
ַהֲעלְֹתָך ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִׁשְבחֹו ַהֻּמְפָלג ֶׁשל ַאֲהרֹן
"ַוַּיַעׂש ֵּכן ַאֲהרֹן" (ח ג)

ֵּפֵרׁש ַרִׁש"י: "ְלַהִּגיד ִׁשְבחֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן ֶׁשֹּלא ִׁשָּנה", ִוידּוָעה ַהֻּקְׁשָיה; 
ְוִכי ָמה ֶׁשַבח הּוא ֶזה ְלַאֲהרֹן, ֲהִכי ִנָּתן ְלַהֲעלֹות ַעל ַהַּדַעת ֶׁשְּיַׁשֶּנה 

ֵמֲאֶׁשר ִנְצַטָּוה ִמִּפי ַהְּגבּוָרה?
ֵּבֵאר ָהַאְדמֹו"ר ַּבַעל 'ֶׁשַפע ַחִּיים' ִמַּצאְנז:

ִּבירּוַׁשְלִמי (ְּבָרכֹות ד ב) הּוָבא ֶׁשַרב ַמַּתְנָיה ָאַמר: "ַמֲחִזיק ֲאִני טֹוָבה 
'מֹוִדים'". ּוְתמּוִהים ֵהם  ְלרֹאִׁשי ֶׁשִּמְתּכֹוֵפף ֵמַעְצמֹו ְּבֵעת ֲאִמיַרת 
ְּדָבָריו: ָהֵכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשרֹאׁשֹו ֶׁשל ַרב ַמַּתְנָיה ִהְתּכֹוֵפף ֵמֵאָליו, ְוִכי 
ַרִּבי  ֶׁשִהְתַּפֵּלל  ְּבֵעת  ִּכי  ְלָבֵאר  ְוֵיׁש  ִּבְתִפָּלתֹו?  ֶזה  ַצִּדיק  ִּכֵּון  א 
ַמַּתְנָיה, ָזָכה ְלַהִּגיַע ְלַדְרָּגה ּכֹה ְּגבֹוָהה, ַעד ֶׁשָּגַבּה ַעד רּום ָׁשַמִים 
ֶׁשַּגם  טֹוָבה  ְלַהֲחִזיק  ְלָנכֹון  ָרָאה  ֵּכן  ַעל  ִמּגּופֹו.  ִהְתַנֵּתק  ְוִכְבָיכֹול 

ְּבַמַּצב ִנּתּוק ֵמַהּגּוף, ָּכַרע רֹאׁשֹו ְּב'מֹוִדים'.
ְּגבֹוהֹות  ּכֹה  ְלַמְדְרגֹות  ֶׁשִהִּגיַע  ַאף  ַעל  ַאֲהרֹן:  ֶׁשל  ִׁשְבחֹו  ַּגם  ְוֶזהּו 
ָהְיָתה  א  ְוִכְבָיכֹול  ַהְּמנֹוָרה,  ַהְדָלַקת  ּוְבִמְצַות  ַהִּמְׁשָּכן  ַּבֲעבֹוַדת 
לֹו ַׁשָּיכּות ִעם ּגּופֹו, ְּבָכל זֹאת א ִׁשָּנה ְמאּוָמה ּוִבַּצע ֶאת ַמֲעֵׂשה 

'ְּבִצָּלא ִדְמֵהיָמנּוָתא' נצו"י תשס"וַהַהְדָלָקה ִּבְמֻדָּיק ְּכִפי ֶׁשִהְצַטָּוה.

ְּתִפָּלה ְוַתֲעִנית ְּביֹום ַהָּיאְרַצייט
"ַקח ֶאת ַהְלִוִּים ִמּתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִטַהְרָּת אָֹתם" (ח ו)

ִמְּפֵני ָמה ֻהְצְרכוּ ַהְּלִוִּיים ְלָטֳהָרה ְמֻיֶחֶדת?
ֵּתֵרץ ַּבַעל 'ָּפִנים ָיפֹות': ַעל ַהָּפסּוק ִּבְתִהִּלים (נ ג): "ּוְסִביָביו ִנְׂשֲעָרה 
ִעם  ְמַדְקֵּדק  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  א)  נ  ַקָּמא  (ָּבָבא  ֲחָז"ל  ָּדְרׁשּו  ְמאֹד" 
ַהַּצִּדיִקים ְּכחּוט ַהַּׁשֲעָרה, ּוְלִפיָכ ְּכָכל ֶׁשָאָדם ִמְתַעֶּלה יֹוֵתר ְּבַדְרָּגתֹו, 
ְּכֶׁשָהָיה  ֶׁשֶּבָעָבר,  ַמֲעִׂשים  ַעל  אֹותֹו  ְוָדִנים  יֹוֵתר  ִעּמֹו  ְמַדְקְּדִקים   ָּכ

ְּבַדְרָּגה ְנמּוָכה, א ֶנְחְׁשבּו לֹו ְּכָעוֹון.
ַאף ְּבֵני ֵׁשֶבט ֵלִוי, ְּבֵעת ֶׁשִהְצַטָּוה מֶֹׁשה ְלַהְפִריָׁשם ִמּתֹו ְקַהל ִיְׂשָרֵאל 
אֹוָתם  ַעל  ְמֻחֶּדֶׁשת  ּוְלָטֳהָרה  ְלַכָּפָרה  ֻהְצְרכוּ  ַהִּמְקָּדׁש,  ַלֲעבֹוַדת 

ַמֲעִׂשים ֶׁשֶּבָעָבר א ִנְתְּבעּו ֲעֵליֶהם, ְוֶזהּו ִעְנַין ַהַּכָּפָרה ַהֻּמְזָּכר ָּכאן.
ְלִפי ֵּפרּוׁש ֶזה ָנַתן ַה'ָּפִנים ָיפֹות' ַטַעם ְלִמְנַהג ִיְׂשָרֵאל ְלִהְתַעּנֹות ְּביֹום 
ַה'ָּיאְרַצייט' ֶׁשל ָהָאב אֹו ָהֵאם: ְּביֹום ַהָּׁשָנה ַהְּנָׁשָמה ִמְתַעֶּלה ִמָּמדֹור 
ְלָמדֹור ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון, ְוָלֵכן ִנּדֹוָנה ֵמָחָדׁש ַאף ַעל ַמֲעִׂשים ֶׁשֶּבָעָבר 
ֶצֱאָצֵאי  ֶׁשל  ְוַהַּתֲעִנית  ַהְּתִפָּלה   ,ְלָכ ִאי  ֲעֵליֶהם.  ִעָּמּה  ִּדְקְּדקּו  א 

ַהִּנְפָטר ְּביֹום ַהָּיאְרַצייט מֹוִעילֹות ַעד ְמאֹד ְלִדיָנּה ַהְּמֻחָּדׁש.

ֲאִמיַרת "ְוהּוא ַרחּום" ְּבמֹוָצֵאי יֹום ַהִּכּפּוִרים
ַעל ִּפי ָהָאמּור נּוַכל ְלָהִבין ַאף ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשאֹוְמִרים ָאנּו ְּבמֹוָצֵאי 
יֹום ַהִּכּפּוִרים, ִמָּיד ִעם ּתֹם ְּתִפַּלת ַהְּנִעיָלה, קֶֹדם ְּתִפַּלת ַעְרִבית: 
ָּכל  ִהְתַּכְּפרּו  ֶׁשְּכָבר  ַאף  ַיְׁשִחית",  ְוא  ָעוֹן  ְיַכֵּפר  ַרחּום  "ְוהּוא 
ֲעוֹונֹוֵתינּו ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, ַּכֲאֶׁשר ֻהְבַטְחנּו ִמִּפי ַהְּגבּוָרה (ַוִּיְקָרא טז 

ל): "ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם".
ֲעוֹונֹוֵתינּו  ֶׁשִהְתַּכְּפרּו  ִמּׁשּום  ַּדְוָקא  ַאְדַרָּבה,  ִּכי  לֹוַמר  ֵיׁש  ְּבָרם 
ְּביֹום ֶזה ְוִהְתַעֵּלינּו ְּבַדְרָגֵתנּו, ְלִפיָכ ְזקּוִקים ָאנּו ְלַכָּפָרה ְמֻחֶּדֶׁשת 
ַאף ַעל אֹוָתם ֲעוֹונֹות ֶׁשּקֶֹדם א ֶנְחְׁשבּו ָלנּו ְּכֵחְטא, ְוַעל ָּכ ָאנּו 

ּפֹוְתִחים ּוְמַבְּקִׁשים: "ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעוֹן".
'ַטְלֵלי אֹורֹות – ְׁשַנִים ִמְקָרא'

ְּתִפָּלה ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים
"ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו" (ט יא)

ְּבֻנַּסח ַה'ַהָּגָדה' ַהֶּנֱאָמר ְּבִמְצַות 'ּכֹוֵר' ָאנּו אֹוְמִרים: "ֵּכן ָעָׂשה 

ּוָמרֹור  ַמָּצה   ּכֹוֵר ָהָיה  ַקָּים,  ָהָיה  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית  ִּבְזַמן  ִהֵּלל 
יֹאְכֻלהּו'".  ּוְמרֹוִרים  ַמּצֹות  'ַעל  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַמה  ְלַקֵּים  ְּבַיַחד,  ְואֹוֵכל 
ֶאת  ַּדְוָקא  ַהַהָּגָדה  ְמַסֵּדר  ָּבַחר  ָמה  ִמְּפֵני  ְלָהִבין  ֵיׁש  ְוִלְכאֹוָרה 
ַהָּפסּוק  ֶאת  ְוא  ֵׁשִני,  ֶּפַסח  ְלַגֵּבי  ֶׁשֶּנֱאָמר  ִמָּפָרָׁשֵתנּו  ַהָּפסּוק 
ֶׁשֶּנֱאָמר ְּבָפָרַׁשת ֶּפַסח ִראׁשֹון (ְׁשמֹות יב ח): "ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות ַעל 

ְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו"?
ַמה  'ְלַקֵּים  ַהִּמִּלים  ִמֶּבעְלְזא:  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ֵּבֵאר 
ֶׁשֶּנֱאַמר' ִהָּנן ְּבֶגֶדר ַּבָּקָׁשה ַעל ֶהָעִתיד. ְלַאַחר ֶׁשָאנּו ַמְזִּכיִרים ֶאת 
ַהְנָהָגתֹו ֶׁשל ִהֵּלל ַהָּזֵקן, ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ִמּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ַעל ֱהיֹוֵתנּו 
ַּבָּגלּות ְוָהֻעְבָּדה ִּכי א ָזִכינּו ְלַקֵּים ֶאת ַהֶּפַסח ָהִראׁשֹון ְּכִהלְָכתֹו, 
ְּבָטֳהָרה  ַהָּׁשָנה  ַנֲעֶׂשה  ַהֵּׁשִני  ַהֶּפַסח  ֶאת  ַהָּפחֹות  ֶׁשְּלָכל  ֶׁשְּיַזֵּכנּו 

'אֹור ְּפֵני ְיהֹוֻׁשַע' עמ' קיחּוְנַקֵּים ּבֹו: "ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו".

ֲאִמיַרת 'ְוזֹאת ַהּתֹוָרה' ְּבַהְגָּבַהת ַהֵּסֶפר 
ה'  ִּפי  ַעל  ָׁשָמרּו  ה'  ִמְׁשֶמֶרת  ֶאת  ִיָּסעוּ  ה'  ִּפי  ְוַעל  ַיֲחנּו  ה'  ִּפי  "ַעל 

ְּבַיד מֶֹׁשה" (ט כג)
ָּפַסק ַה'ֻּׁשְלָחן ָערּו' (או"ח קלד ב) ֶׁשִּבְׁשַעת ַהְגָּבַהת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה 
ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֵיׁש לֹוַמר ֶאת ַהָּפסּוק (ְּדָבִרים ד מד): "ְוזֹאת ַהּתֹוָרה 

ֲאֶׁשר ָׂשם מֶֹׁשה ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל".
ִמְנָהג ָנפֹוץ ְּבִיְׂשָרֵאל ְלַסֵּים ֲאִמיָרה זֹו ְּבסֹופֹו ֶׁשל ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: 
ְּבֵׁשם  אּוָלם  ַהִּסּדּוִרים,  ְּברֹב  ֶׁשִּנְדָּפס  ְּכִפי  מֶֹׁשה",  ְּבַיד  ה'  ִּפי  "ַעל 
ִמְנָהג  ֶׁשֶּזהּו  קנז)  עמ'  ַלַחִּיים'  ַהָּכתּוב  ('ָּכל  ָאְמרּו  ִמּוֹולֹוזִ'ין  ַהְּגַר"ח 
ְמֻׁשָּבׁש, ֶׁשֲהֵרי ְּגָמָרא ֲערּוָכה ִהיא (ַּתֲעִנית כ"ז ב): "ָּכל ְּפסּוָקא ְּדָלא 
ַּפְסֵקיהּ מֶֹׁשה, ֲאַנן א ַּפְסִקיָנן", ְּכלֹוַמר: ָּכל ָּפסּוק ַּבּתֹוָרה ֶׁשּמֶֹׁשה 

ַרֵּבנּו א ִחְּלקֹו, ֵאין ָלנּו ְרׁשּות ְלַחְּלקֹו.

ֵיׁש  ַהּתֹוָרה'  'ְוזֹאת  ֲאִמיַרת  ֶׁשְּלַאַחר  מּוָבא  ַהְגָּר"א'  ְּב'ִסּדּור  ְוָאֵכן 
לֹוַמר ֶאת ָּכל ַהָּפסּוק ִמָּפָרָׁשֵתנּו: "ַעל ִּפי ה' ַיֲחנּו ְוַעל ִּפי ה' ִיָּסעוּ 

ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ה' ָׁשָמרּו ַעל ִּפי ה' ְּבַיד מֶֹׁשה". 

ְּבהֹוָצַאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ִמְתעֹוְרִרים ַהַּמִּזיִקים
ְוָיֻנסּו  אְֹיֶביךָ  ְוָיֻפצּו  ה'  קּוָמה  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ָהָארֹן  ִּבְנסֹעַ  "ַוְיִהי 

ְמַׂשְנֶאיךָ ִמָּפֶני" (י לה)
הֹוָצַאת  ִּבְׁשַעת  ֶזה  ָּפסּוק  לֹוַמר  ִיְׂשָרֵאל  ְלִמְנַהג  ִנְפָלא  ַטַעם 
ֵסֶפר ּתֹוָרה ִלְקִריָאה (ְרֵאה 'ָערּו ַהֻּׁשְלָחן' או"ח קלד ד) ָנַתן ַרָּבּה ֶׁשל 
ְירּוָׁשַלִים ַהָּגאֹון ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים זֹוֶנְנֶפְלד, ִּבְדָרָׁשתֹו ְּבַמֲעַמד ֲחֻנַּכת 

ַהַּבִית ִליִׁשיַבת 'ְׂשַפת ֱאֶמת' ֶׁשִהְתַקֵּים ְּבחֶֹדׁש ַּתּמּוז תרפ"ו:
 ָּכ ַהְּקֻדָּׁשה,  ּכֹחַ  יֹוֵתר  ֶׁשִּמְתעֹוֵרר  ְּכָכל  ִּכי  הּוא  ָידּוַע  ָּדָבר 
ַּבּזַֹהר  ְוִהֵּנה,  ִהְתַּפְּׁשטּותֹו.  ֶאת  ִלְמנַֹע  ַהְּמַקְטְרִגים  ִמְתעֹוְרִרים 
ַהָּקדֹוׁש (ַוִּיְקָרא כו א) מּוָבא ִּכי ִּבְׁשַעת הֹוָצַאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ֵמָהָארֹון 

ִנְפָּתִחים ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים, ָלֵכן ָאנּו ְמַמֲהִרים ְלַבֵּקׁש: "קּוָמה ה' ְוָיֻפצּו 
ְמַקְטְרִגים  אֹוָתם  ֶׁשִּיְתַּבְּטלּו  ְּכֵדי   ,"ִמָּפֶני ְמַׂשְנֶאיךָ  ְוָיֻנסּו  אְֹיֶביךָ 

'ָחְכַמת ַחִּיים'ֶׁשִהְתעֹוְררּו ַעָּתה ְּכתֹוָצָאה ֵמהֹוָצַאת ַהֵּסֶפר.

ַעל ָמה ִהְתאֹוְננּו ִיְׂשָרֵאל?
"ְוַעָּתה ַנְפֵׁשנּו ְיֵבָׁשה ֵאין ּכֹל ִּבְלִּתי ֶאל ַהָּמן ֵעיֵנינּו" (יא ו)

'ּגּוֵפנּו  ְוא  ְיֵבָׁשה"  "ַנְפֵׁשנּו  ִיְׂשָרֵאל:  ָאְמרּו  ָמה  ִמְּפֵני  ְלָהִבין  ֵיׁש 
ֵהָעֵדר  ַעל  ִלְתלּוָנָתם  ְּבַיַחס  יֹוֵתר  ַמְתִאיָמה  ָלׁשֹון  ֶׁשּזֹוִהי  ָיֵבׁש', 

אֶֹכל?
ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ִמְּטִׁשיִּבין ָזָצ"ל: ְּבאֹוְמָרם זֹאת א ִהְתאֹוְננּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
טֹוֲעִמים  ָהיּו  ַּבָּמן  ַאְדַרָּבה,  ֶׁשֲהֵרי  ֵמַהָּמן.  ַּדָּים  ֶנֱהִנים  ֶׁשֵאיָנם  ַעל 
ֶׁשַּנְפָׁשם  ַעל  ָהְיָתה  ְּתלּוָנָתם  ַמֲאָמץ.  ְּבא  עֹוָלם  ַמֲעַדֵּני  ִמָּכל 
(ֶׁשַעל  ַאַחת  ְּבָרָכה  ַרק  ַהָּמן  ַעל  ֶׁשֵּבְרכּו  ֵּכיָון  ִמְתַעָּנה:  ָהרּוָחִנית 
ִנְמְצאּו  תשע"ה),  ְּבַׁשַּלח  ַמֲאִמיִנים'  'ְוָכל  ְרֵאה  ַהּפֹוְסִקים,  ֶנְחְלקּו  ַמהּוָתּה 
ְמצּוִיים  ָהיּו  ִאּלּו  ְמָבְרִכים  ֶׁשָהיּו  ַהְּמֻיָחדֹות  ַהְּבָרכֹות  ֶאת  ֲחֵסִרים 

קֶֹבץ 'קֹול ַהּתֹוָרה' מזָלֶהם ַמֲאָכִלים ִמּסּוִגים ׁשֹוִנים.

ִנּגּון ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ְּבִמְנָחה ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים
"ַוִּיְׁשַמע מֶֹׁשה ֶאת ָהָעם ּבֶֹכה ְלִמְׁשְּפחָֹתיו" (יא י)

ֶקֶלְמס  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  מֹוְסְקָבה,  ֶׁשל  ַרָּבּה  ֶׁשל  ִּבּקּורֹו  ִּבְׁשַעת 
ָזָצ"ל,  ֶמְלֶצר  ַזְלָמן  ִאיֶסר  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ַהְּיִׁשיָבה,  רֹאׁש  ֶׁשל  ְּבֵביתֹו 
ִלְקרֹא  ַלִּמְנָהג  ֶהְסֵּבר  ָׁשַמע  ִּכי  ַהְּיִׁשיָבה  ְלרֹאׁש  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָאַמר 
ֶאת ַהּתֹוָרה ְּבִמְנָחה ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים ַּבַּמְנִּגיָנה ָהְרִגיָלה ְוא ְּבזֹו 
ֶׁשִּבְלִּתי   ְּבָכ ְנעּוָצה  ַלָּדָבר  ַהִּסָּבה  ַהּנֹוָרִאים:  ַלָּיִמים  ַהְּמֻיֶחֶדת 
ָּפָרָׁשה  אֹוָתּה  ֶאת  טֹוב  יֹום  ֶׁשל  ְּבִנּגּון  ִלְקרֹא  ַהַּדַעת  ַעל  ִמְתַקֵּבל 
ֶׁשִהְתַקְּבָלה ַעל ְיֵדי ִיְׂשָרֵאל ִּבְבִכי, ְּכִפי ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש"י ָּכאן (ע"פ ִּדְבֵרי 
ַהֶּנֱאָסרֹות  ֲעָריֹות  ַעל   – ִמְׁשָּפחֹות  ִעְסֵקי  "ַעל  א):  עו  ְּביֹוָמא  ַהְּגָמָרא 

ָלֶהם". 
ִּכְׁשמַֹע ָהַרב ֶמְלֶצר ֶאת ַהְּדָבִרים, ָקם ִמָּיד ִמִּכְּסאוֹ ּתֹו ֶׁשהּוא קֹוֵרא 
ְּבִהְתַרְּגׁשּות: "ִהֵּנה רֹוִאים ִמָּכאן ִּכי ְלָכל ִמְנָהג ֶׁשָּנֲהגּו ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש 

'ְּבֶדֶר ֵעץ ַהַחִּיים' ח"ב עמ' 643ְיסֹוד ְּבתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה".

ִמְּפֵני ָמה ָּכַפל מֶֹׁשה 'ָנא'?
"ֵא-ל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה" (יב יג)

ֶׁשַּמְׁשָמעּותֹו  ְלָהִבין  ִנָּתן  ַּבָּפסּוק  ֶׁשֻהְזַּכר  ָהִראׁשֹון  ַה'ָּנא'  ֶאת 
ַּבָּקָׁשה, ַא ַמִהי ַמְׁשָמעּותֹו ֶׁשל ַה'ָּנא' ַהֵּׁשִני?

ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר:

לֹו  ֵאין  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ַהְּמַבֶּזה  "ָּכל  ב):  קיט  (ַׁשָּבת  ֲחָז"ל  ָאְמרּו 
ַמְקִּדים  ְּכָלל   ֶׁשְּבֶדֶר ִּדְבֵריֶהם  ֶאת  ְלָבֵאר  ְוֵיׁש  ְלַמָּכתֹו",  ְרפּוָאה 
"ְׁשַלח  ִּבְלׁשֹון:  ָאנּו  ֶׁשְּמַבְּקִׁשים  (ְּכִפי  ַלַּמָּכה  ְרפּוָאה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ְלׁשֹוְלָחּה  ַרק   ְוָצִרי מּוָכָנה,  ָהְרפּוָאה  ְּכלוַֹמר:   ,"ַעֶּמ ְלחֹוֵלי  ְׁשֵלָמה  ְרפּוָאה 
ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֶׁשִּבָּזה  ֵּכיָון  ֲחָכִמים,  ַּתְלִמיֵדי  ַהְּמַבֶּזה   ַא ְלַיֲעָדּה), 
זֹו  ַּתַחת  ַאֶחֶרת  ִלְרפּוָאה  ָזקּוק  ח)  ג  ִמְׁשֵלי  (ְרֵאה  ְרפּוָאה  ֶׁשִּנְקֵראת 
ְּכלֹוַמר  ְלַמָּכתֹו",  ְרפּוָאה  "ֵאין  ֶׁשָאְמרּו:  ְוֶזהּו  ַּבֲעבּורֹו,  ֶׁשִּנְבְרָאה 
ְלַרֲחִמים  הּוא  ְוָזקּוק  ְלַמָּכתֹו,  ַהּמּוָכָנה  ָהְרפּוָאה  ֶאת  הּוא  ִאֵּבד 

ְמֻרִּבים ְּכֵדי ֶׁשִּתָּבֵרא לֹו ְרפּוָאה ֲחָדָׁשה.

 ָּכ ִמּׁשּום  ֻהְצְרָכה  ָחָכם,  ַהַּתְלִמיד  מֶֹׁשה,  ֶאת  ֶׁשִּבְּיָׁשה  ִמְרָים  ַאף 
ִלְרפּוָאה ֲחָדָׁשה, ְוָלֵכן ָּכַפל מֶֹׁשה 'ָנא' – ַּפַעם ַאַחת ִמְּלׁשֹון ַּבָּקָׁשה, 
ַעָּתה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִּיְבָרא   – 'ַעָּתה'  ִמְּלׁשֹון  נֹוֶסֶפת  ּוַפַעם 

'ִאְמִרי ֶׁשֶפר'ְרפּוָאה ֲחָדָׁשה ַּבֲעבּוָרּה.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם

ֵאין ָּגדֹול יֹוֵתר ֵמָאֵמן
"ְוִהְקַרְבָּת ֶאת ַהְלִוִּים ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעד ְוִהְקַהְלָּת ֶאת ָּכל 

ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ח ט)

"ַהְלִוִּים" ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן', ְוֵכן ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות: "ֶאת ָּכל 
ָראֵׁשי  ֶׁשְּצִריִכים  ִמָּכאן  'ָאֵמן'.  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהָּנם  ֲעַדת" 
ָהֵעָדה ְלַהְקִהיל ֶאת ִיְׂשָרֵאל ּוְלעֹוְרָרם ַעל ּגֶֹדל ַמֲעַלת 
ָּגדֹול  "ֵאין  א):  ז  (דב"ר  ֲחָז"ל  ָאְמרּו  ֶׁשָעֶליָה  ָאֵמן,  ֲעִנַּית 
ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵתר ֵמָאֵמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנים". 

'אֹור ִׂשְמָחה' ִנָּצִבים 

ֵּבית ַאֲהרֹן ָּבְרכּו ֶאת ה'ֵּבית ַאֲהֹרן ָּבְרכּו ֶאת ה'
ְּדָבָריו ּוִמְנָהגֹו ֶׁשל ַּבַעל 'ֵּבית ַאֲהרֹן' ִמַּקְרִלין ְּבנֹוֵגַע ְלִמְנַהג ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא:

ַהַּמְׁשַּב"ק  ִׂשְמָחה,  טֹוב  יֹום  ַרִּבי 
ִמַּקְרִלין  ַאֲהרֹן"  "ֵּבית  ַּבַעל  ֶׁשל 
ְּכֵדי  ְלַרּבֹו  ּבֶֹקר  ָּכל  ִנְכַנס  ָהָיה   ,
ַהַּׁשַחר,  ִּבְרכֹות  ֶאת  ְּבָפָניו  לֹוַמר 

ְּכֵדי ֶׁשַּיֲעֶנה ַאֲחֵריֶהן ָאֵמן. 
'אֹוַצר ִיְׂשָרֵאל' עמ' צב  

"...ֶׁשָּכל ֶאָחד ִיְׁשַמע ֵמֲחֵברֹו ָּכל ְּבָרָכה ֶׁשָּצִרי ְלָאְמָרּה ִּבְכֵדי ֶׁשַּיֲעֶנה 
ַהַּׁשַחר  ִּבְרַּכת  ׁשֹוֵמַע  ֶׁשָהָיה  ָז"ל  ָהֲאִר"י  ְּבִכְתֵבי  ִאיָתא  ִּכי  ָאֵמן. 
ָּכל  ְלַיֵחד  ֶאָחד  ְּבֶרַגע  ָיכֹול  ֶׁשָהָיה  ִּפי  ַעל  ַאף  ֲאָנִׁשים,  ִמֵּמָאה  ֲאִפּלּו 
ָהעֹוָלמֹות, ֲאִפּלּו ֲהִכי א ִהְׁשִּגיַח ַעל ְזַמּנֹו ְוא ָהָיה ִמְתַעֵּצל ִלְׁשמַֹע 

ֲאִפּלּו ֵמָאה ְּפָעִמים 'ַהּנֹוֵתן ַלֶּׂשְכִוי ִביָנה' ְוָכל ַהְּבָרכֹות".
'ֵּבית ַאֲהרֹן' ֵסֶדר ַהּיֹום ְוַאְזָהרֹות קֶֹדׁש

ֲֲֲאאאֲאֲאֲאֲאֲאֲאֲאֲאאֲאֲאפפפפפִפִפִפִפִפִפִפִפִפפִִפּלּוּלּוּלּלּוּוּוּלּוּלּוּלּוּלּוּלּוּוּלּו

ַחררר' ְּבחַחַַחְברּותָתאא. ּׁשּׁשּׁשַַַ ההַַ ככֹותת 'ִּברררְְְ רִר""י ּבְּבככָָכל ייֹוֹום ללֹוַמררר אאֲֲ ר ּכּכּכָָָ ִניי מממִמְתַּגּבּבּבֵֵֵ ּגַּגם אאאֲֲ
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ֶאת ַהִּסּפּור ֶׁשְּלָפֵנינּו ִסֵּפר הד"ר ָהַרב ְמַנֵחם ְּבַרֶייר, ְסַגן ְמַנֵהל ֵּבית ַהחֹוִלים 'ַמַעְיֵני ַהְּיׁשּוָעה' ִּבְבֵני ְּבַרק, 
ֶאת  ִקֵּבל  ִיְׂשָרֵאל,  ְּגדֹוֵלי  ֶׁשל  ְּבָאְזֵניֶהם  ִסּפּורוֹ  ֶאת  ֶׁשָּׂשח  ְלַאַחר  ַהֻּמְפָלָאה.  ְלִהְתַרֲחׁשּותֹו  ַעד  ֶׁשָהָיה 

הֹוָרָאָתם ְלַפְרְסמֹו ְוַלֲהִפיצוֹ ָּבַרִּבים:

הּוא  ָׁשרּוי  ֲאֻרָּכה  ְּתקּוָפה  "ִמֶּזה  ַהחֹוִלים.  ֵּבית  ְּבַׁשֲעֵרי  ְּכֶׁשִּנְכַנס  ִּתְׁשִעים  ְלִגיל  ָקרֹוב  ָהָיה  יֹוֵסף  ַרִּבי 
ַמְׁשָמעּוִתית  ְּבִהַּדְרְּדרּות  ִהְבַחּנּו  ָּכֵעת   ַא" ִּבְמִסירּות,  ֶׁשִּלּוּוהוּ  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ִהְסִּבירּו  ְּבֻחְלָׁשה", 

ְּבַמָּצבֹו, ְוָלֵכן ִמַהְרנּו ְלַפּנֹותֹו ְלֵבית ַהחֹוִלים".

ְּכנַֹהל ֶׁשַּבִּׁשְגָרה ִנְׁשַלח ַהחֹוֶלה ְלַכָּמה ְּבִדיקֹות ֶׁשִאְּׁשרוּ ִּכי ְמֻדָּבר ְּבִהַּדְרְּדרּות ַמֲעַרְכִּתית ְּכָלִלית. ְלַאַחר 
ִהְמִׁשיָכה  ַהִהַּדְרְּדרּות   ָוֵאיָל ֶׁשִּמָּכאן  ֶאָּלא  ַהְנָׁשָמה,  ִלְמכֹוַנת  ְלַחְּברֹו  ָהרֹוְפִאים  ֶהְחִליטּו  ִהְתַיֲעצּות 

ִּבְמִהירּות; ַמַעְרכֹות ַהּגּוף ָקְרסּו ְּבזֹו ַאַחר זֹו ַעד ֶׁשַּגם ִּתְפקּוד ַהְּכָליֹות ִנְפַּגע ֲאנּוׁשֹות.

ַעל  ֶּכֶסף  ְלַהְׁשִקיַע  ֶׁשֲחָבל  ַּבֲאִטימּוָתּה,  ּגֹוֶרֶסת  ָהאּוִניֶבְרָסִלית  ָהְרפּוִאית  ֶׁשַהִּגיָׁשה  ָהֻעְבָּדה  ְלאֹור 
ִטּפּוִלים ְיָקִרים ְּבחֹוֶלה ֶׁשַּמָּצבֹו ַהּגּוָפִני ְמֻדְרָּדר, ּוִמֵּמיָלא ִקּצֹו ָקֵרב – ְּבָבֵּתי חֹוִלים ֶׁשֵאיָנם ִמְתַנֲהִלים 

ְלִפי ִּדיֵני ַהּתֹוָרה, חֹוֶלה ְּבַמָּצבֹו ָהָיה ִנּדֹון ְלָמֶות ֶזה ִמְּכָבר.

ְלֻעַּמת זֹאת, ֵּבית ַהחֹוִלים 'ַמַעְיֵני ַהְּיׁשּוָעה', ִמְתַנֵהל ַעל ִּפי ַאּמֹות ִמָּדה ִהְלָכִתּיֹות, ְוַהּד"ר ְּבַרֶייר ֶׁשָּנַטל 
ַעל ַעְצמֹו ִלְדאֹג ְלר' יֹוֵסף ְּבֹאֶפן ִאיִׁשי, ֶהְחִליט ֶׁשֹּלא ַלֲחסֹ ָּכל ִטּפּול ֶׁשָּיכֹול ְלַסֵּיַע ְלר' יֹוֵסף ְולּו ִקְמָעא. 

ְּביֹום ִראׁשֹון ָחָלה ִהַּדְרְּדרּות נֹוֶסֶפת ּוְמֻסֶּכֶנת ְּבַמָּצבֹו ֶׁשל ר' יֹוֵסף, ְוהּוא ָהֳעַבר ְלַמְחֶלֶקת ִטּפּול ִנְמָרץ, 
 ֻמְרָּדם ּוֻמְנָׁשם. ִּכְליֹוָתיו ֶׁשֹּלא ָּפֲעלּו ִמֶּזה ַּכָּמה ָיִמים ִנְזְקקּו ְלִטּפּול ִּדיָאִליָזה, אּוָלם ַלַחץ ָּדמֹו ַהָּנמּו

א ִאְפֵׁשר זֹאת.

"ָיַדְעִּתי", ִסֵּפר הד"ר ְּבַרֶייר, "ִּכי ִמְּבִחיָנה ְרפּוִאית, ִאם א ְּתֻבַּצע ַהִּדיָאִליָזה ּתֹו ָׁשעֹות ְספּורֹות, א 
ִּתָּׁשֵאר ַלחֹוֶלה ִּתְקָוה. ַּגם רֹוְפִאים ְּבִכיִרים ֶׁשִהְתַיַעְצנוּ ִעָּמם ִהְסִּכימּו ִלְקִביָעה זֹו, ְוָהִיינּו אֹוְבֵדי ֵעצֹות. 
ְּבָיֵדינּו:  נֹוַתר  ֶאָחד  ָּדָבר  ְמאּום.  ִּכְמַעט  ָנכֹון,  יֹוֵתר  ַלֲעׂשֹות.  ְמאּום  ָלנּו  נֹוַתר  ְוא  ְּכבּולֹות,  ָהיּו  ָיֵדינּו 

ְלִהְתַּפֵּלל ְלרֹוֵפא ָּכל ָּבָׂשר ֶׁשָּיִחיׁש ֶאת ְיׁשּוָעתֹו.

ָיָצאִתי ֵמַחְדרֹו ֶׁשל ַהחֹוֶלה ּוָפִניִתי ִלְבנֹו ֶׁשָּיַׁשב ַּבִּמְסְּדרֹון. ִהְבַהְרִּתי לֹו ֶאת ַהַּמָּצב ַהָּקֶׁשה ְוַהָּסבּו, ְוא 
ִהְסַּתְרִּתי ִמֶּמּנּו ֶׁשְּכרֹוְפִאים, א נֹוַתר ְּבָיֵדינּו ָּדָבר ַלֲעׂשֹות, ֶאָּלא ַרק ְלִהְתַּפֵּלל!

ְּכֶׁשָּׁשַמע זֹאת ַהֵּבן ֵהֵחל ְלַהְרֵהר ְּבקֹול: 'ֲאִני ֵמִבין ֶׁשַרק ְּתִפּלֹות ְיכֹולֹות ַלֲעזֹר... ָעַלי ְלִהְׁשַּתֵּדל ַּבֲעבּור 
ֲאִבי'. ּתֹו ְּכֵדי ִּדּבּור הֹוִציא ַהֵּבן ֶאת ַהַּנָּיד ִמִּכיסֹו ְוָאַמר ִלי: 'ְּבִמְסֶּגֶרת ַּתְפִקיִדי ְּכַמְרֶצה ְּבִאְרגּון ְלֵקרּוב 
ְרחֹוִקים ָיַצְרִּתי ַּבָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות ֶקֶׁשר ִעם ַעְׂשרֹות ִמְׁשָּפחֹות ִחּלֹוִנּיֹות ַהִּנְמָצאֹות ִּבְׁשַלִּבים ׁשֹוִנים 
ֶׁשל  ְּבִריאּותֹו  ְלַמַען  אּוָלם  זֹאת,  ַלֲעׂשֹות  ְּבַדְעִּתי  ַמֲעֶלה  ָהִייִתי  א  ֵמעֹוָלם  ַלַּיֲהדּות.  ִהְתָקְרבּות  ֶׁשל 
'ֲאֶׁשר ָיַצר' ְּבַכָּוָנה.  ַאָּבא חֹוְׁשַבִני ִּכי ַהֶהְכֵרַח א ְיֻגֶּנה; ֲאַבֵּקׁש ִמַּמָּכַרי ַהִחּלֹוִנִּיים ֶׁשִּיְתַחְּזקּו ַּבֲאִמיַרת 
ַאְסִּביר ָלֶהם ֶׁשְּבָרָכה זֹו נֹוְדָעה ְּכפֹוֶעֶלת ְיׁשּועֹות ְוִנִּסים, ְוֵאין ָסֵפק ִּכי ִהְתַחְּזקּוָתם ַּבֲאִמיָרָתּה ִּתְתרֹם 

ִלְרפּוָאתֹו ֶׁשל ַאָּבא'.

ְוָכ, ְּבַמֲהַל ַהָּׁשָעה ַהְּקרֹוָבה ֵהֵחל ַהֵּבן ַלֲערֹ ֶטֶלפֹוִנים, ָּבֶזה ַאַחר ֶזה, ְלָכל ְיִדיָדיו ַהִּמְתָקְרִבים, ּוִבֵּקׁש 
ִנְלָהבֹות  ָהיּו  ַהְּפִליָאה,  ְלגֶֹדל  ַהְּתגּובֹות,  ָאִביו.  ִלְרפּוַאת  ְּבַכָּוָנה  ָיַצר'  'ֲאֶׁשר  ַּבֲאִמיַרת  ְלִהְתַחֵּזק  ֵמֶהם 

ְּביֹוֵתר, ְוַהֵהָענּות ָהְיָתה ֵמַעל ּוֵמֵעֶבר ַלְמֻּצֶּפה.

ֶׁשל  ְקבּוָצה  ְּבַהְדָרַכת  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ֶׁשָעַסק  ָּבִאְרגּון,  ָלֲעִׂשָּיה  ְוֻׁשָּתפֹו  ִליִדידֹו  ַהֵּבן  ִהְתַקֵּׁשר  ְּבַבד  ַּבד 
ַהְּנָעִרים,  ִּבְפֵני  ְּדָבִרים  ָלֵׂשאת  ָהָיה  ָאמּור  ְמֻיָּדֵענוּ  ַהַּמֲעָרִבי.  ַלּכֶֹתל  ְוִנְרֶאה   ָסמּו ִמְתָקְרִבים,  ְנָעִרים 
אּוָלם הּוא ֶנֱאַלץ ְלַבֵּטל ֶאת ַהְרָצָאתֹו ֵעֶקב ַמָּצבֹו ֶׁשל ָאִביו. ָּכֵעת הֹוִדיַע ִליִדידֹו, ְמַמֵּלא ְמקֹומֹו, ִּכי הּוא 

חֹוֵזר ּבֹו ִמִּבּטּול ַהִׁשּעּור, ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְלַהְמִּתין ַעד ֶׁשַּיִּגיַע.

ֵהם  ֶׁשָּבּה  ָהַאֲחרֹוָנה  ַהַּפַעם  זֹו  ִּתְהֶיה  ִּכי  ְּבִקְרּבֹו  ְמַקֵּנן  ָסִביר  ְּכֶׁשֲחָׁשש  ֵמָאִביו,  ַהֵּבן  ִנְפַרד  ָּכֵבד  ְּבֵלב 
ִמְתָרִאים. ִמָּיד ִנְכַנס ְלִרְכּבֹו ּוָפַתח ִּבְנִסיָעה ְמִהיָרה ְלֵעֶבר ַהָּמקֹום ֶׁשִּמֶּמּנּו א ָזָזה ְׁשִכיָנה ֵמעֹוָלם.

ְּכֶׁשִהִּגיַע ַלָּמקֹום, ִמְתַנֵּׁשם ּוִמְתַנֵּׁשף, ְּכָבר ִהְמִּתינּו לֹו ַהְּנָעִרים ְּבֹקֶצר רּוַח. ָּכֵעת, ְּבתֹו ִמְנֲהרֹות ַהּכֶֹתל, 
ָסמּו ְוִנְרֶאה ְלקֶֹדׁש ַהָקָּדִׁשים, ָּפַתח ִּבְדָבִרים ִנְרָּגִׁשים ֶׁשֶהֱעלּו ְּדָמעֹות ְּבֵעיֵניֶהם; הּוא ֵּתֵאר ִּבְפֵניֶהם 
ֶאת ְּדמּותֹו ַהֶהרֹוִאית ֶׁשל ָאִביו, ִנּצֹול ַהִּכְבָׁשִנים, ֶׁשָּכל ַחָּייו ִנְלַחם ְלַמַען ה' ְותֹוָרתֹו. ְלַאַחר ִמֵּכן ֵּפֵרט 

ִּבְדָמעֹות ֶאת ַהַּמָּצב ָהָאנּוׁש ֶׁשּבֹו הּוא ָׁשרּוי ְּבַדּקֹות ֵאּלּו, ְוָאז ָאַמר:

'ְּדעּו ָלֶכם, ְנָעִרים ְיָקִרים, ִּכי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ִהְמִּתין ָלֶכם ְּבֶמֶׁש ָׁשִנים ְּבִצִּפָּיה ְוִהְׁשּתֹוְקקּות ֶׁשָּתׁשּובּו 
אּוַלי  יֹוֵדַע,  ִמי  ְלָפָניו.  ְלָרצֹון  ִמְתַקְּבלֹות  ְּתִפּלֹוֵתיֶכם  ַוַּדאי  ְלִמְצוֹוָתיו,  ְלִהְתָקֵרב  ֶׁשְּזִכיֶתם  ָּכֵעת  ֵאָליו. 
ַאֶּתם ִּתְהיּו ְׁשִליֵחי ַהַהְׁשָּגָחה ָהֶעְליֹוָנה ְלַהִּציל ֶאת ֲאִבי; ְמַבֵּקׁש ֲאִני ִמֶּכם ֶׁשְּתַקְּבלּו ַעל ַעְצְמֶכם ַקָּבָלה 
ַהּטֹוָבה  ְוַהַּקָּבָלה  ְּתִפּלֹוֵתיֶכם  ּוְזכּות  ְּבַכָּוָנה.  ָיַצר'  'ֲאֶׁשר  ִּבְרַּכת  ֲאִמיַרת  ַעל  ְלַהְקִּפיד  ִלְזכּותֹו:  ַאַחת 

ֶׁשִּקַּבְלֶּתם, ְּבַוַּדאי ַיַעְמדּו ִלְזכּותֹו ְוִלְרפּוָאתֹו'.

ָאְמרּו  ִסּיּוָמּה  ִלְקַראת  ַהּׁשֹוְמִעים.  ְּבֶקֶרב  ִיָּמֶחה  ַּבל  רֶֹׁשם  ְוהֹוִתיָרה  ֲאֻרָּכה  ָׁשָעה  ִנְמְׁשָכה  ַהִּׂשיָחה 
ַהְּנָעִרים ַּכָּמה ִּפְרֵקי ְּתִהִּלים ִלְרפּוָאתֹו ֶׁשל ַרִּבי יֹוֵסף.

אּוָלם  ִמּכֹל,  ַלָּגרּוַע  ִצָּפה  ִלּבֹו  ְּבֵסֶתר  ַהחֹוִלים.  ְלֵבית  ְלִהְתַקֵּׁשר  ַהֵּבן  ִמֵהר  ַהַהְרָצָאה  ִסּיּום  ִעם  ִמָּיד 
ְלַתְדֵהָמתֹו ַנֲעָנה ְּבִהְתַרְּגׁשּות: "א ֵיָאֵמן! ַהְּכָליֹות ָׁשבּו ְלַתְפֵקד!" ַהֵּבן ַהִּנְרָּגׁש ִמֵהר ָלׁשּוב ִלְבֵני ְּבַרק, 
ָׁשם ָּפַגׁש ֶאת ֶסֶגל ָהרֹוְפִאים ַהָּבִכיר ֶׁשִהִּגיַע ִלְצּפֹות ַּבַּמֲחֶזה ַהָּנִדיר. ֵמעֹוָדם א ִנְתְקלּו ְּבִמְקֶרה ֶׁשָּכֶזה, 
ֶׁשּבֹו ְּכָליֹות ְּבַמָּצב ֶׁשל 'ָמֶות' ֻמְחָלט, ָׁשבּו ְלִתְפקּוד ָמֵלא. ָהָיה ֶזה ֵנס ֻמְפָלא ִּבְמלֹוא מּוָבן ַהִּמָּלה, ְוַגם 

ֵאּלּו ִמֵּבין ָהרֹוְפִאים ֶׁשֹּלא ָזכּו ִלְׁשמֹר ִמְצוֹות, א ָיְכלּו ְלַהְגִּדיר ֶאת ַהּתֹוָפָעה ַהֻּמְפָלָאה ְּבֶדֶר ַאֶחֶרת.

א ָהָיה ֶהְסֵּבר ַאַחר ַלֵּנס ַהַּמְדִהים ֶׁשֵאַרע ִעם ַרִּבי יֹוֵסף, ִמְּלַבד ַהַּקָּבלֹות ֶׁשִּקְּבלּו ִלְזכּותֹו ְּבֵלב הֹוֶמה 
ְוִנְרָּגׁש ְיהּוִדים ֶׁשֶּזה ַעָּתה ִהְתָקְרבּו ַלּתֹוָרה.

ֶאת  ָלָאב  ְלַהֲעִניק  ִהְׁשַּתְּדלּו  ִמִּצָּדם  ָהרֹוְפִאים  ּוַמְתִמיד.  ָרִציף  ְּבֹאֶפן  ַהַּמָּצב  ִהְׁשַּתֵּפר   ָוֵאיָל ִמָּכאן 
ַהִּטּפּול ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר, ּוְלַאַחר ְּתקּוַפת ִׁשּקּום ְקָצָרה ֻׁשְחַרר ָהָאב ִמֵּבית ַהחֹוִלים, ָּבִריא ְוָׁשֵלם". 

ֶׁשָּמַסְרִּתי  נֹוֶסֶפת  "ְּבַהְרָצָאה  ְמַרֶּגֶׁשת:  ָאֶנְקּדֹוָטה  ַהֵּבן  הֹוִסיף  ְּבַרֶייר  ד"ר  ֶׁשל  ַהֻּמְפָלא  ַהִּסּפּור  ַעל 
 ְּבַמֲהַל ָיַצר'.  ַּב'ֲאֶׁשר  ְלַכֵּון  ַעְצָמם  ַעל  ֶׁשִּקְּבלּו  ֵמַהְּנָעִרים  ֶאָחד  ִהְׁשַּתֵּתף  ַהִּסּפּור,  ְלַאַחר  ָמה  ְּתקּוַפת 
ַהִּבְלִּתי  ַהִּׂשיָחה  ֶׁשְּלַאַחר  ַהָּיִמים  'ְּבַאַחד  ְּדָבָריו:  ָהיּו  ְוכֹה  ַהִּדּבּור,  ְזכּות  ֶאת  ַהַּנַער  ִּבֵּקׁש  ַהַהְרָצָאה 
ִנְׁשַּכַחת ְּבִמְנֲהרֹות ַהּכֶֹתל, ָיָצאִתי ְּכַדְרִּכי ְלַבּלֹות. ַּכֲעבֹר ְזַמן ָמה ִנְזַּכְרִּתי ַּבַּקָּבָלה ֶׁשִּקַּבְלִּתי ַעל ַעְצִמי 
 ,ָיָצאִתי ִמֶּמּנּו ְּכֵדי ְלָבֵר ,א ִנְרָאה ִלי ַמְתִאים ְלָכ ֲאֶׁשר ָיַצר' ְּבקֹול ּוְבַכָּוָנה. ֵּכיָון ֶׁשְּמקֹום ַהִּבּלּוי' ְלָבֵר
ְוִהְרַהְרִּתי ְלַעְצִמי, ִּכי א ְלִחָּנם ִזֵּמן ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ֶׁשֶאָּזֵכר ַּבְּבָרָכה ַּדְוָקא ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָׁשִהיִתי. ַחְׁשִּתי 

ִּכי הּוא ָקָרא ִלי ָלֵצאת ִמָּׁשם ִלְצִמיתּות.

א ָיכְֹלִּתי ְלִהְתַעֵּלם ֵמָהִאיתּות ֶׁשִּנְׁשַלח ִלי ִמָּׁשַמִים, ּוִמָּכאן ָוֵאיָל ָהְיָתה ַהֶּדֶר ְקָצָרה ַעד ֶׁשִּׁשִּניִתי ֶאת 
ָאְרחֹות ַחַּיי ְלטֹוָבה, ְוִהְנִני ִנָּצב ָּכאן ִלְפֵניֶכם, ִּכיהּוִדי ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות'".

מּוַסף שב"ק ֻסּכֹות תשע"ה

'ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם' ְּבַהְצָהַרת ֱאמּוָנה  ְלַאַחר ַקָּבַלת עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים ְמַסְּיִמים ָאנּו ֶאת ְּתִפַּלת 
ְמֻיֶחֶדת ּוְמפֶֹרֶטת, ַהּכֹוֶלֶלת ְּבתֹוָכּה ֶׁשַבח ּוַבָּקָׁשה: "ַאָתּה הּוא ַעד ֶשֹּׁלא ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ַאָתּה הּוא 
ִמֶשִּׁנְּבָרא ָהעֹוָלם, ַאָתּה הּוא ָבּעֹוָלם ַהֶזּה, ְוַאָתּה הּוא ָלעֹוָלם ַהָבּא. ַקֵדּׁש ֶאת ִשְׁמ ַעל ַמְקִדּיֵשׁי 
ְשֶׁמ, ְוַקֵדּׁש ֶאת ִשְׁמ ְּבעֹוָלֶמ, ּוִביׁשּוָעְת ָתּרּום ְוַתְגִבּיַהּ ַקְרֵננּו ְלַמְעָלה, ְוהֹוִשׁיֵענּו ְבָּקרֹוב ְלַמַען 

ְשֶׁמ, ָבּרּו ַהְמַקֵדּׁש ְשׁמֹו ָבַּרִבּים".

ַאָּתה הּוא ַעד ֶׁשֹּלא ִנְבָרא ָהעֹוָלם 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִנָּתן ִלְראֹות ְוָלחּוׁש ֶאת ַהְׁשָּגָחתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ָּכל ַצַעד ְוַׁשַעל. ִאם 
ְּבִרּיֹוָתיו  ֶאת  ה'  ְּבַהְנָהַגת  ֻמְפָלָאה  ַהְׁשָּגָחה  ְלָפֵנינּו  ִּתְתַגֶּלה  ֲאַזי  ְוִנְתּבֹוֵנן,  ֵעיֵנינּו  ֶאת  ִנְפַקח  ַרק 
ּוַבַּתֲהִליִכים ַהֻּמְפָלִאים ָהאֹוְפִפים ֶאת ִקּיּום ַהֶּטַבע ְוַהְּבִריָאה. ַעל ֻעְבָּדה זֹאת ְמִעיִדים ַּכָּמה ְוַכָּמה 
ְּפסּוִקים ַּבָתָּנ", ֻּדְגַמת: "ְׂשאּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאֶּלה" (ְיַׁשְעָיה מ כו); "ּוִמְּבָׂשִרי ֶאֱחֶזה 

ֱאלֹו-ַּה" (ִאּיֹוב יט כו) ָועֹוד.

ְּבִסיס  ָאְמָנם  ֱאמּוָנֵתנּו;  ֶׁשל  ַהַּמֲעִׂשי  ְלֶחְלָקּה  ְמאֹד  ַעד  ֲחׁשּוָבה  ָעֵלינּו  ַהִּמְתַּגֵּלית  ה'  ַהְׁשָּגַחת 
ֱאמּוָנֵתנּו ַחָּיב ִלְהיֹות ֻמְׁשָּתת ַעל ֱאמּוָנה ֶׁשֵאיָנּה ְּתלּוָיה ַּבָּדָבר: ֱאמּוָנה ֶׁשעֹוד ְּבֶטֶרם ִנְבָרא ָהעֹוָלם 
ָהָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַקָּים ְּבאֹותֹו ּתֶֹקף ֶׁשהּוא ִנְגָלה ְלֵעיֵנינּו ְלַאַחר ַהְּבִריָאה, ְוָהֻעְבָּדה ֶׁשָהעֹוָלם 
ַהֻּמְפָלא ֶׁשְּסִביֵבנּו ַקָּים ּוִמְתַחֵּדׁש ְּבָכל יֹום ֵאיָנּה ַמֲעָלה אֹו מֹוִריָדה ִמּגֶֹדל ָּתְקּפֹו ּוְגבּוָרתֹו ֶׁשל 
ֱאֵקינוּ ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ְּכִפי ֶׁשַּמְקִּפיִדים ָאנּו ְלַכֵּון ְּבַהְזָּכַרת ְׁשמֹו ִיְתָּבַר (ְרֵאה ׁשוּ"ַע או"ח ה א) ֶׁשהּוא: 

"ָהָיה, הֹוֶוה ְוִיְהֶיה".

ְיִדיָעה ְּבִסיִסית זֹו ְיכֹוָלה ְלַחֵּזק ָּכל ָאָדם, ּוִבְמֻיָחד ְּבֵעת ֶׁשעֹוְבִרים ָעָליו ַמְׁשְּבִרים ּוְקָׁשִיים. ַאף 
ַּכֲאֶׁשר ְּפָרט ְּבֵסֶדר ַהְנָהַגת ַהְּבִריָאה ֵאינֹו ִמְתַיֵּׁשב ְּבַדְעֵּתנּו, ָאסּור ֶׁשַהָּדָבר ִיְגרֹם ָלנּו ְלִהְתרֹוֵפף 
ְולּו ִקְמָעא ֶּבֱאמּוָנֵתנּו. ְלצֶֹרְך ָּכ ָעֵלינּו ְלַהְׁשִריׁש ְּבִלֵּבנּו ֶאת ַהְּיִדיָעה ָהֲאמּוָרה, ּוְבָכ נּוַכל ַלֲעבֹר 
ָּכל ְמאָֹרע ִמּתֹו ֱאמּוָנה ְּתִמיָמה, ִּכי ַהְׁשָּגַחת ה' ַמְמִׁשיָכה ִלְׁשרֹות ָעֵלינּו ַּגם ְּכֶׁשִּנְדֶמה ָלנּו ֶׁשְּפָרט 
ְמֻסָּים ַּבְּבִריָאה ֶׁשְּסִביֵבנּו ֵאינֹו ּפֹוֵעל ִּכְראֹות ֵעיֵנינּו (ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֻרַחם ִמִּמיר, 'ַּדַעת ּתֹוָרה' ח"ו ַמֲאָמִרים 

עמ' קמח, ִויסֹוד ַהְּדָבִרים ְּב'ֶנֶפׁש ַהַחִּיים' ש"ג פ"ד).

 ְּכֵׁשם ֶׁשִּלְפֵני ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ָּברּור ָלנּו ִּכי: 'ַאָּתה הּוא' ְו'ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו', ֶׁשֲהֵרי ִמְּלַבּדֹו ִיְתָּבַר
א ָהָיה ַקָּים ָאז ָּדָבר, ָּכ ַּגם ְלַאַחר ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם ָעֵלינּו ְלַהֲאִמין ִּכי ָּדָבר א ִהְׁשַּתָּנה ְּבֵסֶדר 

ַהְנָהַגת ָהעֹוָלם, ְוַגם ַּכּיֹום 'ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו' ('טּוב ַּדַעת' ַמְלֻכּיֹות עמ' קצה).

 ִיְתָּבַר ַהְנָהָגתֹו  ִנְסְּתרֹות  ֶאת  ֶּבֱאֶמת  ְמִביִנים  ֵאיֶנּנּו  ִּכי  זֹו  ַּבֲאִמיָרֵתנּו  ְמִעיִדים  ָאנּו  זֹאת  ִמְּלַבד 
ְלַאַחר  ַהְנָהָגתֹו  ִנְסֶּתֶרת  ַּגם   ָּכ ֵמֵעיֵנינּו,  ִנְסֶּתֶרת  ַהְּבִריָאה  קֶֹדם  ֶׁשַהְנָהָגתֹו  ֶׁשְּכִפי  ַהֶּזה.  ָּבעֹוָלם 
זֹו  ִּתְהֶיה  ְלֵעיֵנינּו,  ְלִהְתַּגּלֹות  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָעִתיד  ַהָּבא  ֶׁשָּבעֹוָלם  ְוַאף  ָהעֹוָלם.  ֶׁשִּנְבָרא 
ְמִציאּותֹו  ִּתָּׁשֵאר  ָאז  ַּגם  ָּדָבר  ֶׁשל  ַלֲאִמּתֹו  אּוָלם  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ְלַהְנָהָגתֹו  ְּבַיַחס  ַרק  'ִהְתַּגּלּות' 

ִנְסֶּתֶרת ֵמֵעיֵני ּכֹל ('ְּתִפַּלת ַחָּנה').

'ַעל ַמְקִּדיֵׁשי ְׁשֶמ ַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְמ'
ַאַחר  ּוִבְפָרט  ַהּבֹוֵרא,  ְוַגְדלּות  ָהָאָדם  ַאְפִסּיּות  ַעל  ְּגבֹוִהים  ּכֹה  ִּבְדָבִרים  ֶׁשִהְתַּבֵּטאנּו  ְלַאַחר 
ַלֲעבֹר  ִנָּתן  ֵּכיַצד   – ִיְׂשָרֵאל'  'ְׁשַמע  ָובֶֹקר  ֶעֶרב  לֹוַמר  ַהְּזכּות  ִהיא  ָאְׁשֵרנוּ  ַּתְכִלית  ִּכי  ֶׁשִהְצַהְרנּו 
ְּבַמֲעָבר ּכֹה ַחד ּוְלַבֵּקׁש ַּבְּתִפָּלה ַּבָּקׁשֹות ְּפָרִטּיֹות ַעל ִעְנָיִנים ֶׁשְּבַגְׁשִמּיּות?! זֹאת ַהִּסָּבה ֶׁשָאנּו 
חֹוְׁשִׁשים  ָאנּו   :ְׁשֶמ ַמְקִּדיֵׁשי  ַעל   ִׁשְמ ֶאת  ַקֵּדׁש  עֹוָלם,  ֶׁשל  "ִרּבֹונוֹ  ּוְמַבְּקִׁשים:  ַמְקִּדיִמים 
ִמַּלֲעָגם ֶׁשל ַהְּבִרּיֹות ַּכֲאֶׁשר ִיְראּו ֶׁשָּבֶני, ַהְּמַקְּדִׁשים ֶאת ִׁשְמ ְּבָכל יֹום ָּתִמיד, ֶנֱאָנִקים ַּתַחת 
 ָראּוי ֶׁשָּתחּוס ֲעֵליֶהם ְותֹוִׁשיֵעם, 'ּוִביׁשּוָעְת ִיּסּוֵרי ַהַּפְרָנָסה ְוַהּדַֹחק ַהַּגְׁשִמי. ָלֵכן, ֵמֲחַמת ְּכבֹוְד

ָּתרּום ְוַתְגִּביַה ַקְרֵננּו ְלַמְעָלה'" ('ּתֹוַרת מֶֹׁשה' [ַל'ֲחַתם סֹוֵפר'] ָוֶאְתַחַּנן).

ְוָכ ָאְמרּו ֲחָכִמים ַּבִּמְדָרׁש ('ַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני' ָוֶאְתַחַּנן תתלו): "ֵּכיָון ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִנְכָנִסים ַׁשֲחִרית ְלָבֵּתי 
ַמְלֲאֵכי  ָּכל  ִמְתַקְּבִצים  ְוגֹו',  ִיְׂשָרֵאל'  'ְׁשַמע  ְואֹוְמִרים  ְׁשמֹו  ּוְמַיֲחִדים  ִמְדָרׁשֹות  ּוְלָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות 
ַהָּׁשֵרת ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְואֹוְמִרים ְלָפָניו: 'ַאָּתה הּוא ַעד ֶׁשֹּלא ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ַאָּתה הּוא 
ִמֶּׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם. ַאָּתה הּוא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַאָּתה הּוא ָלעֹוָלם ַהָּבא. ַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְמ ַעל ַמְקִּדיֵׁשי 
ִּבְׁשִביל  ַּדְעּתֹו  ּוְמַיֵּׁשב  עֹוָלמֹו  ַמֲחִריב  ְוֵאינֹו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ַּדְעּתֹו  נֹוָחה  ִמָּיד   ,'ְׁשֶמ

ִיְׂשָרֵאל".

ְּבֵבית  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ָׁשַכב  ְׁשמּוֵאֶלִביץ,  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ִמיר,  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ֶׁשל  ָיָמיו  ַּבֲערֹב 
ַהחֹוִלים ְּבַמָּצב ָקֶׁשה ְּביֹוֵתר. ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ַהַּמָּצב ִליֵדי ָּכ ֶׁשָאְמרּו ָהרֹוְפִאים נֹוָאׁש ְלַחָּייו, ֶנֱעַמד 
ַּתְלִמידֹו ַהַּצִּדיק ַרִּבי ְזֵאב ֶצ'ִצ'יק ָזָצ"ל ִלְתִפָּלה ְרוּוַית ְּדָמעֹות ּתֹו ֶׁשהּוא ַמְסִּביר ִלְבנֹו: "ַהּיֹוֵדַע 
 '!ַעל ַמְקִּדיֵׁשי ְׁשֶמ ַאָּתה ֵאיזֹו ְּתִפָּלה ִמְתַּפֵּלל ֲאִני ַעְכָׁשו? ְמַבֵּקׁש ֲאִני ֵמַהּבֹוֵרא: 'ַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְמ
ֶׁשֵּכן, ַלְמרֹות ַּתֲחִזּיֹוֵתיֶהם ַהּקֹוְדרֹות ֶׁשל ָהרֹוְפִאים, ַהּבֹוֵרא ְּבַרֲחָמיו ָיכֹול ִלְפעֹל ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה 
ָיקּום ְּכָבר ָמָחר ַּבּבֶֹקר ִמִּמַּטת ָחְליוֹ ְוָיבֹא ַלְּיִׁשיָבה ִלְמסֹר ִׁשעּור. ַהַּגע ְּבַעְצְמ, ַּכָּמה ָּגדֹול ִיְהֶיה 
ִקּדּוׁש ה' ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ֶׁשִּיְתַהֵּפ ַהַּמָּצב ְלטֹוָבה ְּכֶנֶגד ִּדְבֵרי ָהרֹוְפִאים" ('ְּפִניֵני ּתֹוַרת ְזֵאב' עמ' ו; מו).

ִנּגּונֹו ֶׁשל ֵּגר ַהֶּצֶדק
ְמֻסָּפר ִּכי ְּבֵעת ֶׁשהּוַבל ֵּגר ַהֶּצֶדק, ַהְּגָרף ּפֹוטֹוְצִקי ַלֲעֵקָדה, ְּביֹום טֹוב ֵׁשִני ֶׁשל ָׁשבּועֹות תק"ט, 
הּוא ָצַעד ֶאל ַהּמֹוֵקד ְּכֶׁשָּפָניו קֹוְרנֹות ֵמאֶֹׁשר ַעל ַהְּזכּות ֶׁשָּנְפָלה ְּבֶחְלקֹו ָלמּות ַעל ִקּדּוׁש ה', 
ּוְבַדְרּכֹו ׂשֹוֵרר ֶאת ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה: "ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַעְּמ ְּבֵני ְבִריֶת ְּבֵני ַאְבָרָהם אַֹהְב ֶׁשִּנְׁשַּבְעָּת לֹו 

ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה...", ַעד ֶׁשִּסֵּים ְּבִבְרַּכת: "ָּברּו... ַהְּמַקֵּדׁש ְׁשמֹו ָּבַרִּבים".

עֹוד ְמֻסָּפר ִּכי ָהָאָדם ַהָּיִחיד ֶׁשָהָיה נֹוֵכַח ְּבָׁשָעה ֶׁשֶהֱעלּו ֶאת ֵּגר ַהֶּצֶדק ַעל ַהּמֹוֵקד ָהָיה ַהַּצִּדיק 
'ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה', ֶׁשָּמַסר ַנְפׁשֹו ְלַהִּגיַע ַלּמֹוֵקד ְּכֵדי ִלְׁשמַֹע  ַרִּבי ַאֶלְּכַסְנֶדר ִזיְסִקיְנד ַּבַעל 
ְּבֵׁשם  ְּבָידֹו  ַקָּבָלה  ִּכי  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ָמָרן  ְוָאַמר  ָאֵמן.  ַאֲחָריו  ְוַלֲענֹות  ַהֶּצֶדק  ֵּגר  ֶׁשל  ִּבְרָכתֹו  ֶאת 
ַרֵּבנּו ַהְגָּר"א ֶׁשִאּלּו ָהיּו ׁשֹוִהים ֲעָׂשָרה ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים ִּבְמקֹום ֲעִלָּיתוֹ ֶׁשל ֵּגר ַהֶּצֶדק ַעל ַהּמֹוֵקד, 

ְועֹוִנים ָאֵמן ַאַחר ִּבְרַּכת: "ַהְּמַקֵּדׁש ְׁשמֹו ָּבַרִּבים" ֶׁשֵּבֵר, ִמָּיד ָהָיה ֶמֶל ַהָּמִׁשיַח ָּבא.

ַעד ְלדֹוֵרנּו ָאנּו ִנְׁשָמר ִנּגּונוֹ ַהַּמְרִטיט ְוַהְּמעֹוֵרר ֶׁשִעּמֹו ָצַעד ֵּגר ַהֶּצֶדק ֶאל מֹותֹו, ִנּגּון ַעל ִמּלֹות 
ִחּזּוק  ִמָּתָויו  ְוִלְׁשאֹב  ְלַפַעם  ִמַּפַעם  ְלׁשֹוְררֹו  ָנֲהגּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּגדֹוֵלי   ."ַעְּמ ֲאַנְחנּו  "ֲאָבל  ְּתִפַּלת: 

ְּברּוָחִנּיּות.

ְוָכ ִסְּפרּו ַעל ַהְּגָרא"ז ֶמְלֶצר ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָחַפץ ְלעֹוֵדד ְיהּוִדי ִמְּבֵני ְסלֹוְצק ֶׁשָעַבר ִיּסּוִרים ָקִׁשים 
ּוָמִרים ָּכל ְיֵמי ַחָּייו, ָהָיה ִנְכַנס ִלְמעֹונֹו ְורֹוֵקד ִעּמֹו ֶאת ִנּגּונוֹ ֶׁשל ֵּגר ַהֶּצֶדק, ְּבָאְמרֹו: "ִאם ִיּסּוָריו 
 'ְּבֵני ְבִריֶת א ָמְנעּו ִמֶּמּנּו ִלְׂשמַֹח, ְּבִעְּקבֹות ַהְּיִדיָעה ֶׁש'ֲאַנְחנוּ ַעְּמ ַהָּקִׁשים ֶׁשל ַהְּגָרף ּפֹוטֹוְצִקי
ּוְלִפיָכ ִיְזֶּכה ְּבעֹוד ָׁשָעה ַקָּלה ַיֲעמֹד ִלְפֵני ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד, ֵּכיַצד ָיכֹול ְיהּוִדי, ִיְהיּו ִיּסּוָריו ֲאֶׁשר ִיְהיּו, 

ֶׁשֹּלא ִלְׂשמַֹח ְּבֶעֶצם ָהֻעְבָּדה ֶׁשהּוא ְיהּוִדי?!" ('ִׁשּמּושׁ ֲחָכִמים' עמ' נא; 'ֲארֹוִמְמ' ִסיָון תש"ס).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
'ֲאֶׁשר ָיַצר' ְמחֹוֶלֶלת ִנִּסים

ע ַמעּתַ ט בבּבָּ סִספפּפום  ממַמַ ם
מח צר' 'ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם' (ה)

"ן) ֶרת ָהַרְמּבָ מֹו. (ִאּגֶ ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ


