
ת ְרֵאה ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַהְרָּגַׁשת ָה'ָאֹנִכי' ְנחּוָצה ַלְּתִפָּלה
"ְרֵאה ָאֹנִכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה ּוְקָלָלה" (יא כו)

ָּדַרׁש ַה'ָּמאֹור ָוֶׁשֶמׁש': 
ֶׁשאֹוָתּה  ְוַהִהְתָּפֲארּות  ָהַעְצִמית  ַהֵּיׁשּות  ְּתחּוַׁשת 
ֵהן  ָהָאָדם  ַעל  ְלָהִביא  ְיכֹוָלה  'ָאֹנִכי'  ַהִּמָּלה  ְמַסֶּמֶלת 
ֶׁשְּלַמֲעָנּה  ַּבַּמָּטָרה  ָּתלּוי  ְוָהִעְנָין  'ְקָלָלה',  ְוֵהן  'ְּבָרָכה' 
ְּבִמְצָוה  ְלִהְתָּפֵאר  ָהָאָדם  ָּבא  ִאם  ָּבּה;  ִמְׁשַּתְּמִׁשים 
ְקָלָלה   – ְלַעְצמֹו  ֶׁשִּסֵּגל  רּוָחִנית  ְּבַמֲעָלה  אֹו  ֶׁשִּקֵּים 
ְמִחָּצה  יֹוֶצֶרת  ֶׁשִהְתָּפֲארּותֹו  ִמּשּׁום  ַּבֲעבּורֹו,  ִהיא 
ַהַּמִּגיד  ֶׁשָּדַרׁש  ּוְכִפי  ּבֹוְראֹו.  ְלֵבין  ֵּבינֹו  ַהַּמְבִּדיָלה 
ִמְּזלֹוְטׁשֹוב ֶאת ַהָּפסּוק (ְּדָבִרים ה ה): "ָאֹנִכי עֵֹמד ֵּבין ה' 
ּוֵביֵניֶכם" – ְּתחּוַׁשת ָה'ָאֹנִכי' ִהיא ָהעֹוֶמֶדת ּוַמְבִּדיָלה 

ֵּבין ה' ְלֵביֵניֶכם.
ָה'ָאֹנִכי'  ִּבְתחּוַׁשת  ָהָאָדם  ִמְׁשַּתֵּמׁש  ַּכֲאֶׁשר   ,ֵמִאיָד
ְוטֹוֵען  ַהֵּיֶצר  עֹוֵמד  ְלִהְתַּפֵּלל  ְּבבֹואֹו  ִאם  ַהֵּיֶצר;  ְּכֶנֶגד 
ְלָהִהין  לֹו  ְוַאל  הּוא  ּוְמֻרָחק  ָטֵמא  ֶׁשֲהא  ְּכֶנְגּדֹו 
ָעָליו  ַאְדַרָּבה,  ֲאַזי,  ּבֹו,  ּוְלִהָּדֵבק  ה'  ִלְפֵני  ְלִהְתַּפֵּלל 
ִהְתָּפֲארּות  ַעְצמֹו.  ֶאת  ּוְלַהֲחִׁשיב  ִלּבֹו  ֶאת  ְלַאֵּמץ 
ְלַיֵחס  לֹו  ִלְגרֹם  ְּבכָֹחּה  ֶׁשֵּכן  ְּבָרָכה,  ָעָליו  ָּתִביא  זֹו 

ֲחִׁשיבּות ִלְתִפָּלתֹו ּוְלַהְׁשִקיַע ָּבּה ֶאת מֹחֹו ְוִלּבֹו. 
'ָמאֹור ָוֶׁשֶמׁש'

ָכר ּוָבֹעֶנׁש 'ִלְראֹות' ֶאת ָהֱאמּוָנה ַּבּׂשָ
"ְרֵאה ָאֹנִכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה ּוְקָלָלה" (יא כו)

ַרִּבים ָּתְמהּו ַעל ָּכ ֶׁשָּפַתח ַהָּכתּוב ִּבְלׁשֹון "ְרֵאה"; ְוִכי 
ֶׁשְּמַקֵּים  ִמי  ֶׁשְּמַקֵּבל  ָכר  ַהּׂשָ ֶאת  ָּבֵעיַנִים  ִלְראֹות  ִנָּתן 
ל  ֶאת ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ּוֵמִאיָד ֶאת ָעְנׁשֹו ֶׁשל ַהִּמְתַרּׁשֵ

ִמְּלַקְּיָמן? 
ֵּפֵרׁש ָהַרֲאַב"ד ַרִּבי מֶֹׁשה ְׁשֶטְרְנּבּוךְ:

ְיסֹודֹות  ִמי"ג  ַאַחד  ִהיא  ּוְבֹעֶנׁש  ְּבָׂשָכר  ָהֱאמּוָנה 
ָהֱאמּוָנה ֶׁשָּקַבע ָהַרְמָּב"ם, ְּכִפי ֶׁשָאנּו ַמְצִהיִרים ְּבֵסֶדר 
ֶׁשַהּבֹוֵרא  ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאמּוָנה  ַמֲאִמין  "ֲאִני  ַמֲאִמין':  'ֲאִני 
ּוַמֲעִניׁש  ִמְצֹוָתיו  ְלׁשֹוְמֵרי  טֹוב  ּגֹוֵמל  ְׁשמֹו   ִיְתָּבַר

ְלעֹוְבֵרי ִמְצֹוָתיו". 
ֶּבֱאמּוָנֵתנּו,  ָחׁשּוב  ְיסֹוד  ִהיא  ְוָהֹעֶנׁש  ָכר  ַהּׂשָ ְיִדיַעת 
ִמּשּׁום ֶׁשִהיא ַהְּיִדיָעה ָהִעָּקִרית ֶׁשִּמּכָֹחּה ָיכֹול ָהָאָדם 
ְיָׁשִרים'  ('ְמִסַּלת  ָהֲעֵבָרה  ִמן  ּוְלִהָּמַנע  ְלבֹוְראֹו  ְלִהְתָקֵרב 
ְלׁשֹון:  זֹאת  ְיִדיָעה  ַעל  ַהּתֹוָרה  ָנְקָטה   ְלִפיָכ פ"ד). 
ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ָועֶֹנׁש  ְּבָׂשָכר  ָהֱאמּוָנה  ֵלאמֹר:  "ְרֵאה", 
אֹוָתּה  ְרִאיֶתם  ְּכִאּלּו  ְּבִלְּבֶכם  ּוְקבּוָעה  מּוָחִׁשית 

'ֵּבאּוִרים ְוֶהָערֹות'ְּבֵעיֵניֶכם. 

ִכיָנה ְּתלּוָיה ִּבְקִביעּוֵתנּו ַהְׁשָרַאת ַהּׁשְ
ִמָּכל  ֱאקֵיֶכם  ה'  ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ֶאל  ִאם  "ִּכי 
ּוָבאָת  ִתְדְרׁשּו  ְלִׁשְכנֹו  ָׁשם  ְׁשמֹו  ֶאת  ָלׂשּום  ִׁשְבֵטיֶכם 

ָּמה" (יב ה) ּׁשָ
ָּדַרׁש ַרִּבי מֶֹׁשה ָּדִוד ָואִלי ַּתְלִמיד ָהַרְמַח"ל:

ִכיָנה ְּבָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות, ֶׁשֵהם "ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר  ַהְׁשָרַאת ַהּׁשְ
ִיְבַחר ה'... ָלׂשּום ֶאת ְׁשמֹו ָׁשם", ְּתלּוָיה ְּבַהְקָּפָדָתם 
ְוַלֲעבֹוַדת  ִלְתִפָּלה  ִּבְקִביעּות  ְלפֹוְקָדם  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל 
ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֶאת  ּפֹוֵקד  ֵאינֹו  ֶׁשַהִּצּבּור  ּוְבִמְקֶרה  ה'. 
ִמן  ַּכַעס  ֲעֵליֶהם  ִמְתעֹוֵרר  ֲאַזי  ָחִליָלה,  ִּבְקִביעּות, 
"ְּבָׁשָעה  ב):  ו  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ַמִים.  ַהּׁשָ
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּבא ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוא ָמָצא ָּבּה 
ֲעָׂשָרה – ִמָּיד הּוא ּכֹוֵעס, ֶׁשֶּנֱאָמר (ְיַׁשְעָיהּו נ ב): 'ַמּדּוַע 
ַאף   ָּכ  ּוִמּתֹו עֹוֶנה'",  ְוֵאין  ָקָראִתי  ִאיׁש  ְוֵאין  ָּבאִתי 
ִכיָנה ׁשֹוָרה ֲעֵליֶהם ְּבאֶֹפן ֲעָרִאי ְוֶׁשֹּלא ִּבְקִביעּות.  ַהּׁשְ
ַהְׁשָרַאת   – "ְלִׁשְכנֹו"  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּפסּוק  ָרַמז   ְלָכ
 ְּבָכ ְּתלּוָיה  ֶקַבע   ְּבֶדֶר ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ִכיָנה  ַהּׁשְ
ָלבֹוא  ּוְתַבְּקׁשּו  ִּתְדְרׁשּו   – ָּמה"  ּׁשָ ּוָבאָת  ֶׁש"ִתְדְרׁשוּ 

ְלֵבית ה' ְלעֹוְבדֹו ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו.
ָרָמ"ד ָואִלי

ְׁשֵּתי ֲהָלכֹות ַהִּנְלָמדֹות ֵמַהָּכתּוב
ֶמר ְל ֶּפן ַּתֲעֶלה עֶֹתיךָ ְּבָכל ָמקֹום ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה;  "ִהּׁשָ
עֶֹתיךָ"  ַּתֲעֶלה  ָׁשם  ה'...  ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַּבָּמקֹום  ִאם  ִּכי 

(יב יג-יד)

ָהָראּוי  ַהָּמקֹום  ֵאיֶזהּו  ְלַלְּמֵדנּו  ַהָּבִאים  ֵאּלּו  ְּפסּוִקים 
ֵמִהְלכֹות  ֲהָלכֹות  ִלְׁשֵּתי  רֹוְמִזים  ַהָקְּרָּבנֹות  ְלַהְקָרַבת 

ַהְּתִפָּלה ֶׁשִּנְתְקָנה ְּכֶנְגָּדן, ּוְכִדְלַהָּלן:
ָמקֹום  ְּבָכל  עֶֹתיךָ  ַּתֲעֶלה  ֶּפן   ְל ֶמר  "ִהּׁשָ ַהָּפסּוק: 
ְלִהְתּבֹוֵנן  ָלָאָדם  ֶׁשָאסּור  ַלֲהָלָכה  רֹוֵמז  ִּתְרֶאה"  ֲאֶׁשר 
ְסִביבֹו ִּבְׁשַעת ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ֶאָּלא ָעָליו ְלַרֵּכז 
ֶאת ֵעיָניו ַּבִּסּדּור אֹו ְלעֹוְצָמן ַעד ְלִסּיּום ַהְּתִפָּלה (ְרֵאה 
'ִמְׁשָנה ְּברּוָרה' צה ה). ְוִאּלּו ַהָּפסּוק: "ִּכי ִאם ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר 
ִיְבַחר ה'" רֹוֵמז ְלחֹוַבת ַהִּמְתַּפֵּלל ְלַכּוֵן ֶאת ָּפָניו ְוִלּבֹו 

ְּכֶנֶגד ֵּבית ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים (ְרֵאה ׁשוּ"ַע או"ח צד א). 
'ְּדרּוִׁשים ְוִלְקֵחי מּוָסר' ְלַתְלִמיד ַרִּבי ָמְרְּדַכי ָּבֵנט 

ַטַעם ְלִכּסּוי ָהֵעיַנִים ִּב'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל'
ָתִׂשימּו  ְוא  ִתְתּגֲֹדדוּ  א  ֱאקֵֶכם  ַלה'  ַאֶּתם  "ָּבִנים 

ָקְרָחה ֵּבין ֵעיֵניֶכם ָלֵמת" (יד א)
ָּכ ֵּפֵרׁש ָה'ִאְּבן ֶעְזָרא' ָּפסּוק ֶזה:

ְוהּוא  ָמקֹום  ֶׁשל  ָּבָניו  ִהְּנֶכם  ִּכי  ַאֶּתם  ֶׁשּיֹוְדִעים  ֵּכיָון 
ֲעֵליֶכם  ְּבנֹו,  ֶאת  ָהָאב  אֹוֵהב  ִמּׁשֶ יֹוֵתר  ֶאְתֶכם  אֹוֵהב 
ְלַהֲאִמין ֶׁשָּכל ֲאֶׁשר הּוא עֹוֶׂשה ָלֶכם – ְלטֹוַבְתֶכם הּוא 
 ִֹלְסמ ֲעֵליֶכם  זֹאת,  ְמִביִנים  ֵאיְנֶכם  ִאם  ְוַגם  עֹוֶׂשה. 
ָעָליו ִּכי טֹוב הּוא, ְוַאל ָלֶכם ִלְׂשרֹט ְּבגּוְפֶכם ֵמֲחַמת 

ַצַעְרֶכם ַעל ֵמְתֶכם. 
ַּבַעל  ְׁשַוְרץ,  ַהּכֵֹהן  ְיהּוָדה  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש   ְּבָכ
ַה'ּקֹול ַאְרֵיה', ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשָאנּו נֹוֲהִגים ְלַכּסֹות ֵעיֵנינּו 
ִּבְׁשַעת ְקִריַאת ַהָּפסּוק: "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה' ֱאֵהינוּ ה' 
ֶאָחד". ֶׁשֵּכן ְּבָאְמֵרנּו ָּפסּוק ֶזה ַמְכִריִזים ָאנּו, ֶׁשַהְנָהַגת 
ַהִּדין  ְוַהְנָהַגת  'ֲהָוָי"ה'  ם  ַהּׁשֵ מֹוֶרה  ֶׁשָעֶליָה  ַהֶחֶסד 
ְׁשֵּתיֶהן   – 'ֶאָחד'  ֵהן  'ֱאִקים'  ם  ַהּׁשֵ מֹוֶרה  ֶׁשָעֶליָה 
נֹוֲעדּו ְּכֵדי ְלֵהיִטיב ִעם ָהָאָדם. ַא, ִמּשּׁום ֶׁשְּבַהְנָהַגת 
ַהִּדין ֵאין ַהּטֹוב ִנְרֶאה ְלֵעיֵני ָהָאָדם, ָאנּו ְמַכִּסים ֶאת 
ֵעיֵנינּו ִּבְׁשַעת ֲאִמיַרת ָּפסּוק ֶזה ְּכֵדי ְלַהְצִהיר ֶׁשֵאיֶנּנּו 
ַהּטֹוב  ַּכֲאֶׁשר  ְוַאף  ְלֵעיֵנינּו,  ַהִּנְרֶאה  ַאַחר  הֹוְלִכים 
ַמֲאִמיִנים  ָאנּו  ֵמִאָּתנּו,  ֶנֱעָלם  ַהִּדין  ְּבִמַּדת  ַהָּטמּון 

ֶׁשַהּכֹל ְלטֹוָבֵתנּו. 
'ִאְּבן ֶעְזָרא'; ׁשּו"ת 'קֹול ַאְרֵיה' ְּב'ֶפַתח טֹוב' אֹות ז

ה ָרׁשָ ה ַעל ַהּפָ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ִניֵני ֱאמּוִנים נּפְ ּפְ
חּוצה ַלְּתִפָּלה
לל

נ ּפְ ם
ַבע ְלצֶֹרְך ִמְצַות 'ָאֵמן' ָראּוי ְלִהּׁשָ

ְוכֹל  ָתִביאּו...  ָׁשָּמה  ִיְבַחר...  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  "ְוָהָיה 
ִמְבַחר ִנְדֵריֶכם ֲאֶׁשר ִּתְּדרּו ַלה'" (יב יא)

 ֶׁשְּבֶדֶר ָאָדם  ַּגם  ִּכי  ִלְּמדּונּו  א)  ח  (ְנָדִרים  ֲחָכִמים 
ְלָזֵרז  ְּכֵדי  ַבע  ְלִהּׁשָ לֹו  ָראּוי  ַבע,  ִמְּלִהּׁשָ ִנְמָנע  ְּכָלל 
ָעָׂשה   ֶׁשָּכ ָמִצינּו  ֶׁשֲהֵרי  ִמְצָוה.  ְלַקֵּים  ַעְצמֹו  ֶאת 
ו):  קיט  (ְּתִהִּלים  ַּכָּכתּוב  לֹום,  ַהּׁשָ ָעָליו   ַהֶּמֶל ָּדִוד 
"ִנְׁשַּבְעִּתי ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶק" (ָר"ן ָׁשם 

ד"ה ֶאָּלא). 

ֵּתבֹות  ְּבָראֵׁשי  ֵהן  ֲאֶׁשר'  ִנְדֵריֶכם  'ִמְבַחר  ַהִּמִּלים: 
ְלַלְּמֵדנּו  ַהּתֹוָרה  ֶׁשַּכָּוַנת  ִלְדרֹׁש  ְוֵיׁש  'ָאֵמן'. 
זֹו  ִהיא  ְּביֹוֵתר  ַהֻּמְבֶחֶרת  ִמְצָוה  ִקּיּום  בּוַעת  ֶׁשּׁשְ
ֶׁשַּנֲעֵׂשית ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּזק ַּבֲעִנַּית ָאֵמן. ּוְכִפי ֶׁשָאְמרּו 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ָּגדֹול  "ֵאין  א):  ז  (דב"ר  ֲחָכִמים 
ַּכָּידּוַע,  'ָאֵמן',  עֹוִנין".  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ֵמָאֵמן  יֹוֵתר  הּוא 
[ֲהָוָי"ה  ַהּקֶֹדׁש  ְׁשמֹות  ְׁשֵני  ֶׁשל  ִּגיַמְטִרָּיה  ִהיא 
"ִמְבַחר  ַהָּכתּוב:   ֶהְמֵׁש רֹוֵמז   ּוְלָכ ְוַאְדנּות], 

ִנְדֵריֶכם ֲאֶׁשר – ִּתְּדרּו ַלה'".
קֶֹבץ 'ֲעֶטֶרת ַאְבָרָהם' עמ' קפג, 
ְּבֵׁשם ַרִּבי יֹוֵסף ְׁשַטייְכֶעל ֵמַרָּבֵני ִויִליַאְמְסּבּוְרג

ת ְרֵאה ָרׁשַ 394ּפָ תשפ"א

ַמְרֶּבה ָאֵמן – ַמְרֶּבה ְיׁשּוָעה.

ין,  נּו ְמִכיִנים ַעְצֵמנּו ִלְקַראת יֹום ַהּדִ ּלָ ּבֹו ּכֻ ִליחֹות ׁשֶ ֹחֶדׁש ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ ּבְ
ת  ֲעִנּיַ יד ְלַהְרּבֹות ּבַ ְקּפִ ּנַ ים, ָמה ָראּוי ׁשֶ ֵסֶפר ַהַחּיִ ֵתב ּבְ ה ְלִהּכָ ְזּכֶ ּנִ ה ׁשֶ ְתִפּלָ ּבִ
רֹוִמים. ָרָכה ִמּמְ ַפע ּבְ דֹוָלה ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ּוְלהֹוִריד ׁשֶ ָתּה ּגְ ֻגּלָ ּסְ ָאֵמן ׁשֶ

ֶקר  ּבֹ י  ִמּדֵ ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית  ָלבֹוא  יְמָך  ַהְקּדִ ּבְ
ה  ְזּכֶ ּתִ ַחְברּוָתא  ּבְ ַחר  ַ ַהּשׁ ְרכֹות  ּבִ ַלֲאִמיַרת 
ין. יֹום ַהּדִ ַעְמדּו ִלְזכּוְתָך ּבְ ּיַ ים ׁשֶ ֲאֵמִנים ַרּבִ ּבַ

 "ּוְקָלָלה ָאֵמן.ֱאִ ְבָרָכה ְולֹאִ.ָמֶות ָאֵמןְ ים ְולֹא ַבע ְולֹא ְָרזֹון ָאֵמן.ְַחּיִ ָרָכה)ְׂשֹ ת ְוֹזאת ַהּבְ ָרׁשַ ִריְסק] ּפָ יד ִמּטְ ּגִ ('ָמֵגן ַאְבָרָהם' [ַלּמַ

ְיהּוִדי ָיָקר! 
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ַהְמָחָׁשה  ָלֵתת  ְּכֵדי  ּבֹו  ֵיׁש  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהִּסּפּור 
ַּבַּכּוָָנה  ַהֶּנֱאֶמֶרת  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ּכָֹחּה  ְלגֶֹדל 
ֲחָכִמים  ֶׁשִהְפִליגּו  ְּכִפי  ַהָּנכֹון.  ּוַבָּכבֹוד  ָהְראּוָיה 
ֵּבית  ַהְׁשָּכַמת  ֶׁשל  ְסֻגָּלָתּה  ְּבגֶֹדל  א)  ח  (ְּבָרכֹות 
ַהִּמְדָרׁש ִּכְסֻגָּלה ַלֲאִריכּות ָיִמים ְוַחִּיים ְּבִריִאים 
ָׁשִנים  ַּכָּמה  ִלְפֵני  ִהְתַרֵחׁש  ַהִּסּפּור  ִרים.  ּוְמֻאּׁשָ

ִּבְקִהָּלה ְמֻכֶּבֶדת ְּבַאַחת ֵמָעֵרי ַהּקֶֹדׁש.
ַהְּקִהָּלה  ַאְבְרֵכי  רּו  ִהְתַבּּשְׂ ַהָּיִמים  ְּבַאַחד 
ַּבְּבׂשֹוָרה ַהָּקָׁשה ִּכי ַאַחד ֵמָהַאְבֵרִכים ַהְּמֻיָחִדים 
ֶׁשָּבּה ָחָלה ְּבַמֲחָלה ָקָׁשה. ְלַדֲאבֹון ֵלב, ִהְתַּגְּלָתה 
ָהרֹוְפִאים  ְלִדְבֵרי  ִמְתַקֵּדם.  ְּבָׁשָלב  ַהַּמֲחָלה 
ְוהּוא  ְּביֹוֵתר,  ָקֶׁשה  ֻהְגַּדר   ָהַאְבֵר ֶׁשל  ַמָּצבֹו 

ִנְזַקק ְלַרֲחֵמי ָׁשַמִים ְמֻרִּבים.
קֹוִצים  ִּבְׂשֵדה  ְּכֵאׁש  ָטה  ֶׁשִהְתַּפּׁשְ ַהְּבׂשֹוָרה 
אֹותֹו  ְּבֶהֶלם.  אֹוָתם  ִהְּכָתה  ַהְּקִהָּלה  ְּבֵני  ְּבֶקֶרב 
ֻּכָּלם,  ַעל  ָחִביב  ָהָיה  ֶחֶסד  ּוַבַעל  ַצִּדיק   ַאְבֵר
ְּפׁשּוטֹו  ַרִּבים',  ְל'ָצַרת  ָהְיָתה  ַהְּפָרִטית  ְוָצָרתֹו 

ְּכַמְׁשָמעֹו.
ַהְּקִהָּלה  ְּבֵני  ִהְתַּכְּנסּו  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָיִמים  ַּכָּמה 
ְלִכּנּוס ֵחרּום ֶׁשֻהְקַּדׁש ַלֲחִׁשיָבה ְמֻׁשֶּתֶפת, ֵּכיַצד 
ְוַלֲעזֹר  ְלֵהָרֵתם  ַהְּקִהָּלה  ִמְּבֵני  ֶאָחד  ָּכל  יּוַכל 
ֶאָחד  ֶׁשְּבֶרַגע  ּוְלִמְׁשַּפְחּתֹו,  ַהּסֹוֵבל   ָלַאְבֵר
ִהְתַנְּדבּו  ִנְמָרִצים  ַאְבֵרִכים  ַּכָּמה  עֹוָלָמם.  ֶנֱחַרב 
ְלַהִּציַע ֶעְזָרה ּוְתִמיָכה ְלִמְׁשַּפַחת ַהחֹוֶלה ְּבָמזֹון 
ְלַהְפִעיל  ִהִּציַע  ָהַאְבֵרִכים  ַאַחד  ֶטְכִני.  ּוְבִסּיּוַע 
ָהְרָכִבים  ַּבֲעֵלי  ְרפּוָאה.  ֻמְמֵחי  ִעם  ְקָׁשָריו  ֶאת 
ַהחֹוֶלה  ֶאת  ְלַהִּסיַע  ִהְתַנְּדבּו  ַהֶּנֱאָסִפים  ֶׁשֵּבין 
ֶׁשָּנכֹונּו  ַהְּתכּוִפים  ָלִאְׁשּפּוִזים  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְוֶאת 
לֹו, ְּכָכל ֶׁשִּיָּדְרׁשּו, ְוֻכָּלם ְּכִאיׁש ֶאָחד ְּבֵלב ֶאָחד 
ְּתִפּלֹות  ָלֵׂשאת  ִמְׁשַּפְחָּתם  ְּבֵני  ִעם  ִהְתַּגְּיסוּ 

ּוִפְרֵקי ְּתִהִּלים ְלַמַען ַהחֹוֶלה.
ַּגם   צֶֹר ֵיׁש  ִּכי  ַלּכֹל  ָּברּור  ָהָיה  זֹאת,  ָּכל  ִעם 
ַּבֲעִׂשָּיה רּוָחִנית ַמְׁשָמעּוִתית ְוִכי ַהָּצָרה ִנְׁשְלָחה 
ְלִחּזּוק  ְלעֹוְרָרם  ְּבַמָּטָרה  ַמִים  ֵמַהּׁשָ ֲאֵליֶהם 
ַלֲחׁשֹב  ִנּסּו  ֵהם   ָּכ ְּבֶׁשל  ַהִּמּדֹות.  ֶׁשל  ּוְלִתּקּון 
יּוְכלּו  ֶׁשּבֹו  ִּבְקִהָּלָתם,  ִחּזּוק  ַהָּטעּון  נֹוֵׂשא  ַעל 
ֻּכָּלם ְלִהְתַחֵּזק, ְּכִאיׁש ֶאָחד ְּבֵלב ֶאָחד. ִעם ִסּיּום 
ָהֲאֵסָפה ָהֳעלּו ַּכָּמה ְוַכָּמה ַהָּצעֹות, ְוֵהן ִנְרְׁשמּו 

ִּבְקִפיָדה ַעל ְיֵדי ַהַּגָּבִאים.
ַהְחָלטֹות.  ֶׁשִהְתַקְּבלּו  ִמְּבִלי  ִהְתַּפְּזָרה  ָהֲאֵסָפה 
ַהֶּנֱאָסִפים ֶהְחִליטּו ְלִהּוֵָעץ ְּבַאַחד ִמְּגדֹוֵלי ַהּדֹור 
ְּביֹוֵתר  ַהּטֹוָבה  ַהַּקָּבָלה  ַמִהי  ָלֶהם  ֶׁשַּיְמִליץ 

ֶׁשָראּוי ְלִהְתַחֵּזק ָּבּה ְּבָׁשָעה ָקָׁשה זֹו.
ַאַחד ָהַאְבֵרִכים ִהְתַנֵּדב ָלֶגֶׁשת ִלְׁשאֹל ֶאת ַאַחד 
 ָסַמ ַּבָּדָבר,  ָהַרב   ֶׁשָהַפ ְלַאֵחר  ַהּדֹור.  ִמְּגדֹוֵלי 
ֶׁשֶהֱעלּו  ַהּבֹוְלטֹות  ֵמַהַהָּצעֹות  ֶאָחת  ַעל  ָידֹו 
ַּכָּמה ֵמַאְבְרֵכי ַהְּקִהָּלה, ְוִהיא – ִלְׁשמֹר ַעל ְּכבֹוד 
ִלְׁשהֹות  ַלְּתִפָּלה,  ַּבְּזַמן  ְלַהִּגיַע  ַהְינּו  ַהְּתִפָּלה, 
ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ִמְּתִחַּלת ַהְּתִפָּלה ְוַעד סֹוָפּה ְוא 

ְלַדֵּבר ְּבַמֲהָלָכּה ִּדְבֵרי ֻחִּלין ְּכָלל.
ַחְבֵרי  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ְּבחֹם  ַלּשֹׁוֵאל  ִהְמִליץ  ָהַרב 
ִהְקִּדיׁש  ְוַאף  ֶזה,  ְּבִעְנָין  ְלִהְתַחֵּזק  ַהְּקִהָּלה 
ֻּכָּלה  ַהְּקִהָּלה  ְּבֵני  ֶאת  עֹוֵדד  ֶׁשּבֹו  ְמֻיָחד  ִמְכָּתב 
ִּבְבָרָכה  ָחַתם  ֶׁשאֹותֹו  זֹו,  ְּבַקָּבָלה  ְלִהְתַחְּזקּות 
ִיְזֶּכה  ַהְּמֻׁשֶּתֶפת  ַהַּקָּבָלה  ֶׁשִּבְזכּות  ַלחֹוֶלה 

ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה.
 ְוֶהֱאִרי ָהַרב  הֹוִסיף  ֶּפה  ֶׁשְּבַעל  ַּבְּדָבִרים 
ֲחִׁשיבּות  ֶעֶצם  "ִמְּלַבד  ָהִעְנָין:  ַּבֲחִׁשיבּות 
ַּכַעס  ַהִּצּבּור  ֵמַעל  ַהּמֹוַנַעת  ַלְּתִפָּלה  ַהַהְקָּדָמה 
ֵמעֶֹמק  ִמְתַּפְּלִלים  ַאֶּתם  ֲהֵרי  ָחִליָלה,  ַמִים  ִמּׁשָ
ֶׁשַהְּתִפּלֹות  ְּכֵדי  ֲחֵבְרֶכם.  ֶׁשל  ִלְרפּוָאתֹו  ַהֵּלב 
ְלַהְראֹות  ָעֵלינּו  ה'  ִלְפֵני  ְלָרצֹון  ִּתְתַקֵּבְלָנה 
ֶׁשֹּלא  ּוְבַוַּדאי  אֹוָתן,  ּוְמַיְּקִרים  ַמְחִׁשיִבים  ֶׁשָאנּו 
ְמַזְלְזִלים ָּבֶהן, ָחִליָלה. ִמי ֶׁשַּמְקִּפיד ָלבֹוא ַּבְּזַמן 
סֹוָפּה,  ַעד  ַהְּכֶנֶסת  ִמֵּבית  ָלֵצאת  ְוא  ַלְּתִפָּלה 
ְּבֵעיָניו.  ֲחׁשּוָבה  ַהְּתִפָּלה  ִּכי  ַמְרֶאה  הּוא  ֲהֵרי 
 ֶׁשִהיא ֲחׁשּוָבה ְּבֵעיָניו, ַאף ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ּוִמּתֹו

הּוא ַיְחִׁשיב אֹוָתּה ִויַקְּבָלּה ְּבָרצֹון".

ִּדְבֵרי ָהַרב ָקְלעּו ֶאל ַהַּמָּטָרה. נֹוֵׂשא ַהַהְקָּדָמה 
ִאְלָמֵלא  ַאף  ָּגדֹול  ִחּזּוק  ָטעּון  ָהָיה  ִלְתִפָּלה 
ַהִּסּפּור ַהּכֹוֵאב ֶׁשָּפַקד ֶאת ְּבֵני ַהְּקִהָּלה. ְלַרִּבים 
ֵמָהַאְבֵרִכים ָּכֲאָבה ִמֶּזה ְזַמן ַרב ָהֻעְבָּדה ִּכי ְּבָכל 
ְּבֵבית  ִמְנָין  ָהָיה  א  ַהְּתִפָּלה,  ְזַמן  ְּבַהִּגיַע  ּבֶֹקר, 
ַמִּגיִעים  ָהיּו  ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים  ָּגדֹול  ֵחֶלק  ַהְּכֶנֶסת. 
ְּתִפִּלין  ַמִּניִחים  ְל'ִיְׁשַּתַּבח',  ֶׁשָאַמר'   ָּברּו' ֵּבין 
ֶאת  ְּבִדּלּוג  אֹו  ִּבְמִהירּות  ּוַמְׁשִליִמים  ְּבָחְפָזה 
ִמְתַעֵּכב  ַהַחָּזן  ָהָיה   ָּכ ְּבֶׁשל  ְּדִזְמָרה'.  'ְּפסּוֵקי 
ֶנֱאָלץ  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  'ִיְׁשַּתַּבח',  ְלִבְרַּכת  ִמָּלֶגֶׁשת 
ִמְנַין  ֶׁשִּיְהיּו  ְּכֵדי  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ִלְפֵני  ְלַהְמִּתין 
ֵּכיָון  ַהְּתִפָּלה.  ֶאת  ַיְחָּדו  ֶׁשַּיְתִחילּו  ִמְתַּפְּלִלים 
ֶׁשִהְתַעְּכָבה ְּתִחַּלת ַהְּתִפָּלה, ִהְתַאֲחָרה ַאף ְׁשַעת 
ִסּיּוָמּה, ָמה ֶׁשָּגַרם א ַּפַעם ְלָכ ֶׁשַּכָּמה ְוַכָּמה 
ַהְּדחּוִפים  ְלִעְנְיֵניֶהם  ֶׁשִּמֲהרּו  ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים 
ִסּיּוָמּה.  ִלְפֵני  ַהְּכֶנֶסת  ִמֵּבית  ָלֵצאת  ֶנֶאְלצּו 
ָּבֲחרּו  ַהְּקִהָּלה  ְּבֵני  ִמֶּקֶרב  ֶׁשַרִּבים  ִמְּלַבד  זֹאת 
ִהְתַנֲהָלה  ֶׁשָּבֶהם  ֲאֵחִרים  ִּבְמקֹומֹות  ְלִהְתַּפֵּלל 

ַהְּתִפָּלה ְּבאֶֹפן ָסִביר יֹוֵתר.
ְּדָבָריו  ְּבתֹוֶסֶפת  ָהַרב  ֶׁשל  ַהִחּזּוק  ִמְכַּתב 
ְּבֵני  ְּבֶקֶרב  ְמֵהָרה  ַעד  ִהְתַּפְרְסמּו  ַהִּנְלָהִבים 
ַהְּקִהָּלה. ְלֶׁשַמע ַהְּדָבִרים ַהְּברּוִרים ִקְּבלּו ֻּכָּלם 
ֶזה  ִמּיֹום  ִּכי  ֶאָחד  ְּבֵלב  ֶאָחד  ְּכִאיׁש  ַעְצָמם  ַעל 
ַּבְּזַמן  ַלְּתִפָּלה  ְלַהִּגיַע  ַמְקִּפיִדים  ֵהם   ָוֵאיָל
ֲאִמיַרת  ַעת  ִמּׁשְ ְּכָבר  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְוִלְׁשהֹות 
ִהְתַנֵּדב  ַאף  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ַאַחד  ַחר.  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות 
ְוַעד  ַחר  ַהּׁשַ ִמִּבְרכֹות  ּבֶֹקר  ְּבָכל  ָלַעּמּוד  ָלֶגֶׁשת 
ֶאת  ְּתַקֵּבל  ֶׁשַהְּתִפָּלה  ְּכֵדי  ִיְׁשַּתַּבח,  ְלִבְרַּכת 

ִצְביֹוָנּה ָהָראּוי.
ֶׁשל  ְמֻיֶחֶדת  ְּתחּוָׁשה  ֻּכָּלם  ְּבֵלב  ָיְצָרה  ַהַּקָּבָלה 
ה  ְנִׂשיָאה ָּבעֹל. ַהֲחֵבִרים ִהְרִּגיׁשּו ִּכי ָעׂשּו ַמֲעֹשֶ
ְּבטּוִחים  ָהיּו  ֵהם  ַהּסֹוֵבל.  ֲחֵבָרם  ְלטֹוַבת  ָּגדֹול 
 ָּברּו ְוַהָּקדֹוׁש  ָלֶהם,  ְיַסְּיעּו  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ִּכי 
ְוַיְרִעיף  ְּתִפּלֹוֵתיֶהם  ֶאת  ְּבַרֲחִמים  ְיַקֵּבל  הּוא 
ִלְרפּוָאה  ִיְזֶּכה  ְוהּוא  ְיׁשּוָעה,  ַטְלֵלי  ַהחֹוֶלה  ַעל 

ְׁשֵלָמה ְּבתֹו ְׁשַאר חֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל.
ִעם  ַהָּגדֹול.  ַהִחּזּוק  ִנַּכר  ְּכָבר  ֶׁשְּלָמֳחַרת  ַּבּיֹום 
ִמֶּפה  ָמֵלא  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ָהָיה  ַהְּתִפָּלה  ְּתִחַּלת 
ַהַּמָּצב  ֶׁשֵעֶקב  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ִמֵּבין  ֵאּלּו  ַּגם  ְלֶפה. 
ֲאֵחִרים,  ִּבְמקֹומֹות  ְלִהְתַּפֵּלל  ּכֹה  ַעד  ָּבֲחרּו 
ַהֵּלב  ֵמעֶֹמק  ֶׁשִהְתַקְּבָלה  ַּבַּקָּבָלה  ֵאמּון  ִהִּביעּו 

ְוָׁשבּו ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת.
ְּבֵסֶדר  ִהְתַנֲהָלה  ַּבְּזַמן,  ֶׁשִהְתִחיָלה  ַהְּתִפָּלה 
ְלַאֲחֶריָה  ּוִמָּיד  ַהְּמיָֹעד,  ַּבְּזַמן  ְוִהְסַתְּּיָמה  מֹוְפִתי 
ַהחֹוֶלה.  ִלְרפּוַאת  ְּתִהִּלים  ִּפְרֵקי  ְׁשֵני  ֶנֶאְמרּו 
ֶׁשֵּבין  ֶהָעצּום  ַהֶהְבֵּדל  ֶאת  ָחׁשּו  ַהִּמְתַּפְּלִלים 
ַעד  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ֶׁשָּנְׂשאּו  ַלְּתִפּלֹות  זֹו  ְּתִפָּלה 

ַעָּתה ְוִהְרִּגיׁשּו ִּכי ַהְּיׁשּוָעה ְקרֹוָבה.
ְּבֶיֶתר  ַהִחּזּוק   ִהְמִׁשי ִמֵּכן  ֶׁשְּלַאַחר  ַּבָּיִמים  ַּגם 
ִּכי  ָהָיה  ִנְדֶמה  ַלִּמְתַּפְּלִלים  עֹז.  ּוְבֶיֶתר  ְׂשֵאת 

ְמֻדָּבר ְּבֵבית ְּכֶנֶסת ָחָדׁש ּוִבְלִּתי ֻמָּכר.
ִעם  ְּבַבד  ַּבד  ַהֵּנס  ְלַמְרֵּבה  ֶּפֶלא,  ֶזה  ּוְרֵאה 
ְּבׂשֹורֹות  ַמע  ְלִהּׁשָ ֵהֵחּלּו  ַהִחּזּוק,  ִהְתַקְּדמּות 
ֶׁשַעד  ַהַּמָּדִדים  ַהחֹוֶלה.  ֶׁשל  ִמְּסִביָבתֹו  טֹובֹות 
ִׁשּנּו  ֶכת,  ִמְתַמּׁשֶ ִהַּדְרְּדרּות  ַעל  ִהְצִּביעּו  ּכֹה 
ַעָּתה ְמַגָּמה ְוֵהֵחּלּו ְלִהְתַיֵּצב. ַהִּטּפּוִלים ַהָּקִׁשים 
ֶׁשל  ִסְבלֹו  ֶאת  ִהְגִּבירּו  ֶׁשַרק  ָהָיה  ֶׁשִּנְרֶאה 
ַּבְּבִדיקֹות  ַהִחּיּוִבי  ִרּשּׁוָמם  ֶאת  ֶהְראּו  ַהחֹוֶלה, 

ְגָרִתּיֹות. ַהּׁשִ
ְּכָכל ֶׁשָּגַדל ַהִחּזּוק ִּבְתִפָּלה, ָּכ ָהְלָכה ַהַּמֲחָלה 
ַהַּקָּבָלה  ְּתִחַּלת  ְלַאַחר  ְּכחֶֹדׁש  ְוָנסֹוָגה.  ַהָּקָׁשה 
ַהחֹוֶלה,  ְּפֵני  ַעל  ר  ְמֻאּׁשָ  ִחּיּו ט  ִהְתַּפּׁשֵ
ֵהֵחָּלה  ִנִּסי  ְּבאַֹרח  ִּכי  ָהרֹוֵפא  ִמִּפי  ר  ְּכֶׁשִהְתַּבּׂשֵ
ַהִּגּדּול,  ְּבִהְתַּפְּתחּות  ַמְׁשָמעּוִתית  ְנִסיָגה 
ּוְגרּורֹוָתיו ָהְלכּו ְוִהְתַּכּוְצוּ. ַּכָּמה ֳחָדִׁשים ְלַאַחר 
ָּבִריא  ָהָאָדם  ְּכַאַחד  ַהחֹוֶלה   ִהְתַהֵּל ְּכָבר  ִמֵּכן 

ְוָׁשֵלם ְוִהְצָטֵרף ַּגם הּוא ְלַמְעַּגל ַהִּמְתַחְּזִקים.
'ֵמה' ָיָצא ַהָּדָבר' עמ' 510

י. ָאֵמן – ִאּמּות ַהְּבָרָכה
ַאְׁשְּכַנִּזי  ָיָקר  ַרִּבי  ֶּבן  מֶֹׁשה  ַרִּבי 
ִמי  ָמָׁשל:  ְּבֶאְמָצעּות  זֹאת  ִהְסִּביר 
ִלְקַהל  ֶמֶסר  ְלַהֲעִביר  ָעָליו  ֶׁשֻהַּטל 
ׁשֹוְמִעים, ָעׂשּוי ְלַקֵּנן ְּבִלּבוֹ ֲחָׁשׁש ֶּפן 
א ִיְתַקְּבלּו ְּדָבָריו ַעל ֵלב ַהּשֹׁוְמִעים. 
ְיַפְקֵּפק  ֵמֶהם  ֶאָחד  ַרק  ִאם  ַאף  ֶׁשֵּכן 
ְלִהְתעֹוֵרר  ֲעלּוָלה  ֶׁשַּיֲעִביר,  ַּבֶּמֶסר 
ַהּשֹׁוְמִעים.  ְּבֶקֶרב  ֵאמּון  ִאי  ֲאִויַרת 
ְיַאֵּמת  ַהּשֹׁוְמִעים  ַאַחד  ִאם   ,ֵמִאיָד
ָאָדם  אֹותֹו  ֶׁשָאַמר  ַהְּדָבִרים  ֶאת 
ָהִאּשּׁור  ַהָּקָהל,  ָּכל  ִלְפֵני  ֵרם  ִויַאּׁשְ
ְּבֵלב  ִיְתַקְּבלּו  ֶׁשְּדָבָריו   ְלָכ ִיְגרֹם 
ִנְמָצא  ִּפְקּפּוק.  ָּכל  ְלא  ַהּשֹׁוְמִעים 
ַהְּדָבִרים  ְלַקָּבַלת  מֹוִעיל  ֶׁשָהִאּמּות 

יֹוֵתר ֵמֶעֶצם ַהְׁשָמָעָתם. 
 ַהְּמָבֵר ְמַבֵּקׁש  ַהְּבָרָכה  ְּבֶאְמָצעּות 
ֶׁשָּבָרא  ַלִּביָרה  ַמְנִהיג  ֵיׁש  ִּכי  ְלהֹוִדיַע 
אּוָלם,  ְלהֹודֹות.  ָנֶאה  ְולֹו  ַהּכֹל  ֶאת 
ְּבֵלב  ְּדָבָריו  ֶׁשל  ַהֻּמְחֶלֶטת  ַקָּבָלָתם 
ַהּשֹׁוְמִעים, ְּתלּוָיה ְּבָכ ֶׁשֵהם ְיַאְּמתּו 
ַאֲחֶריָה.  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ַהְּבָרָכה  ֶאת 
ָהעֹוֶנה  ֶׁשל  ַמֲעָלתֹו  ְּגדֹוָלה   ,ְלִפיָכ

 .ָאֵמן יֹוֵתר ֵמַהְּמָבֵר
ַרִּבי  ֵהִביא  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְלַמֲעַלת  ֶרֶמז 
ְכבֹוד'  'ְיִהי  ֶׁשִּבְתִפַּלת   ִמָּכ מֶֹׁשה 
ִהְסִמיכּו ְמַסְּדֵרי ַהְּתִפָּלה ֶאת ַהָּפסּוק: 
ה'  ִיְׂשַמח  ְלעֹוָלם  ה'  ְכבֹוד  "ְיִהי 
"ְיִהי  ַלָּפסּוק:  לא)  קד  (ְּתִהִּלים  ְּבַמֲעָׂשיו" 
עֹוָלם"  ְוַעד  ֵמַעָּתה   ְמבָֹר ה'  ֵׁשם 
"ִיְׂשַמח  ֵאיָמַתי  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו  ב)  קיג  (ָׁשם 
ה'  ֵׁשם  "ְיִהי  ַּכֲאֶׁשר:  ְּבַמֲעָׂשיו"?  ה' 
ְיַהּוּו  ַהּשֹׁוְמִעים  ַּכֲאֶׁשר   –  "ְמבָֹר
ֲעִנַּית  ְּבֶאְמָצעּות  ַהְּבָרָכה  ֶאת  ִויַקְּימּו 

'ָאֵמן' ַאֲחֶריָה. 
ַעל  ֶׁשַאף  ָהָאמּור,  ַלְּיסֹוד  ַהְמָחָׁשה 
ְקַטָּנה  ַאַחת  ִמָּלה  ִהיא  ֶׁשָאֵמן  ִּפי 
ַבח  ַהּׁשֶ ִּדְבֵרי  ַלֲאִריכּות  ְּבַיַחס 
ְּבָכל   ,ַהְּמָבֵר ֶׁשאֹוֵמר  ְוַההֹוָדָאה 
ֵמַהְּבָרָכה,  ֲחִׁשיבּוָתּה  ְּגדֹוָלה  זֹאת 
ַהְּפׁשּוָטה;  ֵמָהֻעְבָּדה  ִלְלמֹד  נּוַכל 
ַאף  ַּתְבִׁשיל,  ל  ְלַבּׁשֵ ָהָאָדם  ְּבבֹוא 
ְוִיְׁשַּתֵּמׁש  ְּבִבּשּׁולוֹ  ְמאֹד  ִיְטַרח  ִאם 
א  ְּביֹוֵתר,  ַהְּמֻׁשָּבִחים  ָּבֳחָמִרים 
ִאם  ָהאֹוְכִלים   ְלֵח ַהַּתְבִׁשיל  ֶיֱעַרב 
ֵּכן,  ַעל  ָּתֵפל.  ִלְפֵניֶהם  יּוַגׁש  הּוא 
ָעָליו ְלהֹוִסיף ְמַעט ֶמַלח ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה 
ַהַּתְבִׁשיל ָעֵרב ַלֵח. ּוְכֵׁשם ֶׁשהֹוָסַפת 
ַמְכִׁשיָרה  מּוֶעֶטת,  ְּבִמָּדה  ַּגם  ֶמַלח, 
ֶׁשֻהְׁשְקעוּ  ָּגדֹול  ַּתְבִׁשיל  ְלַמֲאָכל 
ָאֵמן  ֲעִנַּית   ָּכ ַּבֲהָכָנתֹו,  ַרּבֹות  ָׁשעֹות 
ַהְּבָרָכה  ֶאת  ּוַמְחִׁשיָבה  ַמְׁשִליָמה 
ֱהיֹוָתּה  ַלְמרֹות  ְוַהְּמפֶֹרֶטת  ָהֲאֻרָּכה 
[קּוְׁשָטא  ֵעיַנִים'  ('ֶּפַתח  ִּבְלַבד  ַאַחת  ִמָּלה 

שי"א] עמ' ז). 

יא. ָאֵמן – ַהְכָרַזת ֱאמּוָנה ִנְצִחית
ֵמִעיד   ַהְּמָבֵר ִהְסִּביר:  ַהַּמֲהָר"ל 
ְּבִבְרָכתֹו ִּכי ְּפֻעּלֹות ְמֻסָּימֹות ַּבְּבִריָאה 

ֵאין   ַא  ,ִיְתָּבַר ה'  ְיֵדי  ַעל  ַנֲעׂשּו 
הּוא  ֶׁשה'   ָּכ ַעל  ֵעדּות  ְּבהֹוָדָאתֹו 
ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  זֹאת,  ְלֻעַּמת  ָיכֹול.  ָּכל 
ַמְצִהיר ַעל ֱאמּוָנתֹו ַּבה' ִיְתָּבַר ֶׁשהּוא 
ָּכל ָיכֹול, ְוהּוא ּפֹוֵעל ֶאת ָּכל ַהַּנֲעֶׂשה 
ָּבעֹוָלם ('ְנִתיבֹות עֹוָלם' ְיסֹוד ָהֲעבֹוָדה ֶּפֶרק יא).

 יב. ָאֵמן – ִלְבָרָכה ְוא ִלְקָלָלה
ָאֵכן  הּוא   ַהְּמָבֵר ֵּבֵאר:  ָהַרְמַח"ל 
 ַמְמִׁשי ְוהּוא  ַּבִּמְצָוה  ַהַּמְתִחיל 
ֶאָּלא  ְּבִבְרָכתֹו.  ְּגדֹולֹות  ַהְׁשָּפעֹות 
ַהֻּטְמָאה  ּכֹחֹות  ַמְצִליִחים  ֶׁשְּלִעִּתים 
א  ְוָאז  ֵאּלּו,  ְּבַהְׁשָּפעֹות  ֶלֱאחֹז 
ּתֹוֶעֶלת  ֵמִביא  ֵאינֹו   ֶׁשַהְּמָבֵר ַּדי 
ִקְלקּול.  ִנְגַרם  ַאף  ֶאָּלא  ְּבִבְרָכתֹו, 
אֹוָרּה  ַעל  ָהעֹוֶנה  ׁשֹוֵמר  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית 
ִּתּפֹל  ְלַבל  אֹוָתּה  ּוַמִּציל  ַהְּבָרָכה  ֶׁשל 
ְּגדֹוָלה   ּוְלִפיָכ ַהֻּטְמָאה,  ּכֹחֹות  ִּביֵדי 
('ְמִגַּלת ְסָתִרים'   ַמֲעָלתֹו ִמַּמֲעַלת ַהְּמָבֵר

ַהֲאִזינּו). 

יג. ָאֵמן – ַמְׁשִליָמה ֶנֶפׁש ַהַּמְלָא
ַרִּבי זּוָׁשא ֵמֲאִניּפֹוִלי ֵּפֵרׁש: ַאף ַעל ִּפי 
רּוָחִנִּיים,  ִנְבָרִאים  ֵהם  ֶׁשַהַּמְלָאִכים 
ַּגם ָלֶהם ֵיׁש ּגּוף ְוֶנֶפׁש. ֶאָּלא ֶׁשְּבׁשֹוֶנה 
ִמיסֹודֹות  ֻמְרָּכב  ֶׁשּגּופֹו  ֵמָהָאָדם 
ֵאֶצל  רּוָחִנית,  ַנְפׁשֹו  ְוַרק  ַּגְׁשִמִּיים, 
ִמיסֹוד  ִנְבָרא  ַהּגּוף  ַּגם   – ַהַּמְלָאִכים 
רּוָחִני (ְרֵאה ִסְפִרי ַהֲאִזינּו ִּפְסָקא שו). ֵמַעָּתה 
 ַהְּמָבֵר ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל  ֶאת  ְלָבֵאר  ֵיׁש 
ְּבִבְרָכתֹו  ּבֹוֵרא   ַהְּמָבֵר ָאֵמן:  ָלעֹוֶנה 
ַרק  אּוָלם  ִּבְלַבד,   ַהַּמְלָא ּגּוף  ֶאת 
 ַהַּמְלָא ֶנֶפׁש  ִנְבֵראת  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית 
"ָּגדֹול   ְלִפיָכ ַחּיּות.  ּבֹו  ַהּנֹוֶתֶנת 
ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר" ('ּבּוִציָנא 

ַקִּדיָׁשא' אֹות לא).

יד. ָאֵמן – ֱאמּוָנה ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח
ְׁשלֹוׁש  ִּכי  ב)  קיט  (ַׁשָּבת  ֲחָכִמים  ָאְמרּו 
ְמֻכּוָנֹות  'ָאֵמן'  ַהִּמָּלה  ֶׁשל  אֹוִתּיֹוֶתיָה 
ֶנֱאָמן",   ֶמֶל "ֵא-ל  ַהִּמִּלים:  ִלְׁשלֹוׁש 
ּוֵפֵרׁש ַרִׁש"י (ָׁשם ד"ה ֵא-ל) ֶׁשָהעֹוֶנה ָאֵמן 
 ֶמֶל ֵא-ל  ֶׁשהּוא  ּבֹוְראֹו,  ַעל  "ֵמִעיד 
ַאף  א"ר)  ד"ה  (ָׁשם  ַהּתֹוְספֹות  ֶנֱאָמן". 
 ֶׁשָּצִרי ֵאּלּו  ֲחָכִמים  ִמִּדְבֵרי  ִהִּסיקּו 
ֶׁשעֹוִנים  ְּבָׁשָעה  ֵאּלּו  ְּבֵתבֹות  ְלַהְרֵהר 

ָאֵמן. 
ַעִין':  ַה'ַּבת  ַּבַעל  ֵּפֵרׁש  זֹאת  ִּפי  ַעל 
ְוַהְכָרָזה  ָׁשַמִים  ַמְלכּות  עֹל  ַקָּבַלת 
'ֵא-ל'  הּוא  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ּו'ֶמֶלְך' ַקָּימֹות ַּגם ְּבִדְבֵרי ַהְּמָבֵר [ֶא-
ּתֹוֶסֶפת  אּוָלם,  ָהעֹוָלם].   ֶמֶל ֵקינּו 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִּכי  ַהַהְצָהָרה 
ְוִלְׁשַח  ַהְבָטָחתֹו  ֶאת  ְלַקֵּים  'ֶנֱאָמן' 
ִנְמֵצאת  ְלגֹוֲאֵלנּו,  ַהָּמִׁשיַח   ֶמֶל ֶאת 
ָּגדֹול   ּוְלָכ 'ָאֵמן',  ָהעֹוֶנה  ְּבִדְבֵרי  ַרק 

הּוא ִמן ַהְּמָבֵר ('ַּבת ַעִין' ַוַּיְקֵהל).

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

 ?ָהעֹוֶנה ָאֵמן ַעל ַהְּמָבֵר
ָּבֲעלֹוִנים ַהּקֹוְדִמים ֵהֵבאנּו ַעל ָּכ ִּתְׁשָעה ֶהְסֵּבִרים ִנְפָלִאים ִמְּמאֹוֵרי ַהּדֹורֹות, 
ֵאיזֹו  ַּדְרּכֹו  ְלִפי  ֶאָחד  ָּכל  ַהְּמָבֲאִרים  נֹוָסִפים,  ֶהְסֵּבִרים  ְוָנִביא   ַנְמִׁשי ְלַהָּלן 

ַמֲעָלה ֵיׁש ְּב'ָאֵמן' ֶׁשִּבְגָלָלּה ְּגדֹוָלה ִהיא ִמן ַהְּבָרָכה. 

ַהַּקָּבָלה ֶׁשֶהֶעְלָתה ֶאת ַהְּתִפָּלה ְלָרצֹון ָבֵרְך' דֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ָמן ַהּמְ 'ּגָ
אּוִרים (ג) ַ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

ָצר אאאוֹוֹ בּוִעיִנים  ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ׁשֶהֶעל לה

סִספּפּו
עלַ
ִ ם


