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  ויחי

  

   .ה.ב.צ.נ.ת רשל אליאס ב�נ "לעמוקדש 

 ָיִ�יב ְוָהֵ�ב יוֵֹס� ִיְ�ְטֵמנ� ל
 ַוֹ�אְמר
 ֲאִביֶה� ֵמת ִ�י יֹוֵס� ֲאֵחי ַוִ�ְרא�   
 ִלְפֵני ִצָ�ה �ִבי� ֵלאֹמר יֹוֵס� ֶאל ַוְיַצ��: ֹאתוֹ  ַָמְלנ� ֲאֶ�ר ָהָרָעה ָ�ל ֵאת ָלנ�

 ָרָעה ִ�י ְוַחָ"אָת� �ֶחי� ַ!ע�ֶ  ָנא ָ�א ָאָ�א ְליֹוֵס� ֹתאְמר� ֹ�ה ...מֹותוֹ 
  .)ט"י �ו "ט' נבראשית ( ...ִ$יָרא� #ל יֹוֵס� ֲאֵלֶה� ַוֹ�אֶמר ...ְגָמל��

בפרשת השבוע נפטר אבינו יעקב בשיבה טובה ונקבר בכבוד גדול     ************
חולקי� לו כבד  )'ז' אב� עזרא נ(כאשר #ֵחי יוס� וכל האומה המצרית 

והתורה חותמת את הנושא , אותו עד למערת המכפלה אחרו( ומלווי�
ע� הידיעה המרעישה ְ!#ֵחי יוס� חששו שכעת הוא יפרע מה� את 

�  .מכ, שמכרוהו לעבד, צערו הגדול שנגר� לו על יד
מה ? מדוע חשדו האחי� הקדושי� את יוס� בכ,: והשאלה נשאלת   

א הקפיא אלא שבס, הכל הו .גר� לה� להסיק שהנושא הזה בוער בו 
  ?את מיצוי הדי( עד עכשיו כדי לא לצער את יעקב אביה�

והמקור (י על המקו� "התשובה לחידה הסבוכה הזו מופיעה ברש   
יוס� הראה  .י מגלה לנו שבזמ" שיעקב היה חי "רש, )'בתנחומא שמות ב

ולאחר , לֵאַחיו קירבה נפלאה והזמי" אות� לסעוד תמיד על שולחנו
הנקודה הזו הדליקה אצל . את המחווה הזו פטירת יעקב הוא עצר
וה� , וה� חששו שזו תוצאה של כעסו עליה� .האחי� נורה אדומה 

  .החלו לפעול כדי לפייסו
    �אלא שהמדרש כא" על המקו� מציי" נתו" נוס$ שגר� לאחי

   :ואלו תוכ( דברי המדרש, הקדושי� להסיק שיוס� כועס עליה�
עשה יוס� מעשה תמוה והל, אל הבור  הקבורהמ כול� שחזרו בעת     

  ?ומדוע עשה זאת יוס�. והביט לתוכו, שהושל% אליו לפני המכירה
 חייב לבר,, מחמת שיש הלכה שאד� העובר במקו� שנעשה לו נס   
'�  .)'ח ד"ח רי"ע או"שו( 'הזה במקו� נס לי שעשה המקו� ברו
ל, לתוכו שהרי בשעה שהוש . ארע ליוס$ נס באותו הבור ש וכיו(   

�, הבור היה מלא בעקרבי� ונחשי� ולמרות זאת לא ניזוק מה
  . ולבר, על כ,' כדי להודות לה, משו� כ, חיזר אחריו והביט לתוכו

י( הכעס מפעפע יאלא שהאחי� חשבו שיוס� עשה זאת מחמת שעד   
�ומשו� כ, ה� אמרו לו שאבא ציווה , בו ויש לו רצו" להתנק� בה

וכאשר , )'ז ומדרש רבה ק"תנחומא ויחי סימ� י(' � וכולפני מותו שיימחל לה
 �דבר שלא  . התברר ליוס$ שאחיו חושדי� אותו שרוצה להעניש

  .)'תנחומא שמות סימ� ב(הוא בכה על כ, , היה נכו"
במדרש הזה גילינו את הסיבה הנוספת שמחמתה אחי יוס$ חשדו      

הלכה והתוודענו  ועל הדר% ג� החכמנו בדבר, ( כועס עליה�ישהוא עדי
וכל פע� שהוא מגיע  .על ניסי� שנעשו לו ' לכ, שחייב אד� להודות לה

  .'ברו% שעשה לי נס במקו� הזה'למקו� הנס עליו לבר% 
למרות צערו , י� את ההלכה הזו בהידוריומחמת שיוס� השתוקק לק   
הוא סטה מהדר, וחיזר אחר הבור  אבלו הגדול על אביו ודוחק השעהו

  .בשלמות' להודות להו בברכת ההודאה להתחייבכדי , לתוכווהביט 
להכיר , של אבותינו ואלו ה� שורשינוזו דרכ� וגישת� והשקפת�    

  .ולא להחמי& א$ הזדמנות, טובה לבורא ולהודות לפניו בשלמות
 ואי" ספק שחובתנו ללכת בדר% זו ולנצל כהוג", 4וֹ  ֶ!ָ�ָכה ָהָע� ַאְ!ֵרי   

הרבי�  יוִנסַ וְ על טובותיו וחסדיו ' כל הזדמנות שיש לנו ולהודות לה
  .ל חלילהוולא לראות בכ, עו, שעושה עימנו

כיצד נראית ? היכ" מקומנו בסול� קדוש זה? א, מה קורה בשטח   
  ?הודאה שנעשית לפחות שלושה פעמי� ביו� .' ההודאה שלנו לה

    �אינ" צריכות ראיה אבל המפורסמות  .לא נעי� להיכנס לפרטי
ופועלי� ' מנייני אקספרס'וקירות וקורות השטיבלא, המבוססי� על 

ובנויי� ' רובו ככולו'ומנותבי� בהתא� לפסק ' קפיצת הדר,'בשיטת 
', מעט המכיל את המרובה'בשיטת דחיסה מתקדמת על פי הנוסחה 

חז( מה כוונת ה. ה� אלו המאשרי� את דברינו ומבכי� את מצבנו
  ?הבלג(על מה הרעש הקצ� וכל ? והפייט(

פשוט לצערנו זו ... סליחה על הסגנו" הצבעוני והרעשני הבא[   
וברור  . האמת היא שיש מקומות איכותיי� ויוצאי דופ( . המציאות

�  ].שלא עליה� אנו מתכווני� בדברי� הבאי
' שטיבל,'במפעלי תפילה המכוני� ) ?(והתבר, ) ?(זכה דורנו , ובכ(   

ויש , פיק ולהנפיק בדקות ספורות כמויות של תפילותהמסוגלי� לה
דקות ע�  21 מקומות שמצליחי� לדחוס ש� את תפילת שחרית ב

ומה שמעניי" בכל , ]לצערי נקלעתי פע� לכזה מניי"[קריאת התורה 
 �יש  .העסק זה שלמרות החיפזו" והדהרה העצומה באות� מנייני

 �פיקי� להתעט� ועוד מס... באמצע התפילה שמגיעי� לש�אנשי
הא� . בציצית ולהניח תפילי" כהר$ עי" ולתפוס את הקצב ע� הציבור

  ?יש נס גדול מזה
במפעלי תפילה מתקדמי� אלו נית" ג� להשיג את פסגת הקידמה    

וגולת הכותרת ', מניי" לשחרית אחרי חצות היו�' הוהפתעת הטכנולוגי
י( י בבבאופ( רשמ תפילת מנחה מוזרמת ש�. ש� זו תפילת מנחה

כאשר החזני� הנועזי� מספיקי� לשרשר בו , השמשות קבל ע� ועול�
וה� מצליחי� לסיי� הכל , זמנית ולדחוס מיד ג� את תפילת ערבית

�  ?נכו" שזה מדהי�. לפני צאת הכוכבי
כמה אנשי� עוני� אמ" אחרי השליח ? ואי% נראית ש� האווירה   

? לברכה הבאה הא� שליח הציבור ממתי( בי( סיו� האמ(? ציבור
הא� שוררת ש� דממת אלחוט ? וכיצד נראית ש� קריאת התורה

כול� יודעי� שהכל פורח . לא ולא'? עו� לא פרח ושור לא געה'בנוסח 
העייפי� ... העסקני� מדברי�... הפלאפוני� פעילי�, וגועה וגועש ש�

אחרי ... עוצמי� את עיניה� הקדושות וממריאי� לעול� האצילות
דול מהמתפללי� עסוק בקיפול הטלית והתפילי( החזרה חלק ג

  .'שמחי� בצאת�'לקיי� מה שנאמר , ובעמידת דו� מול הדלת
. האמת היא שהנגע והפגע הזה קיי� לא רק במפעלי השטיבל%   

 . לצערנו יש ג� בתי כנסת קהילתיי� שאומנ� יש בה� רק מני" אחד 
טייס 'כאשר , ל"א% בפועל צורת התפילה ש� נראית כמו התיאורי� הנ

ה מעדיפי� אותו ולא את החז( 'והחבר' חז( טוב'מכונה ש� ' על
, כמו כ( ציבור המתפללי� ש� מרגיש כמו בבית, המתפלל במתינות

  ...דיבורי�... חיוכי�
אנשי� ש� לא נבהלי� מהאיסור ההלכתי לדבר דברי חולי" בבית    

 א"קנ ח"וא ע"וש(איסור העומד בתוק� ג� מחו; לזמ( התפילה  .הכנסת 
ואי( לה� בעיה ג� שרבי שמעו( בר יוחאי הכריז בזוהר , )'ב � ' ב א"ומשנ' א

' שאד� שמדבר בבית הכנסת אי� לו חלק באלוקי ישראל'הקדוש 
משפט מזעזע שמלכות יוו( רצתה שע� ישראל , )ב"א ע"ק תרומה קל"זוה(

א% ע� ישראל מסר נפש ולא הסכי� להכריז את המשפט  .יכריז אותו 
והיו� להרבה אנשי� אי" בעיה לדבר , )סימ� ד' בראשית רבה פרשה ב( הזה

אי" לנו חלק באלוקי 'דברי חולי" בבית כנסת ולהיכנס למועדו" של 
  ?הא� יש דבר יותר כואב מזה. 'ישראל

בי( הדיבורי� וחילופי 'והבדיחה המרה היא שבאות� מקומות    
, ברכנו. תקי�ג� מתפללי� ומבקשי� מהבורא את כל הממ' המשפטי�

מה , נו... שי� שלו� טובה ברכה חיי� ח( וחסד, שמע קולנו, רפאנו
  ?לה�הסיכוי שהבורא יענה 

כדאי לדעת שנפסק בגמרא שאפילו א� רק פוגמי� מעט בכבוד בית    
 �כבר אז העונש נורא ', בדממה' חשבונות חולי"הכנסת ומחשבי� ש

וכאשר  .)ב"ח ע"לה כמגי(וסופו של אותו מקו� שילינו בו מת מצווה 
מקלי� ראש יותר ומדברי� במקו� דברי חולי( ללא מורא ובושה 

ר "והאדמו, העונש עצו� עשרת מוני� .מהמל, הקדוש השוכ( ש� 
  .מגור הכריז ברבי� שזו הייתה סיבת השואה



 
 

  

  ו"הי éåì íäøáà 'י הר"נער� ע      

 

  
" äøò ïéò +áì áçåøå"  

, הוקרה, פרגון, כל אדם יודע שבית אמור להיות מבוסס על רוחב לב   
ברור לכל חתן מתחיל שזה הדלק והכוח , הודאה על השקעת בן הזוג
  .ויסוד היסודות לשלום בית

יש צורך לפתח בנפש , אלא שבשביל להגיע לרמת חיים איכותית כזו   
  .רוחב לב .ב. עין ערה .א: שני כלים חשובים

  :על ידי דוגמא' ובשביל להבין היטב הדברים נבאר זאת בעזרת ה   
יש ריח של תבשילים , כאשר בעל נכנס לבית ורואה שהבית נקי   

  ?כיצד הוא מגיב, וכדומה
 -מרגיש שכל מה שאשתו עשתה עמלה וטרחה , בעל רע וצר עין   

  .למענה עשתה
כנראה נמאס לה לחיות בתוך , צמהאשתי סוף סוף הזיזה את ע   

היא עושה כביסה ... ריחות התבשילים מראים שהיא רעבה... הבלגאן
  ... כי לא נעים לה להסתובב איתי ברחוב כשאני מלוכלך

  .ומודה על כך, בעל טוב משייך הכל אליואך    

לכן הכנת  -ידעת שאני אחזור בצהרים רעב ... אני רואה שחשבת עלי   
סדרת את הבית ... רים חמה ומשביעה בכדי להקל מעלילי ארוחת צה

את מגהצת לי בגדים בכדי שאראה ... בכדי שתהיה לי הרגשה טובה
  .תודה על הכל, אשתי היקרה... מכובד

תלוי אם ? כיצד יתכן לקבל שתי פרשנויות קיצוניות על אותו מקרה   
  .ל"אצל בן הזוג מחודדות שתי הנקודות הנ

והוא , הבעל ער לשינויים ולהשקעה של האישה, כשיש עין רחבה   
  !קולט ומבחין במעשיה עד הדק שבהם

אלא חובה לפתח גם  -אך לא מפיק רק לזהות את השקעת האישה    
ולדעת להבין ולהאמין  ,רוחב לבאת הנקודה השנייה הנקראת 

, שההשקעה הייתה עבורך ולכבודך ולראות בעין חיובית את ההשקעה
  !קעה שעשתה זה עבורהולא לומר שכל ההש

קל לו לפרגן להוקיר , כשבן זוג מפתח בנפשו את שתי הנקודות הללו   
אך בהעדר שתי הנקודות הללו הוא . ולהעריך על כל מעשיה של אשתו

זה לא , וגם אם הוא ינסה, לא יצליח לפרגן ולהוקיר את אשתו כראוי
  .יחזיק מעמד לאורך זמן

, )עיין ערה ורוחב לב(הנקודות הללו  לכן צריכים בני הזוג לעבוד על   
שלום ביתם יראה , שהרי אם ישתפרו בזה, ולהתאמץ בזה כמה שיותר

  .אחרת לגמרי
  

³¼ðñ −êð×!  
  

í×ñí× ³î−ìñ...  
 þëðë¾ íîî®ôíô ±îì - ³þìê íôþë ó−−ì ³î×−êñ óþîè óè íï.  

öèþõñî µ−þ¼íñî ¹õî×³íñ ¼ðî−¾ óðê¾ öîî−×,  
õ×ë îèîï öëô ö−ñôîè ½ì− ñëšôó−−ñõ× ñ.  

 

 

של מי שמדבר ' מעלתו'א� כ� מהי , א� זה העונש של מי שמדבר חולי	 בבית הכנסת   
  ?חטאו גודלהא� בכלל נית	 לאמוד את '? זמ� התפילהב'בבית הכנסת 

יראת השמי� , כ� כ�. או שמא אי� לו כיסוי, וכא	 נבח	 האד� הא� הוא ירא אלוקי�   
ואפילו לא בכמות , ג� לא בחליפה ארוכה וכיפה עמוקה, לא תלויה בזק	 ענק ושפ� חזק
ות יראת השמי� איכ. שהאד� מפגי� כשהוא עולה חז� תהנדנודי� וגובה האוקטאבו

וכפי הכבוד והרגש שהוא נות	 לאלוקי� , משתקפת כפי אי� שהאד� נוצר לשונו בתפילה
קודמת  שיראתווהמציאות מעידה שמי , זה המבח	 הכי אוטנטי, חד וחלק    .בארמונו
נכשל , א" מי שמְ!רתו וחליפתו קודמי� לחכמתו, 100מקבל במבח� הזה  �לחכמתו 

  .)ב"ב ע"סוטה כ', היזהרו מהצבועי�'עליו הכריז ינאי המל� ו(... במבח� הזה ומקבל
וברשות הקוראי� המתוקי� , האמת היא שנקודה זו טעונה חיזוק וזיקוק אצל כולנו   

ונראה עד כמה  �נעלה רגע לבמה את ההלכה הבאה הפשוטה שנפסקה בשולח	 ערו� 
שי� ודהה שכלנו ומזה נבי	 עד כמה כהו רגשותינו הקדו, הדברי� תמוהי� בעינינו

  .'הרוחני בעבודת ה
� לציבור פניו את לסובב לו אסור ,החז� קוד� תפילתו וסיי� שהמתפלל בהלכה נפסק    
 יסתכלא� הוא ש מפני ?וכל זאת למה. )'ג ב"ח קכ"ע או"שו( תפלת� את הציבור שיסיימו עד
מכירי� . [)'ה ק"ז ס"ט( הכוונה ביטולל הוא עלול לגרו� לה� ,י� מתפללי�יאנשי� שעד על

את התופעה שאחד מסתכל על השני מאחור והשני פתאו� מסתובב לעברו מחמת שהוא 
  ]זה מבוסס על אותו רעיו�? חש שמשהו יוקד עליו

הא� אנו . עד כדי כ" צרי" להפעיל רגש בתפילה ולהתחשב בסביבה ובשאר המתפללי�   
הליכה ושיוט , השתקת פלאפוני�, עיי� ער" לחשושי�[? מסוגלי� לעכל את הדק%ת הזו

  ].ושאר ירקות
אנו חיי� היו� בדור קשה שהניסיונות בו רבי� והקרירות . האמת שאיננו אשמי�   

יצר הרע מפעיל עלינו כלי� כבדי� שלא , ולא באשמתנו �חוקנו נעשתה לח� ' בעבודת ה
וזה מחמת שהגאולה בפתח ויצר הרע חש שזמנו קצר ותפקידו , הופעלו בדורות שעברו

  .והוא מפעיל את כל הכוח כדי להספיק כמה שיותר, אמור להסתיי� בכל רגע
ו לאלוקינו ולשי� א� אי	 זה סותר שמצד שני עלינו להתאמ� כנגדו ולקיי� את חובתנ   

ל כהוג	 יידלק בקרבנו "ואי	 ספק שא� נעמיק בספרות חז, את דברי חכמנו לנגד ענינו
ומשמי� ירעיפו עלינו כוחות נוספי� , הניצו� הרוחני ותבער בתוכנו אש שלהבת יה

רוצי� דוגמא למנוע רוחני והדרכה פרטנית שנית	 להשיג באמצעות עיו	 . 'לעבודת ה
  ?ל"בספרי חז

', יסוד ושורש העבודה'מלא� האלוקי רבי אלכסנדר זיסקינד חיבר ספר נפלא שנקרא ה   
ספר שהתקבל בחרדת קודש , ספר ששמו נאה לו והוא ההגדרה המדויקת של תכולתו

  :וכתוב ש� כ" �בכל תפוצות ישראל 
כלאחר יד ובלא [ולא יהא שו� דיבור היוצא מפיו כמצַות אנשי� מלומדה    

מי שלא מתבונ	 [י שאינו מכוי	 ומצייר במחשבתו כמשמעות הברכה ומ]... התבוננות
ברור לכל בר ֵ�ֶכל שברכה כזו כאילו לא בר� , ]במילי� שאומר ובמשמעות שלה�

  .וגור� העדר הנחת מהבורא יתבר�... בכלל
  .)פרק שני פיסקה ראשונה' יסוד ושורש העבודה שער ב(

א� נשמיט זאת כדי להקל , � בעניי	האמת שהרב כותב ש� דברי� נוראי� ונוקבי   
  .על האוז� את עיכול הדברי�

מי האמי	 שכוונת הלב היא בעצ� המנוע ? מי חל� שהדברי� דקי� עד כדי כ"   
כאילו לא 'ואד� שמרי� את התפילה ולא מתבונ	 במילי�  �המסתתר מאחרי המילי� 

ועושה את ', ה הוא הול" לעבוד את? והוא מצער את השכינה' בר� ולא התפלל כלל
א" במקו� לרקוד ולשמח את החת� , משל לאד� ההול� לחתונה לשמח את החת	. ההפ"

�  ?הא� לא עדי) שיישאר בבית. הוא מצער אותו לפני כול� 
א� הוא מבי� שהטסת התפילה מוגדרת , ברור שא� האד� מתעמק בדברי� הללו   

צפו� היהודי שלו לא יהיה המ', צער לשכינה'בתוספת בונוס ' לא התפלל כלל'במילי� 
  ...].א� יראתו קומת לחכמתו[שקט והוא יחליט על שינוי באותו רגע 

וא� צרי� אז הוא ג� יעבור בית כנסת ויתחיל להתפלל  �אי� ספק שהוא יעשה מהפכה 
ל ואמרו שצורת התפילה צריכה "כפי שניסחו חז, בריכוז מלא, לאט ובכוונה, כראוי
  . 'כמונה מעות'להיות 

מה קורה כאשר תו" כדי ספירת ? באיזו ערנות וריכוז וכוונה? אי" סופרי� כס)   
או  �העיקר שנסיי� ' לא נורא'הא� אומרי� ? שקל 200השטרות בורח שטר של 

  ?שמצטערי� על האבידה ונלחמי� להציל את אותו שטר
ות כמונה מע, חכמנו הקדושי� רוצי� שכ� נוקיר ונערי� ונתייחס לכל מילה בתפילה   

  !)'א כ"ב נ"משנ(
ועיי� ' שולח� ערו"'מי שפתח פע� את ספר ההוראות של האד� היהודי שנקרא    

אי� ספק ', אפילו עיו� דליל וקריאה מלמעלה ללא התעמקות במפרשי�'בהלכות תפילה 
שהוא עמד נפע� ונרגש מעוצמת הדברי� וממהות ומשמעות וצורת ההגשה שצרי� 

צורת תפילתו השתנתה באיכות ובכמות ובעמקות וכוונת ומאותו רגע , להשקיע בתפילה
  !!!לא יתכ� אחרת. והיא קיבלה זוהר וזהות אחרת �הלב עד אי� ק+ 

עלינו להתבונ	 בפרשה ולזכור שג� בזמני� הכי קשי� יוס� חיזר אחרי הודאה    
וג� כאשר הוא היה באבלו על אביו הוא סטה מהדר� ונטש את כול�  �' מושלמת לה

  .את פסגת ההודאה' כדי לחייב את עצמו בברכה ולהגיש לה, ל הבורוהל" א
' ולפחות בשעת התפילה חובתנו להתאמ� להגיש לה, א� אנו צריכי� לדבוק בדרכיו   
וברגע זה נקבל על עצמינו בלי נדר , ע� שלמות המילי� והלב והמחשבה' הודאה כהלכה'

ופשוטה בשולח� ערו"  להתחיל ללמוד את הלכות תפילה המסודרי� בשפה ברורה
לפחות את סימ� [וכל מה שמבקשי� ממנו זה רק לקרוא , ומוגשי� לנו על מגש של זהב

  ].ח"ה וצ"ג צ"צ
לקראת ', שעשה לי נס במקו� הזה'ובברכת ' וכיו	 שעסקנו במאמר בעניי	 הודאה לה   

ל על הנושא המתומצת בשישה הלכות שלא מפורסמות כ' תקציר מחכי�'סיו� נעלה כא	 
  :א� לפני כ	 נגלה סוד גדול, כ"
כל יהודי שנעשה לו נס ההצלה שלו מתבצעת על ידי , יהיה מי שיהיה, בכלל דור ודור   
כדי , נשמות צדיקי� שיורדי� לעול�? ומי ה� המלאכי� הללו. 'מלאכי� קדושי�'

וג� אצל יעקב אבינו , זה מה שמסתתר מאחרי כל נס שנעשה לכל יהודי. לשמור עליו
הכוונה לנשמות הצדיקי� שירדו לשמור , ירדו לשמור עליו' שמלאכי� קדושי�'וב שכת
  .)'ק ח"ח ס"ח רי"מובא בכ� החיי� או, זוהר הקדוש(עליו 

 :'ברו� שעשה לי נס במקו� הזה'על ברכת  ,ואלו תקציר ההלכות הלא מפורסמות  
תו מעמד באו', בזמ	 שהאד� מגיע למקו� שנעשה לו נס והוא מודה על כ� לה )א   

א� היו לו עוד ניסי�  �עשה לו במקומות אחרי� ' עליו להזכיר ג� את הניסי� שה
  .)'ח ה"ח רי"ע או"שו(בימי חיו 

אלא ג� בניו , כשמגיע למקו� שנעשה לו ש� נס' לא רק הוא צרי" להודות לה )ב   
על הנס שעשה ' ג� ה� צריכי� להודות ש� לה �ובני בניו שנולדו לו לאחר הנס 

  .)'ע ד"שו(' ברו� שעשה לאבינו נס במקו� הזה'וה� צריכי� לבר" , לסבא \א לאב
וממילא הנס הוא ג� שלה� , שהרי א� האבא לא היה ניצול ה� לא היו נולדי�[   

  ].)'ק ו"ש ס"מחה(' כיבוד אב וא�'וזה ג� בכלל מצוות , )ז"ק ט"ב ס"מ(
  

�בזוהר הקדוש כתוב שבכל שנה כאשר מגיע אותו יו� שנעשה בו הנס  )ג      
שערי (ולפרס� את הנס ברבי� ' הודיה לה'יש עניי	 גדול לשמוח ולעשות 

מתקבצי� ' מפני שעל ידי שמפרסמי� כא	 בעול� את ניסי ה, )'תשובה ה
. וכל זאת בזכותו, מלאכי מעלה וג� ה� משבחי� ומקלסי� ומודי� לבורא

לשו� הזוהר מועתק בכ) . [האד� לפרס� הנס ברבי� חייב" משו� כ
  ].ל"ק ט"ח ס"ח רי"אוהחיי� 

קורב� ' בזמ� שבית המקדש קיי� עליו להביא לה, מי שנעשה לו נס )ד   
צרי" להפריש ממו� ? ומה הדי	 בימינו שלא זכינו לבית המקדש. תודה

: צרי" לומר ולפני נתינת המעות, ולחלקו ללומדי תורה' כפי הכוח'לצדקה 
הריני מפריש ממו	 זה לצדקה ויחשב לי כאילו הבאתי קורב	 תודה לבית '

פסוק ' פרק ז ויקרא בחומש[' פרשת תודה'וטוב לקרוא מהחומש ', המקדש
  .)ב"ק ל"ב ס"מ(] ו"טעד  ב"י
ויש ', שעשה לי נס וכו'יש ניסי� שהאד� מבר� עליה� בש� ומלכות  )ה   

נס שנעשה לאד� ? ומה הכלל בזה. ומלכותניסי� שמבר� עליה� בלא ש� 
כגו	 שנפל עליו אב	 כבידה ] שהשתנו חוקי העול� לכבודו[' מעל דר" הטבע'

על נס כזה , ונעשה לו נס ולא ניזוק �שהייתה אמורה למחו+ אותו חלילה 
שלא השתנו חוקי העול� [א� נס שהוא בתו� הטבע . מברכי� בש� ומלכות

הרי , יב להורגו והצליח לברוח ממנו ולא נהרגכגו� שרד) אחריו או] לכבודו
  .)'ח ט"ע רי"שו(' בלי ש� ומלכות'זה מבר" 

זה רק א� בעל ', שעשה לי נס במקו� הזה'ג� במקרה שצרי" לבר" ) ו   
א" א� . )'צ ג"א ושה"ק י"ב ס"מ(יו�  32הנס לא ראה את אותו מקו� לפחות 

לבר" בש� ומלכות אי� לא , הוא ראה את המקו� בתדירות יותר גבוהה
  .)ב"ק י"ש� ס(
ואנצל את הבמה הקדושה הזו ואודה לאל עליו	 על נס גדול שעשה עימי    
ז בהיותי בגיל ארבע וחודשי� "תמוז תשמ' בתארי" א', מעל דר" הטבע'

ירדתי לכביש ורכב שהיה באמצע נסיעה פגע בי חזיתית וחבט אותי על 
ולמפקפק אציי� שיש על כ" תיעוד [הכביש ועלה לי על הבט	 ע� הגלגל הימני 

כמו כ� למעלה  �משטרתי ורפואי וצילו� המסמכי� מצויי� עימי בביתי 
  ]. ממניי	 ֵעדי ראייה החיי� בימינו מאשרי� את הסיפור

סריטות בפני� 'הפרשייה הסתיימה במילי� , ולמרות הנתוני� הקודרי�   
  ).לי�ציטוט ממכתב השחרור של בית החו(' ושפשו) מזערי בגב

ובכל פע� שאני ', ע� שינוי הנהגת הטבע'הסיפור הזה הוא דוגמא לנס    
שעשה לי נס 'עלי לבר" בש� ומלכות ] ל"יו� כנ 32פע� ב[עובר באותו מקו� 

  .'במקו� הזה
, )'ה ב"תהלי� ק(' וִנְפְלאֹוָתי 2ְָכל ִ!יח%'בפרסו� המידע הזה אני מתכוי	 לקיי�    

  .'תודה' 2ָרבי�' והנני אומר לה
  ?אפשר אחרת    
  
  


