בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַו ִ ּי ְק ָרא

תשפ"א

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

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

ַמ ֲע ָל ָתהּ ֶשׁל ְ'תּ ִפ ַלּת נְ ָד ָבה'
"א ָדם כִּ י יַ ְק ִריב ִמכֶּ ם ָק ְר ָבּן ַלה'" )א ב(
ָ
"בּ ָק ְר ְבּנוֹת נְ ָד ָבה ִדּ ֵבּר ָה ִענְ יָ ן" ַ)ר ִשׁ"י(.
ְ
יוֹתר ְל ָפ ֵרשׁ ֶאת ִדּינָ ם ָשׁל
נוֹתנֶ ת ֶשׁנָּ חוּץ ֵ
ַה ַדּ ַעת ֶ
תּוֹרה
דּוּע ֵאפוֹא ָפּ ְת ָחה ַה ָ
חוֹבהַ ,מ ַ
ָק ְר ְבּנוֹת ַה ָ
ְבּ ָק ְר ְבּנוֹת ַהנְּ ָד ָבה?
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ֵ
יוֹסף ְצ ִבי ִדּינֶ ר ַר ֲאבַ"ד לוֹנְ דוֹן:
תּוֹרה ְל ָפ ֵרשׁ ֶאת ָק ְר ְבּנוֹת ַהנְּ ָד ָבה כְּ ֵדי
ימה ַה ָ
ִה ְק ִדּ ָ
ְל ַל ְמּ ֵדנוּ ַעל גּ ֶֹדל ַמ ֲע ָלתוֹ ֶשׁל ַמ ְק ִר ָיבםַ .מ ֲע ָשׂיו ֶשׁל
ַה ַמּ ְק ִריב מוֹכִ ִ
תּוֹרה
יחים ֶשׁ ֵאינוֹ ְמ ַקיֵּ ם ֶאת ִמ ְצווֹת ַה ָ
חוֹבהֶ ,א ָלּא הוּא ְמ ַחזֵּ ר ְבּכָ ל כֹּחוֹ
ַרק כְּ ֵדי ָל ֵצאת יְ ֵדי ָ
רוּח ְלקוֹנוֹ.
ַא ַחר ַה ִמּ ְצווֹת כְּ ֵדי ַל ֲעשׂוֹת נַ ַחת ַ
כָּ  גַּ ם ַבּ ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁ ִהיא כַּ יּוֹם ִבּ ְמקוֹם ַה ָק ְּר ָבּנוֹת ְ)ר ֵאה
ְבּ ָרכוֹת כו ב( ,יֵ שׁ ֲח ִשׁיבוּת ְמיֻ ֶח ֶדת ְל ִפ ְר ֵקי ְתּ ִה ִלּים
מּוֹסיף ָה ָא ָדם ַעל ַה ְתּ ִפלּוֹת ַה ְקּבוּעוֹת,
וְ ִל ְת ִפלּוֹת ֶשׁ ִ
בוֹדת
עוּתן ַמ ְר ֶאה ֶשׁהוּא מוּכָ ן ְל ִה ְת ַא ֵמּץ ַבּ ֲע ַ
כִּ י ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
יוֹתר ִמכְּ ִפי ֶשׁ ְמּ ֻחיָּ ב.
בּוֹראוֹ ֵ
ְ
יוֹסף ְצ ִבי' עמ' נד
ַ'דּ ְרכֵ י ֵ

כָּ אן ַה ָמּקוֹם ְל ַשׁ ֵבּ ַח ֶאת ַה ַמּ ְק ִפּיד ַעל ִמנְ ַהג
בוּרת
לוֹמר ֶאת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְבּתוֲֹ ח ַ
ַה ַקּ ְדמוֹנִ ים ַ
ֲאנָ ִשׁים ָהעוֹנִ ים ָא ֵמן ִאישׁ ַא ַחר ִבּ ְרכוֹת ֵר ֵעהוּ ְ)ר ֵאה
פּוֹת ַח ַה ְמּ ָב ֵרֶ את
שׁו ַּ"ע או"ח ו ד(ְ .בּ ֶא ְמ ָצעוּת ַהנְ ָהגָ ה זוֹ ֵ
עוֹבד ֶאת קוֹנוֹ ָל ֵצאת יְ ֵדי
יוֹמוֹ ְבּ ַה ְצ ָה ָרה ֶשׁהוּא ֵאינוֹ ֵ
חוֹבהֶ ,א ָלּא ְמ ַחזֵּ ר ַא ַחר ֲע ִשׂיַּ ת ַה ִמּ ְצווֹת ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ַאף
ָ
ְבּ ָמקוֹם ֶשׁ ֵאינוֹ ְמ ֻחיָּ ב ַל ֲעשׂוֹת כֵּ ן ֵמ ִע ַקּר ַה ִדּין.

יוֹתר
ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל ַ'בּ ַעל מוּם' ְרצוּיָ ה ֵ
"א ָדם כִּ י יַ ְק ִריב ִמכֶּ ם ָק ְר ָבּן ַלה' ִמן ַה ְבּ ֵה ָמה ִמן ַה ָבּ ָקר
ָ
וּמן ַהצֹּאן ַתּ ְק ִריבוּ ֶאת ָק ְר ַבּנְ כֶ ם" )א ב(
ִ
ֶל ַקח נִ ְפ ָלא ַעל ַמ ֲע ַלת ַה ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁ ְבּיָ ֵמינוּ ִהיא ִבּ ְמקוֹם
קוֹביץ ֵמ ַה ָפּסוּק
בּוֹס ִ
ַה ָק ְּר ָבּנוֹתָ ,דּ ַרשׁ ַר ִבּי ַחיִּ ים יַ ֲעקֹב ְ
ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ:
ַה ִמּ ְתבּוֹנֵ ן יִ ְמ ָצא כִּ י ְשׁנֵ י ֲח ָל ִקים יֵ שׁ ְבּ ָפסוּק זֶ ה;
"א ָדם כִּ י יַ ְק ִריב ִמכֶּ ם" – כְּ נֶ גֶ ד ַה ְתּ ִפ ָלּה
ָה ִראשׁוֹןָ :
"מן
נּוֹב ַע ִמ ַמּ ֲע ַמ ֵקּי ַה ֵלּב ,וְ ַה ֵשּׁנִ יִ :
ֶשׁ ִהיא כְּ ָק ְר ָבּן ַה ֵ
וּמן ַהצֹּאן ַתּ ְק ִריבוּ ֶאת ָק ְר ַבּנְ כֶ ם" –
ַה ְבּ ֵה ָמה ִמן ַה ָבּ ָקר ִ
כְּ נֶ גֶ ד ַה ָקּ ְר ָבּן ַה ָבּא ִמן ַה ְבּ ֵה ָמה.
תּוֹרה ֵהן ֶאת
וְ ִהנֵּ הְ ,לגַ ֵבּי ָק ְר ַבּן ְבּ ֵה ָמה ַמזְ כִּ ָירה ַה ָ
"תּ ְק ִריבוּ ֶאת ָק ְר ַבּנְ כֶ ם",
ַה ָקּ ְר ָבּן וְ ֵהן ֶאת ַה ַמּ ְק ִריב – ַ
ְוּבכָ ָ ר ְמזָ ה ֶשׁ ִדּינָ ם ָשׁוֶ ה; כְּ ִפי ֶשׁ ָקּ ְר ַבּן ַבּ ַעל מוּם

ִמ ָלּה ְק ַטנָּ ה – ָע ְצ ָמה ַא ִדּ ָירה
"וַ יִּ ְק ָרא ֶאל מ ֶֹשׁה" )א א(
מוֹר ְש ֵׁטיין נְ ִשׂיא ְ'בּנֵ י
ָדּ ַרשׁ ַר ִבּי יַ ֲעקֹב דֹּב ַמ ְר ְ
ֱאמוּנִ ים':
אשׁי ֵתּבוֹת' :וְי ֲַענוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל קוֹל ָרם
"וַ יִּ ְק ָרא" – ָר ֵ
ָא ֵמן'ֶ ,ר ֶמז ְל ִד ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ַ)שׁ ָבּת קיט ב( ֶשׁיֵּ שׁ ַל ֲענוֹת
תּוֹספוֹת ָשׁם
"בּקוֹל ָרם" ְ)ר ֵאה ְ
"בּכָ ל כֹּחוֹ" וְ ַהיְ נוּ ְ
ָא ֵמן ְ
ד"ה כָּ ל ָהעוֹנֶ ה(.
]ה ְמּ ַר ֶמּזֶ ת ְל ָא ֵמן[
וּמ ְפּנֵ י ָמה נִ כְ ְתּ ָבה ָהאוֹת ָא ֶל"ף ַ
ִ
זְ ִע ָירה? כְּ ֵדי ְל ַהזְ כִּ יר ָלנוּ ֶשׁ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ִהיא ְפּ ֻע ָלּה
עוּתהּ
ַק ָלּה וּזְ ִע ָירהְ ,וּב ַקלּוּת יָ כוֹל ָא ָדם ִל ְצבֹּר ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
ִמ ְצווֹת ֵאין סוֹף.
ָפּסוּל ְל ַה ְק ָר ָבה ,כָּ  כּ ֵֹהן ַבּ ַעל מוּם ָפּסוּל ִמ ְלּ ַה ְק ִריב
ְ)ר ֵאה זְ ָב ִחים טז א(.
תּוֹרה
אוּלםְ ,לגַ ֵבּי ָק ְר ַבּן ַה ֵלּב – ַה ְתּ ִפ ָלּה – ַמזְ כִּ ָירה ַה ָ
וְ ָ
דוֹלה
ַרק ֶאת ַה ַמּ ְק ִריבְ ,וּבכָ ִ היא ָבּ ָאה ְל ַל ְמּ ֵדנוּ ֶשׁ"גְּ ָ
ְתּ ִפ ָלּה ֵ
יוֹתר ִמן ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת" ְ)ר ֵאה ְבּ ָרכוֹת לב ב(; ְבּשׁוֹנֶ ה
ִמ ָקּ ְר ַבּן ַה ְבּ ֵה ָמה ֶשׁ ֵאינוֹ יָ כוֹל ִל ְהיוֹת ֻמ ְק ָרב ַעל יְ ֵדי
ַבּ ַעל מוּםְ ,תּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל ַבּ ַעל מוּםִ ,אם ִהיא ַע ְצ ָמהּ
יוֹתר ִמ ְתּ ִפ ַלּת
ְשׁ ֵל ָמה ְבּא 'מוּם'ַ ,א ְד ַר ָבּהְ ,רצוּיָ ה ִהיא ֵ
ַה ָשּׁ ֵלם ְבּגוּפוֹ.
רוּח נִ ְשׁ ָבּ ָרה".
כַּ כָּ תוּב ִבּ ְת ִה ִלּים )נא יט(" :זִ ְב ֵחי ֱאקִים ַ
]א ְמ ְשׂ ֶט ְר ַדּם תקכ"ד[
'תּוֹצאוֹת ַחיִּ ים' ַ
ְ

הוּדי
ִ'מן ַה ְבּ ֵה ָמה' נוּכַ ל ִל ְלמֹד ַעל ַמ ְד ֵרגַ ת ַהיְּ ִ
"א ָדם כִּ י יַ ְק ִריב ִמכֶּ ם ָק ְר ָבּן ַלה' ִמן ַה ְבּ ֵה ָמה ִמן ַה ָבּ ָקר
ָ
וּמן ַהצֹּאן ַתּ ְק ִריבוּ ֶאת ָק ְר ַבּנְ כֶ ם" )א ב(
ִ
דוֹמ ְסק:
ָדּ ַרשׁ ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי ְשׁמֹה ֵמ ַר ְ
"א ָדם" – ִמן ַהשּ ָׁוּרה" ,כִּ י יַ ְק ִריב" – כִּ י יְ ַב ֵקּשׁ ְל ִה ְת ָק ֵרב
ָ
"מן ַה ְבּ ֵה ָמהַ ...תּ ְק ִריבוּ
בוֹדתוִֹ .
וּל ִה ְת ַעלּוֹת ַבּ ֲע ָ
ַלה' ְ
ֶאת ָק ְר ַבּנְ כֶ ם" – ֵמ ַה ְבּ ֵה ָמה יוּכַ ל הוּא ְל ָה ִבין ַעד כַּ ָמּה
וּמתּוֹ כָּ ְ ל ִה ְת ָק ֵרב ַלה'ֶ .שׁ ִהנֵּ ה
בוֹהה ִהיא ַמ ְד ֵרגָ תוִֹ ,
גְּ ָ
ִבּזְ ַמן ֶשׁ ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ָהיָ ה ַקיָּ ם ַאף ָה ָא ָדם ַה ָפּשׁוּט
יוֹתר יָ כוֹל ָהיָ ה ְבּ ֶה ֶבל ִפּיוִ ,מ ְבּ ִלי ַל ֲעשׂוֹת כָּ ל ִשׁנּוּי
ְבּ ֵ
הוֹפכָ הּ
וּל ְ
ְבּגוּף ַה ְבּ ֵה ָמהְ ,ל ַשׁנּוֹת ֶאת ַמהוּת ַה ְבּ ֵה ָמה ְ
דוֹשׁה ַל ִמּזְ ֵבּ ַח .וְ ִאם כֹּה גָּ דוֹל הוּא
ִמ ְבּ ֵה ַמת ֻח ִלּין ִל ְק ָ
הוּדיַ ,על ַא ַחת כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה ָמה נִ ְשׂגָּ ב
כֹּחַ ִדּבּוּרוֹ ֶשׁל ַהיְּ ִ

יוֹמא ְדּ ִהלּוּלָ א ֶשׁל ַה ְשּׁלָ "ה ַה ָקּדוֹשׁ.
ְבּיוֹם ְר ִב ִיעי ַה ַבּ ֲעלָ "ט ,י"א ְבּנִ ָיסן יָ חוּל ָ
'שׁנֵ י לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית' ִה ְפלִ יג ַרבּוֹת ְבּג ֶֹדל ַמ ֲעלַ ת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמןֵ ,בּין ַה ְדּ ָב ִרים כָּ ַתב:
ְבּ ִס ְפרוֹ ַה ָקּדוֹשׁ ְ

א.

"ה ֶעלְ יוֹנִ ים וְ ַה ַתּ ְחתּוֹנִ ים
ָ
ְתּלוּיִ ים ְבּ ִמלַּ ת ָא ֵמן,
וְ הוּא ִע ָקּר וְ שׁ ֶֹרשׁ
מוּסד לְ כָ ל
ָ
וִ יסוֹד
)מ ֶסּכֶ ת
ָהעוֹלָ מוֹת כֻּ לָּ ן" ַ
ָתּ ִמיד אוֹת פ(.

ב.

375

יּוֹצאת ִמ ִפּי
"מי ֶשׁ ְמּכַ וֵּן לְ כָ ל ְבּ ָרכָ ה ְוּב ָרכָ ה ַה ֵ
ִ
גּוֹרם לְ ַמ ְעלָ ה
ַה ְמּ ָב ֵר וְ עוֹנֶ ה ָא ֵמן ְבּכַ וָּנָ ה וּכְ ִדינוֵֹ ,
ְק ֻד ָשּׁה ַה ְר ֵבּה ְמאֹד ,וְ ֶשׁ ַפע ַרב טוֹב לְ כָ ל
ָהעוֹלָ מוֹת ,כִּ י הוּא ֵ
פּוֹת ַח ַה ָמּקוֹר ָה ֶעלְ יוֹןְ ,מקוֹר
פּוֹת ַח ַה ַמּ ֲעיָ ן לְ ַה ְשׁקוֹת לְ כָ ל
ַמיִ ם ַחיִּ ים ,כְּ מוֹ ֶשׁ ֵ
ַה ְצּ ִריכִ ים ַה ְשׁ ָק ָאהָ "...
)שׁם(.

"בּנֵ י ֱאמוּנִ ים" – ָא ֵמן לְ כָ ל ְבּ ָרכָ ה.
ְ

ג.

"כֵּ ן הוּא ָה ֱא ֶמת
ֶשׁ ָא ֵמן גָּ דוֹל
ַע ְצמוֹ
ִמ ַצּד
וְ לִ גְ ֻדלָּ תוֹ ֵאין
)שׁם אוֹת
ֵח ֶקר" ָ
פא(.

אוֹמר הוּא ִל ְפנֵ י קוֹנוֹ
וּת ִפ ָלּה ֶשׁ ֵ
בּוּרי ָ
כּ ָֹחם ֶשׁל ִדּ ֵ
תּוֹרה ְ
יוֹצרוֹ!
וְ ְ

ִ'תּ ְפ ֶא ֶרת ְשׁמֹה'

'וְ כוֹף ֶאת יִ ְצ ֵרנוּ ְל ִה ְשׁ ַתּ ְעבֶּד ָל'
"אם ע ָֹלה ָק ְר ָבּנוֹ ִמן ַה ָבּ ָקר זָ כָ ר ָתּ ִמים יַ ְק ִר ֶיבנּוּ ֶאל
ִ
מוֹעד יַ ְק ִריב אֹתוֹ ִל ְרצֹנוֹ ִל ְפנֵ י ה'" )א ג(
ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ֲחכָ ִמים )ר"ה ו א ,ע"פ ַר ִשׁ"י ָשׁם( ִדּיְּ קוּ ִמכָּ ֶ שׁנֶּ ֱא ָמר כָּ אן:
"יַ ְק ִריב אֹתוֹ"ַ ,אף ֶשׁכְּ ָבר נֶ ֱא ָמר ק ֶֹדם" :יַ ְק ִר ֶיבנּוּ",
נּוֹדר ְל ָה ִביא ֶאת ָק ְר ָבּנוַֹ ,על ֵבּית ַה ִדּין
ֶשׁ ִאם ְמ ָס ֵרב ַה ֵ
אוּלם כֵּ יוָ ן ֶשׁ ָע ָליו
מוּטל ִלכְ פּוֹתוֹ ְל ַקיֵּ ם ֶאת נִ ְדרוָֹ .
ָ
ִ
"ל ְרצֹנוֹ"ְ ,ל ִפיכָ 
ְל ָה ִביא ֶאת ָק ְר ָבּנוֹ ִ
"כּוֹפין אוֹתוֹ ַעד
'רוֹצה ֲאנִ י'".
ֹאמרֶ :
ֶשׁיּ ַ
ָא ַמר ַה' ְשּׂ ַפת ֱא ֶמת' כִּ י ְבּ ִד ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ָמ ִצינוּ ֶר ֶמז ְלכָ 
כוֹפף ַע ְצמוֹ ַתּ ַחת עֹל ַה ִמּ ְצווֹת ,יָ כוֹל
ֶשׁ ָא ָדם ֶה ָח ֵפץ ְל ֵ
ְל ַב ֵקּשׁ ֶשׁ ִמּ ָשּׁ ַמיִ ם יִ כְ פּוּהוּ ִל ְבחֹר ַבּטּוֹב .וּכְ ֵעין ָמה
ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ָ
בוֹדה זָ ָרה נִ ְמ ַסר
)יוֹמא סט א( ֶשׁיֵּ ֶצר ָה ַרע ֶשׁל ֲע ָ
דוֹלה .וְ ָאכֵ ןַ ,על כָּ ְ מ ַב ְקּ ִשׁים
ִבּ ֵידי ַאנְ ֵשׁי כְּ נֶ ֶסת ַהגְּ ָ
ָאנוּ ִמ ֵדּי בּ ֶֹקר" :וְ כוֹף ֶאת יִ ְצ ֵרנוּ ְל ִה ְשׁ ַתּ ְע ֶבּד ָל ,"וְ ַאף
ַבּיָּ ִמים ַה ָ
"וּבכֵ ן ֵתּן ַפּ ְח ְדּ...
נּוֹר ִאים ָאנוּ ִמ ְת ַפּ ְלּ ִליםְ :
אתַ ...ל ֲעשׂוֹת ְרצוֹנְ ְ בּ ֵל ָבב
ימ ְתַ על כָּ ל מַה ֶשׁ ָּבּ ָר ָ
וְ ֵא ָ
ָשׁ ֵלם".
סוֹפ ִרים ְוּס ָפ ִרים'
ְ'שׂ ַפת ֱא ֶמת' וַ יֵּ ָרא תרל"ב ,רֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה תרמ"ז; ִ'מ ִפּי ְ

ָ'אשֹׁ"ם ָא ַשׁ"ם' – ָ'א ָשׁם הוּא לה''
"א ָשׁם הוּא ָאשֹׁם ָא ַשׁם ַלה'" )ה יט(
ָ
ָדּ ַרשׁ ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ְמגַ ֶ'לד ֵמ ַחכְ ֵמי ַבּגְ ָדּד:
'מוֹדים
אוֹמרִ :...
"ה ֵ
ַבּ ִמּ ְשׁנָ ה ְ)בּ ָרכוֹת לג ב( ְמב ָֹאר כִּ י כָּ ל ָ
ִ
מוֹדים' – ְמ ַשׁ ְתּ ִקין אוֹתוֹ"ַ .הגְּ ָמ ָרא ָ)שׁם( ְמ ָב ֶא ֶרת ֶאת
כּוֹפל ֶאת ְלשׁוֹן
ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ִהיא ְל ִפי ֶשׁכַּ ֲא ֶשׁר הוּא ֵ
מוֹדה ִל ְשׁ ֵתּי ָר ֻשׁיּוֹת ָח ִל ָילה,
הוֹד ָאה ,הוּא נִ ְר ֶאה כְּ ֶ
ַה ָ
ִ
אוֹמר:
מוֹס ָיפה ֶשׁיֵּ שׁ ְל ַה ְשׁ ִתּיק ַאף ֶאת ָה ֵ
וּמתּוֹ כָּ ִ 
"שׁ ַמע ְשׁ ַמע"ְ ,ל ִפי ֶשׁנִּ ְר ֶאה כִּ ְמ ַק ֵבּל ָע ָליו עֹל ְשׁ ֵתּי
ְ
אוֹתהּ
הוֹסיף עוֹדֶ ,שׁ ֵמּ ָ
ּרוּשׁ ְל ִמי ְ)מגִ ָלּה ד י( ִ
ָר ֻשׁיּוֹתַ .וּביְ ַ
"א ֵמן ָא ֵמן".
אוֹמרָ :
ִס ָבּה יֵ שׁ ְל ַה ְשׁ ִתּיק ַאף ֶאת ָה ֵ
ְשׁלוֹשׁ ַה ִמּ ִלּים ֶשׁ ָא ְסרוּ ֲחכָ ִמים ִלכְ פֹּל – ָ'א ֵמן''ְ ,שׁ ַמע'
ִ
לוֹמר כִּ י
אשׁי ֵתּבוֹת'ָ :א ָשׁם' .וְ יֵ שׁ ַ
וּ'מוֹדים'ֵ ,הן ְבּ ָר ֵ
כְּ ֵדי ִל ְרמֹז ַעל ָה ִאסּוּר ָה ָאמוּר נִ כְ ְתּ ָבה ַה ִמּ ָלּה ָ'א ָשׁם'
ַבּ ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ ָשׁלוֹשׁ ְפּ ָע ִמיםֵ ,לאמֹר'ָ :אשֹׁם',
'מוֹדים',
כּוֹפל ֶאת ֵתּבוֹת'ָ :א ֵמן''ְ ,שׁ ַמע' אוֹ ִ
ָ'א ַשׁם' – ַה ֵ
]חוֹטא[ הוּא ַלה'".
ֵ
"א ָשׁם
ָ
ְ'צ ַלח ְרכַ ב'

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ּ ְפנִינִיִים וּבֵ או ִּרים ְ ּב ֵס ֶדר ַה ְּתפִ ָּלה

צוֹ ן' ׁ ֶש ַא ַחר ִ ּב ְרכוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחר )ד(
' ְי ִהי ָר וֹ
'וְ ֵה ִסיר ה' ִמ ְמּ כָּ ל ח ִֹלי'
חוֹתם ֶאת ִבּ ְרכוֹת
ְבּ ֶה ְמ ֵשַׁ ה'יְּ ִהי ָרצוֹן' ַה ֵ
נוֹספוֹת
ָ
הוֹסיפוּ ַבּ ָקּשׁוֹת
ַה ַשּׁ ַחר יֵ שׁ ֶשׁ ִ
הוּבאוּ ְבּנֻ ַסּח ַהגְּ ָמ ָרא ,וְ יֵ שׁ ֶשׁ ָקּ ְבעוּ
ֶשֹּׁלא ְ
יוֹתר ֵמ ַא ַחת ֶע ְשׂ ֵרה
ְסיָ ג ַבּ ָדּ ָבר ֶשֹּׁלא ְל ָפ ֵרט ֵ
ַבּ ָקּשׁוֹת כְּ נֶ גֶ ד ַא ַחד ָע ָשׂר ַס ְמ ְמנֵ י ַה ְקּט ֶֹרת
ַ
)'שׁ ְל ֵמי ִצבּוּר' ִדּינֵ י ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ִס ָימן יב(ְ .ל ַה ָלּן
דּוּרים
נְ ָב ֵאר ֶאת כָּ ל ַה ַבּ ָקּשׁוֹת ֶשׁ ֻסּ ְדּרוּ ַבּ ִסּ ִ
'יהי ָרצוֹן' זֶ ה.
אוֹמ ָרן ִבּ ִ
ַהשּׁוֹנִ ים ְל ְ
ֲחכָ ִמים ִל ְמּדוּנוּ )ב"מ קז ב( ֶשׁ ַ'עיִ ן ָה ַרע' ִהיא
גּוֹר ֶמת ְלכָ ל ַה ַמּ ֲחלוֹת ,וְ ָא ְמרוּ כִּ י ְלכָ 
ַה ֶ
נֶ ֱא ָמר ְ)דּ ָב ִרים ז טו(" :וְ ֵה ִסיר ה' ִמ ְמּ כָּ ל ח ִֹלי",
גּוֹר ֶמת
ַהיְ נוּ ֶשׁיָּ ִסיר ִמ ְמֶּ את ַ'עיִ ן ָה ַרע' ַה ֶ
ַ
ְלכָ ל ח ִֹלי ְ)ר ֵאה
וּמ ַס ֶפּ ֶרת
'תּוֹרת ַחיִּ ים' ָשׁם(ְ .
ַהגְּ ָמ ָרא ָ)שׁם( ַמ ֲע ֶשֹה ְבּ ַרב ֶשׁ ָע ָלה ַפּ ַעם ְל ֵבית
ְק ָברוֹת ָוּב ַדק ָמה ָהיְ ָתה ִס ַבּת ַה ָמּוֶ ת ֶשׁל
וּמ ָצא ֶשׁ ִמּכָּ ל
בוּרים ָשׁםָ ,
ַה ֵמּ ִתים ֶשׁ ָהיוּ ְק ִ
ֵמ ָאה ֵמ ִתיםִ ,תּ ְשׁ ִעים וְ ִת ְשׁ ָעה ֵמתוּ ֶט ֶרם
זְ ַמנָּ ם ֵמ ֲח ַמת ַעיִ ן ָה ַרע ,וְ ַרק ֶא ָחד ֵמת ִבּזְ ַמנּוֹ
– ֶשֹּׁלא ֵמ ֲח ַמת ַעיִ ן ָה ַרע.
'יהי
ְל ִפיכָ ְ מיַ ֲח ִדים ָאנוּ ַבּ ָקּ ָשׁה ְמיֻ ֶח ֶדת ִבּ ִ
תוֹצ ָאה
ָרצוֹן' זֶ ה ֶשֹּׁלא יִ גָּ ֵרם ָלנוּ שׁוּם נֶ זֶ ק כְּ ָ
ֵמ ַ
יוֹעץ'
"עיִ ן ָה ַרע" .וּכְ ִפי ֶשׁכָּ ַתב ַה ֶ'פּ ֶלא ֵ
עוֹשׂה ֵפּרוֹת כִּ י
)אוֹת ַעיִ ן(" :וְ ַעל ַהכֹּל ְתּ ִפ ָלּה ָ
שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ַלּת כָּ ל ֶפּה ,וְ הוּא
קינוּ ְמ ַר ֵחםֵ ,
ֱא ֵ
וּמכָּ ל
ַה ַמּ ִצּיל ֶאת ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ַעיִ ן ָה ַרעִ ,
ָדּ ָבר ַרע"...
"עיִ ן ָה ָרע" ִבּ ְלשׁוֹן
נוֹק ִטיםַ :
ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ָאנוּ ְ
"עינַ יִ ם ָרעוֹת"ִ ,היא ַעל ִפי
יָ ִחיד ,וְ א ֵ
ֶשׁכָּ ְתבוּ ַה ְמּ ֻק ָבּ ִלים ֶשׁ ַה ְמּ ַב ֵקּשׁ ְל ַהכְ נִ יס ַעיִ ן
ָר ָעה ַבּ ֲח ֵברוֹ ָע ָליו ִל ְסגֹּר ֶאת ֵעינוֹ ָה ַא ַחת.
ִמשּׁוּם ֶשׁכָּ ל זְ ַמן ֶשׁ ְשּׁ ֵתּי ֵעינָ יו ֶשׁל ָה ָא ָדם
ְפּתוּחוֹת ֵאין הוּא יָ כוֹל ְל ָה ִטיל ַעיִ ן ָה ַרע
)'ח ְס ֵדי ָאבוֹת' ַ]ל ִחידָ"א[ ב יא(.
ַבּ ֲח ֵברוֹ ַ
רוּשׁ ַליִ םָ ,היָ ה
ַר ִבּי ָשׁלוֹם ָמ ָשׁאשַׁ ,ר ָבּהּ ֶשׁל יְ ָ
אוֹמר ֶשׁ ְבּ ַב ָקּ ָשׁה זוֹ יֵ שׁ ְלכַ וֵּן ַאף ֶשׁנִּ זְ כֶּ ה
ֵ
ְל ַקיֵּ ם ֶאת ִצוּוּי ַה ָ
תּוֹרה ַ)בּ ִמּ ְד ָבּר טו לט(" :וְ א
ָתתוּרוּ ַא ֲח ֵרי ְל ַב ְבכֶ ם וְ ַא ֲח ֵרי ֵעינֵ יכֶ ם" וְ א
)'אוֹרהּ ֶשׁל
ָ
נִ כָּ ֵשׁל ִבּ ְר ִאיּוֹת ָרעוֹת וַ ֲאסוּרוֹת
יְ ָ
רוּשׁ ַליִ ם' עמ' .(47

לוֹשׁה
הוֹרגֶ ת ְשׁ ָ
ָלשׁוֹן ָה ַרע ֶ

ַמ ְל ִשׁינוּת ַה ְמּ ִב ָיאה ִל ֵידי ֵעדוּת ֶשׁ ֶקר
"מ ַמּ ְל ִשׁינוּת".
עוֹד ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ ֶשׁנִּ נָּ ֵצל ִ
קוּקים ָאנוּ ִמ ֵדּי בּ ֶֹקרֶ ,שׁכֵּ ן
ַאף ְל ַב ָקּ ָשׁה זוֹ זְ ִ
דוֹלה ַעל
לוּלה ְל ָה ִביא ָר ָעה גְּ ָ
כָּ ל ַה ְל ָשׁנָ ה ֲע ָ
ָה ָא ָדם .וְ ָאנוּ ַמ ְס ִמיכִ ים ָלהּ גַּ ם ֶאת ַה ַבּ ָקּ ָשׁה
"מ ֵעדוּת ֶשׁ ֶקר" ,כֵּ יוָ ן ֶשׁ ְלּ ִע ִתּים
ְל ִהנָּ ֵצל ֵ
ִמ ְס ַתּיֵּ עַ ַה ַמּ ְל ִשׁין ְבּ ֵע ֵדי ֶשׁ ֶקר כְּ ֵדי ְל ַב ֵסּס ֶאת
ַה ְל ָשׁנָ תוֹ )'כֶּ ֶרם ְפּ ַת ְחיָ ה' ְבּ ָרכוֹת גֶּ ֶפן עו(.
ַעל ֻח ְמ ַרת ֲעווֹן ַמ ְל ִשׁינוּת נוּכַ ל ִל ְלמֹד
ֵמ ַה ִסּפּוּר ַה ָבּאְ :בּ ֵעת ֶשׁ ִקּ ֵבּל ַעל ַע ְצמוֹ ַהגָּ אוֹן
וּמ ְמּקוֹמוֵֹ ,א ַרע
ִמוּ ְִילנָ א ִלגְ לוֹת ִמ ֵבּיתוֹ ִ
הוּדי כְּ ֵדי ֶשׁיְּ ִביאוֹ ְל ַא ַחת
ֶשׁ ָשּׂכַ ר ֶעגְ לוֹן יְ ִ
ָה ֲעיָ רוֹת ֶשׁ ֲא ֵל ֶיהן ִבּ ֵקּשׁ ְל ַהגִּ ַיע ְבּ ַמ ְסלוּל
גָּ לוּתוְֹ .בּ ַמ ֲה ַלַ הנְּ ִס ָיעהְ ,בּ ֵעת ֶשׁ ָע ַבר ִבּגְ בוּל
ַא ַחד ַה ָשּׂדוֹתָ ,ס ְט ָתה ָה ֲעגָ ָלה ִמן ַה ֶדּ ֶר
וְ ָר ְמ ָסה ֲערוּגוֹת יָ ָרק ֶשׁגָּ ְדלוּ ַבּ ָשּׂ ֶדהָ .ה ֶעגְ לוֹן
ִמ ֵהר ְל ִה ְס ַתּ ֵתּרַ ,וּב ַעל ַה ָשּׂ ֶדה ֶשׁ ָהיָ ה גּוֹי
וּל ַהכּוֹת ֶאת
ַא ִלּים ִמ ֵהר ָלרוּץ ְלכִ וּוּן ָה ֲעגָ ָלה ְ
יּוֹשׁב ְבּתוֹכָ הַּ .אף ַעל ִפּי ֶשׁ ָה ַא ְשׁ ָמה ָהיְ ָתה
ַה ֵ
דוּמיָּ ה
ַעל ָה ֶעגְ לוֹןָ ,ס ַפג ַהגָּ אוֹן ֶאת ַה ַמּכּוֹת ְבּ ִ
אוּמהְ .ל ַא ַחר ִמכֵּ ן ִה ְס ִבּיר
וְ א ָא ַמר ְמ ָ
אוֹמר ְלאוֹתוֹ גּוֹי כִּ י
"אלּוּ ָהיִ ִיתי ֵ
ִל ְמק ָֹר ָביוִ :
רוּגוֹתיוָ ,היְ ָתה
ָ
ָה ֶעגְ לוֹן ָא ֵשׁם ִבּ ְר ִמ ַיסת ֲע
ֲא ִמ ָיר ִתי ְבּגֶ ֶדר ַ'מ ְל ִשׁינוּת'ֶ ,שׁכֵּ ן ְבּכָ ָ היִ ִיתי
)'שׁם
גּוֹרם ֶשׁ ָה ֶעגְ לוֹן יִ ְספֹּג ַמכּוֹת ֶשֹּׁלא כַּ ִדּין" ֵ
ֵ
עוֹלם' סוֹף ח"ב ַבּ ַה ְשׁ ָמ ָטה ִל ְשׁ ִמ ַירת ַה ָלּשׁוֹן(.
ָ

ֶ'שׁ ַתּ ִצּ ֵילנוּ ִמכָּ ל גְּ זֵ רוֹת ָקשׁוֹת'
רוּח ַה ְבּ ִריּוֹת
ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים ָ)אבוֹת ג י(" :כָּ ל ֶשׁ ַ
ימנּוּ",
נוֹחה ֵה ֶ
רוּח ַה ָמּקוֹם ָ
ימנּוּ – ַ
נוֹחה ֵה ֶ
ָ
)שׁ ַער יִ חוּד ַה ַמּ ֲע ֶשׂה
'חוֹבת ַה ְלּ ָבבוֹת' ַ
וּפ ֵרשׁ ַה ַ
ֵ
ֶפּ ֶרק י( ֶשׁ ֵאין כַּ וָּנַ ת ֲחכָ ִמים ְלהוֹרוֹת ָל ָא ָדם
ַל ֲעשׂוֹת ְפּ ֻעלּוֹת כְּ ֵדי ְל ַה ֲא ִהיב ֶאת ַע ְצמוֹ ַעל
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַר הוּא
ְבּנֵ י ָא ָדםֶ ,א ָלּא ְל ַל ְמּ ֵדנוּ ֶשׁ ַה ֵ
נּוֹתן ֶאת ִחנּוֹ ֶשׁל ָה ָא ָדם ְבּ ֵעינֵ י ַה ְבּ ִריּוֹת
זֶ ה ֶשׁ ֵ
ַ
וּמ ֲא ִהיבוֹ ֲע ֵל ֶיהם .וְ ַעל כָּ ָ א ְמרוֶּ ,שׁכָּ ל ִמי
ימנּוּ ,אוֹת הוּא ֶשׁ ַאף
נוֹחה ֵה ֶ
רוּח ַה ְבּ ִריּוֹת ָ
ֶשׁ ַ
וּלכָ  נָ ַתן ֶאת
נוֹחה ֵה ֶ
רוּח ַה ָמּקוֹם ָ
ַ
ימנּוְּ ,
ֹאהבוּהוַּ .על כָּ ָ אנוּ
ִחנּוֹ ְבּ ֵלב ַה ְבּ ִריּוֹת ֶשׁיּ ֲ
ְמ ַב ְקּ ִשׁים כָּ אןֶ ,שׁנִּ נָּ ֵצל ִ
"מ ִשּׂנְ ַאת ַה ְבּ ִריּוֹת"
נוּאים ְבּ ֵעינֵ י ַה ְבּ ִריּוֹתֶ ,א ָלּא
ֶשֹּׁלא נִ ְהיֶ ה ְשׂ ִ
וּמתּוֹ כָּ 
נוֹחה ֵמ ִא ָתּנוִּ ,
רוּח ַה ְבּ ִריּוֹת ִתּ ְהיֶ ה ָ
ַ
גּוֹללוּ ָע ֵלינוּ
ַאף נִ נָּ ֵצל ֵ
"מ ֲע ִל ָילה" ֶשֹּׁלא יִ ְת ְ
ַה ְבּ ִריּוֹת ַבּ ֲע ִלילוֹת ְדּ ָב ִרים כְּ ֵדי ְל ָה ַרע ָלנוּ.
עוֹד ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ ֶשׁ ְבּבוֹא ִע ֵתּנוַּ ,בּל נִ ְס ַתּ ֵלּק
עוֹלם ְבּ ִ'מ ָיתה ְמ ֻשׁנָּ ה' כִּ י ִאם ְבּ ִמ ָיתה
ִמן ָה ָ
ְרגִ ָילה כְּ ֶד ֶר כָּ ל ָא ָדם'ִ .מ ָיתה ְמ ֻשׁנָּ ה' ִהיא
תוֹצ ָאה ִמ ַמּכַּ ת ֶח ֶרבֵ ,מ ֲח ַמת ָר ָעב אוֹ
ָמוֶ ת כְּ ָ
ֵמ ֲח ַמת ָאסוֹן כָּ ְל ֶשׁהוְּ .ל ֻע ַמּת ִמ ָיתה ֵמ ֲח ַמת
זִ ְקנָ ה אוֹ ַמ ֲח ָלהַ ,הנֶּ ְח ֶשׁ ֶבת ְל ִמ ָיתה ְרגִ ָילה.
ַ)ר ִשׁ"י ַתּ ֲענִ ית יא א ד"ה ִמ ָיתה( .כְּ מוֹ כֵ ןַ ,מ ְמ ִשׁיכִ ים
"ח ָליִ ים
וּמ ַב ְקּ ִשׁים ְל ַבל נֶ ֱח ֶלה ָח ִל ָילה ָבּ ֳ
ָאנוּ ְ
ָר ִעים" ַה ְמּיַ ְסּ ִרים ֶאת ַהגּוּף ַ)ר ִשׁ"י ע"ז נה א ד"ה
עוֹלם
ָר ִעים( ,וְ ֶשׁ ְבּ ִמ ְק ֶרה ֶשׁבּוֹ ִמ ְת ַר ֲח ִשׁים ָבּ ָ
"מ ְק ִרים ָר ִעים" נִ זְ כֶּ ה ִל ְשׁ ִמ ָירה ְמיֻ ֶח ֶדת ְל ַבל
ִ
נִ ָפּגַ ע ֵמ ֶהם ָח ִל ָילה.

ֵמ ַעיִ ן ָה ָרע – ֶשׁיְּ ִס ֶיר ָה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֵמ ָעלַ י לְ ַבל ִתּ ְשׁט ִבּיִ ,מלָּ שׁוֹן ָה ָרע –
ֶשֹּׁלא יְ ַד ְבּרוּ ָעלַ י לָ שׁוֹן ָה ַרעִ ,מ ַמּלְ ִשׁינוּת – ֶשֹּׁלא יַ לְ ִשׁינוּ ָעלַ י ָחלִ ילָ הֵ ,מ ֵעדוּת
ֶשׁ ֶקר ֶשֹּׁלא יָ ִעידוּ ָעלַ י ֵעדוּת ֶשׁ ֶקרִ ,מ ִשּׂנְ ַאת ַה ְבּ ִריּוֹת ֶשֹּׁלא ֶא ֱהיֶ ה ָשׂנְ אוּי
יתה
ְבּ ֵעינֵ י ַה ְבּ ִריּוֹתֵ ,מ ֲעלִ ילָ ה – ֶשֹּׁלא יַ ֲעלִ ילוּ ָעלַ י ֲעלִ ילוֹת כְּ ֵדי לְ ָה ַרע לִ יִ ,מ ִמּ ָ
ְמ ֻשׁנָּ ה ֶשֹּׁלא כְּ ֶד ֶר כָּ ל ָה ָא ֶרץֵ ,מ ֳחלָ יִ ים ָר ִעים – ַה ְמּיַ ְסּ ִרים ֶאת ַהגּוּףִ ,מ ִמּ ְק ִרים
וּב ִאים לְ עוֹלָ ם.
ָר ִעים ַה ִמּ ְת ַר ֲח ִשׁים ָ

וּשׁמוֹנֶ ה נְ ָשׁמוֹת
שׁל ְשׁנֵני ֲאנָ ִשׁים ְ
ַק ִדּישׁ ְבּ ִמנְ יָ ןין ֶשׁל
ַה ִסּפּוּר ֶשׁ ִלּ ְפנֵ יכֶ ם נִ ְשׁ ַמע ִמכְּ ִלי ִראשׁוֹן ִמ ִפּי ָה ַרב
ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ִאיר ָלאוּ ְשׁ ִל ָיט"א ֲא ֶשׁר ָהיָ ה
ֵעד לוֹ .הוּא ִמ ְת ַפּ ְר ֵסם ַע ָתּה ִל ְק ַראת ַשׁ ָבּת ַהגָּ דוֹל,
מוֹעד ִה ְת ַר ֲחשׁוּתוֹ –
ִבּ ְמאת ִשׁ ְב ִעים וְ ֵשׁשׁ ָשׁנִ ים ְל ֵ
ַשׁ ָבּת ַהגָּ דוֹל תש"ה.
ָהיָ ה זֶ ה ִל ְק ַראת ִסיּוּם ַה ִמּ ְל ָח ָמה ָה ֲאיֻּ ָמהְ ,בּ ֵעת
הוֹרים כְּ ָבר ָעלוּ ַעל
וּט ִ
ֶשׁ ִמּ ְיליוֹנֵ י יְ ִ
הוּדים זַ כִּ ים ְ
ַה ֵ
מּוֹקד ַעל ִקדּוּשׁ ה' .נְ תוּנִ ים ָהיִ ינוְּ ,מ ֵתי ְמ ַעט
ִמ ְשּׁ ֵא ִרית ַה ְפּ ֵל ָטה וַ ֲאנִ י ְבּתוֹכָ םְ ,בּתוֹכְ כֵ י זְ וָ ַעת
נּוֹדע ְל ִשׁ ְמ ָצה.
ולד ַה ָ
ַמ ֲחנֶ ה בּוּכֶ נְ וַ ְ
אוֹתהּ ֵעת א ָח ַלם ִאישׁ ֵמ ִא ָתּנוּ ֶשׁ ְבּתוֹ
ְבּ ָ
ְשׁ ָ
לוֹשׁה ָשׁבוּעוֹת יָ ִקיץ ַה ֵקּץ ַעל ִס ְב ֵלנוּ וְ נָ שׁוּב
אוֹתהּ ָשׁ ָעה ָשׁכַ ְבנוּ ַעל
ִל ְהיוֹת ֲאנָ ִשׁים ָח ְפ ִשׁיִּ יםְ .בּ ָ
ַדּ ְרגָּ ֵשׁינוּ כְּ ֶשׁ ָאנוּ ַעל ַסף יֵ אוּשׁ .כְּ ָבר יָ ַד ְענוּ ֶשׁ ָאנוּ
בּוֹד ִדים ְל ָ
עוֹלם ֶשׁ ָהיָ ה וְ נִ כְ ַחד ,וְ א יָ ַד ְענוּ
ְשׂ ִר ִידים ְ
ְל ָמה ָע ֵלינוּ ְל ַצפּוֹת.
כְּ ֶשׁ ָפּ ְר ָצה ַה ִמּ ְל ָח ָמה ָהיִ ִיתי יֶ ֶלד כְּ ֵבן ָשׁלוֹשׁ ְבּ ַס
ַהכֹּלַ .ע ָתּה ,כְּ יֶ ֶלד ֵבּן ְשׁמוֹנֶ ה ,א זָ כַ ְר ִתּי ַה ְר ֵבּה
מּוֹצ ִאי
ֵמ ַהיָּ ִמים ֶשׁ ָקּ ְדמוּ ַל ִמּ ְל ָח ָמה ...יָ ַד ְע ִתּי ֶשׁ ָ
יוֹט ְרקוֹבָ ,שׁם כִּ ֵהן ֲא ִבי כְּ ַרב ,וְ יָ ַד ְע ִתּי גַּ ם
ֵמ ָה ֲעיָ ָרה ְפּ ְ
כִּ י ַבּ ְצּ ִריף ַה ָסּמוִּ בּ ְשׁכֵ נוּת ְל ָא ִחי ַהגָּ דוֹל שׁוֹכְ נִ ים
ייבּ'ל
יוֹט ְרקוֹבַ ,ר ִבּי ֶל ֶ
ָאב ְוּבנוֹ ֶשׁ ַאף ֵהם ִהגִּ יעוּ ִמ ְפּ ְ
יגוּר ְס ִקי.
ְוּבנוֹ מ ֶֹשׁה ְפּ ִשׁ ְ
ייבּ'ל וְ נֶ ְח ַלשׁ,
ִל ְק ַראת סוֹף ַה ִמּ ְל ָח ָמה ָה ַלַ ר ִבּי ֶל ֶ
אוֹתהּ ַשׁ ָבּת ַהגָּ דוֹל ָע ְל ָתה נִ ְשׁ ָמתוֹ ַה ְמּיֻ ֶסּ ֶרת
ְוּב ָ
ִבּ ְס ָע ָרה ַה ָשּׁ ַמיְ ָמה .הוּא ִ
הוֹתיר ַא ֲח ָריו ֶאת ְבּנוֹ
בּוֹדד
וּמ ֵאםֵ ,
מ ֶֹשׁהֶ ,שׁכָּ ֵעת ָהיָ ה יָ תוֹם ֵמ ָאב ֵ
עוֹלמוֹ.
ְבּ ָ
ימה ֶשׁ ָח ְלפוּ ָע ֵלינוּ
ַאף ַעל ִפּי ֶשׁ ַבּ ֲח ֵמשׁ ְשׁנוֹת ָה ֵא ָ
כְּ ָבר ָר ִאינוּ ַהכֹּל ...א יָ כ ְֹלנוּ ֶשֹּׁלא ִל ְדמ ַֹע ְל ַמ ְר ֵאהוּ
בּוֹדד ֶשׁ ֻהכְ נַ ס ֶאל ַה ְצּ ִריף
מוֹישׁהלֶ'ה ַהיָּ תוֹם ַה ֵ
ָ
ֶשׁל
כְּ ֵדי ְל ִה ָפּ ֵרד ֵמ ָא ִביו ַבּ ַפּ ַעם ָה ַא ֲחרוֹנָ הְ ,בּ ֶט ֶרם יִ ָשּׁ ַלח
נוֹדע .כֻּ ָלּנוּ ִלוּוּ אוֹתוֹ ְבּ ַמ ָבּ ִטים
גּוּפוֹ ֶאל ַה ִבּ ְל ִתּי ָ
אוּלם ֶאת ֶשׁ ִה ְת ַר ֵחשׁ ַבּ ֶה ְמ ֵשׁ א
ָ
ְמצ ָֹע ִפים,
הוּצ ָאה ֵמ ַה ְצּ ִריף ,נֶ ֱע ַמד
ָצ ִפינוּ; ֶרגַ ע ִל ְפנֵ י ֶשׁ ַה ִמ ָּטּה ְ
מוֹישׁהלֶ'ה ַבּ ֲח ַלל ַה ֶפּ ַתח וְ זָ ַעק ְל ֵע ֶבר ַה ָקּ ָהל ַה ָקּ ָטן
ָ
ֶשׁנִּ ַצּב ְלמוּלוֹ:
עוֹלם א
"נָ כוֹן ֶשׁ ַא ָבּא א יִ זְ כֶּ ה ִל ְלוָ יָ ה ,נָ כוֹן ֶשׁ ְלּ ָ
ֵא ַדע ֵהיכָ ן הוּא נִ ְק ַבּרֲ ,א ָבל ֲאנִ י הוּא ְבּנוֹ ,וְ ַעל
לוֹמר ַא ֲח ָריו א ֲאוַ ֵתּר – ְתּנוּ
ַה ַ'קּ ִדּישׁ' ֶשׁ ֲאנִ י ַחיָּ ב ַ
ִלי ִסדּוּר!"
ִ
ל-בּ ֵקּשׁ ַהנַּ ַער
"מי יָ כוֹל ְל ָה ִביא ִלי ִסדּוּר?" ָשׁ ַא ִ
ֶשׁ ְבּ ָח ֵמשׁ ַה ָשּׁנִ ים ָה ַא ֲחרוֹנוֹת א זָ כָ ה ִל ְפתּ ַֹח ֵס ֶפר
יוֹד ַע ֶאת נֻ ַסּח ַה ַ'קּ ִדּישׁ' ְבּ ַעל ֶפּה",
"אינִ י ֵ
הוּדיֵ ,
יְ ִ
ִה ְט ִעיםֶ ,א ָלּא ֶשׁ ַמּ ֲענֶ ה נָ אוֹת א ָהיָ ה ְבּיָ ֵדינוּ.
ולדַ ,אף א ָהיָ ה נִ ָתּן ַל ֲחם
ְבּ ָמקוֹם כְּ מוֹ בּוּכֶ נְ וַ ְ
הוּדי.
ִל ְמצֹא ֵס ֶפר יְ ִ
ישׁהוּ ְל ַה ְרגִּ יעוֹ" ,עוֹד ְמ ַעט
"אל ִתּ ְד ַאג" ,נִ ָסּה ִמ ֶ
ַ
ִתּ ְס ַתּיֵּ ם ַה ִמּ ְל ָח ָמה וְ כֻ ָלּנוּ נָ שׁוּב ַה ַבּיְ ָתהַ .בּ ַבּיִ ת
לוֹמר ַק ִדּישׁ ַעל ַא ָבּא כְּ מוֹ ֶשׁ ָצּ ִרי"...
ַ
תּוּכַ ל
שׁוּבה א ִה ְרגִּ ָיעה ֶאת מ ֶֹשׁהָ .ס ֵפק
ֶא ָלּא ֶשׁ ַה ְתּ ָ
ִאם ַה ֵמּ ִשׁיב ְבּ ַע ְצמוֹ ֶה ֱא ִמין ֶשׁיָּ בֹא יוֹם וְ הוּא
יָ שׁוּב ַה ַבּיְ ָתהִ .מ ְבּ ִחינָ תוֹ ֶשׁל ַהנַּ ַער ָהיְ ָתה ַקיֶּ ֶמת
זוֹהי ַה ִהזְ ַדּ ְמּנוּת ָה ִראשׁוֹנָ ה
ֶא ְפ ָשׁרוּת ְס ִב ָירה כִּ י ִ
לוֹמר ַק ִדּישׁ ַעל ָא ִביו ,וְ הוּא
וְ ָה ַא ֲחרוֹנָ ה ַבּ ֲעבוּרוֹ ַ
א ָר ָצה ְל ַה ְח ִמ ָיצהּ.
ַ
לוֹמר ַק ִדּישׁ!" ָא ַמר
"תּ ִשּׂיגוּ ִלי ִסדּוּרֲ ,אנִ י ֻמכְ ָרח ַ
מ ֶֹשׁה ,וְ ַה ְבּכִ י ַה ָטּהוֹר ֶשׁ ָפּ ַרץ ֵמע ֶֹמק ִלבּוֹ גָּ ַרם ָלנוּ
יוֹתר ַבּ ֲעבוּרוְֹ .ל ַבסּוֹף נִ גַּ שׁ
וּל ִה ְת ַא ֵמּץ ֵ
ְלנַ סּוֹת ְ
"תּ ְשׁ ַמע,
ֵא ָליו ֶא ָחד ֵמ ַהנּוֹכְ ִחים וְ ָל ַחשׁ ְבּ ָאזְ נוִֹ :
ִבּ ְק ֵצה ַה ַמּ ֲחנֶ ה נִ ְמ ֵצאת ַה ִמּכְ ָבּ ָסה ֶשׁ ָבּהּ ְמכַ ְבּ ִסים
ֶאת ִבּגְ ֵדי ָה ֲא ִס ִירים ֶשׁנָּ ְפחוּ ֶאת נִ ְשׁ ָמ ָתם כְּ ֵדי
ְל ַה ֲע ִב ָירם ַל ֲא ִס ִירים ֲא ֵח ִריםִ .מיּוֹם ֲה ָק ַמת ַה ַמּ ֲחנֶ ה
מּוֹצאוֹ
הוּדי יָ ָקר ֶשׁ ָ
אוֹתהּ יְ ִ
ָ
וְ ַעד ַע ָתּה ְמנַ ֵהל
אוֹמ ִרים ֶשׁהוּא ִהגִּ ַיע ְלכָ אן ִבּזְ ַמן ֶשׁעוֹד
ִמגֶּ ְר ַמנְ יָ הְ .
ימה ֲח ָפ ִצים כְּ גוֹן זֶ ה ֶשׁ ַא ָתּה
יח ְפּנִ ָ
ָהיָ ה נִ ָתּן ְל ַה ְב ִר ַ
וּת ַב ֵקּשׁ ִמ ֶמּנּוּ ,א ִל ְפנֵ י ֶשׁ ִתּ ְבדֹּק
ְמ ַב ֵקּשׁ .גַּ שׁ ֵא ָליו ְ

ֶשׁ ַה ֶשּׁ ַטח נָ ִקי ֵמ ָאזְ נַ יִ ם עוֹיְ נוֹת ,יִ ָתּכֵ ן ֶשׁהוּא יוּכַ ל
ְל ַסיֵּ עַ ְל."
מוֹישׁהלֶ'הָ ,חדוּר ְבּ ָרצוֹן ַעז ְל ַה ִשּׂיג ֶאת ַמ ְטּ ָרתוֹ,
ָ
א ִה ְמ ִתּין ְל ֶרגַ ע .הוּא ָרץ ִבּ ְמ ֵה ָרה ֶאל ַה ִמּכְ ָבּ ָסה,
כּוֹבס ֶשׁ ָהיָ ה ָעסוּק
ָבּ ַדק ֶשׁ ֵאין ָבּהּ ִאישׁ ִמ ְלּ ַבד ַה ֵ
כּוֹבס ְוּבקוֹל
ִבּ ְמ ַלאכְ תּוֹ ,וְ ַרק ָאז נִ גַּ שׁ ְל ֵע ֶבר ַה ֵ
"ה ְתיַ ַתּ ְמ ִתּי ֵמ ֲא ִבי ִל ְפנֵ י
וּמ ְשׁ ַתּנֵּ ק ִה ְת ַחנֵּ ןִ :
ָשׁבוּר ִ
ָשׁ ָעה ַק ָלּהֲ .אנִ י ֻמכְ ָרח ַ
וּל ֵשׁם
לוֹמר ָע ָליו ַק ִדּישׁ ְ
כָּ  נָ חוּץ ִלי ִסדּוּרָ .אנָּ אֵ ,תּן ִלי ֶאת ַה ִסּדּוּר ֶשׁ ְלּ
ַרק ְלכַ ָמּה ַדּקּוֹתַ ,רק ֶא ְק ָרא ִמתּוֹכוֹ ֶאת ַה ַ'קּ ִדּישׁ'
וְ ַא ְחזִ יר ְל אוֹתוֹ ִמיָּ ד".
הוּדיֶ ,שׁכְּ ִפי ַהנִּ ְר ֶאה נִ ְב ַהל ֵמ ַה ַבּ ָקּ ָשׁה ַהיְּ ִשׁ ָירה,
ַהיְּ ִ
צוֹעק ַעל
נִ ָסּה ִבּ ְת ִח ָלּה ְל ִה ְת ַח ֵמּק תּוֶֹ שׁהוּא ֵ
"ה ְשׁ ַתּגַּ ְע ָתּ? נִ ְר ֶאה ְלֶ שׁ ַא ָתּה נִ ְמ ָצא
ַהנַּ ַערִ :
ולדֲ ,ח ִב ִיביֵ ,אין כָּ אן
ָבּ ֲעיָ ָרה? ַא ָתּה נִ ְמ ָצא ְבּבּוּכֶ נְ וַ ְ
דּוּריםְ ,וּב ַב ָקּ ָשׁה ַתּ ְפ ִסיק ְל ַד ֵבּר ְשׁ ֻטיּוֹת!"
ִס ִ
ֶא ָלּא ֶשׁנִּ ְר ֶאה כִּ י ַה ֵסּרוּב ַדּוְ ָקא ִהגְ ִבּיר ֶאת ַע ְק ָשׁנוּתוֹ
וּל ַבסּוֹף ָשׁ ַלף
ֶשׁל ַהנַּ ַער .הוּא ִפּ ְשׁ ֵפּשׁ ְבּכִ ָיסיו ְ
כּוֹבס
נוֹפף ִל ְפנֵ י ַה ֵ
ִמ ָשּׁם ֶאת 'נֶ ֶשׁק יוֹם ַה ִדּין'; הוּא ֵ
ולד
ָבּ ְרכוּשׁ ַהיָּ ִחיד ֶשׁנִּ ָתּן ָהיָ ה ְל ַה ֲחזִ יק ְבּבּוּכֶ נְ וַ ְ
יּוֹמית ֶשׁ ַחיָּ יו ָהיוּ ְתּלוּיִ ים ָבּהּ –
– ִבּ ְמנַ ת ַה ֶלּ ֶחם ַה ִ
וְ ָא ַמר לוַֹ :
יוֹד ַע ֶשׁ ְבּ ַשׁ ָבּת ָאסוּר
"שׁ ָבּת ַהיּוֹם ,וַ ֲאנִ י ֵ
שׁוּבה
ָלצוּםֲ .א ָבל ְבּכָ ל זֹאתִ ,מ ְצוַ ת 'כִּ בּוּד ָאב' ֲח ָ
וּל ַמ ַען כְּ בוֹד ֲא ִבי ֲאנִ י מוּכָ ן ָל ֵתת ֶאת כָּ ל ַחיַּ י,
ֵ
יוֹתרְ .
רוּסת ַה ֶלּ ֶחם ַהזּוְֹ ,וּב ַב ָקּ ָשׁה – ֵתּן ִלי
ַקח ְלֶ את ְפּ ַ
ֶאת ַה ִסּדּוּר ְלכַ ָמּה ְרגָ ִעים".
ִבּנְ ֻק ָדּה זוֹ נִ ְשׁ ַבּר ִלבּוֹ ֶשׁל ַה ָקּ ִשׁישֵׁ .עינָ יו ִה ְצ ַט ֲעפוּ
ִבּ ְד ָמעוֹת ,וְ הוּא ֵה ִשׁיב ַלנַּ ַער" :זָ ֵקן ָאנֹכִ י ,וְ ֵאינֶ נִּ י
ָבּ ַ
טוּח כְּ ָלל ֶשׁ ֵא ֵצא ִמכָּ אן ַבּ ַחיִּ יםַ .עכְ ָשׁו ֵשׁב
וְ תֹאכַ ל ֶאת ַה ֶלּ ֶחם ֶשׁ ְלּ ,וְ ַה ְמ ֵתּן ִלי ַעד ֶשׁ ָאשׁוּב.
ישׁהוּ יִ כָּ נֵ סֱ ,אמֹר לוֹ ֶשׁיָּ ָצ ִ
ִאם ִמ ֶ
אתי ְל ֶרגַ ע".
כּוֹבס ָשׁב ַל ָמּקוֹם.
ֶע ֶשׂר ַדּקּוֹת ָח ְלפוּ ַעד ֶשׁ ַה ֵ
הוּא ָבּ ַדק ֵה ֵיטב כִּ י ֵאין ִאישׁ ֶ
רוֹאה ,וְ ַא ַחר ָשׁ ַלף
הוֹשׁיט אוֹתוֹ
ִמ ַתּ ַחת ְל ֻח ְל ָצתוֹ ִסדּוּר ָק ָטן ָוּבלוּי וְ ִ
ְלמוֹיְ ָשׁלֶ'ה.
וּפ ְתאוֹם נִ נְ ַער ַה ָקּ ִשׁישׁ וְ ָא ַמר" :יֵ שׁ ָלנוּ ְבּ ָעיָ ה.
ִ
כְּ ֵדי ַ
וּמ ֵהיכָ ן נַ ִשּׂיג
לוֹמר ַק ִדּישׁ ָאנוּ ַחיָּ ִבים ִמנְ יָ ןֵ ,
ִמנְ יָ ן כָּ אן ְבּ ִמכְ ָבּ ָסה?" ֶא ָלּא ֶשׁ ַלּיֶּ ֶלד כְּ ָבר ָהיְ ָתה
"בּזְ ַמן ֶשׁ ִחכִּ ִיתי ָח ַשׁ ְב ִתּי
שׁוּבה ִמן ַהמּוּכָ ןִ :
ְלכָ ְ תּ ָ
גַּ ם ַעל זֶ ה" ,הוּא ָא ַמר ,וְ ַא ַחר ִה ְצ ִבּ ַיע ַעל ִפּיגָ 'מוֹת
ָה ֲא ִס ִירים ַה ְמּ ֻפ ְס ָפּסוֹת ֶשׁ ָהיוּ ְתּלוּיוֹת ְליִ בּוּשׁ
הוּדים
"ה ְבּגָ ִדים ִשׁ ְמּשׁוּ ַעד ֶא ְתמוֹל יְ ִ
ַעל ַה ֶח ֶבל; ַ
הוּדים ֵאלּוּ
מוֹת ֶיהם ֶשׁל יְ ִ
ֶשׁנֶּ ֶה ְרגוּ ַעל ִקדּוּשׁ ה' .נִ ְשׁ ֵ
ְבּוַ ַדּאי ְמ ַר ֲחפוֹת ַבּ ֲח ַלל ָה ֲאוִ יר .יֵ שׁ ָלנוּ כָּ אן ְשׁמוֹנֶ ה
ִפּיגָ 'מוֹת ,וְ יַ ַחד ִא ָתּנוּ יֵ שׁ ָלנוּ ִמנְ יָ ן".
כּוֹבס ַה ָקּ ִשׁישׁ,
ָה ַר ְעיוֹן ַה ָתּ ִמים ָמ ָצא ֵחן ְבּ ֵעינֵ י ַה ֵ
ולדְ ,בּ ִמנְ יָ ן ֶשׁ ֻה ְרכַּ ב
וְ כָ ְ בּתוַֹ ה ִמּכְ ָבּ ָסה ֶשׁל בּוּכֶ נְ וַ ְ
וּשׁמוֹנֶ ה ִפּיגָ 'מוֹת ,נִ ְשׁ ְמ ָעה ַהזְּ ָע ָקה
ִמ ְשּׁנֵ י יְ ִ
הוּדים ְ
מוּתית" :יִ ְתגַּ ַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא".
ָה ַא ְל ִ
וּמ ַס ֵפּר ָה ַרב ָלאוּ:
ַמ ְמ ִשׁיְ 
ַע ְשׂרוֹת ָשׁנִ ים ָח ְלפוּ ֵמ ָאזְ .בּיוֹם ִמן ַהיָּ ִמים
ִה ְת ַבּ ַשּׂ ְר ִתּי ְבּ ַצ ַער ַעל ְפּ ִט ָירתוֹ ֶשׁל ַה ְמּ ַחנֵּ  ,ר'
אתי ְל ַה ְס ִפּיד
יגוּר ְס ִקי זָ ָצ"ל ,וְ נִ ְק ֵר ִ
מ ֶֹשׁה ְפּ ִשׁ ְ
ְבּ ַה ְלוָ יָ תוֹ ֶשׁנֶּ ֶע ְרכָ ה ְבּ ַמ ֲע ַמד ָק ָהל ַרב ֶשׁל ֲח ִס ִידים
וְ ַאנְ ֵשׁי ַמ ֲע ֶשֹהְ ,וּבתוֹכָ ם ֶצ ֱא ָצ ָאיו ַה ְבּרוּכִ ים.
ִבּ ְמקוֹם ְל ַה ְס ִפּיד ִס ַפּ ְר ִתּי ַלנּוֹכְ ִחים ֶאת ִספּוּרוֹ
אוֹתהּ
ַה ַמּ ְר ִטיט ֶשׁל ַה ַ'קּ ִדּישׁ' ֶשׁ ָא ַמר ַהנִּ ְפ ָטר ְבּ ָ
ַשׁ ָבּת ַהגָּ דוֹל ִבּ ְל ִתּי נִ ְשׁכַּ ַחת ַא ַחר ָא ִביו ,וְ ַא ַחר
אתי:
ָפּנִ ִיתי ְל ֵע ֶבר ִמ ָטּתוֹ וְ ָק ָר ִ
עוֹמ ִדים
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ד
ִ
ל
ָ
ה
ַ
ָ
ְ
ְ
"מוֹישׁהלֶ'הְ ,ר ֵאה נָ א ,יְּ
ְס ִב ְיבִ עם ִס ִ
דּוּרים ,וְ ֵהם ֵאינָ ם ְצ ִריכִ ים ְלוַ ֵתּר ַעל
לוֹמר ַא ֲח ֶריַ ק ִדּישׁ"...
ְמנַ ת ַה ֶלּ ֶחם ֶשׁ ָלּ ֶהם כְּ ֵדי ַ
ְבּ ִמ ִלּים ֵאלּוּ ִסיַּ ְמ ִתּי ֶאת ֶה ְס ֵפּ ִדי ,וְ ָאז ְבּגָ אוֹן
הוּדים כְּ ֵשׁ ִרים
ְוּב ִת ְפ ֶא ֶרתְ ,בּתוָֹ ק ָהל ֶשׁל ְמאוֹת יְ ִ
זָ ֲעקוּ ַה ָבּנִ ים" :יִ ְתגַּ ַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא!"

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

צּוּרה
לוּלים ִל ְפג ַֹע ָבּ ָא ָדם ַבּ ָ
ַא ַחד ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֲע ִ
יוֹתר הוּא ָ'לשׁוֹן ָה ַרע'; כַּ ֲא ֶשׁר ָא ָדם
ַה ָקּ ָשׁה ְבּ ֵ
זוּלתוֲֹ ,ה ֵרי הוּא ְמזַ ְלזֵ ל
ְמ ַד ֵבּר ָלשׁוֹן ָה ַרע ַעל ָ
בּוַֹ ,
וּמ ְשׂנִ יאוֹ ְבּ ֵעינֵ י ְבּנֵ י ָא ָדם .א זוֹ ִבּ ְל ַבד
ֶא ָלּא ֶשׁ ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים ֲ)ע ָרכִ ין טו ב( ֶשׁ ָלּשׁוֹן
לוֹשׁה ֲאנָ ִשׁיםֶ :את ַה ְמּ ַס ֵפּר,
הוֹרגֶ ת ְשׁ ָ
ָה ַרע ֶ
ׁוֹמ ַע וְ ַה ְמּ ַק ֵבּל וְ ֶאת ָה ָא ָדם ֶשׁ ַה ָלּשׁוֹן
ֶאת ַהשּ ֵ
ָה ַרע נֶ ֶא ְמ ָרה ָע ָליוְ .ל ִפיכָ ְ מ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ
כָּ אן" :וְ ַה ִצּ ֵילנוִּ ...מ ָלּשׁוֹן ָה ַרע" – ֶשֹּׁלא
יִ ְפגְּ עוּ ָבּנוּ ֲח ֵב ֵרינוּ ְבּכָ ֶ שׁיְּ ַד ְבּרוּ ָע ֵלינוּ ָ'לשׁוֹן
)'עץ ַחיִּ ים' ְל ַמ ֲה ִר"י ַצ ַ
ָה ַרע' ֵ
הוֹסיפוּ
אלח( .יֵ שׁ ֶשׁ ִ
ֶשׁ ְבּ ַב ָקּ ָשׁה זוֹ יֵ שׁ ְלכַ וֵּן א ַרק ֶשֹּׁלא נִ ָפּגַ ע
ִמ ָ'לּשׁוֹן ָה ַרע' ַהנֶּ ֱא ֶמ ֶרת כְּ נֶ גְ ֵדּנוֶּ ,א ָלּא ֶשׁנִּ זְ כֶּ ה
וּלשׁוֹנֵ נוּ ִמ ִדּבּוּר ָ'לשׁוֹן
ַאף ָאנוּ ִל ְשׁמֹר ִפּינוּ ְ
ָה ַרע' ַעל ֲא ֵח ִרים ֲ
)'א ִשׁישׁוֹת ַחיִּ ים' ְבּ ָרכוֹת יז א(.
ִלזְ ִהירוּת ִמ ִדּבּוּר ָלשׁוֹן ָה ַרע יֵ שׁ ֶק ֶשׁר ְמיֻ ָחד
ִעם ַה ְתּ ִפ ָלּהֶ ,שׁכֵּ ן ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים )ז ַֹהר ְמצ ָֹרע
נו א( ֶשׁכָּ ל ִדּבּוּר ָלשׁוֹן ָה ַרע ַמ ֲח ִלישׁ ֶאת כֹּחַ
רוּחנִ י ֶשׁל ָה ָא ָדם ,וְ ַעל כֵּ ן ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ
ַה ִדּבּוּר ָה ָ
עוֹלה ְל ָרצוֹן
נוֹצר ְלשׁוֹנוֹ ֵמ ַרע ֵאין ְתּ ִפ ָלּתוֹ ָ
ֵ

ִל ְפנֵ י ה'.

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפ ּוּר ׁ ְשבו ִּעי
ַעעלל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

