
רּוָמה  ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִּבְלִּתי ַלה' ְלַבּדֹו
"ְוִיְקחוּ ִלי ְּתרּוָמה" (כה ב)

ָאַמר  ִלְׁשִמי",   – ִלי'  "'ְוִיְקחוּ  ֶזה:  ְּבָפסּוק  ַרִׁש"י  ֶׁשל  ֵּבאּורֹו  ְלאֹור 
ה'  ֵּבית  ֶאת  ִּכי  ִמָּכאן  ָלַמְדנּו  ָזָצ"ל:  ְׁשמּוֵאֶלִביץ  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
 – נֹוָספֹות  ְוַכָּונֹות  ְּפִנּיֹות  ׁשּום  ְלא  ָׁשַמִים,  ְלֵׁשם  ִלְבנֹות  חֹוָבה 

ְטהֹורֹות ְּכָכל ֶׁשִּתְהֶייָנה.

ֵּבית  ֶאת  ִלְבנֹות   ַהֶּמֶל ִמָּדִוד  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָמַנע   ְלִפיָכ
ַהִּמְקָּדׁש: ֶׁשֲהֵרי ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעַר ִמְלָחמֹות ַרּבֹות ִּבְׁשנֹות ַמְלכּותֹו, 
ּוְמַנֵּצַח  ּבֹו  ִמְתַּפֵּלל  ָהָיה  ְּבַוַּדאי  ַקָּים  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ָהָיה  ְולּו 
ְּבִמְלֲחמֹוָתיו (ְרֵאה אסת"ר ז יג), ְוִנְמָצא ֶׁשִּבְבִנָּיתֹו ֲחֵסָרה ָהְיָתה ַּכָּוַנת 

'ִלי – ִלְׁשִמי'.

ֶרֶמז ַלָּדָבר נּוַכל ִלְלֹמד ִמן ַהָּפסּוק ֶׁשֶּנֱאָמר ּבֹו (דה"י א' כב ח): "ָּדם 
ִלְׁשִמי",  ַבִית  ִתְבֶנה  א   – ָעִׂשיָת  ְּגדֹלֹות  ּוִמְלָחמֹות  ָׁשַפְכָּת  ָלרֹב 
ַהַּבִית  ִיְהֶיה  א  ָלֵכן  ָעִׂשיָת,  ְּגדֹולֹות  ֶׁשִּמְלָחמֹות  ֵּכיָון  ְּכלֹוַמר, 
ְּתִפּלֹוֶתיךָ  ּבֹו  ֶׁשִּיְתַקְּבלּו  ְּכֵדי  ְּבִבְנָינֹו  ִּתְרֶצה  ִּכי  'ִלְׁשִמי',  ֶׁשִּתְבֶנה: 

ַעל ִנְצחֹון ָהאֹוְיִבים.

'ִׂשיחֹות מּוָסר' תשל"א ַמֲאָמר ט 

ֶרֶמז ַלָּיִמים ֶׁשּקֹוְרִאים ָּבֶהם ַּבּתֹוָרה
"ְוזֹאת ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ִּתְקחוּ ֵמִאָּתם ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֶֹׁשת" (כה ג)

ַהַּמְרִּכיבֹות  ָהאֹוִתּיֹות  ְּבֶעֶׂשר  ִּכי  הּוָבא,  סֹוֵפר'  ַה'ֲחַתם  ָמָרן  ְּבֵׁשם 
ֶאת ַהִּמִּלים: 'ָזָהב', 'ֶכֶסף' ּו'ְנחֶֹׁשת', נּוַכל ִלְמצֹא ֶרֶמז ַלָּיִמים ֶׁשָּבֶהם 

קֹוְרִאים ַּבּתֹוָרה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת:

ז' - ַׁשָּבת קֶֹדׁש; ה' ב' - ְיֵמי ֵׁשִני ַוֲחִמִּׁשי; כ' - יֹום ַהִּכּפּוִרים; ס' 
- ֻסּכֹות; פ' - ּפּוִרים ּוֶפַסח; נ' - ְיֵמי ַהְדָלַקת ֵנרֹות ַהֲחֻנָּכה; ְח' - 
ֲעֶצֶרת  ְׁשִמיִני  ָׁשבּועֹות,  ש' -  ַהָּׁשָנה);  רֹאׁש  (ּוִבְכָלָלם  ֳחָדִׁשים  ָראֵׁשי 

ְוִׂשְמַחת ּתֹוָרה; ת' - ַּתֲעִנּיֹות.

ַהָּפסּוק:  ְּתִחַּלת  ָּגנֹוט:  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ַהְּגַה"ח  הֹוִסיף  ַלְּדָבִרים  ֹנֶפְך 
"ְוזֹאת ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ִּתְקחוּ ֵמִאָּתם" רֹוֶמֶזת ְלִמְנַהג ִיְׂשָרֵאל ְלַנֵּדב 

ֵמהֹוָנם ִלְצָדָקה ַּבֲעלֹוָתם ַלּתֹוָרה ִּביֵמי: "ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֶֹׁשת".

'אֹוַצר ֶאְפַרִים'

ַהְּתׁשּוָבה ָּתִמיד ִמְתַקֶּבֶלת
ֶׁשל  ַהָּגדֹול  ַּתְלִמידֹו  ָלַמד  ַהְּתׁשּוָבה,  ְלִעְנַין  ַהּנֹוֵגַע  ִנְפָלא  ֶלַקח 
ַקָּיִמים  ָהָאָדם  ַחֵּיי   ְּבַמֲהַל ֶזה:  ִמָּפסּוק  ַּבֶנעט  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ִּבְתׁשּוָבה;  ְוַלֲחזֹר  ְלִהְתַחֵּזק  ָיכֹול  הּוא  ֶׁשָּבֶהם  מֹוֲעִדים  ְׁשלֹוָׁשה 
ַהּמֹוֵעד ַהְּמֻׁשָּבח ִמֻּכָּלם הּוא ִּביֵמי ַהְּנעּוִרים, ַהֵּׁשִני ְּבַמֲעָלתֹו הּוא 
ַחָּייו  ְּבִרְגֵעי  ִּבְתׁשּוָבה  ַהָּׁשב  הּוא  ֶׁשְּבֻכָּלם  ְוַהָּפחּות  ַהִּזְקָנה,  ִּביֵמי 

ָהַאֲחרֹוִנים.

'ָזָהב'  'ֶכֶסף' ּו'ְנחֶֹׁשת':  'ָזָהב',  ְׁשלֹוָׁשה מֹוֲעִדים ֵאּלּו ִנְרְמזּו ַּבִּמִּלים 
הּוא ֶרֶמז ִליֵמי ַהְּנעּוִרים, ְּבֵעת ֶׁשָהָאָדם ִּבְמלֹוא ּכֹחוֹ ּוָפָניו ְצֻהּבֹות 
ַּכָּזָהב; 'ֶכֶסף' הּוא ֶרֶמז ִליֵמי ַהִּזְקָנה ְּכֶׁשָּפָניו ַמְכִסיפֹות ּוַמְלִּבינֹות; 
ֶׁשָּבֶהם  ָהַאֲחרֹוִנים  ַהַחִּיים  ְלִרְגֵעי  ֶרֶמז   - ָנָחׁש  ִמְּלׁשֹון   - 'ְנחֶֹׁשת' 

ִנְפַטר ָהָאָדם ִמְּׁשִליָטתֹו ֶׁשל ַהֵּיֶצר ָהַרע ַהְּמֻכֶּנה 'ָנָחׁש ַהַּקְדמֹוִני'.

ַהְּתרּומֹות  ִהְתַקְּבלּו  ֶׁשַּבִּמְׁשָּכן  ֶׁשְּכֵׁשם  ִמָּכאן,  ָלַמְדנּו  ָמקֹום  ִמָּכל 
ַהּקֹוֵדם:  ַּבָּפסּוק  ַּכָּכתּוב  ַהַּמְמִעיט,  ְוֶאָחד  ַהַּמְרֶּבה  ֶאָחד  ִמֻּכָּלם, 
ַּגם   ָּכ ְּתרּוָמִתי",  ֶאת  ִּתְקחוּ  ִלּבֹו  ִיְּדֶבּנוּ  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ָּכל  "ֵמֵאת 
ִּבְתׁשּוָבה – ֵאין ְל ָּדָבר ָהעֹוֵמד ִּבְפֵני ַהְּתׁשּוָבה, ְוָכל ֵאיַמת 

ֶׁשִּיְתעֹוֵרר ָרצֹון ֲאִמִּתי ִלְתׁשּוָבה ְּבִלּבֹו ֶׁשל ָהָאָדם, ָּתִמיד ִּתְתַקֵּבל 
ְּתׁשּוָבתֹו ְּבַאֲהָבה.

'ְּדרּוִׁשים ְוִלְקֵחי מּוָסר' ְלַתְלִמיד ר"מ ַּבֶנעט

ֵּבאּור ַּבָּקַׁשת 'ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבִתּקּונֹו'
"ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם" (כה ח)

"ְּבֵנה  ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ָהְרָגִלים  ְׁשֶׁשת  ֶׁשל  מּוָסף  ְּתִפַּלת  ְּבֻנַּסח 
ֵביְת ְּכַבְּתִחָּלה ְוכֹוֵנן ִמְקָּדְׁש ַעל ְמכֹונֹו ְוַהְרֵאנּו ְּבִבְנָינֹו ְוַׂשְּמֵחנּו 
ְּבִתּקּונוֹ", ְוִלְכאֹוָרה ֵיׁש ְלָהִבין, ֲהלֹוא ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ָעִתיד 
עֹוד  ִיְהֶיה   צֶֹר ּוָמה  א)  מא  (ֻסָּכה  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ִּבְׁשֵלמּותֹו  ָלֶרֶדת 

ְּבִתּקּונוֹ?

ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַמֲהִרי"ל ִּדיְסִקין:

ֵּכיָון ֶׁשְּבִנַּית ֵּבית ַהְּבִחיָרה ִהָּנּה ַאַחת ִמִּמְצוֹות ֲעֵׂשה (ֵסֶפר ַהִּמְצוֹות 
 מ"ע כ) ְּבַוַּדאי ֵאין לֹוַמר ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹוא ִּתְתַּבֵּטל ִמְצָוה זֹו. ְלִפיָכ
ַהְּׁשִליִׁשי  ַהִּמְקָּדׁש  ְּבֵבית  ַיְׁשִאיר  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ְלָהִניַח  ֵיׁש 
ַּכָּמה ְּדָבִרים ַהְּטעּוִנים ִּתּקּון, ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ִיְׂשָרֵאל ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות 
ִּבְנַין ַהַּבִית. ַעל ֵּכן ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ִּבְתִפָּלה: "ְוַהְרֵאנּו ְּבִבְנָינֹו", ַא ִעם 
ָּכל זֹאת "ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבִתּקּונוֹ" – ָהַנח ָלנּו ְמַעט ְלַתֵּקן ּבֹו ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל 

ִלְהיֹות ֻׁשָּתִפים ְּבִמְצַות ִּבְנָינֹו.

ְתַמֲהִרי"ל ִּדיְסִקין עה"ת, ְּבַהֲע

ֵעָצה ַמֲעִׂשית ְלִהָּנֵצל ֵמַהֵּיֶצר
"ֵׁשׁש ָמְׁשָזר" (כו א)

ַּבֵּלב,  ַהְּתלּויֹות  ִמְצוֹות  ֵׁשׁש  ַהִחּנּוךְ  ֵסֶפר  ַּבַעל  ָמָנה  ְּבַהְקָּדָמתֹו, 
ֶׁשָּיכֹול ָהָאָדם ְלַקֵּים ְּבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע ֵמַחָּייו, ּוְלִפיָכ ֵאין ֵקץ ְלַמַּתן 
ג.  ָזָרה  ַּבֲעבֹוָדה  ְלַהֲאִמין  ֶׁשֹּלא  ב.  ה'  ֱאמּוַנת  א.  ֵהן:  ְוֵאּלּו  ְׂשָכָרן, 
ַמְחֶׁשֶבת  ַאַחר  ָלתּור  ֶׁשֹּלא  ו.  ה'  ִיְרַאת  ה.  ה'  ַאֲהַבת  ד.  ה'  ִיחּוד 

ַהֵּלב ּוְרִאַּית ָהֵעיַנִים.

ֵאין  ֶלֱאגֹר  זֹוֶכה  ֵאּלּו,  ִמְצוֹות  ַעל  יֹום  ְּבָכל  ַּדְעּתֹו  ָלֵתת  ַהַּמְקִּפיד 
ְספֹר ְזֻכּיֹות, ּוְבנֹוָסף ּגֹוֵרם ֶׁשֹּלא ִּתְהֶיה ַלָּׂשָטן ְׁשִליָטה ָעָליו. ְוֶרֶמז 
ַלָּדָבר נּוַכל ִלְלֹמד ִמָּכתּוב ֶזה: "ֵׁשׁש ָמְׁשָזר" - ַעל ְיֵדי ִקּיּום ֵׁשׁש 

ִמְצוֹות ֵאּלּו, 'ָמׁש' ַהֵּיֶצר ָהַרע ַהְּמֻכֶּנה 'ָזר' ִמן ָהָאָדם.

'ֲערּוַגת ַהּבֶֹׂשם' 

ְׁשִמיָרה ַעל ְקֻדָּׁשתֹו ֶׁשל ַהּדֹוֵמם
"ַוֲהֵקמָֹת ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְּכִמְׁשָּפטֹו ֲאֶׁשר ָהְרֵאיָת ָּבָהר" (כו ל)

ֵיׁש  "ְוִכי  ַהָּכתּוב:  ְלׁשֹון  ַעל  ֲחָז"ל  ָּתְמהּו  ג)  יב  (ַׁשָּבת  ַּבְּירּוַׁשְלִמי 
ַלֻּשְׁלָחן   ָסמּו) ַּבָּצפֹון  ְלִהָּנֵתן  ֶׁשָּזָכה  ֶקֶרׁש  ֶאָּלא,  ָלֵעִצים?  ִמְׁשָּפט 

ַהָּטהֹור) ִיָּנֵתן ַּבָּצפֹון, ַּבָּדרֹום (ָסמּו ַלְּמנֹוָרה) ִיָּנֵתן ַּבָּדרֹום".

במג"א  הּוָבא  כא,  ֻחִּלין  (מס'  ַהָּקדֹוׁש  ַהְּׁשָל"ה  ָלַמד  ֵאּלּו  ֲחָז"ל  ִמִּדְבֵרי 
ֶׁשְּלַצד  ָהֲעָטָרה  ֶאת  ִמְצָוה  ֶׁשל  ְּבַטִּלית  ְלַסֵּמן  ְלִהָּזֵהר  ֵיׁש  ִּכי  ו)  ח 
ָהרֹאׁש, ְּכֵדי ֶׁשחּוֵטי ַהִּציִצית ֶׁשְרִגיִלים ִלְהיֹות ְּבַצד ָהרֹאׁש ִיָּׁשֲארוּ 

ָׁשם ְוא ֻיְחַלף ְמקֹוָמם.

*  *  *

ֲחָז"ל  ִּדְבֵרי  ֶאת  ָזָצ"ל  ְפַראְנק  ֶּפַסח  ְצִבי  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֵּבֵאר  זֹו   ְּבֶדֶר
(ְמִגָּלה כט א): "ֲעִתיִדים ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות ֶׁשְּבחּוץ ָלָאֶרץ 
ִלְתמַֹּה:  ָמקֹום  ָהָיה  ִלְכאֹוָרה  ָּכאן  ְוַאף  ִיְׂשָרֵאל",  ְּבֶאֶרץ  ֶׁשִּיָּקְבעּו 
ְלֵׁשם ָמה ֵיׁש ְלַהֲעִביָרם ָלָאֶרץ, ְוִכי ָמה ָהָיה ָּגרּוַע ִאּלּו ָהיּו ִנְבִנים 

ֲחָדִׁשים ִּבְמקֹוָמם?

ַעל  ִלְׁשמֹר  ְלַהְקִּפיד  ֵיׁש   – ּדֹוֵמם  ֵחֶפץ  ֶׁשַּגם  ָלַמְדנּו  ִמָּכאן  ֶאָּלא, 
ֶׁשָּבֶהם  ְּכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי  ֶׁשאֹוָתם  ָראּוי  ֵאין   ְלִפיָכ ְקֻדָּׁשתוֹ.  ַּדְרַּגת 
ְוֵיְרדּו  ׁשֹוֵמִמים  ִיָּׁשֲארוּ  ִּבְתִפָּלָתם  ַּכַּמִים  ְּדָמעֹות  ְיהּוִדים  ָׁשְפכּו 

ִּבְקֻדָּׁשָתם.

'ְׁשִביֵבי אֹור' עמ' קצח

ַהִּמְזֵּבַח ַהִחיצֹון ְוַהִּמְזֵּבַח ַהְּפִניִמי
"ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ֲעֵצי ִׁשִּטים" (כז א)

ַהְּמַעֵּין ְּבֵסֶדר ַהְּכתּוִבים ִיְמָצא ִּכי ְׁשֵני ִמְזָּבחֹות ָהיּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש: 
'ַהְּפִניִמי' ָהָיה ָעׂשּוי ִמָּזָהב ָטהֹור ְוָעָליו ִהְקִטירּו ְקטֶֹרת ַּבֲעַלת ֵריַח 
ִנְפָלא, ְו'ַהִחיצֹוִני' ָהָיה ָעׂשּוי ִמְּנחֶֹׁשת ַוֲאָבִנים, ְוָעָליו ֻהְקְטרוּ ֵאיְבֵרי 

ַהָּקְרָּבנֹות ְוֶחְלֵביֶהם – ְּדָבִרים ֶׁשִּמִּטְבָעם ֵהם ַּבֲעֵלי ֵריַח ַרע.

מּוַסר ַהְׂשֵּכל ִנְפָלא ָלַמד ִמָּכ ַהְּגַה"צ ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ִּפיְנקּוס ָזָצ"ל:

 – ְּכ'ָקְרָּבן'  ַנֲעֵׂשית  ֶׁשָּלֶהם  יֹוִמית  ַהּיֹום  ה'  ֶׁשֲעבֹוַדת  ָאָדם  ְּבֵני  ֵיׁש 
'ִּבְמִסירּות  'ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש', ִמְתַּפְּלִלים ְּבִמְנָין  ֵהם ָקִמים ַלְּתִפָּלה 
ֶנֶפׁש',  'ִּבְמִסירּות  ַהְּתִפָּלה  סֹוף  ַעד  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ִנְׁשָאִרים  ֶנֶפׁש', 

ְוֵכן ָהְלָאה...

ְּבִׂשְמָחה  ִמְצוֹוֵתיֶהם  ָּכל  ֶאת  ָהעֹוִׂשים  ְיהּוִדים  ַּגם  ַקָּיִמים  אּוָלם 
ַמֲעֵׂשיֶהם  ֶאָּלא  'ָקְרָּבן',  ֶׁשִהְקִריבּו  ָחִׁשים  א  ְּכָלל  ֵהם  ּוְבֵחֶׁשק; 
ִמְּלַהְׁשִּכים  ַּבֲעבּוָרם  יֹוֵתר  ָמתֹק  ָּדָבר  ֵאין  ַּכְּקטֶֹרת.  ָלֶהם  ְנִעיִמים 

ַּבּבֶֹקר ִלְתִפָּלה ְּבִמְנָין ּוְלִהְתַעֵּכב ְּכָכל ַהֶאְפָׁשר ְּבֵבית ה'.

ְׁשֵני סּוֵגי ָהֲאָנִׁשים עֹוְבִדים ֶאת ה', אּוָלם ְּבעֹוד ֶאת ָהִראׁשֹוִנים ֵיׁש 
ְלַדּמֹות ַל'ִּמְזֵּבַח ַהִחיצֹון', ְּבָכ ֶׁשֲעטּוִפים ֵהם ְּבַגְׁשִמּיּות ּוַמֲעֵׂשיֶהם 
ַנֲעִׂשים ְּבִחיצֹוִנּיּות ּוְלא ָרצֹון ְּפִניִמי, ֶאת ָהַאֲחרֹוִנים ָראּוי ְלַדּמֹות 

ַהִּמְצוֹות  ֶאת  עֹוִׂשים  ֵהם  ֶׁשֵּכן  ַהָּזָהב,  ִמְזֵּבַח  ַהְּפִניִמי' –  ַל'ִּמְזֵּבַח 
ִּבְפִניִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות – ְּכָזָהב ָטהֹור ּוְמֻזָּקק.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם

ָאֵמן ַמְׁשִּפיָעה ְיׁשּועֹות
"ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם" (כה ח)

ִּבְהיֹות  ִמְּסלֹוִנים:  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ָּדַרׁש 
ַמְתָּכְנָּתּה,  ַעל  ַהָּקְרָּבנֹות  ַוֲעבֹוַדת  ְמכֹונֹו  ַעל  ַהִּמְקָּדׁש 
טֹובֹות  ֲעֵליֶהם  ְוִהְׁשִּפיָעה  ְּבִיְׂשָרֵאל  ַהְּׁשִכיָנה  ָׁשְרָתה 
ְיכֹוִלים  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו,  ֶׁשִאַּבְדנּום  ַּכּיֹום  ַּגם  אּוָלם  ִויׁשּועֹות. 
ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ַהִּצּבּור  ְּתִפַּלת  ִּבְזכּות   ְלָכ ִלְזּכֹות  ָאנּו 
'ָאֵמן'  ַלֲענֹות  זֹוִכים  ַּבִּצּבּור  ֶׁשַהִּמְתַּפְּלִלים  ִמּׁשּום  ְוזֹאת 
ַהְּמַאֶחֶדת (ְּבִגיַמְטִרָּיה) ְׁשמֹות ֲהָוָי"ה ְוַאְדנּות, ּוְבָכ ּגֹוְרִמים 
ְּבָרכֹות  ֶׁשַפע  ֲעֵליֶהם  ְוַיְׁשִּפיַע  ְּבִקְרָּבם  ִיְׁשּכֹן  ה'  ֶׁשֵּׁשם 

ִויׁשּועֹות.

ַאֲהָבה  ִמְּתִפַּלת  ַהֵּתבֹות  ְּבָראֵׁשי  ִלְמצֹא  נּוַכל   ְלָכ ֶרֶמז 
צ"א  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֶׁשִּמְנָיָנם  ַאָּתה'  ְיׁשּועֹות  'ּפוֵֹעל  ַרָּבה: 
ַמְׁשִּפיָעה  ָאֵמן  ֶׁשֲעִנַּית  ּוִמָּכאן  'ָאֵמן',  ֶׁשל  ַּכִגּיַמְטִרָּיה 

ְיׁשּועֹות.
'ַנַחל ֵאיָתן' ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה

יי..."..." עע  הּוהּואא  ללִִ בבַַ טטֶֶ טט  ּכּכְְ עעַַ ממְְ ""ּכּכִִ

ָאֵמן! ַהְׁשָקָעה ְקַטָּנה – ּתֹוָצָאה ְּגדֹוָלה. 

                                                                                                'ֶנֶפׁש ָּדִוד' כגְלַקֵּים ִמְצוֹות ְלֵמאֹות ְּבָכל יֹום, ְּבָנֵקל ּוְבִלי ֵלאּות".ּוְבֶדֶר ַקל ָּכֶזה יּוַכל ָּכל ֶאָחד ִלְקנֹות לֹו עֹוָלם ַהָּבא, ִּבְתִחָּלה ָהיּו ְמַזְלְזִלים ָּבֶהם, ְולׂא ֶהְחִׁשיבּו ֶאת ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ִלְכלּום...ּוִמֶּמִּני ִיְלְמדּו ָּכל ָהרֹוֶאה אֹוִתי ַלֲעׂשֹות ֵּכן, ְלַחֵּבב ֲעִנַּית 'ָאֵמן' ְו'ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא', ֲאֶׁשר ַעד ֶׁשִּכְמַעט ְּכֶטַבע הּוא ִלי, ֶׁשֻהְרַּגְלִּתי ְּבָכל יֹום ִלְׁשֹמַע ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ִמַּכָּמה ֲאָנִׁשים. "ְמאֹד ְמאֹד ָהִייִתי ִנְזַהר ַּבֲעִנַּית ָאֵמן עֹוד ִמַּיְלדּוִתי, ַוֲאִני אֹוֵהב ְוָרץ ְּבִחָּבה ְיֵתָרה ְלִמְצָוה זֹו, ָּכ ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ַהָּגאֹון ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ָּדִוד ְּתאֹוִמים ָזָצ"ל - ָהַאֶּדֶר"ת (נפ' ג' ַּבֲאָדר א' ַּתְרָס"ה):
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ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ

רֹאׁש  ְׁשִליָט"א,  ֶּבֶקְרַמן  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ִמִּפי  ִראׁשֹון  ִמְּכִלי  ִנְׁשַמע  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהִּסּפּור 
ְיִׁשיבֹות ְטֶשְׁכנֹוב ִלְצִעיִרים ַוֲחַתן ַהָּגאֹון ַהָּגדֹול ַרִּבי ֲאֶׁשר ַוִיס ְׁשִליָט"א:

ְּבִעּצּומוֹ ֶׁשל ַחג ַהֲחֻנָּכה ָהַאֲחרֹון ֶנֶעְקָרה ֵמעֹוָלֵמנּו ְּדמּותֹו ַהֻּמְפָלָאה ֶׁשל ַהְּגַה"ח ַרִּבי 
מֶֹׁשה ַוִיס ָזָצ"ל, ַּתְלִמיד ָחָכם, ְיֵרא ָׁשַמִים ֵמַרִּבים ְוִאיׁש ֶחֶסד ֻמְפָלא, אּוד ֻמָּצל ֵמֵאׁש 
ֲאֶׁשר ָׂשַרד ֶאת מֹוְראֹות ַהּׁשֹוָאה ָהֲאֻּיָמה ִּבְהיֹותֹו ָׁשבּוי ְּבַמֲחֶנה אֹוְׁשִויץ ַהָּזכּור ְלִׁשְמָצה.

ִמי  ָזָצ"ל,  ִמְּקלֹוְיִזְנּבּוְרג  ָהַאְדמֹו"ר  ָמָרן  ּבְ כ"ק  ַנְפׁשֹו  ִנְקְׁשָרה  ַהַּמֲחֶנה  ִּגְדרֹות  ֵּבין  ָׁשם, 
ֶׁשְּלָיִמים ָהָיה ִלְמֻחָּתנוֹ. ּוְלִמן ַהּיֹום ֶׁשּבֹו ִנְפְּגׁשּו א ָזָזה ָידֹו ִמּתֹו ָידֹו ְוָהיּו ְקׁשּוִרים ֶזה 

ָלֶזה ַּבֲעבֹותֹות ַאֲהָבה.

ֶּפֶרק ְמֻיָחד ְּבֶקֶׁשר ֶזה ִהְתַּבֵּטא ְּבִסּיּום ַהִּמְלָחָמה, ֵעת ָעְסקּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו, ִּבְמִסירּות 
ֶנֶפׁש ֶׁשל ַמָּמׁש, ַּבֲעבֹוַדת ְקבּוַרת ְמֵתי ַהִּמְצָוה ָהַרִּבים, ֲהרּוֵגי ַצֲעדֹות ַהָּמֶות ֶׁשִהְתּגֹוְללּו 

ְּבאֹוָתּה ֵעת ְּכדֶֹמן ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה.

ְּבַאַחד ֵמאֹוָתם ָיִמים ָקִׁשים, ְּכֶׁשָחׁש ַרִּבי מֶֹׁשה ֶׁשּכֹחֹוָתיו ָּכִלים ְוגּופֹו ְמַחֵּׁשב ְלִהָּׁשֵבר 
"ָּכל  לֹו:  ָאַמר  ְלפֹוֲעלֹו  ָהַרָּבה  ּוְבַהֲעָרָכתֹו  ָזָצ"ל,  ָהַרִּבי  עֹוְדדֹו  ַהְּמֻאֶּמֶצת,  ָהֲעבֹוָדה  ִמן 

"!ֶׁשְּתַבֵּקׁש ִמֶּמִּני ַעָּתה – ַמְבִטיַח ֲאִני ְלִתּתֹו ְל

ִּכי  ַרק  ֲאִני  ְמַבֵּקׁש  ָּכבֹוד.  אֹו  ַחִּיים  ְמַבֵּקׁש  "ֵאיִני  מֶֹׁשה:  ַרִּבי  ֶׁשִּבקש  ָהָיה  ָצפּוי  ַּכָּמה 
ַיְבִטיַח ִלי ָהַרִּבי ֶׁשַהְּיָלִדים ֶׁשִּיָּוְלדּו ִלי ִיְהיּו ְּבִקיִאים ְּבָכל ּתֹוְספֹות ַּבַּׁש"ס". ָהַרִּבי ִהְבִטיַח 
לֹו ּוֵבְרכֹו ְּבחֹם, ְוַהַהְבָטָחה ִהְתַמְּמָׁשה ִּבְמָאּה ְּכֶׁשִּׁשְבַעת ָּבָניו ְׁשִליָט"א ְמצּוִיים ַּכּיֹום 

ַּבּׁשּוָרה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ֶׁשְּבדֹוֵרנּו.

ַּגם ְּבֶהְמֵׁש ָעַמד ַרִּבי מֶֹׁשה ָזָצ"ל ְלָיִמין ָהַרִּבי ִמְּקלֹוְיִזְנּבּוְרג ְּבָכל ְּפֻעּלֹוָתיו ַהַּכִּבירֹות 
ְלִקימּום ַהַּיֲהדּות ַהֲחֵרִדית ִמן ָהֵאֶפר, ֵהן ִּבְדָאָגה ְרִציָפה ְלרּוָחִנּיּוָתם ֶׁשל ִנּצֹוֵלי ַהּׁשֹוָאה 
ִעם  ִמְּנׂשֹא  ָקֶׁשה  ִהְתמֹוְדדּות   ּתֹו ּוְתִהּיֹות,  ְׁשֵאלֹות  ֲאפּוֵפי  ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ֶׁשָּסְבבּו 
ְקָׁשִיים רּוָחִנִּיים ְוַגְׁשִמִּיים ְוֵהן ַּבֲהָקַמת ִקְרַית ַצאְנז ַהַּמֲעִטיָרה ְוַהּמֹוָסדֹות ַהִּמְתנֹוְסִסים 

ָּבּה ְלִתְפָאָרה.

ַאַחת ִמן ַהִּמְצוֹות ַהֲחִביבֹות ֶׁשִּלּוּו ֶאת ַרִּבי מֶֹׁשה ִּבְמרּוַצת ְיֵמי ַחָּייו, ִהיא ִמְצַות ֲעִנַּית 
ְּבָבֵּתי  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ָהָיה  ְמַחֵּזר  זֹו  ִמְצָוה  ַאַחר  ַהַּׁשַחר.  ִּבְרכֹות  ַאַחר  ּוִבְפָרט  ִּבְכָלל,  ָאֵמן 
ַהְּכֶנֶסת, ּוִמֵּדי יֹום ָהָיה ַמְקִׁשיב ְועֹוֶנה 'ָאֵמן' ַאַחר ֵמאֹות (!) ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ֶׁשֶּנֶאְמרּו ַעל 
ְיֵדי ַהִּמְתַּפְּלִלים. ַּבֲערֹב ָיָמיו ָהיּו ֵאּלּו ָּבָניו ּוְנָכָדיו ֶׁשָהיּו ָּבִאים לֹוַמר ֶאת ַהְּבָרכֹות ְּבָפָניו, 

ְוהּוא ָהָיה עֹוֶנה ַאֲחֵריֶהם ָאֵמן ְּבִׂשְמָחה.

ַּדּקֹוָתיו  ֵהן  ֵאּלּו  ִּכי  הֹורּו  ָהְרפּוִאִּיים  ַהַּמָּדִדים  ָּכל  ְלַחָּייו.  ָהַאֲחרֹון  ַּבַּלְיָלה  ֶזה  ָהָיה 
ַּבֲחָרָדה הֹוֶלֶכת ְוגֹוֶבֶרת  ִמָּטתוֹ.  ֶאל  ִמְׁשַּפְחּתֹו, ְיָלָדיו ּוְנָכָדיו, ִנְקְראּו  ָהַאֲחרֹונֹות, ּוְבֵני 
ִהִּביטּו ַהֶּצֱאָצִאים ְּבַמְכִׁשיִרים ֶׁשאֹוְתתּו ַעל ְיִריָדה ְּדַרְסִטית ְּבַלַחץ ַהָּדם, ְוַכֲאֶׁשר ִנַּתן 

ָהאֹות ֵהֵחּלּו ַּבֲאִמיַרת ַהִּוּדּוי ּוִבְקִריַאת ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל.

ִהְתַיְּצבּות  ְלֶפַתע  ַחָּלה  ְׁשַמע,  ְקִריַאת  לֹוַמר  ִסְּימוּ  ַּכֲאֶׁשר  ַהֶּפֶלא,  ֶׁשְּלַמְרֶּבה  ֶאָּלא 
ְמֻסֶּיֶמת ְוַהַּמָּדִדים ֶהְראּו ִּכי ֲעַדִין ּפֹוֲעִמים ַהַחִּיים ְּבִקְרּבֹו. ְוִהֵּנה, ַּדּקֹות ְספּורֹות ְלַאַחר 
ּוִבְקִריַאת  ַהִּוּדּוי  ַּבֲאִמיַרת  ַהֶּצֱאָצִאים  ֵהֵחּלּו  ׁשּוב  ַּבֵּׁשִנית.  ָלֶרֶדת  ַהַּמָּדִדים  ֵהֵחּלּו  ִמֵּכן 
ְׁשַמע, ֶאָּלא ֶׁשִּנְׁשָמתֹו ַהְּטהֹוָרה ֶׁשל ַהַּסָּבא ְּכמֹו ֵסְרָבה ָלֵצאת ִמּגּופֹו, ֶׁשֵּכן ׁשּוב ִהְתַיְּצבוּ 

ַהַּמָּדִדים ִלְזַמן ָמה, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ָׁשבּו ָלֶרֶדת ַּבְּׁשִליִׁשית.

מֶֹׁשה  ַרִּבי  ִּכי  ָהָיה  ִנָּכר  ַעְצָמּה.  ַעל  ַהֻּמְפָלָאה  ַהּתֹוָפָעה  ָחְזָרה  ַהַּלְיָלה  ָּכל   ֶמֶׁש  ,ָּכ
ִמְׁשּתֹוֵקק ְלַמֶּׁשהּו ָטִמיר ְוֶנֱעָלם. ִנְׁשָמתֹו ְּכמֹו ַמְמִּתיָנה ִלְדַבר ָמה ֶׁשִּיְגרֹם ָלּה ָלֵצאת 

ִמן ַהּגּוף ְלעֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב.

ּבֹוְדִדים ִמֵּבין ִׁשִּׁשים ַהֶּצֱאָצִאים ֶׁשָעְמדּו ְלַצד ִמָּטתוֹ ִּבְמִסירּות ִנֲחׁשּו ְּבִלָּבם ֶאת ֵּפֶׁשר 
ַהּתֹוָפָעה, אּוָלם ֵהם א ֵהֵעּזּו ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהְּדָבִרים ַעל ַּדל ִׂשְפתֹוֵתיֶהם.

ֵּבין ָּכ ּוֵבין ָּכ ֵהִאיר ַהּיֹום. ָאָתא ּוָבא ְזַמן ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר, ּוְלֶפַתע ֶהֱעָלה ַאַחד 
ִּבְרכֹות  ִלְׁשמַֹע  ָיָמיו  ָּכל  ַסָּבא  ִהְׁשַּתֵּדל  ַּכָּמה  ַעד  זֹוְכִרים  ֻּכָּלנוּ  "ֲהלֹוא  ַרְעיֹון:  ַהְּנָכִדים 
ִּבְׁשִמיַעת  אֹותֹו  ְלַזּכֹות  ַהִהְזַּדְּמנּות  ֶאת  ְנַנֵּצל  אּוַלי  יֹום.  ְּבָכל  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  ַהַּׁשַחר 

ְּבָרכֹות ָּכל ְזַמן ֶׁשִּנְׁשָמתֹו ֲעַדִין ְמצּוָיה ֵּביֵנינּו".

ָאַמר ְוָעָׂשה: ְּבֶזה ַאַחר ֶזה ֶנֶעְמדּו ֶצֱאָצָאיו ֶׁשל ַרִּבי מֶֹׁשה ַלֲאִמיַרת ַהְּבָרכֹות ִאיׁש ְּבָאְזֵני 
ֵרֵעהּו. ַרִּבי מֶֹׁשה ָׁשַכב ַעל ַהִּמָּטה ְלא ִניַע, אּוָלם ַהּסֹוְבִבים ָהיּו ְּבטּוִחים ְלא ֵצל ֶׁשל 

ָסֵפק: הּוא ַמֲאִזין ּוַמְקִׁשיב ְלָכל ִמָּלה.

ַהְּבָרכֹות  ֲאִמיַרת  ִסּיּום  ִעם  ְוָאֵכן  ָחְלפּו,  ְקֻדָּׁשה  ֶׁשל  ְרָגׁשֹות  ְספּוגֹות  ְספּורֹות  ַּדּקֹות 
ָקְראּו ַהּסֹוְבִבים ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבַכָּוָנה ְוָיְצָאה ִנְׁשָמתֹו ְּבָטֳהָרה.

ִנְׁשָמתֹו  ֶאת  ְצחֹוִרים  ְּכַמְלָאִכים  ִלּוּו  ַהחֹוִלים  ֵּבית  ַּבֲחַלל  ֶׁשָּפְרחּו  ָהֲאֵמִנים  ְמאֹות 
ַּכֲאֶׁשר  ַחָּייו,  ְיֵמי  ָּכל  ַּבֲעִנָּיָתם  ִהְׁשַּתֵּדל  ֶׁשּכֹה  ַהָּגדֹול  ָהָאָדם  ֶׁשל  ְוַהְּמֻזֶּכֶכת  ַהְּטהֹוָרה 
ַמְלֲאֵכי ָמרֹום ַמְכִריִזים ְלֻעָּמָתם: "ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים" (ְיַׁשְעָיהּו 

כו, ב).

ְוִצֵּין  הֹוִסיף  ֵמֶהם  ְוֶאָחד  ַהֻּמְפָלא,  ַהִּסּפּור  ְלֶׁשַמע  ַרִּבים  ִהְתעֹוְררּו  ַהִּׁשְבָעה  ִּביֵמי 
ְּבִהְתַּפֲעלּות: "ִנְרֶאה ִּכי א ְלִחָּנם ֶהֱאִרי ַרִּבי מֶֹׁשה ָיִמים ַעד ְׁשָנתֹו ַהִּתְׁשִעים. ֲהֵרי ָּכל 

ָיָמיו ִהְקִּפיד ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ַעל ֲעִנַּית ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ְּבָכל יֹום".

הּוָבא  ֶזה  ִמְנָהג  ָאֵמן.  ַאֲחֵריֶהן  ֶׁשַּיֲעֶנה  ִמי  ִּבְפֵני  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ֲאִמיַרת  ִמְנַהג  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָנפֹוץ  ַּבָּׁשִנים  ַרּבֹות  ֶזה 
ַלֲהָלָכה ַּבֻּׁשְלָחן ָערּו (או"ח ו ד): "ֵיׁש נֹוֲהִגין ֶׁשַאַחר ֶׁשֵּבֵר ֶאָחד ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְוָענּו ַאֲחָריו ָאֵמן, חֹוֵזר ֶאָחד 
'ִּבְרֵּכי  ֵמָהעֹוִנים ָאֵמן ּוְמָבֵר, ְועֹוִנים ַאֲחָריו ָאֵמן, ְוַכֵּסֶדר ַהֶּזה עֹוִׂשים ָּכל אֹוָתם ֶׁשָענּו ָאֵמן ְּתִחָּלה"... ּוְבֵסֶפר 
יֹוֵסף' ַלִחידָ"א (או"ח תרעז ב) ָּכַתב ַעל ִּדְבֵרי ַה'ֻּׁשְלָחן ָערּו': "ְוַכָּידּוַע ִנְתַּפֵּׁשט ַהִּמְנָהג ַּבְּכַרִּכים ַוֲעָירֹות ְּגדֹולֹות".

ְּכִפי ֶׁשָאַמר ָמָרן ַהְּגַר"ש וֹואְזֶנר ָזָצ"ל (ְּבִכּנּוס ְמַנֲהִלים ֶׁשֶּנֱעַר ע"י 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ְּבי"ג ֶּבֱאלּול תש"ע): "ִמְנָהג ִנְפָלא ֶזה ִנְׁשַּכח 
ַּבָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות ּוְבֶמֶׁש ָׁשִנים ַרּבֹות ָהָיה ְּכ'ֵמת ִמְצָוה', ַעד ֶׁשָּבא הר"ר ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ְוָזָכה ְלַהֲחיֹותוֹ 

ּוְלַיְּסדוֹ ֵמָחָדׁש ְּבִמְסֶּגֶרת ִאְרּגּון 'ְּבֵני ֱאמּוִנים', ִּבְבִחיַנת: 'ְׁשָכחּום ְוָחְזרּו ְוִיְּסדּום'".
ַּבַּמֲאָמר ֶׁשְּלָפֵנינּו ְנַנֶּסה ְלַתְמֵצת ֶאת ַטַעם ַהִּמְנָהג, ַמֲעלֹוָתיו ּוְסֻגּלֹוָתיו.

ְלַהְׁשִלים צ' ֲאֵמִנים ְּבָכל יֹום
ְידּוָעה ִהיא ַהַּתָּקָנה ֶׁשהּוְבָאה ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (תיקו"ז ִתְּשְׁסֵרי ַּדף מ ב) ַלֲענֹות צ' ֲאֵמִנים ְּבָכל יֹום. ְוָכְתבּו ִּבְסָפִרים 

ַקְדמֹוִנים ('ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה' לרמ"ק או"ח ו כא ְועֹוד) ִּכי: "ֵאין ָאָדם ִנְקָרא ַצִּדיק ֶאָּלא ִאם ָעָנה צ' ֲאֵמִנים ְּבָכל יֹום".
ֵּכיָון ֶׁשְּלִמְנַין צ' ֲאֵמִנים ֵאּלּו ִנָּתן ְלָצֵרף ַרק ֶאת ֵאּלּו ֶׁשַּנֲענּו ַעל ְּבָרכֹות [ְוא ַעל ַקִּדיׁש וכיו"ב] (שו"ת רמ"ע ִמָּפאנוֹ 
סי' קט, ּוְבֶיֶתר ֵּבאּור ְּבֵפרּוׁש ַמֲהָר"ם לזוה"ק ַוֵּיֶל רפה ב), ְוֵיׁש ֶׁשָּכְתבּו ֶׁשֵּיׁש ַאף ְלַהְקִּפיד ַלֲענֹוָתם ֶטֶרם ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה 
ֶאת  לֹוַמר  ַרִּבים  ִהְקִּפידּו   ְלִפיָכ ברכה"ש),  ְּדַאָּבא'  'ְּפתֹוָרא  ַעל  ַאָּבא  ְּבֵני  בהג'  הּוָבא  ִמִּזיִדיְטׁשֹוב  ְצִבי  'ֲעֶטֶרת  (ַּבַעל  ֶעְׂשֵרה 
ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוַלֲענֹות ָאֵמן ַעל ִּבְרַּכת ֲאֵחִרים ַהְּמָבְרִכים, ִּכי ְּבָכ ִנָּתן ְּבָנֵקל ְלַהְׁשִלים ֲעִנַּית צ' 

ֲאֵמִנים ְּבָכל יֹום.
ַרֵּבנּו ַחִּיים ִויָטאל, ַּתְלִמידֹו ַהָּגדֹול ֶׁשל ָהֲאִר"י ָז"ל, ִסֵּפר ַעל ַרּבֹו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָהָיה ַמְקִּפיד ִלְׁשמַֹע ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר 
ִמִּפי ַּכָּמה ְוַכָּמה ֲאָנִׁשים ְּבָכל ּבֶֹקר, ְוָהָיה ַמְפִסיק ְלצֶֹרְך ָּכ ֲאִפּלוּ ְּבֶאְמַצע ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ('ְּפִרי ֵעץ ַחִּיים', ַהְּבָרכֹות ד; 
ּוְדָבָריו הּוְבאּו ַלֲהָלָכה ְּב'ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה' ָׁשם מּוָבא ֶׁשָהֲאִר"י ָנַהג ַלֲענֹות ֲאִפּלוּ ַאַחר ֵמָאה ֲאָנִׁשים או"ח ו ו), ְוָעָׂשה ֵּכן ְּכֵדי ְלַהְׁשִלים 

ֶאת ַּתָּקַנת ֲעִנַּית צ' ֲאֵמִנים עֹוד ִלְפֵני ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה.
ְוָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַאֲהרֹן ַהָּגדֹול ִמַּקְרִלין ִזי"ַע ָּכַתב ַעל ָּכ ְּבִהְתַּפֲעלּות: "ָהֲאִריזָ"ל ָהָיה ׁשֹוֵמַע ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר 
ֲאִפּלוּ ִמֵּמָאה ֲאָנִׁשים – ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהָיה ָיכֹול ְּבֶרַגע ַאַחת ְלַיֵחד ֶאת ָּכל ָהעֹוָלמֹות, ֲאִפּלוּ ֲהִכי א ִהְׁשִּגיַח ַעל 
ְּתִחַּלת  ְוַאְזָהרֹות,  (ַהְנָהגֹות  ַהְּבָרכֹות"  ְוָכל  ִּביָנה'  ַלֶּׂשְכִוי  'ַהּנֹוֵתן  ְּפָעִמים  ֵמָאה  ֲאִפּלוּ  ִלְׁשמַֹע  ִמְתַעֵּצל  ָהָיה  ְוא  ָהֵעת, 

ֵסֶפר 'ֵּבית ַאֲהרֹן').

ְּכמֹו ֵּכן ְּבׁשוּ"ַע ָהַרב (או"ח ו ט) ּוַבִּמְׁשָנה ְּברּוָרה (ו יג) ֵהִביאּו ַלֲהָלָכה ֶאת ִמְנַהג ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא 
ְּכֶדֶר ְמֻעָּלה ְלַהְׁשִלים ֲאִמיַרת צ' ֲאֵמִנים ְּביֹום.

ִמְנַהג ְּגדֹוֵלי עֹוָלם
ֵעֻדּיֹות ַרּבֹות נֹוְדעּו ַעל ַרִּבים ִמְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהְקִּפידּו ִלְׁשמַֹע ְולֹוַמר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא; ָּכ ַעל ַהָּגאֹון 
ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַּבֶנעט ָזָצ"ל ֵהִעידּו, ִּכי: "ָּתִמיד ָהָיה ֵמֲעָׂשָרה ִראׁשֹוִנים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוָׁשַמע ִמָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶאת 
ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּכֵדי ַלֲענֹות ָאֵמן ַאֲחֵריֶהם, ְוַאֲחֵרי ֵכן ָאַמר הּוא ְּבַעְצמֹו ֶאת ַהְּבָרכֹות ַעל ַהֵּסֶדר ְּבקֹול ָנִעים ּוְבַכָּוָנה 

קֶֹדם ֶׁשָעַמד ַהְּׁשִליַח ִצּבּור ִּבְתִפָּלה" (ֵסֶפר ּתֹוְלדֹוָתיו עמ' 16).
ְּכֵעין ֶזה ֻסַּפר ַעל ַהַּמְׁשִּגיַח ַהְּגַה"צ ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְלִויְנְׁשֵטיין ָזָצ"ל ִּכי ָהָיה ָרִגיל ְלַהְׁשִּכים ְּבָכל יֹום ְוָלבֹא ְלֵהיַכל 
ַהְּיִׁשיָבה ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ִלְפֵני ְּתִחַּלת ַהְּתִפָּלה, ָׁשם ִהְמִּתין לֹו ָּבחּור ֶׁשָהָיה אֹוֵמר ְלָפָניו ֶאת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּכֵדי 

ֶׁשִּיְזֶּכה ַהַּמְׁשִּגיַח ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹוָתיו ('ַעּמּוד ַהִּיְרָאה ְוָהֲעבֹוָדה' עמ' 67).
ְוָכ ָּכַתב ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ִמּקֹאַמְרָנא ִזי"ַע ְּבַהְנָהגֹוָתיו: "יֹאַמר ָּכל ַּבר ִיְׂשָרֵאל ַהָּקדֹוׁש, ּוִבְפָרט ַּבַעל ֶנֶפׁש ְיָקָרה, 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ִלְזּכֹות  ְּכֵדי  ַהִּמְדָרׁש,  ְּבֵבית  ַּדְוָקא  ּכַֹח'  ַלָּיֵעף  'ַהּנֹוֵתן  ַעד  ִביָנה'  ַלֶּׂשְכִוי  'ַהּנֹוֵתן  ִמן  ַהַּׁשַחר,  ִּבְרכֹות 
ִסְפרֹו  (ַהְקָּדַמת  ַזְלָה"ה"  טֹוב  ָׁשם  ַהַּבַעל  ָמָרן  ָנַהג   ְוָכ ָׁשַמִים,  ַמְלכּות  ַקָּבַלת  ַהְתָחַלת  ֶׁשהּוא  ְועֹוד  ָאֵמן,  ַּבֲעִנּיֹות 

'אֹור ֵעיַנִים').

ְסֻגּלֹות ִויׁשּועֹות
ְּבָרָכה ִנְפָלָאה ַלַמְּקִּפיִדים ַעל ִמְנָהג ָקדֹוׁש ֶזה ָּדַרׁש ַרֵּבנּו ַהַּמַהְרשָׁ"א (ח"א ְּבָרכֹות ו א) ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב (ְיַׁשְעָיהּו מח 
יח): "לּוא ִהְקַׁשְבָּת ְלִמְצוָֹתי ַוְיִהי ַכָּנָהר ְׁשלֹוֶמ ְוִצְדָקְת ְּכַגֵּלי ַהָּים": "'ְלִמְצוָֹתי' – ִמְּלׁשֹון ֶצֶות ַוֲחבּוָרה, ְוִיְהֶיה 
ְּבֵבית   ָל ֶצֶות   ֵמֲחֵבְר ֶׁשִּתְׁשַמע  ְּבָרָכה  ָּכל  ַעל  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ּוַמְקִׁשיב  ַמְמִּתין  ֶׁשָהִייָת  ִהְקַׁשְבָּת',  'לּוא  ֵּפרּוׁשֹו: 

ַהְּכֶנֶסת, ִיְהֶיה ְׂשָכְר 'ַכָּנָהר ְׁשלֹוֶמ ְוִצְדָקְת ְּכַגֵּלי ַהָּים'".
ְּכמֹו ֵכן ְמֻסָּפר ַעל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַה'ִּדְבֵרי ַחִּיים' ִמַּצאְנז, ֶׁשִהְבִחין ַּפַעם ָּבָאָדם ַהְּמָבֵר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְלַעְצמֹו ִמְּבִלי 
'ֶאת  ֶנֱאָמר:  כז)  (יא  ְרֵאה  ָּפָרַׁשת  "ִּבְתִחַּלת  לֹו:  ְוָאַמר  ֻמְסֶּתֶרת  ְּבתֹוָכָחה  ֵאָליו  ָּפָנה  ִּבְרכֹוָתיו,  ַאַחר  ָאֵמן  ֶׁשַּיֲענּו 
ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצוֹת ה' ֱאקֵיֶכם', ְוֶרֶמז ָטמּון ָׁשם ַּבֲעבּוֵרנּו: 'ֶאת ַהְּבָרָכה' ֵיׁש ְלָבֵר ְּבֹאֶפן ֶׁשל 'ֲאֶׁשר 
ִּתְׁשְמעּו' - ֶׁשִּיְׁשְמעּו ַהּסֹוְבִבים ְוַיֲענּו ָאֵמן, ְוֵאין ְלַזְלֵזל ָחִליָלה ַּבָּדָבר, ֵּכיָון ֶׁשהּוא ִּבְכָלל 'ִמְצוֹת ה' ֱאֵקיֶכם'..." 

('ֲעֶטֶרת ַחִּיים' עמ' קג).

ַאף ָהְרַה"ק ִמֶּנעְׁשִכיז ָזָצ"ל ֵהִעיד ִּכי ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִמְתַקְּבִצים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוְמָבְרִכים ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ִּבְפֵני ֲאֵחִרים 
ָהעֹוִנים ָאֵמן, ֲאַזי ִמְתַּבְּטִלים ָהמֹון ַרב ֵמַהִחיצֹוִנים ּוִמְתַּבְּטלֹות ְּגֵזרֹות ִמִּיְׂשָרֵאל ('ִזְכרֹון טֹוב' ַמֲאַמר ִסּיּום ְּבטֹוב אֹות יב).

ַּכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא
ֶרֶמז ִנְפָלא ִּבְלׁשֹון ַהָּפסּוק: "ֵהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא" (ַּבִּמְדָּבר כג, כד) ָּדַרׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב ִּדי-ַאְלֶּבה, ִמְּגדֹוֵלי 

ַחְכֵמי ִאיַטְלָיה:
סֹוֵפי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ַהִּמִּלים 'ֵהן ָעם ְּכָלִביא', ֵהם 'ָאֵמן' - ֶרֶמז ְל'ָאֵמן' ַהַּנֲעֵנית ְּבסֹוף ָּכל ְּבָרָכה. ְוֵכן ַהִּמָּלה 'ָיקּום' 
ְּבִהּפּו אֹוִתּיֹות ִהיא 'ק' יֹום' - ֶרֶמז ְלֵמָאה ַהְּבָרכֹות ֶׁשאֹוָתן חֹוָבה ְלָבֵר ְּבָכל יֹום. ַּבִּמִּלים 'ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא' ִּבֵּקׁש 
ִּבְלָעם לֹוַמר, ִּכי ְזכּות ִמְצָוה ַקָּלה זֹו ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן ְוֶׁשל ֲאִמיַרת ֵמָאה ְּבָרכֹות, ִהיא ֶׁשָעְמָדה ְלִיְׂשָרֵאל ְלִהְתַנֵּׂשא 

ֶנְגּדֹו ְּכַאְרֵיה, ְוִלְמנַֹע ִמֶּמּנּו ְלַקְּלָלם ('ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב' פר' ָּבָלק).
ַהִּמְתַיֵחס  ְּבָפסּוק  ַּדְוָקא  ִלְרמֹז  ִּבְלָעם  ָּבַחר  'ָאֵמן'  ִמְצַות  ֶׁשֶאת  ָהֻעְבָּדה  ִמן  ִּכי  ְולֹוַמר,  ְלהֹוִסיף  אּוַלי  ְוִיָּתֵכן 
ִּבְרכֹות  ַאַחר  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶׁשל  ַהְּיֵתָרה  ַמֲעָלָתּה  ַעל  ַאף  ִלְלֹמד  נּוַכל  ַּבּבֶֹקר,  ְּבַהְׁשָּכָמָתם  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ִלְזִריזּוָתם 

ַהַּׁשַחר, אֹוָתן ְּבָרכֹות ַהֶּנֱאָמרֹות ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר.

ָאֵמ"ן - ֲאִני מֹוֵסר ַנְפִׁשי
ְלִסּיּום ָנִביא ֶאת ֲאֶׁשר ָּדַרׁש הר"ר ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ְׁשִליָט"א, ְנִׂשיא ּוְמַיֵּסד 'ְּבֵני ֱאמּוִנים':

ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ַוֲאִמיַרת  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ִמְצַות  ִהיא  ִּדְקֻדָּׁשה',  'ַעּזּות  ְּבִמַּדת  ַהִּׁשּמּושׁ  ִנְדָרׁש  ֶׁשָּבֶהן  ַהִּמְצוֹות  ַאַחת 
ְּבַחְברּוָתא. ְלִעִּתים ִמְתַּבֵּיׁש ָהָאָדם ִלְפנֹות ַלֲאֵחִרים ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹוָתיו אֹו ַלֲענֹות ָאֵמן ְּבקֹול ָרם ַּכֲהָלָכה. 
אּוָלם ַרּבֹוֵתינּו ִלְּמדּונּו ֶׁשַּדְוָקא ָאז ִנְבָחן ָהָאָדם ְּבִמּדֹוָתיו, ְוַעל ֵּכן ֶיֱאזֹר ַחִיל ְוָיִׂשים ְלֶנֶגד ֵעיָניו ֶאת ְלׁשֹונֹו ֶׁשל ַּבַעל 
ַהּטּוִרים ִּבְפִתיַחת ִסְפרֹו ַהָּגדֹול (טּור או"ח סי' א): "ְיהּוָדה ֶּבן ֵּתיָמא אֹוֵמר ֱהֵוי ַעז ַּכָּנֵמר... הּוא ְּכָלל ָּגדֹול ַּבֲעבֹוַדת 
ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר. ֶׁשְּפָעִמים ָאָדם ָחֵפץ ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה ְוִנְמַנע ִמַּלֲעׂשֹוָתּה ִמְּפֵני ְּבֵני ָאָדם ֶׁשַּמְלִעיִגין ָעָליו, ְוַעל ֵּכן 

ִהְזִהיר ֶׁשָּתִעיז ָּפֶני ְּכֶנֶגד ַהַּמְלִעיִגין ְוַאל ִּתָּמַנע ִמַּלֲעׂשֹות ַהִּמְצָוה" ְוכוּ'. 
ּוְכָבר ָרַמז ְּבִעְנָין ֶזה ְּב'ֵסֶפר ַהַּגן ְוֶדֶר מֶֹׁשה' (ְליֹום יא) ִּכי ִמַּלת 'ָאֵמן' ִהיא ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות 'ֲאִני מֹוֵסר ַנְפִׁשי', ּוִמָּכאן 

ֶׁשָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ְמֻחָּיב ִלְמסֹר ַנְפׁשֹו ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
ַצִּדיק ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים

ע ַמעּתַ ט ססִספפּפום  ַמּבָ ם
א ׁשֹומר ַחְברּוָתא ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ּבִ


