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
'נוֹ ֵתן' ְּ -בכָ ל יוֹ ם ֵמ ָח ָד ׁש
ַ"דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם
כִּ י ָתבֹאוּ ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר ֲאנִ י נ ֵֹתן ָלכֶ ם
וְ ָשׁ ְב ָתה ָה ָא ֶרץ ַשׁ ָבּת לה'" )כה ב(
"אל ָה ָא ֶרץ
תּוֹרהֶ :
נוֹק ֶטת ַה ָ
ִמ ְפּנֵ י ָמה ֶ
ֲא ֶשׁר ֲאנִ י נ ֵֹתן" – ִבּ ְלשׁוֹן הוֹוֶ ה?
חוּסט:
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי יַ ֲעקֹב ַק ִטינָ א ָא ָב"ד ְ
כְּ ֵדי ִלזְ כּוֹת ָלחוּשׁ ֶאת ֶשׂגֶ ב ְק ֻד ָשּׁ ָתהּ ֶשׁל
ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָצ ִריָ ה ָא ָדם ִל ְהיוֹת ְבּ ַד ְרגַּ ת
ימה .כְּ כָ ל ֶשׁיַּ ֲע ֶלה ָה ָא ָדם
ְק ֻד ָשּׁה ַמ ְת ִא ָ
ְבּ ַמ ְד ֵרגוֹת ְק ֻד ָשּׁתוֹ ,כָּ  יַ ֲע ֶלה ְבּ ַמ ְד ֵרגוֹת
כּוֹת ֶבת
ַה ָשּׂגָ תוֹ ִבּ ְק ֻד ַשּׁת ָה ָא ֶרץְ .ל ִפיכָ ֶ 
"אל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר ֲאנִ י נ ֵֹתן"
תּוֹרהֶ :
כָּ אן ַה ָ
– ִבּ ְלשׁוֹן הוֹוֶ הְ ,ל ִפי ֶשׁ ַמּ ְתּנַ ת ָה ָא ֶרץ נִ ֶתּנֶ ת
ָל ָא ָדם ְבּכָ ל יוֹם ֵמ ָח ָדשְׁ ,ל ִפי ֵע ֶרַ מ ְד ֵרגַ ת
ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ֶשׁ ִה ְת ַע ָלּה ְבּאוֹתוֹ ַהיּוֹם.
דוֹמה ְלכָ  נִ ָתּן ְל ָב ֵאר ֶאת ַה ִסּ ָבּה
ְבּ ֶ
תּוֹרה נֶ ְח ֶתּ ֶמת ִבּ ְלשׁוֹן הוֹוֶ ה
ֶשׁ ִבּ ְרכַּ ת ַה ָ
תּוֹרה"; ְל ִפי ֶשׁכְּ כָ ל ֶשׁ ָה ָא ָדם
"נוֹתן ַה ָ
ֵ
–
תּוֹרה ,כָּ  הוּא ַמ ֲע ִמיק
וּמ ְתיַ גֵּ ַע ַבּ ָ
מוֹסיף ִ
ִ
ֶאת ַה ָשּׂגָ תוֹ ָבּהּ ,וְ נִ ְמ ָצא ֶשׁ ִהיא נִ ֶתּנֶ ת לוֹ
)'ק ְר ַבּן ֶה ָענִ י'(.
ְבּכָ ל יוֹם ֵמ ָח ָדשׁ ָ

תוֹשב
ַה ַּמ ִּכיר ְּבגֵ ר ּותוֹ נֶ ֱה ָפ ְך לְ ׁ ָ
"וְ ָה ָא ֶרץ א ִת ָמּכֵ ר ִל ְצ ִמ ֻתת כִּ י ִלי ָה ָא ֶרץ
תוֹשׁ ִבים ַא ֶתּם ִע ָמּ ִדי" )כה כג(
כִּ י גֵ ִרים וְ ָ
'תוֹשׁ ִבים'
אוֹרה ,נִ ְראוֹת ֵתּבוֹת 'גֵּ ִרים' וְ ָ
ִלכְ ָ
כְּ ַ'ת ְר ֵתּי ְדּ ָס ְת ֵרי'.
לּוֹדז':
יוֹסף ַפּ ַצ ְ
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ֵ
נוֹב ְס ִקי ִמ ְ
דוּעים ֵהם ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת לה א(
יְ ִ
"לה'
סוּקים ִבּ ְת ִה ִלּים; ַ
ְבּ ֵבאוּר ְס ִת ַירת ַה ְפּ ִ
וּמ ָ
לוֹאהּ" )כד א(ְ ,ל ֻע ַמּת" :וְ ָה ָא ֶרץ
ָה ָא ֶרץ ְ
נָ ַתן ִל ְבנֵ י ָא ָדם" )קטו טז( ,כִּ י ִל ְפנֵ י ַה ְבּ ָרכָ ה
"לה'" ,וְ ַרק ְל ַא ַחר ֶשׁ ָה ָא ָדם
ָה ָא ֶרץ ַשׁיֶּ כֶ ת ַ
בוֹראוֹ ֶט ֶרם
ֶ
ַמכִּ יר ְבּ ֻע ְב ָדּה זוֹ
וּמוֹדה ְל ְ
ֲהנָ ָאתוֲֹ ,אזַ י" :וְ ָה ָא ֶרץ נָ ַתן ִל ְבנֵ י ָא ָדם".
ִליסוֹד זֶ ה ָר ַמז ַאף ַהכָּ תוּב ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ;
אוּלם
ִמ ַצּד ַה ִדּין – "כִּ י ִלי ָה ָא ֶרץ" ,וְ ָ
כַּ ֲא ֶשׁר ַתּ ְפנִ ימוּ וְ ַתכִּ ירוּ ָבּ ֻע ְב ָדּה
כִּ י ֵאינְ כֶ ם ֶא ָלּא "גֵּ ִרים" ָבּהֲּ ,אזַ י
תוֹשׁ ִבים ַא ֶתּם ִע ָמּ ִדי" – נִ ֶתּנֶ ת ָלכֶ ם
"וְ ָ
)'פּ ְר ֵדּס ֵ
ְרשׁוּת ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ָבּהּ ַ
יוֹסף'(.

ֵחר ּות ֻמ ְחלֶ ֶטת
ִּביצִ ַיאת ִמצְ ַריִ ם
וּבנָ יו ִעמּוֹ וְ ָשׁב ֶאל
"וְ יָ ָצא ֵמ ִע ָמּ הוּא ָ

ּ ְפנִ ינֵ י ְּת ִפ ָּלה ַּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה
ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ וְ ֶאל ֲא ֻחזַּ ת ֲאב ָֹתיו יָ שׁוּב" )כה
מא(

ַבּ ַהגָּ ָדה ֶשׁל ֶפּ ַסח ָאנוּ ַמ ְצ ִה ִירים כִּ י:
הוֹציא ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
ִ
"אלּוּ א
ִ
בוֹתינוּ ִמ ִמּ ְצרָיִ םֲ ,ה ֵרי ָאנוּ ָוּבנֵ ינוּ
ֶאת ֲא ֵ
ְוּבנֵ י בָנֵ ינוּ ְמ ֻשׁ ְע ָבּ ִדים ָהיִ ינוּ ְל ַפ ְרעֹה
ְבּ ִמ ְצרָיִ ם" .וְ ָת ַמהּ ַר ִבּי ֶא ְל ָעזָ ר ַא ְשׁכְּ נַ זִּ י:
לוֹמר
ֵמ ֵהיכָ ן ְמ ַק ְבּ ִלים ָאנוּ ֶאת ַהוּ ַָדּאוּת ַ
זֹאתֲ ,הא יִ ָתּכֵ ן ֶשׁ ְבּ ַמ ֲה ַלְ מאוֹת וְ ַא ְל ֵפי
עוֹררוֹת ִסבּוֹת
ַה ָשּׁנִ ים ַה ָבּאוֹת ָהיוּ ִמ ְת ְ
ְל ַשׁ ְח ְר ֵרנוּ ְבּ ַה ְסכָּ ַמת ַה ִמּ ְצ ִרים אוֹ ְבּ ַעל
וּפ ֵרשׁ כִּ י ָאכֵ ן ְלזֹאת כִּ וֵּן ַבּ ַעל
כָּ ְר ָחם? ֵ
מוֹצ ֵיאנוּ
ִ
ַה ַהגָּ ָדה; ִאלּוּ א ָהיָ ה ה'
וּל ַבסּוֹף ָהיוּ
ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ְבּיָ ד ֲחזָ ָקה ,יִ ָתּכֵ ן ְ
אוֹתנוּ ֵמ ְרצוֹנָ ם,
ָ
ַה ִמּ ְצ ִרים ְמ ַשׁ ְח ְר ִרים
ָ
נוֹת ֶרת
אוּלם ְבּ ִל ֵבּנוּ ְוּב ֵלב ֶצ ֱא ָצ ֵאינוּ ָהיְ ָתה ֶ
חוּשׁת נְ ִחיתוּת וְ ִה ְשׁ ַתּ ְע ְבּדוּת
ָלנֶ ַצח ְתּ ַ
כְּ ַל ֵפּי ְמ ַשׁ ְח ְר ֵרינוּ ַה ִמּ ְצ ִריִּ יםַ .ל ֵחרוּת
ַה ֻמּ ְח ֶל ֶטתַ ,בּגּוּף ַוּבנֶּ ֶפשׁ ,זָ כִ ינוּ ַרק ִבּזְ כוּת
ֶשׁה' ִ
הוֹצ ָיאנוּ ִמ ַתּ ַחת יָ ָדם ְבּיָ ד ֲחזָ ָקה.
יוֹסף ָשׁאוּל נָ ַתנְ זוֹן
ַעל ִפּי ְדּ ָב ָריו ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ֵ
ֶאת ֵפּרוּשׁוֹ ֶשׁל ַר ִשׁ"י ַל ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ
)ע"פ ַמכּוֹת יג א('" :וְ ֶאל ֲא ֻחזַּ ת ֲאב ָֹתיו
בוֹתיו ,וְ ֵאין ְלזַ ְלזְ לוֹ
יָ שׁוּב' – ֶאל כְּ בוֹד ֲא ָ
יּוֹבל נַ ֲע ֶשׂה
ְבּכָ ְ ;"בּכָ ֶ שׁ ִשּׁ ְחרוּר ָה ֶע ֶבד ַבּ ֵ
ְבּ ַעל כָּ ְרחוֹ ֶשׁל ָה ָאדוֹן ,נִ ְמנְ ָעה ֵמ ָה ֶע ֶבד
חוּשׁת ַהנְּ ִחיתוּת ֶשׁ ָהיָ ה ָחשׁ ִאלּוּ ָהיָ ה
ְתּ ַ
וּמתּוֹ כָּ 
ַרבּוֹ ְמ ַשׁ ְח ְררוֹ ְבּרֹב ַח ְסדּוִֹ ,
בוֹתיו"
"אל כְּ בוֹד ֲא ָ
הוּא זוֹכֶ ה ָלשׁוּב ֶ
)'מ ֲע ֵשׂי ה'' – ַמ ֲע ֵשׂי ִמ ְצ ַריִ ם ֶפּ ֶרק
כְּ ָב ִראשׁוֹנָ ה ַ
כד; ִ'דּ ְב ֵרי ָשׁאוּל' ַמ ֲה ָ
דוּרה ְתּ ִל ָית ָאה(.

ִּב ְר ַּכת ָה ָא ֶרץ
ִּבזְ כ ּות ְּב ָרכוֹ ת וְ ָא ֵמן
שׂבע
"וְ נָ ְתנָ ה ָה ָא ֶרץ ִפּ ְריָ הּ וַ ֲאכַ ְל ֶתּם ָל ַ
ישׁ ְב ֶתּם ָל ֶב ַטח ָע ֶל ָיה" )כה יט(
וִ ַ
אשׁי ַה ֵתּבוֹת" :וְ נָ ְתנָ ה ָה ָא ֶרץ ִפּ ְריָ הּ" ֵהם
ָר ֵ
סוֹפי ֵתּבוֹת ֵאלּוּ ֵהם
ימ ְט ִריָּ ה ָא ֵמן ,וְ ִאלּוּ ֵ
ְבּגִ ַ
ְבּגִ ַ
ימ ְט ִריָּ ה ֵמ ָאהְ .ל ַל ֶמּ ְדֶ שׁ ֲא ִמ ַירת ֵמ ָאה
ְבּ ָרכוֹת ֻמ ְשׁ ָלמוֹת ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַא ֲח ֵר ֶיהן
ְמזַ כָּ ה ֶאת ָה ָא ָדם ְבּ ִב ְרכַּ ת" :וְ נָ ְתנָ ה ָה ָא ֶרץ
קּוּטי ְפּנִ ינֵ י ֶבּן יִ ָשּׂכָ ר'(
ִפּ ְריָ הּ'ִ ) "...ל ֵ
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ּ ִפ ְ﬩ח ּו ׁ ְש ָע ִרים
דְּ ַבר ְמיַ ֵּסד ּונְ ִשׂ יא ְּ'בנֵ י ֱאמ ּונִ ים'

"כ ַדאי ה ּוא ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן לִ ְסמ ְֹך ָעלָ יו"
ְּ
ִמ ְת ָק ְר ִבים ָאנוּ וְ הוֹלְ כִ ים לִ ְק ַראת ַהיּוֹם ַה ְמּ ֻק ָדּשׁ "לַ "ג
יוֹחאי
קי ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ַ
ָבּע ֶֹמר"; יוֹם ִהלּוּלַ ת ַה ַתּנָּ א ָה ֱא ִ
יע"א.
זִ ָ
עוֹרר ְבּכֻ לָּ נוּ ֶר ֶטט ֶשׁל ִה ְת ַרגְּ שׁוּת
ֶע ֶצם ַהזְ כָּ ַרת "לַ "ג ָבּע ֶֹמר" ְמ ֵ
וְ נִ יחוֹחוֹת זִ כָּ רוֹן ֶשׁל ֲעלִ יָּ ה לְ ק ֶֹדשׁ ַה ָק ָּד ִשׁים ,לְ ִציּוֹן ַה ְמּ ֻציֶּ נֶ ת
ישׁא ֶשׁבּוֹ ְמ ַשׁ ְמּשׁוֹת ִשׂ ְמ ָחה
ְבּ ִמירוֹן .לִ ְמקוֹם ַה ִהלּוּלָ א ַק ִדּ ָ
וּת ִפלָּ ה יַ ְח ָדּו וְ עוֹלוֹת כְּ לַ ֲה ַבת ֵאשׁ לִ ְשׁ ֵמי ָשׁ ַמיִ ם – ִבּ ְפ ֻעלַּ ת
ְ
שׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים וְ ֶשׁ ַפע ַרב לְ כָ ל ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל.
יְ ָ
)בּ ָרכוֹת
כֹּחוֹ ֶשׁל ַר ְשׁ ִבּ"יֶ ,שׁ ָעלָ יו ִה ְמלִ יצוּ ֶאת ַמ ֲא ַמר ֲחזָ "ל ְ
ט א(" :כְּ ַדאי הוּא ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן לִ ְסמָֹ עלָ יו ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְדּ ָחק",
רוֹצה לִ זְ כּוֹת לְ ֶק ֶשׁר
וּמי א ֶ
גָּ דוֹל הוּא וְ נִ ְשׂגָּ ב ַעד ְמאֹדִ .
לְ ַר ְשׁ ִבּ"י וּלְ לַ "ג ָבּע ֶֹמר?!
רוֹמי ַהגָּ לִ יל
ָא ְמנָ ם ,א כָּ ל ֶא ָחד זוֹכֶ ה לְ ַה ְע ִפּיל ְבּפ ַֹעל לִ ְמ ֵ
ָה ֶעלְ יוֹןִ ,אם ֵמ ִרחוּק ַה ָמּקוֹם וְ ִאם ִמ ִמּגְ ָבּלוֹת שׁוֹנוֹת ,כְּ ֻדגְ ַמת
ֵאלּוּ ֶשׁלְּ ַצ ֲע ֵרנוּ ָחוִ ינוּ ַבּ ָשּׁנִ ים ָה ַא ֲחרוֹנוֹת; ִבּ ְת ִחלָּ ה ִעם ַמגֵּ ַפת
ַהקּוֹרוֹנָ ה ל"ע ,וְ ָה ַא ֲחרוֹן ִהכְ ִבּיד ֶא ְשׁ ָתּ ַקד לְ ַא ַחר ַה ֶשּׁ ֶבר
יפ ָתם ֶשׁל מ"ה נְ ָפשׁוֹת ,זִ כְ רוֹנָ ן לִ ְב ָרכָ ה.
נּוֹרא ִבּ ְק ִט ָ
ַה ָ
יצד ֵתּ ָר ֶאה ַה ָשּׁנָ ה ָה ֲעלִ יָּ ה ַה ָמּ ָס ְר ִתּית
יוֹד ִעים כֵּ ַ
ֵאינֶ נּוּ ְ
יּוֹתר טוֹב,
לְ ִמירוֹן ,וְ ָאנוּ ְמיַ ֲחלִ ים כִּ י ַהכֹּל יִ ְהיֶ ה ַעל ַה ַצּד ַה ֵ
לְ ַחיִּ ים לְ ִשׂ ְמ ָחה וּלְ ָשׁלוֹם .וְ אוּלָ ם לְ ִה ְת ַח ֵבּר וְ לָ גַ ַעת ְבּ ִמ ְשׁנָ תוֹ
לּוֹתינוּ לְ ַר ֲח ִמים
יּוּע לְ ַק ָבּלַ ת ְתּ ִפ ֵ
וּבכָ  לִ זְ כּוֹת לְ ִס ַ
ֶשׁל ַר ְשׁ ִבּ"יְ ,
וּבכָ ל ֵעת.
וּלְ ָרצוֹן ,נִ ָתּן ְבּכָ ל ָמקוֹם ְ
ְבּא ְמ ַעט ְמקוֹמוֹת ְבּ ֶמ ְר ֲח ֵבי ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשַׁ ,מ ְפלִ יג ַר ְשׁ ִבּ"י
ְבּ ֶשׂגֶ ב ַמ ֲעלָ ָתהּ ֶשׁל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ,וְ ֵאין כָּ אן ַה ָמּקוֹם לְ ַה ֲא ִרי.
אוּלָ ם ָראוּי לָ ִשׂים ָדּגֵ שׁ ְמיֻ ָחד לִ ְד ָב ָריו ְבּ ָפ ָר ַשׁת וַ יֵּ לֶ ) רפה
כּוֹתב כִּ י ָא ָדם ַה ַמּ ְק ִפּיד ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן כָּ ָראוּי,
ב(ָ ,שׁם הוּא ֵ
"פּ ְתחוּ ְשׁ ָע ִרים וְ ִת ְת ַק ֵבּל
ֹאמרִ :
זוֹכֶ ה ֶשׁ ַבּת קוֹל ַתּכְ ִריז וְ ת ַ
יוֹצאת ְמפ ֶֹר ֶשׁת ִמ ִפּי
רוּרה ֵ
ְתּ ִפלָּ תוֹ"ִ .הנֵּ ה יֵ שׁ לָ נוּ ַה ְב ָט ָחה ְבּ ָ
ִעיר וְ ַק ִדּישׁ ִמן ְשׁ ַמיָּ א נָ ֵחית ,כִּ י ִאם נִ ְת ַחזֵּ ק ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן,
יִ ָפּ ְתחוּ לְ ָפנֵ ינוּ ַשׁ ֲע ֵרי ְתּ ִפלָּ ה.
וַ ַדּאי ֶשׁ ַה ְק ָפּ ָדה ַעל ִמנְ ַהג ַה ַקּ ְדמוֹנִ ים וְ ָה ֲא ִריזָ "ל – לְ ַה ֲחזִ יק
רוּתא לִ ְפנֵ י ַה ְתּ ִפלָּ ה –
ְבּ ִמנְ ַהג ֲא ִמ ַירת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְבּ ַח ְב ָ
לּוֹתינוּ לְ ִה ְת ַק ֵבּל ,כְּ מוֹ
ִהיא ַה ֲהכָ נָ ה ָה ְראוּיָ ה ַה ְמּ ַסיַּ ַעת לִ ְת ִפ ֵ
יסה
אוֹמ ִרים ַבּכְּ נִ ָ
)תּ ִהלִּ ים סט יד( ֶשׁ ָאנוּ ְ
ֶשׁנִּ ְר ָמז ַבּ ָפּסוּק ְ
רוּשׁהּ
"ענֵ נִ י ֶבּ ֱא ֶמת יִ ְשׁ ֶע ,"וַ ֲה ֵרי ָ'א ֵמן' ֵפּ ָ
לְ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסתֲ :
ֱ'א ֶמת' ,וְ ִהנֵּ ה לָ נוּ כִּ י ִבּזְ כוּת ָא ֵמן יַ ֲענֵ נוּ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
יענוּ.
יוֹשׁ ֵ
וְ ִ
ִאם נִ ְתכּוֹנֵ ן כָּ ָראוּי לַ ְתּ ִפלָּ הְ ,בּ ֶא ְמ ָצעוּת ֲענִ יַּ ת ָ'א ֵמן' ַא ַחר
ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ,נִ זְ כֶּ ה לִ ְראוֹת ַעד כַּ ָמּה "כְּ ַדאי הוּא ַר ִבּי
ִשׁ ְמעוֹן לִ ְסמָֹ עלָ יו" ,כַּ ֲא ֶשׁר ַשׁ ֲע ֵרי ְתּ ִפלָּ ה יִ ָפּ ְתחוּ לְ ָפנֵ ינוּ
לּוֹתינוּ ִתּ ְת ַק ֵבּלְ נָ ה לְ ָרצוֹן.
וּת ִפ ֵ
ְ
"שׁ ֲע ֵרי ָשׁ ַמיִ ם ְפּ ַתח",
ְבּיִ חוּל ַ
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

ִס ּפ ּור יְ ׁש ּו ָעה ׁ ֶש ָ ּג ַרר ִס ּפ ּור יְ ׁש ּו ָעה
עוֹב ִרים וְ ַה ָשּׁ ִבים
ָהיָ ה זֶ ה ִבּ ְשׁנַ ת תשע"בָ .ה ְ
נוֹד ַעת
חוֹבוֹת ָיה ֶשׁל ִעיר ֲח ֵר ִדית ַ
ֶ
ְבּ ַא ַחד ֵמ ְר
ימ ָתם ִבּ ְב ָע ָתה; ַמ ָשּׂ ִאית
ָע ְצרוּ ֶאת נְ ִשׁ ָ
כִּ ְב ַדת ִמ ְשׁ ָקל ִא ְבּ ָדה ֶאת ְבּ ָל ֶמ ָיה וְ ֵה ֵח ָלּה
נוֹדע .נַ ַהג
מוֹרד ָה ְרחוֹב ֶאל ַה ִבּ ְל ִתּי ָ
ִל ְדהֹר ְבּ ַ
ַה ַמּ ָשּׂ ִאית ַה ְמּב ָֹעת נִ ָסּה ְבּכָ ל כֹּחוֹ ִל ְבם,
יח ַל ֲעשׂוֹת זֹאתָ ,היָ ה
וְ כַ ֲא ֶשׁר סוֹף סוֹף ִה ְצ ִל ַ
אוֹתם
זֶ ה ְמ ֻא ָחר ִמ ַדּי ַבּ ֲעבוּר ָה ַרב שֶ .שׁ ְבּ ָ
ְרגָ ִעים ַמ ָמּשׁ ָח ָצה ֶאת ַהכְּ ִבישׁ ֶשׁ ִמּ ַתּ ַחת
ְל ֵביתוֹ.
ָה ַרב שָ ,.אב ִל ְשׁמוֹנָ ה יְ ָל ִדיםָ ,שׁכַ ב ַעל ַהכְּ ִבישׁ
דּוּמם ְל ַא ַחר ֶשׁנִּ ְפגַּ ע ֵמ ַה ַמּ ָשּׂ ִאיתַ .חיָּ יו
כְּ ֶא ֶבן ָ

לוֹשׁה ִיָמים ְל ַא ַחר ַל"ג ָבּע ֶֹמר
ְשׁ ָ
עוֹדדָ .ה ַרב ש.
חוֹלל ִמ ְפנֶ ה ְמ ֵ
ִה ְת ֵ
ָה ֳע ַבר ִמ ַמּ ְח ֶל ֶקת ִטפּוּל נִ ְמ ָרץ
ְל ַמ ְח ֶל ֶקת ִשׁקּוּם נְ ִשׁ ָימ ִתיֶ .א ָלּא
רוֹפ ִאים ִמ ֲהרוּ ְל ַצנֵּ ן ֶאת
ֶשׁ ָה ְ
אוֹמ ָרם כִּ י ֵהם ֲע ַדיִן
ַה ִה ְת ַל ֲהבוּת ְבּ ְ
בוּרים ֶשׁ ֵאין לוֹ ִסכּוּיִים ַר ִבּים
ְס ִ
ְל ַה ְצ ִל ַיח ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵקּם.

ִמ ְת ַחם ֶק ֶבר ָה ַר ְש ִׁבּ"י

וְ ַחיֵּ י ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ִה ְת ַה ְפּכוּ ְבּ ֶרגַ ע ֶא ָחד.
כָּ ל עוֹד נִ ְשׁ ָמתוֹ ְבּ ַאפּוֹ ֻה ְב ַהל ְבּ ַמ ָצּב ָאנוּשׁ
רוֹפ ִאים א נָ ְתנוּ כָּ ל
ְל ֵבית ַה ִ
חוֹליםֶ ,א ָלּא ֶשׁ ָה ְ
ִסכּוּי ְל ַה ָצּ ָלתוֹ" .זֶ ה ִענְ יָ ן ֶשׁל ָשׁעוֹת אוֹ יָ ִמים,
"א ָיב ִרים
יִ ָתּכֵ ן גַּ ם ָשׁבוּעוֹת"ִ ,דּוְּחוּ ִבּיב ֶֹשׁתֵ .
ימיִּ ים נִ ְפגְּ עוּ ְלא ַתּ ָקּנָ ה וְ ֵאין ָלנוּ ַה ְר ֵבּה
ְפּנִ ִ
ָמה ַל ֲעשׂוֹת" – ִה ְפ ִטירוּ ְלנֶ גֶ ד ֵעינֵ ֶיהם ֶשׁל ְבּנֵ י
מוּמים.
ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ַה ֲה ִ
נוֹתר ְלא
צוּע ַ
וּמ ַצּב ַה ָפּ ַ
כְּ כָ ל ֶשׁ ָח ְלפוּ ַהיָּ ִמים ַ
ִשׁנּוּי ,כָּ ֵ ה ֵחלּוּ ְבּנֵ י ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ְל ַה ְשׁ ִלים ִעם
צוּע
ַה ְמּ ִציאוּת ַה ָקּ ָשׁהֶ .א ָלּא ֶשׁ ָא ִביו ֶשׁל ַה ָפּ ַ
ֵס ֵרב ְל ִה ְתיָ ֵאשׁ .הוּא ֵה ִבין ֶשׁ ַדּוְ ָקא כְּ ֶשׁ ְבּ ֶד ֶר
זוֹהי ַה ִהזְ ַדּ ְמּנוּת ְל ַה ְפנוֹת
מוֹצאִ ,
ַה ֶטּ ַבע ֵאין ָ
ֶאת כָּ ל ַה ַמּ ְשׁ ַא ִבּים ִל ְת ִפ ָלּה ִמתּוֱֹ אמוּנָ ה
כוֹלה ְל ַשׁנּוֹת ֶאת ַהגְּ זֵ ָרה.
ֶשׁ ַרק ִהיא יְ ָ

ְדּ ָב ָריו ִה ְת ַק ְבּלוּ ַעל ֵלב ְבּנֵ י ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחהֵ .מאוֹתוֹ
ַהיּוֹם וָ ֵא ָילָ ה ַפֵ בּ ָיתם ְל ַח ָפּ"ק ֶשׁ ִה ְפ ִעיל
עוֹלםֵ .מ ַה ַבּיִ ת
חוֹבק ָ
ִמ ְב ַצע ְתּ ִפ ָלּה ֲענָ ק וְ ֵ
"אנָּ א
ַה ָקּ ָטן יָ ְצ ָאה ַה ְקּ ִר ָיאה ְלכָ ל ַר ֲח ֵבי ֵתּ ֵבלָ :
ַה ְק ִדּישׁוּ כַּ ָמּה ַדּקּוֹת ַל ֲא ִמ ַירת ִפּ ְר ֵקי ְתּ ִה ִלּים
חוֹלה ְפּלוֹנִ י ֶבּן ְפּלוֹנִ יָ ,אב ִל ְשׁמוֹנָ ה
ֲעבוּר ַה ֶ
רוֹפ ִאים ֵאין
וּל ִד ְב ֵרי ָה ְ
יְ ָל ִדים ֶשׁנִּ ְפ ַצע ֲאנוּשׁוֹת ְ
ִסכּוּי ְל ַה ָצּ ָלתוָֹ .אנָּ אַ ,ה ְרבּוּ ִבּ ְת ִפ ָלּה ֲעבוּרוֹ כִּ י
ַרק ַהכֹּל יָ כוֹל יָ כוֹל ַל ֲה ִשׁיבוֹ ִמ ָמּוֶ ת ְל ַחיִּ ים".
הוּפ ָצה ְבּ ָב ֵתּי ַהכְּ נֶ ֶסת ְוּב ֵהיכְ ֵלי
ַה ַבּ ָקּ ָשׁה
ְ
תּוֹרה ְבּכָ ל ַר ֲח ֵבי ֵתּ ֵבל ,נִ ְת ְל ָתה ַעל לוּחוֹת
ַה ָ
קוּפה
מּוֹדעוֹת וְ ָה ָע ְב ָרה ְבּכָ ל ֶדּ ֶרֶ שׁ ִהיאְ .תּ ָ
ַה ָ
ְק ָצ ָרה ְל ַא ַחר ִמכֵּ ןְ ,בּיוֹם ַל"ג ָבּע ֶֹמרִ ,ק ְדּמוּ
מוֹדעוֹת
ֶאת ְפּנֵ י ִר ְבבוֹת ָה ִ
עוֹלים ִמירוֹנָ ה ְ
מוּרה,
ֲענָ ק ֶשׁ ֲע ֵל ֶיהן נִ כְ ְתּ ָבה ַה ְקּ ִר ָיאה ָה ֲא ָ
נוֹתר ָא ִדישׁ.
וְ כָ ל ִמי ֶשׁנִּ ְת ַקל ָבּ ֶהן א ַ
ְשׁ ָ
חוֹלל
לוֹשׁה יָ ִמים ְל ַא ַחר ַל"ג ָבּע ֶֹמר ִה ְת ֵ
עוֹדדָ .ה ַרב שָ .ה ֳע ַבר ִמ ַמּ ְח ֶל ֶקת
ִמ ְפנֶ ה ְמ ֵ
ימ ִתיֶ .א ָלּא
ִטפּוּל נִ ְמ ָרץ ְל ַמ ְח ֶל ֶקת ִשׁקּוּם נְ ִשׁ ָ
רוֹפ ִאים ִמ ֲהרוּ ְל ַצנֵּ ן ֶאת ַה ִה ְת ַל ֲהבוּת
ֶשׁ ָה ְ
בוּרים ֶשׁ ֵאין לוֹ
אוֹמ ָרם כִּ י ֵהם ֲע ַדיִ ן ְס ִ
ְבּ ְ
יח ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵקּם.
ִסכּוּיִ ים ַר ִבּים ְל ַה ְצ ִל ַ
ַבּד ְבּ ַבד ַה ְתּ ִפלּוֹת א ָפּ ְסקוּ ְל ֶרגַ עֶ ,א ָלּא
ַא ְד ַר ָבּה ָה ְלכוּ וְ ִה ְת ַע ְצּמוַּ .ה ְבּשׂוֹרוֹת ֶשׁ ִהגִּ יעוּ
רוּח
חוֹלים ֵה ִפיחוּ
ִמ ֵבּית ַה ִ
ַ
ַחיִּ ים וְ ַט ְל ֵלי ִתּ ְקוָ ה ְבּ ֶק ֶרב
ִר ְבבוֹת ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִליםֶ ,שׁיִּ ֲחלוּ כִּ י
צוּע יַ ְב ִריא וְ יָ שׁוּב ְל ַה ֵלַּ על
ַה ָפּ ַ
ְשׁ ֵתּי ַרגְ ָליו כְּ ָב ִראשׁוֹנָ ה.
וְ כָ ְ בּ ִדיּוּק ֵא ַרעְ .ל ַא ַחר כַּ ָמּה
צוּע
ָשׁבוּעוֹת ִה ְשׁ ַתּ ְח ֵרר ַה ָפּ ַ
חוֹלים כְּ ֶשׁהוּא ְמ ַה ֵלּ
ִמ ֵבּית ַה ִ
וּמ ַת ְפ ֵקד כִּ ְמ ַעט
כְּ ַא ַחד ָה ָא ָדם ְ
כָּ ָרגִ יל .הוּא ָשׁב ִל ְהיוֹת ָאב
ְבּ ִמ ְשׂ ָרה ְמ ֵל ָאה כְּ ִפי ֶשׁ ָהיָ ה ַעד
ְל ֶרגַ ע ַה ְתּאוּנָ ה.
עוֹלם
ַה ִסּפּוּר ִהכָּ ה גַּ ִלּים ְבּכָ ל ָה ָ
הוּדיָ .בּרוּר ָהיָ ה כִּ י ַה ָקּדוֹשׁ
ַהיְּ ִ
ָבּרוּ הוּא ָשׁ ַלח ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ֶמ ֶסר ַרב ָע ְצ ָמה
הוּדי; כַּ ֲא ֶשׁר ָא ָדם ֶשׁכְּ ָבר ָהיָ ה כִּ ְמ ַעט
ְלכָ ל יְ ִ
עוֹלם ָה ֶע ְליוֹן ָשׁב ְל ֶפ ַתע ְל ַחיִּ יםֵ ,אין זֶ ה ָבּא
ָבּ ָ
הוֹד ַיע ַלכֹּל ֶאת כּ ָֹחהּ ֶשׁל ְתּ ִפ ָלּה.
ֶא ָלּא ְל ִ
עוֹר ָרה ַה ְשּׁ ֵא ָלהֵ :מ ֵהיכָ ן
ֶא ָלּא ֶשׁכָּ אן ִה ְת ְ
ָשׁ ֲאבוּ ְבּנֵ י ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ֶאת ַהכֹּחוֹת? כֵּ ַיצד
א ִה ְתיָ ֲאשׁוּ וְ ִה ְמ ִשׁיכוּ ְל ַה ְשׁ ִק ַיע ֶאת כָּ ל
עוֹלם,
חוֹבק ָה ָ
ַמ ֲא ַמ ֵצּ ֶיהם ְבּ ִמ ְב ַצע ַה ְתּ ִפ ָלּה ֵ
רוֹפ ִאים?
ַל ְמרוֹת ַתּ ֲחזִ ֵ
יּוֹת ֶיהם ַה ָקּשׁוֹת ֶשׁל ָה ְ
צוּע ,ר' יִ ְצ ָחק ש ,.נֵ אוֹת ְל ַשׁ ֵתּף
ָא ִביו ֶשׁל ַה ָפּ ַ
וּמ ֶמּנּוּ ָשׁ ַאב ֶאת ַהכֹּחוֹת
ְבּ ִספּוּר ֶשׁ ָשּׁ ַמעִ ,
וּל ַחזֵּ ק ִעמּוֹ ֶאת ְבּנֵ י ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה
ְל ִה ְת ַחזֵּ ק ְ
ְל ַה ְמ ִשׁיְ בּ ִמ ְב ַצע ַה ְתּ ִפלּוֹת ִמ ְבּ ִלי ְל ִה ְתיָ ֵאשׁ:
ָהיָ ה זֶ ה ִספּוּרוֹ ֶשׁל ר' מ ֶֹשׁה ,יְ ִ
הוּדי ְבּגִ יל
בוּעיִ ם ְל ַא ַחר ֶשׁ ִבּ ֵצּ ַע ִס ְד ַרת
ָה ֲע ִמ ָידהֶ ,שׁ ְשּׁ ַ

ְבּ ִדיקוֹת ִשׁגְ ָר ִתיּוֹת ְלגִ ילוֹ ,נִ ְק ָרא ִבּ ְב ִהילוּת
רוֹפא ִה ְצ ִבּ ַיע ַעל ַה ִצּלּוּם
רוֹפאָ .ה ֵ
ַל ֲח ַדר ָה ֵ
ֶשׁ ִבּ ֵצּ ַע ,וְ נִ ָתּן ָהיָ ה ְלזַ הוֹת בּוֹ ְבּ ַקלּוּת ֶאת
נּוֹרא ִמכֹּל.
ַה ָ
גוּפִ ה ְתגַּ ְלּ ָתה ַה ַמּ ֲח ָלה
ַ
"צר ִלי ְל ַב ֵשּׂר ְלֶ שׁ ְבּ ְ
ַה ָקּ ָשׁהְ .ל ַצ ֲע ִרי ַה ַמּ ֲח ָלה ִה ְתגַּ ְלּ ָתה ְבּ ָשׁ ָלב
ִמ ְת ַק ֵדּם ְמאֹדְ ,וּב ֶד ֶרַ ה ֶטּ ַבע ֵאין כָּ ל ִסכּוּי
רוֹפא.
ְל ַה ָצּ ָל ְתָ ,"א ַמר ָה ֵ
רוֹפא ָשׁבוּר וְ ָרצוּץ,
ַר ִבּי מ ֶֹשׁה יָ ָצא ֵמ ֲח ַדר ָה ֵ
וְ ָשׁב ֵא ָליו ְל ַא ַחר כְּ ִשׁ ְב ָעה ֳח ָד ִשׁים ,כְּ ֶשׁזֵּ ר
ְפּ ָר ִחים ְמ ַל ְב ֵלב ְבּיָ ָדיו...
אתי ְל ַהגִּ יד ְלָ 
רוֹפסוֹרָ ,בּ ִ
"פּ ֶ
תּוֹדהֲ ,אנִ י ָחב
ְ
רוֹפא ֶה ָהמוּםָ .א ְרכוּ
ְלֶ את ַחיַּ י!" ָא ַמר ָל ֵ
אוֹשׁשׁ
רוֹפסוֹר ִה ְת ֵ
כַּ ָמּה ַדּקּוֹת ַעד ֶשׁ ַה ְפּ ֶ
עוֹמד מוּלוֹ ,וְ ר' מ ֶֹשׁה ִה ְמ ִשׁי:
וְ ֵה ִבין ִמיהוּ ָה ֵ
"כְּ ֶשׁ ָהיִ ִיתי ְבּ ַח ְד ְרִ ל ְפנֵ י ִשׁ ְב ָעה ֳח ָד ִשׁים
ָא ַמ ְר ָתּ ִלי ֶשׁ ֵאין ִלי שׁוּם ִסכּוּי ְל ַה ְב ִריא.
וּמאוֹתוֹ
עוֹר ִריןֵ ,
ִק ַבּ ְל ִתּי ֶאת ְדּ ָב ֶריְ לא ְ
ַהיּוֹם ֶה ְח ַל ְט ִתּי ְל ַה ְשׁ ִק ַיע ֶאת כָּ ל ַמ ֲא ַמ ַצּי
ַבּ ָדּ ָבר ַהיָּ ִחיד ֶשׁיֵּ שׁ לוֹ ִסכּוּי נִ ְצ ִחיִ ,בּ ְת ִפ ָלּה.
ימה
ַבּד ְבּ ַבד ֶה ְח ַל ְט ִתּי ִל ְפנוֹת ְל ִמ ְר ָפּ ָאה ַמ ְת ִא ָ
כְּ ֵדי ְל ַק ֵבּל ִטפּוּלַ .ל ְמרוֹת ח ֶֹסר ַה ִסּכּוּי
ֶשׁ ַבּ ָדּ ָברֶ ,ה ְח ַל ְט ִתּי ֶשׁ ְבּ ַמ ְק ִבּיל ִל ְת ִפ ָלּה ,זוֹ
אוּלםֶ ,את
ָ
ַה ִה ְשׁ ַתּ ְדּלוּת ַהנִּ ְד ֶר ֶשׁת ִמ ִצּ ִדּי.
ִע ַקּר ַה ַמּ ְשׁ ַא ִבּים ִה ְשׁ ַק ְע ִתּי ִבּ ְת ִפ ָלּהְ .בּכָ ל יוֹם
וָ יוֹםְ ,בּ ֶמ ֶשִׁ שׁ ְב ָעה ֲח ָד ִשׁים ,בּ ֶֹקר ָצ ֳה ַריִ ם
וְ ֶע ֶרב ,נָ ָשׂ ִ
בוֹרא
אתי ֵעינַ יִ ם ַל ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָא ַמ ְר ִתּי ְל ֵ
יוֹד ַע ֶשׁ ְבּ ֶד ֶרַ ה ֶטּ ַבע ֵאין ִלי
עוֹלם'ֲ :אנִ י ֵ
ָה ָ
ִסכּוּי ,וְ ַדוְ ָקא ִמשּׁוּם כָּ ֲ אנִ י ַמ ֲא ִמין ֶשׁ ַרק
רוֹפא כָּ ל ָבּ ָשׂרֶ ,שׁ ַא ָתּה כֹּל יָ כוֹלַ ,רק
ַא ָתּהֵ ,
אוֹתי ְל ַא ְרצוֹת ַה ַחיִּ יםֶ ,אל
ַא ָתּה יָ כוֹל ְל ָה ִשׁיב ִ
ֵחיק ִמ ְשׁ ַפּ ְח ִתּי וִ ָיל ַדי'.
לוּטיןֶ .א ְתמוֹל
וְ ִהנֵּ ה ֲאנִ י כָּ אןָ ,בּ ִריא ַל ֲח ִ
כְּ ֶשׁ ִקּ ַבּ ְל ִתּי ְליָ ִדי ֶאת ַה ִמּ ְס ָמָ ה ִר ְשׁ ִמי
אתיָ ,ח ַשׁ ְב ִתּי ְל ַע ְצ ִמי
ַה ְמּ ַא ֵשּׁר כִּ י נִ ְר ֵפּ ִ
ִבּזְ כוּת ִמי ִהגַּ ְע ִתּי ְלכָ אן ,וְ ִהגַּ ְע ִתּי ַל ַמּ ְס ָקנָ ה
כוּתִ !אם כֵּ ןֲ ,אנִ י כָּ אן כְּ ֵדי ְלהוֹדוֹת ְל
ֶשׁ ִבּזְ ְ
ַעל כָּ ."
"בּזְ ִ
ִ
רוֹפסוֹר ִבּ ְפ ִל ָיאה.
כוּתי?!" ֵהגִ יב ַה ְפּ ֶ
"א ְל ָמ ֵלא א
כוּתֵ "!ה ִשׁיב ר' מ ֶֹשׁהִ ,
"כֵּ ןִ ,בּזְ ְ
ָא ַמ ְר ָתּ ִלי ֶשׁ ֵאין כָּ ל ִסכּוּיָ ,היִ ִיתי ִמ ְתיַ ֵחס
נוֹס ֶפת
צוּרה ַאגָּ ִבית – כְּ ִה ְשׁ ַתּ ְדּלוּת ֶ
ַל ְתּ ִפ ָלּה ְבּ ָ
ֶשׁ ָע ַלי ַל ֲעשׂוֹתַ ...אֵ מ ֶרגַ ע ֶשׁ ָקּ ַב ְע ָתּ ֶשׁ ֵאין כָּ ל
ִסכּוּיִ ,ה ְתיַ ַח ְס ִתּי ִל ְת ִפ ָלּה ָבּ ְר ִצינוּת ָה ְראוּיָ ה,
ְוּב ַח ְס ֵדי ָשׁ ַמיִ ם ִהיא ִה ְת ַק ְבּ ָלה".
•••
"ה ִסּפּוּר ַהזֶּ ה"ָ ,א ַמר ָה ַרב יִ ְצ ָחק ש" .הוּא
ַ
וּל ִמ ְשׁ ַפּ ְח ִתּי ֶאת ַהכּ ַֹח ְל ַה ְמ ִשׁי
ֶשׁנָּ ַתן ִלי ְ
ְלא ִר ְפיוֹן ְבּ ִמ ְב ַצע ַה ְתּ ִפ ָלּה ְבּ ֶמ ֶשׁ כַּ ָמּה
שׁוּעה ַה ִפּ ְל ִאית".
ֳח ָד ִשׁיםַ ,עד ֲא ֶשׁר זָ כִ ינוּ ַליְּ ָ
בוּע' גִּ ָלּיוֹן 60
ְ'פּנִ ינֵ י ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ

ָּב ְרﬥ ּו ֱאמ ּונַ י

ַמ ָּבט ְמרוֹ ָמם ַעל ֵס ֶדר ַה ְּב ָרכוֹ ת

ִּב ְר ַּכת ַ'ה ִּמינִ ים'
ְמקוֹ ר ַה ְּב ָרכָ ה

ַמה ּות ַה ְּב ָרכָ ה

ְתּ ִפ ַלּת ְ'שׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה' – כִּ ְשׁ ָמהּ כֵּ ן ִהיא – כָּ ְל ָלה
ִמ ְתּ ִח ָלּה ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה ְבּ ָרכוֹת ֶשׁ ֻתּ ְקּנוּ ַעל יְ ֵדי
דוֹלה ֶשׁ ָחיוּ ִבּ ְת ִח ַלּת יְ ֵמי ַה ַבּיִ ת ַה ֵשּׁנִ י.
ַאנְ ֵשׁי כְּ נֶ ֶסת ַהגְּ ָ
כַּ ֲח ֵמשׁ ְמאוֹת ָשׁנָ ה ְל ַא ַחר ִמכֵּ ןְ ,ל ַא ַחר ַה ֻח ְר ָבּןֵ ,ה ֵחלּוּ
טוֹעים
ִ
וּל ִה ְת ָע ֵרב ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל כִּ תּוֹת ֶשׁל
ְל ִה ְת ַרבּוֹת ְ
תּוֹרה וְ ִה ְטעוּ ַר ִבּים ַא ֲח ֵר ֶיהםַ .על כֵּ ן
ֶשׁ ִסּ ְלּפוּ ֶאת ַה ָ
מוּאל ַה ָקּ ָטן ֶשׁיְּ ַת ֵקּן
ִבּ ֵקּשׁ ַר ָבּן גַּ ְמ ִל ֵיאל ְדּיַ ְבנֶ ה ִמ ְשּׁ ֵ
ֶאת ִ'בּ ְרכַּ ת ַה ִמּינִ ים' ְ)בּ ָרכוֹת כח ב; ַר ְמ ָבּ"ם ְתּ ִפ ָלּה ב א; ַ'ר ֵבּנוּ
ָמ ַ
נוֹח' ָשׁם(.
ֲחכָ ִמים ִס ְדּרוּ ְבּ ָרכָ ה זוֹ ְל ַא ַחר ִבּ ְרכַּ ת ַה ִמּ ְשׁ ָפּטְ ,ל ִפי
ֶשׁ ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁיַּ ֲע ֶשׂה ה' ִמ ְשׁ ָפּט ָבּ ְר ָשׁ ִעיםְ ,בּוַ ַדּאי יִ ָפּ ַרע
)מגִ ָלּה יז ב; ַמ ַה ְר ָשׁ"א
ַאף ִמן ַה ִמּינִ ים ֶשׁ ִדּינָ ם ָחמוּר ֵ
יוֹתר ְ
וּמ ֲח ַמת ַה ֶקּ ֶשׁר ֶה ָהדוּק ֵבּין ְבּ ָרכוֹת ֵאלּוּ
ח"א ָשׁם(ֵ ,
)'עיּוּן
פּוֹת ַחת ְבּ ָרכָ ה זוֹ ְבּוָ א"ו ַה ִחבּוּר – 'וְ ַל ַמּ ְל ִשׁינִ ים' ִ
ַ
ירוּשׁ ַליִ ם ִע ְיר.('
'אוֹצר ַה ְתּ ִפלּוֹת'ִ ,בּ ְרכַּ ת 'וְ ִל ָ
ְתּ ִפ ָלּה' ַבּ ִסּדּוּר ַ

ִמ ְבנֵ ה ַה ְּב ָרכָ ה
מוּבא ֶשׁ ִבּ ְשׁכֵ נוּתוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ֵמ ִאיר
ַבּגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת י א( ָ
גּוֹררוּ ִבּ ְריוֹנִ ים ֶשׁ ָהיוּ ְמ ַצ ֲע ִרים אוֹתוַֹ .ר ִבּי ֵמ ִאיר
ִה ְת ְ
רוּריָ ה ִא ְשׁתּוֹ ָא ְמ ָרה
ִה ְת ַפּ ֵלּל ֲע ֵל ֶיהם ֶשׁיָּ מוּתוַּ ,אְ בּ ְ
לוֹ ֶשֹּׁלא ָראוּי ְל ַב ֵקּשׁ כֵּ ןֶ ,שׁ ֲהא ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶלִ דּ ְק ֵדּק
חוֹט ִאים",
וְ ָא ַמר ְ)תּ ִה ִלּים קד לה('" :יִ ַתּמּוּ ַח ָטּ ִאים' – וְ א ְ
שׁוּבה .וְ ָאכֵ ן,
מוּטב ֶשׁיִּ ְת ַפּ ֵלּל ֲע ֵל ֶיהם ֶשׁיַּ ְחזְ רוּ ִבּ ְת ָ
ֶא ָלּא ָ
אוֹתם ִבּ ְריוֹנִ ים
ִק ֵבּל ַר ִבּי ֵמ ִאיר ֶאת ְדּ ָב ֶר ָיה וְ ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶשׁ ָ
וּת ִפ ָלּתוֹ ִה ְת ַק ְבּ ָלהַ .על ִפּי זֶ ה יֵ שׁ
יַ ְחזְ רוּ ִבּ ְת ָ
שׁוּבהְ ,
ִל ְתמ ַֹהּ כֵּ ַיצד ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ַעל כִּ לּוּי ָה ְר ָשׁ ִעים ְבּ ִב ְרכַּ ת
'וְ ַל ַמּ ְל ִשׁינִ ים'?
ַה ַמּ ֲה ָר"ל ֵבּ ֵאר כִּ יָ ,אכֵ ןַ ,אף ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ ֵאינֶ נּוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים
חוֹט ִאיםֶ ,א ָלּא ֶשׁיִּ כְ ֶלה ַהיֵּ ֶצר ִמ ֵלּב ַה ְבּ ִריּוֹת.
ֶשׁיָּ מוּתוּ ַה ְ
שׁוּבה וְ יַ ְח ְדּלוּ ִמ ִלּכְ פֹּר
חוֹט ִאים ִבּ ְת ָ
ִ
וּמתּוֶֹ שׁיָּ שׁוּבוּ ַה ְ
וּמ ִלּ ְשׂנֹא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,מ ֵמּ ָילא א יִ ְהיוּ
תוֹרת ה' ִ
ְבּ ַ
)'בּ ֵאר ַה ָ
חוֹט ִאים ָבּ ָ
גּוֹלה' ז ו(.
עוֹלם ְ
ְ

[ל ְמּ ֻשׁ ָמּ ִדים ַאל ְתּ ִהי ִתּ ְקוָ ה'.
קוֹרי נִ ְפ ְתּ ָחה ְבּ ָרכָ ה זוֹ ִבּ']וְ ַ
נוּס ָחהּ ַה ְמּ ִ
ְבּ ָ
ֶא ָלּא ְל ִפי ֶשׁכָּ ָאמוּר ְבּ ָרכָ ה זוֹ נִ ְת ְקנָ ה כְּ נֶ גֶ ד ְמ ַס ְלּ ֵפי ַה ָ
תּוֹרה ְלסוּגֵ ֶיהם,
ְוּבר ָ
ֹאשׁם אוֹתוֹ ָה ִאישׁ ימ"ש ַ)ר ִשׁ"י דפו"י ְבּ ָרכוֹת כח ב(ָ .לכֵ ןֻ ,שׁנְּ ָתה
)'לוּח
ַ
יח ָתהּ ִל'וְ ַל ַמּ ְל ִשׁינִ יםִ ,'...מ ְפּנֵ י ַה ַפּ ַחד וְ ַהיִּ ְר ָאה ֵמ ֲה ָצ ַקת ַהגּוֹיִ ים
ְפּ ִת ָ
ֶא ֶרשׂ' ַ]ליַּ ֲע ֵב"ץ[ ִס ָימן קנט(.
עוֹלם ,וְ כָ ל ַעם
ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ יֵ שׁ ְלכַ וֵּן ַל ַבּ ָקּ ָשׁה ֶשׁ ַהכְּ ִפ ָירה ֵתּ ָע ֵקר ִמן ָה ָ
תוֹרת ה' – ֵהן זוֹ ֶשׁ ִבּכְ ָתב וְ ֵהן זוֹ ֶשׁ ְבּ ַעל ֶפּה –
יִ ְשׂ ָר ֵאל יַ ֲא ִמינוּ ְבּ ֵלב ָשׁ ֵלם ְבּ ַ
ַוּבל יָ ִהינוּ ְל ַה ְמרוֹת ֶאת ִפּי ַה ֲחכָ ִמים ַה ְמּ ַל ְמּ ִדים ָ
אוֹתהּ ְליִ ְשׂ ָר ֵאל .כְּ מוֹ כֵ ן
וּת ַשׁ ֵבּר'[
ְבּ ָא ְמ ֵרנוּ ַ
'וּמ ְלכוּת זָ דוֹן ְמ ֵה ָרה ְת ַע ֵקּר' ]'וְ ַהזֵּ ִדים ְמ ֵה ָרה ְת ַע ֵקּר ְ
ֹאבדְ ,וּבכָ  יְ ַקיֵּ ם
יֵ שׁ ְלכַ וֵּן ֶשׁזֵּ כֶ ר ֲע ָמ ֵלק ֶשׁ ָקּם ְבּזָ דוֹן ְל ִה ָלּ ֵחם ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל י ַ
ֶאת ַה ִמּ ְצוָ ה ְ)דּ ָב ִרים כה יז( ִלזְ כֹּר ַמ ֲע ֵשׂה ֲע ָמ ֵלק )'יַ ֲערוֹת ְדּ ַבשׁ' ח"א ְדּרוּשׁ א(.

ַח"י ְּב ָרכוֹ ת
נוֹתר ְשׁ ָמהּ ֶשׁל ְתּ ִפ ַלּת
הוֹסיפוּ ֶאת ִבּ ְרכַּ ת ַה ִמּינִ יםֲ ,ע ַדיִ ן ָ
ַאף ְל ַא ַחר ֶשׁ ִ
דּוּע?
ָה ֲע ִמ ָידה – ְתּ ִפ ַלּת ְ'שׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה'ַ ,מ ַ
דוֹלה ֵהן ַעל ְדּ ָב ִרים
ֵבּ ֵאר ַה ַמּ ֲה ָר"ל :כָּ ל ַה ְבּ ָרכוֹת ֶשׁ ִתּ ְקּנוּ ַאנְ ֵשׁי כְּ נֶ ֶסת ַהגְּ ָ
רוֹמז ִמ ְס ָפּ ָרן – ַח"י ְבּ ָרכוֹתִ .בּ ְרכַּ ת
ַהנִּ ְצ ָרכִ ים ְל ִקיּוּם ַחיֵּ י ָה ָא ָדם ,וּכְ ִפי ֶשׁ ֵ
עוֹלם ,וְ ַאף ֶשׁ ִאבּוּד
ַה ִמּינִ ים ְל ֻע ָמּ ָתן ִהיא ְבּ ָרכָ ה ַעל ִאבּוּד ָה ְר ָשׁ ִעים ֵמ ָה ָ
כוֹל ָלהּ כַּ ֲח ִט ָיבה
טוֹבה ָל ָ
ָה ְר ָשׁ ִעים ֵמ ִביא ָ
עוֹלםִ ,מכָּ ל ָמקוֹם א ָרצוּ ְל ְ
הוֹתירוּ ֶאת ַה ֵשּׁם
ַא ַחת ִעם ַה ְבּ ָרכוֹת ֶשׁ ָבּ ֶהן ְמ ַב ְקּ ִשׁים ַעל ַחיִּ יםַ .על כֵּ ןִ ,
בוֹדה סוֹף ֶפּ ֶרק
עוֹלם' נְ ִתיב ָה ֲע ָ
'שׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה' )'נְ ִתיבוֹת ָ
ַה ֵ
כּוֹלל ַעל ַמ ְתכָּ נְ תּוֹ – ְ
יז(.
שׁוּבה
ִמשּׁוּם כָּ ַ אף ַמ ְת ִח ָילה ְבּ ָרכָ ה זוֹ ָבּאוֹת וָ א"ו ְל ַל ֵמּד ֶשׁ ֵאין ִהיא ֲח ָ
תּוֹס ֶפת
כִּ ְב ָרכָ ה ִבּ ְפנֵ י ַע ְצ ָמהּ כִּ ְשׁ ַאר ִבּ ְרכוֹת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרהֶ ,א ָלּא ִהיא ֶ
דוֹשׁים' ִבּ ְרכַּ ת 'וְ ִל ָ
)סדּוּר ַ'דּ ַעת ְק ִ
יהן ִ
ֲע ֵל ֶ
ירוּשׁ ַליִ ם'(.

ַּכ ָ ּונַ ת ָא ֵמן
ֲאנִ י ַמ ֲא ִמין ְבּכָ ֶ שׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא יִ ְשׁבֹּר אוֹיְ ִבים וְ יַ כְ נִ ַיע זֵ ִדים ,וְ ַה ְלוַ אי
ֶשׁיִּ ְת ַר ֵחשׁ ָדּ ָבר זֶ ה ִבּ ְמ ֵה ָרה.

י

ּד ֶר ְך ֱאמוּנָָ ה בָָב
ָח ְר ּ ִת
ֶ

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

ִמ ּ ִפי ַﬣ ַּﬨ ָּנא ַﬣ ָּקﬢוֹ ׁש ַﬧ ׁ ְש ִּב"י ֻﬣ ְב ַט ְנוּ
)זוה"ק וַ ֵ ּי ֶﬥ ְך ﬧפה ב( ִּכי ַּב ַﬣ ְק ּ ָפ ָﬢﬣ ﬠַ ל
ﬠֲ נִ ַ ּיﬨ ָא ֵמן ָאנוּ ּפוֹ ְﬨ ִחים ַּב ְּמﬧוֹ ִמים ּ ִפ ְﬨ ֵחי
ְּב ָר ָכﬣ וְ טוֹ ָבﬣ ﬠַ ד ְּב ִﬥי ַּדי וּ ְﬨפִ ָּל ָתם ׁ ֶשﬥ
יִ ְשׂ ָﬧ ֵאל ִמ ְﬨ ַק ֶּב ֶﬥת ְּב ַﬧ ֲִ מיﬦ וּ ְב ָﬧצוֹ ן.

ַה ְק ִדּימוּ ָלבוֹא
ַל ְתּ ִפ ָלּהַ ,ה ְשׁ ִלימוּ
ֶאת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר
ֶשׁל ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים
ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן,
וְ יִ ָפּ ְתחוּ ִבּ ְפנֵ ֶ
יכם
ַשׁ ֲע ֵרי ְתּ ִפ ָלּה.

ִּב ְרכוֹת ַה ׁ ּ ַש ַחר ְּב ַח ְברו ָּתא – ּפו ְֹת ִחים ׁ ַש ֲע ֵרי ְּב ָרכָ ה.

ִמ ְת ַק ְשּׁ ִרים ְלמוֹ ֵקד ֶ
"דּ ֶרְך ֱאמוּנָ ה"
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• מ ְַק ִשׁ ִיבים לִ כְ
• נִ ְר ָשׁ ִמים לָל ֵלֵ י ה ֵַמּ ָיזם ִבּ ְשׁל ָוּחה .1
ִמ ֵידי ֶע ֶרב ֵבּין ַמּ ָיזם ִבּ ְשׁל ָוּחה .2
ה ַָשּׁעוֹת 10:00 - 8:00
ַה ְג ָר ַלת ח ֶֹד
ְבּב' שׁ ִאיָּ ר ִתּ ְת ַקיֵּ ם אי"ה
ְ
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

ִּב ְרכוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחר ְּב ַח ְבר ּו ָתא ּ ַ -גם ִּב ְמ ִחיר ִאי ִה ׁ ְש ַּת ְּתפ ּות ַּב ְּב ִרית

ִלכְ בוֹד ַח ְב ֵרי ַמ ֲע ֶרכֶ ת 'וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים',
קוֹרא
ִמזֶּ ה ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ָח ֵמשׁ ָשׁנִ ים ֶשׁ ֲאנִ י ֵ
ִבּ ְק ִביעוּת ֶאת ֲעלוֹנְ כֶ ם ַהנִּ כְ ָבּדְ .בּכָ ל ַפּ ַעם
ֵמ ָח ָדשׁ ֲאנִ י ִמ ְת ַפּ ֵעם ִל ְראוֹת ,כִּ י ַאף ֶשׁ ָה ַר ְעיוֹן
עוֹמד ִבּ ְב ִסיס ֶה ָעלוֹן וְ ַה ֶמּ ֶסר ַה ֶמּ ְרכָּ זִ י ַה ֻמּ ָבּע
ָה ֵ
"בּא ֲח ַבקּוּק
בּוֹ ֵאינָ ם ִמ ְשׁ ַתּנִּ ים – ִבּ ְב ִחינַ ת ָ
וְ ֶה ֱע ִמ ָידם ַעל ַא ַחת' :וְ ַצ ִדּיק ֶבּ ֱאמוּנָ תוֹ יִ ְחיֶ ה'"
וּמ ְת ַח ְדּ ִשׁים
)מכּוֹת כד א( – ְתּכָ נָ יו ִמ ְתגַּ וְּנִ ים ִ
ַ
בוּע.
ִמ ֵדּי ָשׁ ַ
אוֹצרוֹת ַה ִבּ ְל ִתּי נִ ְד ִלים
ֵאין ִלי ָס ֵפק כִּ י ָה ָ
בוּע,
בוּע ַא ַחר ָשׁ ַ
מּוּב ִאים ַבּ ֲעלוֹנְ כֶ םָ ,שׁ ַ
ַה ָ
חוֹר ִשׁים ָח ִרישׁ ָעמֹק ְבּ ֵלב ַר ִבּים ,וְ ֵהם ֵבּין
ְ
נוֹס ִפים
גּוֹר ִמים ְלכָ  כִּ י ִמ ֵדּי יוֹם ַר ִבּים ָ
ַה ְ
וּמ ָב ְרכִ ים ִבּ ְרכוֹת
חוֹזְ ִרים ְל ִמנְ ַהג ָאבוֹת ְ
ַה ַשּׁ ַחר ִבּ ְפנֵ י ִמי ֶשׁיַּ ֲענֶ ה ַא ֲח ֵר ֶיהם ָא ֵמן.
ִמנִּ ָסּיוֹן ִא ִ
ישׁי יָ כוֹל ֲאנִ י ְל ָה ִעיד כִּ י יֵ שׁ ֶה ְב ֵדּל
פּוֹת ַח ֶאת ַהיּוֹם ַבּ ֲא ִמ ַירת
ָעצוּם ֵבּין ִמי ֶשׁ ֵ
רוּתא ִעם ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן
ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְבּ ַח ְב ָ
עוֹשׂה זֹאתִ .אם ָאנוּ
ֲע ֵל ֶיהןְ ,ל ֵבין ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ ֶ
פּוֹת ִחים ֶאת ַהיּוֹם ִבּ ְק ִר ַיאת ֵ
"א-ל ֶמ ֶל נֶ ֱא ָמן"
ְ
– כָּ ל ַהיּוֹם נִ ְר ֶאה ַא ֶח ֶרת.
ְבּ ִב ְרכַּ ת ִ'חזְ קוּ וְ ִא ְמצוּ',
י.ש.ב.
ֵבּית ֶשׁ ֶמשׁ.

ַר ָבּהּ ֶשׁל ָר ַמת ֶא ְל ָחנָ ן הגר"י זִ ְיל ֶבּ ְר ְשׁ ֵטיין ְשׁ ִל ָיט"א נִ ְשׁ ַאל:
אוֹמר ֶאת
לוֹמר ִבּ ְק ִביעוּת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ִעם ֲח ֵב ָריוְ ,בּא ֶֹפן ֶשׁכָּ ל ִמ ְת ַפּ ֵלּל ֵ
נּוֹהג ַ
ַה ֵ
ַה ְבּ ָרכָ ה ְבּתוֹרוֹ וְ ַהיֶּ ֶתר עוֹנִ ים ַא ֲח ָריו ָא ֵמן ,וּבוֹ ַבּזְּ ַמן ִמ ְת ַקיֶּ ֶמת ְבּ ִרית ִמילָה ְבּאוֹתוֹ
מוּטב ֶשׁיִּ ְפרֹשׁ
ֵבּית ִמ ְד ָרשׁ; ַה ִאם ָע ִדיף ֶשׁיַּ ְמ ִשׁיַ בּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ִעם ֲח ֵב ָריו אוֹ ֶשׁ ָמּא ָ
דוּע ַמ ֲע ָמד נִ ְשׂגָּ ב וְ ַאף ֵא ִליָּ הוּ ַמ ְל ַא
וְ יֵ ֵלְ ל ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף ְבּ ַמ ֲע ַמד ַה ְבּ ִריתֶ ,שׁהוּא כַּ יָּ ַ
ַה ְבּ ִרית ִמ ְשׁ ַתּ ֵתּף בּוֹ?
בוּרת עוֹנֵ י ָה ָא ֵמן ַא ַחר ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ֵמ ֲא ֶשׁר
וְ ֵה ִשׁיב :יֵ שׁ ְל ַה ֲע ִדיף ְל ִה ָשּׁ ֵאר ַבּ ֲח ַ
וּשׁ ֵתּי ִסבּוֹת ְלכָ  :אָ .העוֹנֶ ה ָא ֵמן ְמ ַקיֵּ ם ִמ ְצוָ ה ְבּפ ַֹעלְ .בּעוֹד
ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף ַבּ ְבּ ִריתְ ,
ֶשׁ ַבּ ְבּ ִרית ַרק ַבּ ַעל ַה ְבּ ִרית ְמ ַקיֵּ ם ִמ ְצוָ ה וְ א כְּ ַלל ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ְתּ ִפים .בַ .אף כִּ י ַמ ֲע ַלת
דוֹלהֱ ,היוֹת ֶשׁ ֵא ִליָּ הוּ ַהנָּ ִביא ַמגִּ ַיע ַל ָמּקוֹםֲ ,ה ֵרי
ַה ִה ְשׁ ַתּ ְתּפוּת ַבּ ְבּ ִרית ִהיא גְּ ָ
דוּעָ :א ֵמן
ֵמ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן נִ ְב ָר ִאים כָּ ל ָה ֵעת ַמ ְל ָאכִ ים ֲח ָד ִשׁים .וּכְ ִפי ֶשׁ ֵמּ ִעיד ָה ֶר ֶמז ַהיָּ ַ
ימ ְט ִריָּ ה ַמ ְל ָא') וָ וֵ י ָה ַע ֻמּ ִדים וַ ֲח ֻשׁ ֵק ֶיהם' ק ֶֹבץ מו עמ' צ(.
ְבּגִ ַ

ִּב ְרכוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחר ְּבקוֹ ל – ַּת ָ ּקנָ ה ְקדוֹ ׁ ָשה
מוּבאוֹת ְ'שׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ַתּ ָקּנוֹת ְקדוֹשׁוֹת'
ְבּסוֹף ֵס ֶפר ַ'ה ְמּ ָב ֵר יִ ְת ָבּ ֵר) 'עמ' פה( ָ
ְבּ ִענְ יְ נֵ י ְבּ ָרכוֹת ֶשׁ ִתּ ֵקּן ַה ְמּ ַח ֵבּר ַהגְּ ַה"צ ַר ִבּי יַ ֲעקֹב ֵמ ִאיר ֶשׁכְ ֶטר ְשׁ ִל ָיט"א ,רֹאשׁ
יְ ִשׁ ַיבת ַ'שׁ ַער ַה ָשּׁ ַמיִ ם'ַ .ה ַתּ ָקּנָ ה ַה ְשּׁ ִמינִ ית נוֹגַ ַעת ַל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַא ַחר ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר,
וְ זֶ ה ְלשׁוֹנָ הּ" :נָ כוֹן וְ ָראוּי ֶשׁ ְבּכָ ל בּ ֶֹקר יְ ָב ֵרֶ א ָחד ִמ ְבּנֵ י ַה ַבּיִ ת ֶאת כָּ ל ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר
ְבּכַ וָּנָ ה ,וְ יַ ֲענוּ כֻּ ָלּם ַא ֲח ָריו ָא ֵמן ְבּקוֹל ָרם".

ֲענִ ַ ּית ָא ֵמן ַמ ֲח ׁ ִש ָיבה ּו ַמ ׁ ְשלִ ָימה ֶאת ַה ְּב ָרכָ ה
כָּ ַתב ָה ַר ֲא ַב"ד ַהגְ ָּר"מ ְשׁ ֶט ְרנְ בּוְּ שׁ ִל ָיט"אַ :אף ַעל ִפּי ֶשׁ ִמּ ִדּין ַהגְּ ָמ ָרא ְ)ר ֵאה ְבּ ָרכוֹת
ס ב( נִ ְר ֶאה ֶשׁ ַעל ָה ָא ָדם ְל ָב ֵרִ בּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ִמיָּ ד ְבּקוּמוְֹ ,בּכָ ל זֹאת ֲ
נוֹהגִ ים
ָאנוּ ְל ָב ְרכָ ן ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת .זֹאת ְל ִפי ֶשׁכְּ ָבר ָפּ ַסק ָה ַר ָמּ"א )או"ח קסז בְ ,וּר ֵאה
וּמ ְשׁ ֶל ֶמתָ .לכֵ ןָ ,ע ִדיף ְל ָב ֵר
שׁוּבה ֻ
משנ"ב ָשׁם כ( ֶשׁ ְבּ ָרכָ ה ֶשׁעוֹנִ ים ָע ֶל ָיה ִהיא ֲח ָ
הוֹד ָאה
ֶאת ַה ְבּ ָרכוֹת ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ִבּ ְפנֵ י ִמי ֶשׁיַּ ֲענֶ ה ַא ֲח ֵר ֶיהן ָא ֵמןְ ,וּבכָ ִ תּ ְהיֶ ה זוֹ ָ
ימן
אוֹמ ָרן ְבּ ֵביתוֹ ִמיָּ ד ְבּקוּמוֹ ,כַּ ֲא ֶשׁר ְבּ ֶד ֶר כְּ ָלל א יִ ְהיֶ ה ִמי ֶשׁיַּ ְשׁ ִל ָ
ֻמ ְשׁ ֶל ֶמתִ ,מ ְלּ ְ
)'תּשׁוּבוֹת וְ ַהנְ ָהגוֹת' ח"ב סי' עא(.
ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ְ

צַ דִּ יק ֶּב ֱאמ ּונָ תוֹ

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

ָה ַר ָּמ"א

י"ח ְּב ִא ָ ּיר של"ב

ִמיָּ ִמין ַמ ֶצּ ֶבת ָה ַר ָמּ"אִ ,מ ְשּׂמֹאל ַמ ֶצּ ֶבת ֲאחוֹת
ָה ַר ָמּ"א ָמ ַרת ִמ ְריָ םַ ,בּ ֶמּ ְרכָּ ז ַמ ֶצּ ֶבת ֲא ִב ֶיהם
ַר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִא ֶיסר.

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 :

דוּע ְבּכִ נּוּיוֹ
ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ִא ֶיס ְרלִ ישַׁ ,היָּ ַ
ָה ַר ָמּ"א ,נוֹלַ ד ִבּ ְס ִביבוֹת ְשׁנַ ת תר"צ
'ימייז' – ַפּ ְר ָבּר
לְ ָא ִביו ַר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִא ֶיסר ְבּ ַקזִ ֵ
אקא.
ַה ָסּמוּ לָ ִעיר ְק ָר ָ

ִבּ ְצ ִעירוּתוֹ לָ ַמד ָ
תּוֹרה ֵא ֶצל ַר ִבּי ָשׁלוֹם ַשׁכְ נָ א ִמלֻּ ְבּלִ יןָ ,ח ִמיו לֶ ָע ִתידַ ,וּב ֶה ְמ ֵשׁ
נוֹד ִעים ַ'דּ ְרכֵ י
בּוּרים ַר ִבּיםֶ ,שׁ ֵבּינֵ ֶיהם ָ
פּוֹס ֵקי יַ ֲהדוּת ַא ְשׁכְּ נַ זִ .ח ֵבּר ִח ִ
נוֹדע כִּ גְ דוֹל ְ
ָ
הוֹסיף
הוֹתיו ַעל ֵס ֶדר ַה ֻ'שּׁלְ ָחן ָערוֶּ ,'שׁ ָבּ ֶהן ִ
טוּרים' וְ ַהגָּ ָ
מ ֶֹשׁה' ַעל ַ'א ְר ָבּ ָעה ִ
ִפּ ְס ֵקי ֲהלָ כוֹת וְ ִציֵּ ן ֶאת ִמנְ ָהגֶ ָיה ֶשׁל יַ ֲהדוּת ַא ְשׁכְּ נַ זַ .הגָּ הוֹת ֵאלּוּ ְמכֻ נּוֹת ַה ַ'מּ ָפּה',
יוֹסף ָקארוֹ.
רוּשׂה ַעל ֻ'שׁלְ ָחן ָערוֶּ 'שׁ ִח ֵבּר ַר ִבּי ֵ
לְ ִפי ֶשׁ ֵהן כְּ ַ'מ ָפּה' ַה ְפּ ָ
ַר ֵבּנוּ נִ ְפ ַטר כְּ ֶשׁהוּא ָצ ִעיר לְ יָ ִמיםְ ,בּי"ח ְבּ ִאיָּ ר – לַ "ג ָבּע ֶֹמר של"ב .הוּא נִ ְק ַבּר
חוֹרי ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת ֶשׁ ֵה ִקים ָא ִביו
אקאַ ,השּׁוֹכֵ ן ֵמ ֲא ֵ
ְבּ ֵבית ַה ְקּ ָברוֹת ָה ַע ִתּיק ִבּ ְק ָר ָ
"ממּ ֶֹשׁה ַעד מ ֶֹשׁה
נוֹשׂא ֶאת ְשׁמוֹ – ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת ָה ַר ָמּ"אַ .על ַמ ֵצּ ָבתוֹ נִ כְ ַתּב ִ
וְ ֵ
א ָקם כְּ מ ֶֹשׁה" .יְ ֵ
הוּדי פּוֹלִ ין נָ ֲהגוּ לַ ֲעלוֹת ַבּ ֲהמוֹנֵ ֶיהם לִ ְפקֹד ֶאת ִק ְברוֹ ְבּיוֹם
ְפּ ִט ָירתוֹ.

ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִּבי ֵמ ִאיר
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ַסנְ ֶה ְד ִרין )קי ב( ֵה ִב ָיאה ַהגְּ ָמ ָרא ִשׁיטוֹת
שׁוֹנוֹת ְבּ ִענְ יַ ן ָק ָטן ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁנִּ ְפ ָטרֵ ,מ ֵאיזֶ ה גִּ יל
פּוֹסק ַל ֲה ָלכָ ה
עוֹלם ַה ָבּאָ .ה ַר ָמּ"א ֵ
זוֹכֶ ה הוּא ְל ַחיֵּ י ָה ָ
כְּ ִשׁ ַיטת ַר ִבּי ֵמ ִאיר ֶשׁ ָקּ ָטן זוֹכֶ ה ָל ָ
עוֹלם ַה ָבּא ִמ ָשּׁ ָעה
ֶשׁעוֹנֶ ה ָא ֵמן ,וְ כָ  כָּ ַתב )או"ח קכד ז(" :וִ ַיל ֵמּד ָבּנָ יו
ַה ְקּ ַטנִּ ים ֶשׁיַּ ֲענוּ ָא ֵמן ,כִּ י ִמיָּ ד ֶשׁ ַה ִתּינוֹק עוֹנֶ ה ָא ֵמן,
עוֹלם ַה ָבּא".
יֵ שׁ לוֹ ֵח ֶלק ָל ָ

ָא ֵמן ַמ ׁ ְשלִ ָימה ֶאת ַה ְּב ָרכָ ה
וּמ ְצוָ ה
פּוֹסק ֶשׁ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ֵאינָ הּ ַרק זְ כוּת ִ
ָה ַר ָמּ"א ֵ
ימה ֶאת ִבּ ְרכַּ ת ַה ְמּ ָב ֵר,
ָלעוֹנֶ הֶ ,א ָלּא ִהיא ַאף ַמ ְשׁ ִל ָ
ְל ִפי ֶשׁ ִהיא ֵח ֶלק ֵמ ַה ְבּ ָרכָ הְ .ל ִפיכָ  כְּ ֵדי ֶשׁ ְתּ ֵהא
ִבּ ְרכָ תוֹ ְשׁ ֵל ָמה ַ
אוֹמ ִרים"
"ה ְמּ ָב ֵר יְ כַ וֵּן ָל ָא ֵמן ֶשׁ ְ
ַ)ר ָמּ"א או"ח קסז ב; משנ"ב ָשׁם כְ .וּר ֵאה ְ'תּשׁוּבוֹת
וְ ַהנְ ָהגוֹת' ח"ב סי' עא(.

