
ַלח ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִהְרהּור ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה קֶֹדם ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה 
"ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב ַוֲעִליֶתם ֶאת ָהָהר" (יג יז)

ַּתְלִמידֹו  ֵהִביא  ִדְצִניעּוָתא',  ְל'ִסְפָרא  ַהְגָּר"א  ְלֵפרּוׁש  ַּבַהְקָּדָמה 
ַרִּבי ַחִּיים ִמּוֹולֹוִז'ין ִסּפּור ֻמְפָלא ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְּכֵדי ְלַלְּמֵדנּו ַעל חֹוַבת 

ַהְּזִהירּות ֵמִעּסּוק ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ִלְפֵני ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה.

ָהָיה ֶזה ְּביֹום טֹוב ִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח. ִלְפֵני ַרֵּבנּו ַהְגָּר"א ָיְׁשבּו ְׁשַנִים 
ָׁשרּוי  ּומֹוֵעד  ַחג  ְּבָכל  ִלְראֹותֹו  ָהיּו  ֶׁשְרִגיִלים  ַּתְלִמיָדיו,  ִמְּגדֹוֵלי 
ְּבִׂשְמָחה ֲעצּוָמה ָּכָראּוי ְלָיִמים טֹוִבים, ְוִאּלּו ַהַּפַעם ֻהְפְּתעּו ְלַגּלֹות 

ִּכי ַעל ָּפָניו ְנסּוָכה ֲעָנָנה ֶׁשל ַצַער.

ַרק ְלַאַחר ֶׁשִהְפִצירּו ּבֹו ַרּבֹות ֶנְעַּתר ַהְגָּר"א ְוִסֵּפר ְלַתְלִמיָדיו ֶאת 
נֹוָרִאים  ִחּדּוִׁשים  ִלי  ְוִהְתַּגּלּו  ָזִכיִתי  ַהּקֹוֵדם  "ַּבַּלְיָלה  ַצֲערֹו:  ִסַּבת 
ֶזה  'ֲעלּו  ַּבָּפסּוק:  ַהְּטמּוִנים  ַהּסֹודֹות  ַעל  ִדְרִקיָעא  ִמְּמִתיְבָתא 
ָיכְֹלִּתי  א  ַּבִּגּלּוִיים,  ִׂשְמָחִתי  ֵמרֹב  ַּבּבֶֹקר,  ִלְכֶׁשִהְתעֹוַרְרִּתי  ַּבֶּנֶגב'. 
ְלִהְתַאֵּפק ִמְּלַהְרֵהר ָּבֶהם קֶֹדם ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה, ְוֶנֱעַנְׁשִּתי ֶׁשִּנְׁשְּכחּו 

ִמֶּמִּני ֻּכָּלם ִמָּיד".

ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשִהְקִׁשיבּו ְלִדְבֵרי ַרָּבם ַהָּדגּול א ָמְצאּו ִמִּלים ְּבִפיֶהם 
ְלַנֲחמֹו, ּוְכֶׁשִּנְפְרדּו ֵמָעָליו ִאֲחלּו לֹו ִּכי ִיְזֶּכה ֶׁשִּיְתַּגּלּו לֹו ַּבֵּׁשִנית.

עֹז  ַהַּתְלִמיִדים  ַאַחד  ִהְרִהיב  ה  ַמֲעֹשֶ אֹותֹו  ְלַאַחר  ָמה  ְּתקּוַפת 
ְוִהְתַעְנֵין ֵאֶצל ַרּבֹו ָמה ָעָלה ְּבגֹוַרל אֹוָתם ִחּדּוִׁשים. ְלִׂשְמָחתֹו ִסֵּפר 
ַּבֵּׁשִנית,  ַהִחּדּוִׁשים  לֹו  ְוִהְתַּגּלּו  ָזָכה  ָׁשַמִים  ְּבַחְסֵדי  ִּכי  ַהְגָּר"א  לֹו 
ְוַעָּתה ָיכֹול הּוא ְלַסֵּפר ִּכי ָהיּו ֵאּלּו ַאְלַּפִים ָמאַתִים ְוִׁשִּׁשים ֳאָפִנים 
ְּבֵבאּור ַהָּפסּוק, ֶׁשְּבָכל ֶאָחד ֵמֶהם ְטמּוִנים סֹודֹות ֲעֻמִּקים ַעד ֵאין 

ֵחֶקר.

ִקְנַין 'ֲחָזָקה' ְּבֶאְמָצעּות ַהְּבָרָכה
"ְוִהְתַחַּזְקֶּתם ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ" (יג כ)

ֵּבין  ְסִתיָרה  ְוִהִּציג  ֵלִוי  ַרִּבי  ַהַּתָּנא  ִהְקָׁשה  א)  (לה  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ָהָאֶרץ  "ַלה'  א):  (כד  אֹוֵמר  ֶאָחד  ָּכתּוב  ִמְּתִהִּלים;  ְּפסּוִקים  ְׁשֵני 
ִלְבֵני  ָנַתן  "ְוָהָאֶרץ  ֶנֱאָמר:  טז)  (קטו  ַהֵּׁשִני  ַּבָּכתּוב  ְוִאּלּו  ּוְמלֹוָאּה", 

ָאָדם"? ְוִיֵּׁשב: "ָּכאן – קֶֹדם ְּבָרָכה, ָּכאן – ְלַאַחר ְּבָרָכה".

ִמן  ִמִּביַאֶלא  ְיהֹוֻׁשַע  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר  ָלַמד  ַלְּדָבִרים   ֶסֶמ
ּוְכִפי  ָהָאֶרץ",  ִמְּפִרי  ּוְלַקְחֶּתם  "ְוִהְתַחַּזְקֶּתם  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּכתּוב 
ֵמִאָּבא  ְוִתְסּבּון  ֶחְזָקָתא  "ְוַתַעְבדּון  יֹוָנָתן:  ְּבַתְרּגּום  ֶׁשֵּפְרׁשּו 
ְרׁשּות  ָלנּו  ֵאין  הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ַׁשֶּיֶכת  ֶׁשָהָאֶרץ  ֵּכיָון  ְדַאְרָעא"; 
ֵלָהנֹות ִמֵּפרֹוֶתיָה, ַעד ֶׁשַּנֲעֶׂשה ָּבּה ִקְנַין 'ֲחָזָקה' ְּבֶאְמָצעּות ִּבְרַּכת 

ַהֶּנֱהִנין.
'ֶחְלַקת ְיהֹוֻׁשַע'

ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמ ְּבָכבֹוד
"ַוַּיַהס ָּכֵלב ֶאת ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה" (יג ל)

ַעְמָרם?!'  ֶּבן  ָלנּו  ָעָׂשה  ִּבְלַבד  זֹו  'ְוִכי  ְוָאַמר:  ָצַוח   – מֶֹׁשה'  "'ֶאל 
ַעל  ְּבִלָּבם  ֶׁשָהָיה   ִמּתֹו ִּבְגנּותֹו,  ְלַסֵּפר  ֶׁשָּבא  ָסבּור  ָהָיה  ַהּׁשֹוֵמַע 
מֶֹׁשה ִּבְׁשִביל ַהְּמַרְּגִלים ָׁשְתקּו ֻּכָּלם ִלְׁשמַֹע ְּגנּותֹו, ָאַמר: 'ַוֲהלֹוא 
ַהְּׂשָלו!'"  ֶאת  ָלנּו  ְוֵהִגיז  ַהָּמן  ֶאת  ָלנּו  ְוהֹוִריד  ַהָּים  ֶאת  ָלנּו  ָקַרע 

(ַרִׁש"י).

ִמְּפֵני ָמה ָהָיה ַהּׁשֹוֵמַע ָסבּור ֶׁשָּבא ָּכֵלב ְלַסֵּפר ִּבְגנּותֹו ֶׁשל מֶֹׁשה?

ֵּבֵאר ַרִּבי ַיֲעקֹב סֹוְלִניק ַּבַעל ַה'ַּנֲחַלת ַיֲעקֹב' – ִמְּמָפְרֵׁשי ַרִׁש"י:

ֵּפֵרׁש  ִלְכִלָּמה"  ְכבֹוִדי  ֶמה  "ַעד  ג):  (ד  ִּבְתִהִּלים  ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ֶאת 
 ְּבָכ ּבֹו  ּוְמַזְלְזִלים  אֹותֹו  ַמְכִליִמים  ָהיּו  ָּדִוד  ֶׁשל  ֶׁשאֹוְיָביו  ַרִׁש"י 
ֶׁשָהיּו ִנְמָנִעים ִמִּלְקרֹא לֹו ִּבְׁשמֹו ַהְּפָרִטי ֶאָּלא ַּבִּכּנּוי: 'ֶּבן ִיַׁשי'. ַאף 
ָּכאן, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ַהּׁשֹוְמִעים ְסבּוִרים ֶׁשְּבַכָּוַנת ָּכֵלב ְלַזְלֵזל ְּבמֶֹׁשה 
ּוְלַדֵּבר ִּבְגנּותֹו, ִהְתַחֵּכם ְוִכָּנהּו: 'ֶּבן ַעְמָרם', ְוַכָּצפּוי ִהּטּו ַהּכֹל ֶאת 

ָאְזָנם ִלְדָבָריו ִמָּיד.

ְּבדֹוֶמה ְלָכ ֵּפֵרׁש ַרִּבי מֶֹׁשה ֵליּב ָׁשחֹר ִמְּגאֹוֵני ְירּוָׁשַלִים ֶאת ַהִּסָּבה 
ֶׁשָאנּו מֹוִסיִפים ְּבסֹוף ְּתִפַּלת 'ָעֵלינּו': "ְוֶנֱאַמר: 'ְוָהָיה ה' ְלֶמֶל ַעל 
ִהְזַּכְרנּו  ֶׁשְּכָבר  ַאף  ַעל  ֶאָחד'",  ה'  ִיְהֶיה  ַההּוא  ַּבּיֹום  ָהָאֶרץ  ָּכל 

ִּבְתִפָּלה זֹאת ָּפסּוק ַהְּמַבֵּטא ַמְלכּות: "ה' ִיְמ ְלֹעָלם ָוֶעד".

ְלִפי ַהְּיסֹוד ָהָאמּור נּוַכל ְלָהִבין: ְּכִפי ֶׁשָאָדם ִמְתַּבֶּזה ְּכֶׁשִּנְמָנִעים 
ִמִּלְקרֹא לֹו ִּבְׁשמֹו ַהָּמֵלא, ָּכ, ְלַהְבִּדיל ֶאֶלף ַאְלֵפי ַהְבָּדלֹות, ְּכבֹודֹו 
ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָחֵסר ָּכל ְזַמן ֶׁשֵאינֹו ִנְקָרא ִּבְׁשמֹו ַהָּמֵלא. 
 ְלַאַחר ֶׁשָאנּו ְמַבְּקִׁשים ְּבִסּיּום 'ָעֵלינּו': "ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמ ְלִפיָכ
ְּבָכבֹוד", ֵאיֶנּנּו ִמְסַּתְּפִקים ְּבִצּטּוט ַהָּפסּוק: "ה' ִיְמ ְלֹעָלם ָוֶעד", 
ֶאָּלא מֹוִסיִפים ּוַמְזִּכיִרים ֶאת ַהָּפסּוק ַהְּמַבֵּטא ֶאת ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו 
ִיְתָּבַר: "ְוָהָיה ה' ְלֶמֶל... ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד", 

ֶׁשַרק ָאז ְּכֶׁשְּׁשמֹו ִיְהֶיה ָׁשֵלם ִיְמ הּוא ְּבָכבֹוד.
'ֶּכֶרם ֶחֶמד'

ְּתִפָּלה ַעל ְּכבֹוד ָׁשַמִים ְמַזָּכה ִּבְסִליָחה ּוִבְמִחיָלה
"ַוּיֹאֶמר ה' ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר" (יד כ)

"ִּבְׁשִביל ָמה ֶׁשָאַמְרָּת: 'ֶּפן יֹאְמרּו ִמִּבְלִּתי ְיכֶֹלת ה''" (ַרִׁש"י).

ַהחֹוֶזה  ְּבֵׁשם  ֵמַאְּפָטא  ֵמִאיר  ַרִּבי  ֵהִביא  ַלָּׁשַמִים'  'אֹור  ְּבִסְפרֹו 
ִמֻּלְּבִלין ִּכי ְּבָפסּוק ֶזה ֻהְבַטח מֶֹׁשה ֶׁשָּכל ְיהּוִדי ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ַעל ְּכבֹוד 
ָׁשַמִים, 'ִּכְדָבֶר' – ְּכִדְבֵרי מֶֹׁשה ִּבְתִפָּלתֹו ַעל ְּכבֹוד ָׁשַמִים (פס' טו-
טז): "ְוָאְמרּו ַהּגֹוִים... ִמִּבְלִּתי ְיכֶֹלת ה'", ֻמְבָטח לֹו ֶׁשִּיְזֶּכה ִלְסִליָחה 

ְוִלְמִחיָלה.

ִּדְבֵרי  ֻיְסְּברּו   ְּבָכ ִּכי  ֵמאֹוְז'רֹוב  ְיִחיֵאל  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ְוָדַרׁש  הֹוִסיף 
ַרָּבא  ְׁשֵמּה  ְיֵהא  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ב): "ָּכל  (קיט  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת  ַהְּגָמָרא 
ְמבָֹר ְּבָכל ּכֹחֹו – קֹוְרִעין לֹו ְּגַזר ִּדינֹו"; ֵּכיָון ֶׁש'ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא 
ְמבָֹר' ִהיא ְּתִפָּלה ַעל ְּכבֹוד ָׁשַמִים, ְלִפיָכ מֹוֲחִלים ְלאֹוְמָרּה ַעל 

ֲעוֹונֹוָתיו, ּוִמּתֹו ָּכ ִמְתַּבְּטלֹות ַהְּגֵזרֹות ֵמָעָליו.
'ֵּבֵאר מֶֹׁשה'

ַרק ֶמֶל ָהעֹוָלם ָיכֹול ִלְמחֹל ַעל ְּכבֹודֹו
ָּכל  ֶאת  ה'  ְכבֹוד  ְוִיָּמֵלא  ָאִני  ַחי  ְואּוָלם   ;ִּכְדָבֶר ָסַלְחִּתי  ה'  "ַוּיֹאֶמר 

ָהָאֶרץ" (יד כ-כא)

ַרִּבים ָּתְמהּו: ֵּכיַצד מֹוִעיָלה ַהְּתׁשּוָבה ַלחֹוֵטא, ֲהֵרי ְּגָמָרא ְמפֶֹרֶׁשת 
ִהיא: "ֶמֶל ֶׁשָּמַחל ַעל ְּכבֹודֹו – ֵאין ְּכבֹודֹו ָמחּול" (ְּכֻתּבֹות יז א)?

ֵיׁש  ָּגדֹול  ִחּלּוק  ִּכי  ְלָהִבין  נּוַכל  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ִּפי  ַעל 
ֵּבין ֶמֶל ָּבָׂשר ָוָדם ְלֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים: ְּכבֹודֹו ֶׁשל ֶמֶל ָּבָׂשר 
ָוָדם ֵאינֹו ַׁשָּי לֹו, ֶאָּלא ָלָעם ֶׁשָעָליו הּוא מֹוֵל, ּוְלִפיָכ ֵאין הּוא 
ֶנֱאָמר:  ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי   ֶמֶל ַעל   ַא ְּכבֹודֹו.  ַעל  ִלְמחֹל  'ְּבָעִלים' 
 ְוִיָּמֵלא ְכבֹוד ה' ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ" – ְּכבֹודֹו ֵאינֹו ָּתלּוי ְּבִאיׁש, ּוְלִפיָכ"

."ָיכֹול הּוא לֹוַמר: "ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר

ְלִפי ַהֵּפרּוׁש ַהָּנ"ל נּוַכל ְלָבֵאר ֶאת ַהֶּנֱאָמר ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה 
ֵאין   ּוִמַּבְלָעֶדי ְלִיְׂשָרֵאל...  ָסְלָחן  ַאָּתה  "ִּכי  ַהִּכּפּוִרים:  יֹום  ֶׁשל 
 ֶׁשְּכבֹוְד עֹוָלם,  ֶׁשל  ַמְלּכֹו  ַאָּתה,  ַרק   – ְוסֹוֵלַח"  מֹוֵחל   ֶמֶל ָלנּו 
ֵאינֹו ָּתלּוי ַּבֲאֵחִרים ָיכֹול ִלְסַח ְלִיְׂשָרֵאל, ַא 'ִמַּבְלָעֶדי ֵאין ָלנּו 
ֶמֶל מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח' – ִּכי ְּכבֹוָדם ֶׁשל ַמְלֵכי ָּבָׂשר ָוָדם ֵאינֹו ִנְמָצא 

ִּבְרׁשּוָתם.
'ֶקֶרן ְלָדִוד' (ְלרא"ד ְּגִריְנַווְלד) – יֹום ִּכּפּור; 'ִקְרַית ַאְרַּבע' (ְלר"ר חֹוִרי)

ַהִּציִצית ְמִגָּנה ַעל ִיְׂשָרֵאל ַּכֶּנֶׁשר ַעל ּגֹוָזָליו
"ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם" (טו לח)

ַּכְנֵפי  ַעל  ֶאְתֶכם  'ָוֶאָּׂשא  ד):  יט  (ְׁשמֹות  ְּכֶנֶגד  ִבְגֵדיֶהם' –  ַּכְנֵפי  "'ַעל 
ְנָׁשִרים'" (ַרִׁש"י ְלַהָּלן פס' מא).

ִלְפֵני  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ַהְּתִפָּלה  ֻנַּסח  ִיְתָּבֵאר  ֵאּלּו  ַרִׁש"י  ְּבִדְבֵרי 
ְורּוִחי  ַנְפִׁשי  ִּתָּנֵצל  ִציִצית  ִמְצַות  ְיֵדי  "ְוַעל  ַּבַּטִּלית:  ַהִהְתַעְּטפּות 
ְוַיִּציֵלם  ֲעֵליֶהם  ְּכָנָפיו  ִיְפרוֹׂש  ְוַהַּטִּלית  ַהִחיצֹוִנים,  ִמן  ְוִנְׁשָמִתי 
ַּכֶּנֶׁשר ָיִעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף"; ַטַעם ִמְצַות ַהִּציִצית הּוא ִמּׁשּום 
 הּוא ְּכֶנֶׁשר ַהָּמֵגן ַעל ּגֹוָזָליו, ְלִפיָכ ָעֵלינּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ֶׁשְּמסֹוֵכ
ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ִּבְׁשַעת ִקּיּוָמּה ֶׁשַהַּטִּלית ָאֵכן ְּתסֹוֵכ ָעֵלינּו ְלַהִּציֵלנּו 
ִמן ַהִחיצֹוִנים. ּוְמַעְנֵין ְלַצֵּין ִּכי ַאף 'ַּבַעל ַהּטּוִרים' ָרַמז ְלָכ ְּבכֹוְתבֹו 

ִּכי 'ִציִצית' ִהָּנּה ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ְנָׁשִרים'.
'ְיַחֵּלק ָׁשָלל'

ַהְזָּכַרת ְיִציַאת ִמְצַרִים ִּבְקִריַאת ְׁשַמע
"ֲאִני ה' ֱאֵקיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם 

ֵלאקִים" (טו מא)

ָּתַמּה ַהְּגִרי"ז ִמְּבִריְסק: ִמְּפֵני ָמה ָקְבעּו ֶאת ַהְזָּכַרת ְיִציַאת ִמְצַרִים 
ִּבְקִריַאת ְׁשַמע, ַוֲהלֹוא ֵהן ְׁשֵּתי ִמְצוֹות ִנְפָרדֹות?

ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  הֹוֵצאִתי  "ֲאֶׁשר  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּפסּוק  ֶׁשִּמְּלׁשֹון  ּוֵבֵאר 
ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאקִים" נּוַכל ְלַדֵּיק ִּכי ַּתְכִלית ְיִציַאת ִמְצַרִים 
 .ִיְתָּבַר ַמְלכּותֹו  עֹל  ֶאת  ֲעֵליֶהם  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּיַקְּבלּו ְּבֵני  ְּכֵדי  ָהְיָתה 
ְלִפיָכ ָּכְללּו ֶאת ַהְזָּכַרת ְיִציַאת ִמְצַרִים ְּבתֹו ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשֲהֵרי 

ַמְּטַרת ְׁשֵּתיֶהן ִהיא ַקָּבַלת עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים.
הגש"פ 'ַׁשי ַלּתֹוָרה' עמ' סח

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
הּתֹורה

ני ּפְ ם

ְׁשמֹוָנה חּוִטים ֶׁשַּבִּציִצית ְּכֶנֶגד ָאֵמן

"ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת" (טו לח)

ְׁשמֹוַנת חּוֵטי ַהִּציִצית ִהָּנם ְּכֶנֶגד ְׁשמֹוֶנה ַהְּפָעִמים ֶׁשָּבֶהן 
ָאנּו עֹוִנים 'ָאֵמן' ְּבָכל ַקִּדיׁש (ְלֻנַּסח ְסָפַרד). ָידּוַע ַאף ֶׁשֵּתַבת 
ֵיׁש  ֶׁשַּיְחָּדו  ַוֲאֹד-ָני,  ֲהָוָי"ה  ְׁשמֹות  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהיא  'ָאֵמן' 
ָּבֶהם ְׁשמֹוֶנה אֹוִתּיֹות – ְּכֶנֶגד ְׁשמֹוַנת ַהחּוִטים ֶׁשַּבִּציִצית.

'ְּבֶנֶפׁש ָּדִוד' [ְלר"ד ַהּכֵֹהן ְסָקִלי] אֹות נו

ְיהּוִדי ָיָקר!
טַֹרח,  ּוְללֹא  ָנֵקל  ּבְ ְלֵמאֹות  ִמְצוֹות  יֹום  ָכל  ּבְ ם  ְלַקּיֵ נּות  ּמְ ַהִהְזּדַ ָיְדָך  ּבְ
א ַעל ָידֹו"  ים – ֵאין ֵחְטא ּבָ ה ֶאת ָהַרּבִ ל ַהְמַזּכֶ ּוְבנֹוָסף ִלְזּכֹות ְלַהְבָטַחת "ּכָ
ֵאי ָאֵמן'  ּבָ ל ֵמאֹות 'ּגַ ֲעָרְך ָהַאְרִצי ׁשֶ (ָאבֹות ה כא). ִהְצָטֵרף עֹוד ַהּיֹום ַלַמּ
ָלמֹות (ְרֵאה  ְרכֹות הֹוָדָאה ֻמׁשְ ֲאִמיַרת ּבִ ָכל יֹום ּבַ ים ּבְ ים ֶאת ָהַרּבִ ַזּכִ ַהּמְ
ַרְך. ָהָיה  מֹו ִיְתּבָ בֹוד ׁשְ רּוָרה ּוִבְנִעיָמה ְלַמַען ּכְ ָפה ּבְ ׂשָ משנ"ב קסז כ), ּבְ
אנֹו (ׁשּו"ת סי' קט): ַתב ָהָרָמ"ע ִמּפָ ֲעֵליֶהם ּכָ ֲעָלה ׁשֶ ה ֵמָרֵמי ַהּמַ ם ַאּתָ ּגַ

ה". "ֵאין ְלָך ֵרִעים ֲאהּוִבים יֹוֵתר ֵמֵאּלֶ
ֵאי ָאֵמן: 058-325-91-91. ּבָ ז ּגַ ֵנה ְלַרּכַ ָמה ָנא ּפְ ִלְפָרִטים ּוְלַהְרׁשָ

פד  ַּדף  ח"ב  ַהָּקדֹוׁש (תיקוז"ח  צ' ַּבּזַֹהר  ַלֲענֹות  ָאָדם  ַחָּיב  ִּכי  ַהּזַֹהר א) ְמבָֹאר  ּוִמִּדְבֵרי  יֹום,  ְּבָכל  קֶֹדם ֲאֵמִנים  ְלַהְׁשִליָמן  ָראּוי  ִּכי  ִנְרֶאה  ְלִפיָכ ָׁשם  ֶעְׂשֵרה.  ְׁשמֹוֶנה  ַהּדֹורֹות, ְּתִפַּלת  ִמְּגדֹוֵלי  ַרִּבים  ִהְקִּפידּו 
ִּבְרכֹות ּוְברֹאָׁשם ַרֵּבנּו ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש (שע"ת  יֹום  ְּבָכל  ה) ִלְשמַֹע  ו  ְוַלֲענֹות או"ח  ֲאָנִׁשים  ִמַּכָּמה  ַחר  ִנָּתן ַהּׁשַ ֶזה  ְּבאֶֹפן  ַרק  ִּכי  ָאֵמן,  ַאֲחֵריֶהן 

עֹוָלם.ְלַהְׁשִלים חֹוָבה זֹו. ים ֱאמּוָנה ּבָ ֵני ֱאמּוִנים. ַמְרּבִ ּבְ
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ֵמָאִביו  ֶׁשָּׁשַמע  ֻמְפָלא  ה  ַמֲעֹשֶ ַלֲחִסיָדיו  ְלַסֵּפר  ֶצֶדק'  ַה'ֶּצַמח  ֶׁשל  ְּבנֹו  ַהַּמֲהָר"ש,  ָהַרִּבי  ָהָיה  ָרִגיל 
ַהָּגדֹול ַעל ּכָֹחּה ֶׁשל ְּתִפָּלה ַהּנֹוַבַעת ֵמעֶֹמק ֵלב, ְּבַפְׁשטּות ּוִבְתִמימּות. ְּדָמעֹות ֶׁשל ִהְתַרְּגׁשּות ָהיּו 

זֹוְלגֹות ֵמֵעיֵני ָהַרִּבי ְּבָכל ֵעת ֶׁשִּסֵּפר ֶאת ְּדַבר ַהַּמֲעֶׂשה:

ָהָיה ֶזה ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות. ִּבְכָפר ָקָטן ָסמּו ִלירּוָׁשַלִים ִהְתּגֹוֵרר ְיהּוִדי ַּכְפִרי ָּפׁשּוט ְוָתִמים. ְּכָבר 
ּוְלא  ּתֹוָרה  ְלא  הּוא  ָּגַדל   ּוִמֶּׁשָּכ ַהָּׂשֶדה,  ַּבֲעבֹודֹות  ְּבָיָדיו  ְלַסֵּיַע  ָאִביו  ְלָקחֹו  ָקָטן  ֶיֶלד  ִּבְהיֹותֹו 

ָחְכָמה, ְוַאף ְלִהְתַּפֵּלל ָּכָראּוי א ָיַדע.

ִמְנָהג ָקדֹוׁש ָהָיה ְלַכְפִרי ֶזה: ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָיַדע ֶאת ֵסֶדר ַהְּתִפָּלה ַהַּמְתִאים ְלָכל יֹום ָויֹום, ִמֵּדי ָׁשבּוַע 
ְּכֵדי  ְירּוָׁשַלִים  ֵמַרָּבֵני  ֶאָחד  ֶאל  ָלֶגֶׁשת  ָנַהג  ִמְסָחרֹו,  ְלָצְרֵכי  ִלירּוָׁשַלִים  עֹוֶלה  ֶׁשָהָיה  ְּבֵעת  ְּבָׁשבּוַע 
ֶׁשִּיְרׁשֹם לֹו ַעל ַּדף ֶאת ֵסֶדר ַהְּתִפָּלה ָהָראּוי ַלָּׁשבּוַע ַהָּבא. ְוָכ ָהָיה יֹוֵדַע ְּבֶמֶׁש ַהָּׁשבּוַע, ַהִאם ָעָליו 

ְלַהְׁשִמיט אֹו ְלהֹוִסיף ְקָטִעים ִלְתִפָּלתֹו.

ֶּפן  ֶׁשָחַׁשׁש  ְוַהַּכְפִרי  ֵמָעִבים,  קֹוְדִרים  ַהָּׁשַמִים  ָהיּו  ֶזה  ְּביֹום  ַהַּמֲעֶׂשה:  ֵאַרע  ֶחְׁשָון  חֶֹדׁש  ְּברֹאׁש 
ֵמֶהְרֵּגלֹו  ִׁשָּנה  ִלירּוָׁשַלִים,  ְלַהִּגיַע  ִמֶּמּנּו  ְוִיָּמַנע  ָלבֹא,  ַהִּמְתַעְּתִדים  ֵמַהְּגָׁשִמים  ַהְּדָרִכים  ִיְׁשַּתְּבׁשּו 

ּוִבֵּקׁש ֵמָהַרב ֶׁשִּיְכּתֹב ַּבֲעבּורֹו ֶאת ֵסֶדר ַהְּתִפָּלה ִמָּכאן ְוַעד ְלִסּיּום חֶֹדׁש ִּכְסֵלו.

ִּבְׁשמֹוַנת  ָויֹום  יֹום  ְלָכל  ַהְּתִפָּלה  ֵסֶדר  ֶאת  ִּבְפרֹוְטרֹוט  ַּבֲעבּורֹו  ְוָרַׁשם  ְלַבָּקָׁשתֹו  ִהְסִּכים  ָהַרב 
ַהָּׁשבּועֹות ַהְּקרֹוִבים. ַהַּכְפִרי ָׁשב ְלֵביתֹו ְמֻרֶּצה, ְוַאף ֶׁשְּבפַֹעל ַהְּגָׁשִמים א ָיְרדּו, ָׂשַמח ֶׁשֶּנְחְסָכה 

ִמֶּמּנּו ּוֵמָהַרב ַהִּטְרָחה ַהְּמֻיֶּתֶרת.

ַהּכֹל ָיכֹול ָהָיה ִלְזרֹם ַעל ֵמי ְמנּוחֹות, ִאְלָמֵלא ִנְקַלע אֹותֹו ַּכְפִרי ִלירּוָׁשַלִים, ְמַעט ִלְפֵני רֹאׁש חֶֹדׁש 
ְׁשֵקִטים  ְוָהְרחֹובֹות  ּוְבִריַח  ַמְנעּול  ַעל  ֻּכָּלן  ְסגּורֹות  ַהְּיהּוִדים  ֲחֻנּיֹות  ִּכי  ִהְבִחין  ְלַהְפָּתָעתֹו  ִּכְסֵלו. 

ְוׁשֹוֵמִמים ֵמָאָדם.

ְלֶרַגע ִנְבַהל ַהַּכְפִרי ְוָחַׁשׁש ֶׁשָּמא ָטָעה ְּבֶחְׁשּבֹון ַהָּיִמים, ְוַהּיֹום ָחל ֶאָחד ֵמַהַחִּגים. ֶאָּלא ֶׁשְּלֶפַתע 
ִהְבִחין ִּביהּוִדי ַהּצֹוֵעד ָּבְרחֹוב ָעטּור ְּבַטִּלית ּוִבְתִפִּלין, ְוֵעיָניו אֹורּו. ַמְרֵאה ַהְּיהּוִדי הֹוִכיַח לֹו ִּכי א 
ָטָעה ַּבֶחְׁשּבֹון, ַא ֲעַדִין א ָהָיה ָרגּוַע. ְּבַהִּכירֹו ֶאת ָאְפָיּה ַהּתֹוֵסס ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ַהְּיהּוִדית, ֵהִבין ִּכי 

ֵיׁש ְּדָבִרים ְּבגֹו ְוֶהְחִליט ְלָבֵרר ֶאת ֵּפֶׁשר ַהְּדָמָמה.

הּוא ֵהִחיׁש ְּפָעָמיו ְלֵעֶבר ַהְּיהּוִדי ֶׁשָּצַעד ְלִאּטֹו ְּבַרְגַלִים ּכֹוְׁשלֹות, ְוִהְתַעְנֵין ְלִסַּבת ַהְּדָבִרים.

"ֵאי ֵאיְנ יֹוֵדַע?!", ִהְׁשּתֹוֵמם ָהִאיׁש, "ַוֲהלֹוא ַהּיֹום ָקְבעּו ַּתֲעִנית ִצּבּור ְּכָלִלית!"

ַעָּתה  ֲהלֹוא  ַהַּתֲעִנית?!  ִקּיּום  ַעל  ָּדָבר  לֹו  ָרַׁשם  א  ֶׁשָהַרב  ִיָּתֵכן  ָהֵכיַצד  ְּבַתְדֵהָמה:  ֻהָּכה  ַהַּכְפִרי 
ִנְכַׁשל ֵמֲחַמת ָּכ ַּבֲאִכיָלה ְּביֹום ַהַּתֲעִנית, ְוַאף א ִהְתַּפֵּלל ְּכֻנַּסח ַהְּתִפָּלה ָהָראּוי ְלַתֲעִנית ִצּבּור.

ְּברֹב ַצֲערֹו ָנַטׁש ַהַּכְפִרי ֶאת ֲחמֹורֹו ְוֶעְגָלתֹו ְּבֶמְרַּכז ַהּׁשּוק ְוָרץ ִּבְמִהירּות ְלֵביתֹו ֶׁשל ָהַרב, אּוָלם 
ָהַרב א ִנְמָצא ְּבֵביתֹו. ִלְׁשֵאָלתֹו ֵהִׁשיבּו ְּבֵני ַהַּבִית ִּכי ָהַרב ָספּון ַעָּתה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוא ָיׁשּוב ַעד 

ָהֶעֶרב.

ַהְיֵׁשר  ּוָפָנה  ֶהָהמֹון  ֵּבין  ִנְדַחק  הּוא  ֶּפה.  ֶאל  ִמֶּפה  ָמֵלא  ְלַגּלֹותֹו  ְוֻהְפַּתע  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ָהִאיׁש  ָרץ 
ִלְמקֹומֹו ֶׁשל ָהַרב ְּכֶׁשָּפָניו ְׁשטּופֹות ִּבְדָמעֹות; "ַרִּבי, ָמה זֹאת ָעִׂשיָת ִלי?", ִהְתַיֵּפַח ַהַּכְפִרי, ֶאָּלא 

ֶׁשָהַרב א ֵהִבין ַעל ָמה ָהִאיׁש ְמַדֵּבר: "ְוִכי ָמה ָעִׂשיִתי ְל? ְּבֶׁשל ָמה ַהֶּבִכי ַהִּנְסָער ַהֶּזה?"

ַא ְּבקִֹׁשי ִהְצִליַח ָהִאיׁש ְלֵהָרַגע ִמִּבְכיֹו ּוְלַהְסִּביר ֶאת ְּתלּוָנתֹו: "ַמּדּוַע א ָרַׁשם ִלי ָהַרב ִּכי ַּתֲעִנית 
ִצּבּור ִהיא ַהּיֹום? ִאּלּו ָהָיה ָהַרב רֹוֵׁשם זֹאת, א ָהִייִתי ִנְכַׁשל ַּבֲאִכיָלה ְוַגם א ְּבַהְׁשָמַטת ּתֹוְספֹות 

ַהְּתִפָּלה ַהְּמֻיָחדֹות ְלַתֲעִנית ִצּבּור".

ְּכֶׁשָּׁשַמע ָהַרב ֶאת ְּתׁשּוָבתֹו ֶׁשל ַהַּכְפִרי ִחֵּי ְוָאַמר ְּברֹ: "ֵהָרַגע ְּבִני. ֵאין ֶזה יֹום ַּתֲעִנית ִצּבּור ָקבּוַע, 
ָהֵריִקים  ְוַהּבֹורֹות  ַהִּמְתַמֶּׁשֶכת  ַהַּבּצֶֹרת  ְּבִעְקבֹות  ְירּוָׁשַלִים  ַחְכֵמי  ֶׁשָּגְזרּו  ְמֻיֶחֶדת  ַּתֲעִנית  ִאם  ִּכי 

ִמֵּמי ְׁשִתָּיה".

ִמֶּׁשָּׁשַמע זֹאת ַהַּכְפִרי ָזַקף ֶאת ָאְזָניו ִּבְפִליָאה ְוִהִּביט ָּבַרב ְּבִהְׁשּתֹוְממּות: "ֲהִיָּתֵכן? ִּבְגַלל ִאי ְיִריַדת 
ְּגָׁשִמים ָצִרי ִלְגזֹר ַּתֲעִנית ִצּבּור ְּכָלִלית? ְוִכי א ַמְסִּפיק ַלֲעׂשֹות ֶאת ָמה ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה ְּבִמְקִרים 
ֶׁשָּכֵאּלּו: יֹוֵצא ֲאִני ֶאל ַהָּׂשֶדה, נֹוֵׂשא ֵעיַנִים ַלָּׁשַמִים ַהְּבִהיִרים ְוזֹוֵעק ֶאל ה' ִמָּכל ִלִּבי: 'ַאָּבא! ֲאִני 

ָזקּוק ִלְגָׁשִמים!' ְותֹו ְזַמן ָקָצר ַמְתִחיִלים ַהְּגָׁשִמים ָלֶרֶדת".

ַאָּתה  נֹוֵהג   ָּכ ִמֶּׁשָּׁשַמע ָהַרב ֶאת ַהְּדָבִרים ֶׁשָּיְצאּו ִמֵּלב ָּתִמים ְוָטהֹור, ִנְרַעד ֻּכּלֹו ְוָאַמר: "ַהִאם  
ַלֲעׂשֹות ְּבֵעת ֶׁשֶּנֱעָצִרים ַהְּגָׁשִמים? ִאם ֵּכן ַמּדּוַע א ַּתֲעֶׂשה זֹאת ַּגם ַעְכָׁשו?!" 

ַהּמּוָצפֹות  ֵעיָניו  ֶאת  ָנָׂשא  הּוא  ַהְּכֶנֶסת.  ֵּבית  ַּבֲחַצר  ַהַּכְפִרי  ָעַמד  ְּכָבר  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְספּורֹות  ַּדּקֹות 
ִּבְדָמעֹות ֶאל ַהָּׁשַמִים ְוָקָרא: "ַאָּבא! ַהֵּבט ָנא ֶאל ָּבֶני ַהּׁשֹוְכִנים ְּבִעיר ַהּקֶֹדׁש ְוַהִּמְקָּדׁש. ְוִכי ִיָּתֵכן 
ְּבָרָכה  ְּבִגְׁשֵמי   ּוָבֵר ִמּקֶֹדׁש   ְיׁשּוָעְת ֶאת  ָלֶהם  ְׁשַלח  ָאָּנא,  ֵמָרָעב?!  ִיְסְּבלּו  ֵאּלּו  ַצִּדיִקים  ֶׁשַּדְוָקא 

ּוְבַטְלֵלי ָרצֹון ֶאת ַאְדָמָתם ַהֲחֵרָבה!"

ָהְיָתה זֹו ָאְמָנם ְּתִפָּלה ְקָצָרה, ַא ֵּכיָון ֶׁשִהיא ָנְבָעה ֵמעֶֹמק ַהֵּלב ּוִמּתֹו ִהְתַּבְּטלּות ֻמְחֶלֶטת ִלְפֵני 
ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים, ַעד ְמֵהָרה נֹוְכחּו ַהּכֹל ְּבתֹוַעְלָּתּה; א ָחְלָפה ָׁשָעה ֵמאֹוָתּה ְּתִפָּלה, ּוְגָׁשִמים ַעִּזים 

ֵהֵחּלּו ָלֶרֶדת ִּבירּוָׁשַלִים.

ְלִרּבֹון  ְוהֹוָדָיה  ֶׁשַבח  ָמֵלא  ְּכֶׁשִּפיֶהם  ִצְמאֹוָנם  ֶאת  ִהְרוּו  ְוָהֲאָנִׁשים  ִּבְמִהירּות  ִהְתַמְּלאּו  ַהּבֹורֹות 
ָהעֹוָלִמים.

ֶׁשְּתִפָּלתֹו  ְּכֵדי  ֵמָהָאָדם  ֶׁשִּנְדָרׁש  ָמה  ָּכל  ְלִעִּתים  ַהַּכְפִרי:  ֶׁשל  ִמְּתִפָּלתֹו  ֵהם  ָלְמדּו  נֹוֵקב  מּוָסר 
אֶֹזן  ַהַּמֶּטה  ָהעֹוָלם,  ְוָהָיה  ֶׁשָאַמר  ִמי  ִּבְפֵני  ֻמְחֶלֶטת  ְוִהְתַּבְּטלּות  ְּתִמימּות  ַּפְׁשטּות,  הּוא  ִּתְתַקֵּבל 

ָּתִמיד ִלְתִפּלֹוֵתיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל.

'ִאְמֵרי ְיֶחְזֵקאל' ֵחֶלק א' עמ' 57

ַהְצָלָחה ַרָּבה ְלֵמיָזם 'ַּגָּבֵאי ָאֵמן' ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת
ִּבְפֵני  ּוְלַהִּגיׁש  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ְּבֵבאּוָרּה  ָהעֹוְסִקים  ַהַּמֲאָמִרים  ֵמֶרֶצף  ִקְמָעא  ַלֲחרֹג  ָּבַחְרנּו  ֶזה  ְּבַמֲאָמר 
ַהִּצּבּור ְסִקיָרה ְקָצָרה ּוִמְתַּבֶּקֶׁשת ַעל אֹודֹות ַהֵּמיָזם ַהִּנְפָלא ֶׁשל 'ַּגָּבֵאי ָאֵמן' ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת, ֶׁשַּבְּזַמן 

ַהָּקָצר ֵמָאז הּוַקם ְּכָבר ָזָכה ְלַהְצָלָחה ַרָּבה ּוַמְדִהיָמה, ְּבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא.

ָּכל ִמי ֶׁשִּנְכַנס ַּבָּׁשָנה ָהַאֲחרֹוָנה ְלֶאָחד ִמֵּמאֹות ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ֶׁשִהְצָטְרפּו ִלְפּרֹוֶיְקט 'ַּגָּבֵאי ָאֵמן', ֻהְפַּתע 
ְּבַוַּדאי ֵמַהַּמֲחֶזה ַהִּבְלִּתי ִׁשְגָרִתי: ְלַיד ֻׁשְלָחן ְצָדִדי אֹו ַּבְּכִניָסה ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִמְׂשָּתֵר ּתֹור ָקָצר ֶׁשל 
ִמְתַּפְּלִלים, ִסּדּור ָּפתּוַח ְּבָיָדם ְוֵהם ַמְמִּתיִנים ְּכֵדי לֹוַמר ֶאת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבָאְזָניו ֶׁשל ַאְבֵר ְנׂשּוא 

ָּפִנים ַהּיֹוֵׁשב ֵמֶעְברֹו ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהֻּׁשְלָחן.

ֵמיָזם 'ַּגָּבֵאי ָאֵמן' ִהּנֹו ְּפִרי ָיְזָמתֹו ַוֲחזֹונֹו ָהִאיִׁשי ֶׁשל יֹו"ר ּוְמַיְּסָדּה ֶׁשל ַמְהֵּפַכת 'ְּבֵני ֱאמּוִנים', ָהַרב ַיֲעקֹב 
ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ְׁשִליָט"א, ֲאֶׁשר ִּבְבִחיַנת 'ָנֶאה ּדֹוֵרׁש ְוָנֶאה ְמַקֵּים', ִמֶּזה ָׁשִנים ַרּבֹות ַמְקִּדיׁש ִמְּזַמּנֹו 
ֶאת  ְּבָאְזָניו  ָהאֹוְמִרים  ִמְתַּפְּלִלים  ְלַעְׂשרֹות  ֲאֻרָּכה  ָׁשָעה   ְּבֶמֶׁש ַמְקִׁשיב  ּבֶֹקר  ּוְבָכל  ְוֶהָעמּוס,  ַהָּיָקר 

ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר, ְּכֵדי ְלַהְׁשִלים ֶאת ִּבְרכֹוֵתיֶהם ַּבֲעִנַּית ָאֵמן.

ְּבֵבית  ָאֵמן'  ְּכ'ַגָּבֵאי  ְלַׁשֵּמׁש  ְּכֵדי  ִמְּזַמָּנם  ְלַהְקִּדיׁש  ְיָקִרים  ַאְבֵרִכים  ֵמאֹות  ִהְתַנְּדבּו  ַהֵּמיָזם  ְּבִמְסֶּגֶרת 
ַהְּכֶנֶסת ֶׁשּבֹו ֵהם ִמְתַּפְּלִלים ְּכֵדי ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים ְּבַהְׁשָלַמת ִּבְרכֹוֵתיֶהם ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַאֲחֵריֶהן.

ֶנֱחֶׁשֶבת  ְּב'ָאֵמן'  ֶׁשֶּנֶעְנָתה  ְּבָרָכה  ַרק  ִּכי  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ִּדְבֵרי  ֵהם  ּכֹל  ְּבִפי  ּוְמֻפְרָסִמים  ְידּוִעים  ְּכָבר 
ִּכְבָרָכה ְמֻׁשֶּלֶמת ָהְראּוָיה ִלְהיֹות ֻמֶּגֶׁשת ְּכדֹורֹון ִנְפָלא ְלֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. ְוִאם 
ְּבָכל ַהְּבָרכֹות ַהְּדָבִרים ֲאמּוִרים, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּבִבְרכֹות ַהַּׁשַחר ֶׁשָּכל ַמהּוָתן ִהָּנּה הֹוָדָאה ְוֶׁשַבח 
ְלבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים ַהַּמְרִעיף ָעֵלינּו ְּבָכל יֹום ָויֹום טֹובֹות ַוֲחָסִדים ְלֵאין ִמְסָּפר, ּוָמה ָראּוי ֶׁשְּנָבְרֵכנּו 

ְונֹוֶדה לֹו ַעל ָּכ ָּבֹאֶפן ַהְּמֻׁשָּלם ְּביֹוֵתר.

ְּבַרּבֹות  ַּכּיֹום  ְוַאף  ָעָברּו  ְּבָׁשִנים  ֲאִמיָרָתן.  ְזַמן  ִהֵּנה  ַהַּׁשַחר,  ִּבְרכֹות  ִהְתַיֲחדּו  ֶׁשָּבּה  נֹוֶסֶפת  ְנֻקָּדה 
ַּבָּׁשִנים  ֵלב,  ְלַדֲאבֹון  ַהַּׁשַחר.  ִּבְרכֹות  ַּבֲאִמיַרת  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ְלַהְתִחיל  ָנֲהגּו  ֵמַהְּקִהּלֹות 
 ָהַאֲחרֹונֹות ִהְׁשַּתָּנה ַהַּיַחס ִלְבָרכֹות ֵאּלּו ִמן ַהָּקֶצה ַלָּקֶצה. ַהְּתִפָּלה ַמְתִחיָלה ַּבֲאִמיַרת 'הֹודּו' אֹו 'ָּברּו

ֶׁשָאַמר', ְוַהִּצּבּור ֻהְרַּגל לֹוַמר ֶאת ַהְּבָרכֹות ַּבֶּדֶר ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת.

ֶהְרֵּגל ֶזה ָּגַרם ְלָכ ֶׁשַּדְוָקא אֹוָתן ְּבָרכֹות ְקדֹוׁשֹות ַוֲחׁשּובֹות ֶנֱאָמרֹות ְּבִפי ַרִּבים ַּבֲחָטף ּוְבחֶֹסר ִׂשיַמת 
ֵלב, ּוְכָבר ָידּוַע ַמֲאַמר ָרָז"ל ִּכי 'ְּתִפָּלה ְּבא ַּכָּוָנה ִהָּנּה ְּכגּוף ְּבא ְנָׁשָמה'.

'ַּגָּבֵאי ָאֵמן' ְמַבֵּקׁש ְלָהִׁשיב ֶאת ֲעַטְרָּתן ֶׁשל ְּבָרכֹות ֵאּלּו ְליֹוְׁשָנּה, ּוִמְּלַבד ֶׁשִּבְזכּותֹו ֻמְׁשָלמֹות  ֵמיָזם 
ָּכָראּוי  ּוְבַכָּוָנה  ִּבְמִתינּות  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ֵּתָאַמְרָנה  ֶׁשַהְּבָרכֹות   ְלָכ הּוא  ּגֹוֵרם  ָאֵמן,  ַּבֲעִנַּית  ַהְּבָרכֹות 

ִלְבָרכֹות ַהֶּנֱאָמרֹות ִּבְפֵני ֲאֵחִרים.

ָּכל זֹאת ִמְּלַבד ַהְּזכּות ַהְּגדֹוָלה ֶׁשֵּיׁש ָלעֹוֶנה ַעְצמֹו, ֶׁשִּמְּלַבד ֶׁשָאְמרּו ָעָליו ֲחָז"ל: "ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן 
יֹוֵתר ֵמַהְּמָבֵר" (ְּבָרכֹות נג ב), ֲהֵרי ַאף הֹוִסיפּו ְוָאְמרּו ַעל ֶׁשְּכמֹותֹו (ָאבֹות ה כא): "ָּכל ַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים 

ֵאין ֵחְטא ָּבא ַעל ָידֹו".

ֵאין ָּכאן ַהָּמקֹום ְלַהֲאִרי ְּבַמֲעָלָתּה ַהְּיֵתָרה ֶׁשל ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן, ֶׁשַעל אֹודֹוֶתיָה ָאְמרּו ֲחָכִמים: "ֵאין 
ָּגדֹול ִלְפֵני ה' יֹוֵתר ֵמָאֵמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנין" (ְּדָבִרים ַרָּבה ז א), ְועֹוד ְמבָֹאר ְּבִסְפֵרי ַהַּקְדמֹוִנים ִּכי ֲעִנַּית 
'ָאֵמן' ִהיא ְיסֹוד ָהֱאמּוָנה. ְוַאף ַעל ְׂשָכרֹו ֶׁשל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ִהְפִליגּו ֲחָכֵמינּו ַעד ְמאֹד ַעד ֶׁשִהְבִטיחּו ִּכי: 

"ּפֹוְתִחים לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן" (ַׁשָּבת קיט ב).

ַּכּיֹום, ֳחָדִׁשים ִמְסָּפר ְלַאַחר ַהְתָחַלת ַהֵּמיָזם ִנָּתן ְּכָבר ְלָהִעיד ְּבֶפה ָמֵלא ַעל ַהַהְצָלָחה ַהַּכִּביָרה ֶׁשָּלּה 
ָזָכה ְּבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא, ַּכֲאֶׁשר ְּבֵמאֹות ָּבֵּתי ְּכֶנֶסת ְּכָבר ִהְתַמּנּו 'ַּגָּבֵאי ָאֵמן' ַהִּמְתַיְּצִבים ָהֵכן ִמֵּדי ּבֶֹקר 

ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים ְוִלְזּכֹות ְּבַעְצָמם.

'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ְמַסְּיִעים ַלַּגָּבִאים ְּבחֶֹמר ָעִׁשיר ְוַרב ּתֶֹכן ָהעֹוֵסק ְּבַמֲעָלָתּה ֶׁשל ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן ִּבְכָלל, 
ּוַבֲחִׁשיבּות ָהַרָּבה ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ִּבְפָרט. ַהחֶֹמר ְמֻחָּלק ְל'ַגָּבֵאי ָאֵמן' ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת 

ְוַהָּללּו ּדֹוֲאִגים ְלַזּכֹות ּבֹו ֶאת ַהִּצּבּור.

ֶזהּו ַהָּמקֹום ְלַהֲעלֹות ַעל ֵנס, ְלַׁשֵּבַח, ְלָפֵאר ּוְלרֹוֵמם ֶאת אֹוָתם ַּגָּבִאים ְמסּוִרים ָהעֹוִׂשים ְמַלאְכָּתם 
 ְוַרק ִמּתֹו ֶׁשֹּלא ַעל ְמַנת ְלַקֵּבל ְּפָרס, ּוַמְקִּדיִׁשים ְּבָכל ּבֶֹקר ַּדּקֹות ְוָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות ִמְּזַמָּנם ַהָּיָקר, ַא

ָהָרצֹון ָהַעז ַהְּמַפֵעם ְּבִקְרָּבם ְלַהְרּבֹות ְּכבֹוד ָׁשַמִים ְּבַאֲהָבה ּוְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים.

ַהְּתגּובֹות ַהַחּמֹות ֶׁשל ַהִּמְתַּפְּלִלים ְמִעידֹות ַאף ֵהן ַעל ְנִחיצּותֹו ְותֹוַעְלּתֹו ֶׁשל ַהֵּמיָזם. ַרִּבים ֵמֶהם ִצְּינּו 
ִּכי ִמֶּזה ְזַמן ַרב ָׁשֲאפּו לֹוַמר ֶאת ַהְּבָרכֹות ִּבְפֵני ֲאֵחִרים, ּוַמְחסֹום ַהּבּוָׁשה הּוא ֶׁשָעַמד ִּבְפֵניֶהם ּוָמַנע 

ֵמֶהם ַלֲעׂשֹות זֹאת. ָּכֵעת ִהְתַאְפֵׁשר ָלֶהם סֹוף סֹוף ְלָהִפיק ֶאת ְרצֹוָנם ִמן ַהּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל.

ִרְׁשֵמיֶהם  ֶאת  ַהַּמֲעִביִרים  ַעְצָמם  ֵמַהַּגָּבִאים  ַאף  ַמִּגיַע  ֶזה  ֵמיָזם  ֶׁשל  ְלַהְצָלָחתֹו  ַהָּמׁשֹוב  ִּכי  ְיֻצַּין 
ֵמַהְצָלַחת ַהֵּמיָזם ּוֵמַהִהְתַלֲהבּות ָהַרָּבה ֶׁשָּבּה ִהְתַקֵּבל ָהַרְעיֹון ְּבֶקֶרב ַהִּמְתַּפְּלִלים; "ִּבְתִחָּלה", ִסְּפרּו 
ַּבּנֹוֵׂשא  ִלְדּבֹק  ֶׁשִהְתַמְדנּו  ְּכָכל  אּוָלם  ָמה.  ְּבִהּסּוס  ָהַרְעיֹון  ֶאת  ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים  ֵחֶלק  "ִקְּבלּו  ַהַּגָּבִאים, 
 ִמְּבִלי ְלִהְתָיֵאׁש, הֹוִסיף ְוָכַבׁש ָהַרְעיֹון ֶאת ִלְבבֹות ַהִּמְתַּפְּלִלים, ַעד ֶׁשְּלַאַחר ְזַמן ָקָצר ְּכָבר ִהְׂשָּתֵר
ְלַיד ֻׁשְלָחֵננּו ִמֵּדי ּבֶֹקר 'ּתֹור' ֶׁשל ִמְתַּפְּלִלים ַהְּמַבְּקִׁשים לֹוַמר ֶאת ַהְּבָרכֹות ְּבָאְזֵנינּו ּוְבָכ ְלִהְצָטֵרף 

ְלִלְגיֹונֹו ֶׁשל ֶמֶל. ִלְגיֹון ְמַקְּדֵׁשי ֵׁשם ָׁשַמִים ַּבֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא".

ִּבְרכֹוֵתיֶהם  ֶאת   ְלָבֵר ָהַרִּבים  ֶאת  ְמַזִּכים  ָאנּו  ִּכי  "ַהְּיִדיָעה  ַהַּגָּבִאים,  ִסְּכמּו  ַהַּתְחּתֹוָנה",  "ַּבּׁשּוָרה 
ִּבְׁשֵלמּות ְמַמֵּלאת אֹוָתנּו ְּבָכל יֹום ֵמָחָדׁש ְּבִסּפּוק רּוָחִני ּוְבִׂשְמָחה ֶׁשל ִמְצָוה. ִמְּלַבד ִמּלֹות ַהַהֲעָרָכה 

ְוַהּתֹוָדה ָהַרּבֹות ֶׁשָּלֶהן ָאנּו זֹוִכים ִמִּפי ַהְּמָבְרִכים, ִמִּלים ֶׁשּנֹוְסכֹות ָּבנּו ּכַֹח ְלַהְמִׁשי ָהְלָאה".

ַהְּתִפָּלה  ִחּזּוק  ְלַמַען  ּפֹוֶסֶקת  ַהִּבְלִּתי  ָהֲעִׂשָּיה  ָמסֶֹרת  ֶאת  ֱאמּוִנים'  ִּב'ְבֵני  ַמְמִׁשיִכים  ֵאּלּו  ִּבְפֻעּלֹות 
ְוַחְדָׁשנּות  ֵמַחד  ִעְקִבּיּות  ַעל  ָּדֵגׁש  ַמַּתן   ּתֹו ַהִּצּבּור,  ִׁשְכבֹות  ָּכל  ְּבֶקֶרב  ִעְנְיֶניָה  ְּכַלל  ַעל  ְוַהֲאָדָרָתּה 
ֵמִאיָד. ְוָכל זֹאת ְלַמַען ַהְרּבֹות ְּכבֹוד ָׁשַמִים ָּבעֹוָלם ַעד ְלַהְגָׁשַמת ֶהָחזֹון ַהִּנְפָלא: "ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת 

ּכֹל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן" (ְּתִהִּלים עב יט).

ַהְנָהַלת 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ּפֹוָנה ְלָכל ִמי ֶׁשְּנָדבֹו ִלּבֹו ְלַהְרּבֹות ְּכבֹוד ָׁשַמִים ָּבעֹוָלם, ְלָהִחיׁש ֶאת ּבֹוא ַהְּגֻאָּלה 
ְוִלְזּכֹות ִּביׁשּוָעה, ְלִהְצָטֵרף ְלַמֲעָר 'ַּגָּבֵאי ָאֵמן' ֶׁשע"י 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ְּבֶטֶלפֹון 058-325-91-91.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְּתִפָּלה ְּבַפְׁשטּות ּוִבְתִמימּות

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

ססִספּפוּור ם
ֵאי ָאֵמן ּבָ רֹוֶיְקט ּגַ ּפְ

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


