
ֻחּקַֹתי ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתִפָּלה ֵאיָנּה ַּתֲחִליף ִליִגיָעה
”ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו" (כו ג)

”ֶׁשִּתְהיּו ֲעֵמִלים ַּבּתֹוָרה“ (ַרִׁש“י).
ָצִעיר,   ַאְבֵר ִמּסֹוְכְטׁשֹוב  ֵנֶזר‘  ’ַאְבֵני  ַּבַעל  ָהַרִּבי  ִּבְהיֹות 
ִהְפִטיר ַּפַעם חֹוְתנֹו ַהָּׂשָרף ִמּקֹוְצק – ְלָאִביו ַרִּבי ְזֵאב ַנחּום 

ִמִּביַאֶלה:
”ִּבְנ ָהִעּלּוי ָזָכה ְלכֹחַ ָּגדֹול ַּבֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה. ִמְתָיֵרא ֲאִני 

ֶּפן ַיִּזיק ַהָּדָבר ְלכֹחַ ִׂשְכלֹו...“
ָעַמד  ֶׁשְּלָיִמים  ַעד  ָאִביו,  ְּבֵעיֵני  ִּכְתמּוִהים  ָהיּו  ַהְּדָבִרים 

ָה‘ַאְבֵני ֵנֶזר‘ ַעְצמֹו ְוִהְסִּביָרם ְלִפי ֻּתּמֹו:
ֶאת  ְלַנֵהל  ְּכֵדי  ּבֹו  ְוֶנֱעַזְרִּתי  ִּבְרׁשּוִתי  ָהָיה   ֵעֶר ְיַקר  ”ָׁשעֹון 
ַהָּׁשעֹון  ִהְתַקְלֵקל  ַּפַעם  ִלּמּוד.  ְלֵבין  ְּתִפָּלה  ֵּבין   – ְזַמִּני 
ְוָעַמד ִמֶּלֶכת, ְוֵכיָון ֶׁשֹּלא ָהָיה ִּבְרׁשּוִתי ֶאת ַהָּממֹון ַהָּדרּוׁש 
ִהְתַקְּבָלה  ּוִמָּיד  ְּבָיִדי,  ֶׁשְּיַסֵּיַע  ה‘  ִלְפֵני  ָּבִכיִתי  ְלִתּקּונוֹ, 

ְּתִפָּלִתי ְוַהָּׁשעֹון ָׁשב ִלְפעֹל.
 ֵּכיָון ֶׁשָרִאיִתי ֶׁשְּתִפָּלִתי ְרצּוָיה ִלְפֵני ה‘, ִהְתַחְלִּתי ִלְנהֹג ָּכ
ַהּסּוְגָיה,  ְּבִלּמּוד  ֶׁשִהְתַקֵּשׁיִתי  ֵעת  ְּבָכל  ִלּמּוִדי;  ִּבְׁשַעת  ַּגם 
ָּגִעיִתי ִּבְבִכָּיה ִלְפֵני ה‘, ְוַהְּדָבִרים ִהְתַּבֲהרּו ִלי ִמָּיד ִּכְנִתיָנָתם 
ַיְרֶּפה  ֶּפן  ָחַׁשׁש  ַּבָּדָבר,  ַהָּקדֹוׁש  חֹוְתִני  ִמֶּׁשִהְבִחין  ִמִּסיַני. 
ַהָּדָבר ֶאת ְיִגיָעִתי ַּבּתֹוָרה, ֶׁשֵּכן ָסַבר ִּכי ְיִדיַעת ַהּתֹוָרה ֵאיָנּה 
ָהִעָּקר, ִּכי ִאם ַהְּיִגיָעה ְוָהִעּיּון ָּבּה. ָעַמד הּוא ֵאפֹוא ְוִהִּביַע 

ֶאת ֲחָׁשׁשֹוָתיו ִּבְפֵני ַמר ָאִבי“.
’ִסּפּוֵרי ֲחִסיִדים‘

”ְוִניַרׁש טֹוָבה... ְימֹות ַהָּמִׁשיַח“
”ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו... ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם" (כו ג-ד)

ָּכַתב ָהַרְמָּב“ן (ְלַהָּלן פס‘ יב) ִּכי ַהְּבָרכֹות ַהֻּמְפָלאֹות ֶׁשֻהְבְטחוּ 
ְּבָפָרָׁשה זֹו ַלהֹוְלִכים ְּבֻחּקֹות ַהּתֹוָרה, א ִיְתַקְּימוּ ָּבנּו ֶאָּלא 

ֶלָעִתיד ָלבֹא.
ַעל ִּפי ְּדָבָריו, ֵּבֵאר ַרִּבי ַחִּיים ֶּבן ַהְּגִרי“ז ַהֵּלִוי ִמְּבִריְסק ֶאת 
ֻנַּסח ִסּיּום ְּתִפַּלת ’ּוָבא ְלִצּיֹון‘: ”ְיִהי ָרצֹון... ֶׁשִּנְׁשמוֹ ר ֻחֶּקיךָ 
ַהָּמִׁשיַח  ְימֹות  ִלְׁשֵני  ּוְבָרָכה  טֹוָבה  ְוִניַרׁש  ַהֶּזה...  ָּבעֹוָלם 
ַהָּמִׁשיַח?  ִלימֹות  ַּדְוָקא  ָמה  ִמְּפֵני  ַהָּבא“;  ָהעֹוָלם  ּוְלַחֵּיי 
”ִאם  ַעל  ַהֻּמְבַטַחת  ַהְּבָרָכה  ֶאת  ָהַרְמָּב“ם  ֶׁשְּכִדְבֵרי  ִמּׁשּום 

ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו“ ִנְזֶּכה ְלַקֵּבל ַרק ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח.

’ַׁשי ַלּתֹוָרה‘ ח“ג עמ‘ צו

’ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום‘ ַאף ְּבֵעת ’ׂשַֹבע‘
”ַוֲאַכְלֶּתם ַלְחְמֶכם ָלׂשַֹבע...; ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ" (כו ה-ו)

”ֶׁשָּמא ּתֹאְמרּו ֲהֵרי ַמֲאָכל ַוֲהֵרי ִמְׁשֶּתה, ִאם ֵאין ָׁשלֹום ֵאין 
ָּבָאֶרץ“  ָׁשלֹום  ְוָנַתִּתי  זֹאת  ָּכל  ַאַחר  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ְּכלּום, 

(ַרִׁש“י).

נֹוֵׂשא  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִּכי  ֶנֱאָמר,  ב)  (כ  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
 ְל ְוָיֵׂשם   ֵאֶלי ָּפָניו  ה‘  ”ִיָּׂשא  ַּכָּכתּוב:  ְלִיְׂשָרֵאל,  ָּפִנים 
ָׁשלֹום“ (ַּבִּמְדָּבר ו כו), ְּבָׂשָכר ֶׁשַאף ֵהם ’נֹוְׂשִאים לֹו ָּפִנים‘; 

הּוא א ִצָּוה ְלָבֵר ’ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון‘ ֶאָּלא ַעל ֲאִכיָלה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה 
ּוֵבַרְכָּת“,  ְוָׂשָבְעָּת  י): ”ְוָאַכְלָּת  ח  (ְּדָבִרים  ַּכָּכתּוב  ְׂשִביָעה,  ְּכֵדי 
ְוִאּלּו ֵהם ְמַדְקְּדִקים ְלָבֵר ַאף ַאַחר ֲאִכיָלה ֶׁשֵאין ָּבּה ְּכֵדי 

ְׂשִביָעה, ְּבִׁשעּור ’ַּכַּזִית‘ אֹו ’ַּכֵּביָצה‘. 

ַּבַעל  הֹורֹוִביץ  ַהֵּלִוי  ִּפיְנָחס  ַרִּבי  ֵּבֵאר  ָהָאמּור  ִּפי  ַעל 
ַה‘ַהְפָלָאה‘ ֶאת ִּדְבֵרי ַרִׁש“י:

ֵּכיָון ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשְּתֻקַּים ָּבנּו ִּבְרַּכת ”ַוֲאַכְלֶּתם ַלְחְמֶכם ָלׂשַֹבע“ 
(ַרִׁש“י),  ְּבֵמָעיו“   ִמְתָּבֵר ְוהּוא  ִקְמָעא  ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתּה: ”אֹוֵכל 
ֲאִכיָלה  ַעל  ַאף  ִמְּדאֹוָרְיָתא  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת  ְוִנְתַחֵּיב  ִנְׂשַּבע 
ֶׁשְּבִגיָנּה  ַהְּזכּות  ָלנּו  ֶּתְחַסר   ּוְבָכ ַּכַּזִית.  ָּבּה  ֶׁשֵאין  מּוֶעֶטת 
ַהּתֹוָרה  ֻהְצְרָכה   ְלִפיָכ ָׁשלֹום“,   ְל ”ְוָיֵׂשם  ְלִבְרַּכת:  ָזִכינּו 

ְלַהְבִטיֵחנוּ ִּכי ַּגם ָאז ְיֻקַּים ָּבנּו: ”ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ“. 

ַהִּמְצוֹות  ִמָּכל  ֶׁשְּבׁשֹוֶנה  ַמְׁשָמע  ַה‘ַהְפָלָאה‘  ִמִּדְבֵרי 
ַאף   ְלָבֵר ֵיׁש  ַהִּדין  ֵמִעַּקר  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת  ַּכַּזִית,  ֶׁשִּׁשעּוָרן 
ַעל ֲאִכיָלה ָּפחֹות ִמַּכַּזִית – ִאם ָׂשַבע ִמָּכ. ַא ִמָּכל ָמקֹום 
ְּבָרָכה  ֵמֲחַׁשׁש  ָלֵצאת  ֶׁשְּכֵדי  סֹוֵפר‘  ַה‘ֲחַתם  ַּתְלִמידֹו  ָּכַתב 
ְלַבָּטָלה ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ֶׁשֹּלא ֶלֱאכֹל ַּפת ְּבִׁשעּור ָּפחֹות ִמַּכַּזִית.

ֶרֶמז ְלִדְבֵרי ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘ ִּדְקֵּדק ַרִּבי ְרָפֵאל בַּלְזַם מְַהנֹוֶבר 
 – ָלׂשַֹבע“  ַלְחְמֶכם  ”ַוֲאַכְלֶּתם  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּכתּוב  ִמְּלׁשֹון 
ֲעֵליֶכם  ִיְהֶיה  ַּכַּזִית,  ִמִּׁשעּור  ְּבָפחֹות  ַאף  ֶׁשִּתְׂשְּבעּו  ֵּכיָון 
ְלַהְמִׁשי ְוֶלֱאכֹל ֶאת ַלְחְמֶכם ’ָלׂשַֹבע‘ [ִמּתֹו ְׂשִביָעה] ַעד 
ֶׁשַּתְׁשִלימּו ְלִׁשעּור ’ֲאִכיָלה‘ ֶׁשהּוא ’ַּכַּזִית‘, ְוזֹאת ְּכֵדי ָלֵצאת 

ִמָּסֵפק ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה.

’ָּפִנים ָיפֹות‘; ׁשּו“ת ’ֲחַתם סֹוֵפר‘ או“ח מט; ’ַנֲחֵלי ֲאַפְרְסמֹון‘

ֵאיָנּה ּדֹוָמה ְּתִפַּלת ְיִחיִדים ִלְתִפַּלת ַרִּבים
”ְוָרְדפּו ִמֶּכם ֲחִמָּׁשה ֵמָאה ּוֵמָאה ִמֶּכם ְרָבָבה ִיְרּדֹפּו“ (כו ח)

ֶאָּלא  לֹוַמר   ָצִרי ָהָיה  א  ַוֲהלֹוא  ַהֶחְׁשּבֹון,  הּוא   ָּכ ”ְוִכי 
’ּוֵמָאה ִמֶּכם ְׁשֵני ֲאָלִפים ִיְרּדֹפּו‘? ֶאָּלא, ֵאינֹו ּדֹוֶמה מּוָעִטין 

ָהעֹוִׂשים ֶאת ַהּתֹוָרה, ִלְמֻרִּבין ָהעֹוִׂשין ֶאת ַהּתֹוָרה“ (ַרִׁש“י).
ַרִּבי  ַּדַעת  ֶאת  ַחִּיים‘  ֶה‘ָחֵפץ  ֵהִביא  ַרִׁש“י  ְלִדְבֵרי   ְּכֶסֶמ
ִמְתַעֶּלה  ַהִּזּמּון  ִּבְרַּכת  ֻנַּסח  ִּכי  ב)  מט  (ְּבָרכֹות  ַהְּגִליִלי  יֹוִסי 
ּוִמְׁשַּתֵּבַח ְלִפי ִרּבּוי ַהּסֹוֲעִדים: ִּבְׁשלֹוָׁשה ֵאין ַמְזִּכיִרים ֶאת 
 ְנָבֵר” ְּבֵמָאה:  ֱאֵקינוּ“,   ְנָבֵר” אֹוְמִרים:  ַּבֲעָׂשָרה  ַהֵּׁשם, 
ִיְׂשָרֵאל“  ֱאֵקי  ֱאֵקינוּ  ַלה‘   ְנָבֵר” ְּבֶאֶלף:  ֱאֵקינוּ“,  ַלה‘ 
ּוְבִרּבֹוא: ”ְנָבֵר ַלה‘ ֱאֵקינוּ ֱאֵקי ִיְׂשָרֵאל ֱאֵקי ַהָּצָבא-וֹת 
מּוָעִטים  ּדֹוֶמה  ֶׁשֵאינֹו  ַרִׁש“י  ִּדְבֵרי  ְלִפי   – ַהְּכרּוִבים“  יֹוֵׁשב 

ָהעֹוִׂשים ֶאת ַהִּמְצָוה ִלְמֻרִּבים ָהעֹוִׂשים ֶאת ַהִּמְצָוה.

’ֶהָחֵפץ ַחִּיים – ַחָּייו ּוָפֳעלֹו‘ ח“ג עמ‘ תתקפט

ָקְרַּבן ֶּפַסח ְלֵריַח ִניחֹוַח
”ַוֲהִׁשּמֹוִתי ֶאת ִמְקְּדֵׁשיֶכם ְוא ָאִריַח ְּבֵריַח ִניחֲֹחֶכם" (כו לא)

ִמָּפסּוק ֶזה ָלַמד ַהָּנִצי“ב ִּכי ָּכל ְזַמן ֶׁשַהַּבִית ָחֵרב, ַאף ִאם 
ַיֲעמֹד ַהִּמְזֵּבַח ַעל ְמכֹונֹו א נּוַכל ְלַהְקִריב ָעָליו ֶאָּלא ֶאת 
ֶּפַסח  ָקְרַּבן  ִמְּלַבד  ַהָּקְרָּבנֹות  ָּכל  ֶאת  ֶׁשֵּכן  ַהֶּפַסח.  ָקְרַּבן 
ַהַּבִית  ֻחְרַּבן  ְלַאַחר  ַוֲהֵרי  ִניחֹחַ“,  ְלַהֲעלֹות: ”ְלֵריַח  ִנְצַטִּוינוּ 

ֶנֱאָמר: ”ְוא ָאִריַח ְּבֵריַח ִניחֲֹחֶכם“.
’ֵעֶמק  ַּבַעל  ּפֹוֶמַרְנִצ'יק  ַאְרֵיה  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  ְּדָבָריו  ִּפי  ַעל 
ְּבָרָכה‘ ֶאת ֻנַּסח ִּבְרַּכת ’ֲאֶׁשר ְּגָאָלנּו‘ ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּבֵליל ֶּפַסח: 
”ְונֹאַכל ָׁשם ִמן ַהְּזָבִחים, ּוִמן ַהְּפָסִחים ֲאֶׁשר ַיִּגיַע ָּדָמם ֶאל 
ִנָּתן  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ְּבֵהָעֵדר  ֶׁשַּגם  ַאף  ְלָרצֹון“;   ִמְזַּבֲח ִקיר 
ְלַהְקִריב ֶאת ַהְּפָסִחים, ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
ִניחֹוַח  ְלֵריַח   – ’ְלָרצֹון‘  ַיֲעלּו  ַאף  ֶׁשַּנֲעֶׂשה  ֶׁשַהְּפָסִחים  ְּכֵדי 

ִלְפֵני ה‘.
’ַהֲעֵמק ָּדָבר‘; ’ֵעֶמק ְּבָרָכה‘ עמ‘ עח

ָׁשלֹוׁש ַּבָּקׁשֹות ַעל ָׁשלֹוׁש ָּגֻלּיֹות
”ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבּגֹוִים“ (כו לג)

ָאַמר ַרִּבי ַאְבָרָהם ֶּבן ַהְגָּר“א: 
ִלְׁשלֹוָׁשה  ִיְׂשָרֵאל  ִהְתַחְּלקּו  ַסְנֵחִריב  ְּבָגלּות  ִּכי  ְמֻקְּבָלנּו 
ֵמֵעֶבר  ֻהְגלּו  ֶחְלָקם  ִהְתַחְּלקּו –  ַהְּׁשָבִטים  ֲעֶׂשֶרת  ֲחָלִקים: 
ֵׁשֶבט  ְוִאּלּו  ַסְמַּבְטיֹון,  ְלָנָהר  ֵמֵעֶבר  ְוֶחְלָקם   ,ַהחֶֹׁש ְלָהֵרי 

ְיהּוָדה ְוֵׁשֶבט ִּבְנָיִמין ֻּפְּזרּו ְּבָכל ַקְצוֹות ָהעֹוָלם.
ְּבִבְרַּכת  ַּבָּקׁשֹוֵתינּו  ְמַׁשְּלִׁשים  ָאנּו  ַמּדּוַע  ָנִבין  זֹאת  ְלאֹור 

’ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר‘:
ְלָהֵרי  ֵמֵעֶבר  ַהּגֹוִלים  ַעל  ְלֵחרּוֵתנּו“ –  ָּגדֹול  ְּבׁשֹוָפר  ”ְּתַקע 
ֵמֵעֶבר  ַהּגֹוִלים  ַעל   – ָּגֻלּיֹוֵתנוּ“  ְלַקֵּבץ  ֵנס  ”ְוָׂשא   ,ַהחֶֹׁש
ִלְנַהר ַסְמַּבְטיֹון, ”ְוַקְּבֵצנּו ַיַחד ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ“ – ַעל 

ַהּגֹוִלים ְּבָכל ַקְצוֹות ֵּתֵבל.
ִסּדּור ’ִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל‘ – ’ַאְבֵני ֵאִלָּיהּו‘, ִּבְרַּכת ’ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר‘

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם
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ְסֻגַּלת ֵמָאה ְּבָרכֹות ְוָאֵמן
”ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם“ (כו ד)

ַהַהְקָּפָדה  ִּכי  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ִּדְבֵרי  ְידּוִעים 
ַאֲחֵריֶהן,  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְוֵכן  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ֲאִמיַרת  ַעל 
ִהָּנּה ְסֻגָּלה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ְּכֵדי ְלַהְׁשִּפיַע ַעל ָהָאָדם ֶׁשַפע 
טֹוָבה ְּבָכל ַהִּנְצָר לֹו; ִנָּתן לֹוַמר ִּכי ִּבְרַּכת: ”ְוָנַתִּתי 
ִּבְתִהִּלים  ַהָּכתּוב  ְמקֹור  ִהֵּנה  ְּבִעָּתם“,  ִגְׁשֵמיֶכם 
ָלֶהם  נֹוֵתן  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו   ֵאֶלי כֹל  ”ֵעיֵני  טז):  (קמה 

ְוָאֵמן,  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ִנְרְמזּו  ֶׁשּבֹו  ְּבִעּתֹו“  ָאְכָלם  ֶאת 
ּוְכִדְלַהָּלן:

ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהָּנם   “ֵאֶלי ֹכל  ”ֵעיֵני  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי 
”ְיַׂשֵּברּו  ַהָּכתּוב:   ֶהְמֵׁש ֶׁשל  ַהֵּתבֹות  ְוָראֵׁשי  ’ָאֵמן‘, 
ִמְצָטְרִפים  ְּבִעּתֹו“  ָאְכָלם  ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן  ְוַאָּתה 

ְלִגיַמְטִרָּיה ’ֵמָאה‘.
’ְּבִרית ֵאיָתִנים‘ עמ‘ קד

ָרֵזי ֱאמּוִנים
חּו 
ָרֵזיָּלא 

ֲ

ו אה ְּבָרכֹות

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ

. ן מ≈ ‡ָ ר  ַמ ‡ ֹנ ו¿ ה  ָמ ל≈ ¿ ׁ̆ ה  ָכ ָר ב¿ ƒּב  

יָע"‡. ƒַח"ל ז נּו ָהַרמ¿ ל ַרּב≈ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ׁ̆ „ֹו ¿̃ ל  ∆ ׁ̆ ּלּוָל‡  ƒה ר (˙˜ז) ָיחּול יֹוָמ‡ ּ„¿ ּיָ ƒ‡ יֹום ו' כ"ו ּב¿ ּב¿
ך¿ ַהּסֹו„, ר∆ ן' ַעל ּ„∆ ל 'ָ‡מ≈ ∆ ׁ̆ ּה  ָ̇ ָמעּו ¿ ׁ̆ ‡ּור ַמ ב≈ ַח"ל ּב¿ יך¿ ָהַרמ¿ ƒר ¡‡ ָפָריו ה∆ ס¿ ƒּב

:" ך¿ ָבר≈ ַהּמ¿ ר מ≈ ≈̇ ן יֹו ה ָ‡מ≈ „ֹול ָהעֹונ∆ ָרכֹו˙ נ‚ ב): "ּ‚ָ ‡ּור ַמֲ‡ַמר ֲחָז"ל (ּב¿ ב≈ ב ּב¿ ַ̇ ָכך¿ ּכָ ו¿

 ˙ ים ‡∆ ƒל ¿̃ ל¿ ַ̃ ים ּומ¿ ƒיˆֹונ ƒיָה ַהח ל∆ ים ‡≈ ƒס ּפָ ¿̇ ƒים נ ƒ ּ̇ ƒע ָרָכה, ל¿ ˙ ַהּב¿ ַ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ל  ∆„‚ֹ ל¿
ָרָכה  ˙ ַעל ַהּב¿ ר∆ ֹומ∆ ׁ̆ ן  ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒּה, ֲענ ָ̇ יָר ƒמ‡ֲ עֹו˙ מ≈ עֹו˙ ַהּטֹובֹו˙ ַהּנֹוב¿ ּפָ ¿ ׁ̆ ַהַה

. ך¿ ָבר≈ ַהּמ¿ ן מ≈ ה ָ‡מ≈ „ֹול ָהעֹונ∆ ן ּ‚ָ ַעל ּכ≈ יָה, ו¿ ∆̇ עֹו ּפָ ¿ ׁ̆ ה ַעל ַה ּנָ ƒ‚ ּומ¿
ים לב ‚ ƒָבר ַח"ל' ּ„¿ רֹו˙ ָהַרמ¿ ¿̂ '‡ֹו

ן ָ‡מ≈
˙ ר∆ ֹומ∆ ׁ̆
ָרָכה ַהּב¿
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ַהִּסּפּור ַהְּמַחֵּזק ֶׁשְּלָפֵנינּו ִנְׁשַמע ִמִּפי ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה, ְמַנֵהל 
ְלָיֵדינּו  הּוָבא  ְוהּוא  ַהּקֶֹדׁש,  ְּבֶאֶרץ  ֲחׁשּוִבים   ִחּנּו מֹוְסדֹות 
ָהַרב  ִויזְ'ִניץ',  ְּד‘ִׁשּכּון  ַהּנֹוָדע  ָאֵמן‘  ’ַּגַּבאי  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ֶּבן  ִמִּפי 

ַאְלֶּתר ָּדִוד רֹוט ְׁשִליָט"א ִמְּבֵני ְּבַרק. 
ֶאָחד  ְּבבֶֹקר  ֶׁש‘ָּנַחת‘  ִרְׁשִמי  ִמְכָּתב  ְּבאֹותֹו  ִהְתִחיל  ַהּכֹל 
ְּבֵתַבת ַהּדַֹאר ֶׁשל מֹוָסֵדנּו. ַעל ַּגֵּבי ַהַּמֲעָטָפה ָּבַלט ְּבָכחֹל 
ְּבִיְׂשָרֵאל.  ַהַּמס  ָרֻׁשּיֹות  ֶׁשל  ְוַהַּמְרִּתיַע  ַהֻּמָּכר  ַהֵּסֶמל 
ִרְׁשִמי  ַּדף  ָנַׁשר  ִמּתֹוָכּה  ַּבֲחָׁשׁש,  ַהַּמֲעָטָפה  ֶאת  ָּפַתְחִּתי 
ַמס  ְּבִמְׂשְרֵדי  ֶׁשִּנְפְּתָחה  ְּבִדיָקה  ַעל  ָלנּו  ִּבֵּׂשר  ֶׁשָּתְכנֹו 

ַהְכָנָסה ְּכֶנֶגד ָהֲעֻמָּתה ֶׁשְּבָראׁשּוִתי.
ֶׁשל  ַהַּמְׁשָמעּות  ֶאת  ַמִּכיִרים  ָהֲעֻמּתֹות  ִמְּמַנֲהֵלי  ַרִּבים 
’ְּבִדיָקה‘ זֹו. ֶזהּו ֲהִלי ֶׁשִּמַּפַעם ְלַפַעם ִנְנַקט ְּכֶנֶגד ֲעֻמּתֹות 
ֶאת  ְּפִעילּוָתם  עֹוְרָרה  ָּכְלֶׁשִהי  ְׁשִגיָאה  ֶׁשֵּמֲחַמת  ָוִתיקֹות 
ֲעֻמָּתה  ְלָכל  ּוַמֲעָמָסה  ִמְטָרד  ְוהּוא  ַהַּמס,  ְּפִקיֵדי  ֲחַׁשׁש 

ַּבֲאֶׁשר ִהיא.
ִלְפֵני  ְלַהִּגיׁש  ָעֵלינּו  ָהָיה  ַהְּבִדיָקה  ִעם  ְלִהְתמֹוֵדד  ְּכֵדי 
ְּפִעילּות  ֶאת  ַהְּמַתֲעִדים  ַהִּמְסָמִכים  ָּכל  ֶאת  ַהַּמס  ָרֻׁשּיֹות 
ָעִתיד   ּוִמְסָמ  ִמְסָמ ָּכל  ַּכֲאֶׁשר  ֲהָקָמָתּה,  ִמּיֹום  ָהֲעֻמָּתה 

ָהָיה ְלִהָּבֵדק ְּבֶׁשַבע ֵעיַנִים ִּביֵדי ְּפִקיֵדי ַהַּמס.
א  ֵמעֹוָלם  ִּכי  ַאף  ַהְּבִדיָקה.  ִמּתֹוְצאֹות  ְמאֹד  ָחַרְדנּו 
ָהֲעֻמָּתה,  ְּבִמְסֶּגֶרת  ֻחִּקּיֹות  ִּבְלִּתי  ְּפֻעּלֹות  ָחִליָלה  ִּבַּצְענּו 
ְלַחֵּיב  ְּכֵדי  ֶיְחַסר,  אֹו  יֹאַבד  ָּכְלֶׁשהּו   ֶׁשִּמְסָמ ָהָיה  ַמְסִּפיק 
ָהיּו  ֶׁשְּגבֹוִהים  ֲעצּוִמים  ִּבְסכּוִמים  ְּכֵבִדים  ִּבְקָנסֹות  אֹוָתנּו 

ֵמַהָּׂשָגֵתנּו.
ֶׁשְּיַסֵּיַע  ְּכֵדי  ָּבִכיר  ֶחְׁשּבֹון  רֹוֵאה  ֶׁשל  ֵׁשרּוָתיו  ֶאת  ָׂשַכְרנּו 
ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו  ְוִהְתּכֹוַנּנּו  ַלְּבִדיָקה,  ְלֵהָעֵרְך  ְּבָיֵדינּו 
ַהּׂשּוָמה  ְּפִקיד  ִעם  ָלנּו  ֶׁשִּנְקְּבָעה  ַהַּמְכַרַעת  ַלְּפִגיָׁשה 
ִלְהיֹות  ַהִּתיק  ָהָיה  ָאמּור  ֶׁשְּבַמֲהָלָכּה  ְּפִגיָׁשה  ַהְּמחֹוִזי. 

ֻמְכָרע ַלֵּׁשֶבט אֹו ַלֶחֶסד.
ְּכָכל ֶׁשִהְתָקֵרב מֹוֵעד ַהְּפִגיָׁשה ָּכ ָּתְפָחה ְוֻהְגְּדָׁשה ִמְזֶוֶדת 
ֵהיֵטב  ִהְתּכֹוַנּנּו  ֵאֶליָה.  ָלֵׂשאת  ָהִיינּו  ֶׁשֲאמּוִרים  ַהִּמְסָמִכים 
אּוָלם ַלְמרֹות ָּכל ַהֲהָכנֹות ֶׁשָעִׂשינּו, ַהַּלַחץ ָהָיה ַרב ְמאֹד. 
ְמִביֵני ָּדָבר ֶׁשִעָּמם ִהְתַיַעְצנוּ ִהְזִהירּו אֹוָתנּו ִּכי ְמֻדָּבר ְּבִתיק 
ֻמְרָּכב ֶׁשַהִּסּכּון ּבֹו ָּגבֹוַּה ְוגֹוָרלֹו ָנתּון ַלֵּׁשֶבט אֹו ַלֶחֶסד ִּביֵדי 

ְּפִקיִדים ְׁשִריֵרי ֵלב.
ְקרֹוב  ִעם  ְּבַאְקַראי  ׂשֹוַחְחִּתי  ַהְּפִגיָׁשה  ֶׁשִּלְפֵני  ָּבֶעֶרב 
ַּבֲהָפַצת  ָׁשִנים  ִמֶּזה  ֶׁשעֹוֵסק  ָחׁשּוב  ְיהּוִדי  ִמְׁשַּפְחִּתי. 
ִלְהיֹות  ֲאמּוָרה  ָהְיָתה  זֹו  ּוְבִחּזּוָקּה.  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ִמְצַות 
ִׂשיַחת ְׁשלֹוִמים ִׁשְגָרִתית, אּוָלם ִמּׁשּום ָמה ֶהֱחִליט ְקרֹוב 
ִמְׁשַּפְחִּתי, ֶׁשּמּוָדע ָהָיה ְלִעּסּוִקי ִּכְמַחֵּנ ּוְכַמְרֶצה, ְלַׁשֵּתף 
ְלִמְצַות  ְּבנֹוֵגַע  ַהֲחׁשּובֹות  ְּבתֹוָבנֹוָתיו  ַעְכָׁשו  ַּדְוָקא  אֹוִתי 

ֲעִנַּית ָאֵמן, ְּכֵדי ֶׁשֲאַׁשֵּתף ָּבֶהן ֶאת ַּתְלִמיַדי.
ַלְמרֹות  ֲאֶׁשר  ַהְּמַרְּתִקים,  ְּדָבָריו  ָאְרכּו  ַהָּׁשָעה  ְּכַמֲחִצית 
ֶאת  ֶקֶׁשב.  ְּברֹב  ֲאֵליֶהם  ֶהֱאַזְנִּתי  ּבֹו  ָנתּון  ֶׁשָהִייִתי  ַהַּלַחץ 
ַרב  ִעּסּוִקי  ַלְמרֹות  ְּבַעְצִמי.  ֵמֶהם  ִהְתַחַּזְקִּתי   – ָהֱאֶמת 
ַהָּׁשִנים ְּבִחּנּו ֻהְפַּתְעִּתי ְלַגּלֹות ַּכָּמה ַהְרֵּבה ֶיַדע ֲעַדִין ָחֵסר 

.ִלי ְּבִמְצָוה ְמצּוָיה ַוֲחׁשּוָבה ָּכל ָּכ
ּתֹו ְּכֵדי ִׂשיָחה ָרַׁשְמִּתי ְנֻקּדֹות ִמֹּתֶכן ְּדָבָריו ְּבַמָּטָרה ָלׁשּוב 

ּוְלַהְרֵהר ָּבֶהם ּוְבֶהְמֵׁש ַאף ְלַחֵּזק ָּבֶהם ֲאֵחִרים.
ִסַּיְמנּו ֶאת ַהִּׂשיָחה ִּבְבָרכֹות ֲהָדִדּיֹות ּוָפַרְׁשִּתי ְלֵׁשָנה.

ְלָמֳחָרת ַּבּבֶֹקר ִהְׁשַּכְמִּתי קּום ּוִמָּיד ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ָּפִניִתי 
ֲאֶׁשר  ַהְכָנָסה  ַמס  ִמְׂשַרד  ׁשֹוֵכן  ָׁשם  ְלַאְׁשְקלֹון,  ִלְנסֹעַ 
ְׁשַעת  ֶאת  ְמַעט  ִאַחְרִּתי  ְלִטּפּולוֹ.  ְנתּוָנה  ָהְיָתה  ֲעֻמָּתֵתנוּ 
ַהְּפִתיָחה ְוִגִּליִתי ֶׁשּתֹור ָארֹ ֶׁשל ַמְמִּתיִנים ִמְׂשָּתֵר ְלָפַני.

ֵמאֹותֹו ֶרַגע ֵהֵחָּלה ְסַאת ִיּסּוַרי: ַּכֲאֶׁשר סֹוף סֹוף ִהִּגיַע ּתֹוִרי 
ִהְתָּבֵרר ִלי ִּכי ִהְמַּתְנִּתי ְּבָטעּות ַלָּפִקיד ַהֹּלא ָנכֹון, ְוַהָּפִקיד 
ְלַהְמִּתין,   ָצִרי ָהִייִתי  ׁשּוב  ַאֵחר.  ְלָפִקיד  אֹוִתי  ִהְפָנה 
ִּכי  ִמְתָּבֵרר  ַּבֵּׁשִנית...  ִהְתַאְכַזְבִּתי  ּתֹוִרי  ֶׁשְּכֶׁשִהִּגיַע  ֶאָּלא 
ְלַמֵּלא  ָעַלי  ָהָיה  ְּבִעְנָיִני  ְלַטֵּפל  ָּפִקיד  אֹותֹו  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי 
ֲאֻרָּכה  ָׁשָעה  ִהְמַּתְנִּתי  ׁשּוב  ַאֵחר.  ְלָפִקיד  ּוְלַהִּגיׁשֹו  טֶֹפס 
ְּבַמְפִּתיַע  ָלֵצאת  ֶנֱאַלץ  ַהִּנְכָּבד  ֶׁשַהָּפִקיד  ְלַגּלֹות  ְּכֵדי  ַרק 

ֵמַהִּמְׂשָרד...
ְלַאַחר ְׁשלֹוָׁשה ִנְסיֹונֹות ּכֹוְׁשִלים ֶהְחַלְטִּתי ִלְפנֹות ַלְּמַנֵהל.

ַהַּפַעם  אּוָלם  ְלַהְמִּתין,  ֶנֱאַלְצִּתי  ְלַחְדרֹו  ַּבְּכִניָסה  ַּגם 
ָׁשַפְכִּתי  ַהְּמַנֵהל  ִלְפֵני  ִמֶּׁשִהְתַיַּׁשְבִּתי  ְלַוֵּתר;  א  ֶהְחַלְטִּתי 
ֶאת ִלִּבי ְּבֹקֶצר רּוַח ּבֹוֵלט: ”ְּכָבר ָׁשעֹות ֶׁשֲאִני ַמְמִּתין, ְוָכל 
ֶאָחד ּדֹוֶחה אֹוִתי ְלָפִקיד ַאֵחר“, ָטַעְנִּתי. ַהְּמַנֵהל ִהְקִׁשיב ִלי 

ְוִנָּכר ָהָיה ֶׁשַהְּדָבִרים ָנְגעּו ְלִלּבֹו.
ַהַהְמָּתָנה  ֵאזֹור  ְלֵעֶבר  ְּבָידֹו  ֶהֱחָוה  ַּבַּצד“,  ָּכאן  ”ַהְמֵּתן 

.“ֲאִני ְּבַעְצִמי ֲאַטֵּפל ַּבִּתיק ֶׁשְּל” ,ַּבִּמְסְּדרֹון ַהָּסמּו
ֶאת  ְוָאַזְרִּתי  ְיׁשּוָעִתי  ָּבָאה  ֶׁשִהֵּנה  ָהִייִתי  ָּבטּוַח  ָׂשַמְחִּתי. 

ְׁשֵאִרּיֹות ַהַּסְבָלנּות ֶׁשעֹוד נֹוְתרּו ִּבי ְּכֵדי ְלַהְמִּתין.
ּתֹו ְּכֵדי ִהְמַּתְנִּתי ֵעד ָהִייִתי ְלַמֲחֶזה ִּבְלִּתי ִׁשְגָרִתי; ִהְבַחְנִּתי 
 ,ְּבָאָדם ַּבַעל ָחזּות ִחּלֹוִנית ַהּיֹוֵצא ֵמֲחַדר ַהֵּׁשרּוִתים ַהָּסמּו
 ּוְמָבֵר ִמִּכיסֹו  ִּכָּפה  מֹוִציא  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ָיָדיו,  ֶאת  נֹוֵטל 

ְּבַכָּוָנה ’ֲאֶׁשר ָיַצר‘.
ְועֹוד   ַהְּמָבֵר ִחּלֹוִני  ְיהּוִדי  ֶזה;  ִמּסּוג  ְּבַמֲחזֹות  ָרִגיל  ֵאיִני 
ְּבַכָּוָנה ַרָּבה, ְוָלֵכן ִהְקַׁשְבִּתי ְלִבְרָכתֹו ִּבְתׂשּוַמת ֵלב ְמֻיֶחֶדת. 
ָעִניִתי ַאֲחָריו ’ָאֵמן‘ ְּבקֹול ָרם. ֲעִנָּיה, ֶׁשְּבַוַּדאי ָהְיָתה ְמהּוָלה 

ָּבּה ַהְׁשָּפָעָתּה ֶׁשל ַהִּׂשיָחה ֶׁשל ֵליל ֶאֶמׁש.

א  הּוא  ִּכי  ָהָיה  ְוִנָּכר  ֻמְפָּתע,  ְּבַמָּבט  ְלֶעְבִרי  ִהִּביט  ָהִאיׁש 
ַהִּסּפּור  ַמהּו  ָלַדַעת  ִהְסַּתְקַרְנִּתי  ָאַמְרִּתי.  ָמה  ַמָּמׁש  ֵהִבין 
 ,ָּכ ַעל  אֹותֹו  ִלְׁשאֹל  ְוָעַמְדִּתי  ְוִכְמַעט  ֵמֲאחֹוָריו,  ֶׁשעֹוֵמד 

אּוָלם הּוא ָּפָנה ִמָּיד ְוִנְבַלע ְּבַאַחד ַהֲחָדִרים.
ֵאיָנם  ֶׁשַהְּדָבִרים  ֵהַבְנִּתי  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַהָּׁשָעה  ְּכַמֲחִצית 
ֶׁשהּוא  ְוָרִאיִתי  ַהְּמַנֵהל,  ַלֲחַדר  ֵהַצְצִּתי   .ָּכ ָּכל  ְּפׁשּוִטים 
ִלְפקַֹע.  ָעְמָדה  ַסְבָלנּוִתי  ֲאֻרָּכה.  ֶטֶלפֹון  ְּבִׂשיַחת  ָעסּוק 
ְׁשַעת ְסִגיַרת ַהִּמְׂשָרד ָהְלָכה ְוָקְרָבה, ָׁשעֹות ַעל ַּגֵּבי ָׁשעֹות 
ָיַׁשְבִּתי ָׁשם, ְלַאַחר ִהְתּכֹוְננּות ַרָּבה ָּכל ָּכ ַלְּפִגיָׁשה, ְוִהֵּנה... 

ֲאִני עֹוֵמד ָלׁשּוב ְלֵביִתי ִּכְלֻעַּמת ֶׁשָּבאִתי.
ְוִהַּבְטִּתי  ַהְּמַנֵהל  ִמְׂשַרד  ֶּדֶלת  ֶאת  ָּפַתְחִּתי  ַרָּבה  ִּבְתעּוָזה 
ְּבֵעיַנִים חֹוְדרֹות ְּבֵעיָניו. א ָהָיה ִנְרֶאה ִּכי ִהְתַרֵּגׁש ִמַּמָּבִטי 
ַהַּמְצִמית, ִמּׁשּום ֶׁשהּוא ִסֵּמן ִלי ְּבָידֹו ְלַהְמִׁשי ּוְלַהְמִּתין...

ְלִהְתַחֵּׁשב  ִמְּבִלי  ַלְּמַנֵהל,  ְּבַתִּקיפּות  ָּפִניִתי  ”ְּכבֹודֹו“, 
ַהּיֹום  ְלַסֵּים  ַחָּיב  ”ֲאִני  ְלָאְזנֹו,  ְצמּוָדה  ֶׁשָהְיָתה  ַּבְּׁשפֹוֶפֶרת 

ִעם ַהִּסּפּור ֶׁשִּלי!“.
ֶׁשהּוא   ּתֹו ִּבי,  ְוָגַער  ָּכעּוס  ַמָּבט  ַּבֲחָזָרה  ֵאַלי  ִהְפָנה  הּוא 

ַמְסִּתיר ְּבָידֹו ֶאת ַהּפּוִמית:
”ַהִאם ֵאיְנ רֹוֶאה ֶׁשֲאִני ָעסּוק?! ְּכָבר ָאַמְרִּתי ְל ֶׁשֲאַטֵּפל 
ְּבֵכנּות  ֶׁשִהְׁשַּתְכַנְעִּתי  ִּכְמַעט  ְּבַעְצִמי...!“,   ֶׁשְּל ַּבִּתיק 
ְּדָבָריו, ֶאָּלא ֶׁשַּדָּקה ְלַאַחר ִמֵּכן ַּכִּנְרֶאה ֶׁשהּוא ְּבַעְצמֹו ְּכָבר 
ֵהִבין ִּכי ַהָּׁשָעה ְמֻאֶחֶרת ִמַּדי ְּכֵדי ֶׁשַּיְסִּפיק ְלַמְּמָׁשם; הּוא 
ָיָצא ֵמַחְדרֹו ְוִהְצִּביַע ִלי ַעל ֶּדֶלת ְמֻקֶּלֶפת ִּבְקֵצה ַהִּמְסְּדרֹון: 

”ַהְמֵּתן ָּכאן, ֵּתֶכף ַיִּגיַע ָּפִקיד ֶׁשְּיַטֵּפל ְּבִעְנָיְנָך“.
ְמאֹד,  ָלחּוץ  ָהִייִתי  ְּכָבר  ַנֲעֵניִתי.  ְוא  ַהֶּדֶלת  על  ָנַקְׁשִּתי 
ָהָיה ָעַלי ְלַהְמִּתין ׁשּוב, אּוָלם ָּפַחְדִּתי ְלעֹוֵרר ֶאת ַזֲעמֹו ֶׁשל 
ַהְּמַנֵהל. ַעל ֵּכן ִהְמַּתְנִּתי ְּבֶׁשֶקט, ּתֹו ֶׁשֲאִני ַמְׁשִלים ְּבִלִּבי 

ִעם ָהֻעְבָּדה ִּכי ֵאָאֵלץ ָלׁשּוב ְלָכאן ְּבמֹוֵעד ַאֵחר.
ְלִחָּנם  ִּכי  ָהָיה  ִנְרֶאה  ָאֵכן,  ְלִהָּכֵנס.  ִנְקֵראִתי  סֹוף  סֹוף 
ִהְתַאְרְּגנּות   ְּבַמֲהַל ָהָיה  ַהָּפִקיד  ְלָכאן...  ַהְּמַנֵהל  ְׁשָלַחִני 
ַלְּיִציָאה ּוְבקִֹׁשי ִהְבִחין ִּבְכִניָסִתי. ֶאָּלא ֶׁשְּכֶׁשִהַּבְטִּתי ְּבֵעיָניו 
 ֻהְפַּתְעִּתי ְלַגּלֹות ִּכי ְמֻדָּבר ָּבָאָדם ֶׁשְרִאיִתיו ִלְפֵני ֵּכן ְמָבֵר

’ֲאֶׁשר ָיַצר‘ ְּבַכָּוָנה...
ָּכָאמּור, ְּכָבר ִהְׁשַלְמִּתי ִעם ָהֻעְבָּדה ִּכי א אּוַכל ְלַהְסִּפיק 
ַהּיֹום ְלַהְׁשִלים ֶאת ַהִּטּפּול ַּבִּתיק ַהֵּמִעיק ָּכל ָּכ, אּוָלם א 
ָיכְֹלִּתי ַלֲעצֹר ְּבַעד ַסְקָרנּוִתי ְוָׁשַאְלִּתי ֶאת ָהִאיׁש ַּבֲעִדינּות: 
 ֵאיְנ ַּכָּוָנה.  ְּבָכזוֹ  ָיַצר‘  ’ֲאֶׁשר   ְמָבֵר קֶֹדם   אֹוָת ”ָרִאיִתי 
ִנְרֶאה ְּכָאָדם ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ָמה ֵהִביא אֹוָת ְלַאֵּמץ 

ֶאת ַהַהְנָהָגה ַהּזֹו?“
ָהִאיׁש ָהָיה ֻמְפָּתע ֵמַהְּׁשֵאָלה, אּוָלם א ִהְמִּתין ִמְּלָהִׁשיב: 
ָׁשִנים.  ִלְפֵני  ַעְצִמי  ַעל  ֶׁשִּקַּבְלִּתי  ְּבַקָּבָלה  ְמֻדָּבר  ”ֲאָהּה... 
ָעֶליָה  ִאִּמי  ְּפִטיַרת  ַעל  ַהִּׁשְבָעה  ִּביֵמי  ְלַקְּבָלּה  ִהְתעֹוַרְרִּתי 
ַהָּׁשלֹום ּוֵמָאז ֲאִני ַמְקִּפיד ַעל ָּכ“. הּוא ִהְמִּתין ְׁשִנָּיה ּוִמָּיד 
ֶהֱחִזיר ִלי ִּבְׁשֵאָלה: ”ִאם ָאנּו ְּכָבר ְמַדְּבִרים, ָרִאיִתי ֶׁשָעִניָת 
ַלְּבָרָכה   ֶׁשְּל ַהֶּקֶׁשר  ָמה  ֵהַבְנִּתי  א  ּוֶבֱאֶמת  ’ָאֵמן‘,  ַאֲחַרי 

ֶׁשָאַמְרִּתי ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא“, ָׁשַאל ִּבְתִמימּות.
ֶׁשָרַכְׁשִּתי  ַּבֶּיַדע  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ַהִהְזַּדְּמנּות  ַעל  ָׂשַמְחִּתי 
ֶאת  לֹו  ּוְלַהְסִּביר   ְלַהֲאִרי ִהְתַחְלִּתי  ּוִמָּיד  ֶאְתמֹול,   ַא
ֶאת  ַמְׁשִליָמה  ִהיא  ֵּכיַצד  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ֶׁשל  ַמְׁשָמעּוָתּה 

.ַהְּבָרָכה, ּוָמה ָּגדֹול ְׂשָכרֹו ֶׁשל ִמי ֶׁשַּמְקִּפיד ַעל ָּכ
ֶהֱאַרְכִּתי ְמַעט ַּבְּדָבִרים, אּוָלם א ָהָיה ִנְרֶאה ִּכי ֶּבן ִׂשיִחי 
ְּבַסְקָרנּות  ִלי  ִהְקִׁשיב  הּוא  ַאְדַרָּבה,  ַסְבָלנּותֹו.  ֶאת  ְמַאֵּבד 
ַרָּבה ְוא ִהְסִּתיר ֶאת ִהְתַּפֲעלּותֹו – ִמָּלה ְקַטָּנה ָּכל ָּכ, ִעם 

ַמְׁשָמעּות ּכֹה ְּגדֹוָלה...
ִמְּמקֹוִמי  ָלקּום  ְוָעַמְדִּתי  ְּדָבַרי  ֶאת  ְלַהְרצֹות  ִמֶׁשִּּסַּיְמִּתי 
ָעַצר אֹוִתי ָהִאיׁש ְוָׁשַאל אֹוִתי ַמּדּוַע ִּבְכָלל ִהַּגְעִּתי ַלָּמקֹום.
ַלָּפִקיד  ְלַהְסִּביר  ִמַהְרִּתי  ַמּדּוַע...  ְּבַעְצִמי  ְוָׁשַכְחִּתי  ִּכְמַעט 
ְּבַסְבָלנּות  ִלי  ִהְקִׁשיב  הּוא  ַלָּמקֹום.  ּבֹוִאי  ִסַּבת  ֶאת 
ּוִמֶׁשִּּסַּיְמִּתי ָאַמר: ”אַֹמר ְל ֶאת ָהֱאֶמת, ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ִּבְכָלל 
אּוָלם  ְלַאְחָריּוִתי,  ָנתּון  ֵאינֹו  ֶזה  ִעְנָין  ֵאַלי.  ִהַּגְעָּת  ָלָּמה 
ִהְתַרַּׁשְמִּתי ִמְּמ ֲעֻמּקֹות... ַהְמֵּתן ָּכאן ַּכָּמה ַּדּקֹות, ְוִנְרֶאה 
ִעם  ְלַדֵּבר  ֲאַנֶּסה   ...ִּבְׁשִביְל ַמֶּׁשהּו  ַלֲעׂשֹות  אּוַכל  ַהִאם 

ַהְּמַנֵהל“.
ַהִּמְסָמִכים  ֲעֵרַמת  ְּכֶׁשְּבָיָדיו  ֵמַהִּמְׂשָרד  ָיָצא  ַהָּפִקיד 
ֶׁשִהַּגְׁשִּתי לֹו... ְלַאַחר ַּדּקֹות ִמְסָּפר הּוא ָחַזר ְּכֶׁשְּבָיָדיו ַּדף 

ֶאָחד ִּבְלַבד, ָחתּום ְּבחֹוֶתֶמת ִרְׁשִמית ֶׁשָעָליו ָרׁשּום:
”ִהְנִני ַלֲאֶׁשר ִּכי ָּבַדְקִּתי ֶאת ִהְתַנֲהלּוָתּה ֶׁשל ֲעֻמָּתה ְּפלֹוִנית 
ֶׁשֻהְּגׁשוּ  ַהְּתִביעֹות  ָּכל  ִּבְפִעילּוָתּה.  ּדִֹפי  ָּכל  ָמָצאִתי  ְוא 
ְּכַלֶּפיָה ְמֻבָּטלֹות... ַעל ֶהָחתּום: ְּפלֹוִני, ְנִציב ַמס ַהְכָנָסה...“
ִהַּבְטִּתי ַּבַּדף ְּבחֶֹסר ֵאמּון. ַהִאם ִיָּתֵכן ֶׁשַהֲחִתיָמה ִנְּתָנה ְּבִלי 
ָׁשבּועֹות  ַּכָּמה   ַֹלֲער ָאמּור  ֶׁשָהָיה   ַּתֲהִלי ְּבִדיָקה?  ׁשּום 

ִהְסַּתֵּים ּתֹו ַּכָּמה ַּדּקֹות.
ִלְפֵני  א  ַהִּמְׂשָרד  ֶאת  ַלֲעזֹב  ּוִמַהְרִּתי  ִמְּמקֹוִמי  ַקְמִּתי 

ֶׁשִהְרַעְפִּתי ּתֹודֹות ַעל ַהָּפִקיד ַהָּמסּור.
 ַהּכֹל ָעִניִתי ַאֲחֶרי א ֵהִבין ְלַגְמֵרי ֶאת ַּכָּוָנִתי. ”ְּבַס הּוא
ָלֵצאת  ּוִמֵהר  ְּבֵעיָניו,  ׁשֹוָבב  ְּכֶׁשִּזיק  ָאַמר  ’ָאֵמן‘...“, 

ֵמַהִּמְׂשָרד.

’ְוָחָרה ַאף‘ – ִמִּמַּדת ָהַרֲחִמים
ֵיׁש ִלְתמַֹּה ַעל ָּכ ֶׁשָּנַקט ַהָּכתּוב ִּבְלׁשֹון 
ֶׁשל  ֵׁשם  ֶׁשהּוא  ֲהָוָי“ה“  ַאף  ”ְוָחָרה 
ַרֲחִמים – ֲהא ֲחרֹון ַאף, ִלְכאֹוָרה, ִהּנֹו 

ּתֹוָצָאה ֶׁשל ִמַּדת ַהִּדין?
ָאַמר ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ֵאִלָּיהּו לֹוְּפָיאן:

ְוָהֹעֶנׁש  ָהַאף  ֲחרֹון  ֶׁשֵאין  ּוָברּור  ָּפׁשּוט 
ָּבִאים ַעל ִיְׂשָרֵאל ִּכְנָקָמה ָחִליָלה, ֶאָּלא 
ַּכֲאֶׁשר  ”ִּכי  ה):  ח  (ְּדָבִרים  ֶׁשֶּנֱאָמר  ְּכִפי 
ְמַיְּסֶרךָּ“;  ֱאֶקיךָ  ה‘  ְּבנֹו  ֶאת  ִאיׁש  ְיַיֵּסר 
ִּכי  ָאִביו  רֹוֶאה  ִאם  ְלָאִביו,  ַהחֹוֵטא  ֶּבן 
הּוא  ֲאַזי  ַּדְרּכֹו,  ֶאת  ֶׁשְּיַׁשֶּנה  ִּתְקָוה  ֵיׁש 
ְמַיְּסֵרהוּ ִמּתֹו ַרֲחָמיו ָעָליו ְּכֵדי ֶׁשָּיׁשּוב 
נֹוָכח  הּוא  ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם  ַהָּיָׁשר.   ְלֶדֶר
ֶׁשֵאין לֹו ִּתְקָוה – ָמה ַהַּטַעם ְלַיְּסֵרהוּ?! 
ִּתְקָוה  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ְזַמן  ָּכל  ִיְׂשָרֵאל,   ָּכ
ה‘  ַרֲחֵמי   ִמּתֹו ֲאַזי  ַּדְרָּכם,  ֶׁשֵּיִטיבּו 
ֶאת  ְוָעַצר  ”ְוָחָרה...  ָּבֶהם:  הּוא  ְמַקֵּים 
 ַא ִּבְתׁשּוָבה,  ֶׁשָּיׁשּובּו  ְּכֵדי  ַהָּׁשַמִים“ 
ִאם ֵהם ְּבַמָּצב רּוָחִני ָירּוד, ֲאַזי ֵאין הּוא 
ִלְנחֹל  ֵהם  ֲעִתיִדים  ְוָחִליָלה  ְמַיְּסָרם, 

ֵּגיִהּנֹם.
ַהַּמְׁשִּגיַח  ָנָׂשא  ָהֲאמּוִרים  ַהְּדָבִרים  ֶאת 
ַהְּיִׁשיָבה,  ִמַּתְלִמיֵדי  ְקבּוָצה  ִלְפֵני  ָזָצ“ל 
ִּבְּקׁשּו  ֲאֶׁשר  ַהְּבִרית,  ַאְרצֹות  ּתֹוָׁשֵבי 
ְלִהְׁשַּתֵּלם  ְּכֵדי  מֹוַלְדָּתם  ְלֶאֶרץ  ָלׁשּוב 
ֶׁשָהָיה  ְּכִפי  ַּבּקֹוֶלג‘,  ְּכָלִלִּיים  ְּבִלּמּוִדים 

ָנהּוג ָׁשם ְּבאֹוָתם ָיִמים.
ֵמַהְּיִריָדה  ְמאֹד  ֶׁשָחַׁשׁש  ַהַּמְׁשִּגיַח 
ִּבֵּקׁש  ָלֶהם,  ַהְּצפּוָיה  ָהרּוָחִנית 
ֶׁשֵהם  ַהַּצַעד  ֻחְמַרת  ַעל  ְלַהֲעִמיָדם 
עֹוְמִדים ַלֲעׂשֹות, ּוְבֶהְמֵׁש ְּדָבָריו ָאַמר 

ָלֶהם ְּבִהְתַרְּגׁשּות ְּגדֹוָלה:
ְּבַחְבֵריֶכם  ִהְּנֶכם  ְמַקְּנִאים  ”ְּבַוַּדאי 
ּוְמֻרִּצים  ְׂשֵמִחים  ַהִּנְרִאים  ֶהָעָבר  ִמן 
ְועֹוִׂשים ַחִיל ְּבִלּמּוֵדיֶהם ַּבּקֹוֶלג‘, אּוָלם 
ַּבֲאֶׁשר  ִהיא,  ּתּוָגה   – ִׂשְמָחָתם  ִּכי  ְּדעּו 
ִהיא ּתֹוָצָאה ֶׁשל ָהֻעְבָּדה ִּכי ִהַּדְרְּדרוּ ָּכל 
ַאֶּתם  אּוָלם  ִּתְקָוָתם,  ָאְבָדה  ִּכי  ַעד   ָּכ
ַהּתֹוָרה,  ְמִתיקּות  ֶאת  ְטַעְמֶּתם  ֶׁשְּכָבר 
ִאם ַּתַעְזבּוָה ָחִליָלה ַלְחצֹב ָלֶכם ּבֹורֹות 
ְּבַרֲחָמיו  ה‘  ִאם  ֻּתְפְּתעוּ  ַאל  ִנְׁשָּבִרים, 
ַהָּיָׁשר“   ְלֶדֶר ַלֲהִׁשיְבֶכם  ְּכֵדי  ְיַיְּסְרֶכם 

(’ֵלב ֵאִלָּיהּו‘ ְּבֵראִׁשית עמ‘ 65).

ְּכֵעין ֶזה ְּכָבר ָּכַתב ַרֵּבנּו ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ 
ֵעֶקב):  (ַּפר‘  ְיהֹוָנָתן‘  ’ִּתְפֶאֶרת  ְּבִסְפרֹו 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִנְפָרע  ַרֲחָמיו   ִמּתֹו
ֵמָהָאָדם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְּכֵדי ֶׁשָּיבֹא ָלעֹוָלם 
ְּבַאְחָאב  ָמִצינּו   ְוָכ  ,ּוְמֻזָּכ ָנִקי  ַהָּבא 
 ְּבֶמֶׁש ַהָּמָטר  ֶאת  ה‘  ֶׁשָעַצר  ֶׁשְּלַאַחר 
ָׁשלֹוׁש ָׁשִנים ָּפַגׁש ֶאת ֵאִלָּיהּו ְוִהְתַרֵעם 
עֵֹכר  ֶזה  יז): ”ַהַאָּתה  יח  א‘  (ְמָלִכים  ְּבָפָניו 
(ָׁשם  לֹו  ֵהִׁשיב  ֵאִלָּיהּו  ֲאָבל  ִיְׂשָרֵאל?“, 
ִּכי  ִיְׂשָרֵאל“,  ֶאת  ָעַכְרִּתי  ”א  יח):  פס‘ 
ְּכֵדי  זֹאת  ָעִׂשיִתי  ִיְׂשָרֵאל  ְלטֹוַבת  ִאם 
ְוַלֲהִׁשיָבם  ֲעוֹונֹוֵתיֶהם  ַעל  ָלֶהם  ְלַכֵּפר 

ְלֶדֶר ַהָּיָׁשר.
ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  זֹאת  ֵּבֵאר  נֹוָסף  ְּבֹאֶפן 

ֶחְברֹון ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ַסְרָנא ָזָצ“ל:
ַּבִּמְדָרׁש (במדב“ר יז ג) ֻהְּבָעה ַטֲעָנה ְּכַלֵּפי 
ִמַּדת  ֲעִׂשיֶתם  ”ִּכְבָיכֹול  ִיְׂשָרֵאל:  ַעם 
ִּכי  הּוא,  ְוָהִעְנָין  ַאְכָזִרי“.  ְּכִאּלּו  ַרֲחָמיו 
ָהֲעצּוִמים  ְּבַרֲחָמיו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ֶאָּלא  ֵעת,  ְּבָכל  ָלנּו  ְלֵהיִטיב  ָחֵפץ 
ֶאת  ַאַחת  א  מֹוְנִעים  ְּבַמֲעֵׂשינּו  ֶׁשָאנּו 
ְוַעל  ָעֵלינּו.  ִמְּלַהְׁשִּפיַע  ָהַרֲחִמים  ִמַּדת 
ֲהָוָי“ה  ְּבֵׁשם  ְׁשַמע  ִּבְקִריַאת  ֶנֱאָמר   ָּכ
 – ָּבֶכם  ה‘  ַאף  ”ְוָחָרה  ַרֲחִמים:  ַהְּמַבֵּטא 
 ָּכ ַעל  הּוא  ָהַאף  ֲחרֹון  ִּכי  ַהְינּו,  ְוָעַצר“ 
ִמַּדת  ְּבַעד  ָעַצְרנּו  ִּכְבָיכֹול  ֶׁשְּבַמֲעֵׂשינּו 
ּוְבָרָכה  טֹוָבה  ָעֵלינּו  ִמְּלַהְׁשִּפיַע  ַרֲחָמיו 

(’ָּדִלּיֹות ְיֶחְזֵקאל‘ ח“ג עמ‘ פו).

 ַאף ְּבֵעת ֲחרֹון ַאף – ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ׁשֹוֵכן ְּבתֹוֵכנּו

ִסֵּפר ֶהָחִסיד ַרִּבי ֶמְנֶּדל ְּבַרְכֶפְלד ָזָצ“ל:
ָהִייִתי  ַהְּׁשִנָּיה  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ְּבסֹוף 

ָּכלּוא ִעם עֹוד ַאְלֵפי ְיהּוִדים ַּתַחת ָיָדם 
ְׁשָמם  ִיַּמח  ַהֶּגְרָמִנים  ֶׁשל  ָהַאְכָזִרית 
ִּבְתָנִאים  ַהַהְׁשָמָדה,  ִמַּמֲחנֹות  ְּבַאַחד 
ָקֶׁשה  יֹום  ְּכֶׁשָּכל  ַוֲאיּוִמים,  ָקִׁשים 

ִמּקֹוְדמֹו, ַרֲחָמָנא ִליְצָּלן.

ַלָּצָרה,  ָאח  ָּפַגְׁשִּתי  ַהְּבָקִרים  ְּבַאַחד 
ְּבֵׁשם  ְקָראקֹוב  ִמּתֹוָׁשֵבי  ַּבאּבֹוב  ָחִסיד 
ִסֵּפר  ֲאֶׁשר  הי“ד,  ַאְיְנהֹוֶרן  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
ַּבֲחלֹום  ִלְראֹות  ָזָכה  ִּכי  ְּבִהְתַרְּגׁשּות  ִלי 
ִמָּבאּבֹוב  ִצּיֹון‘  ’ְקֻדַּׁשת  ַּבַעל  ָהַרִּבי  ֶאת 
הי“ד, ְּכֶׁשְּסִביבוֹ עֹוְמִדים ְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון, 
ּוְפֵניֶהם  הי“ד  ה  ַמֲעֹשֶ ְוַאְנֵׁשי  ֲחִסיִדים 

זֹוֲהרֹות ְּבזַֹהר ְׁשֵמיִמי.

ִמּתֹו ֲחלֹומֹו ִהִּביַע ַרִּבי ַיֲעקֹב ֶאת ְּכֵאבֹו 
ִּבְפֵני ַרּבֹו ַעל ַהַּמָּצב ַהָּקֶׁשה ֶׁשּבֹו ָׁשרּוי 
ִיְׂשָרֵאל,  ַאְלֵפי  ִרְבבֹות  ִעם  ַיַחד  הּוא 
ְּבַאְלֵפיֶהם  ָויֹום  יֹום  ְּבָכל  ַהִּנְטָּבִחים 
ַּתַחת  ֶנֱאָנִקים  ַהַחִּיים  ְוַאף  ְּבַאְכָזִרּיּות, 

עֹל ָהִעּנּוִיים ְוַהְּגֵזרֹות.

ְּתׁשּוָבתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי א ִאֲחָרה ָלבֹוא:

”ְּבִני, ִׂשים ְלֶנֶגד ֵעיֶני ֶאת ְלׁשֹון ַהָּכתּוב: 
ִמַּדת  עֶֹמק  ְוֶאת  ָּבֶכם‘,   – ה‘  ַאף  ’ְוָחָרה 
ָהַרֲחִמים ַהְּטמּוָנה ּבֹו: ַאף ַּכֲאֶׁשר ֲחרֹון 
ַאף ׁשֹוֵלט ָּבעֹוָלם, ַּגם ַּבְּזַמִּנים ַהָּקִׁשים 
ְּביֹוֵתר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ׁשֹוֵכן ְּבִקְרֵּבנּו, 

ִּבְבִחיַנת: ’ִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה‘“.

ִהְמִׁשי ְוִסֵּפר ַרִּבי ֶמְנֶּדל:

”ַעד ְמֵהָרה ָנפֹוצּו ַהְּדָבִרים ְּבֶקֶרב ִיְרֵאי 
ּוַבִּׁשְבָיה,  ַּבָּצָרה  ַּבַּמֲחֶנה  ַהְּכלּוִאים  ה‘ 
א  ֵלאמֹר:  ְּבִקְרָּבם  ַחִּיים  רּוַח  ְוֵהִפיחּו 
ָעַזְבנּו ה‘ ָחִליָלה ִּבְׁשָעֵתנּו ַהָּקָׁשה, ִעָּמנּו 
ָּפְסקּו  א  ְוַרֲחָמיו  ְּבָצָרֵתנּו,  ִנְמָצא  הּוא 
ּבָאּבֹוב,   – ַהֶּכֶרם‘  ’ְּפִרי  (קֶֹבץ  ְלֶרַגע“  ֵמִאָּתנּו 

מנ“א תש“ס עמ‘ ג).

ּכָֹחּה ֶׁשל ְּתִמימּות
ֵׁשם  ַה‘ַּבַעל  ִּביֵמי  ֵאַרע  ֻמְפָלא  ה  ַמֲעֹשֶ

טֹוב‘ ַהָּקדֹוׁש ִזי“ַע:

ָקָׁשה  ַּבּצֶֹרת  ִהְּכָתה  ַהָּׁשִנים  ְּבַאַחת 
ָּפְגָעה  זֹאת  ֻעְבָּדה  ּפֹוִלין.  ִּבְמִדיַנת 
ַעל  ִנְׁשֲעָנה  ֶׁשַּפְרָנָסָתם  ְיהּוִדים  ְּבַאְלֵפי 
ַהָּגדֹול  ַהֲחָׁשׁש  ִמְּלַבד  ָהֲאָדָמה,  ֲעבֹוַדת 
ְּבָקרֹוב.  ְלִהְתַּפֵּׁשט  ָהָיה  ֶׁשָעִתיד  ֵמָרָעב 
ַהְּכֶנֶסת  ְּבָבֵּתי  ַהְּיהּוִדים  ֵאפֹוא  ִהְתַּכְּנסּו 
ֶאָּלא  ְוַתֲחנּוִנים,  ִּבְתִפָּלה  ִׂשיַח  ְוָׁשְפכּו 

ֶׁשַהָּמָטר ּבֹוֵׁשׁש ִמָּלבֹוא.

ֵׁשם  ַה‘ַּבַעל  ִהְבִחין  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד 
ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ְוַעם  ָּפׁשּוט  ִּביהּוִדי  טֹוב‘ 
ַּכֲאֶׁשר  ְׁשַמע,  ְקִריַאת  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה 
ְוא  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  ”ְוָעַצר  ַלָּפסּוק:  ִהִּגיַע 
ִיְהֶיה ָמָטר“, ֵהֵחל ִלְבּכֹות ְּבִכי ַּתְמרּוִרים, 
ּוְבֶמֶׁש ַּדּקֹות ֲאֻרּכֹות א ָיכֹול ְלֵהָרַגע.

ֵׁשם  ַה‘ַּבַעל  ֵאָליו  ָּפָנה  ַהְּתִפָּלה  ְלַאַחר 
טֹוב‘ ְוִהְתַעְנֵין ָמה ָהְיָתה ַּכָּוָנתוֹ ִּבְבִכָּיתוֹ, 

ְוָהִאיׁש ִהְסִּביר ִּבְתִמימּות:

ִהיא:  ַהָּכתּוב  ַמְׁשָמעּות  ִּכי  ֵהַבְנִּתי 
ַמָּטָרה“  ִיְהֶיה  ְוא  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  ”ְוָעַצר 
– ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ’ַיֲעצֹר‘ ְוִיְסַחט ֶאת 
(ְּבֵראִׁשית  אּוְנְקלֹוס  [ְּכַתְרּגּום  ַהָּׁשַמִים 
ֶׁשֹּלא  ַעד  ַוֲעָצִרית“]   – ”ָוֶאְׂשַחט  יא):  מ 
ֵיֵרד  ֶׁשַהּכֹל  ֵּכיָון  ְּכָלל,  ָמָטר  ָּבֶהם  ִיָּוֵתר 
ִּכי  ה‘  ִלְפֵני  ְוִהְתַחַּנְנִּתי  ָהֲאָדָמה...  ֶאל 

ְיַמֵהר ְלַקֵּים זֹאת.

ַהְּדָבִרים  ֶאת  טֹוב‘  ַה‘ַּבַעל  ֵׁשם  ִּכְׁשמַֹע 
ַהְּיׁשּוָעה  ִּכי  ”מּוְבְטַחִני  ְוָאַמר:  ָעַמד 
ְקרֹוָבה, ֶׁשֵּכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַהּבֹוֵחן 
ְוִהְקִׁשיב  ָאַהב  ְּבַוַּדאי  ָוֵלב  ְּכָליֹות 
ֶנֶאְמָרה  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש,  ֶׁשל  ִלְתִחָּנתֹו 
ַוֲאִמִּתית“.  ְּפִניִמית  ְּבַכָּוָנה  ַהֵּלב  ֵמעֶֹמק 
ַהָּׁשַמִים  ִהְתַקְּדרּו  ְלָמֳחָרת  ְּכָבר  ְוָאֵכן, 
ֵׁשם  (’ֶּכֶתר  ָהָאֶרץ  ַעל  ָיַרד  ּוָמָטר  ֶּבָעִבים, 

טֹוב ַהָּׁשֵלם‘ עמ‘ מח).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
’ָאֵמן‘ ֶׁשָּפְתָחה ְׁשָעִרים 

ע טּתַ בבּבָ ה ם  מַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמֲעׂשֵ ַמעה 
’אמן‘

ו סִספפּפּ ם
ה (ח) ִנּיָ ה ׁשְ ָרׁשָ ַמע – ּפָ ְקִריַאת ׁשְ

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


