וְ כֹ

ַמ ֲא ִמינִ ים
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ּ ְפנִ ינֵ י ֱאמ ּונִ יﬧ
ִאי ַהזְ ָּכ ַרת יִ ח ּוסוֹ ׁ ֶשל
ק ַֹרח ֵמ ִיט ָיבה ִע ּמוֹ
"וַ ּי ַ ִּקח ק ַֹרח ֶ ּבן יִצְ ָהר ֶ ּבן ְק ָהת ֶ ּבן לֵ וִ י וְ ָד ָתן
וַ ֲאבִ ָירם ְ ּבנֵ י ֱאלִ ָיאב וְ אוֹ ן ֶ ּבן ּ ֶפלֶ ת ְ ּבנֵ י ְראוּבֵ ן"
)טז א(

ּ ְפנִ ינֵ י ְּת ִפ ָּלה ַּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה
קים א ִת ְבזֶ ה"ְ .ל ִפיכָ 
נִ ְשׁ ָבּר וְ נִ ְדכֶּ ה ֱא ִ
כַּ ֲא ֶשׁר ִה ְר ִשׁ ַיע ק ַֹרח ַל ֲחק ַעל מ ֶֹשׁה ,א
ֻה ְצ ַר מ ֶֹשׁה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶא ָלּא ַעל ַה ִ'מּנְ ָחה'
ַה ִמּ ְת ַק ֶבּ ֶלת ַאף ֵמ ְר ָשׁ ִעיםֶ ,שׁכֵּ ן ָ'ק ְר ָבּנָ ם'
ְבּוַ ַדּאי א ָהיָ ה ִמ ְת ַק ֵבּל.
הוֹסיף וְ ָא ַמר ַר ִבּי יְ הוֹנָ ָתן ,כִּ י ַמ ֲע ָלה זוֹ
ִ
ֵאינָ הּ ַרק ְבּ ָק ְר ַבּן ַה ִמּנְ ָחהֶ ,א ָלּא ַאף ִבּ ְת ִפ ַלּת
ַה ִמּנְ ָחהֶ ,שׁ ִמּכָּ ל ַה ְתּ ִפלּוֹת כּ ָֹחהּ ַרב ְל ִה ְת ַק ֵבּל
)שׁ ָבּת פט
ַאף ִמ ִפּי ָר ָשׁעֶ .שׁכֵּ ן ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים ַ
ֹאמר ַה ָקּדוֹשׁ
ב( ֶשׁכַּ ֲא ֶשׁר ֶל ָע ִתיד ָלבֹא י ַ
שׁת ָה ָאבוֹת ֶשׁ ְבּנֵ ֶיהם
ָבּרוּ הוּא ִל ְשׁ ֶ
ֹאמרוּ" :יִ ָמּחוּ ַעל
ָח ְטאוַּ ,א ְב ָר ָהם וְ יַ ֲעקֹב י ְ
ְק ֻד ַשּׁת ְשׁ ֶמ ,"וְ ַרק יִ ְצ ָחק ֶשׁ ְתּ ִפ ַלּת ַה ִמּנְ ָחה
נִ ְת ְקנָ ה ַעל יָ דוֹ ְ)בּ ָרכוֹת כו ב( יַ ֲע ִתיר ַבּ ֲע ָדם.
ֶשׁכֵּ ן יִ ְצ ָחק ָח ַמל ַאף ַעל ְר ָשׁ ִעים ,וּכְ ִפי ֶשׁ ַאף
ֶאת ֵע ָשׂו ְבּנוֹ ָא ַהבִ .משּׁוּם כָּ ַ אף ָא ְמרוּ
עוֹלם יְ ֵהא ָא ָדם
"ל ָ
ֲחכָ ִמים ְ)בּ ָרכוֹת ו ב(ְ :
זָ ִהיר ִבּ ְת ִפ ַלּת ַה ִמּנְ ָחהֶ ,שׁ ֲה ֵרי ֵא ִליָּ הוּ א
נַ ֲענָ ה ֶא ָלּא ִבּ ְת ִפ ַלּת ַה ִמּנְ ָחה"; ֶשׁ ַאף ֵא ִליָּ הוּ,
כַּ ֲא ֶשׁר ִבּ ֵקּשׁ ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַעל ְבּנֵ י דּוֹרוֹ ֶשׁ ָתּעוּ
ַא ַחר נְ ִב ֵיאי ַה ַבּ ַעל ,א נַ ֲענָ ה ֶא ָלּא ִבּ ְת ִפ ַלּת
)'תּ ְפ ֶא ֶרת
ילה ַאף ָל ְר ָשׁ ִעים ִ
מּוֹע ָ
ַה ִמּנְ ָחה ַה ִ
יְ הוֹנָ ָתן'(.

חוּמא ד( ֶשׁ ַה ִסּ ָבּה
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִשׁ"י )ע"פ ַתּנְ ָ
תּוֹרה ֶאת ֵס ֶדר יִ חוּסוֹ ֶשׁל ק ַֹרח
ֶשׁ ֵפּ ְר ָטה ַה ָ
ַרק ַעד ֵלוִ י וְ א ִהזְ כִּ ָירה ֶאת ְשׁמוֹ ֶשׁל
"שׁ ִבּ ֵקּשׁ ]יַ ֲעקֹב[ ַר ֲח ִמים
יַ ֲעקֹבִ ,היא ְל ִפי ֶ
ַעל ַע ְצמוֹ ֶשֹּׁלא יִ זָּ כֵ ר ְשׁמוֹ ַעל ַמ ֲח ָל ְק ָתּם,
אשׁית מט ו('ִ :בּ ְק ָה ָלם ַאל ֵתּ ַחד
ֶשׁנֶּ ֱא ָמר ְ)בּ ֵר ִ
כְּ ב ִֹדי'".
תּוֹע ֶלת יָ ִפיק יַ ֲעקֹב ִמכָּ 
יֵ שׁ ְל ָה ִבין ֵאיזוֹ ֶ
ֶשׁ ְשּׁמוֹ א יֻ זְ כַּ ר ִבּ ְמפ ָֹרשׁ ְבּ ַמ ֲח ָל ְקתּוֹ ֶשׁל
יוֹד ִעים ֶשׁקּ ַֹרח ָהיָ ה נֶ כֶ ד
ק ַֹרח ,וַ ֲהא ַהכֹּל ְ
נֶ כְ דּוֹ ֶשׁל יַ ֲעקֹב?
לוּצק:
יוֹסף ַפ ֶ
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ֵ
יימרַ ,ר ָבּהּ ֶשׁל ְס ְ
א ְשׁ ִמ ַירת כְּ בוֹדוֹ ָע ְמ ָדה ְלנֶ גֶ ד ֵעינָ יו ֶשׁל
יַ ֲעקֹב ,כַּ ֲא ֶשׁר ִבּ ֵקּשׁ ֶשֹּׁלא יִ זָּ כֵ ר ְשׁמוֹ ַעל
גוֹרל
ַמ ֲח ָל ְקתּוֹ ֶשׁל ק ַֹרח ,כִּ י ִאם ֶח ְר ָדתוֹ ְל ַ
דּוֹמה
ֶצ ֱא ָצ ָאיו – ק ַֹרח וַ ֲע ָדתוֶֹ .שׁ ֲה ֵרי ֵאינוֹ ֶ
דוֹליםְ ,ל ָענְ שׁוֹ ֶשׁל
חוֹטא ֶבּן גְּ ִ
ָענְ שׁוֹ ֶשׁל ֵ
חוּתהְ .לכָ 
ִמי ֶשׁ ָבּא ִמ ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ְפּ ָ
"שֹּׁלא יִ זָּ כֵ ר ְשׁמוֹ ַעל
ִבּ ֵקּשׁ יַ ֲעקֹב ֶ
ַמ ֲח ָל ְק ָתּם" – ֶשׁ ָה ֻע ְב ָדּה ֶשׁ ֵהם
נוֹשׂ ִאים ֶאת ְשׁמוֹ א ִתּ ְתוַ ֵסּף ַעל
ְ
קת ֶשׁכְּ ָבר ַקיָּ ם ָבּ ֶהם
ֲעווֹן ַה ַמּ ֲח ֶ
"וַ ּי ִֵּתן ֶאת ַה ְ ּקט ֶֹרת וַ יְכַ ּ ֵפר ַעל ָה ָעם; וַ ּי ֲַעמֹד ֵ ּבין
)'דּ ָרשׁוֹת
וְ ָת ִביא ְל ַה ְח ָמ ַרת ָענְ ָשׁם ְ
ַה ּ ֵמ ִתים וּבֵ ין ַה ַח ּיִים וַ ֵּת ָעצַ ר ַה ּ ַמ ֵ ּגפָ ה" )יז יב יג(
לוּצק'(.
ַר ֵבּנוּ ֵ
יוֹסף ִמ ְסּ ְ
מוּבא ֶשׁ ְבּיָ ָמיו
ְבּ ִמ ְד ַרשׁ ַר ָבּה ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוּ )יח כא( ָ
ֶשׁל ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶלֵ א ַרע ֶשׁ ָהיוּ ֵמ ִתים ְבּכָ ל יוֹם ֵמ ָאה
ֲאנָ ִשׁים ,וּכְ ֵדי ַל ֲעצֹר גְּ זֵ ָרה זוֹ ִתּ ֵקּן ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶל
ֶשׁיְּ ָב ְרכוּ ְבּכָ ל יוֹם ֵ'מ ָאה ְבּ ָרכוֹת'ַ ,על כָּ ַ אף
)שׁ ֵ
מוּאל ב' כו א(" :נְ ֻאם ָדּוִ ד ֶבּן יִ ַשׁי
ְמ ַר ֵמּז ַהכָּ תוּב ְ
ֹאמר ֶאל ה' ַאל
"וַ ּי ִַחר לְ מ ׁ ֶֹשה ְמאֹד וַ ּי ֶ
ימ ְט ִריָּ ה ֵמ ָאה.
וּנְ ֻאם ַהגֶּ ֶבר ֻה ַקם ָעל" – "עָל" ְבּגִ ַ
ֵּתפֶ ן ֶאל ִמנְ ָח ָתם לֹא ֲחמוֹ ר ֶא ָחד ֵמ ֶהם
תּוֹרה ֶשׁ ַה ְקּט ֶֹרת
אוֹרה ֵמ ַא ַחר ֶשׁכְּ ָבר גִּ ְלּ ָתה ַה ָ
וְ ִלכְ ָ
אתי וְ לֹא הֲ ֵרע ִֹתי ֶאת ַא ַחד ֵמ ֶהם"
נָ ָׂש ִ
ֶ
דּוּע ֻה ְצ ַרָ דּוִ ד ְל ַת ֵקּן ַתּ ָקּנָ ה
עוֹצ ֶרת ַמגֵּ ָפהַ ,מ ַ
)טז טו(
ֲח ָד ָשׁה וְ א ִה ְס ַתּ ֵפּק ְבּ ַה ְק ָט ַרת ְקט ֶֹרת אוֹ
ִמ ְפּנֵ י ָמה ִהזְ כִּ יר מ ֶֹשׁה ַדּוְ ָקא
ַבּ ֲא ִמ ַירת ָ'פּ ָר ַשׁת ַה ְקּט ֶֹרת'?
ִ'מנְ ָח ָתם' וְ א ָ'ק ְר ָבּנָ ם'?
ֵפּ ֵרשׁ ַה ַמּ ִבּי"ט :כַּ ֲא ֶשׁר ָר ָאה ָדּוִ ד כִּ י ִמ ֵדּי יוֹם
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי יְ הוֹנָ ָתן ַאיְ ְבּ ִשׁיץ:
נִ ְפ ָט ִרים ֵמ ָאה ֲאנָ ִשׁים ְבּ ִדיּוּק ,א ָפּחוֹת וְ א
ְבּשׁוֹנֶ ה ִמ ָקּ ְר ַבּן ְבּ ֵה ָמה ֶשׁ ֵאינוֹ
יוֹתרֵ ,ה ִבין כִּ י ֵאין זוֹ ַמגֵּ ָפה ְרגִ ָילה ַה ְמּ ִמ ָיתה
ֵ
ִמ ְת ַק ֵבּל ְל ָרצוֹן ֶא ָלּא ִאם ַה ַמּ ְק ִריב
נּוֹע ָדה
וּמ ְס ָפּרֶ ,א ָלּא זוֹ גְּ זֵ ָרה ֶשׁ ֲ
ֲאנָ ִשׁים ְלא ֵס ֶדר ִ
ָראוּי ְלכָ ַ ,ה ִ'מּנְ ָחה'ֶ ,שׁ ִהיא ָק ְר ַבּן
ְל ַמ ָטּ ָרה ְמיֻ ֶח ֶדתִ .מתּוֹ כָּ ִ ה ִסּיק ֶשׁ ְבּשׁוֹנֶ ה
יב
ֶה ָענִ י ֶשֹּׁלא ִה ִשּׂיגָ ה יָ דוֹ ְל ַה ְק ִר
ִמ ַמּגֵּ ָפה ְרגִ ָילה ֶשׁיְּ ָ
כוֹלה ְל ֵה ָע ֵצר ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת
ין
א
ְבּ ֵה ָמהִ ,מ ְת ַק ֶבּ ֶלת ַאף ִאם ֵ
ַה ְק ָט ַרת ְקט ֶֹרת אוֹ ֲא ִמ ַירת ָפּ ָר ַשׁת ַה ְקּט ֶֹרת,
ֶה ָענִ י ָראוּי ְלכָ  .זֹאת ִמשּׁוּם
ַל ֲע ִצ ַירת גְּ זֵ ָרה זוֹ יֵ שׁ צ ֶֹרְ בּ ַת ָקּנָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת –
ֶשׁ ֶה ָענִ י ַמ ְק ִר ָיבהּ ְבּ ֵלב נִ ְשׁ ָבּר ,וַ ֲה ֵרי
קים' ַשׁ ַער
)'בּית ֱא ִ
ֲא ִמ ַירת ֵ'מ ָאה ְבּ ָרכוֹת' ְבּיוֹם ֵ
:
)תּ ִה ִלּים נא יט(
ִמ ְק ָרא ָמ ֵלא הוּא ְ
ַה ְתּ ִפ ָלּה ֶפּ ֶרק טז(.
רוּח נִ ְשׁ ָבּ ָרה ֵלב
ַ
קים
"זִ ְב ֵחי ֱא ִ

ַּת ָ ּקנָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת
לִ גְ זֵ ָרה ְמיֻ ֶח ֶדת

ְּת ִפ ַּלת ִמנְ ָחה מוֹ ִעילָ ה
ַאף לָ ְר ׁ ָש ִעים
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ּ ִפ ְ﬩ח ּו ׁ ְש ָע ִרים
דְּ ַבר ְמיַ ֵּסד ּונְ ִשׂ יא ְּ'בנֵ י ֱאמ ּונִ ים'

"א ׁ ֶשר יָ צַ ר"!
ָא ֵמן ַעל ִּב ְר ַּכת ֲ
ָאנוּ חוֹוִ ים לְ ִע ִתּים ִה ְת ַר ֲח ֻשׁיּוֹת ְמ ַשׂ ְמּחוֹתְ ,בּ ֶד ֶר כְּ לָ ל ִבּלְ ִתּי
יאת ִה ְת ַפּ ֲעלוּת:
יה ְק ִר ַ
ְצפוּיוֹתֶ ,שׁ ָבּ ֶהן נִ ְפלֶ ֶטת ִמ ִפּינוּ כְּ ֵמ ֵאלֶ ָ
תוֹד ְע ֵתּנוּ לְ ַה ְפ ָתּעוֹת
מוּרה ְבּ ַ
"איזֶ ה נֵ ס!" ַה ַהגְ ָדּ ָרה "נֵ ס" ְשׁ ָ
ֵ
נְ ִעימוֹתְ ,בּ ָעיוֹת ֶשׁנִּ ְפ ְתּרוּ ִפּ ְתאוֹם ְבּא ֶֹפן ֶשֹּׁלא ָעלָ ה ְבּ ַד ְע ֵתּנוּ
יּוֹצא ָבּזֶ ה.
וְ כַ ֵ
חוֹרג
נוֹעד ְבּ ֶד ֶר כְּ לָ ל לְ ָת ֵאר ָדּ ָבר ַה ֵ
נָ כוֹן ֶשׁ ַה ִבּטּוּי "נֵ ס" ָ
ִמ ַמּ ֲהלַ ַ ה ַחיִּ ים ָה ָרגִ ילֶ ,ה ְבזֵ ק גָּ דוֹל אוֹ ָק ָטן ֶשׁל ַה ְצלָ ָחה
יאה כֻּ לָּ הּ,
ֶשׁ ֵאינוֹ ִט ְב ִעיַ .א לְ ַמ ַען ָה ֱא ֶמת ַה ֶטּ ַבע ַע ְצמוַֹ ,ה ְבּ ִר ָ
כָּ ל ַה ְדּ ָב ִרים ַהנִּ ְר ִאים לָ נוּ כְּ הוֹלְ כִ ים ְבּ ַמ ְתכָּ נְ ָתּם וּכְ ִס ְד ָרםֵ ,אינָ ם
וּבכָ ל ֶרגַ ע .וְ גַ ם ִאם ִאי ֶא ְפ ָשׁר
ֶאלָּ א "נִ ִסּים" ַר ִבּים ְבּכָ ל ֵעת ְ
לִ זְ עֹק וְ לִ ְצעֹק כָּ ל ַהזְּ ַמן "נֵ ס ,נֵ ס"ָ ,אסוּר לָ נוּ לִ ְשׁגוֹת וּלְ ָה ִסיר
חוּשׁת ַהכָּ ַרת ַה ָ
ֵמ ִא ָתּנוּ ֶאת ְתּ ַ
"על נִ ֶסּיֶ שׁ ְבּכָ ל יוֹם
תּוֹדה ַ
ִע ָמּנוּ".
)שׁמוֹת יג טז(ַ ,ה ְמּלַ ְמּ ִדים
יְ סוֹד ְמ ֻפ ְר ָסם ֵהם ִדּ ְב ֵרי ָה ַר ְמ ָבּ"ן ְ
אוֹתם נִ ִסּים גְּ דוֹלִ ים ֶשׁנַּ ֲעשׂוּ לְ ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּזְ ַמנּוֹ
אוֹתנוּ כִּ י כָּ ל ָ
ָ
וְ ַהצּ ֶֹר לִ זְ כֹּר ָ
אוֹתנוּ ַדּוְ ָקא
אוֹתם גַּ ם ַהיּוֹםַ ,תּכְ לִ ָיתם לְ לַ ֵמּד ָ
"ה ְקּ ַטנִּ ים" ֶשׁכֻּ לָּ ם נִ ִסּים!
ַעל ְשׁ ַאר ַה ְדּ ָב ִרים ַ
יוֹמית ַה ַשּׁיֶּ כֶ ת לְ כָ ל
יוֹמ ִ
ִאם נִ ְר ֶצה לָ ַק ַחת ֻדּגְ ָמה ַמ ֲע ִשׂית וְ ְ
ילוּתן ַה ֻמּ ְפלָ ָאה
ֶא ָחד ,נִ ְתבּוֹנֵ ן לְ ֶרגַ ע ַבּ"נֵּ ס" ַה ְתּ ִמ ִידי ֶשׁל ְפּ ִע ָ
וְ ַה ְמּת ֶֹא ֶמת ֶשׁל ַמ ַע ְרכוֹת ַהגּוּףָ ,ה ֲאכִ ילָ הָ ,ה ִעכּוּל וְ כוּ'ִ .אם
עוֹבר
נִ ְר ֶצה לְ ָה ִבין ֶאת גּ ֶֹדל ַהנֵּ סַ ,דּי ֶשׁנִּ ְשׁ ַמע ַפּ ַעם ַא ַחת ָמה ֵ
עוֹבדוֹת ֶא ְצלוֹ כְּ ִת ְקנָ ן.
ִמי ֶשֹּׁלא ָעלֵ ינוַּ ,מ ֲע ָרכוֹת ֵאלּוּ ֵאינָ ן ְ
כְּ ֵדי ֶשׁנִּ זְ כֶּ ה לְ הוֹדוֹת ַעל כָּ  כָּ ָראוּיִ ,תּ ְקּנוּ לָ נוּ ֲחכָ ִמים ְבּ ָרכָ ה
ְמיֻ ֶח ֶדתִ :בּ ְרכַּ ת ֲ'א ֶשׁר יָ ַצר'ַ ,ה ְמּ ַת ְמ ֶצ ֶתת ְבּ ִמלִּ ים ְק ָצרוֹת ַא
הוֹד ָאה,
ָע ְצ ָמ ִתיּוֹת ֶאת אוֹתוֹ נֵ ס ֻמ ְפלָ אְ .בּ ָרכָ ה זוֹ ִענְ יָ נָ הּ ָ
צוּמה ַה ֻמּ ְפנֵ ית ַהיְ ֵשׁר
טוֹמנֶ ת ְבּתוֹכָ הּ גַּ ם ַבּ ָקּ ָשׁה ֲע ָ
ַאִ היא ֶ
בוֹדֶ שׁ ִאם יִ ָפּ ֵת ַח
דוּע לִ ְפנֵ י כִ ֵסּא כְ ֶ
לְ 'כִ ֵסּא ַהכָּ בוֹד'" :גָּ לוּי וְ יָ ַ
ֶא ָחד ֵמ ֶהם אוֹ יִ ָסּ ֵתם ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִאי ֶא ְפ ָשׁר לְ ִה ְת ַקיֵּ ם וְ לַ ֲעמֹד
רוֹמיםַ ,מ ְצ ִה ִירים ְבּ ֶפה
לְ ָפנֶ י ."כַּ ֲא ֶשׁר ָאנוּ תּוֹלִ ים ֵעינֵ ינוּ ַבּ ְמּ ִ
ָמלֵ א ִ
וּמ ְת ַחנְּ נִ ים'ִ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל עוֹלָ ם! ֵאינֶ נּוּ יְ כוֹלִ ים לְ ִה ְס ַתּ ֵדּר
לְ ַבד ֲא ִפלּוּ לִ ְשׁנִ יָּ ה ַא ַחת ְבּלִ י ֶשׁ ַתּ ֲע ֶשׂה לָ נוּ 'נֵ ס''ֲ ,ה ֵרי ֵאין לְ 
ַבּ ָקּ ַשׁת ַר ֲח ִמים גְּ דוֹלָ ה ִמזּוֹ!
ִמ ִפּי גְּ דוֹלִ ים ְמ ֻק ָבּל כִּ י ַה ְק ָפּ ָדה ַעל ֲא ִמ ַירת ִבּ ְרכַּ ת ֲ'א ֶשׁר יָ ַצר'
פוּאה .כְּ ֶשׁלְּ ַע ְצ ִמי ָרגִ יל ֲאנִ י ִמשּׁוּם כָּ 
ְבּכַ וָּנָ ה ִהיא ְסגֻ לָּ ה לִ ְר ָ
רוֹפא כָּ ל ָבּ ָשׂר'ִ .אם כֵּ ן ֵאפוֹא ַעל
נּוֹתהּ ַבּ ֲח ִביבוּת'ִ :בּ ְרכַּ ת ֵ
לְ כַ ָ
יה יֵ שׁ כּ ַֹח ְמיֻ ָחדֶ ,שׁ ֲה ֵרי
ַא ַחת כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה ֶשׁלַּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַא ֲח ֶר ָ
"גָּ דוֹל ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ֵ
יוֹתר ֵמ ַה ְמּ ָב ֵרָ ;"מה גַּ ם ֶשׁכְּ ַד ְרכֵּ נוּ לָ ַמ ְדנוּ
ֶשׁ ְבּ ָרכָ ה ַה ְמּצ ֶֹר ֶפת לָ הּ ָא ֵמןֻ ,מ ְשׁלֶ ֶמת ִהיא כִּ ְד ָב ֵעי.
ַהלְ וַ אי ֶשׁנִּ זְ כֶּ ה לְ הוֹדוֹת לַ ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִבּ ְשׁלֵ מוּת וְ לִ זְ כּוֹת
טוֹבה כָּ ל ַהיָּ ִמיםָ .א ֵמן.
לְ ֶשׁ ַפע ְבּ ִריאוּתְ ,בּ ָרכָ ה וְ ָ
בוֹד"
ִבּ ְת ִפלָּ ה "לִ ְפנֵ י כִ ֵסּא כְ ֶ
"שׁ ָבּת ָשׁלוֹם",
וּב ִב ְרכַּ ת ַ
ְ

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 ַחת ְמ ַטר ַּכדּ ּו ִרים
ָהיָ ה זֶ ה ְבּנֵ ר ְר ִב ִיעי ֶשׁל ֲחנֻ כָּ ה ,אוֹר ְלכ"ח
תּוֹשׁ ֵבי
ְבּכִ ְס ֵלו תשע"ו .ר' ָשׁאוּל נִ יר וְ ַר ְעיָ תוָֹ ,
הוּדיָ ,היוּ ְבּ ַד ְרכָּ ם ֲחזוֹר ִמ ִבּקּוּר ֵא ֶצל
ָהר ַֹבע ַהיְּ ִ
גּוֹר ִרים ְבּ ַא ַחד ֵמ ַהיִּ שּ ִׁוּבים
ִבּ ָתּם וְ נֶ כְ ֵדּ ֶיהם ַה ִמּ ְת ְ
חוֹליםְ ,ל ַב ֵקּר ֶאת
ׁוֹמרוֹןְ ,וּב ַד ְרכָּ ם ְל ֵבית ַה ִ
ַבּשּ ְ
ִבּ ָתּם ָה ַא ֶח ֶרת ֶשׁיָּ ְל ָדה ְבּ ָצ ֳה ֵרי אוֹתוֹ ַהיּוֹם ֵבּן
ְל ַמזָּ ל טוֹב.
אתם ַל ֶדּ ֶר נִ ְשׁ ַמע
ַדּקּוֹת ְספוּרוֹת ְל ַא ַחר ֵצ ָ
ְל ֶפ ַתע ַר ַעשׁ ָח ִריגָ .ל ַקח ָל ֶהם ָפּחוֹת ִמ ְשּׁנִ יָּ ה
כְּ ֵדי ְל ָה ִבין ֶשׁ ֵהם נָ ְפלוּ ְל ַמ ֲא ָרב ֶשׁל ְמ ַח ְבּ ִלים
מוּשׁים ֶשׁ ֵה ֵחלּוּ ִלירוֹת ְלכִ וּוּנָ ם .ר' ָשׁאוּל
ֲח ִ
ֶשׁנִּ ְפגַּ ע ֵמ ַהיֶּ ִרי ָס ָטה ִמיָּ ד ִל ְת ָע ָלה ֶשׁ ְבּ ַצד

ִוּפ ְתאוֹם ִה ְשׂ ָתּ ֵרר ֶשׁ ֶקטַ .ה ִיְּריּוֹת
ָפּ ְסקוַּ .בּד ְבּ ַבד נֶ ֱע ַצר ְל ִצ ָדּם ֶרכֶ ב,
ֶשׁ ִמּ ֶמּנּוּ ָיָצא ִאישׁ ַבּ ַעל ָחזוּת
ֲע ָר ִביתָ ,לבוּשׁ ְבּגָ ִדים ְבּ ִה ִירים.
ָה ִאישׁ נִ גַּ שׁ ֲא ֵל ֶיהם וְ ִל ָבּם נָ ַפל
יּוֹרה?! ָה ִאישׁ
ִמ ַפּ ַחדַ ,ה ִאם הוּא ַה ֶ
ִה ִבּיט ַבּ ָפּ ַ
צוּע ְמ ֻע ְר ַפּל ַה ַהכָּ ָרה
וְ ָשׁ ַאל ֶאת ַר ְעיָתוֹ ִל ְשׁמוֹ.

גּוּע
ָה ֶרכֶ ב ֶשׁל ְבּנֵ י ִמ ְשׁ ַפּ ַחת נִ יר ְל ַא ַחר ַה ִפּ ַ

נוֹע .ח ֶֹשׁ מוּזָ ר ָא ַפף
דוֹמם ֶאת ַה ָמּ ַ
ַהכְּ ִבישׁ וְ ֵ
אוֹתםַ .הגְּ ב' נִ יר ִה ִבּ ָיטה ְבּ ַב ֲע ָלהּ ֶשׁ ָפּנָ יו ָהיוּ
ָ
מוּצפוֹת ָדּם וְ יָ דוֹ ָהיְ ָתה ֻמנַּ ַחת ְבּ ִרשּׁוּל ַעל
ָ
ַה ֶהגֶ הֲ .
חוֹשׁב ֶשׁנִּ ְפ ַצ ְע ִתּי" ,גָּ נַ ח ר' ָשׁאוּל,
"אנִ י ֵ
"גַּ ם ֲאנִ י"ָ ,א ְמ ָרה ַהגְּ ֶב ֶרת.
ַהיֶּ ִרי א ָפּ ַסק גַּ ם ְל ַא ַחר ֶשׁ ָה ֶרכֶ ב כְּ בר ָהיָ ה
ְמנֻ ָקּב כִּ כְ ָב ָרהַ .הכָּ ָרתוֹ ֶשׁל ר' ָשׁאוּל ֵה ֵח ָלּה
טוּחה ֶשׁ ִהנֵּ ה
ְל ִה ְת ַע ְר ֵפּל ,וְ ַר ְעיָ תוֹ כְּ ָבר ָהיְ ָתה ְבּ ָ
עוֹלם ֶשׁכֻּ לּוֹ טוֹבִ .היא כְּ ָבר ֵה ֵח ָלּה
עוֹלים ְל ָ
ֵהם ִ
וּפ ְתאוֹם
ְל ִה ְצ ַט ֵער ַעל יְ ָל ֶד ָיה ֶשׁיֵּ ְשׁבוּ ִשׁ ְב ָעהִ ,
מוּרה
נִ זְ כְּ ָרה; ֵהן ְבּיוֹם ֶשׁיָּ קוּמוּ ֵמ ַה ִשּׁ ְב ָעה ֲא ָ
נּוֹלד ַהיּוֹם
ִל ְהיוֹת ַה ְבּ ִרית ֶשׁל ַהנֶּ כֶ ד ֶה ָח ָדשׁ ֶשׁ ַ
ַבּ ָצּ ֳה ַריִ ם...
ַמ ֲח ָשׁ ָבה זוֹ ָשׁ ְב ָרה ֶאת ִל ָבּהּ וְ גָ ְר ָמה ָלהּ
הוּדי
ְל ִה ְת ַע ֵשּׁת ֵמ ַה ֶה ֶלם וְ ַל ֲעשׂוֹת ֶאת ָמה ֶשׁיְּ ִ
ֶ
עוֹשׂה ִבּ ְרגָ ִעים ֶשׁכָּ ֵאלּוּ – ִלזְ עֹק ַל ָקּדוֹשׁ

עוֹלםְ ,בּ ַב ָקּ ָשׁהֲ ,ע ֵשׂה
ָבּרוּ הוּא"ִ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
יּוֹל ֶדת א ֵתּ ָה ֵפְ ל ַצ ַער,
ֶשׁ ִשּׂ ְמ ָח ָתהּ ֶשׁל ַה ֶ
ָאנָּ א ֲע ֵשׂה ֶשׁנּוּכַ ל ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף ַבּ ְבּ ִרית – "...זוֹ
אוֹתם
ָהיְ ָתה ַה ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁ ִה ְת ָפּ ְר ָצה ִמ ִפּ ָיה ְבּ ָ
ְרגָ ִעים ָק ִשׁים.
סוּקי ְתּ ִה ִלּים ,וְ א
ֵבּין ְל ֵבין ִהיא ִמ ְל ְמ ָלה ְפּ ֵ
ָשׁכְ ָחה ַאף ְלהוֹדוֹת ַלה' ַעל ַהטּוֹבוֹת וְ ַה ֲח ָס ִדים
עוֹשׂה ִע ָמּהּ.
ֶשׁ ָע ָשׂה וְ ֶ
וּפ ְתאוֹם ִה ְשׂ ָתּ ֵרר ֶשׁ ֶקטַ .היְּ ִריּוֹת ָפּ ְסקוַּ .בּד
ִ
ְבּ ַבד נֶ ֱע ַצר ְל ִצ ָדּם ֶרכֶ בֶ ,שׁ ִמּ ֶמּנּוּ יָ ָצא ִאישׁ ַבּ ַעל
ָחזוּת ֲע ָר ִביתָ ,לבוּשׁ ְבּגָ ִדים ְבּ ִה ִיריםָ .ה ִאישׁ
נִ גַּ שׁ ֲא ֵל ֶיהם וְ ִל ָבּם נָ ַפל ִמ ַפּ ַחדַ ,ה ִאם הוּא
צוּע ְמ ֻע ְר ַפּל ַה ַהכָּ ָרה
יּוֹרה?! ָה ִאישׁ ִה ִבּיט ַבּ ָפּ ַ
ַה ֶ
וְ ָשׁ ַאל ֶאת ַר ְעיָ תוֹ ִל ְשׁמוֹ.
וּל ַמ ְר ֵבּה
ָ
"שׁאוּל"ִ ,היא ֵה ִשׁ ָיבה ַבּ ֲח ָשׁשְׁ ,
צוּע וְ ִה ְרגִּ יעוֹ ַבּ ֲע ִדינוּת:
ַה ַה ְפ ָתּ ָעה נִ גַּ שׁ ַה ָלּה ַל ָפּ ַ
ָ
"שׁאוּלָ ,שׁאוּלַ ,אל ִתּ ְד ַאגַ ,הכֹּל יִ ְהיֶ ה ְבּ ֵס ֶדר,
ַא ָתּה ִתּ ְהיֶ ה ְבּ ֵס ֶדר ְבּ ֶעזְ ַרת ה'!"
ָה ֲע ָר ִבי ָע ַמד ְל ִצ ָדּם ְבּ ֶמ ֶשׁ כַּ ָמּה ַדּקּוֹת
עוֹרר
וּמ ֵ
ֶשׁנִּ ְדמוּ כְּ נֶ ַצח ,תּוֶֹ שׁהוּא ְמ ֵ
עוֹדד ְ
ֶאת ר' ָשׁאוּל ַה ָפּ ַ
צוּע ,וְ כַ ֲא ֶשׁר סוֹף סוֹף ִהגִּ יעוּ
ַל ָמּקוֹם ַאנְ ֵשׁי ַה ָצּ ָלה ֵמ ַהיִּ שּׁוּב ַה ָסּמוּ ,נֶ ֱע ַלם
ְלא א ֶֹמר ְוּד ָב ִרים.
ַרק כְּ ֶע ְשׂ ִרים ַדּקּוֹת יְ ָקרוֹת ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ִהגִּ ַיע
בּוּלנְ ס ֶשׁ ִפּנָּ ה ֶאת ר' ָשׁאוּל
ַל ָמּקוֹם ַא ְמ ַ
חוֹלים
ִבּ ְב ִהילוּת ְל ֵע ֶבר ֵבּית ַה ִ
יוֹתר – ֵ'מ ִאיר' ֶשׁ ִבּכְ ַפר
ַה ָקּרוֹב ְבּ ֵ
ַס ָבּא.
חוֹלים,
ְבּ ַמ ֲה ַלַ ה ֶדּ ֶרְ ל ֵבית ַה ִ
כַּ ֲא ֶשׁר נוֹכְ חוּ ַה ָפּ ָר ֵמ ִד ִיקים
יעוֹתיו ַה ָקּשׁוֹת ְוּב ַמ ָצּבוֹ
ִבּ ְפ ִצ ָ
הוֹל
ַה ֵ
וּמ ַדּ ְר ֵדּרֶ ,ה ְח ִליטוּ
ִ
וּל ַה ֲע ִבירוֹ
ַל ֲעצֹר ְבּ ֶא ְמ ַצע ַה ֶדּ ֶרְ 
ְלנַ יֶּ ֶדת ִטפּוּל נִ ְמ ָרץ ֶשׁ ֻהזְ ֲע ָקה
ַל ָמּקוֹםְ .ל ַא ַחר ַה ֲע ָרכָ ה ְק ָצ ָרה
רוֹפ ֵאי ַהנָּ ָט"ן ְל ַשׁנּוֹת
ֶה ְח ִליטוּ ְ
חוֹלים
ֶאת יַ ַעד ַהנְּ ִס ָיעה ְל ֵבית ַה ִ
ֵבּ ִלינְ סוֹן .ר' ָשׁאוּל עוֹד ִה ְס ִפּיק
וּמיָּ ד
ִל ְמסֹר ָל ֶהם ֶאת ְפּ ָר ָטיוִ ,
ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ָק ְרסוּ ַמ ַע ְרכוֹת גּוּפוֹ.
יוֹתר
חוֹלים הוּא ִהגִּ ַיע ְבּ ַמ ָצּב ָק ֶשׁה ְבּ ֵ
ְל ֵבית ַה ִ
תּוּח רֹאשׁ ֻמ ְרכָּ ב.
וְ ֻה ְב ַהל ִמיָּ ד ְלנִ ַ
רוֹפ ִאים
ְבּ ַמ ֲה ַלַ הנִּ ַ
תּוּח ַה ֻמּ ְרכָּ ב נִ ְל ֲחמוּ ָה ְ
רוֹפא
ַעל ַחיָּ יו ֶשׁל ר' ָשׁאוּלְ ,וּב ִסיּוּמוֹ יָ ָצא ָה ֵ
ְוּב ָפנִ ים ְמ ֵלאוֹת ִה ְת ַפּ ֲעלוּת ָא ַמר ִל ְבנֵ י
"א ִביכֶ ם זָ כָ ה
ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ֶשׁ ִה ְמ ִתּינוּ ַבּחוּץֲ :
ְלנֵ ס גָּ לוּי! ָק ִל ַיע ֶשׁכָּ זֶ ה ָהיָ ה ָאמוּר ְל ַר ֵסּק ֶאת
ֶע ֶצם ַהגֻּ ְלגּ ֶֹלת וְ ַל ְחדֹּר ַלמּ ַֹחַ ,אְ בּא ַֹרח נֵ ס הוּא
נִ ְב ַלם ָבּ ֶע ֶצם .כָּ  נִ ְתּנוּ לוֹ ַחיָּ יו ְבּ ַמ ָתּנָ ה".
עוּתיּוֹת
ַבּ ֶה ְמ ֵשִׁ ה ְת ָבּ ֵרר ֶשׁ ַה ְפּגִ יעוֹת ַה ַמּ ְשׁ ָמ ִ
ְבּ ֵ
יוֹתר ָהיוּ ָבּ ֶרגֶ לַ ,א גַּ ם כָּ אן ָראוּ ֶאת
דּוּרים ָפּגְ עוּ
ַה ַה ְשׁגָּ ָחה ַהגְּ לוּיָ ה ,כַּ ֲא ֶשׁר ַהכַּ ִ
וּמ ַתּ ַחת ַל ִמּ ְפ ָר ִקים.
ימ ֶטר ֵמ ַעל ִ
כַּ ֲח ִצי ַסנְ ִט ֶ
ֻע ְב ָדּה ֶשׁ ָח ְסכָ ה ֵמר' ָשׁאוּל נֶ זֶ ק ִבּ ְל ִתּי ָה ִפי.
חוֹלים ִמ ֲה ָרה ַהגְּ ב'
עוֹדהּ ְבּ ַד ְרכָּ הּ ְל ֵבית ַה ִ
ְבּ ָ
נִ יר ְל ַחיֵּ ג ְלכַ ָמּה ַאנְ ֵשׁי ֶצוֶ ת ַבּיְּ ִשׁיבוֹת ֶשׁ ָהיָ ה

ְל ַב ֲע ָלהּ ֶק ֶשׁר ֲא ֵל ֶיהן ִוּב ְקּ ָשׁה ֵמ ֶהם ְל ַא ְרגֵּ ן
צוּע
פוּאת ַבּ ֲע ָלהּ" .הוּא ָפּ ַ
ִמנְ יְ נֵ י ְתּ ִפלּוֹת ִל ְר ַ
הוֹעיל לוֹ",
ָק ֶשׁה ְמאֹד ,וְ ַרק ְתּ ִפלּוֹת יְ כוֹלוֹת ְל ִ
ִה ְת ַחנְּ נָ ה.
חוֹלים ִה ְב ִחינָ ה ֶשׁ ַה ִתּיק
ַרק ְבּ ַהגִּ ָיעהּ ְל ֵבית ַה ִ
ַה ֻמּנָּ ח ַעל ִבּ ְרכֶּ ָיה ָספוּג ְבּ ַמיִ םִ .היא ִה ְתבּוֹנְ נָ ה
ְבּתוֹכוֹ וְ גִ ְלּ ָתה כִּ י ַבּ ְקבּוּק ַה ַמּיִ ם ֶשׁ ְבּתוֹכוֹ ְמנֻ ָקּב
דּוּרים ֶשׁ ְבּ ֶע ֶצם ָהיוּ ְממ ָֹענִ ים
לוּטין ֵמ ַהכַּ ִ
ַל ֲח ִ
ֵא ֶל ָיהְ ...בּתוָֹ ה ַא ְרנָ ק גִּ ְלּ ָתה ַמ ְט ֵבּ ַע ֶשׁל
ֲע ָשׂ ָרה ְשׁ ָק ִלים ְמח ָֹרר ִמכַּ דּוּר ֶשׁ ָע ַבר ַדּ ְרכָּ הּ.
ַ'ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶה ֱענִ יק ִלי ְדּ ֵמי ֲחנֻ כָּ ה',
ִה ְר ֲה ָרה...
אוֹתהּ א ִה ְצ ִליחוּ ִלכְ א
רוֹפ ִאים ֶשׁ ָבּ ְדקוּ ָ
ָה ְ
דּוּרים
לוּתםִ .מ ֵבּין ַע ְשׂרוֹת ַהכַּ ִ
ֶאת ִה ְת ַפּ ֲע ָ
ֶשׁ ָשּׁ ְרקוּ ְס ִב ָיבהּ ִהיא נִ ְפגְּ ָעה ְבּ ַסַ הכֹּל ִמ ְשּׁנֵ י
דּוּריםָ ,ה ֶא ָחד נִ כְ נַ ס וְ יָ ָצא ֶדּ ֶרָ ה ֶרגֶ ל ִמ ְבּ ִלי
כַּ ִ
שׁוּבים ,וְ ַה ֵשּׁנִ י
ֶשׁ ָפּגַ ע ָבּ ֶע ֶצם אוֹ ְבּגִ ִידים ֲח ִ
נִ ְב ַלם ְבּ ָצ ִמיד ֶשׁ ָהיָ ה ַעל יָ ָדהּ וְ ָשׂ ַרט ְבּ ִמ ְק ָצת
גוּדל.
ֶאת גִּ יד ָה ֲא ָ
חוֹלים
גְּ ב' נִ יר ֻשׁ ְח ְר ָרה ִבּ ְמ ֵה ָרה ִמ ֵבּית ַה ִ
וּמ ֲה ָרה ִל ְשׁהוֹת ְל ַצד ַבּ ֲע ָלהּ ֶשׁ ָשּׁכַ ב ְמ ֻח ַסּר
ִ
יוֹד ִעים ְל ַהכְ ִר ַיע
ַהכָּ ָרה ,כַּ ֲא ֶשׁר ָה ְ
רוֹפ ִאים ֵאינָ ם ְ
בוּע ַה ָקּרוֹב
ַה ִאם מֹחוֹ נִ ְפגַּ עְ .בּ ֶמ ֶשַׁ ה ָשּׁ ַ
כוֹל ִלים ִה ְת ַפּ ְלּלוּ וְ ִק ְבּלוּ
ְבּ ַע ְשׂרוֹת יְ ִשׁיבוֹת וְ ְ
בוּע
פוּאתוְֹ ,וּבנִ ֵסּי נִ ִסּיםְ ,ל ַא ַחר ָשׁ ַ
ַק ָבּלוֹת ִל ְר ָ
עוֹרר.
ֶשׁל ֶמ ַתח ָעצוּםְ ,בּיוֹם ַה ְבּ ִרית הוּא ִה ְת ֵ
גְּ ב' נִ יר זָ כְ ָתה ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף ַבּ ְבּ ִרית כְּ ִפי
ֶשׁ ִה ְת ַפּ ְלּ ָלה.
ַעל גּ ֶֹדל ַהנֵּ ס ֶשׁ ִה ְת ַר ֵחשׁ ִע ָמּם ָל ְמדוּ ְבּנֵ י
ִמ ְשׁ ַפּ ַחת נִ יר ִמ ִפּ ֶיהם ֶשׁל
חוֹק ֵרי ַה ַשׁ ַבּ"כּ
ְ
רוּע" .נִ ַצּ ְל ֶתּם ְבּנֵ ס"ֵ ,הם
ֶשׁ ִתּ ְח ְקרוּ ֶאת ָה ֵא ַ
"נוֹר ֶיתם ִבּ ֵידי ְשׁנֵ י ְמ ַח ְבּ ִלים
ֵ
ָא ְמרוּ ָל ֶהם,
מוּשׁים ְבּנֶ ֶשׁק כָּ ֵבד ְוּב ֶא ְק ָדּח .גַּ ם כַּ ֲא ֶשׁר
ֲח ִ
יְ ַר ְד ֶתּם ַל ְתּ ָע ָלה ֵהם ָרצוּ ְבּ ִע ְק ֵ
בוֹתיכֶ ם וְ ֵה ֵחלּוּ
דּוּרים
רוֹקן ַעל ִרכְ ְבּכֶ ם ֶאת כָּ ל ְמ ַלאי ַהכַּ ִ
ְל ֵ
שׁוּתםַ .אִ מ ְס ַתּ ֵבּרֶ ,שׁאוֹתוֹ ֲע ָר ִבי ִבּ ְל ִתּי
ֶשׁ ִבּ ְר ָ
ֻמכָּ רֶ ,שׁ ַעד כֹּה א ִה ְצ ַל ְחנוּ ְבּשׁוּם ֶדּ ֶרְ ל ָה ִבין
יּוֹת ֶיהם ,כַּ ֲא ֶשׁר
ִמיהוּ ,הוּא זֶ ה ֶשׁ ָע ַצר ֶאת ָתּכְ נִ ֵ
גּוֹנֵ ן ְבּ ִרכְ בּוֹ ְוּבגוּפוֹ ֲע ֵליכֶ ם".
'אוּלי ָהיָ ה זֶ ה ֵא ִליָּ הוּ ַמ ְל ַאַ ה ְבּ ִרית ֶשׁנִּ ְשׁ ַלח
ַ
ְל ַה ִצּ ֵילנוּ'ִ ,ה ְר ֲה ָרה ְל ַע ְצ ָמהּ ַהגְּ ב' נִ יר'ִ ,מי
יוֹד ַע'...
ֵ
ַמ ֶסּכֶ ת ַהנִּ ִסּים ַה ֻמּ ְפ ָל ָאה א ִה ְס ַתּיְּ ָמה ְבּכָ ;
כָּ ָאמוּרַ ,ר ִבּי ָשׁאוּל נִ ְפ ַצע ָקשׁוֹת ְבּ ַרגְ ָליו.
רוֹפ ִאים ָהיוּ
ַה ְפּגִ יעוֹת ָהיוּ ֲחמוּרוֹת ,וְ ָה ְ
ימיִּ ים ְבּ ֵ
ֵפּ ִס ִ
יוֹתר ְלגַ ֵבּי ִסכּוּיָ ו ָלשׁוּב וְ ָל ֶלכֶ ת
כְּ ַא ַחד ָה ָא ָדםְ .בּכָ ל ִמ ְק ֶרה ֵהם ָצפוּ ֶשׁיֶּ ֶא ְרכוּ
כַּ ָמּה ָשׁנִ ים ַעד ֶשׁיַּ ְצ ִל ַ
יח ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵקּם ֵמ ַה ְפּגִ ָיעה,
אוּלם ְבּפ ַֹעל ,כַּ ָמּה ֳח ָד ִשׁים ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן,
ָ
תּוֹרה ,הוּא כְּ ָבר ָר ַקד ִעם ְבּנֵ י ְק ִה ָלּתוֹ
ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ָ
כְּ נַ ַער ָצ ִעיר .וַ יְ ִהי ְל ֶפ ֶלא.
נִ ְשׁ ַמע ִמ ִפּי ֶא ָחד ִמ ְבּנֵ י ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה

ָּב ְרﬥ ּו ֱאמ ּונַ י

ַמ ָּבט ְמרוֹ ָמם ַעל ֵס ֶדר ַה ְּב ָרכוֹ ת

ִּב ְר ַּכת 'וִ יר ּו ׁ ָשלַ יִ ם'
ַמה ּות ַה ְּב ָרכָ ה

ְמקוֹ ר ַה ְּב ָרכָ ה
רוֹמם
ַא ַחר ֶשׁ ְבּ ִב ְרכַּ ת ַ'על ַה ַצּ ִדּ ִיקים' ִבּ ַקּ ְשׁנוּ ִמ ִלּ ְפנֵ י ה' ֶשׁיְּ ֵ
רוּשׁ ַליִ ם,
ֶאת ֶק ֶרן ַה ַצּ ִדּ ִיקים ,זֶ הוּ ַהזְּ ַמן ְל ַב ֵקּשׁ ַעל ִבּנְ יַ ן יְ ָ
רוּשׁ ַליִ ם וְ יִ ְשׂרֹר ָבּהּ ָשׁלוֹם ,יוּכְ לוּ
ֶשׁכֵּ ן ַרק כַּ ֲא ֶשׁר ִתּ ָבּנֶ ה יְ ָ
)תּ ִה ִלּים
אוֹה ֵבי יְ ָ
ַה ַצּ ִדּ ִיקים ֲ
רוּשׁ ַליִ ם ִל ְחיוֹת ְבּ ַשׁ ְלוָ ה כַּ כָּ תוּב ְ
רוּשׁ ִָלם יִ ְשׁ ָליוּ ]יִ ְחיוּ ְבּ ַשׁ ְלוָ ה[
"שׁ ֲאלוּ ְשׁלוֹם יְ ָ
קכב ו(ַ :
)מגִ ָלּה יז ב; ַמ ַה ְר ָשׁ"א ח"א ָשׁם(.
א ֲֹה ָביִ ְ "
כְּ מוֹ כֵ ן ,כָּ ל זְ ַמן ֶשׁ ַה ַצּ ִדּ ִיקים ֻמ ְשׁ ָפּ ִלים ַה ְשּׁכִ ינָ ה ִמ ְשׁ ַתּ ֶתּ ֶפת
ְבּ ַצ ֲע ָרם ,וְ ָלכֵ ן ַרק ְל ַא ַחר ֶשׁ ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים ַעל ֲה ָר ַמת ֶק ֶרן
ַה ַצּ ִדּ ִיקיםֲ ,אזַ י ֶא ְפ ָשׁר ְל ַב ֵקּשׁ ַעל ַהגְּ ֻא ָלּהִ .מ ְפּ ַאת
פּוֹת ַחת ְבּ ָרכָ ה זוֹ ָבּאוֹת ו' –
ַה ֶקּ ֶשׁר ֶשׁ ֵבּין ְשׁ ֵתּי ַה ְבּ ָרכוֹת ַ
)'עיּוּן
קּוֹד ֶמת ִ
ירוּשׁ ַליִ ם" ,כִּ ְביָ כוֹל ִהיא ֶה ְמ ֵשַׁ ל ְבּ ָרכָ ה ַה ֶ
"וְ ִל ָ
'אוֹצר ַה ְתּ ִפלּוֹת'(.
ְתּ ִפ ָלּה' ַבּ ִסּדּוּר ַ

ִמ ְבנֵ ה ַה ְּב ָרכָ ה
יח ָתהּ ֶשׁל ְבּ ָרכָ ה
ָבּ ִראשׁוֹנִ ים ָמ ָצאנוּ ְשׁ ֵתּי נֻ ְס ָחאוֹת ִל ְפ ִת ָ
)'פּרוּשׁ
רוּשׁ ַליִ ם ִע ְירֵ "
"תּ ְשׁכֹּן ְבּתוֹ יְ ָ
פּוֹת ִחים ִ
זוֹ :יֵ שׁ ַה ְ
בּוּד ְר ַהם'(,
ַה ְתּ ִפלּוֹת וְ ַה ְבּ ָרכוֹת' ְלר"י ֶבּן יָ ָקר ח"א עמ' נז; ַ'א ִ
ירוּשׁ ַליִ ם ִע ְירְ בּ ַר ֲח ִמים
אוּלם יֵ שׁ ֶשׁכָּ ְתבוּ ִל ְפתּ ַֹח "וְ ִל ָ
וְ ָ
רוֹק ַח' סי' נה; טוּר או"ח קיח(.
רוּשׁי ֵס ֶדר ַה ְתּ ִפ ָלּה ָל ֵ
)'פּ ֵ
ָתּשׁוּב" ֵ
דוֹשׁים' ֵבּ ֵארִ :בּזְ ַמן ַה ַבּיִ ת ֶשׁ ָשּׁ ְר ָתה ְשׁכִ ינָ ה
ַבּ ִסּדּוּר ַ'דּ ַעת ְק ִ
ירוּשׁ ַליִ ם וְ א ָהיָ ה ָצ ִריְ ל ַב ֵקּשׁ ַעל ִשׁ ַיבת ַה ְשּׁכִ ינָ ה,
ִבּ ָ
רוּשׁ ַליִ ם" ,וְ ַרק ְל ַא ַחר
"ת ְשׁכֹּן ְבּתוֹ יְ ָ
ָפּ ְתחוּ ְבּ ָרכָ ה זוֹ ְבּ ִ
ירוּשׁ ַליִ ם
יחת ְבּ ָרכָ ה זוֹ ִל"וְ ִל ָ
ֶשׁנִּ ְס ַתּ ְלּ ָקה ַה ְשּׁכִ ינָ ה ִשׁנּוּ ְפּ ִת ַ
ִע ְירְ בּ ַר ֲח ִמים ָתּשׁוּב".
אוֹתהּ ְבּ ָקרוֹב
"וּבנֵ ה ָ
ְבּ ֶה ְמ ֵשַׁ ה ְבּ ָרכָ ה ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁיםְ :
עוֹלם" .וְ ִהנֵּ ה ִלכְ ָ
ְבּיָ ֵמינוּ ִבּנְ יַ ן ָ
אוֹרה ָהיָ ה ָצ ִריְ ל ַב ֵקּשׁ
אוֹתהּ" וְ ַא ַחר כָּ " וְ ִת ְשׁכֹּן ְבּתוֹכָ הּ"?
"וּבנֵ ה ָ
ְתּ ִח ָלּה ְ
יחת ַה ְבּ ָרכָ ה כַּ וָּנָ ֵתנוּ ְל ַב ֵקּשׁ גַּ ם ַעל ִשׁ ַיבת ה'
ֶא ָלּא ֶשׁ ִבּ ְפ ִת ַ
ירוּשׁ ַליִ ם
ירוּשׁ ַליִ ם ֶשׁל ַמ ְע ָלה ,כְּ ִפי ֶשׁ ְמּ ַר ֶמּזֶ ת ַה ָלּשׁוֹן "וְ ִל ָ
ִל ָ
ירוּשׁ ַליִ ם"
תּוֹס ֶפת ָהאוֹת ו' ְבּ ֵת ַבת "וְ ִל ָ
ִע ְיר] ,"כְּ מוֹ כֵ ן ֶ
נוֹס ֶפת –
רוּשׁ ַליִ ם' ֶ
רוֹמזֶ ת ְלכָ ֶ שׁ ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ַעל 'יְ ָ
ֶ
רוּשׁ ַליִ ם ֶשׁל ַמ ְע ָלה[ ,וְ כַ ֲא ֶשׁר יָ שׁוּב ה' ְלתוֹכָ הּ ִמ ֵמּ ָילא
יְ ָ
אוֹתהּ ְבּ ָקרוֹב ְבּיָ ֵמינוּ
"וּבנֵ ה ָ
ִתּ ְת ַקיֵּ ם ִבּ ָ
ירוּשׁ ַליִ ם ֶשׁל ַמ ָטּהְ :
)תּ ֲענִ ית ה
עוֹלם"ֶ ,שׁ ֲה ֵרי כָּ ָ א ַמר ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַ
ִבּנְ יַ ן ָ
ירוּשׁ ַליִ ם
ירוּשׁ ַליִ ם ֶשׁל ַמ ְע ָלה ַעד ֶשׁ ָאבֹא ִבּ ָ
א(" :א ָאבֹא ִבּ ָ
'אוֹצר ַה ְתּ ִפלּוֹת'; ִ'בּנְ יַ ן ְשׁמֹה'
יוֹסף' ַבּ ִסּדּוּר ַ
)'עץ ֵ
ֶשׁל ַמ ָטּה" ֵ
רוֹק ַח' סי' נה(.
רוּשׁי ִסדּוּר ַה ְתּ ִפ ָלּה ָל ֵ
ח"ב או"ח סי' מהְ .וּר ֵאה ֵ'פּ ֵ

רוּשׁ ַליִ םַ .בּ ַעל ֵ'שׁ ֶבט ַה ֵלּוִ י' ֵבּ ֵאר
ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ַעל ִבּנְ יַ ן יְ ָ
ֶשׁ ַה ַבּ ָקּ ָשׁה כָּ אן ֵאינָ הּ ַעל ֶע ֶצם ַהגְּ ֻא ָלּהֶ ,שׁ ֲהא ָע ֶל ָיה ָאנוּ ֻמ ְב ָט ִחים וְ ָלהּ ָאנוּ
ְמ ַצ ִפּים כָּ ל ַהיָּ ִמיםֶ .א ָלּא ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ כָּ אן ְשׁ ֵתּי ַבּ ָקּשׁוֹת ַעל ָהא ֶֹפן ֶשׁבּוֹ ִהיא
ירוּשׁ ַליִ ם ִע ְירְ בּ ַר ֲח ִמים ָתּשׁוּב" – ֶשׁנִּ גָ ֵּאל ְבּ ִמ ַדּת ָה ַר ֲח ִמים .ב.
ִתּ ְת ַר ֵחשׁ :א" .וְ ִל ָ
בוֹדת
)'ע ַ
וּלא ִעכּוּב ֲ
"וּבנֵ ה ָ
אוֹתהּ ְבּ ָקרוֹב ְבּיָ ֵמינוּ" – ֶשׁ ַהגְּ ֻא ָלּה ִתּ ְת ַר ֵחשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְ
ְ
ַה ֵלּוִ י' ְתּ ִפ ָלּה עמ' שעה(.
]ע ְב ְדְּ [מ ֵה ָרה ְלתוֹכָ הּ ָתּכִ ין".
ְבּ ֶה ְמ ֵשַׁ ה ְבּ ָרכָ ה ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים" :וְ כִ ֵסּא ָדּוִ ד ַ
"את ֶצ ַמח ָדּוִ ד"? וְ ָאכֵ ן יֵ שׁ
קוֹמהּ ַבּ ְבּ ָרכָ ה ַה ָבּ ָאהְ ,בּ ִב ְרכַּ ת ֶ
אוֹרה ַבּ ָקּ ָשׁה זוֹ ְמ ָ
ִלכְ ָ
קּוּטי ַמ ֲה ִרי"ח' ֵס ֶדר ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרהֶ ,שׁכָּ ִ היא
אוֹמ ִרים ַבּ ָקּ ָשׁה זוֹ ְ)ר ֵאה ִ'ל ֵ
ֶשׁ ֵאינָ ם ְ
אוּלם ַבּ ֵסּ ֶפר ְ'פּ ִרי ֵעץ ַחיִּ ים' ַ
בּוּד ְר ַהם( .וְ ָ
)שׁ ַער ָה ֲע ִמ ָידה יט( כָּ ַתב
ַדּ ַעת ָה ַר ְמ ָבּ"ם וְ ָה ַא ִ
כִּ י ַפּ ַעם ִה ִבּיט ָה ֲא ִר"י ַהק' ְבּ ִמ ְצחוֹ ֶשׁל ָא ָדם ֶשׁ ָהיָ ה ְמ ַד ֵלּג ִפּ ְס ָקא זוֹ וְ ָא ַמר לוֹ:
"כָּ ל יָ ֶמי א ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ ְתּ ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה ְשׁ ֵל ָמה"!
רוּשׁ ַליִ ם.
ַה ָבּ"ח )או"ח קיח( ֵפּ ֵרשׁ ֶשׁ ַבּ ָקּ ָשׁה זוֹ ִהיא ֵח ֶלק ֵמ ַה ַבּ ָקּ ָשׁה ַעל ִבּנְ יַ ן יְ ָ
רוּשׁ ַליִ ם ֵוּבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
אוֹתהַּ "...על ִבּנְ יַ ן יְ ָ
"וּבנֵ ה ָ
ֶשׁ ְתּ ִח ָלּה ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ ְ
ִבּכְ ָל ָלהּ ,וְ ָאז ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ ֶשׁיִּ ָבּנֶ ה כִּ ֵסּא ָדּוִ ד ְבּתוֹכָ הֶּ ,שׁיִּ ְהיֶ ה מוּכָ ן ִל ְק ַראת
בּוֹאוֹ ִל ְמְ בּתוֹכָ הֶּ ,שׁכֵּ ן ִבּכְ ַלל ִבּנְ יַ ן ָה ִעיר ִהיא ְבּנִ יַּ ת ֵבּית ְתּ ִפ ָלּה ֵוּבית ַה ֶמּ ֶל.

ַה ִּמ ְקדָּ ׁש נִ ְבנֶ ה ְּביָ ֵמינ ּו
אוֹתהּ ְבּ ָקרוֹב
"וּבנֵ ה ָ
רוֹפ ִּשׁיץ ֵבּ ֵאר ֶשׁ ְבּ ַב ָקּ ַשׁת ְ
ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי נַ ְפ ָתּ ִלי ְצ ִבי ֵמ ְ
"בּיָ ֵמינוּ"ַ ,היְ נוּ
ְבּיָ ֵמינוּ" כַּ וָּנָ ֵתנוּ ְל ַב ֵקּשׁ ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא יִ ְבנֶ ה ֶאת יְ ָ
רוּשׁ ַליִ ם ְ
ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ַהיָּ ִמים ֶשׁ ָלּנוֶּ .שׁכֵּ ן ְבּכָ ֶ שׁ ָה ָא ָדם ֵ
רוּשׁ ַליִ ם
עוֹבד ֶאת קוֹנוֹ נִ ְבנֵ ית יְ ָ
יח ְל ֵבנָ ה
שׁוּרה ֶא ָחת ְשׁ ֵל ָמה ,וְ יֵ שׁ ַמנִּ ַ
ֵוּבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ; "יֵ שׁ בּוֹנֶ ה ְבּיוֹם ֶא ָחד ָ
ֶא ָחת ,כָּ ל ֶא ָחד ְל ִפי ֲע ָ
בוֹדתוֹ ַעד ֶשׁיִּ ְהיֶ ה נִ ְבנֶ ה ִבּ ְשׁ ֵלמוּת" )'זֶ ַרע ק ֶֹדשׁ' כִּ י ֵת ֵצא(.
רוּשׁ ַליִ ם" – ִבּ ְלשׁוֹן הוֹוֶ הְ ,ל ִפי
חוֹת ִמים ָאנוּ ְבּ ָרכָ ה זוֹ ַבּ ֲא ִמ ַירת "בּוֹנֵ ה יְ ָ
ִמשּׁוּם כָּ ְ 
מוּאל' ְבּ ֻחקּ ַֹתי(.
)'דּ ְב ֵרי ְשׁ ֵ
ֶשׁנִּ ְבנֵ ית ִהיא ִמ ֵדּי יוֹם ַאט ַאט ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ַמ ֲע ֵשׂינוּ ִ
רוּשׁ ְל ִמי
אוֹמ ָרם )יְ ַ
ַה' ְשּׂ ַפת ֱא ֶמת' ְ)דּ ָב ִרים תרל"ד( ְמ ָב ֵאר ֶשׁ ְלּכָ  כִ ּוְּנוּ ֲחכָ ִמים ְבּ ְ
ָ
]בּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ[ ְבּיָ ָמיו ַמ ֲע ִלין ָע ָליו כְּ ִאלּוּ הוּא
יוֹמא א א( "כָּ ל דּוֹר ֶשׁ ֵאינוֹ נִ ְבנֶ ה ֵ
ימ ֶיהםַ ,אף ַעל
אוֹרהֲ ,הא ָהיוּ דּוֹרוֹת ֶשֹּׁלא נִ ְבנָ ה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ֵ
ֶה ֱח ִריבוֹ" .וְ ִלכְ ָ
ֹאמר ֶשׁ ָהיָ ה ָראוּי ֵבּית
דוֹשׁי ֶע ְליוֹן ,וְ ֵה ַיא נ ַ
ִפּי ֶשׁ ָהיוּ ָבּ ֶהם ַצ ִדּ ִיקים ֻמ ְפ ָלגִ ים ְוּק ֵ
ימ ֶיהם? ֶא ָלּא כַּ וָּנַ ת ֲחכָ ִמים ִהיא ֶשׁכַּ ֲא ֶשׁר יֵ שׁ דּוֹר יָ רוּד ֶשׁ ֵאין
ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ְל ֵה ָח ֵרב ִבּ ֵ
וּמשּׁוּם כָּ ֵ בּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ֶשׁל ַמ ְע ָלה
בּוֹ ִמי ֶשׁ ְמּ ַק ֵבּל עֹל ַמ ְלכוּת ָשׁ ַמיִ ם כָּ ָראוּי ִ
א ִה ְמ ִשׁיְ ל ִה ָבּנוֹת ְבּיָ ָמיוַ ,
"מ ֲע ִלין ָע ָליו כְּ ִאלּוּ הוּא ֶה ֱח ִריבוֹ".

ַּכ ָ ּונַ ת ָא ֵמן
אוֹתהּ ְבּ ָקרוֹב וְ ָתשׁוּב ִל ְשׁכֹּן
רוּשׁ ַליִ ם ,וְ ַה ְלוַ אי ֶשׁ ִתּ ְבנֶ ה ָ
ֱא ֶמת ֶשׁ ַא ָתּה ִתּ ְבנֶ ה ֶאת יְ ָ
ְבּתוֹכָ הּ.

ַאבְ ֵר יָ ָקר!
ִה ְצ ָט ֵרף גַּ ם ַא ָתּה
לְ ֵמיזַ ם ֶ"דּ ֶרֱ אמוּנָ ה"
וְ ַה ְק ֵדּם לָ בוֹא לְ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת
לְ ַה ְשׁלִ ים ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן
ֶאת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר
ֶשׁל ַה ִמּ ְת ַפּלְְּ לִ ים.
י

ד ֶר ְך ֱאמוּנָונָ ה בָ
ֶּ
ָח ְר ּ ִת

ַהגְ ָר ַלת

ח ֶֹדשׁ ִסיוָן

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

ִתּ ְת ַקיֵּם אי"ה
ְ ּבּיוֹם ִראשׁוֹן
דד' ְ ּבּ ַּתמּוּז תשפ"ב

ֹ
ִמ ְצ ָט ְר ִפים וְ זו ִכים.
ֵ ּכּ ַיצד ִמ ְצ ָט ְר ִפים?
"דּ ֶרֱ אמוּנָ ה"
מוֹקד ֶ
ִמ ְת ַק ְשּׁ ִרים ְל ֵ
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לוּחה .1
• ַמ ְק ִשׁ ִיבים ִל ְכ ָל ֵלי ַה ֵמּיזָם ִבּ ְשׁ ָ
לוּחה 2
• נִ ְר ָשׁ ִמים ַל ֵמּיזָם ִבּ ְשׁ ָ
) ֵ)בּין ַה ָשּׁעוֹת  (20:00-22:00וְנִ ְכנָ ִסים ַל ַהגְ ָר ָלה.

6
500
ְּבּ ַס

ְמ ָלגוֹת
$

ָּכּל ַא ַחת.

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

ַהגְ ָר ַלת

ח ֶֹדשׁ ַּתּמּוּז

ִתּ ְת ַקיֵּם אי"ה
ְבּיוֹם ְשׁ ִל ִישׁי ה' ְבּ ָאב,
לּוּלא
יוֹמא ְדּ ִה ָ
ָ
ֶשׁל ָה ֲא ִר"י ַהק',

10
500
ְּבּ ַס

ְמ ָלגוֹת
$

ָּ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

אר ִדים ִמדֵּ י ּב ֶֹקר
ֲחלֻ ַ ּקת ִמילְ יַ ְ

ְל ֶצוֶ ת 'וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים'ִ ,אישׁ ִאישׁ ִבּ ְשׁמוֹ ַהטּוֹב
יְ ב ַֹר,
וּמיַ ֵסּד
נֶ ֱהנֵ ִיתי ַעד ִל ְמאֹד ִמ ַמּ ֲא ָמרוֹ ֶשׁל נְ ִשׂיא ְ
יּוֹצר ַהגָּ דוֹל ְל ִחזּוּק
ִמ ְפ ַע ְלכֶ ם ַהנִּ כְ ָבּד – ֵבּית ַה ֵ
עוֹלם כֻּ לּוֹ – ֶשׁבּוֹ כָּ ַתב כִּ י ְלאוֹר
ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ָבּ ָ
ִדּ ְב ֵרי ַהזּ ַֹהר ֶשׁ ְבּ ָרכָ ה ֶשֹּׁלא נֶ ֶענְ ָתה ְבּ ָא ֵמן ֵאינָ הּ
ְבּ ָרכָ ה ֻמ ְשׁ ֶל ֶמת ,א ַרק ָהעוֹנֶ ה ָצ ִריִ ל ְרדֹּף
ַא ַחר ָה ָא ֵמןֶ ,א ָלּא ַאף ַה ְמּ ָב ֵרָ .ה ֱא ֶמת נִ ֶתּנֶ ת
ְל ֵה ָא ֵמר ֶשׁ ָדּ ָבר זֶ ה ָטמוּן כְּ ָבר ְבּ ִפ ְסקוֹ ֶשׁל
ָה ַר ָמּ"א ְבּ ִה ְלכוֹת ְבּ ִצ ַיעת ַה ַפּת )או"ח קסז
אוֹמ ִרים"ֵ ,וּב ֵאר
ב(" :וְ ַה ְמּ ָב ֵר יְ כַ וֵּן ְל ָא ֵמן ֶשׁ ְ
"על יְ ֵדי ֶשׁעוֹנִ ים ָא ֵמן
)שׁם כ(ַ :
רוּרה' ָ
ַה ִ'מּ ְשׁנָ ה ְבּ ָ
יוֹתר".
שׁוּבה ֵ
ַה ְבּ ָרכָ ה ֲח ָ
ָח ַשׁ ְב ִתּי ֶשׁזֶּ הוּ ֶשׁ ָא ַמר ֶה ָחכָ ם ִמכָּ ל ָא ָדם )ק ֶֹה ֶלת
"טוֹבים ַה ְשּׁנַ יִ ם ִמן ָה ֶא ָחד ֲא ֶשׁר יֵ שׁ ָל ֶהם
ִ
ד ט(:
לוֹמר ַבּ ֲא ִמ ַירת ְבּ ָרכָ ה
ָשׂכָ ר טוֹב ַבּ ֲע ָמ ָלם" ,כְּ ַ
טוֹב ֶשׁיִּ ְהיוּ ְשׁנַ יִ ם וְ א ַרק ֶא ָחד ַ
]ה ְמּ ָב ֵר,[
ֶשׁכָּ ַ ה ְבּ ָרכָ ה ֻמ ְשׁ ֶל ֶמת וְ "יֵ שׁ ָל ֶהם ָשׂכָ ר טוֹב
ַבּ ֲע ָמ ָלם" – ִל ְשׁנֵ ֶיהם ,גַּ ם ַל ְמּ ָב ֵר וְ גַ ם ָלעוֹנֶ ה.
חוֹתם ִבּ ְב ָרכָ ה ְוּב ַה ֲע ָרכָ ה,
ַה ֵ
מ .וַ יִ ס,
ֵח ָיפה.

ַאף רֹאשׁ ַהיְּ ִשׁ ָיבה הגראי"ל ְשׁ ֵטיינְ ָמן ִהנְ ִהיג ְבּ ִמנְ יַ ן ָהנֵ ץ ֶשׁ ִה ְת ַקיֵּ ם ְבּ ֵביתוֶֹ ,שׁיַּ ְק ִדּימוּ
ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים ְל ָב ֵר'ִ בּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר' ִאישׁ ְבּ ָאזְ נֵ י ֵר ֵעהוְּ .בּ ַא ַחד ַהיָּ ִמים ְבּ ִסיּוּם ַה ִשּׁעוּר ֶשׁנָּ ַהג
עוֹרר ֶאת ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים ֶשׁכָּ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם יְ ָב ֵרֶ את
ִל ְמסֹר ְבּ ַא ְשׁמ ֶֹרת ַהבּ ֶֹקר ִל ְפנֵ י ַה ְתּ ִפ ָלּהֵ ,
פּוֹת ַח ִראשׁוֹן ַבּ ֲא ִמ ַירת
ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְבּקוֹל וְ ַהכֹּל יַ ֲענוּ ַא ֲח ָריו ָא ֵמן ,כַּ ֲא ֶשׁר הוּא ַע ְצמוֹ ֵ
'נוֹט ֵרי
ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְבּ ָאזְ נֵ י כָּ ל ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִליםַ .תּ ְל ִמידוֹ ַר ִבּי ַא ְב ָר ָהם ֶק ְס ֶלרְ ,מ ָת ֵאר ְבּ ִס ְפרוֹ ְ
ָא ֵמן' )ח"ב עמ' ֶ (26את ֲא ֶשׁר ִה ְת ַר ֵחשׁ ְבּאוֹתוֹ בּ ֶֹקר:
מוֹרנוּ ְשׁ ִל ָיט"א ]זָ ָצ"ל[
"שׁ ָעה ִל ְפנֵ י וָ ִת ִיקיןְ ,שׁ ַעת ַה ְפ ָצ ַעת ַאיֶּ ֶלת ַה ַשּׁ ַחרִ ,מ ְת ַקיֵּ ם ְבּ ֵבית ֵ
ָ
אר ִדים –
ִשׁעוּר ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת זְ ָב ִחים .וְ ִהנֵּ ה ְבּיוֹם ֵמ ַהיָּ ִמים ָהיְ ָתה ֲח ֻל ַקּת ָשׁ ָלל ַרב'ִ ...מ ְיליַ ְ
שׁוֹמ ֵעי ַה ִשּׁעוּר' ,כְּ ֶר ַבע ָשׁ ָעה ק ֶֹדם
אר ִדים!' ִהכְ ִריז'ָ ...ה ָבה נִ ְת ַחזְּ ָקה'ָ ,פּ ַתח וְ ָא ַמר ְל ְ
ִמ ְיליַ ְ
ְתּ ִח ַלּת ַה ְתּ ִפ ָלּה י ַ
ׁוֹמ ִעים יַ ֲענוּ ָא ֵמן' .וְ כָ אן
ֹאמר כָּ ל ֶא ָחד ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְבּקוֹל ָרם ,וְ ַהשּ ְ
ִה ְמ ִשׁיַ בּ ֲח ִמימוּת ְוּב ַל ַהט ְבּג ֶֹדל ַמ ֲע ַלת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ,וְ זֶ ה תֹּכֶ ן ְדּ ָב ָריו:
עוֹלם ַהזֶּ ה ֵאין ְמ ִבינִ ים ֶאת ֲח ִשׁ ָ
'כְּ ֶשׁנִּ ְמ ָצ ִאים ָבּ ָ
אר ִדים
יבוּתהּ ֶשׁל ָא ֵמןֶ ,שׁ ִהיא ָשׁוָ ה ִמ ְיליַ ְ
עוֹלם ַה ָבּא כָּ ל ָא ֵמן ַתּ ֲעזֹר ,וְ ִאם ֶתּ ְח ַסר ָא ֵמן
אוּלם ָבּ ָ
אר ִדים ,וְ ֵאין ַמ ֲע ִריכִ ים ֶאת זֶ ה ,וְ ָ
ִמ ְיליַ ְ
כוֹלה ְל ַה ִצּילוֹ.
ֶא ָחת ,יֻ ְרגַּ שׁ ַה ִח ָסּרוֹן ַעד ְמאֹדֶ ,שׁכֵּ ן ֲא ִפלּוּ ָא ֵמן ֶא ָחת יְ ָ
הוּדים ַמ ְק ִפּ ִידים ְמאֹד ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן וְ ָהיוּ ְמ ַח ְפּ ִשׂים עוֹד ָא ֵמן וְ עוֹד ָא ֵמןַ ,עד ֶשׁ ָהיוּ
ַפּ ַעם ָהיוּ יְ ִ
אוֹמ ִרים ֶאת
ְ
הוֹלכִ ים ֵמ ֶא ָחד ְל ֶא ָחד כְּ ֵדי ִל ְשׁמ ַֹע ֶאת ַה ְבּ ָרכוֹת וְ ַל ֲענוֹת ָא ֵמן .וְ כָ ַ אף ָהיוּ ְ
ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְבּקוֹל כְּ ֵדי ֶשׁיּוּכְ לוּ ַל ֲענוֹת ַא ֲח ֵר ֶיהם ָא ֵמן ,וְ זֶ הוּ ָדּ ָבר טוֹב ְמאֹד ֶשׁ ְבּכָ ָ היוּ ֵהם
ְמזַ כִּ ים ֲא ֵח ִרים ְבּ ִמ ְצווֹת'".

צַ ַער ַעל ֶה ְפ ֵסד ָא ֵמן

רוּבּין ִמ ַסּאסוֹב־לוֹנְ דוֹן ַל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן.
שׁוּקה ַעזָּ ה וְ ַא ֲה ָבה יְ ֵת ָרה ָהיְ ָתה ְל ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי ִשׂ ְמ ָחה ִ
ְתּ ָ
כוֹת ֶיהםֵ .א ַרע
ָתּ ִדיר ָהיָ ה ִמ ְת ַה ֵלְּ בּ ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ֵבּין ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים כְּ ֵדי ַל ֲענוֹת ָא ֵמן ַא ַחר ִבּ ְר ֵ
ַפּ ַעם ֶשׁ ִא ֵחר ְבּכַ ָמּה ַדּקּוֹת ,וּכְ ֶשׁנִּ כְ נַ ס כְּ ָבר ָא ַחז ַה ָשּׁ"ץ ְבּ ֶא ְמ ַצע ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחרַ .צ ַער ָעמֹק
אוֹתהּ ָשׁ ָעה ַעל ְפּנֵ י ָה ַר ִבּי ַעל ֶשׁ ִה ְפ ִסיד ִהזְ ַדּ ְמּנוּת ֶא ָחת ַל ֲענוֹת כַּ ָמּה ֲא ֵמנִ ים...
ִה ְת ַפּ ֵשּׁט ְבּ ָ
חוֹב ֶרת נז עמ' קח(.
תּוֹרה' ֶ
)ק ֶֹבץ 'קוֹל ַה ָ

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

הגרמ"י
קוֹביץ
לֵ ְיפ ִ
כ"ו ְּב ִסיוָ ן תשע"א
קוֹביץ נוֹלַ ד
יפ ִ
הוּדה לֵ ְ
ַר ִבּי ִמיכְ ל יְ ָ
קוֹביץ זָ ָצ"ל
הגרמ"י ֵל ְיפ ִ
ִבּ ְשׁנַ ת תרע"ד ְבּווֹלוֹזִ 'ין לְ ָא ִביו ַר ִבּי
ישׁ ַיבת ַר ַמיילֶ ס ֵא ֶצל רֹאשׁ
מ ֶֹשׁה ָדּוִ דְ .בּ ַב ֲחרוּתוֹ נָ ַסע לְ וִ ילְ נָ ה לִ לְ מֹד ִבּ ִ
יימןֶ ,שׁאוֹתוֹ ֶה ֱח ִשׁיב לְ ַרבּוֹ ַה ֻמּ ְב ָהק ,וּלְ יָ ִמים ַאף
ַהיְּ ִשׁ ָיבה ַר ִבּי ְשׁמֹה ַה ָ
דּוּשׁי ַר ִבּי ְשׁמֹה'.
עוּריו לָ אוֹר ַבּ ֵסּ ֶפר ִ'ח ֵ
הוֹציא ֶאת ִשׁ ָ
ִ
ִבּ ְשׁנַ ת תרצ"ה ,לְ ַא ַחר ְפּ ִט ַירת ָא ִביוָ ,עלָ ה ִעם ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ לְ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
שּׂוּאיו ָע ַבר לִ ְבנֵ י ְבּ ַרק,
ירוּשׁלַ יִ ם .לְ ַא ַחר נִ ָ
ישׁ ַיבת ֶח ְברוֹן ֶשׁ ִבּ ָ
וְ ֵה ֵחל לִ לְ מֹד ִבּ ִ
ֶשׁ ָבּהּ זָ כָ ה לְ ִה ָמּנוֹת ַעל ְמק ָֹר ָביו ֶשׁל ָמ ָרן ַה ֲ'חזוֹן ִאישׁ'.
כַּ ֲא ֶשׁר יִ ֵסּד ָה ַרב ִמפּוֹנִ ֶיבז' ֶאת יְ ִשׁ ַיבת פּוֹנִ ֶיבז' לִ ְצ ִע ִירים ִמנָּ ה ֶאת ַר ֵבּנוּ
ֹאשׁהּ לְ ַצד הגראי"ל ְשׁ ֵטיינְ ָמן זָ ָצ"לְ .בּ ֶמ ֶשׁ כְּ ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָ ה ָמ ַסר
לַ ֲעמֹד ְבּר ָ
אשׁי יְ ִשׁיבוֹת
עוּרים ַבּיְּ ִשׁ ָיבה וְ ֶה ֱע ִמיד ַאלְ ֵפי ַתּלְ ִמ ִידיםֵ ,בּינֵ ֶיהם ַר ָבּנִ יםָ ,ר ֵ
ִשׁ ִ
דּוּשׁיו כִּ נֵּ ס ְבּ ִס ְד ַרת ְס ָפ ָריו ִ'מנְ ַחת
וְ ַתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ְמ ֻפ ְר ָס ִמיםֶ .את ִח ָ
הוּדה' ַעל ַה ַשּׁ"ס .נִ ְפ ַטר ְבּכ"ו ְבּ ִסיוָ ן תשע"א וְ נִ ְט ַמן ְבּ ֵבית ֶה ָעלְ ִמין פּוֹנִ ֶיבז'
יְ ָ
ִבּ ְבנֵ י ְבּ ַרק.

ְסגֻ ָּלה לְ יַ ּׁ ֵשר ַה ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה
ַה ְק ָשׁ ָבה ַל ֲחזָ ַרת ַה ָשּׁ"ץ ִמתּוַֹ ה ִסּדּוּר וַ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן
דוֹלה ְליַ ֵשּׁר ַה ַמּ ֲח ָשׁ ָבה
ְלכָ ל ְבּ ָרכָ ה ֵהן ְסגֻ ָלּה גְּ ָ
)'דּ ְרכֵ י ַה ַחיִּ ים' ח"א עמ' שלד(.
ַ

ֵמ ָאה ְּב ָרכוֹ ת ְמ ִב ִיאים לְ יִ ְר ָאה
ֶאת ַה ִחיּוּב ְל ָב ֵרֵ מ ָאה ְבּ ָרכוֹת ְבּיוֹם ָל ְמדוּ ֲחכָ ִמים
ִמן ַה ָפּסוּק ְ)דּ ָב ִרים י יב(" :וְ ַע ָתּה יִ ְשׂ ָר ֵאל ָמה
קי שׁ ֵֹאל ֵמ ִע ָמּ כִּ י ִאם ְליִ ְר ָאה".
]מ ָאה[ ה' ֱא ֶ
ֵ
ַמ ְשׁ ָמעֶ ,שׁ ֲא ִמ ַירת ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת ְצ ִריכָ ה ְל ָה ִביא
וּמה ֵע ֶר יֵ שׁ ַל ְבּ ָרכָ ה
ֶאת ָה ָא ָדם ְליִ ְר ָאה ֵמה'ָ ,
ימת ֵלב?! ַעל
וּלא ִשׂ ַ
ַהנֶּ ֱא ֶמ ֶרת ִמתּוֶֹ ה ְרגֵּ ל ְ
ָה ָא ָדם ַל ֲעצֹר ִל ְפנֵ י ֶשׁ ַמּ ְת ִחיל ְל ָב ֵרֶ שׁיֵּ ַדע ָמה
לוֹמרִ ,וּב ְשׁ ַעת ַה ְבּ ָרכָ ה יְ כַ וֵּן ֵפּרוּשׁ
הוֹלַ 
הוּא ֵ
)'דּ ְרכֵ י ַה ַחיִּ ים' ח"א עמ' שמד(.
ַה ִמּלּוֹת ַ

