
ַמֲאִמיִנים
' ם י ִנ ּו מ ֱא י  ֵנ ּבְ ' ת  י ּבֵ ִמ י  ִע ּו ב ׁשְ ן  ֹו י ּלָ ּגִ
יֹון מס' 445 ּלָ ָנה ט | ּגִ ן תשפ"ב ׁשָ ת ָוֶאְתַחּנַ ָרׁשַ ּפָ

ת י ּב מ י  ע ּו ב ׁש ן  ֹו י ּל תּג י ב מ י ע

ְוֹכ
ֵלמּות ֵלמּות ּגֹוֶרֶרת ׁשְ ׁשְ

ִמָּבֵּתי  ֶׁשְּבֶאָחד  ַהָּקֶפה  ִהְתַרֵחׁש ְּבִפַּנת  ְמַעְנֵין  ִׂשיַח  ּדּו 
ִלְלֹּגם  ַעָּתה  ֶזה  ֶׁשִּסֵּים  ַלֲחֵברֹו  ִנַּגׁש  ָיָקר  ְיהּוִדי  ַהִּמְדָרׁש. 
ּכֹוס ָקֶפה, ּוַמָּמׁש ְּבָעְמּדֹו ְלָבֵר 'ּבֹוֵרא ַנְפׁשֹות' ָּפָנה ֵאָליו 

"?ְּבַבָּקָׁשה: "ַהִאם ּתּוַכל ְלהֹוִציֵאִני ְּבִבְרָכְת
הּוא  ָמצּוי  ָּדָבר  ֲהא   – ּוַבֲהָבָנה  ְּבַהְסָּכָמה  ִהְנֵהן  ֶהָחֵבר 
ֶׁשָאָדם ֶׁשַאף הּוא ָׁשָתה ֶזה ַעָּתה ִמְסַּתֵּפק ַהִאם הּוא ְמֻחָּיב 

ִּבְבָרָכה ּוְמַבֵּקׁש ֵמֲחֵברֹו ֶׁשּיֹוִציֶאּנּו ְיֵדי חֹוָבה.
ָּכָראּוי ַל'ַּמֲעָמד', ָעַצר ַהְּמָבֵר ְלֶרַגע, ִּכְחֵּכַח ִּבְגרֹונֹו ְוֵהֵחל 
ְיֵתָרה:  ּוְבַכּוָָנה  ָמעֹות'  'ְּכמֹוֶנה  ּוִבְמִתינּות,  ְּבקֹול   ְלָבֵר
ְלקֹול  ִסֵּים  ֲאֶׁשר  ַעד  ְוֶחְסרֹוָנן...",  ַרּבֹות  ְנָפׁשֹות  "ּבֹוֵרא 
ּוְבַכּוָָנה,  ְּבַהְדָּגָׁשה  הּוא  ַאף  "ָאֵמן!"  ַאֲחָריו  ֲחֵברֹו  ַמֲעֵנה 
ַּכֲאֶׁשר ְלַאַחר ִמֵּכן הּוא מֹוִסיף ִּבְרַּכת "ִיַׁשּר ּכַֹח" ְּבֶפה ָמֵלא.

ָמה ִנְדָהם ַהְּמָבֵר ְלַגּלֹות, ִּכי ּתֹו ְּכֵדי ִּדּבּור ֵהֵחל ַאף ַהָּלה 
ֶׁשָעָנה  ְלַאַחר  ּוִבְמִתינּות.  ְּבקֹול  ְנָפׁשֹות',  'ּבֹוֵרא   ְלָבֵר
ַאֲחָריו ָאֵמן, ָּפָנה ֵאָליו ֲחֵברֹו ְּבטֹון ִנְפָּגע: "ַהִאם ְלַהֵּתל ִּבי 

ִּבַּקְׁשָּת?" 
ִלִּבי  ֶנְחַמץ  "ָּפׁשּוט  ִּבְׁשִנינּות,  ֵרֵעהּו  ֵהִׁשיב  "ָחִליָלה", 
ִלְראֹוְת עֹוֵמד 'ַלֲחטֹף' ְּבָרָכה, ְוָרִציִתי 'ְלַזּכֹוְת' ֶׁשְּלָפחֹות 

"...ֵּתָאֵמר ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי ַּבַּפַעם ַהּזֹאת ִּבְרָכְת
ְלָאְזֵני  ְמָבְרִכים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר  ַהְּמִציאּות;  ְּפֵני  ֵהם  ֵאּלּו  ֵּכן! 

זּוָלֵתנּו ִמָּכל ִסָּבה ֶׁשִהיא, ָאנּו ְמָבְרִכים ַאֶחֶרת ְלַגְמֵרי!
ֶאת  ַה'ּמֹוִציא  ִמִּפי  ַהֶּנֱאָמרֹות  ַחר  ַהּׁשַ ְלִבְרכֹות  ֵעִדים  ֻּכָּלנּו 
ֵהן  ִהְתַלֲהבּות  ְּבֵאיזֹו  בּועֹות.  ַהּׁשָ ַחג  ּבֶֹקר  ִלְפנֹות  ָהֵעִרים' 
ִהיא  ָהֱאֶמת  אּוָלם  ַאֲחֵריֶהן!  ַנֲעֵנית  'ָאֵמן'  ֵאיזֹו  ֶנֱאָמרֹות! 
ֶׁשַּמֲעָמד ֶׁשָּכֶזה ִמְתַרֵחׁש ְּבָכל יֹום ָויֹום, ְּבָבֵּתי ְּכֶנֶסת ַרִּבים 
ֶׁשִהְרִּגילּו  ִמְתַּפְּלִלים  אֹוָתם  ְיֵדי  ַעל  ָהעֹוָלם,  ְּבָכל  ְמאֹד 
ַחר' ְּבִהּדּור ְלָאְזֵני ִמי ֶׁשַּיֲעֶנה  ַעְצָמם ְלָבֵר ֶאת 'ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ַאֲחֵריֶהם 'ָאֵמן'. ָּכל ִמי ֶׁשַּיֲעמֹד ַּבַּצד ְוִיְתּבֹוֵנן, ִיּוַָכח ִלְראֹות 
ֵּכיַצד ֵהם ְמָבְרִכים ֶאת ַהְּבָרָכה, ְּבצּוָרה ׁשֹוָנה ְלַגְמֵרי ֵמֵאּלּו 
ֶׁשְּמָבְרִכים ֶאת ַהְּבָרכֹות ֵּביָנם ְלֵבין ַעְצָמם. ַהָּללּו ְמָבְרִכים 
 – ְלֻעָּמָתם  ְוַהָּללּו  ּוְבַהְטָעָמה,  ִמִּלים   ְּבִחּתּו ְּבִדְקּדּוק, 

ְּבֶׁשֶקט ּוְבַהְבָלָעה...
ָּכפּול;  ְלֶרַוח  ָזִכיָת   –  זּוָלְת ְּבָאְזֵני  ְּבָרָכה  ָאַמְרָּת  ִנְזּכֹר: 
ַאף  ָזִכיָת  ְּב'ָאֵמן',   ִּבְרָכְת ֶאת  ְלַהְׁשִלים  ֶׁשָּזִכיָת  ִמְּלַבד 
ֵיָאֵמר  ָּבֶזה  ַּכּיֹוֵצא  ִּבְׁשֵלמּות.  ֵּתָאֵמר  ַעְצָמּה  ֶׁשַהְּבָרָכה 
ָלעֹוֶנה: ָעִניָת 'ָאֵמן' ַאַחר ִּבְרַּכת ֲחֵבְר, ִמְּלַבד ְׂשַכר ָה'ָאֵמן' 

ֶׁשְּבָיְד – ִזִּכיָת ֶאת ֲחֵבְר ִּבְבָרָכה ְראּוָיה!
ִמְתַּפְּלִלים  ֶׁשל  ַהְּמַצֶעֶרת  ַהּתֹוָפָעה  ֶאת  ַּגם   ַֹנְחס  ,ְּבָכ
ְּבִאחּור(...)  ִהִּגיעּו  ֶׁשֵאֶליָה  ַׁשֲחִרית  ְּתִפַּלת  ֶׁשִּסְּימּו 
ָלאו...  ִאם  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ַהּבֶֹקר  ֵּבְרכּו  ִאם  ּוִמְסַּתְּפִקים 
 א ֶּתֱאַרע ְלִמי ֶׁשַּמְקִּפיד ְלָבֵר ֵאין ָסֵפק ֶׁשּתֹוָפָעה ָּכזֹאת
ְּבָאְזֵני ֲאֵחִרים, ֶׁשֵּכן ָה'ָאֵמן', ִמְּלַבד ֱהיֹוָתּה 'ִאּשּׁור' ַעל ֶעֶצם 

ַהְּבָרָכה, ִהיא ַּגם 'ִאּשּׁור' ֶׁשָאֵכן ָהְיָתה ְּבָרָכה...
ְּבַחְברּוָתא  ַחר  ַהּׁשַ ּוִבְרכֹות  ִּבְכָלל  'ָאֵמן'  ִּכי  ׁשּוב,  ָלַמְדנּו 
ִנְצָמִחים  ֲעצּוִמים  ְרָוִחים  ְלַמֲעלֹוֵתיֶהן,  ִׁשעּור  ֵאין  ִּבְפָרט, 

ֵמֶהן ְוֶׁשַפע ַרב ְּבַגְׁשִמּיּות ְורּוָחִנּיּות ַעד ֵאין ֵקץ. ָאֵמן.
ִּבְקִריַאת "ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן"

ּוְבִבְרַּכת 'ַׁשָּבת ָׁשלֹום',

יע˜ב „וב מרמור˘טיין.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִפּלָ ִניֵני ּתְ ּפְ

ל 'ֵלאֹמר' ּלֵ ה ִהְתּפַ ֹמׁשֶ
ֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר" (ג כג) ן ֶאל ה' ּבָ "ָוֶאְתַחּנַ

ַרִּבי ַחִּיים ִויַטל ְמָבֵאר ִּכי ַּבִּמָּלה 'ֵלאמֹר' ִּבֵּקׁש 
מֶֹׁשה ְלָתֵאר ְלִיְׂשָרֵאל ֶאת ְּתִפָּלתֹו, ֶׁש'ֶּנֶאְמָרה' 
ָפַתִים ְוא ַרק ְּבִהְרהּור ַהֵּלב, ְו'ֶנֶאְמָרה'  – ַּבּׂשְ
– ְּבַלַחׁש ְוא ַּבֲהָרַמת קֹול (ְרֵאה זוה"ק ָנׂשֹא 
 ֶׁשָּכ קֹול).  ֲהָרַמת  ְלא  ִהיא  ֶׁש'ֲאִמיָרה'  ב  קלב 
ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות לא ב) ִמְּפסּוֵקי ְּתִפַּלת 
ִּבְׂשָפָתיו",   ֶֹׁשַּיֲחת"  ָצִרי ֶׁשַהִּמְתַּפֵּלל  ַחָּנה 
ִּבְתִפָּלתֹו".  קֹולֹו  ְלַהְגִּביַּה  לֹו  "ָאסּור  ְואּוָלם 
ֲהָלכֹות ֵאּלּו ַאף ִנְרְמזּו ְּבָכ ֶׁשָראֵׁשי ַהֵּתבֹות: 
'ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר' ֵהם 'ֶהֶבל', ְּכלֹוַמר ֶׁשּמֶֹׁשה 
ַהֵּלב  ְּבִהְרהּור  א   – ְׂשָפַתִים  ְּבֶהֶבל  ִהְתַּפֵּלל 
אּוָלם ַּגם א ְּבהֹוָצַאת קֹול ('ֵעץ ַהַּדַעת טֹוב'). 

ֲחלֹום ֵאר ּבַ ִהְתּבָ ּיּוט ׁשֶ ַהּפִ
וְָהיּו  ָיֶדָך  ַעל  ְלאֹות  ם  ְרּתָ "ּוְקׁשַ

ין ֵעיֶניָך" (ו ח) ְלטָֹטפֹת ּבֵ
ְּגִבירֹול  ִאְּבן  ר"ש  ֶׁשל  ְּבִפּיּוטֹו 
ְלַׁשַּבת  ְּב'יֹוְצרֹות'  [ַהֶּנֱאָמר 
ַנֲחמּו] – "ְׁשֵּתי ְּפָעִמים ְמֻקָּיִמים", 
"ִּדין  ֵּבאּור:  ַהָּטעּון  ָחרּוז  ֵיׁש 
ָלׁשֹון  ְּבָכל  ְׁשַמע,  ּתֹוַרת  ִנְׁשַמע 
ְלִהְתַמֵּלל, ֲהא נֹוְדָעה ְּבַאְרָּבָעה, 
ֲאֶׁשר ֵּפְרׁשּו ְזֵקֵנינּו". ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי 
('ַאְסַּפְקַלְרָיא  הֹורֹוִויץ  ִהיְרׁש  ְצִבי 
א),  קי  ָוֶאְתַחַּנן  ַהּזַֹהר  ַעל  ַהְּמִאיָרה' 
ֵמִביא ִּכי ִלְׁשַנִים ִמְּמאֹוֵרי ַהּדֹורֹות 
ֶזה,  ְלָחרּוז  ֵּפרּוׁש  ַּבֲחלֹום  ִּגּלּו 

ּוְכִדְלַהָּלן:
זֹאת  ֵּפְרׁשּו  ִמְּפָראג  ַלַּמֲהָר"ל 
ֲחָכִמים  ֶׁשָּדְרׁשּו  ָמה  ִּפי  ַעל 
ֶׁשַהּתֹוָרה   ִמָּכ ב)  ד  (ַסְנֶהְדִרין 
ְמַכָּנה ְּתִפִּלין ֶׁשל רֹאׁש "טָֹטפֹת", 
ָלֵתת  ֵיׁש  רֹאׁש  ֶׁשל  שִֶּׁבְתִפִּלין 
ְּבַאְרָּבָעה  ַהָּפָרִׁשּיֹות  ַאְרַּבע  ֶאת 
"'ָטט'  ֶׁשֵּכן:  ִנְפָרִדים,  ָּבִּתים 
'ַּפת'  ְׁשַּתִים,   – ִּב[ְׂשַפת]'ִּכְתֵפי' 
ְׁשַּתִים".   – ִּב[ְׂשַפת]'ַאְפִריֵקי' 
ַעל  ַהְּמֻבֶּסֶסת  זֹו  ְּדָרָׁשה  ְוִהֵּנה, 
ֻמְרֶּכֶבת  'טָֹטפֹת'  ֶׁשַהִּמָּלה   ָּכ
ֻמְתֵנית  ָזרֹות  ְּבָׂשפֹות  ִמִּמִּלים 
(ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ֶׁשָּדְרׁשּו  ַּבֲהָלָכה 
ֶׁשֶאְפָׁשר  "ְׁשַמע",  ֵמַהִּמָּלה  א)  יג 
ָלׁשֹון  "ְּבָכל  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ִלְקרֹא 
ַּדְוָקא  ְוָלאו  ׁשֹוֵמַע",  ֶׁשַאָּתה 

ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש.

ּתֹוַרת  ִנְׁשַמע  "ִּדין  ַהַּפְיָטן:  ַּכּוַָנת  ֵאפֹוא  זֹוִהי 
ְׁשַמע, ְּבָכל ָלׁשֹון ְלִהְתַמֵּלל" – ִמּתֹו ֶׁשָּדְרׁשּו 
ֲחָכִמים: "'ְׁשַמע' – ְּבָכל ָלׁשֹון ֶׁשַאָּתה ׁשֹוֵמַע", 
ְזֵקֵנינּו"  ֵּפְרׂשּו  ֲאֶׁשר  ְּבַאְרָּבָעה,  נֹוְדָעה  "ַהֹּלא 
ֶׁשל  ְּתִפִּלין  ֶׁשָּפָרִׁשּיֹות  ְלָפֵרׁש  ְזֵקֵנינּו  ָיְכלּו   –

רֹאׁש ִמְתַחְּלקֹות ְלַאְרָּבָעה ָּבִּתים. 
ַּבַעל  ִּכי  ֵהִעיד  ֵמאֹוְסְטרֹוּפֹוִלי  ִׁשְמׁשֹון  ַרִּבי 
ּוֵפֵרׁש  ַּבֲחלֹומֹו  ִהְתַּגָּלה  ֲעֻמקֹות'  ַה'ְמַּגֶּלה 
ֶזה,  ֶׁשִּדין  לֹוַמר  ָהְיָתה  ַהַּפְיָטן  ַּכּוַָנת  ִּכי  לֹו 
ָלׁשֹון,  ְּבָכל  ְלֵהָאֵמר  ְיכֹוָלה  ְׁשַמע  ֶׁשְּקִריַאת 
א.  ַהַּתְלמּוד:  ִמַּמֶּסְכּתֹות  ְּבַאְרַּבע  ִהְתָּפֵרׁש 
ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (יג א) ב. ְּבַמֶּסֶכת ְמִגָּלה (יז ב) 
ג. ְּבַמֶּסֶכת סֹוָטה (לב ב) ד. ְּבַמֶּסֶכת ׁשְבּועֹות 

(לט א). 

ִניֵני ֱאמּוִניר  ָעִריםּפְ ְ+חּו ׁשְ ּפִ
ֵני ֱאמּוִנים' יא 'ּבְ ד ּוְנׂשִ ַבר ְמַיּסֵ ּדְ
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ֶכת  ָאֵמן ְמַחּנֶ
ָרָכה ּומֹוֶשֶכת ּבְ
ִמְצֹוָתי [ִמְצֹוָתו]"  ּוְלׁשְֹמֵרי  ְלאֲֹהַבי  ַלֲאָלִפים  ֶחֶסד  ה  "ְועֹׂשֶ

(ה ט)
ַהִּמְתּבֹוֵנן ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו ַיְבִחין ִּכי ְּבעֹוד ַה'ְּקִרי' הּוא 
"ִמְצֹוָתי" – ְלׁשֹון ַרִּבים, ַה'ְּכִתיב' הּוא "ִמְצָותוֹ" – ְלׁשֹון 
ִּבְלׁשֹון  'ִמְצָותוֹ'  ִנְכָּתב  ֶּבֱאֶמת  ַמּדּוַע  ְוִלְכאֹוָרה,  ָיִחיד. 
ִמְצוֹות  ַּתְרָי"ג  ֲהא  ִהְצַטּוֵינוּ,  ַאַחת  ְּבִמְצָוה  ְוִכי  ָיִחיד, 

ִנְּתנּו ְלמֶֹׁשה ְּבִסיַני?
"ָּכל  אֹוֶמֶרת:  ב)  לט  (ִקּדּוִׁשין  ַהִּמְׁשָנה  ַהָּנִצי"ב:  ֵּבֵאר 
ָיָמיו  לֹו  ּוַמֲאִריִכים  לֹו  ְמִטיִבים  ַאַחת  ִמְצָוה  ָהעֹוֶׂשה 
ט)  א  (ָׁשם  ּוַבְיּרּוַׁשְלִמי  ָהָאֶרץ".  ֶאת  ְונֹוֵחל  ּוְׁשנֹוָתיו 
ֵּפְרׁשּו ֶׁשַהִּמְׁשָנה ְמַדֶּבֶרת ַעל "ִמי ֶׁשִּיֵחד לֹו ִמְצָוה ְוא 
ַעְצמֹו  ַעל  ֶׁשְּמַקֵּבל  ְלִמי  ְּכלֹוַמר  ִמָּיָמיו",  ָעֶליָה  ָעַבר 
ְלעֹוָלם.  ְלַבְּטָלּה  ִמְּבִלי  ַמָּצב  ְּבָכל  ֶאָחת  ִמְצָוה  ְלַקֵּים 
ֶׁשֵּכיָון ֶׁשהּוא מֹוֵסר ַנְפׁשֹו ַּבֲעבּור ִקּיּוָמּה, זֹוֶכה ַּבֲעבּור 

זֹאת ֶׁשֵּיִטיבּו לֹו, ַיֲאִריכּו ָיָמיו ְוַיְנִחילּוהּו ֶאת ָהָאֶרץ.
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַּבָּפסּוק;  ַה'ְּקִרי'  רֹוֵמז  ֶזה  ִליסֹוד 
"ִמְצָותוֹ"  ַּבֲעבּור  ַלֲאָלִפים",  "ֶחֶסד  ָהָאָדם  ִעם  עֹוֶׂשה 

– אֹוָתּה ִמְצָוה ֶׁשִּקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְלִהָּזֵהר ָּבּה ִּבְמֻיָחד.
ַעל  ַהְּמַקֵּבל  ִּכי  ַהָּנִצי"ב  ְוכֹוֵתב  מֹוִסיף  א-ב)  (ו  ְלַהָּלן 
 ַעְצמֹו ְזִהירּות ְיֵתָרה ְּבַאַחת ֵמַהִּמְצוֹות, ִּתְצַמח לֹו ִמָּכ
ַאף ּתֹוֶעֶלת ְּבִחּנּו ָּבָניו, ֶׁשֵּכן "ִיְלְמדּו ַּגם ֵהָּמה ִלְהיֹות 

ְמֻׁשָּקִעים ְּבֵאיזֹו ִמְצָוה, ַּכֲאֶׁשר ִיְראּו ֵמֲאִביֶהם".
ַּבַעל ַה'ּנֹוְטֵרי ָאֵמן' ּכֹוֵתב ִּכי ְלאֹור ִּדְבֵרי ַהָּנִצי"ב, ָרצּוי 
ֶׁשָּכל ָאָדם ִיְבַחר ַּכִּמְצָוה ַהִּיחּוִדית לֹו ֶאת ִמְצַות ֲעִנַּית 
 ּוֵמִאיָד ְלִבּצּוַע,  ּוְפׁשּוָטה  ַקָּלה  ִהיא  ֵמַחד  ֶׁשֵּכן  ָאֵמן. 
ָהָאָדם  ְוַכֲאֶׁשר  ַהּיֹום,  ֵסֶדר  ָּכל   ְלאֶֹר ְמֻקֶּיֶמת  ִהיא 
ִנְזָהר ָּבּה, ְיָלָדיו ּוָבֵאי ֵּביתֹו ַמְבִחיִנים ְּבָנֵקל ְּבַהְקָּפָדתֹו 

ְולֹוְמִדים ִמֶּמּנּו ִלְהיֹות ְמֻׁשָּקִעים ְּבִמְצוֹות. 

'ַהֲעֵמק ָּדָבר'; 'נֹוְטֵרי ָאֵמן' ח"ב עמ' שנג



ה בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ

ַהְּמֻרּוָח  ָּבֶרֶכב  ְררּו  ֶׁשּׂשָ ְוַהִּצִּפָּיה  ַהִהְתַרְּגׁשּות 
ֶׁשל  ָוֳחָדִׁשים  ָׁשבּועֹות  ְלִמּשּׁוׁש,  ָהיּו  ִנָּתִנים 
ִלְכַלל  סֹוף  סֹוף  ִהִּגיעּו  ְוִתְכנּוִנים  ֵּתאּום 
ה, ְוַהְּנִסיָעה ַהְּמֻיֶחֶלת ָיְצָאה ֶאל ַהּפַֹעל.  ַמֲעֹשֶ
ִהֵּנה עֹוֶׂשה ָהֶרֶכב ֶאת ַּדְרּכֹו ִּבְכִביֵׁשי ַהָּצפֹון 
ּבֹוֲאָכה ִקְברֹות ַהַּצִּדיִקים ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ַהָּגִליל.
ְּבתֹו ָהֶרֶכב ִהְתַרּוְחוּ ַעל ַהּמֹוָׁשִבים ְׁשלֹוָׁשה 
ֻּכָּלם  ַעל  ֲאֶׁשר  ֶאָחת,  ִמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ַאְבֵרִכים 
ָחְלפּו  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ַהַהְמָּתָנה.  ְּגֵזַרת  ִנְגְזָרה 
ְלִהָּפֵקד  ָזכּו  ֶטֶרם  ְוֻכָּלם  ִנּשּׂוֵאיֶהם,  ִמּיֹום 
ִּתְכְננּו  ַהּזֹו  ַהְּנִסיָעה  ֶאת  ַקָּיָמא.  ֶׁשל  ְּבֶזַרע 
ְלהֹוִציָאּה  ִהְצִליחּו  ַעָּתה  ְוַרק  ַרב,  ְזַמן  ִלְפֵני 

ֶאל ַהּפַֹעל.
ְלֶאֶרץ  ִהִּגיעּו  ֵהם  ָהְרחֹוָקה  ַהְּבִרית  ֵמַאְרצֹות 
ִקְברֹות  ַעל  ְּתִפָּלה  ִלְׁשטַֹח  ְּכֵדי  ַהּקֶֹדׁש 
ְלַיֵחל  ְרָגֶביָה,  ֵּבין  ַהְּטמּוִנים  ַהַּצִּדיִקים 
ְלִהָּפֵקד  סֹוף  סֹוף  ִלְזּכֹות  ה'  ִלְפֵני  ּוְלִהְתַחֵּנן 

ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים.
 ,ָהֶרֶכב ֶהָחִדיׁש ֵהִאיץ ְּבַקּלּות ְּבַמֲעֵלה ַהֶּדֶר
ְּכֶׁשְּלֶפַתע ִהְבִחין ָהַאְבֵר ֶׁשָּנַהג ָּבֶרֶכב, ְּבֶכֶתם 
ַהְּכִביׁש  ַעל  ֶׁשִּנְמַרח  ּובֹוֵהק  ָׁשחֹר  ְמַאֵּים, 

ֶׁשְּלָפָניו. 
ַּדְוַׁשת  ַעל  ִלְלחֹץ  ּוִמֵהר  ֶנֱחַרד  ֶׁשֶמן!"  "ֶּכֶתם 
ַהֶּבֶלם, ֶאָּלא ֶׁשְּכִפי ַהִּנְרֶאה ַהְּפֻעָּלה ֶנֶעְׂשָתה 
ַעל  ֶהֱחִליק  ָהֶרֶכב  ִמַּדי;  ְמֻאָחר  ֶאָחד  ֶרַגע 
ׁשּוֵלי  ַעל   ְוִהְתַהֵּפ ִהְסַתְּחֵרר  ֶמן,  ַהּׁשֶ ֶּכֶתם 
ֶהָעמֹק  ַהּוָאִדי  ֶאל  ִהַּדְרֵּדר  ם  ּוִמּׁשָ ַהְּכִביׁש, 

.ֶׁשְּבַצד ַהֶּדֶר
ֶׁשל  ְּגדֹוִלים  ּכֹחֹות  ֶנֶעְצָרה.  ַּבְּכִביׁש  ַהְּתנּוָעה 
ָלֶרֶדת  ִמֲהרּו  ַלָּמקֹום,  ֶׁשָחׁשּו  ְוַהָּצָלה  ִחּלּוץ 
ַמַּצב  ֶאת  ִלְבּדֹק  ְּכֵדי  ַהְּמֻסָּכן  ַהּוָאִדי  ֶאל 
ֶאָּלא  ִמּכֹל,  ַלָּגרּוַע  ִהְתּכֹוְננּו  ֵהם  ַהִּנְפָּגִעים. 
ֶׁשְּכָכל ֶׁשֶהֱעִמיקּו ָלֶרֶדת נֹוְכחּו ְלַהְבִחין ַּבֵּנס 
ֶׁשְּבעֶֹמק  ַהַּסְלִעית  ַהַּקְרַקע  ַעל  ַהֻּמְפָלא. 
ָיְׁשבּו  ן,  ְוַהְמַּעּׁשֵ  ֶהָהפּו ָהֶרֶכב  ְלַצד  ַהּוָאִדי, 
ָׁשלֹוׁש ְּדֻמּיֹות ֲחבּולֹות ּוְׂשרּוטֹות ַא ְּבִריאֹות 

ּוְׁשֵלמֹות.
ֶאת  ְלָהִׁשיב  ֶאָּלא  נֹוַתר  א  ַהַהָּצָלה  ְלכֹחֹות 
ָלֶהם,  ּוְלַסֵּיַע  ְצלּוִלים  ַמִים  ְּבכֹוסֹות  ַנְפָׁשם 
ִאיׁש ִאיׁש ְּבֶהְתֵאם ְלַמָּצבֹו, ַלֲעלֹות ֲחָזָרה ֶאל 
ַהְּכִביׁש. ָׁשם ְּכָבר ִהְמִּתינּו ָלֶהם ַאְמּבּוַלְנִסים 
ְלצֶֹרְך  ַהחֹוִלים  ְלֵבית  אֹוָתם  ֶׁשהֹוִבילּו 

ְּבִדיקֹות ַמִּקיפֹות ְוַהֲעָרַכת ַמָּצב.
ַהְּבִדיקֹות ַהַּמִּקיפֹות ֶׁשֶּנֶעְרכּו ְּבֵבית ַהחֹוִלים 
רּו ֶאת ַהֵּנס ַהָּגדֹול. ַאף ֶאָחד ֵמַהּנֹוְסִעים  ִאּׁשְ
ֵאּלּו  ֵאי  ְלהֹוִציא  ַמְׁשָמעּוִתי,  ְּבאֶֹפן  ִנּזֹוק  א 
ַּבַּלְיָלה  ֻהְׁשֲארוּ  ֵהם  ַוֲחָתִכים.  ַקִּלים  ְׁשָבִרים 

ְלצֶֹרְך ַמֲעָקב, ַא ְלָמֳחָרת ַּבּבֶֹקר ֻׁשְחְררּו.
ַּכָּמה ָיִמים ְלַאַחר ִמֵּכן, ְלַאַחר ֶׁשִהְתאֹוְׁשׁשּו 
ִנית;  ַּבּׁשֵ ַהַּמָּסע  ֶאת  ְוָעׂשּו  ָׁשבּו  ְמַעט, 
ֵהם  ָׁשֲאלּו  ִּפְלִאי?"  ּכֹה  ְלֵנס  ָזִכינּו  "ֵּכיַצד 
ְנִסיָעה,  ְּכֵדי   ּתֹו ֶזה  ֶאת  ֶזה 
ים ְלַעֵּכל ֶאת ַהְּמִציאּות  ִמְתַקּׁשִ
ֶׁשֻּכָּלנּו  ָזִכינּו  "ֵּכיַצד  ַהֻּמְפָלָאה, 
ָיָצאנּו ַּבַחִּיים, ְּבִריִאים ּוְׁשֵלִמים 
ֶׁשְּתאּונֹות  ָקָׁשה,  ּכֹה  ִמְּתאּוָנה 
ַקּלֹות ִמֶּמָּנה ְּכָבר ָּגבּו ָקְרָּבנֹות 
ּוְבֵאׁש?  ְּבָדם  ֶׁשִּנְצְרבּו  ֲאֻיִּמים 
ְלַהֵּלל  ְלהֹודֹות,  ָעֵלינּו  ַּכָּמה 
ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא  ֶאת  ּוְלַׁשֵּבַח 
ַרחּום  ְּכָאב  ָעֵלינּו  ֶׁשִהְׁשִּגיַח 
ָּכל   ְּבֶמֶׁש ְּבַכּפֹוָתיו  ּוְנָׂשָאנּו 
ַהֶּדֶר ֶאל ַהְּתהֹום, ּוְבָכ ִהִּציל 
ַנְפֵׁשנּו  ֶאת  ָלנּו  ְוָנַתן  ַחֵּיינּו  ֶאת 

ְּכָׁשָלל!"
ִלְפֵני  ָנְסעּו  ֶׁשָּבּה   ַהֶּדֶר ְּבאֹוָתּה  ָנְסעּו  ֵהם 
 ַהֶּדֶר ְלִעּקּול  ִהִּגיעּו  ְוַכֲאֶׁשר  ְספּוִרים,  ָיִמים 
ָעְצרּו  ַּכִּמְתַּבֵּקׁש  ַהְּתאּוָנה,  ִהְתַרֲחָׁשה  ֶׁשּבֹו 
ִהְׁשִקיפּו  ֵהם  ְוָיְרדּו.  ַהְּכִביׁש  ְּבַצד  ָהֶרֶכב  ֶאת 
 ֶהָהפּו ָהֶרֶכב  ֶׁשַּתְחָּתם.  ֶהָעמֹק  ַהּוָאִדי  ֶאל 
ֵמִעיד  ַהּוָאִדי,  ְּבַתְחִּתית  ָׁשם,  עֹוֶדּנּו  ָהָיה 
ֶׁשִהְתַרֵחׁש  ַהָּגדֹול  ַהֵּנס  ַעל  ֵעִדים  ְּכֶאֶלף 

ִעָּמם. ֵעיֵני ֻּכָּלם ָזְלגּו ִּדְמעֹות ִהְתַרְּגׁשּות.
ַאַחד ָהַאְבֵרִכים ָּפַתח ּוִבֵּקׁש ְלַׁשֵּתף ֶאת ְּבֵני 

ִמְׁשַּפְחּתֹו ֵמִהְרהּוֵרי ִלּבֹו:
"ֻּכָּלנּו יֹוְדִעים ְלֵׁשם ָמה ָנַסְענּו ָלָאֶרץ ּוְלֵׁשם 
ָמה הֹוַעְדנּו ָּפֵנינּו ֶאל ַהְּמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים; 
ְנתּוִנים  ַמֲעָיֵנינּו  ֶׁשָּכל  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ִמֶּזה  ֵהן 
ִלְתִפּלֹות ּוְלַבָּקׁשֹות ִלְזּכֹות ְּבֶזַרע ֶׁשל ַקָּיָמא, 
ַהּתֹוָרה,   ְּבֶדֶר ּוְלַחְּנָכם  ְלַגְּדָלם  ֶׁשּנּוַכל 

לֹו  יֹודּו   ,ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ְּבַהְנָהַגת  ֶׁשַּיִּכירּו 
ִנים ַהָּללּו  ִויַסְּפרּו ִנְפְלאֹוָתיו. ְּבַמֲהַל ָּכל ַהּׁשָ
ָהיּו ַמְחְׁשבֹוֵתינּו ְנתּונֹות ַרק ְלִיחּול ּוַבָּקָׁשה, 
ֵּביְנַתִים ִהְרִעיף ָעֵלינּו ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר טֹובֹות 
ְלהֹודֹות  ַּפַעם  ֵאי  ָזַכְרנּו  ַהִאם   – ַרּבֹות  ּכֹה 

ֲעֵליֶהן?!
ֵּכיַצד  מּוָחִׁשי  ְּבאֶֹפן  ִלְראֹות  נֹוַכְחנּו  ַעָּתה 
 ,ִנַּצְלנּו ִמָּמֶות ְלַחִּיים, ַקל ָלנּו ְלהֹודֹות ַעל ָּכ
אּוָלם ְּבָיִמים ְּכִתּקּוָנם ֵאיֶנּנּו זֹוְכִרים ַלֲעׂשֹות 
זֹאת. ֶזהּו ָּדָבר ִּבְלִּתי ִמְתַקֵּבל ַעל ַהַּדַעת; ֵהן 
ִמַּצד ַהִּדין ָהָיה ָעֵלינּו ְלהֹודֹות ְּבֶפה ָמֵלא ַעל 
ָּכל ְנִׁשיָמה ּוְנִׁשיָמה, אּוָלם ְלָכל ַהָּפחֹות ָהָיה 
ָעֵלינּו ְלהֹודֹות ַעל ָּכל ַהּטֹובֹות ֶׁשהּוא ֶהֱעִניק 
ּוִבְפָרט  ּוְברּוָחִנּיּות,  ְּבַגְׁשִמּיּות  ְּכ'ּבֹונּוס'  ָלנּו 
ַעל ֶׁשֶהֱעִניק ָלנּו ּכֹחֹות ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ַהִּנָּסיֹון 

ֶׁשְּבַוַּדאי נֹוָעד ְלטֹוָבֵתנּו".
"ֲאִני ַמִּציַע ֶׁשְּנַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבָכל 
 יֹום ָויֹום ַּבִּנִּסים ּוַבִּנְפָלאֹות ֶׁשַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר
ַהֵּלב"  ֵמעֶֹמק   ָּכ ַעל  ּוְלהֹודֹות  ִעָּמנּו  עֹוֶׂשה 
ִהְנֲהנּו  ְוֻכָּלם  ְּבִהְתַרְּגׁשּות,   ָהַאְבֵר ִסֵּכם   –

ְּבָראֵׁשיֶהם ְּבַהְסָּכָמה.
ְׁשֶׁשת  ַעְצָמם  ַעל  ִקְּבלּו  ַמֲעָמד  ְּבאֹותֹו 
ַּבֲאִמיַרת  ֵהיֵטב  ְלַכּוֵן  ּוְנׁשֹוֵתיֶהם  ָהַאְבֵרִכים 
'ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח' ּוְלהֹוִסיף ְּבִסּיּום ְּתִפָּלה ְיָקָרה 
ְּבֶהְתֵאם  ִאיִׁשּיֹות  הֹוָדָיה  ִמּלֹות  ַּכָּמה  זֹו 

ְלַחְסֵדי ה' ֶׁשאֹוָתם ָחוּו.
אֹותֹו יֹום ּגֹוָרִלי ָהָיה רֹאׁש חֶֹדׁש ִניָסן. ִלְקַראת 
ַהְּתִפּלֹות  ִמַּמַּסע  ׁשּוָבם  ִעם  ַהֶּפַסח,  ַחג 
ִהְתַחְּזקּו  ַהְּבִרית,  ֶׁשְּבַאְרצֹות  ְלָבֵּתיֶהם 
 – ַעְצָמם  ַעל  ֶׁשִּקְּבלּו  ַּבַּקָּבָלה  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר 
ִמֵּדי  ּוְלהֹוִסיף  ְּבַכּוָָנה  ְלַׁשֵּבַח'  'ָעֵלינּו  לֹוַמר 
אֹו  לֹו  ֶׁשָּזכּו  ֶחֶסד  ַעל  ְמֻיֶחֶדת  הֹוָדָאה  יֹום 

ֶׁשִהְרִּגיׁשּו ּבֹו ְּבאֹותֹו ַהּיֹום.
ֶהְמֵׁש ַהִּסּפּור ָעָלה ַעל ָּכל ִּדְמיֹון:

ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ֶׁשָּבָאה  ָנה  ַּבּׁשָ ַהֶּפַסח  ְלַחג  ַעד 
ָזכּו ָּכל ְׁשֶׁשת ָהַאְבֵרִכים ְלִהָּפֵקד; ָהִראׁשֹון 
הּוא  ַּגם  ִליִׁשי  ְוַהּׁשְ ְּבַבת,  ִני  ַהּׁשֵ ְּבֵבן,  ָזָכה 
ְלַמְרֵּבה  ֻהְׁשְלָמה,  ַהִּנִּסים  ַׁשְרֶׁשֶרת  ְּבֵבן. 
ְׁשֶׁשת  ִניָסן.  חֶֹדׁש  ְּברֹאׁש  ַהִהְׁשָּתאּות, 
ֲאֵליֶהם  ֶׁשִהְצָטְרפּו  ַוֲאֵחיֶהם,  ַההֹוָדָאה  ַיְלֵדי 
ִּבְׁשַלִּבים ְמֻאָחִרים יֹוֵתר, ְּכָבר נֹוְלדּו ַעל ִּבְרֵּכי 

ַהּתֹוָבָנה ַהֻּמְפָלָאה:
ְלִעִּתים,  ָעֵלינּו  ֶׁשעֹוְבִרים  ַהָּקִׁשים  ַהִּנְסיֹונֹות 
ֵאּלּו ֶׁשֵּמֶהם ָאנּו ִמְתַּפְּלִלים ָּכל ָהֵעת ְלֵהָחֵלץ, 
נֹוֲעדּו ִלְגרֹם ָלנּו ְלהֹודֹות ּוְלַהֲעִרי ֶאת ַחְסֵדי 
ָלנּו  ִלְפּתַֹח   ּוְבָכ ּכֹה,  ַעד  ִעָּמנּו  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ה' 
ְׁשָעִרים ַלֲחָסִדים נֹוָסִפים ּוְלַהְׁשָּפעֹות טֹובֹות 

ַמִים. ָהָבה ַנְׂשִּכיל ְלָהִבין ֶאת ַהֶּמֶסר. ִמּׁשָ

'ִׂשיַח יֹוֵסף' ח"ד עמ' רכג

ע הֹוָדָאה ִויׁשּוָעה   ָהַפְך ְלַמּסַ ה ׁשֶ ִפּלָ ע ַהּתְ   ַמּסַ

י ֱאמּוִניר  ַמֲעׂשֵ

ִלְלחֹץ  ּוִמֵהר  ֶנֱחַרד  ֶׁשֶמן!"  "ֶּכֶתם 
ֶׁשְּכִפי  ֶאָּלא  ַהֶּבֶלם,  ַּדְוַׁשת  ַעל 
ַהִּנְרֶאה ַהְּפֻעָּלה ֶנֶעְׂשָתה ֶרַגע ֶאָחד 
ְמֻאָחר ִמַּדי; ָהֶרֶכב ֶהֱחִליק ַעל ֶּכֶתם 
ַעל   ְוִהְתַהֵּפ ִהְסַתְּחֵרר  ֶמן,  ַהּׁשֶ
ֶאל  ִהַּדְרֵּדר  ם  ּוִמּׁשָ ַהְּכִביׁש,  ׁשּוֵלי 

.ַהָּואִדי ֶהָעמֹק ֶׁשְּבַצד ַהֶּדֶר

ִּפּזּור חֹל ֵעֶקב ֶּכֶתם ֶׁשֶמן ַעל ַהְּכִביׁש



ָרכֹות  ט ְמרֹוָמם ַעל ֵסֶדר ַהּבְ ַמּבָ

לֹום    ָ ת ַהּשׁ ְרּכַ   ּבִ

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶקֶרב  ַמֲחֶקת  ִּתְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ְלַבֵּקׁש  ָהָאָדם  ְיַכּוֵן  זֹו  ִּבְבָרָכה 
ְוִיְחיּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֵּביֵניֶהם ְּבַאְחדּות ּוְבָׁשלֹום. ֶׁשּזֹאת ָעֵלינּו ָלַדַעת, ֶׁשַאף 

ַעל ִּפי ֶׁשַהּגּוִפים ְמֻחָּלִקים, ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ְמֻחָּברֹות ּוְמֻאָחדֹות ְּבָׁשְרָׁשן, 
ְוַעל ֵּכן ִנְצַטּוּו ִיְׂשָרֵאל ִלְחיֹות ֵּביֵניֶהם ְּבָׁשלֹום, "ֲאחּוִזים ַוֲאחּוִדים ְּבַתְכִלית 
ַהִּיחּוד ְוַאֲהָבה ְוַאְחָוה ְוֵרעּות". ְּכמֹו ֵכן ְיַבֵּקׁש ָהָאָדם ַעל ַעְצמֹו ִּבְבָרָכה זֹו 
ְלַבֵּטל ֶאת ַהִּמּדֹות ָהָרעֹות ִמִּקְרּבֹו, ָּכ ֶׁשּיּוַכל ִלְחיֹות ְּבַאֲהָבה ְוַאְחָוה ִעם 
ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ּוְלַקֵּים ָּכָראּוי ֶאת ִצּוּוי ַהּתֹוָרה (ַוִּיְקָרא יט יח): "ְוָאַהְבָּת 
ְלֵרֲע ָּכמֹו" ('ַיֲערֹות ְּדַבׁש' ח"א ְּדרּוׁש א ּוְרֵאה 'ּתֶֹמר ְּדבֹוָרה' פ"א ַהְּפֻעָּלה הד'). 
ַהְּבָרָכה ַמְתִחיָלה ִּבְלׁשֹון ִׂשיָמה – "ִׂשים ָׁשלֹום", ְוִכְלׁשֹון ַהָּפסּוק ֶׁשאֹוְמִרים 
 ָׁשלֹום". ַה'ֲחַתם סֹוֵפר' ְמָבֵאר ִּכי ֵיׁש ְּבָכ ַהּכֲֹהִנים ִלְפֵני ְּבָרָכה זֹו: "ְוָיֵׂשם ְל
ַמְׁשָמעּוָתּה  'ִׂשיָמה'  ֶׁשְּלׁשֹון  ְמָפְרִׁשים  ב)  כז  (ְּפָסִחים  ֲחָכִמים  ְמֻיָחד:  ִעְנָין 
ֲהָנָחה ְּבַנַחת ְּבָמקֹום ֶאָחד ְוא ַהְׁשָלָכה אֹו ִּפּזּור ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות. ַאף ָּכאן 
ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֶׁשִּתְהֶיה ֵּביֵנינּו ַאְחדּות ֲאִמִּתית; א ֶׁשַהָּצרֹות ַיְצִריכּונּו 'ְלַאֵחד 
ּכֹחֹות' ְּכֵדי ְלִהְתמֹוֵדד מּוָלן ְוא ֶׁשֵּמֲחַמת ֶׁשִּנְהֶיה ְמֻפָּזִרים ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים 
ִיָּמְנעּו ֵמִאָּתנּו ַהִחּכּו ְוַהְּמִריָבה, ֶאָּלא ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ָׁשלֹום  ִיְׂשרֹר  זֹאת  ְּבָכל  ֶאָחד,  ּוְבָמקֹום  ְּבַנַחת  אֹוָתנּו  ֶׁשָּיִׂשים  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף 

ֵּביֵנינּו (ְּדָרׁשֹות 'ֲחַתם סֹוֵפר' ח"ב ַּדף רמ ע"א). 

ָרָכה  ְמקֹור ַהּבְ

ָרָכה ִמְבֵנה ַהּבְ

ַנת ָאֵמן ּוָ ּכַ

ָרָכה ַמהּות ַהּבְ

לֹום ַרב' 'ׁשָ
ְלַדַעת ָהַרְמָּב"ם (ֵסֶדר ַהְּתִפּלֹות סֹוף ֵסֶדר ַאֲהָבה) ְּבָרָכה זֹו ֶנֱאֶמֶרת ְּבֻנָּסח 

ָאִחיד ְּבָכל ַהְּתִפּלֹות, הּוא ַהֻּנָּסח ַהּפֹוֵתַח ְּב: "ִׂשים ָׁשלֹום". 
ַהַּמְתִחיל  זֹו,  ִלְבָרָכה  ּוְמֻקָּצר  נֹוָסף  ֻנָּסח  ָהָיה  ַאְׁשְּכַנז  ְּגדֹוֵלי  ִּביֵדי  ְואּוָלם 
 ַּבִּמִּלים "ָׁשלֹום ָרב". ְלַדְעָּתם ֵמַאַחר ֶׁשִּבְרַּכת 'ִׂשים ָׁשלֹום' ֻּתְקָנה ְּכֶהְמֵׁש
ְלִבְרַּכת ּכֲֹהִנים, אֹוְמִרים אֹוָתּה ַרק ַּבְּתִפּלֹות ֶׁשָּבֶהן נֹוֶהֶגת ְנִׂשיאּות ַּכַּפִים, 
ָרב'  'ָׁשלֹום  אֹוְמִרים  ַּכֵּפיֶהם,  נֹוְׂשִאים  ֵאיָנם  ֶׁשַהּכֲֹהִנים  ַּבְּתִפּלֹות  ְואּוָלם 
('ֵּפרּוֵׁשי ֵסֶדר ַהְּתִפָּלה ָלרֹוֵקַח' סי' סג; 'ַהָּגהֹות ַמְימֹוִנּיֹות' ֵסֶדר ַהְּתִפּלֹות ז). 
ֵיׁש ִמְּגדֹוֵלי ַאְׁשְּכַנז ַהּסֹוְבִרים ֶׁשְּבִמְנָחה ֶׁשל ַׁשָּבת אֹוְמִרים 'ִׂשים ָׁשלֹום', ַאף 
ַעל ִּפי ֶׁשֵאין 'ְנִׂשיאּות ַּכַּפִים' נֹוֶהֶגת ָּבּה, ְלִפי ֶׁשּקֹוְרִאים ָּבּה ַּבּתֹוָרה, ּוְבִבְרַּכת 
'ִׂשים ָׁשלֹום', ָאנּו ַמְזִּכיִרים ֶאת ַהּתֹוָרה ְּבאֹוְמֵרנּו: "ִּכי ְּבאֹור ָּפֶני ָנַתָּת ָלנּו 

ה' ֱאֵקינּו ּתֹוַרת ַחִּיים..." (ַהָּגהֹות ַמְימֹוִנּיֹות ָׁשם; 'ַמֵּטה מֶֹׁשה' סי קעו). 

ָאִבינּו  "ָּבְרֵכנּו  ְמֻיֶחֶדת:  ַּבָּקָׁשה  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  ַהְּבָרָכה   ְּבֶהְמֵׁש
ִּכי  ֵּפֵרׁש  ָּגאֹון  ְסַעְדָיה  ַרִּבי   ."ָּפֶני ְּבאֹור  [ַיַחד]  ְּכֶאָחד  ֻּכָּלנּו 
ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ְּבָכ ֶׁשְּיָבְרֵכנּו ה' ְּכַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶׁשִּנְקָרא 'ֶאָחד', 
ַּכָּכתּוב (ְיַׁשְעָיהּו נא ב): "ַהִּביטּו ֶאל ַאְבָרָהם ֲאִביֶכם ְוֶאל ָׂשָרה 
ְּתחֹוֶלְלֶכם ִּכי ֶאָחד ְקָראִתיו ַוֲאָבְרֵכהּו ְוַאְרֵּבהּו" ('ִׁשּבֹוֵלי ַהֶּלֶקט' 

ִעְנַין ְּתִפָּלה סי' כד). 
ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר ֵּפֵרׁש ַּבָּקָׁשה זֹו ָּכ: ְּבַאֲהָבתֹו ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל 
ָחֵפץ ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּתִמיד ְּבטֹוָבָתם, ְוַכֲאֶׁשר ָחִליָלה ּפֹוְקדֹות 
ָּפָניו  ַמְסִּתיר  ֶׁשהּוא   ִמָּכ ְּכתֹוָצָאה  ֶאָּלא  זֹאת  ֵאין  ָצרֹות,  אֹוָתם 
ֵמֶהם. ַעל ֵּכן ְמַבְּקִׁשים ָאנּו: "ָּבְרֵכנּו ָאִבינּו ֻּכָּלנּו ְּכֶאָחד" – ִּבְבָרָכה 
ֶאָחת ַהּכֹוֶלֶלת ֶאת ַהּכֹל, ְוִהיא: ֶׁשִּנְהֶיה ָּתִמיד "ְּבאֹור ָּפֶני" ְּבא 
ֶהְסֵּתר ָּפִנים, "ִּכי ְּבאֹור ָּפֶני" – ִּכי ַּבְּזַמן ֶׁשַאָּתה ַמְׁשִּגיַח ָעֵלינּו, 
 – ּוְבָרָכה"  ּוְצָדָקה  ַחִּיים...  ּתֹוַרת  ֱאֵקינּו  ה'  ָלנּו  "ָנַתָּת  ִמֵּמיָלא 
 ַעְּמ ֶאת   ְלָבֵר  ְּבֵעיֶני ֶׁש"ּטֹוב  ִמּשּׁום  זֹאת  ֻּכָּלן,  ַהְּבָרכֹות  ְוָכל 
ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה", ְוַעל ֵּכן ֵאיֶנּנּו ְמַבְּקִׁשים ִמְּמ ֶאָּלא 
ֶׁשֹּלא ַּתְסִּתיר ָּפֶני ֵמִאָּתנּו ('ְיִריעֹות ְׁשמֹה' ַעל ִסּדּור ַהְּתִפָּלה 

ד"ה ִׂשים ָׁשלֹום).
לֹום [ַּכָּכתּוב (ְּתִהִּלים כט יא): "ה'  ֱאֶמת ֶׁשַּדְרְּכ ְלָבֵר ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַּבּׁשָ

 .אֹוָתנּו ְּבָכל ֵעת ִּבְׁשלֹוְמ לֹום"] ְוַהְלַואי ֶׁשְּתָבֵר ְיָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבּׁשָ

ְרלּו ֱאמּוַני ּבָ

ֶעְׂשֵרה'  'ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  ֶאת  ַהחֹוֶתֶמת  ָׁשלֹום'  'ִׂשים  ְּבִבְרַּכת 
 ְוֶנֱאֶמֶרת ְלַאַחר ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים, ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ִּבְבָרָכה  ְלָבְרֵכנּו  ֶׁשֵּיָעֵתר   – ּוֵמִאּתֹו  ְּבָידֹו  ֶׁשַהְּבָרכֹות   – הּוא 
ֶׁשֵּבְרכּונּו ַהּכֲֹהִנים, ַּכָּכתּוב ַּבּתֹוָרה (ַּבִּמְדָּבר ו כז): "'ְוָׂשמּו ֶאת 

ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם' (ְמִגָּלה יח א). 
ְּבָרָכה,  ְּפסּוֵקי  ְׁשָׁשה  ּכֹוֶלֶלת  ַהּכֲֹהִנים  ֶׁשִּבְרַּכת  ִּפי  ַעל  ַאף 
ִמּשּׁום  לֹום  ַהּׁשָ ְּבִבְרַּכת  ְוחֹוֶתֶמת  ּפֹוַתַחת  ָׁשלֹום'  'ִׂשים  ִּבְרַּכת 
ִמְסַּתֶּיֶמת  ֶׁשָּבּה  ְלִפי  ָהִעָּקִרית,  ַהְּבָרָכה  ִהיא  לֹום  ַהּׁשָ ֶׁשִּבְרַּכת 
ַהֲחִתיָמה".  ַאַחר   הֹוֵל ֶׁש"ַהּכֹל  הּוא  ְוַהְּכָלל  ַהּכֲֹהִנים,  ִּבְרַּכת 
 לֹום ִהיא ַהְּבָרָכה ָהִעָּקִרית, ַאף ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ּוְלִפי ֶׁשִּבְרַּכת ַהּׁשָ
הּוא – ְּכַהְבָטַחת "ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם" – ְמָבֵר ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִּבְבָרָכה זֹו, 
לֹום" (ַמַהְרָׁש"א  ַּכָּכתּוב (ְּתִהִּלים כט יא): "ה' ְיָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבּׁשָ

ח"א ָׁשם). 
לֹום  ַה'ַּמֵּטה מֶֹׁשה' (סי' קעו) מֹוִסיף ּוְמָבֵאר ֶׁשִּמְּלַבד ִּבְרַּכת ַהּׁשָ
ַהּכֲֹהִנים  ִּבְרַּכת  ְּפסּוֵקי  ִלְׁשֵני  ִהְתַיֲחסּות  ַאף  זֹו  ִּבְבָרָכה  ֵיׁש 
 "ָּפֶני ה'..."; "ְּבאֹור   ְּכֶנֶגד "ְיָבֶרְכ ָאִבינּו" –  ַהּנֹוָסִפים: "ָּבְרֵכנּו 

– ְּכֶנֶגד "ָיֵאר ה'..." 
ַהִּמְדָרׁש (במ"ר כא א) אֹוֵמר ֶׁשִּמָּכ ֶׁשִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים חֹוֶתֶמת 
ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת  ָהַאֲחרֹוָנה  ַהְּבָרָכה  ַאף  ּוְבִעְקבֹוֶתיָה  ְּבָׁשלֹום, 

לֹום.  ֶעְׂשֵרה, ִנָּתן ִלְלמֹד ַעד ַּכָּמה ָּגדֹול הּוא ַהּׁשָ

ָרָכה. ֲעֵרי ּבְ ַחְברּוָתא – ּפֹוְתִחים ׁשַ ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ

03-91-7-91-91
ִלְׁשִמיַעת ְּכָלֵלי 
ַהֵּמיָזם - ַהֵּקׁש 1 

ִלְׁשִמיַעת ְׁשמֹות 
ַהּזֹוִכים - ַהֵּקׁש 3 

ְלַהְרָׁשָמה ַלַהְגָרָלה (ֵּבין ַהָּׁשעֹות 
22:00–20:00) - ַהֵּקׁש 2 

ַאְבֵר ָיָקר!
ִהְצָטֵרף ָלַרִּבים ַהַּמְׁשִּכיִמים קּום ּוַמְקִּדיִׁשים ִמְּזַמָּנם 
 ַלֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ֶׁשל ַהִּמְתַּפְּלִלים, ְוָכ

ִּתְזֶּכה ִלְבנֹות ְּבִלְּב ֶאת ִמְׁשַּכן ָהֱאמּוָנה ַהְּטהֹוָרה. 

ֵּבין ַהַּמְקִּפיִדים ַעל ְּכָלֵלי ַהֵּמיָזם 
ְּבַמֲהַל חֶֹדׁש ָאב ִּתְתַקֵּים ַהְגָרָלה ַעל 

6 ְמָלגֹות ְּבַס 500 $ ָּכל ֶאָחת.

ֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחרְ ּתִ י ּדֶ

ֶרְך ֱאמּוָנה' ִזי"ַע ַעל ַה'ּדֶ לע"נ ָמָרן ּבַ

יִתי ּ תְר רָח ָב
ממֱאמוָנה רֶדֶרְך ּ

ע"ַעַע זִזי ממֱאמּוונָנהה' ְך 'ֶּדֶרֶ ַהַ ַּבַַעל מָמרָרןן "ננ
""עע עעלל

ַהַהְגָרָלה ִּתְתַקֵּים 
אי"ה ְּביֹום ְׁשִליִׁשי 
ג' ֶּבֱאלּול תשפ"ב. 

ַהּזֹוִכים ְיַקְּבלּו 
הֹוָדָעה ּוְׁשמֹוֵתיֶהם 
ְיֻפְרְסמּו ְּבמֹוֵקד 
'ֶּדֶר ֱאמּוָנה' 
ְׁשלּוָחה 3. 

מֹוֵקד 'ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה' 



י יֹוֵסף  ַרּבִ
ַטיְיְנַהאְרט  ׁשְ

ִמְפיֹוְרָדא 
זצ"ל

ָאב תקל"ו כ"ב ּבְ

א ֶזה ּוַבּבָ ים ּבָ ַחּיִ
ַלֲענֹות  ֶׁשַהַּמְקִּפיד  ּכֹוֵתב  ִויַטל,  ַחִּיים  ַרֵּבנּו  ַּתְלִמיד  ִמִּשׁינֹוָבה,  ֶנַטע  ָנָתן  ַרִּבי 
ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ְלַחֵּיי  ּוַבָּבא – "זֹוֶכה  ָּבֶזה  ְמאֹד  ַהְרֵּבה  ְׂשָכרֹו  ְּביֹום  ֲאֵמִנים  ִּתְׁשִעים 
ֶׁשַּמְׁשִליִמים לֹו ָׁשָניו ּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא, ְוזֹוֶכה ְלָהִבין ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ּוְבַעל ֶּפה". 
ָׂשָכר ֶזה ַאף ִנְרָמז ַּבָּפסּוק (ֲחַבּקּוק ב ד): "ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה"; ִּבְזכּות "ְוַצִּדיק 
('ַהְנָהגֹות  ּוַבָּבא  ָּבֶזה  ְלַחִּיים  ִיְזֶּכה   – "ִיְחֶיה"  צ',  ְּכִמְנַין  ָאֵמן  ֲעִנַּית   – ֶּבֱאמּוָנתֹו" 

ַצִּדיִקים' ח"א עמ' רעא; 'ְוִאְמרּו ָאֵמן' ח"ב אֹות כח).

ילֹות  ִעים ֲאֵמִנים ַמּצִ ׁשְ ּתִ
ַהִחיָד"א ֵהִביא ִּכי ָרָאה ִּבְכַתב ָיד ָיָׁשן ֵמַהְּמֻקָּבל ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַנְחָמן ּפּוָאה, ַּתְלִמיד 
ָהְרָמ"ע ִמָּפאנֹו, ִּכי ַהַּמְקִּפיד ַלֲענֹות ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ְּביֹום ֵאינֹו ִנּזֹוק ִמִּכּשּׁוף. ָּדָבר 
ְמָעה ִמִּפי ַמִּזיק ֶׁשִּנְׁשַלח ְלַהִּזיק ֶאת ְּבָנּה,  ה ֶאָחת, ֶׁשּׁשָ ֶזה נֹוַדע ֵמֵעדּוָתּה ֶׁשל ִאּׁשָ
ִּכי הּוא ֵאינֹו ָיכֹול ְלַקֵּים ְׁשִליחּותֹו ּוְלַהִּזיק ֶאת ְּבָנּה, ְלִפי ֶׁשִהיא – ֵאם ַהִּתינֹוק – 

ִהְקִּפיָדה ְּבאֹותֹו יֹום ַלֲענֹות ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ('ִמְדַּבר ְקֵדמֹות' א לג). 
ָראֵׁשי  'ָאֵמן'  ֶרֶמז:   ְלָכ ֵהִביא  ַלֵּלב'  'ָיֶפה  ַּבַעל  ַּפַלאִג'י  ִיְצָחק  ִנִּסים  ַרֲחִמים  ַרִּבי 
פֹות ִנּזֹוק" ('ֲאבֹות ָהרֹאׁש' ח"ג ַמֲעֶרֶכת כ אֹות י). ֵיׁש ַאף ֶׁשָּדְרׁשּו  ֵּתבֹות: 'ֵאין ִמְּמַכּׁשֵ
ַעל ִּפי ֶזה ֶאת ַהָּפסּוק (ִמְׁשֵלי יב יח): "ֵיׁש ּבֹוֶטה ְּכַמְדְקרֹות ָחֶרב ּוְלׁשֹון ֲחָכִמים 
"ּוְלׁשֹון  הּוא  ָחֶרב"  ְּכַמְדְקרֹות  "ּבֹוֶטה  ֶׁשהּוא  ַהִּכּשּׁוף  ְלֶהֵּזק  ַהְּתרּוָפה  ַמְרֵּפא"; 

ֲחָכִמים ַמְרֵּפא" – סֹוֵפי ֵּתבֹות ָאֵמן ('ָאְרחֹות ַחִּיים' ִמְׁשֵלי ָׁשם). 

ן ָכרֹו ִנְרָמז ַעל ַאְבֵני ַהֹחׁשֶ ׂשְ
ָהעֹוֶנה  ֶׁשל  ְׂשָכרֹו  ִּכי  ָמָצא  ֶׁשְּבתּוִנס,  טֹוֶזיר  ָּבִעיר  ָאָב"ד  ַסֲעדֹון,  ִּפיְנָחס  ַרִּבי 
(ְׁשמֹות  ַהּטּוִרים'  ְּב'ַבַעל  ֶׁשֵּכן  ַהחֶֹׁשן.  ַאְבֵני  ַעל  ִּבְרִמיָזה  ֶנְחָקק  ֲאֵמִנים  ִּתְׁשִעים 
ָבִטים ַאף אֹוִתּיֹות ְׁשמֹוֵתיֶהם  כח יז, ע"פ יֹוָמא עג ב) ְמבָֹאר ֶׁשִּמְּלַבד ְׁשמֹות ַהּׁשְ
ֶׁשל ָהָאבֹות ָהיּו ֲחקּוִקים ְּבִפּזּור ַעל ַאְבֵני ַהחֶֹׁשן, ְוַעל ֶאֶבן ַהַּסִּפיר ֶׁשַּבחֶֹׁשן ָהָיה 
ֵאפֹוא  ִנְמָצא  'ִיְצָחק'.  ֶׁשל  מֹו  ִמּׁשְ צ'  ָהאֹות  ְּבתֹוֶסֶפת  שָכר  ִיּׂשָ ֶׁשל  ְׁשמֹו  ָחקּוק 
ֶׁשַעל ֶאֶבן ַהַּסִּפיר ַהְּסמּוָכה ָלֶאֶבן 'ָיֲהם' ֶׁשִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיה ָאֵמן, ִנְכָּתב 'ֵיׁש ְׂשַכר 
צ'', ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשַהַּמְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית צ' ֲאֵמִנים ְּביֹום ְׂשָכרֹו ֻמְבָטח לֹו ('ִּפְסֵקי ָהרֹאׁש' 

ח"א ְנִתיב יא).

ְלַחְבֵרי ַמֲעֶרֶכת ֲעלֹון 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים'
ְוַלְּמַנֵּצַח ַעל ַהַּמֲעָרָכה ָהַרב ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ְׁשִליָט"א,
ַּבֲאֶׁשר ִהְנִני זֹוֶכה ִמֵּדי ָׁשבּוַע ִלְקרֹא ְוִלְלמֹד ַּבֲעלֹוְנֶכם ְוֵלָהנֹות 
ִּבְפֵניֶכם  ְלַהִּביַע  ְּכחֹוָבה  ֲאִני  רֹוֶאה  ּבֹו,  ַהְּכתּוָבה  ִמָּלה  ִמָּכל 
ִמְּקָצת ֵמַרֲחֵׁשי ִלִּבי, אּוַלי ֵאֵצא ְּבָכ ְיֵדי חֹוַבת ַהָּכַרת ַהּטֹוב 

ָהֲעצּוָמה ֶׁשֲאִני ָחׁש ְּכַלֵּפיֶכם:
?ָעלֹון ָעלֹון, ַּבֶּמה ֲאָבֶרְכ

ַוֲערּוִכים  ְּכתּוִבים  ְמֻתִּקים,  ֵּפרּוִׁשים   – ְמֻתִּקים"   ֵּפרֹוֶתי"
ַמֲעָרָכה  יֹוְצִרים  ְוַיַחד  ְלָמדֹור,  ִמְתַחֵּבר  ָמדֹור  ְלַהְפִליא, 

ְׁשבּוִעית ִנְפָלָאה ֶׁשל ִהְתַחְּזקּות ְּבִעְנְיֵני 'ֲעבֹוַדת ַהֵּלב'. 
"ִצְּל ָנֶאה" – ַּגם ָהִעּצּוב ַהְּגָרִפי ֻמְׁשָקע, ְמֻיָחד ּוֵמִאיר ֵעיַנִים, 

ַוֲהֵרי זֹו ּתֹוָרה ְמפֶֹאֶרת ִּבְכִלי ְמפָֹאר. 
[ְּבִגיַמְטִרָּיה  'ַמִים'  ְּכַמְעַין   –  "ַּתְחֶּתי עֹוֶבֶרת  ַהַּמִים  "ֲאַמת 
ִמְתַחֵּדׁש  ֲעלֹוְנֶכם   ָּכ ֵעת,  ְּבָכל  ּוִמְתַחֵּדׁש  ַהּנֹוֵבַע  'ָאֵמן'] 
עֹוֵסק  ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל  ַאף  ָעִׁשיר.  ְּבתֶֹכן  ָׁשבּוַע  ְּבָכל  ּוִמְתַּגּוֵן 

ְּבִעְנָין ֶאָחד – "ְּבָכל יֹום ִיְהיּו ְּבֵעיֶני ַּכֲחָדִׁשים". 
 – "ִיְהיּו ְּכמֹוְת ֶאָּלא ְיִהי ָרצֹון ֶׁשָּכל ְנִטיעֹות ֶׁשּנֹוְטִעים ִמְּמ"
ֶׁשֵחֶפץ ה' ְּבֶיְדֶכם ַיְצִליַח ְוקֹוְרֵאי ֶהָעלֹון ִיְתַחְּזקּו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן 
ְּכִדין ְוַכֲהָלָכה ְּבֶהְתֵאם ָלרּוַח ַהּנֹוֶׁשֶבת ִמֶּמּנּו, ְּכִדְבֵרי ָהַרְמָּב"ן 
ְּבִאַּגְרּתֹו ַהּנֹוַדַעת ֶׁשַאֶּתם ְמַצְּטִטים ְּבָכל ֵעת: "ְוַכֲאֶׁשר ָּתקּום 
ֶׁשּתּוַכל  ָּדָבר  ּבֹו  ֵיׁש  ִאם  ָלַמְדָּת  ַּבֲאֶׁשר  ְּתַחֵּפׂש  ַהֵּסֶפר  ִמן 

ְלַקְּימֹו".
ְּבהֹוָקָרה, 
ְׁשַמְעָיה ֶּבְרָמן,
ְירּוָׁשַלִים.

ִנָּתן ִלְׁשַח ִמְכָּתִבים ְלַפְקס ֶׁשִּמְסָּפרֹו 08-9746102
9139191@gmail.com :אֹו ִלְכתֶֹבת ַהֵּמייל 

יֹום  ִעים ֲאֵמִנים ּבְ ׁשְ ת ּתִ ב ִמּקֹוֵרא ֶנֱאָמןֲעִנּיַ ִמְכּתָ
ֶר+ ֱאמּוִנירֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ִאּגֶ

ַרִּבי יֹוֵסף ְׁשַטיְיְנַהאְרט ַּבַעל ַה'ִּזְכרֹון יֹוֵסף', נֹוַלד ְלָאִביו ַרִּבי ְמַנֵחם 
ֶמְנֶּדל ָּבֲעָיָרה ַהְּקַטָּנה ְׁשַטיְיְנַהאְרט ֲאֶׁשר ְּבֶחֶבל ָּבַואְרָיה ֶׁשִּבְדרֹום 
ֶׁשִהְתַקְּיָמה  ַהְּמֻפְרֶסֶמת  ַּבְּיִׁשיָבה  ָלַמד  ִּבְצִעירּותֹו  ֶּגְרַמְנָיה. 
ִּבְפיֹוְרָדא, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ָנַסע ִלְפַרְנְקפּוְרט ְּדַמְיין ִלְלֹמד ּתֹוָרה ִמִּפי 

ַרִּבי ַיֲעקֹב ּפֹוֶפְּרׁש ַּכץ ַּבַעל 'ָׁשב ַיֲעקֹב'. 

הּוא  ְּבדֹורֹו.  ַהּבֹוְלִטים  ַהּתֹוָרה  ִמְּגדֹוֵלי  ְלַאַחד  ֶנְחָׁשב  יֹוֵסף  ַרִּבי 
ִּכֵהן ְּכַרב ְּבַכָּמה ָעִרים ְּבֶגְרַמְנָיה, ּוִמְּׁשַנת תקכ"ד ֵהֵחל ְלַכֵהן ְּכַרב 
ֶׁשָּבּה  ַהּנֹוַדַעת  ַהְּיִׁשיָבה  ְּכרֹאׁש  ִּכֵהן  ְוַאף  ְפיֹוְרָדא,  ָּבִעיר  ְוָאָב"ד 
וֹוְלף  ְוַרִּבי  ַּבֶנעט  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ִנְמנּו  ַּתְלִמיָדיו  ֵּבין  ִּבְצִעירּותֹו.  ָלַמד 

ִהיְדְנַהיים. 

ַהּפֹוְסִקים,  ְּבִדְבֵרי  ַרּבֹות  ַהֻּמְזָּכר  יֹוֵסף',  'ִזְכרֹון  ׁשּו"ת  ִסְפרֹו  ֶאת 
ַהּנֹוָסִפים:  ְסָפָריו  ֻהְדְּפסּו  ְּפִטיָרתֹו  ְלַאַחר  ְּבַחָּייו.  עֹוד  ִהְדִּפיס 
'ַמְׁשִּביר ַּבר' ְו'כַֹח ׁשֹור'. ַרִּבי יֹוֵסף ִנְפַטר ְּבכ"ב ְּבָאב תקל"ו ְוִנְקַּבר 

ְּבֵבית ַהְּקָברֹות ַהָּיָׁשן ִּבְפיֹוְרָדא. 

ה ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ ִמּדָ
ִנְבָרא  עֹוֶׂשה  ֶׁשָאָדם  ִמְצָוה  ִמָּכל  ַרֵּבנּו:  ָאַמר  תקל"ד  ׁשּוָבה  ְלַׁשַּבת  ִּבְדָרָׁשתֹו 
ַמְלָא טֹוב ַהַּמְמִליץ טֹוב ָעָליו, ּוֵמִאיָד ִמָּכל ֲעֵבָרה ֶׁשעֹוֶׂשה ִנְבָרא ַמְלָא ַרע 
ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ֶאָּלא  טֹוב   ַמְלָא ִנְבָרא  ְּבָרָכה  ֵמֲאִמיַרת  ַאף  ָעָליו.  ַהְּמַקְטֵרג 
ְואּוָלם  ַהְּמַקְטְרִגים.  ִעם  ְלִהְתמֹוֵדד  ְּבכֹחוֹ  ֵאין   ַמְלָא ֶׁשאֹותֹו  ב)  נג  (ְּבָרכֹות 

ַהַּמְלָא ֶׁשּנֹוָצר ֵמֲעִנַּית ָאֵמן הּוא "ַּתִּקיף ְוִגּבֹור ֶׁשְּבכֹחוֹ ְלַנֵּצַח ַהְּמַקְטְרִגים". 
ּפֹוְתִחין  ּכֹחוֹ  ְּבָכל  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  "ָּכל  ב):  קיט  (ַׁשָּבת  ֲחָכִמים  ָאְמרּו   ָּכ ִמּשּׁום 
ֵמַהָּבִאים  ַהּמֹוְנִעים  ַחָּבָלה  ַמְלֲאֵכי  ׁשֹוְכִנים  ֵעֶדן  ְלַגן  ִמחּוץ  ֵעֶדן".  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  לֹו 
ִמְּלִהָּכֵנס ִּבְׁשָעָריו, ַּכָּכתּוב (ְּבֵראִׁשית ג כד, ּוְרֵאה ַרִׁש"י ָׁשם): "ַוַּיְׁשֵּכן ִמֶּקֶדם ְלַגן 
ַהַחִּיים".  ֵעץ   ֶּדֶר ֶאת  ִלְׁשמֹר  ַהִּמְתַהֶּפֶכת  ַהֶחֶרב  ַלַהט  ְוֵאת  ַהְּכֻרִבים  ֶאת  ֵעֶדן 
ַהַּמְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן, ּגֹוֵרם ְּבָכ ֶׁשְּיַנְּצחּו ַהְּמַקְטְרִגים, ּוְלָכ ְׂשָכרֹו ִאּתֹו 'ִמָּדה 
ְּכֶנֶגד ִמָּדה', ֶׁשְּבֵעת ֶׁשהּוא ִנְצָר ְלַנֵּצַח ֶאת ַמְלֲאֵכי ַהַחָּבָלה ָהעֹוְמִדים ְּבַׁשֲעֵרי 
'ִזְכרֹון יֹוֵסף' [ְפיֹוְרָדא  ַּגן ֵעֶדן, ִיָּכְנעוּ ֵאּלּו ְּבָפָניו ְוא יּוְכלּו ַלֲעמֹד ְּבַדְרּכֹו (ׁשּו"ת 

תקל"ג] ַּדף קב). 
ָאֵמן ִמן ַהּתֹוָרה 

ַהָּמקֹור  ֶאת  ָאֵמן:  ֲעִנַּית  ְּבִדין  ָּגדֹול  ִחּדּושׁ  ַרֵּבנּו  ְוִחֵּדׁש  הֹוִסיף  ְּדָרָׁשה  ְּבאֹוָתּה 
ְלִחּיּוב ֲעִנַּית ָאֵמן ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים ִמִּדְבֵרי מֶֹׁשה ְלִיְׂשָרֵאל ְּבָפָרַׁשת ַהֲאִזינּו (ְּדָבִרים 
ה'  ֵׁשם  ַמְזִּכיר  ֶׁשֲאִני  "ְּבָׁשָעה   – ֵלאֵקינוּ"  גֶֹדל  ָהבוּ  ֶאְקָרא  ה'  ֵׁשם  "ִּכי  ג):  לב 
'ָהבוּ גֶֹדל' ַּבֲעִנַּית ָאֵמן" (ילק"ש ַהֲאִזינּו תתקמב; ַרִׁש"י ְּבָרכֹות כא  ִּבְבָרָכה, ַאֶּתם 
א ד"ה ִּכי ֵׁשם). ִנָּתן ִלְלמֹד ִמָּכ ִּכי ַאף ַּכֲאֶׁשר ַהְּמָבֵר ֵאינֹו ְמֻחָּיב ִּבְבָרָכה ֶאָּלא 
 ִמְּדַרָּבָנן, ְמַצּוָה ַהּתֹוָרה ַעל ַהּשֹׁוֵמַע ַלֲענֹות ַאֲחָריו ָאֵמן, ֶׁשֲהֵרי ִהְזִּכיר ַהְּמָבֵר
ֵׁשם ָׁשַמִים ְּבִבְרָכתֹו ְוִנְתַקֵּים ּבֹו "ִּכי ֵׁשם ה' ֶאְקָרא". ִנְמָצא ֶׁשָּגדֹול ְׂשָכרֹו ֶׁשל 
ֶאָּלא  ְמַקֵּים  ֶׁשֵאינֹו   ַהְּמָבֵר ִמן  יֹוֵתר  ַהּתֹוָרה,  ִמן  ִמְצָוה  ֶׁשְּמַקֵּים  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה 

ִמְצָוה ִמְּדַרָּבָנן (ׁשּו"ת 'ִזְכרֹון יֹוֵסף' ַּדף קא). 

ַעל ַהִהּלּוָלא ַנת ּבַ ִמׁשְ ָאֵמן ּוְבָרכֹות ּבְ ֱאמּוָנתֹו  יק ּבֶ ַצּדִ

ֵּבית ֶהָעְלִמין ַהְּיהּוִדי ָהַעִּתיק ִּבְפיֹוְרָדא ֶׁשְּבֶגְרַמְנָיה


