
ֶעֶרב רֹאׁש חֶֹדׁש ִסיָון נֹוָדע ִּבְתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל ַּכְּזַמן ַהְּמֻסָּגל ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ִחּנּו ְיָלֵדינּו 
ְוַהְצָלָחָתם. ְמקֹורֹו ֶׁשל ִמְנָהג ֶזה מּוָבא ַּב'ְּׁשָל"ה' ַהָּקדֹוׁש (מס' ָּתִמיד, ֵנר ִמְצָוה קלב): "ּוְביֹוֵתר 
ָצִרי ֵזרּוז ְלִהְתַּפֵּלל ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֶזַרע ָּכֵׁשר ַעד עֹוָלם. ְוַאַּגב, ָּכל ָצְרֵכיֶהם ְוִזּוּוָגם... ְוִלִּבי 
אֹוֵמר, ְׁשַעת ָרצֹון ִלְתִפָּלה זֹו ְּבֶעֶרב רֹאׁש חֶֹדׁש ִסיָון, הּוא ַהחֶֹדׁש ֶׁשּבֹו ִנְּתָנה ַהּתֹוָרה, ְוָאז 

ִנְקָרִאים ָאנּו ָּבִנים ָלה' ֱאֵקינּו".

ִּבְדָבָריו ָׁשם מֹוִסיף ַה'ְּׁשָל"ה' ִּכי ָראּוי ָלָאב ָלֶׁשֶבת ָאז ְּבַתֲעִנית, הּוא ְוִאְׁשּתֹו, ְלִהְתעֹוֵרר 
ִּבְתׁשּוָבה ּוְלַתֵּקן ִעְנְיֵני ַהַּבִית, ְוַאף ָלֵתת ְצָדָקה ַלֲעִנִּיים ֲהגּוִנים.

ְּתִפָּלה  ַקְדמֹון,  ִמֵּסֶפר  ַהְּׁשָל"ה  ָׁשם  ֶׁשֶהֱעִתיק  ַהְּמֻיֶחֶדת  ַהְּתִפָּלה  ִהיא  ּוְמֻפְרֶסֶמת 
ְּכֵדי  ָּבֶהן  ֵיׁש  ֲאֶׁשר  ְמֻיָחדֹות  ְּבִמִּלים  ּוְכתּוָבה  ִמָּלה,  ַאַחר  ִמָּלה  ְּבִהְתַרְּגׁשּות  ַהֶּנֱאֶמֶרת 

ְלעֹוֵרר ָּכל ֵלב ְלַאֲהַבת ה' ּוְלִחּנּו ַהְּיָלִדים ְלתֹוָרה ּוְלִמְצוֹות.

ְליֹום ֶעֶרב רֹאׁש חֶֹדש ִסיָון, ָּכָאמּור, ַקֶּיֶמת ְסגּוִלּיּות ְמֻיֶחֶדת 
ִלְתִפָּלה ַעל ִחּנּו ַהָּבִנים ַלּתֹוָרה. אּוָלם ְּכָבר ֵהִעירּו ְּגדֹוֵלי 
ִיְׂשָרֵאל ִּכי חֹוָבָתּה ֶׁשל ְּתִפָּלה זֹו נֹוַגַעת ְלָכל ְימֹות ַהָּׁשָנה, 
ְוַאף ִּתְּקנּו ָלנּו ֲחָז"ל ְּבָרָכה ְמֻיֶחֶדת ְלָאְמָרּה ִמֵּדי ּבֶֹקר ַעל 
ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ֶׁשָּבּה  ַהּתֹוָרה  ִּבְרַּכת  ִהיא  ֲהא   – ֶזה  ִעְנָין 
 ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו [ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאינּו] ְוֶצֱאָצֵאי ַעְּמ"

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל - ֻּכָּלנּו יֹוְדֵעי ְׁשֶמ ְולֹוְמֵדי ּתֹוָרֶת ִלְׁשָמּה".

ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו

יז):  ס"ק  מז  סי'  ְּברּוָרה  (ִמְׁשָנה  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ָמָרן  ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי 
"ְוָתִמיד ִּתְהֶיה ְּתִפַּלת ָהָאב ְוָהֵאם ְׁשגּוָרה ְּבִפיֶהם, ְלִהְתַּפֵּלל 
ִמּדֹות  ּוַבֲעֵלי  ְוַצִּדיִקים  ּתֹוָרה  לֹוְמֵדי  ֶׁשִּיְהיּו  ְּבֵניֶהם  ַעל 
ַהּתֹוָרה  ּוְבִבְרַּכת  ַרָּבה'  'ַאֲהָבה  ְּבִבְרַּכת  ְמאֹד  ִויַכֵּון  טֹובֹות. 
ְּכֶׁשאֹוֵמר  ְוֵכן  ְוֶצֱאָצֵאינּו',  ֲאַנְחנּו  'ְוִנְהֶיה  ֶׁשאֹוְמִרים  ְּבָׁשָעה 

ְּב'ּוָבא ְלִצּיֹון' ְלַמַען א ִנַּגע ָלִריק ְוא ֵנֵלד ַלֶּבָהָלה..."

ִמְּלַבד זֹאת ִמְסַּתֵּבר ִּכי ֶעֶצם ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה ְּבַכָּוָנה 
מֹוִעיָלה ְלַהְצָלָחָתם ָהרּוָחִנית ֶׁשל ֶצֱאָצֵאינּו, ְּכִפי ֶׁשָּמִצינּו 
ִמְּפֵני  ֲחָז"ל  ָּתְמהּו  ָׁשם  א),  (פא  ִּבְנָדִרים  ַהְּגָמָרא  ְּבִדְבֵרי 
ֲאֶׁשר  ֻמְפָלִגים  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ַאַחת  א  ָאנּו  רֹוִאים  ָמה 

ֶצֱאָצֵאיֶהם ֵאיָנם ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְּכמֹוֶהם? ְוִיֵּׁשב זֹאת ָרִביָנא: 
"ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ְמָבְרִכין ַּבּתֹוָרה ְּתִחָּלה".

ָמה  "ַעל  ַהֻחְרָּבן:  ְּתקּוַפת  ַעל  ֶׁשֶּנֱאָמר  ַהָּפסּוק  ֶאת  ָׁשם  ַהְּגָמָרא  ּדֹוֶרֶׁשת   ְלָכ ְּבדֹוֶמה 
ְּתִחָּלה".  ַּבּתֹוָרה  ֵּבְרכּו  "ֶׁשֹּלא   - יא-יב)  ט  (ִיְרְמָיהּו  ּתֹוָרִתי"  ֶאת  ָעְזָבם  ַעל  ָהָאֶרץ...  ָאְבָדה 
ּוְכָבר ֵּבֵאר ַה'ַּמֲהָר"ל' (ַהְקָּדָמה ְל'ִתְפֶאֶרת ִיְׂשָרֵאל') ֶׁשֵאין ַּכָּוַנת ֲחָז"ל ֶׁשִּבְּטלּו ֶאת ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה 

ְלַגְמֵרי, ֶאָּלא ֶׁשֹּלא ֵּבְרכּוָה ְּבַכָּוָנה ּוְבִׂשְמָחה ָּכָראּוי ְלִיְקַרת ַהּתֹוָרה.

ְלַהְנִחיל ֶאת ַהּתֹוָרה ִּבירּוָׁשה

ֲאִמיַרת  ֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת  ִנְפָלא  ְּבֹאֶפן  ַה'ְצַל"ח'  ְמָבֵאר  א)  (סד  ְּבָרכֹות  ְלַמֶּסֶכת  ְּבִחּדּוָׁשיו 
ִעַּקר  ִּכי  ְוכֹוֵתב  ַמְקִּדים  הּוא  ְּתִחָּלה  ַהְּיָלִדים;   ְּבִחּנּו ְלַהְצָלָחה  ְּבַכָּוָנה  ַהּתֹוָרה  ִּבְרכֹות 
ִאם  ִּכי  ִיְׁשָּכֵחם,  ְוא  ְלִזָּכרֹון  ִלּבֹו  ַעל  ֲחקּוִקים  ַהְּדָבִרים  ֶׁשִּיְהיּו  ִהיא  ַהִּלּמּוד  ַּתְכִלית 
ִלְזִכיַרת  ְּביֹוֵתר  ַהּטֹוָבה  ַהְּסֻגָּלה  ִּכי  לֹוַמר  ֵיׁש  ּוְבֵכן  ְּבִלּמּודֹו?!  ּתֹוֶעֶלת  ָמה   - ִיְׁשָּכֵחם 

(ְנָדִרים לח  ַהִּלּמּוד ִהיא ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה ְּבַכָּוָנה, ֶׁשֲהֵרי ְּכָבר ָמִצינּו ֶׁשָאְמרּו ֲחָז"ל 
א) ַעל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ֶׁשָּכל עֹוד ֶׁשֹּלא ִנְּתָנה לֹו ַהּתֹוָרה ְּבַמָּתָנה, ָהְיָתה ִהיא 

ִמְׁשַּתַּכַחת ִמִּלּבֹו, ְוַרק ַאַחר ֶׁשִּנְּתָנה לֹו ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֲאַזי ִהְצִליַח ְלָזְכָרּה.

ָהָאֶרץ  "ַלה'  ַהְּפסּוִקים  ְסִתיַרת  ֵּבאּור  ַעל  א)  לה  (ְּבָרכֹות  ֲחָז"ל  ָאְמרּו  ֶׁשְּכָבר  ְּכִפי  ְוִהֵּנה, 
ָהֶאֶרץ  ַהְּבָרָכה  ֶׁשּקֶֹדם  טז),  קטו  (ְּתִהִּלים  ָאָדם"  ִלְבֵני  ָנַתן  ּו"ְוָהָאֶרץ  א),  ַּכד  (ְּתִהִּלים  ּוְמלֹוָאּה" 
ִלְהיֹות  ָהָאָדם ְוָהְפָכם  ָּבֶהם  ַהְּבָרָכה זֹוֶכה  ַׁשָּיִכים ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ּוְלַאַחר  ּוְמלֹוָאּה 
ְּכֶׁשּלֹו. ָּכ ֵיׁש לֹוַמר ַאף ְלִעְנַין ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה, ֶׁשּקֶֹדם ֲאִמיָרָתן ִנְקֵראת ַהּתֹוָרה "ּתֹוַרת 

ה'", ּוְלַאֲחֶריָה זֹוֶכה ָּבּה ָהָאָדם ְוִנְקֵראת ּתֹוָרתֹו.

 א ִנְּתָנה לֹו ִמיֵדי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ּוִמָּכאן, ֶׁשְּכִפי ֶׁשּמֶֹׁשה ָׁשַכח ֶאת ַהּתֹוָרה ָּכל עֹוד ִהיא
ְלַאַחר  ֶאָּלא  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִלְזּכֹר  ָיכֹול  ֵאינֹו  ָאָדם  ָּכל   ָּכ הּוא, 
ֶׁשְּיָבֵר ָעֶליָה ָּכָראּוי ּוְבָכ ַּתֲהפֹ ִהיא ִלְהיֹות ִקְנָינֹו. ָלֵכן ָאנּו 
ְמַסְּיִמים ֶאת ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה ַּבִּמִּלים "נֹוֵתן ַהּתֹוָרה", ִּכי ַאַחר 

ֲאִמיָרָתן ֶׁשל ַהְּבָרכֹות, ַהּתֹוָרה ִנֶּתֶנת ָלנּו.

ְלִפי ֶזה ְמָבֵאר ַה'ְצַל"ח' ֶאת ַמֲאַמר ֲחָז"ל ְּבַמֶּסֶכת ְנָדִרים, ַעל 
ְלִפי  ְּכמֹוֶהם  ְלָבִנים  זֹוִכים  ֶׁשֵאיָנם  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  אֹוָתם 
ֶׁשֵאיָנם ְזִהיִרים ְּבִבְרכֹות ַהּתֹוָרה, ֵּכיָון ֶׁשַרק ַאַחר ֶׁשְּמָבְרִכים 
ַהּלֹוֵמד.  ֶׁשל  ִקְנָינֹו  ִלְהיֹות  ַהּתֹוָרה  הֹוֶפֶכת  ַּכֲהָלָכה  ָעֶליָה 
ִקְנָינֹו,  ַהּתֹוָרה  ֵאין  ָּכָראּוי   ְלָבֵר ִנְזָהר  ֶׁשֹּלא  ִמי   ְלִפיָכ
ּוִמֶּׁשָּכ ֵאינֹו ָיכֹול ְלהֹוִריָׁשּה ְלָבָניו. ַוֲהא ְּכָלל הּוא ְּבִהְלכֹות 

ְירּוָׁשה ֶׁשֵאין ָאָדם מֹוִריׁש ְלָבָניו ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ֶׁשּלֹו.

ְּכֵׁשם  "ִּכי  שנא):  סי'  (ח"ב  מֶֹׁשה'  ַה'ַּמֵּטה  ַאף  ָּכַתב  ְּדָבָריו  ְּכֵעין 
ִמְתָּבְרִכים  ְוַהֵּפרֹות  ַהְּתבּוָאה  ַהֶּנֱהִנין  ִּבְרַּכת  ֶׁשִּבְזכּות 
ִמְתַרֵּבית  ַהּתֹוָרה  ַהּתֹוָרה  ִּבְרכֹות  ִּבְזכּות  ֵּכן  ּוִמְתַרִּבים... 
ּפֹוֶסֶקת  ָּבֶהן,  ִנְזָהר  ֵאינֹו  ְוִאם  ַזְרעֹו,  ּוְלֶזַרע  ּוְלַזְרעֹו  ֶאְצלֹו 

ִמַּזְרעֹו, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ִּבְנָדִרים..."

ַמֲעֶׂשה ֻמְפָלא הּוָבא ְּב'ַתָּנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו' (רבא פי"ח י), ַעל ּכֵֹהן 
ֶאָחד ִמּגֹוֵלי ָּבֶבל ֶׁשָהָיה ְיֵרא ָׁשַמִים ַעד ְמאֹד, "ּוְבָכל יֹום ָהָיה 
ָעָפר  ִּבְלׁשֹונֹו   ּוְמַלֵח ַרֲחִמים,  ּוְמַבֵּקׁש  ּוִמְׁשַּתֵּטַח  ִמְתַּפֵּלל 
ְלַאַחר  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ֲעֵבָרה".  ִליֵדי  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָיבֹא  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי 
ִמֵּכן ָזָכה ָלׁשּוב ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִעם ֲעִלַּית ֶעְזָרא, ָׁשם ַחי עֹוד ַּכֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ֶׁשְּבַמֲהָלָכן 
ִהְסִּפיק ִלְראֹות ּכֲֹהִנים ְּגדֹוִלים ּוִפְרֵחי ְּכהּוָנה ִמָּבָניו ּוִמְּבֵני ָּבָניו, ַעד ֶׁשָּקְראּו ָעָליו ֶאת 

."ת ִלֶּבִמְׁשֲא ַהָּפסּוק (ְּתִהִּלים לז ג-ד): "ְּבַטח ַּבה' ַוֲעֵׂשה טֹוב... ְוִהְתַעַּנג ַעל ה' ְוִיֶּתן ְל

ֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה

ָּכָאמּור, ְּכֵדי ֵלָהנֹות ִמְּסֻגָּלָתן ַהֻּמְפָלָאה ֶׁשל ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה, ָעֵלינּו ְלָאְמָרן ְּבַכָּוָנה ָּכָראּוי. 
ִמְּלַבד זֹאת ָעֵלינּו ִלְדאֹג ְלַהְׁשִליָמן ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ֶׁשֲהא ָאְמרּו ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ֵעֶקב רעא א) 
ֶׁשַרק ְּבָרָכה ַהַּנֲעֵנית ְּב'ָאֵמן' ֶנְחֶׁשֶבת ִּכְבָרָכה ֻמְׁשֶלֶמת. ּוָפַסק ָהַרָמּ"א (או"ח קסז ב) ֶׁשֲעִנַּית 
ָאֵמן ִהיא ֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד ֵמַהְּבָרָכה. ְוִאם ְּבָכל ַהְּבָרכֹות ַהְּדָבִרים ֲאמּוִרים, ַעל ַאַחת 
ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּבִבְרכֹות ַהּתֹוָרה ֶׁשִהְתַיֲחדּו ְּבָכ ֶׁשחֹוַבת ֲאִמיָרָתן ִהיא ִמן ַהּתֹוָרה. ְוהֹוִסיף 

ַה'ְּפִרי ְמָגִדים' ('ֵּתַבת ּגֶֹמא' ַהֲאִזינּו) ֶׁשַּגם ָהָאֵמן ֶׁשעֹוִנים ַאֲחֵריֶהן - ִחּיּובֹו ִמן ַהּתֹוָרה.

ֻחּקֹוַתי ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ּבִ

ה

ֵמע ם 
ַהְּסֻגָּלה ַהְּגדֹוָלה ִלְזּכֹות ְּבָבִנים ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים

ִלְקַראת ַחג ַמַּתן ּתֹוָרה ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה

ָהָבה ְוַנְחִזיק ַיְחָּדיו ְּבַׁשְרֶׁשֶרת ָהֱאמּוָנה ַהַּמְמִׁשיָכה ְלא ֶהְפֵסק 

ִמַּמֲעַמד ַהר ִסיַני ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ְּבַהְקָּפָדה ְיֵתָרה ְלַׁשֵּבַח ֶאת ַהּבֹוֵרא

ַּבֲעִנַּית ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ְּביֹום ַּכּמּוָבא ַּבּפֹוְסִקים  

ָאז ִמִּסיַני ִנְצַטּוּו = ָר"ת ָאֵמן
(ֵּפרּוׁש ר"י ַּבר ָיָקר מּוָסף שב"ק)

ְמַלֵּמד ֶׁשַאף ִמְצָוה זֹו ֶנֶאְמָרה ְּבִסיַני
(ְמַעט ְּדַבׁש ִסָּמן מז אות ת)

ָמַתי ּכֹוְתִבים 'ַיֲעקֹוב' ָמֵלא?
"ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב" (כו מב)

ָּכַתב ַה'ֲחַתם סֹוֵפר' ['ּתֹוַרת מֶֹׁשה', ַעל ִּפי ִּדְבֵרי 
'ַיֲעקֹב'  ֵׁשם  ִנְכָּתב  ַהֶּזה  ַּבְּזַמן  ִּכי  ָּכאן]  ַרִׁש"י 
ִיָּכֵתב  ָלבֹא  ֶלָעִתיד  ֵאִלָּיהּו  ְּכֶׁשָּיבֹא  אּוָלם  ָחֵסר, 
ֶׁשָּכַתב  ָמה  ָידּוַע  ְוִהֵּנה  'ַיֲעקֹוב'.   - ָמֵלא  ְׁשמֹו 
ֶׁש'ַּיֲעקֹוב'  טו)  ב  ח"ד  ַמֲאָמרֹות  (י'  ִמָּפאנֹו  ָהָרַמ"ע 
לֹוַמר  ֵיׁש  ֶזה  ּוְלִפי  ְוָאֵמן',  'ָאֵמן  ְּבִגיַמְטִרָּיה  הּוא 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַמְקִּפיד ָהָאָדם ְלָבֵר ִּבְפֵני ְׁשַנִים ֶׁשַּיֲענּו 
 ָאֵמן ְוָאֵמן', ּוְבָכ' ַאֲחָריו ָאֵמן, ֲהֵרי ֶזה ִּבְבִחיַנת 
ִיְהֶיה  ֶׁשָּבּה  ַהְּׁשֵלָמה,  ַהְּגֻאָּלה  ְזַמן  ֶאת  ְמָזְרִזים 

ְׁשמֹו ֶׁשל 'ַיֲעקֹוב' ָמֵלא.

'ַאְגָרא ִּדְצִבי' ַעל ַאְגָרא ְּדִפְרָק א רמז נט

 
אאא ּבּבֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹורררררֵֵ
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ֶאת ַהִּסּפּור ַהִּנְפָלא ֶׁשְּלָפֵנינּו ִסֵּפר ָהַרב ַהַּצִּדיק ַרִּבי ְצִבי ֵמִאיר ִזיְלֶּבְרֶּברג ַׁשִּליָט"א ִלְפֵני 
ִּבְמֶלאֶכת  ַהְּתִפָּלה  ֲעבֹוַדת  ֶׁשל  ַהִּנְכָּבד  ְמקֹוָמּה  ַעל  ִלְׁשמַֹע  ֶׁשִּבְּקׁשּו  ְמַחְּנִכים  ְקבּוַצת 

:ַהִחּנּו
ִּפַּנת  ְלֵעֶבר  הּוְסבּו  ִלָּבם  ּוְתׂשּוֶמת  ַהּלֹוְמִדים  ֵעיֵני  ַהִּמְדָרׁש.  ְּבֵבית  ַהס   ֻהְׁשַל ְלֶרַגע 
ַהֵהיָכל. ָּבֳחָדִׁשים ָהַאֲחרֹוִנים ָהיּו ְרִגיִלים ִלְצּפֹות ְּבֶחְמָלה ַּב'ַחְברּוָתא' ַהּמּוָזָרה ְּבִמְּקָצת 
ָהֶעֶרב  ִמָּׁשם  ֶׁשִּנְׁשַמע  ַהַּיְלּדּוִתי  ַהֶּבִכי  קֹול  אּוָלם  ִמְדָרָׁשם,  ְּבֵבית  ִמְׁשָּכן  ָלּה  ֶׁשָּקְבָעה 

עֹוֵרר ֶאת ַרֲחֵמיֶהם.
ִמִּצּדֹו ָהֶאָחד ֶׁשל ַהֻּׁשְלָחן ָיַׁשב ִּכְבָכל ֶעֶרב ר' מֶֹׁשה, ִמֻּמְפְלֵגי ַהּכֹוֵלל, ַאְבֵר ֶּבן ִּתְׁשחֶֹרת 
ֶׁשָּיָדיו ַרב לֹו ִּבְׂשֵדה ַהַּׁש"ס ְוַהּפֹוְסִקים, אּוָלם קִֹׁשי ַהַּפְרָנָסה ִאְּלצֹו  ַלֲהפֹ ִלְמַלֵּמד ְּפָרִטי 
ְלֶמֶׁש ָׁשעֹות ִמְסָּפר ַאַחר ַהָּצֳהַרִים. ִמן ָהֵעֶבר ַהֵּׁשִני ָיַׁשב ַמִּתְתָיהּו, ֶעֶלם ֲחמּודֹות ְּכֵבן 

ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה, ֶׁשִּנְזַקק ְלִסּיּוַע ְּבִלּמּוד ַהְּגָמָרא.
ָאִביו ֶׁשָהָיה ַּבַעל ֶאְמָצִעים, ָּתר ַּבֲעבּורֹו ַאַחר ַהַחְברּוָתא ַהּטֹוָבה ְּביֹוֵתר. הּוא ִנַּגׁש ְלכֹוֵלל 
ָהַאְבֵרִכים ַהָּסמּו ִלְמקֹום ְמגּוָריו, ְוַעד ְמֵהָרה ִסֵּכם ִעם ר' מֶֹׁשה, ֶׁשִּמְּלַבד ֶיֶתר ַמֲעלֹוָתיו 
ְּבנֹו  ִעם  ִלְלֹמד  ִמֶּמּנּו  ּוִבֵּקׁש  ִנְפָלא,  ַהְסָּבָרה  ְּבכַֹח   ְוִהְתָּבֵר ַמְרָּגִלּיֹות  ֵמִפיק  ְּבֶפה  ֵנַחן 

ְּכַמֲחִצית ַהָּׁשָעה ִמֵּדי ֶעֶרב.
ִּבְתִחָּלה ִנְרֶאה ָהָיה ִּכי ַהּכֹל זֹוֵרם ַעל ֵמי ְמנּוחֹות, אּוָלם ַעד ְמֵהָרה ִהְתָּבֵרר ְלר' מֶֹׁשה 
ִּכי ַהְּמָלאָכה ֶׁשָּנַטל ַעל ַעְצמֹו ָקָׁשה ִמְּכִפי ֶׁשָחַׁשב; ַהֶּיֶלד ִהְתָּבֵרר ִּכְקֵׁשה ֲהָבָנה ְּבֹאֶפן 

ִקיצֹוִני.
ָּכ ָהיּו ְיכֹוִלים ַהְּׁשַנִים ְלִהְתַעֵּכב ְּבֶמֶׁש ִׁשעּור ָׁשֵלם ַעל ְׁשֵּתי ׁשּורֹות ּבֹוְדדֹות, ַּכֲאֶׁשר 
ָּכל  ֶאת  ְמַגֵּיס  מֶֹׁשה  ר'   ּוֵמִאיָד ּוְלָהִבין,  ְלִהְתַרֵּכז  ְיָכְלּתֹו  ְּכָכל  ְמַנֶּסה  ַמִּתְתָיהּו  ֵמַחד, 
ּכֹחֹוָתיו ְּכֵדי ְלָבֵאר ּוְלַהְסִּביר. אּוָלם ַּגם ְּבִסּיּומֹו ֶׁשל ַהִׁשּעּור ִנְרֶאה ָהָיה ִּכי ַהַּמֲאַמִּצים 

א ָנְׂשאּו ְּפִרי. ַהְּגָמָרא נֹוְתָרה ִּבְפֵני ַמִּתְתָיהּו ַּכֵּסֶפר ֶהָחתּום.
ָיִמים ָחְלפּו ְוַגם ָׁשבּועֹות, ר' מֶֹׁשה ִנָּסה ְּכָכל ְיָכְלּתֹו 'ִלְגרֹר ֶאת ָהֲעָגָלה', ִלּבֹו א ָנַתן לֹו 
ַלֲעזֹב ֶאת ַהֶּיֶלד ְלַנְפׁשֹו, ִּבְפָרט ַּכֲאֶׁשר נֹוַכח ִּבְרצֹונֹו ָהַעז ְלִהְתַקֵּדם ּוְלָהִבין. אּוָלם ַּכֲעבֹר 
ַּכָּמה ֳחָדִׁשים ֶהְחִליט ָהַאְבֵר ְלָהִרים ָיַדִים. ְּבִלּבֹו ְּכָבר ָּגַמר אֶֹמר ִּכי רֹאׁשֹו ֶׁשל ֶיֶלד ֶזה 

א ַיְצִליַח יֹוֵתר ִלְקנֹות ֶאת ִלּמּוד ַהּתֹוָרה.
ְּבאֹותֹו ֶעֶרב ָעַמד ר' מֶֹׁשה ְלַבֵּׂשר ְלַמִּתְתָיהּו ִּכי ֵהֵחל ִמן ַהָּׁשבּוַע ַהָּקרֹוב ֵהם ֶנֱאָלִצים 
ְלִהָּפֵרד. ָקָׁשה ָהְיָתה ְמִׂשיָמה זֹו ַּבֲעבּורֹו, ַא ַהֶהְכֵרַח א ְיֻגֶּנה. ָּכ, ְּבִסּיּומֹו ֶׁשל ַהִׁשּעּור 
ַעל  ַיִּציב,   ַא ָׁשבּור  ְּבקֹול  ְלַתְלִמידֹו,  מֶֹׁשה  ר'  הֹוִדיַע  קֹוְדָמיו,  ַעל  ֶיֶתר  ִהְצִליַח  ֶׁשֹּלא 

ַהְּפֵרָדה ַהְּצפּוָיה.
ֶׁשִּזֲעֵזַע  ַּתְמרּוִרים  ִּבְבִכי  ָּפַרץ  ַההֹוָדָעה,  ֶאת  ַהֶּיֶלד  ִּכְׁשמַֹע  ִצָּפה;  א  הּוא  ָּכזֹו  ִלְתגּוָבה 
ֶאת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ֻּכּלֹו. ַמִּתְתָיהּו א ָהָיה מּוָכן ְלַקֵּבל ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה. ִמְסַּתֵּבר ִּכי ַאֲהַבת 
ְוַכֲאֶׁשר  ַהַּדִּלים,  ִּכְׁשרֹונֹוָתיו  ַעל  מֹוִנים  ַּבֲעֶׂשֶרת  ָהְיָתה  ְּגדֹוָלה  ְּבִלּבֹו  ֶׁשִּפֲעָמה  ַהּתֹוָרה 

.א ָיכֹול ָהָיה ר' מֶֹׁשה ְלָסֵרב ְלָכ ,ִּבֵּקׁש ַהֶּיֶלד ְלַנּסֹות עֹוד ְמַעט
ָהָיה ֶזה יֹום ֲחִמִּׁשי ָּבֶעֶרב. ְלַאַחר ְּתִפַּלת ַעְרִבית ָׁשב ַהֶּיֶלד ְלֵביתֹו ּוְבקֹול ָׁשבּור הּוא ִסֵּפר 
ְלִאּמֹו ֶאת קֹורֹות ָהֶעֶרב. "ִאָּמא, ָמה ִיְהֶיה ַהּסֹוף?" ָּתָהה ַמִּתְתָיהּו ְּבָאְזֵני ִאּמֹו ְּכֶׁשְּדָמעֹות 
ְמִציפֹות ֶאת ֵעיָניו, "ָמַתי ֶאְזֶּכה ַּגם ֲאִני ְלָהִבין ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ְּכֶיֶתר ֲחֵבַרי?! ַמּדּוַע 

ָּכל ָּכ ָקֶׁשה ִלי...??"
ִלָּבּה ֶׁשל ָהֵאם ִחֵּׁשב ְלִהָּׁשֵבר, ְוִהיא ָאְמָרה: "ַּדע ְל, ַמִּתְתָיהּו ַיִּקיִרי, ִּכי ְּבָכל ֶעֶרב ַׁשָּבת 
ִּבְׁשַעת ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות ֲאִני ִמְתַּפֶּלֶלת ָעֶלי ִּבְדָמעֹות ֶׁשַּתְצִליַח ְּבִלּמּוְד, ֶׁשִּתְזֶּכה ְלָהִבין 

ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ְוֶׁשִּתְגַּדל ְלַתְלִמיד ָחָכם ְּבִיְׂשָרֵאל.
"ָמָחר, ֲאִני ַמִּציָעה ֶׁשִּתְצָטֵרף ֵאַלי ִלְתִפָּלִתי, ַנֲעמֹד ַיַחד ִּבְׁשַעת ָרצֹון זֹו ֶׁשל ֶעֶרב ַׁשָּבת 

ְוַנִּפיל ַּתֲחנּוֵנינּו ִלְפֵני ֲאדֹון ָהעֹוָלם, ְּבטּוָחה ֲאִני ֶׁשְּתִפָּלה ֶׁשָּכזֹו ִּתְפַעל ְיׁשּועֹות".
ַמֲחֶזה ִנְפָלא ֵמֵאין ָּכמֹוהּו ִנְגָלה ְּבאֹותֹו ֶעֶרב ַׁשָּבת ְּבֵבית ִמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשל ַמִּתְתָיהּו. ְלַצד 
ַּדּקֹות   ֶמֶׁש ָׁשִליׁש.  ִּבְדָמעֹות  ִּבְתִפָּלה  ְוֶהֱעִתירּו  ּוְבָנּה  ָהֵאם  ָעְמדּו  ַהּדֹוְלִקים  ַהֵּנרֹות 
ֲאֻרּכֹות ִּבְּקׁשּו ַהְּׁשַנִים ִמִּלְפֵני ה' ֶׁשִּיְפַּתח ֶאת ֵלב ַהֶּיֶלד ִויַזֵּכהּו ְלָהִבין ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה 
ֶאת  ְלַקֵּבל  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַהֶּיֶלד   ָהַל ִּתְקָוה  ָמֵלא  ְּבֵלב   ,ְוָכ ְּבִלּמּוָדּה.  ַחִיל  ְוַלֲעׂשֹות 

ַהַּׁשָּבת.
ַעל ַהַּמְהָּפ ֶׁשִהְתחֹוֵלל ְּבִעְּקבֹות ְּתִפָּלה זֹו ְיכֹוִלים ָהיּו ָּכל ָּבֵאי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ְור' מֶֹׁשה 
ְּברֹאָׁשם, ְלָהִעיד. ֵהֵחל ִמּיֹום ִראׁשֹון ָוֵאיָל ִנְפָּתחּו ַׁשֲעֵרי ִלּבֹו ֶׁשל ַמִּתְתָיהּו, הּוא ֵהֵחל 
ָיִמים  ְוַכֲעבֹר  ְסָברֹות,  ְולֹוַמר  ֻקְׁשיֹות  ְלַהְקׁשֹות  ְּבִלּמּוד,  ָּפִעיל  ֻׁשָּתף  ִלְהיֹות  ִּפְתאֹום 

ְספּוִרים ְּכָבר ִהְשַּתָּוה ְלֶיֶתר ְּבֵני ִּגילֹו ַּבֲהָבָנתֹו ּוִביכֹולֹות ִלּמּודֹו.
ָּכ, ְּתִפָּלה ַאַחת ֶׁשָּנְבָעה ֵמעֶֹמק ִלָּבם ֶׁשל ֵאם ּוְבָנּה, ָּגְרָמה ַעד ְמֵהָרה ְלִׁשּנּוי, ֵמֵעֶבר 

ְלֶדֶר ַהֶּטַבע.
'ַהַּמְדִרי ָהִאיִׁשי' - ְיֵמי ִעּיּון ְלהֹוִרים ּוְמַחְּנִכים עמ' פג

ַמְחָׁשבֹות ַעל ַּגְׁשִמּיֹות - ִּבְזַמן ַּגְׁשִמּיּות

"ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתְלכּו... ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם" (ויקרא כו ג-ד)
ִהיא  ַהְּידּועֹות  ַהֵּיֶצר  ִמַּתְחּבּולֹות  ַאַחת  ִהֵּנה  ִזי"ַע:  ִמֶּמעְזִריְטׁש  ַהַּמִּגיד  ֵּבֵאר 
ְלַבְלֵּבל ֶאת ָהָאָדם ְּבָׁשָעה ֶׁשעֹוֵמד ִּבְתִפָּלה ּוְלַהְכִניס ְּבִקְרּבֹו ַמְחָׁשבֹות ָזרֹות ַעל 
ְּכֶׁשּנֹוֵהג   - ֵּתֵלכּו"  ְּבֻחּקַֹתי  "ִאם  ֵלאמֹר;  ַהּתֹוָרה  ִהְבִטיֲחָתנּו  ָלֵכן  ַּגְׁשִמּיּות.  ִעְנְיֵני 
ָהָאָדם ְלִפי ֲהִליכֹות ַהּתֹוָרה ְוֻחֶּקיָה, "ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם" - ֲאַזי ֻמְבָטח הּוא 
ֶׁשֹּלא ְיַבְלְּבלּוהּו ַמְחָׁשבֹות ַעל ַּגְׁשִמּיּות ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה, ֶאָּלא ַיֲחׁשֹב ֲעֵליֶהן ָּבֵעת 

.ִּתְפֶאֶרת עּוִזיֵאל' [להרה"ק ר"ע ַמייְזִליׁש, ַּתְלִמיד ַהַּמִּגיד]ָהְראּוָיה ְלָכ'

ְלׁשֹון ַהְּתִפָּלה ֶנֱחֶׁשֶבת ְּכִמְקָרא ָמֵלא

"ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ" (כו ו)
ַעל ָּפסּוק ֶזה ֵהִביא ַרִׁש"י ֶאת ֵּפרּוׁשֹו ַהְּמֻבָּסס ַעל ִּדְבֵרי ֲחָז"ל: "ִמָּכאן ֶׁשַהָּׁשלֹום 
ָׁשקּול ְּכֶנֶגד ַהּכֹל, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: 'עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ּובֹוֵרא ֶאת ַהּכֹל'". ְוִהֵּנה ִלְכאֹוָרה 
ז)  (מה  ִּביַׁשְעָיהּו  ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ֶׁשֲהא  ַּבָּכתּוב,  זֹו  ָלׁשֹון  ָמִצינּו  א  ֶׁשֲהא  ִיָּפֵלא, 
ִהיא: "עֶֹׂשה ָׁשלֹום ּובֹוֵרא ָרע". ֶאָּלא ֵיׁש לֹוַמר ֶׁשֵּכיָון ֶׁשָּקְבעּו ֲחָכִמים ָלׁשֹון זֹו 

ְּבִבְרַּכת 'יֹוֵצר', ֲהֵרי ֶזה ְּכִאּלּו ִנְכַּתב ָּכ ִמְקָרא ָמֵלא.
'ֲעַמר ְנֵקא' [ְלַרִּבי עַֹבְדָיה ִמַּבְרְטנּוָרא]

ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּכֶנֶגד ִרְבַבת ַמִּזיִקים

"ּוֵמָאה ִמֶּכם ְרָבָבה ִיְרּדֹפּו" (כו ח)
 ִּתֵּקן ֲאִמיַרת ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום, ּוְבָכ ָאְמרּו ֲחָז"ל (במדב"ר יח כא) ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶל
ָסָרה ַהַּמֵּגָפה ֶׁשָּפְׁשָתה ְּבַבחּוֵרי ִיְׂשָרֵאל. ֶרֶמז ִנְפָלא ְלָכ נּוַכל ִלְלֹמד ִמָּפסּוק ֶזה: 
"ּוֵמָאה ִמֶּכם" - ַהְינּו ֵמָאה ַהְּבָרכֹות ֶׁשאֹוְמִרים ַאֶּתם ְּבָכל יֹום, "ְרָבָבה ִיְרּדֹפּו" - 
ִיְרְּדפּו ִויַאְּבדּו ֶאת ִרְבַבת ַהַּמִּזיִקים ַהַּמִּקיִפים ֶאת ָהָאָדם ָּתִמיד, ַּכָּכתּוב (ְּתִהִּלים צא 

ז) "ִיּפֹל ִמִּצְּד ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנ ֵאֶלי א ִיָּגׁש".
'אֹור ַהַחִּיים' הק'; 'ִעּיּון ַיֲעקֹב' ְמָנחֹות מג ב

ַהְּקָלָלה ַהָּקָׁשה ִמֻּכָּלן - ָאְבַּדן ּכַֹח ַהְּתִפָּלה

"ַוֲאַכְלֶּתם ְּבַׂשר ְּבֵניֶכם... ְוִהְׁשַמְדִּתי ֶאת ָּבמֵֹתיֶכם" (כו כט-ל)
ַהְּמתָֹאר  ְוָהָאיֹום  ַהּנֹוָרא  ָהָרָעב  ַעל  ִּכי  ֶעְזָרא',  ָה'ִאְּבן  ָלַמד  ַהְּפסּוִקים  ִמְּסִמיכּות 
ָּכאן ִּתְתַוֵּסף ְקָלָלה נֹוֶסֶפת - ֶׁשַאף ַהָּבמֹות ֶׁשְרִגיִלים ָהיּו ִיְׂשָרֵאל ִלְזעֹק ּוְלִהְתַּפֵּלל 
ָּבֶהן ִיָּנְטלּו ֵמֶהם, ּוְבָכ א ִיְהֶיה ָלֶהם ָמקֹום ְלִהְתַּפֵּלל ַלה' ֶׁשּיֹוִׁשיֵעם ִמן ָהָרָעב.
ְנִטיַלת  ִּכי   - ָזָצ"ל  ַאייְזָמן  ְּגַדְלָיה  ַרִּבי  ַהְּגַה"צ  ַהַּמְׁשִּגיַח  ָאַמר   - ִמָּכאן  ָלַמְדנּו 
ְּבֵניֶכם",  ְּבַׂשר  "ַוֲאַכְלֶּתם  ִמְקָּלַלת  ִהיא  ָקָׁשה  ָהָאָדם,  ִמן  ְלִהְתַּפֵּלל  ָהֶאְפָׁשרּות 

ּוִמָּכאן רֹוִאים ַּכָּמה ָּגדֹול הּוא ּכַֹח ַהְּתִפָּלה.
'ִּגּדּוֵלי מּוָסר' ֱאלּול עמ' קפג

ַהְזָּכַרת ְזכּות ָאבֹות ִלְבָרָכה ְוא ִלְקָלָלה

"ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר" 
(כו מב)

ֶׁשְּלָפָניו  ַהָּקׁשֹות  ַהְּקָללֹות  ֵּבין  ֶזה  ֶנָחָמה  ָּפסּוק  ֶׁשל  ִמּקּומֹו  ַעל  ָּתהּו  ַרִּבים 
מֹוִדים  ַהּכֹל  ִהֵּנה  ִּכי  ָמָׁשל,   ְּבֶדֶר ַהָּקדֹוׁש  ַה'ְּׁשָל"ה'  זֹאת  ּוֵבֵאר  ְוֶׁשְּלַאֲחָריו. 
ֶׁשֶחְטאֹו ֶׁשל ָרָׁשע ֵּבן ַצִּדיק ָחמּור ֵמֶחְטאֹו ֶׁשל ֶרַׁשע ֵּבן ֶרַׁשע, ִּכי ָהִראׁשֹון ִנְתָּבע 
ַעל ָּכ ֶׁשַאף ֶׁשָרָאה ַּבֲחִסידּותֹו ֶׁשל ָאִביו, ָהַל ְּבֶדֶר ֶרַׁשע. ָמה ֶׁשֵאין ֵּכן ַהֵּׁשִני 

ֶׁשַהְּתִביָעה ָעָליו ְּפחּוָתה ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָהָיה לֹו ִמִּמי ִלְלֹמד.
ֶאת  ְלַהְסִּביר  ַמְּטָרתֹו  ֶאָּלא  ְּכֶנָחָמה,  מֹוִפיַע  ֵאינֹו  ֶזה  ֶׁשָּפסּוק  ְמבָֹאר  ֶזה  ּוְלִפי 
ֻחְמַרת ַהְּקָללֹות ַהִּנְזָּכרֹות ָּכאן, ִּכי ִּבְהיֹוֵתנּו ְּבֵני ַאְבָרָהם, ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ַהְּתִביָעה 
ָעֵלינּו ְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר - ַמּדּוַע א ָלַמְדנּו ִמַּדְרֵכיֶהם ַהְּיָׁשרֹות ּוָבַחְרנּו ַּבֶּדֶר ָהָרָעה. 
ַעל ִּפי ְיסֹוד ֶזה ֵּפֵרׁש ַה'ֲחַתם סֹוֵפר' ֶאת ְלׁשֹון ַהַהְקָּדָמה ִלְתִפַּלת 'ָאַׁשְמנּו' - "ֲאָבל 
ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו", ֶׁשִהֵּנה ִלְכאֹוָרה ֵיׁש ְלָהִבין ִמְּפֵני ָמה ַמְזִּכיִרים ָאנּו ֶאת 
ֶחְטֵאי ֲאבֹוֵתינּו, ְוִכי ַעל ֲחָטֵאיֶהם ָּבאנּו ְלִהְתַוּדֹות?! ֶאָּלא ֵּבאּור ָלׁשֹון זֹאת הּוא, 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאנּו רֹוִאים ֶאת ַמֲעֵׂשי ֲאבֹוֵתינּו ְויֹוְדִעים ַעד ַּכָּמה ְיכֹוִלים ָהִיינּו ִלְלמֹד 

ֵמֶהם, ְמִביִנים ָאנּו ֶאת ּגֶֹדל ֲחָטֵאינּו ְוַעל ָּכ ָאנּו ִמְתַוִּדים... ('ּתֹוַרת מֶֹׁשה').
ְלֻעַּמת זֹאת, ְּבנַֹסח ְּתִפַּלת מּוָסף ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ָאנּו אֹוְמִרים "ַוֲעֵקַדת ִיְצָחק 
ְלַזְרעֹו ַהּיֹום ְּבַרֲחִמים ִּתְזּכֹר", ְוַעל ִּפי ַהְּיסֹוד ָהָאמּור ֵּבֵאר ַרָּבה ֶׁשל ְּברֹוִדי, ַהָּגאֹון 
ַרִּבי ֶאְפַרִים ַזְלָמן ַמְרָּגִלּיֹות, ִּכי ְּבָכ ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֶׁשַאף ֶׁשּיֹום ַהִּדין הּוא ַהּיֹום, 
ִמָּכל ָמקֹום ְּתֵהא ְזִכיַרת ֲעֵקַדת ִיְצָחק ַּבֲעבּוֵרנּו ְּכַרֲחִמים ְוא ָחִליָלה ִּכְתִביָעה 

ַעל ֶׁשֹּלא ָהַלְכנּו ְּבַדְרּכֹו.  ('ִּכְתֵבי ַאָּבא ֶמִרי' עמ' עד)
ְּתִפַּלת  ְלׁשֹון  ִיּתּור  ֶאת  ִמַּצאְנז  ַחִּיים'  'ֶׁשַפע  ַּבַעל  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ֵּפֵרׁש  ֶזה  ְּכֵעין 
'ַיֲעֶלה ְוָיבֹא' - "ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו... ְלָפֶני ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה", ִּכי ַאף 
ֶׁשָּמִצינּו ְּפָעִמים ֶׁשָּבֶהן ַהְזָּכַרת ְזכּות ֲאבֹות ִהיא ִסָּבה ִלְתִביָעה ָעֵלינּו, ָּכאן ָאנּו 

ְמַבְּקִׁשים ֶׁשַּתֲעֶלה ִהיא ַּבֲעבּוֵרנּו ִלְפֵליָטה ּוְלטֹוָבה. (קֶֹבץ 'ִיְׂשָרֵאל ַסָּבא' פא עמ' רי)

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
"ְוַזֵּכִני ְלַגֵּדל ָּבִנים... ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים"

ני ַמעּפְ
על ַּגׁש ֹות

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
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ָרֵאל דֹוֵלי ִיׂשְ ל ּגְ ְלָחָנם ׁשֶ ֻ ִניִנים ִמׁשּ ּפְ
ת ָאֵמן  ל ֲעִנּיַ ָתּה ׁשֶ ֻדּלָ ֶגב ּגְ ׂשֶ ּבְ ְלַחן ֱאמּוִנים ֻ ִמּשׁ

ִּכְתִפיָרה ְלא ֶקֶׁשר
ְּבִסּיּום  ֶקֶׁשר  עֹוֶׂשה  ְוֵאינֹו  ֶּבֶגד  ְּכתֹוֵפר  הּוא  ֲהֵרי  ַאֲחָריו,  ָאֵמן  עֹוִנים  ְוֵאין   ַהְּמָבֵר
ֶזה  ַוֲהֵרי  ִיְתַקְּימּו,  ְוא  ַהְּתָפִרים  ִיָּפְרמּו  ַהֶּקֶׁשר  ְּבא  ֶׁשִּבְתִפיָרה  ֶׁשְּכִפי  ַהְּתִפיָרה. 
ְּכִאּלּו ָעָׂשה ַרק ֲחִצי ְמָלאָכה, ָּכ ַּגם ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ֶׁשִהיא חֹוַתם ַהְּבָרָכה, ִאם ֵאין עֹוִנים 

ָאֵמן ַאַחר ַהְּבָרָכה, ֲחֵסָרה ַהְּבָרָכה ֶאת ַהחֹוָתם ַהְּמַחֵּזק. 
ׁשּו"ת 'ִמְׁשֵנה ֲהָלכֹות' ֵחֶלק ט"ו  סי' מב

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


