
ת ֵעֶקב ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִמְצוֹות ֶׁשָאָדם ְמַקֵּים ַּבֲעֵקָביו
"ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון ֵאת ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה ּוְׁשַמְרֶּתם 
ְוֶאת  ַהְּבִרית  ֶאת   ְל  קֶיֱא ה'  ְוָׁשַמר  אָֹתם  ַוֲעִׂשיֶתם 

ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיךָ" (ז יב)
ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ָּדַרׁש ָּפסּוק ֶזה ַעל ִמְצוֹות ֶׁשְּמַקֵּים ָהָאָדם 
ֶׁשִאם  ַהְּכֶנֶסת.  ְלֵבית  ַּכֲהִליָכה  ֲעֵקָביו  ְּבֶאְמָצעּות 
ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ַהַהְבָטחֹות  ְלָכל  ִיְזֶּכה  ָּכָראּוי  ָהָאָדם  ְיַקְּיָמן 
ְליֹום  ֲעוֹונֹו  ְיסֹוְבֶבּנּו  ָלאו  ְוִאם  ֶׁשְּלָפֵנינּו,  ַּבְּפסּוִקים 
ַהִּדין, ַּכָּכתּוב (ְּתִהִּלים מט ו): "ָלָּמה ִאיָרא ִּביֵמי ָרע ֲעֹון 

'ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי'ֲעֵקַבי ְיסּוֵּבִני" (ְרֵאה ע"ז יח א). 

נֹוֵטל ָׂשָכר ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם  
"ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון ֵאת ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה ּוְׁשַמְרֶּתם 
ְוֶאת  ַהְּבִרית  ֶאת   ְל  קֶיֱא ה'  ְוָׁשַמר  אָֹתם  ַוֲעִׂשיֶתם 

ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיךָ" (ז יב)
ּוְׁשַמְרֶּתם  "ִּתְׁשְמעּון...  ַרִּבים:  ִּבְלׁשֹון  ַהָּכתּוב  ָּפַתח 
 קֶיֱא ה'  "ְוָׁשַמר  ָיִחיד:  ִּבְלׁשֹון  ְוִסֵּים  ַוֲעִׂשיֶתם", 

ְל...", ַמּדּוַע?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְיַׁשְעָיהּו ִׁשְמׁשֹון ַׁש"ס ִמַּמִּגיֵדי ִויְלָנא: 

ִמְתַאֵחד  ֻּכּלֹו  ַהִּצּבּור  ַּכֲאֶׁשר  ִּתְׁשְמעּון" –  ֵעֶקב  "ְוָהָיה 
ָּכל   –  "...ְל ֱאֶקיךָ  ה'  "ְוָׁשַמר  ָאז:  ִּכי  ה',  ֶאת  ַלֲעבֹד 
ֶאָחד ִמֶּכם ְיַקֵּבל ָׂשָכר ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים 
ִראׁשֹוִנים  ֵמֲעָׂשָרה  ִלְהיֹות  ֶׁשַהַּמְׁשִּכים  ב)  מז  (ְּבָרכֹות 

"נֹוְתִנין לֹו ָׂשָכר ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם". 
'ְיׁשּועֹות ִׁשְמׁשֹון' ח"א עמ' ב

הֹוָדָאה ַהּיֹוֵצאת ִמּתֹו ַהִחָּסרֹון
ִּכי   הֹוִדיֲע ְלַמַען  ַהָּמן...  ֶאת  ַוַּיֲאִכְלָך  ַוַּיְרִעֶבָך   ַוְיַעְּנ"
א ַעל ַהֶּלֶחם ְלַבּדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם ִּכי ַעל ָּכל מֹוָצא ִפי ה' 

ִיְחֶיה ָהָאָדם" (ח ג)
ֵּפֵרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ָׁשאּול ָנַתְנזֹון: 

ֶטַבע ָהָאָדם ּגֹוֵרם לֹו ְלַבל ָיִׂשים ִלּבֹו ַלּטֹובֹות ָהַרּבֹות 
מֹוֶדה  ֵאינֹו  הּוא   ָּכ ּוִמּשּׁום  ּבֹוְראֹו,  ָעָליו  ֶׁשַּמְרִעיף 
ֵמאֹוָתן  ַאַחת  ִמֶּמּנּו  ֶנְחֶסֶרת  ֶׁשָחִליָלה  ַעד  ֲעֵליֶהן, 
טֹובֹות; ֲאַזי לֹוֵמד הּוא ְלַהֲעִרי טֹוָבה זֹו ְוַאף ְלהֹודֹות 
ַהָּכתּוב  ָרַמז   ְלָכ ַּבֲחָזָרה.  לֹו  ִּתָּנֵתן  ִהיא  ַּכֲאֶׁשר 
ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ַוְיַעְּנ ַוַּיְרִעֶבָך ַוַּיֲאִכְלָך ֶאת ַהָּמן"; א הֹוִריד 
ְּבֵצאָתם  ִמָּיד  ְלִיְׂשָרֵאל  ַהָּמן  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשִהְתַעּנּו  ְלַאַחר  ֶאָּלא  יד)  ֶּפֶרק  ְׁשמֹות  (ְרֵאה  ִמִּמְצַרִים 
ִּכי   ...הֹוִדיֲע "ְלַמַען  ְמזֹונֹוֵתיֶהם,  ְּבֶחְסרֹון  ְוִהְרִּגיׁשּו 

ַעל ָּכל מֹוָצא ִפי ה' ִיְחֶיה ָהָאָדם".
ְּבָכ ֻּתְסַּבר ַהִּסָּבה ֶׁשִּתְּקנּו ֲחָכִמים ְלהֹודֹות ַעל ֶעֶצם 
ַהִחָּסרֹון ְּבִבְרַּכת "ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות... ְוֶחְסרֹוָנן", ֶׁשֵּכן 

ֵיׁש ַּבִחָּסרֹון טֹוָבה ָלָאָדם, ֶׁשִּמּתֹו ַהִחָּסרֹון הּוא ַמִּכיר 
ַּבּטֹובֹות ֶׁשִּנְּתנּו לֹו ַעד ּכֹה ּומֹוֶדה ֲעֵליֶהן.

'ִּדְבֵרי ָׁשאּול' ַמֲהדּוָרא ְּתִליָתָאה

ַהְקָּדַמת "ֵאין ֵּכאֵקינוּ" ְלַמֲעֵׂשה ַהְּקטֶֹרת 
ַהַחִיל  ֶאת  ִלי  ָעָׂשה  ָיִדי  ְועֶֹצם  ּכִֹחי   ִּבְלָבֶב "ְוָאַמְרָּת 
ּכֹחַ   ְל ַהּנֵֹתן  הּוא  ִּכי  ֱאקיךָ  ה'  ֶאת  ְוָזַכְרָּת  ַהֶּזה; 

ַלֲעׂשֹות ָחִיל" (ח יז-יח)
ִמַּמְחֶׁשֶבת  ַהֲחָׁשׁש  ֶׁשֵּמֲחַמת  ֵּבֵאר  ִּביהּוָדה'  ַה'ּנֹוָדע 
ַהִּפּיּוט  ֶאת  ּבֶֹקר  ִמֵּדי  אֹוְמִרים  ָאנּו  ָיִדי'  ְועֶֹצם  'ּכִֹחי 
'ֵאין ֵּכאֵקינוּ' ִלְפֵני ֲאִמיַרת ַמֲעֵׂשה ַהְּקטֶֹרת. ֶׁשֲהא 
ֶאת  ֶרת  ְמַעּׁשֶ ֶׁשַהְּקטֶֹרת  א)  כו  (יֹוָמא  ֲחָכִמים  ָאְמרּו 
ַהְּקטֶֹרת  ָּפָרַׁשת  ֲאִמיַרת  ִלְפֵני   ְלִפיָכ ָּבּה.  ָהעֹוְסִקים 
ָראּוי ֶׁשַּיְצִהיר ָהָאָדם: "ֵאין ֵּכאֵקינוּ", ְלַמַען ִיְזּכֹר ַּגם 

ְּבֵעת ָעְׁשרֹו "ִּכי הּוא ַהּנֵֹתן ְל ּכֹחַ ַלֲעׂשֹות ָחִיל". 
ׁשּו"ת 'נֹוָדע ִּביהּוָדה' מהדו"ק או"ח י

ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּכֶנֶגד ָּכל ַהִּמְצוֹות
ִאם  ִּכי   ֵמִעָּמ ׁשֵֹאל   קֶיֱא ה'  ָמה  ִיְׂשָרֵאל  "ְוַעָּתה 

ְלִיְרָאה ֶאת ה' ֱאֶקיךָ ָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיו ּוְלַאֲהָבה אֹתֹו 
... ִלְׁשמֹר ֶאת ִמְצֹות ה' ְוֶאת ֻחּקָֹתיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך 

ַהּיֹום ְלטֹוב ָל"" (י יב - יג) 
ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב "ִּכי ִאם" ַמְׁשָמע ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ׁשֹוֵאל ִמן ָהָאָדם ִמְצָוה ֶׁשַּקל ְלַקְּיָמּה ְוֵאיָנּה ּדֹוֶרֶׁשת 
ַהּתֹוָרה  ְמָפֶרֶטת  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ִמָּיד  אּוָלם  ַמֲאָמץ,  ָּכל 
ִצּוּוִיים ַהּכֹוְלִלים ֶאת ִקּיּום ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה, ְוַהְּדָבִרים 

ְטעּוִנים ֵּבאּור. 
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַאְבָרָהם ַסָּבע ַּבַעל 'ְצרֹור ַהּמֹר': 

ֲחָכִמים (ְמָנחֹות מג ב; זוה"ק ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא קַֹרח קעט א) ָּדְרׁשּו 
ֵמָאה   ָהָאָדם ְלָבֵר ְלחֹוַבת   ֶסֶמ ֶׁשְּלָפֵנינּו  ֵמַהָּפסּוק 
ֶאָּלא   – 'ָמה'  ִּתְקִרי  "ַאל  ְּבדֹוְרָׁשם:  יֹום,  ִמֵּדי  ְּבָרכֹות 
ֶׁשַּקל  ִמְצָוה  ִהיא  ְּבָרכֹות"  "ֵמָאה  ִמְצַות  'ֵמָאה'". 
ְּתִפּלֹות  ָׁשלֹוׁש  ֶׁשַהִּמְתַּפֵּלל  ְלִפי  ְּכָלל,   ְּבֶדֶר ְלַקְּיָמּה 
קִֹׁשי  ְלא  ַּכֲהָלָכה, ַיִּגיַע  ַהֶּנֱהִנין  ִּבְרכֹות   ּוְמָבֵר ְּביֹום 
ִנְכְּתבּו  א   ַּבֶהְמֵׁש ַהִּמְצוֹות ַהְּמנּויֹות  ֶזה.  ְלִמְנָין 
ְלַלְּמֵדנּו  ְּכֵדי  ַהּתֹוָרה  ְּכַתְבָּתן  ֶאָּלא  ִצּוּוי,  ֶׁשל  ְּבאֶֹפן 
ֶׁשּכֹה ְּגדֹוָלה ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ִמְצַות 'ֵמָאה ְּבָרכֹות', ֶׁשָּכל 
ְּכִאּלּו  ַהָּכתּוב  ָעָליו  ַמֲעֶלה  יֹום  ִמֵּדי  ְלָבְרָכן  ַהַּמְקִּפיד 
ָּכל  ֶאת  ּוְמַקֵּים  ּוֵמַאֲהָבה  ִמִּיְרָאה  ּבֹוְראֹו  ֶאת  עֹוֵבד 

ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ְוֻחֶּקיָה.
'ְצרֹור ַהּמֹר' 

'ְוִתינֹוק ְלַלְּמדֹו ֵסֶפר' – ַרק ִאם 'ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות'
 ְּבֵביֶת ְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת ְּבֵניֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִׁשְבְּת"

ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמ" (יא יט)
ַּבֶּזֶמר 'מַה ְיִדידּות' ַהּמּוָׁשר ְּבֵליל ַׁשָּבת, ָאנּו אֹוְמִרים: 
ִהְרהּוִרים  ֶחְׁשּבֹו נוֹת.  ַלֲחׁשֹו ב  ְוַגם  ֲאסּוִרים,   ֲחָפֶצי"
ֻמָּתִרים, ּוְלַׁשֵּד ַהָּבנוֹ ת. ְוִתינֹו ק ְלַלְּמדֹו  ֵסֶפר, ַלְמַנֵּצַח 
ַהִּמִּלים  ַׁשָּיכּות  ֵּפֶׁשר  ַמהּו  ְלָהִבין  ְוֵיׁש  ִּבְנִגינוֹ ת". 

'ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות' ְלָכאן? 
ַרִּבי ִאיֶסר ַזְלָמן ֶמְלֶצר ֵּבֵאר ֶאת ַּכּוַָנת ַהְּמׁשֹוֵרר ְּבאֶֹפן 

ִנְפָלא: 
ְּתִחָּלה ִהְזִּכיר ַהְּמׁשֹוֵרר ֶאת ַהֲהָלָכה (ְרֵאה שו"ע או"ח שו 
ּוְלַדֵּבר  ֶחְׁשּבֹונֹות  ב  ְלַחּׁשֵ ָלָאָדם  ָאסּור  ְּבַׁשָּבת  ִּכי  ו) 
ִמְצָוה  ְלִקּיּום  ַהּנֹוְגִעים  ִּבְדָבִרים  ִמְּלַבד  ָממֹון,  ְּבִעְנְיֵני 
ֶׁשְּיַלֵּמד  ְמַלֵּמד  ּוְׂשִכיַרת  ִלְבנֹוָתיו  ִׁשּדּוִכין  ְּכִעְנְיֵני 
לו  (ְנָדִרים  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  אּוָלם  ַהְּקַטִּנים.  ְלָבָניו  ּתֹוָרה 
א) ֶׁשָאסּור ִלְמַלֵּמד ִלּטֹל ָׂשָכר ַעל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֶאָּלא 
ַהִּמְקָרא,  ַטֲעֵמי  ְנִגיַנת  ִלּמּוד  ַעל  ִנָּתן  ַהַּתְׁשלּום  ִאם 
ְוַעל ֵּכן ִהְדִּגיׁש ַהַּפְיָטן: "ְוִתינֹו ק ְלַלְּמדֹו  ֵסֶפר – ַלְמַנֵּצַח 

ִּבְנִגינוֹת".
ֵסֶפר ַהִּזָּכרֹון 'ַחִּיים ֶׁשל ּתֹוָרה' עמ' רמה

ה ָרׁשָ ה ַעל ַהּפָ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ִניֵני ֱאמּוִנים נּפְ ּפְ
ַּבֲעֵקָביו קּים
אּל

נ ּפְ ם
אֹוָצר ֶׁשל ְּבָרכֹות

ִאם  ִּכי   ֵמִעָּמ ׁשֵֹאל   קֶיֱא ה'  ָמה  ִיְׂשָרֵאל  "ְוַעָּתה 
ְלִיְרָאה ֶאת ה' ֱאקֶי" (י יב)

א)  קעט  קַֹרח  ְמֵהיְמָנא  ַרֲעָיא  זוה"ק  ב;  מג  (ְמָנחֹות  ֲחָכִמים 
ָהָאָדם  ְלחֹוַבת   ֶסֶמ ֶׁשְּלָפֵנינּו  ֵמַהָּפסּוק  ָלְמדּו 
ְלָבֵר ֵמָאה ְּבָרכֹות ִמֵּדי יֹום ְּבדֹוְרָׁשם: "ַאל ִּתְקִרי 

'ָמה' – ֶאָּלא 'ֵמָאה'".
ְוָיּה ֶׁשל ָּכל ְּבָרָכה  ְלִפי ִּדְבֵרי ֲחָכִמים (ֻחִּלין פז א) ֶׁשּׁשָ
ִמי  ִּכי  סֹוֵפר'  ַה'ֲחַתם  ב  ִחּׁשֵ ְזהּוִבים  ֲעָׂשָרה  הּוא 
ִמּיֹום   – ָׁשִנים  ְוֶׁשַבע  ים  ֲחִמּׁשִ  ְּבֶמֶׁש ֶׁשַּמְקִּפיד 
 ְלָבֵר ִׁשְבִעים –  ְלִגיל  ַהִּגיעֹו  ְוַעד  ְלִמְצוֹות  ִהָּכְנסֹו 
ֶׁשל   ַס ִלְזכּותֹו  ִיְצּבֹר  ְּבָרכֹות,  ֵמָאה  יֹום  ִמֵּדי 
ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר ִמיְליֹון, ֵמָאה ַוֲחֵמֶׁשת ַאְלֵפי ְזהּוִבים 

 .[18,105,000]
ְואּוָלם ֵיׁש ֶׁשֵהִעירּו ִּכי ַּכִּנְרֶאה ָנְפָלה ָטעּות סֹוֵפר 
ְּבִדְבֵרי ַה'ֲחַתם סֹוֵפר', ֶׁשֵּכן ֵמִחּשּׁוב ְמֻדְקָּדק עֹוֶלה 
ים  ֲחִמּׁשִ  ְּבֶמֶׁש יֹום  ִמֵּדי  ְּבָרכֹות  ֵמָאה   ַהְּמָבֵר ִּכי 
ְזהּוִבים  ִמיְליֹון  ְׁשֵני  ִלְזכּותֹו  ִיָּצְברּו  ָׁשִנים  ְוֶׁשַבע 
ַהּכֹל   ּוְבַס סֹוֵפר',  ַה'ֲחַתם  ֶׁשָּנַקב  ֵמַהְּסכּום  יֹוֵתר 
ְזהּוִבים  ַאְלֵפי  ַוֲחֵמֶׁשת  ֵמָאה  ִמיְליֹון,  ֶעְׂשִרים 

 .[20,105,000]
ֵלם'; ֶהָעָרה כו ָׁשם 'ּתֹוַרת מֶֹׁשה ַהּׁשָ

ת ֵעֶקב ָרׁשַ 393ּפָ תשפ"א

ְּביֹום ֵׁשִני ַהַּבֲעָל"ט, כ"ד ִּבְמַנֵחם ָאב, ָיחּול יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא 
ֶאְפַרִים'.  ַה'ַּמֵּטה  ַּבַעל  ַמְרָּגִלּיֹות  ַזְלָמן  ֶאְפַרִים  ַרִּבי  ֶׁשל 
ְּבִסְפרֹו 'ֵּבית ְּתִפָּלה' ִיֵחד ֶּפֶרק ָׁשֵלם (ֶּפֶרק טז) ַעל ַמֲעַלת 

ֲעִנַּית ָאֵמן, ּוֵבין ַהְּדָבִרים ָּכַתב: 

ּוְבֵעת  ֲעֻמִּקים,  סֹודֹות  ֵיׁש  'ָאֵמן'  "ַּבִּמָּלה 
ֶׁשָאָדם ְמַכֵּון ִלּבֹו ַלֲענֹות ָאֵמן ַּכֲהָלָכה ַמְצִהיר 
הּוא ְּבָכ ַעל ְׁשֵלמּות ֶמְמֶׁשֶלת ה' ְּבעֹוָלמֹו". 

ֲעִנַּית ָאֵמן: ְּבקֹול  ְּבַכָּוָנה, ַּכֲהָלָכה.
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ַרִּבי  ַהְּגַה"צ  ִמִּפי  ִנְׁשַמע  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהִּנְפָלא  ַהִּסּפּור 
ַאֲהרֹן טֹויִסיג ְׁשִליָט"א, ִמְּגדֹוֵלי ַהַּמְׁשִּפיִעים ְּבדֹוֵרנּו, 

ֶׁשֵהִעיד ֶאת ֶׁשִהְתַרֵחׁש ִעּמֹו. ְוכֹה ִסֵּפר:
ְמֻאֶחֶרת  ַלְיָלה  ִּבְׁשַעת  ַרּבֹות.  ָׁשִנים  ִלְפֵני  ֶזה  ָהָיה 
ָמָצאִתי ֶאת ַעְצִמי עֹוֵמד ְלַבִּדי ְּבָמקֹום ְמבֹוָדד ּוִבְלִּתי 
ב ִּבְצפֹון ָהִעיר ֵּתל ָאִביב, ְלָׁשם ִנְקַלְעִּתי ְלַאַחר  ְמֻיּׁשָ
ֶׁשֻהְזַמְנִּתי ָלֵׂשאת ְּדָבִרים ִּבְסֻעַּדת ִמְצָוה ֶׁשִהְתַקְּיָמה 

ַכן ְּבאֹותֹו ָמקֹום ִנָּדח. ְּבאּוָלם ֶׁשּׁשָ
ְּבֶטֶרם ִהַּבְעִּתי ֶאת ַהְסָּכָמִתי ְלַהִּגיַע ַלָּמקֹום ִהְתֵניִתי 
ְלמֹוִנית  ִלי  ִיְדֲאגּו  ֶׁשַהְּמַאְרְּגִנים   ְּבָכ ּבֹוִאי  ֶאת 
ֶׁשּתֹוִביל אֹוִתי ַלָּמקֹום ְוַתֲחִזיֵרִני ְלַאַחר ִמֵּכן ְלֵביִתי. 
ְוִהְבִטיַח  ָאִדיב  ָהָיה  ַלָּמקֹום  אֹוִתי  ֶׁשֵהִביא  ַהַּנָהג 
ָלׁשּוב ְלַאַחר ָׁשָעה ְלַקְחַּתִני, ְוָסַמְכִּתי ַעל ַהְבָטָחתֹו.

ִהְסַּתְּיָמה  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְוַדּקֹות  ִהְסַּתְּיָמה,  ַהְּדָרָׁשה 
ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת   ְלָבֵר ִסְּימוּ  ַהּנֹוְכִחים  ַהְּסֻעָּדה.  ַאף 
ּוֵבְרכּו ְלָׁשלֹום ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו. ָהאֹורֹות ָּבאּוָלם ָּכבּו 
ְלָבֵּתיֶהם,  ְלִהְתַּפֵּזר  ִמֲהרּו  ַהּכֹל  ִנְנֲעלּו.  ְוַהְּדָלתֹות 
ְלַהְמִּתין  ְלַבִּדי  נֹוַתְרִּתי  ֲאִני  ְוִאּלּו  ְּבִרְכּבֹו,  ִאיׁש  ִאיׁש 
ִיָּתֵכן  ִמְּלַהִּגיַע.  ּבֹוֵׁשׁש  ָמה  ֶׁשִּמּשּׁום  ַהּמֹוִנית  ְלַנַהג 
ָסַבר  ֶׁשָּמא  אֹו  ְלַהִּסיֵעִני  ֶׁשָעָליו  ֵמָהֻעְבָּדה  ַכח  ֶׁשּׁשָ
ָמקֹום  ִמָּכל  ְלֵביִתי.  ִיָּקֵחִני  ַהִּמְׁשַּתְּתִפים  ֶׁשַאַחד 

נֹוַתְרִּתי ְלַבִּדי.
ְלַאַחר ֶׁשָּנְקפּו ַהַּדּקֹות ְוַהּמֹוִנית א ִנְרֲאָתה ָּבֹאֶפק, 
ֵהַבְנִּתי ִּכי ִיְהֶיה ָעַלי ְלַנּסֹות ְוִלְמצֹא ֶּדֶר ַאֶחֶרת ָלׁשּוב 
ַהֶּסלּוָלִרִּיים.  ַהֶּטֶלפֹוִנים  ִעַּדן  ְטרֹום  ֶזה  ָהָיה  ְלֵביִתי. 
ַהְּמֻרָחק  ַהָּמקֹום  ְּבִׁשּלּוב  ַהְּמֻאֶחֶרת  ַהַּלְיָלה  ְׁשַעת 
ָחַׁשב  א  מֹוִנית  ַנַהג  ֶׁשּשּׁום   ְלָכ ָּגְרמּו  ְוַהְמּבֹוָדד, 
ָהְיָתה  ָהֲעָלָטה  נֹוְסִעים.  ְלַחֵּפׂש  ְּכֵדי  ַּבָּמקֹום  ַלֲעבֹר 
ַאף  ְּכָלל  ָהֵאזֹור  ֶאת  ִהַּכְרִּתי  ֶׁשֹּלא   ּוִמּתֹו ְסִמיָכה, 
ֶאת  ִלְמצֹא  ְּכֵדי  ִלְצעֹד  ָעַלי  ִּכּוּון  ְלֵאיֶזה  ָיַדְעִּתי  א 
ִאם  ֶׁשַאף  ִמְסַּתֵּבר  ְּביֹוֵתר.  ַהָּקרֹוב  ָהָראִׁשי  ַהְּכִביׁש 

ָהִייִתי יֹוֵדַע, ָהִייִתי חֹוֵׁשׁש ַלֲעׂשֹות זֹאת...
ִּכי  ה'  ִלְפֵני  ַחָּמה  ְּתִפָּלה  ָלֵׂשאת  ֶאָּלא  ִלי  נֹוַתר  א 
ְיַחְּלֵצִני ִמֵּמַצר. ִּבְתִפָּלִתי ִּבַּקְׁשִּתי ְּבִמִּלים ְּפׁשּוטֹות: 
"ִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם, ָאָּנא ַהְזֵמן ִלי מֹוִנית ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה 

אּוַכל ָלׁשּוב ְלֵביִתי".
ֲחָזָקה ַעל ְּתִפָּלה ֶׁשֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ֵריָקם; ַּכָּמה ַּדּקֹות 
ִטּפּוס  ְוַנָהָגּה,  מֹוִנית,  ְלָיִדי  ֶנֶעְצָרה  ִמֵּכן  ְלַאַחר 
ֱהיֹותֹו  ַעל  ֵעִדים  ְּכֶאֶלף  ָזֲעָקה  ַהִחיצֹוִנית  ֶׁשָחזּותֹו 
ּתֹוָרה  ִלְׁשמֹר  ָזכּו  ֶׁשֹּלא  ַהּטֹוִעים  ַאֵחינּו  ַעל  ִנְמֶנה 
ּוִמְצוֹות, ָקָרא ְלֶעְבִרי: "ַרִּבי, ַאָּתה ָצִרי ִלְבֵני ְּבַרק?" 
ְלַנֵחׁש  ְּכֵדי  ָּגדֹול  ָחָכם  ִלְהיֹות   ָצִרי ָהָיה  א  הּוא 

זֹאת...
ְּכֶׁשַאְנַחת  ַלּמֹוִנית  ְוִנְכַנְסִּתי  ְּבִׂשְמָחה  ֵהַׁשְבִּתי  "ֵּכן!" 
ֶאת  ֵּבַרְכִּתי  ְבִּתי  ְּכֶׁשִהְתַיּׁשַ ִמָּיד  ִמִּפי.  ִנְפֶלֶטת  ְרָוָחה 

ַהַּנָהג ְּבחֹם ְּכִמְנָהִגי: "ֶעֶרב טֹוב ְל ֲאדֹוִני ַהַּנָהג!" 
ֻהְפַּתְעִּתי ַּכֲאֶׁשר ְּבֶטֶרם ֵהִׁשיב ְלִבְרָכִתי, ָנָׂשא ַהַּנָהג 

ַמִים ְוָקָרא: "ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה!" ֶאת ֵעיָניו ַלּׁשָ
ִלְכֶׁשַעְצִמי ָסַבְרִּתי ִּכי ַּכִּנְרֶאה, ְּבעֹוד ֶׁשֲאִני ִהְתַּפַּלְלִּתי 
יג נֹוֵסַע ֶׁשַּיְׁשִלים  ִלְמצֹא מֹוִנית, ִהְתַּפֵּלל ַהַּנָהג ְלַהּׂשִ
לֹו ֶאת ַהַהְכָנָסה ַהּיֹוִמית, ֶאָּלא ֶׁשַעד ְמֵהָרה ֵהַבְנִּתי 

ֶׁשָּטִעיִתי.
ַעל  ֵהִעידּו  ַהְּטרּוטֹות  ֵעיָניו  ִּבְנִסיָעה.  ָּפַתח  ַהַּנָהג 
 ְל "ּתֹוָדה  ָוׁשּוב:  ׁשּוב  ָקָרא  ְוהּוא  ָהַרָּבה,  ֲעֵיפּותוֹ 

ה'..."
ַמְעִּתי ֶאת ַהְּקִריָאה ַהּזֹו יֹוֵצאת  ִליִׁשית ֶׁשּׁשָ ַּבַּפַעם ַהּׁשְ
ִמִּפיו ֵהַבְנִּתי ֶׁשְּדַבר ָמה ַמְסִעיר אֹותֹו ְוִהְתַעְנַיְנִּתי ַעל 

ָּכ ַּבֲעִדינּות.
עֹון", הּוא ָאַמר ִלי ִּבְמקֹום  "ְּכבֹוד ָהַרב, ִּתְסַּתֵּכל ַּבּׁשָ
ּבֶֹקר.  ִלְפנֹות  ִלְׁשַּתִים  ָקרֹוב  ָהְיָתה  ָעה  ַהּׁשָ ְּתׁשּוָבה. 
"ֲאִני   :ִהְמִׁשי ְוַהַּנָהג  ָהִעְנָין,  ֵּפֶׁשר  ֶאת  ֵהַבְנִּתי  א 
ְוַעד  ַּבּבֶֹקר  ְׁשמֹוֶנה  ָעה  ֵמַהּׁשָ ְּבֶרֶצף  ַהּיֹום  עֹוֵבד 

ַעָּתה".
ְּבֶבָהָלה,  ִהְתַעְנַיְנִּתי  נֹוֵהג?"  ֲעַדִין  ַאָּתה  ָלָּמה  "ָאז 
ֶׁשָעִליָת  ְוַעד  ַּבּבֶֹקר  ְׁשמֹוֶנה  ָעה  ֵהִׁשיב: "ֵמַהּׁשָ ְוהּוא 

ַאָּתה ַלּמֹוִנית, ִאיׁש א ֵּבֵר אֹוִתי ְלָׁשלֹום". 
מֹוֶנה  "ִמּׁשְ ָסדּוק:  ְּבקֹול   ְוִהְמִׁשי ִּבי  ִהִּביט  ַהַּנָהג 
ֲאָנִׁשים  ְנִסיעֹות.  ַעְׂשרֹות  ָנַסְעִּתי  ַעָּתה  ְוַעד  ַּבּבֶֹקר 
ָעלּו ְוָיְרדּו, ְוַאף ֶאָחד ֵמֶהם א ִהְתַעְנֵין ִּבי. ָׁשַמְעִּתי 
ְּבָאְזַני ַרק ִמְׁשָּפִטים ְּכמֹו: 'ַּכָּמה ֶזה עֹוֶלה?', 'ָלָּמה ֶזה 

ָּכל ָּכ ָיָקר?', 'ַסע יֹוֵתר ַמֵהר!' ְוַכּדֹוֶמה.

ֶאת ָהֱאֶמת, ִנְפַגְעִּתי. 'ֲאִני ָׁשקּוף?!', ָּתַמְהִּתי ְלַעְצִמי 
ִלְפֵני  ְלֵביִתי  חֹוֵזר  ֶׁשֵאיִני  ְוֶהְחַלְטִּתי  ִּבְמִרירּות 
ּוְלָכל  ִּבי,  ֶׁשִּיְתַעְנֵין  ִמיֶׁשהּו   – ָאָדם'  'ֶּבן  ֶׁשַאִּסיַע 
'ֶּבן  ְוׁשּום  ָנְקפּו  עֹות  ֶׁשַהּׁשָ ֶאָּלא  ֵאַלי.  ְיַחֵּיְך  ַהָּפחֹות 
ָאָדם' א ָעָלה ַעל ַהּמֹוִנית ֶׁשִּלי. 'ֲאָנִׁשים' ָעלּו ְוָיְרדּו, 

אּוָלם ִאיׁש ֵמֶהם א ִהְתַעְנֵין ִּבי.
ֶהְחַלְטִּתי  ִאם  'ַעְקָׁשן';  ִטּפּוס  ֲאִני  ּוִמָּתִמיד  ֵמָאז 
הּו – ֲאִני ְמַקֵּים אֹותֹו ַעד ַהּסֹוף. ֶאָּלא ֶׁשִּבְׁשַעת  ַמּׁשֶ
ה,  ַמֲעֹשֶ ֶאֱעֶׂשה  א  ֶׁשִאם  ֵהַבְנִּתי  ְמֻאֶחֶרת  ַלְיָלה 
ֲהֵרי ֶׁשֵאָאֵלץ ְלֵהָרֵדם ַעל ַהֶהֶגה ִּבְמקֹום ַעל ַהִּמָּטה 

.ְּבֵביִתי... ַעל ָּכל ַהִּמְׁשַּתֵּמַע ִמָּכ
הּוא.   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ִמְּלַבד  ִלְפנֹות  ְלִמי  ִלי  ָהָיה  א 
'ֱאִקים,  ֵמַהֵּלב:  ִלי  ֶׁשָּיְצאּו  ְּבִמִּלים  ִהְתַּפַּלְלִּתי 
ִּבְמֵהָרה  ִלי  ְּתַזֵּמן  ַהַּלְיָלה,  ִליׁשֹן  ֶׁשאּוַכל  ַּתֲעֶׂשה 
ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַּדּקֹות  ְלָׁשלֹום'.  אֹוִתי   ֶׁשְּיָבֵר ִמיֶׁשהּו 

ָרִאיִתי אֹוְת ּוִמָּיד ֵהַבְנִּתי ֶׁשְּתִפָּלִתי ִהְתַקְּבָלה.
ּתֹוָדה, ְּכבֹוד ָהַרב, ֶׁשָהִייָת ָׁשִליַח טֹוב!"

ַמְמִׁשי ּוְמַסֵּפר ָהַרב טֹויִסיג:
ֵּכיָון ֶׁשָחַׁשְׁשִּתי ְמאֹד ֵמֲעֵיפּותוֹ ֶׁשל ַהַּנָהג, ֶהְחַלְטִּתי 
ְלַהֲעִסיק אֹותֹו ְּבִדּבּוִרים. ַּבַּדּקֹות ַהְּספּורֹות ֶׁשּנֹוְתרּו 
ָמה  ָּכל  ַעל  ִעּמֹו  ׂשֹוַחְחִּתי  ְּבַרק,  ֶׁשִּבְבֵני  ְלֵביִתי  ַעד 
ֶׁשָּיכֹול ָהָיה ְלַהֲעִסיק אֹותֹו: ַעל ַהַחִּיים, ַעל ַהַּפְרָנָסה, 
 ְּבָסמּו ָעַצר  ְּכֶׁשהּוא  ְועֹוד...  ַּבּמֹוִנית  ַהְּנִהיָגה  ַעל 
ים ְׁשָקִלים.  ְלֵביִתי הֹוַׁשְטִּתי ְלֶעְברֹו ְׁשָטר ֶׁשל ֲחִמּׁשִ
ַהְּנִסיָעה ָהְיָתה ֲאמּוָרה ַלֲעלֹות ַּכָּמה ְׁשָקִלים ָּפחֹות, 
ְמאֹד  "ֶנֱהֵניִתי  ַּבֲאִדיבּות:  הֹוַסְפִּתי  ִמָּיד  ֲאִני  אּוָלם 

ֵמַהְּנִסיָעה, ֵאין צֶֹר ְּבעֶֹדף."
"א  ָטר,  ַהּׁשְ ֶאת  ָלַקַחת  ְוֵסֵרב  ֵהִׁשיב  הּוא  "ָמה?" 
ַעל  ָאַמר. "ֵאין  ֶּכֶסף",   ִמְּמ ָלַקַחת  ִּבְכָלל  ִהְתַּכּוְַנִּתי 

ָמה ְלַדֵּבר", ָמִחיִתי, "ֲאִני א נֹוֵסַע ְּבִחָּנם". 
ָלַקח  ְּבֵרָרה  ּוְבֵלית  ִנְכַנע  הּוא  ְּבַעְקָׁשנּוִתי  ּנֹוַכח  ִמּׁשֶ

ִמָּיִדי ֶאת ַהֶּכֶסף.
ִמְסַּפר  ֶאת  ִמֶּמִּני  ִּבֵּקׁש  ֶׁשהּוא  ִלְפֵני  א  ִנְפַרְדנּו, 
ְוֵהֵחל  ִהְבִטיַח  הּוא  ִנְשַּׁתֵּמַע",  "עֹוד  ֶׁשִּלי.  ַהֶּטֶלפֹון 
ִלי  ְוָקָרא  'ֶרֶוְרס'  ָעָׂשה  ִמָּיד  אּוָלם  ְלַדְרּכֹו,  ְלַהְפִליג 

ִנית: ַּבּׁשֵ
"ָׁשִנים  ְּבֵעיָניו,  ְּכֶׁשְּדָמעֹות  ִלי  ָאַמר  ָהַרב",  "ְּכבֹוד 
מּוָנחֹות  ִמְצָוה  ַלַּבר  ֶׁשִּקַּבְלִּתי  ֶׁשַהְּתִפִּלין  ַרּבֹות 
ְּבֵביִתי ְּכֶאֶבן ֶׁשֵאין ָלּה הֹוְפִכין. ִמָּמָחר ָאׁשּוב ְלָהִניַח 
אֹוָתן, ְוָכ ֶאֱעֶׂשה ִמֵּדי ּבֶֹקר". "ָּכל ַהָּכבֹוד", ֵּבַרְכִּתי 
ֵּכיַצד  ֵהַבְנִּתי  א   ַא ּוְבִהְתַרְּגׁשּות,  ְּבחֹם  אֹותֹו 
'ֶּבן  ָהָיה  "ָהַרב  ַלְּנִסיָעה;  ְקׁשּוָרה  ַהּזֹאת  ָהֻעְבָּדה 
 ֵּבֵר ָּפִנים,  ִלי  ֵהִאיר  "ָהַרב  ִלי,  ִהְסִּביר  הּוא  ָאָדם'", 
אֹוִתי ְּבֶעֶרב טֹוב ְוִהְתַעְנֵין ִּבי. ָרִציִתי ְלַהִּכיר לֹו טֹוָבה 
ְּבָכ ֶׁשֶאְפטֹר אֹותֹו ִמְּדֵמי ַהְּנִסיָעה, אּוָלם ָהַרב ֵסֵרב. 
ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי ְּבָמה אּוַכל ִלְגמֹל לֹו טֹוָבה, ּוִפְתאֹום 
ְיַׂשֵּמַח  ְּבַוַּדאי  ֶזה  ְּתִפִּלין,  ָאִניַח  ַרְעיֹון;  ְּבמִֹחי  ָעלָה 

אֹותֹו..."
ִהְתַרְּגׁשּוִתי.  ֶאת  ַלֲעצֹר  ָיכְֹלִּתי  א  ַהְּדָבִרים  ְלֶׁשַמע 
ָנַטְלִּתי ֶאת ָיָדיו ְּבַכּפֹוַתי ְוִהְרַעְפִּתי ָעָליו ְּבָרכֹות ִמָּכל 

ִלִּבי, ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ָנַסע ַהַּנָהג ְלַדְרּכֹו.
ָׁשבּועֹות  ַּכָּמה  ֲאָדר.  ְלחֶֹדׁש  ְּבז'  ִהְתַרֵחׁש  ַהִּסּפּור 
ֶּפַסח  ֶׁשל  ִראׁשֹון  טֹוב  יֹום  ְּבמֹוָצֵאי  ִמֵּכן,  ְלַאַחר 
קֹול  ִנְׁשַמע  ַלַּקו  ּוֵמֵעֶבר  ְּבֵביִתי,  ַהֶּטֶלפֹון  ִצְלֵצל 

ִמְתַלֵהב, ְמֻחְסָּפס ּוֻמָּכר.
"ְּכבֹוד ָהַרב זֹוֵכר אֹוִתי?" הּוא ָׁשַאל. ֶּבַטח ֶׁשָּזַכְרִּתי; 
ַלַּקו  ּוֵמֵעֶבר  ֵהַׁשְבִּתי,  ַהַּנָהג",  ֲאדֹוִני   ְל טֹוב  "ֶעֶרב 

ָיכְֹלִּתי ִלְׁשמַֹע ֶאת ִהְתַרְּגׁשּותֹו.
ֶׁשִּמְּלַבד   ,ְל ר  ּוְלַבּׂשֵ  אֹוְת ְלַׂשֵּמַח  ָרִציִתי  "ָהַרב, 
ַעְצִמי  ַעל  ֶׁשִּקַּבְלִּתי  ַּבַּקָּבָלה  ְלַהְתִמיד  ֶׁשָּזִכיִתי 
ָלִראׁשֹוָנה  ָעַרְכִּתי  ָנה  ַהּׁשָ ּבֶֹקר,  ִמֵּדי  ְּתִפִּלין  ּוְלָהִניַח 
ִמֶּזה ָׁשִנים ַרּבֹות 'ֵליל ַהֵּסֶדר', ְּכָכל ִמְׁשָּפטֹו ְוֻחָּקתוֹ, 
ֶׁשַאף  ְׁשֵכַני  ִמְׁשַּפַחת  ְוֶאת  ִאִּמי  ֶאת  ֵאָליו  ְוִהְזַמְנִּתי 

ֵהם א ָחְגגּו ֵליל ֵסֶדר ְּכִהְלָכתֹו ִמֶּזה ָׁשִנים ַרּבֹות".
ַהַּנָהג  ִסֵּכם  ָהַרב",   ,ֶׁשְּל טֹוב'  ָה'ֶעֶרב  ִּבְזכּות  "ַהּכֹל 

ְוִהְבִטיַח ְלַהְמִׁשי ְוַלֲעמֹד ְּבֶקֶׁשר.
"ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה!"

ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח 'ְמָקְרָבן ַלּתֹוָרה' עמ' קיז

ה. ָאֵמן – ְׁשֵלמּות ֶמְמֶׁשֶלת ה'
ַרִּבי ְמַנֵחם ֵרָקאָנִטי ּכֹוֵתב ִּכי ַהִּגיַמְטִרָּיה 
ֶׁשל 'ָאֵמן' ִהיא ַּכִגּיַמְטִרָּיה ֶׁשל ַהִּמִּלים: 
'ָהָיה ְוהֶֹוה ְוִיְהֶיה – ֶאָחד'. ֲהֵרי ֶׁשָהעֹוֶנה 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ְמַיֵחד  ָאֵמן 
 ִיְתָּבַר הּוא  ִּכי  ֱאמּוָנתֹו  ַעל  ּוַמְכִריז 
'ָהָיה' ִלְפֵני ְּבִריַאת ָהעֹוָלם, הּוא ּבֹוְראֹו 
ְלַאַחר  'ִיְהֶיה'  ַאף  ְוהּוא  ַּב'הֹ ֶוה'  ּוְמַקְּימֹו 
ֶׁשָּיִׁשיב ֶאת ָהעֹוָלם ְלתֹהוּ ָובֹהּו. ִנְמָצא 
ַעל  ַהְכָרָזה  ְטמּוָנה  ָאֵמן  ֶׁשַּבֲעִנַּית 
 ְׁשֵלמּות ֶמְמֶׁשֶלת ה' ְּבעֹוָלמֹו, ּוְבֶׁשל ָּכ
ַמֲעָלָתּה ְּגדֹוָלה ֵמַהְּבָרָכה (ֵּפרּוׁש ָהֵרָקאָנִטי 
ֶאְפַרִים']  'ַמֵּטה  [ְלַבַעל  ְּתִפָּלה'  'ֵּבית  ּוְרֵאה  ְּבַׁשַּלח 

ֶּפֶרק טו ֶׁשָּכַתב ִּכי ֵּפרּוׁש ֶזה הּוא ַהֵּפרּוׁש ַהָּנכֹון). 

ו. ָאֵמן – ְמעֹוֶרֶרת ַרֲחֵמי ָׁשַמִים
ֵּפֵרׁש:  מֹוְלכֹו  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש 
ְּבָׁשָעה ֶׁשִּמַּדת ַהִּדין ׁשֹוָרה ַעל ִיְׂשָרֵאל 
ְלַרֲחִמים  ְראּוִיים  ֵהם  ֵאין  ּוֵמֲחָמָתּה 
ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶׁשל  ּכָֹחּה  ָּגדֹול  ּוְבָרָכה, 
נֹוֵהג  ּוִבְזכּוָתּה  ַרֲחִמים,  ֲעֵליֶהם  ְלעֹוֵרר 
ִעָּמם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִלְפִנים ִמּשּׁוַרת 

ַהִּדין. 
ֶׁשל  ּכָֹחּה  ְׁשמֹה:  ַרִּבי  ְוָכַתב  הֹוִסיף 
ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ַרֲחִמים  ְלעֹוֵרר  ָאֵמן  ֲעִנַּית 
ְּבַמֶּסֶכת  ַרִׁש"י  ֵּפרּוׁש   ִמּתֹו ַאף  עֹוָלה 
ֶׁשל  ַהַּמְרִטיט  ֵּתאּורֹו  ַעל  א)  (ז  ְּבָרכֹות 
ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ֱאִליָׁשע: 
ַהִּכּפּוִרים]  [ְּביֹום  ִנְכַנְסִּתי  ַאַחת  "ַּפַעם 
ְוָאַמר  ְוִלְפִנים...  ִלְפַני  ְקטֶֹרת  ְלַהְקִטיר 
ִלי [ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא]: 'ִיְׁשָמֵעאל ְּבִני, 
 ִמְּלָפֶני ָרצֹון  'ְיִהי  לֹו:  ָאַמְרִּתי  ָּבְרֵכִני'. 
ְוָיגֹּלּו   ַּכַעְס ֶאת   ַרֲחֶמי ֶׁשִּיְכְּבׁשּו 
 ִעם ָּבֶני ְוִתְתַנֵהג  ִמּדֹוֶתיךָ,  ַעל   ַרֲחֶמי
ִלְפִנים  ָלֶהם  ְוִתָּכֵנס  ָהַרֲחִמים  ְּבִמַּדת 
ְּברֹאׁשֹו".  ִלי  ְוִנֲעַנע  ַהִּדין',  ִמּשּׁוַרת 
ְועֹוֶנה  ְּבִבְרָכִתי  "ְּכמֹוֶדה  ַרִׁש"י:  ּוֵפֵרׁש 

ָאֵמן".
ְלַגֵּבי  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַרִׁש"י  ֶׁשִהְזִּכיר   ִמָּכ
ְלַבָּקַׁשת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַהְסָּכַמת 
ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ֶׁשִּיְנַהג ִעם ִיְׂשָרֵאל ְּבִמַּדת 
ָאֵמן  ֶׁשֲעִנַּית  ִלְלמֹד  ִנָּתן  ָהַרֲחִמים, 
ְוָאֵכן,  ִיְׂשָרֵאל.  ַעל  ַרֲחִמים  ְמעֹוֶרֶרת 
ּגּוָפּה,  'ָאֵמן'  ַּבִּמָּלה  ַאף  ִנְרָמז  ֶזה  ִעְנָין 
נּו"ן]  ֵמ"ם  [ָאֶל"ף  ְּבִמּלּוָאּה  'ָאֵמן'  ֶׁשֵּכן 
ִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיה ָמאַתִים ִּתְׁשִעים ְוֶׁשַבע, 
ְוַכֲאֶׁשר נֹוִסיף ְלָכ ֶאת ְׁשלֹוׁש אֹוִתּיֹות 
'ָאֵמן', ַיֲעֶלה ַהֶחְׁשּבֹון ִלְׁשלֹוׁש ֵמאֹות – 
('ֵסֶפר  'ְּבַרֲחִמים'  ַהִּמָּלה  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה 

ַהְּמפָֹאר' ַּדף יב ע"ב). 

ז. 'ָאֵמן' – ְּבָרָכה ְּכפּוָלה
ְּבָרָכה  ַהּשֹׁוֵמַע  ֵּבֲארּו:  ַהּפֹוְסִקים  ְּגדֹוֵלי 
ְּבָידֹו  ֵיׁש  ָאֵמן,  ַאֲחֶריָה  ְועֹוֶנה  ִמּזּוָלתֹו 
ַמֲעַלת  ֶאת  ְוֵהן  ַהְּבָרָכה  ַמֲעַלת  ֶאת  ֵהן 
ַהְּבָרָכה  ְׁשִמיַעת  ֶעֶצם  ֶׁשֵּכן  ָהָאֵמן. 
ְּבַעְצמֹו,   ֵּבֵר ְּכִאּלּו  לֹו  ֶנֱחֶׁשֶבת  ְּכָבר 
ֶׁשֲהֵרי ָאְמרּו ֲחָכִמים (ֻסָּכה לח ב): "ׁשֹוֵמַע 
ְּכעֹוֶנה", ְוַכֲאֶׁשר הּוא עֹוֶנה ָאֵמן ִנְמְצאּו 

זֹאת  ְלֻעַּמת  ְּכֶאָחד.  ְוָאֵמן  ְּבָרָכה  ְּבָיָדיו 
ֵאינֹו  ֶׁשֵּכן  ַהְּבָרָכה,  ֶאת  ַרק  ֵיׁש   ַלְּמָבֵר
ֶׁשֲהֵרי  ִּבְרָכתֹו.  ַעל  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ָיכֹול 
ָאְמרּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות מה ב): "ָהעֹוֶנה ָאֵמן 
 ּוְבָכ ְמֻגֶּנה",  ֶזה  ֲהֵרי   – ִּבְרכֹוָתיו  ַאַחר 

.ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ִמן ַהְּמָבֵר
ַהְּבָרָכה  ִמיַעת  ֶׁשּׁשְ ָהָאמּור  ַהְּיסֹוד 
ְּכִאּלּו  ַלּשֹׁוֵמַע  ֶנֱחֶׁשֶבת  ְּכֶׁשְּלַעְצָמּה 
ֶנֱחֶׁשֶבת  ֶׁשעֹוֶנה  ְוָהָאֵמן  ְּבַעְצמֹו,   ֵּבֵר
לֹו ְּכתֹוֶסֶפת ַמֲעָלה, מֹוִפיַע ְּכָבר ְּבִדְבֵרי 
ַהְּתִפּלֹות  (ִּתּקּון  ָהַאּבּוִדְרַהם  ִראׁשֹוִנים. 
ֶּבן  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ְּבֵׁשם  ֵמִביא  ְוִעְנְיֵניֶהם) 
ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ֶׁשַהִּמְתַּפֵּלל  ׁשּוַׁשן 
ַהְּתִפָּלה  ֲחָזַרת  ֶאת  ׁשֹוֵמַע  ֵכן  ְוַאֲחֵרי 
ֶנְחָׁשב  ָאֵמן,  ַאֲחָריו  ְועֹוֶנה  "ץ  ַהּׁשָ ִמִּפי 
א.  ְּתִפּלֹות:  ָׁשלֹוׁש  ִהְתַּפֵּלל  ְּכִאּלּו  לֹו 
"ץ  ְּתִפַּלת ַהַּלַחׁש ב. ְׁשִמיַעת ֲחָזַרת ַהּׁשָ
"ץ (ׁשּו"ת ַמִּבי"ט ח"א  ג. ֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ַהּׁשָ

סי' קיז; 'ְּפִריָׁשה' או"ח קכד ז). 

ח. ָאֵמן – ּתֶֹקף ֶׁשל ְׁשבּוָעה
ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ַה'ְּפִריָׁשה':  ֵּבֵאר  עֹוד 
ְיכֹולֹות  'ָאֵמן'  ֶׁשַּלִּמָּלה  א)  לו  (ְׁשבּועֹות 
ְוַהָּדָבר  ַמְׁשָמֻעּיֹות,  ָׁשלֹוׁש  ִלְהיֹות 
ִהיא  ֶׁשֲעֵליֶהם  ַלְּדָבִרים  ַּבֶהְקֵׁשר  ָּתלּוי 
ַעל  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה   – 'ְׁשבּוָעה'  א.  ַנֲעֵנית: 
ֲהֵרי  ְּבָאְזָניו  ַמְׁשִמיַע  ֶׁשּזּוָלתֹו  ְׁשבּוָעה 
הּוא ְּכמֹוִציא ְׁשבּוָעה ִמִּפיו. ב. 'ַקָּבָלה' 
ֶׁשהּוא,  ָּכל  ְּתַנאי  ֲחֵברֹו  ִעם  ַהַּמְתֶנה   –
ַעל  ִקֵּבל  ְּדָבָריו,  ַעל  ָאֵמן  ֶהָחֵבר  ְוָעָנה 
ַעְצמֹו ְּבָכ ֶאת ַהְּתַנאי ְוַחָּיב ְלַקְּימוֹ. ג. 
'ַהֲאָמָנה' – ֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ְּדַבר ְּתִפָּלה 
ַמְׁשָמעּוָתּה  ַהּזּוָלת,  ֶׁשַּמְׁשִמיַע  ּוְתִחָּנה 
ֶׁשִּיְתַקְּימוּ  ִּתְקָוה  ְוַהָּבַעת  ַהֲאָמָנה 

ַהְּדָבִרים. 
ַעל  ָאֵמן  ֶׁשַּלֲעִנַּית  ִנְמָצא  זֹאת  ְלאֹור 
ֶרת  ְּבָרָכה, ֵיׁש ּתֶֹקף ֶׁשל ְׁשבּוָעה ַהְּמַאּׁשֶ
ֶׁשֵאין  ְּבָרָכה  ְלֻעַּמת   ,ַהְּמָבֵר ִּדְבֵרי  ֶאת 
ָּבּה ִּכי ִאם ֲאִמיָרה, ּוְלִפיָכ ָּגדֹול ָהעֹוֶנה 

ָאֵמן ('ְּפִריָׁשה' או"ח קכד ז).
ט. ָאֵמן – ְלא ְּגבּול

ַּבַעל  ֶׁשל  ֶנְכּדֹו  ַהּכֵֹהן,  ַאְבָרָהם  ַרִּבי 
ֶׁשל  ַמֲעָלתֹו  ִּכי  ְמָבֵאר  ְּכֻהָּנה',  'ַמְּתנֹות 
ַהַּמֲאָמר:  ְּבגּוף  ְמבֶֹאֶרת  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה 
"ָּגדֹול ָהעֹוֶנה יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר". ֶׁשִהֵּנה 
ִלְכאֹוָרה ַהִּמָּלה 'יֹוֵתר' ְמֻיֶּתֶרת, ֶׁשֵּכן ַּדי 
 ?"ָהָיה לֹוַמר: "ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ִמן ַהְּמָבֵר
"ָּגדֹול  ֶזה:  ַמֲאָמר  ִמְתָּפֵרׁש   ֶׁשָּכ ֶאָּלא 
ֶׁשהּוא  ִמּשּׁום  ַמּדּוַע?  ָאֵמן",  ָהעֹוֶנה 
זֹאת   ."ַהְּמָבֵר ִמן  "יֹוֵתר  ַלֲענֹות  ָיכֹול 
ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו   ַלְּמָבֵר ֶׁשְּבִנּגּוד  ִמְּפֵני 
ַהְּבָרכֹות  ֶאת  ֶאָּלא  ַנְפׁשֹו  ְּכַאּוַת   ְלָבֵר
לֹו  ֶׁשָאסּור  ִמּשּׁום  ָּבֶהן,  ְמֻחָּיב  ֶׁשהּוא 
ָהעֹוֶנה  ְצִריָכה',  ֶׁשֵאיָנּה  'ְּבָרָכה   ְלָבֵר
ֲעִנַּית  ִמְצַות  ֶאת  ְלַקֵּים  ָיכֹול  ָאֵמן 
ִּביָכְלּתוֹ  ֶׁשֲהֵרי  ֶׁשַּיְחּפֹץ.  ְּכָכל  ָאֵמן 
ְוַלֲענֹות  ַרִּבים  ֵמֲאָנִׁשים  ְּבָרכֹות  ִלְׁשמַֹע 
ַאֲחֵריֶהם ָאֵמן ('אֹוִרי ְוִיְׁשִעי' [ֶּבְרִלין תע"ד] ַׁשַער 

ַהְּצָדָקה ֶּפֶרק ְׁשִמיִני). 

ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  'ָּגדֹול  אֹוֵמר:  יֹוִסי  "ַרִּבי  ב):  סו  ָנִזיר  ב,  נג  (ְּבָרכֹות  ֲחָז"ל  ַמֲאַמר  הּוא  ָידּוַע 
יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר'". ְוָתְמהּו ַרִּבים: ֲהא ִלְכאֹוָרה ַהְּמָבֵר הּוא ַהּיֹוֵזם ְוהּוא ַהַּמְתִחיל 
ַּבִּמְצָוה, ּוִבְלָעָדיו ֵאין ְּבָרָכה ְוֵאין ָאֵמן. ַמּדּוַע ִאם ֵּכן ָאַמר ַרִּבי יֹוִסי ֶׁשְּגדֹוָלה ַמֲעַלת 

 ?ָהעֹוֶנה ָאֵמן ַעל ַהְּמָבֵר
ַּבַּמֲאָמר ַהּקֹוֵדם ֵהֵבאנּו ְלָכ ַאְרָּבָעה ֵּבאּוִרים ֵמַרּבֹוֵתינּו ָהִראׁשֹוִנים, ְלַהָּלן נֹוִסיף 
ֵיׁש  ַמֲעָלה  ֵאיזֹו  ַּדְרּכֹו  ְלִפי  ֶאָחד  ָּכל  ַהְּמָבֲאִרים  ַהּדֹורֹות  ִמְּגדֹוֵלי  ֶהְסֵּבִרים  ְוָנִביא 

ְּב'ָאֵמן' ֶׁשִּבְגָלָלּה ִהיא ֲחׁשּוָבה יֹוֵתר ֵמַהְּבָרָכה. 

ְּתִפָּלה ֶׁשָּנְסָעה ּתֹוָצאֹות... ָבֵרְך' דֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ָמן ַהּמְ 'ּגָ
אּוִרים (ב) ַמְחרֶֹזת ּבֵ

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

ת ָאֵמן אֹוָצרֹות ַעל ַמֲעַלת ֲעִנּיַ אֹוצאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים 
עֹונה ָאֵמן
ב

ר צָצָ אאוֹוֹ בּוִעיִנים  ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ּתפָּלה ׁש

ּו ִספפוּ
ל עלַ

ִ ם


