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

ְתּ ִפ ַלּת ַה ַצּ ִדּיק ְמגִ נָּ ה ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל
אל
”וַ יְ ַד ֵבּר ה‘ ֶאל מ ֶֹשׁה ַא ֲח ֵרי מוֹת ְשׁנֵ י ְבּנֵ י ַא ֲהרֹן ְבּ ָק ְר ָב ָתם ִל ְפנֵ י
ה‘ וַ יָּ ֻמתוּ“ )טז א(
”בּנֵ י ַא ֲהרֹן ְבּ ֶא ָחד ְבּנִ ָיסן ֵמתוּ ,וְ ָל ָמּה הוּא ַמזְ כִּ יר ִמ ָית ָתן
ְ
פּוּרים ְמכַ ֵפּר
פּוּרים? ְל ַל ֶמּ ְדֶ ,שׁכְּ ֵשׁם ֶשׁיּוֹם כִּ ִ
ְבּיוֹם ַהכִּ ִ
ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ,כָּ ִ מ ָית ָתן ֶשׁל ַצ ִדּ ִיקים ְמכַ ֶפּ ֶרת ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל“
יוֹמא א א(.
רוּשׁ ְל ִמי ָ
)יְ ַ
שׁוֹר ָאן:
ייבּל ְפלוֹיט ַר ָבּהּ ֶשׁל ְ
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ִחזְ ִקיָּ ה ַפ ֶ
ַבּגְּ ָמ ָרא ַ)סנְ ֶה ְד ִרין לז א( ְמ ֻס ָפּרֶ ,שׁ ְלּ ַא ַחר ְפּ ִט ָירתוֹ ֶשׁל ַר ִבּי זֵ ָירא
”עד ַע ָתּה ָח ָטאנוּ וְ ַר ִבּי
ִה ְתאוֹנְ נוּ ַה ִבּ ְריוֹנִ ים ֶשׁגָּ רוּ ִבּ ְשׁכֵ נוּתוַֹ :
זֵ ָירא ָהיָ ה ְמ ַב ֵקּשׁ ָע ֵלינוּ ַר ֲח ִמים ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ֶשֹּׁלא נֵ ָענֵ שַׁ ,א
נוֹסיף ַל ֲחטֹאִ ,מי יְ ַב ֵקּשׁ ָע ֵלינוּ ַר ֲח ִמים?!“ ִ
ַע ָתּה ִאם ִ
וּמתּוֹ
שׁוּבה ְשׁ ֵל ָמה.
ַמ ֲח ָשׁ ָבה זוֹ ָשׁבוּ ִבּ ְת ָ
רוּשׁ ְל ִמי” :כְּ ֵשׁם
ְלאוֹר ִדּ ְב ֵר ֶיהם ,יֵ שׁ ְל ָפ ֵרשׁ ֶאת כַּ וָּ נַ ת ַהיְּ ַ
שׁוּבה וּוִ דּוּי” ,כָּ 
פּוּרים ְמכַ ֵפּר“ – ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ְתּ ָ
ֶשׁיּוֹם ַהכִּ ִ
ִמ ָית ָתן ֶשׁל ַצ ִדּ ִיקים ְמכַ ֶפּ ֶרת ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל“ – ִמ ְפּנֵ י ֶשׁ ְמּ ִבינִ ים
ֵהם כִּ י ֵמ ַע ָתּה וָ ֵא ָיל א יִ ְהיֶ ה ִמי ֶשׁיְּ ַב ֵקּשׁ ֲע ֵל ֶיהם ַר ֲח ִמים,
ווֹנוֹת ֶיהם ִמ ְתכַּ ְפּ ִרים.
שׁוּבה וַ ֲע ֵ
וּמתּוֹ כָּ ֵ הם ָשׁ ִבים ִבּ ְת ָ
ִ
קּוּטי ֶח ֶבר ֶבּן ַחיִּ ים‘ ח“ב עמ‘ פח
ִ’ל ֵ

ֲענִ יַּ ת ָ’א ֵמן‘ ְבּ ֶפ ַתח ַהר ַה ַבּיִ ת
”בּזֹאת יָ בֹא ַא ֲהרֹן ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ“ )טז ג(
ְ
ַר ִבּי ְשׁמֹה ֶא ֶבן וִ ְירגָ א ִמ ְמּג ְֹר ֵשׁי ְס ָפ ַרדֵ ,ה ִביא ְבּ ִס ְפרוֹ ֵ’שׁ ֶבט
רוֹמיַ ,על אוֹדוֹת
שׁוֹרישׁ ִאישׁ ִ
הוּדה‘ ֵתּאוּר ָקדוּם ֶשׁל וִ ְיר ִ
יְ ָ
ַמ ֲע ַמד ֲה ִליכָ תוֹ ֶשׁל ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל ִמ ֵבּיתוֹ ְל ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
פּוּריםֵ .בּין ַה ְדּ ָב ִרים נֶ ֱא ָמר:
בוֹדת יוֹם ַהכִּ ִ
ִל ְק ַראת ֲע ַ
”וּב ַהגִּ ָיעם ְל ֶפ ַתח ַהר ַה ַבּיִ תָ ,היוּ ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלים ָשׁם ַעל ִקיּוּם
ְ
ַמ ְלכֵ י ֵבּית ָדּוִ ד ,וְ ַא ֲח ֵרי זֶ ה ַעל ַהכּ ֲֹהנִ ים וְ ַעל ַה ִמּ ְק ָדּשׁ .וְ ָהיָ ה
נוֹתם ָ’א ֵמן‘ ַעד ֶשׁ ָהעוֹפוֹת
ַהקּוֹל כָּ ל כָּ ָ חזָ ק ֵמ ִרבּוּי ָה ָעם ַבּ ֲע ָ
נוֹפ ִלים ָל ָא ֶרץ“.
פּוֹר ִחים ָהיוּ ְ
ַה ְ
ַבּ ַעל ִ’מנְ ַחת ֶא ְל ָעזָ ר‘ ִממּוּנְ ַק ְטשׁ ֵבּ ֵאר כִּ י ֵאין ִל ְתמ ַֹהּ ַעל
ֵעדוּת זוֹ ִמ ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת סג א( ֶשׁ ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ א ָהיוּ
עוֹלם וָ ֶעד‘.
עוֹנִ ים ָ’א ֵמן‘ֶ ,א ָלּא’ָ :בּרוֵּ שׁם כְּ בוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְל ָ
ֶשׁכֵּ ן ְל ִפי ַהנֶּ ֱא ָמר ָבּהּ ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל וְ ָה ָעם א ָע ְמדוּ ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ,
עוֹמ ִדים ָשׁם ֻה ַתּר ַל ֲענוֹת ָ’א ֵמן‘
ֶא ָלּא ְבּ ֶפ ַתח ַהר ַה ַבּיִ ת ,וְ ָל ְ
ַאף ִאם ַה ְבּ ָרכָ ה נִ ְשׁ ְמ ָעה ִמתּוַֹ ה ִמּ ְק ָדּשׁ .א כָּ ל ֶשׁכֵּ ן
ַבּ ֵתּאוּר ַה ֻמּזְ כָּ רֶ ,שׁ ַאף ַה ְבּ ָרכָ ה נֶ ֶא ְמ ָרה ִמחוּץ ַל ִמּ ְק ָדּשׁ.
תּוֹרה‘ מהד‘ ה‘ אוֹת נח
ין-א ְפּ ְשׁ ֵטין( עמ‘ קנ; ִ’דּ ְב ֵרי ָ
הוּדה‘ )מהד‘ ֵלוִ ֶ
ֵ’שׁ ֶבט יְ ָ

בוֹדה ִבּ ְפנֵ י ַע ְצ ָמהּ
נְ ִשׂ ַיאת ִתּיק ַה ַטּ ִלּית וְ ַה ְתּ ִפ ִלּין – ֲע ָ
מוֹעד ָוּפ ַשׁט ֶאת ִבּגְ ֵדי ַה ָבּד ֲא ֶשׁר ָל ַבשׁ
”וּבא ַא ֲהרֹן ֶאל א ֶֹהל ֵ
ָ
יחם ָשׁם“ )טז כג(
ְבּבֹאוֹ ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ִהנִּ ָ
הוֹציא
נוֹע ָדה כְּ ֵדי ֶשׁיּוּכַ ל ַהכּ ֵֹהן ְל ִ
מוֹעד ֲ
כְּ נִ ָיסה זוֹ ְלא ֶֹהל ֵ
ֶאת ַהכַּ ף וְ ַה ַמּ ְח ָתּה ֶשׁ ִה ְשׁ ִאיר ְבּק ֶֹדשׁ ַה ָק ָּד ִשׁים כְּ ֶשׁנִּ כְ נַ ס
הוּבא ְבּ ַר ִשׁ“י כָּ אן(.
)יוֹמא ע בָ ,
ְל ַה ְק ִטיר ֶאת ַה ְקּט ֶֹרת ָ
שׁוּבה‘ ִממּוּנְ ַק ְטשׁ ְבּ ֵצאתוֹ
נוֹהג ָהיָ ה ָה ַר ִבּי ַבּ ַעל ַ’דּ ְרכֵ י ְתּ ָ
ֵ
ִמ ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת ְל ַא ַחר ְתּ ִפ ַלּת ַשׁ ֲח ִרית ָל ֵשׂאת ֶאת

ִתּיק ַה ַטּ ִלּית וְ ַה ְתּ ִפ ִלּין ְל ֵביתוֹ ְבּיָ ָדיוַ .פּ ַעם נִ גַּ שׁ ֵא ָליו
ֶא ָחד ֵמ ֲח ִס ָידיו ִוּב ֵקּשׁ ְל ֵשׂאתוֹ ַבּ ֲעבוּרוָֹ .א ַמר לוֹ ָה ַר ִבּי:
רוֹאים ָאנוּ כִּ י ַאף ְל ַא ַחר ֶשׁ ִה ְס ַתּיְּ ָמה
”בּ ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ ִ
ַ
הוֹצ ַאת ַהכַּ ף וְ ַה ַמּ ְח ָתּה
ְמ ֶלאכֶ ת ַה ְק ָט ַרת ַה ְקּט ֶֹרת ,נֶ ֱח ֶשׁ ֶבת ָ
שׁוּבה כָּ ל כָּ ,
בוֹדה ֲח ָ
ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּ ְמּשׁוּ ָבּ ֶהן ְלצ ֶֹרַ ה ַה ְק ָט ָרה ַל ֲע ָ
ַעד ֶשׁ ֻה ְצ ַרַ הכּ ֵֹהן ִל ְלבֹּשׁ ִל ְשׁ ָמהּ ִבּגְ ֵדי ָל ָבן; ְל ִפיכָ  נָ ֲהגוּ
בוֹתי ,וְ ַאף ֲאנִ י ָדּ ֵבק ְבּ ִמנְ ָהגָ ם ָל ֵשׂאת ְבּ ַע ְצ ִמי ֶאת ִתּיק
ֲא ַ
ַה ַטּ ִלּית וְ ַה ְתּ ִפ ִלּין ְל ַא ַחר ֶשׁנֶּ ֶע ְשׂ ָתה ִמ ְצוָ ָתן“.
ִ’שׂיחוֹת יְ ָק ִרים‘ אוֹת נז

ָר ֵזי ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ

ֵמ ִר ְמזֵי ָא ֵמן
ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

ילנוֹת וְ ַה ַמּ ֲאכָ ִלים
ַמ ְטּ ַרת ָה ִא ָילנוֹת
”וְ כִ י ָתבֹאוּ ֶאל ָה ָא ֶרץ וּנְ ַט ְע ֶתּם כָּ ל ֵעץ ַמ ֲאכָ ל“ )יט כג(

ימ ְט ִריָּ ה ָ’א ֵמן‘.
ֵתּ ַבת ַ’מ ֲאכָ ל‘ וְ ַאף ֵתּ ַבת ִ’א ָילן‘ ִהנָּ ן ְבּגִ ַ
ְל ַל ְמּ ֵדנוּ ֶשׁ ַה ַמּ ְק ִפּיד ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ,זוֹכֶ ה כִּ י יִ ְצ ַמח
ִ’א ָילן ֶשׁל ַמ ֲאכָ ל‘ ַבּ ֲא ֻחזָּ תוֹ – ַפּ ְרנָ ָסתוֹ ִתּ ְהיֶ ה ְמצוּיָ ה
לוֹ ְבּ ֶרוַ ח .עוֹד יֵ שׁ ִל ְלמֹד ִמכָּ  כִּ י ִע ַקּר ַמ ְטּ ַרת
עוֹל ֵמנוּ ,הוּא כְּ ֵדי
ְבּ ִר ַיאת ַה ֵפּרוֹת וְ ַה ַמּ ֲאכָ ִלים ְבּ ָ
עוּתם נוּכַ ל ְל ַה ְרבּוֹת ִבּ ְב ָרכוֹת ַוּב ֲענִ יַּ ת ָ’א ֵמן‘.
ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
ִ’בּ ְרכַּ ת ַא ְב ָר ָהם‘ כא

ַ’על כִּ סּוּי ַה ָדּם ֶבּ ָע ָפר‘
”וְ ָשׁ ַפֶ את ָדּמוֹ וְ כִ ָסּהוּ ֶבּ ָע ָפר“ )יז יג(
”חיָּ ב ְל ָב ֵר ק ֶֹדם ֶשׁיְּ כַ ֶסּה’ֲ :א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצו ָֹתיו וְ ִצוָּ נוּ ַעל
ַ
כִּ סּוּי ַה ָדּם ֶבּ ָע ָפר‘“ )שו“ע יור“ד כח ב(.
ְבּשׁוֹנֶ ה ִמיֶּ ֶתר ִבּ ְרכוֹת ַה ִמּ ְצווֹת ֶשׁ ֵאין ַמזְ כִּ ִירים ַבּ ְבּ ָרכָ ה ֶאת
”על כִּ סּוּי ַה ָדּם
א ֶֹפן ֲע ִשׂיַּ ת ַה ִמּ ְצוָ הִ ,בּ ְב ָרכָ ה זוֹ ָאנוּ ְמ ָפ ְר ִטים ַ
דּוּע?
– ֶבּ ָע ָפר“ַ ,מ ַ
ֵתּ ֵרץ ַה ָטּ“ז ָ)שׁם ג(ַ :בּגְּ ָמ ָרא ֻ)ח ִלּין פג ב( ָדּ ְרשׁוּ ִמ ְלּשׁוֹן ַהכָּ תוּב:
”וְ כִ ָסּהוּ ֶבּ ָע ָפר“ – ְבּתוֶֹ ה ָע ָפרֶ .שׁיֵּ שׁ ְלכַ סּוֹת ֶאת ַה ָדּם ְבּ ָע ָפר
לוֹמר ,יֵ שׁ ִל ְשׁחֹט ֶאת ַבּ ַעל ַה ַחיִּ ים
וּמ ְלּ ַמ ָטּה ,כְּ ַ
ִמ ְלּ ַמ ְע ָלה ִ
וּלכַ סּוֹתוֹ
הוֹסיף ְ
וּל ַא ַחר ַה ְשּׁ ִח ָיטה ְל ִ
ַעל גַּ ֵבּי ִשׁכְ ַבת ָע ָפרְ ,
ְבּ ִשׁכְ ָבה ֶ
דּוּע ָאנוּ
מוּבן ַמ ַ
נוֹס ֶפת ֶשׁל ָע ָפר ִמ ְלּ ַמ ְע ָלהְ .ל ִפי זֶ ה ָ
ישׁים ְבּנֻ ַסּח ַה ְבּ ָרכָ ה ֶ’בּ ָע ָפר‘ ,כְּ ֵדי ְלכַ וֵּ ן ַבּ ְבּ ָרכָ ה ַאף ַעל
ַמ ְדגִּ ִ
ִשׁכְ ַבת ֶה ָע ָפר ֶשׁהוּכְ נָ ה ֶט ֶרם ַה ְשּׁ ִח ָיטהֶ ,שׁ ַאף ִהיא נִ כְ ֶל ֶלת
ַבּ ִמּ ְצוָ ה.
וּפ ֵרשׁ זֹאת ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי
הוֹסיף ֵ
ַבּ ַעל ְ’תּבוּאוֹת שׁוֹר‘ ָ)שׁם ח( ִ
הוּדה ְל ֶא ָחיו ְ)בּ ֵר ִ
יְ ָ
”מה ֶבּ ַצע כִּ י נַ ֲהרֹג ֶאת א ִָחינוּ
אשׁית לז כו(ַ :
וּפ ֵרשׁ ַר ִשׁ“י” :וְ נַ ֲע ִלים ֶאת ִמ ָיתתוֹ“;
וְ כִ ִסּינוּ ֶאת ָדּמוֹ“ֵ ,
ֵמ ַע ָתּה ,כֵּ יוָ ן ֶשׁ ָמּ ָצאנוּ ַבּ ִמּ ְק ָרא ’כִּ סּוּי ָדּם‘ ְבּ ַמ ְשׁ ָמעוּת שׁוֹנָ ה,
לוֹמר’ַ :על כִּ סּוּי ָדּם ֶבּ ָע ָפר‘ ,כְּ ֵדי ְל ַה ְדגִּ ישׁ
ְמ ַד ְק ְדּ ִקים ָאנוּ ַ

שּׁוֹמ ַע ֶא ָחד ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ְמּ ָב ֵרֵ איזֶ ה ְבּ ָרכָ הֲ ,א ִפלּוּ א ָשׁ ַמע כָּ ל
”ה ֵ
ַ
עוֹשׂין
שּׁוֹמ ַע ֶשׁ ִ
סוֹפהּ – ַחיָּ ב לַ ֲענוֹת ָא ֵמן ...גַּ ם כְּ ֶשׁ ֵ
ַה ְבּ ָרכָ ה ֶאלָּ א ָ
ִמי ֶשׁ ֵבּ ַר לְ ֶא ָחד ,נָ כוֹן לַ ֲענוֹת ָא ֵמןַ ,וּבזֶּ ה ְמ ַקיֵּ ם ִמ ְצוַ ת ’וְ ָא ַה ְב ָתּ
)’ערוַּ ה ֻשּׁלְ ָחן‘ רטו א(.
לְ ֵר ֲע כָּ מוֹ ‘וְ לָ כֵ ן עוֹנִ ין ָא ֵמן ַא ַחר ָה ַר ֲח ָמן“ ָ
ָא ֵמןַ .א ֲה ַבת ה‘ וְ ַא ֲה ַבת יִ ְשׂ ָר ֵאל.

ֶאת ַמהוּת ַה ִמּ ְצוָ ה – ֲע ִט ַיפת ַה ָדּם ְבּ ָע ָפר.

ַה ִסּ ָבּה ְל ִעכּוּב ַה ְתּ ִפ ָלּה
”וּבגֶ ד כִּ ְל ַאיִ ם ַשׁ ַע ְטנֵ ז א יַ ֲע ֶלה ָע ֶלי) “יט יט(
ֶ

יירא ְבּ ֵשׁם
תּוֹרה ֵה ִביא ַר ֵבּנוּ ְמנַ ֵחם ִציּוֹנִ י ִמ ְשּׁ ֵפּ ָ
ְבּ ֵפרוּשׁוֹ ַל ָ
לּוֹבשׁ ַשׁ ַע ְטנֵ ז ִבּ ְת ִפ ָלּתוַֹ ,סנְ ַדּ ְלפוֹ“ן ַה ַמּ ְל ָא
”ה ֵ
ַה ַקּ ְדמוֹנִ יםַ :
קּוֹשׁר כְּ ָת ִרים ְלקוֹנוֹ ֵאינוֹ ְמ ַק ֵבּל ְתּ ִפ ָלּתוֹ ִעם ְשׁ ַאר
ַה ֵ
רוּח
נּוֹתן כּ ַֹח ְל ַ
בוֹדה זָ ָרה ֶשׁ ֵ
עוֹבד ֲע ָ
ְתּ ִפלּוֹתֶ ,שׁנִּ ְר ֶאה לוֹ כְּ ֵ
ַה ֻטּ ְמ ָאה.“...
הוּתהּ ְבּגָ לוּת יַ ָפּן
ישׁ ַיבת ִמיר ִבּ ְשׁ ָ
ַמ ֲע ֶשֹה ְמ ַענְ יֵ ן ֵא ַרע ִבּ ִ
פּוּרים נִ ְר ָאה ַא ַחד
ִבּ ְשׁנוֹת ַהזַּ ַעםְ :בּ ִעצּוּמוֹ ֶשׁל יוֹם ַהכִּ ִ
וּל ַא ַחר
חוֹמק ְל ֶפ ַתע ִמ ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשְׁ ,
שׁוּבי ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ֵ
ֵמ ֲח ֵ
שׁוּטה
כַּ ָמּה ַדּקּוֹת ָשׁב כְּ ֶשׁהוּא ָלבוּשׁ ַבּ ֲח ִל ַיפת יוֹם חוֹל ְפּ ָ
ְוּדהוּיָ ה.
”בּ ֶא ְמ ַצע ַה ְתּ ִפ ָלּה ַח ְשׁ ִתּי
ִל ְת ִמ ַיהת ֲח ֵב ָריו ִס ֵפּר ַה ָבּחוּרְ :
ימה .נִ ִסּ ִיתי
גוּרה ְבּ ִפי כְּ ִמיָּ ִמים יָ ִמ ָ
ְל ֶפ ַתע ֶשׁ ֵאין ַה ְתּ ִפ ָלּה ְשׁ ָ
מוּסר –
קוֹמיִ ,עיַּ נְ ִתּי ְבּ ֵס ֶפר ָ
יוֹתרִ ,שׁנִּ ִיתי ֶאת ְמ ִ
ְל ִה ְת ַרכֵּ ז ֵ
הוֹעיל.
אוּלם ָדּ ָבר א ִ
ָ
וּמיָּ ד אוֹרוּ ֵעינַ י;
מוּרים ִ
ִפּ ְתאוֹם נִ זְ כַּ ְר ִתּי ְבּ ִד ְב ֵרי ַה ִ‘צּיּוֹנִ י‘ ָה ֲא ִ
אתי ִמחוּץ ְל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסתָ ,פּ ַשׁ ְט ִתּי ֶאת ֲח ִל ַיפת ַה ַשּׁ ָבּת
יָ ָצ ִ
דוּקה ִמ ַשּׁ ַע ְטנֵ ז.
וְ ַת ְח ֶתּ ָיה ָל ַב ְשׁ ִתּי ֶאת ֲח ִל ַיפת ַהחֹל ַה ְבּ ָ
רוּחי
וּמיָּ ד ִה ְרגַּ ְשׁ ִתּי כֵּ ַיצד ִ
ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ַשׁ ְב ִתּי ְל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסתִ ,
ימה“.
יוֹצאת ִמ ִפּי כַּ הֹגֶ ן כְּ ִמיָּ ִמים יָ ִמ ָ
ָשׁ ָבה ֵא ַלי ְוּת ִפ ָלּ ִתי ֵ
סּוֹר ֶרת ִל ְב ִד ַיקת
פּוּרים נִ ְשׁ ְל ָחה ַה ֲח ִל ָיפה ַה ֶ
ְל ַא ַחר יוֹם ַהכִּ ִ
ֻמ ְמ ֶחה ,וְ ָאכֵ ן נִ ְמ ָצא ָבּהּ ַשׁ ַע ְטנֵ ז .וַ יְּ ִהי ְל ֶפ ֶלא.
ֵ’ס ֶפר ִציּוֹנִ י‘; ’נֵ ס ַה ַה ָצּ ָלה ֶשׁל יְ ִשׁ ַיבת ִמיר‘ פכ“ח

ִבּ ְרכַּ ת ָה ִא ָילנוֹת ַעל ֲע ֵצי ָע ְר ָלה
”שׁשׁ ָשׁנִ ים יִ ְהיֶ ה ָלכֶ ם ֲע ֵר ִלים א יֵ ָאכֵ ל“ )יט כג(
ָ
ַר ֵבּנוּ ֲע ִק ָיבא ֵאיגֶ ר ִה ְס ַתּ ֵפּק ַה ִאם ֻמ ָתּר ְל ָב ֵרְ בּח ֶֹדשׁ נִ ָיסן
ֶאת ִבּ ְרכַּ ת ָה ִא ָילנוֹת ַעל ִא ַילן ָע ְר ָלה ַה ְמּ ַל ְב ֵלבֶ ,שׁ ֲה ֵרי נֻ ַסּח
טוֹבים ְל ַהנּוֹת ָבּ ֶהם ְבּנֵ י
”וּב ָרא בּוֹ ...וְ ִא ָילנוֹת ִ
ַה ְבּ ָרכָ ה הוּאָ :
סוּרים ַבּ ֲהנָ ָאה.
וּפרוֹת ָע ְר ָלה ֲא ִ
ָא ָדם“ֵ ,
ַהגָּ אוֹן ִמ ְטּ ִשׁ ִיבּין נָ ָטה ְל ַה ִתּיר זֹאת ,וְ ַט ֲעמוֹ וְ נִ מּוּקוֹ ִעמּוֹ:
ַה ְבּ ָרכָ ה ִמ ְתיַ ֶח ֶסת ְלכ ַֹח ַה ִה ְת ַח ְדּשׁוּת ֶשׁ ָטּ ַבע ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
הוּא ָבּ ִא ָילנוֹת ֵל ָהנוֹת ָבּ ֶהם ְבּנֵ י ָא ָדםָ ,מה גַּ ם ֶשׁ ַאף ֵמ ִא ָילן זֶ ה
ֲע ִת ִידים ְבּנֵ י ָה ָא ָדם ֵל ָהנוֹת ִעם תֹּם ְשׁנוֹת ָה ָע ְר ָלה.
)מ ֲע ֵשׂר
כִּ ְר ָאיָ ה ִל ְד ָב ָריו ֵה ִביא ַהגָּ אוֹן ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ִמּ ְשׁנָ ה ַ
ֵשׁנִ י ה א( כִּ י ִבּ ְשׁנַ ת ַה ְשּׁ ִמ ָיטה ֶשׁ ַה ֵפּרוֹת כֻּ ָלּם – ֶה ְפ ֵקר ,יֵ שׁ
ְל ַס ֵמּן ֶאת ֲע ֵצי ָה ָע ְר ָלה כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא יִ כָּ ְשׁלוּ ְבּנֵ י ָא ָדם ַבּ ֲאכִ ַילת
ֹאמר ֶשׁ ָאסוּר ְל ָב ֵרַ על ִא ַילן ָע ְר ָלהִ ,אם
רוֹת ֶיהם; וְ ִאם נ ַ
ֵפּ ֵ
כֵּ ן ַאף ְבּיֶ ֶתר ַה ָשּׁנִ ים ָהיָ ה ָצ ִריְ ל ַס ֵמּן ֶאת ִא ָילנוֹת ָה ָע ְר ָלה,
עוֹב ִרים וְ ָשׁ ִבים ְבּ ִאסּוּר ְבּ ָרכָ ה ְל ַב ָטּ ָלה.
כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא יִ כָּ ְשׁלוּ ָה ְ
ישׁ ִרים‘ ח“ג סי‘ ה
’דּוֹבב ֵמ ָ
ַהגָּ הוֹת רעק“א או“ח רכו א; שׁוּ“ת ֵ

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע – ּ ָפ ָר ׁ ָשה ׁ ְש ִנ ָ ּיה )ה(
ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְמ ִסירוּת נֶ ֶפשׁ
בוֹדת
קּוֹדםֲ ,ע ַ
כְּ ִפי ֶשׁ ִה ְת ָבּ ֵאר ַבּ ַמּ ֲא ָמר ַה ֵ
בוֹדת ַה ֵלּב' – ִהיא ֵאינָ הּ
ַה ְתּ ִפ ָלּה ִהיא ְבּגֶ ֶדר ֲ'ע ַ
הוֹצ ַאת ַה ֵתּבוֹת ֵמ ַה ֶפּהֶ ,א ָלּא
ִמ ְס ַתּכֶּ ֶמת ְבּ ָ
ִע ָקּ ָרהּ הוּא כַּ וָּ נַ ת ַה ֵלּב ַהנִּ ְלוֵ ית ְלכָ ִ .מ ְלּ ַבד
בוֹדת
נוֹס ֶפת ,וְ ִהיא ֲ'ע ַ
זֹאת ,יֵ שׁ ָבּהּ ַמ ְד ֵרגָ ה ֶ
ַהנֶּ ֶפשׁ' .וְ ָאכֵ ןָ ,מ ִצינוּ ְבּכַ ָמּה וְ כַ ָמּה ְמקוֹמוֹת
ֶשׁיִּ ֲחסוּ ֶאת ַה ְתּ ִפ ָלּה ְל'נֶ ֶפשׁ' ,כְּ ִפי ֶשׁ ָא ְמ ָרה ַחנָּ ה
מוּאל א' א טו(" :וָ ֶא ְשׁפֶֹּ את נַ ְפ ִשׁי ִל ְפנֵ י ה'",
)שׁ ֵ
ְ
וְ כֵ ן ָא ַמר ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶלָ ע ָליו ַה ָשּׁלוֹם ִבּ ְת ִה ִלּים:
"ה ְל ִלי נַ ְפ ִשׁי
"בּ ְרכִ י נַ ְפ ִשׁי ֶאת ה'" )קג א וְ עוֹד(ַ ,
ָ
ֶאת ה'" )קמו א(.
ֵבּ ֵאר ַה‘נֶּ ֶפשׁ ַה ַחיִּ ים‘ )ב טו(ַ :ה ְתּ ִפ ָלּה ִהיא
ִבּ ְמקוֹם ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת :כְּ ִפי ֶשׁ ַבּ ָקּ ְר ָבּנוֹת – נֶ ֶפשׁ
עוֹלה ְל ַמ ְע ָלה ְמכַ ֶפּ ֶרת ְבּ ַעד ָה ָא ָדם,
ַה ָקּ ְר ָבּן ָה ָ
]ה ָבּא ִמשּׁ ֶֹרשׁ
כָּ ַ בּ ְתּ ִפ ָלּה – ֶה ֶבל ִדּבּוּר ָה ָא ָדם ַ
אשׁית ב ז(
נַ ְפשׁוֹ ,כְּ ִפי ֶשׁ ִתּ ְרגֵּ ם אוּנְ ְקלוֹס ְ)בּ ֵר ִ
רוּח ְמ ַמ ְל ָלא“[
”ל ַ
”וַ יְ ִהי ָה ָא ָדם ְלנֶ ֶפשׁ ַחיָּ ה“ – ְ
גוֹרם לוֹ ְל ַד ֵבּק ֶאת גּוּפוֹ וְ נַ ְפשׁוֹ
עוֹלה ְל ַמ ְע ָלה וְ ֵ
ֶ
ְבּקוֹנוֹ.
דוֹלה ִהיאֶ ,שׁכֵּ ן
בוֹדה גְּ ָ
בוֹדה זוֲֹ ,ע ָ
ֲע ָ
עוּתהּ ַמ ֲע ֶלה ָה ָא ָדם ֶאת ַה‘נֶּ ֶפשׁ‘ֶ ,שׁ ִהיא
ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
וּמ ַד ֵבּק
כּ ַֹח גַּ ְשׁ ִמי ַה ְמּ ַח ֵבּר ֵבּין נִ ְשׁ ָמתוֹ ְלגוּפוְֹ ,
אוֹתהּ ְבּ ְ
ָ
בוֹראוֹ יִ ְת ָבּ ַרְ .ל ִפיכָ  נֶ ֱא ָמר ְלגַ ֶבּ ָיה
’וּבכָ ל נַ ְפ ְשׁכֶ ם‘ ,כִּ י כְּ ֵדי ְל ַה ִשּׂיג ָבּהּ
ָלשׁוֹןְ :
ַדּ ְרגַּ ת ְשׁ ֵלמוּת ָצ ִריָ ה ָא ָדם ְל ַס ֵלּק ִמגּוּפוֹ ק ֶֹדם
וּליַ ֵחד ֶאת
ַה ְתּ ִפ ָלּה כָּ ל ַתּ ֲאוָ ה וְ ַת ֲענוּג גַּ ְשׁ ִמיְ ,
בוֹדת ה‘.
כֹּחוֹת גּוּפוֹ וְ נַ ְפשׁוֹ ַא וְ ַרק ַל ֲע ַ

נוֹטל ֶאת נַ ְפ ְשׁכֶ ם
ֲא ִפלּוּ הוּא ֵ

אוֹהב
אוֹהב ְל ֵ
ַמ ְתּנַ ת ִחנָּ ם ֵמ ֵ

ָדּ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמים ִ)ס ְפ ִרי ֵע ֶקב מב('" :וְ נָ ַת ִתּי' – ֲאנִ י,
יח'ְ .מ ַטר
א ַעל יְ ֵדי ַמ ְל ָא וְ א ַעל יְ ֵדי ָשׁ ִל ַ
ַא ְר ְצכֶ ם' – וְ א ְמ ַטר כָּ ל ָה ֲא ָרצוֹת'ְ ...בּ ִעתּוֹ' –
ִמ ֵלּ ֵילי ַשׁ ָבּת ְל ֵל ֵילי ַשׁ ָבּתָ ...הא ָל ַמ ְד ָתּ ֶשׁנִּ ְתּנָ ה
ְבּ ָרכָ ה ַא ַחת ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁכָּ ל ַה ְבּ ָרכוֹת כְּ לוּלוֹת
ָבּהּ".
שּׁוֹפעוֹת ַמיִ ם
ְבּשׁוֹנֶ ה ִמ ְשּׁ ַאר ָה ֲא ָרצוֹת ַה ְ
ֶמ ֶשׁ כָּ ל יְ מוֹת ַה ָשּׁנָ ה ִמן ָה ֲאגַ ִמּים וְ ַהנְּ ָהרוֹת
דוֹשׁה
אוֹתן ,גְּ ָשׁ ֶמ ָיה ֶשׁל ַא ְר ֵצנוּ ַה ְקּ ָ
סּוֹב ִבים ָ
ַה ְ
יּוֹשׁ ִבים ָבּהּ ַעל
ְתּלוּיִ ים ִבּ ְשׁ ִק ַידת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְ
תּוֹרה וַ ֲע ִשׂיָּ ָתם ֶאת ַה ִמּ ְצווֹת .זֹאת ֲא ֶשׁר
ַה ָ
תּוֹרהִ :אם נַ ְק ִפּיד ִל ְשׁמֹר ֶאת
יח ְתנוּ כָּ אן ַה ָ
ִה ְב ִט ַ
ַה ִמּ ְצווֹת כָּ ָראוּיֲ ,אזַ י יִ ַיטב ָלנוּ; ַה ָשּׁ ַמיִ ם יִ ְתּנוּ
יוֹתר,
ֶאת ְמ ָט ָרם ְבּ ֶשׁ ַפע ַוּבזְּ ַמן ַה ַמּ ְת ִאים ְבּ ֵ
רוֹת ָיה ְבּ ִע ָתּםַ ,אִ אם ָח ִל ָילה
תּוֹציא ֵפּ ֶ
וְ ָה ָא ֶרץ ִ
תּוֹרהֲ ,אזַ י" :וְ ָע ַצר ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם...
נָ סוּר ִמ ֶדּ ֶרַ ה ָ
וַ ֲא ַב ְד ֶתּם ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ָה ָא ֶרץ ַהטּ ָֹבה."...
א זוֹ ִבּ ְל ַבדֶ ,א ָלּא ֶשׁ ַמּ ָתּנָ ה זוֹ ִתּ ְהיֶ ה ְבּגֶ ֶדר
ַ'מ ְתּנַ ת ִחנָּ ם' וְ א ִתּגְ ַרע ִמ ְשּׂכָ ָרם ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל
)פּרוּשׁ
עוֹלם ַה ָבּא .וּכְ ִפי ֶשׁ ֵבּ ֲארוּ ָה ִראשׁוֹנִ ים ֵ
ָל ָ
ַה ְמּיֻ ָחס ְל ַר ִשׁ"י ִל ְשׁ ֵא ַלת ָמ ָטר עמ'  (202כִּ י ְלשׁוֹן
עוּתהּ ַמ ְתּנַ ת ִחנָּ ם ,וְ כֵ ן כָּ ַתב ַר ִשׁ"י
'וְ נָ ַת ִתּי' ַמ ְשׁ ָמ ָ
"ע ִשׂ ֶיתם ָמה ֶשׁ ֲע ֵליכֶ םַ ,אף
ְבּ ַט ַעם ָשׂכָ ר זֶ הֲ :
ֲאנִ י ֶא ֱע ֶשׂה ָמה ֶשׁ ָע ַלי" ,וְ זֹאת ִמשּׁוּם ֶשׁכַּ ֲא ֶשׁר
מוּרה –
עוֹבד ָה ָא ָדם ֶאת קוֹנוֹ ִמתּוַֹ א ֲה ָבה גְּ ָ
ֵ
ְ
"ל ַא ֲה ָבה ֶאת ה'ְ ...בּכָ ל ְל ַב ְבכֶ ם ְוּבכָ ל נַ ְפ ְשׁכֶ ם",
'אוֹהב'
נוֹהג ִעמּוֹ ְבּ ִמ ַדּת ֵ
ַאף ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֵ
אוֹהבוֹ ַמ ָתּנוֹת ִמ ְבּ ִלי ְל ַב ֵקּשׁ ָשׂכָ ר ַעל
נּוֹתן ְל ֲ
ַה ֵ
מוֹסר נַ ְפ ִשׁי
ֲאנִ י ֵ
בוֹהה ֶשׁל
יכוּתהּ ַהגְּ ָ
כָּ  ,וְ זֹאת ִמ ְבּ ִלי ִלגְ ר ַֹע ֵמ ֵא ָ
כָּ אן ַה ָמּקוֹם ְל ַציֵּ ן ֶאת ָמה ֶשׁכָּ ְתבוּ ַה ַקּ ְדמוֹנִ ים ַה ַמּ ָתּנָ ה :גֶּ ֶשׁם כַּ ִשּׁעוּר ַהנִּ ְצ ָרַ ,הנִּ ָתּן ְבּא ֶֹפן
)’ס ֶפר ַהגַּ ן‘ ְליוֹם י“א(” :כָּ ל ִאישׁ ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ֵ
יע ְל ַמ ֲה ַלַ חיֵּ י ָה ָא ָדם ֻ
שּׁוֹמ ַע ֶשֹּׁלא יַ ְפ ִר ַ
ֵ
)'סכַּ ת ָדּוִ ד' ֵע ֶקב(.

הפּוֹלנִ י ֶאת ִציּוּנוֹ ֶשׁל ָה ַר ִבּי?
פּוֹל
דּוּע ָפּ ַקד ָה ָא ִציל ַה ָ
ַמ ַ
דוּע ָהיָ ה ָה ַר ִבּי ַה ָקּדוֹשׁ ַר ִבּי ְמנַ ֵחם ֶמנְ ֶדּל
יָ ַ
ימנוֹב ְבּ ִצ ְדקוּתוֹ ַה ֻמּ ְפ ָל ָאה ִוּב ְד ֵבקוּתוֹ
ֵמ ִר ָ
לוֹתיו
בוֹראוֵֹ ,וּבין יֶ ֶתר ַמ ֲע ָ
ַה ֻמּ ְח ֶל ֶטת ְל ְ
נוֹדע ִבּ ְמיֻ ָחד ְבּכ ַֹח ְתּ ִפ ָלּתוַֹ .אף
ַהנִּ ְשׂגָּ בוֹת ַ
ימ ֶל
ִספּוּר ִה ְת ָק ְרבוּתוֹ ְל ַרבּוֹ ַה ָקּדוֹשַׁ ,ר ִבּי ֱא ִל ֶ
ִמ ִלּיזֶ ‘נְ ְסקִ ,ה ְת ִחיל ִבּ ְת ִפ ָלּה נִ ְרגֶּ ֶשׁת ֶשׁנָּ ָשׂא,
ְל ַא ַחר ֶשׁ ִה ְת ַק ָשּׁה ְבּ ִלמּוּדוְֹ .בּאוֹתוֹ ַמ ֲע ָמד
רוֹמים כִּ י יָ ִאיר
הוּא ִה ְת ַחנֵּ ן ִל ְפנֵ י ַהשּׁוֹכֵ ן ַבּ ְמּ ִ
ֶאת ֵעינָ יו ְבּ ִלמּוּדוַֹ ,עד ֶשׁנִּ ְר ַדּם ִמתּוְֹ תּ ִפ ָלּתוֹ.
ימ ֶל
ַבּ ֲחלוֹמוֹ ִה ְצ ִבּיעוּ ְל ָפנָ יו ַעל ָה ַר ִבּי ר‘ ֱא ִל ֶ
קוֹתיו.
כְּ ִמי ֶשׁ ֶא ְצלוֹ יוּכַ ל ִל ְמצֹא ַמ ֲענֶ ה ְלכָ ל ְס ֵפ ָ
ִמיּוֹם זֶ ה וָ ֵא ָילָ דּ ַבק ַר ִבּי ֶמנְ ֶדּל ְבּ ַר ִבּי ר‘
ימ ֶל ולא ָמשׁ ֵמ ֲח ֵצרוֹ ַעד יוֹם ְפּ ִט ָירתוֹ.
ֱא ִל ֶ
ֵעדוּת ֻמ ְפ ָל ָאה נִ ְשׁ ְמ ָעה ְליָ ִמים ִמ ִפּיו ַעל אוֹדוֹת
חוֹרי
”מ ֲא ֵ
כּ ַֹח ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל ַרבּוֹ ַהגָּ דוֹל ,כְּ ֶשׁ ָא ַמרֵ :
ָהאֹזֶ ן ַקיָּ ם וְ ִריד ְמ ֻסיָּ םֶ ,שׁ ִלּ ְפנֵ י ְפּ ִט ָירתוֹ ֶשׁל
קוֹפץ ִמ ְמּקוֹמוֹ; ֵמ ִעיד ֲאנִ י
ָא ָדם ,נִ ְר ָעד הוּא וְ ֵ
ימ ֶלָ היָ ה וְ ִריד זֶ ה
נֶ ֱא ָמנָ ה כִּ י ֵא ֶצל ָה ַר ִבּי ר‘ ֱא ִל ֶ
ֵ
קוֹפץ ְבּכָ ל יוֹם ָשׁלוֹשׁ ְפּ ָע ִמיםְ ,בּ ֵעת ֶשׁ ָהיָ ה
ִמ ְת ַפּ ֵלּל ְ’שׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה‘“...
ְבּנֵ י דּוֹרוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ְמנַ ֵחם ֶמנְ ֶדּל ְרגִ ִילים ָהיוּ
יחוֹתיו
ְלכַ נּוֹתוֹ כְּ ַ‘עמּוּד ַה ְתּ ִפ ָלּה‘ַ ,בּ ֲא ֶשׁר ְבּ ִשׂ ָ
שׁוֹתיו יָ גַ ע וְ ָט ַרח ַעד ְמאֹד ְל ַה ֲחזִ יר ֶאת
ִוּב ְד ָר ָ
ֲע ֶט ֶרת ְק ֻד ַשּׁת ַה ְתּ ִפ ָלּה ְליָ ְשׁנָ הּ ,וְ ַאף הוּא ָהיָ ה
דּוֹרשׁ וְ נָ ֶאה ְמ ַקיֵּ םְ .לכ ַֹח ְתּ ִפ ָלּתוֹ ַה ֻמּ ְפ ָלא
נָ ֶאה ֵ
הוּדים וְ גוֹיִ ים
יוֹשׁ ֵבי ָה ָא ֶרץ ,יְ ִ
יָ ָצא ֵשׁם ֵבּין כָּ ל ְ
כְּ ֶא ָחדֲ ,א ֶשׁר ִשׁ ֲחרוּ ְל ִפ ְתחוֹ כְּ ֵדי ֶשׁיְּ ַב ֵקּשׁ
ֲע ֵל ֶיהם ַר ֲח ִמים ֶשׁיִּ וָּ ְשׁעוּ ִמ ָצּ ָר ָתם.
ָשׁנִ ים ֲא ֻרכּוֹת ְל ַא ַחר ְפּ ִט ָירתוְֹ ,בּ ֶע ֶרב רֹאשׁ
ַה ָשּׁנָ הֻ ,ה ְפ ַתּע ְק ַהל ַה ֲהמוֹנִ ים ֶשׁ ָפּ ַקד ֶאת
דוּרה ֶשׁ ִה ְת ָק ְר ָבה
ִק ְברוֹ ִל ְראוֹת ֶמ ְרכָּ ָבה ֲה ָ
אוֹמיּוּת ֶאל ִמ ְת ַחם ַה ֶקּ ֶבר
ִבּ ְשׁ ָע ָטה ְוּב ִפ ְת ִ
וּמתּוֹכָ הּ יָ ַרד ִבּ ְצ ָע ִדים
ַעד ֶשׁנֶּ ֶע ְצ ָרה ְבּ ַא ַחתִ ,
רוֹב ְס ִקי.
נּוֹדעַ ,מר ָדּ ְ
פּוֹלנִ י ַה ָ
דוּדים ָה ָא ִציל ַה ָ
ְמ ִ
רוֹב ְס ִקיֵ ,
ַמר ָדּ ְ
נוֹדע ,כְּ ָבר
פּוֹלנִ י ָ
סוֹפר וְ גִ בּוֹר ָ
אוֹתהּ ָה ֵעת,
ָהיָ ה ֵבּן ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְשּׁמוֹנִ ים ָשׁנָ ה ְבּ ָ
וְ ַה ָקּ ָהל ָע ַקב ְבּ ִה ְשׁ ָתּאוּת כְּ ֶשׁ ָפּ ַסע ְמדוּדוֹת
ְל ֵע ֶבר ַה ִצּיּוּן ַה ָקּדוֹשׁ ְבּ ִלוּוּי ְבּנֵ י ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ
ְוּק ַהל ַמ ֲע ִר ָיציוְ .ל ַבסּוֹף נֶ ֱע ַצר ַה ָלּה ְבּ ָסמוּ
יחהּ ַעל גַּ ֵבּי
הוֹציא ִפּ ְת ָקה ִמכִּ יסוֵֹ ,הנִ ָ
ְל ִציּוּןִ ,
ַה ֶקּ ֶבר ,וְ נָ ָשׂא ְבּ ֶמ ֶשַׁ דּקּוֹת ִמ ְס ָפּר ְתּ ִפ ָלּה
ישׁית.
ֲח ִר ִ
וּפנָ ה ָלשׁוּב ְל ֶמ ְרכַּ ְבתּוֹ ,א יָ כוֹל ָהיָ ה
ִמ ֶשּׁ ִסּיֵּ ם ָ
ַר ִבּי ֵליבּ ,רֹאשׁ ַה ָקּ ָהלִ ,לכְ בֹּשׁ ֶאת ַס ְק ָרנוּתוֹ,
יח
וְ הוּא ָפּנָ ה ֵא ָליו ִוּב ֵקּשׁ ְל ָה ִבין ִמ ְפּנֵ י ָמה ִה ְט ִר ַ
ַע ְצמוֹ ָה ָא ִציל ַהיָּ ִשׁישׁ ִל ְפקֹד ֶאת ִק ְברוֹ ֶשׁל
הוּדי.
ָה ַר ִבּי ַהיְּ ִ
ְל ֶשׁ ַמע ַה ַבּ ָקּ ָשׁה ִה ְת ַחיֵּ ָ ה ָא ִצילָ ,שׁ ַקע
רוֹנוֹתיו וְ ֵה ֵחל ְל ַס ֵפּר:
ָ
ְבּזִ כְ
הוֹריֶ ,בּן ְשׁמוֹנֶ ה
”בּן יָ ִחיד וְ ָאהוּב ָהיִ ִיתי ְל ַ
ֵ
ָשׁנִ ים ִבּ ְל ַבדְ .בּיוֹם ָבּ ִהיר ֶא ָחד ָח ִל ִיתי ְבּ ַמ ֲח ָלה
נוּחה
נוּשׁה וְ ִהגַּ ְע ִתּי ַעד ַשׁ ֲע ֵרי ָמוֶ תִ .א ִמּי ַה ְמּ ָ
ֲא ָ
וּמכְּ ֵאב ִוּב ְקּ ָשׁה
א יָ ְד ָעה ֶאת נַ ְפ ָשׁהּ ִמ ַצּ ַער ִ
ַל ֲעשׂוֹת כְּ כָ ל יְ כָ ְל ָתּהּ כְּ ֵדי ֶשׁ ֶא ְת ַר ֵפּא ִמ ַמּ ֲח ָל ִתי,
עוֹלם;
וּל ֵשׁם כָּ ִ היא א ָח ְסכָ ה כָּ ל ָממוֹן ֶשׁ ָבּ ָ
ְ
פּוֹלין ֻהזְ ֲעקוּ
ִ
רוֹפ ִאים ִמכָּ ל ַק ְצווֹת
טוֹבי ָה ְ
ֵ
ְל ִמ ָטּ ִתי ְוּב ָדקוּנִ י ֲא ֻרכּוֹתַ ,אִ תּ ְקוָ ה א ָהיְ ָתה
ְבּ ִפ ֶיהםַ .מ ֲח ָל ִתי ָה ְלכָ ה וְ ִה ְתגַּ ְבּ ָרה ,וְ ַחיַּ י ָהיוּ
ְתּלוּיִ ים ִמנֶּ גֶ ד.
נוֹתרוּ ְבּיָ ֶד ָיה ֶשׁל ִא ִמּיִ .היא
ְבּ ֵררוֹת ַרבּוֹת א ְ
יָ ְצ ָאה ִמ ֵבּ ֵיתנוּ וְ ֵה ֵח ָלּה ִלזְ עֹק ָמ ָרה ְבּיֵ אוּשׁ.
עוֹב ִרים וְ ָשׁ ִבים ִל ְמצֹא
יוֹאיל ֵאי ִמי ִמן ָה ְ
אוּלי ִ
ַ
ָמזוֹר ְל ַמ ֲח ָל ִתי.
נוֹתינוּ,
ַהזְּ ָעקוֹת ִהגִּ יעוּ ְל ָאזְ נֶ ָיה ֶשׁל ַא ַחת ִמ ְשּׁכֵ ֵ
פּוֹלנִ י ְמ ֻפ ְר ָסם ,וְ ִהיא ִמ ֲה ָרה
ִבּתּוֹ ֶשׁל ָא ִציל ָ
קוֹרי ְבּ ִפ ָיה:
ִל ְפנוֹת ְל ִא ִמּי כְּ ֶשׁ ַר ְעיוֹן ְמ ִ
מוֹשׁבוֹ ָה ִראשׁוֹן
ָ
)מקוֹם
ישׁ ִטיק ְ
ָ’בּ ֲעיָ ָרה ְפּ ִר ְ
נּוֹדע
ֶשׁל ַר ִבּי ֶמנְ ֶדּל( גָּ ר ַר ִבּי גָּ דוֹל וְ ָקדוֹשַׁ ,ה ָ
אוּלי הוּא יוּכַ ל ַל ֲעזֹר
יוֹד ַע? ַ
מוֹפתִ .מי ֵ
כְּ ַב ַעל ֵ
וּל ַה ִצּיל ֶאת ַחיֵּ י ְבּנֵ .‘...
ָלְ 
ִא ִמּי ַהיְּ ָק ָרה א ִה ְמ ִתּינָ ה ַאף ְל ֶרגַ עִ .מיָּ ד

ְ
סּוּסים
הוֹר ָתה ָל ַרכָּ ב ִל ְרתֹּם ֶאת ָה ֲעגָ ָלה ַל ִ
ישׁ ִטיקַ .ה ֶדּ ֶרָ א ְרכָ ה
וְ ָל ֵצאת יַ ַחד ִע ָמּהּ ִל ְפּ ִר ְ
כִּ ְשׁמוֹנֶ ה ָשׁעוֹת ,וְ ָה ֻע ְב ָדּה כִּ י ְמ ֻד ָבּר ָהיָ ה
סוֹער א ֵה ֵק ָלּה ָע ֶל ָיהַ .רק
ְבּ ַליְ ָלה ָח ְר ִפּי וְ ֵ
ְבּ ָשׁ ָעה ָח ֵמשׁ ִל ְפנוֹת בּ ֶֹקר ֶשׁל יוֹם ֲח ִמ ִשּׁי נִ ְצּ ָבה
ִא ִמּי ְבּ ֶפ ַתח ֵבּיתוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ְמנַ ֵחם ֶמנְ ֶדּל.
ַעל ַאף ַה ָשּׁ ָעה ַה ֻמּ ְק ֶדּ ֶמת כְּ ָבר ָר ַחשׁ ֵבּיתוֹ ֶשׁל
בוּע ָשׁ ְקדוּ ַה ְמּ ָשׁ ְר ִתים
ָה ַר ִבּי ְפּ ִעילוּת; כִּ ְבכָ ל ָשׁ ַ
ְבּ ֵביתוֹ ַעל ֲא ִפיַּ ת ַחלּוֹת ַבּ ֲעבוּר ֲענִ יֵּ י ָה ִעיר.
דוּרה ֶשׁנֶּ ֶע ְצ ָרה ְבּ ֶפ ַתח ֶה ָח ֵצר
ָה ֲעגָ ָלה ַה ֲה ָ
ֹוּמת ִל ָבּם ֶשׁל
ֵה ֵס ָבּה ֵא ֶל ָיה ִמיָּ ד ֶאת ְתּש ַ
ַה ְמּ ָשׁ ְר ִתים ,וְ ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִמ ֵהר ְל ָב ֵרר ֶאת ְרצוֹנָ הּ
ֶשׁל ִא ִמּי.
וּל ַחלּוֹת
ִא ִמּי ֵה ִשׁ ָיבה כִּ י ְמ ַב ֶקּ ֶשׁת ִהיא ִל ְראוֹת ְ
ֶאת ְפּנֵ י ָה ַר ִבּיַ .ה ְמּ ָשׁ ֵרת ִמ ֵהר ְל ַה ֲע ִביר ֶאת
ַבּ ָקּ ָשׁ ָתהַּ ,אָ ה ַר ִבּי ֵה ִשׁיב כִּ י יוּכַ ל ְל ַק ְבּ ָלהּ ַרק
ְבּ ָשׁ ָעה ֵתּ ַשׁעְ ,ל ַא ַחר ְתּ ִפ ַלּת ַשׁ ֲח ִרית.
וּמ ֶשּׁנִּ כְ נְ ָסה סוֹף
ִא ִמּי ִה ְמ ִתּינָ ה ְבּח ֶֹסר ַס ְב ָלנוּתִ ,
סוֹער.
סוֹף ְל ַח ְדרוֹ ֶשׁל ָה ַר ִבּיָ ,פּ ְר ָצה ִבּ ְבכִ י ֵ
ָה ַר ִבּי ֶשׁ ִדּ ֵבּר ָ
הוּטה ִה ְרגִּ ָיעהּ ִוּב ֵקּשׁ
פּוֹלנִ ית ְר ָ
אוּר ָיה
ִל ְשׁמ ַֹע ֶאת ֲא ֶשׁר ַעל ִל ָבּהְּ .לנֹכַ ח ֵתּ ֶ
ַה ָקּ ִשׁים ֶשׁל ִא ִמּיָ ,פּכַ ר ָה ַרב יָ ָדיו כְּ ֵאינוֹ ֵמ ִבין
קוֹסם ֲאנִ י
ֵ
דּוּע ָבּאת ֵא ַלי? וְ כִ י
’וּמ ַ
וְ ָא ַמרַ :
נוֹאשׁוּ
ֶשׁאוּכַ ל ְל ָה ִביא ָמזוֹר ְליֶ ֶלד ֶשׁזֶּ ה ִמכְּ ָבר ֲ
יוֹתר ֵמ ַחיָּ יו?‘
רוֹפ ִאים ַה ְבּכִ ִירים ְבּ ֵ
ָה ְ
אתי
ֶא ָלּא ֶשׁ ִא ִמּי א וִ ְתּ ָרה וְ ֵה ִשׁ ָיבה נֶ ְח ָרצוֹת’ָ :בּ ִ
יוֹד ַעת כִּ י ַא ָתּה ָה ָא ָדם
ֵא ֶליִ משּׁוּם ֶשׁ ִהנְ נִ י ַ
יוֹתר ֶל ֱא ִ
ַה ָקּרוֹב ְבּ ֵ
קים ְבּא ַֹרח ַחיָּ יו ְוּב ַהנְ ָהגָ תוֹ,
טוּחה ֲאנִ י כִּ י ְבּ ֶה ְת ֵאם ְלכָ  יִ ְשׁ ַמע ִל ְת ִפ ָלּ ְת
ְוּב ָ
שׁוֹמ ַע ְלכָ ל ָא ָדם ַא ֵחר.‘...
יוֹתר ִמ ֶשּׁ ָהיָ ה ֵ
ֵ
ימה ִה ְר ִצינוּ ָפּנָ יו ֶשׁל
שׁוּבה ַה ְתּ ִמ ָ
ְל ֶשׁ ַמע ַה ְתּ ָ
ָה ַר ִבּי .הוּא ָפּ ַרשׁ ְל ֶק ֶרן זָ וִ ית וְ ֵה ֵחל ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
ְבּ ַל ַהט ֶשׁל ק ֶֹדשׁ כְּ ַד ְרכּוַֹ ,עד ֶשׁכָּ ל גּוּפוֹ נִ ְשׁ ַטף
זֵ ָעהִ .מן ַה ַצּד ָע ְמ ָדה ִא ִמּי וְ ָצ ְפ ָתה ְבּ ִה ְת ַרגְּ שׁוּת
ַבּ ַמּ ֲחזֶ ה ַה ַמּ ְפ ִעים.
ָשׁלוֹשׁ ָשׁעוֹת נִ ְמ ְשׁכָ ה ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל ָה ַר ִבּי,
יּוּמהִּ ,צ ְלצוּל ְשׁעוֹן ָה ְ
כְּ ֶשׁ ִעם ִס ָ
הוֹרה
אוֹרלוֹגִ ין ָ
ַעל ַה ָשּׁ ָעה ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה .אוֹ ָאז ִה ְפנָ ה ָה ַר ִבּי
ֶאת ָפּנָ יו ְל ֵע ֶבר ִא ִמּי וְ ָא ַמר’ְ :בּ ָשׁ ָעה זוֹ ְבּ ִדיּוּק
הוּטב ַליֶּ ֶלדַ .מ ָצּבוֹ ָע ִתיד ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵפּר עוֹד
ַ
ַבּיָּ ִמים ַה ְקּ ִ
רוֹבים ,וְ ִלכְ ֶשׁיַּ ְב ִריא ְלגַ ְמ ֵריָ ,ה ִב ִיאי
אוֹתוֹ ֵא ַלי ְל ַמ ַען ֲא ָב ְרכֵ נוּ‘.
ִא ִמּי ִמ ֲה ָרה ָלשׁוּב ְל ֵב ָיתהּ וְ א ֻה ְפ ְתּ ָעה
כְּ ֶשׁ ָשּׁ ְמ ָעה ֶשׁ ְדּ ָב ָריו ֶשׁל ָה ַר ִבּי ַה ָקּדוֹשׁ
ִה ְת ַקיְּ מוּ ִבּ ְמ ֻדיָּ ק; ְבּ ָשׁ ָעה ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ְבּ ִדיּוּק,
רוֹפ ִאיםֵ ,ה ֵחל ַה ֶצּ ַבע ָלשׁוּב ְל ָפנַ י,
כָּ ֵ ה ִעידוּ ָה ְ
וּל ַת ְד ֵה ַמת כֻּ ָלּם ָפּ ִצ ִיתי ֶאת ִפּי ִוּב ַקּ ְשׁ ִתּי
ְ
ִל ְשׁתּוֹת ַמיִ ם.
כָּ  ,כְּ כָ ל ֶשׁ ָח ְלפוּ ַה ָשּׁעוֹת וְ ַהיָּ ִמים ָה ַלַ מ ָצּ ִבי
וְ ִה ְשׁ ַתּ ֵפּר ַעד ֶשׁ ַקּ ְמ ִתּי ִמ ִמּ ַטּת ָח ְליִ י .זְ ַמן ָמה
ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ִקיְּ ָמה ִא ִמּי ֶאת ַה ְב ָט ָח ָתהּ וְ ֵה ִב ָיאה
אוֹתי ָל ַר ִבּי ֲא ֶשׁר ֵבּ ְרכַ נִ י ַבּ ֲא ִריכוּת יָ ִמים,
ִ
ִוּב ְקּ ַשׁנִ י ֶשׁכָּ ל יְ ֵמי ֶא ְתיַ ֵחס ַליְּ ִ
הוּדים ִבּנְ ִדיבוּת
ְוּבר ַֹחב ֵלב“.
”מ ָאז וְ ַעד ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּ ה“ִ ,סיֵּ ם ָה ָא ִציל וְ ָא ַמר,
ֵ
פּוֹלין כְּ כָ ל יְ כָ ְל ִתּי,
יהוּדי ִ
”מ ְשׁ ַתּ ֵדּל ֲאנִ י ְל ַסיֵּ ַע ִל ֵ
ִ
וְ ַאף ַמ ְק ִפּיד ֲאנִ י ִל ְפקֹד ֶאת ִק ְברוֹ ֶשׁל ָה ַר ִבּי
ַה ָקּדוֹשׁ ִמ ַפּ ַעם ְל ַפ ַעם וְ ָל ֵשׂאת ְתּ ִפ ָלּה ְליַ ד
ִציּוּנוֹ“.
נּוֹדעַ ,ר ִבּי ַא ֲהרֹן ַמ ְרכּוּס,
חוֹקר ַה ֲח ִס ִידי ַה ָ
ַה ֵ
יח ָה ָא ִציל
ְמ ַס ֵפּר כִּ י ִהגִּ ַיע ְליָ ָדיו ַה ִפּ ְת ָקה ֶשׁ ִהנִּ ַ
ימנוֹב ,וְ כָ 
רוֹב ְס ִקי ַעל ִק ְברוֹ ֶשׁל ָה ַר ִבּי ֵמ ִר ָ
ָדּ ְ
ָהיָ ה כָּ תוּב ָבּהִּ :
”ה ְת ַפּ ְלּלוּ ,נִ ְשׁמוֹת ַא ְב ָר ָהם
נוֹח ֶמנְ ֶדּל
יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹבְ ,בּ ַעד נִ ְשׁ ָמתוֹ ֶשׁל ַה ָמּ ַ
טוֹרם .וְ ַא ָתּה ֶמנְ ֶדּלִ ,אם נִ ַצּ ְב ָתּ כְּ ָבר ִל ְפנֵ י
ְ
כִּ ֵסּא ַהכָּ בוֹדִ ,ה ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ַעד ָה ַע ִמּים ַהנִּ ְדכָּ ִאים
יִ ְשׂ ָר ֵאל
וּפּוֹליןִ .ה ְת ַפּ ֵלּל ַבּ ֲע ִדיְ ,בּ ַעד יְ ָל ַדי
ִ
טוֹריָ ה“.
ּ‘יס ַלב ֶבּן וִ ְיק ְ
וּנְ כָ ַדיִ .מ ִצ ְ

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 ׂ

ַ’ה ֲח ִסידוּת‘ עמ‘ 117
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’וּבכָ ל נַ ְפ ְשֶׁ ‘שׁנֶּ ֱא ָמר
ֶאת ַמ ְשׁ ָמעוּת ִצוּוּי ְ
ְבּ ָפ ָר ָשׁה ִראשׁוֹנָ ה ֵבּ ֲארוּ ֲחכָ ִמים ְ)בּ ָרכוֹת נד א(:
נוֹטל ֶאת נַ ְפ ְשׁ .“וְ ָא ְמנָ םְ ,בּוַ ַדּאי
”א ִפלּוּ הוּא ֵ
ֲ
ֵאין ְל ַהכְ ִליל ֶאת ַה ְתּ ִפ ָלּה ִעם ְשׁלוֹשׁ ָה ֲע ֵברוֹת
ֶשׁ ְלּגַ ֵבּ ֶיהן נִ ְפ ָסק” :יֵ ָה ֵרג וְ ַאל יַ ֲעבֹר“ַ ,א
מוּריםַ ,אף ִבּ ְת ִפ ָלּה
כְּ ִד ְב ֵרי ַה‘נֶּ ֶפשׁ ַה ַחיִּ ים‘ ָה ֲא ִ
ַשׁיֶּ כֶ ת ַמ ְד ֵרגָ ה ֶשׁל ְ’מ ִסירוּת נֶ ֶפשׁ‘ – ְבּכָ 
ֶשׁ ְמּ ַד ֵבּק ָה ָא ָדם ֶאת נַ ְפשׁוֹ ְבּקוֹנוֹ .כָּ ָ מ ִצינוּ
ַאף ַעל ַצ ִדּ ֵיקי ֱא ֶמת ַר ִבּים ֶשׁ ְבּ ֵעת ְתּ ִפ ָלּ ָתם
ִה ְת ַר ְבּ ָתה כָּ ל כָּ ַ א ֲה ַבת ה‘ ְבּ ִל ָבּםַ ,עד ֶשׁ ִמּתּוֹ
בוֹר ָאהִּ ,הגִּ יעוּ
ֶשׁ ָח ְשׁ ָקה נַ ְפ ָשׁם ְל ִה ָדּ ֵבק ְבּ ְ
ִל ֵידי ִה ְת ַפּ ְשּׁטוּת ַהגַּ ְשׁ ִמיּוּת וְ כִ ְמ ַעט ֶשׁ ָפּ ְר ָחה
גּוּפם.
נִ ְשׁ ָמ ָתם ִמ ָ
אוֹתם ַצ ִדּ ִיקים ָהיָ ה ָה ַרב
ֵמ ַה ְמּ ֻפ ְר ָס ִמים ֶשׁ ֵבּין ָ
ַה ָקּדוֹשׁ ַבּ ַעל ִ’דּ ְב ֵרי ַחיִּ ים‘ ִמ ַצּאנְ ז ֶשׁ ָהיָ ה
עוֹבד ֶאת קוֹנוֹ ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ִבּ ְמ ִסירוּת נֶ ֶפשׁ ֶשׁל
ֵ
בוֹדתוֹ
”ע ָ
ַמ ָמּשׁ ,וְ ַאף ַעל ַמ ֵצּ ַבת ָק ְדשׁוֹ נֶ ֱח ַרתֲ :
ְוּת ִפ ָלּתוֹ ָהיְ ָתה ִבּ ְמ ִסירוּת נֶ ֶפשׁ ַלה‘ ,וְ נַ ְפשׁוֹ
יוֹצרוֹ ַמ ָמּשׁ כְּ ַחד ִמ ַשּׂ ְר ֵפי ַמ ְע ָלה“.
ָדּבוּק ְל ְ
כְּ ֶשׁנִּ ְשׁ ַאל ַפּ ַעם ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ֶא ָחד ִמ ְמּק ָֹר ָביו ַעל
ְדּ ַבר ָמה ֶשׁ ָע ִתיד ָהיָ ה ַל ֲעשׂוֹת ְל ַא ַחר ַה ְתּ ִפ ָלּה,
”אינֶ נִּ י ֵמ ִבין כֵּ ַיצד ֶא ְפ ָשׁר
תּוֹמם וְ ָא ַמרֵ :
ִה ְשׁ ֵ
ְל ַתכְ נֵ ן ָתּכְ נִ יּוֹת ֶשׁכָּ ֵאלּוֲּ .הא ַה ְתּ ִפ ָלּה ֲע ַדיִ ן
גוּפנוּ
יוֹד ַע ִאם נַ ְפ ֵשׁנוּ ִתּוָּ ֵתר ְבּ ֵ
וּמי ֵ
ְל ָפנֵ ינוִּ ,
ְל ַא ֲח ֶר ָיה“...
אוּרי ִמ ְסּ ְט ֶר ִל ְיסק ְמ ֻס ָפּר
ַאף ַעל ַ’ה ָשּׂ ָרף‘ ַר ִבּי ִ
כִּ י ְבּכָ ל יוֹם ִל ְפנֵ י ַה ְתּ ִפ ָלּה ָהיָ ה נִ ְפ ָרד ִמ ְבּנֵ י
וּמוֹסר ָל ֶהם ִצוּוּיִ ים שׁוֹנִ ים ַהנּוֹגְ ִעים
ֵ
ֵבּיתוֹ
אוּלי
יוֹד ַע ַ
ְל ַא ַחר ְפּ ִט ָירתוְֹ ,בּ ַה ְט ִעימוֹ כִּ י ִמי ֵ
)’בּ ַח ְצרוֹת ַה ַחיִּ ים‘ לה,
יִ זְ כֶּ ה ִל ְמסֹר נַ ְפשׁוֹ ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ְ
עמ‘ לד; ָשׁם לז עמ‘ לב(.
הוֹסיף ֵוּב ֵאר
)’פּנִ ים יָ פוֹת‘ ֵע ֶקב( ִ
ַ’בּ ַעל ַה ַה ְפ ָל ָאה‘ ָ
נוֹטל ֶאת
”א ִפלּוּ הוּא ֵ
ֶאת ַמ ְשׁ ָמעוּת ַה ִצּוּוּיֲ :
נַ ְפ ְשְׁ “בּיַ ַחס ַל ְתּ ִפ ָלּהַ ,על ִפּי ָמה ֶשׁ ָא ְמרוּ
”א ִפלּוּ ֶח ֶרב ַח ָדּה ֻמנַּ ַחת
ַבּגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת י א(ֲ :
ַעל ַצוָּ ארוֹ ֶשׁל ָא ָדם ַאל יִ ְמנַ ע ַע ְצמוֹ ִמן
’וּבכָ ל
תּוֹרה ַבּ ֵתּבוֹת ְ
וּלכָ ָ ר ְמזָ ה ַה ָ
ָה ַר ֲח ִמים“ְ .
נוֹטל
לוֹמר ֶשׁ ֲא ִפלּוּ ְ’בּ ָשׁ ָעה ֶשׁהוּא ֵ
נַ ְפ ְשׁכֶ ם‘ַ ,
ֶאת נַ ְפ ְשׁכֶ ם‘ – כְּ ֶשׁ ֶח ֶרב ַח ָדּה ֻמנַּ ַחת ָח ִל ָילה ַעל
ארכֶ םַ ,אל ִת ָּמּנְ עוּ ִמ ְלּ ַב ֵקּשׁ ַר ֲח ִמים ַבּ ְתּ ִפ ָלּה.
ַצוָּ ְ

ַה ְבּ ָרכָ ה ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ֻחיָּ ב ַל ֲענוֹת ָא ֵמןֲ ,א ִפלּוּ
ימן’ָ :א ֵמ“ן‘
שׁוֹמ ַע ֵמ ִא ָשּׁה אוֹ ִמ ָקּ ָטן ...וְ ִס ָ
ֵ
מוֹסר נַ ְפ ִשׁי‘ – ֶשׁכָּ ל ֶא ָחד
ֵ
נוֹט ִריקוֹן’ֲ :אנִ י
ְ
ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ֻחיָּ ב ִל ְמסֹר נַ ְפשׁוֹ ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן.
וְ כָ ל ִאישׁ ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ֻחיָּ ב ַ
לוֹמר ַה ְבּ ָרכוֹת ְבּקוֹל
עוֹמ ִדים
ָרם כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ְשׁ ְמעוּ ְבּנֵ י ַה ַבּיִ ת אוֹ ְשׁ ַאר ָה ְ
יכוֹלים ַל ֲענוֹת ָא ֵמןֶ ,שׁ ִמּ ַלּת ָא ֵמן ֵעדוּת
ֶא ְצלוֹ וִ ִ
ֹאמר
הוּא ַעל ַה ְבּ ָרכָ ה ֶשׁהוּא ֱא ֶמת ,וְ ִאם י ַ
ְבּ ַל ַחשׁ הוּא כְּ מוֹ ֶשׁ ַמּ ֲע ִלים ְל ָה ִעיד ַעל ַה ָדּ ָבר“.
הוּבא ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ
נוֹרא ְבּ ִענְ יָ ן זֶ ה ָ
ַמ ֲע ֶשֹה ָ
רוּמה קסו א( ַעל ָא ָדם ֶשׁ ִה ִשּׂיא ֶאת ִבּתּוֹ ְלנַ ַער
)תּ ָ
ְ
קוֹפץ
מוֹסר נֶ ֶפשׁ וְ ֵ
ִבּ ְל ִתּי ֻמכָּ רְ ,ל ַא ַחר ֶשׁ ָר ָאהוּ ֵ
ֵמרֹאשׁ ַהגַּ ג כְּ ֵדי ַל ֲענוֹת ָ’א ֵמן‘ ַא ַחר ַה ַקּ ִדּישׁ.
תּוֹרה,
ְל ַבסּוֹף ִה ְתגַּ ָלּה ַהנַּ ַער כִּ כְ ִלי ֵריק ִמ ָ
וּמ ֶשּׁכָּ ִ ה ְצ ַט ֲערוּ ַהכַּ ָלּה וְ ָא ִב ָיה ַעד ְמאֹד.
ִ
יוֹסי וְ ָר ָאה ִבּכְ ֵא ָבם,
כְּ ֶשׁ ִהזְ ַדּ ֵמּן ְל ֵב ָיתם ַר ִבּי ִ
טוּח ֲאנִ י
”בּ ַ
ִה ִבּיט ְבּ ֵעינָ יו ֶשׁל ַהנַּ ַער וְ ָא ַמרָ :
עוֹלם“ .וְ ָאכֵ ן כְּ כָ ל
תּוֹרה ָל ָ
כִּ י יֵ ֵצא ִמ ֶמּנּוּ אוֹר ָ
ֶשׁ ָח ַלף ַהזְּ ַמן ִה ְת ָבּ ֵרר כִּ י נַ ַער זֶ ה ִה ְס ִתּיר ַע ְצמוֹ,
תוֹרה ְוּב ָחכְ ָמה,
וְ ָאכֵ ן ָמ ֵלא ָהיָ ה וְ גָ דוּשׁ ְבּ ָ
ְ
וּליָ ִמים ָהיָ ה ְלגָ דוֹל ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל.
מוֹר ְש ֵׁטיין ְשׁ ִל ָיט“א ,נְ ִשׂיא
ָה ַרב יַ ֲעקֹב דֹּב ַמ ְר ְ
הוֹסיף וְ ָא ַמר ,כִּ י ְמ ִסירוּת
ִ
ְ’בּנֵ י ֱאמוּנִ ים‘,
ַהנֶּ ֶפשׁ ַבּ ֲענִ יַּ ת ָ’א ֵמן‘ נִ ְצ ֶרכֶ ת ְבּכָ ל יוֹם וָ יוֹם
ִבּ ְפ ָרט ְל ֵאלּוּ ַה ְמּ ַב ְקּ ִשׁים ְל ַה ֲחזִ יק ְבּ ִמנְ ָהגָ ם
לוֹמר ֶאת ִבּ ְרכוֹת
אוֹרי ַהדּוֹרוֹת ַ
וּמ ֵ
דוֹלי ְ
ֶשׁל גְּ ֵ
רוּתאְ .ל ִע ִתּים ַרבּוֹת ַה ָדּ ָבר כָּ רוּ
ַה ַשּׁ ַחר ְבּ ַח ְב ָ
וּמכִּ יר ְבּ ַמ ֲע ָל ָתהּ
יּוֹד ַע ַ
בוּשׁהֶ ,א ָלּא ֶשׁ ַה ֵ
ַאף ְבּ ָ
ְ
וּסגֻ ָלּ ָתהּ ֶשׁל ֲענִ יַּ ת ָ’א ֵמן‘ְ ,בּוַ ַדּאי א יְ ַה ֵסּס
שׁוּבה זוֹ.
ִ’ל ְמסֹר נֶ ֶפשׁ‘ ַבּ ֲעבוּר ִמ ְצוָ ה ֲח ָ
ֶר ֶמז נִ ְפ ָלא נָ ַתן הוּא ְלכָ ִ מ ְלּשׁוֹן ַה ָפּסוּק
שׁוּרי ֵמרֹאשׁ ֲא ָמנָ ה ֵמרֹאשׁ
”תּ ִ
)שה“ש ד ח(ָ :
ְשׂנִ יר וְ ֶח ְרמוֹן ִמ ְמּעֹנוֹת ֲא ָריוֹת ֵמ ַה ְר ֵרי נְ ֵמ ִרים“:
אשׁי ַה ֵתּבוֹת ֲ’א ָריוֹת ֵמ ַה ְר ֵרי נְ ֵמ ִרים‘ ֵהם
ָר ֵ
ָ’א ֵמן‘; ִל ְפ ָע ִמים ִמ ְת ַבּיֵּ שׁ ָא ָדם ְל ָב ֵרְ בּקוֹל
אוּלם ָע ֵלינוּ ָל ַד ַעת כִּ י
אוֹ ַל ֲענוֹת ָא ֵמן ְבּקוֹלָ ,
ַדּוְ ָקא ָאז ָ
חוֹבתוֹ ִל ְהיוֹת גִּ בּוֹר כָּ ֲא ִרי וְ ַעז כַּ נָּ ֵמר –
ַל ֲעשׂוֹת ְרצוֹן ָא ִביו ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם.

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

