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ַאַחר ַמֲעַמד ְקִריַעת ַים סּוף ֶהְעִּפילּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַהּתֹוָרה  ֶׁשְּמִעיָדה  ּוְכִפי  ָהֱאמּוָנה,  ִּפְסַּגת  ְלרּום 
ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  לא): "ַוַּיְרא  יד  ְּבָפָרָׁשֵתנּו (ְׁשמֹות 
ַוִּייְראּו  ְּבִמְצַרִים,  ה'  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ַהְּגֹדָלה  ַהָּיד 

ָהָעם ֶאת ה' ַוַּיֲאִמינּו ַּבה' ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּדֹו". 

ָלַמד  ַהִּמְקָרא,  ְמָפְרֵׁשי  ִמְּגדֹוֵלי  ַּבְחֵיי,  ַרֵּבנּו 
ִמָּפסּוק ֶזה ִּגּלּוי ִנְפָלא ַעל סֹוד ֲעִנַּית ָאֵמן, ְוֵאּלּו 
ַהּתֹוָרה  ָּכל  ְיסֹוד  ֶׁשָהֱאמּוָנה  "ּוִמְּפֵני  ְּדָבָריו: 
ֻּכָּלּה, ִּתְּקנּו ָלנּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִּבְתִפָּלה 

ּוִבְבָרכֹות ַלֲענֹות ָאֵמן". 

ִנְרֶאה ֶׁשַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ְמַבֵּקׁש ִּבְדָבָריו ְלַהְבִהיר ָלנּו 
ַמֲעָמד,  אֹותֹו  ְלַאַחר  ָׁשִנים  ַאְלֵפי  ַּכּיֹום,  ֶׁשַּגם 
ְלַדְרַּגת  ְלַהְעִּפיל  ֵמִאָּתנּו  ֶאָחד  ָּכל  ָיכֹול  ֲעַדִין 
ְּבֶאְמָצעּות  ִמְצַרִים.  יֹוְצֵאי  ּדֹור  ֶׁשל  ֱאמּוָנָתם 
ֲעִנַּית ָאֵמן ְסלּוָלה ַהֶּדֶר ְלָכל ְיהּוִדי ַּבֲאֶׁשר הּוא 

ְלַהְׁשִריׁש ּוְלַחֵּזק ֶאת ֱאמּוָנתֹו ְּבִלּבֹו. 

ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ִהְפִליא ְלַחֵּדׁש, ֶׁשֲעִנַּית ָאֵמן ֵאיָנּה ַרק 
ִהְצָטְרפּות ְלִבְרַּכת ַהְּמָבֵר, ֶׁשִאּלּו ֵּכן, ִנָּתן ָהָיה 
ֲאֵחִרים.  ֶׁשַבח  ָאְפֵני  ְּבֶאְמָצעּות  זֹאת  ַלֲעׂשֹות 
ְּבִנּקּוָדּה   – "ָאֵמן"  ַּבִּמָּלה  ַּדְוָקא  ָּבֲחרּו  ֲחָכִמים 
ּוֻמְפָלא  ָעצּום  ּכַֹח  זֹו  ְּבִמָּלה  ֵיׁש  ִּכי   – ַהְּמֻדָּיק 

ִלְבנֹות ִמְׁשַּכן ֱאמּוָנה ְּבֵלב ָּכל ָאָדם ְוָאָדם.

ָקְׁשרּו  ַמּדּוַע  ָלנּו  ְלַהְסִּביר  ְיכֹוָלה  זֹאת  ֻעְבָּדה 
ֲחָכִמים ַלֲעִנַּית ָאֵמן ְסֻגּלֹות ּכֹה ַרּבֹות ְוִהְבִטיחּו 
ַהְבָטחֹות ֻמְפָלאֹות ַלַּמְקִּפיד ַעל ֲעִנָּיָתּה ָּכָראּוי. 
ֶׁשֲהא ָּכל ַּבר ַּדַעת ֵמִבין ּוַמִּכיר ִּכי ַהֶּדֶר ַהּטֹוָבה 
ִהיא  ָלָאָדם  ּוְבָרכֹות  ְיׁשּועֹות   ְלַהְמִׁשי ְּביֹוֵתר 
ֶׁשִּמְתַּבֶּסֶסת  זֹו  ְוַהְּתִמיָמה,  ַהְּפׁשּוָטה  ָהֱאמּוָנה 

ְּבֵלב ָהָאָדם ְּבֶאְמָצעּות ָהָאֵמן.

ָלֵתת  ְיכֹוִלים  ַּבְחֵיי'  'ַרֵּבנּו  ִּדְבֵרי  ַּדְעִּתי  ַלֲעִנּיּות 
ַהָּקדּום  ַהִּמְנָהג  ֶׁשל  ְלַטֲעמֹו  נֹוָסף  ֶהֵּבט  ָלנּו 
ְיסֹוד  ֶׁשֲהֵרי  ְּבַחְברּוָתא.  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  לֹוַמר 
ָהָאָדם  זֹוֶכה  ְוַכֲאֶׁשר  ָהֱאמּוָנה,  הּוא  ַהְּתִפָּלה 
ַהְּתִפָּלה  ִלְפֵני  עֹוד  ְּבִלּבֹו  ֱאמּוָנה  ְלַהְׁשִריׁש 
ַמֲעַלת   ְּבָכ ִּתְגַּדל  ֲהֵרי  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ְּבֶאְמָצעּות 

ְּתִפָּלתֹו ַעד ֵאין ִׁשעּור. 

ְּבַחְברּוָתא,  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ּבֶֹקר  ִמֵּדי   ְנָבֵר ִאם 
ְּבַוַּדאי  ְׁשֵלָמה,  ֶּבֱאמּוָנה  ִנְתַּפֵּלל   ָּכ  ּוִמּתֹו

ִּתְתַקֵּבל ְּתִפָּלֵתנּו ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון. ָאֵמן. 

ִּבְקִריַאת 'ָאֵמן – ְיסֹוד ָּכל ַהּתֹוָרה'
ַׁשָּבת ָׁשלֹום 

יע˜ב „וב מרמור˘טיין.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִפּלָ ִניֵני ּתְ ּפְ

ֶלת  ַהְכָנָעה ִמְתַקּבֶ ה ּבְ ִפּלָ ּתְ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְצַעק ֵאָלי ּדַ ה ַמה ּתִ "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ

עוּ" (יד טו)  ְוִיּסָ
ְּתִמיָהה ְידּוָעה ִהיא: ְוִכי ָמה ַיֲעֶׂשה מֶֹׁשה ְּבֵעת ָצָרה 

ִאם א ִלְצעֹק ֶאל ה'? 
 ַרִּבי ַאְרֵיה ְצִבי ְפרּוֶמר ִמּקֹוזִ'יְגלֹוב ֵּפֵרׁש ִּכי ְלִפיָכ
ִּתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס ֶאת ְלׁשֹון ַהָּכתּוב: "ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי", 
 .ְּתִפָּלְת ִקַּבְלִּתי   – ְצלֹוָתְך"  "ַקִּביִלית  ְּבַמְׁשָמעּות: 
ִלְדָבָריו, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא א ָּבא ְלהֹורֹות ְלמֶֹׁשה 
ֶׁשְּתִפָּלתֹו  ְלהֹוִדיעֹו  ַאְדַרָּבה  ֶאָּלא  ִמְּתִפָּלתֹו,  ַלֲחדֹל 
ֶׁשָּצַעְקָּת,  ָמה   – ִּתְצַעק"  "ַמה  ֵלאמֹר:  ִהְתַקְּבָלה, 

ִהִּגיַע "ֵאָלי" ּוְתִפָּלְת ִהְתַקְּבָלה.
הֹוִסיף ְוָאַמר ָהַרב ִמּקֹוזִ'יְגלֹוב ֶׁשָּכתּוב ֶזה ַאף רֹוֵמז 
ֶׁשל  ַהְכָנָעתֹו  ְּבעֶֹמק  ְּתלּוָיה  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשַּקָּבַלת   ְלָכ
 ַהִּמְתַּפֵּלל ִלְפֵני ּבֹוְראֹו; "ַמה ִּתְצַעק" – ִאם ְּתִפָּלְת
ֵּתָאֵמר ְּבַהְכָנָעה, ִּבְבִחיַנת "ָמה" (ְרֵאה ַרִׁש"י ְלַהָּלן טז 
ְוִהיא  ְלָפֶניָה  ִיָּפְתחּו  ָׁשַמִים  ֶׁשַּׁשֲעֵרי   ְל ֻמְבָטח  ז), 

ַּתִּגיַע "אֵלָי" ('ֶאֶרץ ְצִבי'). 

ה' ם ִנְקָרע 'ִלְפֵני ֹמׁשֶ ַהּיָ
ֵני  ּבְ ֶאל  ר  ּבֵ ּדַ ֵאָלי  ְצַעק  ּתִ ַמה  ה  מׁשֶ ֶאל  ה'  "ַוּיֹאֶמר 
ַעל  ָיְדָך  ֶאת  ּוְנֵטה  ָך  ַמּטְ ֶאת  ָהֵרם  ה  ְוַאּתָ עוּ;  ְוִיּסָ ָרֵאל  ִיׂשְ
ה" (יד  ׁשָ ּבָ ּיַ ם ּבַ תֹוְך ַהּיָ ָרֵאל ּבְ ם ּוְבָקֵעהּו ְוָיבֹאּו ְבֵני ִיׂשְ ַהּיָ

טו-טז)

ֵּבֵאר ַרִּבי יֹוֵסף ָׁשאּול ָנַתְנזֹון:
ִאם ַמְּטַרת ְקִריַעת ַים סּוף ָהְיָתה ְּכֵדי ְלַאְפֵׁשר ִלְבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ַלֲעבֹר ֶאת ַהָּים, ָיכֹול ָהָיה ְלהֹוִליָכם ַעל ַּגֵּבי 
ֶׁשָעָׂשה   ְלָכ ַהִּסָּבה  ַהָּים.  ֶאת  ִלְבקַֹע  ִמְּבִלי  ַהַּמִים 
ֶאת ַהֵּנס ַּדְוָקא ְּבֹאֶפן ֶזה ָהְיָתה ְּכֵדי ְלַהְראֹות ֳקָבל 
ַהֶּטַבע  ֶאת  ִהְכִּפיף  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ְוֵעָדה  ַעם 
הּוא  ַהָּים  ַעל  ָידֹו  ִּבְנטֹותֹו  ָהֱאִקים;  ִאיׁש  ְלמֶֹׁשה 
ַהַּמִים  ָיׁשּובּו  ַּבֵּׁשִנית  ָידֹו  ּוִבְנטֹותֹו  ִלְׁשַנִים  ִיָּקַרע 
ְלמֶֹׁשה:  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָאַמר  ֶזהּו  ְלֵאיָתָנם. 
 – ְוִיָּסעוּ"  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ֵאָלי  ִּתְצַעק  "ַמה 
ֶׁשִּבְרצֹוִני  ְלִפי  ְואּוָלם  ַהַּיָּבָׁשה.  ְּפֵני  ְּכַעל  ַהַּמִים  ַעל 
 ,ְּבָפֶני ָּכפּוף  ֶׁשַהֶּטַבע  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ְלַהְראֹות 
ַעל   ָיְד ֶאת  ּוְנֵטה   ַמְּט ֶאת  ָהֵרם  "ְוַאָּתה   :ְלִפיָכ

ַהָּים ּוְבָקֵעהּו". 
ְּבָכ ָנִבין ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשִּתְּקנּו לֹוַמר ְּבִבְרַּכת ַהְּגֻאָּלה 
ָים  ּבֹוֵקַע   בֶָני ָראּו   ַמְלכּוְת" ַעְרִבית:  ֶׁשִּבְתִפַּלת 
ָּבַקע  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַהִּסָּבה  מֶֹׁשה";  ִלְפֵני 
ֶאת ַהָּים ָהְיָתה "ִלְפֵני מֶֹׁשה" – ְלַהְראֹות ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ִהְׁשִליטֹו ַעל ַהֶּטַבע ('ִּדְבֵרי ָׁשאּול' ַמֲהדּוָרא 

קמא). 

לּוָיה ה ּתְ ת ֹמׁשֶ ִפּלַ ּתְ
ָרֵאל  ת ִיׂשְ ְתִפּלַ ּבִ

ר ָיִניַח  ָרֵאל ְוַכֲאׁשֶ ה ָידֹו ְוָגַבר ִיׂשְ ר ָיִרים מֹׁשֶ ֲאׁשֶ "ְוָהָיה ּכַ
ָידֹו ְוָגַבר ֲעָמֵלק" (יז יא)

ֶׁשל  ָיָדיו  "ְוִכי  א):  כט  (ר"ה  ַּבִּמְׁשָנה  ֲחָז"ל  ָּדְרׁשּו 
מֶֹׁשה עֹוׂשֹות ִמְלָחָמה אֹו ׁשֹוְברֹות ִמְלָחָמה? ֶאָּלא 
ְּכַלֵּפי  ִמְסַּתְּכִלים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  ְזַמן  ָּכל   :ָל לֹוַמר 
ַמְעָלה ּוְמַׁשְעְּבִדים ֶאת ִלָּבם ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָהיּו 

ִמְתַּגְּבִרים, ְוִאם ָלאו ָהיּו נֹוְפִלים". 

ְוִלְכאֹוָרה ֵיׁש ְלָהִבין: ְוִכי 'ָיָדיו ֶׁשל מֶֹׁשה' ֵאיָנן 'עֹוׂשֹות 
ִמְלָחָמה', ֲהא ְּפָעִמים ַרּבֹות ָמִצינּו ֶׁשּמֶֹׁשה ִהִּציל 
ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָכ ֶׁשָּפַרׂש ָיָדיו ִּבְתִפָּלה ְלַמֲעָנם? 

ְלַחְכֵמי  ָהָיה  ָּברּור  ָאֵכן,  ִּכי  ֵּבֵאר  ָחִביב  ַהַּמֲהָר"ם 
ַלֲעׂשֹות  ָהיּו  ְיכֹולֹות  מֶֹׁשה'  ֶׁשל  ֶׁש'ָּיָדיו  ַהִּמְׁשָנה 
ִמַּפַעם  ֵּכן  ִאם  ַמּדּוַע  ָּתְמהּו:  זֹאת  ְוַעל  ִמְלָחָמה, 
ִלְגּבֹר?  ַלֲעָמֵלק  ְוָנַתן  ִמְּלִהְתַּפֵּלל  ָיָדיו  ֵהִניַח  ְלַפַעם 
ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ְׁשלּוָחם  ָהָיה  ֶׁשּמֶֹׁשה  ֶׁשֵּכיָון  ְוֵהִׁשיבּו 
ֶׁשָהיּו  ִּבְזַמן  ָּבֶהם;  ְּתלּוָיה  ְּתִפָּלתֹו  ַהְצָלַחת  ָהְיָתה 
ָהָיה  ֶׁשַּבָּׁשַמִים,  ַלֲאִביֶהם  ִלָּבם  ְמַׁשְעְּבִדים  ִיְׂשָרֵאל 
לֹו ּכֹחַ ִלְפרֹׂש ָיָדיו ִּבְתִפָּלה ְלַמֲעָנם, ְוַכֲאֶׁשר ִהְתַרּפּו 
ִמָּכ, ֶנְחַלׁש ּכֹחוֹ ְוהּוא ָהָיה ֵמִניַח ָיָדיו ('יֹום ְּתרּוָעה' 

ר"ה כט א). 

ַאף ַה'ְּׂשַפת ֱאֶמת' ֵּבֵאר ָּכ ְוהֹוִסיף ֶׁשְּיסֹוד ֶזה ְמֻרָּמז 
ֲהֵרי  ָידֹו"  מֶֹׁשה  ָיִרים  ַּכֲאֶׁשר  "ְוָהָיה  ַעְצמֹו:  ַּבָּפסּוק 
ֵהם  ּוְמַׁשְעְּבִדים  ִיְׂשָרֵאל"  "ְוָגַבר  ִּכי  ְוִסיָמן  אֹות  ֶזה 
ֶאת ִלָּבם ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים ('ְׂשַפת ֱאֶמת' פר' ָזכֹור 

תר"נ). 

עֹות  לֹוׁש ׁשָ ה – ַעד ׁשָ ִפּלָ ּתְ
ר ָיִניַח  ָרֵאל ְוַכֲאׁשֶ ה ָידֹו ְוָגַבר ִיׂשְ ר ָיִרים מֹׁשֶ ֲאׁשֶ "ְוָהָיה ּכַ

ָידֹו ְוָגַבר ֲעָמֵלק" (יז יא)
ָּגַרם   ְּבָכ ֲהא  ִמְּלִהְתַּפֵּלל,  ָידֹו  מֶֹׁשה  ֵהִניַח  ַמּדּוַע 

ַלֲעָמֵלק ִלְגּבֹר?

'ֵסֶפר  ִּכְתׁשּוָבה ְלָכ ֵהִביא ָהַרְמָּב"ן ֶאת ִּדְבֵרי ַּבַעל 
ֶאת  ְלָהִניַח  ָהָיה  ֻמְכָרח  ֶׁשּמֶֹׁשה  קלח)  (סי'  ַהָּקֶנה' 
ָידֹו ֵמֵעת ְלֵעת, ְלִפי ֶׁש"ָאסּור ְלָאָדם ִלְׁשהֹות ָׁשׁש 

ָׁשעֹות ַּכָּפיו ְּפרּוׂשֹות ַהָּׁשַמִים". 

ַרִּבי ְמַנֵחם ֵרָקאָנִטי ְּבֵפרּוׁשֹו ְלָפסּוק ֶזה ֵמִביא ְׁשֵני 
ְטָעִמים ְלִאּסּור ֶזה: א. ֶׁשֹּלא ַיְטִריַח ַהִּמְתַּפֵּלל ֶאת 
ַהְגָּר"א  ִמִּדְבֵרי  ַאף  ִנְרֶאה   ָּכ] ִמַּדי  יֹוֵתר  ּבֹוְראֹו 
 ַרְגְל "הַֹקר  יז):  כה  (ִמְׁשֵלי  ַהָּפסּוק  ֶאת  ֶׁשֵּפֵרׁש 
ָאָדם  ַיְרֶּבה  ֶׁשֹּלא   ,"ּוְׂשֵנֶא ִיְׂשָּבֲעָך  ֶּפן   ֵרֶע ִמֵּבית 
ב.  ָׁשעֹות].  ִמָּׁשלֹוׁש  יֹוֵתר  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְלִהְתַּפֵּלל 
ָׁשעֹות  ִמָּׁשלֹוׁש  יֹוֵתר  ַהִּמְתָאֶרֶכת  ֶׁשְּתִפָּלה  ִמּׁשּום 
 חֹוֶסֶמת ֶאת ַהְּמַקְטְרִגים ְוכֹחֹות ַהֻּטְמָאה, ְוֵיׁש ְּבָכ

ִמּׁשּום ִׁשּנּוי ִסְדֵרי ַהְּבִריָאה. 

ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ִּכי  ּכֹוֵתב  ד)  (תקפד  ַחָּיה'  'ֶנֶפׁש  ַּבֵּסֶפר 
ָנֲהגּו  ְרצּופֹות,  ָׁשעֹות  ָׁשלֹוׁש  ֵמַעל  ִּבְתִפָּלה  ַלֲעמֹד 
ִיְׂשָרֵאל ְלַהְפִסיק ְּבָיִמים נֹוָרִאים ֵּבין ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית 

ִלְתִפַּלת מּוָסף. 

ִניֵני ֱאמּוִניר  ָעִריםּפְ ְ+חּו ׁשְ ּפִ
ֵני ֱאמּוִנים' יא 'ּבְ ד ּוְנׂשִ ַבר ְמַיּסֵ ּדְ
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ה בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ

'זֹאת  ְּבֵטֵבת  ב'  ֵׁשִני  ְּביֹום  ֶאָחד,  נֹוָרא  ְּבֶרַגע 
ְרָפֵאל  ר'  ֶׁשל  ַחָּייו  ִהְׁשַּתּנּו  ַּתְׁשָס"ט,  ֲחֻנָּכה' 

ַאְרֵיה ּדֹוְיְטׁש ֶׁשִּיְחי' ִמּמֹוִדיִעין ִעִּלית.
ְּבאֹותֹו ּבֶֹקר, ָעָלה ר' ְרָפֵאל ַאְרֵיה, ֶׁשְּבאֹוָתם 
ָיִמים ִנְקָרא ְּבֵׁשם ר' ַאְרֵיה ִּבְלַבד, ֶאל ַּגג ִּבְנָין 
ִּבְרחֹוב ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא ֶׁשִּבְׁשכּוַנת ְמגּוָריו 
ְּבִפּקּוַח  ַהַּקְּבָלן  ְלָאִחיו  ְלַסֵּיַע  ְּכֵדי  ְּבַרְכֶפְלד 
ַהִּמְתַּבַּצַעת  ָהֲעבֹוָדה  ְוַעל  ַהּפֹוֲעִלים  ַעל 

ַּבָּמקֹום.

ִּבְדרֹום  ַהְּלִחיָמה  ִמְּסָבֵבי  ְּבַאַחד  ֶזה  ָהָיה 
ְיָלִדים  ַּכָּמה  ֶנֶהְרגּו  ֵכן  ִלְפֵני  יֹוַמִים  ָהָאֶרץ. 
ַעָּזה  ֵמְרצּוַעת  ֶׁשָעלּו  ַהֲהָסָתה  ְוַגֵּלי  ַעָּזִתִּיים, 
ָהַעְרִבִּיים  ָהִרּכּוִזים  ָּכל  ֶאת  ְּבָעְצָמה  ָׁשְטפּו 
ָּבָאֶרץ. ְמַחְּבֵלי ַהַחַמאס ֵהִסיתּו ֶאת ַחְבֵריֶהם 
ִהְזַּדהּות  ִּב'ְׁשִביַתת  ָהָאֶרץ ָלֵצאת  ְּבָכל ַרֲחֵבי 
ַהּפֹוֲעִלים  ַּגם   ,ְוָכ ָהַעָּזִתִּיים',  ֲאֵחיֶהם  ִעם 

ֶׁשָּבֲחרּו ְלַהִּגיַע ַלֲעבֹוָדה ָהיּו ְטעּוִנים ְמאֹד.
ֶׁשּבֹו  ַהִּבְנָין  ַּגג  ֶאל  ָעָלה  ַאְרֵיה  ר'  ָּכָאמּור, 
ַהּפֹוֲעִלים  ְלַאַחד  ִנַּגׁש  ַהּפֹוֲעִלים,  ַעל  ִּפֵּקַח 
ְּכָדָבר  לֹו  ְוֶהֱעִביר  ַּתְחָּתיו  ֶׁשָעְבדּו  ַהָּוִתיִקים 
ְּבנֹוֵגַע  ִעְנָיִנּיֹות  הֹוָראֹות  ַּכָּמה  ֶׁשַּבִּׁשְגָרה 

ַלֲעבֹודֹות ֶׁשָעָליו ְלַבֵּצַע ְּבאֹותֹו ַהּיֹום.

ְּבאֹוָתם ְרָגִעים ָׁשהּו ר' ַאְרֵיה ְוַהּפֹוֵעל ְלַבָּדם 
ַעל ַהַּגג, ּוְלֶפַתע, ְּבֶפַתע ִּפְתאֹום ָקַפץ ַהּפֹוֵעל 
'ַאֶּתם  ְּבַאְרִסּיּות  ְמַסֵּנן  ֶׁשהּוא   ְותֹו ְלֶעְברֹו 
הֹוְרִגים ְיָלִדים ְּבַעָּזה' הּוא ִהְנִחית ַעל רֹאׁשֹו 
'ַּפִּטיׁש  ְּבָידֹו,  ֶׁשָאַחז  ַהַּפִּטיׁש  ֶאת  ִּבְפָראּות 
ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ק"ג,  ֲחִמָּׁשה  ְּבִמְׁשַקל  ֲהִריָסה' 

ַאף ָּדַקר אֹותֹו ְּבַאְכָזִרּיּות ְוִנְמַלט ֵמַהָּמקֹום.
ְּבָדמֹו,  ִמְתּבֹוֵסס  ָהִרְצָּפה  ַעל  ָצַנח  ַאְרֵיה  ר' 
ָיַרד  הּוא   ,ְּבָכ ִהְסַּתֵּפק  א  ָהֲעָרִבי  אּוָלם 
ַהִּדיָרה  ַּבֲעֵלי  ֶאת  ָּדַקר  ֶׁשִּמַּתַחת,  ַלּקֹוָמה 
ָיַרד  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַקל,  ְּבאַֹרח  אֹוָתם  ּוָפַצע 
ַאְבֵרִכים,  ְׁשלֹוָׁשה  עֹוד  ּוָפַצע  ָּדַקר  ָלְרחֹוב, 
ֶׁשִהִּכירֹו,  ְיהּוִדי  ְלַקְּבָלן  ִהְתַקֵּׁשר  ּוְלַבּסֹוף 
ְּבטֹוב',  ָחׁש  א  ֶׁש'הּוא  ְּבֵתרּוץ  ִׁשּמּושׁ   ְותֹו
ַהַּמְחסֹום  ְלִכּוּון  ֲחָזָרה  ְלַהִּסיעֹו  ִמֶּמּנּו  ִּבֵּקׁש 

ַּבְּכִניָסה ִלְכָפרֹו.
ִהְתחֹוְלָלה  ְּבַרְכֶפְלד  ִּבְׁשכּוַנת  ּוֵביְנַתִים, 
ּבּוָקה ּוְמֻבָּלָקה. ַהְּיִדיָעה ַעל ַהִּפּגּוַע ָהָעְבָרה 
ִּבְמִהירּות ְלַאְנֵׁשי ּכֹחֹות ַהִּבָּטחֹון. ַהַּתְלִמיִדים 
ֵהֵחּלּו  ַהִּבָּטחֹון  ְוכֹחֹות  ְּבִכּתֹוֵתיֶהם  ִהְסַּתְּגרּו 
ְּבִחּפּוִׂשים ִאיְנֶטְנִסיִבִּיים ַאַחר ַהְּמַחֵּבל. ֶאָחד 
ִמִּמְתַנְּדֵבי ַהַהָּצָלה, ַעְסָקן ֻמָּכר ָּבִעיר, ִהְבִחין 
ָלֵצאת  ּפֹוֶנה  ַהְּמַחֵּבל  ָיַׁשב  ֶׁשָּבּה  ִּבְמכֹוִנית 
ַהְּמכֹוִנית  ֶאת  ָעַצר  הּוא  ְּבַרְכֶפְלד.  ִמְּׁשכּוַנת 
ְּבָיָדיו  ִמֶּׁשִהְבִחין  ַהְּמַחֵּבל.  ֶאת  ִלְבּדֹק  ּוִבֵּקׁש 
ִהְתַּפֵּתַח  ּבֹו.  ָחַׁשד  הּוא  ְּבָדם  ַהְּמגָֹאלֹות 
ָקָצר,  ִעּמּות  ֵּביֵניֶהם 
ַסִּכין,  ָׁשַלף  ַהְּמַחֵּבל 
ָׁשַלף  ָהַעְסָקן  ּוִבְתגּוָבה 
ּוָפַצע  ּבֹו  ָיָרה  ֶאְקָּדח, 

אֹותֹו ְּבאַֹרח ָאנּוׁש.
ַהַהָּצָלה  ֶׁשַאְנֵׁשי  ְּבָׁשָעה 
ְוַאְנֵׁשי  ַּבְּפצּוִעים,  ִטְּפלּו 
ַאַחר  ִחְּפׂשּו  ַהִּבָּטחֹון 
ַהְּמַחֵּבל, ִאיׁש א ָיַדע ִּכי 
ַהַּגג  ֶׁשַעל  ַהְּבִנָּיה  ַּבֲאַתר 
ׁשֹוֵכב ר' ַאְרֵיה ִמְתּבֹוֵסס 
 ָּכ ָׁשַכב  הּוא  ְּבָדמֹו. 
ֲאֻרּכֹות  ַּדּקֹות   ְּבֶמֶׁש
ְלִהָּׁשֵאר  ַאף  ָהָיה  ְוָיכֹול 
ֲאֻרּכֹות  ַּדּקֹות  עֹוד   ָּכ
ְּבֶחֶסד  ִאְלָמֵלא  נֹוָספֹות, 
ָהַרב  ִמיִדיָדיו,  ְׁשַנִים  ה' 
ֶׁשִּיְחי'  ַהְנְפִליְנג  ַחִּיים 
ְוָהַרב עֹוֵדד ַמִגיָרא ֶׁשִּיְחי', ֲאֶׁשר ֶטֶרם ָׁשְמעּו 
ְּכֵדי  ַהַּגג  ַעל  ָעלּו  ִנְתַּפס,  ֶׁשַהְּמַחֵּבל   ָּכ ַעל 
ְלֶחְרָדָתם  ִּגּלּו  ְוָׁשם  ַהְּמַחֵּבל,  ַאֲחֵרי  ְלַחֵּפׂש 

ֶאת ְיִדיָדם ְמֻחַּסר ַהַהָּכָרה.
ר' ַאְרֵיה ֻהְבַהל ְלֵבית ַהחֹוִלים ְּכֶׁשהּוא ָּפצּוַע 
ִנּתּוֵחי  ְלִסְדַרת  ִמָּיִדית  ְוֻהְכַנס  ָאנּוׁש  ְּבאַֹרח 
ָעָקא  ָּדא  ִמָּיִדי.  ִמָּמֶות  ֶׁשִהִּצילּוהּו  ֵחרּום 
ֶׁשָעַבר,  ַהָּקָׁשה  ַהּמֹוִחית  ַהְּפִגיָעה  ֶׁשֵעֶקב 
ִסּכּוֵיי  ְלַגֵּבי  ְמאֹד  ֵּפִסיִמִּיים  ָהרֹוְפִאים  ָהיּו 

ַהְחָלָמתֹו. 
ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבֵני  ָהרֹוְפִאים,  ַהָּׁשבּועֹות   ְּבַמֲהַל
ַהָּׁשַמִים  ֶאת  ָקְרעּו  ַאְרֵיה  ר'  ֶׁשל  ַוֲחֵבָריו 
ִלְרפּוָאתֹו. ְּבהֹוָרַאת ָהַרָּבִנים הֹוִסיפּו לֹו ֵׁשם 

'ְרָפֵאל', ּוֵמאֹותֹו יֹום ָוֵאיָל ַהֵּׁשם 'ְרָפֵאל ַאְרֵיה 
ֶּבן ַוְרָּדה' ִהְתַּפְרֵסם ְּבָכל ֲאָתר ַוֲאָתר. ָּכל ִמי 
ֶׁשָּׁשַמע ַעל ַהִּמְקֶרה ַהּכֹוֵאב ִהְתַּגֵּיס ִלְתִפָּלה 
ַהּתֹוָרה  ִמַּתְלמּוֵדי  ְּבַרִּבים  טֹובֹות,  ּוְלַקָּבלֹות 
ְּבַבד  ְּכֶׁשַּבד  ִלְרפּוָאתֹו,  ֶהֱעִתירּו  ַהֵּסֶפר  ּוָבֵּתי 

ְּבֵבית ַהחֹוִלים ִנְלָחִמים ָהרֹוְפִאים ַעל ַחָּייו.
ר'  ָּפַקח  ִנִּסים  ְּבִנֵּסי  ַרִּבים,  ֳחָדִׁשים  ְלַאַחר 
ֶאָּלא  ָלִראׁשֹוָנה,  ֵעיָניו  ֶאת  ַאְרֵיה  ְרָפֵאל 
ֶׁשַהְּפִגיָעה ַהָּקָׁשה ֶׁשָעַבר ָּגְרָמה ְלָכ ֶׁשהּוא 
ְסִביבֹו.  ַהּיֹוְׁשִבים  ֶאת  ְלַזהֹות  ִהְצִליַח  א 
ִׁשּקּום   ַּתֲהִלי ֶׁשל  ְׁשֵלָמה  ָׁשָנה  ְלַאַחר  ַרק 
ַאְרֵיה  ְרָפֵאל  ר'  ֶׁשל  ּגּופֹו  ָחַזר  ִאיְנֶטְנִסיִבי 
ִהְסַּתֵּים  ָוֵחִצי  ִּכְׁשָנַתִים  ְלַאַחר  ְלַתְפֵקד. 
ְרָפֵאל  ְור'  ְוַהְּמַיֵּגַע,   ָֹהָאר ַהִּׁשּקּום   ַּתֲהִלי
 ּוְלַהְמִׁשי ְלֵביתֹו  ָלׁשּוב  ָהָיה  ָיכֹול  ַאְרֵיה 
ַהּמֹוִחית  ֵמַהְּפִגיָעה  ְלִאּטֹו  ְלִהְתאֹוֵׁשׁש 

ַהָּקָׁשה ֶׁשָעַבר.
ֵמִעיד  ֶׁשָעַבר,  ַהָּקָׁשה  ַהְּתקּוָפה  ָּכל   ְּבַמֲהַל
אֹותֹו  ִחֵּזק  ֶׁשֲהִכי  ַהָּדָבר  ִּכי  ַאְרֵיה,  ְרָפֵאל  ר' 
ְוָנַס ּבֹו ּכֹחֹות, ָהְיָתה ָהֻעְבָּדה ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל 
ֶהֱעִתיר ָעָליו ִּבְתִפּלֹות. "'ִמ'ָּדן ְוַעד ְּבֵאר ֶׁשַבע' 
ָהָיה ְׁשִמי 'ְרָפֵאל ַאְרֵיה ֶּבן ַוְרָּדה', ָׁשגּור ְּבִפי 
ָּכל  ֶׁשל  ְּבִלּבֹו  ָנַגע  ַהָּקֶׁשה  ַמָּצבֹו  ַהְּבִרּיֹות". 

ְיהּוִדי.
ְּכֻדְגָמה ְלָכ ְמַצֵּין ר' ְרָפֵאל ַאְרֵיה ֶאת ַהִּמְקֶרה 
ִאִּמי  ְצִריָכה  ָהְיָתה  ָהַאֲחרֹון  "ַּבָּׁשבּוַע  ַהָּבא: 
ֶׁשְּתִחי' ְלַסֵּדר ַמֶּׁשהּו ְּבִמְׂשַרד ַהְּפִנים. ַּכֲאֶׁשר 
ִמְׁשַּפְחָּתּה  ּוְבֵׁשם  ִּבְׁשָמּה  ַהְּפִקיָדה  ִהְבִחיָנה 
ִהיא ָׁשֲאָלה אֹוָתּה, 'ַהִאם ַאְּת ִאּמֹו ֶׁשל ַההּוא 
ֵמַהִּסּפּור ִעם ַהַּפִּטיׁש...?'". ִמְסַּתֵּבר ֶׁשַהֵּׁשם 
ַהּכֹל ָּכ ֻמָּכר ָהָיה ֲעַדִין ָחרּוט ִּבְלָבָבּה, ַאְרַּבע 

ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים ְלַאַחר ִמֵּכן. 
ַעל  ִּבְמֻיָחד  ְלַהְצִּביַע  ְמַבֵּקׁש  ַאְרֵיה  ְרָפֵאל  ר' 
ַעל  ַהְּתִפּלֹות  ֶׁשל  ַהִּמְתַמֶּׁשֶכת  ַהַהְׁשָּפָעה 
ְוַעד  ַהְחָלָמתֹו  ֵמָאז  ָהרּוָחִנית.  ִהְתַקְּדמּותֹו 
ַעָּתה, ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה עֹוֵר הּוא ְּביֹום 'זֹאת 
ְסֻעַּדת   – ַהִּפּגּוַע  ֵאַרע  ֶׁשּבֹו  ַהּיֹום   – ֲחֻנָּכה' 
הֹוָדָיה ְּבִהְׁשַּתְּתפּות ְיִדיִדים ּוַמָּכִרים, ַּכֲאֶׁשר 
ֶׁשהּוא  ַהַּמֶּסֶכת  ִסּיּום  ִהיא  ַהּכֹוֶתֶרת  ֻּגַּלת 
הּוא  ֶׁשאֹוָתּה  ַמֶּסֶכת  ַהְּסֻעָּדה,   ְּבַמֲהַל  עֹוֵר

לֹוֵמד ְּבָעָמל ּוִביִגיָעה ְּבֶמֶׁש ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה.
ַּבֶּמֶסר  ַהִּׂשיָחה  ֶאת  ְמַסֵּכם  ַאְרֵיה  ְרָפֵאל  ר' 
ַהָּבא: "ַּכֲאֶׁשר ִנַחת ָעַלי ַהַּפִּטיׁש ֶׁשִאֵּים ִלְגּדַֹע 
ַּכֲאֶׁשר  ַהּסֹוף.  ֶׁשֶּזהּו  ָּבטּוַח  ָהִייִתי  ַחַּיי,  ֶאת 
ִהְתעֹוַרְרִּתי ָלִראׁשֹוָנה ְּבֵבית ַהחֹוִלים ְונֹוַכְחִּתי 
ְלַתְפֵקד,  ְיָכְלִּתי  ּוְבחֶֹסר  ַהָּקֶׁשה  ְּבַמָּצִבי 
ָׁשַמִים  ְּבַחְסֵדי   ַא ְוִלְדעֹךְ,  ְלִהְתָיֵאׁש  ָיכְֹלִּתי 
ְּבַאְרצֹות  ְלֵהָאֵחז  ָּבַחְרִּתי  ַהְּתִפּלֹות  ּוְבכֹחַ 
 ַהַחִּיים. ֶהְחַלְטִּתי ְּבִלִּבי ִּכי ֵמאֹותֹו יֹום ָוֵאיָל
ִפיִזית  ְלִהְתַקְּדמּות,  ּכֹחֹוַתי  ָּכל  ֶאת  ַאְׁשִקיַע 
ְלִסַּיְעָּתא  ָזִכיִתי  ָׁשַמִים  ּוְבַחְסֵדי  ְורּוָחִנית, 
ִלְפֵניֶכם  ָּכאן  עֹוֵמד  ְוִהְנִני  ֲעצּוָמה,  ִדְּׁשַמָיא 

ְּכַאַחד ָהָאָדם".
ִנְׁשַמע ִמִּפי ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה

ה'   'ֹזאת ֲחֻנּכָ   ֵנס ֻמְפָלא ּבְ

י ֱאמּוִניר  ַמֲעׂשֵ

ּוֵביְנַתִים, ִּבְׁשכּוַנת ְּבַרְכֶפְלד 
ִהְתחֹוְלָלה ּבּוָקה ּוְמֻבָּלָקה. 
ַהְּיִדיָעה ַעל ַהִּפּגּוַע ָהָעְבָרה 
ּכֹחֹות  ְלַאְנֵׁשי  ִּבְמִהירּות 
ַהַּתְלִמיִדים  ַהִּבָּטחֹון. 
ִהְסַּתְּגרּו ְּבִכּתֹוֵתיֶהם ְוכֹחֹות 
ְּבִחּפּוִׂשים  ֵהֵחּלּו  ַהִּבָּטחֹון 
ִאיְנֶטְנִסיִבִּיים ַאַחר ַהְּמַחֵּבל.

מֹוִדיִעין ִעִּלית

מֹו ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ



ת ָאֵמן  ָנן ַעל ֲעִנּיַ ְבֵרי ָמָרָנן ְוַרּבָ י ֱאמּוִנים ִמּדִ ּדֹוְרׁשֵ

ַּבְּגָמָרא ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת (קיט ב) מּוָבא: "ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי: ָּכל ָהעֹוֶנה 
(ָׁשם  ַרִׁש"י  ִּדינֹו".  ְּגַזר  לֹו  קֹוְרִעין   – ּכֹחוֹ  ְּבָכל   ְמבָֹר ַרָּבא  ְׁשֵמּה  ְיֵהא  ָאֵמן 
ד"ה ְּבָכל ּכֹחוֹ) ְמָפֵרׁש ֶׁש'ְּבָכל ּכֹחוֹ' ֵּפרּוׁשֹו 'ְּבָכל ַּכָּוָנתוֹ'. ְוִאּלּו ּתֹוְספֹות (ָׁשם 
ד"ה ָּכל ָהעֹוֶנה) ְמָפְרִׁשים ֶׁשַהַּכָּוָנה 'ְּבקֹול ָרם', ּוְמִביִאים ְּבֵׁשם ַהְּפִסיְקָתא: 
ְּבקֹול   ְמבָֹר ַרָּבא  ְׁשֵמּה  ְיֵהא  ְואֹוְמִרים  ְּכֵנִסּיֹות  ְלָבֵּתי  ִנְכָנִסין  "ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל 
ָרם, ְמַבְּטִלים ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות". ָהָבה ְנַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ֻּכָּלנּו ַיַחד, ַלֲענֹות "ָאֵמן 
ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמבָֹר ְלעֹוָלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא", ְּבַכָּוָנה ּוְבקֹול ָרם – 'ְּבָכל 

ּכֹחוֹ'. 
ְצִריִכים לֹוַמר ָּכל ָאֵמן ְּבקֹול ּוְבַכָּוָנה. ֲהא זֹו ָהְיָתה ָהֵעָצה ֶׁשל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל 
(ְלָיִמים  ַהִּפּיּוט  ֶאת  ֶׁשְּמָבֲאִרים  ּוְכִפי  ְּביֹוֵתר,  ַהָּקִׁשים  ַּבְּזַמִּנים  ַאף  ָּתִמיד, 

נֹוָרִאים) "ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה", ֶׁשָהֵעָצה ִהיא ֱאמּוָנה.

ֲאַדֵּבר",  ִּכי  "ֶהֱאַמְנִּתי  י):  קטז  (ְּתִהִּלים  ַהָּפסּוק  ַעל  ָאְמרּו  ַהַּצִּדיִקים  ֲהֵרי 
ְוִהֵּנה,  ֶלֱאמּוָנה.  ּוָבִאים  זֹוִכים   ָּכ ֶּבֱאמּוָנה,  ּוְמׂשֹוֲחִחים  ֶׁשְּמַדְּבִרים  ֶׁשְּכָכל 
ָּכל ָאֵמן ֶׁשעֹוִנים ִהיא ִּבְבִחיַנת "ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר", ַוֲהֵרי זֹוִכים ַלֲענֹות ָאֵמן 
ַעְׂשרֹות ְּפָעִמים ְּביֹום, ְוִלְפָעִמים ְמאֹות ְּפָעִמים ְּביֹום. ָהָבה ַנְקִּפיד ְמאֹד ַעל 

ַהַּכָּוָנה, ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשַּנֲעֶנה ָאֵמן.
 ֶמֶל ֵא-ל  ֲחִניָנא:  ַרִּבי  ָאַמר  ָאֵמן?  "ַמאי  ב):  קיט  (ַׁשָּבת  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ַעל 

(ָׁשם  ַרִׁש"י  ְמָפֵרׁש  ֶנֱאָמן", 
ַעל  ֵמִעיד   ָּכ" ֵא-ל):  ד"ה 
 ֶמֶל ֵא-ל  ֶׁשהּוא  ּבֹוְראֹו 
ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְיֵדי  ַעל  ֶנֱאָמן", 
יֹוֵתר  ָהָאָדם  ִמְתַחֵּזק 

ְיֵדי  ַעל  ַהְמָׁשָכה,  ִמְּלׁשֹון  ִהיא  ֶׁש'ֱאמּוָנה'  ִמַּצִּדיִקים  ּומּוָבא  ֶּבֱאמּוָנתֹו. 
ָהֱאמּוָנה ֶאְפָׁשר ִלְמׁשֹ ַהּכֹל; ִלְמׁשֹ טֹוָבה ְוִלְמׁשֹ ֲחָסִדים ְוַרֲחִמים (ער"ה 

ַּתְשָּׁפ"א).

•

 ַקִּדיׁש הּוא ִעְנָין ֶׁשל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם. ָּכתּוב (ַוִּיְקָרא כב לב): "ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו
ֵׁשם  ְמַקְּדִׁשים  ֲאַזי  ָאֵמן,  ַאֲחָריו  ְועֹוִנים  ַקִּדיׁש  ּוְכֶׁשאֹוְמִרים  ִיְׂשָרֵאל",  ְּבֵני 
ָׁשַמִים ָּבַרִּבים. ִקּדּוׁש ה' ֶׁשָּכֶזה ַנֲעֶׂשה ַּגם ַּבֲאִמיַרת "ָּברּו הּוא ּוָברּו ְׁשמֹו" 
ַמְפִליג  ב)  רפה   ַוֵּיֶל) ַהק'  ַהּזַֹהר  ַהְּתִפָּלה.   ֶׁשְּבתֹו ַהְּבָרכֹות  ָּכל  ֶׁשל  ְוָאֵמן 
ְּבָרָכה,  ְוַׁשֲעֵרי  ַרֲחִמים  ַׁשֲעֵרי  ּפֹוַתַחת  ֶׁשִהיא  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ְּבַמֲעַלת  ְמאֹד 
ַּכָּכתּוב (ְיַׁשְעָיהּו כו ב): "ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים", ְוָדְרׁשּו 

(ָׁשם) "ַאל ִּתְקִרי ֱאמּוִנים ֶאָּלא ֲאֵמִנים" (י"ג ֶּבֱאלּול ַּתְׁשָע"ג).

ִליָט"א אָיאן ׁשְ ִאְמרֹות ֹקֶדׁש ֵמֵאת כ"ק ָמָרן ַאְדמֹו"ר ִמּבֹ

ָאֵמן   ֵאיָנן ַנֲענֹות ּבְ ָרכֹות ׁשֶ   ּבְ

ם ּוַמְלכּות  ָבֵרְך ְללֹא ׁשֵ ַאַחר ַהּמְ
ִבְרָכתֹו, ֵאין חֹוָבה ַלֲענֹות  ַמִים ּבְ ם ׁשָ יר ׁשֵ ַכח ְלַהְזּכִ ָ ּשׁ א. ִמי ׁשֶ
ַאַחר  ְואּוָלם  ָרָכה.  ּבְ חֹוַבת  ְיֵדי  ָיָצא  ּלֹא  ׁשֶ יָון  ּכֵ ָאֵמן,  ַאֲחָריו 
ּה ַמְלכּות,  יר ּבָ ִבְרָכתֹו ַאְך לֹא ִהְזּכִ ַמִים ּבְ ם ׁשָ יר ׁשֵ ִהְזּכִ ִמי ׁשֶ

ָלה.  ַמִים ְלַבּטָ ם ׁשָ יר ׁשֵ ִהְזּכִ יָון ׁשֶ ָאסּור ַלֲענֹות ָאֵמן, ּכֵ
  ְמקֹורֹות ּוֵבאּוִרים:  

ַּב'ֻּׁשְלָחן ָערּו' (או"ח רטו ב) ִנְפָסק: "ִׁשָּנה ִמַּמְטֵּבַע ַהְּבָרכֹות, ֵאין עֹוִנים 
ַאֲחָריו ָאֵמן". ְוָכַתב ַה'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה' (ָׁשם יא): "ְוַדְוָקא ֶׁשִּׁשָּנה ְּבֹאֶפן ְּדא 
ָיָצא ַּבְּבָרָכה ֵמֲחַמת ֶזה, ַוֲהֵרי הּוא ִּכְמָבֵר ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה, ֶׁשָאסּור ַלֲענֹות 
 (או"ח ריד א) ִנְפָסק ֶׁשִאם ָׁשַכח ַהְּמָבֵר 'ָאֵמן ַאֲחָריו". ְוִהֵּנה ַּב'ֻּׁשְלָחן ָערּו
ְלַהְזִּכיר ְּבִבְרָכתֹו ֵׁשם אֹו ַמְלכּות, ֵאינֹו יֹוֵצא ָּבּה ְיֵדי חֹוַבת ְּבָרָכה. ֵמַעָּתה, 
ַהּׁשֹוֵכַח ְלַהְזִּכיר ֵׁשם ָׁשַמִים, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין חֹוָבה ַלֲענֹות ַאֲחָריו ָאֵמן, 
ֵמַאַחר ֶׁשֹּלא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבה ְּבִבְרָכתֹו ֵאין ֶלֱאסֹר זֹאת, ְלִפי ֶׁשֹּלא הֹוִציא 
 ֵׁשם ָׁשַמִים ְלַבָּטָלה. (ׁשּו"ת 'ְּבֵצל ַהָחְכָמה' ח"ה סי' פט. ּוְרֵאה 'ֶּדֶר ַהְּמָבֵר
ִּפּקּוֶדי' ִמְצָוה לו ֵחֶלק ַהִּדּבּור אֹות ד). ְואּוָלם ִאם ִהְזִּכיר ֵׁשם ָׁשַמִים ְוא 
ִהְזִּכיר ַמְלכּות, ֵמַאַחר ֶׁשֹּלא ָיָצא ְיֵדי חֹוַבת ְּבָרָכה, ְלִפי ֶׁשַהְזָּכַרת ַמְלכּות 
ְמַעֶּכֶבת, ִנְמָצא ֶׁשִהְזִּכיר ֵׁשם ָׁשַמִים ְלַבָּטָלה, ְוִדינֹו ְּכִדין ַהְּמָבֵר ְּבָרָכה 
ְלַבָּטָלה ֶׁשֵאין ַלֲענֹות ַאֲחָריו ָאֵמן ('נֹוְטֵרי ָאֵמן' ח"ב עמ' כ, ע"פ ֵּבאּור ֲהָלָכה 

ָׁשם ד"ה 'ְוִאם ִּדֵּלג'). 

•

ַהּפֹוְסִקים  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ָרָכה  ּבְ ּוַמְלכּות  ם  ׁשֵ ְללֹא  ָבֵרְך  ַהּמְ ב. 
נֹו ְלעֹל  ְכָנס ּבְ ּנִ ָטַרִני' ְלִמי ׁשֶ ּפְ רּוְך ׁשֶ ת 'ּבָ ְרּכַ גֹון ּבִ ְך, ּכְ ְלָבְרָכּה ּכָ
ּוַמְלכּות  ם  ׁשֵ לֹא  ּבְ ְלאֹוְמָרּה  ְסקּו  ּפָ ׁשֶ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּוִמְצוֹות,  ּתֹוָרה 

ָמָרא, ֵאין חֹוָבה ַלֲענֹות ַאֲחָריו ָאֵמן. ּגְ ָרה ּבַ ּלֹא ֻהְזּכְ ְלִפי ׁשֶ
  ְמקֹורֹות ּוֵבאּוִרים:  

י),  סג  (ב"ר  ַּבִּמְדָרׁש  ִאם  ִּכי  ַּבְּגָמָרא  ֻהְזְּכָרה  א  ֶׁשְּפָטַרִני'   ָּברּו' ִּבְרַּכת 
ּוִמּׁשּום ָּכ ֶנְחְלקּו ַהּפֹוְסִקים (ְרֵאה שו"ע או"ח רכה ב ובמשנ"ב ָׁשם ח) ִאם 
ֵיׁש ְלאֹוְמָרּה ְּבַהְזָּכַרת ֵׁשם ּוַמְלכּות. ְוָכַתב ַּב'ֲהִליכֹות ְׁשמֹה' (ְּתִפָּלה, עמ' 

עֹוִנים  ֵאין  ּוַמְלכּות,  ֵׁשם  ְּבא  אֹוָתּה  ְמָבְרִכים  ֶׁשִאם  רצג) 
ד  (ַׁשַער  ֶאְפַרִים'  ַה'ַּׁשֲעֵרי  ִמִּדְבֵרי  ַאף  עֹוֶלה   ָּכ ַאֲחֶריָה.  ָאֵמן 

ָהעֹוִלים  ֶׁשְּמָבְרִכים  ָהֱאֶמת'  'ַּדַּין  ִּבְרַּכת  ְלַגֵּבי  ֶׁשָּכַתב  לג)  ְסִעיף 
ַלּתֹוָרה ְּבִתְׁשָעה ְּבָאב "ֶׁשֵּמַאַחר ֶׁשאֹוְמִרים אֹוָתּה ְּבא ֵׁשם ּוַמְלכּות 

ֶׁשֹּלא  ַהּנֹוֲהִגים  ַאף  ְּבַלַחׁש".  ְלאֹוְמָרּה  נֹוֲהִגים  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ָּכאן  ְוֵאין 
ֻהְזְּכָרה  ֶׁשֹּלא  ְלִפי  ָּבַרִּבים"  ְׁשמֹו  "ַהמְַקֵּדׁש  ְּבִבְרַּכת  ה'  ֵׁשם  ְלַהְזִּכיר 

ַּבַּתְלמּוד ַּבְבִלי (ְרֵאה ָט"ז או"ח מו ט), נֹוֲהִגים ְלאֹוְמָרּה ְּבַלַחׁש ְלִפי ֶׁשֵאין 
עֹוִנים ָאֵמן ַאֲחֶריָה (ׁשּו"ת 'ְּבֵצל ַהָחְכָמה' ָׁשם). 

ַּב'ֲהִליכֹות ְׁשמֹה' ָׁשם ָּכַתב ֶׁשהּוא ַהִּדין ֶׁשֵאין ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר ֲאִמיַרת 
ֶׁשֹּלא  ֶׁשָּנֲהגּו  ְלִפי  זֹאת  ְּדַרָּבָנן',  'מֹוִדים  ְּבִסּיּום  ַההֹוָדאֹות"  ֵא-ל   ָּברּו"
ַלֲחתֹם זֹאת ְּבֵׁשם, ִמּׁשּום ֶׁשֹּלא ֻהְזְּכָרה ֲחִתיָמה זֹו ַּבַּתְלמּוד ַּבְבִלי (שו"ע 
או"ח קכז א; ָט"ז ָׁשם ב. ּוְרֵאה משנ"ב ָׁשם ד). ְּבׁשוּ"ת 'ַׂשְלַמת ַחִּיים' (או"ח 
ְלִפי  ְּדַרָּבָנן',  'מֹוִדים  ַאַחר  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ְלַחֵּיב  ֶׁשֵּיׁש  ַהּׁשֹוֵאל  טֹוֵען  קלג) 
ֶׁשִּדינֹו ִּכְבָרָכה ַהּפֹוַתַחת ְּבֵׁשם ּוַמְלכּות, ּוְכִפי ֶׁשִּבְרכֹות ְּתִפַּלת ָהֲעִמיָדה 
ֶנְחָׁשבֹות ָּכ ֵּכיָון ֶׁשֵהן ִנְסָמכֹות ְלִבְרַּכת ָאבֹות ֶׁשַּמְזִּכיִרים ִּבְפִתיָחָתּה ֵׁשם 
ּוַמְלכּות (ְרֵאה משנ"ב ריד ב). ְואּוָלם ַהְּגִרי"ח זֹוֶנְנֶפְלד ֱהִׁשיבֹו: "ָהא ַוַּדאי 
ֶׁשֵאין ַמְזִניִחים ָלעֹוֶנה, ֲאָבל ְלַחֵּיב ִמן ַהִּדין א ְּבֵריָרא. ֲאָבל ַעל ָּכל ָּפִנים 
ַעל ָּכל ְּבָרָכה ֲאִפּלוּ ִמי ֶׁשְּמָבֵר ַלֲחֵברֹו ָראּוי ַלֲענֹות ָאֵמן. ּוְבֹאֶפן ֶׁשּיֹוֵדַע 
ַהְּמָבֵר ֶׁשֵאין ִנְזָהִרים ָּבֶזה, ָראּוי לֹו ְלָבֵר ַּכּיֹוֵצא ְּבֵאּלּו ְּבַלַחׁש". ַמְׁשָמע 
ִמְּדָבָריו ֶׁשַאף ִּבְבָרָכה ֶׁשֵאין ַמְזִּכיִרים ָּבּה ֵׁשם ּוַמְלכּות ָראּוי ַלֲענֹות ָאֵמן, 
ֶׁשִּדֵּיק  ָׁשם  ַהָחְכָמה'  'ְּבֵצל  ְּבׁשוּ"ת  ְרֵאה  ְואּוָלם  חֹוָבה.   ְּבָכ ֶׁשֵאין  ֶאָּלא 
ִמִּדְבֵרי ַה'ַּׁשַער ֶאְפַרִים' ֶׁשַהְּמַׁשֶּנה ִמַּמְטֵּבַע ֶׁשָּטְבעּו ֲחָכִמים, ְוֵאינֹו ַמְזִּכיר 
ֵׁשם ּוַמְלכּות ְּבִבְרָכתֹו, "ֵאין ׁשּום ּתֹוֶעֶלת ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ִּבְרָכתֹו". ומ"מ 
ַאף הּוא מֹוֶדה ֶׁשֵאין ִאּסּור ַלֲענֹות ָאֵמן ַעל ִּבְרָכתֹו, ְּכִפי ֶׁשֹּלא ָאְסרּו ָעָליו 

 .ְלָבֵר

ְוִהֵּנה ַאף ֵאּלּו ַהּסֹוְבִרים ֶׁשֵּיׁש ִחּיּוב ָּגמּור ַלֲענֹות ָאֵמן ַעל ִּבְרַּכת ַהִּזּמּון 
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ַמְזִּכיִרים ָּבּה ֵׁשם ּוַמְלכּות (ְרֵאה משנ"ב קצח ד), ִמָּכל 
ֶׁשַּמְׁשִמיטֹו  אֹו  ְּבִבְרָכתֹו  ה'  ֵׁשם  ְלַהְזִּכיר  ֶׁשַהּׁשֹוֵכח  ֵהם  מֹוִדים  ָמקֹום 
ֶׁשִּתְּקנּו  ֶׁשַּבְּבָרכֹות  ִמּׁשּום  זֹאת  ָאֵמן.  ַאֲחָריו  ַלֲענֹות  ִחּיּוב  ֵאין  ִמָּסֵפק, 
ַהְזָּכַרת  ְלא  אֹוָתם  אֹוְמִרים  ִאם  ָׁשַמִים,  ֵׁשם  ָּבֶהם  ְלַהְזִּכיר  ִמְּלַכְּתִחָּלה 
ה', ְמַׁשִּנים ִמָּכ ִמַּמְטֵּבַע ֶׁשָּטְבעּו ֲחָכִמים. ְואּוָלם ִּבְרַּכת ַהִּזּמּון ֶׁשִּנְתְקָנה 
(ׁשּו"ת  ָאֵמן  ַאֲחֶריָה  ַלֲענֹות  ֵיׁש  ּוַמְלכּות,  ֵׁשם  ַהְזָּכַרת  ְלא  ִמְּלַכְּתִחָּלה 

'ְּבֵצל ַהָחְכָמה' ָׁשם צ). 

ת ָאֵמן  ִהְלכֹות ֲעִנּיַ ֶרְך ֱאמּוִניר ּדֶ

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



שָכר'  יַנת ִיּשָׂ ַה'ּבִ
ְקָנ"ח  ָבט ּתַ ׁשְ ט"ז ּבִ

ב ָאֵמן – ֲעבֹוַדת ַהּלֵ
ַעל ַמֲעָלה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשֵּיׁש ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ְּבַכָּוָנה, עֹוֵמד ַרִּבי ִּבְנָיִמין ְיהֹוֻׁשַע 

ִזיְלֶּבר ַּבַעל ָה'ָאז ִנְדְּברּו' (ח"ב סי' עט): 

ַּכָּידּוַע ֲחָכִמים (ַּתֲעִנית ב א) ְמַכִּנים ֶאת ַהְּתִפָּלה "ֲעבֹוָדה ֶׁשִהיא ַּבֵּלב". 
ַהֶחְׁשּבֹון  פ"ג  ַהֶּנֶפׁש  ֶחְׁשּבֹון  (ַׁשַער  ַהְּלָבבֹות'  ַה'חֹובֹות  ְמָבֵאר  ְואּוָלם 
ֲחָכִמים  ִּתְּקנּו  ַמֲחַׁשְבּתֹו,  ְלַצְמֵצם  ָלָאָדם  ֶׁשָּקֶׁשה  ֶׁשְּלִפי  ַהְּתִׁשיִעי) 
ְלהֹוִציא ֶאת ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה ַּבֶּפה, ֶׁשֵּכן ְּבָכ יּוַכל ִלְקׁשֹר ֶאת ַמֲחַׁשְבּתֹו 

ְלִמּלֹות ַהְּתִפָּלה ּוְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב ָּכָראּוי. 

ְואּוָלם ַהּׁשֹוֵמַע ִּבְרַּכת ֲחֵברֹו ְועֹוֶנה ַאֲחָריו ָאֵמן ְּבַכָּוָנה, ֲהֵרי הּוא עֹוֵבד 
ְּבָכ ֶאת קֹונֹו ַּבֵּלב ִּבְלַבד, ְּכִפי צּוַרת ִמְצַות ַהְּתִפָּלה ֵמִעַּקר ַהִּדין. ִמּׁשּום 
ַהַּמֲעָלה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹו ֶׁשֵּיׁש ַּדְוָקא ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ָאְמרּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות נג 

."ב): "ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר

ֶרְך  'ָאֵמן' – ֵציָדה ַלּדֶ
ִּבירּוָׁשַלִים,  רּוִז'ין  ִּביִׁשיַבת  ְּכַמְׁשִּגיַח  רֹוט  ֵאִלָּיהּו  ר'  ִׁשֵּמׁש  ַּכֲאֶׁשר 
ִּבֵּקׁש  ֵאִלָּיהּו  ר'  ַהְּקדֹוִׁשים.  ַלְּמקֹומֹות  ְנִסיָעה  ַּפַעם  ִהְתַאְרְּגָנה 
 ְלָבֵר ֶׁשֵּיׁש  ְמֻגָּוִנים,  ַמֲאָכל  ְּבִדְבֵרי  זֹו  ִלְנִסיָעה  ִיְצַטְּידוּ  ֶׁשַהַּבחּוִרים 
ֶזה  ַהַּבחּוִרים  ֵּבְרכּו  ַהְּנִסיָעה   ַמֲהַל ָּכל   ְלאֶֹר ׁשֹונֹות.  ְּבָרכֹות  ֲעֵליֶהם 

ַאַחר ֶזה ִּבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין ְּבקֹול, ְּכֶׁשַהּכֹל עֹוִנים ַאֲחֵריֶהם ָאֵמן. 

ְנִסיָעה ְמֵלַאת ִהְתעֹוְררּות זֹו ֶנְחְרָתה ָלַעד ְּבֵלב ַהּנֹוְסִעים. ְּכֶׁשֵּמַעל ַהּכֹל 
ִׁשְמָּׁשה ָלֶהם ְּכַהְׁשָרָאה ְּדמּותֹו ַהּקֹוֶרֶנת ֶׁשל ר' ֵאִלָּיהּו, ֶׁשִּנָּכר ָהָיה ָעָליו, 
ָהָיה'  ָחִסיד  ('ִאיׁש  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֵמֲאֶׁשר  ָּגדֹול  יֹוֵתר  ַּתֲענּוג  ְּבֵעיָניו  ֵאין  ִּכי 

עמ' רסח). 

יר ִביר ַאּדִ ּגְ
ִיְקָרָתּה ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן ֵאֶצל ַרִּבי ַזְלָמן ְּבִריֶזל ָהְיָתה ְלא ְּגבּול ּוִמָּדה. 
ְּבָכל ְׁשעֹות ַהּיֹום, ֵהֵחל ִמְּׁשעֹות ַהּבֶֹקר ַהֻּמְקָּדמֹות ָהָיה ָעסּוק ְּבִאּסּוף 
ֲאֵמִנים. ָרִגיל ָהָיה לֹוַמר "ִהְנִני ְּגִביר ַאִּדיר". ֶאת סֹוד ָעְׁשרֹו ָהַאָּגִדי ָהָיה 
מּוָכן לֹוַמר ְּבָאְזֵני ָּכל ִמי ֶׁשַרק מּוָכן ָהָיה ִלְׁשמַֹע; ִמְׁשַּתֵּדל ֲאִני ַלֲענֹות 
ָאֵמן ְּבֶמֶׁש ַהּיֹום ְּכָכל ֶׁשִּביָכְלִּתי ְוזֹוֶכה ֲאִני ִלְצּבֹר ֲאֵמִנים ְלא ְּגבּול. 

ְוִכי ֵיׁש ָלֶכם ֶׁשֶמץ ֶׁשל ֻמָּׂשג ַעל ָׁשְוָיּה ֶׁשל ָאֵמן ֶאָחת? 

ַּכֲאֶׁשר ָהיּו ְמַכְּבִדים אֹותֹו ָלֵׂשאת ְּדָבִרים, א ָהָיה אֹוֵמר ִּדְבֵרי ִחּדּוד, 
ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ִּדְבֵרי  ְּבַעְצמֹוָתיו:  ֶׁשָּבַער  ָלִעְנָין  ִנַּגׁש  ָהָיה  ִמָּיד  ֶאָּלא 

ִלְבָרָכה ַעל ֶׂשֶגב ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן ('ר' ַזְלָמן' עמ' 281;283).

ְלַמֲעֶרֶכת ֶהָעלֹון ַהָּיָקר 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים' ָׁשלֹום ּוְבָרָכה, 
ֶּכָעלֹון ַהְּמַׁשֵּמׁש ָּבָמה ְלִחּזּוק ֲעִנַּית ָאֵמן, מֹוֵצא ֲאִני ְלָנכֹון ִלְׁשַח ָלֶכם 
ֶמֶסר ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ִמִּפי ֶאָחד ִמַּצִּדיֵקי ְירּוָׁשַלִים, ַהַּמְרֶּבה ִלְפקֹד ֶאת ִצּיֹון 

ַהַּתָּנא ָהֱאִקי ַרְׁשבִּ"י ְּבִמירֹון. 
ִיְסּגֹר  ֶׁשֹּלא  ְמאֹד  ְלִהָּזֵהר  ֵיׁש  ְּבִמירֹון,  ָׁשַמִים  ַרֲחֵמי  ְלעֹוֵרר  ְּכֶׁשָּבִאים 
ָאָדם ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְמָצא ִּבְמקֹום ַהּקֶֹדׁש. ְּכַלֵּפי ָמה ַהְּדָבִרים 

ֲאמּוִרים? 
ִהֵּנה ָאְמרּו ַּבּזַֹהר (ְוֵיֵל רפה ב): "ָּכל ַמאן ְּדָׁשַמע ְּבָרָכה ֵמַההּוא ִּדְמָבֵרְך, 
ָעְנֶׁשיּה? ְּכָמה ְּדא  ַמאי  ֲעֵליּה ֶנֱאָמר "ּובַֹזי ֵיָקּלּו".  ְוא ִאְתַּכֵּון ְּבָאֵמן, 
ָּפַתח ִּבְרָכָאן ְלֵעיָלא, ָּכ א ָּפְתִחין ֵליּה" [ַּתְרּגּום ע"פ 'ָמתֹק ִמְּדַבׁש': 
ָּכל ַהּׁשֹוֵמַע ְּבָרָכה ִמִּפי ַהְּמָבֵר, ָעָליו ֶנֱאָמר "ּובַֹזי ֵיָקּלּו". ּוָמה ָעְנׁשֹו? 
ְּכמֹו ֶׁשהּוא א ָּפַתח ַׁשֲעֵרי ַהְּבָרכֹות ְלַמְעָלה, ָּכ א ּפֹוְתִחים לֹו ַׁשֲעֵרי 

ֶׁשַפע].
ַהְּכֶנֶסת  ְּכֵבית  ְמַׁשֵּמׁש  ָהַרְשׁבִּ"י  ֶקֶבר  ַעל  ַהָּבנּוי  ַהִּבְנָין  ַהָּידּוַע  ְּכִפי 
ּוִמְתַקְּיִמים ּבֹו ִמְנָיִנים ַרִּבים ְּבַמֲהַל ַהּיֹום. ִאם ִנְכָנס ָאָדם ְוׁשֹוֵמַע ַׁש"ץ 
 ְּבָרָכה, ְוֵאינֹו עֹוֶנה ָאֵמן ָּכָראּוי, סֹוֵגר הּוא ְּבָכ חֹוֵזר ַהְּתִפָּלה אֹו ְמָבֵר
ַקִּדיָׁשא  ְּבַאְתָרא  ְמֻיֶחֶדת  ַמְׁשָמעּות  ֵיׁש  ַהָּללּו  ַלְּדָבִרים  ָׁשַמִים.  ַׁשֲעֵרי 
ָׁשַמִים  ֶׁשַּׁשֲעֵרי   ָּכ ַעל  ִמְסַּתְּמִכים  ָׁשם  ְלַהְעִּתיר  ַהָּבִאים  ֲאֶׁשר  ִמירֹון, 
ְּפתּוִחים ּבֹו ְלַקָּבַלת ַהְּתִפּלֹות – ֵאי ֶאְפָׁשר ְלִהְסַּתֵּמ ַעל ָּכ, ּובֹו ַּבְּזַמן 

ְלִהְתַעֵּלם ִמִּדְבֵרי ָהַרְשׁבִּ"י ַעְצמֹו ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש?!
עֹוד ָאְמרּו ַּבּזַֹהר (ְׁשַלח קסב א): "ַמאן ְּדָקַצר ְּבָאֵמן ְוא ַמֲאִרי ֵּביּה ּגֹו 
ִניָחא, ִיְתַקֵּצר ֵמַחִּיין ְּדַהאי ָעְלָמא" [ַּתְרּגּום: ִמי ֶׁשְּמַקֵּצר ַּבֲאִמיַרת ָאֵמן 
ְוֵאינֹו ַמֲאִרי ּבֹו ְלאֹוְמרֹו ְּבַנַחת, ִיְתַקְּצרּו ַחָּייו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה]. ְּדָבָריו ָׁשל 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ַמְרִעיִדים ָּכל ֵלב ּוְמַחְּיִבים ֶאת ַהָּבא ִלְפקֹד ֶאת 
ִצּיּונוֹ ַהָּקדֹוׁש ַלֲענֹות ָאֵמן ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ְּבַכָּוָנה ּוְבַנַחת, ֶׁשִאם א ֵּכן, 

ִיָּתֵכן ֶׁשִּבְמקֹום ְּבָרָכה ֵמִביא ַעל ַעְצמֹו ֵהֶפ ַהְּבָרָכה ח"ו. 
אֹותֹו ַצִּדיק הֹוִסיף ְוִהְמִליץ ַעל ְּכגֹון ָּדא ֶאת ְלׁשֹון ַהַּבִית ָהַאֲחרֹון ַּבִּפּיּוט 
"ַוֲאַמְרֶּתם ּכֹה ֶלָחי": ַּכֲאֶׁשר "ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנּו ִהיא ְמִאיַרת ֵעיֵננּו" ְוָאנּו 
הֹוְלִכים ְלאֹוָרּה ּוְמַקְּיִמים ֶאת ַהָּכתּוב ָּבּה, ֲאַזי ֻמְבָטִחים ָאנּו ִּכי "הּוא 

ַיְמִליץ טֹוב ַּבֲעֵדנּו". 
ֵאֶּלה ִּדְבֵרי 'ָהאֹוֵמר ָּדָבר ְּבֵׁשם אֹוְמרֹו'
ִׁשְמעֹון ָּדִוד ֵלִוי
עיה"ק ְירּוָׁשַלִים ָּת"ו 

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

ת ָאֵמן ֶגב ַמֲעַלת ֲעִנּיַ ב ִמּקֹוֵרא ֶנֱאָמןׂשֶ ִמְכּתָ
ֶר+ ֱאמּוִניראֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ִאּגֶ

ַרִּבי ִיָּׂששָכר ֶּבער ְּבלֹו ָהָיה ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ֵמַהְמּבּוְרג 
ַּבַעל 'ְנִזירּות ִׁשְמׁשֹון' ַעל שו"ע או"ח ְו'תֹוְספֹות ֲחָדִׁשים' ַעל 
ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה. ָלַמד ּתֹוָרה ִמִּפי ָאִביו ְוֶנְחַׁשב ְלַתְלִמידֹו 

ַהֻּמְבָהק ֶׁשל ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ. 

ְּבמֹוַרְבָיה  ָעִרים  ְּבִמְסַּפר  ְּכַרב  ִּכֵהן  ַּתְקָּכ"ח  ִמְּׁשַנת  ֵהֵחל 
ְּבֶסעֶמִניץ  ְּכַרב  ְּפֵאר  ְלַכֵהן  ִנְקָרא  ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ָׁשִנים  ֶעְׂשֵרה  ְוַכֲחֵמׁש  ֶצ'ְכָיה),  (ַּכּיֹום 
ַּתְקָמ"ה  ִּבְׁשַנת  ִיְׂשָרֵאל.  ְקִהּלֹות  ְּבֶקֶרב  ּוְקֻדָּׁשתֹו  ְּגֻדָּלתֹו  ִהְתַּפְרְסָמה  ָׁשם  ֶׁשְּבהּוְנַּגְרָיה, 

ִהְדִּפיס ִּבְפָּראג ֶאת ִסְפרֹו 'ִּביַנת ִיָּׂששָכר' ַהּכֹוֵלל ִּדְבֵרי מּוָסר ְותֹוֵכָחה. 

ְּבָערֹוב ָיָמיו, ְּבֵראִׁשית ְׁשַנת ַּתְקָנ"ח, ִהְתַקֵּבל ְּכַרב ָּבִעיר ַמֶטְרְסּדֹוְרף, ְוִלְמִגַּנת ֵלב ַּכֲעבֹר 
ַּכָּמה ֳחָדִׁשים ְּבֵליל ִׁשִּׁשי ט"ז ִּבְׁשָבט ַּתְקָנ"ח ִנְסַּתֵּלק ְלֵבית עֹוָלמֹו. ַה'ֲחַתם סֹוֵפר' ֶׁשָהָיה 

ִעּמֹו ְּבֶקֶׁשר ָקרֹוב ִנְקָרא ְלַמֵּלא ֶאת ְמקֹומֹו ָּבַרָּבנּות.

ִחּדּוָׁשיו ַעל ַהִּמְׁשָניֹות ָהיּו ִּביֵדי ַה'ֲחַתם סֹוֵפר', ּוְבִהְׁשַּתְּדלּות ְּבנֹו ַרִּבי ִׁשְמעֹון סֹוֵפר ִמְּקָראָקא 
ִהְׁשִאיר  ֶׁשֹּלא  ְלִפי  זֹאת   – ִיָּׂששָכר'  'ְּבֵני  ַהֵּׁשם  ַּתַחת  ֶלעְמֶּבְרג  ִמְׁשָניֹות  ְּבַמֲהדּוַרת  ֻׁשְּבצּו 
ָאִביו  ִּכי  סֹוֵפר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָּכַתב  ֵאּלּו,  ִמְׁשָניֹות  ְלַהְדָּפַסת  ַהְסָּכָמתֹו  ְּבִמְכַּתב  ָּבִנים.  ַאֲחָריו 

ַה'ֲחַתם סֹוֵפר' ָהָיה "ַמְפִליג ְמאֹד ְּבִׁשְבֵחי ּתֹוָרתֹו ּוְקֻדָּׁשתֹו" ֶׁשל ַהְּמַחֵּבר. 

ָאֵמן יבּות ַהּתֹוֵכָחה ַעל ִזְלזּול ּבְ ֲחׁשִ
ְּבִסְפרֹו 'ִּביַנת ִיָּׂששָכר' (ְּברֹאׁש ֶּפֶרק 'ֶּדֶר ַחִּיים') ּכֹוֵתב 
ִמְּלִהָּמַנע  ָהִעיר  ְלַרב  לֹו  ַאל  ִּכי  ֶּבער  ִיָּׂששָכר  ַרִּבי 
ָהִעיר  ְּבֵני  לֹו  ִיְנְטרּו  ִאם  ַּגם  ִעירֹו,  ְּבֵני  ֶאת  ִמְּלהֹוִכיַח 
ִׂשְנָאה ַעל ָּכ. ּומֹוִסיף: ֶאָחד ֵמַהְּדָבִרים ֶׁשָּצִרי ָהַרב 
ְלהֹוִכיַח ּוְלעֹוֵרר ֶאת ְּבֵני ִעירֹו ֲעֵליֶהם הּוא ֶׁשַּיְקִּפידּו 
ַלֲענֹות ָּכל ָאֵמן ְוָאֵמן ָּכָראּוי ְוַכֲהָלָכה, ּוִבְפָרט ֶׁשַּיְקִּפידּו 
ַעל אֹוָתם ְׁשלֹוָׁשה סּוֵגי ֲאֵמִנים ֶׁשאֹודֹוֵתיֶהם ִהְזִהירּו 
 – ֲחטּוָפה'  'ָאֵמן  א.  א):  (מז  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת  ֲחָכִמים 
 – ְקטּוָפה'  'ָאֵמן  ב.  ַהְּמֻדָּיק;  ְּכִנּקּוָדּה  ֶׁשֹּלא  ַהַּנֲעֵנית 
'ָאֵמן  ג.  ֵמאֹוִתּיֹוֶתיָה;  ֶאָחת  ּוַמְבִליַע  קֹוֵטף  ֶׁשָהעֹוֶנה 

ְיתֹוָמה' – ֶׁשעֹוֶנה ִמְּבִלי ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהְּבָרָכה. 

ַּבַעל 'ִּביַנת ִיָּׂששָכר' מֹוִסיף ְוכֹוֵתב ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶל ְּכָבר 
ָרַמז ַעל חֹוַבת ַהְּזִהירּות ִּבְׁשלֹוׁש ֲאֵמִנים ֵאּלּו ַּבָּפסּוק 
ְלַסֵּפר   ְּל ַמה  ֱאקִים  ָאַמר  "ְוָלָרָׁשע  טז):  נ  (ְּתִהִּלים 
ֻחָּקי"; ֻחקָּ"י ָראֵׁשי ֵּתבֹות: 'ֲחטּוָפה', 'ְקטּוָפה', 'ְיתֹוָמה'. 

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

9139191@gmail.com :ַהְּמֻעְנָיִנים ְלַקֵּבל ֶאת ֶהָעלֹון ַהְּׁשבּוִעי ְלֵתַבת ַהֵּמייל, ִיְפנּו ַלְּכתֶֹבת

ַהָּמקֹום ָעָליו ָעַמד ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָּבִעיר 
ַמֶטְרְסּבּוְרג (ְלֶׁשָעַבר 'ַמֶטְרְסּדֹוְרף') 

ֶׁשְּבאֹוְסְטִרָּיה, ֶׁשֶּנֱהַרס ַעל ְיֵדי ַהָּנאִצים ימ"ש


