
ה ַצּוֶ ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

'ֵנר ַלָּמאֹור' – ִמן ַהּתֹוָרה
"ְלַהֲעת ֵנר ָּתִמיד" (כז כ)

ֶׁשְּלעֹוָלם  ְּכַהְבָטָחה  ִנְׁשַמַעת  ָּתִמיד"  "ֵנר  ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון 
ַהִּמְקָּדׁש  ָחַרב  ֲהא  ְלָהִבין,  ְוֵיׁש  ַּבִּמְקָּדׁש.  ֵנר  ִיְדק 
 ָל"ה ַהָּקדֹוׁש ִּכי ָרְמָזה ַהּתֹוָרה ְּבָכ ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו? ֵּבֵאר ַהּׁשְ
"ִמְקָּדׁש  ַהְּמֻכָּנה  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ְלִמְצַות 
ַהָקְּרָּבנֹות  ֲעבֹוַדת  ְּכֶנֶגד  ֶׁשִהיא   – ַהְּתִפָּלה  ִּבְׁשַעת  ְמַעט" 

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש (ְּבָרכֹות כו ב). 
ָהָראִביָּ"ה  ֵהִביא  ֲאֶׁשר  ֶאת  ָּכאן  ְלַצֵּטט  ַטַעם  ְּבנֹוֵתן  ֵיׁש 

ִמִּדְבֵרי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (ְרֵאה ְירּוַׁשְלִמי ְׁשִביִעית ג ז):
"ָּכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר (ִּדְבֵרי ַהָּיִמים א ח לג): 'ְוֵנר הֹוִליד ֶאת ִקיׁש', 
ְוִכי  ֲאִביֵאל';  ֶּבן  'ִקיׁש  א):  ט  א'  (ְׁשמּוֵאל  אֹוֵמר  ֶאָחד  ְוָכתּוב 
ֲאִביֵאל  ֶאָּלא,  ְׁשמֹו?  ָהָיה  'ֲאִביֵאל'  ַוֲהלֹוא  ְׁשמֹו,  ָהָיה  'ֵנר' 
ַהִּמְדָרׁש  ּוְבֵבית  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ֵנרֹות  ְלַהְדִליק  ָרִגיל  ָהָיה 
ְּבנֹו  ֶּבן  ָׁשאּול  ָזָכה  ֶזה  ּוִבְזכּות  ָהֲאֵפלֹות  ּוַבְּמבֹואֹות 

ַלַּמְלכּות, ְוָלֵכן ִנְקָרא ְׁשמֹו ֵנר".
ָראִביָּ"ה סי' ר; 'ְׁשָל"ה' ֶּדֶר ַחִּיים ּתֹוַכַחת מּוָסר

'ּוְמַלֵּמד ֶלֱאנֹוׁש ִּביָנה'
"ְוַאָּתה ְּתַדֵּבר ֶאל ָּכל ַחְכֵמי ֵלב ֲאֶׁשר ִמֵּלאִתיו רּוַח ָחְכָמה 

ְוָעׂשּו ֶאת ִּבְגֵדי ַאֲהרֹן ְלַקְּדׁשֹו ְלַכֲהנֹו ִלי" (כח ג)
ָּכַתב ַהּטּור (או"ח קטו) ִּכי ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה ִסְּדרּו ְׂשַבע 
ְׁשַבע  ְּכֶנֶגד  חֹוֵנן',  'ַאָּתה   – ַהָחְכָמה  ְּבִבְרַּכת  ֵּתבֹות  ֶעְׂשֵרה 
ַהֵּלב  ְּבַחְכֵמי  ָהעֹוֵסק  ֶזה  ָּפסּוק  ֶׁשּמֹוֶנה  ַהֵּתבֹות  ֶעְׂשֵרה 

ֶׁשָעְסקּו ִּבְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן ְוֵכָליו.
ִּבְבָרָכה  ִמְׁשַּתְּמִׁשים  ֶׁשָאנּו  ַהִּסָּבה  ֶאת  ָנִבין  זֹו   ְּבֶדֶר
ֶלֱאנֹוׁש  "ּוְמַלֵּמד   –  ָּכ ָּכל  ָמצּוי  ֶׁשֵאינֹו  'ֱאנֹוׁש'  ַּבּתַֹאר  זֹו 
ָחְכָמה"  רּוַח  ִמֵּלאִתיו  "ֲאֶׁשר  ֶׁשַהֵּתבֹות:  ֵּכיָון  ִּביָנה"? 
(ְלַהָּלן  ַּכָּכתּוב  ְּבַצְלֵאל,  ְּכַלֵּפי  ְמֻכּוָנֹות  ֶזה  ְּבָפסּוק  ֶׁשֶּנֶאְמרּו 
רּוַח  אֹתֹו  ָוֲאַמֵלּא  ְבַּצְלֵאל...;  ְבֵשׁם  ָקָראִתי  "ְרֵאה  ב-ג):  לא 
ֶׁשַאף  ד)  מח  (שמ"ר  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ַוֲהא  ְבָּחְכָמה",  ֱאקִים 
ַעל  ֶנֱאָמר  ֶבֱאנֹוׁש"  ִהיא  רּוַח  "ָאֵכן  ח):  לב  (ִאּיֹוב  ַהָּפסּוק 

ְּבַצְלֵאל, ְלָכ ִּתְּקנּו ִּבְבָרָכה זֹו ְלׁשֹון 'ֱאנֹוׁש'.
'ְיַחֵּלק ָׁשָלל' 

'ַמֲחָׁשָבה טֹוָבה' ֵאיָנּה 'ֶהְפֵסק'
"ְוֵחֶׁשב ֲאֻפָּדתוֹ ֲאֶׁשר ָעָליו ְּכַמֲעֵׂשהּו" (כח ח)

ְּבֶדֶר ֶרֶמז ֵּפֵרׁש ַרֵּבנּו ֶאְפַרִים: 
ָעָליו  "ֲאֶׁשר  ִמְצָוה,  ְלַקֵּים  ַהחֹוֵׁשב   – ֲאֻפָּדתוֹ"  "ְוֵחֶׁשב 
ּוְכִפי  ֲעָׂשָאּה.  ְּכִאּלּו  ַהָּכתּוב  ָעָליו  ַמֲעֶלה   – ְּכַמֲעֵׂשהּו" 
ַהָּקדֹוׁש   – טֹוָבה  ֶׁשַּמְחָׁשָבה  א)  מ  (ִקּדּוִׁשין  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו 
ָּברּו הּוא ְמָצְרָפּה ְלַמֲעֶׂשה, ּוַמְחָׁשָבה ָרָעה – ֵאין ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּו הּוא ְמָצְרָפּה ְלַמֲעֶׂשה.
ֶאת  ִלְיָדא  ֶׁשל  ַרָּבּה  ִׁשיק  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ֵּבֵאר  ֶזה  ִּביסֹוד 
ָהעֹוֵמד  ִּכי   (ָּברּו אֹוֵמר  הּוא  ד"ה  ב  לח  (ֻסָּכה  ַרִׁש"י  ִׁשיַטת 

ִמִּפי  ה  ְקֻדּׁשָ אֹו  ַקִּדיׁש  ְוׁשֹוֵמַע  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת 
ְלָמה  ּוְלַכּוֵן  ִּבְׁשִתיָקה  ְלַהְמִּתין  ָעָליו  ַהִּצּבּור,  ְׁשִליַח 
ה ְו'ָאֵמן  ֶׁשאֹוֵמר ְׁשִליַח ַהִּצּבּור, ּוְבָכ ֵיֵצא ְיֵדי חֹוַבת ְקֻדּׁשָ

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא', ִמִּדין 'ׁשֹוֵמַע ְּכעֹוֶנה'.
ַּבֲעֵלי ַהּתֹוְספֹות (ְּבָרכֹות כא ב ד"ה ַעד) ָּתְמהּו ַעל ַרִׁש"י ֶׁשִאם 
ְּכ'ֶהְפֵסק'  זֹו  ֲעִנָּיה  ֶנֱחֶׁשֶבת  א  ַמּדּוַע  ְּכעֹוֶנה,  ִּדינֹו  ָאֵכן 
ְלָתֵרץ,  ֶאְפָׁשר  ָהָאמּור  ּוְלִפי  ֶעְׂשֵרה?  ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת 
ִתיָקה  ה ֶנֱחֶׁשֶבת ַהּׁשְ ֶׁשַאף ֶׁשְּלַגֵּבי ֲאִמיַרת ְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
ְּכ'ַמְחָׁשָבה טֹוָבה' ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמָצְרָפּה ְלַמֲעֶׂשה, 
ְּכ'ַמְחָׁשָבה  ִהיא  ִתיָקה  ַהּׁשְ ִּדין  ָהָאסּור,  ַה'ֶהְפֵסק' –  ְלִעְנַין 
ֶנֱחֶׁשֶבת  ֵאיָנּה   ּוְלִפיָכ ְלַמֲעֶׂשה,  ִמְצָטֶרֶפת  ֶׁשֵאיָנּה  ָרָעה' 

'ַנַחל ְקדּוִמים'; 'ֵעין ֵאִלָּיהּו' ַׁשָּבת קנא אְּכֶהְפֵסק.

ִלְזּכֹר ֶאת ה' ְּבֵמָאה ַהְּבָרכֹות
"ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשמֹוָתם ִלְפֵני ה' ַעל ְׁשֵּתי ְכֵתָפיו ְלִזָּכרֹן" 

(כח יב)

ָבִטים  ַהּׁשְ ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִּיְרֶאה   – "'ְלִזָּכרֹן' 
ְּכתּוִבים ְלָפָניו ְוִיְזּכֹר ִצְדָקָתם" (ַרִׁש"י). 

ַהְזָּכָרה זֹו ְלָמה ִהיא ִנְצֶרֶכת, ְוִכי ַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת ָחִליָלה 
ֶׁשֵּיׁש ִׁשְכָחה ִלְפֵני ִּכֵּסא ְּכבֹודֹו?

ֵּבֵאר ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְלִויְנְׁשֵטיין: 
ֶׁשהּוא  ֶׁשְּכִפי  ְלִיְׂשָרֵאל,  ְלהֹורֹות  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָרָצה 
ָקַבע ֶאת ְׁשָמם ַעל ַהחֶֹׁשן ְּכֵדי ְלזֹוְכָרם, ַאף ֶׁשְּבַוַּדאי ֵאין 
ְּפֻעּלֹות  ִמִּצָּדם  ַלֲעׂשֹות  ְמֻצּוִים  ֵהם   ָּכ ְלָפָניו,  ִׁשְכָחה 
ְוַהְּמֻפְרֶסֶמת  ַהְּידּוָעה  ָהֻעְבָּדה  ֶאת  ִיְזְּכרּו  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתן 
ָלנּו  ִּתְּקנּו   ָּכ ִמּשּׁום  ָלעֹוָלם.  ּוַמְנִהיג  ּבֹוֵרא  ֶׁשֵּיׁש   – ַלּכֹל 
ֲחָכִמים ְלָבֵר ֵמָאה ְּבָרכֹות, ְּכֵדי ֶׁשִּנְזּכֹר ׁשּוב ָוׁשּוב ִמיהּו 
ַהָּזן ְוַהְּמַפְרֵנס אֹוָתנּו, ְמַחֶּיה אֹוָתנּו ּוְמַסֵּפק ֶאת ָּכל ְצָרֵכינּו.
'אֹור ְיֶחְזֵקאל' ח"ה עמ' רפא

ָקְרָּבנֹות ַעל ִּפי 'ַהִּדּבּור'
"ְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ָלֶהם ְלַקֵּדׁש אָֹתם ְלַכֵהן ִלי ְלַקח 

ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ְוֵאיִלם ְׁשַנִים ְּתִמיִמם" (כט א)
ְיכֹוָלה  ֶׁשֵּכן  ִּכְמֻיֶּתֶרת,  ִלְכאֹוָרה  ִנְרֵאית  "ַהָּדָבר"  ֵּתַבת: 

ָהְיָתה ַהּתֹוָרה ִלְכּתֹב: "ְוֶזה ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה"?
ֵּפֵרׁש ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ִּכי ְּבָכ ָרְמָזה ַהּתֹוָרה ַעל ַהּיֹום ֶׁשּבֹו א 
ְלַהְקִריב  יּוְכלּו  ֶׁשָּבֶהם  ִמְקָּדׁש  אֹו  ִמְׁשָּכן  ְלִיְׂשָרֵאל  ִיְהיּו 
ֲאֶׁשר  "ַהָּדָבר  ְּבֶאְמָצעּות  ַּכָּפָרָתם  ִּתְהֶיה  ֶׁשָאז  ָקְרָּבנֹות, 
ַּתֲעֶׂשה" – ַהִּדּבּור ֲאֶׁשר ֵיָחֵׁשב ָלֶהם ְּכִאּלּו ִהְקִריבּו ָקְרָּבן, 
ָּפִרים,  ְּכַהְקָרַבת  ַהֶּנְחָׁשב  ַהֵחְטא  ַעל  ַהּוִּדּוי  הּוא  ֲהא 
ַּכָּכתּוב (הֹוֵׁשַע יד ג): "ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל ה' ִאְמרּו 
ְׂשָפֵתינּו".  ָפִרים  ּוְנַׁשְּלָמה  טֹוב  ְוַקח  ָעֹון  א  ִּתּׂשָ ָּכל  ֵאָליו 
ְוֵכן ָּכַתב ַּבַעל ֵסֶפר ֲחֵרִדים: "ְוַהּוִּדּוי ִיָּקֵרא ָקְרָּבן ִּדְכִתיב: 

'ּוְנַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתינּו'".
'ַּכד ַהֶּקַמח' ֵעֶר ִוּדּוי; ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי; 'ֲחֵרִדים' ִמְצַות ַהְּתׁשּוָבה ֶּפֶרק ב

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם
'ָאֵמן' – ַה'ַּיֲהלֹום' ֶׁשְּבֶכֶתר ַהְּתִפָּלה

ִני ֹנֶפְך ַסִּפיר ְוָיֲהם" (כח יח) "ְוַהּטּור ַהּׁשֵ
ֶרֶמז  'ָאֵמן'.  ְּבִגיַמְטִרָּיה  'ַיֲהלֹום'  ָאְמרּו:  ְרׁשּומֹות  ּדֹוְרֵׁשי 
ַלֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל ָה'ָאֵמן' ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים (דב"ר ז א): "ֵאין 
ָּגדֹול ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵתר ֵמָאֵמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנים". 
ְּכַיֲהלֹום  ִהיא  ָה'ָאֵמן'   ָּכ ַּבחֶֹׁשן,  ֻׁשַּבץ  ֶׁשַה'ַּיֲהלֹום'  ְּכִפי 
ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ַמִּגיִׁשים  ֶׁשאֹותֹו  ַהְּתִפָּלה  ְּבֶכֶתר  ַהְּמֻׁשָּבץ 
יֹום ָויֹום ִלְפֵני ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְּכִפי ֶׁשאֹוְמִרים ִּבְתִפַּלת מּוָסף 

ֶׁשל ַׁשָּבת "ֶּכֶתר ִיְּתנּו ְל ה' ֱאֵקינוּ..."
ְוָכ ָהָיה אֹוֵמר ָה'אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל' ֵמַאְּפָטא: 

ֶׁשל  ַמֲעָלָתּה  ּגֶֹדל  ֶאת   ְלַהֲעִרי יֹוֵדַע  ָאָדם  ֵאין  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם 
ֲעִנַּית ָאֵמן; ׁשֹוֵמַע הּוא ְּבָרכֹות ָלרֹב, ּוְלִעִּתים ֵאינֹו ָׁשת ִלּבֹו 
ַלֲענֹות ָאֵמן ַאֲחֵריֶהן. ְּבבֹואֹו ָלעֹוָלם ָהֶעְליֹון, ֵעת ִיּוַָכח ִלְראֹות 
ַעד ַּכָּמה ֲחׁשּוָבה ָּכל 'ָאֵמן' ִלְפֵני ה', ְּבַוַּדאי ִיְתָחֵרט ַעד ְמאֹד 
ַעל ַהִּזְלזּול ֶׁשִהְפִּגין, ַא ָאז ִיְהֶיה ְמֻאָחר ִמַּדי. ְמׁשּוִלים ָאנּו 
ְלָאָדם ֶׁשִּנְקַלע ְלָמקֹום ֶׁשּבֹו ִמְתַּגְלְּגלֹות ֲאָבִנים ְיָקרֹות ַּכחֹול 
ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת ַהָּים, ּוְבִסְכלּותֹו א ָׁשת ֶאל ִלּבֹו ְלִהְתּכֹוֵפף, 
ם  ֶׁשּׁשָ ְמגּוָריו  ִלְמקֹום  אֹוָתן  ְוָלַקַחת  ֵמֶהן  ֲאָחדֹות  ְלָהִרים 
ָׁשְוָין ֶנֱאַמד ְּבהֹון ַרב. ָעֵלינּו ָלַדַעת ִּכי ֶאת ַהַּצַער ֶׁשָחׁש ָאָדם 
ָהֶעְליֹון,  ָלעֹוָלם  ְּבׁשּוֵבנּו  ָאנּו  ַאף  ָנחּוׁש  ְלֵביתֹו,  ְּבׁשּובֹו  ֶזה 

ְּכֶׁשִּנָּוַכח ָלַדַעת ָמה ַרב ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָּכל ֲעִנַּית ָאֵמן. 
 ּוָבכֹה נֵֹׂשא ֶמֶׁש ֵיֵל ָרַמז ַהָּכתּוב ִּבְתִהִּלים (קכו ו): "ָהלֹו ְלָכ
ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ַהְּמַזְלֵזל  ֲאֻלּמָֹתיו".  נֵֹׂשא  ְבִרָּנה  ָיבֹא  ּבֹא  ַהָּזַרע 
"ּוָבכֹה"  עֹוָלמֹו,  ְלֵבית   "ֵיֵל  ָהלֹו" ַּכֲאֶׁשר  ֲאַזי  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם 
– ִיְבֶּכה ְוִיְתָחֵרט ַעל ֶׁשֹּלא ִהְׂשִּכיל ֶלֱאסֹף עֹוד ָועֹוד ֲאֵמִנים. 
אּוָלם ִמי ֶׁשהּוא "נֵֹׂשא ֶמֶׁש ַהָּזַרע" – ֶׁשְּבעֹודֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
ֲהֵרי  ְקַטָּנה,  ִמָּלה  ִהיא  ֶׁש'ָאֵמן'  ֶׁשַאף  ָּבֻעְבָּדה  ְלַהִּכיר  ָזָכה 
ִהיא ְּכ'ֶזַרע' ָקָטן ֶׁשָעִתיד ְלַהְצִמיַח ֵעץ ֲעָנק, ְוַעל ֵּכן ִהְקִּפיד 
"ּבֹא  ֲאַזי  ַאֲחֶריָה,  ָאֵמן  ְוַלֲענֹות  ְּבָרָכה  ְלָכל  ֵהיֵטב  ְלַהְקִׁשיב 
ֶאת   – ֲאֻלּמָֹתיו"  "נֵֹׂשא  ְּכֶׁשהּוא  ָהֶעְליֹון,  ָלעֹוָלם  ְבִרָּנה"  ָיבֹא 

אֹוָתן ִרְבבֹות ֲאֵמִנים ֶׁשָּגְדלּו ְוַנֲעׂשּו ַּכֲאֻלּמֹות ְּגדֹולֹות.
'ֵסֶפר ַהָּפִנים' [ְלר"י ֵמאֹוְסְטַרָהא] אֹות לא; 'ַׁשֲעֵרי ִנִּסים' ח"א עמ' רפא

'ְוִנְׁשַמע קֹולֹו' – ְּב'ָאֵמן'
ָימּות"  ְוא  ּוְבֵצאתֹו  ה'  ִלְפֵני  ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ְּבבֹאוֹ  קֹולֹו  "ְוִנְׁשַמע 

(כח לה)

ַרִּבי ַחִּיים ֶאְפַרִים ַבְּלַאיִטי הי"ד ִמַּדָּיֵני טֹוְרַנְלָיא ֶׁשִּבְסלֹוַבְקָיה 
ָּדַרׁש ִמָּכתּוב ֶזה ֶרֶמז ַעל ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן: 

ֻמְבָטח  'ָאֵמן',  ַּבֲעִנַּית   – ה'"  ִלְפֵני  קֹולֹו...  "ְוִנְׁשַמע  ִּבְׂשַכר 
ִיָּפְתחּו  ָהעֹוָלם  ָמן  ְּבֵצאתֹו   – ָימּות"  ְוא  "ּוְבֵצאתֹו  ָלָאָדם: 
ֶׁשַאף  ַהַּצִּדיִקים  ֵּבין  ֶחְלקֹו  ִיְהֶיה  ְוָׁשם  ֵעֶדן,  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  ְלָפָניו 
"ָּכל  ב):  קיט  (ַׁשָּבת  ֶׁשֻהְבַטְחנּו  ְּכִפי  ַחִּיים,  ְקרּוִיים  ְּבִמיָתָתם 

ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחוֹ ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן".
'ֵאֶׁשל ַחִּיים'

ה ַצּוֶ ת ּתְ ָרׁשַ 320ּפָ תש"פ

ְכָנס ּנִ ֶ ִמּשׁ
ֲאָדר
ין ַמְרּבִ
ָאֵמן ּבְ

י  ֲענּו ָאֵמן, ּכִ ּיַ ים ׁשֶ ַטּנִ ָניו ַהּקְ ד ּבָ ַסק ָהַרָמ"א (או"ח קכד ז): "ִויַלּמֵ ּפָ
א".  ינֹוק עֹוֶנה: ָאֵמן, ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ַהּתִ ד ׁשֶ ִמּיָ

ה  ִגּלָ ַהּמְ ִמן  י  ּכִ מּוָסר',  ֶבט  'ׁשֵ ַעל  ּבַ ָהִאיָתָמִרי  ַהּכֵֹהן  הּו  ֵאִלּיָ י  ַרּבִ ְוָכַתב 
ָרַמז  ּוְלָכְך  ָאב,  ּכְ ָלּה  ָהָיה  ׁשֶ ר,  ֶאְסּתֵ י  ַלּפֵ ּכְ ן  ּכֵ ָנַהג  ַכי  ָמְרּדְ ַאף  ׁשֶ ָלַמְדנּו 
ִתיב:  י ֵאין ָלּה ָאב ָוֵאם", ּכְ ר ּכִ ר ב ז): "ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת... ֶאְסּתֵ תּוב (ֶאְסּתֵ ַהּכָ
ָדּה  ִלּמְ זֹאת,  ָדּה  ַלּמְ ּיְ ׁשֶ ָאב  ָלּה  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ָוא"ו,  ָחֵסר   – 'אֵֹמן' 

הּו' לא). ַכי ַלֲענֹות 'ָאֵמן' ('ִמְנַחת ֵאִלּיָ ָמְרּדְ
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ַהִּמְתּגֹוֵרר  ֻמָּכר   ִחּנּו ָׁשלֹום, ִאיׁש  ַרִּבי 
הּוא  ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים,  רֹוֵמָמה  ִּבְׁשכּוַנת 
ב  ֵמַהְּיהּוִדים ֶׁשְּזַמָּנם ָקצּוב ְוהּוא ְמֻחּׁשָ
הּוא  ְּבַתְפִקידֹו  ְּפָרִטים.  ִלְפָרֵטי  ַעד 
ְמַׁשֵּמׁש ִּכְמַפֵּקַח ִחּנּוִכי ְּבַכָּמה מֹוְסדֹות 
ְּכיֹוֵעץ  נֹוָדע  הּוא  זֹאת  ּוִמְּלַבד   ,ִחּנּו
ֶנֱהִנים  ַרִּבים  ֲאֶׁשר  ֵׁשם  ַּבַעל  ִחּנּוִכי 

ֵמֲעצֹוָתיו ּוֵמַהְדָרכֹוָתיו.
ֵסֶדר יֹומֹו ֶהָעמּוס ְוַהּתֹוְבָעִני ֵאינֹו מֹוֵנַע 
ִמְּזַמּנֹו  ָׁשבּוַע  ִמיֵדי  ְלַהְקִּדיׁש  ִמֶּמּנּו 
ַהָּיָקר יֹום ֶאָחד ָּתִמים, ֶׁשּבֹו הּוא נֹוֵסַע 
ָׁשם  ֵאי  ַהּשֹׁוֶכֶנת  מֹוַלְדּתֹו  ַלֲעָיַרת 
ִמּבֶֹקר  ׁשֹוֶהה  הּוא  ָׁשם  ָהָאֶרץ.  ִּבְצפֹון 
ְּכֵדי  ַהְּקִׁשיִׁשים  הֹוָריו  ְּבֵבית  ֶעֶרב  ַעד 
ְּבָכל  ְּבָיָדם  ּוְלַסֵּיַע  ְזַמָּנם  ֶאת  ְלַהְנִעים 

.ַהִּנְצָר
ִלְנסֹעַ  ָעָליו  הֹוָריו  ְלֵבית  ְלַהִּגיַע  ְּכֵדי 
ִלְצפֹון  ִמירּוָׁשַלִים  ַהּנֹוֵסַע  ְּבאֹוטֹוּבּוס 
ַאַחת  ַּפַעם  יֹוֵצא  ֶזה  אֹוטֹוּבּוס  ָהָאֶרץ. 
ֵמַהַּתֲחָנה  ֵּתַׁשע,  ְּבָׁשָעה  ּבֶֹקר,  ְּבָכל 
ְמגּוָריו.  ִלְמקֹום  ַהְּסמּוָכה  ַהֶּמְרָּכִזית 
ַלֲעלֹות  ַמְסִּפיק  א  ָׁשלֹום  ַרִּבי  ִאם 
ְּבַכָּמה  ְלִהַּטְלֵטל  ָעָליו  ָהאֹוטֹוּבּוס,  ַעל 
אֹוטֹוּבּוִסים, ֻעְבָּדה ַהּגֹוֶרֶמת לֹו ְלַהִּגיַע 
ְלַאַחר  ְּביֹוֵתר,  ְמֻאֶחֶרת  ְּבָׁשָעה  ְלַיֲעדֹו 

ְנִסיָעה ֲאֻרָּכה ּוַמִּתיָׁשה.
ְמַסֵּפר ַרִּבי ָׁשלֹום:

ִלְהיֹות  ְמאֹד  ַמְקִּפיד  ֲאִני  ְּכָלל   ְּבֶדֶר"
ְּכֵדי  ַהְּזַמן  ִלְפֵני  ַּדּקֹות  ַּכָּמה  ַּבַּתֲחָנה 
ָלאֹוטֹוּבּוס  ַלֲעלֹות  ְלַהְסִּפיק  ֶׁשאּוַכל 
ֵאְרָעה  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד  אּוָלם  ְּבַנַחת. 
ֶנֱאַלְצִּתי  ֶׁשְּבִגיָנּה  ְצפּוָיה  ִּבְלִּתי  ַּתָּקָלה 
עֹוד  ָּכל  ַרְצִּתי  ֵמַהַּבִית.  ְּבִאחּור  ָלֵצאת 
ַהֶּמְרָּכִזית,  ַהַּתֲחָנה  ְלֵעֶבר  ִּבי  ִנְׁשָמִתי 
ַלָּמקֹום  ִהַּגְעִּתי  ֶטֶרם  עֹוד  אּוָלם 
ַמָּבט  ִלי'.  ָּבא  ָיגְֹרִּתי  'ֲאֶׁשר  ִּכי  ֵהַבְנִּתי 
ְלָהִבין  ְּכֵדי  ִלי  ִהְסִּפיק  עֹון  ַּבּׁשָ ָמִהיר 

ֶׁשָהאֹוטֹוּבּוס ַהְּמֻבָּקׁש ָנַסע ְלַדְרּכֹו. 
ַעד  ָחְלפּו  ֶהֶלם  ֶׁשל  ְׁשִנּיֹות  ַּכָּמה 
ָבה ַּדְעִּתי. ָהִייִתי אֹוֵבד ֵעצֹות.  ֶׁשִהְתַיּׁשְ
א  ְוִכי  ִלי  ַמְמִּתיִנים  הֹוַרי  ִּכי  ָיַדְעִּתי 
ֶׁשֲאַדֵּלג  ִמְּבִחיָנָתם  ַהַּדַעת  ַעל  ַיֲעֶלה 
ּוְלֶפַתע  ְּבֵביָתם.  בּוִעי  ַהּׁשְ ַהִּבּקּור  ַעל 
ָאַמְרִּתי  ַעְצִמי  ֶׁשֲאִני  ַּבִּמִּלים  ִנְזַּכְרִּתי 
ְּפָעִמים ּכֹה ַרּבֹות ְלַתְלִמיִדים ּוְלהֹוִרים: 
'ִלְפֵני ָּכל ְּפֻעָּלה ֶׁשַּתֲעׂשּו, ַהְקִּדימּו ָלּה 

ְּתִפָּלה'.
ִמַּמְחָׁשָבה ְלַמֲעֶׂשה; ִהְתַּפַּלְלִּתי ֵמעֶֹמק 
ֵעיַני  ֶאת  ֶׁשָּיִאיר   ִיְתָּבַר ם  ְלַהּׁשֵ ִלִּבי 
ְלֵבית  ְלַהִּגיַע   ֵאי ַרְעיֹון  ְּבמִֹחי  ְוַיְבִריק 
הֹוַרי ַּבְּזַמן ַהְּמיָֹעד, ּוְתִפָּלִתי ִהְתַקְּבָלה. 
ְנעּוַרי  ְיִדיד  ְׁשמּוֵאל,  ְּבר'  ִנְזַּכְרִּתי 
ֳחָדִׁשים  ַּכָּמה  ִלְפֵני  ָּפַגְׁשִּתי  ֶׁשאֹותֹו 
ִמְתּגֹוֵרר  ְׁשמּוֵאל  ר'  ֻהַּלְדִּתי.  ְּבִעיר 
ִּבְׁשכּוַנת ָרמֹות, ּוְבַמֲהַל ִׂשיָחֵתנּו הּוא 
ִסֵּפר ִלי ֶׁשַאף הּוא נֹוֵסַע ִמַּפַעם ְלַפַעם 
ְלַבֵּקר ֶאת הֹוָריו. ֶהְחַלְטִּתי ְלַנּסֹות ֶאת 
ִלי  ָהָיה  א   – ֵאָליו  ר  ּוְלִהְתַקּׁשֵ ַמָּזִלי 

ַהְרֵּבה ָמה ְלַהְפִסיד.
ְלרֹב ִׂשְמָחִתי ְוָאְׁשִרי ֵהִׁשיב ַרִּבי ְׁשמּוֵאל 
הּוא  ֶזה  ְּבֶרַגע  ַמָּמׁש  ָאֵכן,  ִּכי  ֲאָתר  ַעל 
ְלִבּקּור  ָלֵצאת  ְּכֵדי  ִרְכּבֹו  ֶאת  ַמְתִניַע 
ֵאֶצל הֹוָריו, ְוהּוא מּוָכן ְּבִׂשְמָחה ֶלֱאסֹף 

ּוְׁשלֹוִׁשים  ֵּתַׁשע  'ְּבָׁשָעה  ִמֵּביִתי;  אֹוִתי 
ֶאֱהֶיה ְּבֶעְזַרת ה' ְלַיד ֵּביְת' ָאַמר.

ִליִדיִדי  ִהְמַּתְנִּתי  ָוֵחִצי  ֵּתַׁשע  ְּבָׁשָעה 
ָהְיָתה  ַרָּבה  ָמה  אּוָלם  ַּכְּמֻצֶּפה, 
ְלַהִּגיַע.  ּבֹוֵׁשׁש  ַהָּלה  ַּכֲאֶׁשר  ַהְפָּתָעִתי 
ְלַאַחר ֶׁשָעְברּו עֹוד ֶעֶׂשר ַּדּקֹות ִנִּסיִתי 
נֹוַתְרִּתי   ַא ֶטֶלפֹוִני,  ֶקֶׁשר  ִעּמֹו  ִליצֹר 
ְוא  ָוׁשּוב  ׁשּוב  ִנִּסיִתי  ַמֲעֶנה.  ְלא 
ָלׁשּוב  ֶהְחַלְטִּתי  ֶנֶפׁש  ּוְבַפֵחי  ַנֲעֵניִתי, 

ְלֵביִתי.
ר'  ֵאַלי  ִצְלֵצל  ְוַדָּקה  ֶעֶׂשר  ְּבָׁשָעה 
'ֵרד ְלַמָּטה,  ְׁשמּוֵאל ְוָאַמר ִלי ְקָצרֹות: 
ַהּכֹל   ְל ַאְסִּביר   .ֵאֶלי  ַּבֶּדֶר ֲאִני 

'...ַּבֶּדֶר
ִהְדִהים  ְׁשמּוֵאל  ר'  ִלי  ֶׁשִּסֵּפר  ַהִּסּפּור 
אֹוִתי; 'ִמֶּזה ַּכָּמה ָׁשִנים', ִׁשֵּתף אֹוִתי ר' 
'ַהָּצָלה'.  ְּבִאְרגּון  ִמְתַנֵּדב  'ֲאִני  ְׁשמּוֵאל, 
ְקִריאֹות  ְמַקֵּבל  ֲאִני  ְלַפַעם  ִמַּפַעם 
ְלֶעְזָרה, ְוִאם ֲאִני ִנְמָצא ְּבִקְרַבת ָמקֹום 
ֲאִני ִמְׁשַּתֵּדל ְלַהִּגיַע. ְּבָׁשָעה ֵּתַׁשע ָוֵחִצי 
ְּכֶׁשְּלֶפַתע   ְלֵביְת  ָסמּו ְּכָבר  ָהִייִתי 
ַהּכֹוֵנן  ַהֶּקֶׁשר.  ַמְכִׁשיר  ְּבִכיִסי  ָרַטט 
ִנְׁשַמע ַלחּוץ ִמָּתִמיד ְוהֹוִדיַע ַעל ִּתינֹוק 
רּוי ִּבְמצּוָקה ְנִׁשיָמִתית ְּבַבִית  ָקָטן ֶׁשּׁשָ
ֶׁשִּמָּיד  מּוָבן   .ַהָּסמּו ָּבְרחֹוב  ַהִּנְמָצא 
ַהְּמֻבָּקׁש.  ַלִּכּוּון  ָהֶרֶכב  ֶאת  ִהְפֵניִתי 
הֹוִרים  ִּביֵדי  ִנְפְּתָחה  ַהַּבִית  ֶּדֶלת 
ה  ְמבָֹהִלים ֲאֶׁשר ְּבָנם, ָּפעֹוט ְּכֵבן ֲחִמּׁשָ
ֶׁשָּבַלע  ְלַאַחר  ִּביֵדיֶהם  א  ִנּׂשָ ֳחָדִׁשים, 
ְּדַבר ָמה ְוֶנְחַנק. ָהִייִתי ַהּכֹוֵנן ָהִראׁשֹון 
הּוא  ַּבִּתינֹוק.  ִהַּבְטִּתי  ַלָּמקֹום.  ֶׁשָּבא 
ְלָׁשחֹר.  ָנָטה  ָּפָניו  ְוגֹון  ָנַׁשם,  א 
ְׂשָפַתי ָרֲחׁשּו ְּתִפָּלה ַּכֲאֶׁשר ִּבַּצְעִּתי ּבֹו 
ְלַבֵּצַע  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּפֻעּלֹות  ֶאת  ִּבְמִהירּות 
ָאְרכּו  ָׁשַמִים  ְּבַחְסֵדי  ֶׁשָּכֶזה.  ְּבִמְקֶרה 
ִהְׁשַּתֵעל  ֶׁשַהָּפעֹוט  ַעד  ְׁשִנּיֹות  ַּכָּמה 

ּוָפַלט ִמְּגרֹונֹו ַּכּדּור ִמְׂשָחק ָזִעיר.
ַאט ַאט ֵהֵחָּלה ְנִׁשיָמתֹו ַלֲחזֹר ְלִסְדָרּה, 
ְּכָבר  ַלָּמקֹום  ָמָד"א  ֶצֶות  ִהִּגיַע  ְוַכֲאֶׁשר 

ָנַׁשם ַהָּפעֹוט ְּבאֶֹפן ָסִדיר.
ַהֵּנס;  ְּבגֶֹדל  ְלַהְרֵהר  ִהְתַּפֵניִתי  ָאז  ַרק 
ְּבֵעיַני  ֶׁשִּנְדמּו  ְּתִמימֹות,  ַּדּקֹות  ֵּתַׁשע 
ַּבַּבִית,  ַהִּתינֹוק  ִעם  ְלַבד  ָהִייִתי  ְּכֶנַצח, 
ַהָּצָלה  ִאיׁש  ּבֹו  ָהָיה  א  ְּכֶׁשִּמְלַבִּדי 
נֹוָסף. ַאף ֶצֶות ָמָד"א א ָחׁש ַלָּמקֹום, 
ַּתֲחָנה  ַקֶּיֶמת   ְּבָסמּו ֶׁשַּמָּמׁש  ַאף  ַעל 
ְּגדֹוָלה ְמאֹד. ָיכְֹלִּתי ַרק ְלַדְמֵין ִּבְבָעָתה 
ָמה ָהָיה קֹוֶרה ַלִּתינֹוק ִאּלּו א ִהַּגְעִּתי 
ָהיּו  ָּכֶזה  ְּבַמָּצב  ַּדּקֹות  ֵּתַׁשע  ְלֵביתֹו. 

ְקִריִטּיֹות, ַלַחִּיים אֹו ַלָּמֶות ָחִליָלה'.
ִהְקַׁשְבִּתי ְלִסּפּורוֹ ֶׁשל ְיִדיִדי ְוִנְפַעְמִּתי 
ַהְּגלּוָיה  ַהְּפָרִטית  ֵמַהַהְׁשָּגָחה 
ֶׁשִהְתַּבְּטָאה ּבֹו. ִהֵּנה ִּכי ֵכן, ִהְתַּפַּלְלִּתי 
ָעה  ַּבּׁשָ ְּבִדּיּוק  ִּביִדיִדי  ְוִנְזַּכְרִּתי  ַלה' 
ֶׁשהּוא ָעַמד ָלֵצאת ַלֶּדֶר. ְיִדיִדי ָׂשַמח 
ָּגְרָרה  זֹו  ּוִמְצָוה  ֶחֶסד,  ִמְצַות  ְלַקֵּים 
ַחִּיים  ַהָּצַלת  ֶׁשל  ְנִדיָרה  ִמְצָוה  ֲעבּורֹו 
ֶׁשֹּלא  ְיהּוִדי  ֶיֶלד   – ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶנֶפׁש  ֶׁשל 

ָטַעם ַטַעם ֵחְטא".
'ָוֵוי ָהַעּמּוִדים ַוֲחׁשּוֵקיֶהם' נז עמ' קיט

 ִּבְרַּכת ַהָּבִנים ָלָאבֹות
ַּבָּקָׁשה  ִנְתְקָנה  'ָהַרֲחָמן'  ַּבָּקׁשֹות  ְּבִסּיּום 
ְמֻיֶחֶדת ַעל ַּבַעל ַהַּבִית ֶׁשַעל ֻׁשְלָחנֹו ָאַכְלנּו, 
ְוַאף  ְלהֹוֵרינּו  ְמֻיֶחֶדת  ְּבָרָכה  ֻׁשְּלָבה  ַּגם  ּובֹו 
ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת   ֶׁשֵּבֵר ֶׁשְּכִפי   – ַעְצֵמנּו  ָלנּו 
ַהְּקדֹוִׁשים ְּבָכל ַהְּבָרכֹות ָהֲאמּורֹות ַּבּתֹוָרה, 
ְׁשֵלָמה  ִּבְבָרָכה  ַיַחד  ֻּכָּלנּו  אֹוָתנּו   ְיָבֵר "ֵּכן 

ְונֹאַמר ָאֵמן".
ְּב'ָהַרֲחָמן' ֶזה ֵיׁש ִּבּטּוי ְמֻיָחד ְלִמְצַות ִּכּבּוד 
ֶׁשִּיְתָּבְרכּו  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ָוֵאם,  ָאב 
ָאב  ִּכּבּוד  ִמְצַות   ְּבָכ ָאנּו  ְמַקְּיִמים  הֹוֵרינּו, 
ָוֵאם. ְלִפיָכ ַאף ַהָּסמּו ַעל ֻׁשְלַחן ֲאֵחִרים 
אֹו ַעל ֻׁשְלַחן ַעְצמֹו ַיְקִּדיׁש ּבֹו ְּבָרָכה ְמֻיֶחֶדת 

ְלָאִביו ּוְלִאּמוֹ ('עֹוַלת ָּתִמיד' פ"ל).

ַהְזָּכַרת ּתַֹאר ָּכבֹוד ִלְפֵני ה'
ַהִּמְתַּפֵּלל  ֶׁשָאָדם  ָּכַתב  (תת)  ֲחִסיִדים  ְּבֵסֶפר 
ַעל ָאִביו ַהחֹוֶלה, א ְיַבֵּקׁש ִּבְלׁשֹון: "ְּתַרֵּפא 
ה'  ִלְפֵני  ְלַהְזִּכיר  ֵאין  ִּכי  ָמאִרי",  ַאָּבא  ֶאת  
ִלְתמַֹּה  ֵיׁש  ֶזה  ְלִפי  ַהּזּוָלת.  ַעל  ָּכבֹוד  ּתַֹאר 
"ָהַרֲחָמן  ִּבְלׁשֹון:  ָּכאן  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ֵּכיַצד 

הּוא ְיָבֵר ֶאת ֲאִבי מֹוִרי"?
ְּבֵפרּוׁש 'ְמקֹור ֶחֶסד' ַעל ֵסֶפר ֲחִסיִדים (ָׁשם) 
ְּתִפָּלה  ַעל  ַּדְוָקא  ֶנֱאָמר  ֶזה  ֶׁשִאּסּור  ָּכַתב 
ָאִביו,  ֶׁשל  ַמָּזלֹו  ֶׁשהּוַרע  ִּבְזַמן  ַהֶּנֱאֶמֶרת 
ּוְׁשֵלָוה  ָׁשלֹום  ְּבֵעת  אּוָלם  ֶׁשָחָלה,  ְּכגֹון 
ֵּתֵרץ  נֹוָסף  ְּבאֶֹפן  ֶׁשַבח.  לֹו  ְלַהְקִּדים   ָצִרי
ֶׁשַהַהְקָּפָדה  ברהמ"ז)  (ֵסֶדר  ַמֲהִרי"ח  ְּבִלּקּוֵטי 
ִהיא  ְלָאִביו,  ְּתָאִרים  ַּבְּתִפָּלה  ְלַהְזִּכיר  ֶׁשֹּלא 
ַרק ְּכֶׁשַּמְזִּכיִרים ַּבְּתִפָּלה ֶאת ֵׁשם ה'. ֶׁשֹּלא 
ִּכְבַבָּקַׁשת 'ָהַרֲחָמן', ֶׁשָּבּה ֵאין ַמְזִּכיִרים ֶאת 
('ַׂשְלַמת  זֹוֶנְנֶפְלד  ַהְּגִרי"ח  ָּכַתב  עֹוד  ה'.  ֵׁשם 
ְלַהְזִּכיר  ָאַסר  ֲחִסיִדים  ֶׁשְּבֵסֶפר  קלג)  סי'  ַחִּיים' 
לֹוַמר   ַא ָאדֹון,  ְלׁשֹון  ֶׁשהּוא  'ָמאִרי'  ֵּתַבת 
לֹוַמר  ַרק  ִהיא  ֶׁשַּכּוָָנתֹו  ְקִפיָדא,  ֵאין  'מֹוִרי' 
ְלִלּמּוד  ֱהִביאֹו  אֹו  ּתֹוָרה  ִלְּמדֹו  ֶׁשָאִביו 

ַהּתֹוָרה.

'ֶיׁש ִלי כֹל' ַאף ְּבחֶֹסר ּכֹל
ְּבַבָּקָׁשה  ִמְסַּתְּפִקים  ֵאיֶנּנּו  ֶזה  ְּב'ָהַרֲחָמן' 
ֶׁשִּנְתָּבְרכוּ  "ְּכמֹו  ַמְטִעיִמים:  ֶאָּלא  ְּגֵריָדא, 
ִמּכֹל  ַּבּכֹל  ְוַיֲעקֹב  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבֹוֵתינּו 
ֲאבֹוֵתינּו  ִהְתָּבְרכּו  ֵהיָכן  ְלָבֵרר:  ְוֵיׁש  ּכֹל". 
ַמְׁשָמעּוָתּה  ּוַמִהי  ּכֹל',  ִמּכֹל  'ַּבּכֹל  ְּבִבְרַּכת 

ֶׁשל ְּבָרָכה זֹו?
ֶׁשֶּנֱאָמר  'ַּבּכֹל',   ִהְתָּבֵר ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ַּבּכֹל";  ַאְבָרָהם  ֶאת   ֵּבַר "ַוה'  א):  כד  (ְּבֵראִׁשית 
לג):  כז  (ָׁשם  ּבֹו  ֶׁשֶּנֱאָמר  'ִמּכֹל'  ְּבִבְרַּכת  ִיְצָחק 
'ּכֹל'  ְּבִבְרַּכת   ִהְתָּבֵר ַיֲעקֹב  ִמּכֹל";  "ָואַֹכל 
ֶיׁש  ְוִכי  ֱאִקים  ַחַּנִני  "ִּכי  יא):  לג  (ָׁשם  ֶׁשָאַמר 
ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים   ָּכ ַעל  ח).  מג  (ב"ר  כֹל"  ִלי 
 ְלִהְתָּבֵר ֶצֱאָצֵאיֶהם,  ָאנּו,  ַאף  ֶׁשִּנְזֶּכה  ָּכאן 

ְּכמֹוָתם "ַּבּכֹל ִמּכֹל ּכֹל" (ֵּפרּוׁש מהר"נ ַׁשִּפיָרא).
ֶׁשל  ַרָּבּה   ,ְּבַרא ָׁשאּול  ַרִּבי  ּוֵפֵרׁש   הֹוִסיף 
ִלְחיֹות  ָזכּו  ְוַיֲעקֹב  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם,  ָקאׁשֹוי: 
('ֵסֶדר ַהּדֹורֹות' ב"א קכג),  ַיְחָּדו ָּבעֹוָלם ט"ו ָׁשִנים 
"ַּבּכֹל  ִּבְרַּכת  ָּבֶהם  ָמה  ִהְתַּגּׁשְ ָׁשִנים  ּוְבאֹוָתן 
ֶׁשּזֹוֶכה  ֶׁשַּבְּבָרכֹות,  ַהְּגדֹוָלה  זֹו  ּכֹל".  ִמּכֹל 
ָאָדם ִלְחיֹות ְּבטֹוָבה ְוַאף ִלְראֹות ֶאת יֹוְצֵאי 
ֲחָלָציו ַחִּיים ְּבטֹוָבה. ַעל זֹאת ְמַבְּקִׁשים ָאנּו 
 ְלִהְתָּבֵר ַּכֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשִּנְזֶּכה  ֶזה,  ְּב'ָהַרֲחָמן' 
 ְיָבֵר "ֵּכן   – ֶצֱאָצֵאינּו  ְּבטֹוַבת  ַאף  ְוִלְראֹות 
'ְּבָרָכה  זֹו  ִּתְהֶיה   ּוְבָכ ַיַחד",  ֻּכָּלנּו  אֹוָתנּו 

.('הגש"פ 'טֹוב ְּדָבְר) 'ְׁשֵלָמה

ָידּוַע  נֹוֶסֶפת:  ַּבָּקָׁשה  ָּכאן  ְטמּוָנה   ֵמִאיָד
ָאַמר  ֶׁשֵעָׂשו  ְלַיֲעקֹב,  ֵעָׂשו  ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל 
(ְּבֵראִׁשית לג ט): "ֶיׁש ִלי ָרב", ְוִאּלּו ַיֲעקֹב ָאַמר 

ָיָקר'  ַה'ְּכִלי  ּוֵבֵאר  כֹל".  ִלי  "ֶיׁש  יא):  פס'  (ָׁשם 

'ַרב'  ַמְׁשָמע  ָרב' –  'ֶיׁש ִלי  ָאַמר  (ָׁשם): "ֵעָׂשו 

ַחַּנִני  'ִּכי  ָאַמר:  ַיֲעקֹב  ְוִאּלּו  'ּכֹל',  א  ֲאָבל 
ֱאִקים ְוִכי ֶיׁש ִלי כֹל'. ְלִפי ֶׁשָהְרָׁשִעים ַאף 
ַּכחֹול  ַרִּבים  ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ִּפי  ַעל 
ָהֵעת  ָּכל  ֵהם  ָחִׁשים  ַהָּים,  ְׂשַפת  ַעל  ֲאֶׁשר 
ָצְרָּכם,  ָּכל  ָלֶהם  ְוֵאין  ֲחֵסִרים  ֵהם  ֶׁשֲעַדִין 
 ַא ְלָמאַתִים.  ּוִמְתַאּוֶה  ָמֶנה  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ְּכִמי 
ְמַעט   ַא ַּכֲאֶׁשר  ֲאִפּלוּ   –  ְלֵהֶפ ַהַּצִּדיִקים 
ְּבָיָדם, ֵהם ִמְסַּתְּפִקים ּבֹו ּוְׂשֵמִחים ְּבֶחְלָקם 
לֹו  ּגֹוֶרֶמת  זֹו  ְּתכּוָנה  ּכֹל".  ָלֶהם  ֵיׁש  ְּכִאּלּו 
ַרב,  הֹון  ִלְצּבֹר  ְּכֵדי  ְוִלְמרֹד  ַלֲחטֹא  ָלָרָׁשע 
ְוֵאינֹו  ַּבּמּוָעט  ַהִּמְסַּתֵּפק  ַהַּצִּדיק  ְלֻעַּמת 
ָלֶׁשֶבת  ָּפנּוי  ּוְזַמּנֹו  ַהַּתֲענּוִגים,  ַאֲחֵרי  רֹוֵדף 
ֶׁשְּמַבְּקִׁשים  ֶזהּו  ָהֲעבֹוָדה.  ְוַעל  ַהּתֹוָרה  ַעל 
ִמּכֹל  ַּבּכֹל  ֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשִּנְתָּבְרכוּ  "ְּכמֹו  ָאנּו: 
ּכֹל" – ֶׁשֻּכָּלם ָהיּו ָׁשִוים ְּבִמַּדת ַהִהְסַּתְּפקּות, 
"ֵּכן ְיָבֵר אֹוָתנּו ֻּכָּלנּו ַיַחד" – ֶׁשִּנְזֶּכה ַאף ָאנּו 
ִלְבָרָכה ֶׁשָּכזֹו, ֶׁשּזֹוִהי "ְּבָרָכה ְׁשֵלָמה" (הגש"פ 

'ַמֲעַׂשי ְלֶמֶל' [ְניּו יֹוְרק תשי"א]).

'ְּבָרָכה ְׁשֵלָמה' ֶׁשֶּנֶעְנָתה ְּב'ָאֵמן'
ַּבִּמִּלים  ִמְסַּתֶּיֶמת  זֹו  'ָהַרֲחָמן'  ַּבָּקַׁשת 
ָׁשלֹום'  ְּב'עֹ ֶׂשה  ְלַהָּלן  ְוִאּלּו  ָאֵמן",  "ְונֹאַמר 
ַה'ָּמֵגן  ֵּבֵאר  ָאֵמן".  "ְוִאְמרּו  אֹוְמִרים  ָאנּו 
ָּכאן  ָׁשם):  מחצה"ש  ּוְרֵאה  א,  קפט  (או"ח  ַאְבָרָהם' 
ָעָליו  ַהְּבָרָכה  ֶׁשִּתְׁשֶרה  ְמַבֵּקׁש   ַהְּמָבֵר
ְוַעל ְּבֵני ֵּביתֹו, ְוַעל ָּכ ֵאינֹו ָיכֹול ְלַחֵּיב ֶאת 
ַהּשֹׁוְמִעים ַלֲענֹות ָאֵמן ֶאָּלא ְלַבֵּקׁש ּוְלעֹוֵרר: 
ָׁשלֹום  'עֹ ֶׂשה  ְּתִפַּלת  אּוָלם  ָאֵמן".  "ְונֹאַמר 
 ָּכ ְוַעל  ָׁשַמִים,  ִלְכבֹוד  נֹוַגַעת  ִּבְמרֹוָמיו' 
"ְוִאְמרּו  ַלּשֹׁוְמִעים:  ְלהֹורֹות   ַהְּמָבֵר ָיכֹול 

ָאֵמן".
ָּדַרׁש  ָאֵמן'  ְונֹאַמר  ְׁשֵלָמה  'ִּבְבָרָכה  ַּבִּמִּלים 
ְׁשלֹוָׁשה  נַֹח)  (פר'  ִמּמֹוְדזִ'יץ  ִיְׂשָרֵאל'  ַה'ִּדְבֵרי 

ְרָמִזים ְמַעְנְיִנים ְּבִעְנָיָנּה ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן:
א. ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ַוֵּיֶל רפה א) אֹוֵמר ֶׁשִּבְזכּות 
ְּבָרָכה  ִּפְתֵחי  ִנְפָּתִחים  ְּבַכּוָָנה  ָאֵמן  ֲעִנַּית 
ָהעֹוָלמֹות,  ְּבָכל  ַרב  ֶׁשַפע  ְוִנְׁשָּפע  ְלַמְעָלה 
ָאנּו  ֶׁשְּמַבְּקִׁשים  ְלָפֵרׁש  ֶאְפָׁשר  ֵּכן  ְוִאם 
ֶׁשָאנּו  ְּבָׂשָכר  ְׁשֵלָמה"  ִל"ְבָרָכה  ֶׁשִּנְזֶּכה  ָּכאן 

ִנְזָהִרים ַלֲענֹות ָאֵמן ַעל ָּכל ְּבָרָכה.
ב.  עֹוד ְמַלֵּמד ַהּזַֹהר (ֵעֶקב רעא א) ֶׁשֲעִנַּית ָאֵמן 
 ּוְלִפיָכ ַהְּבָרָכה,  ֶאת  ַמְׁשִליָמה  ְּבָרָכה  ַעל 
ִל'ְבָרָכה  ֶנֱחֶׁשֶבת  ְּבָאֵמן  ַהַּנֲעֵנית  ְּבָרָכה  ַרק 
ָּכאן;  ִנְרְמזּו  ֵאּלּו  ְּדָבִרים  ַאף  ֻמְׁשֶלֶמת'. 
ַהְּבָרָכה  ֶנֱחֶׁשֶבת  ָאֵמן"  "ְונֹאַמר  ְּבֶאְמָצעּות 

ִל"ְבָרָכה ְׁשֵלָמה". 
ג.  ָהעֹוֶנה ָאֵמן ַעל ְּבָרָכה, ָאסּור לֹו ְלַמֵהר 
ּוְלַהְקִּדים ַלֲענֹוָתּה ִלְפֵני ֶׁשִּסֵּים ַהְּמָבֵר ֶאת 
ִּבְרָכתֹו. ִאם עֹוֶׂשה ֵּכן ֲהֵרי ִהיא ִנְקֵראת 'ָאֵמן 
ֶׁשְּיַסֵּים  ַעד  ְלַהְמִּתין  ָעָליו  ְוָלֵכן  ֲחטּוָפה', 
(שו"ע  ִּבְבָרָכה  ָהַאֲחרֹוָנה  ַהִּמָּלה  ֶאת   ַהְּמָבֵר
ִמָּכאן:  ִלְדרֹׁש  ִנָּתן  זֹו  ֲהָלָכה  ַאף  ח).  קכד  או"ח 

"ִּבְבָרָכה  ֶׁשִּתְהֶיה  ַעד  ְלַהְמִּתין  ָהָאָדם  ַעל 
ְׁשֵלָמה" – ֶׁשַהְּמָבֵר ַיְׁשִלים ֶאת ִּבְרָכתֹו ְוַרק 

ָאז "ְונֹאַמר ָאֵמן".

ְּתִפָּלה ּגֹוֶרֶרת 'ִמְצָוה ּגֹוֶרֶרת ִמְצָוה'

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ֹוררת 'ִמצ

ּו פּפּ סִסִ ם
ׁשֹות 'ָהַרֲחָמן' (ה) ּקָ ּבַ

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

זֹון ת ַהּמָ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ְלִבְרּכַ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
ּבּקׁש

ִנינ פּפְ ם 


