
ית ֵראׁשִ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֻׁשָּתף ְּבַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית
ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ“ (א א) ”ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאִקים ֵאת ַהּׁשָ

ָּכַתב ַה‘ּכְֹלּבֹו‘: 
ּוְׁשמֹוֶנה  ְוֶעְׂשִרים  ִמִּלים  ַבע  ִמּׁשֶ ֻמְרָּכב  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהָּפסּוק 
ַרָּבא  ְׁשֵמּה  ”ְיֵהא  ַהִּנְׂשָּגב:  ַבח  ַהּׁשֶ ַּגם  ְּבַמְקִּביל,  אֹוִתּיֹות. 
ִמִּלים  ֶׁשַבע  ְּבתֹוכֹו  ּכֹוֵלל  ָעְלַמָּיא“  ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם   ְמבָֹר
ְוֶעְׂשִרים ּוְׁשמֹוֶנה אֹוִתּיֹות. ִמָּכאן ֶרֶמז ִלְדָרַׁשת ֲחָכִמים (ְרֵאה 
סֹוָטה מט א) ֶׁשָּכל ָהעֹוֶנה ’ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא‘ ְּבַכּוָָנה ְּכִאּלּו 

ַנֲעֶׂשה ֻׁשָּתף ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית.
ָהעֹוֶנה  ”ָּכל  ב):  קיט  (ַׁשָּבת  ְּבַמֲאָמָרם  ֲחָכִמים  ִכּּוְנּו  ַּגם   ְלָכ
ַהְינּו  ִּדינֹו“,  ְּגַזר  לֹו  קֹוְרִעין  ּכֹחֹו  ְּבָכל  ַרָּבה  ְׁשֵמּה  ְיֵהא  ָאֵמן 
זֹוֶכה  ֶזה  ֶׁשְּבֶׁשַבח  ָהאֹוִתּיֹות  כ“ח  ְּבָכל  ּוְמַדְקֵּדק  ֶׁשַהְּמַכּוֵן 

ֶׁשִּיָּקַרע ְּגַזר ִּדינֹו.
ֵּתַבת  ַאף  ִּכי  ִמִּדינֹוב   ֱאִליֶמֶל ְצִבי  ַרִּבי  ְוָאַמר  הֹוִסיף 
’ְּבֵראִׁשית‘ רֹוֶמֶזת ְלחֹוַבת ֲעִנַּית ’ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא‘ ְּבָכל 
ּכֹחֹו; ”ְּבֵראִׁשית“ ָראֵׁשי ֵּתבֹות: ’ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבה ַּתֲעֶנה 

ְּבקֹול (ְּבכַֹח)‘.
’ּכְֹלּבֹו‘ סי‘ ז; ’ַאְגָרא ְּדַכָּלה‘ ֵצרּוֵפי ְּבֵראִׁשית אֹות קפ

’יֹוֵצר ְּבֵראִׁשית‘ ְנָתָנּה ָלנּו
ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ“ (א א) ”ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאקים ֵאת ַהּׁשָ

”ּוָמה ַטַעם ָּפַתח ִּב‘ְבֵראִׁשית‘?... ֶׁשִאם יֹאְמרּו ֻאּמֹות ָהעֹוָלם 
ְלִיְׂשָרֵאל: ’ִלְסִטים ַאֶּתם, ֶׁשְּכַבְׁשֶּתם ַאְרצֹות ִׁשְבָעה ּגֹוִים‘, ֵהם 
אֹוְמִרים ָלֶהם: ’ָּכל ָהָאֶרץ ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִהיא, הּוא 
ְּבָרָאּה ּוְנָתָנּה ַלֲאֶׁשר ָיַׁשר ְּבֵעיָניו, ִּבְרצֹונֹו ְנָתָנּה ָלֶהם ּוִבְרצֹונֹו 

ְנָטָלּה ֵמֶהם ּוְנָתָנּה ָלנּו‘“ (ַרִׁש“י).
ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַרִׁש“י ַמְסִּביר ַרִּבי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַשׁיין ְׁשִליָט“א 
ֶׁשִּבְתִפַּלת  ַהִּסָּבה  ֶאת  ְירּוָׁשַלִים,  ִּתְפֶאֶרת  ִּביִׁשיַבת  ָר“מ 
’ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח‘ ְמָתֲאִרים ָאנּו ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַּדְוָקא 
ֶאת  ְּכֶׁשָּכַבׁש  ְיהֹוֻׁשַע  ִּתֵּקן  זֹו  ְּתִפָּלה  ְּבֵראִׁשית‘:  ְּכ‘יֹוֵצר 
ָהִעיר ָהִראׁשֹוָנה ִמיֵדי ָהֻאּמֹות – ִהיא ְיִריחֹו (ּכְֹלּבֹו טז), ּוְכֵדי 
ְלַהְׁשִקיט ֶאת ַטֲענֹות ָהֻאּמֹות ְּכֶנְגּדֹו, ִהְזִּכיר ֶאת ֻעְבַּדת ֱהיֹות 
ִּבְרצֹונֹו  ְּבָרָאּה...  ”הּוא  ַרִׁש“י:  ּוְכִדְבֵרי  ְּבֵראִׁשית‘,  ’יֹוֵצר  ה‘ 

ְנָתָנּה ָלֶהם ּוִבְרצֹונֹו ְנָטָלּה ֵמֶהם“.
’ִּבְרַּכת ִאיׁש‘

’אֹורֹות ֵמֹאֶפל‘ ָאַמר ’ַוֶּיִהי‘
”ַוּיֹאֶמר ֱאקִים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור“ (א ג) 

ְּכָלל הּוא ְּבָיֵדינּו: ”ָּכל ָמקֹום ֶׁשֶּנֱאָמר ’ַוְיִהי‘ ֵאינֹו ֶאָּלא ְלׁשֹון 
’ַוְיִהי‘  ָלׁשֹון  ַהּתֹוָרה  ָנְקָטה  ַמּדּוַע  ֵּכן,  ִאם  ב).  י  (ְמִגָּלה  ַצַער“ 

ְּכַלֵּפי ְּבִריַאת ָהאֹור?
ֵּבֵאר ַרִּבי ְמַנֵחם ַמְנֶּדל ִמִּוויׁשֹוָוא: 

ַּבְּגָמָרא (ֲחִגיָגה יב א) ְמבָֹאר ֶׁשֶאת ָהאֹור ֶׁשִּנְבָרא ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון 
ָהְרָׁשִעים,  ִמֶּמּנּו  ֵיָהנּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָּגַנז 

ְוַתְחָּתיו ָנַתן ָלנּו ֶאת אֹור ַהְּמאֹורֹות. ְוִהֵּנה, ָהאֹור ָהִראׁשֹון 
ֶׁשִּנְבָרא ָהָיה אֹור ֲאִמִּתי, ְוִאּלּו ’ָהאֹור ַהִּטְבִעי‘ ַהַּקָּים ְּבָיֵמינּו 
ַהּתֹוָרה  ִהְזִּכיָרה   ְלִפיָכ  ,ַלחֶֹׁש ְּבַיַחס  ַרק  ’אֹור‘  ֶנְחָׁשב 

ִּבְבִריָאתֹו ְלׁשֹון ַצַער.
ַלָּיִמים  ְל‘יֹוְצרֹות‘  ַּבְּפִתיָחה  ַהֶּנֱאָמר  ֶאת  הּוא  ֵּפֵרׁש   ְּבָכ
ָאַמר  ֵמֹאֶפל  אֹורֹות   – ַחִּיים  ְּבאֹוַצר  עֹוָלם  ”אֹור  ַהּנֹוָרִאים: 
ַוֶּיִהי“; ”אֹור עֹוָלם“ – ֶאת ָהאֹור ָהִראׁשֹון, ָּגַנז ַהּבֹוֵרא ”ְּבאֹוַצר 
אֹור  ְּכלֹוַמר:  ֵמֹאֶפל“,  ”אֹורֹות  ָּבָרא  ֶׁשַּתְחָּתיו  ְוֵכיָון  ַחִּיים“, 
”ָאַמר  ִּבְבִריָאתֹו   ְלָכ ַלֲאֵפָלה,  ְּבַיַחס  ַרק  ’אֹור‘  ַהֶּנְחָׁשב 

’ַוֶּיִהי‘“ – ְלׁשֹון ַצַער.
ֶאת  ֶזה  ְּבִעְנָין  ֵהִביא  ְירּוָׁשַלִים,  ִמְּגאֹוֵני  לּוַּבְרט,  ָנָתן  ַרִּבי 
ִּבְבִריַאת  ֶנֱאָמר   ֶׁשְּלִפיָכ ַהָּבא)  (ַּבָּפסּוק  ְּבַרְמָּב“ן  ַהְּמבָֹאר 
ֵּכיָון  ַהָּיִמים,  ְּכִבְׁשַאר  ֵכן“  ”ַוְיִהי  ְוא:  אֹור“,  ”ַוְיִהי  ָהאֹור: 
ֶׁשָהאֹור ָהִראׁשֹון ֶׁשִּנְבָרא ִנְגַנז, ּוִמּתֹו ַהחֶֹׁש ֶׁשָּבא ַאֲחָריו 
ִהְסִּביר ֶאת  ַהַּקָּים ְּבָיֵמינּו. ַעל ִּפי ֶזה  ַהְּמאֹורֹות  ִנְבָרא אֹור 
ְלׁשֹון ַהָּכתּוב (ְיַׁשְעָיהּו מה ז): ”יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֶֹׁש“, ֶׁשָהאֹור 
ֶׁשּנֹוָצר ְּבָיֵמינּו נֹוָצר ִמּתֹו ַהחֶֹׁש ֶׁשָּבָרא ה‘ ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון.
ֶׁשהּוָבא  ַה‘ּיֹוְצרֹות‘  ְלׁשֹון  ֶאת  הּוא  ַאף  ֵּפֵרׁש  ַּדְרּכֹו  ִּפי  ַעל 
ְלֵעיל: ”אֹור עֹוָלם“ – ָהאֹור ָהִראׁשֹון, ִנְגַנז ְּב: ”אֹוַצר ַחִּיים“, 
 ,ַהחֶֹׁש  ִמּתֹו ֵמֹאֶפל“ –  ה‘ ”אֹורֹות  ָּבָרא  ֶׁשַאֲחָריו  ּוִמּשּׁום 

ָלֵכן ”ָאַמר ַוֶּיִהי [אֹור]“, ְוא: ”ַוְיִהי ֵכן“. 
’ִׂשיַח ְזֵקִנים‘ ח“ב עמ‘ קסח; ’ְׁשֵאִרית ָנַתן‘ 

’ָרָאה ְוִהְתִקין‘ אֹו ’ָרָאה ְוִהְקִטין‘
”ַוַּיַעׂש ֱאקִים ֶאת ְׁשֵני ַהְּמאֹרֹת ַהְּגדִֹלים“ (א טז)

”ָׁשִוים ִנְבְראּו, ְוִנְתַמֲעָטה ַהְּלָבָנה ַעל ֶׁשִּקְטְרָגה ְוָאְמָרה ִאי 
ֶאְפָׁשר ִלְׁשֵני ְמָלִכים ֶׁשִּיְׁשַּתְּמׁשּו ְּבֶכֶתר ֶאָחד“ (ַרִׁש“י, ע“פ ֻחִּלין 

ס ב).

ְּבִריַאת  ַעל  ה‘  ֶאת  ְמַׁשְּבִחים  ָאנּו  ָאדֹון‘  ’ֵא-ל  ַּבִּפּיּוט 
צּוַרת  ְוִהְתִקין  ָרָאה  אֹור,  ַוִּיְזַרח  ֶמׁש  ַלּׁשֶ ”ָקָרא  ַהְּמאֹורֹות: 
צּוַרת  ”ִהְתִקין  ֵּכן:  ֶׁשַעל  ”ָרָאה“  ָמה  ְלָהִבין:  ְוֵיׁש  ַהְּלָבָנה“. 

ַהְּלָבָנה“?
ֵּפְרׁשּו ַּבֲעֵלי ַהּתֹוְספֹות ִּכי ְּבָכ ָרַמז ַהַּפְיָטן ַלְּמבָֹאר ַּבִּמְדָרׁש 
(ב“ר ו א) ֶׁשֵּכיָון ֶׁש‘ָרָאה‘ ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשֲעִתיִדים ֻאּמֹות 
עֹוד  ’ִהְתִקין‘   ְלָכ ֱאַּה,  ְוַלֲעׂשֹוָתּה  ַלַחָמּה  ַלֲעבֹד  ָהעֹוָלם 
ִמִּלְהיֹות  ֶזה  ֶאת  ֶזה  ֶׁשַּיְכִחיׁשּו  ְּכֵדי  ְּכצּוָרָתּה,  ָּגדֹול  ָמאֹור 
ָמקֹום  ִנָּתן  ׁשּוב  ְוִנְתַמֲעָטה,  ֶׁשִּקְטְרָגה  ְלַאַחר  ְוָאֵכן,  ֱאַּה. 

ִלְטעֹות ְוַלֲעבֹד ַלַחָמּה. 
”ָרָאה  ֶׁשָּגְרסּו:  ֵיׁש  ִּכי  ַהּתֹוְספֹות  ַּבֲעֵלי  ְוֵהִביאּו  הֹוִסיפּו 
ְוִהְקִטין צּוַרת ַהְּלָבָנה“. ְלִגְרָסָתם ִּפְסָקה זֹו ֵאיָנּה ִמְתַיֶחֶסת 
ְלֶעֶצם ְּבִריַאת ַהְּלָבָנה, ֶאָּלא ְלִדְבֵרי ֲחָכִמים, ֶׁשֵּכיָון ֶׁשָרָאה 

ה‘ ֶׁשִּקְטְרָגה ַהְּלָבָנה ָעַמד ְוִהְקִטיָנּה.
’ַּדַעת ְזֵקִנים ִמַּבֲעֵלי ַהּתֹוְספֹות‘; ַהָּגהֹות מהר“ץ ַחּיּות ֻחִּלין ס ב

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

ני ּפְ ם
ְּבָרָכה ְּבקֹול – ’ָאֵמן‘ ְּבקֹול

ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ“ (א א) ”ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאִקים ֵאת ַהּׁשָ
ָּתִמיד‘  יי  ֵׁשם   ֲאָבֵר ָרם  ”’ְּבקֹול  ַהּתֹוְספֹות:  ַּבֲעֵלי  ָּכְתבּו 
ָּכל  לֹוַמר  ַלַחָּזן  ֶׁשֵּיׁש  ִמָּכאן  ’ְּבֵראִׁשית‘,  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי   –
ָרם  ’ְּבָרכֹות  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי   – ’ָּבָרא‘  ָרם.  ְּבקֹול  ַהְּבָרכֹות 

ֱאמֹר‘“. 
ְּבדֹוֶמה ְלָכ ֵהִביא ַהִחיָד“א ְּבֵׁשם ּגּוֵרי ָהֲאִר“י: ”ְּבֵראִׁשית‘ 
ָראֵׁשי ֵּתבֹות: ”ְּבקֹול ָרם ֲאָבֵר ֵׁשם יי ָּתִמיד“, ִמָּכאן ֶרֶמז 
ָּדִוד‘  ’ַחְסֵדי  ּוַבֵּסֶפר  ָאֵמן“.  ֶׁשַּיֲענּו  ָרם  ְּבקֹול   ְלָבֵר ֶׁשֵּיׁש 
ִמֵּתַבת  ַהְּבָרכֹות  ַעל  ָאֵמן  ֲעִנַּית  חֹוַבת  ֶאת  ְוָדַרׁש  הֹוִסיף 
’ְּבֵראִׁשית‘ ַעְצָמּה ֶׁשִהיא ָראֵׁשי ֵּתבֹות: ”ָּתִמיד ְיָבֵר ְּבקֹול 
ָרם ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן“. ּוְכָבר ָּכַתב ַרִּבי ְיהּוָדה ֶהָחִסיד ֶׁשָהאֹוֵמר 

ְּבָרכֹות ְּבַלַחׁש ּגֹוֵזל ִמן ַהִּצּבּור ֶאת ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן. 
ְּבקֹול  ְּבָרכֹות  ֲאִמיַרת  ַמֲעַלת  אֹודֹות  ַעל  נֹוָרא  ה  ַמֲעֹשֶ

ֵהִביא ְּבֵסֶפר ’אֹור ָזֻרַע‘: 
”ַוֲאִני ִהַּכְרִּתי ְיהּוִדי ֶאָחד ִמּוֹוְרֶמ“ֹש, ְוָהיּו קֹוִרין אֹותֹו ר‘ 
ְוֶאל  ָנכֹון  ֶאל  ְוָׁשַמְעִּתי  ֵמִתים.  ְוקֹוֵבר  ָזֵקן  ְוָהָיה  ּבּוִנים, 
ָאָדם  ְוָרָאה  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ִהְׁשִּכים  ַאַחת  ֶׁשַּפַעם  ָהֱאֶמת 
ֶאָחד יֹוֵׁשב ִלְפֵני ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ּוְברֹאׁשֹו ֶּכֶתר ֶׁשל ֲעָׂשִבים 
ּוִנְתַפֵּחד,  ִּבְמֻיָחד],  טֹוב  ֵריַח  ַּבַעל  ’ֶצְּפל‘ [ֵעֶׂשב  ֶׁשּקֹוִרין 
ְּכָסבּור ֶׁשהּוא ֵׁשד. ּוְקָראֹו ְוָאַמר לֹו: ’ְוִכי ֵאיְנ ְּפלֹוִני ֶׁשֵּמת 
ַאָּתה   ֵהיַא’ לֹו:  ְוָאַמר  ’ֵהן‘.  לֹו:  ְוָאַמר   ‘?ּוְקַבְרִּתי ַעָּתה, 
ְּבאֹותֹו עֹוָלם?‘ ְוָאַמר לֹו: ’ֵהיֵטב ַעד ְמאֹד‘. ְוָאַמר לֹו: ’ָמה 
ְזֻכּיֹות ֵיׁש ְל? ַוֲהלֹוא ַאָּתה ָהִייָת ָאָדם ָּכל ְּדהּו?‘, ְוָאַמר 
ָנִעים  ְּבקֹול  ְּבָרכֹות  אֹוֵמר  ֶׁשָהִייִתי  ְזכּות  ְּבאֹותֹו  ’ַרק  לֹו: 
ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ִּבְזכּות ֶזה ֱהִביאּוִני ְּבַגן ֵעֶדן ּוְמַכְּבִדין אֹוִתי! 
ְוֶזה ְל ַהִּסיָמן ֶׁשֲאִני הּוא ַהְּמַדֵּבר ֵאֶלי, ִּכי ִּתְרֶאה ֵּבית 
ָיד ֲחלּוִקי ֶׁשָּקרּוַע, ֶׁשָּקַרְעָּת ִלי ְּכֶׁשִהְלַּבְׁשַּתִני ַהַּתְכִריִכין‘. 
ְוָׁשַאל לֹו: ’ָמה ֶזה ֶׁשְּברֹאְׁש?‘ ְוָעָנהּו: ’ֵהם ֲעָׂשִבים ֶׁשְּבַגן 
ֶזה  ֶׁשל  ֵמָעַלי  ַרע  ֵריַח  ְלַבֵּטל  ְּכֵדי  ְּברֹאִׁשי  ְמִּתי  ֶׁשּׂשַ ֵעֶדן 
ָהעֹוָלם‘. ָּכַתְבִּתי ֲאִני ַהְּמַחֵּבר ֵאּלּו ַהַּמֲעִׂשים, ְּכֵדי ֶׁשִּיְרֶאה 
ְיֵרא ָׁשַמִים ְוָיִׂשים ֶאל ִלּבֹו ְויֹאַמר ִׁשְבחֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּו הּוא ְּבקֹול ָנִעים ּוְבַכּוָָנה ְוִיְזֶּכה ְלַגן ֵעֶדן“.
ֵלם‘ אֹות נא; ’אֹור ָזֻרַע‘ הל‘ ַׁשָּבת מב ו; ’ֵסֶפר ֲחִסיִדים‘ רנד;  ’ּתֹוְספֹות ַהּׁשָ
’ַנַחל ְקדּוִמים‘ אֹות ו; ’ַחְסֵדי ָּדִוד‘

ִנָּתן ְלהֹוִסיף ְוִלְדרֹׁש: ’ָּבָרא‘ ָראֵׁשי ֵּתבֹות: ’ְּבקֹול ָרם ָאֵמן‘; 
ְלִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות מה א): ”ָלעֹוֶנה ָאֵמן א ַיְגִּביַּה 
קֹולֹו יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר“. ְלִפיָכ ִאם ְמָבְרִכים ֶאת ה‘ ְּבקֹול 
ְּבקֹול,  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ַאף  ִנָּתן  ”ְּבֵראִׁשית“,  ְּבֵתַבת  ַּכִּנְרָמז 
ַהְּגָמָרא:  ִּדְבֵרי  ֶאת  ב)  קיט  (ַׁשָּבת  ַהּתֹוְספֹות  ֶׁשֵּפְרׁשּו  ּוְכִפי 

”ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחֹו“ – ”ְּבקֹול ָרם“.
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ֶׁשִאיׁש  ְמאָֹרע  ָהָיה  ִּדינֹוב  ָּבִעיר  ַהּשּׁוק  יֹום 
ִמּסֹוֲחֵרי ַהְּסִביָבה א ָאָבה ְלַהֲחִמיץ. ִּבְהיֹוָתּה 
ֶׁשל ִּדינֹוב ִעיר ִמְסָחר ְמחֹוִזית, ַאַחת ִלְתקּוָפה 
ָהֵאזֹור  ִאָּכֵרי  ָּכל  ֵאֶליָה  ּוָבִאים  ִמְתַקְּבִצים  ָהיּו 
ִעַּקר  ָהְיָתה  ֶׁשָעָליו  ׁשּוק‘  ְל‘יֹום  ְוסֹוֲחָריו 

ִמְׁשֶעֶנת ַּפְרָנָסָתם.
ְּביֹום ֶזה ָהמּו ָהִעיר ִּדינֹוב ּוְמבֹואֹוֶתיָה ִמְּתנּוָעה 
ֶעְגלֹוֵתיֶהם  ַעל  ּומֹוְכִרים  קֹוִנים  ֶׁשל  ֵעָרה 
ְּבִרּקּון  ָׂשְמחּו  ַהּמֹוְכִרים  ַהְּסחֹוָרה;  ְטעּונֹות 
ְסחֹוָרה  ִלְרּכֹׁש  ָׂשׂשּו  ְוַהּקֹוִנים  ַמְחְסֵניֶהם, 
ִּתְקָוה   ִמּתֹו ִסיטֹוָנִאי,  ִּבְמִחיר  ֵאיכּוִתית 

ְלמֹוְכָרּה ְּבִעיָרם ְּתמּוַרת ֶרַוח ָהגּון.
ֶאת  ֶׁשָעׂשּו  ַהְּיהּוִדים  ַהּסֹוֲחִרים  ַלֲהמֹון  ֵּבינֹות 
ֶׁשל  ָהֲאִציִלית  ְּדמּותֹו  ָּבְלָטה  ַלָּיִריד,  ַּדְרָּכם 
ְלֵׁשם  ֶׁשּנֹוָדע  ִמי  ַהִּפְׁשָּתן,  סֹוֵחר  יֹאְס‘ל  ר‘ 
ִמַּנייְשַׁטאט  יֹוֵסף  ַרִּבי  כהרה“ק  ְּבִיְׂשָראֵל 
ִזי“ַע, ְּבנֹו ֶׁשל הרה“ק ַּבַעל ’ָמאֹור ָוָׁשֶמׁש‘, ּוִמי 
ֶׁשֻּכָּנה ְּבֶקֶרב ֲחִסיֵדי ּדֹורֹו: ”ֶּדער ּגּוֶטער יּוד“ – 
’ַהְּיהּוִדי ַהּטֹוב‘. ִּביֵמי ֲעלּוָמיו ָעַסק ַרִּבי יֹאְס‘ל 
ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ְוַאף  ַהִּפְׁשָּתן,  ְּבִמְסַחר  ְלַפְרָנָסתֹו 
 ַּכֲאֶׁשר ֲהמֹוֵני ֲחִסיִדים ִׁשֲחרּו ְלִפְתחֹו, ִהְמִׁשי
ְלַהְסִּתיר ְּדָרָכיו ְוָנַהג ְּכִאיׁש ָּפׁשּוט ַעד ַאֲחִרית 

ָיָמיו.
ִהְתַּבֵּלט  ְּבִמְסָחר  ֶׁשָעַסק  ָיִמים  ְּבאֹוָתם 
ִּבְצִניעּותֹו  ַהּסֹוֲחִרים  ֲחֵבָריו  ֵּבין  יֹאְס‘ל  ַרִּבי 
ָהָיה  ּוַמָּתנֹו  אֹו  ַמּׂשָ ַהַּתּמֹות;  ּוַבֲהִליכֹוָתיו 
ֶּבֱאמּוָנה, ְוִדְקּדּוקֹו ְּבִדיֵני ָממֹונֹות ַעד ֻקּצֹו ֶׁשל 

יֹו“ד, ָהָיה ְלֵׁשם ָּדָבר.
ַעָּתה ָעָׂשה ר‘ יֹאְס‘ל ֶאת ַּדְרּכֹו ַיַחד ִעם ֲחֵבָריו 
סֹוֲחֵרי ַהְּסִביָבה ְלֵעֶבר ָהִעיר ִּדינֹוב, ְּכֶׁשֶעְגָלתֹו 
ְטעּוָנה ִּבְסחֹוָרה, ְּפִרי ֲעָמלֹו ִויִגיָעתֹו ָּבֳחָדִׁשים 
ְסחֹוָרתֹו  ֶאת  ִלְמּכֹר  ְּבִלּבֹו:  ְוִתְקָוה  ָהַאֲחרֹוִנים, 
ֵּביתֹו  ְמִחַּית  ְּכֵדי  ְּתמּוָרָתּה  ְלַהְרִויַח  ִּבְמִהירּות, 
ָהֲעבֹוָדה  ְוַעל  ַהּתֹוָרה  ַעל  ָלֶׁשֶבת  ָלׁשּוב  ּוִמָּיד 

ִּכְׁשִאיָפתֹו ַהְּתִמיִדית.
אּוָלם זֹאת ֵיׁש ָלַדַעת, ִּכי ַּגם ְּבִעּסּוקֹו ְּבִמְסָחר, 
א ָחַׁשב ר‘ יֹאְס‘ל ְלֶרַגע ְלַוֵּתר ְולּו ַעל ְּפִסיק 
ְלִדינֹוב  ּבֹואֹו  ִעם   ,ְוָכ ָהרּוָחִנּיֹות.  ֵמַהְנָהגֹוָתיו 
ַהּסֹוֲחִרים  ֲחֵבָריו  ְּבעֹוד  ֻמְקֶּדֶמת,  ּבֶֹקר  ִּבְׁשַעת 
ְּכֵדי   ּתֹו ְּתִפָּלה‘  ’ַלֲחטֹף  ִהְסִּפיקּו  ֶׁשְּכָבר 
ְּכֵדי  ַהָּיִריד  ִמְתַחם  ֶאל  ַהְיֵׁשר  ָרצּו  ָאצּו   ,ַהֶּדֶר
ּבֹו  ְלַהִּציב  ּובֹוֵלט  טֹוב  ָמקֹום  ִלְתּפֹס  ְלַהְקִּדים 
ַהְּסחֹוָרה  ֶאת  ּבֹו  ּוְלַסֵּדר  ַלֲהִקימֹו  ּדּוָכָנם,  ֶאת 
ַרִּבי  ַהּקֹוִנים,  ֵמַרב  ֶאת  ֲאֵליֶהם   ֶֹׁשִּיְמׁש ְּבאֶֹפן 
יֹאְס‘ל ָהָיה ַהָּיִחיד ִמֵּביֵניֶהם ֶׁשָּפָנה ְלִכּוּון ׁשֹוֶנה 

ְּבַתְכִלית.
ַלֲעָסָקיו  ִלְפנֹות  ַּכֲחֵבָריו,  ְלֶרַגע  ָחַׁשב  א  הּוא 
ֶטֶרם ַהְּתִפָּלה, ְוַאף א ִנָּסה ְלַמֵהר ֶאת ְּתִפָּלתֹו. 
ֵּבית  ְלֵעֶבר   ַהֶּדֶר ִמן  ָּפָנה  הּוא  זֹאת  ַּתַחת 
ָהַאְכַסְנָיה, ָׁשם ָּפַתח ַּבֲהָכנֹות ִלְתִפָּלה ְּכִמְנָהגֹו 
ֵסֶדר  ֶאת  ָאַמר  ּוְרִחימּו,  ִּבְדִחילּו  ּבֶֹקר,  ִמֵּדי 
ַאַחר  ַהּיֹום,  אֹותֹו  ֶׁשל  ְוַהַּמֲעָמדֹות  ַהְּתִהִּלים 
ְלִהְתַּפֵּלל  ְוֵהֵחל  ּוִבְתִפִּלין  ְּבַטִּלית  ִהְתַעֵּטף 
ְּכֶהְרֵּגלֹו ִּבְמִתינּות ּוְבִהְתַלֲהבּות, ְּכמֹוֶנה ָמעֹות, 

ֵמֵריׁש ַעד ְּגִמיָרא.
ִּסֵּים ֶאת ְּתִפָּלתֹו הֹוִציא ִמַּתְרִמילֹו ֶאת ַּפת  ִמּׁשֶ
ָאַכל  מֹוֵעד,  ִמְּבעֹוד  ְלַעְצמֹו  ֶׁשֵהִכין  ֲחִרית  ַהּׁשַ
אֹוָתּה ְלִאּטֹו ּוֵבֵר ַאֲחֶריָה ִּבְמִתינּות. ֶאת ַהּכֹל 
ָּכל   ְּכֶׁשְּלֶמֶׁש ְּבִהילּות,  ּוְלא  ְּבַנַחת  ָעָׂשה 
ֶׁשִאיׁש  ַּבה‘  ְּבִבְטחֹונֹו  ֵאיָתן  ִלּבֹו  ַהְּזַמן  אֹותֹו 
לֹו  ֶׁשהּוְכָנה  ַּבַּפְרָנָסה  ִיַּגע  א  ֵּתֵבל  ִמּיֹוְׁשֵבי 
ַמִים. ַאֲחֵרי ִּכְכלֹות ַהּכֹל, ַּכֲאֶׁשר ִסֵּים ר‘  ִמן ַהּׁשָ
יֹוְס‘ל ֶאת ִעְנָיָניו ִּבְׁשַעת ּבֶֹקר ְמֻאֶחֶרת, ָנַטל ֶאת 

ָּקיו ְּגדּוֵׁשי ַהִּפְׁשָּתן ְוָיָצא ֶאל ַהּשּׁוק. ֹשַ
ַרב  ְּבקִֹׁשי   ַא ְּבָידֹו  ָעָלה  ַהּשּׁוק,  ֶאל  ְּבַהִּגיעֹו 
 ,ְוָכ ּדּוָכנֹו.  ַּבֲעבּור  ְּפנּוָיה  ִנַּדַחת  ִּפָּנה  ִלְמצֹא 
ָעַמד  סֹוף  סֹוף  ְמֻאֶחֶרת,  ָצֳהַרִים  ִּבְׁשַעת  ַרק 

ַהּדּוָכן ַעל ְמכֹונֹו.
ַמְרִּבית  ְלַמַּדי.  ְמֻאֶחֶרת  ָהְיָתה  ְּכָבר  ָעה  ַהּׁשָ
ֶעְגלֹוֵתיֶהם  ִעם  ַהָּיִריד  ֶאת  ָעְזבּו  ְּכָבר  ַהּקֹוִנים 

ַרִּבי  ֶׁשל  ַהּסֹוֲחִרים  ְיִדיָדיו  ַהְּסחֹוָרה.  ֲעמּוסֹות 
ֶאת  ּדּוָכנֹו  ַעל  ִלְׁשטַֹח  ַמְתִחיל  ֶׁשָראּוהּו  יֹאְס‘ל 
ְּכֶׁשַּבת  ים,  ְמֻעּׂשִ ְּבַרֲחִמים  לֹו  ָאְמרּו  ְסחֹוָרתֹו, 

ְׂשחֹוק ַעל ִׂשְפתֹוֵתיֶהם:
ִלְׁשטַֹח  ִלְטרַֹח   ְל ָמה  ְלֵׁשם  יֹאְס‘ל,  ”יֹאְס‘ל, 
ֶאת ְסחֹוָרְת; ַהָּיִריד ְּכָבר ָחַלף ָעַבר. ׁשּוב ְוַסע 
ֵהיֵטב,  ִּתְתַּפֵּלל  ִאם  אּוַלי  יֹוֵדַע,  ּוִמי   ,ְלֵביְת
ְלַהְרִויַח  ְוַתְצִליַח   ַמָּזְל ִיְתַמֵּזל  ַהָּבָאה  ַּבַּפַעם 

“...ִמִּמְסָחְר
ִמְּפֵני  ְּכָלל  ִהְתַּבֵּיׁש  א  יֹאְס‘ל  ֶׁשר‘  ֶאָּלא 
 ִהְמִׁשי הּוא  זֹאת  ַּתַחת  ָעָליו.  ַהַּמְלִעיִגים 
ְּבא אֶֹמר ּוְדָבִרים ְלַסֵּדר ֶאת ְסחֹוָרתֹו ַעל ַּגֵּבי 
ְוִהְמִּתין  ְּבָידֹו  ְּתִהִּלים  ֵסֶפר  ָנַטל  ַאַחר  ַהּדּוָכן, 

ְּבִבָּטחֹון ַלָּבאֹות.
ֶאת  ִלְמּכֹר  ִהְסִּפיקּו  ֶׁשְּכָבר  ַהּסֹוֲחִרים  ָּכל 
ְּכֵדי  ִמי  ַהּדּוָכִנים.  ֵּבין  ְלַטֵּיל  ֵהֵחּלּו  ְסחֹוָרָתם, 
ְלמֹוְכָרן  ְּכֵדי  ֲאֵחרֹות  ְסחֹורֹות  ַּתְחֵּתיֶהן  ִלְרּכֹׁש 
ׁשּובֹו  ֶטֶרם  ִקְמָעא  ָלפּוׁש  ְּכֵדי  ּוִמי  ְּבִעירֹו, 
ֵמֲאחֹוֵרי  ָעַמד  ֶׁשֲעַדִין  יֹאְס‘ל  ר‘  זּוָלת  ְלֵביתֹו. 

ּדּוָכנֹו ֶהָעמּוס, ַמְמִּתין ַלּקֹוִנים ֶׁשאּוַלי ָיבֹואּו.
ְוֵהם ָאֵכן ָּבאּו...

ִּבְמִהירּות  ֵהִגיָחה  ַהּשּׁוק  ִמַּפֲאֵתי  ִּפְתאֹום, 
ַאִּביִרים.  ְלסּוִסים  ְרתּוָמה  ְמפֶֹאֶרת,  ֶמְרָּכָבה 
ָהַרָּכב ָעַצר ַּבֲחִריָקה, ּוִמַּבַעד ְלֶדֶלת ַהֶּמְרָּכָבה 
ָיָצא ָאִציל ּפֹוָלִני ָלבּוׁש ְּבִהּדּור ְוֵהֵחל ְלִהְסּתֹוֵבב 

ֵּבין ַהּדּוָכִנים ָהֵריִקים ִּבְצָעִדים ֵּגִאים.
”ָמה ְּכבֹודֹו ְמַחֵּפׂש?“ ִהְתַעְנֵין ֶאָחד ַהּסֹוֲחִרים, 
ָזקּוק  ֲאִני  ”ִּפְׁשָּתן.  ְקָצרֹות:  ֵהִׁשיב  ְוָהָאִציל 
ְּבאֶֹפן ִמָּיִדי ְלַכּמּות ְּגדֹוָלה ֶׁשל ִּפְׁשָּתן. סֹוַבְבִּתי 
ָׁשַמְעִּתי  ַעָּתה  ְוַרק  יגֹו,  ְלַהּׂשִ ְּכֵדי  ָהֵאזֹור  ְּבָכל 

ָגה“. ֶׁשָּכאן הּוא ִנָּתן ְלַהּׂשָ
ִמְּלַבד  ִּפְׁשָּתן,  ִנְמָצא  א  ַהּשּׁוק  ֶׁשְּבָכל  ֵּכיָון 
ַאַחר  ַעָּתה  ָעְקבּו  ַרִּבים  יֹאְס‘ל,  ר‘  ֶׁשל  ְּבדּוָכנֹו 
ְלֵעֶבר  ַּדְרָּכּה  ֶׁשָעְׂשָתה  ָהָאִציל  ֶׁשל  ֶמְרַּכְבּתֹו 
ַעל  ַלֲעמֹד  ִנָּסה  א  ֲאִפּלּו  ָהָאִציל  ּדּוָכנֹו. 
ַהִּמָּקח, הּוא ִמֵהר ְלַׁשֵּלם ָטִבין ּוְתִקיִלין ַּבֲעבּור 

ַהְּסחֹוָרה ּוָפָנה ְלַדְרּכֹו.
ִמֶּנֶגד ָעְמדּו ַהּסֹוֲחִרים, ֲהמּוִמים ּוִמְׁשּתֹוְמִמים 
ֵעיֵניֶהם.  ְלֶנֶגד  ֶׁשִהְתַרֵחׁש  ַהְּמאָֹרע  מּול  ֶאל 
ְּבָאְזֵני  ִאיׁש  ִהְתַּפֲעלּו  הּוא“,  ַמָּזל  ַּבר  ”יֹוְס‘ל 
ֶאת  ְלָפֵרק  יֹוְס‘ל  ִהְסִּפיק  ְּכָבר  ּוֵביְנַתִים  ָאִחיו, 

ּדּוָכנֹו.
ַרִּבי  ֶׁשל  ְּבָפָניו  ַאַחת  ְמִׂשיָמה  נֹוְתָרה  ַעָּתה 
ְלמֹוְכָרּה  ְּכֵדי  ֲחָדָׁשה  ְסחֹוָרה  ִלְרּכֹׁש  יֹאְס‘ל; 
ְּבִעירֹו ּוְלִהְתַּפְרֵנס ָּבּה, ֶאָּלא ֶׁשַהּשּׁוק ְּכָבר ָהָיה 
ִהִּביטּו  ַהּסֹוֲחִרים  ְסחֹוָרה.  ִמָּכל  ַלֲחלּוִטין  ֵריק 
ֶזה ִּבְפֵני ֶזה ְוִהְמִּתינּו; ַהִאם ַּגם ַהַּפַעם ִיְתַרֵחׁש 

ִעּמֹו ֵנס?!
ָאֵכן ֵּכן. ַּגם ַהַּפַעם הּוַכח ִּכי ”ַהּבֹוֵטַח ּבַה‘ ֶחֶסד 
סֹוֵחר  ַהּשּׁוק  ְלִמְתַחם  ִנְכַנס  ְלֶפַתע  ְיסֹוְבֶבּנּו“; 
ָנְכִרי ֲאֶׁשר ַא ִלְפֵני ְזַמן ָמה ָמַכר ֶאת ְסחֹוָרתֹו, 
ְלַדְרּכֹו.  ּוָפָנה  ַאֶחֶרת  ְסחֹוָרה  ַּתְחֶּתיָה  ָרַכׁש 
ֶאת  ַהּסֹוֲחִרים  ִּבְפֵני  ִּתָּנה  ָּפָניו  ַעל  ְּכֶׁשְּדָמעֹות 
ַּגְלַּגֵּלי  ִנְׁשְּברּו  ְלֵביתֹו  ָלׁשּוב  ְּבַדְרּכֹו  ָצָרתֹו: 
ְלהֹוִביל  ָהֶאְפָׁשרּות  ְּבָידֹו  ֵאין  ַעָּתה  ֶעְגָלתֹו. 
ְמַבֵּקׁש הּוא   ָּכ ּוִמּׁשֶ ַאֵחר,  ְּבאֶֹפן  ְסחֹוָרתֹו  ֶאת 

ִלְמּכֹר ֶאת ְסחֹוָרתֹו ְּבזֹול.
ַהּסֹוֲחִרים ֻּכָּלם ָׂשׂשּו ַעל ַהִהְזַּדְּמנּות ֶׁשִּנְקְרָתה 
ִלְפֵניֶהם, אּוָלם ֶנֶאְלצּו ְלָהִׁשיב ָּפָניו ֵריָקם ֵּכיָון 
ֶׁשַּתם ַהֶּכֶסף ִמִּכיֵסיֶהם. ַרק ר‘ יֹוְס‘ל ָיכֹול ָהָיה 
זֹאת.  ָעָׂשה  ָאֵכן  ְוהּוא  ַהְּסחֹוָרה,  ֶאת  ִלְרּכֹׁש 
ַהְּסחֹוָרה ִנְמְּכָרה לֹו ַּבֲחִצי ַהְּמִחיר, ְוהּוא ִמֵהר 
ְלַהְטִעיָנּה ַעל ֶעְגָלתֹו ְוָלׁשּוב ְלִעירֹו ָׂשֵמַח ְוטֹוב 

ֵלב.
ַהּסֹוֲחִרים:  ְּבֶקֶרב  ְׁשמֹו  ִנְקַּבע   ָוֵאיָל ֶזה  ִמּיֹום 
ַּבה‘  ָׂשם  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי  ַמָּזל“.  ַּבר  ”יֹוְס‘ל 

ִמְבָטחֹו.
’ַיד ָמאֹור ָוָׁשֶמׁש‘ עמ‘ שמג

’ְצִאי ָל ְּבִעְקֵבי ַהּצֹאן‘
אֹודֹות  ַעל  ַהַּמֲאָמִרים  ִסְדַרת  ְלִסּיּום 
ֲאִמיַרת  ּוִמְנַהג  ִּבְכָלל,  ַהּבֶֹקר  ַהְׁשָּכַמת 
ָרִאינּו  ִּבְפָרט,  ְּבַחְברּוָתא  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות 
ָקָטן  ֵחֶלק  ַהּקֹוְרִאים  ִלְפֵני  ְלָהִביא  ְלָנכֹון 
ֵמָהֵעֻדּיֹות ַהֶּנֱאָמנֹות ֶׁשִּנְׁשְמעּו ִמִּפי ְסָפִרים 
ֶׁשֶהְחִזיקּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּגדֹוֵלי  ַעל  ְוסֹוְפִרים 
ְלַמַען  זֹאת  ַהּדֹורֹות.   ְּבַמֲהַל ֶזה  ְּבִמְנָהג 
ִיְלְמדּו  ּוֵמֶהם  ָהַאֲחרֹון  ַהּדֹור  ְּבֵני  ִיְׁשְמעּו 
ַהּדֹור,   ּפֹוֵסק  ִצֵּין  ֶׁשְּכָבר  ּוְכִפי  ַלֲעׂשֹות, 
ְּבִכּנּוס  ָזָצ“ל,  וֹואְזֶנר  ַהֵּלִוי  ְׁשמּוֵאל  ַרֵּבנּו 
ֶׁשֶּנֱעַר ִּבְׁשנֹוֶתיָה ָהִראׁשֹונֹות ֶׁשל ַמְהֵּפַכת 

’ְּבֵני ֱאמּוִנים‘:
אֹוְמִרים  ֶׁשָהיּו  ָהָיה,  ָקדּום  ִיְׂשָרֵאל  ”ִמְנָהג 
ַחר ַּבִּצּבּור, ַּגם ֵסֶדר ַהְּבָרכֹות  ָּכל ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
 .ְכִוי בִיָנה‘ ָוֵאיָל ֶׁשִּלְפֵני ִּבְרַּכת ’ַהּנֹוֵתן ַלּׂשֶ
ְּבַצְוָּתא  ַהְּבָרכֹות  ְמָבְרִכים  ַהָּקָהל  ָּכל  ְוָהיּו 
ַאֲחָריו  עֹוֶנה  ַוֲחֵברֹו   ְמָבֵר ָהֶאָחד  ֲחָדא, 
 ְמָבֵר ֶזה  ִמְתַחְּלִפים:  ָהיּו   ָּכ ְוַאַחר  ָאֵמן, 
ֶזה  ִמְנָהג  ִּבְרכֹוָתיו.  ַעל  עֹוֶנה  ּוִמְׁשֵנהּו 
ָזכּו  ְוַעָּתה  ָהַאֲחרֹונֹות,  ַּבְּתקּופֹות  ִנְׁשַּתַּכח 
’ְּבֵני ֱאמּוִנים‘ ְלַהֲחיֹות ּוְלַיֵּסד ֵמָחָדׁש ִמְנָהג 
ָקדּום ֶזה, ִּבְבִחיַנת (ַׁשָּבת קד א ְועֹוד) ’ְׁשָכחּום 

ְוָחְזרּו ְוִיְּסדּום‘...“

ַה‘ֵּבית יֹוֵסף‘ ְוָהֲאִר“י הק‘
ִאם ָּבאנּו ָלתּור ַאַחר ָׁשְרֵׁשי ִמְנָהג ֶזה, ִנְמָצא 
ְלָחן ָערּו‘ (או“ח ו ד),  ִּכי הּוא ְּכָבר הּוָבא ַּב‘ּׁשֻ
ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ”ֵיׁש נֹוֲהִגין ֶׁשַאַחר ֶׁשֵּבֵר ֶאָחד 
ַחר ְוָענּו ַאֲחָריו ָאֵמן, חֹוֵזר ֶאָחד  ִּבְרַּכת ַהּׁשַ
ָאֵמן.  ַאֲחָריו  ְועֹוִנין   ּוְמָבֵר ָאֵמן  ֵמָהעֹוִנים 
ָאֵמן  ֶׁשָענּו  אֹוָתם  ָּכל  עֹוִׂשין  ַהֶּזה  ְוַכֵּסֶדר 
ּוְב‘ִבְרֵּכי  ֲעֵליֶהם...“  ְלַעְרֵער  ְוֵאין  ְּתִחָּלה, 
יֹוֵסף‘ (או“ח סי‘ תרעז) הֹוִסיף ְוָכַתב ַהִחיָד“א: 
ַוֲעָירֹות  ִּבְכַרִּכים  ַהִּמְנָהג  ט  ִנְתַּפּׁשֵ ”ְוַכָּידּוַע 

ְּגדֹולֹות ְּכִדְבֵרי ָמָרן“.
ָהָיה  ֶזה  ְּבִמְנָהג  ֶׁשֶהְחִזיקּו  ַהּבֹוְלִטים  ִמן 
ֶׁשֵהִעיד  ּוְכִפי  ַהָּקדֹוׁש,  ָהֲאִר“י  ַרֵּבנּו 
ֵאיֶזה  ”ְּכֶׁשָהָיה  מהרח“ו:  ַהָּגדֹול  ַּתְלִמידֹו 
ָאָדם ְמָבֵר ּוְמַסֵּדר ַהְּבָרכֹות ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת 
ִאם  ַוֲאִפילּו  ָאֵמן,  ַאֲחֵריֶהם  עֹוֶנה  ָהָיה 
ָהָיה  ְּדִזְמָרה‘)  (’ְּפסּוֵקי  ַהְּזִמירֹות  ְּבֶאְמַצע  ָהָיה 
ַמְפִסיק ַלֲענֹות ַאֲחֵריֶהם ָאֵמן, ַאף ִאם ָהיּו 
ַחר,  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ַהַּכּוָנֹות‘  (’ַׁשַער  ַרִּבים“  ַהְּמָבְרִכים 
ָהיּו  ”ַוֲאִפילּו  ֶׁשָּכַתב:  ו  ו  או“ח  ְּתׁשּוָבה‘  ’ַׁשֲעֵרי  ּוְרֵאה 

ֵמָאה...“).

ֲאֶׁשר  ִמַּקְרִלין  ַאֲהרֹן‘  ’ֵּבית  ַּבַעל  ָהַרִּבי 
הֹוִסיף  ַלֲחִסיָדיו,  ֵּכן  ְוהֹוָרה  ָנַהג  הּוא  ַאף 
ִּפי  ַעל  ”ַאף  ַהְּדָבִרים:  ַעל  ְּבִהְתַּפֲעלּות 
ֶאָחד  ְּבֶרַגע  ָיכֹול  ַהָּקדֹוׁש  ָהֲאִר“י  ֶׁשָהָיה 
ְלַיֵחד ָּכל ָהעֹוָלמֹות, ֲאִפּלּו ֲהִכי א ִהְׁשִּגיַח 
ֲאִפּלּו  ִלְׁשמַֹע  ִמְתַעֵּצל  ָהָיה  ְוא  ְזַמּנֹו  ַעל 
ְוָכל  בִיָנה‘  ְכִוי  ַלּׂשֶ ’ַהּנֹוֵתן  ְּפָעִמים  ֵמָאה 

ַהְּבָרכֹות“ (’ֵּבית ַאֲהרֹן‘ ַּדף ד).

ָהַרִּבי ר‘ ְׁשֶמעְלֵקא ִמִּניְקְלְׁשּבּוְרג 
ְוַתְלִמיָדיו

ִמִּניְקְלְׁשּבּוְרג  ְׁשֶמעְלֵקא  ר‘  ָהַרִּבי  ַעל 
ּוְבַאֲהָבתֹו  ַהְּמֻיֶחֶדת  ְּבִחָּבתֹו  ָהָיה  ֶׁשָּידּוַע 

ַהְּיֵתָרה ְלִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן ֻסַּפר:
”ַהחֹוֶזה ִמֻּלְּבִלין ָלַמד ִּבְצִעירּותֹו ְּבִׁשינֹאָווא 
ְׁשֶמעְלֵקא  ר‘  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ִּביִׁשיָבתֹו 
ָאַהב  ְׁשֶמעְלֵקא  ר‘  ָהַרִּבי  ִמִּניְקְלְׁשּבּוְרג... 
ַהּמַֹח  ַּבַעל  ַהָּצִעיר  ַּתְלִמידֹו  ֶאת  ְמאֹד 
נּון, ֵקְרבֹו ֶאְצלֹו ְּבִחָּבה ְיֵתָרה,  ֶהָחִריף ְוַהּׁשָ
ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  אֹוֵמר  ַהחֹוֶזה  ּבֶֹקר  ּוְבָכל 
ָהָיה  ְׁשֶמעְלֵקא  ר‘  ְוָהַרִּבי  ָרם,  ְּבקֹול 
ֲחֵבָריו  ּוְבָרָכה.  ְּבָרָכה  ָּכל  ַעל  ָאֵמן  עֹוֶנה 
ְוָהַרִּבי  ּבֹו,  ְמַקְּנִאים  ָהיּו  ַהְּיִׁשיָבה  ַּתְלִמיֵדי 
ָלֶכם  ’ְּדעּו  ָלֶהם:  אֹוֵמר  ָהָיה  ְׁשֶמעְלֵקא  ר‘ 

ֶׁשַעל ִּבְרכֹוָתיו עֹוִנים ָאֵמן ָּכל ָּפַמְלָיא ֶׁשל 
ַמְעָלה‘“ (’ִמְּגדֹוֵלי ַהּתֹוָרה ְוַהֲחִסידּות‘ יט עמ‘ טז).

ְוָאֵכן, ַעד ֲערֹב ָיָמיו ֶהֱחִזיק ַה‘חֹוֶזה ִמֻּלְּבִלין‘ 
ְּבַהְנָהַגת קֶֹדׁש זֹו, ְּכִפי ֶׁשֵהִעידּו ִּכי ִמֵּדי יֹום 
ִּבְׁשַעת  ֶיֶלד  ֵאָליו  ִלְקרֹא  ָהָיה  נֹוֵהג  ְּביֹומֹו 
ַהְּבָרכֹות  ֶאת  ְלָפָניו  ֶׁשּיֹאַמר  ְּכֵדי  ַהּבֶֹקר, 

ְוהּוא ַיֲעֶנה ַאֲחָריו ָאֵמן (’ַאְבֵני ִזָּכרֹון‘ עמ‘ רכז).
ַאף ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ר‘ ְׁשֶמעְלֵקא ֶׁשִּמֵּלא 
 – ִניְקְלְׁשּבּוְרג  ָהִעיר  ְּבַרָּבנּות  ְמקֹומֹו  ֶאת 
ְלַהִּגיַע  ִהְקִּפיד   – ָזָצ“ל  ַּבֶנעט  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי 
ֶאָחד  ִמָּכל  ְוִלְׁשמַֹע  ִמְדָרׁשֹו  ְלֵבית  ֻמְקָּדם 
ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֶאת  ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים  ְוֶאָחד 
ְּכֵדי ַלֲענֹות ָאֵמן ַאֲחֵריֶהם, ְוַאֲחֵרי ֵכן ָאַמר 
ְּבקֹול  ַהֵּסֶדר  ַעל  ַהְּבָרכֹות  ְּבַעְצמֹו  הּוא 
ִצּבּור  ִליַח  ַהּׁשְ ֶׁשָעַמד  קֶֹדם  ּוְבַכּוָָנה  ָנִעים 
ִּבְתִפָּלה (’ּתֹוְלדֹות ַמֲהָר“ם ַּבֶנעט [ִלְבנֹו ר“י] עמ‘ 16).

ַרִּבים ִמְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ָנֲהגּו ְּבִמְנָהג ֶזה 
ֶּפֶרק  ָהַאְׁשמֶֹרת  (ַׁשַער  ָהֲעבֹוָדה‘  ְוׁשֶֹרׁש  ַה‘ְּיסֹוד 
ְלַסְּדָרם  טֹוב  ַחר...  ַהּׁשַ ”ִּבְרכֹות  ָּכַתב:   ( י 
ְּכֵדי  ַהְּתִפָּלה,  ְׁשַאר  ִעם  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית 
ִּכי  ִּבְרכֹוָתיו,  ַאַחר  ָאֵמן  ֲאֵחִרים  ֶׁשַּיֲענּו 
ְּכֶׁשעֹוִנין  ַהְּבָרָכה  ַמֲעַלת  ְּגדֹוָלה  ְמאֹד  ָמה 

ֲאֵחִרים ָאֵמן“. 
ַאף ַעל ַרִּבי ַחִּיים ַּפַלאִג‘י ֵהִעידּו: ”ֵמעֹוָלם 
ַהִּתינֹוקֹות,  קֹול  ַהְׁשָמַעת  ַעל  ָקץ  א 
ַּבּבֶֹקר  ַּבּבֶֹקר  אֹוָתם  קֹוֵרא  ָהָיה  ַאְדַרָּבה, 
ְּכֵדי  ַחר,  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֶׁשּיֹאְמרּו  ְּכֵדי  ְלָפָניו 
ְׁשמֹו   ּוָברּו הּוא   ָּברּו’ ַאֲחֵריֶהם  ַלֲענֹות 

ְוָאֵמן“ (’ַצּוָָאה ֵמַחִּיים‘ ַהְנָהגֹות אֹות ד).  
ְּתאֹוִמים,  ַרִּבינֹוִביץ  ָּדִוד  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי 

’ָהַאֶּדֶר“ת‘, ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו:
עֹוד  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ִנְזָהר  ָהִייִתי  ְמאֹד  ”ְמאֹד 
ְיֵתָרה  ְּבִחָּבה  ְוָרץ  אֹוֵהב  ַוֲאִני  ִמַּיְלדּוִתי, 
ִלי,  הּוא  ְּכֶטַבע  ֶׁשִּכְמַעט  ַעד  זֹו,  ְלִמְצָוה 
ַחר  ֶׁשֻהְרַּגְלִּתי ְּבָכל יֹום ִלְׁשמַֹע ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ָהרֹוֶאה  ָּכל  ִיְלְמדּו  ּוִמֶּמִּני  ֲאָנִׁשים,  ִמַּכָּמה 
אֹוִתי ַלֲעׂשֹות ֵּכן ְלַחֵּבב ֲעִנַּית ָאֵמן... ֲאֶׁשר 
ִּבְתִחָּלה ָהיּו ְמַזְלְזִלים ָּבֶהם, ְוא ֶהְחִׁשיבּו 
ָמה  זּוָטר  ּוִמי  ִלְכלּום,  ַהּזֹאת  ַהִּמְצָוה  ֶאת 
ַקל   ּוְבֶדֶר ְּבִׁשְבָחּה?!  ֲחָז“ל  ֶׁשִהְפִליגּו 
ָּכֶזה יּוַכל ָּכל ֶאָחד ִלְקנֹות לֹו עֹוָלם ַהָּבא, 
ְלַקֵּים ִמְצוֹות ְלֵמאֹות, ְּבָכל יֹום ְּבָנֵקל ּוְבִלי 

ֵלאּות“ (’ֶנֶפׁש ָּדִוד‘ אֹות כג).
ַאף ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְלִויְנְשֵׁטיין ָהָיה 
ַהְּיִׁשיָבה  ְלֵהיַכל  ָלבֹא  יֹום  ְּבָכל  ַמְׁשִּכים 
ַׁשֲחִרית,  ְּתִפַּלת  ְּתִחַּלת  ִלְפֵני  ֲאֻרָּכה  ָׁשָעה 
ְלָפָניו  אֹוֵמר  ֶׁשָהָיה  ָקבּוַע  ָּבחּור  ָהָיה  ָׁשם 
ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֶאת  ּבֶֹקר  ָּכל 
ַהִּיְרָאה  (’ַעּמּוד  ִּבְרכֹוָתיו  ַאַחר  ָאֵמן  ַלֲענֹות 

ְוָהֲעבֹוָדה‘ עמ‘ 67). 

ְוָכ ָּדַרׁש ַּבַעל ’ֶׁשַפע ַחִּיים‘ ִמַּצאְנז ְּבִׁשעּור 
ֻחָּמׁש ַרִׁש“י ָּפָרַׁשת ֻחַּקת-ָּבָלק תשל“ט:

ְּבַבָּקָׁשה  ַּכָּמה,  ֶזה  ֲאמּוָרה  ִמָּלִתי  ”ּוְכָבר 
ְּבָבֵּתי  ּוְלַהְנִהיג  ְלָיְׁשָנּה  ֲעָטָרה  ְלַהֲחִזיר 
ְּכִפי  “ץ.  ַהּׁשָ ִעם  ַהְּתִפָּלה  ֵסֶדר  ִמְדָרֵׁשנּו 
ִמְנָין  ֶׁשְּבָכל  ּוִמֶּקֶדם,  ֵמָאז  ָנהּוג  ֶׁשָהָיה 
ַחר.  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ִמן  ִהְתִחילּו  ֶׁשִהְתַּפֵּלל, 
ְוַאַחר  ַהְּבָרכֹות  אֹוֵמר  “ץ  ַהּׁשָ ֶׁשְּתִחָּלה 
ָׁשַמִים  ִויֵרא  ְלַעְצמֹו,  ֶאָחד  ָּכל  אֹוֵמר   ָּכ
ְּכֵדי  ֲאָנִׁשים  ַּכָּמה  ֵמעֹוד  ִלְׁשמַֹע  ִמְׁשַּתֵּדל 
ְוֵאֶצל  ְוָאֵמן.  וב“ש  ב“ה  ַאֲחֵריֶהם  ַלֲענֹות 
חֹק  ָהָיה  ַחִּיים‘]  [ַה‘ִּדְבֵרי  ַהָּקדֹוׁש  ְזֵקִני 
ְוִלְפָעִמים  ֶׁשֶאָחד  ְּביֹומֹו  יֹום  ְּדַבר  ָקבּוַע 
ֶאת  ְלָפָניו  אֹוֵמר  ָהָיה  ֵמַהְּיָלִדים  ְׁשַנִים 
ַהְּקדֹוִׁשים  ָּבָניו  ִעם  ַחר,  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות 
ַאֵחר“  ֶיֶלד  אֹו  ִמְּנָכָדיו  ֶאָחד  אֹו  ְּבַקְטנּוָתם 

(’ֶׁשַפע ַחִּיים‘ ּתֹוָרה ּומֹוֲעִדים ֵחֶלק יט עמ‘ שנו). 

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

’ר‘ יֹאְס‘ל ַּבר-ַמָּזל‘

ע טטּתַ ַמבָבָּ
’ַהשׁשְ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

’ר‘ יֹאְס

ּו פפּפּ סִסִ ם
ַחְברּוָתא (ג) ַ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


