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חנות:  מלכות דוד - פנחס ראובן  פתוח א-ה מ 11:00-21:00

שבט תשס"א הגאון הגדול   

רבי משה צדקה שליט"א
ראש ישיבת "פורת יוסף"

הנני להודיע נאמנה על אודות ידידנו רבי יעקב ישראל 
לוגאסי שליט"א מזכה הרבים בספריו היקרים - תורה 
ודרשותיו  בשיחותיו   - פה  שבעל  ובתורה  שבכתב, 
דורינו  בני  את  לזכות  לו  זיכו  משמים  אשר  הנפלאים, 
הדור,  לבעיות  התואמים  במינם  המיוחדים  בספריו 
והקדושה,  האמונה  לחיזוק  נפלאות  ועצות  בהדרכות 
מרבוי  תמעד  לבל  הנפש  יציבות  לביסוס  ובמיוחד 
נסיונות הזמן ורבים נעזרו ומצאו עצה ותושיה בספריו 

היקרים.
מילי  לכל  המחבר  שיזכה  לברכה  אלא  נצרכה  ולא 
דמיטב בבריאות איתנה והצלחה רבה להמשיך לזכות 

את הרבים וזכות הרבים תגן בעדו ולכל אשר לו.

החותם לכ' התורה
 משה צדקה   



הברכה וההודאה מקרב לב

מאהבה ומידידות

לידידי ורעי, עזרי ומסייעי

אילן יקואל הי"ו
העומד לימיני בהפצת ספרי

בכל מאודו במסירות ובאהבה בכל עת

יהי רצון שזכות המצוה תעמוד לו לרפואה 

שלמה, לאושר וכבוד ולהצלחה לו ולכל בני ביתו.

לרעיתו אלונה

ולבניו ובנותיו:

הילה חן, אליה רחל, דניאל אריה, לאה בלהה, 
ישראל רפאל, אריאל דוד, מיכל חיה

ויראה הוא ורעיתו נחת מכל יוצאי חלציהם זרע 

ברך ה', תלמידי חכמים ויראי ה' לאורך ימים 

ושנות חיים, אמן.



ענינים  תוכן 

.-ּפתיחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבהֹודאה ּתלּויה  1הּׂשמחה ¿ƒ»ְְִַַָָָָ
.1. . . . . . . . . . . . . . . . . ּובבחירתֹו האדם  ּביד נתּונה  1הּׂשמחה ְְְְִִִַַָָָָָָ
.2. . . . . ּובׁשפע . הּוא  ׁשּמצּוי ּובהכרח חּיּוני מצר היא 2ה ּׂשמחה  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּפנימּיּות את מעֹוררת  3החיצֹונּיּות  ְְִִִִֶֶֶַַ
.4. . . הה ֹודיה – הּׂשמחה לרכיׁשת החיצֹונית הּמעׂשית 4הּפעּלה  ְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָָֻ
יסֹודֹות5. ג ' אמ ּתית  ּובתחּוׁשה  ּבהּכרה  ּבאדם  מעֹוררת ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָההֹודיה

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבהם . ּתלּויה ׁשהּׂשמחה 5ּבּיהדּות  ְְֲִֶֶַַַָָָ
.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבה '. לאמּון מביאה 5הה ֹודיה ְְִֵַַָָָ
.7. . . . עּמֹו ה' חסד ׁשל ּפרט ּבכל וׂשמחה הפּתעה חׁש 8ה ּמֹודה  ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ׁשהיה 10מע ׂשה  ֲֶֶַָָ
.9. . . . . . . . . . . . . ּבה ' ּולתקוה לבּטחֹון מביאה  לה' 11הה ֹודיה ְְְְִִִַַַָָָָָ

.10. . . . . ּובמכּבדּותֹו יכלּתֹו ּבעצמת ּומאמין חׁש לה ' 12הּמֹודה ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֻ

.11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חדׁשה ... 17ּכפירה  ְֲִָָָ

ה ּוא12. ּברּו להּקדֹוׁש ּגֹוזל ּכאּלּו ּברכה  ּבלא האֹוכל .ּכל .18 ְְְְִֵֵַָָָָָָֹ

ּב13. מתמ ּקד הּיׁש"ה ּמֹודה  מתקּטן ּומּמילא .אין"" . . . . . . . "20 ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

.14. . . . . . . לה ' ועריגה ּכּסּופין נפׁש, ידידּות  ח ׁש לה' 22הּמֹודה ְֲִִִִֶֶֶַַַַָָ

.15. . . . . . הרע ? על ּתֹודה ולתת  להֹודֹות  הּוא  ּבדרּגתנּו 23האם  ְְְְִֵֵַַַָָָָָ

.16. . . . . . . . הרע על להֹודֹות האדם יצליח  ּכיצד ודר 25עצה  ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

.17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לה ּנז ּכר  טֹובה 26עצה  ְְִֵַָָָ

.18. . . . . . . . . . . . . אדם . לבני לה ֹודֹות  – לה' להֹודיה  27עצה ְְְִֵֵַָָָָָ

.19. . . . . . . . . . . . . . . . . . ּתחנ ּונים ּבלׁשֹון לה' ה ּתפּלה  28נּסח ְְֲִִִַַַַָֻ

להתחּזק20. ּביֹותר י ׁש ההסּתר ׁשּגבר מׁשיחא עקבֹות  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבעּדן
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29ּבהֹודאה ְָָ



.21. . . ה ּטבע ׁשּמעל לנּסים רא ּוי הּטבעּיים  הּנּסים  על 31ה ּמֹודה ְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָ

מהּתפּלה22. יֹותר ּפֹועלת  .ההֹודאה . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 ְִֵֵֶֶַַָָָ
.א. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לב להׁשּתלת  ּדֹולר 33מיליֹון ְְְִֵַַָָ
.ב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קירֹות למּׁשׁש ּדּקֹות 34עׂשרים  ְְִִֵֶַַ
.ג. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לׁשּבת ענק  ּפרחים 37זר ְְֲִֵַָָָ
.ד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבגבס ׁשבּועֹות  38ׁשּׁשה ְִֶֶָָ
.ה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . החֹוף  על הפקר 40הרכּוׁש ְְַַַָֻ
.ו. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּבּיד  הּמרק 42ּכׁשּצּלחת ְֶַַַַַָָָ
.ז. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הּבגדים על אדם  43חרין ְְִֵַַָָֹ
"ח. היתה  אחת  .ּגמ ּורהעין . . . . . . . . . . . . . . . . . . סּפּור  / "45 ְְִִַַַָָָ
ּכא ּלּוט . מ ּמּנּו נׁשמע לבּקׁשתֹו הֹודאה להקּדים  מּבלי ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהמבּקׁש

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סּפּור  / אכזר... עם 47ועסקֹו ְְְִִִַָ
.י. . . . . . . . . . סּפּור  / נּסים רֹואה לבּקׁשת ֹו ה ֹודאת ֹו 48הּמקּדים  ְְִִִִֶַַַָָָָ

ׁשּתענהיא. סּכּוי י ֹותר הרּבה ח ּיּובית  ּבהת ּבּטא ּות  ּבּקׁשת ֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהמב ּקׁש
. . . . . . . . ּובכינית ׁשלילית ּבדר ית ּבּטא ּכאׁשר מא ׁשר 50ּבּקׁשת ֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

.יב. . . . סּפּור  / ׁשליח ידי על ולא  ּבעצמֹו לתת  צרי - 54ה ֹודאה  ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹ
.יג. . . . . . . . . . . . . . סּפּורים / ה' חסדי מּלס ּפר להתעּיף 56לא  ְְְְִִִִֵֵֵַַַֹ
.יד . . . . . . . . . . . . . . סּפּור  / מּסּכנה ּבני את הּצילה  58ההֹודאה  ְִִִִִֶַַָָָָָ
.טו. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . העתיד... על לבּקׁש לׁשּכח  62לא ְְִִֵֶַַַָֹֹ
.טז. . . . . . . . . . . . . . . . . . ּׁשעׂשית ... מה  את  לעׂשֹות  63ּתמׁשי ְֲִִֶֶַַַָָ
.יז. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סּפּור  / חי ּכל  64נׁשמת ְִִַַָ
ּכאּלּויח. ּבעתיד המצּפה היׁשּועה  על לה ֹודֹות  - ּבהֹודאה ּגדֹול ְְְְִִֶַַַַָָָָָָֻסֹוד

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נמצאת 67ּוכבר ְְִֵָ
.יט. . . . . . . . . . . . . . . . . . . לבֹוא ? העתיד על להֹודֹות 73מ ּדּוע ְִֶַַַָָ
.כ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ׁשּבהֹודאה וה ּתענּוג  74הּמּתנה  ְֲֶַַַַַָָָָ

.כא. לה ' הּטֹוב הּכרת ּומחסר ח ּנם  ׁשל מּבכּיה נגרם  סבל 77ּכּמה  ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ



/כב. ... לדתּה על וה ֹודה ׁשּׂשמח  לפני לא - ּבּתֹו ללוית  ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹנּגׁש
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80סּפּור  ִ

.כג. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּולהתו ּדֹות 81להֹודֹות  ְְְִַ
.לרכ כד . . . . . . . . . . . . . . לה ' לה ֹודֹות  אמצעי - ידיד חבר , 84ׁש ְְְִִִֵֶַָָָֹ
.כה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טֹוב ... יהיה - טֹוב  85ּתּגיד ְִִֶַ
.כו. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מ ׁשל  / יׁשּועֹות  86ּפֹועל ְֵָָ
הּוא כז. ּכא ׁשר ּוביֹותר מהּנברא הֹודאה למ ּלת מ ׁשּתֹוקק ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּבֹורא 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ּגׁשמית אֹו רּוחנית 90ּבח ׁשכה ְֲִִֵַַָָ
הכח. הנהגת  .אׁשליה"יט. . אמּונה ׁשל ּבעין לרא ֹות ּה היא - "92 ְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָָָ
סּפּור כט . / ּלּקח  מה לֹו ׁשּיהא ּכדי נתן ה' - לקח  וה ' נתן ה' 94כ. ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ

.ל. . . . . . . . . . . לה ' סעּדה אער ּכׁשאּוׁשע - ואּוׁשעה 97סעדני ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ
וא ּוׁשעה"לא. .סעדני . . סּפּור  / להּוׁשע ּכדי  סעּדה אקּדים  - "97 ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָֻ
.לב. . . . . . . . . . . . . . . . . . סּפּור  / להֹודֹות ּכדי  לחיֹות  99ּכדאי ְְְְִִֵַ
.לג. אי ׁשי סּפּור / היׁשּועה  התחלת ּכבר היא עצמ ּה 103ההֹודיה  ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָ
עּמלד . ייטיב כן ּכמ ֹו אזי טֹוב  ׁשהּוא  הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש על ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּתאמר

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סּפּור  /104 ִ
.לה. . . . . . . . . ויׁשּועה ׁשפע ׁשערי לפּתח הה ֹודאה  ּכמֹו 108אין ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ
.לו. . . . . . . . . . . . . . . א ּמֹו? עליו ׁשּמתה ּבן מנחמים  111ּכיצד ְֲִִֵֵֶֶַַָָָ
.סגּלה"לז. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ימים לקּצּור "112 ְְִִָָֻ
-לח . הּטֹובה  על מבר ׁשהּוא ּכׁשם הרעה  על לבר אדם ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָח ּיב

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 113היא ֵַ
לה 'לט. הּמֹודה וז ֹוכה מּגיע להם ויֹותר מעלֹות 10. . . . . . .115 ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָ
דּליתני ..."מ. ּכי ה ' ּבבֹורארֹוממ מ ּטביעה ה ּצלה סּפּור / " ְְְֲִִִִִִִִַָָָָ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117טיט ִ
.מא. . . . . . . . . . . . . . . . . . . לה ' התקּׁשרּות  ּדר - 122הה ֹודיה ְְִֶֶַַַָָ
.מב. . . . . . . . . . סּפּור  / עמ ּקה לׂשמחה ּפׁשּוטה 125הת ּבֹוננּות  ְְְְְֲִִִָָָֻ



ולאמג . מ ּתנה הּמעביר לׁשליח מתיחסים  ּכאׁשר נראים  ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹּכיצד
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ס ּפּור-מ ׁשל  / 128למׁשּלח ֹו... ְְִִַָָ

.מד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . וטּפה טּפה ּכל על 132לה ֹודֹות  ְְִִַָָָ
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«ƒ¿ּפתיחה

ּבהֹודאה ּתלּויה ««»«¿«¿ƒ»הּׂשמחה

ּובבחירת ֹו האדם ּביד  נת ּונה הּׂשמחה .1«ƒ¿»¿»¿«»»»ƒ¿ƒ»

ּפחד , ׂשמחה, ּכגֹון ּפנימּיֹות  ׁשּתח ּוׁשֹות  ח ֹוׁשבים ְְְְְִִִִִֶַַַָר ּבים

נּתנים ולא  ּבּנפׁש מקּבעים מ ּצבים ה ּנם וכ ּיֹוצא , יראה  ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻאהבה,

נחיתּות, עּצבֹון, ּפחד , מ ּצבי ל ׁשּנֹות האדם ּביד  אין וכי ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָל ׁשּנּוי,

וכ ּו'. אמץ ׂשמחה למ ּצבי ְְְְְִֵֵֶַַָֹוכ ּיֹוצא 

הּׂשמחה . נק ּדת על  לעניננּו ונעמד ּכן , הּדבר אין ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֻא ּולם

אין אזי ׂשמח , אינּני ּבטבעי ׁשאם לח ׁשב נכ ֹון ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאין 

טבע . ל ׁשּנֹות ְְֶֶַַָאפׁשר ּות

ׁשּנעבד הּתֹורה אזהרת מעצם זאת לה ֹוכיח  יׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹרא ׁשית 

וכּנאמר  ּבׂשמחה, מז-מח)לה' כח, עבדּת(דברים לא  א ׁשר ּתחת  : ְְְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָֹ

איבי את ועבד ּת ּבׂשמחה ... אלהי ה ' ׁשה ּתֹורה"את הרי , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ



ּבתֹודה2 «¿»חי

ׂשכר א ֹו ענׁש קּים ואם ּבׂשמחה , לה' נעבד  לא  ּבאם ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֹֹמעני ׁשה

האדם. ּבבחירת ׁשהּדבר  ּבהכרח  ה ּדבר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָעל 

נאמר  ב)ועֹוד ק, ּבׂשמחה .(תהילים ה ' את :עבד ּו ְְְְֱִִֶֶַָ

ּברמּב מּובא  לּולב"ועֹוד  הלכ ֹות הט "(פם הּׂשמחהו)"ח ְְְְִִַַַָָָָ

מ ּמּנּו לה ּפרע  רא ּוי מ ּמּנה והּמֹונע היא  ּגד ֹולה  ."עבֹודה  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

חז אמרּו על "וע ֹוד  כט "א)"(תענית מר ּבין: אדר מ ּׁשּנכנס  ְְְְֲֲִִִֶַַָָָ

הּׂשמחה"ּבׂשמחה את למעט  א ֹו להר ּבֹות האדם ׁשּביד  מ ׁשמע , ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ְְִֶׁשּבקר ּבֹו.

ּובהכרח  ח ּיּוני מצר ְך היא הּׂשמחה .2«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒƒ¿∆¿≈«
ּובׁשפע. ה ּוא »∆¿«∆ׁשּמצּוי

ּב הּלבבֹות"מ ּובא  ּביֹותרח ֹובת ּבעֹולם  ּׁשּנצר מה  ּכל  " ְְְְִֵֶַַַָָָָָָ

ּבי ֹו מצּוי ׁשה ּוא ּבאפן  ה ּבֹורא  ּובנקל .ּברא ֹו תר ְְְְֵֵֵֶֶַָָָֹ

מצּוי לכן מתמיד , ּובאפן  ּבי ֹותר ח ּיּוני  מצר הּנֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹהאויר,

ּתׁשל ּום. ּוללא  מקֹום ּבכל  ּביֹותר  ְְְְֵַָָֹהּוא 

לכן ּביֹותר, נח ּוצים א ּולם מהאויר ּפח ֹות נח ּוצים ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָה ּמים,

ּבּבאר ֹות ּבּמעינֹות ּובּנהר ֹות ּבּיּמים ּבׁשפע  הּמה  ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָמצּויים

ּתׁשל ּום. ללא  ּובח ּנם ְְְִַַָֹּובּבֹור ֹות,

א ּולם ּבׁשפע, אמנם הּוא  מצ ּוי  מּמים, ּפח ֹות ׁשּנצר ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָה ּלחם

ויאפה . יטחן  יקצר , יזרע, הּקרקע, יחר ׁש ׁשהאדם  לכ  ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹנצר

ּבק ׁשי יֹותר  ה ּוא  מצ ּוי  לכן  ּומים, מּלחם ּפח ֹות נצר ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹה ּבׂשר 

ז ֹול . לא  ְִֹּומחירֹו



ּבה ֹודאה ּפתיחה ּתל ּויה הּׂשמחה /3 ¿ƒ»ְְִַַָָָָ

לצר מעט  א ּלא נצרכים ולא  ׁשּכמעט  והּזהב, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹה ּכסף 

ּביֹותר . לה ּׂשיגם וקׁשה מעט , הם מצּויים לכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּתכ ׁשיטים,

מאׁשר יֹותר  נצר מצר היׁש הּׂשמחה , נתּבֹונן, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּובכן

מּבלי ּבבנים ּברכּוׁש, הּׂשגיו  ּכל לאדם ּׁשוים מה הלא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹה ּׂשמחה,

" – ּבלּבֹו ׂשמחה  לֹו ּבחלק ֹוׁשּתהא  ה ּׂשמח  עׁשיר (אבות"איזהּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

מ "פ א)"ד 

ּבהכרח ּביֹותר  ח ּיּוני  מצר היא  והּׂשמחה מאחר  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּובהכרח ,

ּביֹותר . יד ּובה ּׂשג מצּוי הּוא  כן ְְְֵֵֵֶֶָָׁשּכמ ֹו

ה ּנקל ּבאפן הּׂשמחה  את להּׂשיג נּתן היא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוהּׁשאלה 

ְִִּובתדיר ּות.

הּפנימּיּות את מעֹוררת  החיצ ֹונּיּות  .3«ƒƒ¿∆∆∆«¿ƒƒ

את לקּים אפׁשר  אי  הּמע ׂשה, עֹולם הּוא  זה  ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָע ֹולמנּו

הר ֹוצה זה ּוכגֹון מעׂשּיֹות, מצו ֹות מ ּבלי  הּלבבֹות ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻמח ּיבּות

Ï‡¯NÈלהּגיע ˙·‰‡Ïּוכג ֹון .ּכ ל ׁשם מעׂשים לעׂשֹות עליו  , ְִַַ¿«¬«ƒ¿»≈ְְֲֲִֵַַָָָ

ׁשל ֹום. להקּדים ּפנים. להם להאיר  ה ּברּיֹות. עם ּבחסד  ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָלהר ּבֹות

מּמנּוחתֹו מ ּכס ּפֹו, מ ּזמּנֹו, לתרם יהּודי. ּכל קּׁשבת ּבאזן  ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹל ׁשמע

חיצֹונּיים ּבמעׂשים וכ ּיֹוצא  וה ּיחיד . הרּבים ט ֹובת ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָעב ּור 

יׂשראל . אהבת ּפנימּיּות  את ּבל ּבֹו יע ֹורר  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּכא ּלה ,

כן ‰'ּוכמ ֹו ּפנימית‡‰·˙ למצוה  לז ּכֹות האדם י ּוכל  לא  , ְֵ«¬«ְְְְִִִִַָָָָֹ

ציצית, ּתפּלין, ׁשּבת, ה', מצו ֹות ׁשּיק ּים  ּבכ רק  זֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּולבבית



ּבתֹודה4 «¿»חי

לקּיּום ּביֹותר  נפׁשֹו ׁשּימסר  וכ ּמה וכ ּיֹוצא , ּתפּלה , ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּתֹורה,

ּתרחק הּמצו ֹות  קּיּום ּומ ּבלי ה ', אהבת ּבל ּבֹו יג ּבר ּכן ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַה ּמצוֹות

מה ּלב . ֲֵֵַַָָהאהבה

כן  ‰'ּוכמ ֹו ˙‡¯Èאסרה א ׁשר  את ּבקּיּומ ֹו האדם ל ּה יז ּכה , ְֵƒ¿«ְְְֲִִֶֶֶָָָָָָ

הרע מ ּלׁשֹון  והּׁשקר, מהא ֹונאה מהעריֹות, מהּגזל, וירחק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָּתֹורה

יקנה לא  הּתֹורה  מאּסּורי ׁשּירחק ּומ ּבלי וכ ּיֹוצא . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹּורכילּות

לקּימם הּתֹורה א ּסּורי  על נפׁשֹו ׁשּימסר  ּוככל  ּבלּבֹו, ה ' ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹיראת

ה '. יראת ּבל ּבֹו ּתגּבר  ְְְִִִֵַַּכן 

ולא מצוה, ׁשּום ה' מצּונּו היה לא  ל ּו לעצמנּו ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָֹֹנתאר 

ורק א ּסּור, ׁשּום עלינּו א ֹוסר  לא  כן ּוכמֹו ּברכה, ולא  ְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹֹּתפּלה

מ ּׂשיגים היינּו לא  אפן ּבׁשּום א ֹותֹו, ּוליראה לאהבה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹמצּונּו

ֹזאת.

" – מע ׂשי חלק  ׁשהיא  לה ' ּבתפּלה  ׂשפתיםה ּדּבּור  עקימת ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

מע ׂשה ּבּטחֹון"הוי לה', אהבה  ּביֹותר לאדם ה ּוא  מקנה  ּכּמה  . ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּנצט ּוינּו והאּסּורים הּמצו ֹות ּביתר וכן לה', ּתקוה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבה ',

אהבה , יראה , לאדם ׁשּמקנים הּמה לעׂשֹותם , וׁשּלא  ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹלעׂשֹותם

הּלבבֹות. על ה ּמּטל ֹות חֹובֹות ְְֶֶַַַָָֻויתר 

לרכיׁשת החיצ ֹונית  הּמעׂשית  הּפעּלה .4«¿À»««¬ƒ«ƒƒƒ¿ƒ«
ההֹודיה – ««»«¿ƒ»הּׂשמחה

ּבל ּבנּו ׁשּתעֹורר החיצֹונית הּפע ּלה  מה לבאר  נבֹוא  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻע ּתה

ּפנימית. מצוה  ׁשהיא  הּׂשמחה  ְְְִִִִִֶֶַָָאת
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מצות Ï‰'ּובכן  ‰È„B‰‰ׁשּתעֹורר החיצֹונית ה ּמצוה היא  ְְִֵַ«»»«ְְִִִִֵֶַַָ

. והיא מ ּדּוע  ּונבאר  ה ּׂשמחה ְְְִֵֵֶַַַַָָאת

אמּתית ּובתחּוׁשה ּבהּכרה ּבאדם מעֹוררת ההֹודיה .5«»»¿∆∆»»»¿«»»ƒ¿»¬ƒƒ
י  ּבהם.ג ' ּתל ּויה ׁשהּׂשמחה ּבּיהדּות  ∆««¿«¿ƒ»∆¬»»¿סֹוד ֹות

האמ ּתית ּובתח ּוׁשתּה ּבה ּכרה ּבאדם מעֹוררת לה' ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָההֹודיה

הן: וא ּלּו ּבהם, ּתלּויה  ׁשה ּׂשמחה ּבּיהד ּות עּקרּיים יסֹוד ֹות  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָג'

ּבעצמתֹו אמּונה  ג. ּבה '. ּבּטח ֹון ב. ּבה'. אמ ּון  ְְֱִֵַַָָָָא .

האדם. ׁשל ְִֶָָָָֻּובמכ ּבדּותֹו

לאחת. אחת ְְֲַַַַָָּונבארם

ּבה '. לאמ ּון מביאה  ההֹודיה .6«»»¿ƒ»¿≈«

ּפניהם, ולנפילת האדם ּבני  לעצבֹון העּקרית ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָה ּסּבה

נט ּוׁשים עז ּובים ׁשהּנם ּתח ּוׁשתם ה ּוא רא ׁשם, ְְְְֲִִִֶַָָָָֹּולחפי ּות

ּבכּפם. עול ללא  וכביכֹול  העֹולם לפגעי ּונתּונים ְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹֻּומפקרים,

עצבֹונם ּובהׁשּגחתֹו, ה' ּבמציא ּות ה ּמאמינים ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָּולא ֹותם

ּבהם, הּכה עזבם , הפקירם, ה ', נטׁשם מ ּדּוע וה ּוא  ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָּבכפלים,

להם, ׁשּצּפּו ּפרטים הר ּבה ּבח ּייהם, אכזבֹות הר ּבה הם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָר ֹואים

ורחק ּו – ּבּגׁשמי והן ּבר ּוחני הן עליהם התּפּלל ּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָואפּלּו

ה ּוא ּבזה והאס ֹון מרחקים, מא ּוסים, ּותח ּוׁשתם ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻמ ּלהתיּׂשם,
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חס אמין  ּכלא לֹו נדמה  וה ּבֹורא  ּבה ', אמ ּונ ֹו את אּבד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהאדם

ְִָָוחלילה .

לדח ֹותֹו, ׁשּיכ ֹולה  ׁשּכזֹו מח ׁשיבה האדם את ּיֹוציא ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָמה 

יהדּותֹו? מ ּכל  ּולמ ֹוטט ֹו ְְְְֲִַַָלרּסק ֹו

הּוא : לכ ה ּיחיד  הּפתר ֹון Ï‰'ּובכן  ‰È„B‰‰ה ּפרטים על  ְְְִִֵַַָָ«»»«ְִַַָ

והרעֹות, האכזבֹות ׁשל  לצּדם אצל ֹו הּקּימים וה ּיפים ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָה ּטֹובים

ְֵָּונבאר .

וזעף סר מהח ּיים, ּבאכזב ֹות הּנתּון אדם ל ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָאין 

לא האכזבֹות ּכל  ׁשל  ׁשּלצּדם ׁשאיפֹותיו , לעּמת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻמהּתֹוצא ֹות

ּפרנסתֹו א ֹו ּתקינה , ּבריא ּותֹו ּוכגֹון ס ֹוף, ּבלי  ט ֹובֹות ְְְְְִִִִַַָָָָק ּימים

וכּיֹוצא . מיּׁשבת ּדעּתֹו ְְְְִֵֶֶַַָֻּתקינה ,

א ּׁשה לֹו י ׁש עדין א ּולם ּובצער, ּבדחק ּכׁשה ּפרנסה  ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹּוכגֹון 

ׁשניהם את ל ֹו אין ּפרנסה, ל ֹו יׁש – ּובנים א ּׁשה לֹו אין ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּובנים,

וכּיֹוצא . ּבריא ּות, ל ֹו יׁש –ְְִֵֵַ

ׁשעדין חסד  ׁשל  ּפרטים למצא  יכ ֹול ׁשּלא  אדם  ל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאין 

ּתֹוקפּתֹו.א ֹופפי ה ּדין ׁשּמּדת ּבמּצב ּגם א ֹותֹו ם ְְְִִִֶַַַַַָ

עליו , הּקּים החסד  – הח ּיּובי על  לה' י ֹודה האדם ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוכא ׁשר 

ּולח ּיּובי , לחסד  כן ּכמ ֹו – הּדין  מ ּדת – ה ּׁשלילי לֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָיהפ

ּבהמח ׁשה . זאת ְְְְִַַָָֹונמחי ׁש

ׁשּמּכה אדם ור ֹואה מטר , מאה מ ּמרחק עֹומד  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּכׁשאני

רחמים המעֹורר נעים לא  מראה חבר ֹו, ׁשל  ּגּבֹו על  ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּבאגר ֹופיו

ה ּמּכה ׁשּזה אני ורֹואה מקֹום, לא ֹותֹו אני  מתקרב  ה ּמּכה, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻעל 
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" ּכֹוס  לּמּכה צמחיםמ ּגיׁש ותר ּגיׁשּתה  זה ּכֹוס  ׁשתה  לֹו וא ֹומר " ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֻ

ל ּמּכה ... רּבה  ּבה ֹודאה מ ֹודה  מּכה  וא ֹותֹו ְְֶֶֶַַַָָָֻט ֹוב,

לא ה ּמּכה  ׁשל  ּגּבֹו על זה ׁשהּכה ׁשההּכאה אני  מבין ֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻמ ּיד 

" א ּלא  זה ..."מסג'היה  ֶֶַַָָָ

ׁשה ּמּכה הּכרתֹו את מגּלה ל ּמּכה, הּמּכה ׁשּמֹודה ְֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻההֹודאה 

ר ֹופא ... אּלא  ֵֵֶָאינ ֹו

וח ׁש מ ׁשקה ּו, מאכלֹו, על  לה' ּתֹודה  נֹותן האדם ְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָָּכא ׁשר 

ּתמיד, א ֹותֹו ּומפרנס  זן הּוא  ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש  היא„ÒÁa ÔÁa ְְִֵֵַַַָָָָ¿≈¿∆∆
ÌÈÓÁ¯·e... ׁשלחן י ֹום ּכל  ל ֹו  וע ֹור"ÏkÏ Ce¯Ú B�ÁÏLÂ",הי ּתכן ¿«¬ƒְְֵָָֻ¿À¿»»«…ֲִֵָ

עם ׁשעסקֹו יחּוׁש מ ּיד  הלא וע ֹוין א ֹויב עם ׁשעסקֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹׁשּיח ּוׁש

למ ּדת ּבתחּוׁשתֹו ּתהפך הּדין  מ ּדת הנהגת ּגם ּומ ּמילא ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָא ֹוהב,

ֶֶַהחסד .

ּכביכ ֹול איׁשי ּבאפן  הּוא  ּברּו ׁשהּקד ֹוׁש ח ׁש ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹּכׁשאדם

לֹו: להיטיב אליו Á˜Btמתּפּנה  ,ÌÈ¯eÒ‡ ¯ÈzÓ ,ÌÈÙeÙk Û˜BÊ ְְִִֵֵֶַָ≈¿ƒ«ƒ¬ƒ≈«
Èk¯ˆ Ïk ÈÏ ‰NÚL ,ÌÈ¯ÂÚ' ה את וח ׁש הר ּבה, עֹוד  וכ ּיֹוצא  ƒ¿ƒ∆»»ƒ»»¿ƒְְְֵֵֶַַָ

מ ּכיר מ ּיד  אצל ֹו, הּקּימים החסד  ׁשל  ר ּבים ּבפרטים ְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָעּמֹו

ורע . א ֹוהב  עם ׁשעסק ֹו ּובתחּוׁשתֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָּבדע ּתֹו

ׁשּיתמּקד הרי לה', ּבהֹודאה האדם יתח ּזק לא  אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹא ּולם

וזעף סר  להיֹות ורק   א ּתהא  ּומסקנתֹו ׁשּתֹוקפּתֹו, ה ּדין  ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבמ ּדת

ונֹוט ׁש. מרחיק  ר ֹודף , ּכא ֹויב, ויראהּו ה', ְְְְְִִֵֵֵֵַַעל

ּובּקטע הּׂשמחה , ּולקרב וה ּיגֹון העצב להרחיק  ה ּדר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָז ֹו

יֹום. הּיֹום מח ּיי ּבׂשמחה להתמ ּלאת אף  היא נראה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּבא 
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ּבכל וׂשמחה הפּתעה חׁש הּמֹודה .7«∆»«¿»»¿ƒ¿»¿»
עּמֹו ה' חסד ׁשל  ƒ∆∆∆«¿ּפרט

ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּבתֹודעתֹו מפנים לה', מ ֹודה האדם ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָּכא ׁשר 

ÌeÏkהּוא  BÏ ·iÁ ‡Ïהּפרט עד  – מה' מקּבל  ּׁשה ּוא  מה וכל , …«»¿ְְְֵֵֶַַַַָָ

ז ֹוהי – ּביֹותר zÓe�‰הּזעיר  ‰ÚzÙ‰. ְִִֵַָ«¿»»«»»

החסר ולתח ּוׁשת לכעסם האדם, ּבני  לעצבֹון  הּגד ֹול  ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹה ּגֹורם

ה ּכל  ּפני על  ׁשח ׁשיםּיׁש"ׁשּלהם מ ּפני הּוא  להם, ׁשּיׁש " ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

" ÈÏּתח ּוׁשת ÚÈbÓ"...LÈ ÌlÎÏ ‰nÏ ..." "Úe¯b ¯˙BÈ È�‡ ‰Ó ְַ«ƒ«ƒ»»¿À»≈»¬ƒ≈»«
ÌlkÓ"...קנאה ּתחרּות ועצב, ּבכעס מתמ ּלאים ואז  וכ ּיֹוצא , ƒÀ»ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ

ׂשנאה . ְְִַָואף 

ּבׂשפתיו הּוא  מבּטא   ּבכ לה', ּתֹודה א ֹומר אדם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָּכא ׁשר 

Bz„‰....!ּובלּבֹו, ,ÌeÏk ÈÏ ÚÈbÓ ‡Ï ְִ…«ƒ«ƒ¿»

ּובפרט לֹו, ׁשּמּגיע  הּוא  ּׁשח ׁש מה  על ּתֹודה יאמר לא ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹאדם

ל ֹו ּׁשּמּגיע מ ּמה ּפח ֹות וק ּבל  יֹותר , לֹו ׁשּמּגיע  הּוא  ח ׁש ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכא ׁשר 

ּׁשּקּבל . מה  על  ּתֹודה  יאמר ׁשּלא  ּבו ּדאי –ְִֵֶֶַַַַַָֹֹ

ּבכל ׁשּכן  רב, ּבא ׁשר  האדם את ממ ּלאת לה' ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹההֹודאה 

מ ּתנה ... הפ ּתעה... הּוא , ח ׁש והֹודאה  ְְַַָָָָָָָָָה ֹודאה

ÈÏ ÚÈbÓ ‡lM ‰Ó ÈzÏa˜. ƒ«¿ƒ«∆…«ƒ«ƒ

על לה' מ ֹודה  ׁשּלא  זה - לאו  ׁשֹומע א ּתה  הן ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּומ ּכלל 

" ּופה לי... מּגיע ׁשל ּתח ּוׁשה ּבקר ּבֹו מפּתח  "הּגיה ּנֹוםט ֹובֹותיו, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

ּולתחר ּות. לקנאה  לדּכא ֹון, לע ּצבֹון, ה ּוא  נכנס  מּכאן ח ּייו, ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָׁשל 
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ּבעֹולם? ּכלּום לאדם מ ּגיע  לא  ּבאמת ּומ ּדּוע  ּתאמר ְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֹֹואם

לאף ּכלּום ח ּיב  לא  הּוא  ּבר ּו ׁשהּקדֹוׁש מ ּפני ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹרא ׁשית,

ח ּיב ׁשּיהא ּכלּום ל ֹו ׁשּלמנּו לא  ׁשּכן מ ּׁשה ּו.אדם, לנּו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ה ּבֹורא : ע ּמנּו התנה הלא  מקּימים, ׁשאנּו מצוֹותינ ּו על ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹוגם

"Ì¯ÎN Ïa˜Ï ¯ÁÓe Ì˙BNÚÏ ÌBi‰",:אמרּו BÂˆÓ˙"וע ֹוד  ¯ÎN ««¬»»»¿«≈¿»»ְְָ¿«ƒ¿
‡kÈÏ ‡ÓÏÚ È‡‰a". הּזה ּבעֹולם אינם מצו ֹות ׂשכר  – ¿«»¿»≈»ְְִֵֶַַָָָ

הּמצו ֹות. ּפרעֹון זמן  הּגיע לא  עדין הּזה ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֹּבעֹולם

מ ּתֹורה מח ּדלנּו על מעט  לא  לה' אנּו ח ּיבים אדר ּבא  ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹועֹוד ,

ל ֹו אנ ּו ח ּיבים ׁשּבו ּדאי הרי א ּתֹו, ּבח ׁשּבֹון  נבֹוא ואם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּומצו ֹות ,

ולתּבע מ ּלדר ׁש אנּו רח ֹוקים  ע ּמנּו, לט ֹובֹותיו  ּביחס  ׁשּכן  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹהרּבה ,

ּבעֹולם ּכאן  נהנים ּׁשאנ ּו מה ׁשּכל  ּבאפן ּכל ּפיו . לח ֹובתנּו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּביחס 

ה '. וחסד  ח ּנם מ ּתנת ְְִֶֶַַָהּוא 

כדי האדם בני  בריאת את ה' מטרת הלא  תשאל  [ואם

כנהמא הבא בעולם שכרם יהיה  ולא  עמלם, מפרי שיהנו 

א ', פרק ישרים במסילת כמבואר  בושה, לחם – דכיסופא 

שאוכל הרי ה' בחסד חי וכולו  כלום, לאדם מגיע לא ואם

ה'? כוונת תכלית בכך  תבוא  והיאך בבושה, לחמו 

בודאי האחד, עניינים, ב' כאן  יש בעצם לכך , התשובה

פעולה כל  על  ואף  עושה , שהנו מצוה על  לאדם שכר שמגיע

חז שאמרו  כמו  שכר"קטנה, מקפח הוא  ברוך  הקדוש  אין  ל :

בצאתנו לשונם חרצו  שלא  הכלבים ואפילו בריה, שום

למתנה  זכו ל)ממצרים כב, "(שמות לא: טרפה ּבּׂשדה  ְֵֶַָָָָֹּובׂשר 

אתֹו ּתׁשלכּון ל ּכלב ."תאכלּו ְִֵֶֶַַֹֹ
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כאשר זהו  ה', לפני ונחמד רצוי האדם שיהא  שכדי  אלא 

עמו . ומתחסד לו  כמיטיב הוא  ברוך בהקדוש רואה

מבעל שכרו  המקבל  פועל  ישנו דומה ? הדבר למה  משל

מעבידו , בעיני כלל  חן מוצא  אינו אולם עבודתו, עבור הבית

קשר שום לו  אין  שנקבע כפי שכרו את לו שנותן זאת ומלבד 

פנים לו מאיר אוהבו , הבית שבעל  פועל  יש לעומתו  עמו ,

הטוב הכרת על  ובעיקר  ארץ הדרך על  האדיבה, התנהגותו על 

שבו .

ה ' של מטובו היא  הבריאה  עצם שכל  חש האדם כאשר 

של למצב ולהביאם לבריותיו  מצדלהיטיב  גופא  זה  שכר 

ועוד לה'. ואהוב רצוי  הנו כך על  לה ' ומודה  יתברך, חסדו

המקום]. כאן  ואין בזה  להאריך יש 

ׁשהיה מעׂשה  .8«¬∆∆»»

הּוא  ׁשהז ּכרנּו ּבענין היה  ÈzÁtLÓּומעׂשה  ˙·B¯˜a ְְְְֲִִֶֶַַָָָƒ¿«ƒ¿«¿ƒ
נפׁשּה ּובמר ילדים, ל ּה היה  לא  ׁשנים 10 ׁשּבמ ׁש ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּסּפרה 

הגרש להּגא ֹון זצ"הלכה  א ֹוירּבא ּומר"ז  צרתּה לפניו  ּופרׂשה ל , ְְְְְֶַַַַַָָָָָָָָָָ

הּגא ֹון: לּה הׁשיב וכ ְִִֵַָָָָל ּבּה,

LiL ‰Ê Ì‚Â ...ÌeÏk CÏ ·iÁ ‡Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ,Èzaƒƒ«»»…«»»¿¿«∆∆≈
‡e‰ Ce¯a LB„w‰L È�tÓ ‰Ê ÔÈ‡ ,Ba ¯e„Ï ˙Èa ,C¯·‡ ÏÚa CÏ»«««¿≈«ƒ»≈∆ƒ¿≈∆«»»

...e‰MÓ ÌÎÏ ·iÁ«»»∆«∆
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ה ּגאֹון חזר  ואז  מהּגא ֹון, ללכת ּפנתה  לּבּה ּובמר  ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּבאכזבתּה

ל ּה: BÏ,ואמר ˙·iÁ ‡Ï Cp‰M ‰Ó '‰ „B·ÎÏ ÈNÚz Ì‡ ,ÈÚc ְַָָ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿«∆ƒ»…«∆∆
...CÏ ·iÁ ‡Ï ‡e‰M ‰Ó ‡e‰ Û‡ ‰NÚÈÂ ÔÎzÈƒ»≈¿«¬∆««∆…«»»

וזכתה ּומס ּכנים, ח ֹולים עם ּבחסד  הר ּבה עסקה  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָואז 

ּובנֹות. ּבבנים ְְִִֵָָָלה ּפקד 

 היא ראה  ּכל  קדם  זה , יׂשראל ּגא ֹון  ׁשל  ּגא ֹונּותֹו את ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹהבן

האדם, ּבני  את הממ ֹוטט  והּדּכא ֹון הּמרמ ּור  את מ ּמּנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלהסיר 

א ֹותּה: ּבי ּדע ֹו ÌeÏk...וה ּוא CÏ ·iÁ ‡Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ְְְַָ«»»…«»»¿
לי ׁשּועה לז ּכֹות זאת ּבכל  היא עצה  ל ּה נתן אכן ,ּכ ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹואחר

אֹותּה. ל ּתן ח ּיב הּוא  ּבר ּו הּקדֹוׁש ׁשאין ְִֵֵֶַַַָָָָואף

ּבה' ּולתקוה לבּטחֹון מביאה לה ' ההֹודיה  .9«»»«¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿»«

" ּתׁשל ּומי ּבח ֹובֹות הס ּתּב הכנסהּפל ֹוני ׁשלמס ּבסכ ּום " ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

ׁשקל . מילי ֹון  ְֲִִֶֶחצי

ב' לי יׁש הרי נז ּכר, יפנה? למי ּבדעּתֹו ה ּוא ׁשֹוקל  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָמ ּיד 

ּב ּבכירים ּפקידים ׁשה ּנם  הכנסה"ׁשכנים ""מס  ּובידם להזיז, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ

למערב...ענינים מ ּמזרח  " ְְְֲִִִִַָָָ

מּׁשניהם למי ּבמח ׁשבּתֹו רץ לאמ ּיד ּותׁשּובתֹו יפנה? ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּפנים, מאיר  הּטֹוב, ידיד ֹו הּוא  אחד ׁשכן  ׁשּכן, לבֹוא . ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאחרה

איׁש ּולאחוה , לאהבה לעזרה יד ּתמיד  מ ֹוׁשיט  ׁשל ֹום, ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָמקּדים

ּבסברנתינה" חמ ּור הּׁשני , ה ּׁשכן ואּלּו מהּכלל. יֹוצא  ּבאפן " ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ק ׁשּוח , ׁשל ֹום, מ ׁשיב לא אף  ׁשל ֹום מקּדים ׁשאינ ֹו ּדי לא ְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹּפניו ,
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למי ּפׁשּוטה הּתׁשּובה ּובכן הּבר ּיֹות, ּומאהבת מ ּנתינה  ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָרח ֹוק 

לעזרה ... ְְְִֶֶָיפנה 

ּכ הּבֹורא  את  ח ׁש האדם ט ֹוב"ּכאׁשר נֹותן ,"ׁשכן  א ֹוהב, , ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

,הּצר ּבׁשעת ּבֹו ּתקותֹו יתלה צרתֹו, ּבׁשעת ּבֹו יבטח  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהרי 

יבטח לא  מה', יתיאׁש ׁשהז ּכרנּו, הּׁשני  ּכּׁשכן יראהּו אם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹא ּולם

הּבֹורא זה  הלא  – ּבתח ּוׁשתֹו ׁשּכן ּבֹו, ּתקותֹו יתלה ולא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹּבֹו

לעזרתי....?! עּתה לי יעמד  וכי ּתמיד, א ֹותי ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹר ֹודף 

? לכ הּפתר ֹון ְְִַָָמה

!‰‡„B‰‰«»»

לה ' ּבהֹודאה  חזק האדם k�Ô˙B,ּכאׁשר '‰ ˙‡ ‰‡B¯L È¯‰ ְֲֶַַָָָָָָָ¬≈∆∆∆¿≈
·e‰‡ LÈ ·‰B‡ LÈ Ì‡Â ,·‰B‡ LÈ Ô˙B� LÈ Ì‡Âהנני ואם , ¿ƒ≈≈≈≈¿ƒ≈≈≈»ְְִִִ

לּמה ּבצרתי . ּבֹו ּתקותי  ואתלה ּבֹו אבטח  ׁשּלא  ל ּמה ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאהּוב,

ּבעל ּגּבֹור א ֹוהב  לי ׁשּיׁש אחר ּתמיד  ּבֹו ּבתקותי א ׂשמח ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא 

לּכל . לח ּזק ּוביד ֹו ּבּכל  הּמֹוׁשל  והּוא  ּכּלם, הּכח ֹות ּובעל ְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹֹֹֻהיכלת

ּבעצמת ּומאמין  חׁש לה' ה ּמֹודה .10«∆«»«¬ƒ¿»¿«
ּובמכּבדּות ֹו «ƒ¿À¿«¿יכל ּתֹו

זצוק מ ּמיר  ירּוחם ר ּבי היה ל:"א ֹומר  ְִִִֵַָָָ

ÏeÙk ÔBÒ‡ ÌÏe‡ ,ÂÈ˙B�B¯ÒÁ ˙‡ Ú„BÈ B�È‡L Ì„‡Ï ÔBÒ‡»¿»»∆≈≈«∆∆¿»»»»
...ÂÈ˙BÏÚÓ ˙‡ Ú„BÈ B�È‡L Ì„‡Ï¿»»∆≈≈«∆«¬»
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ּבתדמית עצמית, הערכה  ּבחסר  ּבנחיתּות, החי ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹאדם

ער חסר  ּביכלּתֹו, ּבעצמֹו, ּבּטחֹון חסר  ונדרסת, ׁשפלה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעצמית

מס ּכנּותלמכּב הי ׁש וליציר ֹותיו , לפעּלֹותיו   ער חסר ד ּותֹו, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֻֻ

ְְְִּכמס ּכנּותֹו...?!

הּלקּויים יׁשנם ׁשהזּכרנּו, ּבּמה  לק ּוי  אדם ּכל מה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּבמ ּדת

מה ּבמּדת א ּולם לנפׁשם, טּפּול  ׁשּנצרכים ועד  ּביֹותר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבזה

לקּוי אדם ּכל  ÏeÒt‰ּכאמ ּור  ‰Â�Úa.ז ֹו ָָָָָָ«¬»»¿»

אמנם הּקדֹוׁשה ? ּבתֹורתנ ּו ּפתר ֹון  ז ֹו לבעיה אין וכי ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָּובכן,

טעם. ּבט ּוב זאת ּונבאר  ויׁש, ְְְֵֵֵַַָֹיׁש

נׁשמתֹו, עצמת את ּבאמת, ער ּכֹו את יֹודע האדם היה  ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָל ּו

ׁשהּוא , ּכל  ּבדּבּור  – ּפע ּלה  ּכל  עצמת את מכ ּבדּותּה, ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֻֻיקר ּותּה,

ּכּמה ה ', לכבֹוד  – ׁשהּוא  ּכל ּבמעׂשה  ׁשהיא , ּכל ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָּבמח ׁשבה 

ה ּוא עֹוׂשה  ר ּוח  נחת ּכּמה ה ּבֹורא , את ּפע ּלה  ּכל ְְֲֵֶֶַַַַַַַַָָָֻמ ׁשע ׁשעת

ּביֹותר . וׂשמח ּבי ֹותר  מא ּׁשר  האדם זה היה  הלא  ְְְְְְֲֵֵֵֶַָָָָָָָֹֻלבֹורא ֹו,

ּבבריאת הּבֹורא  רצֹון ּתכלית ׁשהּוא  י ֹודע האדם היה  ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָל ּו

היה יחיד  ּכל  ּבׁשביל  ּכל ֹומר  העֹולם, נברא  ּובׁשבילֹו ְְְְִִִִִִַָָָָָָָָעֹולמ ֹו,

הּגמרא ּוכמאמר  ׁשלם, ע ֹולם לברא ל ּבֹורא  לז,ׁשוה (סנהדרין ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

‰ÌÏBÚ"א)"ע ‡¯·� ÈÏÈ·La ¯ÓBÏ Ì„‡ ·iÁ",הי ּו ּכּמה «»»»«ƒ¿ƒƒƒ¿»»»ַָָ

ח ּייו . ּכל  ְִִַַָָמ ׁשּתּנים

אני ... ּומה אני מי  ּבתח ּוׁשה, ּבעֹולם חי ׁשהאדם מה, ְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָָָָא ּלא 

ויאזין ׁשּיׁשמע אני מי ּותפּלה... ּבתֹורה ויצירתי ּפעּלתי  ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶַַַָָָָֻמה

ּבצרתי ... הּבֹורא אלי  ׁשּיתיחס  אני ּומה אני מי ה ּבֹורא ... ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָלי
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אני מי  ּובזיֹוני... ּכבֹודי  על  הּוא  ּברּו ה ּקד ֹוׁש ׁשּימחה  אני ְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַָָמי

הלא וכּיֹוצא, ּוביגֹוני... ּבצערי  הּוא  ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹׁשּיח ּוׁש

ּביאתֹו ּומ ּתכלית מּקֹונ ֹו, עצמ ֹו מרחיק האדם א ּלּו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָּבמח ׁשבֹות

ָָלעֹולם.

ּכפירה ׁשּזֹו א ּלא   ּבכ עצמ ֹו את האדם ׁשּמרחיק  ּדי ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹולא 

ּבצער ֹו וח ׁש מצטער הּוא  ּבר ּו ׁשהּקדֹוׁש אמ ּונתנּו, ׁשּכן ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמ ּמׁש.

ּבּמׁשנה  מאיר רּבי ּוכמאמר  ויהּודי  יהּודי ּכל  פׁשל  ו,"(סנהדרין ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָ

Úˆa¯:ה)"מ  Ì„‡LkÈ�Ï˜ ÈL‡¯Ó È�Ï˜ ˙¯ÓB‡ ‰Ó ‰�ÈÎL ¿∆»»¿««¿ƒ»»∆∆»»ƒ≈…ƒ»»ƒ
.Ì„‡ Ïk ‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ Ï‡¯NiÓ ÚL¯a elÙ‡Â ,ÈÚB¯fÓƒ¿ƒ«¬ƒ¿»»ƒƒ¿»≈««««»¿«»»»»

ה ּלל ּו? אר ּורֹות מ ּתח ּוׁשֹות האדם יּגמל  ְֲִִֵֵַַָָָָָּכיצד

¯‡·�e ,'‰Ï ‰‡„B‰‰ ‡e‰ ÔB¯˙t‰. «ƒ¿«»»«¿»≈

ׁשּנמסרה ּפה ׁשּבעל ּובּתֹורה  ׁשּבכתב, ה ּקד ֹוׁשה ּבּתֹורה  ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהרי 

הּׁשּיכ ֹות מצו ֹות ּבהם יׁש הּגד ֹולה  ּכנסת אנׁשי ועד  מּמׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלנּו

על לה' לבר האדם ׁשּצרי הּפרטית ה ּברכה ועד  ול ּפרט  ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָל ּכלל 

מ ׁשמעּות ׁשּיׁשנּה אֹומר  הוי ּבעֹולם. ׁשּנהנה והנאה  הנאה  ְְֱֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּכל

,ּבכ לה' ר ּוח נחת  וע ֹוׂשה , ּבכ ה ּוא  ּפֹועל  לה ', ז ֹו ְְְְֵֶַַַַַָָָָּבה ֹודאתֹו

מז ּכיר ׁשהרי מים... ּכֹוס  על  הּנהנין ּבר ּכת א ּלא  זה  ׁשאין ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָואף

ה ' ׁשם הז ּכרת  חמר  וכּידּוע הנאה, א ֹותּה על  הּׁשם ׁשם ְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹה ּוא 

חז לנּו ּתּקנּו ואם מאד , חמ ּור עו ֹון ׁשהּוא  להז ּכיר"לבּטלה ל  ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹ

מאה זה  ו ׁשּיהיה  ּבעֹולם ׁשהיא  ּכל הנאה ּכל  על  ה ּׁשם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשם

ּכל ׁשל ּברכה  ה' לפני ח ׁשּוב ּכּמה הּדבר  מ ֹורה ּביֹום, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָּפעמים

ויה ּודי . ְִִִיהּודי
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מבּטא מה  לה ', עליו  ּומ ֹודה  מים ּכֹוס  נ ֹוטל  אדם ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכא ׁשר 

? ּבכ ְָה ּוא

ּגדל ּותֹו, ּכל עם הּבֹורא מכ ּבד... אני ׁשוה... אני  ְְֲֲִִִֵֶַַָָָֻא .

ּכֹוס לי לּתן  אלי מתּפּנה ּומֹורא ֹו, ּכבֹודֹו ויכל ּתֹו, ּכח ֹו ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹנֹורא ּותֹו,

א ּלא עֹוד ולא  אצל ֹו... ו ׁשוה אצל ֹו יקר ׁשאני א ֹומר הוי ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמים,

עלי ה ּוא ׁשּמצּוה  והעבּדא  אליו, ּבברכתי ה ּוא ׁשּמתּכּבד  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּגם

ל ֹו. ּולה ֹוד ֹות ְְְָלברכ ֹו

ְִֵנתּבֹונן:

:BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L ‰fÓ ÏB„b Ì„‡Ï „B·k LÈ‰¬≈»»»»»ƒ∆∆«»»≈
!?...È�Î¯a»¿≈ƒ

יה ּודי ּכאי ׁש הח ּיּובית מכ ּבדּותֹו את ח ׁש ּתֹודה , ְְְִִִִֵֶַָָָָֻהא ֹומר 

– לבֹורא ֹו B˙l‚ÒÏ"ה ּנבחר  Ï‡¯NÈ d-È BÏ ¯Áa ·˜ÚÈ Èk" ְְְִַָƒ«¬…»«»ƒ¿»≈ƒ¿À»
ד) קלה, ‡˙t‡¯"(תהילים Ea ¯L‡ Ï‡¯NÈ"(ג מט, ׁשּכן(ישעיה , ƒ¿»≈¬∆¿∆¿»»ֵֶ

א ֹומר הּוא  ּבר ּו ׁשהּקדֹוׁש מ ּכ לאדם יֹותר מכ ּבד ּות ּיׁשנ ּה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻמה

ּבל ׁשֹון ּברכני ּומלכּות... ּבׁשם ּברכני מים... ּכֹוס  על ּברכני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָל ֹו:

א ּתה ...! ּבר ּו ֵַַָָנֹוכח :

" ה ּוא  ּברכ ֹותוכן  יֹום...מאה ּבכל " ְְְֵֵָָָ

א ּלא ּברכני, מהאדם: מב ּקׁש הּוא  ּברּו ׁשהּקד ֹוׁש ּדי  ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹולא 

ׁשּכן מחּיבֹו... יֹום.iÁ·אף ּבכל  ּברכ ֹות מאה   לבר אדם ְְֵֶַַ«»ְְְֵֵָָָָָָ

– ּבנּו מכּבד ּותֹו על  מ ֹורה ּובה ֹודאתנּו ּבברכֹותינּו ה' ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֻחפץ

e¯tÒÈ È˙l‰z ÈÏ Èz¯ˆÈ eÊ-ÌÚ(כא מג, ׁשהּבֹורא(ישעיה הרי  , «»«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«≈ֲֵֵֶַ
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לס ּפר אנּו ׁשּיֹודעים ּבכ הּנפלאה ּכיצירתֹו ּבנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמ ׁשּתּבח

ְִָּתהּלֹותיו .

ּבּגמרא  אמרּו ו')ועֹוד ׁשל(ברכות  ׁשּבּתפּלין ּפרׁשּיֹות ּבארּבע  ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ

ּכתּוב? מה ה ּוא  ּבר ּו ַַָָָה ּקד ֹוׁש

הם: וא ּלּו ּפסּוקים ְְְִֵֵַָָארּבעה

.1'‰k ÂÈÏ‡ ÌÈ·¯˜ ÌÈ˜Ï‡ BÏ ¯L‡ ÏB„b ÈB‚ ÈÓ Èkƒƒ»¬∆¡…ƒ¿…ƒ≈»«
ÏÎk Ì˜Ècˆ ÌÈËtLÓe ÌÈwÁ BÏ-¯L‡ ÏB„b ÈBb ÈÓe ...e�È˜Ï‡¡…≈ƒ»¬∆Àƒƒ¿»ƒ«ƒƒ¿…

...˙‡f‰ ‰¯Bz‰(ז -ח ד, (דברים  «»«…

.2...ÚLB� ÌÚ EBÓÎ ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡(כט לג, ÈÓe(דברים  «¿∆ƒ¿»≈ƒ»««ƒ
...ı¯‡a „Á‡ ÈBb Ï‡¯NÈ EnÚk(כא יז, א הימים  (דברי  ¿«¿ƒ¿»≈∆»»»∆

.3...ÈBb ·¯wÓ ÈB‚ BÏ ˙Á˜Ï ‡B·Ï ÌÈ‰Ï‡ ‰q�‰ B‡דברים) ¬ƒ»¡…ƒ»»««ƒ∆∆
לד) ד,

.4...ÌÈBb‰-Ïk ÏÚ ÔBÈÏÚ Ez˙Ïe(יט כו, (דברים  ¿ƒ¿∆¿«»«ƒ

ּבעם מ ׁשּתּבח  הּוא  ּברּו ׁשה ּקד ֹוׁש ּבּגמרא ׁשם ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָועֹוד 

ׁשּנאמר יז-יח)יׂשראל , כו, BÈ‰Ï˙(דברים ÌBi‰ z¯Ó‡‰ '‰ ˙‡ ְֱִֵֶֶַָ∆∆¡«¿»«ƒ¿
‰l‚Ò ÌÚÏ BÏ ˙BÈ‰Ï ÌBi‰ E¯ÈÓ‡‰ '‰Â ...ÌÈ˜Ï‡Ï EÏ. ¿≈…ƒ«∆¡ƒ¿«ƒ¿¿«¿À»

את ועֹוד עֹוד ּומֹונה ה ֹול ּכׁשהאדם וכּמה  ּכּמה  אחת ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעל

וכהּנה . ּכה ּנה ע ּמֹו הר ּבים ה ּבֹורא  ׁשל  וחסדיו ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָטֹובֹותיו 

ּבפעל ׁשּנהנה  אף  אזי לה ', מ ֹודה  האדם אין ּכא ׁשר  ְֱֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹא ּולם

וכי ּתחּוׁשתֹו, להיֹות יכ ֹולה מה א ּולם הּבֹורא, ׁשל  ְְְְִִִֵֶַַָָָָמ ּטֹובֹותיו

לא , אצל ֹו, ח ׁשּוב ׁשאני מ ּפני זה מהּבֹורא , מק ּבל ּׁשאני  ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמה
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ט ֹוב הּוא  ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש הלא ל ׂשֹונאיו , ּגם הּוא  מטיב הרי ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָֹׁשּכן 

חכמי ל ׂשֹונאי ּתֹורתֹו, ל ׂשֹונאי ּול ׂשֹונאיו , לא ֹויביו  ּגם ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָּומיטיב

מהם... ּפח ֹות אני אהא לא  ּכן ואם עּמֹו, לׂשֹונאי ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָֹּתֹורתֹו,

ׁשהנני ה ּוא  מבּטא  לה', ּתֹודה נֹותן האדם ּכא ׁשר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָא ּולם

אני ׁשּמכּבד מ ּתֹו חסד מהּבֹורא  מקּבל  ואני לה ', ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻֻמכ ּבד

ְֵָּבעיניו .

מחמת ׁשּכן למיטיבֹו, ּתֹודה  י ּתן לא  מבּזה ׁשח ׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻאדם

נתינתֹו ו ׁשּכל  ּכאינטרסנט , ּבמיטיבֹו יראה הּנבזית ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּתח ּוׁשתֹו

מח ׁשיבֹו ׁשה ּנֹותן ּבדעּתֹו יעלה  לא ׁשּכן  ה ּנֹותן, ׁשל  עצמ ֹו  ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹלצר

האדם מ ֹוקיע  ּתֹודה ּבאמירת ּתֹודה, יאמר לא  ולכן  ל ֹו, ְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹל ּתן

ה ּלל ּו. והרסנּיֹות ׁשליל ּיֹות ְְְְִִִַַַָָָמח ׁשבֹות

חדׁשה ... ּכפירה  .11¿ƒ»¬»»

מ ּלּוּבלין  צד ֹוק ר ּבי הר ּבי קנד)א ֹומר  אות  הצדיק ÌLk:(צדקת ְִִִִֵַַָָ¿≈
ÔÈÓ‡‰Ï Ck ¯Á‡ CÈ¯ˆ Ck ,C¯a˙È '‰a ÔÈÓ‡‰Ï Ì„‡‰ ·iÁL∆«»»»»¿«¬ƒ«ƒ¿»«»»ƒ««»¿«¬ƒ
,ÏËa ÏÚBt B�È‡LÂ ,BnÚ ˜ÒÚ C¯a˙È '‰Ï LiL ¯ÓBÏk ,BÓˆÚa¿«¿¿«∆≈«ƒ¿»«≈∆ƒ¿∆≈≈»≈
BLÙ� Èk ÔÈÓ‡‰Ï CÈ¯ˆ ˜¯ ,„·‡ ‰ÏÈÏ Ô·e ‰È‰ ‰ÏÈÏ ÔaL∆ƒ«¿»»»ƒ«¿»»««»ƒ¿«¬ƒƒ«¿
da ÚLÚzLÓe ‚pÚ˙Ó C¯a˙È '‰Â ,BÓL C¯a˙È ÌÈiÁ‰ ¯B˜nÓƒ¿««ƒƒ¿»«¿«ƒ¿»«ƒ¿«≈ƒ¿«¬≈«»

B�Bˆ¯ ‰NBÚLk. ¿∆∆¿

מ ּודעים לא  א ּולי ׁשר ּבים חדׁש ּכפירה  אפן מ ּכאן ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹלמדנּו

ּכֹופר ז ֹו אמ ּונה מ ּבלי  ּבה ', להאמין  האדם ׁשח ּיב ּכׁשם ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָל ֹו.

היקרה , נפׁשֹו ּבכח ּבעצמתֹו, – ּבעצמ ֹו להאמין ח ּיב ּכן  ְְְְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָֹה ּוא ,
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יּקרא ּו ּכאחד  ּוׁשניהם ּבה', ּכֹופר  לא ֹותֹו הּוא  חבר  לאו  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָואם

יֹוצר , ּפֹועל, מכ ּבד, האדם יח ּוׁש לה' ּבה ֹודאה  רק ְְְִֵֵַַָָָָָָָֻּכֹופרים.

את הּוא  ּברּו ה ּקד ֹוׁש ּבריאת ּבתכלית ח ׁשּוב ּתפקיד ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָממ ּלא

ָע ֹולמ ֹו.

ונּזֹון , ּבעֹולם, ּבטל . עֹובר ׁשהּנֹו יח ּוׁש הה ֹודאה ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּומ ּבלי

ׂשֹונאי אף  וא ּולי הּגֹויים, ה ּבהמ ֹות, הח ּיֹות יּזֹונּו ּכא ׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַמ ּסּבת

ה '.

ּגֹוזל ּכאּלּו ּברכה  ּבלא האֹוכל  ּכל .12»»≈¿…¿»»¿ƒ≈
הּוא ּבר ּוְך עלהּקדֹוׁש ה' א)"(ברכות  ¿«»»

ועֹוד מה ', ולחטף  לגזל ׁשּי וכי ּגֹוזל , לׁשֹון  מהּו להבין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹֹויׁש

ּבחסד להם לּתן  הּטֹובים ועם הרעים עם מתח ּסד הּבֹורא ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהלא 

נע ׂשה לה' ׁשּמבר ּבּברכה   היא ּכן אם להם, הּמּגיע לפי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹולא

Ì„‡Ï?ה ּדבר  ÚÈbÓÏ ַָָ¿«ƒ«»»»

הּגמרא  ּפי  על  זה ה')וי ּובן  B¯·ÁÏ(ברכות  ÌBÏL ¯ÓB‡‰ ְְִֶַַַָָ»≈»«¬≈
" :¯Ó‡pL .ÔÏÊb ‡¯˜� Y BÏ ·ÈLÓ B�È‡ÂÌÎÈz·a È�Ú‰ ˙ÏÊb" ¿≈≈ƒƒ¿»«¿»∆∆¡«¿≈«∆»ƒ¿»≈∆

לזה ׁשל ֹום מ ׁשיב ׁשּלא  זה ּגזלן נקרא  מ ּדּוע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹולכא ֹורה

ׁשל ֹום, ל ֹו ׁשּיאמר ּו זה  ּבּקׁש לא  והלא  ׁשלֹום, לֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹׁשהקּדים

ׁשל ֹום?ואּולי חבר ֹו לֹו יקּדים ׁשּלא  ל ֹו היה עדיף אף  ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

ׁשוה ׁשהּנֹו ח ׁש ׁשלֹום,  ל ׁשהקּדים זה  הּתׁשּובה , ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָא ּולם

– לחברֹו ׁשהק ּדים ז ֹו ׁשל ֹום ׁשּבאמירת צּפה  ולכן ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמ ּׁשה ּו,
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ׁשל ֹום, כן ּכמ ֹו ל ֹו ׁשּיׁשיב ּבכ זאת ויבּטא  חבר ֹו, ּבכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹיתּכּבד 

ׁשל ֹום. חבר ֹו ל ֹו ׁשהק ּדים זה ל ֹו הּוא  ׁשּכבֹוד יראה   ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָּובכ

ּכא ֹומר ה ּוא  הרי  למקּדימ ֹו, ׁשל ֹום מ ׁשיב אינֹו ּכא ׁשר  ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָא ּולם

ׁשהקּדמּת  ּבכ ּכבֹוד ׁשּום לי  ואין ּכל ּום, אצלי  ׁשוה  אינ ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָל ֹו

 עצמ ה ּנ ׁשּכן מֹוריד  ולא  מעלה לא  ׁשּל הּׁשלֹום ׁשלֹום, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹלי

את מ ּמּנּו ּגזל   ּבכ ּובכן מ ֹוריד, ולא  מעלה  לא  ּבעיני ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּכמ ֹו

מ ּמּנּו. א ֹותּה ו ׁשלל מכּבד ּותֹו, ְְְִֶַַָָָֻּתח ּוׁשת

ּומ ּדּוע? ּברכה, ּבלא  הא ֹוכל זה כן ְְְֵֵֶַַָָָֹּכמ ֹו

מּמ ּומצּפה  מים, לחם,  ל ל ּתן הק ּדים הּוא  ּברּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָה ּקד ֹוׁש

וכ ּנאמר : ,צרכי  ל ל ּתן מתּכּבד ׁשהּנֹו ‡L¯ׁשּתח ּוׁש Ï‡¯NÈ ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָƒ¿»≈¬∆
¯‡t˙‡ Ea"יׂשראל ּבע ּמֹו מתּפאר  הּוא  ּבר ּו הּקד ֹוׁש , ¿∆¿»»ְְְִִֵֵַַָָָָ

וכ ּנאמר : e¯tÒÈּומח ׁשיבם, È˙l‰z ÈÏ Èz¯ˆÈ eÊ ÌÚ"הּקדֹוׁש ְְֱִֶַַָָ«»«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«≈ַָ

ּביציר ֹותיו , ה ּמתּפאר  זה  ּכא ּמן ּביצירתֹו מתּפאר  ה ּוא  ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻּבר ּו

ׁשּלי ... ה ּיפה היצירה – יׂשראל  ע ּמי ׁשּזֹו יצירתי  רא ּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּוכאֹומר :

ּתה ּלתי . לס ּפר  ּדעת ּבהם יׁש ׁשּכן  ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּומ ּדּוע?

עם ל ֹו ׁשּיׁש  ּבכ ּכב ֹוד  ּכביכֹול  הּוא  ּבר ּו להּקד ֹוׁש ְְְִֵֵֶַַָָָָָי ׁש

למכּבד ּותֹו ּולהתיחס  ה ' את לכ ּבד עלינּו ּומפאר ֹו, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּמׁשּבח ֹו

ית ּבר מכּבד ּותֹו את אנּו ּגֹוזלים מברכים, אינּנּו וכא ׁשר  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּבנּו,

ה ּוא ּבנּו ׁשּלֹו וההתּפאר ּות ה ּכבֹוד  ּכל  ׁשּכן  ּבנּו, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָוהתּפאר ּותֹו

ּתהּלֹותיו . מס ּפרים ׁשאנּו ְְְִִֶֶַָָָּבזה 

לעיל וכאמּור  עצמנּו את אנּו מכ ּבדים מברכים, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּכׁשאנּו

ח ׁשים ּוכ ׁשאנּו ּומכ ּבד , ׁשוה ׁשה ּוא ח ׁש ּתֹודה  ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֻׁשהא ֹומר 
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ּכ אזי  ל ֹומכּבדים, יׁש ׁשּכן מכ ּבד, הּוא  ּבר ּו הּקדֹוׁש כן  מ ֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֻֻ

לעצמנּו, אנּו ּבזים מברכים, ּוכ ׁשאינּנּו מכ ּבדים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻנבראים

קּימים לא  ל ּבֹורא ּגם ּומ ּמילא  ּומכ ּבדים. ׁשוים ׁשאינּנּו ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻוח ׁשים 

הרי ּובכ ואפלים, ׁשפלים נבראים א ּלא  מכ ּבדים, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻנבראים

והבן . יתּבר מכ ּבדּותֹו את ְְְְִֵֶַַָָָָֻּגזלנּו

ה "אין" מתק ּטן ּומּמילא ּב"ּיׁש" מתמּקד הּמֹודה .13«∆ƒ¿«≈«≈ƒ≈»ƒ¿«≈»≈

מפרכת, פיזית עבֹודה  קׁשה , ע ֹובד  יחידי , ּבית ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמפרנס 

ׁשהּבית א ּלא  ּדבר , מ ּמ מבּקׁש אינּני  מא ׁשּתֹו, היתה  ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּקׁשתֹו

וטעים. חם ּתבׁשיל  יהא  יֹום ׁשּבכל ועֹוד מס ּדר, ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֻיהא 

עיף ּבצֹום, ּכמעט  ה ּביתה  ׁשב מפר עבֹודה  יֹום ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָלאחר

מ ּיד ּגֹוי , ׁשהּנֹו נּניח  ּדבר , הכינה  לא  רעיתֹו ּולתדהמתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹורעב,

ּומקּלל ... ְֵֶַַמ ּכה

לפני ׁשרכ ׁשה  ההגרלה ׁשּכרטיס  ּגּלתה רעיתֹו ְְְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָל ּמחרת

ׁש מילי ֹון  ּבעׂשרים זכה ח ..."ׁשבּוע ְְְִִֶַָָָָ

ל מח ּכה  ה ּיקר ... ּבעלי ׁשּיׁשּוב... לבעל ּה ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָהמ ּתינה

עצמ ֹו את ידע לא  ׁשּבעל ּה ּכּמּובן מילי ֹון ... עׂשרים ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹהפּתעה...

עֹוד ל מחּכה הּיקר , ּבעלי ל ֹו: אמרה מ ּכן לאחר  א ׁשר ... ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹמרב

ּדבר ... ּבּׁשל ּתי לא  הּיֹום ּגם ְְִִַַַַָָָָֹהפּתעה...

לא , ּבוּדאי ּבעל ּה, א ֹותּה ויק ּלל  יּכה ּגם ה ּיֹום ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹנתּבֹונן,

היה  ּכׁשּלא  אתמ ֹול  ÔÈ‡‰¯ÈÒ"מׁשמעּותי,"LÈּומ ּדּוע ? Y " ְְֶֶַַָָֹ≈ְִַָ»≈ƒ
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" B�LiL ÌBi‰ ,„aÎ� ÌB˜Ó ÒÙz Y ¯Na‰LÈ,È˙eÚÓLÓ " «»»»«»ƒ¿»«∆∆¿≈«¿»ƒ
"ÔÈ‡‰.ÌB˜Ó ÒÙBz ‡Ï Y ¯Na‰ ¯ÈÒ Y " »≈ƒ«»»…≈»

" את מגּדיל  לה', ה '"ה ּיׁשהּמֹודה  ט ֹובֹות את ר ֹואה  , ְִֵֶֶֶֶַַַַ

נכ ֹון והּיֹותר  מגּדלת, ‰BÎp�‰ּבזכּוכית ˙ÈÎeÎfa' ה ט ֹובֹות ׁשּכן ְְְִִֵֶֶַַָ«¿ƒ«¿»ֵֶ

" ּכמ ֹו ל ׁשערם ׁשאין  ט ֹובֹות הּנם עּוריםּבעצם ""ּפֹוקח  ז ֹוקף, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

""ּכפּופים אס ּורים, ""מ ּתיר  ה ּדעת, ""ח ֹונן  ח ֹולים, "ר ֹופא ְֲִִִִֵֵַַַַ

ה ּומ ּמילא  מ ׁשמעּותאין"וכ ּיֹוצא , לחסר  ונח ׁשב מתקּטן " ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ה ּמילי ֹונים. רוח  ּבׂשֹורת לעּמת ּבׂשר  סיר  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻּכהע ּדר 

ׁשּכן ה', מ ּתנ ֹות  ער את ל ׁשחק להרּגל  לתת לנּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאס ּור

היא הּמילי ֹונים ּבער ּתח ּוׁשתֹו ּכל  ּבמיליֹונים ׁשּזכה  זה  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּגם

הּמילי ֹונים התלהב ּות את יׁשחק  ׁשההרּגל  לאחר  מה, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹלתקּופת

" מ ׁשמעּות העּדרהאיןּתחזר  על  ויקּלל יּכה  ו ׁשּוב למקֹומ ּה, " ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

הּבׂשר . ִַָָסיר 

לא ּבּה, וׂשמחתֹו מהתלהבּותֹו חדׁשה, א ּׁשה  נֹוׂשא  ְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָֹאדם

יּׁשחק ּכא ׁשר  זמן לאחר א ּולם וכּיֹוצא, וסדר  נּקיֹון על  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָיקּפיד 

ה החד ׁשה , מא ׁשּתֹו החד ׁשנּות מק ֹוםאין"אצל ֹו את יתּפס " ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּברצּפה"ּיׁש"ה אֹו ּבּכֹוס  לכלּו מעט  ּגם ּתהיה וההערה  , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ְֵַוכּיֹוצא .

ה את ּומרעננת מחּדׁשת לה ', הּמתמדת ולא"ּיׁש"ההֹודאה  , ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

" ה ּנקרא  הּנֹורא  לּנגיף וההנאההר ּגלנֹותנת הּיפי את לׁשחק " ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ה"ּיׁש"מה יקטן ּומ ּמילא  ואזאין", מׁשמעּות, לחסר  ויח ׁשב " ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֻ

מעצמ ֹו נחת ׁשל  ח ּיים ו ׂשמחה, א ׁשר  ח ּיי יהי ּו האדם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹח ּיי 

מ ּמּנּו. ִֵֵֶַּומה ּבֹורא 
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נפׁש, ידידּות  חׁש לה' הּמֹודה .14«∆«»¿ƒ∆∆
לה' ועריגה »«ƒƒ«¬ƒּכּסּופין

והּיראה האהבה ה ּוא  לעֹולם האדם ּביאת ְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָּתכלית

ּבּתֹורה וכ ּנאמר  ּבה', יב)והּדבק ּות י, ‰':(דברים ‰Ó ‰zÚÂ ְְְֱֵֶַַַַָָ¿«»»
‰·‰‡Ïe ...EÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏ Ì‡ Èk ,CnÚÓ Ï‡L EÈ˜Ï‡¡…∆…≈≈ƒ»ƒƒ¿ƒ¿»∆¡…∆¿«¬»

...B˙B‡ה עזרא"וכתב יח)"א ּבן  לא, ּכל(שמות ׁשרׁש ותכלית : ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹ

ּבֹו. ויד ּבק ה' את ׁשּיאהב עד – ְְְֱִִֶֶֶַַַַהּמצו ֹות

האהבה)ל "ּובּמהר נתיב  סוף  עולם , ‰BÂˆn˙:(נתיבות  Ïk Èk ֲַַַƒ»«ƒ¿
C¯a˙È Ba ˙e˜·c Ì„‡Ï ‰È‰iL È„k ,Ì‰ּוב יעקב". תֹולד ֹות ≈¿≈∆ƒ¿∆¿»»¿≈ƒ¿»«ְְֲַֹ

שרה)"יֹוסף חיי  ":(פרשת ˙ÂˆÓ˜a„˙ B·e"‰¯Bz‰ ˙ÈÏÎz ‡È‰ , ֵƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿ƒ«»
˙BÂˆn‰Âּוב הארץ". ‰ÌÈ¯„b:(אגרות )"פרי ,‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓ Ïk ¿«ƒ¿ְִִֶָָ»ƒ¿«»«¿»ƒ

˙„B·Ú ÏL ÌÈ‡ÈO‰ ‡ÈN ‡È‰Â ,˙e˜·„Ï ˙BˆÚ ‰n‰ ÌÈ‚Èq‰Â¿«¿»ƒ≈»≈ƒ¿≈¿ƒƒ«ƒƒ∆¬«
'‰a ˙e˜·„Ï ÚÈb‰Ï Y '‰. ¿«ƒ«ƒ¿≈«

יׂשראל"ּוב מ "עבֹודת פג d˙ÈÏÎz:י)"(אבות ‰¯Bz‰ Ïk ‰p‰ ְֲִֵַַָƒ≈»«»«¿ƒ»
'‰a ˜·c‰Ï ˜¯ ‡È‰. ƒ«¿ƒ»≈«

ׁשּכז ֹו? לאהבה האדם יּגיע  ְְֲִֵֶַַַַָָָָָוהיא

מי את לאהב האדם יּוכל לא  אינטרסנט , הלא  ְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֹהאדם

ּולפח ֹות הּבֹורא , ּכלּפי וכן והנאה , ט ֹובה מ ּמּנּו ל ֹו מ ּגיע ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלא 

קדם ׁשּתהא ׁשח ּיב לה', העב ֹודה CBzÓeּבתח ּלת ,dÓLÏ ‡lL ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ∆…ƒ¿»ƒ
dÓLÏ ‡B·È dÓLÏ ‡lLּבקר ּבֹו לה ׁשריׁש קדם ׁשח ּיב ּכ , ∆…ƒ¿»»ƒ¿»ְְְְִִֶֶַַָָֹ

ּובּטֹובֹות ע ּמֹו ה' ּבחסדי  ׁשּיתּבֹונן  ּבכ ּבֹו ּודבקּות ה' ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָאהבת
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ּוכאמרנּו: ׁשעה , ּובכל עת ּבכל  ל ֹו ÌBÈׁשּמטיב ÏÎaL EÈq� ÏÚ ְְְְִֵֵֵֶָָָָָ«ƒ∆∆¿»
.ÌÈ¯‰ˆÂ ¯˜·Â ·¯Ú Y ˙Ú ÏÎaL EÈ˙B·BËÂ EÈ˙B‡ÏÙ� ÏÚÂ e�nÚƒ»¿«ƒ¿¿∆¿∆∆¿»≈∆∆»…∆¿»√«ƒ

ח ּיים יהיּו ח ּייו  ּובזה לה ', ועריגה לכ ּסּופין י ּגיע  ּבכ ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָורק

ה ' אהבת ּבאמת ׁשח ׁש מי לכל  ּכּיד ּוע ּומתיק ּות , נעימ ּות ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשל

ׁשּבעֹולם, ה ֹון מּכל  י ֹותר  ל ֹו ׁשוים הּלל ּו רגעים הלא  ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹּבקרּבֹו,

ה ּלל ּו. ּכּסּופין  לרגעי ּתׁשוה לא  ּבעֹולם ּתאוה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹו ׁשּום

מ ּטֹובֹותיו ל ֹו יפסיק ׁשּלא  ּכדי ה ' את ליראה יּגיע כן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּוכמ ֹו

ליראה יבֹוא  מ ּתֹוכּה אּולם ל ׁשמ ּה, ׁשּלא  יראה זה  ואכן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹוחסדיו,

ט ֹובֹותיו , על  לה ' האדם ׁשּמֹודה ּבכ ּבכלׁשמ ּה, וחׁש ְְְְִֶֶַַָָָָָָָָ

מ ּמּנּו, ט ֹובֹותיו יפסיק  ּפן יפחד  , יתּבר מ ּמּנּו רק זה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּטֹובֹותיו 

ּכאמ ּור . האדם ּבריאת ּתכלית ׁשּזֹו ה' את ליראה יבֹוא  ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָּובכ

ולתת להֹודֹות הּוא ּבדר ּגתנּו האם .15«ƒ¿«¿»≈¿¿»≈
הרע? על ««»«ּתֹודה

האדם להּוׁשע ונפלאה  ּגדֹולה סגּלה ּבזמ ּננּו ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָֻנתּפרסמה

הרב ידידי ּכ על   וער צרתֹו, על  לה' ּתֹודה ׁשּיּתן ּבכ ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָמ ּצרתֹו

ׁשליט הר ּוׁש ׁשלֹום רּבי  ""הּגא ֹון הּנקרא  נפלא  ספר ׁשעריוא  ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

מ ּטעּות."ּבתֹודה לה ֹוציא  נצרכים ּפרטים ּכּמה  זה  ּבענין  ּונבאר  . ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָ

ּברכ ֹות ּבּמׁשנה ה')"(פאמר ּו משנה ÏÚט, C¯·Ï Ì„‡ ·iÁ ְְְִַָָָ«»»»¿»≈«
‰·Bh‰ ÏÚ C¯·Ó ‡e‰L ÌLk ‰Ú¯‰והלא ה ּגמרא , ּומקׁשה . »»»¿≈∆¿»≈««»ְְֲַַַָָָֹ

" מברכים: ה ּטֹוב ׁשעל  ׁשֹונֹות, והּמיטיבּברכ ֹותיהן ועל"הּטֹוב , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ
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" מברכין : האמתהרע ּברכ ֹותיהן"ּדּין  אמנם הּגמרא , ותרצה ? ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

לברכם ׁשּיׁש ׁשּבהם המ ׁשּתף  א ּולם .ÁÓNa‰ׁשֹונֹות ְְְֵֶֶֶַָָָָָֻ¿ƒ¿»

אם מ ּדּוע ּבׂשמחה,  לבר י ׁש הרע על  ּגם אם להבין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָויׁש

" הרע  על ּגם ׁשּיברכ ּו  צרי היה  ׁשֹונֹות , ּברכ ֹותיהן  ה ּטֹובּכן  ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבׂשמחה ?והּמיטיב הרע על  ּגם לבר ׁשּמח ֹובתנּו מאחר " ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

מ ּצד היא  ּברע ל ׂשמח  ׁשהח ֹובה  לֹומר  ‰‰˙Ba��e˙ּבהכרח  ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ«ƒ¿¿
˙ÈÏÎO‰עם ה ּנע ׂשה  הרע ׁשּגם ּבאמּונה א ֹותנּו ׁשּמח ּיבת «ƒ¿ƒְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

והיה ּבצרתֹו, ּברע  ח ׁש ׁשהאדם הגם ולכן לט ֹובתֹו, הּוא  ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָָָָָָהאדם

לׂשמח לֹו יׁש מקֹום מ ּכל הּצרה , ׁשל  ּבהעדר ּה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמעּדיף 

‰È˙B‡ˆB˙aעו ֹו לכ ּפרת ּוכמ ֹו לט ֹובתֹו וכּיֹוצא .ׁשּסֹופם נֹותיו  ¿¿∆»ְְְְֲֵֶַַַָָָָ

אדר ּבא א ּלא ּבהעדרֹו, חפצים אנּו ׁשאין ה ּטֹוב , על ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָא ּולם

ׁשּכן והּמיטיב, הּטֹוב עליו  ּברכתנּו לכן  ּובר ּבּוי ֹו, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבק ּיּומ ֹו

על א ּלא ּתֹוצא ֹותיו  על רק לא  אנּו B˙e‡ÈˆÓמברכים ÌˆÚ ְְְִֶַַַָָָָֹ∆∆¿ƒ
ט ֹוב . ֶׁשה ּוא

על ׂשמחתֹו ּכסף, ׁשּמרויח  אדם e‡ÈˆÓ˙ּולמ ׁשל , ÌˆÚ ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ∆∆¿ƒ
" ּברכתֹו ולכן ה ּכסף , והּמיטיבהרוחת אדם"הּטֹוב ּולעּמתֹו . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ

ׂשמח ורק  ממ ֹונ ֹו, את הפסד ֹו מעצם ה ּוא  עצב ּכסף, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָה ּמפסיד

ׁשל א ֹו ׁשּלֹו מחלי  א ֹו ּבּנפׁש מאסֹון נ ּצל  ׁשּבכ ּבה' ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבאמ ּונתֹו

" ּברכתֹו ולכן  וכּיֹוצא, ּביתֹו מ ּבני האמתאחד  הרי"ּדּין ּכל ֹומר , ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּכֹואב הּממ ֹון , הפסד  עלי ק ׁשה  ע ֹולם, ׁשל  ר ּבֹונֹו ּכא ֹומר ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָה ּוא 

ּומצּדיק אמת  ׁשּדינ אני  מאמין  רק  הּממ ֹון, הפסד  מאד ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹלי

לטֹובתי . הּכל  עֹוׂשה ׁשהּנ אני  י ֹודע ׁשּכן ּדינ עלי  ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאני



ּבה ֹודאה ּפתיחה ּתל ּויה הּׂשמחה /25 ¿ƒ»ְְִַַָָָָ

הּטֹובה על האדם ׁשא ֹומר  ה ּתֹודה  היא  ׁשֹונה ׁשּבעצם ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכ

הרעה . על האדם ׁשא ֹומר  ֵֵֶַַָָָָָָָמהּתֹודה 

על היא ה ּטֹובה  על האדם ׁשא ֹומר e‡ÈˆÓ˙ה ּתֹודה  ÌˆÚ ִֵֶַַַַָָָָָ∆∆¿ƒ
היא  הרעה על  האדם ׁשא ֹומר ה ּתֹודה וא ּלּו ÏÚהּטֹובה, ְִִֵֶַַַָָָָָָָָ«

‰È˙B‡ˆBz.מציאּותּה עצם על  ולא ¿∆»ְְִֶֶַָֹ

נבר הרע מציא ּות על  ׁשּגם לדרּגה  נּגיע  לבֹוא, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ[לעתיד

והּמיטיב" עייה ּטֹוב נ' ּפסחים ּבגמרא  ּכּמּובא  ּכלֹומר"" ש, ְְְְִִִֵַַַַָָָָ

ּבנּו ׁשּיק ּים ט)לעתיד  יא, ‡˙:(ישעיה ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ Èk ְִֶֶַָָֻƒ»¿»»»∆≈»∆
הרע"‰' על  ּגם  יברכּו ואמ ּתית, עליֹונה ּדעת ּבקר ּבנּו ותהיה ,ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

" ּבּגלּות והּמיטיבׁשּסבלנּו הרע"הּטֹוב ׁשּגם נבין  ּכלֹומר  ,ÌˆÚa ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ¿∆∆
מ ּצד  רק  ולא  ט ֹוב ּבכלÂÈ˙B‡ˆBzהּוא  ׁשאין  נבין אז מציא ּות, ל  ְִַַֹ¿»ְְִִִֵֶָָָ

אפן]. ּבׁשּום הּיֹום ּבהּׂשגתנ ּו זה אין  אּולם ּבעֹולם, רע ׁשל  ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכז ֹו

ואינֹו ׁשקר , א ֹוהב לא  הּוא  ּבר ּו ׁשהּקדֹוׁש להיֹות ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹלכן,

ל ּזהר  צרי ּבּלב, ואחד ּבּפה אחד  עּמֹו ׁשּמד ּברים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָא ֹוהב

מ ּצד  הֹודאה ז ֹו ׁשּתהא  הרע על  לה' מֹודה B‡ˆBz˙ׁשּכא ׁשר  ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ¿
לה '. מ ׁשּקר ּבזה  ׁשּכן הרע , עצם מ ּצד ולא  לטֹובה , ׁשה ּנם ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהרע 

מ ּצד  הרע על  להֹוד ֹות הּדבר ,ÂÈ˙B‡ˆBzוגם ּבנקל לא  ְְִַַַַָ¿»ְֵַָָָֹ

זה . למ ּצב האדם יּגיע  היא הּבא , ּבּקטע ְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹויבאר

הרע על להֹודֹות האדם יצליח ּכיצד ודרְך עצה  .16≈»¿∆∆≈««¿ƒ«»»»¿«»«

הּקֹודם ּבּקטע ּׁשּבארנּו מה fÏ‰¯מּלבד  LiLמ ֹודה ּכא ׁשר  ְְִֵֵֶֶַַַַַַ∆≈ƒ»≈ֲֶֶַ

מ ּצד  זה ׁשּיהא הרע על לט ֹובה ,‰B‡ˆBz˙לה' ׁשה ּנם הרע ׁשל  ְִֵֶֶַַַַָ«»ְִֶֶַָָָ
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על הה ֹודאה ׁשּתהא  ‰¯Úולא  ÌˆÚה ּוא מ ׁשּקר הרי ׁשאז  ְְֵֶַַָָֹ∆∆»«ְֲֵֵֶַָ

עצמ ֹו לזה  להּגיע  נּתן  היא לבאר יׁש עֹוד לה'. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבה ֹודאתֹו

ּבנקל אינּנּו זה  ׁשּכן הּתֹוצא ֹות, מ ּצד הרע על לה' ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלהֹוד ֹות

וק ׁשה ׁשּלֹו ּברצֹונֹו חפץ מרדן, ּבטבעֹו האדם ס ֹוף  ס ֹוף ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשהרי

ואף  רצֹונֹו הפ את לקּבל  ה ּואeÓ‡aL�B˙לֹו מאמין  ְְְֵֵֶֶַַ∆∆¡»ֲִַ

ׁשּבּלב הרגׁש ועד  ּבּׂשכל  מהאמ ּונה ׁשּכן לט ֹובתֹו, ְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּתֹוצא ֹות

האדם יצליח  ּכן אם והיא רב, הּוא  BaÏaה ּמרחק LeÁÏ ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ»¿ƒ
ּבׂשכל ֹו? רק ולא הרע על  ְְְִַַַָָָֹהֹודאה 

להֹוד ֹות האדם יּגׁש מ ּיד  ׁשּלא  היא  הּנפלאה  הּדר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּובכן

מּקד א ּלא  הרע, עּמֹועל  ׁשּמיטיב ה ּמּוח ׁשי  הּטֹוב על  יֹודה ם ִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

אצל ֹו. עּתה  ּבּמציא ּות ׁשּקּימים הר ּבים חסדיו ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָעל 

ר ּבים ּבפרטים עּמֹו ה ' ט ֹוב ֹות את ויס ּפר  יעמיק ְְְְֲִִִִִִֶַַָֹֹוכה

לה ' לה ֹודֹות יבֹוא  ּכ ּומ ּתֹו ע ּמֹו, חסדיו  מרב  ה' את ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹלאהבה 

ּוכענין לט ֹובתֹו, ּבֹו ה ּנֹוהגת הּדין  מ ּדת על יב)ּגם ג, ‡˙":(משלי  ְְְִִִֶֶַַַַַָָ∆
ÁÈÎBÈ '‰ ·‰‡È ¯L‡",' ׁשה ּבל ּבֹו ׁשּיּׂשיג אחר  רק ּכלֹומר  ¬∆∆¡«ƒ«ְְִִֶֶַַַַַ

אחר רק  עּמֹו, וט ֹובֹותיו  חסדיו  מרב והראיה  ּבאמת, ְְְֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹא ֹוהבֹו

מ ּדת על  לה ' להֹוד ֹות ה ּקד ֹוׁשה ּבעבֹודתֹו להמ ׁשי יּוכל ְְְְֲִִַַַַַַַָָָּכ

על ז ֹו ה ֹודאה  ׁשּגם וכאמ ּור לט ֹובתֹו, ּבֹו ׁשּנֹוהגת והּדין  ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה ּצדק

מ ּצד  ׁשּתהא   צרי ה ּדין עצמּותּה.È˙B‡ˆBz‰מ ּדת מ ּצד  ולא ְִִִִֵֶַַַָ¿∆»ְְִַַָֹ

להּנזּכר ט ֹובה עצה .17≈»»¿«ƒ¿»

הה ֹודאה ּתח ּוׁשת את להקל  ּומ ֹועילה מנּסה  ט ֹובה, ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֻעצה

ה ' מחסדי ּפרטים ּכּמה ּדף על האדם ׁשּירׁשם הרע על  ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹּגם
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ה ', מחסדי ע ׂשרים א ֹו עׂשרה  ּכמ ֹו ּביתֹו, ּובבני יֹום, ּבּיֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָעּמֹו

אמּון יר ּכׁש  ּובכ הרע, על  להֹוד ֹות ׁשּברצֹונ ֹו קדם ּבהם  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹויעּין

ה ּטֹוב ּגֹורל ֹו על  ּכחרד  ּכמ ֹוהּו, ׁשאין ּכא ֹוהב לרא ֹותֹו ּבה' ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָמלא 

ּדינֹו להצּדיק  יבֹוא  ּבנקל   ּובכ ּכמֹוה ּו, ׁשאין  – האמ ּתי  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָל ּנצח 

ּדאגתֹו על  ּולברכ ֹו ל ֹו להֹוד ֹות עּמֹו ּבּה ׁשּנֹוהג  הּדין ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּבמ ּדת

ענג  ּבח ּיי  להנציח ּה לבּססּה, להעמיד ּה, לנׁשמתֹו, ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהאמ ּתית

נצחים. לנצח  ְְֲִִִִֶַָאמ ּתּיים

אדם. לבני להֹודֹות  – לה' להֹודיה עצה .18≈»¿»»«¿ƒ¿≈»»

חז ז')ל "אמרּו פרשה אליעזר  רבי ּבט ֹובתֹו(משנת  הּכֹופר ּכל  : ְְֲֵַַָָָ

הּוא . ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש ׁשל  ּבט ֹובתֹו ּכֹופר  ס ֹופֹו חבר ֹו ְֲֵֵֶֶַָָָׁשל 

חבר ֹו ׁשל  ּבטֹובתֹו ׁשהּמֹודה הן, ׁשֹומע  א ּתה  לאו  ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמ ּכלל 

הּוא . ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש ׁשל  ּבט ֹובתֹו לה ֹוד ֹות ְְֶַָָָס ֹופֹו

מ ֹודה האדם ּכא ׁשר  הּמעׂשה, עֹולם ה ּוא  זה  עֹולמנ ּו ֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּכן 

לחבריו , לא ׁשּתֹו, מ ֹודה ע ּמֹו, ט ֹובֹותיו  על  ּולא ּמֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָלאביו 

לה '. להֹוד ֹות עצמ ֹו ירּגיל  ּבכ עּמֹו ט ֹובֹותיהם על  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָל ׁשכניו ,

ה הצלחת ּבית"ס ֹוד לּׁשלֹום אין  והֹודיה, ּבפרּגּון ּתל ּוי " ְְְְְְִִֵַַַַָָָָ

והֹודיה . הפר ּגּון חסר ּכמ ֹו זּוגיּות חברּות, ׁשהֹורס ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹּדבר 

" ׁשל  ליה ּתח ּוׁשה הּׁשכן ,מּגיע הא ּׁשה החבר, ּכלּפי  " ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּולחרּבן . להרס  לרח ּוק ּגֹומרת ה ּמעביד , המח ּנכים, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָֻהה ֹורים,
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ה ּתח ּוׁשת את עֹוקרים הפר ּגּון, לי"הּתֹודה, נֹותנים"ּמּגיע , ְְְְִִִִִֶַַַַַַָ

להיטיב . ּולהֹוסיף  להיטיב הּׁשני לּצד וח ׁשק ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹּכח 

ה ּבעל  ׁשל ה ּנחרץ מאמר ֹו רעד)"עקדה"ּוראה דף  נב, :(שער  ְֱֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָ

˙„¯ÁÓe ÌÈL�‡aL ˙˜fn‰Â ,‰t¯Áa ‰˙eÁt ¯˙Bi‰ ‰cn‰«ƒ»«≈¿»¿∆¿»¿««∆∆∆»¬»ƒ«¿∆∆
" ‡e‰Â B˙ÏefÓ ‰�‰p‰ ,e�È‰ ,ÌÏBÚ‰‰·BË ÈeÙk"B˙BÈ‰ ÈzÏ·Ï , »»«¿«∆¡∆ƒ»¿¿»¿ƒ¿ƒ¡

" BÏ ˜ÈÊÁÓ‡pÁÏh·nL ÌeMÓ ,B„È ‚O‰ ÈÙk ÏeÓb ˙·L‰Â " «¿ƒƒ»«¬»«¿¿ƒ∆≈»ƒ∆¿«≈
˙e‡ÈˆÓ ÌeL ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ìi˜˙Ó ÌÏBÚ‰ ‰ÈÏÚL ‰cn‰«ƒ»∆»∆»»»ƒ¿«≈¿ƒ∆≈¿ƒ
‰Ê ˙Á˜·e ‰ÊÏ ˙˙a ,ÔzÓe ‡On‰ C¯c ÏÚ ‡l‡ ÌÈ‡¯·pÏ«ƒ¿»ƒ∆»«∆∆««»«»¿≈»∆¿««∆
Ô˙B� ‡e‰ ‰p‰ ,ÏawL ·Bh‰Ó ÏeÓb Ïa˜Ó‰ ·ÈLÈ ¯L‡Îc ,‰fÓƒ∆¿«¬∆»ƒ«¿«≈¿≈«∆ƒ≈ƒ≈≈
Ï·‡ ,ÔBˆ¯Â Ú·N ÚÙL „BÚ BÏ ÛÈÒB‰Ïe ˙˙Ï Ô˙Bp‰ „Èa Ák…«¿««≈»≈¿ƒ∆«…«¿»¬»
˙z ÛÈÒBÈ ‡lL BÁk LÈzÓ ‡e‰ ,ÏeÓb BÏ ·ÈL‰lÓ BÚ�n‰a¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ…∆…ƒ≈

.„BÚ ÂÈÏ‡≈»

אדם ּבין וכ ּמה ּכּמה אחת על לחבר ֹו, אדם ּבין  ּכ ְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָואם

ְלקֹונֹו.

ה ּבעל  ּדברי ּכאן ."עקדה"עד  ְֲִֵֵַַַָָָ

ּתחנּונים ּבלׁשֹון לה' הּתפּלה נּסח .19À««¿ƒ»«ƒ¿«¬ƒ

ׁשה ּנם ה ' ּבט ֹובֹות להּכרה  מביאה ׁשהה ֹודאה ׁשהס ּברנּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָאחר 

לא  אדם  ׁשּכן  ח ּנם, מ ּתנת ל ֹו,מ ּתֹו ׁשח ּיבים חׁש ּכא ׁשר י ֹודה  ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ה ּוא מבּטא לה ֹוד ֹות, מרּבה  הּוא  ּכא ׁשר  ּובי ֹותר  מ ֹודה  הּוא  ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַואם

ורחמים. חסד  מ ּתֹו ה ּנם ע ּמֹו ה' ׁשּטֹובֹות  ְְֲִִִִֶֶֶַָָּבכ



ּבה ֹודאה ּפתיחה ּתל ּויה הּׂשמחה /29 ¿ƒ»ְְִַַָָָָ

לבּקׁש האדם, ׁשל ּתפּלתֹו נּסח  ׁשּתהא  צרי כן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּכמ ֹו

א ּלא ּכלּום, לי מ ּגיע לא  הּכרה: מ ּתֹו ח ּנם, מּתנת ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹמא ֹוצר 

ורק הּבֹורא , ׁשל  האינס ֹופּיים וחסדיו רחמיו  מ ּתֹו אני ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמבּקׁש

ּתפּלתֹו. ּתתק ּבל  ה'ּבכ חסד בהנהגת הביאור 7 באות  לעיל (וראה  ְְְִִֵַָָ

שני) מצד המגיע ובשכר  אחד .מצד 

ׁשּכן מתעּכבת, ׁשּבּקׁשתֹו ּברא ֹותֹו האדם יּׁשבר  לא  ּגם  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּובכ

מק ּבל ׁשאינֹו ּכמי רק אּלא  אינֹו ּכן ואם מה ', מ ּתנה ּבּקׁש ּכה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבין

‰�zÓ מקּבל ׁשאינֹו ּכמי רעה ּתח ּוׁשתֹו ואין  ,B˙„B·Ú ¯ÎN. «»»ְְְְִֵֵֵֶַָָָ¿«¬»
ּגם ח ּנם, מ ּתנת מא ֹוצר מה ' מּתנה  ּומבּקׁש מתּפּלל  האדם ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָּכא ׁשר 

יבּקׁש ּכא ׁשר אּולם ּתרעֹומ ֹות, ל ֹו יהא  לא  ּבּקׁשתֹו ּתתעּכב ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּכא ׁשר 

יּׁשבר וכ ּיֹוצא , י ׁש... לכּלם לּמה  ל ֹו... ׁשּמּגיע ּתח ּוׁשה  ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמ ּתֹו

מאמ ּונתֹו. ל ּפל  ואף  מה ּתפּלה , לח ּדל ועל ּול ּתפּלתֹו ְְְְְֱִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹמעּכּוב

יׁש ההסּתר  ׁשּגבר מׁשיחא עקבֹות  ּבעּדן .20¿ƒ«ƒ¿¿ƒ»∆»««∆¿≈≈
ּבהֹודאה להתחּזק  ««¿≈»¿ƒ¿≈¿ּביֹותר

" עּדן מ ׁשיחאּבזמ ּננּו אדם"עקבֹות ּובני  ההס ּתר, ׁשּגבר  , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

לא זה  ּכל ועם וחסד ּבצדקה ע ֹוסקים נענים, ואינם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹצֹועקים

ּבאמ ּונתם. יּפל ּו ּפן  מאד  ּגד ֹול  הּוא  החׁשׁש אזי  ְְֱֲֲֲִִֶֶַַַָָָָֹנענים,

הרמח ""וכתב ּבספרֹו ּתבּונֹותל  קפד)"ּדעת יהא(דף ׁשּכ ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָ

ּתֹופעת: ׂשאת. ּביתר יגּבר ההס ּתר  מ ׁשיחא , Ú¯Âּבעקבֹות ˜Ècˆ ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ«ƒ¿«
BÏ ·BËÂ ÚL¯ BÏולכן קיצֹוני. ּובאפן ּתמיהה ּביתר  ּתהא  , »»¿ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹ

לה ', הה ֹודאה ּבאפן ּבעּקר להתח ּזק א ּלּו ּבימים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹה ּפתרֹון
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ּבׁש ׁשעֹובר וי ֹום יֹום ּכל  על  וט ֹובה, ט ֹובה ּכל  על ל ֹום,לה ֹוד ֹות ְְְֵֶַַָָָָָָ

ּובאמ ּונתֹו. הר ּוח  ּביּציבּות מעמד  האדם יחזיק  ּבכ ְְְֱֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָורק

אצל מצּוי הּפחדים החרד ֹות ּתֹופעֹות רב ּתראה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּכן 

ּומ ּדּוע? זקנים, אצל  ּופח ֹות ְְִִִֵֵֶַַָצעירים 

עדין הּוא  צעיר ׁשּכן  ּיהיה, מה וחרד  מהעתיד ּדֹואג ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָה ּצעיר

ּבזקנּותֹו. ּבׁשל ֹום ל ֹו ׁשעֹובר  י ֹום ּכל  על ׂשמח  הּזקן וא ּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלימים,

והּדאגֹות החרד ֹות את להרחיק הרֹוצה  ּגדֹול , לּמּוד ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָוהּוא 

העתיד על ּבצעקה יתמ ּקד וא ּלּו העבר, על ּבהֹודאה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָיתמּקד

יּציבּותֹו. את ְִֵֶַַמס ּכן

" ׁשל זה ּבעּדן  מ ׁשיחאולכן עלעּקבֹות להתמ ּקד לנ ּו יׁש " ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ולּתן ּבּגׁשמי, ׁשלֹום ּברּוחני, ׁשלֹום ל ׁשל ֹום, ׁשעֹובר  יֹום ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּכל

ּכל ּפנים הס ּתר  ּבזמן ּגם ע ּמנּו ט ֹובֹותיו  על  לה ' וה ֹודאה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשבח 

רא ּו ּכאׁשר וירא ּו ּפחדּו הּקדֹוׁשים האמ ֹוראים ׁשאפּלּו נֹורא , ְְְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָּכ

הּמׁשיח . ּביאת קדם ׁשּיהיה ההס ּתר  ּגדל  קד ׁשם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבר ּוח 

ה ּמחזקת, ה ' עבֹודת אפן  ל אין ּדבר , ׁשל  ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹלס ּכּומ ֹו

לאמ ּונת ּבה ', לבּטח ֹון ּבה ', לאמ ּון מביאה  מ ׂשּמחת, ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָמבּססת,

קנאה ּדאגֹות, מסירה ה', חננֹו א ׁשר  ּביכל ּתֹו ּבעצמ ֹו ְְְְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָָהאדם

עבֹודת ּכמ ֹו ממ ּׁשכה ּתֹוחלת מסירה .‰‰B„‡‰ותחר ּות, ְְְְֲֲִֶֶַַָָָֻ«»»

ּבכל לל ּבֹו א ֹותּה יא ּמץ ז ֹו, ּבעבֹודה ׁשּיד ּבק אדם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָא ׁשרי 

ּכ ּבּה יראה  ּבּה, יתמיד  ח ּייו"ּכח ֹו, ּבּהמפעל  ּולז ּכֹות לעצמ ֹו " ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹ

ח ּיים לקח ֹו ּול ׁשֹומעי לעצמ ֹו יבטיח  ּובזה האחרים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָאת

ה ּבא . העֹולם לח ּיי ּוברכה  וטֹובה  הּזה ּבע ֹולם מא ּׁשרים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻי ּציבים,



ּבה ֹודאה ּפתיחה ּתל ּויה הּׂשמחה /31 ¿ƒ»ְְִַַָָָָ

ראּוי  הּטבעּיים ה ּנּסים  על הּמֹודה .21«∆««ƒƒ«ƒ¿ƒƒ»
הּטבע ׁשּמעל »∆»»≈∆ƒƒ¿לנ ּסים 

עהּגמרא  כה, חנינאא)"(תענית  רּבי ׁשל  ּבּתֹו על מס ּפרת ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָ

ל ּהׁשּנתנ  אמר  .מּכ ודאגה ׁשמן, ּבמק ֹום הּנר  ּבהדלקת חמץ ה  ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

וידלק . לחמץ יאמר  וידלק  ל ּׁשמן ׁשאמר  מי  ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹאביה :

מּתֹו ואף  לאמר ֹו אדם ּכל יכ ֹול  ּכזה  מ ׁשּפט  ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָולכא ֹורה

ּכל ועם חמץ, להדליק ה' ׁשּביכלת מאמין  לא  מי ׁשּכן  ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹאמ ּונה,

ל ֹו ׁשּדלק חנינא  ר ּבי ל ֹו ׁשּזכה ל ּנס יזּכה אחד  ּכל  לא  ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹזה

ׁשּבת? ּבמ ֹוצאי עליו הבּדילּו ואף  ה ּׁשּבת, ּכל  ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהחמץ

ּכח ּדבר  ּבׁשּום ראה  לא  מע ֹולם חנינא  ר ּבי . לכ ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹֹה ּתׁשּובה

ּגמ ּור , נס  חנינא ר ּבי ּבֹו ראה ה ּדֹולק ּבּׁשמן וגם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָטבעי ,

מחמץ ּפח ֹות היתה לא  ה ּדֹולק מ ּׁשמן מ ּתמיד  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹוהתּפעלּותֹו

אין ׁשּלגּביו  אחר החמץ ּדליקת לנס  ראּוי  היה  לכן ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹה ּדֹולק,

מה ּכלל . יֹוצא  נס ְֵֵֵַָָּכאן

ׁשּבידֹו: הּטבע ּיים ה ּטֹובֹות על לה ' ׁשהּמֹודה מ ּכאן  ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָלמדנּו

ּבהם ׁשרֹואה ּבכ הּוא  מגּלה וכ ּיֹוצא  מ ׁשּפחה , ּבריא ּות, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּפרנסה,

ל ֹו ׁשּבאים ואף נס  ּכעל  עליהם ׁשּמֹודה עבּדה  ׁשּכן  ּגמּור , ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻנס 

הּטבע , מעל  נס   ׁשּיצטר ּבמ ּצב להּוׁשע ה ּוא  רא ּוי הּטבע ,  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּבדר

והבן . נס , ה ּוא ה ּטבע ּגם לגּביו  ְְֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּכן 
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מהּתפּלה יֹותר ּפֹועלת  ההֹודאה .22«»»∆∆≈≈«¿ƒ»

יד ֹו" יניח  וכא ׁשר  יׂשראל  וגבר  ידֹו מ ׁשה ירים ּכא ׁשר  ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹוהיה 

עמלק יא)"וגבר  יז, מלחמה(שמות  עֹוׂשֹות מ ׁשה  ׁשל  ידיו  וכי ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ּכל ּפי מס ּתּכלין ׁשּיׂשראל  ּבזמן א ּלא  מלחמה ? ׁשֹוברֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָא ֹו

לאו ואם מנּצחין היּו ׁשּבּׁשמים לאביהם לּבן  ּומ ׁשעּבדין  ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָמעלה

נֹופלין השנה)היּו ראש  מסכת בסוף  (משנה ְִָ

ּגבר ּבכ הלא  יד ֹו מ ׁשה  הּניח ּכן  אם מ ּדּוע להבין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹויׁש

א ֹו להגּביהן – מ ׁשה  ׁשל ידיו  ּבפעּלֹות  היא ועֹוד  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻעמלק?

ׁשּבּׁשמים? לאביהן יׂשראל ׁשל ׁשעּבּודן  ּתל ּוי היה  – ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלהניחן

ּוכדר ו ׂשמחה, מהתּפעל ּותֹו ידיו  להרים  ּדר ּכֹו לה' ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָה ּמֹודה

למעל ׁשּידיו  ּבׂשמחתֹו ּדר ּכֹוהר ֹוקד  ּובֹוכה , הּמתּפּלל  וא ּלּו ה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבהלכה . ּכּמּובא  ּבז ֹו ז ֹו ׁשל ּובֹות חזה ּו על ידיו  ּכּפֹות ְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָלה ּניח 

מ ׁשה ירים ּכא ׁשר  ּתפּלה,  ּובדר הֹודאה  ּבדר נקט  ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמ ׁשה

ׁשּבו ּדאי ּכ ּתפּלה,  לצר ר ֹומז  יניח  וכא ׁשר להֹודאה , ר ֹומז  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹידֹו

מּתפּלה . מ ׁשה הר ּפה ְְִִִֶָָֹֹלא 

חז לנ ּו מגּלים מהּתפּלה ,"א ּולם יֹותר ּפעלה  ׁשההֹודאה  ל  ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ּפעּלת ּביׂשראל  ׁשהפעילה היא  לה ' ר ּבנּו מ ׁשה  ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻוהה ֹודאה

נקט מ ּכא ׁשר  יֹותר  ׁשּבּׁשמים לאביהם לּבן  ו ׁשעּבּוד  לה ' ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאהבה

והבן . ותחנּונים. ּתפּלה  ׁשל ּבדר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָֹמ ׁשה 
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שליט דרוק  אשר רבי  הגאון  מאת א -ח  הגה"אותיות חתן צ"א 

זצ ברעוודא  שלמה  ל"רבי

לב להׁשּתלת  ּדֹולר מיליֹון ≈»«¿»¿«¿ƒא.

ונ ֹוׁשם. מ ּולי ּכעת יֹוׁשב א ֹות ר ֹואה אני ּדרּוק: הרב ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָּפֹותח 

הרגע נֹוׁשם א ּתה  האם לא! ?עלי ּכבדה ה ּנׁשימה  ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהאם 

לארצֹות לטּוס  ׁשּנזקק ּפלֹוני על  ׁשמעּתי  הּנה  ּכן! ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָחמצן?

מּמיליֹון למעלה  ׁשעל ּותּה ּפע ּלה  לב , ה ׁשּתלת לׁשם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֻה ּברית

אם ּבּביזנס : הּמבינים ס ֹוחרים מס ּפר  ו ׁשאל ּתי הלכ ּתי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָּדֹולר .

הרי א ֹור ּגינלי? לב ׁשוה ּכּמה ּדֹולר , מיליֹון ׁשוה מ ׁשּתל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻלב

לזה יהּודי ׁשּיבֹוא  לעצמכם ּתאר ּו ׁשוה. ּבטח  זה ד ֹולר  ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָמיליֹון

הּנּתּוח . לצר ּדֹולר  מילי ֹון ּבמזּמן  ל ֹו ויּתן להׁשּתלה , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּזקּוק

ּבׂשפה לֹו יאמר  וכי  חסּדֹו? ואיׁש למיטיבֹו הח ֹולה י ֹודה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹאי

" עֹובדּתֹודהרפה ּכּׁשּורה , ּפֹועם ׁשּל ה ּלב הּנה  לא ?! ותּו " ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

אי ד ֹולר . מּמילי ֹון  י ֹותר הר ּבה ׁשוה הּוא  סדירה , ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָּבצ ּורה

הּוא ?! ּבר ּו הּקדֹוׁש ,למיטיב ׁשּל הּתֹודה ְְְְִִֵֵֶַַָָָנראית

ׁשּו הּספר  את ּפֹותח  ּדרּוק הר ׁשּב"הרב ה ',"ת חלק  א  ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

נ  לסימן ""מדפּדף  ּבּמּלים הּפֹותחת הּתׁשּובה על  ּומצ ּביע עֹודה, ְְְְְִִִִֵַַַַַַַַַָָ

ׁשמע קריאת ּפר ׁשת ענין  ל לבאר  ּבתֹודה."ׁשאלּת חי ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָ

מן העֹולה  ּבפנים. הּזאת הּתׁשּובה  את ללמד  מאד  ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹֹּכדאי 

" ׁשּתבת ה ּזאת, ענינים.ׁשמעהּתׁשּובה ׁשל ׁשה  ּבתֹוכ ּה ּכֹוללת " ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

לק ּבל . ג - ה ּזֹו, האמ ּונה את להבין - ב ּולהאמין, לׁשמע  - ְְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָֹא 
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" ּולקּבל  להבין להאמין, ה ּואּבקצרה : וכי נמצא , יתּבר הּוא  ּכי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָ

אז לזה, ונס ּכים ׁשּנדע  אחר מעׂשינּו. ּפרטי  ּכל  על ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָמ ׁשּגיח 

מאדנּו, ּובכל  נפׁשנּו ּובכל  לבבנּו ּבכל א ֹותֹו לאהב רא ּוי ְְְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּבאמת

לנּו נתן ּומּׁשּלֹו הּכל מ ּׁשּלֹו ."ּכי ִִִֶֶַַָָֹ

קר ׁשל  העמק והרעי ֹון  היסֹוד  "זה ּו ׁשמע. יׂשראליאת ׁשמע ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

אחד ה' אלקינּו ּותק ּבל"ה ' ּתבין ּתאמין, - י ׂשראל ׁשמע , ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

להחזיק ֹו  ממ ׁשי והּוא  העֹולם את ּברא  הּוא  ּברּו ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָׁשהּקד ֹוׁש

הוה היה ה ּכל , אד ֹון  הּוא  - ה ' - מאין יׁש י ֹוצר הּוא  ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָֹֹּולהחיֹותֹו,

ׁשהרמּב ּכפי  אחד - ּכּלן, היכ ֹול ֹות ּובעל  ּתּקיף  - אלקינּו ן"ויהיה , ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

ועל מ ּמעל  ּבּׁשמים אחד ׁשהּוא  ההוה, על  ׁשּמדּבר  ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻמפר ׁש,

הּׁשמים. ר ּוחֹות ּובארּבע  מ ּתחת ְְִִֶַַַַַַָָָהארץ 

עֹומד הּוא  ּבר ּו ׁשה ּקד ֹוׁש ז ֹו, נפלאה  הּכרה ללּב ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשּתח ּדר

,צרי ּׁשא ּתה מה  וכל מל ּבּוׁשים מז ֹון , חּיים, רגע  ּבכל  ל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָונֹותן

אז �ELÙא ֹו ÏÎ·e E··Ï ÏÎa EÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Âלמדים . ָ¿»«¿»≈¡…∆¿»¿»¿¿»«¿¿ְִֵ

האיתן היס ֹוד על  ּבנּויה  ה' אהבת ׁשל  הּמצוה  ׁשּכל  ,מ ּכ ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָאנּו

ה ּטֹוב . ה ּכרת ֶַַַָׁשל 

קיר ֹות למּׁשׁש ּדּקֹות  עׂשרים ƒ«¿«≈ƒ¿∆ב.

הּמעׂשה ? לח ּיי הרעי ֹון  את לנ ּו לפרט  ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָּתּוכלּו

קט ּנה . ּגבעה אפּלּו לעל ֹות מס ּגל  ׁשּלא  ידיד  לי י ׁש ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻּבו ּדאי!

אנׁשים מ ּכיר אני נׁשימתֹו. את מא ּבד ה ּוא  קט ּנה עלּיה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּבכל 

לדיאליזה . זק ּוקים והם ּכהגן, מתפקדֹות לא  ׁשּלהם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהּכלי ֹות
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ולרא ֹות הח ֹולים ּבבית ל ּמחלקה ּפעם ללכת אחד  לכל  ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּכדאי 

הּכבד , הּמעים, ּכראּוי? עֹובד הּכל  ? אצל ּומה נראה ... זה  ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאי

הן ׁשנים ּכּמה  הּידים, עם ּומה  רגע, ה ּלבלב? הּמרה? ְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָּכיס 

?ּבׁשר ּות ְְְֵעֹובד ֹות

הּידים  ל עזר ּו ּכּמה ּתכּתב ּבא  ליה ּודי: ּפעם ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָֹֹאמר ּתי

לי: אמר  ואז  לח ׁשב, התחיל  הּלה  האחר ֹונים. ְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָָֹּבּׁשבּועים

- האחרֹונה ה ּׁשעה  חצי ּבמ ׁש עׂשּו מה לכ ּתב אפּלּו ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשבּועים?

אכלּתי , התלּבׁשּתי, לכ ּתב: התחיל הּוא  אבל  אס ּפיק. ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָֹֹלא 

ונקׁשר אדם ּבן  נּקח  לכ ּתב. מס ּים לא  והּוא  ּכתבּתי... ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹׁשתיתי,

היכן י ֹודעים א ּתם - ּבלבד  אחד לׁשבּוע  הּידים ׁשּתי  את ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָל ֹו

ירחם... ה ' ה ּזה? ה ּׁשבּוע ּבסֹוף  יהיה ְְְִֵֶֶַַַַָה ּוא 

ּבריא ֹות ה', ּברּו ידים, לנּו יׁש אניוהרי אז  וחזק ֹות. ְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָ

אדם על  ה ּוא ? ּבר ּו להּקדֹוׁש ּפעם זה  על מֹודה א ּתה  ְֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשֹואל :

" ּבבּוׁשה: ידיםל ֹומר  הּוא  ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש לי, נתּת ׁשנים וכ ּכ ְְִִִַַַַָָָָָָָָָ

מ ֹודה אני היכן לחקר  ּבדעּתי  עלה  לא  ּומעֹולם ּבהן, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלהׁשּתּמׁש

לי ! א ֹוי !ּכ ה ּתפקּודעל על  א ֹומרים ׁשאנ ּו הּברכה  ּובכן, " ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

" ּברּכת היא  הּידים ׁשל אס ּוריםה ּיֹומי  ׁשּבברכ ֹותמ ּתיר " ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָ

קם א ּתה  וה ּנה ּכבּולים, היּו איברי ּבּלילה , יׁשנּת ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָה ּׁשחר .

ּברּו ה ּקד ֹוׁש אל  הה ֹודאה עֹובדֹות! ה ּידים נפלא , ּכּמה ְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּבּבקר,

אס ּורים! מ ּתיר  הא , ! ּבתֹוכ ולרעׁש לגעׁש צריכה ְְְְְְֲִִִִִַָָֹֹה ּוא 

לרגע עֹוצר לא  וא ּתה  ועֹוברים, ח ֹולפים הּימים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹוהעינים?

קׁשר . ּבׁשביל עצה ּבר ׁשּותי יׁש זה. ּבריאה ּפלא  על  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹלהֹוד ֹות

ּבבית הס ּתֹובב ּדּקֹות, עׂשרים למׁש  עיני על  ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַסמרטּוט 
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ּבר ּכת את ּתבר ׁשּמחר  ל מבטיח  אני הּקיר ֹות. את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּומ ּׁשׁש

עּורים" א ּתהּפֹוקח  ּבהן , מ ׁשּתּמׁש ׁשא ּתה מרב לגמרי. אחרת " ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּכּמה ה ּזֹו, ה ּבריאה  היא  נפלאה  ּכּמה לח ׁשב לרגע עֹוצר  ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹלא 

עליה . להֹוד ֹות  צרי ְֲִִֶָָָאני

הּׁשמיעה על  ּברכה  מצאנּו היכן מקֹומ ֹות, ּבכּמה  ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָׁשאלּתי 

א ּלם אֹו ׁשּנים חסר אי ׁש מד ּבר   אי ּפעם ׁשמעּתם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַוהּדּבּור?

ּפעם"רח ראית האם ?ׁשּל המצּינת הּׁשמיעה  ּלגּבי  ּומה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻל?

ׁשּכּלם רֹואה ּכל ׁשהּו, ּבאר ּוע הּקהל  ּבין ׁשּיֹוׁשב ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻיהּודי 

מנּתק , ה ּוא  ּכלּום... מבין  לא  ה ּוא  אבל  מהּדר ׁשן, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹֻמתמ ֹוגגים

מיׁשה ּו היה  הּדרׁשן... עּתה  אמר  מה  לברר  ה ּזמן ּכל ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמנּסה

" ּבבר ּכת מֹודים ה ּדּבּור  ׁשעל לי ּביׁשענה ׁשּנתּת נׁשמה  ,"אלקי ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

" הּמּלים על  ּכֹותב  הּתר ּגּום ח ּייםׁשהרי נׁשמת ּבאּפיו  ו ּיּפח  ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָ

חיה לנפׁש האדם "ויהי - ממּללא" מ ּכאן"לר ּוח ר ֹואים , ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָ

ה ּׁשמיעה ? ּלג ּבי מה א ּבּנׁשמה. מקֹורֹו ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָׁשהּדּבּור

מ ֹודים היכן לדעת ׁשּבּקׁשּתי ׁשּלאחר  ּבח ּור, לי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָס ּפר 

קניבסקי ח ּיים רּבי ה ּגאֹון מרן  אל נכנס  ה ּׁשמיעה , על  ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָּומברכים

הגר"ׁשליט לֹו ענה  .ּכ על א ֹותֹו ל ׁשאל  ""א  א ּתהח : ּבבר ּכת ְְְְִִִַַַָָָָָֹ

ׁשל ׁשּתם"ח ֹונן ּכׁשענין יחּדו , ה ׁשו ּו וקטן , ׁשֹוטה  חרׁש, הרי . ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

ׁשאינֹו מי ה ּוא מק ֹום ּבכל  ׁשאמר ּו חר ׁש והרי ּדעת. חסר ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹה ּוא 

לד ּבר , א ֹו ל ׁשמע , ׁשּמס ּגל מי ּכי נמצא  ׁשֹומע , ואינ ֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻמד ּבר

" ּבברּכת ּכן אם ּדעת. חסר מּכלל ּגם ח ֹונןיצא אנּוא ּתה " ְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָ

הּׁשמיעה . על  והן הּדּבּור על הן ְְִִִֵֵַַַַָמ ֹודים
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לׁשּבת ענק  ּפרחים  זר  «»¿«¬ƒ«¿≈ג.

ה ּלב , מעמק ּבאמת,  יתּבר להּׁשם לה ֹודאה מ ּגיעים ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאי

ולח ּוץ? ה ּׂשפה מן  ְְִַַָָֹולא 

למק ֹום ונקלעּת ה ּדרכים, הס ּתּבכ ּו ט ּיּול  ׁשּבאמצע ל ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּתאר 

א ּתה ׁשּבֹו מה ּסב להחלץ מנּסה  א ּתה  יֹומים מ ּזה ה ּנה ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשֹומם.

ּכבר האכל  ּדרכים, ּבצּדי יׁשנּת ּכבר  מ ֹוצא .  ל ואין - ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹנתּון

ׁשעֹות מקרקרת הּבטן ּבּנמצא . אין ּכבר  ׁשתּיה  וגם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּתם,

מ ּכל . לּגר ּוע מתּכֹונן ּכח ֹות, ּבאפיסת נמצא א ּתה ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָֹֹֻאר ּכֹות,

הּוּדּוי את ממלמל ֹות ּכבר   ׂשפּתֹותי הּׁשּׁשי הּלילה ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָלקראת

א ּתה הה ּכרה , א ּבּוד לפני האחר ֹון , ּברגע ואז , נׁשּבר ... ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּבק ֹול 

להאמין: ּומתק ּׁשה  מתּבֹונן א ּתה מרח ֹוק . קרבה ּדמ ּות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָר ֹואה 

מטעּמים, ו ׁשפע  ּפר ֹות ּבׁשפע, אכל  ּבידיו  מ ּׁשּלנּו, אחד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹזהּו

" רחב. ח ּיּו ּפניו  מּמטעּמיועל  ל קח אליה ּנה, ּפֹונה ה ּוא  - " ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

א ּתה ּובעֹוד ּדֹולקת, מדּורה יד  על א ֹות מ ֹוׁשיב הּוא  ְְְְִֶֶַַַָָֹּבחם.

ׁשבה  ׁשרּוח עד  ,א ֹות ּומ ׁשקה  מאכיל הּוא  לא ֹור ּה, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָמתח ּמם

מתא ֹוׁשׁש. ואּתה  ְְִֵֵֶַָאלי

ּכמ ֹו חט ּופה  ּתֹודה ּתמלמל  האם ּתֹודה ? ל ֹו ּתאמר  ְְְֲִֵֵַַַָָָֹאי

מר ּבה: ּבהתר ּגׁשּות ל ֹו ּתאמר ׁשּמא  א ֹו 'ּגלילה', על ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֻׁשּמֹודים

א ֹותי ," החיית ּׁשעׂשית. מה ּכל על   ל ל ׁשּלם א ּוכל  לא  ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלעֹולם

נפׁשי ! את ּפרחים,הּצל ּת זר  ל ׁשּבת לֹו ּתׁשלח  ּגם ּבו ּדאי " ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָ

ענק ... ׁשי  ּבתֹוספת הּבית, ּבדלת יּכנס לא  ּגדל ֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּמרב

האם :א ֹות ׁשֹואל  אני נ ֹותןאז  ה ּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש מ ּׁשּום ְֲִִִֵֵֶַַָָָ

ּתֹודה ל ֹו מ ּגיעה ה ּזמן, ּכל טּוב, וכל  ּולבּוׁש מז ֹון הּכל ,  ְְְְִַַַַָָָָָֹל
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" אמיר ֹותינּו: להרא ֹות צריכ ֹות אי מ ּזֹו?! זןּפח ּותה ׁשא ּתה  ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

ּתמיד א ֹותנּו ""ּומפרנס  ועד, לעֹולם מזֹון לנּו יחסר  -ואל " ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשל מעמק ור ֹועׁש ּגֹועׁש ּבקֹול  א ֹו ועצּבני , מהיר  ּכמלמ ּול ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהאם 

ׁשל ׁש א ֹוכל  א ּתה אכל , ל יׁש ה' ּבר ּו הרי הּטֹוב? ְֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹה ּכרת

ּלהכניס מה   ל י ׁש לאר ּוחה  אר ּוחה  ּבין ואפּלּו ּביֹום, ְְְְֲֲֲֲִִֵֵַַַַָָאר ּוח ֹות

להי ֹות צריכה  ּכ על  הה ֹודאה האם ּכלּום.  ל חסר  לא  ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹל ּפה.

ל ֹו היה  לא  ימים ׁשּׁשל ׁשה  אדם, א ֹותֹו ׁשל מההֹודאה ְְִֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹּפח ּותה

ּבבר ּכת ה ּוא ּבר ּו להּקד ֹוׁש לה ֹוד ֹות עלינּו ּכּמה  ּלאכל ?!... ְְְֱִֵֶַַַַַָָָָֹמה

אי ּפֹוסקת. ּבל ּתי ׂשמחה  ּותח ּוׁשת עצּומה ּכּונה  מ ּתֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָה ּמז ֹון,

ספֹור אין ׁשּנקטעת חט ּופה, מזֹון ּברּכת עם להׁשלים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָנּוכל 

ההלכה ּפי על  הרי ּבילדינּו?!... ּוגער ֹות הער ֹות ּבׁשל  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּפעמים

ּבׁשמֹונה ּכמ ֹו ּבּה להפסיק  ואסּור  מ ּדא ֹוריתא , היא  הּמז ֹון ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבר ּכת

ס ּבה היא  י ֹום, ּבכל לאכל  לנּו ׁשּיׁש העבּדה האם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻעׂשרה !

ימים. ׁשל ׁשה  אכל ׁשּלא  אדם  מא ֹותֹו ּפח ֹות ְְִֵֶַָָָָָָֹֹלה ֹוד ֹות

ּבגבס ׁשבּועֹות  ׁשּׁשה ∆∆¿««ƒד.

להֹוד ֹות. צרי ּכּמה  עד  לב ׂשמים לא  ּפׁשּוט  ְֲִִִֵַַָָָָָֹאנׁשים

נמצא ֹות אצּבעֹות ּכּמה  ּפעם ספרּתם ּבהרצאה: ּפעם ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשאל ּתי

ּביתכם על נֹופל  היה ק ׁשי ּכּמה ּפעם ח ׁשבּתם ׁשּלכם?.... ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּבּבית

ּברּו והּנה  רֹואה? היה  לא הּמׁשּפחה  מּבני  אחד  חלילה ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹאם

מנּתרים לא   אי וי ֹוצאים, נכנסים ּכּלם ר ֹואים, ּכּלם ְְְְְִִִִִֵַָָָֹֻֻה '

ּזה מה  הרּגׁשּתם הּוא ... ּבר ּו לה ּקד ֹוׁש ּכ על ּומ ֹודים ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּבׂשמחה 
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ׁשּלכם והרגלים הּידים והרי  ׁשבּועֹות? ׁשּׁשה 'רק' ּבגבס  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָללכת

מ ּוׁשט ֹות... יֹורדֹות, ע ֹול ֹות, הן ,ׁשּצרי ּכמ ֹו מתפקדֹות ה' ְְְְְִֵֶַָָָּבר ּו

האיׁש ׁשל הח ּיים ּבמרּכז  הה ֹודאה נמצאת ּכ ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָעד

ְִַהּיהּודי?

יֹום: ּבכל  ּפעמים  אר ּבע ׁשמע קריאת אֹומרים אנּו ְְְְְְִִִַַַַַַָָָו ּדאי!

ּכל ּבּקר ּבנֹות. אחת ּופעם ּבמ ּדר ּבנן ּפעם מ ּדא ֹוריתא , ְְְְְֲִִִַַַַַַַַַַָָָָָָָּפעמים

" ּכל : ראׁשית א ֹותֹו מל ּמדים יה ּודי, ה 'ּתינֹוק יׂשראל  ׁשמע  ְְְְְִִִִִֵֵַַָֹ

אחד ה' הר ׁשּב"אלקינּו מ ּדברי ׁשע ֹולה ּכפי והרי ׁשהבאנּו,". א  ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

" ה' אהבת מצות ׁשּכל  ּבואהבּתנמצא נעּוצה , יׂשראל"" ,"ׁשמע ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

הּוא , ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש ּכלּפי  יה ּודי  ׁשּיח ּוׁש העמ ּקה הּטֹוב ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֻּבה ּכרת

הּכל . את לֹו ֵֶֶַֹׁשּנֹותן

מהר ׁשּב יד ּוע ׁש"הרי ּובכל"א , נפׁש ּבכל ,לבב ּבכל  ְְְְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָ

ּבתח ּוׁשֹותמאד חדּור  היה  אברהם האבֹות. ׁשל ׁשת ּכנגד  הם " ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

אּוכל ּבּמה  ודאג ח ׁשב ימיו  ּכל  ,יתּבר לה ' עצ ּומ ֹות ְְֲִַַַַַַָָָָָָָָָה ֹודאה

מעֹודי , ּגמלני א ׁשר ה ּטֹוב  ּכל  על הּוא  ּבר ּו לה ּקד ֹוׁש ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָלהחזיר 

ה ּמֹוקד על  להעל ֹות יתּבר ה' ל ֹו א ֹומר  והּנה הּכל . מ ּׁשּלֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹהרי 

ס ֹוף ה ּנה עצּומה, ּבׂשמחה התמ ּלא אברהם יצחק. ּבנֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָאת

ּברמּב ּכתּוב .יתּבר לה ' מ ּׁשה ּו להחזיר א ּוכל  ׁשאפּלּו"ס ֹוף  ם ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָ

" אברהם: אמר ׁשחיטתּברכה על  וצּונ ּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָ

לב ,"ה ּזבח ּדם א ֹו מחי ׁשבץ קּבל  לא  אי עֹולם , ׁשל  ר ּבֹונ ֹו . ִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

ׁשּמּמּנּו ה ּדֹור , ּגד ֹול  את ל ׁשחט  הּמאכלת את ׁשּנטל ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבׁשעה

י יעקב, לצאת  היּו חסידים"עתידים צּדיקים י-ּה, ׁשבטי ב ְֲֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָֹ
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הקים לא  ׁשאפּלּו יחידֹו ּבנֹו את - הּדֹורֹות מ ּכל עליֹון ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֹּוקד ֹוׁשי

ּביׂשראל ? ְְִִֵַָּבית

הּמצוה את עׂשה  אברהם ה ּלבבֹות': ה'ח ֹובֹות ְְְִֵֶַַַַָָָָָָא ֹומר

אי .ּכ על א ֹותֹו מ ׁשּבחים היּו לא  ּכן ׁשאלמלא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבׂשמחה ,

הּוא , ּברּו הּקדֹוׁש את אהב אברהם ה ּנֹותנת. היא  א ּלא , ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָי ּתכן?

" ׁשּנאמר  אהביּכפי א ׁשיב"אברהם אי - ח ׁשב  ימיו  וכל  , ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

מעֹולם מע ֹודי. ע ּמי ּגמל  א ׁשר  הּטֹוב ּכל על הּוא  ּבר ּו ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָלהּקדֹוׁש

זה , מקרה לידיו  ׁשהּגיע  עד לה ֹוד ֹות, רצה  ה ּוא  ׂשבע, היה  ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלא 

יׂשמח ?! לא  ְְִִַֹוכי

החֹוף על  הפקר  הרכּוׁש »»»¿À¿«ה.

אבר היה הּוא  זה עלּבׁשביל  להעיד יכ ֹול מי  אבינּו... הם ְְְִִִִִֶַַָָָָָָָ

ּכאּלּו? לדרגֹות מס ּגל  ׁשהּוא  ְְְִֵֶַָָָֻעצמֹו

ׁשנים לפני ּבדֹורנּו. אף ּכא ּלּו יהּודים היּו ל ׁשמע, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּתתּפּלא 

זצ הרמן יֹוסף  יעקב ר ּבי הּצּדיק  חי רּבֹות ׁשל"לא  חמיו  ל , ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

זצ ׁשינ ּברג ּפנחס  חּיים ר' הּגא ֹון עּלּה"מרן  הקים הּוא  ל . ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ

ּבּפרץ ועמד  ּגדר  ּגדר הּברית , ּבארצֹות וחסד  ּתֹורה  ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשל

נדה ה ּסביבה  ּכל  ּכאׁשר זר ּועה, לא ּבארץ יידיׁשקייט ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלהר ּבֹות

ּבארץ להׁשּתּקע עלה ׁשּכא ׁשר עליו מס ּפר  ּברא ׁשּה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻל ֹו

ל ׁשּבת סמ ּו עגן  הטילה  והאנּיה  ה ּׁשעה , התאחרה  ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹי ׂשראל ,

ּכל את מ ׁשאיר  ּכׁשהּוא  מה ּספינה, לרדת אפ ֹוא  מהר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמ ּמׁש.

לכ לּבֹו ּתׂשּומת את הפנה הממ ּנה הּקרקע. על  ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֻרכּוׁשֹו
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הרכּוׁש את י ׁשאיר  ואם ר ּבים, ּגּנבים מס ּתֹובבים זה ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּבאתר

- ּבׁשּלֹו י ֹוסף  יעקב ר '  א מא ּומה . ּבידֹו יּותר  לא  - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹהפקר 

הּבֹוס !" ּבׁשביל  ..."הּכל ְִִַַֹ

הביא ּו ׁשא ֹותֹו הּמטען  היה רכ ּוׁשם ּכל  ּפׁשּוט. היה לא ְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹזה

ּתמידית. רעב  חר ּפת - מ ׁשמע ּותֹו ּכ על  וּתּור  ה ּברית, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָמארצֹות

הממ ּנה ּבדעּתֹו. איתן היה  ה ּוא   א קׁשה, היה  הר ּבנית ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻלז ּוגתֹו

 מסמ על לח ּתם מ ּמּנּו ּובּקׁש עצּומה, ּבתה ּיה עליו  ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהסּתּכל 

ּבנכסיו ... הּטּפּול  ּכל  על  מו ּתר  ׁשהּוא  ּכ על  ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמעיד 

ּביֹותר . מר ֹוממת ּבתח ּוׁשה ׁשרּוי היה  ה ּׁשּבת א ֹותּה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָּכל 

מצּדיקים היּו ּבי ֹותר  ה ּטֹוב ׁשּבּמקרה אחרים, לאנׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבנּגּוד

עו ֹונֹות, ּכּפרת מעין: מ ּׁשה ּו א ֹומרים והיּו ה ּדין  את ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעליהם

ר ' הל ׁשּבֹו הּכּוּון  הרי ילדים... ׁשני  ילכ ּו ׁשחלילה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבמק ֹום

" אמר: ה ּוא  לגמרי. אחר  היה  יֹוסף  ּברּויעקב ה ּקד ֹוׁש הרי ְְֲֲֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

הּגיע לא  האם  ,ּכ ּכל  רּבים ּדברים ּבח ּיים לי נתן ְִִִִִִִַַַַַַָָָָֹה ּוא 

אבינּו, אברהם ׁשל  הּנכד הּנה  מ ּׁשהּו?! ל ֹו ׁשאחזיר ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָה ּזמן 

נּצל ׁשרכ ּוׁשֹו היה  ה ּמע ׂשה ס ֹוף ּבגב ּורה. ּבדרּכֹו וצֹועד  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהֹול

ּפלא . ְֶֶַֹּבארח 

אני לק ּבל, צרי רק לא  אני  הּתח ּוׁשה . להיֹות צריכה  ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹּכ

לתת מ ּוכן ואני הּיֹום, עד לי ּׁשּנתן מה  ּכל  על ה' את ֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָא ֹוהב

ז ֹו מהאבֹות, יֹונקים ׁשאנּו האהבה  ז ֹו רכּוׁשי . ּכל את ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָלמענֹו

אבן מ ׁשּמׁשת והיא  יֹום, ּבכל אֹותּה א ֹומרים ׁשאנּו ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהאהבה

מ ֹורי ׁשים אנּו אהבה  אֹותּה את ה ּיׂשראלית. האמ ּונה  ׁשל ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָיסֹוד 

" אחרינּו, ּבביתלילדינּו ּבׁשבּת ּבם וד ּברּת לבני ו ׁשּננּתם ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
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 ּובק ּומ ּובׁשכ ּב ּבדר ּבכל"ּובלכּת להח ּדיר   ׁשּצרי הּמסר  זה  . ְְְְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ׁשל ּפׁשּוט ֹו זהּו הילדים. ּבקרב זאת להטמיע ׁשעה, ּובכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעת

ׁשמע . קריאת ׁשל  הרא ׁשֹונה  ּבּפר ׁשה  ְְְִִִֶַַַָָָָָָמקרא 

ּבּיד הּמרק  ּכׁשּצּלחת  «»««»»»»∆¿ו .

את לפּׁשט ּדר ּוק הרב ממ ׁשי והרהּוטה הּקֹולחת ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּבׂשפתֹו

ּבליל ׁשבים א ּתם לעצמכם, ּתאר ּו החּיים: רבדי לׁשאר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה ּנֹוׂשא 

" ׁשרים הּכנסת, מּבית עליכםׁשּבת לב"ׁשל ֹום ׂשמים ּולפתע , ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

אמ ׁש ׁשאל  הּיחיד  החרדי  ה ּׁשכן ּקרה? מה ּבּבית. ּכסא ֹות ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשאין

ל ׁשּבת נסע  הּוא  והּנה  ּברכ ֹות, ׁשבע  ׂשמחת  לצר הּכסא ֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאת

עֹומד זה  ּכזה ? ׁשּבת ׁשלחן  נראה  אי א ֹותם... לה ׁשיב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּבלי

ּכׁשה ּוא אחרת ּבזוית והּׁשני ה ּמרק, צּלחת את מחזיק ז ֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּבזוית

את ּתּגידּו לענין... לא  ּבקּצּור : ה ּפה. אל הּכּפית את ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמתמרן

ּבדעּתכם עלה האם - לקחי ל ׁשֹומעי א ֹומר אני  - ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָהאמת

ה'יס ֹוד ּבּבית? ּכסא ֹות ׁשּיׁש ּכ על  הע ֹולם ׁשל  לר ּבֹונֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלהֹוד ֹות

ה ּוא ּבר ּו להּקדֹוׁש מ ֹודה  היה ׁשה ּוא ּכֹותב, העבֹודה ' ְְֲֵֶֶֶַָָָָָָֹו ׁשר ׁש

אנחנּו? והיכן ּבּבית. ל ֹו ׁשהיתה  ה ּלּמּוד  ּפּנת על  ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָאפּלּו

מה אינּנּו?!... ׁשלחן א ּכסא ֹות, יׁש אם ּנאמר  ְְִִֵֵֶַַַָָֹֻּומה

ּבּידים, הּצּלח ֹות את ּומחזיקים הּכסא ֹות על  י ֹוׁשבים ְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָעֹוׂשים?

הּכסא ֹות. על  ה ּצּלחֹות את ּומ ּניחים הרצּפה  על  י ֹוׁשבים ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָא ֹו

ה ּלכלּו מרב  ּכאן, יאכלּו לא  ּכבר  מחר  ּבר ּור, אחד  ְְְִֵֶַָָָָָָָָֹֹֹּדבר 

האם רגע, ּבכל  א ֹותנ ּו מ ׁשּמׁש ה ּׁשלחן ה ּמרצפֹות... על  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשּיצט ּבר 
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לנּוח ׁשבנּו ׁשּנתן  על הּוא  ּבר ּו לה ּקד ֹוׁש לה ֹוד ֹות ׁשעלינּו ּפעם ְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

על מ ֹודים אנּו האם י ׁש? ּותא ּורה ּבּבית? יׁש ור ּצּוף  ְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻׁשלחן?!...

מלאכ ּתּה את עֹוׂשה  והיא י ׁש, ּכביסה  מכ ֹונת ּגם והּנה  ?ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּכ

מים, וי ׁש ה ּברז  את ּפֹותחים וטרחה. עמל וח ֹוסכת ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנאמנה,

האכל , על מגן  המקרר  מתח ּמם, והאכל  ּבּמיקרֹוגל  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמ ּניחים

ּברּו להּקד ֹוׁש ּתֹודה ּתֹודה! ּתן ע ֹובד . הּוא  ּגם - ְְְִֵֵֶַַַַָָָוהּמק ּפיא 

זה ! ּכל  את  ל ׁשּיׁש ְֵֶֶֶָה ּוא 

ּוברחמים" ּובחסד  האכלּבחן ׁשּכל  לעצמכם ּתארּו - " ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

האם נראה... היה  זה אי אחיד . וטעמֹו ׁשחר , ּבצבע ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה

על ׁשּבסעּודתנ ּו? והּיפי החן על  להֹודֹות ּפעם ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹח ׁשבנ ּו

ועל ה ּׁשח ּמה, והחּלה האד ּמֹות העגבנּיֹות הירּקים, ְְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָֻֻֻה ּמלפפֹונים

ׁשּבּטעמים?! ְִִֶַַָהּגּוּון

הּבגדים על אדם חרין ƒ«¿»»…«≈¿ז .

מ ׁשּתּנים ׁשּלֹו הח ּיים ּכל  האם להֹוד ֹות, ׁשּלֹומד  ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָאדם

?ּכ ְְִָּבעּקבֹות 

ּברּו לה ּקד ֹוׁש ּדבר  ּכל על להֹוד ֹות מתר ּגל ּכׁשאדם ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָּבו ּדאי!

מתר ּגל ּכׁשא ּתה  ּומא ּׁשר . ׂשמח  איׁש להיֹות הֹופ הּוא  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻה ּוא ,

ׁשהתחלנּו ּכמ ֹו , ּבכ מלאים הרי והח ּיים ּפרט , ּכל  על ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָלהֹוד ֹות

מ ֹוצא רגע ׁשּבכל  אדם ּפח ֹות! לא  למילי ֹונר . הֹופ א ּתה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלפרט,

ּביק ּום. מ ּמּנּו מא ּׁשר  אין  - להֹודֹות מה על  ל ֹו ְְְִֵֵֶֶַַָָֻׁשּיׁש
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ה ּוא ּבר ּו להּקד ֹוׁש ּפעם הֹודיתי האם יח ׁשב: צעיר  ְְִִִֵַַַַַָָָָֹּבח ּור 

ּדברים א ּלּו ּכרית... ׂשמיכה , מ ּטה, א ּמא , א ּבא , לי  ְְֱִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשהעניק 

וחבל . עליהם מ ֹודים לא  לב ׂשימת אי  ׁשּבגלל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹּפׁשּוטים,

את ׁשּׁשמע ׁשּלאחר ּבירּוׁשלים, ידּוע חידר  מנהל לי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָס ּפר 

" אחר : לאיׁש הפ ּבהֹודאה , הּנחיצּות א ֹודֹות על  למדּתיּדרׁשתי ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָ

ׁשּמּׁשה ּו א ׁשּתי ח ׁשבה ּבתח ּלה ּדבר . ּכל על  ּולה ֹוד ֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלהעצר

עצמ ּה היא  וגם אמ ּתי, ׁשּזה  למדה  הּזמן  עם  א לי, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָארע

ּכׁשּׁשבּתי הּימים, ּובאחד ּכעסן, אני  מ ּטבעי  לה ֹוד ֹות. ְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָלמדה 

ה ּׁשנה ּבת ּבּתי לקראתי זחלה מאד , קׁשה יֹום לאחר  ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹה ּביתה

ּבימים עלי . נׁשּפ אדם ׁשחרין  ּגרמה  היא אי י ֹודע ולא  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹוחצי,

לאחר  א מגיב... הייתי אי אמר  ׁשּלא  עדיף  ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּכתּקּונם

ל ּגבּה הּיל ּדה את הרמ ּתי אחד: ּדבר  עׂשיתי ,א ֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּׁשמעּתי

והֹודיה ׁשבח  ל נֹותן אני  ׁשמֹו, יתּבר ּובֹוראי  יֹוצרי  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָואמרּתי :

הי ּו רּבים אנׁשים ּכי ּבביתי, מס ּתֹובבת ּכזאת ׁשּיצּורה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹעל 

ה ּבגדים על  חרין ׁשּמּתיזה  ּתינקת ..."רֹוצים ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

להי ֹות ה ֹופ ּביֹותר ה ּקׁשה הּדבר  ה ּטֹוב, הּכרת ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכׁשּיׁש

ּביֹותר ... הּמתֹוק ְֵַַָָָהּדבר 

חז ׁשֹואל: אמת' ""ה'ּׂשפת ּדר ׁשּו א ֹורהל היתה -לּיהּודים " ְְְְֱֲִֵֶַַַַָָָָ

ּבּמג ּלה ּכתּוב לא  מ ּדּוע וכ ּו'. מילה זה ׂשׂשֹון ּתֹורה , זֹו ְְִִֶַַַָָָָָָֹא ֹורה 

ׁשהּׂשמחה להֹורֹות, וכ ּו'. ּומילה ּתֹורה היתה  ל ּיה ּודים ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּבפר ּוׁש:

קדם ּגם וה ּמצוֹות. ה ּתֹורה  ח ּבת את ּגּלּו עצמם ׁשהם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהיא 

להּכיר ל ּבם נפּתח  הּזה, הּגּלּוי ידי על  אבל  ּתֹורה , ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָהיתה
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הביא - ׁשהיה  האלקי  ה ּגּלּוי ּכי ה ּתֹורה , זה  הח ּיים ׁשל  ֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהא ֹור

ּבׂשמחה . ה ּתֹורה  קּבלת ְְִִֵַַַָָָלידי

הביא עּמם, ׁשּנעׂשה  העצּום הּנס  ּכאן? היה מה מבין ֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָא ּתה 

ּבֹורא עם הּקׁשר  מא ׁשר  יֹותר  ּבעֹולם ט ֹוב ׁשאין  לה ּכרה ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָא ֹותם

לנּו מח ּדד אדמ ֹות. עלי ּביֹותר הּנפלא  ה ּדבר  זה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהעֹולם.

ׁשל ּבאֹור  הח ּיים על ּומ ּביטים ּכ ח ּיים ׁשּכאׁשר אמת', ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָה 'ּׂשפת

ׁשּיׁש הא ֹור  את ור ֹואים  חד ׁשה , הּכרה לפתע  מקּבלים ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהאמ ּונה,

ּובּמצו ֹות. ְִַַָּבּתֹורה 

סּפּור / "ּגמ ּורה" היתה אחת  עין ƒ««»¿»¿»ƒ»ח.

‰lÙz‰Ó ¯˙BÈ ÚÙLÏ ‰‡È·Ó ‰‡„B‰‰«»»¿ƒ»¿∆«≈≈«¿ƒ»

" אמר ּו: צּדיקים חס ּדנכ ֹון. ה' יראה"הראני אדם אם , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

" אזי עּמֹו, עֹוׂשה יתּבר ׁשה' החסד לנּואת ּתּתן וי ׁשע- " ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ּברח ֹובֹות .ּכ על למכּביר סּפּורים ּבאמ ּתח ּתי הי ׁשּועה. ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָּתבֹוא 

מעבר  ל ֹו ח ּכה מחלט  וע ּור ֹון ּבעיניו , יהּודי  לאחרחלה  ל ּקיר . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

ה ּברית, ּבארצֹות ּגד ֹול ּפרֹופס ֹור על ל ֹו נֹודע מ ּקיפה, ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָהתיעצּות

ּכל הרי  א ּגדֹולה, היתה  העלּות ּבבעיתֹו. הּמתמחה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָה ּיחיד 

הּברית לארצ ֹות טס  ה ּוא רא ּיתֹו... ּבעד  יּתן לאדם יׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָא ׁשר 

ל ֹו אמר ּבדיקה לאחר   א ּותפּלֹות, ט ֹובֹות ּבק ּבלֹות ְְְְִִֵַַַַַָָָָמלא 

" ח ּיביםהּפר ֹופס ֹור : ּגמ ּורה , אחת עין ,א ֹות לאכזב לי צר  ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָ

ה ּׁשנּיה , העין את לה ּציל  ּבׁשביל  ול ּו מ ּפלסטיק , עין ְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַַַָָלהּניח 

ּבספק . מ ּטלת ה ּצלת ּה ְֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּגם
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יֹום-י ֹומים, ׁשל הפּוגה ּבּקׁש הּנפׁש, עמק עד נׁשּבר  ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹה ּוא 

מ ּול נעמד ּכזה , אחד  ּכׁשּמצא ּכנסת. ּבית אחר  ּתר ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּוביציאתֹו

" ּתינֹוק: ּכמ ֹו לבּכֹות והחל  ה ּקד ׁש אניארֹון עֹולם, ׁשל  ר ּבֹונֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָֹ

לי נ ֹותן א ּתה ׁשנה חמ ּׁשים ׁשּכבר  על  מחילה מ ּמ ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמבּקׁש

ׁשּצרי ּכמֹו ּכ על  ל הֹודיתי לא  ּומעֹולם התחיל"עינים, ּכ . ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

מּתֹו עּמֹו, עׂשה  הּוא  ּברּו ׁשה ּקד ֹוׁש הּטֹובֹות ּכל  את ְְִִֵֶֶַַַָָָָָל ׁשחזר

עּזה . רגׁשית טלטלה  ח ֹווה ׁשהּוא  ּתֹו ואמ ּתית, ּפנימית ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָה ּכרה

אחד: מ ׁשּפט  אמר ה ּוא ּדמעֹות-ה ֹודיה , ׁשל  ׁשע ֹות ׁשל ׁש ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹלאחר

על" ר ּבֹות ׁשנים עֹוד   ל לה ֹודֹות רֹוצה  אני עֹולם, ׁשל ְְֲִִִֶֶַַָָר ּבֹונ ֹו

ּבריא ֹות עינים ."ׁשּתי ְְִִֵֵַ

ה ּוא נסער . היה הרגׁש וחסר  ה ּקר  הר ֹופא ה ּבאה , ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבּבדיקה

ראׁשֹו את והניע  הּקֹודמים, ממצאיו  את ּבדק  ו ׁשּוב, ׁשּוב ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבחן

הּזה ... ּכּדבר  קרה  לא  מע ֹולם להי ֹות, יכ ֹול  לא  זה  ואנה . ְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹאנה

לנּו ּׁשחסר  ׁשּמה לי  נראה לפתחנּו. א ֹורבת ה ּגּיּוס  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּגזרת

ּבארץ הּתֹורה ח ּיי ּפריחת ׁשל  ׁשנה ׁשּׁשים על ההֹודאה  ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָז ֹו

נֹודה אם והאמ ֹוראים. הּתּנאים מ ּזמן  היה ׁשּלא  ּכמ ֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹי ׂשראל ,

ׁשּנּוׁשע . וס ֹופרים, ספרים מ ּפי ּומס ּכם, ּבר ּור - ּכ ְְְְִִִִִֶַַָָָָָֻעל 

È¯‚‰"¯ËÎLּדֹודי Óא ֹומר:"ׁשליט L¯˜א  ·LÁÏ ‚e‰� ִ∆¿∆ְִֵָ»«¬…∆«
‰a¯‰ ‰‡È·Ó ‰‡„B‰‰ .‡È‰ ‡ÏÂ .˙BÚtL‰ ‰‡È·Ó ‰lÙz¿ƒ»¿ƒ»«¿»¿…ƒ«»»¿ƒ»«¿≈
Ïa˜È Ck ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï ‰„BÓ Ì„‡‰M ‰Ó ÈÙÏ .¯˙BÈ≈¿ƒ«∆»»»∆««»»»¿«≈

.‰‡„B‰‰ Èea¯ ˙B·wÚa ‡a ‰Î¯a‰ Èea¯ .epnÓƒ∆ƒ«¿»»»¿ƒ¿ƒ«»»
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נׁשמע לבּקׁשת ֹו הֹודאה להק ּדים  מּבלי המבּקׁש «¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»»¿«»»ƒ≈»¿»ט.
סּפּור / אכזר ... עם ועסק ֹו ּכאּלּו ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»ƒמ ּמּנּו

ׁשּׁשמעּתי ׂשמחה ּבעניני נפלאים ּדברים אז ּכיר  זה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבענין

ׁשנים ּכּמה ּכבר  ה ּברית ּבארצֹות  הּׁשֹוהה סנה, צּיֹון ּבן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמהרב

ׁשעּור ּבמסּגרת ּבר ּבים יד ֹו על נאמר ּו וא ׁשר רפּואה, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבעניני

ּפּורים: לפני ספּורים ימים מ ֹונסי, ּבעיר  ה ּמדר ׁש ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָּבבית

" ואמ ּלאה ּוּכתּוב ּפי יא)"הרחב פא, יכ ֹול(תהלים  אדם  אי . ְְֲִֵֵֵַַַָָָָ

הּקדֹוׁש א ֹומר  ...!ח ּיּו ידי על הּתׁשּובה : הּפה ? את ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָלהרחיב

לח ּי ּתתחיל  עצּוב? הּנ הּזמן ּכל  מ ּדּוע לּיהּודי : ה ּוא  ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָּבר ּו

" הּכל .  ל א ּתן ּפיואני ה ּלב ,הרחב ׂשמחת מ ּתֹו ,ּבח ּיּו " ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַֹ

" - ׁשּבעֹולם.ואמ ּלאה ּוואז ט ּוב ּבכל  " ְְְֲֵֶַַָָָָ

ּבהם להֹוסיף  ׁשּמּתר ּבמקֹומ ֹות ׁשהּנה  סנה, הרב ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻוהֹוסיף 

" ּבבר ּכת ּכגֹון  ע ׂשרה, ׁשמ ֹונה ּבתפּלת ּתפּלה ',ּבּקׁשֹות ׁשֹומע ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשֹומע והיה ה ּמתּפּלל  ׁשל ּפיו  ליד  אזנֹו את ׂשם אדם היה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָאם

מיׁשה ּו עם ּכרגע  מדּבר  ׁשה ּמתּפּלל  ח ֹוׁשב היה  ּבּקׁשֹותיו , ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאת

ר ֹוצה אינֹו מ ּצּדֹו הּוא  ּבר ּו ׁשה ּקד ֹוׁש חלילה. ּבמיחד, ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻאכזרי

על וח ֹוזר ּומתח ּנן עֹומד  ה ּיה ּודי הרי יה ּודי... לׁשּום ּכל ּום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָלתת

אני ,לפני מתח ּנן  אני  עֹולם, ׁשל 'ר ּבֹונֹו וׁשּוב: ׁשּוב ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָה ּבּקׁשה

זמן !... הר ּבה ּכבר  זאת מבּקׁש ואני  ּפלֹוני ּדבר   צרי ּכ ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹּכל

ּבאמת והרי ּכלּום... ל ֹו נֹותן לא ה ּוא  ּברּו ׁשה ּקד ֹוׁש ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָֹּכא ּלּו

הר ּבה ! ּכ ּכל נֹותן  ְֵֵַָָה ּוא 

להֹוד ֹות קדם להיֹות: צרי ה ּתפּלה  ׁשל  ה ּנכֹון ה ּסדר  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלכן,
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הּבּקׁשה . את להֹוסיף  ּכ אחר  ורק  לנּו, עֹוׂשה  ּׁשה' מה ּכל  ְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָעל 

ּבתפּלתֹו אבינּו יעקב ׁשאמר  יא-יב)(בראשיּכפי לב, "ת קטנּתי: ְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹֹ

במקלי ּכי  עבּד את עׂשית א ׁשר  האמת ּומ ּכל  החסדים ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹמ ּכל

מחנֹות לׁשני הייתי  וע ּתה הּזה ה ּיר ּדן  את אחרי"עבר ּתי ורק  . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

" לבּקׁש: התחיל להֹוד ֹות עׂשוׁשּגמר מּיד אחי מ ּיד נא  ."ה ּצילני ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

סּפּור / נּסים  רֹואה לבּקׁשת ֹו ה ֹודאתֹו הּמק ּדים ƒ»»¿«»»∆ƒƒƒ¿»»י.

ּבעיה ּפעם ל ֹו ׁשהיתה ּדרׁשה, ּבא ֹותּה סנה  הרב ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָס ּפר 

אזן , ּבא ֹותּה לגמרי  חרׁש נע ׂשה  מ ּכ ׁשּכתֹוצאה  ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבאזן,

עם יחד אמנם, לתפקד . ׁשּתחזר  י ּתכן  ׁשּלא אמר ּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹוהר ֹופאים

וח ׁשבּו מת, לא  עדין ׁשּבּה העצב ּכי ּבאזן , ּכאב ח ׁש ה ּוא  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹזאת

ּכדי א ֹות ֹו להרג מס ּים חמר העצב לתֹו להזריק ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻהרֹופאים

ּכאב . לֹו יסב  ְֵֵֶָֹׁשּלא 

ה ּנ הּדברים ּבדעּתי על ּו סנה , הרב אמר  - זמן ל ,"ּבא ֹותֹו ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ

ּבתפּלה נעמד ּתי ּולבּקׁש. להתּפּלל  ה ּנכֹונה ה ּצּורה  ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבענין

:ּכ ְְִַָָואמר ּתי

וראיתי" ח ֹולים ּבבּתי אני  מס ּתֹובב הלא  ע ֹולם, ׁשל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶָָָֹר ּבֹונֹו

אני מ ֹודה רגליהם, על  ללכת יכ ֹולים ׁשאינם אנׁשים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהרּבה 

יכ ֹולים ׁשאינם אנׁשים ראיתי ללכת, ׁשּביכלּתי ּכ על  ל ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאפֹוא 

ידי ה', ּברּו - ואני  עצמם, את ּול ׁשרת ּבידיהם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלהׁשּתּמׁש

עינים ׁשּתי - ולי  ר ֹואים, ׁשאינם אנׁשים ראיתי מצּין . ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻּפֹועל ֹות

ואני - ׁשֹומעים ׁשאינם אנ ׁשים ראיתי ה'.  ל ּתֹודה ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָּבריא ֹות.
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עֹולם, ׁשל ר ּבֹונֹו אפׁשר , אם ּבאמת, רק אחת. ּבאזן ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשֹומע

הּׁשנּיה ּבאזן  ּגם ׁשאׁשמע ."עׂשה  ְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹ

ר ֹופא לחדר  נכנס  ּבדיקֹות. ׁשּוב לעׂשֹות ּבא  ּתקּופה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָאחרי

ּבאנּגלית: ל ֹו ואמר ‰e‡"ּגֹוי .E˙B‡ ·‰B‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ְְְְִַַָ«»»≈¿
ÔÊ‡a ‰ÚÈÓL ÈÊeÁ‡ ‰MÓÁÂ ÌÈ�BÓL Ì�LÈ .Ú·h‰ ˙‡ ‰pL". ƒ»∆«∆«∆¿»¿ƒ«¬ƒ»¬≈¿ƒ»»…∆

הּׂש ּבענין  סנה  הרב ּדּבר  הּנכ ֹונה .ּכ הּתפּלה  וצ ּורת מחה  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

א ֹותֹו מח ּפׂש ּפסח , לפני ׁשבּוע ׁשבּועֹות, ּכׁשלׁשה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹאחרי

" לֹו: אמר  א ֹותֹו ּוכׁשּמצא  מ ּכר , לא ליהּודי לה ּכיר ּברצ ֹוני  ְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֻ

מאד נהניתי ּפּורים, לפני הּׁשעּור מ ּׁשֹומעי  אחד הייתי  ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹט ֹובה.

הּמסר . את והפנמ ּתי ּומהּמׁשלים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָמהּסּפּורים

נׁשאר ּו"  א ילדים, ׁשבעה  ה ' ּבעזרת ח ּתנּתי אני ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָוהּנה ,

ּבגיל ואחד  ו ׁשׁש עׂשרים ּבגיל  אחד  ּבח ּורים, ׁשני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּבביתי

וארּבע ."עׂשרים ְְְִֶַַ

ׁשמֹונה" ּבגיל ּבׁשּדּוכים לעסק התחילּו א ּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַֹּבח ּורים

יׁשנם ולחץ נפׁש עגמת צער , ּכּמה לצּין  הּמֹותר  ּומן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָעׂשרה ,

ולא מח ּפׂשים ׁשנים הרּבה ּכ ּכל  ׁשּבמׁש מהעבּדה  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּבּבית

וה ּסבּתֹות, ה ּסבים ׁשניהם. עבּור ׁשּדּו למצא  ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹמצליחים

עליהם ּומבּקׁשים מתּפּללים ּכּלם - והּדֹוד ֹות ."הּדֹודים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֻ

ואמרּתי" הּביתה ּבאתי הּׁשע ּור , את ׁשּׁשמע ּתי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאחרי

ואיל מ ּכאן ׁשּדּוכים. על  לבּקׁש ּגמרּתי  'זהּו, ּביתי: ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלנות 

נכדים ועל  התח ּתנּו ׁשּכבר  ילדים ׁשבעה  על  ּבתפּלתנּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָנֹודה 

ּברּו לּקדֹוׁש נֹודה  כן  אחרי  להם, ׁשּזכינּו ּוׁשלמים  ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבריאים
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ל ֹומדים ּבּבית נמצאים ׁשעדין ה ּבח ּורים ׁשּׁשני על ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָה ּוא 

אּת ּגם הרי ּוׁשלמים. ּבריאים והם ּכרא ּוי מתּפּללים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָהיטב,

ה ' ּוברּו , לכ ז ֹוכים ׁשאינם אנׁשים הר ּבה  ׁשּיׁשנם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָי ֹודעת

אׁשר הּטֹוב ּכל  על  לה ' להֹודֹות מּלים אין זכינּו. ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָאנחנּו

נח ּתן ׁשּגם יעזר  ׁשה' להתּפּלל נ ֹוסיף  זאת, ּכל  אחר  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּגמלנּו.

ּבקר ֹוב!... "א ֹותם ְָָ

"והּנה" - ס ּפּורֹו את יהּודי א ֹותֹו מס ּים - ׁשל ׁשה" עברּו לא  ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹ

הּׁשני . הּבן ּבארּוסי הּצּלחת את ׁשֹובר  אני והּיֹום ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָׁשבּוע ֹות,

ט ֹוב! ּבמ ּזל  התארס ּו "ׁשניהם ְְְְִֵֶַָָ

ּפסח . לפני סנה צּיֹון ּבן הרב לי ּכתב זה  ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכל 

י ֹותר הרּבה חּיּובית  ּבהת ּבּטאּות ּבּקׁשתֹו המבּקׁש ≈≈¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿««»≈»¿»יא.
ּבדרְך יתּבּטא ּכאׁשר מאׁשר ּבּקׁשת ֹו ׁשּתענה ∆∆¿≈»¿ƒ∆≈»∆«»»≈¬∆«¬∆ƒסּכּוי

ּובכינית ƒƒ«¿»ƒ¿ׁשלילית 

סּפּור / הּׁשלט את  ƒ∆«∆∆ƒ¬»¿להחליף 

מבל ּבל ּתמהיל ּפסחי , ערב יֹום ׁשל ּבבקר ֹו עיר  ׁשל  ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָרח ֹובּה

ּבעׁשנן ה ּמתערּבל  מחניק  א ֹוט ֹוּבּוסים ּופיח  קֹול ֹות, ריח ֹות, ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשל

אנֹוׁשית סחרחרת סח ֹורה . הררי ה ּפֹורק ֹות מ ּׂשא ּיֹות ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹׁשל

ּבדר ּכם, נח ּפזים אנׁשים מא ֹות האבן. מדרכֹות על  ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָמתער ּבלת

ּבינֹות  ּדר מפּלסים ּתלמּודם, על  ׁשֹוקדים ׁשעדין חמד, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָוילדי

ּבלעדיו . ּבזהיר ּות מהּלכים א ֹו מ ּקל  על  ׁשע ּונים  ׂשיבה  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָלאנׁשי
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הא ֹות את נֹותן הּכל, את מ ּקיף  עיר  ׁשל  מרּכז ּה ׁשא ֹון ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹק ֹול 

נֹוסף . עמּוס  יֹום ׁשל ְִִֶָָָלתח ּלתֹו

ׁשּולי ּולנכח  הממהר ֹות רגליהם לצד  האנׁשים, ּבליל  ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָֹּבתֹו

חר ּוׁשֹות ּפניו  צעיר, איׁש ל ֹו י ׁשב ּברּוח , הּמתנֹופפים ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּבגדיהם

ׁשּיכ ֹות לא  ׁשּכלל  ׁשנים מס ּפר ׁשל  מ ּתת ל ֹו מעניקֹות ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹה ּקמטים

אט ּום, - ה ּמּבע  ח ׂשּו מ ּבט ֹו עצב. ׁשל  ק ּוים ּכּמה ּבתֹוספת ְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָל ֹו,

היתה מ ּנחת לידֹו אינס ֹוף. ריקנּות מ ּלבד ּדבר , מ ׁשּדר  ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֻאינֹו

ּבצפיפּות, ולא  ּבּה נחּו מס ּפר מטּבעֹות  קט ּנה, קׁש ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹסלס ּלת

" מעליה . מז ּדּקר  קמ ּוט  עּורוׁשלט  ּבֹואני היה ר ׁשּום - " ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

" עינים, מאיר ֹות עליּבא ֹותּיֹות רחמּו הּכֹותבא ּנא , ה ֹוסיף - " ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָ

ל ּסלסּלה מעל ּדּלגּו ּכא ּלּו האנׁשים עיני אּולם מ ּתחת. ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּתח ּנה

לב נדיבי אנ ׁשים ּכּמה למעט  ׁשּמאח ֹוריה, הּסּגי-נהֹור ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָולאדם

הרי הריקנית, ל ּסלס ּלה מט ּבע ּפעם מ ּדי  ׁשהּטיל ּו ר ּוח , ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָואצילי

א ֹותֹו, רא ּו לא  ּגם  ּכא ּלּו ראה, לא  ׁשא ֹותם ׁשּסביבֹו, א ּלּו ְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹּכל

עֹומדת. ּבריקנ ּותּה ְְְִֵֶֶַַָָָוהּסלס ּלה 

הּגלּגל התהּפְך »¿»»≈»¿ƒ¿ƒּפתאֹום

האיׁש ליד עבר  רח ּום, ולב ל ֹו ט ֹובֹות ׁשעינים אחד, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאדם

ּבׁשלֹומ ֹו התענין  לתֹוכ ּה, מט ּבע הּטיל  ה ּוא וסלס ּלתֹו. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָה ּמס ּכן

ּכתב מ ּתיק ֹו, ּדף  ה ֹוציא  מ ּכן ּולאחר  הראּיה, ח ׂשּו ה ּקּבצן ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשל

" הּסלס ּלה . ׁשעל הּׁשלט  את והחליף ּׁשּכתב, י ֹוםמה ל ׁשּיהיה ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

מט ּבע"ט ֹוב ה ּגלּגל , התהּפ לפתע והּנה ּבדר ּכֹו. והמ ׁשי אחל , ,ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַ

ללא זה אחר  ּבזה הּמּטלים הּמט ּבעֹות צלילי מט ּבע, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֻרדף 

קל רח ׁש ּגם ענּוגה. ּכמנּגינה הּקּבצן ׁשל  ּבעיניו  נדמ ּו ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָהפּוגה 
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על עלה וח ּיּו העּור, ׁשל  המח ּדד ֹות אזניו  קלט ּו ׁשטרֹות ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻׁשל

ּומא ּׁשר . ׂשמח  נראה הּוא  ׁשנים מ ּזה לראׁשֹונה  ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֻׂשפתיו ,

ּדעכה ּכבר  ּברח ֹוב האנׁשים ּכׁשּתנּועת ערב , ּדמּדּומי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלעת

רבצֹו מקֹום אל  ּבּׁשנית הּׁשלט  מחליף  האיׁש הּגיע  לא ּטּה, ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָל ּה

העּור ס ּפּוק. ּבתח ּוׁשת הּמלאה  ה ּסלס ּלה אל  ּגֹוחן העּור , ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשל

" מעליו . הע ֹומד  ּבאדם מ ּיד  ׁשּטּפלּתהר ּגיׁש זה  ה ּוא א ּתה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשּלי ""ּבּׁשלט  אמר -קבע, ּבֹו?, ּׁשּנית רכןמה האיׁש ׁשאל . " ִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

" ליד ֹו. ה ּׁשלטוהתיּׁשב  את החלפּתי ""נכֹון אמר , 'אני, ּבמקֹום ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

אף על  יפה, יֹום הּוא  'ה ּיֹום - ּכתבּתי לי', עזר ּו א ּנא  ְְִִִִֵֶַַַַָָָָעּור ,

א ֹותֹו' לרא ֹות יכ ֹול אינּני  רגעים,"ׁשאני  ּכּמה  הרהר האיׁש . ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

" הֹוסיף , אליהםואחר  ׁשּמדּברים א ֹוהבים לא אנ ׁשים ּתבין, ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹ

ח ּיּובּיים ּבמסרים ׁשּמׁשּתּמׁשים א ֹוהבים הם ׁשליל ּיים, ְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֶַָָּבמסרים

והּכאב . הּקׁשי את מבליטים ולא  א ּתם, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹּכׁשּמד ּברים

מר ּגי ׁשים הם הּיפה, ואת הּטֹוב את האנׁשים לפני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכׁשּמד ּגיׁשים

ה ּמק ֹורי ׁשּבּׁשלט  ּבּמׁשּפט  לעזרה . יֹותר ּונכֹונים יֹותר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמח ּברים

ה ּׁשני ּבּמׁשּפט  וא ּלּו הח ּסר ֹון , על ה ּמגּבלה , על  היה ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָה ּדגׁש

ׁשל חלקם ועל  ׁשּבעֹולם, ה ּטֹוב על הּיפה , ה ּיֹום על ה ּנֹו ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָה ּדגׁש

לרא ֹות הם ׁשּיכ ֹולים  ּבכ עליהם, ׁשּׁשפר  והּׁשבים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהעֹוברים

א ּולם"א ֹותֹו הע ּור , ׁשל ּבעיניו  האי ׁש ראה  לא  ההבנה זיק  את .ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

אסף והתנער, קם ה ּוא מּכל . יֹותר  זאת אמר  הּגד ֹול  ְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹהחּיּו

" צרֹור ֹותיו. מעט  ואת ה ּסלס ּלה את רּבה  ר ּבהּבמיּמנּות ,"ּתֹודה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֻ

" התרּגׁשּות, מלא  ּבקֹול  אתאמר  ּומ ּלאת ה ּסלס ּלה, את מ ּלאת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ל ּתֹודה נכ ֹונה. ח ּיים ּובתֹובנת ּבׂשמחה ."ל ּבי ְְְְְִִִִַַָָָָ
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הח ּיּובי  ה ּמסר קסמים: ƒ«∆∆«ƒƒ«¿≈»מּטה 

למי ּולהתח ּבר  ח ּיּובּיים, מסרים לאהב ה ּוא האדם ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹטבע

אז ּכּור ֹו זאת, לעּמת ח ּיּובּיֹות. אמיר ֹות ּבאמצעּות אליו  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻׁשּמד ּבר 

ׁשל רּוחם מ ּצב את מעכיר  - והּמעיק  הּקׁשה  הּמכ ּביד , ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשל

ר ֹוצה ּכׁשּׁשמ ּואל  לט ֹובה . ולא עליהם, ּומ ׁשּפיע האדם, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבני

ׁשּיּוכל ּכדי ה ּׁשעּור , ּבזמן  קצת ׁשּיז ּוז י ֹוסי  מחבר ֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלבּקׁש

ּבׁשּתי זאת לעׂשֹות הּוא  יכֹול  הּׁשעּור, מ ּגיד  את ְְֲִִִִֵֶַַַָֹלרא ֹות

" - האחת יכ ֹולצ ּור ֹות. לא  אני ּבבּקׁשה? לזּוז  יכ ֹול  א ּתה יֹוסי, ְֲִִַַַַָָָָָָָֹ

ה ּׁשעּור מ ּגיד את ""לרא ֹות - והּׁשנּיה לרא ֹות. ר ֹוצה אני יֹוסי , ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָ

מעט ? להתקּדם ּתּוכל הּׁשעּור, מ ּגיד הּמׁשּפטיםאת ׁשני  " ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ

ׁשניהם, את מקּׁשטת 'ּבבּקׁשה' ה ּמּלה  מנּמסת, ּבצ ּורה  ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻנאמרים

יעתר הּׁשני  ל ּמׁשּפט  ּבעֹוד  ּביניהם, ּפע ּור  ּתה ֹומי  הב ּדל  ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָא ּולם

ּגם ּפנים. יחמיץ הּוא  הראׁשֹון הּמׁשּפט  למ ּול  לב, ּבחפץ ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָי ֹוסי

ּומ ּדּוע? ּובכבד ּות. ההכרחי ּבּמינימ ּום זה יהיה - ל ֹו יעתר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָאם

ׁשלילי , ט ֹון ׁשל  ּתל ּונה , ׁשל  נימה היתה  הרא ׁשֹון  ּבּמׁשּפט  ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָּכי

" על  היה ּבֹו הּדגׁש מס ּפק, ולא  מר ּצה יכ ֹוללא לא  אני ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹֹֹֻֻ

החלק"לרא ֹות את ׁשמּואל  הדּגיׁש הּׁשני ּבּמׁשּפט זאת, לעּמת . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻ

" לרא ֹותהח ּיּובי, ר ֹוצה ח ּיּוביתאני לאמירה  אמר. ה ּוא  - " ְֲֲִִִִִִִֶַַַָָ

הּׁשלילי החלק ּבע ֹוד  קּלּות, ּביתר  להתח ּבר האדם נֹוטה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכזאת

ורחּוק . ּדח ּיה  אצל ֹו ְְְִִֵֶָיֹוצר 

לבעל מ ׁשּפט  ּכל  להפ אנּו יכֹולים לב ּתׂשּומת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹּבמעט 

לּזּולת ולגרם וח ּיּונּיּות, ט ֹוב הּמקרין  ּכזה ח ּיּובית, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹמ ׁשמע ּות

ּברצֹון ׁשּלנּו ּבּקׁשה לכל  ּולהעתר לעּמתנּו, ּפנים ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻלהצהיב

ְְִָּובׂשמחה .
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ח ּיּובי ה ּנֹו ּכא ׁשר  האדם, עם ה' הנהגת ּבדּיּוק  כן  ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּכמ ֹו

ׁשּיענה ס ּכּוי  יֹותר  הרּבה  חּיּובית, התּבּטא ּות ּבדר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּובּקׁשֹותיו 

ּובכינית. ׁשלילית והתּבּטא ּותֹו ׁשלילי  הּנֹו ּכאׁשר ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָמאׁשר

על ולא ּבעצמֹו לתת  צריְך - הֹודאה »…¿¿»¿≈«ƒ«««יב.
סּפּור / ׁשליח ƒ«ƒ«≈¿ידי 

הרמ ּדברי ּפי על  הא ׁשּכנּזים  ּבנר ֹות"מנהג ׁשהמה ּדרין  א , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

חנ ּכה . נר הּבית מ ּבני אחד  לכל  מדליקים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻחנּכה 

מ ׁשּתּדלים, אנּו ה ּתֹורה  מצוֹות ּבכל ּפלא : ּדבר  זה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָוהּנה 

ּביתֹו ּבני ּכל את ח ֹובה ידי יֹוציא החּזן  א ֹו ׁשהא ּבא  ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָא ּדרּבה ,

ה ּתֹורה ּבקריאת ה ּמֹוציא , ּבברּכת ּבהבּדלה, ּבקּדּוׁש, ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָּכמ ֹו

ּבכל מצאנ ּו לא  חמץ. ּובבדיקת ׁשֹופר ּבתקיעת אס ּתר , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּובמגּלת

ּבפני ה ּמצוה  את יע ׂשה אחד  ׁשּכל  ׁשּכזה , הּדּור ה ּתֹורה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמצו ֹות

חנּכה ? נר  ׁשֹונה  מ ּדּוע ְֲֵֶַַַָֻעצמ ֹו.

עם ׁשהיה מע ׂשה  ּפי  על  ה ּדברים את לבאר  ˘"‰‚¯Èנראה  ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

·ÈLÈÏ‡ּבח ּו"זצ נ ּתּוח  ׁשעבר  ּבעת ּבּקׁש"ל הּנּתּוח  לאחר  ל. ∆¿»ƒְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָ

הרב נּגׁש וכ רּבה ', 'ּתֹודה ּבאנּגלית ל ֹומר אֹותֹו ׁשּיל ּמד ּו ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָהרב

ל ֹו. והֹודה  המנּתח ְְֵֵַַָָלרֹופא 

ל ׁשם צריכים, אנּו וללמד  היא  ּתֹורה 'ר ּבנּו, א ֹותֹו: ְְְְֲִִִִֵֵַָָָֹׁשאלּו

ולא ר ּבה, ּתֹודה  לֹומר ּבעצמ ֹו ללמד   צר ר ּבנּו ראה  ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹמה

ויאמר יּגׁש ּבּקדׁש מהמ ׁשּמׁשים ׁשאחד לבּקׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹהסּתּפק

רּבנּו?' ּבׁשם רּבה ' 'ּתֹודה ְְֵֵֶַַַָָלּפר ֹופס ֹור
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הגרי להם ÊÁa¯˙ש:"ענה ÌÈÚÓBL e�‡ ‰lÙz‰ Ïk ˙‡ ֶָָָ∆»«¿ƒ»»¿ƒ«¬»«
M‰"e�ÓˆÚa ÌÈ¯ÓB‡ e�‡L „Á‡ ÚËwÓ ıeÁ ÔfÁ‰ ÈtÓ ˆ ««ƒƒ««»ƒ∆«∆»∆»¿ƒ¿«¿≈

¯ÓBÏ ¯LÙ‡ È‡ '‰a¯ ‰„Bz'L e�„nÏÏ ?ÚecÓ .'ÌÈ„BÓ' ‡e‰Â¿ƒ««¿«¿≈∆»«»ƒ∆¿»«
¯ÓBÏ Èz„ÓÏ ÔÎÏ - EÓˆÚa ¯ÓBÏ LÈ ‡l‡ ,ÁÈÏL È„È ÏÚ«¿≈»ƒ«∆»≈«¿«¿¿»≈»«¿ƒ«

.'‰a¯ ‰„Bz' ÈÓˆÚa¿«¿ƒ»«»

" ּולׁשּבחּבספר  של"להֹוד ֹות וה ֹודאהה)"(עמ' ׁשהיֹות מסּביר: ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָ

הּקדֹוׁש לפני ק ׁשה ל ואין היצירה, וכּונת הּיהדּות עּקר  ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהיא 

להי ֹות האדם  ודר והיֹות טֹובה , מ ּכפּיּות יֹותר  הּוא  ְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָָּבר ּו

ּבצ ּורה הּוא  ּדאז  ּבעצמ ֹו, עֹוׂשה  ׁשהּוא  מ ּדבר  יֹותר  ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָמתּפעל 

ר ׁשֹומע  אם מא ׁשר  מאחרים.חּוׁשית, ‡Á„ק ÏkL e�wz ÔÎÏ ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַ»≈ƒ¿∆»∆»
.BÓˆÚa ‰„BÈזכר רק אינם חנּכה נרֹות לעניננּו: ה ּדבר  הּוא  ∆¿«¿ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ

הּנּסים על הּוא  ּבר ּו לּקדֹוׁש הֹודאה ּובעּקר ּגם הם א ּלא  ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָל ּנס ,

ּבׁשּו ׁשּכתב  ּכמ ֹו עּמנּו, ׁשעׂשה ׁשלמה"וה ּנפלא ֹות מנחת ת ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ

נח) סימן "(תנינא  עצמ ּה"נלענ : היא  חנּכה  נר  ּדהדלקת ְְְֲִֵַַַָָָֻד

לה ' להֹודֹות לּבֹו אל י ּתן זה  ידי ׁשעל ּכל ֹומר והה ּלל, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָההֹודאה 

ּוכמ ֹו מלחמֹות, ּבנצח ֹון לנּו ׁשעׂשה  ה ּגדֹולים ה ּנּסים ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָעל 

ועל ה ּתׁשּועֹות 'על וכּו' הּלל ּו' 'ה ּנרֹות ּבנּסח  ְְְְְִֵֶַַַַַַָֻׁשאֹומרים

ּולהּלל להֹוד ֹות ּכדי וכ ּו' ּבנּסח"ה ּמלחמ ֹות' ּׁשאֹומרים מה וזה , ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֻ

הּנּסים ׁשל  ההז ּכרה ּבס ּיּום הּמז ֹון  ּובבר ּכת ּבּתפּלה  ה ּנּסים' ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָ'על 

" ּולהּללוהיׁשּועֹות: להֹוד ֹות א ּלּו חנ ּכה  ימי  ׁשמ ֹונת וקבעּו ְְְְְְְְֲֵֵֵַַַָָֻ

ה ּגד ֹול  מּׁשּוםל ׁשמ ּולהֹוד ֹות, נר ֹות להדליק אֹומרים ואין " ְְְְְְְִִִִֵֵַַָ

הי ׁשּועה נס  ּולפרסם ּולה ּלל  להֹודֹות היא  ההדלקה  עּקר  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּכל 

עכ ל ."וההּצלה , ְַַָָ
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אחד ׁשּכל ׁשּמה ּדרין  הא ׁשּכנּזים מנהג את נבין זה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָלפי

ידי על  לכּתח ּלה עֹוׂשים לא  וה ֹודאה  היֹות מדליק: הּבית ְְְְְְֱִִִִִֵֵַַַַַָָָֹמ ּבני

חז ּתּקנּו ידליק "ׁשליח , הּבית מ ּבני אחד  ׁשּכל  ‰B„‡‰ל ÔkL ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ∆≈»»
.BÓˆÚa ‰„BÓ Ì„‡L È„È ÏÚ ˜¯ ‡È‰ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒƒ««¿≈∆»»∆¿«¿

על אף  הּׁשנה : לכל  מ ּכאן  ונלמד  לל ּבנּו א ּלּו ּדברים ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָנּקח 

- אחר מאדם ח ֹובה ידי לצאת נּתן  ּובּברכ ֹות ׁשּבּתפּלה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָּפי 

לא הּלב. ּכל  עם להיֹות צריכה הֹודאה  אחר , ּדבר זה  ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹה ֹודאה

לתת  צרי עצמ ֹו ּבפני אחד  ּכל  א ּלא  ּכעֹונה', 'ׁשֹומע ידי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעל 

ּובׂשמחה . ּבהתר ּגׁשּות לּבֹו מ ּתֹו ְְְְְִִִִַָָָהֹודאה

סּפּורים / ה' חסדי מּלסּפר  להתעּיף  לא ƒ¿«≈ƒ¿«≈«¿≈ƒƒ¿…יג.

ׁשל  מּבניו אחד  ׁשל  ּברכ ֹות' 'ׁשבע ÒÈ¯aÓ˜ּבׁשּבת ·¯‰, ְְִֶֶֶֶַַָָָָָ»«ƒ¿ƒ¿
הרב הבחין ּולפתע ּבביתֹו, הּתֹורה לקריאת ה ּמנין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהתא ּסף 

אינּנּו. ׁשּבנֹו ְְְִִֵֶֶמ ּבריסק

הּגיע . לא  מ ּדּוע לרא ֹות ּכדי ה ּבן, לבית אנׁשיו  את ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹׁשלח 

ּפעמים ּכּמה ודפקּו עֹונה, ואין ּבּדלת ּדפק ּו לביתֹו, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָהלכ ּו

את ּומצא ּו ל ּבית, לפרץ החליט ּו ,ׁשּכ ּכיון עֹונה. אין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹועדין

מע ּלפים. הּבית ּבני ואת ׁשּבער , ח ּמּום מ ּתּנּור  ע ׁשן אפּוף ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻה ּבית

ּכדי הח ּלֹונ ֹות את ּופתח ּו הח ּוצה , א ֹותם הֹוציא ּו ְְִִֵֶַַַָָָָמ ּיד 

הּבית. את ְְִֵֶַַַלאורר 
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הי ּו אם ּכי  הרֹופא , אמר ּכׁשהתע ֹורר ּו, ׁשעֹות ּכּמה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָלאחר

להּציל . מי את היה לא ּכבר  ׁשעֹות, ּכּמה עֹוד  ְְְִִִִֶַַַָָָָָֹממ ּתינים

מי לכל  מס ּפר  מ ּבריסק הרב היה  ׁשּבת אֹותּה ּכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבמ ׁש

מ ּמׁשה זאת ׁשּלמד  ואמר , לבנֹו ׁשארע  הּנס  את אליו  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּנכנס 

" האלקיםרּבנּו: ע ׂשה א ׁשר  ּכל  את לחתנֹו מ ׁשה ..."ויס ּפר  ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ

*

על elÓ�‡מס ּפר Ï‡eÓL Èa¯(לּונער ׁשמ ּואל'ט ׁשי מח ׁשּובי(ר' , ְַָֻ«ƒ¿≈ƒ»ְְְֲִֵֵֵֶ

ּבהׁשּגחה נס  לֹו ארע ׁשּפעם מ ּקּוּברין, מׁשה ר ּבי ׁשל  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּתלמיד ֹו

עּמֹו ׁשעׂשה  החסד את ּומס ּפר יֹוׁשב והיה  מפלאה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּפרטית

ערב , ועד מ ּבקר לביתֹו ׁשּנכנס  אדם לכל  ה ּוא  ּבר ּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹה ּקד ֹוׁש

זאת. מּלׁשמע  ה ּבית ּבני ׁשּנלאּו ְְְִִִִֵֶַַַַֹֹעד

ּב ׁשּכתּוב להם, הח ּיים"ואמר  עקב)"א ֹור  הּפס ּוק(פר' על  , ְְִֶֶַַַַַָָָָ

"אלקי ה ' את חסד"וזכר ּת עֹוׂשה  הּוא  ּברּו הּקד ֹוׁש ּכא ׁשר , ְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מ ּמּנּו, זאת להׁשּכיח  ּבמיחד , הרע  ה ּיצר  מתא ּמץ  יה ּודי, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻעם

ּכֹופר ויהיה הּוא  ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש ׁשעׂשה החסד  את יזּכר  ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא 

ׁשּלא ּכדי  ּתמיד, זה  על  ח ֹוזר   לפיכ - מק ֹום ׁשל  ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבט ֹובתֹו

ּבּפסּוק  הּנאמר  והּוא  החסד, מ ּמּנּו ב)י ּׁשכח  פט , :(תהילים  ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָ

א ׁשירה" ע ֹולם ה ' ל ׁשֹוררחסדי  יׁש הפסק ללא - לעֹולם - " ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֹ

ה '. חסדי ְֵַַעל
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‡ıÈLaÈÈּכתב Ô˙�BÈ Èa¯זצ"" ּבספר ֹו ּדבׁשל  א'"יער ֹות (חלק  ַָ«ƒ»»≈¿ƒְְְֲִַַַַ

שמו תפילת  Ú˙:ע)"בביאור  ÏÎaL EÈ˙B·BËÂ EÈ˙B‡ÏÙ� ÏÚÂ"- וכ ּו' ¿«ƒ¿¿∆¿∆∆¿»≈ְ

ּבנּסֹו, מ ּכיר  הּנס  ּבעל  אין  ּכי נפלא ֹותיו , ּכל  על ׁשבח  לה' ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָי ּתן

,LÈb¯Ó ÔÈ‡Â ÌÈa¯ ÌÈq� ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡Ï ‰¯˜È ÌBÈ ÏÎ·eּכדכתיב ¿»ƒ¿∆»ƒ«ƒ¿¿≈ƒƒƒ«ƒ¿≈«¿ƒְְִִ

לבּדֹו" ּגדֹול ֹות נפלא ֹות מ ּכיר"לעֹוׂשה הּוא  ּבר ּו הּקד ֹוׁש ּכי  , ְְְְִִִֶַַַָָָ

ו ׁשל ֹום חס ּכבר ה ' נ ּסי  ולּולי מ ּכיר, אדם  ּבן ואין  ונּסים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבנפלא ֹות

לגו ֹוע ... ְְִַַּתמנּו

סּפּור / מ ּסּכנה  ּבני את  הּצילה ההֹודאה ƒƒ»∆¿ƒƒ«»»ƒ««»יד.

להתל ֹונן . ׁשּמר ּבה אדם הייתי  ּומ ּתמיד  ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמאז 

ּבּׂשפה ּביֹותר  ה ּׁשּמּוׁשּיֹות הי ּו ּומריר ֹות ׁשליל ּיֹות ְְְִִִִִִִֵַַָָָמ ּלים

ּפׁשּוטים לא  ונסיֹונֹות ּבחּיי עבר ּתי ר ּבים ק ׁשיים אכן, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשּלי .

ּבלּתי ּבצּורה  ה ּכל  ׁשּקּבל ּתי אבֹוׁש וכן א ֹודה , א ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּבכלל.

ּבעליל . ְֲִִַָנעימה 

לתאר מ ׁשּפחה. ּובני חברים לפני צערי לתּנֹות הייתי  ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָרגיל 

מ ּלים ללא  ּולבּקׁש אני  ואמלל  מס ּכן  ּכּמה  עד  ּבאריכ ּות ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻלהם

ּבצערי . והׁשּתּתפּותם רחמיהם ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָאת

ההֹודיה . נֹוׂשא  על  ׁשמעּתי  אחד ׁשּיֹום ְִֵֶֶַַַַָָָָעד 

הּסבל ? מלאי ּולחּיי ּלז ֹו מה  ּבהתחלה, התּפּלאתי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ'הֹודיה ?!

ׁשאני ּפׁשּוטה ה ּלא  הּצר ֹות למערכת להתקּׁשר היא  יכֹולה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאי

וחזר ּו מ ּמּני הרּפּו לא  ה ּטֹובים מחברי ׁשּכּמה א ּלא , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעֹובר ?

צהר לנּו ּפֹותחת ׁשהיא  ּגד ֹולה , י ׁשּועה  היא  ׁשההֹודיה ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹוהס ּבירּו
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ּב ה ּקד ֹוׁש ׁשל  הּנפלא  עֹולמֹו לתתאל  ּכדי ּכמ ֹוה ואין הּוא  רּו ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

יֹוצר ֹו. עם  ׁשּלֹו ּבּקׁשר  מפלאה  מתיק ּות ּתחּוׁשת לאדם ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֻל ֹו

ּבכּמה ּגם הׁשּתּתפּתי למחי, אט  אט  חלחל ּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹּדבריהם

ּגם - החלטה  ּבל ּבי ּגמלה  אחד  ויֹום ּבּנֹוׂשא  ו ׁשעּורים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהרצאֹות

להֹוד ֹות. מתחיל  ְְֲִִַאני

אחרי א ֹו ׁשבּוע , ּבע ֹוד  א ֹו מחר , אתחיל ׁשאם ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָידעּתי

אמרּתי ולכן מא ּומה. מ ּזה יצא לא  - יעבר  הּנֹוכחי  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשהּנּסיֹון

.ÂLÎÚלעצמי : ְְִַ«¿»

ׁשל ּדּבּורים לד ּבר התחל ּתי מאד מאד  ּבהיר  אחד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹּובקר

ָָהֹודיה .

לזה , מר ּגלת היתה לא  ל ׁשֹוני ,נבֹו הייתי הרא ׁשֹון ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻּברגע

ּדבר ּכל  על והֹודיתי עיר  ׁשל  ּברח ֹובּה הלכּתי  נּסיתי. ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָאבל 

העלים את לרא ֹות ׁשּיכ ֹולֹות עיני על ּבדע ּתי. ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשעלה 

וכ ּו' ה ּצּפרים, זמרת את ׁשּׁשֹומע ֹות אזני על ּברּוח , ְְְְְְֳִִִִִֶֶַַַַַַָָה ּמתנ ֹופפים

רבע על  הקּפד ּתי להתמיד. החלטּתי ונפגע ּתי. הצצ ּתי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַוכ ּו'.

וא ֹודה ּובחסדים ּבּנּסים אתמ ּקד  רק ּבּה י ֹום, ּבכל  קבּועה  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשעה

עליהם. ֲֵֶַלה '

ּבלי לה ֹוד ֹות נסחפּתי  עצּומה , ּדׁשמּיא  ּבס ּיעּתא  אחד , ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָי ֹום

הּבֹורא חסדי על הֹודיתי ח ּיי. ּכל  על  ה ֹודיתי  וע ֹוד . עֹוד ְִִֵֵֵֵַַַַַַָָס ֹוף,

ׁשּבתֹו הא ֹור נק ּדֹות על  עֹובר , ׁשאני הּנסיֹונֹות ּבכל  ּגם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֻעּמי 

וכ רחמיו . עזר ּוני  ה ּנה ׁשעד ועל  אֹותי  הּפֹוקדים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָה ּקׁשיים

ארּכה . ׁשעה  ּבמׁש ּולהֹודֹות לׁשּבח  והעמקּתי ְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהעמק ּתי
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ּבאחת. א ֹותי נער  ּבכיסי  לרטט  ׁשהחל  ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹהּנּיד 

חל ֹום.הל ֹו?" מ ּתֹו ּכמ ֹו הרמ ּתי " ְְֲִִֵַָ

""א ּבא !" העׂשרים. ּבן  ּבכֹורי ּבני זעק אנחנּו, א ּבא ! ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ

נּצלנּו! נּצלנּו! מהּבח ּיים! מעצֹורים. חסר  ּבבכי ּפרץ וה ּוא  " ְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַַַָ

ׁשּלא ל ּמה וכי  הּטלפ ֹון ,  ּדר אֹותֹו לטלטל  רציתי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּקרה ??

ּבח ּיים?! ְִִֶַַיהיה 

ארע" מה לי  ורגּוע ."ס ּפר מתּון להּׁשמע  נּסיתי  . ְְִִִִִֵֵַַַַָָָָ

יֹותר מאחר  ונר ּגׁשֹות, מבלּבל ֹות ּבמ ּלים לס ּפר  החל  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֻֻוהּוא 

נסעּו חבריו ּוׁשל ׁשת ׁשהּוא  מתּברר  ּכּלם. ה ּפרטים את ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשמענּו

ר י ׁשיבה ּבח ּורי  ארּבעה מהם. אחד  ׁשל הי ּוּברכב הם צינּיים. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבלא ה ּנהג,  וכ ונסערת, נר ּגׁשת חברים ּבׂשיחת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשקּועים

סתם לא  ערבי. ׁשטח  לתֹו הרכב את ּבטע ּות הפנה לב, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׂשימת

ּתלּוי ׁשּׁשלט  ׁשטח  ליריח ֹו, קר ֹוב א ֹויב, ׁשטח  א ּלא  ערבי, ְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשטח 

" אליו : ליה ּודיםּבּכניסה ּכניסה ."אין ְְִִִִֵֵַָָָ

מאחר היה ּכבר א ֹויב, ׁשטח  ּבתֹו ׁשהם לב ׂשמ ּו ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּכׁשה ּלל ּו

את מ ּלא ּו הערבים הּיֹום, ׁשל הֹומה ׁשעה זֹו היתה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָמ ּדי.

ׂשטנה . רוּויי  מ ּבטים ּבהם לנעץ והח ּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹהרחֹובֹות

ּתה ּלים. ּפרקי ז ֹועק החל  הענין את רא ׁשֹון  ׁשּקלט ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָה ּנהג

ּבחרדה אליו  הצטרפּו הּמתרחׁש את ׁשנּיה ּתֹו ׁשהבינּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָחבריו 

לתאר . יּוכלּו לא  ׁשּמּלים ּבהלה זֹו היתה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹּובתחנּונים.

" מהם: אחד  אמר  מ ׁשטרהלפתע, הרח ֹוב ּבקצה ר ֹואה  אני ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

יֹותר מ ּוגנים נהיה  ּכ אליהם, סע המבל ּבל"ו ׁשֹוטרים , ה ּנהג . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
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ּבּמק ֹום ׁשחנתה הּמׁשטרה לעבר יׁשיר ֹות ונסע מהיר ּות ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהגּביר 

 א ׁשֹוטרים, א ּלּו היּו אמנם אבל , י ֹותר . ּבט ּוח  לח ּוׁש ְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָּכדי 

והֹור ּו ּבערבית ּבצעקֹות הרכב על  עט ּו הם ערבים. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשֹוטרים

" ּכבד : מבטא  עם הרכבּבעברית ׁשל הּמפּתח ֹות את ּתנּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

מ ּיד ! "ׁשּלכם! ִֶֶָָ

עֹוׂשים, מה  להחליט  ּבידֹו ס ּפק  היה ׁשּלא  המבעת ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהּנהג 

ל ּכּוּון הרכב את מדהיר  והחל  ׁשנּיה  ׁשל  ּבׁשבריר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהסּתֹובב

ּבידים ח ּיג  מאח ֹורה  ּבּספסל  ׁשּיׁשב  חבר ֹו רגע, ּבא ֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָה ּׁשני.

ּולעד ּכן מ ּגרֹונֹו קֹול  להפיק ונּסה  יׂשראל למ ׁשטרת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָר ֹועדֹות

ה ּמתרח ׁש. על  ְִֵַַַָא ֹותם

ּבקֹולם" יׂשראל ."ׁשמעּו מ ׁשטרת ׁשל  הה ֹוראה היתה , ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

להתנּקם" יכ ֹולים הם ל ּכּוּון"אחרת ׁשעט  ּכבר ׁשהּנהג א ּלא, . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

לרוחה . לנ ׁשם יכל ּו ּכבר  הם ּדּקֹות ׁשּתי ּכעבר  ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹהּׁשני .

"נּצלנּו!" ּבהתר ּגׁשּות. מלמל ּו הם מּלבּדֹו" עֹוד  ּפרצּו"אין , ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָ

היתה ׁשעֹוד ה ּמׁשטרה ּביֹותר. ה ּמתאימ ֹות הּמּלים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמ ּפיהם

אמרה: ה ּקו  על  ְִַַַָָָא ּתם

ׁשהם" ּגד ֹול  ס ּכּוי  היה  מ ּמׁש, ׁשל נס  לכם יׁש לכם, ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּדע ּו

נּצל ּתם. אליכם. ּבּדר היינּו ּכבר אתכם. "יחטפּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ההֹודיה ּבט ּוח : אני ּובל ּבי ה ּזה הּסּפּור ּכל את ׁשֹומע ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָואני 

לנּו. ׁשעמדה  ז ֹו ְִֶָָָהיא 

ׁשההֹודיה לי ּומח ּור  לי ּבר ּור  ׁשּלנּו. היׁשּועה  היתה  ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻההֹודיה

נכנסה מ ּסּכנה. ּבני את ׁשה ּצילה ז ֹו היא  ׁשּלי והאמ ּתית ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָה ּכנה 
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הּוא , ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבּנּסים ׁשּמּכיר  ׁשּמי - הּזֹו ה ּתֹובנה  ְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָללּבי

להעמיד  צר ואין מגּבּה. ּכבר  ה ּוא נס . על  מּורם ּכבר  ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹֻה ּוא 

נֹוספים. ּבנסיֹונֹות ְְִִָא ֹותֹו

ׁשיר ֹות מלא  ּפי ה ּקצה. אל  ה ּקצה  מן  ח ּיי ה ׁשּתּנּו ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמאז 

ׁשֹולח ל ֹו, ּומז ּמר מר ּנן ׁשאני ּכּמה  וכל עֹולם לבֹורא  ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָותׁשּבח ֹות

ּבכל אלי אהבתֹו את ח ׁש אני ועצּום. ּגד ֹול ׁשפע עֹוד  לי ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָה ּוא 

אהבה ׁשל  ּבעבֹותֹות אליו  קׁשּור  אני אף מר ּגיׁש ּוׁשנּיה . ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשנ ּיה

הּנסיֹונֹות ׁשּלי. הּפרטי הּתֹודה  קֹול  את מגּביר  יֹום ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָּובכל

ׁשאי מפלאה  ּבדר הּׁשני  אחרי אחד מח ּיי  נעלמים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻוהּקׁשיים

להבין . ּבכלל ְְְִִֶָָָאפׁשר 

ה ּמלאים ימים א ּלּו, ּבימים יקרים, קֹוראים לכם ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּדעּו

קֹול יעקב. ׁשל  ק ֹול ֹו נׁשק : לנּו יׁש יׁשמעאל , מידי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבפחד 

ּכל את ׁשם ּופֹותח  ל ּׁשמים יׁשיר ֹות עֹולה ׁשּלנּו ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָה ּתֹודה

ההם, ּבּימים עֹוד ּומ ּצילה . מגּנה  ׁשֹומרת, ההֹודיה ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָה ּׁשערים.

ּכדי ּבא ֹויב, להּלחם ּכדי ּכי הח ׁשמ ֹונאים לנּו קבעּו הּזה , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבּזמן

לנּו הׁשאיר ּו מעּטים ׁשהיּו הם ּבה ֹודיה . להתח ּזק צרי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלנּצח ,

ׁשּבעצֹות הּטֹובה העצה  ּדֹורֹות, לדֹורי הֹוראה  ְֵֵֵֶַָָָָָָָָה ֹוראה.

להֹוד ֹות - הּכל את ּבתֹוכ ּה ׁשּכֹוללת ׁשּבּמֹועיל ֹות ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹוהּמֹועילה 

ה ּגדֹול !...  ל ׁשמ ְְְִֵַַָּולהּלל

העתיד ... על  לבּקׁש ל ׁשּכח לא ƒ¿…«¿«≈«∆»ƒ…טו.

על מ ֹודים ׁשאנּו ּפעם ּכל ּכי לב ׁשּׂשמנּו ארּכה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻּתק ּופה

.הפ ּו ּבדּיּוק  קֹורה ּכ אחר  מּיד - ְִִֶֶַַַָָָמ ּׁשה ּו
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לעבד , הפסיק  וה ּוא  - עֹובד ׁשהמקרר על  הֹודינּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֻלדגמא ,

ועֹוד . ְָועֹוד 

להת ּבֹונןּכׁש החלטנּו ו ׁשּוב ׁשּוב עצמ ּה על  חזרה  ה ּתֹופעה ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

להבין . ְְִַָּולנּסֹות

היתה ׁשּלנּו הה ֹודאה ׁשּתמיד וג ּלינּו לנּו, האיר ה' ה ', ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבר ּו

לעתיד . ּבּקׁשה ְִֶַָָָֹללא 

אחרי מ ּיד  חלפה ! והּתֹופעה  ה ׁשּתּנּו ה ּדברים ה', ּבר ּו ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָמאז 

" הֹוספנּו קטן, מ ּׁשה ּו על  אפּלּו ּכׁשה ֹודינּו, וימ ׁשי -והלואי " ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָ

היה .  ְָָָוכ

ּׁשעׂשית ... מה  את  לעׂשֹות  ּתמׁשיְך «ƒ«¬∆«∆»ƒ¿»טז .

ּביֹותר . וקׁשה  אר ּכה היתה  א ׁשּתי  ׁשל  האחר ֹונה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻה ּלדה

העּבר , ּבדפק חמּור ֹות האט ֹות ׁשּיׁש הבחין הר ֹופא  ה ּלדה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּבחדר

ּדּקֹות, ּכּמה עֹוד  ׁשּיחזר  אמר  ה ּוא  ּבדחיפּות. נּתּוח  ּׁשּמח ּיב ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹמה

לנּתּוח . א ֹותּה יכינּו ְְִִִֵַַָָּובינתים

" לֹומר  מ ּיד  התחילה לתֹודהא ׁשּתי  אחרמזמ ֹור  ּפעם " ְְְְִִִִִִַַַַַָָָ

להּקדֹוׁש לה ֹודֹות והתחל ּתי החדר  ּבפּנת נעמד ּתי ואני  ְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָּפעם,

ּדּקֹות 5 ּכעבר  הֹודיה. ׁשירי  חריׁשית ׁשר ּתי ואף ה ּוא  ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָֹּבר ּו

הּנּתּוח את לדח ֹות והחליט  ּבּמֹוניט ֹור הּביט חזר , ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָהרֹופא 

20 ואחרי ּתֹודה , ּדּבּורי ממלמל  הּכּסא , על  מ ּתׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֻהתיּׁשבּתי 

הרֹופא  ׁשּוב הֹופיע ּכּפה)ּדּקֹות חֹובׁש "(ׁשאינֹו לי : ּתמ ׁשיוא ֹומר ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

זה ... את צריכה  וא ׁשּת ע ֹובד ! זה ּׁשע ׂשית, מה  את "לע ׂשֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
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ּוברּו נּתּוח , ׁשּום היה לא  ּדבר  ׁשל ּבסֹופֹו ּכי לצּין  מיּתר  ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻא ּולי 

ו ׁשלם. ּבריא  לבן זכינּו ְְִִֵֵָָָה'

סּפּור / חי ּכל נׁשמת  ƒ¿«»«ƒיז .

הּמדאג  האב הח ֹולים. ּבית ּבמס ּדרֹונֹות ׂשרר  עצּוב ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשקט 

מנֹוח . ללא  ואנה אנה  ְְִֵֶַַָָָָָֹהתהּל

על להקל  מנּסֹות  לפעם מ ּפעם הסּתֹובבּו ּבלבן ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָאחיֹות

לזה . ּולס ּיע זה ׁשל  ְְִֵֶֶֶַַָסבלֹו

ּכּסיד . ח ּור ֹות ּפניו א ֹונים, אין  ׁשכב ְְִִִֵַַָָָָיה ּודה

עׂשרה , ׁשמ ֹונה  ּבן ּבח ּור יהּודה, נפצע ימים מס ּפר  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָלפני

אינֹו מ ּצבֹו וכעת קׁשה ּדרכים ּבתא ּונת לה ֹוריו , זק ּונים ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּבן 

מ ּמׁש. ׁשל  לנס  מצּפים ּכלל . ְְְִֵֶַַָָָּפׁשּוט 

" -...ל לֹומר ר ֹוצה ראּובן ,אני קל  ּבה ּסּוס  אליו  ּפנה " ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

הּבח ּור עם היה  רא ּובן ליד ֹו. ׁשּיׁשב יהּודה ׁשל הּטֹוב ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָחבר ֹו

ה ּתא ּונה . לאחר  רגעים ּכּמה  ְְְִַַַַַָָָָמ ּמׁש

לׁשמע?" מ ּוכן  א ּתה ּומנ ּסה ... ּבדּוקה  סגּלה על ׁשמעּתי ..." ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֻֻ

ּבהס ּכמה . הנהן ְְְִֵַָָָָהאב

" מ- קּבלה ÏÚיׁש Ïa˜È Ì„‡L ,„ÈÒÁ‰ ‰„e‰È Èa¯ ֵֵַָָ«ƒ¿»∆»ƒ∆»»¿«≈«
È�Ùa 'ÈÁ Ïk ˙ÓL�' ‰lÙz ¯Ó‡È ‰¯v‰Ó ÏˆpiLkL ,BÓˆÚ«¿∆¿∆ƒ»≈≈«»»…«¿ƒ»ƒ¿«»«ƒ¿≈

.‰¯NÚּבמהרה מּכאן יצא  ּבנ ׁשאם  עצמ על  ּתקּבל  א ּתה ¬»»ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
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סעּדת  ּתער וכן חי', ּכל ּב'נׁשמת לה ' ּתֹודה - וׁשלם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻּבריא 

ּבצּבּור . "הֹודיה ְִָָ

לה'..."- ׁשא ֹודה  ּכּמּובן נדר. ּבלי עצמי על  מקּבל  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָאני

עם... ּברב ּבנחיׁשּות.ּבסעּודה... האב אמר  " ְְְִִִַַָָָָֹ

מה?..."- י ֹודעים ּבסמּוא ּתם ׁשּיׁשב יה ּודה, ׁשל  אחיו  " ְְְִִֶֶֶַַָָָָָ

" ׂשיחתם. למ ׁשמע ּבלהט  התעֹורר  לח ּכֹותאליהם, ח ּיבים לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ׁשמעּתי ! ּכ ּכן, חי'! ּכל 'נׁשמת עכ ׁשו  ּכבר לֹומר  אפׁשר ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָליׁשּועה!

מ ּצב! ּבכל לה' להֹוד ֹות ּולהתּכּון אנׁשים עׂשרה עם "לֹומר  ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָ

" מצּין .- לי  נ נׁשמע  האב "" ּבהתרּגׁשּות ליסחף  ּתעזר ּו ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָֻ

עׂשרה ? "לסּדר  ְֲֵַָָ

התאחד ּו ספּור ֹות ּדּקֹות ּתֹו מיחדת, ׁשמים עזרת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֻעם

ּתפּלת ל ֹומר  ּובּקׁשּו מקֹום, ּבקרבת ׁשהיּו אברכים, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָעׂשרה 

התנּגד ּו הר ֹופאים ּבתח ּלה  הח ֹולה . ׁשל מ ּטתֹו ליד  ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָ'נׁשמת'

ּובׁשקט . ּבמהירּות זאת ׁשּיעׂשּו להם הבטיח ּו א ּלּו  א ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹנמרצֹות,

עׂשּו.  ְָָוכ

הֹודיה ּתפּלת  ׁשל ּמק ֹומ ּה מה האברכים ּתהּו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָּתח ּלה,

ּתקוה ואפסה ׁשּכמעט  אנּוׁש ח ֹולה ׁשל מ ּטתֹו ליד ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָנר ּגׁשת

מאמינים ּכה ׁשהם חריׁשית, להם הס ּביר  רא ּובן   א ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלח ּייו ,

ּכאן א ֹותּה רֹואים מ ּמׁש ּכבר  ׁשהם עד  ה' ּביׁשּועת ְְִִִֵֶַַַָָָָּוסמ ּוכים

עליה . להֹוד ֹות ור ֹוצים ְְְְִֶַָָָועכ ׁשו 

" ׁשּכתּוב: לי ׁשּועהּכמֹו לי  ו ּתהי  עניתני ּכי ה'  אניא ֹוד - " ְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָ

ּבֹוא ואז  ,ּב מחלט  ּבּטחֹון  מרב הי ׁשּועה לפני עֹוד ל ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֻמ ֹודה 

הי ׁשּועה . ְַָָּתבֹוא 



ּבתֹודה66 «¿»חי

ּבחדר ׁשם וה ּׂשמחה ההֹודיה מרֹוממת. היתה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָה ּתפּלה 

ּבט ּוח ל ּמקֹום נקלע  היה זר מי ׁשהּו אם לפסגֹות. ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָהעּפיל ּו

עיניו , את עצם האב מתחֹולל... מאד מ ׂשּמח  ׁשּמארע  ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהיה

ז ֹו היתה  ו ׂשמח . עּליז  ּבריא , ּבחּור  יהּודה את ּבדמיֹונֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָוראה 

ּבבּטחֹון ׁשּמקֹור ּה עמ ּקה הֹודיה ז ֹו היתה אמ ּתית. ְְְֲֲִִִֶָָָָָָָָָֻה ֹודיה 

ׁשהי ׁשּועה ּכ על הֹודיה  העֹולם. והיה  ׁשאמר  ּבמי ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻמחלט

ּבּפתח . עֹומדת ֶֶֶֶַַַָלבטח 

ּבׂשמחה ולרקד  ל ׁשיר והמׁשיכ ּו לחדר , מח ּוץ יצא ּו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹהם

ה ּמתּפּלאים מהּמּבטים מחלטת התע ּלמ ּות ּתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָֻּובהתלהבּות,

עבר . מ ּכל אליהם ְֲִֵֵֶֶֶָֻׁשּׁשּגרּו

" ּבעיניו : ּכׁשּדמעֹות האב, הבטיח  הר ּקּוד להט  אנימ ּתֹו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ

ּבצּבּור לה ' א ֹודה ּבני ּבחתּנת ׁשּגם נדר, ּבלי עצמי , על ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַֻמקּבל

חי ' ּכל 'נׁשמת ."ּבתפּלת ְְִִִַַַָ

הר ֹופאים, ּדּוחּו זה  ארּוע לאחר  קצר זמן  ופלא, נס  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבארח 

מהחמצן אחּוז  אר ּבעים ל ֹו ה ֹוריד ּו התיּצב. יהּודה ׁשל מ ּצבֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכי

ׁשב קצר זמן ותֹו לאט  לאט  התע ֹורר  ה ּוא  קדם,  צרי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהיה 

ּבאמירת יתּבר לה ּׁשם הם ׁשהֹוד ּו ּכּמּובן ו ׁשלם. ּבריא  ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלביתֹו

חי" ּכל  ונׁשמת ּובסעּודה. התח ּתן" הּׁשנה ׁשּבא ֹותּה זכ ּו כן  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

" ּבאמירת עם ּברב לה ' ה ֹודּו ּבחתּנה  ּגם וכן"נׁשמתה ּבח ּור . , ְְְֲֲִִֵַַַַַַַַָָֹֻ

ה ', יׁשּוע ֹות את לראֹות זכ ּו א ּתּה ז ֹו, ּתפּלה  למז ּכרת ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָח ּלקּו

ּביד ֹו. ׁשהּכל והרחמן, הּטֹוב האמ ּתי, ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹהר ֹופא

""(ע ּבספר ׁשהּובא אמ ּתי  סּפּור אהרןפ חי')מּטה ּכל 'נׁשמת  על " ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
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היׁשּועה על  להֹודֹות  - ּבהֹודאה ּגדֹול  סֹוד «¿»»¿««»«יח.
נמצאת ּוכבר  ּכאּלּו ּבעתיד ≈¿À»∆»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»המצ ּפה

עם ׁשּיחד  הּמז ֹון  ּבברּכת ר ּבֹותינּו ּבנּסח  אנּו ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֻמ ֹוצאים

ּכמֹו: העתיד , על  ּבּקׁשה ּגם מצרפים ‰Ôfהה ֹודאה  Ï‡‰ ְְְִִֶַַַַָָָָָָ»≈«»
...e�Ï ¯ÒÁÈ Ï‡Â ,e�Ï ¯ÒÁ ‡Ï ÌÏBÚÏ ÏB„b‰ B·eË·e ...e�˙B‡»¿«»¿»…»«»¿«∆¿«»

הה ֹודאה . ׁשל  לצּדּה ּבּקׁשה  ְֲִֵֶַַָָָָָהרי

‰ÈËÈ·וכן : ‡e‰ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎaL ÏkÏ ·ÈËÈn‰Â ·Bh‰ CÏn‰ ְֵ«∆∆«¿«≈ƒ«…∆¿»»≈ƒ
e�Ï ·ÈËÈÈ ‡e‰ e�Ï ·ÈËÈÓ ‡e‰ e�Ï:ׁשם ועֹוד .‡e‰ e�ÏÓb ‡e‰ »≈ƒ»≈ƒ»ְָ¿»»

„ÚÏ e�ÏÓ‚È ‡e‰ e�ÏÓBb... ¿≈ƒ¿¿≈»«

ּבזה זהוה ּנראה הה ֹודאה ,ׁשאין ׁשלמ ּות א ּלא ּבּקׁשה  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

מ ׁשּבח ׁשהאדם ּבכ מתּבּטאת ההֹודאה  ׁשלמ ּות עצם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכלֹומר ,

ייטיב ּכן  עּתה  לֹו ׁשהיטיב ׁשּכׁשם ּבֹו ּבטח ֹונֹו מ ּתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָלבֹורא ֹו

ּברּו הּקד ֹוׁש ׁשל  הּׁשלם ׁשבח ֹו זהּו יעזבּנּו, ולא  לעתיד  ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹל ֹו

ענין ּומה לבּקׁשה, ולא  להֹודאה נֹועדה  הּברכה ׁשּכן ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָֹה ּוא .

ּכאמ ּור , א ּולם ּדּבּור ? ּכדי  ּבתֹו ההֹודאה  לתֹו ּבּקׁשה ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָלהכניס 

להם ׁשאין ה ' ּבחסדי ּבט ּוח  הּנ ּכא ׁשר  היא , הה ֹודאה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשלמ ּות

יע ׂשה ּכן עּתה  עד  נס  ל ׁשעׂשה ׁשּכׁשם ה ּנ ּבט ּוח ולכן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָס ֹוף,

היֹות על לה' ּתֹודה  א ֹומר הּנ מעּתה  ּכבר ולכן  ּבעתיד ,  ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָָָל

ּבעתיד . ּגם ל ׁשּייטיב ְִִֵֶֶַַָָּבט ּוח 

ּבר ּׁש מפר ׁש ד)י"והּדבר  יח ּומן"(תהלים  ה ' אקרא  מהּלל  ְְְְְִִֶַַָָָָָֹֻ

א ּוׁשע ופירשאיבי ""לפני ואתּפּלל אקרא  ּבהּלּולים שם: י ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

אני ׁשּבט ּוח  לפי מהּללֹו, אני ה ּתׁשּועה  לפני אף ּכלֹומר  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּתמיד ,

מאֹויבי'. ְִֵֶַַָׁשא ּוׁשע
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ּכׁשנתים. לפני ּכּפּור  יֹום ּבערב  התחיל  ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָֹהּכל

ּוברּור . חזק ּבז ּכר ֹון זה את ז ֹוכר  ְֲִִֵֶֶָָָָאני

ק ׁשה ּבתח ּוׁשה  ּבּבקר , התעֹורר ּתי ׁשּׁשי. י ֹום  היה ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹזה

לתאר . ׁשּקׁשה ְְֵֶֶָָָָונֹוראה 

ּכׁשהתעּׁשּתי והתעּלפּתי. צנח ּתי ה ּמטּבח ּכּיֹור  אל  ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָּבדר ּכי 

אקמ ֹול ּכּדּור לקח ּתי ּכח ֹותי ּבׁשארית עצמי, את ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהרמ ּתי

למּטתי . ְְְִִִַָָוחזר ּתי

למ ּדי . רגילה   א ק ׁשה , ּבׁשּפעת מד ּבר  ּכי ּבט ּוח  ְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָָֻהייתי 

ּכּפּור , יֹום ּבא ֹותֹו לצ ּום הצלח ּתי מיחדת ּדׁשמ ּיא  ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֻּבס ּיע ּתא 

חד ׁשים ּכּמה ּכעבר   א מאח ֹורי, ׁשה ּדבר  ח ׁשבּתי חלף . ְְֲֲֳִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹוהּכל 

ּתח ּוׁשה עם התע ֹורר ּתי ׁשּוב ה ּדבר . א ֹותֹו ּבדּיּוק  ׁשּוב ְְְְִִִִַַָָָָָקרה 

מעּלף . צנחּתי  ׁשּוב ּוכׁשּקמ ּתי מּמׁש, מות ּכמֹו ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻנֹוראה

זכ ּוכּיֹות ׁשברי  ּבין מט ׁשט ׁש ׁשהתעֹוררּתי  היטב זֹוכר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָֻאני

הם ּכיצד הבנ ּתי  לא  ל ׁשּתֹות. ּכׁשּנּסיתי  הּמים, ּכֹוס  ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹׁשל

לׁשם. ְִִָהּגיע ּו

לי?' ּקֹורה 'מה ל ּמּטה. וח ֹוזר הּׁשברים  ּבין  ּדר ּכי מפּלס  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָאני

הּמׁשּפחה . רֹופא  אל לגׁשת  ּומחליט  מדאג  ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻאני

ּדבר"- ׁשּום הפּתעתיזה למר ּבה הּמׁשּפחה ר ֹופא  ּגרס  " ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

".נמ ּו ּדם לחץ "ּכּנראה ְִֶַַַָָ
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ה ּכל ?"- "זה התע ֹודד ּתי. ּבדיק ֹות" לעׂשֹות  צרי א ּולי  אבל ... ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָֹ

ּבהּסּוס .ּכל ׁשהן?... הֹוספּתי " ְְְִִֵֶַָ

לדאג "- מ ּמה ל אין ּכל ּום. זה . צר הפטיראין הּוא  " ְְְְִִִִֵֵֶֶָֹֹ

ְִִּבנחיׁשּות.

ּתֹור לק ּבע החלטּתי ּדאג ּתי. ּבזה. הס ּתּפק ּתי לא  אני  ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹא

רא ׁש מּכאבי סבל ּתי הּתק ּופה ׁשּבא ֹותּה מ ּׁשּום ּגם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹלנֹוירֹול ֹוג ,

ּבדיקה לעׂשֹות א ֹותי  הפנה הּנֹויר ֹולֹוג ּתכ ּופֹות. ְְְְְְֲִִִַַָָֻוחלׁשֹות

מ ּכן לאחר  קצר ּוזמן  ּבּמח , חׁשמ ּלּיים זרמים ׁשל  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻמס ּימת

ה ּבדיקה . לא ֹותּה ְְְִִִַַָָנּגׁשּתי 

ׁשּלי . החנּכה  מ ּתנת את ק ּבלּתי  מ ּמׁש, חנּכה ּבערב ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻואז 

ּכבר ספּורֹות ׁשעֹות עֹוד  לחנּכה, ּבהכנֹות עס ּוק  אני ְְְֲֲֲִַַָָָָָֻּבע ֹוד 

מצלצל . ׁשּלי  הּפלאפֹון  והּנה ההדלקה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָזמן

ּגינזמן?"- מר עם מד ּברת אני "ׁשל ֹום, ְְְֲִִִֶֶַַָָ

אני"- זה ּבח ׁשדנּות.ּכן עניתי  " ְְֲִִִֵֶַָָ

ה ּיֹום."- ׁשּנבּדק ּת הח ֹולים מ ּבית האח ֹות ּכאן  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמד ּברת

א ּת לדּבר  ר ֹוצה  ."הרֹופא  ְְִֵֵֶַָ

נדמה  א ה ּׁשנּיֹות, ּבא ֹותן ׁשּלי ה ּלב היה היכן  יֹודע ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאיני 

ּפעימ ֹות. ּכּמה  החסיר  ְְִִֶֶַָׁשה ּוא 

עֹוד וצרי ּתקינה, לגמרי לא  ׁשה ּבדיקה  אמר  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהרֹופא 

ּדברים... ּכּמה  ל ׁשלל ּכדי  ְְְְִִִֵַָָָֹּבדיקה 
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האמת"- ּכל  את ּדֹוקטֹור  לי "ּתּגיד  א ֹותֹו. קטעּתי אני" ְְֱֲִִִִֶֶַַָָָ

ס ֹופני? מ ּׁשה ּו זה  לדעת... "ר ֹוצה ִֶֶֶַַַָָ

ּבגלל א ּולי ז ֹוכר, ּכ ּכל  לא ּכבר  אני ענה  ּׁשהּוא  מה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹואת

הייתי ּבאמת ׁשּלא  ּבגלל  וא ּולי  א ֹותי, ׁשּתקפה הּגד ֹולה  ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהחרדה

והחרדה ה ּמתח  את אדם לאף  מאחל לא  אני  ל ׁשמע. ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻמס ּגל

ה ּיֹום. ּבא ֹותֹו א ֹותי ְִֶַַָׁשּתקף

הר ֹופא , עם ׂשיחה לא ֹותּה סמ ּו מ ּמׁש ּבפתא ֹומ ּיּות, ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָוהּנה ,

ּבחיל ֹות, חל ׁשה , ּבּגּוף. מאד  קׁשֹות ּתח ּוׁשֹות לח ּוׁש מתחיל  ְְְְְֲִִִַַָָָֹֻאני

מה עֹולם! ׁשל  ר ּבֹונֹו 'ה ּציל ּו, מ ּמׁש. ׁשל ּתפק ּוד  לחסר  ְְִִִֶֶֶַַַַָָֹעד 

ּכׂשֹוחה עצמי  את ח ׁש אני א ּתי??' ּבסדר ּלא מה לי?? ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹּקֹורה

למּטתי . מר ּתק מחלטת, עלטה  ְְְְֲִִֶֶָָָָֻֻּבתֹו

הדלקת אֹותּה את ל ׁשּכח  א ּוכל  לא  ׁשּלעֹולם ח ֹוׁשב ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹאני

ההּוא . ּבּיֹום חנּכה ֲֵַַָֻנרֹות

זּכה א ּנא , 'אלקי! וז ֹועקת: ח ּמה ּתפּלה נמלאתי  ּכּלי  ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּכל 

מבּקׁש...' ּׁשאני מה ּכל זה חנּכה! ׁשל  רא ׁשֹון נר להדליק ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻא ֹותי

וההתרּגׁשּות הרֹוממ ּות ּתח ּוׁשת את לתאר  יכֹול  איני  עזר . ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָוה'

את ּוברכ ּתי החנּכה  נר את ּבידי ּכׁשאחז ּתי ּבי, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשאחזה

ּבּתבל . ּביֹותר והּׂשמח  העׁשיר ּכאדם הר ּגׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּברכ ֹות.

ח ּיי . ּכל  למ ׁש ז ֹו ּתח ּוׁשה  ל ׁשּמר  ויכלּתי  ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹהלואי 

ּכאן ׁשּמד ּבר  ּבט ּוח  הייתי י ֹותר: קצת להס ּביר עלי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻא ּולי

ק ׁשים, ּתסריטים התר ֹוצצּו ּבמחי ּפׁשּוטה. לא  ּבכלל ְְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָֹֹּבמחלה

ּבא ֹותּה א ֹותי ׁשּלּוּו ה ּקׁשֹות הּתח ּוׁשֹות מ ּכל . מהּגרּוע ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּפחד ּתי
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מ עד  א ֹותי הדאיגּו קט ּנההּתקּופה  הכי ּפעּלה  ּכל  ּומאז  אד , ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹֻ

ׁשהיה הּקׁשי ּכל  למרֹות ּביֹותר. ּגד ֹולה  זכ ּות ּכמ ֹו לי ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהרּגיׁשה

רגע ּכל ליּקר יהּודי ּולכל  לעצמי מאחל הייתי  ּכּמה  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמ ּסביב,

אז : יּקר ּתי ׁשאני ּכמֹו ְְֲִִִֵֶַַָָמח ּייו 

זּכה ׁשהּבֹורא עצּום חסד  ׁשּזהּו הר ּגׁשּתי ּבּבקר, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּכׁשּקמ ּתי

'ר ּבֹונֹו לב: ּבכל  מבּקׁש הייתי ּבּלילה  חּיים! ׁשל  י ֹום לע ֹוד  ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָא ֹותי

ח ּיים ׁשל  רגע  ּכל  ּולהתּפּלל ...' ּבּבקר לקּום לי עזר  ע ֹולם, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשל

חדׁשֹות. עצמ ֹות חדׁשה, מ ׁשמע ּות ְְֲֲִֵַָָָָָקּבל 

התעּכב . לעׂשֹות צרי ׁשהייתי ה ּבאה  ל ּבדיקה  ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָה ּתֹור 

הרּגׁשֹות רא ׁש. ּכאבי  נֹורא ֹות, חל ׁשֹות מר ּגיׁש אני  ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹֻּובינתים

מאד . ְָֹרעֹות

ׁשֹונֹות ּובדיקֹות רֹופאים מגון  ׁשל   אר רצף  מתחיל ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹּומ ּכאן 

הּמעיק ֹות. לתח ּוׁשֹותי הס ּבר  ׁשּום מ ֹוצאים ולא  ְְְְְְִִִֵֶַַֹֻּומ ׁשּנֹות.

לידי ה ּגיע עלי, ה' ּובחסד מדק ּדקת ּפרטית ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבה ׁשּגחה

" ׁשל  ּומפלא  מיחד  על ֹון  ּתק ּופה א ֹודּבא ֹותּה ּבנֹוׂשאלעֹולם " ְְְְְְֵֶֶָָָָָָֻֻ

להֹוד ֹות התחלּתי  הה ֹודיה . נֹוׂשא  לכל נח ׂשפ ּתי לה '. ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָההֹודיה

אחד מאמר היה מ ּמׁש. ׁשל הּצלה וח ׁשּתי הרע  ועל הּטֹוב ְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָעל 

ההֹודיה ּבנֹוׂשא  מאמר  ּבמיחד: לּבי  את ׁשּתפס  העל ֹון ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּבא ֹותֹו

ר ּׁש ׁשל  ּפר ּוׁשֹו ה ּובא ׁשם העתיד, יׁשּועת י"על ּבפרק ח"י ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

" א ּוׁשעׁשּבתה ּלים איבי ּומן ה ' אקרא ‡˜¯‡:"מהּלל  ÌÈÏel‰a' ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֻ¿ƒƒ∆¿»
,BÏl‰Ó È�‡ ‰ÚeLz‰ È�ÙÏ Û‡ ¯ÓBÏk ,„ÈÓz EÈ�ÙÏ Ïlt˙‡Â¿≈¿«≈¿»∆»ƒ¿««ƒ¿≈«¿»¬ƒ¿«¿

'È·ÈB‡Ó ÚLe‡L È�‡ ÁeËaL ÈÙÏ. ¿ƒ∆»«¬ƒ∆ƒ»«≈¿«
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והתחלּתי ה ּזֹו, ההֹודיה ּדר את לעצמי לא ּמץ ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהחלט ּתי

היא נראתה ׁשּטרם למר ֹות העתידית, יׁשּועתי על  לה' ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָלהֹוד ֹות

קב ּוע זמן י ֹום ּכל  הקּדׁשּתי ּובּה מיחדת מח ּברת קניתי ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּבאפק .

ּפרטים: ּבפרטי העתיד  על הֹודאֹות ְְְִִִִֵֶַָָָָֹלר ׁשם

ּכאבי ּכל את לי ׁשהעבר ּת עֹולם , ׁשל ר ּבֹונֹו ר ּבה, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ'ּתֹודה 

ָֹהראׁש'

ּבּגּוף ...' ּכח  ואיתנה , חזקה ּבריא ּות לי נֹותן ׁשאּתה  ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ'ּתֹודה 

מ ּכאבים' מפחד  לא  ּכבר  ׁשאני ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹ'ּתֹודה

מפחיד ֹות' רעֹות והרּגׁשֹות ּכאבים יֹותר לי ׁשאין ר ּבה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ'ּתֹודה 

הּבדיק ֹות ּבכל ולא ּב ורק   א מאמין ׁשאני ה' ר ּבה  ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָֹ'ּתֹודה 

ועֹוד ... וע ֹוד  ְְְִָָוהרֹופאים'

נמרץ ּובב ּטח ֹון עצּומה  ּבׂשמחה  א ֹותי מ ּלאה  הּזֹו ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָההֹודיה

ּבמהרה . ּתבֹוא  ׁשּוּדאי  ה ' ְִִֵֶַַַָָּביׁשּועת

עצמי על  קּבל ּתי ּגם הּתק ּופה ׁשּבא ֹותּה לצּין  לי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָח ׁשּוב

ה ּכתב, ּומ ּתֹו ּבכּונה יצר ' 'א ׁשר  ּבר ּכת אניל ֹומר ה' ׁשּברּו (ּדבר  ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

ה ּיֹום ) עד  לֹומר .מקּפיד  ְִַַַַ

עּמי . לע ׂשֹות הפליא  אכן ּבׂשר  כל  רֹופא  א ּגיד, ּומה אמר ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹמה 

ה ֹודאה ּכל  ליד 'V' לס ּמן מ ּמׁש יכלּתי  הּזמן ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹעם

ה ' י ׁשּועת את ּבמ ּוח ׁש ראיתי  למציאּות. והפכה ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָׁשהתמ ּמׁשה ,

ּפח ֹות נהיּו ּכבר הר ֹופאים עליו . ׁשה ֹודיתי  ּופרט  ּפרט  ּכל  ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָעל 

ה ּוא  יתּבר ׁשה '  ּבכ מאד  התח ּזק ּתי ּבח ּיי . רלונטים ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּופח ֹות
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מּיֹום א ֹותי  חּזק  ה ' הי ׁשּועה . מ ּמּנּו ורק   וא האמ ּתי, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָהרֹופא 

ּכי ל ֹומר  ׁשיכלּתי  עד  - מתמדת ּובהֹודיה חד ׁשים ּבכח ֹות ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹליֹום

מאח ֹורי . החלאים א ּלּו ֲֳִֵֵֶַָָּכל 

ה ּמות לתח ּוׁשֹות הס ּבר ׁשּום מצא ּו לא  הר ֹופאים ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹאמנם

,יתּבר ה ' ּכי  ּבו ּדא ּות ח ׁש אני א אז , א ֹותי  ׁשּפקדּו ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָה ּקׁשֹות

ונאמנים ר ּבים רעים  מחלאים א ֹותי ה ּציל  וחס ּדֹו, ט ּובֹו ְְְְֱֳִִִִִִִֵֶַַָָָֹּברב

מחלט . ְְֵָֻּבנס 

מבין אני עלי. ּׁשעבר מה ּכל  על  ל ּבי ּבכל  לה' מֹודה אני  ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָה ּיֹום

מעֹות הם וא ּלּו ה ּבֹורא , לי ׁשּנתן החנּכה מ ּתנת היתה זאת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻּכי

וזכיתי ּפרטיהם, ּכל  על ח ּיי את ליּקר זכיתי ׁשּקּבלּתי : ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻהחנּכה

ּולהתח ּזק ה ּכל  על  לה' להֹוד ֹות לח ּיי , ההֹודיה את ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָֹלהכניס 

יקרת את ּתמיד  לח ּוׁש ׁשּנז ּכה רצֹון יהי ּובבּטח ֹון . ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַָָָָָּבאמ ּונה

והּמצו ֹות הּתֹורה ׁשּיעֹוררּונ ּו)החּיים, ק ׁשֹות  צרֹות  ללא ּולהֹוד ֹות(ּגם  , ְְְְְְִִֶַַַַַָָָֹ

- מחלט  ּובּטח ֹון  אמ ּונה מ ּתֹו ועתיד הוה עבר , על  ְְֱִִִֶַַָָָָָָֹֻלה '

ה ּכ מ ּמּנּו, מּלבּדֹו.ׁשהּכל עֹוד ואין ּביד ֹו ל ְְְִִֵֶֶַַַָֹֹ

לבֹוא? העתיד  על  להֹודֹות  מּדּוע «ƒ«∆»¿»»יט.

הרה הס ּתֹובב קד ׁש ׁשּבת ּבליל  אחת הר ּבי"ּפעם Ce¯aק  '¯ ְְִִֵֵֶַַַַַַַָֹ»
ÊeaÈ'ÊÚnÓזי"" ואמר  וחז ֹור הל ֹו עליכםע וׁשלֹום רּבֹון"" ƒ∆ƒְְְֲִֵֶַָָָָ

"העֹולמים ל ּתבֹות: ה ּגיע ּכא ׁשר ּכדר ּכֹו. ה '" לפני אני מ ֹודה  ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

עתיד א ּתה וא ׁשר  עּמדי עׂשית א ׁשר  החסד  ּכל  על ֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאלקי...

עלי מ ּדּוע  עצמ ֹו את ו ׁשאל  מעט , ו ׁשתק  עמד עּמי'... ְְְְֲִִֶַַַַַַַַַָָָָלעׂשֹות
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ּומ ּיד !ל א ֹודה החסד ּבבֹוא  העתיד ? חסד  על  ל ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָלהֹוד ֹות

ּבבחינה אז  אהיה  ולא  חסד , ע ּמדי ּתעׂשה  א ּולי  לעצמ ֹו: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹה ׁשיב

ּומ ּיד עכ ׁשו , לה ֹודֹות  צרי אני לכן ּכרא ּוי... ל לה ֹוד ֹות ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָהרא ּויה 

ּבבכ ּיה . ְִִָָָּגעה 

הרה אצל ֹו היה ׁשּבת זיע"ּבא ֹותּה מ ּסאוראן מ ׁשה  ר ּבי א"ק  ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹ

ּבכ ּיתֹו. את וגם ּותׁשּובתֹו, ׁשאלתֹו ו ׁשמע זוית, ּבקרן  ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשעמד

" מ ׁשה : רּבי  א ֹותֹו היתהׁשאל ּותׁשּובתכם ׁשאלתכם הלא  ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּבכיתם? ּומ ּדּוע ּונכ ֹונה, "ט ֹובה :ּבר ּו ר' הר ּבי ל ֹו אמר  על" ְְִִֶַַַַַָָָָָ

הרא ּויה ּבדרּגה  אז  אהיה ולא  אפׁשר  ּכי על  ּבכיתי, ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹזאת

ּכּדת... ּדנהֹורא)"להֹוד ֹות .(ּבּוצינא ְְִִַָָָ

ׁשּבהֹודאה והּתענּוג הּמּתנה ««»∆¬»»¿««»»כ.

יׂשראל לעם ית ּבר ה' ׁשּנתן  נפלאה  מ ּתנה  היא  ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָההֹודאה 

מ ֹודים אנּו ז ֹו נפלאה מּתנה  ועל  אליו , להתקרב ׁשּיּוכל ּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכדי 

" ּדר ּבנן: לּבמ ֹודים מ ֹודים ׁשאנּו ר ּׁשעל מסּביר - (במסכתי:"" ְְְִִִִֶַַַַַָָָ

א) עמוד מ  דף  ּב"סוטה ּדבּוקים להיֹות ּבל ּבנּו ׁשּנתּת ְְְְִִִֵֶַַָָעל 

ל ."ּומ ֹודים ְִ

ּבחנּכה: ה ּנּסים' ּב'על  הּסּיּום ּגם ׁשּזהּו מסּבירים ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָֻי ׁש

ה ּגד ֹול"  ל ׁשמ ּולהּלל  לה ֹוד ֹות אּלּו חנּכה  ימי ׁשמ ֹונה ,"וקבעּו ְְְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָֻ

'על הרי להבין צרי עלׁשּלכא ֹורה הֹודאה  היא  הּנּסים' ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשאין חנּכה', ימי ׁשמֹונת 'וקבע ּו ׁשם ה ֹוסיפּו ּומ ּדּוע ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֻה ּנס,
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י ֹום 'וקבעּו א ֹומרים לא  ׁשּבפּורים ּוכמ ֹו מהּנס ? חלק ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָֹזה

הּמגּלה'? לקרא  ְְִִִַָֹּפּורים

ּכּכתּוב ׁשּיׁש, ּביֹותר הּנפלאה הּמּתנה היא  ׁשההֹודאה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָא ּלא 

Ï‰'"ּבתה ּלים ˙B„B‰Ï ·BË"לבד זה  ועל  מ ּזה , ט ֹוב ּדבר אין - ְִִִ¿«ְְִֵֶֶַַָָ

את לחכמים ׁשּנתן  לּבֹורא  מ ֹודים אנּו לכן  לה ֹוד ֹות. ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָצריכים

- וה ֹודאה  ה ּלל  ׁשל  ימים ׁשהם חנ ּכה , ימי ׁשמ ֹונת לתּקן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻה ּבינה

ּבע ֹולמ ֹו. האדם ׁשל  ְְִֶַַָָָָהּתכלית

על ולא  לּולב, לּטל  ׁשּזֹוכים על  הֹודאה מצאנּו לא ְִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹה ּנה

וימי ההֹודאה  על  רק מצו ֹות. הר ּבה ועֹוד  ידים, ל ּטל  ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשּזֹוכים

ּכז ֹו. נפלאה למּתנה  ׁשּזכינּו להֹודֹות צריכים ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָההֹודאה

ההֹודאה? ּבמצות  ּכְך ּכל מיחד ««»»¿À»»»¿ƒ¿»מה

ּדוקא קבעּו מ ּדּוע  נתּבֹונן  ה ּדברים את להבין  ׁשּנּוכל  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכדי

הי ּו ּובפּורים ּבפסח  ּגם הרי ּולהּלל, לה ֹוד ֹות החנּכה ימי ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֻאת

יֹותר וה ֹודאה הּלל ׁשל  לימים החנּכה ימי  נבחר ּו מּדּוע ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻנּסים,

הח ּגים? ִִַַָמ ּכל 

ּׁשּמּובא מה  ּפי על  הּדברים את לבאר  משנה נראה  (עיין  ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ו) תרע סימן  מצותברורה י ׁש ּבפּורים מ ּדּוע הח ּלּוק ְְְִִִֵֵַַַַּבבא ּור 

ּגזר ּו ׁשּבפּורים ּולהֹוד ֹות? לה ּלל  מצוה  ּובחנּכה וׂשמחה  ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻמ ׁשּתה 

על ׁשּגזרּו ּבחנּכה, אבל יהנה, ׁשהּגּוף  ּתּקנּו  לפיכ הּגּופֹות, ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻעל 

וכּו')הּנׁשמ ֹות ּתֹורת להׁשּכיחם  יהנּו.(ׁשרצּו ׁשהּנׁשמ ֹות ּתּקנּו לכן , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשּכתּוב: ּכמ ֹו לה'. ההֹודאה  ה ּנׁשמ ֹות ? ּתענּוג פרק ּומהּו (תהלים  ְְֲֶַַַַַָָָָ

ד-ו) אברכסג, ּכן  ,יׁשּבח ּונ ׂשפתי  מח ּיים חס ּד טֹוב ּכי "ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ
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חל ּכמ ֹו כּפי . אּׂשא   ּבׁשמ ו ׂשפתיבח ּיי נפׁשי ּתׂשּבע וד ׁשן ב ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּפי יה ּלל  ה ּמל ּבי"רננֹות מס ּביר  ׁשּיׂשּבע". וד ׁשן  חלב 'ּכמ ֹו ם: ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

מזֹונּה לּה ׁשא ּתן נפׁשי , ּתׂשּבע  ּכן  למזֹון, לֹו ויהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָה ּגּוף 

ּפי . יהּלל  רננֹות ׁשּׂשפתי ּבּמה נפׁשי ? ּתׂשּבע ּבּמה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהרּוחני.

עכ הּנפׁש' מז ֹון ׁשּזה ל ."ּפר ּוׁש ְֵֶֶֶֶַ

ה ּוא 'ׁשמנה' ׁשּכן  ימים ׁשמ ֹונה הּוא  חנּכה ּגם ְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֻלכן

ימים ׁשמ ֹונה קּבלנּו הּנׁשמה  על וגזר ּו היֹות 'נׁשמה ': ְְְְְְֱִִִַַַָָָָָָָא ֹותּיֹות

ל ּנׁשמה הּטבע)ּתענּוג מעל ּדברים  על  מרּמז ׁשמֹונה הּמסּפר (ּכּיד ּוע ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

הּמׁשיח  ימֹות  ׁשל ּכּנֹור יג: ערכין גמ' ע' - והּנׁשמה הּמׁשיח ימֹות  ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָ(ּכמֹו

נימים ) ׁשמֹונה .ׁשל ְִִֶֶ

ּכתב הּנׁשמ ֹות? ּבעֹולם ּכּלנּו ּנעׂשה מה לבֹוא  ְְֲִֶֶַַַַַָָָָָֻלעתיד

העֹולם נברא  מ ּדּוע ל 'אׁשרי ': הּתפ ּלה  סּדּור ּבפר ּוׁשי ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהרֹוקח 

ּבי'? ּברּׁשה ּבא ""(ּכּמּובא ד: ב, ּבראׁשית  עֹולמיםי  צּור  ה' ּבׁשּתי"ּבי -ּה , ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

ה ּבא  עֹולם ּבה' הּזה עֹולם  עֹולמים  ׁשני  יצר הּׁשם  ׁשל הּללּו ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאֹות ּיֹות 

י ּו"ּבי') הרי"זהּו ּפׁשעֹו על  וי ֹודה חס ּדֹו לה ' יֹודה אם ד : ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַ

ּבי ּו ׁשּנברא  ה ּבא  העֹולם ּבן א ּלא"ה ּוא  ה ּבא  ּבעֹולם ואין  ד , ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּכי אין ו ׁשם ׁשכינה , מ ּזיו  ונהנין לה ' ויֹוד ּו י ֹוׁשבין ְְְְְֱִִִִִִִִֵֶַַָָצּדיקים

ה ּבא לעֹולם עׂשֹור עלי הּזה ּבעֹולם ׁשּיֹודה מי  הֹודיֹות ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאם

ּבי ' עכׁשּנבראה  ל ."" ְְְִֶָ

צריכה לבֹוא  לעתיד  הה ֹודאה מּתענּוג להנֹות ׁשּנז ּכה  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכדי

ּכמ ֹו הּזה , ּבע ֹולם ּכאן  לה ֹודֹות להתרּגל  להתחיל  ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָה ּנׁשמה

ר ּׁש א)י"ׁשּכתב סג, "(ברכות יׂשראל: אלקי  ה ' ּבר ּו א ֹומר  המבר ְְֱִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

העֹולם 'מן ׁשּתּקנ ּו ּבתֹוספּתא  מפרׁש העֹולם, ועד העֹולם ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָמן
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ה ּבא העֹולם לפני ה ּזה הע ֹולם ׁשאין  להֹודיע העֹולם' ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָועד 

ּברכ ֹותיו הנהיגּו ּכל ֹומר  הּטרקלין, לפני ּכפר ֹוזד ֹור א ּלא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָּכלּום,

.אר ׁשּכּלֹו ה ּבא  לעֹולם רגילים להיֹות ּכדי הּזה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻּבעֹולם

ÌÏBÚa Ô‡k '‰Ï ˙B„B‰Ï ÌÈÎBÊ e�‡ ¯L‡k Èk ,Ô‡kÓ e�„ÓÏ»«¿ƒ»ƒ«¬∆»ƒ¿«»»»
˙‡ ˙B�·Ï ÌÈÎBÊ e�‡ ‰Ê·e ,ÂLÎÚ ¯·k ˙‚pÚ˙Ó e�˙ÓL� ‰f‰«∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆∆¿»«¿»»∆»ƒƒ¿∆

.ÌÈÁˆ� Áˆ�Ï ‰�ÈÎM‰ ÂÈfÓ ˙B�‰Ï :e�lL ‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»∆»≈»ƒƒ«¿ƒ»¿∆«¿»ƒ

לנּו ׁשּיׁש הּנפלאה ה ּזכּות על להֹודֹות צריכים אנּו ּכּמה  «≈∆««¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿««»»עד 
¿להֹודֹות 

על להתעּנג א ֹותנּו ׁשּיז ּכה  ׁשּבּׁשמים אבינּו מ ּלפני רצ ֹון  ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָיהי

- לבֹוא  ולעתיד  ה ּזה  ּבעֹולם ּכאן אליו  הה ֹודאה ידי על ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָה ּׁשם

ּפי" יהּלל  רננֹות ו ׂשפתי  נפׁשי  ּתׂשּבע  וד ׁשן חלב ."ּכמ ֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

" הּנפלאה: ּבחֹוברת  ּבהרחבה והּׁשירה (ועּין  הּׂשמחה מאתההֹודאה, " ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשליט  טאּוּב יהּודה א)"הרב ְְִַָָָָ

ח ּנם ׁשל מּבכּיה נגרם  סבל ּכּמה «ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆ƒ∆≈«»כא.
לה' הּטֹוב הּכרת  »»»«»∆…≈ּומחסר 

לארץ מה ּמדּבר  המרּגלים ׁשליחת ס ּפּור  לכ ּלנּו יד ּוע ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻו ּדאי

את ּכאן ונז ּכיר .ּכ ּבעקב ֹות ׁשּקרה  ה ּגדֹול  והּכּׁשל ֹון ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָי ׂשראל ,

ׁשלח יׂשראל , לארץ נכנס ּו י ׂשראל  ׁשעם לפני הּדברים: ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעּקרי

המר ּגלים, חזרּו ּכא ׁשר הארץ. את לרא ֹות מרּגלים רּבנּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמ ׁשה 

ּבאב, ט ' ‰‡¯ı..."ּבליל  ˙ac e‡ÈˆiÂ"יׂשראל לעם ּתארּו הם ְְֵָ«…ƒƒ«»»∆ְְֲִֵֵֵַָ
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ׁשמעּו ּכא ׁשר ּבּה. האנׁשים ואת יֹוׁשביה ׁשא ֹוכלת הארץ ְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאת

המר ּגלים, ּדברי את ‰‰e‡..."העם ‰ÏÈla ÌÚ‰ ek·iÂ" ְְְִִֵֶַַָָ«ƒ¿»»««¿»«
יֹותר ואף  יׂשראל . לארץ י ּכנס ּו ׁשּלא עליהם נגזר  ּכ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּובעקבֹות

חז ּדרׁשּו מ ּכ"- ˜Ú·Bל È�‡Â ÌpÁ ÏL ‰iÎa Ì˙ÈÎa Ìz‡ ְֲִַָָ«∆¿ƒ∆¿ƒ»∆ƒ»«¬ƒ≈«
˙B¯B„Ï ‰iÎa ÌÎÏ"(.כט הּמקּדׁש(תענית  ּבית ׁשחרּבן  ּכלֹומר , »∆¿ƒ»¿ְְְִֵֶַַַָֻ

נגזר ּו עּמּה הּכר ּוכים והּיּסּורים הּסבל  ּכל  עם הּגל ּות ס ּבת ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָוכל

ּבּמד ּבר . יׂשראל  ׁשּבכ ּו החּנם ּבכּית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבׁשל

חז"הרמּב לדברי  מק ֹור מביא אף ׁשלח ּבפר ׁשת ל"ן ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָ

ק נאמר "מ ּתהּלים ׁשם ‰‡ÈÓ�e"ו  ‡Ï ‰cÓÁ ı¯‡a eÒ‡ÓiÂ ְֱִִִֶַָ«ƒ¿¬¿∆∆∆¿»…∆¡ƒ
Ì‰Ï B„È ‡MiÂ '‰ ÏB˜a eÚÓL ‡ÏÂ Ì‰ÈÏ‰‡· e�‚¯iÂ B¯·„Ïƒ¿»«≈»¿¿»√≈∆¿…»¿¿«ƒ»»»∆
˙Bˆ¯‡a Ì˙B¯ÊÏe ÌÈBba ÌÚ¯Ê ÏÈt‰Ïe ¯a„na Ì˙B‡ ÏÈt‰Ï". ¿«ƒ»«ƒ¿»¿«ƒ«¿»«ƒ¿»»»¬»

ׁשּבכ ּו הח ּנם' 'ּבכי  ׁשל  מהּותֹו מהי ונלמד : ּבענין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָנתּבֹונן

מקּדׁש ּבּתי ּבחר ּבן נענׁשּו ׁשּבגינֹו החטא  מהּו יׂשראל , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻעם

אנּו? ימינּו עד והּיּסּורים הּסבל  נמ ׁשכים ּומ ּדּוע ארּכה, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻוגלּות

א ֹומר ּדברים ּבפרׁשת לי ׂשראל ּבתֹוכח ּתֹו ר ּבנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמ ׁשה

מארץ" הֹוציאנ ּו א ֹותנ ּו ד' ּבׂשנאת ו ּתאמר ּו באהליכם ְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹו ּתרגנּו

ּתׁשּובה:"מצרים... ּבׁשערי יֹונה ר ּבנּו ּומפר ׁש רלא), אות ג ' (פרק ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

"ÌÈÓÚÙe ...‰Ú¯Ï ‰·LÁÈ Ìb ‰·BË ÈeÙk Ôb¯p‰ ˙Ba¯ ÌÈÓÚÙe¿»ƒ««ƒ¿»¿»««¿¿∆»¿»»¿»ƒ
e�‚¯zÂ ¯Ó‡pL ÔÈ�Úk ÌlLÂ Ì˜�Ï Ì‰ Èk '„ ÈcÒÁ ÏÚ ·LÁÈ«¿…««¿≈ƒ≈¿»»¿ƒ≈¿ƒ¿»∆∆¡««≈»¿

'eÎÂ ÌÎÈÏ‰‡·". ¿»√≈∆¿

ּוכפּיּות נר ּגנּות  מ ּתֹו היתה  הח ּנם ׁשּבכ ּית למדים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָנמצינּו

ע ּמם להיטיב רֹוצה  ה ּוא  ּבר ּו ׁשה ּקד ֹוׁש  ּבכ הּכיר ּו ׁשּלא  ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹט ֹובה,
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ּבמק ֹום מ ּמצרים. הֹוציאם אֹותם ׁשּבׂשנאתֹו ח ׁשבּו ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָא ּלא 

ּבכ ּו. הם - להם הבטיח  א ׁשר  הּטֹובה הארץ על  לד ' ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהֹוד ֹות

ּכפּיּות עו ֹון ׁשל  חמרתֹו על  למדים אנּו הּגד ֹול הענׁש ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻמ ּתֹו

ד '. ּבעיני  ְֵֵַָהּטֹובה 

את אז ? ׁשל  עו ֹון מא ֹותֹו ס ֹובלים ּכּיֹום אנּו ּגם ְִֵֶֶַַַַָָָּומ ּדּוע

איכה: ּבמגּלת ה ּנביא  ירמיה מ ּדברי ללמד אפׁשר  לכ ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹה ּתׁשּובה

"dÈÁÏ ÏÚ d˙ÚÓ„Â ‰ÏÈla ‰k·˙ BÎa"ÊÁ eL¯t ."" :ÏBÎa »ƒ¿∆««¿»¿ƒ¿»»«∆¡»≈¿¬«»
‰ÏÈla ‰k·zÂ ,ÌÈÏb¯Ó‰ ‡ËÁ e‰Ê ""dÈÁÏ ÏÚ d˙ÚÓ„ÏÎa " ƒ¿∆««¿»∆≈¿«¿«¿ƒ¿ƒ¿»»«∆¡»¿»

ÏÚ ÔÈ„Ú ˙BÚÓc‰L ¯Bc ÏÎa .‰Ê ‡ËÁ ÏÚ ÌÈ¯ÊBÁL ¯Bc∆¿ƒ«≈¿∆¿»∆«¿»¬«ƒ«
¯Bc ÏL Ì‡ËÁ ÏÏ‚a ˜¯ B�È‡ ‰Ê ¯B„a Ï·q‰ ,¯ÓBÏk !!!ÈÁl‰«∆ƒ¿««≈∆¿∆≈«ƒ¿«∆¿»∆
ÈÙÏ‡ ¯·k ‰Ê ‡ËÁ ÏÚ ÌÈ¯ÊBÁ e�‡L ÔÂÈkÓ ‡l‡ ,¯a„n‰«ƒ¿»∆»ƒ≈»∆»¿ƒ«≈¿∆¿»«¿≈

Â ÌpÁ ÏL ‰iÎa‰ ÔBÂÚ ˙‡ e�wz ‡Ï „BÚ - ÌÈ�L"‡lL ¯Bc ÏÎ »ƒ…ƒ¿∆¬«¿ƒ»∆ƒ»¿»∆…
ÂÈÓÈa ·¯Á� el‡k ÂÈÓÈa Lc˜n‰ ˙Èa ‰�·�". ƒ¿»≈«ƒ¿»¿»»¿ƒ∆¡«¿»»

זצ ח ּיים החפץ מרן ּדברי "ל "ּוכעין י ׂשראל(קּונטרס )"אהבת  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

"È¯wÚ‰ Ì¯Bb ‡e‰L ‰f‰ ¯n‰ ÔBÂÚ‰ ˙‡ Ôw˙Ï Ô�Ba˙� ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿≈¿«≈∆∆»«««∆∆≈»ƒ»ƒ
e�Lc˜Ó ˙Èa ‰�aiL ÌÈtˆÓe ÌÈˆB¯ e�‡L 'eÎÂ e�˙eÏb ˙ÎÈ¯‡Ï«¬ƒ«»≈¿∆»ƒ¿«ƒ∆ƒ»∆≈ƒ¿»≈
e�‡ e�‡ËÁL ÔBÂÚ B˙B‡·e e�Ï˜Ï˜ ¯L‡ ˙‡ Ôw˙Ï e�‡ ÌÈ·iÁÓ¿À»ƒ»¿«≈∆¬∆ƒ¿«¿¿»∆»»»

...Ôw˙Ï ÌÈÎÈ¯ˆ".'וכ ּו ¿ƒƒ¿«≈ְ

ּבית ּבבנין  ולרא ֹות לז ּכֹות ר ֹוצים אנּו אם זה , ּכל ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָלפי

לעקר ּכל ֹומר  המר ּגלים, חטא  את  לתּקן ח ּיבים אנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹה ּמק ּדׁש

ּבהֹודיה ּולהר ּבֹות ה ּטֹובה ּכפּיּות מ ּדת את לגמרי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָמ ּתֹוכנּו

ּבֹוכים חלילה אנּו עֹוד ׁשּכל ּכיון ה ּוא , ּבר ּו להּקד ֹוׁש ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּובׁשבח 

ּבּמד ּבר . הח ּנם ּבכי ׁשל  ה ּקטר ּוג התעֹורר ּות  ּבכ יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָּומתלֹוננים
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מגּלים אנּו הּמקּדׁש חרּבן  על  וצער  אבל ּות ׁשל  א ּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻּבימים

להּקדֹוׁש הּטֹוב והּכרת הה ֹודיה  ּבין וההדּוק הּנפלא  ה ּקׁשר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאת

הּׁשלמה . וה ּגא ּלה ה ּמקּדׁש ּבית ּבנין לבין ה ּוא  ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻּבר ּו

עּסּוק הּוא  ּברּו להּקדֹוׁש הה ֹודיה  ׁשל היֹותה על  ְֱִֶַַַָָָָָָנֹוסף

מ ֹוסיפה לד' ׁשההֹודיה   לכ ּומעבר  לעֹולם, ּבֹואנּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבתכלית

נמצינּו הרי  - ואמ ּונה  ׂשמחה ׁשמים, יראת ּדבק ּות, ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָלנּו

ּברּו להּקד ֹוׁש ההֹודיה ּבעבֹודת עֹוסקים ׁשּכׁשאנ ּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָלמדים

ּובכ המר ּגלים חטא  ּבתּקּון מ ּמׁש עֹוסקים אנּו - ְְְְְְִִִֵַַַָָָה ּוא 

מּמׁש! ּבימינּו ּבמהרה  ׁשּתבֹוא  ה ּׁשלמה הּגא ּלה את ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻמקרבים 

רצ ֹון . יהי ּכן ְִֵֵָָאמן

ׁשּׂשמח  לפני לא - ּבּתֹו ללוית  נ ּגׁש »«∆≈¿ƒ«ƒ¿»«ƒ…ƒכב.
סּפּור / ... לדת ּה על ƒ««≈»«¿והֹודה

התרמ"י א ּיר  זיימל ."ג העיר  יהּודי  עבּור  קׁשה יֹום היה ט ְְֲִִֵֶֶַָָָָָ

¯„‡‰ ÔB‡b‰"ÌÈÓB‡z e‰iÏ‡ '¯ ק ׁשה"זצ˙, מּכה ספג ל, «»»¬∆∆≈ƒ»¿ƒַַַַָָָָ

הראי א ׁשת ה ּצעירה  ּבּתֹו ימיה ,"וכ ֹואבת. ּבדמי נפטרה ק ּוק, ה  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּבלבד . ׁשנה  ּוׁשּתים עׂשרים ּבת ְְְְִִִִֶַַַָָוהיא 

ּובהּגיע ק ֹוצים, ּבׂשדה ּכא ׁש ּבעירה ּפׁשטה  הּקׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָהידיעה 

האדר ׁשל  ּביתֹו ּפתח  אל  המ ֹונים נאספּו ההלויה  ת,"מ ֹועד  ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשל הּמר ׁשימה  ּדמ ּותֹו א ּולם, ההלויה. לצאת עמדה  ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָמ ּׁשם

מ ּכבר זה הּכיר ּו המל ּוים הּבית. ּבפתח נראתה לא  ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹה ּגאֹון

ׁשּלא מאד עד  הּוא  מק ּפיד  ּכי נאמנה, וידעּו רּבם, ׁשל ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻּבגד ּלתֹו
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מתעּכב אינֹו הּוא  ּכי  הבינּו ּכן, ועל ּדצּבּורא , לטרחא  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹלגרם

.ּכ ְָָסתם

אד ּמֹות עיניו  מחדר ֹו, יצא  ה ּגא ֹון מ ּׁשעתים למעלה  ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָֹֻּכעבר 

אל המל ּוים חזר ּו ּכא ׁשר  החל. ההלויה מ ּסע ׁשח ּוח . וגו ֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָמ ּבכי

אחד ההין ההבראה, ּבסעּדת ל ּבם את סעדּו והאבלים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻה ּבית,

" ו ׁשאל : טרחאהּתלמידים על  מאד  עד  ה ּוא מק ּפיד  הלא  ר ּבי, ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָֹֹ

ּכׁשעתים? ּבמ ׁש הּקהל  את עּכב ּומ ּדּוע "ּדצּבּורא , ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

אחת: יבׁשה עין ול ּו ּבחדר ה ֹותירה לא  ה ּגאֹון ׁשל  ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּתׁשּובתֹו

ׁשה ּוא" ּכׁשם הרעה  על   לבר אדם חּיב ּכי היא, מפרׁשת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹמ ׁשנה 

לתחּוׁשת ה ּכּונה ּכי מבארת וה ּגמרא  הּטֹובה, על  ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָמבר

""הּׂשמחה "ּובכן. הּגא ֹון הס ּביר  עמלּתי" ּכׁשעתים ּבמ ׁש ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

אׁשר רגׁשֹות א ֹותם את לח ּוׁש ׁשהצלח ּתי עד ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹוהתי ּגעּתי

ּבֹוא ּה על  התּבּׂשרּתי  ּכא ׁשר ּבּתי, לידת ּבעת ׁשחויתי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָו ׂשמחה,

קמ ּתי הּׁשעה, ּכבא ֹותּה מא ּׁשר  ּכׁשח ׁשּתי אז, רק ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֻלעֹולם.

האמת' ּדּין ּברּו' וכ ּדין: ּכּדת ."ּוברכּתי  ְְֱִִֵֶַַַַָָָָ

ע ּמ ּגעּו ּבבכי .והּכל  ֹו ְְִִֶַָֹ

ּולהתוּדֹות להֹודֹות »¿ƒ¿¿כג .

'ה ֹודיה ' ה ּמּׂשג ּבין הּנפלא  ה ּקׁשר על  ּבמעט  לעמד  ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻרצינּו

ּותׁשּובה . ו ּדּוי  'ה ֹודאה', ְְִֵָָָלבין

ה ּמדר ׁש ה)ּכֹותב עא, פר' רבה, CÏt":(בראשית  ‰ÒÙz ‰‡Ï ְִֵַָ≈»»¿»∆∆
¯Ó‡iÂ ‰„e‰È ¯kiÂ :‰„e‰È ,‰È„B‰ ÈÏÚa ‰pÓÈ‰ e„ÓÚÂ ‰È„B‰»»¿»¿≈∆»«¬≈»»¿»««≈¿»«…∆
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" :¯Ó‡ Ï‡i�c ,'·BË Èk '‰Ï e„B‰' :¯Ó‡ „Âc ,'ÈpnÓ ‰˜„ˆCÏ »¿»ƒ∆ƒ»ƒ»««ƒ»ƒ≈»«»
‰�‡ ÁaLÓe ‡„B‰Ó È˙‰·‡ dÏ‡"ּכיצד ּתמ ּוּה, ולכא ֹורה . ¡»¬»»ƒ¿≈¿««¬»ְְִֵַַָָ

ואמר האמת על ׁשהֹודה יהּודה, ׁשל ה ֹודאתֹו ּבין ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָמקּׁשרים

" ּתמר מּמּניּבמעׂשה  ּדוד"צדקה לאה, ׁשל  ה ֹודאתם לבין , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָ

לה ' ותׁשּבח ֹות ּבׁשיר ֹות התּבּטאה ׁשה ֹודאתם ודנּיאל   ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָה ּמל

ה ֹודאה . ׁשל  ׁשֹונים ס ּוגים ׁשני  ּכאן  מז ּכרים לכא ֹורה  ? ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֻיתּבר

‰Ëe�¯"‰‚ּכֹותב ˜ÁˆÈ ""זצ¯ ּבספרֹו יצחקל  (חנוכה,"ּפחד  ֵƒ¿»¿∆ְְְִִַַַַָ

פ ב' ׁשֹונים,"ב)"מאמר  מ ּׂשגים לׁשני ׁשּי 'הֹודאה' ה ּלׁשֹון  ְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשה ּנה 

על ה ּטֹוב ה ּכרת הּבעת ה ּוא  ׁשּפר ּוׁשּה העבר, על  הֹודאה  ֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאחד ,

הס ּכמה ה ּוא ׁשּפר ּוׁשּה ּדין, ּבעל  הֹודאת והּׁשני, חסד, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמעׂשה

מחמת ׁשהאדם ה ּוא , לזה וההס ּבר הּׁשני. הּצד  ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלדבריו 

עצמ ֹו ׁשלחן על סמ ּו להי ֹות ורֹוצה  ׁשֹואף נפׁשֹו ּותכ ּונת ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָֻטבעֹו

ט ֹוב מּכיר  ּכׁשאדם ולכן הּזּולת. ׁשל  לעזרתֹו להז ּדּקק ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמ ּבלי

ה ּזאת ׁשּבּפעם ּדין ּבעל הֹודאת ּבזה יׁש ּתֹודה, ל ֹו ונ ֹותן ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹלחברֹו

ּבט ֹובתֹו להׁשּתּמׁש והצר לבד  זה את לעׂשֹות יכ ֹול  היה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֻלא 

אדם ּבבין  הענין הּוא  ׁשּכ וכּמה  ּכּמה אחת ועל  חברֹו. ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשל

ּכתיב ׁשה ּנה  יב)לּמק ֹום, יא, ּובּטבע(איוב י ּולד ', אדם ּפרא  'ועיר ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ע ׂשה ידי  ועצם 'ּכחי  ׁשל הה ּנחה  ּגנּוזה אדם  ּכל ׁשל ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹה ּפראי

ּבּה יׁש ל ּמקֹום ּתֹודה  נ ֹותן  ּכׁשהּוא  ולכן הּזה ', החיל את ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלי

ּכל ּום' מ ּגרמיּה ליּה ׁש'ּלית ה ֹודאה ּכלּום )מעׂשה  מעצמֹו לֹו .(אין ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָ

להתּגּבר האדם על  לחבר ֹו, ט ֹוב מ ּכיר להי ֹות ׁשּכדי  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָנמצא 

מ ּכיר להיֹות ּוכדי  עּמֹו, הטיב ׁשחבר ֹו מ ֹודה  ולהיֹות טבעֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַעל 

ל ֹו אין ׁשּלבד מ ֹודה ולהיֹות טבעֹו על  להתּגּבר עליו  לה ', ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָט ֹוב

מ ּמּנּו הּוא  ל ֹו ּׁשּיׁש מה וכל עכ"ּכל ּום ל .". ְְִֵֶֶַָ
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הּמּׂשגים, ׁשני ּבין הּקׁשר  את המבאר נֹוסף , נפלא  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻרעיֹון 

" ּבספר  חס ּדֹומ ּובא  לה' שליט "יֹוד ּו פיש  נ.י. הרב ו ׁשםא)"(מאת , ְְְֵֶַַָָ

על האדם ׁשּמֹודה  ה ּוּדּוי, ידי על  ּדייקא  ׁשאדר ּבא , ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמבאר 

להאדם ׁשּמביא  הּוא  הּוא  , יתּבר לה' ּומתו ּדה וח ֹוזר  ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאמת,

עליו . ּׁשעֹובר מה  ּכל  על  יתּבר לפניו ְְְִֵֶַַַָָָָָָלהֹודֹות

ית ּבר ּׁשהּׁשם ׁשּמה מתּבֹונן, הּוא  עליו  ּׁשע ֹובר  מה ּבכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכי

ּבתׁשּובה . לחזר  ׁשּצרי מ ּפני  ּבו ּדאי היא , ה ּזאת צרה  ל ֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹׁשלח 

וחלילה , חס וצער  צרה  איזה  עליו  ׁשּבאה ּפעם ּבכל ּכן, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָועל 

מּדה יתּבר ה ' ל ֹו ׁשּמרּמז  ענין  איזה  על  ּבעצמ ֹו מתּבֹונן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמ ּיד 

ּומתוּדה לתּקן, ׁשּצרי ּודרכיו  מע ׂשיו  על לעֹוררֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבמ ּדה

ירחם. ועֹוזב ּומ ֹודה ,יתּבר לה' ׁשלם ּבלב ו ׁשב ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּומתחרט

ּבכל הא ׁשם הּוא  ׁשה ּוא  ּבעצמ ֹו ּומ ּכיר  ׁשּמתּבֹונן ידי  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָועל 

אדם ּבבין אם חטא ֹו, ּבס ּבת רק היא  והּכל אליו, ּׁשה ּגיע ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמה

להֹוד ֹות מתע ֹורר  הּוא  זה  ידי על  לחברֹו, אדם ּבבין אם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָל ּמקֹום

א ֹותֹו וע ֹורר  ה ּצער , ל ֹו ׁשּׁשלח  הּגד ֹול  החסד  על   יתּבר ְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָלה'

ּבחטאיו . י ּׁשאר ׁשּלא  ְֲִִֵֶַָָָָֹלתׁשּובה ,

מה וכל  ּבבֹורא ֹו, האדם ׁשּמתּדּבק  ההֹודאה , ּכח  ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוזהּו

ויֹותר י ֹותר  עצמ ֹו מתח ּזק עליו, ּׁשעֹובר  מה  ּובכל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּׁשרֹואה

ּומ ּומֹודה  יתּבר ּבה' רצֹוןּבאמ ּונה יהי לבֹורא ֹו. ּתמיד  ׁשּבח  ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ואמ ּונה , ׂשמחה  מּתֹו  יתּבר ּבפניו  ּולהתו ּדֹות  לה ֹודֹות ְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּנזּכה

לפניו . ׁשלמה  ּבתׁשּובה  ּבמהרה  יקּבלנּו  יתּבר ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָוה '



ּבתֹודה84 «¿»חי

לרכ  לה'כד. להֹודֹות  אמצעי - ידיד חבר , ׁש ƒ¿ֹ»≈»ƒ∆¿»ƒ¿«

הרה ּבא  אחת ÏBtÓ�‡‰ק "ּפעם ÛÒBÈ ·˜ÚÈ Èa¯א"זיע ַַַַָ«ƒ«¬…≈ƒ¿»»
ה יֹוסף"ּבעל יעקב זיעּתֹולד ֹות ט ֹוב ׁשם ה ּבעל  אל  וׁשהה"" א , ְְֲֵֵֶַַַַַַַָָֹ

אבר ראה ה ּמדר ׁש, ּבבית ׁשהּותֹו ּבעת ׁשם. ה ּמדר ׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָּבבית

ּדגדל ּות' ּב'מ ֹוחין  ּתפּוס  החדר  ּבחלל וׁשֹוב הל ֹו  ה ֹול ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָאחד 

הּכיר ֹו. ְִִֹולא

ה ּבעל  אפֹוא  ּוׁשאלֹו:ּתֹולד ֹות"נּגׁש אבר לא ֹותֹו " ְְְְִֵֵַַַַַָ

א ּתם?" מק ֹום  "מאיזה ֵֵֶֶַָ

" לה ׁשיב: ּפנאי ל ֹו ׁשאין ּכאחד  א ֹותֹו, ּדחה ּתכף !האבר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

"ּתכף ! ֵֶ

: האבר ׁשאל ׁשּלבּסֹוף  עד  ּפעמים ּכּמה ונׁשנה  ה ּדבר  חזר  ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָּכ

אנכי?!" מאין זאת, לדעת צריכים א ּתם מה "לׁשם ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

הרה ל ֹו ה"ענה  :"ּתֹולד ֹות"ק  ְַָָ

"CB˙·e ,„ÁÈ ÌÈÁÁBNÓe ÌÈ„ÚÂ˙Ó ÌÈL�‡ È�L ¯L‡k«¬∆¿≈¬»ƒƒ¿«¬ƒ¿¬ƒ««¿
,‰·‰‡ È„ÈÏ ÌÈ‡a Ck ,„Á‡ Ïk ÌBÏLa ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÏ‡BL Ì¯eacƒ»¬ƒ∆»∆ƒ¿»∆»»»ƒƒ≈«¬»
„Á‡ Ïk ,·eL Ì‰È�Èa eL‚tÈ Ck ¯Á‡ ‰a¯Ó ÔÓÊÏ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆ƒ¿«¿À∆««»ƒ»¿≈≈∆»∆»
‰ÎfL ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï Á·L Ô˙B�Â ,B¯·Á ÌÚ ÁÓN»≈«ƒ¬≈¿≈∆«¿«»»«∆»»
'‰Ï e„B‰ ,'‰ È„ÒÁ ,'‰ Ce¯a' ¯ÓB‡Â ,B¯·Á ˙‡ ·eL ˙B‡¯Ïƒ¿∆¬≈¿≈»«¿≈«

.C¯a˙È '‰Ï Á·L ‰fÓ ÁÓˆ�Â ...'·BË Èk" ƒ¿ƒ¿»ƒ∆∆««ƒ¿»«

"ּתֹולד ֹות"ה ּבּפס ּוק רמ ּוז  ׁשּזה  ל ֹומר  הֹוסיף  אף  וא ּתה" ְְִֶֶַַַַַָָָ

יׂשראל ּתהּלֹות יֹוׁשב È˙Ó,"קד ֹוׁש ‰tˆÓe ÔÈzÓÓ C¯a˙È '‰L ְְִִֵֵָָ∆ƒ¿»««¿ƒ¿«∆»«
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LB„w‰ È�ÙÏ ·È·Á „‡Ó Èk ,Ï‡¯NÈ LÈ‡Ó ‰È„B‰Â Á·L BÏ ÚÈbÈ«ƒ«∆«¿»»≈ƒƒ¿»≈ƒ¿…»ƒƒ¿≈«»
Ï‡¯NÈ ˙Bl‰z ‡e‰ Ce¯a. »¿ƒƒ¿»≈

ה ס ּים האברּתֹולד ֹות"ּכא ׁשר נעלם ּדבריו , את ל ֹומר  " ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

והיה ּפלא .מעיניו  מעׂשה  ּבעיניו נראה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

זיע ׁשם-טֹוב ה ּבעל  ר ּבֹו, אל  ּׁשארע ."נכנס  מה ּכל ל ֹו וס ּפר א , ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

" ט ֹוב: ׁשם ה ּבעל  ל ֹו זכ ּוראמר  ה ּנביא  אל ּיה ּו היה  זה  ִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

יֹוׁשב קד ֹוׁש 'וא ּתה  על  הּפר ּוׁש את מ ּמ לׁשמע ׁשּבא  ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹל ּטֹוב,

יׂשראל ', ְְִִֵָּתהּלֹות

...ּבׁשמ - ּבּׁשמים הּזאת הּתֹורה  את אל ּיה ּו אֹומר  "ועכׁשו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

קד ׁש) ׂשרפי  ְִֵֶַַֹ(ׂשיח 

ט ֹוב ... יהיה - ט ֹוב ּתּגיד ∆¿ƒƒ»כה.

ÔÈÏ¯wÓק "הרה ‰ÓÏL Èa¯האדם"זיע  ׁשּצרי אמר א «ƒ¿……ƒ«¿ƒִֶַָָָָָ

להּקדֹוׁש והֹודאה  הּלל מלא  ּפיו ויהיה  רצֹון, ׂשבע  יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּתמיד

ויאמר: יענה  לׁשל ֹומ ֹו ׁשֹואלים ואם חסדיו , רב על  הּוא  ְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָֹֹּבר ּו

ה '" ּבר ּו ט ֹוב ּכ."הּכל  ּכל  ט ֹוב מּצבֹו אין עדין  ׁשּבאמת ואף , ְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּברּו הּקד ֹוׁש ּכן ע ּמֹו יתנהג אזי  זֹו, ּבהנהגה האדם יתמיד  ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָואם

ׁשקרן ... י ּׁשאר  ׁשּלא  ּכדי  ּבאמת עּמֹו וייטיב ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹה ּוא 

יבֹוא וכי ורח ּום, ט ֹוב ׁשהּוא  ּבאביו  ׁשּמתּפאר  ילד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָּוכמ ֹו

ט ֹוב?! ׁשאינּנּו ויאמר א ֹותֹו ויכחיׁש ְְְִִֵֶֶַַָֹאביו,
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" הּפס ּוק את ּדר ׁש עּמוכן  איטיב היטב אמרּת "ואּתה  ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

לב) "(בראשית  ט ֹוב, ׁשהּכל ּתמיד  ל ֹומר  יתר ּגל ּבאם וא ּתה, ְְְִִִֵֶַַַַָָֹ

היטב ּברּו"אמרּת ׁשהּקד ֹוׁש ּבאמת, יהיה ׁשּכן ל ֹו מבטח  אזי , ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

" יאמר עּמה ּוא  ׁשלמה)..."איטיב (ׁשמע ְִִֵֶַַָֹֹֹ

ּב יֹונה רּבנּו ּתׁשּובה"ּכֹותב ד',י)"ׁשערי "(שער את: ּתמצא  ואם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

ויק ּבל הּדין  את עליו ויצּדיק  צרה, א ֹותֹו ותקרה ּתלאה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהח ֹוטא 

הרא ּויין הר ּבים ה ּיּסּורין מן  למגן  זה לֹו יהיה  ּבאהבה , ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמּוסר 

ׁשּנאמר ּכמ ֹו עליו , עולבֹוא  יא)(תהלים  ,"E„Bz Ì„‡ ˙ÓÁ Èk ְֱֶֶַָָָƒ¬«»»∆
¯bÁz ˙ÓÁ ˙È¯‡L,E˙B‡ ‰„BÈ Ì„‡‰ ¯Úˆ ¯L‡k :Le¯t - " ¿≈ƒ≈…«¿…≈«¬∆««»»»∆¿

eÈ‰L ,'˙ÓÁ ˙È¯‡L' ...B¯Úˆ ˙Úa Ì„‡‰ E˙B‡ ‰„BiL ,¯ÓBÏk¿«∆∆¿»»»¿≈«¬¿≈ƒ≈…∆»
Ì‡È·z Ï‡Â Ì˙B‡ ·kÚ˙e '¯bÁz' ...Ì„‡‰ ÏÚ ‡B·Ï ˙BÁzÙÓ¿À»»«»»»«¿…¿«≈»¿«¿ƒ≈

.ÂÈÏÚ" »»

מ ׁשל / יׁשּועֹות  ּפֹועל  ««¿≈כו.

הּמערה .ה ּציל ּו!!!" חלל  מ ּתֹו נׁשמעה  חּדה צעקה קֹול " ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ

ס ּיּור ּבׁשעת . הּמל ׁשל  הּקר ֹובים מידידיו  אחד זה ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהיה

ּדר ּכֹו את אּבד  ח ׁשּוכה, למערה  ה ּוא נקלע ׁשּלֹו, ה ּקבּוע ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָה ּציד 

היציאה . ּפתח  את מצא  ולא  ְְֲִֶֶַַָָָָָֹחזרה 

ׁשּירת את ׁשּׁשמע ל ֹו היה נדמה כן, לפני ספּור ֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשנּיֹות

מ ּבח ּוץ . ִֶֶַַה ּמל
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לצעק עלי ׁשּלי! ההזּדּמנּות 'ז ֹו ּבלּבֹו: עלתה  ּגדֹולה ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹּתקוה 

ּכחי!' ְִָֹּבכל 

ה ּציל ּו!!!" אני! זה  ּבּמערה! ּכאן , אני א ֹותי??? "ׁשֹומעים ְְֲֲִִִִִֶַַָָָ

הרהר לנצח ...' ּכאן ּתק ּוע  'אני עֹונה. ואין קֹול אין  ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָא

ּבל ּבֹו. ְִָנֹואׁשֹות

ּומהר ּו ׁשמעּו הם הּצעקה . את ׁשמע ּו  הּמל ׁשליחי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָואכן,

.ל ּמל זאת ְֵֶֶַַֹלס ּפר 

ל ּסּירת"- מצּוה אני ּבמהרה! לפעל עלינּו ּכ ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאם

מ ּיד ! ל ׁשם לצאת ּכלהּמלכּותית ּוכנגד  ּבנחיׁשּות. ה ּמל הגיב " ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ואמר: המ ׁשי אנֹוׁשי ְְֱִִִֵֶַָׂשכל

ׁשעֹות" ּכל  ּבמ ׁש ה ּמערה  את לאּגף  ל ּׁשֹומרים ל ֹומר  ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָי ׁש

מזֹון לֹו העביר ּו אפן ! ּבׁשּום מ ּׁשם לצאת ל ֹו לתת ולא  ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹהיממה,

הּפתחים! ּכל את סגר ּו מ ּזה  וח ּוץ נס ּתר , ּפתח   ּדר" ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

ּדבר ֹו. את לבּצע ס ּירת נׁשלחה ּומ ּיד  ּבתקף,  הּמל צּוה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּכ

את א ּגפּו וטרח ּו, עמל ּו ׁשמר ּו, הם ה ּיֹום ׁשעֹות ּכל ְְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָּבמ ׁש

לצאת.  הּמל ׁשל  ידידֹו יּוכל לא  ׁשחלילה  ּכדי  צד, מ ּכל  ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהאז ֹור 

ו סבבּו ה ּמל וחּילי  מ ׁשמרת, החלפה  ׁשע ֹות מס ּפר סרק ּוּכל  ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ

מ ּלּוט . ּפתח  ׁשּום ׁשאין לוּדא  האזֹור , ְִֵֵֵֶֶֶַַָאת

הּמערה ּפתח  נפ ּתח , ה ּמל ׁשל  ּבה ֹוראתֹו אחד , יֹום ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוהּנה 

ה ּידיד . את וסנור  ּבקע ּגד ֹול  ְְְִִֵֶַַָָָואֹור 

אּתה ?"- ה ּמל.היכן עֹובדי ׁשאל ּוה ּו " ְְֵֵֶֶַַָָָ
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עד הא ֹור , ּבעקבֹות ּדר ּכֹו את אּתר  ּומבהל, נרּגׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹה ּידיד ,

מלכּותית א ּגרת לֹו הּגׁשה  ּובּפתח , היציאה. לפתח  ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻׁשהּגיע

.ה ּמל ּבח ֹותם ְֲֶֶַַָחתּומה 

ׂשררה מ ּמׁש זה ליֹום 'עד  ּכתּוב. היה  ּכ ידידי,' ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָ'אהּובי

ּולהׁשמיד לתּפס  א ּימ ּו האכזר ּיים אֹויבי ּבח ּוץ. ק ׁשה  ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָֹמלחמה 

את ּולהּציל ּבּמערה  א ֹות ל ׁשמר  ּכדי קׁשה עמלּתי  קרֹובי. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאת

ּבהקּדם'.  לרא ֹות אצ ּפה .ְְְְֲִֵֶֶֶַַחּיי

*

ּבעלי ּובפרט  הּנסיֹונֹות, ּבעלי אלינּו, ידּבר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָוהּנמ ׁשל

הּמתמ ּׁשכים. ְְְִִִַַַהּנסיֹונֹות

לא ּדבר  ׁשּום ּבח ׁשכה , 'ּתק ּועים' ח ׁשים אנּו ר ּבֹות ְְֲִִִֵַַָָָָָָֹּפעמים

ו ּדאי ּגם ואז  ּבאפק . נראית לא  היׁשּועה מ ׁשּתּנה, לא  ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹזז ,

א ֹותנּו נט ׁש א ֹותנּו, ׁשכח  האלקים ּכי  הּתח ּוׁשה  ל ּה ְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹמתגּנבת

וחד ׁשנית: ׁשֹונה הס ּתּכלּות לפנינּו מביא זה מׁשל ה ּנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָחלילה.

אנּו ּבהם מ ּמׁש, אּלּו ּברגעים ּכי  ּדעּתנּו על העלינּו ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאם

ּככביכֹול , הּוא  ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש ועז ּובים, 'ּתק ּועים' ּכה ְְְְֲִִִִִַַַָָָֹמר ּגיׁשים

!?e�¯e·Ú ÏczLÓe Á¯BË ,ÏÓÚּברּו הּקדֹוׁש מ ּמׁש א ּלּו ּברגעים »≈≈«ƒ¿«≈¬≈ְִִֵַַָָָָ

ּכדי הּמׁשאּבים מיטב ואת ה ּמאמצים ּכל  את מ ׁשקיע  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָה ּוא 

ּבּמׁשל לאיׁש ּׁשּנראה  מה עבּורנּו! ּביֹותר ה ּטֹוב את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלפעל 

הּצלה ׁשל  מתמ ּׁש מע ׂשה ּבעצם היה ּבּמערה ס ּכּוי  חסר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּכמ ּצב

ּפעּלת למע ׂשה הּוא  ח ׁשּו ּכ'מצר ' לנּו ּׁשּנראה  מה  . הּמל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמאת

ּכעת. ּכלּפינּו ה ' ׁשל  ְֲֵֵֶַַָָָההטבה
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ּומתא ּמץ מ ׁשּתּדל היה  הּטֹוב חברנּו ּכי  לעצמנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָנדמין

להי ֹות ּדעּתנּו על  מעלים היינּו האם - ענין  ּבאיזה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָעב ּורנּו

היינּו האם ,מ ּכ יתרה  א ֹו 'ּתֹודה '? ל ֹו לֹומר  ולא  ט ֹובה ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹּכפּויי

ׁשּלא . וּדאי להתמרמר ?! א ֹו עליו לכעס  ּדעּתנ ּו על ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹמעלים

הם וחסדיו ׁשּטֹובֹותיו  ה ּמלכים, מלכי  למל וחמר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹקל

ּכּמה עד ּולהתח ּזק ללמד נּוכל ּגם מ ּכאן ה ּטֹוב. ּבתכלית ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָֹט ֹובים

.יתּבר לה' להֹוד ֹות צריכים ְְְִִִַַָָאנּו

והי ׁשּועה מתמּׁשכת, ּבצרה  ּכׁשאנּו ,ּבחׁש ּכׁשאנּו ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּגם

ּברּו הּקד ֹוׁש ל ּבנּו: על  זאת נׂשים - מ ּלבֹוא  רח ֹוקה  ְְִִִִֵֵַַָָָָָֹנראית

חלילה . א ֹותנּו, ׁשֹוכח  ולא  לרגע א ֹותנ ּו עֹוזב לא  ְְִֵֵֶַַָָָָֹֹה ּוא

" ה ּוא  ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש ה ּנכֹון: הּוא  ההפ ינּוםאּלא  לא  ֵֶֶַַַָָָָָֹ

ייׁשן ׁשהרגעולא  ּכדי א ּלּו, ּברגעים עבּורנּו ּומתא ּמץ ּפֹועל " ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

וה ּמׁשלם ה ּמתאים עבּורנּו, יֹותר הּטֹוב יהיה מ ּמׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻה ּזה

לתּקּוננּו. ְְִֵֵּבי ֹותר 

נחּכה לא  ט ֹובה. ּכפּויי מּלהיֹות לנּו חלילה  , לכ ְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹאי

ּבעת עכׁשו, ּכבר נקּום א ּלא  להֹודֹות, ּבׁשביל  הּנכספת ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָליׁשּועה

ּׁשעֹוׂשה מה  ּכל על  והֹודיה הּלל  ּבׁשבח, ּפינּו ּונמ ּלא  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהחׁשכה,

הא ֹור . את רֹואים אינּנּו ׁשעדין ּפי על  אף  למעננּו, ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָה'

ה ּנראה ה ּטֹוב על להֹוד ֹות ּגם נזּכה ׁשּבמהרה  רצֹון ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָויהי

ְְִֶַוה ּנגלה .
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ּובי ֹותר מהּנברא הֹודאה למ ּלת  מׁשּתֹוקק  הּבֹורא ≈¿«¿ƒ¿≈¿ƒ«»»≈«ƒ≈»כז .
ּגׁשמית אֹו רּוחנית ּבחׁשכה הּוא ƒ«¿ƒ««≈¬»∆¬»ּכאׁשר 

ה ּנֹודע: הּפּיּוט  את ל ֹומר נֹוהגים ה ּכּפּורים י ֹום ְֲִִִִֶַַַַָָּבמ ּוסף

ּתהּלה" עצּום"ואביתה ח ּזּוק  נמצא  הּפּיּוט  ּבמ ּלֹות נתּבֹונן אם . ְְְְְִִִִִִִִֵַָָָָָ

מ ּצב ּבכל ּובתׁשּבחֹות ּבׁשיר ֹות יתּבר לה' להֹוד ֹות ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָלהתר ּגל

ית ּבר ל ּבֹורא ר ּוח  נחת ּגֹורמים ׁשּבכ מּׁשּום נמצא , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאדם

עלי ֹון . ְְֲֶַותענּוג

ׁשל הּפמליא  ּכל על  ׁשאימתֹו אף  העצּומים, ה ' ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּברחמי

עֹוׂשי ּכח  ּגּבֹורי הּקדׁש, וא ֹופּני  ח ּיֹות ׂשרפים, מלאכים, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹמעלה,

" זה ּכל עם - ּוׁשבחה ׁשיר לפניו הא ֹומרים וכ ּו' ואביתהּדברֹו ְְְְְְִִִִֶָָָָָָָָָ

וׁשבח ֹוּתהּלה ּתה ּלתֹו ּדוקא  לׁשמע חפץ הּוא  ּברּו ה ּקד ֹוׁש - " ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹ

עפר . וגּוׁשי חמר  קר ּוצי אדם ְְְִֵֵֵֶָָָָֹמ ּבני

ר ׁשע , מחׁשבֹות זֹוממי ּבחטאים, מלכלכים ּכׁשהם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֻאף 

ּבלּבם לה ', קֹוראים ּכׁשהם ּגם ּכי  אף יצרם, ּבר ׁשת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָלכּודים

ּכל עם - ה ּצדק  מ ּדר הם וריקים מהם, רח ֹוקה האמת ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻחנּפה,

ׁשיר ֹות ל ׁשמע רֹוצה  הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש מהם ּדוקא  ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹזה,

" ּתה ּלתותׁשּבחֹות ."והיא  ְְְְִִִֶָָ

ה ּקד ֹוׁש הח ּיים' ה 'אֹור  ּכתב כב)וכן  טז , קורח הּפס ּוק(פר' על  ְִֵַַַַַַָָָָ

ה ּוא ּברּו להּקדֹוׁש לֹו יׁש ׁשּביֹותר ּבׂשר', לכל הרּוחת ְְְֱֵֵֵֶַָָָָָָֹֹ'אלקי

לׁשֹונ ֹו: וזה ודם' 'ּבׂשר ּבתֹו הּנמצאים מ ּטה מ ּבר ּואי  ר ּוח  ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָנחת

"Ì‰ ¯L‡ ˙BÓLp‰Ó ‰ÏBÚ‰ Á·M‰Â ¯ÈM‰ Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ...¿«¿»≈∆«ƒ¿«∆«»∆≈«¿»¬∆≈
Ì‰Â ,'‰ ¯Èk‰Ó ÌÚ�Bn‰ ¯Na‰ CBz Ì‰ ¯L‡ ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¬∆≈«»»«¿»≈«ƒ¿≈
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ÔBÈÏÚ ‰ÊÂ ,B¯Ó‡ÓÏ ˙B„B‰Ïe BÁaLÏe '‰ ·‰‡Ï ÌÈÓvÚ˙Óƒ¿«¿ƒ∆¡…¿«¿¿¿«¬»¿∆∆¿
ÌÈ¯·c‰ ÌÈ¯‡·nL BÓÎe ,Ïk‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡¯Ba‰ Ïˆ‡ ˜eLÁÂ¿»≈∆«≈¿«¿»≈«…¿∆¿…»ƒ«¿»ƒ

Ê Ì‰È¯·„a Ìb ¯‰f‰ ¯ÙÒa ‰·Á¯‰a"Ï"ל ."עכ ¿«¿»»¿≈∆«…««¿ƒ¿≈∆«

צדק ּכהן  אביגד ֹור  לר ּבי מ ּוסר ' 'ׁשערי ּבספר ּכתב ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹוכן

ׁש"זצ aL�Èל : ‰ÚLa ‰v¯˙Óe ÔcÚ˙Óe ıÙÁ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ֶַַ«»»»≈ƒ¿«≈ƒ¿«∆¿»»∆¿≈
.ÂÈ�ÙÏ ÔÈ¯nÊÓe B˙B‡ ÔÈÏl‰Ó Ì„‡ּברּו הּקד ֹוׁש ּכׁשּברא  ּתח ּלה »»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»ְְִֶַָָָָָ

יׁשּמׁשּוּנּה 'אלפין  הלא  האדם את ּברא  לּמה  עֹולמ ֹו את ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָֹה ּוא 

יקּומ ּון' קדמ ֹוהי רבבן י)ורּבֹו ז, ואֹופּנים(דניאל ּוׂשרפים וח ּיֹות ְְְְְְִִִִִַַָָָָ

א ֹותֹו מהּללים מס ּפר אין עד ּומלאכים וח ׁשמ ּלים ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָוארא ּלים

לידע, יכ ֹולים אנּו מ ּכאן  א ּלא  ıÙÁּתמיד. ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L ְִִִֵֶַָָָָ∆«»»»≈
ÂÈ�ÙÏ ÔÈ¯¯BLÓe B˙B‡ ÔÈÁaLÓ Ì„‡ È�aL ˙B¯ÈL·e ˙BÁaL˙a¿ƒ¿»¿ƒ∆¿≈»»¿«¿ƒ¿¿ƒ¿»»
ÂÈ�ÙÏ ÌÈ¯¯BLÓ‰ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓa ıÙÁM ‰nÓ ¯˙BÈ ,‰ÓÈ‡a¿≈»≈ƒ«∆»≈¿«¿¬≈«»≈«¿¿ƒ¿»»

.„ÈÓzויד ּוע ּגלּוי הלא  האדם את ּברא  לּמה  כן לא  ׁשאם »ƒְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹ

יֹותר , ּבהם חפץ ׁשהּוא  מינּה, ׁשמע  א ּלא  לחטא . ׁשעתיד  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלפניו 

לפ ׁשח ֹוטאים ּפי על  לאד ֹוניואף  ׁשחטא  לעבד  ואׁשריו  ניו . ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

לבד ּבׁשירים לר ּצֹותֹו יכ ֹול עכׁשה ּוא ל ."" ְְְִִֶַַָ

מתא ּוה הּוא  ּברּו ה ּקד ֹוׁש א ׁשר  מ ּזה, מת ֹוק   ח לנּו ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָהיׁש

יה ּודי ּכל  ׁשל  ק ֹול ֹו ל ׁשמע ּבכ ּסּופים ּכביכ ֹול , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹּומתּגעּגע,

ּוכדאי ׁשם. ה ּוא ּבא ׁשר ׁשּנמצא , מ ּצב ּבכל  ותׁשּבח ֹות ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָּבׁשיר ֹות

התחּזק ּות, מלא  הּוא  א ׁשר  הּזה , ה ּפּיּוט  ּתמיד לחזר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלהתר ּגל

עליו ׁשּנגמר  וח ֹוׁשב ּבח ׁשכ ּות, האדם נמצא  ּכא ׁשר  ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּובפרט 

עצמ ֹו את מ ֹוצא  הּוא  ּבא ׁשר  ה ּׁשערים, ּכל  ונס ּגר ּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָהעֹולם

מ ֹוצא הּוא  ואין ּובפׁשעים, ּבעו ֹונ ֹות ּבחטאים,  מלכל ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֻחלילה
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אז - לה' והֹודאֹות ּבׁשירֹות ּפיו  לפּתח  מק ֹום ׁשּום ְְְְְִִִַַַָָָֹלעצמ ֹו

רק יׂשראל, עם אנחנ ּו, ׁשּדוקא  ויראה  הּזה  ה ּפּיּוט  את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָיקרא

ּומצּפה מׁשּתֹוקק הּוא  ּבר ּו והּקדֹוׁש קר ֹובֹו, לעם ה' ּבחר ְְְְְִֵֶַַַַָָָָּבנּו

וי ֹודה ּפיו את ׁשּיפּתח  ׁשם, ה ּוא  ּבא ׁשר  ויהּודי יה ּודי לכל  ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֹמאד 

.יתּבר ְְִִַָל ׁשמ ֹו

ׁשליט  פיׁש הרב ׁשל  ּבספרֹו עֹוד  זה ּבענין  חס ּדֹו)"(ּוראה לה' יֹוד ּו א ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

לראֹותּה היאְך - ה"אׁשליה" הנהגת יט. «¿ƒ»≈««¿»«»«¿»כח.
אמּונה ׁשל «¡∆ƒ»¿ּבעין

ּוברכה ׁשהּנה לאדם מראה  ה ּוא ּבר ּו ׁשהּקדֹוׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּפעמים

ה ּוא ׁשעֹומד  ּוברגע אליו , לבֹוא  עֹומדת  והצלחה  יׁשּועה ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּגד ֹולה 

היתה לא  ׂשמחתֹו צּפּיתֹו, ּתקותֹו, וכל  ה ּכל ! מתּפֹוצץ ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָֹֹלקּבל ּה...

ּגד ֹולה . אחת א ׁשליה  ְְֶַַַָָָָא ּלא 

ּדבר ׁשל ּבס ֹופֹו אם עֹולם, ׁשל  ר ּבֹונֹו האדם ׁשֹואל ְְִִֵֶֶָָָָָָָוכאן

ּכ ׁשּכל  יׁשּועה א ֹותּה והצלחה , ּברכה  א ֹותּה לידי הּגיעה ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָָָָֹלא 

וחייתי לקּבלּה, אני עֹומד ׁשהּנה  לי הראית ל ּמה לּה, ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָצּפיתי

לא ּדבר  ׁשל ׁשּבס ֹופֹו אחר ּגד ֹולה , ּבתקוה ּבׂשמחה , ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבא ׁשליה ,

הּׁשּונּמית ׁשאמרה ּוכמ ֹו יׁשּועה , א ֹותּה לי להּגיע אמ ּור ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָהיה

אליׁשע מ ּברּכת לֹו ׁשּזכתה ּבנּה מת ּכא ׁשר  ב'לאליׁשע  (מלכים ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

כח) ˙ÏL‰"ד , ‡Ï Èz¯Ó‡ ‡Ï‰ ,'‰ ˙‡Ó Ô· ÈzÏ‡L‰ ¯Ó‡zÂ«…∆¬»«¿ƒ≈≈≈¬…»«¿ƒ…«¿∆
È˙‡",אֹותי ּתׁשלה לּמה  למ ּות זה ּבן  ׁשל סֹופֹו אם ּכל ֹומר …ƒְְִִֵֶֶֶַַָָָ

עּכּוב , מ ּסתם יֹותר  קׁשה זֹו הנהגה  ּבן. לי יׁש והּנה  ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָׁשּכא ּלּו
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ׁשה ּוא ה ּוא  ּברּו ה ּקד ֹוׁש  ל מראה ּכביכֹול  ז ֹו ּבהנהגה  ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּכן 

ּכביכ ֹול ּולבּסֹוף ּובתקוה , ּבאׁשליה חי והּנ ,א ֹות מ ֹוׁשיע ,ְְְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָא ּת

ּומפקיר . ע ֹוזב נֹוט ׁש, הּוא  ּברּו ְִֵֵַַָָהּקד ֹוׁש

ה ' ּבּה ׁשּנֹוהג מאד  מצ ּויה ׁשה ּנּה אנּו ר ֹואים זֹו ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹהנהגה

והּנה זּוּוגֹו, למצא  ׁשּמצּפה אדם למ ׁשל , ּוכמ ֹו אדם, ּבני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹעם

ה ּצדדים, מ ּׁשני  נפלאה  התאמה מתאים, ׁשּדּו ה ּוא ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָמ ֹוצא 

מציאת עם ּבחיצֹונּיּות התאמה ּובהׁשקפה, ּבפנימּיּות ְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָָהתאמה 

ל הּזמן  מתקּדם ּופעמים יפה , מתקּדם והּכל "וֹורט"חן , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

עד ה ּוא מתקּדם ּופעמים לארּוסין, אף  מתקּדם ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָּופעמים

ׂשמחה . לא  חתּנה , לא  ה ּכל , מתּפֹוצץ ואז ... לחת ּנה , ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָֹֹֹֻֻלהזמנֹות 

ועד נֹוראה  נפׁש עגמת חלֹום, ּכמ ֹו נגֹוזּו וה ּתקו ֹות הּצּפּיֹות  ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָּכל

וד ּכא ֹון . מ ׁשּבר ְְְִֵֵַָּכדי

נאה , ּדירה  מ ֹוצא ּדירה, לקנֹות חפץ אדם למ ׁשל, ְְְִִִֵֵָָָָָָָָָּוכמ ֹו

זמן קֹובעים מתאים, ה ּמחיר ּגם צרכיו , לכל ל ֹו ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָמתאימה 

מתּפֹוצץ... והּכל הח ֹוזה אחר  אף  ּופעמים ְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹלח ֹוזה ,

ממ ּׁשכה ּבתֹוחלת המצ ּפים ׁשנים, זה ּבנים ח ׂשּוכי זּוג ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּבני 

ב והּנה  ק ּימא , ׁשל  רא ׁשֹון"לזרע חד ׁש ּתקין, הּכל  הריֹון... ה, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

מצּפים ה ּכל  ּותׁשיעי, ׁשמיני אף  ּופעמים חמיׁשי... רביעי ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵַַַָֹׁשני...

הֹון ּבכל  ל ׁשערּה ׁשאין הּגד ֹולה ל ּׂשמחה ולי ׁשּועה , ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָל ּנס 

מ ּׂשאת ּבן , לחבק יזּכּו ועּתה הּמה, ונפקדים הּנה  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּבעֹולם,

האדם, ׁשל ּבּבריא ּות הּוא  וכן מתּפֹוצץ... הּכל  ּולבּסֹוף , ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹנפׁשם,

מבּׂשרים הר ֹופאים ּבקר ֹוב, ה ' י ׁשּועת את ח ׁש ּכביכ ֹול ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָהאדם

ל ּמחלה ... ּפתר ֹון  יׁש ּוקר ֹובה, צפּויה ּורפּואתֹו נס ... ׁשהּנה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָא ֹותֹו
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ז אדם ח ׁש ׂשמחה  ה ּואאיזֹו עֹומד ח ּייו , את הרויח  הּנה  ה , ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

סימנים יׁשנם מ ּמּנה, מטרד  ּכ ּכל  ׁשהיה  מה ּמחלה  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻלהּפטר 

ט ֹובה , ּתקוה מפיחים האׁשליה, הּׂשמחה , לי ׁשּועה, ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָוא ֹותֹות

ס ּכּון ... ּוביתר  ׁשּוב, צצה ה ּמחלה  מתּפֹוצץ... ה ּכל  ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹּולב ּסֹוף 

ּדעּתנּו ּתּניח  ׁשּבהחלט  מענה  ה ּצעת נביא  ה ּבא  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָּבּקטע

ז ֹו. ְְַָָּבהנהגה 

ּכדי  נתן ה' - לקח וה' נתן ה' כ. ≈¿»«»«»»«כט.
סּפּור / ּלּקח מה ל ֹו ƒ«ƒ»≈¿∆ׁשּיהא

הרה ׁשּסּפרֹו נפלא ס ּפּור  אס ּפר  ז ֹו הנהגה ר ּבי"להבין צ  ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

ׁשליט ּבידרמן   ּבעל"אלימל ׁשל  ּבנֹו ל ֹו ׁשּסּפר  סּפּור  א , ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ

עצמ ֹו. ְֲֶַַַהּמעׂשה

את ח ּתן ילדים, להר ּבה  אב הּנֹו אבי הּבן, מס ּפר   ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָוכ

ּבׁשלב ּוכבר  לח ּתנם, מ ּבניו עֹוד לפניו עֹומדים  ועדין  ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָחלקם,

ּגמחי ח ֹובֹות, ׁשל ּבמ ּצב היה יהא"זה ּומה קֹודמ ֹות, מחת ּנֹות ם ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֻ

עצה . ׁשּום לכ ל ֹו היתה  לא  - הּבא ֹות ְְֲֵַַָָָָָֹֻּבחתּנֹות

הגרלה ּכרטיס  לקנֹות אבי נֹוהג היה הׁשּתּדל ּות, ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָל ׁשם

ּבּבׂשֹורהלֹוט ֹו" האּבא מתּבּׂשר אחד , חמיׁשי  יֹום ּפעם. מ ּדי "ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

מילי ֹוני ּבכּמה  ּבהגרלה ... זכית לבעיתֹו... ּביֹותר ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָה ּמרנינה 

י ֹום ּבא ֹותֹו היתה  ׂשמחה איז ֹו לעצמכם ּתארּו ְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָׁשקלים...

ׁשירה , לה', הֹודיה ׂשמחה, ׁשּבת איז ֹו ׁשּבת... ׁשּׁשי , ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָחמיׁשי,
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הּמֹוׁשיע , לאלקים ועריגה ה ּנפׁש התר ֹוממ ּות ׁשל  ׁשּבת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹזמרה ,

הרחמן ... ֲִֵַַָָה ּמיטיב,

היה הא ּבא  לא  טעּות... ׁשּקרתה מתּברר  רא ׁשֹון  ְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹּבי ֹום

אחר ... מיׁשהּו א ּלא  ִֵֶֶֶַַָהּזֹוכה

אף וא ּולי  אכזבה, ,ח ׁש הּׁשגרה? מן אדם חׁש היה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹמה 

נפׁש, ּבׁשלות ׁשהּנֹו אבי את אני ר ֹואה  וה ּנה  הר ּגעה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכּדּורי

ּבעיני , הּדבר היה לפלא  ּדבר , ארע לא  ּוכא ּלּו וה ׁשקט , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹרגע

ּבׁשלוה ׁשּכזֹו מרה  אכזבה  ּבֹולע ה ּנ  היא א ּבא, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּוׁשאל ּתיה ּו:

ּכל ּום? היה לא  ּוכא ּלּו ְְְִַָָֹֹּוברגע

מאמין . ּכיהּודי אבי  לי ה ׁשיב   ְֲִִִִִִֵַָָוכ

מחז יד ּוע  ּבני, ׁשל"ׁשמע  ה ּגדֹולים מהחסדים ׁשאחד ל, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ל ֹו ממיר  מות, א ֹו חלי  האדם על  נגזר  ׁשּכא ׁשר ה ּוא  ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה ּבֹורא 

ּבחז וכ ּמּובא  ממ ֹונֹו, ּבא ּבּוד זה  ענׁש הּוא  ּברּו אין"הּקדֹוׁש ל : ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ

לעני אמר ּו: ועֹוד  ּתח ּלה, ּבּנפׁשֹות ּפֹוגע הּוא  ּבר ּו ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָה ּקד ֹוׁש

ועֹוד ׁשֹור ֹו, את ולעׁשיר ּתרנגל ּתֹו את ּנֹוטל ה ּוא  ּברּו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָה ּקד ֹוׁש

ׁשראה לוי ּבן  יה ֹוׁשע ורּבי  הּנביא אל ּיה ּו עם ה ּיד ּוע ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻמהּסּפּור 

לבּטל ּכדי מארח ֹו ׁשל  ּבהמ ּתֹו לּטל  הּנביא אל ּיה ּו נהג ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכ

אׁשּתֹו. על  ׁשּנגזרה  ק ׁשה ְְְְִִֵֶַָָָָּגזרה 

על נגזר ּכא ׁשר ה ּוא ּברּו הּקדֹוׁש עֹוׂשה  מה  ּבני, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּובכן,

ּבעל עני, זה אדם נפׁש? לכפר ממ ֹון ל ֹו ואין  מיתה, ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהאדם

על לכּפר ּכדי  הּוא  ּברּו הּקד ֹוׁש ׁשּיּטלֹו ממ ֹון  ּביד ֹו ואין ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָח ֹוב,

ּכזה ? ּבמ ּצב הּוא  ּבר ּו הּקדֹוׁש עֹוׂשה מה ּובכן  ְְְֵֶֶַַַָָָָָנפׁשֹו,
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האיׁש זה י ׂשמח  ּבידֹו, הּממ ֹון  וה ּנה ּבא ׁשליה, א ֹותֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמ ׁשלה 

מ ּכל  ּבכ ׁשּנפטר  ממ ֹון ּבעל  והּוא  ׁשהּנה  ּגד ֹולה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָׂשמחה 

א ׁשליה . היה  ׁשה ּכל  מתּברר ּולבּסֹוף  ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹּבעיֹותיו ,

ל ֹו ׁשּנתּברר ז ֹו ׁשּבאכזבה זה ? אדם  ּבכ הרויח  מה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּובכן

ונלקח ממ ֹון  ל ֹו והיה  ּכא ּלּו אׁשליה, היתה וצ ּפּיתֹו ּתקותֹו ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָָׁשּכל 

מות. מענׁש נפטר   ּובכ ְְִִֵֶֶֶָָָֹמ ּמּנּו,

ׁשּנאמר כא)וזהּו א , "(איוב ה ': ׁשם יהי  לקח  וה' נתן  ה ' ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָ

מׁשל"מבר ּבּמדר ׁש ּכּמּובא  ּלּקח , מה  לֹו ׁשּיהא  ּכדי  נתן ה ' . ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

עלילה עליו והעליל ּו הּׂשרים ּבֹו ק ּנא ּו אה ּוב, ל ֹו ׁשהיה ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָלמל

,ה ּמל הצטער  ּגד ֹול , סכ ּום לפרע ועליו   הּמל ּבא ֹוצר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּמעל

א ֹותּה ותן זֹו חבילה  וקח  , ל למׁשרתֹו צ ּוה  ע ׂשה, מה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּולבּסֹוף 

החבילה ּומצא  ה ּמל אהּוב קם למחר  אה ּובי, ׁשל ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָּבפתח ֹו

ּבעלילה , לׁשּלם ׁשח ּיבּוהּו ּכפי  ּכסף  סכּום ּבּה ּומצא  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּופתח ּה,

ּגד ֹולה . ׂשמחה  ְְִַָָָׂשמח 

האדם, על  ּדין ּתֹובעים המקטרגים ּכאׁשר ה' נֹוהג ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָּכן

לכ הּוא  ה ּואונצר ּברּו הּקד ֹוׁש ל ֹו מזמין  ל ֹו, ואין  נפׁש, פר  ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

נפׁש. ּכפר  לֹו נהיה ּובזה  מ ּמּנּו, ונֹוטל ֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶָֹממ ֹון ,

ׁשּקדמה מא ׁשליה  האדם ׁשּמתאכזב אכזבה  ּבכל  ה ּוא  ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָוכן

ּוכבר ּכא ּלּו ל ֹו נח ׁשב  ּבכ ׁשּכן עבּור ֹו, ּגדֹולה לכ ּפרה  ה ּוא  ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָל ּה,

ּביּסּורי ּגדֹולה ּכּפרתֹו ּובזה מ ּמּנּו, ונּטל  ּׁשּצּפה , מה ּבּיד  ל ֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה

" על  ׁשּמתיּסר ּובזה  הּללּו, ּכא ּלּוּדמיֹוןנפׁש ׁשהתּבּדה, ּתקותֹו " ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

והבן . מּמׁש, ּבפעל ונענׁש ּכא ּלּו אּלא  ּדמיֹון זה  היה ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹולא 

מס ּתּכל היא א ֹותנּו מלּמדים ולקח ֹו זה  מא ּלף  ס ּפּור  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָה ּנה
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ונראית ּבעיניו, מּוזרה היא  ּכאׁשר ּגם ה ' הנהגת על  ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהאדם

ּבעין להס ּתּכל האדם יּוכל  ּכאמ ּור, וזאת  ּכהתעּללּות, ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹלנּו

אצל וחביב יקר  ׁשה ּנֹו יח ּוׁש אם רק ה ' את ה ּמצּדקת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנכ ֹונה 

ּבעצֹות מח ׁשבֹות ח ֹוׁשב ׁשה ּבֹורא  עד עליו  אהּוב ְְְֵֵֵֶַַַָָָָּבֹוראֹו,

יֹותר . הּטֹובה הּדר את ל ֹו ולבחר  לה ּציל ֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹֻעמ ּקֹות

לה' סע ּדה אער ְך ּכׁשאּוׁשע  - ואּוׁשעה סעדני »«ƒ¿ƒ»≈»¿∆ƒ»«∆¡…¿À≈«¿ל.

" ּבבר ּכת הה ֹודאה ּכלמ ּלבד  ׁשּגמלני ט ֹובֹות לחּיבים ה ּגֹומל  ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

לער"ט ֹוב ה ּנֹוהגים יׁש מּמחלתֹו, ׁשּנר ּפא  הח ֹולה ׁשא ֹומר  ,ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּכתּוב ּכמאמר  הּנס , ּולפרסם לס ּפר  ּובמהלכּה הֹודאה, ְְְְְְֲֲֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֻסעּדת

"" , אהלל ּנּו... ר ּבים ּובתֹו ּבפי מאד  ה ' ּבקהלא ֹודה וירממ ּוהּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַֹֹ

ועלעם ה ּנּסים על העֹולמים ּכל לבֹורא  לה ֹודֹות וכּו' " ְְְְִִִֵַַַָָָָ

לרפ ּואה , הּסגּלה  יד ּועה וכן  ּתדיר . עּמנּו ׁשעֹוׂשה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻה ּנפלא ֹות

לזה מקֹור ּכׁשּיתר ּפא. ה ֹודאה סעּדת לער הח ֹולה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשּיקּבל 

חז ּבדברי מו)ל"מ ֹוצאים ¯·":(ברכות ÂÈÏÚ Ïa˜ ,LÏÁ ‡¯ÈÊ ·¯ ְְְֲִִֵַ«≈»»«ƒ≈»»«
.B˙ÏÁnÓ ‡¯ÈÊ ·¯ ‡Ù¯È Ì‡a ,Ô�a¯Ï ‰cÚÒ ‰NÚiL e‰·‡" «»∆«¬∆¿À»¿«»»¿ƒ≈»≈«≈»ƒ«¬»

סעּדה אק ּדים  - ואּוׁשעה " "סעדני «ƒ¿ƒ»≈»«¿ƒ¿À≈«¿לא.
סּפּור / להּוׁשע  ƒ»«ƒ¿≈¿ּכדי

מהרה ıÈ¯BwÓק "מס ּפר ÒÁ�t Èa¯אחד ,"זי ּתינֹוק ׁשּמל ע , ְָֻ«ƒƒ¿»ƒƒִֶֶָָ

אף על הּדם. ׁשטף  את לעצר  יכל ּו לא הּברית לאחר   ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹא

הרף . ללא הּדם נּגר ׁשֹונֹות, ּוסגּלֹות ּתר ּופֹות ְְְִִֵֶֶֶַַָֹֻׁשהביא ּו
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ואיׁש מיּתמת, עמדה  הּׁשלחנֹות על ׁשה ּגׁשה ה ּברית ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֻֻֻֻסעּדת

ח ּיים. ּבס ּכנת ה ּנּמֹול  ּכׁשהר לאכל , לג ׁשת העז ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹלא 

ּפתא ֹום ל ׁשם נז ּדּמן נפלאה , ּפרטית ¯Èa"‰¯‰ּבהׁשּגחה  ˜ ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ«ƒ
ÈÏBtÈ�‡Ó ‡LeÊל ּנֹוכחים:"זי אמר  הּמצּוקה  את ּכׁשראה ע. »≈«ƒƒְְְִֶֶַַַָָָָ

על והס ּתּמ הּברית', ׁשל ה ּמצוה לסע ּדת ידיכם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֻ'טל ּו

" ו ּיׁשּתּוה ּפס ּוק  וּיאכל ּו האלקים את יא)"ו ּיחז ּו כד, :(שמות  ְְֱֱִִֶֶַַַַָָֹֹ

העצה ׁשֹולטת, ה ּדין מ ּדת - אלקים ּבחינת ר ֹואים ְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכא ׁשר 

ּכח ּה א ׁשר  מצוה , סעּדת  לאכל  ו ּיׁשּתּו', 'ו ּיאכלּו היא ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹֻה ּבדּוקה 

לרחמים. ּולהפכם ה ּדינים להמ ּתיק  ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָיפה 

ׁשּפסק הּבׂשֹורה ה ּגיעה  ה ּסעּדה   ּבמהל היה ּכ ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻואכן

לזרם. ְִַָֹהּדם

" ּבספר  מס ּפר  מאניּפֹולי  זּוׁשא ר ּבי הּמיםעל :"ּבארֹות ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ

וא ּוׁשעה '. 'סעדני ה ּפס ּוק  אמר  למ ׁשּכב, ונפל ׁשחלה  ּבעת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָּתמיד 

חכמים לתלמידי סעּדה ּבׁשבילי  עׂשּו הינּו - סעדני מפרׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֻוהיה

מחליי . 'וא ּוׁשעה' למען ה ', ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָויראי

*

ÔÈÏBËqÓר"האדמ ֹו ¯L‡ Èa¯ּבסעּדת הׁשּתּתף ׁשּפעם  ס ּפר , ְַָ«ƒ»≈ƒ¿ƒְְִִִֵֵֶַַַַֻ

נתר ּפא ׁשּנכ ּדֹו לאחר  מ ּמעז 'י ּבּוז, ּברּוכ 'ל ר ּבי ּבבית ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָה ֹודיה 

חז ּדברי  את ּבר ּו ר ּבי הז ּכיר  ּבּסע ּדה  ק ׁשה. (ברכותל"מ ּמחלה  ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

"לג) על:  לבר ח ּיב ּכ הּטֹובה, על  לבר אדם ׁשח ּיב ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּכׁשם

האם"ההרע וחלילה, חס  מת היה נכ ּדי אם אנן, נחזי  א . ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
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עּתה ׂשמח  ׁשאני ּכפי ,יתּבר לה ' ּומ ֹודה ׂשמח  ּכ ּכל  ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהייתי 

לֹו?! ֶּומֹודה

ּבעצמי 'אני ואמר : המ ׁשי ּבמח ׁשבֹותיו , ׁשהתעּמק  ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָלאחר

ׁשאני מ ּדה  ּבא ֹותּה הרעה, על  ּגם יתּבר לה' מ ֹודה  ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָהייתי 

יכ ֹול הייתי  לא  ׁשאז  א ּלא  ׁשּנתרּפא . לאחר  ּכעת, ל ֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמ ֹודה 

ׂשמח , ּבעצמי אני עכ ׁשו  וא ּלּו ּבׂשמחתי, האחרים את ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָל ׁשּתף 

האחרים.' את ל ׁשּתף  יכֹול  ְְֲִֵֵֶַַָָוגם

ה ּמהר ה ֹודאה"מפרׁש היתה  א ּמנּו לאה ׁשל  ׁשהֹודאתּה ׁשיק, ם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

" לנגדּתמידית... יהיּו ּבנּה ׁשם ּפיה על  ּבהעל ֹותּה ׁשּתמיד  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ותתעֹורר הּוא , ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש ׁשל  וט ֹובֹות ּגמּול ֹות  ְְְְִֵֵֶֶַָָָעיניה 

המרּבים... חסדיו  על לפניו הּפס ּוקלהֹוד ֹות את מפרׁש  וכ " ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻ

"'‰ ˙‡ ‰„B‡ ÌÚt‰"(לה כט, Ï‡L‰,:(בראשית  ÔBLÏa ‰�ek‰L «««∆∆∆««»»ƒ¿¿≈»
‡l‡ ,¯·c‰ ÔBÎ� ‡Ï !?'‰Ï ˙B„B‰Ï ˙Á‡ ÌÚÙa ÈÏ Èc ÈÎÂ¿ƒ«ƒ¿««««¿«…»«»»∆»
CÎÏe !!˙Ú ÏÎa '‰Ï ‰‡„B‰Â ‰l‰˙a „ÈÓ˙‰Ï È�‡ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»¬ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»¿»»«¿»≈¿»

„ÈÓz ‰„Bz‰ ÏÚ ‰¯Bn‰ ,‰„e‰È BÓL ‰‡¯˜"... »¿»¿¿»«∆««»»ƒ

סּפּור / להֹודֹות  ּכדי לחיֹות ּכדאי ƒ¿¿≈¿ƒ»¿לב.

ּבהכנֹות ּכּלם עס ּוקים הּבּתים ּבכל  קד ׁש. ׁשּבת ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻערב

הּמלּכה ּתפרס  ק ּלה ׁשעה עֹוד ה ּמלּכה. ׁשּבת לקראת ְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָָֹאחר ֹונֹות

עּלאית. ּבקדּׁשה יר ּוׁשלים רח ֹוב ֹות את ּותמ ּלא ּכנפיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻאת

BÊ��ÏÙ„רק ÌÈiÁ ÛÒBÈ Èa¯ מנהג עיר . ׁשל ּברח ֹובּה ּפֹוסע  ַ«ƒ≈«ƒ∆¿∆¿ְְִִִֵֶַָָ
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מיחד . 'סיבּוב'  לער ׁשּׁשי, י ֹום ּבכל יר ּוׁשלים, ׁשל  ר ּבּה ל ֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻא ּמץ

להאיר ּכדי והּמס ּכנים, הּנד ּכאים החלּכאים, ּבּתי  ּבין  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָסיבּוב

מ ּו לדּקֹות ּגם ול ּו ּול ׂשּמחם. ל ּבם עט ֹות.את ְְְְִֶַַַָָָ

האלמנה . הּזקנה  הינדל 'ה את ּתמיד הּוא  מבּקר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאחר ֹונה ,

יֹודע אינֹו איׁש ואפל. טח ּוב ּבמרּתף  ּגרה הי ׁשיׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהינדל 'ה

עלתה מאז ּבגּפּה היא  מתּגֹוררת המד ּיק . ּגיל ּה את ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּבד ּיּוק

וד ֹואב ּכֹואב ּגּופּה ּכל יּסּורים. ור ּבת סבל  למּודת אּׁשה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמ ּפֹולין.

י ֹום מּדי אֹותּה הּסֹועד ֹות הּטֹובֹות, יר ּוׁשלים נׁשֹות ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָואלמלא 

הל ֹום. עד מ ּגיעה היתה  אם ספק ּבמסירּות, ְְְֲִִִִֵַַָָָָּביֹומ ֹו

„ÏÙ��BÊ ÌÈiÁ ÛÒBÈ ה ּוא¯' רב. ּכבֹוד  הּזאת ּבא ּׁשה נֹוהג ≈«ƒ∆¿∆¿ִֵַַָָָֹ

ה ּוא הּפעם ּבׁשלֹומה. ּומתענין ּדּקֹות מס ּפר  ּבביתּה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָמתעּכב

מּמּנה . לה ּפרד  ּומזּדרז מעט  ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָממהר

הרּבנית" ׁשל ֹום, לצאת."ׁשּבת ּופֹונה ל ּה מאחל  הּוא  , ְִֵֵֶַַַָָָָָָ

הּבּקּורים. מ ּׁשאר  נׁשּתּנה  זה  ׁשּׁשי יֹום ׁשל  ׁשה ּבּקּור  ְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָא ּלא 

מיחדת. מ ׁשאלה יׁש היׁשיׁשה  ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻלהינדל 'ה

הרב" א ֹותי יבר חלּוׁש."א ּנא , ּבקֹול  מבּקׁשת היא  , ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

" ואֹומר : אליה ּפניו  לה ׁשיב ממהר  ח ּיים יֹוסף ׁשלר' רּבֹונֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ז ֹו, יקרה  יהּוד ּיה ׁשל  צאצאיה  ׁשּכל מ ּלפני רצ ֹון  יהי ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָעֹולם,

הּיׁשר  ּבדר ילכ ּו ׁשהם, מק ֹום ."ּבכל  ְְְֵֵֶֶֶַָָָָ

א ּולם הּכנסת, לבית למהר  ח ּיים יֹוסף ר' מבּקׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשּוב

מר ּצה: אינּה עדין  ְְֲִִֵֶַָָָֻהינדל 'ה 

הרב" מ ּדּוע עלי? יהא  מה  , א .ּכדברי יהי הלואי  ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָר ּבי

א ֹותי? ּגם   מבר "אינֹו ְִֵֵַָ
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היׁשי ׁשה ׁשל ּברגׁשֹותיה ּפגע ׁשּמא  נבהל  ח ּיים יֹוסף ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָר '

ְִֵַָה ּמס ּכנה .

ּבו ּדאי !" ""ּבו ּדאי! ּומ ֹוסיף : מ ּיד  ה ּוא  אֹומר  רצֹון, יהי ְְְִִִֵַַַַָָ

ׁשּום חלילה ּתס ּבל  לא  ׁשהינדל 'ה  ּבׂשר , ּכל ר ֹופא  ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹמ ּלפני

ּומכא ֹוב ."צער  ְַַַ

להּפרד מנּסה ח ּיים יֹוסף  ור ' ה ּגיעה  ּכבר  מנחה  ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשעת

ס ּפּוקּה. על  ּבאה טרם ז ֹו א ה ּזקנה, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהינדל 'ה 

"ר ּבי" ּומתח ּננת, ק ֹול ּה את מגּביהה היא ּבאריכ ּות" ּברכני ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ו ׁשנים! "ימים ְִִָָ

ּכרצ ֹונּה. לעׂשֹות ּומבּקׁש מח ּי ח ּיים  יֹוסף  ְְְֲִִֵֵֵַַַַָר '

ח ּי את מפרׁשת "הינדל 'ה ּפליאה . ּכהּבעת יתּפּלאּוכ ֹו אל  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּבּקׁשתי על  ""הרב ּבהתר ּגׁשּות, הי ׁשיׁשה מס ּבירה הרב, הרי  ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָָ

מ ּטרה ּבׁשביל מעלה  ּבׁשמי נברא ּו מלאכים ׁשרבבֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָי ֹודע

קד ֹוׁש'. קד ֹוׁש 'קדֹוׁש אחת ּפעם להּגיד - ויחידה ְִִִַַַַַַַָָָָאחת

ז ֹוכה ּבּיֹום ר ּבֹות ּפעמים אּלא  אחת, ּפעם לא  אני, ְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹוא ּלּו

ולקרא להתּפּלל  וכן ּברכ ֹות. ּוׁשאר ּבדבר ֹו' נהיה  'ׁשה ּכל  ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹלבר

ּכדי ימים אריכ ּות ׁשארצה  ח ֹוׁשב הרב האין ׁשמע. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָקריאת

והּלל , ׁשבח  עֹוד הּוא , ּברּו להּקדֹוׁש ּברכה עֹוד  ל ֹומר ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאז ּכה

ּבֹורא ׁשל ׁשמֹו את ּולר ֹומם לפאר  הזּדּמנּות עֹוד  אמן? ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָעֹוד 

ימים ּבאריכ ּות הרב יברכני אּנא , ."עֹולם? ְְֲִִִֵַַָָָָָָ

ׁשל ה ּנֹוקבים ׁשּדבריה עליו נּכר  ּכּלֹו. נר ּגׁש ח ּיים יֹוסף ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻר '
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למ ּלא ּכּלֹו ּכל  נפנה  והּוא  ל ּבֹו חדרי ּתֹו אל יֹורדים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻהינדל 'ה

ּבּקׁשתּה. ַַַָָָאחר 

ח ּיים יֹוסף  ר ' עֹומד ׁשֹוקעת, ּכבר ּכמעט  ׁשח ּמה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָּובזמן

" אֹומר : עיניו  את עֹוצם הינדל 'ה, ׁשל הּטח ּוב ר ּבֹונֹוּבּמרּתף  ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

רגע ּכל מי ּקרת זֹו צּדקת ּכּמה  ּוראה  מ ּׁשמים ה ּבט  עֹולם, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשל

והֹודיה ׁשבח  ׁשל  מ ּלה  ּכל  מח ּבבת היא  ּכּמה  . ּבעֹולמ ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָורגע 

להּלל ּתז ּכה  ׁשהיא ּכדי וׁשנים, ימים אריכ ּות לּה ּתן . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָל ׁשמ

רב זמן עֹוד  ויכ ֹול"א ֹות היׁשי ׁשה  הינדל'ה נתר ּצתה אז רק  . ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ

ּבל ּבֹו הּכנסת. לבית ולח ּוׁש מ ּמּנה להּפרד  ח ּיים יֹוסף  ר ' ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהיה

ּכדי רק  לחיֹות ׁשר ֹוצה הּגלמ ּודה מהא ּׁשה  והתר ּגׁשּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׂשמחה 

ּולה ֹוד ֹות...  ְְֵָלבר

יקר ֹות. ּבא ֹור חּיים יֹוסף  ר' ׁשל  ּפניו זהר ּו ׁשּבת ליל ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָּבא ֹותֹו

- מתר ֹונן  לב ּומ ּתֹו מיחדת ּבמתיק ּות הׁשּתּפכה  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָֻּתפּלתֹו

יׁשענּו" לצּור  נריעה  לה', נרּננה  ..."לכ ּו ְְְְְִִֵַַָָָ

" ח ּיים: ּומבּקׁשים הּנֹוראים הּימים ּבתפּלֹות אנּו זכרנּועֹומדים ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָ

לח ּיים ּוכתב הח ּיים... ּבספר וכתבנּו ּבח ּיים, חפץ   מל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹלח ּיים

וכ ּו'. מבּקׁשים?"..ט ֹובים ּבאמת אנ ּו ח ּיים איל ּו  א . ְְְֱִִִֵֶֶַַַָ

ּומ ׁשמעּות, ּתכן ּבעלי ח ּיים עֹולם ׁשל מרּבֹונֹו אנּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמבּקׁשים

ּבׁשיר מלאים ח ּיים מה ּות. ּבם מל ּביׁשים ה ֹודיה  ׁשרגעי  ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָח ּיים

ּכאּלה ח ּיים להֹודֹות. לפאר , נז ּכה  ּבהם חּיים ּכל ֹות, עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָו ׁשבח 

יׂשראל עּמ את ל ׁשמע יתק ּבצּו מעלה  המ ֹוני  מלאכים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּכל 

- ּומ ׁשּבחים המה ּללים מ ּטה, ְְְְְִִֵַַַַָקבּוצי

ּכּלנּו. ׁשּנז ּכה רצ ֹון  יהי א ּתה. וקדֹוׁש ּגד ֹול  מל ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֻּכי
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התחלת ּכבר היא עצמּה ההֹודיה  »«¿»«¿ƒ«¿»««»לג .
איׁשי  סּפּור  / ƒƒƒ«¿»היׁשּועה

להתח ּבר ּדׁשמּיא  ּבס ּיעּתא  זכיתי י ֹותר, ואף  ׁשנה  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמ ּזה 

ּביתנּו יֹום. ּכל  מ ֹודה אני ז ֹו זכ ּות ועל הה ֹודיה,  ּדר ה ' ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָלעבֹודת

ה ּוא מ ֹודה, ּכׁשאדם ה ֹודיה . ׁשל  ּבמקֹום נמצאים  ּכּלנּו ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻה ׁשּתּנה.

מאמין . לאיׁש ּומתס ּכל, מ ּכֹועס  לׂשמח. ממרמר , מאי ׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָֻֻה ֹופ

חּיּות למלא  , ונׂשר מעיף  ּתקוה. למלא  ּומיא ׁש, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָֹמר ֹוטן 

ק ֹורה ! ּבאמת זה  וכל ְְֱֲֶֶֶֶַַָורענּנּות.

למ ּודי ּכאן אנּו ּכי נעלמים, לא  הּקׁשיים הבהרה: ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹל ׁשם

ההֹודיה ּכח . נֹותנת הה ֹודיה   א נסי ֹונֹות. מלאי וח ּיינּו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּתלא ֹות,

ההֹודיה מרּגיעה. ה ּפצעים, את חֹובׁשת ה ּקׁשיים, את ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמחליקה 

ה ּתח ּוׁשת את ּומׂשּמחת."ּיׁש"מעצימה  ממ ּלאת , ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָ

יבׁש, מאכל  ּדבר  לתֹוכ ֹו ׁשּמכניסים ּבלנּדר , ּבמחנּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹנצּיר

ּגניח ֹות ּונאקֹות, חריקֹות מ ּיד  נׁשמע ֹות וה ּנה ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָמפעילים,

לטחן הּמז ֹון , את לרּסק  מנת על  קׁשה עֹובד  ה ּבלנּדר  ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹצֹורמ ֹות.

ּתהפ מ ּיד  ּפנימה, ונׁשּפ מים ּכֹוס  חצי  נּקח  אם  א ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָֹא ֹותֹו.

יס ּתֹובב יׁשקט , ה ּבלנּדר  נעימה . נּמֹוחה, יֹותר , לר ּכה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹה ּבלילה 

ּורגּועה . ׁשקטה ּבצּורה ּפעּלתֹו את ויעׂשה ציר ֹו על ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֻּבנחת

מלאים הּזה  העֹולם ח ּיי ׁשּלנּו. ל ּיֹומיֹום מתק ּׁשר  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּנמ ׁשל

חֹורקים, אנּו לע ּתים ּוק ׁשיים. ּכאבים מהמ ֹורֹות, ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָּבנסיֹונֹות,

לה ', הֹודיה - ח ּיים מים נֹוסיף  אם  א מתלֹוננים. ְְֱִִִִִִִֶַַַַָָָנאנחים,

מ ּי נסיֹונֹותנח ּוׁש וכל  י ֹותר , לר ּכים ה ּקׁשיים נה ּפכים ּכּמה  ד ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
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ׁשקט נֹוח  ונעים, ר נהיה  ה ּכל  ק ׁשי. ללא מתּגּמׁשים ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹֹהחּיים

מּנּסי ֹון . יפה . מ ׁשל  רק  לא  החּיים! מציא ּות ז ֹו אמ ּתי! וזה ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹורג ּוע.

.‰ÚeLÈ‰ ‡È‰ ‡È‰ dÓˆÚ ‰È„B‰‰ּכׁשאדם ק ׁשה , ּברגע «»»«¿»ƒƒ«¿»ְְֶֶֶַָָָ

מה ּכעס , מה ּיא ּוׁש, יצא  ה ּוא  נֹוׁשע . ּכבר  הּוא  להֹוד ֹות, ְְְִֵֵֵַַַַַַָָָמתחיל 

ׁשּלֹו ׁשה ּכל  למי ה ּכח , למקֹור מתח ּבר  ּומ ּיד אֹונים, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמהאין

מאד , חזק ּברגׁש ּומר ּגיׁש מאמין ּגם הּוא  ואז  מּמּנּו. ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹוהּכל 

אר ּגּון ׁשל ּפעליו  ּכל  על  ה ּלב  מ ּקרב ּתֹודה לטֹובה . ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּכל

"א ֹוד אללעֹולם להׁשיב מאד לנּו ׁשע ֹוזרים ההֹודיה. להפצת " ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ה ּדברים. א ּלּו ּכל את ְִִֵֵֶַָָל ּבנּו

נזּכה ּגם וכ ּבהֹודיה, להתח ּזק להמׁשי ּכּלנּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּנזּכה

יפסק לא  ּפינּו ּבּה ׁשנה  ונפלאה, ט ֹובה  ל ׁשנה  ּדׁשמ ּיא ְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָָָָֹֹּבס ּיע ּתא 

...יתּבר לה' ּולׁשּבח  להּלל  ְְְְִִֵֵַַַַַָמ ּלה ֹודֹות,

ח .ל .

ׁשהּוא הּוא ּבר ּוְך הּקד ֹוׁש על ׁשּתאמר ∆««»»»…∆לד.
סּפּור / עּמָך ייטיב כן ּכמֹו אזי ƒƒ¿ƒ≈≈¿»¬ט ֹוב 

הּגיעּו לא  ה ּיֹום ריקים. ּכמעט  עמד ּו הּמדרׁש ּבית ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֹספסלי

ל ּׁשעּור . אנׁשים  ְֲִִֵַַָהר ּבה 

ועּמן הּטרדֹות ,האר העבֹודה  יֹום ּכסא ֹו. ּבתֹו ׁשקע ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָֹֹיעקב

ה ּוא הרב. ּבדברי  להתר ּכז  עליו  הקׁשּו הּגֹוברת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהעיפּות

ּפתּוח ֹות. עיניו  את ל ׁשמר מאד  עד  ְְְְִִֵֵֶַַָֹֹהתא ּמץ
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הּפס ּוק"- ּפרּוׁש ה ּקד ֹוׁשים, ּבּספרים ּׁשּמּובא מה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָוזה

'וּיׁשלח קֹול ֹו."ּבפר ׁשת את מעט  הרים הרב , ְְְִִֵֶַַַַַָָָ

חי" האדם ּכא ׁשר  '!עּמ איטיב היטב אמר ּת ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ'וא ּתה

ּכל על לה' ּתמידית ּובה ֹודאה , יתּבר ּבהּׁשם ּוב ּטח ֹון ְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבאמ ּונה

ו ׁשל ֹום חס  ק ׁשים  מ ּצבים עליו  ע ֹוברים ּכאׁשר וגם ודבר, ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָּדבר 

מר יתּבר ה ּׁשם אז  לה ּׁשם, להֹודֹות ּכן  ּגם עצמֹו את אהמח ּזק  ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

לטֹובה ! הּכל עליו ונתה ּפ הּגל ּויים, וחסדיו רחמיו  "לֹו ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָֹ

ּבאמת להבין  מנּסה  ּברב, מּבטֹו ורּכז  ּבכסא ֹו, הז ּדּקף  ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיעקב

ּדבריו . ְֶָָאת

היטב'"- אמר ּת 'וא ּתה ּבהתלהבּותוזהּו: הרב המ ׁשי " ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

'היטב'??" אמר ּת 'אּתה  לאדם: א ֹומר  יתּבר ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשה ּׁשם

אז ט ֹוב??? רק ל עֹוׂשה והּוא  ט ֹוב, ה ּוא  ׁשהּׁשם  ְְְֵֶֶַַַָָָאמר ּת

ט ֹוב ּכּמה  ּבאמת ׁשּתראה ,ּכ על  עּמ איטיב !'ע ּמ ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ'איטיב

!יתּבר לֹו להֹודֹות ט ֹוב וכ ּמה "ה ', ְְְִַַָָ

ח ּדים ח ּצים ּכמ ֹו נכנס ּו ה ּדברים ּכמה ּפנט. הק ׁשיב  ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָֹֻיעקב

ְִלל ּבֹו.

חס"- ה ּׁשם על  ּבתלּונֹות ּתמיד  הּוא  האדם ּכא ׁשר  ,ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּולהפ

ׁשאנּו ּוכמֹו י ֹותר . ּגר ּוע נהיה  מּצבֹו ליֹום מ ּיֹום אז  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָו ׁשל ֹום.

חס ּבאה , הּתֹוכחה  ׁשּכל  תבֹוא ', 'ּכי ּבפרׁשת עֹוד ׁשם ְִִֵֶַַַָָָָָָָָר ֹואים

ּוברחמיו ּבט ֹובֹותיו מתּבֹוננים ׁשאין ּבגלל ּדייקא  ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָו ׁשל ֹום,

עבדּת לא א ׁשר  'ּתחת ׁשם ׁשּכתבּו ּכמ ֹו הּׁשם, ׁשל  ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהמר ּבים 

ׁשּלא מ ּפני והינּו, ּכל '. מרב לבב ּובט ּוב ּבׂשמחה  אלקי ה' ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹאת
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התעֹורר ּו ולא ט ּוב , ּכל להם ׁשהיה ּבזמן ּבׂשמחה  ה ' את ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹעבדּו

עליהם ּבאה ּכן  על  - ּתמיד  ל ֹו ּולה ֹוד ֹות ה ' ט ּוב את ְְֲִִֵֵֶֶַָָָלרא ֹות

ּולהת ּבֹונן לה' להתקרב יז ּכּו הּצרֹות מ ּתֹו ׁשא ּולי  הּזאת. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹה ּצרה

...יתּבר "ּבחסדיו  ְֲִַַָָָ

ּכבר מח ׁשבֹותיו  ל ׁשמע. הצליח  לא  ּכבר  יעקב הּׁשאר ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹואת

הרחק . ְְֵַָנדד ּו

הּגיעּו ּכבר ׁשּמּזמן ּבנים ליעקב. לֹו היּו ּבנים ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֹֹׁשלׁשה

ה ּׁשּדּוכים. ְִִִַלגיל 

ׁשּדּו הּצעת להם ׁשּיּציע ּו ּתקוה , ׁשל זיק  ׁשּום הם רא ּו ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלא 

ּכאׁשר ּבביתם, מאד עד  ּגברּו והח ׁשכ ּות העצבּות ְְְְְְֲֲֵֶַַַַַָָָָֹעב ּורם.

ׁשאר ּומ ּתח ּתיו  הּׁשלׁשים, ּגיל את עבר ּכבר  מהּבנים ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹה ּגדֹול 

מ ּׁשמים. ּולזּוּוג ליׁשּועה  מח ּכים ּכּלם - ְְִִִִִִַַַָָָָֻהאחים

ה ּדר ׁשן , מ ּפי ההתח ּזק ּות ּדברי  את יעקב  ׁשּׁשמע  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאחרי

ס ּפר לביתֹו ּוכ ׁשחזר ּבה', ּובבּטח ֹון ּבתקוה לּבֹו התמ ּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלפתע

ּבּׁשעּור . ּׁשּׁשמע מה  ּכל  ְְִִֶַַַָָלא ׁשּתֹו

רחל"- יֹודע , "מי לּה אמר  הּוא  מת" לא  אנחנּו ּבֹונניםא ּולי ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹ

אנחנּו אּולי מס ּפיק . מ ֹודים ולא  עלינּו, ה' ּבחסדי  ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹמס ּפיק 

ט ֹוב לנּו  ה ֹול ּׁשּלא  ּומה לנּו ּׁשחסר מה רק ר ֹואים ֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבאמת

ּבאפק נראים לא  ׁשה ּׁשּדּוכים הּסּבה  זאת א ּולי ."ּבח ּיים... ְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹֹ

ּבמּדה מאד  יתח ּזקּו ׁשּמעּתה  והא ּׁשה, ה ּבעל  עליהם  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹק ּבלּו

וקבעּו וחסדיו , ית ּבר ה' טֹובת וה ּכרת התּבֹוננּות ׁשל  ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָז ֹו

מ ׁש לפחֹות לה' ה ֹודאה וי ֹום יֹום ּבכל  יּתנּו ׁשּמע ּתה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּביניהם

ּתמיד . א ּתם ׁשעֹוׂשה הּטֹובֹות ּכל  על להֹודֹות ׁשעה , ְֲִִִֶֶַַָָָָָחצי
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ט ֹוב למ ּזל  ׁשּדּו וגמר ּו יֹום, אר ּבעים עבר ּו לא  - ְְְְְְִִִֵַַָָָָֹוהּנה 

ה ּׁשל ׁשים. ּבן ְְִִֶַָֹלבנם

א ּתם, ׁשעׂשה החסד  על ל ּבם מ ּכל לה ' ה ֹודּו וא ׁשּתֹו ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹיעקב

קבעּו ּכא ׁשר  ויֹום י ֹום ּבכל  ּול ׁשּבח ּולהּלל לה ֹוד ֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָוהמ ׁשיכ ּו

נפׁשם. ְַַָעל 

ׁשּבא לּבן  ׁשּדּו עֹוד עׂשּו ימים, ּכּמה  עֹוד עברּו ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָוכא ׁשר 

לזּוּוגֹו, ׁשח ּכה ה ּׁשליׁשי  ל ּבן ׁשּדּו עֹוד  ּגמרּו ּכ ואחר  ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָאחריו ,

טֹובים. ׁשּדּוכים ג' ׁשבּועֹות ּכּמה ּבמ ׁש ּגמרּו ְְְִִִֶֶַָָָָוכ

וה ֹודה הּדר ׁשן, לא ֹותֹו לגׁשת יעקב החליט הּטֹוב, ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכהּכרת

ּופלא . נס  ּבדר לי ׁשּועֹות זכה ׁשּבזכּותֹו ה ּלב, מּכל  ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָלֹו

" ה ּדר ׁשן : א ֹותֹו ּבזה ,ׁשאל לי  י ׁש זכ ּות איזה  ּבזכּותי?! ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּגמר ּת? ה ּׁשּדּוכים לכל  לי  יׁש ׁשּיכּות "ואיזה  ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

" וחצי- ּכחד ׁש לפני  ׁשּדרׁש ה ּדר ׁשה  את זֹוכר הרב  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאם

יׁשּועת וראינּו מאד  ּבכ התח ּזקנ ּו מאז לה ', ההֹודאה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֹּבענין

ּבעין ! עין "ה' ְִִַַ

" "ּבאמת?- הרב. התּפּלא  ער" הייתי לא  ּכי היא , האמת ְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּׁשראיתי מה ּתּמֹו' לפי  ּכ'מסיח  הּדּבּורים ואמר ּתי ּכלל , ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻלזה

ּבקרב רׁשם עׂשּו ׁשּדּבּורי ה' ּבר ּו הּקדֹוׁשים... ּבּספרים ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמ ּובא 

הּׁשֹומעים. "לב ְִֵַ

עליו עברה רב לא  זמן לפני  יעקב. מ ּדברי הרב ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹהתּפעל

ּבבית זמן הר ּבה ׁשהה  הּוא  ירחם. ה' ק ׁשה ּדרכים ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָּתא ּונת

ל חזר  ּכבר  וכעת נחל ׁשההח ֹולים, ׁשּלֹו הּׁשמיעה אמנם ביתֹו, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּבאזניו . ׁשמע  לא  ׁשּכמעט  עד ְְְְִֵֶַַַָָָֹּבי ֹותר ,
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לה ', ההֹודאה  ׁשל והּזכ ּות  ה ּכח  את הּוא  ראה  ְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכא ׁשר 

להֹוד ֹות ויֹום י ֹום ּכל  ּבקביעּות ּכן ּגם ׁשּיתחיל ּבעצמ ֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָהחליט 

ּתמיד . א ּתֹו ׁשע ֹוׂשה הּטֹובֹות ּכל על  ִִֶֶַַַָָלה '

אליו התקּׁשרּו לה', ּבה ֹודאה מאד ׁשעסק ׁשב ּוע  ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָֹלאחר

והם ּגדֹול , ּפר ֹופס ֹור  ׁשהּגיע  ל ֹו, ואמר ּו החֹולים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָמ ּבית

לעזר י ּוכל ּו א ּולי  נֹוספת. לבדיקה ׁשּוב ׁשּיּגיע ל ֹו ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָֹמ ּציעים

הּׁשמיעה . ּבענין ְְְִִַַָלֹו

ׁשּבעת להם, נתּגּלה הח ֹולים, ּבבית ׁשערכּו ּבדיקה  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלאחר

ּבתֹו צר  צּנֹור  ּבטעּות אז  נס ּתם הראׁשֹונה , ּבּפעם ּבֹו ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָׁשּטּפלּו

מ ּיד ּבֹו טּפל ּו הר ֹופאים, ּבזאת הבחינּו ּכאׁשר והּנה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹאזנֹו,

ּכרא ּוי , ה ּׁשמיעה  חּוׁש אליו  חזר  ו ׁשּוב הּסתימה , את ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָּופתח ּו

לגמרי . ְְְְִֵֵַַונתר ּפא 

הּטבע , מעל ּגד ֹולֹות י ׁשּועֹות  להמ ׁשי הה ֹודאה, ּכח  ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָֹזהּו

ּובפרט . ּבכלל  יׂשראל, ּכל על  וחסדים רחמים ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָּולעֹורר
ע ""(מעּבד  הּנפלא  ּבּספר ׁשהּובא אמּתי סּפּור חסּדֹופ לה' )"י ֹודּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֻ

ויׁשּועה ׁשפע ׁשערי לפּתח ההֹודאה ּכמ ֹו אין «ƒ¿…««¬≈∆«ƒ««»¿≈לה.

הּגׁשמים על  להת ּפּלל  מתחילים אנּו ּבח ׁשון ז ' ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּבי ֹום

" עלינּוּבבר ּכת  ּבסדרּבר נתּבֹונן אם עׂשרה. ׁשמ ֹונה  ּבתפּלת " ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

הדּוק קׁשר נגּלה  ּובתפקידם ּבמה ּותם לעֹולם, ה ּגׁשמים ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָירידת

ּבׁשּׁשה הּנה .יתּבר ל ּבֹורא ה ּטֹוב  והּכרת הה ֹודאה לענין  ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָונפלא

מ ּוכן נמצא  הּכל  עֹולמֹו. את הּוא  ּבר ּו הּקדֹוׁש ּברא  ְִִֶַַָָָָָָָָֹימים
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ּכּלּה. ה ּבריאה  ּבאחרית הּׁשּׁשי , ּבּיֹום נברא  א ׁשר  האדם, ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָֻעב ּור 

ּברכה ! ּגׁשמי אחד: ּדבר מּלבד  ְְְִִֵֶַַָָָָָֹה ּכל 

ּבּכתּוב  מבאר  ה)ּכ ב, "(בראשית  טרם: ה ּׂשדה ׂשיח  וכל  ְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ה ' המטיר  לא  ּכי  יצמח , טרם הּׂשדה  ע ׂשב וכל  בארץ, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹיהיה 

האדמה . את לעבד  אין  ואדם הארץ על  ואלקים ּבּמק ֹום"ר ּׁש" י ְְֱֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

" ׁש'אדםמבאר : לפי המטיר? לא  טעמא  ּומאי המטיר , לא ּכי  ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹ

ו האדמה' את לעבד ÌÈÓLb.אין  ÏL Ô˙·BËa ¯ÈkÓ ÔÈ‡ּוכׁשּבא ְֲֲִֶַַָָָֹ≈«ƒ¿»»∆¿»ƒְֶָ

וגֹו' וירדּו... עליהם התּפּלל  לעֹולם צר ׁשהם וידע "אדם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ׁש ידי על  ׁשרק אנּו רֹואים ‰'מ ּכאן  ˙·BËa ¯ÈkÓ Ì„‡‰ ְִִֵֶֶַַָָ»»»«ƒ¿«
,‰ÈÏÚ ‰„BÓe C¯a˙È. ה ּברכה ׁשפע את לק ּבל  ז ֹוכה ה ּוא ּבזה ƒ¿»«∆»∆»ְְֵֶֶֶֶַַַָָָ

ה ּׁשפע לה ֹורדת הכרחי  ּתנאי הם וההֹודאה  הּטֹוב ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָה ּכרת

ֱִָֹהאלקי .

ׁשּמּוכן ורח ּום, מפלג עׁשיר אב לֹו ׁשּיׁש לבן  ּדֹומה  ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻה ּדבר 

מ ּבנֹו מבּקׁש ּׁשה ּוא  מה  ּכל   א רב, ה ֹון  לבנ ֹו להעניק  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָור ֹוצה

.ּכ על לֹו ויֹודה ּבט ֹובתֹו ׁשּיּכיר  ְְִֶֶֶַַָָזה

ּולׁשּבח להֹודֹות ליה ּודי ׁשּיׁש ה ּגדֹול  לחּיּוב מעבר ,ּכ ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאם

ּבזה ּגד ֹולה  ותֹועלת ח ׁשיבּות ּגם ׁשּיׁש מצינּו ּבֹורא ֹו, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָאת

פ ז ּוטא  אלּיהּו' דבי ּב'תנא  ׁשּמצינּו ּכפי  ּומ ׁשּבח . ו :"ׁשּמֹודה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

"˙ˆ˜Ó EÚÈ„BÓ È�È¯‰ .'eÎÂ ‰LÓÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡»««»»¿…∆¿¬≈ƒƒ¬ƒ¿»
‰l‰z Ì‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì„‡ È�a ‰‡B¯ È�‡Lk ,È˙BcÓƒ«¿∆¬ƒ∆¿≈»»««ƒ∆≈»∆¿ƒ»
‡ÏÂ Ô‰È„È ‰NÚÓa ‡Ï ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰¯Bz ÏL Á·LÂ¿∆«∆»«¬ƒƒ…¿«¬≈¿≈∆¿…
ÔÈ„BÓe ÌÈ„ÓBÚ Ô‰L ÏÈ·La ˜¯ ‡l‡ ,Ô‰È˙B·‡ ‰NÚÓa¿«¬≈¬≈∆∆»«ƒ¿ƒ∆≈¿ƒƒ
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Ì‰Ï ˜˜Ê� È�‡ ,È�ÙÏ ÌÈ�e�Áz ÌÈa¯Óe ÔÈÁaLÓe ÔÈÎ¯·Óe¿»¿ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ«¬ƒ¿»«¬ƒƒ¿»»∆
¯Ó‡pL ,Ì‰È˙B�BÊÓ Ì‰Ï ÏÙBÎÂ ק lÙz˙ב)"(תהילים  Ï‡ ‰�t ¿≈»∆¿≈∆∆∆¡«»»∆¿ƒ«
Ì˙lÙz ˙‡ ‰Ê· ‡ÏÂ ¯Ú¯Ú‰ÎÚ "".Ï »«¿»¿…»»∆¿ƒ»»

זצ איגר  עקיבא  ר' ּבאר ""וכן הּפס ּוק את ּתֹודהל זבח  ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

אלקים ּביׁשע ארא ּנּו ּדר וׂשם ׁשאדם"יכ ּבדנני  זה ידי ׁשעל  : ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

חסדיו רב על   יתּבר לה ' ּומהּלל ׁשּמֹודה  ּתֹודה, קר ּבן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמביא 

את הּוא  ּפֹותח   ּבכ - ÚLÈaוט ֹובֹותיו ·eL B˙B‡¯‰Ï C¯c‰ ְְֵֶַָָ«∆∆¿«¿¿∆«
,ÌÈ˜Ï‡ועֹוד יׁשּועֹות. ועֹוד יׁשּועֹות . ועֹוד לעֹוד יזּכה  ּובזה  ¡…ƒְְְְְְִֶֶָָ

ּבט ֹובתֹו, מ ּכיר  וזה לז ּולתֹו ׁשּמיטיב ּבמי 'ּכי  ּדבריו . ּבתֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָאמר 

ּבפעם, ּכפעם עּמֹו וייטיב ׁשּיחזר  ּגֹורם זה ל ֹו, ּתֹודה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹונֹותן

מ ּמּנּו. ט ֹובתֹו מ ֹונע  ׁשּזה ּגֹורם זה טֹובה  לֹו נֹותן אינֹו אם ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאבל 

עלינּו, יתּבר ה' מן  ּבט ֹובתנּו מ ּכירים אנחנּו אם כן ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּוכמֹו

אבל עּמנּו, להיטיב ה ' ׁשּיֹוסיף ּגֹורם זה  א ֹותֹו, ּומברכין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָּומ ֹודים

ּגֹורם לה ', ּולה ּלל לבר מ ּבלי חלילה  ט ֹובה ּכפּויי  אנחנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָאם

ויׁשּועתֹו נפלא ֹותיו  הראֹות יֹוסיף  ולא  מא ּתנּו הּטֹוב ה ' ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹׁשּימנע

ע כ ."ע ּמנּו' ִָ

ׁשל ּבן ה ּנֹו מא ּתנּו אחד ּכל ּכי ּתמיד  לז ּכר עלינּו ְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹלס ּכּום,

ׁשּבעֹולם, וה ּטֹוב ה ּׁשפע ּכל ׁשּבר ׁשּותֹו מפלג, עׁשיר רח ּום ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻאב

את נפּתח  ּכיצד  עלינּו. אֹותֹו להׁשּפיע ּומח ּכה ר ֹוצה רק  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָוהּוא 

ידי על ּבתֹודה ! ?יתּבר ּבׁשעריו נבֹוא  ּכיצד  הּברכה ? ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָׁשערי 

ׁשּנזּכה . רצֹון יהי  והה ֹודאה. הּטֹוב ְְְִִֶֶַַַַָָָָה ּכרת

Ó‰‚‰ועל  ‰ÙÈ ÏLÓ ÈzÚÓL Ck"ËÈÏL ‰ÙÈ ·c Èa¯ ˆ"‡: ְַ»»«¿ƒ»»»∆«ƒ…»∆¿ƒ»

ּבסדר , ה ּכל וׁשֹואל : ה ּמזמנים, ׁשלחנֹות ּבין מס ּתֹובב ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֻֻמלצר 
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ה ּכבֹוד ... ּכל הׁשיבּו: מסּים ּבׁשלחן  מזמנים מר ּצים...? ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻֻֻֻה ּנכם

נהנינּו... לא  הׁשיבּו: אחר  ּבׁשלחן מזמנים ּולעּמתם ְְְְְֱִִִֵֵֶַָָָָָֹֻֻֻֻמצּין...

ּבזה . ּכּיֹוצא  הער ֹות ועֹוד זה ... ּפרט  חסר  ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָל ּמה

לאיזה נתּבֹונן, ּבּמט ּבח , עֹודפֹות  מנֹות נ ֹותר ּו זה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָלמלצר

לא ּלּו אֹו לֹו ׁשפר ּגנּו לא ּלּו ּבאדיבּות, להּגי ׁשם יעּדיף  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻׁשלחן

ל ֹו. ׁשפרּגנּו לאּלּו ּבו ּדאי ל ֹו? ְְְְְְְִִֵֶֶַַַׁשהתּבכינּו

מנה ... וע ֹוד  מנה עֹוד  ׁשפע , מ ֹוׁשכת ְֶֶֶַַָָָָָָהה ֹודאה 

אּמֹו? עליו ׁשּמתה ּבן  מנחמים ּכיצד  ƒ∆∆≈»»»ƒ¬»¿»≈לו.

עביד ... לטב  רחמנא  ּדעביד מאן ƒ«¿»»¿«»ƒ«¿»«ּכל

'ק י ׁשיבת ּתלמיד  ,17 ּבן עלינּו,נער  לא  התי ּתם, ּתֹורה ', ֹול  ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

ה ּוא הּפטירה לאחר  חד ׁשים ּגם להתא ֹוׁשׁש. והתקּׁשה  ְְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַַָָָמא ּמֹו,

ה ּיֹום, ּבׁשעֹות ה ּמנּוח ֹות. ּבהר  לּקבר לילית על ּיה  על  ו ּתר  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלא 

ּכל את ולחקר  האחרֹונה, מחלתּה על לׂשֹוחח  מרּבה ְְְֲֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהיה

" הּבא ?ס ֹובביו  ּבע ֹולם א ּמא  עם ּכעת ּקֹורה ."מה ְִִֵֶַַָָָָָָ

ה ּביתה"- אלי אֹותֹו הרה"ּתביא ּו הּציע ÔÓÏÊג", ‰ÓÏL Èa¯ ְִִִֵַַַַָָ«ƒ¿……«¿»
Ca¯ÚÈB‡הּבח ּור ."זצ על לֹו ּכׁשּסּפר ּו ל , ∆¿»ְְִֶַַַַָ

לֹו: ואמר  ידֹו, את לּטף  לצ ּדֹו, ה ֹוׁשיבֹו זלמן ׁשלמה  ְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹר '

הּוא ," ּבר ּו הּקד ֹוׁש ׁשל  ה ּדין להנהגת ׁשּנח ׂשפים ּברגע ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָנכ ֹון ,

ּדּין ּבר ּו' לבר עלינּו ולכן להבין, מס ּגלים לא  עדין ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹֻאנּו

ה ּוא ה ּבריאה ּכל  ׁשּיס ֹוד  ל ׁשּכח לנּו אל  ּבבד , ּבד אבל ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹהאמת',

רחמים'. מלא  'ק-ל נׁשמ ֹות ּבהזּכרת א ֹומרים אנ ּו ולכן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָרחמים
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ּכל" מקֹור  ׁשל הא ּבא הרחמים, אב ה ּוא  ה ּוא ּבר ּו ְֲִֶַַַַָָָָָָהּקדֹוׁש

אין אבל  ׁשּמבינים, עד  זמן  ל ֹוקח  לפעמים ּבע ֹולם. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהרחמים

לט ֹובתנּו ע ֹוׂשה, הּוא  ּבר ּו ׁשהּקדֹוׁש מה ּכל  ּבע ֹולם. רע ְֵֶֶַַַָָָָָָָָּדבר 

המרּבים. רחמיו  מ ּכח  עֹוׂשה, ְֲִִֶַַַָֹֻה ּוא 

ּדֹואג?" א ּתה "מה  זלמן. ׁשלמה רּבי  הּגא ֹון המ ׁשי א ּמא" ְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹֹ

צר ּורה נׁשמתּה .ּומ ּמ מ ּמּני ט ֹוב יֹותר הרּבה  ּבמ ּצב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּל

הרחמים לאב י ֹותר  הרּבה  קר ֹובה  היא  הח ּיים. ."ּבצר ֹור  ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָ

ארּכֹות, ּדּקֹות ּבמ ׁש ה ּנער  עם זלמן  ׁשלמה ר ּבי י ׁשב ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻּכ

אפן את ּבפרטּות ּבפניו ותאר  ח ּמֹות ּבמ ּלים א ֹותֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹעֹודד

ּדמעֹות, זלגּו הּבח ּור עיני הרחמים. אב ּבידי העֹולם ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָהנהגת

ׁשהפטיר: ְִִֶַעד 

ׁשח ֹורה '." ּב'מרה להיֹות ס ּבה  לי אין  ,ּכ אם "הבנּתי, ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָ

לעצמ ֹו. הּבח ּור חזר קצרה  ּתקּופה  ּתֹו ְְְְְֵַַַָָָָָָואכן,
" הגרש(מּתֹו ׁשל ּבדרּכֹו הּיהּודית  הּנפׁש זצ"חכמת  אֹויערּב )"ל"ז ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָ

ימים לק ּצּור  "סגּלה" À»¿ƒ»ƒ¿לז .

הּגא ֹון על  ÏÒe¯ÈÓ·מס ּפר  ÔBÚÓL Èa¯ימים"זצ ׁשהארי ל , ְַַָָֻ«ƒƒ¿ƒ¿«ֱִִֶֶַַָ

ּכלל  ׁשּבדר ה ׁשיב ימים,  הארי ּבּמה ּכׁשּנׁשאל ט ֹובה. ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבׂשיבה

ט ֹוב? לי  ה ֹול לא  ל ּמה מעלה: ּכלּפי קׁשיֹות הר ּבה לאדם ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹֻי ׁש

מהילדים נחת לי אין  ולּמה  יׁש? ול ּׁשני  ּפרנסה לי אין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָול ּמה 

ּבעֹולם ּכאן 'ראה, ל ֹו: א ֹומר  ׁשה ' עד וכ ּו'. וכּו' ל ּׁשכן? ְְְְֵֵֵֶַַָָָָּכמ ֹו

אז למעלה ועלה ּבא ה ּתרּוצים, ּכל את להבין אפׁשר  אי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹה ּזה
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ּפעל ֹו, ּתמים 'ה ּצּור ּכי ּוביׁשר'... ּבצדק נע ׂשה  ׁשהּכל  ל ְְְְֲֳִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹאס ּביר 

עֹוׂשה . הּוא  לט ֹובה עֹוׂשה ּׁשה ' מה וכל  עול ' ואין אמ ּונה  ְְְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָק -ל 

לבית נפטר הּוא  האדם, ׁשל  ׁשאל ֹותיו סאת ּכׁשּמתמ ּלאת ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָולכן ,

הנהגת על קׁשיֹות מעֹולם הקׁשיתי לא  - אני אבל ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֹֻעֹולמ ֹו.

ּפה ... א ֹותי  הׁשאיר ה ּוא לכן ְִִִֵֵַָֹה ּבֹורא ,

ה ּמל ּבי ּבתהּלים"מבאר ה ּפס ּוק ׁשל ּבפר ּוׁשֹו י)ם Úˆa:(ל, ‰Ó ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ«∆«
EzÓ‡ „ÈbÈ‰ ,¯ÙÚ E„BÈ‰ ,˙ÁL Ï‡ Èz„¯a ÈÓ„a"ÈiÁa ‰p‰ . ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ∆»«¬¿»»¬«ƒ¬ƒ∆ƒ≈¿««

Ï·‡ ,EÏ ÁaLÓe ‰„BÓ È�‡L ‰na ÈpnÓ ˙ÏÚB˙Â Úˆa EÏ LÈ≈¿∆«¿∆∆ƒ∆ƒ«∆∆¬ƒ∆¿«≈«¿¬»
!?EÏ ‰È‰È Úˆa ‰Ó ,È˙Úe�z ˜ÒÙ‰Â È˙˜È˙La e�È‰c ,ÈÓ„a¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿∆¿≈¿»ƒ«∆«ƒ¿∆¿
È�‡L ÔÓÊ Ïk Èk !?˙ÁL Ï‡ Èz„¯a EÏ ‰È‰È Úˆa ‰Ó ÔÎÂ¿≈«∆«ƒ¿∆¿¿ƒ¿ƒ∆««ƒ»¿«∆¬ƒ
Ï·‡ ,ÂÈ˙B‡ÏÙ�Â B˙ÁbL‰Â '‰ „B·kÓ ˙eizÓ‡‰ ÚÈ„B‡ ,ÈÁ«ƒ«»¬ƒƒƒ¿¿«¿»»¿ƒ¿¿»¬»

" È˙BÓaEzÓ‡ „ÈbÈ‰"" ÔÎÏÂ !?È�pÁÂ '‰ ÚÓLÈ�ÓÈ˜‰Ï " ¿ƒ¬«ƒ¬ƒ∆¿»≈¿«¿»≈ƒ«¬ƒ≈ƒ
" ,ÈÈÏÁÓÈÏ ¯ÊÚ ‰È‰ '‰Â.EÏ ˙B„B‰Ï ÏÎe‡L " ≈»¿ƒ«¡≈…≈ƒ∆«¿¿

ּכׁשם הרעה על לברְך אדם  חּיב ≈¿«««»≈«¿«««»לח .
היאְך? - הּטֹובה על  מברְך »≈«»»≈«¿∆ׁשהּוא

ּברכ ֹות ּבמּסכת א)ה ּגמרא  "(נד, א ֹותנּו: אדםח ּימל ּמדת ב ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר  הּטֹובה, על   מבר ׁשהּוא  ּכׁשם הרעה  על   דבריםלבר) ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ה) מאד ',ו , ּובכל  נפׁש ּובכל  לבב ּבכל אלקי ה' את ְְְְְְְְְְֱֵֶֶַַָָָָָָֹֹ'ואהבּת

מאד ּבמאד  לֹו מ ֹודה הוי -  ל מ ֹודד  ׁשהּוא  ּומ ּדה  מ ּדה  ."ּבכל ְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָֹֹ

מ ּברטנּורא  עֹובדיה  רּבנּו שם )ּופר ׁש "(ברכות מ ּדֹות: ּבכל  ְְְִִֵֵֵַַַָָָָ

ּפרענּות מ ּדת ּבין ט ֹובה  מ ּדה ּבין  , ל על"הּמד ּוד ֹות ההֹודאה . ְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻ

ּדר ּגתם א ֹו ּדפן , יֹוצאת מעלה  אינ ּה ט ֹוב, מקרה  ּכעל  רע ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמקרה 
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קֹובעת ּברכ ֹות ּבמ ּסכת הּמׁשנה  צּורה . ּובעלי מעׂשה אנׁשי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשל

" מחלטת ּכח ֹובה לברiÁ·זאת מביאה"אדם והּגמרא וכ ּו'. ... ְְֶֶָֹֻ«»ְְְְְִֵַָָָָָָ

אּיֹוב . ּובספר ּבתהּלים ּפס ּוקים  וכּמה  מ ּכּמה  ס ּמּוכין  ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָלכ

ּׁשּנאמר מ ּמה הּגמרא  ׁשּמביאה  מהראיֹות אחת ּכאן ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָנביא

א) קא, אז ּמרה"(תהלים ה '  ל א ׁשירה , ּומ ׁשּפט ""חסד  חסד. ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

א ׁשירה - אם"ּומ ׁשּפט  ּובין  החסד, למ ּדת זכיתי אם ּבין  , ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּותהּלה , ׁשיר  אּׂשא  א ׁשירה. - חלילה  הּמׁשּפט, ּבמ ּדת ְְְְֱִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָנענׁשּתי

ׁשוה . ְִָָָּבמ ּדה 

קל ּכ'חסד ' האדם ּבעיני ׁשּנראים הּדברים על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאמנם,

הּצר ֹות, ה'ּמׁשּפט ', על  יֹודה ּכיצד   א לה ', לה ֹוד ֹות ְְִֵֶַַַַַַָָל ֹו

והּמכא ֹובים? ְְִִִַַַהּיּסּורים

הרמּב ּבדברי נמצא  לזאת הּגמרא"ּתׁשּובה ּדברי על ם ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

ב) לג, Ï‡":(ברכות  elÙ‡Â ,ÏÎO‰ ÈÏÚa Ïˆ‡ ÈÏÎN ¯·c‰ ‰ÊÂ¿∆«»»ƒ¿ƒ≈∆«¬≈«≈∆«¬ƒ…
Ì˙lÁ˙a ÌÈ‡¯� ÌÈa¯ ÌÈ¯·c LiL ÈÙÏ ,ÂÈÏÚ ·e˙k‰ ‰¯B‰»«»»»¿ƒ∆≈¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»»
ÏÈkNnÏ Èe‡¯ ÔÈ‡ ,Ôk ÏÚÂ .‰a¯ ‰Ú¯ Ì˙È¯Á‡Â ÌÈ·BËƒ¿«¬ƒ»»»«»¿«≈≈»««¿ƒ

tÓ ,‰ÏB„b ‰¯ˆ ÂÈÏÚ ‡B·zLk ÌÓBzL‰ÏdÙBÒ Ú„BÈ B�È‡L È� ¿ƒ¿≈¿∆»»»»»¿»ƒ¿≈∆≈≈«»
ÔÈ�Ú ÏÎa ,'eÎÂ Û‡‰Â ÒÚk‰Â ‰¯·Ú‰ ˙ÚLa elÙ‡Â ''eÎÂ¿«¬ƒƒ¿«»∆¿»¿«««¿»«¿¿»ƒ¿»

e‰„B‰Â e‰ÁaL ,e‰‡B·iL". ∆¿≈«¿≈¿≈

נראים א ׁשר  האדם, על הּבאים ר ּבים מארעֹות ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹי ׁשנם

א ּלא ׁשאינם מתּברר זמן  לאחר א ּולם ל ֹו, ּכרעה  רא ׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמ ּמּבט 

ּברּו הּקד ֹוׁש ּכי לאדם ל ֹו יתּגּלה  ּבמאחר  א ֹו ּבמקדם ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻֻט ֹובה.

ל ֹו. לט ֹובה  ורק   א מ ּתח ּלתם הענינים ּכל את ס ֹובב ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָה ּוא
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ּומכא ֹוביו צרֹותיו  ּכל  ּכי  האמ ּונה את ּבל ּבֹו מח ּדיר  ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָָָּכׁשאדם

- ּכעת זאת להבין ּבׂשכלֹו ׁשאין ּפי על אף  לט ֹובתֹו, ו ּדאי  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהם

ה א ּלּו על  ּגם ׂשאת ּביתר  לה' לה ֹודֹות ה ּוא  ."רעֹות"יכ ֹול  ְְְֵֵֶֶַַַָָָ

מל ּמדנ ּו: ׁשּפּורים המיחד  ה ּגּלּוי וגם ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֻוזה 

קלט)ה ּגמרא  "(חולין, מּנין?ׁשֹואלת: הּתֹורה מן אס ּתר  ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

הה ּוא ּבּיֹום ּפני את אסּתיר הס ּתר חזואנכי - ללּמדנּו"" ּבא ּו ל  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

הס ּתר הּוא  אס ּתר ּבמגּלת האר ּועים ּכל ׁשל ׁשרׁשם ּכי  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכאן

ׁשּום ללא  הס ּתר , ׁשל ּבדר הי ּו ׁשארע ּו המארעֹות ּכל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּפנים !

ׁשל ּבס ֹופֹו אם ה ּזה. ההס ּתר ּבתֹו וחסדים נּסים ׁשל  ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָּגּלּוי 

ּכחליה ּבנּוי מרא ׁשיתֹו היה  מארע ׁשּכל  אי ּכּלם רא ּו ְְְִֵֵֵֶָָָָָָָָָָֹֻֻּדבר 

הּכל ה'. לי ׁשּועת ׁשהביא ּו מארעֹות ׁשל  אר ּכה מ ּׁשר ׁשרת ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻאחת

לט ֹובה . ְָָָהיה

ּכלל היה ׁשּלא  ירא ּו ה ּכל  מ ׁשיח : ּכׁשּיב ֹוא  יהיה  ּגם  ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹוכ

ונפלא ֹות ט ֹובֹות חסד, ׁשל ּגּלּויים היה  ה ּכל  רק  ּגל ּות, ׁשל  ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהסּתר

על   יתּבר לה' להֹוד ֹות ׁשּנזּכה רצ ֹון  יהי לנ ּו. ה' Ïkׁשעׂשה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ»
לט ֹובתנּו... ה ּכל - ׁשּוּדאי ׁשלמה  אמ ּונה  מ ּתֹו ְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹמארעֹותינּו

לה'לט . ה ּמֹודה וזֹוכה מּגיע להם  וי ֹותר  מעל ֹות  10«¬¿≈»∆«ƒ«¿∆«∆«

היא מביאה ּומ ּוסרית ח ּיּובית ׁשהּנּה מ ּלבד  לה ', ְְִִִִִִִֶַַַָָָָָההֹודאה 

נפרט ּולה ּלן ה ּיהּודי, לאיׁש ּביֹותר הּנח ּוצ ֹות ּתֹועלּיֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָלהר ּבה

ֵֶמהן:
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וחס ּדֹו1. ט ּובֹו אהבתֹו את ח ׁש לה ', הּמֹודה  ּבה', ְְֲֵֶֶַַַַַָָאמ ּון 

הנהגתֹו ּומקּבל  מלא  אמ ּון  ּבֹו נֹותן ּכ ּומ ּתֹו אליו , ּבֹורא ֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשל

ׁשאין הּוא  ׁשּיֹודע  אחר הח ּיים, ּבאכזבֹות ּגם ּובאהבה  ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּבהבנה

ּכבֹורא ֹו. ה ּטֹוב לגֹורלֹו ְְְֵַָָחרד

.2ּובכ וחס ּדֹו, ט ּובֹו את ח ׁש לה ', הּמֹודה  ּבה ', ְְְִֶֶַַַַָָָּבּטח ֹון

צרה . ּבעת ּומבטח  מׁשען לֹו להי ֹות ּוכא ֹוהב ּכאב ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָר ֹואה 

ּבכל3. צרכיו  את ׁשּמק ּבל ח ׁש לה', הּמֹודה  ּבה ', ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָׂשמחה 

" ּתחּוׁשת ּותח ּוׁשתֹו ּכמ ּתנה, ה ּנׁשּפעהפּתעהּפעם ּפרט  ּבכל  " ְְְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָ

וכּמה ּכּמה אחת ועל  מתמיד , ּבאפן  הּנׁשּפע ואפּלּו ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹעליו ,

מז ּדּמן . ּבאפן  ְְְִִֵֶַַָֹהּנׁשּפע

ּותח ּוׁשתֹו4. מכּבד, ח ׁש לה', ה ּמֹודה עצמי, ּובּטח ֹון ְְְִִֶַַַָָָָָֻּכבֹוד 

חזק העצמי  ּובטח ֹונֹו ּכבֹוד ֹו  ּובכ ּבהֹודאתֹו, מתּכּבד ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשהּבֹורא 

ִָּובריא .

האה ּוב5. הּנפׁש אציל הּנֹו לה ', הּמֹודה לה ', ֲִִֶֶֶַַַַָָָאה ּוב

ּבמיטיבֹו. מּכיר  מהי ֹותֹו ְְְְִִִֵַלבֹורא ֹו

הּמתמיד ֹות6. טֹובֹותיו  ׁשּגם ח ׁש לה', הּמֹודה  לנס , ְְִֵֶֶַַַַַָָָרא ּוי

ׁשּמעל ּולט ֹובֹות לנס  הּוא  רא ּוי  ּולכ ּכנס , הּנן  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָוהּטבע ּיֹות

ּכנס . ּבֹו ר ֹואה  ּבּטבע ׁשּגם אחר  ְֵֶֶֶֶַַַַַַַהּטבע

לב ֹורא ֹו7. הּטֹוב ּבהּכרת ח ׁש לה', הּמֹודה  מהחטא, ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָׁשמ ּור

ל ֹו. מ ּלחטא  ּומתּבּיׁש נרּתע   ְְְֲִִִֵַַָָֹּובכ

ה8. את ּומעצים מגּדיל  לה', ה ּמֹודה מעצבּות, "ּיׁש"רח ֹוק  ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָ

ה אצל ֹו מתק ּטן  והחסר .אין"ּומ ּמילא  " ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
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.9ּכ ּתֹודה  אסיר  ח ׁש לה', הּמֹודה מתקּבלת, ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָּתפּלתֹו

א ּלא ותֹובענּות, זעף ׁשל  ּבגי ׁשה  אינן ּובּקׁשֹותיו  ּתפּלֹותיו  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּגם

הּתפּלה . לק ּבלת הּתנאי – ותחנּונים ּבּוׁשה ׁשל ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָּבגיׁשה 

את10. ּבמח ׁשבּתֹו מתמיד לה', הּמֹודה  ואהבה, ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָּדבקּות

אליו . אהבתֹו את ּומגּביר  ּבֹו, ׂשמח  ׁשה ּנֹו אחר ּבה ' ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּדבקּותֹו

ׁשאת11. ח ׁש לה ', ה ּמֹודה  ּכל ּום, מּזכ ּיֹותיו  ל ֹו מנּכים ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻאין 

ּכמ ֹו ּתֹודה, א ֹומר ּכן ׁשעל  והעבּדה ּבמּתנה , מק ּבל צרכיו  ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻּכל

ּכל ּום. מּזכ ּיֹותיו  לֹו ינּכּו ולא ּובמ ּתנה  ח ּנם ּכמקּבל  לֹו יח ׁשב ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹֻכן

מה לה' ה ּמֹודה זה נ ּצל וה ּואּגיה ּנֹום"ּולפח ֹות הח ּיים ׁשל  " ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

" ליּתח ּוׁשת ּבכינּות,"מ ּגיע  ּתל ּונֹות, לתרעֹומ ֹות, ה ּמביאה ... ְְְְְְִִִַַַַַַָָ

ותחר ּות. חמ ּדה קנאה, זעם, ְְְֲִֶַַַַַָָזעף ,

סּפּור / דּליתני..." ּכי ה ' "ארֹוממ ָך ƒ¿ƒƒƒ»ƒƒ¬מ.
טיט ּבבֹור מ ּטביעה  ƒ¿ƒ»¿ƒ««»הּצלה

מ ּמֹונסי , היׁשר  הּׁשבּוע ׁשלחננּו אל ׁשּנחת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻס ּפּור 

ּבס ּפּור א ֹותנּו לׁשּתף ׁשנא ֹותה מ ' למ ׁשּפחת ּתֹודה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּבניּו-יֹורק.

זאת מּלבד  מזהים, ּפרטים רק  ׁשּנינּו ׁשּלהם. המרּגׁש ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹההֹודיה

לפניכם: ה ּוא  והרי  ׁשה ּוא  ּכמ ֹו ה ּסּפּור  את ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַהעּתקנּו

י ֹורק . ׁשּבניּו לייק ר ֹוקלנד  ה ּצהרים. אחר  4:20 ׁשליׁשי. ְְְְְֳִִִִֶֶַַַַַָי ֹום

עם ט ּיּול  ׁשל  ּבעּצּומ ֹו מ ' מׁשּפחת לבית הּצעיר  ְְְְִִִִִֵֶַַַָָיהּודה ,
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ׁשמ ׁש לֹומד. הּוא  ּבּה היׁשיבה מ ּטעם ׁשארּגן ט ּיּול  ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻחבריו ,

ּבחבּורה ּפֹוסעים והם הּצעירים המט ּילים את ממריצה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָחמימה

הרים ויפהפה. קס ּום ה ּנֹוף  ׁשּלפניהם. ּבּמסלּול  מלּכדת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻאחת

ז ֹורמים ּתכּלים ואגּמים ּבאפק  נּׂשאים ּוצבעים ּגונים ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָֹֻּבׁשלל 

ּבקצב מתק ּדמים והם ּומר ֹומם, עּליז  רּוחם מ ּצב  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּבׁשלוה.

מפט ּפטים ה ּנערים ואחריו ּברא ׁש צֹועד  הּטּיּולים  מדרי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָֹמהיר.

זה . עם ִֶֶזה

" ""יה ּודה !- הּטֹוב. חבר ֹו אל  ׁשא ּול  ּפֹונה  על, ּתס ּתּכל  ְְֲִֵֵֶֶַַַָָ

נׁשכ ׁש קצת? ּפה ׁשּנתע ּכב א ֹומר א ּתה  מה  ּבּצד ! ּפה  ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹהאגם

הּקבּוצה ? את נּׂשיג ּכ ואחר  הרגלים, את "קצת ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָ

" לא ?- מהּקבּו"ל ּמה נפרדים והּׁשנים יהּודה נאֹות צה, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹ

.ּבכ מבחין מהּצות ׁשּמיׁשהּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹּבלא 

מכניס ההר ּפתקא ֹות, ח ֹובב ו ׁשאּול , לאגם מתקרבים ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָהם

ל ֹו וק ֹוראים ּפניו את מק ּבלים הּצֹוננים ה ּמים לתֹוכֹו. ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָרגל

מדהים. ּדבר  קֹורה ׁשנּיה ׁשל  ּבׁשבריר אז ,  א יֹותר. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָלהעמיק

וט ֹובענית. עמ ּקה  ּכבּצה ּומתּגּלה ּפיו  את ּפֹוער  ּכמ ֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻהאגם

ה ּסּכנה את קֹולט  ה ּוא עין ּכהרף  ּפנימה. ל ׁשקע מתחיל  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשאּול 

ּביה ּודה ּכח ֹו ּבכל  ּתֹופס הּוא  הרּבה  לח ׁשב ּובלי נמצא , הּוא  ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֹּבּה

ּבח ּוץ . ׁשּנֹותר ֲֵֶַַחבר ֹו

ׁשּבמ ֹונסי . מ . מ ׁשּפחת ּבבית הּצהרים אחר 4:10 ׁשליׁשי , ְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַַָי ֹום

ל ּׂשיחה . נענית .מ . הרּבנית מצלצל . ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּטלפֹון
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ה ּקהּלה . מ ּנׁשֹות אחת הּקו ְְִִַַַַַַָעל

" ""הרּבנית- ּומתח ּנן, מפציר ק ֹולּה ּכּמה, עֹוד  ע ֹורכ ֹות אנּו ְְְִִִֵַַַַָָָָָ

סעּדת-הֹודיה ּתהיה  ׁשּזֹו ּתכנּנּו הּקהּלה. לנׁשֹות מפּגׁש ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֻּדּקֹות

ּבהתראה קצת אמנם חי'. ּכל  'נׁשמת יחד  ּכּלנּו נאמר  ְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָֹֻּבּה

א ֹותנּו ּתכּבד  הרּבנית ׁשּגם לבּקׁש רצינּו אבל... ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמאחרת

הֹופכת האוירה א ּתנּו נמצאת ּכׁשהר ּבנית ותּגיע. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבנֹוכחּותּה

אחרת נראה  הּמפּגׁש וכל י ֹותר  ."לרצינית ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ

ּברצּפה העמ ּוסים, ּבּכּיֹורים מתל ּבט  מּבט מעיפה  ְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָהרּבנית

הּמׂשימ ֹות ּובדף הּכירה על ּבחציֹו ׁשּמּוכן ּבּתבׁשיל  ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֻהמלכלכת,

קצר . רגע ּתֹו ּומחליטה להּיֹום ְְְֲִִֶֶַַַָָָָׁשּתכננה 

" ּדּקֹות.- ּכּמה  ּבע ֹוד  ה ' ּבעזרת אבֹוא  מעברּבסדר, הא ּׁשה  " ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ה ּׂשיחה . את מנּתק ֹות והן נר ּגׁשֹות ּבמ ּלים מ ֹודה  ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָל ּקו 

מק ֹום אל  מ. הרּבנית נכנסת ּדּקֹות מס ּפר  ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָּכעבֹור 

קב ּוצת ּבפני חּזּוק ּדברי לׂשאת ּכהר ּגלּה ּומתחילה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהאספה 

ׁשּמּול ּה. ִֶַָָה ּנׁשים

י ֹורק ׁשּבניּו לייק ר ֹוקלנד  4:30ְְְְִֶֶַ

מן להחלץ ּומצליח  ּביהּודה א ֹוחז  ׁשא ּול  א ּדיר  ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבמאמץ

ונזרק נֹופל  יהּודה  הּפתאמית, האחיזה  ׁשּמעצמת א ּלא , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹה ּבּצה.

רג  ׁשל  ענין היה הּכל האגם. ּתֹו ּגּופֹואל אי חׁש יהּודה עים. ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

מכּסה ּכבר הּבּצה  הּזה. האים ה ּבֹולען  לתֹו אט  אט  ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹצֹונח 

מרגליו . ְֵֵֶַָחלק
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ּבאינסטינקט הּבץ. לתֹו ּומעמיק  הֹול ו ׁשֹוקע.  ה ֹול ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַֹה ּוא 

מגנט ּכמ ֹו ה ּבּצה  א הרגל , את להֹוציא  מנּסה  הּוא  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָרא ׁשֹוני

עד ּכּלֹו מכ ּסה  ּכבר  והּוא  ויֹותר י ֹותר  א ֹותֹו מ ֹוׁשכת עצמה , ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָֻֻרב

ּתֹו לגמרי. ויעלם מעט  ע ֹוד  ּודביקה. ח ּומה  ּבעּסה  ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָמתניו 

ּכל את מפעיל יהּודה הּבּצה. ׁשל ל ֹוע ּה אל  נׁשאב הּוא  ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשנּיֹות

מ ּמּנּו חזקה הּבּצה   א לצאת, נֹוא ׁש מאמץ ועֹוׂשה  ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכח ֹותיו

ויֹותר . יֹותר  א ֹותֹו ְֵֵֶֶּומ ֹוׁשכת

ה ּבּצה . ּבתֹו צ ּואר ֹו עד  ּכּלֹו ׁשקּוע ּכבר  ה ּוא  ְְִֵַַַַָָָָָֻּכעת

ּבמרחק ׁשעֹומד  ל ׁשא ּול , ואמלל נ ֹוא ׁש מ ּבט ׁשֹולח  ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֻיהּודה 

ה ֹול לא  '...א ּתה ׁשא ֹומר מתח ּנן מ ּבט  לה ּציל ֹו. יכֹול  ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹולא

לעׂשֹות ּבאפׁשר ּותֹו אין ׁשאּול ,  א נכ ֹון?...' ּפה , א ֹותי ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹלהׁשאיר

ספּור ֹות. ּבׁשנּיֹות מתרח ׁש וה ּכל  ְְְְְִִִֵַַֹּכל ּום.

להּפרד הֹול וה ּוא קר ֹוב, ס ֹופֹו ׁשּזה ּו. מבין  ְְְִִֵֵֵֶֶָָָיהּודה 

'ׁשמע ל ֹומר  צרי - היא  ּברא ׁשֹו ׁשעֹולה ה ּמח ׁשבה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹמהע ֹולם.

ּבבץ . מכּסה  ּפיו  ּגם ּכי  מבין  א זאת ל ֹומר  ר ֹוצה ה ּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֻי ׂשראל '.

" מח ׁשבּתֹו: את מכּון רק  ה ּוא  אלקינּו...לכן ה ' יׂשראל  "ׁשמע ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ

מ ֹונסי 4:28 ׁשלי ׁשי ְְִִִיֹום

" ""הרּבנית- ה ּנׁשים. אחת אליה ּפֹונה  ּכדי, ּכאן  התא ּספנּו ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

ׁשהתרח ׁש נס  על לה ' לה ֹודֹות החלטנּו חי'. ּכל  'נׁשמת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָל ֹומר 

אפּלּו אלינּו, להצטרף מענינת ּתהיה הר ּבנית האם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻעּמנּו.

ׁשּלנּו? ל ּנס  ׁשּתפה היתה  לא  "ׁשהר ּבנית ְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ
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" ""ו ּדאי- מ., הר ּבנית מ ׁשיבה  א ּתכן, לֹומר ר ֹוצה אני ְְֲִִִִֶַַַַָָָָ

הּזֹו. ּבּתפּלה לה ' להֹודֹות רֹוצה  אני וגם חי' ּכל ְְְְֲִִִַַַַַַָָָ'נׁשמת 

" מה ?- "על ַָ

" יה ּודה .- ה ּצעיר ּבני את ה ' לי  ׁשלח  ׁשנים עׂשרה ׁשׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלפני

מס ּפיק ׁשּלא  ח ֹוׁשבת ואני ׁשנים, מעט  לא  הּזה לּבן  ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹח ּכינּו

ּפתא ֹום ּבי מתע ֹורר  ה ּזה. הּמקסים הּבח ּור  על עליו , לה' ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָה ֹודיתי 

א ֹותי . חנן ׁשה' ה ּזאת ה ּמּתנה על להֹודֹות חזק  "רצ ֹון  ְִֶַַַַַָָָָָָֹ

וה ּבהבנה  מח ּיכ ֹות  "הּנׁשים ל ֹומר  מתחילה  נׁשמתּקבּוצה ְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָ

חי ּבהתר ּגׁשּות,"ּכל אחריה וכּלם ּבק ֹול  א ֹומרת הר ּבנית . ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ּובהתעֹורר ּות. ּבה ֹודיה  ְְְְְְִִָָָּבׂשמחה,

לייק ר ֹוקלנד הּצהרים אחר  4:30 ׁשליׁשי  ְְְֳִִִֶַַַַַָיֹום

נׁשאב יה ּודה  לגמרי. א ֹותֹו מכ ּסה ּכבר  ה ּטֹובענית ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָה ּבּצה

מכּסה ּכבר היא  מ ּטה. מ ּטה א ֹותֹו מ ֹוׁש מיׁשהּו ּכאּלּו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָלתֹוכּה

נׁשימתֹו. את ח ֹוסמת וכמעט  ּפיו  ְְְִִִֶֶֶֶַָאת

מּקל נֹוטל  חבר ֹו ׁשא ּול  את עינ ֹו מּזוית ר ֹואה הּוא  אז ,  ֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָא

מ ׁשֹוט זה  היה ּכּנראה ל ֹו. ּומֹוׁשיט  נס  ּבארח  ׁשם מּנח  ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשהיה 

ּופתא ֹום... ּבּמּקל  נאחז יהּודה  ּבּצד . ׁשם ׁשּנׁשּכח  ספינה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשל

על ּכמ ֹו מר ּגיׁש יהּודה הגי ֹוני , הס ּבר  ׁשּום ל ֹו ׁשאין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹּבאפן

עצּומה ּבק ּלּות ּבח ּוץ. הּוא  ו ... מ ׁשּתחרר ּגּופֹו נעֹות, ְְְְְֲִֵֵַַַַָָמדרגֹות

עּמֹו נע ׂשה חברֹו. ׁשל זרֹועֹותיו  אל  הי ׁשר  הּבּצה  מן יֹוצא  ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָה ּוא 

ּבבּצה הּׁשקּוע אדם למׁשֹות ּכדי  הּטבע . לגדר מעבר הרּבה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָנס 
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ה ּצנּום ׁשאּול  וכאן, חס ּנים. ּגברים ׁשל ׁשה  לפח ֹות ְְְְְֲִִִַָָָָָָֹֻּדרּוׁשים

מפלאה . ּבק ּלּות א ֹותֹו למ ׁשֹות ְְְְִִִַַָָֻהצליח 

הּנערים ׁשני עמדּו ׁשעבר ּו הּמפחידה  הּדרמה  מן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹמבהלים

ׁשליטה . ללא  ּבצח ֹוק ְְְְִִָָֹּופרצ ּו

ּבערב . 9:00 ׁשליׁשי. ְִִֶֶָיֹום

יֹוׁשב ה ּוא  הּטּיּול. לאחר  ויגע עיף  ּבביתֹו, ּכבר  ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָיהּודה 

את להם לס ּפר  ּומתחיל  הערב, אר ּוחת את לאכל  ה ֹוריו  ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעם

ח ֹונק ֹות ּדמעֹות הּפעם האימתני, ּבאגם ׁשם ּׁשּקרה מה  ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָּכל

ּגרֹונֹו. ְֶאת

"רגע !"- מר ּגׁשת, מחוירה, א ּמֹו מתי" קרה? זה  ּכל  מתי ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

קרה?! "ה ּכל  ַָָֹ

מעיניה: ּפֹורצֹות ּדמעֹות ל ּה, ע ֹונה  ְְְְֵֵֶֶֶָָָָּוכ ׁשּיהּודה 

הה ֹודיה !"- סע ּדת ּבזמן ׁש... ּבזמן היה  זה זה ... ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻמה ?!...

" אמרּתי  הּנׁשים!... ּכל  עם חי ' ּכל 'נׁשמת "נׁשמתאמר ּתי ְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָ

מּׁשם!... א ֹות הֹוציא ּו ה ּמלאכים ! עלי לה '... ה ּמּליםוה ֹודיתי  " ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ

מ ּגר ֹונּה. יצא ּו ְְְִִָָֹּבקׁשי

בֹור ." מ ּירדי  ח ּייתני  דּליתני ... ּכי ה'  אר ֹוממ" ְְֲִִִִִִִִִִַָָ

לה' התק ּׁשרּות  ּדרְך - ההֹודיה »¿»¿ƒ∆∆««»מא.

Èt�Òe˜אמר לּימיםל"זצ‰¯· ׂשיחֹות  ּבספר מּובאים  (והּדברים  ַָ»«ƒ¿ְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

"הּנֹוראים ) ּבאפן: העֹולם את ס ּדר  הּוא  ּברּו ה ּקד ֹוׁש וה ּנה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
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עּמֹו. להתק ּׁשר ּות ּבי ֹותר  ה ּמתאימה מיחדת ּתקּופה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּיׁשנּה

ס ּכֹות. אחרי עד  אל ּול  חד ׁש מ ּתח ּלת היא  ז ֹו ְְֱֲִִִֵֶַַַָֹֻּתק ּופה 

ּבכל ׁשּלנּו ה ּמּטרה היא ה ּוא  ּבר ּו הּקדֹוׁש עם ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָההתק ּׁשר ּות

הּזֹו. "ה ּמערכת ֲֶֶַַַ

ּבה ּמצא ֹו" ה ' חזּדרׁשּו אֹומרים - הּקדֹוׁש"" א ּלּו ּבימים ּכי ל  ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָ

יה ּודי ּכל  אל אלינּו עד  יתּבר ה ּוא  ויֹורד  מצ ּוי , ה ּוא  ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּבר ּו

עצה ה ּמל ּדוד לנּו מגּלה  ּפניו ? את נקּדם וכיצד  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָויה ּודי.

" ּבתֹודהנפלאה : ּפניו  סֹוללת"נקּדמה לה' ההֹודיה עבֹודת . ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָ

אם ּבבֹורא ֹו. נפלאה  והתקּׁשרּות התקרבּות ׁשל  ּדר ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָל ּיה ּודי

קרבה היא מהּותּה ּכל - לה' ההֹודיה  ּכי לֹומר  נּוכל לדּיק  ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָנרצה

ּבה . ְֵַּודבק ּות

ר ּׁש ס ֹוטה"ּכתב ּבמ ּסכת הּגמרא  ּדברי על עי ּבזמןב)"(מ , ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

רב אמר א ֹומרים? הם מה  העם מֹודים, א ֹומר צּבּור  ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּׁשליח 

"ל מֹודים ׁשאנחנּו על  אלקינּו ה' ל אנחנ ּו וכתב"מ ֹודים , ְְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָֹ

""ר ּׁש לי  מ ֹודים ׁשאנחנּו להי ֹותעל ּבל ּבנּו ׁשּנתּת על  - " ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ

היא ה ֹודאה ׁשענין ּבדבריו רֹואים . ל ּומ ֹודים ּב ְְְְְִִִִִִֶַָָָָּדבּוקים

ּבה '. ּדבק  ְִֵַָלהי ֹות

ׁשיר ֹות ידי ׁשעל  רּנה , ּבׁשער  ּבתפּלה ׁשערים ּבספר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכתב

ׁשם, ּכתב  וכ ּבֹו ּדבק  נעׂשה לה' מ ׁשּבח  ׁשאדם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָותׁשּבח ֹות

לעסק היתה מעֹולם א ׁשר  והּצּדיקים החסידים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּדהנהגת

ּובלי ׁשעּור  ּבלי  מאד הרּבה ותׁשּבחֹות ׁשיר ֹות ׁשל  ז ֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹּבעבֹודה

ויֹונק האדם ּדבק  ׁשּדר ּכם ּכיון  הּתׁשּבח ֹות, ּבענין וכן ... ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָער

להארי הּוא  צרי ּכן י ֹותר , ּגדֹול  ׁשהאדם ּככל החּיים, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמ ּמקֹור 
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ּבכד ה', ּבתׁשּבח ֹות ּבאלקים.יֹותר ּדבק  להיֹות נפׁשֹו להחיֹות י ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

" LB„w‰ ¯Ùqa ·˙k ‰fÓ ¯˙BÈÂCÏÓÈÏ‡ ÌÚ�È„È ÏÚ ¯LÙ‡L " ¿≈ƒ∆»««≈∆«»…«¡ƒ∆∆∆∆¿»«¿≈
˙BLwa‰ È„È ÏÚÓ Ï˜a ¯˙BÈ ‰ÚeLÈ ÏÚÙÏ Á·M‰ ˙¯ÈÓ‡¬ƒ««∆«ƒ¿…¿»≈¿«≈«¿≈««»
BLÙ� ¯M˜Ïe ˜a„Ï ÏBÎÈ Ì„‡‰ Á·M‰ ˙¯ÈÓ‡aL ÌÚh‰Â¿«««∆«¬ƒ««∆«»»»»¿«≈¿«≈«¿

" ‡¯˜p‰ ÌÏBÚÏ‰l‰z"Ê‡Â ,‚e¯Ë˜ ÌeL CiL ÔÈ‡ ÌL ¯L‡ , ¿»«ƒ¿»¿ƒ»¬∆»≈«»ƒ¿¿»
.Ì‰ÈÏÚ Lw·Ïe ÌË¯ÙÏ C¯ËˆiL ÈÏaÓ ÂÈ˙BLwa Ïk ÔÈNÚ�ונּתן «¬ƒ»«»»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»≈¿»¿»¿«≈¬≈∆ְִָ

אויר לֹו וחסר  ּבבֹור , ׁשּנמצא  לאדם מׁשל ּדר ּדבריו  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָלהבין

ה ּוא  וכ צּנֹור,  ּדר אויר ל ֹו ׁשּיׁשּפיעּו מבּקׁש הּוא  ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָלנׁשימה .

חצר אל  א ֹותֹו ולקחת א ֹותֹו לׁשחרר  מחליטים אחד  י ֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָנֹוׁשם.

ּבבית האויר  על לׁשּלם צרי 'ּכּמה ו ׁשֹואל: הּוא  מתר ּגׁש . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָה ּמל

הרי !? הּמל ּבבית 'אויר  ּכּלם. עליו  וצֹוחקים ל ֹועגים '? ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻה ּמל

מאויר נהנה מ ּמילא לארמ ֹון ׁשּנכנס  מי ּכי מאליו ! ּבר ּור ְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָזה

וצרי מה ' ּברח ּוק נמצא  ׁשאדם זמן  ּכל  וה ּנמ ׁשל , ונקי . ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָצח 

הּמצרי וקׁשה  ּגד ֹול  עסק ּבאמת זה ּו מ ּלמעלה  ׁשפע ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלהֹוריד 

אליו . להּגיע  ל ּׁשפע  ׁשּיּתנּו ּוזכ ּיֹות י ׁשר  מליצי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻהר ּבה

ׁשל לע ֹולם עצמ ֹו ּולקּׁשר לד ּבק ז ֹוכה  אדם ּכא ׁשר   ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָא

נמצא ה ּוא  זה  ידי על  - 'ּתהּלה' הּנקרא  עֹולם והֹודיה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשבח 

ׁשּום ללא  ה ּכל  לק ּבל יכֹול  ו ׁשם ה ּמלּוכה ּבארמ ֹון ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֹֹמ ּמילא 

ּומניעה . ְְִִָקטרּוג

ּבׁשבח להרּבֹות א ּלּו ּתׁשרי ימי את לנּצל  ׁשּנזּכה רצֹון ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָיהי

אליו והתקּׁשר ּותנּו ּדבקּותנּו נגּביר  ּובזאת ליֹוצרנּו, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֹּובהֹודיה 

הּׁשנה- ימ ֹות ׁשאר לכל  יּנתק  ּבל  חזק ּבקׁשר   ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָיתּבר

אמן . ּבימינּו ּבמהרה  הּׁשלמה  ל ּגא ּלה  ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָֻעד 
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סּפּור / עמ ּקה  לׂשמחה ּפׁשּוטה  התּבֹוננּות  ƒ¿¿¿»¿ƒ¿»¬À»ƒמב.

עּליזה ,  א ׁשקטה  ּבנעימה מתנּגנים ה ּתזמרת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹצלילי

מס ּתֹובביםמ ׁש המח ּתנים טּוב. ּכל  הערּוכים ּבּׁשלחנֹות ּתּלבים  ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָֻֻ

ח ּמֹות. ידים לחיצֹות ּומחליפים הר ּבים האֹורחים ּבין  ְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָנר ּגׁשים

ּבא ּולם הּצדד ּיים ה ּׁשלחנֹות ּבאחד רא ּובן לֹו ְְְְְִִֵֵַַַַָָָֻי ֹוׁשב

ּבּבנין ה ּׁשכן ׁשל הּבכ ֹור ּבנֹו ׁשל חתּנתֹו נח ּגגת הערב ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻה ּׂשמח ֹות.

ו ּדאי ּבחצים, ריקים עדין הּׁשלחנֹות עּתה לעת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻׁשּמּמּול .

מ ּבין אי ׁש מ ּכיר אינֹו רא ּובן ה ּקר ֹוב . ּבּזמן הם ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָיתמּלא ּו

ּבתקוה ּבׁשלחן, לבּדֹו לׁשבת הּוא  ּבֹוחר  ּכן  על  וא ׁשר  ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻה ּסֹועדים

עּמֹו. ל ׁשבת ויבֹוא ּו ּומ ּכריו  ׁשכניו  יּכנס ּו ה ּבא ֹות ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבּדּקֹות

לא ּולם ל ּכניסה נֹודד  ּומ ּבט ֹו ּוׂשמאל ימין רא ּובן הּוא  ְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹמ ּביט

לחברה . ל ֹו ׁשּיארח  מי אי  יזהה א ּולי ּובצּפּיה  ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבתקוה 

חט ּוף מ ּבט  ׁשּוב ׁשֹולח  ּוכ ׁשה ּוא  מס ּפר  רגעים ְְְְִִִֵֶַַָָָָע ֹוברים

נכנסת ה ֹוד אפּופת אצילית ּבדמ ּות מבחין ה ּוא  הּכניסה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָלעבר 

ׁשאין היּתכן הי ּתכן? האמנם? עיניו. את מא ּמץ רא ּובן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻלא ּולם.

מ ּצּדיקי אחד לא ּולם נכנס  מ ּמׁש זה  ּוברגע א ֹותֹו מטעֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעיניו 

זצוק ר ּביקֹוב יעקב מ ׁשה  ר ' זה ּו הרי ּבפי"הּדֹור ? המכ ּנה  ל , ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַֹֹֻ

" צּדיק"ה ּסנּדלרּכל ּבחתּנתם לארח  הּׂשמחה  ּבעלי  זכּו איככה  . ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּביראת ּבּתֹורה , ּבגא ֹונּותֹו ּבברכ ֹותיו , המפרסם ׁשּכזה  ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻעצ ּום

הּמפלגת? ּובענותנּותֹו ְְְְִֶֶַַַַָָֻהּׁשמים

ּכׁשה ּוא מ ּמׁש ׁשל  לתדהמה הֹופכת רא ּובן  ׁשל  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּפליאתֹו

ׁש הּוא .ה ּסנּדלר"ר ֹואה ׁשלחנֹו לעבר  ּדוקא  ּופֹוסע  מתקרב " ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
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ּפעימ ֹות ּומר ּגיׁש נפׁשֹו יֹודע לא  מק ֹומ ֹו, על  לרגע קֹופא  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַֹרא ּובן 

" יעקב, מ ׁשה  ּכׁשר ' מ ּואצֹות ּפח ֹות"ה ּסנּדלרלב לא  מתיּׁשב , ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ

ׁשּגד ֹול ׁשּכזֹו, ּבזכ ּות הּוא  ז ֹוכה   אי ,אי ליד ֹו! ּדוקא  יֹותר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹולא

ּומחליט מ ּיד  מתע ּׁשת רא ּובן לידֹו? י ֹוׁשב ׁשּכזה  צ ּדיק  ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָה ּדֹור ,

לנּצל מכרח הּוא  להחמיץ. אס ּור  ׁשּכזֹו ּפז  ׁשהזּדּמנּות אתר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻעל 

הּצּדיק . מ ּפי מה ּדבר  ול ׁשמע אּלּו מרֹוממים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָֹרגעים

מ ׁשה" לר ' מ ּׁשהּו ר ֹועד ּבק ֹול רא ּובן ּפֹונה  הרב, ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבבּקׁשה 

" ּכבֹודיעקב. ליד י ֹוׁשב אני ּבּה ז ֹו, הזּדּמנּות לנּצל  רֹוצה  אני  ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹ

ּבב א ּנא , "הרב. הרב לי  יּגיד  ּדברוֹורטּקׁשה, איזה קצר, " ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ

קּלה לא ּתקּופה יבֹוא ּו. לימים עּמי לקחת ׁשאּוכל חּזּוק  ְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹּתֹורה,

מהרב , ח ּזּוק  לדברי מאד  עד  אני זק ּוק ּבביתי, עּתה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׂשֹוררת

נפׁשי . "ׁשּיׁשיבּו ְִִֶַָ

עמק . ל ֹו, ח ֹודר  ּומּבט  ׂשיח ֹו ּבבן  יעקב מ ׁשה  ר' ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹמסּתּכל 

ּובמעין עצּומה ּבתמיהה ה ּוא  ׁשֹואל  ואז לרגעים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָׁשֹותק 

" ׁשּבעירתּתֹוכחה: א ּתה  היֹודע מבּקׁש? אּתה ח ּזּוק ּדבר מה? ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

ּכדי רק רּוּבלים אלפי לׁשּלם מ ּוכן ׁשהיה  יהּודי היה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָה ּולד ּתי

ּכל ּום? זה  אצל וא ּתה, א ֹותי. "לרא ֹות ְְְְְִִֶֶַָ

אינֹו ׁשּמא  א ֹותֹו, מטעֹות ׁשאזניו  מיּדענּו רא ּובן ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּבט ּוח 

את מט ׁשט ׁשת ׁשּברקע והּמּוזיקה הרב ּדברי  את נכ ֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשֹומע

" ה ּדבריםה ּנאמר ?! על לחזר רּבי  נא  ּבלחי ׁשה ."יֹואיל  מבּקׁש , ְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

ּכן" ""ּכן , ּובט ּוח . רם ּבקֹול  יעקב מ ׁשה  ר' ח ֹוזר  אמרּתי, ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

ר ּוּבלים אלפי ל ׁשּלם מ ּוכן ׁשהיה  יה ּודי  היה הּולד ּתי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּבעירת

ּכל ּום? זה  אצל וא ּתה, א ֹותי. לרא ֹות ּכי "רק ְְְְְִִִֶֶַַָ
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יד ּוע והרי לחל ּוטין . ונסער  מבל ּבל רא ּובן  היה  ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָֻּכעת

ּפׁשט ּותֹו ורע, אח  ל ּה ׁשאין ה ּמפלאה  ּבענותנּותֹו ְְְְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻה ּסנּדלר

להערצה . מ ּׂשא  היּו ה ּנאצלֹות ּומּדֹותיו  ּדבר לׁשם ְְְֱֲִֵֶַַָָָָָָָָָָֻהיתה

חזר מה, ּדבר  ל ׁשאל  רא ּובן ׁשל ּביד ֹו ס ּפק  היה ּבטרם  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹא

" יֹותר : רם ּבקֹול  והּפעם יעקב מ ׁשה  ּבעירתר ' א ּתה? הׁשֹומע ְְֲֲֲֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹ

ּכדי רק רּוּבלים אלפי לׁשּלם מ ּוכן ׁשהיה  יהּודי היה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָה ּולד ּתי

? ּבעיני הּדבר נח ׁשב לכל ּום וא ּתה, א ֹותי. "לרא ֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ראּובן , ׁשל  ּכתפֹו על  ר ּכה  יד  יעקב מ ׁשה ר ' מ ּניח  ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹואז ,

ּומס ּביר: וז ּכּות טהר  ׁשל ים ה ּמלא ֹות ה ּטֹובֹות, ּבעיניו  ּבֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹמ ּביט 

מ ּוכן" היה זה יהּודי עּור ... יה ּודי היה ה ּולד ּתי ּבעירת ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּכן,

אחר . אדם ּכל א ֹו א ֹותי, לרא ֹות ּכדי רק  ר ּוּבלים אלפי ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָל ׁשּלם

לעיניו . הא ֹור  את להׁשיב ּכדי מ ּכס ּפֹו הֹון לה ּזיל  מ ּוכן  ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָהיה

ׁשה הרא ּיה מ ּתנת ידידי, היאוא ּתה לכל ּום הּבֹורא ,  ל עניק  ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

מפלאה מצלמה על   לבֹורא ה ֹודית ּכבר  הּיֹום האם ?ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻּבעיני

ויצאת ׁשּבּׁשמים  לאבי ּתֹודה  ׁשיר ׁשר ּת ּכבר  ׁשמ ּה? ׁשרא ּיה  ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָז ֹו

ל ּדע ?ׁשּבר ׁשּות הא ֹוצר  על קֹול ֹו"ּברּקּוד  את מנמי , ְְְְְִִִֶֶַַַָָ

" ס ֹוד , ו ׂשמחה ,ּכממּתיק א ׁשר  מלאי ח ּיים לחיֹות ּברצ ֹונ אם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹ

ׁשה ּוא לכא ֹורה הּפׁשּוט ֹות ה ּמּתנֹות על לה' להֹוד ֹות ּתמיד  ְְְְִִֶַַַַַָָָֹזכר

ט ֹובֹות אינספֹור  ועל  הּבריא ּות על  הח ּיים, על  . ל ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַמעניק

ּומאּׁשר ׂשמח  רגּוע, נּנֹוח , ּתח ּוׁש ׁשּכז ֹו ה ֹודיה לאחר  ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻוחסדים.

העּתים. מצּוקֹות עם י ֹותר  ט ֹוב להתמ ֹודד  "ותּוכל ְְְְִִִִֵֵַָ

מקּוה ּבחמימ ּות, רא ּובן ׁשל יד ֹו את יעקב  מ ׁשה ר ' ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹלֹוחץ

י ֹוצא האפינית ּובענותנּותֹו ׂשיח ֹו ּבן על  רׁשם הֹותיר ּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּדבריו 
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ל ּׁשמים עיניו נֹוׂשא  ,מח ּי ראּובן  את אחריו  מ ֹותיר  הא ּולם, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻמן

" ."ּתֹודהול ֹוחׁש: ְֵָ

ׂשק עם מ ּגיע  מא ּתנּו אחד  ּכל החד ׁשה  ה ּׁשנה ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָלקראת

ּבטרם נׁשּכח , ּבל  עֹולם. ׁשל  ר ּבֹונֹו לפני א ֹותן ו ׁשֹוטח  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּקׁשֹות

ה ּׁשנה על  נֹודה  להֹודיה. זמן להקּדיׁש - ּובתחנּונים ּבבכי  ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָנפּתח 

לרגע עיננ ּו נעצם מ ּמׁש. ּבמ ּתנה ׁשּקּבלנּו החּיים על ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹׁשחלפה ,

נענּו ונענּו, ׁשעברה ּבּׁשנה ׁשהתּפּללנּו ּתפּלֹות א ֹותן ּבכל  ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָונּזכר 

ועל ּבח ּיינּו נפלאים ימים על נֹודה ּׁשּצּפינּו. למה מעבר  ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאף 

ה ּתֹודה מ ּלֹות ּתעלינה אז, א ֹו לפעל. ׁשּזכינּו יפים ְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹמעׂשים

לט ֹובה . מ ׁשאל ֹותינּו ּכל  וימּלא   יתּבר לפניו ר ּוח  ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָלנחת

ה ּמל ּבי ּבתהּלים"מפר ׁש ה ּפס ּוק  את ד)ם חס ּד"(סג, ט ֹוב ּכי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

יׁשּבח ּונ ׂשפתי  ""מח ּיים יֹותר: ט ֹוב ּבעצמ ֹו החסד  אצל ... ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָ

אמצעּיים ׁשהם רק לעצמם, ּתכלית אינם הח ּיים ּכי הח ּיים, ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמן

ׁשא ׁשּבח אפׁשר  אי  הח ּיים ׁשּבלעדי ,יׁשּבח ּונ ׂשפתי ידם ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשעל

ּכן ואם ּבּׂשפה אֹות‰Ó ‡e‰ Ì·eËÂ ÌÈiÁ‰ ˙ÈÏÎz ¯wÚL ְְִֵַָָ∆ƒ««¿ƒ««ƒ¿»«
Ô˙pL „ÒÁ‰ ÏÚ '‰Ï ˙B„B‰Ï ÏBÎiM...ÌÈiÁ e�Ï"ׁשם ועּין ∆»¿«««∆∆∆»«»«ƒְֵַָ

ה ּנפלאים. ּדבריו  ְְֲִִִַַָָָּבאריכּות

ל ׁשליח  מתיחסים ּכאׁשר נראים ּכיצד  »ƒ¿ƒ«¬∆ƒ¿«¬ƒ¿»ƒ»≈מג.
סּפּור -מ ׁשל / למׁשּלחֹו... ולא מּתנה ««ƒ«»»¿…ƒ¿«¿ƒ¬»»ה ּמעביר

ּובצניעּות ּבדחק חיּו א ׁשר  ּפׁשּוטים וא ּׁשה  ּבאי ׁש ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָֹמעׂשה

ּבמסחר , ע ֹוסק  היה  הּבעל  מרחק. ּבכפר  קטּנה  ּדיגים ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻּבבק ּתת
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אל ּברׁשּותֹו ׁשהיתה קט ּנה  ּבסירה מפליג היה  י ֹומ ֹו ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹורב

סחֹור ֹות, מיני לּתֹוׁשבים מ ֹוכר  היה ו ׁשם ה ּסמּוכ ֹות ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָהעיר ֹות

ּכמעט להם הס ּפיק לביתֹו ׁשהביא  הּכסף  ּובּדים. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָחגֹורֹות

נזקק ּו הם אֹותם הּבסיס ּיים ול ּמאכלים לחם לפת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻּבמד ּיק

ּפה והס ּכימ ּו והא ּׁשה  האיׁש ּביניהם ּדּברּו אחד , יֹום ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלמחיתם.

לנּסֹות ר ֹוצים והיּו הּזה, ה ּדֹוחק ּבמ ּצבם להם צר  ּכי ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאחד 

סחֹור ֹות ּכס ּפם ּבׁשארית ׁשּיקנה ה ּציע ה ּבעל  ּפרנסתם. ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָלהגּדיל 

ׁשל ה ּגדֹול  ּבּיריד  הּקיץ ּבתקּופת א ֹותם וימ ּכר ּומגּונֹות ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָֹֻר ּבֹות

יצטר ּכ ל ׁשם הּסמ ּוכה . הּגד ֹולה  ּבעירה ׁשּנער ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָה ּסֹוחרים

היה זה  זמן  ימים. חדׁש ׁשל לתקּופה הּבית את לעזב ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּכּמּובן

ל ּה והיחידי הע ּקרי היה  ׁשּבעל ּה ה ּפׁשּוטה, לא ּׁשה  ּכנצח  ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָנראה

הּנכֹון הּדבר זה ּכי ׁשניהם ׁשהס ּכימ ּו לאחר   א ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבע ֹולמ ּה.

ל ּה מבטיח  ּבעֹוד ֹו מאׁשּתֹו, הּבעל נפרד לע ׂשֹות, ּבי ֹותר ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָוהרא ּוי

לעת. מעת א ּגרת לּה ְְִִֵֵֵֶֶֶַָׁשּיׁשלח 

היריד לקראת מתּכֹונן והתחיל  לעירה, הּבעל ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָה ּגיע

עד ל ֹו חסרה  ונֹוכח ּותּה א ׁשּתֹו ׁשל  חסרֹונּה אמנם ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָה ּגדֹול .

ׁשל חסר ֹונ ֹו את ּבמהרה הרּגיׁשה ּכּמּובן, הא ּׁשה, ּגם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמאד .

הּימים את ספרה  ואף  ר ּבֹות  והתי ּפחה ּבכתה היא  ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָּבעלּה.

אליה . ה ּוא ׁשּיחזר  ֲֵֶֶַַָֹעד 

ּובּה החֹוף  רצ ּועת על מס ּתֹובב י ֹומ ֹו רב ׁשהיה  ְְִֵֶַַַַַַָָָֹה ּבעל ,

על ּכמעט  ּפסח  לא  - ּגבֹוהה  ּבתדיר ּות מפליגֹות ְְְְְִִִִִַַַַָָֹספינֹות

מהח ֹוף ׁשּיצאה  ספינה לאןאף ס ּפניה את ל ׁשאל ּומהר  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הם. ְִִֵַמפליגים
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" - חלב ּכּדי ּובּה ספינה  ראה  הּוא  אחד אּתםּביֹום לאן ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָ

"מפליגים? ּבהתרּגׁשּות אליהם קרא  ּבֹו" ּפלֹוני לכפר האם ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָ

א ׁשּתי? "נמצאת ְְִִִֵ

ּובּקׁש אליהם מט ּבעֹות ּכּמה למסר  מהר  ּבח ּיּוב, ל ֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּוכ ׁשענּו

זה . ּבכפר  ה ּזה ּברח ֹוב ׁשּנמצאת לאׁשּתֹו חלב ּכד ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיׁשלח ּו

סמּו החלב ּכד את ק ּבלה  הא ּׁשה ימים ּכּמה לאחר  ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָואכן,

להׁשאיר החל ּבן החליט 'ּכיצד ּבל ּבּה היא  ּתמהה ּביתּה. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלדלת

ׁשּבעלי עלי הּוא  מרחם 'ו ּדאי ּתמ ּורה?' ּכל  ללא  חלב ּכד ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹלי

ּבֹו היה  לא   א החלב. מ ּכד ל ֹוגמת ּבעֹוד ּה ּבל ּבּה ּגמרה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹעזבני'

חסר ֹונּה, את לה ׁשלים עצבֹונ ּה, את להר ּגיע ּכדי זה  ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבכד 

לבעל ּה. ּגע ּגּועיה את ְְְְֲִֶֶַַַָָּולה ׁשקיט 

ּבּדים, ּובּה ספינה הח ֹוף קו  על ּבעל ּה ראה  הּׁשני  ְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָּבּיֹום

מהר לכפרם, מ ּגיעה היא  ׁשאף ל ֹו ּכׁשהתּברר  ּוׂשמלֹות. ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבגדים

ּובד יפה ׂשמלה ׁשּיעבירּו ּובּקׁש מט ּבעֹות ּכּמה לר ֹוכלים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלתת

זה . ּבכפר  ה ּזה ּברח ֹוב ׁשּנמצאת לאׁשּתֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָט ֹוב

'ה ּבד הּבד . ואת הּׂשמלה  את הא ּׁשה  ק ּבלה  ּכׁשבּוע ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָּכעבֹור 

ׁשכנּתי 'וּדאי ח ׁשבה  היא  ּבד ּיּוק...' מתאימה  והּׂשמלה ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָיפה,

היא עּמי...' ּבעלי ׁשאין מ ּכיון ר ּוחי את לעֹודד רצתה ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָה ּתֹופרת

על ׂשמחתּה ּגברה לא  ּכעת ּגם  א הּׂשמלה, את ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹלבׁשה 

הרּבים. ְִֶַַָָּגעּגּועיה 

מׁשּבח ֹות ע ֹור  נעלי ּובּה ספינה  ה ּבעל  ראה  ׁשּלמחרת, ְְְֲֳִֵֶַַַַַָָָָָָָֻּבּיֹום

ׁשּיעבר ּו מט ּבעֹות, ּכּמה  עֹוד לר ֹוכל  נתן לכפרם, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּמּגיעה

וחדׁשֹות. יפֹות נעלים לא ׁשּתֹו ְְְְְֲֲִִִַַַָָויׁשלח ּו
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ח ׁשבה ּביתּה, ּדלת ליד  הּנעלים את הא ּׁשה  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכׁשּקּבלה 

ט ֹוב , ּכל-ּכ ּבמ ּצב נעלים ּכאן נזרקּו הכיצד 'מענין, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָּבל ּבּה

הּנעלים את  נֹועלת ּבעֹוד ּה הרהרה  היא  ׁשּלי?..' ּבּמּדה  ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּובד ּיּוק

את הׁשקיט ּו לא  הן ׁשאף  לצּין  מי ּתר והּנֹוחֹות... ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻהחד ׁשֹות

הּדֹואב . ִֵַָלּבּה

לא ׁש ׁשלח  הא ֹוהב הּבעל ויֹום י ֹום ּבכל הלאה, ּתֹווכ ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָ

ּביתּה. לפתח  עד  ׁשה ּגיעּו ּומ ּתנֹות ּתכׁשיטים ּומא ֹות ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָעׂשרֹות

ׁשהחליט עד והתעּצמ ּו ּגברּו הּׁשנים ׁשל וגעּגּועיהם הּזמן ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָעבר

לביתֹו. ולחזר מסחר ֹו את לס ּגר  ְְְְֲִִֵֶַַַַָֹֹהּבעל

ּבמ ּטתּה מּטלת א ׁשּתֹו את מצא  ּביתֹו, אל  הּבעל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכׁשחזר 

עצּוב . ּומּבטּה מּבכי נפּוח ֹות עיניה ו ׂשמחה , ח ּיּות ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָחסרת

לא הפּתעתֹו, למר ּבה  א לרוחה , עיניה נפקח ּו א ֹותֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכׁשראתה

ּבהן . היתה ְְִֶָָָָׂשמחה 

ק ֹודרים?" ּפני מ ּדּוע  ? ּׁשלֹומ מה  היקרה "א ׁשּתי  ְְְְִִִִֵַַַַַָָָ

ּבכיתי" יֹום יֹום זאת? ׁשֹואל  א ּתה ּכיצד  לי?! ּקרה ִִִֵֵַַַָָָָֹמה

אפּלּו !?א ּת מה וא ּתה?! ,ל צ ּפיתי , אלי התּגעּגעּתי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָעלי

!מּמ קּבל ּתי לא  "א ּגרת ְְִִִִֶֶַֹ

י ֹום"- יֹום .מ ּמ להסיר  יכלּתי  לא מח ׁשבּתי  היקרה. ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹֹא ׁשּתי 

ק ּבלּת לא  הן א ֹותן ?! ק ּבל ּת לא  הן מ ּתנֹות. ל ו ׁשלח ּתי ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹקניתי

הם הּתכ ׁשיטים...? ה ּנעלים, ה ּבּדים, הּׂשמלה, החלב, ּכד ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָאת

יּקירתי ... א ׁשּתי אלי מ ּמּני  נׁשלח ּו "ּכּלם  ְְְִִִִִִִִֵֶַַָָֻ

ורגע רגע ּכל  ׁשעה, ׁשעה יֹום, י ֹום אלינּו, יד ּבר  ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוהּנמ ׁשל 

אהבתֹו ּברב ר ּבֹות מ ּתנֹות אלינּו ׁשֹולח  הּוא  ּברּו ְֲֵֵֵַַַַַָָָָֹה ּקד ֹוׁש
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זה אם ה ּזה, ּבעֹולם ּכאן מק ּבלים ׁשאנּו ודבר ּדבר ּכל ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָא ֹותנּו.

לנּו ׁשּנֹותן מ ּתנֹות ה ּכל  ׁשליח , ללא א ֹו ׁשליח  ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבאמצעּות

ׁשמ ֹו. ּוברּו ה ּוא  ּבר ּו ְֵַָָהּבֹורא 

ּפעמים מתנהגים לא  אנחנּו האם עצמנ ּו: את נבּדק  ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָֹֹּבֹוא ּו

ר ּבֹות ּכה  מ ּתנֹות ׁשּמק ּבלת ממרמרת, א ּׁשה  אֹותּה ּכמֹו ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻר ּבֹות

הּגיעּו הן מהיכן להתּבֹונן מ ׂשּכילה לא   א הא ֹוהב , ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹמ ּבעל ּה

ּומ ּדּוע? ֵֶַַָאליה

ּדבר ּכל על  להתּבֹונן להתעֹורר  אנּו צריכים ּכּמה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָה ּנה

את לנּו ׁשלח  מי הּׂשמחים: לּדברים ּובפרט לנ ּו, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּקֹורה 

א ֹותנּו, ל ׂשּמח  ה ּוא ׁשרצה  ו ּדאי  זאת? ׁשלח  ה ּוא  מ ּדּוע  ְֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹה ּמּתנה ?

ההטבה . על לֹו ונֹודה  אלינּו, אהבתֹו מרב זאת ׁשעׂשה  ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹו ּדאי

ל נז ּכה להֹוד ֹותואם ונז ּכר ודבר  ּדבר  ּבכל  ּולהתּבֹונן ה ׂשּכיל  ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹ

אהבתֹו את ׂשאת ּביתר  נרּגיׁש הּמּתנֹות, לנֹותן  , יתּבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָל ֹו

יביא ּו א ּלה וכל ּבלּבנ ּו, אהבתֹו ּתגּבר  ּגם מ ּמילא  אלינּו, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהרּבה 

נפלאה . ולדבקּות ְְְְְִִִֵָָָלקרבה 

וטּפה טּפה  ּכל על  להֹודֹות  «ƒ»¿ƒ«»¿מד.

ּבארנּו, ּוכבר  לה '. ּול ׁשּבח  לה ּלל  להֹוד ֹות, אנּו ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָח ּיבים

ּבעֹולם. יעּודנּו והגׁשמת ּבריאתנּו ּתכלית הּנּה לה' ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשההֹודאה

אמ ּורה ההֹודאה ּכי  ּברא ׁשנּו, מח ׁשבה עֹוברת  אם ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאמנם

הצלחה א ֹו מ ּמצּוקה, הּצלה  ר ּבתי, יׁשּועה  לאחר ּבפינּו ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָָלהּנׂשא

ּבידינּו! ׁשּטעּות הרי  ְְֲִֵֵֶָָָנדירה ,
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הּדבר על ועת, עת ּבכל  ל ׂשאת עלינּו לה ' הה ֹודאה ְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָאת

ּכל על  להֹודֹות, עלינּו ּונׁשימה  נׁשימה ּכל  על ּביֹותר. ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָה ּפעּוט 

לׁשּבח . עלינ ּו ּופסיעה ְְְִִֵֵַַָָָּפסיעה 

היא הּׁשחר, ּבברכ ֹות מברכים ׁשאנ ּו הרא ׁשֹונה  ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָה ּברכה 

בינה" לּׂשכוי הּנֹותן הע ֹולם,  מל אלקינּו ה ', א ּתה  ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבר ּו

לילה ּובין י ֹום ּבין יׁש"להבחין  ּכ על  האם קׁשה. ולכא ֹורה . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

זה ּו האם האחר ֹות? ההֹודא ֹות ּכל  לפני  ּברא ׁשֹונה, ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָלהֹוד ֹות

" ּכבר ּכת ּכיהּודים, אדמ ֹות, עלי ּביֹותר הח ׁשּוב ׁשּלאהּדבר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּגֹוי ""ע ׂשני עּורים, ""ּפֹוקח  אס ּורים, וכּו'?מ ּתיר  " ְְֲִִִִִֵַַַָ

זצ מּסל ּבֹודקא  ה ּסּבא  פינקל , צבי נתן זאת"רּבי  ּבאר  ל , ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ּברכ ֹות ּבמ ּסכת  ה ּגמרא  ּדברי  ּפי על  נפלא  ב)ּבאפן ,(נט, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּומ ׁשיבה: ה ּגׁשם על מברכים מה e‰È„‰:"הּׁשֹואלת ·¯ ¯Ó‡ ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָ»««¿»
e�Ï z„¯B‰L ‰tËÂ ‰tË Ïk ÏÚ EÏ e�Á�‡ ÌÈ„BÓ". ƒ¬«¿¿«»ƒ»¿ƒ»∆«¿»»

על הּבאר , מ ּלּוי  על  לבר יׁש האם ו ׁשֹוקלת, ּדנה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָה ּגמרא 

לא ּכי מבארת וה ּגמרא  אחרת? ּכּמּות על  א ֹו הּׂשדה , ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹה ׁשקית

 לבר י ׁש אּלא  ה ּוא , ÌLb!כן  ÏL ˙Á‡ ‰tË ÏÚ elÙ‡ ְֵֵֵֶָָ¬ƒ«ƒ»««∆∆∆

נ  הּבארהבה  על  ּבכלל ּותֹו, ה ּגׁשם על  אינּה ההֹודאה תּבֹונן. ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

הּנּה ההֹודאה  לא , לרויה . ה ּׁשֹותה ה ּׂשדה על א ֹו ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹה ּמתמּלאת,

ז ֹו הרא ׁשֹונה, ה ּטּפה על  לנּו. ׁשה ֹורד ּת וט ּפה ט ּפה ּכל ְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָעל 

ּומהּללים, מ ֹודים אנּו ׁשּלעצמ ּה הנאה ּבּה אין  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּלכא ֹורה 

לה ' ּומהּללים מ ֹודים ׁשאנּו הּסּבה, ּגם וז ֹו ּומפארים. ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָמ ׁשּבחים

הּטֹובה ׁשהרי מ ּסלּבֹודקא . הּסּבא  ּבאר  הּׂשכוי, ׁשל ּבינת ֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעל 

מן האדם  מֹותר  ה ּדעת, היא  ל ּה ׁשּזכינּו ּביֹותר , ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָהעצּומה
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הּטֹובה היא  ּולהתחּכם, לידע ּולהבין, לח ׁשב היכלת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹה ּבהמה.

ה ּדעת עֹולם. לבֹורא  עליה לה ֹודֹות ׁשּנּתן ּביֹותר, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָה ּגדֹולה

מבּקׁשים אנּו ועליה  והּמעל ֹות, ה ּטֹובֹות ּכל  את ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָּכֹוללת

הּטּפה מהי א ּולם עׂשרה . ׁשמ ֹונה ּתפ ּלת ּבברכ ֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָלרא ׁשֹונה 

עליה ׁשּגם הרא ׁשֹונה , הּטּפה היא  א ּיה הּדעת? ׁשל  ִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהרא ׁשֹונה 

ּול ׁשּבח ? לה ֹוד ֹות אנ ּו ְְְִִֵַַָצריכים

הּיֹום ּבין  הּמבחין  ה ּתרנגֹול  אכן, ה ּׂשכוי. אצל היא  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָנמצאת

ּביֹותר הּמּועטה הּדעת ּבט ּפת הא ֹוחז ה ּוא  ה ּלילה , ְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָּובין 

" ּובבר ּכת בינהׁשּבּבריאה . ל ּׂשכוי ּכהּנֹותן על  מ ֹודים אנּו " ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

העֹולם. ְֵָָלבֹורא 

עלינּו ׁשּמּטלת הּגד ֹולה הח ֹובה את מּכאן אנּו ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻל ֹומדים

" ּביֹותר , הּקטן  ואפּלּו ּדבר  ּכל  על  לה' ּול ׁשּבח  ּכללהֹודֹות על  ְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָ

וט ּפה לנּו.ט ּפה ׁשּנֹותן " ְִִֵֶָָָ

לים, ּתהיינה הֹודיה ׁשל טּפה ועֹוד ׁש-ּטּפה רצֹון ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָויהי 

וכ ּו'." ּכּים ׁשירה  מלא  פינּו ְְִִִֵַָָָוא ּלּו

...ל להֹוד ֹות מס ּפיקים אנחנּו "אין ְְְְֲִִֵַַ

ּבדבר ֹו נהיה  ׁשהּכל «¿ƒ¿»ƒ…»∆מה.

ּבֹולט . ר ּוח  ּבקצר  ּבׁשעֹונֹו מ ּביט  ּברח ֹוב, יה ּודה  ל ֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָֹצ ֹועד

וה ּוא ספֹור  אין מּטל ֹות לפניו  להפליא, עמ ּוס  ׁשּלֹו ה ּיֹום ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָסדר

מ ּואר ׁשלט  צד עינֹו את ּדּקֹות. מסּפר  ׁשל  למנ ּוחה זק ּוק  ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָח ׁש
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ּפֹונה להּכנס , מחליט  הּוא  הרח ֹוב. ּבפּנת נחמד קפה  ּבית ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשל

ּתה . ּכֹוס  לֹו להכין ׁשּיֹואיל  מּמּנּו ּומבּקׁש האדיב הּמלצר  ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאל

הּמד ׁשא ֹות, ּבנֹוף מ ּביט  ה ּכרסא ֹות, על  מיּדענּו ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֻֻמתיּׁשב

ה ּוא טעים. אכל ׁשל ריח ֹות ּובאויר ונעים  ר ׁשטיח  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלרגליו 

רגּועה . רקע  מ ּוזיקת ּכׁשּברקע  ועׁשיר, איכ ּותי מרה ּוט  ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָנהנה 

ׁשֹותה ּוׁשלו ֹות א ּטּיֹות ּובלגימ ֹות הּתה  ּכֹוס  את הּוא  ְְִִִִֵֵֵֶֶַנֹוטל

ההנאה מרב את להפיק מתא ּמץ ׁשהּוא  ּתֹו ּתּמה, עד  ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻא ֹותּה

יֹומ ֹו. לסדר  ׁשּנכנס ּו הּנּנֹוח ֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַמה ּדּקֹות 

ּבית ּבעל אל ונפנה  קם הּוא  לׁשּתֹות יהּודה  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּכׁשּמס ּים

את לֹו ּומּגי ׁש נכ ּבד סכ ּום ל ֹו רֹוׁשם  הּלה ל ׁשּלם. ּכדי  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָה ּקפה 

ואינֹו חליפֹות הּמק ֹום ּובבעל  ּבח ׁשּבֹונית מּביט  יה ּודה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָהחׁשּבֹון.

" ּתה ,מבין : ׂשּקית מים, ה ּכל   ּבס ּתה ? ּכֹוס  רק  הזמנּתי והרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַֹ

מּדּוע?! רב?! ּכה סכּום ל ׁשּלם עלי זה על  ס ּכר . ּתֹוההוכ ּפית " ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָֹֻ

קמעה . ז ֹועף ּבקֹול ְְִֵָה ּוא 

" ּומס ּביר: ה ּמק ֹום ּבעל  מתחּי אז , אינא ֹו ה ּיקר , ידידי ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ

מה ּכל את ּגם ּכֹולל  ה ּתׁשל ּום ה ּתה. ּכֹוס  עבּור  רק ְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָמ ׁשּלם

יׁש מלצרים, י ׁש אויר, מ ּזּוג י ׁש יקרתי, רהּוט  יׁש ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּׁשּמּסביב:

ל ׁשּלם.' צרי ועֹוד  א ּלה ּכל  על  יפה.... ונֹוף  ט ֹובה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָמ ּוסיקה 

*

הּגא ֹון מסּביר היה העֹולם, ה ּוא  ּכË�lqÓ Ï‡¯NÈ Èa¯. ְִַַָָָָָָ«ƒƒ¿»≈ƒ««¿

חז ּתּקנּו לח ּנם ""לא : לבר ּבדבר ֹול  נהיה ּכֹוסׁשהּכל על " ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

נהיה העֹולם ׁשּכל  להזּכיר  עלי מּדּוע ּתה, ׁשֹותה  ּכׁשאני ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּתה .
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א ּלא זאת, אין ּבלבד? הּתה  ּכֹוס  על  מ ֹודה  איני מ ּדּוע ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּבדבר ֹו?

ה ' הּתה . לכֹוס  מ ּסביב לי  ׁשּיׁש ההנאה ּכל על לה ֹוד ֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשעלי 

עצים נפלאֹות, מלא  עֹולם ּוגבעֹות, הרים ׁשלם, ע ֹולם ְְִִִֵֵֵָָָָָָָָָּברא 

נהנה אני  הּתה  ּכֹוס  את ׁשֹותה  ּכׁשאני וי ּמים. נהר ֹות ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּופרחים,

מ ׁשלם... ענג לי ׁשּמעניקים  ּפרטים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֻמאינספֹור

ּולפאר . לׁשּבח  עֹולם, לבֹורא  ל ֹו, לה ֹודֹות עלי א ּלּו ּכל ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָעל

ּבדבר ֹו" נהיה אניׁשהּכל  ּבֹו החדר  על ּגם ה ֹודיה  ז ֹו - " ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּכ על  ׁשּנֹוׁשב, הּנעים האויר  על ּגם ׁשהיאי ֹוׁשב, הּבריאה  ל  ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

להנאתי , ְֲִַַָָָּתפא ּורה

ּתֹודתי . נתּונה א ּלּו ּכל ְְִֵַָָָועל 

ּבׂשמחה להתמּלאת  אפׁשר מים מּכֹוס ּגם «¿ƒ«ƒ∆¿»¿ƒ¿«…¿ƒ»מו .

ה ּגאֹון ה ּמּוסר  ּגא ֹון עם ׁשארע  ס ּפּור  נק ּדים העצה, ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלהבנת

¯Ë�lÒ Ï‡¯NÈ Èa¯ל ."זצוק «ƒƒ¿»≈««¿∆

זצוק יׂשראל  ר ' ׁשל  מ ּמּסעיו  לפנ ּדק"ּבאחד  ּפעם נקלע  ל  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ה ּבררה היתה  ׁשּזֹו ּכּנראה  לצמאֹונֹו, מים לׁשּתֹות מנת ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָעל 

ה ּיח ּודי , ּבּלבּוׁש מלצר  אליו נּגׁש נקלע, הּוא  ּבֹו ּבּמקֹום ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהיחידה

מים ּכֹוס  ה ׁשיב: י ׂשראל  ר' לרצֹונֹו, ׁשאל  ּובאדיבּות  ק ּדה ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָקד

ּומ ּפה ׁשלחן מ ּול נֹוח , ּבכ ּסא  הּמלצר  הֹוׁשיבֹו ּבבּקׁשה. ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻּבלבד 

ּגד ֹול חרסינה  ּכֹוס  עם יׂשראל  לר ' הּמלצר  נּגׁש עליו , ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָנק ּיה

מים ּובֹו מ ּפית, ּולצּדֹו מ ּתח ּתיו , ּתח ּתית צל ֹוחית על  ְְְְִִִִִִַַַַַָָֻמ ּנח 
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הּמים, למחיר ו ׁשאל  לׁשּתֹות, י ׂשראל ר' ּגמר  ּוטעימים. ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָצֹוננים

" הּמלצר  קֹופיק ֹותהׁשיב ה ּיֹום."2 ׁשקלים 10 ּכמ ֹו ׁשּזה נאמר  , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

מים...?! ּכֹוס  עב ּור  ק ֹופיקֹות 2 יׂשראל , ר ' ְְֲִִִֵֵֵַַָהתּפּלא 

ּכאן הּמק ֹום רּבי : ׁשמע ּובסבלנּות, ּבאדיבּות הּמלצר  ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָה ׁשיב

ׁשּבֹו ּבמקֹום מים מק ּבל א ּתה מים, ּבֹו אין  מד ּברי, אז ֹור ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָה ּוא 

יׁשיבה ּתא ּורה, הּמקֹום, ּבנין ּפנּדק , ׁשל  ׁשלמה מערכת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻעֹובדת

הּמחיר ... זה ּכן  ועל מכ ּבד, ׁשר ּות עֹובדים , ְְְְִִֵֵֶַַָָֻנֹוחה,

אספם לקח ֹו, ׁשֹומעי לתלמידיו  י ׂשראל  ר' ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָה ּגיע

אליהם: ּדבריו  היּו וכה  אליהם ּפנה ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַָָָָָֹּובהתלהבּות

ּכל ּפי האדם ּבהנהגת ח ּיים  ּדר למד ּתי ּבפנּדק ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻמ ּמלצר 

ְּבֹורא ֹו.

ּותברכ ֹו לה', הּטֹוב ה ּכרת ּתח ּוׁש מים, ׁשֹותה ְְְִֶֶַַַַַַָָָָּכׁשא ּתה 

צמא ּבּמד ּבר  מה ּל ׁשהיה  ּכאדם ּתהא  ּותח ּוׁשת ל ּב ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמעמק 

מפאר ּבפנּדק  ּפגע נפׁשֹו, את להׁשיב למים ּכלתה  נפׁשֹו ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֻלמים,

ו ׁשתה .ו ׁשם צ ֹוננים מים ל ֹו הּגי ׁשּו ְְִִִִֵַָָָ

היׁש זה, ּפנּדק  לבעל ה ּטֹובה  ה ּכרת ׁשּתהא   צרי  ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻהיא

ְֲָָלתאר ּה...?

מקֹור ֹות הר ּבה  ּובֹו ּבּיּׁשּוב, מים ׁשֹותה  ּכׁשה ּוא ּגם ְְְִִֵֶֶַַַַָָָהאדם

אלי , הּמים ׁשּיּגיעּו ה ' רצ ֹון  מ ּבלי הרי  יתּבֹונן: מים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָלהּׂשגת

ׁשהּמק ֹום  ּבכ מה ּכן ואם ּפנים, ּבׁשּום ה ּמים להּׂשיג א ּוכל  ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹלא 

ּכלּפי , הלא הּמים, לה ּׂשגת ר ּבים מק ֹורֹות ּובֹו יּׁשּוב ְְְְֲִִִַַַַַַַָֹמקֹום

רצֹונֹו ואלמלי מים, לי להביא  ּפרטי ּבאפן עּתה מתיחס  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹה ּבֹורא 
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ללא צּיה  ּבמדּבר  הּמצּוי ּכאדם ׁשאני הרי אלי הּמים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּיּגיעּו

ח ּיי את ה ּצלתֹו על  ל ּבי מעמק לברכֹו אני ח ּיב  ּכ ואם ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹמים,

ּבבעל מּפגי ׁשתֹו ׁשמם ּבמדּבר  ח ּייו  ׁשּנּצלּו ּכאדם ה ּלל ּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָּבּמים

מים, הׁשקה ּו רק  ולא  נפׁשֹו, את והחיה מים ׁשהׁשקהּו ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻּפנּדק

והמכ ּבד . הּנֹוח  ּבאפן ל ֹו הביאם ע ֹוד  ְְֱִֶֶַַַָָָָֹֻאּלא 

ּגד ֹולה ׂשמחה  האדם ׁשּיׂשמח  אפׁשר ּות  ל ׁשה ּנה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהרי 

יפחת לּמה וכי  ׁשּכן מים, ה ּוא  ׁשּׁשֹותה ּפעם ּבכל  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָועצּומה

צרי וכי מדּבר , ּבמקֹום מאׁשר הּיּׁשּוב  ּבמק ֹום הּמים  ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָער

" ׁשל  למ ּצב להּגיע מד ּברהאדם  מיםהֹול על  להֹוד ֹות  ּכדי " ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

הּלב?! ֵֵֶַֹמעמק 

עצּומה ּבׂשמחה חּייו  את חי הּמאמין , אדם  «¬«¿ƒ«∆«»¿ƒ¬»»««מז.
ּונבאר. יֹום ּבכל  סּבֹות  ≈«¿«¿ƒ¿»¿ּבע ׂשרֹות 

מ ּיד ֹו ל ֹו נֹותן ׁשּבֹורא ֹו החׁש ּכזה  ׂשמחה ּתח ּוׁשת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָהיׁש

וה ּקד ֹוׁשה...?! ְְְַָָָָהרחבה

מהרה נאה ׁשליט"מ ׁשל  ּכהן זמיר  את"ג ּבכ ׁשהסּביר א , ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹ

"הּפס ּוק יא ): כו , אלקי (דברים  ה' ל נתן  אׁשר  הּטֹוב בכל ."ו ׂשמחּת ְְְְֱֲֶֶַַַַָָָָָֹ

לנׂשיא , ה ּבחר ֹו י ֹום את ׁשחגג הּברית ארצֹות לנ ׂשיא  ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָמ ׁשל

על צֹובאים מיליֹונים סגּורים , ה ּכבי ׁשים ח ֹוגגת, ה ּמדינה  ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָּכל

א ּמּונים אחרי מתכנן החגיגה  וט ּכס  חגיגי , ּבלב ּוׁש ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻה ּמדרכֹות

הּטּכס . מערכת מ ׁשּתתפי  ּכל ׁשהתא ּמנּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָר ּבים
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ה לצעדת ּפנּויים ח ּיליםה ּכבי ׁשים צ ֹועדים  ּמתחילים, ְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָָ

ּכבֹוד רכבי מנּגנים, קבּוצה, אחר קבּוצה  ׁשֹונים, ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָּבמ ּדים

המפאר ּברכּבֹו הּנׂשיא  לנסיעת הקּדמה אּלּו וכל  ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹוכ ּיֹוצא ,

הּנׂשיא , את ּכּלם ירא ּו למען העליֹונה ּבמחציתֹו ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֻֻוהמגּלה

רג ׁשֹות. ּובסערת ּכּפים ּבמחיא ֹות ְְְְֲִִִִַַַַַָויקּבל ּוהּו

ּבכבֹוד ֹו לרא ֹות ֹו ה ּנׂשיא  לנסיעת ּבמתח  ּכּלם ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָֻממ ּתינים

ְְְִַּובתפאר ּתֹו.

מּסיעֹו ונהג ֹו המפאר , רכּבֹו על עֹולה הּנׂשיא  ּבא , זה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהּנה 

ּכּלם ּומ ּכאן, מ ּכאן אנׁשים ּבמיליֹוני הּמּוצף ּבּכבי ׁש ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָֻלא ּטֹו

הצלחה . ל ֹו ּומאחלים ל ּנׂשיא , ׁשרים ׂשמחים ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָמתרּגׁשים,

הּנׂשיא ׁשּבֹו הרכב עֹוצר  - מּנהגֹו הּנׂשיא  לב ּקׁשת ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלפתע,

מים, ּבקּבּוק  ה ּנׂשיא  ּפֹותח  ּבאנׁשים, ה ּמּוצפת הּמדרכה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָליד 

מ ּכן לאחר  ּוממ ׁשי הּצֹופים ... מן  לאחד  ונֹותנֹו ּכֹוס , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָמ ֹוזג 

נסיעתֹו. ְִֶָאת

האנׁשים מיליֹוני מּתֹו האדם זה  ׁשל  ּתח ּוׁשתֹו ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָמהי

ּבׂשיא וע ֹוד  הּנׂשיא , ׁשל מ ּיד ֹו י ׁשיר  ּבאפן מים לכ ֹוס  ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּזכה 

נׂשיא ּותֹו. ְְִִַׂשמחת

א ּלּו הרי ה ', טֹובֹות מק ּבל ּכׁשהּוא  להר ּגיׁש האדם  צרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָּכ

ּבר ּואיו ּכל על הּמׁשּגיח העֹולם מ ּבֹורא  יׁשירֹות ל ֹו ש ּבא ּו ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָט ֹובֹות

ּפרטית" צרכיהם."ּבה ׁשּגחה ּפרטי ּבכל  ׁשפעם ּכל  ּומ ּמּנּו , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

ולרא ֹות מה', ׁשּמק ּבל ּבּטֹוב האדם לח ּוׁש יכֹול  ׂשמחה  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכּמה

ּבּׁשמים ּבעצם - הּבֹורא ׁשה ּוא  ה ', אצל  וחביבּותֹו יקר ּותֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָאת
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וכ ּנאמר  לברּואיו  להיטיב ויֹורד  ּכה'ּכבֹוד ֹו מי  ה-ו ): קיג, (תהילים  ְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָ

ׁשהּוא  אף ּובארץ, ּבּׁשמים  לראֹות  הּמׁשּפילי  - לׁשבת הּמגּביהי ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹאלקינּו

חסר מה לראֹות  עצמ ֹו מׁשּפיל מקֹום מּכל מרֹומים , ּבמרֹומי  לׁשבת  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמגּביהי

לרא ֹות ּבארץ, וכּמה ּכּמה אחת  ועל לרגליו, ּכפּופים  הּמה ׁשאף - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּבּׁשמים 

להם . ּנצר מה אדם  ּבני ְְְִֵֵֶַָָָָָצרכי 

ל ׂשם ּכֹוסּכׁשאדם מ ּכל  לׂשמח יכ ֹול עּמֹו, ה ' לט ֹובֹות ּבֹו ְְְִִִִֶַָָָָָֹ

הּבֹורא  ּבגדלּות ה ּוא  מתּבֹונן ׁשּכן  מ ׁשּנה"‰Ô˙Bp"מים, לא  ואז  , ְְְִִֵֵֵֶַַַ«≈ְְֶַָֹ

ה ּדבר  ּביֹותר ."‰Ôzp"מה  ה ּקטן ו ׁשּיהיה , ַָָָ«ƒ»ְְְִֵֶֶַָָ

- מה ּנׂשיא  מים ּכֹוס  ׁשּקּבל  אדם ׁשא ֹותֹו לעצמנּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנתאר 

" ּכֹוס  לי  ל ּתן יכל  לא  ּכמֹותֹו נׂשיא  וכי  ּכּמה"ק ֹולהמתא ֹונן , ... ְְְִִִִִֵֵַָָָָֹֹ

זה?! אדם ְִֵֶָָמסּכן

ּפרנסה , ממ ֹון, לבּוׁש, הּוא  ּכׁשהּנּתן וכ ּמה ּכּמה  אחת ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָעל

ּכן ה ּטֹובה , ּתגּדל אׁשר ּככל  ׁשּכן וכ ּיֹוצא , ּבנים ז ּוּוג, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָח ּיים,

ּפרטי . ּבאפן אליו  ה ' לב ּתׂשּומת את ְְְִֵֵֶֶֶָָָֹיח ּוׁש

"וכּנאמר  טז): קמה, רצֹון(תהילים חי  לכל ּומׂשּביע יד את ,"ּפֹותח ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּורצֹונ ֹו. חפצֹו את  חי  לכל  מּגי ׁש ּבפרטּות  ּבכבֹוד ֹו, ׁשהּבֹורא ּבּפסּוק ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמפרׁש

ה '  ל נתן  א ׁשר  הּטֹוב בכל ו ׂשמח ּת ּתֹורה , ׁשאמרה ְְְְְְֲֶֶֶַַַָָָָָָָוזהּו

מ ּיׂשראל ויחיד יחיד  לכל  ּפֹונה  הּתֹורה  יחיד , ּבל ׁשֹון ,ְְְְֱִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹאלקי

" ׂשמח  ל ֹו: ט ֹובוא ֹומרת ט ֹובהּבכל  ּבכל  ׁשה ּוא , ּכל  אפּלּו - " ְְְְֲִֶֶֶַָָָָ

נתינה היא  זֹו -  אלקי ה '  ל נתן אׁשר  מ ּפני: ּומ ּדּוע? ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹוט ֹובה,

ּתּביט ּבלבד , מים ּכֹוס  זה וׁשּיהיה , אלי עֹולם מ ּבֹורא  ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָי ׁשירה

החפץ . ּבקטנּות ולא  ה ּנֹותן  ְְְְְֵֵֶַַַַֹּבגדל ּות
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ׁשּיׁש הּגּופנּיים ּבּפרטים אמ ּורים ע ּתה עד ּדברינּו ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכל 

ּכאׁשר וכּמה  ּכּמה אחת על  עז. ּובכל  עת  ּבכל  ּבהם ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹל ׂשמח 

יה ּודי , להיֹות ּוכמ ֹו ר ּוחנּיים, לערכים ׁשּזכה ּבּמה האדם ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָיתּבֹונן 

על לה ֹוד ֹות ל ֹו יׁש ּכּמה ּומצוֹות, לתֹורה זכה  ּכא ׁשר  ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָּוביֹותר 

ׁשּזֹוכה ּתֹורה ׁשעּור  ּכל על  לקּים, הּוא  ׁשּזֹוכה ּומצוה  מצוה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכל

ּבזה כן ּוכמ ֹו ׁשּלֹומד. ס ּוגיה  א ֹו הלכה ּכל  על  לׁשמע , ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹה ּוא 

" לחיֹות א ֹו לׂשמח , האדם ּביד  לּמהּבגיה ּנםה ּבחירה  ּבתח ּוׁשה  " ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָֹֹ

וכּיֹוצא , יֹותר ּומצו ֹות ּתֹורה  ּבעל  ּפלֹוני לּמה  י ֹותר , זכה ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָּפל ֹוני

חלק ֹו. ּבמ ּתנת ו ׂשמחה ּבאׁשר  לחיֹות ְְְְְְְִִֶֶַַָֹאֹו

ר ּׁש את"מפר ׁש Ïq‰"ה ּפס ּוק :י  E˙Î¯· EnÚ ÏÚ ‰ÚeLÈ‰ '‰Ï" ְִֵֶַַָָ««¿»««¿ƒ¿»∆∆»
ט) ג , :(תהילים

עּמֹו ועל  עּמֹו, ואת עבדיו  את להֹוׁשיע עליו  - היׁשּועה ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָלה'

סּלה . לֹו ּולהֹוד ֹות  לבר ְְֵֶָָָֻמ ּטל 

מּמׁשעממים חּיים הֹופכים איְך ƒ«ƒƒ¿À¬»ƒ¿≈מח.
סּפּור / ּוׂשמחים? ƒ¿À»ƒ¿≈ƒƒלמנּצלים

ׁשל ריח ֹו את עמ ּקֹות ונֹוׁשם הרח ֹוב ּבצּדי  ּפֹוסע ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָֻאני

ה ּמחסן אל חזרה ה ּסּכה  ּדפנֹות ׁשל ה ּגרירה  קֹול ֹות  ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָֻה ּסתו.

נארזים ּבהן ׂשּקיֹות ּברׁשרּוׁש מתערּבבים ּברקע, ְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָנׁשמעים

ה ֹול ּכבר  מאל ּול  הּׁשֹופר  ׁשל  ק ֹול ֹו ׁשה ּוסר ּו. ְְֱִִֵֵֶֶַַָָה ּקּׁשּוטים

לּׁשגרה '. 'חזרה א ֹומר: ּכּלֹו והרח ֹוב ְְְְֲִִֵֵַַָָָָֻּומתרחק

מכ ּתפים חידר וילדי עבֹודתם למק ֹום ׁשבים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָאנׁשים
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ל ׁשלל ּפֹוסעים , אר חרף  עֹוד מתחילים ה ּכל  ְְְְִִִִִֶַַַַָֹֹֹילק ּוטים.

הר ּוח . לקצב החגים ׁשּלכת עלי  על  ּבדר ּכם ּדֹורכים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָע ּסּוקים,

ׁשּלפני ארח  עֹוברי ׁשני  ּבין מ ׁשּפטים וקטעי ׂשיח ֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹהדי 

אזנים. ולזקף להעצר  לי ְְְְְִִִִֵֵַָָֹּגֹורמים

הא ?" ל ּׁשגרה, מ ׁשמיעחֹוזרים ּבעֹוד ֹו לחבר ֹו האחד א ֹומר  " ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

קֹולנית. ֲִָָָאנחה

ׁשּקּבלּתי"- ה ּקּבל ֹות ּכל  ואיפה אני  איפה .אי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹועֹוד 

ס ּכֹות... ׁשל  והּׂשמחה  ּכּפּור... י ֹום ואיפה  אני איפה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָֹֹֻּבאל ּול ...

הּׁשעמ ּום. ׁשל האפרּור ּיּות עם עכׁשו לזרם צרי ּכּנראה "זה ּו, ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

וח ֹוׁשבים מרּגי ׁשים ׁשא ּולי  ולכם להם להם. לענֹות ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָרציתי

ׁשנה לפני ׁשהתרחׁש האיׁשי  ס ּפּורי את לס ּפר רציתי  .ּכ ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבד ּיּוק

לס ּפר ר ֹוצה ואני  ּבל ּבי חזק  יֹוׁשב ׁשהּסּפּור  ׁשנה ּכבר  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבד ּיּוק.

לא והּבי ׁשן ה ּסגּור  אפיי  ּבׁשל  , א ּולפרסם. אֹותֹו לזעק ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹא ֹותֹו.

ז ֹו א ּולי  ח ׁשב ּתי זה , ּבעלֹון ּכׁשּנתקל ּתי הּיֹום. עד  זאת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹעׂשיתי

לפניכם. הּוא  והרי לס ּפּורי , ה ּבמה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָּתהיה 

ּותכּופים חזקים רא ׁש מ ּכאבי ס ֹובל ׁשאני  אר ּכֹות ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶָָֹֻׁשנים

יכ ֹול אמּורים ּדברים ּבּמה  ׁשּיֹודע מי רק  והֹולכים. ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָה ּבאים

ּכאב ּבזמן מ ּזה . ּכתֹוצאה  נגרמים נפׁש ועגמת סבל  ּכּמה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלהבין

י ֹום ּכלל . לתפקד  לא  אף ּולע ּתים ללמד, ּביכל ּתי אין  ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹֹֹרא ׁש

על להקּלה ּכל ׁשהי  ּתר ּופה להיֹות ׁשּמכרחה  החלטּתי ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻאחד 

ּביֹותר הּטֹוב ה ּפרֹופס ֹור מיהּו ּדבר  מביני עם ונֹועצּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָּכאבי

י ֹוצא עצמי  את מצאתי ימים מסּפר  ּכעבֹור  לי. לעזר  ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּיּוכל 
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עֹובר מר ׁשמים, ׁשל  מבּטל לא  מס ּפר  עם הּמר ּפאה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻמ ּדלת

הר ֹופא ׁשּלהבטחת ּתרּופֹות לקחת ּומתחיל  הּמרקחת ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָּבבית

ח ּיי . איכ ּות את מ ׁשמעּותית ְְְִֵֶַַַַָי ׁשּפר ּו

הּׁשּנּוי . החל  ּבד ּיּוק מתי הרגעים על להצ ּביע לי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָק ׁשה 

ׁשּגרמה מס ּברת ּבלּתי  ּתח ּוׁשה מין סחרחרת. ז ֹו היתה  ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֻּתח ּלה

התחלּתי ּכ אחר רגיל. ּׁשהייתי  מ ּמה י ֹותר  הר ּבה ליׁשן  ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלי

ׁשהחזקּתי היה הּבא  והּׁשלב א ֹותי ה ּסֹובב מ ּכל  מנּתק  ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻלהר ּגיׁש

ּבתפק ּודי ּפׁשּוטה לא  הפרעה  על ׁשהרא ּו ּדם ּבדיקֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּיד

לא רצה , הּסּבֹות מס ֹובב ׁשרק ׁשּמּסּבֹות ואכ ּתב אק ּצר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹה ּכבד .

אני אֹותן  לּתרּופֹות האיּמֹות ּתח ּוׁשֹותי ּבין קׁשר ׁשּיׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהבנּתי

התחלּתי וכל . מ ּכל הּקׁשר  את ׁשלל  והּפר ֹופס ֹור  הי ֹות ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹנֹוטל,

ּבינתים ּולברר . ּבדיק ֹות  לער ׁשֹונים , רֹופאים אצל  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹלהתר ֹוצץ

מ ּפני הּדאגֹות קׁשֹות. ּובחילֹות נֹורא  ּתאבֹון מחסר  ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹסבל ּתי

ק ׁשה . פיזית להרּגׁשה קבּועֹות לויה  ּבנֹות היּו נ ֹודע ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָהּבל ּתי

לּכֹולל   ּבּדר ּבא ֹוט ֹוּבּוס  נֹוסע עצמי  את ז ֹוכר  (אתאני ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

מאחר) קמּתי ּכי  ּבחּיי הראׁשֹונה ּבּפעם  הפסד ּתי  מהח ּלֹוןההּסעה מ ּביט  , ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַַַַַָָָָָֻ

צֹועד אבר על  ׁשהס ּתּכל ּתי ז ֹוכר  אני ו ׁשבים. העֹוברים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאל 

זר ֹועֹותיו . על  ׁשנתים ּבן  יל ּדֹון נֹוׂשא  ּכׁשה ּוא  הּמדרכה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָעל 

אדם  אי ּבכלל  להבין  יכל ּתי ולא  אי ּמה חל ׁשה  אז ְְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָֹֹֻֻהרּגׁשּתי

ּומער ּפל . ּכבד ּכּלֹו לי נראה היה העֹולם מ ּׁשה ּו. להרים ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻֻיכֹול 

ל ֹו:רציתי ולזעק  הח ּלֹון את Ú„BÈלפּתח  ‰z‡ ,C¯·‡ ,È‰ ְְְִִִִֶַַַָֹֹ≈«¿≈«»≈«
‰„Bz ‰Ê ÏÚ z¯Ó‡ ?„ÏÈ ÌÈ¯‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡L ‰Ê ˙‡ CÈ¯Ú‰Ï¿«¬ƒ∆∆∆«»»¿»ƒ∆∆»«¿»«∆»
,È�‡ ?˙‡Ê ˙BNÚÏ ÌÈÏBÎÈ Ìlk ‡lL ‰Ê ÏÚ z·LÁ ?'‰Ï«»«¿»«∆∆…À»¿ƒ«¬…¬ƒ

ÌÈ¯‰Ï ¯ÙÒ elÙ‡ ÏbÒÓ ‡Ï ,ÏLÓÏ. ¿»»…¿À»¬ƒ≈∆¿»ƒ
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והר ּגׁשּתי האכל  ּבחדר  ּכׁשהס ּתֹובבּתי צהרים ְְְְְְְְֲֳִִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹּבהפסקת

האברכים ּבעׂשרֹות הס ּתּכלּתי  להקיא, ורצֹון איּמה ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֻּבחילה

רמקֹול ל ֹוקח  הייתי מתּבּיׁש, ׁשהייתי לא  אם ל ּבם. את ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּסעדּו

לכם ׁשּיׁש זה  על  ּתֹודה  אמר ּתם א ּתם, הי, אזנם: לתֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוצֹועק 

ּפה נמצא  אבל יֹודעים, אינכם לאכל ? רצֹון  לכם ׁשּיׁש ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹּתאבֹון?

ּתּגיד ּו להקיא . לֹו ּגֹורם  אכל  ׁשל  מראה  ׁשרק  אדם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּביניכם

האּלה . הּפׁשּוטים ה ּדברים על  ּתֹודה  ְְִִֵֶַַַָָָָּתֹודה .

העצמה . ּבמלא  ה ּזֹו הּמח ׁשבה  ּבי ה ּכתה  לראׁשֹונה , ְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָֹאז 

ּומּובן טבעי ּפׁשּוט , לנּו נראה ה ּכל  לה ֹוד ֹות. יֹודעים ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹאינּנּו

לאכל . יכלת ׁשּיׁש ּומ ּובן ּכח  ׁשּיׁש מ ּובן ׁשּבריאים, מ ּובן ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹמאליו .

הפסד איזה הבנּתי  ה ּלל ּו ה ּמפלא ֹות ה ּמּתנֹות מ ּמּני ּכׁשּנּטל ּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻרק

עינים להרים להֹוד ֹות... לדעת ולא ה ּׁשנים ּכל  ּפה  לחיֹות ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹזה

ּתֹודה . - וללח ׁש ְְִִַַָָֹלּׁשמים

להאיר ט ֹוב ׁשליח  ׁשהיה  לר ֹופא  ה ּגעּתי עלי ּגבר  ּכי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבחס ּדֹו

ל ּטל , לי הֹורה ׁשה ּפרֹופס ֹור הּתר ּופה את ּכׁשראה עיני. ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאת

לגמרי . ּבריא  ׁשאני לי ּובּׂשר הא ׁשּפה  לפח  א ֹותּה ׁשאזרק ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאמר 

אט חזרּתי  ה ּתרּופה  את לקחת הפסקּתי  מאז ׁשבּוע  ּתֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָואכן 

קּבל ּו החד ׁשים הח ּיים ח ּיים. לאֹותם לא  לא , אבל  לחּיים. ְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָֹֹאט 

להֹוד ֹות ּפׁשּוט  התחל ּתי ּכּמה. ּפי ועמּקה חזקה מ ׁשמעּות ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֻּבעיני

א ֹומר הייתי לאכל, ורצֹון ּתאבֹון ּכׁשהר ּגׁשּתי  ּדבר . ּכל  ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעל 

הּזֹו. הּמפלאה היכלת על  ׂשמחה  מרב רֹוקד וכמעט  לה' ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֻּתֹודה

ח ׁש הייתי ל ּכֹולל  ונמרץ רענן ּופֹוסע ּבּבקר קם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכׁשהייתי 

לּבֹורא . עצּומה ואהבה קץ אין ְֲֲֵֵֵַַַָָָה ֹודית
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אין ׁשעמ ּום? אפר ּור ּיּות? ׁשגרה ? עכ ׁשו . זאת ּבכל  ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹנז ּכרּתי 

הּזה ׁשגרתי  לא ה ּמאד  החרף את נּצל ּו ּתׁשּכח ּו. אל  ּכזה. ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּדבר 

על הּפׁשּוט, ה ּיֹומיֹום על  לה ֹוד ֹות י ֹודע ּכׁשאדם להֹוד ֹות. ְְְְְֵֵֶַַַַַָָָּכדי 

להּגיע יכ ֹול  הּוא  האיברים, ּבריא ּות ועל  ׁשגרתּיים ְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָענינים

עם א ּמיץ  לק ׁשר  א ֹותֹו ׁשּתֹוביל  ּכ ּכל  עמ ּקה  הֹודיה ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻלתח ּוׁשת

את ו ׁשל ֹום חס  מא ּתנּו יּקח ׁשה' לח ּכֹות צר אין  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבֹוראֹו.

לׂשאת להעצר, לב. לׂשים עכׁשו ּכבר  אפׁשר הא ּלּו. ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָה ּמּתנ ֹות

ׁשל רּבֹונֹו ּתֹודה , ׁשּבּׁשמים: לאבינּו ולֹומר  ה ּׁשמים אל ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָמ ּבט 

הּכח על ּתֹודה ה ּתאבֹון, על  ּתֹודה  הּבריא ּות, על  ּתֹודה  ְִֵַַַַַַַָָָָָֹעֹולם.

הּכל . על ְַַָֹותֹודה

החרף לנ ּו יהפ הּיֹום, ּכל  לאר ּכא ּלּו הֹודיה טפט ּופי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹעם

והֹודיה התרּגׁשּות ׂשמחה , מלא  לחרף לטֹובה  עלינּו ה ּבא   ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֹהאר

עֹולם. לבֹורא  ְֲִִֵָאמ ּתית

נס על ּכמ ֹו טבע על לה ֹוד ֹות  ≈»¿»∆»¿מט.

ÌÏwÓ ‡aq‰" ּבספר ֹו ּומ ּוסר, סא)"(ח ,"חכמה  מאמר ,ב  ««»ƒ∆∆ְְְִָָָ

ּבחנ ּכה קבעּו מ ּדּוע  הּבית-יֹוסף, ׁשל  היד ּועה קׁשיתֹו את ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻמביא 

ׁשּכן ימים, ז ' רק היה הּנס  הרי  ּולהּלל, להֹודֹות ימים ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשמֹונה 

טבעי? ּבאפן  ׁשּידלק  ּכדי ׁשמן מס ּפיק  היה הרא ׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבּיֹום

" ׁשם , אינֹוּובאר  ׁשּבעֹולם, ּבנהג מרּגל  ׁשהאדם ׁשּבדבר ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

ּכן ּׁשאין מה עֹולם, ׁשל  מל ּכֹו מ ּזה מ ּכיר ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמתּפעל 

ז ' וד ֹולק  אחד  יֹום לדלק  ׁשּיכ ֹול ׁשמן חד ׁש: ּדבר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹּכׁשר ֹואה 
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וידלק ל ּׁשמן  ׁשאמר 'מי ויּכיר ה ּבׂשר , עיני ּכן ּגם יתּפעל  ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹימים,

וידלק ' לחמץ יאמר עה ּוא כה ּכיא)"(תענית היטב, מ ּכיר  ואז  ְְְִִִֵֵֶַַַָֹֹֹ

ׁשאמר הּוא  ּברּו מק ֹום ׁשל  ּבׁשליחּותֹו הּוא  אחד  ליֹום ְְִִֶֶֶַַָָָָּגם

ׁשּנתּגּלה הרא ׁשֹון, ּבּיֹום ּגם  לבר ּתּקנּו זה ועל  וידלק, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹל ּׁשמן

ה ּנס ידי על ּכ אחר  ּכל  ה ּואלעין  נס  הרא ׁשֹון ּבּיֹום ּגם ּכי , ְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ

ּבּיֹוםוגֹו'. חנּכה  נר  להדליק  ׁשהּתּקנה  ּבדבריו, מבאר ּכל ֹומר , " ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ

על אף  הראׁשֹון, ּבּיֹום ׁשּדלקה הּמנֹורה ּכנגד היא  ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָהרא ׁשֹון ,

ה ּנס , מ ּצד  ולא  הּטבע מ ּצד  ה ּׁשמן ּדלק הרא ׁשֹון ׁשּבּיֹום ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹּפי 

לֹומר , ּכדי  הראׁשֹון , הּיֹום ּכנגד  ּגם להדליק ּתּקנּו מק ֹום ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָמ ּכל

,יתּבר ה' ּבה ׁשּגחת הּוא  אף  ה ּטבע ּבהנהגת הּקֹורה ּדבר ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָׁשּכל 

נס . ּבבחינת ה ּוא  ְְִִֵַַוגם

הרמּב ּכתב ּכבר  הא ּלּו ה ּדברים ּכעין ּבס ֹוף"ּובאמת ן ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשמ ֹות ּבא , טז)ּפר ׁשת ÌÈÓÒ¯ÙÓ‰Â":(יג  ÌÈÏB„b‰ ÌÈqp‰ ÔÓe ְַָָֹƒ«ƒƒ«¿ƒ¿«¿À¿»ƒ
ÔÈ‡L ,dlk ‰¯Bz‰ „BÒÈ Ì‰L ÌÈ¯zÒp‰ ÌÈqpa ‰„BÓ Ì„‡»»∆«ƒƒ«ƒ¿»ƒ∆≈¿«»À»∆≈
e�È¯·c ÏÎa ÔÈÓ‡pL „Ú e�a¯ ‰LÓ ˙¯B˙a ˜ÏÁ Ì„‡Ï¿»»≈∆¿«…∆«≈«∆«¬ƒ¿»¿»≈
ÔÈa ÌÏBÚ ÏL B‚‰�Óe Ú·Ë Ì‰a ÔÈ‡ ÌÈq� ÌlkL e�È¯˜Óeƒ¿≈∆À»ƒƒ≈»∆∆«ƒ¿»∆»≈

„ÈÁÈa ÔÈa ÌÈa¯a". ¿«ƒ≈¿»ƒ

חז קבעּו ּבחינת"ּומ ּדּוע היא  ּגם ה ּטבע  ׁשהנהגת להּכיר  ל ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַַָָ

הּמֹועדים? מ ּבׁשאר י ֹותר  ּבחנּכה  ּדוקא  עליה  ּולהֹוד ֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻנס 

ׁשליט ּכהן ּדוד  הרב ""ּכֹותב ּבספר ֹו החנ ּכהא  ׁשהרי"ימי , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻ

הרמּב ּדברי מ ֹודה"לפי אדם והמפרסמים הּגד ֹולים  ה ּנּסים מן ן ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

ה ּגלּויים ה ּנּסים מ ּתֹו ּבחנּכה והרי וכ ּו', הּנס ּתרים ְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַַַָָֻּבּנּסים

הּקדֹוׁש הׁשּגחת את י ׂשראל  רא ּו ימים, ׁשבעה הּנר ֹות  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּדלקּו
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ה ּוא הרא ׁשֹון ה ּיֹום ׁשּגם ורא ּו הּטבע, ּבהנהגת ּגם ה ּוא  ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָּבר ּו

וכ ּו'. נס  ְְִִֵַּבבחינת

הּקדֹוׁש נּסי ּולגּלֹות להֹודיע ענינּה ׁשּכל  חנּכה, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻולכן 

הראּוי הּזמן ּגם הּוא  הּׁשמן , ּפ ּבנס  ׁשּנתּגּלּו ה ּוא  ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָּבר ּו

על ּגם ה ּוא  ּברּו לה ּקד ֹוׁש לה ֹוד ֹות ללמד  י ׁש ּבֹו ְְְֲִֵֶַַַָָֹא ׁשר 

ּבעֹולם. הּטבע ְֶַַַַָָָהנהגת

ּבּתפּלה: יֹום ּכל  אנּו א ֹומרים לח ּיינּו: ה ּדברים את ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָונׁשלי

"'eÎÂ e�nÚ ÌBÈ ÏÎaL EÈq� ÏÚ ,'eÎÂ CÏ e�Á�‡ ÌÈ„BÓ"וא ֹומר ƒ¬«¿»¿«ƒ∆∆¿»ƒ»¿ְֵ

זצ פינקל  ""הרב ּבספרֹו מ ּוסרל כח)"נתיבֹות האדם(ע על  ּכי  , ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ

ּובעת א ֹוכל , ה ּוא  ּוׂשלו מן ּכי אֹוכל ׁשהּוא  ּבעת ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָלהר ּגיׁש

הּטבע ׁשּבּמד ּבר, הּסלע מן מים הּוא  ׁשֹותה ּכי ׁשֹותה  ְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשהּוא 

נס . ה ּוא  ֵַּגם

ׁשעֹוׂשה ּובּנפלאֹות ּבּנּסים להתּבֹונן  ּתמיד  ׁשּנז ּכה  רצֹון ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָיהי

ח ּיינּו מהל ּכל  ּכ לח ּוׁש ׁשּנז ּכה עת, ּבכל  יתּבר ה' ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעּמנּו

ּומּתֹו נּסים, ה ּכל  א ּלא  הּטבע  ּבדר אינֹו והּלילה ה ּיֹום ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבמ ׁש

עֹוׂשה ּׁשע ׂשה, מה  ּכל  על לי ֹוצרנּו והֹודיה ׁשבח  נגּדיל  ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכ

עּמנּו. ְֲִֶַָויע ׂשה

ונּסים. ּברכה ׁשפע להמׁשכת  הּנדר ׁשת  ּתמימּות  ƒ«ƒ¿∆∆¿«¿»«∆«¿»»¿ƒƒ¿נ .

ׁשמים. ּבדרכי  ּולהתּבֹונן להבין  נלמד זה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבקטע

ׁשפעֹו מ ֹוריד ה ּוא  ּברּו ה ּקד ֹוׁש ׁשאין לדעת  י ׁש ְִִִֵֵֵֶַַַָָָרא ׁשית 

" ּבתֹורת לאדם ׁשלאדםּובר ּכתֹו ּכלים הּוא  מכין אם-ּכן א ּלא  " ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
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ּבלי ּוברכה  ׁשפע  ׁשּמקּבלים אדם ּבני יׁש אכן  ּכל ֹומר  ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאמ ּונה,

ּבתֹורת ה ּמה מקּבלים זאת א ּולם ּבקרּבם, אמ ּונה ְְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּיׁש

ּבהם"ּבהמ ֹות" ׁשּיׁשּתּמׁשּו לעֹולם וקּיּום צר ּבהם ׁשּיׁש לפי  , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

צרכיו האדם לקּבל  א ּולם ּומצו ֹות. ּתֹורה  לק ּיּום ה ' ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָעֹובדי

" ּכליםאדםּבתֹורת יכין ּכאׁשר זה ּו הּבריאה - ּתכלית  ׁשה ּוא " ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

וזה ל ֹו. ׁשּיע ׂשּו נּסים  לצר הּוא  ּכא ׁשר  ּובפרט  אמ ּונה, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשל

חנינא לר ּבי ׁשּדלק ּוכמ ֹו החמץ יּדלק אדם לכל  לא  ׁשּכן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּפׁשּוט ,

אמּונה ל ֹו היה ּדֹוסא  ּבן חנינא  ׁשר ּבי לפי א ּולם ּדֹוסא , ְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָּבן 

" ּבאמרֹו: ׁשוין  ול ּבֹו ּופיו וטבעית ל ּׁשמןּפׁשּוטה  ׁשאמר  מי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָ

וידלק לחמץ יאמר לאנׁשים"וידלק וא ּלּו החמץ, לֹו ּדלק לכן , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ

לנּו נע ׂשה לא  חזקים ּכה  אמ ּונה ׁשל ּכלים לנּו ׁשאין  ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכמ ֹונּו

ּכמ ֹותֹו. ְִִנּסים

ּבעבּדֹות ונמחיׁשם ׁשמים ּדרכי על ועינינ ּו ל ּבנּו נׂשים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָֻּובכן

יֹום. הּיֹום ֵַַח ּיי

00,000 ׁשל  לסכּום וזקּוק  לחֹובֹות נקלע ד ֹולר ,אדם 1 ְְְְִִֶָָָָָ

ּומחליטים ּבּקׁשתֹו א ּׁשרה  הּׁשמים מן ואכן לה', הּוא  ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻמתּפּלל

אמנם לבּטלּה], ׁשּקׁשה ּגזרה  נגזר לפעמים [ׁשּכן ל ֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלעזר

לח ּסל לנס - זה ׁשּיז ּכה  ּכדי  הּׁשמים מן מ ּמּנּו ׁשּדֹור ׁשים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָה ּתנאי 

והכיצד אמּונה, ׁשל ּכלים ּכראּוי ׁשּיכין ּדוקא   ּבכ הּוא  ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָח ֹובֹו-

ה ּוא ּבר ּו הּקדֹוׁש מזמין ּפלאית ה ׁשּגחה ּבדר הּדבר ? ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָנעׂשה

מהּסכ ּום ּבלבד  עׂשירית ׁשה ּוא  ּדֹולר  10,000  ס זה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָלאדם

מכריע , ּבמבחן אדם ע ֹומד  ואז ח ֹובֹו, לס ּלּוק זה לאדם ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָה ּדר ּוׁש

ּביׁשּועת ויגיל  י ׂשמח  מיׁשּועתֹו ע ׂשירית ל ֹו ּכׁשּיּגיע אם ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָוהּוא :
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ה ' ׁשה ּנה עינים לפקח  ה ּׁשמים מן ל ֹו ׁשּמא ֹותתים ויבין ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹה '

" יאמר : וכה  צרתֹו, ּבעת ל ֹו לענֹות עניתניאּתֹו ּכי ה'  אֹוד ְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹֹ

לי ׁשּועה לי  ׁשּכן"ו ּתהי  לעזרתי, הּמּוׁשטת  יד את אני  רֹואה , ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

עֹונה ׁשה ּנ לרא ֹות לּבי  אני נֹותן ּובו ּדאי זה , לסכּום צּפיתי ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַוכי

וח ֹובי ... צרתי לגמר  יעזרני  ּבזה ׁשעזרני ּומי  צרתי, ּבעת ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹא ֹותי

ל ּברכה הּכלי היא  האמ ּונה ׁשּכן  וׁשפע, נּסים  ה ּוא   ממ ׁשי  ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבכ

ח ֹובֹו. ׁשּיס ּלק  עד  עליו ְְֶֶַַַָָֻֻׁשּיׁשּפע

לא -ל ּתֹודה  י ׁשיב: ,ּבח ֹוב ּנעׂשה  מה  חבריו  ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָּוכ ׁשּיׁשאלּוהּו

יהא וכן וכּיֹוצא, יס ּפר  ּכי יאמן לא  ונפלאֹות, נּסים אני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻר ֹואה 

וההׁשּגחה הּנס  את עצמ ֹו על ה ּוא   ממ ׁשי  ּבכ ׁשוין, לּבֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָּפיו

ּבּכלים ּכאמּור  מתנית ׁשהיתה  א ּלא  הּׁשמים. מן  ל ֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻׁשאּׁשרה 

ּבאמ ּונתֹו.  לכ ְֱִֶֶָָָׁשּיכין

וימ ׁשי חמ ּוצֹות, ּבפנים זה  סכ ּום יק ּבל  ּבאם ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָא ּולם

מהּסכ ּום, ּבעׂשירית אעׂשה מה ויח ׁשב, צער ֹו על  ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלהתא ֹונן

ּוכ ׁשּיׁשאל ּוה ּו ע ּמהם? יהא  ּומה חלקים ט ' עֹוד  לפני ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹוהלא 

ׁשל ּבע ּצּומּה אני  עדין יענה, ,ּבח ֹוב ּנעׂשה מה  ְְְֲֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָחבריו 

ולא זה , ׁשל  ּבלבבֹו יגֹון ורק הי ׁשּועה... מ ּמּני רח ֹוקה  ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹּבעיה...

לֹו: ּומא ֹותתת ל ֹו מ ּוׁשטת  ה' יד   היא יתּבֹונן ולא  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַֹי ּביט 

מקרה ורק  א יראה  ולא ...להֹוׁשיע לקראת ּבא  אני ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹה ּנה

ה ּׁשפע את עצר  הּנס , את עצר   ּבכ מיׁשּועתֹו, ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבע ׂשירית

אליו . מ ּלירד  ְְִֵֵֵַָָָוהּברכה

א ּׁשרה הּׁשמים מן ואכן  ּבבריא ּותֹו, ה ּלֹוקה  אדם כן  ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּוכמ ֹו

ּכלים יכין ּבאם מתנית ז ֹו י ׁשּועה א ּולם להבראתֹו, ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֻּבּקׁשתֹו



ּבתֹודה150 «¿»חי

והטבה ׁשּפּור  ל ֹו ׁשֹולחים הּׁשמים? מן ע ֹוׂשים מה  אמ ּונה, ְֱֲִִִִִֶַַַָָָָָׁשל

לא -ל ּתֹודה יאמר : אם מכריע, ּבמבחן ה ּנהּו ועּתה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָֹּבּבריא ּות,

הּׁשמים מן  איתּות אני ר ֹואה צרתי... ּבעת א ֹותי  העֹונה ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָעליֹון

יׁשלים הּוא  זה  ּבׁשּפּור  ׁשעזר  ּומי לקראתי... ּבא  ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּבֹורא 

אם אמנם לֹו, ׁשא ּׁשרה  והרפּואה ה ּנס  ממ ׁשי ּבכ ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻלרּפאתי ...

ּבפנים יׁשיב ? ּׁשלֹומ מה ּוכׁשּיׁשאל ּוהּו ול ּבֹו, ּפניו  ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָיעּות 

עֹומדת... ּבמק ֹומ ּה ּבעּקרּה וה ּבעיה  ּבצרתי אני עדין  ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָחמ ּוצֹות,

רח ֹוק זה עדין א ּולם ׁשּפּור... ׁשּיׁש הר ֹופאים א ֹומרים ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָאכן

קנה): קיט , (תהלים הּפסּוק  נתּכּון ּכ על  [וא ּולי ְְְִֵֵַַַַַָָָמהי ׁשּועה ...

י ׁשּועה" מר ׁשעים יׁשּועתן"רח ֹוק את ר ֹואים ּתמיד  ׁשהר ׁשעים , ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָ

י ׁשּועתן- ׁשּקר ֹובה  להם מא ֹותתים ה ּׁשמים ׁשּמן  ואף  ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָרח ֹוקה,

עליה ּומתא ֹוננים הריקה ה ּכֹוס  חצי את ּתמיד  ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָר ֹואים

ה ']. ּביׁשּועת ה ּמלאה  ּכֹוס  מחצי עיניהם ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָּומעלימים

ס ּיע ּתא ר ֹואה  א ּולם ּפרנסה, ּבק ׁשיי  ה ּנמצא  אדם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָוכן

צרכיו הּבֹורא לֹו ממציא  ּומ ּׁשם מ ּפה לעֹולם  והיא ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹּדׁשמ ּיא 

ויׁשּבח ה' ּבנּסי יתּבֹונן אם אזי, ּפלאית, ה ׁשּגחה  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבדר

הּנּסים יתמיד ּו  ּבכ עליו , הׁשּגחתֹו ועל יׁשּועֹותיו  על ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָל ּבֹורא 

על ויתא ֹונן ּפניו  יחמיץ ּבאם א ּולם עליו, להּׁשפע  ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָוהּׁשפע

ה ּוא וח ֹות מפסיק  ּבכ ה ', להׁשּגחת לב לׂשים מ ּבלי  ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָמ ּצבֹו

אמ ּונתֹו ּכלי את והרס  ׁשבר  ׁשּכן  מ ּלירד, הּׁשפע את ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלעצמ ֹו

ה ּׁשפע . ְִִֶַַָמ ּלהכיל 
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מה הּוא הּׁשמן ּפְך מציאת על החׁשמֹונאים »∆∆»»»ƒ«¿ƒ«¿»»»«¿ּבהֹודאת
הּימים לכל הּנס  ƒ¿ƒ«≈¿»«»ƒ∆ּׁשהמׁשיְך

קׁש לבאּור  נבֹוא  ּבתח ּלתּובזה  ׁשהק ׁשינּו יֹוסף  ה ּבית ית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

ֲַַָהּמאמר .

את  לחנ ּבאּו הּיונים את נצחֹונם לאחר  ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹהח ׁשמ ֹונאים

ׁשהּיונים לפי להדלקה טהֹור  ׁשמן  ׁשאין וראּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבית-הּמק ּדׁש

ׁשּכיון ּבּמדרׁש ּומ ּובא  ה ּׁשמנים, ּכל  את ט ּמא ּו ּתח ּלה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּבכ ּונה

ּבׁשמן להדליק ה ּזכּיה להם ׁשאין על  ּובכ ּו י ׁשבּו זאת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשרא ּו

" ׁשּכן טמא  ּבׁשמן  להדליק  להם ׁשהּתר  ואף  טמאהטהֹור, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ

ּבצּבּור לה ׁשּתּמׁשה ּתרה  היה  מ ּתר טמא  הּצּבּור  ּכל  ּכא ׁשר - " ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻֻ

הּקדֹוׁש ּוכ ׁשראה ,ּכ על  הצטער ּו מק ֹום מ ּכל טמא - ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבׁשמן

ׁשּכדי ּכאמ ּור  א ּולם נס , להם  לע ׂשֹות רצה חפצם הּוא  ְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבר ּו

הּבֹורא , עׂשה מה ּכרא ּוי, לאמ ּונה זקּוקים לנס  רא ּויים ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיהי ּו

לעיל וכאמּור  ּבלבד , אחד ליֹום ׁשמן ּפ ּומצא ּו עיניהם  ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאיר

את לבּדק ּכדי ה ּבעיה  ּכל  את ּפֹותר  לא  ה ּוא  ּבר ּו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשהּקד ֹוׁש

ׁשמן ּפ הח ׁשמ ֹונאים ּוכ ׁשּמצא ּו לנס, הּוא  רא ּוי  אם ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהאדם

ׁשהּנה רא ּו ׁשּכן מאד , ּגדֹולה ׂשמחה  ׂשמח ּו אחד  ליֹום ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹטהֹור 

טהֹור ּבׁשמן להֹוׁשיעם ׁשּברצֹונֹו להם ּומא ֹותת א ּתם ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָה '

ּבידם י ׁש ּכבר  ּוכא ּלּו למאד ּגד ֹולה  ׂשמחה וׂשמח ּו ְְְְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָֹלהדלקה,

ּבעֹוד רק  טהֹור ׁשמן  ליּצר  יכלּו לא  ׁשּכן ימים, הח ' לכל  ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשמן 

להם ימציא  ה ּיֹום ׁשמן  להם ׁשהמציא  ׁשּמי והאמינ ּו ימים, ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָח '

חלקית, ׂשמחה ולא  ׁשלמה ׂשמחה  זה ּבׁשמן וׂשמחּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹמחר ,

ימים. לח ' והּנס  הּׁשפע  להמ ׁשי זכ ּו  ְְְְְִִֵֶַַַַָָָּובכ
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היא הרא ׁשֹון ּבּיֹום הּׁשמן ּפ ּבמציאת ׁשּׂשמחתם ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָולהיֹות

הּיֹום ּגם נכלל  ימים- לח ' ה ּנס  הׁשּפעת את להם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהמ ׁשיכה 

ה ּנס . ּתֹוצא ֹות ׁשּמּמּנּו אחר  ּבּנס , ְִִֵֵֶֶַַַַָהראׁשֹון

ּבלבבם, ואֹומרים אחרת נֹוהגים הח ׁשמ ֹונאים הי ּו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָוא ּלּו

והי ּו ּבלבד , אחד  ליֹום א ּלא  ּבֹו ׁשאין  זה ׁשמן  לנּו ּיּתן  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמה

לּבם אל  נֹותנים היּו ולא  ה ּימים, יתר על  ּובדאגה ּבצער  ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹעדין 

אּתם ׁשה ּוא להם מא ֹותת יתּבר ה' ׁשהּנה  הּזה הא ֹות ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאת

ולא והּׁשפע  הּנס  את עֹוצרים  ּבכ הי ּו טהֹור, ּבׁשמן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלהֹוׁשיעם

ל ּנס . ִֵַז ֹוכים

הּמה מאמינים ׁשּכא ׁשר  ויח ּודן, יׂשראל  עם ׁשל ס ֹודן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוזהּו

נּסים ממ ׁשיכים א ּתם ׁשה' ּכ על לּבם ונֹותנים ה', ְְְִִִִִִִִֶַַַָָָּבי ׁשּועת

יג ֹון ּומכניסים הּמה, ּדֹואגים ּכא ׁשר  וא ּלּו טֹובֹות, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָוהׁשּפעֹות

וה ּנס . ה ּׁשפע עֹוצרים ּבלבבם ְְְְִִֵֶַַַָָָָּודאגה 

לע ׂשֹות מפליא ¬»ƒ¿»נא.

ּדל ּתֹות ּבהן הּקצּובֹות ה ּדּקֹות מ ּלכת. עמד ּכמֹו ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָה ּׁשעֹון

א ֹו ר ּבֹות ׁשע ֹות ּכמ ֹו להם נראּו מ ּלפניהם נסּגר ּו ה ּנּתּוח  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָחדרי 

אר ּכים. ימים ּכמ ֹו ְֲִִַָֻאף 

ועם הּגד ֹולה מ ׁשּפח ּתֹו עם יֹוסף, א ּתם יׁשב מ ּזמן לא   ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹא

ה ּבסעּדת הא ֹורחים, ּברכ ֹות"ּכל  ּכהרּגל ֹו"ּׁשבע יׁשב יֹוסף  . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

ׁשלל א ֹותֹו ׁשעּטרּו והחגיגי, המכ ּבד ה ּגדֹול  ה ּׁשלחן ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹֻֻּברא ׁש

לּׁשלחן . והצטרפּו ה ּגׁשּו ס ּוגים מ ּמגון ּדגים ּומעדּנים. ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַָָָֻֻמטעּמים
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הּגפן ... ענבי הּקֹולחת, לּׁשירה והצטרף  ּבמקֹומ ֹו התר ּוח  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָי ֹוסף 

הּגפן ... קרה .ּבענבי  זה  ואז  " ְְְִֵֶֶֶַָָָ

י ׁשּכח לא  וּדאי ׁשהס ּתּכל  מי   א ּבפניו , הּביט ּו ּכּלם  ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻלא 

הכחיל ּו התּכּוצּו, התקּדר ּו, י ֹוסף  ׁשל  ּפניו המצמרר . הּמחזה  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָאת

א ּדירה ּבעצמה  להּׁשמע הח ּלּו ּכבדים ׁשע ּולים האדימ ּו. ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָואחר

ּבאחת. ׁשהפסקה הרמה ה ּׁשירה  על  ׁשּגבר ּו ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָֻעד 

" נחנק !- "הּוא  הּצלה !" נׁשמעּוהּצילּו! מבהל ֹות קריא ֹות " ְְְְְִִִֶַַָָָָֹ

לעזרה נרּתם מּיד קטן רכב ּבעל ׁשהיה  הּנֹוכחים, אחד  ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּבאויר .

" ּבידֹו: א ֹותֹו הח ֹוליםולקח  לבית א ֹותֹו ּוׁשנים"נ ּקח  הא ּׁשה . ְְְְִִִִֵַַַַָָָָ

ל ּנסיעה . והצטרפּו ּבבהלה  אחריהם רצּו ה ּגדֹולים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמהילדים

הר ֹופא ׁשם לט ּפּול -נמרץ, מ ּיד ה ּגיעּו הח ֹולים  ְְְִִִִִִֵֵַָָָָּבבית

" חמ ּור : ּבט ֹון  קבע ּבדחיפּות.הממ ּין  נּתּוח  לבּצע ח ּיבים ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָ

מס ּכן מ ּלב ּצעֹו לה ּמנע א ּביֹותר , הּוא  מס ּכן  ׁשּמּטבעֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻֻנּתּוח 

ּכּמה . "ּפי  ִַָ

אחד אף מ ׁשּתקת. ּבדממה ההמּתנה  ּבחדר  הם ח ּכּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָוכעת

ע את עצם  לא  מ ּמקֹומ ֹו.מהם זז  לא  ואף  יניו, ְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

לעברם. והתק ּדם יצא  והרֹופא  נפּתחה, הּנּתּוח  חדר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּדלת

ּובצ ּפּיה ּבדריכ ּות והתקרבּו הּתה ּלים ספרי  את הּניח ּו ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶַָָהם

ּבפיו . מה ְְִִַַֹל ׁשמע

ּבׁשל ֹום."- עבר  מר ּגיע .ה ּכל  ּבחּיּו לעברם ח ּי הרֹופא  " ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

"צרי עֹוד  ּכּמּובן  מהּגּוף . הּוסרה  העצם הר ּדמה , עבר ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָה ּוא 

ּבמ ּתנה . א ּבא  ק ּבל ּתם מאח ֹורינּו. הּסּכנה  אבל "התא ֹוׁשׁשּות ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
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את מ ּלא ּו ע ּזים הֹודיה רגׁשי לרוחה . נׁשמּו הּמׁשּפחה  ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבני 

רקמ ּו ּכבר הם לה'? יֹודּו ּכיצד  לר ֹופא ? יֹודּו ּכיצד  ְְִֵֵֵֵַַַָָָָל ּבם.

ּכדי ּבביתם ׁשּיערכּו הּגד ֹולה  ההֹודיה סעּדת את ְְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻּבמח ׁשבּתם

העצּום. ה ּנס על  רב  ּבקהל לה ' ּולהֹודֹות ְְְֵֵֶַַַַָָָלרֹומם

*

ּבכל לאדם קֹורה למעׂשה  ּבקצרה, ּכאן המתאר  ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹהח ּזי ֹון

אׁשר ה ּפסלת יֹוצאת היתה א ּלּולא  ּפעמים! ּכּמה ויֹום ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹי ֹום

להתקּים. אפׁשר אי אחת ׁשעה אפּלּו - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּבגּופנּו

לבד להתנּקֹות ּכח  עם הּגּוף  את  ּבנה ה ּוא ּבר ּו ְְְִִֶַַַַַָָָָֹה ּקד ֹוׁש

- והחלמה  נ ּתּוח  הר ּדמה, לא ּבא ׁשּפּוז,  צר ּבלי ּכאבים, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבלי

לעׂשֹות. מפליא  ּומאד  ּבׂשר, כל הרֹופא  הּוא  מעּלה ' 'רֹופא  ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻאכן

אמ ּורים ׁשהיּו והרֹוממ ּות הה ֹודיה רגׁשי  ׁשּכל  הּוא  הראּוי ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָּומן

ּבתֹו ּומפּכים מבצ ּבצים יהיּו ּכּלם ההֹודיה , ּבסע ּדת ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֻֻלהּכלל

יצר '. 'א ׁשר ְֲִֶַַָּברּכת

" הּספר : מּתֹו רעיֹון על  לבבמב ּסס  ּובט ּוב "ּבׂשמחה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֻ

הּזהר ּבת ּקּוני עמ ּובא  נא דף כא  BbÓ":ב)"(תיקון  ÔÈ˜ÏÒ Ï‡¯NÈ ְִֵַַָֹƒ¿»≈»¿ƒƒ
‡�eb�a ‡˙eÏb"ה ׁשם מּדבׁש"ּומפר ׁש יעל ּו"ּמתֹוק יׂשראל ּבני  : »»¿ƒ»ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ

נּגּונים ידי על  הם העל ּיֹות ּכל  ּכי ּבנּגּון, הּגל ּות מן  ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָויצא ּו

ותׁשּבח ֹות. ְְְִִָוׁשיר ֹות
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להֹודֹות ׁשּזכינּו על להֹודֹות ¿ƒ«∆»¿נב.

ר ּׁש ס ֹוטה "ּכתב ּבמּסכת עי  ּבזמןא)"(מ' ה ּגמרא , ּדברי על  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

רב , אמר  אֹומרים, הם מה  העם מ ֹודים, א ֹומר צּבּור  ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּׁשליח 

"ל מ ֹודים ׁשאנחנּו על  ל אנחנּו ר ּׁשמ ֹודים וכתב """ עלי, ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָ

ל מ ֹודים ּב"ׁשאנחנּו ּדבּוקים להי ֹות ּבל ּבנּו ׁשּנתּת על , ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ

ע  ל ""ּומ ֹודים ּבספר ּפר ׁש וכן לעּתיםכ . הּפס ּוקּבינה את " ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

ד) סג , יׁשּבח ּונ"(תהילים  ׂשפתי  מח ּיים חס ּד ט ֹוב ׁשהחסד"ּכי , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָ

"יׁשּבח ּונ מהחסד"ׁשּׂשפתי ּגד ֹול הּוא  לׁשּבח ֹו, לנּו ׁשהרׁשה , ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ח ּיים. לנּו ִֶַַָָׁשּנתן

ל ֹו ׁשּנּתנה  זה על  ּגם לה' להֹוד ֹות האדם על  ּכן , ְְִִֵֶֶַַַַָָָָאם

לה ' לה ֹוד ֹות עליו לבֹורא ֹו. ּול ׁשּבח  להֹוד ֹות והיכלת ְְְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָֹהאפ ׁשר ּות

להּלל ל ׁשּבח , לעמד הּוא  יכ ֹול  ׁשּירצה  עת ׁשּבכל  ּכ ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעל 

הּוא . ּבר ּו לה ּקד ֹוׁש ְְַָָּולהֹוד ֹות

ׁשל הּנפלאים ּבדבריו ÙBÒ¯ּוראה  Ì˙Á‰ עה משה ת ,"(תורת  ְְְִִִֵֶַָָָ«¬«≈
נשא), הּנׁשמההפטרת  ּכל ּפעמים ׁשּתי  ּׁשאֹומרים מה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּבאר 

הּנׁשמה ּכל  אֹומרים ׁשאנּו מ ּׁשּום ּדזה ּו וגֹו', הלל ּוי-ּה י-ּה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּתה ּלל 

הּוא  ּבר ּו להּקד ֹוׁש Ïl‰Ï.ּתה ּלל ‡e‰ ÏBÎiL ‡Ùeb ‰Ê ÏÚּובאר ְְֵַַָָ«∆»∆»¿«≈ֵֵ

" לׁשֹונ ֹו: וזה  א ֹותֹוּבזה  וכֹופלים וג ֹו', י-ּה ּתהּלל  הּנׁשמה  ּכל  ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

ּבּנׁשימה ׁשהחינּו ה' ּתה ּלל  נׁשימה  ּכל  על  ּכי  ּפעמים, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּתי

ּונׁשימה נׁשימה  ּכל ׁשעל  ׁשּזּכני על  מה ּלל ֹו, אני מה  ועל ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹה ּזאת,

לי ול ּמה הּנׁשימה, על אה ּלל  ל ּמה  ּכן ל ּולא  ּכי  מהּלל, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָאני

נׁשימה ּכל על מה ּלל אני אבל  וריק , להבל והח ּיּות ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָה ּנׁשימה 

ה ּנׁשימה על  להּלל ּבּה עכׁשּזּכני  ל ."" ְְִִִֵֶַַַַָָ
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ּכדי היא  הח ּיים מ ּטרת עּקר  ׁשּכל  ללמד , נּתן ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹמ ּכאן

להֹוד ֹות אדם ׁשּצרי וכן ה ּוא, ּבר ּו להּקד ֹוׁש ּולהּלל  ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָלהֹוד ֹות

ל יכ ֹול  ׁשהּוא  ּגּופא  זה  על  רגע  הּוא ,ּבכל  ּבר ּו לה ּקד ֹוׁש ה ֹוד ֹות ְְְֶֶֶַַַָָָָָ

הּזֹו. האפׁשרּות את ה' לנּו נֹותן וט ּובֹו חס ּדֹו ׁשּברב ּכ ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָֹעל 

ׁשּנזּכה . רצֹון ְְִִֶֶָיהי

ולפנים לפני נכנס ההֹודאה ּבבר ּכת לה' הּבא ƒ¿««»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»«»נג .

‡·¯‰Ìּכתב  ˙k¯a‰רצז)"(תשנ א "ט מלכ ּותא: ּדהּנה  ַָ«ƒ¿««¿»»ְְִֵַָ

ּכׁשּבא ּדארעא , ּובמלכ ּותא  ּדרקיעא . מלכ ּותא ּכעין  ְְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּדארעא

אצל ּל מה  א ֹותֹו ׁשֹואלים ה ּמל ּפני לראֹות ּומבּקׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאדם

ׁשּידאג   מה ּמל לבּקׁש ּובא  ּפרנסה  ל ֹו ׁשאין א ֹומר אם , ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָה ּמל

הממ ּנה ל ּׂשר  ׁשּיפנה  א ֹותֹו ׁשֹולחים להתּפרנס, לעבֹודה  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֻל ֹו

לר ֹופא וזק ּוק ח ֹולה ה ּוא  ואם העבֹודה, על  הּמל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָמ ּטעם

 א ּבזה. וכּיֹוצא  הּבריא ּות לׂשר א ֹותֹו ׁשֹולחים ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּיר ּפאה ּו

ל ֹו להֹודֹות ּכדי ה ּמל ּפני  לרא ֹות ׁשרֹוצה  וא ֹומר אדם ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכׁשּבא 

א ּלא ממ ּנה, ל ׁשּום א ֹותֹו ׁשֹולחים אין הּמל ּוכה , הנהגת ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻעל 

ּולהֹוד ֹות  הּמל אל לבֹוא  ׁשּיּוכל  ה ּמל ׁשער  לפניו ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּפֹותחים

ּבפני ּדבר  ּכל  על ׁשֹונים ממּנים יׁש ּדרקיעא  ּבמלכ ּותא  ּכן  ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָֻל ֹו.

ÏÓb�e,עצמֹו, ¯L‡ ·Bh‰ Ïk ÏÚ C¯a˙È '‰Ï ˙B„B‰Ï ‡a‰ Ï·‡ ְַ¬»«»¿«ƒ¿»««»«¬∆¿»»
¯B‡a ˙B‡¯Ï ÌÈ�ÙÏÂ È�ÙÏ Ò�Î�Â CÏn‰ ¯ÚL ˙‡ BÏ ÌÈÁ˙Bt¿ƒ∆«««∆∆¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ¿¿

...Ïl‰Ïe ˙B„B‰Ï ÌÈiÁ CÏÓ È�t" ¿≈∆∆«ƒ¿¿«≈

הכניס ּוה ּו ּכבר ּכא ׁשר  ההֹודאה , לאחר  ׁשאכן לה ֹוסיף ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָיׁש
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לפני עֹומד ּבעֹודֹו ּבּקׁשֹותיו לבּקׁש יּוכל  ולפנים, לפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָלזה

יֹותר הר ּבה יהיה  מ ׁשאל ֹותיו  למ ּלּוי ה ּסּכּוי ּובהחלט  , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָה ּמל

והבן . לה ֹוד ֹות, יקּדים לא  א ּלּו ְְְֲִִֵֵֶַָֹמאׁשר

לה ' ּבהֹודאתֹו ל ׂשמח  אדם  צרי ּכּמה א ּלא  ּבלבד , ז ֹו ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹולא 

אף ונעלה  מ ׁשּבח  רצּוי, ה ּוא  ּבר ּו לה ּקד ֹוׁש ׁשהמ ׁשּבח ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֻלפי

ה ּמדר ׁש ׁשא ֹומר  ּכפי הּמלאכים , מ ּׁשירת משלייֹותר  (ילקוט ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ

"א)"תתקנ חנינא ,: ּבר ' חמא  רב אמר  ,' מל הדרת עם ְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָֹּברב

ה ּוא . ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש ׁשל  ׁשבח ֹו ‡ÈÙÏלהּגיד BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ ְְִִֶַַָָ««ƒ∆≈«¿≈
e‰ez¯LiL ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ ÏL ˙Bzk ˙B··¯ ‡Ba¯Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆«¿¬≈«»≈∆¿»¿

,Ï‡¯NÈ ÏL ÌÁ·La ‡l‡ ‰ˆB¯ B�È‡ ,e�eÁaLÈÂּברב' ׁשּנאמר : ƒ«¿≈∆∆»¿ƒ¿»∆ƒ¿»≈ְֱֶֶַֹ

וגֹו'. ' מל הדרת הּמדר ׁש)"עם ּדברי ּבאריכּות ׁשם .(ועּין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּתׁשּובה  ּבׁשערי יֹונה ר ּבנ ּו יב)ּכתב ד "(שער הה ֹודאה: ּבענין וכן ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָ

נאמר  הּטֹובה BË·על  ÈÎ EÓL ‰e˜‡Â ˙ÈNÚ Èk ÌÏBÚÏ E„B‡' ֱֶַַַָ¿¿»ƒ»ƒ»«¬«∆ƒ¿ƒ
'EÈ„ÈÒÁ יא)�‚„ נב  ׁשעׂשית(תהילים  ה ּטֹובה  על  א ֹוד ּפר ּוׁש, . ∆∆¬ƒ∆ְִֵֶַַָָָ

.טֹובֹותי להתמדת אקּוה זה ּובעבּור  "עּמדי, ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָ

ּביׁשּועת ֹו ונׂשמחה נגילה «ƒ»¿ƒ¿¿»ƒ«נד.

ּכּפֹות ּבין  חפּון רא ׁשֹו ּבביתֹו, יה ּודה מתהּל ּומתּוח  ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹנסער 

ּביתֹו. אל  ׁשּבאה החד ׁשה ּבּצרה  מהרהר  והּוא  ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָידיו

היתה ּפרנסתֹו מנּוח ֹות. מי על ח ּייו  התנהל ּו חדׁש לפני  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹעד

א ֹותֹו ׁשּמּלא ּו ט ֹובים ילדים וכן  ל ֹו היתה נאה  מ ׂשרה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָּברוח ,

ונחת. א ׁשר   ְֶַַַֹא
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הּגל ּגל . עליו  התהּפ ּבהיר  לא  מאד  אחד  ׁשּבי ֹום ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹא ּלא,

ח ֹובֹות עם עבֹודתֹו מ ּמקֹום מפּטר  עצמ ֹו את מצא ְְְֲִִֶַָָָָֻה ּוא 

לה ּׂשיג  נּסה  הּוא  ּומ ּׁשם מ ּפה  ּכתפיו . על  ר ֹובצים ְְְִִִִִִִֵַַַָָָֹא ּדירים

לחלּוטין . מרֹוקן ה ּוא ּכעת א והמחאֹות, ּכספים ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָהלוא ֹות,

אזל . ׁשּבידֹו ְֶֶֶַַָָהּכסף

ל ֹו מבהיר ׁשּבביתֹו הּמט ּבח  אר ֹונֹות על  מהיר  ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמ ּבט 

ּבסיס ּיים מז ֹון  מ ּוצרי וגם ׁשּבמעט ּבמעט  מסּתּפקת ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָׁשאׁשּתֹו

אינ  ּבביתֹו.ּכבר  ׁשּיתארח ּו מאליו  מ ּובן ֹו ְְְְִֵֵֵֵֶָָָָ

ּומנּסה הּׁשלחן ליד יה ּודה מתיּׁשב עליו ּפז ּורה ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻּכׁשּדעּתֹו

לט ּפּול ֹו... ּומח ּכֹות ׁשם ׁשּנח ֹות ּדאר  מּמעטפֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹלהתע ּלם

עבּור ל ּמּוד  ל ׂשכר ּבּקׁשֹות מים, ח ׁשּבֹונֹות ח ׁשמל, ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָח ׁשּבֹונֹות

ואחרים. ּכא ּלה  ועֹוד  ְְֲִִֵֵֶַַָָהילדים

לבלּתי הפ וה ּוא  הּמּצב את החמיר  רק ׁשעבר  יֹום ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָּכל 

לחלּוטין . ְֲִִַָנס ּבל 

למעילים זק ּוקים הילדים ענק . ּבצעדי מתקרב ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהחרף 

זאת? ּכל  יׁשּלם מ ּנין - והּוא  הֹולם ּולבּגּוד ְְְִִִִֵֵַַַָֹח ּמים

ּבל ּבֹו. ּבֹו מפעמת אחת ְְְִִֶֶַַַָּתקוה 

הרח ֹוקה . ּבאמריקה ל ּים, מעבר  ׁשּגר עׁשיר  ּדֹוד ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָליה ּודה

ׁשמ ֹו. על  רׁשּומים ר ּבים ּונכסים  הֹון ה ּוא ממּלח  עסקים ְְְְֲִִִִִַַָָָֻאיׁש

ׁשּתֹו וּדאי ה ּקׁשה . למ ּצב ֹו מ ּודע ׁשּדֹוד ֹו העני יה ּודה  ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָי ֹודע

נא ֹות. סּיּוע  הּוא  י ׁשלח  יֹומים ְִִִַַַָי ֹום
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ּדֹוד ֹו. ׁשל  מ ּצּדֹו ׂשֹוררת אר ּכה  ּוׁשתיקה  חלף  רב זמן ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻא ּולם

מא ּומה ! לרפ ּואה , עידּוד  א ּגרת לא  אף  ס ּיּוע, ׁשֹולח  לא  ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹהּוא 

ּומנּכר , קר  ּדֹוד  על קׁשֹות, ּבתח ּוׁשֹות ה ֹול העני  ְְְִִֵֶַַָָָָֻיהּודה 

ה ּוא מריר ּותֹו את יח ֹון . לא  ונער  לזקן ּפנים י ּׂשא  לא  ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹא ׁשר 

את ּבמח ׁשבֹותיו מ ׁשּתף ה ּוא  ּבדר ּכֹו. הּנקרה ּכל  ּבפני ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשֹופ

ּברח ֹוב הּׁשכנים ּכל  יֹותר  מאחר  ּובׁשלב ילדיו את ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֻא ׁשּתֹו,

לעזר מ ּוכן ׁשאינֹו מאמריקה  ה ּלב חסר ה ּדֹוד  על לס ּפר  ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹי ֹודעים

ּבמכ ּון . ׁשּמתעּלם מפלג עׁשיר  ּדֹוד  ְְְִִִִֵֶַָָָָֻֻליה ּודה .

התּדּפק ה ּימים מן ׁשּביֹום עד ו ׁשבּועֹות, ימים ּבמ ׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכ

חביל ֹות עּמֹו ּגֹורר  ּכׁשהּוא  העני ׁשל ּבקּתתֹו ּדלת על ּדהּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָמאן

" מכּתבענק. ּכאן ונעלם."יׁש אמר  , ְְֱֲִֵֶַַָָָָ

ּפתח ּו וכאׁשר ה ּדל , הּבית אל ּכבֹוד  אחר  הכנס ּו ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַָָֻהחביל ֹות

לארץ: ח ּוצה ט ּוב מ ּכל  ּבתֹוכם מצא ּו האר ּגזים, את הּבית ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּבני

הילדים. למ ּדֹות ּבדּיּוק  מתאם יקרתּיים, ּבגדים עם ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָֻאר ּגז

מ ׁש מזֹון ּבמ ּוצרי מלא אר ּגזאר ּגז יקרתּיים. ּוממ ּתּקים ּבחים ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻ

מעטפה א ּלּו, ּכל  ּולצד ּומ ׁשכללים. חדיׁשים מ ׂשחקים ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָֻמלא 

הּדֹוד מאת מכ ּתב על  מּנח  מבּטל , לא  ּכסף  סכּום עם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻֻמצרפת

ּופריחה . צמיחה התא ֹוׁשׁשּות, אחּולי ְְְְִִִִֵָָּובֹו

ׁשל קיתֹונ ֹות ׁשפ הממרמר  ׁשּיהּודה ּבזמן ּכי  אפֹוא , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמס ּתּבר 

ּובׁשליחתם. האר ּגזים ּבהכנת ה ּלה  עס ּוק היה הּדֹוד , על  ְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָּכעס 

ּבוּדאי: מ ׁשּתֹומם היה  הּבית, אל  נכנס  היה ּכי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָזר 
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וחפּויי ּכאבלים הּבית ּבני  יׁשבּו ולצהל, ל ׂשמח  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָֹֹּבמק ֹום

ּכׁשה ּוא מּבּוׁשה, ודמע י ׁשב ּכּלֹו, סמ ּוק  ה ּמׁשּפחה, אבי  ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹֻרא ׁש.

ּביתֹו. לבני  ספק לעצמ ֹו ספק התנּצל ּות, מ ּלֹות א ּלּו אי  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָמגמ ּגם

ל ּמראה להגיב הכיצד ידעּו לא  והילדים הא ּׁשה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹּגם

קץ . אין  ּבמבּוכת מ ּבט  וה ׁשּפיל ּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשּלפניהם

מס ּגלים הי ּו ולא  ּכמעט  מ ׁשּפח ּתֹו ּובני  העני ּדבר, ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּבס ֹופֹו

ה ּנדיב . הּדֹוד עליהם ׁשהעּתיר הר ּבֹות הּמּתנֹות  מן  ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלהנֹות

ׁשהעניק ּו ה ּנֹורא  הּיחס  את העת  ּכל  להם הז ּכירּו ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָה ּמּתנֹות

חס ּדם... ואיׁש ְְְִִֵַָָלמיטיבם

*

ּומּובן . ּבר ּור נֹוקב, ּפׁשּוט , ְְִֵַָָָָוהּנמ ׁשל 

הּוא , ּבר ּו ּבהּקדֹוׁש ּבֹוטח  ליׁשּועה המצּפה  אדם ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָּכא ׁשר 

עס ּוק  א א ּלא  מתל ֹונן, אינֹו העת וכל  לי ׁשּועתֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמיחל 

הי ׁשּועה ׁשּכׁשּתבֹוא  וּדאי - ה ּטֹוב את ולרא ֹות להֹוד ֹות ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹּבל ׂשמח ,

מ ּכבר . זה ל ּה ׁשּצּפה  ּכמי וׁשלו , ׁשקט  ּבלב מ ּמּנה יהנה  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָהּוא 

ורק וה ּצּפּיה , ההמּתנה  ּבנסי ֹון ע ֹומד  ׁשּלא אדם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹוא ּלּו,

אי העת? ּבבֹוא  ל ׂשמח  ה ּוא  יּוכל  אי הּזמן, ּכל  ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָֹמתל ֹונן 

ואׁשר יפי איזה ּכׁשּיראה  הּנֹוראית ה ּבּוׁשה על לכ ּסֹות ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹי ּוכל 

ה ּוא ׁשּיתחרט  וּדאי ה ּזמן? א ֹותֹו ּכל  הּבֹורא  עבּור ֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָהכין

ה ּוא ּברּו ׁשה ּקד ֹוׁש ולטען  ּבל ּבֹו לרטן ׁשהעז  על  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹויצטער

עליו ... מ ׁשּגיח ְִֵַַָָאינֹו
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א ֹור ּבהם ק ׁשים, ּברגעים  וגם מאמץ ּכל  לע ׂשֹות ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָעלינּו

עז ּוביתר  ׂשאת ּביתר להתח ּזק מעינינּו, נעלם ְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹהיׁשּועה 

ׁשּיׁש, הּטֹוב על  לה ֹודֹות מ ּצב. ּבכל  ל ֹו ּולהֹוד ֹות ּבה' ְְְְֲִֵֶַַַַַָָלהאמין 

אר ּג את אּלהלדמין ּברגעים מ ּמׁש ה ' לנּו ׁשּמכין  היׁשּועה  זי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ההתעֹורר ּות. וכל הרג ׁש ּכל  ה ּלב, ּכל  עם ּכ על  ל ֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּולה ֹודֹות

- עּכּוב  ללא  י ׁשּועה לנּו ל ׁשלח  נּתן  הּבֹורא  ׁשאצל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹואף 

להאמין מח ּיבת הלא אמּונתנּו אּולם - עין  ּכהרף  ה' ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹי ׁשּועת

עצמ ּה. מהי ׁשּועה ּפח ֹות לא ּתֹועלת ה ּוא הע ּכּוב ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשעצם

המצּפה לבין ּבּטח ֹון מּתֹו לי ׁשּועה  המצּפה  ּבין זה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהבּדל 

ה ּכתּוב ּבמאמר  טמ ּון ּבּטח ֹון, וחסר  יאּוׁש מ ּתֹו כלּה ה "(ישעיהו ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

"ט') ּביׁשּועתֹו: ונׂשמחה  נגילה ל ֹו, קּוינּו ה' ."זה  ְְְִִִִִֶָָָָ

מּתֹו א ּלא  אינּה מקֹום, ׁשל ּביׁשּועתֹו ה ּׁשלמה  ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָה ּׂשמחה

ּכל ּבבֹורא ֹו ּובטח  ה' לעזרת ׁשּקּוה מי רק מּמׁש. ׁשל  ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָק ּוּוי

ּדבר . ׁשל  ּבס ֹופֹו ּבי ׁשּועה ול ׂשמח  לגיל  יּוכל  ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹהעת,

ּבקר , מ ּדי זה יס ֹוד  מ ׁשּננים אנּו ׁשחרית ּבתפּלת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹּגם

" ר ּבהּבתפּלת ""אהבה  ּבטחנּו,: והּנֹורא  הּגד ֹול קדׁש ּבׁשם ּכי ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָ

ּביׁשּועת ונׂשמחה ."נגילה ְְְִִִֶָָָָ

ׁשּבֹוטח מי רק לּמעׂשה: הּקֹודם ּתנאי מחלט , ּתנאי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻזהּו

ּביׁשּועתֹו. וי ׂשמח  יגיל  - ה ּגדֹול  ְְְִִִִַַָָָּבׁשמ ֹו

נק ּבל א ֹותן ּבקר ֹוב, ּגד ֹול ֹות ליׁשּוע ֹות ׁשּנז ּכה  רצֹון ְְְְְִִִֵֶֶַָָָיהי

מה 'א ׁשרינּו ׁשל  מתּוקה  ּתחּוׁשה מ ּתֹו וגיל , ׂשׂשֹון ְְְְִִִֵֶַַָָָמ ּתֹו

להּכיר זכינּו והאפל  הח ׁש ּבׁשעֹות ּגם ּכי  חלקנּו' ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּטֹוב
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ׁשּבקר ֹוב רצֹון יהי לה'. וההֹודיה הּׂשמחה  ׁשל  הּמתֹוק ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָּבא ֹורּה

ּכׁשּמאח ֹורינּו ּגד ֹולֹות ונחמ ֹות לי ׁשּועֹות ה ּדלת את ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָנפּתח 

ויהי ּו ׁשערים. ּפֹותחת נפלאה  ה ֹודיה  ׁשל  רגעים ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָעֹומדים

הּמּתנֹות קּׁשּורי ּבפתיחת א ֹותנּו מל ּוים האּלּו הה ֹודיה  ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָרגעי

עֹולמים. ְְִִַָּבׂשמחת

ה' עזבני צּיֹון וּתאמר  ƒ¬»«ƒ∆…»נה.

א ֹומר  ה ּמל א)ׁשלמה  ה, z":(קהלת Ï‡EaÏÂ EÈt ÏÚ Ï‰· ְֵֶֶַֹֹ«¿«≈«ƒ¿ƒ¿
ÌÈÓMa ÌÈ˜Ï‡‰ Èk ,ÌÈ˜Ï‡‰ È�ÙÏ ¯·„ ‡ÈˆB‰Ï ¯‰ÓÈ Ï‡«¿«≈¿ƒ»»ƒ¿≈»¡…ƒƒ»¡…ƒ«»«ƒ

ÌÈhÚÓ EÈ¯·„ eÈ‰È Ôk ÏÚ ı¯‡‰ ÏÚ ‰z‡Â"ּדבר להבין ּכדי  , ¿«»«»»∆«≈ƒ¿¿»∆¿«ƒְְְִֵַָ

מ ׁשל . נקּדים ּבזה   הּמל ְְִֶֶֶַַָָָֹֹׁשלמה

ּברחבי מדינֹות ּכּמה  ּפני  על  מסעפים ׁשעסקיו  מפלג, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻע ׁשיר 

ׁשנה , לא ה ּׁשנה ּומתמֹוטטת. הֹולכת ׁשּבריא ּותֹו הר ּגיׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהעֹולם,

החליט הר ּבֹות. הּטרדֹות מחמת ּכראּוי אכילה לא  ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהאכילה

עליו ׁשנה ּבכל  חד ׁשים ּוכחדׁש עצמ ֹו, את להבראת ה ּוא  ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשחּיב

קר ֹוב לעצמֹו ׁשּיבנה  מפאר ּבבנין ולנּוח  עסקיו  מ ּכל  ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹלפר ׁש

ּכּמּובן . הּלּוקס ּוס , ּכל  עם ּבנין ה ּים, ְְְִִִַַַַָָָָל ׂשפת

- ע ּמֹו התנה ּותנאי ויׁשר, נאמן קּבלן הזעיק  ּכ ְְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָל ׁשם

ׁשּכח ֹותיו ּכיון האפׁשרית, ּבּמהיר ּות ּתס ּתּים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהעבֹודה

וכלים. ְְִִָה ֹולכים

- ּתבל ּברחבי  עסקיו  הס ּתעפּות למר ֹות זה, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָע ׁשיר 

ׁשּלא אחר  ּומ ּׂשג, ידיעה ׁשּום לֹו היתה  לא  הּבנּיה ְְְְִִִֶַַַָָָָָֹֹֻּבתח ּום

מעֹולם. ּבזה  ֵֶַָָָעסק 
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ּפֹועלים צות אר ּגן ּבמלאכּתֹו, ה ּנאמן  הּקּבלן  ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהחל

לעבד והחל ּביֹותר, הּטֹובים לעב ֹודה מכ ׁשּורים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָֹֻממחים,

ּבנאמנּות. ְֱֲֶָָעבֹודתֹו

ל ּקּבלן טלפֹון  העׁשיר מרים ר ּוח  ּבקצר חד ׁשים ב' ְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּכעבר 

החד ׁש ּבמעֹונֹו להתּגֹורר  לבֹוא  ה ּוא יכ ֹול  ּכבר האם ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּבׁשאלה 

ּומחמיר .  הֹול ּבריא ּותֹו ׁשּמּצב ְְִִֵֶַַַַַאחר 

העׁשיר , ׁשל  ּבּור ּותֹו על  ּתמיהתֹו את מ ּביע הּנאמן ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָה ּקּבלן

" לאּומ ׁשיב: ותּו היס ֹוד ֹות את רק ס ּימנּו עּתה  ."זה  ְְְִִֵֶֶַַַַָֹ

מס ּתר ּובכעס  ז ֹועפֹות ּבפנים ׂשיחתֹו את מס ּים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻוהע ׁשיר 

ְָֻּומא ּפק .

ל ּקּבלן: טלפֹון הע ׁשיר  מרים ׁשּוב  חד ׁש-חד ׁשים  ּכעֹוד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלאחר

ּבמע ֹוני" ולד ּור לבֹוא  אני  יכֹול  עכ ׁשו  ׁשּבוּדאי מקּוה אני  ."נּו, ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָ

הרא ׁשֹונה" הּקֹומה  ׁשל ה ּגג יציקת את ס ּימ ּתי עּתה ,"זה ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

ׂשיחתֹו את העׁשיר  מנּתק ּגל ּוי  ּבזעף - והּפעם ה ּקּבלן. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָמ ׁשיב

ה ּנאמן . הּקּבלן  ְֱִֶַַַָָעם 

ּבט ּוחל העׁשיר היה  ּכבר נֹוספים חד ׁשים ּכּמה ׁשחלפּו אחר ְְְֳִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָ

קּבלנֹו את הציף מ ּצּפּיתֹו, ּוכ ׁשהתאכזב נס ּתּימה, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּמלאכה

" קׁשֹות: מזרזּבמּלים א ּתה אין עצל, הּנ ּבּתפקיד! מ ֹועל  הּנ ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

ּכס ּפי ! את ולסחט  לגזלני  החלט ּתם וכ ּנראה  ,ּפֹועלי "את ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

ה ּבנּיה ּבאתר  מתּגֹורר ע ׁשיר  א ֹותֹו היה  ל ּו נתּבֹונן: ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהבה 

ורגע רגע ּבכל  וכיצד  ע ֹובדים ה ּפֹועלים ּכיצד  עיניו  ּבמ ֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָור ֹואה 

הביא ֹו מה ׁשּלא ! ּבו ּדאי רֹוטן? היה וכי מתק ּדמת, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהעבֹודה 
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הּבנין , ּבמלאכת מבין  ׁשאינֹו על  ראׁשית, ּבנאמניו? ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלח ׁשד 

ּומתק ּדם הּנעׂשה מ ּכל ויֹודע ר ֹואה  אינֹו ּכי על  ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָו ׁשנית,

ורגע . רגע  ּבכל ְְְְֶֶַַַָלתֹועל ּתֹו

לזרע לׁשּדּוכ ֹו, ׁשּממ ּתין רב זמן וזה ּבּצרה נמצא  ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָיהּודי 

מרים ׁשּבּׁשמים. ּבאביו  נז ּכר לפרנסתֹו, לבריא ּותֹו, קּימא , ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשל

מ ׁשּתהה יׁשּועתֹו לה ּצלתֹו. וז ֹועק לבֹורא ֹו [ּתפּלה] ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָטלפֹון 

עֹולם, ׁשל  ר ּבֹונֹו לבֹורא ֹו: טלפ ֹון  מרים וׁשּוב  - מס ּפר  ְְְְֳִִִִֵֶֶֶָָָחד ׁשים

חד ׁשים ּכּמה עֹוד  ּולאחר ּבי? מט ּפלים לא  ל ּמה  א ּתי ? ְְְֳִִִִִַַַַָָָָָֹמה

רֹוטן: וכעס ֹו, צערֹו מרב וה ּפעם, לבֹורא ֹו, נֹוסף טלפֹון ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹמרים

" א ֹותי! ׁשּׁשכח ּת לי  נראה עֹולם, ׁשל עזבנירּבֹונֹו צּיֹון  ו ּתאמר ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשכחני וה' יד)"ה ' מט, .(ישעיה ְִֵַָ

הּקד ֹוׁש-ּבר ּו-הּוא  עֹונה טו)ּומה  "(שם  ע ּול ּה? א ּׁשה  התׁשּכח  ְֲִִֶַַָָָָָ

 א ׁשּכח לא  ואנכי תׁשּכחנה א ּלה  ּגם ּבטנּה ּבן ."מרחם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

" :ה ּמל ׁשלמה  ׁשא ֹומר  דברוהּוא  להֹוציא  ימהר  אל  ולּב ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

הארץ על  ואּתה  ּבּׁשמים האלקים ּכי האלקים, ואינלפני  - " ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּבׁשביל נבנה א ׁשר  את לרא ֹות - הּבנּיה  ּבאתר  - ּבּׁשמים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָנמצא 

" ,מעּטיםּביּסּורי  דברי יהי ּו ּכן ."על  ְְְְִִִֵֶֶַַָ

את רֹואים ולא  מבינים לא למ ּטה אנּו לדעת! ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹעלינ ּו

ׁשל ּבעבֹודתֹו ּכלל  מ ּׂשג לנּו ואין  י ׁשּועתנּו להתקּדמ ּות ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻה ּנעׂשה 

הרף , ללא  ליׁשּועתנּו לפעל הּוא  נאמן א ּולם ְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹה ּקד ֹוׁש-ּבר ּו-ה ּוא ,

ּתֹועלת ּבּה י ׁש אלינּו מּלבֹוא  היׁשּועה  עּכּוב ׁשל ורגע רגע  ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוכל

ּבח ׁשּבֹון הּוא  - ּביֹותר ה ּקטן ול ּו - סבל ּכל ּובעצם, ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָלט ֹובתנ ּו.

עלינּו. לבֹוא ּה היׁשּועה ְְְִֵַָָָלק ּדּום
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עבּורנּו, מתקּדמת למעלה ׁשהעבֹודה  רק לא  זה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּובעצם

ז ֹוכים ּובׁשביל ֹו א ּפּוק, ׁשל  זה ּבסבל מעט  מ ׁשקיעים אנּו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָא ּלא 

י ׁשּועה ׁשל  ועּכּוב עּכּוב ׁשּכל  ּכ ס ֹופּיים, אין לרוחים ְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָאנּו

רוחים ׁשּתפיק  הׁשקעה  ׁשל  ח ׁשּבֹון זה ּו האדם לּה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּמצ ּפה

לנצח . ס ֹוף  ְֵֶַָלאין

עזבני טענתּה על לצּיֹון  ה' ּבתׁשּובת להתּבֹונן י ׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָועֹוד 

" - א ׁשּכח ה' לא ואנכי זֹו:"... היא  ּתׁשּובה מה ולכא ֹורה  , ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹ

" א ׁשּכח לא ּומה"ואנכי ּיּתן ּומה  ּבתקּפן  הּצר ֹות עדין והלא  , ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

מ ּצרֹותינּו? לה ּגאל  ׁשּברצֹוננ ּו אחר  נׁשּכחים ׁשאינּנּו זה ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּיֹוסיף 

ׁשאינּנּו ּבבר ּור  ׁשּנדע הידיעה  עצם הּתׁשּובה, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָא ּולם

להנהיגנּו מתמיד ּבאפן  עלינּו והׁשּגחתֹו  יתּבר אצל ֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹנׁשּכחים

נחמה אין - וחמלה  רחמים ּומ ּתֹו ּבי ֹותר  ה ּטֹוב הּצד ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָעל 

מ ּזֹו. ְִָּגדֹולה

מצרים יציאת  ּתכלית  - ההֹודאה ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿»««»נו.

‡ÊÚÈÏ¯ּבמ ׁשנת Èa¯לג)"(פ עמ' "ז :·e˙kCe¯a LB„w‰ ÔÎÂ ְְִַ«ƒ¡ƒ∆∆»¿≈«»»
" :Ï‡¯NÈÏ Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰EÈ˜Ï‡ '‰ ÈÎ�‡"¯ÓBÏ „eÓÏz ‰Ó , ≈»∆¿ƒ¿»≈»…ƒ¡…∆««¿«

"EÈ˙‡ˆB‰"‰·BË ÈeÙkL ,‰·BË etÎz ‡lL e¯‰f‰ Ô‰Ï ¯Ó‡ ? ≈ƒ»«»∆ƒ»¬∆…ƒ¿»∆¿»
Ì‡ ,Ï‡¯NÈÏ ¯ÓB‡ ÚLB‰È ÔÎÂ ,ÌÈÓL ˙eÎÏÓ Ïa˜Ï ÏBÎÈ B�È‡≈»¿«≈«¿»«ƒ¿≈¿À«≈¿ƒ¿»≈ƒ
ÔÈ·ÈLÓ Ô‰Â ,'‰ ˙‡ „·ÚÏ eÏÎez ‡Ï ˙‡f‰ ‰·Bh‰ Ì˙ÈÙk¿ƒ∆«»«……¿«¬…∆¿≈¿ƒƒ
ı¯‡Ó e�È˙B·‡ ˙‡Â e�˙‡ ‰ÏÚn‰ ‡e‰ e�È˜Ï‡ '‰ Èk ,B˙B‡ƒ¡…≈««¬∆…»¿∆¬≈≈∆∆
˙BÏ„b‰ ˙B˙‡‰ ˙‡ e�È�ÈÚÏ ‰NÚ ¯L‡Â ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ≈¬»ƒ«¬∆»»¿≈≈∆»…«¿…
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e�È˜Ï‡ ‡e‰ Èk '‰ ˙‡ „·Ú� e�Á�‡ Ìb ...‰l‡‰,כד (יהושע »≈∆«¬«¿«¬…∆ƒ¡…≈
B˙·BË.יז-יח) ÔÈÙBk e�‡ ÔÈ‡" ≈»ƒ»

עם יחד  לד ּור  יכֹולה אינּה ט ֹובה ׁשּכפ ּית ּבזה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּמתּבאר 

על קּבלת היא  מצרים יציאת ּתכלית מצרים. יציאת ְְְְְֱִִִִִִִִַַַַַַַַָֹאמ ּונת

על ּומ ֹודה מ ּכיר ואינֹו ט ֹובה ּכפּוי  ׁשה ּוא ּומי  ׁשמים, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָמלכּות

מס ּגל אינֹו מ ּמילא מצרים, ּביציאת ׁשּנע ׂשּו והּנפלא ֹות ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻה ּנּסים

ׁשלמ ּות ּכפי  זאת, ּולעּמת ׁשמים. מלכ ּות על עליו  ְְְְְִִֵֵַַַַָָָֹֹֻלקּבל 

מלכ ּות על עליו  מק ּבל  מ ּדה ּבא ֹותּה ה ּטֹוב, ה ּכרת ְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹמ ּדת

ּומ ֹוסיף מתעּלה ׁשהאדם ּככל  ּבּדבר , ר ּבֹות ּודרגֹות ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָׁשמים.

על קּבלת ּבדרּגת מתע ּלה  הּוא  ּכ למיטיבֹו, הּטֹוב ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָֹּבה ּכרת

ׁשמים. ְִַַָמלכ ּות

נח ּוצה ה ּטֹוב ה ּכרת ּומ ּדת הה ֹודאה ּכי  למדים, ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָנמצינּו

הרמּב ּוכדברי מצרים, יציאת  ׁשל ּולמ ּטרה לתֹועלת ן"והכרחית ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

" הּפס ּוק מצריםעל  מארץ  ה ֹוצאתי א ׁשר  אלקי ה ' אנכי  ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

עבדים ב)"מ ּבית כ, ""וז(שמות  ׁשם: -ל  עבדים מ ּבית וטעם ְֲֲִִִִֵֵַַָָָ

ואמר לפרעה, ׁשבּויים עבדים, ּבבית ּבמצרים עֹומדים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹׁשהיּו

הּזה והּנֹורא  וה ּנכּבד  ה ּגד ֹול הּׁשם ׁשּיהיה  ח ּיבין  ׁשהם זה  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלהם

ּכ מצרים... מעבדּות א ֹותם ּפדה הּוא  ּכי ׁשּיעבד ּוהּו, ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלאלקים

אחר ...ל יהיה לא   אלקי ה' אנכי ליׂשראל  ה ּמק ֹום ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹאמר 

מארץ אלקיכם ה ' ׁשאני ּומֹודים עליכם מקּבלים ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹׁשאּתם 

מצוֹותי ּכל קּבל ּו ."מצרים ְְְִִִַַַָ

יציאת ויס ֹוד  מצרים. יציאת ּכּלן, ה ּמצו ֹות ּכל ׁשּיסֹוד  ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֻהרי 

ׁשה ֹוציאנּו. הּוא  ּבר ּו לה ּקד ֹוׁש ה ּטֹוב ה ּכרת - ְְִִִֶַַַַַָָָָמצרים
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האלקים עבֹודת לׁשער  ּבהקּדמה ה ּלבבֹות ּבחֹובֹות ּכתב ְְְְֱֲִַַַַַַַָָָָָָֹּכ

""וז ה ּׂשכלל : יח ּיבהּו אׁשר ּכפי האלקים עב ֹודת קּבּול  ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ...וה ּוא 

מיטיב ּכל  ּכי אצלנּו ה ּיד ּוע  מן ּכי  ל ֹו... ׁשהיטיב מי  על ְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָל ּמיטיב

לנּו... להֹועיל  ּכּונתֹו ּכי  ל ֹו לה ֹוד ֹות ח ּיבין אנּו ּובפרקאלינּו " ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

" וכתב: ה ֹוסיף האלקים עבֹודת מ ּׁשער  לבניו ' ׁשהיטיב ּכמ ֹו ְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

וח ּיבים ּכנען, ארץ  אל  והביא  מצרים מארץ ּבה ֹוציאם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָי ׂשראל 

הרא ׁשֹונה העב ֹודה על  יתרה עבֹודה ּבח ֹובֹות"ּבזה נמצא  . ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָ

הרמּב ּכדברי את"הּלבבֹות להביא  מצרים יציאת ּתכלית ּכי ן, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ

ּכל לקּיּום ּתח ּיבנּו ז ֹו טֹובה  והּכרת ה ּטֹובה , להּכרת ְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָהאדם

ּכּלּה. ַָָֻה ּתֹורה

א ּלּו ּבימים ו ׁשבח . ה ֹודאה ּכימי  לנּו נּתנּו ה ּפסח  חג ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָימי 

ׁשע ׂשה ט ֹובֹותיו רבבֹות על ע ֹולם ׁשל  לר ּבֹונֹו מ ֹודים ְִִִֶֶַָָָָָָאנּו

מּמצרים ׁשהֹוציאנּו מּכּלם, ה ּגדֹולה הּטֹובה  על ּובפרט  ְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָֻעּמנּו,

קדֹוׁש. וגֹוי ּכהנים ממלכת נבחר, עם סגּלה, לעם א ֹותנּו ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֻוהפ

סיני , הר  לפני ׁשּקרבנּו ּכ על  הּוא  ּבר ּו לה ּקד ֹוׁש אנּו ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָמ ֹודים

את לנּו ּובנה יׂשראל  לארץ הכניסנּו ה ּתֹורה, את לנּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָנתן

ּתתעּצם האינס ֹופּיים וחס ּדֹו טּובֹו ה ּכרת ּומ ּתֹו ה ּבחירה . ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָּבית

וכן ע ֹולם, ׁשל לר ּבֹונֹו והה ׁשּתעּבד ּות העבדּות ּתח ּוׁשת ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָּבנּו

זכירת ידי על הּׁשנה ּבמ ׁש ויֹום יֹום ּבכל  ׁשּוב לעֹורר ּה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָנז ּכה 

מצרים. ְְִִִַַיציאת

ע זצ"(מעּבד  פרידלנדר הר' ׁשל מאמרֹו ּפסח)"פ - מֹועדים  ל ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָֻ
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י ֹותר ׁשּנטלּתי לחּוׁש צריְך ּתמיד  ≈ƒ»ƒ»∆»«¿ƒ«נז .
לי  הּמּגיע ƒ««ƒ«ƒ¿∆≈מחלקי

להרה נכנס אחד ה"ּגביר  יׂשראל"ק זיעּיׂשמח  והתא ֹונן"" א , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

ל ֹו אמר  ּכבעבר. נאים רוחים הפיקּו ולא  ׁשּירדּו עסקיו  על  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹלפניו 

לאה , ׁשאמרה  ּוכמ ֹו יה ּודה , ׁשם על  נקרא  יה ּודי 'איׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָה ּצּדיק:

לח ׁשב צרי יה ּודי ּכל  - מחלקי  יֹותר  ׁשּנטל ּתי ה ' את א ֹודה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹה ּפעם

ל ֹו, ּׁשחסר  מה על  להתא ֹונן ולא  ל ֹו, ה ּמּגיע מחלקֹו יֹותר  ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּקּבל 

הרחבה ... מּידֹו  ל העניק הּוא  ּבר ּו ׁשהּקד ֹוׁש א ּתה , ׁשּכן ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכל

עסקי ה' ּובעזרת נֹותן! א ּתה מ ּׁשּלֹו והלא  צדקה! ּתן  ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהעצה :

ּבח ויעל ּו ה זרה '.יפרח ּו י ׂשראל"(ּתֹולדֹות .)"ּיׂשמח ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָ

ההֹודאה נּסח ׁשּיהיה צריְך ּכיצד והדרכה ל ּמּוד ««»»ƒ¿«¿»»≈«»ƒ∆ƒ¿∆Àנח.

נח ּום. ה ּנער  על  עבר ּו ּפׁשּוטים לא  ְְִִַַַַַַָֹח ּיים

ּבדירת ׁשחיּו מרּודים ענּיים ה ֹורים לז ּוג יחידי ּבן היה  ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָה ּוא 

מ ּמחלה אּמֹו נפטרה  9 ּבן  ילד ּבהי ֹותֹו עֹוד  ּבאמריקה. ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָצריף 

לפרנסתם לדאג ּכח ֹותיו  ּבכל  ׁשּנּסה אביו, עם נֹותר הּוא  ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָֹֹק ׁשה.

ספּורים ימים וח ֹולני. חל ּוׁש ה ּוא אף  ׁשהיה אף  על  הּׁשנים, ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשל

אביו ּגם נפטר 18 ה- הּולד ּתֹו י ֹום את נח ּום ׁשחגג  ְְְִִֶֶַַַַַַַַָָלאחר

נׁשיקה"ּב הּמקרה ."מיתת ּפׁשר  את ידע ּו לא  הרֹופאים . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשבץ" קבעּו.ּכּנראה  הם - " ְְִֵֶַָָָ

ה ּוא יׁשּכח  לא  ּכל. ּומח ּסר  ח ּלׁש רעב, ּבֹודד , נׁשאר  ְְְִִֵֵַַַַַָָֹֹֻנח ּום
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ה ּצריף אל  ּכׁשחזר  הּמנֹוח . אביו ׁשל  הלויתֹו ּביֹום ח ׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכיצד 

ּבח ּייו . ל ֹו נׁשאר  לא  ּדבר  עֹולמ ֹו. עליו  חרב ּכא ּלּו הר ּגיׁש ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָֹה ּקטן,

ּכּפֹות ּבין ּפניו  חפן החדר , ּבפּנת ה ּדק  הּמזרֹון  על יׁשב ְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָה ּוא 

מ ּׁשחר . ׁשחר ל ֹו נראה  העתיד מעיניו. זלגּו יא ּוׁש ודמעֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹֹידיו 

מ ֹוצא . ללא  ְֶֶָֹּדר

"עבּור מכ ּתב ּבּיֹום"נח ּום! לעבר ֹו ק ֹורא  הּׁשכן את ׁשמע , ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

הּמעטפה . ׁשּולי את ּבחטף  וק ֹורע מתנער  נח ּום ְְְֲֲֳִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּלמחרת.

על ׁשּׁשמע הּקד ׁש ּבארץ ּדֹוד ֹו אליו . יׁשירֹות ממען  ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹה ּמכ ּתב

צרף ה ּוא  ל ּמעטפה לביתֹו. א ֹותֹו מזמין ה ּפתא ֹומית ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָהתיּתמ ּותֹו

נח ּום נֹוסע יֹותר  ט ֹובה אפׁשר ּות לֹו ּבאין  לנסיעה . ּכסף ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָסכ ּום

ּדֹוד ֹו. אצל ה ּקד ׁש עיר  ּבירּוׁשלים מ ּזל ֹו ְִִִֵֶֶַַַַָָֹלנּסֹות

ימיו ּכי  ונּכר  מ ׁשּפל ראׁשֹו מ ּגיע. ה ּוא  ּכבּוי ֹות ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹֻּבעינים

יּמחה . ּבל  רׁשם עליו  הֹותיר ּו ִִִֶֶַַָָָָֹהּקׁשים

מ ּטה ל ֹו מ ּציע מאיר ֹות. ּבפנים נח ּום את מק ּבל ְְְִִִִֵֶַַַַַָָה ּדֹוד 

לֹוקח הּוא  ה ּיֹום למחרת ּוכבר מזינה אר ּוחה ל ֹו נֹותן ְְְֲֳִֵֵַַַַָָָָָח ּמה,

הּממח לר ֹופאים ׁשּיר ּפא ּוה ּו.א ֹותֹו ּבי ֹותר  ים ְְְְְִִֵֶַַָֻ

קֹונה הּוא  ּכּלֹו. ּכל  הּדֹוד  אליו מתמ ּסר  הּבאים ְִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבּׁשבּועֹות

- הּכל  ּומעל הּמדינה ׂשפת את א ֹותֹו מלּמד  ּבגדים, חליפֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹל ֹו

לבן מהרה עד  הֹופ נח ּום ואהבה, חם ּבהר ּבה א ֹותֹו ְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַָָֹעֹוטף 

מסּביר לאיתנֹו, מעט  ׁשב ׁשּנח ּום אחרי ּדֹוד ֹו. ּבבית מ ּמׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשל

ה ּוא ּכ אחר ּגד ֹול. מסחרי  עסק  לנהל ּכדאי ּכיצד  ה ּדֹוד  ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָל ֹו

ל ֹו ועֹוזר רא ׁשֹוני סכ ּום ׁשם מׁשקיע  מסחר , ּבית לֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָק ֹונה 
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אף הּדֹוד ּומצליח , מתאֹוׁשׁש ׁשּנח ּום אחרי ּולׂשגׂשג. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַלהצליח 

עצ ּומה . ּונדּוניה  רהיטים ּבית, לֹו קֹונה טֹוב, ל ׁשּדּו לֹו ְְְֲִִִִֵֶַָָָּדֹואג

הּנה , ּבׂשיא ּה. ה ּדֹוד  ׁשל  התר ּגׁשּותֹו נח ּום. ׁשל  חתּנתֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻי ֹום

ט ֹובה ּבׁשעה ּביתֹו את להקים מתעּתד  ונח ּום ּפרי עמלֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָנׂשא

והּדֹוד מתּכֹוננת ּכבר הּתזמרת  וחגיגי, ער ּו הא ּולם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּומצלחת.

נח ּום. ׁשל  ּכתפֹו על ר ֹוטטת יד ְִֵֶֶֶַַַַָמ ּניח 

ול ֹוח ׁש ה ּדֹוד  לעבר נחּום רֹוכן ׁשקט , ׁשל  ּברגע ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָואז ,

" ."ּתֹודהּבאזנֹו: ְְָָ

רפּויֹות: מ ֹוסיף הּדֹוד ׁשל  ה ּתמ ּה מ ּבט ֹו את הּוא  ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָמ ּׁשרֹואה

ּׁשעׂשית" מה  ּכל  על ."ּתֹודה ִֶַַָָָָ

לנח ּום ל ֹו ׁשּיׁש היחידה  הּמּלה ז ֹו ּתֹודה ? ּדם. נאלם ְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹה ּדֹוד 

וׁשל ה ׁשקעה ׁשל  ׁשנים מתמצת ה ּוא  ז ֹו ּבמ ּלה  עּתה? ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָל ֹומר 

ּדאגה על מ ֹודה הּוא  א ּלּו ספּורֹות ּבמ ּלים אינס ֹופּיים? ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָמסיר ּות

ּגבּולֹות?! חסרת ּונתינה  ְְְְִֶֶַַַָמתמדת

לנח ּום ּולהעביר  לח ּנ עליו ׁשּׂשּומה  ּומבין הּדֹוד אז  ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָמחויר 

מח ׁשבֹותיו . ְְֶַָאת

ּבעד" לי ח ּיב ׁשה ּנ הּטֹוב הּכרת  ז ֹוהי  האם יּקירי, ְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָנח ּום

?ע ּמ ׁשעׂשיתי ה ּטֹובֹות "המ ֹון  ְֲִִִֶַָ

" ו ׁשֹואל: נח ּום ּתֹודתי?נבהל את א ּביע  ואי הּיקר , "ּדֹודי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

" הּדֹוד: לֹו ּבּתחּלה ,מ ׁשיב מ ּצב היה מה לסּפר   עלי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשעׂשיתי הּטֹובֹות את לפרט  ואז הרּגׁשּת ּומה ה ּגע ּת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמהיכן 

ח ּלׁש, ּגלמ ּוד , מ ּמׁשּפחה, אחד  ׁשּנׁשאר ּת לס ּפר   עלי .ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָעּמ
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הבאתי  אי לפרט  ואז  ּגג. ק ֹורת ּובלי יחף, עירם, עני ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹח ֹולה ,

ר ועד  רגל מ ּכף הל ּבׁשּתי והׁשקיתי , האכל ּתי לכאן , א ׁש,א ֹות ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּׁשנים ּתבין אז  אֹו וכ ּו'. וכּו' ּגדֹולים לר ֹופאים א ֹות ְְְְְְְִִִִִֶַָָָָלקח ּתי

ּבאמת מּביעים ּכ זה. ּכל  על לה ֹודֹות ּכדי  יס ּפיקּו ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹלא 

ה ּטֹוב ."הּכרת ַַַָ

*

הגה הביא  זה ּכעין ÂÚ¯a„‰צ"מ ׁשל ‰ÓÏL (בספרול"זצ¯' ְִֵֵֶָָ¿……¿∆¿»ַַ

קט  עמ' שימורים ט ֹובהו)"ליל ׁשּמּכיר  מי ה ּנה  ּדבריו : עּקרי  ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָוא ּלּו

ּבדברים, מקּצר  ואינֹו ּבמ ּלים מקּמץ אינֹו ׁשלם ּובלב ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּבאמת

מּצבֹו את ּפרטים ּבפרטי ּבהז ּכירֹו ּבדּבּור ֹו ּומרחיב מארי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָא ּלא 

ּוממ ׁשי זּולתֹו. ׁשל  ּולט ֹובתֹו לעזרתֹו זקּוק  ּכׁשהיה  ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָה ּקׁשה 

ּבדברים ּומר ּבה  ז ּולתֹו, עּמֹו עׂשה  ּגד ֹולה ט ֹובה  ּכּמה  ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָלס ּפר

ּכל על הֹודאה  ׁשל  לׁשֹון  ּבכל  ל ֹו ּומ ֹודה לׁשֹונ ֹו, צח ּות ְְְִֶֶַַָָָָָּכפי

ּׁשּגמל ֹו. ְֶַָמה

ה ּטֹוב ּבה ּכרת ּכן  ל ּזּולת, הּטֹוב ה ּכרת ּבהּבעת ְְְֵַַַַַַַַַַָָָּוכמ ֹו

לב , ּובכל  ּפה ּבכל  לה' לה ֹודֹות עלינּו ּכי נלמד מ ּכאן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָלבֹוראנּו:

מּתֹו ה ֹודאה ׁשל ל ׁשֹון ּבכל  ּפרטים ּבפרטי ּדברים ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָּבאריכ ּות

הּנׁשמה . ְְֵַָָָעמקי

להֹוד ֹות. רא ּוי ּבֹו האפן  ְֶֶָָֹזהּו

היא ּבׁשבח . ּומס ּימת ּבגנּות מתחילה ּפסח  ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָההּגדה

" ּבּמּלים: ּבמצריםּפֹותחת לפרעה היינּו ּכעבדים  אחר  ורק " ְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָָֹ

" נט ּויהאֹומרים: ּובזר ֹוע חזקה ּביד  מ ּׁשם אלקינּו ה ' "ו ּיֹוציאנּו ְְְְֱֲִִִִֵֵַַָָָָָֹ



ּבתֹודה172 «¿»חי

אבֹותינּו הי ּו זרה עבֹודה עֹובדי  ּבתח ּלה א ֹומרים: ורקוכן  " ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָ

" ממ ׁשיכים: ּכ לעבֹודתֹואחר הּמקֹום קרבנּו ּכ"ועכׁשו ּכי . ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָ

ׁשקּועים היינּו אי ּתחּלה, היינּו מ ּצב ּבאיזה  לפרט  י ׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָמ ֹודים,

מרר ּו  אי ּובּנפׁש, ּבּגּוף מ ׁשעּבדים היינּו אי מצרים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּבגל ּות

לפרט ואז  ּובלבנים ּבחמר  קׁשה, ּבעבֹודה חּיינּו את ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹה ּמצרים

לחר ּות מעבד ּות ּברחמיו  הּוא  ּבר ּו הּקדֹוׁש הֹוציאנּו ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָאי

נט ּויה . ּובזר ֹוע חזקה ּביד  לגא ּלה ְְְְְֲִִִִַָָָָָֻּומ ּׁשעּבּוד

מ ּפסח עּמנּו נּקח  לה' להֹודֹות רא ּוי ּבֹו הּזה  האפן ְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹאת

ונּזכר רגע נעצר  ּבפרט ּות. החסדים על נֹודה ה ּׁשנה . ימֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלכל 

ּובדברי ּבפרטים להר ּבֹות נׁשּתּדל  הּקֹודם. מ ּצבנּו היה  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהיא

הּכרת את ונעצים נגּדיל  ׁשאפׁשר , ּכּמה  ּונתאר  נס ּפר  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשבח .

ׁשירה מלא  פינּו א ּלּו ּכי ונז ּכר ּונק ּלס  נׁשּבח  נהּלל, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹּתֹודתנּו,

להֹוד ֹות. מס ּפיקים אנחנּו אין ְְְֲִִֵַַַָּכּים...

יֹוכיחּו ּברכֹות  מאה  - ההֹודאה נחּוצה ּכּמה עד ƒ«¿«≈««»«¿«»»נט.

ט יׂשראל"ּבי ֹום ׁשּבארץ האדמה ּכח  מתח ּדׁש ּבׁשבט  ו  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשבח ּה. ּולהרא ֹות ּפר ֹותיה להֹוציא ּתנּובתּה, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָלהניב 

מברכים הם הרי הארץ מ ּפר ֹות ונהנים א ֹוכלים ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָּוכ ׁשּיׂשראל 

זמן ּגם לכן  ז ֹו. חמּדה  ׁשהנחילם למי וסֹוף  ּתח ּלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעליהם

ּולח ּדד ה ּברכ ֹות, ׁשל  ּובמעלתן ּבער ּכן להתח ּזק  זה  ה ּוא  ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָרא ּוי 

והה ֹודאה ה ּׁשבח  לבין ה ּברכה ּבין וה ּנפלא  ההד ּוק ה ּקׁשר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאת

עֹולם. ְֵָלבֹורא 
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ּובסגּלתן ּבמעלתן הּקדֹוׁשים ר ּבֹותינּו ּדּבר ּו ּוגד ֹול ֹות ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֻר ּבֹות

לעמד נרצה  ּכאן  א יֹום, ּבכל ּברכ ֹות מאה אמירת ׁשל  ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהמר ּבה 

וה ֹודאה . ׁשבח  ּכנתינת ה ּברכה ׁשל  ּבמהּותּה ּבעּקר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּולהתּבֹונן 

ּבהכנעה לפניו  עֹומד  הּוא  הרי  - לבֹורא ֹו מבר אדם ְְְְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָָּכא ׁשר 

אדם הּמפלאים. וחסדיו המרּבֹות טֹובֹותיו  על לֹו, ְְֲִֶַַַַָָָָָָֻֻּומ ֹודה 

עצמ ֹו את מֹוצא  ה ּוא הרי יֹום ּבכל  ּברכֹות מאה  לבר ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָה ּמק ּפיד 

ט ֹובֹותיו על  לֹו מ ֹודה  ל ֹו, ּומ ׁשּבח  מה ּלל  ּבֹורא ֹו, לפני  ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָעֹומד 

קץ . אין  עד  נפלא ֹותיו ועל  המרּבים, ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֻוחסדיו 

ּברכ ֹות מאה לענין  רּבֹותינּו מצא ּו ׁשֹונים רמזים ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָואכן,

" הה ֹודאה ּבתפ ּלת להֹודא ֹות. חיּבקׁשר ּכל  אנּו"נׁשמת , ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָ

וא ֹומרים: e�ÓL‰"מהּללים Áe¯Â e�a z‚ltL ÌÈ¯·È‡ Ôk ÏÚ ְְְְִִַ«≈≈»ƒ∆ƒ«¿»»¿«¿»»
...e¯‡ÙÈÂ eÁaLÈÂ eÎ¯·ÈÂ e„BÈ Ì‰ Ô‰ ...'eÎÂ zÁÙpL".'וכ ּו ∆»«¿»¿≈≈ƒ»¿ƒ«¿ƒ»¬ְ

" ה ּמּלים ּכי  נפלא , רמז  ּבכ ּכתב  הםוהאּבּודרהם עֹול ֹותהן " ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

למ אדםּבגימטר ּיא  ׁשח ּיב ּברכ ֹות מאה על  לנּו לרּמז  מאה , נין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

" יֹום. ּבכל ויברכ ּולבר י ֹוד ּו - הם עלינּו"הן ּברכֹות ּבמאה , ְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָָָ

הּמֹודים ּבברּכת ּגם ּכתב ּבזה  וכ ּיֹוצא  . ּולבר ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָלהֹוד ֹות

לח ׁשּבֹון עֹולה  מ ֹודים, הּמּלה, ּכי עׂשרה , ׁשמ ֹונה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּבתפּלת

ּבכל לבֹורא ֹו ל ּתן אדם ׁשחּיב ה ֹודא ֹות מאה על  לר ּמז ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָמאה,

ּברכ ֹות. ּבמאה  ְְֵָָיֹום,

" ּבספרֹו הּלוי, יה ּודה שלישי)"הּכּוזריר ּבי אף(מאמר עֹומד , ְְְִִִִֵֵַַַַָָ

ׁשה ּוא ּתֹו י ֹום, ּבכל ּברכֹות מאה  לבר האדם ח ֹובת על  ְְְֵֵֶַַָָָָָָָה ּוא 

ה ּקטן הּׁשע ּור  הּנֹו ר ּבֹותינּו, ּתּקנּו א ֹותֹו זה, ׁשעּור  ּכי ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָמבאר 

וזה לבֹורא ֹו הֹודאתֹו ח ֹובת ידי ּבֹו יֹוצא  ׁשהאדם ְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָּבי ֹותר ,
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‰e‡"ל ׁשֹונֹו: ¯ÎBÊ - ‰�‰� „ÈÒÁ‰L ˙ÈLeÁ ‰‡�‰ Ïk ,·eLÂ ְ¿»¬»»ƒ∆∆»ƒ∆¡∆≈
ÔËw‰ ¯eÚM‰ Èk ,‰Ïawa e�Ï ¯ÒÓ�Â .‰ÈÏÚ dBÏ‡‰ ˙‡ C¯·Ï¿»≈∆»¡«»∆»¿ƒ¿«»««»»ƒ«ƒ«»»
- dBÏ‡Ï ˙BÁaL˙a B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ Ï‡¯NiÓ Ì„‡ BaL ¯˙BÈa¿≈∆»»ƒƒ¿»≈≈¿≈»¿ƒ¿»∆¡«
˙BÎ¯a‰ Ô‰Ó .‰fÓ ˙BÁt ‡Ï ,ÌBÈ ÏÎa ˙BÎ¯a ‰‡Ó ‡e‰≈»¿»¿»…»ƒ∆≈∆«¿»
˙‡ ÌÈÏL‰Ï ÏczLÈ Ì‰È¯Á‡Â ,e�È˙BlÙz ¯„qÓ ˙BÚe„È‰«¿ƒ≈∆¿ƒ≈¿«¬≈∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ∆
,ÏÎ‡aLÂ ÁÈ¯aL ÌÈ¯·c ÏÚ ,ÔÈ�‰p‰ ˙BÎ¯a È„È ÏÚ ¯tÒn‰«ƒ¿»«¿≈ƒ¿«∆¡ƒ«¿»ƒ∆¿≈«¿∆¿…∆
‰·¯˜ ÛÈÒBÈ - ˙BÎ¯a ÛÈÒBÈ ¯L‡ ÏÎÎe .‰i‡¯aLÂ ‰ÚÈÓLaL∆ƒ¿ƒ»¿∆ƒ¿ƒ»¿»¬∆ƒ¿»ƒƒ¿»

CÏn‰ „Âc ¯Ó‡L BÓÎe !dBÏ‡‰ Ï‡(טו עא, tÒÈ¯(תהילים  Èt' ∆»¡«¿∆»«»ƒ«∆∆ƒ¿«≈
,¯ÓBÏ B�Bˆ¯ .'˙B¯ÙÒ ÈzÚ„È ‡Ï Èk ,E˙ÚeLz ÌBi‰ Ïk ,E˙˜„ƒ̂¿»∆»«¿»∆ƒ…»«¿ƒ¿…¿«
BÏa˜Ó È�‡ Ï·‡ ,EÁ·L ˙‡ ÛÈw‰Ï ÏBÎÈ ˙BÎ¯a‰ ¯tÒÓ ÔÈ‡≈ƒ¿««¿»»¿«ƒ∆ƒ¿¬¬»¬ƒ¿«¿

!ÌÏBÚÏ epnÓ Ú¯‚‡ ‡ÏÂ ,ÈiÁ ÈÓÈÓ ÌBÈ ÏÎÏ ÈÏÚ" »«¿»ƒ≈««¿…∆¿«ƒ∆¿»

ּתז ּכרת ּבעצם הּנּה ּביֹום, ּברכ ֹות מאה  על  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹההקּפדה

על רחמיו לּכל , ּומיטיב ט ֹוב הּוא  ּבר ּו הּקדֹוׁש ּכי  ְֲִִִִֵַַַַָָָֹּתמידית,

יה ּודי ּכא ׁשר  ורגע. רגע ּבכל  ּבר ּואיו, ּכל  על  וחסדיו  מעׂשיו ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּכל

לעצמ ֹותיו מח ּדיר  הּוא  הרי ּבי ֹום, ּפעמים מאה ּבכ ּונה,  ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָמבר

הּכל אד ֹון הּוא  ה ּוא  ּברּו ה ּקד ֹוׁש ּכי  ונׁשמתֹו, נפׁשֹו נימי ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹּולכל 

ּולפאר . ל ׁשּבח  להּלל, להֹוד ֹות, רא ּוי  ל ֹו וכי ה ּכל , את ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהמח ּיה

ׁשּנזּכה . רצֹון ְְִִֶֶָיהי 

מאה ׁשהרי לה', ההֹודאה נח ּוצה  ּכּמה עד  נלמד  ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּומ ּכאן 

חמר ּכל  עם לאמרם, יהּודי ּכל  על ח ֹובה יֹום ּבכל  ְְְְְִִֶַָָָָָָָֹּברכ ֹות

זה ּכל עם ּפרטיהן , ר ּבּוי ּבׁשגיא ֹות הּמצּוי והח ׁשׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהלכ ֹותיהן 

לאמרם. מ ּלח ּיבנּו נמנע ּו ְְְְְְִִֵַָָֹלא 
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מחליֹו ּבריא לק ּום לחֹולה  סג ּלה  ¿«≈À»«∆»»ƒ¿ס.

ה ׁשל אמת"אביו  הּצּדיק ּׂשפת הּוא  מ ּגּור "Ì‰¯·‡ Èa¯ ְֱִִִֶֶַַַַָ«ƒ«¿»»
¯ËÏ‡ ÈÎc¯Óהרי"זיע הח ּדּוׁשי ׁשל  ּבניו  ּבכ ֹור  מ ּור ׁשא , ם"א  »¿¿««¿∆ְְִִִֵֶַַָָָָ

חלי ."זיע ידּוע היה ח ּייו ׁשנֹות ּכל ְִַַָָָָָֹא ,

תר מחלאיו"ּבׁשנת אחד אֹותֹו ּפקד  ׁשל ׁשים, ּבן  ּבהי ֹותֹו ו , ְְְֳִִִֵֶֶַַָָָָֹ

לח ּייו . נֹוא ׁש אמרּו הר ֹופאים  אף  לגסיסה. קר ֹוב ְְְְְִִִַַָָָָָָָָוהיה 

הרה אביו , ידיד  אליו ÔÈÓÈÊ„‡¯Óק"ּגחן  ‰È¯‡ ·˜ÚÈ Èa¯ ְִִֵַָָָ«ƒ«¬…«¿≈≈«¿ƒƒ
""זי ּבאזניו : ולח ׁש לה 'ע   ּבעצמ ׁשּתתּפּלל  אחת, עצה ע ֹוד  יׁש ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

להֹוליד ׁשּתּוכל  ּכדי ח ּיים, ׁשנֹות ּבמ ּתנה מּמּנּו ּותב ּקׁש ,ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָיתּבר

...ל אין עדין א ׁשר  זכר, "ּבן ְֲֲִֵֵֶַָָ

הרי אביו, ""ּגם וה ֹוסיף: מ ּטתֹו אל אז  נּגׁש מצוהם, ּכי ּדע ְְִִִִִִִֶַַַָָָָָ

ּבכלל ׁשּזֹו ּדעה יׁש לחיֹות, ׁשּירצה האדם על  הּמּטלת ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהיא 

התח ּזק א ּנא  ּבח ּיים'... 'ּובחרּת ּבּתֹורה המפר ׁשת ע ׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹמצות

!מ ּמחלת והתר ּפא  ּבח ּיים, חפץ "ּבני, ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹ

הרא מ ׁשּכבֹו,"התא ּמץ מעל  התר ֹומם ּכח ֹותיו, ּבׁשארית מ  ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָֹ

" ח ּיים,וקרא : ׁשנֹות ע ֹוד  ּבמּתנה  לי ּתן  עֹולם! ׁשל  ר ּבֹונֹו ְְְִִִֵֶַַָָָָָ

אקּים ּכי 'יהּודה ', ּביׂשראל  ׁשמ ֹו ואקרא  זכר, ּבן  להֹוליד  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּותז ּכני 

ה ' את א ֹודה  'הּפעם  הּכתּוב ."את ֶֶֶַַַַָ

ּבנֹו ל ֹו נֹולד  הּׁשנה ולפק ּדת והבריא , הּנס  התרח ׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָֻוהּנה 

ׁשהכניס ּבעת קרא  א ֹותֹו לנדרֹו:הרא ׁשֹון, ּבהתאם לברית ֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָ

לייּב" אריה  'קראתיו"יהּודה  הר ּבנית: לא ׁשּתֹו ׁשאמר  ּוכפי , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

...' יתּבר לה' לה ֹודֹות יׂשראל ּבני לבבֹות יּטה וה ּוא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָיה ּודה,
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ה אמת"היה  'יהּודה 'ּׂשפת ּבׁשם קראני 'א ּבא  לֹומר: רגיל " ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָָ

את היטב  מרּגיׁש ואני  מ ּמחלתֹו, ׁשּנתר ּפא  על  ה ֹודיה , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָל ׁשֹון

מ ּלהֹוד ֹות אתעּיף  לא  וה ּלילה  ה ּיֹום ּכל  - ּבקרּבי  הּזה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹה ּדבר 

'...ית ּבר החסידּות )לה' מעֹולם  ּתֹורה (מרּביצי ְְֲִִִֵֵַַַַַָָ

עּמי ׁשיר ֹו ּבּלילה ט)סא. מב , (תהילים  ««¿»ƒƒƒ

הּגא ֹון ÈÈ¯b�ÔÓס ּפר Ï‡eÓL ל:"זצ¯' ִֵַָ¿≈¿≈¿«ַַ

רא ּיה" עדי הי ּו ח ּיים' ה'חפץ מרן ׁשל ּביתֹו מ ּבאי ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָר ּבים

את י ׁשנּו הּבית ּבני  ּכל  ּכא ׁשר הּלילה, ׁשּבחצֹות אי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּוׁשמיעה,

ה היה ּדּומ ּיה , ׂשררה ּובח ּוץ לחדר ֹו,"ׁשנתם נכנס ח ּיים' חפץ ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

להּכנס , אדם ל ׁשּום נֹותן ולא  ּובריח  מפּתח  על  ה ּדלת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹס ֹוגר

עֹומדים הי ּו מּמקרביו אחדים ּבחדר ֹו. א ֹור  מעלה היה  לא  ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָֹֹואף

ה 'חפץ אי מקׁשיבים היּו ּוברתת ה ּדלת מאח ֹורי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלפעמים

הּוא . ּבר ּו הּקד ֹוׁש לפני  לּבֹו ורח ׁשי ׂשיח  ׁשֹופ היה ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָח ּיים'

ּכל על עֹולם לבֹורא  והֹודיה ׁשבח  נֹותן היה ּדבריו  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבתח ּלת

ּכל על  ּבח ּייו , מארע ּכל  מפרט  היה ה ּוא ׁשּגמלהּו. ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹהחסדים

ׁשבח נֹותן  והיה ּגד ֹולה , זכ ּות ּכעל  מס ּתּכל  היה ּופרט  ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָּפרט 

ׁשעזר הּוא , ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש עּמֹו ׁשעׂשה  הּגד ֹול החסד  על ְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוהֹודיה

ל ֹו ׁשּנתן  ספרים, ּולח ּבר  ּתֹורה ללמד  ּבידֹו ׁשּסּיע ּביתמ ּותֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹל ֹו

וכ ּו'. וכ ּו' ט ֹובים ְְֲִִָחתנים
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הריטב ּברכ ֹות"ּכתב ּבמ ּסכת הּגמרא  ּדברי  על  עא  ...ּכי"ב)"(ו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

לׁשּבח נברא ּו אדם ּובני אדם, ּבני  לצר נברא  העֹולם ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹּכל

וא ּלּו א ֹות ֹו, ּוליראה  ּולעבד ֹו ה ּוא  ּבר ּו לה ּקד ֹוׁש ְְְְְְְִֵַָָָָּולהֹודֹות

ׁשאין ּכבהמה  הן הוי והּׁשאר  העֹולם, מק ּימין  ּכן  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשעֹוׂשין 

ּבׁשבילן ׁשּנברא ּו ה ּדברים ."עֹוׂשים ְְְְִִִִִֶַָָ

ּפלאי  סּפּור / הּׁשּבת  ליֹום ׁשיר מזמֹור ƒ¿ƒ¿««»ƒƒ¿ƒסב.

ונכנס ה ּכֹולל מן ּכהרּגלי ח ֹוזר אני ּבערב. חמיׁשי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָי ֹום

ּבהתרּגׁשּות: ּפני  את מקּדמת א ׁשּתי ׁשל ֹום. ּבבר ּכת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָלביתי

יתארח" הרב הּקרֹובה  ׁשּבּׁשּבת עכ ׁשו , ׁשמעּתי ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָמנחם!

ּגם נּסע אּולי ?ּדעּת מה הארץ. ׁשּבצפ ֹון  'הדרים' ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָּבי ּׁשּוב

ז ֹו ּתהא ולנּו נפׁש ּכעין יהיה זה לילדים לׁשּבת? ל ׁשם ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאנחנּו

הרב ׁשל  ּבמחּצתֹו להי ֹות ּפז  ."הזּדּמנּות ְְְְִִִִֶַַָָָ

'הדרים?" לי ּׁשּוב "הּׁשּבת? ּבדעּתי, חככּתי  להי ֹות" יכ ֹול  זה ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָ

הז ּדּמנּות... אכן וז ֹו נֹוח  האויר מזג ּדוקא . נחמד  "רעיֹון ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

עס ּוק הייתי  אני  קּדח ּתנּיֹות. ּבהכנֹות הח ּלֹונּו ְְֲֲֲִִִִִַַַָָָָָואז 

ּבּיּׁשּוב ל ׁשּבת לׂשּכר  ׁשאפׁשר ּדירה  על לברר  נּסיתי  ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבטלפֹונים

ר ּבה . ּבעליצּות מזוד ֹות ארזה ְְְְֲִִִִַַָָָָואׁשּתי

מהא ֹוט ֹוּבּוס י ֹורדים ּומזודֹותינּו ט ּפנּו על  אנחנּו ׁשּׁשי. ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָי ֹום

" ּבּיּׁשּוב ׂשכרנ ּו א ֹות ּה ל ּדירה ה ּברֹוׁש"הדריםוצֹועדים עצי . ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָ

ּבח ּנני ּות ּפנינּו את מק ּבלת נעימה  ר ּוח  ל ׁשל ֹום, לעברנּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָנדים
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על רצים מא ּׁשרים. הילדים ּבא ּפנּו. ע ֹולה הּפרי ׂשד ֹות ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻוניח ֹוח 

הר מגּורינ ּו)ה ּדׁשא ּבמקֹום  להם  למק ֹום.(ׁשאין  מ ּמקֹום וקֹופצים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשּׂשכרנּו. הּקרון את נקּלה על ּומ ֹוצא  ּברא ׁש ּפֹוסע  ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹאני

ּבּמק ֹום נמצאים  ה ּמפּתח ֹות ּומט ּפח . נחמד נראה הּוא  ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻמ ּבח ּוץ

להתמ ּקם. מתחילים ואנחנּו מרא ׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַֹֻׁשּסּכם

אחד מ ּכּוּון נׁשמעת ּוזעקה  מס ּפר ּדּקֹות עֹוברֹות ְְְְִִִִַַַַַָָָֹלא 

עכ ּבר ! א ּמאלה ! עכ ּבר !!! ההחדרים: ּכל  ׁשּלנּו" העּליזה חברּיה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ּכדי לי הס ּפיק  הח ּורת ּבא ׁשּתי  אחד מּבט  וצ ֹווחת ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָצֹועקת

ּפּקּוד . ּכאן לקחת ׁשּצרי זה הּוא  ׁשאני ְֲִִִִֶֶֶַַָָָָלהבין 

להרגע" מצליח"אפׁשר ׁשּגרֹוני ׁשקט  הכי ּבּקֹול א ֹומר  אני  , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הּפֹועם ל ּבי את ׁשאפּלּו מ ׁשּפטים א ּלּו עֹוד  ּומ ֹוסיף ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָלהפיק

לׁשכנע . מצליחים לא  ְְְְִִֵֶֶַַַֹּבקצב

" ׁשל  ּבלחיׁשה  , עכ ׁשו ?וכ ע ֹוׂשים א ׁשּתימה מ ּצד  " ְְְְִִִִִִֶַַָָָָ

הּמלּכה . ׁשּבת את ק ּבלנּו ילדי  ׁשל חמ ּוצים ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָּופרצּופים

לי" ""נראה א ׁשּתי, ׁשל ּפניה לרגע הּואר ּו אינֹו, ׁשהּמּצב ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּבח ּוץ , הּזמן רב להי ֹות נׁשּתּדל ּפׁשּוט  א ּולי .ּכ ּכל ְְְִִֵַַַַַָָָָֹנֹורא 

מס ּפר עם ה ּנעימה . החר ּפית הּׁשמ ׁש עם ה ּמֹוריקים ְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָּבּׂשדֹות

ואת לילדים אכל  נארז ּכבר . נס ּתּדר הּלילה ׁשל  ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹה ּׁשעֹות

הּׁשעׁשּועים. ּבג ּנת נעׂשה הּמחר  י ֹום ׁשל  "הּׁשעֹות ְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָ

ליל לתפּלת יצאנּו  וכ ּכּלנּו. ואת א ֹותּה הר ּגיע ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻהרעיֹון

ׁשּבּיּׁשּוב . ה ּכנסת ּבבית ְְִֵֶֶֶַַַָׁשּבת
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ׁשּלנּו. הּקרון ּדירת אל חֹוזרים אנחנּו ה ּתפּלה  ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָּבס ּיּום

ּבּמֹוׁשב לט ּיּול  לצאת  ּכ ואחר  ה ּׁשּבת סע ּדת את לאכל  ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻּתכנּנּו

הּזה . ה ּנעים האויר  ְֲִִֶֶֶַַָָּבמזג

חזק א ֹור לפתע ואז אחריהם. ואנחנּו לפנינּו רצ ּו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהילדים

ארע . א ׁשר את הבנּתי מ ּיד  ה ּקרון . אז ֹור  ּבכל  נדלק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּומסנור 

ּתֹורה ׁשֹומרי  ׁשאינם מאנׁשים ה ּדירה  את ו ׂשכרנּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָה ֹואיל

א ֹוט ֹומטי ּבאפן ה ּנדלק א ֹור  ׁשּיׁש לנּו ס ּפר ּו לא הם ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹּומצו ֹות ,

ועׂשיתי ּברא ׁשי הּדברים את ס ּכמ ּתי  ּכל ֹומר , לּדירה. ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַָָָָֹּבכניסה

לנּו אין למ ׁשּפח ּתי, זאת ׁשא ֹודיע לפני מהירה מ ּצב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהערכת

ּכל קד ׁש. ׁשּבת למ ֹוצאי עד  הּקרון מ ּדירת לצאת ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאפׁשרּות

ּכּלנּו, ּכאן לה ּׁשאר  נאלץ ּגמ ּור . ׁשּבת לח ּלּול ּתביא  ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָָֻיציאה

הּקטנט ּנה . ְְִַַַַָָּבּדירה

להתּפּלל נּוכל ׁשּלא ּכּמּובן  ּבקר ּבנּו. א ׁשר  ו ...העכּבר  ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאנחנּו

ּבמנין ׁשּלא מחר  מעֹודי)(ּדבר לי  ל ׁשה ֹותקרה נּוכל  ׁשּלא  ו ּדאי  , ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

הילדים. עם לט ּיל  לצאת נּוכל  ׁשּלא  ּובר ּור הרב ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּבמחּצת

ּבכיסי , הּמפּתח  את ׂשמ ּתי הּדלת, את ּבּלאט ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָנעל ּתי

ׁשעֹומד ה ּנּסי ֹון  את ּבפניה  וגֹולל ּתי צדדי לחדר לא ׁשּתי  ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָקראתי

החליטה והיא עיניה  א ֹור ּו העצּומה, להפּתעתי לפתחנּו. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעּתה 

ּבכבֹוד . ה ּזה ּבּנּסי ֹון ׁשּנעמד נח ּוׁשה  ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹהחלטה

לה '," הה ֹודיה  ּבענין  להתח ּזק  ּכ ּכל ה ׁשּתּדלּתי ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָָלאחרֹונה

עכׁשו ועכׁשו, הּכל ... על  לה ֹוד ֹות ּדבר, ּבכל  ה ּטֹוב את ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָֹלרא ֹות

ּכזה ּבמ ּצב ּגם האם א ֹותי לבּדק נּסיֹון ּבֹוראי  לי ְְְֱִִִִִִִֶֶַַַָָָֹהעמיד 

מ ּמׁש מסּגלת מס ּגלת. ואני  ל ֹו. לה ֹוד ֹות אני ."מס ּגלת ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַָֻֻֻ
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מ ׁשּתּתפת ּבּה לה' הה ֹודיה קבּוצת על  ׁשּידע ּתי אני ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָואני,

מלא . ׁשּתף  להי ֹות והחלטּתי  לּבי  ּבכל  עליה ּברכ ּתי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻאׁשּתי

התחלנּו הענין . את לילדים הס ּברנּו ּומח ּיכים רגּועים , ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֻוכ

ּׁשאפׁשר מה על לה' להֹודֹות ילד מ ּכל  ּבּקׁשנּו ּובּסעּודה  ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּבּקּדּוׁש

הּזה . ֶַַַָּבּמּצב

ׁשּבת למ ׁש קרון ּבדירת ּתקּועים ׁשאנחנּו הּזה  ּבּמּצב ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּכן,

עכ ּבר . עם... ְְִֵַָָׁשלמה

הֹוריהם, את לח ּקֹות מנ ּסים הילדים ּכל ׁשּכמֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָהילדים

עלינּו עברה והּסעּודה ה ּכלל  מן  יֹוצא  ּבאפן ּפעּלה ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻׁשּתפּו

העֹולמים. לבֹורא  ּובת ׁשּבח ֹות ְְְְִִִֵָָָּבׁשיר ֹות

ׁשנּיה ּולׁשבריר העיפים  הילדים נר ּדמ ּו הּסעּודה ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָאחר 

עם ה ּלילה  ל ׁשנת לפרׁש יכ ֹולה לא  נֹואׁשת. אׁשּתי את ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹראיתי

ּכ ּכל להי ֹות צריכה  היתה ּכׁשּלא  לרגע, המר ׁשר ׁש. ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהעכ ּבר

ּכח ֹותיה . א ֹותּה עזבּו הילדים, ּבׁשביל  ְְְֲִִִֶַָָָָָָֹחזקה

נּסיֹון" מ ּיד"זה ל ּה. והז ּכרּתי ה ּגמרא  מעם ּפני הרמ ּתי , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

" א ֹומרת: אֹותּה וׁשמעּתי ּבעיניה ל ׁשּכן הּנחיׁשּות ה ',ׁשבה  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשל זכ ּות ּכז ֹו לנּו נֹותן ׁשא ּתה ּתֹודה ּתֹודה . ּתֹודה , ְֵֶֶַָָָָָָָּתֹודה,

ּתֹודה יהּודים. אנחנּו ׁשּבכלל ּתֹודה ק ׁשי . מ ּתֹו ׁשּבת ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹׁשמירת

ׁשא ּתה ּתֹודה ּברין . על  ׁשּבת הלכֹות את ּומ ּכירים יֹודעים ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשאנּו

עלנֹות ּתֹודה  נּסיֹון. ּבכזה  לעמד  והעצמ ֹות  ה ּכח  את לנּו ן ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

החמ ּודים ׁשהילדים ּתֹודה .ּכ ּכל ט ֹובה  מ ּתנה ׁשהיא  ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָה ּׁשּבת

למר ֹות יפה סעּודה  לנּו ׁשהיתה ּתֹודה ּוׂשמחים. רגּועים ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָנר ּדמ ּו
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ועצ ּומה ,הּכל ... עּלאית ּבׂשמחה ּול ׁשּבח  להֹוד ֹות המׁשיכה  וכ " ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹ

לעֹולם. מ ּלּבנּו ּתּׁשכח  ׁשּלא  ְְִִִִֵֶַָָָֹׂשמחה 

ח ׁשמ ּלי קצר ׁשּיׁש ּומגּלה  מתעֹורר  אני ּבּבקר  אר ּבע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבׁשעה

לנּו חסר זה 'רק ונר ּגׁש: מנמנם הייתי ּתח ּלה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֻּבּקראון.

קצר ההבנה: למחי חדרה אז   א ׂשפתי , מ ּבין סּננּתי  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹעכ ׁשו ...'

ּדבר ׁשל  ּפר ּוׁשֹו חׁשמל, אין  ח ׁשמל . ׁשאין מ ׁשמע ֹו ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבּקראון,

לא ּכי ה'... חסדי ח ׁשׁש! ּבלא לּדירה ּולהּכנס  לצאת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשאפ ׁשר 

רחמיו ! ֲַָָכל ּו

ואנּו לח ּלֹון  מ ּבעד  ע ֹולה ּבקר  ׁשמ ׁש ׁשל   ור ּבהיר  ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹא ֹור 

עּמנּו. לעׂשֹות ה ' ׁשהגּדיל ה ּפלא מן  ּדי ּבלי עד  ונדהמים ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻמר ּגׁשים

ונר ּגׁש ׂשמח מהּתפּלה ׁשחזר ּתי חׁשבּתיאחרי לא  ּפעם  (אף ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ּבמנין) להת ּפּלל  לצאת  האפׁשרּות על  להֹודֹות  לפלאׁשּצרי לב ׂשם אני , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּכהר ּגל ּה, ּפעלה  ה ּפלטה  הּפלטה. מ ּלבד קרס  ּכּלֹו הח ׁשמל ְְְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻנֹוסף:

הּבקר . לסעּודת הּטעים האכל את היטב  לנּו ּומחּממת ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשֹומרת

הּזה . ּבּמק ֹום ה' לנּו עׂשה  ֵֶַַָָָָנס 

ולנצח . לעד  לנּו ּתּזכר  עלינּו ׁשעברה היפהפּיה  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָה ּׁשּבת

קׁשר הר ּגׁשת וׁשל עצּום ח ּזּוק ׁשל הּנפׁש, התרֹוממ ּות ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבת

לה ' ההֹודיה ּכי  ּבׂשרנּו על  ח ׁשנ ּו ה ּזאת ּבּׁשּבת ל ּבֹורא . ְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָֹא ּמיץ

ּכי הבּנּו עצּומֹות. יׁשּועֹות עּמּה ּומביאה ׁשערים ְְְֲִִִִֵַַַָָָּפֹותחת

ּכׁשּנקלעים ואם לה '. א ֹותנ ּו לקרב היא  ּתכליתם ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָה ּנסי ֹונֹות,

,יתּבר אליו  קרֹובים ולהיֹות עליהם להֹודֹות יֹודעים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָאליהם

ׁשּבא ּו... ּכלעּמת נעלמים ְֱִִֵֶֶַָָֻהם
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ּדאג  ׁשּלנּו, ה ּכנ ֹות הּתֹוד ֹות את הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ְֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכׁשּׁשמע

מ ּמׁשלהס ּד ׁשל  נפלא ֹות לנּו והראה לט ֹובה ענינינּו ּכל  את יר  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

אדם" לבני  ונפלאֹותיו  חסּדֹו לה ' ."יֹודּו ְְְְְִִֵַַָָָ

ּתּקּונֹו - חּנם" ׁשל  "ּבכּיה הּבֹוכה ƒ»∆ƒ»ƒ¿∆»סג.
מּמׁש ׁשל ּבכּיה ּבנסיֹון «»∆«ƒ¿¿ƒ¿…¬»לעמד

ּדּבה"חז והֹוציא ּו חזרּו ׁשהמר ּגלים לאחר  ּכי מס ּפרים ל ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָ

" ּובכּו קֹולם את העם ּכל ונ ׂשא ּו י ׂשראל ארץ על  מתנּורעה ל ּו ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

א ֹותנּו מביא  ה' ולמה  מתנּו ל ּו הּזה ּבּמד ּבר א ֹו מצרים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבארץ

וכּו'... ּבחרב לנּפל  ה ּזאת הארץ ב)"אל  יד, הּקדֹוׁש(במדבר אמר  ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּבכ ּיה לכם אקּבע ואני  ח ּנם ׁשל  ּבכ ּיה  ּבכיתם 'א ּתם הּוא  ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבר ּו

ב)לדֹור ֹות'. קד, וסנהדרין א  כט, .(תענית  ְ

ה ּוא ּבר ּו הּקדֹוׁש א ֹותם העני ׁש ּכביכ ֹול ּכיצד , ּבא ּור, ְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָוצרי

ּכבד ?! ּכה ְֵֶָֹֹּבענׁש

י ֹום ל ּׁשנה  'יֹום רק  נענׁש ׁשּבכה עצמ ֹו ה ּדֹור  אפּלּו ְֱֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹהלא 

מ ּכאן אבל  ׁשנה . ארּבעים ּכעב ֹור  א ּלא  לארץ נכנס ּו ולא ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָֹל ּׁשנה '

מ ּדי . ּכבד לכא ֹורה  הענׁש עֹולם', 'לד ֹורֹות לבּכֹות ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹועד 

ּכענׁש ּבאה אינּה לדֹור ֹות ּבכ ּיה א ֹותּה ּכי ל ֹומר , יׁש ְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹא ּולם

ּכתּקּון . ְִֶָא ּלא 

הר ּבה ּכ ּכל  ׁשּׁשמעּתם א ּתם ח ּנם . ׁשל ּבכ ּיה  ּבכיתם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָא ּתם

החסדים ּכל  את ׁשראיתם אּתם יׂשראל , ארץ מעלת על  ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמ ּמּני
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ּבענני ס ּוף , ים ּבקריעת מצרים, ּביציאת עּמכם עׂשיתי ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָא ׁשר 

ּכ ּכל  היּתכן אחרי ... מהרהרים ועדין ּתֹורה , ּבמ ּתן ְְְֲֲֲֲִִִֵַַַַַַַַָָָָָה ּכבֹוד ,

ועֹוׂשה ט ֹורח אני א ׁשר ּכל  את לרא ֹות ולא עינים ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹלעצם

וכּמה ּכּמה  ּכבר  ׁשהרי חד -ּפעמית, מעידה ז ֹו ואין ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלמענכם ?!

מצרים ּביציאת זה אם ּדֹומים: מׁשּפטים אמר ּתם ְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַָָּפעמים

ּבּמד ּבר ' למ ּות לקח ּתנּו ּבמצרים קברים אין יד,'המ ּבלי (שמות  ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָ

עליא) העם ו ּילן ל ּמים העם ׁשם 'ו ּיצמא  ּבּפס ּוק זה  ואם ,ְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּזה ל ּמה ו ּיאמר  ּבנימ ׁשה ואת אתי להמית מ ּמצרים העליתנּו ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

ּבּצמא ' מקני ג)ואת יז, וכ ּו'.(שמות  ... ְְְִֶַַָָ

לכן מ ּכם. ז ֹו מ ּדה ל ׁשר ׁש ּתצטרכּו א ּתם ּבררה, אין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלכן

לעבר ּתצטרכ ּו ּולדֹור ֹות מעּתה  לדֹור ֹות . ּבכ ּיה לכם קֹובע ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹאני

ואראה אס ּתּתר , אני ּבהם מ ּצבים הס ּתר ֹות, קׁשיים, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָנסיֹונֹות,

האם נסי ֹונ ֹות: א ֹותם את ועֹוברים מק ּבלים א ּתם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָּכיצד 

א ֹו - אחרי ּתהרהר ּו טענֹות, ּכל ּפי ּתטענּו ּתתלֹוננּו, ְְְְְְְְֲֲֲִִִַַַַַָּתבּכּו,

מ ּסביב , לכם עֹוׂשה ׁשאני החסדים ּבכל  היטב ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּתתּבֹוננּו

עּמכם עֹוׂשה  ּׁשאני  מה ּכל  ּכי לה ּכיר  אתכם ׁשּיביא  ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָּדבר 

ּבכ ּיה א ֹותּה את ּתתּקנּו ּכן ידי ועל  ע ֹוׂשה, אני ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָלט ֹובתכם

אבֹותיכם. ׁשל  ְֲִֵֶֶָלח ּנם

ּבד ֹורנּו החּיים. ּבמ ׁש והס ּתרֹות ק ׁשיים עֹוברים ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָיהּודים

ּבמקרים זה אם מס ּמרי-ׂשער : נסיֹונֹות על לעּתים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָׁשֹומעים

ּבנים ּגּדּול  צער  ּפרנסה , ׁשל ֹום-ּבית, ּבעיֹות קׁשֹות, מחל ֹות ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָׁשל

ּבנסיֹונֹות מד ּבר ּכי  ספק אין ויּציל . יׁשמר  ה' ּבזה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻוכ ּיֹוצא 

מ ּמׁש. ֶַָׁשל
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א ֹותּה את ידם  על  לתּקן  עלינּו מ ּטל ּכי לז ּכר  עלינּו  ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻא

ולא לכ ּפר  לא  ּפנים, להחמיץ לא  להתלֹונן, לא  ח ּנם. ׁשל ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֹֹֹֹּבכ ּיה 

וחלילה . חס  מעלה ּכלּפי ְְְְְִִֵַַַַָָָלהתריס 

ּברּו ׁשה ּקד ֹוׁש ט ֹובֹות ׁשל  אלפים ּבאלפי נתּבֹונן ,להפ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָרק

מ ּמה ּומעבר  מעל  והרחבה, ה ּטֹובה  מ ּיד ֹו לנּו מעניק  ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָה ּוא 

ההס ּתר זה ׁשּגם ונבין  נּכיר  ּכ ּומ ּתֹו לנּו. 'ח ּיב' ּכביכ ֹול ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּׁשהּוא 

מ ּמׁש. לט ֹובתנּו הּכל  ְְִֵַַַָָָֹוהּנּסי ֹון 

נזּכה ט ֹובֹותיו, ּכל על לה' ּובהֹודיה ז ֹו, ּבהירה ְְְֱִִֶֶַַָָָָָָּובאמ ּונה 

ּבמהרה ולרא ֹות ח ּנם ׁשל  ּבכ ּיה אֹותּה את לתּקן ה ' ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבעזרת

רצ ֹון . יהי ּכן  אמן ה ּׁשלמה. ְְְִִֵֵֵֵַָָָָֻּבגא ּלתנּו
" ה ּנפלא: הּספר  עּמדי(מּתֹו אּתה ח ּכי  ד)"" ְִִִִִֵֶַַַָָָ

- ההֹודאֹות  ּבפנקס  רּׁשּום «»»¿ƒ¿ƒסד.
ויׁשּועֹות נ ּסים  ƒ«ƒƒƒ¿»מבטיח

ּבהחזקת הּכלּכלי העל  ׁשּדאגֹות מפרסם, ּכֹולל  ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻרא ׁש

מצ ּוק ֹותיו ׁשפ - ונפׁשֹו ּגּופֹו את להכריע א ּימ ּו ְְְְְְְִִֶַַַַָָָמ ֹוסדֹותיו ,

הּגא ֹון ‡Ca¯ÚÈBלפני ÔÓÏÊ ‰ÓÏL Èa¯לֹו:"זצ ס ּפר וכ ל. ְִֵַָ«ƒ¿……«¿»∆¿»ְִֵַַָ

קבע" ה ּוא ׁשל ֹומנּו. מאנׁשי ׁשאינֹו ּבפסיכ ֹולֹוג ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָנֹועצּתי 

אֹותי והזהיר  ּכז ֹו לאחריּות מתאימה אינּה ׁשּלי  ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשהאיׁשּיּות

עליו ?  לסמ האם להתמ ֹוטט !' על ּול א ּתה ּבזה,  ּתמ ׁשי "'אם ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹ

הגרש את ׁשאל ז ."ה ּוא  ֶַָ

" התענין: זלמן ׁשלמה ּברא ׁשרּבי  עֹומד א ּתה ׁשנים ּכּמה  ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹֹ

"הּכֹולל ? ֵַ



ּבתֹודה 185חי «¿»

" ׁשנה- ענה .25 הּוא  " ָָָָ

יֹותר ?"- ק ׁשֹות ּתקּופֹות "הי ּו ְֵָָ

."ּכן"- ֵ

ה ּקׁשים?"- ּבּמּצבים עזרה  ל ׁשלח  הּוא  ּברּו "והּקד ֹוׁש ְְְִִֶַַַַַָָָָָָ

עד"- עצמ ּה על ח ֹוזרת ה ּמצ ּוקה חד ׁש, ּכל  אבל ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹּתמיד .

הי ׁשּועה . "ׁשּמּגיעה  ְִֶַַָָ

" רּבנּו: אליו  מנהלּפנה  ׁשּבּׁשמים  ׁשאבינּו ר ֹואה  א ּתה הרי  ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּדֹואג?... א ּתה לּמה  אז הענינים "את ְִִֵֶַָָָָָָ

המ ׁשי זלמן ׁשלמה ורּבי  הּכֹולל , רא ׁש מ ּפי ה ּמּלים ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹנעתקּו

" איׁשית: עלּבׂשיחת-חּזּוק  זהּו יחיד'. 'ּבן  לא  א ּתה י ּקירי, ְִִִִִִִֵֶַַַָָֹֹ

על ּובעצם - עסק ּבעל ּכל על  יׁשיבה , רא ׁש ּכל  על ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהרֹובץ

היא : אחת הּדאגֹות, לכל  הּתׁשּובה  ילדיו . את המחּתן  אדם ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָּכל

מ ּגיעים  אי ה ּוא. ּברּו ּבהּקדֹוׁש מלא  ּבּטח ֹון - מ ּדאגה ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָההפ

ּומנּסה: ּבדּוקה עצה  ל א ּתן  ההֹודאה. ידי על  ?ְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָֻלכ

ּבכל מ ׁשמר . מ ּכל עליו  ּוׁשמר  קטן, ּפנקס  לעצמ ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָֹהמצא 

ּב'פנקס נא רׁשם - יׁשּועה  ּבעיני ר ֹואה ׁשא ּתה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹּפעם

את הֹוצא  ּבׁשמ ֹונה -עׂשרה , 'מ ֹודים' ּבר ּכת לפני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָההֹודא ֹות'.

יּׁשאר ּו לא  והיׁשּוע ֹות ׁשהּנּסים ּכדי ּבֹו, ּבּנכּתב והתּבֹונן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹה ּפנקס 

מבטחני ,ּכ ּתעׂשה אם מלא . ּבפה  יאמרּו אּלא  מח ׁשבה  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּבגדר

הי ּו ּכלא  יעלמ ּו ."ׁשה ּדאגֹות ְְְֵֶַָָָֹ
)" מּתֹו הגרשמעּבד  ׁשל ּבדר ּכֹו היהּודית  הּנפׁש זצ"חכמת אֹויערּב )"ל"ז ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ

*
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מ ּפי לאזנינ ּו ה ּגיעּו ונפלאים רּבים יׁשּוע ֹות ְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָס ּפּורי

ּב'פנקס הֹודא ֹות ׁשל  ר ּׁשּום לנהל  עצמם על  ׁשּקּבלּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָאנׁשים,

ה ֹודא ֹות'. ֶָׁשל 

עליו , ה ' חסדי  את ּבקביע ּות ר ֹוׁשם אדם זה מעין  ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבפנקס 

ה'רעֹות'. על  והן הּטֹובֹות על  הן ְֵֵֶַַַָָּומ ֹודה 

ית ּבר לה ' ה ֹודא ֹות 2 לפח ֹות י ֹום  ּבכל  לרׁשם ּביֹותר ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹֻממלץ

ק ׁשים ּברגעים ּובפרט  ׁשחפצים עת ּבכל ׁשּבח ּיים. נֹוׂשא  ּכל  ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעל 

ה ּלב . ּובהתלהבּות ּברצף ההֹודא ֹות את לה' להקריא  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָנּתן

ּובפרט היׁשּועֹות, לכל ּומנּסה ּבד ּוקה  נפלאה סגּלה ְְְְְְְִִִַָָָָָָָֻֻז ֹוהי

ּכי ּורא ּו טעמ ּו אלקים. ּולקרבת לדבק ּות א ּדירה  סג ּלה  ְְְְְֱֲִִִִִִֵַַַָָֹֻז ֹוהי

לה'... להֹוד ֹות ְַט ֹוב

אלּיהּו דבי ּבתנא יח)ּכתבּו "(פרשה ה ּפס ּוק  רּניעל  קּומי ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ

יט)"ב ּלילה ב, "(איכה ע ׂשה: יּסּורין , ה ֹודאת א ּלא  זֹו רננה  אין ְְִִֵֶַַַָָָָָָָ

מ ּידיו ּולהּציל  לט ֹובתֹו, יּסּורין עליו  ּבא ּו ּׁשעׂשה מה  ּכל ְְִִִִֶַַָָָָָָָָָָָאדם

ּׁשעׂשה  מה  לכן)ּכל  עו ֹונֹותיו. ה ּלילה ,(לכּפרת  ּבחצי  אדם יעמד ְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

והיה ׁשאמר מי  ׁשל לׁשמֹו ויקּדׁש ויג ּדל  ויר ֹומם וי ׁשּבח  ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָיבר

ל להֹוד ֹות אקּום לילה  'חצֹות ׁשּנאמר  ה ּוא , ּבר ּו ְְֱֲֶֶַַָָָָָָהעֹולם

ּברעתֹו ׁשרֹוצה  ּבעֹולם אדם ל יׁש וכי .'צדק מ ׁשּפטי  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָעל 

ּבנֹו? "ׁשל  ְֶ
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ּדאֹוריתא - ה'" חסּדי "וית ּבֹוננּו «¿«¿≈¿»¿¿ƒ¿סה.

הארץ את ותר ּו ּתּמּוז  חדׁש רא ׁש ּבערב נׁשלחּו ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהמרּגלים

" ּכּכתּוב: זה, חד ׁש ּבכל  ּכנעןּבעיניהם ארץ את (במדבר"ו ּיתר ּו ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

כא) "יג, ּבחינת על ּבזה  ועברּו ואחרי, לבבכם אחרי  תתּור ּו ולא  ְְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

לט)"עיניכם טו, העינים,(שם  ּברא ּית ּבתּמּוז  חטא ּו המר ּגלים  . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

'מּדה ּכי נראה ּכן, אם רעה . ּבעין עיניהם אחר ׁשּתרּו ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכיון

ה ּטֹוב , ראּית ידי על זה  חטא  לתּקן נּוכל מ ּדה' ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכנגד

עת. ּבכל  עלינּו ה ּמרעפים המר ּבים ה' ּבחס ּדי  ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֻֻוהתּבֹוננּות

ּובחז ּבּתֹורה רּבים החּיּוב"מקֹורֹות את מביאים ל  ְְֲִִִִֶַַַַַָ

י ֹונה  ר ּבנּו ה '. ּבחס ּדי  יז)להתּבֹוננּות ג, תשובה Ú„Â"ּכֹותב:(שערי ְְְְְִֵֵֵַַָ¿«
ÔB¯ÎÊ ˙BÏÚÓe ...‰NÚ ˙ÂˆÓa e¯ÒÓ� ˙B�BÈÏÚ‰ ˙BÏÚn‰ Èkƒ««¬»∆¿ƒ¿¿¿ƒ¿«¬≈«¬ƒ¿
¯L‡ C¯c‰ Ïk ˙‡ z¯ÎÊÂ' :¯Ó‡pL ,Ì‰a Ô�Ba˙‰Â ,ÂÈ„ÒÁ¬»»¿ƒ¿≈»∆∆∆¡«¿»«¿»∆»«∆∆¬∆
¯L‡ Ôn‰ ˙‡ EÏÎ‡iÂ ...‰�L ÌÈÚa¯‡ ‰Ê EÈ˜Ï‡ '‰ EÎÈÏB‰ƒ¬¡…∆∆«¿»ƒ»»««¬ƒ¿∆«»¬∆
„Â„Â '...‰˜ˆ· ‡Ï EÏ‚¯Â ,EÈÏÚÓ ‰˙Ï· ‡Ï E˙ÏÓN ,zÚ„È ‡Ï…»«¿»ƒ¿»¿…»¿»≈»∆¿«¿¿…»≈»¿»ƒ

¯Ó‡(מג קז, Â�Ó‡¯(תהילים '‰ È„ÒÁ e��Ba˙ÈÂ' ג): כו, 'Èk(שם  »«¿ƒ¿¿«¿≈¿∆¡«ƒ
'È�ÈÚ „‚�Ï EcÒÁ". «¿¿¿∆∆≈»

חרדים ספר  כג)ּגם מצוה ט ההתּבֹוננּות(פרק את מ ֹונה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַ

ּתרי ּבין ה' וז"ּבט ּוב הּמצו ֹות, iÁ·"ל :"ג Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ְְְִֵַַָ»∆»ƒƒ¿»≈«»
...„ÈÓz e�nÚ ‰NBÚL ÌÈ„ÒÁ‰ ¯kÊÏ". ƒ¿…«¬»ƒ∆∆ƒ»»ƒ

ּבנפלא ֹותיו ה', ּבחס ּדי ההתּבֹוננּות ּכי לרא ֹות נּתן ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָאמנם

ח ׁשּובה ,  ּדר ּגם היא  א ּלא  ּגרידא , מצוה  רק אינּנה  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּובט ֹובֹותיו

.יתּבר ל ּבֹורא  ה ּטֹוב ּולה ּכרת להֹודאה  לה ּגיע ויס ֹודית ְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָעּקרית
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יׁשרים"ּבÁÓ¯‰"Ïּכֹותב ÏÎeiM":ח)"(פ"מס ּלת ‰Ó¯Èa‚‰Ï ֵ»«¿«ְְִִִַָ«∆«¿«¿ƒ
Ce¯a LB„w‰L ˙B·Bh‰ ·¯a ˙eÏkzÒ‰‰ ‡e‰ ‰Êa ˙e¯¯BÚ˙‰‰«ƒ¿¿»∆«ƒ¿«¿¿…«∆«»»
˙BÏB„b‰ ˙B‡ÏÙp‰Â ,‰ÚL ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa Ì„‡‰ ÌÚ ‰NBÚ ‡e‰∆ƒ»»»¿»≈¿»»»¿«ƒ¿»«¿
‰a¯iM ‰Ó Ïk Èk .ÔB¯Á‡‰ ÌBi‰ „Ú ‰„l‰ ˙ÚÓ BnÚ ‰NBÚL∆∆ƒ≈≈«≈»««»«¬ƒ»«∆«¿∆
BÓˆÚÏ ¯Èk‰Ï ‰a¯È ‰p‰ ‰l‡ ÌÈ¯·„a Ô�Ba˙‰Ïe ÏkzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆ƒ≈«¿∆¿«ƒ¿«¿

...BÏ ·ÈËÈn‰ Ïw‰ Ï‡ ‰a¯ ‰·BÁ". »«»∆«≈«≈ƒ

aÏBÂ‰מסּביר מּובנים"זצ‰¯· ה ' חסדי לדאבֹוננּו ּכי ל, ְִַ»«¿∆ְְֲִִֵֵַַַַָ

ּבּלילה , יׁשן  ּבריא  חי, ׁשאדם מאליו  לנּו ּברּור  מאליהם. ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאצלנּו

נּתן לא  מאליו , לנּו מּובן  ה ּכל  עֹוד  ּכל וכ ּו'. א ֹוכל  ּבּבקר , ְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹקם

ּכנגד מ ּׁשהּו לנּו ק ֹורה  אם רק  ה '. מחסדי ּולהתּפעל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָלרא ֹות

מּובנים אינם ׁשהּדברים להבין  מתע ֹוררים אנּו הּטבעי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָה ּסדר 

נפלא ֹות. והטבֹות ּגד ֹולים חסדים הּנם א ּלא  ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָמאליהם,

ּבׁשני מתּבּטאת ה' ּבחסדי ׁשההתּבֹוננּות הרב, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּומ ֹוסיף

ע ּקר ּיים: ִִִִִָמי ׁשֹורים

ה ּוא ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש האדם: ח ּיי ׁשל  הּפרטי ּבּמי ׁשֹור ְִִֵֶַַַַָָָָָָא .

מד ּיקת, ּפרטית  ּבהׁשּגחה  לתכליתֹו האדם את ּומכ ּון  ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמנהיג

ה ' ׁשל  המכ ּונת ּביד ֹו להתּבֹונן  אדם ּכל על  ּוברחמים. ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבחסד 

על יתּבר לֹו ּולה ֹוד ֹות ּבט ּובֹו להבחין הּפרט ּיים, ּבח ּייו  ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָיתּבר

ח ּייו . ּכל   לאר ְֲֶַָָָָֹחסדיו

להת ּבֹונן עלינּו ּכאן ּגם י ׂשראל : ּכלל ׁשל  הּכללי  ּבּמיׁשֹור ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָב.

יׂשראל ּכלל  את מנהיג הּוא  ּברּו הּקד ֹוׁש ּכיצד  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּולהבחין 

אם ּכי זה אין  הרי ה ּדֹור ֹות. ּכל  לאר מפלאה  נּסית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻּבה ׁשּגחה
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מעמד מחזיקים אנּו ׁשּבזכ ּותם עלינּו, המרּבים ה' ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻחסדי

והרדיפֹות. הּׂשנאה  חרף הּגֹויים ּבין  ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹמפרדים

הח ֹובה  עלינּו מ ּטלת עת(והּזכּות )לס ּכּום, ּבכל  להתּבֹונן  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

ּכלל ּובחּיי הּפרט ּיים ּבח ּיינּו עלינּו ּובט ֹוב ֹותיו ה ' ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָּבחסדי

לעקר עלינּו מאליו ',י ׂשראל. ה'ּמּובן  הרּגׁשת את מקר ּבנּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

.יתּבר ה ּבֹורא  ּולחסדי  לט ֹוב ֹות עינים לפקח  עצמנ ּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹּולהר ּגיל 

נּסיו ה ', עזרת את ּדבר ּבכל  לרא ֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּוכ ׁשּנתר ּגל

נפלאה . ה' ואהבת עצּומה  הֹודאה  ּבנּו ּתתעֹורר  - ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָונפלאֹותיו 

חטא את לתּקן  ה ' ּבעזרת נז ּכה הּטֹוב רא ּית ידי על ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַוכן

מ ּמׁש. ּבמהרה ׁשּתבֹוא  הּׁשלמה  ה ּגא ּלה  את ּולקרב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻהמר ּגלים

סּפּור / ה' חסדי לז ּכר ּכיצד ּגאֹוני רעי ֹון ƒ≈«ƒ¿…«¿≈ƒ¿¿»סו .

אמר ּת?!" ּבעיניםמה ּבֹו הּביט  הח ֹולים ּבבית האח  " ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ

ּכזה . ּבמקרה נתקל  לא  מעֹולם ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹּתמה ֹות.

הּתוית"- את לי ׁשּתגזר רֹוצה  לא  ׁשאני ה ּואאמרּתי  " ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ

ּובּה הא ׁשּפּוז , ּבעת ל ֹו ׁשהצמדה  הּלבנה  ה ּתוית על  ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻהצּביע

האי ׁשּיים. ּפרטיו  ְְִִִִָָָרׁשּומים

ה ּתוית?"- את צרי א ּתה מה ּבה ׁשּתא ּות.ּבׁשביל האח  ׁשאל  " ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָ

ענה .למז ּכרת"- " ְְֶֶַָָ

עֹוׂשים"- ׁשּלנּו החֹולים ּכל  הרי הח ֹולים?! מ ּבית ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמז ּכרת

הּׁשחר ּור ּכתב את לידיהם ׁשּמק ּבלים ּברגע ה ּגמ ּור ! ההפ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאת
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מהּימים ּכלׁשהי  מז ּכרת אצלם לה ׁשאיר  מענינים אינם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהם

ּכאן . התעּקׁש.ׁשהי ּו הח ֹולה  אבל  האח . אמר  " ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָ

ל ֹו. נמסרה  ְְְִִַָָוה ּתוית

*

עם התרח ׁש ˜·ÈÏ�È˜Òה ּסּפּור  ÔBL¯b ּתלמיד‰¯· יהּודי  , ְִִִֵַַ»«≈¿¿ƒ«¿¿ƒְְִִַ

ָָחכם.

ּבבית נּתּוח  עבר ּתי הרב, מס ּפר  ּכ ׁשנים, ּכּמה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָלפני

ויצאתי ּבׁשלֹום, עבר הּכל ה' ּובחסדי  ְְְְִִֵַַַַָָָָֹהחֹולים,

ו ׁשלם. ּבריא  ְְְְִִִֵֵֵַַָָמאזמל-המנּתחים

על ה ּוא  ּבר ּו לה ּקד ֹוׁש להֹוד ֹות עמ ּקה  ח ֹובה ְְְֲִִַַַַָָָָֻהרּגׁשּתי

ׁשּגם ידעּתי אבל עּמדי, ׁשע ׂשה הּגדֹולים החסדים ועל  ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָה ּנּסים

את מ ּמּני להׁשּכיח ּכדי  ּכח ֹו ּכל  את להפעיל ינּסה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹה ּׂשטן

עׂשיתי? מה ה ּלל ּו. הה ֹודיה  ְִִִֶַַָָָָרגׁשֹות

והצמדּתי הּתוית, את לי  ׁשּיּתן מהאח  ּבּקׁשּתי מאד . ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּפׁשּוט 

ה ּט ל ׂשּקית ּכאׁשרא ֹותּה ּבבקר ֹו, ּבקר  מ ּדי ,וכ ׁשּלי . ּלית-ּתפּלין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

חסדי את  ז ֹוכרני ׁשחרית, להתּפּלל  ּומתּכֹונן  מ ּמּטתי קם ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָאני

צמ ּוד היית ּתמ ֹול -ׁשלׁשֹום רק 'ה ּנה לעצמי: א ֹומר והנני ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָה ',

ּכאדם להתּפּלל ּבאפׁשר ּות היה  ולא  הח ֹולים, ּבית ׁשל  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹל ּתוית

א ּת עׂשה ועכ ׁשו  ,מג ּורי ּבמק ֹום הּכנסת ּבבית לא  וגם ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹרגיל ,

הּׁשגרה . לידי וחזר ּת חסד  הּוא  ּברּו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָהּקדֹוׁש

ּתֹודה !' ל ֹו ּתן ֵָקּום

וא ֹומר  ÔÈÈËL¯aÏÈÊמ ֹוסיף  ׁשהגה"ׁשליט‰¯· הרעי ֹון  א : ְִֵ»«ƒ¿∆¿¿≈ְְִֶַָָָָ
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ּב...פׁשט ּותֹו. הּוא  ׁשּגא ֹונּותֹו ּגא ֹוני , רעי ֹון  הּוא  קליבנסקי  ְְְְְְְְִִִֶַַַַָהרב

חסדי את לז ּכר  ּכדי יעילה ויֹותר ּפׁשּוטה יֹותר עצה  ל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹאין 

ּבדר הּנֹוהגים רּבים אנׁשים ר ֹואים לא  מ ּדּוע  ה ּׁשאלה ועל ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹה '

הרא ׁש מ ּנח  היכן אחד : ּבדבר  ּתלּוי ׁשה ּכל ולֹומר  להׁשיב יׁש ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻז ֹו,

ׁשּצרי מבין  הּוא  אם ּבמח ֹו. ח ֹולפים רצֹונֹות ואיל ּו האדם, ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹׁשל

עּמנּו עֹוׂשה ׁשה ּוא  החסדים ּכל  על  הּוא  ּברּו לה ּקד ֹוׁש ְֲִִֶֶַַַַָָָָָלהֹוד ֹות

ׁשהחסדים האדם מר ּגיׁש אם :מ ּכ ויתרה  ׁשעה, ו ׁשעה יֹום ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָי ֹום

ּכל ּבֹורא ׁשל הּנט ּויה ּוזרֹועֹו הּגד ֹול מ ּכחֹו ּבאים אכן ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹה ּלל ּו

מח ּכמים רעיֹונ ֹות ּבמח ֹו ׁשּיעל ּו הּוא  מבטח  אזי ְְְֲֲֲִֶַַַָָָָֹֻֻהעֹולמ ֹות,

מ ּלּבֹו. ה ּׁשכחה את לסּלק  ל ֹו "ׁשּיס ּיעּו הּספר: מּתֹו עלינּו(מעּבד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

)"לׁשּבח  ְֵַַ

ıÚBÈ"‰ּכֹותב ‡Ït"הּלּול')ּבספרֹו' ער)" על: לה' לה ּלל  רא ּוי ֵ«∆∆≈ְְְִִֵֵֶַַַָ

וכ ּו', ׁשירה מלא פינּו ׁשא ּלּו ואף ע ּמנ ּו. ׁשעֹוׂשה  ה ּטֹובה  ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכל

ּכל ּום ּבלא  ּפנים ּכל  על ּתהּלה, ּדּומ ּיה ולֹו לה ּלל ֹו, נס ּפיק  ְְְְְְְִִִִַַַָָָָֹֹלא 

לפקידה ּומ ּפקידה  לעת מעת אדם לכל  וראּוי אפׁשר , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָאי

את ּולהּלל  ׁשע ׂשהלהֹוד ֹות ענין איזה ּכׁשּמסּפר  ּובפרט  ה '. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

לא -ל ׁשבח  ויאמר : ּבפיו, ׁשגּור ׁשמים ׁשם יהיה  ּתכף  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוהצליח,

ּכ לעׂשֹות עזרני  ּכה ועד  לי, חס ּדֹו הפליא  ּכי  יתּבר". ְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָָֹ

/ הּגזרה את ׁשהמ ּתיקה ההֹודיה «≈¿»∆«ƒ¿ƒ∆««»סז .
ּומפלא נ ּסי «¿ƒƒƒÀסּפּור

היה  הּקֹודמת ּבּמאה ירּוׁשלים מּגד ֹולי  �ÌeÁאחד  Èa¯ ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ«ƒ«
ÔBÊ¯aÈÏ,ה ּקד ֹוׁש הרּבי  ׁשל  ּתלמידֹו ,·B˜Ë¯BLhÓ „Âc ‰LÓ Èa¯. ƒ∆¿ְִִֶַַַָָ«ƒ…∆»ƒƒ¿¿¿
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ל ֹו. היּו לא  וילדים ּובמצוֹות. ּבתֹורה ּגד ֹול  היה  נחּום ְְְִִִִַַָָָָָָֹר ּבי

לפני ּובתח ּנה ּבתפּלה נח ּום ר ּבי הע ּתיר  רּבֹות ׁשנים ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבמ ׁש

זקנתֹו לעת ואכן, ק ּימא . ׁשל  ּבזרע  א ֹותֹו ׁשּיח ֹון עֹולם, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבֹורא 

ּבּמרֹומים: ּתפּלתֹו ְְְְִִִַַָָנתקּבלה

ט ֹוב . למ ּזל לֹו נֹולדה יחידה ְְְִַַָָָּבת

ּכל את יחידתם ּבבּתם ה ׁשקיעּו ורעיתֹו נח ּום ׁשר ּבי ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָּכּמּובן

ה ּתֹורה אדני על  נפׁש ּבמסיר ּות אֹותּה ּגּדל ּו הם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמאדם.

ּונכד ֹות. נכדים מּמּנה  לרא ֹות וקּוּו ְְְְְְִִִִִֶַָָָָוה ּיראה ,

התר ּגׁשה עׂשרה, ׁשמֹונה  לגיל  הּבת ה ּגיעה ׁשּכא ׁשר  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָא ּלא 

האהּובה הּבת ורעיתֹו. נח ּום ר ּבי ׁשל רא ׁשם על  ּגדֹולה ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָֹצרה 

היא ּבמהיר ּות. ה ּדרּדר ּומּצבּה ּבמיחד , קׁשה  ּבמחלה ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָֻחלתה

הי ּו לא  מ ּטתּה את ׁשּסבבּו והרֹופאים הח ֹולים, ּבבית ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻא ׁשּפזה 

ט ֹובֹות. ְְֵַמבּׂשרי 

רֹותח ֹות, ּבתפּלֹות ה ּׁשמים את קרעּו וא ׁשּתֹו נחּום ְְְְְִִִִִֶַַַַָָר ּבי

הלכה היחידה הּבת נגזרה. ּכבר הּגזרה ּכי היה ּדֹומה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָא ּולם

ליֹום. מּיֹום ְְֲִָָודעכה

נֹוא ׁש. אמרּו לא והם ורעיתֹו, נח ּום  ר ּבי היּו אמ ּונה  ְְְְֱֲִֵֵַַַַָָָָָֹּבעלי 

הּמה התמיד ּו והחמיר , הל ה ּבת ׁשל  ׁשּמּצבּה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּככל 

ׁשליח הּגיע  אחד, ׁשּׁשי י ֹום ׁשל  ּבבקר א ּולם ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּבתפּלֹותיהם .

נח ּום. רּבי  ׁשל לביתֹו ְִֵֶַַָּבהּול 

הח ֹולים." ּבבית מ ּיד  להתיּצב עלי ּכי א ֹומרים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָהרֹופאים

ּבּת ׁשל  האחר ֹונ ֹות ׁשעֹותיה  הן ּבפניא ּלּו ּבּׂשר  חּור ֹות." ם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
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ּתֹוכ ֹו ּבתֹו ּדמעֹות. מלא ּו ועיניו ּבּׁשליח התּבֹונן  נח ּום ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָר ּבי

ׂשפתיו , את ח ׁשק הּוא  א ּולם יּגיע... ה ּזה ה ּנֹורא  הרגע  ּכי ְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָידע,

לבית יל אם הלא  מח ֹו. את ּפּלחה ּכתער  חּדה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּומח ׁשבה 

לרחץ יּוכל לא  ּכבר  מ ּכל, הרעה ּבּבׂשֹורה  ויתּבּׂשר ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֹהחֹולים

קדׁש. ׁשּבת לכבֹוד  ְְִִֶֶַַַֹּבּמקוה 

הּׁשּבת? ׁשל  ּכבֹוד ּה על ּיהיה  ְְִֶֶַַַַָָּומה

ּכלי ואת ה ּמּגבת את נטל  ּבדעּתֹו, נח ּום ר ּבי אפֹוא , , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָנמל

ול ּבֹו טבל  הּוא  ׁשּבת. לכב ֹוד  לט ּבל  הּמקוה , אל ּופסע ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהרחצה 

לכּון: והׁשּתּדל  ּתחּוׁשֹותיו את ּכפה  הּוא   א ּבדממה, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבכה

קדׁש!' ׁשּבת לכבֹוד  קד ׁש! ׁשּבת ְְִִֶֶַַַַֹֹ'לכבֹוד

ה ּנקּיים, הּׁשּבת ּבגדי את לבׁש ה ּמקוה, מן נח ּום  ר ּבי ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָעלה 

ּבּתֹו ׁשל  ּבמח ּצתּה ל ׁשהֹות הח ֹולים, ּבית לכ ּוּון  לפסע  ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹוהחל 

" לעצמ ֹו: אמר  לפתע  א האחר ֹונֹות. עלּבׁשע ֹותיה ּיהיה  ּומה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשּבת?! ׁשל  מ ׁשנה  ללחם "ח ּלֹות ְְִֶֶֶֶַַָ

וצרר מ ּפית נטל  הּבית, אל ו ׁשב עקביו  על  סב ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָלאל ּתר 

מן ס ּכין נטל ׁשּיצא , לפני ורגע מ ׁשנה . ללחם ח ּלֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבּה

" "הּמגרה. לע ׂשֹות וחלילה, חס  ,אצטר ּכמצות"קריעהאם , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

לכ ּומזּמן  מ ּוכן  להיֹות עלי עז .ּבֹוראי , ּבכאב הרהר  " ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֻ

ּבבגדי לבּוׁש ורח ּוץ, נקי הח ֹולים, לבית נח ּום רּבי  לֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָצעד

אהבת והרהּורי  לקריעה, וס ּכין לׁשּבת ח ּלֹות ּבצרֹור ֹו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָה ּׁשּבת,

ל ּבֹו. את מציפים הח ּלּו ְִִִֵֵֶה'

עֹולם" ׁשל "רּבֹונֹו ּדמעֹות, עיניו  זלגּו "רצ ֹונ מה הלא ְְְְֲִֵֶָָָָָֹ
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עֹומד אני  הּנה ּובכן כן ? הלא  לט ֹובה, הּכל ּכי ׁשאדע ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹֹמ ּמּני?

ועֹולם, עם קבל ּומכריז ּומנּׂשא  מרֹומם ּומפאר, מ ׁשּבח  ,ְְְְְְְֳִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלפני

מ ּלבּדֹו'! עֹוד 'אין "ּכי ְִִֵַ

ׁשּבּׁשמים" ּבכי ,א ּבא  ּכדי  ּתֹו לעצמ ֹו, נח ּום ר ּבי מלמל " ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּבאהבה" עלי אני מק ּבל ּובכן, .רצ ֹונ לעׂשֹות רצֹוני ּכל  ְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵַַַַָָָֹהלא 

ט ולא  ּתרעמת לא  וחס , חלילה ּבי, אין ּׁשּתגזר. מה רּוניה ,ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ

עלי מק ּבל  אני ה ּכל את ׁשהיא . ּכל  הק ּפדה  ולא  הבנה אי  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹלא 

ּכל על  ל ּומ ׁשּבח  מ ֹודה ואני ּוטה ֹורה, אמ ּתית ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָּבאהבה

ּונׁשימה ... "נ ׁשימה ְְִִָָ

ה ֹול ּכׁשּלּבֹו הח ֹולים, ּבית אל  נח ּום ר ּבי ל ֹו צעד  ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָוכ

ּבֹורא ֹו. לקרבת אינס ֹופית ּוכמיהה ע ּזה אהבה  ּברגׁשֹות ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָּומ ּוצף

התר ֹונן נח ּום ר ּבי ׁשל  ׁשּלּבֹו ,ּכ לידי  ה ּדברים ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָה ּגיעּו

ּבּקׁש ׁשה ּוא ּכ ּכדי  עד  ּבאהבה , ׁשמים ּדין ק ּבלת מ ּתֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבקרּבֹו

ה '. אהבת ׁשל ּבמח ֹול  ְֲֵֶַַָָלצאת

הח ֹולים. ּבית ּבׁשערי  עצמ ֹו את מצא  ּפתא ֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָּולפתע

" עצמ ֹו. את עצר  אז  א ׁשּנכנס , ּכ,ּכמעט  להּכנס  יכֹול  איני ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

וכי מ ּדע ּתי. ׁשּיצאתי יח ׁשבּו הר ֹופאים הלא  מח ּיכ ֹות. ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹּכׁשּפני 

צֹועד והּוא  למ ּות, עֹומדת יחידתֹו ׁשּבּתֹו ּבעֹולם אדם ל ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָי ׁש

מח ּיכֹות?! ּכׁשּפניו  "ל ֹו ְְְֶַָָ

וגמר הרא ׁשֹונה, מ ּכּונתֹו נח ּום רּבי  ּבֹו חזר  ,ׁשּכ ְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָמ ּכיון 

וכ ירצינּו, ׁשּפניו  עד  הח ֹולים, ּבית ּבחצר מעט  לט ּיל  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹאמר 

ּפנימה . להּכנס  ְְִִֵַָָי ּוכל 
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ּבפּנת וה ּסּכין הח ּלֹות ּובֹו צר ֹורֹו את נח ּום ר ּבי ְְְִִִִִֶַַַַַַַַה ּניח 

הלֹו ו ׁשֹוב הל ֹו הח ֹולים , ּבית ּבחצר לצעד והחל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהחצר,

ּדין וק ּבלת אמ ּונה ּבהרהּורי  עצמ ֹו את מח ּזק ּכׁשהּוא  ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָו ׁשֹוב,

ּבאהבה . ְֲִַַָָׁשמים

הח ֹולים ּבית ּבפתח  נראתה ּדּקֹות, ּכּמה ּבחל ֹוף  ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָוהּנה ,

ּבר ּבי ה ּנראה , ּככל  הבחין, הּלה ה ּבכיר. הר ֹופא ׁשל  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּדמ ּותֹו

אליו . לצאת ּומהר לח ּלֹון, מ ּבעד  ִִֵֵֵַַַַַָָנח ּום

נח ּום" רּבי  נח ּום, "ר ּבי נרּגׁש. הר ֹופא היה  ּכיצד" יֹודע איני ְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

איני .ּבּת ׁשל ּבמ ּצב ּה חל  מפּתיע ׁשּנּוי אבל  זאת, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹלהס ּביר 

ּבעיני זאת ּוראה ּפנימה  ה ּכנס  ּבא , ּלֹומר, מה ."יֹודע ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ

ּבּתֹו, ׁשל  מ ּטת ּה אל  הר ֹופא ׁשל  ּבעקבֹותיו  מהר  נח ּום ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָר ּבי

קלּוׁש וח ּיּו עיניה  את ּפקחה ה ּבת ּבדמעֹות. התמ ּלא ּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָועיניו

ׂשפתיה . ְֶַָָעל 

ה ּנס האם האמנם? ּכח ֹולמים. היּו ורעיתֹו נח ּום ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָֻר ּבי

את חרצּו ׁשהר ֹופאים הּבת ז ֹו הלא  עיניהם? מ ּול  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמתרח ׁש

ּכּמ לפני  ּכבר הּמר ימים...ּגֹורל ּה ה  ְְִִֵַַַָָָָָ

הּבת יצאה קּלה ׁשעה  ּבתֹו מ ּמׁש. ׁשל  נס  זה היה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָאכן,

זמן מס ּפר, ׁשעֹות  ּכעבר  ּבמהיר ּות. והתא ֹוׁשׁשה ס ּכנה, ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָֹמ ּכלל 

לר ּבי וה ֹורּו ּביניהם הר ֹופאים נֹועצּו ה ּׁשּבת, ּכניסת קדם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹקצר 

" ּולרעיתֹו: הֹולכתנח ּום היא  הּביתה! ּבּתכם את מ ּכאן קח ּו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

ּתׁשהה ׁשהיא  חבל  לאיתנּה. ּתׁשּוב קצר  זמן  ּובתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּומחלימה ,
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ּבית ׁשּבאויר והּמחלֹות ׁשהחי ּדקים מ ּכיון  ה ּׁשּבת,  ּבמהל ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָּכאן

ּבּה... לפּגע על ּולים "הח ֹולים  ְֲִִִַַָֹ

לקח ּו הם הה ֹורים. ׁשל  לא ׁשרם ּוגבּול  קץ היה ׁשּלא  ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכּמּובן

לתפּלת הּכנסת לבית מהר נח ּום ור ּבי הּביתה, ּבּתם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָאת

קדׁש. ׁשּבת ׁשל  ְִֶֶַַַֹערבית

ור ּבי לּסעּודה, ה ּמׁשּפחה ּבני  ּכל  הס ּבּו הּביתה ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָּבׁשּוב ֹו

" הּקדֹוׁש ה ּספר את ּפתח  ׁשּבת, מ ּדי ּכמנהגֹו מיםנחּום, ּבאר  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

לקרא .ח ּיים והחל  " ְְִִֵֵַֹ

מּתֹו ללמד  ׁשּלא  נח ּום, ר ּבי לֹו ע ׂשה  קבע ׁשל  ְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹמנהג

ּגם ללמד . ו ׁשם ׁשּמז ּדּמן  היכן לפּתח  א ּלא  ה ּסדר , על  ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹה ּספר

עיניו . למראה ונר ּגׁש נפעם נֹותר ׁשה ּפעם אּלא  ּכן , עׂשה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָה ּפעם

אפׁשר ּכיצד  הענין, ּבסֹוד  עסק  נחּום, רּבי  קרא  ּבֹו ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָה ּקטע,

הּגזר ֹות את להפ אפׁשר וכיצד  לרחמים ה ּדין את ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלהמ ּתיק 

ונפלא ֹות. ט ֹובֹות לברכ ֹות ְְְִִַָָָה ּקׁשֹות

מבאר   וכ‰"ÌÈiÁ ÌÈÓ ¯‡a": ְְֵָָ«¿≈«ƒ«ƒ

ÌÈ¯·c‰ ÏÚ Ìb ,¯·c Ïk ÏÚ ÌÈ„Bn‰ ,ÌÈ˜Ècv‰ Èkƒ««ƒƒ«ƒ«»»»«««¿»ƒ
CÙB‰ ÔÈc‰ Ì‚Â ,Ì‰ÈÏ‡ ˙L‚lÓ Ú¯‰ ˙‡ ÌÈÚ�BÓ ,ÌÈÚ¯‰»»ƒ¿ƒ∆»«ƒ»∆∆¬≈∆¿««ƒ≈

.ÌÈÓÁ¯Ï ÌÏˆ‡∆¿»¿«¬ƒ

ּכי לעצמ ֹו, ׁשער לא  הּוא  למדי. המ ּום היה  נח ּום ְְְִִִֵַַַַָָָָֹר ּבי

ה ּדברי ּבתֹו ח ּיים"ימצא  מים ׁשארעּבאר הּנס  סֹוד  את " ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

לבּתֹו. ְִַה ּיֹום
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למ ּות. נגזר יחידתֹו ּבּתֹו על  ּכן. אכן ּכי  נח ּום, ר ּבי ְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָהבין

עלוכמ ק ּבל ׁשהּוא  מּכיון א ּולם הע ֹולם. מן  ׁשּנס ּתּלקה עט  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הבין ׁשהּוא  ּומ ּכיון ּובה ֹודיה, ּבׂשמחה, ּבאהבה, ה ּדין את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעצמ ֹו

המ ּתק מ ּמילא  לֹו, להעביר הּוא  ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש ׁשרצה ה ּמסר  ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻאת

מ ּכלל ּבּתֹו יצאה נס  ּובדר ל ּה. וחלפה  התּבּטלה  והּגזרה  - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּדינֹו

לאיתנּה. ו ׁשבה ְְֵַָָָָָָס ּכנה

ההֹודאה אּלּוף  - הּמלְך ּדוד ««»»∆∆»ƒ«סח.

ה ּמל ּדוד  ׁשל  הּזּכר ֹון יֹום את נצּין ׁשבּועֹות ׁשל  ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבי ֹום-ט ֹוב

ּבׁשבּועֹות."ע ונפטר  ּבׁשב ּוע ֹות ׁשּנֹולד  ְְְְִֶַַָָה,

ה אמת"הביא  זצוקּׂשפת תרמ ל "" ּכיד)"(חנוכה, נפלא  רעיֹון ְְְֱִִִֵֶַַַָ

ע  ה ּמל a�Èה ,"ּדוד ˙BaÏ CB˙Ï ‰‡„B‰Â Ïl‰ ÏL ‰ÚÈË� ÚË� ִֶֶַָ»«¿ƒ»∆«≈¿»»¿ƒ¿≈
,Ï‡¯NÈ:ׁשּכת ּוב Ï··"ּכמ ֹו ÏÎa '‰ ‰„B‡"ּבכל ּכל ֹומר, , ƒ¿»≈ְֶָ∆¿»≈»ְְַָ

יׂשראל ּבעם הּכח את הׁשריׁש ה ּוא  ּותהּלֹותיו  ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹּתפּלֹותיו 

ּגם ולכן  עת, ּבכל  יתּבר לה' ּולהֹודאה להּלל  ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָלהתע ֹורר ּות

יׂשראל '. זמיר ֹות 'נעים ְְְְִִִִֵָָנקרא 

מלא ׁשהּספר  מּׁשּום זה, ּבׁשמ ֹו נקרא  ה ּתהּלים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָספר 

ּדוד ׁשהרי הּוא , ּבר ּו להּקדֹוׁש וה ֹודא ֹות ותׁשּבח ֹות ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּתה ּלֹות

ע  הּמל"ית ּבר לּבֹורא  להֹוד ֹות ה ּלילה  מחצֹות קם היה ה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

זי יחיא  הא ּבן הּפר ׁשן ּכתב  וכ ּבכּנֹורֹו. הּׁשחר  את ע"ּומעֹורר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

יׂשראל לבני ּבֹו לל ּמד ּתהּלים ספר  ..וח ּבר  לתהּלים: ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּבהקּדמתֹו
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הרע על  הן  יֹוצרם ּכבֹוד  ל ׁשם  ּולבר ּולהּלל לה ֹודֹות ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָויה ּודה

ית ּבר מא ּתֹו ה ּבאה  ה ּטֹובה  על  ."והן ְְִִֵֵַַַַָָָָ

זצ ח ּיּון יֹוסף  ר ' המפר ׁש ּכתב נקרא"וכן  הּספר  ּכי ל ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ּברּו לה ּקד ֹוׁש וה ֹודא ֹות ּתהּלֹות ּכּלֹו מלא ׁשהּוא  ּכיון  ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻּתה ּלים

ּתבֹות רא ׁשי  ּותה ּלים מאין , יׁש העֹולם את ׁשּברא  ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָה ּוא 

"zֹודא ֹות‰ה ּלֹותÏ ּבֹוראÈׁשÓאין". ¿ִָ«ֵ≈≈ִַ

ׁשאר מ ּכל יֹותר  מיחדת ּבמעלה  נתיחד   הּמל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּדוד

ּבעת אף מ ּצב, ּבכל  יתּבר לה ' ּול ׁשּבח  להֹוד ֹות והיא  ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָה ּצּדיקים

ּבספר וכתב ּומצּוקֹותיו . ÓÏL‰"צר ֹותיו  ˙¯‡Ùz"ּכׁשּמתּו ּכי  , ְְְֵֶַָָָָƒ¿∆∆¿……ְִֵֶ

" הּכתּוב מ ׁשּבח ֹו ה ּכהן, אהרן ׁשל  ּבניו  אהרןׁשני אהרן"וי ּדם . ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹ

מ ּזֹו ּגבֹוהה  מדרגה י ׁשנּה  א ה ּׁשתיקה, על  ׂשכר  וקּבל  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשתק

וה ּיּסּורים הּצר ֹות ּכל  ׁשּלאחר  ,הּמל ּדוד  אצל  ׁשּמצינּו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּכפי

ÌcÈ"אמר: ‡ÏÂ „B·Î E¯nÊÈ ÔÚÓÏ"ׁשיר ֹות א ּגיד ׁשעֹוד  ּכל ֹומר  , ַָ¿««¿«∆¿»¿…ƒ…ְִִֶַַ

" המפרׁשים: וא ֹומרים הּצרֹות! על  וט ֹובותׁשּבח ֹות עינים יפה ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

ה ּטֹובראי את ור ֹואה ט ֹובה  ּבעין מס ּתּכל : הּמל ּדוד היה " ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

עליו . ּׁשעֹובר מה  ְֵֶַָָָּבכל 

סנהדרין ּבמ ּסכת ב)מס ּפר  נבּוכדנּצר(צב, ׁשאמר ּבעת ּכי  , ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ

ּבׁשבח ֹו ּפיו . על  ל ֹו וסטר  מלא ּבא  ,יתּבר לה ' ׁשבח  ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָהרׁשע

ה ּמל ּדוד  ׁשאמר  ותׁשּבח ֹות ׁשיר ֹות ּכל לגּנֹות ּבּקׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזה

ר ּׁש ּופר ׁש מ ּדוד ,"ּבתהּלים, יֹותר  נא ֹות ׁשבח ֹות מס ּדר  ׁשהיה  י ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

יֹותר אחריהן נֹוטה היה  הּוא  ּברּו ה ּקד ֹוׁש אֹומרן, היה  ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָוא ּלּו

יעלה האי זאת?! להבין נּתן ּכיצד  ּדוד. ׁשל  ׁשיר ֹותיו ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמאחרי 

ח ׁשּובֹות יהיּו הר ׁשע נבּוכדנּצר  ׁשל ׁשּתׁשּבח ֹותיו  הּדעת ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָעל 
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ע ֹולה נֹוספת ּוׁשאלה ?ה ּמל ּדוד  ׁשל  מ ּתׁשּבח ֹותיו  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָי ֹותר 

אׁשר יהיה מאדם, מנעּו ּכיצד  חפׁשית, ּבחירה יׁש הרי  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמהּדבר :

הּוא ?! ּבר ּו להּקדֹוׁש ׁשירה  לֹומר  ְִִֶַַַָָָיהיה,

הרה wÓ‡ˆ˜ק "ּבאר Ïc�Ó ÌÁ�Ó ׁשּנבּוכדנּצר"זצ¯' ל , ֵֵ¿«≈∆¿¿ƒ»¿ְְֶֶַַַַ

ּבּכּפה מ ֹוׁשל  ׁשה ּוא  ּבעת ותׁשּבח ֹות ׁשיר ֹות ל ֹומר ּבּקׁש ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהרׁשע

היה לא  ּומ ּיד ּפיו על  ל ֹו סטר  , מלא ּבא ּכלּום. ל ֹו חסר  ְְְִִֵַַַָָָָָָָֹֹולא

" לֹו: אמר ּו  ּובכ ׁשירה. לֹומר  ׁשירהיכ ֹול לֹומר  ר ֹוצה  א ּתה ְְִִֶַַַָָָָָָ

ׁשירה א ֹומר א ּתה  ּכיצד  נׁשמע  הבה  ?רא ׁש על  ּכתר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹּבע ֹוד 

!ּפי על   ל ׁשּסטרּו "לאחר  ְְְִֶַַַָ

ּולהֹוד ֹות לׁשיר  ,ה ּמל ּדוד ׁשל המיחד ּכחֹו היה זה  ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻאכן 

ה ׁשריׁש ה ּוא הּזה  המיחד  הּכח  ואת והּצרה , הּקׁשי, ּבעת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻאף 

הּתה ּלים. ּבספר ּבנּו ְְְִִֵֶַַָָונטע

ׁשאמר  ÌBÏL-¯OÊÏÚaÓ"‰ּוכמֹו ּדוד"זי" ּׁשּזכה  ׁשּמה  ע, ְֶַָ««»ƒ∆¿ִֶֶַָָָ

ׁשיר ֹות ידי  על  היה ע ּקר ֹו והּגדֹול ֹות הא ֹורֹות לכל   ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָה ּמל

הּסּבה ּגם וזֹוהי  ּתהּלים. ספר ה ּוא  ימיו , ּכל  ׁשאמר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָותׁשּבח ֹות

לנּו להרא ֹות ּכדי - ּדוד ׁשל  מ ּזרעֹו הּמׁשיח  מל יצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמ ּדּוע 

ה ּגא ּלה ! ּתצא  - יתּבר לה ' ּומהֹודיה ּומ ּתׁשּבח ֹות ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻׁשּמּׁשיר ֹות

ּבמהרה . לזאת ׁשּנז ּכה רצ ֹון  ְְְְִִִֵֶֶָָֹיהי

ּגֹוי" עׂשני "ׁשּלא ּבהֹודאתנּו: לכּון ּיׁש מה ƒ»«…∆≈««¿≈»¿≈»סט.

ׁשל חדרֹו CLאל  מ ּתלמידיו"זצוק‰¯· אחד  נכנס  ל  ְֶֶַ»««ְְִִִֶַַָָ

מס ּים. ּבענין עּמֹו להתיעץ ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻֻהּמבהקים,
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לפתע ּכא ׁשר ר ּבֹו, לפני צרתֹו את ל ׁשטח  ה ּתלמיד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבּקׁש

" הענין: מ ּמין  ׁשּלא  ּבׁשאלה הרב אליו הּיֹוםּפנה  ּברכ ּת האם ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

הּׁשחר ? "ּברכֹות ְִַַַ

ּבהׁשּתֹוממ ּות. התר ֹוממ ּו ה ּתלמיד ְְְְְְִִִֵֵַַעיני

ׁשּברכּתי !" ּבׁשקט .ּבוּדאי ה ׁשיב " ְְְִִֵֵֶֶֶַַַ

חקר" ּגֹוי'? עׂשני  'ׁשּלא  ּברכ ּת ּכא ׁשר הּבקר  ּכּונּת מי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹועל 

את ידע לא  ר ּבֹו, חֹותר  לאן  הבין ׁשּלא וה ּתלמיד , .ׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהרב

ה'' ּבעבֹודת רצינּותי מ ּדת את לבּדק מנּסה  הרב 'ׁשּמא  ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹנפׁשֹו.

ּבל ּבֹו... ְְִִֵהרהר 

" המ ּתין לא  הרב  ה ּבקר ?א ּכּונּת מי על  נּו, ּבֹו.נּו, ּדחק " ְְִִִִֶַַַַַַָָָֹֹ

ּכלל"  ּבדר" ּבזהיר ּות. ה ּתלמיד הׁשיב מבּטא" אני  ּכא ׁשר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

עׂשנ  'ׁשּלא  הּמּלים ׁשלאת ּדמ ּות ּבמחי  מעביר  אני ּגֹוי ', י ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָֹֹ

ׂשד ֹותיו ּבע ּבּוד  הערב עד ה ּבקר  מן העס ּוק מקסיקני, ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכּוׁשי

אנֹוׁשי ּכבֹוד  מ ּכל  מּמערב מזרח  ּכרח ֹוק ורח ֹוק ּבערבה, ׁשם ְְְֱֲֲִִִִִֵַָָָָָָָָָאי

ר ּוחנ ּיּות ."א ֹו ִָ

הּׁשאלה . על להׁשיב הרב ׁשל ּתֹור ֹו היה ְְִֵֵֶַַַָָָָָָּכעת

'ׁשּלא" ּכׁשּברכ ּתי הּבקר ּכּונ ּתי אני מי על א ּתה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹי ֹודע

הּברית ארצֹות נׂשיא  קארטר ! ג'ימי מיסטר  על  ּגֹוי'? ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָעׂשני

אמריקה ."ׁשל  ִֶֶָָ

מבחין" א ּתה א ּלּו, ּבימים ּבארץ מבּקר  ׁשהּוא  י ֹודע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָא ּתה 

ּכלי ּבכל  הא ּדיר  ּבּסּקּור  זֹוכה, הּוא  ל ֹו הּמלכים ּבכבֹוד  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלבטח 

"הּתק ׁשרת... ּבלהט  הרב ּתאר ּבּתבל !" הח ׁשּובה "האי ׁשּיּות ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
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אני !" רעדאבל  וקֹול ֹו עצמ ֹו על ׁש הרב הצּביע " ְְְֲֲִִִַַַַַַָָָ

" עֹולם!מהתרּגׁשּות ׁשל  ר ּבֹונ ֹו ׁשל  הּנבחר ּבנ ֹו אני יהּודי ! אני ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָ

אפּלּו לעּמתי  נח ׁשב אינֹו ה ּוא הּזה ! מהּגֹוי ח ׁשּוב יֹותר  ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻאני

הּׁשּום! "ּכקל ּפת ְִִַַ

לעּמתי" רק "ולא  ,ׁש הרב חתם יה ּודי" ּכל  לע ּמת א ּלא  ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹֻֻ

למאּומה חׁשּוב אינֹו - ּביֹותר  המהּלל  הּגֹוי אדמֹות! עלי  ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָֻהחי 

ּביֹותר ... הּפׁשּוט הּיהּודי  "לעּמת ְְְִֵַַַָֻ

*

‰Ô‰kס ּפר  ˜B„ˆ השבועות ,¯' לחג מאמר במדבר, צדיק, (פרי ִֵ»«…≈
יג) עלאות  ,·'ˆÈ„¯aÓ ˜ÁˆÈ ÈÂÏ ּכי¯' יׂשראל , ׁשל  סנגֹורן  , ַ≈ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ∆ְִִֵֵֶָָָ

ּגֹוי'. עׂשני 'ׁשּלא  ּברּכת את הּׁשחר  ּבברכ ֹות ּדּלג אחת ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹּפעם

" הּלׁשֹון: ּבז ֹו ה ׁשיבם מ ּדּוע, ּתלמידיו  ׁשאל ּוה ּו ּדעּוּכא ׁשר  ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

ח ׁשּתי מּׁשנתי, ּכׁשהתעֹוררּתי  ּבּבקר , הּיֹום  ּכי ּתלמידי, ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹלכם 

מצאתי ... ולא  עצמי  את לח ּזק  ּדר ח ּפׂשּתי נֹוראה. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעצבּות 

ונבחר ! קדֹוׁש לעם ּבן  הנני ! יהּודי הלא  ּבחדוה, ז ּנקּתי  "ּולפתע ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּוברכמ ּיד" נעמדּתי  יצחק, לוי  ר ּבי ס ּפר קץ:" אין ּבא ׁשר  ּתי ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

אלי ... ׁשבה ונפׁשי ּגֹוי ', ע ׂשני ׁשּלא  ּבר ּו'ְְִִֵֶַַַָָָָֹ
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ּבתה ּלים: הּפס ּוק את ס ֹופר  החתם È‰zÂ"ּפרׁש È�˙È�Ú Èk E„B‡ ְֲִִִֵֵֵֶַַַָ¿ƒ¬ƒ»ƒ«¿ƒ
‰ÚeLÈÏ ÈÏ"(עכא קיח, ‰p‰(תהלים Èk ,¯ÚˆÂ ÈepÚ ÔBLlÓ È�˙È�Ú ƒƒ»¬ƒ»ƒƒ¿ƒ¿««ƒƒ≈

·È˙k(כז ג , a�ÂÈ¯eÚ"(איכה  ÏÚ ‡OÈ Èk ¯·bÏ ·BËÏaÒÏ - " ¿ƒ«∆∆ƒƒ»…ƒ¿»ƒ¿…
„Âc ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .Ì˙È¯Á‡ ·BË Èk ‰ÁÓNa ‰f‰ ÌÏBÚ È¯eqÈƒ≈»«∆¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ»¿«∆»«»ƒ

Ú CÏn‰"„iÓ ,Le¯t ,'‰ÚeLÈÏ ÈÏ È‰zÂ È�˙È�Ú Èk E„B‡' ‰ «∆∆¿ƒ¬ƒ»ƒ«¿ƒƒƒ»≈ƒ»
.‰ÚeLÈ BÙBqL ÈzÚ„È Èk ,˙B„B‰Ï ÏÈÁ˙Ó È˙ÈÈ‰ È�˙È�Ú ¯L‡k«¬∆¬ƒ»ƒ»ƒƒ«¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ∆¿»

ח  קפה)"(ּדרׁשֹות  ּדף א ְַָ

יאּוׁש מּסּכנת  אדם ׁשהּצילה הֹודיה ≈»«»ƒƒ»»»ƒ∆««ע.
איׁשי  סּפּור  / ר ּוחני ƒƒƒƒ«≈¿»ּומׁשּבר 

ּבעז . לי קֹוראים ְִִַָֹׁשל ֹום.

אחד עֹוד לא  הּוא  ׁשּלי ׁשה ּסּפּור  מרא ׁש לה ֹודיע ר ֹוצה ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹאני

נּסים ׁשל  ולא  ה ּטבע, מעל  יׁשּועֹות ׁשל  ס ּפּורים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמא ֹותם

וה ּנגלה . הּנראה ל ּטֹוב התה ּפ הּכל לא ׁשּלי  ּבּסּפּור  ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹֹמר ּגׁשים.

חּזּוק ּבֹו יׁש זאת ׁשּבכל ח ֹוׁשב אני ּכי  לכם ּכֹותב אני ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹאבל 

עלֹון ׁשל הּקֹוראים את יח ּזק  ּדׁשמ ּיא  ּבס ּיעּתא  ׁשאּולי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּגד ֹול ,

זה . ֶָח ׁשּוב

אמנם ה ֹורי ּומצוֹות. ּתֹורה ׁשֹומרת למ ׁשּפחה נֹולד ּתי ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹלא 

אפסי ּכמעט  היה ולּיהד ּות ל ּדת ׁשּלי  הּקׁשר   א מסרת, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשֹומרי

מ ׁשּפטים ּבלּמּודי ּכּלי מרּכז  הייתי  28 ּגיל  עד  ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֻֻּבי ֹותר .

ּובׁשנת מצט ּין ּתלמיד הייתי  אביב. ּתל  ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָּבא ּוניברסיטת

הח ׁשּובים הּדין עֹורכי מ ּמׂשרדי  לאחד  ה ּגעּתי ׁשּלי ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָההתמח ּות
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לי ס ּיע ּו ׁשּבי וההתמדה הּנחיׁשּות הח ּדּות, ּבעיר. ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּבי ֹותר 

להי ֹות הפכ ּתי קצר  ׁשּבזמן עד  חׁשּובים, ּתיקים ּבכ ּמה ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָלהצליח 

לא ה ּכל ּכלי וה ּׁשפע ההצלחה ּגם עבדּתי. ּבֹו ּבּמׂשרד ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻׁשּתף

לבֹוא . ֲִָאחר ּו

טעּות )ּבטעּות ׁשּום  אין ּכי ל ׁשעּור(אף  אחת ּפעם נקלעּתי ְְְְִִִִֵַַַַַַָָ

קבּוע . ּבאפן  לה ּגיע והמ ׁשכ ּתי הקסמ ּתי , הּמׂשרד . ּבבנין רב ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹֻׁשל

ליהד ּות, לסמינר  נרׁשמ ּתי קצר  זמן ּתֹו ונפגעּתי. ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָהצצּתי

התח ּזקּתי ּובהדרגה  ׁשּבת לׁשמר ּתפּלין, לה ּניח  ְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַָָָֹהתחלּתי

ּומצו ֹות. ּתֹורה  ְְִִִַָּבׁשמירת

את עזבּתי מה ּכל . חפׁש לקחת ּבנחיׁשּות החלט ּתי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹואז 

ליׁשיבה ועליתי  הּמׂשרד , את עזבּתי אביב, ּבתל  ה ּנֹוחה  ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָה ּדירה 

אהבּתי ׁשּבירּוׁשלים. ה ּצפֹונּיֹות ה ּׁשכ ּונֹות ּבאחת ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָקדֹוׁשה 

ּבין הּמּדֹות עבֹודת נֹוׂשא  מ ּכל  ה ּתֹורה , מ ּׁשעּורי ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֻוהקסמּתי

" לראׁשֹונה : הר ּגיׁשה  נׁשמתי ליה ּבח ּורים , ט ֹוב ."ּכאן ְְִִִִִִִַַָָָָָ

מחלט : ח ׁש הר ּגׁשּתי  אחד  ּבנֹוׂשא   ְְְְִִֵֶֶַַָָֹֻא

זמן , עֹוד  לתת לי אמר ּו היׁשיבה  רּבני  ה ּגמרא . ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָּבל ּמּוד

עבר ּו הּׁשנים  א יס ּתּדר. זה י ּפתח, זה ה ּזמן  ׁשעם לי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאמר ּו

נפּתח . לא  ּדבר ְְִַָָֹוׁשּום

נׂשאתי ּתפּלֹות ּכּמה החלפּתי , חבר ּותֹות  ּכּמה  מׁשּנה ְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָֹלא 

- הּגמרא  את  ׁשּפתח ּתי  ּפעם ּכל  - התח ּננּתי ּכּמה  עֹולם, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָלבֹורא 

מצרים. ְִִֶַֹחׁש

ּומ ּׂשמאלי . מימיני  מבין  ְִִִִִִֵֹֹלא 
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את והקמנּו ּומצלחת , ט ֹובה ּבׁשעה התח ּתנ ּתי 30 ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻּבגיל

ּבת ּכ ואחר ּבן  לי נֹולד ּביר ּוׁשלים. רמ ֹות ּבׁשכ ּונת ְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָּביתנּו

מר ּצה . ׁשאני הר ּגׁשּתי לא   א - עברה ׁשנה  אחרי ׁשנה ה '. ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבר ּו

ּבפנים. ׂשמח  ּבאמת לא  ואני ּבתׁשּובה  ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹחזרּתי 

הּגמרא . לּמּוד עם ּיהיה מה  ּבגר ֹוני : ּתקּועה  ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָיתד

איזה עם להתיעץ י ׁשּועה. לחּפׂש נּסיתי  חדׁשים ּכּמה ְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמ ּדי

לי  ה ֹול לא  ל ּמה  אחר . א ֹו ּכזה ּגדֹול  צּדיק עם א ֹו ּפל ֹוני, ְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹרב

ק ּבלּתי . לא  ּתׁשּובֹות  א ּביא ּוׁש. ׁשֹואל  הייתי ְְְְִִִִִֵֵַַָֹּבלּמּוד ?

ה ּזמן . עם וי ֹותר  י ֹותר  ּומעמיק  ׁשה ֹול ּתס ּכּול ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַרק

ט ֹו חבר  החתּנה  אחרי ׁשנים לכלּכּמה  א ֹותי  ח ׂשף  ב ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָֻ

" - לה': ההֹודיה ׁשל  עלהּנֹוׂשא  ּגם הּכל. על לה ֹוד ֹות  צרי ְִֵֶַַַַַַַָָָֹ

ה ֹול ּׁשּלא ק ׁשהמה  מאד לי ׁשהיה למר ֹות לי אמר  הּוא  " ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּדבריו . את ְְֵֶַָָלק ּבל

ּכח" נֹותן זה  להֹודֹות. רק צרי ט ֹוב. רק לנּו עֹוׂשה  ְִֵֶֶַַַָָֹה '

להמ ׁשי". ְְִַ

הּמר ּכזי ה ּנֹוׂשא ּבהם מח ּזקים ודיסקים ספרים לי  נתן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָה ּוא 

ׁשּכל ּבאמּונה ּבהֹודיה, הח ּיים מארעֹות ּכל את  לק ּבל  אי ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה ּוא 

ׁשחר . נראה ּכׁשה ּכל  אפּלּו לט ֹובה, זה עֹוׂשה  ּׁשה ' ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹמה

לא ּתקּופֹות לי היּו רּבים. ּבפרטים אתכם אלאה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹֹלא 

לעזב ּפׁשּוט  זה  ּׁשרציתי מה ׁשּכל  רגעים היּו ּבכלל . ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹּפׁשּוט ֹות

את ׁשהפניתי  רגעים הי ּו לאן. מ ׁשּנה  לא  ולברח , הּכֹולל  ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאת

" לה ': ּומצּוקתי  ּכאבי ּבֹוראּכל  מ ּמּני, ר ֹוצה א ּתה מה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
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ּגמרא א מצלח  ּכה  ּדין עֹור ׁשהייתי זה  ואי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻעֹולם?!

לפּתח ?! י ֹודע "איני ְִִֵֵַַֹ

חזרנּו ּפסח . ׁשל  הּזמ ּנים ּבין אחרי אחת, ּפעם זה  ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָהיה

מה ' ׁשּבּקׁשּתי  ּותח ּנֹות והפצרֹות מר ּבֹות ּתפּלֹות אחרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֻל ּכֹולל,

ׁשעתים חד ׁשה, חברּותא  ק ּבלּתי  מה ּמּצב. אכעס  לא  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּלפח ֹות

יּפנית. אֹו סינית ּכמ ֹו לי  היה נראה ּׁשאמר  מה וכל ּבֹו ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָה ּבט ּתי

לה ּׁשאר יכ ֹול לא  'אני ּגד ֹולה לבעירה עד  התח ּמם ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָֹל ּבי

מ ּבנין יצאתי מ ּמק ֹומי , קמ ּתי ּבתֹוכי . החלט ּתי יֹותר' ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָֹּפה 

והלכּתי , הלכ ּתי לאן . ּבכלל לדעת ּבלי  מהר הלכּתי  ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָה ּכֹולל,

הּׁשכ ּונה , ּבקצה עצמי את מצאתי  והּנה  לח ׁשב. עצר ּתי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹלא 

ערב , ׁשעת זה  היה יר ּוׁשלים. ּכל  נׁשקפת מ ּמּנּו לצּוק ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָקרֹוב

ר ּוח היפהפּיים. יר ּוׁשלים נֹופי  ׁשל  א ֹור ֹות מ ּקף  סביבי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻוהּכל 

ה ' עם לד ּבר  ּכעת ר ֹוצה ׁשאני ידעּתי ּפני. על  נׁשבה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנעימה

מּמּני יצא ּו ואז ל ֹו. לֹומר   ה ֹול אני  מה מ ּׂשג לי  היה לא  ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻא

מעצמן: ּכמ ֹו ְְִִֵַַָהּמּלים,

ּתֹודה ." עֹולם. ׁשל עצמי .רּבֹונֹו את  הפּתעּתי " ְְְִִִִֶֶַַָָ

ס ֹופני" ּבמ ּצב עכ ׁשו .  ל ּׁשאמר  מה  ׁשּזה צ ּפית ׁשּלא  ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹנכ ֹון 

ּכל ּום. מבין לא  אני ּבאמת. ּתֹודה  אבל  עכ ׁשו . ח ׁש ׁשאני ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹּכמ ֹו

הּזה , ּבט ֹון ל ּקיר  מ ּגיע אני ו ׁשּוב ׁשּוב ל ּמה י ֹודע לא  ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּכלּום.

ׁשּכל יֹודע אני אבל  הּזה . ל ּבּזיֹון ה ּזה, לּקׁשי הּזאת. ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹל ּתקיעּות

ׁשאני ּתֹודה  ּתֹודה . ּתֹודה ּתֹודה לט ֹובתי. זה עֹוׂשה  ּׁשא ּתה  ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָמה

ׁשבע ׁשּכבר ּתֹודה ּבל ּמּוד. לי הֹול ׁשּלא  ּתֹודה ּכלּום. מבין  ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹלא 

על ּתֹודה הּקׁשי, על  ּתֹודה  לי . נפּתח  לא ּדבר  ׁשּום ְִִִִַַַָָָָָָֹֹׁשנים
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ּבי .הּכאב! ּומתּפּׁשטת ע ֹולה ׁשֹונה  ּתח ּוׁשה  הרּגׁשּתי הּפעם " ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ח ׁשּתי . לא  עֹוד  ׁשּמעֹולם ּכמ ֹו עֹולם לבֹורא  קרבה ׁשל  ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹּתח ּוׁשה 

מאיפה יֹודע איני ּדּבּורי . את והמ ׁשכ ּתי לּׁשמים עינים  ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹנׂשאתי 

ה ּבאֹות: ה ּמּלים לפי ְִִִִִַַָהּגיעּו

",ל יׁש מצ ּינים אברכים ּכּמה ּתראה  עֹולם, ּבֹורא  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּתראה,

ּתלמידי ּכּמה ט ֹובֹות, הכי ּביׁשיבֹות העֹולם, ּובכל הארץ ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָּבכל 

לי ּתראה  אבל אינס ֹוף ! ... ל יׁש ּגא ֹונים ּכּמה  , ל יׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָחכמים

נלחם ׁשנים הרּבה  ּכל-ּכ ׁשּכבר  ּכמ ֹוני , אחד לי ּתראה - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאחד 

א ֹומר הּוא  - ּכל ּום מבין  לא  ּכׁשהּוא  ואפּלּו ּגמרא , ּדף  ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹלהבין

ּתֹודה?! ל" ְָ

ׁשהפ ח ּיּו ּבי . התּפּׁשט  ח ּיּו האּלּו הּמּלים את ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּוכׁשאמר ּתי

עצּומה . והקּלה מתּגלּגל  אנׁשים.)לצח ֹוק סביבי היּו ׁשּלא  (מּזל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

מאחרת, ערב ּבׁשעת הּׁשכ ּונה, ׁשּבקצה הּצּוק  על  ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻו ׁשם,

ּבח ּיי לרא ׁשֹונה הר ּגׁשּתי - הּקרירה  הרּוח  עם הּפתּוח  ְְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָָָָּבאויר 

את ּבאמת לק ּבל הּתֹודה, ּבכח  זכיתי, הּפעם זכיתי. ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹׁשהּפעם

הכי וזה ,ּכ ּבד ּיּוק רֹוצה , ה' ׁשּככה ּבאמ ּונה לקּבל  ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָה ּתֹורה.

ּבׁשבילי . ְִִִט ֹוב

נכ ֹון  א ואעלה, ׁשאצליח  ּולהת ּפּלל  לׁשאף  להמ ׁשי ׁשעלי ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ(וכּמּובן

ל ֹו) מֹודה  אני ּכ ועל לטֹובתי , ר ֹוצה ה' ּכ - .לעכׁשו  ְְְְֲִִֶֶַַָָָָ

ׁשל ס ּפּור  לא ה ּוא ׁשּלי ׁשהּסּפּור מראׁש לכם אמר ּתי ְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאז 

הּסּפּור אבל לא. עדין לט ֹובה . התהּפ הּכל  ּבּה מרּגׁשת ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹי ׁשּועה

ונֹוׁשעּתי'. ּתֹודה  ׁש'אמר ּתי ל ֹומר  אפׁשר ּכן  ואּולי אמ ּתי. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּלי 
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ּבכל ּכח  לי נֹותנת הּתֹודה  מה ּתסּכּול. נֹוׁשע ּתי מהּכעס , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹנֹוׁשעּתי 

את ּולק ּבל להתח ּזק, ּכּלנּו ׁשּנזּכה  להתיא ׁש. ולא  להמ ׁשי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻי ֹום

ּובתֹודה . ּבׂשמחה  ּבאמ ּונה , מחד ׁש יֹום ּכל  ְְְֱִֵֶַָָָָָָָהּתֹורה

אדם להֹוציא ּכמ ֹוה אין - ההֹודיה ««ƒ¿««≈««»עא.
ּבחסד ולא הּדין  ּומן - ∆∆¿…¿ƒ«ƒ»»זּכאי

" ׁשמ ֹות: ר ּבה ּבמדר ׁש ÈÓÏמ ּובא  - ÔÁ‡ ¯L‡ ˙‡ È˙pÁÂ ְְְִַָָָ¿«…ƒ∆¬∆»…¿ƒ
È�‡L ÈÓÏ - ÌÁ¯‡ ¯L‡ ˙‡ ÈzÓÁ¯Â ,ÔBÁÏ Lw·Ó È�‡L∆¬ƒ¿«≈»¿ƒ«¿ƒ∆¬∆¬«≈¿ƒ∆¬ƒ

ÌÁ¯Ï Lw·Ó"עם ּבדין  לזּכֹות ה ּוא קל  וכי נתּבֹונן, והּנה  . ¿«≈¿«≈ְְְְְִִִִִִֵֵַ

מי ּכן , ואם ה ּגמ ּול ? ּבעֹולם ח ּנם י ׁש וכי ה ּוא ? ּברּו ְְְְִִִִֵֵַַַָָָה ּקד ֹוׁש

עליהם? לרחם ר ֹוצה הּוא  ּברּו הּקד ֹוׁש א ׁשר א ּלה  ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהם

ּבחז מ ּובא  ּתמ ּוּה ענין ÂÈ˙BcÓ"ל :"עֹוד ÏÚ ¯È·Ún‰ Ïk ְֲִַַַָָָ»««¬ƒ«ƒ»
ÂÈÚLt Ïk ÏÚ BÏ ÔÈ¯È·ÚÓ"?האדם מעׂשי על ו ּתּור יׁש וכי  . «¬ƒƒ«»¿»»ְֲִִֵֵַַָָָ

על העברתֹו על  ׂשכר  יק ּבל זה  ׁשאדם רא ּוי היה ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָלכא ֹורה

לא האחרים? ּפׁשעיו לֹו ׁשּמעבירין ז ֹוכה  מ ּדּוע  א ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹה ּמּדֹות

אחר . עו ֹון  על מכּפרת ׁשּמצוה נֹוספים ּבמק ֹומ ֹות ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמצינּו

את הּוא  ּבר ּו הּקדֹוׁש מנהיג ׁשּבּה הנהגה י ׁשנּה ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָא ּלא 

" הנהגת והיא  מּדהעֹולמ ֹו ּכנגד האדםמ ּדה  נֹוהג ּכא ׁשר  ולכן " ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

אם אף  וס ֹולח  מ ֹוחל  וה ּוא  מ ּדֹותיו  על  העברה  ׁשל ז ֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּבמ ּדה

ּכן ע ּמֹו ׁשמים הנהגת ׁשּתהיה ּבהכרח ּכ מ ּמּנּו, ּבּקׁשּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלא 

ּכרא ּוי . מחילה ּבּקׁש לא  ּכא ׁשר  ּגם ּפׁשעיו  ּכל  על  ל ֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹלהעביר 



ּבתֹודה208 «¿»חי

ח ּייו מארעֹות ּכל  את מקּבל  אדם ּכא ׁשר  ה ּדבר  הּוא  ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּכ

על לד ' מ ֹודה ורק צר ֹותיו  על מתל ֹונן  אינֹו יפֹות, ּפנים ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבסבר 

ה ּוא ּבר ּו הּקדֹוׁש מקּבל - עּמֹו עֹוׂשה יתּבר ּׁשהּוא  מה ְְִִֵֶֶַַַַָָָָּכל

" ׁשּמתנהג, אי הּוא , התנהגּותֹו את מּדהּברצֹון ּכנגד ,"מ ּדה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

אל  ה ּוא ּגם א ֹותֹומתיחס  מק ּבל יפֹות, ּפנים ּבסבר  ה ּזה האדם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הּדין . את ע ּמֹו ממ ּצה  ואינֹו ׁשה ּוא  ּכפי חסר ֹונֹותיו  ּכל  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָעל 

זצ ּדסלר  הרב ּכֹותב ּגם וכ"" ּבספר ֹו מאל ּיה ּול "מכ ּתב ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ה': ֵֶחלק 

"‡È‰ ‰Î¯a ,‰�È�Á LÈÂ ‰Î¯a LÈ Èk È·e‰‡ Ú„z ÚB„È»«≈«¬ƒƒ≈¿»»¿≈¬ƒ»¿»»ƒ
Èk ...ÔÈc‰ ˙cÓ „vÓ ...‰�È�Á Ï·‡ ÌÈÓÁ¯‰Â „ÒÁ‰ „vÓƒ««∆∆¿»«¬ƒ¬»¬ƒ»ƒ«ƒ««ƒƒ
Ïa˜Óe ÔBÈqpa B„ÓÚa Ï·BÒÂ ,ÌÈÓL ÌLÏ Ï·BÒ Ì„‡‰ ¯L‡k«¬∆»»»≈¿≈»«ƒ¿≈¿»¿«ƒ»¿«≈
e‰��ÁÈ Èk LnÓ ÔÈc‰ Èt ÏÚ ‰ÎBÊ ‡e‰ ‰Êa ...‰·‰‡a BÏ·Òƒ¿¿«¬»»∆∆«ƒ«ƒ«»ƒ¿»¿≈
È¯‰L ‡e‰ ÔÈ�Ú‰ ÌÚËÂ ...‰·BË Ïk BÏ ÛÈÒBÈÂ ‰a¯ÈÂ e‰NBÚ≈¿«¿∆¿ƒ»»¿««»ƒ¿»∆¬≈
,‰cÓ „‚�k ‰cÓ Ì‰ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÏL ÂÈ�Èc Ïk»ƒ»∆«»»≈ƒ»¿∆∆ƒ»
˙cÓÏ - ¯Úv‰Â ÌÈ¯eqi‰ e�È‰ ÔÈc‰ ˙cÓ Ct‰Ó Ì„‡‰LÎe¿∆»»»¿«≈ƒ««ƒ«¿«ƒƒ¿«««¿ƒ«
„‚�k ‰cÓ Èk Á¯ÎÓ Ê‡Â ,‰·‰‡a Ïa˜nL e�È‰ - ÌÈÓÁ¯‰»«¬ƒ«¿∆¿«≈¿«¬»¿»À¿»ƒƒ»¿∆∆
ÔÈc‰ ˙cÓ BÏ CÙ‰z ¯eÓb‰ ÔÈc‰ Èt ÏÚ ÌbL ‰È‰z ‰cÓƒ»ƒ¿∆∆««ƒ«ƒ«»«¬…ƒ««ƒ

.ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓÏ ‰ÏÚÓlL" ∆¿«¿»¿ƒ«»«¬ƒ

ואינֹו לט ֹובה, ו ׁשה ּכל  הה ׁשּגחה ּבאמּונת ׁשה ּמאמין ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהרי

ּתמיד  יתּבר לֹו מֹודה רק  א ּלא  והנהגתֹו ד ' מעׂשי  אחר  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָמהרהר

ה ּוא ּבר ּו ׁשה ּקד ֹוׁש מ ּדה  ּכנגד מ ּדה  ז ֹוכה מארעֹותיו , ּכל  ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹעל 

ה ּוא ּובדין מאיר ֹות ּבפנים ויק ּבלה ּו מ ּמּנּו רצֹון ׂשבע ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָיהא 

הּוא . ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש ׁשל  ח ּנם  מ ּתנת מאֹוצר  ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיזּכה
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סּפּור / לחּיים  מות  מּסּכנת  ׁשהּצילה הֹודיה ƒƒ»ƒ«»«»∆¿«ƒƒ∆««עב.

·B�ÓÈ¯Ó Ïc�Ó ÌÁ�Ó Èa¯ּבר ּבֹו ּובנפׁש ּבלב היה  ּדבּוק «ƒ¿«≈∆¿¿≈ƒ¿ְְְֵֶֶַָָָ

ר ּבֹות ּפעמים מ ּליז 'נסק .  אלימל ר ּבי יׂשראל , קדֹוׁש ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָּומ ֹורֹו,

ל ׁשאף ּכדי לליז'נסק, עד  הרחֹוקה מרימנֹוב ּדר ּכֹו ע ֹוׂשה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהיה

לא הּפר ּוטה  ּברם, ר ּבֹו. ּבמחּצת וטהרה קדּׁשה חפנים ְְְְְְְֳִִִַַַַַָָָָָֹֹֻמלא 

קּלה היתה לא  לליז 'נסק  הּנסיעה   ּולפיכ ּבכיס ֹו, מצּויה  ְְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹהיתה

ׁשל לעיר ֹו לה ּגיע ּכדי  רּבה למסיר ּות נזקק  ה ּוא ּכלל. ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָעב ּור ֹו

אף לק ּבץ מנּדל מנחם רּבי הצליח  לא  הּפעמים ּבאחת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָֹר ּבֹו.

עצמ ֹו את להׂשּכיר הּבררה  אּלא  לֹו נֹותרה ולא  ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹּפר ּוטה ,

היה העגלֹון ׁשּולית ּתפקיד  לליז 'נסק. ּבּדר עגל ֹון ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּכׁשּולית

נכנסים היּו ׁשהעגל ֹונים ּבזמן ּבּסּוסים ּולט ּפל  להאכיל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹל ׁשמר ,

הּטּפּול ּכל  את עצמ ֹו על  קּבל  ה ּצּדיק ולפּוׁש. לאכל ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹלאכסניה 

ל ּנסיעה . להצטרף  ה ּזכּות ּתמּורת ְְְְְִִִֵַַַַָָּבּסּוסים

את ּכּסה ׁשלג ּכבד. חרף  ׁשלט ה ּנסיעה ׁשל  עת ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבא ֹותּה

לאכסניה העגלֹון נכנס  ּכא ׁשר  ּבּלילה , עז . היה  וה ּקר  ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהארץ

רעב ּבח ּוץ, מנּדל  מנחם ר ּבי עצמ ֹו מצא  , ה ּדר אם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשעל

וה ּוא לג ּופֹו, קר ּועים ּבגדים הּסּוסים, ׁשל ּבחברתם ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָוצמא ,

הּנֹורא . ה ּקר  עם ְִִֵַַָֹמתמ ֹודד 

ה ּוא לא ּטֹו. וקֹופא   ה ֹול ׁשהּוא  הרּגי ׁש מנּדל  מנחם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַר ּבי

לא ּגּופֹו, את לח ּמם מה ּדבר  יעׂשה לא  אם ּכי  נאמנה , ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹידע

על מק ּפץ החל  ּבררה  ּבלית הּבקר. א ֹור  את לרא ֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹיזּכה

לעצמ ֹו, ח ׁשב רגע, אבל  ּבעֹורקיו . הּדם את להזרים ּכדי ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָמקֹומ ֹו
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מ ּדּוע ּבׂשמחה ? ארקד ׁשּלא  מּדּוע ּומפּזז , ק ֹופץ הנני  ּכבר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹאם

ׁשּבּׁשמים? לאּבא להֹוד ֹות ּכדי זאת אנּצל  ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא 

על ׁשפּו ח ּיּו וכרּכר , ּפּזז  ורקד, קפץ מנּדל  מנחם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָור ּבי

ׂשפתיו . על  ה ֹודאה ּומזמ ֹורי ְְִֵַָָָָָָּפניו 

עֹוׂשה ?" א ּתה  אחדמה  זה  היה הּׁשאלה . לפתע נׁשמעה  " ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

המרּקד העני  ׁשּמראה  הּוא , ּגם יהּודי הּסביבה , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמ ּתֹוׁשבי 

ּתמהֹונֹו. את עֹורר ה ּלבן , ה ּׁשלג מרבד  על לילה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבאיׁשֹון 

ה ּוא" ּבר ּו לה ּקד ֹוׁש מֹודה אני מנחםאהּה, ר ּבי הׁשיב " ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ

ר ּקּוד . ּכדי  ּתֹו ְְְִֵֶמנּדל

ּבדּיּוק ?" מה על  הּזר .לה ֹוד ֹות? הבין לא  " ְְִִֵַַַָֹ

והסּבירּובכן" הּסֹוער  מהרּקּוד מנּדל  מנחם רּבי חדל " ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

" ח ֹולים.ּבנחת. ׁשהם מ ּׁשּום לרקד , מסּגלים ׁשאינם אנׁשים יׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ

ותאבֹונם ח ֹולים ׁשהם מ ּׁשּום רעב, ח ׁשים ׁשאינם אנׁשים ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָי ׁש

אנ  היטב ,ּפג. מר ּגיׁש אני הרעב את לחלּוטין. ּבריא  ה ', ּבר ּו י , ְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

מס ּגל ... אני ּכדבעי  לרקד "וגם ְְְְֲִִִֵַָָֹֻ

ּבממ ֹון , מ ׁשּפע היה הּוא  . ההל ׁשל ּבעיניו עמד ּו ְְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָֻּדמע ֹות

מנּדל מנחם רּבי  ׁשל  ּתמימ ּותֹו חלקֹו. מנת היּו לא  וצמא  ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹורעב

לנער ּבּמק ֹום ּבֹו ּדאג הּוא  נׁשמתֹו. עמקי  עד א ֹותֹו ְְְְִִֵַַַַַָָָָָר ּגׁשה 

וא ּלּו ה ּׁשּוליה, ּבתפקיד  מנּדל  מנחם רּבי  את ׁשּיחליף  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָמקֹומי

האכיל ֹו הּוא  לביתֹו. ּכבֹוד אחר  הכניס  מנ ּדל  מנחם ר ּבי ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָאת

ּביד נסיעה ּבדמי וצּידֹו ח ּמים ּבבגדים  הל ּביׁשֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָוהׁשקה ּו,

את ּובמח ֹולֹות. ּבתּפים לליז'נסק ׁשּלח ֹו מ ּכן לאחר ורק  ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻרחבה,
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ּבׂשר ֹו על  מנּדל  מנחם רּבי  חוה ההֹודיה ׁשל הא ּדיר  ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכח ּה

ויגע , עיף  וצמא , רעב ּבעֹוד ֹו לבֹורא ֹו הֹודה ה ּוא  הּנה, ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָמ ּמׁש.

י ׁשּועה מ ּמרֹום, י ׁשּועתֹו לֹו נמ ׁשכה - ההֹודיה ׁשל ְְְְְִִֶַָָָָָָָֹּובכחּה

ותּמה . ְְֵַָָׁשלמה

ר ּׁש ה ּפס ּוק "ּבאר  את ÈÁ"י Ì„‡ Ô�B‡˙i ‰Ó"(לט ג' :(איכה ִֵֵֶַַָ«ƒ¿≈»»»
החסד ּכל אחר  עליו , הּבא ֹות ה ּקֹור ֹות על  אדם יתרעם ְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָל ּמה

מיתה , עליו  הבאתי  ולא  חּיים ל ֹו ׁשּנתּתי  עּמֹו, עֹוׂשה  ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאני 

ה ּוא ּבצדקתֹו וכי לי? חטא  לא וכי חטאיו? על הּוא  ּגבר  ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָֹוכי

פחי? א)"(קידושין ַ

/ מחּנְך אּלא מעניׁש אינּנּו הּבֹורא  ≈»¿«∆ƒ¬»∆≈≈»עג .
לקחים ורב עצמתי איׁשי ƒƒƒ»¿»ƒ¿«¿»ƒסּפּור 

מין יקרה. ׁשּזה ּכדי  רצינית טלטלה  לעבר   צרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהייתי 

האט ּום. ל ּבי את להזיז היה יכֹול  הּוא  ׁשרק ּכזה חזק ְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָנעּור 

ׁשהיּו. ּכמ ֹו הּדברים את אס ּפר  המאחר . את אק ּדים ּבל  ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻאבל 

הי ּו ּופּקח , חמ ּוד  ארּבע , ּבן ילד ּכׁשהייתי עֹוד  אריה . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשמי

לא ׁשאפּתן ה ּמּלה  את ׁשאפּתן . ה ּוא  אריה עלי א ֹומרים ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹה ּכל 

ה ּכרּתי ועֹוד  עֹוד להּׂשיג ה ּזה החזק ה ּדחף  את  אבל  ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָה ּכר ּתי,

הערכה ׁשל  ּבמ ּבט ּבי מּביט  היה א ּבא  אי ז ֹוכר  אני ה ּכרּתי . ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּגם

על ט ֹופח  היה וה ּוא  ּבחידר  ׁשּלי הר ּב'ה את ּפֹוג ׁשים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּכׁשהיינּו

" וא ֹומר: איׁשכמי  מח ּפׂש ּתמיד  ה ּוא  לגד ֹולֹות. עדיֹו אריה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָ

הלאה להמ ׁשי לאן ."לגּדל, ְְְְְִִַָָָֹ
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הא ',ב' א ֹותּיֹות את ׁשּננּו הילדים ּכׁשּכל  היה . אכן   ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָוכ

מ ׁשני ֹות ל ׁשּנן  והתחל ּתי מס ּפק, לא  זה  ׁשא ֹותי אני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהחלט ּתי

לגמרא , עבר ּתי מ ׁשני ֹות  לׁשּנן מ ּׁשּידעּתי ה ּגדֹולים. אחי ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָעם

ספר . מחזיקים אי לֹומדים עֹוד ל ּכּתה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָּכׁשחברי

והתעּצמה . הלכה רק  הּׁשאפּתנּות ּתכ ּונת הּׁשנים, ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָעם

הּטֹובה ּבי ׁשיבה וח ׁשקּתי ּבחידר  ח ' ּכּתה את ּבהצלחה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָס ּימ ּתי 

ל ׁשם להּכנס הרצֹון למצט ּינים. יׁשיבה ּבארץ ׁשּקּימת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבי ֹותר 

נבחנּתי הׁשקעּתי, למדּתי , מק ֹום. אפס  עד מחי  את ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹמ ּלא 

ליׁשיבה . ׁשהתקּבל ּתי מכ ּתב ק ּבלּתי הּׂשגה. נפׁשי  ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַָָָֻו ...מ ׂשאת

ּבֹו, לׂשמח התּפּניתי לא  ּבידי, ה ּמכּתב את ׁשאחזּתי  ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּברגע

ׁשאני החלט ּתי ּומ ּיד  ה ּביתה , נכנס ּתי  לא  עֹוד ל ׁשנּיה. לא  ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹאפּלּו

מ ּכּלם. יֹותר ּגמרא ּדּפי מא ֹות ּכּמה ּכׁשּמאח ֹורי לי ׁשיבה  ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻא ּגיע 

לא ּׁשּתכננּתי . מה את ללמד ס ּימ ּתי הּזה . לּׁשלב ּגם ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹה ּגעּתי

ּבדעּתי עלה ּכבר  ּכי אחד , רגע אפּלּו וׂשמחה ס ּפּוק  ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָהרּגׁשּתי

לכ ּבׁש. צרי אני  א ֹותֹו ּבּסּלם נֹוסף ְֲִִִַָָָָָֹֻׁשלב

לא מבּקׁשי, את ּכׁשהּׂשגּתי ּפעם וכל  ה ּׁשנים עבר ּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻּכ

ּברגע ּתמיד להֹוד ֹות. ּכדי ל ׂשמח , ּכדי אחד רגע  ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹנעצרּתי 

היה ּכ הּבאה . ל ּמׂשימה  רא ׁש נׂשאתי ּכבר  רצֹוני  את ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּקּבל ּתי

ּביתי . את ׁשּתפרנס  ּתֹורנית מ ׂשרה  וח ּפׂשּתי ּכׁשהתח ּתנּתי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּגם

מ ּיד א ּלא  נעצרּתי  לא  א ֹות ּה ּכׁשּקּבלּתי  מצּינת. ּבמ ׂשרה ְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻזכיתי

לכּתב ׁשע ּורים, למסר  ּגם מכרח  אני הלאה. ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָֹֹֻח ׁשב ּתי

הלאה . וכן  ְְֲִֵַָָָמאמרים...

ּבּיֹום יֹותר. מר ּוחת ּדירה ח ּפׂשנּו הּמׁשּפחה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻּכׁשהתרחבה 
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לא ׁשּוב ח ֹוזה, חתמ ּתי למדי  וז ֹולה יפהפּיה ּדירה  ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמצאנ ּו

אי לׁשּפץ, נּוכל  אי ח ׁשבּתי רק א ּלא  ה ֹודיתי... לא  ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹעצרּתי ,

וכ ּו'. וכ ּו' לילדינּו ּתֹורה ּתלמ ּודי ּבאזֹור  נמצא   אי ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָנרחיב,

ׁשפ עלי המטיר ה ּוא ּבר ּו ׁשלה ּקד ֹוׁש ועצּום א ּדיר  ע  ְְִִִֶֶַַַַָָָָ

לֹומר ראׁשי את מעֹולם הרמּתי  לא  הּקטן  אני אבל ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻס ּכרּיֹות,

רק ס ּיּוע. ּכל ועל  ה ּׂשג ּכל על  ס ּכרּיה, ּכל על  ּתֹודה  ְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻּתֹודה.

ׁשּתּפלנה ה ּסּכר ּיֹות את לתּפס  הּדעת ּבטרּוף  רצּתי  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֻרצּתי,

.הּדר ְְֵֶֶֶַּבהמׁש

אבני לפתע עלי נזרקּו לע ֹוררני. מ ּׁשמים החליט ּו אחד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָי ֹום

ּכּיֹום וכֹואבֹות. יֹותר  ּגד ֹול ֹות לאבנים ּגם ׁשהפכּו קט ּנֹות ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָחצץ

את ׁשארים רא ׁשי, את ׁשארים ּבמ ּטרה  ּבאּו ׁשהן מבין ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאני

י ֹום ׁשאבין הּמּתנֹות. ז ֹורק  מיהּו ּולתמיד  אחת ואבין  ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹרא ׁשי

היקרה הּמּלה את ול ֹומר להעצר  יׁש מ ּתנה ּכל  ׁשעל  ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאחד 

- ה ּזאת .Bz„‰מ ּפנינים ְִִִַֹ»

לי . ׁשּנתן ׁשּבּׁשמים לא ּבא  ְִִֶֶַַַַָָָָּתֹודה 

לי . ׁשּׁשלח  הא ֹוהב  לא ּבא  ְִֵֶַַָָָָּתֹודה 

המ ׁשי מילדי , אחד אצל  ּבריאּות ּבעיֹות עם התחיל ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָזה

ּתֹו ה ּדירה  את לעזב  ׁשּנצטר ׁשה ֹודיע  ׁשּלנּו הּדירה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבמ ׂשּכיר 

ּבי ֹותר)ׁשבּועים יקרֹות הי ּו ׁשּלנּו ּבּמקֹום  להׂשּכרה ּדירֹות  זֹו ,(ּבתקּופה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ

קׁשיים ׁשּבׁשל  עבדּתי , ּבֹו מה ּמק ֹום ּבה ּול  לטלפ ֹון  ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָועבר 

מפּטרים... העֹובדים  ּכל  ְְְִִִִַָָָָֻּכל ּכלּיים
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חויתי ּבבכי . ּופרצּתי ּביתי  ּבסלֹון ה ּסּפה על  ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָי ׁשבּתי

עבר ּו ׁשנֹותי  ּבח ּיי. הרא ׁשֹונה  ּבּפעם הּׁשני  אחרי אחד  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָּכׁשל ֹונֹות

ואז מא ׁשימה. אצ ּבע לעברי ז ֹורקֹות והח ּלּו נע ּכסרט ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלפני

" ה ּתֹובנה : ּבי  ׁשּנתןה ּכתה הּכׁשר ֹונֹות על לה' ּפעם הֹודית וכי ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

ׁשּנחל ּת? המסחררֹות ההצלח ֹות על ,ּתמּונה"ל לעברי  צעקה , ְְְְְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָ

א-ב'. א ֹותּיֹות מ ׁשּננים חבריו  ּכׁשּכל ּגמרא  לֹומד  קטן  ילד  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשל

ּביֹותר ?" הּטֹובה לי ׁשיבה ּכׁשהתקּבל ּת להֹוד ֹות נעצרּת ,"וכי  ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבׁשערי ה ּנכנס  הּנער  ׁשל  המיּסרת ׁשאלתֹו ל ּבי את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָנּקבה

" ה ּמקסימההיׁשיבה. הּמׁשּפחה על  ּפעם אי  הֹודית וכי  ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָ

""ׁשהקמ ּת? ה ּׁשּבת. ּבׁשלחן ילדי  ּתמ ּונֹות לפני ר ּצד ּו אמרּת, ְְְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ

ה'? ל ׁשּׁשלח  והּנעימה  ה ּנֹוחה  הּדירה על  ּתֹודה לגלגּו"ּפעם , ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָ

עד מסמיק מבּיׁש. ׁשם יׁשבּתי רק  ואני ּביתי . קֹור ֹות ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָֻעלי

לֹומר לא  ה ּמּתנֹות, ּכל את לקחת יכל ּתי  אי אזני . ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹּתנּוכי

,להערי זכר ּתי לא   אי ועֹוד? עֹוד לעצמי לבּקׁש ורק  ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֹּתֹודה

לה ֹוד ֹות... ח ׁשבּתי ְְִַָֹלא 

ׁשּבא ּו ּדמעֹות זֹורם. ּבנח ׁשֹול  ּפני  את ׁשטפּו ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָה ּדמעֹות

מּיֹום הּׁשנים את לׁשחזר  התחל ּתי וטהר. הבנה ׁשל  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמ ּמקֹום

ׁשּגמל וט ֹובה  ט ֹובה ּכל על  לה' ּולהֹוד ֹות הּזה  הּיֹום עד  ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָה ּולדי

עלי . הּמּטל  את  ע ֹוׂשה ׁשאני  הר ּגׁשּתי  ּבח ּיי  ולרא ׁשֹונה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻעּמי 

ׁשּלם. ׁשּטרם יׁשן  ח ֹוב ממ ּלא  ְֲִֵֶֶֶֶַַָָֻׁשאני 

ׂשיח ֹות ק ּבלּתי  ערב  ּבא ֹותֹו ּכבר  אסּפר . ּומה אמר  ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹמה 

נמצאה א ֹותֹו, ל ׁשּבח התק ּׁשר  ּבני ׁשל  הר ּב'ה מׂשּמחֹות. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָטלפֹון 

עבֹודה ה ּצעת קּבל ּתי ט ֹוב, ּבמק ֹום חּלּופית ּדירה  ְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָעב ּורנּו
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היתה ׁשּקּבל ּתי ּביֹותר הּגד ֹולה  ה ּמּתנה  אבל הלאה . וכן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאחרת

ט ֹוב מ ּׁשה ּו ׁשּכׁשּמק ּבלים הּזאת ה ּנפלאה ההבנה  ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹההבנה.

ּתֹודה א ֹוהב, לא ּבא  ּתֹודה  ּתֹודה. וא ֹומרים נעצרים ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָמ ּׁשמים.

ׁשּדֹואג. ְֵֶַָלא ּבא 

לּמה הבנּתי  ערבית מ ּתפּלת מהרהר  ּכׁשחזר ּתי ערב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻא ֹותֹו

מתאים לכא ֹורה ׁשּקבע ּו.  ּבּדר העמר  ספירת לס ּפר לנּו ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹקבעּו

ּבכּמה נׁשאר , עֹוד  ּכּמה נס ּפר  למ ּׁשה ּו מח ּכים ׁשּכׁשאנחנּו ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹהיה

ּומצּפה ׁשּמח ּכה אדם ס ֹופר  לכא ֹורה  ּכ עלינּו. לא עֹוד  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמדרגֹות

ׁשחז א ּלא , למ ּׁשה ּו. ׁשּיׁש"מאד  א ֹותנּו לח ּנ רצּו ה ּקד ֹוׁשים ל  ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

צרי ּולהתקּדם. לעלֹות ׁשּממ ׁשיכים לפני העבר אל  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלהּביט

להֹוד ֹות ל ׂשמח , ט ּפסנּו. ּכבר ּכּמה  ה ּׂשגנּו, ּכבר  ּכּמה ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹלרא ֹות

- לכן  קדם  א הלאה , לט ּפס  היא  ׁשה ּׁשאיפה  ו ּדאי  .ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּו...להמ ׁשי

ּכבר ּכּמה ס ֹופרים אנּו לכן ּתֹודה . ׁשל רגע  הֹודיה. ׁשל  ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָעצירה

וכ ּו'. ימים עׂשרה הּיֹום ימים, ּתׁשעה  הּיֹום - ְְְֲִִִַַַָָָָָָעברנּו

ה ּז הח ׁשּוב ה ּמסר  את יעביר  ׁשּלי  ׁשה ּסּפּור  מקּוה  האני ְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

אל מ ּבט ל ׂשאת ּתמיד  ּכּלנ ּו ׁשּנז ּכה  הּקֹוראים, לב אל  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻויּכנס 

להֹוד ֹות עּמנּו, הּבֹורא  ׁשל הּמפלאים ּבחסדיו  להתּבֹונן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהעבר ,

ּבּסּלם. לעל ֹות הלאה  ׁשּיעזרנּו ּונבּקׁשּנּו עֹולם לבֹורא  ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻּולׁשּבח 

צרה ּבעת  לה' להֹוד ֹות נ ּתן ּכיצד נפלא רעיֹון  ««≈¿»¿«ƒ¿»≈«ƒ¿»עד .

ּכיצד היא , לה' ההֹודיה ּבנֹוׂשא  ה ּנפֹוצ ֹות ה ּׁשאלֹות ְְְִֵֵֵַַַַַַַָָאחת

ּבהם מתמּׁשכים, נסיֹונֹות ׁשל  ּבמקרים ּבה ֹודיה , להתחּזק  ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאפׁשר
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לענֹות נרצה זֹו ׁשאלה  על  ּבאפק . נראית אינּה ּפׁשּוט  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהיׁשּועה 

העמר . ספירת ּבמצות התּבֹוננּות  ּדר ּדׁשמ ּיא  ּבס ּיעּתא  ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּכאן 

ּבעל לנּו מנחיל העמר  ספירת ּבמצות הּפׁשּוט ה ּבא ּור  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹאת

הח ּנּו שו)ספר  עם(מצווה ׁשל  עּקר ֹו ׁשּכל מאחר ׁשהּוא , . ִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

הצט ּוינּו ּכן על  מ ּמצרים, נגאלּו ּובעבּורה  ה ּתֹורה  ה ּוא  ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָי ׂשראל 

ועד ּפסח  ט ֹוב יֹום מ ּמחרת ה ּימים את למנֹות יתּבר ה ' ְְְֳִִִִִִֶֶַַַַַָָָמ ּפי

ה ּכּסּופים את ּבנפׁשנּו להרא ֹות הּתֹורה , נתינת ְְְְְִִִֵֶַַַַַָי ֹום

ׁשל המק ּדׁש הּיֹום לקראת ּבקרּבנּו ה ּבֹוערים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֻוהה ׁשּתֹוקק ּות

לקראת הּימים את ה ּנפׁש ּבכלֹות הּסֹופר  ּוכעבד  הּתֹורה, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָנתינת

לחר ּות. מעבדּות היציאה ְְְִֵֵַַָי ֹום

מכ ּביד , מלכ ּיֹות ׁשעּבּוד וי ּסּורים, ּבצער ׁשרּויים ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָֻי ׂשראל 

ׁשהּגל ּות אפֹוא , נא  ידעּו - יׁשמר ה ' מתרּבים, הּיא ּוׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּובעלי

ּולכאן לכאן  מפציע ֹות הּגא ּלה א ֹור  קרני וה ֹולכת, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֻּפֹוחתת

ויגאלנּו, יבֹוא  צדקנּו ּומ ׁשיח  י ֹום  י ּגיע לבֹוא  קרֹובה  ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֻוהּגא ּלה

לא ׂשמחה ּומרב  ו ׂשמח ּתי, רקד ּתי ּכ ּומ ּׁשּום ּבימינּו. ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹּבמהרה 

ה ּלילה ּכל  ."יׁשנּתי ְְִַַַָָָ

ּגדל ׁשּמחמת לֹומר , נּתן העמר  ּבספירת ּגם כן, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּכמ ֹו

הּימים את ס ֹופרים אנּו ה ּתֹורה  נתינת ליֹום ְְְְְִִִִֶַַַַָָָההׁשּתֹוקקּות

עֹוד ל ֹו עבר ׁשה ּנה א ׁשרינּו, ּכא ֹומרים: ּבהם, ּוׂשמחים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשעבר ּו

הּנצחי . האׁשר אל  ּבּדר ְִִֶֶֶֶַַָֹיֹום

הּמאמר: ּברא ׁשית ׁשּׁשאלנּו הּׁשאלה  על  לענֹות נּוכל  ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָוכעת

אמ ּונה , עצתֹו הּקׁשי , ּבׁשעת ּגם לה ' להֹוד ֹות ׁשר ֹוצה ְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָֹאדם

ׁשאז המד ּיק ה ּזמן  מרא ׁש נקצב צער לכל  ּכי נאמנה  ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻׁשּידע
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ּכי ּוברכה , ׂשמחה לׁשערי ויז ּכה  עצמ ֹו א ֹותֹו הּזה  הּצער  ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹינט ׁש

רגע ּכל ׁשּכן, ּומאחר  מדּיקת. ּפרטית ּבה ׁשּגחה מנהג ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻה ּכל 

וה ּמצּוקה הּצער מ ּזמן יֹותר  נרחבים  חלקים מכּסה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשעֹובר,

לספירה ׁשּנז ּכה רצ ֹון  ויהי ה ּׁשלמה. ליׁשּועתֹו וקרב ה ּוא  ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּובא 

ה ֹודיה ... ֶָָָֻׁשּכּלּה

ל ֹו ׁשארעּו הּנּסים ׁשם על  ׁשמֹות  לבניו לקרא ¿≈∆ƒ¿…¿»»≈«≈«ƒƒעה.

" מהּפסּוק : הייתינלמד ּגר אמר  ּכי ּגר ׁשם האחד  ׁשם א ׁשר  ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּבעזרי אבי אלקי ּכי  אליעזר  האחד וׁשם נכר ּיה ְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹּבארץ

ג,ד)"וּיּצלני ... - יח (שמות ִִֵַַ

א מּפס ּוקים לדֹור ֹות,למדנּו ר ּבנּו מ ׁשה הנציח  ּכיצד  ּלּו, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

ׁשּקרא  ּבכ עּמֹו, הּוא  ּברּו הּקד ֹוׁש ׁשע ׂשה והּטֹובֹות ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָה ּנּסים

ואת ּבֹו, נתּון ׁשהיה ה ּמּצב את  הּממחיׁשים ּבׁשמ ֹות ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלבניו 

ּכסדרן ּתמידין יֹום יֹום לזּכר  ּכדי זאת עּמֹו, ׁשּנעׂשה  ה' ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹֹי ׁשּועת

.ּכ על  יתּבר לה' ה ּׁשע ּבּוד  ח ֹובת ּגדל  ואת ה ' חסדי  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹאת

" אבינּו יעקב אצל ׁשּנאמר  אתמהּפס ּוק עברּתי  במקלי  ּכי ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

לב-י)"ה ּיר ּדן ז(בראשית  ּבחיי  רּבנ ּו מ ּכאן"א ֹומר  ללמד  נּתן ּכי  ל  ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ

ׁשּית ּבֹונן ּכדי  ה ּׁשלוה ּבזמן הרעה ימי  לז ּכר  אדם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשחּיב

ׁשלמה אמר  וכן  זאת. על הּוא  ּברּו לה ּקד ֹוׁש ויֹודה ְְְְְְִֵֶַַַָָָֹֹֹּביתרֹונֹו

ז)ה "ע ראה"(קהלת  רעה  ּובי ֹום בט ֹוב היה ט ֹובה ּפר ּוׁש:ּביֹום " ְְְְֱֵֵֵָָָ

רעה . ּביֹום ראה ט ֹובה ְְְֵָָָּבי ֹום

אחרי הרעה ימי את לז ּכר ּכדי ר ּבנּו מ ׁשה  ּׁשע ׂשה מה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹזה
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ּבארץ הייתי ּגר  אמר  ּכי גרׁשֹום לבנֹו ק ֹורא  ה ּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהיׁשּועה .

הרמּב ׁשל הּידּוע ח ּדּוׁשֹו לפי ּובמיחד ׁשּׁשֹואל:"נכר ּיה ... ן ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ּכבד מ ּלהי ֹות ׁשּיר ּפאהּו יתּבר לה ' מ ׁשה  התּפּלל לא  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹמ ּדּוע 

לׁשֹון? ּוכבד  ְֶַָּפה

הרמּב ּפה"ּומבאר  ּכבד לה ּׁשאר העּדיף  רּבנּו ׁשּמׁשה ן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּנע ׂשה ה ּנס  את ימיו ּכל  לזּכר  ׁשרצה מ ּׁשּום ימיו  ּכל  ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹול ׁשֹון

חז ׁשּסּפר ּו ּכפי ּפרעה, ּבבית היה ּכא ׁשר  ּבילדּותֹו, ל"לֹו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשּלא ּומּכיון מ ּומ ֹו, את להסיר  התּפּלל  לא  ולכן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּבּמדרׁש.

לׁשֹון . ּוכבד  ּפה  ּכבד  נֹותר  ְְְִֵֶַַַַָהתּפּלל,

חז מס ּפרים הּזקן ה ּלל  ס.)ל"על ה ּזקן(ברכות  ּבהּלל מעׂשה  : ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

ׁשאין אני מבטח אמר : ּבעיר. צוחה קֹול  ו ׁשמע  ּבּדר ּבא  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻׁשהיה 

" א ֹומר הּכתּוב ועליו  ּביתי . ּבתֹו יירא ,זה לא  רעה מ ּׁשמ ּועה  ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹ

ּבה ' ּבטח  ל ּבֹו קיב-ז)"נכ ֹון  .(תהילים  ִַַָָֻ

ׁשנינּו הרי  פותמ ּוּה: - מ "(אבות מןז)"א ּתתיא ׁש אל  ְְֲִִִֵֵַַָָָ

א ּלא החטא ?! יגרם ׁשּמא ּפחד  אבינּו יעקב ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻה ּפרענ ּות.

ּביתֹו ּבני יצוח ּו לא  הרעה  ּתבֹוא חלילה, אם ׁשּגם, הּלל  ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹידע

על ׁשּמבר ּכׁשם הרעה  על  ּולה ֹוד ֹות לבר ׁשּלּמדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמ ּׁשּום

ּבאהבה . הּכל לקּבל י ׁש ּומ ּמילא  לט ֹובה ה ּכל  ּכי ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹה ּטֹובה ,

ּבּגמרא  ס:)ּכמבאר "(ּברכֹות  למהּפס ּוק א ׁשירה, ּומ ׁשּפט  חסד  ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אז ּמרה ."ה ' ֲֵַָ

זצ קל ּוגר  ׁשלמה ר ּבי ה ּגא ֹון  ּבאר  זה  ּפי ּדוקא"על  מ ּדּוע ל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

יחּדו  ּומרֹור  מ ּצה  לכר נהג שה ּלל  ּבהּגדה ׁשּמזּכירים  פ)"(ּכפי  ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּומ ּכיון הי ׁשּועה על  והּמּצה  ה ּצרה על  מר ּמז ׁשה ּמרֹור  ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָמ ּׁשּום
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ּכרכם לכן ה ּטֹובה  על  ּכמ ֹו הרעה  על לבר ויׁש לטֹובה  ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשהּכל

יחד . ֲַַַָָואכלם

...יתּבר  ל להֹוד ֹות ונצליח  נּוכל  ּכ ְְְְְִִַַַַַָָרק

נׂשא, ּפר ׁשת ה ּקד ֹוׁש, הּזהר עּכֹותב ּדודא)"(קכז ראה ּכאׁשר ּכי ֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּכׁשּיסּתּלק לעבר האדם ׁשעתיד  הּדינים את קד ׁשֹו ּבר ּוח   ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹה ּמל

ואמר הקּדים העֹולם, ‰''מן ˙‡ ÈLÙ� ÈÎ¯a' ק -ג)"(תהילים  ְְִִִַָָָ»¿ƒ«¿ƒ∆
- הּגּוף  עם  נמצאת ּכׁשעֹוד העֹולם, מן ׁשּיצאת 'ÏÎÂּבטרם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ¿»

'BL„˜ ÌL ˙‡ È·¯˜את  לבר הק ּדימּו עּמכם ׁשהר ּוח  ּבעֹוד  - ¿»«∆≈»¿ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

א ֹותֹו לבר ּתּוכל ּו ׁשּלא  הּזמן ׁשּיּגיע ּבטרם הּקדֹוׁש, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹה ּׁשם

.ּכ על לֹו ְַָּולהֹודֹות

סּפּור / זצ"ל  ּדסלר הרב  ׁשל  לה' ּתֹודת ֹו ƒ∆¿∆»«∆»«עו.

הּגא ֹון ‡ÔÈÈËLÏ„Èס ּפר ·˜ÚÈ Èa¯א :"ׁשליט ִֵַָ«ƒ«¬…≈¿¿¿≈ְִָ

ה ּגא ֹון  הּמׁשּגיח  ׁשל  ÏÒc¯ּבבּקּור ¯ÊÚÈÏ‡ e‰iÏ‡ Èa¯ל"זצ ְְִִֶַַַַָ«ƒ≈ƒ»¡ƒ∆∆∆¿∆ַַ

תרפ ּבׁשנת ּבעלת"ּבאמריקה  אכסניה ּבּנמצא  היתה  לא  ט , ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּבבית להתארח  ונאלץ הגּונה , ‰¯ÔÓּכׁשרּות ÛÒBÈ ·˜ÚÈ Èa¯ ְְְְְֱֲִֵֵֶַַַָָ«ƒ«¬…≈∆¿»
אמריקה ."זצ ׁשל  המפרסם האֹורחים מכניס  ל , ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ

היתה לא   א ז ֹו, ח ּנם' מ 'ּמתנת להנֹות קל לֹו היה ְְִִֵַַַַָָָָָָֹֹלא 

ׁשּיז ּכה ! ה ' אל  להת ּפּלל  האפׁשרּות רק ּביד ֹו נֹותרה ּבידֹו. ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבררה

ּתפּלתֹו עׂשה. וכ הּטֹוב. ּכגמ ּולֹו למארח ֹו לה ׁשיב ל ֹו ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָויאפׁשר

לא הרמן להרב ט ֹובה לה ּכיר  וההזּדּמנּות ריקם הּוׁשבה  ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֹלא 

לבֹוא . ֲִָָאחרה 
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מ ּכן , לאחר  תרצּכׁשנתים ׁשנת הרמן"ּבקיץ הרב ּכא ׁשר  א , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

לילה ׁשעת היתה הּׁשעה צפּוי, ּבל ּתי ּבאפן לאנגליה ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹה ּגיע

ּוכ ׁשה ּוא ּדסלר , הרב ׁשל  מעֹונֹו אל  מ ּיד נסע  והּוא  ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻמאחרת,

ּבמט ֹוס לנסע ּכדרּכֹו, ׁשּלא  ּבחר  ה ּפעם ׁשּזֹו ּבאזניו  ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹמס ּפר 

לפספס ׁשּלא ּכדי ּברּכבת, ולא  לאנגלּיה ׁשּבגרמניה  ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמ ּלייּפציג

נּתן אם ּבׁשאלתֹו ונפׁשֹו ּבאח ּור , הּגיע וע ּתה ּבמנין , ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָּתפּלה

ערבית. לתפּלת מנין ׁשּכז ֹו ּבׁשעה עבּור ֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָלאר ּגן

ּבמאמ ּצים הּמׁשּגיח ּבידי עלה  המאחרת ה ּׁשעה אף  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֻעל

ׂשמחה מלא ּכׁשּלּבֹו לתפּלה , יה ּודים מנין  לכ ּנס  ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָֻמר ּבים

ּכגמּול ֹו הרמן להרב לה ׁשיב וזכה מ ּמרֹומים, ּבּקׁשתֹו ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּנענתה

עּמֹו. ִַה ּטֹוב

" אידל ׁשטיין: יעקב ר ּבי ּפעמיםּומ ֹוסיף וכ ּמה ׁשּכּמה זכּורני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ית ּבר לה ' ּתֹודה ח ּיב  ׁשהּוא  ּדסלר , הרב הּמׁשּגיח  מ ּפי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשמע ּתי

ה ּטֹוב ּכל  על  הרמן להרב לפרע מיחד , ׁשמים ּבחסד ׁשּזּכהּו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻעל 

ׂשמחת את מ ּלהּביע חדל  ולא  ּבאמריקה, ּבהי ֹותֹו ּגמל ֹו ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹא ׁשר 

לס ּדר ח ׁשּוב ּכה ּדבר  ועֹוד  הּטֹוב, הּכרת ח ּיב נׁשאר  ׁשּלא ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹלבבֹו

ליל . ּבׁשעת לתפּלה ְְְִִִִִַַָָמנין

והֹודאה אנחה ּגֹוררת  אנחה ««¿««¬∆∆««¬עז .
סּפּור / הֹודאה  ƒ««∆∆ּגֹוררת 

ÔÈ'Êe¯Óמס ּפרים LB„w‰ ·¯‰Lּבּתֹו"זי את ּפעם ראה  ע  ְְִַ∆»««»≈ƒִֶַַָָ

ׁשאנחה ּבּתי,  ל ּדעי ל ּה, ואמר  נענה  ענין , איזה  על  ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָנאנחת
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ׁשּלא הרא ּוי  מן ּכן על  ה ֹודאה, ּגֹוררת והֹודאה  אנחה, ְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּגֹוררת

ּבהּלל ו ׂשמחה  ּבאהבה הּכל לקּבל  אּלא  ּוכלל , ּכלל  ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹלהתא ּנח 

ׁשהה ֹודאה ּבכדי ּברכה, ׁשפע  אחריה  ּתגרר  זֹו וה ֹודאה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹוהֹודאה,

ּבנפׁשֹו ק ּים ׁשּלא  ּבעׁשיר  מעׂשה  ל ּה, וס ּפר  ועֹוד. עֹוד  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּתּמׁש

ּבחלק ֹו' הּׂשמח  עׁשיר  'איזהּו א)להיֹות ד ּתמיד(אבות  א ּלא , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשמּיא , מן ל ֹו אמר ּו הּוא , רע ּכי מ ּזל ֹו את ּומבּכה מתאֹונן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהיה

אמ ּתי , מ ּזל ' 'רע מהּו ּתראה  רא ֹו עּתה מ ּזל ', 'רע זה ְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹוכי

הּפתחים, על  המחּזר  מר ּוד לעני ונהפ מעׁשירּותֹו ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָה ֹוריד ּוהּו

עׂשרת ּובכיֹו טענֹותיו  נתרּבּו זה ׁשּבמ ּצב ל ֹומר צרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאין 

עליו , ׁשּבא  הּנֹורא  הּמּצב את הרף  ללא  מבּכה והיה ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמ ֹונים,

עלי נביא  נֹורא', 'מ ּצב זהּו וכי ואמר ּו, ה ּׁשמים, מן ׁשּוב  ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָנענּו

נתנּגע ה ּיֹום למחרת נֹורא ֹות', 'נֹורא  ּבאמת ׁשה ּוא  ְְֱֳִֶֶֶַַַַַָָָָמ ּצב

הי ּו ּכי  הּפתחים', על  'מח ּזר  ׁשערי ּבפניו ננעלּו ּובזה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּב'צרעת'

העׁשיר והיה מ ּצרעּתֹו, לּדּבק ׁשּלא  הימ ּנּו מתרחקים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה ּברּיֹות

ׁשּנפל - ל ֹו עלתה  ּכ ּכי  על הפּוגֹות מאין  ונאנח  ּבֹוכה ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָל ׁשעבר

'עמיק ּתא ' ז ֹו וכי  ׁשמ ּיא , מן  לֹומר  ׁשבּו ׁשּכז ֹו, עמיקּתא ' ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָל 'בירא

וכפּוף ּבגּבֹו ּגּבן נעׂשה מ ּיד  מהי, 'עמיק ּתא ' ל ואח ּוי ּתא  ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָהיא 

ּבהּגיעֹו ּכרגיל . מאכלֹו את לבלע יכֹול  היה  לא ּוכבר  ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹּכהגמ ֹון,

ׁשּפיר אינּנּו מ ּצבי אכן  אמר , א ּלא נאנח , לא ׁשּוב הּמּצב ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹל ׁשפל 

חי' ׁשהּוא  ּדּיֹו - חי  אדם ּיתאֹונן 'מה   א גּכלל, רבתי (איכה ְְִֵֶַַַַַָָָ

א ֹותםמ) מ ֹובילים א ׁשר  י ׁש ּכי  חּיי, על  לבֹוראי להֹוד ֹות עלי ,ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ

מר ֹום מּׁשמי נענּו ׁשּכן, מ ּכיון  חי , אני וא ּלּו לקבּורה  ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכבר 

ועליו ּבֹו יׁש ׁשּטֹובה ה ּוא  א ֹומר ׁשּכזה  מּצב על  וכי ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָואמרּו,

מה ּגּבנת, ונתרּפא  היא , מה  'ט ֹובה ' נראה ּו עּתה  לד ', ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָלהֹוד ֹות
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ּכפּוף ּגּופֹו אין  ׁשּכבר על  לבֹורא ֹו, ּול ׁשּבח  לה ּלל  האיׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָה ֹוסיף

ּומאּׁשר ׂשמח  ּבזה וכי  ׁשמּיא , מן ל ֹו אמר ּו מ ּמּנּו, מאּׁשר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻואין

מ ּצרעּתֹו, ויר ּפא ּוה ּו מהּו, 'מא ּׁשר ' ל ֹו נֹוכיח  הּזאת ּבעת ְְְְִִֵַַַַַַָָָֹֻה ּוא ,

סר ּכי  ּבינֹותם, להּל לֹו נתנּו ׁשּכבר  - הּבר ּיֹות ּבין  לה ּל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָו ׁשב

לח ּזר ל ׁשּוב הּוא  יכ ֹול  מעּתה ּכי ׂשמחתֹו ו ּתרב הּנגע , ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמ ּמּנּו

'רבתה ּבזה וכי  מ ּמעל , ּבּׁשמים נענּו ה ּפתחים... -על 'ׂשמחת ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָ

הּקדֹוׁש הכניס  ּבאמת, ׂשמחת נר ּבה אנן הּפתחים , על  ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלח ּזר

ּומכ ּבד , הגּון' 'סכ ּום להלוֹותֹו מידידיו  אחד  ּבלב הּוא  ְְְְְִִֵֶַָָָָָֻּבר ּו

וחזר ּכב ּתחּלה, מכ ֹונם על ל ׁשעבר עסקיו  ּכל את העמיד  ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבֹו

ׂשמח 'להיֹות היטב ידע ּכבר  ע ּתה מ ּתח ּלה , יֹותר ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָלעׁשירּותֹו

ל ֹו. א ׁשר  ּכל על  ּולׁשּבח ּולהּלל לה ֹוד ֹות ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָּבחלק ֹו',

אחר מּצב מּלבּקׁש לחׁשׁש יׁש ≈»«»≈»¿ƒ…¬»≈עח.
סּפּור / ה ּקּים  ƒ«»»«»»≈מהּמּצב

הרה אל נכנס ּו '‰C‡Ïn'ק "ּפעם Ì‰¯·‡ Èa¯מּובא ע "זי) ְְִֶַַ«ƒ«¿»»««¿»ָ

הרה "ג ּבׁשם  זי"כ  מּסלאנים  ׁשמּואל' ה'ּדברי  מרן"ק אצל  היה זה ׁשּמעׂשה  ע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

זי"הּבעׁש הק' 'א ּׁשהע)"ט ּכי על  לּבֹו מר את  ׁשפ זה ידידים, ׁשני ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ּוברצֹונֹו לענה , א ֹותֹו ּומרוה  מר ֹורים  הּמׂשּביעּתּו ּבחלקֹו ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָרעה '

'עסקיו ' על ל ּבֹו מר  את ׁשפ וזה  'ּגרּוׁשין', מצות ּבּה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלקּים

ּגדֹול , ח ֹוב לבעל ׁשּנהפ עד מ ּטה, מ ּטה  ּומתּדר ּדרים ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַַַָָָההֹולכים

ּבכח ֹו אין ּוכבר ּוב ּלילה , ּבּיֹום מנֹוח  לֹו נֹותנים אין ְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹה ּנֹוׁשים

למ ּכר ּברצֹונֹו לכן מ ּזה... הּמס ּתעף  וכל  הח ֹובֹות ע ֹוד  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹלס ּבל

הח ֹובֹות מן ה ּפח ֹות לכל  נפ ׁשֹו ותּנצל  מסחרֹו, ּבית ּכל  ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָאת
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אמר לרא ׁשֹון ,' ה'ּמלא ענה  ל ׁשניהם עליו . הר ֹובצים ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָהאּדירים

ּבית את למ ּכר ׁשּלא אמר  ּולרעה ּו הא ּׁשה , את לגר ׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשּלא 

,' ה'ּמלא לפני מהם אחד חזר ימים  חד ׁש ּכעבר  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמסחרֹו...

'ּבעל חבר ֹו על רחמים ויעֹורר  עֹולמ ֹות ׁשּירעיׁש ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָלבּקׁשֹו

ׁשאל ֹו ל ... ח ּיים ּבין  נמצא  והּוא  ּתקפֹו חזק  חלי  ּכי  ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹה ּמסחר '

מכרם הּוא  - האיׁש וּיען הּמסחר, ּבית עם מה ,' ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָה 'ּמלא

ל ֹו אמר לביתֹו, הרוחה ּבאה ּובזה הגּון  ּבסכ ּום  ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָלאחרים 

ּוׁשטחּתם - העבר  ּבחד ׁש ּבאתם ּכא ׁשר הּנֹותנת, היא ' ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹה 'ּמלא

לא ׁשּׁשניכם ר ּום ּבׁשמי  ראיתי צרתֹו, את איׁש איׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבפני 

ּכאׁשר  א עליכם, מיתה נגזרה ּוכבר הח ּיים' ּב'ספר  ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמ ֹופיעים

א ּלּו ּבכלל  ה ּנ נכלל  ּובזה רעה' 'אּׁשה  ל ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשמע ּתי

ח ּיים' אינם לב :)ׁש'ח ּייהם ר ּבּו(ביצה חֹובֹותיו  אׁשר  ידיד וכן , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשאמר ּו א ּלּו ּבכלל  הּוא  ואף  רא ׁש, מא:)למעלה  ׁשל ׁשה(ערובין ְְְְְְִֵֶַַַָָָֹֹ

ּגיהּנֹום ּפני ר ֹואין  'ׁשבעה אינם  הּזה ּבעֹולם  ּבחּייהם  עבר ּו ּכבר (ּכי  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּגיהּנֹום ') ועֹודמדֹורי  רעה , א ּׁשה א ֹומרים וי ׁש ... ענּיּות' 'ּדקּדּוקי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָ

ס אמר ּו להתח ּזקג :)"(נדרים  לכם יעצּתי ּכן על ּכמת', חׁשּוב 'עני  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ÌÚא ּתה ואכן, ּבח ּיים, ּתּׁשאר ּו  וכ מ ּמּנה , לברח  ולא  ה ּצרה, ƒְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

אזי ּגר ׁשּת, -'CBzÓלא  ּורוחה' ּפד ּות הּבֹורא   המציא הּצרה ְֲֵַַָֹƒְְְֲִִֵַַָָָָ

הּנּסי ֹון , ּבזה עמד  ׁשּלא   רע  א לפלטה , ל נׁשאר ּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשחּיי

מתחיל ׁשע ּתה ח ׁשב צר ֹותיו', וצרֹות מ'ּצר ֹותיו  להּפטר  ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָונתּפּתה

יאמר , לדידן ח ּייו. את עלינ ּו לא  הפסיד  ּובאמת לחיֹות, ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹה ּוא 

ּדהׁשתא , ּבמ ּצבֹו ח ּיים' אינם ּד'ח ּייו לאדם נדמה  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּפעמים

טצ ּדקי ּכל  הראּויה)וע ֹוׂשה מ'ההׁשּתּדלּות ' מ ּמּצבֹו,(למעלה לצאת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּכל ּולהׂשּכיל  להבין  ה ּנפׁש, ׁשלות עצמֹו אל להׁשיב - ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָעצתֹו
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ח ּייו היא  ּכי - ּגֹורל ֹו ּבמּתת ויעֹוז  'יׂשמח  הּוא  ח ּייו' 'ט ֹובת ְְְִִִֶַַַַַַָָָָזה

ימיו '.  ְֶָָֹואר

סּפּור / מסּתּכלים...! איְך ּתלּוי ƒ¿«¿ƒƒ≈«עט.

על  יס ּפר , זה ¯'"‰‚‰ּבענין Á‚¯ÚaˆÈËL ÔÒÈ�ע"זי ְְְִֶַַָֻƒ»¿ƒ¿∆¿
הרה  זי"(מחסידי העב ֹודה' ה'יסֹוד  נּׂשאהע)"ק מ ּבנֹותיו ׁשאחת , ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

והּנה מרּבים, ׁשמים ירא  חתן עם ּומצלחת ט ֹובה  ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻּבׁשעה

אסֹון מצאם ואנּיה  ּתאנּיה - הּמׁשּתה ' ימי  'ׁשבעת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבאמצע

נתּברר , ּבכ ּדי ולא  עֹולמ ֹו, לבית נס ּתּלק  והחתן  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹנֹורא 

ּכי ׁשלׁשים, ּכבת הי ֹותה  עד 'עגּונה' מעּתה  ּתהיה  ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשה'ּכּלה'

ׁשנים, אר ּבע ּכבן טליא  ורק   א הּוא  ה'חתן' ׁשל ה ּיחיד  ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָאחיו 

" להי ֹותוהרי ּבה ּגיעֹו רק 'חליצה ', מצות לקּים יכ ֹול אינֹו קטן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

י רב"'ּבן ּכי ּבצערֹו אחר , לאיׁש לה ּנׂשא  ּתּוכל - למצו ֹות' ג ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָ

ועל ּזה 'מה מהר ּבי ל ׁשמע העבֹודה ' ה'יס ֹוד אל  ניסן  ר ' ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹנכנס

ותראה מעט , נא התּבֹונן העבֹודה', ה 'יסֹוד  ל ֹו אמר ּזה ', ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָמה

היֹותה עד  ּביׂשראל ּבית ּתקים לא  ׁשּבּת ּגזרּו ה ּׁשמים ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמן 

עדין הרי ּׁשּקרה , מה ק ֹורה היה  לא  אם והּנה , ׁשל ׁשים, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבת

מׁשּתּדלים והייתם עּתה , עד  הארּוסין ּבברית ּבאה היתה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלא 

לּה ההגּון ז ּוּוג ּה ּבמציאת להי ֹות )עבּורּה צרי ׁשּכ ּכעבר(ּכמֹו , ְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָָֹ

'ּבר ּוח - 'סגּלֹות' אחר מח ּזרים הייתם י ֹותר  ּתתּבּגר  והיא  ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַֻזמן

ּומבּקׁשים עֹולמ ֹות, מרעיׁשים ּומעּתירים, מתּפּללים ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָּובגׁשם',

הי ּו ּומה 'הּצעה', איזה ׁשּיביא  ּבֹו ׁשדכנּות' 'ריח  אׁשר מי  ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמ ּכל

ה ּסתם מן  נ ּׂשאת, אינּה זה  ׁשל  ּבּתֹו - א ֹומר ֹות ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָה ּברּיֹות
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ּדאגה מרב לצד  מ ּצד  מתהּפ היית ּבּליל ֹות ּבּה, יׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹחסר ֹונֹות

אבל ז ּוּוגּה... את ּתמצא ל'ׁשל ׁשים' ּבהּגיעּה ׁשּלב ּסֹוף  עד  ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹויגֹון...

ה ּנזּכרת, ה ּתלאה  ּכל  את מ ּכם ּומנע עליכם, רחמנא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָחס 

לכלל החֹולץ' ה'אח  ׁשּיבֹוא  עד  ּובׁשלוה , ּבׁשל ֹום ּתנּוחּו ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּומעּתה

ל ּה להרא ּוי מ ּיד  ותּנׂשא 'חליצה' יעׂשּו ּומצו ֹות, ּתֹורה ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָֹעל 

מּתֹו מברכים, יׁשרים ּדֹורֹות ותעמיד  ּומצלחת, ט ֹובה  ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹֻּבׁשעה

מעליא . ּונהֹורא  ּגּופא  ְְְַַַָָָּבריּות

סּפּור / היכן...? עד - הּטֹוב הּכרת  ƒ«≈»»»«»פ.

תשס ׁשנת אב ׁשּבחד ׁש יהּודי, לי  נסע "ס ּפר  ÏÎÈÓח , Èa¯ ְְְִִִֵֶֶַַָָֹ«ƒƒ¿
ıÈ·B˜ÙÏ ‰„e‰È. יֹוחאי ּבר  ּבמ ֹוׁשב לנּוח מ ׁשּפח ּתֹו עם ¿»∆¿ƒְְְִִַַַַָָ

ואכן רֹופא , א ֹותּה ׁשּיראה הרּבנית  נצרכה זמן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבא ֹותֹו

ּברּבנית. לטּפל ר ּבה  ּבׂשמחה ּבא  - ׁשהתּבּקׁש ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָה ּדֹוקטֹור 

ּתֹודה מכּתב  יהּודה  מיכל  ר ּבי ּכתב האּלה, הּדברים ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָאחר 

ּבהט ּבעה , זאת ׁשּיעׂשּו ּובּקׁש ויפה,  אר מכ ּתב יד ֹו, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבכתב

ל ּדֹוקט ֹור . ויביא ּו מאד, מכ ּבד ְְְְְִֶַָָֹֹֻּבאפן 

את ח ּתן ּדֹוקט ֹור  אֹותֹו ּכׁשנה, לפני ּבזה . הס ּתּפק  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹולא 

ר ּבי היׁשיבה ראׁש לבית נכנס  המיעד החתן  עם ּוביחד  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹּבּתֹו,

זצ יהּודה הּנכד"מיכל אמר  ׁשּנכנס ּו לפני לחתּנה. להזמינֹו ל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻ

ּׁשּכבר מ ּפני מציא ּותי, ׁשה ּדבר  ל ֹו נראה  לא  ּכי  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹל ּדֹוקטֹור 

ח ּוץ לחתּנֹות, יֹוצא  אינֹו ׁשהּסּבא  ׁשנים מחמ ׁש ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻלמעלה

נכדים. ׁשל  ְֲִֵֶָֻמחת ּנֹות
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היׁשיבה רא ׁש קּבלם המיעד , וחתנֹו הּדֹוקט ֹור ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹֹּכׁשּנכנס 

ואמר הּדֹוקט ֹור העז  אז  ּבחביבּות, עּמם וׂשֹוחח  ּפנים, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָּבמא ֹור

לחתּנה , ּבא  היה היׁשיבה ראׁש אם ׂשמח  ׁשהיה  היׁשיבה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻלרא ׁש

" יהּודה : מיכל  ר ּבי אמר  אבֹואּומ ּיד  ."ּבסדר , ְְְִִִֵֶַַָָָָ

" ואמר: מאד  התּפּלא  ּבּמק ֹום , נֹוכח  ׁשהיה  ה ּואנכ ּדֹו, ס ּבא , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

חתּנה ... על  "מד ּבר  ְֲֵַַָֻ

" ענה : היׁשיבה אבֹואורא ׁש ואני יֹודע  אני וה ּוא"ּכן, , ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֹ

לכבֹוד לח ּפה מ ּתחת רקד  ואפּלּו אחרֹונה, ּברכה וקּבל  ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָֻּבא 

וה ּכּלה ! ְֶַַָָָהחתן

ּכפי הּטֹוב, הּכרת ׁשל  י ֹותר  מר ֹוממים מ ּׂשגים ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻלל ּמדנּו

זצ היׁשיבה  ׁשראׁש ּדֹוקט ֹור , א ֹותֹו ה ּוא"ׁשהתּבּטא  עב ּור ֹו ל ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹ

ה ּטֹוב" ה ּכרת ׁשל  !"הרב ֶַַַַָָ

ק ּדּוׁשין מ ּסכת עּבּגמרא  "מסּפב)"(לא הוהר : ּכי יֹוסף, רב ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

א ּמֹו], ׁשל ּפסיעֹותיה קֹול [-ּכׁשּׁשמע ּדא ּמיּה ּכרעא  קל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשמע 

ה ּׁשכינה מּפני  [-אקּום ּדאתיא ׁשכינא  מ ּקּמי איקּום ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָאמר :

לכאן] ."ׁשּבאה  ְֶָָָ

מ ּכאן א א ּמֹו, את לכּבד  מצ ּוה  ה ּוא נכֹון, להבין: ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻוצרי

על היעלה ּגד ֹול! הּמרחק הּקד ֹוׁשה  ל ּׁשכינה זאת לדּמֹות ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָֹועד 

הּקדֹוׁשה?! ל ּׁשכינה  ּכבֹוד  ּכנתינת הּוא  אם ׁשּכּבּוד ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָה ּדעת

ה ּדברי  ּפי  על  לֹומר ,ח ּנּו"אמנם, יּתכן לעיל  ׁשהז ּכר ּו " ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ

מ ּגיע הּוא  ּכרא ּוי, א ּמֹו את ּומכּבד  ט ֹובה מ ּכיר  ׁשאדם ידי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשעל
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אמר ּכן  על הּמצו ֹות. ּכל את ולׁשמר ה ּׁשכינה  את לכ ּבד  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּגם

" י ֹוסף : ׁשכינהר ּבי מ ּקּמי ."איק ּום ְִִִֵֵֵַַָ

אינֹו ט ֹובֹותיו, על  לה' הּמֹודה ≈«»»∆»פא.
הּזה ּבעֹולם  ׂשכר ֹו ∆»«««¿≈אֹוכל 

ה הּלבבֹות"ּכתב ׁשּיבטחח ֹובֹות ד ': ּפרק הּבּטח ֹון ּבׁשער  " ְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָ

ואחד ל ּכל, חסד  ּבתֹורת ׁשּנּתן ה ּבא עֹולם ׁשּינחילנּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבה '

מד ּיק ח ׁשּבֹון  האדם עם יע ׂשּו אם א ֹומר: היה  ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֻהחסידים

אדם אף ל ֹו, ׁשעׂשה  הּטֹובֹות על לאלקים ח ּיב הּוא  ִֵֶַַַַַָָָָָָֹּכּמה

ה '. חסד  ידי על לא  אם הּבא  עֹולם לׂשכר  לה ּגיע יּוכל ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹלא 

האלקים, חסּדי על  ּבטח ּו א ּלא מעׂשיכם על ּתבטח ּו אל  ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלכן 

ל ׁשֹונֹו. ּכאן  ְַָעד

ורח ֹוק חסד , ּבתֹורת ה ּוא הּבא  עֹולם ׁשּׂשכר  , לכ ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָוהּסּבה 

טֹובים, ּומעׂשים מצו ֹות לֹו ׁשּיׁש אף  הּדין, מ ּצד  לאדם ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּיּגיע

ׂשכר ֹו א ֹוכל ּבֹו, ּומתעּנג הּזה  מהע ֹולם נהנה ׁשאדם ּבזה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכי

ונראה ה ּבא? לעֹולם האדם ׁשּיז ּכה העצה  מה  ּכן  אם ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָּכאן.

ט ֹובֹותיו . ּכל על לה' מ ֹודה להיֹות היא  הּנפלאה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשהעצה

הּׁשם. ּבעזרת זאת ְְְְִֵֶַַַֹונס ּביר 

" : יתּבר לה' א ֹומר  ׁשאדם ּפרּוׁשּה לה ' ההֹודאה  רּבֹוןמה ּות ְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּלא אף  על  עּמדי , ׁשעׂשית חס ּד על  ל אני מ ֹודה  ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהעֹולמים,

לי והיטבּת עּמי התח ּסד ּת ּונדבה  חסד  ּובתֹורת לי וה ּוא"מ ּגיע . ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּולבּסֹוף ּבעבֹודתֹו ויגע  מעבידֹו עם ׁשעבד  ּפֹועל ׁשהרי ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּפׁשּוט ,
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ׂשכר ֹו את ׁשהרי למעביד ֹו, להֹוד ֹות ס ּבה ל ֹו אין ׂשכר ֹו, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָמקּבל

א ּולם ל ֹו. להֹודֹות ל ּמעביד  יׁש וא ּדרּבה : ּובצדק. ּבדין  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָנֹוטל

להּקּב מ ֹודה  ל ֹו"ּכׁשאדם מ ּגיע ׁשאין  ּבזה  מ ֹודה חס ּדֹו, על ה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

אין ׂשכרֹו, על ּבּפעל  הּדין מ ּצד  ל ֹו מ ּגיע היה  ּדא ּלּו הּדין . ְְִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָֹמ ּצד 

ּכּנ להֹוד ֹות ּכא ֹומר"ס ּבה  ה ּוא  הרי  ׁשּמֹודה , ּבזה ּכן , ואם ל . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

מּדה ּכנגד מ ּדה ולכן עּמֹו, ה ' התח ּסד ל ֹו, מ ּגיע  ׁשאין אף ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשעל

הּקּב ּבֹו עּמֹו"נֹוהג וחסדיו  ה' טֹובֹות את ראה ׁשה ּוא  ּכׁשם ה : ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָ

מ ּׂשכר ֹו ל ֹו ינ ּכה  לא  לכן עבֹודת ֹו. ׂשכר חלף  ולא  ח ּנם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻּכמ ּתנת

- ח ּנם ּכמּתנת ה' ּבחס ּדי  ראה ׁשה ּוא  ׁשּכׁשם הּבא , ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבע ֹולם

ּבח ּנם. ְְְִֵַָיק ּבלם

ּבעצמ ֹו מ ֹורה ט ֹובֹותיו, על  לה ' מ ֹודה ׁשאינֹו מי ְְִֵֶֶֶַַַָָא ּולם

רֹואה אינֹו ולכן הּטֹובים, מע ׂשיו  עבּור  לֹו מ ּגיע ה ּדין ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּמּצד

הּקּב ּבֹו נֹוהג מ ּדה  ּכנגד ּומ ּדה להֹודֹות. ׁשּכׁשם"לנכֹון  ה , ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ל ֹו לנּכֹות ׁשּיׁש הרי עבֹודתֹו, ׂשכר  חלף ל ֹו ׁשּמּגיע ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשחֹוׁשב

לפי למעׂשיו  ּכתׁשלּום ׁשהם ע ּמֹו, ה' טֹובֹות עבּור  ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָמ ּׂשכר ֹו

הּבא ? לע ֹולם ל ֹו ּיּׁשאר  מה ּכן ואם ְְִִֵֵַַַָָָָּדעּתֹו.

" ּבּגמרא : ּדאיתא  הא  זה  ל ֹולפי מנּכין  נס , ל ֹו ה ּנעׂשה  ּכל  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּמּגיע"מ ּזכּיֹותיו וח ֹוׁשב נּסיו  על  לה' מ ֹודה  ּבלא  ּדוקא  הינּו , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֻ

ינהגּו מ ּדה ּכנגד מ ּדה ולכן זכ ּיֹותיו , עבּור  נס  לֹו ׁשּיע ׂשּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻל ֹו

מ ּזכּיֹותיו . ל ֹו ינּכּו ולא  ּבח ּנם ז ֹו מ ּתנה ל ֹו ויח ׁשיבּו ְְְְְֲִִִַַַָָָָֹֻּבֹו

חז מאמר נפלא  ּבאפן  י ּובן זה  ""ּולפי נסל : לֹו הּנעׂשה ּכל ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

אחר נס  ל ֹו ׁשעֹוׂשין  ז ֹוכה ׁשירה, מי"וא ֹומר הרי  לתמ ּה: ויׁש . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹ

ׁשל ּׂשכרֹו מה  ּכן ואם מ ּזכּיֹותיו, ל ֹו מנּכין נס , ל ֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֻׁשעֹוׂשין 
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ל ֹו מנּכין ּבזאת הלא  אחר , נס  לֹו ׁשּיעׂשּו ׁשירה ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹהאֹומר 

על לה ' ּומ ֹודה  ׁשירה ׁשאֹומר  ּדמי יּובן, ּולהאמ ּור  ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻמ ּזכ ּיֹותיו ?!

ח ּנם ּכמ ּתנת זאת ׁשרֹואה לפי  מ ּזכּיֹותיו, ל ֹו מנּכין לא  ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹֹֻנּסיו ,

מּדה ּבח ּנם זאת  ל ֹו מח ׁשיבין נּמי  ּומּׁשמים נּסֹו, על מ ֹודה  ְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּולכ

מּדה . ְִֶֶָּכנגד

" "יׁשּתּבחּבאמירת א ֹומרים: אנּו זמרה" ּבׁשירי  ."ה ּבֹוחר  ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָ

" ּבא ּור מהּו להבין  ׁשלילי"הּבֹוחרויׁש י ׁש ּכא ׁשר ׁשּי ּדזה , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

" ּכגֹון : יׂשראלוח ּיּובי , ּבע ּמֹו ּבעּכּו"הּבֹוחר  ולא  ּבנּו ׁשּבחר ם.", ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

" ּבאמר ֹו: ל ׁשלל ּבא  מה ּכאן זמרהא ּולם ּבׁשירי ?"הּבֹוחר ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ

לׁשּבח ֹו לּבֹורא  הּפֹונה יׁש אפנים ב' י ׁשנם ל ּבֹורא  ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבפנּיה

ּכ ועל  צרכיו , מ ּמּנּו לב ּקׁש מנת על  הּפֹונה ויׁש ל ֹו, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָּולהֹודֹות

הּקּב ּבֹוחר  לבֹורא ֹו אדם ׁשל  ּפנ ּיה ּבאיז ֹו א ֹומרים והיא"אנּו ה, ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ

נבחר וזה ט ֹובֹותיו , על  לֹו ּומ ֹודה  לבֹורא ֹו אדם ׁשּפֹונה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָּפנּיה 

לבּקׁשת אחר ֹות ּותח ּנֹות ּבב ּקׁשֹות אדם ּׁשּיפנה מ ּמה יֹותר  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָל ֹו

הּנבחרת היא  והֹודאה  ׁשבח  ׁשל ׁשהיא  הּפנּיה וכ ּדֹומה. ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָצרכיו 

ּביֹותר . ְְְֵַָֻוהמעּלה

לה' מ ֹודים צ ּדיקים »ƒƒƒ»פב.

זצ לא ּפיאן אלּיהּו רּבי  על ּבאה"מס ּפר אחד  ׁשּיֹום ל , ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ

א ּמּה. עם ּביחד והּסבּתא  ה ּסּבא  ּבבית לבּקר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָנכ ּדתֹו

ס ּכר ּיה . לנכּדתּה נתנה  סבּתֹות, ׁשל  ּכדר ּכם ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָֻה ּסב ּתא,

לסבּתא ! ּתֹודה  אמרי לבּתּה: האם "אמרה  ְְְְְִִִֵַָָָָָָ
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" ׂשפתיה : מ ּבין ה ּנכּדה סבּתאס ּננה  ."ּתֹודה, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

" מהּסל ֹון: מבהילה  אנחה  קריאת נׁשמעה  א ֹוי ,לפתע  ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

אל ּיה .א ֹוי ! ר' זעק - "ִֵַָָ

ה ּזעקה . ּפׁשר  את להבין לּסל ֹון  ה ּמׁשּפחה ּבני  ּכל  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָנזעק ּו

ס ּבא ?" ּקרה  ּתמה ּו.מה  הם " ְֵַַָָָָ

" ּבעיניו : ּכׁשּדמעֹות ה ּצּדיק להם אמרהענה זֹו ּבת הּנה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

מחמת א ּלא  הּטֹוב, ה ּכרת מרּגיׁשה ׁשהיא  מחמת לא ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּתֹודה

א ֹומר '...ּוכׁשאני לעצמי : ח ׁשבּתי ל ֹומר . ל ּה אמרה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשאּמּה

לבֹורא הֹודאה  ּבאמת מר ּגיׁש אני  האם ּבּתפּלה... ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ'מ ֹודים '

לֹומר ׁשּצרי ּבּסּדּור  ּכתּוב ּכי  אֹומר  אני  ׁשּמא א ֹו ֲִִִִֵֶֶַַָָָָעֹולם

" מ ֹודים'?!'ּכאן ִָ

*

זצ אברמסקי  יחזקאל  ר' הּגא ֹון ׁשּגלה"ס ּפר  ׁשּבׁשעה ל , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּבפתע זאת היה ּברּוסיה , הר ׁשע  מלכ ּות ידי  על  ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹלסיּביר 

הּקג  ּבח ּוץ"ּפתא ֹום. ּדק . ּבית ּבחל ּוק  לבּוׁש והּוא  לביתֹו ּבא ּו ּב ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ

נתינת ללא  ּבחפזה  לקח ּוהּו וכ מק ּפיאה, קר  ס ּופת ְְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹֹה ׁשּתֹוללה

החרף . ּבמעיל  ּולהצט ּיד  להתלּבׁש ׁשהיא  ּכל  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשהּות

ּבגד  לבּוׁש ללאּבעֹוד ֹו סי ּביר  לערבֹות ה ֹובילּוה ּו לעֹור ֹו, ּדק  ְְְְְִִִֶֶַַָֹ

.ל ּדר צידה ּכל  ּוללא  ּותפּלין, ְְִִִֵֶֶַַָָֹט ּלית 

לֹומר ורצה ּבּבקר ּכׁשּקם  לסיּביר, לבֹוא ֹו הרא ׁשֹון ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹּבּיֹום

ׁשּום ּפה  לי אין  'הלא  לעצמ ֹו: ותמ ּה ּבל ּבֹו נתעּצב אני' ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָֹֹ'מ ֹודה 

לא ט ּלית, לא  , יתּבר להּׁשם עליו  לה ֹודֹות אני  ׁשּיכ ֹול ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹּדבר 
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הּכל את ה ּמקּפיא . ל ּקר  רא ּוי ּבגד  ולא  ספרים, לא  ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹּתפּלין ,

האסירים...' ּבין אסיר  ואני מ ּמּני , ְֲֲִִִִִִֵֶַָָָלקח ּו

ּברגׁש: א ֹומר החל ּומ ּיד  ּבר ּוח ֹו, התח ּזק  ּומ ּיד  ּתכף  ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָא ּולם

אמ ּונתי" את  א מ ּמּני, לקח ּו הּכל  את ּכל ּום, לי אין  ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאמנם

לעֹולם! מ ּמּני לקחת יּוכלּו לא   יתּבר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹּבה ּׁשם

חי  מל לפני אני 'מ ֹודה  ואֹומר : ּבקֹול  קֹורא  אני  זה  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָעל

על ּכל ֹומר  !'אמּונת 'ר ּבה ּכי על ול ּמה? מה על וכ ּו'... ְְְְֱִֶַַַַַַָָָָָָוקּים

!ּב לי ׁשּיׁש "האמ ּונה ְֱִֵֶָָ

זצ אברמסקי יחזקאל  ר ' ּכׁשּפגׁש הּימים, את"ּברבֹות ל  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

הרי"הרה זי"ק מ ּלי ּוּבאוויט ׁש ה'ּמֹודה"צ  ס ּפּור את לֹו ס ּפר ע  ְְִִִִֵֶֶַַ

הרי התלהב ס ּפּור ֹו את מ ּׁשּסּים  ׁשּלֹו. ּכל"אני ' לֹו: ואמר צ ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

לה ּׂשיג  ּבכדי רק ואפּלּו ּכדאית, היתה  סיּביר מח ֹוז  ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָּבריאת

ה ּוא ּבר ּו ּבה ּקד ֹוׁש ּכזאת (אמ ּונה ּברכה"" )"נֹוטרי ְְְֱֵַָָָָָָֹ

העבֹודה" וׁשר ׁש "יסֹוד הרב הנהגת  «¬«∆…¿¿»«»«¿»פג.
ּפרטית הׁשּגחה אמ ּונת  ƒ¿¿≈¡««¿»»¿»ƒ¿ּבעניני

ׁשּלֹו) הּצּואה ּבנּסח ּדבריו מּצּטּוט ְְְִִִֶַַַָָָָָֻ(קטעים 

הּטֹובה על לברְך אדם «»»≈«¿«««»ח ּיב

ית ּבר יתעּלה  לה ּׁשם ו ׁשבח  ה ֹודאה לּתן  מאד  נזהר  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהייתי 

קט ּנה ליצלן רחמנא  רעה  איזה הן עלי ּׁשה ּגיע מה  ּכל על  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשמֹו

הייתי לח ׁשב, וה ּלב לד ּבר  י ּוכל  ּׁשהּפה  מה מ ּכל  ּגדֹולה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹא ֹו
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ה ֹודאה ּכן ּגם  יתּבר לה' ונתּתי  ּבׂשמחה ה ּדין את עלי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָמצּדיק 

צּדיק א ּתה ּובֹוראי יֹוצרי הּלׁשֹון: ּבזה עצּומה ּבׂשמחה זה  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָעל 

ל נֹותן ואני הר ׁשעּתי  ואני עׂשית אמת ּכי  עלי הּבא  ּכל  ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָעל 

עׂשית לט ֹובתי  ּבוּדאי ּכי ּוב ֹוראי יֹוצרי זה  על  וה ֹודאה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשבח 

ע ז ֹו סּבה כ ."לי ִִָ

יּוכל ּׁשהּפה מה מ ּכל  ּגד ֹולה א ֹו קט ּנה ט ֹובה איזה  על ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהן

ׁשּגמלני ה ּטֹובה  על וׁשבח  הֹודאה ׁשמֹו  יתּבר לֹו נתּתי ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָוכ ּו',

ּכפי הרׁשּות ּדבר  על הן ית ּבר ה' לי  ׁשּזּמן  מצוה  ּדבר על  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהן

על מזהר  אדם ּכל  ּובו ּדאי ה', ּבעזרת ענינים ּכּמה  ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻׁשאבאר 

לבר אדם ח ּיב ּדברכ ֹות, ט' ּבפרק  מפרׁשת מ ׁשנה  והיא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹזה,

ה ּברטנּורא ּפרּוׁש לבד  הּטֹובה, על   מבר ׁשה ּוא  ּכׁשם הרעה  ְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָעל 

ּפנים ּכל  על  ה ּמׁשנה ּפׁשט ּות הּׂשמחה , על ּגם ׁשּקאי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּפרׁש

עליו ה ּבא  ּכל על יתּבר לה' וה ֹודאה ׁשבח  לּתן  האדם ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשחּיב

ׁשה ּוא ּכׁשם הּמׁשנה  ּכל ׁשֹון ה ּטֹובה  על ּופ ׁשיטא  הרעה, על  ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָּגם

לבר ׁשח ּיב ּפׁשּוט  ּדבר  ׁשהּוא  מ ׁשמעּותֹו הּטֹובה , על  ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמבר

הרעה . על ּגם לבר ׁשח ּיב א ׁשמעינן  א ּלא ה ּטֹובה , ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָעל 

החּיּוב ׁשּמּלבד אהּובי ּבני עלי יעיד ּתעל ּומ ֹות ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָוהּיֹודע

עבֹודה עבד ּתי מּסיני  למׁשה הלכה  ׁשהיא ה ּקד ֹוׁשה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמהּמׁשנה

ּבל ּבי ּתקּועה  ׁשהיתה  יתּבר ה' אהבת מ ּגדל  ּבתמידּות ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹז ֹו

ּוׁשבחים הֹודא ֹות ויתע ּלה  ׁשמֹו  יתּבר ל ֹו נתּתי ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָּבתמיד ּות

ועּתה עּמי. ׁשעׂשה הּטֹובֹות על  והן הרעֹות על הן ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבתמיד ּות

ּדעּתי , על  ּׁשּתעלה  מה  ּדברים ּכּמה  אה ּובי  ּבני לכם ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָא ּציג

ּכי ל ּדֹומה, ה ּדֹומה  ואת הּדֹומה אל  מעצמכם ּתּקיׁשּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַּומהם

לפרטם. אפׁשר  ואי  הם ְְְְִִֵֶַָָָר ּבים
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ית ּברְך ה' לעבֹודת  מיחד  חדר על ּתמידית »«¿ƒƒ«∆∆¿À»«¬«ƒ¿««הֹודאה

ׁשמ ֹו יתּבר ּובֹוראי יֹוצרי  לי ׁשע ׂשה ה ּטֹובה ּגדל ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹעל

עמדי מ ּיֹום הּקדֹוׁשה  לעבֹודתֹו מיחד חדר  לי  ׁשּנתן ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻויתע ּלה 

ׁשר ֹוצה לאדם ו ׁשר ׁש יס ֹוד זה  ודבר  לכם ּכּיד ּוע  ּדעּתי  ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעל 

ׁשמ ֹו  יתּבר לֹו נתּתי לכן ה ּׁשפל . ה ּזה  עֹולם ׁשלמּות ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלקנֹות

אף ז ֹו הּטֹובה ּגדל ּדעּתי על  ׁשעלה  עת ּבכל זה  על ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹה ֹודאה

מלא ּבפה  עצּומה ּבׂשמחה היתה וההֹודאה  ּבי ֹום ּפעמים ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָּכּמה

ה ֹודאה ל נֹותן אני ׁשמֹו,  יתּבר ּובֹוראי יֹוצרי ה ּלׁשֹון : ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּבזה

ּכפי לא  הּקד ֹוׁשה  לעבֹודת מיחד  חדר  לי ׁשּנתּת על  ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻּגד ֹולה 

עד ה ּגד ֹולים, וחסדי הרּבים רחמי למען רק הּטֹובים ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָמעׂשי

ּכן ּגם נתּתי צר ּכי  ּכל לי ׁשעׂשה  ּבּברכה  י ֹום ּבכל  ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּכאן,

וערבית ׁשחרית ׁשהלכ ּתי עת ּבכל  ּגם ז ֹו. ּבברכה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּבמח ׁשבּתי 

ית ּבר לה' מלא  ּבפה  עצּומה הֹודאה נתּתי  ּביתי אצל  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוהּגע ּתי

ּכן ּגם זה  על  ּבה ֹודאה אהּובי ּבני ותּזהר ּו ּבתמיד ּות. זה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָעל 

מאד . ְְֹֹמאד 

ּתחּתיו  עבר ֹו ּבעת  נפל ׁשּלא רעּוע ּכתל על ּתמידית «¿»¿«≈¿»«…∆»«∆…»ƒƒ¿««ה ֹודאה 

אכּתב לביתי ה ּכנסת מ ּבית הליכתי ּבענין ׁשּדּברּתי  ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּובעֹוד 

עת ּבכל  ה ּוא וזה  זה, ּבענין אה ּובי ּבני  עבֹודתי עֹוד  ּכן ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּגם

מ ּבית והייתיׁשהלכּתי  לביתי  הּכנסת מ ּבית א ֹו ה ּכנסת לבית י ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

הרב ּבית ׁשל  ל ּפל  ׁשע ֹומדת רעּועה הח ֹומה אצל ליל ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻמכרח 

לה ' להתּפּלל התחל ּתי החֹומה אצל  ׁשה ּגעּתי קדם ה ּנה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּכּיד ּוע,

אדם ּכל על  ולא עלי הח ֹומה ּתּפל ׁשּלא  א ֹותי ׁשּיּציל ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹיתּבר

עת ּכל לעיל  הּנז ּכר ּבּלׁשֹון ז ֹו ּתפּלה מתּפּלל והייתי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשּבראת,
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ואחר זה, אחר  זה ּפעמים ּכּמה אף  הח ֹומה אצל  ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהליכתי 

אֹותי ׁשהּציל  יתּבר לה' הֹודאה  נתּתי הח ֹומה מ ׁש ְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשעבר ּתי

 ׁשמ יתּבר ּובֹוראי יֹוצרי  הּלׁשֹון: ּבזה עלי החֹומה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָמ ּנפילת

ׁשה ּצלּת  ׁשמ  יתּבר  ל וה ֹודאה ׁשבח  נֹותן אני חי ּכל  ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבפי 

הצטרכ ּות עת ּבכל וכן ּכאן . עד  עלי , הח ֹומה  נפלה  ׁשּלא  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹא ֹותי

ה ּנ הח ֹומה אצל הייתי"הליכתי  ּביֹום ּפעמים ּכּמה  אף  ל  ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ה ּנ ה ּתפּלה  ּכּנ"מתּפּלל  הה ֹודאה  ּגם ל ."ל ְְִִֵַַַַַַַָָָָ

ׁשּנׁשלחה ׁשלֹומים  אּגרת על «¿¿ƒ∆∆¿ƒ∆ƒ»««הֹודאה

א ֹו אה ּובי ּבני  מא ּתכם  ׁשלֹום א ּגרת אלי ׁשה ּגיעה עת ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבכל 

ׁשבח נתּתי ה ּטֹוב מּבריא ּותכם ׁשּׁשמע ּתי לבד  הּׁשמּועה  ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָעל 

ׁשבח נֹותן  אני ּובֹוראי יֹוצרי הּלׁשֹון: ּבזה  יתּבר לה ' ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָוהֹודאה

ּבני מ ּבריאּות ט ֹובה  ּבׂשֹורה  ׁשּבּׂשרּתני ׁשמ  יתּבר  ל ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָוהֹודאה

ּבני . ְֵַָּובני

ּבדר הֹולכים ׁשאּתם ּבׂשכלי הבנּתי  א ֹו ׁשראיתי  ּבעת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָּגם

נחת מא ּתכם ׁשּמּגיע ׁשהבנּתי ּדבר  ּבכל  יתּבר ה ' ּבעיני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָה ּטֹוב

עצּומה ּבׂשמחה  והֹודאה  ׁשבח  נתּתי זה מּדבר   יתּבר לה ' ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָר ּוח

להמ ׁשיל אּוכל לא  ּובהפ  יתּבר ה' ּבדרכי ה ּטֹוב ּבחירתכם ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹעל 

מהענׁש יּצילכם יתּבר ה' לי ׁשּגרמ ּתם הּצער  ּגדל  את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלכם 

לבד . זה  ְֶַַעל

ׁשּבת  ּבגדי  על «»≈¿ƒ»««הֹודאה

נתּתי ׁשּבת ּבגדי למנחה סמ ּו קד ׁש ׁשּבת ּבערב ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכׁשּלבׁשּתי 

ּבזה מלא  ּבפה  עצ ּומה  ּבׂשמחה  ּגד ֹולה ה ֹודאה   יתּבר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָלה'
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על ה ֹודאה  ל נ ֹותן  אני , ׁשמ  יתּבר ּובֹוראי י ֹוצרי  ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָה ּלׁשֹון :

מעׂשי ּכפי לא קד ׁש ׁשּבת לכבֹוד  ח ׁשּובים ּבגדים לי ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּנתּת

ע הּגד ֹולים  וחסדי הר ּבים ּברחמי רק ח ׁשבּתי"הּטֹובים ּכי כ. ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָ

לקרס ּליהם מ ּגיע ערּכי ׁשאין ּגדֹולים צ ּדיקים ּכּמה  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻּבדעּתי

הה ֹודאה מניעת ׁשּוּדאי ּבל ּבי וח ׁשבּתי ּכאּלה  מ ּבגדים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָחסרים

ה ּנ ה ֹודאה ואמרּתי  וחלילה , חס ּולמעל  למרד זה  על  ל"לה ּׁשם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ה ּבגדים. לביׁשת ּבעת ּפעמים ְְְְִִִֵַַַָָָּכּמה

וחרף חל ּבגדי על מיחדת  ∆…¿…≈¿À∆∆«ƒ¿««הֹודאה

ה ֹודיתי לחל  הח ׁשּובין  חל  ּבגדי לביׁשת ּבעת ּבחל  ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַֹֹֹּגם

ה ּנ ל ."הֹודאה  ַַָָ

מאד חם  ּכבׂשים מ ּצמר  ּבגד  החרף ּבימ ֹות לי  היתה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּגם

ׁשּנתן על   יתּבר לה' ה ֹודאה נתּתי א ֹותֹו ׁשּלבׁשּתי עת ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּובכל

לי יּגיע מא ּתי זה ּבגד ּבהע ּדר  ּבוּדאי ׁשערּתי  ּכי זה  ּבגד  ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַלי

מ ּקריר ּות. ּגדֹול  ְִִַַָצער

הּתפּלה ּבׁשעת  נקי  להיֹות  הּגּוף  ׁשהחזיק על «ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿««¿ƒ¡∆∆»««הֹודאה

י ּבתפּלת הארכתי מחמת רב"הּנה ּפי על הּגעּתי  לא  ח  ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹ

ּתפּלת אחר  רּבא  ׁשמיּה יהא  אמן ּגם הּצּבּור  עם קד ּׁשה  ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֻלענֹות

ׁשהּגעּתי"י ּובעת ּגד ֹול , צער  מ ּזה  לי והיה וכּיֹוצא , ּבערבית ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָח 

ּתכף נתּתי ה ּצּבּור עם רּבא  ׁשמיּה יהא  אמן א ֹו קדּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻלענּית

אֹותי ׁשּזּכה  זה על  יתּבר לה' עצּומה הֹודאה  ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָּבמח ׁשבּתי 

ּכן . ּגם ז ֹו ֵַָָהֹודאה
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לנקבים לח ּוץ הּתפּלה ּבאמצע   ליל רגיל ּותי היה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָה ּנה

והיה קד ׁש ּבׁשּבת הינּו הּתפּלה הארכת ּבעת ּובפרט  ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹקטּנים

הּתפּלה , עת ּכל לזה  הצרכּתי  לא  ולפעמים ּגד ֹול, צער  מ ּזה  ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻלי

י ֹוצרי הּלׁשֹון: ּבזה וה ֹודאה ׁשבח  יתע ּלה  להּׁשם נֹותן הייתי  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואז 

ּתפּלה מ ּבּטּול ׁשה ּצל ּתני והֹודאה ׁשבח  ל נֹותן  אני  ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָּובֹוראי 

ה ׁשּלא  ּכאן .ּומהּצער עד הּתפּלה, ּבאמצע לח ּוץ ליל צרכ ּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֻ

צר ּכי  ּכל לי  ƒ»»¿ƒ««∆ׁשעׂשה

אצלי ּדבר א ֹותֹו והיה מאד  לזה נצר ׁשהייתי ּדבר ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָָָֹּכל 

מאחרים ולׁשאל ּדבר א ֹותֹו אחר  לחּפׂש הצרכ ּתי ׁשּלא  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹֻהינּו

י ֹוצרי ה ּלׁשֹון: ּבזה יתעּלה  לה ּׁשם ּבׂשמחה  הֹודאה  נֹותן  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהייתי 

ּכל לי  ׁשּנתּת  ל והֹודאה ׁשבח  נֹותן אני ׁשמ ֹו  יתּבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּובֹוראי 

ּפעמים ּכּמה ּבׂשמחה מלא  ּבפה  זֹו הֹודאה  ּכֹופל  והייתי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָצר ּכי

זה . אחר  ֶֶַַזה

צרי ׁשהייתי ּבעת הינּו קל  ּובדבר  הר ׁשּות ּבדבר ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּגם

ּבידי והיה ,ּכ ּכל  ח ׁשּוב ׁשאינֹו ּדבר אף  ּדבר , איזה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָלקנֹות

ּגד ֹולים צּדיקים ּכּמה  ּבדעּתי  ח ׁשבּתי ּכי זה  לקנֹות ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָה ּמע ֹות

צרכיהם לקנֹות מּׂשגת ידם ואין לקרסּליהם מּגיע ער ּכי  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשאין

מ ּכל . חסר  אינּני ואני  ּגד ֹולים, ּבכּמה  קל ּדבר  ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹאף 

ׁשליח ּות לאיזה ּבתמיד ּות אצלי מז ּמן  ׁשהיה  ה ּנער על  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּגם

ולא  ּדר לאיזה  ּכׁשּנסעּתי  הינּו ּגדֹול  ּבדבר  ּובפרט  ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוכ ּיֹוצא 

.הּדר צרכי ּוׁשאר  מאחרים ּבגדים ל ׁשאל  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהצרכּתי 

לקנֹות צרי ׁשהייתי ּבעת הינּו מצוה ּבדבר ׁשּכן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָוכל
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על ּגדֹולים ּכּמה ּבידי מז ּמן והיה לׁשּבת קּדּוׁש יין  על  ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֻצּמּוקים

וכּיֹוצא . ציצית ח ּוטי קנּית ּבעת ּגם ְְְִִִֵֵֵֶַַַזה 

יקרים. ּודברים ּתפּלין לקנֹות הינּו ּגד ֹול ּבדבר  ׁשּכן ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָוכל

ּכּמה ּבידי  והיה  לחג קדם מצוה ׁשל האתר ֹוג קנּית ּבעת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּגם

ה ּנ ּכל  על  זה על זה"זה ּובים על  ה ֹודאה נ ֹותן הייתי וכ ּיֹוצא  ל  ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּכּנ עצ ּומה  ּבׂשמחה  יתע ּלה  ל ."להּׁשם ְְְְֲִִֵֶַַַַָָ

הּסּכין עליה ל ׁשחז  אצלי  מז ּמן  ׁשהיתה הּמׁשחזת על  ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּגם

יתעּלה להּׁשם זה על ה ֹודאה  נ ֹותן  הייתי  קד ׁש ׁשּבת ערב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבכל 

צר ּכי . ּכל  זֹו מצוה לי ׁשּנתן  הׁשחזה  ּבעת קד ׁש ׁשּבת ערב ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבכל 

ּגם ׁשּתּזהרּו מאד  מאד  מּכם ּבבּקׁשה אהּובי ּבני  ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלכן

ּכּמה ּבפיכם ּתצא  ּבו ּדאי ואז  זֹו הרמה ּבעבֹודה  ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָא ּתם

ׁשמ ֹו  יתּבר ּובֹוראנּו ליֹוצרנּו יֹום ּבכל  הֹודא ֹות ְְְְְְְִֵֵַַָָָעׂשרֹות

לעד . זכר ֹו ְְְִִֶַַָויתעּלה 

טּבק ׁשאיפת ּכל על «»»ƒ¿«»««הֹודאה

טאּב ׁשּׁשאפּתי ּבעת ה ֹודא ֹות"ּגם ׁשּתי ּבמח ׁשבּתי  נתּתי ק ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּבדעּתי חׁשבּתי ּכי צר ּכי ּכל  לי ׁשּנתן א ' הֹודאה  יתעּלה: ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלהּׁשם

והם לקרס ּליהם מ ּגיע ערּכי ׁשאין ּגד ֹולים  צּדיקים אנ ׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻּכּמה

ּבטאּב ׁשהר ּגלּו ּגד ֹולים מ ּׂשיגים"אבי ֹונים אינם  א ּביֹותר ק  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

ל ׁשאף ׁשהר ּגלּו ּבׁשעה  צערם אני ּומ ּׂשיג לקנ ֹות יתרה  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹֻלפר ּוטה 

ה ' ּבעזרת ואני ּכיס  חסרֹון מחמת ׁשעה ּבא ֹות ֹו להם ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָואין

ית ּבר לה' א ּתן לא   ואי מעֹולם לי זה נחסר לא  ׁשמ ֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹיתּבר

לאדם נתן  ּׁשּלא  מה צר ּכי  ּכל  לי ׁשּנתן  ּבעת זה  על  ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹה ֹודאה



ּבתֹודה238 «¿»חי

י ֹוצרי הּלׁשֹון: ּבזה  ּבמח ׁשבּתי נת ּתי ב' והֹודאה  מ ּמּני. ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּטֹוב

מהם ׁשּיהנּו ּבראת  לכבֹוד ּׁשּבראת מה ּכל  ׁשמֹו  יתּבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּובֹוראי 

וזכר ֹו ׁשמ ֹו  יתּבר ּבאלהּותֹו אז  ו ׂשמח ּתי ּכאן. עד ,ְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָֹּבר ּיֹותי

זה יהיה ׁשּבוּדאי ּבדעּתי חׁשבּתי ּכי ז ֹו ּבריאה ּבהנאת ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָלעד 

ית ּבר ּובֹוראי  יֹוצרי מ ּבריאת להנֹות וחלילה  חס  ּולמעל  ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלמרד 

ּבזה הר ּגיׁשּו ּוכבר ּבמחׁשבּתי, זה על  הֹודאה  ל ֹו א ּתן ולא  ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשמֹו

הּלק אחר ֹונים המ"ּפֹוסקים ּגם ּבטאּב"ט  את"א  ׁשּׁשֹואבין ק ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָ

ׁשמ ֹו  יתּבר הּבֹורא  אהבת ׁשּתקּוע והגם ּפיהם לת ֹו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהעׁשן 

אף הֹודאה  ּבלא ּבע ֹולמ ֹו ּׁשּברא  מה  מ ּכל יהנה  אי ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבל ּבֹו

לכן ּברא ֹו. לכבֹודֹו ׁשמֹו  יתּבר ּׁשּברא  מה  ּכל ּכי  ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּבמח ׁשבּתֹו

לא ה ' ּובעזרת מאד ּבזה רגילין אּתם ׁשּגם ידעּתי  אהּובי  ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבני

ה ּטאּב ׁשּתׁשאפּו עת ּבכל  מאד  ּתּזהר ּו זה ּדבר מּכם ק"נחסר  ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ה ּנ ה ֹודא ֹות  ב'  יתּבר לה' הּבריאה"לּתן  הנאת על הֹודאה  ל : ְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָ

עֹובדי ּתהיּו ואז  ה ּצר עת ּבכל צרכיכם ּכל לכם ׁשּנתן ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹוהֹודאה

ּבאמת .ה ' ֱֶֶ

ּפרּוטה ּכׁשוה אפּלּו והפסד צרה  ּכל על הּדין  «¿≈¿ƒ«»»»¿∆¿≈¬ƒƒ»»«¿»הצ ּדקת

ואמרּתי הּדין עלי  הצּדקּתי  לי, ׁשארע ויּסּורין צער ּכל ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָעל

ה ּבא ּכל  על  צ ּדיק אּתה  ּובֹוראי יֹוצרי ּבׂשמחה : הּלׁשֹון  ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָּבזה

ּכּנ וכ ּו' הרׁשעּתי ואני עׂשית אמת ּכי ע"עלי ּבצער"ל  הן כ  ְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָ

י ֹום ּבכל ּכמעט  לי ׁשהיה הינּו הּגּוף יּסּורי  על  הן  ממ ֹון ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהפסד

מאד ּגדֹול  הּכאב ׁשהיה ּבעת אף ליצלן רחמנא  ה ּׁשּנים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּכאב

הּיּסּורין ּגדל  מחמת ׁשעה ּבא ֹותֹו ללמד  ּביכל ּתי היה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלא 

וא ּתה הּלׁשֹון: ּבזה רגע ּבכל ּכמעט  ה ּדין את עלי  מצּדיק  ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָהייתי 
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מצּדיק הייתי להפסיק ׁשאין  ּבמקֹום הּתפ ּלה  ּובעת וכּו' ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָצּדיק 

ה ּנ ּבּלׁשֹון ולּבי  ּבמח ׁשבּתי  ה ּדין את ּבכל"עלי וכ ּיֹוצא  ל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָ

ׁשּׁשכח ּתי יתרה הליכה ּבאיזה  הינּו קטן , הן ּגד ֹול  הן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָה ּיּסּורין 

ול ּטל ּה ּבׁשבילּה לחזר והצרכ ּתי רא ׁשֹונה ּבהליכה מה ּדבר ְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַָָָָָֹֹֻל ּטל

ה ּנ ּבּלׁשֹון  זה על ה ּדין עלי  הצ ּדק ּתי מ ּועט  ּדר וכּיֹוצא"אף ל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

ׁשּנפל הינּו מ ּועט  הפסד  אף ממ ֹון ּבהפסד  הן  הּגּוף. ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבי ּסּורי

ה ּטאּב ׁשל  הּכלי  לארץ ה ּטאּב"מחיקי הארץ על  ונתּפּזר  ק"ק ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ּבּלׁשֹון ה ּדין את עלי  מצּדיק הייתי ּפר ּוטה  מ ּׁשוה  ּפח ֹות ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָאף 

הן"ה ּנ לי ּׁשארע  מה ּכל לה ּציג מהכיל הּניר  וקטן וכ ּיֹוצא  ל  ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

ּכּנ ּכּיֹוצא  ממ ֹון הצּדקּתי"ּביּסּורי  ּכּלם  על ל ּדֹומה וה ּדֹומה ל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֻ

ּכּנ ה ּדין וט ֹובה"עלי נחת אלי  ּׁשהּגיע מה ּכל  על  להפ וכן ל. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָ

וה ֹודאה ׁשבח   יתּבר לה ' נֹותן הייתי קט ּנה הן ּגד ֹולה  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהן

עצ ּומה . ְְֲִָָּבׂשמחה 

ׁשּנים  מ ּכאב  זמ ּנית הפסקה על ƒƒ¿≈ƒ«ƒ»¿««¿»»««ה ֹודאה 

הינּו לפרטם אפׁשר  ואי  הם ר ּבים ּכי מ ּנהּו ׁשמץ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואפרט

מעלי ו ׁשעה ׁשּׁשקטה ּבעת לעיל  ׁשּכתבּתי הּׁשּנים ּכאב ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבענין

ּבׂשמחה והֹודאה  ׁשבח  יתּבר לה ' נ ֹותן  הייתי  מעט  ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָה ּכאב

 ׁשמ  יתּבר ּובֹוראי יֹוצרי  ל אני מ ֹודה הּלׁשֹון: ּבזה  ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָעצ ּומה 

הּתפּלה ּובאמצע הּגד ֹול . לכאבי רפּואה ׁשּׁשלח ּת חי ּכל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבפי 

ולּבי . ּבמח ׁשבּתי מ ּמׁש ה ּזה  ּבּלׁשֹון  זֹו ה ֹודאה נֹותן ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהייתי

מּועטת  ואפּלּו טרחה מניעת על ∆∆ƒ«ƒ¿»«¬ƒ¿»««הֹודאה

מ ּועט ּבזמן נז ּכר ּתי אם לעיל  ׁשהזּכר ּתי ה ּׁשכחה ּבענין  ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָוכן

ּכ ּכל  טרחא  לי  היה ׁשּלא הינּו ל ּטל ׁשּׁשכח ּתי  הּדבר ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹעל 
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על וה ֹודאה ׁשבח   יתּבר לה ' נֹותן הייתי הּדבר על  ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּבחזרתי

ּובֹוראי יֹוצרי הּלׁשֹון: ּבזה עצ ּומה  ּבׂשמחה  מלא  ּבפה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָזה

ּדבר על  ׁשהז ּכרּתני  על והֹודאה ׁשבח   ל נֹותן אני   ׁשמ ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָיתּבר

זה ּדבר  על  לחזר יתרה  ּבטרחה  הטרח ּתני ׁשּלא  ּתכף, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹזה

מ ּביתי . א ֹו הּדר ְִִֵֵֶֶֶַַמאמצע

ּפרּוטה מּׁשוה ּפחֹות אפ ּלּו מּועט  הפסד מניעת על «¿≈¿ƒ«∆¿≈»¬ƒ»ƒ¿»««הֹודאה

ּבעת הינּו לעיל ׁשהז ּכרּתי  ממ ֹון ׁשל מ ּועט  הפסד ּבענין  ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוכן

ה ּטאּב ׁשל  הּכלי  מחיקי ּבזה"ׁשּנפל אלי הּגיע לא  אם ק  ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

הייתי ּבנפילתּה ה ּכלי נפּתח  ׁשּלא ּכלל הפסד ׁשּום ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹה ּנפילה

ּבׂשמחה מלא ּבפה  וה ֹודאה ׁשבח   יתּבר לה ' זה על  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנֹותן

 ׁשמ  יתּבר ּובֹוראי יֹוצרי  ל אני מ ֹודה הּלׁשֹון: ּבזה  ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָעצ ּומה 

ההפסד . מן  ְְִִִֵֶֶַַַׁשהּצל ּתני

נׁשּבר  ולא ׁשּנפל ּכלי על »¿ƒ∆»«¿…ƒ¿»««הֹודאה

ּכל אל  ּתּקי ׁשּו ּומ ּזה  אחד ּדבר עֹוד  אה ּובי  ּבני  לכם ְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָוא ּציג

וקר ֹוב ה ּׁשלחן  על  צל ֹוחית נתּגלּגל  אם הינּו ה ּמקרים, ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָֻה ּדברים

נפלה ׁשּלא  להּציל ּה ממהר  והייתי ּולהּׁשבר  לארץ ל ּפל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹהיה

ה ּנ ּבּלׁשֹון מלא ּבפה  והֹודאה  ׁשבח  נֹותן הייתי  הארץ ל"על  ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ׁשּנפל ּו ׁשּלי עינים ּבּתי ּגם נׁשּברה. ולא  נפלה  אם ׁשּכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּומ ּכל 

ו ל ּדֹומה לארץ וה ּדֹומה וכ ּיֹוצא  נׁשּבר ּו ‡ˆÈÏלא  ˙n‡˙� Èk ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹƒƒ¿«≈∆¿ƒ
˙Á� ‰ÊÈ‡ Ô‰ Ì„‡Ï ÚÈbiM ‰Ó Ïk ˙ÈzÓ‡Â ‰ÓÏL ‰�eÓ‡‰»¡»¿≈»«¬ƒƒ»«∆«ƒ«¿»»≈≈∆««
Bz‡Ó Ïk‰ ÔÈ¯eqÈÂ „ÒÙ‰ ‰ÊÈ‡ Ô‰ „‡Ó ‰pË˜ elÙ‡ ‰·BËÂ¿»¬ƒ¿«»¿…≈≈∆∆¿≈¿ƒƒ«…≈ƒ
Ú‚¯ ÏÎa Ì„‡ Ïk ÏÚ ˙ÈË¯t B˙ÁbL‰a ‰lÚ˙ÈÂ BÓL C¯a˙Èƒ¿»«¿¿ƒ¿«∆¿«¿»»¿»ƒ«»»»¿»∆«

·e˙kL BÓk ‰¯˜Ó C¯„a ‡ÏÂ('ג ÔiÚ(איכה .È‰zÂ ¯Ó‡ ‰Ê ÈÓ : ¿…¿∆∆ƒ¿∆¿∆»ƒ∆»««∆ƒ«≈
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M¯ Le¯t"ÔÂ‡ ¯ÙÚÓ ‡ˆÈ ‡Ï Èk È�ÓÈz‰ ÊÙÈÏ‡ ¯Ó‡Ók Èאיוב) ≈«ƒ¿«¬«¡ƒ»«≈»ƒƒ…≈≈≈»»»∆
eiÁa·ה') ÈÏˆ‡ ˙n‡˙� ÔÎÏ .‰Ê ÏÚ ÌÈ¯Bn‰ ÌÈ˜eÒt ‰nÎÂ ,¿«»¿ƒ«ƒ«∆»≈ƒ¿«≈∆¿ƒ¿ƒ

Bz‡Ó ‡È‰L ‰pË˜ Ô‰ ‰ÏB„b Ô‰ È�ÚÈ‚‰L ‰·BË Ïk ÏÚ ¯eÓb»«»»∆ƒƒ«ƒ≈¿»≈¿«»∆ƒ≈ƒ
·la ‰‡„B‰Â Á·L ‰ÈÏÚ ÔzÏ B˙ÁbL‰·e ‰lÚ˙ÈÂ BÓL C¯a˙Èƒ¿»«¿¿ƒ¿«∆¿«¿»»ƒ≈»∆»∆«¿»»«≈
‰pË˜ Ô‰ ‰ÏB„b Ô‰ „ÒÙ‰ ‰ÊÈ‡Â ÔÈ¯eqi‰ ÏÚ CÙ‰Ïe ‰t·e«∆¿≈∆««ƒƒ¿≈∆∆¿≈≈¿»≈¿«»

.ÔÈc‰ ˙‡ ÈÏÚ ˜Ècˆ‰Ï¿«¿ƒ»«∆«ƒ

ּפרּוטה ׁשוה אפ ּלּו אבדה מציאת על «¿≈¿ƒ«¬≈»¬ƒ¿»««הֹודאה

נתעּלם אחת ּפעם אחד. ּדבר  עֹוד אה ּובי  ּבני לכם ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָוא ּציג

ׁשח ֹורה ה ּמסוה  לכם ּכּיד ּוע מא ֹורּה ׁשּכהה מעיני ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמאחת

ּבאיזה הארץ על  ׁשּנפלה  סבּור והייתי עליה  ּתל ּויה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָׁשהיתה 

לבּקׁש טרח  לי ׁשּיהיה מ ּזה  צער לי והיה מא ּתי ונאבדה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמקֹום

ה ּנ ּבּלׁשֹון  הּדין את עלי  מצּדיק והייתי אחרת לאחר"על  ל. ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ

ה ּמסוה ונפלה רא ׁשי  מעל  הּתח ּתֹון הּכֹובע  נׂשאתי  ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשעה

ׁשבח נֹותן  הייתי ּומ ּיד  ותכף  ּתח ּתיה נכנסת ׁשהיתה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמהּכֹובע

י ֹוצרי הּלׁשֹון: ּבזה עצּומה ּבׂשמחה זה  על  יתּבר לה ' ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָוהֹודאה

ׁשהחזרּת על והֹודיה ׁשבח  ל נֹותן  אני  , ׁשמ  יתּבר ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּובֹוראי 

ע אבדתי הּכלי"לי  מעיני  ׁשּנעלם לי ארע הר ּבה ּפעמים ּגם כ . ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ה ּטאּב והיה"עם א ֹותּה הּנח ּתי מק ֹום ּבאיזה ׁשּׁשכח ּתי  הינּו ק ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּכּנ הּדין את עלי והצּדקּתי  מ ּזה צער ׁשראיתי"לי  ואחר ל , ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָ

זה על  הֹודאה  יתּבר לה' נתּתי  אחר  ּבמק ֹום מ ּנחת ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻא ֹותּה

ה ּנ חקק ּו"ּבּלׁשֹון זֹו עבֹודה  אה ּובי ּבני  לכן אבדתי. ׁשהחזיר ל  ְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

אלקים יביא  א ּלה ּכל  על  ּכי מאד מאד  ּבּה ותּזהר ּו לבבכם ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹעל 

ז ֹו. ּבהערה  ודי ט ֹוב אם רע אם נעלם ּכל על ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּבּמׁשּפט 
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יתּברְך" ה' עבד  "להיֹות ּבּזכּיה ּתמידית »«¿ƒ¿»¿ƒƒ«¿ƒ»ƒ¿∆∆ƒׂשמחה

ית ּבר ּובֹוראנּו יֹוצרנּו ּבעבֹוד ֹות ההנהגֹות ּכל  אהּובי, ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָּבני 

מ ּגדל לאדם ּבא  ה ּנה  עד  לכם ׁשּכתבּתי ויתע ּלה  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשמֹו

ואבאר לעד. וזכרֹו ׁשמ ֹו  יתּבר ּבבֹוראנּו ּבתמידּות ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָההתּפאר ּות

ּבל ּבי היה  הינּו ואיכ ּות ֹו. ההתּפאר ּות מהּות אהּובי ּבני ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָלכם 

למעלה ׁשאין  ׂשמחה  מאד  עד  וחדוה  ׂשמחה ּבתמיד ּות ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבֹוער 

עד לעֹולמי  אל ֹוהּותֹו ּתכּזב ׁשּלא  ּכזה אלֹוּה לי ׁשּיׁש ְְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהימ ּנה

ע ֹולמ ֹות ׁשּברא  ואחר והּתמימה  הּקד ֹוׁשה  מ ּתֹורתנּו לנּו ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָּכּיד ּוע

וכ ּלם ור ֹוממ ּותֹו. ּגד ּלתֹו יכילּו ׁשּכּלם ותכלית וקץ מס ּפר  ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻֻֻלאין

ּבי ּגם ּבחר ּכּנֹודע ּבתמידּות וירֹוממ ּוה ּו י ׁשּבח ּוהּו ְְְְְִִִִַַַַַַָָיעבדּוה ּו

ט ּובֹו מ ּגדל אֹותי ּוברא  אדמה  מחרׂשי חר ׂש ודם  ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּבׂשר

א ּכיר אני  ׁשּגם הּיׂשראלי קדֹוׁש עם ּבתֹו הּקדֹוׁשה  ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבאל ֹוה ּותֹו

רק קצהּו אפס  וה ּנבזה הּׁשפל הּזה  ּבעֹולם ור ֹוממ ּותֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּגד ּלתֹו

מ ּגדל ּׁשּנמצא  מּמה  ׁשהאמנּתי האמ ּונה מ ּגדל  ּגם  ְְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמ ּבר ּואיו.

אחר  א והּתמימה. הּקדֹוׁשה ּבתֹורתנ ּו ורֹוממ ּות ֹו ְְְְְְְִֵַַַַַָָָָֻּגד ּלתֹו

אזּכה אם הּתח ּיה  אחר  ּגם הּׁשפל הּזה מהע ֹולם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּפטירתי

ית ּבר ורֹוממ ּותֹו ּגד ּלתֹו וי ֹותר  יֹותר  א ּכיר  הּטֹובים ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָֻּבמעׂשי

ּגד ֹול התּפארּות ּבתמיד ּות ּבלּבי  ּבזה והיה לעד  וזכרֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָׁשמֹו

ּבל ּבי מתּפאר  והייתי ּכזה לאל ֹוּה ע ֹולם עבד  להי ֹות ְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּזכיתי 

לכן לעד . וזכר ֹו ׁשמ ֹו יתּבר הּקדֹוׁשה  ּבאל ֹוהּותֹו ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָּבתמיד ּות

ּבל ּבי ּבֹוער ׁשהיה והחדוה  והּׂשמחה  ההתּפאר ּות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמ ּגדל

ּבאלה היהּבתמיד ּות ויתע ּלה  ׁשמ ֹו  יתּבר הּקדֹוׁשה  ּותֹו ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָֹ

ׁשמ ֹו יתּבר ל ֹו לתת ּולׁשּבח ֹו להז ּכירֹו ּבפי מרגלא  ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּבתמיד ּות

ט ֹובה על הן  לי ּׁשארע מה ּכל  על  ּבתמיד ּות ו ׁשבח  ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה ֹודאה
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ּובה ׁשּגחתֹו ׁשמ ֹו  יתּבר מא ּתֹו ׁשהּכל  ּבל ּבי ׁשּנתאּמת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמחמת

למעלה"ּכּנ ׁשאין  ההתּפאר ּות ּגדל  ּבלּבי  מתּפאר  הייתי ּובזה ל. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשמ ֹו. ונֹורא  קד ֹוׁש לאל ֹוּה ּולהֹוד ֹות ל ׁשּבח  ׁשּזכיתי ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהימ ּנה 

היה ּבתמיד ּות ה ּקד ֹוׁשה ּבאל ֹוהּותֹו ההת ּפאר ּות מ ּגדל  ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָֹּגם

אפּלּו הינּו ּבתמיד ּות ויתעּלה  ׁשמ ֹו  יתּבר להז ּכיר ֹו ּבפי  ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָמרגלא 

אמרּתי ּבמצוה א ֹו ּובתפּלה ּבתֹורה עֹוסק הייתי ׁשּלא  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹּבעת

ּובֹוראי יֹוצרי א ּלּו: ּתבֹות ׁשל ׁש עצּומה  ּבׂשמחה מלא  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹּבפה 

מ ּגדל זה  אחר  זה רּבֹות ּפעמים א ּלּו ּתב ֹות ג' ואמרּתי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹא ּתה ,

ּבזה אמר ּתי א ּלּו ּתבֹות ג' ואחר הּקד ֹוׁשה ּבאלֹוהּותֹו ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָה ּתׁשּוקה 

ּבראת ׁשא ּתה ׁשלמה ּבאמ ּונה מאמין אני ּובֹוראי  יֹוצרי  ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָה ּלׁשֹון :

ּומס ּפר קץ לאין עֹולמ ֹות ותח ּתֹונים עלי ֹונים העֹולמ ֹות ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּכל

ּבני ועל  ּבני ועל  עלי הּקדֹוׁשה  אלה ּות מק ּבל  ואני  ְְְְְְְְֱֲִִֵֵַַַַַַַַָָָֹותכלית

ה ּדֹור ֹות. ּכל  ס ֹוף עד  ַַַָָּבני

מעבֹודת  רּוח  הּנחת ּגדל על מּלּוּבלין לחֹוזה  הּׁשמים מן  »¬≈»»»»∆…»ƒƒ«»«ƒ«∆ƒ¿ƒּגּלּוי 
העב ֹודה ו ׁשרׁש יסֹוד «¬«∆…¿¿»»ּבעל

העבֹודה וׁשרׁש יס ֹוד ּבעל  הּקד ֹוׁש הרב ׁשל  ּבּצּואה ְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹועּין

על הּמֹורה  לה ', הֹודאה  ׁשל  העבֹודה  ּבזה לעׂשֹות ּׁשהפליא  ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָמה

לה ' להֹוד ֹות הּצּדיק  זה  רגיל  ׁשהיה ּפרטית, ּבה ׁשּגחה ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָָאמ ּונה

ולא זכּוכית נפל  אם למ ׁשל  עּמֹו, ׁשּנע ׂשה קטן ּדבר  ּכל  ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָֹעל 

רע ּוע ּכתל  ּתחת עבר  אם ּוכמ ֹו החסד , זה על  לה' ה ֹודה ְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹנׁשּבר

ונֹוראה , ּגד ֹולה  עבֹודה וזה  החסד, זה על  לה ' הֹודה נפל ְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹולא

הּׁשמים מן  ל ֹו ׁשּגּלּו מ ּלּוּבלין  ה ּקד ֹוׁש ר ּבנּו העיד ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּכא ׁשר 

הּקּב אצל  מאד ה ּנ"ׁשח ׁשּוב ה ּצּדיק ׁשל  התנהגּותֹו סדר  ל"ה  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
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להׁשּגיח מתנהג ּתמיד היה הּוא  ּכי ה' לפני לבבֹו ּתמימּות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוגדל 

עניניו  ּבכל  ּפרטית הׁשּגחה  ׁשל האמ ּונה  זה אמּוניםעל (ׁשֹומר  ְְְְֱֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

ע א' קלה)חלק .מ' ֵֶ

קם  מאמין  - קם לא  ּכמׁשה «ƒ¿…∆…»«¬ƒ«נביא

ה ּנ ּבּצּואה ּדבריו  המ ׁש מהחברא"וכ מאד  ּובּקׁשּתי  ל: ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

הּמּטה , אחר  ּבני ילכ ּו ולא  ּׁשּכתבּתי מ ּמה י ׁשּנּו ׁשּלא  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹק ּדי ׁשא 

את רק ּכלל , ׁשבח  ׁשּום עלי יד ּברּו ׁשּלא  וא ֹומר  ּגֹוזר  ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוהריני 

עלי יד ּברּו ה ּזה ı¯‡Âהּׁשבח  ÌÈÓL ÈÏÚ „ÈÚÓ È�‡M ‰Ó ְְֶֶַַַַַָ«∆¬ƒ≈ƒ»«»«ƒ»»∆
È˙ÈÈ‰L ,È˙¯ÈËt ¯Á‡ Ôk Ìb ÈÏÚ „ÈÚÈÂ Ú„BÈ ˙BÓeÏÚz Ú„Bi‰Â¿«≈««¬≈«¿»ƒ»««≈««¿ƒ»ƒ∆»ƒƒ
LnÓ „ÚÏ B¯ÎÊ ‰lÚ˙ÈÂ BÓL C¯a˙È B˙e˜BÏ‡ ˙�eÓ‡a ÔÈÓ‡Ó«¬ƒ∆¡«¡ƒ¿»«¿¿ƒ¿«∆ƒ¿»««»

Ú e�a¯ ‰LÓk"BÏÎN È�ÈÚ Ï„b ÈÙk ¯e¯·a Ú„È ‡e‰ C‡ ,‰ ¿…∆«≈«»«¿≈¿ƒ…∆≈≈ƒ¿
‰�eÓ‡ Ï„‚a ÏÙM‰ È�‡Â ,‡e‰ ÔÓ‡� È˙Èa ÏÎa ·e˙kL BÓk¿∆»¿»≈ƒ∆¡»«¬ƒ«»»¿…∆¡»

Á ÏÏk ˜ÙÒÂ ˜et˜t ÌeL ÈÏa ‰¯e¯a ˙ezÓ‡Â ‰ÓÏL"Ìb ,Â ¿≈»«¬ƒ¿»¿ƒƒ¿¿»≈¿»««
ÈÏÎN Ë˜ ÈÙÏ ¯eÓb ¯e¯·aׁשּכּמה עלי. יאמר ּו זה ׁשבח  וגם , ¿≈»¿ƒ»ƒ¿ƒְְֶֶֶַַַַָָֹ

ה ּקד ֹוׁשה הּתֹורה מ ּלּמּוד ּבטל  ׁשהייתי ּבי ֹום ּפעמים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָוכ ּמה 

ויתעּלה ׁשמ ֹו יתּבר אלקּותֹו עלי מקּבל  ו ׁשרׁשהייתי  (יסֹוד ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

צּואה) ֲַָָָָהעבֹודה,

הרה ""אמר ּבעל  העבֹודהק ּבה 'יס ֹוד ׂשמח  ּכׁשּיהּודי  מ ּסלֹונים: " ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ

נּצל הריה ּו ּתמיד, ע ּמֹו וט ֹובֹותיו  חסדיו ּכל על  ל ֹו ּומ ֹודה   ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָיתּבר

אבות (תורת רעים. ּפגעים מיני ּומ ּכל  מעבר ֹות זה ידי  עמ '"על  , ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ע)"ק
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לתֹודה ּתפּלה «¿«ƒ¿פד.

שליט  מ.א. א)"(הרב ַָ

ּגדֹול , ּדבר ּובטח קטן , ּדבר  ּכל  אי לרא ֹות א ֹותי ְִִֵֵֶַַָָָָָָָָז ּכה 

ּתֹודה . עליהן להּגיד  וצרי א ּבא , ,מ ּמ מ ּתנֹות הּכל  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹזה

אחד . ּביֹום ּכא ּלה אלפים וא ּולי מא ֹות ׁשּיׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָאפ ּלּו

מעצמ ֹו, קֹורה לא  ּדבר  ׁשּׁשּום להבין ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשאז ּכה 

מאליו , מ ּובן  לא ּדבר ֵֵֶָָָָֹׁשּׁשּום

לי . מ ּגיע לא ּדבר  ִִֶַַָָֹׁשּׁשּום

נפ מּתנֹות זה ה ּגד ֹולׁשהּכל  ּבט ּוב לי נֹותן ׁשא ּתה  לא ֹות ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

להּגיד: רא ּוי ה ּכל  ועל  המרּבים  ְְְְֲִִֶַַַַַָֹֻּוברחמי

אלי.' ט ֹוב ּכ ּכל א ּתה א ּבא , ֵַַַָָָָָ'ּתֹודה ,

עֹולם, ׁשל  ִֶָר ּבֹונֹו

ה ּלב , מעמק ּתֹודה להּגיד  א ֹותי  ְִִֵֵֵֶַַַָֹל ּמד

לי , נֹותן ׁשאּתה  ּדבר  מ ּכל  ְְִִִֵֵֶַַָָָָלהתר ּגׁש

להר ּגיׁש ׁשאפׁשר  ה ּמתיקּות את ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָלהר ּגיׁש

ּפנימי יֹותר  מּמק ֹום ּתֹודה ְְְִִִִֵֶָָּכׁשאֹומרים

ט ֹוב , ּכן ּגם ׁשּזה  הח ּוץ, אל מה ּפה רק ְֵֵֶֶֶֶַַַַֹולא 

הּנפׁש את ממּלא  לא זה ְֲֵֶֶֶֶַַָֹאבל 

ה ּלב . ּכל  עם ל ׁשּמֹודים ְְִִֵֶַָּכמ ֹו

עֹולם, ׁשל  ִֶָר ּבֹונֹו
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הּקט ּנים הּנּסים ּכל את  לראֹות לי עזר  ְְֲִִִִִֶַַַָָָֹא ּנא

רגע , ּבכל לי  ְִִֶֶַָׁשּקֹורים

ּכזה , נס  לכל אחראי א ּבא , אּתה , אי ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלרא ֹות

הּדר את ּומר ּפד  ּוׁשנּיה ׁשנּיה ּכל  א ֹותי מל ּוה  א ּתה   ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאי

נעים. ויֹותר  קל  יֹותר לי ׁשּיהיה  ְְְִִִֵֵֵֶֶַָּכדי 

ׁשּסגר ּו לפני  ׁשנּיה ׁשהּגעּתי  ְְְְִִִִֵֶֶַָָָּתֹודה

ּתֹור היה  לא  ּבכלל ׁשּכׁשהּגעּתי  ְְְְִִִֶֶַָָָָֹותֹודה

נ ׁשּבר ולא  ׁשּנפל ְְִֶַַָָֹּתֹודה

מעצמ ֹו והס ּתּדר ׁשהתקלקל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָּתֹודה

לי ענה א ֹותֹו מח ּפׂש ׁשאני  ּומי ׁשח ּיגּתי  ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּתֹודה

ח ּיכּתי ׁשאני ותֹודה אלי ׁשח ּיכּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָּתֹודה 

מה על  יֹודע ולא  ׂשמח  ּפתא ֹום ׁשאני ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹּתֹודה

ל ּׁשני ט ֹובֹות מ ּלים ּכּמה  לה ּגיד ׁשּזכיתי ְִִִִִִֵֶַַַָָָּתֹודה

לי ׁשאמרּו ְְִֶָָותֹודה

הּנפׁש את לי ׁשּממ ּלא  הּזה  ה ּנּגּון על  ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָּתֹודה

.אלי וגעּגּועים ְְְִִִֵֶַּבכ ּסּופים

עֹולם, ׁשל  ִֶָר ּבֹונֹו

ּׁשחסר , מה על  ּגם ּתֹודה להּגיד  אֹותי ְְִִֵֵֶַַַַַָָּתל ּמד 

ּׁשּמׁשּתּבׁש, מה על ּׁשּקׁשה, מה על מצליח , ּׁשּלא  מה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹעל 

ה ּזה: הּׂשכל  את  להפנים אֹותי ְְִִֵֵֶֶֶַַַַז ּכה
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לט ֹובה , והּכל מּמ ְְְִֶַַָֹֹׁשה ּכל

ּתֹודה , ל לה ּגיד  ונעים קל  זה ט ֹובים ּדברים ּכׁשּקֹורים ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָּכי

ּכ ּכל עדין זה וחלילה  חס  אחרים ּדברים ּכׁשּיׁש  ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָא
לי , ִֶָקׁשה

מהּפה . לי יֹוצא  לא ּכמעט  ְִִֵֵֶֶַַֹזה 

עֹולם, ׁשל  ִֶָר ּבֹונֹו

 ּבעֹולמ להתהּל אֹותי ְְְְִִֵֵַַָז ּכה

ּומא ּׁשר ֹות, ׂשמח ֹות מאיר ֹות, ּפנים ְְְִִִֵָָֻעם

,ל לתת יכ ֹול  ׁשאני ּגד ֹולה  הכי  הּתֹודה זאת ְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹּכי

לי ׁשּנתּת ּבח ּיים ׂשמח ֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשאני

נח ּוצה...! ידיעה  «¿«ƒ¿פה.

יׁשּועֹות ס ּפּורי  א ֹוד ֹות אנּו ו ׁשֹומעים ק ֹוראים ְְְְִִִֵַָר ּבֹות

ּומן ׁשּמח ֹובתנּו הר ּגׁשנּו  א לה', הה ֹודיה ּבעקבֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנפלאים

אמּתתם. על ּולהעמידם הּדברים את לס ּיג ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהרא ּוי

זצ ּפינק ּוס  הרב ""ּכֹותב  ּבספר ֹו ּתפּלהל  הרּנה)"ׁשערי ,(ׁשער ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָ

יסֹוד ֹו עּקר  ׁשמ ֹו, יתּבר לפניו ּולׁשּבח לׁשיר  האדם ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשחּיּוב 

האמת את עׂשה ה ּתֹורה , ּכל  ע ֹומדת ׁשעליו  היסֹוד  על ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעֹומד 

הּמצו ֹות, את אנּו ׁשעֹוׂשים ּוכמ ֹו אמת, ׁשהיא  tÓ�Èמ ּפני ‡Ï ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָ…ƒ¿≈
.˙Ó‡‰ ÁkÓ ‡l‡ ,Ô‰Ó e�Ï ÚÈbzL ‰ÓeˆÚ‰ ˙ÏÚBz‰ׁשאנּו «∆∆»¬»∆«ƒ«»≈∆∆»ƒ…«»¡∆ֶָ

ּבּמה ּגמּור  ּבקנין א ֹותנּו קנה  יתּבר והּוא  ועבדיו , ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָנבראיו 

ח ּיבים ולכן לרצֹונֹו, המ ׁשע ּבדים עבדים ל ֹו להיֹות וכּו' ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻׁשּבראנּו



ּבתֹודה248 «¿»חי

ׁשּכ לאד ֹונֹו, המ ׁשעּבד  ּכעבד  עליהם, ׁשּצּונּו ה ּמצו ֹות ּבכל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻאנּו

הּמחלטת. האמת ְֱִֶֶֶַָֻהיא 

ּולׁשּבח ֹו להּלל ֹו אנּו ח ּיבים ה ּמׁשקל , ׁשּבא ֹותֹו ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָוהֹוסיף ,

מ ּמּנּו מק ּבלים ׁשאנּו וה ּנפלא ֹות ה ּטֹובֹות ּכל  על לפניו , ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָול ׁשיר 

וכ ּו', להֹודֹות נס ּפיק לא  ּכּים ׁשירה  מלא  ּפינּו ׁשא ּלּו ,ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹיתּבר

˙zÓ‡ ÌeMÓ ‡l‡ ,¯·caL ˙ÏÚBz‰ È�tÓ ‡Ï ‡e‰ ‰Ê e�·eiÁÂ¿ƒ≈∆…ƒ¿≈«∆∆∆«»»∆»ƒ¬ƒ«
.B�Bˆ¯ ‰fL C¯a˙È ‡e‰ e�Ï ‰lbL ¯Á‡ ,·eiÁ‰ ÔÈ�Úרצֹון יהי  ƒ¿««ƒ««∆ƒ»»ƒ¿»«∆∆¿ְִָ

ׂשכר , לקּבל  מנת על  ׁשּלא לבֹוראנּו, ּולׁשּבח  לה ֹוד ֹות ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנזּכה

ׁשלמה . אמ ּונה  מ ּתֹו ל ׁשמ ּה ְְֱִִֵָָָָָה ֹודיה 

י . א .

חי באמונה – חמשה חלקים
חיה באמונה - אמונה למעשה לבנות 

ישראל
חי בבטחון – בטחון למעשה  

חי בגאולה – מעלתה, עוצמתה וסגולתה 
של מצות הצפיה לגאולה

חי בגבורה – דרכים להתמודדות בנסיונות
חי בחסד - עצמת וסגולת הצדקה והחסד

חי ביושר – בנושא חמדת וישרות הממון        
חי ביציבות – דרכים להתמודדות ברצף 

העליות והירידות
חי במנוחה – לבעיות בנפש

חי בנצח – שו"ת בנושא גלגולי הנשמות 

חי בנצחון – חיזוק מול נסיונות החיים
חי בסגולה – עוצמת סגולת אמונת "אין 

עוד מלבדו"
חי עם התקופה – משמעות תקופת 

עקבתא דמשיחא
חי בשלום - עצות והדרכת לאהבה ואחוה

חי בשמחה - שמחת הנפש בכל מצב
חי בשמירה - שמירת הגוף והנפש

חי בתורה – חשיבות קביעת עתים לתורה
חי בתודה – חשיבות ההודאה לה'

חי בתפלה – כוחה ותועלתה של התפלה
חי בתשובה –בנושא תקון העוונות לשב

עד כה יצאו לאור בס"ד
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