בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַו ֵ ּי ָרא

תשפ"ב

ּ ְפ ִנ ֵיני ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
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ּ ְפ ִני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַעל ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה

אוֹר ִחים
ת ְ
ְתּ ִפ ָלּה ַעל ַהכְ נָ ַססת
יהם ַתּ ַחת ָה ֵעץ וַ יֹּאכֵ לוּ" )יח ח(
"וְ הוּא ע ֵֹמד ֲע ֵל ֶ

בּוֹרז',
ֶאת ְלשׁוֹן ַהכָּ תוּב 'ע ֵֹמד' ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי יְ ַשׁ ְעיָ ה ִמ ְפּ ֶשׁ ְד ְ
ַתּ ְל ִמיד ַהחוֹזֶ ה ִמ ֻלּ ְבּ ִליןַ ,על ִפּי ִדּ ְב ֵרי ֲחכָ ִמים
"אין ֲע ִמ ָידה ֶא ָלּא ְתּ ִפ ָלּה"ַ :א ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ – ַעמּוּד
ב( ֵ
ַה ֶח ֶסד – ָע ַמד וְ ִה ְת ַפּ ֵלּל ִל ְפנֵ י ה' ֶשׁיִּ זְ כֶּ ה ְל ַקיֵּ ם ֶאת
אוֹר ָחיו יִ ְת ַאוּוּ
אוֹר ִחים כָּ ָראוּי – ֶשׁ ְ
ִמ ְצוַ ת ַהכְ נָ ַסת ְ
ַל ַמּ ֲאכָ ִלים ֶשׁיַּ גִּ ישׁ ִל ְפנֵ ֶיהם וְ ֶשׁיִּ ְהיֶ ה לוֹ ֵדּי ָמזוֹן ָל ֵתת
פּוּקם.
ָל ֶהם כְּ ֵדי ִס ָ
'אוֹצרוֹת ַה ֵחן' ]לרנ"ג וַ יִ נְ ְטרוֹיבְּ[
ְ
ְ)בּ ָרכוֹת ו

לוֹט ִתּ ֵקּן ְתּ ִפ ַלּת וָ ִת ִיקין
ֹאמר לוֹט ֲא ֵל ֶהם ַאל נָ א ֲאדֹנָ י; ִהנֵּ ה נָ א ָמ ָצא ַע ְב ְדּ
"וַ יּ ֶ
ֵחן ְבּ ֵעינֶ י וַ ַתּגְ ֵדּל ַח ְס ְדֲּ א ֶשׁר ָע ִשׂ ָית ִע ָמּ ִדי ְל ַה ֲחיוֹת
ֶאת נַ ְפ ִשׁי וְ ָאנֹכִ י א אוּכַ ל ְל ִה ָמּ ֵלט ָה ָה ָרה ֶפּן ִתּ ְד ָבּ ַקנִ י
ָה ָר ָעה וָ ַמ ִתּי" )יט יח-יט(
יָ ַ
"תּ ִפלּוֹת ָאבוֹת
דוּע ַמ ֲא ַמר ֲחכָ ִמים ְ)בּ ָרכוֹת כו ב(ְ :
בּוּד ְר ַהם ִ)תּקּוּן ַה ְתּ ִפלּוֹת( ֶשׁ ָבּאוֹת
ִתּ ְקּנוּם" ,וְ כָ ַתב ָה ַא ִ
ַה ְשּׁנִ יָּ ה ְבּ ֵשׁם כָּ ל ֶא ָחד ֵמ ָה ָאבוֹת ,נִ ְר ְמזָ ה ַה ְתּ ִפ ָלּה
ֶשׁ ִתּ ֵקּן'ַ :א ְב ָר ָהם' – בּ ֶֹקר' ,יִ ְצ ָחק' – ָצ ֳה ַריִ ם' ,יַ ֲעקֹב' –
ֶע ֶרבַ .ה ִ'ח ֵ
הוֹסיף וְ ָא ַמר כִּ י ֶאת ְתּ ִפ ַלּת
דּוּשׁי ָה ִרי"ם' ִ
'וָ ִת ִיקין' ִתּ ֵקּן לוֹט ,וְ ַאף זוֹ נִ ְר ְמזָ ה ָבּאוֹת ַה ְשּׁנִ יָּ ה ֶשׁל
ְשׁמוֹ' :לוֹט' – וָ ִת ִיקין.
וירשׁוֹבֵ ,ה ִביא ְר ָאיָ ה
ַר ִבּי ָשׁאוּל מ ֶֹשׁה זִ ְיל ֶבּ ְר ָמןָ ,א ָב"ד וִ ְ
ְל ִד ְב ֵרי ַה ִ'ח ֵ
דּוּשׁי ָה ִרי"מ' ֵמ ַה ְמּב ָֹאר ְבּ ִד ְב ֵרי ַר ִשׁ"י כָּ אן
"הנֵּ ה נָ א ָמ ָצא ַע ְב ְדּ"...
אוֹמרוִֹ :
)וְ כֵ ן הוּא ְבּ ַת ְרגּוּם יוֹנָ ָתן( ֶשׁ ְבּ ְ
כִּ וֵּן לוֹט ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַלה' ֶשׁיְּ וַ ֵתּר ַעל ֲה ִפיכָ ָתהּ ֶשׁל צ ַֹער
וִ ַיא ְפ ֵשׁר לוֹ ְל ִה ָמּ ֵלט ֵא ֶל ָיה .וַ ֲה ֵרי ֶאת ַה ְתּ ִפ ָלּה ַהזּוֹ
ֶשׁנֶּ ֶענְ ָתה ְל ַבסּוֹף ,נָ ָשׂא לוֹט ְבּ ֵעת ָהנֵ ץ ַה ַח ָמּהְ ,דּ ַהיְ נוּ
"ה ֶשּׁ ֶמשׁ יָ ָצא ַעל
ִבּזְ ַמן ְתּ ִפ ַלּת וָ ִת ִיקין ,כַּ כָּ תוּב )פס' כג(ַ :
ָה ָא ֶרץ וְ לוֹט ָבּא צ ֲֹע ָרה".
יוֹסף' ח"ב
ֶה ָערוֹת הגרש"מ ְבּרֹאשׁ ֵס ֶפר ַ'פּ ְר ֵדּס ֵ

יוֹתר
ְתּ ִפ ַלּת ַה ָקּרוֹב ִמ ְת ַק ֶבּ ֶלת ֵ
אתי ָפנֶ י גַּ ם ַל ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ְל ִב ְל ִתּי
ֹאמר ֵא ָליו ִהנֵּ ה נָ ָשׂ ִ
"וַ יּ ֶ
ָה ְפכִּ י ֶאת ָה ִעיר" )יט כא(
כֵּ ַיצד יִ ָתּכֵ ן ֶשׁ ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל ַא ְב ָר ָהם ַעל ַה ָצּ ַלת ָח ֵמשׁ
ָע ֵרי 'כִּ כַּ ר ַהיַּ ְר ֵדּן' א ִה ְת ַק ְבּ ָלה ,וְ ִאלּוּ ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל לוֹט
ַעל ַה ָצּ ַלת ֶא ָחת ֵמ ֶהןֲ ,הא ִהיא צ ַֹערִ ,ה ְת ַק ְבּ ָלה?
יח ַר ִבּי יְ ֶחזְ ֵקאל ְלוִ ינְ ְשׁ ֵטיין:
ֵבּ ֵאר ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
כּ ָֹחהּ ֶשׁל ַה ְתּ ִפ ָלּה ָתּלוּי ְבּ ִמ ַדּת כַּ וָּנַ ת ַה ֵלּב ֶשׁ ָבּהּ ִהיא
נֶ ֱא ֶמ ֶרתַ .א ְב ָר ָהם ָאכֵ ן ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּכָ ל ִלבּוֹ ְל ַה ָצּ ַלת

אוֹר ָחיו ֶל ָע ִתיד ָלבֹא
ִבּ ְרכוֹת ַא ְב ָר ָהם יְ ַלוּוּ ֶאת ְ
"וַ יִּ ַטּע ֵא ֶשׁל ִבּ ְב ֵאר ָשׁ ַבע וַ יִּ ְק ָרא ָשׁם ְבּ ֵשׁם ה' ֵא-ל
עוֹלם" )כא לג(
ָ
נֶ ְח ְלקוּ ֲחכָ ִמים
הוּבא ְבּ ַר ִשׁ"י( ַבּ ֵפּרוּשׁ ֶשׁל
)סוֹטה י אָ ,
ָ
ֵ'א ֶשׁל' :יֵ שׁ ֶשׁ ֵפּ ְרשׁוּ ַ'פּ ְר ֵדּס' וְ יֵ שׁ ֶשׁ ֵפּ ְרשׁוּ ֻ'פּנְ ָדּק'.
ָ
ַר ִשׁ"י
סּוֹבר ֶשׁ ֵ'א ֶשׁל'
)סוֹטה ָשׁם ד"ה ֻפּנְ ָדּק( ֵפּ ֵרשׁ ֶשׁ ַה ֵ
"אכִ ָילה
אשׁי ַה ֵתּבוֹתֲ :
הוּא ֻפּנְ ָדּקִ ,מ ְס ַתּ ֵמַּ על ָר ֵ
ְשׁ ִתיָּ ה ְלוָ יָ ה"ֶ ,שׁכֵּ ן ֶשׁ ַבּ ֻפּנְ ָדּק ֶשׁ ֵה ִקים ַא ְב ָר ָהם ָהיָ ה
וּל ַא ַחר ִמכֵּ ן ְמ ַלוֶּה
ַמ ֲאכִ יל ַ
אוֹר ָחיו ְ
וּמ ְשׁ ֶקה ֶאת ְ
ָ
אוֹתם ְבּ ַד ְרכָּ םֶ .את ֶה ְמ ֵשׁכוֹ ֶשׁל ַה ָפּסוּק" :וַ יִּ ְק ָרא
הוּבא ְבּ ַר ִשׁ"י(
)שׁם בָ ,
ָשׁם ְבּ ֵשׁם ה'" ֵפּ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמים ָ
גּוֹרם ֶשׁ ֵשּׁם ה'
ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ָה ֵ'א ֶשׁל' ָהיָ ה ַא ְב ָר ָהם ֵ
אוֹר ָחיו ְל ָב ְרכוֹ
יִ ָקּ ֵרא ְבּ ִפי כֹּלֶ .שׁכֵּ ן כַּ ֲא ֶשׁר ִבּ ְקּשׁוּ ְ
ְל ַא ַחר ֶשׁ ָאכְ לוּ וְ ָשׁתוָּ ,א ַמר ָל ֶהם" :וְ כִ י ִמ ֶשּׁ ִלּי
עוֹלם ֲאכַ ְל ֶתּם! הוֹדוּ וְ ַשׁ ְבּחוּ
קי ָ
ֲאכַ ְל ֶתּם? ִמ ֶשּׁל ֱא ֵ
עוֹלם".
ָוּב ְרכוּ ְל ִמי ֶשׁ ָא ַמר וְ ָהיָ ה ָה ָ
וּפ ֵרשׁ
הוֹסיף ֵ
אל ִמין ִ
ַר ִבּי ָמ ְר ְדּכַ י ְ
רוֹט ְשׁ ֵטיין ִמ ַדּיָּ נֵ י ָה ְ
ֶאת ֵתּ ַבת ְ'לוָ יָ ה' ְבּ ַמ ְשׁ ָמעוּת ֶ
נוֹס ֶפתַ :בּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ
ָ
מוּבא ְ)ר ֵאה ֵע ֶקב רעא א( ֶשׁ ִמּי ֶשׁ ְמּ ָב ֵרִ בּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן
כוֹתיו
ְבּכַ וָּנָ הִ ,בּ ְשׁ ַעת ְפּ ִט ָירתוֹ ְמ ַלוּוֹת אוֹתוֹ ִבּ ְר ָ
וּמכְ ִריזוֹת ָע ָליו ֶשׁ ֵבּ ֵרַ ל ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְבּכַ וָּנָ ה.
ַ
אוֹר ָחיו
ֵמ ַא ַחר ֶשׁ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ָהיָ ה ְמ ַחנֵּ ֶ את ְ
אוֹתם ִבּ ְב ָרכוֹת ֶשׁ ֲע ִתידוֹת
ְל ָב ֵרַ על ַה ָמּזוֹן ,זִ כָּ ה ָ
וּוֹתם ְל ַא ַחר ְפּ ִט ָיר ָתם.
ְל ַל ָ
ֵ'בּית וַ ַעד ַל ֲחכָ ִמים'

ָח ֵמשׁ ָע ֵרי כִּ כָּ ר ַהיַּ ְר ֵדּן וְ ִה ְת ַא ֵמּץ ְמאֹד ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ְל ַב ֵטּל
אוּלם ְתּ ִפ ָלּתוֹ א ָדּ ְמ ָתה
נּוֹר ָאהָ ,
ֵמ ֲע ֵל ֶיהן ֶאת ַהגְּ זֵ ָרה ַה ָ
ִל ְת ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל לוֹטֶ ,שׁ ֲה ֵרי הוּא ִבּ ֵקּשׁ ַעל ַה ָצּ ַלת צ ַֹער
כְּ ֵדי ֶשׁהוּא ַע ְצמוֹ יִ נָּ ֵצל ִע ָמּהִּ .מי ֶשׁ ַה ָצּ ָרה נוֹגַ ַעת לוֹ
יוֹתר ִמ ִמּי ֶשׁ ִמּ ְת ַפּ ֵלּל ַעל
וּמע ֶֹמק ַה ֵלּב ֵ
ִמ ְת ַפּ ֵלּל ְבּכַ וָּנָ ה ֵ
וּל ִפיכָ ִ ה ְת ַק ְבּ ָלה ְתּ ִפ ָלּתוֹ.
ֲא ֵח ִריםְ ,
'יַ ד יְ ֶחזְ ֵקאל'

'כַּ ֲא ֶשׁר ָא ָמר' – כְּ נֶ גֶ ד ַה ְמּ ַק ְט ְרגִ ים
"וַ ה' ָפּ ַקד ֶאת ָשׂ ָרה כַּ ֲא ֶשׁר ָא ָמר וַ יַּ ַעשׂ ה' ְל ָשׂ ָרה כַּ ֲא ֶשׁר
ִדּ ֵבּר" )כא א(
בוּתא ִהיא
ָמה ֵפּ ֶשׁר ַה ַה ְדגָּ ָשׁה" :כַּ ֲא ֶשׁר ָא ָמר" ,וְ כִ י ְר ָ
ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְמ ַקיֵּ ם ְדּ ָב ָריו?
אוֹמר כִּ י כַּ ֲא ֶשׁר
וּוֹר ָקא ָהיָ ה ֵ
ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ִמ ְ
ָח ֵפץ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְל ֵה ִיטיב ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאלֲ ,ה ֵרי הוּא
ַמ ְק ִדּים ַ
וּמכְ ִריז ַעל כַּ וָּנָ תוְֹ ,בּ ֶט ֶרם יִ ְק ְפּצוּ ַה ְמּ ַק ְט ְרגִ ים

ַר ִבּי ְר ָפ ֵאל ָבּרוּ טוֹלִ ַידנוֹ זָ ָצ"ל
י"ח ְבּ ֶח ְשׁוָ ן תשל"א
ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ְר ָפ ֵאל ָבּרוֵּ בּן ַר ִבּי יַ ֲעקֹב טוֹלִ ַידנוֹ ָהיָ ה ַר ָבּהּ ֶשׁל
ָה ִעיר ֶמ ְקנֶ ס ֶשׁ ְבּ ָמרוֹקוִֹ .בּ ְשׁנַ ת תשכ"ג ָעלָ ה לְ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
וְ ִה ְתיַ ֵשּׁב ִבּ ְבנֵ י ְבּ ַרק .נִ ְפ ַטר ְבּי"ח ְבּ ֶח ְשׁוָ ן תשל"א וְ נִ ְק ַבּר ְבּ ֵבית
יבז' ִבּ ְבנֵ י ְבּ ַרק.
יבת פּוֹנִ ֶ
יבי יְ ִשׁ ַ
ַה ַחיִּ ים ֶשׁל נְ ִצ ֵ

כְּ נֶ גְ דּוֹ ְבּ ַט ֲענָ ה כִּ י ֵאין יִ ְשׂ ָר ֵאל ְראוּיִ ים ֶשׁיֵּ ִיטיב ִע ָמּם.
ְל ַא ַחר ֶשׁכְּ ָבר נֶ ֶא ְמרוּ ַה ְדּ ָב ִרים ִמ ִפּי ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
כוֹלים ְלנַ סּוֹת וְ ִל ְמנ ַֹע
הוּא ,שׁוּב ֵאין ַה ְמּ ַק ְט ְרגִ ים יְ ִ
זֹאתֶ ,שׁכֵּ ן ְדּ ַבר ה' א יָ שׁוּב ֵר ָיקםְ .לכָ ָ אנוּ ְמכַ וְּנִ ים
ְבּ ָא ְמ ֵרנוּ ִבּ ְת ִפ ַלּת ְשׁ ֶ
שׁת ָה ְרגָ ִלים" :כַּ ֲא ֶשׁר ָר ִצ ָית
טוֹב ֵתנוְּ ,ל ִפיכָ 
וְ ָא ַמ ְר ָתּ ְל ָב ְרכֵ נוּ" – ְל ִפי ֶשׁ ָ"ר ִציתָ" ְבּ ָ
"א ַמ ְר ָתּ ְל ָב ְרכֵ נוּ" ,כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא יוּכְ לוּ ַה ְמּ ַק ְט ְרגִ ים
ִמיָּ ד ָ
ִל ְמנ ַֹע זֹאת.
ַעל ִפּי ְדּ ָב ָריו ֵפּ ֵרשׁ ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי יַ ֲעקֹב ַא ְריֵ ה
תּוֹרה ַבּ ָפּסוּק
ִ'ימין ֶאת ֵפּ ֶשׁר ַה ְדגָּ ַשׁת ַה ָ
ֵמ ַר ְדז ִ
ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ" :וַ ה' ָפּ ַקד ֶאת ָשׂ ָרה" ,וְ ַאף ַעל ִפּי ֶשׁיָּ ְר ָדה
בוֹהה כְּ יִ ְצ ָחק ,א יָ כְ לוּ
עוֹלם נְ ָשׁ ָמה כֹּה גְּ ָ
ַעל יְ ֵדי כָּ ָ ל ָ
ַה ְמּ ַק ְט ְרגִ ים ִל ְמנ ַֹע זֹאת" ,כַּ ֲא ֶשׁר ָא ָמר" – כֵּ יוָ ן ֶשׁכְּ ָבר
מּוֹעד ָאשׁוּב
"ל ֵ
יָ ְצ ָאה ַה ַה ְב ָט ָחה ִמ ְלּ ָפנָ יו ְ)ל ֵעיל יח יד(ַ :
וּל ָשׂ ָרה ֵבן".
ֵא ֶלי כָּ ֵעת ַחיָּ ה ְ
ִ'דּ ְב ֵרי ָא ִבי"ב'

חוֹלה' – ַעד גִּ יל ֶע ְשׂ ִרים
'יָ ָפה ְתּ ִפ ַלּת ַה ֶ
קים ֶאל קוֹל ַהנַּ ַער ַבּ ֲא ֶשׁר הוּא ָשׁם" )כא יז(
"כִּ י ָשׁ ַמע ֱא ִ

חוֹלה ִמ ְתּ ִפ ַלּת ֲא ֵח ִרים ָע ָליו,
"מכָּ אן ֶשׁיָּ ָפה ְתּ ִפ ַלּת ַה ֶ
ִ
קוֹד ֶמת ְל ִה ְת ַק ֵבּל" ַ)ר ִשׁ"י ,ע"פ ב"ר נג יד(.
וְ ִהיא ֶ
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ְבּ ָרכוֹת )ה ב( ְמ ַס ֶפּ ֶרת ַהגְּ ָמ ָרא כִּ י כַּ ֲא ֶשׁר נָ ַפל
יוֹחנָ ן ְל ִמ ְשׁכָּ ב ִהגִּ ַיע ַר ִבּי ֲחנִ ינָ א ְל ַב ְקּרוִֹ .מ ֶשּׁ ָר ָאה
ַר ִבּי ָ
יוֹחנָ ן ֶשׁיִּ ֵתּן לוֹ ֶאת יָ דוְֹ ,וּבכָ 
סּוּריו ִבּ ֵקּשׁ ֵמ ַר ִבּי ָ
ְבּיִ ָ
דּוּע א ֵה ִקים ַר ִבּי
ֱה ִקימוֹ ֵמ ָח ְליוָֹ .תּ ְמ ָהה ַהגְּ ָמ ָראַ :מ ַ
"אין ָחבוּשׁ ַמ ִתּיר ַע ְצמוֹ
יוֹחנָ ן ֶאת ַע ְצמוֹ? וְ ֵת ְר ָצהֵ :
ָ
סוּרים".
ִמ ֵבּית ָה ֲא ִ
ִמ ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ַמ ְשׁ ָמע ֶשׁ ְתּ ִפ ַלּת ֲא ֵח ִרים ַעל
ַה ֶ
חוֹלה ֲע ִד ָיפה ִמ ְתּ ִפ ָלּתוֹ ַעל ַע ְצמוֹ .וְ ָת ְמהוּ ַעל כָּ 
סוֹת ִרים ַה ְדּ ָב ִרים ֶאת ִדּ ְב ֵרי
ַה ְמּ ָפ ְר ִשׁים ,כִּ י ִלכְ ָ
אוֹרה ְ
ַה ִמּ ְד ָרשׁ ִדּ ְל ֵעיל?
הוֹבּ ְר ָמן:
ֵבּ ֵאר ַה ַצּ ִדּיק ֵמ ַר ֲענָ נָ הַ ,ר ִבּי יִ ְצ ָחק ַהכּ ֵֹהן ֶ
ַהכְּ ָלל ֶשׁלֵ :
"אין ָחבוּשׁ ַמ ִתּיר ַע ְצמוֹ" נֶ ֱא ָמר ַרק ַעל
ישׁים
ִמי ֶשׁ ָע ַבר ֶאת גִּ יל ֶע ְשׂ ִריםֶ ,שׁ ִמּ ֶמּנּוּ וָ ֵא ָילַ מ ֲענִ ִ
שׁוֹרה ִמ ַדּת
וּמגִּ יל זֶ ה ָ
ְבּ ֵבית ִדּין ֶשׁל ַמ ְע ָלה ַ)שׁ ָבּת פט ב(ִ ,
ַה ִדּין ַעל ַהנִּ כְ ָשׁל ְבּ ֵח ְטאִ .מי ֶשׁ ֶטּ ֶרם ִהגִּ ַיע ְלגִ יל זֶ ה
וּלכָ ָ ע ִדיף
ֵאין ִמ ַדּת ַה ִדּין ָ
שׁוֹרה ָע ָליו גַּ ם ִאם ָח ָטאְ ,
יוֹחנָ ן ֶשׁ ָח ָלה ְל ַא ַחר
ֶשׁיִּ ְת ַפּ ֵלּל ַעל ַע ְצמוְֹ .ל ִפיכָ ַ ר ִבּי ָ
ֶשׁ ִהגִּ ַיע ְלגִ יל ָהעוֹנְ ִשׁיןֻ ,ה ְצ ַרֶ שׁ ֲא ֵח ִרים יְ ִקימוּהוּ
אוֹתהּ ָשׁ ָעה ַרק ֵבּן
אוּלם יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ָהיָ ה ְבּ ָ
ֵמ ָח ְליוָֹ .
וּלגַ ָבּיו ַמ ְת ִאים
ְשׂ ַבע ֶע ְשׂ ֵרה )יַ ְלקוּט ִשׁ ְמעוֹנִ י וַ יֵּ ָרא ֶר ֶמז צד(ְ ,
חוֹלה ִמ ְתּ ִפ ַלּת ֲא ֵח ִרים ָע ָליו".
"שׁיָּ ָפה ְתּ ִפ ַלּת ַה ֶ
ַהכְּ ָללֶ :
ֵ'בּן ְל ָא ְשׁ ִרי'

¿ל ַמ ַﬠן י ƒז¿ ּ¿כר ּו ַל ֲﬠנו… ˙ ָ‡ ≈מן ַּכ ֲָ ‰ל ָכ‰
ַָ ‰רב טו… ƒל ַי„נו… נו… ַ„ע ¿ ּב‚ ∆…„ל ַָ ּ ˜¿ ‰פ ָ„˙ו… ¿לעו… ≈רר ַﬠל ֲﬠנּ ַ ƒי˙ ָ‡ ≈מן ַּכ ֲָ ‰ל ָכַ ּ .‰פ ַﬠם
ַּכ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ‰ƒז¿ „ַּ ּ≈מן לו… ¿ל ַ ּ ˙¿ ‰ƒפ ≈ּלל ¿ ּב ≈בי˙ ּ¿כנ∆ ∆ס˙ ¿מ ֻכ ָ ּב„ ¿ ‰ƒב ƒחין ַָ ‰רב ׁ ∆˘ ≈ח ∆ל˜
≈מ ַƒּ ‰מ ¿˙ ּ ַפ ¿ּל ƒלים ≈‡ינָ ם עו… נ ƒים ָ‡ ≈מן ַּכ ֲָ ‰ל ָכַ ‡ַ ‰חר ּ ƒב ¿רכו… ˙ ֲחזָ ַר˙ ַ.ı"˘ָ ׁ ּ ‰
יח ∆‡˙ ַ ƒּˆ‰בּ וּר ַﬠל
¿ ּב ƒס ּיוּם ַƒ ˙¿ּ ‰פ ָּלƒ ‰ט ּ ≈פס ַﬠל ַס ¿פ ָסל ,ו ּƒמ ּ¿מרו… ם ָﬠ ¿מ„ּ ו… ‰ו… ƒכ ַ
ָּכ ¿ך ׁ ∆˘ ≈‡ינָ ם נ ƒז¿ ָƒ ‰רים ַ ּב ֲﬠנּ ַ ƒי˙ ָ‡ ≈מןƒ .ל ׁ ¿˘ ≈‡ ַל˙ נ∆ ¿כ„ּ ו… ַמ„ּ ו ַּﬠ ל…‡ ַחס ַﬠל ּ¿כבו… „ו… ,
י˙י ׁ ∆˘ ּ ƒיז¿ ּ¿כר ּו ∆‡˙ „ּ¿ ƒב ≈רי ּ˙ו… ַכ ¿ח ּ˙ƒי¿ ,ו ≈כ ָיון ׁ ∆˘ ָ‡ ¿מר ּו ֲח ָכ ƒמים
"‰ל…‡ ָר ƒ ˆƒ
≈˘ƒ ׁ ‰יבֲ :
)ח ּƒלין ע ‰ב( ׁ ∆˘ ָּכל „ָּ ָבר ¿מ ׁ ֻ˘ ∆ ּנ‡ֲ ‰נָ ׁ ˘ƒים זו… ¿כ ƒרים ‡ו… ˙ו… ַ ,מ„ּ ו ַּﬠ ָ‡חוּס ַﬠל
ֻ
י‡ל ָּ ‚ּ ƒליו… ן ל‚ עמ' ˙˜לט(.
)'מ ַ˜ ¿ּב ≈ ˆƒ
¿
ּ¿כבו… „ƒי ¿ול…‡ ַﬠל ּ¿כבו… „ ˜ו… נ ƒי?!"

אוֹ ְצרוֹ ת ֱאמ ּו ִנים

ּפוֹֹו ְת ִחין לוֹ ׁ ַש ֲע ֵרי ַ ּגן ֵע ֶדן

שׁדּרשׁ ַה ַסּ ָבּא ִמנֶּ כְ דּוֹ
ם ֶשׁ ָדּ ַר
ַה ַתּ ְשׁלוּם

ַמ ְחרֹ ֶזת ֵ ּבאו ִּרים )ג(
וּמיֻ ָחד
ֲחכָ ִמים ַ
)שׁ ָבּת קיט ב( ִה ְב ִטיחוּ ָשׂכָ ר ֻמ ְפ ָלא ְ
"א ַמר
ַל ַמּ ְק ִפּיד ַל ֲענוֹת ָא ֵמן כָּ ָראוּי ,וְ כָ ָ א ְמרוָּ :
פּוֹת ִחין
ֵרישׁ ָל ִקישׁ :כָּ ל ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ְבּכָ ל כֹּחוְֹ ,
לוֹ ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדןֶ ,שׁנֶּ ֱא ָמר) :יְ ַשׁ ְעיָ ה כו ב('ִ :פּ ְתחוּ
ְשׁ ָע ִרים וְ יָ בֹא גוֹי ַצ ִדּיק שׁ ֵֹמר ֱא ֻמנִ ים' – ַאל ִתּ ְק ִרי
אוֹמ ִרים ָא ֵמן'"ַ .בּ ַמּ ֲא ָמר
'שׁ ֵֹמר ֱא ֻמנִ ים' ֶא ָלּא ֶ'שׁ ְ
דוֹלי
אוּרים ִמגְּ ֵ
נוֹסיף וְ נָ ִביא ַמ ְחרֹזֶ ת ֵבּ ִ
ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ ִ
ַהדּוֹרוֹת ַעל אוֹדוֹת ַמהוּתוֹ ֶשׁל ָשׂכָ ר זֶ ה וְ ַעל
ַשׁיָּ כוּתוֹ ַה ְמּיֻ ֶח ֶדת ְל ִמ ְצוַ ת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן.

כַּ ְר ִטיס ְל ַמ ְח ָל ָקה ִראשׁוֹנָ ה

"היכָ ן
רוֹת ַח ִמזַּ ַעםֵ :
ַהכַּ ְפ ִרי ִמ ַמּ ְחבּוֹאוֹ כְּ ֶשׁכֻּ לּוֹ ֵ
כַּ ְר ִט ְיסִ "!?ה ְר ִעים ָע ָליו ְבּקוֹלוֹ.
הוֹציא ַבּ ֲח ָשׁשׁ ֶאת כַ ְּר ִטיסוֹ
ַהכַּ ְפ ִרי ִח ֵטּט ְבּכִ ָיסיו וְ ִ
ַה ְמּ ֻק ָמּטַ .ע ָתּה ִה ְת ַח ֵלּף כַּ ֲעסוֹ ֶשׁל ַהכַּ ְר ִט ָיסן
תּוֹמם ְלנֹכַ ח ַבּ ֲערוּתוֹ ֶשׁל
ְבּ ַר ֲח ִמים וָ בוּז .הוּא ִה ְשׁ ֵ
עוֹלם!
"שׁוֹטה ֶשׁ ָבּ ָ
ֶ
ַהכַּ ְפ ִרי וְ ָק ָרא ְל ֶע ְברוֹ ְבּ ִלגְ לוּג:
ֲהא ְבּיָ ְד כַּ ְר ִטיס ַל ַמּ ְח ָל ָקה ָה ִראשׁוֹנָ ה
ַה ְמּפ ֶֹא ֶרתְ ,פּ ָ
תוּחה ְל ָפנֶ יַ ה ֶדּ ֶרַ ל ָמּקוֹם ַה ְמּכֻ ָבּד
חוּתה
יוֹתר ,וְ ַת ַחת זֹאת ִה ְתיַ ַשּׁ ְבתָּ ְבּ ַמ ְח ָל ָקה ְפּ ָ
ְבּ ֵ
זוֹ .וְ ִאם א ַדּי ְבּכָ ַ ,אף נִ ְד ַח ְק ָתּ ִמ ַתּ ַחת ַה ַסּ ְפ ָסל
יּוֹשׁ ִבים כָּ אן?!"
ְל ִמ ְר ָמס ַתּ ַחת ַרגְ ֵל ֶיהם ֶשׁל ַה ְ
יוֹרד ַעד ַח ְד ֵרי ָב ֶטן; ֵהן ְבּיַ ד כָּ ל
נוֹקב וְ ֵ
וַ ֲה ֵרי ַה ֶמּ ֶסר ֵ
ֶא ָחד ֵמ ִא ָתּנוּ כַּ ְר ִטיס כְּ נִ ָיסה ַל ַמּ ְח ָל ָקה ָה ִראשׁוֹנָ ה,
וּמה גְּ ָ
ָ
דוֹלה ִהיא ַהזְּ ִהירוּת ַהנִּ ְד ֶר ֶשׁת ֵמ ִא ָתּנוּ ְל ַבל
נִ ְהיֶ ה כְּ אוֹתוֹ כַּ ְפ ִרי ֶשׁ ֵאינוֹ ַמכִּ יר ְבּ ֵע ֶרַ ה ַמּ ָתּנָ ה
ַהנִּ ְפ ָל ָאה ֶשׁ ְבּיָ ָדיוָ .ע ֵלינוּ ְל ַה ְח ִשׁיב ֵאפוֹא ֶאת
פּוֹת ַחת ְבּ ָפנֵ ינוּ ַשׁ ֲע ֵרי
ַה ַמּ ָתּנָ ה ֶשׁ ְבּיָ ֵדינוּ ,זוֹ ַה ַ
וּל ִה ְשׁ ַתּ ֵדּל ַל ֲענוֹת ָא ֵמן ְבּכָ ל ִהזְ ַדּ ְמּנוּת
גַּ ן ֵע ֶדןְ ,
ַהנִּ ְק ֵרית ְל ָפנֵ ינוּ
)'נוֹט ֵרי ָא ֵמן' ח"א עמ' מט(.
ְ

שׁוּבה
פּוֹת ַחת ַשׁ ֲע ֵרי ְתּ ָ
ָא ֵמן ַ
ַר ִבּי ְשׁמֹה ִמ ַקּ ְר ִלין ֵפּ ֵרשׁ ֶשׁ' ַשּׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן' ֵהם
שׁוּבה'ָ ,וּבאוּ ֲחכָ ִמים ְל ַל ְמּ ֵדנוּ ֶשׁכָּ ל
ַ'שׁ ֲע ֵרי ְתּ ָ
שׁוּבה.
פּוֹת ִחים לוֹ ַשׁ ֲע ֵרי ְתּ ָ
ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ְבּכָ ל כֹּחוֹ ְ
הוֹסיף וְ ָא ַמר,
טוֹליןִ ,
ְמ ַמ ֵלּא ְמקוֹמוַֹ ,ר ִבּי ָא ֵשׁר ִמ ְסּ ִ
"פּוֹת ִחין
ֶשׁ ִמּכָּ ֶ שׁ ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים ִבּ ְלשׁוֹן הוֹוֶ ה –
ְ
לוֹ" וְ א ִבּ ְלשׁוֹן ָע ִתיד – "יִ ְפ ְתּחוּ לוֹ"ַ ,מ ְשׁ ָמע
פּוֹת ִחין ְבּ ָפנָ יו ַשׁ ֲע ֵרי
ֶשׁ ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ְבּכָ ל כֹּחוֹ ְ
וּמיָּ ד ְלא שׁוּם ִעכּוּב.
שׁוּבה ֵתּכֶ ף ִ
ְתּ ָ
ְבּכַ וָּנַ ת ִדּ ְב ֵר ֶיהם ֵבּ ֵאר ַבּ ַעל ַה ְ'בּ ֵאר מ ֶֹשׁה' ֵמאוֹזְ 'רוֹב
כָּ :
ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ְמ ִב ָיאה ִל ֵידי יִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ םֶ ,שׁ ֲה ֵרי
בּוֹראוֹ ֶשׁהוּא ֵ'א-ל ֶמ ֶל
ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ֵ
"מ ִעיד ַעל ְ
נֶ ֱא ָמן'" ַ)ר ִשׁ"י ַשׁ ָבּת קיט ב ד"ה אֵ-ל(ֵ .עדוּת זוֹ
כְּ ֶשׁ ִהיא נֶ ֱא ֶמ ֶרת ְבּכַ וָּנַ ת ַה ֵלּב ְמ ִב ָיאה ֶאת ָה ָא ָדם
ְליִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ ם ,כְּ ִד ְב ֵרי ָה ַרמָּ"א )או"ח א א(:
"כְּ ֶשׁיָּ ִשׂים ָה ָא ָדם ֶאל ִלבּוֹ ֶשׁ ַה ֶמּ ֶלַ הגָּ דוֹל ַה ָקּדוֹשׁ
עוֹמד
ָבּרוּ הוּאֲ ,א ֶשׁר ְמא כָ ל ָה ָא ֶרץ כְּ בוֹדוֵֹ ,
ָע ָליו וְ ֶ
רוֹאה ְבּ ַמ ֲע ָשׂיוִ ...מיָּ ד יַ גִּ ַיע ֵא ָליו ַהיִּ ְר ָאה
וְ ַה ַהכְ נָ ָעה ְבּ ַפ ַחד ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַרִ "...מתּוֶֹ שׁ ָבּא
ָה ָא ָדם ִל ֵידי יִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ ם ֲה ֵרי הוּא ִמ ְת ָח ֵרט ַעל
שׁוּבה ְשׁ ֵל ָמהְ ,וּבכָ  הוּא ִמזְ ַדּכֵּ 
ֲח ָט ָאיו וְ ָשׁב ִבּ ְת ָ
"עוֹל ְמ
עוֹלם ַהזֶּ הִ ,בּ ְב ִחינַ ת ָ
וְ זוֹכֶ ה ְלגַ ן ֵע ֶדן כְּ ָבר ָבּ ָ
ִתּ ְר ֶאה ְבּ ַחיֶּ י)ְ "בּ ָרכוֹת יז ב(.
ׁוֹמר ֱאמוּנִ ים' ִה ְמ ִליץ ַעל כָּ ֶ את ַה ָפּסוּק
ַבּ ַעל ַה'שּ ֵ
ֵ
"קחוּ ִע ָמּכֶ ם ְדּ ָב ִרים וְ שׁוּבוּ ֶאל ה'",
)הוֹשׁ ַע יד ג(ְ :
"'קחוּ ִע ָמּכֶ ם ְדּ ָב ִרים' ֶשׁ ִבּ ְק ֻד ָשּׁה כְּ גוֹן ֲענִ יַּ ת
ֵ
וּפ ֵרשְׁ :
שׁוּבה –
כוּתם יִ ָפּ ְתחוּ ִבּ ְפנֵ יכֶ ם ַשׁ ֲע ֵרי ְתּ ָ
ָא ֵמןִ ,וּבזְ ָ
)'בּית ַא ֲהרֹן' הגש"פ ד"ה ָ'הא ַל ְח ָמא
'וְ שׁוּבוּ ֶאל ה''" ֵ
'שׁוֹמר ֱאמוּנִ ים'
ֵ
ַענְ יָ א' ְלרֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה ד"ה כְּ ִתיב וְ יָ שׁוּב;
אשׁית עמ'
ַמ ֲא ָמר ִ'פּ ְתחוּ ְשׁ ָע ִרים' ֶפּ ֶרק טו; ְ'בּ ֵאר מ ֶֹשׁה' ְבּ ֵר ִ
קלו(.

הוּתם ֶשׁל ַ'שׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן'
ַמ ָ
עוֹס ֶקת ְבּ ֵבאוּר ַמ ֲא ָמר זֶ ה ,כָּ ֵ בּ ֵאר ַר ִבּי
ָבּ ִאגֶּ ֶרת ָה ֶ
נַ ְפ ָתּ ִלי ִה ְירץ ַה ֵלּוִ יַ ,ר ָבּהּ ֶשׁל יָ פוֶֹ ,את ַמ ְשׁ ָמעוּת
יחת ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן:
ְפּ ִת ַ
ַ
"בּ ֲענוֹתוֹ ָא ֵמן ָאז נִ ְפ ָתּ ִחים ַה ְשּׁ ָע ִרים ֶשׁל ַהגַּ ן ֵע ֶדן,
וּמ ְצווֹת
תּוֹרה ִ
עוֹלם ַהזֶּ ה – ָ
כִּ י ַה ְשּׁ ָע ִרים ֵהם ָבּ ָ
– ֶשׁ ֵהם ְשׁ ָע ִרים ְל ִהכָּ נֵ ס ְלגַ ן ֵע ֶדןַ .וּב ֲענוֹתוֹ
גּוֹרם ֶשׁיִּ ָפּ ְתחוּ לוֹ ַה ְשּׁ ָע ִרים –
ָא ֵמן ְבּכַ וָּנָ הָ ...אז ֵ
ַשׁ ֲע ֵרי ַה ָחכְ ָמה ,וְ ָ
שׁוֹרה ָע ָליו ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ָה ֶע ְליוֹנָ ה
וְ ַה ַה ְשׁגָּ ָחה ַהנִּ ְפ ָל ָאה ַל ֲעלוֹת ִמ ַמּ ְד ֵרגָ ה ְל ַמ ְד ֵרגָ ה"
)'כֶּ ֶתר ְמלוּכָ ה' עמ' רעו(.

עוּדה ָהיָ ה
תּוֹרה וְ ַל ְתּ ָ
ַרב ְפּ ָע ִלים ַל ָ
טוֹל ַידנוֹ זָ ָצ"ל,
ַה ַצּ ִדּיק ַר ִבּי ְר ָפ ֵאל ָבּרוִּ 
ִמי ֶשׁכִּ ֵהן ְבּ ֶמ ֶשֲׁ ע ָשׂרוֹת ַבּ ָשּׁנִ ים כְּ ַר ָבּהּ
ַהנֶּ ֱע ָרץ ֶשׁל ָה ִעיר ֶמ ְקנֶ ס ְבּ ָמרוֹקוַֹ ,וּב ֲערֹב
יָ ָמיו ָע ָלה ְלחוֹנֵ ן ֶאת ֲע ַפר ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשׁ.
ְבּכַ ֲהנוֹ כְּ ַרב וְ ָא ָב"ד ֶמ ְקנֶ ס ָפּ ַעל ְלא
ְלאוֹת כְּ ֵדי ְל ָהגֵ ן ַעל ְק ִה ָלּתוֹ ַה ַמּ ֲע ִט ָירה
אוֹתם
ִמ ְפּנֵ י ֶח ֶרב ַה ַה ְשׂכָּ ָלה ֶשׁיָּ ְצ ָאה ְבּ ָ
ירוֹפּה ְבּ ַד ְרכָּ הּ ִלגְ דּ ַֹע
יָ ִמים ֵמ ַא ְרצוֹת ֵא ָ
וּל ַד ְר ֵדּר
ֶאת ֲע ֶט ֶרת יַ ֲהדוּת ְצפוֹן ַא ְפ ִר ָיקה ְ
רוּחנִ י ַעד ְשׁאוֹל ַתּ ְח ִתּית,
ֶאת ַמ ָצּ ָבהּ ָה ָ
ַר ֲח ָמנָ א ִל ְיצ ָּלן .כְּ ֵדי ִל ְמנ ַֹע ֵמ ַה ְשׁ ָפּעוֹת
זָ רוֹת ְל ִהכָּ נֵ ס ִל ְק ִה ָלּתוֵֹ ,ה ִקים ַר ִבּי ְר ָפ ֵאל
מוֹסדוֹת ִחנּוּ
ָבּרוֶּ ר ֶשׁת ֲענֵ ָפה ֶשׁל
ְ
ישׁ ָיבה,
תּוֹרהֵ ,בּית ֵס ֶפר וִ ִ
ֶשׁכָּ ְללוּ ַתּ ְלמוּד ָ
כְּ מוֹ כֵּ ן יִ ֵסּד ִא ְרגּוּנֵ י ֶעזְ ָרה ְבּכָ ל ְתּחוּם
ַהנִּ ְצ ָרִ ל ְבנֵ י ַה ְקּ ִה ָלּה.
תּוֹרה
נוֹדע ְבּ ַא ֲה ַבת ַה ָ
ַר ִבּי ְר ָפ ֵאל ָבּרוַּ 
ַהנְּ ִד ָירה ֶשׁ ִקּנְּ נָ ה ְבּ ִק ְרבּוֹ ,כְּ ִפי ֶשׁיָּ ִעיד
שׁוֹרר
"א ֵ
נּוֹדע ַבּ ְשּׁ ָע ִרים ֲ
ַעל כָּ ִ פּיּוּטוֹ ַה ָ
תּוֹרהֲ ,"...א ֶשׁר כָּ ל
ִשׁ ָירה ִלכְ בוֹד ַה ָ
שׁוֹמ ָעיו יַ כִּ ירוּ כִּ י ִמ ָ
לּוֹתיו ֻח ְצּבוּ ִמ ֵלּב
ְ
תּוֹרהִ .מתּוֹ כָּ 
ָטהוֹר ָספוּג ְבּ ַא ֲה ַבת ָ
שׁוֹמ ֵעי ִל ְקחוֹ
ָפּ ַעל ְלא ְלאוֹת ְבּ ֶק ֶרב
ְ
ח ֶאת יַ ְל ֵד ֶיהם
כְּ ֵדי ְל ַשׁכְ נְ ָעם ִל ְשׁ ַ
תּוֹרה
ָ
ְל ָה ִמית ַע ְצ ָמם ְבּ ָא ֳה ָלהּ ֶשׁל
ְבּ ֵהיכְ ֵלי ַהיְּ ִשׁיבוֹת ְקדוֹשׁוֹתְ ,וּב ֶד ֶר זוֹ
יח ְל ַה ִצּיל נְ ָשׁמוֹת ַרבּוֹת ִמ ְסּפֹר
ִה ְצ ִל ַ
ֵמ ֶר ֶדת ַשׁ ַחת.
ַאף ֶאת ֶצ ֱא ָצ ָאיו ַא ֲח ָריו ִה ְד ִריְ בּ ֶד ֶר
זוֹ ֶשׁל ַא ֲה ַבת ָ
תּוֹרה ְלא כָּ ל ְפּ ָשׁרוֹת.
בוּרם ֶאת ַה ְמּ ַל ְמּ ִדים
דוּתם ָבּ ַחר ַבּ ֲע ָ
ְבּיַ ְל ָ
יוֹתרַ ,וּב ֶה ְמ ֵשָׁ דּ ַאג ְל ַשׁ ְלּ ָחם
טּוֹבים ְבּ ֵ
ַה ִ
ֶאל ִמחוּץ ִלגְ בוּלוֹת ְמ ִדינַ ת ָמרוֹקוֹ
ַליְּ ִשׁיבוֹת ַהטּוֹבוֹת ֶשׁ ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ַבּ ֲערֹב יָ ָמיו ָע ָלה ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִה ְתיַ ֵשּׁב
ִבּ ְבנֵ י ְבּ ַרק .יָ ָמיו ְבּ ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשׁ ָהיוּ
תוֹרה ְוּב ֶח ֶסדַ .ל ְמרוֹת גִּ ילוֹ
צוּפים ְבּ ָ
ְר ִ
טוֹר ַח ִלנְ דֹּד ֵמ ֲעיָ ָרה
ַה ֻמּ ְפ ָלג הוּא ָהיָ ה ֵ
וּל ָה ִביא ֶאת ְדּ ַבר ה' ֶאל ָה ָעם
ַל ֲעיָ ָרה ְ
יחוֹתיו ִה ְר ָבּה ְל ַחזֵּ ק ֶאת
ֶשׁ ַבּ ָשּׂדוֹתְ .בּ ִשׂ ָ
עוֹררוֹ ַעל
ִענְ יַ ן ַה ְתּ ִפ ָלּה וַ ֲענִ יַּ ת ָה ָא ֵמןְ .בּ ְ
ֹחוֹתיו
ִענְ יָ ן זֶ ה הוּא א ַחס ַעל כְּ בוֹדוֹ וְ כ ָ
כְּ ָלל ,וְ כָ ל ֶשׁ ָע ַמד ְבּ ֵעינָ יו ָהיְ ָתה ַא
וְ ַרק ַה ַמּ ָטּ ָרה – ְל ַחזֵּ ק ֶאת כְּ ַלל יִ ְשׂ ָר ֵאל
עוֹמ ִדים ְבּרוּמוֹ ֶשׁל
ְבּ ִענְ יָ נִ ים ֵאלּוּ ָה ְ
עוֹלם.
ָ
טוֹל ַידנוֹ
הוֹשׁ ַע ִ
ְמ ַס ֵפּר נֶ כְ דּוַֹ ,הגָּ אוֹן ַר ִבּי יְ ֻ
ירוּשׁ ַליִ ם:
ְשׁ ִל ָיט"א ִמ ָ
רוּתי ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּי
אשׁית ְשׁנוֹת ַבּ ֲח ִ
"בּ ֵר ִ
ְ
אוּלם
ָ
ישׁ ַיבת פּוֹנִ ֶיבז'.
ְל ִה ְת ַק ֵבּל ִל ִ
אשׁי ַהיְּ ִשׁ ָיבה,
כְּ ֶשׁ ִהגַּ ְע ִתּי ְל ֵר ָאיוֹן ֵא ֶצל ָר ֵ
ימם
נֶ ֶא ְלצוּ ַה ָלּלוּ ַל ֲה ִשׁ ֵיבנִ י ֵר ָיקם ְבּ ַה ְט ִע ָ
ימיּוֹת ַהיְּ ִשׁ ָיבה ְמ ֵלאוֹת ַעד ֶא ֶפס
כִּ י ְפּנִ ִ
רוּתם ִל ְדאֹג ִלי
ָמקוֹם ,וְ ַאף ֵאין ְבּ ֶא ְפ ָשׁ ָ
רוּתם ְל ַק ֵבּל
וּמ ֶשּׁכָּ ֵ אין ְבּ ֶא ְפ ָשׁ ָ
ְלאֹכֶ לִ ,
חוּרים.
עוֹד ַבּ ִ
ְמ ֻאכְ זָ ב ַשׂ ְמ ִתּי ְפּ ָע ַמי ְל ֵביתוֹ ֶשׁל ַס ָבּא
שׁוּבה ֶשׁ ִקּ ַבּ ְל ִתּי.
זָ ָצ"ל וְ ִס ַפּ ְר ִתּי לוֹ ַעל ַה ְתּ ָ
וּמיָּ ד ָקם ִמ ְמּקוֹמוֹ וְ יָ ָצא
ַס ָבּא ָשׁ ַמע ִ
ְל ֵביתוֹ ֶשׁל ָמ ָרן ָה ַרב ִמפּוֹנִ ֶיבז' זָ ָצ"ל.
ִ'אם ַה ְבּ ָעיָ ה ִהיא ח ֶֹסר ָמקוֹם ְל ִלינָ ה
וַ ֲאכִ ָילהֲ ,ה ֵרי ֶשׁמּוּכָ ן ֲאנִ י ִלטֹּל ַעל
ישׁן ַה ָבּחוּר,
ַע ְצ ִמי ֶאת ָהעֹלְ .בּ ֵב ִיתי יִ ַ
ימי יִ ְשׁ ֶתּהָ ,ה ִע ָקּר
וּמ ֵמּ ִ
ִמ ִפּ ִתּי יֹאכַ ל ִ
וּל ִה ְת ַעלּוֹת
ֶשׁיִּ זְ כֶּ ה ִל ְשׁקֹד ַעל ַתּ ְלמוּדוֹ ְ
ִבּ ִ
ישׁ ַיב ְתכֶ ם!' ָא ַמר ַה ַסּ ָבּא ְלרֹאשׁ

ַהיְּ ִשׁ ָיבה ְבּ ִב ָטּחוֹן.
כְּ ֶשׁ ָשּׁב ַס ָבּא ְל ֵביתוֹ ָשׂ ַמ ְח ִתּי ִל ְשׁמ ַֹע
ִמ ִפּיו כִּ י ָה ַרב זָ ָצ"ל נַ ֲענָ ה ְל ַב ָקּ ָשׁתוֹ
וְ ִה ְסכִּ ים ְל ַק ְבּ ֵלנִ י ַליְּ ִשׁ ָיבה ִבּ ְתנַ אי ֶשׁ ֶאת
כָּ ל ְצ ָרכַ י ַהגַּ ְשׁ ִמיִּ ים יְ ַמ ֵלּא הוּא.
הוֹרי ְבּ ִשׂ ְמ ָחהָ ,א ַרזְ ִתּי ֶאת
ַשׁ ְב ִתּי ְל ֵבית ַ
ִמ ַטּ ְל ְט ַלי וְ ָע ִשׂ ִיתי ֶאת ַדּ ְרכִּ י ִל ְבנֵ י ְבּ ַרק.
וְ ִהנֵּ הִ ,מיָּ ד ַא ַחר ֶשׁ ִה ְת ַק ַבּ ְל ִתּי ִבּ ְמאוֹר
ָפּנִ ים ַעל יְ ֵדי ַה ַסּ ָבּא וְ ַה ָסּ ְב ָתא ֲע ֵל ֶיהם
ַה ָשּׁלוֹםִ ,ה ְר ִצינוּ ָפּנָ יו ֶשׁל ַס ָבּא וְ הוּא
ָא ַמר ִלי'ַ :דּע ְל יַ ִקּ ִירי כִּ י ְבּ ַביִ ת זֶ ה ֵאין
אֹכֶ ל ִחנָּ ם ,יִ ְהיֶ ה ָע ֶליְ ל ַשׁ ֵלּם ַעל כָּ 
וּת ִק ִילין!'
ָט ִבין ְ
ֻה ְפ ַתּ ְע ִתּי ְמאֹד ְל ֶשׁ ַמע ַה ְדּ ָב ִרים ,וְ ַס ָבּא
ִה ְמ ִשׁי וְ ִה ְס ִבּיר'ָ :ה ֵארוּחַ ְבּ ַביִ ת זֶ ה
ֻמ ְתנֶ ה ְבּכָ ֶ שׁ ַה ִמּ ְת ָא ְר ִחים בּוֹ יַ ְק ִפּידוּ
ָתּ ִמיד ֶשֹּׁלא ְל ָב ֵרְ בּ ָרכָ ה ְבּא ֶשׁיִּ ְהיֶ ה
ִמי ֶשׁיַּ ֲענֶ ה ַא ֲח ֶר ָיה ָא ֵמן ,וּכְ מוֹ כֵּ ן יִ ְהיֶ ה
ֲע ֵל ֶיהם ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵדּל גַּ ם ַל ֲענוֹת ָא ֵמן ַא ַחר
כוֹתי.
ִבּ ְר ַ
מּוּבן ֶשׁ ִה ְסכַּ ְמ ִתּי ְלכָ ְ בּ ִשׂ ְמ ָחה ,וְ ָאכֵ ן
כַּ ָ
ֵמאוֹתוֹ ַהיּוֹם זָ כִ ִיתי ַל ֲענוֹת ְבּכָ ל יוֹם
ַע ְשׂרוֹת ֲא ֵמנִ ים ַא ַחר ִבּ ְרכוֹת ַה ַסּ ָבּא
כוֹתי נַ ֲענוּ
וְ ַה ָסּ ְב ָתא וְ ַאף זָ כִ ִיתי כִּ י ִבּ ְר ַ
ִמ ִפּ ֶיהם ְבּ ָא ֵמן.
כוֹתיו ֶשׁל ַס ָבּא ָהיוּ ְל ֵשׁם
ֲא ַציֵּ ן כִּ י ִבּ ְר ָ
הוֹציא ְבּ ָרכָ ה ִמ ִפּיו
עוֹלם הוּא א ִ
ָדּ ָברְ .ל ָ
ְבּ ֶה ֵסּחַ ַה ַדּ ַעת .כְּ ֶשׁ ֻה ְצ ַרךְ ְל ָב ֵרִ ה ְק ִפּיד
ישׁ ָיבהִ ,בּ ְמ ִתינוּת
ָתּ ִמיד ַל ֲעשׂוֹת זֹאת ִבּ ִ
כוּרה ִלי
ְוּב ַה ְט ָע ָמה יְ ֵת ָרהִ .בּ ְמיֻ ָחד זְ ָ
עוֹררוּת ְבּכָ ל
כַּ ֲחוָ יָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת ְבּ ִמינָ הּ ַה ִה ְת ְ
קוֹלן
ַליְ ָלה ַה ְר ֵבּה ִל ְפנֵ י ֲעלוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְל ָ
ֶשׁל ִ'בּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר' ֶשׁל ַס ָבּא.
בוֹדה'
ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ָהיוּ ַבּ ֲעבוּר ַס ָבּא ֲ'ע ָ
ִבּ ְפנֵ י ַע ְצ ָמהּ וַ ֲא ִמ ָיר ָתן ָא ְרכָ ה ַדּקּוֹת
עוֹרר ְבּ ָשׁ ָעה
ֲא ֻרכּוֹתַ .ס ָבּא ָהיָ ה ִמ ְת ֵ
וּמיָּ ד
ֶשׁ ָבּהּ ֲא ֵח ִרים ַרק ָה ְלכוּ ִלישֹׁןִ ,
נוֹטל יָ ָדיוָ ,היָ ה נֶ ֱע ַמד
ְל ַא ַחר ֶשׁ ָהיָ ה ֵ
ַל ֲא ִמ ַירת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ,כְּ ֶשׁ ֲאנִ י ַמ ְק ִשׁיב
ֵמ ַח ְד ִרי וְ עוֹנֶ ה ַא ֲח ָריו ָא ֵמן .כָּ ל ְבּ ָרכָ ה
ִבּ ְפנֵ י ַע ְצ ָמהּ ִק ְבּ ָלה ֵא ֶצל ַס ָבּא ָמקוֹם
ָחשׁוּבֵ ,וּבין ְבּ ָרכָ ה ִל ְב ָרכָ ה הוּא ָהיָ ה
שׁוֹפֵ מע ֶֹמק ִלבּוֹ ַבּ ָקּשׁוֹת שׁוֹנוֹת ֵמ ִענְ יַ ן
ֵ
ַה ְבּ ָרכָ ה ֶשׁ ָא ַמרַ ,על ְבּנֵ י ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ וְ ַעל
כְּ ַלל יִ ְשׂ ָר ֵאל".
וּמ ַס ֵפּר נֶ כֶ ד ַא ֵחר ְשׁ ִל ָיט"א:
ִ
מוֹסיף ְ
"גַּ ם ָס ְב ָתא ָע ֶל ָיה ַה ָשּׁלוֹם ֶשׁזָּ כְ ָתה
ְל ַה ֲא ִרי יָ ִמים כִּ ְמ ַעט ַעד גִּ יל ֵמ ָאה,
ִה ְק ִפּ ָידה ַעל ִמנְ ָהג ְמיֻ ָחד זֶ ה ,וְ ַאף
ַבּ ֲערֹב יָ ֶמ ָיה כַּ ֲא ֶשׁר נֶ ְח ְל ָשׁה ַעד ִל ְמאֹד,
ִה ְק ִפּ ָידה ֶשׁ ְבּכָ ל יוֹם יָ בוֹאוּ ֵא ֶל ָיה כַּ ָמּה
ֹאמרוּ
ִמנְּ כָ ֶד ָיהְ ,וּב ֶט ֶרם ֵצ ָ
אתם ַליְּ ִשׁ ָיבה י ְ
ְל ָפנֶ ָיה ֶאת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר כְּ ֵדי ֶשׁ ַתּ ֲענֶ ה
ַא ֲח ֵר ֶיהם ָא ֵמן ,וְ ַאף ֵהם יַ ְק ִשׁיבוּ וְ יַ ֲענוּ
כוֹת ָיה.
ָא ֵמן ַעל ִבּ ְר ֶ
ְבּיָ ֶמ ָיה ָה ַא ֲחרוֹנִ ים ַמ ָמּשׁ ,כַּ ֲא ֶשׁר
כִּ ְמ ַעט וְ נִ ַטּל ִמ ֶמּנָּ ה כֹּחַ ַה ִדּבּוּרִ ,בּ ְקּ ָשׁה
ִמ ֶצּ ֱא ָצ ֶא ָיה ְל ַה ְת ִמיד ְבּ ִמנְ ָהג זֶ ה ,וְ גַ ם
סּוּריהָ ָהיְ ָתה
ִמתּוֹ רֹב ֻח ְל ָשׁ ָתהּ וְ יִ ֶ
כוֹת ֶיהם ָא ֵמן
ַמ ְק ִפּ ָידה ַל ֲענוֹת ַא ַחר ִבּ ְר ֵ
ישׁית".
ֲח ִר ִ
דוֹלים ֵאלּוּ ְבּ ִחנּוּ
כֹּה ָהיְ ָתה ַדּ ְרכָּ ם ֶשׁל גְּ ִ
וּל ִקיּוּם ִמ ְצוַ ת
יַ ְל ֵד ֶיהם ֶל ֱאמוּנָ ה ְט ָ
הוֹרה ְ
ָא ֵמןִ ,מי יִ ֵתּן וְ נִ זְ כֶּ ה ַאף ָאנוּ ִל ְלמֹד
ִמ ַדּ ְרכָּ ם.

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 ׂ

נִ ְשׁ ַמע ִמ ִפּי ַבּ ַעל ַה ַמּ ֲע ֶשׂה

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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)שׁ ָבּת קיט ב( גִּ לּוּ ָלנוּ כִּ י ְבּ ַמ ֲא ָמץ ַקל
ֲחכָ ִמים ַ
יָ כוֹל ָא ָדם ִלזְ כּוֹת ֶשׁיִּ ָפּ ְתחוּ ְבּ ָפנָ יו ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן;
ְבּ ַה ְק ָפּ ָדתוֹ ַעל ִמ ְצוָ ה ַק ָלּה כַּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן זוֹכֶ ה
הוּא ְבּכַ ְר ִטיס כְּ נִ ָיסה ְל ָמקוֹם ֶשׁבּוֹ יִ זְ כֶּ ה ְל ִק ְר ַבת
קים ֵמ ֵאין כְּ ָ
ֱא ִ
מוֹתהֶּ .א ָלּא ֶשׁ ַלּ ְמרוֹת זֹאת
ימים ֵדּי ַהצּ ֶֹר
דּוֹמה כִּ י ַר ִבּים ֵמ ִא ָתּנוּ ֵאינָ ם ַמ ְפנִ ִ
ֶ
ֶאת ַה ַמּ ֲע ָלה ַהנִּ ְפ ָל ָאה ֶשׁ ָלּהּ ֵהם זוֹכִ ים וְ ֵאינָ ם
עוֹר ִרים ִמתּוֹ כָּ ַ ל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן כָּ ָראוּי .נִ ָתּן
ִמ ְת ְ
ְל ַה ְמ ִחישׁ זֹאת ַעל ִפּי ָמ ָשׁל נִ ְפ ָלא ֶשׁנֶּ ֱא ַמר ִמ ְשּׁמוֹ
ֶשׁל ֶה ָ'ח ֵפץ ַחיִּ ים':
דוֹלה.
ַמ ֲע ֶשֹה ְבּכַ ְפ ִרי ֶשׁ ֻה ְצ ַרךְ ְל ַהגִּ ַיע ָל ִעיר ַהגְּ ָ
כְּ ָב ִקי וְ ָרגִ יל הוּא ִה ְתכּוֹנֵ ן ִל ְרתֹּם ְל ֵשׁם כָּ ֶ את
עוּעהֶ ,א ָלּא ֶשׁ ַה ַפּ ַעם ָע ְצ ָרה ַבּ ֲעדוֹ
ֶעגְ ָלתוֹ ָה ְר ָ
זוּגָ תוֹ וְ גִ ְלּ ָתה לוֹ כִּ י זֶ ה ַע ָתּה ָחנְ כוּ ַרכֶּ ֶבת ֲח ָד ָשׁה
דוֹלה,
מּוֹב ָילה ֵמ ָה ֲעיָ ָרה ַה ְסּמוּכָ ה ָל ִעיר ַהגְּ ָ
ַה ִ
ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
דוֹלה
עוּתהּ יוּכַ ל ְל ַהגִּ ַיע ָל ִעיר ַהגְּ ָ
וּלא ַמ ֲא ָמץְ .מיֻ ָדּ ֵענוּ ֶשׁ ַעד כֹּה א
ִבּ ְמ ִהירוּת ְ
ָשׁ ַמע ַעל ַה ֻמּ ָשּׂג ַ'רכֶּ ֶבת' ,נִ זְ ַקק ְל ֶה ְס ֵבּר ַמ ִקּיף
וּמפ ָֹרט ְבּ ֶט ֶרם ִה ְשׁ ַתּכְ נֵ ַע ִלזְ נֹחַ ֶאת ֶעגְ ָלתוֹ וְ ָל ֵצאת
ְ
ֶאל ָה ָר ִציף ֶשׁ ָשּׁכַ ן ָבּ ֲעיָ ָרה ַה ְסּמוּכָ ה.
ָשׁ ָעה ַק ָלּה ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן כְּ ָבר ָע ַמד ַהכַּ ְפ ִרי ַבּתּוֹר
ַה ִמּ ְשׂ ָתּ ֵרִ ל ְפנֵ י דּוּכַ ן ְמכִ ַירת ַהכַּ ְר ִט ִיסיםְ ,בּ ֵלב
הוֹמה ,כְּ ֶשׁכֻּ לּוֹ נִ ְרגָּ שׁ וְ נִ ְס ָער ,כָּ ָראוּי
ָה ָר ִציף ַה ֶ
עוֹמד ִלנְ סֹעַ ָבּ ַרכֶּ ֶבת ָל ִראשׁוֹנָ ה ְבּ ַחיָּ יו.
ְל ִמי ֶשׁ ֵ
פּוֹעם ,וְ כַ ֲא ֶשׁר
ְבּ ַהגִּ ַיע תּוֹרוֹ נִ גַּ שׁ ֶאל ַה ֻקּ ַפּאי ְבּ ֵלב ֵ
ְשׁ ָאלוֹ ַה ָלּה ְל ֵאיזוֹ ַמ ְח ָל ָקה הוּא ְמ ֻענְ יָ ן ִל ְרכֹּשׁ
כַּ ְר ִטיס ,נֶ ֱא ַלם דֹּםֶ ,שׁכֵּ ן א ָהיָ ה לוֹ כָּ ל ֻמ ָשּׂג
שׁוּבה
ַעל ַה ֶה ְב ֵדּ ִלים ֵבּין ַה ַמּ ְח ָלקוֹתִ .בּ ְמקוֹם ְתּ ָ
הוּא ִהגִּ ישׁ ַל ֻקּ ַפּאי ֶאת ְצרוֹר כַּ ְספּוֹ ,וְ ַה ָלּהִ ,מ ְבּ ִלי
ַל ֲחשֹׁב ַפּ ֲע ַמיִ ם ָס ַפר ִמתּוֹכוֹ ֶאת ַה ְסּכוּם ַהנִּ ְד ָרשׁ
יוֹתרַ ,ל ַמּ ְח ָל ָקה ָה ִראשׁוֹנָ ה.
ַלכַּ ְר ִטיס ַהיָּ ָקר ְבּ ֵ
כְּ ֶשׁ ַהכַּ ְר ִטיס ַה ְמּ ֻה ָדּר ְבּיָ ָדיו ִמ ֵהר ַהכַּ ְפ ִרי ְל ֵע ֶבר
ָה ַרכֶּ ֶבת .הוּא א יָ ַדע ְל ֵהיכָ ן ִל ְפנוֹת ,וְ כַ ֲא ֶשׁר
דוֹלה ֶשׁל ֲאנָ ִשׁים ַהנִּ ְד ֶח ֶפת
בוּצה גְּ ָ
ִה ְב ִחין ִבּ ְק ָ
וְ נִ ְד ֶח ֶקת ְל ֵע ֶבר ַא ַחד ַה ְקּרוֹנוֹתֵ ,ה ִבין כִּ י ָע ָליו
וּל ֵה ָעזֵ ר
ְל ִה ָדּ ֵחק ִע ָמּםָ .היָ ה ָע ָליו ְל ִה ְת ַא ֵמּץ ְ
ְבּ ַמ ְר ֵפּ ָקיוָ ,
אוּלם ַה ַמּ ֲא ָמץ ָהיָ ה ָשׁוֶ ה כַּ ֲא ֶשׁר הוּא
יח ְל ַבסּוֹף ְל ַט ֵפּס ָל ַרכֶּ ֶבת וְ ַאף ִל ְמצֹא ְמקוֹם
ִה ְצ ִל ַ
שׁוּטים
יְ ִשׁ ָיבה ָפּנוּי ְל ַצד ָא ָדם ַה ָלּבוּשׁ ִבּ ְבגָ ִדים ְפּ ִ
כָּ מוֹהוּ.
ְצ ִליל ַחד ֶשׁל ַפּ ֲעמוֹן ִה ְת ִר ַיע ַעל בּוֹא ַהכַּ ְר ִט ָיסן.
וּמיֻ ָדּ ֵענוּ
ַהכֹּל ִמ ֲהרוּ ִל ְשׁף ֶאת כַּ ְר ִט ֵיס ֶיהם ְ
ֵבּינֵ ֶיהםִ .מ ְס ַתּ ֵבּר כִּ י ַה ָשּׁכֵ ן ֶשׁ ְלּ ִצדּוֹ ָהיָ ה ֵ'מ ִבין'
וּמ ֶשּׁ ִה ְב ִחין כִּ י ַהכַּ ְר ִטיס
כְּ מוֹתוֹ ְבּ ִענְ יְ נֵ י ַרכָּ בוֹתִ ,
ַה ְמּ ֻה ָדּר ֶשׁ ְבּיַ ד ַהכַּ ְפ ִרי שׁוֹנֶ ה ֵמ ַהכַּ ְר ִטיס ַה ָפּשׁוּט
יוֹשׁ ֵבי ַה ָקּרוֹןִ ,הזְ ִהירוֹ ִמיָּ ד כִּ י טוֹב
ֶשׁ ְבּיַ ד יֶ ֶתר ְ
יַ ֲע ֶשׂה ִאם יִ ְת ַח ֵבּא ְבּ ִפנָּ ה נִ ְס ֶתּ ֶרתְ ,בּ ֶט ֶרם יָ בֹא
ַהכַּ ְר ִט ָיסן וִ ַיס ְלּקוֹ ִמן ַה ָקּרוֹן.
כּוֹפף
וּמיָּ ד ִה ְת ֵ
ְל ֶשׁ ַמע ַה ְדּ ָב ִרים נִ ְב ַהל ַהכַּ ְפ ִרי ִ
חוֹשׁבוֹ כִּ י
וְ ָד ַחק ַע ְצמוֹ ֶאל ִמ ַתּ ַחת ַל ַס ְּפ ָסל ְבּ ְ
כָּ  א ִתּ ְשׁז ְֹפנָ ה אוֹתוֹ ֵעינֵ י ַה ְמּ ַב ֵקּרֶ .א ָלּא
וּמנַ ֶסּה ַל ָשּׁוְ א ֶל ֱאסֹף ֶאת
ֶשׁ ְבּעוֹדוֹ ִמ ְצ ַטנֵּ ף ְ
ַרגְ ָליו ֶאל ַה ַמּ ְחבּוֹא ַה ַצּר ,נִ ְשׁ ַמע ְל ֶפ ַתע קוֹל
ֲח ָב ָטהְ .לר ַֹע ַמזָּ לוֹ ָהיָ ה זֶ ה א ַא ֵחר ֵמ ַהכַּ ְר ִט ָיסן
כְּ ַבד ַהגּוּףֲ ,א ֶשׁר נִ ְת ַקל ְבּ ַרגְ ָליו ,נָ ַפל וְ נֶ ְח ַבּל.
יח ַהכַּ ְר ִט ָיסן ְל ִה ְת ֵ
רוֹמם ,גָּ ַרר ִמיָּ ד ֶאת
ִמ ֶשּׁ ִה ְצ ִל ַ

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

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

