
ב ׁשֶ ת ַוּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַהִּסָּבה ֶׁשֹּלא ִּבֵּקׁש ַיֲעֹקב ַרֲחִמים ַעל יֹוֵסף
"ַוֵּיֶׁשב ַיֲעֹקב" )לז א(

"ִּבֵּקׁש ַיֲעֹקב ֵליֵׁשב ְּבַׁשְלָוה, ָקַפץ ָעָליו ָרְגזֹו ֶׁשל יֹוֵסף" )ַרִׁש"י ְלַהָּלן 
ָּפסּוק ב(.

ַמִהי ַמְׁשָמעּוָתּה ֶׁשל ְלׁשֹון 'ָקַפץ'?
ֵּבֵאר ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ִּפיְנָחס ְמַנֵחם ֱאִליֶעֶזר יּוְסְטָמן ִמִּפיְלץ:

ְוהּוא  ָעָליו  ָלֹבא  ָהיּו  ֶׁשֲעִתידֹות  ַהָּצרֹות  ָּכל  ִהְתַּגּלּו  ָאִבינּו  ְלַיֲעֹקב 
ִקְּבָלן ְּבַאֲהָבה )ְרֵאה ֹזַהר ַוֵּיֵצא קנח ב(, אּוָלם ָצַרת ֵהָעְלמּותֹו ֶׁשל יֹוֵסף 
ֶנֶעְלָמה ִמֶּמּנּו ְוִהיא ָקְפָצה ָעָליו ְּבִפְתאֹוִמּיּות. ַהִּסָּבה ֶׁשָּצָרה זֹו ֹלא 
ִהְתַּגְּלָתה לֹו, ִמּׁשּום ֶׁשְּבׁשֹוֶנה ִמֶּיֶתר ַהָּצרֹות ֶׁשִּקְּבָלן ְּבַאֲהָבה, ַעל 

ָצַרת יֹוֵסף ְּבנֹו ֲאהּובֹו ֹלא ָהָיה עֹוֵצר ְּברּוחֹו ִמְּלַבֵּקׁש ַרֲחִמים.
'ִׂשְפֵתי ַצִּדיק'

ְלִהְתמֹוֵדד ְּבַהְצָלָחה ִעם ַהְּקָׁשִיים
ִסֵּפר ַהָּגאֹון ַרִּבי ֹמֶׁשה ְׁשֶטְרְנּבּוְך ְׁשִליָט"א ַרֲאַב"ד ְירּוָׁשַלִים: 

ַהַּצִּדיק  ְוַרִּבי  מֹוִרי  ֶׁשל  ְלַחְדרֹו  ֵמֲחֵבַרי  ֶאָחד  ִנְכַנס  ִנּׂשּוָאיו  ֶטֶרם 
ְיִׁשיַבת 'ּתֹוַרת ֱאֶמת' ְּבלֹוְנדֹון ּוִבֵּקׁש ֶאת  ַרִּבי ֹמֶׁשה ְׁשַנייֶדר ֹראׁש 
ִּבְרָכתֹו; "ֵאיזֹו ְּבָרָכה ְּתַבֵּקׁש?", ְׁשָאלֹו ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה, ְוַהָּבחּור ָעָנה: 
"ֶׁשַהֹּכל ִיְתַנֵהל ֶאְצִלי ַּכּׁשּוָרה ְוֹלא ֶאְצָטֵרְך ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ְקָׁשִיים".

ֵאפֹוא  "ֲאָבֶרְכָך  ֲאָתר,  ַעל  ֹמֶׁשה  ַרִּבי  ֵהִגיב  ְּבָרָכה!",  ֵאיָנּה  "זֹו 
ֶׁשִּתְתמֹוֵדד ְּבַהְצָלָחה ִעם ָּכל ַהְּקָׁשִיים ֶׁשַּיַעְברּו ָעֶליָך ִּביֵמי ַחֶּייָך".
'ָחְכָמה ָוַדַעת'

"ָסְלָחן ְלִיְׂשָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלִׁשְבֵטי ְיֻׁשרּון"
ְוָעָׂשה לֹו  ְזֻקִנים הּוא לֹו  ֶבן  ִּכי  ָּבָניו  "ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָּכל 

ְּכֹתֶנת ַּפִּסים" )לז ג(

ְׁשֵני  ִמְׁשַקל  ֶׁשִּבְׁשִביל  ַהָּבִנים,  ֵּבין  ְּבנֹו  ָאָדם  ְיַׁשֶּנה  ַאל  "ְלעֹוָלם 
ְסָלִעים ִמַּלת ]ֶצֶמר ְמֻׁשָּבח[ ֶׁשָּנַתן ַיֲעֹקב ְליֹוֵסף יֹוֵתר ִמְּׁשַאר ָּבָניו, 
)ַׁשָּבת  ְלִמְצַרִים"  ֲאבֹוֵתינּו  ְוָיְרדּו  ַהָּדָבר  ְוִנְתַּגְלֵּגל  ֶאָחיו  ּבֹו  ִנְתַקְּנאּו 

י ב(.

ַהְּזהֹוִרית  ְלׁשֹון  ִמְׁשַקל  ַאף  ִּכי  ִצֵּין  א(  טז  )ַוִּיְקָרא  ָחְכָמה'  ַה'ֶּמֶׁשְך 
'ְׁשֵני  ָהָיה  ַהִּכּפּוִרים  ְּביֹום  ַהִּמְׁשַּתֵּלַח  ַהָּׂשִעיר  ְּבֹראׁש  ֶׁשִּנְּתָנה 
ְסָלִעים' )יֹוָמא מב א(, ְּכֵדי ְלַכֵּפר ַעל ֵחְטא ְמִכיַרת יֹוֵסף, ִּכי ְלִדְבֵרי 

ֲחָז"ל )'ֹׁשֵחר טֹוב' ִמְׁשֵלי א(, ֲעַדִין ַקָּים ֵחְטא ֶזה ְּבָכל ּדֹור ָודֹור.

ַעל ִּפי ַהָּנ"ל ֵּבֵאר הּוא ֶאת ַהֻּנָּסח ַהְּמֻיָחד ֶׁשּבֹו ְמֻכִּנים ִיְׂשָרֵאל, ֻנָּסח 
ַהִּכּפּוִרים:  יֹום  ִּבְתִפַּלת  ִמְּלַבד  ְּתִפָּלה  ְּבׁשּום  ֻּדְגָמתֹו  ָמִצינּו  ֶׁשֹּלא 
ִּכי  לֹוַמר  ְוֵיׁש  ְיֻׁשרּון";  ְלִׁשְבֵטי  ּוָמֳחָלן  ְלִיְׂשָרֵאל  ָסְלָחן  ַאָּתה  "ִּכי 
'ִׁשְבֵטי  ֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשל  ֶחְטָאם  ַעל  ְמִחיָלה  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  זֹו  ְּבָלׁשֹון 

ְיֻׁשרּון' ִּבְמִכיַרת יֹוֵסף.

ְירּוָׁשַלִים:  ָאָב"ד  ָזָצ"ל  ֹּכֵהן  יֹוֵסף  ַרִּבי  הֹוִסיף  ִלְדָבָריו  ְמֻיָחד  ֹנֶפְך 
ִאּסּור ְנִעיַלת ִמְנָעִלים ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, הּוא ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְלַהְזִּכיר ֶאת 
ֵחְטא ְמִכיַרת יֹוֵסף, ֶׁשֲהֵרי יֹוֵסף ִנְמַּכר ַּבֲעבּור ַנֲעַלִים, ַּכָּכתּוב )ָעמֹוס 

ב ו(: "ַעל ִמְכָרם ַּבֶּכֶסף ַצִּדיק ְוֶאְביֹון ַּבֲעבּור ַנֲעָלִים".
'ִּדְבֵרי יֹוֵסף'

ה' ּבֹוֵחן ְּכָליֹות ָוֵלב
"ַוְיַקְנאּו בֹו ֶאָחיו" )לז יא(

ָּתַמּה ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשמּוֵאל רֹוזֹוְבְסִקי ָזָצ"ל ֹראׁש ְיִׁשיַבת ּפֹוִניֶבז':

ְּגבֹוִהים  ִעְנָיִנים  ָהיּו  ְטמּוִנים  יֹוֵסף  ִעם  ָהַאִחים  ְּבַהְנָהַגת  ֲהֹלא 
ְוֶחְׁשּבֹונֹות רּוָחִנִּיים ַּכְּמֹפָרׁש ְּבִדְבֵרי ֲחָז"ל, ּוַמּדּוַע ַמְגִּדיָרה ַהּתֹוָרה 

ֶאת ַהְנָהָגָתם ְּכִׂשְנָאה ְוִקְנָאה?

ְוֵתֵרץ: ַהָּנִביא אֹוֵמר )ִיְרְמָיה יז ט-י( "ָעֹקב ַהֵּלב ִמֹּכל ְוָאֻנׁש הּוא ִמי 
ֵיָדֶעּנּו; ֲאִני ה' ֹחֵקר ֵלב ֹּבֵחן ְּכָליֹות" – ַּכֲאֶׁשר ִנְבְּדקּו ַמֲעֵׂשיֶהם ֶׁשל 
ֶׁשִהיא  ַהַּדָּקה  ִמן  ַּדָּקה  ְּבִהְסַּתְּכלּות  ַמְעָלה,  ֶׁשל  ְּבַעִין  יֹוֵסף  ֲאֵחי 
ְלַמְעָלה ֵמַהָּׂשַגת ֱאנֹוׁש, ִנְמְצאּו ָּבֶהם ָאֵכן ְנִגיעֹות ֶׁשל ִקְנָאה. ְוָאֵכן, 

ִאְלָמֵלא ָּכְתָבה ַהּתֹוָרה ָּפסּוק ֶזה ֹלא ָהִיינּו ַרָּׁשִאים ְלאֹוְמרֹו.

ִּביסֹוד ֶזה נּוַכל ְלָהִבין ֶאת ֻנַּסח ִוּדּויֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ִנִּסים ָּגאֹון )ַהֶּנֱאָמר 
ְּבֵסֶדר 'יֹום ִּכּפּור ָקָטן'(: "ְוִאם ַאָּתה ָדן אֹוִתי ְּכַמֲעַׂשי, ַוי ִלי, ֲאָהּה ָעַלי, 
ְוִכְמָצֵרף ֶּכֶסף, ֹלא  אֹוָיה ַעל ַנְפִׁשי. ְוִאם ְּתַבֵּקׁש ְלַנּקֹוִתי ִּכְמַטֵהר 
ִיָּׁשֵאר ִמֶּמִּני ְמאּוָמה..."; ַוֲהֵרי ַהְּדָבִרים ִנְׂשָּגִבים ִמִּביָנֵתנּו – ֵּכיַצד 
ִיָּתֵכן ֶׁשְּקדֹוׁש ֶעְליֹון ְּכַרֵּבנּו ִנִּסים ֶׁשֵאין ָלנּו ַהָּׂשָגה ִּבְקֻדָּׁשתֹו ֹיאַמר 

ֶׁשִאם ִיְבְּדקּו ִויָבְררּו ֶאת ַמֲעָׂשיו ֹלא ִיָּׁשֵאר ֵמֶהם ְמאּוָמה?!

ְלִפי ָהָאמּור ִיְתָּבֵאר, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִהְתּבֹוֵנן ַצִּדיק ֶזה ַּבְּבִחיָנה ַהְּגבֹוָהה 
ֶׁשל "ֲאִני ה' ֹחֵקר ֵלב ֹּבֵחן ְּכָליֹות" – ְּבַמֲעַמִּקים ֶׁשֵאין ַהָּׂשַגת ָהָאָדם 
ַמִּגיָעה ֲאֵליֶהם ְּכָלל, ֲאַזי ִהְבִחין ִּבְמִציאּות נֹוָרָאה זֹו, ְוָעֶליָה ִהְתַחֵּנן 

ְּבִוּדּויֹו.
'ִזְכרֹון ְׁשמּוֵאל' עמ' תקמז

ִלְׁשֹמר ּוְלַצּפֹות ְלָאֵמן
"ְוָאִביו ָׁשַמר ֶאת ַהָּדָבר" )לז יא(

"ָהָיה ַמְמִּתין ּוְמַצֶּפה ָמַתי ָיֹבא, ְוֵכן: 'ֹׁשֵמר ֱאֻמִנים'" )ַרִׁש"י(.

ב(:  כו  )ְיַׁשְעָיה  ַהָּפסּוק  ִמן  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו  ב(  )קיט  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת 
ֵעֶדן  ַּגן  ֶׁשַּׁשֲעֵרי  ֱאֻמִנים",  ֹׁשֵמר  ַצִּדיק  גֹוי  ְוָיֹבא  ְׁשָעִרים  "ִּפְתחּו 
ִנְפָּתִחים ִּבְפֵני ָהעֹוֶנה ָאֵמן. ְלאֹור ֵּפרּוׁש ַרִׁש"י ָּכאן ֵיׁש ְלַהְקׁשֹות, 
ְלַהְמִּתין  ֵיׁש  ְלָאֵמן  ַרק   – ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ַהְּדָבִרים  ָּכל  ִמֵּבין  ַמּדּוַע 

ּוְלַצּפֹות?

ֵּבֵאר ַרִּבי ֹמֶׁשה ַזּכּות ַרָּבּה ֶׁשל ָמְנטֹוָבה ּוִמְּגדֹוֵלי ְמֻקְּבֵלי ִאיַטְלָיה:

ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש )תיקו"ז ָחָדׁש, קלב א( ִנְקְּבָעה ִמְכָסה יֹוִמית ַלֲאִמיַרת 
י'  ְקֻדּׁשֹות,  ד'  ֲאֵמִנים,  צ'   – 'ַצִּדי"ק'  ְוִהיא:  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה,  ְּדָבִרים 
ַהַּקִּדיִׁשים  ַהְּקֻדּׁשֹות,  ְּבִמְכַסת  ַלֲעֹמד  ְּכֵדי  ְּבָרכֹות.  ְוק'  ַקִּדיִׁשים 
ְּתִפּלֹות  ָׁשלֹוׁש  ְוַהִּמְתַּפֵּלל  ִּבְמֻיָחד,  ְלִהְתַאֵּמץ  ֹצֶרְך  ֵאין  ְוַהְּבָרכֹות 
ְוִאּלּו  ַהְּמֻבֶּקֶׁשת.  ַהִּמְכָסה  ֶאת  צֹוֵבר  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  יֹום,  ְּבָכל  ְּבִמְנָין 
ְּכֵדי ִלְצֹּבר ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ַעל ְּבָרכֹות )ַּבִּמְכָסה ַהָּנ"ל ִנְכָלִלים ַרק ֲאֵמִנים 
ַעל ְּבָרכֹות – ׁשּו"ת ְרָמ"ע ִמָּפאנֹו סי' קט( ָצִריְך ָהָאָדם ְלַהְמִּתין ּוְלַצּפֹות 
)ַּכּמּוָבא  ֲאָנִׁשים  ִמַּכָּמה  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ִלְׁשֹמַע  ְוַאף  ְּבָרָכה,  ְלָכל 

ְׁשִמיָרה  ְלׁשֹון  ָהָאֵמן  ְלַגֵּבי  ֶנֱאָמר  ְלִפיָכְך  ב(,  ו  או"ח  ָערּוְך'  ַּב'ֻּׁשְלָחן 
ֵּפרּוׁש ָהְרָמ"ז ַעל ַהֹּזַהר, ַוֵּיֶלְך רפה אְוִצִּפָּיה.

ְּתׁשּוָבה ְּבֹלא ֵחְטא
"ַוָּיָׁשב ְראּוֵבן ֶאל ַהּבֹור" )לז כט(

"ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: 'ֵמעֹוָלם ֹלא ָחָטא ָאָדם ְלָפַני ְוָעָׂשה 
ְּתׁשּוָבה, ְוַאָּתה ָּפַתְחָּת ִּבְתׁשּוָבה ְּתִחָּלה'" )ב"ר פד יט(.

ַרִּבים ָּתְמהּו ַעל ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש: ֲהֵרי ָמִצינּו ֶׁשָאָדם ָהִראׁשֹון ְוַקִין 
ָעׂשּו ְּתׁשּוָבה, ּוַמּדּוַע ֶנְחָׁשב ְראּוֵבן ְּכִמי ֶׁשָּפַתח ַּבְּתׁשּוָבה ְּתִחָּלה?

ֵּבֵאר ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ִׂשְמָחה ּבּוִנם ִמְּפִׁשיְסָחה:

ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת )נה ב( ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: "ָּכל ָהאֹוֵמר 
ֶׁשְראּוֵבן  ִנְמָצא  ֹזאת  ְּגָמָרא  ְלִפי  טֹוֶעה".  ֶאָּלא  ֵאינֹו  ָחָטא  ְראּוֵבן 
ִיְרַאת  ּוִמּתֹוְך  ֲעֵבָרה,  ְּבִנְדנּוד  ִנְכַׁשל  ַרק  ֶאָּלא  ֶּבֱאֶמת,  ָחָטא  ֹלא 
ָׁשַמִים ֶׁשּבֹו ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה ְּכִאּלּו ָעַבר ֲעֵבָרה ֲחמּוָרה. ְּבַהְנָהָגה זֹו 
ַרק  ֶׁשָחְטאּו  ַאף   – ִּבְתׁשּוָבה'  ַל'ּפֹוְתִחים  ִראׁשֹון  ְראּוֵבן  ָהָיה  ָאֵכן 

ְּבִנְדנּוד ֲעֵבָרה.

ָאָדם  ָחָטא  ֹלא  "ֵמעֹוָלם  ַהִּמְדָרׁש:  ִּבְלׁשֹון  ְמֻדָּיִקים  ַאף  ַהְּדָבִרים 
ְלָפַני ְוָעָׂשה ְּתׁשּוָבה" – ֹלא ָהָיה ָאָדם ֶׁשָּיכֹול ָהָיה ְלִהְׁשַּתֵּמט ְולֹוַמר 

'ִּדְבֵרי ָאִבי"ב'ֶׁש'ֹּלא ָחָטא', ְוַלְמרֹות ֹזאת ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה.

ָיָפה ְּתִפַּלת ָהָאב ַעל ְּבנֹו
"ַוֵּיְבְּך ֹאתֹו ָאִביו; ְוַהְּמָדִנים ָמְכרּו ֹאתֹו ֶאל ִמְצָרִים" )לז לה-לו(

ָּכַתב ַרֵּבנּו ַאְבָרָהם ַסָּבע ִמְּמֹגְרֵׁשי ְסָפַרד ְּבִסְפרֹו 'ְצרֹור ַהּמֹור':

ָאִבינּו  ַיֲעֹקב  ֶׁשל  ֶׁשִּדְמעֹוָתיו  ִלְלֹמד  נּוַכל  ַהְּפסּוִקים  ִמְּסִמיכּות 
ָאֵכן הֹוִעילּו, ְוַתַחת ֶׁשִּיְּקחּו ַהִּיְׁשְמֵעאִלים ֶאת יֹוֵסף ִלְמִדיַנת ַהָּים, 
ַרּבֹות  ָׁשִנים  ַאַחר  ְוָכְך  ִלְכַנַען,  ְקרֹוָבה  ֶׁשָהְיָתה  ְלִמְצַרִים  ְמָכרּוהּו 

ִהְתַאֲחדּוָתם ֶׁשל ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ֶנֶעְׂשָתה ַקָּלה יֹוֵתר.

ַּכֲאֶׁשר ָחָלה ַרִּבי ָּברּוְך סֹורֹוְצִקין, ֹראׁש ְיִׁשיַבת ֶטְלז ְּבאֹוָהיֹו, ּוַמָּצבֹו 
ֶהְחִמיר ַעד ְמֹאד, ִהְתַלְּבטּו ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ִאם ְלַסֵּפר ֹזאת ְלָאִביו 

ַהָּגאֹון ַרִּבי ַזְלָמן ָזָצ"ל, אֹו ֶׁשָּמא ְלִהָּמַנע ִמָּכְך ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְלַצֲערֹו.

ֵהִׁשיב  ִמּגּור  ִיְׂשָרֵאל'  'ֵּבית  ַּבַעל  ָהַרִּבי  ִלְפֵני  ַהְּׁשֵאָלה  ִמֶּׁשהּוְבָאה 
ָהַרִּבי, ְּבִהְתַּבְּססֹו ַעל ִּדְבֵרי ַה'ְּצרֹור ַהּמֹור' ָהֲאמּוִרים, ִּכי ַאְדַרָּבה, 
ְּכַדאי ֶׁשְּיַסְּפרּו ֹזאת ְלָאִביו, ְּבִתְקָוה ֶׁשְּזכּות ְּתִפּלֹוָתיו ַּתֲעֹמד ִלְבנֹו 

'ְּפֵאר ִיְׂשָרֵאל' ח"ב עמ' קנטְּכֵדי ֶׁשֵּיָרֵפא.

ְּבֶעְזַרת ה' ַנֲעֶׂשה ְוַנְצִליַח
"ַוְיָבֶרְך ה' ֶאת ֵּבית ַהִּמְצִרי ִּבְגַלל יֹוֵסף" )לט ה(
ָּדַרׁש ַהַּמִּגיד ַרִּבי ַחִּיים ְמַלֵּמד ֵמַאְמְסֶטְרָּדם: 

ִּתְרֵּגם  ִּבְגָלֵלְך"  ַנְפִׁשי  "ְוָחְיָתה  יג(:  יב  )ְלֵעיל  ַהָּפסּוק  ְלׁשֹון  ֶאת 
ְלָפֵרׁש:  נּוַכל  ָּכאן  ַאף  ְּבִפְתָגָמְיִכי".  ַנְפִׁשי  "ְוִתְתַקֵים  אּוְנְקלֹוס: 
'ִּבְגַלל יֹוֵסף' – 'ְּבִפְתַּגם יֹוֵסף': ִּבְזכּות ֵׁשם ָׁשַמִים ֶׁשָהָיה ָׁשגּור ְּבִפי 
יֹוֵסף, ְּכִפי ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש"י ְלֵעיל )פס' ג(. ֶׁשָהָיה ָרִגיל לֹוַמר 'ְּבֶעְזַרת 

ה'', ּוִבְזכּות ָּכְך ִהְתָּבֵרְך ֵּביתֹו ֶׁשל ַהִּמְצִרי.
"ּוְבֵׁשם  ו(:  )כ  ִּבְתִהִּלים  ְּבאֹוְמרֹו  ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד  ֶׁשל  ַּכָּוָנתֹו  ַּגם  זֹוִהי 
ֱאֹלֵקינּו ִנְדֹּגל ְיַמֵּלא ה' ָּכל ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך" – ִאם ִּבְׁשַעת ִהְתַאְּספּוֵתנּו 
)ִּבְדָגִלים( ַלִּמְלָחָמה ַנְרִּגיל ַעְצֵמנּו לֹוַמר ֶטֶרם ָּכל ְּפֻעָּלה 'ְּבֶעְזַרת ה'', 

ֻמְבָטח ָלנּו ִּכי ְיַמֵּלא ה' ָּכל ִמְׁשֲאלֹוֵתינּו ְלטֹוָבה.
'ְּתִהַּלת ה'' ְּתִהִּלים כ ו

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים

ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ְּבסֹוד 'ָאֵמן'
"ַוְיִהי ה' ֶאת יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח" )לט ב(

'ַיֲעֹקב' ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן ְוָאֵמן', ְוַאף 'יֹוֵסף' ְּבֵצרּוף ִמְנַין ֵׁשם 
ֵּבן צ"א  ַיֲעֹקב  ָהָיה  ֵּכן  ְוַעל  'ָאֵמן'.  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֲהָוָי"ה הּוא 

ָׁשָנה ְּכֶׁשּנֹוַלד יֹוֵסף, ְלִפי ֶׁשִהְנִחיל ִלְבנֹו ֶאת סֹוד 'ָאֵמן'.

ָּכְך ִנְרָמז ַּגם ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ַוְיִהי ה' ֶאת יֹוֵסף" – ֵּכיָון 
ֶׁשֹּצַרף ֵׁשם ה' ִלְׁשמֹו ֶׁשל יֹוֵסף, ְלִפיָכְך "ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח".
ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות; ָּברּוְך ַאְבָרָהם

ָאֵמן. ִלְחיֹות ֶּבֱאמּוָנה.

ָה'ָאֵמן' 
ְזִמיָנה ּוְמצּוָיה

 ִּבְגַלל
ְנִחיצּוָתּה 

ִּדְבֵרי ָמָרן ַהַּמְׁשִּגיַח ַהְּגַה"צ ַרִּבי ּדֹב ָיֶפה ָזָצ"ל

ִמּתֹוְך ִּדְבֵרי ִחּזּוק ֶׁשִּנְמְסרּו ִמִּפיו ִלְכבֹוד ִּכּנּוס 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' – ֱאלּול תשע"ו

"ִהֵּנה, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּבָרא עֹוָלמֹו ְּבֹאֶפן ֶׁשַהִּנְצָרְך ְּביֹוֵתר, ְּכַחְמָצן ּוַמִים, הּוא ַהָּמצּוי 

ְּביֹוֵתר. ָאַמר ַהַּסָּבא ִמֶּקֶלם ֶׁשָּכְך ַּגם ְּברּוָחִנּיּות, ֵּכיָון ֶׁשָהֱאמּוָנה ִהיא ְּבִסיס ַחֵּיי ָהרּוָחִנּיּות, 

)ְיַׁשְעָיה מ כו(. ָמה  ִמי ָבָרא ֵאֶּלה'  ֵעיֵניֶכם ּוְראּו  'ְׂשאּו ָמרֹום  ְלַהָּׂשָגה:  ֵּכן ִהיא ַקָּלה  ַעל 

ִנְפָלא ְלִהָּוַכח ֶׁשַאף ָה'ָאֵמן' ֶׁשְּבתֹוָכּה ְטמּוִנים ָּכל ְיסֹודֹות ָהֱאמּוָנה, ִהיא ְזִמיָנה ּוְמצּוָיה 

ְּבָכל ָמקֹום. ְּבָכל ֲעִנַּית ָאֵמן ֵיׁש ָלנּו ִהְזַּדְּמנּות ִלְזּכֹר ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ִלְחיֹות ִעם 

ַּתְפִקיֵדנּו ָּבעֹוָלם, ִלְחיֹות ִעם ּבֹוֵרא עֹוָלם".
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ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמֲעׂשֵ

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

ְירּוָׁשַלִים  ְּבֵני  ְּבֶקֶרב  ָּדָבר  ֵׁשם  ִהּנֹו  ַהַּמֲעָרִבי  ַּבֹּכֶתל  ָהֵנץ  ִמְנַין 
ְוַהָּוִתיק  ַהָּגדֹול  ָהֵנץ  ִמְנַין  ֶׁשהּוא  ְלַהִּניַח  ַאף  ִנָּתן  ּוְסִביָבָתּה. 
ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם. ַּבַּקִיץ ּוַבֹחֶרף, ַּבֶּׁשֶלג ּוַבַחְמִסין, ֵמעֹוָלם ֹלא ָחַדל 

ַהִּמְנָין ִמְּלִהְתַקֵּים. 

ַרִּבים ִמִּמְתַּפְּלֵלי ַהִּמְנָין ַמִּגיִעים ֶאל ַהֹּכֶתל ָׁשעֹות ַרּבֹות ֹקֶדם 
ָלֵכן. ָּבֶזה ַאַחר ֶזה ֶנֱאָסִפים ֵהם, ִמי ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ִמי ְלָהגּות 
ִנְרֶּגֶׁשת  ְּתִהִּלים  ַלֲאִמיַרת  ּוִמי  ַהַּקָּבָלה  ְּבָחְכַמת  ַמֲעִמיָקה 
ׁשֹוִהים  ַאף  ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים  ֲאָחִדים  ִיְׂשָרֵאל.  ַעם  ִליׁשּוַעת 

ַּבָּמקֹום ְּכָבר ֵמֲחצֹות ַהַּלְיָלה, ַלֲאִמיַרת ִּתּקּון ֲחצֹות.

ְּכָכל ֶׁשְּקֵרָבה ּוָבָאה ְׁשַעת ַהֹּבֶקר הֹוֵלְך ַהָּׁשאֹון ּוִמְתַעֵּצם. ִמָּכל 
ַקְצוֹות ְירּוָׁשַלִים ִמְתַּכְּנִסים ְמאֹות ִמְתַּפְּלִלים ַהַּמְרִּכיִבים ַיְחָּדו 

ְּפֵסיָפס ֱאנֹוִׁשי ַמְרִהיב ֶׁשל ְקָהִלים ׁשֹוִנים ְוֵעדֹות ׁשֹונֹות.

ְּכֶׁשָּכל  ַהַחָּמה,  ְלָהֵנץ  ַהּקֹוֶדֶמת  ַּבַּדָּקה  ִהּנֹו  ַהָּׁשאֹון  ֶׁשל  ִׂשיאֹו 
ַהִּמְתַּפְּלִלים ְּכִאיׁש ֶאָחד קֹוְרִאים ַיְחָּדו ֶאת ַהְּקִריָאה ַהִּנְצִחית: 
ְיהּוָדה  ִכְנֻאֶמָך  ּוְפֵדה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶעְזַרת  קּוָמה  ִיְׂשָרֵאל  "צּור 

ְוִיְׂשָרֵאל... ָּברּוְך ַאָּתה ה'"...

ְוָאז, ְּבֶרַגע ֶאָחד ִמְׂשָּתֵרר ֶׁשֶקט ָעֶבה ְוָסִמיְך.

ִלְתִפַּלת  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ֵמאֹות  ֶנֱעָמִדים  ֶאָחד,  ְּבֵלב  ֶאָחד  ְּכִאיׁש 
ֹלא  ֶׁשֵּמעֹוָלם  ִמי  ִלְפֵני  ַלֲחָׁשם  ָצקּון  ִלְׁשֹּפְך  ֶעְׂשֵרה,  ְׁשמֹוֶנה 
ַהְּכָלל  ִליׁשּוַעת  ּוְלַהְעִּתיר  ִמְקָּדׁשֹו  ִמְּמקֹום  ְׁשִכיָנתֹו  ֵהִסיר 

ְוַהְּפָרט.

אֹו  ְליֹום  ַלָּמקֹום  ַהִּמְזַּדְּמִנים  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ְמאֹות  ְלֻעַּמת 
ֶׁשֶחְלָקם ֹלא  ִמְתַּפְּלִלים  ֶׁשל  ָקֶׁשה'  'ַּגְרִעין  ֵיׁש  ִמְסָּפר,  ְלָיִמים 
ְּבִמְנָין  ַאַחת  ְּתִפָּלה  ְולּו  ָהַאֲחרֹונֹות  ַהָּׁשִנים  ְּבַעְׂשרֹות  ִהְפִסידּו 
ָהַרב  ֶׁשל  ְוַהּקֹוֶרֶנת  ַהְּמֻיֶחֶדת  ְּדמּותֹו  ּבֹוֶלֶטת  ֵּביֵניֶהם  ֶזה. 
ַאְבָרָהם ֶמְנְדְלסֹון ֶׁשִּיְחֶיה, ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי ִּפיְנָחס ָזָצ"ל, ִמי ֶׁשָּזָכה 
ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים ַרּבֹות ִלְׁשֹמַע ִׁשעּוִרים יֹוִמִּיים ִמִּפי ָמָרן ַהְּגִרי"ׁש 
ֶאְלָיִׁשיב ִזיָע"א ַּבִּׁשעּור ַהּנֹוָדע ְּב'ֶחְבַרת ִּתְפֶאֶרת ַּבחּוִרים' ְוָהָיה 

ְלַתְלִמידֹו ֲחִביבֹו.

ַהִּמְתַּפְּלִלים  ֶאָחד  ִהּנֹו  ֶמְנְדְלסֹון  ָהַרב  ּוִמָּתִמיד  ֵמָאז  ָּכָאמּור, 
ְּדמּותֹו  ָהַאֲחרֹוָנה  ַּבָּׁשָנה  אּוָלם  ָהֵנץ,  ְּבִמְנַין  יֹוֵתר  ַהֻּמָּכִרים 
ִהְתַּפְרְסָמה ִּבְמֻיָחד, ְּכֶׁשָּנַטל ַעל ַעְצמֹו ַּתְפִקיד ִיחּוִדי, ְלַׁשֵּמׁש 

ְּכ'ַגַּבאי ָאֵמן' ְּבִמְנָין ֶזה.

ְּבָכל ֹּבֶקר, ְזַמן ַרב ֶטֶרם ְּתִחַּלת ַהְּתִפָּלה יֹוֵׁשב ָהַרב ֶמְנְדְלסֹון 
ְלִהְתַּפֵּלל,  ָרִגיל  הּוא  ֶׁשּבֹו  ַהִּמְנָין  ִלְמקֹום  ָסמּוְך  ִּבְמקֹומֹו 

ְּכֶׁשהּוא מּוָכן ּוְמֻזָּמן ִלְׁשֹמַע ְּבָרכֹות ִמִּפי ַהִּמְתַּפְּלִלים.

ְמקֹומֹו  ֶאל  ַהִּמְנָין  ִמִּמְתַּפְּלֵלי  ֲעָׂשרֹות  ִנָּגִׁשים  ֶזה  ַאַחר  ָּבֶזה 
ּוְמָבְרִכים ְלָפָניו ֶאת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר, ְוהּוא עֹוֶנה 'ָאֵמן' ַאַחר ָּכל 

ִּכְׁשֵני  ֵאּלּו  ָהיּו  ְּתִחָּלה  ֹראׁש.  ּוְבֹכֶבד  ִּבְמִתינּות  ּוְבָרָכה  ְּבָרָכה 
ֵאָליו  ַהּפֹוִנים  ְקַהל  ְליֹום  ִמּיֹום  ִמְתַּפְּלִלים, אּוָלם  ֶׁשל  ִמְנָיִנים 

הֹוֵלְך ּוִמְתַרֵחב.

ְּבִפיו  ָהָיה  זֹו,  ְמֻיֶחֶדת  ְלַהְנָהָגה  ֱהִביאֹו  ָמה  ִלְׁשֵאָלֵתנּו  ְּכַמֲעֶנה 
ֶׁשל ר' ַאְבָרָהם ִסּפּור ֻמְפָלא ּוְמֻיָחד. ֲהֵרי הּוא ִלְפֵניֶכם ִּכְמַעט 

ִּכְלׁשֹונֹו:

ִׁשְגָרִתי  ְרפּוִאי  ִטּפּול  ַהָּיָקר,  ֲחָתִני  ְראּוֵבן,  ָעַבר  ְּכָׁשָנה  "ִלְפֵני 
ַּכָּמה  ֶׁשְּלַאַחר  ֶאָּלא  ְוָׁשֵלם,  ָּבִריא  ְלֵביתֹו  ָׁשב  הּוא  ְלַמַּדי. 
ַּבֵּׁשִנית.  ְלִהְתַאְשֵּׁפז  ֶׁשִהְצִריכֹו   ִּפְתאֹוִמי  ִסּבּוְך  ִהְתַרֵחׁש  ָיִמים 
ְלַדֲאבֹון ֵלב, ּתֹוְך ְזַמן ָקָצר ִהַּדְרֵּדר ַמָּצבֹו ַעד ֶׁשִאֵּבד ֶאת ַהָּכָרתֹו 

ְוָהרֹוְפִאים ֶנֶאְלצּו ְלַחְּברֹו ְלַמְכִׁשיר ַהְנָׁשָמה.

ֲחַסר  ִנְמָרץ,  ִטּפּול  ְּבַמְחֶלֶקת  ֲחָתִני  ָׁשַכב  ָיִמים  ֹחֶדׁש  ְּבֶמֶׁשְך 
ִמְּלהֹוִׁשיעֹו.  ִנְלִאים  ְּכֶׁשָהרֹוְפִאים  ּוֻמְנָׁשם,  ֻמְרָּדם  ַהָּכָרה, 
ְּבַמֲהַלְך ְּתקּוָפה זֹו ָעִׂשינּו ַהֹּכל ְּכֵדי ְלַסֵּיַע לֹו; ֹלא ָמְׁשנּו ִמִּמָּטתֹו 
ִׁשיִרים,  לֹו  ָׁשִרים  ְּכֶׁשָאנּו  ָׁשעֹות,  ְוַאְרַּבע  ֶעְׂשִרים  ְּבֶמֶׁשְך 

ְמַדְּבִרים ִעּמֹו ּוְמַנִּסים ְּבָכל ֶּדֶרְך ְלעֹוְררֹו, ַאְך ְלֹלא ַהְצָלָחה.

ִנִּסינּו ִלְפנֹות ִלְגדֹוֵלי ָהרֹוְפִאים ְוָהַעְסָקִנים ָהְרפּוִאִּיים ְּבִתְקָוה 
ָקְצָרה  ָיָדם  ִּכי  ֵהַבּנּו  ְמֵהָרה  ַעד  אּוָלם  ְלָחְליֹו,  ָמזֹור  ֶׁשִּיְמְצאּו 
ִמְּלהֹוִׁשיַע. ִמְּבִחיָנה ְרפּוִאית ָהָיה ַמָּצבֹו נֹוָאׁש, ְוֹרב ָהרֹוְפִאים 
ֶׁשָּפִנינּו ֲאֵליֶהם ָּפְכרּו ְיֵדיֶהם ְּבֹחֶסר אֹוִנים ְוֵהִכינּו אֹוָתנּו ַלָּגרּוַע 

ִמֹּכל.

ְלֶנֶגד  ַׂשְמנּו  ַמֲאִמיִנים  ְּבֵני  ַמֲאִמיִנים  ִּכיהּוִדים  ִהְתָיַאְׁשנּו.  ֹלא 
ֵעיֵנינּו ֶאת ִּדְבֵרי ֲחָז"ל ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות )י א(: 'ֲאִפּלּו ֶחֶרב ַחָּדה 
ָהַרֲחִמים',  ִמן  ַעְצמֹו  ִיְמַנע  ַאל  ָאָדם  ֶׁשל  ַצָּוארֹו  ַעל  ֻמַּנַחת 
ַמֲאָמֵצינּו  ֶאת  ְלַרֵּכז  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ָּכל  ֶאָחד  ֶּפה  ְוֶהְחַלְטנּו 
ִאְרַגּנּו  ִליׁשּוָעתֹו,  ְּתִפָּלה  ִהְרֵּבינּו  ה'.  ִמִּלְפֵני  ַרֲחִמים  ְּבַבָּקַׁשת 
ְוַכָּמה  ְלַכָּמה  ָּפִנינּו  ְּבַבד  ּוַבד  ַהַּמֲעָרִבי,  ַּבֹּכֶתל  ְּתִהִּלים  ִמְנְיֵני 

ְּגדֹוִלים ְוַצִּדיִקים ְּכֵדי ֶׁשִּיְּתנּו ֶאת ִּבְרָכָתם ְוַהְדָרָכָתם.

ֹּבֶקר,  ִלְפנֹות  ְּכֶהְרֵּגִלי  ַהֹּכֶתל  ֶאל  ִהַּגְעִּתי  ֵעת  ַהְּבָקִרים,  ְּבַאַחד 
ִהְתַחְלִּתי ְּבִלּמּוִדי ַהָּקבּוַע. ְלֶפַתע ִהְבַחְנִּתי ִּביהּוִדי ַּתְלִמיד ָחָכם 
ִּבי  ִהְבִחין  הּוא  ֵאָליו.  ַמָּבִטי  ְוָנָׂשאִתי  ְּבִקְרָבִתי  ֶׁשָעַבר  ְוַצִּדיק 

ּוְבָפַני ַהְּנפּולֹות ְוִהְתַעְנֵין ְלֵפֶׁשר ַּדֲאָגִתי.

ִסַּפְרִּתי לֹו ִּבְפרֹוְטרֹוט ֶאת ַהָּצָרה ֶׁשִהְתַרְּגָׁשה ָעַלי, ְוהּוא ִהְרֵהר 
ְלֶרַגע ְוַאַחר ָאַמר:

ּתּוַכל  ִאם  ְמֻסְּפַקִני  אּוָלם  ַּבֲעבּוְרָך,  ִנְפָלָאה  ֵעָצה  ְּבָיִדי  'ֵיׁש 
ִּבְרכֹות  ִלְׁשֹמַע  ָעֶליָך  ָקָׁשה;  ִּבְמִׂשיָמה  ְמֻדָּבר  ֶׁשֵּכן  ְלַבְּצָעּה, 
ָאֵמן.  ַאֲחֵריֶהם  ְוַלֲענֹות  ֲאָנִׁשים  יֹום ִמּטֹו"ב )71(  ְּבָכל  ַהַּׁשַחר 
ִאם ַּתֲעֶׂשה ֵּכן, ְּבֶעְזַרת ה' ִּתְזֶּכה ִלְראֹות ֶאת ַה'ּטֹוב' ְּכָבר ַּבּיֹום 

ָהִראׁשֹון'.

ַהּנֹוֵׂשא  ֶׁשֵּכן  ַהּזֹו,  ָהֵעָצה  ֶאת  ַּדְוָקא  ִלְׁשֹמַע  ְמֹאד  ִהְתַרַּגְׁשִּתי 
ֹּבֶקר  ִמֵּדי  ִלְׁשֹמַע  ָנַהג  ָזָצ"ל  ַהָּגדֹול  ָאִבי  ְלִלִּבי;  ְמֹאד  ָקרֹוב 
ְלַהְקִּפיד  ִהְׁשַּתַּדְלִּתי  ֲאִני  ְוַגם  ֲאָנִׁשים,  ִמִּׁשָּׁשה-ִׁשְבָעה  ְּבָרכֹות 
ַעל ָּכְך... ַאְך ַעל ַּכּמּות ֶׁשל ִׁשְבָעה ָעָׂשר ֲאָנִׁשים, ֵמעֹוָלם ֹלא 

ָחַׁשְבִּתי. ֵאיְך ֶאֱעֶׂשה ֹזאת?!

ְּבָכל ֹזאת ֶהְחַלְטִּתי ְלַנּסֹות. ִנַּגְׁשִּתי ִמָּיד ְלַכָּמה ֲחֵבִרים ֶׁשִעָּמם 
ָהִייִתי אֹוֵמר ֶאת ַהְּבָרכֹות ִמֵּדי ֹּבֶקר, ִסַּפְרִּתי ָלֶהם ֶאת ָהֵעָצה 

ֶׁשִּיֵעץ ִלי אֹותֹו ָּגדֹול ְוָׁשַאְלִּתי ִאם יּוְכלּו ְלַסֵּיַע ְּבָיִדי ְלַקְּיָמּה.

ִמי ְּכַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל! ְיִדיַדי ֶׁשְּבֶמֶׁשְך ַהֹחֶדׁש ָהַאֲחרֹון ָּכֲאבּו ַיַחד 
ִמֲהרּו  ֹּבֶקר  ְּבאֹותֹו  ְועֹוד  ָלֶאְתָּגר,  ְּבִׂשְמָחה  ַנֲענּו  ְּבָצָרִתי,  ִעִּמי 
ַּכֲאֶׁשר  ִהְתַרַּגְׁשנּו  ַּכָּמה  ַהֹּכֶתל...  ַקְצוֹות  ִמָּכל  ֲאָנִׁשים  ְלַגֵּיס 

ַהְּמִׂשיָמה ֻהְׁשְלָמה ְּבַהְצָלָחה!

ֶאת  ְּבָפַני  ֶׁשָאְמרּו  ֲאָנִׁשים  ְּכֶעְׂשִרים  ַאַחר  'ָאֵמן'  ַלֲענֹות  ָזִכיִתי 
ִּבְרכֹוֵתיֶהם.

ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ִמַהְרִּתי ִלְנֹסַע ְלֵבית ַהחֹוִלים. ָּכל ִּבּקּור ְּבַחְדרֹו 
ֶׁשל ֲחָתִני ְמֻלֶּוה ָהָיה ְּבֶמַתח ַרב, אּוָלם ַהַּפַעם ִנְכַנְסִּתי ִּבְצָעִדים 
ְוִכי  ְלִחָּנם  ָהָיה  ֹלא  ַהַּמֲאָמץ  ִּכי  ָהִייִתי  ָּבטּוַח  ְמאֹוָׁשִׁשים. 
ַהְּיׁשּוָעה ְקרֹוָבה ָלֹבא. ִנַּגְׁשִּתי ְלִמָּטתֹו ֶׁשל ֲחָתִני ֶׁשָּׁשַכב ָעֶליָה 

ְּכֶאֶבן ּדּוָמם, ֲחַסר ַהָּכָרה, ּוְבקֹול ָמֵלא ַחּיּות ָאַמְרִּתי לֹו:

ִלְׁשֹמַע  ָזִכיִתי  ִלְרפּוָאְתָך:  ָּגדֹול  ַמֶּׁשהּו  ָעִׂשיִתי  ַהֹּבֶקר  'ְראּוֵבן, 
ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ִמִּפי ִׁשְבָעה ָעָׂשר ֲאָנִׁשים. ַהְּסֻגָּלה ּפֹוֶעֶלת ָּכְך 

ֶׁשְּכָבר ַהּיֹום ִיְהֶיה ָלנּו טֹוב. ָאָּנא ְּפַקח ֶאת ֵעיֶניָך'.

ָחַזְרִּתי ַעל ַהְּדָבִרים ַּכָּמה ְּפָעִמים, ְּכֶׁשּקֹוִלי הֹוֵלְך ּוִמְׁשַּתֵּנק, ְוָאז 
ָקָרה ַהֹּלא ֵיָאֵמן –

ְלַאַחר ֹחֶדׁש ָׁשֵלם ֶׁשל ֹחֶסר ַהָּכָרה, ָּפַקח ֲחָתִני ֶאת ֵעיָניו.

ֶאת אֹותֹו ֶרַגע ְמַרֵּגׁש ֹלא ֶאְׁשַּכח ָּכל ָיַמי.

ִהְתַקַּׁשְרִּתי ְלהֹוָריו ֶׁשל ֲחָתִני ֶׁשִהִּגיעּו יֹום ֹקֶדם ֵמחּו"ל... ֵהם 
ָחְרדּו ִמְּפֵני ַהָּגרּוַע ִמֹּכל, ְוִנְדֲהמּו ְלֶׁשַמע ַהֵּנס ַהְּמַרֵּגׁש.

ֵמָאז ְוַעד ַעָּתה ֹלא ָחַדְלִּתי ְולּו יֹום ֶאָחד ֵמַהְנָהָגה זֹו, ְוַאף ַמָּצבֹו 
ֶׁשל ֲחָתִני הֹוֵלְך ּוִמְׁשַּתֵּפר ְּבַהְדָרָגה ִמּיֹום ְליֹום".

ֶאת ְּדָבָריו ִסֵּים ַרִּבי ַאְבָרָהם ְּבהֹוָדָאה ַחָּמה ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ַעל ֹרב ִנָּסיו ַוֲחָסָדיו, ּוִבְקִריָאה ְלָכל ַמָּכָריו ִויִדיָדיו:

"ִאם ַּגם ַאֶּתם ְזקּוִקים ִליׁשּוָעה, ַהְקִּפידּו ַעל ַהְנָהָגה ִנְפָלָאה זֹו, 
ָּבטּוַח ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶכם טֹוב! ֵהן ִמְּבָׂשִרי ֶאֱחֶזה ֹזאת!"

יֹו"ר  ִמִּפי  ֻסַּפר  ׁשֹוְמָעיו,  ָּכל  ְּבֶקֶרב  ַרִּבים  ֵהִדים  ֶׁשעֹוֵרר  ֶׁשִּלְפֵניֶכם,  ַהֻּמְפָלא  ַהִּסּפּור 
'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ָהָר"ר ַיֲעֹקב ֹּדב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ֶׁשִּיְחי' ִּבְדָבָריו ַהְּמַרְּגִׁשים ֶׁשָּנָׂשא ְּבַמֲהַלְך 

ַהִּכּנּוס ַהְּׁשָנִתי ִלְנִציֵגי ֵמיַזם 'ַׁשַחר ֲאַקֶּדְמָך' ְּבֵהיְכֵלי ַהְּיִׁשיבֹות ְּבֹחֶדׁש ִּתְׁשֵרי ָהַאֲחרֹון.
ֵמיַזם 'ַׁשַחר ֲאַקֶּדְמָך' ֵהֵחל ִלְפֹעל ְּבֵהיְכֵלי ַהְּיִׁשיבֹות ִלְפֵני ְּכַאְרַּבע ָׁשִנים, ְּבִעּדּוָדם ֶׁשל 
ֱאמּוִנים'  'ְּבֵני  ֶׁשל  ָהֲעֵנָפה  ַהְּפִעילּות  ִמַּמֲעֶרֶכת  ְּכֵחֶלק  ְׁשִליָט"א,  ַהּדֹור  ּוְמאֹוֵרי  ְּגדֹוֵלי 
ִמְּבֵני  ְרָבבֹות  ּבֹו  ִמְׁשַּתְּתִפים  ה',  ָּברּוְך  ַּכּיֹום,  ַהַּׁשַחר.  ִּבְרכֹות  ַאַחר  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְלִחּזּוק 

ַהְּיִׁשיבֹות ַהְּקַטּנֹות ְוַהְּגדֹולֹות ֶּדֶרְך ֶקַבע.
ַהֵּמיָזם ַהִּנְפָלא ּפֹוֶנה ִּבְמֻיָחד ִלְבֵני ַהְּיִׁשיבֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ַהְּמַבְּקִׁשים ְלִהְתַחֵּזק ַּבֲאִמיַרת 
ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא, ֶׁשִּמְּלַבד ֱהיֹוָתּה ִמְנָהג ָקדֹוׁש ֶׁשּבֹו ָנֲהגּו ָּכל ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל, 
ֵהם  ּפֹוְתִחים  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה  ְּבָכְך  ֵהן  ַהְּיִׁשיבֹות:  ִלְבֵני  ַהּנֹוַגַעת  ְמֻיֶחֶדת  ַמֲעָלה  ָּבּה  ֵיׁש 
ֶאת יֹוָמם ְּבַהְצָהַרת ֱאמּוָנה ֶׁשֵאין ּדֹוֶמה ָלּה, ָּכזֹו ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת 'ְיסֹוד' ַלִּבְנָין ָהרּוָחִני 
ֶׁשל ַהּיֹום ֻּכּלֹו, ְוֵהן ָּבֻעְבָּדה ִּכי ַהִהְתַחְּזקּות ָּבּה ּגֹוֶרֶרת ִעָּמּה ִהְתַחְּזקּות ְּבנֹוֵׂשא ַהְּתִפָּלה 

ְּבַכָּוָנה ּוִבְזַמָּנּה. 

ֶטֶרם  קּום  ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין  ָהַרב  ִהְׁשִּכים  ַהִּכּנּוס  יֹום  ְּבֹבֶקר  ְמֻיֶחֶדת,  ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה 
ִלְפֵני  ִׂשיַח  ִלְׁשֹּפְך  ִּבֵּקׁש  ָׁשם  ַהַּמֲעָרִבי.  ַהֹּכֶתל  ֶאל  ְּפָעָמיו  ָׂשם  ְוהּוא  ַהַּׁשַחר,  ֲעלֹות 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַהְצָלַחת ַהִּכּנּוס ּוִמְׁשַּתְּתָפיו.
ֶאת  ֶׁשָאַמר  ְלַאַחר  ַהַּמֲעָרִבי.  ַּבֹּכֶתל  ָּכְך  ָּכל  ֻמְקֶּדֶמת  ְּבָׁשָעה  ָׁשָהה  ְּבַחָּייו  ָלִראׁשֹוָנה 
ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּב'ַחְברּוָתא' ְּכִמְנָהגֹו ִמָּיִמים ָיִמיָמה, ִהְבִחין ְלֶפַתע ְּבִהְתּגֹוְדדּות ֲחִריָגה 

ֶׁשעֹוְרָרה ֶאת ַסְקָרנּותֹו.
ֶאָחד  ֶׁשל  ְמקֹומֹו  ְסִביב  ֶׁשִהְׂשָּתֵרְך  ָאֹרְך  ְּכ'תֹור'  ִהְתָּבְרָרה  זֹו  ְמֻיֶחֶדת  ִהְתּגֹוְדדּות 
ְּכֵדי  ַהַּׁשַחר,  ִּבְרכֹות  ֶאת  ְלָפָניו  לֹוַמר   – ִויִחיָדה  ַאַחת  ְּבַמָּטָרה  'ָהֵנץ'  ִמְנַין  ִמִּמְתַּפְּלֵלי 

ֶׁשַּיֲעֶנה ַאֲחֵריֶהם 'ָאֵמן'.
ִהְתַּפֲעלּותֹו  ֶאת  ְיהּוִדי  אֹותֹו  ִּבְפֵני  ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין  ָהַרב  ִהִּביַע  ַּכֲאֶׁשר  ַהְּתִפָּלה,  ְלַאַחר 
ַנֲעָנה  ִמְנָהגֹו ֶזה,  ְוִהְתַעְנֵין ְלֵפֶׁשר  ְלָפָניו ֶאת ַהְּבָרכֹות  ִמַּכּמּות ַהִּמְתַּפְּלִלים ֶׁשאֹוְמִרים 

ְּבִסּפּור ְמֻיָחד ְּבִמינֹו...

ִּכי ְתַקְּדֶמּנּו ִּבְרכֹות טֹו"ב 

 ִמְתַּפֵּלל ָיָקר, 

 ַהִאם ַּגם ַאָּתה ָחֵפץ ִלְזּכֹות ִּביׁשּוָעה?
            ַּגם ַאָּתה ְמֻעְנָין ִלְצּבֹר ְמאֹות ְזֻכּיֹות ְּבָכל יֹום 

ּוְלִהְתָּבֵרְך ִּבְבִריאּות, ַּפְרָנָסה ַוֲאִריכּות ָיִמים?
ִהְצָטֵרף עֹוד ַהּיֹום ְלִלְגיֹונֹו ֶׁשל ֶמֶלְך, ְמַזֵּכי ָהַרִּבים,  ַמֲעַרְך ַּגָּבֵאי ָאֵמן ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת.

ְלִהְצָטְרפּות ַחֵּיג: 058-325-91-91.
 

ַמֲאִמיִנים ְּבֵני ַמֲאִמיִנים, עֹוִנים ְואֹוְמִרים ָאֵמן!

דֹוָלה ה ְזכּות ּגְ ה ְקַטּנָ "ּו ִמִּבְרכֹות ִּפיָך ֵהָּמה ִיְתָּבְרכּון"ָאֵמן – ִמּלָ


