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

ַה ְתּ ִפ ָלּה ְ’מ ַח ֶבּ ֶרת‘ ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲא ִב ֶיההםם ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם
”וַ יַּ ְק ֵהל מ ֶֹשׁה ֶאת כָּ ל ֲע ַדת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל“ )לה א(
פּוּרים כְּ ֶשׁיָּ ַרד ִמן ָה ָהר“ ַ)ר ִשׁ“י(.
”ל ָמ ֳח ָרת יוֹם ַהכִּ ִ
ְ
’תּוֹרה וָ ַד ַעת‘:
ָא ַמר ַר ִבּי יַ ֲעקֹב ָק ִמינֶ ְצ ִקי רֹאשׁ יְ ִשׁ ַיבת ָ
ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ כְ ְשׁלוּ ְבּ ֵח ְטא ָה ֵעגֶ ל ַא ַחר ֶשׁ ָסּ ְברוּ ֶשׁמּ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ
רוֹעה ְ)ל ֵעיל לב א(ָ .ר ָאה ַה ָקּדוֹשׁ
נוֹתרוּ כַּ צֹּאן ְלא ֶ
נִ ְפ ַטר וְ ֵהם ְ
רוֹעה
מוּעט ְלא ֶ
עוֹמ ִדים יִ ְשׂ ָר ֵאל זְ ַמן ָ
ָבּרוּ הוּא ֶשׁ ִאם ְ
בוֹדה זָ ָרהְ ,ל ִפיכָ ְ ,ל ַא ַחר ֶשׁ ָמּ ַחל
לוּלים ֵהם ְל ִהכָּ ֵשׁל ַבּ ֲע ָ
ֲע ִ
ָל ֶהם ַעל ֶח ְט ָאםִ ,צוָּם ִמיָּ ד ְל ָה ִקים ִ’מ ְשׁכָּ ן‘ ֶשׁבּוֹ יוּכְ לוּ
‘רוֹעה יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ – ֲא ִב ֶיהם ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם
וּל ַק ֵשּׁר ַע ְצ ָמם ְל ֵ
ְל ַח ֵבּר ְ
ְבּכָ ל ֵעת ְמצֹאַ ,על יְ ֵדי ֶשׁיִּ ְת ַפּ ְלּלוּ ְל ָפנָ יו וִ ַיב ְקּשׁוּ ִמ ֶמּנּוּ ַעל
ָצ ְרכֵ ֶיהם.
ֱ’א ֶמת ְליַ ֲעקֹב‘

ִ’אלּוּ נָ ַתן ָלנוּ ֶאת ַה ָמּן וְ א נָ ַתן ָלנוּ ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת – ַדּיֵּ נוּ‘
”וַ יַּ ְק ֵהל מ ֶֹשׁה ֶאת כָּ ל ֲע ַדת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל“ )לה א(
”א ַמר ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאֲ :ע ֵשׂה ְלְ ק ִהלּוֹת גְּ דוֹלוֹת ְוּדרֹשׁ
ָ
ִל ְפנֵ ֶיהם ָבּ ַר ִבּים ִה ְלכוֹת ַשׁ ָבּת כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ְל ְמדוּ ִמ ְמּ דּוֹרוֹת
ַה ָבּ ִאים ְל ַה ְק ִהיל ְק ִהלּוֹת ְבּכָ ל ַשׁ ָבּת וְ ַשׁ ָבּת“ )יַ ְלקוּט ִשׁ ְמעוֹנִ י
וַ יַּ ְק ֵהל תח(.
יֵ שׁ ְל ָה ִבין ִמ ְפּנֵ י ָמה נֶ ֶא ְמ ָרה ֲה ָלכָ ה זוֹ ַדּוְ ָקא ַל‘דּוֹרוֹת
וֹת
ַה ָבּ ִאים‘ וְ א ַאף ְלדוֹר ַה ִמּ ְד ָבּר?
ֵפּ ֵרשׁ זֹאת ַר ִבּי יַ ֲעקֹב ָשׁאוּל ֵמ ִאיזְ ִמיר ַעל ִפּי ַה ָ
מּוּבא ַבּטּוּר
תּוֹרה ִל ְפנֵ י ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
”א ְמ ָרה ָ
)או“ח רצ( ְבּ ֵשׁם ַה ִמּ ְד ָרשָׁ :
וּ
עוֹלם ,כְּ ֶשׁיִּ כָּ נְ סוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ָא ֶרץ זֶ ה ָרץ
הוּא’ִ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
ְלכַ ְרמוֹ וְ זֶ ה ָרץ ְל ָשׂ ֵדהוּ וַ ֲאנִ י ָמה ְתּ ֵהא ָע ַלי?‘ ָא ַמר ָלהּ’ :יֵ שׁ
ִלי זוּג ֶשׁ ֲאנִ י ְמזַ וֵּג ָל וְ ַשׁ ָבּת ְשׁמוֶֹ ,שׁ ֵהם ְבּ ֵט ִלים ִמ ְמּ ַלאכְ ָתּם
יכוֹלין ַל ֲעסֹק ָבּ.“‘
וִ ִ
ִמ ִדּ ְב ֵרי ַה ִמּ ְד ָרשׁ ַמ ְשׁ ָמע ֶשׁ ַה ִמּנְ ָהג ְל ִה ְת ַק ֵהל וְ ִל ְלמֹד ְבּיוֹם
קוּפה ֶשׁ ְלּ ַא ַחר כְּ נִ ַיסת יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ָא ֶרץ,
ַה ַשּׁ ָבּת נוֹגֵ ַע ַרק ַל ְתּ ָ
רוּדים ְבּ ַפ ְרנָ ָס ָתם וְ ַרק
ֶשׁ ָבּהּ ִבּימוֹת ַהחֹל ָהיוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְט ִ
קוּפה
תּוֹרהַ .אְ בּ ֶמ ֶשַׁ ה ְתּ ָ
ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ָהיוּ ְפּנוּיִ ים ְל ִלמּוּד ָ
וּמ ַה ְבּ ֵאר ָהיָ ה ִבּיכָ ְל ָתּם
ֶשׁ ָשּׁהוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר ,כֵּ יוָ ן ֶשׁנִ ּזּוֹנוּ ֵמ ַה ָמּן ֵ
וּל ִפיכָ  נֶ ֶא ְמ ָרה ֲה ָלכָ ה זוֹ
ִל ְלמֹד ַאף ְבּ ַמ ֲה ַל יְ מוֹת ַה ָשּׁ ַ
בוּעְ ,
ַרק ַ’לדּוֹרוֹת ַה ָבּ ִאים‘.
ְבּכָ  נוּכַ ל ְל ָה ִבין ֶאת נֻ ַסּח ִפּיּוּט ַ’דּיֵּ נוּ‘ ַהנֶּ ֱא ָמר ְבּ ֵס ֶדר ַהגָּ ָדה
ֶשׁל ֶפּ ַסחִ :
”אלּוּ ֶה ֱאכִ ָילנוּ ֶאת ַה ָמּן וְ א נָ ַתן ָלנוּ ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת
לוֹמרִ ,אלּוּ ָהיִ ינוּ ִמ ְת ַפּ ְרנְ ִסים ֵמ ַה ָמּן ִבּ ְל ַבדֲ ,אזַ י
– ַדּיֵּ נוּ“; כְּ ַ
תּוֹרהֶ ,שׁכֵּ ן
א ָהיִ ינוּ ְצ ִריכִ ים ֶ’את ַה ַשּׁ ָבּת‘ ֶשׁ ָבּהּ נוּכַ ל ִל ְלמֹד ָ
בוּע.
ְלאוֹכְ ֵלי ַה ָמּן ָהיָ ה זְ ַמן ִל ְלמֹד ַאף ְבּ ֶמ ֶשׁ יְ מוֹת ַה ָשּׁ ַ
קּוּטים קה ב
]איזְ ִמיר תקט“ז[ ִל ִ
’קוֹל יַ ֲעקֹב‘ ִ

את‘
ֶ’ח ְמ ַדּת יָ ִמים אוֹתוֹ ָק ָר ָ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִיעי יִ ְהיֶ ה ָלכֶ ם
”שׁ ֶשׁת יָ ִמים ֵתּ ָע ֶשׂה ְמ ָלאכָ ה ַ
ֵ
ק ֶֹדשׁ ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹן ַלה‘“ )לה ב(

חוֹבה ָע ֵלינוּ
ָ
ַמ ִהי כַּ וָּנַ ת ַה ִמּ ִלּים ֵ’תּ ָע ֶשׂה ְמ ָלאכָ ה‘ ,וְ כִ י
ַל ֲעשׂוֹת ְמ ָלאכָ ה ְבּ ֵשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַה ַמּ ֲע ֶשׂה?
ֵבּאוּר נִ ְפ ָלא ְלכָ ֵ בּ ֵאר ַ’ה ַמּגִּ יד ִמוִּ ְילנָ א‘ ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ֵא ִליָּ הוּ
ַלנְ דֹּא:
ְבּנ ַֹהג ֶשׁ ָבּ ָ
עוֹלםַ ,ה ְמּכֻ נֶּ ה ’רֹאשׁ ַהיְּ ִשׁ ָיבה‘ הוּא ַה ֻמּ ְב ָחר
וְ ַהנַּ ֲע ֶלה ֵבּין ְבּנֵ י ַהיְּ ִשׁ ָיבהְ ,ל ֻע ַמּת זֹאת ַה ְמּכֻ נֶּ ה ’רֹאשׁ
ַהגַּ זְ ָלנִ ים‘ הוּא ַדּוְ ָקא ָה ַעז וְ ַה ְמּ ֻר ָשּׁע ֶשׁ ֵבּינֵ ֶיהם.
לוֹמרַ :הגָּ דוֹל
לּוֹתינוּ ֶ’ח ְמ ַדּת יָ ִמים‘ ,כְּ ַ
ַה ַשּׁ ָבּת ְמכֻ נָּ ה ִבּ ְת ִפ ֵ
עוֹס ִקים ִבּ ְמ ַלאכְ ֵתּנוּ
וְ ָה ָאהוּב ִמכָּ ל ַהיָּ ִמיםֵ .מ ַע ָתּהִ ,אם ָאנוּ ְ
תּוֹרה,
ְבּ ֵשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ְבּי ֶֹשׁר ְוּבנֶ ֱא ָמנוּת כְּ ִמ ְצוַ ת ַה ָ
נִ ְמ ָצא ֶשׁ ַהתּ ַֹאר ֶ’ח ְמ ַדּת יָ ִמים‘ הוּא ֶשׁ ַבח ַל ַשּׁ ָבּת – ֶשׁ ִהיא
טּוֹביםַ .אִ אם ָאנוּ ִמ ְתנַ ֲהגִ ים ָבּ ֶהם
רֹאשׁ ְל ֵשׁ ֶשׁת ַהיָּ ִמים ַה ִ
תּוֹרהֲ ,אזַ י תּ ַֹאר זֶ ה ְמ ַבזֶּ ה ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת,
ְבּ ָעוֶ ל ֶשֹּׁלא כְּ ֻח ֵקּי ַה ָ
רוּעים.
כִּ ְביָ כוֹל ִהיא רֹאשׁ ַליָּ ִמים ַהגְּ ִ
”שׁ ֶשׁת יָ ִמים ֵתּ ָע ֶשׂה ְמ ָלאכָ ה“ – ַרק
ְלכָ ִ ה ְדגִּ ישׁ ַהכָּ תוּבֵ :
ִאם ַתּ ֲע ֶשׂה ֶאת ְמ ַלאכְ ְתְּ בּ ֵשׁ ֶשׁת ַהיָּ ִמים ְבּי ֶֹשׁר ֶוּב ֱאמוּנָ ה
תּוֹרהֲ ,אזַ י ַה ַשּׁ ָבּת” :יִ ְהיֶ ה ָלכֶ ם ק ֶֹדשׁ ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹן
כְּ ִמ ְצוַ ת ַה ָ
ַלה‘“ֶ ,שׁכֵּ ן נִ ָתּן יִ ְהיֶ ה ְלכַ ָ
נּוֹתהּ ֶ’ח ְמ ַדּת יָ ִמים‘ כְּ רֹאשׁ ְל ֵשׁ ֶשׁת
טּוֹבים.
ַהיָָּ ִמים ַה ִ
ַ’פּ ְת ֶשׁגֶ ן ַה ָדּת‘ יִ ְתרוֹ

ָר ֵזי ֱאמ ּו ִנים

מזֵ י ָא ֵמן
רמ
ֵמ ִר ְ
ַבַ ּבּב ּ ָפ ָר ָש ׁה

רוּמת ה‘‘
ָ’א ֵמן‘ – ְ’תּ ַ
דיב ִלבּוֹ יְ ִב ֶיא ָה ֵאת
רוּמה ַלה‘ כֹּל נְ ִדיב
ְ”קחוּ ֵמ ִא ְתּכֶ ם ְתּ ָ
רוּמת ה‘“ )לה ה(
ְתּ ַ
ימ ְט ִריָּ ה
ימ ְט ִריָּ ה קפ“ב כַּ גִּ ַ
”כֹּל נְ ִדיב ִלבּוֹ יְ ִב ֶיא ָה“ – ְבּגִ ַ
ֶשׁל ָ’א ֵמן ָא ֵמן‘ֶ ,ר ֶמז ְל ָ‘א ֵמן‘ ֶשׁ ַא ַחר ַה ְתּ ִפלּוֹת וְ ָ‘א ֵמן‘
רוּמת ה‘“,
”תּ ַ
ישׁים .כִּ נְּ ָתה זֹאת ַה ָ
ֶשׁ ַא ַחר ַה ַקּ ִדּ ִ
תּוֹרהְ :
”אין גָּ דוֹל ִל ְפנֵ י
כְּ ֶר ֶמז ְל ִד ְב ֵרי ַה ִמּ ְד ָרשׁ )דב“ר ז א(ֵ :
יוֹתר ֵמ ָא ֵמן ֶשׁיִּ ְשׂ ָר ֵאל עוֹנִ ים“.
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֵ
ֶ’ח ֶסד ְל ַא ְב ָר ָהם‘

ַהנֶּ ֱא ֶמ ֶרת ְבּכַ וָּנָ ה אוֹ ִמ ְצוָ ה ַא ַחת ֶשׁנַּ ֲע ֵשׂית ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם,
ַמ ֲעלוֹת ִע ָמּן ֶאת כָּ ל ַה ְתּ ִפלּוֹת וְ ַה ִמּ ְצווֹת ֶשׁנַּ ֲעשׂוּ ֶשֹּׁלא כַּ הֹגֶ ן.
ְלכָ ָ ר ַמז ַהכָּ תוּב ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ:
רוּמה ַלה‘“ – ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם,
”תּ ָ
ִאם ִתּזְ כּוּ וְ לוּ ַפּ ַעם ַא ַחת ָל ֵתת ְ
אוֹתן ְתּרוּמוֹת ֶשׁנִּ ְתּנוּ ִמתּוֹ נְ ִטיַּ ת
ֲאזַ י ַאף ”כֹּל נְ ִדיב ִלבּוֹ“ – ָ
רוּמת ה‘“ – ִתּ ְת ַק ֵבּ ְלנָ ה
ַה ֵלּב וְ א ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם ”יְ ִב ֶיא ָה ֵאת ְתּ ַ
ְל ָרצוֹן יַ ַחד ִע ָמּהּ.
תּוֹרה‘ עמ‘ קז
ָ’חכְ ַמת ַה ָ

טוֹבה ִמ ְצ ָט ֶר ֶפת ְל ַמ ֲע ֶשׂה
ַמ ֲח ָשׁ ָבה ָ
”כָּ ל ִאישׁ וְ ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר נָ ַדב ִל ָבּם א ָֹתם ְל ָה ִביא ְלכָ ל ַה ְמּ ָלאכָ ה
ֲא ֶשׁר ִצוָּה ה‘ ַל ֲעשׂוֹת ְבּיַ ד מ ֶֹשׁה ֵה ִביאוּ ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל נְ ָד ָבה
ַלה‘“ )לה כט(
יטשׁ
ֶאת ֵפּ ֶשׁר כֶּ ֶפל ְלשׁוֹן ַהכָּ תוּב ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ֵליבּ ִל ְ
סוֹפר‘:
רוֹזֶ נְ בּוֹיםַ ,תּ ְל ִמיד ַה ֲ‘ח ַתם ֵ
ָהיוּ ִמ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ִבּ ְקּשׁוּ ְל ַמ ֵמּן ֶאת ְבּנִ יַּ ת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן כֻּ לּוֹ
ִמכַּ ְס ָפּםַ ,א נִ ְמנְ עוּ ִמ ַלּ ֲעשׂוֹת זֹאת ִמשּׁוּם ֶשׁ ֵאין ָראוּי
ַל ֲעשׂוֹת כֵּ ן ,כַּ ָ
”א ָחד ָהיָ ה בּוֹנֶ ה
מּוּבא ְבּ ֵס ֶפר ֲח ִס ִידים )תקג(ֶ :
וּל ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף
ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת יָ ֶפה ,וְ ָר ָצה ַה ָקּ ָהל ָל ֵתת ִעמּוֹ ְ
וּל ֵשׁם ,וְ כָ ָלה
וּלזַ ְרעוֹ ְלזֵ כֶ ר ְ
ְבּ ָמעוֹת וְ א ָר ָצה כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ְהיֶ ה לוֹ ְ
זַ ְרעוֹ“.
ַאף ַעל ִפּי ֶשֹּׁלא זָ כוּ ַה ָלּלוּ ְל ִ
הוֹציא ֶאת ַמ ְח ַשׁ ְב ָתּם ַלפּ ַֹעל,
וּלכָ ָ ר ַמז ַהכָּ תוּב” :כָּ ל...
נֶ ְח ָשׁב ָל ֶהם ַה ָדּ ָבר כְּ ִאלּוּ ִקיְּ מוּהְָ ,
ֲא ֶשׁר נָ ַדב ִל ָבּם א ָֹתם ְל ָה ִביא ְלכָ ל ַה ְמּ ָלאכָ הַ – “...אף
ֶשׁ ְבּפ ַֹעל א ָעשׂוּ זֹאתֵ ,
”ה ִביאוּ ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל נְ ָד ָבה ַלה‘“ –
ִק ְבּלוּ ֶאת ְשׂכָ ָרם כְּ ִאלּוּ ִקיְּ מוּ ֶאת ַה ִמּ ְצוָ ה ְבּפ ַֹעל.
נוֹסף ֵבּ ֵאר זֹאת ַר ִבּי ֱא ִל ֶיעזֶ ר ָדּוִ ד ְפ ִר ְיד ָמן ַר ָבּהּ ֶשׁל
ְבּא ֶֹפן ָ
אט ֶמר ַעל ִפּי ֵפּרוּשׁ ַר ֵבּנוּ יוֹנָ ה ְ)בּ ָרכוֹת יג ב מדה“ר( ַעל נֻ ַסּח
ַס ְ
מוֹדים ָלָ – בּרוּ
”על ֶשׁ ָאנוּ ִ
’מוֹדים ְדּ ַר ָבּנָ ן‘ַ :
ִסיּוּם ְתּ ִפ ַלּת ִ
מוֹדים ְבּכָ ַ ל ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַעל
הוֹדאוֹת“ ,כִּ י ָאנוּ ִ
ל ַה ֵָא ְ
וּלהוֹדוֹת לוֹ.
ֶע ֶצם ָה ֻע ְב ָדּה ֶשׁזִ ּכָּ נוּ ַל ֲעמֹד ְל ָפנָ יו ְ
”א ֶשׁר נָ ַדב ִל ָבּם
ַאף כָּ אןְ ,ל ַא ַחר ֶשׁ ֵה ִביאוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ֲ
הוֹד ָאה ַעל כָּ ֶ שׁזִ ּכָּ ם
א ָֹתם“ָ ,חזְ רוּ וְ ֵה ִביאוּ ”נְ ָד ָבה ַלה‘“ כְּ ָ
ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף ְבּ ִבנְ יַ ן ַה ִמּ ְשׁכָּ ן.
ִ’א ְמרוֹת ה‘‘; ֶ’ק ֶרן ְל ָדוִ ד‘

ְתּ ִפ ָלּה ַעל ַהגְּ ֻא ָלּה – ְסגֻ ָלּה ְל ָחכְ ָמה
ְתּ ִפ ָלּה ַה ִמּ ְת ַק ֶבּ ֶלת ְל ַא ַחר זְ ַמן
רוּמת
רוּמה ַלה‘ כֹּל נְ ִדיב ִלבּוֹ יְ ִב ֶיא ָה ֵאת ְתּ ַ
ְ”קחוּ ֵמ ִא ְתּכֶ ם ְתּ ָ
ה‘“ )לה ה(
רוּמת ה‘“?
רוּמה ַלה‘ְ ...תּ ַ
”תּ ָ
ִמ ְפּנֵ י ָמה כָּ ְפ ָלה ַה ָ
תּוֹרהְ :
ָדּ ַרשׁ ַר ִבּי ְשׁמֹה ְקלוּגֶ ר:
קוֹרה ֶשׁ ָאנוּ ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלים ְבּא כַּ וָּנָ ה אוֹ
ְל ַד ֲאבוֹן ֵלב ,א ַא ַחת ֶ
שׂוּמה ָע ֵלינוּ ָל ַד ַעת כִּ י
ְמ ַקיְּ ִמים ִמ ְצוָ ה ֶשֹּׁלא ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִ םָ .
הוֹלכוֹת ָל ִריקֶ ,שׁכֵּ ן ְתּ ִפ ָלּה ַא ַחת
ְתּ ִפלּוֹת ִ
וּמ ְצווֹת ֵאלּוּ ֵאינָ ן ְ

רוּשׁלַ יִ ם
יוֹמא ְדּ ִהלּוּלָ א ֶשׁל ַר ֲא ַב“ד יְ ָ
בשב“ק ָפּ ָר ַשׁת וַ יַּ ְק ֵהל ָחל ָ

ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל יַ ֲעקֹב ִפ ֶישׁר זָ ָצ“ל.

עוֹרר ֶאת ַה ִצּבּוּר לְ ַה ְק ִפּיד ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ,וְ כָ ָ א ַמר:
שׁוֹתיו ֵ
ְבּ ַא ַחת ִמ ְדּ ָר ָ

”כְּ ֶשׁ ַמּ ְק ִדּ ִימים לָ בוֹא לַ ְתּ ִפלָּ הִ ,וּמ ְת ַפּלְּ לִ ים ִבּ ְמ ִתינוּת ,זוֹכִ ים לְ ַקיֵּ ם כָּ ָראוּי ֶאת ִמ ְצוַ ת ֲענִ יַּ ת
ָא ֵמןֶ .שׁכֵּ ן כָּ  יֵ שׁ ְפּנַ אי וְ יִ שּׁוּב ַה ַדּ ַעת לַ ֲענוֹת ָא ֵמן כָּ ָראוּי ְבּכַ וָּנָ ה ַא ַחר ַה ְבּ ָרכוֹת ָה ַרבּוֹת
ַהנֶּ ֱא ָמרוֹת ַבּ ְתּ ִפלָּ הְ .תּ ִפלָּ ה ַבּ ֲח ָטף ִוּב ְמ ִהירוּת ֶ
גּוֹר ֶמת לְ ֶה ְפ ֵסד ֲא ֵמנִ ים ַר ִבּים ,וְ גַ ם ָה ֲא ֵמנִ ים
עוֹררוּת עמ‘ לח
ֶשׁעוֹנִ ים ֵאין ְמכַ וְּנִ ים ָבּ ֶהן כָּ ָראוּי“ֻ .קנְ ְט ֵרס ֶ’א ֶבן יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ ִדּ ְב ֵרי ָ
מוּסר וְ ִה ְת ְ

וּבכָ ל
וּב ַד ַעת ְ
קים ְבּ ָחכְ ָמה ִבּ ְתבוּנָ ה ְ
רוּח ֱא ִ
”וַ יְ ַמ ֵלּא אֹתוֹ ַ
ְמ ָלאכָ ה“ )לה לא(
”כָּ ל ִמי ֶשׁנִּ ְת ַע ֵסּק ִבּ ְמ ֶלאכֶ ת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן נָ ַתן בּוֹ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
הוּא ָחכְ ָמה ִוּבינָ ה וָ ַד ַעת“ )שמ“ר מח ג(.
דוֹמ ְסק:
ָא ַמר ָה ַא ְדמוֹ“ר ַר ִבּי ַא ְב ָר ָהם יִ ָשּׂשכָ ר ֵמ ַר ְ
כְּ ִפי ֶשׁנָּ ַתן ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ָחכְ ָמהִ ,בּינָ ה וָ ַד ַעת ְבּכָ ל ִמי
ֶשׁ ִה ְת ַע ֵסּק ְבּ ִבנְ יַ ן ַה ִמּ ְשׁכָּ ן ,כָּ  יִ ֵתּן הוּא ָחכְ ָמהִ ,בּינָ ה וָ ַד ַעת
וּמ ְת ַפּ ֵלּל ַעל ִבּנְ יַ ן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה
ְלכָ ל ִמי ֶשׁ ְמּ ַב ֵקּשׁ ִ
ְבּיָ ֵמינוּ.
ֶ’ח ֶסד ְל ַא ְב ָר ָהם‘

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ִ ּב ְרככוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחר ְ ּב ַח ְברו ָּתא

ַמ ֲע ַלת ְמ ַז ֵּכי ָה ַר ִ ּבים
”כָּ ל ַה ְמּזַ כֶּ ה ֶאת ָה ַר ִבּים ֵאין ֵח ְטא ָבּא ַעל יָ דוֹ“
בּוֹתינוּ זִ כְ רוֹנָ ם ִל ְב ָרכָ ה
– כָּ ָ א ְמרוּ ַר ֵ
עוֹשׂה
וּפ ֵרשׁ ַר ֵבּנוּ יוֹנָ ה ָשׁם” :כְּ ֶשׁ ָא ָדם ֶ
יח(ֵ ,
נוֹתנֶ ת ְל ַשׁ ֵלּם
זְ כוּת גָּ דוֹל כָּ זֶ ה ִמ ַדּת ַה ִדּין ֶ
ָשׂכָ ר גָּ דוֹל כָּ זֶ הֶ ,שֹּׁלא ְל ָה ִביא ֵח ְטא ַעל יָ דוֹ
וְ א ִה ְרהוּר ֲע ֵב ָרה ,וְ זֶ הוּ ְשׂכָ רוֹ – ֶשׁ ְשּׂכַ ר
ִמ ְצוָ ה ִמ ְצוָ ה“.
ַוּבזּ ַֹהר ְתּ ָ
רוּמה )קכח ב ע“פ ַה ֻסּ ָלּם( ִה ְפ ִליגוּ ִבּ ְשׂכַ ר
”גּוֹרם
ַה ְמּזַ כֶּ ה ֶאת ָה ַר ִבּים וְ ָא ְמרוּ כִּ י הוּאֵ :
גוֹרם ֶשׁיִּ ְת ַע ֶלּה
ְל ַהכְ נִ ַיע ֶאת ַה ִסּ ְט ָרא ַא ְח ָרא ,וְ ֵ
גוֹרם ְל ַקיֵּ ם כָּ ל
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִבּכְ בוֹדוֹ ,וְ ֵ
ָה ָ
וּל ַמ ָטּה ,וְ ַעל ָא ָדם
עוֹלם ְבּ ִקיּוּמוֹ ְל ַמ ְע ָלה ְ
זֶ ה כָּ תוּב’ְ :בּ ִר ִיתי ָהיְ ָתה ִאתּוֹ ַה ַחיִּ ים וְ ַה ָשּׁלוֹם‘
עוֹלם ַהזֶּ ה
וְ זוֹכֶ ה ִל ְראוֹת ָבּנִ ים ְל ָבנָ יו ,וְ זוֹכֶ ה ָבּ ָ
עוֹלם ַה ָבּא .כָּ ל ַבּ ֲע ֵלי ַה ִדּין א יוּכְ לוּ
וְ זוֹכֶ ה ָל ָ
עוֹלם ַהזֶּ הָ ,וּב ָ
ָלדוּן אוֹתוֹ ָבּ ָ
עוֹלם ַה ָבּא נִ כְ נַ ס
ְבּי“ב ְשׁ ָע ִרים ֶשׁ ָבּ ָר ִק ַיע וְ ֵאין ִמי ֶשׁיִּ ְמ ֶחה ְבּיָ דוֹ,
וְ ַעל זֶ ה כָּ תוּב’ :גִּ בּוֹר ָבּ ָא ֶרץ יִ ְהיֶ ה זַ ְרעוֹ.“‘...
נּוֹק ִבים ֶשׁל ַר ֵבּנוּ ַחיִּ ים
וּכְ ָבר יְ ִ
דוּעים ְדּ ָב ָריו ַה ְ
”שׁזֶּ ה
)הוּבאוּ ְבּ ַה ְק ָדּ ַמת ’נֶ ֶפשׁ ַה ַחיִּ ים‘(ֶ :
ִמוּוֹלוֹזִ‘ין
ְ
הוֹעיל
כָּ ל ָה ָא ָדם; א ְל ַע ְצמוֹ נִ ְב ָראַ ,רק ְל ִ
ַל ֲא ֵח ִרים כְּ כָ ל ֲא ֶשׁר יִ ְמ ָצא ְבּכֹחוֹ ַל ֲעשׂוֹת“.
מּוּסר ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ְבּ ָלאזֶ ר
עוֹד ָא ַמר גְּ אוֹן ַה ָ
”מי
זָ ָצ“ל )’אוֹר יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ – ’כּוֹכְ ֵבי אוֹר‘ סוֹף סי‘ ב( ,כִּ י ִ
וּל ַח ֵבּב ֵאיזוֹ
ֶשׁ ִמּ ֶמּנּוּ ְל ֵמ ִדים ֲא ֵח ִרים ְל ִ
הוֹקיר ְ
וּמכָּ ל ֶשׁכֵּ ן ִמי
יוֹתר ,זֶ הוּ ִקדּוּשׁ ה‘! ִ
ִמ ְצוָ ה ְבּ ֵ
ֶשׁהוּא ָע ֵמל ְבּ ַמ ֲע ֶשׂה ְלזַ כּוֹת ֶאת ָה ַר ִבּים,
וּל ַקיֵּ ם
ִל ְמשֶֹׁ את ְל ָב ָבם ַל ֲע ַ
בוֹדת ה‘ יִ ְת ָבּ ַרְ 
תּוֹרה וְ ַה ִמּ ְצוָ ה ...זֶ הוּ ִקדּוּשׁ ה‘ גָּ מוּר!“
ֶאת ַה ָ
לוֹמר ,כִּ י ַמ ֲע ַלת זִ כּוּי ָה ַר ִבּים
הוֹסיף וְ ַ
יֵ שׁ ְל ִ
ְבּ ִמ ְצוַ ת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ִמ ְתיַ ֶח ֶדת ְבּכָ ֶ שׁ ִהיא
עוֹלם
ְמזַ כָּ ה ֶאת ָה ַר ִבּים ְבּ ָד ָבר ֶשֹּׁלא ָהיָ ה ָבּא ָל ָ
אוֹתם ַא ְל ֵפי ֲא ֵמנִ ים
ָ
ִא ְל ָמ ֵלא ַמ ֲע ֵשׂ ֶיהם.
כוּתכֶ ם ,וְ ַה ַמּ ְל ָאכִ ים ֶשׁיִּ ָבּ ְראוּ
ֶשׁ ֵתּ ָענֶ ינָ ה ִבּזְ ְ
בוֹת ֶיהן ,א ָהיוּ ַקיָּ ִמים ִא ְל ָמ ֵלא ִשׁ ַדּ ְל ֶתּם
ְבּ ִע ְק ֵ
אוֹמ ָרן.
ֶאת ַח ְב ֵריכֶ ם ְל ְ
פּוּרים ַר ִבּים
א ְל ִחנָּ ם כְּ ָבר ִה ְת ַפּ ְר ְסמוּ ִס ִ
)אבוֹת ה
ָ

ַעל יְ שׁוּעוֹת ֻמ ְפ ָלאוֹת ֶשׁזָּ כוּ ָל ֶהם ֵאלּוּ ֶשׁזָּ כוּ
ִל ְהיוֹת ִמ ְמּזַ כֵּ י ָה ַר ִבּיםְ ,בּתוֹכָ ן יְ שׁוּעוֹת ֶשׁ ֵהן
ְל ַמ ְע ָלה ִמ ֶדּ ֶרַ ה ֶטּ ַבע.
ְפּנִ ינָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת ְבּכֶ ֶתר ְפּ ִעילוּת זִ כּוּי ָה ַר ִבּים
ַה ִמּ ְת ַבּ ַצּ ַעת ְבּכָ ל יוֹם וָ יוֹם ִבּ ֵידי ְ’בּנֵ י ֱאמוּנִ ים‘
פּוֹעל ְבּ ֵהיכְ ֵלי
הוּא ֵמיזָ ם ַ’שׁ ַחר ֲא ַק ֶדּ ְמַ ‘ה ֵ
ַהיְּ ִשׁיבוֹת זֶ ה ָשׁנִ ים ִמ ְס ָפּר ְבּ ַה ְצ ָל ָחה יְ ֵת ָרה.
ְבּ ִמ ְסגֶּ ֶרת ֵמיזַ ם ְמיֻ ָחד זֶ ה ְפּ ִע ִילים ֵמאוֹת ַרבּוֹת
ֶשׁל נְ ִציגִ ים ְבּ ֵהיכְ ֵלי ַהיְּ ִשׁיבוֹת ַה ְקּדוֹשׁוֹת,
ָה ֲע ֵמ ִלים ֶשֹּׁלא ַעל ְמנַ ת ְל ַק ֵבּל ְפּ ָרס ְלזַ כּוֹת
ֶאת ַח ְב ֵר ֶיהם ַבּ ִמּ ְצוָ ה ַה ְמּיֻ ֶח ֶדת ֲא ֶשׁר ֵאין גָּ דוֹל
יוֹתר ִמ ֶמּנָּ ה ִל ְפנֵ י ה‘.
ֵ
ְפּ ִעילוּת זוֹ ִמ ְתוַ ֶסּ ֶפת ְליֶ ֶתר ְפּ ִע ֻיליּוֹת ְ’בּנֵ י
פּוֹעל
ֱאמוּנִ ים‘ ִוּב ְפ ָרט ַל ֵמּיזָ ם ’גַּ ָבּ ֵאי ָא ֵמן‘ ַה ֵ
ְבּ ָב ֵתּי ַהכְּ נֶ ֶסת ַבּ ָשּׁנִ ים ָה ַא ֲחרוֹנוֹת וּכְ ָבר
ֵמאוֹת ַרבּוֹת ֶשׁל ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלים זוֹכִ ים ִבּזְ כוּתוֹ
הוֹסיף עוֹד
וּל ִ
לוֹמר ֶאת ִבּ ְר ֵ
ַ
כוֹת ֶיהם כָּ ָראוּי ְ
לוֹמי – ָא ֵמן ְלכִ ְתרוֹ ֶשׁל ֶמ ֶלַ מ ְלכֵ י
ַא ְל ֵפי יַ ֲה ֵ
ַה ְמּ ָלכִ ים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא.
ִה ְת ַרגַּ ְשׁנוּ כַּ ֲא ֶשׁר ְליָ ֵדינוּ ִהגִּ ָיעה ָל ַא ֲחרוֹנָ ה
ישׁ ָיבתוֹ ָבּחוּר
אוֹתנְ ִטית ֶשׁ ָתּ ָלה ִבּ ִ
ֶ
מוֹד ָעה
ָ
יָ ָקר וְ ָחשׁוּב ,נְ ִציג ַ’שׁ ַחר ֲא ַק ֶדּ ְמ ,‘כְּ יָ זְ ָמה
ישׁית ֶשׁ ָבּ ָאה ְבּ ִע ְקבוֹת ִה ְשׁ ַתּ ְתּפוּתוֹ ְבּכִ נּוּס
ִא ִ
ַה ִחזּוּק ַה ְשּׁנָ ִתי ִלנְ ִציגֵ י ְ’בּנֵ י ֱאמוּנִ ים‘ ְבּ ֵהיכְ ֵלי
ַהיְּ ִשׁיבוֹת ַה ְקּדוֹשׁוֹת.
צוּמה
אוֹתוֹ ָבּחוּר ָחשׁוּב ָחוָ ה ִה ְת ַק ְדּמוּת ֲע ָ
ישׁיִּ ים ֵמ ָאז ֵה ֵחל ְל ִה ְת ַחזֵּ ק ְבּ ִמ ְצוַ ת
ְבּ ַחיָּ יו ָה ִא ִ
ֲענִ יַּ ת ָא ֵמןְ .בּ ִע ְקבוֹת כָּ  הוּא ִ’ה ְת ַח ֵבּר‘ ְמאֹד
ְל ִמ ְצוָ ה זוַֹ ,וּב ֶה ְמ ֵשַׁ אף ִבּ ֵקּשׁ ְל ַשׁ ֵמּשׁ כְּ נָ ִציג
ישׁ ָיבתוַֹ .ה ָשּׁנָ ה ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף ַה ָבּחוּר ָל ִראשׁוֹנָ ה
ִבּ ִ
ְבּכִ נּוּס ַה ִחזּוּק ַה ְשּׁנָ ִתיַ .ה ְדּ ָב ִרים ַה ַח ִמּים
אוֹרי
וּמ ֵ
ֶשׁנֶּ ֶא ְמרוּ ְבּ ַמ ֲה ַלַ הכֶּ נֶ ס ִמ ִפּי גְּ ֵ
דוֹלי ְ
עוֹרר
ישׁ ָיבתוֹ ִה ְת ֵ
ַהדּוֹר נָ גְ עוּ ְל ִלבּוֹ ,וּכְ ֶשׁ ָשּׁב ִל ִ
בּוֹ ֶרגֶ שׁ ֶשׁל כְּ ֵאב ַעל כָּ ֶ שׁיֵּ שׁ ֵמ ֲח ֵב ָריו ֶשׁ ֲע ַדיִ ן
ֵאינָ ם ֻשׁ ָתּ ִפים ַל ֵמּיזָ ם ַהגָּ דוֹלִ ,
וּמתּוֶֹ רגֶ שׁ זֶ ה
מּוֹד ָעה ַה ֵ
כָּ ַתב ֶאת ַה ָ
מּוּבאת ָבּזֹאת כִּ כְ ָת ָבהּ
וְ כִ ְלשׁוֹנָ הּ:

ישׁית ִמ ֵלּב ֶאל ֵלב
ְפּנִ יָּ ה ִא ִ

ְל ִמ ְק ָרא ָ
מוֹד ָעה ְמ ַרגֶּ ֶשׁת זוֹ ָצפוּ וְ ָעלוּ ְלנֶ גֶ ד
דוֹלים ֶשׁל רֹאשׁ ַהיְּ ִשׁ ָיבה
ֵעינֵ ינוּ ְדּ ָב ָריו ַהגְּ ִ
רוֹזוֹב ְס ִקי זָ ָצ“ל
מוּאל
ַהגָּ אוֹן ַהגָּ דוֹל ַר ִבּי ְשׁ ֵ
ְ
’נוֹט ֵרי ָא ֵמן‘ ח“א עמ‘ רט( ְבּ ֵבאוּר ְלשׁוֹן
)הוּבאוּ ַבּ ֵסּ ֶפר ְ
ְ
ַה ָפּסוּק )יְ ַשׁ ְעיָ ה כו ב( ֶשׁאוֹתוֹ ָדּ ְרשׁוּ ַבּגְּ ָמ ָרא
”פּ ְתחוּ ְשׁ ָע ִרים
ַ)שׁ ָבּת קיט ב( ְל ִענְ יַ ן ֲענִ יַּ ת ָ’א ֵמן‘ִ :
”אל ִתּ ְק ִרי
וְ יָ בֹא גוֹי ַצ ִדּיק שׁ ֵֹמר ֱא ֻמנִ ים“ – ַ
אוֹמ ִרים ָא ֵמן‘“:
’שׁ ֵֹמר ֱא ֻמנִ ים‘ ֶא ָלּא ֶ’שׁ ְ
וְ ִהנֵּ ה יֵ שׁ ְל ַד ְק ֵדּק ַבּ ִמּ ִלּים’ :וְ יָ בֹא גוֹי‘ ,כִּ י ’גּוֹי‘
לוֹמר:
הוּא ְלשׁוֹן ַר ִבּים ,וְ ָהיָ ה ַעל ַהכָּ תוּב ַ
’וְ יָ בֹא ִאישׁ שׁ ֵֹמר ֱא ֻמנִ ים‘ ,וּכְ ִפי ֶשׁ ָלּ ַמד ֵרישׁ

]לשׁוֹן יָ ִחיד[
ָל ִקישׁ ִמ ָפּסוּק זֶ ה ”כָּ ל ָהעוֹנֶ ה ְ
פּוֹת ִחין לוֹ ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן“?
ָא ֵמן ְבּכָ ל כֹּחוֹ ְ
ֶא ָלּא ָבּא ַהכָּ תוּב ְל ַל ְמּ ֵדנוּ ֶשׁ ִבּזְ כוּת ָהעוֹנֶ ה
ָא ֵמן ְבּכָ ל כֹּחוִֹ ,מ ְת ֵ
עוֹרר כֹּחַ זְ כוּת ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם
ְלזַ כּוֹת גּוֹי ָשׁ ֵלם ַבּ ֲעבוּרוֹ ,וְ נִ ְפ ָתּ ִחים ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן
ֵע ֶדן ַר ִבּים ְל ַהכְ נִ יס ֶאת כֻּ ָלּם ִבּזְ כוּתוֹ!
קוֹר ִאים ָאנוּ ָבּזֹאת ְל ֵאלּוּ ֶשׁ ֶטּ ֶרם ִה ְצ ָט ְרפוּ
ְ
ַל ַמּ ְה ֵפּכָ ה – ְטלוּ גַּ ם ַא ֶתּם ֵח ֶלק ְבּזִ כּוּי ָה ַר ִבּים
ַהגָּ דוֹל ,וְ גַ ם ַא ֶתּם ִתּזְ כּוּ ִל ְראוֹת יְ שׁוּעוֹת
נִ ְפ ָלאוֹת וְ ִסיַּ ְע ָתּא ִד ְשׁ ַמיָּ א ַעד ְבּ ִלי ַדּי ְבּכָ ל
ָה ִענְ יָ נִ ים.

קטן ֶשׁ ֵה ִביא ְל ִתקּוּן גָּ דוֹל
ִק ְלקוּלל ָק ָטן
ֶאת ַה ִסּפּוּר ַה ַמּ ְפ ִעים ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ ֲא ֶשׁר ֵא ַרע ַא
ַבּח ֶֹדשׁ ָה ַא ֲחרוֹןָ ,שׁ ַמ ְענוּ ִמ ִפּי ָה ַרב י .יֶ ,.א ָחד ִמנִּ י
ַר ִבּים ָה ְרגִ ִילים ִל ְפקֹד ֶאת ִק ְב ָרהּ ֶשׁל ָר ֵחל ִא ֵמּנוּ
ָע ֶל ָיה ַה ָשּׁלוֹם ְבּכָ ל ֵעת ְמצֹאִ ,ל ְת ִפ ָלּהְ ,ל ַה ְצ ָל ָחה
וּל ִסיַּ ְע ָתּא ִד ְשׁ ַמיָּ א ְבּכָ ל ִמ ֵילי ְדּ ֵמ ָיטבָ .ה ַרב י .י.
ְ
ָהיָ ה ֵעד ַל ַמּ ֲע ֶשׂה וְ ֶה ֱע ִביר ָלנוּ ֶאת ַה ִסּפּוּר ִמכְּ ִלי
ִראשׁוֹן.
ִמיּוֹם ְפּ ִט ָיר ָתהּ ֶשׁל ָר ֵחל ִא ֵמּנוּ ָע ֶל ָיה ַה ָשּׁלוֹם
”בּ ֶד ֶר
וְ ַעד ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּ הָ ,
נוֹדע ִק ְב ָרהּ ֲא ֶשׁר ְ
שׁוֹא ֶבת ְל ִר ְבבוֹת
ֶא ְפ ָר ָתה ִהיא ֵבּית ָל ֶחם“ ,כְּ ֶא ֶבן ֶ
בוֹאם
פּוֹק ִדים אוֹתוֹ ְבּכָ ל ֵעת ְבּ ָ
ַא ְל ֵפי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְ
יח ִל ְפנֵ י ָה ֵאם ַה ְמּ ַבכָּ ה ַעל ָבּנֶ ָיהְ ,ל ַמ ַען
ִל ְשׁפִֹּ שׂ ַ
יח
עוֹרר ַר ֲח ֵמי ָשׁ ַמיִ ם ֲע ֵל ֶיהם וְ ַעל זַ ְר ָעם ְל ַה ְצ ִל ַ
ְתּ ֵ
צוּקה.
וּל ִהנָּ ֵצל ִמכָּ ל ָצ ָרה וְ ָ
ְבּכָ ל ַמ ֲע ֵשׂי יְ ֵד ֶיהם ְ
ְל ַא ַחר ֶשׁ ְבּ ֶמ ֶשֵׁ מאוֹת ַבּ ָשּׁנִ ים ָהיָ ה ַה ָמּקוֹם
נוּפת
ֻמזְ נָ ח ְל ַמ ַדּיַ ,בּ ָשּׁנִ ים ָה ַא ֲחרוֹנוֹת יָ ַדע הוּא ְתּ ַ
תּוּח וְ ִה ְת ַח ְדּשׁוּתְ .ס ִביב ַה ֶקּ ֶבר נִ ְבנָ ה ִמ ְת ָחם
ִפּ ַ
כוֹלים ִל ְשׁהוֹת ַא ְל ֵפי
ְמ ֻב ָצּר ְוּר ַחב יָ ַדיִ ם ֶשׁבּוֹ יְ ִ
ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלים ְבּ ֵעת ְוּבעוֹנָ ה ַא ַחתֵ .בּית ִמ ְד ָרשׁ ְמ ֻרוָּח
הוּקם ַאף הוּא ַבּ ָמּקוֹם ,וְ ַר ֲח ַבת ַה ְתּ ִפ ָלּה ֻה ְר ֲח ָבה
ַ
וְ ֻס ְדּ ָרה ְל ַ
פּוֹק ִדים ֶאת ַה ָמּקוֹם
טוֹבת ָה ֲא ָל ִפים ַה ְ
ִמ ֵדּי יוֹם ְבּיוֹמוֹ.
סוּתם ַעל
ַאנְ ֵשׁי ֶח ֶסד יְ ָק ִרים ֲא ֶשׁר ָפּ ְרשׂוּ ֶאת ָח ָ
חוֹסכִ ים ַמ ֲא ָמץ
ַה ָמּקוֹם ַה ָקּדוֹשֲׁ ,
דּוֹאגִ ים וְ א ְ
פּוֹק ָדיו ָה ַר ִבּים ְבּ ֵס ֶבר ָפּנִ ים
כְּ ֵדי ְל ָא ֵר ַח ֶאת ְ
וּמ ְשׁ ֶקה
ימא ַ
יָ פוֹתֵ ,בּין ַהיֶּ ֶתר ְבּ ַהגָּ ַשּׁת ִמינֵ י ַתּ ְרגִ ָ
ַה ְמּ ַח ֵמּם ֶאת ַה ְלּ ָבבוֹת .כָּ  כָּ ל ַה ָבּא ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
ַבּ ָמּקוֹם ַ’מ ְרגִּ ישׁ ַבּ ַבּיִ ת‘ ’כְּ מוֹ ֵא ֶצל ִא ָמּא‘.
ִל ְפנֵ י ָשׁנִ ים ִמ ְס ָפּר ְבּ ִמ ְסגֶּ ֶרת ְתּ ַ
תּוּח
נוּפת ַה ִפּ ַ
רוּמה
פּוֹק ֶדת ֶאת ַה ָמּקוֹםֵ ,ה ִרים נְ ִדיב ֵלב ְתּ ָ
ַה ֶ
וּמ ֻשׁכְ ָלל
טוֹבת ְרכִ ַ
נִ כְ ָבּ ָדה ְל ַ
ישׁת ֵמ ַחם גָּ דוֹל ְ
לּוֹמ ִדים ַבּ ָמּקוֹם.
ְל ִשׁמּוּשׁ ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים וְ ַה ְ
כֵּ יוָ ן ֶשׁ ַה ְמּ ַח ִמּים ַהיְּ ָשׁנִ ים ֶשׁ ִשׁ ְמּשׁוּ ֶאת ָבּ ֵאי
אוֹתהּ ֵעת ָהיוּ ֲע ַדיִ ן
ַה ָמּקוֹם ְבּנֶ ֱא ָמנוּת ַעד ְל ָ
אוֹתם
ָ
ַתּ ִקּינִ ים וְ נִ ָתּנִ ים ְל ִשׁמּוּשִׁ ,א ְפ ְסנוּ
ָה ַא ֲח ָר ִאים ַבּ ַמּ ְח ָסן כְּ גִ בּוּי ְל ִמ ְק ֶרה ֶשׁבּוֹ יִ ְת ַק ְל ֵקל
אוּלם ַה ֵמּ ַחם ֶה ָח ָדשׁ ָפּ ַעל
ָ
ַה ֵמּ ַחם ֶה ָח ָדשׁ.
מוֹפת ,וְ כָ ֶ ה ֱעלוּ ַה ְמּ ַח ִמּים ַהיְּ ָשׁנִ ים ָא ָבק
ְל ֵ
ַבּ ַמּ ְח ָסן.
בוּע ֶשׁל ָפּ ָר ַשׁת ִמ ְשׁ ָפּ ִטים.
ָהיָ ה זֶ ה ִבּ ְת ִח ַלּת ַה ָשּׁ ַ
קוּפה ֲא ֻרכָּ ה ֶשׁ ָבּהּ ָפּ ַעל ַה ֵמּ ַחם ֶה ָח ָדשׁ
ְל ַא ַחר ְתּ ָ
ימנֵ י ֲעיֵ פוּת...
ְלא דּ ִֹפיֵ ,ה ֵחל ְל ֶפ ַתע ְל ַה ְראוֹת ִס ָ
ָה ַא ֲח ָר ִאים ַעל ַה ָמּקוֹם נִ סּוּ ִל ְפתֹּר ֶאת ַה ַתּ ָקּ ָלה
ְבּכֹחוֹת ַע ְצ ָמםָ ,
אוּלם ַה ָדּ ָבר א ָע ָלה ְבּיָ ָדם.
ח ֶאת ַה ֵמּ ַחם
נִ ְר ֶאה ָהיָ ה כִּ י ֵאין ָמנוֹס ֶא ָלּא ִל ְשׁ ַ
ֶה ָח ָדשׁ ְל ִתקּוּן ְבּ ַמ ְע ָבּ ָדה ֻמ ְס ֶמכֶ תְ ,פּ ֻע ָלּה
לוּלה ָהיְ ָתה ַאף
ֶשׁ ָהיְ ָתה כְּ רוּכָ ה ְבּ ִט ְר ָחה ַר ָבּה ,וַ ֲע ָ
ֶל ֱארֹ זְ ַמן ַרב.
ישׁי נֻ ַתּק ַה ֵמּ ַחם ַהגָּ דוֹל
כָּ ְ ,בּ ָב ְקרוֹ ֶשׁל יוֹם ְשׁ ִל ִ
וְ ַהכָּ ֵבד ִמ ְמּקוֹמוֹ וְ ָה ֳע ַמס ַא ַחר כָּ בוֹד ַעל גַּ ֵבּי
ֶרכֶ ב ִמ ְס ָח ִרי ְבּ ַד ְרכּוֹ ְל ִתקּוּן ַבּ ַמּ ְע ָבּ ָדה ַה ִמּ ְת ַמ ָחה
דוֹלים כְּ גוֹן ֵאלּוְּ .מנַ ֵהל ַה ַמּ ְע ָבּ ָדה
ְבּ ַמכְ ִשׁ ִירים גְּ ִ
ֶשׁ ִה ְת ַבּ ֵקּשׁ ָל ֵתת ְצ ִפי ְל ִסיּוּם ַה ִתּקּוּן ,א יָ ַדע
”אנִ י ָצ ִריְ תּ ִח ָלּה
ַל ֲענוֹת ַעל ַה ְשּׁ ֵא ָלה ְבּ ֵברוּר; ֲ
ַל ֲערְֹ בּ ִד ָיקה ֶשׁ ְתּ ָב ֵרר ֶאת ַמהוּת ַה ַתּ ָקּ ָלה“,
”ה ִתּקּוּן יָ כוֹל ֶל ֱארֵֹ בּין כַּ ָמּה יָ ִמים
הוּא ָא ַמרַ ,
– ְבּ ִמ ְק ֶרה ָרגִ ילְ ,לח ֶֹדשׁ – ְבּ ִמ ְק ֶרה ָח ִריג ֶשׁבּוֹ
ֶא ְצ ָט ֵרְ ל ַהזְ ִמין ֲח ָל ִקים ֵמ ַה ִמּ ְפ ָעל ְבּחוּ“ל“.
”אנָּ אִ ,ה ְשׁ ַתּ ֵדּל ְל ַסיֵּ ם ֶאת ַה ִתּקּוּן ַבּ ְמּ ִהירוּת
ָ
”ה ֵמּ ַחם נִ ְצ ָרַ עד
ָה ֶא ְפ ָשׁ ִרית“ִ ,ה ְת ַחנֵּ ן ָה ַא ְח ַראיַ ,
טוֹבת ָבּ ֵאי ַה ָמּקוֹםִ ,וּב ְפ ָרט ִבּימוֹת ַהח ֶֹרף
ְמאֹד ְל ַ
יח ַל ֲעשׂוֹת ֶאת
ַה ָקּ ִרים“ִ ,ה ְס ִבּירַ .ה ֶטּכְ נַ אי ִה ְב ִט ַ
ֵמ ַרב ַה ִה ְשׁ ַתּ ְדּלוּת כְּ ֵדי ְל ַסיֵּ ם ֶאת ַה ִתּקּוּן ַבּ ֶה ְק ֵדּם
ָה ֶא ְפ ָשׁ ִרי ,וְ ַה ְשּׁנַ יִ ם נִ ְפ ְרדוּ ְל ָשׁלוֹם.
ְבּ ֵלית ְבּ ֵר ָרה נֶ ֶא ְלצוּ ָה ַא ֲח ָר ִאים ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ
ְבּ ַא ַחד ֵמ ַה ְמּ ַח ִמּים ַהיְּ ָשׁנִ ים ֶשׁ ֻא ְח ְסנוּ ַבּ ַמּ ְח ָסן.
ישׁי ,כ“ג
ִבּ ְשׁעוֹת ַא ַחר ַה ָצּ ֳה ַריִ ם ֶשׁל יוֹם ְשׁ ִל ִ
ְלח ֶֹדשׁ ְשׁ ָבטָ ,
הוּצא ַא ַחד ֵמ ַה ְמּ ַח ִמּים ַא ַחר כָּ בוֹד
וּל ַא ַחר
ִמ ְמּקוֹמוֹ ,נֻ ָקּה ִבּ ְק ִפ ָידה ֵמ ָה ָא ָבק ֶשׁ ָע ָליוְ ,
דוֹתיו וְ ֻה ְפ ַעלָ .ל ַקח לוֹ
ִמכֵּ ן ֻמ ָלּא ְבּ ַמיִ ם ַעד גְּ ָ

אוּלם ְל ַבסּוֹף
ימיוָ ,
יח ֶאת ֵמ ָ
ְמ ַעט זְ ַמן כְּ ֵדי ְל ַה ְר ִתּ ַ
בּוּע ַה ֻמּכָּ ר ַה ְמּ ַב ֵשּׂר כִּ י ַה ַמּיִ ם
נִ ְשׁ ַמע קוֹל ַה ִבּ ְע ַ
ָר ְתחוּ וְ ֵהם נִ ָתּנִ ים ְל ִשׁמּוּשׁ.
ְבּשׁוֹנֶ ה ֵמ ַה ֵמּ ַחם ֶה ָח ִדישׁ ֶשׁ ִה ְת ַמ ֵלּא וְ ֻח ַמּם ְבּא ֶֹפן
ָ
אוֹטוֹמ ִטי ְל ִפי ַהצּ ֶֹרךְַ ,ה ְפ ָע ַלת ַה ֵמּ ַחם ֶה ָח ָדשׁ
ָהיְ ָתה כְּ רוּכָ ה ְבּ ִט ְר ָחה ַר ָבּהְ .בּ ַמ ֲה ַלַ הזְּ ַמן
ֶשׁבּוֹ ִה ְשׁ ַתּ ְמּשׁוּ ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים ַבּ ֵמּ ַחם ַהיָּ ָשׁןָ ,היָ ה
וּל ַה ְר ִתּיחוֹ כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה
ַעל ָה ַא ֲח ָר ִאים ְל ַמ ְלּאוֹ ְ
ְפּ ָע ִמים ,וְ ָה ַא ֲח ַראי ִקוָּה וְ ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶשׁ ַה ֵמּ ַחם
ֶה ָח ָדשׁ יְ ֻת ַקּן ַבּ ְמּ ִהירוּת ַה ְמּ ַר ִבּית.
ִבּ ְשׁעוֹת ַא ַחר ַה ָצּ ֳה ַריִ ם ֶשׁל יוֹם ְר ִב ִיעי כ“ד
ְלח ֶֹדשׁ ְשׁ ָבטִ ,צ ְל ֵצל ַה ֶטּ ֶלפוֹן ַהנַּ יָּ ד ֶשׁל ָה ַא ְח ַראי
וּמ ֵע ֶבר ַל ַקּו נִ ְשׁ ַמע קוֹלוֹ ֶשׁל
ַעל ִפּנַּ ת ַה ָקּ ֶפהֵ ,
הוּבא ֵא ָליו
ָ
ְמנַ ֵהל ַה ַמּ ְע ָבּ ָדה ֶשׁ ַאֶ א ְתמוֹל
ַה ֵמּ ַחם ֶה ָח ָדשׁ ְל ִתקּוּן.
”ה ֵמּ ַחם מוּכָ ן“ָ ,א ַמרִ ,
ַ
”מ ְס ַתּ ֵבּר כִּ י ָהיְ ָתה זוֹ ַתּ ָקּ ָלה
בוֹדה ְמיֻ ֶח ֶדת.
יוֹתר ֶשֹּׁלא ִה ְצ ִריכָ ה ֲע ָ
ַק ָלּה ְבּ ֵ
יְ כָ ְל ֶתּם ְבּ ַקלּוּת ְל ַת ֵקּן ֶאת ַה ַתּ ָקּ ָלה ְבּכֹחוֹת
ַע ְצ ְמכֶ ם“ִ ,ה ְפ ִטיר” .מוּזָ ר“ָ ,תּ ַמהּ ָה ַא ְח ַראי,
”נִ ִסּינוַּ ,אַ ה ָדּ ָבר א ָע ָלה ְבּיָ ֵדינוּ“ָ ,א ַמר .הוּא
יחה ִה ְס ַתּיְּ ָמהָ .ה ַא ְח ַראי
הוֹדה ָל ַא ְח ַראי ,וְ ַה ִשּׂ ָ
ָ
ִמ ֵהר ְל ַה ְתנִ ַיע ֶאת ִרכְ בּוֹ וְ ִלנְ סֹעַ ַל ַמּ ְע ָבּ ָדה כְּ ֵדי
ְל ַה ֲחזִ יר ֶאת ַה ֵמּ ַחם ֶה ָח ָדשׁ וְ ַה ְמּ ֻת ָקּן.
אוֹר ְליוֹם ֲח ִמ ִשּׁי ,כ“ה ְלח ֶֹדשׁ ְשׁ ָבטֻ ,ה ַצּב ַה ֵמּ ַחם
וּל ַא ַחר ֶשׁ ֻח ַבּר ְלזֶ ֶרם
ֶה ָח ָדשׁ ַעל ְמקוֹמוֹ ַה ָקּ ַ
בוּעְ ,
ַה ַמּיִ ם ִה ְת ַמ ֵלּא ִבּ ְמ ִהירוּת וְ ַעד ְמ ֵה ָרה ָהיוּ ַה ַמּיִ ם
ֻמ ְר ָתּ ִחים וּמוּכָ נִ ים ְל ִשׁמּוּשַׁ .בּד ְבּ ַבד ֻר ַקּן ַה ֵמּ ַחם
הוּבל ַא ַחר
ַהיָּ ָשׁן ִמ ְשּׁ ֵא ִריּוֹת ַה ַמּיִ ם ֶשׁ ָהיוּ בּוֹ וְ ַ
נוּח
כָּ בוֹד ַבּ ֲחזָ ָרה ֶאל ַה ַמּ ְח ָסןָ ,שׁם ָע ִתיד ָהיָ ה ָל ַ
ַעד ַל ַפּ ַעם ַה ָבּ ָאה ֶשׁ ָבּהּ יִ זְ ַדּ ְקּקוּ לוֹ.
ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ֻה ְח ַלף ַה ֵמּ ַחם ֶה ָח ָדשׁ ַבּיָּ ָשׁן ,א ִה ְב ִחין
ָה ַא ְח ַראי ְבּ ֶשׁ ֶלט ַהנְ ָצ ָחה ָק ָטן ֶשׁ ָהיָ ה ֻמ ְצ ָמד
ְל ָ
שׁוּליוֱ ,היוֹת ֶשׁ ַהכְּ ָתב ֶשׁ ָע ָליו ָהיָ ה ְמ ֻא ָבּק
הוּשׁב
וּמ ַעט ָק ֶשׁה ִל ְק ִר ָיאה .וְ ַרק ַע ָתּהֶ ,ט ֶרם ַ
ְ
ִל ְמקוֹמוִֹ ,ה ְת ַא ֵמּץ ָה ַא ְח ַראי ִל ְקרֹא ֶאת ָה ָרשׁוּם
ימתוֹ:
יח נֶ ֶע ְת ָקה נְ ִשׁ ָ
וּמ ֶשּׁ ִה ְצ ִל ַ
ָע ָליוִ ,
”נִ ְת ַרם ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת ָה ִא ָשּׁה ַה ִצּ ְד ָקנִ יתָ ,מ ַרת
הוּדה ַא ְריֵ ה ָע ֶל ָיה ַה ָשּׁלוֹםֲ ,א ֶשׁר
ִבּינָ ה ַבּת ר‘ יְ ָ
מוֹראוֹת ַהשּ ָׁוֹאה וְ נִ ְפ ְט ָרה ְל ֵבית
ָע ְב ָרה ֶאת
ְ
עוֹל ָמהּ ִמ ְבּ ִלי ֶשׁ ִ
ָ
הוֹת ָירה זֶ ַרע ֶשׁל ַקיָּ ָמא ְבּיוֹם
כ“ד ְלח ֶֹדשׁ ְשׁ ָבט .נָ א ְלכַ וֵּן ַבּ ְבּ ָרכוֹת ְל ִעלּוּי
נִ ְשׁ ָמ ָתהּ“.
ָל ַקח לוֹ כַּ ָמּה ְשׁנִ יּוֹת ְל ִהזָּ כֵ ר כִּ י ַה ֵמּ ַחם ַהיָּ ָשׁן
נִ ְת ַרם ִל ְפנֵ י ָשׁנִ ים ִמ ְס ָפּר ַעל יְ ֵדי ַא ְחיָ נָ הּ ֶשׁל
ולד ְשׁ ִל ָיט“א ְמיַ ֵסּד
ָה ִא ָשּׁהָ ,ה ַרב ַק ְל ָמן גְּ ִרינְ וַ ְ
נּוֹדע ַבּ ָמּקוֹםֲ ,א ֶשׁר ִס ֵפּר כִּ י ַצ ֶדּ ֶקת זוֹ
כּוֹלל ַה ָ
ַה ֵ
נִ ְפ ְט ָרה ַבּת ְל ַמ ְע ָלה ִמ ֵמּ ָאה ָשׁנָ ה...
ַעד ְמ ֵה ָרה ִה ְת ַפּ ְר ֵסם ַה ִסּפּוּר ַה ַמּ ְפ ִעים וְ ַה ְמּ ַרגֵּ שׁ
ְבּ ֶק ֶרב כָּ ל ָבּ ֵאי ַה ָמּקוֹםַ .הכֹּל נִ ְפ ֲעמוּ ִל ְראוֹת כֵּ ַיצד
סוֹב ָבה כִּ י ְבּ ִדיּוּק
ָפּ ֲע ָלה ַה ַה ְשׁגָּ ָחה ָה ֶע ְליוֹנָ ה וְ ְ
ַבּ ַתּ ֲא ִריַ הנָּ כוֹן יִ ְת ַק ְל ֵקל ַה ֵמּ ַחם ֶה ָח ָדשׁ ְבּ ִק ְלקוּל
וּמ ֵבּין
יוֹתר ִמיּוֹם ֶא ָחד ְל ַת ְקּנוִֹ ,
ַקל ֶשֹּׁלא נִ ְד ָרשׁ ֵ
שׁת ַה ְמּ ַח ִמּים ַדּוְ ָקא ֵמ ַחם זֶ ה נִ ְב ַחר ִל ְהיוֹת
ְשׁ ֶ
ֻמ ָצּב ִבּ ְמקוֹם ַה ֵמּ ַחם ֶה ָח ָדשׁ ,כְּ ֵדי ֶשׁ ְבּכָ ִ תּזְ כֶּ ה
אר ַצייט ְבּ ַא ְל ֵפי
נִ ְשׁ ָמ ָתהּ ֶשׁל ַצ ֶדּ ֶקת זוֹ ְבּיוֹם ַהיָּ ְ
כוּתהּ.
זְ כֻ יּוֹת ֶשׁל ְבּ ָרכוֹת וַ ֲא ֵמנִ ים ֶשׁ ֵתּ ָא ַמ ְרנָ ה ִלזְ ָ
וּמ ְשׁ ֶקה ְבּיוֹם
יֵ שׁ ְל ַציֵּ ן כִּ י ִמנְ ָהג ַהגָּ ַשׁת ַמ ֲאכָ ל ַ
אר ַצייט ְל ִעלּוּי ַהנְּ ָשׁ ָמה ,הוּא ִמנְ ָהג ָקדוּם
ַהיָּ ְ
יסוֹדוֹתיו
ָ
ֶשׁכְּ ָבר ָרוַ ח זֶ ה ָשׁנִ ים ִבּ ְק ִהלּוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ
ְבּ ַה ְר ֵרי ק ֶֹדשׁ ְ)ר ֵאה שׁוּ“ת ִ’מנְ ַחת יִ ְצ ָחק‘ ח“ו סי‘ קלט(.
ַ‘שׂ ֵּדי ֶח ֶמד‘ )ח“ד ַמ ֲע ֶרכֶ ת ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת אוֹת מ(
וּב ְ
ֵה ִביא כִּ י יֵ שׁ ַבּ ָדּ ָבר ִמשּׁוּם ִתּקּוּן ְלנִ ְשׁ ַמת ַה ֵמּת
ֶשׁ ַה ְבּ ָרכוֹת וְ ָה ֲא ֵמנִ ים ַהנֶּ ֱא ָמרוֹת ִמ ִפּי ַהנֶּ ֱהנִ ים
וּמ ַת ְקּנוֹת ֶאת נִ ְשׁ ַמת ַהנִּ ְפ ָטר.
ִמכָּ ַ מ ֲעלוֹת ְ

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 ׂ

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ

"בני אמונים" ת.ד 102 .בני ברק | פקס | 08-9746102 .מייל | 9139191@gmail.com .ניתן לקבל עלון זה במייל מידי שבוע

 shayעיצובים

ֵא ֶלי יְ ִד ִידי ַהיָּ ָקר!
עוֹר ָרה וְ ִה ְת ַחזְּ ָקה ִבּי ְבּ ִע ְקבוֹת
אוֹתְ בּ ַה ְרגָּ ָשׁה ִא ִ
ישׁית ֲא ֶשׁר ִה ְת ְ
ְמ ַב ֵקּשׁ ֲאנִ י ָבּזֹאת ְל ַשׁ ֵתּף ְ
ִה ְשׁ ַתּ ְתּ ִ
ירוּשׁ ַליִ ם.
פוּתי ַבּכִּ נּוּס ַה ְמּיֻ ָחד ִלנְ ִציגֵ י ְבּנֵ י ֱאמוּנִ ים ְבּ ֵהיכְ ֵלי ַהיְּ ִשׁיבוֹת ֶשׁ ִה ְת ַקיֵּ ם ִבּ ָ
שׁוּבה ִהיא ֲענִ יַּ ת ָא ֵמןַ .מכִּ ִירים ָאנוּ ַמ ַא ְמ ֵרי ֲחזָ “ל ַה ְמּ ָת ֲא ִרים
יוֹד ִעים ַעד כַּ ָמּה ֲח ָ
כֻּ ָלּנוּ ְ
חוּרים ֶשׁ ֵאינָ ם ִמ ְצ ָט ְר ִפים
ֶאת יֻ ְק ָר ָתהּ וְ ֶשׂגֶ ב ַמ ֲע ָל ָתהּ ,וְ ִעם כָּ ל זֶ ה ִל ִבּי נֶ ְח ָמץ ִל ְראוֹת ַבּ ִ
רוּתא.
אוֹמ ֵרי ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְבּ ַח ְב ָ
ְל ְ
ְבּ ַסַ הכֹּל ְמ ֻד ָבּר ְבּ ִמ ָלּה ַא ַחתַ ,אְ תּנוּ ִל ְבּכֶ ם כִּ י ְמ ֻד ָבּר בְּ’ַ :ה ִמּ ָלּה‘ – ְבּ ֵה“א ַהיְּ ִד ָיעה,
יוֹתר ֵמ ָא ֵמן ֶשׁיִּ ְשׂ ָר ֵאל עוֹנִ ים‘ )דב“ר ז א(.
ֶשׁ ֲהא ֵ’אין גָּ דוֹל ִל ְפנֵ י ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֵ
יְ ִד ַידי ַהיְּ ָק ִרים! א כְּ ַדאי ָלכֶ ם ְל ַה ְשׁ ִק ַיע כַּ ָמּה ַדּקּוֹת ִמ ֵידי יוֹם כְּ ֵדי ְל ַהגִּ ישׁ ַמ ָתּנָ ה כֹּה
קוּד ָשׁא ְבּ ִריךְ הוּא ָהיָ ה ָשׁוֶ ה ִל ְברֹא ֶאת ָה ָ
גְּ ָ
עוֹלם ַרק
קוּד ָשׁא ְבּ ִריךְ הוּא? ִאם ְל ְ
דוֹלה ְל ְ
בוּרהּ? ִפּ ְתחוּ
שׁוּבה ִבּ ְשׁ ִביל ֶשׁ ִתּ ְת ַא ְמּצוּ ַבּ ֲע ָ
ִבּ ְשׁ ִביל ָא ֵמן ַא ַחת ,וְ כִ י ִהיא א ַמ ְס ִפּיק ֲח ָ
ישׁית
ַשׁ ַער ַל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ,וְ ִת ְראוּ כֵּ ַיצד כָּ ל ַה ְשּׁ ָע ִרים נִ ְפ ָתּ ִחים ִבּ ְפנֵ יכֶ ם ִל ְרוָ ָחהֲ .אנִ י ִא ִ
נּוֹשׁעוּ ְבּכָ ל ִמינֵ י ְדּ ָב ִרים ִבּזְ כוּת ַה ְק ָפּ ָד ָתם ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן.
חוּרים ִבּ ִ
יוֹד ַע ַעל ַבּ ִ
ֵ
ישׁ ָיב ֵתנוּ ֶשׁ ְ
ימינוֹ
רוּתא ֶא ְשׂ ַמח ַל ֲעמֹד ִל ִ
מּוּבן ֶשׁ ִאם ְל ָבחוּר יֵ שׁ ֵאיזֶ ה ק ִֹשׁי ֶטכְ נִ י כְּ מוֹ ְמ ִצ ַיאת ַח ְב ָ
כַּ ָ
הוֹפְ ל ֶה ְרגֵּ ל.
אוּלי ְק ָשׁיֵ י ַה ְת ָח ָלה ֶשׁל ַהיָּ ִמים ָה ִראשׁוֹנִ ים וְ ַא ֲח ֵרי כֵ ן זֶ ה ֵ
וְ ַל ֲעזֹר לוֹ .יֵ שׁ ַ
אוֹמ ִרים ִבּ ְרכוֹת
ַא ַחי וְ ֵר ַעי! ִמ ָמּ ָחר כֻּ ָלּנוּ כְּ ִאישׁ ֶא ָחד ְבּ ֵלב ֶא ָחדְ ,בּ ִלי ֵ
יוֹצא ִמן ַהכְּ ָלל ְ
רוּתא.
ַה ַשּׁ ַחר ְבּ ַח ְב ָ
ְבּכָ בוֹד ְוּב ַה ֲע ָרכָ ה,
יְ ִד ְידכֶ ם  -ש.ש.
ישׁ ָיב ֵתנוּ ַהק‘.
ַהגֵּ ֶאה ְל ַשׁ ֵמּשׁ כִּ נְ ִציג ְבּנֵ י ֱאמוּנִ ים ִבּ ִ
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ִס ּפוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

