בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ּתוֹ ְלדֹת

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

ּ ְפ ִניני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

יִ ְצ ָחק ָל ַמד ֶדּ ֶרְ תּ ִפ ָלּה ֵמ ָא ִביו
הוֹליד ֶאת יִ ְצ ָחק" )כה יט(
תּוֹלדֹת יִ ְצ ָחק ֶבּן ַא ְב ָר ָהם ַא ְב ָר ָהם ִ
"וְ ֵא ֶלּה ְ

ְבּ ִד ְב ֵרי ַר ִשׁ"י ַעל ַה ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ כְּ ָבר ֻה ְבּ ָעה ַה ְתּ ִמ ָיהה ַעל כָּ 
כוֹפ ִלים זֶ ה ֶאת זֶ ה.
ֶשׁ ְשּׁנֵ י ֶח ְל ֵקי ַה ָפּסוּק נִ ְר ִאים כְּ ְ
ְבּא ֶֹפן נִ ְפ ָלא ֵבּ ֵאר זֹאת ַר ִבּי ַא ְריֵ ה יְ ָ
אוֹמים ַר ָבּהּ ֶשׁל
הוּדה ֵליבּ ְתּ ִ
בּ ְָראד:
ַהגְּ ָמ ָרא )ב"ק צב א( ָדּ ְר ָשׁה ִמכָּ ֶ שׁכְּ ֶשׁ ִה ְת ַפּ ֵלּל ַא ְב ָר ָהם ַעל ְפּ ִק ַידת
ימ ֶל זָ כָ ה וְ נִ ְפ ַקד ְבּ ַע ְצמוֹ ְבּ ֵל ַדת יִ ְצ ָחקִ ,משּׁוּם ֶשׁ"כָּ ל ַה ְמּ ַב ֵקּשׁ
ֲא ִב ֶ
ַר ֲח ִמים ַעל ֲח ֵברוֹ וְ הוּא ָצ ִריְ לאוֹתוֹ ָדּ ָבר ,הוּא נַ ֲענֶ ה ְתּ ִח ָלּה".
ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוּ ְ)ל ַה ָלּן פס' כא( ְמב ָֹאר כִּ י ַאף יִ ְצ ָחק ְבּנוֹ ָה ַלְ בּ ֶד ֶר זוֹ
"לנֹכַ ח ִא ְשׁתּוֹ כִּ י ֲע ָק ָרה ִהוא" וְ א ַעל ַע ְצמוֹ.
כְּ ֶשׁ ִה ְת ַפּ ֵלּל ְ
תּוֹלדֹת יִ ְצ ָחק ֶבּן
זוֹהי ַה ִסּ ָבּה ַלכְּ ִפילוּת ַבּ ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ" :וְ ֵא ֶלּה ְ
ִ
הוֹליד ֶאת יִ ְצ ָחק"
"א ְב ָר ָהם ִ
תוֹלדוֹת? ַ
ַא ְב ָר ָהם" – כֵּ ַיצד זָ כָ ה יִ ְצ ָחק ְבּ ָ
הוֹלידוִֹ :מכֹּחַ ַה ְתּ ִפ ָלּה
– ִבּזְ כוּת ִה ְתבּוֹנְ נוּתוֹ ַבּ ִסּ ָבּה ֶשׁ ַא ְב ָר ָהם ָא ִביו ִ
ַעל ָ
זוּלתוִֹ .מ ֶשּׁ ִא ֵמּץ יִ ְצ ָחק ַהנְ ָהגָ ה זֹאת ,נִ ְפ ַקד גַּ ם הוּא כְּ ָא ִביו.
'יַ ֲע ַלת ֵחן'

רוֹמם
ְבּ ִפי יְ ָשׁ ִרים ִתּ ְת ָ
"וַ יֶּ ְע ַתּר יִ ְצ ָחק ַלה'" )כה כא(
הוּדה ֶבּן ַמ ֲה ָר"ם ח ֲַלאוָ וה ְבּ ִס ְפרוֹ ִ'א ְמ ֵרי ֶשׁ ֶפר':
כָּ ַתב ַר ִבּי יְ ָ
ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ זוֹ ִהזְ כִּ יר יִ ְצ ָחק ֶאת ַה ַבּ ָקּ ָשׁה ַהנֶּ ֱא ֶמ ֶרת ְבּ ִפינוּ ִמ ֵדּי ַשׁ ָבּת
לוּלים ְשׁמוֹ וְ ֵשׁם ִא ְשׁתּוֹ ִר ְב ָקה:
ְבּ ִסיּוּם ְתּ ִפ ַלּת 'נִ ְשׁ ַמת' ֶשׁ ָבּהּ כְּ ִ
רוֹמםְ ,וּב ִשׂ ְפ ֵתי ַצ ִדּ ִיקים ִתּ ְת ָבּרִֵ ,וּב ְלשׁוֹן ֲח ִס ִידים
"בּ ִפי יְ ָשׁ ִרים ִתּ ְת ָ
ְ
אשׁי ַה ֵתּבוֹת
דוֹשׁים ִתּ ְת ַה ָלּל"] .יִ ְצ ָחק נִ ְר ָמז ְבּ ָר ֵ
ִתּ ְת ַק ָדּשְׁ ,וּב ֶק ֶרב ְק ִ
דוֹשׁיםִ .ר ְב ָקה נִ ְר ֶמזֶ ת
ֶשׁל ַה ִמּ ִלּים :יְ ָשׁ ִריםַ ,צ ִדּ ִיקיםֲ ,ח ִס ִידיםְ ,ק ִ
רוֹמםִ ,תּ ְת ָבּרִֵ ,תּ ְת ַק ָדּשִׁ ,תּ ְת ַה ָלּל[.
ישׁית ַבּ ִמּ ִלּיםִ :תּ ְת ָ
ָבּאוֹת ַה ְשּׁ ִל ִ

רוֹצה ֶשׁיַּ ְחכִּ ים יַ ְד ִרים וְ ֶשׁיַּ ֲע ִשׁיר יַ ְצ ִפּין"
"ה ֶ
ָ
"לנֹכַ ח ִא ְשׁתּוֹ" )כה כא(
ְ
וּמ ְת ַפּ ֶלּ ֶלת"
עוֹמ ֶדת ְבּזָ וִ ית זוֹ ִ
וּמ ְת ַפּ ֵלּל וְ זוֹ ֶ
עוֹמד ְבּזָ וִ ית זוֹ ִ
"זֶ ה ֵ
ַ)ר ִשׁ"י(.
עבּיל ַר ָבּהּ ֶשׁל ִל ָיסא:
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ָדּוִ ד ֶט ִ
רוֹצה ֶשׁיַּ ְחכִּ ים
"ה ֶ
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ָבּ ָבא ַבּ ְת ָרא )כה ב( ָק ְבעוּ ֲחכָ ִמיםָ :
אוֹמ ָרהּ
תּוֹרה ְבּ ְ
יַ ְד ִרים וְ ֶשׁיַּ ֲע ִשׁיר יַ ְצ ִפּין" ,וְ זֹאת ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ִמ ַיעתָנוּ ַה ָ
ֶשׁיִּ ְצ ָחק וְ ִר ְב ָקה ִה ְת ַפּ ְלּלוּ ִבּ ְשׁ ֵתּי זָ וִ יּוֹת :יִ ְצ ָחק ֶשׁ ָהיָ ה ִבּ ְב ִחינַ ת
עוֹלם ַהזֶּ ה כְּ ָללֶ ,א ָלּא
ימה' ,א כִּ וֵּ ן ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ַעל ִענְ יְ נֵ י ָה ָ
'עוֹלה ְתּ ִמ ָ
ָ
רוֹמית
עוֹבד ה' ,וְ ַעל כֵּ ן ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּזָ וִ ית ְדּ ִ
ִבּ ֵקּשׁ ַרק ְל ַה ֲע ִמיד ֵבּן ֵ
נוֹסף ְלכָ  יִ זְ כֶּ ה ְבּנָ ם גַּ ם
אוּלם ִר ְב ָקה ִבּ ְקּ ָשׁה ֶשׁ ְבּ ָ
– ַצד ַה ָחכְ ָמהָ .
עוֹלם ַהזֶּ ה ,וְ ַעל כֵּ ן נֶ ֶע ְמ ָדה ִל ְת ִפ ָלּה ְבּזָ וִ ית ְצפוֹנִ ית.
ְבּ ִב ְרכַּ ת ָה ָ
'נֶ ֶפשׁ ָדּוִ ד'

ַה ְתּ ִפ ָלּה ִהיא ִס ַבּת ָה ֲע ָקרוּת
"וַ יֶּ ְע ַתּר יִ ְצ ָחק ַלה' ְלנֹכַ ח ִא ְשׁתּוֹ כִּ י ֲע ָק ָרה ִהוא" )כה כא(

תּוֹרה ְל ַה ְק ִדּים ְל ָת ֵאר ֶאת עֻבְדַּת
אוֹרה ְצ ִריכָ ה ָהיְ ָתה ַה ָ
ִלכְ ָ
רוּתהּ ֶשׁל ִר ְב ָקה ְל ֵתאוּר ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל יִ ְצ ָחק ֶשׁ ָבּ ָאה ֵמ ֲח ָמ ָתהּ,
ֲע ָק ָ
דּוּע ִשׁנְּ ָתה ִהיא ֶאת ֵס ֶדר ַה ְדּ ָב ִרים?
וּמ ַ
ַ
ֵבּ ֵאר ַר ִבּי ְשׁמֹה גַּ אנְ ְצ ְפ ִריד:

בוֹתינוּ
רוּתם ֶשׁל ֲא ֵ
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת יְ ָבמוֹת )סד א( ְמב ָֹאר ֶשׁכָּ ל ִס ַבּת ֲע ָק ָ
מוּבן
ָהיְ ָתה ִמ ְפּנֵ י ֶשׁ ִה ְת ַאוָּ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִל ְת ִפ ָלּ ָתםְ .ל ִפי זֶ ה ָ
כִּ י ַה ְדּ ָב ִרים ָאכֵ ן נִ כְ ְתּבוּ כְּ ִס ְד ָרםֶ ,שׁכֵּ ן א ָה ֲע ָקרוּת ָהיְ ָתה ִס ַבּת
ַה ְתּ ִפ ָלּהֶ ,א ָלּא ַה ְתּ ִפ ָלּה ָהיְ ָתה ִס ַבּת ָה ֲע ָקרוּת.
ַ'א ִפּ ְריוֹן'

ַה ֶה ְב ֵדּל ֵבּין ְתּ ִפ ַלּת יִ ְצ ָחק ִל ְת ִפ ַלּת ִר ְב ָקה
"וַ יֵּ ָע ֶתר לוֹ ה' וַ ַתּ ַהר ִר ְב ָקה ִא ְשׁתּוֹ" )כה כא(
"'לוֹ' וְ א ָ'להּ'ֶ ,שׁ ֵאין דּוֹמָה ְתּ ִפ ַלּת ַצ ִדּיק ֶבּן ַצ ִדּיק ִל ְת ִפ ַלּת ַצ ִדּיק
ֶבּן ָרשָׁע" ַ)ר ִשׁ"י(.
יֵ שׁ ְל ָה ִביןֲ :הא ְשׁנֵ ֶיהם ַעל ָדּ ָבר ֶא ָחד ִה ְת ַפּ ְלּלוְּ ,בּ ָמה ִמ ְת ַבּ ֵטּאת
יוֹתר ִמ ְלּ ִר ְב ָקה?
ֵאפוֹא ָה ֻע ְב ָדּה ֶשׁ ָשּׁ ַמע ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְליִ ְצ ָחק ֵ
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ֵמ ִאיר ַשׁ ִפּ ָירא ִמ ֻלּ ְבּ ִלין:
כַּ וָּ נָ ה שׁוֹנָ ה ָהיְ ָתה ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל יִ ְצ ָחק ִמ ִבּ ְת ִפ ָלּ ָתהּ ֶשׁל ִר ְב ָקה:
יִ ְצ ָחק ֶשׁ ָהיָ ה ַ'צ ִדּיק ֶבּן ַצ ִדּיק' ,א ִהכִּ יר ִמ ָקּרוֹב ֶאת ָה ַרעַ ,על כֵּ ן
אוּלם ִר ְב ָקה
א ֵפּ ֵרשׁ ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ֶשׁ ְמּ ַב ֵקּשׁ ִלזְ כּוֹת ְבּ ָבנִ ים ַצ ִדּ ִיקיםָ ,
ֶשׁ ָהיְ ָתה ִבּתּוֹ ֶשׁל ָל ָבן ָה ָר ָשׁע ִהכִּ ָירה ֵה ֵיטב ֶאת ָה ַרעַ ,על כֵּ ן ֵפּ ְר ָטה
טוֹביםְ .ל ִפיכָ  נֶ ֱא ָמר:
תּוֹק ֶקת ִהיא ִלזְ כּוֹת ְבּ ָבנִ ים ִ
ְבּ ַב ָקּ ָשׁ ָתהּ ֶשׁ ִמּ ְשׁ ֶ
נּוֹלד ֵע ָשׂו ָה ָר ָשׁע
"וַ יֵּ ָע ֶתר לוֹ ה'" – "לוֹ וְ א ָלהּ"ֶ ,שׁ ֲה ֵרי ָה ֻע ְב ָדּה ֶשׁ ַ
יחה כִּ י ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל יִ ְצ ָחק ִה ְת ַק ְבּ ָלה וְ א ְתּ ִפ ָלּ ָתהּ ֶשׁל ִר ְב ָקה.
הוֹכִ ָ
ִ'א ְמ ֵרי ַדּ ַעת'

ָא ֵמן ַעל ִבּ ְרכוֹת יַ ֲעקֹב
"וַ יְ ִהי כַּ ֲא ֶשׁר כִּ ָלּה יִ ְצ ָחק ְל ָב ֵרֶ את יַ ֲעקֹב וַ יְ ִהי ַא יָ צֹא יָ ָצא
יַ ֲעקֹב ֵמ ֵאת ְפּנֵ י יִ ְצ ָחק ָא ִביו וְ ֵע ָשׂו ָא ִחיו ָבּא ִמ ֵצּידוֹ" )כז ל(
"א יָ צֹא יָ ָצא יַ ֲעקֹב" נוּכַ ל ִל ְלמֹד כִּ י
ִמכְּ ִפילוּת ַה ָלּשׁוֹן ַ
ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ֵבּ ֵר יִ ְצ ָחק ֶאת יַ ֲעקֹבָ ,ענְ ָתה ִר ְב ָקה ַא ֲח ָריו
מוּבן ִמ ְפּנֵ י ָמה ַאף ְל ַא ַחר
ָ'א ֵמן' ְ)בּגִ ַימ ְט ִריָּ ה צ"א(ְ .ל ִפי זֶ ה ָ
ֶשׁגִּ ָלּה יִ ְצ ָחק ֶאת ָטעוּתוֹ ָחזַ ר וְ ָא ַמר ְ)ל ַה ָלּן פס' לג( "גַּ ם ָבּרוּ
סוֹפהּ
יִ ְהיֶ ה"ֶ .שׁכֵּ ן ַאף הוּא יָ ַדע כִּ י ְבּ ָרכָ ה ַהנַּ ֲענֵ ית ְבּ ָא ֵמן – ָ
)ל ֵעיל
יּוּקם ֶשׁל ִדּ ְב ֵרי ִר ְב ָקה ְ
יוּבנוּ ִדּ ָ
וּל ִפי זֶ ה גַּ ם ְ
ְל ִה ְת ַקיֵּ םְ ,
פס' ז(" :וַ ֲא ָב ֶרכְ כָ ה ִל ְפנֵ י ה'"ֶ ,שׁכֵּ ן ְבּ ָרכָ ה ַהנַּ ֲענֵ ית ְבּ ָא ֵמן
ימ ְט ִריָּ ה
נֶ ֱח ֶשׁ ֶבת ִל ְב ָרכָ ה ֶשׁ ִהנָּ הּ ִ'ל ְפנֵ י ה'' ,כִּ י ָ'א ֵמן' ְבּגִ ַ
ְשׁמוֹת ֲהוָ יָ "ה וְ ַא ְדנוּת.
ַ'חיֵּ י יִ ְצ ָחק'

ֵא ָימ ַתי ִמ ְת ַק ֶבּ ֶלת ַה ְתּ ִפ ָלּה כָּ ָראוּי
ֹאמר ִאם כֵּ ן ָל ָמּה זֶּ ה ָאנֹכִ י" )כה כב(
"וַ תּ ֶ
ֵפּ ֵרשׁ ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי ְצ ִבי ִה ְירשׁ ִמ ִלּ ְיס ָקא:
כֵּ יוָ ן ֶשׁנּוֹכְ ָחה ִר ְב ָקה ַבּ ַצּ ַער ָה ַרב ַהנִּ גְ ָרם ָלהּ ֵמ ֲח ַמת ַה ֵה ָריוֹן,
דּוּע ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ִתּי ַעל ַע ְצ ִמי ִבּ ְל ַבד,
"אם כֵּ ן ָל ָמּה זֶּ ה ָאנֹכִ י" – ַמ ַ
ָא ְמ ָרהִ :
תּוֹרה:
זוּלתוֹ )כְּ ִפי ֶשׁ ֵה ִע ָידה ַה ָ
וְ א נָ ַהגְ ִתּי כְּ יִ ְצ ָחק ֶשׁכִּ וֵּ ן ְתּ ִפ ָלּתוֹ ַעל ָ
יוֹד ַעֶ ,שׁ ָמּא ִמשּׁוּם כָּ  א ִה ְת ַק ְבּ ָלה
"וַ יֶּ ְע ַתּר יִ ְצ ָחקְ ...לנֹכַ ח ִא ְשׁתּוֹ"(ִ ,מי ֵ
ְתּ ִפ ָלּ ִתי כָּ ָראוּי ,וַ ֲאנִ י נֶ ֱא ֶל ֶצת ִל ְסבֹּל ַצ ַער ָעצוּם זֶ ה.

ָ'שׁלוֹם ֲע ֵליכֶ ם' – ַדּוְ ָקא ְבּ ֵליל ֶפּ ַסח
ֹאמר יִ ְצ ָחק ֶאל יַ ֲעקֹב גְּ ָשׁה נָּ א וַ ֲא ֻמ ְשְׁ בּנִ י" )כז כא(
"וַ יּ ֶ

ְבּשׁוֹנֶ ה ִמ ִמּנְ ָהגָ ן ֶשׁל ַרבּוֹת ִמ ְקּ ִהלּוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשֹּׁלא ְלזַ ֵמּר ָ'שׁלוֹם
מּוּרים,
ֲע ֵליכֶ ם' ְבּ ֵליל ַה ֵסּ ֶדר ֶשׁ ָחל ַבּ ַשּׁ ָבּתְ ,ל ִפי ֶשׁהוּא ֵליל ִשׁ ִ
ִבּ ְק ִה ַלּת ֶבּ ְ
עלזְ א נָ ֲהגוּ ְלזַ ְמּרוַֹ .ט ַעם נִ ְפ ָלא ְלכָ  נָ ַתן ָה ַא ְדמוֹ"ר
עלזְ א:
ַמ ֲה ִרי"ד ִמ ֶבּ ְ
מוֹעד ִבּ ְרכַּ ת יִ ְצ ָחק
ְבּ ִ'פ ְר ֵקי ְדּ ַר ִבּי ֱא ִל ֶיעזֶ ר' ֶ)פּ ֶרק לב( נֶ ֱא ָמר כִּ י ֵ
"בּ ָשׁ ָעה
ְל ָבנָ יו ָהיָ ה ְבּ ֵליל ֶפּ ַסח .וְ ִהנֵּ ה ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ ְמב ָֹאר )ב"ר מד ג( כִּ יְ :
ֶשׁ ָא ַמר יִ ְצ ָחק ְליַ ֲעקֹב 'גְּ ָשׁה נָּ א וַ ֲא ֻמ ְשְׁ בּנִ י'ָ ...היָ ה ִלבּוֹ ָרפֶה
ימינוֹ
כְּ ַשׁ ֲעוָ ה ,וְ זִ ֵמּן לוֹ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְשׁנֵ י ַמ ְל ָאכִ ים ֶא ָחד ִמ ִ
אוֹחזִ ין אוֹתוֹ ְבּ ַמ ְר ְפּקוֹ כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא יִ פֹּל" .כְּ ֵדי
וְ ֶא ָחד ִמ ְשּׂמֹאלוֹ וְ ָהיוּ ֲ
כוּתם זָ כָ ה יַ ֲעקֹב ְל ַק ֵבּל ֶאת ַה ְבּ ָרכוֹת
טוֹבה ַל ַמּ ְל ָאכִ ים ֶשׁ ִבּזְ ָ
ְל ַהכִּ יר ָ
"שׁלוֹם ֲע ֵליכֶ ם".
בְּלַיְ ָלה זֶ הָ ,ראוּי ֶשׁנְּ ַק ְדּ ָמם ְבּ ִב ְרכַּ ת ָ
ֶ'ל ֶקט ִא ְמ ֵרי ק ֶֹדשׁ' כֶּ ֶר ז עמ' מח

שׁוֹלטוֹת
ַהזְּ ַמן ֶשׁבּוֹ יְ ֵדי ֵע ָשׂו ְ
ֹאמר ַהקֹּל קוֹל יַ ֲעקֹב וְ ַהיָּ ַדיִ ם יְ ֵדי ֵע ָשׂו" )כז כב(
"וַ יּ ֶ

"בּזְ ַמן ֶשׁקּוֹלוֹ
דוּעים ֵהם ִדּ ְב ֵרי ַה ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר סה כ( ַעל ָפּסוּק זֶ הִ :
יְ ִ
ֶשׁל יַ ֲעקֹב ָמצוּי ְבּ ָב ֵתּי כְּ נֵ ִסיּוֹתֵ ...אין ַהיָּ ַדיִ ם יְ ֵדי ֵע ָשׂו"ֶ .א ָלּא
עוֹלה כְּ ֵמ ֵא ֶליהֲָ :ה ֵרי ִמ ַפּ ְשׁטוּת ַה ָלּשׁוֹן ַמ ְשׁ ַמע ֶשׁקּוֹלוֹ
ֶשׁ ַה ְתּ ִמ ָיהה ָ
ֶשׁל יַ ֲעקֹב וִ ֵידי ֵע ָשׂו יִ ְת ַקיְּ מוּ יַ ְח ָדּוֶ ,שׁ ֲה ֵרי כְּ ִתיב" :וְ ַהיָּ ַדיִ ם יְ ֵדי ֵע ָשׂו"
– ְבּוָ י"ו ַה ִחבּוּר?
וּל ִפיכָ ֵ בּ ֵאר
ְבּ ַרם ְבּ ֵפרוּשׁוֹ ַל ִמּ ְד ָרשׁ כְּ ָבר ִה ְרגִּ ישׁ ַר ִשׁ"י ְבּ ֻק ְשׁיָ ה זוְֹ ,
ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ִמּ ְד ָרשׁ כְּ ִד ְל ַה ָלּןֲ :חכָ ִמים ָדּ ְרשׁוּ ֶאת ִדּ ְב ֵר ֶיהם ִמכָּ 
"הקֹּל" נִ כְ ְתּ ָבה ִבּכְ ִתיב ָח ֵסר ,כְּ ֵעין ַ'קל'ְ .ל ִפיכָ ֵ בּ ֲארוּ כִּ י כָּ ל
ֶשׁ ֵתּ ַבת ַ
שׁוֹלטוֹת
זְ ַמן ֶשׁקּוֹל ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל יַ ֲעקֹב ַ'קל' הוּא ְבּ ֵעינֵ י ָבּנָ יוֲ ,אזַ י ְ
עוֹמד ַבּ ֲח ִשׁיבוּתוֹ ִוּב ְמלוֹאוֹ –
אוּלם כַּ ֲא ֶשׁר קוֹלוֹ ֵ
ָבּ ֶהם יְ ֵדי ֵע ָשׂוָ ,
'קוֹל'ֲ ,אזַ י ֵאין יְ ֵדי ֵע ָשׂו יְ כוֹלוֹת ִל ְשׁט ָבּ ֶהם.

ִבּ ְרכַּ ת יִ ְצ ָחק ָח ָלה ַרק ַעל יַ ֲעקֹב ֶשׁ ָע ַמד ְל ִצדּוֹ
וּמ ָרה ַעד ְמאֹד
"כִּ ְשׁמ ַֹע ֵע ָשׂו ֶאת ִדּ ְב ֵרי ָא ִביו וַ יִּ ְצ ַעק ְצ ָע ָקה גְּ ד ָֹלה ָ
ֹאמר ְל ָא ִביו ָבּ ֲרכֵ נִ י גַ ם ָאנִ י ָא ִבי" )כז לד(
וַ יּ ֶ
ָתּ ַמהּ ָה ַר ְלבַּ"גִ :מ ְפּנֵ י ָמה נֶ ֱח ַרד ֵע ָשׂוֲ ,הא ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ֵבּ ֵר יִ ְצ ָחק
ֶאת יַ ֲעקֹב ִה ְתכַּ וֵּ ן ְבּ ִלבּוֹ ְל ֵע ָשׂו ,וְ ִאם כֵּ ן ָע ָליו ָח ָלה ַה ְבּ ָרכָ ה וְ א
ַעל יַ ֲעקֹב?
ּרוּק ִלין:
ווֹאל ִקין ַרב ְק ִה ַלּת ֵ'בּית ַא ֲהרֹן' ִבּ ְב ְ
ְ
מוּאל ָדּוִ ד
ֵבּ ֵאר ַר ִבּי ְשׁ ֵ
חוֹלה ָפּ ַסק ַה ָ'מּגֵ ן ַא ְב ָר ָהם' )קיט א( ֶשׁ ַה ִמּ ְת ַפּ ֵלּל
ְבּנוֹגֵ ַע ִל ְת ִפ ָלּה ַעל ַה ֶ
חוֹלה ,וְ ַרק כַּ ֲא ֶשׁר
חוֹלה ְבּ ָפנָ יו ֵאינוֹ ָצ ִריְ ל ַהזְ כִּ יר ֶאת ָשׁם ַה ֶ
ַעל ַה ֶ
חוֹלה ֵאינוֹ נִ ְמ ָצא ְליַ ד ַה ִמּ ְת ַפּ ֵלּל ָע ָליו ְל ַהזְ כִּ יר ֶאת ְשׁמוֵֹ .מ ַע ָתּה
ַה ֶ
וּמ ֵמּ ָילא
לוֹמרֶ ,שׁיִּ ְצ ָחק א ִהזְ כִּ יר ֶאת ְשׁמוֹ ֶשׁל ֵע ָשׂו ְבּ ִב ְרכָ תוִֹ ,
יֵ שׁ ַ
ָח ָלה ַה ְבּ ָרכָ ה ַרק ַעל יַ ֲעקֹב ֶשׁ ָע ַמד ְל ִצדּוֹ וְ א ַעל ֵע ָשׂוְ ,וּב ֶצ ֶדק
נֶ ֱח ַרד ֵע ָשׂו.

בוּאה'
ַ'אְ פּ ִרי ְתּ ָ

י˘י ה' ¿ ּבכ¿ ƒס ≈לו יָ חוּל יוֹ ָמ‡ ¿„ ƒהלּ ו ָּל‡ ׁ ∆˘ל ¿ ּ‚‡וֹ ן ַה ּ„וֹ רוֹ ˙ ַה ּ ַמ ַה ¿ר ׁ ָ˘"‡.
¿ ּביוֹ ם ֲח ƒמ ׁ ƒ
"‡ ַמר ≈ר ׁי˘ ָל ׁ ˜ƒי˘ָּ :כל ָהעוֹ נָ ה ָ‡ ≈מן ¿ ּב ָכל כּ ֹחוֹ
ַעל ¿ ּ„ƒב ≈רי ַה ¿ ּ‚ ָמ ָר‡ ¿ ּב ַמ ּ∆ס ∆כ˙ ׁ ַ˘ ָ ּב˙ )˜יט ב(ָ :
¿
]ל ַר ׁ "˘ƒיּ ¿ :ב ָכל ַּכ ָּונָ ˙וֹ ַ ,ל ּ˙ֹוסּ ¿ :ב˜וֹ ל ָרם[ ּפוֹ ¿˙ ƒחין לוֹ ׁ ַ˘ ֲע ≈רי ַ ּ‚ן ≈ע ∆„ןּ ∆ ˘∆ ׁ ,נ ¡‡ ָמר )י¿ ׁ ַ˘ ¿עיָ ה כו ב('ƒ ּ :פ ¿˙ח ּו
ׁ ¿˘ ָע ƒרים ו¿ יָ ב ֹ‡ ‚וֹ י ˆַ  ּ„ƒי˜ ׁ˘ ≈ֹמר ¡‡ ֻמנ ƒים' ַ‡ל ּ≈ ˜¿ ˙ƒרי ׁ'˘וֹ ≈מר ¡‡ ֻמנ ƒים' ∆‡ ָ ּל‡ ׁ ∆
'˘‡וֹ ¿מ ƒרים ָ‡ ≈מן".

ָּכ ַ˙ב ַר ≈ ּבנ ּו ַה ּ ַמ ַה ¿ר ׁ ָ˘"‡¿ :ל‚ַ ן ≈ע ∆„ן י≈ ׁ˘ ׁ ¿˘ ָע ƒרים ַר ּ ƒבים ׁ ∆˘ ¿ ּל ָכל ∆‡ ָח„ ≈מ ∆הם ∆ ּ„ ∆ר ¿ך
ַ‡ ∆ח ∆ר˙ ¿ל ƒה ּ ָפ ַ˙ח¿ ‡ַ ,ך ַעל ָהעוֹ נ∆ ה ָ‡ ≈מן נ∆ ¡‡ ָמר'ƒ ּ :פ ¿˙ח ּו ׁ ¿˘ ָע ƒרים' ּ ƒב ¿ל ׁ˘וֹ ן ַר ּ ƒבים,

ׁ ∆˘ ≈ּכן ¿ ּב ָפנָ יו נ¿ ƒפ ָּ˙ ƒחים ָּכל ַה ּׁ ¿˘ ָע ƒרים.
ָ‡ ≈מןƒ .מ ָ ּלה ¿˜ ַט ָ ּנה – ָעˆ¿ ָמה ַ‡ ָ ּ„ƒירה!

מוּאל'
ָ'ר ַמת ְשׁ ֵ

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּ
פללה

ֲה ָכ ָנה ִל ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע
ִה ְתבּוֹנְ נוּת ֶט ֶרם ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע
קּוֹד ִמים ִהזְ כַּ ְרנוּ ֶאת ַמ ֲע ָל ָתהּ ַהיְּ ֵת ָרה ֶשׁל ִמ ְצוַ ת ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע
ַבּ ַמּ ֲא ָמ ִרים ַה ְ
קוֹמהּ ַה ְמּיֻ ָחד ְבּ ַמ ֲע ֶרכֶ ת ַחיֵּ י ָה ֱאמוּנָ ה ֶשׁל כָּ ל ָא ָדם ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל.
וְ ֶאת ְמ ָ
חוֹבת ָה ָא ָדם
בּוֹתינוּ ַרבּוֹת ַעל ַ
יבוּתהּ ֶשׁל ִמ ְצוָ ה זוִֹ ,דּ ְבּרוּ ַר ֵ
ִמ ְפּנֵ י גּ ֶֹדל ֲח ִשׁ ָ
ְל ָהכִ ין ַע ְצמוֹ ֵה ֵיטב ְל ָפנֶ ָיה ,וְ ַאף ֵה ֵבאנוּ כִּ י יֵ שׁ ֶשׁכָּ ְתבוּ כִּ י כָּ ל ַמ ְט ָּר ָתן ֶשׁל
יאת ְשׁ ַמע ִהיא ֲהכָ נָ ה וְ ִה ְתבּוֹנְ נוּת ֶט ֶרם ִקיּוּם ַה ִמּ ְצוָ ה ַהנִּ ְשׂגָּ ָבה ְ)ר ֵאה
ִבּ ְרכוֹת ְק ִר ַ
ליקו"א ַתּנְ יָ א ח"א פמ"ט(.
כְּ ֻדגְ ָמה ַלנָּ "ל נָ ִביא ֶאת ֶשׁכָּ ַתב ַר ֵבּנוּ ֲע ִק ָיבא ֵאיגֶ ר ,כִּ י ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ִבּ ְרכַּ ת ַ'א ֲה ָבה
בּוֹחר ְבּ ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַא ֲה ָבה'ִ ,היא כְּ ֵדי ֶשׁנִּ ְתבּוֹנֵ ן
ַר ָבּה' ִמ ְס ַתּיֶּ ֶמת ַבּ ִמּ ִלּים'ַ :ה ֵ
אוֹרה כֵּ ַיצד נִ ָתּן ְל ַחיְּ ֵבנוּ ְבּ ִמ ְצוַ ת
וְ נִ ְתכּוֹנֵ ן ַל ֲא ִמ ַירת ָפּ ָר ַשׁת 'וְ ָא ַה ְב ָתּ' .כִּ י ִהנֵּ ה ִלכְ ָ
'וְ ָא ַה ְב ָתּ' ,וְ כִ י ֶא ְפ ָשׁר ֶל ֱאהֹב ִבּכְ ִפיָּ ה? ְבּ ַרםִ ,אם נִ ְתבּוֹנֵ ן ֵה ֵיטב ֶט ֶרם ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע
בּוֹרא
עוֹרר ְבּ ִל ֵבּנוּ ַא ֲה ָבה ֲה ָד ִדית כְּ ַל ֵפּי ַה ֵ
ְבּע ֶֹמק ַא ֲה ַבת ה' ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ֵמּ ָילא ִתּ ְת ֵ
)'מ ִלּין ַח ְד ִתין' וָ ֶא ְת ַחנַּ ן(.
יִ ְת ָבּ ַרִ 

וּשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַה ְסכֵּ ת – ְ
וּשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל" ְ)דּ ָב ִרים כז ט( ִתּ ְרגֵּ ם אוּנְ ְקלוֹס ֲ'א ֵצית',
"ה ְסכֵּ ת ְ
ֶאת ַה ָפּסוּקַ :
וּל ִענְ יָ נֵ נוּ,
)שׁם( ַ'ציֵּ ר ְבּ ַד ְע ְתְּ .'
פוֹרנוֹ' ָ
לוֹמרַ :ה ֲאזֵ ן וְ ִה ְתבּוֹנֵ ן ,וּכְ ֵעין זֶ ה ֵפּ ֵרשׁ ַה ְ'סּ ְ
כְּ ַ
חוֹבה ֶשֹּׁלא ָלגֶ ֶשׁת ְל ִמ ְצוַ ת ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע כִּ ְל ַא ַחר
נוּכַ ל ִל ְלמֹד ִמכָּ ַ על גּ ֶֹדל ַה ָ
וּלא ִה ְתבּוֹנְ נוּת ְראוּיָ הֶ ,א ָלּא ְל ַה ְק ִדּים ִל ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמעֲ ,הכָ נָ ה ְבּ ַמ ְח ָשׁ ָבה
יָ ד ְ
ְוּב ַמ ֲע ֶשׂה ְל ַק ָבּ ַלת עֹל ַמ ְלכוּת ָשׁ ַמיִ ם .זֹאת ַה ִסּ ָבּה ֶשׁנֶּ ֱא ָמר'ַ :ה ְסכֵּ ת' – ַהיְ נוּ
עוֹמד ַא ָתּה ַל ֲעשׂוֹתְ ,ל ַה ְמ ִליָ ע ֶליֶ את
ִה ְתבּוֹנֵ ן וְ ַציֵּ ר ְבּ ַד ְע ְתֶּ את ֲא ֶשׁר ֵ
קּוּטים,
)'דּ ְב ֵרי ֱאמוּנָ ה' עה"תִ ,ל ִ
'וּשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל' ִ
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ,וְ ַרק ַא ַחר כָּ ְ 
קר"ש(.

שׁוּבה ק ֶֹדם ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע
ְל ַה ְר ֵהר ִבּ ְת ָ
שׁוֹפ ִטים( כִּ י כֵּ יוָ ן ֶשׁ ְקּ ִר ַיאת ְשׁ ַמע ִהיא
דוֹלי ַה ֲח ִסידוּת )'אַגְ ָרא ְדּכַ ָלּה' ְ
נוֹסף כָּ ְתבוּ גְּ ֵ
ְבּ ָ
כְּ ֵעין ְמ ִס ַירת ֵעדוּת ַעל ְמ ִציאוּת ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא וְ ַא ְחדוּתוֹ ,וּכְ ִפי ֶשׁנִּ ְרמָז
רוֹת ֶיהן כְּ ֶר ֶמז
אוֹתיּוֹת ע' וד' ַבּ ָפּסוּק ָה ִראשׁוֹן ֵהן גְּ דוֹלוֹת ֵמ ַח ְב ֵ
ַה ָדּ ָבר ָבּ ֻע ְב ָדּה ֶשׁ ִ
שׁוּבה ק ֶֹדם ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמעֶ ,שׁ ֲה ֵרי
ְל ֵת ַבת ֵ'עד'ְ ,ל ִפיכָ ָ ראוּי ָל ָא ָדם ֶשׁיְּ ַה ְר ֵהר ִבּ ְת ָ
אוֹתן ָפּסוּל ְל ֵעדוּת ,וְ ִאם א יָ שׁוּב ֲע ֵל ֶיהן
עוֹשׂה ָ
יֶ ְשׁנָ ן כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה ֲע ֵברוֹת ֶשׁ ָה ֶ
שׁוּבהְ ,בּ ֵט ָלה ֵעדוּתוֶֹ ,שׁ ֲה ֵרי נֶ ֶא ְמ ָרה ִהיא ִמ ִפּי ֵעד ָפּסוּל.
ִבּ ְת ָ
ֶר ֶמז ַל ָדּ ָבר ָדּ ְרשׁוּ ֵהם ִמן ַהכָּ תוּב ְ)דּ ָב ִרים יט טו(" :א יָ קוּם ֵעד ֶא ָחד ְבּ ִאישׁ ְלכָ ל
וּלכָ ל ַח ָטּאת" – א יִ ְהיֶ ה ִקיּוּם ְל ֵעדוּתוֹ ֶשׁל ָה ִאישׁ ִבּ ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע שֶׁה'
ָעוֹן ְ
וּלכָ ל ַח ָטּאת" – כָּ ל זְ ַמן ֶשׁיֵּ שׁ ְבּיָ דוֹ ָעווֹן וְ ַח ָטּאת.
"לכָ ל ָעוֹן ְ
הוּא ֶ'א ָחד'ְ ,
הוּרי ַה ְתּ ָ
יבוּתם ֶשׁל ִה ְר ֵ
עוֹד יֵ שׁ ֶשׁ ֵבּ ֲארוּ ֶאת ֲח ִשׁ ָ
שׁוּבה ק ֶֹדם ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמעַ ,על
בּוֹתינוּ ֶשׁ ָצּ ִריָ ה ָא ָדם ְלכַ וֵּ ן ִל ְמסֹר נַ ְפשׁוֹ כְּ ָק ְר ָבּן ַבּ ֲא ִמ ַירת
ִפּי ָמה ֶשׁכָּ ְתבוּ ַר ֵ
ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע .וַ ֲה ֵרי ָק ְר ָבּן ַבּ ַעל מוּם ָפּסוּל ְל ַה ְק ָר ָבהְ ,ל ִפיכָ ַ על ָה ָא ָדם ָלשׁוּב
)'פּ ְר ֵדּס
יאת ְשׁ ַמע כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא יִ ְפגֹּם מוּם ֶה ָעווֹן ְבּ ַה ְק ָר ָבתוֹ ַ
שׁוּבה ק ֶֹדם ְק ִר ַ
ִבּ ְת ָ
תּוֹלדוֹת אוֹת קעב(.
ַה ֶמּ ֶלְ '

ֲא ִמ ַירת ֵ'א-ל ֶמ ֶל נֶ ֱא ָמן'

ֲהיַ ד ה' ִתּ ְק ָצר?
יּוֹצאת ֵמע ֶֹמק ַה ֵלּב ְל ַשׁ ֵדּד ֶאת ַמ ַע ְרכוֹת ַה ֶטּ ַבע ָק ָראנוּ ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוַּ .ה ִאם גַּ ם ִבּזְ ַמנֵּ נוּ יִ ָתּכֵ ן כַּ ָדּ ָבר ַהזֶּ ה?
ַעל כּ ָֹחהּ ֶשׁל ְתּ ִפ ָלּה ַה ֵ
דוֹרנוּ
בּוֹריו ֻט ְשׁ ְטשׁוּ בּוֹ ,יוֹכִ ַיח ֶשׁ ָאכֵ ןֵ ,אין גְּ בוּל וְ ִשׁעוּר ְלכֹחַ ַה ְתּ ִפ ָלּה גַּ ם ְבּ ֵ
ַה ִסּפּוּר ָה ֲא ִמ ִתּי ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוֲּ ,א ֶשׁר ַרק ְפּ ָר ֵט ֶיהם ֶשׁל גִּ ָ
ָאנוִּ .שׁ ְמעוּ ְוּת ִחי נַ ְפ ְשׁכֶ ם.
כּוֹתרוֹת ָה ִעתּוֹנִ ים ,יָ ְצ ָאה ִל ְרחֹץ ְבּחוֹף יַ ָמּהּ ֶשׁל
חוּרי יְ ִשׁ ָיבה ,כָּ ִ בּ ְשּׂרוּ ְ
בוּצת ַבּ ֵ
שׂוֹרהְ .ק ַ
ְבּאוֹתוֹ יוֹם ָר ֲע ָשׁה ָה ָא ֶרץ ְל ִמ ְשׁ ַמע ַה ְבּ ָ
חוּרים ִה ְצ ִליחוּ ָלשׁוּב ְלחוֹף ִמ ְב ָט ִחיםַ ,אְ שׁנַ יִ ם ֵמ ֶהם
אוֹתם ֶאל ַמ ֲע ַמ ֵקּי ַהיָּ םֲ .ח ִמ ָשּׁה ַבּ ִ
אוֹמית ָס ֲח ָפה ָ
וּמ ַע ְרבּ ֶֹלת ִפּ ְת ִ
ֲח ֵד ָרהְ ,
נוֹתר ֶא ָלּא ִל ְקבּ ַֹע ֶאת ְפּ ִט ָירתוַֹ ,ר ְח ָמנָ א
נִ ְס ֲחפוּ ַל ֶמּ ְר ַח ִקּיםָ .ה ֶא ָחד נִ ְפ ַלט ֶאל ַהחוֹף כַּ ֲעבֹר זְ ַמן ָק ָצר כְּ ֶשׁ ְלּכֹחוֹת ַה ַה ָצ ָּלה א ַ
ִל ְיצ ָלן ,וְ ֵאילוּ ַה ֵשּׁנִ י נֶ ֱע ַלם כְּ ִאלּוּ ָבּ ְל ָעה אוֹתוֹ ָה ֲא ָד ָמהֲ .ח ֵב ָריו ַה ְמּב ָֹה ִלים ִמ ֲהרוּ ְל ַהזְ ִעיק ֶעזְ ָרה ,וְ ֶצוֶ ת נִ ְר ָחב נִ ְשׁ ַלח כְּ ֵדי ְל ַא ְתּרוֹ.
פּוּשׂים ֻא ְתּ ָרה ָ
ְבּנֵ י ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה וְ ַה ֲח ֵב ִרים ִקוּוּ ְלטוֹבַ ,אְ ל ַמ ְר ֵבּה ַה ַצּ ַער ,כַּ ֲעבֹר יְ ָמ ָמה ֶשׁל ִח ִ
גּוּפתוֹ ַתּ ַחת ֶס ַלע ֶשׁ ָשּׁכַ ן ְבּ ַמ ֲע ַמ ֵקּי
ַהיָּ ם.
ימהְ .בּ ֶמ ֶשֶׁ ע ְשׂ ִרים
הוֹריוֵ .אלּוּ ִהגִּ יעוּ ַל ָמּקוֹם תּוָֹ שׁ ָעה ַק ָלּה כְּ ֶשׁ ֵהם ֲאחוּזֵ י ֵא ָ
ִעם ִהוָּ ַדע ְדּ ַבר ֵה ָע ְלמוֹ ִמ ֲהרוּ ֲח ֵב ָריו ְל ַע ְדכֵּ ן ֶאת ָ
סּוֹע ֶרת.
רוּחם ַה ֶ
יח ְל ַה ְרגִּ ַיע ֶאת ָ
וּמ ְדּ ָאגָ ה ,וְ ִאישׁ א ִה ְצ ִל ַ
וְ ַא ְר ַבּע ַה ָשּׁעוֹת ַה ָבּאוֹת ָע ְמדוּ ַעל ַהחוֹף כְּ ֶשׁ ִלּ ָבּם נִ ְק ַרע ִמ ַפּ ַחד ִ
נּוֹלד ָל ֶהם ִל ְפנֵ י כִּ ְשׁ ַבע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנִ ים ְל ַא ַחר כִּ ְשׁלוֹשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ְשׁנוֹת ִצ ִפּיָּ ה ְרווּיוֹת
ִמ ְס ַתּ ֵבּר כִּ י ַהנַּ ַער ַהנֶּ ְע ָדּר ָהיָ ה ְבּנָ ם יְ ִח ָידם ֶשׁ ַ
אוּלם כְּ ֶשׁ ָשּׁבוּ
וּמ ִריםַ .ע ָתּה ָע ְמדוּ ֵהם ַעל ַהחוֹף כְּ ֶשׁ ִלּ ָבּם נֶ ֱא ַחז ִבּ ְשׁ ִביב ָקלוּשׁ ֶשׁל ִתּ ְקוָ הָ .
ִבּ ְת ִפלּוֹת ְוּבנִ ְסיוֹנוֹת ָק ִשׁים ָ
גּוּפם ֵמרֹב ַצ ַער וְ תוּגָ ה.
וּפ ְר ָחה נִ ְשׁ ָמ ָתם ִמ ָ
שׂוֹרה ַה ָקּ ָשׁה ,כִּ ְמ ַעט ָ
צּוֹל ָלנִ ים ְוּב ִפ ֶיהם ַה ְבּ ָ
ַה ְ
קוֹתיו ַה ָמּרוֹת ֶשׁל
קוֹת ָיה ֶשׁל ָה ֵאם ִה ְת ַע ְר ְבּלוּ ְבּזַ ֲע ָ
קוֹר ַעת ַה ֵלּב ֶשׁנֶּ ֶע ְרכָ ה ְבּאוֹתוֹ ַהיּוֹם .זַ ֲע ֶ
ָק ֶשׁה ְל ָת ֵאר ְבּ ִמ ִלּים ֶאת ַה ַה ְלוָ יָ ה ַ
קוֹלוֹת ֶיהם גַּ ם יַ ַחד ָעלוּ ִל ְשׁ ֵמי ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ִה ְר ִעישׁוּ ֶע ְליוֹנִ ים וְ ַת ְחתּוֹנִ ים.
ֵ
ָה ָאב ,וְ
"הן ַא ָתּה כֹּל יָ כוֹל,
אוּבהֶ ,שׁזֶּ ה ַע ָתּה ִא ְבּ ָדה ֶאת ַהנַּ ַער ֶשׁ ֵא ָליו ִה ְת ַפּ ְלּ ָלה ָשׁנִ ים כֹּה ַרבּוֹתֵ ,
עוֹלם!" זָ ֲע ָקה ָה ֵאם ַהכְּ ָ
ִ"רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
ֲע ֵשׂה נָ א ֶשׁיִּ ְחיֶ ה ְבּנִ י! ֵאינֶ נִּ י ְמ ֻסגֶּ ֶלת ַל ֲעמֹד ַבּ ַצּ ַער ַהזֶּ ה!"
ֶא ָלּא ֶשׁנִּ ְס ָתּרוֹת ֵהן ַדּ ְרכֵ י ַהצּוּר ָתּ ִמים ָפּ ֳעלוֹ .גְּ זֵ ָרה ָהיְ ָתה ִהיא ִמ ְלּ ָפנָ יו ,וְ ַהנֵּ ס ַה ְמּיֻ ָחל א ִה ְת ַר ֵחשַׁ .ה ִמּ ָטּה ִה ְמ ִשׁיכָ ה ְבּ ַד ְרכָּ הּ
נּוֹרא ֶשׁבּוֹ
ְל ֵבית ָה ָע ְל ִמין כְּ ֶשׁ ְסּ ִב ָיבהּ ֵמאוֹת ַרבּוֹת ֶשׁל ְמ ַלוִּ ים ֲא ֶשׁר ְפּנֵ ֶיהם ְספוּגוֹת ַה ְדּ ָמעוֹת ֵה ִעידוּ כְּ ֶא ֶלף ֵע ִדים ַעל ָה ֵא ֶבל ַה ָ
ָהיוּ ְשׁרוּיִ ים.
*
בוּרים כְּ ִמ ְק ָשׁה ַא ַחת ֶשׁל ְבּכִ י וְ יָ גוֹןֵ .הם ִה ְשׁ ַתּ ְדּלוּ ָא ְמנָ ם ְל ַה ְצ ִדּיק ֲע ֵל ֶיהם ֶאת ַה ִדּיןַ ,א
הוֹרים ַה ְשּׁ ִ
יְ ֵמי ַה ִשּׁ ְב ָעה ָח ְלפוּ ַעל ַה ִ
הוֹביל ֶאת ְבּנָ ם ְל ֻח ָפּתוֹ ְבּעוֹד ָשׁנִ ים ְספוּרוֹת,
נּוֹרא ֶשׁנִּ ְפ ַער ְבּ ַחיֵּ ֶיהםֵ .הם ִקוּוּ ְל ִ
בוּרם ֶאת ֶה ָח ָלל ַה ָ
ִאישׁ א יָ כוֹל ָהיָ ה ְל ַמ ֵלּא ַבּ ֲע ָ
עוֹלמוֹ.
וְ ַת ַחת זֹאת ָהיָ ה ֲע ֵל ֶיהם ְל ַלוּוֹתוֹ ְל ֵבית ָ
בוֹדת
בוֹדתוֹ כִּ ְמנַ ֵהל ָבּכִ יר ,וְ ָה ֵאם ָשׁ ָבה ַל ֲע ַ
צוּבהָ .ה ָאב ָשׁב ַל ֲע ָ
הוֹרים ָלשׁוּב ֶאל ַה ִשּׁגְ ָרה ָה ֲע ָ
ְבּתֹם יְ ֵמי ַה ִשּׁ ְב ָעהֵ ,ה ֵחלּוּ ַה ִ
שׂוֹרים ִבּ ְר ִציפוּת.
לוֹשׁה ֲע ִ
הוֹר ָאה ֶשׁ ָבּהּ ָע ְס ָקה ְבּ ֶמ ֶשְׁ שׁ ָ
ַה ָ
רוֹבים וְ ַהיְּ ִד ִידים ִה ְשׁ ַתּ ְדּלוּ ְל ָה ֵקל ָע ָליו כְּ כָ ל ֶשׁיָּ כְ לוְּ .מ ַעט נ ַֹחם
אוּלם ַה ְשּׁכֵ נִ יםַ ,ה ְקּ ִ
כְּ ֵא ָבם ָהיָ ה גָּ דוֹל ִוּב ְל ִתּי נִ ָתּן ַל ֲהכָ ָלהַ ,
תּוֹרה
דּוֹתיו ַהטּוֹבוֹת וְ ִד ְב ֵרי ַה ָ
פּוּרים ָה ַר ִבּים ֶשׁזָּ ְרמוּ ְלא ֶה ֶרף ְל ִפ ְת ָחםַ ,על גַּ ְדלוּת נַ ְפשׁוֹ ֶשׁל ְבּנָ םִ ,מ ָ
הוֹרים ִמן ַה ִסּ ִ
ָשׁ ֲאבוּ ַה ִ
הוֹתיר ַא ֲח ָריו.
ֶשׁ ִ
*
רוּחםָ .היְ ָתה
עוֹדד ֶאת ָ
וּל ֵ
שׂוֹח ַח ִע ָמּם ְ
לוֹשׁים' ִה ַדּ ֵפּק ַעל ֶדּ ֶלת ֵבּ ָיתם ַא ְב ֵר נְ שׂוּא ָפּנִ ים ִוּב ֵקּשׁ ְל ֵ
קוּפת ָמה ְל ַא ַחר ִסיּוּם ַה ְ'שּׁ ִ
ְתּ ַ
תוּח ִל ְשׁמ ַֹע.
דּוּמים ָשׂ ְר ָרה ַבּ ָסּלוֹן ָה ָר ָחבָ ,ה ָאזְ נַ יִ ם ָהיוּ ַקשּׁוּבוֹת וְ ַה ֵלּב ָהיָ ה ָפּ ַ
לוּלית ֶשׁל ִדּ ְמ ִ
זוֹ ְשׁ ַעת ֵבּין ַע ְר ַבּיִ ם ְק ִר ָירהַ .א ְפ ִ
מוּח ִשׁיּוּת ַבּ ֲח ַלל ָה ֲאוִ יר.
רוּחםַ ,אַ ה ֶח ֶסר ַה ֻמּ ְרגָּ שׁ ִר ֵחף ְבּ ָ
ִדּ ְב ֵרי ַהנֶּ ָח ָמה ֶשׁיָּ ְצאוּ ִמ ִפּיו ֶשׁל ָה ַא ְב ֵרָ ח ְדרוּ ֶאל ִל ָבּם וְ ִחזְּ קוּ ֶאת ָ
הוֹסיף ְדּ ַבר ָמה ,וְ הוּא ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ִלבּוֹ ִל ְפנֵ י ה' ֶשׁיָּ ִשׂים ְבּ ִפיו ֶאת ַה ִמּ ִלּים ַהנְּ כוֹנוֹת.
ֶט ֶרם ֵצאתוֹ ָחשׁ ָה ַא ְב ֵר כִּ י ָע ָליו ְל ִ
כַּ ֲא ֶשׁר ָל ַחץ ֶאת יָ דוֹ ֶשׁל ָה ָאב ְלאוֹת ְפּ ֵר ָדה ,נִ ְפ ְלטוּ ַה ִמּ ִלּים ִמ ִפּיו ,נֶ ֶע ְדרוֹת ֵס ֶדר ְוּר ִהיטוּתַ ,אְ מ ֵלאוֹת ְבּ ִב ָטּחוֹן ְוּב ִת ְקוָ ה:
אוֹמר ִבּ ְת ִה ִלּים' :יַעַנְ  ה' ְבּיוֹם ָצ ָרה ...יִ ְשׁ ַלח ֶעזְ ְרִ מקּ ֶֹדשׁ ...יְ ַמ ֵלּא ה' כָּ ל מִשְׁאֲלוֹתֶיךָ'ְ .דּעוּ ,כִּ י
"הוֹרים יְ ָק ִרים! ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶלֵ 
ִ
יוֹתר ִמ ָתּ ִמידַ .אל ִתּ ְתיָ ֲאשׁוִּ ,ה ְת ַחזְּ קוּ עוֹד וָ עוֹד ִבּ ְת ִפ ָלּה ְוּב ַת ֲחנוּנִ ים ִל ְפנֵ י ה' וְ ַק ְבּלוּ
בּוֹראוֹ ֵ
ַדּוְ ָקא ִבּ ְשׁ ַעת ָצ ָרה ָקרוֹב ָה ָא ָדם ֶאל ְ
יחה ְבּ ֵט ָלה ְבּ ֵבית ַהכְּ נֵ ֶסתֵ .הן ִאם ֶאת ָשׂ ָרה ִא ֵמּנוּ ָפּ ַקד ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְבּגִ יל ִתּ ְשׁ ִעיםַ ,ה ִאם א יָ כוֹל
ֲע ֵליכֶ ם ְל ִה ָשּׁ ֵמר ִמ ִשּׂ ָ
הוּא לְפוֹקֶדְכֶם ְבּגִ יל ֲח ִמ ִשּׁים?"...
נוֹט ַע ִתּ ְקוָ ה ֲח ָד ָשׁה ְבּ ִל ָבּםַ .עד ַע ָתּה א ָח ְלמוּ ֵהם ְל ַב ֵקּשׁ ִלזְ כּוֹת
הוֹרים ,כְּ ֶשׁהוּא ֵ
נוֹק ִבים ֵאלּוּ נִ ְפ ַרד ָה ַא ְב ֵרֵ מ ַה ִ
ְבּ ִמ ְשׁ ָפּ ִטים ְ
וּמיּוֹם זֶ ה וְ ָה ְל ָאה א ָח ְדלוּ ֵהם ִמ ְלּ ַה ֲע ִתיר ְבּכָ ל כּ ָֹחם ִלזְ כּוֹת ְבּ ַר ֲח ֵמי ָשׁ ַמיִ ם.
אוּלם ַע ָתּה ִה ְת ַח ְדּ ָשׁה ִתּ ְקוָ ָתםִ ,
נוֹסףָ ,
ְבּיֶ ֶלד ָ
*
ָפּחוֹת ִמ ְשּׁנָ ַתיִ ם ְל ַא ֵחר ִמכֵּ ן ִצ ְל ֵצל ַה ֶטּ ֶלפוֹן ְבּ ֵביתוֹ ֶשׁל ָה ַא ְב ֵרֵ .מ ֵע ֶבר ַל ַקּו נִ ְשׁ ַמע קוֹלוֹ ַהנִּ ְרגָּ שׁ ֶשׁל ָה ָאב כְּ ֶשׁהוּא ַמזְ ִמינוֹ לְ...
וּשׁ ֵל ִמים.
ְבּ ִרית! וְ א ֶשׁל יֶ ֶלד ֶא ָחדֶ ,א ָלּא ֶשׁל ְשׁנֵ י יְ ָל ִדים ְבּ ִר ִיאים ְ
עוֹלם .א ֶֹשׁר כָּ פוּל
וּל ָה ִביא ַחיִּ ים ֲח ָד ִשׁים ָל ָ
רוֹמם ֵמ ֲע ַפר יְ גוֹנָ ם ְ
הוֹרים ְל ִה ְת ֵ
וּשׁ ַתּיִ ם ,כְּ נֶ גֶ ד כָּ ל ַה ִסּכּוּיִ ים ,זָ כוּ ַה ִ
ְבּגִ יל ֲח ִמ ִשּׁים ְ
וּמכֻ ָפּל ָהיָ ה ְמנַ ת ֶח ְל ָקם.
ְ
יח ַע ְצמוֹ ִלנְ סֹעַ ֵא ֶל ָיה ִמן
ימה ִה ְט ִר ַ
שׂוֹרה ַה ַמּ ְפ ִע ָ
אוּלם ָה ַא ְב ֵרֶ שׁ ִה ְת ַק ָשּׁה ְל ַה ֲא ִמין ַל ְבּ ָ
ַה ְבּ ִרית נֶ ֶע ְרכָ ה ְבּיִ שּׁוּב ְצפוֹנִ י ְמ ֻר ָחקַ ,
אוֹחזֶ ת
אוֹחז ְבּיָ ָדיו ֶאת יַ ְלדּוֹ ָה ֶא ָחדָ ,וּב ֵאם ָה ֶ
אוּלם וְ ִה ְב ִחין ָבּ ָאב ַה ָטּ ִרי ָה ֵ
ַה ֶמּ ְרכָּ ז ,כְּ ֵדי ַל ֲחזוֹת ַבּנֵּ ס ְבּמוֹ ֵעינָ יו .וְ ָאכֵ ן ,כְּ ֶשׁנִּ כְ נַ ס ָל ָ
עוֹתיו.
ֶאת ַהיֶּ ֶלד ַה ֵשּׁנִ י ,א יָ כוֹל ָהיָ ה ַל ֲעצֹר ֶאת ִדּ ְמ ָ
ְבּ ַמ ֲה ַלְ ס ַ
עוּדת ַה ִמּ ְצוָ ה נָ ָשׂא ָה ָאב ְדּ ָב ִרים נִ ְרגָּ ִשׁים ,וְ כֹה ָהיוּ ְדּ ָב ָריו:
סּוּרים ֶשׁ ָע ַב ְרנוּ ִבּ ְשׁלוֹשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ַה ָשּׁנִ ים
נוֹלד ְבּנֵ נוּ ָה ִראשׁוֹןָ .ק ֶשׁה ִלי ְל ָת ֵאר ֶאת ְמנוֹת ַה ֵסּ ֶבל וְ ַהיִּ ִ
"ל ְפנֵ י ְתּ ַשׁע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנִ ים ַ
ִ
תוֹרהִ ,ה ְשׁ ַק ְענוּ בּוֹ ֶאת כָּ ל ִמ ְר ֵצנוּ ,וְ יִ ַח ְלנוּ ְל ָה ִקים ַעל
ֶשׁ ִצּ ִפּינוּ לוִֹ .בּ ְשׁ ַבע ֶע ְשׂ ֵרה ַה ָשּׁנִ ים ַה ָבּאוֹת ָע ַמ ְלנוּ ְבּכָ ל כּ ֵֹחנוּ ְלגַ ְדּלוֹ ְל ָ
בוֹתינוּ.
יָ דוֹ דּוֹר ֶה ְמ ֵשֶׁ שׁיִּ ָשּׂא ֶאת ֵשׁם ֲא ֵ
ימי ֵבּין ַהזְּ ַמנִּ יםָ ,ט ַבע ִבּ ְמ ַע ְרבּ ֶֹלת
עוֹלםְ .בּנֵ נוּ ַהיָּ ִחיד ֶשׁ ִבּ ֵקּשׁ ָלפוּשׁ ִק ְמ ָעא ִבּ ֵ
וְ ִהנֵּ הִ ,ל ְפנֵ י ְשׁנָ ַתיִ םְ ,בּיוֹם ָבּ ִהיר ָח ַרב ָע ֵלינוּ ָה ָ
מוּמים וְ נֶ ְע ְדּ ֵרי ִתּ ְקוָ ה.
אוֹתנוּ ֲה ִ
הוֹתיר ָ
אוֹמית וְ ִ
ִפּ ְת ִ
ְבּגִ יל ֲח ִמ ִשּׁים נִ גְ זַ ר ָע ֵלינוּ ָלשׁוּב ִל ְהיוֹת ֲע ִר ִיריִּ ים .וְ ֶשֹּׁלא כְּ ֶב ָע ָברַ ,ה ַפּ ַעם ְלא ִסכּוּיִ ים ַר ִבּיםִ .ה ְת ַחזַּ ְקנוּ יַ ַחד ,וְ ִק ַבּ ְלנוּ ָע ֵלינוּ ֶאת
ירוּתנוּ.
בּוֹרא .זָ כִ ינוּ ִבּ ְשׁ ַבע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנִ ים ֶשׁל ַמ ְתּנַ ת ִחנָּ ם ,וְ ַע ָתּה ָע ָלה ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנָ יו כִּ י נָ שׁוּב ַל ֲע ִר ֵ
גְּ זֵ ַרת ַה ֵ
כְּ ח ֶֹדשׁ ְל ַא ַחר ָה ָאסוֹן נִ ְק ַלע ְל ֵב ֵיתנוּ ַא ְב ֵרִ בּ ְל ִתּי ֻמכָּ ר וְ נָ ַטע ָבּנוּ ִתּ ְקוָ ה ֲח ָד ָשׁהִ .פּ ְתאוֹם ֵה ַבנּוּ כִּ י ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִמ ְת ַאוֶּ ה
ֶשׁנִּ ְת ַפּ ֵלּל ֵא ָליו וְ נֵ ָא ֵחז בּוֹ כְּ נֶ גֶ ד כָּ ל ַה ִסּכּוּיִ ים.
יוֹתר ,וְ ִהנֵּ ה
קוּפה ְק ָצ ָרה ֵ
סּוּריםַ ,ה ַפּ ַעם ְתּ ָ
ִבּזְ כוּתוֹ ִה ְת ַח ְלנוּ ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶשׁנִּ זְ כֶּ ה שׁוּב ַבּ ַמּ ָתּנָ ה ֶשׁ ִא ַבּ ְדנוּ .גַּ ם ַה ַפּ ַעם ָע ַב ְרנוּ ְמנַ ת יִ ִ
פוּלה וְ ַה ְמּכֻ ֶפּ ֶלת.
ישׁוּעת ה' ַהכְּ ָ
ֵעינֵ יכֶ ם ָהרוֹאוֹת ִבּ ַ
מוּלכֶ ם
שׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים ,וְ ַל ֲעמֹד כָּ אן ְ
קוּתנוּ ִבּ ְת ִפ ָלּה ֶוּב ֱאמוּנָ ה ִהיא ֶשׁ ָע ְמ ָדה ָלנוּ ְל ִה ָפּ ֵקד ִבּ ְד ַבר יְ ָ
ֵאין ִלי כָּ ל ָס ֵפק כִּ י ַרק ִה ְת ַחזְּ ֵ
ְבּ ֶרגַ ע ְמ ַרגֵּ שׁ ֶשׁכָּ זֶ ה".

ש ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ָל ַמ ְד ָּת ִאם ֵי ׁש בּ וֹ ָּד ָבר ֲא ׁ ֶשר ּת ּו ַכל ְל ַק ְ ּימוֹ .
ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּתק ּום ִמן ַה ֵּס ֶפרְּ ,ת ַח ּ ֵפ ׂ

תּוֹלדוֹת
ְ'ל ִה ְת ַע ֵדּן ְִב ַּא ֲה ָב ֶתְ '

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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כָּ ַתב ַהטּוּר )או"ח סי' סא(" :יֵ שׁ ֲ
לוֹמר ְתּ ִח ָלּה ֵ'א-ל ֶמ ֶל נֶ ֱא ָמן' וְ יֵ שׁ
נוֹהגִ ין ַ
נוֹתנִ ין ַט ַעם ְל ִד ְב ֵר ֶיהם ֶשׁ ְקּ ִר ַיאת ְשׁ ַמע
לוֹמר'ָ :א ֵמן ֵא-ל ֶמ ֶל נֶ ֱא ָמן' ,וְ ְ
מוֹס ִיפין ַ
ִ
וּמכַ וְּ נִ ים
יֵ שׁ ָבּהּ ָר ָמ"ח ֵתּבוֹת כְּ ִמנְ יַ ן ֵא ָיב ָריו ֶשׁל ָא ָדםֶ ,א ָלּא ֶשׁ ָח ֵסר ַא ְר ַבּע ְ
ְל ַה ְשׁ ִלים ְבּ ֵאלּוּ ַא ְר ַבּע".
יחידוּת ,וְ זֹאת
ְל ַמ ֲע ֶשׂהִ ,מנְ ָהגֵ נוּ ְל ַה ְק ִדּים ֵתּבוֹת ֵאלּוּ ַרק כְּ ֶשׁ ָאנוּ ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלים ִבּ ִ
ִמשּׁוּם ֶשׁ ַה ִמּ ְת ַפּ ֵלּל ַבּ ִצּבּוּר יָ כוֹל ְל ַה ְשׁ ִלים ְל ָרמָ"ח ֵתּבוֹת ַבּ ֲא ִמ ַירת ֱ'א ֶמת'
יח
קיכֶ ם ֱא ֶמת' ַהנֶּ ֱא ֶמ ֶרת ִמ ִפּיו ֶשׁל ְשׁ ִל ַ
ְבּ ִסיּוּם ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמעַ ,וּב ֲחזָ ַרת 'ה' ֱא ֵ
ַה ִצּבּוּר )ר ְָמ"א ָשׁם ס"ג; מ"ב ס"ק יג(.
רוֹמזוֹת ַאף ְלג' ִע ְקּ ֵרי ָה ֱאמוּנָ ה ֶשׁ ֵהםְ :מ ִציאוּת ה',
ִמ ְלּ ַבד זֹאת ֵתּבוֹת ֵאלּוּ ְ
רוֹמז ִל ְמ ִציאוּתוֹ
ַה ְשׁגָּ ָחתוֹ יִ ְת ָבּ ַר ,וְ ָה ֱאמוּנָ ה ְבּ ָשׂכָ ר וָ עֹנֶ שׁ ,וּכְ ִד ְל ַה ָלּן'ֵ :א-ל' – ֵ
רוֹמז ְל ַה ְשׁגָּ ָחתוֹ
יִ ְת ָבּ ַרֶ ,שׁהוּא ַתּ ִקּיף ַוּב ַעל ַהיְּ כ ֶֹלת ַוּב ַעל ַהכֹּחוֹת כֻּ ָלּם'ֶ ,מ ֶלֵ – '
רוֹמז ְלנֶ ֱא ָמנוּתוֹ ְל ַשׁ ֵלּם ָשׂכָ ר ְלכָ ל ִאישׁ
רוּאיו כְּ ֶמ ֶלַ על ַעמּוֹ' ,נֶ ֱא ָמן' – ֵ
ַעל ְבּ ָ
יוֹסף'(.
)'ענַ ף ֵ
פוֹעלוֹ ֲ
כְּ ֲ
נוֹס ֶפתֶ ,שׁ ִהיא ָ'א ֵמן' ,כַּ ְמּב ָֹאר
ְל ֵתבוֹת ֵ'א-ל ֶמ ֶל נֶ ֱא ָמן' יֵ שׁ ַאף ַמ ְשׁ ָמעוּת ֶ
"מאי ָ'א ֵמן'?'ֵ ...א-ל ֶמ ֶל נֶ ֱא ָמן'" .וְ ָאכֵ ן יֵ שׁ ֶשׁכָּ ְתבוּ כִּ י
)שׁ ָבּת קיט ב(ַ :
ַבּגְּ ָמ ָרא ַ
בּוֹחר ְבּ ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַא ֲה ָבה'
ֵתּבוֹת ֵאלּוּ ְמ ַשׁ ְמּשׁוֹת כַּ ֲענִ יַּ ת ָ'א ֵמן' ַא ַחר ִבּ ְרכַּ ת ַ'ה ֵ
ָ)ר ָמ"א ָשׁם(.
כָּ אן ַה ָמּקוֹם ְל ַציֵּ ן כִּ י ְל ִפי ֵפּרוּשׁ ַר ִשׁ"י ַעל ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ַהנָּ "לַ ,בּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַעל
זוֹהי ְשׁ ֵא ַלת
כָּ ל ְבּ ָרכָ ה ְוּב ָרכָ ה יֵ שׁ ַמ ְשׁ ָמעוּת ֶשׁל ַק ָבּ ַלת עֹל ַמ ְלכוּת ָשׁ ַמיִ ם .וְ ִ
"מאי ָא ֵמן?" – ֵהיכָ ן ְטמוּנָ ה ַמ ְשׁ ָמעוּת ַק ָבּ ַלת עֹל ַמ ְלכוּת ָשׁ ַמיִ ם
ַהגְּ ָמ ָראַ :
בּוֹראוֹ כִּ י
"א-ל ֶמ ֶל נֶ ֱא ָמן" – ֶשׁ ָהעוֹנֶ ה ָ'א ֵמן' ֵמ ִעיד ַעל ְ
ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ,וְ ֵה ִשׁ ָיבהֵ :
הוּא ֵ'א-ל ֶמ ֶל נֶ ֱא ָמן'.
וְ כָ ֵ ה ִיטיב ְל ָב ֵאר ַהגְּ ַר"ש ַה ֵלּוִ י ווֹאזְ נֶ ר זָ ָצ"ל ִבּ ְד ָר ָשׁתוֹ ְבּכֶ נֶ ס ְ'בּנֵ י ֱאמוּנִ ים'
וּמהוּת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ִהיא ֵעדוּת ָה ֱאמוּנָ הְ ,ל ָה ִעיד ַעל
ְבּח ֶֹדשׁ ֱאלוּל תש"ע" :תֹּכֶ ן ַ
בּוֹרא ֶשׁהוּא ֵא-ל ֶמ ֶל נֶ ֱא ָמן .וְ זוֹ ַה ְמּכֻ וָּ ן ֶשׁל ָפּסוּק ִראשׁוֹן ִדּ ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע,
ַה ֵ
ֶשׁהוּא ֵעדוּת ָה ֱאמוּנָ ה וְ יִ חוּד ה'ֶ ,שׁ ִה ְס ִמיכוּ ָלהּ ֵתּבוֹת ֵאלּוּ'ֵ :א-ל ֶמ ֶל נֶ ֱא ָמן',
עוֹלם ַה ָבּא" ֵ)ס ֶפר ְ'בּנֵ י ֱאמוּנִ ים' עמ' קטו(.
וּל ִפיכָ  גָּ ְד ָלה ַמ ֲע ָל ָתהּ כָּ ל כָּ ִ לזְ כּוֹת ְל ָ
ְ

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

סִס ּפ ּורּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּתפִ ָּלה

