
ת ּבֹא ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתִפָּלה ְּכַמְפֵּתַח ַלֲעבֹוַדת ה'
"ַוֲאַנְחנּו א ֵנַדע ַמה ַּנֲעבֹד ֶאת ה' ַעד ּבֵֹאנּו ָׁשָּמה" (י כו)

ְׁשָאלּוהּו  ַהּדֹור  ִמַּצִּדיֵקי  ֶאָחד  ֶׁשל  ִהְסַּתְּלקּותֹו  ֶטֶרם 
ַּתְלִמיָדיו: "ַרֵּבנּו, ִמִּמי ִנְלַמד ֵמַעָּתה ָאְרחֹות ַחִּיים?" ֵהִׁשיב 
ֵעצֹות  ָלֶכם  ֶׁשַּיֲעִניק  ַרב  ֶׁשל  ְּבִצּלֹו  ִּתְסּתֹוְפפּו  "ַאל  ָלֶהם: 
ֵאין  ִּכי  ָלֶכם  ֶׁשַּיְבִהיר  ִמִּמי  ַרק  ִלְמדּו  ה'.  ֶאת  ַלֲעבֹד  ֵּכיַצד 
ֵמַהּבֹוֵרא  ּוְלַבֵּקׁש  ְלִהְתַחֵּנן  ִאם  ִּכי   ,ְלָכ ְּתבּוָנה  ְוֵאין  ֵעָצה 

ֶׁשָּיחֹן ֶאְתֶכם ְּבָחְכָמה ּוְבַדַעת ָלֶלֶכת ְּבֶדֶר ַהָּיָׁשר".
ה ֶזה ָּדַרׁש ַרִּבי מֶֹׁשה ְּגִריְנַווְלד ַרָּבּה ֶׁשל חּוְסט  ַעל ִּפי ַמֲעֹשֶ
ֶאת ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ַוֲאַנְחנּו א ֵנַדע ַמה ַּנֲעבֹד ֶאת ה'" – 
א נּוַכל ַלֲעבֹד ֶאת ה' ָּכָראּוי, "ַעד ּבֵֹאנּו ָׁשָּמה" – ַעד ֲאֶׁשר 
ֶאת  ֵמַעְצֵמנּו  ֵנַדע"  א  "ַוֲאַנְחנּו  ֶׁשָאֵכן:   ְּבָכ ְלַהָּכָרה  ַנִּגיַע 
ַעל  ּוְנַבֵּקׁש  ֶׁשִּנְתַּפֵּלל  ִמְּבִלי  ה',  ֶאת  ַלֲעבֹד  ָהְראּוָיה   ַהֶּדֶר

.ֵמַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ֲערּוגֹת ַהּבֶֹׂשם'ָּכ'

ְּתִפָּלה ִמּכַֹח 'ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה'
"ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים..." (יב ב) 

ָּדַרׁש ַרִּבי מֶֹׁשה ֵליּב ִליְטׁש רֹוֶזְנּבֹוים ִמְּפֶרְׁשּבּוְרג: 
ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלמֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן: "ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה" ֶׁשּבֹו 
ְיָצאֶתם ִמִּמְצַרִים, ִיְהֶיה "ָלֶכם" – ַּבֲעבּוְרֶכם, "רֹאׁש ֲחָדִׁשים" 
– 'רֹאׁש' ְלָכל ַהְּדָבִרים ֶׁשִּיְתַחְּדׁשּו ֲעֵליֶכם. ֶׁשַאף ִאם ָחִליָלה 
ֶיְחְטאּו ִיְׂשָרֵאל ְלָפַני, ָּתִמיד ּתּוְכלּו ְלִהְתַּפֵּלל ַּבֲעָדם ּוְלַלֵּמד 
ֲעֵליֶהם ְזכּות ֶׁשֵּיְצאּו ַזָּכִאים ַּבִּדין. ְּכִפי ֶׁשְּבִמְצַרִים ַאף ֶׁשָהיּו 
ִיְׂשָרֵאל ְׁשקּוִעים ְּבמ"ט ַׁשֲעֵרי ֻטְמָאה ְוא ָהְיָתה ָלֶהם ׁשּום 
ְזכּות, ְּבָכל זֹאת ָזכּו ִלְראֹות ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסָּפר. 
ְוָאֵכן, ָּכ ָמִצינּו ֶׁשִהְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ְלַאַחר ֵחְטא ָהֵעֶגל (ְׁשמֹות 
ֵמֶאֶרץ  הֹוֵצאָת  ֲאֶשׁר   ְּבַעֶּמ  ַאְּפ ֶיֱחֶרה  ה'  "ָלָמה  יא):  לב 

ִמְצַרִים".
'ִאְמרֹות ה'' ַוִּיְקָרא

ְסֻגּלֹות ִּבְרַּכת ַהְּלָבָנה
ְלָחְדֵׁשי  ָלֶכם  הּוא  ִראׁשֹון  ֳחָדִׁשים  רֹאׁש  ָלֶכם  ַהֶּזה  "ַהחֶֹדׁש 

ָנה" (יב ב) ַהּׁשָ
"ֶהְרָאהּו [ה' ְלמֶֹׁשה] ְלָבָנה ְּבִחּדּוָׁשּה, ְוָאַמר לֹו: 'ְּכֶׁשַהָּיֵרַח 
ִמְתַחֵּדׁש ִיְהֶיה ְל רֹאׁש חֶֹדׁש'" (ַרִׁש"י ע"פ ְמִכיְלָתא מס' ְּדִפְסָחא א).

 ֲחָכִמים ִּתְּקנּו ֶׁשָהרֹוֶאה ֶאת ַהְּלָבָנה ְּבִחּדּוָׁשּה ְיָבֵר 'ִּבְרַּכת 
שָכר' ֶׁשַּתָּקַנת ֲחָכִמים  ַהְּלָבָנה' (ַסְנֶהְדִרין מב א). ְוָכַתב ַה'ְּבֵני ִיּׂשָ
זֹו ִהיא ִּבְכַלל ִמְצַות ִקּדּוׁש ַהחֶֹדׁש. ַרִּבים ַאף ְמַכִּנים אֹוָתּה 

ְּבֵׁשם 'ִקּדּוׁש ְלָבָנה' (ְרֵאה ַרָּמ"א או"ח תכו ב).
זֹו  ַּתָּקָנה  ַלְּמַקְּיִמים  ִּבְמקֹורֹוֵתינּו  הּוְבאּו  ַרּבֹות  ְסֻגּלֹות 

ְּכִהְלָכָתּה, ְלַהָּלן ַּכָּמה ֵמֶהן:
'ֵאִלָּיה  ַרִּבי ֵאִלָּיה ַׁשִּפיָרא ִמְּפָראג ֵמִביא ְּבִחּבּורֹו ַהְּמֻפְרָסם 
ּוִבְּקׁשּו  ַּבַּלְיָלה  ׁשֹוְדִדים  ּבֹו  ֶׁשָּפְגעּו  ְּבָאָדם  ה  ַמֲעֹשֶ ַרָּבה': 
ֶטֶרם  ַאַחת  ִמְצָוה  ְלַקֵּים  ֶׁשַּיִּניחּוהּו  ֵמֶהם  ִּבֵּקׁש  ְלהֹוְרגֹו. 
ְיַבְּצעּו ּבֹו ֶאת ְזָמָמם, ְוִהְסִּכימּו. ֵּכיָון ֶׁשָהָיה ֶזה ִּבְתִחַּלת 

ְיהּוִדי  אֹותֹו  ָעַמד  ְּבִחּדּוָׁשּה,  ַהְּלָבָנה  ָהְיָתה  ֵעת  ַהחֶֹדׁש, 
ֲעצּוָמה,  ְּבַכּוָָנה  ַהְּלָבָנה  ִּבְרַּכת  ֶאת  ַהּשֹׁוְדִדים  ִּבְפֵני   ּוֵבֵר
ְוַנֲעָׂשה לֹו ֵנס. ְּבֵעת ֶׁשָּקַפץ ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ַּכָּנהּוג ַּבֲאִמיַרת: 
"ְּכֵׁשם ֶׁשֲאִני רֹוֵקד ְּכֶנְגֵּד... ָּכ א יּוְכלּו ָּכל אֹוְיַבי ִלְנּגַֹע ִּבי 
 ָּכ ְלָרָעה", ָנְׂשָאה אֹותֹו ָהרּוַח ְוִנַּצל ִמְּמַבְּקֵׁשי ַנְפׁשֹו. ִמּתֹו
ֵמִביא ָה'ֵאִלָּיה ַרָּבה' ֶׁשַהְּמָבֵר ִּבְרַּכת ַהְּלָבָנה א ִיְדַאג ְּכָלל 

ֶׁשָּימּות ְּבאֹותֹו ַהחֶֹדׁש.
ִׁשַּנִים:  ְּכֵאב  ְלִרּפּוי  ְסֻגָּלה  הּוְבָאה  ַיֲעקֹב'  'ֵּבית  ַּבִּסּדּור 
ִּבי  ִלְנּגַֹע  אֹוְיַבי  ָּכל  יּוְכלּו  א   ָּכ" ֲאִמיַרת  ְלַאַחר  ְלהֹוִסיף 

ְלָרָעה" – "ְוא ִיְהֶיה ִלי ְּכֵאב ִׁשַּנִים".
ַהְּלָבָנה  ִּבְרַּכת  ֶׁשֲאִמיַרת  ְוכֹוֵתב  מֹוִסיף  ַּפאּפֹו  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי 
ֵּתַבת  ַלָּדָבר:  ְוִסיָמן  ָהגּון.  ִזּוּוג  ִלְמִציַאת  ְסֻגָּלה  ִהיא  ְּבַכּוָָנה 
'ְלָבָנה' ִהיא ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ַהִּמְׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה ְּבַמֶּסֶכת 

את ַלּיֹום ָהְרִביִעי".  ְּכֻתּבֹות (ב א): "ְּבתּוָלה ִנּׂשֵ
'ֵאִלָּיה ַרָּבה' או"ח תרב ז; ִסּדּור 'ֵּבית ַיֲעקֹב' ִּבְרַּכת ַהְּלָבָנה;
'ַּדֶּמֶׂשק ֱאִליֶעֶזר' [לר"א ַּפאּפֹו] ל ד; 'ֶּדֶר ִּפּקּוֶדי' מ"ע ד ֵחֶלק ַהַּמֲעֶׂשה אֹות יג

ְמקֹור ִּבְרַּכת 'ַהְׁשִּכיֵבנּו'
ָּבֵּתיֶכם  ֶאל  ָלבֹא  ַהַּמְׁשִחית  ִיֵּתן  ְוא  ַהֶּפַתח  ַעל  ה'  "ּוָפַסח 

ִלְנּגֹף" (יב כג)
ְלַהְפִסיק  ָאסּור  ִּכי  ֲחָכִמים  ָקְבעּו  ב)  (ד  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ּוֵבין  ְּבַׁשֲחִרית  ֵּבין  ֶעְׂשֵרה',  ִל'ְׁשמֹוֶנה  'ְּגֻאָּלה'  ִּבְרַּכת  ֵּבין 
ַמְפִסיִקים  ָאנּו  ֵּכן  ִאם  ֵּכיַצד  ַהְּגָמָרא:  ָּתְמָהה  ְּבַעְרִבית. 
'ַהְׁשִּכיֵבנּו'  ִּבְרַּכת  ְוֵתְרָצה:  'ַהְׁשִּכיֵבנּו',  ִּבְתִפַּלת  ְּבַעְרִבית 

"ִּכְגֻאָּלה ֲאִריְכָתא ָּדְמָיא".
ָיִׁשיר   ְּכֶהְמֵׁש ֶנֱחֶׁשֶבת  'ַהְׁשִּכיֵבנּו'  ֶׁשִּבְרַּכת  ַהַּטַעם  ֶאת 
ְלִבְרַּכת ַהְּגֻאָּלה, ִהְסִּביר ַרֵּבנּו יֹוָנה: ְּבֵליל ט"ו ְּבִניָסן, ַּכֲאֶׁשר 
ִיְגרֹם  ֶׁשָּמא  ִיְׂשָרֵאל  ָיְראּו  ִמְצַרִים,  ִּבְבכֹוֵרי  ַהַּמְׁשִחית  ִהָּכה 
ַהֵחְטא ְוַיֶּכה ַהַּמְׁשִחית ַאף ְּבָבֵּתיֶהם. ְלִפיָכ ָעְמדּו ִּבְתִפָּלה 
ּוִבְזָעָקה ִלְפֵני ה' ֶׁשְּיַקֵּים ֶאת ַהְבָטָחתֹו ְוִיְׁשְמֵרם ִמָּכל ַרע. 
ִנְתְקָנה  ְּגֻאָּלָתם,  ְּבֵעת  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהְתַּפְּללּו  זֹו  ְּתִפָּלה  ְּכֶנֶגד 
ִמָּכל  ַלֲהָגָנה  ְּתִחָּנה  ִהיא  ַמהּוָתּה  ֶׁשַאף  'ַהְׁשִּכיֵבנּו'  ִּבְרַּכת 
ֶׁשִהְתַּפְּללּו  ַהְּתִפָּלה  ְּכֶנֶגד  ִנְתְקָנה  זֹו  ֶׁשְּבָרָכה  ּוְלִפי  ֶּפַגע. 
 ְּכֶהְמֵׁש ִהיא  ֶנֱחֶׁשֶבת   ְלִפיָכ ְּגֻאָּלָתם,  ְּבֵעת  ִיְׂשָרֵאל 

ְל'ִבְרַּכת ַהְּגֻאָּלה'.
ָמרֹון  ֶּבן  ִיְצָחק  ַרִּבי  ַרּבֹו  ְּבֵׁשם  ֵמִביא  ָהֶאְׁשּכֹול'  'ֵסֶפר  ַּבַעל 
ִיְׂשָרֵאל  ְּתִפַּלת  ְלֵזֶכר  ִנְתְקָנה  א  'ַהְׁשִּכיֵבנּו'  ֶׁשִּבְרַּכת  ַהֵּלִוי 
ְּבִמְצַרִים, ֶאָּלא ִהיא ַעְצָמּה ֶנֶאְמָרה ִמִּפיֶהם ִּביִציָאָתם. ְוֶזה 
ָלֶהם  ָאַמר  ֶּפַסח,  ְוָאְכלּו  ִמִּמְצַרִים  ֶׁשָּיְצאּו  "ְּבָׁשָעה  ְלׁשֹונֹו: 
(ְלֵעיל פס' כב): 'ְוַאֶּתם א ֵתְצאּו ִאיׁש ִמֶּפַתח ֵּביתֹו' ְוִהְבִטיָחן 
ִמְתַּפְּלִלים:  ְוָהיּו  ָּבֵּתיֶהם.  ֶאל  ָלבֹא  ַהַּמְׁשִחית  ִיֵּתן  ֶׁשֹּלא 
ִמְּלָפֵנינּו  ָׂשָטן  ְוָהֵסר  ְלָׁשלֹום...  ֱאֵקינּו  ה'  'ַהְׁשִּכיֵבנּו 
ּוֵמַאֲחֵרינּו ּוְשׁמֹור ֵצאֵתנּו...', ֶׁשהּוא ֵמָהִעְנָין ֶׁשָהיּו ְצִריִכין".

'ַרֵּבנּו יֹוָנה' ב ב מדה"ר; 'ֵסֶפר ָהֶאְׁשּכֹול' [מהד' 'ַנַחל ֶאְׁשּכֹול']
 ְּתִפָּלה וקר"ש ט

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

ני ּפְ ם
'ָאֵמן' מֹוִציָאה ֵמחֶֹׁש ּוֵמֲאֵפָלה

"ַוְיִהי חֶֹׁש ֲאֵפָלה ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים" (י כב)
ְּדָבִרים נֹוָרִאים ֶנֶאְמרּו ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ַוֵּיֶל רפו א) ַעל אֹודֹות 
ַהָּמדֹור  ֶאת  ֶׁשְּמָתֵאר  ְלַאַחר  ָאֵמן.  ַּבֲעִנַּית  ַהְּמַזְלֵזל  עֶֹנׁש 
טו  (ִמְׁשֵלי   ַהֶּמֶל ְׁשמֹה  ָאַמר  ֶׁשָעָליו  ַּבֵּגיִהּנֹם  ַהַּתְחּתֹון 
ֲאָתר  "ְלַהִהיא  ַהּזַֹהר:  ּכֹוֵתב  ה'",  ֶנֶגד  ַוֲאַבּדֹון  "ְׁשאֹול  יא): 
ַנְחִּתין ְלַהְנהּו ַּגְבֵרי ִּדְמַבֵּזי ְלָאָתָבא ָאֵמן, ְוַעל ָאֵמן ַסִּגיִאין 
יב ְלהּו..." [ַלָּמקֹום ַההּוא (ָמדֹור  ְּדַאְתַאִבידּו ִמֵּניּה, ְּדא ַחּׁשֵ
ָהֲאָנִׁשים  ֶאת  מֹוִריִדים  ַוֲאַבּדֹון')  'ְׁשאֹול  ַהִּנְקָרא  ֶׁשַּבֵּגיִהּנֹם  ַהַּתְחּתֹון 
ַהְּמַבִּזים ֲעִנַּית ָאֵמן, ְוָדִנים אֹוָתם ַּבֵּגיִהּנֹם ַעל ֲאֵמִנים ַרּבֹות 
ֶׁשֶּנֶאְבדּו ֵמֶהם ִמּתֹו ֶׁשֹּלא ֶהְחִׁשיבּו אֹוָתן.] (ּוְרֵאה ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

ְׁשמֹות יד א). 

ְּבֵתַבת  ָהִראׁשֹוָנה  ָהאֹות  ִויַטל:  ַחִּיים  ַרִּבי  ְוָכַתב  הֹוִסיף 
'ָאֵפל',  ִהיא  אֹוִתּיֹות  ְּבִׁשּנּוי  'ָאֶל"ף'  ָאֶל"ף.  ִהיא  'ָאֵמן' 
ַרִׁש"י  (ְרֵאה  ְּבִמְצַרִים  ֶׁשָהָיה   ַּכחֶֹׁש ָּכפּול   חֶֹׁש ְּכלֹוַמר: 
ָּכאן). ְלִפי ֶׁשַהְּמַזְלֵזל ַּבֲעִנַּית ָאֵמן סֹופֹו ִלְהיֹות ִנּדֹון ְּבָמדֹור 

ם ִנְמַׁש ַהחֶֹׁש ְּבִמְצַרִים.  ְׁשִביִעי ֶׁשַּבֵּגיִהּנֹם, ֶׁשִּמּׁשָ
ִמְּדִז'יקֹוב:  ֵמִאיר  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר  ָּדַרׁש  ָהָאמּור  ִּפי  ַעל 
ְוָכל  ַאָּתה  "ֵצא  ֶנֱאָמר:  ח)  (יא   חֶֹׁש ַמַּכת  ְלַאַחר   ְלִפיָכ
ָהָעם..." – 'ֵצא' ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן'. ֶרֶמז ְלָכ ֶׁשַהַּמְקִּפיד ַעל 
ֲעִנַּית ָאֵמן ִיָּנֵצל ֵמַהחֶֹׁש ּוֵמָהֲאֵפָלה ֶׁשָּבֶהם ִנּדֹון ַהְּמַזְלֵזל 

ַּבֲעִנַּית ָאֵמן. 
ֵיׁש ְלהֹוִסיף ִּכי ִמְּלַבד ֶׁשַהְּמַיֵּקר ֶאת ֲעִנַּית ָאֵמן מֹוֵנַע ַעְצמֹו 
ִמִּלּפֹל ְלחֶֹׁש ְוַלֲאֵפָלה, ְּבכָֹחּה ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן ַאף ְלהֹוִציא 
ִמן ַהֵּגיִהּנֹם ֶאת ִמי ֶׁשְּכָבר ִנּדֹון ּבֹו. ְּכִפי ֶׁשִּגָּלה ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא 
ָזכּור ַלּטֹוב (תנד"א זּוָטא כ): "אֹוֵמר ָּדִוד [ַקִּדיׁש ֶׁשל] ַאָּגָדה 
ָאֵמן  עֹוִנין  ִיְׂשָרֵאל  ּופֹוְׁשֵעי  הּוא...   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני 
ַלַּמְלָאִכים:  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָלֶהן  אֹוֵמר  ֵּגיִהּנֹם.   ִמּתֹו
'ִמי ֵהן ַהָּללּו ֶׁשעֹוִנין ָאֵמן ִמּתֹו ֵּגיִהּנֹם?' אֹוְמִרים ְלָפָניו: 
'ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַהָּללּו ּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵהן 
 ַּבֵּגיִהּנֹם ְּבָעָקה [ְּבָצָרה] ְּגדֹוָלה ִמְתַחְּזִקים ְואֹוְמִרים ְלָפֶני
'ִּפְתחּו  ֵרת:  ַהּׁשָ ְלַמְלֲאֵכי  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  אֹוֵמר  ָאֵמן'. 
ָלֶהן ַּגן ֵעֶדן ְוָיבֹואּו ִויַזְּמרּו ְלָפַני, ֶׁשֶּנֱאָמר: 'ִּפְתחּו ְׁשָעִרים 
ִּתְקִרי  ַאל   – ב)  כו  (ְיַׁשְעָיה  ֱאֻמִנים'  ׁשֵֹמר  ַצִּדיק  גֹוי  ְוָיבֹא 

'ֱאמּוִנים' ֶאָּלא 'ֶׁשאֹוְמִרים ָאֵמן'".
ֲאֶׁשר  ִמּפֹוְדַהְייץ,  ְׁשַוְרץ  ֵמִאיר  ַרִּבי  ַהְּמֻקָּבל  ְּבִדְבֵרי  ְנַסֵּים 
ָהֲאמּוִרים,  ַהּזַֹהר  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְּבַצּוָָאתֹו  ֶׁשֶהֱעִתיק  ְלַאַחר 
ִהְמִׁשי ְוִהְזִהיר ֶאת ֶצֱאָצָאיו: "ָּבַני ַהְּיָקִרים, ַּתֲאִמינּו. ְּבֵעת 
ֶׁשָרִאיִתי זֹאת ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ָּכאן ְועֹוד ְּבזַֹהר-ָחָדׁש, ִּתְסמֹר 
ַׂשֲערֹות רֹאִׁשי, אֹוי ִלי ְואֹוי ְלַנְפִׁשי, ַּכָּמה ְּפָעִמים ַאְתַאִבידּו 
ם! ְמאֹד  ם! ְלַמַען ַהּׁשֵ ִמֶּמִּני ַּכָּמה ֲאֵמִנים. ַעל ֵּכן ְלַמַען ַהּׁשֵ
ְמאֹד ִּתָּזֲהרּו ְמאֹד ִלְׁשמַֹע ָּכל ְּבָרָכה ִמן ַהְּמָבֵר ְּכֵדי ֵליַדע 

ַעל ָמה ְלָאָתָבא ָאֵמן ָּכָראּוי..."
'ְּפִרי ֵעץ ַחִּיים' ַׁשַער ַּכּוַָנת ָאֵמן ג; 'ִאְמֵרי נַֹעם'; 'ַהְנָהגֹות ַצִּדיִקים' ח"ה עמ' תמה

ת ּבֹא ָרׁשַ 315ּפָ תש"פ

! ר ָק ָי י  ִד ּו ה ְי
ַּבֲאִמיַרת  ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא ִהְּנ ַמְרִויַח ִּכְפַלִים:

ִּבְרכֹוֶתי ֻמְׁשָלמֹות ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, 
ּוִמְּלַבד זֹאת ַאָּתה זֹוֶכה 

ת.ַלֲענֹות ֲאֵמִנים ַרּבֹות ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה. 
ֻכּיֹו

ף ְז
ַהַּכ

ֹוא 
ְמל

א – 
רּוָת

ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְב ִּכְפַלִים
ְלתּוִׁשָּיה. 
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ְלָפֵנינּו ִסּפּור ַעִּתיק יֹוִמין, ֶׁשַהֶּמֶסר ָהעֹוֶלה 
ִמֶּמּנּו ֵזֶהה ַלֶּמֶסר ָהעֹוֶלה ִמִּסּפּוִרים ֶׁשָאנּו 
ִמְׁשַּתְּדִלים ְלָהִביא ְּבָמדֹור ֶזה: ִלְתִפָּלה ֵיׁש 
ּכַֹח ְמֻיָחד. ַאף ִמְקִרים ֶׁשְּבֶדֶר ַהֶּטַבע א 
ְלַבּסֹוף  ִהְתַרֲחׁשּו  ְלִהְתַרֵחׁש,  ֲאמּוִרים  ָהיּו 

ְּבכַֹח ַהְּתִפָּלה.

ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשְּלָפֵנינּו עֹוֵסק ַּבַּצִּדיק ַרִּבי ָּדִוד 
ִיְמְלאּו  ִּבְׁשָבט  ז'   ֶׁשַּבַתֲּאִרי ִמֶּלעלֹוב, 
ְוהּוא  ִלְפִטיָרתֹו,  ָׁשִנים  ְוֵׁשׁש  ָמאַתִים 
ַהְּקדֹוִׁשים,  ָהַאִחים  ִמִּפי  ְוֻסַּפר  ִהְתַּגָּלה 
זּוָׁשא  ַרִּבי  ְוָהְרַה"ק   ֱאִליֶמֶל ַרִּבי  ָהְרַה"ק 

ֵמֲאִניּפֹוִלי ִזי"ַע.

זּוָׁשא  ַרִּבי  ַהְּקדֹוִׁשים,  ָהַאִחים  ַּכָּידּוַע, 
ָלֵצאת  ַעְצָמם  ַעל  ִקְּבלּו   ,ֱאִליֶמֶל ְוַרִּבי 
ַלָּגלּות ְּכִפי ֶׁשָהָיה ָנהּוג ִּביֵמי ֶקֶדם ְּבֶקֶרב 
 ְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון. ַצִּדיֵקי ֱאֶמת ֵאּלּו ָרצּו ְלַזֵּכ
ְּכֵדי  ַהָּטהֹור  ּגּוָפם  ֶאת  ּוְלַסֵּגף  ַנְפָׁשם  ֶאת 
גֹות  ְלַהּׂשָ ּוְלִהְתַעּלֹות  ְלִהְתַקֵּדם  ֶׁשּיּוְכלּו 

רּוָחִנּיֹות ַנֲעלֹות יֹוֵתר ְויֹוֵתר.

ַעְצָמם  ַעל  ַהְּקדֹוִׁשים  ָהַאִחים  ֵאפֹוא  ָעטּו 
ַמֵּקל  ֶאת  ָנְטלּו  ּוְפׁשּוִטים,  ְּבלּוִיים  ְּבָגִדים 
ַהְּנדּוִדים ְוֵהֵחּלּו ִּבְצִעיָדה ְמֻׁשֶּתֶפת ְּבַמָּסע 

ָארֹ ּוְמַיֵּגַע ֶׁשִּנְמַׁש ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה.

ֶאָחד  ְּבָמקֹום  ִלְׁשהֹות  ֶׁשֹּלא  ְּבַהְקָּפָדָתם 
 ְזַמן ַרב ִמַּדי, ָצֲעדּו ָהַאִחים ַּבֶּמְרָחִבים, ּתֹו
ֶׁשְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵאָליו ִהִּגיעּו ָּתרּו ַאַחר ַּבִית 
ֶׁשְּבִפְתחֹו ְמזּוָזה ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ָללּון ּבֹו. ֵּבין 
ְונֹוְדִדים  ַעְצָמם  ַמְסִּתיִרים  ְּכֶׁשֵהם  ְלֵבין, 
ָהַאִחים  ֵקְרבּו  ִלְכָפר,  ּוִמְּכָפר  ְלִעיר  ֵמִעיר 
ִנָּדחֹות  ְנָׁשמֹות  ְּבָחְכָמָתם  ַהְּקדֹוִׁשים 
ַלּתֹוָרה ְוַלֲחִסידּות, ִחְּזקּו ְלָבבֹות ִנְׁשָּבִרים 

ּוָפֲעלּו ְיׁשּועֹות ַּבֲעבּור חֹוִלים ְוִנְדָּכִאים.

ִמְּלַבד ָהָרָעב ְוַהִּיּסּוִרים ֶׁשִּלּוּו ֶאת ָהַאִחים 
ְּבִמְקִרים  ֵהן  ְנדּוֵדיֶהם,  ַמַּסע   אֶֹר ְלָכל 
ְוַאף  ּגֹוִיים,  ְּבָבֵּתי  ָללּון  ֶנֶאְלצּו  ֶׁשָּבֶהם 
ְיהּוִדים,  ְּבָבֵּתי  ֶׁשָּלנּו  ְּבֵעת  ַאף  ַּפַעם  א 
א  ָחוּו  ַּגְדלּוָתם,  ֶאת  ֶׁשִהְסִּתירּו   ִמּתֹו
ִקְּבלּו  ֵהם   ַא ַמּכֹות.  ְוַאף  ַהְׁשָּפלֹות  ַּפַעם 
ַהְּמַכְּפִרים  ְּכִיּסּוִרים  ְּבַאֲהָבה,  ַהּכֹל  ֶאת 

ּוְמַזְּכִכים ֶאת ַהֶּנֶפׁש.

ָלֲעָיָרה  ָהַאִחים  ִהִּגיעּו  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד 
ְוַכֲאֶׁשר  ֶלעלֹוב,  ָלֲעָיָרה  ַהְּסמּוָכה  ִּבָּיאֶלא 
הּוא  ִּכי  ְמעּו  ֶׁשּׁשָ ַהַּמְרֵזַח  ְלֵבית  ִנְכְנסּו 
ִּכְמַעט  ְמָצאּוהּו  ְיהּוִדית,  ְּבַבֲעלּות  ִנְמָצא 
ֶיֶלד  ָיַׁשב  ַהַּמְרֵזַח  ֵּבית  ְּבִפַּנת  ַרק  ֵריק. 
ְוִׁשֵּנן  ָיָׁשן  ֻׁשְלָחן  ְלַיד  ֵעיַנִים  ְטהֹור  ָקָטן 
ִּבְמִתיקּות ְּפסּוִקים ִמּתֹו ֻחָּמׁש ְּבֵראִׁשית 

ֶׁשָהָיה ָּפתּוַח ְלָפָניו.

ָהַאִחים  ִהְבִחינּו  ָגָתם  ְוַהּׂשָ ָתם  ְקֻדּׁשָ ְלרֹב 
ּוְטהֹוָרה  ְמֻיֶחֶדת  ְנָׁשָמה  ִּכי  ַהְּקדֹוִׁשים 
ׁשֹוֶכֶנת ַּבֶּיֶלד ֶׁשִּלְפֵניֶהם, ְוַהָּדָבר ָהָיה ָלֶהם 
ְּפׁשּוִטים,  ּכֹה  ְלהֹוִרים  ִּכי  ֲהִיָּתֵכן  ְלֶפֶלא; 
ְוסֹוְבִאים  זֹוְלִלים  ֶׁשּבֹו  ַמְרֵזַח  ֵּבית  ַּבֲעֵלי 
ִמֵּדי ַלְיָלה ּגֹוִיים ִׁשּכֹוִרים, ִּתָּנֵתן ְנָׁשָמה ּכֹה 

ְּגבֹוָהה?!

'ֵיׁש ְלַהִּניַח ִּכי הֹוָריו ֵהם ַצִּדיִקים ִנְסָּתִרים 
ֲאֶׁשר ְּבֶׁשל ְצִניעּוָתם ַהֻּמְפֶלֶגת ּוַמֲעֵׂשיֶהם 

ָהַאִחים  ָסְברּו  ֶׁשָּכֶזה',  ְלֵבן  ָזכּו  ַהֻּמְפָלִאים 
ְּבִלָּבם.

ַהְּקדֹוִׁשים  ָהַאִחים  ָׁשֲאלּו   "?הֹוֶרי "ֵהיָכן 
ֶאת ַהֶּיֶלד ָהַר, ְוַהָּלה ֵהִׁשיב: "ִאָּמא ָיְצָאה 
ָאְמָרה  ְוִהיא  ָמה,  ְּדַבר  ִלְקנֹות  ַלּשּׁוק 
ָעסּוק  ְוַאָּבא  ַקָּלה,  ָׁשָעה  ְּבעֹוד  ֶׁשָּתׁשּוב 
ִּבְׁשַעת  ַרק  ְוָיׁשּוב  ָכר  ַהּׁשֵ ֲהָכַנת  ַּבֲעבֹוַדת 

ֶעֶרב ְמֻאֶחֶרת".

ִּבְרצֹוָתם ִלְתהֹות ַעל ַקְנַקָּנם ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים 
ְּבֶבן  ָזכּו  ֵּכיַצד  ִמִּפיֶהם  ְוִלְׁשמַֹע  ַהִּנְסָּתִרים 
ַהְּקדֹוִׁשים  ָהַאִחים  ֶהְחִליטּו  ְמֻיָחד,  ּכֹה 

ְלַהְמִּתין ַעד ׁשּוָבם ֶׁשל ַההֹוִרים ְלֵביָתם.

ַרק ִּבְׁשַעת ֶעֶרב ְמֻאֶחֶרת ָׁשב ָהָאב ְלֵביתֹו. 
ִמִּסְגנֹון ְלבּוׁשֹו, ֵמִהּלּוכֹו ּוִמִּדּבּורֹו ִנָּכר ָהָיה 
 ִּכי הּוא ִאיׁש ָּפׁשּוט ְּבַתְכִלית. ַרִּבי ֱאִליֶמֶל
ֵאיזֹו  ֵיׁש  ִאם  ִמִּפיו  ְלָהִבין  ִנּסּו  זּוָׁשא  ְוַרִּבי 
ֶׁשָּכֶזה,  ְלֵבן  ָזָכה  ֶׁשְּבִגיָנּה  ְמֻיֶחֶדת  ַהְנָהָגה 
ַהְנָהָגה  ַעל  ְלַהְצִּביַע  ָיַדע  א  הּוא  אּוָלם 
ְמֻיֶחֶדת ֶׁשִּזְּכָתה אֹותֹו ִּבְבנֹו. ַאְדַרָּבה, ִנְרֶאה 
ָהָיה ִּכי הּוא ְוִאְׁשּתֹו ְיהּוִדים ְּפׁשּוִטים ֵהם, 

ַהְּמַנֲהִלים אַֹרח ַחִּיים ָצנּוַע ְּביֹוֵתר. 

ִנּסּו ָהַאִחים ַלֲחקֹר ְמַעט יֹוֵתר ָלעֶֹמק. ֵהם 
יֹוָמם,  ֵסֶדר  ֶאת  ְלָתֵאר  ֵמַההֹוִרים  ִּבְּקׁשּו 
ה טֹוב  אּוַלי ּתֹו ְּכֵדי ָּכ ִיְׁשְמעּו ַעל ַמֲעֹשֶ
ִלְבָנם.  ָזכּו  ֶׁשְּבִגיָנם  ְמֻיֶחֶדת  ַהְנָהָגה  אֹו 
ֶאת  ַההֹוִרים  ֶׁשֵּפְרטּו  ְלַאַחר  ֶׁשַּגם  ֶאָּלא 
ָנָחה  א  ֲעַדִין  ַהּיֹום,   ְּבַמֲהַל ַמֲעֵׂשיֶהם 
א  ֵהם  ַהְּקדֹוִׁשים.  ָהַאִחים  ֶׁשל  ַּדְעָּתם 
ִהְבִחינּו ְּבׁשּום ִסיַמן ַּגְדלּות ְמֻיָחד ֶׁשָעָליו 
 ,ָּכ ָּכל  ַמִים  ַּבּׁשָ ֶהְחִׁשיבּוהּו  ִּכי  לֹוַמר  ִנָּתן 
ְּגבֹוָהה  ְנָׁשָמה  ִּביֵדיֶהם  ֶׁשִהְפִקידּו  ַעד 

ֶׁשָּכזֹאת.

ְלַבּסֹוף ִנְזְּכָרה ָהִאָׁשּה ְוָאְמָרה: "ָּדָבר ֶאָחד 
'ַרֲעָוא  ִּבְׁשַעת  ַׁשָּבת,  ְּבָכל  ְלַצֵּין:  ָׁשַכְחִּתי 
ַהֶּזֶמר  ֶאת  ְמׁשֹוֵרר  ֶׁשַּבֲעִלי  ְּבֵעת  ְּדַרֲעִוין', 
ַמִּגיַע  הּוא  ַּכֲאֶׁשר  יֹום',  יֹום  ֲאֹדָנ-י   ָּברּו'
'ָהַרֲחָמן  ַהֶּזֶמר:  ִמְסַּתֵּים  ֶׁשָּבּה  ַלְּתִפָּלה 
ָּבִנים  ִלְראֹות  ְוִיְזּכּו  ַעּמֹו...  ֶאת   ְיָבֵר הּוא 
ּוְבִמְצוֹות...',  ַּבּתֹוָרה  עֹוְסִקים  בִָנים  ּוְבֵני 
ָוׁשּוב  ׁשּוב  ַהְּתִפָּלה  ַעל  ְוחֹוֵזר  ֶנֱעָצר  הּוא 
ִּבְבִכי  ְוגֹוֵבר,   הֹוֵל ְּכֶׁשּקֹולֹו  ַּכּוָָנה,  ּוְבֶיֶתר 
ָהָאֶרץ  ַעל  ַעד ֲאֶׁשר הּוא נֹוֵפל  ּוִבְדָמעֹות, 
ְּכִמְתַעֵּלף. ָּכ הּוא נֹוֵהג ְּבָכל ָׁשבּוַע. זֹוִהי 
ַהַהְנָהָגה ַהְּיִחיָדה ֶׁשאֹוָתּה ֲאִני ְיכֹוָלה ְלַצֵּין, 

ִמְּלַבד זֹאת ֵאין ִלי ָמה ְלהֹוִסיף".

ָנָחה  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ָהַאִחים  ָׁשְמעּו  ַּכֲאֶׁשר 
ָזָכה  ֵמֵהיָכן  ֵהיֵטב  ֵהִבינּו  ַעָּתה  ַּדְעָּתם. 
מּול  ֶׁשֲהא  ְּגבֹוָהה,  ּכֹה  ִלְנָׁשָמה  ַהֶּיֶלד 
ַמִים ֶׁשּנֹוַתר  ְּבִכּיֹות ּוְדָמעֹות ֵאין ַׁשַער ַּבּׁשָ

ָנעּול. 

ָׁשִנים  ְלַאַחר  ַלָּמקֹום  ָהַאִחים  ָׁשבּו  ַּכֲאֶׁשר 
ִמְסָּפר, ְּכָבר ָיָצא ִׁשְמעֹו ֶׁשל ַהֶּיֶלד ְלֵמָרחֹוק 
ּוַבֲאִצילּות  ְּבָחְכָמתֹו  ַהְּיֵתָרה,  תֹו  ִּבְקֻדּׁשָ
ִמּדֹוָתיו. ְלָיִמים ָהָיה ְלַתְלִמיָדם ְוִהְתַּפְרֵסם 
 – ָזָצ"ל  ִמֶּלעלֹוב  ָּדִוד  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ְּכָהַרב 

ֲאִבי ׁשֹוֶׁשֶלת ֶלעלֹוב ַהְּמפֶֹאֶרת.

'ְּבִפּקּוֶדי ָאִׂשיָחה' ח"ב עמ' מז

ָהַרִּבים  ִזּכּוי  ַעל  ַהַּמֲאָמִרים  ִסְדַרת  ְלִסּיּום 
ִמְכָּתב  ִלְפֵניֶכם  ְלָהִביא  ִּבְרצֹוֵננּו  ָאֵמן,  ַּבֲעִנַּית 
ִסּיּום  ְּבִעְקבֹות  ָלַאֲחרֹוָנה,  ֵאֵלינּו  ַלח  ֶׁשּׁשָ
ַהּיֹוִמי',  ַה'ַּדף  ְּבִמְסֶּגֶרת  ַּבְבִלי  ַּתְלמּוד  "ס  ַהּׁשַ
ִלְמסֹר  ּבֶֹקר  ְּבָכל  ַהּזֹוֶכה  ָחׁשּוב  ִׁשעּור  ַמִּגיד 
הּוא  ֲהֵרי  ַהְּתִפָּלה,  ִלְפֵני  ַהּיֹוִמי'  ַּב'ַּדף  ִׁשעּור 

ִלְפֵניֶכם ְּבִׁשּנּוֵיי ֲעִריָכה ִמְתַּבְּקִׁשים:
ֱאמּוִנים'  'ְּבֵני  ֶׁשל  ַהִּנְכָּבד  ַהֶּצֶות  ִלְכבֹוד 
ּדֹב  ַיֲעקֹב  ָהַרב  ָהַרִּבים,  ְמַזֶּכה  ּוְברֹאָׁשם 

ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ְׁשִליָט"א,
ֶּבָעׂשֹור ָהַאֲחרֹון ָזִכיִתי ְלַׁשֵּמׁש ְּכַמִּגיד ִׁשעּור 
ַהְּגדֹוִלים  ַהְּכֶנֶסת  ִמָּבֵּתי  ְּבַאַחד  ַהּיֹוִמי  ַּבַּדף 
ְּבִדּיּוק  ֵׁשׁש  ְּבָׁשָעה  ּבֶֹקר  ִמֵּדי  ְמגּוַרי.  ְּבֵאזֹור 
ִּבְמקֹומֹוֵתיֶהם,  ַהִּמְׁשַּתְּתִפים  יֹוְׁשִבים  ְּכָבר 
ַּדּקֹות  ְוָחֵמׁש  ְּכַאְרָּבִעים   ִנְמָׁש ְוַהִׁשּעּור 
ְּדאֹוָרְיָתא,  ְּבִרְתָחא  ְּגדּוׁשֹות  ְּתִמימֹות 

ְּבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא.
ַהְּמֻחֶּדֶׁשת,  ְוַהְתָחָלתֹו  "ס  ַהּׁשַ ִסּיּום  ִלְקַראת 
ְלִמְׁשַּתְּתֵפי  ִחַּלְקִּתי  ָיִדיד,  ַהָּצַעת  ִּפי  ַעל 
ֵּבין  ִּבַּקְׁשִּתי,  ֶׁשָּבֶהם  'ָמׁשֹוב'  ַּדֵּפי  ַהִׁשּעּור 
ִלְכַלל  ְלתֹוֶעֶלת  ַרְעיֹונֹות  ְלַהִּציַע  ַהֶּיֶתר, 

ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ּוְלהֹוִסיף ַחָּיִלים ְלאֹוָרְייָתא.
ְלַגּלֹות,  ֻהְפַּתְעִּתי  ַהְּמׁשֹוִבים  ֶאת  ְּכֶׁשָּקָראִתי 
ְוִהְתַיֲחסּו  ַאַחת  ְלֵדָעה  ִכּּוְנּו  ֵמֶהם  ֶׁשַּכָּמה 
ָטֲענּו,  ַהּלֹוְמִדים  נֹוֵׂשא.  ְלאֹותֹו  ּבֹוֵלט  ְּבאֶֹפן 
ִמְתַאְּמִצים  ֵהם  ְּבעֹוד  ִּכי  ִּבְלׁשֹונֹו,  ֶאָחד  ָּכל 
ְוַאף  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסירּות  ּבֶֹקר  ְּבָכל  ַלִׁשּעּור  ָלבֹא 
ִמְׁשַּתְּדִלים ְלַהְקִׁשיב ֵהיֵטב, ְלַמְרֵּבה ָהַאְכָזָבה 
ָׁשעֹות   ְלֶמֶׁש ְּבִזְכרֹוָנם  ָחקּוק  נֹוַתר  ַהחֶֹמר 
"ָהִיינּו  ִּבְלַבד.  ְספּוִרים  ָיִמים  ַעד  ְספּורֹות 
ְלַמֲאָמֵצינּו",  ּתֹוָצאֹות  יֹוֵתר  ִלְראֹות  ְׂשֵמִחים 
ִהִּביעּו ֶאת ִּתְקָוָתם, ַוֲאִני ֵהַבְנִּתי ֵהיֵטב ְלִלָּבם.
ִנִּסיִתי  ְלִדְבֵריֶהם.  ִהְתַיַחְסִּתי  ַהָּמֳחָרת  ְּביֹום 
ְלַהִּציַע ָלֶהם ַלֲחזֹר ְּבָכל יֹום ַעל ַהִּנְלָמד, ּוְלָכל 
ַהָּפחֹות ְּבַׁשָּבת, ַא ִנְרֶאה ָהָיה ִּכי ַהַהָּצָעה א 
ֵהם  ִּכי  ֶׁשָּטֲענּו  ֵמֶהם  ָהיּו  ַּדְעָּתם;  ֶאת  ֵהִניָחה 
ִּכי  ֶׁשָּטֲענּו  ְוָהיּו  הֹוִעיל,  ּוְלא  זֹאת,  עֹוִׂשים 

ֵאיָנם מֹוְצִאים ְלָכ ְזַמן.
ע'  ַּדף  ִנָּדה  ְּבַמֶּסֶכת  ַהִׁשּעּור  ֶאת  ִהְתַחְלנּו 
ִקַּבְלנּו  ב'  ְלַעּמּוד  ִהַּגְענּו  ְוַכֲאֶׁשר  א',  ַעּמּוד 
ְלׁשֹון  ְוֶזה  ִלְׁשֵאָלֵתנּו.  ְּתׁשּוָבה  ְּבַהְפָּתָעה 
ַרִּבי  ֶאת  ַּתְלִמיָדיו  "ָׁשֲאלּו  ָׁשם:  ַהְּגָמָרא 
ָאַמר  ְוֶיְחַּכם?  ָאָדם  ַיֲעֶׂשה  ָמה  ֱאִליֶעֶזר...: 
ָאְמרּו:  ִּבְסחֹוָרה.  ִויַמֵעט  ִּביִׁשיָבה  ַיְרֶּבה  ָלֶהן: 
ַהְרֵּבה ָעׂשּו ֵּכן ְוא הֹוִעיל ָלֶהם! ֶאָּלא: ְיַבֵּקׁש 
ַרֲחִמים ִמִּמי ֶׁשַהָחְכָמה ֶׁשּלֹו, ֶׁשֶּנֱאָמר: 'ִּכי ה' 

ִיֵּתן ָחְכָמה ִמִּפיו ַּדַעת ּוְתבּוָנה'".
ְוִנְדֶמה  ְּבַהְטָעָמה,  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ֶאת  ָקָראִתי 
ָהָיה ֶׁשַהּשֹׁוְמִעים ֵהִבינּו; ְּכֵדי ְלַהְצִליַח ְּבִלּמּוד 
ֵיׁש  ֶאָּלא  ִּביִׁשיָבה',  'ְלַהְרּבֹות  ַּדי  ֵאין  ַהּתֹוָרה 

ְלַבֵּקׁש ַרֲחִמים ִמִּמי ֶׁשַהָחְכָמה ֶׁשּלֹו.
ַהְּדָבִרים.  ַעל  ַלֲחׁשֹב  ִהְמַׁשְכִּתי  ַהּיֹום   ְּבֶמֶׁש
ֶׁשִּנְגְרָמה  ַהִהְתעֹוְררּות  ֶאת  ְלַנֵּצל  ִנִּסיִתי 
ַרְעיֹון  ּוְלַחֵּפׂש  ַהְּגָמָרא  ִמִּלּמּוד  ְּכתֹוָצָאה 
ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ּבֶֹקר  ְּבָכל  ָלנּו  ְלַהְזִּכיר  ֶׁשּיּוַכל 
ֻמְפָלָאה,  ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה  ַהִּלּמּוד.  ַהְצָלַחת 
ֶהָעלֹון  ְלָיַדי  ִהְזַּדֵּמן  ְּבִהְרהּוַרי  ָׁשקּוַע  ְּבעֹוִדי 
עּור  ֶׁשָּלֶכם, ּוְלֶפַתע ִהְבִריק ְּבמִֹחי ַרְעיֹון; ַהּׁשִ
ָהָבה  ַהְּתִפָּלה.  ִלְפֵני  ָׁשָעה  ְּכֶרַבע  ִמְסַּתֵּים 
 ְלֶמֶׁש ַהִׁשּעּור  ְלַאַחר  ִמָּיד  יֹום  ְּבָכל  ִנְתַּכֵּנס 
ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֶאת  ְונֹאַמר  ַּדּקֹות  ְּכָחֵמׁש 

ְּבַחְברּוָתא.

ְּבַיַחד,  לֹוְמִדים  ָאנּו  ֲהא  ְלַעְצִמי:  ָחַׁשְבִּתי 
ֵהן  ַהִּלּמּוד?!  ַעל  ְּבַיַחד  ִנְתַּפֵּלל  ֶׁשֹּלא  ַמּדּוַע 
ַחר ֵיׁש ַּכָּמה ַּבָּקׁשֹות ַרֲחִמים ַעל  ְּבִבְרכֹות ַהּׁשַ
"ֶׁשַּתְרִגיֵלנּו  ִביָנה",  ְכִוי  ַלּׂשֶ ַהָחְכָמה;  "ַהּנֹוֵתן 
ְוִכְלשֹוְנֶכם  ַיַחד,  נֹאְמֵרן  ִאם  ְוכּו',   "ְּבתֹוָרֶת
ְּבַוַּדאי  ֻמְׁשֶלֶמת...",  "ְּבצּוָרה  ֱאמּוִנים":  "ְּבֵני 

ִּתְתַקֵּבל ַהְּתִפָּלה יֹוֵתר.

ְלַחְבֵרי  ָהַרְעיֹון  ֶאת  ִהַּצְעִּתי  ֶׁשְּלָמֳחַרת  ַּבּבֶֹקר 
ָהיּו  ְּבִׂשְמָחה.  אֹותֹו  ִקְּבלּו  ְוֻכָּלם  עּור,  ַהּׁשִ
ֵמֶהם, ַוֲאִני ְּבתֹוָכם, ֶׁשְּכָבר ָנֲהגּו ָּכ ִמֶּזה ְזַמן, 
ַחר  ַהּׁשַ ְלִבְרכֹות  ְלַהְקִּדיׁש  ָׂשַמְחנּו  ַעָּתה   ַא

ְקִביעּות ְמֻׁשֶּתֶפת.

ְּבִהְתַלֲהבּות,  ִהְתַקֵּבל  ֶׁשָהַרְעיֹון  ְּכֶׁשָרִאיִתי 
ַּבְּדָרָׁשה  ָעָליו  ּוְלַדֵּבר  ָלׁשּוב  ֶהְחַלְטִּתי 
"ס ִלְכַלל  ֶׁשִהְתַּכּוְַנִּתי ִלְמסֹר ְּבַמֲעַמד ִסּיּום ַהּׁשַ
ּוְבִסַּיְעָּתא  ִמְדָרֵׁשנּו,  ְּבֵבית  עּוִרים  ַהּׁשִ לֹוְמֵדי 
ֶאְתֶכם  ְלַׁשֵּתף  ָׂשֵמַח  ֲאִני  ִהְצַלְחִּתי.  ִדְׁשַמָּיא 

ַּבְּדָבִרים:

ַמֶּסֶכת ִנָּדה ִמְסַּתֶּיֶמת ְּבַמֲאָמר ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים 
ָּכל  ֵאִלָּיהּו:  ְּדֵבי  "ַּתָּנא  ִּבְתִפָּלה:  יֹום  ְּבָכל 
ֶׁשהּוא  לֹו  ֻמְבָטח   – יֹום  ְּבָכל  ֲהָלכֹות  ַהּשֹׁוֶנה 
ֶּבן עֹוָלם ַהָּבא..."; ַהְבָטַחת: 'ֶּבן ָהעֹוָלם ַהָּבא' 
ֶׁשָאְמרּו   ְּבָכ ֵהן  ְל'ָאֵמן',  ִּבְמֻיָחד  ֶרת  ִמְתַקּׁשֶ
ָּבא  ֵמֵאיָמַתי  "ָקָטן  ב):  קי  (ַסְנֶהְדִרין  ֲחָכִמים 
ָעה ֶׁשַּיֲעֶנה ָאֵמן" – ַוֲהֵרי  ָלעֹוָלם ַהָּבא?... ִמּׁשָ
ְוֵהן  'ִּתינֶֹקת'...  ִנְקָרא  "ס  ַּבּׁשַ ָהַאֲחרֹון  ַהֶּפֶרק 
ְּבָכ ֶׁשָאְמרּו (ַׁשָּבת קיט ב): "ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן 
ִמְּלַבד  ֵעֶדן".  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  לֹו  ּפֹוְתִחין  ּכֹחֹו  ְּבָכל 
ֵהם  ַהָּבא"  ָהעֹוָלם  "ֶּבן  ַהֵּתבֹות:  סֹוֵפי  זֹאת 
ַחר'  ַהּׁשַ 'ִּבְרכֹות  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ְו'ַהָּבא' –  'ָאֵמן', 

ּו'ְבֵני ֱאמּוִנים'...

"ס ִהיא 'ְּבָרכֹות'. ִהיא  ַהַּמֶּסֶכת ָהִראׁשֹוָנה ַּבּׁשַ
ְמֻכָּנה ָּכ ַעל ַאף ֶׁשִהְלכֹות ְּבָרכֹות הּוְבאּו ָּבּה 
ֶׁשֲחָכִמים  ִמּשּׁום   ,ָוֵאיָל י  ּׁשִ ַהּׁשִ ֵמַהֶּפֶרק  ַרק 
ֶאת  ְלַהְתִחיל  ְרצֹוְנֶכם  ִאם  ָלנּו:  ִלְרמֹז  ִּבְּקׁשּו 
ַהַּמְתּכֹון  ַהִּלּמּוד,  ֶאת  ִלְזּכֹר  ּוְלַהְצִליַח  "ס  ַהּׁשַ
'ָאֵמן'  ִעם  ָּכָראּוי,  ַה'ְּבָרכֹות'  ֲאִמיַרת  הּוא 

ַאֲחֵריֶהן...

"ס – ְּכמֹו ָּכל ָּדָבר טֹוב – ַמְתִחיל  ָּכָאמּור, ַהּׁשַ
ִמְסַּתֵּבר  אּוָלם  ְּב'ָאֵמן'.  ּוִמְסַּתֵּים  ִּבְבָרָכה 
ַאְרַּבע   – 'ָאֵמן'  ֵיׁש  'ְּבָרכֹות'  ִּבְתִחַּלת  ֶׁשַּגם 
"ס – 'ֵמֵאיָמ(ַתי)' ֵהן  ָהאֹוִתּיֹות ָהִראׁשֹונֹות ַּבּׁשַ
ֶׁשל  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ּוְבנֹוָסף:  'ָאֵמן',  ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ַעל  ְלַבֵּקׁש  ִהְתעֹוַרְרנּו  ֶׁשְּבִעְקבֹוָתיו  ַהָּפסּוק 
ַהָחְכָמה: "ִּכי יי ִיֵּתן ָחְכָמה ִמִּפיו ַּדַעת..." ֵהם 

ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן'. 

 ,ִֹהְטַרְחִּתי ֶאְתֶכם ְמַעט ִּבְקִריַאת ִמְכָּתִבי ָהָאר
ַא ֲאִני ְמַקּוֶה ֶׁשִּיְהֶיה ּבֹו ִזּכּוי ָהַרִּבים, ּוִמְּלַבד 
זֹאת ָהָיה ָחׁשּוב ִלי ְלכֹוְתבֹו ַּגם ַּבֲעבּוִרי, ְלַמַען 
ַהְּתִפָּלה   – ַהְּבָרכֹות  ְמקֹור  ַמהּו  ָּתִמיד  ֶאְזּכֹר 

ְוָה'ָאֵמן'!

ַאְׁשֵריֶכם, ְורֹב ְּבָרכֹות ַעל ָּכל ְּפֻעּלֹוֵתיֶכם.

"ס  ַהחֹוֵתם ִּבְבָרָכה ֶׁשעֹוד ֶטֶרם ִסּיּום ַהּׁשַ
ַהָּבא 'ִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכֹל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן', 
י.ב.
ַמִּגיד ִׁשעּור ֵמֵאזֹור ַהֶּמְרָּכז.

'ְוִיְזּכּו ִלְראֹות ָּבִנים... עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה'

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ּבִנים. ֹות

ּו סִספפּפּ ם
ף ַהּיֹוִמי... ַחר ְוַהּדַ ַ ְ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

ַחְברּוָתא ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
רכֹות ַה

רְרככ בּבִ ם 



ַהִאם ֵאי ַּפַעם ִהְרַּגְׁשֶּתם ְּתׁשּוָקה ֲעצּוָמה ֶׁשַהּבֶֹקר ְּכָבר ַיֲעֶלה, 
ַהֶּׁשֶמׁש ִּתְזַרח, ַהִּצּפֹוִרים ְיַצְּיצּו, ְוַאֶּתם ִּתְזּכּו ַלֲעמֹד ּוְלהֹוִציא 
ּכֹחֹות  ְּבִנְׁשַמְתֶכם   ֶֹּׁשִּתס ָעְצָמִתית,  ַאַחת,  ִמָּלה  ִמִּפיֶכם 
ִהְתַרְּפקּות  ַלּבֹוֵרא,  ֲעֻמָּקה  ַאֲהָבה  ִּבָּטחֹון,  ֱאמּוָנה,  רּוָחִנִּיים, 
ֶאת  ֶׁשָּתִציף  ִמָּלה  ֶׁשַּבָּׁשַמִים,  ַאָּבא  ַעל  ֻמְחֶלֶטת  ְוִהָּׁשֲענּות 
ֶאְתֶכם  ְוֶׁשַּתְטִעין  ְיהּוִדית  ִהְתַרְּגׁשּות  ֶׁשל  ִּבְדָמעֹות  ֵעיֵניֶכם 

ְּבכַֹח ְלָכל ַהּיֹום?!
ַהִּמָּלה 'ָאֵמן', ַּכּמּוָבן.

'ְוכֹל  קֹוְרֵאי  ַעל  ְלִהָּמנֹות  זֹוִכים  ֶׁשַאֶּתם  ַּכִּנְרֶאה  ֵּכן,  ִאם 
ַמֲאִמיִנים' ַהְּקבּוִעים. ִאם א, ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ָלֵצאת ִאָּתנּו 
ַּבּׁשּורֹות ַהָּבאֹות ְלַמָּסע ֶׁשַּיְטִעים ֶאְתֶכם ַעל ְקֵצה ַהַּמְזֵלג, 
ַמִהי ֲעִנַּית ָאֵמן ּוַמּדּוַע ִרְבבֹות ְיהּוִדים ָּבעֹוָלם ֻּכּלֹו ְמַצִּפים 
ּוִמְׁשּתֹוְקִקים ִמֵּדי ּבֶֹקר, ֶׁשֵהם ִיְזּכּו ְּכָבר ְלַבֵּטא ֶאת ַהִּמָּלה 

ַהְּקדֹוָׁשה ַהּזֹו ְּבִפיֶהם.

ָּכ ָהַפְכִּתי ִל'יהּוִדי ֶׁשל ָאֵמן'
ְּבֵכנּות,   ָּכ ַהְּגדֹוִלים",  ֵמ'ַהִּמְתַּפְּלִלים'  ָהִייִתי  א  ַּפַעם  "ַאף 
ִנְפַּתח ִסּפּורֹו ֶׁשל ר' ֶאְפַרִים (ַהֵּׁשם ָּבדּוי, ַהִּסּפּור ֲאִמִּתי), 
מִֹחי,  ִנְמנּום  ַּבֲחִצי  ָעַלי  ָעְבָרה  ַהְּתִפָּלה  ָׁשִנים   ְּבֶמֶׁש"
ֶׁשִהְתַּפַּלְלִּתי,  ַּכּמּוָבן  ִמּלּוִלית.  אֹוטֹוְסְטָרָדה  ָנע,  ִּכְבֶסֶרט 
ְּכֵדי  ִּבְמֻדָּיק  ִנְכַּתב  ְּכִאּלּו  ְנָׁשָמה'  ְּבִלי  'ְּכגּוף  ַהִּבּטּוי  ֲאָבל 

ְלָתֵאר ֶאת יֶֹבׁש ְּתִפּלֹוַתי.
"א ָהְיָתה ׁשּום ִסָּבה ֶׁשֹּלא ֵאָרֶאה ָּכ ַּגם ְּבִגיל ְׁשמֹוִנים, 
ִאְלָמֵלי ִהְתַוַּדְעִּתי, ַּדְרְּכֶכם, ַלֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל ֲאִמיַרת 'ָאֵמן' 
ְלַנּסֹות.  ֶהְחַלְטִּתי  ֶאָחד  ּבֶֹקר  ּוְבֵאיכּות.  ְּבַכּמּות  ְּבַכָּוָנה, 

ִנַּגְׁשִּתי ִלְׁשֵכִני ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוִהַּצְעִּתי לֹו לֹוַמר 
'ָאֵמן' ַעל ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ֶׁשּלֹו. ָּכל 'ָהֵעֶסק' ָלַקח 

ַּכָּמה ַּדּקֹות, ְוֶזהּו. 
ְּבִקְרִּבי  ִנְׁשַּתל  ֶׁשֵאַדע,  ִמְּבִלי  ּבֶֹקר,  "ְּבאֹותֹו 
ַּגְרִעין ָקָטן... ַאֲחֵרי ַּכָּמה ָיִמים ִהְפִציַע ַהִּגְבעֹול 

ַהְּיַרְקַרק ֵמַעל ָהֲאָדָמה. 
ּוְלִהָּפַקח.  ְלִהְתעֹוֵרר  ֵהֵחל  ְּבִנְׁשָמִתי  "ַמֶּׁשהּו 
ֵהֵחָּלה  ָהאֹוִתּיֹות,  ְׁשלֹוׁש  ַּבת  ַהּזֹו  ַהְּקַטָּנה  ַהִּמָּלה 
ֶׁשִהְתמֹוְסָסה  מּוֶגֶזת  ְּכַטְבִלָּיה  ּוְלַבְעֵּבַע,  ִלְפעֹל 
ַלֲענֹות  ִהְתַחְלִּתי  ָהִראׁשֹון  ַּבָּׁשָלב  ַמִים.  ְּבכֹוס 
ִמִּפי  ָיְצָאה  ְוַהִּמָּלה  ְיֵתָרה,  ְּבַכָּוָנה  'ָאֵמן' 
ֶׁשָּכל  ְלַעְצִמי  ָחַׁשְבִּתי  ּוְבָעְצָמה.  ְּבִהְתַרְּגׁשּות 
'ָאֵמן' ִהיא ִהְזַּדְּמנּות ִנְפָלָאה ְלהֹודֹות ַלה' ַעל 
עֹוד ֶאָחד ִמִּמְליֹוֵני ַהּטֹובֹות ְוַהֲחָסִדים ֶׁשהּוא, 

ְּבטּובֹו, ּגֹוֵמל ִאִּתי ָּכל יֹום.
'ָאֵמן'  ֶאְפַרִים,  'ֶרַגע,  ְלַעְצִמי:  ָאַמְרִּתי  ָיִמים  ַּכָּמה  "ַאֲחֵרי 
ַהְּתִפָּלה?'  ְׁשַאר  ִעם  ָרם, ּוָמה  ַאָּתה אֹוֵמר ְּבַכָּוָנה ּוְבקֹול 
א ַאְלֶאה ֶאְתֶכם, ֲאָבל ְּבתֹו ְּתקּוָפה ְקָצָרה ַהְּתִפּלֹות ֶׁשִּלי 
ָהְפכּו ְלַמֶּׁשהּו ַאֵחר, ַלֲחָוָיה רּוָחִנית ְמרֹוֶמֶמת. ַהִאם ַאֶּתם 
ִהְתרֹוְממּות  טֹוִעים.  ַאֶּתם  ַּבְּתִפָּלה?  ִנְגָמר  ֶׁשֶּזה  חֹוְׁשִבים 
ְמַלִּוים  ֶׁשַּבָּׁשַמִים,  ֲאִבי  ִעם  ָהָעְצָמִתי  ַהֶּקֶׁשר  ַהּזֹו,  ַהֶּנֶפׁש 

אֹוִתי ְלאֶֹר ָּכל ַהּיֹום ֻּכּלֹו, ִמּבֶֹקר ַעד ֶעֶרב. 
ֶאְפַרִים  ר'  ֶׁשל  קֹולֹו  ָרַעד  ַאֵחר",  ְלִאיׁש  "ָהַפְכִּתי 

ְּבִהְתַרְּגׁשּות, "ָהַפְכִּתי ִליהּוִדי ֶׁשל ָאֵמן".

ָאֵמן – ַהַּתְמִצית ֶׁשל ַהְּיהּוִדי
ֶׁשִהְתַּגּלּו  ֱאמּוִנים'  'ְּבֵני  ְלאֹוְצרֹות  ְלֵהָחֵׂשף  ֶׁשּזֹוֶכה  ִמי 
ַּבָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות, ֵּבין ַהֶּיֶתר ֵמַעל ָּבָמה זֹו, א זֹוֵקף ַּגָּבה 
ְלֶׁשַמע ַהִּסּפּור ַהֶּזה. הּוא א ֻמְפָּתע ֵאי ְיכֹוָלה ִמָּלה ַאַחת 
אֹותֹו  ּוְלַהְגִּביַּה  ְלרֹוֵמם  ְיהּוִדי,  ֶׁשל  ְמֻאֶּבֶקת  ְנָׁשָמה  ְלַנֵער 
ִלְפָסגֹות רּוָחִנּיֹות ּתֹו ְּתקּוָפה ְקָצָרה, ִּכי ִמי ִאם א 'ָאֵמן' 

ְיכֹוָלה ְלחֹוֵלל זֹאת.
ָאֵמן ִהיא ַהַּתְמִצית ֶׁשל ַהְּתִפָּלה, ָאֵמן ִהיא ַהַּתְמִצית ֶׁשל 

ַהְּיהּוִדי. 
ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶאת ַהִּמָּלה ַהּזֹו ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ֶׁשל ְּפָעִמים 
לֹוַמר  ְּכֶׁשַּמְתִחיִלים  ַרק  ֲאָבל  ַמֲחָׁשָבה.  ּוְלא  ַּכָּוָנה  ְּבִלי 
אֹוָתּה ְּבַכָּוָנה, ִמּתֹו ִחּבּור ְּפִניִמי ּוַמְחָׁשָבה ַעל ָמה ְּבֶעֶצם 
ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים, ְּכִפי ֶׁשִהְדִּגיׁשּו ָלנּו ֲחָז"ל 'ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן 

ְּבָכל ּכֹחֹו', ָאז ַמְתִחיל ַהֶּפֶלא ִלְפעֹל, ַרק ָאז.
ִזי"ַע,  ַהָּזֵקן  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ַהְּמֻקָּבל  ּכֹוֵתב   ָּכ "ֲאָנִׁשים", 
ְּבִסְפרֹו  ָׁשָנה  ְּכֶאֶלף  ִלְפֵני  ֶׁשַחי  ַהְּמֻקָּבִלים  ִמַּקְדמֹוֵני 
ּבֹו  ֵיׁש  ָאֵמ"ן  ְּבֵתַבת  ִּכי  יֹוְדִעים  "ֵאיָנם  ַהְּטָעִמים":  "ִאֶּגֶרת 
ִּבְכָלָלם  ְוַהַּתְחּתֹוִנים  ְוָהֶעְליֹוִנים  ָהעֹוָלמֹות,  ָּכל  ְוִחּזּוק  ִקּיּום 
ְּתלּוִיים ְּבִמַּלת ָאֵמן, ִּכי ַהְתָחַלת ֶׁשַבח ּוָמקֹור ְוֶגֶרם ַהַּמֲעלֹות 
ִמָּכל ַהְּבָרכֹות... ָמה ֶׁשֵאין ַהֶּפה ָיכֹול ְלַדֵּבר ְוַהָּלׁשֹון ְלַסֵּפר... 
ְּבלּוִלים  ְּכלּוִלים  ְּבֶאָחד  ֻּכָּלם  ַהְּקדֹוִׁשים  ְׁשמֹות  ָּכל  "ִּכי 
ְסֻגִּלים ִנְסָּתִרים ְמֻכִּסים ְּכמּוִסים ְּבֵתַבת ָאֵמן. ַהֵּתָבה ַהּזֹאת 
ִיְהיּו   ְלִפיָכ ִמְּפִניִנים,  ְיָקָרה  ְמקֹוָרּה  ְוַהְּקדֹוָׁשה  ַהְּטהֹוָרה 
ִמי  ָּכל  ִנְמָרץ,  ְּבִעּיּון  ְּבִהְׁשַּתְּדלּות  ְזִריִזין  ַמְזִהיִרין,  ִנְזָהִרין, 
ֲאֶׁשר ְּבֵׁשם ִיְׂשָרֵאל ְיֻכֶּנה ִלְׁשמֹר ַהְּקֻדָּׁשה ַהּזֹאת ְּבָכל ּכַֹח..."

ֶׁשל  ְלסֹוָפן  יֹוְרִדים  ֶׁשֵאיָנם  ְּכֶעְרֵּכנּו,  ְקַטִּנים  ֲאָנִׁשים  ַּגם 
ְלַהְרִּגיׁש  ְיכֹוִלים  ָהֵאּלּו,  ְוַהִּנְסָּתרֹות  ַהְּקדֹוׁשֹות  ַהִּמִּלים 
ַּבִּמָּלה  ְטמּוִנים  ִעָּלִאִּיים  ְוסֹודֹות  ְקֻדָּׁשה  ַּכָּמה  ּוְלָהִבין 
'ָאֵמן', ָמה ֶׁשַּמְסִּביר ֶאת ַהַּמְהֵּפָכה ָהרּוָחִנית ֶׁשְּבכָֹחּה ְלחֹוֵלל 

ְּבִלּבֹו ֶׁשל ְיהּוִדי ָהעֹוֶנה אֹוָתּה ְּבַכָּוָנה ּוְבָכל ּכֹחֹו.

ִּבְזכּות 'ְּבֵני ֱאמּוִנים'
ֲחָכֵמינּו ָז"ל ִלְּמדּו אֹוָתנּו ָּדָבר נֹוָסף ְּבנֹוֵגַע ְלַכּמּות ָהֲאֵמִנים 
ְּכִמְנַין  ֲאֵמִנים,  ִּתְׁשִעים  ֶׁשִהיא  יֹום,  ִמֵּדי  ַלֲענֹות   ֶׁשָּצִרי
ְּבָרכֹות,  ַעל  ַלֲענֹות  ֶׁשֵּיׁש  ָלֲאֵמִנים  נֹוֵגַע  ֶזה  ִמְנָין  'ַצִּדיק'. 
ִלְצּבֹר  ְּכֵדי  ַקִּדיִׁשים.  ַעל  ַלֲענֹות  ֶׁשֵּיׁש  ָהֲאֵמִנים  ִמְּלַבד 
ַּכּמּות ָּכזֹו ֶׁשל ֲאֵמִנים ַעל ְּבָרכֹות ֵיׁש ֶּדֶר ִּכְמַעט ְיִחיָדה:   67
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ְּבֶכֶנס ְלַיְלֵדי ְּבֵני ֱאמּוִנים ִּבְניּו יֹוְרק

ְּבֶכֶנס ְלַאְלֵפי ַרָּכֵזי ְּבֵני ַהְּיִׁשיבֹות

ְּבֶכֶנס ִלְמַנֲהֵלי ַהָּתִתי"ם



ְיהּוִדים.  ַּכָּמה  ֶׁשל  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ַאַחר  'ָאֵמן'  ַלֲענֹות 
ַהָּדָבר ָנכֹון ִּבְמֻיָחד ְלאֹור ַהּמּוָבא ְּבִסְפֵרי ַהְּמֻקָּבִלים ֶׁשֵּיׁש 

ַלֲענֹות ֲאֵמִנים ֵאּלּו עֹוד ִלְפֵני ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה. 
ִאם ִלְפֵני ֶעֶׂשר ָׁשִנים ֱהִייֶתם ִנָּגִׁשים ִליהּוִדי ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת 
ּוְמַבְּקִׁשים ַלֲענֹות 'ָאֵמן' ַאַחר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ֶׁשּלֹו, ִיָּתֵכן 
ְמאֹד ֶׁשהּוא ָהָיה ְמַׁשֵּפד ֶאְתֶכם ְּבַמָּבט ֶׁשל 'א ָּכל ָהרֹוֶצה 
ָהַאֲחרֹון  ֶׁשֶּבָעׂשֹור  ֶאָּלא  ְוִיּטֹל',  ָיבֹא  ַהֵּׁשם  ֶאת  ִלּטֹל 

ִהְׁשַּתָּנה ַהַּמָּצב ַלֲחלּוִטין ִּבְזכּות 'ְּבֵני ֱאמּוִנים'.
ְוַהַּמְהֵּפָכה  ַהְּפִעילּות,  ַהְתָחַלת  ֵמָאז  ָחַלף  ִּבְלַבד  ָעׂשֹור 

ַּבְּתחּום ִהיא ְּכָבר ֻעְבָּדה ַקֶּיֶמת. 
ִּבְרכֹות  ַעל  ָרם  ְּבקֹול  'ָאֵמן'  ְועֹוִנים  ָהעֹוְמִדים  ְיהּוִדים 
ִנְפָרד  ִּבְלִּתי  ֵחֶלק  ַּכּיֹום  ֵהם   – ַחְבֵריֶהם  ֶׁשל  ַהַּׁשַחר 
ַהּמּוָדעּות  ּוְבִעָּקר,  ְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ְּבָכל  ַׁשֲחִרית  ִמְּתִפַּלת 
ַחִּיים,   ְּכֶדֶר ּוְבַכָּוָנה,  ִּבְרִצינּות  ִּכְדָבֵעי,  ָאֵמן  ַלֲעִנַּית 
הֹוֶלֶכת ְוהֹוֶפֶכת ְלַנֲחַלת ַהְּכָלל. ְוַהָּיד עֹוד ְנטּוָיה, ְּבֶעְזַרת 
ה', ְּבָתְכִנּיֹות ְוַרְעיֹונֹות ִמֵּבית 'ְּבֵני ֱאמּוִנים', ֶׁשֵאינֹו ָחֵדל 

ְלַהְפִּתיַע ּוְלַחֵּדׁש.

ֵעדּוָתּה ֶׁשל ָהַרָּבִנית ַקְנֶיְבְסִקי ָעֶליָה ַהָּׁשלֹום
ְּבִתעּוד ְמַרֵּגׁש, ָׁשבּועֹות ְספּוִרים ִלְפֵני ְּפִטיָרָתּה, ִסְּפָרה 
ָהַרָּבִנית ַקְנֶיְבְסִקי ע"ה ִּבְמֻיָחד ִל'ְבֵני ֱאמּוִנים' ַעל ִמְנָהָגּה 
ִּבְרכֹות  ְולֹוַמר  ּבֶֹקר  ִמֵּדי  ְלַהְׁשִּכים  ַרּבֹות  ָׁשִנים   ְלאֶֹר
ַהַּׁשַחר ְּבָאְזֵני ַּבֲעָלּה שיבלחט"א, ָמָרן ַׂשר ַהּתֹוָרה ַהְּגַר"ח 

ַקְנֶיְבְסִקי ְׁשִליָט"א, ְּכֶׁשהּוא עֹוֶנה ָאֵמן ַעל ִּבְרכֹוֶתיָה:
"יֹום ֶאָחד ָּבא ֵאַלי ַאְבֵר ָיָקר ְוִסֵּפר ִלי ֶׁשַאְבֵר ָיָקר ְמאֹד, 
לֹוֵמד  ּבֹו  ִאיׁש'  'ֲחזֹון  ְּבכֹוֵלל  לֹוֵמד  ֶׁשָהָיה  הֹורֹוִביץ,  ָהַרב 
ַּבֲעִלי ְׁשִליָט"א, ְוִנְפַטר ְמאֹד ָצִעיר, ָּבא ֵאָליו ַּבֲחלֹום ְוָאַמר 
ֶׁשֲאָנִׁשים  ַמְקִּפיִדים  ְמאֹד  ְמאֹד  ֶׁשַּבָּׁשַמִים   ְל 'ַּדע  לֹו: 
ְמאֹד  ְמאֹד  ַהִּסּפּור  ֶאת  ָׁשַמְעִּתי  ָאֵמן'.  ַּבֲעִנַּית  ְמַזְלְזִלים 
עֹוד  ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו  ָאַמְרִּתי,  ְוִהְתַרַּגְׁשִּתי.  ִנְבַהְלִּתי  ְמאֹד 

ַּבַחִּיים ַלֲעׂשֹות ַמֶּׁשהּו ִּבְׁשִביל ֶזה. 
'ֶלֶדְרָמן'  ֶׁשָּלנּו  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשָּבִאים  ֶוֱהיֹות 
ָּתבֹא  ַאַחת  ֶׁשָּכל  ֶהְחַלְטנּו  ָנִׁשים  ֲחִמִּׁשים  ֶאָחד  ְּביֹום 
אֹוֶמֶרת  ַאַחת  ְוָכל  ַהַּׁשַחר,  ִּבְרכֹות  ִלְפֵני  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית 
ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ְּבָרכֹות, ְוָאז ִמְסַּתֵּבר ֶׁשָּכל ַאַחת זֹוָכה ְלַהִּגיד 
ָאֵמן ַעל ַּכָּמה ְמאֹות ְּבָרכֹות ָּכל יֹום. ּוִמַּפַעם ְלַפַעם ֶזה 
ִמְתַרֶּבה ְּבִלי ַעִין ָהַרע ְוֶזה ְּכָבר ִהִּגיַע ַעְכָׁשו ְלִמְסָּפר ְמאֹד 

ָּגדֹול, ָּברּו ה'.
הּוא  ַלְּתִפָּלה –  הֹוֶלֶכת  ֶׁשֲאִני  ִלְפֵני  ּבֶֹקר  ָּכל  ְׁשִליָט"א  ַּבֲעִלי 
ִלי  קֹוֵרא   – ְּתִפִּלין  ְלַהִּניַח   ָצִרי הּוא  יֹוֵתר,  ְמֻאָחר   הֹוֵל
ְואֹוֵמר ֶאת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ֶׁשִּיְהֶיה עֹוד ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ֲאֵמִנים. 
ַיְלָּדה  ְמַרֵּגׁש:  ְמאֹד  ְמאֹד  ֶאָחד  ִסּפּור  ִסּפּוִרים  ַהְרֵּבה  ֵיׁש 
ִנְׁשַמת  ְלִעּלּוי  ַמֶּׁשהּו  ַלֲעׂשֹות  ְוָרְצָתה  ִהְתַיְּתָמה  ַאַחת 
ִאָּמא ֶׁשָּלּה. ִהיא ָלְקָחה ַעל ַעְצָמּה א ֶלֱאכֹל ְוא ִלְׁשּתֹות 
ְלַבֲעִלי  ִסַּפְרִּתי  ֲאִני  ָאֵמן.  ָלּה  ֶׁשּיֹאַמר  ִמי  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ַעד 
ְׁשִליָט"א ְוהּוא ָאַמר ֶׁשֶּזה ִמַּדי ָּדָבר ָּגדֹול, ֲאָבל ִהיא ָלְקָחה 
ְצֵמָאה  ְמאֹד  ְמאֹד  ָהְיָתה  ִהיא  ֶאָחד  ְוַלְיָלה  ַעְצָמּה.  ַעל 
ְוִהיא ִחְּכָתה ְוִחְּכָתה, אּוַלי ִמיֶׁשהּו ָיבֹא ְוַאף ֶאָחד א ִהִּגיַע. 

ְוִהיא ָהְלָכה ִליׁשֹן ְצֵמָאה.
ֵאֶליָה  ָּבָאה  ֶׁשָּלּה  ֶׁשִאָּמא  חֹוֶלֶמת  ִהיא  ַהַּלְיָלה  ְּבֶאְמַצע 
ְמאֹד  ָּגדֹול  ַרַעׁש  ֶׁשָעִׂשית   ָל ֵּתְדִעי  ָלּה  ְואֹוֶמֶרת  ַּבֲחלֹום 
ֶׁשָהְיָתה  ֲחֵבָרה  ְוֵיׁש   ...ָל ַּתֲעמֹד  זֹאת  ּוְזכּות  ַּבָּׁשַמִים 
ּוַמָּמׁש  חֹוָלה,  ְמאֹד  ְמאֹד  ָהְיָתה  ְוִהיא  ַהַּמֲחָלה,  ֶאת  ָלּה 
ִהְתַּגַּבְרְּת   ָּכ ֶׁשָּכל  ּוִבְזכּות  ִמֶּמָּנה  ִהְתָיֲאׁשּו  ָהרֹוְפִאים 

ַעל ַעְצֵמ, ֲחֵבָרה ֶׁשָּל ִּתְהֶיה ְּבִריָאה. ְוַהֲחֵבָרה ִהְבִריָאה 
ִּבְזכּות ִעְנַין ָאֵמן, ִּבְזכּות ֶׁשִהיא ָׁשְמָרה ַעל ַהִּמְצָוה ֶׁשִּקְּבָלה 

ַעל ַעְצָמּה".

ַׁשָּבת ּבֹא, ַׁשָּבת ֶׁשל ֱאמּוָנה
ְוַרְעיֹון ִנְפָלא ְלִסּיּום: ָאנּו עֹוְמִדים ַהָּׁשבּוַע ְּבָפָרַׁשת 'ּבֹא', 
ִמְצַרִים  ִמִּׁשְעּבּוד  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְּגֻאַּלת  ַעל  ְמֻסָּפר  ֶׁשָּבּה 
ִּבְזכּות ֱאמּוָנָתם ָהֵאיָתָנה ַּבה' ִיְתָּבַר, ַׁשָּבת ֶׁשֵאין ַמְתִאים 
ֵהיֶמָּנה ְּכֵדי ְלַהֲעלֹות ַעל ֵנס, ְלַצֵּין ֶאת 'ַמְהֵּפַכת ָהָאֵמן' ֶׁשל 
ְּבָראֵׁשי  ֶרֶמז  לֹו  ָמְצאּו  ְרׁשּומֹות  (ֶׁשּדֹוְרֵׁשי  ֱאמּוִנים'  'ְּבֵני 

ַהֵּתבֹות ֶׁשל ַהָּפָרָׁשה, ֹּב"א – ְּבֵני ֱאמּוִנים).

ִפיְנֶקל,  ְצִבי  ָנָתן  ַרִּבי  ִמְּסַלּבֹוְדָקא,  ַהַּסָּבא  ָמָרן  ֶזה  ָהָיה 
ַּתְלִמיָדיו.  ִּבְפֵני  ְׁשֵאָלה  ִהִּציב  ִמִּׂשיחֹוָתיו  ֶׁשְּבַאַחת 
ִמי  ֶׁשל  ָעְנׁשֹו  ְּבֻחְמַרת  ְמאֹד  ִהְפִליגּו  ַּכָּידּוַע,  "ֲחָכִמים, 

ֶׁשֵאינֹו עֹוֶנה ָאֵמן, ְוִנְׁשֶאֶלת ַהְּׁשֵאָלה ָלָּמה?"

ְׁשגּוָיה  ַהּזֹו  "ַהְּׁשֵאָלה  ְּבַעְצמֹו,  ַהַּסָּבא  ָעָנה  "ֶאָּלא", 
ַמֲעִריִכים  ֵאיָנם  ָאָדם  ֶׁשְּבֵני   ִמָּכ נֹוַבַעת  ִהיא  ִמיסֹוָדּה, 

ַמְסִּפיק ֶאת ּכָֹחּה ֶׁשל ִמָּלה ַאַחת ַהּיֹוֵצאת ִמִּפיֶהם!

"ְוִכי ֵּכיַצד ָזכּו ִיְׂשָרֵאל ְלִהָּגֵאל ִמֻּטְמַאת ִמְצַרִים? ַרק ִּבְזכּות 
ָהֱאמּוָנה ֶׁשָּלֶהם ַּבָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא! ִּבְזכּות ֶזה ֶׁשִּגּלּו ַּדְעָּתם 
ׁשֹוֵמַע  ְּכֶׁשְּיהּוִדי  ַהּיֹום,  ְוַגם  ּוְבכֹחֹו.  ַּבה'  ַמֲאִמיִנים  ֵהם  ִּכי 
ֶאת ֲחֵברֹו ְמָבֵר 'ּגֹוֵאל ִיְׂשָרֵאל' ְוהּוא עֹוֶנה ָאֵמן ְּבַכָּוָנה, 
ֲהֵריהּו ְמָקֵרב ֶאת ַהְּגֻאָּלה. הּוא ֵמִעיד ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
א ַרק 'ִיְגַאל' ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ֶאָּלא ְּכָבר ַעְכָׁשו הּוא 'ּגֹוֵאל', 

עֹוֵסק ְּבֵקרּוב ְּגֻאָּלָתם. 

ֲחָז"ל  ֶהֱחִמירּו  "ַמּדּוַע  ַהַּסָּבא,  ִסֵּים  הּוא",  ֶּפֶלא  "ְּכלּום 
ִמֵּקרּוב   ְלֵהֶפ ֶׁשּגֹוֵרם  ָאֵמן,  עֹוֶנה  ֶׁשֹּלא  ָאָדם  ֶׁשל  ַּבֲעוֹונֹו 

ַהְּגֻאָּלה?!"

ֶׁשל  ֶׁשֲהָקָמתֹו  ְּבטּוָחנּו  ֲאָבל  ַּבִּנְסָּתרֹות,  ֵעֶסק  ָלנּו   ֵאין 
ֲעִנַּית  ּתֹוָדַעת  ְלַהְגָּבַרת  קֶֹדׁש  ֶׁשֻּכּלֹו  ֱאמּוִנים'  'ְּבֵני 
ִמַּסְמָמֶניָה  הּוא  ִּדְמִׁשיָחא,  ִעְקְבָתא  ּדֹור  ְּבדֹוֵרנּו,  ָה'ָאֵמן' 
ַּבַעל  ָמָרן  ֶׁשָאַמר  ְּכִפי  ַהְּקֵרָבה,  ַהְּגֻאָּלה  ֶׁשל  ַהֻּמְבָהִקים 
ֲהָקָמתֹו  ֵמֵעת  ֱאמּוִנים'  'ְּבֵני  ֶאת  ֶׁשִּלָּוה  ַהֵּלִוי'  'ֵׁשֶבט 
ֲעִנַּית  ְלִחּזּוק  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ָהִראׁשֹון  ְּבִכּנּוס  ֶׁשָּנָׂשא  ִּבְדָרָׁשה 

ָאֵמן – ֶּבֱאלּול תש"ע: 

"ִאיָתא ְּבֵסֶפר ֲחִסיִדים (רסא) ֶׁשִּמְצָוה ֶׁשִהיא ֻמְזַנַחת ְוֵאין 
ִלְלמֹד  ְרִגיִלים  ָאָדם  ְּבֵני  ֶׁשֵאין  ַמֶּסֶכת  ְוֵכן  עֹוְסִקים,  ָלּה 
ָּבּה, ֲהֵרי ִהיא ִּבְבִחיַנת 'ֵמת ִמְצָוה', ְוַעל ָהָאָדם ְלִהְתַחֵּזק 

ְוֶלֱאחֹז ְּבִמְצָוה זֹו ּוְבִלּמּוד ֶזה ַּדְוָקא. 

ֶׁשָהיּו  ָהָיה,  ָקדּום  ִיְׂשָרֵאל  ִמְנַהג  ָהָכא,  נֹאַמר  ֲאָנן  ַאף 
ֵסֶדר  ֶאת  ַּגם  ַּבִּצּבּור,  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ָּכל  ֶאת  אֹוְמִרים 
ַהְּבָרכֹות ֶׁשִּלְפֵני ִּבְרַּכת 'ַהּנֹוֵתן ַלֶּׂשְכִוי ִביָנה' ָוֵאיָל, ְוָהיּו 
 ָּכל ַהָּקָהל ְמָבְרִכים ַהְּבָרכֹות ְּבַצְוָּתא ֲחָדא, ָהֶאָחד ְמָבֵר
ֶזה  ִמְתַחְּלִפים,  ָהיּו  ֵּכן  ְוַאֲחֵרי  ָאֵמן,  ַאֲחָריו  עֹוֶנה  ַוֲחֵברֹו 
ִנְׁשַּתַּכח  ֶזה  ִמְנָהג  ִּבְרכֹוָתיו.  ַעל  עֹוֶנה  ּוִמְׁשֵנהּו   ְמָבֵר
ּדֹב  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ֶהָחׁשּוב  ִויִדיֵדנּו  ָהַאֲחרֹונֹות,  ַּבְּתקּופֹות 
ִזּכּוי  ֶׁשל  ַהַחִּיים  ְּבֵעץ  ֶלֱאחֹז  ָזָכה  הי"ו,  ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין 
ְלַהֲחיֹות  ּוִבְרצֹונֹו  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְלַחֵּזק  ִּבְפֻעָּלתֹו  ָהַרִּבים, 
'ְׁשָכחּום ְוָחְזרּו  ּוְלַיֵּסד ֵמָחָדׁש ִמְנָהג ָקדּום ֶזה, ִּבְבִחיַנת: 

ְוִיְּסדּום' (ַׁשָּבת קד א).

ָּבּה,  ֵיׁש  ֲעצּוָמה  ְזִכָּיה  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ְלַחֵּזק  ֶזה,  ָּגדֹול  ִּתּקּון 
ָּבֶזה  ֶׁשּנֹוְתִנים  ְלִפי  ִצְדֵקנּו,  ְמִׁשיַח  ִלְקַראת  ַּדְרָּגא  ְוִהיא 
ָהֱאמּוָנה  ְוַקָּבַלת  ֱאקּות  ַקָּבַלת  ֶׁשל  ֲחָדָׁשה  ִהְזַּדְּמנּות 

ִּבְכַלל ִיְׂשָרֵאל". 

ְּבַׁשָּבת  ַהּקֹוְרִאים:  ְלִרְבבֹות  ַהְּקִריָאה  יֹוֵצאת  ּוִמָּכאן 
ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ַּבֲאִמיַרת  ֻּכָּלנּו  ִנְתַחֵּזק  ָהָבה  זֹו,  ְמֻיֶחֶדת 
ְּבַחְברּוָתא, ִמּתֹו הֹוָדָיה ְלבֹוֵרא עֹוָלם ַעל ֲחָסָדיו. ָהָבה 
ִנְׁשַּתֵּדל ֶׁשַעל ָּכל ְּבָרָכה ַהּיֹוֵצאת ִמִּפינּו, ִיְהֶיה ִמי ֶׁשַּיֲעֶנה 
ַאֲחֶריָה ָאֵמן ָּכָראּוי, ַוֲאַזי ְּבֶעְזַרת ה' ִנְזֶּכה ֻּכָּלנּו ִּבְמֵהָרה 

ִליׁשּוָעה ְוִלְגֻאָּלה ְּכָלִלית ּוְפָרִטית.

ַׁשָּבת ָׁשלֹום, ְיהּוִדים ְּבֵני ֱאמּוִנים!

ְּבִהְתַּכְּנסּות ְמֻיֶחֶדת ֶׁשל ָראֵׁשי ַהְּיִׁשיבֹות ְלִחּזּוק ֲעִנַּית ָאֵמן


