בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְפק ּו ֵדי

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

ּ ְפ ִניני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה
ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת ְל ִחזּוּק ָה ֱאמוּנָ ה

ֲה ָשׁ ַבת ַה ַמּ ְשׁכּוֹן ְתּלוּיָ ה ִבּ ְת ִפ ָלּה
לּה
קוּדי ַה ִמּ ְשׁכָּ ן ִמ ְשׁכַּ ן ָה ֵע ֻדת" )לח כא(
"א ֶלּה ְפ ֵ
ֵ
תּוֹרה ַ'ה ִמּ ְשׁכָּ ן ִמ ְשׁכַּ ן' כְּ ֵדי ִל ְרמֹז ְל ֵבית
ֵבּ ֵאר ַר ִשׁ"י כִּ י כָּ ְפ ָלה ַה ָ
ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ֶשׁנִּ ְל ַקח כְּ ַמ ְשׁכּוֹן ַפּ ֲע ַמיִ םְ ,בּ ַביִ ת ִראשׁוֹן ְוּב ַביִ ת ֵשׁנִ י,
ווֹנוֹת ֶיהם ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ֵמ ֲח ַמת ֲע ֵ
רוֹבהָ :הכֵ ַיצד ְבּ ֶשׁל ְפּ ָשׁ ֵעינוּ ִמ ְשׁכֵּ ן
אוֹס ְט ָ
הוֹשׁ ַע ֵמ ְ
ִה ְק ָשׁה ַר ִבּי יְ ֻ
רוּח ַא ֵפּינוּ,
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶאת ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשַׁ ,מ ְח ַמד נַ ְפ ֵשׁנוּ וְ ַ
טוֹבוֹתינוּ ָהיוּ ְתּלוּיִ ים בּוֲֹ ,הלוֹא ִמן ַה ָפּסוּק ְ)דּ ָב ִרים
ֵ
ֶשׁכָּ ל ַחיֵּ ינוּ וְ
כד ו(" :א יַ ֲחבֹל ֵר ַחיִ ם וָ ָרכֶ ב כִּ י נֶ ֶפשׁ הוּא ח ֵֹבל" ָל ַמ ְדנוּ כִּ י ָאסוּר
ַל ַמּ ְלוֶ ה ִלטֹּל כְּ ַמ ְשׁכּוֹן ְדּ ָב ִרים ֶשׁיֵּ שׁ ָבּ ֶהם ִמשּׁוּם 'אֹכֶ ל נֶ ֶפשׁ' ְ)ר ֵאה
ַר ִשׁ"י ָשׁם(?
ישׁים ֶשׁ ַחיֵּ נוּ ֵאינָ ם ַחיִּ ים ְלא ֵבּית ִמ ְק ָדּשׁ
ְבּ ָרםִ ,אם ָאכֵ ן ָהיִ ינוּ ַמ ְרגִּ ִ
ֲאזַ י ָהיָ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְמ ַמ ֵהר ְל ָה ִשׁיב ָלנוּ ֶאת ַה ַמּ ְשׁכּוֹןַ .א
לּוֹתינוּ ַעל ַהגְּ ֻא ָלּה ַה ְשּׁ ֵל ָמה נֶ ֱא ָמרוֹת ְלא כַּ וָּ נַ ת ַה ֵלּב
כָּ ל עוֹד ֶשׁ ְתּ ִפ ֵ
ְוּבא ַה ְרגָּ ַשׁת ַה ִח ָסּרוֹן ַהנִּ ְד ֶר ֶשׁתִ ,מ ֵמּ ָילא ַאף ַהגְּ ֻא ָלּה ִמ ְת ַעכֶּ ֶבת.
חוּשׁת ַה ִח ָסּרוֹן וְ נִ ְת ַפּ ֵלּל ִמ ִקּירוֹת ִל ֵבּנוּ
כְּ כָ ל ֶשׁנַּ ֲע ִמיק ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ ֶאת ְתּ ַ
בוֹדה ְל ִציּוֹן ִבּ ְמ ֵה ָרה ,כָּ  יָ חוּס
ֶשׁיָּ ִשׁיב ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶאת ָה ֲע ָ
ווֹנוֹתינוּ.
ימ ֵהר ְל ָה ִשׁיב ָלנוּ ֶאת ַה ַמּ ְשׁכּוֹן ֶשׁנִּ ַטּל ִמ ֶמּנּוּ ַבּ ֲע ֵ
ָע ֵלינוּ ה' וִ ַ
'תּוֹלדוֹת ָא ָדם'
ְ

ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְמעוֹנָ ם ֶשׁל ַצ ִדּ ִיקים
קוּדי ַה ִמּ ְשׁכָּ ן ִמ ְשׁכַּ ן ָה ֵע ֻדת ֲא ֶשׁר ֻפּ ַקּד ַעל ִפּי מ ֶֹשׁה" )לח כא(
"אלֶּ ה ְפ ֵ
ֵ
הוּדה ָא ָסאד
ְבּ ִס ְפרוֹ ִ'דּ ְב ֵרי ַמ ֲה ִרי"א' ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוֵּ ,ה ִביא ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי יְ ָ
ְבּ ֵשׁם ַה ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁ ָשּׁ ַאל מ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ ָע ָליו ַה ָשּׁלוֹם ֶאת ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
הוּאִ :
"אם יֵ ָח ֵרב ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ֵהיכָ ן ִתּ ְשׁ ֶרה ַה ְשּׁכִ ינָ ה"? ָא ַמר לוֹ:
"על ל"ו ַה ַצּ ִדּ ִיקים".
ַ
ְל ִפי זֶ ה ֵפּ ֵרשׁ ַה ַמּ ֲה ִרי"א ְבּ ֶד ֶרֶ ר ֶמזֵ :
ימ ְט ִריָּ ה ל"ו,
"א ֶלּה" – ְבּגִ ַ
קוּדי ַה ִמּ ְשׁכָּ ן
"פ ֵ
לוֹמרַ :על ל"ו ַצ ִדּ ִיקים ִתּ ְשׁ ֶרה ַה ְשּׁכִ ינָ ה ְבּ ֵעת ְ
כְּ ַ
ִמ ְשׁכַּ ן ָה ֵע ֻדת" – כַּ ֲא ֶשׁר ָח ִל ָילה יִ ָפּ ֵקד וְ יֵ ָח ֵסר ִמ ְשׁכַּ ן ָה ֵעדוּת ְבּ ֻח ְר ַבּן
ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ.
"אין ָס ֵפק ֶשׁ ָראוּי
כְּ ֵעין זֶ ה נֶ ֱא ָמר ִבּ ְ'ד ָרשׁוֹת ָה ָר"ן' ַ)ה ְדּרוּשׁ ַה ְשּׁ ִמינִ י(ֵ :
ֶשׁנַּ ֲא ִמיןֶ ,שׁכְּ מוֹ ֶשׁ ִבּזְ ַמן ֶשׁ ָהיָ ה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַקיָּ םָ ,היָ ה ַה ָמּעוֹן
בוּאה וְ ַה ָחכְ ָמהַ ,עד
ַההוּא ַה ְמּ ֻק ָדּשׁ ָמקוֹם מוּכָ ן ָלחוּל ֶשׁ ַפע ַהנְּ ָ
ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ַה ָמּקוֹם ַההוּא ָהיָ ה ֶשׁ ַפע ַעל כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל ,כֵּ ן הוּא ֵא ֶצל
ַהנְּ ִב ִיאים וְ ַה ֲחכָ ִמים ְבּכָ ל דּוֹר וְ דוֹרֶ ,שׁ ֵהם ַע ְצ ָמם כְּ מוֹ ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
ַה ְמּ ֻק ָדּשׁ".
רוּשׁ ַליִ ם':
בּוּק ְסבּוֹים זָ ָצ"לְ ,מיַ ֵסּד ְ'מכוֹן יְ ָ
יוֹסף ְ
וְ כָ ִ ס ֵפּר ָה ַרב ֵ
גּוֹרר
הוֹרי וּבוֹ ִה ְת ֵ
גּוֹר ְר ִתּי ְבּ ִבנְ יָ ן ֶשׁ ָהיָ ה ַשׁיָּ ךְ ְל ַ
שּׂוּאי ִה ְת ַ
"ל ַא ַחר נִ ַ
ְ
גַּ ם ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,הגְּ ַה"ק ִמ ְטּ ִשׁ ִיבּין זָ ָצ"לָ .היָ ה זֶ ה ִבּ ְשׁנַ ת תשכ"ו,
קוּפה ְק ָצ ָרה ְל ַא ַחר ְפּ ִט ָירתוֹ ,כַּ ֲא ֶשׁר ִה ְב ַחנְ ִתּי ַבּ ַצּ ִדּיק ַר ִבּי ַא ְריֵ ה
ְתּ ָ
עוֹמד ְבּ ֶפ ַתח ֵבּ ֵיתנוּ כְּ ֶשׁ ֵסּ ֶפר ְתּ ִה ִלּים ְבּיָ דוֹ וְ הוּא ִמ ְתמוֹגֵ ג
ֵלוִ ין זָ ָצ"ל ֵ
ִבּ ְד ָמעוֹת.
יוּד ָעיו ָח ָלה ְמאֹד
ְשׁ ַא ְל ִתּיו ְל ֵפ ֶשׁר ַה ָדּ ָבר ,וְ הוּא ִה ְס ִבּיר ֶשׁ ֶא ָחד ִמ ְמּ ָ
ישׁוּעהְ .ל ִפיכָ ִ ח ֵפּשׂ ָמקוֹם ֶשׁבּוֹ יוּכַ ל ִל ְשׁפֶֹּ את ִלבּוֹ
וְ נִ זְ ַקק ִל ָ
הוּדים ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
הוּרשׁוּ יְ ִ
אוֹתם יָ ִמים ֶט ֶרם ְ
ִבּ ְת ִפ ָלּה ,וְ כֵ יוָ ן ֶשׁ ְבּ ָ
ַבּכּ ֶֹתל ַה ַמּ ֲע ָר ִביֶ ,ה ְח ִליט ֶשׁכָּ אןְ ,בּ ָסמוְּ ל ַביִ ת גָּ דוֹל זֶ ה ֶשׁ ִמּ ֶמּנּוּ
בוּרי ֵלב וְ נִ זְ ָק ִקים
הוֹר ָאה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל וּבוֹ ָמ ְצאוּ ְשׁ ֵ
תּוֹרה וְ ָ
יָ ְצ ָאה ָ
יוֹתר ִל ְת ִפ ָלּה".
ֻפּ ְר ָקן וְ נֶ ָח ָמה – זֶ הוּ ַה ָמּקוֹם ָה ָראוּי ְבּ ֵ
שּׁוּקי ֶח ֶמד' ְבּכוֹרוֹת ה א
ִ'ח ֵ

"וְ ֵאת ַא ְדנֵ י ַה ָפּרֹכֶ ת ְמ ַאת ֲא ָדנִ ים" )לח כז(

כָּ ַתב ַ'בּ ַעל ַה ִ
טּוּרים' :כְּ נֶ גֶ ד ְמ ַאת ָה ֲא ָדנִ ים ֶשׁ ָהיוּ ַבּ ִמּ ְשׁכָּ ן ִתּ ְקּנוּ ָלנוּ
לוֹמר ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת ְבּכָ ל יוֹם ,וְ ֶר ֶמז ַל ָדּ ָבר ִמן ַהכָּ תוּב )שה"ש
ֲחכָ ִמים ַ
ימ ְט ִריָּ ה ֵמ ָאה.
"מיֻ ָסּ ִדים ַעל ַא ְדנֵ י ָפז"'ַ ,על' ְבּגִ ַ
ה טו(ְ :
רוֹמזֶ ת ַל ְבּ ָרכָ ה
ֶ
דּוּשׁי ָה ִרי"ם'ַ :ה ִמּ ָלּה ֶ'א ֶדן'
הוֹסיף ֵוּב ֵאר ַה ִ'ח ֵ
ִ
וּל ַחזֵּ ק ְבּ ִל ֵבּנוּ ֶאת ַהיְּ ִד ָיעה ַה ְבּ ִס ִיסית
ֶשׁ ַתּכְ ִל ָיתהּ ְל ַה ְח ִדּיר ְ
ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִהנּוֹ ֲ'אדוֹן ַהכֹּל' ,וּכְ ֵשׁם ֶשׁ ָה ֲא ָדנִ ים ִבּ ְסּסוּ
וְ ִחזְּ קוּ ֶאת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן ,כָּ ֵ מ ָאה ַה ְבּ ָרכוֹת ְמ ַחזְּ קוֹת ֶאת ָה ֱאמוּנָ ה
ַהשּׁוֹכֶ נֶ ת ְבּ ֵלב ָה ָא ָדם.
ִ'א ְמ ֵרי ָה ִרי"ם'

ְלכַ וֵּ ן ִבּ ְת ִפ ָלּה כַּ ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה ה'
"וַ יַּ ֲעשׂוּ ֶאת ִבּגְ ֵדי ַהקּ ֶֹדשׁ ֲא ֶשׁר ְל ַא ֲהרֹן כַּ ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה ה' ֶאת מ ֶֹשׁה"
)לט א(

רוּשׁ ְל ִמי ְבּ ָרכוֹת ד ג( כִּ י ֶאת ְתּ ִפ ַלּת ְ'שׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה'
ָא ְמרוּ ֲחזָ "ל )יְ ַ
דוֹלה ,כְּ נֶ גֶ ד ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה ַה ְפּ ָע ִמים
ִתּ ְקּנוּ ָלנוּ ַאנְ ֵשׁי כְּ נֶ ֶסת ַהגְּ ָ
תּוֹרה ִבּ ְמ ֶלאכֶ ת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן" :כַּ ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה ה' ֶאת מ ֶֹשׁה".
ֶשׁ ִהזְ כִ ָּירה ַה ָ
אוּבן ַק ֶר ִלינְ ְשׁ ֵטיין זָ ָצ"לַ :על ְבּ ַצ ְל ֵאלֶ ,שׁ ְמּ ֶלאכֶ ת
ֵבּ ֵאר ַה ַמּגִּ יד ַר ִבּי ְר ֵ
יוֹד ַע ָהיָ ה
ַה ִמּ ְשׁכָּ ן ֻה ְפ ְק ָדה ְבּיָ ָדיוָ ,א ְמרוּ ֲחזָ "ל ְ)בּ ָרכוֹת נה א( כִּ י ֵ
לוֹמר :כָּ ל סוֹדוֹת
אוֹתיּוֹת ֶשׁנִּ ְב ְראוּ ָבּ ֶהן ָשׁ ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ ,כְּ ַ
ְל ָצ ֵרף ֶאת ָה ִ
תּוֹרה ָהיוּ גְּ לוּיִ ים לוֹ .וְ ָלכֵ ן ִמ ְס ַתּ ֵבּר ֶשׁ ַאף ִבּ ְמ ֶלאכֶ ת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן יָ ַדע
ַה ָ
ְבּ ַצ ְל ֵאל ְלכַ וֵּ ן ְבּא ֶֹפן ְמ ֻדיָּ ק ֶאת ִמקּוּמוֹ ֶשׁל כָּ ל ֶק ֶרשׁ וְ כָ ל כְּ ִלי.
רוּרה ְבּכָ ל
ִמ ְת ַבּ ֵקּשׁ ָהיָ ה ֵאפוֹא ֶשׁ ְלּ ָא ָדם גָּ דוֹל ֶשׁכָּ זֶ ה ִתּ ְהיֶ ה ֵדּ ָעה ְבּ ָ
ישׁה ָלנוּ
תּוֹרה ַמ ְדגִּ ָ
אוּלם ַה ָ
ִענְ יָ ן וְ ִענְ יָ ן ִמ ְפּ ָר ֵטי ְמ ֶלאכֶ ת ַה ִמּ ְשׁכָּ ןָ ,
י"ח ְפּ ָע ִמים כִּ י ֶאת ַהכֹּל ָע ָשׂה ַא וְ ַרק' :כַּ ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה ה' ֶאת מ ֶֹשׁה',
ִמ ְבּ ִלי ִלכְ ל ֶאת ַדּ ְעתּוֹ ָה ַע ְצ ִמית כְּ ָלל וּכְ ָלל.

בוֹדת ַהיִּ חוּד
ֲע ַ
"עב ַֹדת ַה ְלוִ יִּ ם" )לח כא(
ֲ
ַ
ימ ְט ִריָּ ה ֶשׁל ָ'א ֵמן' ,וְ יֵ שׁ ְל ָב ֵאר
ימ ְט ִריָּ ה צ"א כַּ גִּ ַ
"ה ְלוִ יִּ ם" ְבּגִ ַ
"עב ַֹדת ַה ְלוִ יִּ ם" ֶשׁנֶּ ֶע ְשׂ ָתה ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ֲ
דוֹשׁיםֵ ,מ ֵעין ַהיִּ חוּד ַהנַּ ֲע ֶשׂה
נַ ֲע ָשׂה יִ חוּד ַבּ ֵשּׁמוֹת ַה ְקּ ִ
ַבּ ֲענִ יַּ ת ָ'א ֵמן' ֶשׁ ִהיא ְבּגִ ַ
ימ ְט ִריָּ ה ֲהוָ יָ "ה וַ אדֹנָ"י.
קוּדי
ַ'בּת ַעיִ ן' פר' ְפ ֵ

יוּבן גַּ ם ַה ֶקּ ֶשׁר ִל ְת ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה; ִבּ ְת ִפ ָלּה זוֹ
ְלאוֹר זֹאת ַ
אוּלם ָע ֵלינוּ
ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ַבּ ָקּשׁוֹת שׁוֹנוֹת ַהנּוֹגְ עוֹת ִלכְ ַלל ְצ ָרכֵ ינוָּ ,
ִל ְלמֹד ִמ ְבּ ַצ ְל ֵאל'ְ :ל ַה ְצנִ ַיע' ֶאת ַע ְצ ֵמנוּ ְבּכָ ל ַה ַבּ ָקּשׁוֹת ְ
וּלכַ וֵּ ן ַא
וְ ַרק ְל ַמ ַען כְּ בוֹד ָשׁ ַמיִ ם ,כְּ ֵדי ֶשׁנּוּכַ ל ַל ֲעבֹד ֶאת ה' כַּ יָּ אוּת.
אוּבן'
'יְ ִחי ְר ֵ

ַה ְשׁ ָר ַאת ַה ְשּׁכִ ינָ ה ְבּ ַחיֵּ י ַה ַמּ ֲע ֶשׂה
"וַ יְ ָב ֶר א ָֹתם מ ֶֹשׁה" )לט מג(
"א ַמר ָל ֶהם יְ ִהי ָרצוֹן ֶשׁ ִתּ ְשׁ ֶרה ְשׁכִ ינָ ה ְבּ ַמ ֲע ֵשׂה יְ ֵדיכֶ ם".
ֵבּ ֵאר ַר ִשׁ"יָ :
מ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ ֵבּ ֵרֶ את יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁיִּ זְ כּוּ ְל ַה ְשׁ ָר ַאת ַה ְשּׁכִ ינָ ה א ַרק

סוּקים ֵהם
ימי ַהחוֹלֵ ,עת ֲע ִ
מוֹע ִדיםֶ ,א ָלּא ַאף ִבּ ֵ
ְבּ ַשׁ ָבּתוֹת ְוּב ֲ
ְבּ ַמ ֲע ֵשׂה יְ ֵד ֶיהם.
קינוּ ֶאת
וְ ַעל כָּ ְ מ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ ִבּ ְת ִפ ַלּת יוֹם טוֹב" :וְ ַה ִשּׂ ֵיאנוּ ה' ֱא ֵ
חוֹרינוּ,
מּוֹע ִדים ֵמ ֲא ֵ
לוֹמר גַּ ם ְבּ ֵעת ֶשׁ ַה ֲ
מוֹע ֶדיְ ל ַחיִּ ים "...כְּ ַ
ִבּ ְרכַּ ת ֲ
וְ ָאנוּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ים ְל ַחיֵּ י ַה ַמּ ֲע ֶשׂה – ִתּ ָמּ ֵשָׁ ע ֵלינוּ ַה ְשׁ ָפּ ַעת ְק ֻד ָשּׁ ָתם
מּוֹע ִדים.
ֶשׁל ַה ֲ
'כֶּ ֶרם ַה ְצּ ִבי'

ְבּ ָרכָ ה ַעל ֲע ִשׂיַּ ת ַהכֵּ ִלים
מ ֶֹשׁה" )מ כא(

"וַ יָּ ֶסךְ ַעל ֲארוֹן ָה ֵעדוּת כַּ ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה ה' ֶאת
תּוֹרה ַעל כָּ ל כְּ ִלי וּכְ ִלי" :כַּ ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה ה' ֶאת
דּוּע ְמ ָפ ֶר ֶטת ַה ָ
ַמ ַ
מ ֶֹשׁה"?
ְל ַל ְמּ ֵדנוּ כִּ י מ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ ִה ְק ִפּיד ְל ָב ֵרַ על ֲע ִשׂיַּ ת כָּ ל כְּ ִלי וּכְ ִלי:
"א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
ֲ
ווֹתיו וְ ִצוָ נוּ ַעל ֲע ִשׂיַּ ת כְּ ִלי ְפּלוֹנִ י".
'נַ ֲח ַלת ְצ ִבי'

ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל ַר ִבּי נְ חוּנְ יָ א
מוֹעד ַעל יֶ ֶרַ ה ִמּ ְשׁכָּ ן ָצפֹנָ ה ...וַ יָּ ֶשׂם ֶאת
"וַ יִּ ֵתּן ֶאת ַה ֻשּׁ ְל ָחן ְבּא ֶֹהל ֵ
ַה ְמּנ ָֹרהַ ...על יֶ ֶרַ ה ִמּ ְשׁכָּ ן נֶ גְ ָבּה" )מ כב; כד(
רוֹצה ֶשׁיַּ ְחכִּ ים יַ ְד ִרים ]יְ כַ וֵּ ן
"ה ֶ
ַבּגְּ ָמ ָרא )ב"ב כה ב( ָדּ ַרשׁ ַר ִבּי יִ ְצ ָחקָ :
ימנָ :
רוֹצה ֶשׁיַּ ֲע ִשׁיר יַ ְצ ִפּין ,וְ ִס ָ
ָפּנָ יו ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ַל ָדּרוֹם ַ)ר ִשׁ"י([ וְ ָה ֶ
נוֹרה ַבּ ָדּרוֹם".
וּמ ָ
ֻשׁ ְל ָחן ַבּ ָצּפוֹן ְ
ְבּזֹאת ֵבּ ֵאר ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ָדּוִ ד ַהכּ ֵֹהן ִשׁיף זָ ָצ"ל ָא ָב"ד לוֹנְ דוֹן ֶאת ְלשׁוֹן
ַה ִמּ ְשׁנָ ה ִבּ ְב ָרכוֹת )כח ב("ַ :ר ִבּי נְ חוּנְ יָ א ֶבּן ַה ָקּנֶ ה ָהיָ ה ִמ ְת ַפּ ֵלּל
ִבּכְ נִ ָיסתוֹ ְל ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ִוּב ִיצ ָיאתוֹ ְתּ ִפ ָלּה ְק ָצ ָרהָ .א ְמרוּ לוֹ'ָ :מה
ָמקוֹם ִל ְת ִפ ָלּה זוֹ?' ָא ַמר ָל ֶהם'ִ :בּכְ נִ ָיס ִתי ֲאנִ י ִמ ְת ַפּ ֵלּל ֶשֹּׁלא ֶתּ ֱא ַרע
אוֹרה יֵ שׁ
הוֹדיָ ה ַעל ֶח ְל ִקי'"ִ .לכְ ָ
נוֹתן ָ
ַתּ ָקּ ָלה ַעל יָ ִדי ִוּב ִיצ ָיא ִתי ֲאנִ י ֵ
"מה ָמקוֹם ִל ְת ִפ ָלּה זוֹ";
ְל ַד ְק ֵדּק ִבּ ְשׁ ֵא ַלת ֲח ֵב ָריו ֶשׁל ַר ִבּי נְ חוּנְ יָ אָ :
"מה ַט ַעם ִל ְת ִפלּוֹת ֵאלּוּ?"
ָהיָ ה ֲע ֵל ֶיהם ִל ְשׁאֹלָ :
ֵוּב ֵארֲ :ח ֵב ָריו ֶשׁל ַר ִבּי נְ חוּנְ יָ א ָראוּ ֶשׁ ִבּ ְשׁ ֵתּי ַה ְתּ ִפלּוֹת ֶשׁ ִה ְת ַפּ ֵלּל,
"מה
ַבּכְּ נִ ָיסה ַוּביְּ ִצ ָיאה ,כִּ וֵּ ן הוּא ֶאת ָפּנָ יו ַל ָדּרוֹם ,וְ ַעל כֵּ ן ְשׁ ָאלוּהוָּ :
ָמקוֹם ִל ְת ִפ ָלּה זוֹ?" ָא ְמנָ ם ִבּכְ נִ ָיס ְתְ ל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ָע ֶליְ ל ַה ְפנוֹת
ָפּנֶ יַ ל ָדּרוֹם כִּ י ְבּוַ ַדּאי ִהנְּ ִ מ ְת ַפּ ֵלּל ִלזְ כּוֹת ְבּ ָחכְ ָמהַ ,אִ בּ ִיצ ָיא ְת
ַל ֲע ָס ֶקיָ ראוּי ָהיָ ה ֶשׁ ִתּ ְפנֶ ה ַל ָצּפוֹן כְּ ֵדי ֶשׁ ִתּזְ כֶּ ה ַל ֲע ִשׁירוּת.
ַאַ ר ִבּי נְ חוּנְ יָ א ֵה ִשׁיב ָל ֶהם" :גַּ ם ִבּ ִיצ ָיא ִתי ִהנְ נִ י ִמ ְת ַפּ ֵלּל ַעל ָחכְ ָמה
קוּד ָשׁא ְבּ ִריךְ
הוֹד ָאה ְל ְ
נוֹתן ֲאנִ י ָ
וְ א ַעל ַה ְצ ָל ַחת ֲע ָס ַקיֶ .שׁכֵּ ן ֵ
יּוֹשׁ ֵבי
יּוֹשׁ ֵבי ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ וְ א ָשׂם ֶח ְל ִקי ִמ ְ
הוּא ֶשׁ ָשּׂם ֶח ְל ִקי ִמ ְ
ְק ָרנוֹת".
ְ'לשׁוֹן זָ ָהב' ַ -ה ְק ָדּ ַמת ַהמּוֹ"ל

וְ א יָ כוֹל מ ֶֹשׁה ָלבוֹא
מוֹעד"
"וּכְ בוֹד ה' ָמ ֵלא ֶאת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן ...וְ א יָ כֹל מ ֶֹשׁה ָלבוֹא ֶאל א ֶֹהל ֵ
)מ לד; לה(

ַמ ֲע ֶשֹה ַבּגָּ אוֹן ַה ַמּ ֲהרָ"ץ ַחיּוּת ֶשׁ ָע ַבר ַפּ ַעם ָסמוַּ ל ֶ'טּ ְמ ֶפּל' ֶשׁ ֵה ִקימוּ
פוֹר ִמים ָבּ ִעיר וִ ינָ ה ,וּכְ ֶשׁ ִה ְב ִחין ַבּכִּ תּוּב ֶשׁ ָהיָ ה ָחרוּט ַעל ֶפּ ַתח
ָה ֶר ְ
ַה ִבּנְ יָ ן" :וּכְ בוֹד ה' ָמ ֵלא ֶאת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן"ָ ,א ַמר ִבּ ְשׁנִ ינוּתוֹ" :נִ ְר ֶאה כִּ י
מוּטב ָהיָ ה ִאלּוּ ָהיוּ ֵהם ְמ ַצ ְטּ ִטים כָּ אן ֶאת ַה ָפּסוּק ַה ָבּא ַא ֲח ָריו:
ָ
מוֹעד'".
'וְ א יָ כֹל מ ֶֹשׁה ָלבוֹא ֶאל א ֶֹהל ֵ
אוֹצר"
"פוּן אוּנְ זֶ ער ַא ְל ֶטען ָ

ים'
בוּשׁ
'בּ ַעחוּלליוֹם ַ ַהיָּה ְלְּ ִ
הבּ ַא ָרעלֵבינוּ לְ ִמ ָ ַ
ַמ ֲע ֵשׂ
אר ַצייט ֶשׁל ַה ְגּ ַה"ק
טוֹבה ,יָ
ְבּיוֹם ִראשׁוֹןַ ,ה ָ

בוּשׁים'
ַר ִבּי ָמ ְר ְדּ ַכי יָ ֶפה זָ ָצ"ל ַבּ ַעל ַה'לְּ ִ

)נפ' ג' ַבּ ֲא ָדר ב' ה"א שע"ב(:

בּוּהב'ַ ,כּ ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׁ ָג ָגה א ָענָ ה ָא ֵמן ַא ַחר ִבּ ְר ַכּת יֶ לֶ ד ָק ָטן,
וּמ ֻפ ְר ָסם הוּא ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ֶשׁ ֵא ַרע ִעמּוֹ ִבּזְ ַמן ֶשׁלָּ ַמד ִעם ֶ'ה ָח ָכם ַא ָ
דוּע ְ
יָ ַ
וְ ֶה ָח ָכם ַהנִּ זְ ָכּר נִ ָדּהוּ ְכּ ֵדי לְ ַה ִצּילוֹ ִמ ְגּזֵ ַרת ִמ ָ
יתהַ ,ר ְח ָמנָ א לִ ְיצּלָ ן .וְ א ִכּ ֵפּר לוֹ נִ דּוּיוֹ ַעד ֲא ֶשׁר ִק ֵבּל ַעל ַע ְצמוֹ לִ ְדרֹשׁ ְבּ ָכל ָמקוֹם,
יבוּתהּ ֶשׁל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן וְ ַעל גּ ֶֹדל ָענְ שׁוֹ ֶשׁל ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ נִ זְ ָהר ָבּהּ.
וּלְ לַ ֵמּד ֶאת ָבּנָ יו ַא ֲח ָריו ַעל ֲח ִשׁ ָ
הוּבא ַבּ ֲא ִריכוּת ְבּ ַה ְק ָדּ ַמת ִס ְפרוֹ 'לְ בוּשׁ ַה ְתּ ֵכלֶ ת'ְ ,וּב ִסיּוּמוֹ נֶ ֱא ָמר:
ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ָ

ַ"על כֵּ ן ַהיּ ֵָרא ו ְָח ֵרד ַעל ְדּ ַבר ה' י ְִק ָרא ַמ ֲע ֶשֹה זֶ ה ַפּ ַעם ַא ַחת ְבּח ֶֹדשׁ,
הוֹד ַיע לְ כָ ל ְבּנֵ י ֵבּיתוֹ ָהעֹנֶ שׁ ַהגָּ דוֹל לְ ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ עוֹנֶ ה ָא ֵמן"...
לְ ִ
רוּתא
אוֹמר ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְבּ ַח ְב ָ
גַּ ם ֲאנִ י ֵ

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ﬦ
שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

בּ'ביית חוֹרוֹן'
לה ְבּ ֵ'ב
נֵ ס ַה ַה ָצּ ָלה

"מ ִּתיר ֲאסו ִּרים" ַעד ִ ּב ְר ַּכת "רוֹ ַקע ָה ָא ֶרץ ַעל ַה ּ ָמ ִים"
ִ ּב ְר ַּכת ַ
סוּרים
ַמ ִתּיר ֲא ִ
סוּרים ִבּכְ ָב ִלים ְלא יְ כ ֶֹלת
קוּעים ִבּ ְשׁנַ ת ַה ַלּיְ ָלה ,כָּ ל ֵא ָיב ֵרינוְּ ,ל ִמן ַהמּ ַֹח וְ ַעד כַּ פּוֹת ָה ַרגְ ַליִ םִ ,הנָּ ם כַּ ֲא ִ
כְּ ֶשׁ ָאנוּ ְשׁ ִ
נוּעה.
ְתּ ָ
יוֹצ ִאים ַל ָח ְפ ִשׁי ִמן ַה ַמּ ֲא ָסרָ .שׁ ָעה זוֹ ְמ ַס ֶפּ ֶקת ָלנוּ ִהזְ ַדּ ְמּנוּת
עוֹר ִרים ָאנוּ ִמן ַה ֵשּׁנָ ה ֲה ֵרינוּ כְּ ְ
ַבּבּ ֶֹקרְ ,בּ ֵעת ֶשׁ ִמּ ְת ְ
טוֹבת ה' ֶשׁנֶּ ֶע ְשׂ ָתה ָלנוּ כְּ ֶשׁנָּ ַתן ְבּיָ ֵדינוּ ֶאת ַהכֹּחַ ְל ָהנִ ַיע ֶאת ֵא ָיב ֵרינוּ ְבּכָ ל ֵעת ֶשׁנַ ְחפֹּץִ .אם נְ ַה ְר ֵהר
ְל ִה ְתבּוֹנֵ ן ְבּ ַ
ימ ָתם
ַבּ ָדּ ָבר נְ גַ ֶלּה כִּ י ַר ִבּים ֵה ָמּה ָה ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר ְל ַד ֲאבוֹן ֵלב ֵאין ְבּיָ ָדם ֶאת ַהיְּ כ ֶֹלת ַה ֻמּ ְפ ָל ָאה ַהזּוֹ ,וְ ַאף ְבּ ִק ָ
טּוֹת ֶיהם ְלא יְ כ ֶֹלת ְל ָהנִ ַיע ֵא ָיבר.
סוּרים ַעל ִמ ֵ
נוֹת ִרים כַּ ֲא ִ
ִמ ְשּׁנָ ָתם ָ
הוֹרה ַבּ ַעל ֵס ֶפר
טוֹבה זֹאת ,וּכְ ִפי ֶשׁ ָ
בוֹר ֵאנוּ ַעל ָ
וּל ָב ֵרְ ל ְ
נוֹע ָדה כְּ ֵדי ֶשׁנּוּכַ ל ְלהוֹדוֹת ְ
סוּרים' ֲ
ִבּ ְרכַּ ת ַ'מ ִתּיר ֲא ִ
סוּרים ַחיָּ ב ְלהוֹדוֹת ַל ָקּדוֹשׁ
יוֹצא ִמ ֵבּית ָה ֲא ִ
פוֹת ֲחךָ ֵעינֶ יָ תּ ִשׂים ַעל ְל ָב ְב ...כֵּ ַיצד ִאישׁ ֵ
"וּב ַ
ֲח ִס ִידים )סי' קנה(ְ :
יוֹתר ִמן ַהיָּ ֵשׁןָ ,צ ִריְ ל ָב ֵרַ ל ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַעל ָמה ֶשֹּׁלא ָהיָ ה ְבּ יְ כ ֶֹלת ק ֶֹדם ָלכֵ ן,
ָבּרוּ הוּא .וְ ֵאין ָלָ חבוּשׁ ֵ
וְ א ָהיָ ה ְבֶּ מ ְמ ָשׁ ָלה ְבּ ְ
גוּפָ .וּב ְרכֵ הוּ ַעל כָּ ל ֵא ָבר וְ ֵא ָבר ֶשׁ ָהיָ ה נִ ְק ַשׁר ,וְ ַע ָתּה ְפּ ָת ָחם ַל ֲעשׂוֹת ְצ ָרכֶ יָ בּ ֶהם".
סוּריםֶ ,א ָלּא ַאף כָּ ל
סוּרים' ֵאינָ הּ ְמכֻ וֶּ נֶ ת ַדּוְ ָקא ְל ֵאלּוּ ַהנִּ ְמ ָצ ִאים ְבּ ֵבית ָה ֲא ִ
בּוֹתינוּ כִּ י ַמ ְשׁ ָמעוּת ֲ'א ִ
עוֹד כָּ ְתבוּ ַר ֵ
ִמי ֶשׁיֵּ שׁ לוֹ ָדּ ָבר ַה ַמּ ְפ ִר ַיע לוֹ ַבּ ֲע ַ
בוֹדת יוֹמוְֹ .ל ִפיכָ ָ ע ֵלינוּ ְלהוֹדוֹת ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ ַאף ַעל כָּ ֶ שׁ ְבּכָ ל דּוֹר וְ דוֹר ְמ ַסיֵּ ַע
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ָה ֲא ִ
סוּרים ְבּ ֶח ְב ֵלי ַהגָּ לוּת ַל ֲעמֹד מוּל ֶא ְתגְּ ֵרי ַה ָשּׁ ָעה ָ)ר ָד"ק ְתּ ִה ִלּים קמו זִ ,סדּוּר יַ ֲעבֵ"ץ(,
ַ
וְ כֵ ן ְלכָ ל ֵאלּוּ ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְמ ַח ְלּ ָצם ִמ ָצּ ָרה אוֹ ִמדּ ַֹחק
)'תּוֹרת ֱא ֶמת' ַ -שׁ ָבּת זָ כוֹר תרכ"ח(.
עוֹד כָּ ַתב ַהיַּ ֲעבֵ"ץ ְבּ ִסדּוּרוֹ ֶשׁ ָראוּי ְלכַ וֵּ ן ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ ַל ַבּ ָקּ ָשׁה" :יְ ִהי ָרצוֹן ֶשׁ ַתּ ִתּיר ַמ ֲא ָס ִרי ִמיֵּ ֶצר ָה ַרע וְ ָת ִסיר
הוּדה ַה ֵלּוִ יַ :
נּוֹדע ֶשׁל ַר ִבּי יְ ָ
ֻט ְמ ָא ִתי" .וְ זֶ הוּ ַה ָמּקוֹם ְל ַהזְ כִּ יר ֶאת ִשׁירוֹ ַה ָ
"ע ְב ֵדי ַהזְּ ַמן ַע ְב ֵדי ֲע ָב ִדים ֵהםֶ ,ע ֶבד ה'
הוּא ְל ַבד ָח ְפ ִשׁיַ ,על כֵּ ן ְבּ ַב ֵקּשׁ כָּ ל ֱאנוֹשׁ ֶח ְלקוֶֹ ,ח ְל ִקי ה' ָא ְמ ָרה נַ ְפ ִשׁי".

פוּפים
זוֹקף כְּ ִ
ֵ
קוֹר ִאים ָאנוּ ַעל כָּ ֶ שׁקּ ֶֹדם ֶשׁנִּ ְב ָרא ָה ָא ָדם ָא ַמר ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַל ַמּ ְל ָאכִ ים:
אשׁית )א כו( ְ
ִבּ ְת ִח ַלּת ֻח ָמּשׁ ְבּ ֵר ִ
קוֹמה
הוֹל הוּא ְבּ ָ
מוּתנוּ" .וְ ָאכֵ ן ,שׁוֹנָ ה ִהיא ְבּ ִר ַיאת ָה ָא ָדם ִמ ְשּׁ ַאר ַבּ ֲע ֵלי ַה ַחיִּ יםְ ,בּכָ ֶ שׁ ֵ
"נַ ֲע ֶשׂה ָא ָדם ְבּ ַצ ְל ֵמנוּ כִּ ְד ֵ
זְ ָ
פוּפים ַעל ַא ְר ַבּעַ .ה ִסּ ָבּה ְלכָ ִ היא ִמשּׁוּם ֶשׁ ָלּ ָא ָדם יֵ שׁ נְ ָשׁ ָמה
הוֹלכִ ים כְּ ִ
קוּפה ְל ֻע ַמּת ְשׁ ַאר ַבּ ֲע ֵלי ַה ַחיִּ ים ַה ְ
צוּבה ִמ ַתּ ַחת כִּ ֵסּא ַהכָּ בוֹדָ ,לכֵ ן ִהיא ֶ
בוֹהה ַה ֲח ָ
גְּ ָ
יוֹתר ֶאל ָה ָא ֶרץַ ,ה ָמּקוֹם
נּוֹטה ֵ
שׁוֹא ֶפת ָתּ ִמיד ְל ַהגְ ִבּ ַיהּ ֶאת ַהגּוּף ֶשׁ ֶ
)'ס ֶפר ַהיָּ ָשׁר' לר"ת פ"א(.
ִמ ָשּׁם נִ ְל ַקח ,כִּ י ֶט ַבע ַה ָדּ ָבר ְל ִה ָמּ ֵשַׁ א ַחר ְמקוֹרוֹ ֵ
עוֹד כָּ ַתב ַבּ ַמּ ֲה ָר"ל ֶ)דּ ֶרַ חיִּ יםָ ,אבוֹת ג יד; ְבּ ֵאר ַה ָ
קים' ִמ ְת ַבּ ֵטּאת גַּ ם ִבּזְ ִק ַיפת
גּוֹלה ַה ְבּ ֵאר ַה ִשּׁ ִשּׁי( ֶשׁ ַמּ ְשׁ ָמעוּת ֶ'צ ֶלם ֱא ִ
הוֹל
חוּח .כִּ י ִמי ֶשׁ ֵ
הוֹלכֵ י ָשׁ ַ
"שׁ ְבּ ִר ָיאתוֹ ֶשׁל ָא ָדם ִבּזְ ִק ָיפה ,וְ א כְּ מוֹ ְשׁ ַאר ַבּ ֲע ֵלי ַחיִּ ים ְ
וּלשׁוֹנוֹ ָשׁםֶ :
קּוֹמהְ ,
ַה ָ
חוּח הוּא ֶ
ָשׁ ַ
חוּח ִל ְפנֵ י ָאדוֹן ֶשׁלּוֲֹ .א ָבל ַה ֵשּׁם
הוֹלָ שׁ ַ
חוּח כְּ מו ֶע ֶבד ֶשׁ ֵ
הוֹלָ שׁ ַ
וּל ִפיכָ ֵ 
מוֹרה ַעל ֶשׁיֵּ שׁ ָע ָליו ָאדוֹןְ ,
קים".
יִ ְת ָבּ ַרֵ אין ָע ָליוְ ,לכָ ָ ה ָא ָדם ֶשׁהוּא ִבּזְ ִק ָיפה נֶ ֱא ַמר ָע ָליו ֶשׁהוּא ְבּ ֶצ ֶלם ֱא ִ

כַּ ֲא ֶשׁר ָה ָא ָדם ֵ
שּׁוֹל ֶטת ַעל גּוּפוֹ וְ א ָח ִל ָילה ְל ֵה ֶפ ,וְ זֶ הוּ
עוֹמד ַעל ַרגְ ָליו ַמ ְר ֶאה הוּא ֶשׁ ַהנְּ ָשׁ ָמה ֶשׁ ְבּמֹחוֹ ִהיא זוֹ ֶשׁ ֶ
אדזִ ין ,ב' ְדּ ֶפ ַסח אוֹת יח(.
ימן ִל ְשׁ ֵלמוּת ָה ָא ָדם )'סוֹד יְ ָשׁ ִרים' לרח"ה ֵמ ַר ְ
ִס ָ
קוּפה כְּ ֵדי ֶשׁנִּ ְשׁ ַאף ָתּ ִמיד
קוֹמה זְ ָ
רוֹמ ָמנוּ ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַרִ מ ְשּׁ ַאר ַבּ ֲע ֵלי ַה ַחיִּ ים ְוּב ָר ָאנוּ ְבּ ָ
ַעל ֶח ֶסד גָּ דוֹל זֶ הֶ ,שׁ ְ
רוֹמם ְבּ ָ
ְל ִה ְת ֵ
פוּפים'
'זוֹקף כְּ ִ
מוֹדים ָאנוּ ְבּ ִב ְרכַּ ת ֵ
גּוּפנוּ וְ א ְל ֵה ֶפִ ,
הוֹרה ִתּ ְשׁט ַעל ֵ
רוּחנִ יּוּת וּכְ ֵדי ֶשׁ ַהנְּ ָשׁ ָמה ַה ְטּ ָ
ְ)ר ֵאה 'יָ ֶפה ַל ֵלּב' סי' מו אוֹת יְ ,בּ ֵשׁם ְ'דּ ָרשׁוֹת מהרימ"ט'(.
וּל ַב ֵקּשׁ ְבּ ִה ְרהוּר ַה ֵלּב:
הוֹסיף ְ
פוּפים' ָראוּי ְל ִ
'זוֹקף כְּ ִ
"בּ ְשׁ ַעת ֲא ִמ ַירת ִבּ ְרכַּ ת ֵ
הוֹסיף וְ ָא ַמר ָה ְר ַה"ק ִמ ִפּ ַיא ֶסצְ'נָ הִ :
ִ
ִ'רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
זּוֹקף
עוֹלם ,כָּ פוּף ֲאנִ יֵ ,הן ְבּ ִענְ יְ נֵ י ַהגּוּף ֵהן ְבּ ִענְ יְ נֵ י ַהנֶּ ֶפשׁ ַתּ ַחת עֹל ַהגֶּ ֶשׁם וְ ַה ִסּ ְט ָרא ַא ְח ָראַ ,א ָתּה ַה ֵ
פוּפים – זְ קֹף וְ ַה ֲע ֵמד ִ
כְּ ִ
אוֹתי!'" ֶ)'דּ ֶרַ ה ֶמּ ֶל 'פר' ְבּ ַשׁ ַלּח(.

רוֹקע ָה ָא ֶרץ ַעל ַה ָמּיִ ם
ַ
עוֹמ ֶדת כֻּ ָלּהּ ַעל ְפּנֵ י ַה ַמּיִ ם ,כַּ נֶּ ֱא ָמר ִבּ ְת ִה ִלּים )כד ב(" :כִּ י הוּא ַעל יַ ִמּים יְ ָס ָדהּ וְ ַעל נְ ָהרוֹת
ָה ָא ֶרץ ֶשׁ ָע ֶל ָיה ָאנוּ ַחיִּ ים ֶ
"ה ָא ֶרץ ְמ ֻר ַקּ ַעת ַעל ַה ַמּיִ ם כָּ ֳאנִ יָּ ה ֶשׁ ִהיא ָצ ָפה ְבּ ֵלב יָ ם".
יְ כוֹנְ נֶ ָה" ,וְ עוֹד ָא ְמרוּ ֲחזָ "ל ִ)מ ְד ַרשׁ ְתּ ִה ִלּים צג(ָ :
מוּרה ִל ְשׁק ַֹע ְבּתוַֹ ה ַמּיִ ם ֵמ ֲח ַמת כָּ ְב ָדהַּ ,על ַא ַחת כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה
עוֹלם ָהיְ ָתה ֲא ָ
ְל ִפי ֻח ֵקּי ַהכּ ֶֹבד ַה ִטּ ְב ִעיִּ יםַ ,א ְד ַמת ָה ָ
כַּ ֲא ֶשׁר ִהיא ֵ
אר ֵדי ְבּנֵ י ָא ָדםִ ,בּנְ יְ נֵ י ֲענָ ק וָ עוֹד.
נוֹשׂאת ַעל גַּ ָבּהּ ִמ ְט ָען כָּ ֵבד ֶשׁל ִמ ְיליָ ְ
עוֹלם
רוּשׁים ְל ִקיּוּם ָה ָ
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְבּ ַר ֲח ָמיו ָע ָשׂה ִע ָמּנוּ 'נֵ ס ְבּתוֹ נֵ ס' ,וְ ַאף ֶשׁ ִה ִקּיף ֶאת ָה ֶא ֶרץ ַבּ ַמּיִ ם ַה ְדּ ִ
יּוֹשׁ ִבים ָע ֶל ָיה
עוֹלם א יְ כַ סּוּ ֶאת ַהיַּ ָבּ ָשׁה וְ ֶאת ַה ְ
וּל ָ
ַוּב ֲע ֵלי ַה ַחיִּ ים ֶשׁבּוֹ ,גָּ זַ ר ַעל ַה ַמּיִ ם ֶשׁיֵּ ָא ְספוּ ְל ָמקוֹם ֶא ָחד ְ
)א ִ
ַ
בּוּד ְר ַהם(.

ָמ ָשׁל ַה ַצּיָּ ר
וּמ ֻפ ְר ָסם הוּא ַה ָמּ ָשׁל ַעל ַציָּ ר ֻמ ְפ ָלא ֶשׁ ִה ְשׁ ִק ַיע ַרבּוֹת ְבּ ִציּוּר ֶשׁל סוּסַ ,א כֵּ יוָ ן ֶשׁ ִה ְת ַק ֵבּל ִציּוּר ֲא ִמ ִתּי
דוּע ְ
יָ ַ
ַל ֲח ִ
לוּטין ִאישׁ א ִה ִבּיט ְל ֶע ְברוֹ .כְּ ֶשׁ ָקּ ַבל ַעל כָּ ִ בּ ְפנֵ י ָחכָ ם ֶא ָחד ,יָ ַעץ לוֹ ַה ָלּה ַל ְחתֶֹּ את ַה ִצּיּוּר ִל ְשׁנֵ י ֲח ָל ִקים.
הוּא ֻה ְפ ַתּע ֵמ ַה ַה ָצּ ָעה ַאָ ע ָשׂה כִּ ְד ָב ָריו ,וְ ָאכֵ ן ְל ַמ ְר ֵבּה ַה ֶפּ ֶלא ִמיָּ ד ֵה ֵחלּוּ ַה ַמּ ְח ָמאוֹת ִלזְ רֹם ...כִּ י כָּ ל עוֹד ֶשׁ ָהיָ ה
ַה ִצּיּוּר ָשׁ ֵלם נִ ְר ָאה ָהיָ ה הוּא כְּ סוּס ַחי וְ ֵ
נוֹשׁם ֶשׁ ַקּיָּ ִמים עוֹד ֵמאוֹת כָּ מוֹהוּ וְ ִאישׁ ֵאינוֹ ִמ ְת ַפּ ֵעל ִמ ֶמּנּוַּ ,אָ בּ ֶרגַ ע
שׂוּמת ִל ָבּם.
עוֹב ִרים וְ ָשׁ ִבים ַבּ ֲח ִצי-סוּסִ ,מיָּ ד ָמ ַשַׁ ה ָדּ ָבר ֶאת ְתּ ֶ
ֶשׁ ִה ְב ִחינוּ ָה ְ
וּמוּבן ֵמ ֵא ָליוַ ,א כַּ ֲא ֶשׁר
ַאף ָאנוְּ ,ל ִע ִתּים נִ ְד ֶמה ָלנוּ ֶשׁ ֻע ְב ַדּת ֲה ִליכָ ֵתנוּ ַעל ַק ְר ַקע יְ ָשׁ ָרה וְ יַ ִצּ ָיבה ִהיא ָדּ ָבר ָפּשׁוּט ָ
קוּקים ָאנוּ ְלנֵ ס כְּ ֵדי
שׁוֹמ ִעים ָח ִל ָילה ַעל ְר ִע ַידת ֲא ָד ָמה אוֹ ִה ְת ָפּ ְרצוּת ַהר גַּ ַעשָׁ ,אנוּ ְמ ִבינִ ים ַעד כַּ ָמּה זְ ִ
ָאנוּ ְ
ֶשׁנּוּכַ ל ְל ַה ְמ ִשׁיַ ל ֲעמֹד ַעל ַק ְר ַקע יְ ִצ ָיבה ,וְ ָאז ְבּוַ ַדּאי נוּכַ ל ְלהוֹדוֹת ַעל כָּ ַ ל ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֵמע ֶֹמק ִל ֵבּנוּ.

תּוֹשׁב ַהיִּ שּׁוּב
הוּדי יָ ָקרָ ,
ֶאת ִספּוּר ַהנֵּ ס ַה ֻמּ ְפ ָלא ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ ָשׁ ַלח ְל ַמ ֲע ֶרכֶ ת ְ'בּנֵ י ֱאמוּנִ ים' יְ ִ
כּוֹתרוֹת ַבּ ָשּׁבוּעוֹת
טוֹר ִלי ֶשׁ ָע ָלה ַל ָ
ֵ'בּית חוֹרוֹן' ֶשׁ ְבּ ִמזְ ַרח ִבּנְ יָ ִמין ,יִ שּׁוּב ָשׁ ֵקט ַוּפּ ְס ָ
ָה ַא ֲחרוֹנִ ים ְבּ ִע ְקּבוֹת ַה ִפּ ַ
גּוּע ָה ַר ְצ ָחני ֶשׁבּוֹ ָח ְדרוּ ְלתוֹכוֹ ְמ ַח ְבּ ִלים ְצ ֵמ ֵאי ָדּם וְ ָה ְרגוּ ֶאת
בוֹתיו הי"ד.
תּוֹשׁ ָ
ַא ַחת ִמ ְ
אוּלם נִ ִסּים גְּ לוּיִ ים ִה ְת ַר ֲחשׁוּ ָשׁם ְבּאוֹתוֹ ַהיּוֹם ,וְ ַעל כָּ ַ בּ ִסּפּוּר
יוֹד ִעיםָ ,
א ַר ִבּים ְ
ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ:
ֶאת יוֹם ט"וּּ ִבּ ְשׁ ָבט נָ ֲהגוּ ְל ַציֵּ ן ְבּכָ ל ְתּפוּצוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,בּ ֲאכִ ַילת ֵפּרוֹת ִשׁ ְב ַעת ַה ִמּינִ ים
דוֹשה.
וּשׁ ַאר ֵפּרוֹת ֶשׁ ִה ְת ָבּ ְרכָ ה ָבּ ֶהם ַא ְר ֵצנוּ ַה ְקּ ָ
ְ
גַּ ם ְבּגַ נֵּ י ַהיְּ ָל ִדים ַבּיִּ שּׁוּב ֵ'בּית חוֹרוֹן' ְרגִ ִילים ָהיוּ ְל ַציֵּ ן ְבּכָ ל ָשׁנָ ה ֶאת יוֹם ט"וּּ ִבּ ְשׁ ָבט
ַבּ ֲאכִ ַילת ֵפּרוֹת ִמ ִמּינִ ים שׁוֹנִ יםְ ,בּ ַס ְדנָ אוֹת ְוּב ַה ְפ ָעלוֹת יְ ִצ ָיר ִתיּוֹת ֶשׁ ִא ְרגְּ נוּ ַהגַּ נָּ נוֹת
ַה ְמּסוּרוֹת.
וּמ ְפ ִתּ ַיע:
ְבּ ָשׁנָ ה זוֹ נָ ַפל ָדּ ָברַ .א ַחת ַהגַּ נָּ נוֹת ֶה ֶע ְל ָתהַ ,בּ ֲע ַצת ֲח ֶב ְר ָתּהַּ ,ר ְעיוֹן ַח ְד ָשׁנִ י ַ
עוּדת ֲא ֵמנִ ים' כְּ ָל ִלית ְלכָ ל יַ ְל ֵדי ַהגַּ נִּ ים ,וְ כָ 
ִבּ ְמקוֹם ַס ְדנָ אוֹת וְ ַה ְפ ָעלוֹתַ ,ל ֲערֹ'ְ ס ַ
ְל ַה ְרוִ יחַ ִמ ְלּ ַבד ִקיּוּם ִמנְ ַהג ֲאכִ ַילת ַה ֵפּרוֹת ,גַּ ם ַה ְח ָדּ ַרת ְמלוֹא ָח ְפנַ יִ ם ֱאמוּנָ ה ַבּיְּ ָל ִדים
הוֹרים ֶשׁיִּ ְהיוּ ְמ ִל ֵיצי
ָה ַרכִּ יםַ ,וּבד ְבּ ַבד ֶל ֱאסֹף ֵמאוֹת ַרבּוֹת ֶשׁל זְ כֻ יּוֹת וְ ֶשׁל ַמ ְל ָאכִ ים ְט ִ
י ֶֹשׁר ַעל ַהיִּ שּׁוּב וְ ַעל ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל כֻּ לּוֹ.
ֶאת ַהיָּ ִמים ֶשׁ ָקּ ְדמוּ ְל ַחג ט"וּּ ִבּ ְשׁ ָבט נִ ְצּלוּ ַהגַּ נָּ נוֹת כְּ ֵדי ְל ַל ֵמּד ֶאת יַ ְל ֵדי ַהגַּ נִּ ים ֶפּ ֶרק
חוֹת ֶמת
ְבּ ִמ ְצוַ ת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמןֵ .הן ִה ְס ִבּירוּ ִל ָיל ִדים ְבּ ִמ ִלּים ְפּשׁוּטוֹת כִּ י ֲענִ יַּ ת ָ'א ֵמן' ֶ
ַ
ימה ֶאת ַה ְבּ ָרכָ ה ,וְ כִ י ִמכָּ ל ָא ֵמן נִ ְב ָרא ַמ ְל ָאָ טהוֹר.
וּמ ְשׁ ִל ָ
כְּ מוֹ כֵ ן ִה ְק ִריאוּ ַהגַּ נָּ נוֹת ִל ָיל ִדים ֶאת ִדּ ְב ֵרי ֲחזָ "ל ְבּ ֶשׁ ַבח ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ,וְ ֶאת ַה ָשּׂכָ ר ַה ֻמּ ְפ ָלא
"פּוֹת ִחין לוֹ ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן".
ְ
ֶשׁ ִה ְב ִטיחוּ ַל ַמּ ְק ִפּיד ַעל כָּ :
וּמזֻ ָמּנִ ים ְל ַקיֵּ ם ֶאת ַה ִמּ ְצוָ הַ ,וּב ָשּׁ ָעה
כָּ ְ ,בּ ַהגִּ ַיע ַהיּוֹם ַה ְמּיֻ ָחל כְּ ָבר ָהיוּ ַהיְּ ָל ִדים מוּכָ נִ ים ְ
עוּדה
עוּדת ֲ'א ֵמנִ ים' כְּ יַ ד ַה ֶמּ ֶלְ .בּ ַמ ֲה ַלַ ה ְסּ ָ
עוּדה ִה ְצ ָט ְרפוּ יַ ְל ֵדי ַהגַּ נִּ ים יַ ְח ָדּו ִל ְס ַ
ַהיְּ ָ
ֵבּ ְרכוּ ַהיְּ ָל ִדים ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ַעל ַה ֵפּרוֹת ַה ְמּגֻ וָּ נִ ים ֶשׁ ֻהגְּ שׁוּ ִל ְפנֵ ֶיהם ,וְ ָענוּ זֶ ה ַא ַחר זֶ ה ָ'א ֵמן'
ְבּקוֹל ְוּבכַ וָּ נָ ה.
אוֹתם ֲא ֵמנִ ים ֶשׁיָּ ְצאוּ
הוֹרים ֶשׁ ָעלוּ ֵמ ָ
זְ ַמן ָק ָצר ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ִה ְת ָבּ ֵרר כִּ י ַה ַמּ ְל ָאכִ ים ַה ְטּ ִ
בּוֹרים – יַ ְל ֵדי ֶח ֶמד ֶשֹּׁלא ָט ֲעמוּ ַט ַעם ֵח ְטאָ ,ע ְמדוּ ִלזְ כוּת
הוֹרים ֶשׁל כְּ ִשׁ ִשּׁים גִּ ִ
ִמ ִפּיּוֹת ְט ִ
ימה סוֹכְ כוּ ַעל ָ
ַהיִּ שּׁוּב כֻּ לּוַֹ ,וּב ָשּׁ ָעה ַה ַמּ ְת ִא ָ
תּוֹשׁ ָביו ְבּכַ נְ ֵפ ֶיהם וְ גוֹנְ נוּ ֲע ֵל ֶיהם ִמ ֶפּגַ ע ַרע
צוּקה.
וְ ָ
*
וּמ ֻא ָשּׁ ִרים
ְבּ ָשׁ ָעה ַ 16:30א ַחר ַה ָצּ ֳה ַריִ ם ִה ְת ַפּזְּ רוּ ַא ֲחרוֹנֵ י ַהיְּ ָל ִדים ְל ָב ֵתּ ֶיהםְ ,שׂ ֵמ ִחים ְ
ַעל ַהזְּ כוּת ֶשׁנָּ ְפ ָלה ְבּ ֶח ְל ָקם ְבּיוֹם זֶ הַ ,ל ֲענוֹת ֲע ָשׂרוֹת ַרבּוֹת ֶשׁל ֲא ֵמנִ ים וְ ִלזְ כּוֹת ְל ַחיֵּ י
עוֹלם ַה ָבּא.
ָה ָ
רוֹבים ,נֶ ְח ְפּזוּ כַּ ָמּה
כֵּ יוָ ן ֶשׁ ַחזָּ ֵאי ֶמזֶ ג ָה ֲאוִ יר ִה ְת ִריעוּ ַעל ֶשׁ ֶלג ֶשׁ ָעשׂוּי ָל ֶר ֶדת ַבּיָּ ִמים ַה ְקּ ִ
הוֹרים ֶשׁנָּ ְטלוּ ֶאת יַ ְל ֵד ֶיהם ֵמ ַהגַּ ן ֶאל ֵע ֶבר ַה ַמּכּ ֶֹלת ַה ְשּׁכוּנָ ִתית ֶשׁ ָשּכְ נָ ה ַבּ ִמּ ְבנֶ ה
ֵמ ַה ִ
ַה ָצּמוּד ְלגַ נֵּ י ַהיְּ ָל ִדים ,כְּ ֵדי ִל ְרכֹּשׁ ִמ ְצ ָרכִ ים ִל ְק ַראת בּוֹא ַה ֶשּׁ ֶלג.
מוּסים ,נִ ְצּלוּ ְשׁנֵ י
סוֹב ִבים ֵבּינוֹת ַל ַמּ ָדּ ִפים ָה ֲע ִ
הוֹר ֶיהם ְ
ְבּ ָשׁ ָעה ְ ,16:45בּעוֹד ַהיְּ ָל ִדים וְ ֵ
סּוֹער ֶשׁ ָשּׂ ַרר ְבּאוֹתוֹ ַהיּוֹםָ ,ח ְתכוּ ֶאת גֶּ ֶדר
אלים ֶאת ֶמזֶ ג ָה ֲאוִ יר ַה ֵ
ְבּנֵ י ַעוְ ָלה יִ ְשׁ ְמ ֵע ִ
מוּסים ִבּכְ ֵלי ַמ ְשׁ ִחית שׁוֹנִ יםִ :מ ַסּכִּ ינִ ים ְמ ֻשׁנָּ נוֹת וְ ַעד ְל ִמ ְט ֲענֵ י
ַהיִּ שּׁוּב כְּ ֶשׁכְּ ֵל ֶיהם ֲע ִ
ַח ָבּ ָלה ְק ַטנִּ ים ,וּכְ ֶשׁ ֲח ַמת ֶר ַצח ַעל ְפּנֵ ֶיהם ִה ְת ַק ְדּמוּ ְל ֵע ֶבר גַּ ן ַהיְּ ָל ִדים וְ ַה ַמּכּ ֶֹלת
ַה ְסּמוּכָ ה לוֹ.
וּמיָּ ד ִה ְמ ִשׁיכוּ ְליַ ֲע ָדם
ְבּ ַד ְרכָּ ם ִה ְס ִפּיקוּ ִל ְרצ ַֹח ִא ָשּׁה ְצ ִע ָירה ֶשׁנִּ ְק ְר ָתה ְבּ ַד ְרכָּ ם ,הי"דִ ,
ָה ִע ָקּ ִרי – ַה ַמּכּ ֶֹלת ַה ְשּׁכוּנָ ִתיתָ ,שׁם ִתּכְ נְ נוּ ְל ַב ֵצּ ַע ֶאת ִע ַקּר זְ ָמ ָמם.
ֶרגַ ע ִל ְפנֵ י ֶשׁ ָע ְמדוּ ְל ִהכָּ נֵ ס ַל ַמּכּ ֶֹלת יָ ְצ ָאה ִמ ֶמּנָּ ה ִא ָשּׁה ְמ ֻבגֶּ ֶרת כְּ ֶשׁיָּ ֶד ָיה ֲעמוּסוֹת
אוּלם ְבּא ַֹרח נֵ ס וָ ֶפ ֶלא,
ַשׂ ִקּיּוֹתִ .פּ ְר ֵאי ָה ָא ָדם ִמ ֲהרוּ ִל ְפג ַֹע ָבּהּ ַבּ ַסּכִּ ינִ ים ֶשׁ ִבּ ֵיד ֶיהםָ ,
וּל ִהכָּ נֵ ס ְלתוְֹ מכוֹנִ ית
יחה ְל ִה ָמּ ֵלט ִמ ְפּנֵ ֶיהם ְ
וּמ ַד ֶמּ ֶמתִ ,היא ִה ְצ ִל ָ
צוּעה ְ
עוֹדהּ ְפּ ָ
ְבּ ָ
ֶשׁ ָח ְל ָפה ַבּכְּ ִבישׁ ַה ָסּמוּ וְ נַ ָהגָ הּ ִה ְב ִחין ַבּ ִמּ ְת ַר ֵחשִׁ .היא נָ ָסה ֵמ ַה ָמּקוֹם א ִל ְפנֵ י
שׁוּתםֶ ,שׁנִּ ֵפּץ ֶאת ִשׁ ְמשׁוֹת
ֶשׁ ַה ְמּ ַח ְבּ ִלים ִה ְשׁ ִליכוּ ְל ֶע ְב ָרהּ ִמ ְט ַען נֶ ֶפץ ְמ ֻא ְל ָתּר ֶשׁ ָהיָ ה ִבּ ְר ָ
פּוֹצץ.
מוֹפת א ִה ְת ֵ
ָה ֶרכֶ ב ַאְ בּ ֶד ֶרֵ 
אוֹתהּ ָה ִא ָשּׁה ָהיְ ָתה א ַא ֶח ֶרת ֵמ ַא ַחת ַהגַּ נָּ נוֹת ֶשׁ ָע ְרכוּ ְבּאוֹתוֹ בּ ֶֹקר
ַמ ְד ִהים ְל ַציֵּ ן כִּ י ָ
יפוּה ַמ ְל ֲאכֵ י ָה ָא ֵמן
עוּדת ָה ֲא ֵמנִ ים ַה ְמּ ַרגֶּ ֶשׁתִ .היא ָח ָשׁה ַעל ְבּ ָשׂ ָרהּ כֵּ ַיצד ִה ִקּ ָ
ֶאת ְס ַ
הוֹרים וְ גוֹנְ נוּ ָע ֶל ָיה ִמכָּ ל ַרע.
ַה ְטּ ִ
אוֹתהּ ָשׁ ָעה ְבּקוֹנִ ים,
מוּסה ְבּ ָ
ַה ְמּ ַח ְבּ ִלים ֵה ִחישׁוּ ֶאת ַפּ ֲע ֵמ ֶיהם ֶאל ַה ַמּכּ ֶֹלת ֶשׁ ָהיְ ָתה ֲע ָ
הוֹר ֶיהםִ .בּ ְת ִח ָלּה ֵהם ִה ְשׁ ִליכוּ ְל ֶע ְב ָרהּ ִמ ְט ֲענֵ י נֶ ֶפץֶ ,שׁגַּ ם ֵהםְ ,בּא ַֹרח ֻמ ְפ ָלא
ַבּיְּ ָל ִדים ְוּב ֵ
אוֹתם
פּוֹצצוַּ ,וּב ֶה ְמ ֵשׁ נִ סּוּ ְל ִהכָּ נֵ ס וְ ִל ְפגּ ַֹע ַבּקּוֹנִ יםַ ,אָ אז ָה ַדף ָ
ְוּב ַח ְס ֵדי ָשׁ ַמיִ ם ,א ִה ְת ְ
שׁוּטה – נֵ ס ִבּ ְפנֵ י ַע ְצמוֹ.
ַבּ ַעל ַה ֲחנוּת ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ֶעגְ ַלת ְקנִ יּוֹת ְפּ ָ
גַּ ם כְּ ֶשׁ ִהגִּ ַיע ְל ַבסּוֹף ְמ ַא ְב ֵט ַח ַהיִּ שּׁוּב כְּ ֵדי ַל ֲהרֹג ֶאת ַה ְמּ ַח ְבּ ִלים ,נִ סּוּ ַה ָלּלוּ ִל ְפג ַֹע בּוֹ
בּוֹס ִסים
אוּלם זְ ָמ ָמם א ָע ָלה ְבּיָ ָדם וְ ֵהם נָ ְפלוּ ִמ ְת ְ
שׁוּתםָ ,
ִבּכְ ֵלי ַה ַמּ ְשׁ ִחית ֶשׁ ָהיוּ ִבּ ְר ָ
ְבּ ָד ָמם.
עוֹלםַ ,א א נוּכַ ל ְל ִה ְת ַע ֵלּם ִמיַּ ד
בּוֹרא ָה ָ
נוֹתיו ֶשׁל ֵ
ֵאינֶ נּוּ ִמ ְתיַ ְמּ ִרים ְל ָה ִבין ֶאת ע ֶֹמק כַּ וָּ ָ
הוֹב ָילה ְלכָ ֶ שׁ ְסּ ֻע ַדּת ָה ֲא ֵמנִ ים ֲע ִת ַירת ַה ְסּגֻ לּוֹת
ַה ַה ְשׁגָּ ָחה ֶשׁנִּ גְ ְל ָתה ֶאל מוּל ֵעינֵ ינוּ ,וְ ִ
יּוֹתר ִמ ְבּנֵ י ַהיִּ שּׁוּב,
אוֹתם ְר ָשׁ ִעים ִל ְפג ַֹע ְבּכַ ָמּה ֶשׁ ֵ
ִתּ ְת ַקיֵּ ם ַדּוְ ָקא ְבּאוֹתוֹ יוֹם ֶשׁבּוֹ ָח ְפצוּ ָ
וְ כָ ָ תּ ִביא ְל ַה ָצּ ָל ָתם ַה ֻמּ ְפ ָל ָאה.
)תּ ִה ִלּים קז ,ח(
אוֹתיו ִל ְבנֵ י ָא ָדם" ְ
"יוֹדוּ ַלה' ַח ְסדּוֹ וְ נִ ְפ ְל ָ
תּוֹשׁב ֵ'בּית חוֹרוֹן' ִבּ ְק ִר ָיאה נִ ְרגֶּ ֶשׁת ִלכְ ַלל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
כּוֹתבָ ,
ֶאת ַה ִמּכְ ָתּב ַה ְמּיֻ ָחד ְמ ַסיֵּ ם ַה ֵ
"א ִחים יְ ָק ִרים! ִהזְ ַדּ ְמּנוּת נִ ְפ ָל ָאה נִ ְק ֵרית ִבּ ְפנֵ יכֶ ם ְבּכָ ל יוֹם וָ יוֹם ְוּבכָ ל ַבּיִ ת ַוּביִ תִ ,לזְ כּוֹת
ַ
ִבּ ְשׁ ִמ ָירה ַוּב ֲהגָ נָ ה נִ ְפ ָל ָאה ַעל יְ ֵדי ַה ְק ָפּ ָדה ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַעל כָּ ל ְבּ ָרכָ ה ְוּב ָרכָ הֵ :הן ַעל
יוֹמנוּ ,וְ ֵהן ַעל ִבּ ְרכוֹת ַהנֶּ ֱהנִ ין ָה ַרבּוֹת
פּוֹת ִחים ֶאת ֵ
ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ַהנִּ ְפ ָלאוֹת ֶשׁ ִא ָתּן ָאנוּ ְ
כוֹתינוּ ְבּקוֹל וּנְ זַ כֶּ ה ֶאת
ימ ָמה .נְ ָב ֵרֶ את ִבּ ְר ֵ
אוֹתנוּ ֶע ְשׂ ִרים וְ ַא ְר ַבּע ָשׁעוֹת ִבּ ָ
ַה ַמּ ִקּיפוֹת ָ
חוֹרים ֶשׁיָּ גֵ נּוּ
אוֹתנוּ ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמןְ ,וּבכָ  נְ ַמ ֵלּא ֶאת ַ'שׂק ַה ֲהגָ נוֹת' ְבּ ַמ ְל ָאכִ ים ְצ ִ
סּוֹב ִבים ָ
ַה ְ
צוּקהָ .א ֵמן".
ָע ָליו ִמכָּ ל ָצ ָרה וְ ָ

שה
ל ֹא ַה ּ ִמ ְד ָר ׁש ִע ָ ּקר ֶא ָּלא ַה ּ ַמ ֲע ֶ ׂ
"בני אמונים" ת.ד 102 .בני ברק | פקס | 08-9746102 .מייל | 9139191@gmail.com .ניתן לקבל עלון זה במייל מידי שבוע

 shayעיצובים

וּל ַה ֲע ִריֶ את גּ ֶֹדל ֲח ָס ָדיו ֶשׁל ַה ֵ
ָע ֵלינוּ ְל ַהכִּ יר ְ
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַרֶ ,שׁ ְמּ ַקיֵּ ם ְבּכָ ל ֶרגַ ע ֶאת ָה ֶא ֶרץ ַעל ַה ַמּיִ ם ְבּא ֶֹפן ִע ָיל ִאי
סוֹב ֶלת ָע ֶל ָיה כָּ ל ָה ֲאנָ ִשׁים וְ כָ ל ַה ִבּנְ יָ נִ ים
ימה ,וְ ָה ָא ֶרץ ֶ
נוֹע ַע ַאף כִּ ְמלוֹא ַהנִּ ָ
ֶשׁכָּ זֶ ה ,וּ ְּמיַ ְצּ ָבהּ ַעל ָע ְמ ָדהּ ֶשֹּׁלא ִתּ ְת ֵ
מוֹססוּ
קוֹמהֶּ .שׁ ֲהלוֹא ֶט ַבע ַה ַמּיִ ם ֶשׁ ָטּ ַבע ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא – ֶשׁיְּ ְ
בוֹהיםְ ,וּבכָ ל זֹאת א נִ ְט ַבּ ַעת וְ א זָ זָ ה ִמ ְמּ ָ
ַהגְּ ִ
גּוּשׁים ֶשׁ ְ
יפוֹררוּ ִ
וִ ְ
מוֹססוּ וְ יִ ְהיוּ ְל ַמיִ ם ,וְ ִאלּוּ ָה ֶא ֶרץ
גּוּשׁי ָע ָפר ְלתוַֹ ה ַמּיִ ם יִ ְת ְ
נּוֹתנִ ים ְלתוֹכָ םִ ,וּב ְפ ָרט ִאם יַ כְ נִ יסוּ ֵ
ַ
רוֹצה ה'
עוֹמ ֶדת ְבּ ָחזְ ָקהּ ְוּב ָת ְק ָפּהּ כִּ י כָּ ֶ 
וּס ִב ָיבהּ ַמיִ םְ ,וּבכָ ל זֹאת ִהיא ֶ
עוֹמ ֶדת ַעל ַה ַמּיִ ם ְ
ַהזֹּאת ֶ
)'עוֹלת ָתּ ִמיד'(.

ִס ּפוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

