בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ִנ ָ ּצ ִבים ַו ֵ ּי ֶל ְך

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

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

ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת ְמגִ נּוֹת ִמ ֵמּ ָאה ְק ָללוֹת
ללוֹת
"א ֶתּם נִ ָצּ ִבים ַהיּוֹם כֻּ ְלּכֶ ם ִל ְפנֵ י ה' ֱאקֵיכֶ ם" )כט ט(.
ַ
"ל ָמּה נִ ְס ְמכָ ה ָפּ ָר ָשׁה זוֹ ְל ָפ ָר ַשׁת ְק ָללוֹת? ְל ִפי ֶשׁ ָשּׁ ְמעוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָ
ֵמ ָאה ְק ָללוֹת ָח ֵסר ְשׁ ַתּיִ ם ְבּ ָפ ָר ָשׁה זוֹ ,חוּץ ֵמ ַא ְר ָבּ ִעים וָ ֵת ַשׁע
תוֹרת כּ ֲֹהנִ יםִ ,מיָּ ד ֵה ִריקוּ ְפּנֵ ֶיהם ,וְ ָא ְמרוּ ִמי יוּכַ ל ַל ֲעמֹד
ֶשׁנֶּ ֶא ְמרוּ ְבּ ַ
חוּמא א(.
)תּנְ ָ
אוֹתם מ ֶֹשׁה וְ ָהיָ ה ְמ ַפיְּ ָסן ִבּ ְד ָב ִרים" ַ
ְבּ ֵאלּוִּ .מיָּ ד ָק ָרא ָ
ִחדּוּשׁ נִ ְפ ָלא כָּ ַתב ַר ֵבּנוּ ַה ִח ָיד"א:
מ ֶֹשׁה ִפּיֵּ ס ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ)ר ֵאה ֵ'ס ֶפר ַה ַמּנְ ִהיג' ַבּ ְפּ ִת ָיחה( ְבּכָ ֶ שׁ ִתּ ֵקּן ָל ֶהם
ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת ֶשׁ ְבּכ ָֹחן ְל ַה ִצּיל ֶאת ָה ָא ָדם ִמן ַה ְקּ ָללוֹת .כְּ ִפי ֶשׁכָּ ַתב
רוֹק ַח )סי' שכ( ֶשׁ ַה ְמּ ָב ֵרֵ מ ָאה ְבּ ָרכוֹת נִ צּוֹל ִמ ֵמּ ָאה תּוֹכֵ חוֹת:
ָה ֵ
נוֹספוֹת
וּשׁ ַתּיִ ם ָ
וּשׁמוֹנֶ ה ַהכְּ תוּבוֹת ְבּ ָפ ָר ַשׁת כִּ י ָתבֹאְ ,
ִתּ ְשׁ ִעים ְ
ֶשׁנִּ ְר ְמזוּ ַבּ ָפּסוּק ְ)ל ֵעיל כח סא(" :גַּ ם כָּ ל ֳח ִלי וְ כָ ל ַמכָּ ה" וְ גוֹ'.
"לכֵ ן ָשׂ ַמח ִל ִבּי
ֶר ֶמז ַל ְדּ ָב ִרים נוּכַ ל ִל ְמצֹא ַבּ ָפּסוּק ִבּ ְת ִה ִלּים )טז ט(ָ :
ימ ְט ִריָּ ה ֵמ ָאה(
"לכֵ ן" ְ)בּגִ ַ
בוֹדי ַאף ְבּ ָשׂ ִרי יִ ְשׁכֹּן ָל ֶב ַטח"; ִבּזְ כוּת ָ
וַ יָּ גֶ ל כְּ ִ
וּמ ֵמּ ָילא יִ ְשׂ ַמח ִל ִבּי ְוּב ָשׂ ִרי
ְבּ ָרכוֹת ֶאנָּ ֵצל ֵמ ַה ְקּ ָללוֹת ֶשׁ ַבּתּוֹכָ ָחהִ ,
וּמ ֲח ָלה.
יִ ְשׁכֹּן ָל ֶב ַטחְ ,לא נֶ גַ ע ַ

לוֹמר ִשׁ ָירה ַעד זְ ַמן ְתּ ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים
ר ֶֹשׁםֲ ,ה ֵרי ֵאין ֵהם ַר ָשּׁ ִאים ַ
"ה ִקיצוּ וְ ַרנְּ נוּ שֹׁכְ נֵ י ָע ָפר".
ֶשׁ ָאז יְ ֻקיַּ ם ָבּ ֶהם )יְ ַשׁ ְעיָ ה כו יט(ָ :
סוֹפר' ח"בְ ,דּרוּשׁ ְל ָפ ָר ַשׁת נִ ָצּ ִבים עמ' 007
ְ'דּ ָרשׁוֹת ֲח ַתם ֵ

ְל ִה ָשּׁ ֵמר ִמן ַהיֵּ אוּשׁ
"וְ ִה ְת ָבּ ֵרִ בּ ְל ָבבוֹ ֵלאמֹר ...כִּ י ִבּ ְשׁ ִררוּת ִל ִבּי ֵא ֵל) "כט יח(

ווֹל ֶבּה:
יח ַר ִבּי ְשׁמֹה ְ
ָא ַמר ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
וּמוֹצא כִּ י ַקיָּ ִמים ְפּגָ ִמים
ֵ
עוֹרָ ה ָא ָדם ֶאת ֶח ְשׁבּוֹן נַ ְפשׁוֹ
ְבּ ֵעת ֶשׁ ֵ
לוּלה ְל ִה ְתגַּ נֵּ ב ַמ ְח ֶשׁ ֶבת
כוֹתיו וְ ִלמּוּדוֲֹ ,ע ָ
לּוֹתיוִ ,בּ ְר ָ
ַר ִבּים ִבּ ְת ִפ ָ
יֵ אוּשׁ ִבּ ְל ָבבוֹ ֵלאמֹר :וְ כִ י ֵאי ַפּ ַעם אוּכַ ל ְל ִה ְת ַפּ ֵלּלְ ,ל ָב ֵר וְ ִל ְלמֹד
כָּ ָראוּי?!
שׂוּמה ָע ָליו ָל ַד ַעת כִּ י ַמ ְח ֶשׁ ֶבת יֵ אוּשׁ זוֹ ִהיא ֶשׁ ִתּגְ רֹם לוֹ ְל ַה ְמ ִשׁי
ָ
וְ ַל ֲחטֹא ,וְ ַעל כֵּ ן ֵפּ ֵרשׁ ְבּ ַת ְרגּוּם יוֹנָ ָתן ֶאת ַה ִמּ ִלּים" :וְ ִה ְת ָבּ ֵר
גּוֹרם ָל ָא ָדם
לוֹמרַ :היֵּ אוּשׁ הוּא ַה ֵ
ִבּ ְל ָבבוֹ" – "וְ יִ ְתיָ ֵיאשׁ ְבּ ִל ֵבּיהּ" ,כְּ ַ
ְל ַה ְמ ִשׁיָ ל ֶלכֶ ת ִבּ ְשׁ ִרירוּת ִלבּוֹ.
ַ'א ְבנֵ י ְשׁמֹה' עמ' קסח

'חוֹמת ֲאנָ ְ 'תּ ִה ִלּים טז
'רוּח ַחיִּ ים' ְדּרוּשׁ א'; ַ
ַ

כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל ָע ְמדוּ ַבּ ְבּ ִרית

ֻח ְמ ַרת ַהזִּ ְלזוּל ְבּ ָא ֵמן

"א ֶתּם נִ ָצּ ִבים ַהיּוֹם כֻּ ְלּכֶ ם ִל ְפנֵ י ה' ֱאקֵיכֶ ם ...כֹּל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל" )כט ט(
ַ

קי ְבּ ִק ְר ִבּי ְמ ָצאוּנִ י ָה ָרעוֹת ָה ֵא ֶלּה" )לא יז(
"הא ַעל כִּ י ֵאין ֱא ַ
ֲ
ימ ְט ִריָּ ה ֵמ ָאה ,וְ ֵתבוֹת 'כִּ י ֵאין' ִהנָּ ן
ֵתּ ַבת ַ'על' ִמנְ יָ נָ הּ ְבּגִ ַ
ימ ְט ִריָּ ה ֶשׁל ָ'א ֵמן'ִ .מכָּ אן
ימ ְט ִריָּ ה ִתּ ְשׁ ִעים וְ ַא ַחת כַּ גִּ ַ
ְבּגִ ַ
נוּכַ ל ִל ְלמֹד כִּ י ִה ָמּנְ עוּת ֵמ ֲא ִמ ַירת ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת וְ זִ ְלזוּל
"מ ָצאוּנִ י ָה ָרעוֹת ָה ֵא ֶלּה",
גּוֹרמוֹת ְלְ :
ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמןֵ ,הן ַה ְ
יצ ָּלן ְ)ר ֵאה ֵ
ַר ֲח ָמנָ א ִל ְ
רוֹק ַח סי' שכ; ז ַֹהר וַ יֵּ ֶל רפה ב(.

וַ ֲהלוֹא כְּ ָבר נֶ ֱא ָמר "כֻּ ְלּכֶ ם"ִ ,מ ְפּנֵ י ָמה נֶ ֱא ָמר שׁוּב" :כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל"?
רוּשׁ ַליִ ם ַר ִבּי ְצ ִבי ֶפּ ַסח ְפ ַרנְ ק:
ֵפּ ֵרשׁ ַר ָבּהּ ֶשׁל יְ ָ
עוֹלם כֻּ לּוֹ
"מלוַֹ על כָּ ל ָה ָ
ִבּ ְת ִפ ַלּת רֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁיםְ :
בוֹד ,"וְ ַאף כָּ אן נִ ְר ֵאית ֵתּ ַבת 'כֻּ לּוֹ' כִּ ְמיֻ ֶתּ ֶרתַ ,א ַחר ֶשׁכְּ ָבר
ִבּכְ ֶ
עוֹלם'? ְבּ ַרם ֵפּ ֵרשׁ ַה ָטּ"ז )או"ח תקפב ג(,
ִבּ ַקּ ְשׁנוּ'ְ :מלוַֹ על כָּ ל ָה ָ
אוֹמ ִרים 'כֹּל' ַאִ מ ְתכַּ וְּ נִ ים ְלרֹבֶ ,שׁ ֲה ֵרי ֻ'רבּוֹ
ֶשׁיֵּ שׁ ְפּ ָע ִמים ָאנוּ ְ
ישׁים ָאנוּ כִּ י ְרצוֹנֵ נוּ ֶשׁיִּ ְמ ה' ַעל
)הוֹריוֹת ג ב(ַ ,על כֵּ ן ַמ ְדגִּ ִ
ָ
כְּ כֻ לּוֹ'
עוֹלם כֻּ לּוֹ ַמ ָמּשׁ.
כָּ ל ָה ָ
תּוֹרה ְל ַה ְדגִּ ישׁ ָלנוּ ֶשׁכָּ ל ְבּנֵ י
ְל ִפי זֶ ה נְ ָפ ֵרשׁ ַאף כָּ אן ,כִּ י כַּ וָּ נַ ת ַה ָ
בוּעתוֹ ,וְ א ַרק ֻר ָבּם.
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ָמּשׁ ָע ְמדוּ ִבּ ְב ִריתוֹ ֶשׁל ה' ִוּב ְשׁ ָ
ַ'הר ְצ ִבי'

ַה ֵמּ ִתים ִמ ְצ ָט ְר ִפים ִל ְת ִפ ַלּת ַה ַחיִּ ים
"כִּ י ֶאת ֲא ֶשׁר יֶ ְשׁנוֹ פֹּה ...וְ ֵאת ֲא ֶשׁר ֵאינֶ נּוּ פֹּה ִע ָמּנוּ ַהיּוֹם" )כט יד(

"'וְ ֵאת ֲא ֶשׁר ֵאינֶ נּוּ פֹּה ִע ָמּנוּ ַהיּוֹם' – וְ ַאף ִעם דּוֹרוֹת ָה ֲע ִת ִידים
ִל ְהיוֹת" ַ)ר ִשׁ"י(.
סוֹפר':
ָדּ ַרשׁ ַר ֵבּנוּ ַה ֲ'ח ַתם ֵ
ְבּ ֵעת כְּ ִר ַיתת ְבּ ִרית זוְֹ ,ל ַצד ְבּנֵ י אוֹתוֹ דּוֹר ִה ְתיַ ְצּבוּ כָּ ל ַהנְּ ָשׁמוֹת
ָה ֲע ִתידוֹת ְל ִהוָּ ֵלד ַבּדּוֹרוֹת ַה ָבּ ִאים .וְ ֵאין ְל ִה ְת ַפּ ֵלּא ַעל ֵצרוּף זֶ ה,
בּוֹתינוּ כִּ י ְבּכָ ל ָשׁנָ ה וְ ָשׁנָ ה ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה ְוּביוֹם
ֶשׁכֵּ ן כְּ ָבר ִק ַבּ ְלנוּ ֵמ ַר ֵ
נוּחן ֵע ֶדן ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִע ָמּנוּ
בוֹתינוּ ָ
פּוּרים ִמ ְצ ָט ְרפוֹת נִ ְשׁמוֹת ֲא ֵ
ַהכִּ ִ
ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת.
"א ְמרוּ ַמ ְל ֲאכֵ י
מּוּבא ַבּגְּ ָמ ָרא )ר"ה לב ב(ָ :
ְבּכָ  נוּכַ ל ְל ָפ ֵרשׁ ֶאת ַה ָ
עוֹלםִ ,מ ְפּנֵ י ָמה ֵאין
ַה ָשּׁ ֵרת ִל ְפנֵ י ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא'ִ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
פּוּרים?'
אוֹמ ִרים ִשׁ ָירה ְל ָפנֶ יְ בּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה ְוּביוֹם ַהכִּ ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
יוֹשׁב ַעל כִּ ֵסּא ִדּין וְ ִס ְפ ֵרי ַחיִּ ים וְ ִס ְפ ֵרי
ָא ַמר ָל ֶהם'ֶ :א ְפ ָשׁר ֶמ ֶלֵ 
וּלאוֹר ָה ָאמוּר
אוֹמ ִרים ִשׁ ָירה?'"; ְ
תוּחין ְל ָפנָ יו – וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
ֵמ ִתים ְפּ ִ
ֶא ְפ ָשׁר ְל ָפ ֵרשׁ כִּ י ִ'ס ְפ ֵרי ֵמ ִתים' ַהיְ נוּ ַה ֵמּ ִתים ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים ִע ָמּנוּ
עוֹשׂה
ְבּיוֹם ַה ִדּיןֶ ,שׁ ַאף ֶשׁ ַר ָשּׁ ִאים ֵהם ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְוּת ִפ ָלּ ָתם ָ

'נוֹט ֵרי ָא ֵמן' ח"ב עמ' רצה
ְ

קי'
שׁוּבה – ַ'עד ה' ֱא ֶ
ַתּכְ ִלית ַה ְתּ ָ
"וְ ַשׁ ְב ָתּ ַעד ה' ֱאקֶי) "ל ב(
)תּ ָ
כָּ ַתב ָה ַר ְמ ָבּ"ם ְ
שׁוּבה? הוּא ֶשׁיַּ ֲעזֹב
"וּמה ִהיא ַה ְתּ ָ
שׁוּבה ב ב(ָ :
ַה ֵ
חוֹטא ֶח ְטאוֹ וְ יָ ִסירוֹ ִמ ַמּ ְח ַשׁ ְבתּוֹ וְ יִ גְ מֹר ְבּ ִלבּוֹ ֶשֹּׁלא יַ ֲע ֵשׂהוּ עוֹד...
עוֹלם".
יוֹד ַע ַתּ ֲעלוּמוֹת ֶשֹּׁלא יָ שׁוּב ְלזֶ ה ַה ֵח ְטא ְל ָ
וְ יָ ִעיד ָע ָליו ֵ
הוֹסיף וְ כָ ַתב ַה ִח ָיד"א כִּ י ִל ְד ָב ִרים ֵאלּוּ ָר ַמז ַהכָּ תוּב ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ:
ִ
שׁוּבה
"וְ ַשׁ ְב ָתּ ַעד ה' ֱאקֶי'ַ ;"עד' ִמ ְלּשׁוֹן ֵעדוּתְ ,ל ַל ֶמּ ְד כִּ י ְתּ ָ
קיֶ שֹּׁלא ָתּשׁוּב
ֲא ִמ ִתּית ִהיא כָּ זוֹ ֶשׁ ַא ֲח ֶר ָיה יָ ִעיד ָע ֶלי ה' ֱא ֶ
עוֹלם.
ַל ֲחטֹא ְל ָ
דוּמים'
'נַ ַחל ְק ִ

ָמקוֹר ְל ִמנְ ַהג ַה ְטּ ִב ָילה ק ֶֹדם ַה ְתּ ִפ ָלּה
קי) "ל ב(
"וְ ַשׁ ְב ָתּ ַעד ה' ֱא ֶ
פּוּרים ֵה ִביא ַה ָ'מּגֵ ן ַא ְב ָר ָהם'
ְבּ ַט ַעם ִמ ְצוַ ת ַה ְטּ ִב ָילה ְבּ ֶע ֶרב יוֹם ַהכִּ ִ
שׁוּבה."...
אוֹמ ִרים ֶשׁ ַה ַטּ ַעם ִדּ ְט ִב ָילה ִמשּׁוּם ְתּ ָ
)תרו ח(" :וְ יֵ שׁ ְ
ָא ַמר ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי יִ ָשּׂכָ ר דֹּב ִמ ֶבּ ְ
עלזְ אִ :מ ִדּ ְב ֵרי ַה ָ'מּגֵ ן ַא ְב ָר ָהם'
נוּכַ ל ִל ְלמֹד ֶס ֶמְ ל ִמנְ ַהג ַה ְטּ ִב ָילה ַבּ ִמּ ְקוֶ ה ְבּכָ ל יוֹםֶ ,שׁ ֲה ֵרי ָשׁנִ ינוּ
יוֹד ַע
ָ)אבוֹת ב טו(" :וְ שׁוּב יוֹם ֶא ָחד ִל ְפנֵ י ִמ ָית ְת ,"וְ כֵ יוָ ן ֶשׁ ָה ָא ָדם א ֵ
וּמ ֵמּ ָילא ָע ָליו גַּ ם
שׁוּבה ְבּכָ ל יוֹםִ ,
ֶאת ִעתּוַֹ ,על כֵּ ן ָע ָליו ָלשׁוּב ִבּ ְת ָ
שׁוּבה.
ִל ְטבֹּל ְבּכָ ל יוֹם – ק ֶֹדם שׁוּבוֹ ִבּ ְת ָ
שׁוּ"ת ִ'מ ְשׁ ָפּ ֶטיְ ליַ ֲעקֹב' או"ח סי' י

ָא ְמר ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו ִז ְכרוֹ ָנם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ)ב ָרכוֹ ת מז א; יְרו ׁ ַּשלְ ִמי ְ ּב ָרכוֹ ת ח ח(:
ָּ
"כל ַה ּ ַמ ֲא ִר ְיך ְ ּב ָא ֵמן – ַמ ֲא ִר ִיכין לוֹ ָי ָמיו ו ׁ ְּשנוֹ ָתיו ְ ּבטוֹ ָבה".
ֶאת ַמ ׁ ְש ָמעו ָּת ּה ׁ ֶשל ֲא ִריכוּת זוֹ ֵ ּב ֵאר ָה'אוֹ ר זָ רו ַּע' )הל' ְסעו ָּדה קצג(ִּ :כי י ֵׁש
לַ ֲענוֹ ת ָ'א ֵמן' ִ ּב ְמ ִתינוּתְּ ,כ ׁ ִשעוּר ֲא ִמ ַירת ֵ'א-ל ֶמלֶ ְך נ ֱֶא ָמן' ,וּבַ ּתוֹ ְספוֹ ת
)ש ָ ּבת קיט ב ד"ה א"ר( הוֹ ִסיפ ּו ׁ ֶש ּי ֵׁש לְ ַה ְר ֵהר ְ ּב ִמ ִּלים ֵאלּ ּו ִ ּב ׁ ְש ַעת ֲע ִנ ּיַת ָא ֵמן.
ַׁ

ְנ ַק ֵ ּבל ַעל ַע ְצ ֵמנ ּו ְל ַה ֲא ִר ְיך ַ ּב ֲע ִנ ַ ּית ָא ֵמן
ְו ִנ ְז ֶּכה ֻּכ ָּלנ ּו ְל ִה ָּכ ֵתב ּו ְל ֵה ָח ֵתם
ְל ַא ְל ַּתר ְל ַח ִ ּיים טוֹ ִבים ַו ֲא ֻר ִּכיםָ .א ֵמן.

ֲא ִריכוּת יָ ִמים ֲא ִמ ִתּית ַמ ִהי?!
קיִ ל ְשׁמ ַֹע ְבּקֹלוֹ ...כִּ י הוּא ַחיֶּ י וְ א ֶֹר יָ ֶמי"
"ל ַא ֲה ָבה ֶאת ה' ֱא ֶ
ְ
)ל כ(

עוֹלם' ַהנֶּ ֱא ֶמ ֶרת
ָפּסוּק זֶ ה הוּא ַה ָמּקוֹר ְלנֻ ַסּח ִבּ ְרכַּ ת ַ'א ֲה ַבת ָ
ֵ
ִבּ ְת ִפ ַלּת ַע ְר ִבית" :כִּ י ֵהם ַחיֵּ ינוּ ו ְֹארֶךְ יָ ֵמינוּ"
)רוֹק ַח סי' עט( ,וְ יֵ שׁ
ְל ָה ִבין ֶאת ֵפּ ֶשׁר ַהכְּ ִפילוּת – ַ'חיֵּ ינוּ ו ְֹארֶךְ יָ ֵמינוּ'.
יח ַר ִבּי ַחיִּ ים ְפ ִר ְיד ַלנְ ֶדּר:
ֵפּ ֵרשׁ ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
בוֹדת ה'ְ ,ל ִפיכָ  יֵ שׁ
תּוֹרה וַ ֲע ַ
כֵּ יוָ ן ֶשׁ ַתּכְ ִלית ַחיֵּ ינוּ ִהיא ִלמּוּד ַה ָ
לוֹמר כִּ י ִאם ְבּ ִשׁ ְב ִעים ְשׁ ָ
ַ
נוֹתיו ֲע ֵלי ֲא ָדמוֹת ִה ְס ַתּכְּ ָמה ַה ְשׁ ָק ַעת
בוֹדת ה' ְבּ ַמ ֲח ִצית ַה ָשּׁנָ ה ִבּ ְל ַבדֲ ,ה ֵרי ֶשׁ ַחיָּ יו
תוֹרה ַוּב ֲע ַ
ָה ָא ָדם ְבּ ָ
ָא ְרכוּ ַרק ַמ ֲח ִצית ַה ָשּׁנָ ה .וְ זֶ הוּ ֶשׁנֶּ ֱא ָמר כָּ אןַ :א ֲה ַבת ה' וְ ִקיּוּם
תּוֹרתוֹ "הוּא ַחיֶּ יְ ,"
ָ
קוּתָ בּ ֶהם כֵּ ן יִ ָמּ ֵדד
וּל ִפיכָ  כִּ זְ ַמן ִה ְת ַע ְסּ ְ
"א ֶֹר יָ ֶמי."
ִ'שׂ ְפ ֵתי ַחיִּ ים' – ִ'רנַּ ת ַחיִּ ים'ִ ,בּ ְרכוֹת ק"ש ְדּ ַע ְר ִבית

תּוֹרה?
ִמ ְפּנֵ י ָמה ֵאינֶ נּוּ ְמ ָב ְרכִ ים ַעל כְּ ִת ַיבת ֵס ֶפר ָ
"וְ ַע ָתּה כִּ ְתבוּ ָלכֶ ם ֶאת ַה ִשּׁ ָירה ַהזֹּאת" )לא יט(
תּוֹרהִ .מ ְפּנֵ י ָמה ֵאינֶ נּוּ
ְבּ ָפסוּק זֶ ה ִה ְצ ַטוֵּ ינוּ ַעל ִמ ְצוַ ת כְּ ִת ַיבת ֵס ֶפר ָ
ְמ ָב ְרכִ ים ַעל ִקיּוּם ִמ ְצוָ ה זוֹ ,כְּ ִפי ֶשׁ ָאנוּ ְמ ָב ְרכִ ים ַעל ְשׁ ַאר ִמ ְצווֹת
ֲע ֵשׂה?
סוֹפר':
ֵפּ ֵרשׁ ַה ֲ'ח ַתם ֵ
דּוּשׁין ל א( כִּ י ֵאינֶ נּוּ ְבּ ִק ִיאים כַּ יּוֹם
)ק ִ
ֲהא כְּ ָבר ָק ְבעוּ ֲחכָ ִמים ִ
תּוֹרה ֶשׁ ֲח ֵס ָרה בּוֹ ַאף אוֹת ַא ַחת
ַבּ ֲח ֵסרוֹת וִ ֵיתרוֹת .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁ ֵסּ ֶפר ָ
ֵאינוֹ נֶ ְח ָשׁב ֵס ֶפר ָ
כוֹלים ְל ָב ֵרַ על
תּוֹרה ְ)מנָ חוֹת לא א(ָ ,לכֵ ן ֵאינֶ נּוּ יְ ִ
כְּ ִת ָיבתוֹ.
תּוֹרה ֶשׁ ְבּיָ ֵדינוּ ִדּין
ַאִ ה ְק ָשׁה ַה ְ'שּׂ ֵדי ֶח ֶמד'ִ :אם ָאכֵ ן ֵאין ְל ֵס ֶפר ַה ָ
תּוֹרה ְל ָב ֵרַ על ְק ִר ָיאתוֹ?
עוֹלים ַל ָ
כוֹלים ָה ִ
תּוֹרה' ,כֵּ ַיצד יְ ִ
ֵ'ס ֶפר ָ
ֵתּ ֵרץ ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ַחיִּ ים ַקנְ יֵ ְב ְס ִקי ְשׁ ִל ָיט"א:
תּוֹרה
תּוֹרה ְל ִב ְרכוֹת ַה ִמּ ְצווֹת; ִבּ ְרכוֹת ַה ָ
יֵ שׁ ְל ַח ֵלּק ֵבּין ִבּ ְרכוֹת ַה ָ
אוֹתן ִמ ֵדּי
תּוֹרה כָּ ֵשׁרֶ ,שׁ ֲה ֵרי ְמ ָב ְרכִ ים ָאנוּ ָ
ֵאינָ ן ְמ ַחיְּ בוֹת ְבּ ֵס ֶפר ָ
בּ ֶֹקר ְבּ ֵס ֶדר ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ִמ ְבּ ִלי ַל ֲעלוֹת ַל ָ
תּוֹרהַ ,אְ לגַ ֵבּי ִבּ ְרכַּ ת
ַה ִמּ ְצווֹת – ֵאין ֶא ְפ ָשׁרוּת ְל ָב ְרכָ הּ ִאם ֵאין ַה ִמּ ְצוָ ה נַ ֲע ֵשׂית כְּ ִת ְקנָ הּ.
תּוֹרה'
יח ַה ָ
סוֹפר' או"ח נד; ְ'שׂ ֵדי ֶח ֶמד' ח"ד מע' ְבּ ָרכוֹת א טז; ִ'שׂ ַ
שׁוּ"ת ֲ'ח ַתם ֵ
ח"א עמ' לט

ַ'בּיּוֹם ַההוּא' – ִס ַבּת ֶה ְס ֵתּר ַה ָפּנִ ים
"וּמ ָצ ֻאהוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ ָצרוֹת וְ ָא ַמר ַבּיּוֹם ַההוּא ֲהא ַעל כִּ י ֵאין
ְ
ֱאקַי ְבּ ִק ְר ִבּי ְמ ָצאוּנִ י ָה ָרעוֹת ָה ֵא ֶלּה :וְ ָאנֹכִ י ַה ְס ֵתּר ַא ְס ִתּיר ָפּנַ י ַבּיּוֹם
ַההוּא" )לא יז-יח(
קי
"על כִּ י ֵאין ֱא ַ
רוֹת ֶיהם ִהיא ַ
כֵּ יוָ ן ֶשׁכְּ ָבר ִהכִּ ירוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ִסּ ַבּת ָצ ֵ
דּוּע יַ ְמ ִשׁיַ ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְל ַה ְס ִתּיר ֶאת ָפּנָ יו ֵמ ֶהם?
ְבּ ִק ְר ִבּי"ַ ,מ ַ
ל-א ִביב ַר ִבּי יִ ְצ ָחק יְ ִד ְידיָ ה ְפ ֶרנְ ֶקל:
ֵפּ ֵרשׁ ַר ָבּהּ ֶשׁל ֵתּ ָ
עוֹלם
בּוֹרא ָה ָ
כַּ ֲא ֶשׁר ָמצוּי ָה ָא ָדם ְבּתוַֹ ה ָצּ ָרה ,נִ כְ נָ ע ִלבּוֹ ִל ְפנֵ י ֵ
יח הוּא ְבּכָ ל ִלבּוֹ ְל ַשׁנּוֹת ְדּ ָרכָ יוֶ ,א ָלּא ֶשׁזְּ ַמן ָמה ְל ַא ַחר
וּמ ְב ִט ַ
ַ
ישׁה כָּ אן
חוֹתיו וּנְ ָד ָריוַ ...על כֵּ ן ַמ ְדגִּ ָ
נּוֹשׁע שׁוֹכֵ ַח הוּא ֶאת ַה ְב ָט ָ
ֶשׁ ָ
ַה ָ
תּוֹרה" :וְ ָא ַמר ַבּיּוֹם ַההוּא ֲהא ַעל כִּ י ֵאין ֱאקַי ְבּ ִק ְר ִבּי ְמ ָצאוּנִ י
רוֹתיכֶ ם ַרק ַ'בּיּוֹם ַההוּא'
ָה ָרעוֹת ָה ֵא ֶלּה"; כֵּ יוָ ן ֶשׁ ַתּכִּ ירוּ ְבּ ִס ַבּת ָצ ֵ
וּל ָמ ֳח ָרת ִתּ ְשׁכְּ חוּ ִמכָּ ְ ,ל ִפיכָ  יַ ְמ ִשׁיַ ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְל ַה ְס ִתּיר
ְ
ָפּנָ יו ִמכֶּ ם.
ֵ'ס ֶפר ַהזִּ כָּ רוֹן להגר"י ְפ ֶרנְ ֶקל' עמ' קכא

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

ִ ּב ְר ַּכת ַא ֲה ָבה ַר ָ ּבה )י'(
ַה ִסּבּוֹת ֶשׁ ְבּגִ ינָ ן ָאנוּ ְראוּיִ ים ְל ִהגָּ ֵאל
תּוֹרה ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ,וְ ַעל כֵּ ן ִעם
קּוֹדם ִה ְת ָבּ ֵאר כִּ י ַהגְּ ֻא ָלּה וְ ַה ִשּׁ ָיבה ָל ָא ֶרץ ֵהן ְתּנַ אי ְל ִקיּוּם ַה ָ
ַבּ ַמּ ֲא ָמר ַה ֵ
"מ ֵהר וְ ָה ֵבא ָע ֵלינוּ ְבּ ָרכָ ה וְ ָשׁלוֹם ְמ ֵה ָרה,
מוֹס ִיפים ַבּ ָקּ ָשׁה ַעל ַהגְּ ֻא ָלּהַ :
ִסיּוּם ִבּ ְרכַּ ת ַ'א ֲה ָבה ַר ָבּה' ָאנוּ ִ
ֵמ ַא ְר ַבּע כַּ נְ פוֹת כָּ ל ָה ָא ֶרץ".
תּוֹלים זֹאת ִבּ ְשׁ ֵתּי ִסבּוֹת:
שׂוּמה ָע ֵלינוּ ְל ַה ְס ִבּיר ִמ ְפּנֵ י ָמה ְראוּיִ ים ָאנוּ ִלזְ כּוֹת ַבּגְּ ֻא ָלּה ,וְ ָאנוּ ִ
ַע ָתּה ָ
פּוֹעל יְ שׁוּעוֹת ָא ָתּה".
א" .כִּ י ֵא-ל ֵ
"וּבנוּ ָב ַח ְר ָתּ ִמכָּ ל ַעם וְ ָלשׁוֹן" וְ כוּ'.
בָ .
ְבּ ֵבאוּר ַה ֶקּ ֶשׁר ֵבּין ִסבּוֹת ֵאלּוּ ַלגְּ ֻא ָלּה ָמ ִצינוּ כַּ ָמּה ֶה ְס ֵבּ ִרים ְבּ ִד ְב ֵרי ַה ְמּ ָפ ְר ִשׁים:

פּוֹעל יְ שׁוּעוֹת ָא ָתּה
כִּ י ֵא-ל ֵ
)הוּבא ְבּ ִסדּוּר ִ'א ֵשּׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל'( ֵבּ ֵאר ,כִּ י יִ ָתּכֵ ן ָא ְמנָ ם ֶשׁ ֵאינֶ נּוּ זַ כָּ ִאים ִמ ַצּד ַמ ֲע ֵשׂינוּ
ָ
יח יִ ְצ ָחק'
אְ .בּ ֵפרוּשׁ ִ'שׂ ַ
'פּוֹעל
ֵ
נוֹסף ִהנּוֹ
ַלגְּ ֻא ָלּהַ ,אֲ הא ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְמכֻ נֶּ ה ֵ'א-ל' – ֶשׁכָּ ל ַהכֹּחוֹת כֻּ ָלּם ְבּיָ דוְֹ ,וּב ָ
לוֹמר ,הוּא ְבּ ַע ְצמוֹ ֵ
יְ שׁוּעוֹת' ,כְּ ַ
פּוֹעל ֶאת ַהיְּ שׁוּעוֹת וְ ֵאינוֹ זָ קוּק ֶשׁיְּ ַסיְּ עוּ ְבּיָ דוֹ ְ)ר ֵאה יְ ַשׁ ְעיָ ה נט טז(ַ ,על כֵּ ן
ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ִמ ֶמּנּוּ ֶשׁ ִ
יּוֹשׁ ֵיענוּ וְ יִ גְ ָא ֵלנוּ ַאף ִאם ֵאינֶ נּוּ ְ'מ ַסיְּ ִעים' ְלכָ ְ בּ ַמ ֲע ֵשׂינוּ.
בְ .בּ ֶד ֶרְ דּ ָרשׁ ֵבּ ֵאר ָה ַר ִבּי ַבּ ַעל ֲ'ע ֶט ֶרת מ ֶֹשׁה' ִמ ָמּאקֹאוָ וא ִ)ענְ יְ נֵ י ָשׁבוּעוֹת ,עמ' קלז(:
ִהנֵּ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִהנּוֹ כִּ ְביָ כוֹל ְבּגֶ ֶדר ֵ
'פּוֹעל' ְבּיַ ַחס ֵא ֵלינוּ ,כִּ ְלשׁוֹן ַהכָּ תוּב ִבּ ְת ִה ִלּים )מד ב(" :פּ ַֹעל
אוֹמ ִרים ִבּ ְת ִפ ַלּת רֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה" :וְ יֵ ַדע כָּ ל ָפּעוּל כִּ י ַא ָתּה ְפ ַע ְלתּוֹ";
ימי ֶק ֶדם" ,וּכְ ִפי ֶשׁ ָאנוּ ְ
ָפּ ַע ְל ָתִּ ...בּ ֵ
פּוֹעל יָ כוֹל ַל ֲחזֹר בּוֹ ִמ ְמּ ַלאכְ תּוֹ ַבּ ֲח ִצי ַהיּוֹם )ב"מ י א(,
פּוֹע ִלים ָמ ִצינוּ כִּ י ַאף ֶשׁ ָלּ ֲה ָלכָ ה ֵ
כְּ ֵשׁם ֶשׁ ְבּ ִה ְלכוֹת ֲ
ִמכָּ ל ָמקוֹם ְבּ ָ'ד ָבר ָה ָא ֵבד' ֵאינוֹ יָ כוֹל ַל ֲחזֹר בּוֹ )שו"ע חו"מ שלג ג-ה( .וְ כָ  הוּא ְלגַ ֵבּינוִּ :אם ָח ִל ָילה יַ ֲחזֹר
הוֹשׁ ֵיענוּ
וּלכָ ָ אנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁיםִ :
ֹאבד ָח ִל ָילהְ ,
הוֹשׁ ֵיענוֲּ ,ה ֵרי ִמיָּ ד נ ַ
בּוֹ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֵמ ַה ְב ָט ָחתוֹ ְל ִ
פּוֹעל יְ שׁוּעוֹת ָא ָתּה" – וַ ֲה ֵרי ָאנוּ כְּ ָ'ד ָבר ָה ָא ֵבד'...
"כִּ יֵ ...
גֵ .בּאוּר ָ
נוֹסף ְבּ ֶד ֶרֶ ר ֶמז ,כָּ ַתב ַר ִבּי ַחיִּ ים ַפּ ַלאגִ 'יֲ :ה ָלכָ ה ִהיא כִּ י ָאסוּר ְל ָא ָדם ָל ֵצאת ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
חוּקה – ֻה ַתּר לוֹ ַה ָדּ ָבר ְ)ר ֵאה ַר ְמ ָבּ"ם ְמ ָלכִ ים ה ט(ְ .ל ִפיכָ ְ ,ל ַא ַחר
אוּלם ִאם ַפּ ְרנָ ָסתוֹ ְבּ ֶא ֶרץ ְדּ ָ
ְלחוּץ ָל ָא ֶרץָ ,
פּוֹעל
מוֹס ִיפים ַבּ ָקּ ָשׁה ַעל ַה ַפּ ְרנָ ָסה' :כִּ י ֵא-ל ֵ
קוֹמ ִמיּוּת ְל ַא ְר ֵצנוּ"ִ ,מיָּ ד ָאנוּ ִ
תוֹליכֵ נוּ ְ
ֶשׁ ִבּ ַקּ ְשׁנוּ" :וְ ִ
יְ שׁוּעוֹת ָא ָתּה' – ָר ֵ
"פּוֹת ַח ֶאת יָ ֶד"
ֵ
רוֹמזִ ים ַל ָפּסוּק
אשׁי ַה ֵתּבוֹת 'פּו ֵֹעל יְ שׁוּעוֹת ָא ָתּה' ִהנָּ ם 'פא"י' ָה ְ
עוֹלם א נִ ְצ ָט ֵר עוֹד ַל ֲעזֹב
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַרֶ את ַפּ ְרנָ ָס ֵתנוּ ְבּ ֶרוַ חְ ,ל ָ
ְ)תּ ִה ִלּים קמה טז( .כִּ י ְבּכָ ֶ שׁיַּ זְ ִמין ָלנוּ ַה ֵ
)'א ְרצוֹת ַה ַחיִּ ים'ַ ,שׁ ַער ח אוֹת לג(.
ֶאת ָה ָא ֶרץ ַ
ימ ְט ִריָּ ה ֶשׁל ָ'א ֵמן',
ימ ְט ִריָּ ה צ"א כַּ גִּ ַ
אשׁי ַה ֵתּבוֹת 'פּו ֵֹעל יְ שׁוּעוֹת ָא ָתּה' ִהנָּ ם ְבּגִ ַ
כָּ אן ַה ָמּקוֹם ְל ַציֵּ ן כִּ י ָר ֵ
יעה יְ שׁוּעוֹת )'נַ ַחל ֵא ָיתן' ְתּ ָ
ֶר ֶמז ְלכָ ֶ שׁ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ְבּכַ וָּ נָ ה ַמ ְשׁ ִפּ ָ
רוּמה(.

וּבנוּ ָב ַח ְר ָתּ ִמכָּ ל ַעם וְ ָלשׁוֹן
ָ
ִס ָבּה ֶ
"וּבנוּ ָב ַח ְר ָתּ ִמכָּ ל ַעם וְ ָלשׁוֹן" .נוּכַ ל ְל ָה ִבין זֹאת ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי ָה ָר ָמ"ק ְבּ'ת ֶֹמר
נוֹס ֶפת ִלגְ ֻא ָלּה ִהיאָ :
רוּשׁהּ
ימי ֶק ֶדם'ֵ .פּ ָ
בוֹרה' )פ"א ַה ִמּ ָדּה ַהי"ג( כִּ י ַא ַחת ִמ ִמּדּוֹת ָה ַר ֲח ִמים ֶשׁל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִהיא ִ'מ ֵ
ְדּ ָ
אוֹתהּ ַא ֲה ָבה
ֶשׁל ִמ ָדּה זוֶֹ ,שׁ ַאף ְבּ ֵעת ֶשׁ ֵאין ְליִ ְשׂ ָר ֵאל זְ כֻ יּוֹת ָח ִל ָילה ,זוֹכֵ ר ָל ֶהם ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶאת ָ
'וּבנוּ
מוֹשׁ ָיעם .וְ זֹאת ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ כָּ אןָ :
ימי ֶק ֶדםִ ,וּבזְ כוּת ַא ֲה ָבה זוֹ הוּא ִ
בוֹת ֶיהם ִמ ֵ
ֶשׁ ָא ַהב ֶאת ֲא ֵ
ָב ַח ְר ָתּ ִמכָּ ל ַעם וְ ָלשׁוֹן' – זְ כֹר נָ א ָלנוּ יָ ִמים ִמ ֶקּ ֶדםֵ ,עת ָבּ ַח ְר ָתּ ָבּנוּ ִמכָּ ל ַעם וְ ָלשׁוֹן ,וְ ַעל יְ ֵדי כָּ ִ תּגְ ָא ֵלנוּ
)'שׂ ַיח יִ ְצ ָחק' – ִ'א ֵשּׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל'(.
ַע ָתּה ַאף ִאם ֵאין ָלנוּ ֵדּי זְ כֻ יּוֹת ִ
פּוֹעל יְ שׁוּעוֹת ְבּכָ ל ֶרגַ ע
נוֹסף כָּ ַתב ַה ֶ'לּ ֶחם ַרב'ַ :מזְ כִּ ִירים ָאנוּ ֶאת ָה ֻע ְב ָדּה ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֵ
ֵבּאוּר ָ
וָ ֶרגַ ע ְלכָ ל ַה ְבּ ִריּוֹת כֻּ ָלּםְ ,וּבכָ ל זֹאתִ ,מ ֵבּין כָּ ל ָה ֻאמּוֹת וְ ַה ְלּשׁוֹנוֹתַ ,רק ָאנוּ נִ ְב ַח ְרנוּ ְלהוֹדוֹת לוֹ ַעל כָּ .
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַרָ ע ֵלינוּ וְ יִ גְ ָא ֵלנוּ ְבּ ַר ֲח ָמיו ָה ַר ִבּים.
ְוּראוּיָ ה ִהיא זְ כוּת זוֹ כְּ ֵדי ֶשׁ ִמּכּ ָֹחהּ יָ חוּס ַה ֵ

כַּ ַמּיִ ם ַה ָפּנִ ים ַל ָפּנִ ים

בּוֹחר' ִבּ ְלשׁוֹן הוֹוֶ ה
ַ'ה ֵ
בּוֹחר ְבּ ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַא ֲה ָבה" ִבּ ְלשׁוֹן הוֹוֶ הֵ ,בּ ֵאר ַה ְ'שּׂ ַפת
"ה ֵ
חוֹת ִמים ְבּ ָרכָ ה זוֹ ָבּנֻ ָסּחַ :
ֶאת ַה ַטּ ַעם ֶשׁ ָאנוּ ְ
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַרְ ל ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל,
רוֹחשׁ ַה ֵ
עוֹר ֶרת ֵמ ָח ָדשׁ ַא ֲה ָבה זוֹ ֶשׁ ֵ
ֱא ֶמת' ָ)בּ ָלק תרמ"ג(ְ :בּכָ ל יוֹם וָ יוֹם ִמ ְת ֶ
וּמ ַק ְבּ ִלים עֹל ַמ ְלכוּתוֹ ִבּ ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע .כְּ ֵשׁם ֶשׁ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
ימ ַתי – ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ֵהם ְמיַ ֲח ִדים ֶאת ְשׁמוֹ ְ
ֵא ָ
עוֹר ֶרת ַא ֲה ַבת ה' ֲע ֵל ֶיהם ְוּב ִח ָירתוֹ ָבּ ֶהם
ְמ ַק ְבּ ִלים ַעל ַע ְצ ָמם עֹל ַמ ְלכוּתוֹ ְבּכָ ל יוֹם ֵמ ָח ָדשׁ ,כָּ ִ מ ְת ֶ
ְבּכָ ל יוֹם ֵמ ָח ָדשׁ.

ישׁוֹת ִמ ָשּׁ ַמיִ ם
נקישׁ
ְשׁ ֵתּי נְ ִק
נוֹדע ִבּ ְק ִהלּוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,לכַ ֵבּד ֶאת ָה ַרב ֶשׁיַּ ֲעבֹר ִל ְפנֵ י ַה ֵתּ ָבה ִבּ ְת ִפ ַלּת נְ ִע ָילה ֶשׁל יוֹם
ִמנְ ָהג ָ
נּוֹד ַעת ְל ִת ְפ ָא ָרה ,וְ ַאף כְּ ֶשׁ ָע ָלה ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי
ימי ֶק ֶדם גַּ ם ִבּ ְק ִה ַלּת ְפּ ָראג ַה ַ
פּוּרים .כָּ  נָ ֲהגוּ ִמ ֵ
ַהכִּ ִ
אשׁי ַה ָקּ ָהל ִדּ ְפ ָּראג ְל ַה ְמ ִשׁי
יהוּדה' ַעל כִּ ֵסּא ָה ַר ָבּנוּת ִבּ ְקּשׁוּ ָר ֵ
'נּוֹדע ִבּ ָ
יְ ֶחזְ ֵקאל ַלנְ דֹּא ַבּ ַעל ַה ָ
ְבּ ִמנְ ָהג זֶ ה.
וּשׁמוֹ ָ
ָדּא ָע ָקא ,וְ ָה ַרב ֶה ָח ָדשׁ ֶשׁנֵּ ַחן ְבּ ַמ ֲעלוֹת ַרבּוֹת ְ
פוֹסק ֻמ ְפ ָלא ,א
נוֹדע ְלדוֹרוֹת כְּ גָ אוֹן וּכְ ֵ
ימי ח ֶֹדשׁ ֱאלוּל ָה ִראשׁוֹן ִלכְ ֻהנָּ תוִֹ ,ה ְת ַדּ ְפּ ָקה
צוֹע ַה ִשּׁ ָירה .וְ כָ  כַּ ֲא ֶשׁר ְבּ ֶא ָחד ִמ ֵ
ִה ְצ ַטיֵּ ן כְּ ָלל ְבּ ִמ ְק ַ
שׁוּב ָיה ,כְּ ֵדי ְל ַב ֵשּׂר לוֹ ַעל ַה ִמּנְ ָהג ַהנָּ הוּג
אשׁי ְק ִה ַלּת ְפּ ָראג וַ ֲח ֶ
בוּדה ֵמ ָר ֵ
ַעל ַדּ ְלתּוֹ ִמ ְשׁ ַל ַחת כְּ ָ
עוֹלם א ָע ָלה ַעל ַדּ ְעתּוֹ ִלטֹּל ַעל
ִבּ ְק ִה ָלּ ָתםֻ ,ה ְפ ְתּעוּ ֵהם כַּ ֲא ֶשׁר ָה ַרב ֵס ֵרב ְלכָ ְ ,בּ ַציְּ נוֹ כִּ י ֵמ ָ
יוֹתר...
וּמוּטב ָל ֶהם ֶשׁיְּ ַח ְפּשׂוּ ָמ ֳע ָמד ַמ ְת ִאים ֵ
ָ
ַע ְצמוֹ ִמ ְשׂ ַרת ַחזָּ נוּת,
עוֹררוּ ְל ַה ְפ ִציר בּוֹ
נוֹב ַע ִמגּ ֶֹדל ַענְ וְ ָתנוּתוֹ ַהיְּ ֵת ָרהִ ,ה ְת ְ
כֵּ יוָ ן ֶשׁ ָח ְשׁבוּ ַה ָלּלוּ כִּ י ֵסרוּבוֹ ֶשׁל ָה ַרב ֵ
יוֹתר ,וְ ַאף ִציְּ נוּ ְבּ ִד ְב ֵר ֶיהם כִּ י ַה ִצּבּוּר א יִ ְהיֶ ה מוּכָ ן ְלוַ ֵתּר ַעל ִקיּוּם ַה ִמּנְ ָהג.
יוֹתר וְ ֵ
ֵ
יהוּדה' ֶאת ַה ְסכָּ ָמתוֹ.
'נּוֹדע ִבּ ָ
וְ כָ ְ ,בּ ֵלית ְבּ ֵר ָרה נָ ַתן ַה ָ
יהוּדה' ְל ַקיֵּ ם ֶאת
'נּוֹדע ִבּ ָ
חוֹרי ַה ְסכָּ ָמתוֹ ֶשׁל ַה ָ
נוֹס ֶפת ֵמ ֲא ֵ
ִמ ְלּ ַבד ִס ַבּת כְּ בוֹד ַה ִצּבּוּרָ ,ע ְמ ָדה ִס ָבּה ֶ
אוֹתם
ַה ִמּנְ ָהג; ָהיָ ה זֶ ה ַבּיָּ ִמים ֶשׁ ָבּ ֶהם ֵה ֵחלּוּ נִ ָיצנֵ י ַה ַ'ה ְשׂכָּ ָלה' ְל ַב ְצ ֵבּץ ְבּ ֶק ֶרב ַהיַּ ֲהדוּת ַהנֶּ ֱא ָמנָ הְ .בּ ָ
וּשׁ ֵל ִמים ,כְּ ֶשׁ ֵהם ַרק ְמ ַב ְקּ ִשׁים ְ'ל ַת ֵקּן'
יָ ִמים ָהיוּ ַה ַ'מּ ְשׂכִּ ִילים' ֲאנָ ִשׁים ֶשׁכְּ ַל ֵפּי חוּץ נִ ְראוּ כִּ ֵיר ִאים ְ
ימים ַל ְמּ ִציאוּת
ֵאי ֵאלּוּ ִתּקּוּנִ ים ְבּ ִמנְ ֲהגֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁנִּ ְר ִאים ָהיוּ ָל ֶהם כִּ ְמיֻ ָשּׁנִ ים וְ ֵאינָ ם ַמ ְת ִא ִ
ָה ַעכְ ָשׁוִ ית.
דוֹלי יִ ְשׂ ָר ֵאלֵ ,עינֵ י ָה ֵע ָדהֶ ,שׁ ָצּפוּ ְל ֵמ ָרחוֹק וְ ֵה ִבינוּ ֶאת ַה ִסּכּוּן ָה ַרב ֶשׁ ָטּמוּן ְבּ ִשׁ ָיט ָתם ֶשׁל
גְּ ֵ
וּמ ְשׁ ַא ִבּים כְּ ֵדי ְל ַה ֲא ִהיב,
ַ'מ ְשׂכִּ ִילים' ֵאלּוִּ ,ה ְתגַּ ְבּרוּ וְ ִה ְת ַא ְמּצוּ כְּ נֶ גְ ָדּםְ ,וּב ִמ ְסגֶּ ֶרת זוֹ ִה ְק ִדּישׁוּ כּ ַֹח ַ
חוֹמה ְבּ ָ
צוּרה ֶשׁ ָתּגֵ ן ַעל
וּל ַב ֵצּר ֶאת ִמנְ ֲהגֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ָה ַע ִתּ ִיקיםְ ,ל ַמ ַען יַ ְמ ִשׁיכוּ ַל ֲעמֹד כְּ ָ
ְל ַב ֵסּס ְ
ַהיַּ ֲהדוּת ַהנֶּ ֱא ָמנָ ה.
שׁוּטי ָה ָעםֵ ,אלּוּ ֶשׁ ִה ְת ַקשּׁוּ ְל ָה ִבין ְבּ ִשׂכְ ָלם
דוֹלי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַמ ֲא ַמ ֵצּ ֶיהם ְבּ ֶק ֶרב ְפּ ֵ
ִבּ ְפ ָרט ִמ ְקּדוּ גְּ ֵ
אוֹתם ִמנְ ָהגִ ים ַע ִתּ ִיקים; ְבּ ֶק ֶרב ֵאלּוּ ַרב ָהיָ ה ַה ֲח ָשׁשׁ כִּ י ִר ְפיוֹן ְבּ ִמנְ ָהג ַקל
יבוּתם ֶשׁל ָ
ֶאת ֲח ִשׁ ָ
מוּרה ,כְּ ִפי ֶשׁ ָאכֵ ן ֵא ַרע
יִ גְ רֹם ָל ֶהם ִבּ ְמ ֵה ָרה ְל ִה ְת ַרפּוֹת ַבּ ֲה ָלכוֹת ֲחמוּרוֹת ַעד כְּ ֵדי ְפּ ִר ַיקת עֹל גְּ ָ
בּוֹללוּ וְ ָא ְבדוּ ִמכֶּ ֶרם ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ְל ַד ֲאבוֹן ֵלב ְל ַר ִבּים ִמ ְבּנֵ י אוֹתוֹ דּוֹר ֶשׁ ִה ְת ְ
יהוּדה' כְּ ֶשׁ ִה ְסכִּ ים ְל ַבסּוֹף ְל ֵה ָע ֵתר ְל ַב ָקּ ָשׁ ָתם –
'נּוֹדע ִבּ ָ
כָּ ָאמוּרְ ,דּ ָאגָ ה זוֹ ָע ְמ ָדה ַאף ִהיא ִל ְפנֵ י ַה ָ
יח ִצבּוּר ִל ְת ִפ ַלּת 'נְ ִע ָילה'.
אשׁי ַה ָקּ ָהל ַל ֲעבֹר ִל ְפנֵ י ַה ֵתּ ָבה כִּ ְשׁ ִל ַ
ישׁ ָתם ֶשׁל ָר ֵ
ְדּ ִר ָ
*
יהוּדה' ִל ְפנֵ י ָה ַעמּוּד ִל ְת ִפ ַלּת 'נְ ִע ָילה' .הוּא
'נּוֹדע ִבּ ָ
כְּ ֶשׁנִּ ְת ְל ָתה ַה ַח ָמּה ְבּרֹאשׁ ָה ִא ָילנוֹת ,נִ גַּ שׁ ַה ָ
מוּמה
ִה ְת ַא ֵמּץ כְּ ֵמ ַיטב יְ כָ ְלתּוֹ ְל ַשׁ ֵלּב ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ִק ְט ֵעי ִשׁ ָירה כַּ נָּ הוּגֶ ,א ָלּא ֶשׁ ְבּפ ַֹעל יָ ְצ ָאה נְ גִ ינָ תוֹ ֲע ָ
וְ ַח ְס ַרת ַט ַעםִ .א ְל ָמ ֵלא ַהכָּ בוֹד ָה ַרב ֶשׁ ַהכֹּל ָר ֲחשׁוּ לוֹ ,וְ כ ֶֹבד ָהרֹאשׁ ַה ִטּ ְב ִעי ְל ָשׁ ָעה זוֹ ,יִ ָתּכֵ ן
וּמ ֲע ֶלה ִחיּוָּ ר ָחב ַעל ְפּנֵ ֶיהם.
שׁוֹטף ֶאת ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים ַ
וְ ַהגִּ חוָּ היָ ה ֵ
'ל-ק ְבּ ָצן' וְ ָע ַקב כְּ מוֹ כֻּ ָלּם ַא ַחר ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל ָה ַרב .גַּ ם
שׁוּלי ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת יָ ַשׁב 'יַ ענְ ֶק ַ
ִבּ ְמקוֹמוֹ ֶשׁ ְבּ ֵ
יוֹצאת דּ ֶֹפן...
אוּלם ְבּמֹחוֹ ֵה ֵח ָלּה ְל ִה ְת ַר ֵקּם ָתּכְ נִ ית כַּ ְלכָּ ִלית ֵ
הוּא ִה ְת ַא ֵפּק ִמ ְלּגַ ֵחָ ,
נוֹדע ְבּכ ֶֹשׁר ַה ִחקּוּי ַה ְמּיֻ ָחד ֶשׁנֵּ ַחן בּוְֹ .ל ַפ ְרנָ ָסתוֹ ָהיָ ה ְמ ַחזֵּ ר ַעל
יַ ענְ ֶק'ל זֶ ה ֶשׁ ָענִ י וְ ֶא ְביוֹן ָהיָ הַ ,
מוּרת ֵאי ֵאלּוּ
רוּחם ְבּ ִחקּוּיָ יו ַה ְמּ ַשׁ ַע ְשׁ ִעיםְ ,תּ ַ
רוֹמם ֶאת ָ
שׁוֹעי ֶא ֶרץ ,כְּ ֶשׁהוּא ְמ ֵ
ִפּ ְת ֵחי נְ ִד ִיבים וְ ֵ
ְפּרוּטוֹת ֶשׁ ָהיוּ ַה ָלּלוּ ַמ ְמ ִצ ִיאים לוֹ כַּ טּוֹב ִל ָבּם.
ַע ָתּה ֵה ִבין יַ ענְ ֶק'ל ֶאת גּ ֶֹדל ַה ִהזְ ַדּ ְמּנוּת ֶשׁנִּ ְק ְר ָתה ְל ָפנָ יו .הוּא ָע ַקב ִבּ ְד ִריכוּת ַא ַחר נִ גּוּנָ יו ֶשׁל
דּוּק ֶיהם.
ָה ַרב וְ ִה ְת ַא ֵמּץ ְלזוֹכְ ָרם ַעל כָּ ל ְפּ ָר ֵט ֶיהם וְ ִד ְק ֵ
אוֹתהּ ָשׁנָ ה.
פּוּרים ְל ֻסכּוֹת ְבּ ָ
אוֹתם יָ ִמים ֶשׁ ֵבּין יוֹם ַהכִּ ִ
טוֹבים ְליַ ענְ ֶק'ל ְמיֻ ָדּ ֵענוּ כְּ ָ
א ָהיוּ יָ ִמים ִ
סוֹבב ֵבּין ָבּ ֵתּ ֶיהם ֶשׁל גְּ ִב ֵירי ְפּ ָראג וְ ָחזַ ר ִל ְפנֵ ֶיהם שׁוּב וָ שׁוּב ַעל ַה ְ'מכַ ְלכֵּ ל ַחיִּ ים' ֶשׁל
יַ ענְ ֶק'ל ֵ
נוּעה.
ָה ַרב ,תּוֶֹ שׁהוּא ְמ ַח ֶקּה ְבּ ִדיּוּק ַרב כָּ ל ָתּו וְ כָ ל ְתּ ָ
ַה ִחקּוּי ַה ְמּ ֻדיָּ ק גָּ ַרם ְל ֶפ ֶרץ ְצחוֹק ְבּ ֶק ֶרב ַה ְ
שּׁוֹמ ִעים ֶשֹּׁלא ֵא ֲחרוּ ִמ ְלּ ַתגְ ֵמל ְבּ ַעיִ ן יָ ָפה ֶאת ְמ ַב ְצּעוֹ.
יח יַ ענְ ֶק'ל ֶל ֱאסֹף ְסכוּם נָ ֶאה ֶשׁ ָהיָ ה בּוֹ כְּ ֵדי ְלכַ ְלכֵּ ל ֶאת ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ַה ְבּרוּכָ ה
כָּ  תּוֹ זְ ַמן ָק ָצר ִה ְצ ִל ַ
הוֹד ָאה ַל ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַעל ֶשׁ ֵ'בּ ֵרֶ 'את
הוֹצאוֹת כָּ ל ַחגֵּ י ִתּ ְשׁ ֵריִ .לבּוֹ ָהיָ ה ָמ ֵלא ֶשׁ ַבח וְ ָ
ְבּ ֶרוַ ח ְל ָ
ָה ַרב ְבּכִ ְשׁרוֹן נְ גִ ינָ ה ֶשׁכָּ זֶ ה...
עוֹתיו' ְבּ ָב ֵתּי ָה ֲע ִשׁ ִיריםֶ .א ָלּא ֶשׁ ָאז
'הוֹפ ָ
מּוֹעד ִבּ ֵקּשׁ יַ ענְ ֶק'ל ְל ַח ֵדּשׁ ֶאת ֶס ֶבב ָ
ִל ְק ַראת יְ ֵמי חוֹל ַה ֵ
אשׁי ַה ָקּ ָהל ֶשׁ ָראוּ ְבּכָ  זִ ְלזוּל וַ ֲה ָק ָלה ִבּכְ בוֹד ַר ָבּם ַהנֶּ ֱע ָרץ.
ָק ַפץ ָע ָליו ֻרגְ זָ ם ֶשׁל ָר ֵ
'נּוֹדע
עוֹמ ֶדת ָל ֶר ֶדת ַל ִטּ ְמיוֹןִ ,מ ֵהר ָל ִשׂים ְפּ ָע ָמיו ְל ֵביתוֹ ֶשׁל ַה ָ
יַ ענְ ֶק'ל ֶשׁ ָח ַשׁשׁ ְל ַפ ְרנָ ָסתוֹ ָה ֶ
רוֹטרוֹט ָל ַרב ַעל
שׁוֹתיוְ .בּרֹב ְתּ ִמימוּתוֹ ִס ֵפּר הוּא ִבּ ְפ ְ
יהוּדה' ,כְּ ֵדי ְל ַתנּוֹת ְבּ ָפנָ יו ֶאת ֲח ָשׁ ָ
ִבּ ָ
ימי ֶה ָחג ִא ְל ָמ ֵלא זִ ְמּנוּ לוֹ ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ֶאת ַה ְ'מכַ ְלכֵּ ל
ָה ֻע ְב ָדּה כִּ י ְבּנֵ י ֵבּיתוֹ ֲע ִת ִידים ָהיוּ ִל ְרעֹב ִבּ ֵ
אשׁי ַה ָקּ ָהל ְל ַק ֵפּ ַח ֶאת ַפּ ְרנָ ָסתוֹ זוֹ...
ַחיִּ ים' ֶשׁל ָה ַרב ,וְ ַע ָתּה ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָר ֵ
הוֹציא ִמכִּ יסוֹ ִפּ ַסּת נְ יָ ר,
וּל ַא ֲח ֶר ָיה ִ
הוּב ָאה ְל ָפנָ יוְ ,
מוּהה ֶשׁ ְ
ָה ַרב ִה ְק ִשׁיב ְבּ ַס ְב ָלנוּת ַל ַבּ ָקּ ָשׁה ַה ְתּ ָ
מוֹרה לוֹ ְל ַה ִצּיג ֶאת
רוֹעדוֹת ֶשׁל יַ ענְ ֶ'קל ,תּוֶֹ שׁהוּא ֶ
ָר ַשׁם ַעל גַּ ָבּהּ ֵאי ֵאלּוּ ִמ ִלּים וּנְ ָתנָ הּ ְבּיָ ָדיו ָה ֲ
ִפּ ַסּת ַהנְּ יָ ר ְבּכָ ל ָמקוֹם ֶשׁ ֵא ָליו ָבּא ְלנַ גֵּ ן ֶאת ַה ְ'מכַ ְלכֵּ ל ַחיִּ ים' ֶשׁלּוֹ.
וּלנַ גֵּ ן ֶאת ַה ְ'מכַ ְלכֵּ ל ַחיִּ ים' ֶשׁ ִלּי ְבּכָ ל
"הנָּ הּ ָה ִ'ר ָשּׁיוֹן' ֶשׁ ְלְּ ל ַה ְמ ִשׁיְ 
עוּדה זוֹ"ִ ,ה ְס ִבּיר לוֹ ָה ַרבִ ,
"תּ ָ
ְ
וּלכַ ָמּה זְ ַמן ֶשׁ ִתּ ְר ֶצה".
ָמקוֹם ֶשׁ ַתּ ְחפֹּץ ְ
חוּצה ִה ִבּיט ְבּ ִפ ַסּת ַהנְּ יָ ר ֶשׁ ְבּיָ דוַֹ ,ס ְק ָרן ָל ַד ַעת ָמה
הוֹדה ָל ַרב ֵמע ֶֹמק ִלבּוְֹ .בּ ַד ְרכּוֹ ַה ָ
יַ ענְ ֶק'ל ָ
כָּ ַתב ָבּהּ ָה ַרב...
ֶשׁ ַבע ִמ ִלּיםְ ,בּ ַסַ הכֹּלָ ,היוּ ְרשׁוּמוֹת ָע ֶל ָיה:
"יָ כוֹל יַ ענְ ֶק'ל ְלכַ ְלכֵּ ל ַחיָּ יו ִבּ ְ'מכַ ְלכֵּ ל ַחיִּ ים' ֶשׁ ִלּי."...
ְ'מקוֹר ָבּרוּ] 'לגר"ב ֶא ְפּ ְשׁ ֵטין[ ח"ג פרק כב

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 ׂ

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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עוֹרר ְבּ ֵלב ָה ָא ָדם ,וְ כֵ ַיצד נִ ָתּן ִלכְ פּוֹת ֶאת
ְמ ֻפ ְר ֶס ֶמת ִהיא ַה ְשּׁ ֵא ָלהֲ :הא ָה ַ'א ֲה ָבה' ִהנָּ הּ ֶרגֶ שׁ ַה ִמּ ְת ֵ
קיו?
ָה ָא ָדם ֶל ֱאהֹב ֶאת ֱא ָ
ֵתּ ֵרץ ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ֲע ִק ָיבא ֵאיגֶ ר ַעל ִפּי ְלשׁוֹן ַהכָּ תוּב ְבּ ִמ ְשׁ ֵלי )כז יט(" :כַּ ַמּיִ ם ַה ָפּנִ ים ַל ָפּנִ ים כֵּ ן ֵלב ָה ָא ָדם
ָל ָא ָדם"ֶ ,שׁאוֹתוֹ ֵבּ ֵאר ַר ִשׁ"י ָ
אוֹהבוֹ כֵּ ן הוּא ַמ ְר ֶאה לוֹ ָפּנִ ים".
יוֹד ַע ֶשׁ ֲח ֵברוֹ ֲ
"ל ִפי ָמה ֶשׁ ָא ָדם ֵ
)שׁם(ְ :
וּוֹתנוּ ַעל ַא ֲה ָבתוֹ,
אוֹה ֵבנוּ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאְ ,ל ִפיכָ  נִ ָתּן ְל ַצ ֵ
כֵּ יוָ ן ֶשׁ ָאנוּ ַמכִּ ִירים ָבּ ַא ֲה ָבה ַהיְּ ֵת ָרה ֶשׁ ֲ
בּוֹחר ְבּ ַעמּוֹ
ימים ָאנוּ ִל ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ֶאת ִבּ ְרכַּ ת ַ'ה ֵ
ֶשׁ ֲה ֵרי 'כַּ ַמּיִ ם ַה ָפּנִ ים ַל ָפּנִ ים'ִ .מ ַטּ ַעם זֶ ה ַמ ְק ִדּ ִ
'אוֹהב ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל' – ְבּ ַע ְר ִבית ,כִּ י ַעל יְ ֵדי ַה ַהכָּ ָרה ְבּ ַא ֲה ָבתוֹ יִ ְת ָבּ ַר
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַא ֲה ָבה' – ְבּ ַשׁ ֲח ִרית ,וְ ֵ
עוֹרר ְבּ ִל ֵבּנוּ ַא ֲה ָבתוֹ 'כַּ ַמּיִ ם ַה ָפּנִ ים ַל ָפּנִ ים' ִ
ֵא ֵלינוִּ ,תּ ְת ֵ
)'מ ִלּין ַח ְד ִתין' – וָ ֶא ְת ַחנַּ ן(.
כוֹלה ִל ְקרוֹת ֵמ ֲח ַמת
הוֹסיף ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ֵא ִליָּ הוּ ַלנְ דֹּא ָא ָב"ד וִ ְילנָ א ֵוּב ֵאר ֶשׁ ַה ְ'בּ ִח ָירה' ְבּ ָא ָדם ְמ ֻסיָּ ם יְ ָ
ִ
רוֹחשׁ
יוֹתר ֵמ ֲא ֵח ִרים ,אוֹ ֵמ ֲח ַמת ַא ֲה ָבה ְמיֻ ֶח ֶדת ֶשׁ ֵ
ְשׁנֵ י ֳא ָפנִ ים :אוֹ ֵמ ֲח ַמת ַמ ֲע ָלה יְ ֵת ָרה ֶשׁנִּ ְמ ְצ ָאה בּוֹ ֵ
נּוֹב ַעת ִמ ַמּ ֲע ַמ ֵקּי ַה ֵלּב ֶשׁ ֵאינָ הּ ְתּלוּיָ ה ְבּ ִס ָבּה ְמיֻ ֶח ֶדתַ .ה ֶה ְב ֵדּל ֵבּין ְבּ ִחירוֹת
בּוֹחר ַלנִּ ְב ָחר – ַא ֲה ָבה ַה ַ
ַה ֵ
ֵאלּוּ הוּאְ :בּ ִח ָירה ִמכּ ַֹח ַמ ֲע ָלה ְתּלוּיָ ה ְבּ ִקיּוּם ָ
אוֹתהּ ַמ ֲע ָלהְ ,וּב ֵה ָע ְד ָרהּ ִתּ ְת ַבּ ֵטּל ַה ְבּ ִח ָירהְ ,ל ֻע ַמּת זֹאת
עוֹלם.
נּוֹב ַעת ֵמ ַא ֲה ָבה ֶשׁ ֵאינָ הּ ְתּלוּיָ ה ְבּ ָד ָברֵ ,אינָ הּ ְבּ ֵט ָלה ְל ָ
ְבּ ִח ָירה ַה ַ
זֹאת ֲא ֶשׁר ְ
כוֹלים
בּוֹחר ְבּ ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל – ְבּ ַא ֲה ָבה" – א ֵמ ֲח ַמת ַמ ֲע ֵשׂ ֶיהם ֶשׁיְּ ִ
"ה ֵ
חוֹת ִמים ָאנוּ ִבּ ְב ָרכָ ה זוַֹ :
ְל ִה ְשׁ ַתּנּוֹת ְבּ ַמ ֲה ַלַ הדּוֹרוֹתֶ ,א ָלּא ִמתּוַֹ א ֲה ָבה ֲע ֻמ ָקּה ֶשׁ ֵאינָ הּ ְתּלוּיָ ה ְבּ ָד ָבר ,כִּ ְלשׁוֹן ַה ָפּסוּק ְ)דּ ָב ִרים ז
וּמתּוֶֹ שׁ ַא ֲה ָבה
ז-ח(" :א ֵמ ֻר ְבּכֶ ם ִמכָּ ל ָה ַע ִמּים ָח ַשׁק ה' ָבּכֶ ם וַ יִּ ְב ַחר ָבּכֶ ם ;...כִּ י ֵמ ַא ֲה ַבת ה' ֶא ְתכֶ ם"ִ ,
)'דּוֹבר ָשׁלוֹם' ַעל ִסדּוּר ַה ְתּ ִפ ָלּה(.
ֵ
עוֹל ִמים
זוֹ ֵאינָ הּ ְתּלוּיָ ה ְבּ ָד ָבר – ֵאין ִהיא ְבּ ֵט ָלה ְל ָ

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

