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ַמִים ֲעֵרי ׁשָ ַח ְלׁשַ ְפּתֵ ָאֵמן – ַהּמַ

"ַׁשַער  הּוא  ֵהיָכן  ַיֲעקֹב  ָלנּו  ִּגָּלה  ַהָּׁשבּוַע  ְּבָפָרַׁשת 
ַהָּׁשָמִים".

ְמקֹום   – ַהּמֹוִרָּיה  ְּבַהר  ִמְּׁשָנתֹו  ַיֲעקֹב  ֵהִקיץ  ַּכֲאֶׁשר 
ַהִּמְקָּדׁש – הּוא ָקָרא ְּבִהְתַּפֲעלּות: "ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום 
ַהָּׁשָמִים"  ַׁשַער  ֱאִקים ְוֶזה  ֵּבית  ִאם  ִּכי  ֶזה  ֵאין  ַהֶּזה 

(ְּבֵראִׁשית כח יז).
ְּתִפּלֹוֵתינּו  עֹולֹות  ֶׁשַּדְרּכֹו  ַהֶּפַתח  הּוא  ֶזה  "ַׁשַער" 
ַרִׁש"י:  ִּכְלׁשֹון  ַּבָּׁשַמִים,  ּוִמְתַקְּבלֹות  ּוַבָּקׁשֹוֵתינּו 

"ְמקֹום ְּתִפָּלה ַלֲעלֹות ְּתִפָּלָתם ַהָּׁשַמְיָמה".
ִמְסַּתֵּבר ֶׁשְּכמֹו ֶׁשְּלָכל ַׁשַער ֵיׁש ַמְפֵּתַח, ָּכ ַּגם ְל'ַׁשַער 
ַהָּׁשַמִים' ָאמּור ִלְהיֹות "ַמְפֵּתַח" ֶׁשּפֹוֵתַח אֹותֹו. ֶׁשִאם 
א ֵּכן, ָמה ּתֹוִעיל ָלנּו ְיִדיַעת ְמקֹום ַהַּׁשַער ִלְתִפּלֹות 

ִאם הּוא ָנעּול, ָחִליָלה.
ַעל  ַמְפֵּתַח?  אֹותֹו  הּוא  ָמה  ׁשֹוֲאִלים  ְּבַוַּדאי  ַאֶּתם 
רפה  ַהָּקדֹוׁש (ח"ג  ַּבּזַֹהר  ְּברּוִרים  ְּדָבִרים  ֶנֶאְמרּו   ָּכ
ִנְזָהִרים  ִיְׂשָרֵאל  "ַּכֲאֶׁשר  (ְּבַתְרּגּום):  ְלׁשֹונֹו  ְוֶזה  ב), 
ִלְפֵני  ִמְתַּפְּלִלים  ֵהם  ַּכֲאֶׁשר  ֲאַזי  ָּכָראּוי,  ָאֵמן  ַלֲענֹות 
ְּבָכל  ַמְכִריז  ַהּקֹול  ָצרֹוֵתיֶהם,  ַעל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ׁשֵֹמר  ַצִּדיק  גֹוי  ְוָיבֹא  ְׁשָעִרים  'ִּפְתחּו  ָהעֹוָלמֹות: 
ֶאָּלא  'ֱאמּוִנים'  ִּתְקִרי  ַאל   – ב)  כו  (ְיַׁשְעָיה  ֱאֻמִנים' 

'ֲאֵמִנים'".
ָּכאן   ַא ְּבָרכֹות,  ּוְמַבְּקִׁשים  ְסֻגּלֹות  ְמַחְּפִׂשים  ֻּכָּלנּו 
'זַֹהר'  ָלנּו  ֲהֵרי  ְונֹוְקִבים;  ְּברּוִרים  ְּדָבִרים  ְלָפֵנינּו 
ַּכֲהָלָכה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ַהְקָּפָדה  ַהּקֹוֵבַע:  ְמפָֹרׁש 
ֶׁשַּדְרּכֹו  ַהָּׁשָמִים'  'ַׁשַער  ֶאת  ַהּפֹוֵתַח  ַהַּמְפֵּתַח  ִהיא 

ִמְתַקְּבלֹות ַהְּתִפּלֹות!
ִּבְהיֹותֹו ְּב'ַׁשַער ַהָּׁשָמִים' ָרָאה ַיֲעקֹב ָאִבינּו ַּבֲחלֹומֹו: 
ַּכָּידּוַע,   ,'ַמְלַא' ּבֹו".  ְויְֹרִדים  עִֹלים  ֱאִקים  "ַמְלֲאֵכי 
ִּכי   ,ְּבָכ ַהּתֹוָרה  ֶׁשָרְמָזה  ְוֶאְפָׁשר  ָאֵמן,  ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ָהָאֵמן ִהיא זֹו ֶׁשַּמֲעָלה ֶאת ַהְּתִפּלֹות ְל'ַׁשַער ַהָּׁשָמִים' 

ּומֹוִריָדה ַּבֲעדֹו ֶאת ַהֶּׁשַפע ַהִּנָּתן ִּבְזכּוָתן.
ְלַקָּבַלת  ַהַּמְפֵּתַח  ִהיא  ָהָאֵמן  ִּכי  ֶׁשָּלַמְדנּו  ַאֲחֵרי 
ְוָלבֹוא  ְלַהְקִּדים  ְצִריִכים  ִמִּצֵּדנּו  ֶׁשָאנּו  ֲהֵרי  ַהְּתִפָּלה, 
ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ַאַחר  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ְּכֵדי  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית 
ְּתַזֶּכה   ָּכ ַעל  ַהְקָּפָדה  ַהְּתִפָּלה.  ִלְפֵני  ַהֶּנֱאָמרֹות 
ַמְפְּתחֹות'  'ְצרֹור  ְּכֶׁשְּבָיֵדינּו  ַלְּתִפָּלה  ְלִהָּכֵנס  אֹוָתנּו 
ְמַבְּקִׁשים  ֶׁשַּדְרָּכם  ַהְּתִפָּלה  ְלַׁשֲעֵרי  ְוַכָּיאּות  ָּכָראּוי 

ָאנּו ִלְבקַֹע.
ַּגם ַּכֲאֶׁשר ַמְׁשִקיִעים ּכֹחֹות ּכֹה ַרִּבים ַּבְּתִפָּלה ַעְצָמּה, 
ָלּה  ַהּנֹוְתִנים  ַּבַּמְפְּתחֹות  ְלַזְלֵזל  ְלַעְצֵמנּו  ַנְרֶׁשה  ִאם 
ִקּיּום ּופֹוְתִחים ְׁשָעִרים ְּבָפֶניָה, ֲהֵרי ְּבָכ ִנְהֶיה ּדֹוִמים 
 ַא טּוב,  ְּבָכל  ָמֵלא  ְמֻׁשְכָלל  ְּבַאְרמֹון  ֶׁשָּזָכה  ְלָאָדם 
ֵאין ְּבָידֹו ַהַּמְפֵּתַח ְלַׁשַער ַהְּכִניָסה ֵאָליו – ָמה ּתֹוֶעֶלת 

ֵיׁש לֹו ְּבַאְרמֹונֹו?! ַנֲעֶנה ָאֵמן ְוִנְזֶּכה!
ִּבְקִריַאת "ְוֶזה [ַהַּמְפֵּתַח ְל]ַׁשַער ַהָּׁשָמִים",

ַׁשָּבת ָׁשלֹום,

יע˜ב „וב מרמור˘טיין.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִפּלָ ִניֵני ּתְ ּפְ

ב ה ְמַחּיֵ ִפּלָ בֹוד ַהּתְ ּכְ
 ְנִסיָעה ְמֻיֶחֶדת

קֹום  ּמָ ע ּבַ ְפּגַ ֶלְך ָחָרָנה; ַוּיִ ַבע ַוּיֵ ֵאר ׁשָ ֵצא ַיֲעקֹב ִמּבְ "ַוּיֵ
ֶמׁש" (כח י-יא) ֶ י ָבא ַהּשׁ ם ּכִ ֶלן ׁשָ ַוּיָ

ַה'ָּמקֹום' ֶׁשּבֹו ָּפַגע ַיֲעקֹב ְוָׁשם ָלן ָהָיה ַהר ַהּמֹוִרָּיה 
ֶׁשֵּמַהָּכתּוב  ֶאָּלא  ב).  צא  ַהִּמְקָּדׁש (ֻחִּלין  ְמקֹום   –
ְלָחָרן,  ִהִּגיַע  ְּכָבר  ֶׁשַּיֲעקֹב  ַמְׁשָמע  ָחָרָנה"   ַוֵּיֶל"
ֵּבֲארּו  ַהּמֹוִרָּיה?  ְּבַהר  ּוָפַגע  ָׁשב  ֵּכן  ִאם   ְוֵהיַא
ָאַמר:  ְלָחָרן,  ַיֲעקֹב  ֶׁשִהִּגיַע  ֶׁשַאַחר  ֲחָכִמים (ָׁשם) 
"ֶאְפָׁשר ָעַבְרִּתי ַעל ָמקֹום ֶׁשִהְתַּפְּללּו ֲאבֹוַתי, ַוֲאִני 
א ִהְתַּפַּלְלִּתי?" ּוִמָּיד ְּכֶׁשֶהְחִליט ַלֲחזֹר ָקְפָצה לֹו 

ַהֶּדֶר ְוִהִּגיַע ְלַהר ַהּמֹוִרָּיה. 

ְואּוָלם ֵיׁש ְלָהִבין, ַמּדּוַע ַרק ְלַאַחר ֶׁשִהִּגיַע ְלָחָרן 
ְוא  ַהּמֹוִרָּיה  ְּבַהר  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ַלֲחזֹר  ֶהֱחִליט 

ִהְתַּפֵּלל ִמְּלַכְּתִחָּלה ְּבעֹוְברֹו ָׁשם?

ֵּפֵרׁש ַהַּמֲהָר"ל ִמְּפָראג: ְּבַדְרּכֹו ִמֵּבית ָאִביו ְלָחָרן 
ָהָיה ַיֲעקֹב ָׁשרּוי ְּבַפַחד ִּבְמנּוָסתֹו ִמְּפֵני ֵעָׂשו ָאִחיו 
ֶׁשִּבֵּקׁש ְלהֹוְרגֹו, ְוא ָיכֹול ָהָיה ְלַכֵּון ִלּבֹו ִּבְתִפָּלה 
ִלְראֹות  ְונֹוַכח  ְלָחָרן  ֶׁשִהִּגיַע  ְלַאַחר  ַרק  ָּכָראּוי. 
ְוהּוא  ַּדְעּתֹו  ִהְתַיְּׁשָבה  ַאֲחָריו,  רֹוֵדף  ֵאינֹו  ֶׁשֵעָׂשו 
ֶׁשִהְתַּפְּללּו  ַּבָּמקֹום  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ָלׁשּוב  ָהָיה  ָיכֹול 

ֲאבֹוָתיו ('ּגּור ַאְרֵיה'). 

ֶׁשַּיֲעקֹב  ַהִּסָּבה  ִּכי  ָהִרי"מ'  ַה'ִחּדּוֵׁשי  ֵּפֵרׁש  עֹוד 
ְלָחָרן,  ְּבַדְרּכֹו  ַהּמֹוִרָּיה  ְּבַהר  ְּבעֹוְברֹו  ִהְתַּפֵּלל  א 
ָהְיָתה ְלִפי ֶׁשִּלְתִפָּלה ַּבָּמקֹום ֶׁשִהְתַּפְּללּו ֲאבֹוָתיו 
ָרָאה ְלָנכֹון ְלַהְקִּדיׁש ְנִסיָעה ְמֻיֶחֶדת, ְוא ַלֲעׂשֹות 
זֹאת ִּכְבֶדֶר ַאַּגב. ַּבֵּסֶפר 'ִׂשיַח ַׂשְרֵפי קֶֹדׁש' מֹוִסיף 
ְּגדֹוֵלי  ַהְנָהַגת  ִּבְבִסיס  ָעַמד  ֶזה  ֶׁשְּיסֹוד  ּוֵמִאיר 
ַהֲחִסיִדים ֶׁשֹּלא ְלַקֵּבל ְּפֵני ַרָּבם ַאַּגב ִהְזַּדְּמנּוָתם 
ְנִסיָעה  ְלַיֵחד  ֶאָּלא  ְלָצְרֵכיֶהם,  ְׁשהּותֹו  ִלְמקֹום 
ֶׁשַּמְטָּרָתּה ַא ְוַרק ְלִהְסּתֹוֵפף ְּבֵצל ָקְדׁשֹו ('ִׂשיַח 

ַׂשְרֵפי קֶֹדׁש' ח"ג אֹות קסב). 

ת ַיֲעֹקב ת ִיְצָחק ִלְתִפּלַ ִפּלַ ין ּתְ ּבֵ
ָרֵחל ַוּיֹאֶמר ֲהַתַחת ֱאלִֹקים ָאנִֹכי  ַחר ַאף ַיֲעקֹב ּבְ "ַוּיִ

ִרי ָבֶטן" (ל ב) ְך ּפְ ר ָמַנע ִמּמֵ ֲאׁשֶ
ַרִׁש"י ֵּפֵרׁש (ע"פ ב"ר עא ז) ֶׁשָרֵחל ָּתְבָעה ִמַּיֲעקֹב 
ְּכֵׁשם  ָּבִנים,  ֶׁשֵּתֵלד  ַעד  ָעֶליָה  ִּבְתִפָּלה  ֶׁשַּיְפִציר 
ִאּמֹו  ִרְבָקה  ַעל  ִּבְתִפָּלה  ִהְפִציר  ָאִביו  ֶׁשִּיְצָחק 
ֵהִׁשיב  ַיֲעקֹב  אּוָלם  ָׁשם).  ּוְבַרִׁש"י  כא  כה  (ְלֵעיל 
ָלּה: "ֲאֶׁשר ָמַנע ִמֵּמ ְּפִרי ָבֶטן", ֵלאמֹר: ֲאִבי ֶטֶרם 
ִּבְתִפָּלה,  ִהְפִציר  ְוָלֵכן  ְלָבִנים  ַהְּזַמן  ְּבאֹותֹו  ָזָכה 
ה'  ָמַנע   ִמֵּמ ְוַרק  ְלָבִנים,  ָזִכיִתי  ְּכָבר  ֲאִני  ֲאָבל 

ְּפִרי ָּבֶטן. 

ֶׁשִּלְכאֹוָרה  ַהְּדָבִרים,  ְּבֵבאּור  ֶהֱאִריכּו  ַהְּמָפְרִׁשים 
ֶׁשְּכָבר  ִּבְגַלל  ְוִכי  ִּכְפׁשּוָטם;  ַלֲהִביָנם  ִנָּתן  א 
ִנְפַקד ְּבָבִנים ִיְדֶחה ַיֲעקֹב ֶאת ַּבָּקַׁשת ָרֵחל ִויָסֵרב 

ְלַהְעִּתיר ַּבֲעבּוָרּה? 

ִראׁשֹון  ַּגַלאְנִטי  מֶֹׁשה  ַרִּבי  זֹאת  ֵּבֵאר   ָּכ
ָל'ִראׁשֹוִנים ְלִצּיֹון': 

ָהיּו  ָמה  "ִמְּפֵני  ִּכי  א)  סד  (ְיָבמֹות  ָאְמרּו  ֲחָכִמים 
הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִמְּפֵני  ֲעקּוִרים?  ֲאבֹוֵתינּו 
ֲאֶׁשר  ְוזֹאת  ַצִּדיִקים".  ֶׁשל  ִלְתִפָּלָתן  ִמְתַאֶּוה 
ִרְבָקה  ֶׁשְּכמֹו  ֲאִבי  ִיְצָחק  ְלָרֵחל:  ַיֲעקֹב  ֵהִׁשיב 
ִמְתַאִּוים  ֶׁשִּמָּׁשַמִים  ֵהִבין  ְּבֶזַרע,  ִנְפַקד  א  ִאִּמי 
זֹאת  ְלֻעַּמת  ֲאִני  ְוַנֲעָנה.  ִהְתַּפֵּלל  ְוָלֵכן  ִלְתִפָּלתֹו, 
ְּכָבר  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ְוִנְמָצא  ִנְפַקְדִּתי,  ְּכָבר 
ֶׁשֹּלא   –  ִלְתִפָּלֵת ֶאָּלא  ִלְתִפָּלִתי,  ִמְתַאֶּוה  ֵאינֹו 
ִנְמֵצאִתי   ַּבֲעבּוֵר ֶאְתַּפֵּלל  ֶׁשִאם  ִנְמָצא  ִנְפַקְדְּת. 
ְוא   ,ִלְתִפָּלֵת ַהִּמְתַאֶּוה  ה'  ְרצֹון  ֶאת   ְּבָכ ֵמֵפר 
ַרק ֶׁשֹּלא ֵאָעֶנה, ֶאָּלא ַאף ַאְכִעיֶסּנּו ְּבָכ, ָחִליָלה 

('ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים'). 

ַה'ְּכַתב סֹוֵפר' ֵּבֵאר ִּכי זֹאת ֲאֶׁשר ָטַען ַיֲעקֹב ְלָרֵחל:

ֲחָכִמים (ב"ק צב א) ָאְמרּו ִּכי: "ַהְּמַבֵּקׁש ַרֲחִמים 
ַנֲעֶנה  הּוא   – ָּדָבר  ְלאֹותֹו   ָצִרי ְוהּוא  ֲחֵברֹו  ַעל 
ֶׁשָאָדם  ְלִפי  ִהיא  זֹו  ְסֻגָּלה  ֶׁשל  ְיסֹוָדּה  ְּתִחָּלה". 
ֶזה מֹוִכיַח ְּבַמֲעָׂשיו ֶׁשִּמַּצד ַעְצמֹו ְמַקֵּבל הּוא ֶאת 
ַעְצמֹו  ַעל  ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשֵאינֹו  ֵּכיָון  ְּבַאֲהָבה,  ה'  ְּגֵזַרת 
ֶאָּלא ַעל ֲחֵברֹו ֶׁשַּצֲערֹו נֹוֵגַע ְלִלּבֹו, ּוְלָכ ְּתִפָּלתֹו 
ֵּתָעֶנה  ֶׁשְּתִפָּלתֹו  ָזָכה  ֲאִבי  ִיְצָחק  ַאף  ַנֲעֵנית. 
ה'  ְּגֵזַרת  ֶאת  ִקֵּבל  ָעָקר  ֶׁשָהָיה  ַאף  ֶׁשַעל  ֵמֲחַמת 
ְוא ִהְתַּפֵּלל ֶאָּלא ַעל ַצֲעָרּה ֶׁשל ִאְׁשּתֹו. ַא ֲאִני 
ֶׁשֵאיִני ָעָקר, א אּוַכל ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִּבְסֻגָּלה זֹו, ּוִמי 

ַיְבִטיַח ֶׁשְּתִפָּלִתי ֵּתָעֶנה?! 

ְּבֹאֶפן נֹוָסף ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַׁשַּמאי ִּגיְנְזּבּוְרג:

ַעל  ַהחֹוֶלה  ְּתִפַּלת  ִּכי  יד)  נג  (ב"ר  ָאְמרּו  ֲחָכִמים 
ֲאֵחִרים  ִמְּתִפַּלת  יֹוֵתר  ְלִהְתַקֵּבל  ְראּוָיה  ַעְצמֹו 
ָעָליו. ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ִיְצָחק ַעל ִרְבָקה ָהְיָתה ִּבְבִחיַנת 
"ְּתִפַּלת ַהחֹוֶלה ַעל ַעְצמֹו", ְלִפי ֶׁשַּגם לֹו א ָהָיה 
ֶזַרע, ּוְלָכ ִנְתַקְּבָלה. ְואּוָלם ֲאִני ֶׁשְּכָבר ִנְפַקְדִּתי, 
ֵאיִני ָיכֹול ִלְפעֹל ַּכֲאִבי ֶׁשִּתְתַקֵּבל ְּתִפָּלִתי ('ִאְמֵרי 

ַׁשַּמאי'). 

ִניֵני ֱאמּוִניר  ָעִריםּפְ ְ+חּו ׁשְ ּפִ
ֵני ֱאמּוִנים' יא 'ּבְ ד ּוְנׂשִ ַבר ְמַיּסֵ ּדְ
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ַיֲעֹקב ָנַדר 
ָרכֹות  ְלָבֵרְך ֵמָאה ּבְ
ית  ּבֵ ִיְהֶיה  ָבה  ַמּצֵ י  ְמּתִ ׂשַ ר  ֲאׁשֶ ַהזֹּאת  "ְוָהֶאֶבן 
ֶרּנּו ָלְך" (כח  ר ֲאַעּשְׂ ן ִלי ַעּשֵׂ ּתֶ ר ּתִ ֱאלִֹקים ְוכֹל ֲאׁשֶ

לב)

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ָּברּו ַאְבָרָהם טֹוִליַדנֹו ִמַּדָּיֵני ֶמְקֶנס: 

ָאְמרּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות לה ב, ע"פ ַרִׁש"י ָׁשם ד"ה 
ְּבָרָכה  ְּבא  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ִמן  ַהֶּנֱהֶנה  ֶׁשָּכל  ּגֹוֵזל) 
ֲהֵרי הּוא ּגֹוֵזל ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ַהְּבָרָכה. 
'ֵמָאה  יֹום  ִמֵּדי   ְלָבֵר ֲחָכִמים  ִּתְּקנּו  ַּכָּידּוַע 
ְּבָרכֹות' ֶׁשָּבֶהן ָאנּו מֹוִדים ַלָּקדֹוׁש ָבּרּו הּוא ַעל 
ַהֶּׁשַפע ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ָעֵלינּו ְוַעל ַהֲחָסִדים ְוַהּטֹובֹות 
ֶׁשעֹוֶׂשה ִעָּמנּו. ֶאְפָׁשר ְלָפֵרׁש ֶׁשִּנְדרֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב 
ִמֵּדי   ְלָבֵר ֶׁשַּיְקִּפיד  ָהָיה,   "ָל ֲאַעְּׂשֶרּנּו  "ַעֵּׂשר 
ֶאת  ֶׁשֵּכן  ַלה',  ַהַּמִּגיעֹות  ַהְּבָרכֹות  ֵמָאה  ֶאת  יֹום 
ְּכֶחְׁשּבֹון  ְלָפֵרׁש  ִנָּתן  ֲאַעְּׂשֶרּנּו"  "ַעֵּׂשר  ַהִּמִּלים 

 .('ִאְמֵרי ָּברּו') ֶעֶׂשר ָּכפּול ֶעֶׂשר – ְּדַהְינּו ֵמָאה



ה בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ

ְּבֶאֶרץ  ֲחָזָרה  ְוזּוָגתֹו  ֶאְפַרִים  ר'  ָנֲחתּו  ַּכֲאֶׁשר  ַרק 
ֶאת  ּוְלַׁשְחֵזר  ְמַעט  ְלֵהָרַגע  ָהיּו  ְיכֹוִלים  ַהּקֶֹדׁש 
ָהַאֲחרֹוִנים.  ַּבְּׁשבּוַעִים  אֹוָתם  ֶׁשָּפְקָדה  ַהְּסָעָרה 
ֲעֵליֶהם',  ָנְפלּו  ֶׁש'ַהָּׁשַמִים  ֶרַגע  ֵמאֹותֹו  ֵהֵחל 
חֹוֶלה  ַהָּקָטן  ֶׁשְּבָנם  ָלֶהם  ִּבֵּׂשר  ָהרֹוֵפא  ַּכֲאֶׁשר 
ְּבַמֲחָלה ְנִדיָרה ְוֵיׁש ַלֲהִטיסֹו ִּבְדִחיפּות ְלַאְרצֹות 
יֹוְרִקי  ְניּו  חֹוִלים  ְּבֵבית  ֵחרּום  ְלִנּתּוַח  ַהְּבִרית 
ַהִּמְתַמֶחה ְּבַמֲחָלה זֹו, ְוַעד ׁשּוָבם ָלָאֶרץ ְּבָׁשלֹום.

ַהִּנְלוֹות  ָהֲעֻלּיֹות  ְוָכל  ְוַהִּטּפּול  ַהִּטיָסה  הֹוָצאֹות 
ְּכֵמָאה  ֶׁשל  ָעצּום  ִלְסכּום  ָעלּו  ֶׁשָּכֶזה  ְלִמְבָצע 
ֶאת  ַאף  ְּבָיָדם  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ְּבָׁשָעה  ּדֹוָלר,  ֶאֶלף 
ַהְּתעּוָפה...  ִלְׂשֵדה  ַעד  ְלַהָּגָעה  ַהִּנְדָרׁש  ַהְּסכּום 

ַמָּכִרים  ַּכָּמה  ִעם  ְּבַצְוָּתא  ְקִהָּלָתם,  ְּבֵני  אּוָלם 
ֵחרּום,  ְלַמְגִּבית  ְלֶעְזָרָתם  ִהְתַּגְּיסּו  ִויִדיִדים 
ֶאת  ֶלֱאסֹף  ָקָצר  ְזַמן   ּתֹו ִהְצִליחּו  ה'  ּוְבַחְסֵדי 

ַהְּסכּום ַהִּנְדָרׁש.

ֶאְפַרִים  ר'  הֹוָדה  ְּבַׁשָּבת   ֶׁשָעַר ַרָּבא'  ְּב'ִקּדּוָׁשא 
ֵמעֶֹמק ַהֵּלב ַלה' ִיְתָּבַר ֶׁשִּגְלֵּגל ְּבצּוָרה ֻמְפָלָאה 
ַהֶּנֱאָמִנים,  ְוִלְׁשלּוָחיו  ְּבנֹו  ֶׁשל  ַהָּצָלתֹו  ֵנס  ֶאת 
ַחְבֵרי ַהְּקִהָּלה ְוָהַעְסָקִנים ֶׁשֱהִביאּוהּו ַעד ֲהלֹום. 
ַּבֶהְמֵׁש ִסֵּפר ַלֶּנֱאָסִפים ַעל קֹורֹוָתיו, ַּכֲאֶׁשר הּוא 
 ְּבַמֲהַל ֶׁשָחָוה  ֻמְפָלָאה  ַהְׁשָּגָחה  ִּבְמֻיָחד  ְמַצֵּין 

ְּתקּוַפת ְׁשהּותֹו ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית, ְוכֹה ִסֵּפר:

ְּכֵדי   ּתֹו ַהִּנּתּוַח,  ִמְּתִחַּלת  ַהָּׁשָעה  "ְּכַמֲחִצית 
ִנְפְּתָחה  ֵלב,  ִמֶּקֶרב  ִּבְתִפָּלה  ְׁשקּוִעים  ֶׁשָאנּו 
ַּבֲעָדּה  ָיָצא  ְוָהרֹוֵפא  ַהִּנּתּוַח,  ֲחַדר  ֶּדֶלת  ְלֶפַתע 

ְּבָפִנים ְמתּוחֹות. 

'ָמה ָקָרה?!' ָׁשַאְלנּו ְּבֶבָהָלה, ְוָהרֹוֵפא ִמָּיד ִהְרִּגיַע: 
 ַהּכֹל ְּבֵסֶדר ָּגמּור. ַהִּנּתּוַח ִמְתַקֵּדם ַּכְּמֻצֶּפה, ַא'
ִהְתעֹוְרָרה ְּבָעָיה: ְּבַמֲהַל ַהִּנּתּוַח ִּגִּלינּו ִּכי ַהְּבָעָיה 
ַּתְחֶּתיָה  ִהְסִּתיָרה  ַלִּנּתּוַח  ַהֶּיֶלד  ֻהְבַהל  ֶׁשְּבֶׁשָּלּה 
ַהְּמקֹוִרית,  ַלְּבָעָיה  ְקׁשּוָרה  ֶׁשֵאיָנּה  ַאֶחֶרת  ְּבָעָיה 
ְלַטֵּפל  ְיכֹוִלים  ָאנּו  ָּפחֹות.  א  ֲחמּוָרה  ִהיא   ַא
ֶאת   ַיֲאִרי ָּבּה  ַהִּטּפּול   ַא ַהִּנּתּוַח,  ְּכֵדי   ּתֹו ָּבּה 
ֶמֶׁש ַהִּנּתּוַח ְּבַכָּמה ָׁשעֹות נֹוָספֹות. ַהִאם ִּתְרצּו 
ִנְפָרד  ְּבִנּתּוַח  אֹו  ִנּתּוַח,  ְּכֵדי   ּתֹו ָּבּה  ֶׁשְּנַטֵּפל 

ֶׁשֵּיָעֵר ַּבֶהְקֵּדם ָהֶאְפָׁשִרי?'

ָעִדיף  'ְּבַוַּדאי  ִמָּיד,  ָׁשַאְלנּו  ַהְּבָעָיה?'  'ָמה 
ִלְגרֹם  ָלָּמה  ַהִּנּתּוַח,  ְּכֵדי   ּתֹו ַּבְּבָעָיה  ֶׁשְּתַטְּפלּו 

ָלנּו ְוַלֶּיֶלד ְלֵסֶבל נֹוָסף?!' 

'ָּכ ַנֲעֶׂשה', ֵהִׁשיב ָהרֹוֵפא, 'ָאנּו מּוָכִנים, ַא ְלֵׁשם 
ָּכ ֲעֵליֶכם ְלהֹוִסיף ְׁשלֹוִׁשים ֶאֶלף ּדֹוָלר...'

ְׁשלֹוִׁשים ֶאֶלף ּדֹוָלר נֹוָסִפים... ֵמֵהיָכן ַנִּׂשיג ְסכּום 
ֶאָּלא  ֵנָכר?!  ּוְבֶאֶרץ  ָקָצר  ּכֹה  ְזַמן   ּתֹו ָּגדֹול  ּכֹה 
ִהְכִריָחה  ֵעיֵנינּו  ְלֶנֶגד  ֶׁשָעְמָדה  ַהֶּיֶלד  ֶׁשּטֹוַבת 
אֹוָתנּו ְלַהְסִּכים. ָחַתְמנּו ַעל ַהְּטָפִסים ָהֵרֵלַוְנִטִּיים 
ַּבָּיִמים  ַהְּסכּום  ֶאת  ְלַׁשֵּלם  ִהְתַחְּיבּות  ְוַעל 

ַהְּקרֹוִבים, ּתֹו ְּכֵדי ָהִאְׁשּפּוז ֶׁשְּלַאַחר ַהִּנּתּוַח.

ַׁשְבנּו  ְוָאנּו  ַהִּנּתּוַח,  ַלֲחַדר  ְוִנְכַנס  ָׁשב  ָהרֹוֵפא 
ִלְתִפָּלֵתנּו ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת, ַּכֲאֶׁשר ַעל ֶעֶצם ַּדֲאָגֵתנּו 
ֶׁשִּנְזֶּכה  ִּבְדָמעֹות  ּוִבַּקְׁשנּו  הֹוַסְפנּו  ְּבֵננּו,  ִלְׁשלֹום 
ַהִּנְדָרׁש  ַהְּסכּום  ֶאת  ְלַהִּׂשיג 
ַהָּקצּוב.  ּוַבְּזַמן  ְּבַקּלּות  ֵמִאָּתנּו 
ָׁשעֹות  ְלַאַחר  ָׁשַמִים,  ְּבַחְסֵדי 
ֲאֻרּכֹות ֶׁשל ַהְמָּתָנה ָיָצא ָהרֹוֵפא 
 ַא ֻמָּתׁשֹות,  ְּבָפִנים  ְלֶעְבֵרנּו 
ַהִּנּתּוַח  ַהְצָלָחה.  ֶׁשל   ְּבִחּיּו

ִהְצִליַח ֵמַעל ַלְּמׁשָֹער.

רֹוֲחׁשֹות  ֶׁשְּׂשָפַתי  ְּכֵדי   ּתֹו
ַחְדֵרי  ֵמֵאזֹור  ָיָצאִתי  ְּתִפָּלה 
רֹוֵבץ  ַהָּגדֹול  ְּכֶׁשָהעֹל  ַהִּנּתּוַח 
ְלֵהיָכן  ָיַדְעִּתי  א  ְּכֵתַפי.  ַעל 

ִלְפנֹות ּוֵמֵהיָכן ְלַהְתִחיל.

ָמאן ְּדהּוא ִהְצִּביַע ִלי ַעל ֵּביתֹו 
ֶׁשל ְּגִביר ְּפלֹוִני ֶׁשָּׁשַכן ְּבִקְרַבת 
ְּתַקֵּבל  אּוַלי  'ְּתַנֶּסה,  ָמקֹום, 
ִּבְׁשַעת   ,ְוָכ ִלי,  ָאַמר  ַמֶּׁשהּו', 
ַעְצִמי  ָמָצאִתי  ָצֳהַרִים  ַאַחר 
ְמַצְלֵצל ְּבַפֲעמֹון ֵּביתֹו ֶׁשל ֶהָעִׁשיר ְּכאֹוֵרַח ִּבְלִּתי 

ָקרּוא. 

ֶזה?'  'ִמי  ָּבַרְמקֹול:  ְּבִייִדיׁש  ִנְׁשַאְלִּתי  ַּכֲאֶׁשר 
 ֵהַׁשְבִּתי ִמָּיד: 'ַא'יּוְנֶגעְרַמאן פּון ְּבֵני ְּבַרק [ַאְבֵר

ִמְּבֵני ְּבַרק]'. 

קֹול ִזְמזּום ִנְׁשַמע, ְוַהֶּדֶלת ִנְפְּתָחה.

ְּבֶפַתח ִמְׂשָרדֹו ֶׁשל ֶהָעִׁשיר ִהְתַחְלִּתי ְלַסֵּפר ֶאת 
 צֶֹר 'ֵאין  ָיד.  ְּבֶהֵּנף  אֹוִתי  ָעַצר  הּוא   ַא קֹורֹוַתי, 
ְלָיַדי  ַמִּגיׁש  ֶׁשהּוא   ּתֹו  ,ְּבִחּיּו ָאַמר   ,'ְלַהֲאִרי
ְוהּוא  ֵלב,  ֵמעֶֹמק  לֹו  הֹוֵדיִתי  ְסגּוָרה.  ַמֲעָטָפה 

ִנְפַרד ִמֶּמִּני ִלְבָרָכה ּוְלָׁשלֹום.

ֶאת  ִלְבחֹן  ִהְתַּפֵניִתי  ַהחֹוִלים  ְלֵבית  ְּבַהִּגיִעי  ַרק 
ְּבֶהֶלם;  ֻהֵּכיִתי  ַהַהְמָחָאה...  ַעל  ָהָרׁשּום  ַהְּסכּום 

ֶאֶלף  ְׁשלֹוִׁשים  ֶׁשל  ְסכּום  ִנְכַּתב  ַהַהְמָחָאה  ַעל 
ּדֹוָלר, א ָּפחֹות ְוא יֹוֵתר.

ִהְתַרְּגׁשּות  ֶׁשל  ְּבֶבִכי  ְוזּוָגִתי,  ֲאִני  ִמָּיד,  ָּפַרְצנּו 
ֵנָכר  ְּבֶאֶרץ  ַּגם  ְלֶרַגע,  ֲעָזָבנּו  ֶׁשֹּלא  ַלה'  ְוהֹוָדָיה 
ָּכאן  ָאנּו  ֶׁשִּמּכָֹחּה  ִּפְלִאית  ְיׁשּוָעה  ָלנּו  ְוָׁשַלח 

ֲחָזָרה ִעם ְּבֵננּו ַהָּבִריא ְוַהָּׁשֵלם". 

ֶחְלקֹו ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהָּפאֶזל ֻהְׁשַלם ַרק ָׁשִנים ְמֻאָחר 
יֹוֵתר.

ֵמִקים  ְּבַרק,  ִּבְבֵני  ִנְפַטר  ַּתְׁשָע"ג  ֵטֵבת  ְּבחֶֹדׁש 
ֻעָּלּה ֶׁשל ּתֹוָרה ְּבִזְכרֹון ַיֲעקֹב, ַהָּגאֹון ַרִּבי ָׁשלֹום 
ְּפִטיָרתֹו  ְלַאַחר  ָמה  ְזַמן  ָזָצ"ל.  יּוְנֶגְרָמן  ֵמִאיר 
ְלִזְכרֹו,  ְּפִניִמית  חֹוֶבֶרת  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  הֹוִציאּו 

ְּבתֹוָכּה ֻסַּפר ִסּפּור ֶׁשָּפַתר ֶאת ַהַּתֲעלּוָמה.

ַּבחֹוֶבֶרת ֻסַּפר ִּכי ְלַצד ַהְצָלחֹוָתיו ְּבִגּיּוס ְּכָסִפים 
ַאְכָזבֹות  ְמַעט  א  לֹו  ָהיּו  מֹוְסדֹוָתיו,  ְלטֹוַבת 
ָחדּור  ִּבְהיֹותֹו  ָּבַאֲהָבה,  ִקֵּבל  ֶׁשאֹוָתם  ּוְקָׁשִיים 

ֶּבֱאמּוָנה ְטהֹוָרה ִּכי ֶאת ָמה ֶׁשַּמִּגיַע לֹו ְיַקֵּבל.

ה ֶׁשֵאַרע ִעּמֹו ִּבְׁשהּותֹו  ְּכֻדְגָמה ְלָכ הּוָבא ַמֲעֹשֶ
ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית: ְּבֶמֶׁש ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה ִהְתַאֵּמץ 
ָּגדֹול  ְּגִביר  ְלֶעְזָרתֹו  ִלְרּתֹם  ַהְגָּרָשׁ"מ  ְוִהְׁשַּתֵּדל 
אֹוֵהב ּתֹוָרה. ְלַאַחר ְׁשַתְדָּלנּות ֲאֻרָּכה ִסֵּכם ִעּמֹו 
ַאְרַּבע  ְּבָׁשָעה  ְּפלֹוִני  ְּביֹום  ְלֵביתֹו  ֶׁשָּיבֹוא  ַהְּגִביר 

ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ְּתרּוָמתֹו ַהֲהגּוָנה.

ַאְרַּבע  ְּבָׁשָעה  ַרק  ְצפּוָיה,  ִּבְלִּתי  ַּתָּקָלה  ֵעֶקב 
ָוֵחִצי ִהְצִליַח ַהְגָּרָש"מ ְלַהִּגיַע ַלְּפִגיָׁשה. ִמְתַנֵּׁשם 
ּוִמְתַנֵּׁשף ָנַקׁש ַעל ֶּדֶלת ֵּביתֹו ֶׁשל ֶהָעִׁשיר, ְוָׂשַמח 
ְּכֶׁשַהָּלה ִהְכִניסֹו ְּבָכבֹוד ָּגדֹול. 'ֲאִני יּוְנֶגְרָמן ִמְּבֵני 
ְּבַרק', ִהִּציג ַעְצמֹו, אּוַלם ִנְתַקל ְּבַמָּבט ִמְתַּפֵּלא: 
ְּבָׁשָעה  'ֵהן  ַהְּגִביר,  ָּתַמּה  ְּבַרק?',  ִמְּבֵני  'יּוְנֶגְרָמן 
ְּבַרק'  ִמְּבֵני  'יּוְנֶגעְרַמאן  ָּכאן  ָּדַפק  ְּכָבר  ַאְרַּבע 

ְוָלַקח ֶאת ַהַּמֲעָטָפה ֶׁשֵהַכְנִּתי'.

ַהַּמֲעָטָפה  ְמַצֶעֶרת.  ָטעּות  ֶׁשָּקְרָתה  ִמְסַּתֵּבר 
ֶׁשּיֲֹעָדה ָלַרב יּוְנֶגְרָמן ִנְמְסָרה ְלאֹותֹו 'יּוְנֶגעְרַמאן' 
ִמְּבֵני ְּבַרק. ְוֵכיָון ֶׁשֹּלא ָהָיה ַלְּגִביר ׁשּום ֻמָּׂשג ִמי 
ֶאת  ִלְפטֹר  הּוא  ֶנֱאַלץ  'יּוְנֶגעְרַמאן',  אֹותֹו  ָהָיה 
ַאְלַּפִים  ְּבַהְרֵּבה,  ְקַטָּנה  ִּבְתרּוָמה  יּוְנֶגְרָמן  ָהַרב 

ּדֹוָלר ִּבְלַבד.

ִּבְתחּוָׁשה  ֶהָעִׁשיר  ִמֵּבית  ָיָצא  יּוְנֶגְרָמן  ָהַרב 
ָקָׁשה, אּוָלם ָּכָאמּור, ֱאמּוָנתֹו ָעְמָדה לֹו ַּגם ָּבֵעת 
ְלַמַען  ְּבַמֲאָמָציו   ּוְלַהְמִׁשי ְלִהָּׁשֵבר  ֶׁשֹּלא  ַהּזֹו 

מֹוְסדֹוָתיו. ַעד ָּכאן ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשהּוָבא ַּבחֹוֶבֶרת.

ְלָיָדיו  ַהחֹוֶבֶרת  ִהִּגיָעה  ֵצאָתּה  ְלַאַחר  ָמה  ְזַמן 
ַּב'ִּקּדּוׁש'  ֶׁשִהְׁשַּתֵּתף  ֵמָהַאְבֵרִכים  ֶאָחד  ֶׁשל 
יּוְנֶגְרָמן  ָהַרב  ֶׁשל  ִסּפּורֹו  ֶאת  ּוְבקֹוְראֹו  ָהָאמּור, 
ִנְזַּכר ַּבִּסּפּור ֶׁשִּסֵּפר ָהַאְבֵר ַּב'ִּקּדּוׁש'. הּוא ִמֵהר 
ִנְפְּתָרה   ְוָכ ַהְּנתּוִנים,  ֶאת  ּוְלַהְצִליב  ְלִהְתַקֵּׁשר 

ַהַּתֲעלּוָמה ֲאֻרַּכת ַהָּׁשִנים.

ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ְּבכָֹחּה  ִּכי  ִנְגֶלה  ׁשּוב  ֵכן,  ִּכי  ִהֵּנה 
ַמַעְרכֹות  ָּכל  ֶאת  ְלַׂשֵּדד  ַהֵּלב  ֵמעֶֹמק  ַהּיֹוֵצאת 
ַהֶּטַבע ּוְלהֹוִביל ַמֲהָלִכים ְׁשֵמיִמִּיים ַעד ַלְּיׁשּוָעה 

ַהִּפְלִאית.
'ָוֵוי ָהַעֻּמִדים ַוֲחֻׁשֵקיֶהם', חי"ז סי' ב

כֹון   ַעד ַהּנָ יַע ַלּיַ 'ק ִהּגִ   ַהּצֶ

י ֱאמּוִניר  ַמֲעׂשֵ

ְּבֶבָהָלה,  ָׁשַאְלנּו  ָקָרה?!'  'ָמה 
ְוָהרֹוֵפא ִמָּיד ִהְרִּגיַע: 'ַהּכֹל ְּבֵסֶדר 
ַּכְּמֻצֶּפה,  ִמְתַקֵּדם  ַהִּנּתּוַח  ָּגמּור. 
 ְּבַמֲהַל ְּבָעָיה:  ִהְתעֹוְרָרה   ַא
ַהִּנּתּוַח ִּגִּלינּו ִּכי ַהְּבָעָיה ֶׁשְּבֶׁשָּלּה 
ִהְסִּתיָרה  ַלִּנּתּוַח  ַהֶּיֶלד  ֻהְבַהל 
ֶׁשֵאיָנּה  ַאֶחֶרת  ְּבָעָיה  ַּתְחֶּתיָה 

ְקׁשּוָרה ַלְּבָעָיה ַהְּמקֹוִרית,

ֵּבית חֹוִלים 'ַמאּוְנט ִסיַני' ַמְנֶהְטן ְניּו יֹוְרק

ְוַכֲאֶׁשר ָּתקּום ִמן ַהֵּסֶפר, ְּתַחֵּפׂש ַּבֲאֶׁשר ָלַמְדָּת ִאם ֵיׁש ּבֹו ָּדָבר ֲאֶׁשר ּתּוַכל ְלַקְּימֹו



ָאֵמן   ֵאיָנן ַנֲענֹות ּבְ ָרכֹות ׁשֶ   ּבְ
ְצוֹות  טּוִרים ִמן ַהּמִ ת ָאֵמן ַאַחר ַהּפְ ֲעִנּיַ

ְוֵיׁש  ֲאֵחִרים,  ת  ְרּכַ ּבִ ַעל  ָאֵמן  עֹוֶנה  ֵאינֹו  אֹוֵנן,  הּוא  ׁשֶ ִמי  א. 
ַאַחר  ָאֵמן  ְוַלֲענֹות  ַעְצמֹו  ַעל  ְלַהְחִמיר  רֹוֶצה  ִאם  ׁשֶ אֹוְמִרים 

ָידֹו.  ָרכֹות, ָהְרׁשּות ּבְ ַהּבְ
  ְמקֹורֹות ּוֵבאּוִרים:  

ָאָדם ֶׁשִּנְפַטר ָעָליו ֶאָחד ִמִּׁשְבָעה ְקרֹוִבים ֶׁשהּוא ָצִרי ְלִהְתַאֵּבל ֲעֵליֶהם 
ֶנְחְלקּו  ַהִּמְצוֹות.  ִמָּכל  ּוָפטּור  'אֹוֵנן'  ִנְקָרא  ִלְקבּוָרה  הּוְבאּו  א  ַוֲעַדִין 
ֶׁשָּפטּור  ִמְצוֹות  ּוְלַקֵּים  ַעְצמֹו  ַעל  ְלַהְחִמיר  ָהאֹוֵנן  ַרַּׁשאי  ִאם  ִראׁשֹוִנים 
ַעל  ְלַהְחִמיר  ַרַּׁשאי  ָהאֹוֵנן  ְוֵאינֹו)  ד"ה  א  יז  (ְּבָרכֹות  ַרִׁש"י  ְלַדַעת  ֵמֶהן: 
א)  ג  ְּבָרכֹות  ְירּוַׁשְלִמי  ע"פ  ְוֵאינֹו,  ד"ה  (ָׁשם  ַהּתֹוְספֹות  ְואּוָלם  ַעְצמֹו, 
ְוֵכן  ַהְּקבּוָרה,  ַאַחר  ַעד  ִמְצוֹות  ְלַקֵּים  ְלאֹוֵנן  ֶׁשָאסּור  ְוסֹוְבִרים  חֹוְלִקים 
'ְּפִרי  'ֻׁשְלָחן ָערּו' יו"ד שמא א; שו"ע ָהַרב או"ח עא א;  ֲהָלָכה (ְרֵאה 

ְמָגִדים' או"ח משב"ז תרע ה; 'ִמְׁשָנה ְּברּוָרה' ָׁשם יב). 

ַּבְּירּוַׁשְלִמי (ָׁשם) מּוָבאֹות ְׁשֵּתי ֵּדעֹות ְּבֶהְסֵּבר ְּפטּורֹו ֶׁשל ָהאֹוֵנן ִמִּמְצוֹות. 
ְלֵדָעה ַאַחת ְיסֹוד ַהְּפטֹור הּוא ִמּׁשּום ִמְצַות 'ְּכבֹוד ַהֵּמת', ַהְּמַחֶּיֶבת ֶאת 
ָּכל ַהַחָּיִבים ְלִהְתַאֵּבל ָעָליו ['ִׁשְבָעה ְקרֹוִבים'], ֶׁשֹּלא ְלַהִּסיַח ַּדַעת ֵמַהֵּמת 
ְקבּוָרתֹו].  ְּבָצְרֵכי  ְּבפַֹעל  ָלִעּסּוק  ֶקֶׁשר  [ְלא  ֶׁשִּנְקַּבר  ְלַאַחר  ַעד  ְּכָלל 
ֶׁשֵּכן  ָאֵמן,  ַּכֲעִנַּית  ַקָּלה  ִמִּמְצָוה  ַאף  ָהאֹוֵנן  ִנְפַטר  ַמּדּוַע  מּוָבן  זֹו  ְלֵדָעה 
ִהיא ּגֹוֶרֶמת ְלַהָּסַחת ַּדַעת. ַלֵּדָעה ַהְּׁשִנָּיה ְיסֹוד ְּפטֹור ָהאֹוֵנן הּוא ִמּׁשּום 
ִמְצַות 'ְקבּוַרת ַהֵּמת' ַהֻּמֶּטֶלת ָעָליו. ְלֵדָעה זֹו ִנְפַטר ָהאֹוֵנן ֵמֲעִנַּית ָאֵמן, 
ַאף ֶׁשֶעֶצם ָהֲעִנָּיה ֵאיָנּה ְמַבֶּטֶלת ֶאת ָהִעּסּוק ַּבֵּמת, ֵּכיָון ֶׁשְּכֵדי ַלֲענֹוָתּה 
ְּכִהְלָכָתּה ָעָליו ְלַהְפִסיק ִמְּמַלאְכּתֹו ְוִלְׁשמַֹע ֶאת ַהְּבָרָכה ְּכֵדי ָלַדַעת ַעל 
ֵאיזֹו ְּבָרָכה הּוא עֹוֶנה ָאֵמן, ֶׁשֹּלא ִּתְהֶיה 'ָאֵמן ְיתֹוָמה' (ּתֹוְספֹות מו"ק כג 

ב ד"ה ְוֵאין; שו"ע ָהַרב ָׁשם). 

ְּבֵסֶפר 'ֶּגֶׁשר ַהַחִּיים' (ח"א עמ' נה) ָּכַתב ֶׁשָאֵבל א ַיֲעֶנה ָאֵמן ַעל ִּבְרַּכת 
 'ַּדַּין ָהֱאֶמת' ֶׁשל ָאֵבל ַאֵחר, ֵּכיָון ֶׁשהּוא ֲעַדִין אֹוֵנן. אּוָלם ְּבֵסֶפר 'ְּפֵני ָּברּו'
(עמ' תסא) ֵמִביא ְּבֵׁשם ַהְגִּרי"י ִפיֶׁשר ֶׁשִהִּׂשיג ַעל ְּדָבָריו, ְלִפי ֶׁשָאֵמן ִהיא 
ְּכמֹו ֶׁשְּמָבֵר עֹוד ַהַּפַעם 'ַּדַּין ָהֱאֶמת', ְוֵאיֶזה ִאּסּור ֵיׁש ָּבֶזה. ְּבֵסֶפר 'חּוט 
ָׁשִני' (נֹוְׂשִאים ׁשֹוִנים עמ' שצג) ָּכַתב ֶׁשאֹוֵנן ָיכֹול ַלֲענֹות ַעל ִּבְרַּכת 'ַּדַּין 
ָהֱאֶמת' ַהֶּנֱאֶמֶרת ִמִּפי ְקרֹוָביו, ְואּוָלם ִהְסַּתֵּפק ְלַגֵּבי ִּבְרַּכת 'ַּדַּין ָהֱאֶמת' 

ַהֶּנֱאֶמֶרת ַעל ִנְפָטר ַאֵחר. 
⋅

ְרָכתֹו.  ֵרְך – ֵאין עֹוִנים ָאֵמן ַעל ּבִ ּבֵ ב. אֹוֵנן ׁשֶ
  ְמקֹורֹות ּוֵבאּוִרים:  

ַהּתֹוְספֹות  ִּדְבֵרי  ע"פ  ָּפַסק  ה)  אֹות  צא  סי'  ְׁשמֹה' (ח"א  ְּב'ִמְנַחת 
(מו"ק כג ב ד"ה ְוֵאין, ְּבֵׁשם ְירּוַׁשְלִמי ְּבָרכֹות ג א), ֶׁשֵאין ַלֲענֹות ָאֵמן 

ַאַחר ְּבָרָכה ֶׁשְּמָבֵר אֹוֵנן. ּוְבִחּדּוֵׁשי כת"י ָיָׁשן ַעל ַמֶּסֶכת מו"ק מֹוִסיף 
ַהְּגָרָׁש"ז ּוְמָבֵאר ֶׁשֵּמַאַחר ְואֹוֵנן ָּפטּור ִמְּלָבֵר, ֶנֱחֶׁשֶבת ִּבְרָכתֹו ִּכ'ְבָרָכה 
עמ'  ח"א  ְרפּוָאה  ֶעְרֵכי  ְׁשמֹה'  ('ֻׁשְלַחן  ָעֶליָה  ַלֲענֹות  ֶׁשֵאין  ְלַבָּטָלה' 
קלז). ַּבֵּסֶפר 'ֵמִאיר עֹז' (ח"ג עמ' תשנג), ּכֹוֵתב ֶׁשֵּמַאַחר ֶׁשֵּיׁש ַהּסֹוְבִרים 
ִאם  ַהּקֹוֵדם,  ַּבְּסִעיף  ַּכְּמבָֹאר   ,ּוְלָבֵר ַעְצמֹו  ַעל  ְלַהְחִמיר  ְלאֹוֵנן  ֶׁשֻּמָתּר 
ֵּכן ֵיׁש ַלֲענֹות ָאֵמן ַעל ִּבְרָכתֹו, ְּכִפי ֶׁשָּכַתב ַה'ֵּבאּור ֲהָלָכה' (רטו ד. ְרֵאה 
ְלֵעיל) ֶׁשֵּיׁש ַלֲענֹות ָאֵמן ַעל ְּבָרָכה ַהְּתלּוָיה ְּבַמֲחֶקת ַהּפֹוְסִקים, ְוֵהִביא 
שהגרח"ק ִהְסִּכים ִעּמֹו. ְואּוָלם ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשַהְּגָרָׁש"ז סֹוֵבר ֶׁשֵּמַאַחר 
ֶׁשֵאין ִׁשיָטה ַהְּמַחֶּיֶבת אֹוֵנן ְלָבֵר, ֶׁשֲהֵרי ַהּכֹל מֹוִדים ֶׁשאֹוֵנן ָּפטּור ִמן 
אֹו  ַעְצמֹו  ַעל  ְלַהְחִמיר  ַרַּׁשאי  ָהאֹוֵנן  ִאם  ֶאָּלא  ֶנְחְלקּו  ְוא  ַהְּבָרכֹות, 
א. ִאם ֵּכן, ַאַחר ֶׁשִּנְפְסָקה ַהֲהָלָכה ֶׁשָאסּור ְלאֹוֵנן ְלַהְחִמיר ַעל ַעְצמֹו, 

ֶנֱחֶׁשֶבת ִּבְרָכתֹו ִּכְבָרָכה ְלַבָּטָלה. 
⋅

ְנָפׁשֹות  ַלת  ַהּצָ ּבְ ק  ְלִהְתַעּסֵ ב  ֻחּיָ ּמְ ׁשֶ ִמי  ּבְ ק  ּפֵ ְלִהְסּתַ ֵיׁש  ג. 
טֹוֶעה  ְוהּוא  ָרכֹות,  ַהּבְ ל  ּכָ ָבֵרְך  ִמּלְ ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ּוָפטּור 

ר ַלֲענֹות ַאֲחָריו ָאֵמן.  ּוַמְחִמיר ַעל ַעְצמֹו ְלָבֵרְך, ִאם ֻמּתָ
  ְמקֹורֹות ּוֵבאּוִרים:  

ַה'ִּמְנַחת ְׁשמֹה' (ָׁשם) ִמְסַּתֵּפק ְּבִדין ֶזה, ּוְצָדֵדי ַהָּסֵפק ֵהם: ִמַּצד ֶאָחד 
ֵיׁש לֹוַמר ֶׁשַהָּסַחת ַהַּדַעת ֵמַהָּצַלת ְנָפׁשֹות ְּכֵדי ְלָבֵר, ֲחמּוָרה ֵמַהָּסָחה 
עֹוִנים  ֵאין  אֹוֵנן  ִּבְרַּכת  ַעל  ְוִאם  ַהֵּמת,  ִּבְכבֹוד  ֶׁשְּיסֹוָדּה  אֹוֵנן  ֶׁשל  ַּדַעת 
 ֵמִאיָד ְּבַהָּצַלת ְנָפׁשֹות.  ָהעֹוֵסק  ִּבְרַּכת  ַעל  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ָאֵמן, 
אֹוֵנן  ִּבְרַּכת  ַּדְוָקא   ּוְלָכ ְמֻיָחד,  ְּפטֹור  ֲחָכִמים  ָקְבעּו  ֶׁשְּלאֹוֵנן  לֹוַמר  ֵיׁש 
ְּב'ֻׁשְלַחן  ּוְרֵאה  ָאֵמן.  ַאֲחֶריָה  ַלֲענֹות  ֶׁשֵאין  ְלַבָּטָלה  ִּכְבָרָכה  ֶנֱחֶׁשֶבת 
ְׁשמֹה' (ָׁשם) ֶׁשִּבְכַתב ָיד ָיָׁשן ְלַמֶּסֶכת מֹוֵעד ָקָטן ָנַקט ַהְּגָרָׁש"ז ֶׁשַרק 
ַעל ִּבְרַּכת אֹוֵנן ֵאין עֹוִנים ָאֵמן, ֲאָבל ַעל ִּבְרַּכת ָהעֹוֵסק ְּבַהָּצַלת ְנָפׁשֹות, 
ֵיׁש ַלֲענֹות ָאֵמן. ְוָכַתב ָׁשם ֶׁשֲאִפּלּו "ָהרֹוֵפא ַהֵּמִניַח ֶאת ַהחֹוֶלה [ְּבֶאְמַצע 
ַהִּטּפּול] ּוְמָבֵר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, ַאף ַעל ַּגב ְּדָהֵוי ַוַּדאי ֲעֵבָרה ּוִמיְּקֵרי רֹוֵצַח, 

ִמָּכל ָמקֹום ֵאין ֶזה חָּׁשִיב ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה ְוָׁשִפּיר עֹוִנין ַאֲחָריו ָאֵמן".

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

ת ָאֵמן  ִהְלכֹות ֲעִנּיַ

ת ָאֵמן  ָנן ַעל ֲעִנּיַ ְבֵרי ָמָרָנן ְוַרּבָ  ִמּדִ

ֶרְך ֱאמּוִניר ּדֶ

י ֱאמּוִנים ּדֹוְרׁשֵ

ַרִּבים  ְוסֹודֹות  ִהְלָכִתִּיים  ְיסֹודֹות  ָים.  ִמֵּני  ֵהם  ְרָחִבים  ְוִעְנָיֶניָה  ָאֵמן  ֲעִנַּית 
ְּגדֹוָלה  ְזכּות  ִּכי  ְלָהִבין  נּוַכל  ִמֻּכָּלם  ֲאֶׁשר  ַרּבֹוֵתינּו,  ְּבִדְבֵרי   ָּכ ַעל  ֶנֶאְמרּו 
ּבֹוְרֵאנּו  ֶאת  ּוְלַׁשֵּבַח  ְלַהֵּלל  ְלהֹודֹות,  ִמָּׁשַמִים  ֶׁשִזּכּונּו   ְּבָכ ְּבֶחְלֵקנּו  ָנְפָלה 

ַּבֲעִנַּית ָאֵמן. 

ְּבַמֶּסֶכת  ַהְּגָמָרא  ַרב.  עֶֹמק  ֵיׁש  ֲחָז"ל  ְיֵדי  ַעל  ָלנּו  ֶׁשִהְתַּגְּלָתה  זֹו  ְּבִמָּלה 
ּבֹו  ְׁשבּוָעה.  "ּבֹו  ַמְׁשָמֻעּיֹות:  ָׁשלֹוׁש  ֵיׁש  ֶׁשְּלָאֵמן  אֹוֶמֶרת  א)  (לו  ָׁשבּועֹות 

ַקָּבַלת ְּדָבִרים. ּבֹו ַהֲאָמַנת ְּדָבִרים".

אּוָלם ָהֱאֶמת ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתּה ֶׁשל ָאֵמן ֵאיָנּה ִמְסַּתֶּכֶמת ַרק ִּבְׁשלֹוׁש ַמְׁשָמֻעּיֹות 
ֵאּלּו, ֶׁשֵּכן ָהָאֵמן ְמַבֵּטאת ְּבתֹוָכּה ֶאת ָּכל ּתֶֹכן ִּדְבֵרי ַהְּמָבֵר; ַהִּמָּלה ַהְּקַטָּנה 
ַהּזֹו ְמַקֶּפֶלת ְּבתֹוָכּה, ַּגם ֶאת ָהֱאמּוָנה – ֶׁשֵּיָאְמנּו ַהְּדָבִרים ְוַגם ֶאת ַהִּכּסּוִפין 

ְוַהִּבָּטחֹון ֶׁשַהַּבָּקָׁשה ְּתֻקָּים, ֶׁשּבֹוֵרא עֹוָלם ׁשֹוֵמַע ִויַמֵּלא ֶאת ַהַּבָּקׁשֹות. 

ָהָאֵמן ֵאיָנּה ַרק ֵחֶלק ֵמַהְּבָרָכה, ֶאָּלא ִהיא ַּכֲאִמיַרת ָּכל ַהְּבָרָכה ַמָּמׁש, ַעד 
ִּבְרכֹות  ַעל  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ְלַהְׁשִלים  ֶאְפָׁשר  ֶׁשְּבַׁשָּבת  ֶׁשָּמָצאנּו 

ָהעֹוִלים ַלּתֹוָרה (שו"ע או"ח רפד ג). 

 – ַהִּצּבּור  ְּתִפַּלת  ֶׁשל  ְוַהּצּוָרה  ֵמַהַּמָּצב  ֵחֶלק  ִהיא  ָהָאֵמן  ֲעִנַּית  ְּבנֹוָסף 

הּוא  ֵמֶהם  ְוֶאָחד  ֲעָׂשָרה  ֶׁשְּכֶׁשעֹוְמִדים 
זֹו  ֲהֵרי  ָאֵמן,  עֹוִנים  ְוֻכָּלם  ִצּבּור  ְׁשִליַח 

ְּתִפָּלה ַּבִּצּבּור.

ּוְלָהִבין  ַהֵּלב  ֶאל  ְלָהִׁשיב  ֶׁשֵּיׁש  ֶאָּלא 
ַעְצָמּה,  ִּבְפֵני  עֹוֶמֶדת  ֵאיָנּה  ֶׁשָהָאֵמן 

ִמִּפיו  ָאֵמן  ַהּזֹוֵרק  ָאָדם   .ַהְּמָבֵר ִּדְבֵרי  ֶאת  ּוְמַחֶּזֶקת  ְמַאֶּׁשֶרת  ִהיא  ֶאָּלא 
ֶׁשֵּכן  ּגֹוֵרַע,  ַאף  הּוא  מֹוִסיף,  ֶׁשֵאינֹו  ַרק  א  ֲהֵרי  ָעָנה,  ָמה  ַעל  יֹוֵדַע  ְוֵאינֹו 
ֶׁשֵאין  ֶׁשָּכַתְבנּו  ֵמַהִּסָּבה  ְוזֹאת  א).  מז  (ְּבָרכֹות  ְיתֹוָמה  ָאֵמן  ִהיא  ָּכזֹו  ָאֵמן 
ָלּה ַמְׁשָמעּות ִּבְפֵני ַעְצָמּה, ֶאָּלא ַרק ַּכֲאֶׁשר ִהיא ֶנֱאֶמֶרת ְּבֶהְקֵׁשר ְלִדְבֵרי 

 .ַהְּמָבֵר

ְיכֹוִלים ָאנּו ְלַהִּסיק ִמָּכ ַעד ַּכָּמה ֲחׁשּוָבה ַהַּכָּוָנה ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ֶׁשַהַּכָּוָנה ִהיא 
ַהחּוט ַהְּמַקֵּׁשר ֵּבין ָהָאֵמן ַלְּבָרָכה ְונֹוֶתֶנת ָלָאֵמן ֶאת ַמְׁשָמעּוָתּה ַהֻּמְפָלָאה. 
ִנְתַחֵּזק ֻּכָּלנּו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ְּבַכָּוָנה, ּוְבָכ ִנְזֶּכה ְלהֹוִסיף ֶׁשַבח ִויָקר ְלבֹוְרֵאנּו. 

ִּכּנּוס 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ָאב ַּתְׁשָע"ו

ַהָּגאֹון ַהָּגדֹול 
ַרִּבי ָּברּו ָמְרְּדַכי ֶאְזָרִחי 
ְׁשִליָט"א

רֹאׁש ְיִׁשיַבת 'ֲעֶטֶרת ִיְׂשָרֵאל' 



ָרֵאל' ִמּמֹוְדִז'יץ ְבֵרי ִיׂשְ ַה'ּדִ
"א  ְרּפָ ִכְסֵלו ּתַ י"ג ּבְ

ָאֵמן ְמׁשּוָלה 
ְל'מּוְלִטי ִויָטִמין' 

ְּבֵסֶפר 'ִנְפְלאֹות ַהַּקִּדיׁש' (ֶּפֶרק יג) מֹוִסיף 
ֲעִנַּית  ִמְצַות  ֶׁשל  ִיחּוִדּיּוָתּה  ֶאת  ּוְמָבֵאר 
ָאֵמן ְּבִחּזּוק ְוִקּבּוַע ָהֱאמּוָנה ְּבֵלב ָהָאָדם: 
ַאף ַעל ִפי ֶׁשַהִּמְצוֹות ֻּכָּלן נֹוֲעדּו ְלַחֵּזק ֶאת 
ָהֱאמּוָנה ְּבֵלב ָהָאָדם, ְּכִפי ֶׁשָּכַתב ָהַרְמָּב"ן 
ַהִּמְצוֹות  ָּכל  "ַּכָּוַנת  טז):  יג  (ְׁשמֹות 
ֶׁשהּוא  ֵאָליו  ְונֹוֶדה  ֵּבאֵקינּו  ֶׁשַּנֲאִמין 
ֵיׁש  ָהֱאמּוָנה  ִּביסֹודֹות  אּוָלם  ְּבָרָאנּו". 
ְּפָרִטים ַרִּבים, ּוְבעֹוד ָּכל ִמְצָוה ַמְׁשִריָׁשה 
ָאֵמן  ֲעִנַּית  ִמְצַות  ֵאּלּו,  ִמיסֹודֹות  ֵחֶלק 

ְמַחֶּזֶקת ֶאת ָּכל ְיסֹודֹות ָהֱאמּוָנה ֻּכָּלן.

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה? ַּכָּידּוַע ְלצֶֹר ִּתְפקּוד 
ַּתִּקין, ָזקּוק ּגּוֵפנּו ְלִמְגָון ַרב ֶׁשל ִויָטִמיִנים 
אֹו  ְּבֶאָחד  חֶֹסר  ֵעֶקב  ְלִעִּתים  ּוִמיֵנָרִלים. 
ָהָאָדם ִלּטֹל   ֳחָמִרים, ִנְצָר ֵמאֹוָתם  יֹוֵתר 
ֳחָמִרים.  אֹוָתם  ֶאת  ַהְמִּכילֹות  ְּגלּולֹות 
ְלַצד ִמְגַון ְּגלּולֹות ֶׁשָּכל ֶאָחת ֵמֶהן ְמִכיָלה 
ְּגלּוָלה  ֵיׁש  ְמֻסָּים,  ִמיֵנָרל  אֹו  ִויָטִמין 
ֶׁשִהיא  ִמּׁשּום  ִויָטִמין',  'מּוְלִטי  ַהְּמֻכָּנה 
ִויָטִמיִנים  ֶׁשל  ָרָחב  ִמְגָון  ְּבתֹוָכּה  ּכֹוֶלֶלת 

ּוִמיֵנָרִלים ִחּיּוִנִּיים.

'מּוְלִטי  ְּכֵעין  ִהיא  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ִמְצַות  ַאף 
ַהְּגדֹוָלה  ֲחִׁשיבּוָתּה  ֱאמּוָנה.  ֶׁשל  ִויָטִמין' 
ָהָאָדם  ְּבֵלב  ְמַחֶּזֶקת  ֶׁשִהיא   ִמָּכ נֹוַבַעת 
זֹוִהי  ּוְפָרֶטיָה.  ָהֱאמּוָנה  ִעְּקֵרי  ָּכל  ֶאת 
ֲחָכִמים  ְּבִדְבֵרי  ָאנּו  ֶׁשּמֹוְצִאים  ַהִּסָּבה 

ֳעָנִׁשים ֲחמּוִרים 
ְלִמי ֶׁשֵאינֹו ַמְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ָּכָראּוי. 

ַהָּנִגיד  ְוַיִּקיָרא,  ַרָּבא  ַּגְבָרא  ַהאי  ְקַדם  ָמרֹום,  ִמְּׁשֵמי  ֻיְׁשְּפעּו  ְוהֹוָדאֹות  ְּבָרכֹות  ְורֹב  ְׁשלֹוִמים  ִׁשְפַעת 
ַהִּנְכָּבד, ֶׁשִּמן ְׁשַמָּיא ִהִּניחּו לֹו ִּבְקָעה ְלִהְתַּגֵּדר ָּבּה – ְלָהִפיץ ּוְלַפְרֵסם ּגֶֹדל ְׂשַכר ֲעִנַּית ָאֵמן, ּוְמַגְלְּגִלין 

ְזכּות ַעל ְיֵדי ַזַּכאי מוה"ר ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ְׁשִליָט"א יֹו"ר ִאְרּגּון "ְּבֵני ֱאמּוִנים" וב"ב לאוי"ט.

ְׁשלֹוְמֶכם ִיְסֵּגא ְמאֹד!!!

ֶׁשָּנְפָלה  ַהְּגדֹוָלה  ַהְּזכּות  ַעל  למע"כ  ְלהֹודֹות  ְּבזֹאת  ִהְנִני  ֱאמּוִנים',  ִּב'ְבֵני  ָחֵבר  ִלְהיֹות  ֶׁשָּזָכה  ְּכִמי 
ְּבֶחְלִקי. ָאְמָנם ַחְבֵרי 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' א נֹוְׂשִאים ָּתג ִזהּוי, ֲאָבל ָהֻעְבָּדה ֶׁשֵהם ְמַקְּיִמים ְּבִהּדּור ַרב ֶאת 
ַמֲאַמר ַהָּכתּוב: "ָחֵבר ָאִני ְלָכל ֲאֶׁשר ְיֵראּו" ּוַמְקִּפיִדים ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ֵהן ְּבִבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְוֵהן ִּבְׁשַאר 

ִּבְרכֹות ַהּיֹום, ִהיא ַהְמִּעיָדה ְּכֶאֶלף ֵעִדים ַעל ֱהיֹוָתם 'ְּבֵני ֱאמּוִנים'.

ָאְמָנם ֶאת ִמְכָּתִבי ֶזה ִהְנִני ְמַׁשֵּגר ְּכאֹות הֹוָקַרת טֹוָבה ְותֹוָדה ַעל ַהְּזִכָּיה ַהַּגְׁשִמית ֶׁשָּנְפָלה ְּבֶחְלִקי 
ַלֲעלֹות ַּבַהְגָרָלה ֶׁשֶּנֶעְרָכה ַעל ְיֵדי ָהִאְרּגּון, ֶׁשָּבּה ָזִכיִתי ִּבְסכּום ַּכְסִּפי ִנְכָּבד, ַא ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשַהְרֵּבה 
יֹוֵתר ִהְנִני ְמֻחָּיב ְלהֹודֹות ַעל ַהְּזִכָּיה ָהרּוָחִנית ֶׁשָּלּה ָזִכיִתי ִמֵּדי יֹום ְּביֹומֹו, ִמֵּדי ָׁשָעה ְּבָׁשָעה, ְּבָכל 
ְּבָרָכה ּוְבָרָכה. א ַאְכִּביר עֹוד ְּבִמִּלים, ְויֹוֵתר ִמָּמה ֶׁשָּכתּוב ָּכאן ֵיׁש ָּכאן. ַאְׁשֵריֶכם ְוַאְׁשֵרי ֶחְלְקֶכם 

'ַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים ַּכּכֹוָכִבים'.

ַהְּמַעְנֶיֶנת  ָהֵארּוִעים  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ֶאת  למע"כ  ְלַסֵּפר  חֹוָבה  ַמְרִּגיׁש  ִהְנִני  ַהּטֹוב'  'ַהָּכַרת  ֵמחֹוַבת 
ֶׁשֵהִביָאה אֹוִתי ִלְדּבֹק ַּבֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא, ֲאֶׁשר ֵיׁש ָּבּה ְּכֵדי ְלָהִעיד ַעל ַהְּכָלל, ַעד 

ַּכָּמה ְּגדֹוָלה ִהיא ַהְׁשָּפָעתֹו ֶׁשל ָּכל 'ֶּבן ֱאמּוִנים': 

ְקבּוַצת  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשּנֹוַסד  ְמֻיָחד  ְּבִמְנָין  ּבֶֹקר  ִמֵּדי  ַׁשֲחִרית  ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשִהְנִני  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ּוִמֶּזה  ָזִכיִתי, 
ַהֵּלב  ַּבֲחִמימּות  ֲחִסיִדית  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ַהְּמֻיֶחֶדת  ַּבַּמְתֹּכֶנת  ְלִהְתַּפֵּלל  ִּבְּקׁשּו  ֲאֶׁשר  ְיָקִרים  ַאְבֵרִכים 

ּוִבְמִתינּות ָּכָראּוי.

ַהָּדָבר  ָלֶהם  ָהָיה  ְּכמֹו  ָוֵהָּנה,  ֶעְׂשֵרה.  ַאַחת  ִּכְבֵני  ְנָעִרים  ְׁשֵני  ַלְּתִפָּלה  ִהְצָטְרפּו  ָהַאֲחרֹונֹות  ַּבְּׁשָנַתִים 
ְּכ'ֶטַבע ֵׁשִני', ִמֵּדי ּבֶֹקר, ְּבִלי ְלַהֲחִסיר ְולּו יֹום ֶאָחד, נֹוַכְחנּו, ָּכל ָּבֵאי ַהִּמְנָין ִלְראֹוָתם ֶנֱעָמִדים ֶזה ְלַצד 

ֶזה לֹוַמר ֶאת ַהְּבָרכֹות ְּב'ַחְברּוָתא'; ָהֶאָחד ְמָבֵר ְוַהֵּׁשִני עֹוֶנה ָאֵמן, ְוחֹוֵזר ָחִליָלה.

א ָהָיה ֶזה ִמן ַהֶּפֶלא, ַּכֲאֶׁשר ִמּתֹו 'ִקְנַאת סֹוְפִרים' ֵהֵחּלּו ַּגם ַהְּמֻבָּגִרים ֶׁשַּבִּמְנָין ְלַהְתִחיל ְּבִמְנָהג 
טֹוב ֶזה. ִמּיֹום ְליֹום ִהְצָטְרפּו ְלָכ עֹוד ִמְתַּפְּלִלים, ַעד ֶׁשַּכּיֹום, ִמֵּדי ּבֶֹקר ִּכְמַעט ָּכל ִמְתַּפְּלֵלי ַהִּמְנָין 
ּפֹוְתִחים ֶאת ַהְּתִפָּלה ְּבִבְרכֹות ַהַּׁשַחר ּוַבֲעִנַּית ָאֵמן ְּבַכָּוָנה, ַּכִּמְנָהג ֶׁשְּכִדְבֵרי ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָהָיה ָנהּוג 
ְּכָבר ִּבְתקּופֹות ְקדּומֹות. ָּכ ָרִאיִתי ְּבֵעיַני ֵּכיַצד ְׁשֵני ְיָלִדים, 'ְּבֵני ֱאמּוִנים', ִהְצִליחּו ְלַהֲחִדיר ֶאת ֻמַּׂשג 

ָהָאֵמן ְלִמְנָין ָׁשֵלם ְוָגדֹול ֶׁשל ַעְׂשרֹות ַאְבֵרִכים, ַוְּיִהי ְלֶפֶלא.
ְּבִבְרַּכת "ָיפּוצּו ַמַעְינֹוֵתיֶכם חּוָצה",
מ.א.ב. -  ְנַתְנָיה.

ִנָּתן ִלְׁשַח ִמְכָּתִבים ְלַפְקס ֶׁשִּמְסָּפרֹו 08-9746102
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ת ָאֵמן – ְיסֹוד ָהֱאמּוָנה  ב ִמּקֹוֵרא ֶנֱאָמןֲעִנּיַ ִמְכּתָ
ֶר+ ֱאמּוִניראֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ִאּגֶ

טֹוְיְּב  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  מֹוְדִז'יץ,  ְלֵבית  ָהִראׁשֹון  ָהַאְדמֹו"ר 
ְלָאִביו  ָּתָר"ט  ִּבְׁשַנת  נֹוַלד  ִיְׂשָרֵאל',  ַה'ִּדְבֵרי  ַּבַעל 
ַהָּגדֹול ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֵאִלָּיהּו ִמְּזוֹואִלין, ְּבַחָּייו 
ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר   – ָאִביו  ֲאִבי  ַהָּגדֹול  ָסבֹו  ֶׁשל  ַחּיּותֹו 
ְיֶחְזֵקאל ִמּקֹוְזִמיר. ִמִּגיל ָצִעיר ֶנְחָׁשב ְלִעּלּוי ַּבּתֹוָרה. 
ָוַלְיָלה,  יֹוָמם  ַרּבֹות  ָׁשִנים  ַּבּתֹוָרה  ָעַסק  ִנּׂשּוָאיו  ְלַאַחר 

ּתֹו ֶׁשהּוא ִנְסַמ ַעל ֻׁשְלַחן חֹוְתנֹו. 

ְלַאַחר ְּפִטיַרת ָאִביו ִּבְׁשַנת ַה'ַּתְרָּמ"ח ָעַבר ְלִהְתּגֹוֵרר ִּבְזוֹואִלין ְלַמֵּלא ֶאת ְמקֹום 
ָאִביו. ַּכֲעבֹר ָׁשָנה ֵהֵחל ְלַכֵהן ְּכַרב ְוָאָב"ד ָּבִעיר ִאיֶבְנְגּרֹוד [ַּכּיֹום ֶּדְמְּבִלין] ֶׁשִּנְקְרָאה 
ְּבִפי ַהֲחִסיִדים – מֹוְדִז'יץ. ִּבְזַמן ְׁשהּותֹו ְּבמֹוְדִז'יץ ָּגְדָלה ּוָפְרָחה ַהֲחִסידּות ְוִׁשְּמָׁשה 

ְמקֹור ֲעִלָּיה ִלְקַהל ֲחִסיִדים ָּגדֹול ִמָּכל ַרֲחֵבי ּפֹוִלין. 

ֵּבית  ְּבֶקֶרב  ִהְתַּפְרְסמּו  ָהַרִּבים  ּוְלָחָניו  ָנִדיר,  ְנִגיָנה  ְּבִכְׁשרֹון  ֵנַחן  ִיְׂשָרֵאל'  ַה'ִּדְבֵרי 
ִיְׂשָרֵאל. ִּבְׁשַנת ַּתְרָע"ג ֻנַּתח ְּבַרְגלֹו ֵעֶקב ַמֲחַלת ַהַּסֶּכֶרת, ּוִבְׁשַעת ַהִּנּתּוַח, ִּבְמקֹום 
ִלּטֹל ַסם ַהְרָּדָמה,  ִהְלִחין ֶאת ִנּגּונֹו ַהּנֹוָדע 'ֶאְזְּכָרה', ּוֵמרֹב ְּדֵבקּותֹו א ָחׁש ָּבִאְזֵמל 

ַהחֹוֵת ִּבְבָׂשרֹו. 

ְּבִכְסֵלו  ְּבי"ג  עֹוָלמֹו  ְלֵבית  ִהְסַּתֵּלק  ּוָבּה  ְּבַוְרָׁשה  ְלִהְתּגֹוֵרר  ָעַבר  ִזְקנּותֹו  ְלֵעת 
ַּתְרָּפ"א ְוהּוָבא ִלְמנּוחֹות ְּבֵבית ֶהָעְלִמין ַהְּיהּוִדי ָּבִעיר.

ה ֶאָחת  ׁשָ ַבּקָ י ָאֵמן ּבְ ׁשֵ ה ֶהְדּגֵ לֹוׁשָ ׁשְ
ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת  ְּבִסּיּום  ַהֶּנֱאֶמֶרת   "...ְיָבֵר הּוא  "ָהַרֲחָמן  ַּבָּקַׁשת 
ִמְסַּתֶּיֶמת ַּבִּמִּלים: "ֵּכן ְיָבֵר אֹוָתנּו ֻּכָּלנּו ַיַחד ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה ְונֹאַמר 
ִּבְׁשלֹוָׁשה  זֹו  ִסּיֶֹמת  ְמָבֵאר  ִמּמֹוְדִזיץ'  ִיְׂשָרֵאל'  ַה'ִּדְבֵרי  ַּבַעל  ָאֵמן", 
ֲעִנַּית  ְּבִמְצַות  ֲחׁשּוִבים  ֶהְדֵּגִׁשים  ְׁשָׁשה  ָלנּו  ַהַּמְבִהיִרים  ֳאָפִנים, 

ָאֵמן: 

א. ִסּיֶֹמת זֹו רֹוֶמֶזת ְלִדְבֵרי ַהּזַֹהר הק' (ַוֵּיֶל רפה ב) ַעל ּגֶֹדל ַהֶּׁשַפע 
ְוַׁשֲעֵרי ַהְּבָרָכה ַהִּנְפָּתִחים ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן ְּבַכָּוָנה; "ֵּכן ְיָבֵר אֹוָתנּו 
ֻּכָּלנּו ַיַחד ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה" ִּבְזכּות ַהַהְקָּפָדה ַעל "ְונֹאַמר ָאֵמן" ְּבַכָּוָנה.

ב. עֹוד ִנְרְמזּו ָּבּה ִּדְבֵרי ַהּזַֹהר הק' (ֵעֶקב רעא א) ֶׁשֲעִנַּית ָאֵמן ִהיא 
ֵחֶלק ִמן ַהְּבָרָכה ּוַמְׁשִליָמה אֹוָתּה; ֵאיָמַתי ִּתְהֶיה ַה"ְּבָרָכה ְׁשֵלָמה"? 

ַרק ַּכֲאֶׁשר "נֹאַמר ָאֵמן" ַאֲחֶריָה.

ג. עֹוד ִנְרְמָזה ָּכאן ַהֲהָלָכה ֶׁשֵּיׁש ְלַהְמִּתין ִמַּלֲענֹות ָאֵמן ַעד ְלִסּיּום 
ַהְּבָרָכה, ְוֵאין ַלֲחטֹף ְוַלֲענֹוָתּה ְּבֶטֶרם ִסֵּים ַהְּמָבֵר ֶאת ִּבְרָכתֹו (שו"ע 
או"ח קכד ח); ַהְמֵּתן ַעד ֶׁשִּתְהֶיה "ְּבָרָכה ְׁשֵלָמה" – ֶׁשַהְּמָבֵר ַיְׁשִלים 

ֶאת ִּבְרָכתֹו, ְוַרק ָאז "ְונֹאַמר ָאֵמן" ('ִּדְבֵרי ִיְׂשָרֵאל' ָּפָרַׁשת נַֹח). 

ַעל ַהִהּלּוָלא ַנת ּבַ ִמׁשְ ָרכֹות ְוָאֵמן ּבְ ּבְ ֱאמּוָנתֹו  יק ּבֶ ַצּדִ

ַה'ִּדְבֵרי ִיְׂשָרֵאל' ִמּמֹוְדִז'יץ 
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