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

בוֹתינוּ
בוֹתינוּ
ְבּ ָרכָ ה ַעל ַהנִּ ִסּים ֶשׁנַּ ֲעשׂוּ ַל ֲא ֵ
”א ֶלּה ַמ ְס ֵעי ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל“ )לג א(
ֵ
שׁוּעיבְּ ַתּ ְל ִמיד ָה ַר ְשׁבָּ“א:
הוֹשׁ ַע ִא ְבּן ִ
כָּ ַתב ַר ִבּי יְ ֻ
תּוֹרה ֶאת ְשׁמוֹת ַה ַמּ ָסּעוֹתֶ ,א ָלּא כְּ ֵדי
א ְל ִחנָּ ם ֵפּ ְר ָטה ַה ָ
הוֹלְ בּ ִמ ְד ַבּר ִסינַ י ְלזַ הוֹת ֶאת ַה ְמּקוֹמוֹת
ֶשׁ ְלּיָ ִמים יוּכַ ל ַה ֵ
וּלהוֹדוֹת ַלה‘ ַעל ַהנִּ ִסּים ֶשׁ ֵא ְרעוּ
ֶשׁ ָבּ ֶהם ָצ ֲעדוּ ֲא ֵ
בוֹתינוּ ְ
רוֹאה
”ה ֶ
ָל ֶהם ְבּ ַד ְרכָּ ם .כְּ ִפי ֶשׁ ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים ְ)בּ ָרכוֹת נד א(ָ :
אוֹמרָ :בּרוֶּ שׁ ָע ָשׂה נִ ִסּים
ָמקוֹם ֶשׁנַּ ֲעשׂוּ בּוֹ נִ ִסּים ְליִ ְשׂ ָר ֵאלֵ ,
בוֹתינוּ ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּ ה“.
ַל ֲא ֵ
שׁוּעי ּבְ‘
ְ’דּ ָרשׁוֹת עה“ת ְלר“י ִא ְבּן ִ

ִבּזְ כוּת ְ’בּ ַמ ְק ֵהת‘ ִתּנָּ ְצלוּ ֵ’מ ֲח ָר ָדה‘
”וַ יִּ ְסעוּ ֵמ ֲח ָר ָדה וַ יַּ ֲחנוּ ְבּ ַמ ְק ֵהת“ )לג כה(
ירוּשׁ ַליִ ם‘:
יטשׁ רוֹזֶ נְ בּוֹים ַבּ ַעל ָ’מ ָתא ִדּ ָ
ָדּ ַרשׁ ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ֵליבּ ִל ְ
ְבּ ָפסוּק זֶ ה נִ ָתּן ִל ְמצֹא ֶר ֶמז ְל ִד ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת ו ב(:
”בּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ָבּא ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת וְ א ָמ ָצא
ְ
כּוֹעס“; ”וַ יִּ ְסעוּ ֵמ ֲח ָר ָדה“ – כֵּ ַיצד
ָבּהּ ֲע ָשׂ ָרהִ ,מיָּ ד הוּא ֵ
תּוּכְ לוּ ְל ִה ָמּ ֵלט ִמכַּ ַעס ה‘? ”וַ יַּ ֲחנוּ ְבּ ַמ ְק ֵהת“ – ִאם ַתּ ְק ִפּידוּ
ֶשׁ ַה ָקּ ָהל יַ ְק ִדּימוּ ַ’ל ֲחנוֹת‘ ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ִל ְפנֵ י ְתּ ִח ַלּת
ַה ְתּ ִפ ָלּה.
ִ’א ְמרוֹת ה‘‘

ַאל יִ ְפרֹשׂ ִמן ַה ִצּבּוּר
”וַ יִּ ְסעוּ ֵמ ֲח ָר ָדה וַ יַּ ֲחנוּ ְבּ ַמ ְק ֵהת“ )לג כה(

”בּ ַמ ְק ֵהת“ :כָּ אן,
ִבּ ְשׁנֵ י ְמקוֹמוֹת ַבּ ָתּנָ “ֻ מזְ כֶּ ֶרת ַה ִמּ ָלּה ְ
)’בּ ַעל
קים“ ַ
”בּ ַמ ְק ֵהלוֹת ָבּ ְרכוּ ֱא ִ
ַוּב ָפּסוּק ְ)תּ ִה ִלּים סח כז(ְ :
טּוּרים‘(.
ַה ִ
מוּסר‘:
סוּקים ֵאלּוּ ֵפּ ֵרשׁ ַבּ ַעל ֵ’שׁ ֶבט ָ
ֶאת ַה ֶקּ ֶשׁר ֵבּין ְשׁנֵ י ְפּ ִ
ֲה ָלכָ ה יְ ָ
בוּרת ֲאנָ ִשׁים ֶשׁ ָסּ ֲעדוּ יַ ְח ָדּו,
דוּעה ִהיא ְ)בּ ָרכוֹת נא( ֶשׁ ֲח ַ
ָאסוּר ָל ֶהם ְל ָב ֵרֶ את ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן כָּ ל ֶא ָחד ִבּ ְפנֵ י ַע ְצמוֹ
ְבּא זִ מּוּןֱ ,היוֹת ֶשׁכְּ ָבר ִה ְת ַחיְּ בוּ ְלזַ ֵמּן יַ ְח ָדּוַ .ל ֲה ָלכָ ה זוֹ ָר ְמזוּ
עוּד ָתם יַ ְח ָדּו,
קּוֹב ִעים ְס ָ
ַה ְפּ ִ
סוּקים” :וַ יַּ ֲחנוּ ְבּ ַמ ְק ֵהת“ – ַה ְ
חוֹבה ַעל כָּ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְל ָב ֵר
קים“ – ָ
”בּ ַמ ְק ֵהלוֹת ָבּ ְרכוּ ֱא ִ
ְ
יַ ְח ָדּו.
’חוּט ֶשׁל ֶח ֶסד‘

נוֹתיו ֶשׁל ַא ֲהרֹן
ַ’ה ְללוּיָ -הּ‘ כְּ ִמנְ יַ ן ְשׁ ָ
וּמ ַאת ָשׁנָ ה ְבּמֹתוֹ ְבּהֹר ָה ָהר“
”וְ ַא ֲהרֹן ֶבּן ָשׁשׁ וְ ֶע ְשׂ ִרים ְ

)לג

לט(

ימי ֲחכָ ִמים ָה ִראשׁוֹנִ ים כָּ ָ היָ ה:
”מנְ ַהג ְק ִר ַיאת ַה ַה ֵלּל ִבּ ֵ
ִ
אוֹמר:
ַא ַחר ֶשׁ ְמּ ָב ֵרַ הגָּ דוֹל ֶשׁ ַמּ ְק ֵרא ֶאת ַה ַה ֵלּלַ ,מ ְת ִחיל וְ ֵ
אוֹמר’ַ :ה ְללוּ
ַ’ה ְללוּיָ -הּ‘ ,וְ כָ ל ָה ָעם עוֹנִ ין’ַ :ה ְללוּיָ -הּ‘ .וְ חוֹזֵ ר וְ ֵ
אוֹמר’ַ :ה ְללוּ
ַע ְב ֵדי ה‘‘ ,וְ כָ ל ָה ָעם עוֹנִ ין’ַ :ה ְללוּיָ -הּ‘ .וְ חוֹזֵ ר וְ ֵ
ֶאת ֵשׁם ה‘‘ ,וְ כָ ל ָה ָעם עוֹנִ ין’ַ :ה ְללוּיָ -הּ‘ ...וְ כֵ ן ַעל כָּ ל ָדּ ָבר,
ַעד ֶשׁנִּ ְמ ְצאוּ עוֹנִ ין ְבּכָ ל ַה ַה ֵלּל ַ’ה ְללוּיָ -הּ‘ ֵמ ָאה וְ ָשׁשׁ
נוֹתיו ֶשׁל ַא ֲהרֹן“ ַ)ר ְמ ָבּ“ם
ימן ָל ֶהם – ְשׁ ָ
וְ ֶע ְשׂ ִרים ְפּ ָע ִמיםִ ,ס ָ

ְמגִ ָלּה וַ ֲחנֻ כָּ ה ג יב(.
נוֹתיו ֶשׁל ַא ֲהרֹן ְל ִמנְ יַ ן ַ’ה ְללוּיָ -הּ‘
ֶאת ַה ֶקּ ֶשׁר ֶשׁ ֵבּין ְשׁ ָ
הוּדה גְּ רוֹס ְשׁ ִל ָיט“א:
ַהנֶּ ֱא ָמרוֹת ְבּ ַה ֵלּל ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי יְ ָ
ִשׁ ָשּׁה ָע ָשׂר ִמתּוְֹ שׁמוֹנָ ה ָע ָשׂר ַהיָּ ִמים ַה ְמּיֻ ָח ִדים ֶשׁ ָבּ ֶהם
גּוֹמ ִרים ֶאת ַה ַה ֵלּל ,נִ ְת ְקנוּ ִבּזְ כוּת ַא ֲהרֹן ָוּבנָ יו; ְשׁמוֹנַ ת
ְ
יְ ֵמי ַה ֻסּכּוֹת ֶשׁנִּ ְת ְקנוּ ְלזֵ כֶ ר ַענְ נֵ י ַהכָּ בוֹד ֶשׁנִּ ְתּנוּ ִבּזְ כוּת
וּשׁמוֹנַ ת יְ ֵמי ַה ֲחנֻ כָּ ה ֶשׁנִּ ְת ְקנוּ ְלזֵ כֶ ר ַהנֵּ ס
ַא ֲהרֹן ַ)תּ ֲענִ ית ט א(ְ ,
לוֹמר
ֶשׁנַּ ֲע ָשׂה ַעל יְ ֵדי ַהכּ ֲֹהנִ ים ַה ַח ְשׁמוֹנָ ִאיםְ .ל ִפיכָ ִ תּ ְקּנוּ ַ
נוֹתיו ֶשׁל ַא ֲהרֹן.
ְבּ ַה ֵלּל ַ’ה ְללוּיָ -הּ‘ כְּ ִמנְ יַ ן ְשׁ ָ
ֲ’ע ֵלי ִציּוֹן‘

ָר ֵזי ֱאמ ּו ִנים

ֵמ ִר ְמזֵזי ָא ֵמן
ַ ּבּב ּ ָפ ָר ָש ׁה

וּלא ֶֹרַ ה ָשּׁנָ ה כֻּ ָלּהּ
וֹת ְ
ָ’א ֵמן‘ – ִמ ֻסּכּוֹת
”וַ יִּ ְסעוּ ִמ ֻסּכֹּת וַ יַּ ֲחנוּ ְב ֵא ָתם“ )לג ו(

אוֹתיּוֹת ֱ’א ֶמת‘ ֶשׁזּוֹ
ימ ְט ִריָּ ה ָ’א ֵמן‘ ,וְ‘אֵתָם‘ ִ
ֻ’סכָּ ה‘ ְבּגִ ַ
יוֹשׁבוֹ ְבּ ִ‘צ ָלּא
ַמ ְשׁ ָמעוּת ֵתּ ַבת ָ’א ֵמן‘ְ .בּ ַחג ַה ֻסּכּוֹתְ ,בּ ְ
נוּתא‘ָ ,צ ִריָ ה ָא ָדם ְל ַחזֵּ ק ֶאת ָה ֱאמוּנָ ה
ימ ָ
ִד ְמ ֵה ְ
נוֹסעוֹ ִמ ֻסּכּוֹת‘ ִתּ ְהיֶ ה ָה ֱאמוּנָ ה
ְבּ ִלבּוֹ ,כְּ ֵדי ֶשׁגַּ ם ְ’בּ ְ
קוּקה ְבּ ִלבּוֹ .וְ כֵ ַיצד יַ ֲע ֶשׂה זֹאת? ְבּ ַה ְק ָפּ ָדתוֹ ַעל
ֲח ָ
ֲענִ יַּ ת ָ’א ֵמן‘ ֶשׁ ִהיא ֵס ֶמל ָה ֱאמוּנָ ה.
’תּוֹלדוֹת יִ ְצ ָחק‘
ְ

ְבּ ָרכָ ה ַעל ִמ ְצוַ ת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ישׁ ְב ֶתּם ָבּהּ כִּ י ָלכֶ ם נָ ַת ִתּי ֶאת ָה ָא ֶרץ
הוֹר ְשׁ ֶתּם ֶאת ָה ָא ֶרץ וִ ַ
”וְ ַ
ָל ֶר ֶשׁת א ָֹתהּ“ )לג נג(
אוֹתם ֶשׁיֵּ ְשׁבוּ ָבּ ָא ֶרץ וְ יִ ְירשׁוּ
”זוֹ ִמ ְצוַ ת ֲע ֵשׂה ִהיא ,יְ ַצוֶּה ָ
אוֹתהּ ,כִּ י הוּא נְ ָתנָ הּ ָל ֶהם ,וְ א יִ ְמ ֲאסוּ ְבּנַ ֲח ַלת ה‘ .וְ ִאלּוּ
ָ
יַ ֲע ֶלה ַעל ַדּ ְע ָתּם ָל ֶלכֶ ת וְ ִלכְ בֹּשׁ ֶא ֶרץ ִשׁנְ ָער אוֹ ֶא ֶרץ ַאשּׁוּר
וְ ָ
וּל ִה ְתיַ ֵשּׁב ָשׁם ,יַ ַע ְברוּ ַעל ִמ ְצוַ ת ה‘“ ַ)ר ְמ ָבּ“ן(.
זוּל ָתן ְ
ְל ִד ְב ֵרי ָה ַר ְמ ָבּ“ן ֶשׁיְּ ִשׁ ַיבת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהיא ִמ ְצוַ ת ֲע ֵשׂה,
יוֹשׁ ֵבי ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵאינָ ם ְמ ָב ְרכִ ים ַעל
יֵ שׁ ְל ָה ִבין ִמ ְפּנֵ י ָמה ְ
יְ ִשׁ ָיב ָתם ָבּהּ?
ייבל ְפ ַראנְ ק ַרב ְשׁכוּנַ ת ’יְ ִמין מ ֶֹשׁה‘
ַר ִבּי ַחיִּ ים ְשׁ ָרגָ א ַפ ֶ
”על
מוֹדים ְבּ ִב ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹןַ :
ירוּשׁ ַליִ םִ ,ח ֵדּשׁ כִּ י ְבּכָ ֶ שׁ ָאנוּ ִ
ִבּ ָ
טוֹבה ְוּר ָח ָבהָ ...בּרוּ
בוֹתינוּ ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדּה ָ
ֶשׁ ִהנְ ַח ְל ָתּ ַל ֲא ֵ
חוֹבת ְבּ ָרכָ ה
יוֹצ ִאים ָאנוּ יְ ֵדי ַ
ַא ָתּה ה‘ ַעל ָה ָא ֶרץ וְ ַעל ַה ָמּזוֹן“ְ ,
יוֹשׁ ֵבי ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ִשׂים ִל ָבּם ְלכַ וֵּן ָל ֵצאת יְ ֵדי
זוֹ .וְ ָאכֵ ן ַעל ְ
חוֹבת ִבּ ְרכַּ ת ִמ ְצוַ ת יִ שּׁוּב ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ.
ַ
נוֹביץ‘ַ ,על ִפּי
ְבּא ֶֹפן ַא ַחר ֵתּ ֵרץ זֹאת ַר ִבּי יְ ר ָֹחם זְ ֵאב ֶצ‘כַ ִ
ַהכְּ ָלל ֶשׁ ָקּ ַבע ַר ֵבּנוּ ַבּ ְחיֵ י ַ)בּ ִמּ ְד ָבּר טז לח( ֶשׁ ֵאין ְמ ָב ְרכִ ים ִבּ ְרכַּ ת
ַה ִמּ ְצווֹת ַעל ִמ ְצוָ ה ֶשׁ ַה ֵשּׂכֶ ל ַהיָּ ָשׁר ְמ ַחיֵּ ב ְל ַקיְּ ָמהּ וְ ָהיִ ינוּ

לוֹמר כִּ י
אוֹתהּ ַאף ִא ְל ָמ ֵלא ִה ְצ ַטוֵּינוּ ָע ֶל ָיה .וְ יֵ שׁ ַ
ְמ ַקיְּ ִמים ָ
ַאף ִמ ְצוַ ת יִ שּׁוּב ָה ָא ֶרץ ִהיא ִמ ְצוָ ה ִשׂכְ ִלית ,כְּ ִפי ֶשׁ ֵעינֵ ינוּ
וּל ִפיכָ  א
עוֹס ֶקת ְבּיִ שּׁוּב ַ
רוֹאוֹת ֶשׁכָּ ל ֻא ָמּה ֶ
מוֹל ְד ָתּהְּ ,
ִתּ ְקּנוּ ְבּ ָרכָ ה ָע ֶל ָיה.
’תּוֹרת יְ ר ָֹחם‘ סי‘ ט
’תּוֹלדוֹת זְ ֵאב‘ ח“ב עמ‘ סז; ַ
ְ

בוֹתינוּ‘ ,וְ א ְלכ ֲֹהנִ יםְ ,לוִ יִּ ים וְ נָ ִשׂים
ֶ’שׁ ִהנְ ַח ְל ָתּ ַל ֲא ֵ
”צו ֶאת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ נָ ְתנוּ ַל ְלוִ יִּ ם ִמנַּ ֲח ַלת ֲא ֻחזָּ ָתם ָע ִרים
ַ
יהם ִתּ ְתּנוּ ַל ְלוִ יִּ ם“ )לה ב(
וּמגְ ָרשׁ ֶל ָע ִרים ְס ִביב ֵֹת ֶ
ָל ָשׁ ֶבת ִ
ַהגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת כ ב( ִמ ְס ַתּ ֶפּ ֶקת ִאם נָ ִשׁים ַחיָּ בוֹת ְבּ ִב ְרכַּ ת
תוֹספוֹת
ַה ָמּזוֹן ִמן ַה ָ
תּוֹרה אוֹ ַרק ִמ ְדּ ַר ָבּנָ ן .וְ נֶ ְח ְלקוּ ַר ִשׁ“י וְ ְ
ַמ ִהי ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ְבּגִ ינָ הּ יֵ שׁ ָמקוֹם ִל ְפטֹר נָ ִשׁים ִמ ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן,
ֲהא ֵאין ִהיא ִבּכְ ַלל ִ’מ ְצוַ ת ֲע ֵשׂה ֶשׁ ֵאין ַהזְּ ַמן גְּ ָר ָמא‘:
ַר ִשׁ“י ֵפּ ֵרשׁ ,כִּ י ַעל ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ִה ְצ ַטוֵּינוּ ְ)דּ ָב ִרים ח י(:
”וְ ָאכַ ְל ָתּ וְ ָשׂ ָב ְע ָתּ ֵוּב ַרכְ ָתַּ ...על ָה ָא ֶרץ ַהטּ ָֹבה ֲא ֶשׁר נָ ַתן ָל,“
וּל ִפי ֶשׁנָּ ִשׁים א נָ ְטלוּ ֵח ֶלק ָבּ ָא ֶרץ ,יִ ָתּכֵ ן ֶשׁ ִמּ ְצוָ ה זוֹ א
ְ
תּוֹספוֹת ָ)שׁם ד“ה נָ ִשׁים(ֶ ,שׁ ֲהא
ָח ָלה ֲע ֵל ֶיהןַ .אִ ה ְקשׁוּ ַה ְ
ַאף הכּ ֲֹהנִ ים וְ ַה ְלּוִ יִּ ים א נָ ְטלוּ ֵח ֶלק ָבּ ָא ֶרץ ,וְ כִ י ִמשּׁוּם
וּלכָ ֵ פּ ְרשׁוּ כִּ י
כָּ  יֵ שׁ ִל ְפטֹר ָ
אוֹתם ִמ ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן?! ְ
”על ְבּ ִר ְית
‘תוֹרה‘ – ַ
כֵּ יוָ ן ֶשׁ ְבּ ִב ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ֻהזְ כְּ רוּ ְ’בּ ִרית‘ וְ ָ
וּמ ְצווֹת ֵאלּוּ
תּוֹר ְתֶ שׁ ִלּ ַמּ ְד ָתּנוּ“ִ ,
ֶשׁ ָח ַת ְמ ָתּ ְבּ ְב ָשׂ ֵרנוּ וְ ַעל ָ
פוֹט ָרן.
ֵאינָ ן ַשׁיָּ כוֹת ְבּנָ ִשׁיםְ ,לכָ ָ היָ ה ָמקוֹם ְל ְ
ַבּ ַעל ְ
’תּוֹספוֹת יוֹם טוֹב‘ ָתּ ַמהּ ,כִּ י ַעל ִפּי ַה ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ
מוּבנֶ תֶ ,שׁ ֲהא נֶ ֱא ָמר בּוֹ
תּוֹספוֹת ַעל ַר ִשׁ“י ֵאינָ הּ ֶ
ֻק ְשׁיַ ת ַה ְ
כִּ י ַהכּ ֲֹהנִ ים וְ ַה ְלּוִ יִּ ים ִק ְבּלוּ ֵח ֶלק ָבּ ָא ֶרץ?
יוֹרק ,כִּ י
ֵתּ ֵרץ ַר ִבּי ָדּוִ ד ְקוִ ויאט רֹאשׁ יְ ִשׁ ַיבת ִמיר ִבּנְ יוּ ְ
וּשׁמוֹנֶ ה ֶה ָע ִרים ֶשׁנִּ ְתּנוּ ַלכּ ֲֹהנִ ים
תּוֹספוֹת ַא ְר ָבּ ִעים ְ
ְל ַד ַעת ַה ְ
וְ ַל ְלּוִ יִּ ים ֵאינָ ם נֶ ֱח ָשׁ ִבים כְּ ‘נַ ֲח ָלה‘ ֶא ָלּא כְּ ַ‘מ ָתּנָ ה‘ ֶשׁנִּ ְתּנָ ה
וּמ ֵמּ ָילא ִדּינָ ם ָשׁוֶ ה
ָל ֶהם כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ְהיֶ ה ָל ֶהם ֵהיכָ ן ָלגוּרִ ,
ְלנָ ִשׁים ֶשׁ ַאף ֶשׁיֵּ שׁ ָל ֶהן ָמקוֹם ָלדוּר ,א נֶ ְח ָשׁב ֶשׁ ִקּ ְבּלוּ
’נַ ֲח ָלה‘ ָבּ ָא ֶרץ.
ַ’מ ֲע ַדנֵּ י יוֹם טוֹב‘ פ“ג סי‘ יג; ֻ’סכַּ ת ָדּוִ ד‘

נוֹחה ְל ִה ְת ַק ֵבּל
ְתּ ִפ ַלּת ֶה ָענִ י ָ
”וְ יָ ַשׁב ָבּהּ ַעד מוֹת ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דֹל ֲא ֶשׁר ָמ ַשׁח אֹתוֹ ְבּ ֶשׁ ֶמן
ַהקּ ֶֹדשׁ“ )לה כה(
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת )יא א( ְמב ָֹארֶ ,שׁ ִאמּוֹ ֶשׁל ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל ָהיְ ָתה
וּמזוֹן ,כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא
גּוֹלים ְבּ ָע ֵרי ַה ִמּ ְק ָלט כְּ סוּת ָ
ְמ ַס ֶפּ ֶקת ַל ִ
יִ ְת ַפּ ְלּלוּ ַעל ְבּנָ הּ ֶשׁיָּ מוּת כְּ ֵדי ֶשׁיְּ ֻש ְח ְררוּ .וְ יֵ שׁ ְל ָה ִבין כֵּ ַיצד
ָס ְברוּ ִא ָמּהוֹת ַהכּ ֲֹהנִ ים כִּ י ִ
יוֹעיל ָל ֶהם ַה ָדּ ָבר ,וְ כִ י ַדּי ִבּ ְמ ַעט
גּוֹלים,
וּמזוֹן כְּ ֵדי ְל ַה ְשׁ ִקיט ֶאת ִס ְב ָלם ַהגָּ דוֹל ֶשׁל ַה ִ
כְּ סוּת ָ
וּמ ַפּ ְרנָ ָס ָתם?
ֲא ֶשׁר ָהיוּ ְמנֻ ָתּ ִקים ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ְח ָתּםֵ ,מ ַח ְב ֵר ֶיהם ִ
סוֹרוֹצ ִקין:
ְ
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי זַ ְל ָמן
וּמ ֲחסוֹר
ִצ ְד ָקנִ יּוֹת ֵאלּוּ יָ ְדעוּ כִּ י ְתּ ִפ ָלּה ַהנֶּ ֱא ֶמ ֶרת ִמתּוֹ עֹנִ י ַ
יוֹתר ִמ ְתּ ִפ ָלּה ַהנֶּ ֱא ֶמ ֶרת ִמתּוֹ ע ֶֹשׁר וְ ַה ְר ָח ַבת
ִמ ְת ַק ֶבּ ֶלת ֵ
וּמזוֹן ,כְּ ֵדי ֶשׁ ְתּ ִפ ָלּ ָתם א
ַה ַדּ ַעתְ .ל ִפיכָ ִ ס ְפּקוּ ָל ֶהם כְּ סוּת ָ
ֵתּ ָא ֵמר ִמתּוַֹ מ ְחסוֹר.
תּוֹרה‘
ָ’אזְ נַ יִ ם ַל ָ

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ַמ ֲעלָ ָת ּה ׁ ֶשל
’ ַה
’ה ׁ ְש ָּכ ַמת ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש

ְ ּ’ב ֵה ָיכלוֹ ׁ ֶשל ֶמ ֶל ְך‘ )ו‘(
ְק ִביעוּת ָמקוֹם ַל ְתּ ִפ ָלּה
)ה ְמ ֵשׁ(
ֶ

ַה ְקּ ִביעוּת ְמ ַחזֶּ ֶקת ֶאת ַה ְדּ ֵבקוּת
ָה ִראשׁוֹנִ ים ִהגְ ִדּירוּ ֶאת ַמ ְשׁ ָמעוּת
הוֹל
”שׁ ֵ
ְק ִביעוּת ַה ָמּקוֹם ִל ְת ִפ ָלּהֶ :
ְבּכָ ל יוֹם ְל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ֶא ָחד וְ ֵאינוֹ
)’א ְרחוֹת
הוֹלַ פּ ַעם ָבּזֶ ה ַ
ֵ
וּפ ַעם ָבּזֶ ה“ ָ
ַחיִּ ים‘ ִ]מלּוּנִ יל[ ְתּ ִפ ָלּה אוֹת נ( .וְ כָ ֵ בּ ֵאר
דּוּשׁי ַאגָּ דוֹת ְבּ ָרכוֹת
)ח ֵ
זֹאת ָה ַר ְשׁבָּ“א ִ
בוּעַ ,קל
ו ב(ַ :ה ִמּ ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ָמקוֹם ָק ַ
יוֹתר ְל ַה ְת ִמיד ִבּ ְת ִפ ָלּהִ ,מתּוֹ
לוֹ ֵ
לּוֹתיו
ְק ִביעוּתוֹ וְ ֶה ְרגֵּ לוְֹ ,וּבכָ ֶ שׁ ְתּ ִפ ָ
וּלא ִר ְפיוֹן,
נֶ ֱא ָמרוֹת ִבּ ְק ִביעוּת ְ
גְּ ֵד ָלה ְסגֻ ָלּ ָתן ְל ִה ְת ַק ֵבּלַ .אִ מי
בוּע,
ֶשׁ ֵאינוֹ ִמ ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ָמקוֹם ָק ַ
ְל ִע ִתּים הוּא ִמ ְת ַר ֶפּה ִמ ְלּ ִה ְת ַפּ ֵלּל,
אוֹחזִ ים בּוֹ
ִמתּוֹ יֵ אוּשׁ וְ ַע ְצלוּת ֶשׁ ֲ
יח ִל ְמצֹא ָמקוֹם ָראוּי
כְּ ֶשׁ ֵאינוֹ ַמ ְצ ִל ַ
יּוֹצא ָבּזֶ ה.
וְ כַ ֵ
)על ֵ’עין יַ ֲעקֹב‘ ְבּ ָרכוֹת
עוֹד כָּ ַתב ָה ִ‘רי“ף‘ ַ
ו ב( ,כִּ י ִמי ֶשׁ ִמּ ְת ַפּ ֵלּל ְבּכָ ל ָמקוֹם
ֶשׁ ִמּזְ ַדּ ֵמּן לוַֹ ,מ ְר ֶאה הוּא כִּ י ְתּ ִפ ָלּתוֹ
נֶ ֱח ֶשׁ ֶבת ְבּ ֵעינָ יו כְּ ָד ָבר ֶשׁ ַבּ ִשּׁגְ ָרה
וּכְ ַמ ָשּׂא כָּ ֵבד ֶשׁאוֹתוֹ הוּא ְמ ַב ֵקּשׁ
ִל ְפרֹק ַבּ ָמּקוֹם ָה ִראשׁוֹן ֶשׁיִּ זְ ַדּ ֵמּן לוֹ.
ַאִ מי ֶשׁ ַמּ ְק ִפּיד ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ָמקוֹם
בוּע ,אוֹת ִהיא כִּ י ַמ ְרגִּ ישׁ ֶשׁכָּ ל
ָק ַ
ְתּ ִפ ָלּה ִהיא ִהזְ ַדּ ְמּנוּת ְמ ֻח ֶדּ ֶשׁת
וּל ַה ִפּיל ַתּ ֲחנוּנִ ים
ְל ַב ֵקּשׁ ַר ֲח ִמים ְ
ִל ְפנֵ י ה‘ ,וְ ַעל כֵּ ן הוּא ְמ ַד ְק ֵדּק ָתּ ִמיד
וּמ ֻס ָדּר.
אוֹמ ָרהּ ְבּ ָמקוֹם ָק ַ
ְל ְ
בוּע ְ
יֶ ֶתר ַעל כֵּ ן כָּ ַתב ַה ַמּ ֲה ָר“ל )’נְ ִתיבוֹת
בוֹדת
בוֹדה פ“ד( ,כִּ י ֲע ַ
עוֹלם‘ נְ ִתיב ָה ֲע ָ
ָ
ה‘ ַהנַּ ֲע ֵשׂית ְבּ ֶד ֶרִ מ ְק ֶרהֵ ,אינָ הּ
ְמ ִב ָיאה ֶאת ָה ָא ָדם ַל ַתּכְ ִלית
ֶשׁ ִלּ ְשׁ ָמהּ ִהיא נַ ֲע ֵשׂיתַ ,היְ נוּ
ִל ְד ֵבקוּת ֻמ ְח ֶל ֶטת בּוֹ יִ ְת ָבּ ַר.
ֶשׁ ֲהא ְ’דּ ֵבקוּת‘ ְמ ַס ֶמּ ֶלת ְק ִביעוּת,
ְל ֵה ֶפִ מ ִ‘מּ ְק ֶרה‘ ַה ְמּ ַס ֵמּל ֲע ָר ִאיּוּת.
ָלכֵ ן ִהזְ ִהירוּ ֶאת ָה ָא ָדם ֶשׁיִּ ְק ַבּע
ָמקוֹם ִל ְת ִפ ָלּתוֹ ,כִּ י ַרק ְבּכָ  יוּכַ ל
ַה ְמּ ֻב ֶקּ ֶשׁת,
ַל ְשּׁ ֵלמוּת
ְל ַהגִּ ַיע
לוֹמרְ :ל ִה ָדּ ֵבק בּוֹ יִ ְת ָבּ ַרָ לנֶ ַצח.
כְּ ַ

ַה ִמּ ְת ַפּ ֵלּל וְ א נַ ֲענָ ה יַ ֲחזֹר
וְ יִ ְת ַפּ ֵלּל

ַה ָמּקוֹם‘’ֶ ,א ֶבן ָה ֵעזֶ ר‘ אוֹת כגְ ,וּר ֵאה ְ’פּ ִרי

ַצ ִדּיק‘ ְ]ל ַר ִבּי ָצדוֹק ַהכּ ֵֹהן[ וַ יֵּ ָרא(.
הוּבא ַעל כָּ ְ בּ ֵשׁם
ָ
דוּע
ָמ ָשׁל יָ ַ
כִּ ְת ֵבי ָה ֲא ִר“יְ ,ל ֶמ ֶלַ ה ָצּר ַעל ִעיר
חוֹמ ָתהּ כְּ ֵדי
וּמ ַב ֵקּשׁ ִל ְבק ַֹע ֶפּ ַתח ְבּ ָ
ְ
כוֹב ָשׁהּ; ִאם ִט ֵפּשׁ הוּא,
ֶשׁיּוּכַ ל ְל ְ
יִ ֶירה ְבּ ָ
תוֹת ָחיו ְבּכָ ל ַפּ ַעם ַעל נְ ֻק ָדּה
חוֹמה ְוּבכָ  יְ כַ ֶלּה ֶאת זְ ַמנּוֹ
ַא ֶח ֶרת ַבּ ָ
ָל ִריקַ .אִ אם הוּא ָחכָ ם ,יִ ְת ַמ ֵקּד
ִבּנְ ֻק ָדּה ַא ַחת וְ יִ ֶירה ָע ֶל ָיה ַפּ ַעם
ַא ַחר ַפּ ַעםַ ,עד ֶשׁ ְלּ ַבסּוֹף יִ וּ ֵָצר ָשׁם
ֶפּ ַתח ֶשׁ ַדּ ְרכּוֹ יוּכַ ל ְל ִהכָּ נֵ ס ָל ִעיר.
כָּ ְ ל ִענְ יָ נֵ נוִּ ,מיּוֹם ֶשׁ ָח ַרב ֵבּית
חוֹמה ֶשׁל
ָ
ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַמ ְפ ִס ָיקה
וּמ ַק ְט ְרגִ ים
ַבּ ְרזֶ ל ֶשׁל ַמ ְשׂ ִטינִ ים ְ
ֵבּינֵ ינוּ
ְל ַה ְפ ִריד
ַה ְמּ ַב ְקּ ִשׁים
ַל ָשּׁ ַמיִ ם ְ)בּ ָרכוֹת לב ב(ַ .ה ְמּ ַב ֵקּשׁ
חוֹמה זוֲֹ ,ע ָצתוֹ ִהיא
ִל ְבק ַֹע ֶפּ ַתח ְבּ ָ
ֶשׁיִּ ְק ַבּע ָמקוֹם ִל ְת ִפ ָלּתוֹ ,וּכְ כָ ל
ֶשׁיַּ ְר ֶבּה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּאוֹתוֹ ָמקוֹם,
כָּ ִ תּגְ ַדּל ְסגֻ ַלּת ְתּ ִפ ָלּתוֹ ִלגְ בֹּר ַעל
)’ס ֶפר
וּל ַבסּוֹף ִתּ ְת ַק ֵבּל ֵ
ַה ַמּ ְשׂ ִטינִ ים ְ
ַהגַּ ן וְ ֶד ֶר מ ֶֹשׁה‘ ְליוֹם ט(.

בוּע
שׁוֹמר ַעל ָמקוֹם ָק ַ
ֶה ָענָ ו ֵ
נְ ַסיֵּ ם ְבּ ִד ְב ֵרי ַבּ ַעל ֵ’ס ֶפר ַהגַּ ן
וְ ֶד ֶר מ ֶֹשׁה‘ ְ)ליוֹם ט( ֶשֹּׁלא ְל ִחנָּ ם
קּוֹב ַע ָמקוֹם
כִּ נּוּ ֲחכָ ִמים ֶאת ַה ֵ
ִל ְת ִפ ָלּתוֹ’ָ :ח ִסיד‘ וְ ָענָ וִ ,משּׁוּם
ֶשׁכְּ ֵדי ִל ְקבּ ַֹע ָמקוֹם ְבּכָ ל יוֹם
ִל ְת ִפ ָלּהִ ,מ ְבּ ִלי ֶשׁ ִאישׁ יִ ְתפֹּס ֶאת
ְמקוֹמוֹ ,יָ כוֹל ָה ָא ָדם ִלנְ קֹט ְשׁ ֵתּי
ֶא ְפ ָשׁ ֻריּוֹת :אִ .לנְ הֹג כַּ ֲח ִס ִידים
שׁוֹהין ָשׁ ָעה
ִ
ָה ִראשׁוֹנִ ים ֶשׁ ָהיוּ
ַא ַחת ק ֶֹדם ְתּ ִפ ָלּ ָתם ְ)בּ ָרכוֹת ל ב(,
ימנוּ .בְ .ל ִה ְתנַ ֵהג
וְ ָאז ִאישׁ א יַ ְק ִדּ ֵ
פּוּלי
ַבּ ֲענָ וָ ה וְ ִל ְקבּ ַֹע ֶאת ְמקוֹמוֹ ְבּ ִשׁ ֵ
ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת – ָמקוֹם ֶשׁ ֵאין ָע ָליו
קוֹבעוֹ
קוֹפ ִציםִ ,
וּמתּוֹ כָּ  יוּכַ ל ְל ְ
ְ
ִל ְת ִפ ָלּתוֹ ָתּ ִמיד ִמ ְבּ ִלי ֶשׁיִּ ָתּ ֵפס ַעל
יְ ֵדי ֲא ֵח ִרים.
כְּ ֵעין זֶ ה ֵפּ ֵרשׁ ְבּ ֶ‘בן יְ הוֹיָ ָדע‘ ְ)בּ ָרכוֹת
קּוֹב ַע ָמקוֹם ִל ְת ִפ ָלּתוֹ
ו ב( ֶשׁ ַה ֵ
נִ ְק ָרא ָענָ ו ְל ִפי ֶשׁ ְבּ ֶד ֶר כְּ ָלל ָה ָא ָדם
אוּלם
ְמ ַשׁנֶּ ה ְמקוֹמוֹ ְל ִפי גַּ ְדלוּתוָֹ .
קּוֹב ַע ָמקוֹם ִל ְת ִפ ָלּתוֹ‘ ֵמ ִעיד
ַ’ה ֵ
ְבּכָ ַ על ַענְ וְ ָתנוּתוֶֹ ,שׁ ְבּ ָמקוֹם ֶשׁבּוֹ
יָ ַשׁב ִבּ ְהיוֹתוֹ יֶ ֶלד אוֹ ָענִ יָ ,שׁם הוּא
יוֹשׁב כָּ ל יָ ָמיוֲ ,א ִפלּוּ ְל ַא ַחר ֶשׁיִּ גְ ַדּל
ֵ
וְ יִ ְת ַע ֵשּׁר.

משׁפּט ֶשׁ ֻהכְ ַרע ִבּ ְב ָרכָ ה ַא ַחת
ִמ ְשׁ ָפּט
רוּשׁ ְל ִמי נִ כְ ָבּד ַבּ ַעל ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ְבּרוּכָ ה,
ַר ִבּי יַ ענְ קֶ‘לַ ,א ְב ֵר יְ ַ
ְבּ ִלי ַעיִ ן ָה ַרע ,א ָח ַלם ְל ֶרגַ ע ֶשׁ ֵאי ַפּ ַעם יִ ְמ ָצא ֶאת ַע ְצמוֹ
ְבּ ִס ַ
יוֹשׁב ַעל ַס ְפ ַסל
יטוּא ְציָ ה מוּזָ ָרה ֶשׁכָּ זוֹ ,כְּ ֶשׁהוּא ֵ
ַהנֶּ ֱא ָשׁ ִמים ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ,כְּ נֶ ֱא ָשׁם ֶמ ְרכָּ זִ י ְבּ ַפ ְר ִשׁיָּ ה
אוֹחזֻ ...סכָּ ִריָּ ה
פוּצה הוּא ֵ
מוּרהְ ,וּביָ דוֹ ַה ְקּ ָ
ִמ ְשׁ ָפּ ִטית ֲח ָ
וּמ ֻת ָקּה.
ְק ַטנָּ ה ְ
ַה ִסּפּוּר ִה ְת ִחיל כְּ ָשׁנָ ה ק ֶֹדם ָלכֵ ןֶ .שֹּׁלא ְבּ ַא ְשׁ ָמתוֹ נִ ְק ַלע
ַר ִבּי יַ ענְ קֶ‘ל ְלתוַֹ פּ ְר ִשׁיָּ ה ִמ ְשׁ ָפּ ִטית ְסבוּכָ ה ,יַ ַחד ִעם עוֹד
שׁוּלי ְל ַמ ַדּי,
ִ
כַּ ָמּה ֲאנָ ִשׁיםֶ .ח ְלקוֹ ַבּ ָפּ ָר ָשׁה ָהיָ ה ִבּ ְת ִח ָלּה
ֶא ָלּא ֶשׁ ְבּנִ גּוּד ְליֶ ֶתר ַה ֻשּׁ ָתּ ִפים ַבּ ָפּ ָר ָשׁהִ ,בּ ְהיוֹתוֹ נֶ ֱע ַדר
עוֹרִ דּין טוֹב
ֶא ְמ ָצ ִעים ,א ָע ָלה ְבּיָ דוֹ ִל ְשׂכֹּר ִמ ְלּכַ ְתּ ִח ָלּה ֵ
מוֹדד ִעם ַט ֲענוֹת ַה ְתּ ִב ָיעה .וְ כָ ִ ה ְתגַּ ְלגְּ לוּ ַה ְדּ ָב ִרים
ֶשׁיִּ ְת ֵ
ַעד ֶשׁ ְלּ ַבסּוֹף ָה ַפִ ל ְהיוֹת ַהנֶּ ֱא ָשׁם ַה ֶמּ ְרכָּ זִ י ַבּ ָפּ ָר ָשׁהִ .הגִּ יעוּ
ַה ְדּ ָב ִרים ַעד כְּ ֵדי כָּ ֶ שׁ ַה ְתּ ִב ָיעה ָדּ ְר ָשׁה ִמ ֵבּית ַה ִמּ ְשׁ ָפּט
וּמ ֻמ ָשּׁ.
ְל ָה ִטיל ָע ָליו עֹנֶ שׁ ַמ ֲא ָסר כָּ ֵבד ְ
ַרק ְל ַא ַחר ֶשׁ ִה ְס ַתּ ְבּכוּ ַה ְדּ ָב ִרים כָּ ל כָּ ָ ,פּנָ ה ר‘ יַ ענְ קֶ‘ל
אוֹדם ְלעוֹזְ רוֹ,
ְל ֶעזְ ָר ָתם ֶשׁל ֲח ֵב ָריוַ .ה ָלּלוּ ִה ְתגַּ יְּ סוּ ְבּכָ ל ְמ ָ
לוּשׁיםַ .בּזְּ ַמן ָה ַרב ֶשׁ ָע ַמד
אוּלם נִ ְר ֶאה ָהיָ ה כִּ י ַה ִסּכּוּיִ ים ְק ִ
ָ
ִל ְר ָ
שׁוּתהִּ ,ה ְס ִפּ ָיקה ַה ְתּ ִב ָיעה ְל ָהכִ ין כְּ ַתב ִאשּׁוּם ָארֹ
וּמ ְס ָמכִ יםַ .אף
וּפ ַת ְל ַתּלֶ ,שׁ ָהיָ ה ְמ ֻב ָסּס ַעל ְמאוֹת ֵע ֻדיּוֹת ִ
ְ
טּוֹבים ֶשׁ ָשּׂכְ רוּ לוֹ ֲח ֵב ָריו ְבּטוּב ִל ָבּם א
עוֹרכֵ י ַה ִדּין ַה ִ
ְ
ִה ְצ ִליחוּ ַל ֲעמֹד מוּל ָה ֵע ֻדיּוֹת ַה ְבּרוּרוֹת .נִ ְר ֶאה ָהיָ ה כִּ י
לוּשׁים
לוּטין ִמ ַמּ ֲא ָסר ְק ִ
ִסכּוּיָ ו ֶשׁל ר‘ יַ ענְ קֶ‘ל ְל ִהנָּ ֵצל ַל ֲח ִ
נּוֹתר לוֹ ַל ֲעשׂוֹת הוּא ַרק ְל ִה ְת ַמ ֵקּ ַח
יוֹתר ,וְ כִ י כָּ ל ָמה ֶשׁ ַ
ְבּ ֵ
ַעל גּ ַֹבהּ ָהעֹנֶ שׁ.
ַבּבּ ֶֹקר ֶשׁ ְבּ ַמ ֲה ָלכוֹ ָאמוּר ָהיָ ה ְל ִהנָּ ֵתן גְּ זַ ר ַה ִדּין ,נִ כְ נַ ס ַר ִבּי
רוּשׁ ְל ִמי
רוֹעדוֹת ִל ְמעוֹנוֹ ֶשׁל ַהגָּ אוֹן ַהיְּ ַ
יַ ענְ קֶ‘ל ְבּ ִב ְרכַּ יִ ם ֲ
צוּק“לַ ,ר ֲאבַ“ד ָה ֵע ָדה ַה ֲח ֵר ִדית
ישׁר זְ ָ
ַר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל יַ ֲעקֹב ִפ ֶ
וְ ַר ָבּהּ ֶשׁל ְשׁכוּנַ ת ’זִ כְ רוֹן מ ֶֹשׁה‘ְ .בּ ַמר ִלבּוֹ ִתּנָּ ה הוּא ִבּ ְפנֵ י
צוּקתוֹ ַה ָקּ ָשׁה .הוּא ִס ֵפּר ַעל ַה ֶמּ ַתח ָה ַרב
ַהגָּ אוֹן ֶאת ְמ ָ
ֶשׁהוּא ִ
וּמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ְשׁרוּיִ ים בּוֹ ִמיּוֹם ֵה ֵחל ַה ִמּ ְשׁ ָפּט וְ ַעד
ַהיּוֹםִ ,וּב ֵקּשׁ ֶאת ֲע ָצתוֹ ִוּב ְרכָ תוֹ ֶשׁל ָה ַרב.
צוּקתוֹ ֶשׁל
ַר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל יַ ֲעקֹב ִה ְק ִשׁיב ְבּ ַס ְב ָלנוּת ִל ְמ ָ
ָה ַא ְב ֵר וְ ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף ְבּ ַצ ֲערוֹ .הוּא ִה ְר ִעיף ָע ָליו ַט ְל ֵלי נ ַֹחם,
הוֹציא
ֵבּ ְרכוֹ ְבּחֹם ַרב ,וְ ַא ַחר ָפּ ַתח ֶאת ְמגֵ ַרת ֻשׁ ְל ָחנוִֹ ,
ִמ ָשּׁם ֻסכָּ ִריָּ ה ֲא ֻד ָמּה ְק ַטנָּ ה וְ ִהגִּ ישׁ לוֹ .ר‘ יַ ענְ קֶ‘ל נָ ַטל
ֶאת ַה ֻסכָּ ִריָּ ה ִבּ ְמבוּכָ ה כְּ ֶשׁ ָפּנָ יו ְמ ַשׁ ְדּרוֹת ִאי ֲה ָבנָ ה ,וְ ַר ִבּי
וּל ַה ְס ִבּיר לוֹ:
יִ ְשׂ ָר ֵאל יַ ֲעקֹב ִמ ֵהר ֶל ֱאחֹז ְבּיָ דוֹ ְ
אוֹתהּ ְבּכִ ְיסְ .בּ ַהגִּ ַיע ְשׁ ַעת
ָ
וּטמֹן
ַ
”קח ֶאת ַה ֻסכָּ ִריָּ ה ְ
אוּלם ֵבּית ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ,טֹל
ׁוֹפט ְל ַ
ִמ ְשׁ ָפּ ְטִ ,עם ִהכָּ נֵ ס ַהשּ ֵ
קּוֹרה
ֶאת ַה ֻסּכָּ ִריָּ ה ְבּיָ ְד ,וְ תוִֹ ה ְת ַע ְלּמוּת ֻמ ְח ֶל ֶטת ִמכָּ ל ַה ֶ
קינוּ
ְס ִב ְיבָ ,בּ ֵרָ ע ֶל ָיה ִעם כָּ ל ַהכַּ וָּנָ ה’ָ :בּרוַּ א ָתּה ה‘ ֱא ֵ
עוֹלם ֶשׁ ַהכֹּל נִ ְהיָ ה ִבּ ְד ָברוֹ‘.
ֶמ ֶלָ ה ָ
ֹאמר ֶ’שׁ ַהכֹּל‘ ְתּכַ וֵּן ֶאת ַהכַּ וָּנָ ה
ָחשׁוּב ְמאֹד ֶשׁכְּ ֶשׁתּ ַ
יוֹצא ִמן ַהכְּ ָלל – נִ ְהיֶ ה
שׁוּטה וְ ַה ְבּ ִס ִיסיתֶ :שׁ ַהכֹּל – ְלא ֵ
ַה ְפּ ָ
ִבּ ְד ָברוֹ ֶשׁל ֶמ ֶלַ מ ְלכֵ י ַה ְמּ ָלכִ ים! ַ’הכֹּל‘ ַמ ְשׁ ָמעוּתוֹ’ַ :הכֹּל!‘;
ׁוֹפטָ ,הא ֶֹפן ֶשׁבּוֹ ִתּ ְת ֵ
ָמה ֶשׁיִּ גְ זֹר ַהשּ ֵ
מוֹדד ִעם ַה ְפּ ָסק,
אוּלי ַ
ַה ְקּנָ ס ֶשׁ ַ
יוּטל ָע ֶליַ – ...הכֹּל נִ ְהיֶ ה ִבּ ְד ַבר ה‘! וִ ִיהי
ימה ֶשׁ ַתּ ֲא ִמין בּוֹ יַ ְשׁ ִפּ ַיע ָע ֶלי
ָרצוֹן ֶשׁ ִבּזְ כוּת ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְתּ ִמ ָ
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶשׁ ַפע ְבּ ָרכָ ה וְ ַה ְצ ָל ָחה“.
ֵמ ֶרגַ ע זֶ ה וָ ֵא ָילִ ה ְת ַמ ֵקּד ְמיֻ ָדּ ֵענוּ ַא וְ ַרק ַבּ ֻסּכָּ ִריָּ ה ַה ְקּ ַטנָּ ה
ֶשׁ ְבּכִ יסוֹ .הוּא ִה ְת ַע ֵלּם ִמכָּ ל ָה ֵעצוֹת ָה ַרבּוֹת ֶשׁ ִקּ ֵבּל ַעד
ַע ָתּה ִמ ִיד ָידיו ֵ
וּמ ֲח ֵב ָריו ,וְ ִה ְת ַמ ֵקּד ַא וְ ַרק ְבּ ֻסכָּ ִריָּ ה,
לוֹמרַ :בּ ְבּ ָרכָ ה ֶשׁ ָע ִתיד ָהיָ ה ְל ָב ֵרָ ע ֶל ָיה.
כְּ ַ
ַבּ ָשּׁעוֹת ַה ָבּאוֹת הוּא ָח ַשׁב שׁוּב וָ שׁוּב ַעל ַה ֶה ְס ֵבּר ַה ָפּשׁוּט
”שׁ ַהכֹּל –
ֶשׁ ָא ַמר לוֹ ַר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל יַ ֲעקֹבְ ,בּנִ גּוּנוֹ ַה ְמּיֻ ָחדֶ :
ַהכֹּל ַהכֹּל – נִ ְהיֶ ה ִבּ ְד ָברוֹ! ֵאין עוֹד ִמ ְלּ ַבדּוֹ“.
הוּשׁב ר‘ יַ ענְ קֶ‘ל ַעל ַס ְפ ַסל
ַ
ְבּ ַהגִּ ַיע ְשׁ ַעת ַה ִמּ ְשׁ ָפּט
עוֹרכֵ י ַה ִדּין ֶשׁיָּ ְשׁבוּ ְל ִצדּוֹ נִ סּוּ ְליַ ֵעץ לוֹ ֵאי
ַהנֶּ ֱא ָשׁ ִמיםְ .
אוּלם ָאזְ נָ יו כִּ ְמ ַעט וְ א ִה ְק ִשׁיבוּ ָל ֶהם .הוּא
ֵאלּוּ ֵעצוֹתָ ,
ָהיָ ה ָשׁרוּי ִבּ ְד ֵבקוּת ְוּב ִרכּוּזְ ,מכַ וֵּן ֶאת כָּ ל ַמ ֲח ַשׁ ְבתּוֹ ַל ִמּ ִלּים
ֶ’שׁ ַהכֹּל נִ ְהיָ ה ִבּ ְד ָברוֹ‘.
”בּית ַה ִמּ ְשׁ ָפּט!“
ֲח ָב ַטת ַה ַפּ ִטּישׁ ֶה ְחזִ ָירה אוֹתוֹ ַל ְמּ ִציאוּתֵ .
אוּלם וְ ַהכֹּל נֶ ֶע ְמדוּ
ׁוֹפט נִ כְ נַ ס ָל ָ
– ִהכְ ִריז ַהכָּ רוֹזַ ,השּ ֵ
אוּלם ר‘
ָ
אוּלם,
מוֹפ ִתי ָשׂ ַרר ָבּ ָ
קוֹמוֹת ֶיהםֶ .שׁ ֶקט
ֵ
ִבּ ְמ
ְ
יַ ענְ קֶ‘ל א נָ ַתן ַל ֶשּׁ ֶקט ְל ַב ְל ֵבּל אוֹתוֵֹ .עינָ יו ָהיוּ ֲעצוּמוֹת

ְבּ ִרכּוּז כְּ ֶשׁהוּא ִ
הוֹציא ֶאת ַה ֻסּכָּ ִריָּ ה ִמכִּ יסוֹ ֵוּב ֵרְ ל ַאט,
ְבּ ִרכּוּז ְוּבכַ וָּנָ ה:
קינוּ“
”א ֵ
”בּרוַּ א ָתּה ה‘“ – ֲאדוֹן ַהכֹּל ָהיָ ה הוֹוֶ ה וְ יִ ְהיֶ הֱ ,
ָ
ה-כֹּ-ל נִ -”שׁ ַ
– ַתּ ִקּיף ַוּב ַעל ַהיְּ כ ֶֹלת ַוּב ַעל ַהכֹּחוֹת כֻּ ָלּםֶ ,
ד ְָה-יָ -ה ִבּ ְ
ב-ר-וֹ!“אוּלם נָ ֲעצוּ
ׁוֹפט נָ ַתן בּוֹ ַמ ָבּט ָחמוּר .כַּ ָמּה ֵמ ַהנּוֹכְ ִחים ָבּ ָ
ַהשּ ֵ
אוּלם ר‘ יַ ענְ קֶ‘ל
זוֹעמוֹת ,וְ כַ ָמּה ֵמ ֶהם ָענוּ ָ’א ֵמן‘ָ ,
בּוֹ ֵעינַ יִ ם ֲ
חוּשׁת א ֶֹשׁר.
ִה ְת ַע ֵלּם ֵמ ַהכֹּל .הוּא ָמ ַצץ ֶאת ַה ֻסכָּ ִריָּ ה ִבּ ְת ַ
עוֹלם א ֵבּ ֵרְ בּכַ וָּנָ ה כֹּה ַר ָבּה.
ֵמ ָ
תּוֹב ַע ֵה ֵחל ְל ַה ְק ִריא ֶאת ְס ִע ֵיפי ָה ִאשּׁוּם,
ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ֵה ֵחלַ .ה ֵ
”ה ְתּ ִב ָיעה ְמ ַב ֶקּ ֶשׁת ְל ָה ִטיל ַעל ַהנֶּ ֱא ָשׁם
וּל ַבסּוֹף ִסכֵּ םַ :
ְ
ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ְשׁנוֹת ַמ ֲא ָסר“ָ .
ימה
הוֹפ ָעתוֹ ָהיְ ָתה ַמ ְר ִשׁ ָ
וּסדוּרוֹת ,וְ ַהכֹּל ִצפּוּ ִל ְראוֹת
וּמ ַשׁכְ נַ ַעתַ ,ט ֲע ָ
נוֹתיו ְמ ֻב ָסּסוֹת ְ
ְ
מוֹדד ִע ָמּן ַה ָסּנֵ גוֹר.
כֵּ ַיצד יִ ְת ֵ
לוֹמר ֶאת ְדּ ָברוֹ .הוּא ִה ְר ָצה
אוֹ ָאז ָע ָלה ַה ָסּנֵ גוֹר וְ ֵה ֵחל ַ
נוֹתיו ַהנֶּ גְ ִדּיּוֹת ,כַּ ֲא ֶשׁר הוּא ְמנַ ֶסּה
ְבּ ָלשׁוֹן ְמ ֻל ֶמּ ֶדת ֶאת ַט ֲע ָ
יבוּתן ֶשׁל ָה ֵע ֻדיּוֹת וְ ָה ְר ָאיוֹת
ְבּתוְֹ דּ ָב ָריו ְל ַה ְפ ִחית ֵמ ֲח ִשׁ ָ
תּוֹב ַעָ ,
ֶשׁ ִה ִצּיג ַה ֵ
אוּלם ְלשׁוֹנוֹ ֶשׁ ָהיְ ָתה ְמגֻ ְמגֶּ ֶמת ְבּ ִמ ְק ָצת
ִה ְסגִּ ָירה כִּ י ַאף הוּא ֵאינוֹ ְמ ֻשׁכְ נָ ע ְבּ ִצ ְד ַקת ְדּ ָב ָריו.
ַאף ְבּ ִסיּוּם ְדּ ָב ָריו ,הוּא א ֵה ֵעז ְל ַב ֵקּשׁ ַעל ִבּטּוּל ֻמ ְח ָלט
ֶשׁל ָהעֹנֶ שׁ ,כִּ י ִאם ְל ַה ְפ ִחיתוֹ ִל ְשׁנָ ַתיִ ם.
אוּלם ַה ִמּ ְשׁ ָפּטַ .הכֹּל ָהיוּ ְדּרוּכִ ים ִל ְשׁמ ַֹע
ֶשׁ ֶקט ִה ְשׂ ָתּ ֵרר ְבּ ַ
תּוֹדדוּ ֵבּינֵ ֶיהם
ׁוֹפ ִטיםַ .ה ָלּלוּ ִה ְס ְ
ֶאת ַהכְ ָר ַעת ִדּינָ ם ֶשׁל ַהשּ ְ
ֲא ֻרכּוֹת ,נִ ְר ֶאה כִּ י וִ ַ
כּוּח ַעז נִ ַטּשׁ ֵבּינֵ ֶיהם; ֲהיִ ָתּכֵ ן כִּ י ַמ ֶשּׁהוּ
ׁוֹפ ִטים ַעל
עוֹמד ְל ִה ְת ֵ
ְדּ ָר ָמ ִטי ֵ
חוֹלל?! ְל ַבסּוֹף ִהכְ ִריזוּ ַהשּ ְ
ַה ְפ ָס ָקה ַבּת ֲח ִצי ָשׁ ָעה ְלצ ֶֹרךְ ִה ְתיַ ֲעצוּת.
אוּלם
אוּלם ַה ִמּ ְשׁ ָפּטָ ,
ַמ ְר ִבּית ַהנּוֹכְ ִחים יָ ְצאוּ ֶאל ִמ ְס ְדּרוֹן ַ
לוּטין
עוֹמד ִבּ ְמקוֹמוְֹ ,מ ֻרכָּ ז ַל ֲח ִ
נוֹתר ֵ
ַר ִבּי יַ ענְ קֶ‘ל ְמיֻ ָדּ ֵענוּ ַ
פּוֹסק ְל ֶרגַ ע ִמ ְלּכַ וֵּןִ ,עם כָּ ל
ְבּ ַע ְצמוֹ ,כְּ ֶשׁ ְבּמוֹחוֹ הוּא ֵאינוֹ ֵ
ָה ָע ְצ ָמה – ֶ
”שׁ ַהכֹּל נִ ְהיָ ה ִבּ ְד ָברוֹ“.
ׁוֹפ ִטים
ְשׁ ִ
וּל ַבסּוֹף ָשׁבוּ ַהשּ ְ
לוֹשׁים ַדּקּוֹת ָח ְלפוּ ָע ָליו כְּ נֶ ַצחְ .
יוֹשׁב רֹאשׁ ַה ֶה ְרכֵּ ב ָפּ ַתח ֶאת ְדּ ָב ָריו ְבּטוֹן ִר ְשׁ ִמי
אוּלםֵ .
ָל ָ
וְ ִסכֵּ ם ֶאת ַהכְ ָר ַעת ַה ִדּין ְבּכַ ָמּה ִמ ְשׁ ָפּ ִטים ְק ָצ ִרים:
”מכְּ ַתב ָה ִאשּׁוּם ִה ְת ַר ַשּׁ ְמנוֲּ ,אנִ י וַ ֲח ֵב ַרי ,כִּ י ַה ַמּ ֲע ִשׂים
ִ
אוּלם ַבּ ֶה ְמ ֵשׁ,
יוֹתרָ .
מוּרים ְבּ ֵ
ֶשׁתּ ֲֹארוּ בּוֹ ִהנָּ ם ָאכֵ ן ֲח ִ
ֶשׁכַּ ֲא ֶשׁר ָבּ ַחנּוּ ֶאת ָה ֵע ֻדיּוֹת ֶשׁ ֻה ְצּגוּ ַבּ ִתּיק ,נוֹכַ ְחנוּ
הוּתיּוֹת ְבּ ֵעדוּתוֹ ֶשׁל ָה ֵעד ַה ֶמּ ְרכָּ זִ י.
וּמ ִ
ִבּ ְס ִתירוֹת ֲחמוּרוֹת ַ
ִאי ְלכָ ֶ ,ה ְח ַל ְטנוּ ְבּרֹב ֵדּעוֹת ְלזַ כּוֹת ֶאת ַהנֶּ ֱא ָשׁם ֵמ ֲח ַמת
ַה ָסּ ֵפק“.
לוּטין ֵמ ַה ֶה ֶלם
קוֹמםִ ,מ ְת ַע ְלּ ִמים ַל ֲח ִ
ׁוֹפ ִטים ָקמוּ ִמ ְמּ ָ
ַהשּ ְ
ֶשׁ ִ
הוֹת ָירה ַהכְ ָר ַעת ִדּינָ ם.
ַה ֵ
אוּלם
וּל ַב ֵקּשׁ ִדּיּוּן חוֹזֵ רָ ,
תּוֹב ַע נִ ָסּה ִבּ ְת ִח ָלּה ְל ַע ְר ֵער ְ
ׁוֹפ ִטים ִה ְב ִהיר לוֹ כִּ י ִסכּוּיָ יו
ַמ ָבּט ָחמוּר ֶשׁנָּ ַתן בּוֹ ַא ַחד ַהשּ ְ
ְל ַשׁנּוֹת ֶאת ַה ַה ְח ָל ָטה ַא ְפ ִסיִּ ים.
וּמ ְפ ָלא .א ָהיְ ָתה כָּ ל
ימי ֻ
ָהיָ ה זֶ ה נֵ ס גָּ לוּי! נֵ ס ְשׁ ֵמ ִ
ֶא ְפ ָשׁרוּת ַא ֶח ֶרת ְל ַה ְס ִבּיר זֹאת.
ַר ִבּי יַ ענְ קֶ‘ל יָ ָצא ִמ ֵבּית ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ִבּ ְצ ָע ִדים ִמ ְתרוֹנְ נִ ים.
ַעל סוֹף כֹּה ָמתֹק הוּא א ָח ַלם ַאף ַבּ ֲח
לוֹמוֹתיו ַהוּ ְֻר ִדּים
ָ
פּוֹרים ַה ְמּ ַציְּ צוֹת
זּוֹר ַחתַ ,בּ ִצּ ִ
יוֹתר .הוּא ִה ִבּיט ַבּ ֶשּׁ ֶמשׁ ַה ַ
ְבּ ֵ
נּוֹהג כְּ ִמנְ ָהגוֹ וְ ֵעינָ יו א ָשׂ ְבעוַּ .רק ִל ְפנֵ י זְ ַמן
עוֹלם ַה ֵ
ָוּב ָ
א ַרב ָהיָ ה ָסבוּר כִּ י ֶאת ַה ָשּׁנִ ים ַה ָבּאוֹת יֵ ָא ֵלץ ְל ַבלּוֹת ֵבּין
כָּ ְת ֵלי ֵבּית ַהכֶּ ֶלאַ ,ה ְר ֵחק ִמכָּ ל ֵאלּוּ ,וְ ִהנֵּ ה ,נֵ ס גָּ לוּי .זִ כּוּי
ֻמ ְח ָלט.
יח ַהטּוֹבַ ,הגָּ אוֹן
ִמיָּ ד ִעם שׁוּבוֹ ָפּנָ ה ְל ֵע ֶבר ֵבּיתוֹ ֶשׁל ַה ָשּׁ ִל ַ
ַר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל יַ ֲעקֹב ִפ ֶ
ישׁר ,כְּ ֵדי ְל ַס ֵפּר לוֹ ַעל ַהנֵּ ס ַהגָּ דוֹל
וּלהוֹדוֹת לוֹ ַעל ֲע ָצתוַֹ .ר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל יַ ֲעקֹב ָשׂ ַמח ְמאֹד
ְ
ְבּ ִשׂ ְמ ָחתוֹ וְ ָא ַמר לוֹ:
ִ
”הנֵּ ה ָר ִא ָית ,ר‘ יַ ענְ קֶ‘לָ ,מה גָּ דוֹל כּ ָֹחהּ ֶשׁל ִבּ ְרכַּ ת ֶ’שׁ ַהכֹּל‘
ַא ַחתִ .ה ְשׁ ַתּ ֵדּל כִּ י ַה ְבּ ָרכָ ה ַהזּוֹ א ִתּ ְהיֶ ה ַ’חד ַפּ ֲע ִמית‘ ,וְ כִ י
ַה ִחזּוּק א יֶ ְח ַדּל ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ ִבּ ְל ַבדַ .ה ְב ַטח נָ א ְל ַע ְצ ְמ כִּ י
ִמיּוֹם זֶ ה וָ ֵא ָילַ תּ ְק ִפּיד ְל ָב ֵרֶ את כָּ ל ַה ְבּ ָרכוֹת ְבּכַ וָּנָ ה!
וּל ַה ְצ ָל ָחה
ְוּבכָ ְ בּוַ ַדּאי ִתּזְ כֶּ ה ְל ֶה ְמ ֵשִׁ סיַּ ְע ָתּא ִד ְשׁ ַמיָּ א ְ
ְבּכָ ל ַמ ֲע ֵשׂי יָ ֶדי.“

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 ׂ

’דּוֹרשׁ טוֹב‘ ֻסכּוֹת עמ‘ תקנו
ֵ

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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קים‘ ַל ַמ ִבּי“ט
ְבּ ֵ‘בית ֱא ִ
ִדּ ְק ֵדּק ִמכָּ ֶ שׁנָּ ְקטוּ ִ’ל ְת ִפ ָלּתוֹ‘
וְ א ִ’ל ְת ִפ ָלּה‘ֶ ,שׁיֵּ שׁ ֶשׁ ַבח ְמיֻ ָחד
וּמ ְת ַפּ ֵלּל ַעל אוֹתוֹ
ַל ִמּ ְת ַפּ ֵלּל וְ חוֹזֵ ר ִ
עוֹשׂה זֹאת
ֶ
ַה ָדּ ָבר ,כַּ ֲא ֶשׁר הוּא
ְבּאוֹתוֹ ַה ָמּקוֹם ֶשׁ ִה ְת ַפּ ֵלּל ק ֶֹדם,
וְ ָד ָבר זֶ ה ַאף ְמ ַהוֶּה ִס ָבּה ְל ַק ָבּ ַלת
ְתּ ִפ ָלּתוֹ .יֶ ֶתר ַעל כֵּ ן ,כָּ ַתב ַה ַמּ ִבּי“ט,
כִּ י ַאף ִאם א יִ ְת ַפּ ֵלּל שׁוּב ְבּאוֹתוֹ
ַה ָמּקוֹםֶ ,א ָלּא ַרק יַ ְר ֶאה ַע ְצמוֹ ָשׁם
ַבּ ֵשּׁנִ ית ,יָ כוֹל ַה ָדּ ָבר ִלגְ רֹם ְלכָ 
ֶשׁיֵּ ָענֶ ה .כְּ ֻדגְ ַמת ַה ְמּ ַב ֵקּשׁ ָדּ ָבר
ִמ ֶמּ ֶלָ בּ ָשׂר וָ ָדם ,וְ חוֹזֵ ר ְל ַא ַחר
ִמכֵּ ן ְלאוֹתוֹ ָמקוֹם ֶשׁ ִבּ ֵקּשֶׁ ,שׁ ְבּכָ 
וּל ַמ ֵלּא
ִמ ְת ֵ
עוֹרר ַה ֶמּ ֶלְ לזוֹכְ רוֹ ְ
ֶח ְפצוֹ.
ַהגְּ ַה“צ ַר ִבּי ְשׁמֹה זַ ְל ָמן ֱא ֶרנְ ַריִ יךְ
)תּ ִפ ָלּה פ“ה(
ְ

אמלוֹי ָדּ ַרשׁ ַעל כָּ ֶ את ִדּ ְב ֵרי
ִמ ַשּׁ ְ
ַהגְּ ָמ ָרא ֶשׁ ָבּ ֶהם ָפּ ַת ְחנוּ ֶאת ַמ ֲא ָמ ֵרנוּ:
קּוֹב ַע ָמקוֹם ִל ְת ִפ ָלּתוֹ“ – ַהיְ נוּ
”כָּ ל ַה ֵ
ֶשׁ ַמּ ְמ ִשׁיְ ל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַאף כְּ ֶשׁנִּ ְר ֶאה
קוֹמהּ
בוּעה ִבּ ְמ ָ
נוֹת ֶרת ְק ָ
כִּ י ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶ
קי
”א ֵ
וְ ֵאינָ הּ ִמ ְת ַק ֶבּ ֶלת ְל ַמ ְע ָלהֱ ,
ַא ְב ָר ָהם ְבּ ֶעזְ רוֹ“ – כִּ י כְּ ִפי ֶשׁ ְתּ ִפ ָלּתוֹ
ֶשׁל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ָע ְשׂ ָתה ֵפּרוֹת
ְל ַבסּוֹףְ ,בּכָ ֶ שׁ ִמּלּוֹט ֶבּן ָא ִחיו
מּוֹא ִביָּ ה ֲא ֶשׁר ִמ ֶמּנָּ ה
יָ ְצ ָאה רוּת ַה ָ
נוֹלד ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶלָ ע ָליו ַה ָשּׁלוֹם ,כָּ 
ַ
)’א ְבנֵ י
ידה ְל ֵה ָענוֹת ַ
גַּ ם ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֲע ִת ָ

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפ ּוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּתפִ ָּלה

