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

לְ עוֹ ֵבד ה' יֵ ׁש ּ ְפנַ אי לַ כּ ֹל
"וּפָ נִ ִיתי ֲאלֵ יכֶ ם וְ ִהפְ ֵר ִיתי ֶא ְתכֶ ם וְ ִה ְר ֵ ּב ִיתי ֶא ְתכֶ ם
וַ הֲ ִקימ ִֹתי ֶאת ְ ּב ִר ִיתי ִא ְּתכֶ ם" )כו ט(
"וּפנִ ִיתי
דּוּשׁי ָה ִרי"ם' ָדּ ַרשׁ ֶאת ַה ִמּ ִלּים ָ
ַה ִ'ח ֵ
עוֹבד ה' ֶשׁיִּ ְהיֶ ה לוֹ
ֲא ֵליכֶ ם" כְּ ַה ְב ָט ָחה ְלכָ ל ֵ
יּוּע
ְפּנַ אי ַל ֲעסֹק ְבּכָ ל ָדּ ָבר ַהנִּ ְצ ָר לוֹ .כְּ ִס ַ
בּוּרג ֶאת ִדּ ְב ֵרי
ִל ְד ָב ָריו ֵה ִביא ַר ִבּי ַשׁ ַמּאי גִּ ינְ זְ ְ
"ח ִס ִידים ָה ִראשׁוֹנִ ים
ַה ָבּ ָריְ ָתא ְ)בּ ָרכוֹת לב ב(ֲ :
]ל ְפנֵ י כָּ ל ְתּ ִפ ָלּה[,
שׁוֹהין ָשׁ ָעה ֶא ָחת ִ
ִ
ָהיוּ
שׁוֹהין ָשׁ ָעה
וּמ ְת ַפּ ְלּ ִלין ָשׁ ָעה ַא ַחת ,וְ חוֹזְ ִרין וְ ִ
ִ
]א ַחר ַה ְתּ ִפ ָלּה["ַ .על כָּ ָ תּ ְמהוּ ֲחכָ ִמים:
ַא ַחת ַ
ְל ַא ַחר ֶשׁ ָ
אוֹתם ֲח ִס ִידים ָשׁהוּ ָשׁלוֹשׁ ָשׁעוֹת
ְלכָ ל ַא ַחת ִמ ְשּׁלוֹשׁ ַה ְתּ ִפלּוֹתֵ ,מ ֵהיכָ ן ָהיָ ה ָל ֶהם
מּוּדם וְ ַל ֲעסֹק ְבּ ַפ ְרנָ ָס ָתם?
זְ ַמן ַל ֲחזֹר ַעל ִל ָ
תּוֹר ָתן
ָ
"מתּוֶֹ שׁ ֲח ִס ִידים ָהיוּ
וְ ֵה ִשׁיבוִּ :
וּמ ַלאכְ ָתּם ִמ ְת ָבּ ֶרכֶ ת"ִ .הנֵּ ה ָלנוּ
ִמ ְשׁ ַתּ ֶמּ ֶרת ְ
כִּ י ַאף ֶשׁ ַה ֲח ִס ִידים ִה ְק ִדּישׁוּ ֵתּ ַשׁע ָשׁעוֹת
ְבּיוֹם ִל ְת ִפ ָלּהִ ,סיְּ עוּ ְבּיָ ָדם ִמ ָשּׁ ַמיִ ם כִּ י
מּוּדם
נּוֹתר ִלזְ כֹּר ֶאת ִל ָ
יַ ְס ִפּיק ָל ֶהם ַהזְּ ַמן ֶשׁ ַ
יח ַשׂ ְר ֵפי ק ֶֹדשׁ'
)'שׂ ַ
יח כְּ ֵדי ַפּ ְרנָ ָס ָתם ִ
וּל ַה ְרוִ ַ
ְ
ח"ד נא; ִ'א ְמ ֵרי ַשׁ ַמּאי'(.

ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתים ְּבקוֹ ָמה זְ ק ּו ָפה
אתי ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֶא ֶרץ
"אנִ י ה' ֱאל ֵֹקיכֶ ם ֲא ׁ ֶשר הוֹ צֵ ִ
ֲ
ִמצְ ַריִם ִמ ְהיֹת לָ ֶהם ֲעבָ ִדים וָ ֶא ׁ ְשבּ ֹר מֹטֹת ֻע ְּלכֶ ם
וָ אוֹ לֵ ְך ֶא ְתכֶ ם קוֹ ֲמ ִמ ּיוּת" )כו יג(
עוּתהּ –
"קּוֹמ ִמיּוּת" ַמ ְשׁ ָמ ָ
ַר ִשׁ"י ֵפּ ֵרשׁ ֶשׁ ְ
קוּפה'ַ .על ִפּי זֹאת ֵפּ ֵרשׁ ַה ֲ'ח ַתם
קוֹמה זְ ָ
ְ'בּ ָ
סוֹפר' ֶאת ַבּ ָקּ ָשׁ ֵתנוּ ִמ ֵדּי יוֹם ִבּ ְת ִפ ַלּת
ֵ
קוֹמ ִמיּוּת
תוֹליכֵ נוּ ְמ ֵה ָרה
ַשׁ ֲח ִרית' ,וְ ִ
ְ
ְל ַא ְר ֵצנוּ':
ֲחכָ ִמים ָא ְמרוּ )כְּ ֻתבּוֹת קיא א( ֶשׁ ְתּ ִחיַּ ת
ַה ֵמּ ִתים ִתּ ְת ַר ֵחשׁ ַרק ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ַעל כֵּ ן
ִל ְפנֵ י ְתּ ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים יַ גִּ יעוּ ָה ְראוּיִ ים ִל ְת ִחיָּ ה
ִמ ִקּ ְב ָרם ֶשׁ ְבּחוּץ ָל ָא ֶרץ ֶדּ ֶרְ מ ִחלּוֹת ,כַּ ֲא ֶשׁר
ַה ַצּ ִדּ ִיקים ַהגְּ ִ
מוּרים ֶשׁ ֵבּינֵ ֶיהם יֵ ְלכוּ ֶדּ ֶר
קוּפה ,וְ ִאלּוּ ֵאלּוּ ֶשׁ ֵאינָ ם
קוֹמה זְ ָ
ַה ְמּ ִחלּוֹת ְבּ ָ
מוֹת ֶיהם ִת ְּתגַ ְּלגֵּ ְלנָ ה
מוּרים ַע ְצ ֵ
ַצ ִדּ ִיקים גְּ ִ
ַעד ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָשׁם ֵהם יָ קוּמוּ ִל ְת ִחיַּ ת
תוֹליכֵ נוּ
ַה ֵמּ ִתיםַ .על כֵּ ן ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ 'וְ ִ
קוּפה וְ א
קוֹמה זְ ָ
קוֹמ ִמיּוּת ְל ַא ְר ֵצנוּ' – ְבּ ָ
ְ
ְבּגִ ְלגּוּל ֲע ָצמוֹת ֶ
)'בּן יְ הוֹיָ ָדע' כְּ ֻתבּוֹת קיא א(.

ָא ְב ַדן ַה ְ ּיכֹלֶ ת לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל –
ַה ָ ּק ׁ ָשה ׁ ֶש ַּב ְ ּקלָ לוֹ ת
"וַ ֲאכַ לְ ֶּתם ְ ּב ַׂשר ְ ּבנֵ יכֶ ם וּבְ ַׂשר ְ ּבנ ֵֹתיכֶ ם ּתֹאכֵ לוּ;
וְ ִה ׁ ְש ַמ ְד ִּתי ֶאת ָ ּבמ ֵֹתיכֶ ם) "...כו כט-ל(

ָה ִ'א ְבּן ֶעזְ ָרא' ֵפּ ֵרשׁ ֶאת ִק ְל ַלת "וְ ִה ְשׁ ַמ ְד ִתּי
ֶאת ָבּמ ֵֹתיכֶ ם" כָּ " :וְ א יִ ְהיֶ ה ָלכֶ ם ָמקוֹם
וּל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְל ִהוּ ַָשׁע ֵמ ָה ָר ָעב ,כִּ י ַא ְשׁ ִמיד
ִלזְ עֹק ְ
מוֹתיכֶ ם – ְמקוֹם ַהזְּ ָב ִחים".
ָבּ ֵ
הוֹסיף ֵוּב ֵאר ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
ִ
יח ַר ִבּי גְּ ַד ְליָ ה ַאייזְ ָמןִ :אם
נִ ְתבּוֹנֵ ן נָ ִסיק כִּ י ְק ָל ָלה זוֹ ִהיא ַה ָקּ ָשׁה ִמכָּ ל
ַה ְקּ ָללוֹתֶ ,שׁ ִא ְל ָמ ֵלא ָהיָ ה נִ ְמנַ ע ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל
כוֹלים ְל ַב ֵטּל ֶאת ַהגְּ זֵ רוֹת
ְל ִה ְת ַפּ ֵלּלָ ,היוּ ֵהם יְ ִ
הוֹסיף וְ ָא ַמר :גַּ ם כַּ יּוֹם ְל ִע ִתּים
ְבּכ ַֹח ַה ְתּ ִפ ָלּה .וְ ִ
מוֹצא ָה ָא ָדם ֶאת ַע ְצמוֹ נֶ ֱענַ שׁ ִבּ ְק ָל ָלה זוְֹ ,בּכָ 
ֵ
ֶשׁנִּ ְל ָק ִחים ִמ ֶמּנּוּ ַה ַ'טּ ַעם' וְ ַה ֶ'ה ְרגֵּ שׁ' ַבּ ְתּ ִפ ָלּה
דּוּלי ָ
)'גִּ ֵ
מוּסר' ֱאלוּל עמ' קפג(.

ָ'א ֵמן וְ ָא ֵמן' לְ ֵקר ּוב ַה ְ ּג ֻא ָּלה
"וְ זָכַ ְר ִּתי ֶאת ְ ּב ִר ִיתי י ֲַעקוֹ ב וְ ַאף ֶאת ְ ּב ִר ִיתי יִצְ ָחק
וְ ַאף ֶאת ְ ּב ִר ִיתי ַאבְ ָר ָהם ֶא ְזכּ ֹר וְ ָה ָא ֶרץ ֶא ְזכּ ֹר" )כו מב(
ַר ִשׁ"י ֵפּ ֵרשׁ ֶשׁ ָפּסוּק זֶ ה הוּא ֶא ָחד ֵמ ֲח ִמ ָשּׁה
מוֹפ ַיע
ְמקוֹמוֹת ַבּ ָתּנָ "ֶ שׁ ְשּׁמוֹ ֶשׁל 'יַ ֲעקֹב' ִ
ִבּכְ ִתיב ָמ ֵלא – ְבּוָ א"ו – ֶשׁכְּ נֶ גְ ָדּם יֵ שׁ ֲח ִמ ָשּׁה
ְמקוֹמוֹת ֶשׁ ְשּׁמוֹ ֶשׁל ֵ'א ִליָּ הוּ' נִ כְ ָתּב ָח ֵסר –
"א ִליָּ ה" .זֹאת ְל ִפי ֶשׁ ָלּ ַקח יַ ֲעקֹב אוֹת ִמ ְשּׁמוֹ
ֵ
ֶשׁל ֵא ִליָּ הוּ כְּ ֵע ָרבוֹן ְלכָ ֶ שׁיָּ בֹא וִ ַיב ֵשּׂר
ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל ַהגְּ ֻא ָלּה.
)'ע ָשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹת' ַמ ֲא ַמר ִחקּוּר ִדּין ב
ָה ְר ָמ"ע ִמ ָפּאנוֹ ֲ
כוֹתיו ִבּ ְפנֵ י
טו( ֵמ ִביא ֶשׁ ָראוּי ֶשׁיְּ ָב ֵרָ ה ָא ָדם ִבּ ְר ָ
)תּ ִה ִלּים
ְשׁנַ יִ ם ֶשׁיַּ ֲענוּ ַא ֲח ָריו ָא ֵמןֶ ,שׁכֵּ ן כָּ תוּב ְ
לוֹמר:
עוֹלם ָא ֵמן וְ ָא ֵמן" ,כְּ ַ
"בּרוּ ה' ְל ָ
פט נג(ָ :
ֶשׁכָּ ל ְבּ ָרכָ ה ֻתּ ְשׁ ַלם ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ְשׁנַ יִ ם ָהעוֹנִ ים
ָא ֵמן ְ)ר ֵאה ַ'מ ֲח ִצית ַה ֶשּׁ ֶקל' או"ח ו ט ֶשׁ ֵה ִביא ַהנְ ָהגָ ה
הוֹסיף וְ ֵה ִביא
זוֹ ִבּ ְשׁמוֹ( .כְּ ֶר ֶמז ְל ַהנְ ָהגָ ה זוֹ ִ
]מ ֵלא
ָה ְר ָמ"ע ֶאת ָה ֻע ְב ָדּה ֶשׁ ַה ֵשּׁם "יַ ֲעקוֹב" ָ
ימ ְט ִריָּ ה ָ'א ֵמן וְ ָא ֵמן'.
ְבּוָ א"ו[ הוּא ְבּגִ ַ
ַר ִבּי ְצ ִבי ִה ְירשׁ ַמייזְ ִלישֵׁ ,מ ַר ָבּנֵ י ִשׁ ָיקגוֵֹ ,בּ ֵאר
ֶר ֶמז זֶ ה כָּ :
ֵ
ַה ֲ'ח ַתם
כּוֹתב ֶשׁ ְבּ ֶמ ֶשׁ
ֵ
סוֹפר' ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוּ
ַהגָּ לוּת ְשׁמוֹ ֶשׁל 'יַ ֲעקֹב' נִ כְ ָתּב ָח ֵסר ,וְ ֶל ָע ִתיד
ָלבֹא יִ כָּ ֵתב ִבּכְ ִתיב ָמ ֵלא .וְ ִהנֵּ הְ ,בּכָ ֶ שׁ ָא ָדם
ַמ ְק ִפּיד ֶשׁ ְשּׁנַ יִ ם יַ ֲענוּ ַא ֲח ָריו ָא ֵמןֲ ,ה ֵרי יֵ שׁ ְבּכָ 
ימ ְט ִריָּ ה
ֶר ֶמז ַל ֵשּׁם 'יַ ֲעקוֹב'ֶ ,שׁהוּא כָּ ָאמוּר ְבּגִ ַ
ָ'א ֵמן וְ ָא ֵמן' ,וְ נִ ְמ ָצא ֶשׁכִּ ְביָ כוֹל ֵהם ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלים
ְבּכָ ֶ שׁיָּ ִחישׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶאת ַהגְּ ֻא ָלּה
ַה ְשּׁ ֵל ָמהֶ ,שׁ ָאז יִ כָּ ֵתב ְשׁמוֹ ֶשׁל יַ ֲעקֹב ָמ ֵלא
]על ַאגְ ָרא ְדּ ִפ ְר ָקא[ ֶר ֶמז
)'תּוֹרת מ ֶֹשׁה'; ַ'אגְ ָרא ִדּ ְצ ִבי' ַ
ַ
נט אוֹת א(.
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ּ ִפ ְ﬩ח ּו ׁ ְש ָע ִרים
דְּ ַבר ְמיַ ֵּסד ּונְ ִשׂ יא ְּ'בנֵ י ֱאמ ּונִ ים'

אמר ָא ֵמן"
"ב ְב ָרכָ ה ׁ ְשלֵ ָמה וְ נֹ ַ
ִּ
קי ַר ִבּי
יוֹמא ְדּ ִהלּוּלָ א ֶשׁל ַה ַתּנָּ א ָה ֱא ִ
ְבּ ִע ְקבוֹת ָ
חוֹשׁ ַבנִ י ֶשׁ ֵאין
בוּעְ ,
יוֹחאי ֶשׁ ָחל ַה ָשּׁ ַ
ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ַ
כְּ מוֹ ִדּ ְב ֵרי ַר ְשׁ ִבּ"י ַע ְצ ָמם ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ,כְּ ֵדי
לְ ַהגְ ִדּיר ֶאת ַמ ֲעלַ ת וַ ֲח ִשׁיבוּת ָא ֵמן ַעל ַה ְבּ ָרכָ ה.
אוֹתם יַ ְח ָדּו:
ָה ָבה וְ נִ לְ ַמד ָ
יה ָא ֵמןָ ,דּא ִאיהוּ
"כָּ ל ְבּ ָרכָ ה ְדּ ָא ִתיבוּ ָעלֶ ָ
יּוּמא כִּ ְד ָקא יָ אוֹת"! )זוה"ק ח"ג רעא ,א(,
ְבּ ִק ָ
וּב ַת ְרגּוּם לִ לְ שׁוֹן ַהקּ ֶֹדשׁ" :כָּ ל ְבּ ָרכָ ה ֶשׁ ֵה ִשׁיבוּ
ְ
ָעלֶ ָ
זוֹהי ְבּ ָרכָ ה ְמ ֻקיֶּ ֶמת ַבּ ְשּׁלֵ מוּת
יה ָ'א ֵמן' ִ
ָה ְראוּיָ ה"!
'תּוֹס ֶפת'
ֶ
יטב – ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ֵאינָ הּ ַרק
נָ ִשׂים לֵ ב ֵה ֵ
כְּ ֵדי לְ ַא ֵמּת ֶאת ַה ֶשּׁ ַבח וְ ַה ַבּ ָקּ ָשׁה ַהנֶּ ֱא ָמ ִרים
ַבּ ְבּ ָרכָ ה וּלְ ַה ֲא ִמין ָבּ ֶהםֶ ,אלָּ א ִהיא ֵחלֶ ק ִבּלְ ִתּי
נִ ְפ ָרד ֵמ ַה ְבּ ָרכָ ה ַע ְצ ָמהַּ .ה ְבּ ָרכָ ה וְ ָה ָא ֵמן ֵהן כִּ ְשׁנֵ י
וּתלוּיִ ים
ימים זֶ ה ֶאת זֶ הְ ,
ֶחלְ ֵקי ַ'פּאזֶ ל' ַה ַמּ ְשׁלִ ִ
זֶ ה ָבּזֶ הֶ .שׁכֵּ ן ַה ְמּ ָב ֵר לְ ַבדּוֹ ֵאינוֹ יָ כוֹל לַ ֲענוֹת
ָא ֵמן ַעל ִבּ ְרכַּ ת ַע ְצמוֹ ,וְ גַ ם ָהעוֹנֶ ה ָצ ִרי לִ ְשׁמ ַֹע
ימהּ ָבּ ֲא ִמ ָירה
ְבּ ָרכָ ה ִמ ִפּי ֲח ֵברוֹ וְ ָאז לְ ַה ְשׁלִ ָ
שׁוּבה וְ ַה ְמּ ֻק ֶדּ ֶשׁתָ :
ַה ֲח ָ
"א ֵמן"! וּכְ ָבר ָדּ ְרשׁוּ ְבּ ֶר ֶמז
"בּ ְב ָרכָ ה ְשׁלֵ ָמה
ַעל ַהנֶּ ֱא ָמר ְבּ ִב ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹןִ :
'שׁלֵ ָמה' ,יֵ שׁ
ֹאמר ָא ֵמן" – כְּ ֵדי ֶשׁ ַה ְבּ ָרכָ ה ִתּ ְהיֶ ה ְ
וְ נ ַ
יה ָ'א ֵמן'.
לִ ְדאֹג ֶשׁיַּ ֲענוּ ָעלֶ ָ
ָחשׁוּב ִבּ ְמיֻ ָחד לָ ִשׂים לֵ ב לַ ַמּ ְס ָקנָ ה ָהעוֹלָ ה ִמ ִדּ ְב ֵרי
מוּטל ְבּ ֶע ֶצם גַּ ם ַעל
ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ֶשׁ ִחיּוּב ָה ָא ֵמן ָ
ַה ְמּ ָב ֵר ,כְּ ֵדי ֶשׁ ִבּ ְרכָ תוֹ ִתּ ְהיֶ ה ֻמ ְשׁלֶ ֶמתַ .מ ְס ָקנָ ה
זֹאת ַמזְ כִּ ָירה לִ י ִספּוּר ַמ ְד ִהים ֶשׁ ֵא ַרע לִ י ִעם
ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ֱאלִ ֶ
מוֹסדוֹת
יעזֶ ר ֶבּן ָדּוִ ד זָ ָצ"ל ,רֹאשׁ ְ
'אוֹר ָה ֱא ֶמת' ְבּ ֶאלְ ָעד .נִ ְפגַּ ְשׁ ִתּי ִאתּוֹ וְ הוּא ִס ֵפּר
הוֹציא
ִ
יח לְ ִפי ֻתּמּוֹ כִּ י ֵמעוֹלָ ם א
לִ י כְּ ָמ ִשׂ ַ
ְבּ ָרכָ ה ִמ ִפּיו ִמ ְבּלִ י ֶשׁ ָהיָ ה ִמי ֶשׁיַּ ֲענֶ ה ַא ֲח ָריו
ָא ֵמן .גַּ ם כְּ ֶשׁ ֻה ְצ ַר לְ ָב ֵרְ בּ ֶא ְמ ַצע ַהלַּ יְ לָ הָ ,היָ ה
ִמ ְת ַק ֵשּׁר לְ ֶא ָחד ִמ ַתּלְ ִמ ָידיו ָה ַר ִבּים ְבּחוּץ לָ ָא ֶרץ,
אוֹמר
יהם ַהלַּ יְ לָ ה ,וְ ֵ
ִבּ ְמקוֹמוֹת ֶשׁ ֶטּ ֶרם יָ ַרד ֲעלֵ ֶ
ֶאת ַה ְבּ ָרכָ ה ְבּ ָאזְ נָ יוִ .ה ְת ַפּ ַעלְ ִתּי ֵמ ָה ֻע ְב ָדּה ֶשׁהוּא
א ָח ַשׁב ֶשׁהוּא נָ ַהג ְבּכָ ְ בּ ַהנְ ָהגָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת.
יאה" :וְ כִ י
ַא ְד ַר ָבּהְ ,בּ ַענְ וַ ת ֵחן הוּא ָא ַמר לִ י ִבּ ְפלִ ָ
יצד אוּכַ ל ֶשֹּׁלא
ֵאי יָ כֹלְ ִתּי לִ נְ הֹג ַא ֶח ֶרת?! כֵּ ַ
יטיב ִע ִמּי
לְ הוֹדוֹת לַ ה' ִבּ ְשׁלֵ מוּתְ ,בּעוֹד הוּא ֵמ ִ
ִבּ ְשׁלֵ מוּת?!"
יוֹתר ִמלְּ ַה ְת ִחיל ֶאת ַהיּוֹם
וּבכֵ ןָ ,מה ַמ ְת ִאים ֵ
ְ
רוּתא
ְבּ ִב ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְבּא ֶֹפן ֻמ ְשׁלָ םְ ,בּ ַח ְב ָ
וּמ ְצלָ ח
וּב ֲא ִמ ַירת ָא ֵמן ,וְ כָ  נִ זְ כֶּ ה לְ יוֹם ֻמ ְשׁלָ ם ֻ
ַ
– ָא ֵמן!
רוֹמ ָמה ְשׁמוֹ יַ ְח ָדּו",
יאת "וּנְ ְ
ִבּ ְק ִר ַ
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

ְּת ִפ ָּלה ְּת ִמ ָימה ׁ ֶש ּ ָפ ְת ָחה ׁ ְש ָע ִרים
ֶאת ַהנְּ ִס ָיעה ַהזּוֹ ִתּכְ נְ נוּ יַ ְל ֵדי ִמ ְשׁ ַפּ ַחת כ.
ְבּ ֶמ ֶשׁ זְ ַמן ַרבִ .מ ְשׁ ַפּ ַחת כַ .שׁיֶּ כֶ ת ִל ְק ִה ָלּה
ֲח ִס ִידית ֻמכֶּ ֶרת ֶשׁ ָקּ ְב ָעה ָלהּ ִמ ְשׁכָּ ן ְבּ ַא ַחת
ֵמ ָע ֵרי ַה ָדּרוֹם ,וְ ַלנְּ ִס ָיעה ַהזּוֹ ֵהם זָ כוּ ְל ַא ַחר
ֶשׁ ָע ְמדוּ ְבּ ַה ְצ ָל ָחה ְבּ ִמ ְב ַצע ִחזּוּק ֶשׁנִּ ְמ ָשׁ
ְבּ ֶמ ֶשׁ ח ֶֹדשׁ ָשׁ ֵלם ,וְ ִה ְשׁ ַתּ ְתּפוּ בּוֹ כָּ ל יַ ְל ֵדי
ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ,כְּ ֶשׁ ַה ְפּ ָרס ַהגָּ דוֹל ֶשׁ ֻה ְב ַטח ָל ֶהם
ָהיָ ה נְ ִס ָיעה ְמ ֻשׁ ֶתּ ֶפת ַל ָצּפוֹן ָה ָרחוֹקַ .הנְּ ִס ָיעה
ֻתּכְ נְ נָ ה כְּ ֵדי ְל ַה ֲח ִליף ֲאוִ יר וַ ֲאוִ ָירהְ ,וּב ִע ָקּר כְּ ֵדי
ָל ֵשׂאת ְתּ ִפ ָלּה ַעל ִק ְב ֵרי ַה ַצּ ִדּ ִיקים ַה ְטּמוּנִ ים
ֵבּין ִרגְ ֵבי ַא ְד ַמת ַהגָּ ִלילַ ,בּיּוֹם ַה ְמּ ֻסגָּ ל ,ז'
ימנָ א.
ַבּ ֲא ָדרִ ,ה ָ
לּוּלא ְדּמ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ ַר ֲעיָ א ְמ ֵה ְ

"נָ כוֹןֵ ,אי א ָח ַשׁ ְבנוּ ַעל כָּ "!?
ִה ְת ַפּ ְלּאוּ כֻּ ָלּםְ ,וּבאוֹתוֹ ֶרגַ ע ָבּ ְק ָעה
ַה ְתּ ִפ ָלּה ִמ ִפּי כָּ ל ַה ָיְּל ִדיםִ .אישׁ ִאישׁ
ִבּ ְשׂ ָפתוִֹ ,בּ ְקּשׁוּ ִבּ ְלשׁוֹנָ ם ַה ְתּ ִמ ָימה
שׁוּטה:
דוּתית ַבּ ָקּ ָשׁה ְפּ ָ
וְ ַה ְיַּל ִ
ֶשׁ ַה ַשּׁ ַער ֶשׁל ִמירוֹן ָיִפּ ַתח ִבּ ְפנֵ ֶיהם,
וְ ֵהם יוּכְ לוּ ַל ֲעלוֹת ְוּל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַעל
ִק ְברוֹ ֶשׁל ַר ְשׁ ִבּ"י.

ַהכְּ נִ ָיסה ַליִּ שּׁוּב ִמירוֹן ִבּ ֵ
ימי ֶסגֶ ר ַהקּוֹרוֹנָ ה

ָא ָתא ָוּבא רֹאשׁ ח ֶֹדשׁ ֲא ָדרַ .ה ִה ְת ַרגְּ שׁוּת ְבּ ֶק ֶרב
יַ ְל ֵדי ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ָה ְלכָ ה וְ גָ ֲא ָתה כְּ כָ ל ֶשׁ ַהיּוֹם
ַהגָּ דוֹל ָה ַל וְ ִה ְת ָק ֵרבַ .בּיּוֹם ֶשׁ ִלּ ְפנֵ י ַהנְּ ִס ָיעה
ַה ְמּיֻ ֶח ֶלת ָשׂכָ ר ָה ָאב ֶרכֶ ב ְמ ֻרוָּח ֶשׁיּוּכַ ל
ְל ַאכְ ֵלס ְבּ ַר ֲחבוּת ֶאת כָּ ל יַ ְל ֵדי ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה.
ַה ְשׁכֵּ ם ַבּבּ ֶֹקרֶ ,ט ֶרם אוֹר ִראשׁוֹן ,יָ ְצאוּ ְבּנֵ י
ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ַעל ִמ ַטּ ְל ְט ֵל ֶיהם ַל ַמּ ָסּע ַהנֶּ ְח ָשׁק,
כַּ ֲא ֶשׁר ַה ָתּכְ נִ ית ָהיְ ָתה ִל ְפתּ ַֹח ֶאת ַהיּוֹם
ִבּ ְת ִפ ַלּת ַשׁ ֲח ִרית ְבּ ִציּוּנוֹ ֶשׁל ַה ַתּנָּ א ַה ָקּדוֹשׁ
ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ַ
יוֹחאי ַה ָטּמוּן ַבּיִּ שּׁוּב ִמירוֹן.
גּוֹררוּ
ַה ֶדּ ֶרָ ה ֲא ֻרכָּ ה ֵמ ַהיִּ שּׁוּב ַה ְדּ ִ
רוֹמי ֶשׁבּוֹ ִה ְת ְ
ימים.
בּוֹאכָ ה ִמירוֹן ָע ְב ָרה ַעל כֻּ ָלּם ַבּטּוֹב ַוּבנְּ ִע ִ
ֲ
ַהיְּ ָל ִדים ָהיוּ ְמ ֻר ָתּ ִקים ַלנּוֹף ַהנִּ ְפ ָלא ֶשׁ ָה ַל
רוֹמי
וְ ִה ְת ַח ֵלּף כְּ כָ ל ֶשׁ ֵה ִאיר ַהיּוֹםַ .הנּוֹף ַה ְדּ ִ
בוּע ְבּחוּם ַח ְדגּוֹנִ י ָה ַל וְ נִ ְצ ַבּע
יח ַה ָצּ ַ
ַה ָצּ ִח ַ
ְבּיָ רֹק כְּ כָ ל ֶשׁ ִרכְ ָבּם ִה ְת ַק ֵדּם ְלכִ וּוּן ָצפוֹן.

כַּ ֲא ֶשׁר סוֹף סוֹף ֵה ֵחל ָה ֶרכֶ ב ְל ַט ֵפּס ַבּכְּ ִבישׁ
בּוֹאכָ ה ִמירוֹןַ ,ה ִה ְת ַרגְּ שׁוּת נִ כְּ ָרה
ַה ִמּ ְת ַפּ ֵתּל ֲ
דוֹלים ִמ ֵבּין ַהיְּ ָל ִדים זִ ְמזְ מוּ ְבּ ֶמ ֶרץ
יוֹשׁבָיוַ .הגְּ ִ
ְבּ ְ
קי
"לכְ בוֹד ַה ַתּנָּ א ָה ֱא ִ
ֶאת ַה ִשּׁיר ַה ְמּ ֻפ ְר ָסםִ :
ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ַ
יוֹחאיִ ,"...שׁיר ֶשׁ ִהכִּ ירוּ
פוּתם ְבּ ָשׁנִ ים ָע ָברוּ ְבּ ַמ ֲע ַמד
ֵה ֵיטב ֵמ ִה ְשׁ ַתּ ְתּ ָ
ַה ַה ְד ָל ָקה ְבּ ִמירוֹןַ .בּ ְשּׁנָ ַתיִ ם ָה ַא ֲחרוֹנוֹתֵ ,ע ֶקב
ִמגְ ְבּלוֹת ַהקּוֹרוֹנָ ה ,א ָע ָלה ְבּיָ ָדם ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף
ְבּ ַמ ֲע ָמד גָּ דוֹל וְ נִ ְשׂגָּ ב זֶ ה ,וְ ַע ָתּה ָהיְ ָתה
דוֹלה ְבּ ֶה ְת ֵאם.
ַה ִה ְת ַרגְּ שׁוּת גְּ ָ
ָה ֶרכֶ ב ִה ְת ַק ֵדּם עוֹד ְבּ ַמ ֲע ֵלה ַהכְּ ִבישִׁ .מ ְשׁ ַפּ ַחת
כִ .הגִּ ָיעה ַלכִּ כָּ ר ַה ְמּ ֻפ ְר ֶס ֶמת ַבּכְּ נִ ָיסה ְליִ שּׁוּב
וּל ֶפ ַתע
ִמירוֹןָ .ה ֶרכֶ ב ָפּנָ ה ְשׂמ ָ
ֹאלה ְבּ ִט ְב ִעיּוּתְ ,
נֶ ֱע ַצר ַבּ ֲח ִר ָיקה...
"מה ָק ָרה?" נִ ְפ ְל ָטה ַה ְקּ ִר ָיאה ִמ ִפּי כֻּ ָלּם,
ָ
שׁוּבה נִ גְ ְל ָתה ְל ֵעינֵ ֶיהם ִמיָּ ד; ַה ַשּׁ ַער
וְ ַה ְתּ ָ
ַה ָצּהֹב ַה ְמּ ֻפ ְר ָסם ַבּכְּ נִ ָיסה ְליִ שּׁוּב ִמירוֹן
שׁוֹטר ַבּ ַעל ַמ ַבּע
ֵ
ָהיָ ה ָסגוּרַ .בּ ֶפּ ַתח ָע ַמד
ָפּנִ ים ָאטוּםֶ ,שׁ ֶה ֱחוָ ה ָל ֶהם ְבּיָ דוֹ ָלשׁוּב ַעל
בוֹת ֶיהם.
ִע ְק ֵ
בוֹתיו,
ָה ַרב כִ .ה ְת ַמ ְה ֵמ ַהּ ִמ ָלּשׁוּב על ִע ְק ָ
ׁוֹטר .הוּא
כִּ ְביָ כוֹל א ֵה ִבין ֶאת ֶשׁ ָר ַמז לוֹ ַהשּ ֵ
ִה ְת ַק ֵדּם עוֹד ְמ ַעט ְל ֵע ֶבר ַה ַשּׁ ַער ,וְ נִ ְב ַלם
ְבּח ֶֹסר ַס ְב ָלנוּת.
"מהַ ,א ָתּה א ֵמ ִבין ְר ָמזִ ים?!"
ָ
ׁוֹטר ְבּח ֶֹסר
ָק ָרא ְל ֶע ְברוֹ ַהשּ ֵ
ַס ְב ָלנוּתֶ ,
"ק ֶבר ָה ַר ְש ִׁבּ"י ָסגוּר
ַהיּוֹם ִלכְ נִ ַיסת ְרכָ ִביםַ ,תּ ְמ ִשׁי
ָה ְל ָאהָ ,מה א ָבּרוּר כָּ אן?!"
כֵּ ןַ .ה ִצּיּוּן ָהיָ ה ָסגוּר ִלכְ נִ ַיסת
ְרכָ ִביםָ .ל ַרב כָ .א ְרכוּ כַּ ָמּה
ׁוֹטר.
ְשׁנִ יּוֹת ְל ַעכֵּ ל ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַהשּ ֵ
הוּא נִ ָסּה ְל ִה ְת ַענְ יֵ ן ְל ֵפ ֶשׁר
אוֹמיתַ ,א נִ ְת ַקל
ַה ְסּגִ ָירה ַה ִפּ ְת ִ
רוּח.
טוּמה וְ ִק ְצ ַרת ַ
גוּבה ֲא ָ
ִבּ ְת ָ
ִמ ֶשּׁכָּ ָ ,ע ַבר ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ְבּנֶ ֶשׁק
ָה ֶרגֶ שׁ ...הוּא נִ ָסּה ְל ַד ֵבּר ַעל ֵלב
ַהשּ ֵ
ׁוֹטרִ ,ה ְצ ִבּ ַיע ְל ֵע ֶבר ַהיְּ ָל ִדים
וּמ ַתי
ֶשׁ ָהיוּ ֲאחוּזֵ י ֶה ֶלם ,נִ ָסּה ְל ַה ְס ִבּיר לוֹ ֵהיכָ ן ָ
ִה ְת ִחילוּ ַהבּ ֶֹקר ֶאת ַמ ָסּ ָעם ,וְ ַעד כַּ ָמּה ִצפּוּ
ַהיְּ ָל ִדים ַלנְּ ִס ָיעה ַהזּוֶֹ .א ָלּא ֶשׁכְּ ִפי ַהנִּ ְר ֶאה הוּא
א ָהיָ ה ָה ִראשׁוֹן ֶשׁנִּ ָסּה ְל ַד ֵבּר ַעל ִלבּוֹ ַהבּ ֶֹקר,
ׁוֹטר ָהיְ ָתה
גוּבתוֹ ַהחוֹזֶ ֶרת וְ ַהנֻּ ְק ָשׁה ֶשׁל ַהשּ ֵ
וּת ָ
ְ
ְבּ ֶה ְת ֵאם...
ְבּ ֵלית ְבּ ֵר ָרה נֶ ֱא ַלץ ָה ָאב ְל ַאכְ זֵ ב ֶאת יְ ָל ָדיו
וּל ַס ֵפּר ָל ֶהם כִּ י יִ ְהיֶ ה ֲע ֵל ֶיהם ְלוַ ֵתּר ַעל ַה ִבּקּוּר
ְ
ְבּ ִמירוֹן.
ָא ְמנָ ם ֵהם א יָ ְדעוּ ַעל כָּ ֵ מרֹאשַׁ ,א
ַבּ ְשּׁנָ ַתיִ ם ָה ַא ֲחרוֹנוֹת ְסגִ ַירת ַה ִצּיּוּן ְבּ ִמירוֹן
ָק ְר ָתה א ְמ ַעט .עוֹד ִל ְפנֵ י ָה ָאסוֹן ַה ְטּ ָרגִ י
ְבּ ַל"ג ָבּע ֶֹמר ָה ַא ֲחרוֹןִ ,ה ְס ִפּיקוּ ַשׁ ֲע ֵרי ַה ִצּיּוּן
ְל ִהנָּ ֵעל עוֹד כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה ְפּ ָע ִמיםְ ,בּכָ ל ֵעת
ֶשׁ ָה ְר ֻשׁיּוֹת ָח ְשׁשׁוּ ֵמ ַה ְד ָבּ ָקה ֲהמוֹנִ ית ִמ ְפּ ַאת
רוּע ָצפוּף ְמ ֻתכְ נָ ן.
ֵא ַ

ַה ַלּ ַחץ ֶשׁל ָה ָר ֻשׁיּוֹת ִה ְתגַּ ֵבּר ִבּ ְפ ָרט ְל ַא ַחר
נּוֹרא ֶשׁ ִה ְת ַר ֵחשׁ ְבּ ַל"ג ָבּע ֶֹמר
ָה ָאסוֹן ַה ָ
הוּדים
ֶא ְשׁ ָתּ ַקדֶ ,שׁבּוֹ נִ ְספּוּ ַא ְר ָבּ ִעים וַ ֲח ִמ ָשּׁה יְ ִ
הוֹרים כְּ ָ
וּט ִ
ְק ִ
תוֹצ ָאה יְ ִשׁ ָירה ֵמ ַהדּ ַֹחק
דוֹשׁים ְ
ַהגָּ דוֹל וְ ַה ְצּ ִפיפוּת ֶשׁ ָשּׂ ְררוּ ַבּ ָמּקוֹם.
יוֹתר ֶאת
ְל ַא ַחר ָה ָאסוֹן ִה ְק ִשׁיחוּ ָה ָר ֻשׁיּוֹת עוֹד ֵ
ַהנְּ ָה ִליםִ .מ ַפּ ַעם ְל ַפ ַעם ,כַּ ֲא ֶשׁר ִה ְת ָק ֵרב יוֹם
ְמיֻ ָחדֶ ,שׁ ָע ָלה ָח ַשׁשׁ ֶשׁ ִתּגָּ ֵרם בּוֹ ְצ ִפיפוּת יֶ ֶתר,
הוֹדיעוּ ָה ָר ֻשׁיּוֹת ְבּ ַמ ְפ ִתּ ַיע כִּ י ַשׁ ֲע ֵרי ִמירוֹן
ִ
גוּרים ִלכְ נִ ַיסת ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלים.
ְס ִ
גַּ ם ַה ַפּ ַעםִ ,ל ְק ַראת ז' ַבּ ֲא ָדר – יוֹם ֶשׁבּוֹ ְרגִ ִילים
ֲהמוֹנִ ים ִמ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲעלוֹת ְל ִציּוּנוֹ ֶשׁל
ַר ְשׁ ִבּ"י – ִ
הוֹדיעוּ ָה ָר ֻשׁיּוֹת ַעל ְסגִ ַירת ַה ִצּיּוּן
ַל ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִליםִ .מ ְשׁ ַפּ ַחת כ .א ָהיְ ָתה ְמ ֻע ְדכֶּ נֶ ת
דוּע" :כְּ ג ֶֹדל
ְבּ ֻע ְב ָדּה זוֹ ,וּכְ ַמ ֲא ַמר ַה ִפּ ְתגָּ ם ַהיָּ ַ
ַה ִצ ִפּיָּ ה גּ ֶֹדל ָה ַאכְ זָ ָבה"ֵ ,הם ִה ְת ַקשּׁוּ ַעד ְמאֹד
ְל ַעכֵּ ל ֶאת ָה ֻע ְב ָדּה.
בוֹתיו .הוּא
ְבּ ֵלית ְבּ ֵר ָרה ַסב ָה ַרב כַ .על ִע ְק ָ
ָחנָ ה ְבּ ַצד ַה ֶדּ ֶר וְ ֵה ֵחל ִל ְשׁקֹל ֶאת ְצ ָע ָדיוַ ,ה ִאם
ְל ַה ְמ ִשׁי וְ ִלנְ ס ַֹע ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִבּ ְצ ַפת אוֹ ֶשׁ ָמּא
וּ'ל ִה ָסּ ֵחב' ִעם ַהיְּ ָל ִדים
ַל ֲחנוֹת ְבּ ֶחנְ יוֹן ָסמוְּ 
בּוֹאכָ ה ִציּוּן ָה ַר ְש ִׁבּ"י...
ַרגְ ִלית ְבּ ַמ ֲע ֵלה ָה ָהר ֲ
ֶא ָלּא ֶשׁ ִאם הוּא ָח ַשׁב ְ'ל ָה ִרים יָ ַדיִ ם' ,יְ ָל ָדיו א
"א ָבּא",
ָהיוּ מוּכָ נִ ים ְלכָ ְ בּשׁוּם ָפּנִ ים וָ א ֶֹפן; ַ
ִה ְפ ִתּ ַיע אוֹתוֹ ֵמ ָאחוֹר קוֹלוֹ ַה ַדּ ִקּיק ֶשׁל
אוֹמר
"ה ֵרי ָתּ ִמיד ַא ָתּה ֵ
מוּליק ֵבּן ַה ֵשּׁשֲׁ ,
ְשׁ ִ
ָלנוּ ֶשׁ ְתּ ִפ ָלּה עוֹזֶ ֶרת ְבּכָ ל ַמ ָצּב ,וְ ַעכְ ָשׁו ֲאנַ ְחנוּ
ִמ ְתיָ ֲא ִשׁים עוֹד ִל ְפנֵ י ֶשׁ ִה ְת ַפּ ַלּ ְלנוּ?!"
"נָ כוֹןֵ ,אי א ָח ַשׁ ְבנוּ ַעל כָּ ִ "!?ה ְת ַפּ ְלּאוּ
כֻּ ָלּםְ ,וּבאוֹתוֹ ֶרגַ ע ָבּ ְק ָעה ַה ְתּ ִפ ָלּה ִמ ִפּי כָּ ל
ַהיְּ ָל ִדיםִ .אישׁ ִאישׁ ִבּ ְשׂ ָפתוִֹ ,בּ ְקּשׁוּ ִבּ ְלשׁוֹנָ ם
שׁוּטה:
דוּתית ַבּ ָקּ ָשׁה ְפּ ָ
ימה וְ ַהיַּ ְל ִ
ַה ְתּ ִמ ָ
ֶשׁ ַה ַשּׁ ַער ֶשׁל ִמירוֹן יִ ָפּ ַתח ִבּ ְפנֵ ֶיהם ,וְ ֵהם יוּכְ לוּ
וּל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַעל ִק ְברוֹ ֶשׁל ַר ְשׁ ִבּ"י.
ַל ֲעלוֹת ְ
בּוֹדדוֹת
ימה ָא ְרכָ ה ַדּקּוֹת
ַה ְתּ ִפ ָלּה ַה ְתּ ִמ ָ
ְ
נּוֹס ִעים
וּמיָּ ד ִעם ִס ָ
ִבּ ְל ַבדִ .
יּוּמהּ ,כְּ ֶשׁכָּ ל ַה ְ
ימהָ ,פּ ַתח ָה ָאב
דוּרים ֶבּ ֱאמוּנָ ה ְתּ ִמ ָ
ָבּ ֶרכֶ ב ֲח ִ
ִבּנְ ִס ָיעה ְמ ִה ָירה ְל ֵע ֶבר ַה ַשּׁ ַער .גַּ ם ַה ַפּ ַעם
ַה ַשּׁ ַער ָהיָ ה ָסגוּרֶ ,א ָלּא ֶשׁ ָה ָאב ִה ְת ַע ֵלּם וְ ֵה ֵחל
ׁוֹטר ָהיָ ה אוֹתוֹ
ִלנְ ס ַֹע ְל ֶע ְברוֹ ְבּ ִא ִטּיּוּתַ .השּ ֵ
שׁוֹטר ֶשׁ ָע ַמד ָשׁם ק ֶֹדםֶ .א ָלּא ֶשׁ ְלּ ַמ ְר ֵבּה
ֵ
ַה ֶפּ ֶלאַ ,ה ַפּ ַעם ִה ְס ִפּיק לוֹ ַמ ָבּט ָק ָצר ְל ֵע ֶבר
יּוֹשׁ ִבים ָבּ ֶרכֶ ב ,כְּ ֵדי ִל ְפתּ ַֹח ִבּ ְפנֵ ֶיהם
ַהיְּ ָל ִדים ַה ְ
ֶאת ַה ַשּׁ ַערְ ,לא א ֶֹמר ְוּד ָב ִרים.
כֵּ ןְ ,בּאוֹתוֹ בּ ֶֹקר ָהיוּ ֵהם ִמ ֵבּין ַהיְּ ִח ִידים
וּל ִה ְשׁ ַתּ ֵטּ ַח ַעל ִציּוּנוֹ ֶשׁל
ֶשׁ ִה ְצ ִליחוּ ְל ִהכָּ נֵ ס ְ
ַר ְשׁ ִבּ"י ַה ָקּדוֹשׁ ,וְ כָ ל זֹאת ִמכּ ָֹחהּ ֶשׁל ְתּ ִפ ָלּה
ימה.
ְתּ ִמ ָ

ָּב ְרﬥ ּו ֱאמ ּונַ י

ַמ ָּבט ְמרוֹ ָמם ַעל ֵס ֶדר ַה ְּב ָרכוֹ ת

ִּב ְר ַּכת ַ'ה ַ ּצדִּ ִיקים'
ְמקוֹ ר ַה ְּב ָרכָ ה

ַמה ּות ַה ְּב ָרכָ ה

)מגִ ָלּה יז ב( ִה ְס ִבּירוּ ֶשׁ ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ִבּ ְרכַּ ת ַה ַצּ ִדּ ִיקים
ֲחכָ ִמים ְ
נִ ְק ְבּ ָעה ְל ַא ַחר ִבּ ְרכַּ ת ַה ִמּינִ ים ִהיא ְל ִפי ֶשׁ ְלּ ַא ַחר ֶשׁיִּ כְ לוּ
רוֹמם ֶק ֶרן ַה ַצּ ִדּ ִיקים ,כַּ כָּ תוּב
עוֹלם ֲאזַ י ִתּ ְת ֵ
ַה ִמּינִ ים ִמן ָה ָ
רוֹמ ְמנָ ה ַק ְרנוֹת
)תּ ִה ִלּים עה יא(" :וְ כָ ל ַק ְרנֵ י ְר ָשׁ ִעים ֲאגַ ֵדּ ַע – ְתּ ַ
ְ
ַצ ִדּיק".
עוֹד ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים ָ
)שׁם( כִּ י יֵ שׁ ִלכְ ל ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ ַאף ַבּ ָקּ ָשׁה
תּוֹרה ֶאת גֵּ ֵרי
ַעל גֵּ ֵרי ַה ֶצּ ֶדק ,כְּ ִפי ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ֶשׁ ִה ְס ִמיכָ ה ַה ָ
ַה ֶצּ ֶדק ְל ַחכְ ֵמי ַה ָ
"מ ְפּנֵ י
תּוֹרה ,כַּ כָּ תוּב )וַ יִּ ְק ָרא יט לב-לג(ִ :
ֵשׂ ָיבה ָתּקוּם וְ ָה ַד ְר ָתּ ְפּנֵ י זָ ֵקן ;...וְ כִ י יָ גוּר ִא ְתּ גֵּ ר".
יֵ שׁ ִמי ֶשׁכָּ ַתב ֶשׁ ַהזְ כָּ ַרת ַהגֵּ ִרים ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ ֵאינָ הּ ִמ ַתּ ָקּנַ ת
ַאנְ ֵשׁי כְּ נֶ ֶסת ַהגְּ ָ
דוֹלהֶ ,א ָלּא ַר ָבּן גַּ ְמ ִל ֵיאל ַהזָּ ֵקן הוּא ֶשׁ ִתּ ֵקּן
)'תּקּוּן ְתּ ִפ ָלּה'
ְל ַהזְ כִּ ָירםְ ,ל ִפי ֶשׁ ְבּיָ ָמיו ִה ְת ַרבּוּ ַהגֵּ ִרים ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
ַבּ ִסּדּוּר ַ
'אוֹצר ַה ְתּ ִפלּוֹת' ֶה ָע ָרה ִל ְת ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה(.

ִמ ְבנֵ ה ַה ְּב ָרכָ ה
"על ַה ַצּ ִדּ ִיקים" – ֲהא ֵהם ֵאלּוּ
ַה ְבּ ָרכָ ה נִ ְפ ַתּ ַחת ְבּ ַב ָקּ ָשׁה ַ
ֶשֹּׁלא ָח ְטאוּ ֵמ ָ
בּוּד ְר ַהם'(ַ .א ֲח ֵר ֶיהם ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ
)'א ִ
עוֹלם ַ
שׁוּבה
"על ַה ֲח ִס ִידים" ,וְ ֵהם ֵאלּוּ ֶשׁנִּ כְ ְשׁלוּ ַבּ ֵח ְטא ַאָ שׁבוּ ִבּ ְת ָ
ַ
שׁוּבה ְצ ִריכִ ים ַל ֲעשׂוֹת גְּ ָד ִרים
וּל ִפי ֶשׁ ַבּ ֲע ֵלי ְתּ ָ
ַעל ֲח ָט ֵא ֶיהםְ .
וּסיָ גִ ים ְל ִמ ְצווֹת ַה ָ
תּוֹרה וְ ִלנְ הֹג ִל ְפנִ ים ִמשּ ַׁוּרת ַה ִדּין כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא
ְ
בּוּד ְר ַהם' ְוּר ֵאה ְ'פּ ִרי
)'א ִ
"ח ִס ִידים" ַ
יָ שׁוּבוּ ַל ֲחטֹא ְקרוּיִ ים ֵהם ֲ
ְמגָ ִדים' או"ח קיח בא"א א(.
"על זִ ְקנֵ י ְשׁ ֵא ִרית ַע ְמֵּ בּית יִ ְשׂ ָר ֵאל"
ַא ֲח ֵרי כֵ ן ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ ַ
סוֹפ ֵר ֶיהם" –
נּוֹשׂ ִאים ְבּעֹל ַה ִצּבּוּר ,וְ כֵ ן ַ
"על ְפּ ֵל ַיטת ֵבּית ְ
– ַה ְ
רוּשׁי ִסדּוּר ַה ְתּ ִפ ָלּה
)'פּ ֵ
"הם ַה ֲחכָ ִמים ַה ְמּ ַל ְמּ ִדים ִתּינוֹקוֹת" ֵ
ֵ
)'עץ
רוֹק ַח' סי' נז( ,וְ יֵ שׁ ְמ ָפ ְר ִשׁים ֶשׁ ַהכַּ וָּנָ ה ִל ְמ ַח ְבּ ֵרי ְס ָפ ִרים ֵ
ָל ֵ
'אוֹצר ַה ְתּ ִפלּוֹת'(.
יוֹסף' ַבּ ִסּדּוּר ַ
ֵ
"על גֵּ ֵרי ַה ֶצּ ֶדק" ֲא ֶשׁר ִה ְצ ַטוֵּינוּ ְבּא ֶֹפן
עוֹד ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ ַ
ְמיֻ ָחד ְל ֲ
אוֹה ָבם ,כַּ כָּ תוּב ְ)דּ ָב ִרים י יט(" :וַ ֲא ַה ְב ֶתּם ֶאת ַהגֵּ ר"
)א ִ
ַ
וּל ַבסּוֹף ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ַעל ַע ְצ ֵמנוּ ַבּ ֲא ִמ ַירת:
בּוּד ְר ַהם(ְ ,
"וְ ָע ֵלינוּ"ֶ ,שׁ ַאף ֶשׁ ֵאינֶ נּוּ ַצ ִדּ ִיקים אוֹ ֲח ִס ִידים ,וְ ַאף ֵאין ָבּנוּ וְ לוּ
ַא ַחת ֵמ ַה ַמּ ֲעלוֹת ַהנִּ זְ כָּ רוֹתְ ,בּכָ ל זֹאת ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים" :יֶ ֱהמוּ נָ א
ַר ֲח ֶמיֵ "
)'ס ֶדר ַהיּוֹם'(.
וּמ ְב ָטח ַל ַצּ ִדּ ִיקים"
"מ ְשׁ ָען ֻ
חוֹת ִמים ְבּ ָרכָ ה זוֹ ַבּ ֶשּׁ ַבחִ :
ָאנוּ ְ
אוֹתם ַצ ִדּ ִיקיםַ ,ה ְמּ ֵל ִאים זְ כֻ יּוֹת כָּ ִרמּוֹן
ֶשׁ ַמּ ְשׁ ָמעוּתוֹ ֶשׁ ֲא ִפלּוּ ָ
ִ
קוּקים ְל ִה ָשּׁ ֵען
יוֹתר ,זְ ִ
בוֹהה ְבּ ֵ
וּמתּוֹ כָּ ֵ הם נִ ְמ ָצ ִאים ַבּ ַדּ ְרגָּ ה ַהגְּ ָ
ַעל ה'ַ ,קל ח ֶֹמר ְשׁ ַאר ְבּנֵ י ָא ָדם – ֵאין ָל ֶהם ֶא ָלּא ְל ִה ָשּׁ ֵען ַעל
ֲא ִב ֶיהם ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ֵ
)'בּית ְתּ ִפ ָלּה' לר"א ַפּאפּוֹ ְבּ ָרכָ ה יג(.

אוֹמ ֶרת' :כָּ ל
יוֹצאת וְ ֶ
"בּכָ ל יוֹם וָ יוֹם ַבּת קוֹל ֵ
ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים ַ)תּ ֲענִ ית כד ב(ְ :
פּוֹת ַח
וּפ ֵרשׁ ַה ַ'בּ ַעל ֵשׁם טוֹב' ֶשׁ ַה ַצּ ִדּיק ֵ
עוֹלם כֻּ לּוֹ נִ זּוֹן ִבּ ְשׁ ִביל ֲחנִ ינָ א ְבּנִ י'"ֵ .
ָה ָ
בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל'
)'ע ַ
טוֹבה ְוּב ָרכָ ה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ֲ
ְ'שׁ ִביל' וְ ִצנּוֹר ֶשׁ ַדּ ְרכּוֹ הוּא ַמ ְשׁ ִפּ ַיע ָ
ִל ִ
קּוּטים ַמ ֶסּכֶ ת ַתּ ֲענִ ית( .וְ ָאכֵ ןִ ,בּ ְב ָרכָ ה זוֹ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ ַר ֲח ִמים ַעל ַצ ִדּ ֵיקי ַהדּוֹר,
טוֹבה
עוֹלםֻ ,מ ְשׁ ַפּ ַעת ָ
טוֹב ָתם ָאנוּ ַחיִּ ים ,וְ כָ ל זְ ַמן ֶשׁ ַה ַצּ ִדּ ִיקים ָבּ ָ
כוּתם ְוּב ָ
ְל ִפי ֶשׁ ִבּזְ ָ
ְוּב ָרכָ ה ָבּ ָ
דוּעים ִדּ ְב ֵרי ַהחוֹזֶ ה
עוֹלם )'יַ ֲערוֹת ְדּ ַבשׁ' ח"א ְדּרוּשׁ א'(ְ .בּ ֶה ְק ֵשׁר ְלכָ  יְ ִ
וּל ַב ֵקּשׁ ַר ֲח ִמים ָע ָליו )'אוֹר
ִמ ֻלּ ְבּ ִלין ֶשׁכְּ ֵדי ִלזְ כּוֹת ְבּ ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַה ַצּ ִדּיק יֵ שׁ ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְ
ַל ָשּׁ ַמיִ ם' ִמ ְשׁ ָפּ ִטים(.
"על גֵּ ֵרי ַה ֶצּ ֶדק"ַ .הגֵּ ִרים ְראוּיִ ים ִל ְב ָרכָ ה
נוֹסף ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ ַר ֲח ִמים ַ
ְבּ ָ
ִבּ ְמיֻ ָחד ַבּזְּ ַמן ַהזֶּ ה ֶשׁ ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ ְמ ָצא ְבּעֹנִ י וְ ִשׁ ְפלוּתְ ,בּעוֹד ָה ְר ָשׁ ִעים ְשׁרוּיִ ים
טּוֹבה .גֵּ ר ַה ִמּ ְתגַּ יֵּ ר ַבּזְּ ַמן ַהזֶּ ה הוּא ְבּוַ ַדּאי ָראוּי ַלתּ ַֹאר 'גֵּ ר ֶצ ֶדק'ֶ ,שֹּׁלא ָע ָשׂה
ְבּ ִשׂיא ַה ָ
טוֹבה ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,א ָלּא ִמתּוֶֹ שׁ ִהכִּ יר ָבּ ֱא ֶמת כְּ ַא ְב ָר ָהם
זֹאת ִמתּוָֹ רצוֹן ִלזְ כּוֹת ְבּ ָ
עוֹלםַ ,על כֵּ ןִ :
ָא ִבינוּ ֶשׁ ָדּ ַבק ָבּ ֱא ֶמת נֶ גֶ ד כָּ ל ָה ָ
וּלנַ ֵשּׁק ְר ִמ ַיסת
"חיּוּב ָע ֵלינוּ ְל ָא ֲהבוֹ ְ
תוֹרתוֹ ,כִּ י ַא ֲה ָבתוֹ ַלגֵּ ר ָתּלוּי ְבּ ַא ֲה ַבת ַה ָמּקוֹם
אוֹהב ה' וְ ָ
ַרגְ לוֹ ,וְ ַה ַמּ ְר ֶבּה ֶל ֱאהֹב ַהגֵּ רֵ ,
וְ ָ
תוֹרתוֹ ,כִּ י ַהֹּלא זֶ ה ִס ַבּת ַא ֲה ָבתוֹ" )'יַ ֲערוֹת ְדּ ַבשׁ' ָשׁם(.

ֵּבא ּור ַּב ָּק ׁ ַשת 'וְ ִשׂ ים ֶחלְ ֵקנ ּו ִע ָּמ ֶהם'
בּוֹט ִחים ְבּ ִשׁ ְמֶ בּ ֱא ֶמת וְ ִשׂים ֶח ְל ֵקנוּ
ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ" :וְ ֵתן ָשׂכָ ר טוֹב ְלכָ ל ַה ְ
אוֹרה ָמה ַשׁיָּ ְ ל ַב ֵקּשׁ ֶשׁנְּ ַק ֵבּל ָשׂכָ ר טוֹב כְּ מוֹ ַה ַצּ ִדּ ִיקיםֲ ,הא כָּ ל
ִע ָמּ ֶהם" .וְ ִלכְ ָ
וּלפ ַֹעל יָ דוֹ ,וְ כִ י ַמשּׂוֹא ָפּנִ ים
ָא ָדם ְמ ַק ֵבּל ֶאת ַה ֵח ֶלק ַה ַמּגִּ ַיע לוֹ ְבּ ֶה ְת ֵאם ְל ַמ ֲע ָשׂיו ְ
יֵ שׁ ַבּ ָדּ ָבר?
חוֹטא ,נִ ְמנַ ַעת ִמ ֶמּנּוּ ָה ֶא ְפ ָשׁרוּת
ָה ֲא ִר"י ַה ָקּדוֹשׁ ֵפּ ֵרשׁ ַבּ ָקּ ָשׁה זוֹ כָּ ְ :בּ ֵעת ֶשׁ ָה ָא ָדם ֵ
שׁוּבה
חוֹטא יָ שׁוּב ִבּ ְת ָ
ֵל ָהנוֹת ֵמ ַה ַה ְשׁ ָפּעוֹת ֶשׁל ַה ִמּ ְצווֹת ֶשׁ ָע ָשׂהַ .על כֵּ ןַ ,עד ֶשׁ ַה ֵ
נִ ֶתּנֶ ת ַה ְשׁ ָפּ ַעת זְ כֻ ָ
יּוֹתיו ְל ַצ ִדּיק ָה ָראוּי ְלכָ  ,כַּ כָּ תוּב ִ)איּוֹב כז יז(" :יָ כִ ין ָ]ר ָשׁע[ וְ ַצ ִדּיק
יִ ְל ָבּשׁ"ֶ .א ָלּא ֶשׁיֵּ שׁ ַצ ִדּ ִיקים ָר ֵמי ַמ ֲע ָלה ֶשׁ ֵאינָ ם ֲח ֵפ ִצים ֵל ָהנוֹת ִמ ָדּ ָבר ֶשֹּׁלא ָע ְמלוּ
שׁוֹמ ִרים ֶאת ַה ְשׁ ָפּעוֹת ַה ִמּ ְצווֹת ֶשׁ ָה ָע ְברוּ ֲא ֵל ֶיהם כְּ ִפ ָקּדוֹןַ ,עד ֲא ֶשׁר
ָע ָליו ,וְ ָלכֵ ן ֵהם ְ
אוֹתן ִבּ ְשׁ ֵלמוּתַ .על כָּ ְ מ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ
שׁוּבהֶ ,שׁ ָאז ֵהם ְמ ִשׁ ִיבים לוֹ ָ
יָ שׁוּב ָה ָא ָדם ִבּ ְת ָ
"וְ ִשׂים ֶח ְל ֵקנוּ ִע ָמּ ֶהם"; ֶשׁ ִאם ָח ִל ָילה נִ כְ ַשׁ ְלנוּ ְבּ ֵח ְטא וְ ִא ַבּ ְדנוּ ֶאת ֶח ְל ֵקנוּ ַבּ ִמּ ְצווֹת
ימהוּ ה' ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ְבּ ֶח ְל ָקם ֶשׁל ַה ַצּ ִדּ ִיקים ָר ֵמי ַה ַמּ ֲע ָלה ֶשׁ ֵאינָ ם ֲח ֵפ ִצים
ֶשׁ ָע ִשׂינוּ ,יְ ִשׂ ֵ
)'שׁ ַער
שׁוּבה יָ ִשׁיב ָלנוּ ֶאת ֶח ְל ֵקנוּ ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ַ
זּוּל ָתם .וְ כַ ֲא ֶשׁר נָ שׁוּב ִבּ ְת ָ
ֵל ָהנוֹת ִמ ָ
ַהכַּ וָּנוֹת' ְדּ ֵ
רוּשׁי ָה ֲע ִמ ָידה ְדּרוּשׁ ו(.

ַּכ ָ ּונַ ת ָא ֵמן
וּמ ְב ָטח ַל ַצּ ִדּ ִיקים ,וְ ַה ְלוַ אי ֶשׁ ִתּ ְהיֶ ה ָלנוּ ְל ִמ ְשׁ ָען ְבּכָ ל
ֱא ֶמת ֶשׁ ַא ָתּה ִמ ְשׁ ָען ִ
)סדּוּר נְ ָ
ֵעת ִ
הוֹרא ַה ָשּׁ ֵלם(.

י

ּד ֶר ְך ֱאמוּנָָ ה בָָב
ָח ְר ּ ִת
ֶ

זִזי" ַע
ְך ֱאמ ּונָָנה'
ל ע "נ
ָמ ָרן ַּבַּב ַַעעל ַה'דֶֶּּד ֶר

יְ הוּ ִדי יָ ָקר!

ִה ְצ ָט ֵרף גַּ ם ַא ָתּה ְל ֵמיזַ ם
ֶ
"דּ ֶרֱ אמוּנָ ה" וְ ַה ְק ֵדּם
ָלבוֹא ְל ֵבית ַה ְכּנֶ ֶסת
ְל ַה ְשׁ ִלים ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן
ֶאת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ֶשׁל
ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים.
ִּב ְרכוֹת ַה ׁ ּ ַש ַחר ְּב ַח ְברו ָּתא – ּפו ְֹת ִחים ׁ ַש ֲע ֵרי ְּב ָרכָ ה.

ִל ְשׁ ִמ ַ
יעת ְכּ ָל ֵלי ַה ֵמּיזָ ם ְ
וּל ִה ְצ ָט ְרפוּת:
ִמ ְת ַ
ק ְשּׁ ִר
ים לְ מ ֵוֹקד ֶ"דּ ֶרְך ֱאמוּנָ ה"
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• מ ְַק ִשׁ ִיבים לִ כְ
• ְנִר ָשׁ ִמים לָללֵֵַמּי ה ֵַמּ ָיזם ִבּ ְשׁל ָוּחה .1
ָיזם ִבּ ְשׁל ָוּחה 2
ֵ
)בּין ה ַָשּׁעוֹת -22:00
 (20:00וְנִכְ נָ ִסים לַהַגְ ָרלָ ה.

ַה ְג ָר ַל
ת ח ֶֹדשׁ ִאיָּ ר ִתּ ְת ַקיֵּ ם

א
י"ה ְבּב' ְבּ ִס ָיון תשפ"ב

ְ ְבּויֻ ַ ְג ְרלוּ ָבּהּ ְ 6מ ָלגוֹת
סָ $ 500 כּל ַא ַחת.

ֵמאוֹ צְ רוֹ ת ֱאמ ּונִ ים

ִא ֶ ּג ֶרֱ ﬩אמ ּונִ יﬧ

ֲא ִמ ַירת ִּב ְרכוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחר ְּב ַח ְבר ּו ָתא

ִמכְ ָּתב ִמ ּקוֹ ֵרא נֶ ֱא ָמן
ְל ַמ ֲע ֶרכֶ ת ֶה ָעלוֹן ַהנִּ כְ ָבּד 'וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים',

ִּב ְרכוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחר ִּב ְפנֵ י ׁ ְשנַ יִ ם

אתם )'כַּ ד ַה ֶקּ ַמח'
ִדּ ְב ֵרי ַר ֵבּנוּ ַבּ ְחיֵ י ֶשׁ ֵה ֵב ֶ
ֱאמוּנָ ה(ֶ ,שׁכָּ ל ַה ַמּ ְק ִפּיד ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן נִ ְק ָרא
"פּ ְתחוּ ְשׁ ָע ִרים
ַצ ִדּיק כַּ כָּ תוּב )יְ ַשׁ ְעיָ ה כו ב(ִ :
וְ יָ בֹא גוֹי ַצ ִדּיק שׁ ֵֹמר ֱא ֻמנִ ים" ֵהם ִחדּוּשׁ
נִ ְפ ָלאָ .ח ַשׁ ְב ִתּי ְל ָה ִביא ְלכָ ֶ ר ֶמז ִמ ְלּשׁוֹן
)תּ ִה ִלּים קמו ח(" :ה' א ֵֹהב ַצ ִדּ ִיקים",
ַה ָפּסוּק ְ
אשׁי ֵתּבוֹת צ"א – ָא ֵמןְ ,וּבכָ ְ ל ָת ֵרץ
ֶשׁהוּא ָר ֵ
עוֹלם ַמ ַ
ֶאת ֻק ְשׁיַ ת ָה ָ
דּוּע ָפּסוּק זֶ ה נֶ ֱא ָמר ֵבּין
"פּוֹק ַח
ֵ
סוּרים",
"מ ִתּיר ֲא ִ
מּוּמים – ַ
ַבּ ֲע ֵלי ַה ִ
פוּפים"? ְל ִפי ָה ָאמוּר ֶא ְפ ָשׁר
"זוֹקף כְּ ִ
ִעוּ ְִרים"ֵ ,
ֶשׁ ָבּא ַה ָדּ ָבר ְל ַל ֵמּד ֶשׁיָּ כוֹל ָה ָא ָדם ְל ִהנָּ ֵצל ִמכָּ ל
ַה ִ
מּוּמים וְ ַה ָצּרוֹתִ ,אם יַ ְק ִפּיד ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן
"אוֹהב ַצ ִדּ ִיקים".
ֵ
ַהנִּ ְר ֶמזֶ ת כָּ ָאמוּר ַבּ ִמּ ִלּים

ׁאטשֵׁ ,ה ִביא ֶשׁ ָשּׁ ַמע
ְבּ ֵ'א ֶשׁל ַא ְב ָר ָהם' )או"ח תפז ד( ְל ַב ַעל ַה ַ'דּ ַעת ְק ִ
בּוּט ַש ְ
דוֹשׁים' ִמ ְ
וּל ָב ֵר
"היָ ה ֵ
הוֹליס גַ ֲּא ָב"ד ִט ְיס ֶמנִ יץ ָ
יוֹסף ִ
ֶשׁ ַר ִבּי ֵ
נוֹהג ַל ֲעמֹד ַבּ ֲחצוֹת ַה ַלּיְ ָלה ְ
ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ,וְ ָהיָ ה ֵמ ִעיר ְשׁנֵ י ֲאנָ ִשׁים כְּ ֵדי ֶשׁיַּ ֲענוּ ַא ֲח ָריו ָא ֵמן".

ִּב ְרכוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחר ִמ ּ ִפי ַּתלְ ִמ ֵידי ַה ַּת"ת
תּוֹרה ֶשׁיִּ ֵסּד
הוֹלִ מ ֵדּי בּ ֶֹקר ְל ַת ְלמוּד ַה ָ
אליב ָהיָ ה ֵ
ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ַאיְ יזִ יק ִמ ַקּ ִ
יהם ָא ֵמן )'יְ ֵמי
אליב ,כְּ ֵדי ִל ְשׁמ ַֹע ִמ ִפּי ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר וְ ַל ֲענוֹת ַא ֲח ֵר ֶ
ְבּ ַק ִ
זִ כָּ רוֹן' ֲא ָדר עמ' עב(.

ַמ ְק ּ ִפיד וְ ׁשוֹ ֵמר ֱאמ ּונִ ים

זוּס ָמן
ַר ִבּי ְמנַ ֵחם ֵ
סוֹפר ַבּ ַעל שׁוּ"ת ְ'מנַ ֵחם ֵמ ִשׁיב' ֵמ ִעיד ַעל זְ ֵקנוֹ ַר ִבּי ֱא ִל ֶיעזֶ ר ְ
שׁוֹמר ֲא ֵמנִ יםַ ,עד ֶשׁ ְבּכָ ל בּ ֶֹקר ִתּינוֹקוֹת
"היָ ה ַמ ְק ִפּיד וְ ֵ
ּאקשׁ ,כִּ י ָ
פ
ַ
ל
סוֹפרַ ,ר ָבּהּ ֶשׁ
ֵ
ְ
ֶשׁל ֵבּית ַר ָבּן ָהיוּ ִמ ְת ַק ְבּ ִצים ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשַׁ ,
לוֹמר ְל ָפנָ יו כָּ ל ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ַעל
ַה ֵסּ ֶדר ,וְ הוּא ָע ַמד ֲע ֵל ֶיהם וְ ָענָ ה ָא ֵמן ַעד ֶשׁגָּ ְמרוּ כֻּ ָלּם" )שׁוּ"ת ְ'מנַ ֵחם ֵמ ִשׁיב' סי' כט(.

ֶתּ ֱחזַ ְקנָ ה יְ ֵדיכֶ ם ַעל ָפּ ָע ְלכֶ ם ָה ַרב ְל ַמ ַען כְּ ַלל
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִחזּוּק ֲא ִמ ַירת ָא ֵמן ְבּכַ וָּנָ ה ְבּכָ ל
מוֹשׁ ֵ
כוּתכֶ ם
בוֹת ֶיהם ,וִ ִיהי ָרצוֹן ֶשׁ ִבּזְ ְ
ְמקוֹמוֹת ְ
יִ ְת ַקיֵּ ם ָבּנוּ ַהכָּ תוּב" :וְ ַע ֵמּ כֻּ ָלּם ַצ ִדּ ִיקים".

יָ צְ ָאה נִ ׁ ְש ָמתוֹ ַּב ֲענִ ַ ּית ָא ֵמן
עוֹלם
שוֹנוֹביץ ְמ ֻס ָפּר כִּ י ִה ְס ַתּ ֵלּק ִמן ָה ָ
ִ
יוֹסף גֶּ ְר
אוּבן ֵ
ַעל ַה ַצּ ִדּיק ִמנְּ ִתיבוֹת ַר ִבּי ְר ֵ
יצוֹצי ֵאשׁ' ֶשׁיָּ ָצא
ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַעל ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר .וְ כָ ְ מת ֶֹא ֶרת ִה ְס ַתּ ְלּקוּתוֹ ַבּ ֵסּ ֶפר 'נִ ֵ
ְלזִ כְ רוֹ )עמ' סט(:

ִבּ ְב ָרכָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה,
ָה ַרב ֵא ִליָּ הוּ ְפ ִר ְיד ָמן,
רוּשׁ ַליִ ם ת"ו.
עיה"ק יְ ָ

יח ֶשׁל ְתּ ִפ ָלּה ,וְ כָ  גַּ ם ָע ְל ָתה נִ ְשׁ ָמתוֹ
בוֹר ָאהּ ִמתּוִֹ שׂ ַ
"כָּ ל יָ ָמיו נִ ְת ַדּ ְבּ ָקה נַ ְפשׁוֹ ְבּ ְ
ְבּ ָ
שׁוּבהּ ֶאל כּוּר ַמ ְח ַצ ְב ָתּהַּ ,ל ֲחזוֹת ְבּאוֹר ְפּנֵ י ֶמ ֶל וְ ֵל ָהנוֹת ִמזִּ יו ַה ְשּׁכִ ינָ ה ִמתּוֹ
ֹחוֹתיו ָה ַא ֲחרוֹנִ ים
ְתּ ִפ ָלּהְ .ל ַא ַחר ֶשׁ ָא ְמרוּ ְל ָפנָ יו ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ,וְ הוּא ִבּ ְשׁ ֵא ִרית כּ ָ
רוּח ַעל ַהח ֶֹמר ,כָּ ל עוֹד ֶשׁ ַהנְּ ָשׁ ָמה ְבּ ִק ְרבּוֹ,
בוּרת ָה ַ
נוֹשׁית ,גְּ ַ
ְבּ ִה ְתגַּ ְבּרוּת ַעל ֱא ִ
עוֹל ִמים
וּמתּוָֹ א ֵמן זֶ ה ֶשׁל ֱאמוּנָ ה ְבּצוּר ָ
ִה ְתגַּ ֵבּר כָּ ֲא ִרי וְ ָענָ ה ָא ֵמן כְּ נֶ גֶ ד ַה ְמּ ָב ֵרִ .
הוֹרה ַל ָמּרוֹם 'וַ יְ ִהי יָ ָדיו ֱאמוּנָ ה ַעד בֹּא ַה ָשּׁ ֶמשׁ'"
דוֹשׁה וְ ַה ְטּ ָ
ָע ְל ָתה נִ ְשׁ ָמתוֹ ַה ְקּ ָ
)שׁמוֹת יז יב(.
ְ

צַ דִּ יק ֶּב ֱאמ ּונָ תוֹ

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 ְמנַ ֵחם
ֶמנְ דֶּ ל ֵמ ִר ָימנוֹ ב
י"ט ְּב ִא ָ ּיר
ימנוֹב זי"ע
ָהא ֶֹהל ַעל ִציּוּנוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ְמנַ ֵחם ֶמנְ ֶדּל ֵמ ִר ָ

ארים ֵמ ִר ָימנוֹב נוֹלַ ד
ַר ִבּי ְמנַ ֵחם ֶמנְ ֶדּל ַט ִ
יוֹסף ָח ִריף ָא ָב"ד ִפּינְ ְטשׁוֹב ִבּ ְשׁנַ ת
לְ ָא ִביו ַר ִבּי ֵ
בּוּרג
בּוּרג ֶשׁ ְבּגֶ ְר ַמנְ יָ הָ .היָ ה ַתּלְ ִמ ָידם ֶשׁל ָה ַר ִבּי ר' ְשׁ ֶמעלְ ֵקא ִמנִּ ְיקלְ ְשׁ ְ
תק"ה ָבּ ִעיר ַה ְמ ְ
וְ ֶשׁל ָה ַר ִבּי ר' ֱאלִ ֶימלֶ ִ מלִּ יזֶ 'נְ ְסק.
תּוֹרה
חוֹתנוֹ ָבּ ֲעיָ ָרה ְפ ִר ְיס ִטיק ֶשׁ ְבּפּוֹלִ יןָ ,שׁם לָ ַמד ָ
שּׂוּאיו ָע ַבר לָ גוּר ָסמוּ לְ ְ
לְ ַא ַחר נִ ָ
בּוֹראוֹ ִמתּוַֹ ה ְדּ ָחקַ .א ַחר ִה ְס ַתּלְּ קוּת ָה ַר ִבּי ר' ֱאלִ ֶימלֶ ִ מלִּ יזֶ 'נְ ְסק ֵה ֵחל
וְ ָע ַבד ֶאת ְ
לְ כַ ֵהן כְּ ַא ְדמוֹ"ר ִבּ ְפ ִר ְיס ִטיקַ .ר ִבּים ֵמ ֲח ִס ָידיו ֶשׁל ַר ִבּי ֱאלִ ֶימלֶ ִ מלִּ יזֶ 'נְ ְסק נָ ֲהרוּ ַא ֲח ָריו
וְ ִק ְבּלוּ ֶאת ָמרוּתוֹ וְ ַהנְ ָהגָ תוַֹ .בּ ֶה ְמ ֵשָׁ ע ַבר לְ ִר ָימנוֹב ֶשׁ ַעל ְשׁ ָמהּ הוּא ָקרוּי.

וּשׁ ַתּיִ ם ָשׁנָ ה ָדּ ַרשׁ ְבּכָ ל ַשׁ ָבּת ְבּ ָ'פ ָר ַשׁת ַה ָמּן' ,זֹאת כְּ ֵדי לְ ַה ְמ ִשׁיֶ שׁ ַפע
ְבּ ֶמ ֶשֶׁ ע ְשׂ ִרים ְ
ַפּ ְרנָ ָסה לְ יִ ְשׂ ָר ֵאלִ .מ ֵדּי יוֹם לָ ַמד ִבּ ְק ִביעוּת ְשׁמוֹנָ ה ָע ָשׂר ַדּ ֵפּי גְּ ָמ ָרא גפ"ת.
טוֹבה
ְבּלַ ג ָבּע ֶֹמר תקע"ה ִט ֵהר וְ ִק ֵדּשׁ ֶאת ַע ְצמוֹ ,וְ ָא ַמר כִּ י הוּא הוֹלֵ ֵ מ ָהעוֹלָ ם וְ יַ ֲחזִ יר ָ
לַ ַמּ ְדלִ יק נֵ ר לְ ִעלּוּי נִ ְשׁ ָמתוֹ .לְ ָמ ֳח ָרתְ ,בּי"ט ְבּ ִאיָּ ר תקע"ה ,נִ ְפ ַטר וְ נִ ְק ַבּר ְבּ ֵבית ֶה ָעלְ ִמין
ְבּ ִר ָימנוֹב.

ַה ָּכ ַרת ַה ּבוֹ ֵרא ַּב ֲענִ ַ ּית ָא ֵמן
"שׁשׁ ָשׁנִ ים
סוּקים )וַ יִּ ְק ָרא כט כג-כד(ָ :
ֶאת ַה ְפּ ִ
יִ ְהיֶ ה ָלכֶ ם ֲע ֵר ִלים; ַוּב ָשּׁנָ ה ָה ְר ִב ִיעת יִ ְהיֶ ה כָּ ל ִפּ ְריוֹ
נוֹתיו
לּוּלים ַלה'" ָדּ ַרשׁ ַר ֵבּנוּ כָּ ִ :בּ ְשׁלוֹשׁ ְשׁ ָ
ק ֶֹדשׁ ִה ִ
אוּלם ַבּ ָשּׁנָ ה
בּוֹראוֹ .וְ ָ
ָה ִראשׁוֹנוֹת ֵאין ַהיֶּ ֶלד ַמכִּ יר ֶאת ְ
ָה ְר ִב ִיעית ָ
דוֹשׁים – ַל ֲענוֹת
בּוּרים ְק ִ
"א ִביו ְמ ַחנְּ כוֹ ְל ִד ִ
בּוֹראוֹ
ָא ֵמן ַעל ַה ְבּ ָרכוֹת"ְ ,וּבכָ ֵ 
לוֹמד ְל ַהכִּ יר ֶאת ְ
)'מנַ ֵחם ִציּוֹן' ָפּ ָר ַשׁת ַה ָמּן(.
וּל ַה ְלּלוֹ ְ
ְ

ָא ֵמן ִמ ּתוֹ ְך ׁ ִש ְפלוּת ר ּו ַח
כָּ ֵ בּ ֵאר ַר ֵבּנוּ ֶאת ַמ ֲא ַמר ֲחכָ ִמים ְ)בּ ָרכוֹת נג ב(" :גָּ דוֹל
לוֹמר ְבּ ָרכָ ה
יוֹתר ִמן ַה ְמּ ָב ֵרַ – "הזּוֹכֶה ַ
ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ֵ
אוּלם ָהעוֹנֶה ָא ֵמן ,נַ ְפשׁוֹ
יָ כוֹל ָלבוֹא ִל ֵידי גֵּ אוּת .וְ ָ
וּלכָ 
ְשׁ ֵפ ָלה ָע ָליו ַעל ֶשֹּׁלא זָ כָ ה ַ
לוֹמר ֶאת ַה ְבּ ָרכָ הְ ,
)חיֵּ י ָשׂ ָרה
גָּ דוֹל הוּא ִמן ָהעוֹנֶ ה .וּכְ ִפי ֶשׁכָּ ַתב ַהזּ ַֹהר ַ
]ה ָקּ ָטן הוּא
"מאן ְדּ ִאיהוּ זְ ֵעיר אִיהוּ ַרב" ַ
קכב ב(ָ :
ַהגָּ דוֹל[ )'יַ ְלקוּט ְמנַ ֵחם' עמ' רמב(.

