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ִאיָּר
תשע"ח

'בנֵ י ֱאמוּנִ ים' ַה ְ ּי ָק ִרים!
יַ ְל ֵדי ְּ

ְדּ ַבר ַהיּוֹ"ר

תּוֹרה ֶשׁ ָבּ ֶהם כִּ ְבּדוּנִ י לָ ֵשׂאת ִדּ ְב ֵרי ִחזּוּק
מוּדי ָ
וּב ַתלְ ֵ
ישׁיבוֹת ְ
יתי לְ ַב ֵקּר ְבּ ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשִׁ .בּ ַקּ ְר ִתּי ִבּ ִ
קוּפה ָה ַא ֲחרוֹנָ ה זָ כִ ִ
ַבּ ְתּ ָ
ְבּ ַמ ֲעלַ ת ֲענִ יַּ ת ָ'א ֵמן' .כָּ ל ִבּקּוּר ֶשׁכָּ זֶ הֶ ,שׁבּוֹ ֲאנִ י זוֹכֶ ה לִ ְראוֹת ֶאת ַה ִה ְתלַ ֲהבוּת ָה ַר ָבּה ֶשׁ ִמּ ְת ַק ְבּלִ ים ַה ְדּ ָב ִרים ְבּ ָאזְ נֵ י
אוֹתי ְמאֹד.
וּמ ַרגֵּ שׁ ִ
יהםְ ,מ ַחזֵּ ק ְ
בוֹת ֶ
שּׁוֹמ ִעים וְ ֶאת ַה ִחזּוּק ַהגָּ דוֹל ֶשׁ ָבּא ְבּ ִע ְק ֵ
ַה ְ
שׁוּב ִתי ִהיא – ֵאין לָ נוּ ֻמ ָשּׂג ַעד כַּ ָמּה ֲח ָ
נוֹשׂאְ ...תּ ָ
ְשׁ ָאלוּנִ י ִאם ֵאינִ י ִמ ְת ַעיֵּ ף ִמלְּ ַד ֵבּר ַעל אוֹתוֹ ֵ
שׁוּבה וּגְ דוֹלָ ה ִהיא ִמ ְצוַ ת
מּוּסר
דוּע ָמה ֶשׁ ָא ְמרוּ ַבּ ֲעלֵ י ַה ָ
נּוֹשׂא לְ עוֹלָ ם .וְ ִהנֵּ ה ,כְּ ָבר יָ ַ
ֲענִ יַּ ת ָ'א ֵמן' ,וּלְ ִפיכָ  כַּ ָמּה ֶשׁ ֲא ַד ֵבּר ַעל כָּ  ,א ֲא ַמ ֶצּה ֶאת ַה ֵ
סּוּרי ִאיּוֹב ְבּ ֶמ ֶשִׁ שׁ ְב ִעים ָשׁנָ ה ,וְ לוּ כְּ ֵדי ֶשׁ ַפּ ַעם ַא ַחת יִ זְ כֶּ ה לַ ֲענוֹת ָ'א ֵמן' .זְ כוּת
כִּ י כְּ ַדאי לָ ָא ָדם לָ בוֹא לָ עוֹלָ ם וְ לַ ֲעבֹר יִ ֵ
נוֹשׂא ָחשׁוּב כָּ ל כָּ ֶ ,שׁ ִאלּוּ ָהיוּ כֻּ לָּ ם ַמ ְפנִ ִ
ִהיא לִ י לְ ַחזֵּ ק ֵ
ימים ֶאת ֶע ְרכּוָֹ ,היוּ ָר ִצים ְבּכָ ל ֶרגַ ע נָ תוּן ֵמ ָא ָדם לְ ָא ָדם ַרק כְּ ֵדי
יהן ָא ֵמן.
כוֹתיו וְ לַ ֲענוֹת ַא ֲח ֵר ֶ
לִ ְשׁמ ַֹע ִמ ִפּי כָּ ל ֶא ָחד ֶאת ִבּ ְר ָ
פּוּרים ַמ ְד ִה ִ
גַּ ם ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ְמ ֻענְ יָ נִ ים ֶשׁנִּ ְת ַחזֵּ ק ַבּ ִמּ ְצוָ ה ,וְ לָ כֵ ן ִמ ְת ַפּ ְר ְס ִמים ְבּכָ ל ֵעת ִס ִ
ימים ַעל ֲאנָ ִשׁים ֶשׁ ָבּ ֶרגַ ע ֶשׁ ַרק ִק ְבּלוּ
אוֹתיּוֹת ֶשׁ ַא ֲח ֵרי ָא ֵ'מ'ן' ֵהן ְבּ'נֵ 'ס' ,כִּ י ַא ֲח ֵרי
ַעל ַע ְצ ָמם לְ ִה ְת ַחזֵּ ק ַבּ ֲענִ יַּ ת ָ'א ֵמן' ,כְּ ָבר זָ כוּ לִ ישׁוּעוֹת גְּ דוֹלוֹת .א לְ ִחנָּ ם ָה ִ
ָא ֵמן ָבּא נֵ ס )'נֵ ר יִ ְשׂ ָר ֵאל' כַּ וָּ נַ ת ֲחנֻ כָּ ה(.
וּמ ַצּד ֵשׁנִ י זוֹ ִמ ְצוָ ה ַקלָּ ה כָּ ל
יסה ֶשׁל גּ ֶֹדל ַמ ֲעלַ ת ֲענִ יַּ ת ָ'א ֵמן'ִ ,
וּת ִפ ָ
כַּ ָמּה ַמ ְד ִהים ַה ָדּ ָברִ :מ ַצּד ֶא ָחד ֵאין לָ נוּ כָּ ל ֲה ָבנָ ה ְ
כָּ  לְ ִקיּוּםִ ...הנֵּ ה ,נִ ֶתּנֶ ת לָ נוּ ְבּכָ ל בּ ֶֹקר ִהזְ ַדּ ְמּנוּת לִ זְ כּוֹת; ִתּ ְקּנוּ לָ נוּ כְּ ֶע ְשׂ ִרים ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ,וְ כָ ָ אנוּ זוֹכִ ים לְ ֶע ְשׂ ִרים
ֲא ֵמנִ ים ְבּ ַקלּוּת ַר ָבּהַ .בּ ֲענִ יַּ ת ָ'א ֵמן' ַא ַחתַ :ה ְמּ ָב ֵרְ מ ֻר ֶצּהָ ,העוֹנֶ ה ְמ ֻר ֶצּה ,וְ ָה ִע ָקּרַ ...בּ ָשּׁ ַמיִ ם ְמ ֻר ִצּים!
"אין גָּ דוֹל לִ ְפנֵ י ה'
יוֹתר ָבּעוֹלָ םִ :הנֵּ הַ ,בּ ִמּ ְד ָרשׁ )דב"ר ז א( כָּ תוּב כִּ י ֵ
שׁוּבה ְבּ ֵ
ַבּ ֲ'ה ָצ ָצה ַקלָּ ה' נְ גַ לֶּ ה כִּ י ָא ֵמן ִהיא ַה ִמּלָּ ה ַה ֲח ָ
יוֹתר ִמכָּ ל ִמלָּ ה ַא ֶח ֶרת!
אוֹהב ֵ
יוֹתר ֵמ ָ'א ֵמן' ֶשׁיִּ ְשׂ ָר ֵאל עוֹנִ ים" ,זוֹ ַה ִמּלָּ ה ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֵ
ֵ
לּוֹתינוּ ִתּ ְת ַק ֵבּלְ נָ ה .וַ ֲהא נֶ ֱא ָמר ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ )וַ יֵּ לֶ  רפה ב( כִּ י ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן
רוֹצים ֶשׁ ְתּ ִפ ֵ
נוֹסף ,כֻּ לָּ נוּ ִ
ָדּ ָבר ָ
אוֹמר ֶשׁ ָא ֵמן ִהיא ַה ַמּ ְפ ֵתּ ַח לְ ַק ָבּלַ ת
ְבּכַ וָּ נָ ה ִמ ְת ַק ֶבּלֶ ת ַה ְתּ ִפלָּ ה .כָּ ל ִמלָּ ה ֶשׁל ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ִהיא ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים ,וְ הוּא ֵ
וּמי ֵ
ַה ְתּ ִפלָּ הִ .
שׁוֹתינוּ
יוֹד ַע ,אוּלַ י זֹאת ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ִסּ ְדּרוּ לָ נוּ ֲחזָ "ל ִבּ ְת ִחלַּ ת ַה ְתּ ִפלָּ ה ֲ'ע ֵרמוֹת' ֶשׁל ֲא ֵמנִ ים ,כְּ ֵדי ֶשׁנִּ זְ כֶּ ה ֶשׁ ַבּ ָקּ ֵ
ֵתּ ָענֵ ינָ ה.
אוֹמ ִרים:
ֶא ְשׂ ַמח לְ ַשׁ ֵתּף ֶא ְתכֶ ם ,יְ לָ ִדים יְ ָק ִריםְ ,בּ ַמ ְח ָשׁ ָבה ֶשׁ ָעלְ ָתה ִבּי ַעל ָמקוֹר לְ ִד ְב ֵרי ַהזּ ַֹהר ִמתּוִֹ בּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר; ָאנוּ ְ
רוּשׁהּ ֶשׁל ַה ִמּלָּ ה ָ'א ֵמן'.
"ענֵ נִ י ֶבּ ֱ'א ֶמת' יִ ְשׁ ֶע'ֱ – "א ֶמת' הוּא ֵפּ ָ
"וַ ֲאנִ י ְת ִפלָּ ִתי לְ  ה' ֵעת ָרצוֹן"ִ ,בּזְ כוּת ָמה? ִבּזְ כוּת ֲ
סוֹבב ְס ִביב ָה ֱ'א ֶמת' – ְס ִביב ָה ָ'א ֵמן'ְ .צ ִריכִ ים לִ זְ כֹּר ֶשׁ ְבּ ָרכָ ה
יביםְ ,מ ַעט ִה ְתבּוֹנְ נוּת גִּ לְּ ָתה לָ נוּ ֵאיַ הכֹּל ֵ
ִאם כֵּ ן יְ לָ ִדים ֲח ִב ִ
ימה!
)צ'ק( ְבּלִ י ֲח ִת ָ
ְבּלִ י ָא ֵמן ֵאינָ הּ ְבּ ָרכָ ה! כְּ מוֹ ַה ְמ ָח ָאה ֶ
א אוּכַ ל לְ ַסיֵּ ם לִ ְפנֵ י ֶשׁ ַאזְ כִּ יר ֶאת ָה ֶר ֶמז ַהנִּ ְפלָ א ֶשׁזָּ כִ ִ
סוּקי ְדּזִ ְמ ָרה':
יתי לְ גַ לּוֹת ִבּ ְ'פ ֵ
אקים ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל גַּ ֲאוָ תוֹ וְ ֻעזּוֹ ַבּ ְשּׁ ָח ִקים' ,וְ ִה ְר ַה ְר ִתּי לְ ַע ְצ ִמיַ :על ָמה ִרבּוֹנוֹ ֶשׁל
אוֹמ ִרים ְבּכָ ל בּ ֶֹקר'ְ :תּנוּ עֹז לֵ ִ
ָאנוּ ְ
עוֹלָ ם ִמ ְתגָּ ֶאה ָבּנוּ?
ָא ִבינוּ ַמלְ כֵּ נוּ ִמ ְתגָּ ֶאה ָבּנוָּ ,בּנָ יוַ ,על ֲענִ יַּ ת ָ'א ֵמן'ֶ ,שׁ ֲה ֵרי ִהיא ַהגִּ ַ
אשׁי ַה ֵתּבוֹת'ַ :על יִ ְשׂ ָר ֵאל גַּ ֲאוָ תוֹ וְ ֻעזּוֹ
ימ ְט ִריָּ ה ֶשׁל ָר ֵ
ַבּ ְשּׁ ָח ִקים'ַ .ה ִאם א ָראוּי ֶשׁנָּ קוּם ֻמ ְק ָדּם ֵ
יוֹתר כְּ ֵדי לִ זְ כּוֹת ְבּגַ ֲאוָ תוֹ ַהנִּ ְפלָ ָאה?
תּוֹרה אוֹ ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ,וְ כָ  יִ ְת ַקיְּ מוּ ָבּנוּ
כְּ ָבר ִמ ָמּ ָחר ַבּבּ ֶֹקר ,נִ ְת ַחזֵּ ק כֻּ לָּ נוּ וְ נַ ְק ִפּיד ְבּכָ ל כּ ֵֹחנוּ ַעל ֲענִ יַּ ת ָ'א ֵמן' ַבּ ַתּלְ מוּד ָ
תוֹר ֶתָ ,"א ֵמן.
לוֹמ ֵדי ָ
יוֹד ֵעי ְשׁ ֶמ וְ ְ
כָּ ל ַה ְבּ ָרכוֹת" :וְ נִ ְהיֶ ה ֲאנַ ְחנוּ וְ ֶצ ֱא ָצ ֵאינוּ ...כֻּ לָּ נוּ ְ
ֶׁש ָּל ֶכ ם,

מוֹר ְש ֵׁטיין
ָה ַרב יַ ֲעקֹב דֹּב ַמ ְר ְ
יוֹ"ר 'בְּ נֵי ֱאמוּנִים'.
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אוֹתיּוֹת א-צ] :א .א ֶֹר
הוּבאוּ ַה ֲהלָ כוֹת ַה ַמּ ְת ִחילוֹת ָבּ ִ
קּוֹד ִמים ְ
ָבּ ֲעלוֹנִ ים ַה ְ
דוּעה ,דֶ .דּ ֶרַ אגַּ ב ,הֲ .הגִ יָּ ה ,ו' .וְ ָא ַה ְב ָתּ' ,ז .זִ כּוּי ָה ַר ִבּים ,ח.
בַ .בּ ָטּלָ ה ,ג .גְּ ָ
קת,
תוֹמה ,כ .כּ ֲֹהנִ ים ,ל .א ָשׁ ַמע ,מַ .מ ֲח ֶ
ֵחלֶ ק ֵמ ַה ְבּ ָרכָ ה ,טַ .טף ,י .יְ ָ
נ .נְ ִקיּוּת וְ כָ בוֹד ,סְ .סמוּכוֹת ,עֵ .עצָ ה ָ
טוֹבה ,פ .פַּ ֲע ַמיִ ם ,צ .צ' ֲא ֵמנִ ים[.

אוֹתיּוֹת ק' וְ ר':
נוֹספוֹת ָבּ ִ
ֶבּ ָעלוֹן זֶ ה נָ ִביא ְשׁ ֵתּי ֲהלָ כוֹת ָ
ק .קוֹל – יֵ שׁ לַ ֲענוֹת ָא ֵמן ְבּקוֹל ָבּרוּר וְ צָ לוּל ְוּב ִדבּוּר ָמתוּןֶ ,שֹּׁלא יִ ְהיֶ ה
כְּ ִמי ֶשׁ ֶ
דּוֹמה ָעלָ יו ָה ָ'א ֵמן' כְּ ַמ ָשּׂא כָּ ֵבד ְ)בּ ָרכוֹת מז א ְוּב ַר ִשׁ"י ָשׁם(ָ .העוֹנֶ ה
ָא ֵמן ְבּקוֹל ָרם זוֹכֶ ה לְ ַמ ֲעלָ ה ָר ָמה ְבּגַ ן ֵע ֶדן )'יָ פֶ ה לַ לֵּ ב' ה נו(ִ .וּמכָּ ל ָמקוֹם
יִ זָּ ֵהר ָהעוֹנֶ ה ֶשֹּׁלא לְ ַהגְ ִבּ ַיהּ קוֹלוֹ ֵ
יוֹתר ֵמ ַה ְמּ ָב ֵר)ְ בּ ָרכוֹת מה א(ֶ ,אלָּ א ִאם כֵּ ן
עוֹשׂה כֵּ ן כְּ ֵדי לְ זָ ֵרז וּלְ ֵ
ֶ
עוֹרר ֲא ֵח ִרים ֶשׁיַּ ֲענוּ ִעמּוֹ )משנ"ב קכד מז(.
שּׁוֹמ ַע ְבּ ָרכָ ה ֶדּ ֶרַ ר ְמקוֹל אוֹ ֶטלֶ פוֹן וְ הוּא נִ ְמצָ א
רַ .ר ְמקוֹל וְ ֶטלֶ פוֹן – ַה ֵ
ְבּ ִרחוּק ָמקוֹם ,יֵ שׁ ֶשׁפָּ ְסקוּ כִּ י ָעלָ יו לַ ֲענוֹת ָא ֵמן ,אוּלָ ם יֵ שׁ ֶשׁכָּ ְתבוּ
ֶשׁ ָאסוּר לוֹ לַ ֲענוֹתֶ ,אלָּ א ִאם כֵּ ן הוּא נִ ְמצָ א ְבּ ָסמוּ לִ ְמקוֹם ֲא ִמ ַירת
חוֹבת ְבּ ָרכָ ה ֶשׁהוּא
פּוֹס ִקים ִאם יָ כוֹל לָ צֵ את יְ ֵדי ַ
ַה ְבּ ָרכָ ה .עוֹד נֶ ְחלְ קוּ ַה ְ
ְמ ֻחיָּ ב ָבּהּ כְּ ֶשׁ ִהיא נֶ ֱא ֶמ ֶרת ְבּ ֶא ְמצָ עוּת ַר ְמקוֹל אוֹ ֶטלֶ פוֹן; יֵ שׁ ֶשׁ ִה ִתּירוּ
ְבּ ִד ֲיע ַבד ,וְ יֵ שׁ ֶשׁ ָא ְסרוּ – וְ ַעל כֵּ ן כָּ ְתבוּ ֶשׁ ָאסוּר לוֹ לַ ֲענוֹת ָא ֵמן ְבּאֹפֶ ן זֶ ה,
עוֹמד ָסמוּ לִ ְמקוֹם ֲא ִמ ַירת ַה ְבּ ָרכָ ה )שׁוּ"ת ִ'אגְּ רוֹת מ ֶֹשׁה' או"ח ד קכו;
ַאף ִאם ֵ
שׁוּ"ת ִ'מנְ ַחת ְשׁמֹה' ח"א סי' ט(.

ְׁש ֵאלַת ָחכָם
ְשׁ ֵא ָלה :בַּ ַתּלְ מוּד ָ
תּוֹרה ֶשׁבּוֹ ֵ
לוֹמד יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵה ֵחלּוּ לִ לְ מֹד ִשׁ ִ
עוּרים ְמיֻ ָח ִדים בְּ בֵ ֵ
אוּרי
ְתּ ִפלָּ ה .בְּ ִמ ְסגֶּ ֶרת ִשׁ
עוּר
ַ
ע
ל
בֵּ
ָ
אוּר
ן
ֶ
שׁ
ל
בִּ
ְ
ר
כוֹת
ַ
ה
ַ
שּׁ
ַ
ח
ר
ָ
שׁ
ַ
א
ל ָה ַרבִּ י ְשׁ ֵאלָ ה ְמ ֻח ֶדּ ֶדת
בְּ ִענְיַ ן בִּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַ
ח
ר.
כַּ
ָ
צּ
פוּי,
ְ
עוֹר
ָ
ר
ה
ַה ְשּׁ ֵאלָ ה ִענְיָ ן ַרב בֵּ ין ַה ַתּלְ ִמ ִידים ,וּבֵ ֶ
ינֵיהם
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ָ
נִּסּה לִ ְמ
צ
ֹא
לָ
הּ
ִ
פּ
ְ
ת
רוֹן
ַ
א

לְ
א
ַ
ה
ְ
צ
לָ
ָ
ח
ה.
ִ
מ
ֶ
שּׁ
כָּ
,
ָ
פּ
נָה לְ ָאבִ יו וּבִ ֵקּשׁ ֶאת
ֶעזְ ָרתוָֹ .אבִ
יו
ָ
ע
ַ
ס
ק
בְּ
ָ
אוֹת
הּ
ָ
שׁ
ָ
ע
ה
בְּ
לִ
מּוּד
ִ
הלְ כוֹת בִּ ְרכוֹת ַה ָמּזוֹןְ ,וּראוּ זֶ ה ֶפּלֶ א :הוּא
ָ
הוֹרה לוֹ בְּ ֶא ְצבָּ
עוֹ
ַ
ע
ל
ֲ
ה
לָ
כָ
ה
ְ
מ
ֻ
ס
יֶּ
ֶ
מ
ת
ֶ
שׁ
בָּ
הּ
ָ
ע
ַ
ס
ק
בְּ
ָ
אוֹת
הּ
ָ
שׁ
ָ
ע
ה,
וְ
יִ
ְ
שׂ ָר ֵאל ָמ ָצא ֶאת
ַ
ה
ְ
תּ
שׁוּבָ
ה
לִ
ְ
שׁ
ֵ
א
לָ תוֹ!
ֲה ֵת ְדעוּ ָמה ָשׁ ַאל ָה ַר ִבּיָ ,וּמה ָהיָ ה ֵתּרוּצוֹ ֶשׁל ָא ִביו?
ְּת ׁשוּבָ ה ְמפ ֶֹר ֶטת נ ִּתן
ֵ ּבין ַה ּפוֹ ְתר ָ לִ ׁ ְשל ַֹח לִ 'בְ נֵי ֱאמ ּונִים' ת.ד ּ ְ 102בנֵי ְ ּב ַרק.
נ
ִ ים נְכוֹ ָה יֻגְ ְרל ּו ְּפ ָר ִסים י ְִק ֵרי ֵע ֶר ְךּ ְ .ב ַהצְ לָ ָחהְ .בּ ַהצְ לָ ָחה!

ֵמ ִׁשיב ַּכ ֲה ָל ָכה
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'ש ֵא ַלת ָחכָם' ֵמ ַה ִּג ָּליוֹן ַה ּקו ֵֹדם:
ְּתׁשו ָּבה ִל ְׁ

ַה ְשּׁ ֵאלָ הַ :ה ְשׁכֵּ ם ַבּבּ ֶֹקר ,לְ ַא ַחר ִ'מ ְשׁ ַמר לֵ יל ִשׁ ִשּׁי' ָארְֹ וּמ ַעיֵּ ףָ ,ע ָשׂה גַּ ְב ִר ֵיאל
ֶאת ַדּ ְרכּוֹ לְ צַ ד ִמיכָ ֵאלָ ,א ִחיו ַהגָּ דוֹל ,לִ ְתפִ לַּ ת ַשׁ ֲח ִריתְ .בּ ֵעת צְ ִע ָיד ָתם ַה ְמּ ֻשׁ ֶתּפֶ ת,
ִה ְק ִשׁיב גַּ ְב ִר ֵיאל לְ ִב ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ֶשׁל ָא ִחיו וְ ָענָ ה ַא ֲח ָריו ָא ֵמןְ .בּ ַא ַחת ַה ְבּ ָרכוֹת
ִה ְב ִחין גַּ ְב ִר ֵיאל כִּ י ָא ִחיו נֶ ֱעצַ ר לִ ְשׁ ֵתּי ְשׁנִ יּוֹת לִ פְ נֵ י ֶשׁ ִסּיְּ ָמהּ ,וְ ִסיֵּ ם ַבּ ֲח ִת ַימת
"היִ ,מיכָ ֵאל"ָ ,ק ָרא גַּ ְב ִר ֵיאל"ִ ,דּלַּ גְ ָתּ ַעל ְבּ ָרכָ ה!"ֶ ,אלָּ א
ַה ְבּ ָרכָ ה ֶשׁלְּ ַא ֲח ֶר ָיהֵ .
ֶשׁ ִמּיכָ ֵאל ִה ְמ ִשׁי לְ ָב ֵר לְ פִ י ֵס ֶדר ַה ְבּ ָרכוֹת ,כְּ מוֹ א ָשׁ ַמע ֶאת ֶה ָע ָרתוֹ ֶשׁל ָא ִחיו.
דּוּע א ָחזַ ר ַעל
צּוּמהַּ ,וּמ ַ
ֲה ֵת ְדעוּ ְבּ ֵאיזוֹ ְבּ ָרכָ ה ְמ ֻד ָבּרְ ,בּ ָמה ִה ְר ֵהר ִמיכָ ֵאל ְבּ ִע ָ
ַה ְבּ ָרכָ ה ֶשׁ ִדּלֵּ ג?
'זוֹקף כְּ פוּפִ ים' ק ֶֹדם
"אם ָק ַדם ֵוּב ֵרֵ 
'שּׁלְ ָחן ָערוּ) 'או"ח מו ה(ִ :
שׁוּבה :פָּ ַסק ַה ֻ
ְתּ ָ
סוּרים' – א יְ ָב ְרכֶ נָּ ה" .גַּ ְב ִר ֵיאל ִה ְת ִחיל ְבּ ָטעוּת ֶאת ַה ְבּ ָרכָ ה
ֶשׁ ֵבּ ֵר'ַ מ ִתּיר ֲא ִ
'זוֹקף כְּ פוּפִ ים'ַ ,אָ אז נִ זְ כַּ ר ֶשׁ ִדּלֵּ ג ַעל ְבּ ָרכָ הִ ,וּב ֵקּשׁ
כְּ ֶשׁ ְבּ ַד ְעתּוֹ ָהיָ ה לְ ַסיֵּ ם ֵ
סוּרים' ַאף ֶשֹּׁלא ִה ְתכַּ וֵּ ן לְ כָ ִ מ ְתּ ִחלָּ ה .הוּא נִ זְ כַּ ר ִבּפְ ַסק ַה ִ'מּ ְשׁנָ ה
לְ ַסיֵּ ם ַ'מ ִתּיר ֲא ִ
רוּרה' ָ
ְבּ ָ
)שׁם ס"ק כ( ֶשׁ ָעלָ יו לְ ַסיֵּ ם ֶאת ַה ְבּ ָרכָ ה ֶשׁ ָעלֶ ָיה כִּ וֵּ ן כְּ ֶשׁ ִה ְת ִחיל לְ ָב ֵר'ָ בּרוּ
סוּרים') .וְ אוּלָ ם יוּכַ ל לְ ַת ֵקּן זֹאת
ַא ָתּה ה''ַ ,אף ֶשׁ ְבּכָ  שׁוּב א יוּכַ ל לְ ָב ֵר'ַ מ ִתּיר ֲא ִ
סוּרים' ֵמ ָא ָדם ַא ֵחרִ ,אם יְ כַ וֵּ ן לָ צֵ את יְ ֵדי ָ
ִבּ ְשׁ ִמ ַיעת ִבּ ְרכַּ ת ַ'מ ִתּיר ֲא ִ
חוֹבה – משנ"ב ָשׁם(.
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ַצ ִדּיק ֶבּ ֱאמוּ ָנתוֹ

"אנִ י ָר ֵעב וְ צָ ֵמא
אוֹתנוּ ֵה ֵיטב וְ ָא ַמרֲ :
הוּא ִה ִבּיט ָעלֵ ינוָּ ,בּ ַחן ָ
הוּא
ְמאֹד"
"מאֹד".
ֹד"ִ ,חכָּ ה ְשׁנִ יָּ ה וְ ִה ְדגִּ ישְׁ :
ַה ֶבּ ָהלָ ה ָהפְ כָ ה לְ ַהפְ ָתּ ָעה גְּ דוֹלָ הַ .ס ָבּא ִה ְס ַתּכֵּ ל ַעל ַהכְּ ִריכִ ים
יוֹתר.
ַה ְטּ ִריִּ יים ֶשׁ ַסּ ְב ָתּא ֵהכִ ינָ ה וְ ָשׁלַ ף ֶאת ַהגָּ דוֹל וְ ָה ֲע ִס ִיסי ְבּ ֵ
ַ"ק "
ח" ,הוּא ִהגִּ ישׁ לוֹ ְבּ ִחיּוּ.
"א!"ָ ,ר ַעם קוֹלוֹ ֶשׁל ַה ְמּ ַא ְב ֵט ַח ,וְ הוּא ָשׁלַ ף ִמ ִתּיקוֹ ְשׁנֵ י
א!"
"! 
פּוּחים ֲע ִס ִיסיִּ ים ַוּב ְקבּוּק ְשׁ ִתיָּ ה גָּ דוֹל.
ַתּ ִ

ָרצִ ִיתי לְ ַב ֵקּשׁ ִמ ַסּ ָבּא ֶשׁיַּ ֲעזֹר לִ י וְ יִ ֵתּן לִ י ֵעצָ ה ֵאי לְ ִה ְתגַּ ֵבּר ַעל
בּוּשׁהֲ ,א ָבל ִה ְת ַבּיַּ ְשׁ ִתּי...
ַה ָ
רוֹמ ֶמת נָ ַס ְענוּ כִּ ְב ַרת ֶדּ ֶרְ שׂ ֵמ ִחים
לְ ַא ַחר ַה ְתּפִ לָּ ה ַה ְמּ ֶ
וְ ַעלִּ יזִ יםִ .ה ְתיַ ַשּׁ ְבנוּ לַ ֲא ַ
רוּחת בּ ֶֹקר ְט ִע ָימה וַ ֲע ִשׁ ָירה ַמ ֲע ֵשׂי

"בּ ַב ָקּ ָשׁה ִתּ ְהיוּ ְבּ ֶשׁ ֶקט ֶרגַ ע .כְּ ָבר ָשׁ ָעה ְשׁלֵ ָמה ֲאנִ י ְמ ַחכֶּ ה
ְ
ישׁהוּ יַ ֲעבֹר כָּ אן"ִ ,הפְ צִ יר.
ֶשׁ ִמּ ֶ
פּוּחים ֵוּב ֵרָ עלָ יו ְבּקוֹל ,לְ ַאט
ָה ִאישׁ ֶה ֱחזִ יק ְבּ ַא ַחד ַה ַתּ ִ
בּוֹרא פְּ ִרי ָה ֵעץ' תּוֶֹ שׁהוּא ְמ ַס ֵמּן לָ נוּ
ְוּבכַ וָּ נָ ה'ָ :בּרוֵּ ...
לַ ֲענוֹת ַא ֲח ָריו ָא ֵמןָ .ענִ ינוּ ְקצָ ת ְבּ ֶשׁ ֶקט ,וְ נִ ְר ֶאה ָהיָ ה כִּ י ַה ָדּ ָבר
א ָמצָ א ֵחן ְבּ ֵעינֵ י ָה ִאישׁ.
"ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
לְ ַא ַחר ֶשׁ ָאכַ ל ְמ ַעט הוּא ָא ַמר ְבּטוֹן מוֹכִ ַיחַ :
הוּא וְ כָ ל ַה ַמּלְ ָאכִ ים ְמ ַחכִּ ים לָ ָ'א ֵמן' ֶשׁלָּ כֶ ם וְ ַא ֶתּם עוֹנִ ים
יוֹתר
אוֹתוֹ ְבּ ֶשׁ ֶקטַ !?...בּ ְבּ ָרכָ ה ַה ָבּ ָאה ַתּ ֲענוּ ֶאת ָה ָ'א ֵמן' ֵ
ָחזָ ק."...
ִהנְ ֲהנוּ ְבּ ַה ְסכָּ ָמה ,וְ ַהלָּ ה ָמזַ ג לְ ַעצְ מוֹ ֵמ ַה ַמּיִ ם ֶשׁ ַבּ ַבּ ְקבּוּק
'שׁ ַהכֹּל'ַ .הפַּ ַעם ָענִ ינוּ ַא ֲח ָריו ֶאת ָה ָ'א ֵמן' ְבּקוֹל
ֵוּב ֵרְ בּכַ וָּ נָ ה ֶ
הוֹדה לָ נוּ ְבּחֹם וְ נִ פְ ַרד
ָרם ָוּברוּר ,וְ ָה ִאישׁ ִה ְרוָ ה ֶאת צִ ְמאוֹנוָֹ ,
ִמ ֶמּנּוּ לְ ָשׁלוֹם.
ִמ ְס ַתּ ֵבּרֶ ,שׁ ָה ִאישׁ ִק ֵבּל ַעל ַעצְ מוֹ ֶשֹּׁלא לְ ָב ֵרְ בּ ָרכָ ה ִמ ְבּלִ י
ישׁהוּ ַמ ְק ִשׁיב לָ הּ וְ עוֹנֶ ה ַא ֲח ָריו ָ'א ֵמן'...
ֶשׁ ִמּ ֶ
ִה ְתבּוֹנַ נְ ִתּי שׁוּב ִבּ ְדמוּתוֹ ַה ִמּ ְת ַר ֶח ֶקת ֶשׁל ַה ְמּ ַא ְב ֵט ַח,
ֶשׁנִּ ְר ֶאה ָהיָ ה פָּ שׁוּט כָּ ל כָּ ַ בּ ַמּ ִדּים ַה ְמּ ֻשׁפְ ָשׁפִ ים ֶשׁלָּ ַבשׁ,
כוֹבעוֹ ַה ָשּׁמוּט וְ ַה ְמּ ֻא ָבּק ִוּבנְ ָעלָ יו
ְבּפָ נָ יו ַה ְקּמוּטוֹתְ ,בּ ָ
ַה ְמּ ֻרפָּ טוֹת וְ ַה ְבּלוּיוֹתָ .ס ַק ְר ִתּי אוֹתוֹ ִמכַּ ף ַרגְ לוֹ ַעד ָק ְדקוֹדוֹ
הוּדי
ְבּ ִה ְת ַענְ יְ נוּת וְ ִה ְת ַרגַּ ְשׁ ִתּי ְמאֹדִ .מי כְּ ַע ְמּ יִ ְשׂ ָר ֵאל! יְ ִ
פָּ שׁוּט כָּ ל כָּ ַ וּמ ְקפִּ יד ַעל ִקיּוּם ִמצְ וָ ה ְבּכָ זוֹ ְמ ִסירוּת נֶ פֶ שׁ...
מּוּבן...
ָרצִ ִיתי לִ ְשׁאֹל אוֹתוֹ ִמי לִ ֵמּד אוֹתוֹ לִ נְ הֹג כָּ ֲ ,א ָבל כַּ ָ
ִה ְת ַבּיַּ ְשׁ ִתּי.

אדי ָעמוּס ִבּפְ ָר ִחים צִ ְבעוֹנִ יִּ ים כְּ ֶשׁפַּ ְרפָּ ִרים
יָ ֶד ָיה ֶשׁל ַס ְב ָתּא ְבּוָ ִ
עוֹדנוּ נֶ ֱע ָמ ִדים לְ תוֹר לִ נְ ִטילַ ת יָ ַדיִ םָ ,שׁ ַמ ְענוּ
ָעפִ ים ֵמ ָעלֵ ינוְּ .בּ ֵ
"היַ ,א ֶתּםִ .עצְ רוּ ֶרגַ ע".
חוֹרינוּ קוֹל ָרםֵ :
ֵמ ֲא ֵ
בוּרה
דּוֹדי ַה ָקּ ָטן ֶשׁ ַבּ ֲח ָ
נִ ְב ַהלְ נוּ כַּ הֹגֶ ןֶ ,וּבן ִ
ֲאפִ לּוּ ָקפַ ץ ִמ ְמּקוֹמוֹ.

פּוּרים ֶשׁ ָשּׁ ַמ ְע ִתּי ַעל ְ'בּנֵ י ֱאמוּנִ ים'
ָמה א ַֹמר לָ כֶ םִ ,מכָּ ל ַה ִסּ ִ
הוּדי
וְ ַעל ָ'א ֵמן'ַ ,ה ִסּפּוּר ֶשׁלִּ י ְבּ ֵעינַ י הוּא ַה ְמּיֻ ָחד ִמכֹּלַ .היְּ ִ
חוֹשׁב ֶשׁפַּ ַעם
ַהפָּ שׁוּט ֶשׁפָּ גַ ְשׁ ִתּיִ ,ה ְשׁפִּ ַיע ָעלַ י ְבּ ָעצְ ָמהֲ :אנִ י ֵ
רוּתאֶ ,אזָּ כֵ ר ַבּ ְמּ ַא ְב ֵט ַח
בּוּשׁה לְ ָב ֵרְ בּ ַח ְב ָ
ַה ָבּ ָאה ֶשׁ ַתּ ֲעלֶ ה ִבּי ַה ָ
ַהצַּ ִדּיק ֶשׁ ָשּׁ ָעה ֲא ֻרכָּ ה א ָאכַ ל וְ א ָשׁ ָתה ,וְ ִה ְתגַּ ֵבּר וְ ִה ְת ַעלָּ ה
כוֹתיו ָא ֵמן.
ַעל ַעצְ מוֹ א לְ ָב ֵרַ עד ֶשׁ ָא ָדם זָ ר יַ ֲענֶ ה לְ ִב ְר ָ

תּוֹב ְבנוּ ,וּמוּל ֵעינֵ ינוּ ָע ַמד ָא ָדם ְמ ֻבגָּ ר
ִה ְס ַ
לָ בוּשׁ ְבּ ַמ ֵדּי ֶח ְב ַרת ִבּ ָטּחוֹןָ .ח ַשׁ ְשׁנוּ ,אוּלַ י

ִמ ִדּבְ ֵרי גְּ דוֹלֵ י ַהדּוֹרוֹת ַעל ֲע ִניַּ ת ָא ֵמן:
ַבי ֵא ִל ּיָה ּו ַה ּכ ֵֹהן ֵמ ִאיזְ ִמיר
ר ִּ
ַבי
ׁשנָהְ ,ל ָא ִביו ַה ּגָאוֹן ַה ַּצ ִּדיק ,ר ִּ
ֲמ ִּׁשים ָ
ֹש ֵמאוֹת ַוח ִ
ית ָמ ִרי ,נוֹלַד ִל ְפנֵי ִּכ ְׁשלוׁ
ַבי ֵא ִל ּיָה ּו ַה ּכ ֵֹהן ָה ִא ָ
ֻבל ר ִּ
ַה ְּג ַה"קַ ,ה ְּמק ָּ
ַא ְבר ָ
ֻח ִדים ו ְּב ִמ ּדו ָֹתיו
ׁש ַחר י ְַלדוּתוֹ נ ִּכַר ְּב ִכ ְׁשרוֹנו ָֹתיו ַה ְּמי ָ
ׁש ְּבתו ְּר ְּכיָהִ .מ ַּ
ָהם ְׁשלֹמֹה ַה ּכ ֵֹהן ִמ ְּגדוֹלֵי ָה ִעיר ִאיזְ ִמיר ֶ
ַך ּגַם הוּא ָהלו ְֹך ְוגָדוֹל ְּב ַמעֲלוֹת ַה ּתוֹרָה
ֲסידוּתוָֹ ,הל ְ
ׁש ָהיָה ּגָדוֹל ְו ַנ ֲערָץ ְּב ֶקרֶב ּכֹל ְּב ָח ְכ ָמתוֹ ו ַּבח ִ
ֱצלוֹת ,ו ְּכ ָא ִביו ֶ
ַה ֶּנא ָ
ֲח ִרים
ָשו ָֹתיוִ .ה ְר ָּבה ִּב ְצ ָד ָקה ו ְּב ֶח ֶסד וְעוֹרֵר א ֵ
ַבים ִל ְדרׁ
ו ְַה ּי ְִר ָאהָ .זכָה ְל ֶפה ֵמ ִפיק ַמ ְר ּג ִָל ּיוֹת ,ו ְּכ ָבר ִּב ְצ ִעירוּתוֹ ָנהֲר ּו ר ִּ
ָשים ֶאת ּכָל ָה ִע ְנָינִים
ֲבי ַה ַּת ְלמוּד ו ְַה ִּמ ְדר ִׁ
ׁש ּבוֹ ִק ֵּבץ ֵמ ַרח ֵ
ׁשם ְ'מ ִעיל ְצ ָד ָקה'ֶ ,
ֻחד ְּב ֵ
ִל ְנהֹג ְּכמוֹתוֹ ,ו ְַאף ִח ֵּבר ֵס ֶפר ְמי ָ
ָתב ְּב ַח ּיָיו ַע ְש
ַבי ֵא ִל ּיָה ּו ַה ּכ ֵֹהן ּכ ַ
ַה ּנוֹגְ ִעים ְל ִמ ְצוַת ַה ְּצ ָד ָקה .ר ִּ
ׂרוֹת ְס ָפ ִרים ְּבכָל ִמ ְקצוֹעוֹת ַה ּתוֹרָה ,א ּולָם ִה ְת ַּפ ְר ֵסם
ִּב ְמי ָ
ׁש ַּד ְר ּכוֹ
ָמינ ּו ָאנ ּו נו ָֹדע ְּכ ֵס ֶפר מו ָּסר נ ְִפלָא ֶ
'ש ֶבט מו ָּסר' ִה ְת ַּפ ְר ֵסם ְּב ַח ּיָיו ,ו ְַעד ְלי ֵ
ׁ
'ש ֶבט מו ָּסר'ֵ .
ׁ
ֻחד ִּבזְ כוּת ִס ְפרוֹ ֵ
ֲדר ה"א תפ"ט.
ֲט ָאיו .נ ְִפ ַטר ְּבכ"ד ְלח ֶֹדׁש א ָ
יָכוֹל ּכָל יְהו ִּדי ְל ִה ְתרו ֵֹמם ַּבעֲבו ַֹדת ה' ו ְּל ִה ְתעוֹרֵר ִל ְתׁשו ָּבה ַעל ח ָ
ִּב ְס ָפרָיו ַה ְּגדו ִֹלים ִה ְר ָּבה ר ִּ
'א ֵמן'ְ .ל ַה ּלָן נ ִָביא ִמ ְּק ָצת ִמ ְּד ָברָיו:
ׁשל ֲע ִנ ּיַת ָ
ָת ּה ֶ
ּמ ֲעל ָ
ַבי ֵא ִל ּיָה ּו ַה ּכ ֵֹהן ְל ַהזְ ִּכיר ֶאת ִׁש ְב ָח ּה ו ַ
ָתב
ֲד ָּסה" ּכ ַ
אַ .על ַה ָּפסוּק ֶ)א ְס ֵתּר ב ז(ַ" :וי ְִהי א ֵֹמן ֶאת ה ַ
ׁש ֶא ְס ֵּתר
ַמ ְד ָך ִּכי ּכֵיוָן ֶ
]ח ֵסר[ ְלל ֶּ
ַבי ֵא ִל ּיָהוּ' :א ֵֹמן' ְּכ ִתיב ָ
ר ִּ
ַמ ָד ּה
ָאםָ ,מ ְר ְּדכַי ַה ַּצ ִּדיק ָהיָה ְמל ְּ
ְתה יְתו ָֹמה ֵמ ָאב ו ֵ
ָהי ָ
ַמ"א )או"ח קכד
ׁש ָּפ ַסק ָהר ָּ
ּת ּה ַלעֲנוֹת ָא ֵמןְּ ,כ ִפי ֶ
ִמ ַּק ְטנו ָ
ׁש ַה ִּתינוֹק
ַמד ָּבנָיו ַה ְּק ַט ּנִים ַלעֲנוֹת ָא ֵמן ִּכי ִמ ּיָד ֶ
ז(" :וִיל ֵּ
)'מנְ ַחת ֵאלִ יָּ הוּ' פֶּ ֶרק לב(.
עוֹנֶה ָא ֵמן זוֹכֶה לָעוֹלָם ַה ָּבא" ִ
"כָל ָהעוֹנֶה ָא ֵמן ָּבעוֹלָם
בָ .א ְמר ּו ֲחזָ"ל ְ)דּ ָב ִרים ַר ָבּה ז א(ּ :
ֶע ִתיד ָלבֹא"ַ .ט ַעם ַה ָּד ָבר ִּכי ֲע ִנ ּיַת ָא ֵמן
ַה ּזֶה זוֹכֶה וְעוֹנֶה ל ָ
ׁש ּיָקוּם ִל ְת ִח ּיַת ַה ֵּמ ִתים ,ו ִּמ ֵּמילָא יִזְ ּכֶה
ְמז ַּכָה ֶאת ָה ָא ָדם ֶ
)'עינֵ י ָה ֵע ָדה' כִּ י ָתבֹא(.
ֶע ִתיד ָלבֹא ֵ
ַלעֲנוֹת ָא ֵמן ל ָ
אשׁית( ִּכי
)תּוֹספוֹת ַה ָשּׁלֵ ם ְבּ ֵר ִ
ְ
ָתב ּו
אשוֹנִים ּכ ְ
גָ .ה ִר ׁ
ׁשם יי ָּת ִמיד',
ֵך ֵ
ֲבר ְ
ָאשי ֵּתבוֹת'ְּ :בקוֹל רָם א ָ
ׁ
ֵאשית' ר ֵ
ְּ'בר ִׁ
ַדל
ָך י ְִת ּג ֵּ
ֲח ִרים ָא ֵמן ,ו ְּבכ ְ
ׁשַּיעֲנ ּו א ֵ
ו ְַט ַעם ַה ָּד ָבר הוּא ְּכ ֵדי ֶ

עכשׁוו ,כְּ ָבר א יָ כֹלְ נוּ לְ ִה ְת ַאפֵּ ק .כִּ ְמ ַעט וְ ָשׁ ַאלְ נוּ אוֹתוֹ ָמה
ַעכְ ָשׁ
"אנִ י א צָ ִרי
הוּא רוֹצֶ ה ֵמ ִא ָתּנוֶּ ,אלָּ א ֶשׁהוּא ִה ְק ִדּים וְ ָא ַמרֲ :
א אֹכֶ ל וְ א ְשׁ ִתיָּ ה"ָ ,ק ַבע.

 shayעיצובים

לִ כְ בוֹד ַמ ֲע ֶרכֶ ת ָעלוֹן ְ'בּנֵ י ַמ ֲא ִמינִ ים'
מיי,,
ָה ֱא ֶמת ִהיא ֶשׁ ֲאנִ י נָ בוֵֹ .מעוֹלָ ם א כָּ ַת ְב ִתּי ִמכְ ָתּב ִר ְשׁ ִמ
ֶוּב ַטח ֶשֹּׁלא לְ ָעלוֹן ָחשׁוּב וְ ָאהוּב כְּ מוֹ ֶשׁלָּ כֶ םֵ .
יוֹתר ִמזֶּ ה,
ֲאנִ י כָּ ל כָּ ַ בּיְ ָשׁן ֶשׁ ֲאנִ י יָ כוֹל לִ ְספֹּר ַעל כַּ ף יָ ִדי ֶאת ַהפְּ ָע ִמים
שׁוּתכֶ םֲ ,אנִ י ֶא ְק ָרא
רא
שׁוּבה ְבּקוֹל ַבּכִּ ָתּהָ .אז ִבּ ְר ְ
ֶשׁ ָענִ ִיתי ְתּ ָ
לְ ַעצְ ִמי ְבּ ֵשׁם ָבּדוּיֲ :א ִרי .וְ אוּלַ י כָּ ַ אצְ לִ ַיח לְ ִה ְתגַּ ֵבּר
כָּ ֲא ִרי וּלְ ַספֵּ ר ֶאת ִס ִ
פּוּרי ַה ְמּיֻ ָחדָ .ה ֱא ֶמת ִהיא ֶשׁ ָא ִחי ֶוּבבן
אוֹתי לִ כְ תֹּב אוֹתוֹ,
דּוֹדי ֶשׁ ְשּׁנֵ ֶיהם ְקרוּיִ יםֵ :אלִ יָּ הוּ ָדּ ֲחפוּ ִ
ִ
תוֹ,
ִוּבלְ ֲע ֵד ֶיהם א ָהיִ ָית ֵמ ֵעזְ ...מ ַקוֶּ ה ֶשׁ ְתּפַ ְר ְסמוּ אוֹתוֹ כְּ ָבר
ֶבּ ָעלוֹן ִאיָּ ר ַה ָקּרוֹב.
טוֹבֲ ,אנִ י ֵ
חוֹשׁשׁ ֶשׁ ַה ַה ְק ָדּ ָמה ַמ ְת ִחילָ ה לְ יַ גֵּ ַע ֶא ְתכֶ ם ,וְ לָ כֵ ן
ַא ְת ִחיל:
ַס ָבּא ֶשׁלִּ י ִמצַּ ד ִא ָמּא הוּא ַה ַסּ ָבּא ַהטּוֹב ָבּעוֹלָ ם .הוּא ֵמ ַהסּוּג
ֶשׁכָּ ל יֶ לֶ ד ִמ ְתפַּ לֵּ ל ֶשׁיִּ ְהיֶ ה לוֵֹ :אין ִסכּוּי ֶשׁהוּא שׁוֹכֵ ַח יוֹם
עוּתי ַא ֵחר ,וְ ָת ִמיד הוּא ַמפְ ִתּ ַיע
רוּע ַמ ְשׁ ָמ ִ
ֻהלֶּ ֶדת אוֹ כָּ ל ֵא ַ
נוֹסף לְ כָ ,
אוֹתנוּ ְבּ ָתכְ נִ יּוֹת ְוּב ַה ְרפַּ ְת ָקאוֹת שׁוֹנוֹת ְוּמגֻ וָּ נוֹתְ .בּ ָ
ָ
"ה ָסּעוֹת גַּ ן
יֵ שׁ לוֹ ֶטנְ ֶדּר לָ ָבן וְ ָר ָחב ֶשׁ ֲאנַ ְחנוּ ְמכַ נִּ ים אוֹתוַֹ :
ֵע ֶדן"ַ ,א ֶתּם ְבּוַ ַדּאי ְמנַ ֲח ִשׁים לָ ָמּה...
ְבּמוֹצָ ֵאי ְשׁ ִב ִיעי ֶשׁל פֶּ ַסחְ ,בּ ִדיּוּק ַבּזְּ ַמן ֶשׁ ֶה ְחלַ פְ נוּ ֶאת
ַה ִמּ ְט ָבּחִ ,ה ְת ַק ֵשּׁר ַס ָבּא ְוּבקוֹל ְמ ֻא ָשּׁר וְ צוֹפֵ ן סוֹד ִבּ ֵקּשׁ ִמ ֶמּנּוּ
לְ ַמ ֵהר לִ ישֹׁן ,כִּ י ָמ ָחר ְבּ ָשׁ ָעה ֵשׁשׁ ַבּבּ ֶֹקר הוּא ְמ ַחכֶּ ה לָ נוּ
הוֹסיף ִוּב ֵקּשׁ ַבּ ָקּ ָשׁה ְמ ַשׂ ַמּ ַחת:
ִמ ַתּ ַחת לַ ִבּנְ יָ ן ַבּ ֶטּנְ ֶדּר .הוּא ִ
כוֹבע ִבּלְ ַבד ,כִּ י ֶאת ַה ְשּׁ ָאר ַס ְב ָתּא ַתּ ְשׁלִ ים...
לְ ָה ִביא ִסדּוּר וְ ַ
רוּטי ֵעינַ יִ ם לַ ֶטּנְ ֶדּר ֶשׁכְּ ָבר
וְ ָאכֵ ןְ ,בּ ָשׁ ָעה ֵשׁשׁ ְבּ ִדיּוּקָ ,עלִ ינוּ ְט ֵ
דּוֹדנוּ ַהיְּ ָק ִריםִ .ה ְת ַחלְ נוּ לְ פַ ְטפֵּ ט ַבּ ֲעלִ יצוּת,
ָהיָ ה ָעמוּס ִבּ ְבנֵ י ֵ
עוֹר ְרנוּ ְבִּ ...מירוֹן!!!
אוֹתנוּ וְ ִה ְת ַ
ַאָ ה ֲעיֵ פוּת ִהכְ ִר ָיעה ָ
פּוֹרים
מּוֹר ִיקים נִ גְ לוּ לְ ֵעינֵ ינוּ ,וְ ַהצִּ ִ
ָה ֵרי ִמירוֹן ַה ֻמּפְ לָ ִאים וְ ַה ִ
ַה ְמּצַ יְּ צוֹת ַבּ ֲע ִדינוּת ִה ְשׁלִ ימוּ ֶאת ַה"גְּ לוּיָ ה" .פָ ַּס ְענוּ ְבּ ֶשׁ ֶקט,
ְמפַ ֲח ִדים לְ ַקלְ ֵקל ֶאת ַה ֶשּׁ ֶקט וְ ַה ַשּׁלְ וָ ה ,וְ נִ כְ נַ ְסנוּ לַ צִּ יּוּן
ֶשׁלְּ ַמ ְר ֵבּה ַהפְ ָתּ ָע ֵתנוָּ ,היוּ בּוֹ ִמ ְתפַּ לְּ לִ ים ַר ִבּים.
"בּנֵ י ַמ ֲא ִמינִ ים"ֲ ,אנַ ְחנוּ ַמ ְקפִּ ִידים
קוֹר ֵאי ְ
כְּ מוֹכֶ ם ְבּ ִדיּוּקְ ,
רוּתא .וְ ָאכֵ ן ִה ְס ַתּ ַדּ ְרנוּ ְבּ ַח ְברוּתוֹת
לְ ָב ֵרִ בּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְבּ ַח ְב ָ
נוֹתר ֶבּן זוּג.
בוּרה ,א ַ
וְ ִה ְת ַחלְ נוּ לְ ָב ֵרַ .רק ֶשׁלִּ יַ ,ה ַבּיְ ָשׁן ֶשׁ ַבּ ֲח ָ
ֹאשׁי לְ ֵע ֶבר
זֶ ה א ֶשֹּׁלא נִ ִסּ ִיתי .כַּ ָמּה פְּ ָע ִמים ֵה ַר ְמ ִתּי ֶאת ר ִ
ָה ָא ָדם ֶשׁ ָע ַמד לְ יָ ִדי ,וְ ָרצִ ִיתי ְמאֹד לְ ַב ֵקּשׁ ִמ ֶמּנּוּ ֶשׁיַּ ֲענֶ ה לִ י
ָא ֵמןֲ .א ָבל ַהפֶּ ה א נִ פְ ַתּח .שׁוּם ִמלָּ הֲ ,ה ָב ָרה אוֹ אוֹת א
יָ צְ ָאה ִמ ֶמּנּוּ.
רוּתת
ִהצְ ַט ַע ְר ִתּי ְמאֹדֲ .אנִ י א ְמוַ ֵתּר ְבּשׁוּם אֹפֶ ן ַעל ַח ְב ַ
אוֹתיִ ...מ ְסּ ִב ִיבי
בּוּשׁה ִשׁ ְתּ ָקה ִ
ָה ֲא ֵמנִ ים ַהזֹּאתֲ ,א ָבל ַה ָ
קוֹמי
נוֹת ְר ִתּי ַעל ְמ ִ
ֵבּ ְרכוּ וְ ָענוּ לְ ֵסרוּגִ ין ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ,וְ ִאלּוּ ֲאנִ י ַ
יוֹד ַע ָמה לַ ֲעשׂוֹת.
תוּח ,וְ ֵאינִ י ֵ
דּוּרי פָּ ַ
כְּ ֶשׁ ִסּ ִ
ַבּסּוֹףָ ,ר ָאה ַס ָבּא ֶאת פָּ נַ י ָה ֲעצוּבוֹת ַוּב ָחכְ ָמה ֶשׁלּוֹ ֵה ִבין ְבּ ִדיּוּק
קוֹרה לִ י .הוּא ֵהנִ ַיח יָ ד ַעל כְּ ֵתפִ יְ ,וּב ֶשׁ ֶקט ְבּ ֶשׁ ֶקט ֵה ַעזְ ִתּי
ָמה ֶ
לוֹמר ְבּ ָרכָ ה ַא ַחר ְבּ ָרכָ ה כְּ ֶשׁהוּא עוֹנֶ ה
ַ
לִ י ָא ֵמן ְבּ ִה ְתלַ ֲהבוּת.

ֵהפַ ְרנוּ ֶאת ַא ַחד ִמכְּ לָ לֵ י ָה ֵאזוֹר? אוּלַ י ָאסוּר לֶ ֱאכֹל ְבּ ָמקוֹם זֶ ה
מוּרת ֶט ַבע? ְבּ ֶשׁ ֶקט ָדּרוִּ חכִּ ינוּ ֶשׁ ָה ִאישׁ יַ ְמ ִשׁי
כִּ י הוּא ְשׁ ַ
ֶאת ְדּ ָב ָריו.

ֵאשית,
ָמז ּו זֹאת ַּב ִּמ ּלָה ְּבר ִׁ
ַך ָּבעוֹלָם .ו ְַעל ּכֵן ר ְ
ְׁשמוֹ י ְִת ָּבר ְ
ֵך ֶאת
ַך ו ְּכ ֵדי ְל ָבר ְ
יאה הוּא ִל ְכבוֹדוֹ י ְִת ָּבר ְ
ִּכי יְסוֹד ּכָל ַה ְּב ִר ָ
אשׁית(.
שמוֹ )'חוּט ֶשׁל ֶח ֶסד' ְבּ ֵר ִ
ְׁ
ָאשי
ׁ
)שׁיר ַה ִשּׁ ִירים א ד( ר ֵ
ּצה" ִ
"מ ְׁש ֵכנִי ַא ֲחרֶי ָך ּנָרו ָ
דָ .
ֵיהן ִמ ְצ ָט ְרפוֹת
'א ֵמן' ,ו ְָהאו ִֹת ּיוֹת ַה ָּבאוֹת ַא ֲחר ֶ
ֵּתבוֹת ָ
ָאל ַלעֲנוֹת ָא ֵמן
ׂר ֵ
ׁשל ִי ְש
ֶמז ְל ִמנ ְָהגָם ֶ
'ש ַחר' .ר ֶ
ׁ
ַמ ּלָהַ :
ל ִּ
ׁש ְך ַּבעֲבוֹתוֹת
ׁש ַחרִ ,מנ ְָהג ַהגּ וֹרֵם ְל ִה ָּמ ֵ
ַא ַחר ִּב ְרכוֹת ַה ַּ
ֹש ָּברו ְּך הוּא ְ)ר ֵאה ֵ'עינֵ י ָה ֵע ָדה' שה"ש עמ'
ַקדוׁ
ֲבה ל ָּ
ַאה ָ
עא(.
ֹש ָּברו ְּך הוּא
יע ַה ָּקדוׁ
ַש ִּפ ַ
ׁש ּי ְׁ
הַ .ה ַּמ ְר ֶּבה ַלעֲנוֹת ָא ֵמן גּ וֹרֵם ֶ
'א ֵמן'
ׁשל ָהעוֹנֶה ָ
ׁש ַפע זֶה נִזְ ַקף ִלזְ כוּתוֹ ֶ
ׁש ַפע לָעוֹלָםֶ .
ֶ
)'מ ִעיל צְ ָד ָקה' א' תפז(.
ְ

ְכּ ַתב ִחיָדה

יְ ָל ִדים יְ ָק ִרים,

לִ ְפנֵ יכֶ ם כְּ ַתב ִח ָידה ַעל ַא ַחת ִמבִּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר.
חוֹבָ ה לִ ְפתֹּר ֶאת כָּ ל ֶחלְ ֵקי ַה ִח ָידה.
ֶאת ַה ִפּ ְתרוֹנוֹת
ח לִ ְ'בנֵ י ֱאמוּנִ ים'
נָ א לִ ְשׁ ַ
ת.ד ְ 102בּנֵ י ְבּ ַרק.

כִּ ְמ ַעט וְ ַרק ִבּ ְב ָרכָ ה זוּ
וְ וְ ַ לִ ְפ ָע ִמים גַּ ם יְ וַ ֵתּר ַעל ְמעוֹנוֹ
רק ָאז יִ ְת ַחיֵּ ב לְ ָב ֵרֶ את קוֹנוֹ
ְוּב ֶק ֶרב ְמ ָשׁ ְר ֵתי ֵבּית ַה ֵשּׁם
ְבּ ָרכָ ה זוֹ ָפּחוֹת ִתּ ְתגַּ ֵשּׁם

פּוֹת ִרים
ֵבּין ַה ְ
נְ כוֹנָ ה
יֻ גְ ְרלוּ ְפּ ָר ִסים
יִ ְק ֵרי ֵע ֶר.

פּ ֵוֹתר כַּ ֲהלָ כָ ה
כְּ ַתב ַה ִח ָידה:

אשׁיתוֹ בִּ ְקלָ לָ ה נִ ְמ ֶר ֶצת
ֵר ִ
קוֹפ ֶצת
בְּ ִה ְת ַהוּוּתוֹ ַדּ ְרגָּ תוֹ ֶ
ָה ִראשׁוֹן ַה ְמּ ֻפ ְר ָסם ָהיָ ה ַתּלְ ִמיד ֻמבְ ָהק
ַא לַ ְמרוֹת זֹאת לְ בֵ יתוֹ זֶ ה א נִ ְדבַּ ק

ִפּ ְתרוֹן לִ 'כְ ַתב ִח ָידה'
ֵמ ֶה ָעלוֹן ַה ֵ
קּוֹדם

ַה ִפּ ְתרוֹן:

"ארוּר כְּ נָ ַען ֶעבֶ ד ֲעבָ ִדים" וְ כוּ'
ִקלְ לַ ת נ ַֹחָ :
כְּ ֶשׁנִּ ְהיֶ ה לְ ֶעבֶ ד – ַדּ ְרגָּ תוֹ עוֹלָ ה וְ נֶ ְח ָשׁב בִּ ְדבָ ִרים
יהוּדיַ :חיָּ ב בְּ ִמ ְצווֹת כְּ ִא ָשּׁה וְ כוּ'
ְמ ֻסיָּ ִמים כִּ ִ
תּוֹרת ַרבּוֹ
ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶעבֶ ד ַאבְ ָר ָהם דּוֹלֶ ה ַוּמ ְשׁ ֶקה ִמ ַ
ֵאין ָארוּר ִמ ַדּבֵּ ק בְּ בָ רוּ

