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

הוּדי
וּדי
ִל ְראוֹת ֶאת ַהטּוֹב ְבּכָ ל יְ ִ
בּע ֶבר
משׁה ֶאל כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵע
"א ֶלּה ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֶ
ֵ
וּבין תּ ֶֹפל
ארן ֵ
ַהיַּ ְר ֵדּן ַבּ ִמּ ְד ָבּר ָבּ ֲע ָר ָבה מוֹל סוּף ֵבּין ָפּ ָ
וְ ָל ָבן וַ ֲח ֵצרֹת וְ ִדי זָ ָהב" )א א(
וּמנָ ה כָּ אן כָּ ל ַה ְמּקוֹמוֹת
"ל ִפי ֶשׁ ֵהן ִדּ ְב ֵרי תּוֹכֵ חוֹת ָ
ְ
ֶשׁ ִהכְ ִעיסוּ ִל ְפנֵ י ַה ָמּקוֹם ָבּ ֶהןְ ,ל ִפיכָ ָ ס ַתם ֶאת
בוֹדן ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל"
ַה ְדּ ָב ִרים וְ ִהזְ כִּ ָירן ְבּ ֶר ֶמזִ ,מ ְפּנֵ י כְּ ָ
ַ)ר ִשׁ"י(.
ַפּ ַעם נִ כְ נַ ס ַר ִבּי ֵלוִ י יִ ְצ ָחק ִמ ַבּ ְר ִדּיצ'וֹב ְל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת,
וְ ִהנֵּ ה ִה ְב ִחין ְבּ ַ'מגִּ יד' ִמזְ ַדּ ֵמּן ֲא ֶשׁר כְּ ֶד ֶרַ היָּ ִמים ָה ֵהם
בּוּשׁין
נָ ַדד ֵמ ִעיר ְל ִעיר וְ ִה ְת ַפּ ְרנֵ ס ִמנְּ ִשׂ ַיאת ִדּ ְב ֵרי כִּ ִ
יח
ימה וְ הוֹכִ ַ
ְבּ ָב ֵתּי ַהכְּ נֶ ֶסתַ .ה ַ'מּגִּ יד' ָע ַמד ְל ַצד ַה ִבּ ָ
נִ ְמ ָרצוֹת ֶאת ַה ִצּבּוּר תּוֶֹ שׁהוּא מוֹנֶ ה ֶאת ֲח ָט ֵא ֶיהם
ֶא ָחד ָל ֶא ָחדְ ,בּ ֵבין ָא ָדם ַל ָמּקוֹם ְוּב ֵבין ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ.
יּוֹצ ִאים ִמ ִפּי ַה ַמּגִּ יד א
ְל ֶשׁ ַמע ַה ִדּ ִ
בּוּרים ַה ָקּ ִשׁים ַה ְ
גוֹרן ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲחשׁוֹת; הוּא נָ ָשׂא ֶאת
יָ כוֹל ָהיָ ה ָסנֵ ָ
עוֹלםֵ ,הן
ֵעינָ יו ַה ְטּהוֹרוֹת ַל ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָא ַמר"ִ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
רוֹתיו ֶשׁל יְ ִ
יוֹד ַע ַא ָתּה כִּ י ָצ ָ
ֵ
הוּדי זֶ ה ְמ ַד ְבּרוֹת ִמתּוֹ
גְּ רוֹנוֹ; ְבּנֵ י ֵבּיתוֹ ְר ֵע ִבים ְל ֶל ֶחם וְ ֵאין ְבּיָ דוֹ ְל ַס ֵפּק
מוֹצא כְּ ֵדי
ָל ֶהם ָצ ְרכֵ ֶיהםָ .בּנוֹת יֵ שׁ לוֹ ְל ַה ִשּׂיא וְ ֵאינוֹ ֵ
נְ דוּנְ יָ ָתןָ .אנָּ אַ ,מ ֵלּא ֶאת ִמ ְשׁ ֲאלוֹת ִלבּוֹ ,וְ יֶ ְח ַדּל ְל ַק ְט ֵרג
ַעל ַע ְמּ יִ ְשׂ ָר ֵאל".
ֲ'ח ִס ִידים ְמ ַס ְפּ ִרים' ח"א עמ' 541

ַבּ ָקּ ָשׁה ַעל ַה ֶצּ ֱא ָצ ִאים ִבּ ְת ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה
בוֹתכֶ ם י ֵֹסף ֲע ֵליכֶ ם כָּ כֶ ם ֶא ֶלף ְפּ ָע ִמים
קי ֲא ֵ
"ה' ֱא ֵ
יב ֵרֶ א ְתכֶ ם כַּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָלכֶ ם" )א יא(
וִ ָ
דוּעה ַה ְשּׁ ֵא ָלהִ :מ ְפּנֵ י ָמה א ָק ְבעוּ ֵבּין יֶ ֶתר
יְ ָ
ַה ַבּ ָקּשׁוֹת ֶשׁ ִבּ ְת ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרהַ ,בּ ָקּ ָשׁה ְמיֻ ֶח ֶדת
הוּדיִ ,לזְ כּוֹת ְבּ'דוֹרוֹת
ַעל ִמ ְשׁ ֶא ֶלת ִלבּוֹ ֶשׁל כָּ ל יְ ִ
תּוֹרה ַוּב ִמּ ְצווֹת?
עוֹס ִקים ַבּ ָ
יְ ָשׁ ִרים' – ָבּנִ ים ְוּבנֵ י ָבּנִ ים ְ
עלז:
ֵפּ ֵרשׁ ָה ַא ְדמוֹ"ר ַמ ֲה ִרי"ד ִמ ֶבּ ְ
יבוּתהּ ָה ַר ָבּה ֶשׁל ַבּ ָקּ ָשׁה זוֹ נִ ְמנְ עוּ
ַדּוְ ָקא ִמשּׁוּם ֲח ִשׁ ָ
קוֹב ָעהּ ְבּ ֵפרוּשׁ ִבּ ְת ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה,
ֲחכָ ִמים ִמ ְלּ ְ
כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא יִ ְמנְ עוּ ַה ְמּ ַק ְט ְרגִ ים ַבּ ֲע ָדהּ ִמ ְלּ ִה ְת ַקּ ֵבּל.
קוֹב ָעהּ ְבּ ֶר ֶמז ְבּתוִֹ בּ ְרכַּ ת
וְ ָ
אוּלם א נִ ְמנְ עוּ ִמ ְלּ ְ
נוֹדה ְל וּנְ ַס ֵפּר ְתּ ִה ָלּ ֶתךָ"
"לדוֹר וָ דוֹר ֶ
ִ
מוֹדים ַבּ ֵתּבוֹתְ :
מוּרה; ֶשׁנִּ זְ כֶּ ה ֶשׁ ַאף ַהדּוֹרוֹת
רוֹמזוֹת ַל ַבּ ָקּ ָשׁה ָה ֲא ָ
ָה ְ
ַה ָבּ ִאים ַא ֲח ֵרינוּ יֵ ְלכוּ ְבּ ַד ְרכֵּ נוּ וְ ַאף ֵהם יוֹדוּ ַלה' וִ ַיס ְפּרוּ
לּוֹתיו.
ְתּ ִה ָ
בוֹדת ה'' עמ' 852
ִסדּוּר ֲ'ע ַ

ָא ֵמן ַמ ִצּ ָילה ֵמ ֶח ְר ַדת ַה ִדּין
"וָ א ַֹמר ֲא ֵלכֶ ם א ַת ַע ְרצוּן וְ א ִת ְיראוּן ֵמ ֶהם" )א כט(
סוֹפי
אשׁי ֵתּבוֹת ָ'מוֶ ת' וְ ֵ
"וְ א ִת ְיראוּן ֵמ ֶהם" – ָר ֵ
ֵתּבוֹת ָ'א ֵמן'ְ .ל ַל ֶמּ ְד כִּ י ַה ַמּ ְק ִפּיד ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן,
ַאל לוֹ ְל ַפ ֵחד ִמיּוֹם ַה ָמּוֶ תֶ .שׁכֵּ ן ֻמ ְב ָטח הוּא ֶשׁ ֵתּכֶ ף
וּמיָּ ד יִ ָפּ ְתחוּ ְבּ ָפנָ יו ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן ,כְּ ִפי ֶשׁ ָא ְמרוּ
ִ
ֲחכָ ִמים ַ)שׁ ָבּת קיט ב(" :כָּ ל ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ְבּכָ ל כֹּחוֹ –
וּפ ֵרשׁ ַה ֵ'בּן ִאישׁ ַחי'
פּוֹת ִחין לוֹ ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן"ֵ .
ְ
ֶ)'בּן יְ הוֹיָ ָדע' ָשׁם( ֶשׁ ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמןִ ,מיָּ ד ַבּ ֲעלוֹת נִ ְשׁ ָמתוֹ
תוּחים
עוֹלם ָה ֶע ְליוֹן יִ ְר ֶאה ֶאת ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן ְפּ ִ
ָל ָ
ִל ְק ָראתוְֹ ,ל ַבל יַ ֲע ֶלה ְבּ ִלבּוֹ שׁוּם ַפּ ַחד ִמ ִדּין ֶשׁל
ַמ ְע ָלה.

הוּא וְ ִאם ָהגוּן הוּאֲ ,א ָבל ַא ֶתּם ַמכִּ ִירין בּוֶֹ ,שׁ ַא ֶתּם
גִּ ַדּ ְל ֶתּם אוֹתוֹ" ַ)ר ִשׁ"י ,ע"פ ִס ְפ ִרי א יג(.
עוֹלה כְּ ֵמ ֵא ֶל ָיהֲ :היִ ָתּכֵ ן ֶשׁמּ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוֲּ ,אדוֹן
ַה ְתּ ִמ ָיהה ָ
עוֹמד ְל ָפנָ יו?
ַהנְּ ִב ִיאים ,א ִהכִּ יר ָבּ ָא ָדם ָה ֵ
ֵפּ ֵרשׁ ָה ַא ְדמוֹ"ר ַה ֵ'בּית יִ ְשׂ ָר ֵאל' ִמגּוּר:
שׁוּבה
ְבּ ֶד ֶר כְּ ָללְ ,בּ ֶט ֶרם בּוֹאוֹ ֶאל ַרבּוֹ ָשׁב ָה ָא ָדם ִבּ ְת ָ
עוֹמד ַעל
וּמתּוֹ כָּ ֵ אין ַרבּוֹ ֵ
וּמ ְת ָח ֵרט ַעל ֲח ָט ָאיוִ ,
ִ
ַמ ָצּבוֹ ָה ֲא ִמ ִתּיַ .אף מ ֶֹשׁה כָּ  ,כֵּ יוָ ן ֶשׁיִּ ְשׂ ָר ֵאל ָבּאוּ ְל ָפנָ יו
שׁוּבה,
יתוֹת ֶיהם' ְל ַא ַחר ֶשׁ ָשּׁבוּ ִבּ ְת ָ
ְ'מ ֻע ָטּ ִפים ְבּ ַט ִלּ ֵ
וּל ִפיכָ ָ א ַמר ָל ֶהם:
א ָהיָ ה יָ כוֹל ַל ֲעמֹד ַעל ִט ָיבםְ ,
כוֹלים
ַה ֲע ִמידוּ ַא ֶתּם ַדּיָּ נִ ים ִמ ֵבּינֵ יכֶ םֱ ,היוֹת ֶשׁ ַא ֶתּם יְ ִ
ְל ַהכִּ יר ְבּ ַמ ָצּ ָבם ָה ֲא ִמ ִתּי.
ְ'פּ ֵאר יִ ְשׂ ָר ֵאל' ח"ג עמ' יד

'יוֹשׁ ַיע ִציּוֹן' אוֹת כד
ִ

יוֹתר
מוֹע ָילה ֵ
ְתּ ִפ ַלּת ָה ַרב ַעל ַתּ ְל ִמידוֹ ִ
"הבוּ ָלכֶ ם ֲאנָ ִשׁים ֲחכָ ִמים וּנְ בֹנִ ים וִ ֻיד ִעים ְל ִשׁ ְב ֵטיכֶ ם
ָ
אשׁיכֶ ם" )א יג(
וַ ֲא ִשׂ ֵימם ְבּ ָר ֵ
וּמכֻ ָבּ ִדים ֲע ֵליכֶ םֶ ,שׁ ִתּ ְהיוּ
אשׁיכֶ ם' – ָר ִ
"'בּ ָר ֵ
אשׁים ְ
ְ
נוֹהגִ ין ָבּ ֶהם כָּ בוֹד וְ יִ ְר ָאה" ַ)ר ִשׁ"י(.
ֲ
אראג:
מוּאל ְפ ֶרנְ ֶקל ִמ ָדּ ָ
ָדּ ַרשׁ ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי ְשׁ ֵ
וּמכְ נִ ַיע ַע ְצמוֹ ְל ַד ְעתּוֹ –
נּוֹהג כָּ בוֹד וְ יִ ְר ָאה ַבּ ַצּ ִדּיק ַ
ַה ֵ
תּוֹעיל ַבּ ֲעבוּרוֹ
תּוֹרה – ַאף ְתּ ִפ ַלּת ַה ַצּ ִדּיק ַבּ ֲעדוֹ ִ
ַדּ ַעת ָ
ְבּיֶ ֶתר ְשׂ ֵאתֶ .שׁכֵּ ן ִאם ָח ִל ָילה ִתּ ְפ ְק ֵדנוּ ָצ ָרהְ ,וּבבוֹאוֹ
ִל ְפנֵ י ַה ַצּ ִדּיק יִ ְפסֹק לוֹ ֶשׁכְּ ָבר ָס ַבל ַדּיּוֹ וְ ִהגִּ ַיע זְ ַמנּוֹ
ְל ִהוּ ַָשׁעֲ ,ה ֵרי ַאף ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא יַ ְסכִּ ים ִל ְפ ָסק זֶ ה.
אוֹתיו ֶשׁל אוֹתוֹ
הוֹר ָ
וְ זֹאת ְל ִפי ֶשׁאוֹתוֹ ָא ָדם כָּ פוּף ְל ָ
ַה ַצּ ִדּיק.
ְבּכָ  נוּכַ ל ְל ָה ִבין ִמ ְפּנֵ י ָמה ִדּ ְק ֵדּק ָה ַרמָּ"א )יו"ד שלה י(
חוֹלה
וְ כָ ַתב ֶשׁ ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא )ב"ב קטז א(" :כָּ ל ֶשׁיֵּ שׁ לוֹ ֶ
ְבּתוֵֹ בּיתוֹ ,יֵ ֵלֵ א ֶצל ָחכָ ם וִ ַיב ֵקּשׁ ָע ָליו ַר ֲח ִמים"
ישׁוּעה
"חכָ ם ֶשׁ ָבּ ִעיר"ְ .ל ַל ֶמּ ְדֶ שׁ ַהנִּ זְ ָקק ִל ָ
ְמכֻ וָּנִ ים ַעל ָ
ָ
אוֹתיו הוּא נִ ְשׁ ָמעְ ,וּב ֶד ֶר
הוֹר ָ
מוּטב ֶשׁיֵּ ֵלֶ ל ָחכָ ם ֶשׁ ְלּ ָ
כְּ ָלל זֶ הוּ ֶה ָחכָ ם ֶשׁ ְבּ ִעירוֹ.
ִ'א ְמ ֵרי ֶשׁ ֶפר' ַמטּוֹת

שׁוּבה ְמ ַשׁנָּ ה ֶאת ַמהוּת ָה ָא ָדם
ַה ְתּ ָ
"הבוּ ָלכֶ ם ֲאנָ ִשׁים ֲחכָ ִמים וּנְ בֹנִ ים וִ ֻיד ִעים ְל ִשׁ ְב ֵטיכֶ ם
ָ
אשׁיכֶ ם" )א יג(
וַ ֲא ִשׂ ֵימם ְבּ ָר ֵ
"'וִ ֻיד ִעים ְל ִשׁ ְב ֵטיכֶ ם' – ֶשׁ ֵהם נִ כָּ ִרים ָלכֶ םֶ .שׁ ִאם ָבּא
וּמ ֵאיזֶ ה ֵשׁ ֶבט
יוֹד ַע ִמי הוּא ֵ
ִל ְפנֵ י ְמ ֻע ָטּף ְבּ ַט ִלּיתוֵֹ ,אינִ י ֵ

ַ'ה ִמּ ְת ַפּ ֵלּל ָצ ִריֶ שׁיִּ ֵתּן ֵעינָ יו ְל ַמ ָטּה וְ ִלבּוֹ ְל ַמ ְע ָלה'
ֹאמרוּ נִ ְשׁ ְל ָחה ֲאנָ ִשׁים ְל ָפנֵ ינוּ
"וַ ִתּ ְק ְרבוּן ֵא ַלי כֻּ ְלּכֶ ם וַ תּ ְ
וְ יַ ְח ְפּרוּ ָלנוּ ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ יָ ִשׁבוּ א ָֹתנוּ ָדּ ָבר ֶאת ַה ֶדּ ֶר
יטב
ֲא ֶשׁר נַ ֲע ֶלה ָבּהּ וְ ֵאת ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר נָ בֹא ֲא ֵל ֶיהן; וַ יִּ ַ
ְבּ ֵעינַ י ַה ָדּ ָבר" )א כב-כג(
הוּט ָבה ַבּ ָקּ ָשׁ ָתם ְבּ ֵעינֵ י מ ֶֹשׁה ,וְ כִ י
ַמ ַ
דּוּע ִמ ְלּכַ ְתּ ִח ָלּה ְ
ָח ִל ָילה א ָס ַמַ על ַה ְב ָט ַחת ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
טוֹבה ְוּר ָח ָבהֶ ,א ֶרץ זָ ַבת ָח ָלב
ְל ַהכְ נִ ָיסם ֶאל ֶא ֶרץ ָ
ְוּד ַבשׁ?
ַר ִבּי ֲחנוַֹ הכּ ֵֹהן ֶא ְרנְ ְטרוֹיַ ,ר ָבּהּ ֶשׁל ִמינְ כֶ ןֵ ,בּ ֵאר כִּ י ְלכָ 
תּוֹרה ֶשׁ ִמּ ְלּכַ ְתּ ִח ָלּה נִ ְשׁ ְלחוּ ַה ְמּ ַרגְּ ִלים ַרק
ישׁה ַה ָ
ַמ ְדגִּ ָ
עוּתהּ
יוֹתר ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
טּוֹבה ְבּ ֵ
כְּ ֵדי ָלתוּר ַא ַחר ַה ֶדּ ֶרַ ה ָ
יוּכְ לוּ ִלכְ בֹּשׁ ֶאת ָה ָא ֶרץ ַה ֻמּ ְב ַט ַחתֶ ,א ָלּא ֶשׁ ַבּ ֶה ְמ ֵשׁ
יחוּתם כַּ ֲא ֶשׁר ָבּ ֲחרוּ ַאף ִל ְבדֹּק ֶאת
ֵהם ִק ְל ְקלוּ ְשׁ ִל ָ
קוֹרית ֶשׁל ַה ְמּ ַרגְּ ִלים א
יחוּתם ַה ְמּ ִ
ִטיב ָה ָא ֶרץְ .שׁ ִל ָ
ָע ְמ ָדה ִבּ ְס ִת ָירה ַל ִבּ ָטּחוֹן ְבּ ַה ְב ָט ַחת ה'ֶ ,שׁכֵּ ן ַא ְד ַר ָבּה,
זֶ הוּ ְרצוֹן ה' ֶשׁ ְבּבוֹא ָה ָא ָדם ַל ֲעשׂוֹת ְפּ ֻע ָלּה כָּ ְל ֶשׁ ִהי,
יִ ְשׁ ַתּ ֵדּל ְתּ ִח ָלּה וְ יָ כִ ין ְל ַע ְצמוֹ ֶאת כָּ ל ַהנִּ ְד ָרשׁ ְל ַה ְשׁ ָל ַמת
ַה ְפּ ֻע ָלּה ,וְ ַרק ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן יִ ָשּׂא ֵעינָ יו ַל ָמּרוֹם ִבּ ְת ִפ ָלּה
יח ֶאת ַמ ֲע ֵשׂי יָ ָדיו.
ֶשׁיַּ ְצ ִל ַ
"ה ִמּ ְת ַפּ ֵלּל
כְּ ָלל זֶ ה נִ ְר ָמז ְבּ ַמ ֲא ַמר ֲחכָ ִמים )יְ ָבמוֹת קה ב(ַ :
ָצ ִריֶ שׁיִּ ֵתּן ֵעינָ יו ְל ַמ ָטּה וְ ִלבּוֹ ְל ַמ ְע ָלה"; ְבּכָ ל ְפּ ֻע ָלּה
"לבּוֹ ְל ַמ ְע ָלה" – ִבּ ְת ִפ ָלּה
עוֹשׂה ָה ָא ָדם ָע ָליו ָל ֵתת ִ
ֶשׁ ֶ
ַלה' ֶשׁיַּ ְצ ִל ַ
אוּלם ְתּ ִח ָלּה "יִ ֵתּן ֵעינָ יו
יח ֶאת ַדּ ְרכּוֹ ,וְ ָ
ְל ַמ ָטּה" – יַ ֲע ֶשׂה ֶאת כָּ ל ַהנִּ ְד ָרשׁ ְל ַה ְצ ָל ַחת ְפּ ֻע ָלּתוֹ
ְבּ ֶד ֶרַ ה ֶטּ ַבע.
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'ק ֶֹמץ ַה ִמּנְ ָחה'

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ּ ְפנִי ִנִים וּבֵ או ִּרים ְ ּבסֵ ֶדר הַ ְּתפִ ָּלה

שר – ְּת ִח ַ ּית ַה ּ ֵמ ִתים
העקר ַה ּׁׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ָע ָ ׂ
' ִי ְג ַּדל' )יד(ָ :ה ִע ָ ּק

יח ְבּרֹב ַח ְסדּוֹ –
ֵמ ִתים יְ ַחיֶּ ה ֵא-ל ְבּ ַע ְצמוֶֹ ,שׁ ַמּ ְפ ֵתּ ַח ֶשׁל ְתּ ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים א נִ ְמ ָסר ְבּיַ ד ָשׁלִ ַ
וּת ִהלַּ ת
ְבּ ִמ ַדּת ָה ַר ֲח ִמיםָ ,בּרוֲּ ע ֵדי ַעד ֵשׁם ְתּ ִהלָּ תוֹ – ְבּכָ ֶ שׁ ַה ֵמּ ִתים ֶשׁיִּ ְחיוּ יִ זְ כּוּ לְ ַחיֵּ י נֶ ַצח ְ
יהם לְ עוֹלָ ם וָ ֶעד.
ה' ִתּ ְהיֶ ה ְבּ ִפ ֶ

יוֹתר הוּא כְּ ֵאב ַהגָּ לוּת
הגּדוֹל ְבּיוֹ ֵ
ַהכְּ ֵאב ַהגָּ דוֹל
צוּרה
ַה ִסּפּוּר ַה ַמּ ְר ִטיט ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ ְמ ַב ֵטּא ְבּ ָ
דוֹלי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִבנְ יַ ן ֵבּית
נִ ְפ ָל ָאה ֶאת ִצ ִפּיָּ ָתם ֶשׁל גְּ ֵ
מּוּח ִשׁי ֶשׁבּוֹ ָהיוּ ְשׁרוּיִ ים
ַה ִמּ ְק ָדּשׁ וְ ֶאת ַה ַצּ ַער ַה ָ
כָּ ל זְ ַמן ֶשֹּׁלא נִ ְבנָ ה ִבּ ֵ
ימ ֶיהם .הוּא ֻס ַפּר ַעל יְ ֵדי
אטשׁ ְשׁ ִל ָיט"א,
כְּ בוֹד ְק ֻד ַשּׁת ָה ַא ְדמוֹ"ר ִממּוּנְ ַק ְ
ַעל אוֹדוֹת ָסבוֹ ַהגָּ דוֹלָ ,ה ַרב ַה ָקּדוֹשׁ ַבּ ַעל ִ'מנְ ַחת
י"ע.
אטשׁ זִ ַ
ֶא ְל ָעזָ ר' ִממּוּנְ ַק ְ
ָה ַר ִבּי ַה ָקּדוֹשַׁ ,ר ִבּי ַחיִּ ים ֶא ְל ָעזָ ר ַשׁ ִפּ ָירא זָ ָצ"ל,
נוֹדע
ָ
אטשׁ,
ַבּ ַעל ַה ִ'מּנְ ַחת ֶא ְל ָעזָ ר' ִממּוּנְ ַק ְ
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל כְּ ַא ַחד ִמגְּ ֵ
דוֹלי ַמנְ ִהיגֵ י ַהיַּ ֲהדוּת ַה ֲח ֵר ִדית
ְבּהוּנְ גָ ְריָ ה ַבּדּוֹר ֶשׁ ִלּ ְפנֵ י ַהשּ ָׁוֹאה ָה ֲאיֻּ ָמהָ .ה ַר ִבּי
ישׁיּוּתוֹ
ֶשׁ ָהיָ ה ִ'אישׁ ֱא ֶמת' ְבּכָ ל ַמהוּתוִֹ ,שׁ ֵלּב ְבּ ִא ִ
תּוֹרה ְוּב ֶח ֶסד יַ ַחד
צוּמה ַבּ ָ
ַר ַבּת ַהגְּ וָ נִ ים גַּ ְדלוּת ֲע ָ
ִעם ִצ ְדקוֹת ִע ָלּ ִאית וְ יִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ ם ֻמ ְפ ֶלגֶ ת.
אטשׁ ָהיָ ה כּ ֶֹתל
ֵבּיתוֹ ֶשׁ ָבּ ֲעיָ ָרה ַההוּנְ גָּ ִרית מוּנְ ַק ְ
ַתּ ְל ִפּיּוֹת ֲעבוּר ִר ְבבוֹת ַא ְל ֵפי יִ ְשׂ ָר ֵאלֵ ,הן כַּ ָמּקוֹם
שׁוּעה
ֶשׁ ֵא ָליו פּוֹנִ ים ַה ְמּ ַב ְקּ ִשׁים ְל ִהוּ ַָשׁע ִבּ ְד ַבר יְ ָ
וְ ַר ֲח ִמים וְ ֵהן כִּ כְ ת ֶֹבת ֶמ ְרכָּ זִ ית ֶשׁ ֵא ֶל ָיה ָהיוּ
תּוֹרהַ ,בּ ֲה ָלכָ ה ְוּב ִענְ יְ נֵ י ַה ָשּׁ ָעה
מוּפנוֹת ְשׁ ֵאלוֹת ַבּ ָ
ְ
ירוֹפּהֵ ,מ ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ַאף ֵמ ַא ְרצוֹת
ִמכָּ ל ַר ֲח ֵבי ֵא ָ
חוֹקהְ .שׁ ֵאלוֹת ֶשׁ ְלּיָ ִמים נִ ְק ְבּצוּ
ָא ֶמ ִר ָיקה ָה ְר ָ
נּוֹדע 'שׁוּ"ת ִמנְ ַחת
ְבּ ִשׁ ְב ַעת ַהכְּ ָרכִ ים ֶשׁל ִס ְפרוֹ ַה ָ
ֶא ְל ָעזָ ר'ֲ ,א ֶשׁר ַרק ֲח ִמ ָשּׁה ֵמ ֶהם ָשׂ ְרדוּ ַבּשּ ָׁוֹאה.
נּוֹדע ֶשׁ ַעד ֶע ֶצם ַהיּוֹם
שׁוּבוֹתיו ַה ָ
ָ
ִמ ְלּ ַבד ֵס ֶפר ְתּ
עוֹלם ַה ְפּ ִס ָיקהִ ,ח ֵבּר
ַהזֶּ ה ְמ ַשׁ ֵמּשׁ כְּ ֶא ֶבן ֶדּ ֶרְ בּ ַ
נוֹס ִפים ְבּכָ ל ִמ ְקצוֹעוֹת
ָה ַר ִבּי ְס ָפ ִרים ַר ִבּים ָ
תּוֹרהִ ,בּ ְדרוּשְׁ ,בּ ִפ ְלפּוּלַ ,בּ ֲה ָלכָ ה ְוּב ַאגָּ ָדה.
ַה ָ
עוֹרר ְבּ ִל ְבבוֹת
ֲח ִשׁיבוּת ְמיֻ ֶח ֶדת ָר ָאה ָה ַר ִבּי ְל ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ֲח ִשׁיבוּת ַה ִצּ ִפּיָּ ה ִלגְ ֻא ָלּהִ .בּ ְשׁנוֹת
נוֹתיו ָה ַא ֲחרוֹנוֹת ,הוּא
ַהנְ ָהגָ תוִֹ ,וּב ְפ ָרט ִבּ ְשׁ ָ
א ִה ִסּ ַיח ַדּ ַעת כִּ ְמ ַעט ְל ֶרגַ ע ִמ ִבּ ַיאת ַה ָמּ ִשׁ ַיח.
ְבּכָ ל ִשׁעוּר ֶשׁ ָהיָ ה ֵ
מוֹסר ִבּ ְפנֵ י ַתּ ְל ִמ ָידיו ִה ְק ִפּיד
עוֹר ָרם ַעל ֲח ִשׁיבוּת ַה ִצ ִפּיָּ ה ִלגְ ֻא ָלּהִ .מ ַפּ ַעם
ְל ְ
שׁוֹמ ֵעי ִל ְקחוֹ ְבּ ַל ַהט ֵאשׁ
ְל ַפ ַעם ַאף ָהיָ ה ֵ
קוֹרא ְל ְ
הוּדים! ִעזְ בוּ ֶאת כָּ ל ָה ִענְ יָ נִ ים ַה ְטּ ֵפ ִלים
ק ֶֹדשׁ" :יְ ִ
יוֹתר; ְלכֻ ָלּם יֵ שׁ
וְ ִה ְת ַפּ ְלּלוּ ַעל ָה ִענְ יָ ן ֶה ָחשׁוּב ְבּ ֵ
אוּלם ַה ְבּ ָעיָ ה
ְבּ ָעיוֹתִ ,אם ְבּ ַפ ְרנָ ָסהִ ,אם ִבּ ְב ִריאוּתָ ,
סוֹב ִלים ִמ ֶמּנָּ ה ִהיא
יוֹתר ֶשׁכֻּ ָלּנוּ
דוֹלה ְבּ ֵ
ַהגְּ ָ
ְ
ֶשׁ ָמּ ִשׁ ַיח ֶט ֶרם ִהגִּ ַיעַ .ה ָדּ ָבר ֶשׁ ֲהכִ י נִ ְצ ָרְ ל ִה ְת ַפּ ֵלּל
ָע ָליו הוּא ֶשׁיָּ בֹא כְּ ָבר ָמ ִשׁ ַיח!"
ְבּ ַא ֲח ִרית יָ ָמיו ָח ָלה ָה ַר ִבּי ְבּ ַמ ֲח ָלה ָק ָשׁה וְ נֶ ֱא ַלץ
וּמיַ ְסּ ִריםֲ ,א ֶשׁר ִל ְשׁ ָמם
ַל ֲעבֹר ִט ִ
פּוּלים ָק ִשׁים ְ
קוּפה
חוֹלים ִל ְת ָ
ֻה ְצ ַרְ ל ִה ְת ַא ְש ֵׁפּז ְבּ ֵבית ַה ִ
הוּדים ִמכָּ ל
קוּפה ָע ְקבוּ יְ ִ
אוֹתהּ ְתּ ָ
ְמ ֻמ ֶשּׁכֶ תְ .בּ ָ
פוּאי
עוֹלם ִבּ ְד ָאגָ ה ַר ָבּה ַא ַחר ַמ ָצּבוֹ ָה ְר ִ
ַר ֲח ֵבי ָה ָ
פוּאתוְֹ ,וּב ֵמיזָ ם
ֶשׁל ָה ַר ִבּיְ .תּ ִפלּוֹת ַרבּוֹת נִ ְשּׂאוּ ִל ְר ָ
ְמיֻ ָחד ֶשׁ ִא ְרגְּ נוּ ֲח ִס ָידיו ִה ְתגַּ יְּ סוּ ֲע ֶשׂ ֶרת ַא ְל ֵפי
אוּלם נִ גְ זְ ָרה
הוּדים ֶשׁ ָתּ ְרמוּ לוֹ יְ ָמ ָמה ֵמ ַחיֵּ ֶיהםָ .
יְ ִ
וּמ ָצּבוֹ ָה ַל וְ ִה ְת ַדּ ְר ֵדּר ַעד ִל ְפ ִט ָירתוֹ
ַהגְּ זֵ ָרה ַ
ְבּ ֵביתוֹ ְבּיוֹם ב' ְלח ֶֹדשׁ ִסיוָ ן ה'תרצ"ז.
חוֹלים ְבּח ֶֹרף ה'תרצ"ז,
ָה ַר ִבּי ִה ְת ַא ְשׁ ֵפּז ְבּ ֵבית ַה ִ
וּמהוּתוֹ כְּ ִ'אישׁ ֱא ֶמת' נִ כְּ ָרה גַּ ם ְבּ ָשׁעוֹת ֵאלּוּ .גַּ ם
ַ
חוֹלים ַהגָּ דוֹל
ְבּעוֹדוֹ שׁוֹכֵ ב ַעל ִמ ַטּת ָח ְליוֹ ְבּ ֵבית ַה ִ
בּוּד ֶפ ְּשׁטַ ,ל ְמרוֹת ְתּ ִשׁישׁוּתוֹ ָה ַר ָבּה
ַ
ֶשׁ ָבּ ִעיר
סּוּרים ַה ָקּ ִשׁים ֶשׁ ֲא ָפפוּהוּ ,א וִ ֵתּר ְל ַע ְצמוֹ,
וְ ַהיִּ ִ
גוֹתיו ַה ְקּדוֹשׁוֹת
ימהַ ,על ַהנְ ָה ָ
וְ לוּ כִּ ְמלוֹא נִ ָ
תּוֹרה ַוּב ֲע ַ
ְבּ ִלמּוּד ַה ָ
בוֹדת ַה ְתּ ִפ ָלּה .כְּ ַד ְרכּוֹ ְבּ ִשׁ ְבתּוֹ
אטשׁ,
ַעל כִּ ֵסּא ַמ ְמ ַלכְ תּוֹ ְבּ ֵבית ִמ ְד ָרשׁוֹ ֶשׁ ְבּמוּנְ ַק ְ
חוֹליםִ ,ה ְת ַפּ ֵלּל ְבּקוֹל ָחזָ ק
כָּ  גַּ ם ִבּ ְהיוֹתוֹ ְבּ ֵבית ַה ִ
צוּמה.
ְוּב ִה ְת ַל ֲהבוּת ֲע ָ
סּוּריו
ְבּ ִה ְת ָק ֵרב יוֹם ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשְׁ ,בּעוֹדוֹ ִמ ְתיַ ֵסּר ְבּיִ ָ
ָק ָרא ָה ַר ִבּי ִל ְמק ָֹר ָביו וְ ִה ִבּ ַיע ִבּ ְפנֵ ֶיהם ֶאת ִמ ְשׁ ֶא ֶלת
ִלבּוֹ ,כִּ י ְלכָ ל ַה ָפּחוֹת ְבּ ַשׁ ַבּת ק ֶֹדשׁ יְ ַא ְפ ְשׁרוּ לוֹ
ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ִמנְ יָ ןִ .מ ְלּכַ ְתּ ִח ָלּה ַה ַבּ ָקּ ָשׁה ָהיְ ָתה
חוֹלים גּוֹיִ י
נִ ְר ֵאית כְּ ֻמ ְפ ֶרכֶ תְ .מ ֻד ָבּר ָהיָ ה ְבּ ֵבית ִ
יוֹתר ,וְ ַעל כָּ ל ִשׁנּוּי
ֶשׁ ִה ְתנַ ֵהל ְבּ ַמ ְתכֹּנֶ ת ְמ ֻס ֶדּ ֶרת ְבּ ֵ
ַקל ִבּנְ ָה ִלים נִ ְצ ְרכָ ה יְ ִשׁ ָיבה ְמ ֻס ֶדּ ֶרת ֶשׁל ַהנְ ָה ַלת
חוֹלים.
ֵבּית ַה ִ
ֶא ָלּא ֶשׁ ַה ֲח ִס ִידים ֶשׁ ָראוּ ַעד כַּ ָמּה ָחשׁוּב ָה ִענְ יָ ן
וּל ַבסּוֹף
ְבּ ֵעינֵ י ָה ַר ִבּיִ ,ה ְפ ִעילוּ ְשׁ ַת ְד ָּלנוּת ְמ ֻר ָבּהְ ,
ִה ְסכִּ ָ
חוֹלים ְל ַה ְק ִדּישׁ ָל ַר ִבּי
ימה ַהנְ ָה ַלת ֵבּית ַה ִ

ֶח ֶדר ְמיֻ ָחד ֶשׁבּוֹ יִ ְת ַפּ ֵלּל ִעם ֲח ִס ָידיו ְבּ ַשׁ ַבּת ק ֶֹדשׁ.
חוֹלים ִעם
אוּלםְ ,תּנַ אי ִה ְתנְ ָתה ַהנְ ָה ַלת ֵבּית ַה ִ
וְ ָ
ִמ ְשׁ ַתּ ְתּ ֵפי ַה ִמּנְ יָ ן ,כִּ י יִ ְהיֶ ה ֲע ֵל ֶיהם ִל ְשׁמֹר ַעל
ֶשׁ ֶקט ֻמ ְח ָלט ַבּ ְתּ ִפלּוֹת.
חוֹלים ְמ ֻא ְשׁ ָפּזִ ים ֲאנָ ִשׁים ֶשׁ ַמּ ָצּ ָבם
"בּ ֵבית ַה ִ
ְ
בוּרם ַעד
שׁוּבה ַבּ ֲע ָ
נוּחה ַה ֻמּ ְח ֶל ֶטת ֲח ָ
ָק ֶשׁה ,וְ ַה ְמּ ָ
ְמאֹד כְּ ֵח ֶלק ִמ ַתּ ֲה ִליִ רפּוּיָ ם"ִ ,ה ְס ִבּיר ַה ְמּנַ ֵהל,
ִ
"אם א יִ ָשּׁ ֵמר ַה ֶשּׁ ֶקט ַבּ ְתּ ִפלּוֹת נֵ ָא ֵלץ ִל ְסגֹּר ִמיָּ ד
הוֹסיף ְבּטוֹן ְמ ַאיֵּ ם.
ֶאת ַה ִמּנְ יָ ן"ִ ,
ְמק ְֹר ֵבי ָה ַר ִבּי יָ ְדעוּ ַעד כַּ ָמּה יִ ְק ֶשׁה ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינֵ י
ָה ַר ִבּיָ ,
אוּלם ְבּ ֵלית ְבּ ֵר ָרה ִה ְסכִּ ימוּ ִל ְתנַ אי זֶ ה וְ ַאף
ִע ְדכְּ נוּ ֶאת ָה ַר ִבּי ַעל כָּ .
ְבּ ֶע ֶרב ַשׁ ָבּת ,כִּ נְ טוֹת ִצ ְל ֵלי ֶע ֶרבִ ,ה ְתכַּ נְּ סוּ ָה ַר ִבּי
וּמנְ יַ ן ַה ֲח ִס ִידים ַבּ ֶח ֶדר ֶשׁ ֻה ְק ָצה ָל ֶהם ִבּ ְק ֵצה
ִ
ַה ַמּ ְח ָל ָקהֶ ,א ָלּא ֶשׁ ִמּיָּ ד כְּ ֶשׁ ֵה ֵח ָלּה ַה ְתּ ִפ ָלּה
ִה ְת ָבּ ֵרר ַל ֲח ִס ִידים כִּ י ַה ְתּנַ אי ֶשׁ ֶה ֱע ִמ ָידה ַהנְ ָה ַלת
חוֹלים ָק ֶשׁה ְמאֹד ְל ִקיּוּם ַבּ ֲעבוּר ָה ַר ִבּי.
ֵבּית ַה ִ
ִמיָּ ד כְּ ֶשׁ ֵה ֵחל ַבּ ֲא ִמ ַירת ִמזְ מוֹר ק"ז ֶשׁ ַבּ ְתּ ִה ִלּים,
כְּ ַת ָקּנַ ת ַה ַבּ ַעל ֵשׁם טוֹב ַה ָקּדוֹשֵׁ ,ה ֵחל קוֹלוֹ
סוּקים יָ ְצאוּ
וּל ִה ְתנַ ֵשּׂא ,וְ ַה ְפּ ִ
ֶשׁל ָה ַר ִבּי ְל ִה ְתגַּ ֵבּר ְ
אוּלי
ֹאמרוּ גְּ ֵ
ִמ ִפּיו ְבּ ִה ְת ַרגְּ שׁוּת ְוּבזַ ֲע ַקת ַה ֵלּב" :י ְ
וּמ ֲא ָרצוֹת ִק ְבּ ָצם ִמ ִמּזְ ַרח
ה' ֲא ֶשׁר גְּ ָא ָלם ִמיַּ ד ָצרֵ ,
כוֹלים
וּמיָּ םַ "...הנּוֹכְ ִחים ַבּ ֶח ֶדר יְ ִ
וּמ ָצּפוֹן ִ
וּמ ַמּ ֲע ָרב ִ
ִ
רוּשׁים ַהנִּ ְשׂגָּ ִבים ֶשׁל
ָהיוּ ְל ַה ְרגִּ ישׁ ְבּחוּשׁ ֶאת ַה ֵפּ ִ
ַה ַבּ ַעל ֵשׁם טוֹב ַעל ִמזְ מוֹר זֶ ה.
כְּ ֶשׁ ִהגִּ ַיע ָה ַר ִבּי ַל ְפּ ִ
סוּקים" :וַ יִּ זְ ֲעקוּ ֶאל ה' ַבּ ַצּר
חוֹלים
ָל ֶהם ...וַ יִּ ְצ ֲעקוּ ֶאל ה'"ָ ,ר ֲעדוּ ִקירוֹת ֵבּית ַה ִ
יּוֹתיו ֶשׁל ָה ַר ִבּיַ .הקּוֹל נִ ְשׁ ַמע
קוֹתיו ְוּבכִ ָ
ְלקוֹל זַ ֲע ָ
חוֹלים
ְבּכָ ל ַר ֲח ֵבי ַה ַמּ ְח ָל ָקה וְ ֶאל ַה ֶח ֶדר ִה ְת ַק ְבּצוּ ִ
מוּריםֶ ,שׁ ִה ִבּיטוּ ְבּ ֵעינַ יִ ם
וְ ַאנְ ֵשׁי ֶצוֶ ת ,גּוֹיִ ים גְּ ִ
מוּבן ֶשׁ ִה ְתגַּ ָלּה ִל ְפנֵ ֶיהם.
ְקרוּעוֹת ַבּ ַמּ ֲחזֶ ה ַה ִבּ ְל ִתּי ָ
מוּעה ַעל ֲה ָפ ַרת ַה ֶה ְסכֵּ ם
ַעד ְמ ֵה ָרה ִהגִּ ָיעה ַה ְשּׁ ָ
ְל ָאזְ נָ יו ֶשׁל ְמנַ ֵהל ֵבּית ַה ִ
חוֹליםַ .ה ָלּה ָרץ ְבּכַ ַעס
ְל ֵע ֶבר ַח ְדרוֹ ֶשׁל ָה ַר ִבּיָ ,דּ ַרשׁ ַל ֲעצֹר ִמיָּ ד ֶאת
ַה ְתּ ִפ ָלּה וְ ָט ַען ְבּכַ ַעס כִּ י ָה ַר ִבּי וְ ַה ֲח ִס ִידים ִרמּוּהוּ
ְבּכָ ֶ שׁ ִה ְת ַחיְּ בוּ ְל ַקיֵּ ם ֶאת ַה ְתּנַ אי ַה ֻמּ ְסכָּ ם ֵבּינֵ ֶיהם
ֶשֹּׁלא ְל ַה ְר ִעישׁ כְּ ָלל ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְתּ ִפלּוֹתְ ,בּעוֹד
ֶשׁ ְבּפ ַֹעל א נִ ְשׁ ַמר ַה ְתּנַ אי ַאף ְל ֶרגַ ע.
ְמק ְֹר ֵבי ָה ַר ִבּי נֶ ֶא ְלמוּ דֹּם .א ָהיָ ה ָל ֶהם ָמה
כוֹחה ֶשׁל ַה ְמּנַ ֵהל,
ְל ָה ִשׁיב מוּל ַט ֲענָ תוֹ ַהנְּ ָ
וְ ַהכֹּל נָ ְשׂאוּ ֵעינֵ ֶיהם ֶאל ָה ַר ִבּי ֶשׁ ַאְ בּק ִֹשׁי נִ נְ ַער
ִמ ַשּׂ ְר ַע ֵפּי ָק ְדשׁוֹ .כַּ ֲא ֶשׁר ֵה ִבין ַעל ָמה יָ ָצא ַה ֶקּ ֶצף
ָעטוּ ָפּנָ יו ֲא ֶר ֶשׁת ְפּ ִל ָיאה ,וְ הוּא ָט ַען ִבּ ְת ִמימוּת
ִל ְפנֵ י ַה ְמּנַ ֵהל" :וְ כִ י ֲאנִ י ָה ִראשׁוֹן ֶשׁ ַמּ ְר ִעישׁ ְבּ ֵבית
חוֹלים?! ֲהא כִּ ְמ ַעט ְבּכָ ל יוֹם נִ ְשׁ ָמעוֹת ְבּ ֵבית
ַה ִ
חוֹלים ַה ִמּ ְתיַ ְסּ ִרים
חוֹלים זְ ָעקוֹת ָרמוֹת ֶשׁל ִ
ַה ִ
ַעל ִמ ָטּ ָתם; ִהנֵּ ה ַרק ֶא ֶמשׁ ְבּ ֶמ ֶשָׁ שׁ ָעה ֲא ֻרכָּ ה
קוֹתיו ֶשׁל ֶא ָחד
נִ ְשׁ ְמעוּ ֵמ ַה ֶח ֶדר ַה ָסּמוּ זַ ֲע ָ
חוֹלים ,וְ ִאישׁ א ָדּ ַרשׁ ִמ ֶמּנּוּ ִל ְשׁתֹּק"...
ַה ִ
ֶא ָלּא ֶשׁ ַה ְמּנַ ֵהל א ֵה ִבין ֶאת ֵפּ ֶשׁר ַה ִדּמּוּי;
קוֹתיו ֶשׁל
"הזְּ ָעקוֹת ֶשׁנִּ ְשׁ ְמעוּ ֶא ְתמוֹל ָהיוּ זַ ֲע ָ
ַ
חוֹלים ְבּ ַמ ָצּב ָק ֶשׁה ,וְ ַעד
הוּבא ְל ֵבית ַה ִ
צוּע ֶשׁ ָ
ָפּ ַ
וּל ַה ְשׁ ִקיט ֶאת
רוֹפ ִאים ְל ַה ְר ִדּימוֹ ְ
ֶשׁ ִה ְצ ִליחוּ ָה ְ
כְּ ֵא ָביו הוּא זָ ַעק ְבּ ֵ
קוֹלי קוֹלוֹת ֵמ ֲח ַמת כְּ ֵא ָביו
קוֹתיו ֶשׁל ָה ַר ִבּי ָהיוּ ְל ִחנָּ ם וְ ֵאין
נּוֹר ִאיִּ יםַ .א זַ ֲע ָ
ַה ָ
ָל ֶהן כָּ ל ַה ְצ ָדּ ָקה"...
"מה?!" ִה ְת ַפּ ֵלּא וְ ִה ְת ַר ֵעם ָה ַר ִבּי ֶשׁ ָה ֱא ֶמת ָהיְ ָתה
ָ
ַ
"הכֵ ַיצד תּוּכַ ל
נֵ ר ְל ַרגְ ָליוָ ,
לוֹמר ֶשׁ ַעל ִחנָּ ם
יוֹד ַע ַא ָתּה ַעל גּ ֶֹדל ַהכְּ ֵאב וְ ַה ַצּ ַער
זָ ַע ְק ִתּי? וְ כִ י ָמה ֵ
עוֹדהּ ַבּגָּ לוּת?! וְ כִ י ָמה
ֶשׁ ְשּׁרוּיָ ה ָבּ ֶהם ַה ְשּׁכִ ינָ ה ְבּ ָ
ַא ָתּה ֵמ ִבין ַעל ַצ ֲע ָרם ֶשׁל כְּ ַלל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְשּׁרוּיִ ים
לוּתם?! לוּ ַרק ָהיִ ָית ֵמ ִבין זֹאתָ ,היִ ָית
ְבּ ַמ ֲא ַסר גָּ ָ
דוֹלים ִפּי
ֵמ ִבין כִּ י ַהכְּ ֵא ִבים ֶשׁ ֵמּ ֲח ָמ ָתם זָ ַע ְק ִתּי גְּ ִ
צוּע ֵמ ֶא ֶמשׁ"...
קוֹתיו ֶשׁל ַה ָפּ ַ
כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה ִמזַּ ֲע ָ
ְלנֹכַ ח ַה ְדּ ָב ִרים ֶשׁיָּ ְצאוּ ִמ ִלּבּוֹ ֶשׁל ָה ַר ִבּי א ָהיָ ה
ַמ ֲענֶ ה ְבּ ִפי ַה ְמּנַ ֵהל .הוּא ָשׁב ִוּב ֵקּשׁ ֵמ ַהנּוֹכְ ִחים כִּ י
יִ ְשׁ ַתּ ְדּלוּ ִל ְשׁמֹר ַעל ַה ֶשּׁ ֶקט ,וְ ַא ַחר ָסב ַעל ֲע ֵק ָביו
וְ יָ ָצא ִמן ַה ֶח ֶדר.
יח ָתן ֶשׁל ַע ְב ֵדי ָאבוֹת' ח"ב עמ' קלב
ִ'שׂ ָ

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 ׂ

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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ַה ֵמּ ִתים ,וְ ַעל כֵּ ן ַה ָמּקוֹם ֶשׁבּוֹ יִ ָטּ ֵמן יִ ָשּׁ ֵאר
ַה ָמּקוֹר ֶל ֱאמוּנַ ת ְתּ ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים
דּוֹר ִשׁים ָאנוּ
עוֹלםִ ,
לוֹשׁה ָע ָשׂר ְמ ַל ְמּ ֵדנוּ כִּ י ְבּ ֶחזְ ָקתוֹ ְל ָ
וּמשּׁוּם כָּ ְ 
ִע ַקּר ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְשּׁ ָ
בוּרתוֹ" )'חוּט
בוֹהּ ַבּ ֲעבוּר ְמקוֹם ְק ָ
ָע ִתיד ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְל ַה ֲחיוֹת ֶאת ַה ֵמּ ִתים ִמ ֶמּנּוּ ְסכוּם גָּ ַ
ַה ְמּ ֻשׁ ָלּשׁ' ְמכוֹן ַדּ ַעת ֵ
סוֹפר עמ' רמו(.
לוֹמר ְל ָה ִשׁיב ֶאת נִ ְשׁ ָמ ָתם
ְבּ ַא ֲח ִרית ַהיָּ ִמים ,כְּ ַ
)'אגֶּ ֶרת ְתּ ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים'
גוּפם וְ ַל ֲה ִק ָ
ימם ֵמ ֲע ָפ ָרם ִ
ְל ָ
ְתּ ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתיםְ ,ל ִמי?
ָל ַר ְמ ָבּ"ם(ֲ .חכָ ִמים ַ)סנְ ֶה ְד ִרין צא ב( ָל ְמדוּ זֹאת
ָה ַר ְמ ָבּ"ם )פיהמ"ש ַסנְ ֶה ְד ִרין ַה ְק ָדּ ָמה ְל ֶפ ֶרק יא(
ֵמ ַהנֶּ ֱא ָמר ְבּ ִשׁ ַירת ַה ֲאזִ ינוּ ְ)דּ ָב ִרים לב לט( ְבּיַ ַחס
סוֹבר ֶשׁ ִבּ ְת ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים ַה ֻמּ ְב ַט ַחת א יָ קוּמוּ
ֵ
י
ַלגְּ ֻא ָלּה ָה ֲע ִת ָידהֲ :
"אנִ י ָא ִמית וַ ֲא ַחיֶּ ה ָמ ַח ְצ ִתּ ִל ְת ִחיָּ ה ֶא ָלּא ַה ַצּ ִדּ ִיקים ִבּ ְל ַבדְ .ל ַד ְעתּוֹ ַתּכְ ִלית
וַ ֲאנִ י ֶא ְר ָפּא" – כְּ ֵשׁם ֶשׁ ַמּ ְשׁ ָמעוּת ָ
"מ ַח ְצ ִתּי וַ ֲאנִ י ְתּ ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים ִהיא ֶשׁיִּ זְ כּוּ ַה ַצּ ִדּ ִיקים ִל ְראוֹת
ֶא ְר ָפּא" ִהיא ֶשׁיְּ ַר ֵפּא ה' ֶאת ַה ִ
חוֹלים ֶשׁ ָ'מּ ַחץ'ְ ,בּ ֵעינֵ ֶיהם ֶאת ַהגְּ ֻא ָלּה ֶשׁ ָע ֶל ָיה ִה ְת ַפּ ְלּלוּ
פוּאה ֶא ָלּא ִבּ ְמקוֹם ַמ ַחץ" ַ)ר ִשׁ"י
"אין ְר ָ
ֶשׁ ֲה ֵרי ֵ
שׁוּעה'
)'מ ַעיְ נֵ י ַהיְּ ָ
וְ ֶשׁ ֵא ֶל ָיה ִצפּוּ כָּ ל יְ ֵמ ֶיהם
ַ
ָשׁם ד"ה מה( ,כָּ  גַּ ם ַמ ְשׁ ָמעוּת ֲ
"אנִ י ָא ִמית ְ]ל ַא ַבּ ְר ָבּנֵ אל[ ַה ַמּ ֲעיָ ן ָה ַא ַחד ָע ָשׂר(.
אוֹתם
וַ ֲא ַחיֶּ ה" ִהיא ֶשׁיְּ ַחיֶּ ה ה' ֶל ָע ִתיד ָלבֹא ֶאת ָ
סוֹב ִרים ֶשׁ ְתּ ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים
ָ
חוֹל ִקים וְ ְ
אוּלם יֵ שׁ ַה ְ
שׁוּבה' ג קנה; ֵ'בּית
ֵמ ִתים ֶשׁ ֵה ִמית ְ)ר ֵאה ַ'שׁ ֲע ֵרי ְתּ ָ
ִתּ ְהיֶ ה ֵבּין ַל ַצּ ִדּ ִיקים ֵוּבין ָל ְר ָשׁ ִעים ,וְ ַתכְ ִל ָיתהּ
ֱא ִ
קים' ַשׁ ַער ַהיְּ סוֹדוֹת נה(.
מוּלם ָה ַא ֲחרוֹן
ֶשׁיְּ ַק ְבּלוּ ַהגּוּף וְ ַהנֶּ ֶפשׁ יַ ַחד ֶאת גְּ ָ
ל
ע
ַ
שׁ
ֹר
ָ
פ
מ
בּ
ִ
א
בּ
ֵ
נַ
ת
ה
ִ
אל
ק
ֵ
ח
ֶ
יא
ב
ִ
נָּ
ה
ַ
ף
ַא
ְ
ְ
זְ
יְ
– ָשׂכָ ר טוֹב ַל ַצּ ִדּ ִיקים וְ עֹנֶ שׁ ָל ְר ָשׁ ִעים ,כְּ ֶד ֶר
ְתּ ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים )יְ ֶחזְ ֵקאל ְלז יב-יד( ְבּ ְ
אוֹמרוֹ" :כֹּה ֶשׁ ַה ִמּ ְצווֹת וְ ָה ֲעווֹנוֹת נַ ֲעשׂוּ ַאף ֵהם ִבּ ְהיוֹת
ָא ַמר ה' אֱלֹקִים ִהנֵּ ה ֲאנִ י פ ֵֹת ַח ֶאת ִק ְב ֵ
רוֹתיכֶ ם ַהגּוּף וְ ַהנֶּ ֶפשׁ יַ ַחד .זֹאת ְל ַה ְב ִדּיל ֵמ ַה ִדּין ֶשׁנִּ דּוֹן
רוֹתיכֶ ם ַע ִמּי וְ ֵה ֵב ִ
וְ ַה ֲע ֵל ִיתי ֶא ְתכֶ ם ִמ ִקּ ְב ֵ
אתי ָה ָא ָדם ִבּ ְשׁ ַעת ִמ ָיתהֶ ,שׁבּוֹ נִ דּוֹנָ ה נִ ְשׁ ַמת
ֶא ְתכֶ ם ֶאל ַא ְד ַמת יִ ְשׂ ָר ֵאל ;...וְ נָ ַת ִתּי ִ
רוּחי ָבכֶ ם ָה ָא ָדם ְל ַב ָדּהּ )'יַ ד ָר ָמ"ה' ַסנְ ֶה ְד ִרין ֵרישׁ ֶפּ ֶרק יא(.
וִ ְחיִ ֶיתם וְ ִהנַּ ְח ִתּי ֶא ְתכֶ ם ַעל ַא ְד ַמ ְתכֶ ם וִ ַיד ְע ֶתּם
יח
ְתּ ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים ִתּ ְהיֶ ה ְל ַא ַחר ֶשׁיִּ גְ ֲא ֵלנוּ ָמ ִשׁ ַ
כִּ י ֲאנִ י ה' ִדּ ַבּ ְר ִתּי וְ ָע ִשׂ ִיתי נְ ֻאם ה'".
מוֹע ָדהּ ַה ְמּ ֻדיָּ ק ָדּנוּ ָה ִראשׁוֹנִ ים
ֶבּן ָדּוִ דַ .על ֲ
ה
נָ
שׁ
ָ
י
דּ
ֵ
מ
ִ
בוּאה זוֹ ֶשׁל יְ ֶחזְ ֵקאל נִ ְק ֵראת
נְ ָ
ְ)ר ֵאה ֵס ֶפר ָה ִע ָקּ ִרים ד ל; ִר ְיטבָ"א ר"ה טז ב ,נִ ָדּה סא
ְבּ ַה ְפ ָט ַרת ַשׁ ָבּת חֹל ַה ֵ
אוּלם ְבּ ִענְ יָ ן זֶ ה כְּ ַדאי ְל ַצ ֵטּט ֶאת ָמה
מּוֹעדֶ ,שׁכֵּ ן ְל ִפי ַה ְמּ ֻק ָבּל ב( ,וְ ָ
ְבּיָ ֵדינוּ ְתּ ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים ֲע ִת ָידה ִל ְהיוֹת ְבּח ֶֹדשׁ ֶשׁ ֵה ִשׁיב ַר ִבּי ָדּנִ יֵּ אל ִט ַירנִ יֵ ,מ ַחכְ ֵמי ִא ַיט ְליָ ה,
נִ ָיסן )טוּר או"ח תצְ ,בּ ֵשׁם ַרב ַהאי גָּ אוֹן(.
ְבּ ִס ְפרוֹ ִ'ע ְקּ ֵרי ַה ַדּ"ט' ִ)דּינֵ י ֲאנִ ינוּת וַ ֲא ֵבלוּת לו סו(
ְל ָא ָדם ֶשׁ ְשּׁ ָאלוֹ ַעל ְפּ ָר ִטים שׁוֹנִ ים ְבּ ִענְ יָ נָ הּ
תּוֹרה
ְתּ ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים ִמן ַה ָ
"אי ֶא ְפ ָשׁר ֵל ַידע ָה ֲע ִתידוֹת
ְתּ ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתיםִ :
ם
ה
ֶ
ל
ָ
ין
א
ֵ
שׁ
ֶ
לּוּ
ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים ַ)סנְ ֶה ְד ִרין צ א(" :וְ ֵא
וּפ ָר ֵט ֶיהם ,וְ ִדינוֹ
בּוּריָ ןִ ,וּב ְפ ָרט ִח ֵ
לּוּק ֶיהם ְ
ַעל ְ
עוֹלם ַה ָבּאָ :ה ֵ
ֵח ֶלק ָל ָ
וּל ַה ֲא ִמין ֶבּ ֱאמוּנָ ה ְשׁ ֵל ָמה ֶשׁיָּ קוּצוּ
אוֹמר ֵאין ְתּ ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים ְלהוֹדוֹת ְ
ִמן ַה ָ
תּוֹרהַ "...על ִפּי זֹאת כָּ ְתבוּ כַּ ָמּה ִראשׁוֹנִ ים וִ ַירנְּ נוּ שׁוֹכְ נֵ י ָע ָפר".
ֶשׁ ֵאין ַדּי ְבּ ֶע ֶצם ָה ֱאמוּנָ ה ִבּ ְת ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים
וּב ַר ֲח ִמים
ְתּ ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים ְבּ ֶח ֶסד ְ
ֶא ָלּא ֶשׁ ָ
"תּ ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים ִמן
חוֹבה ְל ַה ֲא ִמין כִּ יְ :
תּוֹרה" ,כְּ ַ
ַה ָ
"מ ִתים
שׁוֹררֵ :
לוֹמר ֶשׁ ַה ְב ָט ַחת ְתּ ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים ְבּנַ ְסּחוֹ ִע ָקּר זֶ ה ִה ְדגִּ ישׁ ַה ְמּ ֵ
תּוֹרהִ ,
תוּבה ַבּ ָ
כְּ ָ
)תּ ֲענִ ית
וּבכָ ָ ר ַמז ְל ִד ְב ֵרי ֲחכָ ִמים ַ
וּמי ֶשׁ ֵאינוֹ ַמ ֲא ִמין ְבּכָ ַ ,אף יְ ַחיֶּ ה ֵא-ל"ְ ,
ֶשׁ ַמּ ֲא ִמין ְבּ ֶע ֶצם ְתּ ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתיםֲ ,ה ֵרי הוּא ֵ
כּוֹפר ב א( ֶשׁ ֶאת ַ'מ ְפ ֵתּ ַח ְתּ ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים' א ָמ ַסר
אוֹמר; ַ'שׁ ֲע ֵרי ְתּ ָ
ַ)ר ִשׁ"י ָשׁם ד"ה ָה ֵ
שׁוּבה' ָשׁם( .וְ ָ
אוּלם ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוִּ ל ֵידי ְמ ֻמנֶּ ה אוֹ ַמ ְל ָאֶ ,א ָלּא
סוֹב ִרים ֶשׁכָּ ל ַה ַמּ ֲא ִמין ִבּ ְת ִחיַּ ת
חוֹל ִקים וְ ְ
יֵ שׁ ַה ְ
הוֹתירוֹ ְבּיָ דוֹ ,כַּ כָּ תוּב )יְ ֶחזְ ֵקאל לז יג(" :וִ ַיד ְע ֶתּם
ִ
ַה ֵמּ ִתיםַ ,אף ִאם ֵאינוֹ ַמ ֲא ִמין ֶשׁ ִהיא כְּ ָ
)'מגִּ יד ֶצ ֶדק'
רוֹתיכֶ ם" ַ
תוּבה כִּ י ֲאנִ י ה' ְבּ ִפ ְת ִחי ֶאת ִק ְב ֵ
תּוֹרהֵ ,אינוֹ נֶ ֱח ָשׁב ְל ֵ
ַבּ ָ
כוֹפר ְ
)'בּ ֵאר ֶשׁ ַבע' ָשׁם(ֶ .שׁ ַבּ ִסּדּוּר ַ'שׁ ַער ָה ַר ֲח ִמים'(.
עוֹד ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים ָ)שׁם( כִּ י ַרק ִמי ֶשׁ ַמּ ֲא ִמין
שׁוֹרר כִּ י ְתּ ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים
ִבּת ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים יִ כֶּ ה ָלקוּם ֶל ָע ִתיד ָלבֹא בּ ֵעת ַה ִסּ ָבּה ֶשׁנָּ ַקט ַה ְמּ ֵ
ְ
זְ
ְ
אוּלם ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ ַמ ֲא ִמין א ִתּ ְהיֶ ה ְ'בּרֹב ַח ְסדּוֹ' ִהיא ְל ִפי ֶשׁ ִלּ ְפנֵ י ְתּ ִחיַּ ת
ֶשׁיִּ ְחיוּ ַה ֵמּ ִתים ,וְ ָ
נוֹרא ֶשׁבּוֹ יָ דוּנוּ
ַה ֵמּ ִתים יִ ְהיֶ ה יוֹם ִדּין גָּ דוֹל וְ ָ
יִ זְ כֶּ ה ָלקוּם.
כָּ ל ָא ָדם ַה ִאם ָראוּי הוּא ַל ֲעמֹד ִל ְת ִחיַּ ת
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ַאף ַבּ ֲעווֹן ַ
ְ
ְ
ַה ֵמּ ִתים )ר"ה טז ב(ְ .ל ִפיכָ  יִ ְב ַחר ה' ְל ַה ֲחיוֹת
"בּרֹב ַח ְסדּוֹ" – ְבּ ֵעת ֶשׁ ַה ֶח ֶסד
זוֹכֶ ה ָלקוּם ִל ְת ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים )שמו"ר לא וֶ ,את ַה ֵמּ ִתים ְ
ְוּר ֵאה שו"ע ָה ַרב ִר ִבּית ב(ַ .ה'כְּ ָתב ֵ
עוֹלם ,כְּ ֵדי ֶשׁ ַאף ַה ִדּין
סוֹפר' ָ)פּ ָר ַשׁת וְ ָה ַר ֲח ִמים יִ ְשׁ ְלטוּ ָבּ ָ
אוֹתהּ ָשׁ ָעה יִ ְהיֶ ה ְבּ ִמ ַדּת ָה ַר ֲח ִמים.
ְבּ ַהר( ְמ ָב ֵאר ֶשׁעֹנֶ שׁ זֶ ה הוּא ִמ ָדּה כְּ נֶ גֶ ד ִמ ָדּהֶ :שׁיֵּ ָע ֶשׂה ְבּ ָ
"אנִ י ַמ ֲא ִמין"
רוֹמזִ ים ַאף ְבּנֻ ַסּח ֲ
ָא ָדם ַה ַמּ ְלוֶ ה ְבּ ִר ִבּית ֶל ָענִ י ַהזָּ קוּק ְל ַה ְלוָ ָאה כְּ ֵעין זֶ ה ָאנוּ ְ
ִבּ ְמקוֹם ְל ַה ֲחיוֹתוֹ כְּ ִצוּוּי ַה ָ
"שׁ ִתּ ְהיֶ ה ְתּ ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים
תּוֹרה )וַ יִּ ְק ָרא כה לו(ַ :ה ְמּ ַב ֵטּא ִע ָקּר זֶ הֶ :
בּוֹרא"ְ ,דּ ַהיְ נוּ ִבּזְ ַמן
"וְ ֵחי ָא ִחיִ ע ָמֲּ ,"ה ֵרי הוּא ַמכְ ִבּיד ַעל ֶה ָענִ י ְבּ ֵעת ֶשׁיַּ ֲע ֶלה ָרצוֹן ֵמ ֵאת ַה ֵ
ְ
וּמ ִמיתוֶֹ ,שׁ ֲה ֵרי ָ'ענִ י ָחשׁוּב כְּ ֵמת' )נְ ָד ִרים סד ֶשׁהוּא ֵ'עת ָרצוֹן' ִמ ְלּ ָפנָ יו ִ)סדּוּר 'אוֹר ַה ַח ָמּה'(.
"בּרוֲּ ע ֵדי
שׁוֹרר ְמ ַסיֵּ ם ִפּיּוּט זֶ ה ַבּ ִמּ ִלּיםָ :
ב(ְ .ל ִפיכָ  ,נֶ ֱענָ שׁ ַה ַמּ ְלוֶ ה ֶשׁ ֵאינוֹ ַחי ִבּ ְת ִחיַּ ת ַה ְמּ ֵ
ַה ֵמּ ִתים.
ַעד ֵשׁם ְתּ ִה ָלּתוֹ"ְ .בּ ַפ ְשׁטוּתַ ,ה ֶשּׁ ַבח ַה ֻמּזְ כָּ ר
שׁוֹרר
ָבּ ִעיר פּוֹזְ נָ א נִ ְפ ַטר ָע ִשׁיר גָּ דוֹל ֶשׁ ָהיָ ה ַמ ְלוֶ ה ֵאינוֹ ַשׁיָּ ךְ ְל ִע ָקּר זֶ הֶ ,א ָלּא ֶשׁ ִבּ ֵקּשׁ ַה ְמּ ֵ
ְבּ ִר ִבּיתִ .בּ ְקּשׁוּ ַפּ ְרנָ ֵסי ַה ָקּ ָהל ִמ ְ
יּוֹר ָשׁיו ְסכוּם ְל ַסיֵּ ם ֶאת ִפּיּוּטוֹ ְבּ ֶשׁ ַבח ַה ֵ
בּוֹרא ,כְּ ֵשׁם ֶשׁ ָפּ ַתח
ַרב ַבּ ֲעבוּר ֶח ְל ַקת ְק ָ
)'עיּוּן ְתּ ִפ ָלּה'
קים ַחי וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח" ִ
בוּרהְ .בּנֵ י ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ְבּ ֶשׁ ַבח" :יִ גְ ַדּל ֱא ִ
ֶה ָע ִשׁיר ִה ְתלוֹנְ נוּ ִבּ ְפנֵ י ַה ִשּׁ ְלטוֹנוֹת ,וְ ֵאלּוּ זִ ְמּנוּ – ִסדּוּר ַ
אוּלם יֵ שׁ ֶשׁ ֵפּ ְרשׁוּ ֶשׁ ַאף
'אוֹצר ַה ְתּ ִפלּוֹת'(ָ .
ִבּ ְפנֵ ֶיהם ֶאת ַר ָבּהּ ֶשׁל ָה ִעירַ ,ר ִבּי ֲע ִק ָיבא ֵתּבוֹת ֵאלּוּ ַשׁיָּ כוֹת ְל ִע ָקּר זֶ הֶ ,שׁ ֵאלּוּ ֶשׁיִּ זְ כּוּ
ֵאיגֶ ר ,כְּ ֵדי ֶשׁיַּ ְס ִבּיר ָל ֶהם ֶאת ֵפּ ֶשׁר ַה ְדּ ָב ִרים.
וּת ִה ַלּת
ִל ְחיוֹת ִבּ ְת ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים ,יִ זְ כּוּ ְל ַחיֵּ י נֶ ַצח ְ
)סדּוּר ֵ
עוֹלם וָ ֶעד ִ
"בּ ֶד ֶר כְּ ָלל ה' ִתּ ְהיֶ ה ְבּ ִפ ֶיהם ְל ָ
'דּוֹבר ָשׁלוֹם'(.
ִה ְס ִבּיר ַר ִבּי ָל ֶהם ַר ִבּי ֲע ִק ָיבאְ :
ָ
נוֹהגִ ים ָאנוּ ִלטֹּל ַתּ ְשׁלוּם
ֲ
מוּעט ְל ֶח ְל ַקת יֵ שׁ ְל ַציֵּ ן ֶשׁ ְבּ ִמ ְק ָצת נֻ ְס ָחאוֹת ִסיְּ מוּ ִשׁיר זֶ ה
ְק ָ
נוֹסףַ ,ה ַמּ ְב ִהיר ֶאת ַמהוּתוֹ ֶשׁל ִשׁיר
בוּרהִ ,משּׁוּם ֶשׁ ַמּ ֲא ִמינִ ים ָאנוּ ֶשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבּ ַביִ ת ָ
"א ֶלּה ְשׁשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָל ִע ָקּ ִריםִ ,הנָּ ם
ְבּיָ ֵמינוּ נִ גָּ ֵאל ,וְ ַה ֵמּ ִתים יְ ַפנּוּ ֶאת ְמקוֹם נִ ְפ ָלא זֶ הֵ :
בוּר ָתם ִבּ ְת ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתיםָ .
ְק ָ
'אוֹצר
)'תּקּוּן ְתּ ִפ ָלּה' – ִסדּוּר ַ
אוּלם אוֹתוֹ ָע ִשׁיר יְ סוֹד ַדּת ֵא-ל וְ ָ
תוֹרתוֹ" ִ
ֶשׁ ָהיָ ה ַמ ְלוֶ ה ְבּ ִר ִבּית א יִ זְ כֶּ ה ָלקוּם ִבּ ְת ִחיַּ ת ַה ְתּ ִפלּוֹת'(.
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