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  13
ִאָּיר 

תשע"ח

 ָּבֲעלֹוִנים ַהּקֹוְדִמים הּוְבאּו ַהֲהָלכֹות ַהַּמְתִחילֹות ָּבאֹוִתּיֹות א-צ: [א. אֶֹר
ב. ַּבָּטָלה, ג. ְּגדּוָעה, ד. ֶּדֶר ַאַּגב, ה. ֲהִגָּיה, ו. 'ְוָאַהְבָּת', ז. ִזּכּוי ָהַרִּבים, ח. 
ַמֲחֶקת,  מ.  ָׁשַמע,  א  ל.  ּכֲֹהִנים,  כ.  ְיתֹוָמה,  י.  ַטף,  ט.  ֵמַהְּבָרָכה,  ֵחֶלק 

נ. ְנִקּיּות ְוָכבֹוד, ס. ְסמּוכֹות, ע. ֵעָצה טֹוָבה, פ. ַּפֲעַמִים, צ. צ' ֲאֵמִנים].

ֶּבָעלֹון ֶזה ָנִביא ְׁשֵּתי ֲהָלכֹות נֹוָספֹות ָּבאֹוִתּיֹות ק' ְור':
ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ָמתּון,  ּוְבִדּבּור  ְוָצלּול  ָּברּור  ְּבקֹול  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ֵיׁש   – קֹול  ק. 
ָהעֹוֶנה  ָׁשם).  ּוְבַרִׁש"י  א  מז  (ְּבָרכֹות  ָּכֵבד  ְּכַמָּׂשא  ָה'ָאֵמן'  ָעָליו  ֶׁשּדֹוֶמה  ְּכִמי 
ָמקֹום  ּוִמָּכל  נו).  ה  ַלֵּלב'  ('ָיֶפה  ֵעֶדן  ְּבַגן  ָרָמה  ְלַמֲעָלה  זֹוֶכה  ָרם  ְּבקֹול  ָאֵמן 
ִיָּזֵהר ָהעֹוֶנה ֶׁשֹּלא ְלַהְגִּביַּה קֹולֹו יֹוֵתר ֵמַהְּמָבֵר (ְּבָרכֹות מה א), ֶאָּלא ִאם ֵּכן 

עֹוֶׂשה ֵּכן ְּכֵדי ְלָזֵרז ּוְלעֹוֵרר ֲאֵחִרים ֶׁשַּיֲענּו ִעּמֹו (משנ"ב קכד מז).

ִנְמָצא  ְוהּוא  ֶטֶלפֹון  אֹו  ַרְמקֹול   ֶּדֶר ְּבָרָכה  ַהּׁשֹוֵמַע   – ְוֶטֶלפֹון  ַרְמקֹול  ר. 
ֶׁשָּכְתבּו  ֵיׁש  אּוָלם  ָאֵמן,  ַלֲענֹות  ָעָליו  ִּכי  ֶׁשָּפְסקּו  ֵיׁש  ָמקֹום,  ְּבִרחּוק 
ֲאִמיַרת  ִלְמקֹום   ְּבָסמּו ִנְמָצא  הּוא  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ַלֲענֹות,  לֹו  ֶׁשָאסּור 
ֶׁשהּוא  ְּבָרָכה  חֹוַבת  ְיֵדי  ָלֵצאת  ָיכֹול  ִאם  ַהּפֹוְסִקים  ֶנְחְלקּו  עֹוד  ַהְּבָרָכה. 
ֶׁשִהִּתירּו  ֵיׁש  ֶטֶלפֹון;  אֹו  ַרְמקֹול  ְּבֶאְמָצעּות  ֶנֱאֶמֶרת  ְּכֶׁשִהיא  ָּבּה  ְמֻחָּיב 
ְּבִדיֲעַבד, ְוֵיׁש ֶׁשָאְסרּו – ְוַעל ֵּכן ָּכְתבּו ֶׁשָאסּור לֹו ַלֲענֹות ָאֵמן ְּבאֶֹפן ֶזה, 
ַאף ִאם עֹוֵמד ָסמּו ִלְמקֹום ֲאִמיַרת ַהְּבָרָכה (ׁשּו"ת 'ִאְּגרֹות מֶֹׁשה' או"ח ד קכו; 

ׁשּו"ת 'ִמְנַחת ְׁשמֹה' ח"א סי' ט).

ִהְלכֹות ָאֵמןִהְלכֹות ָאֵמן
        ְּבֵסֶדר ָהאֹוִתּיֹות        ְּבֵסֶדר ָהאֹוִתּיֹות
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ְׁשֵאָלה: ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶׁשּבֹו לֹוֵמד ִיְׂשָרֵאל ֵהֵחּלּו ִלְלמֹד ִׁשעּוִרים ְמֻיָחִדים ְּבֵבאּוֵרי 

ְּתִפָּלה. ְּבִמְסֶּגֶרת ִׁשעּור ַעל ֵּבאּוָרן ֶׁשל ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ָׁשַאל ָהַרִּבי ְׁשֵאָלה ְמֻחֶּדֶדת 

ּוֵביֵניֶהם  ַהַּתְלִמיִדים,  ֵּבין  ַרב  ִעְנָין  ַהְּׁשֵאָלה  עֹוְרָרה  ַּכָּצפּוי,  ַהַּׁשַחר.  ִּבְרכֹות  ְּבִעְנַין 

ֶאת  ּוִבֵּקׁש  ְלָאִביו  ָּפָנה   ,ִמֶּׁשָּכ ַהְצָלָחה.  ְלא   ַא ִּפְתרֹון  ָלּה  ִלְמצֹא  ֶׁשִּנָּסה  ִיְׂשָרֵאל 

ֶעְזָרתֹו. ָאִביו ָעַסק ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ְּבִלּמּוד ִהְלכֹות ִּבְרכֹות ַהָּמזֹון, ּוְראּו ֶזה ֶּפֶלא: הּוא 

ֶאת  ָׁשָעה, ְוִיְׂשָרֵאל ָמָצא  ָעַסק ְּבאֹוָתּה  ֶׁשָּבּה  הֹוָרה לֹו ְּבֶאְצָּבעֹו ַעל ֲהָלָכה ְמֻסֶּיֶמת 

ַהְּתׁשּוָבה ִלְׁשֵאָלתֹו!

ֲהֵתְדעּו ָמה ָׁשַאל ָהַרִּבי, ּוָמה ָהָיה ֵּתרּוצֹו ֶׁשל ָאִביו? 

ְּבַהְצָלָחה!

ֵאַלת ָחָכם  שְׁ

ֲהָלָכה יב כַּ ֵמשִׁ
יוֹן ַהּקֹוֵדם: לָּ ֵאַלת ָחָכם' ֵמַהגִּ ׁשּוָבה ִל'שְׁ תְּ

ַּגְבִריֵאל  ָעָׂשה  ּוְמַעֵּיף,   ָֹאר ִׁשִּׁשי'  ֵליל  'ִמְׁשַמר  ְלַאַחר  ַּבּבֶֹקר,  ַהְׁשֵּכם  ַהְּׁשֵאָלה: 
ֶאת ַּדְרּכֹו ְלַצד ִמיָכֵאל, ָאִחיו ַהָּגדֹול, ִלְתִפַּלת ַׁשֲחִרית. ְּבֵעת ְצִעיָדָתם ַהְּמֻׁשֶּתֶפת, 
ַהְּבָרכֹות  ְּבַאַחת  ָאֵמן.  ַאֲחָריו  ְוָעָנה  ָאִחיו  ֶׁשל  ַהַּׁשַחר  ְלִבְרכֹות  ַּגְבִריֵאל  ִהְקִׁשיב 
ַּבֲחִתיַמת  ְוִסֵּים  ֶׁשִּסְּיָמּה,  ִלְפֵני  ְׁשִנּיֹות  ִלְׁשֵּתי  ֶנֱעַצר  ָאִחיו  ִּכי  ַּגְבִריֵאל  ִהְבִחין 
ֶאָּלא  ְּבָרָכה!",  ַעל  "ִּדַּלְגָּת  ַּגְבִריֵאל,  ָקָרא  ִמיָכֵאל",  "ֵהי,  ֶׁשְּלַאֲחֶריָה.  ַהְּבָרָכה 
ֶׁשִּמיָכֵאל ִהְמִׁשי ְלָבֵר ְלִפי ֵסֶדר ַהְּבָרכֹות, ְּכמֹו א ָׁשַמע ֶאת ֶהָעָרתֹו ֶׁשל ָאִחיו.

ַעל  ָחַזר  א  ּוַמּדּוַע  ְּבִעּצּוָמּה,  ִמיָכֵאל  ִהְרֵהר  ְּבָמה  ְמֻדָּבר,  ְּבָרָכה  ְּבֵאיזֹו  ֲהֵתְדעּו 
ַהְּבָרָכה ֶׁשִּדֵּלג?

ְּתׁשּוָבה: ָּפַסק ַה'ֻּׁשְלָחן ָערּו' (או"ח מו ה): "ִאם ָקַדם ּוֵבֵר 'זֹוֵקף ְּכפּוִפים' קֶֹדם 
ַהְּבָרָכה  ֶאת  ְּבָטעּות  ִהְתִחיל  ַּגְבִריֵאל  ְיָבְרֶכָּנה".  א   – ֲאסּוִרים'  'ַמִּתיר   ֶׁשֵּבֵר
ּוִבֵּקׁש  ְּבָרָכה,  ַעל  ֶׁשִּדֵּלג  ִנְזַּכר  ָאז   ַא ְּכפּוִפים',  'זֹוֵקף  ְלַסֵּים  ָהָיה  ְּכֶׁשְּבַדְעּתֹו 
ְלַסֵּים 'ַמִּתיר ֲאסּוִרים' ַאף ֶׁשֹּלא ִהְתַּכֵּון ְלָכ ִמְּתִחָּלה. הּוא ִנְזַּכר ִּבְפַסק ַה'ִּמְׁשָנה 
 ָּברּו' ְּברּוָרה' (ָׁשם ס"ק כ) ֶׁשָעָליו ְלַסֵּים ֶאת ַהְּבָרָכה ֶׁשָעֶליָה ִּכֵּון ְּכֶׁשִהְתִחיל ְלָבֵר
ַאָּתה ה'', ַאף ֶׁשְּבָכ ׁשּוב א יּוַכל ְלָבֵר 'ַמִּתיר ֲאסּוִרים'. (ְואּוָלם יּוַכל ְלַתֵּקן זֹאת 

ִּבְׁשִמיַעת ִּבְרַּכת 'ַמִּתיר ֲאסּוִרים' ֵמָאָדם ַאֵחר, ִאם ְיַכֵּון ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבה – משנ"ב ָׁשם).

ַרק.  ֵני ּבְ לַֹח ִל'ְבֵני ֱאמּוִנים' ת.ד 102 ּבְ ן ִלׁשְ ׁשּוָבה ְמפֶֹרֶטת ִנּתָ ּתְ

ַהְצָלָחה. ָרִסים ִיְקֵרי ֵעֶרְך. ּבְ ין ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה ֻיְגְרלּו ּפְ ּבֵ

ָקִרים! ֵני ֱאמּוִנים' ַהּיְ ַיְלֵדי 'ּבְ
ַּבְּתקּוָפה ָהַאֲחרֹוָנה ָזִכיִתי ְלַבֵּקר ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש. ִּבַּקְרִּתי ִּביִׁשיבֹות ּוְבַתְלמּוֵדי ּתֹוָרה ֶׁשָּבֶהם ִּכְּבדּוִני ָלֵׂשאת ִּדְבֵרי ִחּזּוק 
ְּבָאְזֵני  ַהְּדָבִרים  ֶׁשִּמְתַקְּבִלים  ָהַרָּבה  ַהִהְתַלֲהבּות  ֶאת  ִלְראֹות  זֹוֶכה  ֲאִני  ֶׁשּבֹו  ֶׁשָּכֶזה,  ִּבּקּור  ָּכל  'ָאֵמן'.  ֲעִנַּית  ְּבַמֲעַלת 

ַהּׁשֹוְמִעים ְוֶאת ַהִחּזּוק ַהָּגדֹול ֶׁשָּבא ְּבִעְקבֹוֵתיֶהם, ְמַחֵּזק ּוְמַרֵּגׁש אֹוִתי ְמאֹד.
ְׁשָאלּוִני ִאם ֵאיִני ִמְתַעֵּיף ִמְּלַדֵּבר ַעל אֹותֹו נֹוֵׂשא... ְּתׁשּוָבִתי ִהיא – ֵאין ָלנּו ֻמָּׂשג ַעד ַּכָּמה ֲחׁשּוָבה ּוְגדֹוָלה ִהיא ִמְצַות 
ֲעִנַּית 'ָאֵמן', ּוְלִפיָכ ַּכָּמה ֶׁשֲאַדֵּבר ַעל ָּכ ,א ֲאַמֶּצה ֶאת ַהּנֹוֵׂשא ְלעֹוָלם. ְוִהֵּנה, ְּכָבר ָידּוַע ָמה ֶׁשָאְמרּו ַּבֲעֵלי ַהּמּוָסר 
ִּכי ְּכַדאי ָלָאָדם ָלבֹוא ָלעֹוָלם ְוַלֲעבֹר ִיּסּוֵרי ִאּיֹוב ְּבֶמֶׁש ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ְולּו ְּכֵדי ֶׁשַּפַעם ַאַחת ִיְזֶּכה ַלֲענֹות 'ָאֵמן'. ְזכּות 
ִהיא ִלי ְלַחֵּזק נֹוֵׂשא ָחׁשּוב ָּכל ָּכ, ֶׁשִאּלּו ָהיּו ֻּכָּלם ַמְפִניִמים ֶאת ֶעְרּכֹו, ָהיּו ָרִצים ְּבָכל ֶרַגע ָנתּון ֵמָאָדם ְלָאָדם ַרק ְּכֵדי 

ִלְׁשֹמַע ִמִּפי ָּכל ֶאָחד ֶאת ִּבְרכֹוָתיו ְוַלֲענֹות ַאֲחֵריֶהן ָאֵמן.
ַּגם ִמָּׁשַמִים ְמֻעְנָיִנים ֶׁשִּנְתַחֵּזק ַּבִּמְצָוה, ְוָלֵכן ִמְתַּפְרְסִמים ְּבָכל ֵעת ִסּפּוִרים ַמְדִהיִמים ַעל ֲאָנִׁשים ֶׁשָּבֶרַגע ֶׁשַרק ִקְּבלּו 
ַעל ַעְצָמם ְלִהְתַחֵּזק ַּבֲעִנַּית 'ָאֵמן', ְּכָבר ָזכּו ִליׁשּועֹות ְּגדֹולֹות. א ְלִחָּנם ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשַאֲחֵרי ָא'ֵמ'ן' ֵהן ְּב'ֵנ'ס', ִּכי ַאֲחֵרי 

ָאֵמן ָּבא ֵנס ('ֵנר ִיְׂשָרֵאל' ַּכָּוַנת ֲחֻנָּכה).
ַּכָּמה ַמְדִהים ַהָּדָבר: ִמַּצד ֶאָחד ֵאין ָלנּו ָּכל ֲהָבָנה ּוְתִפיָסה ֶׁשל ּגֶֹדל ַמֲעַלת ֲעִנַּית 'ָאֵמן', ּוִמַּצד ֵׁשִני זֹו ִמְצָוה ַקָּלה ָּכל 
ָּכ ְלִקּיּום... ִהֵּנה, ִנֶּתֶנת ָלנּו ְּבָכל ּבֶֹקר ִהְזַּדְּמנּות ִלְזּכֹות; ִּתְּקנּו ָלנּו ְּכֶעְׂשִרים ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר, ְוָכ ָאנּו זֹוִכים ְלֶעְׂשִרים 

ֲאֵמִנים ְּבַקּלּות ַרָּבה. ַּבֲעִנַּית 'ָאֵמן' ַאַחת: ַהְּמָבֵר ְמֻרֶּצה, ָהעֹוֶנה ְמֻרֶּצה, ְוָהִעָּקר... ַּבָּׁשַמִים ְמֻרִּצים! 
ַּב'ֲהָצָצה ַקָּלה' ְנַגֶּלה ִּכי ָאֵמן ִהיא ַהִּמָּלה ַהֲחׁשּוָבה ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם: ִהֵּנה, ַּבִּמְדָרׁש (דב"ר ז א) ָּכתּוב ִּכי "ֵאין ָּגדֹול ִלְפֵני ה' 

יֹוֵתר ֵמ'ָאֵמן' ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנים", זֹו ַהִּמָּלה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵהב יֹוֵתר ִמָּכל ִמָּלה ַאֶחֶרת!
ָּדָבר נֹוָסף, ֻּכָּלנּו רֹוִצים ֶׁשְּתִפּלֹוֵתינּו ִּתְתַקֵּבְלָנה. ַוֲהא ֶנֱאָמר ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ַוֵּיֶל רפה ב) ִּכי ְּבֶאְמָצעּות ֲעִנַּית ָאֵמן 
ְּבַכָּוָנה ִמְתַקֶּבֶלת ַהְּתִפָּלה. ָּכל ִמָּלה ֶׁשל ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ִהיא קֶֹדׁש ָקָדִׁשים, ְוהּוא אֹוֵמר ֶׁשָאֵמן ִהיא ַהַּמְפֵּתַח ְלַקָּבַלת 
ַהְּתִפָּלה. ּוִמי יֹוֵדַע, אּוַלי זֹאת ַהִּסָּבה ֶׁשִּסְּדרּו ָלנּו ֲחָז"ל ִּבְתִחַּלת ַהְּתִפָּלה 'ֲעֵרמֹות' ֶׁשל ֲאֵמִנים, ְּכֵדי ֶׁשִּנְזֶּכה ֶׁשַּבָּקׁשֹוֵתינּו 

ֵּתָעֵניָנה.
ֶאְׂשַמח ְלַׁשֵּתף ֶאְתֶכם, ְיָלִדים ְיָקִרים, ְּבַמְחָׁשָבה ֶׁשָעְלָתה ִּבי ַעל ָמקֹור ְלִדְבֵרי ַהֹּזַהר ִמּתֹו ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר; ָאנּו אֹוְמִרים: 

"ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְל ה' ֵעת ָרצֹון", ִּבְזכּות ָמה? ִּבְזכּות "ֲעֵנִני ֶּב'ֱאֶמת' ִיְׁשֶע" – 'ֱאֶמת' הּוא ֵּפרּוָׁשּה ֶׁשל ַהִּמָּלה 'ָאֵמן'.
ִאם ֵּכן ְיָלִדים ֲחִביִבים, ְמַעט ִהְתּבֹוְננּות ִּגְּלָתה ָלנּו ֵאי ַהּכֹל סֹוֵבב ְסִביב ָה'ֱאֶמת' – ְסִביב ָה'ָאֵמן'. ְצִריִכים ִלְזֹּכר ֶׁשְּבָרָכה 

ְּבִלי ָאֵמן ֵאיָנּה ְּבָרָכה! ְּכמֹו ַהְמָחָאה (ֶצ'ק) ְּבִלי ֲחִתיָמה!
א אּוַכל ְלַסֵּים ִלְפֵני ֶׁשַאְזִּכיר ֶאת ָהֶרֶמז ַהִּנְפָלא ֶׁשָּזִכיִתי ְלַגּלֹות ִּב'ְפסּוֵקי ְּדִזְמָרה':

ֶׁשל  ִרּבֹונֹו  ָמה  ַעל  ְלַעְצִמי:  ְוִהְרַהְרִּתי  ַּבְּׁשָחִקים',  ְוֻעּזֹו  ַּגֲאָותֹו  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ֵלאִקים  עֹז  'ְּתנּו  ּבֶֹקר:  ְּבָכל  אֹוְמִרים  ָאנּו 
עֹוָלם ִמְתָּגֶאה ָּבנּו? 

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ִמְתָּגֶאה ָּבנּו, ָּבָניו, ַעל ֲעִנַּית 'ָאֵמן', ֶׁשֲהֵרי ִהיא ַהִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות: 'ַעל ִיְׂשָרֵאל ַּגֲאָותֹו ְוֻעּזֹו 
ַּבְּׁשָחִקים'. ַהִאם א ָראּוי ֶׁשָּנקּום ֻמְקָּדם יֹוֵתר ְּכֵדי ִלְזּכֹות ְּבַגֲאָותֹו ַהִּנְפָלָאה?

ְּכָבר ִמָּמָחר ַּבּבֶֹקר, ִנְתַחֵּזק ֻּכָּלנּו ְוַנְקִּפיד ְּבָכל ּכֵֹחנּו ַעל ֲעִנַּית 'ָאֵמן' ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה אֹו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוָכ ִיְתַקְּימּו ָּבנּו 
ָּכל ַהְּבָרכֹות: "ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו... ֻּכָּלנּו יֹוְדֵעי ְׁשֶמ ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶת", ָאֵמן.

ֶכם, ּלָ ׁשֶ
ָהַרב ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין

יֹו"ר 'ְּבֵני ֱאמּוִנים'.



ִּכְמַעט ְוַרק ִּבְבָרָכה זּו 
ְוִלְפָעִמים ַּגם ְיַוֵּתר ַעל ְמעֹונֹו
ְוַרק ָאז ִיְתַחֵּיב ְלָבֵר ֶאת קֹונֹו

ם ּוְבֶקֶרב ְמָׁשְרֵתי ֵּבית ַהּׁשֵ
ם ְּבָרָכה זֹו ָּפחֹות ִּתְתַּגּׁשֵ

ְּכַתב ִחיָדה

ּפֹוֵתר ַּכֲהָלָכה

ְיָלִדים ְיָקִרים,
ַחר.  ִלְפֵניֶכם ְּכַתב ִחיָדה ַעל ַאַחת ִמִּבְרכֹות ַהּׁשַ

חֹוָבה ִלְפּתֹר ֶאת ָּכל ֶחְלֵקי ַהִחיָדה.

ֶאת ַהִּפְתרֹונֹות
ָנא ִלְׁשַח ִל'ְבֵני ֱאמּוִנים'

ת.ד 102 ְּבֵני ְּבַרק.
ֵּבין ַהּפֹוְתִרים

ְנכֹוָנה
ֻיְגְרלּו ְּפָרִסים

.ִיְקֵרי ֵעֶר

ִּפְתרֹון ִל'ְכַתב ִחיָדה'
ֵמֶהָעלֹון ַהּקֹוֵדם

ִלְכבֹוד ַמֲעֶרֶכת ָעלֹון 'ְּבֵני ַמֲאִמיִנים'

ִרְׁשִמי,  ִמְכָּתב  ָּכַתְבִּתי  א  ֵמעֹוָלם   .ָנבֹו ֶׁשֲאִני  ִהיא  ָהֱאֶמת 
ִמֶּזה,  יֹוֵתר  ֶׁשָּלֶכם.  ְּכמֹו  ְוָאהּוב  ָחׁשּוב  ְלָעלֹון  ֶׁשֹּלא  ּוֶבַטח 
ֲאִני ָּכל ָּכ ַּבְיָׁשן ֶׁשֲאִני ָיכֹול ִלְסּפֹר ַעל ַּכף ָיִדי ֶאת ַהְּפָעִמים 
ֶאְקָרא  ֲאִני  ִּבְרׁשּוְתֶכם,  ָאז  ַּבִּכָּתה.  ְּבקֹול  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשָעִניִתי 
ְלִהְתַּגֵּבר  ַאְצִליַח   ָּכ ְואּוַלי  ֲאִרי.  ָּבדּוי:  ְּבֵׁשם  ְלַעְצִמי 
ּוֶבן  ֶׁשָאִחי  ִהיא  ָהֱאֶמת  ַהְּמֻיָחד.  ִסּפּוִרי  ֶאת  ּוְלַסֵּפר  ָּכֲאִרי 
אֹותֹו,  ִלְכּתֹב  אֹוִתי  ָּדֲחפּו  ֵאִלָּיהּו  ְקרּוִיים:  ֶׁשְּׁשֵניֶהם  ּדֹוִדי 
ְּכָבר  אֹותֹו  ֶׁשְּתַפְרְסמּו  ְמַקֶּוה  ֵמֵעז...  ָהִייָת  א  ּוִבְלֲעֵדיֶהם 

ֶּבָעלֹון ִאָּיר ַהָּקרֹוב.

ְוָלֵכן  ֶאְתֶכם,  ְלַיֵּגַע  ַמְתִחיָלה  ֶׁשַהַהְקָּדָמה  חֹוֵׁשׁש  ֲאִני  טֹוב, 
ַאְתִחיל:

ַסָּבא ֶׁשִּלי ִמַּצד ִאָּמא הּוא ַהַּסָּבא ַהּטֹוב ָּבעֹוָלם. הּוא ֵמַהּסּוג 
יֹום  ׁשֹוֵכַח  ֶׁשהּוא  ִסּכּוי  ֵאין  לֹו:  ֶׁשִּיְהֶיה  ִמְתַּפֵּלל  ֶיֶלד  ֶׁשָּכל 
ַמְפִּתיַע  הּוא  ְוָתִמיד  ַאֵחר,  ַמְׁשָמעּוִתי  ֵארּוַע  ָּכל  אֹו  ֻהֶּלֶדת 
 ,אֹוָתנּו ְּבָתְכִנּיֹות ּוְבַהְרַּפְתָקאֹות ׁשֹונֹות ּוְמֻגָּונֹות. ְּבנֹוָסף ְלָכ
ַּגן  "ַהָּסעֹות  אֹותֹו:  ְמַכִּנים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ְוָרָחב  ָלָבן  ֶטְנֶּדר  לֹו  ֵיׁש 

ֵעֶדן", ַאֶּתם ְּבַוַּדאי ְמַנֲחִׁשים ָלָּמה...

ֶאת  ֶׁשֶהְחַלְפנּו  ַּבְּזַמן  ְּבִדּיּוק  ֶּפַסח,  ֶׁשל  ְׁשִביִעי  ְּבמֹוָצֵאי 
ַהִּמְטָּבח, ִהְתַקֵּׁשר ַסָּבא ּוְבקֹול ְמֻאָּׁשר ְוצֹוֵפן סֹוד ִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו 
ָלנּו  ְמַחֶּכה  הּוא  ַּבּבֶֹקר  ֵׁשׁש  ְּבָׁשָעה  ָמָחר  ִּכי  ִליׁשֹן,  ְלַמֵהר 
ְמַׂשַּמַחת:  ַּבָּקָׁשה  ּוִבֵּקׁש  הֹוִסיף  הּוא  ַּבֶטְּנֶּדר.  ַלִּבְנָין  ִמַּתַחת 

ְלָהִביא ִסּדּור ְוכֹוַבע ִּבְלַבד, ִּכי ֶאת ַהְּׁשָאר ַסְבָּתא ַּתְׁשִלים...

ְוָאֵכן, ְּבָׁשָעה ֵׁשׁש ְּבִדּיּוק, ָעִלינּו ְטרּוֵטי ֵעיַנִים ַלֶּטְנֶּדר ֶׁשְּכָבר 
ָהָיה ָעמּוס ִּבְבֵני ּדֹוֵדנּו ַהְּיָקִרים. ִהְתַחְלנּו ְלַפְטֵּפט ַּבֲעִליצּות, 

ַא ָהֲעֵיפּות ִהְכִריָעה אֹוָתנּו ְוִהְתעֹוַרְרנּו ְּב... ִמירֹון!!!

ְוַהִּצּפֹוִרים  ְלֵעיֵנינּו,  ִנְגלּו  ְוַהּמֹוִריִקים  ַהֻּמְפָלִאים  ִמירֹון  ָהֵרי 
ַהְּמַצְּיצֹות ַּבֲעִדינּות ִהְׁשִלימּו ֶאת ַה"ְּגלּוָיה". ָפַּסְענּו ְּבֶׁשֶקט, 
ַלִּצּיּון  ְוִנְכַנְסנּו  ְוַהַּׁשְלָוה,  ַהֶּׁשֶקט  ֶאת  ְלַקְלֵקל  ְמַפֲחִדים 

ֶׁשְּלַמְרֵּבה ַהְפָּתָעֵתנּו, ָהיּו ּבֹו  ִמְתַּפְּלִלים ַרִּבים. 

ַמְקִּפיִדים  ֲאַנְחנּו  ַמֲאִמיִנים",  "ְּבֵני  קֹוְרֵאי  ְּבִדּיּוק,  ְּכמֹוֶכם 
ְלָבֵר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא. ְוָאֵכן ִהְסַּתַּדְרנּו ְּבַחְברּותֹות 
ְוִהְתַחְלנּו ְלָבֵר. ַרק ֶׁשִּלי, ַהַּבְיָׁשן ֶׁשַּבֲחבּוָרה, א נֹוַתר ֶּבן זּוג.

ֶזה א ֶׁשֹּלא ִנִּסיִתי. ַּכָּמה ְּפָעִמים ֵהַרְמִּתי ֶאת רֹאִׁשי ְלֵעֶבר 
ִלי  ֶׁשַּיֲעֶנה  ִמֶּמּנּו  ְלַבֵּקׁש  ְמאֹד  ְוָרִציִתי  ְלָיִדי,  ֶׁשָעַמד  ָהָאָדם 
א  אֹות  אֹו  ֲהָבָרה  ִמָּלה,  ׁשּום  ִנְפַּתח.  א  ַהֶּפה  ֲאָבל  ָאֵמן. 

ָיְצָאה ִמֶּמּנּו.

ַחְברּוַתת  ַעל  אֶֹפן  ְּבׁשּום  ְמַוֵּתר  א  ֲאִני  ְמאֹד.  ִהְצַטַעְרִּתי 
ִמְּסִביִבי  אֹוִתי...  ִׁשְּתָקה  ַהּבּוָׁשה  ֲאָבל  ַהּזֹאת,  ָהֲאֵמִנים 
ְמקֹוִמי  ַעל  נֹוַתְרִּתי  ֲאִני  ְוִאּלּו  ְּבִׂשְמָחה,  ְלֵסרּוִגין  ְוָענּו  ֵּבְרכּו 

ְּכֶׁשִּסּדּוִרי ָּפתּוַח, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ָמה ַלֲעׂשֹות.

ַּבּסֹוף, ָרָאה ַסָּבא ֶאת ָּפַני ָהֲעצּובֹות ּוַבָחְכָמה ֶׁשּלֹו ֵהִבין ְּבִדּיּוק 
ָמה קֹוֶרה ִלי. הּוא ֵהִניַח ָיד ַעל ְּכֵתִפי, ּוְבֶׁשֶקט ְּבֶׁשֶקט ֵהַעְזִּתי 

לֹוַמר ְּבָרָכה ַאַחר ְּבָרָכה ְּכֶׁשהּוא עֹוֶנה 
ִלי ָאֵמן ְּבִהְתַלֲהבּות.

ָרִציִתי ְלַבֵּקׁש ִמַּסָּבא ֶׁשַּיֲעזֹר ִלי ְוִיֵּתן ִלי ֵעָצה ֵאי ְלִהְתַּגֵּבר ַעל 
ַהּבּוָׁשה, ֲאָבל ִהְתַּבַּיְׁשִּתי...

ְׂשֵמִחים   ֶּדֶר ִּכְבַרת  ָנַסְענּו  ַהְּמרֹוֶמֶמת  ַהְּתִפָּלה  ְלַאַחר 
ַמֲעֵׂשי  ַוֲעִׁשיָרה  ְטִעיָמה  ּבֶֹקר  ַלֲארּוַחת  ִהְתַיַּׁשְבנּו  ְוַעִּליִזים. 

ָיֶדיָה ֶׁשל ַסְבָּתא ְּבָואִדי ָעמּוס ִּבְפָרִחים ִצְבעֹוִנִּיים ְּכֶׁשַּפְרָּפִרים 
ָעִפים ֵמָעֵלינּו. ְּבעֹוֵדנּו ֶנֱעָמִדים ְלתֹור ִלְנִטיַלת ָיַדִים, ָׁשַמְענּו 

ֵמֲאחֹוֵרינּו קֹול ָרם: "ֵהי, ַאֶּתם. ִעְצרּו ֶרַגע".

ֶׁשַּבֲחבּוָרה  ַהָּקָטן  ּדֹוִדי  ּוֶבן  ַּכֹהֶגן,  ִנְבַהְלנּו 
ֲאִפּלּו ָקַפץ ִמְּמקֹומֹו.

ְמֻבָּגר  ָאָדם  ָעַמד  ֵעיֵנינּו  ּומּול  ִהְסּתֹוַבְבנּו, 
ָלבּוׁש ְּבַמֵּדי ֶחְבַרת ִּבָּטחֹון. ָחַׁשְׁשנּו, אּוַלי 

ֵהַפְרנּו ֶאת ַאַחד ִמְּכָלֵלי ָהֵאזֹור? אּוַלי ָאסּור ֶלֱאכֹל ְּבָמקֹום ֶזה 
 ִחִּכינּו ֶׁשָהִאיׁש ַיְמִׁשי ִּכי הּוא ְׁשמּוַרת ֶטַבע? ְּבֶׁשֶקט ָּדרּו

ֶאת ְּדָבָריו. 

ְוָצֵמא  ָרֵעב  ְוָאַמר: "ֲאִני  ֵהיֵטב  אֹוָתנּו  ָּבַחן  ָעֵלינּו,  ִהִּביט  הּוא 
ְמאֹד", ִחָּכה ְׁשִנָּיה ְוִהְדִּגיׁש: "ְמאֹד".

ַהֶּבָהָלה ָהְפָכה ְלַהְפָּתָעה ְּגדֹוָלה. ַסָּבא ִהְסַּתֵּכל ַעל ַהְּכִריִכים 
ַהְּטִרִּיים ֶׁשַּסְבָּתא ֵהִכיָנה ְוָׁשַלף ֶאת ַהָּגדֹול ְוָהֲעִסיִסי ְּביֹוֵתר.

 .ַקח", הּוא ִהִּגיׁש לֹו ְּבִחּיּו"

ְׁשֵני  ִמִּתיקֹו  ָׁשַלף  ְוהּוא  ַהְּמַאְבֵטַח,  ֶׁשל  קֹולֹו  ָרַעם  "א!", 
ַּתּפּוִחים ֲעִסיִסִּיים ּוַבְקּבּוק ְׁשִתָּיה ָּגדֹול.

ָמה  אֹותֹו  ְוָׁשַאְלנּו  ִּכְמַעט  ְלִהְתַאֵּפק.  ָיכְֹלנּו  א  ְּכָבר  ַעְכָׁשו, 
 א ָצִרי הּוא רֹוֶצה ֵמִאָּתנּו, ֶאָּלא ֶׁשהּוא ִהְקִּדים ְוָאַמר: "ֲאִני

א אֶֹכל ְוא ְׁשִתָּיה", ָקַבע. 

ְמַחֶּכה  ֲאִני  ְׁשֵלָמה  ָׁשָעה  ְּכָבר  ֶרַגע.  ְּבֶׁשֶקט  ִּתְהיּו  "ְּבַבָּקָׁשה 
ֶׁשִּמיֶׁשהּו ַיֲעבֹר ָּכאן", ִהְפִציר.

ְלַאט  ְּבקֹול,  ָעָליו   ּוֵבֵר ַהַּתּפּוִחים  ְּבַאַחד  ֶהֱחִזיק  ָהִאיׁש 
ָלנּו  ְמַסֵּמן  ֶׁשהּוא   ּתֹו ָהֵעץ'  ְּפִרי  ּבֹוֵרא   ...ָּברּו' ּוְבַכָּוָנה: 
ַלֲענֹות ַאֲחָריו ָאֵמן. ָעִנינּו ְקָצת ְּבֶׁשֶקט, ְוִנְרֶאה ָהָיה ִּכי ַהָּדָבר 

א ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ָהִאיׁש.

 ְלַאַחר ֶׁשָאַכל ְמַעט הּוא ָאַמר ְּבטֹון מֹוִכיַח: "ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
עֹוִנים  ְוַאֶּתם  ֶׁשָּלֶכם  ָל'ָאֵמן'  ְמַחִּכים  ַהַּמְלָאִכים  ְוָכל  הּוא 
יֹוֵתר  ָה'ָאֵמן'  ֶאת  ַּתֲענּו  ַהָּבָאה  ַּבְּבָרָכה  ְּבֶׁשֶקט...?!  אֹותֹו 

ָחָזק...".

ֶׁשַּבַּבְקּבּוק  ֵמַהַּמִים  ְלַעְצמֹו  ָמַזג  ְוַהָּלה  ְּבַהְסָּכָמה,  ִהְנֲהנּו 
ּוֵבֵר ְּבַכָּוָנה 'ֶׁשַהּכֹל'. ַהַּפַעם ָעִנינּו ַאֲחָריו ֶאת ָה'ָאֵמן' ְּבקֹול 
ָרם ּוָברּור, ְוָהִאיׁש ִהְרָוה ֶאת ִצְמאֹונֹו, הֹוָדה ָלנּו ְּבחֹם ְוִנְפַרד 

ִמֶּמּנּו ְלָׁשלֹום.

ִמְּבִלי  ְּבָרָכה   ְלָבֵר ֶׁשֹּלא  ַעְצמֹו  ַעל  ִקֵּבל  ֶׁשָהִאיׁש  ִמְסַּתֵּבר, 
ֶׁשִּמיֶׁשהּו ַמְקִׁשיב ָלּה ְועֹוֶנה ַאֲחָריו 'ָאֵמן'...

ַהְּמַאְבֵטַח,  ֶׁשל  ַהִּמְתַרֶחֶקת  ִּבְדמּותֹו  ׁשּוב  ִהְתּבֹוַנְנִּתי 
ֶׁשָּלַבׁש,  ַהְּמֻׁשְפָׁשִפים  ַּבַּמִּדים   ָּכ ָּכל  ָּפׁשּוט  ָהָיה  ֶׁשִּנְרֶאה 
ּוִבְנָעָליו  ְוַהְּמֻאָּבק  ַהָּׁשמּוט  ְּבכֹוָבעֹו  ַהְּקמּוטֹות,  ְּבָפָניו 
ַהְּמֻרָּפטֹות ְוַהְּבלּויֹות. ָסַקְרִּתי אֹותֹו ִמַּכף ַרְגלֹו ַעד ָקְדקֹודֹו 
ְיהּוִדי  ִיְׂשָרֵאל!   ְּכַעְּמ ִמי  ְמאֹד.  ְוִהְתַרַּגְׁשִּתי  ְּבִהְתַעְנְינּות 
ָּפׁשּוט ָּכל ָּכ ּוַמְקִּפיד ַעל ִקּיּום ִמְצָוה ְּבָכזֹו ְמִסירּות ֶנֶפׁש...

ַּכּמּוָבן...  ֲאָבל   ,ָּכ ִלְנהֹג  אֹותֹו  ִלֵּמד  ִמי  אֹותֹו  ִלְׁשאֹל  ָרִציִתי 
ִהְתַּבַּיְׁשִּתי.

ֱאמּוִנים'  'ְּבֵני  ַעל  ֶׁשָּׁשַמְעִּתי  ַהִּסּפּוִרים  ִמָּכל  ָלֶכם,  אַֹמר  ָמה 
ַהְּיהּוִדי  ִמּכֹל.  ַהְּמֻיָחד  הּוא  ְּבֵעיַני  ֶׁשִּלי  ַהִּסּפּור  'ָאֵמן',  ְוַעל 
ַהָּפׁשּוט ֶׁשָּפַגְׁשִּתי, ִהְׁשִּפיַע ָעַלי ְּבָעְצָמה: ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשַּפַעם 
ַהָּבָאה ֶׁשַּתֲעֶלה ִּבי ַהּבּוָׁשה ְלָבֵר ְּבַחְברּוָתא, ֶאָּזֵכר ַּבְּמַאְבֵטַח 
ַהַּצִּדיק ֶׁשָּׁשָעה ֲאֻרָּכה א ָאַכל ְוא ָׁשָתה, ְוִהְתַּגֵּבר ְוִהְתַעָּלה 

ַעל ַעְצמֹו א ְלָבֵר ַעד ֶׁשָאָדם ָזר ַיֲעֶנה ְלִבְרכֹוָתיו ָאֵמן.

ַתב  ה" כָּ סּוק (ֶאְסֵּתר ב ז): "ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת ֲהַדסָּ א. ַעל ַהפָּ
ר  ֶאְסתֵּ יָון שֶׁ י כֵּ ְדָך כִּ ִתיב [ָחֵסר] ְלַלמֶּ י ֵאִליָּהּו: 'אֵֹמן' כְּ ַרבִּ
ָדּה  ְמַלמְּ ָהָיה  יק  דִּ ַהצַּ ַכי  ָמְרדְּ ָוֵאם,  ֵמָאב  ְיתֹוָמה  ָהְיָתה 
קכד  (או"ח  "א  ָהַרמָּ ַסק  פָּ שֶׁ ִפי  כְּ ָאֵמן,  ַלֲענֹות  ְטנּוָתּה  ִמקַּ
ינֹוק  ַהתִּ שֶׁ ִמיָּד  י  כִּ ָאֵמן  ַלֲענֹות  ים  ַטנִּ ַהקְּ ָניו  בָּ ד  ז): "ִויַלמֵּ

א" ('ִמְנַחת ֵאִלָּיהּו' ֶּפֶרק לב). עֹוֶנה ָאֵמן זֹוֶכה ָלעֹוָלם ַהבָּ

עֹוָלם  ל ָהעֹוֶנה ָאֵמן בָּ ב. ָאְמרּו ֲחָז"ל (ְּדָבִרים ַרָּבה ז א): "כָּ
י ֲעִניַּת ָאֵמן  ָבר כִּ ַהזֶּה זֹוֶכה ְועֹוֶנה ֶלָעִתיד ָלבֹא". ַטַעם ַהדָּ
ה  יָלא ִיְזכֶּ ִתים, ּוִממֵּ יָּקּום ִלְתִחיַּת ַהמֵּ ה ֶאת ָהָאָדם שֶׁ ְמַזכָּ

ַלֲענֹות ָאֵמן ֶלָעִתיד ָלבֹא ('ֵעיֵני ָהֵעָדה' ִּכי ָתבֹא).

י  כִּ ְּבֵראִׁשית)  ַהָּׁשֵלם  (ּתֹוְספֹות  ְתבּו  כָּ ָהִראׁשֹוִנים  ג. 
ִמיד',  ם יי תָּ קֹול ָרם ֲאָבֵרְך שֵׁ בֹות: 'בְּ י תֵּ ית' ָראשֵׁ ֵראשִׁ 'בְּ
ל  יֲַּענּו ֲאֵחִרים ָאֵמן, ּוְבָכְך ִיְתגַּדֵּ ֵדי שֶׁ ָבר הּוא כְּ ְוַטַעם ַהדָּ

ית,  ֵראשִׁ ה בְּ לָּ מִּ ן ָרְמזּו זֹאת בַּ עֹוָלם. ְוַעל כֵּ ַרְך בָּ מוֹ ִיְתבָּ שְׁ
ַרְך ּוְכֵדי ְלָבֵרְך ֶאת  ִריָאה הּוא ִלְכבֹודוֹ ִיְתבָּ ל ַהבְּ י ְיסֹוד כָּ כִּ

מוֹ ('חּוט ֶׁשל ֶחֶסד' ְּבֵראִׁשית). שְׁ

י  ָראשֵׁ ד)  א  ַהִּׁשיִרים  (ִׁשיר  נָּרּוָצה"  ַאֲחֶריָך  ֵכִני  "ָמשְׁ ד. 
ִמְצָטְרפֹות  ַאֲחֵריֶהן  אֹות  ַהבָּ ְוָהאֹוִתּיֹות  'ָאֵמן',  בֹות  תֵּ
ָאֵמן  ַלֲענֹות  ָרֵאל  ִישְׂ ל  שֶׁ ְלִמְנָהָגם  ֶרֶמז  ַחר'.  'שַׁ ה:  לָּ ַלמִּ
ֲעבֹותֹות  בַּ ְך  שֵׁ ְלִהמָּ ַהּגֹוֵרם  ִמְנָהג  ַחר,  ַהשַּׁ ְרכֹות  בִּ ַאַחר 
עמ'  שה"ש  ָהֵעָדה'  'ֵעיֵני  (ְרֵאה  הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַלקָּ ַאֲהָבה 

עא).

רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ יַע ַהקָּ פִּ יַּשְׁ ה ַלֲענֹות ָאֵמן ּגֹוֵרם שֶׁ ְרבֶּ ה. ַהמַּ
'ָאֵמן'  ָהעֹוֶנה  ל  שֶׁ ִלְזכּותוֹ  ִנְזַקף  ֶזה  ַפע  שֶׁ ָלעֹוָלם.  ַפע  שֶׁ

('ְמִעיל ְצָדָקה' א' תפז).

י ֵאִליָּהּו ַהּכֵֹהן ֵמִאיְזִמיר  ַרבִּ

ַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו
 ִמִּדְבֵרי ְּגדֹוֵלי ַהּדֹורֹות ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן:

ים
וב

יצ
 ע

sh
ay

י  יק, ַרבִּ דִּ ָנה, ְלָאִביו ַהגָּאוֹן ַהצַּ ים שָׁ לֹוׁש ֵמאֹות ַוֲחִמשִּׁ שְׁ י ֵאִליָּהּו ַהּכֵֹהן ָהִאיָתָמִרי, נֹוַלד ִלְפֵני כִּ ל ַרבִּ ֻקבָּ ַה"ק, ַהמְּ ַהגְּ
ּוְבִמּדֹוָתיו  ֻיָחִדים  ַהמְּ רֹונֹוָתיו  ִכשְׁ בְּ ר  ִנכַּ ַיְלדּותוֹ  ַחר  ִמשַּׁ ָיה.  תּוְרכְּ בְּ שֶׁ ִאיְזִמיר  ָהִעיר  דֹוֵלי  ִמגְּ ַהּכֵֹהן  לֹמֹה  שְׁ ַאְבָרָהם 
ַהּתֹוָרה  ַמֲעלֹות  בְּ ְוָגדֹול  ָהלֹוְך  הּוא  גַּם  ָהַלְך  ּוַבֲחִסידּותוֹ,  ָחְכָמתוֹ  בְּ ּכֹל  ֶקֶרב  בְּ ְוַנֲעָרץ  גָּדֹול  ָהָיה  שֶׁ ּוְכָאִביו  ַהנֱֶּאָצלֹות, 
ֲאֵחִרים  ְועֹוֵרר  ּוְבֶחֶסד  ְצָדָקה  בִּ ה  ִהְרבָּ ִלְדָרׁשֹוָתיו.  ים  ַרבִּ ָנֲהרּו  ְצִעירּותוֹ  בִּ ּוְכָבר  ִלּיֹות,  ַמְרגָּ ֵמִפיק  ְלֶפה  ָזָכה  ְרָאה.  ְוַהיִּ
ָהִעְנָיִנים  ל  כָּ ֶאת  ים  ְדָרשִׁ ְוַהמִּ ְלמּוד  ַהתַּ ֵמַרֲחֵבי  ץ  ִקבֵּ ּבוֹ  שֶׁ ְצָדָקה',  'ְמִעיל  ם  שֵׁ בְּ ְמֻיָחד  ֵסֶפר  ר  ִחבֵּ ְוַאף  מֹותוֹ,  כְּ ִלְנהֹג 
ְרֵסם  ִהְתפַּ אּוָלם  ַהּתֹוָרה,  ִמְקצֹועֹות  ָכל  בְּ ְסָפִרים  רֹות  ַעשְׂ ַחיָּיו  בְּ ַתב  כָּ ַהּכֵֹהן  ֵאִליָּהּו  י  ַרבִּ ָדָקה.  ַהצְּ ְלִמְצַות  ַהּנֹוְגִעים 
ְרּכוֹ  דַּ ֵסֶפר מּוָסר ִנְפָלא שֶׁ ַחיָּיו, ְוַעד ְלָיֵמינּו ָאנּו נֹוָדע כְּ ְרֵסם בְּ ֶבט מּוָסר' ִהְתפַּ ֶבט מּוָסר'. 'שֵׁ ְזכּות ִסְפרוֹ 'שֵׁ ְמֻיָחד בִּ בִּ

כ"ד ְלחֶֹדׁש ֲאָדר ה"א תפ"ט. ֲעבֹוַדת ה' ּוְלִהְתעֹוֵרר ִלְתׁשּוָבה ַעל ֲחָטָאיו. ִנְפַטר בְּ ל ְיהּוִדי ְלִהְתרֹוֵמם בַּ ָיכֹול כָּ

ָבָריו: ָצת ִמדְּ ן ָנִביא ִמקְּ ל ֲעִניַּת 'ָאֵמן'. ְלַהלָּ ְבָחּה ּוַמֲעָלָתּה שֶׁ יר ֶאת שִׁ י ֵאִליָּהּו ַהּכֵֹהן ְלַהְזכִּ ה ַרבִּ דֹוִלים ִהְרבָּ ְסָפָריו ַהגְּ בִּ

אֲא

ן:

ממי,,
ה, 
ים 
רא 
ֵּבר 
בבֶבבןןן
תֹו, 
ֶ

ָבר 

ֵכן 

ֵהַפְרנּו
ִּכי הּוא
אֶֶאת ְּדָב

הִהה הּוהּואא
ְמאֹד"

ַהֶּבָהָל
ְּטִרִּיי ההַַ

"ַקח","

!א!" "
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עכׁשו

ַהִּפְתרֹון:
  ִקְלַלת נַֹח: "ָארּור ְּכָנַען ֶעֶבד ֲעָבִדים" ְוכּו'

 ְּכֶׁשִּנְהֶיה ְלֶעֶבד – ַּדְרָּגתֹו עֹוָלה ְוֶנְחָׁשב ִּבְדָבִרים
ה ְוכּו' ְמֻסָּיִמים ִּכיהּוִדי: ַחָּיב ְּבִמְצוֹות ְּכִאּׁשָ

 ֱאִליֶעֶזר ֶעֶבד ַאְבָרָהם ּדֹוֶלה ּוַמְׁשֶקה ִמּתֹוַרת ַרּבֹו
ֵאין ָארּור ִמַּדֵּבק ְּבָברּו

ְּכַתב ַהִחיָדה:
ֵראִׁשיתֹו ִּבְקָלָלה ִנְמֶרֶצת

ְּבִהְתַהּוּותֹו ַּדְרָּגתֹו קֹוֶפֶצת

ָהִראׁשֹון ַהְּמֻפְרָסם ָהָיה ַּתְלִמיד ֻמְבָהק
ַא ַלְמרֹות זֹאת ְלֵביתֹו ֶזה א ִנְדַּבק


