
        

  102 .        
  

ַל˙ ָחָכם'  ≈‡ ¿ ׁ̆ ' ƒל ˙ נו… רו… ¿̇ ƒי ַ‰ּפ ח≈ ל¿ ו… ׁ̆ ין  ָמ‰ ּב≈ ּי¿ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ָרָל‰  ¿‚‰ַ ים ּבַ ƒכ ˙ ַ‰ּזו… מו… ¿ ׁ̆
יט 1.  ƒר פ¿ ַּ̇ לּוָח‰ 3  ¿ ׁ̆ ƒים ּב ƒמ ס¿ ר¿ ּפַ ¿̇ ƒם מ ≈„ ו… ּ̃ ן ַ‰ ָעלו… מּו ּב∆ ס¿ ר¿ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ∆ ׁ̆ יָ„‰'  ƒב ַ‰ח ַ̇ 'כ¿ ƒל ו¿

 בס“ד

ְּבַׁשַער ַהַּׁשַחר

ֲאָדר 
תשע"ז

ְּבֻמָּׂשִגים  ַהְּקׁשּורֹות  ַהֲהָלכֹות  ֶאת  ֵהֵבאנּו  ַהּקֹוְדִמים  ָּבֲעלֹוִנים 
ַהַּמְתִחיִלים ְּבאֹוִתּיֹות א- ל:

ֵחֶלק  ָהַרִּבים,  ִזּכּוי  ְוָאַהְבָּת,  ֲהִגָּיה,  ַאַּגב,   ֶּדֶר ְּגדּוָעה,  ַּבָּטָלה,   ,ֹאֶר
ֵמַהְּבָרָכה, ַטף, ְיתֹוָמה, ּכֲֹהִנים, א-ָׁשַמע:

ְּבָעלֹון ֶזה נֹוִסיף ְׁשֵּתי ֲהָלכֹות ְּבאֹוִתּיֹות מ' ְונ':

ַמֲחֶקת – ִּבְבָרָכה ֶׁשֶּנְחְלקּו ַהּפֹוְסִקים ִאם ְלָבְרָכּה, ְּכגֹון ִּבְרַּכת ְּתִפִּלין 
ֶׁשל רֹאׁש, ַאף ַהּנֹוֵהג ְּכַדַעת ַהּפֹוְסִקים ֶׁשֹּלא ְלָבְרָכּה ָצִרי ַלֲענֹות ָאֵמן 
ְוָאסּור;  ד"ה  רטו  (בה"ל  זֹאת  ְּבָרָכה   ְלָבֵר ַהּנֹוֵהג  ֶׁשל  ִּבְרָכתֹו  ַאַחר 
ַיֲעֶנה  ֶׁשֹּלא  ַהּסֹוְבִרים  ְוֵיׁש  כז).  הע'  פ"ד  ְּתִפָּלה   - ְׁשמֹה'  'ֲהִליכֹות 
ָאֵמן ְּבִפיו ֶאָּלא ְיַכֵּון ְּבִלּבֹו ַלֲעִנַּית ָאֵמן (כה"ח כה מ). ָאֵכן, ֵיׁש ֶׁשָּכְתבּו 
ַּבֲעִנַּית  ַהּׁשֹוְמִעים  ִיְתַחְּיבּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ְּבַלַחׁש  זֹו  ְּבָרָכה   ְלָבֵר ֶׁשָראּוי 

ָאֵמן ַאֲחֶריָה (קש"ע י ד).

ְּכגֹון  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה,  ְּדָבִרים  לֹוַמר  ֶׁשָאסּור  ָמקֹום  ְּבָכל   - ְוָכבֹוד  ְנִקּיּות 
ְּבֵבית ַהֶּמְרָחץ, ֵאין ַלֲענֹות ָאֵמן (ָרָמ"א או"ח פד א). ִמחּוץ ִלְמקֹומֹות 
ָרָעה  רּוַח  ֵמֲחַמת  ְנִטיָלה  ְטעּונֹות  ָיָדיו  ִאם  ַאף  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ֻמָּתר  ֵאּלּו 
ַהּׁשֹוָרה ֲעֵליֶהן, ְּכגֹון ְּבִקיָמה ֵמַהֵּׁשָנה אֹו ַאַחר ְנִטיַלת ִצָּפְרַנִים (ׁשּו"ת 
ֵמֲחַמת  ְנִטיָלה  ְּכֶׁשְּטעּונֹות  ֶׁשַּגם  אֹוְמִרים  ְוֵיׁש  קמח).  ח"ד  ָמַהְרָׁש"ם 
(ֵאֶׁשל  ֻמָּתר  ָּבֶזה,  ְוַכּיֹוֵצא  ַהְּמֻכִּסים  ְמקֹומֹות  ֶׁשָּנַגע  ְּכגֹון  ְנִקּיּות, 

ַאְבָרָהם [ּבֹוְטַׁשאְטׁש] פד). 

ִהְלכֹות ָאֵמןִהְלכֹות ָאֵמן
        ְּבֵסֶדר ָהאֹוִתּיֹות        ְּבֵסֶדר ָהאֹוִתּיֹות
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ְׁשמּוֵאל ֵּבן ָהֶעֶׂשר ָׁשב ֶזה ַעָּתה ִמחּוץ ָלָאֶרץ, ְלָׁשם ָנַסע ְּכֵדי ְלִהְׁשַּתֵּתף 

ַּבֲחֻתַּנת ָאִחיו ַהְּבכֹור. ַּבּבֶֹקר ֶׁשְּלָמֳחַרת ֲחָזָרתֹו ִלְפֵני ֶׁשִהְתִחיָלה ַהְּתִפָּלה, ָּפָנה 

ְׁשמּוֵאל ָלַרב ּוְׁשָאלֹו ַעל ֲהָלָכה ְמֻסֶּיֶמת. ִּבְתגּוָבה ָקָרא ָהַרב ְלר' ְׁשמֹה, רֹאׁש 

 ּוְלעֹוד ְׁשמֹוָנה ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים, ְוהֹוָרה ִלְׁשמּוֵאל ְלָבֵר ,ַהּכֹוֵלל ֶׁשָּיַׁשב ְּבָסמּו

ִּבְפֵניֶהם ֶאת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר. ֲהֵתְדעּו ָמה ָׁשַאל ְׁשמּוֵאל, ּוַמּדּוַע הֹוָרה לֹו ָהַרב 

?ַלֲעׂשֹות ָּכ
ָנא ַצְּינּו ָמקֹור ְמפָֹרט ִלְתׁשּוַבְתֶכם. 

ְּבַהְצָלָחה!

ֵאַלת ָחָכם  שְׁ

ֲהָלָכה יב כַּ ֵמשִׁ
ֵאַלת ָחָכם' ֵמֶהָעלוֹן ַהּקֹוֵדם ׁשּוָבה ִל'שְׁ תְּ

ַהְּׁשֵאָלה: עֹוַבְדָיה, ֶיֶלד ֶּבן ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה, ִּבֵּקׁש ְלִהָּׁשֵאר ֵער ְּבֵליל הֹוַׁשְעָנא ַרָּבא 
ַעל  ִלְׁשמֹר  ִהְצִליַח  ּוִבְתִחָּלה  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ָאִביו  ְלַצד  ִהְתַיֵּׁשב  הּוא  ָהַאֲחרֹון. 
ְלַאַחר  ְּכֶׁשִהְתעֹוֵרר  ִנְרַּדם.  ְוהּוא  ֵעיָניו  ְׁשמּורֹות  ֶנֶעְצמּו  ַאט  ֶׁשַאט  ֶאָּלא  ֵעָרנּות, 
ִּכְׁשָעַתִים ְּכָבר ָהָיה ַהִּצּבּור ְּבִעּצּוָמן ֶׁשל ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר. עֹוַבְדָיה ָרָצה ְלָבֵר ֶאת 
ָעִדיף  ַהְּבָרכֹות  ַאַחת  ֶאת  ִּכי  לֹו  הֹוָרה  ָאִביו   ַא ַּבַּלְיָלה,  ֶׁשָּיַׁשן  ִמי  ְּכִדין  ַהְּבָרכֹות 
ָאִביו  ִהְתַּכֵּון  ְּבָרָכה  ְלֵאיזֹו  ֲהֵתְדעּו  ַאֵחר.  ֵמָאָדם  חֹוָבה  ְיֵדי  ֵיֵצא  ֶאָּלא   ְיָבֵר ֶׁשֹּלא 

ּוַמּדּוַע?
 (ִמּו ְח) ָּפַסק ְּכַדַעת ָהַרְמָּב"ם ֶׁשַהָּיֵׁשן ִּבְבָגָדיו ֵאינֹו ְמָבֵר 'ְּתׁשּוָבה: ַה'ֻּׁשְלָחן ָערּו
ֶׁשַאף  ֵהִביא  ה)  (ס"ק  ְּברּוָרה'  ּוְב'ִמְׁשָנה  חֹוֵלק),  ָהַרָמּ"א   ַא) ֲעֻרִּמים'  'ַמְלִּביׁש 
ְלַדַעת ָהַרְמָּב"ם ְוַה'ֻּׁשְלָחן ָערּו', ִאם ָלַבׁש ֶאת ְמִעילֹו ָהֶעְליֹון ָיכֹול ְלָבֵר. ִנְמָצא 
ֶׁשְּלַגֵּבי עֹוַבְדָיה – ֶּבן  ֲעדֹות ַהִּמְזָרח, ֶׁשֲעַדִין א ִהִּגיַע ְלִגיל ִמְצוֹות ְוָלֵכן ֵאינֹו ָלבּוׁש 
ַעל  ֶׁשֹּלא ַלֲעבֹר  ְּכֵדי  ֲעֻרִּמים'  'ַמְלִּביׁש  ְּבִבְרַּכת  ֵמַאֵחר  ֶׁשֵּיֵצא  ָעִדיף  ֶעְליֹון,   ְּבֶבֶגד 

.'ַּדַעת ַה'ֻּׁשְלָחן ָערּו

ַרק.   ֵני ּבְ לַֹח ִל‘ְבֵני ֱאמּוִנים‘ ת.ד. 102 ּבְ ן ִלׁשְ ׁשּובֹות ִנּתָ ּתְ

ָרִסים ִיְקֵרי ֵעֶרְך. ֹוְלִחים ֻיְגְרלּו ּפְ ין ַהּשׁ ּבֵ

ְּכֶׁשֵעיָניו  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ְלַיד  ַהַּׁשָּבת  יֹום  ְּבבֶֹקר  ֶׁשָעַמד  ַלֲחֵברֹו  ְׁשמּוִליק  ָּפָנה  ְמַחֶּכה?",  ַאָּתה  ְלָמה  "ְיֶחְזֵקאל, 
ּבֹוְלׁשֹות ַאַחר ָהעֹוְבִרים ְוָׁשִבים.

"ְׁשמּוִליק!", ִהְתַּפֵּלא ְיֶחְזֵקאל, "ִמי א יֹוֵדַע? ְּבַׁשָּבת ַּבּבֶֹקר ָּכל ַהְּיָלִדים ּפֹה ְמַחִּכים ַל'ְּמַחֵּלק'!"
"ַל'ְּמַחֵּלק'...? ָמה ְּכָבר הּוא ְמַחֵּלק?"

ְיֶחְזֵקאל ִהִּביט ִּבְׁשמּוִליק ְּבֵעיַנִים ִמְׁשָּתאֹות, ַא ְׁשמּוִליק א ִהְמִּתין ִלְתׁשּוָבה. הּוא ַרק ָמַׁש ִּבְכֵתָפיו ְוָהַל לֹו. 
ֵּכן, הּוא יֹוֵדַע טֹוב ְמאֹד ִמי הּוא ַה'ְּמַחֵּלק' ְוֶׁשָּכל ַהְּיָלִדים ְמַחִּכים לֹו, ֲאָבל ֵאי ֶאְפָׁשר ְלַהְמִּתין ְזַמן ּכֹה ַרב ִּבְׁשִביל 

ְׁשֵּתי ֻסָּכִרּיֹות? ֶאת זֹאת א ָהָיה ְמֻסָּגל ְלָהִבין.
ַמְדִהים ָמה חֶֹדׁש ֶאָחד ָיכֹול ְלחֹוֵלל. ַרק ִלְפֵני חֶֹדׁש ַּגם הּוא ָהָיה ֶיֶלד ָרִגיל ַּבֲחבּוַרת ַהְּיָלִדים ֶׁשל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, 
ְוָכֵעת ֶׁשַּנֲעָׂשה 'ַּבר ִמְצָוה' הּוא ַמְרִּגיׁש ֶׁשִהְתִחיל ְלַקֵּבל ֵׂשֶכל ֶׁשל 'ָּגדֹול'. ִמּתֹו ַמֲחָׁשָבה זֹו ִנְכַנס ְׁשמּוִליק ֶאל 

ֵהיַכל ַהְּתִפָּלה. ִּבְכִניָסתֹו ִהְבִחין ְּבר' ֶלייֶּב'ל ַהָּזֵקן, ֶׁשָעַמד ַּבִּפָּנה, ִסּדּור ָקָטן ְּבָידֹו, ְוהּוא ַמְמִּתין...
ֵמָהָארֹון  ִסּדּור  ָׁשַלף  ְוָרִגיל  ְּכָבִקי  ּוְׁשמּוִליק,  ֶׁשִּנְכַנס,  ָּבֶרַגע  ְׁשמּוִליק  ֶאל  ֶלייֶּב'ל  ַרִּבי  ָּפָנה  ַהַּׁשַחר?",   "ִּבְרכֹות 
ַהַּפַעם  זֹו  ָהְיָתה  ִּכְבָיכֹול  ְּבִהְתַרְּגׁשּות,  ָאֵמן  ַאֲחָריו  ֶׁשָעָנה  ֶלייֶּב'ל  ַרִּבי  ְלָאְזֵני  ְּבַכָּוָנה,   ְלָבֵר ְוִהְתִחיל  ֶׁשַּבְּכִניָסה 

ָהִראׁשֹוָנה ְּבַחָּייו.
ַּגם ַרִּבי ֶלייֶּב'ל ַהָּזֵקן ַמְמִּתין ְּבָכל ּבֶֹקר – א ָיכֹול ָהָיה ְׁשמּוִליק ֶׁשֹּלא ְלַהְׁשוֹות, ַא א ְלֻסָּכִרּיֹות, ֶאָּלא ְלִמְצוֹות. 

ִאי ֶאְפָׁשר ָהָיה ֶׁשֹּלא ְלַקֵּנא ַּבְּזֻכּיֹות ָהֲעצּומֹות ֶׁשל ַרִּבי ֶלייֶּבל, ֶׁשִהְׂשִּכיל ֶלֱאסֹף ִמְצוֹות ּכֹה ַרּבֹות ְּבַקּלּות ֶׁשָּכזֹו.
ַּבֵּפרּוׁש  ְוַגם  ַהְּמֻפְרָסם,  ַּבָּפסּוק  ְׁשמּוִליק  ִנְזַּכר  ו),  כב  (ְיַׁשְעָיהּו  ֱאֻמִנים"  ׁשֵֹמר  ַצִּדיק  גֹוי  ְוָיבֹא  ְׁשָעִרים  "ִּפְתחּו 
ֶׁש'ּׁשֹוֵמר',  ִמי  ִּבְפֵני  ִנְפָּתִחים  ֵעֶדן  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  ַהָּקדֹוׁש:  ַהֹּזַהר  ְּבֵׁשם  ְלֻכָּלם  לֹוַמר  ָּתִמיד  ָרִגיל  ֶלייֶּב'ל  ֶׁשר'  ַהִּנְפָלא 

ְּכלֹוַמר: ַמְמִּתין ּוְמַצֶּפה ְּכֵדי ַלֲענֹות 'ָאֵמן' ַאַחר עֹוד ָועֹוד ְּבָרכֹות.
'ַהָּגדֹול'  ְׁשמּוִליק  ֶאת  ְּכֶׁשָרָאה  ֻהְפַּתע  ְלַמַּדי,  ְמֻאְכָזבֹות  ְּבָפִנים  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ֶרַגע  ְּבאֹותֹו  ֶׁשִּנְכַנס  ְיֶחְזֵקאל, 
ַמְמִּתין ַּגם הּוא ִּבְדִריכּות; "ָאה, ָאז ַּגם ַאָּתה ְמַחֶּכה ַל'ְּמַחֵּלק'? ֲחָבל, הּוא ַּכִּנְרֶאה א ִנְמָצא ַּבְּׁשכּוָנה ַהַּׁשָּבת...", 
ָאַמר ְּבקֹול ְמֻאְכָזב. ְׁשמּוִליק, ִּבְמקֹום ְלָהִגיב, ִהִּגיׁש לֹו ִסּדּור, ּוִמַּיד ֵהֵחָּלה ְנִעיַמת ַהְּבָרכֹות ְלִהָּׁשַמע ַּבֲחַלל ֵּבית 

ַהְּכֶנֶסת.

ְיָלִדים ְיָקִרים!
ִלְדָבִרים טֹוִבים, ָּכ אֹוְמִרים, ָׁשֶוה ְלַחּכֹות!

ְספֹר  ֵאין  ַהָּבא.  ָהעֹוָלם  ִמְּבֵני  ְוִלְהיֹות  ֱאמּוִנים'  'ׁשֹוֵמר  ְלִהָּקֵרא  ִנְפָלָאה  ִהְזַּדְּמנּות  ִּבְפֵניֶכם  ִנְקֵרית  ּבֶֹקר  ְּבָכל 
ִמְצוֹות ִמְתַּגְלְּגלֹות ְלִפְתֲחֶכם ּוְכֵדי ְלאֹוְסָפן ֵאיְנֶכם ְזקּוִקים ְלַמֲאָמץ ְמֻיָחד. ְּבַס ַהּכֹל ְמַעט ְּתשֹּוַמת ֵלב, ְועֹוד 

ְמַעט ְּתעּוָזה.
ַהַּׁשַחר,  ִּבְרכֹות  ֶאת  ְלַהִּגיד  ְועֹוֵמד  ֶׁשִּנְכַנס  ָחֵבר  ְרִאיֶתם  ֵעָרִנִּיים.  ֱהיּו  ִּתְתַּבְּיׁשוּ,  ַאל  ַּבִּכָּתה,  אֹו  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית 

ַהִּציעּו לֹו ַּבֲעִדינּות ְלַהְקִׁשיב ְלִבְרכֹוָתיו ְוַלֲענֹות ַאֲחָריו 'ָאֵמן'.
ְּבֶפַתח ֶהָעלֹון ַהְּמַרֵּתק ֶׁשִּלְפֵניֶכם, ְנַאֵחל ָלֶכם ִּכי ִּתְקְראּו, ַּתְחִּכימּו ְוֵתָהנוּ, ִּתְתַחְּזקּו ּוְתַחְּזקּו ֶאת ַחְבֵריֶכם, ְוִתְזּכּו 
ִלְהיֹות ֵמֵאּלּו ֶׁשֲעֵליֶהם ֶנֱאָמר (ָּדִנֵּיאל יב ג): "ְוַהַּמְׂשִּכִלים ַיְזִהרּו ְּכזַֹהר ָהָרִקיַע ּוַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים ַּכּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם 

ָוֶעד". 
                        ִּבְבָרָכה נֱֶאָמנָה,

.ָהעֹוֵר 

ים' ƒמּונ י ‡¡ נ≈ ל 'ּב¿ ∆ ׁ̆ י  ƒנ פו… ל∆ „ ַ‰ּט∆ ≈̃ ים', ַ‰ּמו… ƒמּונ ל ‡¡ '˜ו…

ם! כ∆ ֲעבּור¿ ֻיָח„ ּבַ מ¿ ƒּב , ׁ̆ ַחּ„≈ ¿̇ ƒמ

ָע‰ – ָ ׁ̆ ָכל  ˙ ּוב¿ ָכל ע≈ לּו ּב¿ ּוכ¿ ּ̇ ים'  ƒמּונ ל ‡¡ '˜ו… ּב¿

ים, ƒנ י¿ ַענ¿ ים מ¿ ƒעּור ƒ ׁ̆ יב ל¿ ƒ ׁ̆ ¿̃ ‰ַ ל¿

ים, ƒ̃ ¿ ּ̇ ַר ים מ¿ ƒּפּור ƒַון ס ¿‚ ּƒמ ƒמ ˙ ָ‰נו… ל≈

ים, ƒָרס י ּפ¿ ≈‡ ¿ׂ̆ ים נו… ƒנ י„ו… ƒח ף ּב¿ ≈ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰  ל¿

ים. ƒ„ֻיָח ים מ¿ ƒע ָ̂ ב¿ ƒמ ˙ ּוב¿ ימו… ƒׂ̆ מ¿ ƒן ּב ּכ≈ ַע„¿ ¿̇ ƒ‰ נּות ַאֲחרֹוָנה  ּול¿ ּמְ ִהְזּדַ
ים'.  ƒר ָ ׁ̆ ים  ƒמּונ י ‡¡ נ≈ י ּב¿ ≈„ ע 'ַיל¿ ָ̂ ב¿ ƒּמ ף ּבַ ≈ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ל¿
ָלָח‰,  ¿̂ ף ַלַ‰ ָטר≈ ¿̂ ƒ‰ ַמֲ‰רּו ל¿
ן  י ָ‡מ≈ יר≈ ƒ ׁ̆ ָלַט˙  ¿̃ ‰ַ ף ּב¿ ≈ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ּכּו ל¿ ז¿ ƒ ּ̇ ‡ּוַלי  ו¿
לּוָח‰ 6. ¿ ׁ̆ ƒים ּב ƒָספ ים נו… ƒָרט ים'.  ּפ¿ ƒמּונ י ‡¡ נ≈ י 'ּב¿ נ≈ ּפ¿ ֻ‡ל¿ ּב¿

ים  ƒָרס ‡ ּפ¿ ≈ׂ̆ י נו… ƒ‡ ָ̃ י ƒר ָחן ֲ‡מ∆ ב¿ ƒמ
לּוָח‰ 7. ¿ ׁ̆ ƒם ּב ין ָלכ∆ ƒּ̇ ‰ ַממ¿ ן ז∆ ל ָעלו… ∆ ׁ̆ נו…  כ¿ ָּ̇ ַעל 

ַחְברּוָתא'!  ִרים ּבְ ! 'ְמַסּפְ ׁ̆ ו. ָחָ„ ַּ̃ י ַ‰ ינ≈ ƒל ַמֲ‡ז ∆ ׁ̆ ָטם  י ע≈ ƒר ּפ¿ ƒים מ ƒכ ≈ ׁ̆ מ¿ ∆‰ ˜ ּב¿ ≈ּ̇ ַר ּפּור מ¿ ƒלּוָח‰  4ס ¿ ׁ̆ ƒים ּב ƒָרט ּפ¿



מָרָמ"ח ָאז ִּכּסּוָים נֹוַצר.
ִאם יֹוֵדַע ֵסֶפר – ְלא ְרָבב,

ַא ַהּכֹל א ְיַחְּברּו ְׁשַנִים ַיְחָּדו

ְלַבד ְּבזֹו ֶׁשַּמהּוָתּה ְזִכיַרת ֱאָקיו.

ְּכַתב ִחיָדה

ּפֹוֵתר ַּכֲהָלָכה

ָׁשלֹום ּוְבָרָכה!
קֹוְרִאים ִלי ְצִביִקי, ֲאִני ֶּבן ַאַחת ֶעְׂשֵרה, לֹוֵמד ְּב'ַתְלמּוד ּתֹוָרה' ָידּוַע 
ִּבירּוָׁשַלִים ְוֻׁשָּתף ָקבּוַע ְּבִמְבְצֵעי 'ְּבֵני ֱאמּוִנים'. ְּבׁשֹוֶנה ֵמרֹב ֲחֵבַרי, 
ִמ'ְּבֵני  ֶאְצִלי  ִהְתִחיל  א  ְּבַחְברּוָתא  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ֲאִמיַרת  ִמְנַהג 
ֱאמּוִנים', ּוִמֶּזה ָׁשִנים ַרּבֹות ֶׁשִּמְׁשַּפְחֵּתנּו ַמְקִּפיָדה ַעל ִמְנָהג ִנְפָלא 

ֶזה.
ָסִבי, ֶׁשִּיְחֶיה ְלאֶֹר ָיִמים טֹוִבים, ִקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְּכָבר ִּביֵמי ַּבֲחרּותֹו 
ִלְפֵני ַעְׂשרֹות ָׁשִנים לֹוַמר ֶאת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא, ְּבִעְקבֹות 
ֶאָחד ֵמָראֵׁשי ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשָּבּה ָלַמד. הּוא ִהְמִׁשי ְּבַהְנָהָגה זֹו ְּבֵביתֹו 
ָסֵפק  ָּכל  ֵאין  זֹאת,  ִעם   ַא ַהָּבִאים.  ַלּדֹורֹות  ָהְלָאה  אֹוָתּה  ְוִהְנִחיל 
ִּכי ֶאת ִעַּקר ָהִעידּוד ְלַהְמִׁשי ָהְלָאה ַּבִּמְנָהג ַהְּמֻיָחד, ׁשֹוֲאִבים ָאנּו 
ֱאמּוִנים'.  'ְּבֵני  ֶׁשל  ַהְּמֻיָחִדים  ּוֵמַהִּמְבָצִעים  ַהִּנְפָלִאים  ֵמָהֲעלֹוִנים 
ּגֹוֵרם  ִהיא  זֹו  ְּבִמְצָוה  ְלַבד'  'א  ֶׁשָאנּו  ָהֻעְבָּדה  ֶעֶצם  זֹאת,  ִמְּלַבד 

ְמַחֵּזק ְמאֹד ַּבֲעבּוֵרנּו.
ְּבאֹוָתּה  ה'.  ְּבִכָּתה  ִּבְהיֹוִתי  ֶׁשָעְבָרה,  ַּבָּׁשָנה  ַמְתִחיל  ֶׁשִּלי  ַהִּסּפּור 
ָקָצר.  ְזַמן   ּתֹו ְוִנְפְטָרה  ַהָּׁשלֹום  ָעֶליָה  ַהְּיָקָרה  ָסָבִתי  ָחְלָתה  ָׁשָנה 
ַסָּבא נֹוַתר ְלַבּדֹו, ָּכאּוב ְוָעצּוב. ַעד ְמֵהָרה ִהְתַעַּׁשְתנּו ֻּכָּלנּו ְוִהְתַּגַּיְסנּו 
ְלֵאזֹור   ְּבָסמּו ָּגִרים  ָאנּו  ִּכי  ִּבְמֻיָחד,  ְלִהְתַאֵּמץ  ִנְזַקְקנּו  א  ְלֶעְזָרה. 
ְמגּוָריו ֶׁשל ַסָּבא, ְוֶהְחַלְטנּו ֶׁשִּיְהֶיה ָמה ֶׁשִּיְהֶיה, א ַיֲעבֹר יֹום ֶׁשּבֹו 

א ְיַבֵּקר ִמיֶׁשהּו ֵמַהְּנָכִדים ְּבֵביתֹו ְוַיְנִעים ֶאת ְזַמּנֹו.
ֶׁשל  ֶׁשֵּביתֹו  ְוֵכיָון  ַרָּבה,  ִּבְרִצינּות  ָהִעְנָין  ֶאת  ָלַקְחִּתי  ִאיִׁשית  ֲאִני 
ּתֹוָרה',  ַל'ַּתְלמּוד  הֹוַרי  ֵּבית  ֶׁשֵּבין   ַהֶּדֶר ְּבֶאְמַצע  ׁשֹוֵכן  ַסָּבא 
ָנַהְגִּתי ְלִהָּכֵנס ְלֵביתֹו ִּכְמַעט ְּבָכל יֹום ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ְּבַדְרִּכי ֲחָזָרה 

ֵמַה'ַּתְלמּוד ּתֹוָרה'.
ַׂשְמִּתי  ִלי: "ְצִביִקי,  ְוָאַמר  ַסָּבא  ֵאַלי  ָּפָנה  ִּבּקּוִרים  ֵמאֹוָתם  ְּבַאַחד 
 ַּדְעְּת ָמה  יֹום.  ְּבָכל  ִּכְמַעט  אֹוִתי  ְלַבֵּקר  ַמְקִּפיד  ֶׁשַאָּתה  ֵלב 
ַּדְרִּכי  ַּתֲעבֹר  ַהָּצֳהַרִים  ַאַחר  ִּבְמקֹום  אּוַלי  ַהָּׁשָעה?  ֶאת  ְלַהֲחִליף 

ַּבּבֶֹקר, ְּבַדְרְּכ ַלֵחיֶדר?"
 ,"?א ֻמְקָּדם ִמַּדי ִּבְׁשִביְל ֲאָבל ַסָּבא", ִנִּסיִתי ְלָהִבין, "ַהִאם ֶזה"
"ְוַגם... ָמה ִיְהֶיה ִעם 'ְּבֵני ֱאמּוִנים'"?, הֹוַסְפִּתי ְוָתִהיִתי, "ֲהֵרי ִאם 
ֶׁשִּלי  ַהְּקבּוָעה  ַהַחְברּוָתא  ֶאת  ַאְפִסיד  ּתֹוָרה'  ַל'ַּתְלמּוד  ֲאַאֵחר 

ְלִבְרכֹות ַהַּׁשַחר..."
ַסָּבא  ֶׁשל  ּתֹורֹו  ֶזה  ָהָיה  ַהַּפַעם  ַהְּבָעָיה?!",  ָמה  ֱאמּוִנים?  "ְּבֵני 
ָהִאְרּגּון  ֶאת  ֵהיֵטב  ַמִּכיר  ַסָּבא  ַלֲחׁשֹב.  ִּתְטעּו  ַאל  ְוא,  ִלְתהֹות. 
ֶאת  ִּבְקִביעּות  ֻׁשְלָחֵננּו  ַעל  ִלְסעֹד  ָלַאֲחרֹוָנה  ֶׁשֵהֵחל  ֵמָאז  ֶׁשָּלֶכם, 
ֶׁשָּלֶכם:  ַהִּנְפָלא  ֶּבָעלֹון  ְלַעֵּין  ָּתִמיד  ֶנֱהָנה  הּוא  ַהַּׁשָּבת,  ְסעּודֹות 
'ְוָכל ַמֲאִמיִנים', ּוִמַּפַעם ְלַפַעם ַאף ַמְקִריא ְּבקֹולֹו ַהָּנִעים ּוְבִסְגנֹונֹו 

ַהְּמַרֵּתק ְקָטִעים ֶׁשָּמְצאּו ֵחן ְּבֵעיָניו.
ְּכֶׁשָרָאה  ׁשֹוָבב   ְּבִחּיּו ַסָּבא  הֹוִסיף  ָהִעְנָין",  ְּבִדּיּוק  ֶזה  "ַאְדַרָּבה, 
צֹוֵעד  ֶׁשַאָּתה  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  "ְּבִדּיּוק  ַּכָּוָנתֹו,  ְלעֶֹמק  ָיַרְדִּתי  ֶׁשֹּלא 
ְּבֵבית  ַׁשֲחִרית  ִלְתִפַּלת  ִמֵּביִתי  ָלֵצאת  ֲאִני  ָרִגיל  ּתֹוָרה',  ַל'ַּתְלמּוד 
נּוַכל  ָלֵכן  קֶֹדם  ַּדּקֹות  ָחֵמׁש  ְלֵביִתי  ָּתבֹא  ֶׁשִאם  ָחַׁשְבִּתי  ַהְּכֶנֶסת. 

ִלְקֹּבַע 'ַחְברּוָתא' ַלֲאִמיַרת ַהְּבָרכֹות ְּבַצְוָּתא".
ְלַהָּצָעה ַמְפִּתיָעה ֶׁשָּכזֹו א ָיכְֹלִּתי ְלָסֵרב. ִהְסַּכְמִּתי ִמָּיד ְּבִׂשְמָחה 
ַּכָּמה  ֵמַהַּבִית  ְוָלֵצאת  ָלקּום  ִהְׁשַּכְמִּתי  יֹום  ּוֵמאֹותֹו  ֵלב,  ּוְבֵחֶפץ 
ְּכָבר  ֵּביתֹו  ְלַיד  ִהְתַרַּגְלִּתי.  ֶׁשֵאֶליָה  ַהְּקבּוָעה  ַהָּׁשָעה  ִלְפֵני  ַּדּקֹות 
ְּבאֹוָתם  ַהְּבָרכֹות.  ֶאת  לֹוַמר  ּוְמֻזָּמן  מּוָכן  ַהָּיָקר,  ַסָּבא  ִלי  ִהְמִּתין 
ְרָגִעים ֶׁשָעִניִתי ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹוָתיו ְוהּוא ָעָנה ַאֲחַרי, ָיכְֹלִּתי ְלַהְבִחין 

ְּבַקּלּות ִּכי הּוא קֹוֵרן ֵמאֶֹׁשר. ִמָּׁשם ָהִייִתי ַמְמִׁשי ַל'ַּתְלמּוד ּתֹוָרה', 
ִעם ִׂשְמָחה ַּבֵּלב, ְוִלְפָעִמים ַּגם ִעם ַמְמָּתק ָקָטן ֶׁשֶהֱעִניק ִלי ַסָּבא...

ִהְמַׁשְכִּתי ִלְׁשמֹר ַעל ְקִביעּות זֹו ַּגם ְלַאַחר ֶׁשִהְסַּתְּיָמה ַהָּׁשָנה, ְוַגם 
ְׁשַנת  ְּתִחַּלת  ִלְקַראת  ַהְּזַמִּנים'.  'ֵּבין  ִּביֵמי 

ַלֲעלֹות  ָעַמְדִּתי  ֶׁשָּבּה  ַהִּלּמּוִדים 
ה  ָּת ִכ ְל

ִּבְתִחַּלת  טֹוב  ָמקֹום  'ִלְתּפֹס'  ֶׁשִּבְרצֹוִני  ֵּכיָון  ִּכי  ִמָּסִבי,  ִּבַּקְׁשִּתי  ו' 
ַהָּׁשָנה, ֶאְׂשַמח ִאם ַיְסִּכים ְלַהְקִּדים ֶאת ַהַחְברּוָתא ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון 
ָהַרִּבי   – ִּבְניֹוִמין'  'ָהֶרֶּבה  ִּכי  לֹו  ִסַּפְרִּתי  ַהָּׁשָעה.  ְּבַמֲחִצית  ַלִּלּמּוִדים 
ַהָּבָאה,  ַּבָּׁשָנה  אֹוָתנּו  ְלַלֵּמד  ָאמּור  ּתֹוָרה'  ַּב'ַּתְלמּוד  ְּביֹוֵתר  ָהָאהּוב 
ַהּׁשּורֹות  ְּבַאַחת  ַּבִּכָּתה,  טֹוב  ָמקֹום  ִלְתּפֹס  ְמאֹד  ִלי  ָחׁשּוב  ְוָלֵכן 

ַהִּקְדִמּיֹות.

ֶאת  ִנְקַּבע  ַלִּלּמּוִדים  ָהִראׁשֹון  ֶׁשַּבּיֹום  ִסַּכְמנּו  ִהְסִּכים.  ַסָּבא 
ַהַחְברּוָתא ֻמְקָּדם ֵמָהָרִגיל, ְּבָׁשָעה ֶׁשַבע ַּבּבֶֹקר.

ְּכָחֵמׁש ַּדּקֹות ִלְפֵני ַהָּׁשָעה ַהְּמֹיֶעֶדת ְּכָבר ָנַקְׁשִּתי ַעל ֶּדֶלת ֵּביתֹו ֶׁשל 
ַסָּבא, ֶאָּלא ֶׁשִּמּׁשּום ָמה ַהַּפַעם ָאַר ְלַסָּבא ְזַמן 
ַרב ֵמָהָרִגיל ַעד ֶׁשָּפַתח ֶאת ַהֶּדֶלת. ְּכָבר ַּבַּמָּבט 
ָחלּוׁש  ִנְרָאה  הּוא  ִּכי  ִלְראֹות  ָיכְֹלִּתי  ָהִראׁשֹון 

ְוָעֵיף ִמָּתִמיד.
ִּכי  ַסָּבא  ִלי  ִהְסִּביר  ַהְּתֵמהֹות  ָּפַני  ְלַמְרֵאה 

ֵאינֹו ָחׁש ְּבטֹוב, ְוִכְמַעט א ָיַׁשן 
 ְּבֶמֶׁש

ַרב  ְזַמן   ִנְמַׁש ַהָּדָבר  אּוָלם  ֶׁשִּיְתַאְרֵּגן,  ַעד  לֹו  ִהְמַּתְנִּתי  ַהַּלְיָלה. 
ְּבִבְנַין  ִנְמָצִאים  ּומִֹחי  ִלִּבי  ָהֵעת  ְּכֶׁשָּכל  ְלַהְמִּתין,  ֶנֱאַלְצִּתי  ֵמַהָּצפּוי. 
ַהִּכָּתה  ֶאת  ְמַמְּלִאים  ֶׁשְּבַוַּדאי  ֲחֵבַרי  ַעל  ָחַׁשְבִּתי  ּתֹוָרה'.  ַה'ַּתְלמּוד 

ִּבְרָגִעים ֵאּלּו, ַּכֲאֶׁשר ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ּתֹוֵפס ֶאת ְמקֹומֹו ַהֶּנְחָׁשק.

ִמָּיד   ַא ַהַחְברּוָתא,  ַעל  ְלַוֵּתר  ִמַּסָּבא  ְלַבֵּקׁש  ָחַׁשְבִּתי  ְלֶרַגע 
ֶהָחלּוׁש  ְלַסָּבא  ְלַסֵּיַע  ִהְׁשַּתַּדְלִּתי  ִמֹּמִחי.  ַהַּמֲחָׁשָבה  ֶאת  ֵּגַרְׁשִּתי 
ְּבַחְברּוָתא,  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות   ְלָבֵר ֶנֱעַמְדנּו  ּוְכֶׁשִּסֵּים  ֶׁשָּיֹכְלִּתי,  ְּכָכל 

ְּכֶהְרֵּגֵלנּו ָּבֳחָדִׁשים ָהַאֲחרֹוִנים. 

ִנְפַרְדנּו ִּבְסִביבֹות ַהָּׁשָעה ְׁשמֹוֶנה, ְּכֶׁשַּסָּבא ַמֲעִתיר ָעַלי ְּבָרכֹות ָלרֹב, 
ַעל ָהִעּכּוב ְוַאף ְמַנֶּסה ְלַהְרִּגיֵעִני ִּבְבָרָכה ִּכי ַאְצִליַח ִלְמצֹא  ִמְתַנֵּצל 
 ְּבתֹו ַא ,ָמקֹום טֹוב ַלְמרֹות ַהָּׁשָעה ַהְּמֻאֶחֶרת. ָעִניִתי 'ָאֵמן' ְּבִחּיּו

ִלִּבי א ָהִייִתי ָרגּוַע ְּכָלל.

ֶאת  ְמַמְּלאֹות  ְּכֶׁשְּדָמעֹות  ְּבִריָצה  ָעִׂשיִתי   ַהֶּדֶר ְׁשֵאִרית  ָּכל  ֶאת 
ָּכל  ִּכי  ַּכָּצפּוי  ְוִהְבַחְנִּתי  ַלִּכָּתה  ִנְכַנְסִּתי  ַהִּצְלצּול  ִהָּׁשַמע  ִעם  ֵעיַני. 
ַהְּמקֹומֹות ַהּטֹוִבים ְּתפּוִסים, ְוִלי נֹוַתר ַרק ָמקֹום ּבֹוֵדד ְלַיד ַהֻּׁשְלָחן 

ַהָּקָטן ֶׁשִּבְקֵצה ַהִּכָּתה.

ֶרַגע ַקל ַאֲחֵרי ֶׁשִּנְכַנְסִּתי ַלִּכָּתה, ָּכל עֹוד ִנְׁשָמִתי ִּבי, ִנְכַנס ַּגם ָהֶרֶּב'ה 
ַעל   ָֹאר ַמָּבט  ְוֵהִעיף  ֶנֱעַצר  ְּכִניָסתֹו  ִעם  ִמָּיד  ְמדּוִדים.  ִּבְצָעִדים 
ִהְתַעֵּכב  ָמה  ֶׁשִּמּׁשּום  ֶאָּלא  ַהֲחָדִׁשים,  ְּבַתְלִמיָדיו  ַהְּגדּוָׁשה  ַהִּכָּתה 
ַהֻּׁשְלָחן  הּוא  ֲהלֹוא  ֶׁשַּבָּקֶצה,  ָהַאֲחרֹון  ַהֻּׁשְלָחן  ַעל  ַּדְוָקא  ַמָּבטֹו 
'ֶׁשִּלי'. ָׁשם ִהְצַטַּנְפִּתי ֵּבין ָהָארֹון ַלִּקיר, ְּכֶׁשַא ְּבקִֹׁשי ֲאִני ַמְצִליַח 

ִלְמֹּתַח ֶאת ַצָּואִרי ְּכֵדי ְלַהִּביט ָּבֶרֶּב'ה.

ָהֶרֶּב'ה הֹוָרה ְלֻכָּלם ַלֲעמֹד. ֻּכָּלם ֶנֶעְמדּו ִמָּיד ְּבִיְרַאת ָּכבֹוד, ְוַגם ֲאִני 
ֶנֱעַמְדִּתי ִּבְמקֹוִמי ַהָּטִרי. ֻּכָּלם ֻהְפְּתעּו ַּכֲאֶׁשר ָהֶרֶּב'ה ָצַעד ְלֶעְבִרי, 
ֵהִרים ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ַהָּקָטן ְּבָיָדיו ְוִהִּניַח אֹותֹו ָּבֶרַוח ַהָּפנּוי ֶׁשֵּבין ְׁשֵּתי 
ַהּׁשּורֹות ֶׁשְּלָפָניו, ְּבִדּיּוק מּול ְמקֹומֹו; "ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָיַׁשְבָּת, ֵאינֹו 
ַהִּכֵּסא  ֶאת  ַּגם  ְלַהֲעִביר  ִלי  ְוהֹוָרה  ָּפַסק  ּבֹו",  ָלֶׁשֶבת  ִּבְׁשִביל  ָראּוי 

ְוָלֶׁשֶבת ִּבְמקֹוִמי ֶהָחָדׁש.

ְצִביִקי:  ֶאת  "ִּתְראּו  ֵמֲאחֹוַרי:  ֶׁשרֹוֵטן  ִמיֶׁשהּו  ִלְׁשֹמַע  ִהְסַּפְקִּתי 
ִלי  ָהָיה  א   ַא ְּביֹוֵתר...",  ַהּטֹוב  ַהָּמקֹום  ֶאת  ְוִקֵּבל  ַאֲחרֹון,  ִהִּגיַע 
ִאְכַּפת. ָהִייִתי ְמֻרָּגׁש ֻּכִּלי ְוִכְמַעט ָּפַרְצִּתי ְּבֶבִכי ֶׁשל ֲהָקָלה ְוִׁשְחרּור.

ָאז  ַהַהְפָסָקה.  ִלְׁשַעת  ַעד   ֶׁשִּנְמַׁש ְּבִׁשעּורֹו  ִמָּיד  ִהְתִחיל  ָהֶרֶּב'ה 
ִהְתַאְּספּו ֻּכָּלם ְסִביִבי ּוִבְּקׁשּו ְלָהִבין, ֵאיזֹו 'ְּפרֹוֶטְקְצָיה' ֵיׁש ִלי ֵאֶצל 
ָהֶרֶּב'ה ֶהָחָדׁש... ֲהֵרי א ִמְסַּתֵּבר ֶׁשְּסָתם ָּכ ַאְרֶׁשה ְלַעְצִמי ְלַאֵחר 

ְּבבֶֹקר ּגֹוָרִלי ֶׁשָּכֶזה...

ִּבְרכֹות  ִּבְזכּות  ָלֶהם, "ַהּכֹל  ָעִניִתי  ְּפרֹוֶטְקְצָיה",  ׁשּום  ִלי  ֵאין  "א, 
ַהַּׁשַחר ֶׁשִּלי ְוֶׁשל ַסָּבא!"

"ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר? ָמה ַהֶּקֶׁשר?", ִהְתַּפְּלאּו ֻּכָּלם.

ִסַּפְרִּתי ָלֶהם ֶאת ָּכל ַהִּסּפּור: ֵּכיַצד ֶנֱאַלְצִּתי ְלַהְמִּתין ַהּבֶֹקר ְלָסִבי 
ַלִּכָּתה  ַאֲחרֹון  ְּכֶׁשִהַּגְעִּתי  ִהְתַאְכַזְבִּתי  ַּכָּמה  ְּבטֹוב,  ָחׁש  ֶׁשֹּלא 
ַה'ֵּנס'  ִלי  ֵאַרע  ְוֵכיַצד  ְּביֹוֵתר,  ַהְּצָדִדי  ַּבָּמקֹום  ְלִהְסַּתֵּפק  ְוֶנֱאַלְצִּתי 

ִּבְבִחיַנת: "ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל... ְלהֹוִׁשיִבי ִעם ְנִדיִבים".

ֶׁשל  ְּבֵביתֹו  נֹוָסף  ְלִבּקּור  ְלִהָּכֵנס  ֶהְחַלְטִּתי  ֵמַהִּלּמּוִדים  ְּכֶׁשָחַזְרִּתי 
ָּפָניו  ַעל  ִנְׁשְּפָכה  ּוְנָהָרה  ְמֻאָּׁשׁש,  יֹוֵתר  ִנְרֶאה  ָהָיה  ַסָּבא  ַסָּבא. 
ְּכֶׁשִּבַּׂשְרִּתי לֹו ְּבִׂשְמָחה ִּכי א ַרק ֶׁשֹּלא ִהְפַסְדִּתי ֵמָהִעּכּוב ַּבּבֶֹקר, 

ַאְדַרָּבה, ִהְרַוְחִּתי ִמֶּמּנּו!

 ְל ַּדע  ְּכָלל.  ָּדַאְגִּתי  "א  ַסָּבא,  ִהְתַלֵהב  ָהֱאֶמת",  ֶאת   ְל  "אַֹמר 
ֲאִמיַרת  ַעל  ַמְקִּפיד  ֲאִני  ֶׁשָּבֶהן  ַהָּׁשִנים  ַעְׂשרֹות   ְּבֶמֶׁש ִּכי  ְצִביִקי 
ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא, ָיָצא ִלי א ַּפַעם ְלִהְתַעֵּכב ִּבְגָלָלן ֵמֵעֶבר 

"!א ִהְפַסְדִּתי ִמָּכ ֵמעֹוָלם ַלְּמֻתְכָנן, ַא

א   ְל ֶׁשַּגם  ָסֵפק  ָּכל  ִלי  ָהָיה  א  ָרגּוַע.  ָהִייִתי   ְלַגֶּבי "ַּגם 
ִיָּגֵרם ָּכל ֶהְפֵסד, ְוִהֵּנה ְלַבּסֹוף ַּגם ִהְרַוְחָּת...!"

ֶאת  ִהְגִּדיר  ו)  קסז  (או"ח  ְּברּוָרה'  'ִמְׁשָנה  ְּבִחּבּורֹו   ⋅
ִמְּכַלל  ֵּכן  ַּגם  ָאֵמן  "ֲעִנַּית  ָאֵמן:  ֲעִנַּית  ֶׁשל  ַמֲעָלָתּה 
ַהְּבָרָכה   – ָעֶליָה  ָאֵמן  ֶׁשעֹוִנים  ְיֵדי  ַעל  ַהְּבָרָכה... 

ֲחׁשּוָבה יֹוֵתר".

ֶאת  ּוֵבֵאר  הֹוִסיף  (פ"ה)  ִיְׂשָרֵאל'  'ִנְדֵחי  ְּבִסְפרֹו   ⋅
זֹוִכים  ֶׁשָּבּה  ְּבִצּבּור  ִּבְתִפָּלה  ָהֲעצּוָמה  ַהּתֹוֶעֶלת 
לֹו  ִיְתַרֶּבה  ְּבִצּבּור  ִיְתַּפֵּלל  ַרִּבים: "ִאם  ֲאֵמִנים  ַּבֲעִנַּית 
עֹוד ַּכָּמה ֲעִׂשיִרּיֹות ִמְצוֹות ְּבָכל יֹום ֵמֲאֵמִנים ֶׁשעֹוֶנה 
ַעל ָּכל ְּבָרָכה ּוְבָרָכה ֶׁשּׁשֹוֵמַע, ְוֵהם: ט"ז ֶׁשל ִּבְרכֹות 
ְוי"ט  ֶעְׂשֵרה,  ְׁשמֹוֶנה  ַעד  ֲאֵמִנים  ד'  ְועֹוד  ַהַּׁשַחר, 
ְלִׁשִּׁשים  ָקרֹוב  ֶׁשעֹוֶלה  ַהָּׁש"ץ...  ֲחָזַרת  ֶׁשל  ֲאֵמִנים 

ַהּׁשֹוֵמר  ְזכּות  ְוָגדֹול  ְלַבד.  ַׁשֲחִרית  ִמְּתִפַּלת  ֲאֵמִנים 
ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמֹו  ֶׁשּׁשֹוֵמַע,  ְּבָרָכה  ָּכל  ַעל  ָאֵמן  ַלֲענֹות 
ֲחָז"ל (ַׁשָּבת קיט ב) ֶׁשֲעבּור ֶזה ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן 

ֵעֶדן..."

⋅ ּוְבִעְנַין חֹוַבת ִחּנּו ַהְּיָלִדים ַלֲעִנַּית ָאֵמן ָּכַתב ְּבִסְפרֹו 
"ְיַחֵּזר  ֵׁשִני):  ַמֲאָמר  ַהֵּסֶפר  (ֲחִתיַמת  ַהָּדת'  'חֹוַמת 
 ַאַחר ְמַלְּמִדים ַהּנֹוָדִעים ְלֻמְמִחים ְּבָאָּמֻנָתם ִוידּוִעים 
ְלִיְרֵאי ה'... ְוֶׁשַּיְׁשִּגיחּו ְלַהְרִּגיל ֶאת ַהָּבִנים ְּבִמְׁשֶמֶרת 
ַהֶּנֱהִנין  ְּבִבְרַּכת  ְּכגֹון  ַּדְרָּכם,  ְלִפי  ְוַהִּמְנָהִגים  ַהִּמְצוֹות 
ּוַבֲעִנַּית ָאֵמן... ֶׁשַהֶהְרֵּגל ְּבַיְלדּוָתם ִיְהֶיה ָּבֶהם ְלֶטַבע 

ֵׁשִני ַעד ֶׁשַּגם ִּכי ַיְזִקינּו א ָיסּורּו ִמֶּמּנּו"ֽ.

ָ ְ

ַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו
 ִמִּדְבֵרי ְּגדֹוֵלי ַהּדֹורֹות ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן:
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ַהַּלְיָלה
ֵמַהָּצפ
ההַה''ּתַּתּתלְללמממ
ִּבְרָגִעים

ְלֶרַגע
ֵּגֵּגַרַרְׁשְׁשִּתִּת
ֶׁש ְּכָכל 
ְּכֶהְרֵּגֵל

ִנְפַרְדנּו
מִמתְתנַנּצֵּצלל
ָמקֹום
ִלִּבי א

ּכָּכלל אֶאתת
ע עיני

ִרים, ְיָלִדים ְיקָ
ַחר. ִלְפֵניֶכם ְּכַתב ִחיָדה ַעל ַאַחת ִמִּבְרכֹות ַהּׁשַ

 חֹוָבה ִלְפּתֹר ֶאת ָּכל ֶחְלֵקי ַהִחיָדה.

ִּפְתרֹונֹות ִנָּתן ִלְׁשַח ִל"ְבֵני ֱאמּוִנים" ת.ד. 102 ְּבֵני ְּבַרק
ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה ֻיְגְרלּו 2 ַמְצֵלמֹות ִּדיִגיָטִלּיֹות.

ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר ַהֹּכֵהן ֵמַראִדין, ַּבַעל ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים', נֹוַלד ִּבְׁשַנת תקצ"ט ָּבֲעָיָרה ֶז'ֶטל ְּבּפֹוִלין. 
ֵהֵחל  ְׁשלֹוִׁשים  ְּכֵבן  ִּבְהיֹותֹו  ָיָמיו.  ַאֲחִרית  ַעד  ְּבַראִדין  ְלִהְתּגֹוֵרר  ָעַבר  ִנּׂשּוָאיו  ּוְלַאַחר  ְּבִויְלָנא,  ָלַמד  ְּבַיְלדּותֹו 
ְלַחֵּבר ֶאת ִחּבּורֹו ַהּנֹוָדע 'ָחֵפץ ַחִּיים' ַעל ִהְלכֹות ָלׁשֹון ָהַרע ּוְרִכילּות, ְוָׁשִנים ִמְסָּפר ְלַאַחר ִמֵּכן ִחֵּבר ֶאת ִסְפרֹו 

'ְׁשִמיַרת ַהָּלׁשֹון'.

ִּבְׁשַנת תרל"ה ֵהֵחל ַלֲעסֹק ַּבְּמָלאָכה ַהַּכִּביָרה ֶׁשל ִחּבּור ַה'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה' ַעל 'ֻׁשְלָחן ָערּו' 'אַֹרח ַחִּיים', ִמְפָעל 
ְּפִעילּותֹו  ִמְּלַבד  זֹאת  ּוְבמּוָסר,  ַּבֲהָלָכה  נֹוָסִפים  ַרִּבים  ְסָפִרים  ִחֵּבר  ַחָּייו   ְּבַמֲהַל ָׁשָנה.  ִּכְׁשלֹוִׁשים  ָעַסק  ֶׁשּבֹו 

ַהַּכִּביָרה ְלַמַען ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ּוְלַמַען ִקּיּום עֹוַלם ַהּתֹוָרה ְוַהְּיִׁשיבֹות.

ְלַהָּלן יּוְבאּו  ָאֵמן ּוְבִהְלכֹוֶתיָה,  ְוַכָּמה ִחּזּוִקים ְּבַמֲעַלת ֲעִנַּית  ַּכָּמה  ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים'  ָמָרן  ִּבְסָפָריו ַהְּגדֹוִלים ֵהִביא 
ִמְקָצָתם:

רַר
ָה

ן:

ַהִּפְתרֹון:
יֹוֵסף, ּפֹוֵתר ַהֲחלֹומֹות ָהִראׁשֹון – ִנְכַנס ְלֵבית ַהֹּסַהר.
ִּבְרַּכת 'ַמִּתיר ֲאסּוִרים' ִהְתַקְּיָמה ּבֹו ַא א ִּבְמֵהָרה...

ּוְכֶׁשֶּזה קֹוֶרה ֵאֶצל ָאָדם ֶׁשּיֹוֵצא ִמֵּבית ָהֲאסּוִרים,
הּוא ַחָּיב ְּבִבְרַּכת "ַהּגֹוֵמל" ֶׁשֶּנֱאֶמֶרת ְלַיד ֵסֶפר ַהּתֹוָרה.

ְּכַתב ַהִחיָדה:
ַלּפֹוֵתר ָהִראׁשֹון ֶזה ָקָרה,

ֻקַּיְמִּתי ּבֹו, ַא א ִּבְמֵהָרה. 
ְוִאם ַאף ֶאְצְל ֵאַרע ַהְּמאָֹרע, 
ְתֻּחַּיב ִּבְבָרָכה ַעל ַיד ַהּתֹוָרה.

ִּפְתרֹון ִל'ְכַתב ִחיָדה'
ֵמֶהָעלֹון ַהּקֹוֵדם


