
ן ת ָוֶאְתַחּנַ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ֶנֶאְמָרה ְּבִאחּור
ִּבי  ה'  ַוִּיְתַעֵּבר  ֵלאמֹר...;  ַהִהוא  ָּבֵעת  ה'  ֶאל  "ָוֶאְתַחַּנן 

ְלַמַעְנֶכם ְוא ָׁשַמע ֵאָלי" (ג כג; כו)
ְּבָׁשָעה  ִּכי  י)  יא  (דב"ר  ָאְמרּו  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
ר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלמֶֹׁשה ֶׁשִּנְגַזר ָעָליו ֶׁשֹּלא  ֶׁשִּבּׂשֵ
ִיָּכֵנס ָלָאֶרץ, ָהָיה ַהָּדָבר ַקל ְּבֵעיָניו. זֹאת ִמּשּׁום ֶׁשָהָיה 
ְּתִפָּלתֹו.  ְּבכֹחַ  ַהְּגֵזָרה  ֶאת  ְלַבֵּטל  יּוַכל  ֶׁשְּבָנֵקל  ָּבטּוַח 
ַחָּטאֹות  ָחְטאּו  "ִיְׂשָרֵאל  ְוָאַמר:  ָוחֶֹמר  ַקל  ָנָׂשא  ֶׁשֵּכן 
ְּגדֹולֹות ַּכָּמה ְּפָעִמים, ְוֵכיָון ֶׁשִּבַּקְׁשִּתי ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים 
א  ִמְּנעּוַרי,  ָחָטאִתי  ֶׁשֹּלא  ֲאִני  ִמֶּמִּני...  ִקֵּבל  ִמָּיד 
ֵּכיָון  ִמֶּמִּני".  ֶׁשְּיַקֵּבל  ַעְצִמי  ַעל  ְּכֶׁשֶאְתַּפֵּלל  ֶׁשֵּכן  ָּכל 
ֶׁשל  ְּבֵעיָניו  ַהָּדָבר  ֶׁשַּקל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָרָאה 
מֶֹׁשה, ְוֵאינֹו עֹוֵמד ִּבְתִפָּלה, ִמָּיד ָקַפץ ְוִנְׁשַּבע ִּבְׁשמֹו 

ַהָּגדֹול ֶׁשֹּלא ִיָּכֵנס ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.
ַהָּקדֹוׁש  ַהַחִּיים'  ָה'אֹור  ַּתְלִמיד  ַהָּצְרָפִתי,  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי 
ּוִמְּגדֹוֵלי ַחְכֵמי ַפאס, ָמָצא ֶסֶמ ְלִדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש ַהָּללּו 
ֵמַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו, ֶׁשָּכ ָאַמר מֶֹׁשה: ֵּכיָון ֶׁשִהְתַחַּנְנִּתי 
ַהִהוא",  "ָּבֵעת  ַרק  ַהְּגֵזָרה  ֶאת  ֵמָעַלי  ֶׁשְּיַבֵּטל  ה'  ֶאל 
ַהְּגֵזָרה,  ָעַלי  ְּכֶׁשִּנְגְזָרה  ִמָּיד  ִלְתִפָּלה  ִהְתעֹוַרְרִּתי  ְוא 
ָלֵכן "ַוִּיְתַעֵּבר ה' ִּבי ְלַמַעְנֶכם ְוא ָׁשַמע ֵאָלי" – ְלַקֵּבל 

ְּתִפָּלִתי.
'קֹול ֵאִלָּיהּו'

ְּבכַֹח ְּתִפָּלתֹו ָזָכה מֶֹׁשה ִלְרִאָּיה ְיֵתָרה
ְוֵתיָמָנה  ְוָצפָֹנה  ָיָּמה   ֵעיֶני ְוָׂשא  ַהִּפְסָּגה  רֹאׁש  "ֲעֵלה 
ַהֶּזה"  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ַתֲעבֹר  א  ִּכי   ְבֵעיֶני ּוְרֵאה  ּוִמְזָרָחה 

(ג כז)

ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ַהָּקדֹוׁש:  ַהַחִּיים'  ָה'אֹור  ָּכַתב 
ַאף  ְוָלֵכן  ֶמֱחָצה",  עֹוָׂשה  "ְּתִפָּלה  ה):  י  (ויק"ר  ִלְבָרָכה 
ְׁשַּתִים  ַעל  ַלֲחָצִאין;  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ְּתִפָּלתֹו  ֶנֶעְנָתה  ָּכאן 
ִּבֵּקׁש (פס' כה): "ֶאְעְּבָרה ָּנא ְוֶאְרֶאה", ְוַעל ַאַחת ַנֲעָנה: 

."ּוְרֵאה ְבֵעיֶני"
אּוָלם ָּתַמּה ָה'ִאְמֵרי ֱאֶמת', ֶׁשֲהא ְּכֵדי ִלְזּכֹות ִלְרִאַּית 
ַאֲחֵרי  ֶׁשֵּכן ַרק  ִלְתִפָּלה,  מֶֹׁשה   ֻהְצַר א  ָהָאֶרץ 
ֶׁשֶּנֱאָמר לֹו (ַּבִּמְדָּבר כז יב-יג): "ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶּזה 
ִיְׂשָרֵאל", ִהְתַּפֵּלל  ִלְבֵני  ָנַתִּתי  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאת  ּוְרֵאה 
ג  ְּדָבִרים  (ַרְמָּב"ן  ָלָאֶרץ  ְלִהָּכֵנס  ְוִיְזֶּכה  ַהְּגֵזָרה  ֶׁשִּתְתַּבֵּטל 

כג)?

ֻהְבְטָחה   ,ָּכ ַעל  מֶֹׁשה  ִהְתַּפֵּלל  ֶׁשֹּלא  ְזַמן  ָּכל  ּוֵבֵאר: 
ַעל  ָהָהר  ִמֹּגַבּה  ַהּצֹוֶפה  ְּכָאָדם  ְרִגיָלה,  ְרִאָּיה  לֹו 
ְלַאַחר  אּוָלם  ֵעיָניו.  ְלֶנֶגד  ַהְּגלּוִיים  ַהְּפָרִטים  ָּכל 

ְרִאָּיה  לֹו  נֹוְסָפה  ֶמֱחָצה,  ָעְׂשָתה  ּוְתִפָּלתֹו  ֶׁשִהְתַּפֵּלל 
ֶׁשִּבְרִאָּיה  תתכג)  ָוֶאְתַחַּנן  (ילק"ש  ֲחָכִמים  ְּכַמֲאַמר  ְיֵתָרה, 
זֹו: "ֶהְרָאהּו ֶאת ָהָרחֹוק ְּכָקרֹוב, ְוֶאת ֶׁשֵאין ָּגלּוי ְּכָגלּוי, 

ְוֶאת ָּכל ַהָּקרּוי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל".
'אֹור ַהַחִּיים'; 'ִאְמֵרי ֱאֶמת' תרצ"ב

ַהְּתִפָּלה ַמְׁשִּפיָעה ַעל אֶֹפן ַהִּקְרָבה
ַּכה'  ֵאָליו  ְקרִֹבים  ֱאִקים  לֹו  ֲאֶׁשר  ָּגדֹול  גֹוי  ִמי  "ִּכי 

ֱאקֶינוּ ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו" (ד ז)
ִּבְלׁשֹון  ֵאָליו..."  "קְרִֹבים  ַהּתֹוָרה:  ָנְקָטה  ָמה  ִמְּפֵני 

ַרִּבים? 
ֵּבֵאר ַרִּבי ַאְבָרָהם ַחִּיים ׁשֹור ַּבַעל ַה'ּתֹוַרת ַחִּיים': 

ַּדְוָקא  ְמָתֵאר  ֵאינֹו  ָאָדם  ְּבֵני  ִּבְלׁשֹון  'ִקְרָבה'  ג  ַהֻּמּׂשָ
ַהּנֹוֶצֶרת  ִקְרָבה  ַּגם  ַקֶּיֶמת  ֶׁשֵּכן  ִמְׁשָּפָחה,  ִקְרַבת 
ִמּכַֹרח ַהְּמִציאּות, ְּכִקְרָבה ַהַּקֶּיֶמת ֵּבין ָהָאדֹון ְלַעְבּדֹו 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַאף  ִמָּדה  ְּבאֹוָתּה  ָּבזֹו.  ְוַכּיֹוֵצא 
ִמְתַנֵהג ִעָּמנּו ְּבַכָּמה ְּדָרגֹות ֶׁשל ִקְרָבה: ְלִעִּתים הּוא 

ַנֲעֶנה ִלְתִפּלֹוֵתינוּ ְּכָאב ָהעֹוֶנה ְלָבָניו, ּוְלִעִּתים ְּכָאדֹון 
ָהעֹוֶנה ְלַעְבּדֹו – ַהּכֹל ָּתלּוי ָּבֹאֶפן ֶׁשָאנּו נֹוְׂשִאים ְלָפָניו 

ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו.
ֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב: "ִּכי ִמי גֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹו ֱאקִים 
"ַכּה'  ִקְרָבה,  ֶׁשל  ְּדָרגֹות  ְּבַכָּמה   – ֵאָליו"  ְקרִֹבים 
אֶֹפן  ְלִפי  ֵאָליו" –  ָקְרֵאנּו  ָלנּו "ְּבָכל  ָהעֹוֶנה  ֱאלֹוֵקינּו" 

'ּתֹוַרת ַחִּיים' ַסְנֶהְדִרין לח בְּתִפָּלֵתנּו.

'ַמְכִניֵסי ַרֲחִמים ַהְכִניסּו ַרֲחֵמינּו' – ָהֵכיַצד?
"א ִיְהֶיה ְל ֱאִהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָני" (ה ז)

ַהִּנְבָרִאים  ִמן  ֶׁשְּלֶאָחד  ְלַהֲאִמין  ָעֵלינּו  אֹוֵסר  ֶזה  ִצּוּוי 
ּבֹו  ִנְכָלל   ָּכ  ּוִמּתֹו ַּבְּבִריָאה,  ְׁשִליָטה  אֹו  ּכֹחַ  ִנְּתנּו 
ָהִאּסּור ִלְפנֹות ִּבְתִפָּלה ְלׁשּום ְרׁשּות ַאֶחֶרת ִמְּלַבד ַלה' 
ִיְתָּבַר. ּוְכִפי ֶׁשִּבֵּטא ַּבַעל ֵסֶדר 'ֲאִני ַמֲאִמין' ֶאת ָהִעָּקר 
ַהֲחִמיִׁשי ִמּי"ג ִעְּקֵרי ָהֱאמּוָנה: "ֶׁשַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמֹו 
לֹו ְלַבּדֹו ָראּוי ְלִהְתַּפֵּלל ְוֵאין ָראּוי ְלִהְתַּפֵּלל ְלזּוָלתֹו" 

(ְרֵאה פהמ"ש ָלַרְמָּב"ם ַסְנֶהְדִרין ְּפִתיָחה ְלֶפֶרק י). 

ֶאָּלא ֶׁשְּלִפי ְּכָלל ֶזה ֵיׁש ִלְתמַֹּה ַעל ָהֻעְבָּדה ֶׁשִּמֻּנַּסח 
ַּכָּמה ְּתִפּלֹות ּוִפּיּוִטים ִנְרֶאה ְּכִאּלּו ּפֹוִנים ָאנּו ְלַמְלֲאֵכי 
ַּבִּפּיּוט  ְּכמֹו  ְּתִפָּלֵתנּו,  ֶאת  ֶׁשַּיְכִניסּו  ְּבַבָּקָׁשה  ַמְעָלה 
ַהְּמֻפְרָסם "ַמְכִניֵסי ַרֲחִמים ַהְכִניסּו ַרֲחֵמינּו ִלְפֵני ַּבַעל 
ְועֹוד  ְוַהְּסִליחֹות,  ָהַרֲחִמים  ִּביֵמי  ַהֶּנֱאָמר  ָהַרֲחִמים" 

ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה? 
ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ָיָקר ָסַבר ֶׁשָהִאּסּור הּוא ַּדְוָקא ִלְפנֹות 
אּוָלם  ָּכְלֶׁשִהי.  ַּבָּקָׁשה  ַעְצָמם  ֵמַהַּמְלָאִכים  ּוְלַבֵּקׁש 
 הּוא, ְוַא ַּכֲאֶׁשר ַהְּתִפָּלה ַעְצָמּה ֻמְפֵנית ַלָּקדֹוׁש ָּברּו
ְּבִסּיּוָמּה ְמַבְּקִׁשים ִמן ַהַּמְלָאִכים ֶׁשְּיַׁשְּמׁשּו ְׁשִליִחים 

ְלַהֲעִביָרּה, ְּכַבָּקַׁשת 'ַמְכִניֵסי ַרֲחִמים', ֻמָּתר ַהָּדָבר.
ְלֻעַּמת זֹאת ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמְּברֹוָנא סֹוֵבר ֶׁשֵאין ִלְפנֹות 
ַהְּפִנָּיה  ֶׁשִּמֻּנַּסח  ַאף  ַעל  ְלַדְעּתֹו  ְּכָלל.  ַלַּמְלָאִכים 
ִּבְתִפַּלת "ַמְכִניֵסי ַרֲחִמים"  ִנְרֶאה ִּכי ִהיא ֻמְפֵנית ֶאל 
 ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ְלַבֵּקׁש  ֶאָּלא  ַּכּוָָנֵתנוּ  ֵאין  ַהַּמְלָאִכים, 
ַהִּמְתַּבֵּיׁש  ְלֶעֶבד  ּדֹוֶמה  ַהָּדָבר  ַוֲהֵרי  ְּבַעְצמֹו.  הּוא 
ַּבָּקָׁשתֹו,  ֶאת  ְּבָאְזָניו  ּוְלַהִּביַע   ַהֶּמֶל ֶאל  ְלִהְתָקֵרב 
 ַהֶּמֶל ְליֹוֲעֵצי  ְּדָבָריו  ֶאת  ַמְפֶנה  הּוא   ָּכ ּוִמּשּׁום 
ַהְּקרֹוִבים, ְּבִתְקָוה ֶׁשִּיְׁשַמע ַהֶּמֶל ְוֵיָעֵתר לֹו. ָּכ ַאף 
 ַא ְוִׁשְפלּות,  ֲעָנָוה   ְּבֶדֶר ַהַּמְלָאִכים  ֶאל  ּפֹוִנים  ָאנּו 
ְּבפַֹעל ִמְתַּכּוְִנים ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבַעְצמֹו ַיְקִׁשיב 

ְוִיְׁשַמע ְלַׁשְוָעֵתנוּ. 
'ֵּפרּוׁש ַהְּתִפּלֹות ְוַהְּבָרכֹות' [ְלר"י ֶּבן ָיָקר] ח"א עמ' קמב; 'ָכְּלּבֹו' 

סי' י; ׁשּו"ת ַמֲהִר"י ִמְּברֹוָנא סי' רעה

ה ָרׁשָ ה ַעל ַהּפָ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ִניֵני ֱאמּוִנים נּפְ ּפְ
נאְמָרה ְּבִאחּור
וּית

נ ּפְ ם
'ִקּצּור ָיִמים' ֵמֲחַמת ֵהָעֵדר ְּתִפָּלה ְוָאֵמן

ְמַצְּוָך  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ִמְצֹוָתיו  ְוֶאת  ֻחָּקיו  ֶאת  "ְוָׁשַמְרָּת 
 ּוְלַמַען ַּתֲאִרי ַאֲחֶרי ּוְלָבֶני ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִייַטב ְל
ָּכל   ְל נֵֹתן  ֱאקֶיךָ  ה'  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ַעל  ָיִמים 

ַהָּיִמים" (ד מ) 
 ֶׁשַּמֲאִרי ְלִמי  ִהְבִטיחּו  ב)  נד  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים 
ִּבְתִפָּלתֹו ִּכי ַיֲאִריכּו לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו. ַעל ִּפי זֹאת 
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ָאֵׁשר ַאְנִׁשיל ִאיֶעְסֶטע ֶאת ַהָּפסּוק (ְּתִהִּלים 
ָאְמרּו  ֶׁשֲהא  ָיָמי".  ִקַּצר  ּכִֹחי   ַבֶּדֶר כד): "ִעָּנה  קב 
ֲחָכִמים (ָׁשם ג ב): "ַהִּמְתַּפֵּלל ַּבֶּדֶר – ִמְתַּפֵּלל ְּתִפָּלה 
ְקָצָרה", ִנְמָצא ֶׁשִּמּתֹו ֶׁש: "ִעָּנה ַבֶּדֶר ּכִֹחי" – ָמַנע 

ִמֶּמִּני ְלַהֲאִרי ִּבְתִפָּלה – "ִקַּצר ָיָמי". 
ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר  ּוֵבֵאר  הֹוִסיף  זֹו   ֶּדֶר ַעל 
ְזֵאב ִמְּקֶרעְטְשִׁניף ִּכי ִקּצּור ַהָּיִמים ַהִּנְגָרם ְלהֹוְלֵכי 
 ִמָּכ ַאף  ִנְגָרם  ְּתִפָּלָתם,  ֶחְסרֹון  ֵמֲחַמת  ְּדָרִכים 
ַמְפִסיִדים  ֵהם   ַּבֶּדֶר ִמַּטְלְטִלים  ֶׁשֵהם  ֶׁשְּבָׁשָעה 
ְּבַעל ָּכְרָחם ֲעִנַּית ֲאֵמִנים ַרִּבים. ֶׁשֵּכן ַאף ָהֲאֵמִנים 
ְּבִדְבֵרי  ַּכְּמפָֹרׁש  ָיִמים,  ַלֲאִריכּות  ְּגדֹוָלה  ְסֻגָּלָתן   –
ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות מז א): "ָּכל ַהַּמֲאִרי ְּבָאֵמן – ַמֲאִריִכין 

לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו". 
'ִחיַדת ִׁשְמׁשֹון' [ְפיֹוְרָדא תקמ"ה]
 ַּדף ח ע"ב; 'עֹוָלמֹו ֶׁשל ַאָּבא' עמ' תלז

ן ת ָוֶאְתַחּנַ ָרׁשַ 392ּפָ תשפ"א

ֶקר  ְמִרים ַלּבֹ ׁשֹ
ִהיְרׁש  ְצִבי  י  ַרּבִ ָהְרַה"ק  ל  ׁשֶ ִהּלּוָלא  ּדְ יֹוָמא  ָיחּול  ָאב)  ְמַנֵחם  ּבִ (י"ד  ן  ָוֶאְתַחּנַ ת  ָרׁשַ ּפָ קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ

ת ָאֵמן:  ים (קל ו) ַעל ַמֲעַלת ֲעִנּיַ ִהּלִ ר' ַעל ּתְ ׁשָ ֲעֵרי ַהּיָ ִסְפרֹו 'ׁשַ ַתב ּבְ ּכָ ָבִרים ׁשֶ ן ּדְ יְסָקא ִזי"ַע. ְלַהּלָ ִמּלִ
ִנְרָמז  ֶזה  ִעְנָין  ָרעֹות.  ֵזרֹות  ּגְ ֵמָעָליו  ֶלת  ּוְמַבּטֶ ָהָאָדם  ַעל  ה  ְמִגּנָ ָרם  קֹול  ּבְ ָאֵמן  ת  ֲעִנּיַ
י ַלה'" – ִאם  ְֹמִרים ַלּבֶֹקר ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר"; "ַנְפׁשִ י ַלה' ִמּשׁ ים קל ו): "ַנְפׁשִ ִהּלִ סּוק (ּתְ ּפָ ּבַ
ַלֲענֹות  מֹר  ְוִיׁשְ  – "ר"  ַלּבֹקֶ ְֹמִרים  "ִמּשׁ ָאֵמן,  ת  ֲעִנּיַ ּבַ לֹו  ְלַהּלְ ַלה'  ֱהֶמה  ֶתּ ָהָאָדם  ֶנֶפׁש 

ֵזרֹות ָקׁשֹות.  ֵמר ִמּגְ ָ ּשׁ ְפׁשֹו ּתִ ּנַ ה ְל: "ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר" – ׁשֶ קֹול ָרם, ֲאַזי ִיְזּכֶ [ָאֵמן] ּבְ
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ְּגאֹון ַהּמּוָסר, ַהַּמְׁשִּגיַח ִּד'ְכַפר ֲחִסיִדים', ַהְּגַה"צ 
ֵחֶלק  ַמְקִּדיׁש  ָהָיה  ָזָצ"ל,  לֹוְּפָיאן  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי 
ֶאת  ְלַתְלִמיָדיו  ְלַהְנִחיל  ְּכֵדי  יחֹוָתיו  ִמּׂשִ ִנָּכר 
ְּבַתְפִקידֹו  ַהְּתִפָּלה.  ֶׁשל  ּוַמֲעָלָתּה  ֲחִׁשיבּוָתּה 
ָהָיה  ֲחִסיִדים',  'ְּכַפר  ִּביִׁשיַבת  רּוָחִני  ִּכְמַנֵהל 
ְמַחֵּנ ְוַאף ּדֹוֵרׁש ִמָּכל ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ִלְלמֹד 
ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ֲחִׁשיבּוָתּה  ַעל  ְלַמֲעֶׂשה  ֲהָלָכה 
ְוִלְׁשּבֹר  עֹוָלמֹות  ִלְבקַֹע  ֶׁשְּבכֹחוֹ  ִּכְכִלי  ְּבַכּוָָנה, 

ֶאת ָּכל ַהְּמִחּצֹות.
ֶׁשל  ַּבֲחִׁשיבּוָתּה  ַהַּמְׁשִּגיַח  ַמְפִליג  ָהָיה  ִּבְפָרט 
ָהָיה  ָרִגיל  ּוְבֶדַמע.  ְּבֶבִכי  ַהֶּנֱאֶמֶרת  ְּתִפָּלה 
ְלַצֵּטט ְּבִעְנָין ֶזה ֶאת ְּדָבָריו ַהּנֹוָדִעים ֶׁשל ַּבַעל 
ֶׁשֵאינֹו  ָאָדם  "ֵיׁש  קל):  (סי'  ֲחִסיִדים'  'ֵסֶפר 
ַּבֲעבּור  ֶאָּלא  ְּתִפָּלתֹו  ַהָּמקֹום  ֶׁשְּיַקֵּבל  ַזַּכאי 
ּתֶֹקף ַּתֲחנּוִנים ְוִדְמַעת ֵעיָניו ֲאֶׁשר ָּתִמיד ּבֹוֶכה 
ּוִמְתַחֵּנן; ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ְּבָידֹו ְזכּות ּוַמֲעִׂשים 
ְּתִפָּלתֹו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְמַקֵּבל  טֹוִבים, 

ְועֹוֶׂשה ֶחְפצֹו".
ִּבְתִפָּלתֹו  ְמאֹד  ְמַדְקֵּדק  ָהָיה  ַעְצמֹו  הּוא  ַאף 
ִנְפָעִמים  ָעְמדּו  ַּתְלִמיָדיו  ִּכְדָבֵעי.  ֶׁשֵּתָאֵמר 
ה'  ִלְפֵני  ִמְתַּפֵּלל  ִלְראֹותֹו  ֵמָחָדׁש  יֹום  ְּבָכל 
ֻמְחָלט  ִנּתּוק   ּתֹו ָאִביו,  ִעם  ַהְּמׂשֹוֵחַח  ְּכֵבן 

ֵמָהעֹוָלם ֶׁשְּסִביבֹו.
ִסּפּור  ֶזה  ְּבִעְנָין  נֹוַדע  ַהְּיִׁשיָבה  ְּבֵני  ֵּבין 
ְיִׁשיַבת  ָׁשְכָנה  ֶׁשָּבּה  ַּבְּתקּוָפה  ֶׁשִהְתַרֵחׁש 
'ְּכֶנֶסת ִחְזִקָּיהּו' ַּבּמֹוָׁשָבה 'ִזְכרֹון ַיֲעקֹב', ְוַרֵּבנּו 
ִהְזַּדֵּמן  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד  ְּכַמְׁשִּגיַח.  ָּבּה  ִׁשֵּמׁש 
ָּפׁשּוט  ִאָּכר  ַהְּתִפָּלה  ִּבְׁשַעת  ַהְּיִׁשיָבה  ְלֵהיַכל 
ֵּכיַצד  ְׁשָאלּוהּו  ִלְכֶׁשָּיָצא  ַהָּמקֹום.  ִמְּבֵני 
ִּבְתִמימּות:  ֵהִׁשיב  ְוהּוא  ֵמַהְּיִׁשיָבה,  ם  ִהְתַרּׁשֵ
ֵמָאָדם  חּוץ  ִמְתַּפְּלִלים,  ֻּכָּלם  ֶאת  "ָרִאיִתי 
ַהִּמְזָרח  ּכֶֹתל  מּול  ֶׁשָעַמד  ְמֻבָּגר  ְיהּוִדי  ֶאָחד, 
ִעם  ְּבִׂשיָחה  ָׁשקּוַע  ְוָהָיה  ַהּקֶֹדׁש,  ֲארֹון  ְלַצד 
ִמיֶׁשהּו..." אֹותֹו ְיהּוִדי ְמֻבָּגר ָהָיה, ַּכּמּוָבן, א 
ַאֵחר ֵמַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ֵאִלָּיהּו לֹוְּפָיאן, ֶׁשְּכֶׁשָהָיה 
ִעם  הּוא  ְמׂשֹוֵחַח  ִּכְבָיכֹול  ִנְרֶאה  ָהָיה  ִמְתַּפֵּלל 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא.
ָהָיה   ָּכ ּדֹוֵרׁש',  'ָנֶאה  ֶׁשָהָיה  ְּכִפי  ֵאִלָּיהּו,  ַרִּבי 
'ָנֶאה ְמַקֵּים', ּוִמּתֹו ָּכ ָזָכה ֶׁשְּתִפָּלתֹו ָעְׂשָתה 
ֵּפרֹות. ִסּפּוֵרי ְיׁשּועֹות ַרִּבים ִמְתַּגְלְּגִלים ְּבֶקֶרב 
ַּתְלִמיָדיו ַעל אֹודֹות ּכֹחַ ְּתִפָּלתֹו ֶׁשְּלרֹב ַזּכּוָתּה 

ְוָטֳהָרָתּה ָהְיָתה ִמְתַקֶּבֶלת ְלָרצֹון ִלְפֵני ה'.
ַּבַעל  ִמִּפי  ִנְׁשַמע  ִסּפּוִרים  ֵמאֹוָתם  ֶאָחד 
ַהּנֹוָדע  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  הּוא  ֲהא  ַהַּמֲעֶׂשה, 
ְׁשמּוֵאֶלִביץ  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהֻּמְפָלא  ַהָּגאֹון  ְּדִמיר, 
ָמָרן  ַעל  ַהִּנְרָּגִׁשים  ֶהְסֵּפדֹו  ִּדְבֵרי   ְּבתֹו ָזָצ"ל, 

ַהַּמְׁשִּגיַח ָזָצ"ל.
ַרִּבי ַחִּיים ָּפַתח ֶאת ֶהְסֵּפדֹו ְּבִדְבֵרי ִהְתַנְּצלּות 
ְלַהְסִּפיד  ֶׁשָּיכֹול  ִמי  ֵאין  ְּבדֹוֵרנּו  ִּכי  ְּבאֹוְמרֹו 
ֶאת ַרִּבי ֵאִלָּיהּו, ְוֵכיָון ֶׁשָּכ ֵאין מּוֶטֶלת ָעֵלינּו 
ֵאיֶנּנּו  ִמְקֶרה  ְּבָכל  ֶׁשֵּכן  זֹאת,  ַלֲעׂשֹות  חֹוָבה 
ֵאִלָּיהּו  ֶׁשַרִּבי  ִמּשּׁום  זֹאת  ְלַהְסִּפידֹו.  ְמֻסָּגִלים 
ֶנְחָׁשב ְלַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם ְּכָבר ִלְפֵני ְׁשלֹוָׁשה 
ְלַדּמֹות  ֶׁשָּיכֹול  ָּבעֹוָלם  ַמְסִּפיד  ְוֵאין  ּדֹורֹות, 

ג 'ַרִּבי ֵאִלָּיהּו'. ִלְבֵני ּדֹוֵרנּו ֶאת ַהֻּמּׂשָ
ִאיִׁשּיּותֹו  ֶאת  ִלְפֵניֶכם  ּוְלָתֵאר  "ְלַהְסִּפיד 
ַרִּבי  ָאַמר  ְּבָיִדי",  ֵאין  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהְּדגּוָלה 
ַחִּיים ְּבִהְתַרְּגׁשּות, "אּוָלם ָּדָבר ֶאָחד ֻמְכָרח ֲאִני 
ְלַסֵּפר ָלֶכם: ִלְפֵני ִּכְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים ָהִייִתי חֹוֶלה 
ַהּיֹוְדִעים  ָמֶות.  ְּבַׁשֲעֵרי  ָעַמְדִּתי  ּוְכָבר  ְמֻסָּכן 
ָּגְרמּו  ְּתִפּלֹות  ֵאּלּו  ֲהֵתְדעּו  ִהִּציַלִני?  ִמי  ַאֶּתם 

ְלַבּסֹוף ְלַהָּצָלִתי? ְּתִפּלֹוָתיו ֶׁשל ַרִּבי ֵאִלָּיהּו!"
ְּפָרֵטי  ָּכל  ֶאת  ִּבְפֵניֶכם  ְלָפֵרט  אּוַכל  "א 
ִּכי  ְּבֵברּור  יֹוֵדַע  ֲאִני  זֹאת  אּוָלם  ַהִּסּפּור, 
ְוֵכיָון  ִהִּצילּוִני.  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּתִפּלֹוָתיו 
ֲאִני  רֹוֶאה   ,ָּכ ַעל  לֹו  הֹוֵדיִתי  א  ֶׁשֵּמעֹוָלם 

ְּכחֹוָבה ַלֲעׂשֹות זֹאת ַעָּתה ּוְבַפְרֶהְסָיא".
מֶֹׁשה  ַרִּבי  ְּדָקֶמִניץ,  ַהַּמְׁשִּגיַח  ְוִסֵּפר  הֹוִסיף 
ֶׁשל  ַהְּגדֹוִלים  ִמְּמקָֹרָביו  ָזָצ"ל,  ְׁשֶטְרן  ַאֲהרֹן 

ַרִּבי ַחִּיים:

ַמְעִּתי ֶאת ִּדְבֵרי ַהֶהְסֵּפד ֶׁשל ַרִּבי  "ְלַאַחר ֶׁשּׁשָ
ִמּכֹחַ  ְטָפַחִים  ְוִכָּסה  ֶטַפח  ִּגָּלה  ָּבֶהם  ַחִּיים, 
ֵאִלָּיהּו,  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח  ֶׁשל  ַהּנֹוָדע  ְּתִפָּלתֹו 
ַרִּבי  ִּבְמלֹואֹו.  ַהִּסּפּור  ֶאת  ְלָהִבין  ָהִייִתי  ַסְקָרן 
ה ְלַהֲאִרי ּוְלָפֵרט ֶאת ָּכל ְּפָרֵטי  ַחִּיים ִהְתַקּׁשָ
ְוָדַרְׁשִּתי  ֶׁשָחַקְרִּתי  ְלַאַחר  אּוָלם  ַהַּמֲעֶׂשה, 
ְּבֵעיַני  ִהְתַּגָּלה  ּוְמקָֹרָביו  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבֵני  ִמִּפי 
ָּכָאמּור  ֶזה  ָהָיה  ִלְפָרָטיו.  ַהֻּמְפָלא  ַהַּמֲעֶׂשה 
ַהַּמְׁשִּגיַח  ֶׁשל  ְּפִטיָרתֹו  ִלְפֵני  ָׁשִנים  ִּכְׁשמֹוֶנה 
קֹולֹו  ְלֶפַתע  ָנַדם  ָּבִהיר  ְּביֹום  ֵאִלָּיהּו.  ַרִּבי 
ַהִּדּבּור  ְוכֹחַ  ַחִּיים,  ַרִּבי  ַהְּיִׁשיָבה,  רֹאׁש  ֶׁשל 
ִמְּגדֹוֵלי  ֶׁשָהָיה  ַחִּיים  ַרִּבי  ִּבְׁשִביל  ִמֶּמּנּו.  ָאַבד 
ּדֹוָמה  ְּבדֹורֹו,  ַהַּדַעת  ּוַמְנִחיֵלי  ַהּתֹוָרה  מֹוְסֵרי 
ָהְיָתה ְּגֵזַרת ָאְבָדן ַהּקֹול ִּכְגַזר ִּדין ָמֶות. ַחֵּייֶהם 
ְיִׁשיבֹות  ְּבֵני  ְוַאְלֵפי  ֵמאֹות  ֶׁשל  ָהרּוָחִנִּיים 
ּוְבִׂשיחֹוָתיו  ָהֲעֻמִּקים  ְּבִׁשעּוָריו  ְּתלּוִיים  ָהיּו 

ַהּנֹוָדעֹות ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְּבֶמֶתק ְׂשָפַתִים ְמֻיָחד.
ּוְלַאַחר  ָּברֹוְפִאים,  ִלְדרֹׁש  ַחִּיים  ַרִּבי   ָהַל
ְּבִׁשּתּוק  ָלָקה  הּוא  ִּכי  ִּגּלּו  ְּבִדיקֹות  ִסְדַרת 
ְנִדיָרה  ְּבָעָיה  זֹו  ֶׁשָהְיָתה  ֵּכיָון  ַהּקֹול.  ְּבֵמיְתֵרי 
ּוִביֵדי  ְּדָאז,  ָהְרפּוָאה  ְּבעֹוַלם  ֻמֶּכֶרת  ּוִבְלִּתי 
ֲהָבָנה  ֶׁשל  חּוט  ְקֵצה  ַאף  ָהָיה  א  ָהרֹוְפִאים 
ְלַרִּבי  לֹוַמר  ֵהם  ֶנֶאְלצּו  ָּבּה,  ַהִּטּפּול  ְּבַדְרֵכי 

ַחִּיים ִּכי ֵאין ְּבָיָדם ְלָהִביא ָמזֹור ְלָצָרתֹו.
ִלְכַפר  ִמירּוָׁשַלִים  ַחִּיים  ַרִּבי  ָנַסע  לֹו  ַּבַּצר 
ְלִהְתַיֵעץ  ְּכֵדי  ִמְׁשַּפְחּתֹו,  ְּבֵני  ְּבִלּוּוי  ֲחִסיִדים 
ַלֲעׂשֹות.  ָמה  ַּכָּדת  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח  ִעם 
ֶּבן  ִמִּפי  ַהִּסּפּור  ֶאת  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ָׁשַמע  ַּכֲאֶׁשר 
ֶנֱאַנח  ַהְּיִׁשיָבה,  ְלרֹאׁש  ֶׁשִהְתַלּוָה  ַהִּמְׁשָּפָחה 
ֲאָנָחה ֲעֻמָּקה ֶׁשִּבְּטָאה ֶאת ִהְׁשַּתְּתפּותֹו ְּבַצֲערֹו 

ֶהָעמֹק ֶׁשל רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה, ְוַאַחר ִהְפִטיר:
ֶׁשִרּבֹונוֹ  ֶאְפָׁשרּות  ְלַעְצִמי  ְלָתֵאר  ָיכֹול  'ֵאיֶנִּני 
 ָּכ] ְסטּוצִ'יֶנר  ַחִּיים  ְלַרִּבי  ִיֵּתן  א  עֹוָלם  ֶׁשל 
עֹוד  לֹוַמר  ַהְּיִׁשיבֹות]  ְּבעֹוַלם  ַחִּיים  ַרִּבי  ֻּכָּנה 
ִׁשעּוִרים. ַּתְפִקיְד ֶטֶרם ִהְסַּתֵּים; ֶיְׁשָנם ִּדְבֵרי 
ְלַהְנִחיל   ֶׁשָעֶלי ַרִּבים  ּכֹה  ּומּוָסר  ּתֹוָרה 
ָלעֹוָלם, ַוֲאִני ָסמּו ּוָבטּוַח ֶׁשעֹוד ִּתְזֶּכה ְּבָקרֹוב 

ְלַהְמִׁשי ּוְלאֹוְמָרם'.
ֵמַרִּבי  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ָׁשַמע  ִהְזַּדְּמנּות  ְּבאֹוָתּה 
 ַחִּיים ֶאת ֵׁשם ִאּמֹו, ְוָאַמר לֹו ִּכי ֵמַעָּתה ָוֵאיָל

ִיְתַּפֵּלל ֲעבּורֹו.
ְּכֶׁשהּוא  ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים  ְלֵביתֹו  ָׁשב  ַחִּיים  ַרִּבי 
ֵאִלָּיהּו.  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּתִפּלֹוָתיו  ְּבכֹחַ  ּוָבטּוַח   ָסמּו
ְיִׁשיַבת  ָּכל  ָרֲעָׁשה  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָמה  ְזַמן  ְוָאֵכן, 
ְּכֶהְרֵּגלֹו  ַהּדּוָכן  ַעל  ָעָלה  ַחִּיים  ר'  ַּכֲאֶׁשר  ִמיר 
ָעמֹק  ִׁשעּור  ִּבְמִסיַרת  ּוָפַתח  ָיִמיָמה  ִמָּיִמים 

ַּבּסּוְגָיה ַהִּנְלֶמֶדת, ִּכְבָיכֹול א ֵאַרע ָּדָבר...
 ּוִמּתֹו ַחִּיים,  ַרִּבי  ִהְתַחֵּזק   ָוֵאיָל יֹום  ֵמאֹותֹו 
ֶׁשִּדְקֵּדק ִּבְדָבָריו ֶׁשל ַהַּמְׁשִּגיַח ֶׁשָעָליו ְלַהְנִחיל 
ִׁשעּוֵרי  ִמְּלַבד  ּומּוָסר,  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ָלעֹוָלם 
ְוִדְבֵרי  ָקבּוַע  ְּבאֶֹפן  מֹוֵסר  ֶׁשָהָיה  ַהּתֹוָרה 
ַהּמּוָסר ֶׁשָהָיה נֹוֵׂשא ִלְפָרִקים, ִהְתִחיל ִלְמסֹר 

ִׂשיחֹות ְסִדירֹות ְּבמּוָסר ּוְבַמְחָׁשָבה.
ַּכָּמה ָיִמים ְלַאַחר ִמֵּכן ִהִּגיַע ַרִּבי ַחִּיים ְלַחְדרֹו 
ְּכִבְלִּתי  ַמָּצבֹו  ֶאת  ֶׁשִאְבֵחן  ַהְּפרֹוֶפסֹור  ֶׁשל 
ִּביסֹוִדּיּות  ָּבַדק  ַהְּמֻלָּמד  ַהְּפרֹוֶפסֹור   .ָהִפי
ֲאֶרֶׁשת  ָלְבׁשּו  ּוָפָניו  ַחִּיים  ַרִּבי  ָׁשל  ְּגרֹונֹו  ֶאת 
ִּכי  ֶׁשַּיֲאִמין  ְּכֵדי  ְלִׁשְכנּוַע  ִנְזַקק  הּוא  ַּתְדֵהָמה; 
 ַא ִמְרָּפָאתֹו  ֶאת  ֶׁשָּפַקד  חֹוֶלה  ְּבאֹותֹו  ְמַדֵּבר 

ִלְפֵני ְזַמן ָקָצר.
ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ַהַּמְׁשִּגיַח ָּפֲעָלה ּוֵמיְתֵרי קֹולֹו ֶׁשל 

ַרִּבי ַחִּיים ָׁשבּו ְלֵאיָתָנם ְּכַבְּתִחָּלה".
'ַהַּמְׁשִּגיַח ְּדָקֶמִניץ' עמ' 302

א. 'ָאֵמן' – ִקּיּום ַוֲחִתיָמה
ִלְקּבַֹע  ָּבא  ֵאינֹו   ַהְּמָבֵר ֵּבֵאר:  ָהַרְׁשבָּ"א 
ֻעְבּדֹות, ִּכי ִאם ְלָפֵרט ְּבֶאְמָצעּות ַהְּבָרָכה 
זֹאת  ְלֻעַּמת  הֹוָדָאתֹו.  ָנַסָּבה  ָמה  ַעל 
ְּבַהְכָרָזתֹו  ֻעְבָּדה  קֹוֵבַע  'ָאֵמן'  ָהעֹוֶנה 
ֱאֶמת.  ֵהם   ַהְּמָבֵר ֶׁשִּדְבֵרי  ְּבֶהְחֵלִטּיּות 
ֶאת  ַלְּבָרָכה  מֹוִסיָפה  ֶׁשָה'ָאֵמן'  ִנְמָצא 
ְּגדֹוָלה   ּוְלִפיָכ לֹו,  ְזקּוָקה  ֶׁשִהיא  ַהִּקּיּום 
(ׁשּו"ת  ַעְצָמּה  ֵמַהְּבָרָכה  יֹוֵתר  ֲחִׁשיבּוָתּה 

ָהַרְׁשבָּ"א ח"ה סי' נג).

ֶאת  ַמְמִׁשיל  לא)  יד  (ְׁשמֹות  ַּבְחֵיי  ַרֵּבנּו 
ַאֲחֶריָה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְוֶאת  ַהְּבָרָכה  ֲאִמיַרת 
ְלֵעדּות: ַהְּמָבֵר ֵמִעיד ְּבִבְרָכתֹו ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ָהעֹוָלם,   ּוֶמֶל ַהְּבָרָכה  ְמקֹור  הּוא   ָּברּו
אּוָלם ֵאינֹו ֶאָּלא ְּכֵעד ֶאָחד ַעל ָּכ. ַוֲהֵרי 
ְּכָבר ָאְמָרה ַהּתֹוָרה (ְּדָבִרים יט טו): "ַעל ִּפי 
ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם  ָּדָבר".  ָיקּום   ... ֵעִדים  ְׁשֵני 
עֹוֶנה ָהָאֵמן ִמְצָטֵרף ְלֵעדּותֹו, ֲהֵרי ְלָפֵנינּו 
ְׁשֵני ֵעִדים. ְּכִפי ֶׁשֵעדּות ָהֶאָחד ִמְתַקֶּיֶמת 
לֹו,  ֶׁשִהְצָטֵרף  ִני  ַהּׁשֵ ֶׁשל  ֵעדּותֹו  ְיֵדי  ַעל 
ֶאת  ַהְּמַקֵּים  הּוא  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ַּגם   ָּכ
ֵעדּות ָהִראׁשֹון – ַהְּמָבֵר, ּוְלִפיָכ ְּגדֹוָלה 

.ַמֲעָלתֹו ֵמַהְּמָבֵר
ַהְּבָרָכה  ֶאת  ַמְמִׁשיל  ָיָקר'  ַה'ְּכִלי  ַּבַעל 
ָה'ָאֵמן'  ְוֶאת  ָטר,  ַהּׁשְ ּגּוף  ִלְכִתיַבת 
ַמָּתָנה  ְׁשַטר  ַהּכֹוֵתב  ָעָליו;  ַלֲחִתיָמה 
לֹו  ְלַהֲעִניק  ְרצֹונֹו  ֶאת  ַמִּביַע  ַלֲחֵברֹו 
ָטר  ַהּׁשְ ַעל  ַיְחּתֹם  א  ִאם  אּוָלם  ַמָּתָנה, 
א ִיְהֶיה ִלְרצֹונֹו ָּכל ּתֶֹקף. ַאף ָּכאן, ְּכִפי 
ֶׁשַהֲחִתיָמה ְמַאֶּמֶתת ּוְמַקֶּיֶמת ֶאת ַהִּנְכָּתב 
ּוְמַקֶּיֶמת  ְמַאֶּמֶתת  ָאֵמן  ֲעִנַּית   ָּכ ָטר,  ַּבּׁשְ
ָהעֹוֶנה  ּוְלִפיָכ "ָּגדֹול   ,ַהְּמָבֵר ִּדְבֵרי  ֶאת 
ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר" ('עֹוְללֹות ֶאְפַרִים' ח"ג 

ַמֲאָמר תס). 

ב. 'ָאֵמן' – ְּגָמר ְוַהְׁשָלָמה 
ָהרֹא"ׁש ֵּפֵרׁש: ָאְמרּו ֲחָכִמים (סֹוָטה יג ב): 
ַאַחר  ּוָבא  ְּגָמרֹו,  ְוא  ָּדָבר  ָהעֹוֶׂשה  "ָּכל 

[ָהָאָדם]  ַעל  ַהָּכתּוב  ָעָליו  ַמֲעֶלה  ּוְגָמרֹו, 
ֶׁשְּגָמרֹו ְּכִאּלּו ֲעָׂשאוֹ [ֻּכּלֹו]". ְלִפי ַמֲאָמָרם 
ַמְתִחיל  ָאְמָנם   ֶׁשַהְּמָבֵר לֹוַמר  ֵיׁש  ֶזה 
ּוְלִפי  ּגֹוְמָרּה.   – ָהעֹוֶנה  אּוָלם  ַּבִּמְצָוה, 
 :ֶׁשַהִּמְצָוה ִנְקֵראת ַעל ֵׁשם ּגֹוְמָרּה, ְלִפיָכ
 "ַהְּמָבֵר ִמן  יֹוֵתר  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  "ָּגדֹול 

(ּתֹוְספֹות ָהרֹא"ׁש ְּבָרכֹות ָׁשם).

ג. 'ָאֵמן' – ֲעבֹוַדת ַהֵּלב 
ַה'ְּמִאיִרי' ִהְסִּביר: ֲחָכִמים ִּכּנּו (ַּתֲעִנית ב א) 
ְלִפי  ַּבֵּלב",  ֶׁשִהיא  "ֲעבֹוָדה  ַהְּתִפָּלה  ֶאת 
ְּבַדְרּכֹו  ְוִהֵּנה  ַהֵּלב.  ַּכּוַָנת  ְצִריָכה  ֶׁשִהיא 
ְלִהְתַרֵּכז  ְמֻסָּגל  ַהּשֹׁוֵמַע  עֹוָלם,  ֶׁשל 
ּוְלַהִּגיַע  ְּבָאְזָניו  ַהֶּנֱאָמִרים  ַּבְּדָבִרים 
ְלַכּוַָנת ַהֵּלב יֹוֵתר ֵמַהְּמַדֵּבר ַהּמֹוִציא ֶאת 
ָהֹאֶזן  ֶׁשִּבְׁשִמיַעת  ּוְלִפי  ִמִּפיו.  ַהְּדָבִרים 
 ְּבֶדֶר ַקל יֹוֵתר ְלַכּוֵן ִמְּבִדּבּור ַהֶּפה, ְלָכ
ְּכָלל ְּגדֹוָלה ַמֲעָלתֹו ֶׁשל ַהַּמְקִׁשיב ַלְּבָרָכה 
ְועֹוֶנה ַאֲחֶריָה ָאֵמן יֹוֵתר ֵמַהְּמָבֵר ַעְצמֹו 

('ֵּבית ַהְּבִחיָרה ִלְמִאיִרי' ָנִזיר ָׁשם).

ם ד. 'ָאֵמן' – ַהְׁשָלַמת ַהּׁשֵ
ֶׁשָּלְמדּו  ָמה  ִּפי  ַעל  ֶׁשֵּפְרׁשּו  ֵיׁש  עֹוד 
ָאסּור  ִּכי  ַהָּכתּוב  ִמן  א)  נ  (ְּפָסִחים  ֲחָכִמים 
ֶׁשל  ַהְּמֻיָחד  ם  ַהּׁשֵ ֶאת  ִלְקרֹא  ָלָאָדם 
ְּכִפי   – ֲהָוָי"ה  ֵׁשם   – הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשהּוא ִנְכָּתב, ֶאָּלא ֵיׁש ְלקֹוְראֹו ְּכִאּלּו הּוא 
ִנְכָּתב ָּבאֹוִתּיֹות: א.ד.נ.י (ְּפָסִחים נ א). ּוֵבֲארּו 
ְּבִבְרָכתֹו  ַמְזִּכיר  ֵאינֹו  ְּבָרָכה   ֶׁשַהְּמָבֵר
ֶאָּלא ֵׁשם ַאְדנּות ִּבְלַבד, אּוָלם ַּבֲעִנַּית ָאֵמן 
'ָאֵמן'  ֶׁשֵּכן  ֲהָוָי"ה.  ֵׁשם  ַּגם  ְוִנְרָמז  נֹוָסף 
ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה  צ"א,  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהיא 
[ֲהָוָי"ה]  ִנְכָּתב  ֶׁשהּוא  ְּכִפי  ַהְּמֻיָחד  ם  ַהּׁשֵ
ַיַחד  ֲאֶׁשר  [א.ד.נ.י],  ִנְקָרא  ֶׁשהּוא  ּוְכִפי 
ְוִנְמָצא  צ"א.  ְלִמְנַין  ֵהם  ַאף  ִמְצָטְרִפים 
ה',  ֵׁשם  ֶאת  ַהַּמְׁשִליָמה  ִהיא  ֶׁש'ָאֵמן' 
('ָהרֹוֵקַח'  ַהְּבָרָכה  ִמן  ִהיא  ֲחׁשּוָבה   ְלִפיָכ

הל' ְסֻעָּדה סי' של; 'ַּבַעל ַהּטּוִרים' ְּדָבִרים כז כו).

ִּבְׁשֵני  ְוִנְׁשְנָתה  ִנְכְּפָלה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶׁשל  ַמֲעָלָתּה  ּגֶֹדל  ַעל  ַהְּמַלֶּמֶדת  ְמֻפְרֶסֶמת  ִאְמָרה 
'ָּגדֹול  אֹוֵמר:  יֹוִסי  ב): "ַרִּבי  (סו  ָנִזיר  ּוְבַמֶּסֶכת  ב)  (נג  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת  ַּבַּתְלמּוד;  ְמקֹומֹות 
ַמִים [ְלׁשֹון ְׁשבּוָעה]! ָּכ הּוא.  ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר'. ָאַמר לֹו ַרִּבי ְנהֹוַראי: 'ַהּׁשָ
ִמְלָחָמה  ֶׁשְּבֵעת  ְּכִפי  ְּכלֹוַמר:  נֹוְצִחין'".  ְוִגּבֹוִרים  ַּבִּמְלָחָמה,  ִמְתָּגִרין  ּגֹוְלָיִרים  ֶׁשֲהֵרי  ַּדע, 
ַהֻּמְבָחִרים  ְוַהַחָּיִלים  ַּבְּקָרב,  ַמְתִחיִלים  ְמֻיֶחֶדת  ִּבְגבּוָרה  ֵנַחּנּו  ֶׁשֹּלא  ַהְּפׁשּוִטים  ַהַחָּיִלים 
יֹוְרִדים ַאֲחֵריֶהם, ַמְכִריִעים ֶאת ָהאֹוֵיב ּוְמַנְּצִחים ֶאת ַהַּמֲעָרָכה. ָּכ ְּבִעְנַין ָהָאֵמן; ֵמָהֻעְבָּדה 
ֶׁשֲעִנַּית ָאֵמן ַמִּגיָעה ְלַאַחר ַהְּבָרָכה, ֵיׁש ִלְלמֹד ֶׁשּכָֹחּה ּוַמֲעָלָתּה עֹוִלים ַעל ּכָֹחּה ּוַמֲעָלָתּה 

ֶׁשל ַהְּבָרָכה ('ַהְּמָפֵרׁש' ָנִזיר ָׁשם ד"ה ֶׁשֲהֵרי). 
ַמּדּוַע ָּבֲחרּו ֲחָכִמים ְלַדּמֹות ֶאת ַהְּבָרָכה ְוֶאת ָה'ָאֵמן' ַהָּבָאה ַאֲחֶריָה ְלַטְכִסיֵסי ִמְלָחָמה? 

ְמזֹונֹוָתיו  "ָקִׁשין  א):  קיח  (ְּפָסִחים  ֲחָכִמים  ַמֲאַמר  ִּפי  ַעל  זֹאת  ֵּבֵאר  ָׁשם)  (ָנִזיר  ַהַּמַהְרשָׁ"א 
ֶׁשל ָאָדם ִּכְקִריַעת ַים סּוף". ִמַּצד ַהִּדין ֲאמּוִרים ָהיּו ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָהָאָדם ָלבֹא לֹו ְּבקִֹׁשי 
ָּגדֹול ּוְבִצְמצּום, ֵמֲחַמת ַהְּקָלָלה ֶׁשִּנְתַקֵּלל ָאָדם ָהִראׁשֹון (ְּבֵראִׁשית ג יז): "ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה 
ָאֵמן  ְוַלֲענֹות   ְלָבֵר ַמְקִּפיד  הּוא  ֶׁשִאם  ֶאָּלא   ."ַחֶּיי ְיֵמי  ּכֹל  ּתֹאֲכֶלָּנה  ְּבִעָּצבֹון   ַּבֲעבּוֶר
ַהְּמַקְטְרִגים  ְּכֶנֶגד  ְזכּות  ָעָליו  ֶׁשְּיַלְּמדּו  ָסֵנגֹוִרים  ְוָהֲאֵמִנים  ֵמַהְּבָרכֹות  ַנֲעִׂשים  ַּכֲהָלָכה, 
ַהָּקדֹוׁש  ָעָליו  ֶׁשַּיְׁשִּפיַע  ָהָאָדם  זֹוֶכה   ְוָכ ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ִקְלַלת  ּבֹו  ֶׁשְּתֻקַּים  ַהְּמַבְּקִׁשים 

ָּברּו הּוא ַּפְרָנָסה ְּבֶרַוח ּוְבַקּלּות. 
ַהְּמַקְטְרִגים  ְּכֶנֶגד  'ְקָרב'  ַמְתִחיל  ַהְּבָרָכה  ִמּכֹחַ  ַּבְּמַקְטְרִגים;  ַהִּמְלָחָמה  ִמְתַנֶהֶלת   ְוָכ
ְּכאֹוָתם  ְלטֹוָבה  ַמְכִריָעה  ְלַאֲחֶריָה  ַהַּנֲעֵנית  ְוָה'ָאֵמן'  ַּבִּמְלָחָמה,  ַהִּמְתָּגִרים  ְּכ'גֹוְלָיִרים' 

ַחָּיִלים ֻמְבָחִרים ַהַּמְכִריִעים ֶאת ַהְּקָרב. 
•

ַעל ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ַהָּללּו ָּתְמהּו ַרִּבים: ִלְכאֹוָרה ַהְּמָבֵר הּוא ַהּיֹוֵזם ְוַהַּמְתִחיל ַּבִּמְצָוה 
ּוִבְלָעָדיו ֵאין ְּבָרָכה ְוֵאין ָאֵמן. ַמּדּוַע ִאם ֵּכן ְּגדֹוָלה ַמֲעָלתֹו ֶׁשל ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן 

 ?ַהְּמָבֵר
ְלַהָּלן ָנִביא ֲאסּוַפת ֶהְסֵּבִרים ִנְפָלִאים ִמְּגדֹוֵלי ַהּדֹורֹות, ַהְּמָבֲאִרים ָּכל ֶאָחד ְלִפי ַּדְרּכֹו, 

ֵאיזֹו ַמֲעָלה ֵיׁש ְּב'ָאֵמן' ֶׁשִּבְגָלָלּה ֲחׁשּוָבה ִהיא יֹוֵתר ֵמַהְּבָרָכה. 

ְּתִפָּלה ֶׁשִהְרִעיָדה ֵמיָתִרים ּדֹוְמִמים ָבֵרְך' דֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ָמן ַהּמְ 'ּגָ
אּוִרים (א) ַ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 
העֹוֶנה א ֹול

רֹז

צָצר אאוֹוֹ בּוִעיִנים  ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ׁשהרִעיָד

סִסּפּו
עעלַ
ִ ם


