
ּכֹות ַחג ַהּסֻ

בס"ד

הֹוַׁשע ָנ"א ּוְבָנ"א
"הֹוַׁשע ָנא"

ָּכַתב ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְצִבי ֱאִליֶמֶל ִמִּדינֹוב:
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִּיְׁשַמע  ַּבָּקָׁשה  ְטמּוָנה  ָנא"  "הֹוַׁשע  ַּבִּמִּלים 
ָהַרֲחִמים  ְיֵמי  ְוֶאָחד  ים  ֲחִמּׁשִ ְּבָכל  ִלְתִפּלֹוֵתינּו  הּוא   ָּברּו
ַּבּיֹום  ּוִבְפָרט  ַרָּבה,  הֹוַׁשְעָנא  ְוַעד  ֱאלּול  חֶֹדׁש  רֹאׁש  ֶׁשֵּבין 
ים ְוֶאָחד – 'הֹוַׁשְעָנא ַרָּבה' – ֶׁשהּוא יֹום ִחּתּום ַהִּדין. ַהֲחִמּׁשִ
שָכר' חֶֹדׁש ִּתְׁשֵרי ַמֲאָמר יב אֹות ג 'ְּבֵני ִיּׂשָ

ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן ִמְתַקֶּבֶלת ַהְּתִפָּלה
"הֹוַׁשע ָנא ְלַמַעְנ ֱאקֵינּו הֹוַׁשע ָנא"

ֵהם  הֹוַׁשע'  ֱאֵקינּו   ְלַמַעְנ ָנא  'הֹוַׁשע  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי 
ַּבּזַֹהר  ֶׁשָאְמרּו  ְלִפי  'ָאֵמן'.  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה  צ"א,  ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ָׁשַמִים  ַׁשֲעֵרי  ִנְפָּתִחים  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ֶׁשִּבְזכּות  ב)  רפה   ַוֵּיֶל)
ֲאִמיַרת  ִּבְתִחַּלת  'ָאֵמן'  ִנְרְמָזה  ַהְּתִפּלֹות,  ּוִמְתַקְּבלֹות 

ְרֵאה 'ַלֲהבֹות ֵאׁש' עמ' רפדַּבָּקׁשֹות ַההֹוַׁשְענֹות. 

ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיָּפְסלּו ַהְּתִפִּלין
"הֹוַׁשע ָנא ְלַמַען ְּפֵאָר"

ַעל  ְזכּות  ְלַלֵּמד  ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב  ִיְצָחק  ֵלִוי  ַרִּבי  ָהָיה  ָרִגיל 
ִיְׂשָרֵאל, ְוָכ ָהָיה אֹוֵמר:

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲהא ָאְמרּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות ו א) ִּכי ַּבְּתִפִּלין 
ֶׁשְּל ָּכתּוב ַהָּפסּוק (דה"י א' יז כא): "ּוִמי ְכַעְּמ ְּכִיְׂשָרֵאל ּגֹוי 
ׁשּוב  ַלֲעוֹונֹוֵתיֶהם,  ִּתְמַחל  א  ִאם  ֵמַעָּתה,  ָּבָאֶרץ".  ֶאָחד 
א ִיְהיּו ִיְׂשָרֵאל ְראּוִיים ַלּתַֹאר 'ּגֹוי ֶאָחד', ְוִכְבָיכֹול ִיְתעֹוֵרר 

...ֲחָׁשׁש ְלַכְׁשרּוָתן ֶׁשל ְּתִפֶּלי
הֹוִסיף ּוֵפֵרׁש ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמרּוִז'ין ֶׁשַעל ָּכ ָאנּו ְמַכּוְִנים ָאנּו 
ֶׁשל  ַלֲעוֹונֹוֵתיֶהם  ְמַחל   ;"ֵפֲּאָר ְלַמַען  ָנא  ְּבַבָּקַׁשת "הֹוַׁשע 
ַהְּמֻכּנֹות  ַהְּתִפִּלין   –  "ֵפֲּאָר" ֶׁשל  ַּכְׁשרּוָתם  ְלַמַען  ִיְׂשָרֵאל 

 ."ֲחבֹוׁש ָעֶלי ְּפֵאר', ַּכָּכתּוב (ְיֶחְזֵקאל כד יז): "ְּפֵאְר'
'ְרִביד ַהָּזָהב' ִלּקּוִטים עמ' פא 

'ָמַתי ָיבֹא ְלָיִדי ַוֲאַקְּיֶמּנּו'
"הֹוַׁשע ָנא ַהֲהרּוָגה ָעֶלי; הֹוַׁשע ָנא ְוֶנֱחֶׁשֶבת ְּכצֹאן ִטְבָחה"

ֵּבֵאר ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ִמְּסלֹוִנים:
ְּבֶעֶצם  ַרק  ִמְתַּבֵּטאת  ֵאיָנּה  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ַהְּיֵתָרה  ַמֲעָלָתם 
ְלַמַען  ַלֶּטַבח  ַּכּצֹאן  ַנְפָׁשם  ִלְמסֹר  מּוָכִנים  ֶׁשֵהם  ָהֻעְבָּדה 
'ֶנֱחֶׁשֶבת'  ִקּדּוׁש ְׁשמֹו ִיְתָּבַר, ֶאָּלא ְּבָכ ֶׁשְּמִסירּות ַהֶּנֶפׁש 
ְּבֵרָרה  ֶׁשֵאין  ִמּשּׁום  ַרק  זֹאת  עֹוִׂשים  ֵאיָנם  ֵהם   – ֶאְצָלם 
ַאֶחֶרת, ֶאָּלא נֹוְתִנים ְלָכ ֲחִׁשיבּות ִראׁשֹוָנה ַּבַּמֲעָלה. ְּכִפי 
ְּבָׂשרֹו  ֶאת  ֶׁשָּסְרקּו  ְּבָׁשָעה  ְלַתְלִמיָדיו  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ֶׁשָאַמר 
ִמְצַטֵער  ָהִייִתי  ָיַמי  ב): "ָּכל  סא  (ְּבָרכֹות  ַּבְרֶזל  ֶׁשל  ְּבַמְסְרקֹות 
 ,ִנְׁשָמְת ֶאת  נֹוֵטל  ֲאִפּלּו   –  'ַנְפֶׁש 'ְבָכל  ֶזה  ָּפסּוק  ַעל 

ָאַמְרִּתי: 'ָמַתי ָיבֹא ִליֵדי ַוֲאַקְּיֶמּנּו'".
'ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם' ֲחֻנָּכה עמ' פה 

הֹוַׁשע ָנא ִּבְזכּות ֵמָאה ְּבָרכֹות 
"הֹוַׁשע ָנא טֹוֶעֶנת ֻעָּל"

ָּדַרׁש ַרִּבי אּוִרי ַלְנְּדָמן ַרָּבּה ֶׁשל ִויְׁשנֹוִביץ: 
ַהֶּגֶבר  ּוְנֻאם  ִיַׁשי  ֶּבן  ָּדִוד  "ְנֻאם  א):  כג  ב'  (ְׁשמּוֵאל  ַהָּפסּוק  ֶאת 
 ֻהַקם ָעל", ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים (במ"ר יח כא) ַעל ַּתָּקַנת ָּדִוד ַהֶּמֶל
ְלָבֵר ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּביֹום, ֶׁשֵּכן "ַעל" ְּבִגיַמְטִרָּיה ֵמָאה. ָּדִוד 
ַאף  ִּבְרכֹות.  ֵמָאה  ַעל  ֶאת  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֵהִקים  הּוא   ַהֶּמֶל
ָּכאן ְמַבְּקִׁשים ָאנּו: "הֹוַׁשע ָנא טֹוֶעֶנת ֻעָּל" – ֶאת ִיְׂשָרֵאל 

ַהַּמְקִּפיִדים ְלָבֵר 'ַעל' ְּבָרכֹות ִמֵּדי יֹום.  
'אֹור ִיְצָהר' ָיִמים נֹוָרִאים ֶּפַתח ָּדָבר עמ' כז 

ִנְרָּדִפים ַעל ִקּיּום ַהּתֹוָרה 
"הֹוַׁשע ָנא סֹוֶבֶלת ִסְבָל"

ָּדַרׁש ַרִּבי ַנְפָּתִלי ֵמרֹוְפִּׁשיץ: 
ִּבְלׁשֹון 'סֹוֶבֶלת ִסְבָל' טֹוֲעִנים ָאנּו ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, 
ֶׁשַרק ֵמֲחַמת ֶׁשְּדֵבִקים ָאנּו ּבֹו ּוְבתֹוָרתֹו, ּוַמְבִּדיִלים ַעְצֵמנּו 
ִמָּכל ָהַעִּמים סֹוְבִלים ָאנּו ָצרֹות ּוְרִדיפֹות ֵמֻאּמֹות ָהעֹוָלם. 
'ֶזַרע קֶֹדׁש' ִלּקּוִטים להו"ר עמ' עד

ַהֶּבָהָלה ּפֹוַגַעת ִּבְסֻגּלֹות ַהֶּנֶפׁש
"הֹוַׁשע ָנא ְּבֵהָמה ִמַּמְׂשֶּכֶלת; הֹוַׁשע ָנא ּגֶֹרן ִמָּגָזם... הֹוַׁשע 

ָנא ֶנֶפׁש ִמֶּבָהָלה"

ָּדַרׁש ַרִּבי ַחִּיים ְׁשמּוֵאֶלִביץ רֹאׁש ְיִׁשיַבת ִמיר:
ֶׁשִּנְזֵקי  ֶׁשְּכֵׁשם  ִנְרֶאה  זֹו  ְּב'הֹוַׁשְעָנא'  ָהִעְנָיִנים  ִמְּסִמיכּות 
ְוֶנֶזק  ִּכָּליֹון  ַהְּמִביִאים  ְּכִאּלּו  ֵהם  ָּכאן  ַהְּמנּוִיים  ָהְרכּוׁש 
['ָּגָזם']  ַאְרֶּבה  ַמַּכת  אֹו  ַּבֵעֶדר  ְוָלדֹות  ִמיַתת  ְּכמֹו  ֻמְחָלט, 
ְלֶנֶפׁש  ַהָּגדֹול  ַהַּמִּזיק  ִהיא  ַהְּפִזיזּות   – ַה'ֶּבָהָלה'   ָּכ ַּבּגֶֹרן, 

ָהָאָדם, ֶׁשֵּכן ִהיא ּפֹוַגַעת ּוְמַכָּלה ֶאת ְסֻגּלֹות ַנְפׁשֹו. 
'ֵמרֹאׁש צּוִרים' ָּפָרַׁשת ִיְתרֹו

'ְלַמַען ַּדַעת' ְּבסֹוף ֵסֶדר ַההֹוַׁשְענֹות
"ְלַמַען ַּדַעת ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ה' הּוא ָהֱאקים ֵאין עֹוד"

ֵסֶדר ַההֹוַׁשְענֹות ִמְסַּתֵּים ַּבָּפסּוק (ְמָלִכים-א ח ס): "ְלַמַען ַּדַעת 
ְלָהִבין  ְוֵיׁש  עֹוד",  ֵאין  ָהֱאִקים  הּוא  ה'  ִּכי  ָהָאֶרץ  ַעֵּמי  ָּכל 

ר ָּפסּוק ֶזה ְלהֹוַׁשְענֹות?  ֵּכיַצד ִמְתַקּׁשֵ
ַאְרַּבַעת  ֶאת  נֹוְטִלים  ֶׁשָאנּו  ְּבָׁשָעה  ֵּבֵאר:  שָכר'  ִיּׂשָ ַה'ְּבֵני 
ַהִּמיִנים, ַמִּקיִפים ִאָּתם ֶאת ִּביַמת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְּבִחָּבה, ְוֵיׁש 
ִקים אֹוָתם, ָעלּול ַהָּדָבר ְלֵהָראֹות ִּכְנִתיַנת ָּכבֹוד  ַאף ֶׁשְּמַנּׁשְ
א)  א  (ע"ז  ָהַרְמָּב"ם  ָּכַתב  ַוֲהא  ָחִליָלה.  ֵמַהִּנְבָרִאים  ְלֶאָחד 
 ֶׁשְּתִחָּלָתּה ֶׁשל ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהְיָתה ְּבִכּבּוד ַהִּנְבָרִאים ִמּתֹו
ַמֲחָׁשָבה ֻמְטֵעית ֶׁשֶּזהּו ְרצֹון ה'. ְּכֵדי ְלַהְבִהיר ֶׁשָאנּו נֹוֲהִגים 
ָּכבֹוד ְּבַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ַא ְוַרק ִמּשּׁום ֶׁשָאנּו זֹוִכים ְלַקֵּים 
ִלְברּוָאיו  ָּכבֹוד  ְנִתיַנת  ִמּשּׁום  ְוא  ה',  ִמְצוֹות  ֶאת  ָּבֶהם 
ָאנּו  ְמַמֲהִרים  ִמָּיֵדינּו  אֹוָתם  ַמִּניִחים  ְּכֶׁשָאנּו  ִמָּיד  ָחִליָלה, 
ְלַהְצִהיר: "ְלַמַען ַּדַעת ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ה' הּוא ָהֱאִקים 

ֵאין עֹוד".
ֵיׁש  ֶצַמח  ְלָכל  ִמּמּוְנַקאְטׁש:  ְּתׁשּוָבה'  ַה'ַּדְרֵכי  ֵּבֵאר  עֹוד 
 ָל "ֵאין  ו):  י  (ב"ר  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ָעָליו,  ַהְּמֻמֶּנה  ַׂשר 
ָּכל ֵעֶׂשב ְוֵעֶׂשב ֶׁשֵאין לֹו ַמָּזל ָּבָרִקיַע ֶׁשַּמֶּכה אֹותֹו ְואֹוֵמר 
א  ַּבַחג  נֹוְטִלים  ֶׁשָאנּו  ַהִּמיִנים  ַאְרַּבַעת  אּוָלם  ְּגַדל".  לֹו 
ֵהם  ֶאָּלא  ְוׁשֹוֵלט,  ַׂשר  ְּבָיד  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִהְׁשִליָטם 
ַחג  ֵסֶדר  ַהּיֹום'  ('ֵסֶדר  ַהּבֹוֵרא  ֵמֵעת  ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה  ְּגֵדִלים 
ֶׁשְּכֵׁשם  ַמְצִהיִרים,  ָאנּו  ַּדְוָקא  ֵאּלּו  ִמיִנים  ִּבְלִקיַחת  ַהֻּסּכֹות). 
ָּכל   ָּכ ְמֻיֶחֶדת,  ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה  ְּגֵדִלים  ֵאּלּו  ֶׁשִּמיִנים 
ַהְנָהַגת ָהעֹוָלם, ַאף ִנְבָרִאים ֶׁשֵּיׁש ֲעֵליֶהם ְמֻמִּנים, ֻמְנָהִגים 
ׁשֹוֲאִגים  ַאף   ָּכ ִמּשּׁום  ַהּבֹוֵרא.  ֵמֵאת  ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה 
ֵהם  ֶׁשֲהֵרי  ֵאּלּו,  ְּבִמיִנים  אֹוֲחִזים  ְּבעֹוֵדנּו  ָנא"  "הֹוַׁשע  ָאנּו 
ְּבָידֹו  ְוַרק  ַהּכֹל  ַמְנִהיג  ְלַבּדֹו  ֶׁשהּוא  ּוְמִעיִדים  ַהּמֹוִכיִחים 
ַההֹוַׁשְענֹות,  ֵסֶדר  ֶאת  ָאנּו  ְמַסְּיִמים  ַאף   ּוְלָכ ְלהֹוִׁשיַע. 
ְּבַהְכָרָזה ֶׁשָּבִאים ִמיִנים ֵאּלּו ְלַלֵּמד: "ה' הּוא ָהֱאִקים ֵאין 
עֹוד" – הּוא ְלַבּדֹו מֹוֵׁשל ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ַּבְּבִריָאה ֻּכָּלּה. 

ַהָּפִרים  ָּכל   ַס יֹוֵסף':  ַה'ַּפְרֵּדס  ַּבַעל  ֵּבֵאר  נֹוָסף  ְּבאֶֹפן 
ַהְּקֵרִבים ִּביֵמי ַהַחג ֵהם ִׁשְבִעים, ְלַכֵּפר ַעל ִׁשְבִעים ֻאּמֹות 
ָהעֹוָלם (ֻסָּכה נה ב). ְלִפיָכ ּפֹוִנים ָאנּו ֲאֵליֶהם ְּבסֹוף ַהְּתִפָּלה 
ִּבְקִריָאה: "ְלַמַען ַּדַעת ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ה' הּוא ָהֱאִקים 

שָכר' ַמַאְמֵרי ִּתְׁשֵרי ַמֲאָמר יא אֹות טו; 'ֵאין עֹוד". 'ְּבֵני ִיּׂשָ
ִּתְפֶאֶרת ָּבִנים' ְלֻסּכֹות; 'ַּפְרֵּדס יֹוֵסף' ֱאמֹר

ְענֹות  ה ְוָאֵמן ַעל ֵסֶדר ַההֹוׁשַ ִפּלָ ִניֵני ּתְ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם
ֵמָאה ְּבָרכֹות ֲחתּומֹות ְּבָאֵמן 

ַהַּמִּגיד  ַּתְלִמיד  ִמְּסַטאנֹוב,  ַהַּמִּגיד   ְּבלֹו יֹוֵסף  ַרִּבי 
ִמֶּמְזִריְטׁש, ּכֹוֵתב ִּכי 'ְסָכ' ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ֵמָאה' ֶרֶמז ְלֵמָאה 
ִויְׁשנֹוִביץ  ֶׁשל  ַרָּבּה  ַלְנְּדָמן  אּוִרי  ַרִּבי  ּוְמָפֵרׁש  ְּבָרכֹות. 
ָּדִוד  ִּכי  כא)  יח  (במ"ר  ֲחָכִמים  ְלִדְבֵרי  ִלְרמֹז  ַּכּוָָנתֹו  ִּכי 
ִּתֵּקן ְלָבֵר ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּכֵדי ְלָהֵגן ַעל ִיְׂשָרֵאל ִמַּמֵּגָפה 
ֶׁשָהְיָתה ְּבָיָמיו, ּוְלָכ רֹוֵמז 'ְסָכ' ֶׁשהּוא ְּבִגיַמְטִרָּיה ֵמָאה 
ַּכָּכתּוב  ָהָאָדם,  ַעל  ְוׁשֹוְמרֹות  ְמסֹוְככֹות  ְּבָרכֹות  ֶׁשֵּמָאה 
ּוְלַמְחֶסה  ֵמחֶֹרב  יֹוָמם  ְלֵצל  ִּתְהֶיה  "ְוֻסָּכה  ו):  ד  (ְיַׁשְעָיה 

ּוְלִמְסּתֹור ִמֶּזֶרם ּוִמָּמטָר". 
'ָאֵמן',  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֶׁשִהיא  ַהֻּסָּכה  ַעל  עֹוֵמד   ַהְּסָכ  ּוְלָכ
ֶׁשָּכַתב  ְּכִפי  ָאֵמן,  ַּבֲעִנַּית  הּוא  ַהְּבָרָכה  ֶׁשִּקּיּום  ְלִפי 
ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי (ְׁשמֹות יד לא): "ִּכי ַהְּמָבֵר ֵמִעיד ְּבִבְרָכתֹו ֶׁשל 
ָאֵמן  ְוָהעֹוֶנה  ַהְּבָרָכה,  ְמקֹור  ֶׁשהּוא  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ָטר ְוהּוא ָהִעָּקר, ֶׁשֵאין ִקּיּום ָהֵעדּות ְּבֵעד  הּוא ְמַקֵּים ַהּׁשְ
ִראׁשֹון ֶאָּלא ְּבֵעד ֵׁשִני, ֶׁשָהֵעדּות ִנְגָמר ַעל ָידֹו ְוָהעֹוֶנה 
ָהֵעד  ִעם  ֶׁשִּיְצָטֵרף  הּוא   ְוָצִרי ִני  ַהּׁשֵ ָהֵעד  הּוא  ָאֵמן 

ָהִראׁשֹון ֶׁשהּוא ַהְּמָבֵר ִּכי ִעּמֹו ָהֵעדּות ַקָּים". 
'ִּגְנֵזי יֹוֵסף' ְּדרּוׁש ְלֻסּכֹות; 'אֹור ִיְצָהר' ָיִמים נֹוָרִאים ֶּפַתח ָּדָבר עמ' כד

ּכֹות 351ַחג ַהּסֻ תשפ"א

ִהְתָנֵאה ְלָפָניו... ִּבְבָרכֹות 
ְּבַחג ַהֻּסּכֹות, ֵעת ֻּכָּלנּו ְמַהְּדִרים ְּבִקּיּום ִמְצוֹות 

ַהַחג, ְּכִפי ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחָכִמים (ַׁשָּבת קלג ב):
"'ֶזה ֵא-ִלי ְוַאְנֵוהּו' (ְׁשמֹות טו ב) – ִהְתָנֵאה ְלָפָניו 
ְּבִמְצוֹות; ֲעֵׂשה ְלָפָניו ֻסָּכה ָנָאה, ְולּוָלב ָנֶאה...", 

ְנַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ַאף ְלָבֵר ֶאת ִּבְרכֹוֵתינּו 
ְּבִהּדּור – ְּבָאְזֵני ִמי ֶׁשַּיֲעֶנה ַאֲחֵריֶהן ָאֵמן. 

'סּוָּכה' ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן'.
'ְסָכ' ְּבִגיַמְטִרָּיה ֵמָאה, (ְּבָרכֹות)

ַהֻּסָּכה,  ָּדְפנֹות  ַעל  ִנְׁשָען   ֶׁשַהְּסָכ ְּכֵׁשם 
ָּכ ַהְּבָרָכה ִמְתַקֶּיֶמת  ַרק 

ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן 
    ('אֹור ִיְצָהר' ָיִמים נֹוָרִאים ֶּפַתח ָּדָבר עמ' כד). 
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ַּגם ַהִּסּפּור ַהַּמְדִהים ֶׁשְּלָפֵנינּו ִנְׁשָמע ִמִּפיו ֵמִפיק 
ַהַּמְרָּגִלּיֹות ֶׁשל ָהַרב יֹוֵאל ּגֹוְלד ְׁשִליָט"א, ֵמַרָּבֵני 
ְּפָרָטיו  ֶאת  ּוֵבֵרר  ָׁשַמע  ּגֹוְלד  ָהַרב  ַאְנֶג'ֶלס.  לֹוס 
ְסטיּוַאְרט  ר'  ַהַּמֲעֶׂשה,  ַּבַעל  ִמִּפי  ַהְּמֻדָּיִקים 

[ִיְׂשָרֵאל ֱאִליֶעֶזר] ִמיְנץ ֶׁשִּיְחֶיה.
ְלִמְׁשָּפָחה  התש"י  ִּבְׁשנֹות  נֹוַלד  ִמיְנץ  ְסטיּוַאְרט 
א  ֵלב,  ְלַדֲאבֹון  ֶׁשְּבאֹוָהיֹו.  ִּבְקִליְבֶלְנד  ְיהּוִדית 
ֶׁשִּבְׁשלֹוִׁשים   ָּכ ְיהּוִדי,   ְלִחּנּו ְסטיּוַאְרט  ָזָכה 
ֲחִגיַגת  ִמְּלַבד  ְלַחָּייו,  ָהִראׁשֹונֹות  ִנים  ַהּׁשָ ְוָחֵמׁש 
ַה'ַּבר ִמְצָוה' ֶׁשֶּנֶעְרָכה לֹו, ִּכְמַעט ֶׁשֹּלא ָחׁש ֶקֶׁשר 
ֶאְזָרח  ָהָיה  הּוא  ִמְּבִחיָנתֹו  ַהְּיהּוִדית.  ְלמֹוַרְׁשּתֹו 

ֲאֶמִריָקִאי ְלָכל ָּדָבר ְוִעְנָין.
ַהִּמְפֶנה ְּבַחָּייו ִהְתַרֵחׁש ִּבְׁשַנת תשמ"ח, ָאז ֻהַּצע 
ְלִיְׂשָרֵאל  ְמֻסְּבָסד  ִטּיּול  ְוַלֲחֵבָריו  ִלְסטיּוַאְרט 
ִמַּטַעם ִאְרּגּון ַּבַעל ִאיְנֶטֶרס ָּכְלֶׁשהּו, ְוֵהם ֶהְחִליטּו 

ְלַנֵּצל ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות ְוִלְנסַֹע.
ַעד  אּוָלם  ַּבּבֶֹקר,  ִׂשיִׂשי  ְּביֹום  ָּבָאֶרץ  ָנֲחתּו  ֵהם 
ַּבָּמלֹון  ְּבַחְדָרם  ּוְלִהְתַמֵּקם  ְלִהְתַאְרֵּגן  ֶׁשִהְסִּפיקּו 
ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ַעל  ְּכָנֶפיָה  ֶאת  ָּבת  ַהּׁשַ ָּפְרָׂשה  ְּכָבר 
ֻמָּתִׁשים  ָהיּו  ַוֲחֵבָריו  ְסטיּוַאְרט  ְירּוָׁשַלִים. 
ֵמַהִּטיָסה. ֵהם ָסֲעדּו ֶאת ֲארּוַחת ָהֶעֶרב ִּבְמִהירּות, 
ּוִבְׁשַעת ַלְיָלה ֻמְקֶּדֶמת ְּכָבר ָהיּו ְׁשקּוִעים ְּבֵׁשָנה.

ֶאת  ְסטיּוַאְרט  ָּפַקח  ְמאֹד  ֻמְקֶּדֶמת  ּבֶֹקר  ִּבְׁשַעת 
ֵמַחּלֹון  ֶׁשִּנְׁשַקף  ַהְּירּוַׁשְלִמי  ַּבּנֹוף  ְוִהִּביט  ֵעיָניו 
ֶאת  ָצְבָעה  ִמִּמְזָרח  ָהעֹוָלה  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ַחְדרֹו. 
ֶאת  ִמְּלאּו  ְוַׁשְלָוה  ְוֶׁשֶקט  ָהדּור,  ְּבָזָהב  ְירּוָׁשַלִים 
ִמְּלִהְתּבֹוֵנן  חּוץ  ִּכי  ֵהִבין  ְסטיּוַאְרט  ָהֹאֶפק.  ָּכל 

ַּבּנֹוף ַהְּמֻיָחד ֵאין לֹו ָמה ַלֲעׂשֹות ְּביֹום ֶזה...
ָסגּור  ָהָיה  ַהּכֹל  ָׁשִנים  אֹוָתן  ֶׁשל  ִּבירּוָׁשַלִים 
א  מֹוִנית,  ְלַהְזִמין  ֶאְפָׁשרּות  ָהְיָתה  א  ְּבַׁשָּבת. 
ָהָיה ֵׁשרּות אֹוטֹוּבּוִסים ָּפִעיל, ְוָכל ֶמְרְּכֵזי ַהִּבּלּוי 
ֻּכָּלם  ֲחֵבָריו,  ֵׁשֶׁשת  ִעם  ַיַחד  ְסטיּוַאְרט,  ִנְסְּגרּו. 
ַהָּמלֹון  ְּבֶחֶדר  ִּכְכלּוִאים  ָחׁשּו  ֶׁשִּנְׁשּבּו',  'ִּתינֹוקֹות 

ֶׁשּבֹו ָׁשהּו.
ַהְּמֻיָחל,  ַה'ִּטּיּול'  ֶאת  ְלַהְתִחיל  סֹוף  סֹוף  ָרצּו  ֵהם 
זֹאת.  ַלֲעׂשֹות  יּוְכלּו  ֵּכיַצד  ֵיְדעּו  א  אּוַלם 
ִּפְתאֹום ָקם ֶאָחד ֵמַהֲחֵבִרים ְוִהִּציַע: "ָלָּמה ֶׁשֹּלא 
ְּפתּוִחים  ַהְּכֶנֶסת  ָּבֵּתי  ְּכֶנֶסת'?!  ָּבֵּתי  'ִסּיּור   ַֹנֲער
ְּכֶנֶסת,  ָּבֵּתי  ְּבַכָּמה  ִנְסּתֹוֵבב  ֵנֵצא,  ָהָבה  ְּבַׁשָּבת... 

ִנְנׁשֹם ֶאת ָהֲאִויָרה ְוַנֲחזֹר..."
ְסטיּוַאְרט ִנָּסה ְלִהְתקֹוֵמם: "ָלֶלֶכת ְלֵבית ְּכֶנֶסת? 
ִּכּפּור,  ְּביֹום  הֹוְלִכים  ְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ִּפְתאֹום?  ָמה 
ָנה. ֵהיָכן ָׁשַמְענּו ֶׁשהֹוְלִכים ְלֵבית  אּוַלי ְּברֹאׁש ַהּׁשָ
ְּכֶנֶסת ִּבְסָתם ַׁשָּבת 'ְרִגיָלה'...?" אּוָלם ֵּבין ָּכ ּוֵבין 

ָּכ ָיְצאּו ַהֲחֵבִרים, ּוְסטיּוַאְרט ִנְגַרר ַאֲחֵריֶהם.
ְלַסֵּיר  ּוָפנּו  ַהָּמלֹון,  ֵּבית  ֶׁשל  ֵמַהלֹוִּבי  ָיְצאּו  ֵהם 
ָׁשָעה,   ְּבֶמֶׁש ָצֲעדּו  ֵהם  ְירּוָׁשַלִים.  ִּבְרחֹובֹות 
חֹוְלִפים ַעל ְּפֵני ַעְׂשרֹות ָּבֵּתי ְּכֶנֶסת ְוֵאיָנם ְמִעִּזים 
ֲחִזית  ַּבַעל  ְלִבְנָין  ִהִּגיעּו  ֵהם  ּוִפְתאֹום  ְלִהָּכֵנס... 
ָהיּו  ֶׁשַחּלֹונֹוָתיו  ָּגדֹול  ְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֶזה  ָהָיה  ְלָבָנה. 
ִנְׁשְמעּו  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ֶׁשל  ְוקֹולֹוֵתיֶהם  ְּפתּוִחים, 

ַּבֲעָדם.
ַלֲחֵבָריו  ְסטיּוַאְרט  ָּפָנה  ַמּדּוַע,  ָלַדַעת  ִמְּבִלי 
ְוִנְבַחן  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ִנָּכֵנס  "ּבֹואֹו  ָלֶהם:  ְוִהִּציַע 
ְלֵבית  ְלִהָּכֵנס  ֵהֵעּזּו  א  ֵהם  ִמִּבְפִנים".  אֹותֹו 
ַהּשֹׁוֶנה  ְלבּוָׁשם  ִּכי  ָהיּו  ְּבטּוִחים  ַעְצמֹו.  ַהְּכֶנֶסת 
ָּכן  ַעל  ְּכַלֵּפיֶהם,  ְׁשִליִלית  ֵלב  ְּתשֹּוַמת  ְיעֹוֵרר 
ַהַּפַעם  זֹו  ָהְיָתה  ַהָּנִׁשים.  ֶעְזַרת  ְלקֹוַמת  ָעלּו  ֵהם 
ְּבֵבית  ַרְגֵליֶהם  ָּדְרכּו  ֶׁשָּבּה  ְּבַחֵּייֶהם  ָהִראׁשֹוָנה 

ְּכֶנֶסת אֹוְרתֹודֹוְקִסי.
ֵריָקה,  ָהְיָתה  ַהָּנִׁשים  ֶעְזַרת  ְלַמְעָלה.  ָעלּו  ֵהם 
ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֵהיַכל  ֶאל  ַּבֲעָדּה  ִהִּביט  ּוְסטיּוַאְרט 
ַההֹוֶמה. ַהַּמֲחֶזה ֶׁשָראּו ֵעיָניו הֹוִתיר ּבֹו רֶֹׁשם ַּבל 

ִיָּמֶחה ֶׁשֶּנֱחַרת ַעל ִלּבֹו ָּכל ַחָּייו.
ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ְּבַחָּייו הּוא ָרָאה ֲאָנִׁשים עֹוְמִדים 
ֲעטּוִרים  ְּבַטִּליתֹות,  ֲעטּוִפים  ַהִּביָמה,  ְסִביב 
ֵסֶפר   ִמּתֹו ַיְחָּדו  קֹוְרִאים  ְוֵהם  ְלָבִנים,  ִּבְזָקִנים 

ְלָחן. ּתֹוָרה ַעִּתיק ֶׁשָהָיה ֻמָּנח ַעל ַהּׁשֻ
ִהְתַּפֲעלּותֹו:  ֶאת  ִלְכא  ָהָיה  ָיכֹל  א  ְסטיּוַאְרט 
"ֲאִני  ִמִּפיו,  ִהְתַּפֲעלּות  ְקִריַאת  ִנְׁשְמָעה  "ָואּו", 
ַהְּזַמן  ְּבִמְנֶהֶרת  ַלֲחזֹר  ָיכֹול  ָהִייִתי  ֶׁשִאּלּו  ָּבטּוַח 
ַאְלַּפִים ָׁשָנה ֲאחֹוָרה, ָהִייִתי רֹוֶאה ֶאת אֹותֹו ַמֲחֶזה 
אֹוָתן   ִמּתֹו קֹוְרִאים  ְמֻבָּגִרים  ְיהּוִדים  ַמָּמׁש... 
ִמִּלים, ְּבאֹותֹו ֵסֶדר ּוִמּתֹו אֹותֹו ֵסֶפר... ַהִאם ִיָּתֵכן 
ֶׁשּזֹו ַהִּסָּבה ֶׁשָאנּו ִּכיהּוִדים ִנְמָצִאים ָּכאן ַהּיֹום?!"

אֹותֹו  ְּבפַֹעל,  אּוָלם  ְלַמֲעֶנה,  ָזְכָתה  א  ְׁשֵאָלתֹו 
ֶרַגע ָהָיה ְנֻקַּדת ַהִּמְפֶנה ְּבַחָּייו. ִּפְתאֹום הּוא ֵהִבין 

ְּבַבד  ּוַבד  מֹוַרְׁשּתֹו,  ַעל  יֹוֵדַע  הּוא  ְמַעט  ַּכָּמה 
ֵהֵחָּלה ִלְבעֹר ּבֹו ֵאׁש ֶׁשל ַסְקָרנּות ָלַדַעת ּוְלַהִּכיר 

יֹוֵתר, ַהְרֵּבה יֹוֵתר, ַעל מֹוַרְׁשּתֹו ּוְלִהְתַחֵּבר...
*

ָׁשַמר  ֶׁשְּכָבר  ְסטיּוַאְרט  ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ָׁשִנים  ֶעֶׂשר 
ִעם  ְּבַצְוָּתא  ֶאָחד  ֻׁשְלָחן  ַעל  ֵהֵסב  ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה 
ַהָּבִהיר  אֹוָרם  ְּבַׁשָּבת.  ְּבֵביתֹו  ֶׁשִהְתָאְרחּו  הֹוָריו 
ְוַהְּלָבבֹות  ַהְּנָׁשָמה,  ֶאת  ֵהִאיר  ָּבת  ַהּׁשַ ֵנרֹות  ֶׁשל 

ִנְפְּתחּו...
ְואֹוֵמר  ֵאָליו  ּפֹוֶנה  ְסטיּוַאְרט  ֶׁשל  ָאִביו  ּוִפְתאֹום, 
ִסַּפְרִּתי  א  ֶׁשֵּמעֹוָלם  חֹוֵׁשב  ֲאִני  לֹו: "ְסטיּוַאְרט, 
ֶׁשּבֹו  ִּבְזַמן   ָסָבְת ִעם  ֶׁשִהְתַרֵחׁש  ַהִּסּפּור  ֶאת   ְל
ָיָצא  ִמְּכָבר  ֶׁשֶּזה  ְּכִתינֹוק  ַהחֹוִלים,  ֵּבית  ָהִייָת 

ַלֲאִויר ָהעֹוָלם.
ְמֻאְׁשָּפז  ָהִייָת  ַהֵּלָדה  ְלַאַחר  ֲאֻרִּכים  ָׁשבּועֹות 
ְּבֵבית ַהחֹוִלים, ְלַאַחר ֶׁשִהְתַּגָּלה ֶׁשָחִליָת ְּבַמֲחַלת 

.ָּדם ְנִדיָרה ַהְּמַסֶּכֶנת ֶאת ַחֶּיי
ֶׁשִּבְקִליְבֶלְנד,  ְּבֵביָתּה  ְזַמן  ְּבאֹותֹו  ָׁשֲהָתה   ָסָבְת
ַהַּבִית.  ְּבֶדֶלת  ֲעִדיָנה  ְּדִפיָקה  ִנְׁשְמָעה  ַּכֲאֶׁשר 
ְמַנֵחם  ְּבֵׁשם:  ֶׁשִהְזַּדָהה  ָצִעיר  ַרב  ָעַמד  ַּבֶּפַתח 
ָזָצ"ל.  ִמַּקאִליב  ָהַאְדמֹו"ר  ֶזה  ָהָיה  ַטאּוּב.  ֶמְנֶּדל 
ֶאת  ּגּופֹו  ַעל  ְוָחָוה  ַהּשֹׁוָאה  ֶאת  ַרד  ֶׁשּׂשָ ְלַאַחר 
ַהּנֹוָראֹות ֶׁשִּבְזָועֹות אֹוְׁשִויץ, ִהֵּגר ְלַאְרצֹות ַהְּבִרית 

ְוָקַבע מֹוָׁשבֹו ִּבְקִליְבֶלְנד.
ְּבִמְרצֹו ָהָאְפָיִני הּוא ָּפָנה ִמָּיד ְלָהִקים ֵּבית ְּכֶנֶסת, 
ְוַהָּדָבר ֶׁשָהָיה ָחֵסר לֹו ְּבאֹותֹו ְזַמן ָהָיה ֵסֶפר ּתֹוָרה. 
ָּפִליט  ִּבְהיֹותֹו   ַא ּתֹוָרה,  ֵסֶפר  ִלְרּכֹׁש  ִּבֵּקׁש  הּוא 
הֹוָצַאת  ַעל  ַלֲחם  ַאף  ָהָיה  ָיכֹול  א  ּכֹל  ֲחַסר 

ַהְּסכּום ַהָּדרּוׁש. אּוָלם הּוא א ָחַׁשב ְלַוֵּתר.
ֶהֱחִליט  הּוא  ַמְּטָרתֹו  ַגת  ְלַהּׂשָ ִראׁשֹון  ְּכַצַעד 
ְקרֹוִבים  ְקִליְבֶלְנד,  ְיהּוֵדי  ֶׁשל  ָּבֵּתיֶהם  ֶאת  ִלְפקֹד 

ִּכְרחֹוִקים, ְוָכ ִהִּגיַע ְלֵביָתּה ֶׁשל ָסְבָתא.
ֵסֶפר  עֹוֶלה  'ַּכָּמה  ְוִהְתַעְנְיָנה:  ָׁשְמָעה  ָסְבָתא 
ַוֲחֵמׁש  ֲאָלִפים  'ְׁשֶׁשת  ֵהִׁשיב:  ְוָהַרִּבי  ַהּתֹוָרה?' 
ְסכּום  ֶזה  ָהָיה  ָאז  ֶׁשל  ִגים  ַּבֻּמּׂשָ ּדֹוָלר'.  ְמאֹות 

ָעצּום.
לֹו:  ָאְמָרה  ָׁשְרִׁשי  ְיהּוִדי  ִמַּבִית  ֶׁשִהִּגיָעה  ָסְבָתא 
ָּבת ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּבּה ִיְקְראּו  'ִאם ַּתְבִטיַח ִלי ֶׁשַּבּׁשַ
ַהחֹוֶלה,  ְלֶנְכִּדי   'ֶׁשֵּבַר 'ִמי   ַֹּתֲער ַהּתֹוָרה  ְּבֵסֶפר 
ֵסֶפר  ִלְקִנַּית  ַהָּדרּוׁש  ַהְּסכּום  ְמלֹוא  ֶאת   ְל ֶאֵּתן 

ַהּתֹוָרה'.
ַעל  ַהְמָחָאה  ִמָּיד  ָרְׁשָמה  ְוָסְבָתא  ִהְסִּכים,  ָהַרִּבי 
ַס ְׁשֶׁשת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ְמאֹות ּדֹוָלר ְוֶהֱעִניָקה 

אֹוָתּה ְלָיָדיו ֶׁשל ָהַרִּבי ֶהָהמּום.
 ַּבֲעבּוְר  'ֶׁשֵּבַר ַה'ִּמי  ֶאת  ָאַמר  ָהַרִּבי  ָסֵפק  ְלא 
יֹוֵתר ִמַּפַעם ַאַחת, ְוִהֵּנה ַאָּתה ָּכאן ַהּיֹום, ִּכְמַעט 

ים ָׁשָנה ַאֲחֵרי, ָּבִריא ְוָׁשֵלם". ֲחִמּׁשִ
ֶׁשל  ּוְבמֹחֹו  ַהַּמְדִהים,  ַהִּסּפּור  ֶאת  ִסֵּים  ָהָאב 
ְסטיּוַאְרט ֶהָהמּום ֵהֵחּלּו ֶחְלֵקי ַה'ָּפאֶזל' ְלִהְתַחֵּבר; 
ַהֶּזה  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ֵהיָכן  יֹוֵדַע  ַאָּתה  אּוַלי  "ַאָּבא, 

ִנְמָצא ַהּיֹום?" ָׁשַאל ְסטיּוַאְרט ֶאת ָאִביו.
ְספּורֹות  "ָׁשִנים  ָאִביו,  ֵהִׁשיב  יֹוֵדַע",  ֲאִני  "ֵּכן, 
ְלַאַחר ִמֵּכן ָעָלה ָהַרִּבי ַהָּצִעיר ַהֶּזה ְלִיְׂשָרֵאל, ַיַחד 
ַאל  ִעם ַּכָּמה 'ַּבֲעֵלי ָּבִּתים' ִמְּקִהָּלֵתנּו, ּוְלַאַחר ֶׁשּׁשָ
ָּכל  ִעם  ַיַחד  ַהּתֹוָרה,  ֵסֶפר  ֶאת  ָנַטל  ְרׁשּוֵתנּו  ֶאת 

ְּתכּוַלת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת".
ְלִמְׁשַמע  ְלַהֲאִמין  ְסטיּוַאְרט  ָיכֹול  א  ֶזה  ְּבָׁשָלב 
'ִלְפֵני ֶעֶׂשר ָׁשִנים ָהָיה  ָאְזָניו. הּוא ָחַׁשב ְלַעְצמֹו: 
ָּנה ֶאת ַחַּיי, ַעְכָׁשו  ֵסֶפר ּתֹוָרה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּׁשִ
ֲאִני ׁשֹוֵמַע ַעל ֵסֶפר ּתֹוָרה ֶׁשִהִּציל ֶאת ַחַּיי, ַהִאם 
 ַּתֲהִלי ֶאת  ֶׁשִהְתִחיל  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ֶׁשאֹותֹו  ִיָּתֵכן 

ַהֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה ֶׁשִּלי ָהָיה ֶזה ֶׁשָּסָבִתי ָּתְרָמה?'
ְוַהּתֹוָצָאה  ָהִעְנָין,  ֶאת  ְלָבֵרר  ֶהֱחִליט  ְסטיּוַאְרט 
ֶׁשָהָיה  ִמְסַּתֵּבר  ַמְרִעיָׁשה:  ָהְיָתה  ֵאֶליָה  ֶׁשִהִּגיָעה 

ֶזה אֹותֹו ֵסֶפר ּתֹוָרה ַמָּמׁש...
ְּבֶחְסכֹונֹוֶתיָה  ָסָבתֹו  ֶׁשָּקְנָתה  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  אֹותֹו 
ַחָּייו,  ֶאת  ְוִהִּציל  ָׁשב  ְּבַיְנקּותֹו,  ַחָּייו  ֶאת  ְוִהִּציל 

ַהַּפַעם ַחָּייו ָהרּוָחִנִּיים, ִּבְׁשנֹות ַּבְגרּותֹו.
ַהָּפסּוק: "ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה ְותֹוְמֶכיָה 
ּוְמֻיֶחֶדת  ֲחָדָׁשה  ַמְׁשָמעּות  ַעָּתה  ִקֵּבל  ר"  ְמֻאּׁשָ
ַּבֲעבּורֹו; ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות ִׁשְּלָמה ָסָבתֹו ְׁשֶׁשת 
ִמַּקאִליב  ָלַאְדמֹו"ר  ּדֹוָלר  ְמאֹות  ַוֲחֵמׁש  ֲאָלִפים 
ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ִלְרּכֹׁש ֵסֶפר ּתֹוָרה ֲעבּור ֵּבית ִמְדָרׁשֹו 
ּוְלָבֵר ֶאת ֶנְכָּדּה ְּב'ִמי ֶׁשֵּבַר' ִלְרפּוָאתֹו. ְּבאֹוָתּה 
ֶזה  ה  ַמֲעֹשֶ ְּבפַֹעל,  אּוָלם  זֹאת,  ָיְדָעה  א  ָׁשָעה 
ְּבֶעֶצם ִהִּציל ֶאת ַחָּייו ֶׁשל ְסטיּוַאְרט ֶנְכָּדּה ַּפֲעַמִים 

– ַּפַעם ִמְּבִחיָנה ּגּוָפִנית ּוַפַעם ִמְּבִחיָנה רּוָחִנית.

ּפֹוֵתַח  ַלֵּנר',   ֶה'ָערּו ַּבַעל  ֶעְטִליְנֶגר  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
ְולּוָלב  ֻסָּכה  ִהְלכֹות  ַעל  ַיֲעקֹב'  'ִּבּכּוֵרי  ִסְפרֹו  ֶאת 
ָהאַּשּׁוִרים,  ְוָיִגילּו  ַהְּיָׁשִרים  "ִיְׂשְמחּו  ֵאּלּו:  ְּבִמִּלים 
ַהִּנְקָרא  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ַּבַחג  ִיְׂשָרֵאל,  ַנֲחַלת  ַּדֵּלי  ַאף 
ְמאֹד  ְוִיָּזֲהרּו  ְמֻכֶּפֶלת.  ְוִׂשְמָחתֹו  ִׂשְמָחֵתנּו'  'יֹום 
צ"א,  ְׁשָמּה  ֶׁשִּמְסַּפר [ִּגיַמְטִרָּיה]  ֻסָּכה  ִמְצַות  ְלַקֵּים 
'ָאֵמן',  ֶׁשּכֹוְלָלם  ַהְּקדֹוִׁשים  ְׁשמֹות  ְׁשֵני  ְּכִמְסַּפר 
ִיְכְּפלּו  ְּכִהְלָכָתּה  ְוַהְּמַקְּיָמּה  ְמֻכֶּפֶלת  ָתּה  ּוְקֻדּׁשָ

ַמִים".  ְׂשָכרֹו ִמן ַהּׁשָ
ַהְּמֻכָּנה   – ַהֻּסָּכה  ֶׁשֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ַעל  ִנְכָּתב  ַרּבֹות 
ִדְמֵהיְמנּוָתא",  "ִצָּלא  א)  קג  (ֱאמֹר  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר 
ָנא  ְנַלְּקָטה  ֵאפֹוא  ָאַמְרנּו  ָאֵמן.  ֲעִנַּית  ְלִמְצַות 
ְמאֹוֵרי  ֶׁשל  ָקְדָׁשם  ִמִּדְבֵרי  ִמְּזֵעיר  ְמַעט  ַּבֲאָמִרים, 
אּוְׁשִּפיִזי  ָהֵני  ֶׁשל  סֹודֹוֵתיֶהם  אֹודֹות  ַעל  ַהּדֹורֹות, 
ְּבֻסָּכֵתנּו   – ָהֱאמּוָנה  ְּבֵצל  ִעָּמנּו  ַהּשֹׁוְכִנים  ַקִּדיַׁשאי 
ַהְּקדֹוָׁשה, ַהּנֹוְגִעים ְלִעְנְיֵני ֲאִמיַרת ַהְּבָרכֹות ַוֲעִנַּית 

ָאֵמן ַאֲחֵריֶהן.

'ַאְבָרָהם אּוְׁשִּפיִזין ִעיַלאי' 
ְוִראׁשֹון  רֹאׁש  לֹום,  ַהּׁשָ ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ב):  יב  (ְּבֵראִׁשית  ַהְּגבּוָרה  ִמִּפי  ִנְצַטּוָה  ַלַּמֲאִמיִנים, 
ֶאת  ְיַלֵּמד   ֶׁשֵּיֵל ָמקֹום  ֶׁשְּבָכל   – ְּבָרָכה"  "ֶוְהֵיה 
ָעָׂשה,  ְוֵכן  ּוְלָבְרכֹו.  ּבֹוְרָאם  ֶאת  ְלַהִּכיר  ָהָאָדם  ְּבֵני 
ַּכָּכתּוב (ָׁשם ח): "ַוִּיְקָרא ְּבֵׁשם ה'" ('ַּדַעת ְזֵקִנים ִמַּבֲעֵלי 
ָעָליו  ֵהִעיד  ַהְּבָתִרים  ֵּבין  ִּבְבִרית  ָׁשם).  ַהּתֹוְספֹות' 
[ְלׁשֹון  'ֶהֱאִמין'  ַבּה'",  "ְוֶהֱאִמן  ו):  טו  (ָׁשם  ַהָּכתּוב 
ִהְפִעיל], ְּכלֹוַמר ִהְנִחיל ַלּדֹורֹות ַהָּבִאים ֶאת ִמְצַות 

.(ְל ֵּבית ַאְבָרָהם' ֵל') ֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ַהְּבָרכֹות

'ִיְצָחק אּוְׁשִּפיִזין ִעיָלִאי' 
"ַוֶּיְעַּתר  כא):  כה  (ְּבֵראִׁשית  ֶנֱאָמר  ָאִבינּו  ִיְצָחק  ַעל 
ְוָדְרׁשּו  ִהוא",  ֲעָקָרה  ִּכי  ִאְׁשּתֹו  ְלנַֹכח  ַלה'  ִיְצָחק 
ֲחָכִמים (ב"ר סג ה): "ֶזה עֹוֵמד ְּבָזִוית זֹו ּוִמְתַּפֵּלל ְוזֹו 
עֹוֶמֶדת ְּבָזִוית זֹו ּוִמְתַּפֶּלֶלת". ֵּכיָון ֶׁשִרְבָקה ָּבְטָחה 
ֶאָּלא  ְּבַעְצָמּה,  ִהְתַּפְּלָלה  א  ִיְצָחק  ֶׁשל  ִּבְתִפָּלתֹו 
ְוָעְנָתה  ִלְתִפָּלתֹו  ִהְקִׁשיָבה  ַהֶחֶדר,  ְּבָזִוית  ָעְמָדה 
ִהְתַּפְּלָלה  ְּכִאּלּו  ָלּה  ֶנְחָׁשב   ּוְבָכ 'ָאֵמן',  ַאֲחָריו 
ֶׁשָראֵׁשי   ִמָּכ ִלְדרֹׁש  נּוַכל  ַלְּדָבִרים  ֶרֶמז  ְּבַעְצָמּה. 
צ"א  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֵהם  ֲעָקָרה"  ִּכי  "ִאְׁשּתֹו  ַהֵּתבֹות: 

ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל 'ָאֵמן' ('ִּדְבֵרי ִיְׂשָרֵאל' ּתֹוְלדֹת). 

'ַיֲעקֹב אּוְׁשִּפיִזין ִעיָלִאי' 
"ְוַאֲחֵרי  כו):  כה  (ָׁשם  ֶנֱאָמר  ַיֲעקֹב  ֶׁשל  ֻהַלְּדּתֹו  ַעל 
ְׁשמֹו  ַוִּיְקָרא  ֵעָׂשו  ַּבֲעֵקב  אֶֹחֶזת  ְוָידֹו  ָאִחיו  ָיָצא  ֵכן 
ִסיָמן  ָהָיה  ֶזה  ֶׁשָּדָבר  ַהְּמָפְרִׁשים  ּוֵפְרׁשּו  ַיֲעקֹב". 
ֶׁשַּיֲעקֹב יֹאַחז ִויַדְקֵּדק ְּבִקּיּום ַהִּמְצוֹות ֶׁשָאָדם ָּדׁש 
ַהּמֹוִרָּיה  ְּבַהר  ֶׁשָּיַׁשן  ְּבֵעת  ָׁשם).  ָיָקר'  ('ְּכִלי  ַּבֲעֵקָביו 
ְּכֶׁשֵהִקיץ   ְלִפיָכ ָאֵמן.  ֲעִנַּית  סֹוד  ְלַיֲעקֹב  ִהְתַּגָּלה 
ָמִים",  ַהּׁשָ ַׁשַער  "ְוֶזה  יז):  כח  (ָׁשם  ָאַמר  ָנתֹו  ִמּׁשְ
ֶׁשֲהא ָאְמרּו ֲחָכִמים (ַׁשָּבת קיט ב) "ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן 
ֲעֻמקֹות'  ('ְמַגֶּלה  ֵעֶדן"  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  לֹו  ּפֹוְתִחין  ּכֹחֹו  ְּבָכל 
ְּבִגיַמְטִרָּיה  "ַיֲעקֹב   :ָּכ ַעל  מֹוִכיַח  ְׁשמֹו  ַאף  ַוֵּיֶׁשב). 
ִּבְכִתיב  'ַיֲעקֹוב'  ִנְכָּתב  ּוְלִעִּתים  'ָאֵמן',  ְּפָעִמים  ְׁשֵני 
ְוָאֵמן'"  'ָאֵמן  ְּבִגיַמְטִרָּיה:  ְוהּוא  ָוא"ו,  ִעם  ָמֵלא 
('ֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות' ַמֲאָמר ִחּקּור ִּדין ב טו). ַּגם ְּכֶׁשִהְתַּפֵּלל 
עֹוֵרר  ָאִחיו,  ֵעָׂשו  ִמַּיד  ֶׁשַּיִּצילֹו  הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש 
ַּכָּכתּוב  ִּבְזכּוָתּה,  ַנֲעָנה  ְוַאף  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ְזכּות  ֶאת 
ֵעָׂשו"  ִמַּיד  ָאִחי  ִמַּיד  ָנא  "ַהִּציֵלִני   :( יב  לב  (ְּבֵראִׁשית 
ֲעֻמקֹות'  ('ְמַגֶּלה  ָאֵמן  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ָאִחי"  ִמַּיד  "ָנא   –

ָהְיָתה  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ֶׁשל  ַהְנָהָגתֹו  ָּכל  ַאף  ַוִּיְׁשַלח). 
ַאף  זֹו  ֻעְבָּדה  ַוִּיַּגׁש),  ָוָׁשֶמׁש'  ('ָמאֹור  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְּבסֹוד 
ֻסּכָֹתה",  ָנַסע  "ְוַיֲעקֹב  יז):  לג  (ָׁשם  ַּבָּפסּוק  ִנְרְמָזה 
ַוֲהא 'סּוָּכה' ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן' ('ֻסָּכה ָנָאה' ֻסָּכה לח ב). 

'יֹוֵסף אּוְׁשִּפיִזין ִעיַלאי' 
ַיֲעקֹב ָאִבינּו ִּגָּלה ְליֹוֵסף ַהַּצִּדיק ֶאת סֹוד ָאֵמן, ְּכִפי 
"ֶבן  ג):  לז  (ְּבֵראִׁשית  ַהָּכתּוב  ֵּתבֹות  ְּבסֹוֵפי  ֶׁשְּמֻרָּמז 
ְזֻקִנים הּוא", ָלֵכן ָהָיה ַיֲעקֹב ֵּבן צ"א ָׁשִנים ְּכֶׁשּנֹוַלד 
יֹוֵסף. יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ֻמְפָקד ַעל ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן, ֶׁשְּכִפי 
ֶׁשִּגּלּו ֲחָכִמים (ַׁשָּבת קיט ב) ִנְפָּתִחים ִּבְפֵני ִמי ֶׁשעֹוֶנה 

ָאֵמן ('ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות' ַוֵּיֶׁשב). 

'מֶֹׁשה אּוְׁשִּפיִזין ִעָּלִאי' 
ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  "ְוזֹאת  א):  לג  (ְּדָבִרים  ַהָּפסּוק  ִמְּלׁשֹון 
ֵּתבֹוָתיו  לֹוׁש  ֶׁשּׁשְ  – ָהֱאִהים"  ִאיׁש  ֹמֶׁשה   ֵּבַר
ַרִּבי  ָּדַרׁש   – 'ֵמָאה'  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ֵהן  ָהַאֲחרֹונֹות 
ְּבָרכֹות'  'ֵמָאה  ַּתָּקַנת  ֶאת  ִּכי  ַהּטּוִרים  ַּבַעל  ַיֲעקֹב 
ַהּדֹורֹות   ְּבַמֲהַל לֹום.  ַהּׁשָ ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִיֵּסד 
(ְרֵאה  ְוִיְּסָדּה   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ְוָחַזר  זֹו,  ַּתָּקָנה  ִנְׁשְּכָחה 
במ"ר יח כא; 'ַּכד ַהֶּקַמח' ֵעֶר ְּבָרָכה). ַאף ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן 
ֻהְזַהְרנּו ִמִּפי מֶֹׁשה, ֶׁשָּכ ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים ֶאת ַהָּפסּוק 
ֵלאֵקינּו"  גֶֹדל  ֶאְקָרא  ָהבּו  ה'  ֵׁשם  "ִּכי  ג):  לב  (ָׁשם 
('ַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני' ַהֲאִזינּו ֶרֶמז תתקמב) – ָּכ ָאַמר מֶֹׁשה 
ַאֶּתם  ְלָבְרכֹו,  ה'  ְּבֵׁשם  ֶאְקָרא  ַּכֲאֶׁשר  ְלִיְׂשָרֵאל: 
ַהּשֹׁוְמִעים "ָהבּו גֶֹדל ֵלאקֵינּו" – ַּבֲעִנַּית ָאֵמן. ַאף 
סֹוֵפי אֹוִתּיֹות ְׁשמֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ְּבִמּלּוָאן – 'ֵמ"ם ִׁשי"ן 

ֵה"א' ֵהן ָאֵמן ('ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם' ְּתַצּוֶה).

'ַאֲהרֹן אּוְׁשִּפיִזין ִעיָלִאי' 
יֹום  ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת   ְלָבֵר ִנְצַטּוּו  ּוָבָניו  ַאֲהרֹן 
(ַּבִּמְדָּבר ו כג), ְוָאנּו ְמֻצּוִים ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר ִּבְרָכָתם. 
ֶרֶמז ִנְפָלא ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ִנְמָצא ְּבֶאָחד ִמִּבְגֵדי ּכֵֹהן 
ָאֵמן.  ְּבִגיַמְטִרָּיה  'ֵאפֹוד'  ָהֵאפֹוד.  הּוא  ֲהא  ָּגדֹול 
ֵיׁש  ִּכי  ֶרֶמז  ָהֵאפֹוד'  'ֵחֶׁשב  ָהָיה  ָהֵאפֹוד  ְּברֹאׁש 
ַלֲענֹות ָאֵמן ְּבַכּוָָנה, ְּדַהְינּו ְּבַמְחָׁשָבה ('ִּדְבֵרי ְׁשמּוֵאל' 

[ְלָר"ׁש ִמִּניְקְלְׁשּבּוְרג] ְּתַצּוֶה).

'ָּדִוד אּוְׁשִּפיִזין ִעיָלִאי' 
ָדִוד  ִּדְבֵרי  "ְוֵאֶּלה  א):  כו  ב'  (ְׁשמּוֵאל  אֹוֵמר  ַהָּכתּוב 
ָהַאֲחרִֹנים ְנֻאם ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ֻהַקם ָעל" – 
 :ַעל' ְּבִגיַמְטִרָּיה ֵמָאה. ְוזֹאת ֲאֶׁשר ֵיׁש ִלְלמֹד ִמָּכ'
ֵמָאה  ֵמתּו  ֶׁשָּבּה  ַמֵּגָפה  ָהְיָתה   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ִּביֵמי 
ֶׁשְּיָבְרכּו  ָקְדׁשֹו  ְּברּוַח  ָּדִוד  ִיֵּסד  יֹום.  ִמֵּדי  ֲאָנִׁשים 
ַהַּמֵּגָפה  ּוָפְסָקה  יֹום,  ְּבָכל  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ִיְׂשָרֵאל 
ַחר ִנְתְקנּו ְּבאֹוָתּה ֵעת ְּכֵדי  (במ"ר יח כא). ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ֶׁשּיּוְכלּו ִלְצּבֹר ֵמָאה ְּבָרכֹות ִמֵּדי יֹום (טּור או"ח מו). 
ְּבֵסֶפר ְּתִהִּלים אֹוֵמר ָּדִוד ַהֶּמֶל (לא כד): "ֱאמּוִנים 
ַהַּמְקִּפיד   – ַגֲאָוה"  עֵֹׂשה  ֶיֶתר  ַעל  ּוְמַׁשֵּלם  ה'  נֵֹצר 
ְוׁשֹוְמרֹו.  נֹוְצרֹו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָאֵמן,  ַּבֲעִנַּית  ְמַזְלֵזל  ֶׁשְּבַגֲאָותֹו  ּוִמי 
ְּבנֹוָסף  ב).  רסו   ַוֵּיֶל (זַֹהר   ָּכ ַעל  ִמֶּמּנּו  ִנְפָרע  הּוא 
ִּבְפסּוֵקי ַהְּתִהִּלים ֵיׁש ְרָמִזים ַרִּבים ַעל ַמֲעַלת ֲעִנַּית 
ְּכמֹו  ֱאמּוִנים').  'ְּבֵני  ַּבֵּסֶפר  ְמֻיָחד  ָמדֹור   ָּכ ַעל  (ְרֵאה  ָאֵמן 
ה ְסָפִרים, ְוֶאת ָּכל  ֵּכן ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ְמֻחָּלק ַלֲחִמּׁשָ
ַּבִּמָּלה  ָּדִוד  ְמַסֵּים  ַהֲחִמיִׁשי  ַלֵּסֶפר  ְּפָרט  ַהְּסָפִרים 

'ָאֵמן' (ּתֹוְספֹות ִקּדּוִׁשין לג א ד"ה ֵׁשִני). 

ִּכי ְּברֹב ַהָּיִמים ִּתְמָצֶאּנּו...

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

הָּיִמים ֹרב

ּו ִספפוּּ
ל עלַ

ִ ם
סֹוד 'ָאֵמן' יִזין ּבְ ּפִ ְבַעת ָהֻאׁשְ ׁשִ

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

ה ִפָלּ ֵסֶדר ַהְתּ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ּבְ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
ָבעת הא

נִִניניי ְ פּפּ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים  ממִמככ ִמכ ִמְכּתְ ם 
ְלַמֲעֶרֶכת ָעלֹון 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים', 

ֵראִׁשית ֲאַצֵּין ָּדָבר ִנְפָלא, ַהְּמַלֵּמד ַעל ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ַּתָּקַנת ִלּמּוד ַהַּדף ַהּיֹוִמי: ַהַּדף ַהִּנְלָמד ְּבֶעֶרב רֹאׁש 
ָנה  ָנה, ּוְבִחּיּוב ֲאִמיַרת ִּבְרַּכת ֶׁשֶהֱחָינּו ְּברֹאׁש ַהּׁשָ ָנה (ֵערּוִבין מ) עֹוֵסק ְּבַהְרָחָבה ְּבֻנַּסח ְּתִפַּלת רֹאׁש ַהּׁשָ ַהּׁשָ

ּוְביֹום ַהִּכּפּוִרים. 
"ץ ִּבְרַּכת ֶׁשֶהֱחָינּו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת  ְלָחן ָערּו' (או"ח תריט א) ֶׁשְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ְמָבֵר ַהּׁשָ ְלַמֲעֶׂשה ִנְפָסק ַּב'ּׁשֻ
 ְיָבֵר ֶאָּלא  "ץ,  ֵמַהּׁשָ ְיֵדי חֹוָבתֹו  א ֵיֵצא  ֶׁשַהִּצּבּור  ּפֹוֵסק  ג)  ְּברּוָרה' (ָׁשם  ַה'ִּמְׁשָנה  ַמֲעִריב.  ְּתִפַּלת  ִלְפֵני 
ִּבְרַּכת  ַאַחר  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ְּכֵדי  "ץ,  ַהּׁשָ ִלְפֵני  ַהְּבָרָכה  ְלַסֵּים  ֶׁשְּיַמֲהרּו  ֶׁשּטֹוב  ּומֹוִסיף,  ְלַעְצמֹו,  ֶאָחד  ָּכל 
"ץ. ְוִלְכאֹוָרה ִאם ְמָבֵר ָּכל ֶאָחד ְלַעְצמֹו, ַמּדּוַע ֲעֵליֶהם ְלַמֵהר ְלָבֵר ְּכֵדי ַלֲענֹות ָאֵמן? ְוִנְרֶאה ֶׁשְּביֹום  ַהּׁשָ
ַהִּכּפּוִרים ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ְלַקֵּים ָּכל ִמְצָוה ְּבִהּדּור ּוִבְׁשֵלמּות. ּוְלִפי ֶׁשֲעִנַּית ָאֵמן ִהיא ֵחֶלק ֵמַהְּבָרָכה (משנ"ב 

קסו כ), ָלֵכן ִנְזָהִרים ַאף ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהְּבָרָכה ֵמַהַחָּזן ְוַלֲענֹות ָאֵמן, ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ְּבָיֵדינּו ְּבָרָכה ֻמְׁשֶלֶמת. 

בכ"ר, - ב.ר. - ּבֹורֹו ַּפאְרק.


