וְ כֹ

ַמ ֲא ִמינִ ים

ִ ּגּג ּלָּל י וֹ ן ׁ ְש ב ּו ִע י ִמ ֵּב י ת ' ְּב נֵ י ֱא מ ּו נִ י ם
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ּ ְפנִ ינֵ י ֱאמ ּונִ יﬧ

ּ ְפנִ ינֵ י ְּת ִפ ָּלה ַּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

ּ ְפגִ ָיעה ַּב ּז ּולַ ת ְמ ַע ֶּכ ֶבת
ֶאת ַק ָּבלַ ת ַה ְּת ִפ ָּלה
ֹאמר יְהו ָּדה ֶאל ֶא ָחיו ַמה ֶ ּבצַ ע ִּכי נַ הֲ רֹג ֶאת ָא ִחינ ּו
"וַ ּי ֶ
וְ כִ ִּסינ ּו ֶאת דָּ מוֹ " )לז כו(
הוּדה ְל ֶא ָחיו:
כָּ ַתב ַר ֵבּנוּ ֶא ְפ ַריִ ם כִּ י כָּ ָ א ַמר יְ ָ
"מה ֶבּ ַצ"ע" – ָמה ֵע ֶר יִ ְהיֶ ה ַל ְתּ ִפלּוֹת ֶשׁ ָאנוּ
ַ
'בּוֹקרָ ,צ ֳה ַריִ ם וָ ֶע ֶרב'
ֵ
נוֹשׂ ִאים ְבּכָ ל יוֹם:
ְ
אשׁי ֵתּבוֹת ֶ'בּ ַצע'[" ,כִּ י נַ ֲהרֹג ֶאת ָא ִחינוּ"?
ָ]ר ֵ
יחה יִ ְמנַ ע ַבּ ֲע ָדן ִמ ְלּ ִה ְת ַקּ ֵבּל,
ֲה ֵרי ֲעווֹן ָה ְר ִצ ָ
כַּ כָּ תוּב )יְ ַשׁ ְעיָ הוּ א טו(" :גַּ ם כִּ י ַת ְרבּוּ ְת ִפ ָלּה
ֵאינֶ נִּ י שׁ ֵֹמ ַע יְ ֵדיכֶ ם ָדּ ִמים ָמ ֵלאוּ".
אליָ א
ַה ְמּ ֻק ָבּל ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ַחיּוּת ָא ָב"ד ְס ָק ְ
וּפ ֵרשׁ ֶשׁ ַבּ ִמּ ִלּים:
הוֹסיף ֵ
ַוּב ַעל ַה'זֶּ ַרע יִ ְצחָק' ִ
הוּדה ְל ַה ְת ִר ַיע ִבּ ְפנֵ י
"וְ כִ ִסּינוּ ֶאת ָדּמוֹ" ִבּ ֵקּשׁ יְ ָ
יוֹסף ֲעשׂוּיִ ים ֵהם
ֶא ָחיו ,כִּ י ִאם יַ ַה ְרגוּ ֶאת ֵ
ְל ַא ֵבּד ֶאת כּ ַֹח ַה ְתּ ִפ ָלּה ָלנֶ ַצחֶ .שׁ ֲה ֵרי כַּ ָפּ ַרת
רוֹצ ַח ֻמ ְתנֵ ית ְבּכָ ֶ שׁיֵּ ֵלִ מ ָמּקוֹם
ֲעווֹן ָה ֵ
'רוֹצ ַח ֲאנִ י'
ֹאמרֵ :
ְל ָמקוֹם ,יְ ַבזֶּ ה ֶאת ַע ְצמוֹ וְ י ַ
)'א ְרחוֹת ַצ ִדּ ִיקים' ַשׁ ַער ַה ְתּ ָ
ָ
שׁוּבה( .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁ ֲא ֵחי
וּלכַ סּוֹת ֶאת ֲעווֹנָ ם ,א
ֵ
יוֹסף ִבּ ְקּשׁוּ ְל ַה ְס ִתּיר ְ
יחה
עוֹלם ,וְ נִ ְמ ָצא ֶשׁ ֲעווֹן ָה ְר ִצ ָ
יַ ֲעשׂוּ זֹאת ְל ָ
יִ ְמנַ ע ְבּ ַעד ְתּ ִפ ָלּ ָתם ִמ ְלּ ִה ְת ַקּ ֵבּל ָלנֶ ַצח
ִ
)'שׂ ְפ ֵתי ַצ ִדּ ִיקים'(.
•
ַמ ֲע ֶשֹה ְבּ ָא ָדם ֶשׁ ָהיָ ה ַמ ְלוֶ ה ְבּ ִר ִבּית וְ ַאף
יוֹרד ְל ַחיֵּ י ַהלּוֹוִ ים ִמ ֶמּנּוּ .נִ כְ נַ ס אוֹתוֹ
ֵ
ָה ָא ָדם ְל ֵבית ִמ ְד ָרשׁוֹ ֶשׁל ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי
גּוֹס ִטינִ ין וְ ֵה ֵחל ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
יְ ִח ֵיאל ֵמ ִאיר ִמ ְ
דוֹלי ַה ֲח ִס ִידים.
ְבּ ִה ְת ַל ֲהבוּת כְּ ֶא ָחד ִמגְּ ֵ
כַּ ֲא ֶשׁר ְבּ ִסיּוּם ַה ְתּ ִפ ָלּה נֶ ֱע ַמד ַה ָלּה ְל ַק ֵבּל
ֶאת ִבּ ְרכַּ ת ָה ַר ִבּי ,הוֹכִ יחוֹ ָה ַר ִבּי וְ ָא ַמר:
אוֹמר'ַ :מה ֶבּ ַצע כִּ י נַ ֲהרֹג
"ה ֵרי ַהכָּ תוּב ֵ
ֲ
תּוֹע ֶלת יֵ שׁ
ֶאת ָא ִחינוּ'; ַ'מה ֶבּ ַצ"ע' – ָמה ֶ
ַבּ ֲא ִמ ַירת ַה ְתּ ִפלּוֹת ְבּ ִה ְת ַל ֲהבוּת בּ ֶֹקר,
ָצ ֳה ַריִ ם וָ ֶע ֶרב' ,כִּ י נַ ֲהרֹג ֶאת ָא ִחינוּ' – ָבּהּ
עוֹס ִקים ַבּ ֲ'ה ִריגַ ת' ָא ִחינוּ"
ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ָאנוּ ְ
)'ח ִס ִידים ְמ ַס ְפּ ִרים' ח"ג עמ' .(180
ֲ

ׁ ָשלוֹ ׁש ּ ְפ ֻעלּ וֹ ת
ַה ְּתל ּויוֹ ת ִּב ְת ִפ ָּלה
ֹאמר ֶאל ֵא ׁ ֶשת ֲאדֹנָ יו) "...לט ח(
"וַ י ְָמ ֵאן וַ ּי ֶ

מוֹפ ַיע
תּוֹרה כֻּ ָלּהּ ִ
ַא ְר ַבּע ְפּ ָע ִמים ְבּכָ ל ַה ָ
ַה ַטּ ַעם ַ'שׁ ְל ֶשׁ ֶלת':
אַ .בּ ִמּ ָלּה "וְ יִ ְת ַמ ְה ַמהּ" ֶשׁנֶּ ֶא ְמ ָרה ְבּ ַמ ֲע ֵשׂה
נוֹתיו ְ)בּ ֵר ִ
ַה ָצּ ַלת לוֹט ְוּב ָ
אשׁית יט טז(; ב.
ֹאמר" ֶשׁ ָבּהּ ָפּ ַתח ֱא ִל ֶיעזֶ ר ֶע ֶבד
ַבּ ִמּ ָלּה "וַ יּ ַ

ּ ִפ ְ﬩ח ּו ׁ ְש ָע ִרים

ַא ְב ָר ָהם ֶאת ְדּ ָב ָריו ָ
)שׁם כד יב(; גַ .בּ ִמּ ָלּה
"וַ יְ ָמ ֵאן" ֶשׁנֶּ ֶא ְמ ָרה ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוּ; דַ .בּ ִמּ ָלּה
לּוּאים
"וַ יִּ ְשׁ ָחט" ֶשׁנֶּ ֶא ְמ ָרה ְבּ ִענְ יַ ן ָק ְר ְבּנוֹת ַה ִמּ ִ
)וַ יִּ ְק ָרא ח כג(.
ָה ַר ִבּי ַבּ ַעל ֵ'בּית ַא ְב ָר ָהם' ִמ ְסּלוֹנִ ים ֵבּ ֵאר
רוֹמזוֹת ַל ַתּ ֲה ִלי
כִּ י ַא ְר ַבּע ֵתּבוֹת ֵאלּוּ
ְ
ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּתוֹ יוּכַ ל ָה ָא ָדם ִלכְ בֹּשׁ ֶאת ַהיֵּ ֶצר
ַה ַמּגְ ִבּיר ֶאת ֵאשׁ ַה ַתּ ֲאוָ ה ְבּ ִלבּוֹ:
ְתּ ִח ָלּה ָע ָליו ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַהּ וְ ִל ְדחוֹת ֶאת ִפּתּוּיֵ י
יוֹתר .כַּ ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁקֹט
ַהיֵּ ֶצר ְל ָשׁ ָעה ְמ ֻא ֶח ֶרת ֵ
ֵאשׁ ַה ַתּ ֲאוָ ה ִמ ִלּבּוֲֹ ,אזַ י יְ ָמ ֵאן ְבּכָ ל כֹּחוֹ ִל ְשׁמ ַֹע
ְלקוֹל יִ ְצרוַֹ ,עד ֲא ֶשׁר ְל ַבסּוֹף יַ גִּ ַיע ְל ַד ְרגָּ ה ֶשׁל
אוּלם ָע ֵלינוּ
יטת ַהיֵּ ֶצר ִוּבטּוּלוֹ ַה ֻמּ ְח ָלטָ .
ְשׁ ִח ַ
יח ַבּ ַתּ ֲה ִליֻ ,מכְ ָרח
ָל ַד ַעת כִּ י כְּ ֵדי ְל ַה ְצ ִל ַ
ֹאמר" – זוֹ ְתּ ִפ ָלּה ,כִּ י ְבּ ִלי
ָה ָא ָדם ְל ַקיֵּ ם "וַ יּ ַ
)'בּ ֵאר ַה ַחיִּ ים'
ְתּ ִפ ָלּה ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ְצ ִל ַ
יח ִבּכְ לוּם ְ
פּוּרים עמ'
ִ
מג(.
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לִ ׁ ְשמֹר
ּולְ צַ ּפוֹ ת לְ ָא ֵמן

"וְ ָאבִ יו ׁ ָש ַמר ֶאת ַהדָּ בָ ר" )לז יא(
וּמ ַצ ֶפּה ָמ ַתי יָ בֹא ,וְ כֵ ן' :שׁ ֵֹמר
ָ
"היָ ה ַמ ְמ ִתּין ְ
ֱא ֻמנִ ים'" ַ)ר ִשׁ"י(.
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ַשׁ ָבּת )קיט ב( ָדּ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמים
"פּ ְתחוּ ְשׁ ָע ִרים וְ יָ בֹא
ֵמ ַה ָפּסוּק )יְ ַשׁ ְעיָ ה כו ב(ִ :
גוֹי ַצ ִדּיק שׁ ֵֹמר ֱא ֻמנִ ים"ֶ ,שׁ ַשּׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן
נִ ְפ ָתּ ִחים ִבּ ְפנֵ י ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמןְ .ל ִפי ֵפּרוּשׁ ַר ִשׁ"י
דּוּע ִמ ֵבּין כָּ ל ַה ְדּ ָב ִרים
כָּ אן יֵ שׁ ְל ַה ְקשׁוֹתַ :מ ַ
ֶשׁ ִבּ ְק ֻד ָשּׁה – ַדּוְ ָקא ַל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן יֵ שׁ ְל ַה ְמ ִתּין
וּל ַצפּוֹת?
ְ
טוֹבה
ֵבּ ֵאר ַר ִבּי מ ֶֹשׁה זַ כּוּתַ ,ר ָבּהּ ֶשׁל ָמנְ ָ
דוֹלי ְמ ֻק ְבּ ֵלי ִא ַיט ְליָ ה:
וּמגְּ ֵ
ִ
יוֹמית ַל ֲא ִמ ַירת
ַה ַקּ ְדמוֹנִ ים ָק ְבעוּ ִמכְ ָסה ִ
ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ִבּ ְק ֻד ָשּׁה ,וְ ִהיא'ַ :צ ִדּי"ק' – צ'
ישׁים וְ ק' ְבּ ָרכוֹת.
ֲא ֵמנִ ים ,ד' ְק ֻדשּׁוֹת ,י' ַק ִדּ ִ
ישׁים
כְּ ֵדי ַל ֲעמֹד ְבּ ִמכְ ַסת ַה ְקּ ֻדשּׁוֹתַ ,ה ַקּ ִדּ ִ
וְ ַה ְבּ ָרכוֹת ֵאין צ ֶֹרְ ל ִה ְת ַא ֵמּץ ִבּ ְמיֻ ָחד ,וְ כָ ל
ַה ִמּ ְת ַפּ ֵלּל ָשׁלוֹשׁ ְתּ ִפלּוֹת ְבּ ִמנְ יָ ן ְבּכָ ל יוֹם,
צוֹבר ֶאת ַה ִמּכְ ָסה ַהנִּ ְד ֶר ֶשׁת.
ְבּ ֶד ֶר כְּ ָלל ֵ
אוּלם כְּ ֵדי ִל ְצבֹּר ִתּ ְשׁ ִעים ֲא ֵמנִ ים ַעל ְבּ ָרכוֹת
ָ
ְ)ר ֵאה שׁוּ"ת ְר ָמ"ע ִמ ָפּאנוֹ סי' קט( ָצ ִריָ ה ָא ָדם
וּל ַצפּוֹת ְלכָ ל ְבּ ָרכָ ה וְ ַאף ִל ְשׁמ ַֹע
ְל ַה ְמ ִתּין ְ
שׁוּ"ע
מּוּבא ְבּ ַ
ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ִמכַּ ָמּה ֲאנָ ִשׁים )כַּ ָ
או"ח ו ב(ְ .ל ִפיכָ ְ ,לשׁוֹן ְשׁ ִמ ָירה וְ ִצ ִפּיָּ ה
)פּרוּשׁ ָה ְר ָמ"ז ַעל
יוֹתר ַל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ֵ
ימה ְבּ ֵ
ַמ ְת ִא ָ
ַהזּ ַֹהר וַ יֵּ ֶל רפה א(.

דְּ ַבר ְמיַ ֵּסד ּונְ ִשׂ יא ְּ'בנֵ י ֱאמ ּונִ ים'

ָ'א ֵמן יַ ֲענ ּו ַא ֲח ֶר ָיך ַהכּ ֹל ְמ ֵה ָרה'
זִ כַּ נִ י ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַרִ ל ְהיוֹת ִמ ָבּ ֵאי ֵבּיתוֹ ֶשׁל
ָמ ָרן רֹאשׁ ַהיְּ ִשׁ ָיבהַ ,הגָּ אוֹן ַהגָּ דוֹל ַר ִבּי ַא ֲהרֹן
י"עֲ ,א ֶשׁר ְבּיוֹם ִראשׁוֹן
הוּדה ֵליבּ ְשׁ ֵטיינְ ָמן זִ ַ
יְ ָ
ַה ָקּרוֹב ִתּ ְמ ֶלאנָ ה ַא ְר ַבּע ָשׁנִ ים ִל ְפ ִט ָירתוֹ.
זָ כִ ִיתי ְל ַהכִּ ירוֹ ִמ ָקּרוֹב וְ ִל ְראוֹת ֶאת יַ ֲחסוֹ
ָל ִענְ יָ ן ֶשׁ ִלּ ְשׁמוֹ ִה ְק ַדּ ְשׁ ִתּי ֶאת ַחיַּ י ַבּ ָשּׁנִ ים
ָה ַא ֲחרוֹנוֹתְ .בּ ֵעינַ י ָר ִא ִיתי ֶאת גּ ֶֹדל ֲח ִביבוּתוֹ
ַה ְמּיֻ ֶח ֶדת ְבּכָ ל ַה ָקּשׁוּר ְל ִמ ְצוַ ת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן,
דוּע וְ כַ ְמּ ֻפ ְר ָסם ְלכָ ל ִמי ֶשׁזָּ כָ ה ִל ְשׁהוֹת
כַּ יָּ ַ
ִבּ ְמ ִח ָצּתוֹ.
יוּחק ְבּ ִל ֵבּנוּ ַה ַמּ ֲע ָמד ַהנִּ ְפ ָלא
עוֹלם ַ
ְלזֵ כֶ ר ָ
וְ ַה ַמּ ְר ִטיט ֶשׁ ָהיָ ה ִמ ְת ַקיֵּ ם ִבּ ְמעוֹנוֹ ִמ ֵדּי יוֹם.
זְ ַמן ָמה ְל ַא ַחר ֲעלוֹת ַה ַשּׁ ַחרֶ ,ט ֶרם ְתּ ִח ַלּת
ְתּ ִפ ַלּת ַשׁ ֲח ִרית כְּ וָ ִת ִיקין ֶשׁ ִה ְת ַקיְּ ָמה ְבּ ֵביתוֹ,
ָהיָ ה נֶ ֱע ָמד ַל ֲא ִמ ַירת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ִבּ ְפנֵ י
ַה ִצּבּוּרַ .ה ְבּ ָרכוֹת ָהיוּ נֶ ֱא ָמרוֹת ִמ ִפּיו ִמ ָלּה
ְבּ ִמ ָלּה ,כְּ מוֹנֶ ה ָמעוֹת ,כַּ ֲא ֶשׁר כָּ ל ַהנֶּ ֱא ָס ִפים
ָהיוּ עוֹנִ ים ַא ֲח ָריו ָא ֵמןְ .ל ַא ַחר ֲא ִמ ַירת
ַה ְבּ ָרכוֹת ָהיָ ה נִ ְשׁ ָאר ַעל ְמקוֹמוֹ כְּ ֵדי ִל ְשׁמ ַֹע
ֶאת ִבּ ְרכוֹת ַהנֶּ ֱא ָס ִפים וְ ַל ֲענוֹת ַא ֲח ֵר ֶיהן ָא ֵמן.
שׁוֹמ ֵעי
ִמ ְלּ ַבד זֹאתָ ,רגִ יל ָהיָ ה ָמ ָרן ְל ֵ
עוֹרר ֶאת ְ
יבוּתהּ ,וְ ַאף
ִל ְקחוֹ ַעל ַמ ֲע ַלת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן וַ ֲח ִשׁ ָ
זָ כִ ִיתי וְ נָ ָשׂא ְדּ ָב ָריו ָבּ ַר ִבּים ְבּ ִענְ יָ ן זֶ ה ְבּכַ ָמּה
נּוּסי ְ'בּנֵ י ֱאמוּנִ ים'.
ִמכִּ ֵ
נּוּסים ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף,
כוּרנִ י כִּ י ְבּ ֶא ָחד ֵמ ַהכִּ ִ
זְ ַ
עוֹרר ַעל
וּל ֵ
כַּ ֲא ֶשׁר ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּיו ָל ֵשׂאת ְדּ ָב ִרים ְ
ֲח ִשׁיבוּת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ְבּ ָאזְ נֵ י ַהנֶּ ֱא ָס ִפיםָ ,א ַמר
ִלי ִבּ ְפ ִל ָיאה ,כְּ ֶשׁ ַבּת ְשׂחוֹק נְ סוּכָ ה ַעל ָפּנָ יו:
כּוֹת ִבים ְדּ ָב ִרים כֹּה נִ ְשׂגָּ ִבים ַעל
ִ
"אם ֲחזָ "ל ְ
הוֹסיף ַעל כָּ "!?
ֲענִ יַּ ת ָא ֵמןָ ,מה יֵ שׁ ְל ִ
וַ ֲהא ְדּ ָב ִרים ַקל וָ ח ֶֹמר ְלכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד
קּוֹתיו ָהיוּ
ֵמ ִא ָתּנוִּ :אם ָא ָדם כֹּה גָּ דוֹל ֶשׁ ַדּ ָ
לוֹאן
וּמ ְק ָדּשׁוֹת ִבּ ְמ ָ
ְספוּרוֹתְ ,מדוּדוֹת ֻ
בוֹדה וּגְ ִמילוּת ֲח ָס ִדיםֵ ,ה ִבין
תוֹרהֲ ,ע ָ
ְל ָ
ֶשׁ ָצּ ִריִ ל ְרדֹּף ַא ַחר כָּ ל ָא ֵמן וְ ַאף ְל ַה ְק ִדּים
לוֹמר ֶאת
ֶר ַבע ָשׁ ָעה ִל ְפנֵ י ַה ְתּ ִפ ָלּה כְּ ֵדי ַ
ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר כָּ ָראוּי ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַא ֲח ֵר ֶיהן,
ָאנוָּ ,מה נַ ֲענֶ ה ַא ֲח ָריו?!
וּמב ָֹר,
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ְ

יע˜ב „וב מרמור˘טיין.

ַמ ֲע ֵשׂ י ֱאמ ּונִ יﬧ

ִס ּפ ּור ׁ ְשב ּו ִעי ַעל ָא ֵמן ּו ְת ִפ ָּלה

זַ ֲע ָקתוֹ ׁ ֶשל ָה ַרב ַה ּׁ ָשב ּוי
ַה ִסּפּוּר ַה ַמּ ְר ִטיט ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ ַמ ְחזִ ֵירנוּ ְל ָאחוֹר,
ֶאל יְ ֵמי ַה ֵמּ ַצר וְ ַה ָמּצוֹק ֶשׁ ָע ְברוּ ַעל ַע ֵמּנוּ
עוֹלם ָה ִראשׁוֹנָ ה
קוּפת ִמ ְל ֲחמוֹת ָה ָ
ִבּ ְת ַ
וְ ַה ְשּׁנִ יָּ ה.
נּוֹדע
פּוּרנוּ נָ סוֹב ַעל אוֹדוֹת ַהגָּ אוֹן ַה ָ
ִס ֵ
ַר ִבּי יִ ָשּׂשכָ ר ְשׁמֹה ַטייכְ ַטל הי"ד ,גַ ֲּא ָב"ד
לוֹב ְקיָ הֲ ,א ֶשׁר כְּ ַר ִבּים ֵמ ֶא ָחיו
ישׁ ִט ַיאן ֶשׁ ִבּ ְס ַ
ִפ ְ
עוֹלם ַה ְשּׁנִ יָּ ה
נֶ ֱא ַלץ ְבּ ַמ ֲה ַלִ מ ְל ֶח ֶמת ָה ָ
ִלגְ לוֹת ֵמ ִעירוֹ ִעם ְבּנֵ י ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ְל ַמ ַסּע
ְתּ ָלאוֹת ְמ ָפ ֵרַ .מ ָסּע ֶשׁ ְלּכָ ל ָא ְרכּוֹ א
תּוֹרה וְ ַאף ִה ְמ ִשׁיִ לכְ תֹּב
ָח ַדל ִמ ַלּ ֲהגוֹת ַבּ ָ
דּוּשׁיו ָה ַר ִבּים ְבּכָ ל
הוֹציא ָלאוֹר ֶאת ִח ָ
וּל ִ
ְ
תּוֹרה.
ֶמ ְר ֲח ֵבי ַה ָ
בוּד ֶפ ְּשׁט
קוּפה ְבּ ַ
נוּסתוֹ ָשׁ ָהה ְתּ ָ
ְבּ ַמ ֲה ַלְ מ ָ

ַבּ ָשּׁ ָעה ַה ְמּי ֶֹע ֶדת ָע ָלה ָה ַרב
וּבעוֹד ָפּנָ יו ֻמ ְפנוֹת
ִל ְדרֹשְׁ ,
כְּ ַל ֵפּי ֲארוֹן ַהקּ ֶֹדשֵׁ ,ה ֵחל
ִלזְ עֹק ְבּקוֹל ַמר תּוֶֹ שׁיָּ ָדיו
אוֹחזוֹת ִבּ ְבגָ ָדיו ַה ְבּלוּיִ ים
ֲ
וְ ַה ְבּזוּיִ ים.

ְתּמוּנַ ת ַהגְּ ַה"ק ַר ִבּי יִ ָשּׂשכָ ר ְשׁמֹה ַטייכְ ַטל הי"ד

ַה ִבּ ָירהָ .היָ ה זֶ ה ְבּ ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ָפּ ָר ַשׁת
ִמ ְשׁ ָפּ ִטים ,רֹאשׁ ח ֶֹדשׁ ֲא ָדר א' תש"ג ,זְ ַמן
ָמה ְל ַא ַחר ַהגִּ יעוֹ ְלהוּנְ גַּ ְריָ הָ .ה ַרב ַטייכְ ַטל
ָהיָ ה ָעטוּי ֲע ַדיִ ן ַבּזְּ הוּת ַהנָּ כְ ִרית ֶשׁנֶּ ֱא ַלץ
יחתוֹ ,כַּ ֲא ֶשׁר ֻהזְ ַמן ִל ְדרֹשׁ
ַל ֲעטוֹת ְבּ ַמ ֲה ַלְ בּ ִר ָ
בּוּד ֶפ ְּשׁטְ .בּ ֶפ ַתח
ִבּ ְפנֵ י ָק ָהל ַרב ִמ ְבּנֵ י ָה ִעיר ַ
ְדּ ָר ָשׁתוֹ ִס ֵפּר ָה ַרב ַטייכְ ַטל ֶאת ַה ִסּפּוּר ַה ָבּא
אוּלם
ֶשׁ ִה ְת ַר ֵחשׁ ַע ְשׂרוֹת ָשׁנִ ים ִל ְפנֵ י כֵןָ ,
אוֹתם ַהיָּ ִמים ַמ ָמּשׁ:
ַה ֶמּ ֶסר ַה ָטּמוּן בּוֹ נָ גַ ע ְל ָ
עוֹלם
צּוּמהּ ֶשׁל ִמ ְל ֶח ֶמת ָה ָ
"היָ ה זֶ ה ְבּ ִע ָ
ָ

ָה ִראשׁוֹנָ הִ .בּ ְשׁ ַעת בּ ֶֹקר ֻמ ְק ֶדּ ֶמת ְמאֹד ְבּיוֹם
יוֹסף
ַה ַשּׁ ָבּת יָ ָצא ִמ ֵבּיתוֹ ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ַא ְב ָר ָהם ֵ
מוֹרי וְ ַר ִבּי ַבּ ַעל
חוּסט ֶוּבן ִ
ולדָ ,א ָב"ד ְ
גְּ ִרינְ וַ ְ
ֲ'ערוּגַ ת ַהבּ ֶֹשׂם'ְ ,בּ ַד ְרכּוֹ ִל ְט ִב ָילה ַבּ ִמּ ְקוֶ ה.
וְ ִהנֵּ ה נִ גְ ָלה ְל ֵעינָ יו ַמ ְר ֶאה ֶשׁ ָהיָ ה ָחזוֹן ִבּ ְל ִתּי
בוּצת ְשׁבוּיִ ים
אוֹתם יָ ִמים – ְק ַ
נִ ְפ ָרץ ְבּ ָ
וּמ ְשׁ ָפּל ֶשׁ ָה ָע ְסקוּ
רוּסיָ ה ַבּ ֲע ֵלי ַמ ְר ֶאה ָבּזוּי ֻ
ֵמ ְ
ְבּ ִט ְאטוּא ָה ְרחוֹב.
לוּבים ָהיוּ ַבּ ֲע ֵלי ָחזוּת גּוֹיִ ית,
ַה ְשּׁבוּיִ ים ָה ֲע ִ
ֶא ָלּא ֶשׁ ָה ַרב ָשׂם ֵלב כִּ י ִמשּׁוּם ָמה ֶא ָחד
חוֹלק לוֹ כָּ בוֹד ְמיֻ ָחד וְ ַאף ְמ ַפנֶּ ה ְל ָפנָ יו
ֵמ ֶהם ֵ
ֶאת ַה ֶדּ ֶרְ .בּשׁוּבוֹ ֵמ ַה ִמּ ְקוֶ ה ָשׁב וְ נִ ְשׁנָ ה
ַה ַמּ ֲחזֶ ה ,וְ ָה ַרב א יָ כוֹל ָהיָ ה ְל ִה ְת ַע ֵלּם .הוּא
נֶ ֱע ַצר ֵמ ִהלּוּכוִֹ ,ה ִבּיט ִבּ ְפנֵ י ַה ָשּׁבוּי וְ גִ ָלּה כִּ י
וּמ ֻע ָדּן.
ַמ ְר ֵאהוּ ֲא ִצ ִילי ְ
הוֹדה ָל ִאישׁ ְבּנִ ימוּס כְּ ֶשׁהוּא ִמ ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ
ָה ַרב ָ
ִבּ ְשׂ ַפת ַה ָמּקוֹםֶ ,א ָלּא ֶשׁ ְלּ ַמ ְר ֵבּה ַה ַה ְפ ָתּ ָעה
ֵה ִשׁיב ַה ָלּה ְל ָ
תוֹדתוֹ ִבּ ְשׂ ַפת ַהיִּ ִידישׁ
תּוֹדה ַבּ ֲעבוּר
אוֹמרוֹ'ַ :ר ִבּי ,א ַמגִּ ָיעה ִלי ָ
ְבּ ְ
הוּדי ְלכַ ֵבּד ֶאת
חוֹבתוֹ ֶשׁל כָּ ל יְ ִ
ַמ ֲע ַשׂיֵ .הן זוֹ ָ
ַה ָ'מּ ָרא ְדּ ַא ְת ָרא' ְבּ ִעירוֹ'...
ְל ֶשׁ ַמע ַה ְדּ ָב ִרים נֶ ֱא ַלם ָה ַרב דֹּםֶ ,א ָלּא
דוֹלה ִהגִּ ָיעה ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן,
ֶשׁ ַה ַה ְפ ָתּ ָעה ַהגְּ ָ
הוֹסיף ַה ָשּׁבוּי וְ ָא ַמר ְבּרֹאשׁ ֻמ ְרכָּ ן:
כַּ ֲא ֶשׁר ִ
ֵ'אי א ֶאנְ ַהג כֵּ ן ,וַ ֲהלוֹא גַּ ם ָאנֹכִ י ְמ ַשׁ ֵמּשׁ
מוֹל ְד ִתּי'...
כְּ ָ'מ ָרא ְדּ ַא ְת ָרא' ְבּ ַ
ְל ַא ַחר ֶשׁ ִה ְת ַע ֵשּׁת ָה ַרב ִמ ַתּ ְד ֵה ָמתוֹ וְ ֵה ִבין
עוֹרר
ֶאת ַה ִסּפּוּר ַה ָקּ ֶשׁה ֶשׁ ִהזְ ַדּ ֵמּן ְל ָפנָ יוִ ,ה ְת ֵ
יח
ִמיָּ ד ִל ְפ ֻע ָלּהְ ,וּב ִסיַּ ְע ָתּא ִד ְשׁ ַמיָּ א ִה ְצ ִל ַ
כַּ ֲעבֹר זְ ַמן ָק ָצר ְל ָה ִביא ְל ִשׁ ְחרוּרוֹ ֶשׁל ָה ַרב
בוֹדתוֹ ַה ְבּזוּיָ ה.
גּוֹלה ֵמ ֲע ָ
ַה ֶ
כַּ ִמּ ְת ַבּ ֵקּשׁ ִהזְ ִמין ָה ַרב ֶאת ַה ָשּׁבוּי ְל ֵביתוֹ,
יחה ַה ְקּ ָצ ָרה ֶשׁ ִה ְס ִפּיקוּ ְלנַ ֵהל
וּכְ ָבר ַבּ ִשּׂ ָ
ַבּ ֶדּ ֶר נוֹכַ ח ִל ְראוֹת כִּ י ְמ ֻד ָבּר ְבּ ָא ָדם ַצ ִדּיק
תּוֹרה ַה ָשּׁרוּי
תּוֹרהִ ,בּ ְב ִחינַ ת ֵ'ס ֶפר ָ
וּמ ְפ ָלג ַבּ ָ
ֻ
ְבּ ַצ ַער'.
ְל ַא ַחר ְתּ ִפ ַלּת ַשׁ ֲח ִרית ִבּ ֵקּשׁ ָה ַרב ֵמרֹאשׁ
הוֹד ַיע ַל ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים ,כִּ י ַא ַחר
ַה ָקּ ָהל ְל ִ
ַה ָצּ ֳה ַריִ ם יִ ָשּׂא ְדּ ָב ִרים ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ַרב
תּוֹרהֶ ,שׁנִּ ְק ַלע ְל ִע ָירם ְל ַא ַחר
ָחשׁוּב וְ גָ דוֹל ַבּ ָ
מּוֹל ְדתּוֹ.
ֶשׁנִּ ְשׁ ָבּה וְ ֻהגְ ָלה ִמ ַ
מוּעה ַעל ָה ַרב ַה ָשּׁבוּי ִה ְתגַּ ְלגְּ ָלה
ַה ְשּׁ ָ
ִבּ ְמ ִהירוּת ֵבּין יְ ֵ
חוּסטַ ,וּב ָשּׁ ָעה ַה ְמּי ֶֹע ֶדת
הוּדי ְ
ָה ָמה ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת ִמ ֶפּה ֶאל ֶפּה ְבּ ֵמאוֹת
ַרבּוֹת ֶשׁל ֲאנָ ִשׁים ֶשׁ ִבּ ְקּשׁוּ ַל ֲחזוֹת ִבּ ְפנֵ י ָה ַרב
וּל ַה ְק ִשׁיב ִל ְד ָב ָריו.
ַה ָשּׁבוּי ְ
דּ
ל
ַ
חוּסט ָל ַרב
"ד
ב
ָ
א
ָ
שׁ
ח
ַ
ל
ָ
ה
שׁ
ָ
ר
ָ
ְבּ ַד ְרכָּ ם ְ
ְ
ַה ָשּׁבוּי ֶשׁ ָהיָ ה ֲע ַדיִ ן ָלבוּשׁ ְבּ ִבגְ ֵדי ִשׁ ְביוֹ ,כִּ י
אוּלי ָ
ַ
מוּטב ֶשׁיִּ ְל ַבּשׁ ִלכְ בוֹד ַה ְדּ ָר ָשׁה ְבּגָ ִדים
שׁוּבים כַּ יָּ ֶאה ָל ַרב ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאלֶ .א ָלּא ֶשׁ ָה ַרב
ֲח ִ
רוֹעד ַא נָ חוּשׁ:
ֵס ֵרב ַל ַה ָצּ ָעה וְ ָא ַמר ְבּקוֹל ֵ
'א ,כִּ י ִאם ִבּ ְלבוּשׁ זֶ ה ֶא ְדרֹשׁ'.
ַבּ ָשּׁ ָעה ַה ְמּי ֶֹע ֶדת ָע ָלה ָה ַרב ִל ְדרֹשְׁ ,וּבעוֹד
ָפּנָ יו ֻמ ְפנוֹת כְּ ַל ֵפּי ֲארוֹן ַהקּ ֶֹדשֵׁ ,ה ֵחל
ִלזְ עֹק ְבּקוֹל ַמר תּוֶֹ שׁיָּ ָדיו ֲ
אוֹחזוֹת ִבּ ְבגָ ָדיו
ַה ְבּלוּיִ ים וְ ַה ְבּזוּיִ ים:
עוֹלםֲ ,הא ַתּ ְל ִמ ֵידי ַה ֲחכָ ִמים ֵהם
ִ'רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ

הוּבי .וּכְ כָ ֵאלּוּ ִצוּ ִָית ֲע ֵל ֶיהם ַל ֲעטוֹת
ָבּנֶ יֲ א ֶ
וּמכֻ ָבּד ,כַּ ְמּפ ָֹרשׁ ַבּגְּ ָמ ָרא
ְלבוּשׁ ְמיֻ ָחד ְ
קיד א( ָוּב ַר ְמ ָבּ"ם ֵ)דּעוֹת ה ט( .וְ ַע ָתּהִ ,רבּוֹנוֹ
עוֹלם'ַ ,הכֶּ ר נָ אַ ,הכְּ תֹנֶ ת ִבּנְ ִ היא ִאם
ֶשׁל ָ
א' ְ)בּ ֵר ִ
אשׁית לז לב(? ַהכֵּ ר נָ אַ ,ה ִאם זֶ הוּ
בוֹדֶ שׁ ַא ֲע ֶטה ְלבוּשׁ ֶשׁכָּ זֶ ה? ָאנָּ א ,חוּס
ִלכְ ְ
וְ ַר ֵחם ַעל ְבּנֵ י ַע ְמַּ הנְּ תוּנִ ים ַבּ ָצּ ָרה ַוּב ִשּׁ ְביָ ה
הוֹשׁ ָיעם ְבּ ַר ֲח ֶמיָ ה ַר ִבּים!'
וְ ִ
יוֹתר ִמכָּ  א ָהיָ ה ָה ַרב ַה ָשּׁבוּי ְמ ֻסגָּ ל
ֵ
ְל ַד ֵבּר ,וְ ַאף ַה ִצּבּוּר א ָהיָ ה זָ קוּק ִל ְשׁמ ַֹע.
ַהכֹּל ִה ְצ ָט ְרפוּ ְלזַ ֲע ָקתוֹ ֶשׁל ָה ַרב וְ גָ עוּ ִבּ ְבכִ יָּ ה
ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַעל נַ ֲח ָלתוֹ ַהנְּ תוּנִ ים ַבּ ָצּ ָרה
ַוּב ִשּׁ ְביָ ה".
יוֹתר ִמכָּ 
גַּ ם ָה ַרב ַטייכְ ַטל א ָהיָ ה זָ קוּק ְל ֵ
ׁוֹמ ִעיםְ ,בּהוּנְ גָ ְריָ ה
כְּ ֵדי ְל ָת ֵאר ִל ְפנֵ י ַהשּ ְ
ֶשׁ ַהשּ ָׁוֹאה ֶט ֶרם ִהכְּ ָתה ָבּהּ ִבּ ְמלוֹא ָע ְצ ָמ ָתהּ,
ֶאת ַה ַמּ ָצּב ַה ָקּ ֶשׁה ֶשׁבּוֹ נְ תוּנִ ים כְּ ַלל יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ַה ְדּ ָב ִרים ֶשׁנֶּ ֶא ְמרוּ ְבּ ֶה ְמ ֵשַׁ ה ְדּ ָר ָשׁה וְ ַאף
נֶ ְח ְקקוּ ַעל יָ דוֹ ְבּ ִס ְפרוֹ ִ'מ ְשׁנֵ ה ָשׂכִ יר' ַעל
צּוּמם ֶשׁל יְ ֵמי ַה ִמּ ְל ָח ָמה,
תּוֹרה ֶשׁיָּ ָצא ְבּ ִע ָ
ַה ָ
אוֹתם
עוֹררוּ ָ
ָעשׂוּ ר ֶֹשׁם גָּ דוֹל ַעל ַהשּ ְ
ׁוֹמ ִעים וְ ְ
שׁוּבה.
ְל ִה ְת ַחזֵּ ק ִבּ ְת ִפ ָלּה ִוּב ְת ָ
אוֹתהּ ַה ְדּ ָר ָשׁה נִ כְ נְ סוּ ַהגֶּ ְר ָמנִ ים
כְּ ָשׁנָ ה ְל ַא ַחר ָ
בוּד ֶפ ְּשׁט ,וְ ָה ַרב ַטייכְ ַטל נֶ ֱא ַלץ ְל ִה ָמּ ֵלט
ְל ַ
יח
ַבּ ֵשּׁנִ יתְ .בּ ֶמ ֶשֳׁ ח ָד ִשׁים ֲא ֻרכִּ ים ִה ְצ ִל ַ
אוּלם ְל ַבסּוֹף
ָ
ְל ִה ְס ַתּ ֵתּר ִמ ְפּנֵ י ַהגֶּ ְר ָמנִ ים,
אוֹשׁוִ יץ .כַּ ָמּה
נִ ְת ַפּס וְ ַ
הוּבל ִעם ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ְל ְ
יָ ִמים ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן נוֹכְ חוּ ַהגֶּ ְר ָמנִ ים ְלגַ לּוֹת
רוּסי ֵ
כִּ י ַה ָצּ ָבא ָה ִ
עוֹמד ִלכְ בֹּשׁ ֶאת ַה ָמּקוֹם
אוֹשׁוִ יץ ֶאל
וְ ֵה ֵחלּוּ ְל ַפנּוֹת ֶאת ַהיְּ ִ
הוּדים ֵמ ְ
תּוֹכְ כֵ י גֶּ ְר ַמנְ יָ הְ ,ל ַבל יְ ֻשׁ ְח ְררוּ ָח ִל ָילה ִבּ ֵידי
רוּסים...
ָה ִ
עוֹתיו ָה ַא ֲחרוֹנוֹת ֶשׁל
ֵתּאוּר ַמ ְר ִטיט ַעל ְשׁ ָ
ָה ַרב ַטייכְ ַטל נִ ְשׁ ַמע ִמ ִפּי ֵעד ְר ִאיָּ ה ֶשׁזָּ כָ ה
ְל ִהנָּ ֵצל:
ָהיָ ה זֶ ה ְבּי"ג ִבּ ְשׁ ָבט תש"הִ .בּ ְקרוֹן ַה ַמּ ָשּׂא
הוּדים,
טוֹפפוּ כְּ ִשׁ ִשּׁים יְ ִ
ֶשׁבּוֹ ַ
הוּבל ָה ַרב ִה ְצ ְ
רוּח.
אוּק ָר ִאינִ ים גַּ ֵסּי ַ
ְל ַצד כְּ ֶע ְשׂ ִרים ֲא ִס ִירים ְ
יהוּדי ֶאת ַל ְחמוֹ.
ֶא ָחד ֵמ ַהגּוֹיִ ים ָח ַטף ִמ ִ
ָה ַרבֶ ,שֹּׁלא יָ כוֹל ָהיָ ה ִל ְשׁתֹּק ַעל ָה ָעוֶ ל,
גוּבה ֻהכָּ ה ִבּ ֵידי
ָמ ָחה ַעל כָּ ְ בּ ַת ִקּיפוּתִ .בּ ְת ָ
אוּק ָר ִאינִ י וַ ֲח ֵב ָריו ַמכּוֹת ָמוֶ ת.
ָה ְ
וּמכֶּ הִ ,דּ ֵבּר ָה ַרב ְבּ ִה ְת ַרגְּ שׁוּת
ְבּעוֹדוֹ ָחבוּל ֻ
טוֹפפוּ ְס ִביבוֹ,
צוּמה ֶאל ַהיְּ ִ
ֲע ָ
הוּדים ֶשׁ ִה ְצ ְ
וְ ֵאלּוּ ָהיוּ ְדּ ָב ָריו ָה ַא ֲחרוֹנִ ים:
"יְ ִ
הוּדים יְ ָק ִרים ,עוֹד ְמ ַעט וְ ִתכְ ֶלה ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת
דוֹלה
ישׁוּעה גְּ ָ
זָ דוֹן ִמן ָה ָא ֶרץ ,וְ ַא ֶתּם ִתּזְ כּוּ ִל ָ
עוֹלםִ .בּ ְמיֻ ָחד יִ זְ כּוּ ְלכָ 
ֶשׁ ָתּ ִאיר ֶאת כָּ ל ָה ָ
דוֹשׁהָ .ה ָבה נִ ְת ַפּ ֵלּל כֻּ ָלּנוּ
תּוֹשׁ ֵבי ָה ָא ֶרץ ַה ְקּ ָ
ָ
יוֹד ַע ֲאנִ י
ִל ְשׁלוֹם ַא ֵחינוּ ְבּכָ ל ָמקוֹם ֶשׁ ֵהםֵ .
יח ָלכֶ ם ֶשׁ ֶא ְת ַפּ ֵלּל
כִּ י זְ ַמנִּ י ַתּם ,וַ ֲאנִ י ַמ ְב ִט ַ
ישׁוּעה וְ ִלגְ ֻא ָלּה ְשׁ ֵל ָמה
ַבּ ַע ְדכֶ ם ֶשׁ ִתּזְ כּוּ ִל ָ
ִבּ ְמ ֵה ָרה".
הוֹרה
ִעם ִסיּוּם ְדּ ָב ָריו יָ ְצ ָאה נִ ְשׁ ָמתוֹ ַה ְטּ ָ
וּמזֻ ֶקּ ֶקת.
כְּ ֶשׁ ִהיא זַ כָּ ה ְ
)שׁ ָבּת
ַ

ִ'מ ְשׁנֵ ה ָשׂכִ יר' עה"ת מהד"ח פר' וַ יֵּ ֶשׁב
ְוּב ַה ְק ָדּ ַמת ַה ֵסּ ֶפר

ָּב ְרﬥ ּו ֱאמ ּונַ י

ַמ ָּבט ְמרוֹ ָמם ַעל ֵס ֶדר ַה ְּב ָרכוֹ ת

ִּב ְר ַּכת ַא ֲה ָבה ַר ָּבה
ְמקוֹ ר ַה ְּב ָרכָ ה

ַמה ּות ַה ְּב ָרכָ ה

מוֹר ִאים ְ)בּ ָרכוֹת יא ב( ַה ִאם יֵ שׁ ִל ְפתּ ַֹח ְבּ ָרכָ ה
נֶ ְח ְלקוּ ָה ֲא ָ
פּוֹס ִקים נֶ ְח ְלקוּ
זוֹ ְבּ ַ'א ֲה ָבה ַר ָבּה' אוֹ ְבּ ַ'א ֲה ַבת ָ
עוֹלם'ַ .ה ְ
כֵּ ַיצד יֵ שׁ ִלנְ הֹג ְל ַמ ֲע ֶשׂה ְ)ר ֵאה שו"ע או"ח סא א( ,וְ יֵ שׁ
לוֹמר ַ'א ֲה ָבה
ֶשׁכָּ ְתבוּ ְל ַקיֵּ ם ֶאת ְשׁ ֵתּי ַה ִשּׁיטוֹתְ :בּ ַשׁ ֲח ִרית ַ
עוֹלם'
ַר ָבּה'ְ ,וּב ַע ְר ִבית – ַ'א ֲה ַבת ָ
)תּוֹספוֹת ָשׁם ד"ה וְ ַר ָבּנָ ן(.
ְ
אשׁית ָחכְ ָמה' ַשׁ ַער
ְבּ ָרכָ ה זוֹ ִתּ ְקּנוּ ַאנְ ֵשׁי כְּ נֶ ֶסת ַהגְּ ָ
)'ר ִ
דוֹלה ֵ
ָה ַא ֲה ָבה פ"ז( .יֵ שׁ ֶשׁכָּ ְתבוּ ֶשׁ ֶאת ַה ַבּ ָקּ ָשׁה ַעל ִקבּוּץ גָּ ֻליּוֹת
הוֹסיפוּ ְל ַא ַחר ֻח ְר ַבּן
ֶשׁנִּ ְק ְבּ ָעה ִל ְק ַראת ִסיּוּם ַה ְבּ ָרכָ הִ ,
בּוּד ְר ַהם',
)סדּוּר ַהגְּ אוֹנִ ים וְ ַה ְמּ ֻק ָבּ ִלים ב עמ' תמטְ ,בּ ֵשׁם ָה ַ'א ִ
ַה ַבּיִ ת ִ
ְוּל ָפנֵ ינוּ ֵאינוֹ(.

ִמ ְבנֵ ה ַה ְּב ָרכָ ה
וּמ ְס ַתּיֶּ ֶמת ְבּ ֵתאוּר ָה ַא ֲה ָבה
ִבּ ְרכַּ ת ַ'א ֲה ָבה ַר ָבּה' נִ ְפ ַתּ ַחת ִ
אוֹהב ה' ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ,כַּ כָּ תוּב ַ)מ ְל ָאכִ י א ב(:
דוֹלה ֶשׁ ֵ
ַהגְּ ָ
"א ַה ְב ִתּי ֶא ְתכֶ ם ָא ַמר ה'"ְ .בּגוּף ַה ְבּ ָרכָ ה ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים
ָ
לוֹמ ָדהּ
ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא יִ ְפ ַתּח ִל ֵבּנוּ ְבּ ָ
תוֹרתוֹ וִ יזַ כֵּ נוּ ְל ְ
וּל ַל ְמּ ָדהְּ ,וּבכָ ְ ל ַקיֵּ ם ֶאת ֶשׁ ִצּוּ ְָתה ַה ָ
תּוֹרה ְבּ ָפ ָר ָשׁה ִראשׁוֹנָ ה
ְ
)'סדּוּר
יאת ְשׁ ַמע" :וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ָבּם ...וְ ִשׁנַּ נְ ָתּם ְל ָבנֶ יִ "
ֶשׁל ְק ִר ַ
ֲח ִס ֵידי ַא ְשׁכְּ נַ ז' עמ' פט(.
ִל ְק ַראת ִסיּוּם ַה ְבּ ָרכָ ה ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ֶשׁיְּ ַק ְבּ ֶצנּוּ ַה ָקּדוֹשׁ
קוֹמ ִמיּוּת ְל ַא ְר ֵצנוּ".
יוֹליכֵ נוּ
ָבּרוּ הוּא ִמן ַהגָּ ֻליּוֹת "וְ ִ
ְ
וּל ַל ֵמּד ֶאת
ַבּ ָקּ ָשׁה זוֹ ִהיא ֶה ְמ ֵשְׁ ל ַב ָקּ ָשׁ ֵתנוּ ֶשׁנִּ זְ כֶּ ה ִל ְלמֹד ְ
תּוֹרהֶ .שׁכֵּ ן ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים ֲ)חגִ יגָ ה ה ב(" :כֵּ יוָ ן ֶשׁגָּ לוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַה ָ
קוֹמן ֵאין ְלִ בּטּוּל ָ
תּוֹרה גָּ דוֹל ִמזֶּ ה" )'ע ַֹלת ָתּ ִמיד' פי"ט(.
ִמ ְמּ ָ
ְבּ ִסדּוּר ֵ'לב ָשׂ ֵמ ַח' ַ)דּף פב ע"ב( ְמב ָֹאר כִּ י ְמ ַסיְּ ִמים ָאנוּ ְבּ ָרכָ ה
זוֹ ְבּ ַב ָקּ ָשׁה ַעל ַהגְּ ֻא ָלּהְ ,ל ִפי ֶשׁ ְלּ ַצּ ִדּיק ֶא ָחד נִ ְתגַּ ָלּה ַבּ ֲחלוֹם
ֶשׁ ַהגְּ ֻא ָלּה ִמ ְת ַעכֶּ ֶבת ִמ ְפּנֵ י ֶשׁ ֵאין ְמכַ וְּנִ ים כָּ ָראוּי ְבּ ַ'א ֲה ָבה
ַר ָבּה'ְ .ל ִפיכָ ִ סיּוּם ֲא ִמ ָיר ָתהּ ֶשׁל ְבּ ָרכָ ה זוֹ ְבּכַ וָּנָ ה ִהיא זְ ַמן
ַמ ְת ִאים ְל ַב ֵקּשׁ ַעל ַהגְּ ֻא ָלּה.

ַּכ ָ ּונַ ת ָא ֵמן

ַא ַחת ׁ ָש ַאלְ ִּתי

ְבּ ָרכָ ה זוֹ ִהיא ַה ְבּ ָרכָ ה ַה ְשּׁנִ יָּ ה ִמ ֵסּ ֶדר ִבּ ְרכוֹת ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע
פּוֹת ַחת ְבּ ָ'ברוְּ ,'ל ִפי ֶשׁ ִהיא ְסמוּכָ ה
ַ
ֶשׁל ַשׁ ֲח ִרית וְ ֵאינָ הּ
ְל ִב ְרכַּ ת ֵ
'יוֹצר אוֹר' )טוּר או"ח ס א(.
נֶ ְח ְלקוּ ָה ִראשׁוֹנִ ים ַה ִאם יֵ שׁ ַל ֲענוֹת ָא ֵמן ְל ַא ַחר ִבּ ְרכַּ ת ַ'א ֲה ָבה
אוֹמר ְשׁ ִל ַ
ַר ָבּה' ֶשׁ ֵ
סוֹבר ֶשׁ ִבּ ְרכוֹת
יח ַה ִצּבּוּרָ .ה ַר ְמ ָבּ"ם ְ)בּ ָרכוֹת א יז( ֵ
ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ִדּינָ ן כְּ ִב ְרכַּ ת ַה ִמּ ְצווֹת ְל ִמ ְצוַ ת ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ,וּכְ ֵשׁם
ֶשׁ ֵאין ַמ ְפ ִס ִיקים ֵבּין ְדּ ַבר ִמ ְצוָ ה ַל ְבּ ָרכָ ה ֶשׁ ְלּ ָפנֶ ָיה ,כָּ ֵ אין ְל ַה ְפ ִסיק
אוּלם ָה ָר ָמ"ה
ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ֵבּין ְבּ ָרכָ ה זוֹ ְל ִמ ְצוַ ת ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמעָ .
סוֹבר ֶשׁ ַר ַשּׁאי ָא ָדם ַל ֲענוֹת ָא ֵמן כְּ ֶשׁ ְמּ ַסיֵּ ם ַה ָשּׁ"ץ ְבּ ָרכָ ה
חוֹלק וְ ֵ
ֵ
זוְֹ ,ל ִפי ֶשׁ ִבּ ְרכוֹת ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ֵאינָ ן ְבּ ָרכָ ה ַעל ִמ ְצוַ ת ְק ִר ַיאת
עוֹמדוֹת ִבּ ְפנֵ י ַע ְצ ָמןֶ ,שׁ ִסּ ְדּרוּ
ְשׁ ַמעֶ ,א ָלּא ֵהן ִבּ ְרכוֹת ֶשׁ ַבח ָה ְ
וּל ַא ֲח ֶר ָיה ,וְ ָלכֵ ן ֵאין ֲח ָשׁשׁ
ֲחכָ ִמים ְל ָב ְרכָ ן ִל ְפנֵ י ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ְ
ְבּ ָמה ֶשׁ ַמּ ְפ ִסיק ֵבּינָ ן ְל ֵבין ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע )טוּר או"ח סא(.
כְּ ֵדי ָל ֵצאת ִמכְּ ַלל ָס ֵפק כָּ ַתב ַה ִ'מּ ְשׁנָ ה ְבּ ָ
רוּרה' )נט כה( ֶשׁ ְלּכַ ְתּ ִח ָלּה
כוּלי ָע ְל ָמאֵ ,אין לוֹ
טוֹב ֶשׁיְּ ַסיֵּ ם ְבּ ָרכָ ה זוֹ יַ ַחד ִעם ַה ָשּׁ"ץ ,וְ ָאזְ ,ל ֵ
ַל ֲענוֹת ָא ֵמן ַא ַחר ִבּ ְרכַּ ת ַה ָשּׁ"ץֶ .שׁ ֵאין לוֹ ָל ָא ָדם ַל ֲענוֹת ָא ֵמן ַא ַחר
ִבּ ְרכַּ ת ַע ְצמוֹ.

ַא ֲה ַבת עוֹ לָ ם ֵּבין יִ ְשׂ ָר ֵאל לַ ֲא ִב ֶיהם ׁ ֶש ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם
לוֹמר
)שׁם( ְמב ָֹאר ֶשׁ ֲחכָ ִמים ִס ְדּרוּ ַ
ְבּ ִ'סדּוּר ֲח ִס ֵידי ַא ְשׁכְּ נַ ז' ָ
ְבּ ָרכָ ה זוֹ ִל ְפנֵ י ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמעֶ ,שׁ ָבּהּ נִ כְ ָתּב ַה ִצּוּוּי ֶל ֱאהֹב ֶאת ה',
אוֹתנוּ.
אוֹהב הוּא ָ
אוֹה ִבים ָאנוּ ֶאת ה' כָּ ֵ 
כְּ ֵדי ֶשׁנִּ זְ כֹּר ֶשׁכְּ ֵשׁם ֶשׁ ֲ
אוֹתנוּ ִהיא ַה ָבּ ִסיס
וּמ ָב ֵאר כִּ י ַא ֲה ַבת ה' ָ
ַר ִבּי ֲע ִק ָיבא ֵאיגֶ ר ִ
מוֹסיף ְ
חוֹת ִמים ְבּכָ ְ בּ ָרכָ ה זוֹ:
ְל ִקיּוּם ַה ִצּוּוּי ֶל ֱאהֹב ֶאת ה' ,וְ ָלכֵ ן ַאף ְ
"ה ֵ
ַ
)מ ְשׁ ֵלי
בּוֹחר ְבּ ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַא ֲה ָבה"ְ .שׁמֹה ַה ֶמּ ֶלְ מ ַל ְמּ ֵדנוּ ִ
לוֹמר כְּ ִפי
כז יט(" :כַּ ַמּיִ ם ַה ָפּנִ ים ַל ָפּנִ ים כֵּ ן ֵלב ָה ָא ָדם ָל ָא ָדם" .כְּ ַ
ֶשׁ ַה ַמּיִ ם ְמ ַשׁ ְקּ ִפים ֶאת ַה ִמּ ְתבּוֹנֵ ן ָבּ ֶהם ,כָּ ִ ל ְבבוֹת ְבּנֵ י ָה ָא ָדם
קוֹר ֵאנוּ ְק ִר ַיאת
ְמ ַשׁ ְקּ ִפים זֶ ה ֶאת זֶ הְ .ל ִפיכָ  כַּ ֲא ֶשׁר נַ ְק ִדּים ִל ְפנֵ י ְ
עוֹרר
אוֹה ֵבנוִּ ,מ ֵמּ ָילא ִתּ ְת ֵ
ְשׁ ַמע ֶאת ָה ֻע ְב ָדּה ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֲ
ְבּ ִל ֵבּנוּ ַא ֲה ַבת ַה ֵ
)'מ ִלּין ַח ְד ִתין' וָ ֶא ְת ַחנַּ ן(.
בּוֹרא ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְקּ ִר ָיאה ִ

אוֹתנוּ ָוּב ַחר ָבּנוּ ,וְ ַה ְלוַ אי ֶשׁיִּ ֵתּן ְבּ ִל ֵבּנוּ ְל ָה ִבין
אוֹהב ָ
ֱא ֶמת ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֵ
וּל ַה ְשׂכִּ יל ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
נוּחה.
תּוֹרה ִבּ ְמ ָ
תּוֹרה וְ ַאף יִ גְ ָא ֵלנוּ ִבּ ְמ ֵה ָרה ֶשׁנּוּכַ ל ַל ֲעסֹק ַבּ ָ
ְ

ׁ ְש ֵאלָ ה ְּב ִהלְ כוֹ ת ְּב ָרכוֹ ת וְ ָא ֵמן

פּוֹט ֶרת ִבּ ְרכַּ ת ַ'א ֲה ָבה ַר ָבּה'?
ֵמ ֵאלּוּ ְבּ ָרכוֹת ֶ
שׁוּבה ֵמ ֲעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת וַ יֵּ ֵצא
ַה ְשּׁ ֵא ָלה וְ ַה ְתּ ָ
וּמ ַסיֵּ ם 'יִ ְשׁ ַתּ ַבּח' אוֹ ָ'בּרוֶּ שׁ ָא ַמר' ְבּיַ ַחד ִעם ַה ַחזָּ ןַ ,ה ִאם יַ ֲענֶ ה ָא ֵמן ַא ַחר ִבּ ְרכַּ ת ַה ַחזָּ ן?
ַה ִמּ ְת ַפּ ֵלּל ַבּ ִצּבּוּר ְ
דּוּע?
ַמ ַ
ְתּ ָ
שׁוּבהִ :אם ִסיֵּ ם ָ'בּרוֶּ שׁ ָא ַמר' ִעם ַה ַחזָּ ן א יַ ֲענֶ ה ָא ֵמן ַא ַחר ִבּ ְרכַּ ת ַה ַחזָּ ן ְל ִפי ֶשׁנִּ ְר ֶאה כְּ עוֹנֶ ה ָ'א ֵמן' ַעל
אוּלםִ ,אם ִסיֵּ ם 'יִ ְשׁ ַתּ ַבּח' ִעם ַה ַחזָּ ן יַ ֲענֶ ה ָא ֵמן ַעל ִבּ ְרכַּ ת ַה ַחזָּ ןַ ,אף ֶשׁנִּ ְר ֶאה כְּ עוֹנֶ ה ַעל ִבּ ְרכַּ ת
ִבּ ְרכַּ ת ַע ְצמוָֹ .
סּוֹב ִרים ֶשׁ ַה ְמּ ָב ֵר יִ ְשׁ ַתּ ַבּח עוֹנֶ ה ָ'א ֵמן' ַעל ִבּ ְרכַּ ת ַע ְצמוְֹ ,ל ִפי
ַע ְצמוֹ .וְ ַה ַטּ ַעם ְלכָ  הוּא ֶשׁיָּ כוֹל ִל ְסמַֹ על ַה ְ
רוּרה' ָשׁם ג(.
הוּבא ַבּ ִ'מּ ְשׁנָ ה ְבּ ָ
)'מגֵ ן ַא ְב ָר ָהם' נג בָ ,
סוּקי ְדּזִ ְמ ָרה' ָ
ֶשׁ ְבּ ָרכָ ה זוֹ ְמ ַסיֶּ ֶמת ֶאת ְ'פּ ֵ

ח ְל ַפ ְקס
ְתּשׁוּבוֹת נִ ָתּן ִל ְשׁ ַ
08-9746102
08-9746
ֶשׁ ִמּ ְס ָפּרוֹ
אוֹ ִלכְ ת ֶֹבת ַה ֵמּייל9139191@gmail.com :
פּוֹת ִרים נְ כוֹנָ ה
ֵבּין ַה ְ
יֻ גְ ַרל ַשׁ"ס 'עֹז וְ ָה ָדר'
ַמ ְת ִמ ִידיםַ .ה ַהגְ ָר ָלה
בוּע
ִתּ ְת ַקיֵּ ם ִמ ֵדּי ָשׁ ַ
ְבּיוֹם ֲח ִמ ִשּׁי ֶשׁ ְלּ ַא ַחר
הוֹפ ַעת ֶה ָעלוֹן.
ָ

שׁוֹל ֵחי ַה ְתּשׁוּבוֹת ַל ֲעלוֹן וַ יֵּ ֵצא
ַהזּוֹכֶ ה ַבּ ַהגְ ָר ָלה ֶשׁ ִה ְת ַקיְּ ָמה ֵבּין ְ
רוּשׁ ַליִ ם
הוּא הר"ר נַ ְפ ָתּ ִלי ֶבּ ְר ִלינְ גֶּ ר ִמיְּ ָ

וְ כַ ֲא ֶשׁר ָתּקוּם ִמן ַה ֵסּ ֶפרְ ,תּ ַח ֵפּשׂ ַבּ ֲא ֶשׁר ָל ַמ ְד ָתּ ִאם יֵ שׁ בּוֹ ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר תּוּכַ ל ְל ַקיְּ מוֹ

ָא ֵמן ְּב ַמ ְע ַ ּגל ַה ּׁ ָשנָ ה

ִא ֶ ּג ֶרֱ ﬩אמ ּונִ יﬧ
ִמכְ ָּתב ִמ ּקוֹ ֵרא נֶ ֱא ָמן

אוֹ צַ ר ִא ְמרוֹ ת ָא ֵמן לִ ֵימי ַה ֲחנֻ ָּכה

ֵ'אין ֵּכאל ֵֹקינ ּו' ִּב ְמקוֹ ם ֲענִ ַ ּית ָא ֵמן
אקינוִּ ...מי
"אין כֵּ ֵ
אוֹתיּוֹת ָ'א ֵמן'ֵ :
אקינוּ' ֻס ְדּ ָרה כְּ ֵס ֶדר ִ
דוּע ְתּ ִפ ַלּת ֵ'אין כֵּ ֵ
כַּ יָּ ַ
]לר"י ֶבּן יָ ָקר[ ח"א עמ'
נוֹדה ֵל ֵ
ֵאקינוֶּ ...
כ ֵ
אקינוּ)ְ "...ר ֵאה ֵ'פּרוּשׁ ַה ְתּ ִפלּוֹת וְ ַה ְבּ ָרכוֹת' ְ
ימן ֵמ ִביא ְבּ ֵפרוּשׁוֹ ֵ'עץ ַחיִּ ים' ְל ִסדּוּר ַה ְתּ ִפ ָלּה,
דוֹלי ַחכְ ֵמי ֵתּ ָ
אלח ִמגְּ ֵ
קכה(ַ .מ ֲה ִר"י ַצ ַ
ימןֶ ,שׁ ְלּ ִפיכָ  נִ ְת ְקנָ ה ְתּ ִפ ָלּה זוֹ ְבּ ֵס ֶדר
דוּמה ְמ ֻק ֶבּ ֶלת ְבּ ֶק ֶרב ַחכְ ֵמי ֵתּ ָ
כִּ י ָמס ֶֹרת ְק ָ
ִ
"שׁ ַפּ ַעם ַא ַחת גָּ זְ ָרה ַמ ְלכוּת ָה ְר ָשׁ ָעה ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשֹּׁלא ַל ֲענוֹת ָא ֵמן.
אוֹתיּוֹת ָ'א ֵמן'ֶ :
נוֹדה' ,כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא יָ ִבינוּ.
אשׁי ֵתּבוֹת'ֵ :איןִ ...מיֶ ...
אוֹמרוֹ ְבּ ֶר ֶמזְ ,בּ ָר ֵ
ֶמה ָעשׂוּ? ִתּ ְקּנוּ ְל ְ
)'עץ ַחיִּ ים' ְתּ ִפ ַלּת ֵ'אין
וְ ַאף ַעל ִפּי כֵּ ן כְּ ֶשׁנִּ ְת ַבּ ְטּ ָלה ַהגְּ זֵ ָרהַ ,תּ ָקּנָ ה א זָ זָ ה ִמ ְמּ ָ
קוֹמהּ" ֵ
כ ֵ
ֵאקינוּ'(.

אשוֹ נָ ה ׁ ֶשל ַה ְ ּיוָ נִ ים
ַּת ְח ּב ּולָ ָתם ָה ִר ׁ
בּוּלה ָה ִראשׁוֹנָ ה ֶשׁ ָעשׂוּ ַהיְּ וָ נִ ים כְּ ֵדי
ָא ַמר ָה ַר ִבּי ַבּ ַעל ֶ'שׁ ַפע ַחיִּ ים' ִמ ַצּאנְ זַ :ה ַתּ ְח ָ
תּוֹר ֶתָ 'היְ ָתה ִל ְמנ ַֹע ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל כַּ הֹגֶ ן ,כִּ י ִאם ַה ְתּ ִפ ָלּה ֵאינָ הּ
יחם ָ
ְ'ל ַה ְשׁכִּ ָ
תּוֹרהֶ .שׁכֵּ ן ַרק ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ְתּ ִפ ָלּה כַּ ֲה ָלכָ ה ֶא ְפ ָשׁר ִל ְהיוֹת
כִּ ְד ָב ֵעי ִאי ֶא ְפ ָשׁר ִל ְלמֹד ָ
"א ָבל ִאם ַה ְתּ ִפ ָלּה ִהיא ֶשֹּׁלא כַּ ָדּת ,וַ ֲא ִפלּוּ ִאם ַרק ְמ ַח ְסּ ִרים ַל ֲענוֹת ָא ֵמן
תּוֹרהֲ ,
ֵבּן ָ
ֶא ָחת ,כְּ ָבר יֵ שׁ ְבּכָ ְ מנִ ָיעה ִלזְ כּוֹת ִל ְלמֹד ָ
תּוֹרה"ְ .ל ִפיכָ  כְּ ֶשׁנִּ ְצּחוּ ַה ַח ְשׁמוֹנָ ִאים ֶאת
וּל ַה ֵלּל ְל ִשׁ ְמַ הגָּ דוֹל"ַ .ה ְמּנִ ָיעה
ַהיְּ וָ נִ ים ָ
"ק ְבעוּ ְשׁמוֹנַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ כָּ ה ֵאלּוּ ְלהוֹדוֹת ְ
ָה ִראשׁוֹנָ ה ֶשׁ ָמּנְ עוּ ַהיְּ וָ נִ ים ֵמ ַהיְּ ִ
וּל ִפיכָ  כְּ ֶשׁנִ ְצּחוּם ָק ְבעוּ
הוּדים ָהיְ ָתה ַה ְתּ ִפ ָלּהְ ,
ְל ִה ְת ַחזֵּ ק ִבּ ְת ִפ ָלּה ְוּב ָ
)'שׁ ַפע ַחיִּ ים' ַר ֲעוָ א ְדּ ַר ֲעוִ ין ח"א פר' תּ ְֹלדֹת ַמ ֲא ָמר ב אוֹת ה(.
הוֹד ָאה ֶ

'וְ ׁ ָשם ּתוֹ ָדה נְ זַ ֵּב ַח' – ִּב ְשׂ כַ ר ֲענִ ַ ּית ָא ֵמן

יט"א,
מוֹר ְש ֵׁטיין ְשׁ ִל ָ
ִלכְ בוֹד ָה ַרב ר' יַ ֲעקֹב דֹּב ַמ ְר ְ
ְמנַ ֵהל ַה ִמּ ְפ ָעל ָה ַא ִדּיר ְ'בּנֵ י ֱאמוּנִ ים'
שׁוֹתי כְּ ַל ֵפּי ִמ ְפ ָעל
ִבּ ְרצוֹנִ י ְל ַה ִבּ ַיע ְמ ַעט ֵמ ִרגְ ַ
וּשׁמוֹ נָ ֶאה לוֹ
ָקדוֹשׁ זֶ ה ֶשׁהוּא נָ ֶאה ִל ְשׁמוֹ ְ
– ְ'בּנֵ י ֱאמוּנִ ים' – ֶשׁ ֲה ֵרי ַעל יְ ֵדי ַה ִה ְת ַע ְסּקוּת
ָה ַר ָבּה ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ְבּוַ ַדּאי ִמ ְת ַק ְשּׁ ִרים ְל ָא ֵמן
כְּ ִה ְת ַק ֵשּׁר ֵבּן ֶאל ָא ִביו.
ְבּ ַח ְס ֵדי ַה ֵשּׁם זָ כִ ִיתי וְ ִהנְ נִ י ַמ ְק ִפּיד ַעל ִבּ ְרכוֹת
רוּתא ִמ ֵדּי יוֹם ,וְ כָ מוֹנִ י ֲ
ַה ַשּׁ ַחר ְבּ ַח ְב ָ
נוֹהגִ ים
ַאף ַר ִבּים ִמ ָבּ ֵאי ֵבּית ִמ ְד ָר ֵשׁנוִּ .מ ְלּ ַבד ַמ ֲע ַלת
ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן יֵ שׁ ְבּ ִמנְ ָהג זֶ ה ַמ ֲע ָלה ְמיֻ ֶח ֶדת ֶשׁהוּא
וּל ַהגִּ ַיע ִל ְפנֵ י ַה ְתּ ִפ ָלּה
ְמ ַחיֵּ ב ָ
אוֹתנוּ ְל ַה ְק ִדּים ְ
כְּ ֵדי ְל ַה ְס ִפּיק ְל ַהגִּ יד ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר וְ ִל ְשׁמ ַֹע
ֵמ ֲא ֵח ִרים ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחרַ ,א ְשׁ ֵריכֶ ם ָמה טוֹב
ֶח ְל ְקכֶ ם!
ֱא ֶמת ָמה נֶ ֱה ָדר ַה ַמּ ְר ֶאה ְבּ ֵבית ִמ ְד ָר ֵשׁנוּ ִמ ֵדּי
בּ ֶֹקר כַּ ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵ י ְתּ ִפ ַלּת ַשׁ ֲח ִרית נֶ ֱע ָמ ִדים
אוֹמ ִרים
ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים ִאישׁ ֶאל מוּל ָא ִחיו וְ ְ
ימה וַ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן
ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְבּקוֹל ִוּבנְ ִע ָ
ְמ ַה ְד ֶה ֶדת ָבּ ָר ָמהֵ .מ ֶהם יִ ְראוּ וְ כֵ ן יַ ֲעשׂוּ.
ַא ְשׁ ֵריכֶ םַ ,א ְשׁ ֵריכֶ םַ ,א ְשׁ ֵריכֶ ם!!!

עוֹלם ַהזֶּ ה זוֹכֶ ה ַל ֲענוֹת ָא ֵמן
חוּמא צו ז(" :כָּ ל ִמי ֶשׁהוּא עוֹנֶ ה ָא ֵמן ָבּ ָ
)תּנְ ָ
ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים ַ
יח ַר ִבּי ַמ ִתּ ְתיָ הוּ ָסלוֹמוֹן ֵבּ ֵאר כִּ י ְתּ ִח ָלּתוֹ ֶשׁל ַה ִפּיּוּט ָ'מעוֹז
עוֹלם ַה ָבּא"ַ .ה ַמּ ְשׁגִּ ַ
ָל ָ
שׁוּע ִתי ְל נָ ֶאה ְל ַשׁ ֵבּ ַח" – כָּ ל
"מעוֹז צוּר יְ ָ
צוּר' ְמ ֻב ֶסּ ֶסת ַעל ַמ ֲא ַמר ֲחכָ ִמים זֶ הָ :
טוֹבה ְוּב ָרכָ ה ֶשׁהוּא זוֹכֶ ה ָלהּ
בוֹראוֹ ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ֶוּב ֱאמוּנָ ה ַעל כָּ ל ָ
ַה ְמּ ַשׁ ֵבּ ַח ֶ
וּמוֹדה ְל ְ
"תּכּוֹן ֵבּית ְתּ ִפ ָלּ ִתי" – ְבּ ִבנְ יַ ן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ,
עוֹלם ַהזֶּ הַ ,אף ֶל ָע ִתיד ָלבֹא ,כַּ ֲא ֶשׁר ִ
ָבּ ָ
ֲאזַ י "וְ ָשׁם ָ
וּלהוֹדוֹת לוֹ ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ַבּ ֲענִ יַּ ת
תּוֹדה נְ זַ ֵבּ ַח" – יִ זְ כֶּ ה ְל ַה ְמ ִשׁיַ ל ֲעבֹד ֶאת ה' ְ
ָא ֵמן )ק ֶֹבץ 'נְ ַ
הוֹראי' תשס"ח עמ' סט(.

צַ דִּ יק ֶּב ֱאמ ּונָ תוֹ

מּוֹקיר,
ַה ַמּ ֲע ִרי וְ ַה ִ
א.מ.
רוּשׁ ַליִ ם.
יְ ָ
ח ִמכְ ָתּ ִבים ְל ַפ ְקס ֶשׁ ִמּ ְס ָפּרוֹ 08-9746102
נִ ָתּן ִל ְשׁ ַ
אוֹ ִלכְ ת ֶֹבת ַה ֵמּייל9139191@gmail.com :

ַמ ֲעלַ ת ֲענִ ַ ּית ָא ֵמן ְּב ִמ ׁ ְשנַ ת ַּב ַעל ַה ִהלּ ּולָ א

ַּב ַעל
ַ'א ֶ ּילֶ ת
ַה ּׁ ַש ַחר'
כ"ד ְּבכִ ְסלֵ ו תשע"ח
הוּדה לֵ יבּ ְשׁ ֵטיינְ ָמן נוֹלַ ד לְ ָא ִביו ַר ִבּי נ ַֹח
ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ַא ֲהרֹן יְ ָ
תּוֹשׁ ֵבי ְבּ ִר ְיסק ִבּ ְשׁנַ ת תרע"הֵ .ע ֶקב ַצו גִּ יּוּס ֶשׁ ִקּ ֵבּל
ְצ ִבי ִמ ָ
וּמ ָשּׁם ָעלָ ה ִבּ ְשׁנַ ת תש"ה לְ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ָבּ ַרח לִ ְשׁוַ יִ ץִ ,
ישׁיבוֹת
תּוֹרה וְ כִ ֵהן כְּ ָר"מ ִבּ ִ
כְּ ָבר ִמ ְצּ ִעירוּתוֹ ִה ְר ִבּיץ ָ
שׁוֹנוֹתִ .בּ ְשׁנַ ת תשט"ו ֵה ֵחל לְ כַ ֵהן כְּ רֹאשׁ יְ ִשׁ ַיבת פּוֹנִ ֶיבז'
לִ ְצ ִע ִירים ִוּב ְשׁנַ ת תשנ"ח ֵה ִקים ֶאת יְ ִשׁ ַיבת ָ'א ְרחוֹת
עוֹדד ֶאת ְפּ ִעילוּת ְ'בּנֵ י ֱאמוּנִ ים' וְ ַאף
תּוֹרה'ָ .תּ ַמ וְ ֵ
ָ
ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף ְבּכַ ָמּה כִּ ֵ
נּוּסי ִחזּוּק ֶשׁ ֻא ְרגְ ּנוּ לְ ִחזּוּק ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן
נִ ְפ ַטר ְבּכ"ד ְבּכִ ְסלֵ ו תשע"חְ .מאוֹת ֲאלָ ִפים לִ וּוּ ֶאת
ִמ ָטּתוֹ לְ ֵבית ַה ַחיִּ ים ֶשׁל יְ ִשׁ ַיבת פּוֹנִ ֶיבז' ִבּ ְבנֵ י ְבּ ַרקֶ .את
תּוֹרתוֹ ִה ְד ִפּיס ְבּ ִס ְד ַרת ִס ְפ ֵרי ַ'איֶּ לֶ ת ַה ַשּׁ ַחר'.
ִדּ ְב ֵרי ָ

ָא ֵמן לְ לֹא ִמ ְס ּ ָפר
עוּרים
ַבּ ֲערֹב יָ ָמיוְ ,ל ַא ַחר ַא ַחד ַה ִשּׁ ִ
ֶשׁ ָמּ ַסר ִל ְפנֵ י ְתּ ִפ ַלּת ַשׁ ֲח ִרית כְּ וָ ִת ִיקין
ֶשׁ ִה ְת ַקיְּ ָמה ְבּ ֵביתוָֹ ,פּנָ ה ְל ֶפ ַתע
"ה ָבה וּנְ ַק ֵבּל ַעל
ַלנּוֹכְ ִחים וְ ָא ַמרָ :
וּל ַה ָבּא ֶשׁכְּ ֶר ַבע ָשׁ ָעה
ַע ְצ ֵמנוּ ִמכָּ אן ְ
ֹאמר
ִל ְפנֵ י ַה ְתּ ִפ ָלּה ,יַ ֲעמֹד כָּ ל ֶא ָחד וְ י ַ
ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר וְ כֻ ָלּנוּ נַ ֲענֶ ה ַא ֲח ָריו
סּוֹחר ֵאינוֹ ִמ ְס ַתּ ֵפּק
ָא ֵמן .כְּ ֵשׁם ֶשׁ ֵ
ִבּ ְמ ַעט כֶּ ֶסף ֶא ָלּא ְמ ַב ֵקּשׁ ְל ַה ְרבּוֹת ֶאת
הוֹנוַֹ ,אף ָאנוּ ֶשׁ ְמּ ֶלאכֶ ת ָשׁ ַמיִ ם ִהיא
ִע ְס ֵקנוּ ,א נִ ְס ַתּ ֵפּק ִבּ ְמ ַעט ֲא ֵמנִ ים,
ֶא ָלּא נְ ַב ֵקּשׁ ְל ַה ְרבּוֹת ֲא ֵמנִ ים עוֹד
וָ עוֹד".
עוֹלם ַהזֶּ ה
הוֹסיף" :כְּ ֶשׁנִּ ְמ ָצ ִאים ָבּ ָ
וְ ִ
ֵאין ְמ ִבינִ ים ֶאת ַה ֲח ִשׁיבוּת ֶשׁל ֲענִ יַּ ת
עוֹלם ַה ָבּא נוֹכַ ח ָה ָא ָדם
אוּלם ָבּ ָ
ָא ֵמןָ ,
ִל ְראוֹת ֶשׁכָּ ל ָא ֵמן עוֹזֶ ֶרת לוֹ ,וְ הוּא

ָחשׁ ְבּ ֶח ְסרוֹנָ הּ ֶשׁל כָּ ל ָא ֵמןַ .על ָה ָא ָדם
כוֹלה
ָל ַד ַעת ֶשׁ ֲא ִפלּוּ ָא ֵמן ַא ַחת יְ ָ
ְל ַה ִצּילוֹ"
)'נוֹט ֵרי ָא ֵמן' ְבּ ַשׁ ַער אוֹת ה(.
ְ

ַה ַּמ ֲעלָ ה ַה ְ ּגדוֹ לָ ה ִמ ֻּכ ָּלן
נּוּסי ְ'בּנֵ י ֱאמוּנִ ים' ֶשׁ ֵפּ ֵאר
ְבּ ַא ַחד ִמכִּ ֵ
"ל ִמ ְצוַ ת ֲענִ יַּ ת
ְבּ ִה ְשׁ ַתּ ְתּפוּתוָֹ ,א ַמרְ :
צוּמה; ִהיא
דוֹלה וַ ֲע ָ
ָא ֵמן יֵ שׁ ַמ ֲע ָלה גְּ ָ
שׁוּטה וְ ַק ָלּה כָּ ל כָּ ַ עד ֶשׁ ֵאין ָמה
ְפּ ָ
ְל ִה ְתגָּ אוֹת ָבּהּ! ֲה ֵרי ְל ָפנֵ ינוּ ַמ ֲע ָלה
נוֹס ֶפת ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמןִ ,מ ְצוָ ה כֹּה נִ ְשׂגָּ ָבה
ֶ
ֶשׁ ָא ָדם יָ כוֹל ְל ַק ֵבּל ַעל יָ ָדהּ ֶאת כָּ ל
יּוּמהּ
ַה ַמּ ֲעלוֹת וְ ַה ְבּ ָרכוֹת ,וְ ִעם זֹאת ִק ָ
הוֹסיף:
ֵאינוֹ כָּ רוְּ בּ ֶס ֶר גַּ ֲאוָ ה" .וְ ִ
דוֹלה
"נִ ְר ֶאה ַאף ֶשׁזּוֹ ִהיא ַה ַמּ ֲע ָלה ַהגְּ ָ
ִמכֻּ ָלּם – ַל ֲעשׂוֹת ָדּ ָבר טוֹב ֶשׁ ֵאין
)ס ֶפר ְ'בּנֵ י ֱאמוּנִ ים'
ְמע ָֹרב בּוֹ ֶס ֶר גַּ ֲאוָ ה!" ֵ
עמ' .(229

עוֹמד ְל ָב ֵרִ ?הזְ ָדּ ֵרז ַל ֲענוֹת ָא ֵמן ַא ַחר ִבּ ְרכָ תוֹ .זְ ִריזִ ים ַמ ְק ִדּ ִימים ְל ִמ ְצווֹת...
הוּדי יָ ָקר! ֲח ֵב ְרֵ 
יְ ִ

