
ִבים ת ִנּצָ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

 ֵאין אֹוְמִרים ִּבְבִרית ’ֻרּבֹו ְּכֻכּלֹו‘
ִאיׁש  ּכֹל  ֱאֵקיֶכם...  ה‘  ִלְפֵני  ֻּכְּלֶכם  ַהּיֹום  ִנָּצִבים  ”ַאֶּתם 

ִיְׂשָרֵאל“ (כט ט)
ִמְּפֵני ָמה חֹוֶזֶרת ַהּתֹוָרה: ”ּכֹל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל“, ְלַאַחר ֶׁשְּכָבר 

ָאְמָרה: ”ֻּכְּלֶכם“?
ַעל  ְּפֶרְׁשּבּוְרג,  ֶׁשל  ַרָּבּה  סֹוֵפר  ּבּוִנם  ִׂשְמָחה  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש 
ֶׁשעֹוֵרר  ּדֹוָמה  ִלְׁשֵאָלה  ג)  תקפב  (או“ח  ַהָּט“ז  ֶׁשל  ִיּשּׁובֹו  ִּפי 
ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ָּכל  ַעל   ְמ” ָנה:  ַהּׁשָ רֹאׁש  ְּתִפַּלת  ֻנַּסח  ַעל 
ִּבְכבֹוֶד“; ַאף ָּכאן ִנְרֵאית ֵּתַבת ’ֻּכּלֹו‘ ִּכְמֻיֶּתֶרת, ְלַאַחר ֶׁשְּכָבר 
ִּבַּקְׁשנּו: ”ְמ ַעל ָּכל ָהעֹוָלם“? ּוֵפֵרׁש ַהָּט“ז, ֶׁשֵּכיָון ֶׁשְּכָלל 
ַמְדִּגיִׁשים:  ָאנּו   ְלָכ ב),  ג  (הֹוָריֹות  ְּכֻכּלֹו‘  ’ֻרּבֹו  ִּכי  ְּבָיֵדינּו  הּוא 

”ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו“ – ְוא ֻרּבֹו.
ַהּתֹוָרה  ִּבְּקָׁשה  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּפסּוק  ַאף  ְלָפֵרׁש  ִנָּתן  ִלְדָבָריו 
 א ַרק ֻרָּבם, ְלִפיָכְלַהְדִּגיׁש ִּכי ’ָּכל ִיְׂשָרֵאל‘ ָעְמדּו ַּבְּבִרית, ְו

’ַׁשֲעֵרי ִׂשְמָחה‘ָׁשָבה ְוִהְדִּגיָׁשה: ”ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל“.

’ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון‘ ַעל ָּכל ְּבָרָכה
”ְוָהָיה ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ִּדְבֵרי ָהָאָלה ַהּזֹאת ְוִהְתָּבֵר ִּבְלָבבֹו ֵלאמֹר 
ְסַח  ה‘  יֹאֶבה  א   ;...ֵאֵל ִלִּבי  ִּבְׁשִררּות  ִּכי  ִּלי  ִיְהֶיה  ָׁשלֹום 

לֹו... ְוָרְבָצה ּבֹו ָּכל ָהָאָלה ַהְּכתּוָבה ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה“ (כט יח-יט)
ַעל ַהְגָּר“א ִמִּויְלָנא ְמֻסָּפר ֶׁשָּמַנע ִמְּמקָֹרָביו ְלַהִּגיׁש ְׁשִתָּיה 
ַּכֲאֶׁשר  ָעֶליָה.   ְלָבֵר ַיְקִּדים  א  עֹוד  ָּכל  מּוָמר,  ִליהּוִדי 
ָרַטן ַהּמּוָמר: ”ַוֲהא ֶזה ִמְּכָבר ֵהַמְרִּתי ֶאת ָּדִתי, ּכֹוֵפר ֲאִני 
ָלֶכם  ּוָמה  ֶׁשַּבּתֹוָרה,  ַהֲחמּורֹות  ָהֲעֵברֹות  ַעל  ְועֹוֵבר  ָּבִעָּקר 
ַהָּגאֹון:  לֹו  ֵהִׁשיב  ַאַחת?!“  ְּבָרָכה  אֹודֹות  ָעַלי  ִנְטַּפְלֶּתם  ִּכי 
ִנְפַטְרָּת   ,ֵּגְו ַאַחר  ַהּכֹל  ֶׁשִהְׁשַלְכָּת  ְלַאַחר  ִּכי  ַּתֲחׁשֹב  ”ַּבל 
ְולּו ִמִּמְצָוה ַאַחת. ֶׁשֵּכן ְּכֵמָאז ֵּכן ַעָּתה, ִהְּנ ַחָּיב ְלַקֵּים ֶאת 
ָּכל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ִלְפָרֵטיֶהן ּוְלִדְקּדּוֵקיֶהן, ְוַעל ָּכל ֲהָלָכה 

ֶׁשִּבַּטְלָּת ַאָּתה ָעִתיד ָלֵתת ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ּוְלֵהָעֵנׁש ְּבִנְפָרד!“
ַמע ַהּמּוָמר ִמֶּפה ָקְדׁשֹו ֶׁשל ַהְגָּר“א,  ַהְּדָבִרים ַהֶּנְחָרִצים ֶׁשּׁשָ
ִזְעְזעּו ֶאת ַנְפׁשֹו, ּוְזַמן ָמה ְלַאַחר ִמֵּכן הּוא ִהְתעֹוֵרר ָלׁשּוב 

ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה.
ה ֶזה ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַאְבָרָהם ִיְצָחק סֹורֹוְצִקין, רֹאׁש  ַעל ִּפי ַמֲעֹשֶ

ְיִׁשיַבת ֶטְלז ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית, ֶאת ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו:
”ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ִּדְבֵרי ָהָאָלה ַהּזֹאת“ – צ“ח ַהְּקָללֹות, ַּבל ִיְסּבֹר 
 ּוְבָכ ,“ָהָאָדם ִּכי ִיְפרֹק ֵמָעָליו ָּכל עֹל – ”ִּבְׁשִררּות ִלִּבי ֵאֵל
”ָׁשלֹום ִיְהֶיה ִּלי“. ֶׁשֵּכן ”א יֹאֶבה ה‘ ְסַח לֹו“: ָעִתיד הּוא 
ָּכל  ּבֹו  ”ְוָרְבָצה  ּוִמֵּמיָלא:  ֶׁשָעַבר,  ֲעֵבָרה  ָּכל  ַעל  ְלֵהָעֵנׁש 

ָהָאָלה ַהְּכתּוָבה ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה“.
’ֶּכֶתר רֹאׁש‘ ַמֲאָמִרים אֹות ה‘; ’ִרַּנת ִיְצָחק‘ 

’ֶאֶרץ ַאֶחֶרת‘ ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת
”ַוִּיְּתֵׁשם ה‘ ֵמַעל ַאְדָמָתם ְּבַאף ּוְבֵחָמה ּוְבֶקֶצף ָּגדֹול ַוַּיְׁשִלֵכם 

ֶאל ֶאֶרץ ַאֶחֶרת ַּכּיֹום ַהֶּזה“ (כט כז)
ֶׁשֵּיׁש  יֹוָחָנן  ְלַרִּבי  ֶׁשְּכֶׁשִּסְּפרּו  מּוָבא,  א)  ח  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא 
(ְּדָבִרים  ַהְבָטַחת  ֲהא  ָּתַמּה:  ְּבָבֶבל,  ֻמְפָלִגים  ְזֵקִנים 

”ַעל  ַרק  ִנְּתָנה  ְבֵניֶכם“,  ִויֵמי  ְיֵמיֶכם  ִיְרּבּו  ”ְלַמַען  כא):  יא 
ַמע ֶׁשאֹוָתם  ּׁשָ ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה‘ ַלֲאבֵֹתיֶכם“? ַא ִמּׁשֶ
ְזֵקִנים ַמֲאִריִכים ִלְׁשהֹות ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ָנָחה ַּדְעּתֹו. ּוֵפֵרׁש 
ְמבָֹאר  א)  כט  (ְמִגָּלה  ֶׁשַּבְּגָמָרא  ֶׁשֵּכיָון  ָׁשם),  (ח“א  ַהַּמַהְרָׁש“א 
ֶׁש: ”ֲעִתיִדין ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות ֶׁשְּבָבֶבל ֶׁשִּיָּקְבעּו 
ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל“, ִנְמָצא ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ְּבִחיָנה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 

ּוְלָכ ַהּשֹׁוִהים ָּבֶהם ַמֲאִריִכים ָיִמים ְּכמֹו ’ַעל ָהֲאָדָמה‘. 
ֶׁשל  ַרָּבּה  ַאְבָרמֹוִביץ  ִיְצָחק  ְצִבי  ַרִּבי  ָּדַרׁש  ַלְּדָבִרים  ֶרֶמז 

ָחצֹור ַהְּגִליִלית ֵמַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו:
ַהֶּזה“;  ַּכּיֹום  ַאֶחֶרת  ֶאֶרץ  ֶאל  ַאְדָמָתם...  ֵמַעל  ה‘  ”ַוִּיְּתֵׁשם 
ַאף ְלַאַחר ֶׁשּגְֹרׁשּו ִיְׂשָרֵאל ֵמַאְדָמָתם, ֲעַדִין הֹוִתיר ָלֶהם ה‘ 
ְּבַרֲחָמיו ְּבִחיָנה ”ַאֶחֶרת“ ֶׁשל ”ֶאֶרץ“ ִיְׂשָרֵאל, ֲהא ֵהם ָּבֵּתי 

ַהְּכֶנֶסת ֶׁשְּבָבֶבל, ֶׁשֵהם ָהיּו סֹוד ִקּיּוֵמנּו ַּבָּגלּות. 
’ַטַעם ַהְּצִבי‘ 

’ּומֹוֶדה ְועֵֹזב ְיֻרָחם‘
”ַהִּנְסָּתרֹת ַלה‘ ֱאֵקינּו ְוַהִּנְגת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם“ (כט כח)

ֵּבֵאר ַרִּבי יֹוֵסף ִּדי ַאִּביַלה, ִּכי ְּבָפסּוק ֶזה ִנְרְמזּו ִּדְבֵרי ַהּזַֹהר 
ָהֲעוֹונֹות  ָּכל  ַעל  ָהָאָדם  ֶׁשְּכֶׁשִּמְתַוֶּדה  א)  קצה  (ָּבָלק  ַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשהּוא זֹוֵכר, ֵאין ֵאּלּו ֶׁשִּנְׁשְּכחּו ִמֶּמּנּו ְמַעְּכִבים ֶאת ְסִליָחתֹו; 
ְלחֹוָבֵתנּו?  ִנְזָקפֹות  ְוֵאיָנן  ֱאֵקינּו“  ַלה‘  ”ַהִּנְסָּתרֹת  ֵאיָמַתי 
ֶאָּלא  ֵמֶהן,  ִמְתַעְּלִמים  ֵאיֶנּנּו   – ָלנּו...“  ”ְוַהִּנְגת  ַּכֲאֶׁשר: 

’ַוָּיֵבא יֹוֵסף‘ ִמְתָחְרִטים ּוִמְתַוִּדים ֲעֵליֶהן.  

’ֵמה‘ ַמֲעֵנה ָלׁשֹון‘
 ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלֹו ְּככֹל ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ֶקיְוַׁשְבָּת ַעד ה‘ ֱא”

ַהּיֹום“ (ל ב) 
ֵּפֵרׁש ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘:

ָאַמר מֶֹׁשה ְלִיְׂשָרֵאל: ִאם ָּתׁשּובּו ִּבְתׁשּוָבה ְיַסְּיעּו ִּביֵדיֶכם 
ַמִים ְוִיְּתנּו ְּבִפיֶכם ֶאת ַהִּמִּלים ַהְּנכֹונֹות ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתן  ִמן ַהּׁשָ
ּתּוְכלּו ְלִהְתַּפֵּלל ּוְלַבֵּקׁש, ַּכָּכתּוב (ִמְׁשֵלי טז א): ”ְלָאָדם ַמַעְרֵכי 
ֲאַזי:   ,“ֶקיֱא ה‘  ַעד  ”ְוַׁשְבָּת  ִאם:  ָלׁשֹון“;  ַמֲעֵנה  ּוֵמה‘  ֵלב 
 ,ִּפי  ִמּתֹו ְמַדֵּבר  ה‘  קֹול  ֶאת  ִּתְׁשַמע   – ְּבקֹלֹו“  ”ְוָׁשַמְעָּת 
 – ַהּיֹום“   ְְמַצּו ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ”ְּככֹל  ָּכָראּוי,  ֵּתָאֵמר   ּוְתִפָּלְת
ִיְׂשָרֵאל,  ֶאת  ּוְמַלֵּמד  מֹוִכיַח  ֶׁשְּכֶׁשִהְנִני  ִעִּמי,  ֶׁשּקֹוֶרה  ְּכִפי 

ִכיָנה ְמַדֶּבֶרת ִמּתֹו ְּגרֹוִני. ’ֲחַתם סֹוֵפר‘ ַהּׁשְ

’ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות‘ ַעל ִמְצַות ַהְּתׁשּוָבה
 ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלֹו ְּככֹל ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ֶקיְוַׁשְבָּת ַעד ה‘ ֱא”

ַהּיֹום“ (ל ב) 
ב ִּבְתׁשּוָבה ְמַקֵּים ִמְצַות ֲעֵׂשה (ְרֵאה ַרְמָּב“ן ְלַקָּמן פס‘ יא). ִאם  ַהּׁשָ

ֵּכן, ַמּדּוַע א ִּתְּקנּו ֲחָכִמים ְלָבֵר ַעל ָּכ ’ִּבְרַּכת ַהִּמְצָוה‘?
ַרִּבי ַאֲהרֹן ֵלִוין, ַרָּבּה ֶׁשל ֵריָׁשא, ֵּבֵאר זֹאת ִּבְׁשֵּתי ְּדָרִכים:

א. ַהּטּור (או“ח תלו) ֵּבֵאר ִּכי ַהִּסָּבה ֶׁשֵאין ְמָבְרִכים ַעל ִמְצַות 
ַּבַּמְחָׁשָבה,  ַנֲעֶׂשה  ַהִּבּטּול  ֶׁשִעַּקר  ְלִפי  ִהיא  ָחֵמץ‘,  ’ִּבּטּול 
ְוֵאין ְמָבְרִכים ַעל ִמְצָוה ַהִּמְתַקֶּיֶמת ַּבַּמְחָׁשָבה. ְלִפי ֶזה ֵיׁש 
ְלַהְסִּביר ַאף ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשֵאין ְמָבְרִכים ַעל ִמְצַות ַהְּתׁשּוָבה, 
ְלִפי ֶׁשַאף ִהיא ִמְתַקֶּיֶמת ְּבִעָּקר ַּבַּמְחָׁשָבה, ּוְכִדְבֵרי ַהְּגָמָרא 
ה ”ַעל ְמַנת ֶׁשֲאִני ַצִּדיק“, ֲאִפּלּו  (ִקּדּוִׁשין מט ב), ֶׁשַהְּמַקֵּדׁש ִאּׁשָ
הּוא ָרָׁשע ָּגמּור – ֲהֵרי ִהיא ְמֻקֶּדֶׁשת, ְלִפי ֶׁשִּיָּתֵכן ֶׁשִהְרֵהר 

ִּבְתׁשּוָבה ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה.
ֶׁשִּקּיּוָמּה  ִמְצָוה  ַעל  ְמָבְרִכים  ֶׁשֵאין  ְּבָיֵדינּו,  הּוא  ְּכָלל  ב. 
א  ֶהָעִני  ֶׁשִאם  ְצָדָקה,  ִמְצַות  ְּכגֹון  ֲאֵחִרים.  ְּבַדַעת  ָּתלּוי 
ֵיׁש  ֶזה  ּוְלִפי  ַהִּמְצָוה.  ִּתְתַקֵּים  א  ִמָּיֵדינּו,  ְלַקְּבָלּה  ִיְתַרֶּצה 
ֶׁשֹּלא  ֶׁשִּיָּתֵכן  ֶׁשֱהיֹות  ַהְּתׁשּוָבה,  ְלִמְצַות  ְּבנֹוֵגַע  ַאף  לֹוַמר 

ִיְרֶצה ה‘ ִּבְתׁשּוָבֵתנּו, ְלָכ ֵאין ְלָבֵר ָעֶליָה.
ַלֲחׁשֹׁש  ֵאין  ְלַדְעּתֹו  ֶזה;  ַטַעם  ָּדָחה  יֹוֵסף‘  ַּב‘ַּפְרֵּדס  אּוָלם 
ה‘  ִיְתַרֶּצה  א  ְׁשֵלָמה,  ִּבְתׁשּוָבה  ָהָאָדם  ָיׁשּוב  ֶׁשִאם 
ּתֶֹקף‘: ”ִּכי  ’ּוְנַתֶּנה  ִּבְתִפַּלת  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ְּכִפי  ִּבְתׁשּוָבתֹו. 
א ַתְחּפֹץ ְּבמֹות ַהֵּמת, ִּכי ִאם ְּבׁשּובֹו ִמַּדְרּכֹו ָוָחָיה, ְוַעד יֹום 

מֹותֹו ְּתַחֶּכה לֹו – ִאם ָיׁשּוב ִמָּיד ְּתַקְּבלֹו“.
’ִּבְרַּכת ַאֲהרֹן‘ ְּבָרכֹות ַמֲאָמר שח; ’ַּפְרֵּדס יֹוֵסף‘ ַאֲחֵרי מֹות טז א

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
כּלֹו‘

א ֹל

ני ּפְ ם

’ָאַׁשְמנּו‘ ְּבָכ ֶׁשֹּלא ָעִנינּו ָאֵמן
”ְוַׁשְבָּת ַעד ה‘ ֱאקֶי ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלוֹ ְּככֹל ֲאֶׁשר ָאֹנִכי 

ְמַצְּוָך ַהּיֹום...“ (ל ב)
ְוַאף  ָאֵמן.  עֹוֶנה  ֶׁשֵאינֹו  ְלִמי  ְּגדֹוָלה  ְּתׁשּוָבה   ָצִרי”
ֵאיֶזה  ַמע  ְּכֶׁשּׁשָ ְּדַהְינוּ  ָעָנה,  א  ַאַחת  ַּפַעם  ֶׁשַרק 
ֵאיֶזה  ַעל  ֲחֵברֹו   ֶׁשְּמָבֵר אֹו  ְּפִרי,  ַעל  ֲאִפּלוּ  ְּבָרָכה 
“ץ... ּוְבִוּדּוי ָאַׁשְמנּו  ִמְצָוה, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ִּבְתִפַּלת ַהּׁשָ
ֶׁשֹּלא  ֲאֵמִנים  אֹוָתן  ַעל  ְּדָמעֹות  יֹוִריד  יֹום  ֶׁשְּבָכל 

’אֹור ַהָּיָׁשר‘ [ַלַּמֲהָר“ם ַּפאִּפיְרשׁ] ז יח-יט ָעָנה“.

’ָאֵמן ְּבקֹול‘ ְּכֶנֶגד ֵחְטא ֶׁשַּנֲעֶׂשה ’ְּבקֹול‘
”ְוַׁשְבָּת ַעד ה‘ ֱאקֶי ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלוֹ ְּככֹל ֲאֶׁשר ָאֹנִכי 
ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַאָּתה ּוָבֶני ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל ַנְפֶׁש“ (ל ב)
ִּתְהֶיה  ֶׁשַהְּתׁשּוָבה  ֶׁשְּכֵדי  ְמבָֹאר  ב)  פו  (יֹוָמא  ַּבְּגָמָרא 
ְּבאֹותֹו  ֵחְטא,  אֹותֹו  ָלָאָדם  ֶׁשִּיְזַּדֵּמן   ָצִרי ֻמְׁשֶלֶמת, 
ִיְתַּגֵּבר  ְוַכֲאֶׁשר  ּבֹו.  ֶׁשָחָטא  ָׁשָעה  ּוְבאֹוָתּה  ָמקֹום 
ְוא ָיׁשּוב ַלֲחטֹא ּבֹו, ֵיַדע ִּכי ְּתׁשּוָבתֹו ֲאִמִּתית. ְוֵיׁש 
ּוְבַעּזּות  ְּבֻחְצָּפה  ֶׁשִּדֵּבר   ְּבָכ ֶׁשָחָטא  ִמי  ִּכי  לֹוַמר 
ְּכֶנֶגד  ִמָּדה  ַּכֲאֶׁשר  ִּתְהֶיה  ַּתָּקָנתֹו  ּכֹל,  ְלֵעיֵני  ֵמַצח 
ִמָּדה ִיְתַּפֵּלל ְוַיֲעֶנה ’ָאֵמן‘ ְּבקֹול ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ִמְּבִלי 
ֵּכן,  ַיֲעֶׂשה  ֶׁשִאם  ָעָליו.  ַהַּמְלִעיִגים  ִמְּפֵני  ְלִהְתַּבֵּיׁש 

ְּבַוַּדאי ִּתְתַקֵּבל ְּתׁשּוָבתֹו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון.
אְמלֹוי] ְלַׁשָּבת ׁשּוָבה ’ְּדָרׁשֹות ֶלֶחם ְׁשמֹה‘ [ְלָרָשׁ“ז ֱאֶרְנַרִייךְ ִמּׁשַ

ִבים ת ִנּצָ ָרׁשַ 298ּפָ תשע"ט

ְמקֹורֹות ַעל ַמֲעַלת 
ת ָאֵמן  ֲעִנּיַ ֵאר ֱאמּוִנים ִמּבְ

ה
 ָכ
ְמָחה‘

ֶ ֶ ַהְּכ

ִמּבא
ׁשֹּלא ָעִנינּו 
ֹקלו

קקקֹוררֹות ממְמְ
תת עעֲֲעִניּיתַַ וִנים

ְרכֹות  ד ַעל ֲאִמיַרת ּבִ ְיהּוִדי ָיָקר! ַהְקּפֵ
ּוְבָכְך  ֵאּלּו,  ָיִמים  ּבְ ַחְברּוָתא  ּבְ ַחר  ַ ַהּשׁ
ֶכת  ּיֶ ַ ַהּשׁ ֵעדּות  ּבְ יֹוְמָך  ֶאת  ח  ְפּתַ ּתִ
דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ  – ֵאּלּו  ְלָיִמים  ְמֻיָחד  ּבִ
ֶנֱאָמן‘. ֶמֶלְך  ’ֵא-ל  ִהּנֹו:  הּוא  רּוְך  ּבָ

ָאֵמן?  ”ַמאי  ֲחָכִמים:  ָאְמרּו  ב)  (קיט  ת  ּבָ ׁשַ ֶכת  ַמּסֶ ּבְ
ם)  ׁשָ (ח“א  ַהְרשָׁ“א  ַהּמַ ּוֵבֵאר  ֶנֱאָמן‘“.  ֶמֶלְך  ’ֵא-ל 
ּבֹו  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ֵא-ל  ם  ׁשֵ י  ”ּכִ ֵמִעיד:  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ׁשֶ
ּבֹו  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ֶמֶלְך  ם  ְוׁשֵ ָנה,  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
י“. ַוֲאִמּתִ ֶנֱאָמן  הּוא   – ּפּוִרים  ַהּכִ ְויֹום  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ
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ִמְּכִלי  ָׁשַמְענּו  ֶׁשִּלְפֵניֶכם  ַהְּמֻיָחד  ַהִּסּפּור  ֶאת 
ִראׁשֹון, ִמִּפי ְיִדיֵדנּו ַהָּדגּול, ֶהָחֵפץ ְּבִעּלּום ְׁשמֹו 
ְלַהְקִּפיד  ָׁשִנים  ִמֶּזה  ַהּזֹוֶכה  ְיהּוִדי  יֹוְרק.  ִמְּניּו 
ַחר,  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ַאַחר  ּוִבְפָרט  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל 
ְּבַצְוָּתא ֲחָדא ִעם יֹו“ר ’ְּבֵני ֱאמּוִנים‘, ָהַרב ַיֲעקֹב 

ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ְׁשִליָט“א.
ׁשּוְלַמן.  ָהַרב   – ִלְמֻיָּדֵענוּ  ִנְקָרא  ָהִעְנָין  ְלצֶֹרְך 
ֶׁשָּדר  ֵאירֹוֶּפִאי  ֶאְזָרח  הּוא  ֵאפֹוא,  ׁשּוְלַמן,  ָהַרב 
ָׁשִנים  ִמֶּזה  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ִעם  ַהְּבִרית  ְּבַאְרצֹות 
ִמּתֹוָׁשֵבי  ֲאֵחִרים  ֲאָלִפים  ְמאֹות  ּוְכמֹו  ַרּבֹות, 
ֶאְזָרחּות  ְלַקָּבַלת  ְּבַסְבָלנּות  ַמְמִּתין  ְמִדיָנתֹו, 

ַאְרצֹות ַהְּבִרית.
נֹוֶהֶגת  ֵאיָנּה  ַלּכֹל,  ַּכָּידּוַע  ַהְּבִרית,  ַאְרצֹות 
ְלָהֵקל רֹאׁש ִּבְנִתיַנת ֶאְזָרחּות ִחָּנם ְלָכל ּדֹוֵרׁש. 
ַהְּמַבְּקִׁשים ִלְזּכֹות ַלּתַֹאר ַהִּנְכָסף ’ֶאְזַרח ַאְרצֹות 
ַהְּבִרית‘ ְצִריִכים ַלֲעבֹר ַמֶּסֶכת ֶׁשל ִּבירֹוְקַרְטָיה 
ַהִּנְמֶׁשֶכת ַעל ְּפֵני ַּכָּמה ָׁשִנים, ֲאֶׁשר ְּבסֹוָפן, ִאם 
ֵרָאיֹון,  ַלֲעבֹר  ָהֶאְזָרח  ִנְדָרׁש  ַּבָּקָׁשתֹו  ָרה  ֻאּׁשְ
ַעל  ְׁשֵאלֹות  ִסְדַרת  ִנְׁשַאל  הּוא  ֶׁשְּבַמֲהָלכֹו 
אֹודֹות ַהִהיְסטֹוְרָיה ְוַהֻחָּקה ֶׁשל ַאְרצֹות ַהְּבִרית 
ַאְרצֹות  ִלְמִדיַנת  ֱאמּוִנים  ִלְׁשמֹר  ּוִמְתַחֵּיב 

ַהְּבִרית. 
ַּבָּקׁשֹות  ׁשּוְלַמן  ָהַרב  ִהִּגיׁש  ִנים  ַהּׁשָ  ְּבַמֲהַל
ִהְמִּתין  ַהְּבִרית,  ַאְרצֹות  ֶׁשל  ַהֲהִגיָרה  ְלִמְׂשַרד 
ַהִּנְדָרִׁשים  ַּבִּמְסָמִכים  ִטֵּפל  ַלְּתׁשּובֹות, 
ֶהְחִּתים  הּוא   .צֶֹר ַּבָּדָבר  ְּכֶׁשָהָיה  ְוֶהְחִליָפם 
 ַּתֲהִלי ְוָעַבר  ַמְׂשּכֶֹרת  ְּתלּוֵׁשי  ִהִּגיׁש  ְטָפִסים, 
ִּבירֹוְקָרִטי ָׁשֵלם, ַעד ֶׁשּסֹוף סֹוף ִנְקַּבע לֹו ּתֹור 

ְלֵרָאיֹון ְּבִמְׂשַרד ַהֲהִגיָרה.
 עֹוֵר ִלְׂשּכֹר  לֹו  ִיֲעצּו  ִהְתַיֵעץ  ֶׁשִעָּמם  ֲחֵבִרים 
ִּדין ֶׁשְּיַלּוֶה ֶאת ַהַּתֲהִלי, אּוָלם ִמּשּׁום ָמה הּוא 

ָּבַחר ֶׁשֹּלא ִלְׁשמַֹע ַלֲעָצָתם.
 ֵּבֵר קּום,  ׁשּוְלַמן  ָהַרב  ִהְׁשִּכים  ָהֵרָאיֹון  ְּביֹום 
ִהְתַּפֵּלל  ְּכֶהְרֵּגלֹו,  ְּבַחְברּוָתא  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות 
ַׁשֲחִרית ּוָפָנה ִמָּיד ָלֵצאת ַלֶּדֶר, ּבֹוֲאָכה ִמְׂשְרֵדי 

ַהֲהִגיָרה ֲאֶׁשר ִּבְניּו יֹוְרק ַרָּבִתי. 
ְלִהְסַּתֵּיַע  ֶׁשֹּלא  ָּבַחר  ׁשּוְלַמן  ָהַרב  ָּכָאמּור, 
ֶׁשָעָׂשה  ְלַאַחר  ַהַּבָּקָׁשה.  ְלַהָּגַׁשת  ִּדין   ְּבעֹוֵר
ָּבטּוַח  ֵּדי  ָחׁש  הּוא  ַּבּנֹוֵׂשא  ַּבִית‘  ’ִׁשעּוֵרי 
ַהְּכִביִׁשים   .ַלֶּדֶר ָיָצא   ְוָכ  ,ַהַּתֲהִלי ְּבַהְצָלַחת 
ְלַדְרּכֹו,  ֶׁשָּיָצא  ְּבָׁשָעה  ְלַמַּדי  ְּגדּוִׁשים  ָהיּו  ְּכָבר 
ְּבֶפַתח  ַעְצמֹו  ָמָצא  ְנִהיָגה  ִּכְׁשַעת  ְלַאַחר   ,ְוָכ

ִלְׁשַּכת ַהֲהִגיָרה ָׁשָעה ַקָּלה ֶטֶרם ִהִּגיַע ּתֹורֹו.
ַהִּמְסָמִכים  ְּבִתיק  ּוָבַדק  ָׁשב  הּוא  ֵּביְנַתִים 
ְמקֹוָמם  ַעל  ָנחּו  ַהְּטָפִסים  ָּכל  ִּבְרׁשּותֹו.  ֶׁשָהָיה 

ְמֻסָּדִרים, ַהְּתמּונֹות ִנְמָצאֹות, ְוַהַּדְרּכֹון...
א! ֵהיָכן ַהַּדְרּכֹון???

ֶׁשָהָיה  ָהֵאירֹוִּפי  ַהַּדְרּכֹון  ַהַּתְדֵהָמה,  ְלַמְרֵּבה 
ִּבְרׁשּותֹו ֶׁשל ָהַרב ׁשּוְלַמן, ִנְׁשַּכח ַּבַּבִית.

ִלְנסֹעַ ׁשּוב ְלֵביתֹו ְּכֵדי ְלָהִביא ֶאת ַהַּדְרּכֹון, א 
ָהָיה ָּבא ְּבֶחְׁשּבֹון; ַהּתֹור הּוא ַחד ַּפֲעִמי, ְוַכֲעבֹר 
ַהּיֹום ַהְּמיָֹעד, ִאם ַהְּמַבֵּקׁש א הֹוִפיַע, ַמְפִסיד 
הּוא ֶאת ּתֹורֹו ַהְּמֻיָחל. ַהֶּדֶר ְלֵביתֹו ָהלֹו ָוׁשֹוב 
ַיְסִּפיק  א  ְוהּוא  ַרב,  ְזַמן   ֶֹלֱאר ָהְיָתה  ֲעלּוָלה 

ַלֲחזֹר ִלְפֵני ְסִגיַרת ַהִּמְׂשָרד.
ָהָיה  א  ּוְמֻבְלָּבל.   ָנבֹו ָהָיה  ׁשּוְלַמן  ָהַרב 
הּוא  ְלִהְתַיֵעץ.  יּוַכל  ֶׁשִעּמֹו  ִּדין   עֹוֵר ְלִצּדֹו 
ְמַהְּגִרים,  ַעְׂשרֹות  ַּכָּמה  ּוִמְּלַבד  ְסִביבֹו  ִהִּביט 
ְמֻלְכְסֵני  ַוֲאֻדִּמים,  ְׁשחִֹרים  ׁשֹוִנים,  ְלֻאִּמים  ְּבֵני 
ַמְתִאים  ָאָדם  ְסִביבֹו  ָרָאה  א  ֵעיַנִים,  ַוֲעֻגֵּלי 

ֶׁשִּמֶּמּנּו יּוַכל ִלּטֹל ֵעָצה.
ְּבֵיאּוׁשוֹ הּוא ִּכְמַעט ְוָחַׁשב ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהָּטעּות 
ִנָּיה ְלאֹותֹו יֹום ְוָלֶגֶׁשת ָלֵרָאיֹון ְּבא ַהַּדְרּכֹון  ַהּׁשְ
ַהּתֹור  ֶאת  ִמְּלַהְפִסיד   ,ֶׁשָּכ מּוָטב  ָהֵאירֹוִּפי; 

ַהְּמֻיָחל – ָסַבר...

ּוָבּה  ָיַצר‘,  ’ֲאֶׁשר  ְּבִבְרַּכת  ִהְתַחֵּיב  הּוא  ֵּביְנַתִים 
ִלְׁשִמיָרה  ַהְּבָרָכה  ֶׁשל  ִּבְסֻגָּלָתּה  ִנְזַּכר  ָּבֵעת 
ִמְׁשַּתֵּדל  ָהָיה  ַאֵחר  ּוִבְמקֹום  ִּבְזַמן  ּוְלַהְצָלָחה. 
ִלְמצֹא ִמי ֶׁשַּיֲעֶנה ָאֵמן ַאַחר ִּבְרָכתֹו ְלַמַען ִּתְהֶיה 
ַהְּבָרָכה ֻמְׁשֶלֶמת, אּוָלם ַעָּתה, ְּבֶהְתֵאם ִלְתָנֵאי 
ְּבקֹול  ַהְּבָרָכה  ַּבֲאִמיַרת  ִהְסַּתֵּפק  ַהָּמקֹום, 

ּוְבַכּוָָנה.
הּוא ִסֵּים ֶאת ַהְּבָרָכה ּתֹו ֶׁשהּוא ְמַכּוֵן ִּבְמֻיָחד 
ַּבִּמִּלים: ”ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹות“, ּוִפְתאֹום ָׁשַמע קֹול 

ְלִצּדֹו ָהעֹוֶנה ַאֲחָריו ִּבְרִהיטּות: ”ָאֵמן“.
הּוא ִהִּביט ַלֲאחֹוָריו ִּבְפִליָאה ְוִהְבִחין ְלַהְפָּתָעתֹו 
ִהְתּכֹוֵנן  הּוא  ַאף  ֲאֶׁשר  ְּבִהּדּור,  ָלבּוׁש  ִּביהּוִדי, 

ְּבאֹותֹו ֶרַגע ְלָבֵר ’ֲאֶׁשר ָיַצר‘.
ַאַחר  ’ָאֵמן‘  ַלֲענֹות  ַאָּתה  ַאף  ּתּוַכל  ”ַהִאם 
ַנֲעָנה  ׁשּוְלַמן  ְוָהַרב  ָהִאיׁש,  ָׁשַאל  ִּבְרָכִתי?“ 
ׁשּוְלַמן  ְוָהַרב  ַהְּבָרָכה,  ֶאת   ֵּבֵר ָהִאיׁש  ְּבִחּיּוב. 

ָעָנה ַאֲחָריו ’ָאֵמן‘.
ֶהָחִביב,  ָהִאיׁש  ִהְתַעְנֵין  ָּכאן?“   ַמֲעֶׂשי ”ָמה 
ְוָהַרב ׁשּוְלַמן ֵהִׁשיב ִּבְקָצָרה, ְּבָפִנים ְמֻכְרָּכמֹות: 
 ְּבֶמֶׁש ִהְמַּתְנִּתי  ֶׁשֵאָליו  ְלֵרָאיֹון  ִהֵּנה  ”ָּבאִתי 
ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה, ּוְלֶחְרָדִתי ִּגִּליִתי ֶׁשַהַּדְרּכֹון ֵאינֹו 

ִּבְרׁשּוִתי...“
”ּוָמה ַאָּתה חֹוֵׁשב ַלֲעׂשֹות?“ ָקַטע ַהְּיהּוִדי ֶאת 
ַאֶחֶרת,  ְּבֵרָרה  ִלי  ֶׁשֵאין  ”ֵּכיָון  ִּבְׁשֵאָלה.  ְּדָבָריו 
ְּבֶעְזִרי...“  ִיְהֶיה  ְוה‘  ַּדְרּכֹון,  ְּבִלי  ָלֵרָאיֹון  ֶאַּגׁש 
ֲחָׁשׁש  ַמִּביעֹות  ְּכֶׁשֵעיָניו  ׁשּוְלַמן  ָהַרב  ֵהִׁשיב 

ָמהּול ְּבִתְקָוה.
ַוֲאִני  ְסַטיין,  ֵג‘ייקֹוב  הּוא  ְׁשִמי  ְלַהִּכיר;  ”ָנִעים 
ִהִּציג  ַוֲהִגיָרה“  ְּבֶאְזָרחּות  ַהִּמְתַמֶחה  ִּדין   עֹוֵר
ּוִמָּיד  ֶׁשִהְתַּבֵּקׁש,  ִמְּבִלי  ַעְצמֹו  ֶאת  ָהִאיׁש 
ִהְמִׁשי ְּבקֹול ַּתִּקיף: ”ְׁשַמע ָנא, ְיִדיִדי, ַאל ָּתֵעז 
ָלֶגֶׁשת ָלֵרָאיֹון ְלא ֶׁשַהַּדְרּכֹון ְּבָיְד. ִמִּנָּסיֹון ַרב 
ִאם  ְּבֵברּור,   ְל לֹוַמר  ָיכֹול  ֲאִני  ַּבְּתחּום  ָׁשִנים 
ַעל  ִּתָּדֶחה   ַּבָּקָׁשְת ַּדְרּכֹון,  ְלא  ָלֵרָאיֹון  ִּתַּגׁש 
ִנית...!“ ֲאָתר, ּוִמי יֹוֵדַע ָמַתי ּתּוַכל ְלַהִּגיָׁשּה ַּבּׁשֵ

”ּוָמה ֶאֱעֶׂשה ַעָּתה?“ ָּתָהה ָהַרב ׁשּוְלַמן, ”ֵאיֶנִּני 
יֹוֵדַע. אּוַלי ְּתַנֶּסה ְלַבֵּקׁש ִמְּבֵני ֵּביְת ֶׁשִּיְׁשְלחּו 
ְׁשִליֻחּיֹות  ֶחְבַרת  ְּבֶאְמָצעּות  ַהַּדְרּכֹון  ֶאת   ְל
ִלְסִגיַרת  ַעד  ָׁשעֹות  ְּכָשלֹוׁש  עֹוד  ֵיׁש  ְמִהיָרה. 
ָמִהיר,  ָׁשִליַח  יג  ְלַהּׂשִ ַּתְצִליַח  ְוִאם  ַהִּמְׂשָרד, 
ִמָּכאן  ָלֵצאת  ַהּיֹום  עֹוד  ֶׁשּתּוַכל  טֹוב  ִסּכּוי  ֵיׁש 
ַהִּדין,   עֹוֵר ֵהִׁשיב   “ְּבָיֶדי ַהְּמֻיָחל  ְּכֶׁשָהִאׁשּּור 
 ּוִמָּיד הֹוִסיף ְּבטּוב ֵלב: ”ְּבָכל ִמְקֶרה, ֲאִני ָצִרי
ַהִּמְׂשָרד,  ִלְסִגיַרת  ַעד  ַהּיֹום  ָּכאן  ֵאר  ְלִהּׁשָ

ְוֶאְׂשַמח ְלַסֵּיַע ְל ְּכָכל ֶׁשאּוַכל“.
ִמֵהר  הּוא  ְלֶרַגע.  ִהְׁשָּתָהה  א  ׁשּוְלַמן  ָהַרב 
ִהְתַעְנֵין  ֻמֶּכֶרת,  ְׁשִליֻחּיֹות  ְלֶחְבַרת  ר  ְלִהְתַקּׁשֵ
יג ָׁשִליַח ֶׁשָּיִביא לֹו ֶאת ַהַּדְרּכֹון  ַהִאם יּוַכל ְלַהּׂשִ

ְּבאֶֹפן ִמָּיִדי ְוַנֲעָנה ְּבִחּיּוב. 
ַּכָּמה   ְותֹו ְלֵביתֹו,  ר  ִהְתַקּׁשֵ הּוא  ּוִמָּיד  ֵּתֶכף 
ְּכֶׁשְּבָידֹו  ם  ִמּׁשָ ָיָצא  ִליַח  ַהּׁשָ ִּכי  ר  ִהְתַּבּׂשֵ ַּדּקֹות 
ָהָיה  ְּכָבר  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְּכָׁשָעה  ַהְּמֻיָחל.  ַהַּדְרּכֹון 
ַהִּדין   ְלעֹוֵר ָלֶגֶׁשת  ִמֵהר  הּוא  ַהַּדְרּכֹון.  ֶאְצלֹו 
ַהְּיהּוִדי ֲאֶׁשר ִהְמִּתין לֹו ְּבַסְבָלנּות, ִהִּציג ְּבָפָניו 
 ְלאֶֹר ִּבְמִסירּות  אֹותֹו  ִלּוָה  ְוהּוא  ַהַּדְרּכֹון,  ֶאת 
ָּכל ַהַּתֲהִלי ַעד ֲאֶׁשר ֻסְּדָרה ַהַּבָּקָׁשה ַעל ַהַּצד 

ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר.
ַהְּבִרית,  ַאְרצֹות  ֶאְזַרח  הּוא  ׁשּוְלַמן  ָהַרב  ַּכּיֹום, 
ֱאֻמִנים‘,  ׁשֵֹמר  ’ַצִּדיק  ִהּנֹו  ִמּכֹל,  יֹוֵתר  אּוָלם 
ֶׁשָּזָכה,  ְלַאַחר  ִּבְמֻיָחד  עֹז.  ּוְבֶיֶתר  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר 
ָּגלּוי  ֵנס  ִמָּקרֹוב  ַלֲחוֹות  ֲאֵחִרים,  ַרִּבים  ְּכמֹו 

ֶׁשִהְתַרֵחׁש ִעּמֹו, ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן.

ְׁשָכחּום ְוָחְזרּו ְוִיְּסדּום
ַמֲעַלת  ַעל  ַהַּמֲאָמִרים  ִסְדַרת  ִסּיּום  ִעם 
ַלֲחתֹם  ְלָנכֹון  ָרִאינּו  ַהּבֶֹקר,  ַהְׁשָּכַמת 
ָוִתיִקין  ִמְנָהג  אֹודֹות  ְמֻיָחד  ְּבַמֲאָמר 
ְוִהּנֹו  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְּדָנא  ִמַּקְדַמת  ָנהּוג  ֶׁשָהָיה 
ֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד ִמֵּסֶדר ַהְׁשָּכַמת ַהּבֶֹקר, 
ְּבֵבית  ְּבַצְוָּתא  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֶאת  לֹוַמר 
עֹוֶנה  ּוִמְׁשֵנהּו   ְמָבֵר ְּכֶׁשָהֶאָחד  ַהְּכֶנֶסת, 

ָאֵמן, ְוחֹוֵזר ָחִליָלה.
ִנים ָהַאֲחרֹונֹות,  ִמְנָהג ֶזה ָזָכה ְלֶעְדָנה ַּבּׁשָ
ְּתפּוצֹות  ְּבָכל  ֲאָלִפים  ִרְבבֹות  ַּכֲאֶׁשר 
 ִיְׂשָרֵאל ָׁשבּו ְלִהְתַחֵּזק ּבֹו, ְוֵׁשם ה‘ הֹוֵל
ּוִמְתַקֵּדׁש ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות. ִמֵּדי ּבֶֹקר, ְזַמן 
ִלְראֹות  ִנָּתן  ַהְּתִפָּלה,  ְּתִחַּלת  ִלְפֵני  ָמה 
ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ּוְבֵהיְכֵלי ַהּתֹוָרה ’ַחְברּותֹות‘ 
ַחר. ַהְּמַקְּיִמים  ַרּבֹות ַלֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ְּבָנֵקל  זֹוִכים  ַהְּתִפָּלה,  ִלְפֵני  ֶזה  ִמְנָהג 
ִלְהיֹות ֵמֲעָׂשָרה ִראׁשֹוִנים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, 
ַּכּוָָנה,  ְּבֶיֶתר  ְּבִפיֶהם  ֶנֱאֶמֶרת  ַהְּתִפָּלה 

ּוְסֻגָּלָתּה ְּגדֹוָלה ְלִהְתַקֵּבל.
ְּבִמְכַּתב  ִהְגִּדיר  ַהֵּלִוי‘  ’ֵׁשֶבט  ַּבַעל  ָמָרן 
ֲאִמיַרת  ִּכי  ֱאמּוִנים‘,  ’ְּבֵני  ֶׁשל  ַהְּיסֹוד 
ִּבְבִחיַנת  ִהיא  ְּבַחְברּוָתא  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות 
ָנתּור  ִאם  ְוָאֵכן,  ְוִיְּסדּום‘.  ְוָחְזרּו  ’ְׁשָכחּום 
ִּכי  ִנְמָצא  ַהִּמְנָהג,  ָׁשְרֵׁשי  ַאַחר  ְוַנְחקֹר 
ְּבִדְבֵרי  ֵאיָתִנים  ִויסֹודֹוָתיו  ָקדֹוׁש  ְמקֹורֹו 
ַרּבֹוֵתינּו ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים, ְוִכי ָנֲהגּו 
ּבֹו ְּגדֹוֵלי ַהּתֹוָרה ְוַחְכֵמי ַהַּקָּבָלה. ִלְפֵניֶכם 
ְוַהְּברּוִרים  ַהְּנכֹוִחים  ַהְּדָבִרים  ַּתְמִצית 

ַהּמּוָבִאים ְּבִסְפֵרי ַרּבֹוֵתינּו:

ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים
ָקְבעּו  ָועֹוד)  א  לג  יח,  (תיקו“ז  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר 
ִּתְׁשִעים  ַלֲענֹות  ָהָאָדם  ַעל  ִּכי  ֲחָכִמים 
ֶׁשהּוְבָאה  זֹו  ַּתָּקָנה  ַעל  יֹום.  ְּבָכל  ֲאֵמִנים 
ָהִראׁשֹוִנים  ָּכְתבּו  יג)  ו  (משנ“ב  ַּבּפֹוְסִקים 
ִּכי ”ֵאין ָאָדם ִנְקָרא ַצִּדיק ִאם א ִקְּיָמּה“ 
ִהיא  ֶׁשְּיכֹוָלה  ְוֵכיָון  ְּבָרָכה).   ֵעֶר ַהֶּקַמח‘  (’ַּכד 
ַעל  ַהַּנֲענֹות  ַּבֲאֵמִנים  ַרק  ְלִהְתַקֵּים 
ָאֵמן  ַלֲענֹות  ִמְּבִלי  ְלַקְּיָמּה  ָקֶׁשה  ְּבָרכֹות, 
ַחר ֶׁשל ַהּזּוָלת (ׁשּו“ת ְרמָ“ע  ַאַחר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ִמָּפאנוֹ קט). 

ִמְנַהג ַרּבֹוֵתינּו ְּבָיֵדינּו 
ְונֹוֲהִגים  ָנֲהגּו  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּגדֹוֵלי  ַרִּבים 
ִּבְרכֹות  ַּבֲאִמיַרת  ְּתִפָּלָתם  ֶאת  ִלְפּתַֹח 
ָאֵמן.  ַאֲחֵריֶהן  ֶׁשַּיֲעֶנה  ִמי  ִּבְפֵני  ַחר  ַהּׁשַ
זֹו  ְּבַתָּקָנה  ֶׁשָּדְבקּו  ְלֵאּלּו  ְוִראׁשֹון  רֹאׁש 
ִיְׂשָרֵאל  ְקדֹוׁש  ָהָיה  ָהַאֲחרֹוִנים  ַּבּדֹורֹות 
ְּבָכל  ִּכי  ַּתְלִמיָדיו  ֵהִעידּו  ָהֲאִריזָ“ל.  ָמָרן 
ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ַאַחר  ָאֵמן  עֹוֶנה  ָהָיה  יֹום 
ֵמָאה,  ֲאִפּלוּ  ְלִעִּתים  ַרִּבים,  ֲאָנִׁשים  ֶׁשל 
ְוָהָיה ַמְפִסיק ְלֵׁשם ָּכ ַאף ְּבֶאְמַצע ְּפסּוֵקי 
ְּדִזְמָרה (’ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה‘ או“ח ו ה). ַהִחידָ“א ַאף 
ִּבְכַרִּכים  ַהִּמְנָהג  ט  ִנְתַּפּׁשֵ ֵהִעיד: ”ְוַכָּידּוַע 

ַוֲעָירֹות ְּגדֹולֹות“ (’ִּבְרֵּכי יֹוֵסף‘ או“ח תרעז ב).

ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן ִמְתַקֶּבֶלת ַהְּתִפָּלה 
ִּכי  ְמבָֹאר  א)  רפה   ַוֵּיֶל) ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר 
ְלַקָּבַלת  ְׁשָעִרים  ּפֹוַתַחת  ָאֵמן  ֲעִנַּית 
”ְּבָׁשָעה  ָׁשם:  ֶנֱאָמר   ֶׁשָּכ ַהְּתִפָּלה, 
ִמְתַּפְּלִלים  ְוֵהם  ְלִיְׂשָרֵאל  ַצַער  ֶׁשֵּיׁש 
ַמְכִריז  ַהּקֹול  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני 
גֹוי  ְוָיבֹא  ְׁשָעִרים  ’ִּפְתחּו  ָהעֹוָלמֹות:  ְּבָכל 
’ֱאמִֻנים‘  ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים‘ – ַאל ִּתְקִרי 
ְּכֵׁשם   – ְׁשָעִרים‘  ’ִּפְתחּו  ’ֲאֵמִנים‘.  ֶאָּלא 

ְלַמְעָלה,  ְּבָרָכה  ַׁשֲעֵרי  ָּפְתחּו  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל 
ְּתִפָּלָתם  ְלַקֵּבל  ַעָּתה  ְׁשָעִרים  ִיָּפְתחּו   ָּכ
ְלהֹוִׁשיָעם ִמָּצרֹוֵתיֶהם“. ַּבֲאִמיַרת ִּבְרכֹות 
ִנָּתן  ַהְּתִפָּלה  ִלְפֵני  ְּבַחְברּוָתא  ַחר  ַהּׁשַ
ִּתְפַּתְחָנה  ֶׁשְּבַוַּדאי  ַרּבֹות  ֲאֵמִנים  ִלְצּבֹר 

ְּבָפֵנינּו ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים.
ֵיׁש ַלֲחזֹר ּוְלַצֵּין ִּכי ַהַהְקָּפָדה ַעל ִמְנָהג ֶזה 
ְלֵבית  ְוָלבֹא  ְלַהְקִּדים  ַלִּמְתַּפֵּלל  ּגֹוֶרֶמת 
ַהְּתִפָּלה  ֶאת  לֹוַמר  ּוִמֵּמיָלא  ַהְּכֶנֶסת, 
ּגֹוֶרֶמת  זֹו  ֻעְבָּדה  ּוְבִניחּוָתא.  ִּבְמִתינּות 

ְלָכ ֶׁשַהְּתִפָּלה ִּתְתַקֵּבל יֹוֵתר. 

ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה ְונֹאַמר ָאֵמן 
ב)  קסז  או“ח  (ַרָּמ“א  ַהּפֹוְסִקים  ִּדְבֵרי  ְידּוִעים 
ְוַעל  ֵמַהְּבָרָכה  ֵחֶלק  ִהיא  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ִּכי 
ּומּוָבא  ֻמְׁשֶלֶמת.  ַהְּבָרָכה  ַנֲעֵׂשית  ָיָדּה 
ְּכֶׁשעֹוָלה  ִּכי  א)  רעא  (ֵעֶקב  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר 
ְצָבא  ְּבָאֵמן,  ַהַּנֲעֵנית  ְּבָרָכה  ְלַמְעָלה 
”זֹו  ּוַמְכִריִזים:  ָּפֶניָה  ֶאת  ְמַקְּבִלים  ָמרֹום 
ָּכָראּוי“  ִּבְׁשֵלמּות  ֶׁשֶּנֶאְמָרה  ַהְּבָרָכה  ִהיא 
ְוקֹוְׁשִרים ִמֶּמָּנה ְּכָתִרים ְלִרּבֹון ָהעֹוָלִמים.

ְּבָכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ָאנּו ְמַדְקְּדִקים ְלַהֵּדר 
ַרב  ָממֹון  ְמַפְּזִרים  ְוַאף  ָהֶאְפָׁשר,  ְּכִמַּדת 
ִמְצָוה  ִהּדּור  ְלָפֵנינּו  ְוִהֵּנה  ִקּיּוָמּה.  ְלֵׁשם 
ַהּפֹוְסִקים  ִמעּוט  ִמַּדַעת  נֹוֵבַע  ֶׁשֵאינֹו 
ֵאינֹו  ְוַאף  ֲחָכִמים,  ַּתָּקַנת  ֵמִעַּקר  ֶאָּלא 
ְמֻיֶחֶדת  ַּכְסִּפית  ַהְׁשָקָעה  ֵמִאָּתנּו  ּדֹוֵרׁש 
ֶׁשְּנַקְּימוֹ  ָראּוי  ָמה  ָיָקר;  ְזַמן  ַהְקָּדַׁשת  אֹו 

ְּבָכל עֹז, ּוְבָכ ַנְרִויחַ ְּבֶכֶפל ִּכְפַלִים.
ָאנּו  ּוַבָּקׁשֹוֵתינּו  ְּתִפּלֹוֵתינוּ  ְּבָכל  ַאף 
ְמַדְקְּדִקים ְלַבֵּקׁש ֶׁשִּתְתַקֵּיְמָנה ִּבְׁשֵלמּות; 
ְׁשֵלָמה“,  ”ְּתׁשּוָבה  ְׁשֵלָמה“,  ”ְּגֻאָּלה 
”ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה“. ְּבִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה ָראּוי 
 ְּבָכ ִּבְׁשֵלמּות,  נֹאַמר  הֹוָדָאֵתנּו  ֶׁשֶאת 
ּוְבַוַּדאי  ָאֵמן.  ַאֲחֵריֶהן  ֶׁשַּיֲענּו  ֶׁשַּנְקִּפיד 
ָראּוי ֶׁשּנֹאַמר ְּבאֶֹפן ֶזה ֶאת אֹוָתן ְּבָרכֹות 
ֵסֶדר  ֶאת  ִלְפּתַֹח  ֲחָכֵמינּו  ָּבֲחרּו  ֶׁשָּבֶהן 
ַהִּנְׂשָּגבֹות,  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ַהּיֹום;  ֲעבֹוַדת 
ַעל  ָהעֹוָלִמים  ְלבֹוֵרא  מֹוִדים  ָאנּו  ֶׁשָּבֶהן 
ָעֵלינּו  ֶׁשַּמְרִעיף  ְוַהֲחָסִדים  ַהּטֹובֹות  ָּכל 
ָאנּו  ְמַחְּזִקים  ּוְבֶאְמָצעּוָתן  ְויֹום  יֹום  ְּבָכל 

ֶאת ֱאמּוָנֵתנּו ּבֹו. 

ִקּיּום ַּתָּקַנת ָּדִוד ַהֶּמֶל ִּבְׁשֵלמּות
ַּתָּקַנת  ֶאת  ְלַקֵּים  ִנְתְקנּו  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות 
ְּבָרכֹות‘,  ְּכֵדי  ’ֵמָאה   ְלָבֵר  ַהֶּמֶל ָּדִוד 
ַלֲעצֹר ַמֵּגפֹות ְוִלְמנַֹע ֲאסֹונֹות (במ“ר יח כא). 
ּוָמה יֹוֵתר ַמְתִאים ִמְּלָצֵרף ָלֶהן ֶאת ָהָאֵמן 
ָעִרים, ַּכָּכתּוב (ְיַׁשְעָיה  ַהּפֹוַתַחת ֶאת ָּכל ַהּׁשְ
כו ב): ”ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר 

ֱאֻמִנים“. 
ֵּבית  ָּכל  ְלַאֵחינּו  ַהְּקִריָאה  יֹוֵצאת  ִמָּכאן 
ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֲאִמיַרת  ִמְנַהג  ִיְׂשָרֵאל: 
ְּבַחְברּוָתא, ִהיא ָּדָבר ּכֹה ַקל ְלִבּצּוַע. ְוִהֵּנה 
ּבֶֹקר,  ְּבָכל  ְלַקְּימוֹ  ַהִהְזַּדְּמנּות  ָלנּו  ִנְּתָנה 
ֶׁשֵאין  ֱאמּוָנה  ְּבַהְצָהַרת  ַהּיֹום  ֶאת  ִלְפּתַֹח 
ְוָלֵתת  ָּבעֹוָלם  ֱאמּוָנה  ְלַהְרּבֹות  ְּכמֹוָתּה, 
ִלְתִפּלֹוֵתינוּ ֵעֶר מּוָסף. ִהְצָטְרפּו ָלְרָבבֹות 
ֶזה,  ָקדֹוׁש  ְּבִמְנָהג  ְלִהְתַחֵּזק  ָזכּו  ֶׁשְּכָבר 
ַלַמְּקִּפיִדים  מּור  ַהּׁשָ ֶהָעצּום  ָכר  ַלּׂשָ ִּתְזּכּו 
ִּתְתַקֵּבְלָנה  ּוְתִפּלֹוֵתיֶכם  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ַעל 

ְלָרצֹון ִלְפֵני ֲאדֹון ּכֹל.

ל  ט ַעל ַמֲעָלָתּה ׁשֶ ַמּבָ
ְדָרׁש ית ַהּמִ ַמת ּבֵ ּכָ ’ַהׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ

ֲאֶׁשר ָיַצר, ָאֵמן ְוֶאְזָרחּות

ע ט עעּתַ בּבָ מַמַ
’הַהְשכ

ָ ַַָ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
יַצר ׁשר

פפּפּו סִסִ ם
ַחְברּוָתא (א) ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ

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


