
מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִחּיּוב ָנִׁשים ְּבִקּדּוׁש ַהּיֹום
"ַוַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶר" (א יג)

ְּבַמֶּסֶכת ְּפָסִחים (קיז ב) ִחְּיבוּ ֲחָכִמים ְלַהְזִּכיר ֶאת ְיִציַאת ִמְצַרִים 
ַהּתֹוְספֹות  ֵּבֲארּו  ַהָּדָבר  ַטַעם  ֶאת  ָּבת.  ַּבּׁשַ ַהִּקּדּוׁש  ְּבֵסֶדר 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ֶהֱעִבידּו  ַהִּמְצִרים  ַהִּמְדָרׁש:  ְּבֵׁשם  ְלַמַען)  ד"ה  (ָׁשם 
ְּבִמְצַרִים ְּבל"ט ְמָלאכֹות, ַּכָּכתּוב (ְׁשמֹות א יג): "וַַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים 
ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּב-ָפֶר"; 'ָפֶר' ְּבָא"ת-ָּב"ׁש [ְוָג"ל] – ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ל"ט. ְלִפיָכ ְּכֶׁשִּנְגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ֻהְזֲהרּו ִלְׁשּבֹת ֵמאֹוָתן 
ל"ט ְמָלאכֹות ְּבַׁשָּבת, ְוָלֵכן ִּתְּקנּו ְלַהְזִּכיר ַּבִּקּדּוׁש 'ֵזֶכר ִליִציַאת 

ִמְצַרִים'.
ְלִפי ֶזה ָּתַמּה ַה'ֲחַתם סֹוֵפר': ִמְּפֵני ָמה ֻהְצְרכּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות 
ְּבַׁשָּבת  ִקּדּוׁש  ְּבִמְצַות  ָנִׁשים  ְלַחֵּיב  ְּכֵדי  ְמֻיֶחֶדת  ִלְדָרָׁשה  ב)  כ 
ֵהן  ָהֵכי  ְּבָלאו  ֲהא  ְּגָרָמא',  ֶׁשַהְּזַמן  ֲעֵׂשה  'ִמְצַות  ְּכָכל  ֶׁשֹּלא 
[ְרֵאה  ִמְצַרִים  ְעּבּוד  ִמּׁשִ ִנְּצלּו  ֵהן  ֶׁשַאף  ִמּשּׁום  ְלַקֵּדׁש  ַחָּיבֹות 
ִמְצַות  ֶׁשִהיא  ַאף  ְמִגָּלה,  ִּבְקִריַאת  ַחָּיבֹות  ֶׁשָּנִׁשים  א  ד  ְמִגָּלה 

ֲעֵׂשה ֶׁשַהְּזַמן ְּגָרָמא, ִמּשּׁום "ֶׁשַאף ֵהן ָהיּו ְּבאֹותֹו ַהֵּנס"]?
ְלַמֲעֵׂשה  'ִזָּכרֹון  הּוא:  ְּבַׁשָּבת  ִביָתה  ַהּׁשְ ִמְצַות  ֶׁשִעַּקר  ְוֵתֵרץ 
בְֵראִׁשית' ֶׁשּבֹו ָׁשַבת ה' ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו. ְוַאף ֶׁשֲחָכִמים ָּכְללּו ָּבּה 
ִביָתה,  ַהּׁשְ ַטַעם  ִעַּקר  ֶזה  ֶׁשֵאין  ֵּכיָון  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת  ִזְכרֹון  ַּגם 
ְּגָרָמא,  ֶׁשַהְּזַמן  זֹו  ֲעֵׂשה  ְּבִמְצַות  ָנִׁשים  ְלַחֵּיב  ְּכֵדי   ְּבָכ ַּדי  ֵאין 

ִאְלָמֵלא ָּדְרׁשּו זֹאת ֲחָכִמים ִמָּפסּוק ְמֻיָחד.
ׁשּו"ת 'ֲחַתם סֹוֵפר' ח"א ִסיָמן קפה

ְּתִפַּלת ַהְּמַיְּלדֹות ִהְתַקְּבָלה ִּבְמלֹוָאּה 
ָהָעם  ַוִּיֶרב  ַלְמַיְּלדֹת  ֱאקים  ַוֵּייֶטב  ַהְיָלִדים...;  ֶאת  "ַוְּתַחֶּייןָ 

ַוַּיַעְצמּו ְמאֹד" (א יח-כ)
ָהְיָתה:  ַלְּמַיְּלדֹות  ֶׁשִּנְּתָנה  ֶׁשַהֲהָטָבה  ַמְׁשָמע  ַהָּפסּוק  ִמְּלׁשֹון 
 ְּבָכ הּוַטב   ֵהיַא ְלָהִבין  ְוֵיׁש  ְמאֹד",  ַוַּיַעְצמּו  ָהָעם  "ַוִּיֶרב 

ַלְּמַיְּלדֹות? 
ֵּבֵאר ַרִּבי מֶֹׁשה ֶאְלַפַלס ַרָּבּה ֶׁשל ַסלֹוִניִקי: 

(שמו"ר  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו  ַהְיָלִדים"  ֶאת  "ַוְּתַחֶּייןָ  ַהָּפסּוק  ִמְּלׁשֹון 
ַּפְרעֹה  ִּדְבֵרי  ֶאת  ִמְּלַקֵּים  ַהְּמַיְּלדֹות  ֶׁשִּנְמְנעּו  ֶׁשִּמְּלַבד  טו)  א 
ְוַלֲהרֹג ֶאת ַהְּיָלִדים, עֹוד הֹוִסיפּו ְלַהְחיֹוָתם. ְוֵכיַצד: "ֵיׁש ֵמֶהם 
ַּבֲעֵלי  אֹו  סּוִמים  אֹו  ִחְּגִרים  ָלֵצאת  ֶׁשְראּוִיים  [ֵמַהִּתינֹוקֹות] 
ִלְפֵני  ְואֹוְמרֹות  ִּבְתִפָּלה  עֹוְמדֹות  עֹוׂשֹות?  ָהיּו  ּוָמה  מּוִמים... 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: 'ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשֹּלא ִקַּיְמנוּ ְּדָבָריו ֶׁשל ַּפְרעֹה, 
ְּדָבְר ָאנּו ְמַבְּקׁשֹות ְלַקֵּים! ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ֵיֵצא ַהָּוָלד ְלָׁשלֹום, 
ֶׁשֹּלא ִיְמְצאּו ִיְׂשָרֵאל ְיֵדיֶהם [ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ִּפְתחֹון ֶּפה ְלִיְׂשָרֵאל] 
ְלָהִׂשיַח ָעֵלינּו ְולֹוַמר: ֲהֵרי ָיְצאּו ַּבֲעֵלי מּוִמים ִמּתֹו ֶׁשִּבְּקׁשּו 
ַלֲהרֹג אֹוָתם'. ִמָּיד ָהָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ׁשֹוֵמַע קֹוָלן ְויֹוְצִאים 

ְׁשֵלִמים".
[ֵמַהְּיָלִדים]  ֵמֶהן  "ֵיׁש  ֵלִוי:  ַרִּבי  ְוָדַרׁש  הֹוִסיף  ֵּכן  ַעל  ֶיֶתר 
ֶׁשָּתמּות  ִאָּמן  ֶאת  ְלַסֵּכן  אֹו  ְיִציָאָתן  ִּבְׁשַעת  ָלמּות  ֶׁשְראּוִיין 
 ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ְואֹוְמרֹות  ִּבְתִפָּלה  עֹוְמדֹות  ְוָהיּו  ְיִציָאָתם,  ַאַחר 
ָלֶהם  ְוֵתן  ַעְכָׁשו  ָלֶהם  [ַהְמֵּתן]  ְּתֵלה  עֹוָלם  ֶׁשל  'ִרּבֹונוֹ  הּוא: 
ְוַהָּקדֹוׁש  אֹוָתם'.  ָהְרגּו  ֵהן  ִיְׂשָרֵאל  יֹאְמרּו  ֶׁשֹּלא  ַנְפׁשֹוֵתיֶהם, 
ַהְיָלִדים';  ֶאת  'ַוְּתַחֶּייןָ  ֶׁשֶּנֱאָמר:  ְּתִפָּלָתן,  עֹוֶׂשה  הּוא   ָּברּו

'ַוְּתַחֶּייןָ' – ֵאּלּו ָהִאָּמהֹות, 'ַהְיָלִדים' – ַהְּיָלִדים ַמָּמׁש".
ֱאִקים  "ַוֵּייֶטב  ַהָּכתּוב:  ַּכּוַָנת  ֶאת  ְלַהְסִּביר  ֵיׁש   ְּבָכ

ַלְמַיְּלדֹת" ֶׁשִּקֵּבל ֶאת ְּתִפָּלָתן ִּבְמלֹוָאּה, ְוֵכיַצד? "ַוִּיֶרב ָהָעם" – 
ֶׁשֹּלא ִנְפַקד ָּכל ֶנֶפׁש ִמִּיְׂשָרֵאל, ֵהן ֵמַהּיֹוְלדֹות ְוֵהן ֵמַהּוְָלדֹות, 
ַאְדַרָּבה  ֶאָּלא  ָּבֶהם,  ָהיּו  א  מּוִמים  ַּבֲעֵלי  ֲאִפּלוּ   ,ִמָּכ ְויֹוֵתר 
"ַוַּיַעְצמּו ְמאֹד" – ָהיּו ַהּוְָלדֹות ֲחָזִקים ּוְבִריִאים ְּבָכל ֵאיְבֵריֶהם 

ְוחּוֵׁשיֶהם.
'ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה' [ֶוֶנְצָיה שנ"ז] ְּדרּוׁש ד

ְּבמֹות ֶמֶל ִמְצַרִים ִהְתַקְּבָלה ְּתִפַּלת ִיְׂשָרֵאל
"ַוְיִהי ַבָּיִמים ָהַרִּבים ָהֵהם ַוָּיָמת ֶמֶל ִמְצַרִים ַוֵּיָאְנחוּ ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ִמן ָהֲעבָֹדה ַוִּיְזָעקּו ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאקים ִמן ָהֲעבָֹדה" (ב כג)

נֹוְדָעה ַהֻּקְׁשָיה: ֲהא ְּבַוַּדאי ֶנֶאְנחּו ְוָזֲעקּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּפָעִמים 
 ֶמֶל ְּבמֹות  ַזֲעָקָתם  ַּדְוָקא  ּוַמּדּוַע  ִׁשְעּבּוָדם,   ְּבַמֲהַל ַרּבֹות 

ִמְצַרִים ָעְלָתה ְוִהְתַקְּבָלה?
:ְלַהָּלן ַּכָּמה ֵמַהֵּתרּוִצים ֶׁשִּנְּתנּו ְלָכ

א. ֵּבֵאר ַרִּבי ִיְצָחק ַעַראָמה: 
ְוַאף  ַּכָּנהּוג,  ְלַהְסִּפידֹו  ַהִּמְצִרים  ָּכל  ִהְתַקְּבצּו  ַּפְרעֹה  ְּבמֹות 
ְּבמֹות  ִלְנהֹג  ַלֲעָבִדים  ֶׁשָראּוי  ְּכִפי  ְלַהְסִּפידֹו  ֻחְּיבוּ  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ֲאדֹוָנם. ְוָאֵכן, ִהְתַאְּספּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכֶאָחד: ֵהם, ְנֵׁשיֶהם ְוַטָּפם 
ַעל  ֶׁשִהְתַאְּבלּו  ַּכִּמְצִרים  ֶׁשֹּלא  אּוָלם  ּוִביָלָלה.  ִּבְבִכי  ּוָפְתחּו 
מֹות ַהֶּמֶל, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָזֲעקּו ִּבְתִפָּלה ְלֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, 

ּוְבכֹחַ ְּתִפַּלת ַרִּבים ִנְפְּתחּו ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ְוִהְתַקְּבָלה ְּתִפָּלָתם.
ב. עֹוד ֵּבֵאר ַרִּבי ִּפיְנָחס ַהֵּלִוי הֹורֹוִביץ ַּבַעל ַה'ַהְפָלָאה': 

ָאָדם  ַיְקִּדים  ֲחָכִמים: "ְלעֹוָלם  ָאְמרּו  ב)  (מד  ַסְנֶהְדִרין  ְּבַמֶּסֶכת 
ַהְּתִפָּלה  ֵאין  ַהָּצָרה  ֶׁשִּבְׁשַעת  ִמּשּׁום  זֹאת  ְלָצָרה".  ְּתִפָּלה 
ָׂשַתם  ַוֲאַׁשּוֵעַ  ֶאְזַעק  ִּכי  'ַּגם  ח):  ג  (ֵאיָכה  ַּכָּכתּוב  ִמְתַקֶּבֶלת, 
ְּתִפָּלִתי', ִמּשּׁום ֶׁשַהַּצַער ּגֹוֵרם ָלָאָדם ֶׁשֹּלא יּוַכל ְלַכּוֵן ִּבְתִפָּלתֹו 
ָּכָראּוי, ּוְבנֹוָסף, ְלִעִּתים ְּבֶׁשל רֹב ּגֶֹדל ַהַּצַער ִמְתַאֵּבן ֵלב ָהָאָדם 

ַעד ֶׁשֵאינֹו ִמְתַּפֵּלל ָּכָראּוי.
 ְוִהֵּנה, ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ְׁשמֹות יט א) ֵּבֲארּו ֶאת ַהָּכתּוב: "ַוָּיָמת ֶמֶל
ָהֶעְליֹוִנים  ָּבעֹוָלמֹות  ִמְצַרִים  ַעל  ַהְּמֻמֶּנה  ר  ֶׁשַהּׂשַ  – ִמְצַרִים" 
ָנַפל ִמְּגֻדָּלתוֹ. ּוְלִפי ֶׁשְּבָכ ִנְפַּתח ֶּפַתח ְּגֻאָּלה ְוהּוַקל ִׁשְעּבּוָדם 

ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ִמָּיד ָחׁשּו ְּבָצָרָתם ְוָיְכלּו ְלַכּוֵן ִּבְתִפָּלָתם.
ג. ְּבאֶֹפן ַאֵחר ֵּבֵאר ַרִּבי ְמַנֵחם ֶסַג"ל ּפֹוַלק ַרָּבּה ֶׁשל ֶסֶרְנְטׁש:

ְּתִפָּלה:  ְּבִהְלכֹות  ְּכָלל  ֲחָכִמים  ָקְבעּו  א)  (לא  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ַעְצבּות...   ִמּתֹו ְוא  רֹאׁש  ַקּלּות   ִמּתֹו א  ִמְתַּפְּלִלין  "ֵאין 
ְּבֵני  ָהיּו  ַעָּתה  ַעד  ִּכי  לֹוַמר  ֵיׁש  ֶזה  ְלִפי  ִׂשְמָחה".   ִמּתֹו ֶאָּלא 
ִהְתַקְּבָלה  א   ּוְלִפיָכ ְעּבּוד,  ַהּׁשִ קִֹׁשי  ְּבַצַער  ְנתּוִנים  ִיְׂשָרֵאל 
ְּבִׂשְמָחה,  ִלָּבם  ִהְתַמֵּלא  ָרָעָתם  ְמַבֵּקׁש  ְּבמֹות   ַא ְּתִפָּלָתם. 

ְמָחה ָעְלָתה ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאִקים. ּוִמּתֹו ַהּׂשִ
ד. עֹוד ֵּבֵאר ָהַרֲאבַ"ד ַרִּבי מֶֹׁשה ְׁשֶטְרְנּבּוךְ:

ְעּבּוד  ַהּׁשִ ְּגֵזַרת  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ִקּוּו  ָהִראׁשֹונֹות  ִׁשְעּבּוָדם  ִּבְׁשנֹות 
ָחָדׁש   ֶמֶל ַּתְחָּתיו  ָיקּום  ָהָרָׁשע  ַּפְרעֹה  ּוְבמֹות  ִהיא,  ְזַמִּנית   –
מֹותֹו  ְלַאַחר  ַאף  ִּכי  ִמֶׁשּנֹוְכחּו   ַא קֹוְדמֹו.  ְּגֵזַרת  ֶאת  ֶׁשְּיַבֵּטל 
ֶהָחָדׁש  ְלטֹון  ְוַהּׁשִ ִמְצַרִים',   ֶמֶל' ְּבֶגֶדר  ִלְהיֹות  ַּפְרעֹה   ִהְמִׁשי
ִמְתַעֵּתד ְלַהְמִׁשי ְּבַדְרּכֹו, ֵהִבינּו ִּכי ֵאין זֹו ֶאָּלא ְּגֵזַרת ָׁשַמִים, 
ְוַרק ְּבַיד ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְלהֹוִׁשיָעם. ִמּתֹו ָּכ ָּתלּו ֵעיֵניֶהם ְּבֶיֶתר 

ְׂשֵאת ִּבְתִפָּלה ְלָפָניו, ַעד ֶׁשָעְלָתה ַׁשְוָעָתם ִלְפֵני ָהֱאִקים. 
'ֲעֵקַדת ִיְצָחק' ַׁשַער לד; 'ָּפִנים ָיפֹות'; ֻקְנְטֵרס 'ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם' ַהִּנְדָּפס ְּברֹאׁש 

ׁשּו"ת 'ֵחֶלק ֵלִוי'; 'ַטַעם ָוַדַעת' 

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

ני ּפְ ם
'ַמּדּוַע ִמַהְרֶּתן' ַלֲענֹות 'ָאֵמן'?!

"ַמּדּוַע ִמַהְרֶּתן ּבֹא ַהּיֹום" (ב יח)
ְלָחן ָערּו' (או"ח קכד ח) ִּכי ֵאין ַלֲענֹות 'ָאֵמן' ְּבֶטֶרם  ָּפַסק ַה'ּׁשֻ
ִסֵּים ַהְּמָבֵר ֶאת ַהְּבָרָכה ַעד ֻּתָּמּה, ֶׁשֵּכן ָאֵמן ֶׁשָּכזֹו ֶנֱחֶׁשֶבת 
'ָאֵמן ֲחטּוָפה' ְוָאסּור ַלֲענֹוָתּה. מֹוִסיף ַה'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה' (ָׁשם 
ִליַח ִצּבּור  ל): "ְוֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשַּמְתִחיִלים ַלֲענֹות ְּבעֹוד ֶׁשַהּׁשְ

עֹוֵמד ֲעַדִין ַּבֲחִצי ֵּתָבה ַאֲחרֹוָנה, ְוֶזה ָאסּור". 
ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות ָאְמרּו ִּכי ֲהָלָכה זֹו ִנְרְמָזה ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: 
ְוִכְבָיכֹול  'ָאֵמן',  ֵּתבֹות  סֹוֵפי   – ַהּיֹום"  ֹּבא  ִמַהְרֶּתן  "ַמּדּוַע 
ְוא  ֲחטּוָפה"  "ָאֵמן  ַלֲענֹות  ִמַהְרֶּתם  ַמּדּוַע  ַהָּכתּוב:  ָּתַמּה 
ִהְמַּתְנֶּתם ַעד ֶׁשַהְּמָבֵר ְיַסֵּים ִּבְרָכתֹו ְוַתֲענּו ָאֵמן ַּכֲהָלָכה?!
הֹוִסיף ְוָכַתב ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמּמֹוְדִז'יץ, ִּכי ְלָכ ָאנּו 
ְׁשֵלָמה  "ִּבְבָרָכה  ַהָּמזֹון:  ִּבְרַּכת  ְּבֵסֶדר  ַּבֲאִמיָרֵתנּו  רֹוְמִזים 
– ְונֹאַמר ָאֵמן". ְּכלֹוַמר, ֵיׁש ְלַהְמִּתין ַעד ֶׁשֵּתָאֵמר ַהְּבָרָכה 

ִּבְׁשֵלמּות ֻמְחֶלֶטת, ְוַרק ָאז ַלֲענֹות ַאֲחֶריָה ָאֵמן. 
'ִּדְבֵרי ִיְׂשָרֵאל' נַֹח; 'ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה' 

'ָאֵמן' – קֶֹדׁש ָקָדִׁשים
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ָבא  ָאֹנִכי  ִהֵּנה  ָהֱאִקים  ֶאל  מֶֹׁשה  "ַוּיֹאֶמר 
ַמה   ִלי  ְוָאְמרּו  ֲאֵליֶכם  ְׁשָלַחִני  ֲאבֹוֵתיֶכם  ֱאקֵי  ָלֶהם  ְוָאַמְרִּתי 

מֹו ָמה אַֹמר ֲאֵלֶהם" (ג יג) ּׁשְ
 ָאֵמן' נֹוַבַעת ִמָּכ' ֲחָכִמים ָאְמרּו (תיקו"ז מ א) ִּכי ַּגְדלּוָתּה ֶׁשל 
'ֲהָוָי"ה'   – ַהְּקדֹוִׁשים  מֹות  ַהּׁשֵ ְׁשֵני  ֶׁשל  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֶׁשִהיא 
ְו'ַאְדנּות'. ְּבָכ ֵּבֵאר 'ַּבַעל ַהּטּוִרים' ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים 
ֶׁשְּבעֹוד   ;"ַהְּמָבֵר ִמן  יֹוֵתר  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  "ָּגדֹול  ב):  נג  (ְּבָרכֹות 
'ָאֵמן'  ָהעֹוֶנה  'ַאְדנּות',  ֵׁשם  ֶאת  ַרק  ְּבִבְרָכתֹו  ַמְזִּכיר   ַהְּמָבֵר

מֹוִציא ַּבֲעִנָּיתוֹ ִמִּפיו ֵהן ֶאת ֵׁשם ֲהָוָי"ה ְוֵהן ֶאת ֵׁשם ַאְדנּות. 
ִמַּקְרִּדיָנא  ַהָּזֵקן  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ָהֱאִקי  ַהְּמֻקָּבל  ָּכַתב  ֵּכן  ַעל  ֶיֶתר 
'ִאֶּגֶרת  ְּבִסְפרֹו  ָׁשִנים]  ְּכֶאֶלף  ִלְפֵני  [ַחי  'ַקְרַנִים'  ֵסֶפר  ַּבַעל 

ַהְּטָעִמים':
"ִּכי ָּכל ֵׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֻּכָּלם ְּכֶאָחד ְּכלּוִלים ְּבלּוִלים ְסֻגִּלים 
ִנְסָּתִרים ְמֻכִּסים ְּכמּוִסים ְּבֵתַבת ָאֵמן... ְוָעֶליָה אֹוֵמר ַהָּכתּוב 
ְּכמֹו  לֹוַמר  ָרָצה  ֱאֻמִנים',  ׁשֵֹמר  ַצִּדיק  גֹוי  'ְוָיבֹא  ב):  כו  (ְיַׁשְעָיהּו 
ׁשֹוֵמר ָהאֹוָצר ֶׁשהּוא ִלְפַני ְוִלְפִנים ְּבַחְדֵרי ֲחָדִרים, ָּכ ַהֵּתָבה 
ֵּכן  ִאם  ִמְּפִניִנים...  ְיָקָרה  ְמקֹוָרּה  ְוַהְּקדֹוָׁשה  ַהְּטהֹוָרה  ַהּזֹאת 
ְרֵאה ַּגם ְרֵאה ַאָּתה ֶּבן ָאָדם ַּכָּמה ְרָמִזים, ָרִזים ְוסֹודֹות ְמֻיָּסדֹות 

ַעל ַאְדֵני ָּפז... ְוֵאיֶזהּו ְמקֹומֹו ֶׁשל ָאֵמן – קֶֹדׁש ָקָדִׁשים".
ַהַּקְדמֹוִנים  ְּבֵׁשם  הּוָבא  ֵלם'  ַהּׁשָ ְנהֹוָרא  'ֵסֶדר  ַהָּקדּום  ַּבִּסּדּור 
ֶׁשָאֵכן ִּבְׁשַעת ֲעִנַּית ָאֵמן ֵיׁש ְלַכּוֵן ְלֵצרּוף ְׁשמֹות ֲהָוָי"ה ְוַאְדנּות 
ַּבָּפסּוק  ִנְרָמז  ֶזה  ֶׁשָּדָבר  ּוְמָבֵאר  'ָאֵמן'.  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֶׁשֵהם 
ֶׁשאֹותֹו ָאנּו אֹוְמִרים ָּכל ּבֶֹקר ְּב'הֹודוּ' (דה"א טז לו): "ַוּיֹאְמרּו ָכל 
ָהָעם ָאֵמן ְוַהֵּלל ַלה'" – ַעל ָּכל ָהָעם ְלַהְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית 'ָאֵמן'. 
ֶׁשהּוא  ַאְדנּות  ֵׁשם  ְלָצֵרף  ְּכלֹוַמר  ָלּה'",  ְמַכּוְִנים? "ְוַהֵּלל  ּוָמה 
ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ַהֵּלל', 'ַלה'' – ְלֵׁשם 'ֲהָוָי"ה', ֲאֶׁשר ֵצרּוָפם ַיַחד הּוא 

ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן'. 
'ַּבַעל ַהּטּוִרים' ְּדָבִרים כד ב; מ; 'ִאֶּגֶרת ַהְּטָעִמים' ַּדף יב-יד; 
ֵלם' ֵריׁש פט"ו ַּבַהָג"ה  'ֵסֶדר ְנהֹוָרא ַהּׁשָ

מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ 313ּפָ תש"פ
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 ִע
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ה, 
'ְּבֵני ֱאמּוִנים', עֹוִנים ָאֵמן ַּכֲהָלָכ

ָּפַסק ַה'ֻּׁשְלָחן ָערּו' (או"ח קכד ח): ְּכֶׁשעֹוִנים 'ָאֵמן' 
ֵיׁש ְלַהְמִּתין ַעד ֶׁשְּיַסֵּים ַהְּמָבֵר, ְוַהְּמַמֵהר ַלֲענֹות 
ָאֵמן ִלְפֵני ֶׁשְּיַסֵּים ַהְּמָבֵר ֶאת ַהִּמָּלה ָהַאֲחרֹוָנה 

ַּבְּבָרָכה ֲהֵרי זֹו 'ָאֵמן ֲחטּוָפה'.

ּומֹוִסיף ַה'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה' (ָׁשם ל): "ְוֵיׁש ֲאָנִׁשים 
ֶׁשַּמְתִחיִלים ַלֲענֹות ְּבעֹוד ֶׁשַהְּׁשִליַח ִצּבּור 

עֹוֵמד ֲעַדִין ַּבֲחִצי ֵּתָבה ַאֲחרֹוָנה ְוֶזה ָאסּור". 

ָאֵמן.
ָּבֶרַגע
ַהָּנכֹון.
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ַהֻּמְפָלא  ִמִּסְפרֹו  ִנְלָקח  ֶׁשִּלְפֵניֶכם  ַהִּסּפּור 
ַמארֹוקוֹ  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ַהּשֹׁוָאה  ִנּצֹול  ֶׁשל 
ָזָצ"ל. ֵּבין ִּפְרֵקי קֹורֹות ַהָּצָלתֹו ִמן ַהֹּתֶפת, 
ְׁשזּורֹות  ְוַהַהְׁשָּגָחה,  ָהֱאמּוָנה  ְרוּוֵיי 
ַהָּבָכא,  ְּבֵעֶמק  ֶׁשָּנָׂשא  ָהַרּבֹות  ַהְּתִפּלֹות 
מּוָתן  ַוֲאֶׁשר א ַּפַעם ָזָכה ִלְראֹות ְּבִהְתַגּׁשְּ

ְּבאַֹרח ִנִּסי, ְּכמֹו ַּבִּסּפּור ֶׁשְּלָפֵנינּו:
ִטְבִעי  ַעל  ְּבאַֹרח  ַהּשֹׁוָאה  ְיֵמי  ְּבִׁשְלֵהי 
ֵּגיא   ִמּתֹו ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ִנְלַקח  ּוֻמְפָלא, 
ַהֲהִריָגה ֶׁשל ַמייַדֶנק, ִּבְהיֹותֹו חֹוֶלה ָאנּוׁש 
ַּכֵּפי  ַעל  א  ִנּׂשָ הּוא  ְלַהְׁשָמָדה.  ּוָמֳעָמד 
ִמִּני  ֶאָחד  ְּכפֹוֵעל  ְלַׁשֵּמׁש  ְּבַדְרּכֹו  ֲחֵבָריו, 
ַהֶּגְרָמִני  ַהֶּנֶׁשק  ְּבִמְפַעל  ֶׁשָעְבדּו  ֲאָלִפים 
ָהִעיר  ְּבַפֲאֵתי  ַהִּקיטֹור  ִּבְמלֹוא  ֶׁשָּפַעל 
ֶצ'ְנטֹוְסחֹוב ְוִסֵּפק ְּבָכל יֹום ִרְבבֹות ַּכּדּוֵרי 
ְּבאֹוָתּה  ַהֶּגְרָמִני.  ַהָּצָבא  ִלְפֻלּגֹות  רֹוֶבה 
ְּתבּוָסה  ְּבַתֲהִליֵכי  ַהָּצָבא  ָהָיה  ְּכָבר  ָׁשָנה 
ִּבְמלֹוא  ְלִהָּלֵחם   ִהְמִׁשי  ַא ִמְתַקְּדִמים, 

ֻעּזוֹ.
ַחֵּיי ַּגן ֵעֶדן א ִצּפּו לֹו ְּבֶצ'ְנטֹוְסחֹוב. אּוָלם 
ֶׁשִרֲחָפה  ַהִּמָּיִדי  ַהָּמֶות  ִמַּסָּכַנת  ְּבׁשֹוֶנה 
ָהָיה  ָיכֹול  ְּבֶצ'ְנטֹוְסחֹוב  ְּבַמייַדֶנק,   ָעָליו 
 ִנְצָר ִּכְפָרט  ֶׁשְּיַׁשֵּמׁש  ְּכָכל  ִּכי  ְלַקּוֹות 
ּפֹוֵחת  ַהֶּגְרָמִנית,  ַהִּמְלָחָמה  ִּבְמכֹוַנת 
עֹוְבֵדי  ִסָּבה.  ְלא  ֶׁשִּיְקְטלּוהּו  ַהִּסּכּוי 
ְלֶהְסֵּפק  ִנְדְרׁשּו  ְּבֶצ'ְנטֹוְסחֹוב  ַהְּכִפָּיה 
ֶׁשָהָיה  ָּדָבר  ֱאנֹוׁש,  ִמִּסֹּבֶלת  ָּגדֹול  ֲעבֹוָדה 
ְּכִנּגּוד ָּגמּור ִלְמַנת ָהֹאֶכל ַהּיֹוִמית ַהְּזעּוָמה 
ִּכי  ְּביֹוְדָעם  אּוָלם  ְלִמְחָיָתם.  ֶׁשִּקְּבלּו 
ַחֵּייֶהם ְּתלּוִיים ְּבֶהְסֵּפק ֲעבֹוָדָתם, ֵהם ָעׂשּו 

ַהּכֹל ְּכֵדי ַלֲעמֹד ּבֹו. 
ְּגלּוִיים  ִנִּסים  ֶׁשְּבַׁשְרֶׁשֶרת  ַיֲעקֹב,  ַרִּבי 
ַאַחת  ְלַצד  ְּכֶטְכַנאי  ֻׁשַּבץ  ְלֵאיָתנֹו,  ָׁשב 
ַּכּדּוֵרי  ֶאת  ֶׁשִּיְּצרּו  ָהֲעָנִקּיֹות  ַהְּמכֹונֹות 
ַהֶּנֶׁשק. ַהֶּגְרָמִנים א ִאְפְׁשרּו ְולּו ַהְפָסָקה 
 ַקָּלה ִּבְפִעילּות ַהִּמְפָעל, ְוָהַאֲחָריּות ַעל ָּכ
מּוטֹות. ַּכֲאֶׁשר ֵאַרע  ֻהְּטָלה ַעל ְּכֵתָפיו ַהּׁשְ
ַּבְּזַמן  ְלַתְּקנֹו  ָעָליו  ָהָיה  ַּבְּמכֹוָנה,  ִקְלקּול 
ִּדינֹו  ֶנֱחַרץ  ֵּכן  א  ֶׁשִאם  ְּביֹוֵתר,  ַהָּקָצר 
ִלְמַנת ַמְלקֹות ֲאֻיָּמה ִמיֵדיֶהם ֶׁשל ַקְלַּגֵּסי 

ָהֶאס ֶאס.
ַלְּמכֹוָנה  ֶׁשִּנְגְרמּו  ַּתָּקלֹות  ֶׁשל  ַׁשְרֶׁשֶרת 
ָהעֹוְבִדים,  ֶאָחד  ֶׁשל  ֵמַרְׁשָלנּות  ְּכתֹוָצָאה 
ְיהּוִדי ָּכחּוׁש ְוחֹוֶלה ֶׁשִּמַּפַעם ְלַפַעם ִנְרַּדם 
ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ֶׁשל  ְוֵסרּובוֹ  ִלְרצֹונֹו,  ְּבִנּגּוד 
ַלַּתָּקָלה,  ָּגַרם  ִמי  ַהִּמְפָעל  ִלְמַנֵהל  ְלַגּלֹות 
ַהַּמְלקֹות  ֶאת  ָסַפג  ֶׁשהּוא   ְלָכ ָּגְרמּו 
ְוַכֲאֶׁשר  ַהחֹוֶלה.  ַהְּיהּוִדי  ִּבְמקֹום  ָהֲאֻיּמֹות 
ָׁשב ַהָּדָבר ְוִנְׁשָנה, ֶהֱחִליט ְמַנֵהל ַהִּמְפָעל 

ְלַהֲעִניׁשֹו ְּבֹעֶנׁש ָקֶׁשה עֹוד יֹוֵתר.
ַהֶּגְרָמִני  ַהָּצָבא  ֶׁשל  ַהַּמְתֶמֶדת  ְּתבּוָסתֹו 
ְּכָבר נֹוְדָעה ְּבֶקֶרב ָהֲאִסיִרים, ְוָהָיה ָּבֻעְבָּדה 
ִּבְתָנֵאי  ַלֲעמֹד  ּכֹחֹות  ָּבֶהם   ִֹלְנס ְּכֵדי  זֹו 
ָהֲעבֹוָדה ָהֲאֻיִּמים, ְּביֹוְדָעם ִּכי ְּבָקרֹוב ַיִּגיַע 
ָיַדע  ַהִּמְפָעל  ְמַנֵהל  ַאף  ְלִסְבָלם.  ַהֵּקץ 
זֹאת. ִּבְרצֹותֹו ְלַהֲעִניׁש ֶאת ָהעֹוֵבד ַהּסֹוֵרר, 
ַּכֲאֶׁשר  ַהּיֹום,  ְּבבֹוא  ִּכי  ֲחִגיִגית  לֹו  הֹוִדיַע 
ֶּגְרַמְנָיה  ּתֹוְכֵכי  ֶאל  ַהָּנחּוץ  ַהִּמְפָעל  ָיֳעַבר 
ֵמֲאחֹוֵרי ַקו ַהֲחִזית, ִיְדַאג ְּבאֶֹפן ִאיִׁשי ֶׁשַּגם 
הּוא ִיָּלַקח ַלִּמְפָעל ֶהָחָדׁש ֶׁשּיּוַקם ְּבתֹוְכֵכי 
ֶאת  ַהְּמַנֵהל  ָּכַתב  ִּדּבּור  ְּכֵדי   ּתֹו ֶּגְרַמְנָיה. 
ֻׁשְלָחנֹו,  ַעל  ְּבַדף  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ֶׁשל  ְׁשמֹו 

ְּכִתְזּכֶֹרת ּבֹוֶלֶטת ְלַהְבָטָחתֹו.
ַרִּבי  ֶאת  ִהְּכָתה  ַהַּמְפִּתיָעה  ַההֹוָדָעה 
ּכֹחֹות  ִּכי  ָאְמרּו  מּועֹות  ַהּׁשְ ְּבֶהֶלם.  ַיֲעקֹב 
ֶאת  ְּבָקרֹוב  ִלְכּבֹׁש  עֹוְמִדים  ָהרּוִסי  ַהָּצָבא 
ְּכָבר  ַהִּמְפָעל  ָּכְתֵלי  ֵּבין  ַא ף  ֶצ'ְנטֹוְסחֹוב. 

עֹוֵמד  ֶּגְרַמְנָיה  ֶאל  ַהָּסָגתוֹ  ִמְבַצע  ִּכי  ִנַּכר 
ֲחֵבָריו  ְּבעֹוד  ְוִהֵּנה  ִמְתַקְּדִמים.  ִּבְׁשַלִּבים 
ְחרּור, ֶנֱאַלץ הּוא  ִמְׁשַּתְעְׁשִעים ַּבֲחלֹום ַהּׁשִ
ִמְקֶרה  ְּבָכל  ִּכי  ַהְּיִדיָעה  ִעם  ְלִהְתמֹוֵדד 
ַּבֲעבּורֹו,  ַמְׁשָמעּות  ְחרּור  ַלּׁשִ ִיְהֶיה  א 
ֱהיֹות ֶׁשהּוא ָעִתיד ַלֲעבֹר ִעם ַהִּמְפָעל ֶאל 

ַהִּבְלִּתי נֹוָדע ְּבֶגְרַמְנָיה.
ַהְּמַנֵהל  ֶאת  ְלַהִּכיר  ֶׁשִהְסִּפיק  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
ֶאת  ְלַקֵּים  ַמְקִּפיד  הּוא  ִּכי  ָיַדע  ָהַאְכָזר, 
ִּגְזֵרי ַהִּדין ָהֲאֻיִּמים ֶׁשּלֹו. א נֹוַתר לֹו ֶאָּלא 
ְּבָכל  זֹאת  ָעָׂשה  הּוא  ּוְכַדְרּכֹו  ְלִהְתַּפֵּלל, 
ָּפָנה  הּוא  ַהְּמַנֵהל  ְלַחן  ִמּׁשֻ ַהְיֵׁשר  ִלּבֹו. 
ְלַהְמִׁשי ַּבֲעבֹוָדתֹו ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵפ ְּדָמעֹות 
ָׁשָעה  ַּבְּמרֹוִמים  ַהּשֹׁוֵכן  ִלְפֵני  ִּבְתִפָּלה 
ֲאֻרָּכה ִּכי ֲעַצת ָהָרָׁשע א ָּתקּום ְוִכי ִיְזֶּכה 

ְּבָקרֹוב ְלִהָּנֵצל ּוְלַהִּגיַע ְלַאְרצֹות ַהַחִּיים.
ַּכָּמה ָיִמים ְלַאַחר ִמֵּכן ְּכָבר ִנְׁשְמעּו ֵמָרחֹוק 
ָהְלָכה  ַהֲחִזית  ָהָאדֹם.  ַהָּצָבא  ּתֹוְתֵחי  ֵהֵדי 
ַהֶּגְרָמִנִּיים  ּוְמַנֲהָליו  ַלִּמְפָעל,  ְוִהְתָקְרָבה 
ֶנְחְּפזּו ְלַבֵּצַע ֶאת ָּתְכִנית ַהִּמּלּוט; ַהְּמכֹונֹות 
ִאּיֹות  ַמּׁשָ ַּגֵּבי  ַעל  ְוָהָעְמסּו  ְּבִחָּפזֹון  ּפְֹרקּו 
ִנְלְקָחה  ַהְּכִפָּיה  עֹוְבֵדי  ַאְלֵפי  ּוִמֵּבין  ֲעָנק, 
ְקבּוָצה ְּגדֹוָלה ְוהּוְׂשָמה ְּבַאַחד ֵמאּוְלמֹות 
ְלֶגְרַמְנָיה,  ְלִׁשּלּוַח  ְּכָמֳעָמִדים  ַהִיּּצּור 

ַלָּמקֹום ֶׁשּבֹו יּוַקם ַהִּמְפָעל ֵמָחָדׁש.
ַהְבָטָחתֹו.  ֶאת  ָׁשַכח  א  ַהִּמְפָעל  ְמַנֵהל 
ְּבאּוַלם  ֶׁשִהְצטֹוְפפּו  ָהעֹוְבִדים  ְמאֹות  ֵּבין 
ְסִביבֹו  ָהֲאִויָרה  ַיֲעקֹב.  ַרִּבי  ָעַמד  ַהִיּּצּור 
ָהעֹוְבִדים  ְוַאְכָזָבה.  ֵיאּושׁ  ֲחדּוַרת  ָהְיָתה 
ָּברּור  ִּכְמַעט  ְלֶגְרַמְנָיה  ְּבִׁשּלּוָחם  ִּכי  ָיְדעּו 
ֶׁשּגֹוָרָלם ֶנֱחַרץ ְלִמיָתה, ְוֵהם ִּבּכּו ֲחִריִׁשית 
ְלֶנֶגד  ָׂשם  ַיֲעקֹב  ַרִּבי   ַא ּגֹוָרָלם.  ַמר  ֶאת 
ֵעיָניו ֶאת ַמֲאַמר ֲחָכִמים: "ֲאִפּלוּ ֶחֶרב ַחָּדה 
ֻמַּנַחת ַעל ַצּוָארוֹ ֶׁשל ָאָדם ַאל ִיְמַנע ַעְצמֹו 
ֶהֶרף  ְלא  ָרֲחׁשּו  ּוְׂשָפָתיו  ָהַרֲחִמים",  ִמן 

ְּתִפָּלה.
ְלִׁשּלּוָחם  ֶׁשּיֲֹעדּו  ִאּיֹות  ַהַּמּׂשָ ְמנֹוֵעי  ַרַעם 
ְּכָבר ִנְׁשַמע ֵהיֵטב, ְוַרִּבי ַיֲעקֹב א ִהְתָיֵאׁש. 
 – לֹו  נֹוַתר  ֶאָחד  ִמְפָלט  ִּכי  ָיַדע  הּוא 

ַהְּתִפָּלה, ְוהּוא א ִהְרָּפה ִמֶּמָּנה ְלֶרַגע.
ִנְׁשְמעּו  ְוָקֶׁשה  קֹוָלִני  ִוּכּוַח  ֵהֵדי  ּוֵביְנַתִים, 
ַמֲחֵנה  ְמַפֵּקד  ֶזה  ָהָיה  ַהֲחָדִרים.  ֵמַאַחד 
ְמַנֵהל  ִעם  ִהְתַוֵּכַח  ֲאֶׁשר  ַהְּכִפָּיה,  עֹוְבֵדי 
ֶׁשל  ְּגדֹוָלה  ּכֹה  ַּכּמּות  ִּכי  ְּבַטֲעָנה  ַהִּמְפָעל 
ַהֶּגְרָמִני  ַהָּצָבא  ַּבֲעבּור  ֵנֶטל  ִהיא  עֹוְבִדים 

ַהָּנסוֹ ג.
ָהאּוָלם  ֶּדֶלת  ְּפָׁשָרה.  ָגה  ֻהּׂשְ ְלַבּסֹוף 
ִנְפְּתָחה, ְּפֻלַּגת ַחָּיִלים ִנְכְנסּו ְּפִניָמה, ָּבֲחרּו 
ַהּנֹוְכִחים  ִמֶּקֶרב  ְּגדֹוָלה  ְקבּוָצה  ְּבַאְקַראי 
ַלַּמֲחֶנה.  ֲחָזָרה  אֹוָתם  ְוָׁשְלחּו  ַּבָּמקֹום, 
ִאּיֹות  ֶיֶתר ָהֲאִסיִרים ָהָעְמסּו ִמָּיד ַעל ַהַּמּׂשָ

ְוִנְׁשְלחּו ְלֶגְרַמְנָיה.
ְּברֹאׁש  ּבֹוֵלט  ְּבאֶֹפן  ֶׁשֻּסַּמן  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
ֵנס  ְּבאַֹרח  ַעָּתה  ָחַזר  ַהִּנְׁשָלִחים,  ְרִׁשיַמת 
ַרִּבי  ִנַּצל  ָהַאֲחרֹון  ָּבֶרַגע  ַהַחִּיים.  ְלַאְרצֹות 

ַיֲעקֹב ִמָּמֶות ְלַחִּיים ְּבכֹחַ ַהְּתִפָּלה.
ַהָּצָבא  ַחָּיֵלי  ָּפְרצּו  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָמה  ְזַמן 
ּוְבתֹוָכם  ְוָהֲאִסיִרים,  ַהַּמֲחֶנה,  ֶאל  ָהרּוִסי 

ַרִּבי ַיֲעקֹב, ֻׁשְחְררּו ְלַנְפָׁשם.

'ַׁשֲאַגת ְמֻעֶּנה' עמ' 042

ִּבְרכֹות ַהַהְׁשָלָמה ְל'ֵמָאה ְּבָרכֹות'
ַמֲעַלת  ַעל  ַהַּמֲאָמִרים  ְלִסְדַרת   ְּכֶהְמֵׁש
ָאֵמן,  ַּבֲעִנַּית  ָהַרִּבים  ְלִזּכּוי  ַהִהְׁשַּתְּדלּות 
ְרצֹוֵננּו ְלַהְרִחיב ְנֻקָּדה ֲחׁשּוָבה ַהּנֹוַגַעת ְלֶעֶצם 
ַחר, ְוֵיׁש ִּביִדיָעָתּה ְּכֵדי  ַמהּוָתן ֶׁשל ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ְלעֹוֵרר ֶאת ִלְבבֹות ַהִּמְתַּפְּלִלים ְלגֶֹדל ְסֻגָּלָתן 

ּוְלִחּיּוב ַהִהְׁשַּתְּדלּות ְלאֹוְמָרן ָּכָראּוי.
ַחר ֲאֶׁשר ָּבֶהן ָאנּו מֹוִדים ַעל ֵסֶדר  ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ַהְנָהַגת ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָחַקק ה' ִיְתָּבַר ְּבַדְרֵכי 
ַהֶּטַבע, ְמֻכּנֹות ְּבִפי ַהַּקְדמֹוִנים 'ֵמָאה ְּבָרכֹות' 
ָּגאֹון'  ַנְטרֹוַנאי  ַרב  'ְּתׁשּובֹות  ְׁשַלח;  פר'  ְּפִסיְקָתא  (ְרֵאה 
זֹאת  ִּבְכִדי.  ְוא  ַהַּקְדמֹוִנים)  ִמִּסְפֵרי  ּוְבעֹוד  ט  או"ח 
ְּבָרכֹות  ְּכִסְדַרת  ַמהּוָתן  ֶעֶצם  ֶׁשִּמְּלַבד  ִמּשּׁום 
ֶׁשְּגָמָלנּו  ַהּטֹובֹות  ָּכל  ַעל  הֹוָדָאה  ַהְּמַבְּטאֹות 
ַּתָּקָנתֹו  ְּבִעְקבֹות  ָהְיָתה  ַּתָּקָנָתן  ִעַּקר  ָּכל  ה', 
לֹום, לֹוַמר  ַהְּידּוָעה ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶל, ָעָליו ַהּׁשָ
ַמִים  'ֵמָאה ְּבָרכֹות' ְּבָכל יֹום. ְּכִפי ֶׁשִּגּלּו ִמן ַהּׁשָ
ְלַרִּבי ַיֲעקֹב ִמַמְּרִווישׁ ִמַּבֲעֵלי ַהּתֹוְספֹות (ׁשּו"ת 

ַמִים' יב), ְוֵכן ָּפַסק ַהּטּור (או"ח מו). 'ִמן ַהּׁשָ

ְּבָרכֹות  ֵמָאה  לֹוַמר   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ֶׁשל  ַּתָּקָנתֹו 
ֲאסֹונֹות  ִסְדַרת  ְּבִעְקבֹות  ִנְקְּבָעה  יֹום  ְּבָכל 
ְּכֵבִדים ֶׁשִּנְּתכּו ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ַּכֲאֶׁשר ַמֵּגָפה 
ְּבִגיָנּה  ֵמתּו  יֹום  ּוְבָכל  ָּבָעם,  ִהְּכָתה  ָקָׁשה 
ְוָלָּמה  ָמה  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ָיְדעּו  א  ִאיׁש.  ֵמָאה 
ִהִּגיָעה ַהַּמֵּגָפה, ַעד ֶׁשָחַקר ָּדִוד ַהֶּמֶל ְּברּוַח 
ָעַמד  ַלֲעׂשֹות.  ָעָליו  ֲאֶׁשר  ֶאת  ְוֵהִבין  ַהּקֶֹדׁש 
ּוָמַסר ַלַּסְנֶהְדִרין ֶאת סֹוָדן ֶׁשל ֵמָאה ַהְּבָרכֹות 
ְּכֵדי ֶׁשְּיַתְּקנּו אֹוָתן ַּכּטֹוב ְּבֵעיֵניֶהן, ְוֵהם ִּתְּקנּו 
ֶׁשִּיְהֶיה  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֵסֶדר  ֶאת  ְלִיְׂשָרֵאל 
ֲעֵליֶהם לֹוַמר ְּכֵדי ְלַהְׁשִלים ְלֵמָאה ַהְּבָרכֹות, 
ָעׂשּו ֵּכן ֶנֶעְצָרה ַהַּמֵּגָפה (במדב"ר יח כא; טּור  ּוִמּׁשֶ

או"ח מו; ְּפִריָׁשה ָׁשם).

ֵמָאה ְּבָרכֹות ַמִּצילֹות ִמַּמֵּגפֹות
ְסֻגָּלָתן  ֶׁשּסֹוד  ּכֹוֵתב  ְּבָרכֹות)  (ִּדיֵני  ָהרֹוֵקַח  ַּבַעל 
ֶׁשל ֵמָאה ַהְּבָרכֹות הּוא ְּבָכ ֶׁשֵהן ְּכֶנֶגד ֵמָאה 
צ"ח  ָתבֹא;  ִּכי  ְּבָפָרַׁשת  ֶׁשִּנְכְּתבּו  ַהְּקָללֹות 
ֶׁשִּנְרְמזּו  ְׁשַּתִים  ְועֹוד  ַּבּתֹוָרה,  ֶׁשִהְתָּפְרׁשּו 
ַּבָּפסּוק (ְּדָבִרים כח סא): "ַּגם ָּכל ֳחִלי ְוָכל ַמָּכה".

ֶאת  ְמָבֵאר  ִמִּליזֶ'ְנְסק   ֱאִליֶמֶל ַרִּבי  ָהְרַה"ק 
ִמַּמֵּגפֹות  ְלַהָּצָלה  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ֶׁשֵּבין  ַהֶּקֶׁשר 
"ַוִּיְזַרע  יב):  כו  (ְּבֵראִׁשית  ַלָּפסּוק  ֶהְסֵּברֹו  ִּפי  ַעל 
ָנה ַהִהיא ֵמָאה  ִיְצָחק ָּבָאֶרץ ַהִהיא ַוִּיְמָצא ַּבּׁשָ
ָאָדם  ִּבְבֵני  ֶׁשִהְזִריַע   – "'ַוִּיְזַרע'   – ְׁשָעִרים" 
ֵמָאה  ַהִהיא  ָנה  ַּבּׁשָ 'ַוִּיְמָצא  ה.  ּוְקֻדּׁשָ ִיְרָאה 
ֵמָאה   ְלָבֵר ָאָדם  ֶׁשַחָּיב   ְלַלֶּמְד  – ְׁשָעִרים' 
ֶנֶגד  ִנְתְקנּו  ְוֵהן  ב).  מג  (ְמָנחֹות  יֹום  ְּבָכל  ְּבָרכֹות 
ָּדִוד  ְוִתֵּקן  יֹום,  ִמֵּדי  ֶׁשֵּמתּו  ְנָפׁשֹות  ֵמָאה 

לֹום ְּכֶנְגָּדן ֵמָאה ְּבָרכֹות. ַהֶּמֶל ָעָליו ַהּׁשָ
ּוְמָבֵאר ַרִּבי ֱאִליֶמֶל: "ְוַהַּצִּדיק ַהֶּזה ַהַּמְזִריַע 
ְּכִאּלּו  הּוא  ֲהֵרי  ָאָדם,  ִּבְבֵני  ְוִיְרָאה  ה  ְקֻדּׁשָ
ִּתּקּון  ּגֹוֵרם  הּוא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  אֹוָתם,  ְמַחֶּיה 
ְלֵמָאה ְׁשָעִרים ַהְּידּוִעים. ִּכי ְלָכל ִאיׁש ְוִאיׁש 
ֵיׁש ַׁשַער ְמֻיָחד לֹו ְוַהְּמַקְּימֹו הּוא ְמַתֵּקן אֹותֹו 
ֶׁשהּוא  ְּבָרָכה  ָּכל  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַהְּמֻיָחד...  ַער  ַהּׁשַ
ְמָבֵר הּוא ּפֹוֵתַח ַׁשַער ֶאָחד ִמֵּמָאה ְׁשָעִרים 
ָהֶעְליֹוִנים ֶׁשֵהם ִנְקָרִאים ֵמָאה ְּבָרכֹות, ְּדַהְינוּ 

ְּבֵרכֹות ָהֶעְליֹוִנים..." ('נַֹעם ֱאִליֶמֶל' ּתֹוְלדֹת).
ְלׁשֹון  ֶאת   ְלָכ ִהְסִמיכּו  ְרׁשּומֹות  ּדֹוְרֵׁשי 
יז):  (קטו   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ֶׁשל  ִּבְתִהּלֹוָתיו  ַהָּפסּוק 
"א ַהֵּמִתים ְיַהְללּו ָי-ּה" – ֲהֵרי ֶׁש'ְּיַהְּללוּ ָי-ּה' 
הּוא ָהַפ ֵמ'ַהֵּמִתים', ּוִמָּכאן ֶׁשַהְּמַהֵּלל ֶאת ה' 
ְּבֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום, ְסֻגָּלה ִהיא לֹו ְלַחִּיים 

('ֶׁשַבע ַּבּיֹום ִהַּלְלִּתיךָ' עמ' יב).

ְוזֹאת  (דב"ר [ִליֶּבְרָמן]  ֲחָכִמים  ֵּבֲארּו  ַּבָּדָבר  ַּכּיֹוֵצא 
ָלְרָׁשִעים:  ַהַּצִּדיִקים  ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל  ֶאת  ַהְּבָרָכה) 

"ָהְרָׁשִעים ְּבִמיָתָתן ּוְבַחֵּייֶהם ְקרּוִיין ֵמִתים... 
 ְמָבֵר ְוֵאינֹו  זֹוַרַחת  ַחָּמה  ֶׁשרֹוֶאה  ָמה,  ִמְּפֵני 
ַמֲעִריב   ְמָבֵר ְוֵאינֹו   - ׁשֹוַקַעת  אֹור,  יֹוֵצר 
ֲאָבל   ,ְמָבֵר ְוֵאינֹו  ְוׁשֹוֶתה  אֹוֵכל  ֲעָרִבים. 

ַהַּצִּדיִקים ְמָבְרִכין ַעל ָּכל ָּדָבר ְוָדָבר". 

ֵמָאה ׁשֹוְמִרים ֻמְׁשָלִמים ְּכֶנֶגד ַהָּצרֹות
ִהְרַחְבנּו ַא ְמַעט ַעל ֶׂשֶגב ְּגֻדָּלָתּה ֶׁשל ַּתָּקַנת 
ַהַּמֲאָמר  ִיְהֶיה  א  ְואּוָלם  ְּבָרכֹות',  'ֵמָאה 
ֻמְׁשָלם ְּבא ִּתְזּכֶֹרת ֲחׁשּוָבה ְוֶהְכֵרִחית; ֲעִנַּית 
רעא  ֵעֶקב  (זוה"ק  ַהְּבָרָכה  ֶאת  ַמְׁשִליָמה  ָאֵמן 
ּוְבֶאְמָצעּוָתּה  ֵמַהְּבָרָכה,  ֵחֶלק  ִהיא  'ָאֵמן'  א), 
משנ"ב  ב;  קסז  או"ח  (ַרָּמ"א  יֹוֵתר  ֲחׁשּוָבה  ַהְּבָרָכה 
ָטר  ָׁשם כ), 'ָאֵמן' ִהיא חֹוַתם ַהְּבָרָכה, ּוְכִפי ֶׁשּׁשְ

ֲעִנַּית   ָּכ ּתֶֹקף,  ַּבר  ֵאינֹו  ֲחִתיָמה  ָעָליו  ֶׁשֵאין 
ּתֶֹקף  ַלה  ְונֹוֶתֶנת  ַהְּבָרָכה  ֶאת  חֹוֶתֶמת  ָאֵמן 

(ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ְׁשמֹות יד לא).

ּוִבְפָרט  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ֶׁשל  ֶׁשְּבכָֹחן  ָלַמְדנּו  ִאם 
ַאַחת  ַעל  ַהָּצרֹות,  ִמן  ְלָהֵגן  ַחר,  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות 
ִׁשְבָעַתִים  ְסֻגָּלָתן  ִּתְגַּדל  ְּבַוַּדאי  ְוַכָּמה  ַּכָּמה 
 – ֻמְׁשֶלֶמת  ְּבצּוָרה  ֵּתָאַמְרָנה  ֵהן  ַּכֲאֶׁשר 

ֲחתּומֹות ַּבֲעִנַּית 'ָאֵמן'.
ִּדְבֵרי  ֶאת  ָּכאן  ְלָהִביא  ָראּוי  ֻמְסָּגר  ְּבַמֲאָמר 
ָאֵמן),   ֵעֶר) ְקֵדמֹות'  'ִמְדַּבר  ְּבִסְפרֹו  ַהִחידָ"א 
ְּכַתָּקַנת  ְּביֹום  ֲאֵמִנים  ִּתְׁשִעים  ַלֲעִנַּית  ַאף  ִּכי 
ֲחָכִמים (תיקו"ז יח) ֵיׁש ְסֻגָּלה ְמֻיֶחֶדת ִלְׁשִמיָרה 
ה  ִאּׁשָ ַעל  ָׁשם  ֶׁשֵהִביא  ְוַכַּמֲעֶׂשה  ְוַלֲהָגָנה. 
ֶׁשִּבְּקׁשּו ַהַּמִּזיִקים ִלְפגַֹע ָּבּה, ְוִנְּצָלה ַא ְוַרק 
צ'  ַּתָּקַנת  ַעל  יֹום  ְּבאֹותֹו  ֶׁשִהְקִּפיָדה  ִמּשּׁום 

ֲאֵמִנים.

ְיהּוִדי ָיָקר!
ֶׁשֵאין  ִּדין  ִּכְגַזר  ִהיא  ָאֵמן  ְּבא  ֶׁשְּבָרָכה  ָידּוַע 
 ֲחֵבְר ֶאת  ְמַזֶּכה  ַאָּתה  ַּכֲאֶׁשר  חֹוָתם.  ָעָליו 
ּוְכהֹוָדָאה  ַּכָּיאּות  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ַּבֲאִמיַרת 
ֻמְׁשֶלֶמת ְלֶמֶל ָהעֹוָלם, ַּדע ּוְזכֹר ִּכי ְּבָכ ַאָּתה 

מֹוִסיף ְל ְוַגם לֹו ַחִּיים, ְׁשִמיָרה ַוֲהָגָנה.
ְמֻׁשֶּלֶמת  ְסֻגָּלה  ִהיא  ְמֻׁשֶּלֶמת  ְּבָרָכה  ִּכי  ְזכֹר 

ַלֲהָגָנה ְמֻׁשֶּלֶמת!
ָּכאן  ְלָהִביא  ַטַעם  ְּבנֹוֵתן  ֵיׁש  ַהְּדָבִרים  ְּבׁשּוֵלי 
ָזָצ"ל  ַחר'  ַהּׁשַ 'ַאֶּיֶלת  ַּבַעל  ֶׁשל  ִמְכָּתבֹו  ֶאת 

ְּבִעְנָין ֶזה:
"ַוֲאֶׁשר ְּבנֹוֵגַע ָמה ֶׁשּיֹום יֹום רֹוִאים ֶׁשִּמְתַרִּבים 
ִמְׁשָּפחֹות  ַּבֲעֵלי  ְצִעיִרים  ֶׁשֲאָנִׁשים  ַהָּצרֹות, 
ַאְלָמנֹות  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶנֱעָנִׁשים  ְּגדֹולֹות 
ְנִביִאים  ָלנּו  ֵאין  ַּכּמּוָבן  ִויתֹוִמים,  ְוַאְלָמִנים 
ְלַתֵּקן.  ֵיׁש  ּוָמה  ֶנֶעְנׁשּו  ָמה  ַעל  ֶׁשּיֹוְדִעים 
ַהָּפחֹות  ְלָכל  ֵיׁש  יֹוְדִעים,  ֵאין  ִאם  ַּגם  ֲאָבל 
ְלַקֵּבל ְלֵהִטיב ַמֲעָׂשיו, ּוְזכּות ֶזה אּוַלי ַיְׁשִּפיַע 
ְוִלְבם  ְלִהָּנֵצל  ּוְלַהְּפָרט  ְלַהְּכָלל  טֹוב  ֶׁשַפע 
ַהָּקֵטגֹוְרָיא ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ִמַּדת ַהִּדין ַהּשֹׁוֶלֶטת 

ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים.
א  ֵהם  ַיֲחִסי  ֶׁשְּבאֶֹפן  ְּדָבִרים  ֶׁשָּמִצינוּ  ֶוֱהיֹות 
ֵלב  ְּתשֹּוַמת  ְקָצת   ָצִרי ַרק  ְלִקּיּום,  ָקִׁשים 
ְוֵהם ְּדָבִרים ְּגדֹוִלים ַּבֲחִׁשיבּוָתם, ְּכגֹון ֲאִמיַרת 
או"ח  ַּבּטּור  ְמבָֹאר  ֲאֶׁשר  יֹום  ְּבָכל  ְּבָרכֹות  ק' 
ָהיּו  זֹאת  ִּתֵּקן   ַהֶּמֶל ֶׁשָּדִוד  ֶׁשִּלְפֵני  מו  סי' 
ֵמִתים ֵמָאה ַנְפׁשֹות ְּבָכל יֹום ְוא ָהיּו יֹוְדִעים 
ַעל ָמה ֵמִתים ַעד ֶׁשָחַקר ְוֵהִבין ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש 
ְוִתֵּקן ָלֶהם ְלִיְׂשָרֵאל ֵמָאה ְּבָרכֹות. ְוֵכן ָמִצינּו 
ְּבָחָז"ל ּגֶֹדל ַהִּמְצָוה ֶׁשל ֲאִמיַרת ָאֵמן..." ('ִאְּגרֹות 

ַחר' ְּתִפָּלה אֹות פ). ַאֶּיֶלת ַהּׁשַ

ִמָּמֶות ְלַחִּיים ְּבכַֹח ַהְּתִפָּלה

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ּב לחִּיים ת

ּו סִספפּפּ ם
ת ָאֵמן (ג) ֲעִנּיַ ים ּבַ ִזּכּוי ָהַרּבִ

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

ַחְברּוָתא ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
הרב כוי

רְרְרכ בבִבִּ ם 


