
ת ֱאמֹר ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַהִּסָּבה ַהְּמֻׁשֶּתֶפת ְלָטֳהָרה ְוִלְקִריַאת ְׁשַמע
"ּוָבא ַהֶּׁשֶמׁש ְוָטֵהר ְוַאַחר יֹאַכל ִמן ַהֳּקָדִׁשים" (כב ז)

ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות ִנְפַּתַחת ַּבִּמִּלים: "ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ְׁשַמע ְּבַעְרִבית 
ֶאת  ְלָהִבין  ְוֵיׁש  ִּבְתרּוָמָתן".  ֶלֱאכֹל  ִנְכָנִסים  ֶׁשַהּכֲֹהִנים  ִמָּׁשָעה   –
זֹו  ְּבֻדְגָמה  ַּדְוָקא  ֲחָכִמים  ִהְׁשַּתְּמׁשּו  ּוַמּדּוַע  ַהְּדָבִרים,  ֵּבין  ַהֶּקֶׁשר 

ְּכֵדי ְלַהְמִחיׁש ֶאת ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע?

ַרִּבי  ָאִביו  ְּבֵׁשם  ִמּסֹוכֹוְטׁשֹוב  ֵנֶזר'  ָה'ַאְבֵני  ֵהִביא   ְלָכ ִנְפָלא  ֵּבאּור 
ַנחּום ְזֵאב ַרָּבּה ֶׁשל ִּביַאֶלה: 

ַהִּסָּבה ֶׁשְּבִגיָנּה ֶנֱאָסר ַעל ַהּכֲֹהִנים ֶׁשִּנְטְמאּו ְוָטְבלּו ָלׁשּוב ְוֶלֱאכֹל 
ִּבְתרּוָמה ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים, ִהיא ָהעֹוֶמֶדת ִּבְבִסיס ִחּיּוב ְקִריַאת 
ְׁשַמע ֶׁשל ַעְרִבית; ְּכִפי ֶׁשַהֻּטְמָאה א ָּפָגה ֵמָהָאָדם ַאַחר ְטִביָלתֹו 
ַעד ֶשַּׁתֲעִריב ָעָליו ַהֶּׁשֶמׁש, ָּכ, ְלַהְבִּדיל, רֶֹׁשם ַהְּקֻדָּׁשה ֶהָחל ַעל 
ָהָאָדם ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַׁשֲחִרית ֵאינֹו ָּפג ִמֶּמּנּו ַעד ָהֶעֶרב, ְוַרק 
ְוִלְקרֹא  ָלׁשּוב  ֲחָכִמים  ִּתְּקנּו  ֵּכן  ַעל  ְלַחְּדָׁשּה.  הּוא  ָזקּוק  ָּבֶעֶרב 

ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבַעְרִבית.
'ֶאְגֵלי ַטל' ַהְקָּדָמה

ַהְטִעיֵננּו ְּבִבְרַּכת מֹוֲעֶדי
"ְוִהִּׂשיאּו אֹוָתם ֲעוֹן ַאְׁשָמה ְּבָאְכָלם ֶאת ָקְדֵׁשיֶהם" (כב טז)

"'ְוִהִּׂשיאּו אֹוָתם' – ֶאת ַעְצָמם ִיְטֲענּו ָעוֹון ְּבאֹוְכָלם ֶאת ָקְדֵׁשיֶהם" 
(ַרִׁש"י).

ֵּפרּוׁש  ְלִפי  ּוְנִׂשיָאה,  ַהְטָעָנה  ְלׁשֹון  הּוא  "ְוִהִּׂשיאּו"  ַרִׁש"י:  ְלִדְבֵרי 
ִּבְתִפַּלת  ַּבָּקָׁשֵתנּו  ֻנַּסח  ֶאת  ַפְייְנְׁשֵטיין  ִמיְכל  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ֵּבֵאר  ֶזה 
ִּבְרַּכת  ֶאת  ֱאֵקינּו  ה'  "ְוַהִּׂשיֵאנּו  ָהְרָגִלים:  ְׁשֶׁשת  ֶׁשל  ַהּמּוָסף 
מֹוֲעֶדי ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום..." – ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם: ַזֵּכנּו ֶׁשִּנְרֶוה ְקֻדָּׁשה 
ִמִּבְרַּכת ַהּמֹוֲעִדים ְּבִמָּדה ְּגדּוָׁשה ְוַרָּבה, ַעד ֶׁשִּתְהֶיה ַהְּבָרָכה ָעֵלינּו 

ְּכַמָּׂשא ָטעּון ְוָכֵבד.
'ַׂשר ַהּתֹוָרה' עמ' שנו

ַהַּׁשָּבת ְמָבֶרֶכת ֶאת ַהָּקְרָּבנֹות
"ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב אֹו ֵעז... ּוִמּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרַּבן ִאֶּׁשה 

ַלה'" (כב כז)
"ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: 'א ָּתִביאּו ְלָפַני ָקְרָּבן ַעד ֶׁשַּתֲעבֹר ָעָליו 

ַׁשָּבת'" (ויק"ר כז י).
ַׁשָּבת)  ֶׁשל  (מּוָסף  ַהֶּלֶקט'  'ִׁשּבֹוֵלי  ַּבַעל  ֵּפֵרׁש  ַהִּמְדָרׁש  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל 
"ִּתַּכְנָּת  ַׁשָּבת:  ֶׁשל  מּוָסף  ְּתִפַּלת  ֻנַּסח  ְלִמְקָרא  ָהעֹוָלה  ְּתִמיָהה 
ַהָּקדֹוׁש  ָחֵפץ  ַהַּׁשָּבת  ְּבָקְרְּבנֹות  ַרק  ְוִכי  ָקְרְּבנֹוֶתיָה";  ָרִציָת  ַׁשָּבת 
ֵאין  ִּכי  ַהִּמְדָרׁש  ְלִדְבֵרי  ֵאּלּו  ְּבִמִּלים  ֵיׁש  ֶרֶמז  ֶאָּלא,  הּוא?   ָּברּו

ַהָּקְרָּבן עֹוֶלה ְלָרצֹון ַעד ֶׁשַּתֲעבֹר ָעָליו ַהַּׁשָּבת.

ְלהֹודֹות ַעל ַהּטֹוב ְוַהּמּוָטב
"ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ּתֹוָדה ַלה' ִלְרֹצְנֶכם ִּתְזָּבחּו" (כב כט)

ֵּפֵרׁש ַה'ְּכַתב סֹוֵפר':

ְּבנַֹהג ֶׁשָּבעֹוָלם, ַּבַעל ַהֵּנס ַהּמֹוֶדה ַעל ַהָּצָלתֹו, ָחׁש ְּבִעְמֵקי ְלָבבֹו 
ִיְזַּדֵּקק  ְוא  ַהָּצָרה  ָעָליו  ָּתבֹא  ֶׁשֹּלא  ַמֲעִדיף  ָהָיה  ִמְּלַכְּתִחָּלה  ִּכי 
ַעל  ְּכהֹוָדָאה  ָּבא  הּוא  ֶׁשַאף  ַהּתֹוָדה  ָקְרַּבן  ְלַגֵּבי  ֵּכן  ַעל  ִליׁשּוָעה. 
ִּתְזָּבחּו"  "ִלְרֹצְנֶכם  ַהּתֹוָרה:  ָלנּו  מֹוָרה  יב),  ז  ְלֵעיל  ַרִׁש"י  (ְרֵאה  ַהֵּנס 
ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ְלטֹוַבְתֶכם,  ָהָיה  ָלֶכם  ֶׁשִּנְגַרם  ַהַּצַער  ַאף  ִּכי  ְּדעּו   –
 ַעל ָהָרָעה ְּכֵׁשם ֶׁשְּמָבֵר ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות לג ב): "ַחָּיב ָאָדם ְלָבֵר

ְּבָרצֹון  ָקְרַּבְנֶכם  ֶאת  ַהְקִריבּו  זֹאת  ְיִדיָעה   ּוִמּתֹו ַהּטֹוָבה",  ַעל 
ּוְבֵחֶפץ ֵלב.

"ַהּגֹוֵמל  ִּבְרַּכת:  ֻנַּסח  ֶאת  סֹוֵפר'  ַה'ְּכַתב  ּוֵבֵאר  הֹוִסיף  ֶזה  ִּביסֹוד 
'ֶׁשְּגָמַלִני  ְלַחָּיִבים טֹובֹות ֶׁשְּגָמַלִני ָּכל טֹוב"; ַמּדּוַע א ַּדי ָּבֻנָּסח: 
ַהְּיׁשּוָעה  ַעל  ַההֹוָדָאה  ִּבְׁשַעת  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו  ַהָּדָבר  ָּבא  ֶאָּלא  טֹוב'? 
ָצִרי ַהְּמָבֵר ְלַהִּכיר ְּבָכ ֶׁשַאף ַהָּצָרה ָהְיָתה ְלטֹוָבתֹו, ּוְלהֹודֹות 

ַעל ַהּטֹוב ְוַעל ַהּמּוָטב ְּכֶאָחד.
'ְּכַתב סֹוֵפר ֶהָחָדׁש' עמ' קמה

'ְקַהל ַעם' ִּבְסעּוַדת הֹוָדָאה
"ַּבּיֹום ַההּוא ֵיָאֵכל א תֹוִתירּו ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר" (כב ל)

ָקָדִׁשים  ִמְּׁשַאר  ָוַלְיָלה  ְליֹום  ַהֶּנֱאָכל  ַהּתֹוָדה  ָקְרַּבן  ׁשֹוֶנה  ַמּדּוַע 
ַקִּלים ַהֶּנֱאָכִלים ִלְׁשֵני ָיִמים?

ֵּבאּור ִנְפָלא ְלָכ ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק ִמּוֹולֹוִז'ין:

ַהּתֹוָרה  ִצְּוָתה  ַהֵּנס,  ַעל  ְּכהֹוָדָאה  ָּבא  ַהּתֹוָדה  ֶׁשָּקְרַּבן  ֵּכיָון 
ַרִּבים  ֲאָנִׁשים  ְלַהְזִמין  ַהַּמְקִריב  ֵיָאֵלץ   ָּכ ָקָצר.  ִּבְזַמן  ֶׁשּיֹאְכלּוהּו 
 ָּכ ִלְסֻעָּדתֹו ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיָּוֵתר ִמן ַהָּבָׂשר ְלַאַחר ְזַמן ֲאִכיָלתֹו, ּוִמּתֹו
ִיְתַּפְרֵסם ִנּסֹו ִּבְקַהל ַעם, ְּכִפי ֶׁשֶּנֱאָמר ִּבְתִהִּלים (קז לא-לב): "יֹודּו 

ַלה' ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם; ִוירְֹממּוהּו ִּבְקַהל ָעם".
'ֶּפה ָקדֹוׁש'

'ְּבתֹו' ֲעָׂשָרה ִמ'ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל'
"ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (כב לב)

ִמָּפסּוק ֶזה ָלְמדּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (ְּבָרכֹות כא ב) ֶׁשָּכל ָּדָבר 
ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ָצִרי ְלֵהָאֵמר ְּבִמְנַין ֲעָׂשָרה ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

ֶׁשָראֵׁשי   ִמָּכ ַהְּגָמָרא  ְלִדְבֵרי  ֶרֶמז  הֹוִסיפּו  ְרׁשּומֹות  ּדֹוְרֵׁשי 
ַהֵּתבֹות: "ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני" ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיה ֶעֶׂשר.

'ְּבִרית ִיְצָחק'

ַהּפֹוֵרׁש ִמן ַהִּצּבּור ְמַחֵּלל ֵׁשם ָׁשַמִים
ה'  ֲאִני  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני   ְּבתֹו ְוִנְקַּדְׁשִּתי  ָקְדִׁשי  ֵׁשם  ֶאת  ְתַחְּללּו  "ְוא 

ְמַקִּדְׁשֶכם" (ָׁשם)
ָּדַרׁש ָמָרן ַה'ֲחַתם סֹוֵפר':

ִמְתַקֵּים:  ּוְבֶאְמָצעּוָתם  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ֲעָׂשָרה  ֵיׁש  ַּכֲאֶׁשר  ַאף 
ַעְצמֹו  ִלְפטֹר  ַלָּיִחיד  לֹו  ַאל  ִיְׂשָרֵאל",  ְּבֵני   ְּבתֹו "ְוִנְקַּדְׁשִּתי 
 ִיְתַקֵּדׁש ְׁשמֹו ִיְתָּבַר ּוֵבין ָּכ ִמְּלִהְתַּפֵּלל ְּבִמְנָין ְּבתֹוֲאָנה ִּכי ֵּבין ָּכ
ִיְׂשָרֵאל  ְּבַהְקָּדַׁשת  ֶׁשֲהֵרי  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ַהַּקָּים  ַהִּמְנָין  ְּבֶאְמָצעּות 
ֶאת ְׁשמֹו ִיְתָּבַר ִמְתַקֵּים ָּבֶהם: "ֲאִני ה' ְמַקִּדְׁשֶכם", ְוַהְּמַוֵּתר ַעל 

ְקֻדָּׁשה זּו ִנְמָצא הּוא ְמַחֵּלל ֶאת ֵׁשם ה'.
'ְּדָרׁשֹות ֲחַתם סֹוֵפר' ח"ב רסח ב

ְלהֹוִציא ִמִּלָּבם ֶׁשל ְצדֹוִקים
"ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת" (כג טו)

ַרִּבים ָּתְמהּו ַעל ֵּפֶׁשר ֻנַּסח ַהְּסִפיָרה ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ָלעֶֹמר: "ַהּיֹום 
יֹום ֶאָחד ָּבעֶֹמר", ַמּדּוַע ֵאיֶנּנּו אֹוְמִרים: "ַהּיֹום יֹום ִראׁשֹון ָּבעֶֹמר", 
ֶׁשֲהֵרי ָּכ ִהיא ָלׁשֹון ְראּוָיה יֹוֵתר, ְּכִפי ֶׁשַּמְׁשָמע ִמִּדְבֵרי ַרִׁש"י ַעל 
ְּפָעִמים  ַהּתֹוָרה  ִהְזִּכיָרה  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ְוַאף  ה),  א  (ְּבֵראִׁשית  ַהּתֹוָרה 

ִמְסָּפר: "ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון"?
ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי יֹוֵסף ָׁשאּול ָנַתְנזֹון: ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִּתְּקנּו 
ָּכ ְּכֵדי ְלהֹוִציא ִמַּדְעָּתם ַהְּמֻעֶּוֶתת ֶׁשל ַהְּצדֹוִקים ִּכי ֶאת ְסִפיַרת 
ָהעֶֹמר ֵיׁש ְלַהְתִחיל ַּדְוָקא ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהָּׁשבּוַע (ְרֵאה ְמָנחֹות 
ָחִליָלה  ִלְטעֹות  ָמקֹום  ָהָיה  ִראׁשֹון'  'יֹום  מֹוִנים  ָהִיינּו  ִאּלּו  א);  סה 
ְּכִׁשיָטָתם, ְלִפיָכ ַמְקִּפיִדים ָאנּו ִלְמנֹות: 'יֹום ֶאָחד' – ֵאין ֶזה ַּדְוָקא 

'ִּדְבֵרי ָׁשאּול'ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ַּבָּׁשבּוַע, ֶאָּלא ִראׁשֹון ַלְּסִפיָרה.

ְּכֵדי ְלַטֲהֵרנּו ִמְּקִלּפֹוֵתינּו
ָׂשח ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ַחִּיים ִמּקֹוסֹוב:

'ָלֶכם' – ָראֵׁשי ֵּתבֹות: "ְּכֵדי ְלַטֲהֵרנּו ִמְּקִלּפֹוֵתינּו". ִמָּכאן ֶרֶמז ְלֻנַּסח 
עֹוָלם  ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו  ָהעֶֹמר:  ְסִפיַרת  ְלַאַחר  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ַהְּתִפָּלה 
ַאָּתה ִצִּויָתנּו... ִלְסּפֹור ְסִפיַרת ָהעֶֹמר... ְּכֵדי ְלַטֲהֵרנּו ִמְּקִלּפֹוֵתינּו 

'ּתֹוַרת ַחִּיים'ּוִמֻּטְמאֹוֵתינּו".

ִאם ְּכָבִנים ִאם ַּכֲעָבִדים
ְמֶלאֶכת  ָּכל  ָלֶכם  ִיְהֶיה  קֶֹדׁש  ִמְקָרא  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם  "ּוְקָראֶתם 

ֲעבָֹדה א ַתֲעׂשּו" (כג כא)
ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ַהִּדין  ְּביֹום  ַהֶּנֱאֶמֶרת  עֹוָלם'  ֲהַרת  'ַהּיֹום  ִּבְתִפַּלת 
 ְל ֵעיֵנינּו  ַּכֲעָבִדים  ְוִאם  ָּבִנים,  ַעל  ָאב  ְּכַרֵחם  ַרֲחֵמנּו  ְּכָבִנים  "ִאם 
ֲעִדיָפה  ְּכלֹוַמר,  ִמְׁשָּפֵטנּו...",  ָכאֹור  ְותֹוִציא  ֶׁשְּתָחֵנּנּו  ַעד  ְתלּויֹות 
ָהֶעֶבד  ֶׁשל  ִמַּדְרָּגתֹו  ָאִביו,  ְּבַרֲחֵמי  ַהָּבטּוַח  ַהֵּבן  ֶׁשל  ַּדְרָּגתֹו  ִהיא 
ֶׁשִּיְתַרֶּצה  ּוְפָעִמים  ְּבַבָּקָׁשה,  ַרּבֹו  ִלְפֵני  ָּתִמיד  ְּתלּויֹות  ֶׁשֵעיָניו 

ְלַבָּקָׁשתֹו ּוְפָעִמים ָלאו.
ְוִהֵּנה, ַּבְּגָמָרא (ר"ה טז א) ְמבָֹאר ִּכי ַהּמֹוֲעִדים ֻּכָּלם ִנְקָרִאים ְיֵמי ִּדין, 
ּוְלאֹור זֹאת ֵּבֵאר ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ ֶאת ְלׁשֹון ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו 

ְּבֶדֶר ְּדרּוׁש:
"ּוְקָראֶתם ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ִמְקָרא קֶֹדׁש" – ַּבָּיִמים ַהּטֹוִבים ֶׁשִהָּנם 
ַהְקִּפידּו   – ַתֲעׂשּו"  א  ֲעבָֹדה  ְמֶלאֶכת  "ָּכל  ַּבֲעבּוְרֶכם:  ִּדין  ִּכיֵמי 
ְּכִפָּיה   ִמּתֹו ַרּבֹו  ֶאת  ָהעֹוֵבד  ְּכֶעֶבד  ּבֹוַרֲאֶכם  ֶאת  ַלֲעבֹד  ֶׁשֹּלא 
ְוֶהְכֵרַח, ֶאָּלא ְּבַאֲהָבה ּוְבִׂשְמָחה ְּכֵבן ַהְּמַׁשֵּמׁש ֶאת ָאִביו, ְוָכ ִּתְזּכּו 
ִלְהיֹות ְּבטּוִחים ְּבַרֲחֵמי ה', ְּכֵבן ַהּבֹוֵטַח ְּבָאִביו, ְוא ַּכֶעֶבד ֶׁשֵעיָניו 

'ִּתְפֶאֶרת ְיהֹוָנָתן'ְּתלּויֹות ָּתִמיד ְּבַרּבֹו.

ֶאְתרֹוג ָספּוג ִּבְדָמעֹות
"ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְּפִרי ֵעץ ָהָדר" (כג מ)

ָּדָבר ִנְפָלא ָּכַתב ַה'ֵּׁשם ִמְּׁשמּוֵאל' ִמּסֹוְכְטׁשֹוב (מֹוֲעִדים, ֻסּכֹות תרע"ח):
ֶאְתרֹוג  ִלְקנֹות  ָרצּו  ֶׁשֹּלא  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבּדֹור  ַהְּקדֹוִׁשים  ַעל  "ָׁשַמְענּו 
ַעד ַאַחר יֹום ַהִּכּפּוִרים ְּבאֹוְמָרם ֶׁשְּלִפי ַמַּסת ַהְּתִפָּלה, ֵּכן ִמְזַּדֵּמן 
ָלֶהם ֶאְתרֹוג ָנִקי, ּוְבִדְמעֹוֵתיֶהם ַמִּדיִחין ֶאת ַהְּכָתִמים ִמן ָהֶאְתרֹוג 
ֶׁשָּבא  ְּכמֹו  ָצרּור  ֶאְתרֹוג  ְוָלְקחּו  ָיֶפה  ּכָֹחם  ֶׁשָהָיה  ְוֵיׁש  ֶׁשָּלֶהם. 
ִמֶּמְרַחִּקים ְוא ָראּו אֹותֹו ְוא ָּפְתחּו אֹותֹו ְּכָלל ַעד יֹום א' ְּדֻסּכֹות, 

ֶׁשָּפְתחּו אֹותֹו ְלִמְצָוה ְוָהָיה ִנְמָצא ָּתִמיד ָהָדר ּוְמֻהָּדר".

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ְׁשַמע ת

ני ּפְ ם

ַהְּנָדָבה ַהֻּמְבֶחֶרת ְּביֹוֵתר
"ְלַפֵּלא ֶנֶדר אֹו ִלְנָדָבה" (כב כא)

ֵאין  ִּכי  ִלְלֹמד  נּוַכל  ִמָּכאן  'ָאֵמן'.  ְּבִגיַמְטִרָּיה  "ִלְנָדָבה" 
ְלִהְסַּתֵּפק ַרק ְּבאֹוָתם 'ֲאֵמִנים' ֶׁשֵהן חֹוָבה ַעל ָהָאָדם, ְּכגֹון 
ֵיׁש  ֶאָּלא  ַהְּתִפָּלה,  ִּבְׁשַעת  ַקִּדיׁש  אֹו  ְּבָרָכה  ְׁשִמיַעת  ַאַחר 
ְלַחֵּזר ַאַחר ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן, ַּכָּכתּוב (ְיַׁשְעָיהּו כו ב): "ׁשֵֹמר 

ֱאֻמִנים".
קֶֹבץ 'ַוִּיְזַרע ִיְצָחק' טו עמ' 34

(ְיַׁשְעָיה  ַיֲעֶנה"  ַוה'  ִּתְקָרא  "ָאז 

ְׁשמֹוֶנה  ֵאּלּו  'ָאז'?  ַמהּו  ט),  נח 

אֹוִתּיֹות ('ָאז' ְּבִגיַמְטִרָּיה 8) ֶׁשל ְׁשמֹות 

ְּכֶאָחד  ֶשִּמְתַיֲחִדים  ַואֹדָנ"י  ֲהָוָי"ה 

ְּבִגיַמְטִרָּיה ֶׁשל 'ָאֵמן'. ָהעֹוֶנה 'ָאֵמן' 

ֶׁשל  ּכָֹחם  ֶאת  ְמעֹוֵרר  ּכֹחֹו,  ְּבָכל 

ֶׁשִּתְתַקֵּבל  לֹו  ּוֻמְבָטח  ֵאּלּו,  ְׁשמֹות 

ֶׁשל  ִּדין  ְּגַזר  לֹו  ְוִיָּקַרע  ְּתִפָּלתֹו 

ִׁשְבִעים ָׁשָנה.     'ִּתּקּוֵני זַֹהר' ַּדף מ א

"י  ƒּב ¿ׁ̆ ַר ¿„ּ ּלּוָל‡  ƒה ¿„ּ יֹוָמ‡  ּב¿
 ˙ ינּו ‡∆ ינ≈ ים מּול ע≈ ƒׂ̆ , ָנ ׁ̆ „ֹו ָּ̃ ַה
ּה  ָ̇ ַמֲעָל ַעל  ים  ƒׁ̆ „ֹו ¿ּ̃ ַה ָבָריו  ¿„ּ
 ˙ ּיַ ƒֲענ ַו˙  ¿̂ ƒמ ל  ∆ׁ̆  ˙ ב∆ ∆‚ּ ¿ׂ̆ ƒַהּנ
כּו˙ֹו  ה ּוז¿ ּכ∆ ז¿ ƒּנ ∆ׁ̆ י ָרˆֹון  ƒיה ƒן, ו ָ‡מ≈
י  יל≈ ƒָכל מ ך¿ ּב¿ ר≈ ּבָ ¿̇ ƒה ינּו ל¿ ן ָעל≈ ≈‚ ָּ̇

ן. יָטב. ָ‡מ≈ מ≈ ¿„ּ
ן! עס ּ‚וּט. ָ‡מ≈ 'ט ַ‡ל∆ ל¿ ע¿ יּפו… ƒ‚ ס' ָ‰‡ט¿
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ֵהִחיׁש  ש.  ָהַרב  ָהִראׁשֹוָנה'.  ָה'ִאְנִּתַפאָדה  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה  תשמ"ט,  ְׁשַנת  ֶׁשל  ֵקיִצית  ַׁשָּבת  ְּבֵליל  ֶזה  ָהָיה 
ֶאת ְצָעָדיו ְּבַמֲעֵלה ַהֶּדֶר ָהעֹוָלה ִמן ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי ּבֹוֲאָכה ַׁשַער ְׁשֶכם. ְּבָׁשָעה ְמֻאֶחֶרת זֹו ְּכָבר ָהָיה 
ַהּׁשּוק ָהֲעָרִבי ׁשֹוֵמם ְלַמַּדי, ּוִמְּלַבד ְמֵתי ְמַעט ְצִעיִרים ְמֻׁשֲעָמִמים ֶׁשָּנֲעצּו ֵעיַנִים רֹוְׁשפֹות ָּבַאְבֵר ַהּצֹוֵעד 

ִּבְמִהירּות ַּבּׁשּוק, א ִנְרֲאָתה ֶנֶפׁש ַחָּיה ְּבָכל ַהְּסִביָבה.

ָרִגיל ָהָיה ָהַרב ש. ָלֶרֶדת ְּבַעְרֵבי ַׁשָּבתֹות ִמֵּביתֹו ֶׁשִּבְׁשכּוַנת 'ְּגֻאָּלה' ֶאל ָהִעיר ָהַעִּתיָקה, ְלָׁשם ֶהֱעִתיָקה 
ַהּכֶֹתל  ֶאל  ִמֵהר  ַהַּׁשָּבת,  ְּכִניַסת  ִּבְׁשַעת  ְלִצָּדּה  ׁשֹוֶהה  ֶׁשָהָיה  ְלַאַחר  ְמגּוֶריָה.  ְמקֹום  ֶאת  ַהְּמֻבֶּגֶרת  ִאּמֹו 
ַהַּמֲעָרִבי ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַאַחד ַהִּמְנָיִנים ַהֻּמְקָדִמים ּוִמָּיד ַאַחר ָּכ ָצַעד ִּבְמִהירּות ְלֵביתֹו ֶּדֶר ָהֹרַבע ַהֻּמְסְלִמי 

ֶׁשֵהָּמה ִמְתַּפְּלִלים ְיהּוִדִּיים ֶׁשָּׁשבּו ְלֵביָתם ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה.

ְּבַׁשָּבת זֹו א ָחָׁשה ִאּמֹו ְּבטֹוב, ּוְבֶׁשל ָּכ ֶנֱאַלץ ָהַרב ְלִהְתַעֵּכב ֶאְצָלּה ֵמֵעֶבר ָלָרִגיל. ְּכֶׁשּסֹוף סֹוף ָיכֹול 
ָהָיה ָלֵצאת ִמֵּביָתּה, ָהְיָתה ַהָּׁשָעה ְמֻאֶחֶרת ְּכֵדי ִלְמצֹא ִמְנָין ְּבַאַחד ִמָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ַהְּסמּוִכים. ְלֶרַגע ָחְלָפה 
ּבֹו ַהַּמֲחָׁשָבה, ֶׁשָּמא ֵיֵל ְלֵביתֹו ְוָׁשם ִיְתַּפֵּלל ִּביִחידּות, אּוָלם ִמָּיד ַאַחר ָּכ ָּגְמָלה ְּבִלּבֹו ַהַהְחָלָטה ָלֶרֶדת 

ֶאל ַהּכֶֹתל. ָׁשם, ָּכ ִקָּוה, ִיְמָצא ִמְנָין ַּגם ְּבָׁשָעה ּכֹה ְמֻאֶחֶרת.

ְּבַרֲחַבת ַהּכֶֹתל ֶנֱאַלץ ְלַהְמִּתין עֹוד ַּדּקֹות ֲאֻרּכֹות ַעד ֶׁשִהְתַאֵּסף ִמְנַין ִמְתַּפְּלִלים, ּוְכֶׁשִהְסַּתְּיָמה ַהְּתִפָּלה 
ִמֵהר ִלְצעֹד ְלֵביתֹו. ְלֶרַגע ִהְתַלֵּבט ִאם ִלְצעֹד ַּבֶּדֶר ָהֲאֻרָּכה ְוַהְּבטּוָחה יֹוֵתר, אּוָלם ַהָּׁשָעה ָּדֲחָקה ְוהּוא 

ֶהֱחִליט ִלְצעֹד ַּבֶּדֶר ַהְּקבּוָעה. הּוא א ִׁשֵער ַעד ַּכָּמה ָהְיָתה ַיד ַהַהְׁשָּגָחה ְמעֶֹרֶבת ְּבַהְחָלָטתֹו.

ַהִּסְמָטאֹות ַהּׁשֹוֵממֹות, ַיַחד ִעם ָהֲעָלָטה ֶׁשָּׂשְרָרה ִמָּסִביב א ָּתְרמּו ְלַׁשְלָותֹו ֶׁשל ָהַרב ש. ְׂשָפָתיו ָנְׂשאּו 
ְּתִפָּלה ֲחִריִׁשית ִלְׁשִמיָרה ַּבֶּדֶר, ְוַרְגָליו ִנּסּו ְלָהִחיׁש ֶאת ְצִעיָדָתן ַעד ְקֵצה ְּגבּול ַהְּיֹכֶלת.

ְמַעט ְלַאַחר ֶׁשָּיָצא ִמַּׁשַער ְׁשֶכם ְלִכּוּון ְרחֹוב ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ֶנֱחַרד ָהַרב ש. ְלִמְׁשַמע ְזָעָקה ּוִמָּיד ְלַאֲחֶריָה 
 קֹול ְצָעִדים ִנְמָלִטים ִּבְמִהירּות. הּוא ִהְפָנה ַמָּבטֹו ְלֵעֶבר ְמקֹור ַהּקֹול ְוִהְבִחין ְלֶחְרָדתֹו ְּבר' ָּדִוד, ַאְבֵר
ְּבַרְגַלִים  ְלמּולֹו  ָּפַסע  ֶזה,  ָּדִוד  ר'  ֵמַהּכֶֹתל.  ַיְחָּדו  ְוִלְצעֹד  ַׁשָּבת  ֵליל  ְּבָכל  ְלִהָּפֵגׁש  ָרִגיל  ָהָיה  ֶׁשִעּמֹו  ֻמָּכר 

ּכֹוְׁשלֹות ְּכֶׁשֶּכֶתם ָאדֹם ָטִרי הֹוֵל ּוִמְתַּפֵּׁשט ַעל ְּבָגָדיו ַהַׁשַּבִּתִּיים.

"ִנְדַקְרִּתי ִּבְרָגִעים ִאּלּו ַמָּמׁש ַעל ְיֵדי ְמַחֵּבל ֲעָרִבי", ִהְסִּפיק ר' ָּדִוד ִלְלֹחׁש ִלְפֵני ֶׁשִהְתמֹוֵטט ַעל ְמקֹומֹו 
ְּבֵאין אֹוִנים, "ַאָּנא, ַהְזֵעק ֶעְזָרה ִּבְדִחיפּות!", ִּבֵּקׁש ְּכֶׁשַהָּכָרתֹו הֹוֶלֶכת ּוִמְתַעְרֶּפֶלת.

ַּבְּכִביׁש ַהָּסמּו ָחְלפּו ִמַּפַעם ְלַפַעם ְרָכִבים ַעְרִבִּיים, ַא ָהַרב ש. ָחַׁשׁש ְלעֹוְצָרם, ֶׁשָּמא ְיֻבַּלע ִלְׁשֵניֶהם. 
ַהָּדָבר  ִּכי  ֵהִבין  ִמָּיד  אּוָלם   ,ַהָּסמּו ַלּצֶֹמת  ַעד  ְוִלְצעֹד  ְמַעט  עֹוד  ְלִהְתַאֵּמץ  ִליִדידֹו  ְלַהִּציַע  ָחַׁשב  ְלֶרַגע 

ָעׂשּוי ְלַהֲחִמיר ֶאת ַמָּצבֹו ֶׁשַּגם ָּכ ָהָיה ָקֶׁשה ִמְּנׂשֹא.

הּוא ַּגם ָחַׁשׁש ְלהֹוִתיר ֶאת ר' ָּדִוד ְלַבּדֹו ָּבְרחֹוב ַהְּמֻסָּכן ְוָלֶלֶכת ְלַהְזִעיק ֶעְזָרה ֶּפן ָיׁשּוב ַהְמַּרֵּצַח ְלַהְׁשִלים 
ֶאת ְמִזיָמתֹו ַהְּׁשָפָלה. ְמַעט ָהְרָגִעים ֶׁשָחְלפּו ִנְדמּו לֹו ַּכֶּנַצח. ר' ָּדִוד ָהַל ְוָקַמל ֶאל מּול ֵעיָניו, ְוא ָהָיה 

ְלֶאל ָידֹו ְלהֹוִׁשיַע.

ּוִמְּׂשָפָתיו  ְּבָחְזָקה  ֵעיָניו  ֶאת  ָעַצם  ֵמִׂשים  ּוִמְּבִלי  ֶיַׁשע,  ַוֲחַסר  ּבֹוֵדד  ָסתּום  ְּבָמבֹוי  ְּכעֹוֵמד  ָחׁש  ש.  ָהַרב 
ָּפְרָצה ְּתִפָּלה ְקָצָרה ְויֹוֶקֶדת ֶאל ָהֶאָחד ְוַהָּיִחיד ֶׁשָּיכֹול ָהָיה ְלהֹוִׁשיָעם ִּבְׁשָעָתם ַהָּקָׁשה.

ַּבָּמקֹום  ֶׁשָחַלף  ְמֻׁשְרָין  ִמְׁשַטְרִּתי  ֶרֶכב  ְּבָלִמים.  ֲחִריַקת  קֹול  ְלֶפַתע  ְּכֶׁשָּׁשַמע  ְּבֶבָהָלה  ִנְפְקחּו  ֵעיָניו 
ְּבַמְפִּתיַע ָעַצר ְלִצָּדם, ּוְׁשִנּיֹות ְספּורֹות ִהְסִּפיקּו ַלּׁשֹוְטִרים ֶׁשְּבתֹוכֹו ְּכֵדי ְלָהִבין ַהּכֹל.

ּתֹו ַּדּקֹות ִנְרֶאה ָהָיה ַהָּמקֹום ִּכְׂשֵדה ְקָרב. ְּפרֹוֶז'ְקטֹור ָּגדֹול ֵהִאיר ֶאת ַהֶּׁשַטח ְוַכָּמה רֹוְכֵבי ַהָּצָלה ָחנּו 
ִמְּסִביָבם. רֹוֵפא ְּבָחלּוק ָלָבן ִּבֵּצַע ַהְחָיַאת ֵחרּום ַּבָּפצּוַע, ּוְכֶׁשִּנְרֶאה ָהָיה ֶׁשַּמָּצבֹו ִמְתַיֵּצב ִקְמָעא, ִהִּניחּוהּו 

ַהחֹוְבִׁשים ַּבֲאלּוְנָקה ּוִמֲהרּו ִלְדהֹר ְלֵבית ַהחֹוִלים ִּביָללֹות ִסיֶרָנה ַמֲחִריׁשֹות ָאְזַנִים.

 א ָמָׁשה ִמְּׂשָפָתיו. ְּתִחָּלה ָעַבר ֶּדֶר ַרק ָאז ָעַזב ָהַרב ש. ֶאת ַהָּמקֹום ְּכֶׁשִּלּבֹו הֹוֶמה ִמְּדָאָגה, ּוְתִפָּלתֹו
 ֵּביתֹו ְּכֵדי ְלַהְרִּגיַע ֶאת ִמְׁשַּפְחּתֹו ַהֻּמְדֶאֶגת, ּוְלַאַחר ֶׁשִּבֵּקׁש ֶאת ְרׁשּוָתם ְלִהְתַעֵּכב עֹוד ִקְמָעא, ִהְמִׁשי
ְּבִריָצה ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ַהּנֹוָדע ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַיֲעקֹב ִפיֶׁשר ָזָצ"ל. הגרי"י ִהְקִׁשיב ַלִּסּפּור, ִמֵהר ִלְקרֹא 
ְּכֵדי  ַהְּמַנְּתִחים  ִמּטֹוֵבי  ֶאָחד  ֶאת  ַהחֹוִלים  ְלֵבית  ְלַהְזִעיק  לֹו  ְוהֹוָרה   ְּבָסמּו ֶׁשָּדר  ְרפּוִאי  ְלַעְסָקן  ִמָּיד 

ֶׁשִּיְתָעֵרב ַּבִּטּפּול ַּבָּפצּוַע. ַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ָׁשב ָהַרב ש. ְלֵביתֹו ַלִּקּדּוׁש ְוִלְסעּוַדת ַהַּׁשָּבת.

ַהַּׁשָּבת ָחְלָפה ַעל ָהַרב ש. ְּבֶמַתח ּוִבְדָאָגה. ִעם ֵצאת ַהּכֹוָכִבים ִמֵהר ְלִהְתַעְדֵּכן ֶּדֶר ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשל 
ר' ּדֹוד ְּבַמָּצבֹו. ָרַוח לֹו ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ִּכי ַהִּנּתּוַח ַהִּמָּיִדי ֶׁשִּבֵּצַע ַהְּמַנֵּתַח ַהֻּמְמֶחה ֶׁשֻהְזַעק ְלֵבית ַהחֹוִלים 

ְּבִסּיּועֹו ֶׁשל הגרי"י ִפיֶׁשר ִהִּציל ֶאת ַחָּייו ֶׁשל ְיִדידֹו ְוִכי ַמָּצבֹו הֹוֵל ּוִמְׁשַּתֵּפר ְּבַחְסֵדי ָׁשַמִים.

ִׁשְבָעַתִים  ִנְדַהם  הּוא  אּוָלם  ַלֲחוֹות,  ָזָכה  ֶׁשאֹוָתּה  ַהֻּמְפָלָאה  ַהְּפָרִטית  ֵמַהַהְׁשָּגָחה  ִנְפָעם  ָעַמד  ש.  ָהַרב 
ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֶאת ֶהְמֵׁשכֹו ֶׁשל ַהִּסּפּור ִמִּפי ַהְּמַנֵּתַח ְּבַעְצמֹו. 

ִהִּגיַע  ֶׁשַהְּמַנֵּתַח  ִּבְזַמן  ְּבִדּיּוק  ְיִדידֹו  ֵאֶצל  חֹוִלים  ְלִבּקּור  ש.  ָהַרב  ִהִּגיַע  ָהֵארּוַע  ְלַאַחר  ְספּוִרים  ָיִמים 
ְלִבּקֶֹרת.

ָהֶעְזָרה  ָהְיָתה  ִאּלּו  ִּכי  ָהֻעְבָּדה  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ִהְסִּתיר  ְוא  ַהִּנּתּוַח   ַמֲהַל ֶאת  ָּדִוד  ר'  ִּבְפֵני  ֵּתֵאר  ַהְּמַנֵּתַח 
ִמְתַעֶּכֶבת ִמְּלַהִּגיַע ְולֹו ְּבַדָּקַתִים ְּכָבר א ָהָיה ָמה ְלַהִּציל...

 ,ִנְּצלּו ַחֶּיי ְוִנְרֶאה ְלעֶֹרק ַהֵּלב ְוָכ ֶנֶעְצָרה ָאְמָנם ָסמּו ַהְּמַנֵּתַח ְוִסֵּפר: "ַהַּסִּכין ֶׁשִּנְנֲעָצה ְּבִבְטְנ ִהְמִׁשי
אּוָלם ִהיא ִהְצִליָחה ַלְחּדֹר ֶאל ּתֹו ֲחַלל ַהֵּמַעִים. ֶנְחַרְדנּו ְלַגּלֹות זֹאת ּתֹו ְּכֵדי ַהִּנּתּוַח, ְוָחַׁשְׁשנּו ֶּפן ָּגַרם 
ְל ַהָּדָבר ְלֵנֶזק ִּבְלִּתי ָהִפי ֲאֶׁשר ַיְׁשִּפיַע ַעל ָּכל ַמֲהַל ַחֶּיי ְּבָעִתיד, ֶאָּלא ֶׁשָאז ִהְבַחְנִּתי ְּבָדָבר ַמְדִהים:

ַהֵּמַעִים, ְּבאַֹרח ֶּפֶלא, א ָהיּו ִּבְמקֹוָמם. ְּכָכל ַהִּנְרֶאה ָהָיה ְל ֶׁשֶבר ְּבֹדֶפן ַהֵּמַעִים ֶׁשֹּלא ָהִייָת מּוָדע לֹו. 
 ָסמּו ַהַּסִּכין  ָחְלָפה   ְוָכ ַהֶּבֶטן,  ֲחַלל  ַּתְחִּתית  ֶאל  ִמְּמקֹוָמם  ָנדּו  ֵמַהֵּמַעִים  ֶׁשֵחֶלק   ְלָכ ָּגַרם  ֶזה  ֶׁשֶבר 

ֲאֵליֶהם ְּבא ֶׁשָּגְרָמה ָלֶהם ֵנֶזק ַמְׁשָמעּוִתי".

ר' ָּדִוד ָׁשַמע ֶאת ַהְּדָבִרים ְּבִהְתַרְּגׁשּות, ּוְלַאַחר ֶׁשִהְרֵהר ִקְמָעא ָאַמר:

"ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשְּדַבר ִקּיּומֹו ֶׁשל ַהֶּׁשֶבר נֹוַדע ִלי ְּכָבר ִלְפֵני ְלַמְעָלה ִמָּׁשלֹוׁש ָׁשִנים ְּבִבּקּור ֶׁשָעַרְכִּתי ֵאֶצל 
רֹוֵפא ַהִּמְׁשָּפָחה ְלַאַחר ֶׁשַחְׁשִּתי ְּכֵאִבים ְּבֹדֶפן ַהֶּבֶטן. ָהרֹוֵפא ִהְמִליץ ִלי ַעל ִנּתּוַח ֶׁשְּיַאֶחה ֶאת ַהֶּׁשֶבר, 
אּוָלם ְּכֶׁשָהַלְכִּתי ְּכַדְרִּכי ְלִהְתַיֵעץ ִעם מֹוִרי ְוַרִּבי, ַרִּבי מֶֹׁשה ָמְרְּדַכי ִמַּלעלֹוב ִזי"ַע, ֻהְפַּתְעִּתי ַּכֲאֶׁשר הֹוָרה 
ִלי ָהַרִּבי ְלַהְמִּתין ִמְּלַנְּתחֹו. ִצַּיִּתי ִלְדָבָריו ְלא אֶֹמר ּוְדָבִרים, ְוָכֵעת ִמְתָּבֵרר ִּכי ֲעָצתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ִהִּציָלה 

אֹוִתי ֵמַחֵּיי ַצַער ְוֵסֶבל".
'מֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאִקים' ֶּפֶרק כו עמ' 311

ִמן ַהְּמֻפְרָסמֹות ִהיא ִהְתַיֲחסּותֹו ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשל ַהַּתָּנא ָהֱאִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ְּב'ֵסֶפר ַהּזַֹהר' 
ְלִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן. ִאם ִנְרֶצה ְלַהֲעִתיק ֶאת ָּכל ְּדָבָריו ַעל אֹודֹות ֶׂשֶגב ְּגֻדָּלָתּה ּוְקֻדָּׁשָתּה ֶׁשל ִמְצָוה 

זֹו ְּבָכל ֲאָתר ַוֲאָתר ְּבֶמְרֲחֵבי ְּדָבָריו ַהְּקדֹוִׁשים, ִנְזַּדֵּקק ִליִריָעה ְרָחָבה ְּביֹוֵתר.

ְּבָמקֹום  ְמַקְּצִרים  ִהְננּו  ִּכי  ְוַאף  ְּדָבָריו,  ִמְּקָצת  ַהּקֹוְרִאים  ִלְפֵני  ָאנּו  ּפֹוְרִׂשים  ָּבעֶֹמר,  ַל"ג  ִלְכבֹוד 
ֶׁשָאְמרּו ְלַהֲאִרי, ֲהֵרי ְּכָבר ָידּוַע ַמֲאַמר ֶהָחָכם ִמָּכל ָאָדם (ִמְׁשֵלי ט ט): "ֵּתן ְלָחָכם ְוֶיְחַּכם עֹוד", ְוָכל 

ּדֹוֵרׁש ה' ּוְמַבְּקׁשֹו יּוַכל ְלַעֵּין ַּבְּדָבִרים ִּבְמקֹוָמם.

ִּבְזכּות ָאֵמן ִמְתַקְּבלֹות ַהְּתִפּלֹות
ִנְפָּתִחים  ְּבָרָכה  ִּפְתֵחי  ַּכָּמה  ָּכָראּוי,  ַהֵּלב  ְּבַכָּוַנת  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ׁשֹוְמִרים  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל 

ְלַמְעָלה, ְוַכָּמה טֹובֹות ִנְׁשָּפעֹות ְלָכל ָהעֹוָלמֹות! ַּכָּמה ִׂשְמָחה ִנְמֵצאת ְּבָכל ָמקֹום!

ָמה ְׂשָכָרם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּגְרמּו ְלָכ? ֵיׁש ָלֶהם ָׂשָכר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא:

ָּבעֹוָלם ַהֶּזה – ְּבָׁשָעה ֶׁשּׂשֹוְנֵאיֶהם ְמֵצִרים ָלֶהם ְוֵהם ִמְתַּפְּלִלים ִלְפֵני ה' ֶׁשּיֹוִׁשיֵעם, ַהּקֹול ַמְכִריז 
ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות: "ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים" (ְיַׁשְעָיה כו ב), ַאל ִּתְקִרי 'ֱאֻמִנים' ֶאָּלא 
'ָאֵמִנים'; ְּכֵׁשם ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ָּפְתחּו ֶאת ַׁשֲעֵרי ַהְּבָרָכה ְלהֹוִריד ֶׁשַפע ָלעֹוָלם, ָּכ ַעָּתה ִיָּפְתחּו ְׁשָעִרים 

ְלַקֵּבל ְּתִפּלֹוֵתיֶהם ְוִיָּנְצלּו ִמָּצֵריֶהם.

ָּבעֹוָלם ַהָּבא – אֹותֹו ָאָדם ֶׁשָהָיה 'ׁשֹוֵמר' ַלֲענֹות ָאֵמן, ְּכלֹוַמר, ֶׁשָהָיה ַמְמִּתין ַעד ִסּיּום ַהְּבָרָכה ְּכֵדי 
ַלֲענֹות ַאֲחֶריָה ָאֵמן ָּכָראּוי; ְּכֶׁשּיֹוֵצאת ִנְׁשָמתֹו ִמן ָהעֹוָלם ַאַחר ְּפִטיָרתֹו, ַמְכִריִזים ְלָפֶניָה: 'ִּפְתחּו 
ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן ְלָפֶניָה', ְּכמֹו ֶׁשהּוא ָהָיה ּפֹוֵתַח ֶאת ַׁשֲעֵרי ַהְּבָרָכה ְּבָכל יֹום ְּכֶׁשָהָיה 'ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים'.
'זַֹהר' ַוֵּיֶל רפה ב

ִחּיּוב ָצִד"י ֲאֵמִנים ְּביֹום
'ְּבָכל  ִיחּוד  ֶאת  ְוַאְדנּו"ת)  ֲהָוָי"ה  (בגימ'  'ָאֵמן'  ְלִיחּוד  ְמָצֵרף  ּכֹחֹו,  ְּבָכל  ֲאֵמִנים  צ'  ַלֲענֹות  ַהַּמְקִּפיד 

ּכֹחֹו' (בגימ' 'ֱא-ִהים'), ּוְבָכ הּוא נֹוֵתן ּכַֹח ְלַׂשְרֵפי ַמְעָלה, ְוקֹוְרִעים לֹו ְּגַזר ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה.
'ִּתּקּוֵני זַֹהר ָחָדׁש' קלב א

ְּבָרָכה ֻמְׁשֶלֶמת ּפֹוַתַחת ְׁשָעִרים
ַהְּפָתִחים  ָּכל  ֶאת  ּפֹוְתִחים  ַהְּמֻמִּנים  ָּכל  ְלַמְעָלה,  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ֶׁשִהְתַקְּימּו  ַהְּבָרכֹות  ְּכֶׁשעֹולֹות 
ִּבְׁשֵלמּות  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ַהּדֹורֹון  ֶזהּו   ,ַלֶּמֶל ְּפלֹוִני  ֶׁשָּׁשַלח  ַהּדֹורֹון  "ֶזהּו  ָהְרִקיִעים:  ְּבָכל  ּוַמְכִריִזים 

ָּכָראּוי". ּוַמהּו ַהּדֹורֹון? זֹו ַהְּבָרָכה ֶׁשָענּו ַאֲחֶריָה ָאֵמן.

אֹוָתּה ְּבָרָכה ָהעֹוָלה ְלַמְעָלה, נֹוֶתֶנת ּכַֹח ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים. ְוָכל ֶׁשֵּכן ִאם ִהיא ְּבָרָכה ֶׁשִּנְתָּבְרָכה 
ִמִּפי ַרִּבים, ֶׁשָאז ְקֻדָּׁשָתּה ְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר, ּוְמַעְּטִרים אֹוָתּה ְּבִעּטּוִרים ְקדֹוִׁשים ְּבסֹוד 'ָאֵמן'. 'ָאֵמן' 
ֶׁשָראּוי  ְקדֹוִׁשים ְּכִפי  ְּבִעּטּוִרים  ַהְּבָרָכה  ֶאת  ַהְּמַעֶּטֶרת  ְוִהיא  ְוַהִּיחּוִדים,  ַהְּקָׁשִרים  ָּכל  ִהיא סֹוד 

ִלְהיֹות.

ְוא עֹוד, ֶאָּלא ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָׂשֵמַח, ָּתֵאב ְוחֹוֵׁשק ִּבְבָרכֹות ַהַּנֲענֹות ְּבָאֵמן, ֶׁשֵהן נֹוְתנֹות 
"ִּכי  ל),  ב  (ש"א  ֵיָקּלּו"  ּובַֹזי  ֲאַכֵּבד  ְמַכְּבַדי  "ִּכי  ֶנֱאָמר:   ָּכ ְוַעל  ָהֶעְליֹוִנים.  ָּבעֹוָלמֹות  ְוִחּזּוק  ּתֶֹקף 
ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד" – ֵאּלּו ַהְּמָבְרִכים ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּכָראּוי, "ּובַֹזי ֵיָקּלּו" – ֵאּלּו ֶׁשֵאיָנם ְמָבְרִכים 

ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּכָראּוי, ּוְבָכ מֹוְנִעים ֵמַהֶּׁשַפע ָלֶרֶדת ָלעֹוָלם.
'זַֹהר' ֵעֶקב (רע"מ) רעא א

ֶאָחד ְמָבֵר ּוְׁשַנִים עֹוִנים ָאֵמן
ַעל  רֹוֵכב  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ְוָהָיה  ְלד,  מִקַפּוֹטְקִיָא  הֹוְלִכים  ֶׁשָהיּו  ִחְזִקָּיה  ְוַרִּבי  ְיהּוָדה  ְּבַרִּבי  ה  ַמֲעֹשֶ
"ִמָּכאן  ְוָאַמר:  ַהֲחמֹור  ִמן  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָיַרד  ַוהָכֵי  ַאְּדָהכֵי  ַרְגָליו.  ַעל   הֹוֵל ִחְזִקָּיה  ְוַרִּבי  ַהֲחמֹור 

ָוֵאיָל ַנֲעסֹק ַּבּתֹוָרה". 

 קֵינּו", ֶׁשַּמְׁשָמע ִמָּכָעְמדּו ְוָדְרׁשּו ִּבְלׁשֹון ַהָּכתּוב (ְּדָבִרים לב ג): "ִּכי ֵׁשם ה' ֶאְקָרא ָהבּו גֶֹדל ֵלא
ִּכי ַהְּבָרכֹות ְצִריכֹות ְלֵהָאֵמר ְּבֶאְמָצעּות ְׁשלֹוָׁשה (ָהֶאָחד קֹוֵרא ּוְׁשַנִים עֹוִנים ְּכֶנְגּדֹו).

ֶׁשֶּנֱאָמר:  ִמּׁשּום  ָאְמרּו:  "ֲהֵרי  לֹו:  ָאַמר  ְׁשלֹוָׁשה?"   ָצִרי ִּבְבָרכֹות  "ַמּדּוַע  ִחְזִקָּיה:  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר 
'ָהבּו גֶֹדל ֵלאֵקינּו' (ָׁשם), ְוֵיׁש סֹוד ָּגדֹול ַּבָּדָבר ֶזה, ֶׁשִּיְתַעֶּלה ִׁשְבחֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ַעל ְיֵדי 
ָּכָראּוי  ָהֶעְליֹון  ַּבּסֹוד  ַהְּבָרכֹות  ִקּיּום  ְוֶזהּו  ָאֵמן,  ְועֹוִנים  ֶׁשעֹוְמִדים  ּוְׁשַנִים   ְמָבֵר ֶאָחד  ְׁשלֹוָׁשה, 

ּוְבסֹוד ְׁשלֹוָׁשה ֶׁשְּיַקְּימּוָה".
'זַֹהר' ַוֵּיֵצא קס א

קֹוְרִעין לֹו ְּגַזר ִּדינֹו
"ָאז ִּתְקָרא ַוה' ַיֲעֶנה" (ְיַׁשְעָיה נח ט); ַמהּו ְלׁשֹון 'ָאז'? ֵאּלּו ְׁשמֹוֶנה אֹוִתּיֹות: ֲהָוָי"ה ֲאֹדָנ"י – ֶשְּסכּוָמן 
ְּבִגיַמְטִרָּיה הּוא 'ָאֵמן'. זֹוִהי ַמְׁשָמעּות ִּדְבֵרי ַחְכֵמי ַהִּמְׁשָנה: "ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחֹו" – ְּבכַֹח ִיחּוד 

ָקדֹוׁש ֶזה, "קֹוְרִעין לֹו ְּגַזר ִּדינֹו ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה".
'ִּתּקּוֵני זַֹהר' מ א

ִחּיּוב ַהַּכָּוָנה ַּבֲעִנַּית ָאֵמן
"ּובַֹזי ֵיָקּלּו" (ש"א ב ל) – ֶזהּו ִמי ֶׁשֵאינֹו ְמַכֵּון ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ְלַיֵחד ֶאת ַהֵּׁשם ַהָּקדֹוׁש ְוִלְקׁשֹר ֶאת ֶקֶׁשר 
ָהֱאמּוָנה, ּוְבָכ ְלַהְמִׁשי ֶאת ַהְּבָרכֹות ִלְמקֹוָמן ָהָראּוי ּוְלַיֵּקר ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא. 
ֶׁשֲהֵרי ַעל ָּכ ָׁשִנינּו (ְּבָרכֹות נג ב): "ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ֵמַהְּמָבֵר" (ֶׁשַהְּמָבֵר ַמְזִּכיר ַרק ֵׁשם ֲהָוָי"ה, 

ְוָהעֹוֶנה ָאֵמן ְמַיֵחד ֲהָוָי"ה ִעם ֲאֹדָנ"י).

ֶׁשְּכִפי   – ֵיָקּלּו"  "ּובַֹזי  ֶנֱאָמר:  ָעָליו  ְּב'ָאֵמן',  ִהְתַּכֵּון  ְוא   ֵמַהְּמָבֵר ְּבָרָכה  ֶׁשָּׁשַמע  ִמי  ָּכל   ְלִפיָכ
ָהעֹוָלם  ִמן  ֶׁשְּכֶׁשּיֹוֵצא  ֶאָּלא  עֹוד,  ְוא  לֹו.  ּפֹוְתִחים  ֵאין   ָּכ ְלַמְעָלה,  ְּבָרכֹות  ָּפַתח  א  ֶׁשהּוא 

ִנְנָעלֹות ָּכל ַהְּבָרכֹות ְלָפָניו, אֹוי לֹו ְואֹוי ְלִנְׁשָמתֹו.

ָמה נֹוֲאלּו אֹוָתם ֲאָנִׁשים ֶׁשְּמַבִּזים ֶאת ֲעִנַּית ָאֵמן, ּוְבָכ ִאְּבדּו ֲאֵמִנים ַרּבֹות ֶׁשֹּלא ָענּו ִמּתֹו ֶׁשֹּלא 
ַהַּתְחּתֹון  ַלָּמדֹור  ְויֹוְרִדים  ַּבֵּגיִהּנֹם,  אֹוָתם  ָּדִנים  ָהעֹוָלם  ִמן  ִנְׁשָמָתם  ְּכֶׁשּיֹוֵצאת  אֹוָתן.  ֶהְחִׁשיבֹו 

ְּביֹוֵתר ְוֵאיָנם עֹוִלים ִמָּׁשם ְלעֹוָלם, ֶאָּלא ִאם ָעׂשּו ְּתׁשּוָבה קֶֹדם ִמיָתָתם.

ּוְלֻעַּמת זֹאת ַעל ַהְּמַקְּדִׁשים ֶאת ֵׁשם ה' ְלַכֵּון ְּב'ָאֵמן' ָּכָראּוי ֶנֱאָמר (ָׁשם): "ִּכי ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד", ְוֵהם 
עֹוִלים ַּדְרָּגה ַאַחר ַּדְרָּגה ְוזֹוִכים ְלִהְתַעֵּדן ֵמאֹותֹו עֹוָלם ֶׁשָּׁשם ִנְמָׁש ַהֶּׁשַפע ְּבא ֶהְפֵסק.

ְוַעל ָּכ ֶנֱאָמר ִּבְתִהִּלים (לא כד): "ֱאמּוִנים נֵֹצר ה'" – ֵאּלּו ַהַּמְקִּפיִדים ַעל 'ָאֵמן' ֶׁשּזֹוִכים ְלִהְתַעֵּדן 
ָּבעֹוָלם ַהָּבא, "ּוְמַׁשֵּלם ַעל ֶיֶתר עֵֹׂשה ַגֲאָוה" – ֵאּלּו ַהְּמַזְלְזִלים ְּב'ָאֵמן' ֶׁשּיֹוְרִדים ַלָּמדֹור ַהַּתְחּתֹון 

ֶׁשַּבֵּגיִהּנֹם.
'זַֹהר' ַוֵּיֶל רפה א – רפו א

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְיׁשּוָעה ִמּתֹו ֵאין-אֹוִנים

ע טּתַ בבּבָָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ִמּת ׁשּועה

ססִספּפוּורר ם
ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנּו

ר יֹוַחאי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ּנָ ל ַהּתַ ָנתֹו ׁשֶ ִמׁשְ ת ָאֵמן ּבְ ֲעִנּיַ

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ


