וְ כֹ

ַמ ֲא ִמינִ ים
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ּ ְפנִ ינֵ י ֱאמ ּונִ יﬧ

ּ ְפנִ ינֵ י ְּת ִפ ָּלה ַּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

'ה' יִ ָּל ֵחם לָ כֶ ם'
ַ ּגם ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַּ'ת ֲח ִר ׁש ּון'
"ה' יִ ָלּ ֵחם ָלכֶ ם וְ ַא ֶתּם ַתּ ֲח ִרשׁוּן" )יד יד(
ַבּ ְמּכִ ְיל ָתּא ַ)מ ֶסּכְ ָתּא ְדּוַ יְ ִהי ָפּ ָר ָשׁה ב( ָדּ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמים

ַעל ָפּסוּק זֶ ה" :א ְל ָשׁ ָעה זוֹ ִבּ ְל ַבד יִ ָלּ ֵחם ָלכֶ ם
עוֹלם יִ ָלּ ֵחם כְּ נֶ גְ ָדּן ֶשׁל אוֹיְ ֵביכֶ ם".
ֶא ָלּא ְל ָ
כָּ ֵ פּ ֵרשׁ ַה ֶ'מּ ֶשׁךְ ָחכְ ָמה' ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ְמּכִ ְיל ָתּא:
ְבּ ִמ ְל ָח ָמה זוֹ ָט ֲענוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל כִּ י ִמן ַה ִדּין ָהיָ ה
בוּרם,
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ָצ ִריְ ל ִה ָלּ ֵחם ַבּ ֲע ָ
הוֹצ ָיאם ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם כְּ ֵדי ְל ַה ְט ִבּ ָיעם
ֶשׁ ֲה ֵרי א ִ
ַבּיָּ םַ .על כֵּ ן ֵפּ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמים כִּ י ַה ְב ָט ַחת "ה' יִ ָלּ ֵחם
ָלכֶ ם" א נֶ ֶא ְמ ָרה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ַרק ְבּיַ ַחס ְל ִמ ְל ָח ָמה
זוֹ ֶא ָלּא גַּ ם ְבּ ִמ ְל ָחמוֹת ֲע ִת ִידיּוֹת ֶשׁ ָבּ ֶהן "וְ ַא ֶתּם
ַתּ ֲח ִרשׁוּן" – ְבּ ֵה ָע ֵדר ִפּ ְתחוֹן ֶפּה וְ ָט ֲענָ ה ִמ ִצּ ְדּכֶ ם,
בוּרכֶ ם ֶ
)'מ ֶשָׁ חכְ ָמה'(.
גַּ ם ָאז יִ ָלּ ֵחם ַבּ ֲע ְ

'וַ ֲאנַ ְחנ ּו לֹא נֵ ַדע ַמה ַּנ ֲע ֶשׂ ה'
משׁה ַמה ִתּ ְצ ַעק ֵא ָלי ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵ י
ֹאמר ה' ֶאל ֶ
"וַ יּ ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ יִ ָסּעוּ" )יד טו(
ָדּ ַרשׁ ַה' ְשּׂ ַפת ֱא ֶמת':
ְבּ ֵעת ֶשׁ ָא ָדם ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ַמגִּ ַיע ַל ַהכָּ ָרה ֶשׁ ֵאין
תּוֹלה
מוֹצא ְל ֵה ָח ֵלץ ִמ ָצּ ָרתוֹ ,וְ הוּא ֶ
לוֹ כָּ ל ָ
נוֹשׁע.
בוֹראוֹ ִבּ ְל ַבד – ִמיָּ ד הוּא ָ
ֶאת יְ ָהבוֹ ְבּ ְ
כָּ זֹאת ָהיָ ה ְבּ ֵעת ֶשׁ ָע ְמדוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל ְשׂ ַפת
חוֹר ֶיהםַ ,היָּ ם ִל ְפנֵ ֶיהם,
ַהיָּ ם כְּ ֶשׁ ַה ִמּ ְצ ִרים ֵמ ֲא ֵ
וְ א ָהיָ ה ָל ֶהם ְל ָאן ִל ְברֹחַ .כֵּ יוָ ן ֶשֹּׁלא ָהיָ ה
ָל ֶהם כָּ ל ָ
מוֹצא ִט ְב ִעיָ ,שׂמוּ ֶאת כָּ ל יְ ָה ָבם
וּמיָּ ד נִ ְב ַקע ִל ְפנֵ ֶיהם ַהיָּ ם .זֶ הוּ
בוֹר ָאם ִ
ְבּ ְ
"מה –
ֶשׁ ָא ַמר ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְלמ ֶֹשׁהַ :
"מה" נִ ָתּן
צוֹעק ַא ָתּה ֵא ַלי ַ
ִתּ ְצ ַעק ֵא ָלי"; ִאם ֵ
רוֹאה שׁוּם ִפּ ְתרוֹן
לוֹמרֵ :אינְ ֶ 
ַל ֲעשׂוֹת ,כְּ ַ
ְבּ ֶד ֶרַ ה ֶטּ ַבעֲ ,ה ֵרי ֵתּ ַדע ֶשׁכְּ ָבר ִהגִּ ָיעה
שׁוּעה ,וְ ַעל כֵּ ן"ַ :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַהיְּ ָ
יוֹסף' ]לגר"י ֶמנְ ֶדּ ְל ֶ
וְ יִ ָסּעוּ" )'וַ יַּ ַען ֵ
קוֹרן[ עמ' קיא(.

ִּב ְר ַּכת ְ'ר ָפ ֵאנ ּו' נְ ח ּוצָ ה
ַ ּגם לַ ְּב ִר ִיאים
מוֹע ִתּ ְשׁ ַמע ְלקוֹל ה' ֱאקיךָ
ֹאמר ִאם ָשׁ ַ
"וַ יּ ֶ
וְ ַהיָּ ָשׁר ְבּ ֵעינָ יו ַתּ ֲע ֶשׂה וְ ַה ֲאזַ נְ ָתּ ְל ִמ ְצ ָוֹתיו
וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ כָּ ל ֻח ָקּיו כָּ ל ַה ַמּ ֲח ָלה ֲא ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי
ְב ִמ ְצ ַריִ ם א ָא ִשׂים ָע ֶלי כִּ י ֲאנִ י ה' ר ְֹפ ֶאךָ"
)טו כו(

כְּ ָבר ָתּ ְמהוּ ֲחכָ ִמים ַ)סנְ ֶה ְד ִרין קא א( ַעל ִסיּוּם
יח
ַה ָפּסוּק" :כִּ י ֲאנִ י ה' ר ְֹפ ֶאךָ"; ִאם ַמ ְב ִט ַ
ָלנוּ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶשֹּׁלא יָ ִשׂים ָע ֵלינוּ
קוּקים ָאנוּ
דּוּע זְ ִ
ֶאת ַמ ֲחלוֹת ִמ ְצ ַריִ םַ ,מ ַ
פוּאה?
ִל ְר ָ
ֵבּ ֵאר ַה' ֵשּׁ ֶבט ַה ֵלּוִ י':

מּוּדי ָשׁ ַמיִ ם' ח"ב ְבּ ַהגָּ הוֹת
)סדּוּר ַ'ע ֵ
ַהיַּ ֲעבֵ"ץ ֵבּ ֵאר ִ
פוּאה ְשׁ ֵל ָמה
ַה ְמּ ַח ֵבּר עמ' כו( ֶשׁ ַבּ ָקּ ַשׁת" :וְ ַה ֲע ֵלה ְר ָ

כּוֹתינוּ" ַה ֻמּזְ כֶּ ֶרת ְבּ ִב ְרכַּ ת ְ'ר ָפ ֵאנוּ' נוֹגַ ַעת
ְלכָ ל ַמ ֵ
ַאף ְל ָא ָדם ַה ָבּ ִריא ְבּגוּפוְֹ .ל ִפי ֶשׁ ְבּגוּף כָּ ל ָא ָדם
וּפגָ ִעים נִ ְס ָתּ ִרים ,וְ ִא ְל ָמ ֵלא
ְמ ַקנְּ נִ ים ַמ ֲחלוֹת ְ
נָ ַטע ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְבּ ֶט ַבע ַהגּוּף ִלגְ בֹּר
]בּ ֶא ְמ ָצעוּת ַה ַמּ ֲע ֶרכֶ ת
ֲע ֵל ֶיהם ְבּ ֶט ֶרם יִ ְת ָפּ ְרצוּ ְ
עוֹמ ִדים ִבּ ְפנֵ ֶיהםְ .ל ִפיכָ ,
ַה ִחסּוּנִ ית[ א ָהיִ ינוּ ְ
ַאף ָא ָדם ָבּ ִריא זָ קוּק ִל ְת ִפ ָלּה ֶשׁיִּ ֵתּן ה' כֹּחַ ְבּגוּפוֹ
אוֹתן ַמ ֲחלוֹת
וּל ַה ְת ִמיד ְבּ ִמ ְל ַח ְמתּוֹ ְבּ ָ
ְל ַה ְמ ִשׁיְ 
נִ ְס ָתּרוֹת.
כָּ  נִ ָתּן ְל ָפ ֵרשׁ ַאף ֶאת כַּ וָּנַ ת ַהכָּ תוּב כָּ אןִ :אם
תּוֹרהֲ ,אזַ י "כָּ ל ַה ַמּ ֲח ָלה ֲא ֶשׁר
ֵתּ ֵלְ בּ ֶד ֶרַ ה ָ
ַשׂ ְמ ִתּי ְב ִמ ְצ ַריִ ם"ִ ,
וּמ ֶטּ ַבע ַה ְבּ ִר ָיאה ְמ ַקנְּ נוֹת ֵהן
גוּפ" – א ָא ִשׂים ָע ֶליֲ – "א ַחזֵּ ק ֶאת
ַבּ ֵסּ ֶתר ְבּ ְ
גּוּפְ ל ַבל ִתּ ְפר ְֹצנָ ה ְבּתוֹכְ " כִּ י ֲאנִ י ה' ר ְֹפ ֶאךָ"
ְ
)'דּ ָרשׁוֹת וְ ִשׁיחוֹת ֵשׁ ֶבט ַה ֵלּוִ י' – תשס"ג עמ' קעב(.
ְ

ֲאכִ ילַ ת ַה ָּמן
ּפוֹ ֶט ֶרת ִמ ֵּ'מ ָאה ְּב ָרכוֹ ת'
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶאל ָא ִחיו
"וַ יִּ ְראוּ ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ יּ ְ
משׁה
ֹאמר ֶ
ָמן הוּא כִּ י א יָ ְדעוּ ַמה הוּא וַ יּ ֶ
ֲא ֵל ֶהם הוּא ַה ֶלּ ֶחם ֲא ֶשׁר נָ ַתן ה' ָלכֶ ם ְל ָאכְ ָלה"
)טז טו(

סוֹפר':
ֵפּ ֵרשׁ ַה ֲ'ח ַתם ֵ
ֲחכָ ִמים ְ)מנָ חוֹת מג ב( ִה ְס ִמיכוּ ֶאת ִחיּוּב ֲא ִמ ַירת
ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת ְבּכָ ל יוֹם ַעל ִפּי ַה ָפּסוּק ְ)דּ ָב ִרים
וּפ ֵרשׁ
קיךָ שׁ ֵֹאל ֵמ ִע ָמֵּ ,"
"מה ה' ֱא ֶ
י יב(ָ :
ַר ִשׁ"יֶ :שׁ ֲחכָ ִמים ָדּ ְרשׁוּ ֶאת ֵתּ ַבת ָ'מה' כְּ ֵ'מ ָאה'.
ִמ ְצוָ ה זוֹ ְמגִ נָּ ה ָע ֵלינוּ ִמ ְפּנֵ י ַה ָשּׂ ָטןֶ ,שֹּׁלא יִ ְשׁט
ימ ְט ִריָּ ה
ְבּ ַמ ֲאכָ ֵלנוֶּ ,שׁ ֲה ֵרי ְשׁמוֹ 'ס"מ' הוּא ְבּגִ ַ
לוּלה ִלגְ רֹם
ֵמ ָאהְ .שׁ ִל ַיטת ַה ָשּׂ ָטן ְבּ ַמ ֲאכָ ֵלנוּ ֲע ָ
וּל ִפיכָ ִ תּ ֵקּן ָדּוִ ד ְל ָב ֵר
ְל ַמגֵּ ָפהָ ,ח ִל ָילהְ ,
חוֹל ָלה
ֵ'מ ָאה ְבּ ָרכוֹת' כִּ ְת ָ
רוּפה ְל ַמגֵּ ָפה ֶשׁ ִה ְת ְ
ְבּיָ ָמיו )במ"ר יח כא(.
ְבּ ֵעת ֶשׁ ָראוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ָמּן ֶשׁיָּ ַרד
]'מ ָאה'[
ָל ֶהם ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם" ,א יָ ְדעוּ ַמה ֵ
לוֹמר :א יָ ְדעוּ כֵּ ַיצד יַ ְצ ִליחוּ ְל ַהגִּ ַיע
הוּא" ,כְּ ַ
ְבּ ֶא ְמ ָצעוּתוֹ ְל ֶח ְשׁבּוֹן ֵ'מ ָאה' ְבּ ָרכוֹתֶ ,שׁכֵּ ן
ְמ ָב ְרכִ ים ָע ָליו ַרק ְבּ ָרכָ ה ֶא ָחת – ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּן.
ְל ִפיכָ ֱ ה ִשׁ ָיבם מ ֶֹשׁה" :הוּא ַה ֶלּ ֶחם ֲא ֶשׁר נָ ַתן
ה' ָלכֶ ם" – כֵּ יוָ ן ֶשׁהוּא נִ ָתּן ָלכֶ ם ַהיְ ֵשׁר ִמיַּ ד ה',
וּמ ֵמּ ָילא כָּ ל זְ ַמן
ֵאין ַל ִסּ ְט ָרא ַא ְח ָרא ֵח ֶלק בּוִֹ ,
ֶשׁ ַא ֶתּם נִ זּוֹנִ ים ִמ ֶמּנּוּ ֵאינְ כֶ ם זְ ִ
קוּקים ִל ְסגֻ ַלּת
סוֹפר'(.
)'ח ַתם ֵ
ֵמ ָאה ַה ְבּ ָרכוֹת ֲ
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ּ ִפ ְ﬩ח ּו ׁ ְש ָע ִרים
דְּ ַבר ְמיַ ֵּסד ּונְ ִשׂ יא ְּ'בנֵ י ֱאמ ּונִ ים'

ַה ִ ּגלּ ּוי ׁ ֶשל ַר ֵּבנ ּו ַּב ְחיֵ י ְּב ָפ ָר ׁ ָש ֵתנ ּו
ְפּ ָע ִמים ַרבּוֹת ְבּכָ ל יוֹם ָאנוּ זוֹכִ ים ַל ֲהגוֹת
דוֹשׁה – ָ'א ֵמן'.
ִבּ ְשׂ ָפ ֵתינוּ ֶאת ַה ֵתּ ָבה ַה ְקּ ָ
אוּלי ַדּוְ ָקא ֵמ ֲח ַמת
יחוּתהּ ,וְ ַ
אוּלם ַל ְמרוֹת ְשׁכִ ָ
ָ
יחוּתהּ ,נִ ְד ֶמה כִּ י ֵאינֶ נּוּ ְמ ִבינִ ים ֶאת ֶשׂגֶ ב
ְשׁכִ ָ
ַמ ֲע ָל ָתהּ .וְ ֵאין זֶ ה ִמן ַה ֶפּ ֶלאֶ ,שׁכֵּ ן כַּ ָמּה ֵמ ִא ָתּנוּ
ִה ְק ִדּישׁוּ וְ לוּ ְמ ַעט ִמזְּ ַמנָּ ם ,כְּ ֵדי ְל ִה ְתבּוֹנֵ ן
עוּתהּ
ְבּ ִפ ְשׁ ָרהּ ֶשׁל ִמ ָלּה זוַֹ ,בּ ֲה ָבנַ ת ַמ ְשׁ ָמ ָ
ָה ֲע ֻמ ָקּה וְ ַהנִּ ְשׂגָּ ָבה ְוּב ַהכָּ ַרת כּ ָֹחהּ ֶה ָעצוּם
לּוֹתיהָ ַהגְּ דוֹלוֹת וְ ַהנְּ צוּרוֹת?
וּפ ֻע ֶ
ְ
אוּלם ְבּ ִמ ְסגֶּ ֶרת
נִ ָתּן ְל ַה ֲא ִריַ רבּוֹת ַבּ ְדּ ָב ִריםָ ,
קוֹר ֵאי
זוֹ ְרצוֹנִ י ְל ַה ְפנוֹת ֶאת ְתּש ַ
ֹוּמת ֵלב ְ
ֶה ָעלוֹן ַהנִּ כְ ָבּ ִדים ִל ְד ָב ָריו ֶשׁל ַר ֵבּנוּ ַבּ ְחיֵ י
אוֹמ ִרים ִמ ֵדּי
ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוּ ַעל ַה ָפּסוּק ֶשׁ ָאנוּ ְ
)שׁמוֹת יד לא(" :וַ יִּ ְיראוּ
בּ ֶֹקר ְבּ ִ'שׁ ַירת ַהיָּ ם' ְ
ָה ָעם ֶאת ה' וַ יַּ ֲא ִמינוּ ַבּה' ְוּבמ ֶֹשׁה ַע ְבדּוֹ".
דוֹלה ֶאת
ַר ֵבּנוּ ַבּ ְחיֵ י ַמ ְט ִעים ַבּ ֲא ִריכוּת גְּ ָ
עוּתהּ ֶשׁל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַבּ ֲה ָלכָ הָ ,בּ ֲאגָ ָדה
ַמ ְשׁ ָמ ָ
ַוּב ַקּ ָבּ ָלהֶ ,את ַהסּוֹדוֹת ַה ְטּמוּנִ ים ָבּהֶּ ,את גּ ֶֹדל
ְשׂכָ רוֹ ֶשׁל ַה ַמּ ְק ִפּיד ַל ֲענוֹת ָא ֵמן כְּ ִה ְלכָ ָתהּ
חוֹבה זוֹ.
וְ ֶאת ָענְ שׁוֹ ֶשׁל ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ ָשׁת ִלבּוֹ ְל ָ
עוֹר ֵרי ַה ְשׁ ָר ָאה וְ ִה ְת ַפּ ֲעלוּת ֵהם כּוֹכְ ֵבי
כֹּה ְמ ְ
אשׁינוִּ .אם נַ ִבּיט
רוּשׂים ֵמ ַעל ָר ֵ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַה ְפּ ִ
ַה ָשּׁ ַמיְ ָמה ְבּ ָמקוֹם ָחשׁוּ נוּכַ ל ְלגַ לּוֹת כִּ י
ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם יֶ ְשׁנָ ם ִר ְבבוֹת ַא ְל ֵפי כּוֹכָ ִבים זְ ִע ִירים,
ֶח ְל ָקם כִּ ְמ ַעט וְ ֵאינָ ם נִ ְר ִאים וְ ֶח ְל ָקם ֶט ֶרם
חוּקםַ .הכּוֹכָ ִבים
נִ גְ ִלים ְל ֵעינֵ ינוּ ְבּ ֶשׁל רֹב ִר ָ
חוֹקים
יוֹתם ְר ִ
נִ ְר ִאים ְל ֵעינֵ ינוּ ְק ַטנִּ ים ְבּ ֶשׁל ֱה ָ
ֵמ ִא ָתּנוּ ְשׁנוֹת אוֹרַ ,אֵ אין כַּ יּוֹם ִמי ֶשׁיַּ ִטּיל
עוֹלמוֹת ְשׁ ֵל ִמים.
יוֹתם ָ
ָס ֵפק ְבּ ֻע ְב ַדּת ֱה ָ
ִאם נִ ְתבּוֹנֵ ן וְ נַ ֲע ִמיק ֵה ֵיטב ְבּ ִד ְב ֵרי ַר ֵבּנוּ
ַבּ ְחיֵ י ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוּ נְ גַ ֶלּה כִּ י כָּ ְ בּ ִדיּוּק ִהיא
ָה ָא ֵמןְ .ל ֵעינֵ ינוּ ִהיא נִ ְר ֵאית ְק ַטנָּ ה וּזְ ִע ָירה,
דוֹלה וְ נִ ְשׂגָּ ָבה ַעד ְמאֹד,
ַאַ בּ ָשּׁ ַמיִ ם ִהיא גְּ ָ
עוֹלמוֹת ְשׁ ֵל ִמים ְתּלוּיִ ים ָבּהָּ .ה ִעיּוּן ִבּ ְד ָב ָריו
וְ ָ
ה
ַ
ת
א
ֶ
יל
מוֹב
ִ
לּוֹמ ִדים ַל ַמּ ְס ָקנָ ה ,כִּ י ִאם נְ ַציֵּ ת
ְ
ְל ִד ְב ֵרי ֲחכָ ִמים וְ נַ ְר ֶבּה ַבּ ֲענִ יַּ ת ֲא ֵמנִ ים ,יִ ַיטב
ָלנוּ כָּ ל ַהיָּ ִמים.
רוֹמ ָמה ְשׁמוֹ יַ ְח ָדּו",
ִבּ ְק ִר ַיאת "וּנְ ְ
ַ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

ַּב ָ ּק ׁ ָשה ְּת ִמ ָימה ׁ ֶש ִה ִ ּצילָ ה ַח ִ ּיים
צּוּמם ֶשׁל
ָהיָ ה זֶ ה ְבּ ִשׁ ְל ֵהי ְשׁנַ ת תשע"דְ ,בּ ִע ָ
יְ ֵמי ִמ ְב ָצע 'צוּק ֵא ָיתן'ִ .מ ְב ָצע זֶ ה ֵה ֵחל ְל ַא ַחר
קוּפה ֲא ֻרכָּ ה ֶשׁ ִא ְרגּוּנֵ י ַה ֵטּרוֹר ַהשּׁוֹכְ נִ ים
ְתּ ָ
ִבּ ְר ַ
נוּח ָתם ֶשׁל
צוּעת ַעזָּ ה ִה ְט ִרידוּ ֶאת ְמ ָ
'עוֹטף ַעזָּ ה'ְ ,בּ ֶא ְמ ָצעוּת ִשׁגּוּר
תּוֹשׁ ֵבי יִ שּ ֵׁוּבי ֵ
ָ
וּפ ְצצוֹת ַמ ְרגֵּ ָמה
פּוֹסק ֶשׁל ָר ֵקטוֹת ִ
ִבּ ְל ִתּי ֵ
ְל ֶע ְב ָרם ַבּיּוֹם ַוּב ַלּיְ ָלה.
יח ָידה
לוֹח ִמים ִמ ִ
ְשׁ ַעת ַליְ ָלה ְמ ֻא ֶח ֶרתְ .פּ ֻלגַּ ת ֲ
וּמ ֻציָּ ִדים ֵה ֵיטב ָע ְשׂ ָתה
ֻמ ְב ֶח ֶרת ְמ ֻא ָמּנִ ים ְ
עוֹל ָיה ֶשׁל
ֶאת ַדּ ְרכָּ הּ ַבּ ֲא ֵפ ַלת ַה ַלּיְ ָלה ְבּ ִמ ְשׁ ֶ
הוֹמה ִמ ְתּ ִפ ָלּה
ִעיר ַה ָדּ ִמיםַ ,עזָּ ה ,כְּ ֶשׁ ִלּ ָבּם ֶ
ימה ֶשׁ ִלּ ְשׁ ָמהּ נִ ְשׁ ְלחוּ:
וּלנֶ גֶ ד ֵעינֵ ֶיהם ַה ְמּ ִשׂ ָ
ְ
יוֹשׁ ֵבי ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשׁ ִוּב ְפ ָרט
ְל ַסיֵּ עַ ַבּ ֲהגָ נָ ה ַעל ְ

ִל ְצעֹק ְל ֶע ְברוֹ א ָהיָ ה ָבּא
ְבּ ֶח ְשׁבּוֹןֵ ,הן כָּ ל ַר ַחשׁ ְמיֻ ָתּר
יָ כוֹל ָהיָ ה ְל ָה ִמיט ֲע ֵל ֶיהם ָאסוֹן.
ְל ַחכּוֹת גַּ ם א ָבּא ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן ִמ ְפּנֵ י
יוֹד ַע כַּ ָמּה
וּמי ֵ
ָה ָר ָעב ַה ֵמּ ִציקִ ,
זְ ַמן נִ גְ זַ ר ֲע ֵל ֶיהם עוֹד ְל ַה ְמ ִתּין
ְבּאוֹתוֹ ַה ָמּקוֹם?!

צוּעת ַעזָּ ה
גֶּ ֶדר ַהגְּ בוּל ִבּ ְר ַ

יוֹשׁ ֵבי ַה ָדּרוֹם ִמ ְפּנֵ י ַה ְמּ ַר ְצּ ִחים ַה ָקּ ִמים
ַעל ְ
ֲע ֵל ֶיהם.
ְבּ ָחסוּת ָה ֲא ֵפ ָלה ַה ְסּ ִמיכָ ה ָצ ֲע ָדה ַה ְפּ ֻלגָּ ה
ִבּזְ ִהירוּת ִוּב ְד ִריכוּת ְבּתוֹכְ כֵ י גּוֹב ָה ֲא ָריוֹת
שׁוֹמ ִרים ַעל ְדּ ָמ ָמה
ָה ַעזָּ ִתי ,כְּ ֶשׁ ֲאנָ ֶשׁ ָיה
ְ
ֻמ ְח ֶל ֶטת.
ְבּ ַהגִּ ָיעם ֶאל ַתּ ֲחנַ ת ַה ֵבּינַ יִ ם ִה ְת ַמ ְקּמוּ ַאנְ ֵשׁי
ַה ְפּ ֻלגָּ ה ִאישׁ ִאישׁ ִבּ ְמקוֹמוֵֹ .הם ִה ְק ִפּידוּ
דוֹלים ֵבּינֵ ֶיהם
ִל ְשׁמֹר ַעל ִמ ְרוָ ִחים גְּ ִ
נוּעה ֲח ִריגָ הֵ .ה ֵיטב יָ ְדעוּ
וּל ַט ְשׁ ֵטשׁ כָּ ל ְתּ ָ
ְ
אוֹר ִבים ָל ֶהם ְמ ַר ְצּ ִחים
כִּ י א ַה ְר ֵחק ֵמ ֶהם ְ
וּשׁ ִא ָיפ ָתם ַעזָּ ה
ְשׁ ֵפ ִלים ֶשׁכְּ ֵלי ָח ָמס ִבּ ֵיד ֶיהםְ ,
וּל ַא ֵבּד.
ְל ַה ְשׁ ִמידַ ,ל ֲהרֹג ְ
ַאנְ ֵשׁי ַה ְפּ ֻלגָּ ה ָס ְרקוּ ְס ִב ָיבם ְבּ ַק ְפּ ָדנוּת וְ ָע ְקבוּ
יקוֹת ֶיהן ֶשׁל
ישׁיתְ .שׁ ִר ֵ
נוּעה ֲח ִר ִ
ַא ַחר כָּ ל ְתּ ָ

ִפּ ְצצוֹת ַה ַמּ ְרגֵּ ָמה ִפּ ְלּחוּ ֶאת ָה ֲאוִ יר כָּ ל ָה ֵעת,
וְ ָה ֲאוִ יר ָהיָ ה ָרווּי ְבּ ֶמ ַתח ְוּב ַפ ַחדְ .ל ַא ַחר
פוּתם ֶשׁל
ְשׁנֵ י ֵלילוֹת ְלא ֵשׁנָ ה ָהיְ ָתה ֲעיֵ ָ
אוּלם ְבּ ִעצּוּמוֹ ֶשׁל ַהתּ ֶֹפת
לּוֹח ִמים ַר ָבּהָ ,
ַה ֲ
ִאישׁ ִמ ֵבּינֵ ֶיהם א יָ כוֹל ָהיָ ה ֲא ִפלּוּ ַל ֲחם ַעל
נוּמה.
כַּ ָמּה ַדּקּוֹת ְתּ ָ
אוֹתהּ ָשׁ ָעה
ַל ֲעיֵ פוּת ַה ְמּ ִצ ָיקה א נִ ְמ ָצא ְבּ ָ
אוּלם ַעל ָה ָר ָעב ַה ֵמּ ִציק ָהיָ ה
הוֹלםָ ,
ִפּ ְתרוֹן ֵ
יוֹתר ְל ִה ְתגַּ ֵבּרִ .מזֶּ ה ָשׁעוֹת ֲא ֻרכּוֹת
ָק ֶשׁה ֵ
לּוֹח ִמים.
ֶשֹּׁלא ָבּא ְדּ ַבר ַמ ֲאכָ ל ְל ִפ ֶיהם ֶשׁל ַה ֲ
כָּ ל עוֹד ָהיוּ נְ תוּנִ ים ְבּ ַס ֲע ַרת ַה ְקּ ָרב ֵהם א
אוּלם ַע ָתּהִ ,בּ ְשׁ ַעת
נָ ְתנוּ ֶאת ַדּ ְע ָתּם ְלכָ ָ ,
נוּחהֵ ,ה ֵחל ָה ָר ָעב ְל ָה ִציק.
ְמ ָ
זוֹ ָהיְ ָתה ְשׁ ָע ָתם ַהיָּ ָפה ֶשׁל ַה ַמּ ְמ ַתּ ִקּים
לּוֹח ִמים ְלכִ ֵיס ֶיהם ִעם
ַה ְקּ ַטנִּ ים ֶשׁ ָתּ ֲחבוּ ַה ֲ
יְ ִצ ָיא ָתם ַל ְקּ ָרבַ .ה ַמּ ְמ ַתּ ִקּים נִ ְשׁ ְלחוּ ֲא ֵל ֶיהם
ִמ ָיל ִדים ִמכָּ ל ַר ֲח ֵבי ָה ָא ֶרץ ,יְ ָל ִדים ֶשׁ ִבּ ְקּשׁוּ
עוֹדד ֶאת ָ
ְל ֵ
רוּחםָ .היוּ ֵאלּוּ ַמ ְמ ַתּ ִקּים ְק ַטנִּ ים,
אוּלם ָהיָ ה ָבּ ֶהם כְּ ֵדי ְל ַח ֵמּם ֶאת ַה ֵלּב
ָ
וּל ַה ְשׁ ִקיט וְ לוּ ִלזְ ַמן ָמה ֶאת ָה ָר ָעב ַה ֵמּ ִציק.
ְ
כְּ מוֹ יֶ ֶתר ֲח ֵב ָריו ַל ְפּ ֻלגָּ הָ ,דּ ַחק ַשׁיֶ ,א ָחד
לּוֹח ִמיםֶ ,את יָ דוֹ ְלכִ יסוֹ וְ ָשׁ ַלף ִמ ֶמּנּוּ וָ ֶפל
ֵמ ַה ֲ
שׁוֹקוֹלדֲ .ע ִט ָיפתוֹ ֶשׁל ַהוּ ֶָפל ָהיְ ָתה
ָ
ְמ ֻצ ֶפּה ְבּ
הוּהה ,וְ ַהוּ ֶָפל ַע ְצמוֹ ָשׁבוּר
ְמ ָ
אוֹתהּ ָשׁ ָעה
אוּלם ְבּ ָ
וּמ ֻר ָסּקָ ,
ְ
ָהיָ ה ֶע ְרכּוֹ ַרב ִמ ָפּז...
ַשׁי ָק ַרע ֶאת ָה ֲע ִט ָיפה
כִּ ְל ַא ַחר יָ ד וְ ָע ַמד ֶל ֱאכֹל ֶאת
ָתּכְ נָ הֶּ ,א ָלּא ֶשׁ ְלּ ֶפ ַתע ָשׂם
ֵלב ְל ֶפ ֶתק ָק ָטן ֶשׁ ֻה ְצ ַמד
ֵא ֶל ָיהַ .ס ְק ָרנוּתוֹ גָּ ְב ָרה ַעל
יחה אוֹתוֹ
ַר ֲעבוֹנוֹ וְ ִהכְ ִר ָ
ְל ָה ִציץ ַבּ ֶפּ ֶתק.
יּוּרים
ַה ֶפּ ֶתק ָהיָ ה ְמ ֻע ָטּר ְבּ ִצ ִ
דוּתיִּ ים וְ נִ כְ ַתּב בּוֹ ִבּכְ ָתב
יַ ְל ִ
"שׁלוֹם ְלַ ,חיָּ ל יָ ָקרֶ ,שׁיִּ ְהיֶ ה ְל
דוּתיָ :
יַ ְל ִ
ְבּ ֵת ָאבוֹן ְוּב ַה ְצ ָל ָחהְ ,בּ ַב ָקּ ָשׁה ַאל ִתּ ְשׁכַּ ח
ְל ָב ֵר."
ַשׁי ִה ִבּיט ַבּ ֶפּ ֶתק וְ ָחשׁ ְבּ ִד ְמ ָעה ַה ֶ
זּוֹלגֶ ת
ֵמ ֵעינָ יוַ .ה ֶפּ ֶתק ַה ָתּ ִמים ִהזְ כִּ יר לוֹ ֶאת ַה ַבּיִ ת
וְ גָ ַרם לוֹ ְל ֶפ ֶרץ ְרגָ שׁוֹתַ .ה ַמּ ֲח ָשׁ ָבה ַעל
גּוֹרר ֵאי ָשׁםֶ ,שׁ ָבּ ַחר
ַהזַּ ֲאטוּט ָה ַא ְלמוֹנִ י ַה ִמּ ְת ֵ
וּל ַשׁ ְלּחוֹ ְבּ ֵצרוּף ִמ ִלּים
אוֹצ ָ
רוֹתיו וָ ֶפל ְ
ְלנַ ֵדּב ֵמ ְ
יּוֹצאוֹת ֵמ ַה ֵלּב ְל ָא ָדם ֶשׁ ֵאינֶ נּוּ ַמכִּ יר ,גָּ ְר ָמה
ַה ְ
דוֹלה,
וּל ַצד ִה ְת ַרגְּ שׁוּתוֹ ַהגְּ ָ
לוֹ ְל ִה ְת ַרגְּ שׁוּתְ .
ָתּכְ נוֹ ֶשׁל ַה ֶפּ ֶתק גָּ ַרם ְל ַשׁי ִל ְמבוּכָ ה ַר ָבּה.
וּמ ֻד ָבּר ָהיָ ה ְבּ ַס
ֵמ ַחד הוּא ָהיָ ה ָר ֵעב ְמאֹדְ ,
אוּלם ֵמ ִא ָיד
ַהכֹּל ְבּוָ ֶפל ָפּשׁוּט ְוּביֶ ֶלד ָק ָטןָ ,
אוֹצר
ְבּ ֵעינָ יו ֶשׁל אוֹתוֹ יֶ ֶלד ָהיָ ה ַהוּ ֶָפל כְּ ָ
יָ ָקר .הוּא ִה ְתנַ ֵדּב ְבּכָ ל ַה ֵלּב ְל ַה ֲענִ יק אוֹתוֹ,

ימה ֶשׁהוּא ֵצ ֵרף ֵא ָליו ָהיְ ָתה
וְ ַה ַבּ ָקּ ָשׁה ַה ְתּ ִמ ָ
צּוּע...
כֹּה ַק ָלּה ְל ִב ַ
אוּלם ִבּ ְהיוֹתוֹ
ַשׁי ָהיָ ה מוּכָ ן ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְל ָב ֵרָ ,
עוֹשׂים זֹאת.
ִתּינוֹק ֶשׁנִּ ְשׁ ָבּה א יָ ַדע כֵּ ַיצד ִ
הוּא נִ ָסּה ִל ְדלוֹת ֶאת ַה ְבּ ָרכָ ה ִמ ַמּ ֲע ַמ ֵקּי
אוּלם ְלא ַה ְצ ָל ָחה.
זִ כְ רוֹנוָֹ ,
ְל ֶרגַ ע ָח ַשׁב ְלוַ ֵתּר ַעל ַה ְבּ ָרכָ הְ ,בּ ַמ ְח ָשׁ ָבה
אוּלם ִמיָּ ד
ֶשׁ ַהיֶּ ֶלד ְבּוַ ַדּאי יִ ְס ַלח לוֹ ַעל כָּ ָ ...
סּוֹר ֶרת וְ ֶה ְח ִליט
הוּא ָדּ ָחה ֶאת ַה ַמּ ֲח ָשׁ ָבה ַה ֶ
ִבּנְ ִחישׁוּת כִּ י ,א! הוּא א יֹאכַ ל ֶאת ַהוּ ֶָפל
וּמה ְמ ָב ְרכִ ים ָע ָליו!
ַעד ֶשׁיְּ ָב ֵרר כֵּ ַיצד ָ
לּוֹח ִמים ֶשׁיָּ ְשׁבוּ ִמ ְסּ ִביבוֹ
הוּא ָס ַקר ֶאת ַה ֲ
וְ ִח ֵפּשׂ ִמי ִמ ֵבּינֵ ֶיהם יוּכַ ל ְל ַסיֵּ עַ לוְֹ .ל ֶפ ַתע
ִה ְב ִחין ְבּמ ֶֹשׁהַ ,ה ַחיָּ ל ַה ָדּ ִתי ַהיָּ ִחיד ַבּ ְפּ ֻלגָּ ה,
פוּרים .מ ֶֹשׁה
ֶשׁיָּ ַשׁב ְבּ ֶמ ְר ַחק ֶמ ְט ִרים ְס ִ
ְבּוַ ַדּאי ֵ
אוּלם כֵּ ַיצד יוּכַ ל
יוֹד ַע ָמה ְמ ָב ְרכִ יםָ ,
הוּא ִל ְשׁאֹל אוֹתוֹ ַעל כָּ ִ ?ל ְצעֹק ְל ֶע ְברוֹ א
ָהיָ ה ָבּא ְבּ ֶח ְשׁבּוֹןֵ ,הן כָּ ל ַר ַחשׁ ְמיֻ ָתּר יָ כוֹל
ָהיָ ה ְל ָה ִמיט ֲע ֵל ֶיהם ָאסוֹןְ .ל ַחכּוֹת גַּ ם א
יוֹד ַע
וּמי ֵ
ָבּא ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן ִמ ְפּנֵ י ָה ָר ָעב ַה ֵמּ ִציקִ ,
כַּ ָמּה זְ ַמן נִ גְ זַ ר ֲע ֵל ֶיהם עוֹד ְל ַה ְמ ִתּין ְבּאוֹתוֹ
ַה ָמּקוֹם?!
נוֹת ָרה לוֹ ֶא ְפ ָשׁרוּת ַא ַחת ִבּ ְל ַבד ,וְ ִהיא –
ְ
זְ ִח ָילהַ .שׁי ֵה ֵחל ִבּזְ ִח ָילה ִא ִטּיתְ ,שׁ ֵק ָטה
וּזְ ִה ָירה ְל ֶע ְברוֹ ֶשׁל מ ֶֹשׁהִ .מ ֶשּׁ ִהגִּ ַיע ְליַ ֲעדוֹ
ָל ַחשׁ ְל ָאזְ נֵ י מ ֶֹשׁה ֶאת ִספּוּר ַהוּ ֶָפל וְ ַה ֶפּ ֶתק
ִוּב ֵקּשׁ ִמ ֶמּנּוּ ֶשׁיְּ ַסיֵּ ַע לוֹ ְל ַקיֵּ ם ֶאת ַבּ ָקּ ָשׁתוֹ
ֶשׁל ַהיֶּ ֶלד.
ֹאמר ַא ֲח ַרי'ָ :בּרוּ
"בּ ִשׂ ְמ ָחה"ָ ,א ַמר מ ֶֹשׁה" ,תּ ַ
ְ
בּוֹרא ִמינֵ י
עוֹלם ֵ
קינוּ ֶמ ֶלָ ה ָ
ַא ָתּה ה' ֱא ֵ
ְמזוֹנוֹת'".
ַשׁי ָא ַמר ֶאת ִמלּוֹת ַה ְבּ ָרכָ ה ,וּמ ֶֹשׁה ָענָ ה
ַא ֲח ָריו ְבּכַ וָּנָ ה ָ'א ֵמן'ְ .בּ ִדיּוּק ְבּאוֹתוֹ ָה ֶרגַ ע
יוֹתר ִמכָּ ל
נִ ְשׁ ַמע קוֹל ִפּיצוּץ ַא ִדּירָ ,קרוֹב ֵ
ִפּיצוּץ ֶשׁ ָשּׁ ַמע ַשׁי ְבּ ַחיָּ יו.
ִמ ְס ַתּ ֵבּר כִּ י ֻח ְליַ ת ְמ ַח ְבּ ִלים ָח ְשׁ ָדה ֶשׁנִּ ְמ ָצ ִאים
לוֹח ִמים וְ ֶה ֱח ִל ָיטה ִל ְבדֹּק זֹאת
ֲ
ָבּ ֵאזוֹר
ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ִשׁגּוּר ִפּ ְצ ַצת ַמ ְרגֵּ ָמה .תּוְֹ רגָ ִעים
לּוֹח ִמים ִק ְבּלוּ
פוּרים ֻח ְסּ ָלה ַה ֻח ְליָ ה ,וְ ַה ֲ
ְס ִ
ְפּ ֻק ָדּה ִל ְסרֹק ְס ִב ָיבם וְ ִל ְבדֹּק ָבּ ֵאזוֹר ֶשׁבּוֹ
יָ ְשׁבוּ ַה ִאם ָח ִל ָילה א ָהיוּ ֵמ ֶהם נִ ְפגָּ ִעים.
גַּ ם ַשׁי ָס ַרק ֶאת ַה ֶשּׁ ַטח ֶשׁ ְסּ ִביבוֹ ,וְ כַ ֲא ֶשׁר
ֵה ִבין ַעד כַּ ָמּה גָּ דוֹל ַהנֵּ ס ֶשׁ ִה ְת ַר ֵחשׁ ִעמּוֹ,
נִ ְפ ְל ָטה ִמ ִפּיו ְק ִר ַיאת ִה ְת ַפּ ֲעלוּתִ .מ ְס ַתּ ֵבּר כִּ י
ַה ַפּ ְצ ָמ"ר נָ ַפל ְבּ ִדיּוּק ִבּ ְמקוֹם ַה ִמּ ְסתּוֹר ֶשׁבּוֹ
ָשׁ ָהה ַדּ ָקּה ַא ַחת ִל ְפנֵ י כֵ ןַ .שׁי א ָהיָ ה ְמ ֻסגָּ ל
קוֹרה ִאלּוּ ָהיָ ה נִ כְ נָ ע
ַל ְחשֹׁב ַעל ָמה ֶשׁ ָהיָ ה ֶ
וּמוַ ֵתּר ַעל ַה ְבּ ָרכָ ה.
ְל ַר ֲעבוֹנוֹ ְ
ֱ'אמוּנָ ה ְשׁ ֵל ָמה' ַה ֲאזִ ינוּ

ָּב ְרﬥ ּו ֱאמ ּונַ י

ַמ ָּבט ְמרוֹ ָמם ַעל ֵס ֶדר ַה ְּב ָרכוֹ ת

ְּת ִפ ַּלת ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה ִּ -ב ְר ַּכת ָ'אבוֹ ת'
ְמקוֹ ר ַה ְּב ָרכָ ה

ַמה ּות ַה ְּב ָרכָ ה

דוֹלה ִתּ ְקּנוּ ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
ַאנְ ֵשׁי כְּ נֶ ֶסת ַהגְּ ָ
בוּע ֶשׁל ְשׁמוֹנֶ ה
ָשׁלוֹשׁ ְפּ ָע ִמים ְבּיוֹם נֻ ַסּח ְתּ ִפ ָלּה ָק ַ
)מגִ ָלּה יז ב(ַ .אף ַעל ִפּי ֶשׁ ְלּיָ ִמים
ֶע ְשׂ ֵרה ְבּ ָרכוֹת ְ
נוֹס ֶפת – ִבּ ְרכַּ ת ַ'ה ִמּינִ ים',
הוֹסיפוּ ֲע ֵל ֶיהן ְבּ ָרכָ ה ֶ
ִ
ְמכַ נִּ ים ֲחכָ ִמים ְתּ ִפ ָלּה זוֹ ְבּ ֵשׁם ְ'שׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה',
קוֹרי ְ)בּ ָרכוֹת כח
כְּ ִמ ְס ַפּר ַה ְבּ ָרכוֹת ֶשׁ ָהיוּ ָבּנֻ ָסּח ַה ְמּ ִ
ב; ב"ח או"ח קיח(ִ .בּ ְרכוֹת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה נִ ְת ְקנוּ
כְּ נֶ גֶ ד ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה ַהזְ כָּ רוֹת ֶשׁל ֵשׁם ה' ֶשׁ ִהזְ כִּ יר
ָדּוִ ד ְבּ ִמזְ מוֹר כ"ט ַבּ ְתּ ִה ִלּיםַ ,הנִּ ְפ ָתּח ַבּ ָפּסוּק:
"מזְ מוֹר ְל ָדוִ ד ָהבוּ ַלה' ְבּנֵ י ֵא ִלים" ְ)בּ ָרכוֹת כח ב(.
ִ
ִבּ ְרכוֹת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה ְמ ֻח ָלּקוֹת ְל ָשׁלוֹשׁ ַמ ְח ָלקוֹת:
אָ .שׁלוֹשׁ ִבּ ְרכוֹת ֶשׁ ַבח בְ .שׁלוֹשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ִבּ ְרכוֹת
הוֹד ָאהֲ .חכָ ִמים ִה ְמ ִשׁילוּ
ַבּ ָקּ ָשׁה גָ .שׁלוֹשׁ ִבּ ְרכוֹת ָ
זֹאת ְל ֶע ֶבד ֶשׁ ָבּא ְל ַב ֵקּשׁ ַבּ ָקּ ָשׁה ֵמ ֲאדוֹנוֹ; ְתּ ִח ָלּה
הוּא ְמ ַשׁ ֵבּ ַח ֶאת ֲאדוֹנוְֹ ,ל ַא ַחר ִמכֵּ ן ְמ ַב ֵקּשׁ ֶאת
הוֹל לוֹ ְ)בּ ָרכוֹת לד
מוֹדה וְ ֵ
וּל ַבסּוֹף הוּא ֶ
ַבּ ָקּ ָ
שׁוֹתיוְ ,
א(.

ִמ ְבנֵ ה ַה ְּב ָרכָ ה

אשוֹ נוֹ ת
ַּכ ָ ּונַ ת ָא ֵמן ַעל ְּב ָרכוֹ ת ִר ׁ

ְבּ ָרכָ ה זוֹ ִהיא ַהיְּ ִח ָידה ִמ ִבּ ְרכוֹת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה
ַהנִּ ְפ ַתּ ַחת ְבּ ָ'ברוּךְ' ְל ִפי ֶשׁ ִהיא ִראשׁוֹנָ ה ְל ֵס ֶדר
ִבּ ְרכוֹת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה ,וְ ִאלּוּ ַה ְבּ ָרכוֹת ַה ָבּאוֹת
ַא ֲח ֶר ָיה ִדּינָ ן כִּ ְ'ב ָרכָ ה ַה ְסּמוּכָ ה ַל ֲח ֶב ְר ָתּהּ' ֶשׁ ֵאינָ הּ
פּוֹת ַחת ְבּ ָ'ברוּךְ' )טוּר או"ח קיט(.
ַ
תּוֹספוֹת ְ)בּ ָרכוֹת מ ב ד"ה ָא ַמר( ֶשׁ ַאף ַעל
כָּ ְתבוּ ַה ְ
לוֹמר ָבּהּ
פּוֹת ַחת ְבּ ָ'ברוּךְ' א ִתּ ְקּנוּ ַ
ִפּי ֶשׁ ְבּ ָרכָ ה זוֹ ַ
עוֹלם' כְּ ֶד ֶרֶ שׁ ַמּזְ כִּ ִירים ְבּכָ ל
ֶאת ַהכִּ נּוּי ֶ'מ ֶלָ ה ָ
קי
פּוֹתחוֹת ְבּ ָ'ברוּךְ'ְ ,ל ִפי ֶשׁ ַה ֵתּבוֹת ֱ'א ֵ
ַה ְבּ ָרכוֹת ַה ְ
כּוֹללוֹת ְבּתוֹכָ ן ֶאת ִענְ יַ ן ַה ַמּ ְלכוּת.
ַא ְב ָר ָהם' כְּ ָבר ְ
הוֹד ַיע וְ ִה ְמ ִליֶ את
זֹאת ִמשּׁוּם ֶשׁ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ִ
עוֹלם .עוֹד ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַעל כָּ ל ָה ָ
)'פּרוּשׁ ַה ְתּ ִפלּוֹת וְ ַה ְבּ ָרכוֹת' ח"א עמ'
הוּדה ַבּר יָ ָקר ֵ
יְ ָ
פּוֹת ַחת ְבּ ַמ ְלכוּת כֵּ יוָ ן ֶשׁ ִהיא
לה( ֶשׁ ְבּ ָרכָ ה זוֹ ֵאינָ הּ ַ
ְסמוּכָ ה ְל ִב ְרכַּ ת 'גָּ ַאל יִ ְשׂ ָר ֵאל'ֶ ,וּב ֱא ֶמת ָהיָ ה ָראוּי
ֶשֹּׁלא ִתּ ָפּ ַתח כְּ ָלל ְבּ ָ'ברוּךְ' כְּ ִדין ְבּ ָרכָ ה ַה ְסּמוּכָ ה
ַל ֲח ֶב ְר ָתּהֶּ ,א ָלּא ֶשׁכֵּ יוָ ן ֶשׁ ְפּ ָע ִמים ֵאינָ הּ ְסמוּכָ ה ,כְּ גוֹן
ִבּ ְת ִפ ַלּת ִמנְ ָחהֲ ,ע ָשׂאוּהָ כִּ ְ'סמוּכָ ה וְ ֵאינָ הּ ְסמוּכָ ה',
וְ ָק ְבעוּ ִבּ ְת ִח ָלּ ָתהּ ַהזְ כָּ ַרת ַה ֵשּׁם ְבּא ַמ ְלכוּת.

ַא ַחת ׁ ָש ַאלְ ִּתי

ַבּ ְבּ ָרכָ ה ָה ִראשׁוֹנָ ה ֶשׁ ִבּ ְת ִפ ַלּת ְ'שׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה' – ִבּ ְרכַּ ת ָ'אבוֹת'ַ ,מ ְצ ִה ִירים ָאנוּ
וּמ ַשׁ ְבּ ִחים ָאנוּ אוֹתוֹ
קי ְשׁ ֶ
קינוּ וֶ ֱא ֵ
ַעל ֱהיוֹת ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֱא ֵ
שׁת ָה ָאבוֹת ְ
עוֹלם ַ
ַעל ֶשׁ ָבּ ָרא ֶאת ָה ָ
וּמנְ ִהיג אוֹתוֹ ְבּ ֶח ֶסד וְ ַעל ֶשׁ ֵהגֵ ן ַעל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ְבּכָ ל
ַה ְמּא ָֹרעוֹת ֶשׁ ָע ְברוּ ָע ָליוֶ ,שֹּׁלא ָשׁ ְל ָטה בּוֹ ָה ֵאשׁ ְבּאוּר כַּ ְשׂ ִדּים וְ א ִהזִּ יקוּ לוֹ אוֹיְ ָביו
בוֹדה' ה ג;
ְבּ ִמ ְל ֶח ֶמת ַא ְר ַבּ ַעת ַה ְמּ ָלכִ ים ,וְ ַעל יֶ ֶתר ַהנִּ ִסּים ֶשׁנַּ ֲעשׂוּ לוֹ )'יְ סוֹד וְ שׁ ֶֹרשׁ ָה ֲע ָ
ֵ'שׁם ָ
עוֹלם' ח"ב ַבּ ַה ְשׁ ָמטוֹת(.
שׁת ָה ָאבוֹת ַבּ ְתּ ִפ ָלּהֶ .שׁכָּ ָ דּ ְרשׁוּ ֶאת
ֲחכָ ִמים ָל ְמדוּ ֵמ ַה ָפּסוּק ֶשׁיֵּ שׁ ְל ַהזְ כִּ יר ֶאת ְשׁ ֶ
ַה ְב ָט ַחת ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְל ַא ְב ָר ָהם ְ)בּ ֵר ִ
אשׁית יב ב('" :וְ ֶא ֶע ְשׂךָ ְלגוֹי גָּ דוֹל' – זֶ הוּ
קי יִ ְצ ָחק'' ,וַ ֲאגַ ְדּ ָלה ְשׁ ֶמ'
אוֹמ ִרים ֱ'א ֵ
אוֹמ ִרים ֱ'א ֵ
קי ַא ְב ָר ָהם'' ,וַ ֲא ָב ֶרכְ  – 'זֶ הוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁ ְ
אוֹמ ִרים ֱ'א ֵ
לוֹמר:
]בּ ָרכָ ה זוֹ[ ְבּכֻ ָלּן? ַתּ ְלמוּד ַ
– זֶ הוּ ֶשׁ ְ
חוֹת ִמין ְ
קי יַ ֲעקֹב' .יָ כוֹל יְ הוּ ְ
רוּשׁי ִסדּוּר
)פּ ֵ
רוֹק ַח ֵ
חוֹת ִמין ְבּכֻ ָלּן"ָ .ה ֵ
חוֹת ִמין ָ
]'מגֵ ן ַא ְב ָר ָהם'[ ,וְ ֵאין ְ
'וֶ ְהיֵ ה ְבּ ָרכָ ה' – ְבְּ 
ַה ְתּ ִפ ָלּה ָל ֵ
וּמ ָפ ֵרשׁ ֶשׁ ַמּזְ כִּ ִירים ֶאת ָה ָאבוֹת ִבּ ְת ִפ ָלּה ְל ִפי ֶשׁ ֵהם
רוֹק ַח סי' מה( ִ
מוֹסיף ְ
ִתּ ְקּנוּ ֶאת ַה ְתּ ִפלּוֹת ְ)בּ ָרכוֹת כו א(.
]שׁכְּ נֶ גְ דּוֹ
ְבּ ָרכָ ה זוֹ ֻס ְדּ ָרה ְבּרֹאשׁ כָּ ל ַה ְבּ ָרכוֹת ַעל ִפּי ֵס ֶדר ִמזְ מוֹר כ"ט ִבּ ְת ִה ִלּים ֶ
"הבוּ ַלה' ְבּנֵ י ֵא ִלים",
כָּ ָאמוּר נִ ְת ְקנָ ה ְתּ ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה[ַ ,הנִּ ְפ ָתּח ַבּ ִמּ ִלּיםָ :
עוֹלם
שׁת ָה ָאבוֹת ֶשׁ ָה ָ
]תּ ִקּ ֵיפי[ ָה ָא ֶרץֵ ,אלּוּ ְשׁ ֶ
ֶשׁ ֵפּרוּשׁוֹ ַהזְ כִּ ירוּ ְל ָפנַ יָ ,בּנַ יֶ ,את ֵא ֵילי ַ
עוֹמד ֲע ֵל ֶיהם ִוּבזְ ָ
ֵ
)מגִ ָלּה יז בַ ,מ ַה ְר ָשׁ"א ח"א ר"ה יא א ,לב א(.
כוּתם ְ

דוּעַ ,על ְבּ ָרכָ ה ֶשׁ ָתּכְ נָ הּ ֶשׁ ַבח ִבּ ְל ַבד יֵ שׁ ְלכַ וֵּן ֶשׁ ִדּ ְב ֵרי ַה ְמּ ָב ֵרֱ א ֶמת ,וְ ִאלּוּ ַעל ְבּ ָרכָ ה
כַּ יָּ ַ
ֶשׁ ָתּכְ נָ הּ גַּ ם ֶשׁ ַבח וְ גַ ם ַבּ ָקּ ָשׁה יֵ שׁ ְלכַ וֵּן ֶשׁ ִדּ ְב ֵרי ַה ְמּ ָב ֵרֱ א ֶמת ,וְ ַה ְלוַ אי ֶשׁ ִתּ ְת ַקיֵּ ם
ַבּ ָקּ ָשׁתוְֹ .לאוֹר זֹאת ָפּ ַסק בשו"ע ָה ַרב )או"ח קכד ט( ֶשׁ ִבּ ְשׁלוֹשׁ ַה ְבּ ָרכוֹת ָה ִראשׁוֹנוֹת
ֶשׁ ִבּ ְ'שׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה'ֶ ,שׁ ֵהן ִבּ ְרכוֹת ֶשׁ ַבח וְ ֵאין ָבּ ֶהן ַבּ ָקּ ָשׁה ,יֵ שׁ ְלכַ וֵּן ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ֲע ֵל ֶיהן
ַרק ֶשׁ ִדּ ְב ֵרי ַה ְמּ ָב ֵרֱ א ֶמת.
)'בּאוּר ֲה ָלכָ ה' ָשׁם ד"ה ְוּבכַ וָּנָ ה( כָּ ַתב ֶשׁ ִמּ ִדּ ְב ֵרי ַה ָ'מּגֵ ן ַא ְב ָר ָהם'
אוּלם ַה ִ'מּ ְשׁנָ ה ְבּ ָ
ָ
רוּרה' ֵ
)שׁם י( ַמ ְשׁ ָמע ֶשׁ ְבּ ִב ְרכַּ ת ָ'אבוֹת' ְוּב ִב ְרכַּ ת ְ'מ ַחיֵּ ה ַה ֵמּ ִתים' יֵ שׁ ְלכַ וֵּן ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן
ָ
'יהי ָרצוֹן' .זֹאת ִמשּׁוּם ֶשׁ ַאף ִבּ ְב ָרכוֹת ֵאלּוּ נִ ְר ְמזוּ ַבּ ָקּשׁוֹת; ְבּ ִב ְרכַּ ת ָ'אבוֹת'
ֱ'א ֶמת' וִ ִ
גוֹא ֵלנוְּ ,וּב ִב ְרכַּ ת ְ'מ ַחיֵּ ה
טוֹבים ,יִ זְ כֹּר ַח ְס ֵדי ָאבוֹת וְ יָ ִחישׁ ְל ֲ
– ֶשׁיִּ גְ מֹל ִע ָמּנוּ ֲח ָס ִדים ִ
מוֹדים
אוּלם ַעל ִבּ ְרכַּ ת ָ'ה ֵא-ל ַה ָקּדוֹשׁ' ַהכֹּל ִ
ַה ֵמּ ִתים' – ֶשׁנִּ זְ כֶּ ה ִל ְת ִחיָּ ה זוֹ ִבּ ְמ ֵה ָרה .וְ ָ
ֶשׁיֵּ שׁ ְלכַ וֵּן ֱ'א ֶמת' ִבּ ְל ַבדְ ,ל ִפי ֶשֹּׁלא נִ ְר ְמזָ ה ָבּהּ שׁוּם ַבּ ָקּ ָשׁה.

ַּכ ָ ּונַ ת ָא ֵמן
עוֹלם וְ ַעל ֶשׁ ֵהגֵ ן ַעל
וּמוֹשׁ ַיע ְלכָ ל ָה ָ
ִ
"א ֶמת ֶשׁיֵּ שׁ ְלהוֹדוֹת ַל ָקּדוֹשׁ ָבּרוַּ על ֶשׁ ֵמּגֵ ן
ֱ
הוֹסיף
סּוֹב ִרים ֶשׁיֵּ שׁ ַאף ְל ִ
)סדּוּר 'נְ ָ
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ" ִ
הוֹרא ַה ָשּׁ ֵלם' שמו"ע( .וְ יֵ שׁ ַה ְ
גוֹא ֵלנוּ ְ)ר ֵאה ָמדוֹר 'כַּ וָּנַ ת ָא ֵמן ַעל ְבּ ָרכוֹת
טוֹבים וְ יָ חוּשׁ ְל ֲ
וּלכַ וֵּן ֶשׁיִּ גְ ְמ ֵלנוּ ֲח ָס ִדים ִ
ְ
ִראשׁוֹנוֹת'(.

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

ְשׁ ֵא ָלהָ :פּ ַסק ָה ַר ָמּ"א )או"ח קא א( ֶשׁ ַאף ֶשׁ ַהכַּ וָּנָ ה ְבּ ִב ְרכַּ ת ָ'אבוֹת' ְמ ַעכֶּ ֶבתִ ,מכָּ ל ָמקוֹם ִמי
פּוֹס ִקים
ֶשֹּׁלא כִּ וֵּן א יַ ֲחזֹר וְ יִ ְת ַפּ ֵלּלֶ ,שׁכֵּ ן ִמ ְס ַתּ ֵבּר ֶשֹּׁלא יְ כַ וֵּן ַאף ַבּ ֲחזָ ָרתוֹ .וְ ָ
אוּלם כָּ ְתבוּ ַה ְ
וּל ִה ְת ַפּ ֵלּלַ ,מהוּ ָהא ֶֹפן?
ֶשׁיֵּ שׁ א ֶֹפן ֶשׁבּוֹ ָא ָדם ֶשֹּׁלא כִּ וֵּן ְבּ ָאבוֹת ָצ ִריַ ל ֲחזֹר ְ
שׁוּבה ֵמ ֲעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת וָ ֵא ָרא:
ַה ְשּׁ ֵא ָלה וְ ַה ְתּ ָ
ַה ְשּׁ ֵא ָלהִ :מי ֵאינוֹ ְמ ָב ֵרִ בּ ְרכַּ ת ַ'ה ְשׁכִּ ֵיבנוּ'?
כוֹת ָיה ַעד ָהנֵ ץ
רוֹתהּ ְבּ ִב ְר ֶ
שׁוּבהִ :מי ֶשׁנֶּ ֱאנָ ס וְ א ָק ָרא ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ֶשׁל ַע ְר ִבית ַעד ֲעלוֹת ַה ַשּׁ ַחר ,יָ כוֹל ִל ְק ָ
ַה ְתּ ָ
ֹאמר ֶאת ִבּ ְרכַּ ת ַ'ה ְשׁכִּ ֵיבנוּ' .זֹאת ְל ִפי ֶשׁ ְבּנֵ י ָא ָדם כְּ ָבר ֵאינָ ם ְרגִ ִילים ִל ְשׁכַּ ב ִלישֹׁן ְבּ ָשׁ ָעה זוֹ.
ַה ַח ָמּהַ ,א א י ַ
טוֹבה ִמ ְלּ ָפנֶ י"
אוֹמ ִרים ֶשׁ ַאף ְל ַא ַחר ֲעלוֹת ַה ַשּׁ ַחר נִ ָתּן ְל ַה ְת ִחיל ְל ָב ֵרֵ מ ַה ִמּ ִלּים" :וְ ַת ְקּנֵ נוּ ְבּ ֵע ָצה ָ
וְ ָא ְמנָ ם יֵ שׁ ָה ְ
אוֹמ ִרים ִבּ ְרכַּ ת ַ'ה ְשׁכִּ ֵיבנוּ' ְל ַא ַחר ֲעלוֹת ַה ַשּׁ ַחר כְּ ָלל )טושו"ע
וָ ֵא ָילָ ,
סּוֹב ִרים ֶשׁ ֵאין ְ
אוּלם נִ ְפ ְס ָקה ַה ֲה ָלכָ ה כַּ ְ
רלה ד; משנ"ב ָשׁם לב(.

ח ְל ַפ ְקס
ְתּשׁוּבוֹת נִ ָתּן ִל ְשׁ ַ
ֶשׁ ִמּ ְס ָפּרוֹ 08-9746102
אוֹ ִלכְ ת ֶֹבת ַה ֵמּייל9139191@gmail.com :
פּוֹת ִרים נְ כוֹנָ ה
ֵבּין ַה ְ
ס
יֻ גְ ַרל 'כַּ ְר ִט ֵיס ֶפר' ְבּ ַס
לה
ַ .₪ 100ה ַהגְ ָר ָלה
וֹם
בוּע ְבּיוֹם
ִתּ ְת ַקיֵּ ם ִמ ֵדּי ָשׁ ַ
עת
הוֹפ ַעת
ֲח ִמ ִשּׁי ֶשׁ ְלּ ַא ַחר ָ
שׁוּבה וְ ֵשׁם
ֶה ָעלוֹןַ .ה ְתּ ָ
י"ה
ַהזּוֹכֶ ה יְ ֻפ ְר ְסמוּ אי"ה
ַבּ ֲעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ִמ ְשׁ ָפּ ִטים.

ׁאלה
שּ ֵא ָלה
שׁוּבוֹת ַל ְ ׁ
שׁוֹל ֵחי ַה ְתּ וֹ
ַהזּוֹכִ ים ַבּ ַהגְ ָר ָלה ֶשׁ ִה ְת ַקיְּ ָמה ֵבּין ְ
רוּשׁ ַליִ ם
הוֹפ ָיעה ַבּ ֲעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת וָ ֵא ָרא ֵהםָ :ה ַרב ִבּנְ יָ ִמין וַ ְקנִ ין ִמיְּ ָ
ֶשׁ ִ
הוּדה גֶּ ְל ָמן ֵמ ֵח ָיפה
והבה"ח יְ ָ

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

ֵמאוֹ צְ רוֹ ת ֱאמ ּונִ ים

ִא ֶ ּג ֶרֱ ﬩אמ ּונִ יﬧ

ְסגֻ ַּלת ֲענִ ַ ּית ָא ֵמן

ִמכְ ָּתב ִמ ּקוֹ ֵרא נֶ ֱא ָמן

ִּבזְ כ ּות ָא ֵמן נִ ָ ּצלִ ים ֵמ ָהאוֹ יְ ִבים
"בּ ְפר ַֹע ְפּ ָרעוֹת ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל
)'תּנָּ א ְדּ ֵבי ֵא ִליָּ הוּ' ַר ָבּה י( ַעל ַה ָפּסוּק
ָדּ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמים ַ
)שׁוֹפ ִטים ה ב(ִ :
ְ
עוֹלם? ִבּ ְבנֵ י
"בּ ִמי נִ ְפ ָרע ָל ֶהם ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֻאמּוֹת ָה ָ
ְבּ ִה ְתנַ ֵדּב ָעם ָבּ ְרכוּ ה'" – ְ
ָא ָדם ֶשׁ ַמּ ְשׁכִּ ִ
וּל ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ וְ עוֹנִ ים ָא ֵמן"...
ימים ַ
וּמ ֲע ִר ִיבים ְל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ְ
ִ
ְבּכָ ֵ פּ ֵרשׁ ַר ִבּי ַחיִּ ים כַּ "ץ ,נֶ כֶ ד ַה ְסּמָ"עֶ ,את ַה ָפּסוּק ִבּ ְת ִה ִלּים )יב ב(:
"הוֹשׁ ָיעה ה' כִּ י גָ ַמר
ִ
ָח ִסיד כִּ י ַפסּוּ ֱאמוּנִ ים ִמ ְבּנֵ י ָא ָדם" –
"הוֹשׁ ָיעה ה'"ַ ,אף "כִּ י גָ ַמר ָח ִסיד כִּ י ַפסּוּ ֱאמוּנִ ים" – ֵאין
)'א ֶרץ
כוּתם ֻה ְב ַט ְחנוּ ְל ִהנָּ ֵצל ֵמאוֹיְ ֵבינוּ ֶ
וּמיַ ְקּ ִרים ֲענִ יַּ ת ָא ֵמןֶ ,שׁ ִבּזְ ָ
ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ ְבּנֵ י ָא ָדם ַהנִּ זְ ָה ִרים ְ
ַה ַחיִּ ים' ְתּ ִה ִלּים ָשׁם(.
הוֹסיף ֵוּב ֵאר כִּ י כַּ ֲא ֶשׁר נְ ַדיֵּ ק ְבּ ִד ְב ֵרי ֲחכָ ִמים ,נִ ְר ֶאה
ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי מ ֶֹשׁה יְ ִח ֵיאל ֵמאוֹזְ 'רוֹב ִ
ֶשׁ ִע ַקּר ַה ֲהגָ נָ ה ֶשׁ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַמ ֲענִ ָיקה ָל ָא ָדם ִהיא כַּ ֲא ֶשׁר ִהיא נַ ֲענֵ ית ַעל ְבּ ָרכוֹת ֶשׁ ֵאין ִחיּוּב
ימיםְ ...ל ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ" כְּ ֵדי ַל ֲענוֹת ָ'א ֵמן' ַא ַחר ַה ְמּ ָב ְרכִ ים.
"בּנֵ י ָא ָדם ֶשׁ ַמּ ְשׁכִּ ִ
שׁוֹמ ָען ,כְּ ָ
אוֹתם ְ
ְל ְ
"בּ ִה ְתנַ ֵדּב ָעם ָבּ ְרכוּ ה'" – כַּ ֲא ֶשׁר ִמ ְתנַ ֵדּב ָה ָא ָדם ְל ָב ֵרֶ את ה'
כָּ ַ אף ְמ ֻדיָּ ק ִמ ְלּשׁוֹן ַהכָּ תוּבְ :
ְבּ ָ'א ֵמן' ַאף כְּ ֶשׁ ֵאינוֹ ְמ ֻחיָּ ב ְבּכָ ֵ 
שׁוֹפ ִטים עמ' קסה(.
)'בּ ֵאר מ ֶֹשׁה' ְ

ָא ֵמן ׁ ֶש ִה ִ ּצילָ ה ִמ ּ ִפגּ ּו ַע
לוֹפּיָ אן:
ִס ֵפּר ֶא ָחד ִמ ַתּ ְל ִמ ָידיו ֶשׁל ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
יח ַר ִבּי ֵא ִליָּ הוּ ְ
יח
ירוּשׁ ַליִ ם ְל ֵח ָיפהְ .בּ ַמ ֲה ַלַ הנְּ ִס ָיעה ,כַּ ֲא ֶשׁר ָע ַמד ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
יח ְבּ ַרכֶּ ֶבת ִמ ָ
ַפּ ַעם נָ ַס ְע ִתּי ִעם ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
ְל ָב ֵר'ֲ א ֶשׁר יָ ַצר'ָ ,ר ַמז ְבּיָ דוֹ ְל ֵ
שׁוֹטר ֶשׁ ָע ַמד ְבּ ָסמוֶּ שׁיֶּ ֱאסֹף ֶאת ֲח ֵב ָריו ֶשׁנָּ ְסעוּ ִע ָמּנוּ ְבּ ָקרוֹן.
"אנִ י ֲא ָב ֵרִ בּ ְרכַּ ת ֲ'א ֶשׁר יָ ַצר' ,וְ ַא ֶתּם כֻּ ְלּכֶ ם ַתּ ֲענוּ
כַּ ֲא ֶשׁר ִה ְת ַק ְבּצוּ ְס ִביבוֹ ָפּנָ ה ֲא ֵל ֶיהם וְ ָא ַמרֲ :
ָ'א ֵמן'!"
יח ָא ַמר ֶאת ַה ְבּ ָרכָ ה כְּ ַד ְרכּוֹ ַבּקּ ֶֹדשׁ,
מוּרהַ .ה ַמּ ְשׁגִּ ַ
ָהיָ ה זֶ ה ְל ֶפ ֶלא ,כִּ י כֻּ ָלּם ִה ְסכִּ ימוּ ִבּ ְר ִצינוּת גְּ ָ
ׁוֹט ִרים ְבּיַ ַחד ְבּקוֹל ָ'א ֵמן'ֶ .א ָחד ֵמ ֶהם ַאף ִה ְפ ִטיר
ִמ ָלּה ְבּ ִמ ָלּה ְוּבקוֹל גָּ דוֹל ,וּכְ ֶשׁ ִסּיֵּ ם ָענוּ ַהשּ ְ
שׁוּבה!"
עוֹרר ִל ְת ָ
כוֹלה ְל ֵ
"שׁ ִמ ַיעת ִבּ ְרכַּ ת ֲ'א ֶשׁר יָ ַצר' ֶשׁל ָה ַר ִבּי יְ ָ
ְבּ ִה ְת ַפּ ֲעלוּתְ :
כַּ ָמּה ְרגָ ִעים ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן נֶ ֶע ְצ ָרה ָה ַרכֶּ ֶבת ְבּ ַמ ְפ ִתּ ַיע ,וְ ָע ְמ ָדה כָּ ְ בּ ֶמ ֶשׁ כְּ ַמ ֲח ִצית ַה ָשּׁ ָעה.
)ס ֶפר ֵ'לב
פּוֹצץ ֵ
מוֹקשׁ ִמ ַתּ ַחת ְל ַפ ֵסּי ָה ַרכֶּ ֶבתְ ,וּב ֶד ֶר נֵ ס הוּא א ִה ְת ֵ
נוֹדע כִּ י ָמ ְצאוּ ֵ
ְל ַבסּוֹף ַ
ֵא ִליָּ הוּ' ח"א עמ' .(51

צַ דִּ יק ֶּב ֱאמ ּונָ תוֹ

נוֹשׂ ֵאי ֶדּגֶ ל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן,
ְל ְ
ַח ְב ֵרי ַמ ֲע ֶרכֶ ת 'וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים',
תּוֹדה ַעל ֶה ָעלוֹן ֶה ָע ִשׁירַ ,ה ְמּגֻ וָּן
ָ
אוֹצר
וְ ַה ְמּ ֻדיָּ קְ .בּ ֶע ֶצם זֶ הוּ א ָעלוֹן ֶא ָלּא ָ
בוֹדת ַה ֵלּב.
ֶשׁל ַמ ָמּשׁ ִלכְ ַלל ִענְ יְ נֵ י ֲע ַ
כְּ ַת ְב ֶתּם ָל ַא ֲחרוֹנָ ה ָמדוֹר ַמ ִקּיף ַעל
)שׁ ָבּת קיט ב(" :כָּ ל
ַמ ֲא ַמר ֲחכָ ִמים ַ
פּוֹת ִחין לוֹ ַשׁ ֲע ֵרי
ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ְבּכָ ל כֹּחוֹ ְ
גַּ ן ֵע ֶדן"ֶ ,שׁבּוֹ ִה ְב ַה ְר ֶתּם ְבּ ִשׁ ְב ִעים ָפּנִ ים
ֶשׁ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ִהיא ַ'מ ְפ ֵתּ ַח' ְלגַ ן ֵע ֶדן.
"אנִ י
אשׁי ֵתּבוֹת ֲ
ָח ַשׁ ְב ִתּי ֶשׁ ָא ֵמן ִהיא ָר ֵ
נוֹתן ַמ ְפ ֵתּ ַח" ,כִּ ְביָ כוֹל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
ֵ
הוּדי ֶאת
עוּתהּ ְלכָ ל יְ ִ
נוֹתן ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
הוּא ֵ
ָה ֶא ְפ ָשׁרוּת ְל ַה ִשּׂיג ֶאת ַה ַמּ ְפ ֵתּ ַח ְלגַ ן
ֵע ֶדן.
ִלי ַה ַמּ ֲח ָשׁ ָבה ַהזֹּאת נָ ְתנָ ה ִחזּוּק ָעצוּם
אוֹחזֶ ת
בּוּשׁה ַה ִטּ ְב ִעית ָה ֶ
ְל ִה ְתגַּ ֵבּר ַעל ַה ָ
וּמ ַב ֵקּשׁ ִמ ֶמּנּוּ
ִ
אוֹתי כְּ ֶשׁ ֲאנִ י נִ גָּ שׁ ְל ָא ָדם ְ
ַל ֲענוֹת ָא ֵמן ַעל ִבּ ְר ַ
כוֹתיִ .ה ְפנַ ְמ ִתּי ֶשׁ ֲאנִ י
נוֹתן לוֹ
ְבּ ֶע ֶצם ֵמ ִיטיב ִאתּוֹ ְבּכָ ֶ שׁ ֲאנִ י ֵ
ֶאת ָה ֶא ְפ ָשׁרוּת ְל ַה ִשּׂיג ֶאת ַה ַמּ ְפ ֵתּ ַח
נוֹס ִפים.
וּשׁ ָע ִרים ָ
ִל ְפ ִת ַ
יחת ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן ְ
ִתּזְ כּוּ ְל ַה ְרבּוֹת ְבּ ָרכוֹת
וְ ָא ֵמן ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל,
ש.מֶ - .א ְל ָעד.
ח ִמכְ ָתּ ִבים
נִ ָתּן ִל ְשׁ ַ
ְל ַפ ְקס ֶשׁ ִמּ ְס ָפּרוֹ 08-9746102
אוֹ ִלכְ ת ֶֹבת ַה ֵמּייל9139191@gmail.com :

ָא ֵמן ּו ְב ָרכוֹ ת ְּב ִמ ׁ ְשנַ ת ַּב ַעל ַה ִהלּ ּולָ א

ַר ִּבי ַח ִ ּיים ּ ַפלַ אגִ 'י
י"ז ִּב ׁ ְשבָ ט תרכ"ח
ַר ִבּי ַחיִּ ים ַפּלַ אגִ 'י נוֹלַ ד ְבּ ִאיזְ ִמיר
י"ע
ַר ִבּי ַחיִּ ים ַפּ ַלאגִ 'י זִ ַ
טוּר ִקיָּ ה ְבּי"ט ְבּ ֶח ְשׁוָ ן תקמ"ז,
ֶשׁ ְבּ ְ
לְ ָא ִביו ַר ִבּי יַ ֲעקֹבִ .בּ ְהיוֹתוֹ כְּ ֶבן
תּוֹרנִ יִּ ים שׁוֹנִ ים
כ"ה נִ ְס ַמ לְ ַר ָבּנוּתַ ,וּב ָשּׁנִ ים ַה ָבּאוֹת ִשׁ ֵמּשׁ ְבּ ַת ְפ ִק ִידים ָ
]'חכָ ם
אשׁי ֶשׁל ָה ִעיר ָ
ְבּ ִאיזְ ִמירַ ,עד ֶשׁ ִבּ ְשׁנַ ת תרט"ו ֻמנָּ ה לְ ַר ָבּהּ ָה ָר ִ
אשׁי'[.
ַבּ ִ
תּוֹרהֶ .את
עוֹס ִקים ְבּכָ ל ִמ ְקצוֹעוֹת ַה ָ
ַר ֵבּנוּ ִח ֵבּר כִּ ְשׁמוֹנִ ים ְס ָפ ִרים ָה ְ
ְס ָפ ָריו ֵה ֵחל לִ כְ תֹּב ִבּ ְהיוֹתוֹ כְּ ֵבן ֵשׁשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָ ה וְ א ָח ַדל ִמ ְמּלֶ אכֶ ת
מוֹע ֶדי לְ ַחיִּ ים'
כְּ ִת ָיב ָתם ַעד ַא ֲח ִרית יָ ָמיו; ֶאת ִס ְפרוֹ ָה ַא ֲחרוֹן ִ'בּ ְרכַּ ת ֲ
ִסיֵּ ם לִ כְ תֹּב יוֹם ק ֶֹדם ִה ְס ַתּלְּ קוּתוֹ .נִ ְפ ַטר ְבּי"ז ִבּ ְשׁ ָבט תרכ"ח וְ נִ ְק ַבּר
ְבּכָ בוֹד גָּ דוֹל ְבּ ֵבית ֶה ָעלְ ִמין ָה ַע ִתּיק ְבּ ִאיזְ ִמיר .לְ א ֶֹרַ מ ַסּע ַהלְּ וָ יָ ה ָס ְבבוּ
ְבּנֵ י ְק ִהלָּ תוֹ ֶאת ֲארוֹנוֹ כְּ ֶשׁ ְסּ ָפ ָריו ָה ַר ִבּים ֲאחוּזִ ים ִבּ ֵיד ֶיהם.

ָהי ּו אוֹ ְמ ִרים לְ ָפנָ יו ִּב ְרכוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחר
לוֹמר
ִמ ֵדּי בּ ֶֹקר ָהיָ ה ַר ֵבּנוּ ְמזַ ֵמּן ֶאת יְ ָל ָדיו וּנְ כָ ָדיו ַ
ְל ָפנָ יו ֶאת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ,כְּ ֵדי ֶשׁיּוּכַ ל ַל ֲענוֹת ַא ֲח ֵר ֶיהם
)'צוּ ָָאה ֵמ ַחיִּ ים' ַהנְ ָהגוֹת
וּברוְּ שׁמוֹ' וְ ָא ֵמן ַ
ָ'בּרוּ הוּא ָ
ַה ְמּ ַח ֵבּר אוֹת ד(.

ֵמ ָאה ְּב ָרכוֹ ת ַמ ֲענִ יקוֹ ת ַח ִ ּיים
ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶלִ תּ ֵקּן ְל ָב ֵרֵ מ ָאה ְבּ ָרכוֹת כְּ ֵדי ַל ֲעצֹר ֶאת
חוֹל ָלה ְבּיָ ָמיו )במ"ר יח כא( ,זֹאת ִמשּׁוּם
ַה ַמּגֵּ ָפה ֶשׁ ִה ְת ְ
ֶשׁ ַה ְבּ ָרכוֹת ַמ ְמ ִשׁיכוֹת ַחיִּ ים ָל ָא ָדםְ .ל ִפיכָ ַ ה ַמּ ְק ִפּיד
ְל ָב ֵרֵ מ ָאה ְבּ ָרכוֹת זוֹכֶ ה ִל ְחיוֹת ַחיִּ ים ֲא ֻרכִּ יםְ .לזֹאת
"בּ ְרכוּ ַע ִמּים
אוֹמרוֹ ְ)תּ ִה ִלּים סו ח-ט(ָ :
ָר ַמז ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶלְ בּ ְ
ֱאקינוּ וְ ַה ְשׁ ִמיעוּ קוֹל ְתּ ִה ָלּתוֹ – ַה ָשּׂם נַ ְפ ֵשׁנוּ ַבּ ַחיִּ ים"
ַ
)'הכָּ תוּב ַל ַחיִּ ים' ְתּ ִה ִלּים סו ט(.

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 ִ

