
ץ ת ִמּקֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

'ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים' ְּבָדָבר ַהָּמדּוד
"ַוִּיְצֹּבר יֹוֵסף ָּבר ְּכחֹול ַהָּים ַהְרֵּבה ְמֹאד ַעד ִּכי ָחַדל ִלְסֹּפר ִּכי ֵאין 

ִמְסָּפר" )מא מט(

ָּדַרׁש ַרֵּבנּו ִּפיְנָחס ַהֵּלִוי הֹורֹוִביץ ַרָּבּה ֶׁשל ְפַרְנְקפּוְרט ְּדַמְיין:

ַעד  ִהיא  ִהְתַרְּבָתה  ַהְּתבּוָאה,  ֶאת  ִלְסֹּפר"  "ָחַדל  ֶׁש:  ַּדְוָקא ִמּׁשּום 
"ִּכי ֵאין ִמְסָּפר". ֶׁשֲהֵרי ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ַּתֲעִנית ח ב(: 
"ֶׁשֵאין ַהְּבָרָכה ְמצּוָיה ֹלא ְּבָדָבר ַהָּׁשקּול ְוֹלא ְּבָדָבר ַהָּמדּוד ְוֹלא 
ָׁשְרָתה  ֹלא  ָּכאן  ְוַאף  ָהַעִין",  ִמן  ַהָּסמּוי  ְּבָדָבר  ֶאָּלא  ַהָּמנּוי  ְּבָדָבר 

ַהְּבָרָכה ַּבְּתבּוָאה ַעד ֶׁשָחְדלּו ִמִּלְמנֹוָתּה.

ִּדְבֵרי  ַעל  ָהעֹוָלה  ְּתִמיָהה  ְפַרְנְקפּוְרט  ֶׁשל  ַרָּבּה  ֵּבֵאר  ֶזה  ִּביסֹוד 
ַהְּגָמָרא )ַׁשָּבת כג א( ְּבסּוְגָיה ָהעֹוֶסֶקת ְּבִהְלכֹות ֲחֻנָּכה:

ָׁשלֹוׁש  ְמָבְרִכים  ֲחֻנָּכה  ֶׁשל  ִראׁשֹון  ְּביֹום  ִּכי  ְמֹבָאר  ָׁשם  ַּבְּגָמָרא 
ְו'ֶׁשֶהֱחָינּו'(, ּוִבְׁשַאר ַהָּיִמים ְמַמֲעִטים  ְּבָרכֹות )'ְלַהְדִליק', 'ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים' 
ֶאת ִּבְרַּכת 'ֶׁשֶהֱחָינּו'. ְּתֵמָהה ַהְּגָמָרא: ַמּדּוַע ֹלא ְמַמֲעִטים ִּבְׁשַאר 
ַהָּיִמים ֶאת ִּבְרַּכת 'ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים'? ְוֵתְרָצה: "ֵנס – ָּכל יֹוֵמי ִאיֵתיּה". 
ְוֵיׁש ְלָהִבין ַמּדּוַע ִהִּציָעה ַהְּגָמָרא ְּבֻקְׁשָיָתּה ִּכי ְיָבְרכּו ַעל ַהֵּנס ַרק 
ַה'ֵּבית  ֶׁשל  ַהְּידּוָעה  ֻקְׁשָיתֹו  ִּפי  ַעל  ַאְדַרָּבה,  ֲהֹלא  ָהִראׁשֹון,  ַּבּיֹום 
ַהֶּׁשֶמן  ֶׁשֲהֵרי  ָהִראׁשֹון,  ַּבּיֹום  ְּכָלל  ִנְצָרְך  ַהֶּׁשֶמן ֹלא  ַּפְך  ֵנס  יֹוֵסף' 

ֶׁשַּבַּכד ִהְסִּפיק ְליֹום ֶאָחד?

ָּדְלָקה  ָהִראׁשֹון  ַּבּיֹום  ֶׁשַּגם  ס"א(  )ָׁשם  ַהָּט"ז  ֶׁשל  ֵּתרּוצֹו  ְלִפי  ְוַאף 
ַהְּמנֹוָרה ְּבֶדֶרְך ֵנס, ֶׁשֵּכן ַהֶּׁשֶמן ֶׁשַּבַּכד ִהְסִּפיק ְליֹום ֶאָחד ְּבִדּיּוק, 
ָהָיה  ֻמְכָרח  ַהָּיִמים,  ִּבְׁשַאר  ּבֹו  ִלְׁשרֹות  ַהְּבָרָכה  ֶׁשּתּוַכל  ּוְכֵדי 
ֶׁשִּיָּׁשֵאר ְמַעט ֶׁשֶמן ַּבַּכד ַלּיֹום ַהֵּׁשִני, ֶׁשֵּכן ֵאין ַהְּבָרָכה ׁשֹוָרה ַעל 
ְּכִלי ֵריק )ֹזַהר ֶלְך ְלָך פח א(, ִמָּכל ָמקֹום ְּבַוַּדאי ֶׁשֹּלא ָהָיה ּבֹו ֵנס יֹוֵתר 

ִמְּׁשַאר ַהָּיִמים?

ֵנס  ַהָּט"ז  ֶׁשל  ְלֵבאּורֹו  ִּכי  ְלַיֵּׁשב  נּוַכל  ָהָאמּור  ַהְּיסֹוד  ְלִפי  ְּבַרם, 
ְמֻיָחד ָהָיה ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשָּׁשְרָתה ַהְּבָרָכה ַּבֶּׁשֶמן ַאף ֶׁשָהָיה ְּבֶגֶדר 
'ָּדָבר ַהָּמדּוד'. ִּכי ְּבׁשֹוֶנה ִמְּׁשַאר ְיֵמי ַהֲחֻנָּכה ֶׁשֹּלא ָיְדעּו ַּכָּמה נֹוַתר 
ַּבַּכד, ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ָיְדעּו ִּכי ֵיׁש ּבֹו ַּכּמּות ֶׁשִהְסִּפיָקה ְליֹום ֶאָחד, 
ְוִאְלָמֵלא ַהֵּנס ֹלא ָהָיה ָיכֹול ְלִהְתַוֵּסף ָעָליו ֶׁשֶמן ֶׁשַּיְסִּפיק ִלְׁשַאר 

'ָּפִנים ָיפֹות'ַהָּיִמים.

ֲאֵחי יֹוֵסף ִהְתַּפְּללּו ְּבִמְנָין
"ַוֵּיְרדּו ֲאֵחי יֹוֵסף ֲעָׂשָרה ִלְׁשֹּבר ָּבר ִמִּמְצָרִים" )מב ג(
ִמְּפֵני ָמה ֻּכּנּו ֵהם ָּכאן 'ֲאֵחי יֹוֵסף' ְוֹלא 'ְּבֵני ַיֲעֹקב'?

ֵּבֵאר ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי:
ְוַאף  יֹוֵסף  ְמִכיַרת  ַעל  ִהְתָחְרטּו  ְלִמְצַרִים  ָהַאִחים  ֶׁשָּיְרדּו  ְּבָׁשָעה 
ֵּכיָון ֶׁשָּׁשבּו  ְלָאִביו.  ְּכֵדי ַלֲהִׁשיבֹו  ָּגְמרּו ְּבִלָּבם ַלֲעׂשֹות ָּכל ַמֲאָמץ 
ַאף  ֶזה  ִמַּטַעם  יֹוֵסף'.  'ֲאֵחי  ַהּתֹוָרה  אֹוָתם  ְמַכָּנה  ִעּמֹו,  ְלַאְחָוה 
ִהְתַאְּמצּו ֲעָׂשָרה ֵמֶהם ָלֶרֶדת ַיְחָּדו ְלִמְצַרִים, ִמּׁשּום ֶׁשִהִּכירּו ְּבֹכָחּה 
ַהָּגדֹול ֶׁשל ְּתִפָּלה ְּבִצּבּור, ּוִבְּקׁשּו ְלִהְתַּפֵּלל ַיְחָּדו ֶׁשִּיְמָצאּוהּו ָׁשם.
ַּבְחֵיי  ַרֵּבנּו  ִּדְבֵרי  ִּכי  ִמּמֹוְדִז'יץ  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר  הֹוִסיף 
ֶׁשֵּכן  'ַוֵּיְרדּו'.  ְלׁשֹון  ַהּתֹוָרה  ָּכאן  ֶׁשָּנְקָטה  ְּבָכְך  ֵהיֵטב  ְמֻדְקָּדִקים 
טז  ְּבָרכֹות  )ְרֵאה  ַהֵּתָבה  ִלְפֵני  ַהִּצּבּור  ְׁשִליַח  'יֹוֵרד'  ַּבִּצּבּור  ִּבְתִפָּלה 
ְּכגֹון  ַהַּפְרָנָסה,  ִעְנְיֵני  ֶׁשְּבָכל  ְלדֹורֹות,  ְּבָכְך  ֵיׁש  ֶרֶמז  ְוַאף  ְועֹוד(.  א 
"ִלְׁשֹּבר ָּבר", ִעַּקר ַהִהְׁשַּתְּדלּות ִהיא – 'ְלַבֵּקׁש ַרֲחִמים' )ִקּדּוִׁשין פב 
א(, ּוִבְפָרט ִּבְתִפַּלת ַהִּצּבּור, ְּכִדְבֵרי ֲחָז"ל )ְּבָרכֹות ח א(: "ֵאיָמַתי ֵעת 

ָרצֹון – ְּבָׁשָעה ֶׁשַהִּצּבּור ִמְתַּפְּלִלין".
'ִּדְבֵרי ִיְׂשָרֵאל'

ַהַּכָּוָנה ָהֲאִמִּתית ְּב'ֵחי ַפְרֹעה'
ַאֶּתם"  ְמַרְּגִלים  ִּכי  ַפְרֹעה  ֵחי  ֹלא  ְוִאם  ַפְרֹעה...  ֵחי  ִּתָּבֵחנּו  "ְּבֹזאת 

)מב טו-טז(

ָּתַמּה ַרֵּבנּו ַחִּיים ִמּוֹולֹוִז'ין:

ִּבְרַּכת  ֶׁשל  ְּבִסּיּוָמּה  ְוֵהן  ֶׁשָאַמר'  'ָּברּוְך  ִּבְרַּכת  ֶׁשל  ְּבִסּיּוָמּה  ֵהן 
'ִיְׁשַּתַּבח' ְמֻכֶּנה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבִפינּו: "ֵחי ָהעֹוָלִמים" )ְּבֵציֶרה(. 
ַלִּנְבָרִאים.  ַׁשָּיְך  ְוֵאינֹו  ָלֶנַצח,  ַחי  ֱהיֹותֹו  ַעל  ְמַלֵּמד  ֶזה  ְמֻיָחד  ִּכּנּוי 

ֵּכיַצד ֵאפֹוא ִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו יֹוֵסף ְּכַלֵּפי ַּפְרֹעה?

"ֵחי  ְלׁשֹון  הּוא  ָנַקט  ַלָּׁשְוא  ְלִהָּׁשַבע  יֹוֵסף  ֶנֱאַלץ  ַּכֲאֶׁשר  ּוֵבֵאר: 
ְּבַפְרֹעה  הּוא  ִנְׁשַּבע  ֶׁשִּכְבָיכֹול  ַהּׁשֹוְמִעים  ָסְברּו  ָּכְך,  ַפְרֹעה". 
ּוַמְחִׁשיבֹו ֶּכֱאֹלַּה, ְּכֶׁשְּלַמֲעֶׂשה יֹוֵסף ַעְצמֹו ִהְתַּכֵּון ַלֵהֶפְך ַהָּגמּור, ִּכי 
ְּכֵׁשם ֶׁשַהִּכּנּוי "ֵחי" ִהּנֹו ֻמְפָרְך ִמיסֹודֹו ְּבַיַחס ְלַפְרֹעה, ָּכְך ְּדָבָריו: 

"ִּכי ְמַרְּגִלים ַאֶּתם" ִהָּנם ֻמְפָרִכים ִמיסֹוָדם.
'ֵּבֵאר ַחִּיים' ]לגרד"ב ִליְפִׁשיץ[ ַעל ִסּדּור ַהְּתִפָּלה, עמ' 82

ֵאיָמַתי ַמִּציָלה ַהְּתִפָּלה ִמן ָהאֹוְיִבים
"ַוִּיַּקח ֵמִאָּתם ֶאת ִׁשְמעֹון ַוֶּיֱאֹסר ֹאתֹו ְלֵעיֵניֶהם" )מב כד(

ְּבִדְבֵרי  ָאנּו  מֹוְצִאים  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ֶׁשִהְתַרֵחׁש  ַעל  ֻמְפָלא  ֵּתאּור 
ַהִּמְדָרׁש ְּבָפָרָׁשֵתנּו )ילק"ש סֹוף ֶרֶמז קמח(:

ֶׁשָּמָצאִתי  ִּגּבֹוִרים.  ִׁשְבִעים  'ַׁשֵּגר  ְוָאַמר:  ְלַפְרֹעה  יֹוֵסף  "ָׁשַלח 
ְוֵכיָון ֶׁשָּבאּו ָאַמר  ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים'.  ְלַהְכִניָסם  ַוֲאִני רֹוֶצה  ֲאָנִׁשים 
ָלֶהם: 'ְטלּו ַהַּׁשְלְׁשָלאֹות ַהָּללּו ּוְתנּו ְּבַצָּוארֹו...' ֵּכיָון ֶׁשָּקְרבּו ֵאֶצל 
ִׁשְמעֹון ָנַתן ֲעֵליֶהם ְּבקֹולֹו, ְוָנְפלּו ֻּכָּלן ְלָפָניו ְוִנְׁשְּברּו ִׁשֵּניֶהם. ָהָיה 
ְוִׂשים  ַהַּׁשְלֶׁשֶלת  אֹוָתּה  'ַקח  לֹו:  ָאַמר  ָאִביו  ֵאֶצל  ְמַנֶּׁשה  עֹוֵמד 
זֹו  'ַמָּכה  ִׁשְמעֹון:  ָאַמר  ָעָליו.  ּוְנָתָנּה  ַאַחת  ַמָּכה  ְוִהָּכהּו  ְּבַצָּוארֹו', 

ֶׁשל ֵּבית ַאָּבא!'"

ַהִּמְדָרׁש  ִמִּדְבֵרי  ַּפַצנֹוְבְסִקי  יֹוֵסף  ַרִּבי  ָלַמד  ְלדֹורֹות  ִנְפָלא  ֶרֶמז 
ַהָּללּו:

ֻאּמֹות  ִׁשְבִעים  ֵּבין  ִיְׂשָרֵאל  ְנתּוִנים  ְזֵאִבים  ִׁשְבִעים  ֵּבין  ְּכִכְבָׂשה 
ַהְּמַבְּקׁשֹות ָּתִמיד ְלַכּלֹוֵתנּו, אּוָלם ְּכִפי ֶׁשְּכָבר ֻהְבַטְחנּו ִּכי "ִּבְזַמן 
ֵעָׂשו'"  ְיֵדי  'ַהָּיַדִים  ֵאין   – ְּכֵנִסּיֹות  ְּבָבֵּתי  ָמצּוי  ַיֲעֹקב  ֶׁשל  ֶׁשּקֹולֹו 
)ב"ר סה כ(. ְּכֶׁשָאנּו ִמְתַּפְּלִלים ִלְפֵני ׁשֹוֵכן ְמרֹוִמים ֶׁשַּיִּציֵלנּו ִמָּיָדם, 
ֲאַזי נֹוְפִלים ֵהם ְׁשדּוִדים ְלַרְגֵלינּו ]ְּכִׁשְמעֹון ֶׁשִהְכִריַע ֶאת ִׁשְבִעים 

ִּגּבֹוֵרי ַּפְרֹעה ְּבָכְך ֶׁש'ָּנַתן ֲעֵליֶהם ְּבקֹולֹו'[.

ָּכל ֹזאת הּוא ְּכֶׁשַהָּצָרה ִמְתַרֶּגֶׁשת ָעֵלינּו ִמַּצד ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, אּוָלם 
ַּכֲאֶׁשר ָחִליָלה ָּבָאה ִהיא ִמַּצד ֲאָנִׁשים ִמּתֹוֵכנּו, ֲאַזי ָעֵלינּו ַלֲחֹׁשׁש 
ִמָּפֶניָה ַעד ְמֹאד ]ִּכְמַנֶּׁשה ֶׁשִהְכִריַע ֶאת ִׁשְמעֹון ְּבַמָּכה ַאַחת[. ַוֲהֵרי 
ְּכָבר ָאַמר ַהָּכתּוב: "ְמָהְרַסִיְך ּוַמֲחִריַבִיְך ִמֵּמְך ֵיֵצאּו" )ְיַׁשְעָיה מט יז(.
'ַּפְרֵּדס יֹוֵסף'

'ֲחָסִדים טֹוִבים' ֶׁשֵאיָנם ִנְסָּתִרים
"ְוֵאל ַׁש-ַּדי ִיֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים ִלְפֵני ָהִאיׁש" )מג יד(

"ּוִמְדָרׁשֹו: ִמי ֶׁשָאַמר ָלעֹוָלם ַּדי ֹיאַמר ַּדי ְלָצרֹוַתי" )ַרִׁש"י(.

ְּבֵעת ֶׁשִהְתַיֵּסר ַּבַעל 'ַּדֶּמֶׂשק ֱאִליֶעֶזר' ְּבָחְליֹו ָהַאֲחרֹון, ָעַמד ּוֵפֵרׁש 
ְּבַׁשָּבתֹות  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ַהַּבָּקָׁשה  ֶאת 
ּוְבָיִמים טֹוִבים: "ַׂשְּבֵענּו ִמּטּוֶבָך"; ָאְמָנם ַמֲאִמיִנים ְּבֵני ַמֲאִמיִנים 
ְזַמן  ִיְתָּבַרְך ָּגנּוז ֲאִפּלּו ְּבתֹוְך ַהִּיּסּוִרים, ַאְך ָּכל  ָאנּו ִּכי טּוב ַחְסּדֹו 
'ִלְׂשֹּבַע'  ְיכֹוִלים  ָאנּו  ֵאין  ַהִּיּסּוִרים,  ּוְמֻכֶּסה ְּבתֹוְך  ֻמְבָלע  ֶׁשַהֶחֶסד 
ִמֶּמּנּו, ֶׁשֲהֵרי ָאְמרּו ֲחָכִמים )יֹוָמא עד ב( ֶׁשּסּוָמא ְלעֹוָלם ֵאינֹו ָׂשֵבַע 

ִמְּמזֹונֹו ִמּתֹוְך ֶׁשֵאינֹו רֹוֵאהּו.

'ַׂשְּבֵענּו ִמּטּוֶבָך' – ָאָּנא, ַהֲעֵנק ָלנּו ִמֶּׁשַפע  ִיְתָּבַרְך:  ַּבָּקָׁשֵתנּו ֵמה' 
טּוְבָך ְּבֹאֶפן ֶׁשּנּוַכל ִלְׂשֹּבַע ִמֶּמּנּו: ֹלא ְּכֶׁשהּוא ָטמּון ְּבתֹוְך ַהִּיּסּוִרים, 

ֶׁשִּמּתֹוְך ֶׁשֵאיֶנּנּו רֹוִאים אֹותֹו ֵאיֶנּנּו ְׂשֵבִעים ִמֶּמּנּו.
'ִמַּמַעְינֹות ַהֶּנַצח' ח"א עמ' קצ

ְּכֵעין ֶזה ֵּפֵרׁש ַה'ְּפִרי ְמָגִדים' ֶאת ַּבָּקַׁשת "ְוִתְגְמֵלנּו ֲחָסִדים טֹוִבים" 
ַקָּיִמים  ְוִכי  ְּבִבְרכֹות ַהַּׁשַחר, ֶׁשָהָיה ִמן ַהָּמקֹום ִלְתֹמַּה:  ַהֶּנֱאֶמֶרת 
ֲחָסִדים ֶׁשֵאיָנם טֹוִבים? ֶאָּלא, ֵּכיָון ֶׁשַחְסּדֹו ִיְתָּבַרְך ָּגנּוז ַאף ְּבתֹוְך 
ְתַׁשֵּלם  ַאָּתה  ִּכי  ָחֶסד  ה'  "ּוְלָך  יג(:  סב  )ְּתִהִּלים  ַּכָּכתּוב  ַהָּצרֹות, 
ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו", ַעל ֵּכן ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֶׁשִּיְגְמֵלנּו ה' ֲחָסִדים ֶׁשִּיְהיּו 

'טֹוִבים' – ַאף ַּבִּנְגֶלה.
'ֵאֶׁשל ַאְבָרָהם' מו ח

ַהְּתׁשּוָבה הֹוֶפֶכת ֶאת ָהָאָדם ְלִאיׁש 'ַאֵחר'
"ְוִׁשַּלח ָלֶכם ֶאת ֲאִחיֶכם ַאֵחר ְוֶאת ִּבְנָיִמין" )מג יד(

"ָמה ֶׁשֹּלא ִהְזִּכיר ֶאת ִׁשְמעֹון ִּבְׁשמֹו, ִנְרֶאה ֶׁשֹּלא ָהָיה ָרצּוי ְלָאִביו 
ַעל ְּדַבר ְׁשֶכם" )ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי(.

הֹוִסיף ּוֵבֵאר ַרִּבי ַזְלָמן סֹורֹוְצִקין:
ְּבֵבית  ִׁשְבּתֹו  ֶׁשְּבֵעת  ֶהֱאִמין  ִּכי  "ַאֵחר",  ִׁשְמעֹון:  ֶאת  ִּכָּנה  ַיֲעֹקב 
ָהֲאסּוִרים ַּבָּמצֹור ּוַבָּמצֹוק, ִיְתעֹוֵרר ִלּבֹו ָלׁשּוב ּוְלַהְרֵהר ְּבַמֲעֵׂשה 

ְׁשֶכם ּוִמּתֹוְך ָּכְך ָיׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה, ְוָכְך ַיֲהֹפְך ְלִאיׁש ַאֵחר.
'ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה'

ְּתׁשּוַבת ָהַאִחים – ַקל ָוֹחֶמר ִמּיֹוֵסף
"ַוַּיֲעׂשּו ֵכן... ַוֹּיאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֲאָבל ֲאֵׁשִמים ֲאַנְחנּו" )מב כ-כא(

ַעל ֵאיזֹו ֲעִׂשָּיה ֵמִעיד ַהָּכתּוב ִּבְלׁשֹון: "ַוַּיֲעׂשּו ֵכן"?

ְּבֶדֶרְך ַצחּות ֵּפֵרׁש ַרֵּבנּו ַאְבָרָהם ַסָּבע:

ֲעׂשּו  "ֹזאת  יח(:  פס'  )ְלֵעיל  אֹוֵמר  יֹוֵסף  ֶאת  ָהַאִחים  ִמֶּׁשָּׁשְמעּו 
ִסְגנֹון  ֶאת  ְמַׁשֶּנה  הּוא  ִּכי  ְוִהְבִחינּו  ָיֵרא",  ֲאִני  ָהֱאֹלִקים  ֶאת  ִוְחיּו 
ִהְתַנֲהגּותֹו ְּכַלֵּפיֶהם ּוַמְתִחיל ְלַדֵּבר ִעָּמם ִּדְבֵרי ִנחּוִמים, ָנְׂשאּו ַקל 
ָּכְך  ְמֻסָּגל  ִיְׂשָרֵאל  ִמֶּזַרע  ֶׁשֵאינֹו  ָאָדם  ִאם  ְוָאְמרּו:  ְּבַעְצָמם  ָוֹחֶמר 
ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ּוְלִהְתָחֵרט ַעל ְּדָרָכיו, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ָאנּו... 
ֵכן"  "ַוַּיֲעׂשּו  ַהּתֹוָרה:  ֲעֵליֶהם  ְמִעיָדה  ְוָאֵכן  ְלַמֲעֶׂשה.  ּוִמַּמְחָׁשָבה 

ּוִמָּיד: "ַוֹּיאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֲאָבל ֲאֵׁשִמים ֲאַנְחנּו".
'ְצרֹור ַהֹּמר'

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים

ָאֵמן – ַמְפֵּתַח ַהֶּׁשַפע
ַעם  ְלָכל  ַהַּמְׁשִּביר  הּוא  ָהָאֶרץ  ַעל  ַהַּׁשִּליט  הּוא  "ְויֹוֵסף 

ָהָאֶרץ" )מב ו(

ֵהם  ָהָאֶרץ"  ַעל  ַהַּׁשִּליט  הּוא  "ְויֹוֵסף  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי 
"הּוא  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ִּבְזכּות  ִּכי  ְלַלֶּמְדָך  'ָאֵמן',  ְּבִגיַמְטִרָּיה 
)ַוֵּיֶלְך  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ְּכִדְבֵרי   – ָהָאֶרץ"  ַעם  ְלָכל  ַהַּמְׁשִּביר 
רפה כ(: "ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנים ָאֵמן ְּבַכָּוָנה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ַּכָּמה 
ִּפְתֵחי ְּבָרָכה ִנְפָּתִחים ְלַמְעָלה, ַּכָּמה טֹובֹות ִנְׁשָּפעֹות ְּבָכל 

ָהעֹוָלמֹות...".
'ַמֲאַמר ָמְרְּדַכי' ֲחֻנָּכה 

ַהַּתְחּבּוָלה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָעׂשּו ַהְּיָוִנים ְּכֵדי 'ְלַהְׁשִּכיָחם ּתֹוָרֶתָך' ָהְיָתה 
ִּכְדָבֵעי  ֵאיָנּה  ַהְּתִפָּלה  ִאם  ֶׁשֵּכן  ַּכֹהֶגן.  ְלִהְתַּפֵּלל  ִמִּיְׂשָרֵאל  ִלְמֹנַע 
ִלְהיֹות  ֶאְפָׁשר  ַּכֲהָלָכה  ִּבְתִפָּלה  ַרק  ִּכי  ּתֹוָרה,  ִלְלֹמד  ֶאְפָׁשר  ִאי 
ַרק  ִאם  ַוֲאִפילּו  ַּכָּדת,  ֶׁשֹּלא  ִהיא  ַהְּתִפָּלה  ִאם  ַאְך  ּתֹוָרה.  ֶּבן 
ְמַחְּסִרים ָּבּה ָאֵמן ַאַחת, ְּכָבר ֵיׁש ְּבָכְך ְמִניָעה ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה.

'ֶׁשַפע ַחִּיים' ַרֲעָוא ְּדַרֲעִוין ח"א ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות ַמֲאָמר ב אֹות ה

ָאֵמן.
ִמָּלה ְקַטָּנה 
ְזכּות ְּגדֹוָלה.

יָחם ֱאמּוָנֶתָך ּכִ ְלַהׁשְ
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ַהִּסּפּור ַהֻּמְפָלא ֶׁשִּלְפֵניֶכם, ִנְׁשַמע ִמִּפי ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה, כ"ק ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַגֲּאָב"ד ִליֶעְזׁש לֹוְנדֹון 
ְׁשִליָט"א, ְוֻסַּפר ָּבַרִּבים ִּבְרׁשּותֹו ִמִּפי ַהַּמְׁשִּפיַע ַהּנֹוָדע, ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי ַאְבָרָהם ֱאִליֶמֶלְך 
ִּביֶדְרָמן ְׁשִליָט"א. ְּבתֹוְך ְנאּומֹו ַהְּמַרֵּגׁש ְוַהְּמַרֵּתק ַּבִּכּנּוס ַהְּמֻיָחד, ְוִעיַדת 'ַׁשַחר ֲאַקֶּדְמָך' ְלַרָּכֵזי 

'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ְּבֵהיְכֵלי ַהְּיִׁשיבֹות, ֲאֶׁשר ִהְתַקְּיָמה ְּבִׁשְלֵהי ֹחֶדׁש ִּתְׁשֵרי ָהַאֲחרֹון.

"ִאם ְרצֹוְנֶכם ִלְׁשֹמַע ַעל ֵמֵעין 'ְּתִחַּית ַהֵּמִתים' ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה ִּבְזכּות ֲעִנַּית 'ָאֵמן'", ָּפַתח ַהְּגַה"צ 
ְׁשִליָט"א ֶאת ִסּפּורֹו, "ַהְקִׁשיבּו ֵהיֵטב ַלַּמֲעֶׂשה ַהֻּמְפָלא ֶׁשִהְתַרֵחׁש ֶזה ִמְּכָבר, ְּבי"ג ְלֹחֶדׁש 
ֱאלּול ָהַאֲחרֹון, ֲהֹלא הּוא ַהָּיאְרַצייט ֶׁשל ָהַרב ַרִּבי ַחִּיים ֶּבן ִצּיֹון ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ָזָצ"ל. ָאִביו ֶׁשל 
ַרִּבי ַיֲעֹקב ֹּדב שיבלחט"א, ֲאֶׁשר ַעל ְׁשמֹו ּוְלִזְכרֹו ֵהֵחָּלה 'ְּתִחַּית ַהֵּמִתים' ֶׁשל 'ְּבֵני ֱאמּוִנים'".

ַחִּיים'  'ּתֹוַרת  מֹוְסדֹות  ּוְנִׂשיא  ִליֶעְזׁש  ָאָב"ד  ְׁשִליָט"א,  ַמייְזִליׁש  ְזֵאב  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  "ַהְּגַה"צ 
ּוְכָבר  ִזי"ַע,  ִמַּסאְטֵמאר  יֹוֵאל  ַרֵּבנּו  ָהַאְדמֹו"ר  ָמָרן  ֶׁשל כ"ק  ַּתְלִמיָדיו  ֵמֲחׁשּוֵבי  ִהּנֹו  לֹוְנדֹון 
ִּבְהיֹותֹו ָצִעיר ְלָיִמים ָזָכה ְלִהָּמנֹות ֵּבין ַהְּיִחיִדים ֶׁשָּזכּו ְלַקָּבַלת ֶהֵּתר הֹוָרָאה ִמיֵדי ַרּבֹו ַהָּגדֹול.

ָידּוַע  ַהִּביָרה,  ְּבלֹוְנדֹון  ֲאֶׁשר  ִהיל  ְסַטְמפֹוְרד  ִּבְׁשכּוַנת  ַהּׁשֹוֵכן  ִמִּליֶעְזׁש  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ֵּביתֹו 
ּוְמֻפְרָסם ִמֶּזה ָׁשִנים ְּכֵתל ַּתְלִּפּיֹות ֶׁשֲאָלִפים ּפֹוִנים ֵאָליו. ְּבַמֲעָׂשיו ַהַּכִּביִרים ְמַׁשֵּלב ָהַרִּבי 
ֶאת ְׁשֹלֶׁשת ַעּמּוֵדי ָהעֹוָלם: ּתֹוָרה, ֲעבֹוָדה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, ּוְבֵצל קֹורֹות ֵּביתֹו חֹוִסים ֲעִנִּיים 

ְוֶאְביֹוִנים ֲאֶׁשר זֹוִכים ֵלָהנֹות ִמֶּׁשַפע ַחְסּדֹו. 

ֶׁשִּבְרכֹות  ַרב  ְזַמן  ִמֶּזה  ְּתִליָט"א  ִמִּליֶעְזׁש  ָהַרָּבִנית  ַמְקִּפיָדה  ַהּטֹובֹות  ַהְנָהגֹוֶתיָה  ֶיֶתר  ֵּבין 
ַהַּׁשַחר ַהֶּנֱאָמרֹות ִמִּפיָה ִיָּׁשְמעּו ְּבָאְזֵני ִמי ֶׁשַּיֲעֶנה ָאֵמן ַאֲחֵריֶהן. ְלֵׁשם ָּכְך ַמְמִּתיָנה ִהיא ְּבָכל 
ֹּבֶקר ְלַבֲעָלּה ַהְּגַה"צ ְׁשִליָט"א ַעד ֲאֶׁשר ָיׁשּוב ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת, אֹו ָאז ִהיא אֹוֶמֶרת ֶאת ַהְּבָרכֹות 

ְּבָפָניו ְוהּוא עֹוֶנה ַאֲחֵריֶהן ָאֵמן.

ִלְפֵני ְּכָחְדַׁשִים, ְּבָבְקרֹו ֶׁשל יֹום ב' י"ג ֶּבֱאלּול ַּתְׁשָע"ז, ֲעסּוָקה ָהְיָתה ָהַרָּבִנית ְּבִמְטַּבח ַהַּבִית 
ַּבֲהָכַנת ַמֲאָכִלים ֲעֵרִבים ָלאֹוְרִחים ָהַרִּבים ֶׁשֲעִתיִדים ָהיּו ִלְפֹקד ֶאת ֵּביָתם ְּבאֹותֹו יֹום, ּוַבד 
ִּבְרכֹות  ֶאת  ְּבָפָניו  לֹוַמר  ֶׁשּתּוַכל  ְּכֵדי  ַהְּכֶנֶסת  ִמֵּבית  ֶׁשָּיׁשּוב  ַהָּגדֹול  ְלַבֲעָלּה  ִהְמִּתיָנה  ְּבַבד 

ַהַּׁשַחר.

ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ָהָיה ֹעֶמס ָהֲעבֹוָדה ָּגדֹול ִּבְמֻיָחד. ַּכֲאֶׁשר ָׁשב ָהַרִּבי ִמֵּבית ִמְדָרׁשֹו ְוִנְכַנס ַלֲחַדר 
ִלּמּודֹו, ָהְיָתה ָהַרָּבִנית ֶׁשְּתִחי' ְּבִׂשיָאּה ֶׁשל ְמֶלאֶכת ַהִּבּׁשּול. ְּבַמְחָׁשָבה ִראׁשֹוָנה ִהְסַּתְּפָקה 
ִאם ַלֲעֹזב ֶאת ַהִּבּׁשּוִלים ְּבִעּצּוָמם ְוָלֶלֶכת לֹוַמר ֶאת ַהְּבָרכֹות ְּכִמְנָהָגּה, אֹו ֶׁשָּמא מּוָטב ְלַסֵּים 

ְּתִחָּלה ִעם ָהֲעבֹודֹות ַהְּדחּופֹות, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ָלֶגֶׁשת ַלֲאִמיַרת ַהְּבָרכֹות ְּבִניחּוָתא.

ֶאָּלא ֶׁשָאז ִנְזְּכָרה ִהיא ְּבַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִּכי 'ִמְצָוה ַהָּבָאה ְלָיְדָך ַאל ַּתְחִמיֶצָּנה', 
ְוֶהֱחִליָטה ֶׁשֹּלא ְלַוֵּתר. 'ִמְצַות 'ָאֵמן' ְצִריָכה ְלֵהָעׂשֹות ִמָּיד', ֶהֱחִליָטה ָהַרָּבִנית, 'ָעַלי ְלַהְמִׁשיְך 
ְלַהְקִּפיד ְלאֹוְמָרּה ֻמְקָּדם ְּכָכל ֶׁשֶאְפָׁשר, ְוֹלא ְלִהְתַרּפֹות ָחִליָלה, ֶׁשֵּכן ִרְפיֹון ָקָטן ָעלּול ִלְגֹרר 

ַאֲחָריו ִרְפיֹון נֹוָסף ֶׁשַאֲחִריתֹו ִמי ְיׁשּוֶרּנּו'.

ִמַּמְחָׁשָבה ְלַמֲעֶׂשה. ִהיא ָנְטָׁשה ְּבֶהְחֵלִטּיּות ֶאת ַהִּסיִרים ַהְּמַבְעְּבִעים ַעל ְּתכּוָלָתם ָהֵריָחִנית, 
ָׁשְטָפה ֶאת ָיֶדיָה ִמְּׁשָיֵרי ַהַּמֲאָכִלים ּוִמֲהָרה ְלַחְדרֹו ֶׁשל ָהַרִּבי.

ָנְטָלה ָהַרָּבִנית ֶאת ַהִּסּדּור ְּבָיָדּה ְוֵהֵחָּלה לֹוַמר ֶאת ַהְּבָרכֹות ְּבַכָּוָנה ּוְבִסּלּוִדין ְּכַדְרָּכּה; 'ָּברּוְך 
ְּבֹכֶבד ֹראׁש. 'ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי... ּפֹוֵקַח  'ָאֵמן'  ְוָהַרִּבי עֹוֶנה  ִביָנה...',  ַאָּתה ה'... ַהּנֹוֵתן ַלֶּׂשְכִוי 
ִעְוִרים'. ְּבָרָכה ַאַחר ְּבָרָכה ַנֲעֵנית ְּב'ָאֵמן' ְּכִהְלָכָתּה, 'ַהּנֹוֵתן ַלָּיֵעף ֹּכַח'... 'ָאֵמן!', 'ָּברּוְך ַאָּתה... 

ַהַּמֲעִביר ֵׁשָנה ֵמֵעיָני ּוְתנּוָמה ֵמַעְפַעָּפי, ִויִהי ָרצֹון...'".

ְוִהְּטָתה  ִיְׂשָרֵאל',  ְלַעּמֹו  טֹוִבים  ֲחָסִדים  'ַהּגֹוֵמל  ְּבִבְרַּכת  ַהְּבָרכֹות  ֵסֶדר  ֶאת  ָהַרָּבִנית  ִסְּיָמה 
ָאְזָנּה ִלְׁשֹמַע ֶאת ָה'ָאֵמן', ֶאָּלא ֶׁשָאז ֶנֶעְצָרה ְנִׁשיָמָתּה. ָה'ָאֵמן' ּבֹוְׁשָׁשה ִמְּלֵהָענֹות.

ְּבָפִנים  ִּכְּסאֹו  ַעל  ָיַׁשב  ָהַרִּבי  ְלָהִבין.  ְּכֵדי  ָלּה  ִהְסִּפיק  ְׁשִליָט"א  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְּבָפָניו  ַקל  ַמָּבט 
ִחְּורֹות, ֵעיָניו ֲעצּומֹות ְוֹראׁשֹו ָׁשמּוט ַעל ֲחֵזהּו ְּבֹחֶסר אֹוִנים.

'ֶהְתֵקף ֵלב!', ִהיא ֶנְחְרָדה, ָרָצה ָּכל עֹוד ַנְפָׁשּה ָּבּה ְלֵעֶבר ַהֶּטֶלפֹון, ּוִמֲהָרה ְלִהְתַקֵּׁשר ְלֹכחֹות 
ַהַהָּצָלה ֶׁשָחׁשּו ְלַהִּגיַע ְלֵביָתּה. ַּדָּקַתִּיים ָחְלפּו ַעד ֶׁשָעַצר ָהַאְמּבּוַלְנס ָּבְרָחָבה ֶׁשִּלְפֵני ַהַּבִית 
ַּבֲחִריַקת ְּבָלִמים ְמַצְמֶרֶרת, ּוִמּתֹוכֹו ָיְצאּו ְׁשֵני חֹוְבִׁשים ֶׁשִּמֲהרּו ְלַבֵּצַע ָּבַרִּבי ְּפֻעּלֹות ַהְחָיָאה 

ְּדחּופֹות.

ֶׁשל  ְלָפָניו  ָׁשב  ְוַהֶּצַבע  ַהֹּדֶפק,  ָחַזר  ִדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא  ַמֲאַמִּצים,  ֶׁשל  ֲאֻרּכֹות  ַּדּקֹות  ְלַאַחר 
ָהַרִּבי. ָהַרִּבי ֻּפָּנה ִּבְמִהירּות ְלֵבית ַהחֹוִלים, ָׁשם ִהְמִׁשיכּו ָהרֹוְפִאים ִּבְמַלאְכָּתם ַהֶּנֱאָמָנה, ַעד 

ֶׁשַּכֲעֹבר ָיִמים ְספּוִרים ָׁשב ָהַרִּבי ְּבַחְסֵדי ָׁשַמִים ְלֵאיָתנֹו ְּכַבְּתִחָּלה.

'ֶזהּו ֵנס ֻמְפָלא ֶׁשֵאין ֶּדֶרְך ַאֶחֶרת ְלַהְסִּבירֹו, ִמְּלַבד אֹוָתּה ִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ְמֻיֶחֶדת ַהְּׁשמּוָרה 
ַלַמְּקִּפיִדים ַעל ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא ִמֵּדי ֹּבֶקר, ִמְּבִלי ְלַחֵּסר ַאף יֹום ֶאָחד', ָאַמר 

ָהַרִּבי ְׁשִליָט"א.

ְלַסֵּים ִעם ֲעבֹודֹות  ְּכֵדי  ִּבְלַבד,  ְולּו ְלַדּקֹות ְספּורֹות  ַּבִּמְטָּבח,  ָהַרָּבִנית ַמְמִּתיָנה  ָהְיָתה  ִאּלּו 
ַהִּבּׁשּוִלים, ֲהֵרי ֶׁשְּבַמֲהַלְך ְזַמן ֶזה ֹלא ָהְיָתה יֹוַדַעת ְמאּום ֵמַהַּנֲעָׂשה ְּבַחְדרֹו ֶׁשל ָהַרִּבי, ּוִמי 

יֹוֵדַע ָמה ָהָיה עֹוָלה ְּבגֹוָרלֹו ָחִליָלה, ִיְׁשְמֵרנּו ה'.

ַּכֲאֶׁשר ָנְקבּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִּבְׂשָכרֹו ֶׁשל ָהעֹוֶנה 'ָאֵמן' ֶׁש'ַּמֲאִריִכים לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו', 
ְּבַוַּדאי ִהְתַּכְּונּו ַאף ְלַמֲעֶׂשה ֶזה", ִסֵּים ַהְּגַה"צ ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך ְׁשִליָט"א ֶאת ַהִּסּפּור ַהַּמְפִעים, 

ְוַאף הֹוִסיף ְקִריָאה ִלְבֵני ַהְּיִׁשיבֹות, ִמְׁשַּתְּתֵפי ַהְּוִעיָדה:

"ֲעֵליֶכם ְלַהְפִנים ְוָלַדַעת ִּכי 'ָאֵמן' ִהיא ְמקֹור ַהְּבָרָכה. ַּכֲאֶׁשר ַמְקִּפיִדים ַעל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה 
ְּבֹאֶפן ָקבּוַע, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ׁשֹוֵלַח ִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ְמֻיֶחֶדת.

ִאם ַּתִּכירּו ֶּבֱאֶמת ְּבֶעְרָּכּה ַהָּגדֹול ֶׁשל ִמְצָוה זֹו, ֲהֵרי ֶׁשָּיֵקל ֲעֵליֶכם ְלַבֵּצַע ֶאת ֲעבֹוַדת ַהֹּקֶדׁש 
ִיְתַחְּזקּו  ּוִמֵּמיָלא  ְּבֶעְרָּכּה  ֵהם  ַּגם  ַיִּכירּו  ִּתְפנּו  ֶׁשֲאֵליֶהם  ַהַּבחּוִרים  עֹוְסִקים.  ַאֶּתם  ֶׁשָּבּה 

ְלַקְּיָמּה".

ְמקֹור ַהֶּׁשַבח
ַאף ִּכי ְּבָפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן )ְּדָבִרים ו ה-ט( ִנְסָמְך ַהָּפסּוק 'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל' ְלָפָרַׁשת 'ְוָאַהְבָּת', ִמְנָהֵגנּו ְלַהְפִסיק ֵּביֵניֶהם 

ַּבֲאִמיַרת "ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד'".

ְמקֹוָרּה ֶׁשל ַהְנָהָגה זֹו ְּבִדְבֵרי ַהְּגָמָרא )ְּפָסִחים נו א(: "ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ָלִקיׁש, ִּבֵּקׁש ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְלַגּלֹות ְלָבָניו 
ֵקץ ַהָּיִמין ְוִנְסַּתְּלָקה ִמֶּמּנּו ְׁשִכיָנה. ָאַמר: 'ֶׁשָּמא ַחס ְוָׁשלֹום ֵיׁש ְּבִמָּטִתי ְּפסּול, ְּכַאְבָרָהם ֶׁשָּיָצא ִמֶּמּנּו ִיְׁשָמֵעאל 
ַוֲאִבי ִיְצָחק ֶׁשָּיָצא ִמֶּמּנּו ֵעָׂשו?!' ָאְמרּו לֹו ָּבָניו: 'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה' ֱאֹלֵקינּו ה' ֶאָחד' – ְּכֵׁשם ֶׁשֵאין ְּבִלְּבָך ֶאָּלא 
ֶאָחד, ָּכְך ֵאין ְּבִלֵּבנּו ֶאָּלא ֶאָחד. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָּפַתח ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְוָאַמר: 'ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד'".

ָהַרְמָּב"ם )ְקִריַאת ְׁשַמע א ד( ֵהִביא ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ַהָּללּו, ְוִסֵּים: "ְלִפיָכְך ָנֲהגּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל לֹוַמר ֶׁשַבח ֶׁשִּׁשֵּבַח 
ּבֹו ַהָּזֵקן ַאַחר ָּפסּוק ֶזה".

ַמהּותֹו ְוַטַעם ֲאִמיָרתֹו
ָמָרן ַה'ֵּבית יֹוֵסף' )ְּתִחַּלת ִסיָמן סו( ָּכַתב ֶׁשַאף ָּפסּוק ֶזה הּוא ִמְּכַלל ִיחּוד ה' ַהֶּנֱאָמר ִּבְקִריַאת ְׁשַמע, ְוַעל ֵּכן ֵאין 
ַמְלכּות  ְלַקָּבַלת ֹעל  ֹּתֶקף  'ָאֵמן' ַהּמֹוִסיָפה  ֲעִנַּית  ְּכֵעין  ֶמְלֶצר, ֶׁשהּוא  ַהְּגָרא"ז  ּוֵבֵאר  ֲאִמיָרתֹו.  ֹקֶדם  ְלַהְפִסיק 

ָׁשַמִים ִּבְקִריַאת ְׁשַמע.

ְוֵיׁש ְלהֹוִסיף ִּכי ַּבִּמְקָּדׁש ֶׁשָהיּו ְמָבְרִכים ַּבֵּׁשם ַהְּמֹפָרׁש ָהיּו עֹוִנים 'ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד' ִּבְמקֹום 
ֲעִנַּית 'ָאֵמן' )ַּתֲעִנית טז ב(. ְוֵכיָון ֶׁשְּלִדְבֵרי ַהְגָּר"א ְּבֵבאּורֹו )או"ח ה ד(, ַרק ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֵיׁש ְלַכֵּון ְּבַהְזָּכַרת ה' 'ֲאדֹון 
ַהֹּכל ָהָיה הֹוֶוה ְוִיְהֶיה' ְּכַכָּוַנת ַהֵּׁשם ַהְּמֹפָרׁש, ֶׁשֹּלא ִּכְׁשַאר ַהְּבָרכֹות ֶׁשְּמַכְּוִנים 'ֲאדֹון ַהֹּכל' ִּבְלַבד, ְלִפיָכְך ַאַחר 

ַהְזָּכַרת ה' ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ִּתְּקנּו לֹוַמר 'ָּברּוְך ֵׁשם' )'ְּתׁשּובֹות ְוַהְנָהגֹות' ח"ג סי' כו(.

ֶּפה.  ֶׁשְּבַעל  ִעם ּתֹוָרה  ֶׁשִּבְכָתב  ְלַׁשֵּלב ּתֹוָרה  ֵיׁש  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ָּדָבר  ֲאִמיַרת  ְּבָכל  ִהְסִּביר:  ִמּקֹוִריץ  ִּפיְנָחס  ַרִּבי 
ְלִפיָכְך ְלַאַחר ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ֶאת ַּפְרִׁשּיֹות ַהָּקְרָּבנֹות, ָאנּו מֹוִסיִפים לֹוַמר ֶּפֶרק 'ֵאיֶזהּו ְמקֹוָמן', ַּבֲאִמיַרת ִּפּטּום 
ַהְּקֹטֶרת אֹוְמִרים ָאנּו ֶאת ָּפָרַׁשת ַהְּקֹטֶרת ְּכִפי ֶׁשְּכתּוָבה ַּבּתֹוָרה, ּומֹוִסיִפים לֹוַמר 'ָּתנּו ַרָּבָנן'. ְוָכְך ַּגם ִּבְקִריַאת 
ְׁשַמע ְלַאַחר ֲאִמיַרת 'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל', אֹוְמִרים ָאנּו 'ָּברּוְך ֵׁשם' ֶׁשְּמקֹורֹו ַּבּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה )'ִאְמֵרי ִּפיְנָחס' ָׁשבּועֹות(.

ַטַעם ֲאִמיָרתֹו ְּבַלַחׁש
ְּבֶהְמֵׁשְך ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ִּבְפָסִחים )ָׁשם( הּוָבא: "ָאְמרּו ַרָּבָנן: ֵהיִכי ַנֲעִביד? ]ֵּכיַצד ַנֲעֶׂשה?[ ֵניְמִריְנהּו )ֶנֶאְמרּו(, ֹלא 

ֲאָמרֹו ֹמֶׁשה! ֹלא ֵניְמִריְנהּו, ֲאָמרֹו ַיֲעֹקב! ִהְתִקינּו ֶׁשִּיְהיּו אֹוְמִרים אֹותֹו ַּבֲחַׁשאי".

ְלַמְלֲאֵכי  ָׁשַמע  ַלָּמרֹום  ֹמֶׁשה  ֶׁשָעָלה  "ְּבָׁשָעה  לו[:  ב  ]דב"ר  ַּבִּמְדָרׁש  מֹוִפיַע  ַּבֲחַׁשאי  ַלֲאִמיָרתֹו  נֹוָסף  ַטַעם 
ְלִיְׂשָרֵאל.  ְוהֹוִריד אֹוָתּה  ָוֶעד'  ְלעֹוָלם  ַמְלכּותֹו  ְּכבֹוד  'ָּברּוְך ֵׁשם  ָּברּוְך הּוא:  ְלַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָהיּו אֹוְמִרים  ַהָּׁשֵרת 
ְוָלָּמה ֵאין ִיְׂשָרֵאל אֹוְמִרים אֹותֹו ְּבַפְרֶהְסָיא? ָאַמר ַרִּבי ַאִּסי: 'ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה ָלֶאָחד ֶׁשָּגַנב קֹוְזִמין )ִמין ַּתְכִׁשיט( 
ִמּתֹוְך ָּפָלִטין ֶׁשל ֶמֶלְך, ְנָתָנּה ָלּה ְלִאְׁשּתֹו ְוָאַמר ָלּה ַאל ִּתְתַקְּׁשִטי ָּבּה ְּבַפְרֶהְסָיא ֶאָּלא ְּבתֹוְך ֵּביֵתְך. ֲאָבל ְּביֹום 

ַהִּכּפּוִרים ֶׁשֵהן ְנִקִּיים ְּכַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ֵהן אֹוְמִרים אֹותֹו ְּבַפְרֶהְסָיא'".

ְוֵיׁש ְלַצֵּין ָּכאן ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש )ב"ר סה יז( ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשִּיְׂשָרֵאל אֹוְמִרים 'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל...' ַהַּמְלָאִכים ׁשֹוְתִקים, 
ּוְכֶׁשֵהם ְמַסְּיִמים, אֹוְמִרים ַהַּמְלָאִכים: 'ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד'.

ָרם,  ְּבקֹול  ֵׁשם'  'ָּברּוְך  אֹוֵמר  ָהָיה  ְּבֵביתֹו,  ְׁשַמע  ְקִריַאת  קֹוֵרא  ְּכֶׁשָהָיה  ִמְּבִריְסק,  ֶׁשַהְּגַר"ח  ַהָּדָבר  ְמֻפְרָסם 
ְּבַהְטִעימֹו ִּכי ָּכל ַׁשָּיכּותֹו ֶׁשל ֶׁשַבח ֶזה ְלַמְלָאִכים, הּוא ַרק ַּכֲאֶׁשר הּוא ֶנֱאָמר ְּכ'ָדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה' – ַּבֲעָׂשָרה, ַאְך 
ְּכֶׁשהּוא ֶנֱאָמר ִּביִחידּות ֵאין ַהַּמְלָאִכים ִמְתַקְּנִאים ּבֹו, ְוֶאְפָׁשר ְלאֹוְמרֹו ְּבקֹול ָרם )הּוָבא ִּבְתׁשּובֹות ְוַהְנָהגֹות ח"ב סי' 
מו(. ְוַה'ֵּבן ִאיׁש ַחי' )'ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה' סי' קצו( ָּכַתב ֶׁשֲאִמיָרתֹו ֶׁשֹּלא ְּבֵסֶדר ְקִריַאת ְׁשַמע ְיכֹוָלה ְלֵהָאֵמר ְּבקֹול, ִמּׁשּום 

ֶׁשָּכל ָמה ֶׁשִהְקִּפידּו ְלאֹוְמרֹו ְּבַלַחׁש הּוא ַרק ְּכֶׁשֶּנֱאָמר ְּבסֹוד ַהִּיחּוד ְּבתֹוְך ְקִריַאת ְׁשַמע.

ֲאִמיָרתֹו ַּכֲאִמיַרת 'ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא'
ַעל ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש ֶׁשָּבֶהם ָּפַתְחנּו ֵּבֲארּו ְּבַתְרּגּום ְירּוַׁשְלִמי )ְּבֵראִׁשית מט א(: "ָעֵני  ַיֲעֹקב, ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבֵרְך 
ְלָעְלֵמי ָעְלִמין". ְוַהְינּו, ֶׁשֶּׁשַבח 'ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא' ַהֶּנֱאָמר ְּבִפינּו ְּבֵסֶדר ַהַּקִּדיׁש, הּוא ַּתְרּגּום ַלֶׁשַּבח ֶׁשָאַמר ַיֲעֹקב: 

"ָּברּוְך ֵׁשם...". ְוֵיׁש ְלָבֵאר ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ַהְּדָבִרים:

ַּבֵּסֶפר 'ֶּכֶסף ִנְבָחר' )פר' ַוְיִחי( ֵּבֵאר ֹזאת ַעל ִּפי ַהְּמֹבָאר ַּבְּגָמָרא )ַּתֲעִנית טז א( ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש ֹלא ָהיּו עֹוִנים 'ָאֵמן' ֶאָּלא 
'ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד'. ְלִפי ֶזה ְמֹבָאר ֶׁשּזֹוִהי ַּבָּקָׁשֵתנּו ְּבַקִּדיׁש: ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש "ַּבֲעָגָלא 
ּוִבְזַמן ָקִריב" ְוָאז "ֹנאַמר 'ָאֵמן'" ְּכֶדֶרְך ֶׁשָהיּו אֹוְמִרים אֹותֹו ַּבִּמְקָּדׁש – 'ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא...', ְּדַהְינּו 'ָּברּוְך ֵׁשם...'. 
ְּבָכְך יּוַבן ַמּדּוַע ְּבַקִּדיׁש הּוא ֶנֱאָמר ִּבְלׁשֹון ַּתְרּגּום, ֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש לֹוַמר 'ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא' ְּבָכל ֹּכחֹו, ַוֲהֵרי ְּבֹלא ַּתְרּגּום 

ִאי ֶאְפָׁשר ְלאֹוְמרֹו ְּבקֹול ָרם )ֵמַהִּסּבֹות ֶׁשִהְתָּבֲארּו ְלֵעיל(, ּוְלִפיָכְך ָאנּו אֹוְמִרים אֹותֹו ִּבְלׁשֹון ַּתְרּגּום ּוְבקֹול ָרם.

ַהָּגאֹון ַרִּבי ַיֲעֹקב ָקִמיֶנְצִקי ָזָצ"ל הֹוִסיף ּוֵבֵאר ִּכי ַהֵּתבֹות 'ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו' ֵאיָנן ֶנֱאָמרֹות ִּב'יֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא', ֵּכיָון 
ֶׁשֶּׁשַבח ֶזה ֻּתַּקן ַרק ְלַאַחר ֶׁשֶּנֱחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוָאז ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ִיְתָּבַרְך ֵאינֹו ִנְגֶלה ְלֵעיֵנינּו ְּכִבְזַמן ַהַּבִית, 

ַעל ֵּכן ִהְׁשִמיטּו ֵּתבֹות ֵאּלּו )'ֶלַקח טֹוב' פר' ַהֲאִזינּו(.

ְוָאֵכן, ְידּוִעים ֵהם ִּדְבֵרי ַהְגָּר"א ִּכי ַעל ָּכל ַאַחת ִמֵּׁשׁש ַהְּכָנַפִים ֶׁשל ַהַּמְלָאִכים ָהְיָתה ְּכתּוָבה ֵּתָבה ַאַחת ִמ'ָּברּוְך 
ם', ּוִמֶּׁשֶּנֱחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִנְלְקחּו ֵמַהַּמְלָאִכים ְׁשֵּתי ַהְּכָנַפִים ָהֶאְמָצִעּיֹות ֶׁשֲעֵליֶהן ָהָיה ָּכתּוב 'ְּכבֹוד ַמְל ־ֵֵ

'ַאְבֵני ֵאִלָּיהּו',  ַהְגָּר"א  כּותֹו', ְוַעל ָּכְך ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ְּבמּוָסף ְליֹום טֹוב: "ַּגֵּלה ְּכבֹוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו ְמֵהָרה" )ִסּדּור 
מּוָסף ְליֹו"ט(. 

ְוָהָיה ַּבַעל ַה'ִחּדּוֵׁשי ָהִרי"ם' אֹוֵמר ֶׁשַעל ֹזאת ָאנּו ַאף ְמַבְּקִׁשים ְּבַצְפָרא ְדַׁשַּבָּתא: "ְוַיֲחֵזי ָלן ִסְתָרה ְּדִאְתַאַּמר 
ְּבַלַחׁש  'ָּברּוְך ֵׁשם'  ֵנָאֵלץ לֹוַמר  ְוָאז ֹלא  ְּכבֹודֹו  ַּבֲהַדר  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ֵאֵלינּו  ֶׁשִּיְתַּגֶּלה  ְּכלֹוַמר  ִּבְלִחיָׁשא", 

)'ִאְמֵרי ָהִרי''ם' ַׁשָּבת(.

ֲאִמיָרתֹו ַאַחר ַהְזָּכַרת ֵׁשם ָׁשַמִים ְלַבָּטָלה ְּבָטעּות
ְּכבֹוד  'ָּברּוְך ֵׁשם  ֶׁשֹּיאַמר  ַּתָּקָנתֹו  ָחִליָלה,  ְלַבָּטָלה  ָׁשַמִים  ְוִהְזִּכיר ֵׁשם  ֶׁשָּטָעה  ִמי  ִּכי  ַהְּידּוָעה,  ַּבֲהָלָכה  ְנַסֵּים 
ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד'. ֲהָלָכה זֹו ִנְפְסָקה ַּב'ֻּׁשְלָחן ָערּוְך' )או"ח רו ו( ּוְמקֹוָרּה ְּבִדְבֵרי ַהְּירּוַׁשְלִמי )ְּבָרכֹות פ"ו ה"א(: 

"ָצִריְך לֹוַמר 'ָּברּוְך ֵׁשם...' ֶׁשֹּלא ְלַהְזִּכיר ֵׁשם ָׁשַמִים ְלַבָּטָלה".

ָּכאן ַהָּמקֹום ְלָהִביא ֶאת ְּדָבָריו ֶׁשל ַּבַעל 'ֵאֶׁשל ַאְבָרָהם' ִמּבּוְטְשַאְטׁש, ִּכי ִמי ֶׁשָּטָעה ְוָעָנה ָאֵמן ְיתֹוָמה ְוַכּיֹוֵצא 
ָּבֶזה, ַּתָּקָנתֹו ֶׁשֹּיאַמר ַאֲחֶריָה 'ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד'. ֶׁשֵּכן ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְלַבָּטָלה ִּכְמָבֵרְך ְּבָרָכה 

ְלַבָּטָלה )'ִמיֵלי ַּדֲחִסידּוָתא' ַעל ֵסֶפר ֲחִסיִדים, מהד' ְפִריעְדָמאן עמ' לב(.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ַמּבָ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ
ָאֵמן ַמִּציָלה ְנָפׁשֹות

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמֲעׂשֵ
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד'" ם ּכְ רּוְך ׁשֵ "ּבָ

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


