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

'קוֹל יַ ֲעקֹב' – ַבּ ֶפּה ַוּב ֵלּב
"הקֹּל קוֹל יַ ֲעקֹב וְ ַהיָּ ַדיִ ם יְ ֵדי ֵע ָשׂו" )כז כב(
ַ

ָדּ ַרשׁ ַר ִבּי יְ הוֹנָ ָתן ַאיְ ְבּ ִשׁיץ:
ֵע ָשׂו ָה ָר ָשׁע ָשׁ ַאב ֶאת כָּ ל כֹּחוֹ ִמכָּ ֶ שׁ ִה ְק ִפּיד ְמאֹד ַעל ִמ ְצוַ ת
תּוֹרה ְמ ִע ָידה ָע ָליו ֶשֹּׁלא ָע ָשׂה זֹאת ֶא ָלּא
אוּלם ַה ָ
כִּ בּוּד ָאבָ .
ִמן ַה ָשּׂ ָפה וְ ַלחוּץ ,כַּ כָּ תוּב ְ)ל ֵעיל כה כח(" :וַ יֶּ ֱא ַהב יִ ְצ ָחק ֶאת
ֵע ָשׂו כִּ י ַציִ ד ְבּ ִפיו" – וְ א ְבּ ִלבּוָֹ .ע ֵלינוּ ִל ְלמֹד ִמכָּ  ,כִּ י ִאם
כוּתנוּ ַעל זְ כוּת ֵע ָשׂו
נִ ְת ַפּ ֵלּל כָּ ָראוּי ְבּכַ וָּנַ ת ַה ֵלּבֲ ,אזַ י ִתּגְ ַבּר זְ ֵ
ֶשׁכִּ ֵבּד ֶאת ָא ִביו ְבּ ִפיו וְ א ְבּ ִלבּוֹ ,וְ נוּכַ ל ְל ִהנָּ ֵצל ִמ ֶצּ ֱא ָצ ָאיו
ֹאמר ֶאת ַה ְתּ ִפ ָלּה ִמן ַה ָשּׂ ָפה
לּוֹתנוַּ .אִ אם נ ַ
ַה ְמּ ַב ְקּ ִשׁים ְלכַ ֵ
וְ ַלחוּץְ ,בּא כַּ וָּנַ ת ַה ֵלּב ,כֵּ ַיצד נוּכַ ל ִלגְ בֹּר ַעל זְ כוּתוֹ ֶשׁל
עוֹשׂים ַרק ִמן ַה ָשּׂ ָפה וְ ַלחוּץ?!
ֵע ָשׂוֲ ,הא ַאף ָאנוּ ִ
"הקֹּל קוֹל יַ ֲעקֹב" –'קוֹל'
ְלכָ ָ ר ַמז ַהכָּ תוּב ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ :כַּ ֲא ֶשׁר ַ
אוּלם כַּ ֲא ֶשׁר ִמ ְתוַ ֶסּ ֶפת
ְבּא כַּ וָּנָ הֲ ,אזַ י" :וְ ַהיָּ ַדיִ ם יְ ֵדי ֵע ָשׂו"ָ ,
שׁוֹלטוֹת ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל.
ֵא ָליו כַּ וָּנַ ת ַה ֵלּבֲ ,אזַ י ֵאין יְ ֵדי ֵע ָשׂו ְ

יַ ֲעקֹב ָא ַחז ְבּ ִמ ְצווֹת ֶשׁ ָא ָדם ָדּשׁ ַבּ ֲע ֵק ָביו
"וְ יָ דוֹ א ֶֹחזֶ ת ַבּ ֲע ֵקב ֵע ָשׂו וַ יִּ ְק ָרא ְשׁמוֹ יַ ֲעקֹב" )כה כו(

כָּ ַתב ַה'כְּ ִלי יָ ָקר':
כוֹרה כְּ ָד ָבר
ימן ֶשׁ ֶלּ ָע ִתיד יְ ַבזֶּ ה ֵע ָשׂו ֶאת ַה ְבּ ָ
"זֶ ה ָהיָ ה ִס ָ
ֹאחז
וּמ ַבזֶּ ה אוֹתוְֹ ,וּבאוֹתוֹ ָ'ע ֵקב' י ַ
ֶשׁ ָא ָדם ָדּשׁ ַבּ ֲע ֵק ָביו ְ
ֹאחז בּוֹ
לוֹמרָ :מה ֶשׁ ֵע ָשׂו ָדּשׁ ַבּ ֲע ֵק ָביו – י ַ
יַ ֲעקֹבָ .ר ָצה ַ
יַ ֲעקֹב .וְ כֵ ן כָּ ל ַה ִמּ ְצווֹת ַקלּוֹת ֶשׁ ְבּנֵ י ָא ָדם ָדּ ִשׁים ְבּ ִע ְק ֵב ֶיהם
ֹאחז ָבּ ֶהם יַ ֲעקֹב וִ ַיקיְּ ָמם".
וְ ַה ָשּׂ ָטן ֻמנָּ ה ֲע ֵל ֶיהם ,י ַ
נִ ָתּן ְל ָצ ֵרף ַל ְדּ ָב ִרים ֶאת ִדּ ְב ֵרי ָה ְרמָ"ע ִמ ָפּאנוֹ ְבּ ֵבאוּר
ַה ֶקּ ֶשׁר ֶשׁ ֵבּין יַ ֲעקֹב ֶשׁ ִמּ ָדּתוֹ ֱא ֶמת ְל ֵבין ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ֶשׁ ַאף
ִהיא ֵמ ַה ִמּ ְצווֹת ֶשׁ ָא ָדם ָדּשׁ ַבּ ֲע ֵק ָביו' :יַ ֲעקוֹב' ִ)בּכְ ִתיב ָמ ֵלא(
]צרוּף ַה ֻמּזְ כָּ ר כַּ ָמּה ְפּ ָע ִמים
ימ ְט ִריָּ ה ָ'א ֵמן וְ ָא ֵמן' ֵ
הוּא ְבּגִ ַ
ימ ְט ִריָּ ה ב'
ִבּ ְת ִה ִלּים[ ,וְ ִאלּוּ 'יַ ֲעקֹב' ִ)בּכְ ִתיב ָח ֵסר( הוּא ְבּגִ ַ
ְפּ ָע ִמים ָ'א ֵמן'.
ֲ'ע ָשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹת' ִחקּוּר ִדּין ב טו

'יַ ֲערוֹת ְדּ ַבשׁ' ח"א ְדּרוּשׁ ג

ְסגֻ ַלּת ַה ְתּ ִפ ָלּה ְבּיוֹם ַהנִּ שּ ִׂוּאין
"בּ ַק ְחתּוֹ ֶאת ִר ְב ָקהְ ...ל ִא ָשּׁה; וַ יֶּ ְע ַתּר יִ ְצ ָחק ַלה' ְלנֹכַ ח
ְ
ִא ְשׁתּוֹ" )כה כ-כא(
תּוֹספוֹת:
כָּ ַתב ַר ֵבּנוּ ֲא ִביגְ דוֹר ָצ ְר ָפ ִתי ִמ ַבּ ֲע ֵלי ַה ְ
"בּ ַק ְחתּוֹ ֶאת ִר ְב ָקה" – "וַ יֶּ ְע ַתּר יִ ְצ ָחק",
ִמ ְסּ ִמיכוּת ַהכְּ ִ
תוּביםְ :
וּל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּיוֹם
נוּכַ ל ִל ְלמֹד ֶשׁיִּ ְצ ָחק ִה ְר ָבּה ְל ַה ְע ִתּיר ְ
וּל ַה ְרבּוֹת
נִ שּ ָׂוּאיוִ .מכָּ אן יֵ שׁ ִל ְלמֹד ֶשׁ ָראוּי ֶל ָח ָתן ְל ִה ְת ַענּוֹת ְ
ִבּ ְת ִפ ָלּה ְבּיוֹם נִ שּ ָׂוּאיו.
וּפ ָס ִקים ְל ַר ֵבּנוּ ֲא ִביגְ דוֹר ָצ ְר ָפ ִתי'
ֵ'פּ ִ
רוּשׁים ְ

קּוּטי ַמ ֲה ִרי"ח' ֵפּ ֵרשׁ זֹאת ַעל ִפּי ַמ ֲא ַמר ֲחכָ ִמים
דְ .בּ ִ'ל ֵ
"שׁנֵ י ַמ ְל ֲאכֵ י ַה ָשּׁ ֵרת ְמ ַלוִּין לוֹ ָל ָא ָדם ְבּ ֶע ֶרב
ַ)שׁ ָבּת קיט ב(ְ :
וּמב ָֹאר
ַשׁ ָבּת ִמ ֵבּיתוֹ ְל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסתֶ ,א ָחד טוֹב וְ ֶא ָחד ַרעְ ,"...
ַבּ ָ'מּגֵ ן ַא ְב ָר ָהם' )רסב אְ ,ר ֵאה ַ'מ ֲח ִצית ַה ֶשּׁ ֶקל' ָשׁם( ֶשׁ ַמּ ְל ָאכִ ים ֵאלּוּ
מוֹצ ֵאי ַשׁ ָבּתְ .ל ִפיכָ  ,כְּ ִפי ֶשׁ ָא ַמר
נִ ְשׁ ָא ִרים ִעם ָה ָא ָדם ַעד ָ
יַ ֲעקֹב ַל ַמּ ְל ָאֶ שׁנֶּ ֱא ַבק בּוֹ ְ)בּ ֵר ִ
אשׁית לב כז(" :א ֲא ַשׁ ֵלּ ֲח כִּ י
ִאם ֵבּ ַרכְ ָתּנִ י" .כָּ ָ אנוִּ ,ל ְפנֵ י ִה ְס ַתּ ְלּקוּתוֹ ֶשׁל ַה ַמּ ְל ָאָ ה ַרע
יּוֹדה ָבּ ֶהם ,וְ ַאף הוּא
סוּקי ְבּ ָרכָ ה כְּ ֵדי ֶשׁ ֶ
אוֹמ ִרים ְפּ ֵ
ָאנוּ ְ
יְ ָב ְרכֵ נוּ.
בּוֹלי ַה ֶלּ ֶקט' ַשׁ ָבּת קכט; ְ'לבוּשׁ' או"ח רצה א;
ִ'שׁ ֵ
קּוּטי ַמ ֲה ִרי"ח' ְתּ ִפ ַלּת ַע ְר ִבית מוצ"ש
ְ'מרוֹם ָה ִרי"ם' ַדּף ח'; ִ'ל ֵ

מוֹצ ֵאי ַשׁ ָבּת
'וְ יִ ֶתּן ְלְ 'בּ ָ
וּמ ְשׁ ַמנֵּ י ָה ָא ֶרץ וְ רֹב ָדּגָ ן
"וְ יִ ֶתּן ְלָ ה ֱאקִים ִמ ַטּל ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִ
וְ ִתירֹשׁ" )כז כח(
מוֹצ ֵאי ַשׁ ָבּת
לוֹמר ִמ ֵדּי ָ
נוֹהגִ ים ַ
ְבּ ַרבּוֹת ִמ ְקּ ִהלּוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲ
סוּקי ְבּ ָרכָ ה ַה ַמּ ְת ִח ָילה ַבּ ָפּסוּק "וְ יִ ֶתּן ְל."...
ִס ְד ַרת ְפּ ֵ
ִמנְ ָהג זֶ ה ֻמזְ כָּ ר זֶ ה ִמכְּ ָבר ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ַ)ה ְק ָדּ ַמת ַהזּ ַֹהר יד ב(,
הוּבאוּ ְט ָע ִמים שׁוֹנִ ים ְל ִמנְ ָהג זֶ ה:
ֵ
ִוּב ְמ
קוֹרוֹתינוּ ְ
סוּקים ֵאלּוּ
לוֹמר ְפּ ִ
ַ
מוּבא ֶשׁנָּ ֲהגוּ
ָ
בּוֹלי ַה ֶלּ ֶקט'
אְ .בּ ִ'שׁ ֵ
"ל ִס ָ
בוּע".
ימן טוֹב ְל ִפי ֶשׁהוּא ְתּ ִח ַלּת ַה ָשּׁ ַ
ְ
סוּקים ֵאלּוּ נֶ ֱא ָמ ִרים כְּ ֵדי ְל ַה ֲא ִריֶ את
בַ .בּ ְ'לּבוּשׁ' כָּ ַתב ֶשׁ ְפּ ִ
שׁוֹבת ְבּ ַשׁ ָבּת וְ ֵאין
מוֹצ ֵאי ַשׁ ָבּתְ ,ל ִפי ֶשׁ ַהגֵּ ִיהנֹּם ֵ
ַה ְתּ ִפ ָלּה ְבּ ָ
ַמ ְחזִ ִירים ֶאת ָה ְר ָשׁ ִעים ְלתוֹכוֹ ֶא ָלּא כְּ ֶשׁיִּ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַסיְּ ִמים
מוֹצ ֵאי ַשׁ ָבּת.
ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ָ
גּוֹס ִטינִ ין ִה ְס ִבּיר ֶשׁ ִבּ ְשׁ ַעת ַה ַמּ ֲע ָבר ֵבּין
גַ .ר ִבּי יְ ִח ֵיאל ֵמ ִאיר ִמ ְ
ַה ַשּׁ ָבּת ְל ֵבין יְ מוֹת ַהחֹל ְמנַ ֶסּה ַהיֵּ ֶצר ָה ַרע ְל ִה ְתגַּ ֵבּר וְ ִל ְשׁט
קוּקים ִל ְב ָרכָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת כְּ ֵדי ְל ִה ְתגַּ ֵבּר
ָבּ ָא ָדם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁ ָאנוּ זְ ִ
לוֹמר ֶאת ִבּ ְרכוֹת 'וְ יִ ֶתּן ְל.'
ָע ָליוִ ,תּ ְקּנוּ ַ

ֵע ָשׂו ִהגִּ ַיע ְל ַא ַחר ַה ְבּ ָרכוֹת...
"וַ יְ ִהי כַּ ֲא ֶשׁר כִּ ָלּה יִ ְצ ָחק ְל ָב ֵרֶ את יַ ֲעקֹב וַ יְ ִהי ַא יָ צֹא יָ ָצא
יַ ֲעקֹב ֵמ ֵאת ְפּנֵ י יִ ְצ ָחק ָא ִביו וְ ֵע ָשׂו ָא ִחיו ָבּא ִמ ֵצּידוֹ" )כז ל(
ערט וִ יזְ'נִ יץ כְּ ַרב
ְבּ ֵעת ֶשׁכִּ ֵהן ָה ַר ִבּי ַבּ ַעל ְ'מקוֹר ָבּרוִּ 'מ ֶסּ ְ
ערט ,נָ ַהג ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ַצ ְפ ָרא ְדּ ַשׁ ְבּ ָתא ְבּכָ ל ַפּ ַעם
ָה ִעיר ֶס ְ
ְבּ ֵבית כְּ נֶ ֶסת ַא ֵחר ָבּ ִעיר.
ְבּ ַא ַחת ַה ַשּׁ ָבּתוֹת ,כַּ ֲא ֶשׁר נִ כְ נַ ס ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ַא ַחד ִמ ָבּ ֵתּי
ַהכְּ נֵ ִסיּוֹת ְבּ ִעירוֹ ,נוֹכַ ח ִל ְראוֹת כִּ י ִמשּׁוּם ָמה ִה ְק ִדּימוּ
ְבּ ָ
הוֹדיעוֹ ,וּכְ ֶשׁנִּ כְ נַ ס
אוֹתהּ ַשׁ ָבּת ֶאת ְתּ ִח ַלּת ַה ְתּ ִפ ָלּה ִמ ְבּ ִלי ְל ִ
כְּ ָבר ָא ֲחזוּ ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים ְל ַא ַחר ֲא ִמ ַירת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר.
ְל ַה ְפ ָתּ ַעת ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים ָעזַ ב ָה ַר ִבּי ֶאת ַה ָמּקוֹם ַעל ֲא ָתר
חוּשׁת
וְ ָה ַלְ ל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ֵבית כְּ נֶ ֶסת ַא ֵחרַ .הגַּ ָבּ ִאים ֶשׁ ָחשׁוּ ְתּ ַ
ַה ְח ָמ ָצה ִבּ ְקּשׁוּ ִמ ֶמּנּוּ כִּ י כֵּ יוָ ן ֶשׁכְּ ָבר ָט ַרח ָוּבא ַעד כָּ אן,
יִ ָשּׁ ֵאר ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִע ָמּםַ .אָ ה ַר ִבּי ָע ַמד ַעל ֶשׁלּוֹ וְ ָעזַ ב ֶאת
"אנִ י ֵאינֶ נִּ י
ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת ,תּוֶֹ שׁהוּא ַמ ְפ ִטיר ְל ֶע ְב ָרם ְבּ ִחיּוֲּ :
ֵע ָשׂו"...

ְוּב ִש ְׂפ ֵתי ַצ ִדּ ִיקים ִתּ ְת ָבּ ַר
טוֹבה ,י' ְבּכִ ְסלֵ ו ,יִ ְמלְ אוּ ֵמ ָאה ָשׁנִ ים לִ ְפ ִט ָירתוֹ ֶשׁל ָמ ָרן ַבּ ַעל
ְבּיוֹם ֲח ִמ ִשּׁי ַה ָבּא ָעלֵ ינוּ לְ ָ
עוֹמד לָ צֵ את לְ אוֹר עוֹלָ ם
דוֹתיו ָה ֵ
ַה' ִשּׂ ְפ ֵתי ַצ ִדּיק' ִמ ִפּילְ ץ זְ כוּתוֹ ָתּגֵ ן ָעלֵ ינוְּ .בּ ֵס ֶפר תּוֹלְ ָ
מוּבאת ֵעדוּת ְמ ֵה ָימנָ ה ַעל ַה ְק ָפּ ָדתוֹ ַה ֻמּ ְפלָ ָאה ַעל
ְבּ ָקרוֹב ְ)בּ ֶפ ֶרק 'וְ ֵהכִ ינוּ ֵאת ֲא ֶשׁר יָ ִביאוּ'( ֵ
ִמנְ ַהג ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַא ַחר ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ִמ ֵדּי יוֹם:
לוֹמר ְמ ֻע ָמּד ְבּקוֹל,
"את ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ִה ְק ִפּיד ַר ֵבּנוּ ַבּ ַעל ַה' ִשּׂ ְפ ֵתי ַצ ִדּיק' ַ
ֶ
ְבּ ָאזְ נֵ י ָא ָדם ֶשׁיַּ ְק ִשׁיב וְ יַ ֲענֶ ה ָא ֵמן ַעל כָּ ל ְבּ ָרכָ ה .כָּ ל ִמ ְת ַפּלְּ לֵ י ִמנְ יָ נוָֹ ,היוּ ְצ ִריכִ ים
לַ ֲעמֹד לְ ָפנָ יו וּלְ ָב ֵרְ בּקוֹל ,וְ ַר ֵבּנוּ עוֹנֶ ה ַא ֲח ֵר ֶיהם ָ'א ֵמן' ִבּ ְד ִחילוּ ְוּר ִחימוּ".

ִמ ֶשּׁ ִה ְב ִחין ַבּ ְתּ ִמ ָיהה ֶשׁ ָפּ ְשׁ ָטה ַעל ְפּנֵ ֶיהםִ ,ה ְס ִבּיר ֶאת ְדּ ָב ָריו
"ע ָשׂו ִהגִּ ַיע ַא ַחר ַה ְבּ ָרכוֹת ,"...וְ ָה ַל
קוֹל ַעֵ :
ְבּ ִמ ְשׁ ָפּט ָק ָצר וְ ֵ
ְל ַד ְרכּוֹ.
ְבּ ִהזְ ַדּ ְמּנוּת ַא ֶח ֶרת נִ כְ נַ ס ַבּ ַעל ַה ְ'מּקוֹר ָבּרוְּ 'ל ֵבית כְּ נֶ ֶסת
מּוֹדעוֹת ְמ ֻציָּ ן זְ ַמן ֲא ִמ ַירת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר
לוּח ַה ָ
וְ ָר ָאה ֶשׁ ְבּ ַ
וְ ַת ְח ָתּיו ְמ ֻציָּ ן זְ ַמן ֲא ִמ ַירת 'הוֹדוּ' .נִ ְר ֶאה ָהיָ ה כִּ י ַה ָדּ ָבר נַ ֲע ָשׂה
ְבּ ַמ ָטּ ָרה ְל ַא ְפ ֵשׁר ְלכָ ל ַה ְמּ ֻענְ יָ ן ְבּכָ ְ ל ַא ֵחר ֶאת ַהגָּ ָעתוֹ ַעד
ִלזְ ַמן ֲא ִמ ַירת 'הוֹדוּ'ַ .רע ָהיָ ה ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינֵ י ָה ַר ִבּי ,וְ גַ ם ַה ַפּ ַעם
"ל ְת ִפ ָלּה ַבּ ִצּבּוּר יֵ שׁ ְל ִה ְתיַ ֵצּב כְּ ָבר
דּוֹמהִ :
רוּח ָ
ֵהגִ יב ְבּ ַ
קּוֹד ִמים,
ֵמ ֲא ִמ ַירת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר .כָּ  נָ ֲהגוּ ְבּכָ ל דּוֹרוֹת ַה ְ
ֲהא ַרק ֵע ָשׂו ִהגִּ ַיע ַא ַחר ַה ְבּ ָרכוֹת"...
'נ ַֹעם ַה ְבּ ָרכָ ה' עמ' פד; קעז

עוֹתיו ֶשׁל ֵע ָשׂו ְבּ ֵטלוֹת ָבּרֹב
ִדּ ְמ ָ
ֹאמר ֵע ָשׂו ֶאל ָא ִביו ַה ֲב ָרכָ ה ַא ַחת ִהוא ְלָ א ִבי ָבּ ֲרכֵ נִ י גַ ם
"וַ יּ ֶ
ָאנִ י ָא ִבי וַ יִּ ָשּׂא ֵע ָשׂו קֹלוֹ וַ יֵּ ְבךְּ" )כז לח(
עוֹלם,
"א ְמרוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְפנֵ י ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאִ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
ָ
הוֹריד ֵע ָשׂו ֵמ ֵעינָ יו ִה ְשׁ ַל ְטתּוֹ
ִבּזְ כוּת ָשׁשׁ ְדּ ָמעוֹת ֶשׁ ִ
עוֹלם ַהזֶּ הָ .אנוּ
עוֹלם וְ ַעד סוֹפוֹ וְ נָ ַת ָתּ לוֹ ָשׁלוֹם ָבּ ָ
ִמסּוֹף ָה ָ
ֶשׁ ִדּ ְמ ָע ֵתנוּ ְתּ ִד ָירה ַבּיּוֹם ַוּב ַלּיְ ָלה כְּ ֶל ֶחםַ ,על ַא ַחת כַּ ָמּה
וְ כַ ָמּה ֶשׁ ִתּ ָמּ ֵלא ָע ֵלינוּ ַר ֲח ִמים) "...ילק"ש ְתּ ִה ִלּים תתכח(.
מּוּעטוֹת ֶשׁל ֵע ָשׂו
עוֹתיו ַה ָ
דּוּע ֶבּ ֱא ֶמת א ִתּ ְת ַבּ ֵטּ ְלנָ ה ִדּ ְמ ָ
ַמ ַ
הוֹרידוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַמ ֲה ַל כָּ ל
ַבּ ְדּ ָמעוֹת ָה ַרבּוֹת ִמ ְסּפֹר ֶשׁ ִ
ַהדּוֹרוֹת?
וּוֹדּ ְיס ַלבֲ ,א ִבי ָה ַר ִבּי ר' בּוּנִ ים
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ְצ ִבי ִה ְירשׁ ַה ַמּגִּ יד ִמ ִ
ִמ ְפּ ִשׁ ְיס ָחה:
עוֹתיו ֶשׁל ֵע ָשׂו ָהיוּ ַעל כָּ ֶ שׁ ִה ְפ ִסיד ֶאת
כְּ ִפי ֶשׁ ִדּ ְמ ָ
עוֹלם ַהזֶּ ה ,כָּ ַ אף ָאנוּ,
ַה ְבּ ָרכוֹת כֵּ יוָ ן ֶשׁנִּ כְ ְללוּ ָבּ ֶהן ִענְ יְ נֵ י ָה ָ
עוֹלם ַהזֶּ הְ .ל ִפיכָ ֵ אין ֵהן
עוֹתינוּ ֵהן ַעל ִענְ יְ נֵ י ָה ָ
רֹב ִדּ ְמ ֵ
עוֹתיו ֶשׁל ֵע ָשׂוֶ ,שׁ ֲה ֵרי כְּ ָלל הוּא ְבּ ִה ְלכוֹת
ְמ ַב ְטּלוֹת ֶאת ִדּ ְמ ָ
"מין ְבּ ִמינוֹ א ָבּ ֵטיל" ֻ)ח ִלּין צח ב(ָ .אכֵ ןִ ,אלּוּ ָהיוּ
ַתּ ֲערוֹבוֹתִ :
עוֹתינוּ ְמכֻ וָּנוֹת ַעל כְּ בוֹד ָשׁ ַמיִ ם ָהיְ ָתה ַתּ ֲער ֶֹבת זוֹ נִ דּוֹנֶ ת
ִדּ ְמ ֵ
עוֹתיו ֶשׁל ֵע ָשׂו ָהיוּ
כְּ ִ'מין ְבּ ֶשׁ ֵאינוֹ ִמינוֹ' ַה ָבּ ֵטל ְבּרֹב ,וְ ִד ְמ ָ
ְבּ ֵטלוֹת ְבּתוֹכָ ן.
ַעל כָּ ָ אנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ְבּ ֵס ֶדר ַה ְסּ ִליחוֹת" :יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶ י
ֹאדךָ ִל ְהיוֹת",
שׁוֹמ ַע קוֹל ְבּכִ יּוֹתֶ ,שׁ ָתּ ִשׂים ִדּ ְמ ֵ
ֵ
עוֹתינוּ ְבּנ ְ
"תּ ִצּ ֵילנוּ
עוֹתיו ֶשׁל ֵע ָשׂו ַעל יָ ָדן ַ
ְוּבכָ ֶ שׁ ִתּ ְת ַבּ ֵטּ ְלנָ ה ִדּ ְמ ָ
ֹאמר כִּ י ִ'מין ְבּ ִמינוֹ'
ִמכָּ ל גְּ זֵ רוֹת ָקשׁוֹת ַאכְ זָ ִריּוֹת" .וְ ַאל תּ ַ
]דּ ְמעוֹת[ ֵעינֵ ינוּ
דוּע ְל ָפנֶ י" כִּ י ְלְ ל ַבד ִ
ֵהןֶ ,שׁ ֲהא גָּ לוּי וְ יָ ַ
עוֹתיו ֶשׁל ֵע ָשׂו
ְתּלוּיוֹת"ַ ,וּב ִדּין ֵאפוֹא ֶשׁ ְתּ ַב ֵט ְּלנָ ה ֶאת ִדּ ְמ ָ
כְּ ִ'מין ְבּ ֶשׁ ֵאינוֹ ִמינוֹ'.
קים
ֶ'א ֶרץ ְצ ִבי' ְדּרוּשׁ ִעיר ָה ֱא ִ

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ּ ְפ ִניִיינניִים וּבֵ או ִּרים ְ ּב ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

ברר ַּכת ַ'מ ְל ִ ּב ׁיש ֲע ֻר ּ ִמים'
ִ ּב ְ
תוֹרנוּת
וּמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים בּוֹ ְבּ ָ
ֶבּגֶ ד ֶא ָחד ִבּ ְמ ֻשׁ ָתּף ִ
'פּוֹק ַח ִעוְ ִרים' ְל ַ'מ ְל ִבּישׁ ֲע ֻר ִמּים'
ִמ ֵ
ְל ַא ַחר ֶשׁ ָא ָדם וְ ַחוָּה ָאכְ לוּ ֵמ ֵעץ ַה ַדּ ַעת נֶ ֱא ָמר )'נֶ ֶפשׁ ִשׁ ְמשׁוֹן'ִ ,סדּוּר ַה ְתּ ִפ ָלּה עמ' קכא(.
ְ)בּ ֵר ִ
אשׁית ג ז(" :וַ ִתּ ָפּ ַק ְחנָ ה ֵעינֵ י ְשׁנֵ ֶיהם וַ יֵּ ְדעוּ כִּ י
רוּחנִ י
ְבּ ָרכָ ה ַעל ְלבוּשׁ ָ
ֵע ֻיר ִמּם ֵהם וַ יִּ ְת ְפּרוּ ֲע ֵלה ְת ֵאנָ ה וַ יַּ ֲעשׂוּ ָל ֶהם
נוֹס ֶפת ֶשׁ ָראוּי
הוּב ָאה כַּ וָּנָ ה ֶ
'פּוֹק ַח ְבּ ֵשׁם ָה ֲא ִר"י ַה ָקּדוֹשׁ ְ
הוֹדינוּ ְבּ ִב ְרכַּ ת ֵ
ֲחגֹרֹת"ְ .ל ִפיכָ ְ ,ל ַא ַחר ֶשׁ ֵ
רוּשׁי ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר(:
)'שׁ ַער ַהכַּ וָּנוֹת' ְדּ ֵ
יה ְלכַ וֵּן ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ ַ
בוֹת ָ
יחת ָה ֵעינַ יִ ם ֶשׁ ְבּ ִע ְק ֶ
ִעוְ ִרים' ַעל ְפּ ִק ַ
גּוֹרם ְל ַה ְפ ָשׁ ַטת ְלבוּשׁ ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ִמנִּ ְשׁ ַמת
בּוּשׁיםַ ,מ ְמ ִשׁיכִ ים ָאנוּ ַה ֵח ְטא ֵ
ִה ְת ֵ
עוֹרר ַהצּ ֶֹרְ בּ ַמ ְל ִ
וּל ַה ְל ָבּ ָשׁ ָתהּ ִבּ ְלבוּשׁ ֻט ְמ ָאה ַתּ ְח ָתּיו.
בּוּשׁים ַה ֵ
חוֹטא ְ
ְלהוֹדוֹת ְבּ ִב ְרכַּ ת ַ'מ ְל ִבּישׁ ֲע ֻר ִמּים' ַעל ַה ַמּ ְל ִ
רוּשׁי ִסדּוּר ַה ְתּ ִפ ָלּה ָל ֵ
)פּ ֵ
ֶשׁ ָלּ ֶהם זָ כִ ינוּ ֵ
רוֹק ַח עמ' יב(.
וְ ָ
אוּלם ַה ָדּ ָבר ָתּלוּי ְבּ ָר ַמת ַה ֵח ְטאְ :בּ ֵח ְטא ָחמוּר
קיכֶ ם ֵתּ ֵלכוּ" יֻ ְפ ַשׁט ְלבוּשׁ ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ְלגַ ְמ ֵרי ,וְ ִאלּוּ ְבּ ֵח ְטא ַקל
"א ֲח ֵרי ה' ֱא ֵ
ֵמ ַה ָפּסוּק ְ)דּ ָב ִרים יג ה(ַ :
דּוֹתיו א יִ ְס ַתּ ֵלּק ְלגַ ְמ ֵרי ֶא ָלּא ַרק יֵ ָח ֵלשׁ כֹּחוֹ.
"ה ֵלַּ א ַחר ִמ ָ
)סוֹטה יד א(ַ :
ָ
ָדּ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמים
ֶשׁל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאָ :מה הוּא ַמ ְל ִבּישׁ ֲע ֻר ִמּים ,כְּ נֶ גֶ ד ְשׁ ֵתּי ְבּ ִחינוֹת ֵאלּוּ נִ ְת ְקנוּ ִבּ ְרכוֹת ַ'מ ְל ִבּישׁ
ִדּכְ ִתיב ְ)בּ ֵר ִ
אשׁית ג כא(' :וַ יַּ ַעשׂ ה' ֱא ִ
נּוֹתן ַליָּ ֵעף כֹּחַ'; ַבּ ַלּיְ ָלה ָה ָא ָדם ַמ ְפ ִקיד
קים ְל ָא ָדם ֲע ֻר ִמּים' וְ ַ'ה ֵ
ְ
בּוֹראוֹ; ִמי ֶשׁ ִה ְס ַתּ ֵלּק ֶא ֶמשׁ
וּל ִא ְשׁתּוֹ כָּ ְתנוֹת עוֹר וַ יַּ ְל ִבּ ֵשׁם'ַ ,אף ַא ָתּה ַה ְל ֵבּשׁ ֶאת נִ ְשׁ ָמתוֹ ִבּ ֵידי ְ
נוֹתנִ ים לוֹ ַבּבּ ֶֹקר ְבּ ִחינַ ת ְלבוּשׁ
ֲע ֻר ִמּים"ִ .דּ ְב ֵרי ֲחכָ ִמים ֵאלּוּ ֵהם ֶשׁ ָע ְמדוּ ִבּיסוֹד ְלבוּשׁוֹ ְלגַ ְמ ֵריְ ,
ַתּ ָקּנַ ת ֲחכָ ִמים ְל ָב ֵרֶ את ה' יִ ְת ָבּ ַרִ מ ֵדּי בּ ֶֹקר ַעל
וּמי
בּוּד ְר ַהם' ֵס ֶדר ַה ְשׁכָּ ַמת ַהבּ ֶֹקר ָח ָדשׁ ,וְ ַעל כָּ  הוּא ְמ ָב ֵר'ַ מ ְל ִבּישׁ ֲע ֻר ִמּים'ִ .
)'א ִ
'מ ְל ִבּישׁ ֲע ֻר ִמּים' ַ
ֱהיוֹתוֹ ַ
תוֹס ֶפת
ֶשׁ ַרק נֶ ְח ָלשׁ ְלבוּשׁוֵֹ ,אינוֹ נִ ְצ ָרֶ א ָלּא ְל ֶ
ִוּב ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר(.
כֹּחַ ַבּ ְלּבוּשׁ ֶשׁנֶּ ְח ָלשׁ ,וּכְ נֶ גֶ ד זֶ ה ִתּ ְקּנוּ ֶשׁיְּ ָב ֵר:
מוֹדים ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ
טּוֹבה ֶשׁ ָע ֶל ָיה ָאנוּ ִ
ַה ָ
נּוֹתן ַליָּ ֵעף כֹּחַ'.
ַ'ה ֵ
ִ
ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ ָאנוּ
מוֹדים ַל ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַאף ַבּ ַעל ֵ'ס ֶדר ַהיּוֹם' ֵ)ס ֶדר ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר( ֵפּ ֵרשׁ
רוּחנִ י ,וְ ֵאלּוּ
מוֹדים ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ ַעל ְלבוּשׁ ָ
ַעל ֶשׁנָּ ַטע ָבּנוּ ֶאת ַה ָחכְ ָמה ְל ָהכִ ין ְל ַע ְצ ֵמנוּ ֶשׁ ָאנוּ ִ
בּוּשׁים ַ)ר ֵבּנוּ ָמ ַ
ַמ ְל ִ
נוֹח ְתּ ִפ ָלּה ז ד( .עוֹד ָאנוּ ִ
אוֹתנוּ ִבּגְ ֵדי
רוּמים ְל ַה ְל ִבּישׁ ָ
מוֹדים ָבּהּ ְדּ ָב ָריו" :וְ ִה ְל ִבּישׁ ֵע ִ
ת
ל
ֶ
תּוֹע
ֶ
יק
פ
ִ
ה
ָ
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ה
ָ
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ֵ
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ִ
ל
ִ
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ַ
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ָ
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ֶ

ַעל כָּ
ְ
ְ
ימה ,כֵּ ן יְ ִהי ָרצוֹן
תּוֹרתוֹ ַה ְתּ ִמ ָ
יֶ ַשׁעֱ ,אמוּנַ ת ָ
וַ ֲהנָ ָאה ִמ ְבּגָ ֵדינוּ ,וְ א כְּ ִפי ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ְבּ ָדוִ ד ַה ֶמּ ֶל
ֶשֹּׁלא נֶ ֱהנָ ה ִמ ְבּגָ ָדיו ְבּסוֹף יָ ָמיו ,כַּ כָּ תוּב ְ)מ ָלכִ ים א' א ֶשֹּׁלא נָ מוּשׁ ֵמ ֱאמוּנָ ֵתנוּ כָּ ל יָ ֵמינוּ ,וְ יָ ִסיר ֵמ ָע ֵלינוּ
הוּרים
צּוֹאים – ַמ ְח ָשׁבוֹת ָרעוֹת וְ ִה ְר ִ
א(" :וְ ַה ֶמּ ֶלָ דּוִ ד זָ ֵקן ָבּא ַבּיָּ ִמים וַ יְ כַ ֻסּהוּ ַבּ ְבּגָ ִדים ַה ְבּגָ ִדים ַה ִ
וּמ ֻת ָקּנִ ים
ָק ִשׁים ,וְ נֵ ֵלְ ל ָפנָ יו ְבּ ַמ ְל ִ
בּוּשׁים נָ ִאים ְ
וְ א יִ ַחם לוֹ" ִ)סדּוּר 'אוֹר ַה ַח ָמּה' עמ' יז(.
ֶשֹּׁלא יַ ְר ִח ֵיקנוּ ה' ֵמ ֵאת ָפּנָ יו".
כָּ ֵ 
כּוֹתב ָה'ע ַֹלת ָתּ ִמיד' ֶ)פּ ֶרק ט( ְבּ ֵבאוּר ְבּ ָרכָ ה
הוֹד ָאה ַלה' יִ ְת ָבּ ַרַ על
"מ ְל ִבּישׁ ֲע ֻר ִמּים ִהיא ָ
זוַֹ :
ַמ ְל ִבּישׁ אוֹ ַה ַמּ ְל ִבּישׁ
בּוּשׁים ֶשׁ ַמּ ְמ ִציא ָל ָא ָדם .וְ ַת ְרגִּ ישׁ ִבּ ְפ ָרטוּת
ַה ַמּ ְל ִ
בּוּשׁי נֶ ְח ְלקוּ ָה ַא ֲחרוֹנִ ים ְבּנֻ ַסּח ְבּ ָרכָ ה זוֹ:
ֵאיֶ שׁ ִהזְ ִמין ְלַ ה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַר כָּ ל ִמינֵ י ַמ ְל ֶ
)פּ ַאת ַה ָשּׂ ֶדה כְּ ָל ִלים ַמ ֲע ֶרכֶ ת ַהבֵּי"ת סי'
הוֹד ָאה ַלה' ַה' ְשּׂ ֵדי ֶח ֶמד' ְ
ַהנִּ ְצ ָרכִ ים ְלְ .בּ ֵעת ַהח ֶֹרף ִתּ ֵתּן ָ
ִבּ ְפ ָרטוּת ַעל ַה ְבּגָ ִדים ַה ַח ִמּים ֶוּבגֶ ד ֶע ְליוֹן ָעב לז( כָּ ַתב ֶשׁיֵּ שׁ ְל ָב ֵר'ַ ה ַמּ ְל ִבּישׁ ֲע ֻר ִמּים' – ְבּ ֵה"א
ֶשׁנָּ ַתן ְל ה' יִ ְת ָבּ ַר."
תּוֹספוֹת
ַהיְּ ִד ָיעה .וְ יִ ֵסּד ְדּ ָב ָריו ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי ַה ְ
רוּשׁ ְל ִמי,
ִמ ְלּ ַבד יִ עוּדוֹ ֶשׁל ַה ֶבּגֶ ד ְל ִחמּוּם וְ ִל ְצנִ יעוּת ,יֵ שׁ ְ)בּ ָרכוֹת לח ב ד"ה וְ ִה ְלכְ ָתא( ְבּ ֵשׁם ַהיְּ ַ
מּוֹציא ֶל ֶחם '...וְ א
מוֹסיף ֶשׁ ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ִתּ ְקּנוּ ְל ָב ֵר'ַ ה ִ
ִ
נוֹס ֶפת ָל ָא ָדם ְבּכָ ֶ שׁהוּא
תּוֹע ֶלת ֶ
בּוֹ ֶ
'מוֹציא ֶל ֶחםִ ,'..היא כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא יַ ְב ִל ַיע ַה ְמּ ָב ֵר
ִ
יוֹחנָ ן ָק ָרא
לוֹ כָּ בוֹד וְ ָה ָדר .וּכְ ִפי ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ֶשׁ ַר ִבּי ָ
ִל ְבגָ ָדיו – ְ'מכַ ְבּ ַ
עוֹלם' ָבּאוֹת
דוֹתי' ֻ)ח ִלּין צד א(ְ ,ל ִפי ֶשׁ ַה ֶבּגֶ ד ֶאת ָהאוֹת ֵמ"ם ֶשׁ ְבּסוֹף ִמ ַלּת ָ'ה ָ
'מוֹציא',
ִ
פּוֹת ַחת ֶאת ַה ֵתּ ָבה ֶשׁ ַא ֲח ֶר ָיה –
ְמכַ ֵבּד ֶאת ְבּ ָע ָליו .כְּ מוֹ כֵּ ן ָמ ִצינוּ ֶשׁ ִחיְּ בוּ ֲחכָ ִמים ֵמ"ם ַה ַ
ִל ְלבֹּשׁ ְבּ ַשׁ ָבּת ְבּגָ ִדים ְמכֻ ָבּ ִדים ֵ
מוֹציא'ַ .אף
עוֹל ִ
יוֹתר ֵמ ֲא ֶשׁר וְ כָ ֵ הן יִ ָשּׁ ְמעוּ כְּ ִמ ָלּה ַא ַחת'ָ :ה ָ
"ה ַמּ ְל ִבּישׁ ֲע ֻר ִמּים" ,כְּ ֵדי
ִבּימוֹת ַהחֹלְ ,ל ִפי ֶשׁיֵּ שׁ ְבּכָ ִ משּׁוּם כָּ בוֹד ַל ַשּׁ ָבּת ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ יֵ שׁ ְל ָב ֵרַ 
אוֹתיּוֹת זוֹ ָבּזוֹ וְ יִ ָשּׁ ַמע כְּ ִאלּוּ הוּא
ַ)שׁ ָבּת קיג א( .וְ כָ ַתב ָה'ע ַֹלת ָתּ ִמיד' ָ)שׁם( ֶשׁ ְבּ ַשׁ ָבּת ֶשֹּׁלא יֻ ְב ְלעוּ ָה ִ
וְ יוֹם טוֹב יֵ שׁ ְלכַ וֵּן ְלהוֹדוֹת ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ ַעל כָּ 
עוֹל ַמ ְל ִבּישׁ'.
אוֹמר'ָ :ה ָ
ֵ
ֶשׁזִּ ֵמּן ָלנוּ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶאת ָה ֶא ְפ ָשׁרוּת
ילת יַ ֲעקֹב' )ח"א סי' צח אוֹת יג(
ַאְ בּשׁוּ"ת ְ'שׁ ִא ַ
בּוּשׁי כָּ בוֹד ְל ַשׁ ָבּת וְ יוֹם טוֹב.
ְליַ ֵחד ַמ ְל ֵ
אוֹתיּוֹת ֶא ָלּא
עוֹד נוּכַ ל ְלהוֹדוֹת ַל ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ כָּ ַתב ֶשׁ ֵאין ַל ֲחשֹׁשׁ ִל ְב ִל ַיעת ָה ִ
רוּשׁ ְל ִמי .וְ זֹאת
מּוֹציא ֶשׁ ָע ֶל ָיה ִדּ ֵבּר ַהיְּ ַ
ַאף ַעל כָּ ֶ שׁיֵּ שׁ ָלנוּ ְמ ַלאי ַמ ְס ִפּיק ֶשׁל ְבּגָ ִדים ְבּ ִב ְרכַּ ת ַה ִ
קוּקים ִלנְ הֹג כִּ ְבנֵ י דּוֹרוֹ ֶשׁל ר' ִמשּׁוּם ֶשׁיִּ ָתּכֵ ן ֶשׁ ִבּ ְל ִהיטוּת ָה ָא ָדם ֶל ֱאכֹל ֶל ֶחם,
ְל ַה ְח ָל ָפה ,וְ ֵאינֶ נּוּ זְ ִ
הוּדה ַבּר ִא ְל ַעאיֶ .שׁכֵּ ן ַעל ְבּנֵ י דּוֹר זֶ ה ְמ ַס ֶפּ ֶרת הוּא יְ ַמ ֵהר ְבּ ִב ְרכָ תוֹ וְ יַ ְב ִל ַיע ֶאת ָהאוֹת ֵמ"ם,
יְ ָ
ַהגְּ ָמ ָרא ַ)סנְ ֶה ְד ִרין כ א( ֶשׁכֵּ יוָ ן ֶשֹּׁלא ָהיְ ָתה ָל ֶהם ֲא ָבל ְבּ ִב ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ֵאין ָלחוּשׁ ֶשׁיַּ ְב ִל ַיע ֶאת
מּוֹפ ַיע
אוֹתיּוֹת ,וְ ָלכֵ ן ַהנָּ כוֹן הוּא ְל ָב ֵר כְּ ִפי ֶשׁ ִ
ֶא ְפ ָשׁרוּת ִל ְקנוֹת ְל ַע ְצ ָמם ֶבּגֶ ד ֶע ְליוֹן ֶשׁבּוֹ ָהיוּ ָה ִ
"מ ְל ִבּישׁ ֲע ֻר ִמּים".
דּוּרים – ַ
יוֹצ ִאים ִל ְרשׁוּת ָה ַר ִבּיםָ ,היוּ ִשׁ ָשּׁה ֵמ ֶהם רוֹכְ ִשׁים ַבּ ִסּ ִ
ְ

בּוּשׁנוּ.
ָבּרוַּ א ָתּה ה' ֱאקינוּ ֶמלֶ ָ העוֹלָ ם ַמלְ ִבּישׁ ֲע ֻר ִמּים – ֶשׁזִּ ַמּנְ ָתּ לָ נוּ ֶאת ַמלְ ֵ
בּוּשׁנוּ.
ָא ֵמן – ֱא ֶמת ֶשׁ ָעלֵ ינוּ לְ הוֹדוֹת לַ ה' ַעל ֶשׁ ִהזְ ִמין לָ נוּ ֶאת ַמלְ ֵ

ְל ַמ ֲע ֶרכֶ ת 'וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים',
י"עָ .ר ִא ִיתי ְלנָ כוֹן ְל ַציֵּ ן
לּוּלא ֶשׁל גְּ אוֹן ַהדּוֹרוֹת ַה ַמּ ַה ְרשָׁ"א זִ ַ
יוֹמא ְדּ ִה ָ
בשב"ק ָפּ ָר ַשׁת תֹ ְּלדוֹת יָ חוּל ָ
יתי ְבּ ֵפרוּשׁוֹ ַעל ִענְ יַ ן ֲענִ יַּ ת ָא ֵמןְ :בּ ַמ ֶסּכֶ ת ַשׁ ָבּת )לא א( ָדּ ְרשׁוּ ֶאת ַה ָפּסוּק )יְ ַשׁ ְעיָ הוּ
ִחדּוּשׁ נִ ְפ ָלא ֶשׁ ָר ִא ִ
"'אמוּנַ ת' – זֶ ה
לג ו(' :וְ ָהיָ ה ֱאמוּנַ ת ִע ֶתּיךָ ח ֶֹסן יְ שׁוּעֹת ָחכְ ַמת וָ ָד ַעת' ַעל ִשׁ ָשּׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָ ה ,וְ ָא ְמרוּ ֶשׁ ֱ
"על ַמ ֶסּכֶ ת ְבּ ָרכוֹת ֶשׁ ִהיא ִראשׁוֹנָ ה ְבּ ֵס ֶדר זְ ָר ִעים ָק ָא ַמר
וּמ ָפ ֵרשׁ ַה ַמּ ַה ְרשָׁ"א ָ)שׁם(ַ :
ֵס ֶדר זְ ָר ִעים"ְ .
ֱאמוּנַ תַ ,על ֵשׁם ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת ֶשׁנִּ זְ כָּ ִרים ָבּהּ ,וְ גָ דוֹל ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ֲע ֵל ֶיהם" .וְ הוּא ִחדּוּשׁ נִ ְפ ָלא ֶשׁ ֵסּ ֶדר
זְ ָר ִעים כֻּ לּוֹ כֻּ נָּ ה ֱ'אמוּנַ ת' ַעל ֵשׁם ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן.
ִבּ ְב ָרכָ ה,
י.בְ -.בּנֵ י ְבּ ַרק

ׁמשׁ – ֶט ֶרם בּוֹא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ
שּ ֶמ
ִמנְ ָחה ְבּ ֶא ֶרץ ַה ֶ ׁ
אמי ִבּ ְפ ָרט
לוֹר ָידה ִבּכְ ָלל וְ ָה ִעיר ָמיַ ִ
ְמ ִדינַ ת ְפ ִ
וּמכָּ ר ְבּ ָח ְד ֵשׁי ַהח ֶֹרף
ֵהן ָמקוֹם נ ֶֹפשׁ ָמ ֳע ָדף ֻ
הוּדי ַא ְרצוֹת ַה ְבּ ִריתְ .בּ ָע ֵרי
ַה ָקּ ִרים ְבּ ֶק ֶרב יְ ִ
גּוֹר ִרים
ַהחוֹף ַה ִמּזְ ַרח ְצפוֹנִ יּוֹתֶ ,שׁ ָבּ ֶהן ִמ ְת ְ
הוּדים ַה ֲח ֵר ִדים ְבּ ַא ְרצוֹת ַה ְבּ ִרית,
ַמ ְר ִבּית ַהיְּ ִ
פוּאה.
טוּרה ְק ָ
ימי ַהח ֶֹרף ֶט ְמ ֶפּ ָר ָ
שׂוֹר ֶרת ִבּ ֵ
ֶ
גּוֹר ֶמת ְל ַר ִבּיםִ ,בּ ְפ ָרט
טוּרה ַהזֹּאת ֶ
ַה ֶטּ ְמ ֶפּ ָר ָ
ַה ְמּ ֻבגָּ ִרים ֶשׁ ֵבּינֵ ֶיהםִ ,לנְ דֹּד ֶאל ְמ ִדינַ ת
לוֹר ָידה ַהשּׁוֹכֶ נֶ ת ַעל ְשׂ ַפת ַהחוֹף ַה ְדּרוֹם
ְפ ִ
ִמזְ ָר ִחיָ .שׁםְ ,בּ ֶמ ְר ַחק ְשׁ ָע ַתיִ ם ִט ָיסה ִבּ ְל ַבד
יוֹרקַ ,הח ֶֹרף ְמ ֻא ְפיָ ן ַדּוְ ָקא ְבּ ַא ְק ִלים
ִמנְּ יוּ ְ
ָח ִמים וְ יָ ֵבשׁ ,כָּ זֶ ה ֶשׁנִּ ָתּן ַל ֲעבֹר ִאתּוֹ ְבּ ַשׁ ְלוָ ה
ִוּב ְב ִריאוּת ֶאת יְ מוֹת ַהח ֶֹרףֵ .הן א ְל ִחנָּ ם
לוֹר ָידה ַלכִּ נּוּי ֶ'א ֶרץ ַה ֶשּׁ ֶמשׁ'.
זָ כְ ָתה ְפ ִ
טוֹמן ְבּ ֻחבּוֹ ֶמ ֶסר ָחשׁוּב
ֵ
ַה ִסּפּוּר ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ
יוֹתרַ ,על אוֹדוֹת ַה ִסּיַּ ְע ָתּא ִד ְשׁ ַמיָּ א ַה ְמּיֻ ֶח ֶדת
ְבּ ֵ
ֶשׁזּוֹכֶ ה ַה ַמּ ְק ִפּיד ַעל ְתּ ִפ ָלּה ִבּזְ ַמנָּ הַּ .ה ִסּפּוּר
ִה ְת ַר ֵחשׁ ִל ְפנֵ י כַּ ָמּה ָשׁנִ ים ,וְ ֻס ַפּר ִמ ִפּי ָה ַרב
ירוּשׁ ַליִ םֲ .ה ֵרי הוּא
ָדּוִ ד ְשׁמֹה ָשׁ ֶפר ִמ ָ
ִל ְפנֵ יכֶ ם:
"א ִבי ָה ַרב ֶה ָח ִסיד ַר ִבּי ָשׁאוּל שׁ ֶָפר זָ ָצ"ל ָהיָ ה
ֲ
ַמ ְק ִפּיד ִבּ ְמיֻ ָחד ַעל ְתּ ִפ ָלּה ִבּזְ ַמנָּ הְּ .בּכָ ל ָמקוֹם
ֶשׁבּוֹ ָשׁ ָהה ִה ְק ִפּיד ַעד ְמאֹד ַעל ְתּ ִפ ָלּה ְבּ ִמנְ יָ ן
אמי
ַוּבזְּ ַמן .כָּ ָ היָ ה גַּ ם ְבּ ֵעת ֶשׁ ָשּׁ ָהה ְבּ ָמיַ ִ
ֶשׁ ִבּ ְפ ִ
חוֹתי
לוֹר ָידהְ ,ל ֶרגֶ ל ֲח ֻתנָּ ָתהּ ֶשׁל ֲא ִ
ֶשׁ ִה ְת ַקיְּ ָמה ָשׁם.
שׁוֹהים ֲח ֵר ִדים ַר ִבּים.
ִ
לוֹר ָידה ,כָּ ָאמוּר,
ִבּ ְפ ִ
וְ כָ ְ ,ל ָמ ֳח ָרת ַה ֲח ֻתנָּ ה ָסמוִּ ל ְשׁ ִק ַיעת ַה ַח ָמּה,
כַּ ֲא ֶשׁר נִ כְ נַ ס ֲא ִבי ְל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ַה ֶמּ ְרכָּ זִ י,
ִה ְת ַפּ ֵלּא ִל ְמצֹא אוֹתוֹ ֵריק ִמ ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים .הוּא
אוֹתי ְל ִה ְת ַענְ יֵ ן ֵא ֶצל ַרב ַה ָמּקוֹם ָמ ַתי
ָשׁ ַלח ִ
ִתּ ְת ַקיֵּ ם ְתּ ִפ ַלּת ִמנְ ָחה ,וְ ָה ַרב ֵה ִשׁיב ִלי כִּ י
ַעכְ ָשׁו ֻמ ְק ָדּם ִמ ַדּי ,וְ ֶשׁ ֲאנַ ֶסּה ָלשׁוּב ַל ָמּקוֹם
יוֹתרְ ,בּ ָשׁ ָעה
ֵ
כְּ ַמ ֲח ִצית ַה ָשּׁ ָעה ְמ ֻא ָחר
ֶשׁ ַמּ ְת ִח ִילים ַה ִמּנְ יָ נִ ים ָה ִראשׁוֹנִ ים ֶשׁל ְתּ ִפ ַלּת
ִמנְ ָחה.
כַּ ֲא ֶשׁר ֲא ִבי ָשׁ ַמע ַעל כָּ  הוּא ָהיָ ה ָהמוּם;
ַ'א ֲח ֵרי ַה ְשּׁ ִק ָיעה?' הוּא ִה ְת ַפּ ֵלּא'ֵ ,איֶ א ְפ ָשׁר
ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִמנְ ָחה ַא ֲח ֵרי ַה ְשּׁ ִק ָיעה?!' ָתּ ָהה.
ַאָ ה ַרב ֵה ִשׁיב ֶשׁזֶּ הוּ ִמנְ ַהג ַה ָמּקוֹם; 'כָּ אן
נוֹהגִ ים ִבּ ְשׁ ִק ָיעה כְּ ַד ַעת ַר ֵבּנוּ ַתּם ֶשׁזְּ ַמנָּ הּ
ֲ
ְמ ֻא ָחר ְבּ ַה ְר ֵבּה ֵמ ַה ְשּׁ ִק ָיעה ָה ְרגִ ָילה'ֲ .א ִבי
נִ ָסּה ְל ִה ְת ַענְ יֵ ן ַה ִאם יֵ שׁ ָבּ ֵאזוֹר ָבּ ֵתּי כְּ נֶ ֶסת
ֲא ֵח ִרים ֶשׁ ָבּ ֶהם ַמ ְק ִפּ ִידים ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִמנְ ָחה
אוּלם הוּא נַ ֲענָ ה ְבּ ֶה ְס ֵבּר
ָ
ִל ְפנֵ י ַה ְשּׁ ִק ָיעה,
גּוֹר ִרים כָּ אן ָשׁ ִבים
כִּ י כֵּ יוָ ן ֶשׁ ָה ֲאנָ ִשׁים ַה ִמּ ְת ְ
ְבּ ָשׁ ָעה ְמ ֻא ֶח ֶרת ְמאֹד ֵמ ָה ֲע ָ
בוֹדהֵ ,הם ְרגִ ִילים
נוֹצ ָרה
ְל ַא ֵחר ֶאת זְ ַמן ַה ִמּנְ ָחה כְּ כָ ל ַהנִּ ָתּן .כָּ ְ 
ַה ְמּ ִציאוּת ַהנּוֹכְ ִחית ֶשׁ ָבּהּ ֵאין ְבּכָ ל ָה ֵאזוֹר
ִמנְ יָ נִ ים ִל ְת ִפ ַלּת ִמנְ ָחה ַה ַמּ ְת ִח ִילים ִל ְפנֵ י
ַה ְשּׁ ִק ָיעה.
ְל ַט ֲענָ ה ֶשׁכָּ זוֹ א ָהיָ ה ִבּ ֵידי ֲא ִבי ַמ ֲענֶ ה
ֹאמר ָל ַרב ַהנִּ כְ ָבּדִ !?...הגִּ ַיע
ְל ָה ִשׁיב; וְ כִ י ָמה י ַ
יוֹם-יוֹמיִ ם ,וּכְ ָבר
ַ
הוּדי ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל
ְלכָ אן יְ ִ
הוּא ְמ ַב ֵקּשׁ ְל ֵ
חוֹלל ִשׁנּוּיִ ים ַבּ ִמּנְ ָהג ֶשׁכְּ ָבר
ֻה ְשׁ ַרשׁ וְ נִ ְק ַבּע ִבּ ְק ִה ָלּתוֲֹ ,ה ֵרי זוֹ ְבּוַ ַדּאי ְפּ ֻע ָלּה
ֶשֹּׁלא ִמ ְת ַק ֶבּ ֶלת ַעל ַה ַדּ ַעת.
ִמכָּ ל ָמקוֹםֲ ,א ִבי א ָח ַשׁב ְלוַ ֵתּר ַעל ִמנְ ָהגוֹ.
הוּא ָשׁ ַאל ֶאת ָה ַרב ַה ִאם יַ ְפ ִר ַיע לוֹ ֶשׁהוּא
יְ ַא ְרגֵּ ן ִמנְ יָ ן ֻמ ְק ָדּם ְל ִמנְ ָחה ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת,
וְ ָה ַרב ֵה ִשׁיב כִּ י ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ַר ָבּה הוּא ֻמזְ ָמן
ְל ַא ְרגֵּ ן ִמנְ יָ ן ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ְבּכָ ל ָשׁ ָעה ֶשׁיַּ ְחפֹּץ.
לוּטין ֶשׁ ַתּ ְצ ִל ַיחֲ ...א ָבל
'נִ ְר ֶאה ִלי ֲח ַסר ִסכּוּי ַל ֲח ִ
ִמכָּ ל ָמקוֹםִ ,אם יִ ְהיוּ ְלִ תּ ְשׁ ָעה ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלים,
ֶא ְצ ָט ֵרף ֲא ֵליכֶ ם כַּ ֲע ִשׂ ִירי ְבּ ִשׂ ְמ ָחה'.
ַה ַדּקּוֹת נָ ְקפוּ כְּ ֶשׁחוּץ ֵמ ַרב ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסתִ ,מ ֶמּנִּ י
וּמ ֲא ִביְ ,בּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת א ָהיָ ה ִאישׁ .זְ ַמן ָמה
ֵ
ִל ְפנֵ י ַה ְשּׁ ִק ָיעה ָא ַמר ִלי ֲא ִבי' :בֹּא וְ נֵ ֵרד ָל ְרחוֹב
ֶשׁ ִמּ ַתּ ַחת ְל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ,נַ ֲעמֹד ָשׁם וְ נַ כְ ִריז:
אוּלי נַ ְצ ִל ַיח ֶל ֱאסֹף ִמנְ יָ ן'.
ִ'מנְ ָחה! ִמנְ ָחה!' ַ
ָח ַשׁ ְב ִתּי ֶשׁהוּא הוֹזֶ ה'ַ ...א ָבּא ,כָּ אן א ֵמ ָאה

ְשׁ ָע ִרים וְ גַ ם א ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאלֲ .אנַ ְחנוּ נִ ְמ ָצ ִאים
עוֹב ִרים
ְבּ ֵאזוֹר נ ֶֹפשֻׁ .ר ָבּם ַה ֻמּ ְח ָלט ֶשׁל ָה ְ
ישׁהוּ
ָבּ ְרחוֹב ֵהם גּוֹיִ ים – ֵאין שׁוּם ִסכּוּי ֶשׁ ִמּ ֶ
יִ ְתיַ ֵחס ַל ְקּ ִריאוֹת ֶשׁ ָלּנוַּ ,מ ְק ִסימוּם יַ ִבּיטוּ
ָע ֵלינוּ ְבּ ַר ֲח ִמים כְּ ַעל ְשׁנֵ י ְמ ֻשׁגָּ ִעים'...
ֶא ָלּא ֶשׁ ַא ָבּא זָ ָצ"ל א ִה ְת ַרגֵּ שׁ; 'יֵ שׁ ָלנוּ
תּוֹצ ָאה!'
ַא ְח ָריוּת ַעל ַה ִה ְשׁ ַתּ ְדּלוּת – א ַעל ַה ָ
הוֹרה
הוּא ָא ַמר כְּ ֶשׁ ַשּׁ ְל ֶה ֶבת ֱאמוּנָ תוֹ ַה ְטּ ָ
בּוֹע ֶרת ְבּ ֵעינָ יו'ֲ ,אנַ ְחנוּ נַ ֲע ֶשׂה ְבּ ִדיּוּק כְּ ִפי
ֶ
ֶשׁ ָע ְשׂ ָתה ַבּ ְתיָ ה ַבּת ַפּ ְרעֹה; ִהיא ָר ֲא ָתה
חוֹקה ֵמ ֶה ֵשּׂג יָ ָדהּ ,וְ ִעם כָּ ל זֹאת
ֶשׁ ַה ֵתּ ָבה ְר ָ
ָשׁ ְל ָחה ֶאת יָ ָדהּ .וְ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ָע ָשׂה
ָלהּ נֵ ס וְ יָ ָדהּ ִה ְת ָא ְרכָ ה וְ ִהגִּ ָיעה ַעד ַל ֵתּ ָבה .כָּ 
גַּ ם ָאנוּ' ,נִ ְשׁ ַלח ֶאת ַהיָּ ד' ,וְ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
יַ ֲע ֶשׂה ֶאת ַהטּוֹב ְבּ ֵעינָ יו'.
יָ ַר ְדנוּ יַ ַחד ֶאת ַה ַמּ ְד ֵרגוֹת כְּ ֶשׁ ַמּ ָבּטוֹ ֶשׁל ָה ַרב
אוֹתנוּ ְבּ ַר ֲח ִמים .יָ ָצאנוּ ִמ ִבּנְ יַ ן ֵבּית
ָ
ְמ ַלוֶּה
ַהכְּ נֶ ֶסת וְ ָה ַלכְ נוּ ְל ִמ ְפגַּ שׁ ָה ְרחוֹבוֹת ַה ָסּמוּ.
יהוּדים ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל,
בוּשׁים כִּ ִ
ְשׁנֵ ינוּ ָהיִ ינוּ ְל ִ
לוּטין ַבּנּוֹף ַה ִצּ ְבעוֹנִ י ֶשׁ ָסּ ַבב
בּוֹל ִטים ַל ֲח ִ
ְ
אוֹתנוּ .נֶ ֱע ַמ ְדנוּ ְבּ ִפנַּ ת ָה ְרחוֹב וְ ִה ְת ַח ְלנוּ
ָ
ִל ְקרֹא'ִ :מנְ ָחה! ִמנְ ָחה!'
ָהא ֶֹפק ָה ַל וְ ֶה ְח ִשׁי .כִּ ְמ ַעט וְ ִה ְשׁ ַל ְמנוּ ִעם
ָה ֻע ְב ָדּה ֶשׁ ַה ַפּ ַעם ְרצוֹן ה' הוּא ֶשׁנִּ ְת ַפּ ֵלּל
ְל ַא ַחר ַה ְשּׁ ִק ָיעהֶ .א ָלּא ֶשׁ ַמּ ָמּשׁ ָבּ ֶרגַ ע ָה ַא ֲחרוֹן,
בוֹתינוָּ ,ע ַצר
כְּ ֶשׁכְּ ָבר ָע ַמ ְדנוּ ָלסֹב ַעל ִע ְק ֵ
ְליָ ֵדינוּ ְל ֶפ ַתע ֶטנְ ֶדּר גָּ דוֹל ַבּ ֲח ִר ַיקת ְבּ ָל ִמים.
נּוֹס ֵעי ַה ֶטּנְ ֶדּר ִשׁ ְר ֵבּב ֶאת רֹאשׁוֹ
ֶא ָחד ִמ ְ
הוּדי
הוּלה ְבּנִ יב יְ ִ
ְל ֶע ְב ֵרנוּ וְ ָשׁ ַאל ְבּ ַאנְ גְ ִלית ְמ ָ
ָא ְפיָ נִ י'ֵ :היכָ ן ֶא ְפ ָשׁר ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל כָּ אן ִמנְ ָחה?'
'כַּ ָמּה ֲאנָ ִשׁים ַא ֶתּם?' ָשׁ ַא ְל ִתּי אוֹתוִֹ ,מ ְבּ ִלי
שׁוּתי.
ֶשׁנִּ ִסּ ִיתי ֲא ִפלּוּ ְל ַה ְס ִתּיר ֶאת ִה ְת ַרגְּ ִ
ִ'שׁ ְב ָעה ֲאנָ ִשׁים' ,הוּא ֵה ִשׁיב.
ִ'שׁ ְב ָעה ֲאנָ ִשׁים'ָ ,חזַ ְר ִתּי ַא ֲח ָריו ְבּקוֹל ָחלוּל
ֶשׁאוֹתוֹת ַה ֶה ֶלם נִ כְּ רוּ בּוֹ ֵה ֵיטבִ .שׁ ְב ָעה
לוֹמר יַ ַחד ִע ִמּי וְ ִעם ֲא ִבי ֲאנַ ְחנוּ
ֲאנָ ִשׁים ,כְּ ַ
ְבּ ִדיּוּק ִתּ ְשׁ ָעה ,וְ ָה ַרב ִה ְב ִט ַיח ִל ְהיוֹת ֲע ִשׂ ִירי.
וּמיַּ ד ֵה ַר ְצ ִתּי ֶאת
'יֵ שׁ ָלנוּ ִמנְ יָ ן!' ִבּ ַשּׂ ְר ִתּי ַל ֲא ִביִ ,
ִשׁ ְב ַעת ַה ַ'מּ ְל ָאכִ ים' ֶשׁנִּ ְשׁ ְלחוּ ֵא ֵלינוּ ִמ ָשּׁ ַמיִ ם,
וּכְ ָבר ִה ְס ִפּיקוּ ְל ַה ֲחנוֹת ֶאת ָה ֶרכֶ ב וְ ָל ֵצאת
ִמ ֶמּנּוּ ְל ֵע ֶבר ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת.
כַּ ֲא ֶשׁר נִ כְ נַ ְסנוּ ְל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ִמ ַה ְרנוּ ְל ַב ֵשּׂר
ָל ַרב ֶשׁ ִה ְצ ַל ְחנוּ ְל ַה ִשּׂיג ִמנְ יָ ן ,וְ הוּא א יָ כוֹל
ָהיָ ה ֶשֹּׁלא ִלכְ א ֶאת ִה ְת ַפּ ֲעלוּתוֹ'ִ :מנְ ָחה
לוֹר ָידה ִל ְפנֵ י ַה ְשּׁ ִק ָיעה – א יֵ ָא ֵמן כִּ י
ִבּ ְפ ִ
וּמ ֵהר ְל ִה ְצ ָט ֵרף ֵא ֵלינוּ
יְ ֻס ַפּר' ,הוּא ִה ְפ ִטיר ִ
כַּ ֻמּ ְב ָטח.
הוֹפיעוּ ְבּ ַה ְפ ָתּ ָעה ַא ְר ָבּ ָעה
ֵבּין כָּ ֵ וּבין כָּ ִ 
ֵמ ַהגִּ ִיסים ֶשׁ ִלּי וְ ִה ְצ ָט ְרפוּ ֵא ֵלינוּ ַל ְתּ ִפ ָלּה ,וְ כָ 
ָהיִ ינוּ יַ ַחד ַא ְר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ֲאנָ ִשׁים ֶשׁ ִה ְת ַפּ ְלּלוּ
ִמנְ ָחה ִל ְפנֵ י ַה ְשּׁ ִק ָיעה.
דוֹלה ַעל ֶשׁזָּ כִ ינוּ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְלנוּ ְבּ ִשׂ ְמ ָחה גְּ ָ
ְל ַה ְק ִפּיד ַעל ַהנְ ָהגָ ֵתנוּ גַּ ם ְבּ ֶא ֶרץ נֵ כָ רְ .ל ַא ַחר
ַה ְתּ ִפ ָלּה ִה ְת ַענְ יַ נּוּ ֵא ֶצל ַאנְ ֵשׁי ַה ֶטּנְ ֶדּר כֵּ ַיצד
ֵהם 'נָ ְפלוּ' ָע ֵלינוּ ְבּ ֶפ ַתע ִפּ ְתאוֹםִ .ה ְת ָבּ ֵרר
כִּ י ֵהם ִהגִּ יעוּ ִל ְפ ִ
לוֹר ָידה ְל ֶרגֶ ל יוֹם ַה ָשּׁנָ ה
בוּרה ַבּ ָמּקוֹםַ .ע ָתּה ֵהם
ִל ְפ ִט ַירת ָס ָב ָתם ַה ְקּ ָ
עוּפה ַה ָסּמוּ.
ָהיוּ ְבּ ַד ְרכָּ ם ָחזוֹר ִל ְשׂ ֵדה ַה ְתּ ָ
ִמ ְלּכַ ְתּ ִח ָלּה ָח ְשׁבוּ ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִמנְ ָחה ִבּ ְשׂ ֵדה
ַה ְתּ ָ
אוֹתנוּ ֶה ְח ִליטוּ
עוּפהַ ,א כֵּ יוָ ן ֶשׁ ָפּגְ שׁוּ ָ
ְל ִה ְצ ָט ֵרף ֵא ֵלינוּ.
כָּ  זָ כִ ינוּ ְלגִ לּוּי ֻמ ְפ ָלא ֶשׁל ַה ְשׁגָּ ָחה ְפּ ָר ִטית
ַדּוְ ָקא ְבּ ִענְ יָ ן זֶ ה ֶשׁל ְתּ ִפ ָלּה ִבּזְ ַמנָּ הָּ .ר ִאינוּ
ְבּ ֵעינֵ ינוּ כֵּ ַיצד ַה ַמּ ְק ִפּיד ַעל ְתּ ִפ ָלּה ִבּזְ ַמנָּ הּ
ְבּכָ ל ְמ ִחיר זוֹכֶ ה ְל ִסיַּ ְע ָתּא ִד ְשׁ ַמיָּ א ְמיֻ ֶח ֶדת,
ַוּבד ְבּ ַבד נוֹכַ ְחנוּ ִל ְראוֹת ְבּ ַה ְשׁגָּ ָחה ְפּ ָר ִטית:
בּוֹט ַח ַבּה'
מוּע ָטה יָ כוֹל ַה ֵ
כֵּ ַיצד ְבּ ִה ְשׁ ַתּ ְדּלוּת ָ
ִלזְ כּוֹת ְל ִס ַ
רוֹמים".
יּוּע ְמיֻ ָחד ִמ ְמּ ִ

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 ׂ

ַ'ה ְשׁגָּ ָחה ְפּ ָר ִטית' כִּ י ָתבֹא תש"פ

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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 shayעיצובים

ﬦ
ִמ ְכ ְּת ֵבי ֱאמ ּו ִניﬦ

ִמכְכ ָּתבִ ים ִמ ּקוֹ ְר ֵאינ ּו ַה ּנ ֱֶא ָמנִים

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

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

