
ׁש ּגַ ת ַוּיִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֵהיָכן ָמִצינּו ֶׁשְּיהּוָדה ִנַּגׁש ִלְתִפָּלה?
”ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ִּבי ֲאֹדִני ְיַדֶּבר ָנא ַעְבְּד ָדָבר ְּבָאְזֵני 

ֲאֹדִני ְוַאל ִיַחר ַאְּפ ְּבַעְבֶּד ִּכי ָכמֹו ְּכַפְרעֹה“ (מד יח) 
הּוא  יֹוֵסף  ִלְפֵני  ְיהּוָדה  ֶׁשְּבֶגֶׁשת  ְמבָֹאר  ו)  צג  (ב“ר  ַּבִּמְדָרׁש 
ְוִלְתִפָּלה.  ְלִמְלָחָמה  ְלִפּיּוס,  ְּדָבִרים:  ִלְׁשלֹוָׁשה  ִהְתּכֹוֵנן 
ְוִלְכאֹוָרה, ִּגיָׁשתֹו ְלִפּיּוס ּוְלִמְלָחָמה ְמבָֹאִרים ַּבָּפסּוק, ְּכִפי 

ֶׁשֵהִביא ַרִׁש“י ַעל ֲאָתר, ַא ֵהיָכן ָמִצינּו ֶׁשִהְתַּפֵּלל?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַאְזָּכִרי: 

’ֲאֹדִני‘ – ”ִּבי ֲאֹדִני  ְּבֵראִׁשית ְּדָבָריו ָּכַפל ְיהּוָדה ֶאת ַהִּמָּלה 
ַּב‘ֲאֹדִני‘  ִּכי  ְלָפֵרׁש  ְוֵיׁש  ֲאֹדִני“,  ְּבָאְזֵני  ָדָבר   ַעְבְּד ָנא  ְיַדֶּבר 
ַמִים, ְוָכ ִהְתַּפֵּלל: ”ִּבי ֲאֹדִני“ – ָאָּנא, ֲאדֹון  ָהִראׁשֹון ִּכּוֵן ַלּׁשָ
ָהעֹוָלִמים, ”ְיַדֶּבר ָנא ַעְבְּד ָדָבר“ ֶׁשִּיְתַקֵּבל ”ְּבָאְזֵני ֲאֹדִני“ – 
יֹוֵסף ֲאדֹון ִמְצַרִים, ֶׁשֲהא: ”ֶלב ֶמֶל ְּבַיד ה‘ ַעל ָּכל ֲאֶׁשר 

ַיְחּפֹץ ַיֶּטּנּו“ (ִמְׁשֵלי כא א).
ַאף ֶׁשִּנְרֶאה ָהָיה ִּכי ְיהּוָדה ַמְפֶנה ֶאת ְּדָבָריו ְליֹוֵסף, ְּבִלּבוֹ 
(ח“א,  ַהַּמַהְרשָׁ“א  ֶׁשֵּפֵרׁש  ֶׁשָּמִצינוּ  ּוְכִפי  ַלה‘.  ְלִהְתַּפֵּלל  ִּכּוֵן 
ֱאֵקי  ֶאל  ”ָוֶאְתַּפֵּלל  ד-ה):  ב  (ְנֶחְמָיה  ַהָּפסּוק  ֶאת  ב)  ג  ר“ה 
 ַא  ַהֶּמֶל ְלָאְזֵני  ִּדֵּבר  ֶׁשְּנֶחְמָיה   “ַלֶּמֶל ָואַֹמר  ָמִים;  ַהּׁשָ

ְּבִלּבוֹ ִּכּוֵן ְלִהְתַּפֵּלל ַלה‘. 
’ֲחֵרִדים ַעל ַהּתֹוָרה‘ 

אֶֹפן ַהְּפִסיעֹות קֶֹדם ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה
”ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה“ (מד יח)

ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  קֶֹדם  ִּכי  שנב)  ְּתִפָּלה  (ִהְלכֹות  ָהרֹוֵקַח  ָּכַתב 
ְּפִסיעֹות  ָׁשלֹוׁש  ְוִלְפסֹעַ  ְלַהְקִּדים  ַהִּמְתַּפֵּלל   ָצִרי ֶעְׂשֵרה, 
ֶׁשֵּתַבת  ֵמָהֻעְבָּדה  ָהרֹוֵקַח  ָלַמד  ֶזה  ְלִמְנָהג   ֶסֶמ ְלָפָניו. 
א.  ְּפָעִמים:  ָׁשלֹוׁש  ַלְּתִפָּלה  ְּבנֹוֵגַע   “ַּבָתָּנ ֶנֶאְמָרה  ”ַוִּיַּגׁש“ 
כג).  יח  (ְלֵעיל  ַאְבָרָהם“  ”ַוִּיַּגׁש   – ְסדֹום  ַעל  ַאְבָרָהם  ִּבְתִפַּלת 
ב. ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: ”ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה“ (ְרֵאה ב“ר צו ג ּוֵבאּור 
 – לו)  יח  א‘  (ְמָלִכים  ַהָּנִביא“  ֵאִלָּיהּו  ”ַוִּיַּגׁש  ג.  ְלֵעיל).  ַה‘ֲחֵרִדים‘ 

ְּכֶׁשִהְתַּפֵּלל ְּבַהר ַהַּכְרֶמל. 
ֶנְחְלקּו ַהּפֹוְסִקים ַּבֲהָבַנת ִּדְבֵרי ָהרֹוֵקַח: ַּדַעת ָה‘ֵאִלָּיה ַרָּבה‘ 
(צה ג) ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַהָּדָבר ִמְתַאְפֵׁשר ִנָּתן ִלְפסֹעַ ָׁשלֹוׁש ְּפִסיעֹות 
ְלָפָניו ִמְּבִלי ְלַהְקִּדים ְוִלְפסֹעַ ַלֲאחֹוָריו, ְואּוָלם ַּבֵּסֶפר ’ִקּצּור 
ָל“ה‘ (ִּדיֵני שמו“ע) ָּכַתב ֶׁשַּכָּוַנת ָהרֹוֵקַח ִהיא ְּכִמְנָהֵגנּו (ְרֵאה  ַהּׁשְ
משנ“ב צה ג; קצש“ע יח ב), ֶׁשָּתִמיד ֵיׁש ְלַהְקִּדים ְוִלְפסֹעַ ָׁשלֹוׁש 
אֹוָתן  ֶאת  ְוִלְפסֹעַ  ַלֲחזֹר  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ַלֲאחֹוָריו  ְּפִסיעֹות 

ְּפִסיעֹות ְלָפָניו. 

ְּתִפָּלה ַעל ַהְצָלַחת ַהְּתִפָּלה 
”ְיַדֶּבר ָנא ַעְבְּד ָדָבר ְּבָאְזֵני ֲאֹדִני ְוַאל ִיַחר ַאְּפ ְּבַעְבֶּד ִּכי 

ָכמֹו ְּכַפְרעֹה“ (מד יח) 
ָּדַרׁש ַרִּבי ָׁשלֹום ֶּפְרלֹוב ִמְּבַראִהין: 

קֹוֵננּו,  ִלְפֵני  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשְּבִגְׁשֵּתנוּ  ָלנּו  רֹוֵמז  ֶזה  ָּפסּוק 
ָעֵלינּו ְלַהְקִּדים ּוְלַבֵּקׁש: ”ְיַדֶּבר ָנא ַעְבְּד ָדָבר“ – ַזֵּכִני 

ְמעּו ַהְּדָבִרים: ”ְּבָאְזֵני ֲאֹדִני“. ְלִהְתַּפֵּלל ָּכָראּוי ְּכֵדי ֶׁשִּיּׁשָ
ֶׁשָאַמר‘:   ָּברּו’ ִּבְרַּכת  ֻנַּסח  ֶאת  ַאף  ָׁשלֹום  ַרִּבי  ֵּבֵאר   ְּבָכ
 ּוְנַׁשֵּבֲח  ְנַגֶּדְל ּוִבְזִמרֹות,  ִּבְׁשָבחֹות  ֱאֵקינוּ  ה‘   ְנַהֶּלְל”
ְלהֹוִדיַע  ָאנּו  ָּבִאים  ְוִכי  ְלָהִבין:  ְוֵיׁש   “...ְוַנְמִליְכ  ּוְנָפֶאְר
ְלָפֵרׁש  ֵיׁש  ָהָאמּור  ּוְלִפי  ַלֲעׂשֹות?  עֹוְמִדים  ֶׁשָאנּו  ֶאת  ַלה‘ 
ְּבִׁשיֵרי  ּוְלַׁשְּבחֹו  ְלַגְּדלֹו  ה‘  ֶׁשְּיַזֵּכנּו   ְּבָכ ְלַבֵּקׁש  ֶׁשַּכָּוָנֵתנּו 

’ִּדְבֵרי ָׁשלֹום‘ ָּדִוד.

ְּתׁשּוָבה ִמּתֹו ִׂשְמָחה
”ְוַעָּתה ַאל ֵּתָעְצבּו“ (מה ה)

ָאַמר ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ִמְּסלֹוִנים:
ְוַאף  ִׂשְמָחה.   ִמּתֹו זֹאת  ַלֲעׂשֹות   ָצִרי ִּבְתׁשּוָבה  ב  ַהּׁשָ
לֹו  ַאל  ַהְּתׁשּוָבה,  ִמְּתָנֵאי  ֶאָחד  ִהיא  ֶהָעָבר  ַעל  ֶׁשַהֲחָרָטה 
ִהיא  ָהַעְצבּות  ֶׁשֵּכן  ְּבַעְצבּות,  ֵּכן  ֵמֲחַמת  ִלְׁשקַֹע  ְלָאָדם 
ִמְכׁשֹול ָּגדֹול ַּבֲעבֹוַדת ה‘. ִליסֹוד ֶזה ִּכּוֵן יֹוֵסף ִלְרמֹז ְלֶאָחיו: 
ַלִּמְצִרים  ְמִכיָרִתי  ַעל  ִּבְתׁשּוָבה  ָלׁשּוב  ְּבבֲֹאֶכם   – ”ְוַעָּתה“ 
[”ֵאין ’ְוַעָּתה‘ ֶאָּלא ְּתׁשּוָבה“ (ב“ר כא ו)], ”ַאל ֵּתָעְצבּו“ – ַאל 

ַּתֲעׂשּו זֹאת ִמּתֹו ַעְצבּות ֶאָּלא ִמּתֹו ִׂשְמָחה. 
’ִּדְבֵרי ְׁשמּוֵאל‘ 

ְּבׂשֹוָרתֹו ֶׁשל יֹוֵסף ְלָאִביו 
”ַמֲהרּו ַוֲעלּו ֶאל ָאִבי ַוֲאַמְרֶּתם ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ִּבְנ יֹוֵסף ָׂשַמִני 

ֱאִקים ְלָאדֹון ְלָכל ִמְצָרִים“ (מה ט)
ָּכל  ַעל   מֹוֵל ֶׁשְּבנֹו  ַהַּצִּדיק  ְלַיֲעקֹב  ִהיא  ְּבׂשֹוָרה  ֵאיזֹו  ְוִכי 

ֶאֶרץ ִמְצַרִים?
א. ֵּבֵאר ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמרּוִז‘ין:

ִנְפָרדֹות  ִמִּלים  ִּכְׁשֵּתי  ַאף  ְלִהְתָּפֵרׁש  ְיכֹוָלה  ”ָׂשַמִני“  ֵּתַבת 
ֶׁשַאף  ְלָאִביו  ר  ְלַבּׂשֵ ָּבא  ֶׁשּיֹוֵסף  לֹוַמר  ְוֵיׁש  ֲאִני‘.  ’ָׁשם   –
ְּבִמְצַרִים א ִהְתַרָּפה ִּבְמאּוָמה ֶּבֱאמּוָנתֹו, ְוַאְדַרָּבה: ”ָׁשם“ 
ֶאת  ּוְלַלֵּמד  ְלַפְרֵסם  ּפֹוֵעל  ”ֲאִני“  ִמְצַרִים,  ֻטְמַאת   ְּבתֹו  –

ַהִּמְצִרים ֶאת ָהֱאמּוָנה ֶׁש: ”ֱאִקים ְלָאדֹון ְלָכל ִמְצָרִים“.
ב. ְּבאֶֹפן נֹוָסף ֵּבֵאר ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ִמַּבְגָּדד:

ַהָּפסּוק: ”ְׁשַמע  אֹוִתּיֹות  ְזכּות ”ֹּכ“ה“  ִּכי  ְלָאִביו  יֹוֵסף  ר  ִּבּׂשֵ
ִיְׂשָרֵאל ה‘ ֱאֵקינוּ ה‘ ֶאָחד“ ֲאֶׁשר ”ָאַמר ִּבְנ יֹוֵסף“ ְּבָכל יֹום 
ְויֹום, ִהיא ֶׁשָעְמָדה לֹו ְלַנֵּצַח ֶאת ְקִלּפֹות ִמְצַרִים ּוַפְרעֹה ַעד 

ֶׁש: ”ָׂשַמִני ֱאִקים ְלָאדֹון ְלָכל ִמְצָרִים“.
’אֹור  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ַנְיָמן  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָאַמר  נֹוָסף  ֵּבאּור  ג. 

ִיְׂשָרֵאל‘:
ַּבּבֹוֵרא  ֱאמּוָנתֹו  חֶֹסן  ֶאת  ְלָאִביו  יֹוֵסף  ֵּתֵאר  ֵאּלּו  ִּבְדָבָריו 
ַּגְדלּותֹו  ֶאת  ְוִלְתלֹות  ְלִהְתָּגאֹות  ָהָיה  ֶׁשָּיכֹול  ֶׁשַאף   .ִיְתָּבַר
הּוא  זֹאת  ְּבָכל  ַּפְרעֹה,  ֶאת  ֶׁשִהְרִׁשיָמה  ְוָחְכָמתוֹ  ִּבְתבּוָנתֹו 
ְלָכל  ְלָאדֹון  ֱאִקים  ”ָׂשַמִני  ָמֵלא:  ְּבֶפה  ְואֹוֵמר  ַמְכִריז 

ִמְצָרִים“ – ָהֱאִקים הּוא ֶׁשִּמָּנה אֹוִתי ְלֶמֶל ְּבִמְצַרִים. 
’ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל‘; ’ֶּבן ְיהֹוָיָדע‘ סֹוָטה מב א; ’ַּדְרֵכי מּוָסר‘ 

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
פּלה?

ּבא

ני ּפְ ם

ַלֲענֹות ָאֵמן ִּב‘ְׁשנֹות ַהׂשַֹּבע‘ 
”ְוֶלֶחם ֵאין ְּבָכל ָהָאֶרץ ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ְמאֹד ַוֵּתַלּה ֶאֶרץ 

ִמְצַרִים ְוֶאֶרץ ְּכַנַען ִמְּפֵני ָהָרָעב“ (מז יג)

ָאַמר ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ֵאִלָּיהּו לֹוְּפָיאן: 

ַהׂשַֹּבע‘;  ’ְׁשנֹות  ִּבְבִחיַנת  ֵהן  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ְׁשנֹוֵתינּו  ְיֵמי 
ְּבָכל יֹום ְויֹום ִנְקרֹות ְלָפֵנינּו ֵאין ְספֹר ִהְזַּדְּמֻנּיֹות ֶׁשָּבֶהן 
ִל‘ְׁשנֹות  אֹוָתנּו  ֶׁשְּתַלּוֶיָנה  ִמְצוֹות  ֶלֱאסֹף  ְיכֹוִלים  ָאנּו 
ְזֻכּיֹות.  ְלהֹוִסיף  נּוַכל  א  ֶׁשָאז  ַהָּבא,  ָּבעֹוָלם   – ָהָרָעב‘ 
ֶהָחָכם ֶׁשֵעיָניו ְּברֹאׁשֹו ְיַנֵּצל ָּכל ֶרַגע ְוֶרַגע ַלֲחטֹף עֹוד 
ֶׁשֲהא  ָאֵמן.  ְועֹוד  ְּבָרָכה  עֹוד  ִמְצָוה,  עֹוד  ְּגָמָרא,  ַּדף 
ִּב‘ְׁשנֹות ָהָרָעב‘ – ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ַּגם ִאם ְיַׁשֵּלם ִמיְליֹוִנים 
ִּבְׁשִביל ַלֲענֹות עֹוד ָאֵמן ַאַחת, ָּדָבר א יֹוִעיל לֹו, אֹו ָאז 
ִיְתַּגְעֵּגַע ְוִיְׁשּתֹוֵקק ִליֵמי ַחּיּותֹו ְויֹאַמר ְלַעְצמֹו: ָלָּמה א 

ָחַטְפִּתי עֹוד ְזֻכּיֹות...

ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ֶאת   ְלָכ  ַמְסִמי ַחִּיים‘  ֶה‘ָחֵפץ  ָהָיה 
ֶׁשָאֲהָבה  ֵאת  ִּבַּקְׁשִּתי  ַּבֵּלילֹות  ִמְׁשָּכִבי  א): ”ַעל  ג  (שה“ש 

ְלַאַחר   – ִמְׁשָּכִבי‘  ’ַעל  ְמָצאִתיו“;  ְוא  ִּבַּקְׁשִּתיו  ַנְפִׁשי 
ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ְלַבֵּקׁש  ָהָאָדם  ַיְתִחיל  ָאז  ְוֶעְׂשִרים,  ֵמָאה 
ֶׁשִּנְׁשָמתֹו ָאֲהָבה ָּכל ָּכ, ַא ַּגם ִאם ְיַחֵּפׂש ִויַחֵּפׂש, א 
ִיְמָצא ָּדָבר. ַעל ֵּכן ִאיׁש ָנבֹון ְוָחָכם ָהרֹוֶאה ֶאת ַהּנֹוָלד, 

ְּבַוַּדאי א ַיְחִמיץ ְולּו ָאֵמן ַאַחת ָּבעֹוָלם ַהֶּזה.
ֵסֶפר ַהִּזָּכרֹון ’ַחְסֵדי ַאְבָרָהם‘ עמ‘ קלב

ְּבֵבית  ִּכי  אֹוֵמר,  ָהָיה  ְקִטיָנא  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ֵמחּוְסט  ַהַּדָּין 
ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ִּתְהֶיה ְּתִביָעה ְמֻיֶחֶדת ַעל ָאָדם ֶׁשִּזְלֵזל 
ָהָאב‘  ’ַרֲחֵמי  ַהְּמֻפְרָסם  ְּבִסְפרֹו  ָּכַתב   ְוָכ ָאֵמן,  ַּבֲעִנַּית 

ֶׁשֻהְדַּפס ְּבַעְׂשרֹות ַמֲהדּורֹות:

ְּפֻקָּדה  ְליֹום  ַיֲעֶנה  ָמה  ִּכי  ָאֵמן...  ַּבֲעִנַּית  ְמאֹד  ”ְלִהָּזֵהר 
ְּכֶׁשִּיְׁשָאלּוהּו: ’ָלָּמה א ָעִניָת ָאֵמן – ָמה ֲעבֹוָדה ִהיא?‘ 
 – ָקלֹון‘  ְפֵניֶהם  ’ַמֵּלא  יז):  פג  (ְּתִהִּלים  ָהֶרֶמז  ָּבא  ֶזה  ְוַעל 

סֹוֵפי ֵּתבֹות ָאֵמ“ן“.
’ַרֲחֵמי ָהָאב‘ אֹות נו

ֶּגְרשֹונֹוִביץ  יֹוֵסף  ְראּוֵבן  ַרִּבי  ִמְּנִתיבֹות  ַהַּצִּדיק  ַעל 
ִּבֵּקׁש  ִנְׁשָמתֹו  ְיִציַאת  קֶֹדם  ְספּוִרים  ”ְרָגִעים  ֵהִעידּו: 
ּכֹחֹוָתיו  ְׁשֵאִרית  ְּבָכל  ְוִהְתַּגֵּבר  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ִלְׁשמַֹע 
 ַחר, ְּכֶׁשְּבָכל ְּבָרָכה הֹוֵל ַלֲענֹות ָאֵמן ַעל ָּכל ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ּכֹחוֹ ְוֶנְחַלׁש, ַעד ֶׁשָאְזלּו ּכֹחֹוָתיו...“
’ִניצֹוֵצי ֵאׁש‘ עמ‘ קפה

ׁש ּגַ ת ַוּיִ ָרׁשַ 311ּפָ תש"פ

ְיהּוִדי ָיָקר!
ַאָּתה ֲאֶׁשר ָזִכית ְלַהִּכיר ְּבֶׂשֶגב ְּגֻדָּלָתּה ֶׁשל ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן, ַאָּתה ַהַּמְקִּפיד ְלַהִּגיׁש ְּבָכל יֹום 

ְּבָרכֹות ֻמְׁשָלמֹות ְלבֹוֵרא ָהעֹוָלם – ִמי ָּכמֹו יֹוֵדַע ֶעְרָּכּה ֶׁשל ְּבָרָכה ֶׁשֶּנֶעְנָתה ְּב‘ָאֵמן‘!
ְּבָיְד ֶאְפָׁשרּות ִנְפָלָאה ְלַהִּציל ְּבָכל יֹום ְּבָרכֹות ַרּבֹות ֶׁשִּבְלָעֶדי ָהיּו 

ֶנֱאָמרֹות ֶׁשֹּלא ִּבְׁשֵלמּות ְוִלְצּבֹר ִמֵּדי יֹום ֲאֵמִנים ַרִּבים.

ִהְצָטֵרף עֹוד ַהּיֹום ִלְקַהל ְמַזֵּכי ָהַרִּבים, 
ַּגָּבֵאי ָאֵמן ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת, ְוַאְלֵפי ְּבָרכֹות ֻמְׁשָלמֹות 

.ִּתָּזַקְפָנה ְּבָכל יֹום ִלְזכּוְת
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ָהָיה ֶזה ְּבִׁשְלֵהי ְּתקּוַפת ִׁשְלטֹון ַהַּמְנָּדט ַהְּבִריִטי ְּבֶאֶרץ 
ְלִהְצָטֵרף  ֶנֱאַלץ  ְוִנְמָרץ,  ָצִעיר  ָּבחּור  יֹוֵסף,  ִיְׂשָרֵאל. 
ְלַאַחת ִמְּקבּוצֹות ַהַּמְחֶּתֶרת ֶׁשָּפֲעלּו ְּבאֹוָתּה ֵעת ִלְׁשמֹר 
ַּתַחת  ֲאֶׁשר  ָהֲעָרִבים  ִמַּפְרעֹות  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ְיהּוֵדי  ַעל 
ַהְּבִריִטית,  ַהַּמְמָלָכה  ַחָּיֵלי  ֶׁשל  ַהִּמְתַעְּלמֹות  ֵעיֵניֶהם 
ָטְבחּו ְלא ַרֵחם ַּבִּיּשּׁוִבים ַהְיּהּוִדִּיים ַהִּמְתַחְּדִׁשים ְּבֶאֶרץ 

ַהּקֶֹדׁש.
אֹוְרִבים  ַהִּיְׁשְמֵעאִלים  ָהרֹוְצִחים  ָהיּו  ַּפַעם  ַאַחר  ַּפַעם 
ַלִּיּשּׁוִבים  ַּדְרָּכן  ֶאת  עֹוׂשֹות  ֶׁשָהיּו  ַהְּיהּוִדּיֹות  ָּירֹות  ַלּׁשַ
ּוְתרּופֹות  ָמזֹון  ֲאֵליֶהם  מֹוִבילֹות  ְּכֶׁשֵהן  ַהְמֻּבָּדִדים, 
טֹוְבִחים  יֹוִמי,  ַהּיֹום  ְלִקּיּוָמם  ֶׁשִּנְצְרכּו  מּוָצִרים  ּוְׁשַאר 
ְּביֹוְׁשֵביֶהם ּובֹוְזִזים ֶאת ְׁשָלָלם. ְלֵׁשם ָּכ הּוְקמּו ְקבּוצֹות 
ְלַצד  ַּדְרָּכן,  ֶאת  ְוִלְׁשמֹר  ָּירֹות  ַהּׁשַ ֶאת  ְלַלּוֹות  ֶׁשָּפֲעלּו 
ֶׁשֻהְזְנחוּ  ַהְיּהּוִדִּיים  ַהִּיּשּׁוִבים  ַעל  ׁשֹוֶטֶפת  ְׁשִמיָרה 

ְלגֹוָרָלם ִּביֵדי ַחָּיֵלי ַהִּלְגיֹון ַהְּבִריִטי.
ְגָרִתּיֹות, ָהיּו ַאְנֵׁשי ְקבּוצֹות  ִמיָרה ַהּׁשִ ִמְּלַבד ְּפֻעּלֹות ַהּׁשְ
ֵאּלּו ִנְדָרִׁשים ְלַבֵּצַע ִמַּפַעם ְלַפַעם ְּפֻעּלֹות ִסּכּול ְּבעֶֹמק 
ֶהֶרף  ְלא  ָזְממּו  יֹוְׁשֵביֶהם  ֲאֶׁשר  ָהֲעָרִבים,  ַהִּיּשּׁוִבים 
ָרעֹות ַעל יֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ, ְוִנְדְרָׁשה ְּפֻעָּלה נֹוֶעֶזת ְּכֵדי ְלַסֵּכל 
ַהָּללּו  ַהְּפֻעּלֹות  ִּבּצּוַע  ְלצֶֹרְך  ָׁשַמִים.  ְּבַחְסֵדי  ֲעָצָתם  ֶאת 
ֻמְקֶּדֶמת  ֲהָכָנה  ִנְדְרָׁשה  ַרב,  ְּבִסּכּון  ְּכרּוכֹות  ָהיּו  ֲאֶׁשר 
ַהְטָמַנת  ְמֻדְקָּדק,  מֹוִדיִעין  ִאּסּוף  ֶׁשָּכְלָלה  ּוְמֻדְקֶּדֶקת 
ִמְצּבֹוֵרי ֶנֶׁשק ּוְפָצצֹות ְּבעֶֹמק ֶׁשַטח ָהאֹוֵיב ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה. 
ִמְּפֵני  ֵמֶהם,  ֶׁשִּנְדְרָׁשה  ַהְּכפּוָלה  ַהְּזִהירּות  ִמְּלַבד  זֹאת 
ָּכל  ָּפֲעלּו  ֲאֶׁשר  ַהַּמְנָּדט,  ַחָּיֵלי  ֶׁשל  ַהְּפקּוחֹות  ֵעיֵניֶהם 
 ָּכ  ּוִמּתֹו ַהִּיְׁשְמֵעאִלים,  ְלטֹוַבת  ְצָדִדי  ַחד  ְּבאֶֹפן  ָהֵעת 
ְקבּוצֹות  ַחְבֵרי  ֶׁשל  ַרְגֵליֶהם  ֶאת  ְלָהֵצר  ְּכֵדי  ַהּכֹל  ָעׂשּו 

ִמיָרה. ַהּׁשְ
ָּפִעיל  ֵחֶלק  ָנַטל  ּוֻמְכָׁשר  ָצִעיר  ָּבחּור  ֶׁשָהָיה  יֹוֵסף 
ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָאִביו  ְּפִעיֻלּיֹות.  ְּבאֹוָתן  ְמאֹד  ּוַמְׁשָמעּוִתי 
ֶׁשָהָיה ִמְּגדֹוֵלי ֲחִסיָדיו ֶׁשל ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ָמְרְּדַכי ָׁשלֹום 
יֹוֵסף ִמַּסִּדיגּוָרא ָּדַאג לֹו ְמאֹד, ְוָכ ִלְפֵני ָּכל ְּפֻעָּלה ֶׁשָּכזֹו 
ִהְקִּפיד ִלְפקֹד ֶאת ַחְדרֹו ֶׁשל מֹורֹו ְוַרּבֹו ַהָּגדֹול, ְלִעִּתים 
ְּבנֹו  ֶאת   ְלָבֵר ֵמָהַרִּבי  ּוִבֵּקׁש  ְלַבּדֹו  ּוְלִעִּתים  ְּבנֹו  ְּבִלּוּוי 

ֶׁשָּיׁשּוב ְּבָׁשלֹום ּוְלא ֶּפַגע.
ְלִהְׁשַּתֵּתף  ָאמּור  ֶׁשְּבנֹו  ְיהּוָדה  ְלר‘  נֹוַדע  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד 
ְּביֹום ַהָּמֳחָרת ִּבְפֻעָּלה ְמֻסֶּכֶנת ַא ְנחּוָצה ְּביֹוֵתר, ֶׁשֵאֶליָה 
ִנְכַנס  ְּכַדְרּכֹו  ַרב.  ְזַמן   ְּבֶמֶׁש ַהְּקבּוָצה  ַחְבֵרי  ִהְתּכֹוְננּו 
ֶׁשָּיׁשּוב  ְּבָרָכה  ְלַבֵּקׁש  ְּכֵדי  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְלַחְדרֹו  ְיהּוָדה  ר‘ 

ְּבָׁשלֹום ּוְלא ֶנֶזק ֵמַהְּפֻעָּלה ַהְּמֻסֶּכֶנת.
 ְּבָכ ָהַרִּבי  ִהְסַּתֵּפק  ֶׁשָּבֶהן  קֹוְדמֹות  ִלְפָעִמים  ְּבִנּגּוד 
ֶׁשֶהֱעִניק ֶאת ִּבְרָכתֹו, ַהַּפַעם, ְּבִהָּכְנסוֹ ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְּפִניָמה 
ְלַדְרָּכם  ֵצאָתם  ֶׁשִּלְפֵני  ְליֹוֵסף  ָהַרִּבי  הֹוָרה  ְּבנֹו,  ְּבִלּוּוי 
ִיְתַּפְּללּו הּוא ַוֲחֵבָריו ְּתִפַּלת ַעְרִבית ַּבִּצּבּור, ְוַרק ְלַאַחר 

ִמֵּכן ֵיְצאּו ְלַדְרָּכם.
ׁשֹוְמִרים  ֵאיָנם  ֲחֵבָריו  ֶׁשַּמְרִּבית  ְלִהְתַנֵּצל  ֵהֵחל  יֹוֵסף 
 ,ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ְלַדֲאבֹון ֵלב, ּוִמְסַּתֵּבר ֶׁשֹּלא ַיְסִּכימּו ְלָכ
ַעל  ׁשּוב  ָחַזר  ַרק  ָּדָבר.   ָּכ ַעל  ֵהִׁשיב  א  ָהַרִּבי  אּוָלם 
ַּבִּצּבּור,  ַיְחָּדו  ֶׁשִּיְתַּפְּללּו  ָלֶהם  ”ֱאמֹר  לֹו:  ְוָאַמר  ְּדָבָריו 
ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ֵיְצאּו ַלֶּדֶר“. יֹוֵסף ִנָּסה ׁשּוב ְלַהִּביַע ֶאת 
ֲחָׁשׁשֹו ַהֻּמְצָּדק ֶׁשֲחֵבָריו א ְיַקְּבלּו ֶאת ְּדָבָריו, ַא ָהַרִּבי 

ִהְרִּגיעֹו ְוָאַמר לֹו: ”עֹוד ִּתְרֶאה ֶׁשֵהם ַיְסִּכימּו“.
ְוֶׁשִּיְזֶּכה  ַהְצָלָחה  ְּבִבְרַּכת  ְּבחֹם  ָהַרִּבי  ֵּבְרכֹו  ֵצאתֹו  ֶטֶרם 
ַיַחד ִעם ֲחֵבָריו ָלׁשּוב ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום. יֹוֵסף ֶׁשָהָיה ָחדּור 
ֶּבֱאמּוַנת ֲחָכִמים ָעָנה ַאֲחֶריָה ’ָאֵמן‘ ּוָפָנה ַהְיֵׁשר ַלָּמקֹום 

ֶׁשּבֹו ִנְדְּברּו ֲחֵבָריו ְלִהָּפֵגׁש ֶטֶרם ֵצאָתם ַלְּפֻעָּלה.
ְּבַמֲהַל ַהִּמְפָּגׁש, ְלַאַחר ֶׁשִהִּציגּו ַהְּמַפְּקִדים ֶאת ָּתְכִנית 
ַהְּפֻעָּלה ִּבְפרֹוְטרֹוט, ִּבְזַמן ֶׁשַהֲחֵבִרים ָהיּו ְׁשרּוִיים ְּבֶמַתח 

ּוְבִהְתַרְּגׁשּות, ִּבֵּקׁש יֹוֵסף ֶאת ְזכּות ַהִּדּבּור ְוָאַמר:
ִהיא  ְמֻסֶּכֶנת  ַּכָּמה  ַעד  ְמִביִנים  ְּכמֹוֶכם  ִמי  ”ֲחֵבִרים, 
ְלַמַען  זֹאת  עֹוִׂשים  ָאנּו  ֱאֶמת,  ֶׁשְּלָפֵנינּו.  ַהְּפֻעָּלה 
ִלְזֻכּיֹות  ְזקּוִקים  ָאנּו  אּוָלם  ָהָאֶרץ,  ְיהּוֵדי  ֶׁשל  ְׁשלֹוָמם 
ֵאפֹוא,  ַּדְעְּתֶכם  ָמה  ְּבָׁשלֹום.  אֹוָתּה  ִלְצַח  ְּכֵדי  ַרּבֹות 
ַעְרִבית  ְּתִפַּלת  ַיְחָּדו  ִנְתַּפֵּלל   ַלֶּדֶר ֵצאֵתנּו  ֶׁשְּבֶטֶרם 
ַּבִּצּבּור? ַּבְּתִפָּלה“, ִהְסִּביר ָלֶהם יֹוֵסף, ”ְנַבֵּקׁש ֶאת ִּבְרַּכת: 
ְוַתְּקֵננּו  ְלַחִּיים...  ַמְלֵּכנּו  ְוַהֲעִמיֵדנּו  ְלָׁשלֹום  ’ַהְׁשִּכיֵבנּו... 
ֵמָעֵלינּו  ְוָהֵסר  ַּבֲעֵדנּו  ְוָהֵגן   ...ִמְּלָפֶני טֹוָבה  ְּבֵעָצה 

אֹוֵיב... ְוָהֵסר ָׂשָטן ִמְּלָפֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרינוּ... ּוְׁשמוֹ ר ֵצאֵתנּו 
זֹו  ֶׁשְּזכּות  ֲאִני  ּוָבטּוַח   ָסמּו ּוְלָׁשלֹום‘.  ְלַחִּיים  ּובֹוֵאנּו 
ְוַהְּמֻסֶּכֶנת  ַהֲחׁשּוָבה  ַהְּמִׂשיָמה  ְלַהְצָלַחת  ָלנּו  ַּתֲעמֹד 
ֶׁשְּלָפֵנינּו ְוֶׁשִּנְזֶּכה ֻּכָּלנּו ָלׁשּוב ִמֶּמָּנה ְּבִריִאים ּוְׁשֵלִמים“.

ֶׁשֶּנֶאְמרּו  יֹוֵסף  ֶׁשל  ְּדָבָריו  ָהָיה.  ֵּכן  ָהַרִּבי  ִּדֵּבר  ַּכֲאֶׁשר 
ֵמעֶֹמק ֵלב ּוִמּתֹו ֱאמּוָנה ָׁשְרִׁשית ָעׂשּו רֶֹׁשם ַעל ִלְבבֹות 
ֲחֵבָריו, ְוֵהם ִהְסִּכימּו ְּבִהְתַלֲהבּות. יֹוֵסף ָרָאה ְּבָכ ִסיָמן 
ַהְּבָרָכה  ֶׁשַּגם  ָהָיה  ּוָבטּוַח  ָהַרִּבי  ִּדְבֵרי  ְלִקּיּום  ִראׁשֹון 

ֶׁשֵּבְרָכם ִּתְתַמֵּמׁש.
ֵצאָתם  מֹוֵעד  ִלְפֵני  ְספּורֹות  ַּדּקֹות  ַהַּלְיָלה,  ָּיַרד  ִמּׁשֶ  ,ָּכ
ַלֶּדֶר ִנַּגׁש יֹוֵסף ִּכ‘ְׁשִליחַ ִצּבּור‘ ּוָפַתח ִּבְתִפַּלת ַעְרִבית. 
ְלַכָּמה ֵמַהֲחֵבִרים ָהְיָתה זֹו אּוַלי ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּבּה 
ְוַהֲחֵבִרים  ִהְסַּתְּיָמה,  ַהִּנְרֶּגֶׁשת  ַהְּתִפָּלה  ְּבִמְנָין.  ִהְתַּפְּללּו 

.ָיְצאּו ַלֶּדֶר
ְלֵעֶבר  ַרָּבה  ִּבְזִהירּות  ַהְּקבּוָצה  ִהְתַקְּדָמה   ָסִמי  ְּבחֶֹׁש
ְצִריִכים  ָהיּו  ֶׁשֵאָליו  ַהַּיַעד  ֶאל  ֶׁשִהְׁשִקיָפה  ְקַטָּנה  ִּגְבָעה 
ַלְחּדֹר. ַעד ְמֵהָרה ֵהם ֵהִבינּו ֶׁשַהּמֹוִדיִעין ֶׁשִּקְּבלּו, ֶׁשְּלִפיו 
ְּבָׁשָעה זֹו ַהּכֹל ָהיּו ֲאמּוִרים ִלְהיֹות ְׁשקּוִעים ִּבְׁשָנָתם ַעל 
ִמּטֹוֵתיֶהם, ָהָיה ָׁשגּוי. ְּבפַֹעל ַּכָּמה ֵמַהָּבִּתים ָהיּו מּוָאִרים. 
ְיֵתָרה ִמּזֹאת, ַאַחד ָהֲעָרִבים ַאף ָחׁש ְּכִפי ַהִּנְרֶאה ִּבְתנּוָעה 
ֲחִריָגה, ְוהּוא ִמֵהר ְלַהְזִעיק ֶאת ֲחֵבָריו. ַהָּדָבר ִהְפִּתיַע ֶאת 
ִלְמֻסֶּכֶנת  ַהְּמֻתְכֶנֶנת  ְּפֻעָּלָתם  ֶאת   ְוָהַפ ַהְּקבּוָצה  ַחְבֵרי 
ְמִהיָרה  ִהְתַיֲעצּות  ְלַאַחר  זֹאת  ַלְמרֹות  אּוָלם  ִׁשְבָעַתִים, 
 ֶּדֶר ֵאין  ֶׁשְּכָבר  ַהֲחֵבִרים  ֶהְחִליטּו  ֵּביֵניֶהם,  ֶׁשֶּנֶעְרָכה 
 ְלַהְמִׁשי ֶהְחִליטּו  ַלֲאחֹוֵריֶהם  ָלׁשּוב  ּוִבְמקֹום  ֲחָזָרה, 

ִּבְפֻעָּלָתם ְּבָכל ְמִחיר.
ֵהם ָיְדעּו ִּכי ַחֵּייֶהם ְּתלּוִיים ָלֶהם ִמֶּנֶגד ְוִכי ִמְסַּתֵּבר ֶׁשַאף 
ְלַאַחר  ִּכי  ֵהִבינּו  ֵהם  אּוָלם  ַּבֶּנֶפׁש,  ֲאֵבדֹות  ָלֶהם  ִיְהיּו 
ִמָּיד  ֵהֵחּלּו  ְוֵהם  ֲחָזָרה,   ֶּדֶר ָלֶהם  ֵאין  ְּכָבר  ֶׁשִהְתַּגּלּו 

ִּבְפֻעָּלה.
ְוֵהֵחּלּו  ְקַטּנֹות  ִלְקבּוצֹות  ִהְתַּפְּצלּו  ֵהם  ַּכְמֻּתְכָנן 
ִהְתאֹוְׁשׁשּו  ְמֵהָרה  ַעד  ַהַּיַעד.  ְלֵעֶבר  נֹוֶעֶזת  ְּבִהְסַּתֲערּות 
ְּבֵאׁש  ְּכֶנְגָּדם  ְלָהִׁשיב  ְוֵהֵחּלּו  ֵמַהַהְפָּתָעה  ָהֲעָרִבים 
ְמאֹות   ִמּתֹו ְוַהֶּפֶלא,  ַהֵּנס  ְלַמְרֵּבה  אּוָלם  צֹוֶלֶבת, 
ְרקּו ְסִביָבם א ָּפַגע ָּבֶהם ְולּו ֶאָחד. ְּכָכל  ַהַּכּדּוִרים ֶׁשּׁשָ
ֶׁשִּנּסּו ָהֲעָרִבים ִלְפּגַֹע ָּבֶהם א ָעָלה ַהָּדָבר ְּבָיָדם, ְוָכ ִעם 
ִסּיּום ַהְּפֻעָּלה ָחְזרּו ָּכל ַחְבֵרי ַהְּקבּוָצה ְלָבֵּתיֶהם ְּבָׁשלֹום.
ַאֶחֶרת   ֶּדֶר ָּכל  ָהְיָתה  א  ֲאֶׁשר  ַמָּמׁש  ֶׁשל  ֵנס  ֶזה  ָהָיה 
ְלַהְסִּבירֹו, ִמְּלַבד ַהְּתִפָּלה ֶׁשֵהֵגָּנה ֲעֵליֶהם ְוָׁשְמָרה ֲעֵליֶהם 
ִמָּכל ַרע ְּכַהְבָטַחת ָהַרִּבי. ַּכָּמה ֵמַהֲחֵבִרים ַאף ִהְתַחְּזקּו 
ִּכי  ַהְּתִפָּלה  ְּבכֹחַ  ִלְראֹות  נֹוְכחּו  ֶׁשּבֹו  ָהֵארּועַ  ְּבִעְקבֹות 
ֵאָליו  ַהּקֹוְרִאים  ְלָכל  הּוא  ָקרֹוב  ְוִכי  ָּבָאֶרץ  ֱאִקים  ֵיׁש 
ם  ֶּבֱאֶמת, ּוִבְפָרט ְלַחְכֵמי ַהּדֹורֹות ֲאֶׁשר ִמן ַהְּדָבִרים ֶׁשּׂשָ
ַהָּדָבר  אֹוָתם  ֵהִביא   ַּבֶהְמֵׁש ַאְרָצה.  ִיּפֹל  א  ְּבִפיֶהם  ה‘ 

ַאף ְלִהְתַחְּזקּות ֶּבֱאמּוָנה ּוְבִקּיּום ַהִּמְצוֹות.
תש“ס,  ִּבְׁשַנת  ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ָׁשָנה  ים  ֵמֲחִמּׁשִ ְלַמְעָלה 
ִקְברֹו  ַעל  ֶׁשִהְׁשַּתֵטַּח  ַסִּדיגּוָרא  ֵמֲחִסיֵדי  ֶאָחד  ִהְבִחין 
ָיִׂשיׂש  ִּביהּוִדי  ִמַּסִּדיגּוָרא  ַיֲעקֹב‘  ’ַאִּביר  ַּבַעל  ָהַרִּבי  ֶׁשל 
ֵּבין  ִמְסּתֹוֵבב  ֲאֶׁשר  ָחִסיד,  ְּכֶׁשל  ָהְיָתה  א  ֶׁשָחזּותֹו 
ִלְמֻבָּקׁשֹו  ִהְתַעְנֵין  ֶהָחִסיד  ָמה.  ְּדַבר  ִּכְמַחֵּפׂש  ַהְּקָבִרים 
ֶׁשל ַהָּזֵקן, ְוַהָּלה ִסֵּפר לֹו ִּכי הּוא ְמַחֵּפׂש ַאַחר ִצּיּונוֹ ֶׁשל 

ַרִּבי ָמְרְּדַכי ָׁשלֹום יֹוֵסף ִמַּסִּדיגּוָרא.
 ַהֶּדֶר ֶאת  לֹו  ְלַהְראֹות  ְוִהְתַנֵּדב  ַלָּזֵקן  ִהְתַלּוָה  ֶהָחִסיד 
ֶאת  ֶהָחִסיד  ָׁשַאל  ְצִעיָדָתם  ְּכֵדי   ּתֹו ַּכֲאֶׁשר  ַלָּמקֹום, 
ַהָּזֵקן ֵמַאִין ִהִּכיר ֶאת ָהַרִּבי. ִּבְתגּוָבה ִסֵּפר לֹו ָהִאיׁש ֶאת 
ַהִּסּפּור ָהָאמּור, ּתֹו ֶׁשהּוא ְמַצֵּין ִּכי הּוא ַעְצמֹו ָהָיה ֶאָחד 
ֶׁשָּזָכה  ְלַאַחר  ִהְתַחֵּזק  ְוַאף  זֹו,  ִּבְפֻעָּלה  ֵמַהִּמְׁשַּתְּתִפים 
ַהְּתִפָּלה  ּוְבכֹחַ  ָהַרִּבי  ִּבְרַּכת  מּות  ְּבִהְתַּגּׁשְ ְּבֵעיָניו  ִלְראֹות 
ֶׁשֵהֵגָּנה ֲעֵליֶהם ְוִהִּציָלה ֶאת ַחֵּייֶהם ִמָּמֶות ִּכְמַעט ָּבטּוַח.

ַהָּזֵקן,  ָאַמר  ִליׁשּוָעה“,  ָזקּוק  ֲאִני  ֶׁשָּבּה  ַּפַעם  ”ְּבָכל 
ָהַרִּבי.  ֶׁשהֹוָרה  ְּכִפי  ֵכן  ִלְפֵני  ְלִהְתַּפֵּלל  ֲאִני  ”ַמְקִּפיד 
ַהַּפַעם ָזקּוק ֲאִני ִליׁשּוָעה ְמֻיֶחֶדת ְוֶהְחַלְטִּתי ִלְפקֹד ֶאת 
ְיׁשּוָעה  ַּבֲעבּוִרי  ִיְפַעל  ֶׁשְּבַוַּדאי  ְּבִתְקָוה  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ִצּיּונוֹ 
ְוַרֲחִמים...“ ִהְסִּביר ָהִאיׁש ּוָפַתח ִמָּיד ִּבְתִפָּלתֹו ַהִּנְרֶּגֶׁשת.

’ִקְרַית ֶמֶל‘ קֶֹבץ ח עמ‘ צח

קֹוְרִאים ְיָקִרים!
נֹוַכְחֶּתם  ְוַגם  ְׁשַמְעֶּתם  ְּבַוַּדאי 
ִהְתַּפְּתחּוָתּה  ֶאת  ְּבֵעיֵניֶכם  ִלְראֹות 
ַהֻּמְפָלָאה ֶׁשל ַמְהֵּפַכת ’ְּבֵני ֱאמּוִנים‘ 
’ַקָּלה‘  ִמִּמְצָוה  ָהַאֲחרֹונֹות.  ִנים  ַּבּׁשָ
ַּבֲעֵקָביו,  אֹוָתּה  ָּדׁש  ָהָאָדם  ֲאֶׁשר 
ִּתְפֶאֶרת  ַלֲעֶטֶרת  זֹו  ִמְצָוה  ָהְפָכה 
ִיְׂשָרֵאל,  ֱאמּוֵני  ְׁשלֹוֵמי  ְּבֶקֶרב 
ֲאֶׁשר ִּבְזכּות ְּפִעילּות ’ְּבֵני ֱאמּוִנים‘ 
ָהַרָּבה  ַלֲחִׁשיבּוָתּה  ְרָבבֹות  ֶנְחְׂשפּו 
ַעל  ְוִקְּבלּו  ַהֻּמְפָלאֹות  ְוִלְסֻגּלֹוֶתיהָ 

ַעְצָמם ְלִהְתַחֵּזק ָּבּה ְּבָכל ְמאֹוָדם.
’ְּבֵני  ְּפִעילּות  ֶׁשל  ַהּכֹוֶתֶרת  ֻּגַּלת 
ִהיא  ַהָּיִמים  ְּכָבר  ִמּׁשֶ ֱאמּוִנים‘ 
ְּבַחְברּוָתא,  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֲאִמיַרת 
ּוִמְׁשֵנהּו   ,ְמָבֵר ָהֶאָחד  ַּכֲאֶׁשר 
עֹוֶנה ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹוָתיו. ַהְנָהָגה זֹו 
ֻהְזְּכָרה ַּבַּקְדמֹוִנים, הּוְבָאה ְּבִסְפֵרי 
ַהּפֹוְסִקים, ּוְגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ָנֲהגּו ָּבּה 
ַהּיֹום  ֶעֶצם  ְוַעד  ְקדּוִמים  ִמּדֹורֹות 
ַרָּבה  ַּבֲאִריכּות  ֶׁשֻּפְרַסם  ְּכִפי  ַהֶּזה, 

ִנים. ֵמַעל ָּבָמה זֹו ְּבַמֲהַל ַהּׁשָ
ַהְּיֵתָרה  ַמֲעָלָתּה  ַלְמרֹות  ְואּוָלם 
ַרִּבים  ִקּיּוָמּה,  ַּפְׁשטּות  ַאף  ְוַעל 
זֹו,  קֶֹדׁש  ְּבַהְנָהַגת  ִמִּלְנהֹג  ִנְמָנִעים 
ֵמֲחַמת  ִאם  ׁשֹונֹות;  ִסּבֹות  ֵמֲחַמת 
ֵהם  ֶׁשִּמְתַּבְּיִׁשים   ִמּתֹו ִאם  ֶהְרֵּגל, 
ִלְפנֹות ְלזּוָלָתם ּו‘ְלַהְטִריחוֹ‘ ַלֲענֹות 
ֵמֲחַמת  ִאם  ִּבְרכֹוֵתיֶהם,  ַאַחר  ָאֵמן 
ֶׁשַהְּזַמן  ְּבָׁשָעה  ַלְּתִפָּלה  ֲהָגָעָתם 
ֲאִמיַרת  ֶאת  ְמַאְפֵׁשר  ֵאינֹו  ְּכָבר 
ַהְּבָרכֹות ְּבִניחּוָתא. ְוֵיׁש ַּגם – ַּכָּמה 
ֶאת  ֵהִבינּו  ֶׁשֶּטֶרם  ָּכֵאּלּו   – ַמְפִליא 

ּגֶֹדל ֲחִׁשיבּוָתּה.
ֱאמּוִנים‘  ִּב‘ְבֵני  ֵהַקְמנּו  זֹו  ְלַמָּטָרה 
 ַמֲעַר ֶאת  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ִלְפֵני 
ַהּפֹוֵעל  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבָבֵּתי  ָאֵמן‘  ’ַּגָּבֵאי 
ְּבַהְצָלָחה ַרָּבה ִמֶּזה ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה 
ְּבִמְסֶּגֶרת  ְוָהעֹוָלם.  ָהָאֶרץ  ְּבַרֲחֵבי 
’ַּגָּבִאים‘  ִמְתַנְּדִבים  ֶזה   ַמֲעָר
 – ַהְּכֶנֶסת  ִמָּבֵּתי  ְּבַרִּבים  ְמֻיָחִדים 
ַהָּיָקר  ִמְּזַמָּנם  ֶׁשִּפּנּו   ֵעֶר ַאְנֵׁשי 
ַהּקֶֹדׁש:  ַמְּטַרת  ַהְגָׁשַמת  ְלַמַען 
ָאֵמן  ָהָאֶרץ  ּכֹל  ֶאת  ְכבֹודֹו  ”ְוִיָּמֵלא 
ְּבֵבית  ֶקַבע   ֶּדֶר ְּבעֹוְמָדם  ְוָאֵמן“, 
ְלִבְרכֹות  ּוְבַהְקָׁשָבָתם  ַהְּכֶנֶסת 
ִּבְרכֹוֵתיֶהם  ְוַהְׁשָלַמת  ַהִּמְתַּפְּלִלים 

ַּבֲעִנַּית ’ָאֵמן‘.
ִסַּיְעָּתא  אֹוָתּה   ִמּתֹו ָּכָאמּור, 
’ְּבֵני  ְּפִעילּות  ֶאת  ַהְּמַלּוָה  ִדְׁשַמָּיא 
ַּגם   ,ַהֶּדֶר  אֶֹר ְלָכל  ֱאמּוִנים‘ 
ְמֻיֶחֶדת  ְלַהְצָלָחה  ָזָכה  ֶזה   ַמֲעָר
ַרִּבים  ַעָּתה  ְוַעד  ֵמָאז  ְּבִמיָנּה. 
ְוטֹוִבים ֲאֶׁשר ’ַטֲעמּו וְרָאּו ִּכי  טֹוב‘ 
 ,ֶמֶל ֶׁשל  ְלִלְגיֹונֹו  ִמּכֹחוֹ  ִהְצָטְרפּו 
ְקַהל ַמְׁשִּכיֵמי קּום, אֹוְמֵרי ִּבְרכֹות 
ִמְנַחת  ַמִּגיֵׁשי  ְּבַחְברּוָתא,  ַחר  ַהּׁשַ
הֹוָדָאה ֻמְׁשֶלֶמת ְלַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם 
.ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ְלַמַען ְׁשמֹו ִיְתָּבַר

ַעל  ְמַדּוְִחים  ַעְצָמם  ַהַּגָּבִאים  ַאף 
ְּתחּוַׁשת ִסּפּוק ְמֻיֶחֶדת ֶׁשֵהם זֹוִכים 
ָלּה ְּבִעְקבֹות ָּכ, ְוַאף ַעל ְיׁשּועֹות 
ְּגדֹולֹות ֶׁשָראּו ְּבֵעיֵניֶהם ֵמָאז ֵהֵחּלּו 
ִזּכּוי  ִּבְׁשִליחּות  ַּבּקֶֹדׁש  ְלַׁשֵּמׁש 

ָהַרִּבים.
•

ַהְּצִריִכים  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ֶׁשל  ְּכַדְרָּכם 
ִחּזּוק, ִהְתַּבַּקְשנּו ְּבִמְסֶּגֶרת ֲחׁשּוָבה 
ָהִעְנָין  ַמֲעַלת  ַעל  ׁשּוב  ְלעֹוֵרר  זֹו 
ֱאמּוִנים‘  ’ְּבֵני  ְקַהל  ֶאת  ּוְלעֹוֵדד 
ַמֲעָלָתּה  ְּבֶׂשֶגב  ְלַהִּכיר  ָזכּו  ֲאֶׁשר 
ּוְלִהָּמנֹות  ְלִהְצָטֵרף  זֹו,  ִמְצָוה  ֶׁשל 
ָאֵמן‘  ’ַּגָּבֵאי   – ָהַרִּבים  ַמְצִּדיֵקי  ִעם 
ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת, ַּבֲאֶׁשר ֲעַדִין ְּבַרִּבים 
’ַּגָּבִאים‘  ֵאין  ֲעַדִין  ַהְּכֶנֶסת  ִמָּבֵּתי 
ֶקַבע,   ְּבֶדֶר ַּבּקֶֹדׁש  ַהְּמַׁשְּמִׁשים 

יֹום ַאַחר יֹום ְוא ִיְׁשּבֹתּו.

ָאח ָיָקר!
ַעד  ּוְלַהְסִּביר  ְלָפֵרט  ְלמֹוָתר   ַא
ַּכָּמה ְּגדֹוָלה ִהיא ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ִזּכּוי 
ֶׁשֵאין  זֹו  ְּבִמְצָוה  ּוִבְפָרט  ָהַרִּבים, 
ְּגדֹוָלה ִמֶּמָּנה ִלְפֵני ה‘ (דב“ר ז א). ָמה 
ֶׁשְּיכֹוָלה  ’ִמְצָוה  ְּבֶגֶדר  זֹו  ֶׁשֵאין  ַּגם 
ִמי  ִּכי  ֲאֵחִרים‘,  ִּביֵדי  ְלֵהָעׂשֹות 
יֹוֵדַע ַּכָּמה ְמאֹות ’ֲאֵמִנים‘ ֶנֱאָבדֹות 
ַאָּתה  ֶׁשּבֹו  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  יֹום  ְּבָכל 
ּבֹו  ֶנֶאְמרּו  ְּבָרכֹות  ְוַכָּמה  ִמְתַּפֵּלל, 
ֶׁשֹּלא ִּבְׁשֵלמּות, ַרק ִמּשּׁום ֶׁשֶּטֶרם 
ֶאת  ֶׁשְּיעֹוֵדד  ִמְתַנֵּדב  ּבֹו  ִנְמָצא 
ִּבְרכֹוֵתיֶהם  ֶאת  לֹוַמר  ַהְּמָבְרִכים 

ְּבָפָניו ְוַיֲעֶנה ָאֵמן ַאֲחֵריֶהם?!
ֵאין  ִּכי  ָנכֹון  ֶאל  ָאנּו  יֹוְדִעים  ֱאֶמת. 
ְלִבּצּוַע.  ְּפׁשּוָטה  ְמִׂשיָמה  זֹאת 
ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  ִנְדֶרֶׁשת   ָּכ ְלֵׁשם 
ִעָּלִאית, ְּכָראֵׁשי ֵּתבֹוֶתיהָ ֶׁשל ’ָאֵמן‘ 
ָהֶרַוח  אּוָלם  ַנְפִׁשי“,  מֹוֵסר  ”ֲאִני   –
ָּכל  ַמְצִּדיק   ,ִמָּכ ֶׁשָּתִפיק  ֶהָעצּום 

ַהְׁשָקָעה ּוְמִסירּות ֶׁשִהיא.
’ֲאֵמִנים‘ ֲאֶׁשר ִמָּכל  ָּכָאמּור, ְמאֹות 
ֵּתָעֵניָנה   ,ַמְלָא ִנְבָרא  ֵמֶהן  ֶאָחת 
ְמאֹות   .ִּבְזכּוְת ַרק  ָׁשבּוַע  ִמֵּדי 
ְּבצּוָרה   ִּבְזכּוְת ֵּתָאַמְרָנה  ְּבָרכֹות 
ִיְזּכּו  ְיהּוִדים  ְמאֹות  ֻמְׁשֶלֶמת, 
ִּבְרכֹוֵתיֶהם  ֶאת  לֹוַמר   ִּבְזכּוְת
ִמי  ָּכל  ֶׁשֲהא  ְיֵתָרה,  ְּבַכּוָָנה 
ֶׁשִהְתַנָּסה ְּבָכ יֹוֵדַע ֶׁשֵאיָנּה ּדֹוָמה 
ֲאֵחִרים  ְּבָאְזֵני  ַהֶּנֱאֶמֶרת  ְּבָרָכה 
ָהָאָדם  ֵּבין  ַהֶּנֱאֶמֶרת  ִלְבָרָכה 

ְלַעְצמֹו.
א):  צט  (ַסְנֶהְדִרין  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ְוֵהן 
ִלְדַבר  ֲחֵברֹו  ֶאת  ה  ַהְּמַעּׂשֶ ”ָּכל 
ַהָּכתּוב  ָעָליו  ַמֲעֶלה   – ִמְצָוה 
ְּבִמְצָוה  ּוִבְפָרט  ֲעָׂשָאּה“,  ְּכִאּלּו 
ֶאת  ְמַקֵּים  ַעְצמֹו  ה‘  ֶׁשַה‘ְּמַעּׂשֶ זֹו 
ְׂשָכרֹו  ְוִנְמָצא  ’ָאֵמן‘,  ֲעִנַּית  ִמְצַות 
ַעל  ֵהן  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ּוְמֻכָּפל  ָּכפּול 

ֶׁשּלֹו ְוֵהן ַעל ֶׁשל ֲחֵברֹו.
•

ְמַעט  ְנָפֵרט  ַהָּבִאים  ַּבַּמֲאָמִרים 
ֶׁשל  ּוַמֲעלֹוֶתיָה  ִמְּסֻגּלֹוֶתיהָ 
ְׁשִליחּות קֶֹדׁש זֹו, ְוַאף ָנִביא ִמְּקָצת 
ֵאּלּו  ֶׁשל  ּוֵמֵעֻדּיֹוֵתיֶהם  ִמִּסּפּוֵריֶהם 
ָאֵמן‘  ְּכ‘ַגָּבֵאי  ַּבּקֶֹדׁש  ְלַׁשֵּמׁש  ֶׁשָּזכּו 

.ְוָראּו ְיׁשּועֹות ַרּבֹות ְּבִעְקבֹות ָּכ
ַעָּזה ִּתְקָוֵתנוּ ֶׁשַהְּדָבִרים ִיְפֲעלּו ֶאת 
ְּבָכל  ִּכי  ְוִנְזֶּכה  ָהְראּוָיה  ְּפֻעָּלָתם 
ְמֻמֶּנה  ִיְהֶיה  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְּכֶנֶסת  ֵּבית 
ַהִּצּבּור  ְלַמַען  ִמְּזַמּנֹו  ַיְקִּדיׁש  ֲאֶׁשר 

ִויעֹוְרֵרם ַלֲעִנַּית ָאֵמן.

’ּוְׁשמוֹ ר ֵצאֵתנּו ּובֹוֵאנּו ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום‘

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ׁשמֹור ֵצאת

ּו סִספפּפּ ם
ת ָאֵמן ֲ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

ַחר  ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ
ַחְברּוָתא ּבְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ

ּבֲענ בים

ְרככו בּבִ
חַחב בּבְ ם 


