בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְ ּב ַה ֲעל ְֹת ָך

תשע"ט

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם
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ּ ְפ ִניני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

רוּאים‘‘
ֶר ֶמז ְל ִ‘שׁ ְב ַעת ַה ְקּ ִ
שׂר ֵאל
וּל ָבנָ יו ִמתּוְֹ בּנֵ י יִ ְשׂ ָר
”וָ ֶא ְתּנָ ה ֶאת ַה ְלוִ יִּ ם נְ ֻתנִ ים ְל ַא ֲהרֹן ְ
וּלכַ ֵפּר ַעל ְבּנֵ י
מוֹעד ְ
ַל ֲעבֹד ֶאת ֲעב ַֹדת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּא ֶֹהל ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ א יִ ְהיֶ ה ִבּ ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל נֶ גֶ ף ְבּגֶ ֶשׁת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל
ַהקּ ֶֹדש“ )ח יט(
ָדּ ַרשׁ ַר ִבּי ָדּוִ ד ִע ָידאן ִמגַ ְ‘ר ָבּא:
וּל ָבנָ יו“ – ַפּ ַעם
ַבּ ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ ֻהזְ כְּ רוּ ַ
וּ“ל ַא ֲהרֹן ְ
”ה ְלוִ יִּ ם“ ְ
ּ“בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל“ – ָח ֵמשׁ ְפּ ָע ִמים; ְבּ ַהזְ כָּ רוֹת ֵאלּוּ ָר ְמזָ ה
ַא ַחת ,ו ְ
תּוֹרה ְבּ ַשׁ ָבּת
עוֹלים ַל ָ
רוּאים ָה ִ
תּוֹרה ְל ֵס ֶדר ִשׁ ְב ַעת ַה ְקּ ִ
ַה ָ
כְּ ַת ָקּנַ ת ֲחכָ ִמים :כּ ֵֹהןֵ ,לוִ י וְ ַא ֲח ֵר ֶיהם ֲח ִמ ָשּׁה יִ ְשׂ ְר ֵא ִלים .כְּ מוֹ
רוֹמז ַהכָּ תוּב ַל ֲה ָלכָ ה ַה ְמּב ֶֹא ֶרת ַבּ‘ ֻשּׁ ְל ָחן ָערוּ) ‘או“ח קלה
כֵ ן ֵ
ח( ֶשׁכַּ ֲא ֶשׁר ֵאין ֵלוִ י ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסתַ ,הכּ ֵֹהן ֶשׁ ָע ָלה ִר שׁוֹנָ
אשׁוֹנָ ה
אהרֹן
”ה ְלוִ יִּ ם נְ ֻתנִ ים ְל ַא ֲה
עוֹלה ַבּ ֵשּׁנִ ית ִבּ ְמקוֹם ַה ֵלּוִ יֶ ,שׁנֶּ ֱא ָמרַ :
ֶ
וּל ָבנָ יו“ – ַאף ַבּ ֲע ִליַּ ת ַה ֵ‘לּוִ י‘ יֵ שׁ ַלכּ ֵֹהן ֵח ֶלק ,וְ זֹאת כְּ ֶשׁ ֵאין
ְ
ֵ’לוִ י‘ ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת.
ַ’מ ְשׂכִּ יל ְל ָדוִ ד‘ ח“ב עמ‘ טז

כִּ סּוּי ַה ַסּכִּ ין ְבּ ִב ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ַהנֶּ ֱא ֶמ ֶרת ַבּ ַלּיְ ָלה
”וּביוֹם ָה ִקים ֶאת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן כִּ ָסּה ֶה ָענָ ן ֶאת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן ְלא ֶֹהל
ְ
ָה ֵע ֻדת“ )ט טו(
’וּביוֹם
”מנַּ יִ ן ֶשׁ ֵאין ִבּנְ יַ ן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַבּ ַלּיְ ָלה? ֶשׁנֶּ ֱא ָמרְ :
ִ
ָה ִקים ֶאת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן‘ – ַבּיּוֹם ְמ ִקימוַֹ ,בּ ַלּיְ ָלה ֵאין ְמ ִקימוֹ“
ְ)שׁבוּעוֹת טו ב(.
”נוֹהגִ ים
עוּדה ָפּ ַסק ַה‘ ֻשּׁ ְל ָחן ָערוּ) ‘או“ח קפ ה(ֲ :
ְבּ ִה ְלכוֹת ְס ָ
ְלכַ סּוֹת ַה ַסּכִּ ין ִבּ ְשׁ ַעת ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ,וְ נָ ֲהגוּ ֶשֹּׁלא ְלכַ סּוֹתוֹ
ְבּ ַשׁ ָבּת וְ יוֹם טוֹב“ֵ .וּב ֵאר ַה ָ‘מּגֵ ן ַא ְב ָר ָהם‘ ָ)שׁם ד(ַ :ט ַעם ַתּ ָקּנַ ת
ִסלּוּק ַה ַסּכִּ ין ֵמ ַה ֻשּׁ ְל ָחן ִבּ ְשׁ ַעת ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ִהיא ִמשּׁוּם
דּוֹמה ְל ִמזְ ֵבּ ַח ְ)בּ ָרכוֹת נה א(ֶ ,שׁ ָע ָליו נֶ ֱא ָמר ְ)דּ ָב ִרים
ֶשׁ ַה ֻשּׁ ְל ָחן ֶ
ֵ
כז ה(” :א ָתנִ יף ֲע ֵל ֶיהם ַבּ ְרזֶ ל“
)רוֹק ַח סי‘ שלב(ְ .בּ ַשׁ ָבּת ְוּביוֹם
טוֹב ֶשׁ ֵאין בּוֹנִ ים ֶאת ַה ִמּזְ ֵבּ ַח )יְ ָבמוֹת ו א( א ַשׁיָּ ךְ ַט ַעם זֶ ה,
וּל ִפיכָ  א נָ ֲהגוּ ָבּ ֶהם ְלכַ סּוֹת ֶאת ַה ַסּכִּ ין.
ְ
ֶא ָלּא ֶשׁ ְלּ ִפי זֶ ה יֵ שׁ ְל ַה ְקשׁוֹתִ ,מ ְפּנֵ י ָמה ָאנוּ ְמכַ ִסּים ֶאת
ַה ַסּכִּ ין ְבּ ִב ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ַהנֶּ ֱא ֶמ ֶרת ַבּ ַלּיְ ָלהֲ ,הא ִמ ָפּסוּק זֶ ה
אוֹרה ַאף
ָל ַמ ְדנוּ ֶשׁ ַאף ַבּ ַלּיְ ָלה ֵאין בּוֹנִ ים ֶאת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן ,וְ ִלכְ ָ
ַה ִמּזְ ֵבּ ַח נִ כְ ָלל ְבּ ִאסּוּר זֶ ה?
רוּשׁ ַליִ ם ַר ִבּי ְצ ִבי ֶפּ ַסח ְפ ַרנְ ק ֵה ִביא ִמכָּ ְ ר ָאיָ ה
ַר ָבּהּ ֶשׁל יְ ָ
ְל ִשׁ ַיטת ֶה ָ‘ערוּךְ ַלנֵּ ר‘ )יְ ָבמוֹת ָשׁם( ֶשׁ ַאף ֶשׁ ָאסוּר ִל ְבנוֹת ֶאת
ַה ִמּ ְשׁכָּ ן ַבּ ַלּיְ ָלהֶ ,את כְּ ֵלי ַה ִמּ ְשׁכָּ ןִ ,וּבכְ ָל ָלם ַה ִמּזְ ֵבּ ַחֻ ,מ ָתּר
דּוּע יֵ שׁ ְל ַה ְק ִפּיד ְלכַ סּוֹת ֶאת
מוּבן ַמ ַ
ִל ְבנוֹת ַבּ ַלּיְ ָלהְ .בּכָ ָ 
ַה ַסּכִּ ין ַאף ְבּ ִב ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ַהנֶּ ֱא ֶמ ֶרת ַבּ ַלּיְ ָלה.
ַ’הר ְצ ִבי‘ כִּ י ָתבֹא

שׁוּבה
ְתּ ִפ ָלּה ְבּ ִשׁלּוּב ְתּ ָ
”וְ כִ י ָתבֹאוּ ִמ ְל ָח ָמה ְבּ ַא ְר ְצכֶ ם ַעל ַה ַצּר ַהצּ ֵֹרר ֶא ְתכֶ ם
נוֹשׁ ְע ֶתּם
היכֶ ם וְ ַ
וַ ֲה ֵרע ֶֹתם ַבּ ֲחצ ְֹצרֹת וְ נִ זְ כַּ ְר ֶתּם ִל ְפנֵ י ה‘ ֱא ֵ
ֵמאֹיְ ֵביכֶ ם“ )י ט(
יְ סוֹד גָּ דוֹל ְבּ ִענְ יַ ן ְתּ ִפ ָלּה ַהנֶּ ֱא ֶמ ֶרת ְבּ ֵעת ָצ ָרהָ ,דּ ַרשׁ
ָה ַא ְל ִשׁיךְ ַה ָקּדוֹשׁ ִמ ָפּסוּק זֶ ה:

ֵמ ֲח ָט ֵאי ָה ָא ָדם נִ ְב ָר ִאים ַמ ְשׁ ִח ִיתים ַה ְמּ ִב ִיאים ָע ָליו ָרעוֹת
עוֹמד
ַרבּוֹת וְ ָצרוֹתְ .ל ִפיכָ ְ ,בּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ָבּ ָאה ָע ָליו ָצ ָרהֶ ,ט ֶרם ֵ
הוּא ְל ַב ֵקּשׁ ַעל נַ ְפשׁוֹ ִבּ ְת ִפ ָלּהָ ,ע ָליו ְל ַפ ְשׁ ֵפּשׁ ְבּ ַמ ֲע ָשׂיו
ווֹנוֹתיו .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁ ְבּכָ  יֵ ָח ֵלשׁ כּ ָֹחם ֶשׁל
שׁוּבה ַעל ֲע ָ
וְ ָלשׁוּב ִבּ ְת ָ
אוֹתם ַמ ְשׁ ִח ִיתים ,יְ ַסיֵּ ַע ַה ָדּ ָבר ְל ַק ָבּ ַלת ְתּ ִפ ָלּתוֹ.
ָ
ְלכָ ָ ר ַמז ַהכָּ תוּב ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ” :וְ כִ י ָתבֹאוּ ִמ ְל ָח ָמהִ ,“...ה ָלּ ֲחמוּ
ְתּ ִח ָלּה ַ
”על ַה ַצּר ַהצּ ֵֹרר ֶא ְתכֶ ם“ – ַבּ ַמּזִּ ִיקים ֶשׁנִּ ְב ְראוּ
נוֹשׁ ְע ֶתּם
היכֶ ם וְ ַ
ֵמ ֲח ָט ֵאיכֶ ם ,וְ ַרק ָאז ”וְ נִ זְ כַּ ְר ֶתּם ִל ְפנֵ י ה‘ ֱא ֵ
ֵמא ְֹיְ ֵביכֶֶ ם“ )י ט(.
’תּוֹרת מ ֶֹשׁה‘
ַ

ִמ ְבּּב ֵאר ֱאמ ּו ִנים

מדִּ ְבְב ֵרי ֲחכָ ִמים ַעל
ִמדִּ
ּג ֶֹדל ַמ ֲעלַ ת ֲע ִנ ּיַת ָא ֵמן

את ללוֹ‘
נאמן ָק ָר ָ
’כִּ י ֶע ֶבד נֶ ֱא ָמ
מן הוּא“ )יב ז(
”א כֵ ן ַע ְב ִדּי מ ֶֹשׁה ְבּכָ ל ֵבּ ִיתי נֶ ֱא ָמן
ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )שמו“ר נא א(
”‘אישׁ ֱאמוּנוֹת ַרב
הוּבאִ :
ָ
ְבּ ָרכוֹת‘ ִ)מ ְשׁ ֵלי כח כ( ...זֶ ה מ ֶֹשׁה ֶשׁהוּא נֶ ֱא ָמנוֹ ֶשׁל
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאֶ ,שׁנֶּ ֱא ָמר’ :א כֵ ן ַע ְב ִדּי מ ֶֹשׁה ְבּכָ ל
ֵבּ ִיתי נֶ ֱא ָמן הוּא‘“.
ָא ַמר ָה ַא ְדמוֹ“ר ַר ִבּי יְ ֶחזְ ֵקאל ִמקּוּזְ ִמיר:
ָ
יוֹתר
”א ְמרוּ ֲחכָ ִמים ְ)בּ ָרכוֹת נג ב(’ :גָּ דוֹל ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ֵ
רוֹצה ֶשׁ ִתּ ְת ַקיֵּ ם ַה ְבּ ָרכָ ה
ִמן ַה ְמּ ָב ֵרְ ,‘דּ ִענְ יַ ן ָא ֵמןֶ ,שׁ ֶ
ֶשׁ ְמּ ָב ֵרֲ ח ֵברוֹ .וְ ַעל כֵּ ן ְבּכָ ל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ִע ָקּר הוּא
רוֹצה ֶשׁ ִתּ ְת ַקיֵּ ם ִבּ ְרכַּ ת ֲח ֵברוֹ ,וְ א ֶשׁהוּא
ֶשׁכָּ ל ִאישׁ ֶ
יִ ְהיֶ ה ַה ְמּ ָב ֵר ,כִּ י ִאם ֶשׁ ֲח ֵברוֹ יְ ָב ֵר וְ הוּא יַ ֲענֶ ה ָא ֵמן.
וְ ַעל כֵּ ן ָא ַמר ַה ִמּ ְד ָרשׁ’ִ :אישׁ ֱאמוּנוֹת – זֶ ה מ ֶֹשׁה‘,
ֶשׁ ָהיָ ה ָענָ ו ִמכָּ ל ָא ָדםַ ,על כֵּ ן ָר ָצה ֶשׁכָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל
יְ ָב ְרכוּ וְ הוּא יַ ֲענֶ ה ָא ֵמן“.
קוּדי
’נֶ ְח ָמד ִמזָּ ָהב‘ ְפ ֵ

ַהגּוּף נֶ ֱהנֶ ה ֵמ ַה ַמּ ֲאכָ לַ ,הנְּ ָשׁ ָמה – ֵמ ַה ְבּ ָרכָ ה
”וְ ַע ָתּה נַ ְפ ֵשׁנוּ יְ ֵב ָשׁה ֵאין כֹּל ִבּ ְל ִתּי ֶאל ַה ָמּן ֵעינֵ ינוּ“ )יא ו(

ִאם ְתּלוּנָ ָתם ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל נָ ַס ָבּה ַעל ח ֶֹסר ַהגִּ וּוּן ֶשׁ ָהיָ ה
דּוּע נִ ְסּחוּ זֹאת ַבּ ָלּשׁוֹן” :נַ ְפ ֵשׁנוּ יְ ֵב ָשׁה“ וְ א
ְבּ ַמ ַאכְ ֵל ֶיהםַ ,מ ַ
’גּוּפנוּ יָ ֵבשׁ‘?
ֵ
עשׁיל
עלין ַא ְשׁכְּ נַ זִּ יַ ,תּ ְל ִמיד ָה ַר ִבּי ר‘ ֶה ִ
ַר ִבּי מ ֶֹשׁה יַ ֲעקֹב ֶה ִ
אקאֵ ,ה ִביא ַעל כָּ ֵ בּאוּר נִ ְפ ָלא ֶשׁ ָשּׁ ַמע ְבּ ֵשׁם
ִמ ְקּ ָר ָ
רוּשׁ ְל ִמי ֶא ָחד‘:
’יְ ַ
פּוּרים
ַעל ְלשׁוֹן ַה ָפּסוּק ֶשׁבּוֹ ִה ְצ ַטוֵּינוּ ְל ִה ְת ַענּוֹת ְבּיוֹם ַהכִּ ִ
)וַ יִּ ְק ָרא טז לא(” :וְ ִענִּ ֶיתם ֶאת נַ ְפשׁ ֵֹתיכֶ ם“ ָתּ ַמהּ ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ
גּוּפכֶ ם‘,
ְ)ר ֵאה ְתּ ַצוֶּה קפה ב(ִ ,מ ְפּנֵ י ָמה א נֶ ֱא ָמר’ :וְ ִענִּ ֶיתם ֶאת ְ
ֲהא ַהגּוּף ִמ ְת ַענֶּ ה ַבּצּוֹם? ֵוּב ֲארוְּ :בּעוֹד ַהגּוּף נֶ ֱהנֶ ה ֵמ ֶע ֶצם
ָה ֲאכִ ָילהַ ,הנְּ ָשׁ ָמה נֶ ֱהנֵ ית ֵמ ַה ְבּ ָרכוֹת ַהנֶּ ֱא ָמרוֹת ְל ָפנֶ ָיה
וּל ַא ֲח ֶר ָיה; נִ ְמ ָצא ֶשׁ ַהצּוֹם ֶשׁבּוֹ ְמ ַמ ֲע ִטים ִבּ ְב ָרכוֹת הוּא ִענּוּי
ְ
וּלכָ  נָ ַקט ַהכָּ תוּב ָלשׁוֹן זוֹ.
ַאף ַלנְּ ָשׁ ָמהְ ,

ֹאמר ָא ֵמן
’שׁלֵ ָמה‘ וְ נ ַ
ִבּ ְב ָרכָ ה ְ
יעזֶ ר ְבּלוֹ זָ ָצ“ל )נפ‘ י“א ְבּ ִסיוָ ן תשל“ו(ַ ,תּלְ ִמידוֹ ֲח ִביבוֹ
נּוֹדע ַר ִבּי ְשׁמֹה זַ לְ ָמן ב“ר ֱאלִ ֶ
ַה ַצּ ִדּיק ַה ָ
ֶשׁל ָמ ָרן ֶה ָ‘ח ֵפץ ַחיִּ ים‘ָ ,היָ ה עוֹנֶ ה ָ’א ֵמן‘ ִמ ֵידי בּ ֶֹקר לְ ִ‘ב ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר‘ ֶשׁל ַר ִבּים ִמ ִמּ ְת ַפּלְּ לֵ י ֵבּית
חוּרי יְ ִשׁ ָיבה.
ַהכְּ נֶ ֶסת ’זִ כְ רוֹן מ ֶֹשׁה‘ ִבּ ָ
וּמ ֻבגָּ ִרים .כַּ ֲא ֶשׁר לְ ֵעת זִ ְקנָ תוֹ לָ נוּ ְבּ ֵביתוֹ ַבּ ֵ
ירוּשׁלַ יִ ם – יְ לָ ִדים ְ
אוֹמר ִבּ ְפנֵ ֶיהם ֶאת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר כְּ ֵדי ֶשׁיַּ ֲענוּ ַא ֲח ָריו יַ ְח ָדּו ָא ֵמן.
עוֹררוּ ,וְ ָאז ָהיָ ה ֵ
ָהיָ ה ַמ ְמ ִתּין ֶשׁיִּ ְת ְ
)מ ֵעדוּת ְמק ָֹרבוֹ הגר“מ ְשׁ ֵטיינְ ָמן ְשׁלִ ָיט“א(
ֵ

ַאף כָּ אן יֵ שׁ ְל ָב ֵאר ֶשׁ ְתּלוּנָ ָתם ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל ָהיְ ָתה ַעל כָּ 
טוֹע ִמים בּוֹ כָּ ל ַמ ֲע ַדנֵּ י
גּוּפם נֶ ֱהנֶ ה ֵמ ַה ָמּןֶ ,שׁ ֲה ֵרי ָהיוּ ֲ
ֶשׁ ְבּעוֹד ָ
ָ
תוֹצ ָאה
נוֹת ָרה נִ ְשׁ ָמ ָתם ”יְ ֵב ָשׁה ֵאין כֹּל“ֶ ,שׁכֵּ ן כְּ ָ
עוֹלםְ ,
ֵמ ֲאכִ ַילת ַה ָמּן נֶ ְח ְסרוּ ִמ ֶמּנָּ ה ַרבּוֹת ִמ ִ‘בּ ְרכוֹת ַהנֶּ ֱהנִ ין‘.
ֶר ֶמז ִליסוֹד זֶ ה ָל ַמד ַר ִבּי מ ֶֹשׁה יַ ֲעקֹב ַאף ִמ ְלּשׁוֹן ַה ָפּסוּק
הוֹד ֲיע
ְ)דּ ָב ִרים ח ג(” :וַ יְ ַענְּ  וַ יַּ ְר ִע ֶבךָ וַ יַּ ֲאכִ ְלךָ ֶאת ַה ָמּןְ ...ל ַמ ַען ִ
מוֹצא ִפי
כִּ י א ַעל ַה ֶלּ ֶחם ְל ַבדּוֹ יִ ְחיֶ ה ָה ָא ָדם כִּ י ַעל כָּ ל ָ
ה‘ י ְִחיֶ ה ָה ָא ָדם“ַ .ה ִסּ ָבּה ְלכָ ֶ שׁ ֲאכִ ַילת ַה ָמּן ָהיְ ָתה ִענּוּי
טוֹע ִמים בּוֹ ֶאת כָּ ל סוּגֵ י ַה ַמּ ֲאכָ ִלים,
ְליִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,אף ֶשׁ ָהיוּ ֲ
מוֹצא ִפי ה‘“ – ַבּ ְבּ ָרכוֹת ַהנֶּ ֱא ָמרוֹת ַעל
ָהיְ ָתה” :כִּ י ַעל כָּ ל ָ
ַה ַמּ ֲאכָ ִלים” ,יִ ְחיֶ ה ָה ָא ָדם“.
ֵפּרוּשׁ ’יְ ֵדי מ ֶֹשׁה‘ ַל ִמּ ְד ָרשׁ ,דב“ר ז ד

ִמ ְפּנֵ י ָמה כָּ ַפל מ ֶֹשׁה ’נָ א‘ ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ?
”וַ יִּ ְצ ַעק מ ֶֹשׁה ֶאל ה‘ ֵלאמֹר ֵא-ל נָ א ְר ָפא נָ א ָלהּ“ )יב יג(
ִמ ְפּנֵ י ָמה כָּ ַפל מ ֶֹשׁה ”נָ א“ ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ?
אוּרים נֶ ֶא ְמרוּ ְלכָ :
כַּ ָמּה ֵבּ ִ
אַ .ה ַ‘תּ ְרגּוּם אוּנְ ְקלוֹס‘ ְמ ָב ֵאר ֶשׁ ַה‘נָּ א‘ ָה ִראשׁוֹן ַמ ְשׁ ָמעוּתוֹ
וּמ ָב ֵאר זֹאת ַר ִבּי
ְ’בּ ַב ָקּ ָשׁה‘ ,וְ ִאלּוּ ַה ֵשּׁנִ י ַמ ְשׁ ָמעוּתוֹ ַ’ע ָתּה‘ְ .
ְשׁמֹה ְקלוּגֶ רְ :בּ ַמ ֶסּכֶ ת ַשׁ ָבּת )קיט ב( ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים” :כָּ ל
פוּאה ְל ַמכָּ תוֹ“ .וְ יֵ שׁ ְל ָפ ֵרשׁ
ַה ְמּ ַבזֶּ ה ַתּ ְל ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ֵאין לוֹ ְר ָ
פוּאה ַל ַמּכָּ ה
תּוֹרה ַמ ְק ִדּים ה‘ ְר ָ
ֶאת כַּ וָּנָ ָתם ,כִּ י ַל ְמּכַ ְבּ ִדים ֶאת ַה ָ
תּוֹרה ֵאינוֹ זוֹכֶ ה ְלכָ .
לוֹמ ֵדי ַה ָ
)מגִ ָלּה יג א(ָ ,
אוּלם ַה ְמּ ַבזֶּ ה ֶאת ְ
ְ
פוּאה
ַאף ִמ ְריָ ם ,כֵּ יוָ ן ֶשׁ ִבּזְּ ָתה ַתּ ְל ִמיד ָחכָ ם א ִה ְק ִדּים ה‘ ְר ָ
הוֹסיף ְבּתוְֹ תּ ִפ ָלּתוֹ ַבּ ָקּ ָשׁה
ְל ַמכָּ ָתהּ ,וְ ָלכֵ ן ֻה ְצ ַרךְ מ ֶֹשׁה ְל ִ
פוּאה ְל ַמכָּ ָתהּ.
ְמיֻ ֶח ֶדתֶ ,שׁיִּ ְב ָרא ָלהּ ה‘ ַע ָתּה ְר ָ
בַ .ה ִחידָ“א כָּ ַתבָ :
”שׁ ַמ ְע ִתּי ִמ ֵשּׁם ַה ַקּ ְדמוֹנִ יםְ ,דּמ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ,
ֹאמר ְשׁ ֵתּי ְפּ ָע ִמים
ָמ ְסרוּ לוֹ זֶ ה ַהסּוֹד ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם; כְּ ֶשׁיִּ ְת ַפּ ֵלּל וְ י ַ
’נָ א‘ ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ – ְתּ ֻק ַבּל ְתּ ִפ ָלּתוֹ“.
גַ .בּ ָ‘פּנִ ים יָ פוֹת‘ ֵפּ ֵרשׁ זֹאת ַעל ִפּי ַמ ֲא ַמר ֲחכָ ִמים )ויק“ר י ה(:
לוֹמר כִּ י כְּ ֵדי ֶשׁ ִתּ ְת ַק ֵבּל ְתּ ִפ ָלּתוֹ
עוֹשׂה ֶמ ֱח ָצה“ .וְ יֵ שׁ ַ
”תּ ִפ ָלּה ָ
ְ
ִבּ ְשׁ ֵלמוּתִ ,ה ְת ַפּ ֵלּל ַפּ ֲע ַמיִ ם ’נָ א‘.
דוּע הוּא
קּוֹמ ְרנָ ה ֵפּ ֵרשׁ :כְּ ָלל יָ ַ
דָ .ה ַא ְדמוֹ“ר ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ַאיְ יזִ יק ִמ ַ
כִּ י ַה ְמּכַ וֵּן ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ַאף ַעל ַצ ַער ַה ְשּׁכִ ינָ ה ַה ִמּ ְצ ַט ֶע ֶרת ִעמּוֹ,
אוּלםְ ,ל ִפי ֶשׁ” :דּ ֵֹבר ְשׁ ָק ִרים
ְתּ ִפ ָלּתוֹ ִמ ְת ַק ֶבּ ֶלת ְבּיֶ ֶתר ְשׂ ֵאתָ .
)תּ ִה ִלּים קא ז(ַ ,אל לוֹ ָל ָא ָדם ַל ֲעשׂוֹת כָּ 
א יִ כּוֹן ְלנֶ גֶ ד ֵעינָ י“ ְ
כּוֹאב לוֹ
ישׁי ֵ
ִאם ֵאין ִפּיו וְ ִלבּוֹ ָשׁוִ ים .וּכְ מוֹ כֵ ןִ ,אם ַצ ֲערוֹ ָה ִא ִ
כּוֹאב לוֹ
יוֹתר – יְ ַב ֵקּשׁ ְתּ ִח ָלּה ַעל ַצ ֲערוֹ ,וְ ִאם ַצ ַער ַה ְשּׁכִ ינָ ה ֵ
ֵ
ֵ
יוֹתר – יַ ְק ִדּים ְל ַב ֵקּשׁ ַעל ַצ ַער ַה ְשּׁכִ ינָ ה .כְּ ִפי ֶשׁנָּ ַהג מ ֶֹשׁה
”א-ל נָ א“ ,וְ ַרק ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן
כְּ ֶשׁ ִה ְתיַ ֵחס ְתּ ִח ָלּה ְל ַצ ַער ַה ְשּׁכִ ינָ הֵ :
ְל ַצ ֲערוֹ”ְ :ר ָפא נָ א לָהּ“.
הַ .ה‘כְּ ָתב ֵ
חוֹלה יֵ שׁ ְל ַב ֵקּשׁ ֶשׁיִּ ְשׁ ַלח
סוֹפר‘ ִה ְס ִבּירְ :בּ ַב ָקּ ָשׁה ַעל ֶ
אוּלם ֵמ ִא ָיד א יִ ְצ ָט ֵר
פוּאה ְשׁ ֵל ָמה“ – ֶשׁגּוּפוֹ יֵ ָר ֵפאָ ,
לוֹ ה‘ ְ”ר ָ
כּוֹפ ִלים ְבּ ִב ְרכַּ ת
ְל ֵה ָענֵ שׁ ַתּ ַחת זֹאת ֶל ָע ִתיד ָלבֹאְ .וּלכָ ָ אנוּ ְ
הוֹשׁ ֵיענוּ – וְ נִ וּ ֵָשׁ ָעה“; ֶשׁנֵּ ָר ֵפא
ְ’ר ָפ ֵאנוּ‘ ְ”ר ָפ ֵאנוּ ה‘ – וְ נֵ ָר ֵפאִ ,
עוֹלם ַה ָבּאִ .משּׁוּם כָּ ַ אף מ ֶֹשׁה
עוֹלם ַהזֶּ ה וְ ֵהן ָבּ ָ
וְ נִ וּ ֵָשׁ ַעֵ ,הן ָבּ ָ
פוּא ָתהּ ֶשׁל ִמ ְריָ ם ֲאחוֹתוֹ.
כָּ ַפל ֶאת ְתּ ִפ ָלּתוֹ כַּ ֲא ֶשׁר ִבּ ֵקּשׁ ַעל ְר ָ
דוּמים‘ אוֹת כט; ָ’פּנִ ים יָ פוֹת‘ וַ יִּ ְק ָרא יג ו; ִ’א ְמ ֵרי ֶשׁ ֶפר‘;
’נַ ַחל ְק ִ
סוֹפר‘
ֵ’היכַ ל ַה ְבּ ָרכָ ה‘; ’כְּ ַתב ֵ

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ּ ְּפפנִיִיננִים וּבֵ או ִּרים ַעל ִ ּ’ב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ן‘

ִ ּב ְר ַּכת ַה ּ ָמזוֹ ן – ַ ּב ָ ּק ׁ ַשת ְ’ר ֵצה‘ )ד‘(
ַה ְמּ ַענֵּ ג ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת נִ צּוֹל ֵמ ֶח ְב ֵלי
ָמ ִשׁ ַיח
ְבּ ֶה ְמ ֵשַׁ בּ ָקּ ַשׁת ְ’ר ֵצה‘ ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים:
”שֹּׁלא ת ְֵהא ָצ ָרה וְ יָ גוֹן וַ ֲאנָ ָחה ְבּיוֹם
ֶ
מוֹס ִיפים ַבּ ָקּ ָשׁה:
ִ
וּמיָּ ד
נוּח ֵתנוּ“ִ ,
ְמ ָ
קינוּ ְבּנֶ ָח ַמת ִציּוֹן ִע ֶיר“
”וְ ַה ְר ֵאנוּ ה‘ ֱא ֵ
וְ כוּ‘ .וְ יֵ שׁ ְל ָה ִבין ֶאת ֵס ֶדר ַה ְדּ ָב ִרים.
נִ ָתּן ְל ָב ֵאר זֹאת ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי ָה ְר ַה“ק
ׁינוֹבה ַעל ָמה
ַר ִבּי יְ ֶחזְ ֵקאל ְשׁ ָרגָ א ִמ ִשּ ָ
עוֹלם ַה ָבּא‘:
אוֹמ ִרים ַבּזֶּ ֶמר ֵ’מ ֵעין ָ
ֶשׁ ְ
”כָּ ל ַה ִמּ ְת ַענְּ גִ ים ָבּהּ יִ זְ כּוּ ְלרוֹב ִשׂ ְמ ָחה,
דוּע
יח יֻ ָצּלוּ ִל ְרוָ ָחה “...כִּ י יָ ַ
ֵמ ֶח ְב ֵלי ָמ ִשׁ ַ
יח יִ ְת ַרבּוּ ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֶשׁ ִלּ ְפנֵ י ִבּ ַיאת ָמ ִשׁ ַ
ָצרוֹת וּגְ זֵ רוֹת ָקשׁוֹת ,וְ ֵהן ֵהם ֶ’ח ְב ֵלי
ָמ ִשׁ ַ
מוֹר ִאים:
יח‘ ֶשׁ ְבּגִ ינָ ם ִה ְת ַפּ ְלּלוּ ָה ֲא ָ
יח,
יח ִמינֵ יהּ“ – ֶשׁיָּ בֹא ַה ָמּ ִשׁ ַ
”יֵ ֵיתי וְ א ֵא ָ
)סנְ ֶה ְד ִרין
יהם ַ
ַא א יִ ְראוּ ְבּכָ ְ בּ ֵעינֵ ֶ
אוּלם ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ַשׁ ָבּת )קיח א(
ָ
צח ב(.
ְמב ָֹאר ֶשׁ ַה ְמּ ַענֵּ ג ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת ִבּ ְשׁלוֹשׁ
יח .וְ ַעל
עוּדוֹת ָיה נִ צּוֹל ֵמ ֶח ְב ֵלי ָמ ִשׁ ַ
ֶ
ְס
כָּ  כַּ וָּנַ ת ַבּ ַעל ַהזֶּ ֶמר ,כִּ י כָּ ל ַה ִמּ ְת ַענְּ גִ ים
יח.
ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת יִ נָּ ְצלוּ ֵמ ֶח ְב ֵלי ָמ ִשׁ ַ
ַאף כָּ אן יֵ שׁ ְל ָפ ֵרשׁ :כֵּ יוָ ן ֶשׁ ִה ְצ ַטוֵּינוּ
נוּח בּוֹ ְבּ ַא ֲה ָבה כְּ ִמ ְצוַ ת
”ל ְשׁבָּת בּוֹ וְ ָל ַ
ִ
ְרצוֹנֶ ִ ,“וּבכְ ַלל זֹאת ְל ַענֵּ ג ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת
ִבּ ְשׁלוֹשׁ ַה ְסּעוּדוֹתֲ ,ה ֵרי ְבּוַ ַדּאי נִ זְ כֶּ ה:
”שֹּׁלא ת ְֵהא ָצ ָרה וְ יָ גוֹן וַ ֲאנָ ָחה“ – ֶשֹּׁלא
ֶ
יחִ ,בּזְ כוּת ְשׁ ִב ָית ֵתנוּ
נִ ְסבֹּל ֵמ ֶח ְב ֵלי ָמ ִשׁ ַ
וּל ִפיכָ ֵ אין ָלנוּ
”בּיוֹם ְמ ָ
נוּח ֵתנוּ“ְ ,
ְ
וּל ַב ֵקּשׁ’ :וְ ַה ְר ֵאנוּ ה‘
ְמנִ ָיעה ִמ ְלּ ַה ְמ ִשׁיְ 
קינוּ ְבּנֶ ָח ַמת ִציּוֹן ִע ֶירֶ – “‘שׁנִּ זְ כֶּ ה
ֱא ֵ
ַל ֲחזוֹת ְבּ ֵעינֵ ינוּ ְבּבוֹא ַהגְּ ֻא ָלּה ,וְ א
יח ִמינֵ יהּ“
נִ ְצ ָט ֵרְ ל ַב ֵקּשׁ” :יֵ ֵיתי וְ א ֵא ָ

ַ’ה ָמּקוֹם יְ נַ ֵחם ֶא ְתכֶ ם‘
חוֹת ִמים ֶאת ַבּ ָקּ ַשׁת ְר ֵצה ְבּ ֶשׁ ַבח
ָאנוּ ְ
כָּ פוּל” :כִּ י ַא ָתּה הוּא ַבּ ַעל ַהיְשׁוּעוֹת
ַוּב ַעל ַהנֶּ ָחמוֹת“ַ .ה ַטּ ַעם ֶשׁ ָאנוּ ְמכַ נִּ ים
ֶאת ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַ’בּ ַעל ַהנֶּ ָחמוֹת‘,
הוּא ִמשּׁוּם ֶשׁ ְבּשׁוֹנֶ ה ִמנֶּ ָח ַמת ָבּ ָשׂר וָ ָדם
ֶשׁ ֵאינָ הּ יְ ָ
כוֹלה ַל ֲהפֶֹ את ָה ַרע ֶשׁ ָע ָליו
ֵר ֵעהוּ ִמ ְת ַא ֵבּל ְלטוֹב ֶשׁיֵּ שׁ ִל ְשׂמ ַֹח בּוֹ,
נֶ ָח ָמתוֹ ֶשׁל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶל ָע ִתיד
ָלבֹאַ ,תּ ְב ִהיר ָלנוּ כִּ י ַאף ַה ַצּ ַער ֶשׁכְּ ָבר
בוּרנוּ.
טוֹבה ַבּ ֲע ֵ
ָע ַבר ָע ֵלינוּ ָהיָ ה ֶבּ ֱא ֶמת ָ
יוֹתנוּ נְ תוּנִ ים ַתּ ַחת
וְ ַאף ֶשׁכַּ יּוֹםִ ,בּ ְה ֵ
ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת ַה ֶטּ ַבעֵ ,אינֶ נּוּ ְמ ֻסגָּ ִלים ִל ְראוֹת
זֹאת ְבּ ֵעינֵ ינוֲּ ,הא כְּ ָבר ֻה ְב ַט ְחנוּ
ְפּ ָע ִמים ַרבּוֹת כִּ י ֶל ָע ִתיד ָלבֹא יְ גַ ֶלּה
ה‘ ְל ֵעין כֹּל כֵּ ַיצד כָּ ל ָה ָרעוֹת ֶשׁ ָע ְברוּ
טוֹבה ,וְ ָאז ִתּ ְהיֶ ה זוֹ
ָע ֵלינוּ ָהיוּ ֶבּ ֱא ֶמת ְל ָ
נֶ ָח ָמה ֲא ִמ ִתּית .זֶ הוּ ַה ֶה ְס ֵבּר ְל ַב ָקּ ָשׁ ֵתנוּ:
”בּנֶ ָח ַמת
”וְ ַה ְר ֵאנוּ ה‘“ – ֶל ָע ִתיד ָלבֹאְ ,
ִציּוֹן“ ָה ֲא ִמ ִתּית כְּ ֶשׁנִּ ְר ֶאה ְבּ ֵעינֵ ינוּ כֵּ ַיצד
בוּרנוּ,
טוֹבה ַבּ ֲע ֵ
כָּ ל ַה ָצּרוֹת ָהיוּ ְבּ ֶע ֶצם ָ
)’שׂ ַפת
”כִּ י ַא ָתּה הוּאַ ...בּ ַעל ַהנֶּ ָחמוֹת“ ְ
ֱא ֶמת‘ וַ יֵּ ֵצא תרנ“חְ ,וּר ֵאה הגש“פ ֵ’בּ ַר מ ֶֹשׁה‘(.

וּמ ְת ַק ֵבּל
בּ‘ענְ ֵבי ָא ֵמן‘ ָדּ ָבר נָ ֶאה ִ
ִ’ענְ ֵבי ָא ֵמן‘‘ ְבּ ִ‘ענְ
ַה ִסּפּוּר ַה ְמּיֻ ָחד וְ ַה ְמּ ַרגֵּ שׁ ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ נִ ְשׁ ַמע ִמ ִפּי
ַבּ ֲע ַלת ַה ַמּ ֲע ֶשׂהַ ,בּכִּ נּוּס ַהגָּ דוֹל ֶשׁנֶּ ֱע ַרִ בּ ְבנֵ י ְבּ ַרק
ְל ַרכָּ זוֹת ֵמיזָ ם ַ’שׁ ַחר ֲא ַב ֶקּ ְשִׁ ‘ל ְבנוֹת ַה ֶסּ ִמינָ ִרים
ְבּח ֶֹדשׁ ֲא ָדר ָה ַא ֲחרוֹן.
ְמ ַס ֶפּ ֶרת ַה ִסּפּוּר ְמ ַשׁ ֶמּ ֶשׁת כְּ ַרכֶּ זֶ ת ֶח ְב ָר ִתית
לוֹמדוֹת ֲע ָשׂרוֹת ַרבּוֹת
ְבּכַ ָמּה ִתּיכוֹנִ ים ֶשׁ ָבּ ֶהם ְ
ֶשׁל ָבּנוֹת ָהעוֹשׂוֹת ֶאת ַצ ֲע ֵד ֶיהן ָה ִראשׁוֹנִ ים
תּוֹרהְ .ל ִמ ְסגְּ רוֹת ֵאלּוּ כְּ ָבר יָ ָצא ֵשׁם
עוֹל ָמהּ ֶשׁל ָ
ְבּ ָ
ָדּ ָבר ִבּ ְה ָ
דּוּלן
יוֹתן ֲח ָמ ָמה ְמיֻ ֶח ֶדת ַה ְמּ ַסיַּ ַעת ְלגִ ָ
רוּחנִ י ֶשׁל ָבּנוֹת יְ ָקרוֹת ֵאלּוְּ ,בּ ַד ְרכָּ ן ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵלּב
ָה ָ
וּל ָה ִקים ָבּ ִתּים נֶ ֱא ָמנִ ים ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל.
ְבּ ַחיֵּ י ַה ָ
תּוֹרה ְ
וְ כָ ְ מ ַס ֶפּ ֶרת ָה ַרכֶּ זֶ ת:
קּוֹד ֶמת,
מּוּדים ַה ֶ
ָהיָ ה זֶ ה ִל ְק ַראת ִסיּוּם ְשׁנַ ת ַה ִלּ ִ
ַתּ ְשׁ ָע“ח .כַּ ָמּה ֵמ ַה ַתּ ְל ִמידוֹת ֶשׁ ָע ְמדוּ ְל ַסיֵּ ם ֶאת
מּוּדים
ְשׁנַ ת ַהיּ“ב ַבּ ִתּיכוֹןְ ,בּ ַד ְרכָּ ן ְל ֶה ְמ ֵשִׁ ל ִ
בוֹהיםִ ,בּ ְקּשׁוּ ִמ ֶמּנִּ י כִּ י ִל ְק ַראת
ַבּ ֶסּ ִמינָ ִרים ַהגְּ ִ
ֲע ִליָּ ָתן ְל ֶס ִמינָ ִרים נַ ֲערַֹ שׁ ָבּת ְמיֻ ֶח ֶדת ֶשׁ ֻתּ ְק ַדּשׁ
וּל ִחזּוּק ִלכְ ַלל ְבּנוֹת ֶר ֶשׁת ַה ִתּיכוֹנִ ים,
ְלגִ בּוּשׁ ְ
ְבּ ֶט ֶרם ִתּ ְת ַפּזֵּ ְרנָ ה כָּ ל ַא ַחת ַל ָמּקוֹם ֶשׁבּוֹ ָבּ ֲח ָרה
ְל ַה ְמ ִשׁיֶ את ַדּ ְרכָּ הּ.
ָהיָ ה זֶ ה ַר ְעיוֹן ְמ ֻציָּ ן ֶשׁכְּ ָבר ָח ַשׁ ְבנוּ ָע ָליו ִמזֶּ ה זְ ַמן
ַרב ,וְ ַע ָתּה כְּ ֶשׁ ַה ַבּ ָקּ ָשׁה ִהגִּ ָיעה ִמ ַצּד ַה ָבּנוֹת ,סוֹף
סוֹף ִהגִּ ָיעה זְ ַמנּוֹ ִל ְקרֹם עוֹר וְ גִ ִידיםִ .ה ְתכַּ נַּ ְסנוּ
וּמ ַחנְּ כוֹת ,וְ יָ ַשׁ ְבנוּ ְלגַ ֵבּשׁ
ֵאפוֹא יַ ְח ָדּוֶ ,צוֶ ת ַרכָּ זוֹת ְ
תּוּפק ִמ ֶמּנָּ ה ִתּ ְהיֶ ה
תּוֹע ֶלת ֶשׁ ַ
ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת ,כְּ ֵדי ֶשׁ ַה ֶ
טוֹבת ַה ְצ ָל ָח ָתן ֶשׁל ַה ָבּנוֹתֶ ,שׁ ְבּ ֶמ ֶשׁ
ְמ ַר ִבּית ְל ַ
קוּתן נִ ְק ַשׁ ְרנוּ ְלכָ ל ַא ַחת ֵמ ֶהן ְבּא ֶֹפן
ְשׁנוֹת ִה ְת ַחזְּ ָ
ישׁיַ .ע ָתּה ,כְּ ֶשׁ ֵהן ַמ ְמ ִשׁיכוֹת ְל ַד ְרכָּ ן ,תּוּכַ ְלנָ ה
ִא ִ
וּוֹתן
ָל ַק ַחת ִמ ַשּׁ ָבּת זוֹ ֵצ ָידה ַל ֶדּ ֶרֶ שׁתּוּכַ ל ְל ַל ָ
ְבּ ַמ ָסּ ָען ַה ְמּיֻ ָחד.
כּוֹלל ְפּ ָר ִטים ַר ִבּים ַה ַמּ ְצ ִריכִ ים
ִא ְרגּוּן ַשׁ ָבּת כָּ זוֹ ֵ
ֵתּאוּם ַרבֵ ,ה ֵחל ִמ ְבּ ִח ַירת ַה ָמּקוֹםֶ ,ה ְמ ֵשְׁ בּ ִא ְרגוּן
לוּח ַהזְּ ַמנִּ ים
ַה ְפּ ָר ִטים ַהלּוֹגִ ְיס ִטיִּ ים וְ כָ ֶלה ְבּ ִמלּוּי ַ
ְבּ ָתכְ נִ יּוֹת ְמ ַר ְתּקוֹת וַ ֲע ִשׂירוֹת ְבּתֹכֶ ן.
כַּ נָּ הוּג ְבּ ַשׁ ָבּתוֹת ֶשׁכָּ ֵאלּוֻּ ,הזְ ַמן ְל ַלוּוֹת ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת
חוֹקים,
עוֹסק ְבּ ֵקרוּב ְר ִ
וּמ ְר ֶצה ָחשׁוּב ָה ֵ
ַרב ַ
ֵוּבין ַתּ ְפ ִק ָידיו ְמ ַשׁ ֵמּשׁ ַאף כְּ ַמגִּ יד ִשׁעוּר ְבּ ַא ַחת
נּוֹדעוֹת .זֹאת כְּ ֵדי ֶשׁיְּ ַמ ֵלּא
ישׁיבוֹת ַה ֵ‘קּרוּב‘ ַה ָ
ִמ ִ
רוּחנִ י וִ ינַ ֵהל ִעם ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ֶאת
ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת ְבּתֹכֶ ן ָ
ְסעוּדוֹת ַה ַשּׁ ָבּת.
וְ כָ אן ְבּ ֶע ֶצם ַמ ְת ִחיל ַה ִסּפּוּר:
ידוֹתינוּ
אוֹתהּ ַשׁ ָבּתַ ,א ַחת ִמ ַתּ ְל ִמ ֵ
זְ ַמן ַרב ִל ְפנֵ י ָ
ַהוּ ִָתיקוֹתַ ,בּת יְ ָק ָרה ֶשׁ ָע ְשׂ ָתה כִּ ְב ַרת ֶדּ ֶר
תּוֹרהִ ,ק ְבּ ָלה ַעל
עוּתית ְבּ ַד ְרכָּ הּ ְל ַחיֵּ י ָ
ַמ ְשׁ ָמ ִ
רוֹת ָיה ְבּ ִמ ְצוַ ת
וּל ַחזֵּ ק ֶאת ַח ְב ֶ
ַע ְצ ָמהּ ְל ִה ְת ַחזֵּ ק ְ
ֲענִ יַּ ת ָא ֵמןְ ,בּ ִמ ְסגֶּ ֶרת ֵמיזָ ם ַ’שׁ ַחר ֲא ַב ֶקּ ְשֶׁ ‘שׁל
ְ’בּנֵ י ֱאמוּנִ ים‘.
אוֹתהּ ַתּ ְל ִמ ָידה ִבּ ְצ ָּעה ֶאת ַתּ ְפ ִק ָידהּ ִבּ ְמ ִסירוּת
ָ
ֻמ ְפ ָל ָאה; ֵמ ָאז ָל ְק ָחה ַעל ַע ְצ ָמהּ ֶאת ִרכּוּז
ַה ֵמּיזָ ם ַבּ ִתּיכוֹן ֶשׁבּוֹ ָל ְמ ָדה ,א ָח ְד ָלה ִמ ְלּ ַחזֵּ ק
רוֹת ָיה ְבּ ִמ ְצוַ ת ֲענִ יַּ ת ָ’א ֵמן‘ ,וְ ַאף ָר ֲא ָתה
ֶאת ַח ְב ֶ
ילוּתהַּ .אף ְבּ ַשׁ ַבּת ַהגִּ בּוּשׁ
ַה ְצ ָל ָחה ְמב ֶֹרכֶ ת ִבּ ְפ ִע ָ
סוּקה ְבּ ַמ ֲה ַלַ ה ְתּ ִפלּוֹת
ָהיְ ָתה ַתּ ְל ִמ ָידה זוֹ ֲע ָ
נּוֹשׂא ֶשׁ ָהיָ ה כֹּה ָקרוֹב ְל ִל ָבּהּ; ִהיא
וְ ַה ְסּעוּדוֹת ַבּ ֵ
כוֹת ֶיהן ,וְ ַאף
ָע ְב ָרה ֵבּין ַה ָבּנוֹת כְּ ֵדי ְל ַה ְק ִשׁיב ְל ִב ְר ֵ
רוֹת ָיה ַל ֲענוֹת ֲא ֵמנִ ים
ִהזְ כִּ ָירה שׁוּב וָ שׁוּב ְל ַח ְב ֶ
לוֹמר ֶאת ַה ְבּ ָרכוֹת ְבּקוֹל.
וְ ַ
ימפּוֹזְ יוֹנִ ים ֶשׁנֶּ ֶע ְרכוּ ַבּ ְסּ ֻעדּוֹת
ַאף ְבּ ַמ ֲה ַלַ ה ִסּ ְ
וּמ ֶטּ ַבע ַה ְדּ ָב ִרים ָע ְסקוּ ַרבּוֹת ִבּ ְשׁ ֵאלוֹת
ִעם ָה ַרבִ ,
לוֹת ָיה ֶשׁל ַתּ ְל ִמ ָידה זוֹ
ִה ְלכָ ִתיּוֹת ,נָ ַסבּוּ כָּ ל ְשׁ ֵא ֶ
כוֹת ָיה.
ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן וְ ַעל ִה ְל ֶ
אוֹתהּ ַבּת
ְבּב ֶֹקר יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ֻה ְפ ַתּ ְענוּ ְלגַ לּוֹת כִּ י ָ

חוּדית ִמ ֶשּׁ ָלּהּ; ַה ְשׁכֵּ ם
ֵהכִ ינָ ה ִמיָ ּזְ ָמ ָתהּ ָ’תּכְ נִ ית‘ יִ ִ
ַבּבּ ֶֹקר ִהיא כְּ ָבר ָהיְ ָתה מוּכָ נָ ה כְּ ֶשׁ ְלּ ִצ ָדּהּ ַשׂ ִקּיּוֹת
שׁוֹקוֹל ִדים
ָ
גְּ דוּשׁוֹת ְבּ ִמינֵ י ְמ ִת ָיקהֲ ,ח ִט ִיפים,
וְ כוּ‘ַ .ה ִסּדּוּר נָ תוּן ָהיָ ה ְבּיָ ֶד ָיה ,וְ ִהיא ִהזְ ִמינָ ה ֶאת
לוֹמר ְבּ ָאזְ נֶ ָיה ֶאת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר,
כָּ ל ַה ָבּנוֹת ַ
כְּ ֶשׁכָּ ל ַבּת ֶשׁ ָא ְמ ָרה ֶאת ַה ְבּ ָרכוֹת אוֹ ִה ְק ִשׁ ָיבה
רוֹת ָיה ,זָ כְ ָתה
וְ ָענְ ָתה ָא ֵמן ַא ַחר ִבּ ְרכוֹת ַח ְב ֶ
ְבּ ַמ ְמ ָתּק נֶ ְח ָמד.
ַה ַשּׁ ָבּת ַה ְמּיֻ ֶח ֶדת ִה ְס ַתּיְּ ָמה ְבּ ִסיַּ ְע ָתּא ִד ְשׁ ַמיָּ א
ְבּ ַה ְצ ָל ָחה ְמיֻ ֶח ֶדת ,כַּ ֲא ֶשׁר ָה ָ‘א ֵמן‘ ָהיְ ָתה ֵח ֶלק
אוֹתהּ ַתּ ְל ִמ ָידה
ִבּ ְל ִתּי נִ ְפ ָרד ֵמ ֲהוָ יָ ָתהִּ ,בּזְ כוּת ָ
יְ ָק ָרה.
ָה ַרב ֶשׁ ִלּוָּה ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת כְּ ָבר ָע ַמד ָל ֵצאת ְל ֵביתוֹ,
כְּ ֶשׁ ְלּ ֶפ ַתע הוּא נִ גַּ שׁ ֵא ֵלינוּ ִוּב ֵקּשׁ ְל ָב ֵרר ְפּ ָר ִטים
אוֹתהּ ַתּ ְל ִמ ָידהִ .מ ְס ַתּ ֵבּר כִּ י ְבּ ַמ ֲה ַלַ ה ַשּׁ ָבּת
ַעל ָ
עוֹשׂה
ָ
ָה ַרב ָשׂם ֵלב ָל ֵ‘ע ֶסק‘ ַה ְמּיֻ ָחד ֶשׁ ִהיא
נוֹלד ְבּ ִלבּוֹ ַר ְעיוֹן ְל ִשׁדּוּךְ
וּמתּוֹ כָּ ַ 
ִמ ִמּ ְצוָ ה זוִֹ ,
בוּרהָּ ,בּחוּר ִמיְּ ִשׁ ָיבתוֹ.
הוֹלם ַבּ ֲע ָ
ֵ
ַה ְמּ ַחנֶּ כֶ ת נָ ְתנָ ה ֶאת ַה ְפּ ָר ִטים ְבּ ֵח ֶפץ ֵלב ,וְ ַאף
הוֹס ָיפה וְ ִס ְפּ ָרה ָל ַרב כִּ י ַבּת זוֹ ָבּ ָאה ִמ ַבּיִ ת ַח ָלּשׁ
ִ
מוֹחץ
ֵ
ְמאֹד ְבּיַ ֲהדוּתוֹֻ .ע ְב ָדּה ֶשׁ ָע ְמ ָדה ְבּנִ גּוּד
וּמ ְצווֹת,
תּוֹרה ִ
ָ
קוּתהּ ָה ַר ָבּה ְבּ ִקיּוּם
ְל ִה ְת ַחזְּ ָ
עוֹלה ַל ֶסּ ִמינָ ר ,א תּוּכַ ל
וּל ִפיכָ ַ ,ע ָתּה כְּ ֶשׁ ִהיא ָ
ְ
ָלשׁוּב ְל ֵב ָיתהּ וְ יִ ְהיֶ ה ָע ֶל ָיה ָלגוּר ִבּ ְפנִ ִ
ימיָּ הַ ,ר ְעיוֹן
בוּרהִּ ,מכַּ ָמּה וְ כַ ָמּה ְבּ ִחינוֹת .כָּ 
א ֻמ ְצ ָלח ַבּ ֲע ָ
יח ,יִ ְהיֶ ה ַה ָדּ ָבר ַמ ָמּשׁ
ֶשׁ ִאם יִ ְר ֶצה ה‘ וְ ַה ִשּׁדּוּךְ יַ ְצ ִל ַ
ְבּגֶ ֶדר ַ’ה ָצּ ָלה‘ ִבּ ְשׁ ִב ָילהּ.
וּל ַא ַחר
ָה ַרב ָל ַקח ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ִל ְתש ַ
ֹוּמת ִלבּוֹ ְ
ֶשׁ ָר ַשׁם ֶאת ַה ְפּ ָר ִטים נָ ַסע ְל ֵביתוַֹ .אף ָאנוְּ ,ל ַא ַחר
וּל ַלוּוֹת ֶאת ַה ָבּנוֹת,
ֶשׁ ִסּיַ ְּמנוּ ְל ַא ְרגֵּ ן ֶאת ַה ִצּיּוּד ְ
נָ ַס ְענוּ ְל ֵב ֵיתנוּ ,וְ ִענְ יַ ן ַה ִשּׁדּוּךְ כֻּ לּוֹ נִ ְשׁכַּ ח ִמ ִלּ ֵבּנוּ.
בוּעיִ ם ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ִצ ְל ֵצל ַה ֶטּ ֶלפוֹן ְבּ ֵב ָיתהּ
כִּ ְשׁ ַ
ֶשׁל ַה ְמּ ַחנֶּ כֶ תֵ .מ ֵע ֶבר ַל ַקּו נִ ְשׁ ַמע קוֹלוֹ ֶשׁל אוֹתוֹ
ַרב ָדּגוּלִ .מ ְס ַתּ ֵבּר כִּ י ָה ַרב ֵבּ ֵרר ֵה ֵיטב ַעל ַה ַבּת
וּל ַד ְעתּוֹ
ִ
וּמ ְשׁ ַפּ ְח ָתּהּ .הוּא ִדּ ֵבּר ַאף ִעם ַתּ ְל ִמידוְֹ ,
נִ ָתּן ְל ִה ְת ַק ֵדּם ִעם ַה ִשּׁדּוּךְ...
נוֹס ִפים ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן כְּ ָבר נִ ְסגַּ ר ַה ִשּׁדּוּךְ
בוּעיִ ם ָ
ְשׁ ַ
ֵבּין ַה ַתּ ְל ִמיד ֶה ָחשׁוּב ֶשׁל ָה ַרב ַל ַבּת ַה ְמּיֻ ֶח ֶדת
יּוּתהּ
ישׁ ָ
ַהזּוֲֹ ,א ֶשׁר כָּ ָאמוּר ָה ַרב ִה ְת ַר ֵשּׁם ֵמ ִא ִ
ַה ְמּיֻ ֶח ֶדת ִבּזְ כוּת ַה ְק ָפּ ָד ָתהּ ַהיְּ ֵת ָרה ַעל ִמ ְצוַ ת
ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן.
רוּסין ,כְּ ֶשׁ ַה ַבּת
ָהיִ ינוּ נִ ְרגָּ שׁוֹת ְל ַא ַחר ְמ ִס ַבּת ָה ֵא ִ
ָא ְמ ָרה ַל ֲח ָתנָ הּ כִּ י ַבּ ַבּיִ ת ֶה ָח ָדשׁ ֶשׁ ֵהם יָ ִקימוֵּ ,אין
כָּ ל ָס ֵפק ֶשׁ ִמּ ְצוַ ת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ִתּ ְהיֶ ה ֵח ֶלק ֶמ ְרכָּ זִ י
ִמ ֶמּנּוּ ְלא ֶֹר יָ ִמיםֶ ,שׁכֵּ ן ָה ָ‘א ֵמן‘ ָהיְ ָתה ַהיְּ סוֹד
ֶשׁ ָע ָליו ֵה ֵחל הוּא ְל ִה ָבּנוֹת...
א יָ כ ְֹלנוּ ֶשֹּׁלא ִל ְמחוֹת ִדּ ְמ ָעה ,כְּ ֶשׁ ָשּׁ ַמ ְענוּ
ֶאת ְדּ ָב ָריו ֶשׁל ֶה ָח ָתן ַהנִּ ְרגָּ שֲׁ ,א ֶשׁר ֵה ִשׁיב
”בּוַ ַדּאי ֶשׁכָּ  יִ ְהיֶ ה!
ְבּ ִה ְת ַרגְּ שׁוּת ְוּב ִה ְשׁ ָתּאוּתְ :
לוֹמדֲ ,אנִ י הוּא ַהנָּ ִציג
ֲהא ַבּיְּ ִשׁ ָיבה ֶשׁ ָבּהּ ֲאנִ י ֵ
פּוֹעל ַרבּוֹת ְל ִחזּוּק
ֶשׁל ְ’בּנֵ י ֱאמוּנִ ים‘ .גַּ ם ֲאנִ י ֵ
ֲח ֵב ַרי ַבּ ֲענִ יַּ ת ָ’א ֵמן‘ ַוּב ֲא ִמ ַירת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר
רוּתא“.
ְבּ ַח ְב ָ
ִמ ְס ַתּ ֵבּר כִּ י כְּ ֶשׁ ִה ְב ִחין ָה ַרב כִּ י ַבּת זוֹ ַמ ְק ִפּ ָידה
יוֹתר ַעל ִמ ְצוַ ת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ,נִ זְ כַּ ר ִמיָּ ד ְבּ ַת ְל ִמידוֹ
ְבּ ֵ
וּמשּׁוּם כָּ 
ֶשׁ ַאף הוּא ַמ ְק ִפּיד ְמאֹד ַעל ִמ ְצוָ ה זוִֹ ,
ֶה ֱע ָלה ֶאת ָה ַר ְעיוֹן ְל ַשׁ ֵדֵּ בּינֵ ֶיהםַ .ר ְעיוֹן ֶשׁ ָאכֵ ן
יח ,וְ כָ ָ קם לוֹ ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּיִ ת נִ ְפ ָלא ֶשׁכֻּ לּוֹ
ִה ְצ ִל ַ
ֻמ ְשׁ ָתּת ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן.

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

ַבּיִ ת ֶשׁל ְ’בּנֵ י ֱאמוּנִ ים‘.

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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נוֹסף
עוֹד יֵ שׁ ְל ָב ֵאר כִּ י ִח ָסּרוֹן גָּ דוֹל ָ
חוּמיו ֶשׁל ָבּ ָשׂר וָ ָדם; יָ כוֹל
יֵ שׁ ְבּ ַתנְ ָ
חוּמים
הוּא ְל ַה ְר ִעיף ִמלּוֹת ִעידוּד וְ ַתנְ ִ
אוּלם ֵמ ִא ָיד
ַעל ֲח ֵברוֹ ַה ָשּׁרוּי ְבּ ֵא ֶבלָ ,
ֵאין ְבּכֹחוֹ ְל ִ
הוֹשׁ ַיע ֶאת ַה ִמּ ְת ַא ֵבּל ִמיָּ גוֹן
קינוֵּ ,אינוֹ ַרק ַ’בּ ַעל
ִ)’דּ ְב ֵרי יְ ֶחזְ ֵקאל‘ ַמ ַא ְמ ֵרי ַשׁ ָבּת; הגש“פ ְ’שׁ ֵא ִרית ְל ִשׂ ְמ ָחהַ .א ה‘ ֱא ֵ
ְמנַ ֵחם‘; הגש“פ ’קוֹל יְ ָ
]לר“י ֶסגַ“ל ַדּ ְ
הוּדה‘ ְ
ייטשׁ[ ַהנֶּ ָחמוֹת‘ֶ ,א ָלּא ַאף ַ’בּ ַעל ַהיְּ שׁוּעוֹת‘,
ַבּ ַהגָּ ָה“ה ִמ ֶבּן ַה ְמּ ַח ֵבּר(.
כוֹלים ָאנוּ ְל ַב ֵקּשׁ ִמ ֶמּנּוּ,
ַעל כֵּ ן ָאנוּ יְ ִ
ֶשׁ ִמּ ְלּ ַבד ֶשׁיַּ ְר ֵאנוּ ְ’בּנֶ ָח ַמת ִציּוֹן ִע ֶיר,‘
רוּשׁ ַליִ ם ֶ
ַה ִמּ ְת ַא ֵבּל ַעל יְ ָ
רוּשׁ ַליִ ם ִעיר ָק ְד ֶשׁךָ‘
רוֹאה יַ ְר ֵאנוּ ַאף ְ’בּ ִבנְ יַ ן יְ ָ
ְבּ ִשׂ ְמ ָח ָתהּ
ֶשׁ ְבּכָ  נָ שׁוּב ִל ְשׂמ ַֹח כְּ ַב ְתּ ִח ָלּה וְ נִ וּ ַָשׁע
עוֹלם )הגש“פ ְ’בּנֵ י יְ ָ
שׁוּעת ָ
ַבּ ַעל ַה ִ‘תּ ְפ ֶא ֶרת ְשׁמֹה‘ ֵבּ ֵאר ,כִּ י ִבּ ְת ַ
הוּדה‘(.
ִהנֵּ ה ַה ַטּ ַעם ֶשׁ ְבּ ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ֵאין ָאנוּ
יח ַר ִבּי ֵא ִליָּ הוּ
רוּשׁ ַליִ ם ,הוּא ִמשּׁוּם ָדּ ָבר נִ ְפ ָלא כָּ ַתב ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
ִמ ְת ַא ְבּ ִלים ַעל יְ ָ
חוּלנוּ ְל ִבנְ יַ ן ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ֱא ִל ֶיעזֶ ר ֶדּ ְס ֶלר:
ֶשׁ ִע ַקּר ְרצוֹנֵ נוּ ְבּיִ ֵ
ֵאינוֹ ַעל ָ
טוֹב ֵתנוּ ַהגַּ ְשׁ ִמית ,כִּ י ִאם ַעל ְבּ ֶד ֶרַ ה ֶטּ ַבע ֵאין ָה ָא ָדם יָ כוֹל ְל ִה ְתנַ ֵחם
כָּ ֶ שׁ ָתּשׁוּב ַה ְשּׁכִ ינָ ה ִל ְשׁרוֹת ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל
לוֹמר ְל ָפנָ יו ִדּ ְב ֵרי
כְּ ָלל ,וְ ַאף ִאם יַ ְרבּוּ ַ
כְּ ֵמ ָאז .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁ ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַאף ְל ַא ַחר
חוּמים ִמבּ ֶֹקר ַעד ֶע ֶרבָ .
שׁוֹרה ַה ְשּׁכִ ינָ ה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל כְּ מוֹ ַתּנְ ִ
אוּלם ַמ ָתּנָ ה
ַה ֻח ְר ָבּן ָ
שׁוֹרה ַבּ ִמּ ְק ָדּשְׁ ,ל ִפיכָ ֵ אין ְמיֻ ֶח ֶדת נִ ְתּנָ ה ָלנוּ ִמ ֶמּנּוּ יִ ְת ָבּ ַרֶ ,שׁהוּא
ָ
ֶשׁ ָהיְ ָתה
וּמנַ ֵחם ֶאת ָה ֲא ֵב ִלים,
ֵ
ָאנוּ ְצ ִריכִ ים ְל ִה ְת ַא ֵבּל בּוֹ ַעל ַה ֻח ְר ָבּןְ .בּ ַע ְצמוֹ
הוֹלְ 
וּמ ַר ֵפּא
ֶ
יח וְ הוּא
עוֹשׂה נֵ ס ְלכָ ל ָא ֵבל ְ
”וּב ְרצוֹנְ ָ הנִ ַ
ימיםִ :
ְל ִפיכָ ָ אנוּ ַמ ְק ִדּ ִ
ָלנוּ ה‘ ֱא ֵ
חוּמים
קינוּ ֶשֹּׁלא ְת ֵהא ָצ ָרה וְ יָ גוֹן אוֹתוֹ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ִדּ ְב ֵרי ַה ַתּנְ ִ
נוּח ֵתנוּ“ ,כְּ ַ
וַ ֲאנָ ָחה ְבּיוֹם ְמ ָ
לוֹמרַ :ה ִסּ ָבּה ֶשׁ ַמּ ְר ִע ִיפים ָע ָליו ֲח ֵב ָריוָ .לכֵ ן ָאנוּ
נוּח ֵתנוּ,
ֶשׁ ֵאינֶ נּוּ ִמ ְת ַא ְבּ ִלים ְבּיוֹם ְמ ָ
”ה ָמּקוֹם יְ נַ ֵחם
ישׁים ְבּנֻ ַסּח ַהנִּ חוּםַ :
ַמ ְדגִּ ִ
הוּא ֵמ ֲח ַמת ְרצוֹנְ  יִ ְת ָבּ ַרֶ ,שׁ ִה ְשׁ ֵר ָית
וּל ִפיכָ ַ אף ִדּ ְק ְדּקוּ ֲחכָ ִמים
ֶאת ְשׁכִ ינָ ְתְ בּיִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ֶא ְתכֶ ם“ְ .
כְּ ִבזְ ַמן ַה ִמּ ְק ָדּשׁ .וְ ַא ְד ַר ָבּהַ ,דּוְ ָקא וְ ָא ְמרוּ ְ)פּ ָס ִחים נד ב( כִּ י גְּ זֵ ָרה ִהיא ֵמ ֵאת
ִמתּוֶֹ שׁ ַח ְשׁנוּ ְבּ ַשׁ ָבּת ֶאת ַה ְשׁ ָר ַאת ה‘ ֶשׁ ַה ֵמּת יִ ְשׁ ַתּכַּ ח ֵמ ַה ֵלּבֶ ,שׁ ְבּא
ַה ְשּׁכִ ינָ ה ֶשׁ ָהיְ ָתה ק ֶֹדם ַה ֻח ְר ָבּן ְבּכָ ל גְּ זֵ ָרה זוֹ א ָהיָ ה הוּא ִמ ְשׁ ַתּכֵּ ַחָ .לכֵ ן
יְ מוֹת ַה ָשּׁ ַ
בוּעְ ,מ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ ַע ָתּהָ :אנוּ ְמ ַשׁ ְבּ ִחים’ :כִּ י ַא ָתּה הוּאַ ...בּ ַעל
”וְ ַה ְר ֵאנוְּ ...בּנֶ ָח ַמת ִציּוֹןְ ...וּב ִבנְ יַ ן
עוֹלם ֵאינָ ן
רוּשׁ ַליִ ם“ ,וְ ָאז ִתּ ְשׁ ֶרה ַה ְשּׁכִ ינָ ה ְבּתוֹכֵ נוּ ַהנֶּ ָחמוֹת‘ֶ ,שׁכָּ ל ַהנֶּ ָחמוֹת ֶשׁ ָבּ ָ
יְ ָ
)’מכְ ָתּב
)’תּ ְפ ֶא ֶרת ְשׁמֹה‘ יְ כוֹלוֹת ְלנַ ֵחם ֶא ָלּא ִמכֹּחַ גְּ זֵ ָר ְתִ 
ַאף ְבּכָ ל יְ מוֹת ַה ָשּׁ ַ
בוּע ִ
ֵמ ֵא ִליָּ הוּ‘ ח“ד עמ‘ (342
נָ שֹׂא ,ע“פ הגש“פ ְ’בּנֵ י יְ ָ
הוּדה‘(.

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

