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ל ְמֵהָרה'  'ָאֵמן ַיֲענּו ַאֲחֶריָך ַהּכֹ

ֶׁשל  ֵּביתֹו  ִמָּבֵאי  ִלְהיֹות   ִיְתָּבַר ם  ַהּׁשֵ ִזַּכִני 
ָמָרן רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה, ַהָּגאֹון ַהָּגדֹול ַרִּבי ַאֲהרֹן 
ְיהּוָדה ֵליּב ְׁשֵטייְנָמן ִזי"ַע, ֲאֶׁשר ְּביֹום ִראׁשֹון 

ַהָּקרֹוב ִּתְמֶלאָנה ַאְרַּבע ָׁשִנים ִלְפִטיָרתֹו.

ַיֲחסֹו  ֶאת  ְוִלְראֹות  ִמָּקרֹוב  ְלַהִּכירֹו  ָזִכיִתי 
ִנים  ַּבּׁשָ ַחַּיי  ֶאת  ִהְקַּדְׁשִּתי  ֶׁשִּלְׁשמֹו  ָלִעְנָין 
ֲחִביבּותֹו  ּגֶֹדל  ֶאת  ָרִאיִתי  ְּבֵעיַני  ָהַאֲחרֹונֹות. 
ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ְלִמְצַות  ַהָּקׁשּור  ְּבָכל  ַהְּמֻיֶחֶדת 
ִלְׁשהֹות  ֶׁשָּזָכה  ִמי  ְלָכל  ְוַכְּמֻפְרָסם  ַּכָּידּוַע 

ִּבְמִחָּצתֹו.

ַהִּנְפָלא  ַהַּמֲעָמד  ְּבִלֵּבנּו  יּוַחק  עֹוָלם  ְלֵזֶכר 
יֹום.  ִמֵּדי  ִּבְמעֹונֹו  ִמְתַקֵּים  ֶׁשָהָיה  ְוַהַּמְרִטיט 
ְּתִחַּלת  ֶטֶרם  ַחר,  ַהּׁשַ ֲעלֹות  ְלַאַחר  ָמה  ְזַמן 
ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ְּכָוִתיִקין ֶׁשִהְתַקְּיָמה ְּבֵביתֹו, 
ִּבְפֵני  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ַלֲאִמיַרת  ֶנֱעָמד  ָהָיה 
ִמָּלה  ִמִּפיו  ֶנֱאָמרֹות  ָהיּו  ַהְּבָרכֹות  ַהִּצּבּור. 
ַהֶּנֱאָסִפים  ָּכל  ַּכֲאֶׁשר  ָמעֹות,  ְּכמֹוֶנה  ְּבִמָּלה, 
ֲאִמיַרת  ְלַאַחר  ָאֵמן.  ַאֲחָריו  עֹוִנים  ָהיּו 
ַהְּבָרכֹות ָהָיה ִנְׁשָאר ַעל ְמקֹומֹו ְּכֵדי ִלְׁשמַֹע 
ֶאת ִּבְרכֹות ַהֶּנֱאָסִפים ְוַלֲענֹות ַאֲחֵריֶהן ָאֵמן. 

ִמְּלַבד זֹאת, ָרִגיל ָהָיה ָמָרן ְלעֹוֵרר ֶאת ׁשֹוְמֵעי 
ִלְקחֹו ַעל ַמֲעַלת ֲעִנַּית ָאֵמן ַוֲחִׁשיבּוָתּה, ְוַאף 
ְּבַכָּמה  ֶזה  ְּבִעְנָין  ָּבַרִּבים  ְּדָבָריו  ְוָנָׂשא  ָזִכיִתי 

ִמִּכּנּוֵסי 'ְּבֵני ֱאמּוִנים'.

ֶׁשִהְׁשַּתֵּתף,  ֵמַהִּכּנּוִסים  ְּבֶאָחד  ִּכי  ְזכּוַרִני 
ַעל  ּוְלעֹוֵרר  ְּדָבִרים  ָלֵׂשאת  ִּבַּקְׁשִּתיו  ַּכֲאֶׁשר 
ָאַמר  ַהֶּנֱאָסִפים,  ְּבָאְזֵני  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֲחִׁשיבּות 
ִלי ִּבְפִליָאה, ְּכֶׁשַּבת ְׂשחֹוק ְנסּוָכה ַעל ָּפָניו: 
ַעל  ִנְׂשָּגִבים  ּכֹה  ְּדָבִרים  ּכֹוְתִבים  ֲחָז"ל  "ִאם 

"!?ֲעִנַּית ָאֵמן, ָמה ֵיׁש ְלהֹוִסיף ַעל ָּכ

ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ָוחֶֹמר  ַקל  ְּדָבִרים  ַוֲהא 
ָהיּו  ֶׁשַּדּקֹוָתיו  ָּגדֹול  ּכֹה  ָאָדם  ִאם  ֵמִאָּתנּו: 
ִּבְמלֹוָאן  ּוֻמְקָּדׁשֹות  ְמדּודֹות  ְספּורֹות, 
ֵהִבין  ֲחָסִדים,  ּוְגִמילּות  ֲעבֹוָדה  ְלתֹוָרה, 
ְלַהְקִּדים  ְוַאף  ָאֵמן  ָּכל  ַאַחר  ִלְרּדֹף   ֶׁשָּצִרי
ֶאת  לֹוַמר  ְּכֵדי  ַהְּתִפָּלה  ִלְפֵני  ָׁשָעה  ֶרַבע 
ַאֲחֵריֶהן,  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ָּכָראּוי  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות 

ָאנּו, ָמה ַנֲעֶנה ַאֲחָריו?!

 ,ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹר

יע˜ב „וב מרמור˘טיין.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִפּלָ ִניֵני ּתְ ּפְ

ֶבת  ּזּוַלת ְמַעּכֶ ִגיָעה ּבַ ּפְ
ה  ִפּלָ ַלת ַהּתְ ֶאת ַקּבָ

י ַנֲהרֹג ֶאת ָאִחינּו  ַצע ּכִ "ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ֶאל ֶאָחיו ַמה ּבֶ
מֹו" (לז כו) ינּו ֶאת ּדָ ְוִכּסִ

ָּכַתב ַרֵּבנּו ֶאְפַרִים ִּכי ָּכ ָאַמר ְיהּוָדה ְלֶאָחיו: 
"ַמה ֶּבַצ"ע" – ָמה ֵעֶר ִיְהֶיה ַלְּתִפּלֹות ֶׁשָאנּו 
ָוֶעֶרב'  ָצֳהַרִים  'ּבֹוֵקר,  יֹום:  ְּבָכל  נֹוְׂשִאים 
[ָראֵׁשי ֵּתבֹות 'ֶּבַצע'], "ִּכי ַנֲהרֹג ֶאת ָאִחינּו"? 
ִמְּלִהְתַּקֵּבל,  ַּבֲעָדן  ִיְמַנע  ָהְרִציָחה  ֲעוֹון  ֲהֵרי 
ְתִפָּלה  ַתְרּבּו  ִּכי  "ַּגם  טו):  א  (ְיַׁשְעָיהּו  ַּכָּכתּוב 

ֵאיֶנִּני ׁשֵֹמַע ְיֵדיֶכם ָּדִמים ָמֵלאּו".
ְסָקאְלָיא  ָאָב"ד  ַחּיּות  ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהְּמֻקָּבל 
ּוַבַעל ַה'ֶּזַרע ִיְצחָק' הֹוִסיף ּוֵפֵרׁש ֶׁשַּבִּמִּלים: 
"ְוִכִּסינּו ֶאת ָּדמֹו" ִּבֵּקׁש ְיהּוָדה ְלַהְתִריַע ִּבְפֵני 
ֵהם  ֲעׂשּוִיים  יֹוֵסף  ֶאת  ַיַהְרגּו  ִאם  ִּכי  ֶאָחיו, 
ְלַאֵּבד ֶאת ּכַֹח ַהְּתִפָּלה ָלֶנַצח. ֶׁשֲהֵרי ַּכָּפַרת 
ִמָּמקֹום   ֶׁשֵּיֵל  ְּבָכ ֻמְתֵנית  ָהרֹוֵצַח  ֲעוֹון 
ְלָמקֹום, ְיַבֶּזה ֶאת ַעְצמֹו ְויֹאַמר: 'רֹוֵצַח ֲאִני' 
ֶׁשֲאֵחי  ְוֵכיָון  ַהְּתׁשּוָבה).  ַׁשַער  ַצִּדיִקים'  ('ָאְרחֹות 
יֹוֵסף ִּבְּקׁשּו ְלַהְסִּתיר ּוְלַכּסֹות ֶאת ֲעוֹוָנם, א 
ָהְרִציָחה  ֶׁשֲעוֹון  ְוִנְמָצא  ְלעֹוָלם,  זֹאת  ַיֲעׂשּו 
ָלֶנַצח  ִמְּלִהְתַּקֵּבל  ְּתִפָּלָתם  ְּבַעד  ִיְמַנע 

('ִׂשְפֵתי ַצִּדיִקים').
•

ְוַאף  ְּבִרִּבית  ַמְלֶוה  ֶׁשָהָיה  ְּבָאָדם  ה  ַמֲעֹשֶ
אֹותֹו  ִנְכַנס  ִמֶּמּנּו.  ַהּלֹוִוים  ְלַחֵּיי  יֹוֵרד 
ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר  ֶׁשל  ִמְדָרׁשֹו  ְלֵבית  ָהָאָדם 
ְלִהְתַּפֵּלל  ְוֵהֵחל  ִמּגֹוְסִטיִנין  ֵמִאיר  ְיִחיֵאל 
ַהֲחִסיִדים.  ִמְּגדֹוֵלי  ְּכֶאָחד  ְּבִהְתַלֲהבּות 
ְלַקֵּבל  ַהָּלה  ֶנֱעַמד  ַהְּתִפָּלה  ְּבִסּיּום  ַּכֲאֶׁשר 
ְוָאַמר:  ָהַרִּבי  הֹוִכיחֹו  ָהַרִּבי,  ִּבְרַּכת  ֶאת 
ַנֲהרֹג  ִּכי  ֶּבַצע  'ַמה  אֹוֵמר:  ַהָּכתּוב  "ֲהֵרי 
ֵיׁש  ּתֹוֶעֶלת  ָמה   – ֶּבַצ"ע'  'ַמה  ָאִחינּו';  ֶאת 
ּבֶֹקר,  ְּבִהְתַלֲהבּות  ַהְּתִפּלֹות  ַּבֲאִמיַרת 
ָּבּה   – ָאִחינּו'  ֶאת  ַנֲהרֹג  'ִּכי  ָוֶעֶרב,  ָצֳהַרִים 
ָאִחינּו"  ַּב'ֲהִריַגת'  עֹוְסִקים  ֶׁשָאנּו  ְּבָׁשָעה 

('ֲחִסיִדים ְמַסְּפִרים' ח"ג עמ' 180). 

ֻעּלֹות  לֹוׁש ּפְ ׁשָ
ה ְתִפּלָ לּויֹות ּבִ ַהּתְ

ת ֲאדָֹניו..." (לט ח) "ַוְיָמֵאן ַוּיֹאֶמר ֶאל ֵאׁשֶ
מֹוִפיַע  ֻּכָּלּה  ַהּתֹוָרה  ְּבָכל  ְּפָעִמים  ַאְרַּבע 

ַהַּטַעם 'ַׁשְלֶׁשֶלת': 

ְּבַמֲעֵׂשה  ֶׁשֶּנֶאְמָרה  "ְוִיְתַמְהַמּה"  ַּבִּמָּלה  א. 
ב.  טז);  יט  (ְּבֵראִׁשית  ּוְבנֹוָתיו  לֹוט  ַהָּצַלת 
ֶעֶבד  ֱאִליֶעֶזר  ָּפַתח  ֶׁשָּבּה  "ַוּיֹאַמר"  ַּבִּמָּלה 

ַּבִּמָּלה  ג.  יב);  כד  (ָׁשם  ְּדָבָריו  ֶאת  ַאְבָרָהם 
ַּבִּמָּלה  ד.  ְּבָפָרָׁשֵתנּו;  ֶׁשֶּנֶאְמָרה  "ַוְיָמֵאן" 
"ַוִּיְׁשָחט" ֶׁשֶּנֶאְמָרה ְּבִעְנַין ָקְרְּבנֹות ַהִּמּלּוִאים 

(ַוִּיְקָרא ח כג).

ֵּבֵאר  ִמְּסלֹוִנים  ַאְבָרָהם'  'ֵּבית  ַּבַעל  ָהַרִּבי 
 ַלַּתֲהִלי רֹוְמזֹות  ֵאּלּו  ֵּתבֹות  ַאְרַּבע  ִּכי 
ַהֵּיֶצר  ֶאת  ִלְכּבֹׁש  ָהָאָדם  יּוַכל  ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו 

ַהַּמְגִּביר ֶאת ֵאׁש ַהַּתֲאָוה ְּבִלּבֹו: 
ְּתִחָּלה ָעָליו ְלִהְתַמְהֵמַּה ְוִלְדחֹות ֶאת ִּפּתּוֵיי 
ַהֵּיֶצר ְלָׁשָעה ְמֻאֶחֶרת יֹוֵתר. ַּכֲאֶׁשר ִּתְׁשקֹט 
ֵאׁש ַהַּתֲאָוה ִמִּלּבֹו, ֲאַזי ְיָמֵאן ְּבָכל ּכֹחֹו ִלְׁשמַֹע 
ְלקֹול ִיְצרֹו, ַעד ֲאֶׁשר ְלַבּסֹוף ַיִּגיַע ְלַדְרָּגה ֶׁשל 
ְׁשִחיַטת ַהֵּיֶצר ּוִבּטּולֹו ַהֻּמְחָלט. אּוָלם ָעֵלינּו 
ֻמְכָרח   ,ַּבַּתֲהִלי ְלַהְצִליַח  ְּכֵדי  ִּכי  ָלַדַעת 
ְּבִלי  ִּכי  ְּתִפָּלה,  זֹו   – "ַוּיֹאַמר"  ְלַקֵּים  ָהָאָדם 
ְּתִפָּלה ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְצִליַח ִּבְכלּום ('ְּבֵאר ַהַחִּיים' 

עמ'  ּפּוִרים 
מג). 

ִניֵני ֱאמּוִניר  ָעִריםּפְ ְ+חּו ׁשְ ּפִ
ֵני ֱאמּוִנים' יא 'ּבְ ד ּוְנׂשִ ַבר ְמַיּסֵ ּדְ

ֹמר  ִלׁשְ
ּוְלַצּפֹות ְלָאֵמן

ָבר" (לז יא) ַמר ֶאת ַהּדָ "ְוָאִביו ׁשָ
"ָהָיה ַמְמִּתין ּוְמַצֶּפה ָמַתי ָיבֹא, ְוֵכן: 'ׁשֵֹמר 

ֱאֻמִנים'" (ַרִׁש"י).
ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו  ב)  (קיט  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת 
ֵמַהָּפסּוק (ְיַׁשְעָיה כו ב): "ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא 
ֵעֶדן  ַּגן  ֲעֵרי  ֶׁשּׁשַ ֱאֻמִנים",  ׁשֵֹמר  ַצִּדיק  גֹוי 
ִנְפָּתִחים ִּבְפֵני ָהעֹוֶנה ָאֵמן. ְלִפי ֵּפרּוׁש ַרִׁש"י 
ָּכאן ֵיׁש ְלַהְקׁשֹות: ַמּדּוַע ִמֵּבין ָּכל ַהְּדָבִרים 
ה – ַּדְוָקא ַלֲעִנַּית ָאֵמן ֵיׁש ְלַהְמִּתין  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ

ּוְלַצּפֹות?
ָמְנטֹוָבה  ֶׁשל  ַרָּבּה  ַזּכּות,  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֵּבֵאר 

ּוִמְּגדֹוֵלי ְמֻקְּבֵלי ִאיַטְלָיה:
ַלֲאִמיַרת  יֹוִמית  ִמְכָסה  ָקְבעּו  ַהַּקְדמֹוִנים 
צ'   – 'ַצִּדי"ק'  ְוִהיא:  ה,  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ ְּדָבִרים 
ְּבָרכֹות.  ְוק'  ַקִּדיִׁשים  י'  ְקֻדּשֹׁות,  ד'  ֲאֵמִנים, 
ַהַּקִּדיִׁשים  ַהְּקֻדּשֹׁות,  ְּבִמְכַסת  ַלֲעמֹד  ְּכֵדי 
ְוָכל  ִּבְמֻיָחד,  ְלִהְתַאֵּמץ   צֶֹר ֵאין  ְוַהְּבָרכֹות 
יֹום,  ְּבָכל  ְּבִמְנָין  ְּתִפּלֹות  ָׁשלֹוׁש  ַהִּמְתַּפֵּלל 
ַהִּנְדֶרֶׁשת.  ַהִּמְכָסה  ֶאת  צֹוֵבר  ְּכָלל   ְּבֶדֶר
אּוָלם ְּכֵדי ִלְצּבֹר ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ַעל ְּבָרכֹות 
ָהָאָדם   ָצִרי קט)  סי'  ִמָּפאנֹו  ְרָמ"ע  ׁשּו"ת  (ְרֵאה 
ִלְׁשמַֹע  ְוַאף  ְּבָרָכה  ְלָכל  ּוְלַצּפֹות  ְלַהְמִּתין 
ַחר ִמַּכָּמה ֲאָנִׁשים (ַּכּמּוָבא ְּבׁשּו"ַע  ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ְוִצִּפָּיה  ְׁשִמיָרה  ְלׁשֹון   ,ְלִפיָכ ב).  ו  או"ח 
ַמְתִאיָמה ְּביֹוֵתר ַלֲעִנַּית ָאֵמן (ֵּפרּוׁש ָהְרָמ"ז ַעל 

ַהּזַֹהר ַוֵּיֶל רפה א). 
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ה בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ

ַהִּסּפּור ַהַּמְרִטיט ֶׁשְּלָפֵנינּו ַמְחִזיֵרנּו ְלָאחֹור, 
ַעֵּמנּו  ַעל  ֶׁשָעְברּו  ְוַהָּמצֹוק  ַהֵּמַצר  ְיֵמי  ֶאל 
ָהִראׁשֹוָנה  ָהעֹוָלם  ִמְלֲחמֹות  ִּבְתקּוַפת 

ִנָּיה.  ְוַהּׁשְ
ַהּנֹוָדע  ַהָּגאֹון  אֹודֹות  ַעל  ָנסֹוב  ִסּפּוֵרנּו 
ַגֲּאָב"ד  הי"ד,  ַטייְכַטל  ְׁשמֹה  שָכר  ִיּׂשָ ַרִּבי 
ִפיְׁשִטיַאן ֶׁשִּבְסלֹוַבְקָיה, ֲאֶׁשר ְּכַרִּבים ֵמֶאָחיו 
ִנָּיה  ַהּׁשְ ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת   ְּבַמֲהַל ֶנֱאַלץ 
ְלַמַּסע  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבֵני  ִעם  ֵמִעירֹו  ִלְגלֹות 
א  ָאְרּכֹו  ֶׁשְּלָכל  ַמָּסע   .ְמָפֵר ְּתָלאֹות 
ִלְכּתֹב   ִהְמִׁשי ְוַאף  ַּבּתֹוָרה  ִמַּלֲהגֹות  ָחַדל 
ְּבָכל  ָהַרִּבים  ִחּדּוָׁשיו  ֶאת  ָלאֹור  ּוְלהֹוִציא 

ֶמְרֲחֵבי ַהּתֹוָרה.
ְּבבּוַדֶפְּשׁט  ְּתקּוָפה  ָׁשָהה  ְמנּוָסתֹו   ְּבַמֲהַל

ָּפָרַׁשת  קֶֹדׁש  ְּבַׁשָּבת  ֶזה  ָהָיה  ַהִּביָרה. 
ְזַמן  תש"ג,  א'  ֲאָדר  חֶֹדׁש  רֹאׁש  ִמְׁשָּפִטים, 
ַטייְכַטל  ָהַרב  ְלהּוְנַּגְרָיה.  ַהִּגיעֹו  ְלַאַחר  ָמה 
ֶׁשֶּנֱאַלץ  ַהָּנְכִרית  ַּבְּזהּות  ֲעַדִין  ָעטּוי  ָהָיה 
ַלֲעטֹות ְּבַמֲהַל ְּבִריָחתֹו, ַּכֲאֶׁשר ֻהְזַמן ִלְדרֹׁש 
ִּבְפֵני ָקָהל ַרב ִמְּבֵני ָהִעיר ּבּוַדֶפְּשׁט. ְּבֶפַתח 
ְּדָרָׁשתֹו ִסֵּפר ָהַרב ַטייְכַטל ֶאת ַהִּסּפּור ַהָּבא 
אּוָלם  כֵן,  ִלְפֵני  ָׁשִנים  ַעְׂשרֹות  ֶׁשִהְתַרֵחׁש 
ַהֶּמֶסר ַהָּטמּון ּבֹו ָנַגע ְלאֹוָתם ַהָּיִמים ַמָּמׁש:

ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה  ֶזה  "ָהָיה 

ָהִראׁשֹוָנה. ִּבְׁשַעת ּבֶֹקר ֻמְקֶּדֶמת ְמאֹד ְּביֹום 
ָּבת ָיָצא ִמֵּביתֹו ַהָּגאֹון ַרִּבי ַאְבָרָהם יֹוֵסף  ַהּׁשַ
ַּבַעל  ְוַרִּבי  מֹוִרי  ּוֶבן  חּוְסט  ָאָב"ד  ְּגִריְנַווְלד, 
ַּבִּמְקֶוה.  ִלְטִביָלה  ְּבַדְרּכֹו  ַהּבֶֹׂשם',  'ֲערּוַגת 
ְוִהֵּנה ִנְגָלה ְלֵעיָניו ַמְרֶאה ֶׁשָהָיה ָחזֹון ִּבְלִּתי 
ְׁשבּוִיים  ְקבּוַצת   – ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ִנְפָרץ 
ֵמרּוְסָיה ַּבֲעֵלי ַמְרֶאה ָּבזּוי ּוֻמְׁשָּפל ֶׁשָהָעְסקּו 

ְּבִטְאטּוא ָהְרחֹוב. 
ּגֹוִיית,  ָחזּות  ַּבֲעֵלי  ָהיּו  ָהֲעלּוִבים  בּוִיים  ַהּׁשְ
ֶאָחד  ָמה  ִמּשּׁום  ִּכי  ֵלב  ָׂשם  ֶׁשָהַרב  ֶאָּלא 
ֵמֶהם חֹוֵלק לֹו ָּכבֹוד ְמֻיָחד ְוַאף ְמַפֶּנה ְלָפָניו 
ְוִנְׁשָנה  ָׁשב  ֵמַהִּמְקֶוה  ְּבׁשּובֹו   .ַהֶּדֶר ֶאת 
ַהַּמֲחֶזה, ְוָהַרב א ָיכֹול ָהָיה ְלִהְתַעֵּלם. הּוא 
ִּכי  ְוִגָּלה  בּוי  ַהּׁשָ ִּבְפֵני  ִהִּביט  ֵמִהּלּוכֹו,  ֶנֱעַצר 

ַמְרֵאהּו ֲאִציִלי ּוְמֻעָּדן.
ָהַרב הֹוָדה ָלִאיׁש ְּבִנימּוס ְּכֶׁשהּוא ִמְׁשַּתֵּמׁש 
ַהַהְפָּתָעה  ֶׁשְּלַמְרֵּבה  ֶאָּלא  ַהָּמקֹום,  ִּבְׂשַפת 
ַהִּייִדיׁש  ִּבְׂשַפת  ְלתֹוָדתֹו  ַהָּלה  ֵהִׁשיב 
'ַרִּבי, א ַמִּגיָעה ִלי ּתֹוָדה ַּבֲעבּור  ְּבאֹוְמרֹו: 
ַמֲעַׂשי. ֵהן זֹו חֹוָבתֹו ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי ְלַכֵּבד ֶאת 

ַה'ָּמָרא ְּדַאְתָרא' ְּבִעירֹו...'
ֶאָּלא  ּדֹם,  ָהַרב  ֶנֱאַלם  ַהְּדָבִרים  ְלֶׁשַמע 
ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ִהִּגיָעה  ַהְּגדֹוָלה  ֶׁשַהַהְפָּתָעה 
ֻמְרָּכן:  ְּברֹאׁש  ְוָאַמר  בּוי  ַהּׁשָ הֹוִסיף  ַּכֲאֶׁשר 
'ֵאי א ֶאְנַהג ֵּכן, ַוֲהלֹוא ַּגם ָאֹנִכי ְמַׁשֵּמׁש 

ְּכ'ָמָרא ְּדַאְתָרא' ְּבמֹוַלְדִּתי...' 
ְוֵהִבין  ִמַּתְדֵהָמתֹו  ָהַרב  ת  ֶׁשִהְתַעּׁשֵ ְלַאַחר 
ֶאת ַהִּסּפּור ַהָּקֶׁשה ֶׁשִהְזַּדֵּמן ְלָפָניו, ִהְתעֹוֵרר 
ִהְצִליַח  ִדְׁשַמָּיא  ּוְבִסַּיְעָּתא  ִלְפֻעָּלה,  ִמָּיד 
ַּכֲעבֹר ְזַמן ָקָצר ְלָהִביא ְלִׁשְחרּורֹו ֶׁשל ָהַרב 

ַהּגֹוֶלה ֵמֲעבֹוָדתֹו ַהְּבזּוָיה.
ְלֵביתֹו,  בּוי  ַהּׁשָ ֶאת  ָהַרב  ִהְזִמין  ַּכִּמְתַּבֵּקׁש 
ְלַנֵהל  ֶׁשִהְסִּפיקּו  ַהְּקָצָרה  יָחה  ַּבּׂשִ ּוְכָבר 
ַצִּדיק  ְּבָאָדם  ְמֻדָּבר  ִּכי  ִלְראֹות  נֹוַכח   ַּבֶּדֶר
רּוי  ּוֻמְפָלג ַּבּתֹוָרה, ִּבְבִחיַנת 'ֵסֶפר ּתֹוָרה ַהּׁשָ

ְּבַצַער'.
ֵמרֹאׁש  ָהַרב  ִּבֵּקׁש  ַׁשֲחִרית  ְּתִפַּלת  ְלַאַחר 
ַאַחר  ִּכי  ַלִּמְתַּפְּלִלים,  ְלהֹוִדיַע  ַהָּקָהל 
ַרב  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְּדָבִרים  א  ִיּׂשָ ַהָּצֳהַרִים 
ָחׁשּוב ְוָגדֹול ַּבּתֹוָרה, ֶׁשִּנְקַלע ְלִעיָרם ְלַאַחר 

ֶׁשִּנְׁשָּבה ְוֻהְגָלה ִמּמֹוַלְדּתֹו.
ִהְתַּגְלְּגָלה  בּוי  ַהּׁשָ ָהַרב  ַעל  מּוָעה  ַהּׁשְ
ָעה ַהְּמיֶֹעֶדת  ִּבְמִהירּות ֵּבין ְיהּוֵדי חּוְסט, ּוַבּׁשָ
ְּבֵמאֹות  ֶּפה  ֶאל  ִמֶּפה  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ָהָמה 
ַרּבֹות ֶׁשל ֲאָנִׁשים ֶׁשִּבְּקׁשּו ַלֲחזֹות ִּבְפֵני ָהַרב 

בּוי ּוְלַהְקִׁשיב ִלְדָבָריו. ַהּׁשָ
ָלַרב  חּוְסט  ָאָב"ד  ָלַחׁש  ַלְּדָרָׁשה  ְּבַדְרָּכם 
ִּכי  ִׁשְביֹו,  ְּבִבְגֵדי  ָלבּוׁש  ֲעַדִין  ֶׁשָהָיה  בּוי  ַהּׁשָ
אּוַלי מּוָטב ֶׁשִּיְלַּבׁש ִלְכבֹוד ַהְּדָרָׁשה ְּבָגִדים 
ֶׁשָהַרב  ֶאָּלא  ְּבִיְׂשָרֵאל.  ָלַרב  ַּכָּיֶאה  ֲחׁשּוִבים 
ָנחּוׁש:   ַא רֹוֵעד  ְּבקֹול  ְוָאַמר  ַלַהָּצָעה  ֵסֵרב 

'א, ִּכי ִאם ִּבְלבּוׁש ֶזה ֶאְדרֹׁש'.
ּוְבעֹוד  ִלְדרֹׁש,  ָהַרב  ָעָלה  ַהְּמיֶֹעֶדת  ָעה  ַּבּׁשָ
ֵהֵחל  ַהּקֶֹדׁש,  ֲארֹון  ְּכַלֵּפי  ֻמְפנֹות  ָּפָניו 
ִלְזעֹק ְּבקֹול ַמר ּתֹו ֶׁשָּיָדיו אֹוֲחזֹות ִּבְבָגָדיו 

ַהְּבלּוִיים ְוַהְּבזּוִיים:
'ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲהא ַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ֵהם 

ָּבֶני ֲאהּוֶבי. ּוְכָכֵאּלּו ִצּוִיָת ֲעֵליֶהם ַלֲעטֹות 
ְלבּוׁש ְמֻיָחד ּוְמֻכָּבד, ַּכְּמפָֹרׁש ַּבְּגָמָרא (ַׁשָּבת 
ִרּבֹונֹו  ְוַעָּתה,  ט).  ה  (ֵּדעֹות  ּוָבַרְמָּב"ם  א)  קיד 
ִאם  ִהיא   ִּבְנ ַהְּכתֶֹנת  ָנא,  'ַהֶּכר  עֹוָלם,  ֶׁשל 
ֶזהּו  ַהִאם  ָנא,  ַהֵּכר  לב)?  לז  (ְּבֵראִׁשית  א' 
חּוס  ָאָּנא,  ֶׁשָּכֶזה?  ְלבּוׁש  ֶׁשַאֲעֶטה   ִלְכבֹוְד
ְבָיה  ְוַרֵחם ַעל ְּבֵני ַעְּמ ַהְּנתּוִנים ַּבָּצָרה ּוַבּׁשִ

ְוהֹוִׁשיָעם ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים!'
ְמֻסָּגל  בּוי  ַהּׁשָ ָהַרב  ָהָיה  א   ִמָּכ יֹוֵתר 
ִלְׁשמַֹע.  ָזקּוק  ָהָיה  א  ַהִּצּבּור  ְוַאף  ְלַדֵּבר, 
ַהּכֹל ִהְצָטְרפּו ְלַזֲעָקתֹו ֶׁשל ָהַרב ְוָגעּו ִּבְבִכָּיה 
ַּבָּצָרה  ַהְּנתּוִנים  ַנֲחָלתֹו  ְוַעל  ִיְׂשָרֵאל  ַעל 

ְבָיה". ּוַבּׁשִ
 א ָהָיה ָזקּוק ְליֹוֵתר ִמָּכ ַּגם ָהַרב ַטייְכַטל
ְּבהּוְנָגְרָיה  ַהּשֹׁוְמִעים,  ִלְפֵני  ְלָתֵאר  ְּכֵדי 
ֶׁשַהּשֹׁוָאה ֶטֶרם ִהְּכָתה ָּבּה ִּבְמלֹוא ָעְצָמָתּה, 
ֶאת ַהַּמָּצב ַהָּקֶׁשה ֶׁשּבֹו ְנתּוִנים ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל. 
ְוַאף  ַהְּדָרָׁשה   ְּבֶהְמֵׁש ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ַהְּדָבִרים 
ַעל  ָׂשִכיר'  'ִמְׁשֵנה  ְּבִסְפרֹו  ָידֹו  ַעל  ֶנְחְקקּו 
ַהּתֹוָרה ֶׁשָּיָצא ְּבִעּצּוָמם ֶׁשל ְיֵמי ַהִּמְלָחָמה, 
ָעׂשּו רֶֹׁשם ָּגדֹול ַעל ַהּשֹׁוְמִעים ְועֹוְררּו אֹוָתם 

ְלִהְתַחֵּזק ִּבְתִפָּלה ּוִבְתׁשּוָבה.
ְּכָׁשָנה ְלַאַחר אֹוָתּה ַהְּדָרָׁשה ִנְכְנסּו ַהֶּגְרָמִנים 
ְלִהָּמֵלט  ֶנֱאַלץ  ַטייְכַטל  ְוָהַרב  ְלבּוַדֶפְּשׁט, 
ִהְצִליַח  ֲאֻרִּכים  ֳחָדִׁשים   ְּבֶמֶׁש ִנית.  ַּבּׁשֵ
ְלַבּסֹוף  אּוָלם  ַהֶּגְרָמִנים,  ִמְּפֵני  ְלִהְסַּתֵּתר 
ִנְתַּפס ְוהּוַבל ִעם ִמְׁשַּפְחּתֹו ְלאֹוְׁשִויץ. ַּכָּמה 
ְלַגּלֹות  ַהֶּגְרָמִנים  נֹוְכחּו  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָיִמים 
ַהָּמקֹום  ֶאת  ִלְכּבֹׁש  עֹוֵמד  ָהרּוִסי  ַהָּצָבא  ִּכי 
ֶאל  ֵמאֹוְׁשִויץ  ַהְּיהּוִדים  ֶאת  ְלַפּנֹות  ְוֵהֵחּלּו 
ִּביֵדי  ָחִליָלה  ְיֻׁשְחְררּו  ְלַבל  ֶּגְרַמְנָיה,  ּתֹוְכֵכי 

ָהרּוִסים...
ֶׁשל  ָהַאֲחרֹונֹות  ְׁשעֹוָתיו  ַעל  ַמְרִטיט  ֵּתאּור 
ֶׁשָּזָכה  ְרִאָּיה  ֵעד  ִמִּפי  ִנְׁשַמע  ַטייְכַטל  ָהַרב 

ְלִהָּנֵצל:
א  ַהַּמּׂשָ ִּבְקרֹון  תש"ה.  ִּבְׁשָבט  ְּבי"ג  ֶזה  ָהָיה 
ים ְיהּוִדים,  ֶׁשּבֹו הּוַבל ָהַרב ִהְצטֹוְפפּו ְּכִׁשּׁשִ
ְלַצד ְּכֶעְׂשִרים ֲאִסיִרים אּוְקָרִאיִנים ַּגֵּסי רּוַח. 
ַלְחמֹו.  ֶאת  ִמיהּוִדי  ָחַטף  ֵמַהּגֹוִיים  ֶאָחד 
ָהָעֶול,  ַעל  ִלְׁשּתֹק  ָהָיה  ָיכֹול  ֶׁשֹּלא  ָהַרב, 
ָמָחה ַעל ָּכ ְּבַתִּקיפּות. ִּבְתגּוָבה ֻהָּכה ִּביֵדי 

ָהאּוְקָרִאיִני ַוֲחֵבָריו ַמּכֹות ָמֶות.
ְּבִהְתַרְּגׁשּות  ָהַרב  ִּדֵּבר  ּוֻמֶּכה,  ָחבּול  ְּבעֹודֹו 
ְסִביבֹו,  ֶׁשִהְצטֹוְפפּו  ַהְּיהּוִדים  ֶאל  ֲעצּוָמה 

ְוֵאּלּו ָהיּו ְּדָבָריו ָהַאֲחרֹוִנים:
"ְיהּוִדים ְיָקִרים, עֹוד ְמַעט ְוִתְכֶלה ֶמְמֶׁשֶלת 
ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ, ְוַאֶּתם ִּתְזּכּו ִליׁשּוָעה ְּגדֹוָלה 
 ְלָכ ִיְזּכּו  ִּבְמֻיָחד  ָהעֹוָלם.  ָּכל  ֶאת  ֶׁשָּתִאיר 
ּתֹוָׁשֵבי ָהָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה. ָהָבה ִנְתַּפֵּלל ֻּכָּלנּו 
ֲאִני  יֹוֵדַע  ֶׁשֵהם.  ָמקֹום  ְּבָכל  ַאֵחינּו  ִלְׁשלֹום 
ֶׁשֶאְתַּפֵּלל  ָלֶכם  ַמְבִטיַח  ַוֲאִני  ַּתם,  ְזַמִּני  ִּכי 
ְׁשֵלָמה  ְוִלְגֻאָּלה  ִליׁשּוָעה  ֶׁשִּתְזּכּו  ַּבַעְדֶכם 

ִּבְמֵהָרה".
ַהְּטהֹוָרה  ִנְׁשָמתֹו  ָיְצָאה  ְּדָבָריו  ִסּיּום  ִעם 

ְּכֶׁשִהיא ַזָּכה ּוְמֻזֶּקֶקת. 
'ִמְׁשֵנה ָׂשִכיר' עה"ת מהד"ח פר' ַוֵּיֶׁשב 
ּוְבַהְקָּדַמת ַהֵּסֶפר

בּוי   ָ ל ָהַרב ַהּשׁ   ַזֲעָקתֹו ׁשֶ

י ֱאמּוִניר  ַמֲעׂשֵ

ָהַרב  ָעָלה  ַהְּמיֶֹעֶדת  ָעה  ַּבּׁשָ
ֻמְפנֹות  ָּפָניו  ּוְבעֹוד  ִלְדרֹׁש, 
ֵהֵחל  ַהּקֶֹדׁש,  ֲארֹון  ְּכַלֵּפי 
ֶׁשָּיָדיו   ּתֹו ַמר  ְּבקֹול  ִלְזעֹק 
ַהְּבלּוִיים  ִּבְבָגָדיו  אֹוֲחזֹות 

ְוַהְּבזּוִיים.

שָכר ְׁשמֹה ַטייְכַטל הי"ד ְּתמּוַנת ַהְּגַה"ק ַרִּבי ִיּׂשָ



ָרכֹות ְוָאֵמן  ִהְלכֹות ּבְ ֵאָלה ּבְ ׁשְ

ֵמֵאּלּו ְּבָרכֹות ּפֹוֶטֶרת ִּבְרַּכת 'ַאֲהָבה ַרָּבה'? 

ָרכֹות  ט ְמרֹוָמם ַעל ֵסֶדר ַהּבְ ַמּבָ

ה   ת ַאֲהָבה ַרּבָ ְרּכַ   ּבִ

י ַאְלּתִ ַאַחת ׁשָ

ִנָּיה ִמֵּסֶדר ִּבְרכֹות ְקִריַאת ְׁשַמע  ְּבָרָכה זֹו ִהיא ַהְּבָרָכה ַהּׁשְ
ְסמּוָכה  ֶׁשִהיא  ְלִפי   ,'ְּב'ָברּו ּפֹוַתַחת  ְוֵאיָנּה  ַׁשֲחִרית  ֶׁשל 

ְלִבְרַּכת 'יֹוֵצר אֹור' (טּור או"ח ס א).

'ַאֲהָבה  ִּבְרַּכת  ְלַאַחר  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ֵיׁש  ַהִאם  ָהִראׁשֹוִנים  ֶנְחְלקּו 
ַרָּבה' ֶׁשאֹוֵמר ְׁשִליַח ַהִּצּבּור. ָהַרְמָּב"ם (ְּבָרכֹות א יז) סֹוֵבר ֶׁשִּבְרכֹות 
ְקִריַאת ְׁשַמע ִּדיָנן ְּכִבְרַּכת ַהִּמְצוֹות ְלִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע, ּוְכֵׁשם 
ֶׁשֵאין ַמְפִסיִקים ֵּבין ְּדַבר ִמְצָוה ַלְּבָרָכה ֶׁשְּלָפֶניָה, ָּכ ֵאין ְלַהְפִסיק 
ָהָרָמ"ה  אּוָלם  ְׁשַמע.  ְקִריַאת  ְלִמְצַות  זֹו  ְּבָרָכה  ֵּבין  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית 
"ץ ְּבָרָכה  אי ָאָדם ַלֲענֹות ָאֵמן ְּכֶׁשְּמַסֵּים ַהּׁשָ חֹוֵלק ְוסֹוֵבר ֶׁשַרּׁשַ
ְקִריַאת  ִמְצַות  ַעל  ְּבָרָכה  ֵאיָנן  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֶׁשִּבְרכֹות  ְלִפי  זֹו, 
ֶׁשִּסְּדרּו  ַעְצָמן,  ִּבְפֵני  ָהעֹוְמדֹות  ֶׁשַבח  ִּבְרכֹות  ֵהן  ֶאָּלא  ְׁשַמע, 
ֲחָׁשׁש  ֵאין  ְוָלֵכן  ּוְלַאֲחֶריָה,  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ִלְפֵני  ְלָבְרָכן  ֲחָכִמים 

ְּבָמה ֶׁשַּמְפִסיק ֵּביָנן ְלֵבין ְקִריַאת ְׁשַמע (טּור או"ח סא). 

ְּכֵדי ָלֵצאת ִמְּכַלל ָסֵפק ָּכַתב ַה'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה' (נט כה) ֶׁשְּלַכְּתִחָּלה 
"ץ, ְוָאז, ְלכּוֵלי ָעְלָמא, ֵאין לֹו  טֹוב ֶׁשְּיַסֵּים ְּבָרָכה זֹו ַיַחד ִעם ַהּׁשָ
"ץ. ֶׁשֵאין לֹו ָלָאָדם ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר  ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר ִּבְרַּכת ַהּׁשָ

ִּבְרַּכת ַעְצמֹו. 

ָרָכה ְמקֹור ַהּבְ

ָרָכה ִמְבֵנה ַהּבְ

ַנת ָאֵמן ּוָ ּכַ

ָרָכה  ַמהּות ַהּבְ

ַמִים ָ ּשׁ ּבַ ָרֵאל ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ין ִיׂשְ ַאֲהַבת עֹוָלם ּבֵ
לֹוַמר  ִסְּדרּו  ֶׁשֲחָכִמים  ְמבָֹאר  (ָׁשם)  ַאְׁשְּכַנז'  ֲחִסיֵדי  ְּב'ִסּדּור 
ְּבָרָכה זֹו ִלְפֵני ְקִריַאת ְׁשַמע, ֶׁשָּבּה ִנְכָּתב ַהִּצּוּוי ֶלֱאהֹב ֶאת ה', 
ְּכֵדי ֶׁשִּנְזּכֹר ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשאֹוֲהִבים ָאנּו ֶאת ה' ָּכ אֹוֵהב הּוא אֹוָתנּו. 

ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגר מֹוִסיף ּוְמָבֵאר ִּכי ַאֲהַבת ה' אֹוָתנּו ִהיא ַהָּבִסיס 
זֹו:  ְּבָרָכה   ְּבָכ חֹוְתִמים  ַאף  ְוָלֵכן  ה',  ֶאת  ֶלֱאהֹב  ַהִּצּוּוי  ְלִקּיּום 
"ַהּבֹוֵחר ְּבַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה". ְׁשמֹה ַהֶּמֶל ְמַלְּמֵדנּו (ִמְׁשֵלי 
כז יט): "ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים ֵּכן ֵלב ָהָאָדם ָלָאָדם". ְּכלֹוַמר ְּכִפי 
ָהָאָדם  ְּבֵני  ִלְבבֹות   ָּכ ָּבֶהם,  ַהִּמְתּבֹוֵנן  ֶאת  ְמַׁשְּקִפים  ֶׁשַהַּמִים 
ְמַׁשְּקִפים ֶזה ֶאת ֶזה. ְלִפיָכ ַּכֲאֶׁשר ַנְקִּדים ִלְפֵני קֹוְרֵאנּו ְקִריַאת 
ְׁשַמע ֶאת ָהֻעְבָּדה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֲהֵבנּו, ִמֵּמיָלא ִּתְתעֹוֵרר 
ְּבִלֵּבנּו ַאֲהַבת ַהּבֹוֵרא ִּבְׁשַעת ַהְּקִריָאה ('ִמִּלין ַחְדִתין' ָוֶאְתַחַּנן). 

ָהַאֲהָבה  ְּבֵתאּור  ּוִמְסַּתֶּיֶמת  ִנְפַּתַחת  ַרָּבה'  'ַאֲהָבה  ִּבְרַּכת 
ב):  א  (ַמְלָאִכי  ַּכָּכתּוב  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאת  ה'  ֶׁשאֹוֵהב  ַהְּגדֹוָלה 
ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ַהְּבָרָכה  ְּבגּוף  ה'".  ָאַמר  ֶאְתֶכם  "ָאַהְבִּתי 
ְללֹוְמָדּה  ְּבתֹוָרתֹו ִויַזֵּכנּו  ִלֵּבנּו  ִיְפַּתח  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ּוְלַלְּמָדּה, ּוְבָכ ְלַקֵּים ֶאת ֶׁשִּצּוְָתה ַהּתֹוָרה ְּבָפָרָׁשה ִראׁשֹוָנה 
('ִסּדּור   "ְלָבֶני ְוִׁשַּנְנָּתם  ָּבם...  "ְוִדַּבְרָּת  ְׁשַמע:  ְקִריַאת  ֶׁשל 

ֲחִסיֵדי ַאְׁשְּכַנז' עמ' פט). 

ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשְּיַקְּבֶצּנּו  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ַהְּבָרָכה  ִסּיּום  ִלְקַראת 
ְלַאְרֵצנּו".  קֹוְמִמּיּות  "ְויֹוִליֵכנּו  ַהָּגֻלּיֹות  ִמן  הּוא   ָּברּו
ַּבָּקָׁשה זֹו ִהיא ֶהְמֵׁש ְלַבָּקָׁשֵתנּו ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְלמֹד ּוְלַלֵּמד ֶאת 
ַהּתֹוָרה. ֶׁשֵּכן ָאְמרּו ֲחָכִמים (ֲחִגיָגה ה ב): "ֵּכיָון ֶׁשָּגלּו ִיְׂשָרֵאל 
ִמְּמקֹוָמן ֵאין ְל ִּבּטּול ּתֹוָרה ָּגדֹול ִמֶּזה" ('עַֹלת ָּתִמיד' פי"ט).

ְּבִסּדּור 'ֵלב ָׂשֵמַח' (ַּדף פב ע"ב) ְמבָֹאר ִּכי ְמַסְּיִמים ָאנּו ְּבָרָכה 
זֹו ְּבַבָּקָׁשה ַעל ַהְּגֻאָּלה, ְלִפי ֶׁשְּלַּצִּדיק ֶאָחד ִנְתַּגָּלה ַּבֲחלֹום 
ְּב'ַאֲהָבה  ָּכָראּוי  ְמַכּוְִנים  ֶׁשֵאין  ִמְּפֵני  ִמְתַעֶּכֶבת  ֶׁשַהְּגֻאָּלה 
ַרָּבה'. ְלִפיָכ ִסּיּום ֲאִמיָרָתּה ֶׁשל ְּבָרָכה זֹו ְּבַכּוָָנה ִהיא ְזַמן 

ַמְתִאים ְלַבֵּקׁש ַעל ַהְּגֻאָּלה. 

ְלָהִבין  ְּבִלֵּבנּו  ֶׁשִּיֵּתן  ְוַהְלַואי  ָּבנּו,  ּוָבַחר  אֹוָתנּו  אֹוֵהב  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֱאֶמת 
ּוְלַהְׂשִּכיל ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ְוַאף ִיְגָאֵלנּו ִּבְמֵהָרה ֶׁשּנּוַכל ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה ִּבְמנּוָחה.   

ְּתׁשּובֹות ִנָּתן ִלְׁשַח ְלַפְקס 
ֶׁשִּמְסָּפרֹו 08-9746102 
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ְרלּו ֱאמּוַני ּבָ

ְּבָרָכה  ִלְפּתַֹח  ֵיׁש  ַהִאם  ב)  יא  (ְּבָרכֹות  ָהֲאמֹוָרִאים  ֶנְחְלקּו 
ֶנְחְלקּו  ַהּפֹוְסִקים  עֹוָלם'.  ְּב'ַאֲהַבת  אֹו  ַרָּבה'  ְּב'ַאֲהָבה  זֹו 
ְוֵיׁש  א),  סא  או"ח  שו"ע  (ְרֵאה  ְלַמֲעֶׂשה  ִלְנהֹג  ֵיׁש  ֵּכיַצד 
יטֹות: ְּבַׁשֲחִרית לֹוַמר 'ַאֲהָבה  ֶׁשָּכְתבּו ְלַקֵּים ֶאת ְׁשֵּתי ַהּׁשִ

ַרָּבה', ּוְבַעְרִבית – 'ַאֲהַבת עֹוָלם' (ּתֹוְספֹות ָׁשם ד"ה ְוַרָּבָנן). 

ְּבָרָכה זֹו ִּתְּקנּו ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה ('ֵראִׁשית ָחְכָמה' ַׁשַער 
ָהַאֲהָבה פ"ז). ֵיׁש ֶׁשָּכְתבּו ֶׁשֶאת ַהַּבָּקָׁשה ַעל ִקּבּוץ ָּגֻלּיֹות 
ֻחְרַּבן  ְלַאַחר  הֹוִסיפּו  ַהְּבָרָכה,  ִסּיּום  ִלְקַראת  ֶׁשִּנְקְּבָעה 
ַהַּבִית (ִסּדּור ַהְּגאֹוִנים ְוַהְּמֻקָּבִלים ב עמ' תמט, ְּבֵׁשם ָה'ַאּבּוִדְרַהם', 

ּוְלָפֵנינּו ֵאינֹו). 
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ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה 
ֻיְגַרל ַׁש"ס 'עֹז ְוָהָדר' 
ַמְתִמיִדים. ַהַהְגָרָלה 
ִּתְתַקֵּים ִמֵּדי ָׁשבּוַע 
י ֶׁשְּלַאַחר  ְּביֹום ֲחִמּׁשִ
הֹוָפַעת ֶהָעלֹון. 

ֵאָלה ְוַהְּתׁשּוָבה ֵמֲעלֹון ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא ַהּׁשְ
'ָּברּו ֶׁשָאַמר' ְּבַיַחד ִעם ַהַחָּזן, ַהִאם ַיֲעֶנה ָאֵמן ַאַחר ִּבְרַּכת ַהַחָּזן?  'ִיְׁשַּתַּבח' אֹו  ַהִּמְתַּפֵּלל ַּבִּצּבּור ּוְמַסֵּים 

ַמּדּוַע? 
ְּתׁשּוָבה: ִאם ִסֵּים 'ָּברּו ֶׁשָאַמר' ִעם ַהַחָּזן א ַיֲעֶנה ָאֵמן ַאַחר ִּבְרַּכת ַהַחָּזן ְלִפי ֶׁשִּנְרֶאה ְּכעֹוֶנה 'ָאֵמן' ַעל 
ִּבְרַּכת ַעְצמֹו. אּוָלם, ִאם ִסֵּים 'ִיְׁשַּתַּבח' ִעם ַהַחָּזן ַיֲעֶנה ָאֵמן ַעל ִּבְרַּכת ַהַחָּזן, ַאף ֶׁשִּנְרֶאה ְּכעֹוֶנה ַעל ִּבְרַּכת 
ַעְצמֹו. ְוַהַּטַעם ְלָכ הּוא ֶׁשָּיכֹול ִלְסמֹ ַעל ַהּסֹוְבִרים ֶׁשַהְּמָבֵר ִיְׁשַּתַּבח עֹוֶנה 'ָאֵמן' ַעל ִּבְרַּכת ַעְצמֹו, ְלִפי 

ֶׁשְּבָרָכה זֹו ְמַסֶּיֶמת ֶאת 'ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה' ('ָמֵגן ַאְבָרָהם' נג ב, הּוָבא ַּב'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה' ָׁשם ג). 

ְוַכֲאֶׁשר ָּתקּום ִמן ַהֵּסֶפר, ְּתַחֵּפׂש ַּבֲאֶׁשר ָלַמְדָּת ִאם ֵיׁש ּבֹו ָּדָבר ֲאֶׁשר ּתּוַכל ְלַקְּימֹו

ַהּזֹוֶכה ַּבַהְגָרָלה ֶׁשִהְתַקְּיָמה ֵּבין ׁשֹוְלֵחי ַהְּתׁשּובֹות ַלֲעלֹון ַוֵּיֵצא 
הּוא הר"ר  ַנְפָּתִלי ֶּבְרִליְנֶּגר ִמְּירּוָׁשַלִים



ַעל  ּבַ
ֶלת  'ַאּיֶ

ַחר'  ַ ַהּשׁ
ִכְסֵלו תשע"ח  כ"ד ּבְ

ת ָאֵמן ְמקֹום ֲעִנּיַ אלֵֹקינּו' ּבִ 'ֵאין ּכֵ
ִמי  ֵּכאֵקינּו...  "ֵאין  'ָאֵמן':  אֹוִתּיֹות  ְּכֵסֶדר  ֻסְּדָרה  ֵּכאֵקינּו'  'ֵאין  ְּתִפַּלת  ַּכָּידּוַע 
עמ'  ח"א  ָיָקר]  ֶּבן  [ְלר"י  ְוַהְּבָרכֹות'  ַהְּתִפּלֹות  'ֵּפרּוׁש  (ְרֵאה  ֵלאֵקינּו..."  נֹוֶדה  כֵאֵקינּו... 
קכה). ַמֲהִר"י ַצאַלח ִמְּגדֹוֵלי ַחְכֵמי ֵּתיָמן ֵמִביא ְּבֵפרּוׁשֹו 'ֵעץ ַחִּיים' ְלִסּדּור ַהְּתִפָּלה, 
ְּבֵסֶדר  זֹו  ְּתִפָּלה  ִנְתְקָנה   ֶׁשְּלִפיָכ ֵּתיָמן,  ַחְכֵמי  ְּבֶקֶרב  ְמֻקֶּבֶלת  ְקדּוָמה  ָמסֶֹרת  ִּכי 
אֹוִתּיֹות 'ָאֵמן': "ֶׁשַּפַעם ַאַחת ָּגְזָרה ַמְלכּות ָהְרָׁשָעה ַעל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֹּלא ַלֲענֹות ָאֵמן. 
ֶמה ָעׂשּו? ִּתְּקנּו ְלאֹוְמרֹו ְּבֶרֶמז, ְּבָראֵׁשי ֵּתבֹות: 'ֵאין... ִמי... נֹוֶדה', ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָיִבינּו. 
ְוַאף ַעל ִּפי ֵּכן ְּכֶׁשִּנְתַּבְּטָלה ַהְּגֵזָרה, ַּתָּקָנה א ָזָזה ִמְּמקֹוָמּה" ('ֵעץ ַחִּיים' ְּתִפַּלת 'ֵאין 

כֵאֵקינּו'). 

ָוִנים ל ַהּיְ ְחּבּוָלָתם ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ּתַ
ְּכֵדי  ַהְּיָוִנים  ֶׁשָעׂשּו  ָהִראׁשֹוָנה  ַהַּתְחּבּוָלה  ִמַּצאְנז:  ַחִּיים'  'ֶׁשַפע  ַּבַעל  ָהַרִּבי  ָאַמר 
ֵאיָנּה  ַהְּתִפָּלה  ִאם  ִּכי  ַּכהֶֹגן,  ְלִהְתַּפֵּלל  ִמִּיְׂשָרֵאל  ִלְמנַֹע  ָהְיָתה   'ּתֹוָרֶת 'ְלַהְׁשִּכיָחם 
ִּכְדָבֵעי ִאי ֶאְפָׁשר ִלְלמֹד ּתֹוָרה. ֶׁשֵּכן ַרק ְּבֶאְמָצעּות ְּתִפָּלה ַּכֲהָלָכה ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות 
ֵּבן ּתֹוָרה, "ֲאָבל ִאם ַהְּתִפָּלה ִהיא ֶׁשֹּלא ַּכָּדת, ַוֲאִפּלּו ִאם ַרק ְמַחְּסִרים ַלֲענֹות ָאֵמן 
ֶאָחת, ְּכָבר ֵיׁש ְּבָכ ְמִניָעה ִלְזּכֹות ִלְלמֹד ּתֹוָרה". ְלִפיָכ ְּכֶׁשִּנְּצחּו ַהַחְׁשמֹוָנִאים ֶאת 
ַהְּמִניָעה  ַהָּגדֹול".   ְלִׁשְמ ּוְלַהֵּלל  ְלהֹודֹות  ֵאּלּו  ֲחֻנָּכה  ְיֵמי  ְׁשמֹוַנת  "ָקְבעּו  ַהְּיָוִנים 
ָקְבעּו  ְּכֶׁשִנְּצחּום   ּוְלִפיָכ ַהְּתִפָּלה,  ָהְיָתה  ֵמַהְּיהּוִדים  ַהְּיָוִנים  ֶׁשָּמְנעּו  ָהִראׁשֹוָנה 

ְלִהְתַחֵּזק ִּבְתִפָּלה ּוְבהֹוָדָאה ('ֶׁשַפע ַחִּיים' ַרֲעָוא ְּדַרֲעִוין ח"א פר' ּתְֹלדֹת ַמֲאָמר ב אֹות ה). 

ת ָאֵמן ַכר ֲעִנּיַ ׂשְ ַח' – ּבִ ם ּתֹוָדה ְנַזּבֵ 'ְוׁשָ
ָאְמרּו ֲחָכִמים (ַּתְנחּוָמא צו ז): "ָּכל ִמי ֶׁשהּוא עֹוֶנה ָאֵמן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה זֹוֶכה ַלֲענֹות ָאֵמן 
'ָמעוֹ ז  ַהִּפּיּוט  ֶׁשל  ְּתִחָּלתֹו  ִּכי  ֵּבֵאר  ָסלֹומֹון  ַמִּתְתָיהּו  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח  ַהָּבא".  ָלעֹוָלם 
ָּכל   – ְלַׁשֵּבַח"  ָנֶאה   ְל ְיׁשּוָעִתי  צּור  "ָמעוֹ ז  ֶזה:  ֲחָכִמים  ַמֲאַמר  ַעל  ְמֻבֶּסֶסת  צּור' 
ַהְּמַׁשֵּבַח ּומֹוֶדה ְלבֹוְראֹו ִּבְׁשֵלמּות ּוֶבֱאמּוָנה ַעל ָּכל טֹוָבה ּוְבָרָכה ֶׁשהּוא זֹוֶכה ָלּה 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ַאף ֶלָעִתיד ָלבֹא, ַּכֲאֶׁשר "ִּתּכֹון ֵּבית ְּתִפָּלִתי" – ְּבִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, 
ֲאַזי "ְוָׁשם ּתֹוָדה ְנַזֵּבַח" – ִיְזֶּכה ְלַהְמִׁשי ַלֲעבֹד ֶאת ה' ּוְלהֹודֹות לֹו ִּבְׁשֵלמּות ַּבֲעִנַּית 

ָאֵמן (קֶֹבץ 'ְנהֹוַראי' תשס"ח עמ' סט).

ִלְכבֹוד ָהַרב ר' ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ְׁשִליָט"א,
ְמַנֵהל ַהִּמְפָעל ָהַאִּדיר 'ְּבֵני ֱאמּוִנים'

ִמְפָעל  ְּכַלֵּפי  ֵמִרְגׁשֹוַתי  ְמַעט  ְלַהִּביַע  ִּבְרצֹוִני 
לֹו  ָנֶאה  ּוְׁשמֹו  ִלְׁשמֹו  ָנֶאה  ֶׁשהּוא  ֶזה  ָקדֹוׁש 
ַהִהְתַעְּסקּות  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשֲהֵרי   – ֱאמּוִנים'  'ְּבֵני   –
ְלָאֵמן  ִרים  ִמְתַקּׁשְ ְּבַוַּדאי  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ָהַרָּבה 

ר ֵּבן ֶאל ָאִביו. ְּכִהְתַקּׁשֵ

ִּבְרכֹות  ַעל  ַמְקִּפיד  ְוִהְנִני  ָזִכיִתי  ם  ַהּׁשֵ ְּבַחְסֵדי 
נֹוֲהִגים  ְוָכמֹוִני  יֹום,  ִמֵּדי  ְּבַחְברּוָתא  ַחר  ַהּׁשַ
ַמֲעַלת  ִמְּלַבד  ִמְדָרֵׁשנּו.  ֵּבית  ִמָּבֵאי  ַרִּבים  ַאף 
ֲעִנַּית ָאֵמן ֵיׁש ְּבִמְנָהג ֶזה ַמֲעָלה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשהּוא 
ַהְּתִפָּלה  ִלְפֵני  ּוְלַהִּגיַע  ְלַהְקִּדים  אֹוָתנּו  ְמַחֵּיב 
ְוִלְׁשמַֹע  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ְלַהִּגיד  ְלַהְסִּפיק  ְּכֵדי 
טֹוב  ָמה  ַאְׁשֵריֶכם  ַחר,  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֵמֲאֵחִרים 

ֶחְלְקֶכם!

ִמֵּדי  ִמְדָרֵׁשנּו  ְּבֵבית  ַהַּמְרֶאה  ֶנֱהָדר  ָמה  ֱאֶמת 
ֶנֱעָמִדים  ַׁשֲחִרית  ְּתִפַּלת  ִלְפֵני  ַּכֲאֶׁשר  ּבֶֹקר 
ְואֹוְמִרים  ָאִחיו  מּול  ֶאל  ִאיׁש  ַהִּמְתַּפְּלִלים 
ָאֵמן  ַוֲעִנַּית  ּוִבְנִעיָמה  ְּבקֹול  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות 

ְמַהְדֶהֶדת ָּבָרָמה. ֵמֶהם ִיְראּו ְוֵכן ַיֲעׂשּו.

ַאְׁשֵריֶכם, ַאְׁשֵריֶכם, ַאְׁשֵריֶכם!!!

ַהַּמֲעִרי ְוַהּמֹוִקיר,
א.מ. 

ְירּוָׁשַלִים.

ִנָּתן ִלְׁשַח ִמְכָּתִבים ְלַפְקס ֶׁשִּמְסָּפרֹו 08-9746102
9139191@gmail.com :אֹו ִלְכתֶֹבת ַהֵּמייל 

ה ב ִמּקֹוֵרא ֶנֱאָמןאֹוַצר ִאְמרֹות ָאֵמן ִליֵמי ַהֲחֻנּכָ ִמְכּתָ
ָנה ָ ל ַהּשׁ ַמְעּגַ ֶר+ ֱאמּוִנירָאֵמן ּבְ ִאּגֶ

ַהָּגאֹון ַרִּבי ַאֲהרֹן ְיהּוָדה ֵליּב ְׁשֵטייְנָמן נֹוַלד ְלָאִביו ַרִּבי נַֹח 
ְצִבי ִמּתֹוָׁשֵבי ְּבִריְסק ִּבְׁשַנת תרע"ה. ֵעֶקב ַצו ִּגּיּוס ֶׁשִּקֵּבל 
ִיְׂשָרֵאל.  ְלֶאֶרץ  תש"ה  ִּבְׁשַנת  ָעָלה  ּוִמָּׁשם  ִלְׁשַוִיץ,  ָּבַרח 
ִּביִׁשיבֹות  ְּכָר"מ  ְוִכֵהן  ּתֹוָרה  ִהְרִּביץ  ִמְּצִעירּותֹו  ְּכָבר 
ׁשֹונֹות. ִּבְׁשַנת תשט"ו ֵהֵחל ְלַכֵהן ְּכרֹאׁש ְיִׁשיַבת ּפֹוִניֶבז' 
'ָאְרחֹות  ְיִׁשיַבת  ֶאת  ֵהִקים  תשנ"ח  ּוִבְׁשַנת  ִלְצִעיִרים 
ְוַאף  ֱאמּוִנים'  'ְּבֵני  ְּפִעילּות  ֶאת  ְועֹוֵדד   ָּתַמ ּתֹוָרה'. 

ִהְׁשַּתֵּתף ְּבַכָּמה ִּכּנּוֵסי ִחּזּוק ֶׁשֻאְרְגּנּו ְלִחּזּוק ֲעִנַּית ָאֵמן

ֶאת  ִלּוּו  ֲאָלִפים  ְמאֹות  תשע"ח.  ְּבִכְסֵלו  ְּבכ"ד  ִנְפַטר 
ֶאת  ְּבַרק.  ִּבְבֵני  ּפֹוִניֶבז'  ְיִׁשיַבת  ֶׁשל  ַהַחִּיים  ְלֵבית  ִמָּטתֹו 

ִּדְבֵרי ּתֹוָרתֹו ִהְדִּפיס ְּבִסְדַרת ִסְפֵרי 'ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר'. 

ר  ָאֵמן ְללֹא ִמְסּפָ
עּוִרים  ַהּׁשִ ַאַחד  ְלַאַחר  ָיָמיו,  ַּבֲערֹב 
ֶׁשָּמַסר ִלְפֵני ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ְּכָוִתיִקין 
ְלֶפַתע  ָּפָנה  ְּבֵביתֹו,  ֶׁשִהְתַקְּיָמה 
ַעל  ּוְנַקֵּבל  "ָהָבה  ְוָאַמר:  ַלּנֹוְכִחים 
ָׁשָעה  ֶׁשְּכֶרַבע  ּוְלַהָּבא  ִמָּכאן  ַעְצֵמנּו 
ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה, ַיֲעמֹד ָּכל ֶאָחד ְויֹאַמר 
ַאֲחָריו  ַנֲעֶנה  ְוֻכָּלנּו  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות 
ִמְסַּתֵּפק  ֵאינֹו  ֶׁשּסֹוֵחר  ְּכֵׁשם  ָאֵמן. 
ִּבְמַעט ֶּכֶסף ֶאָּלא ְמַבֵּקׁש ְלַהְרּבֹות ֶאת 
ִהיא  ָׁשַמִים  ֶׁשְּמֶלאֶכת  ָאנּו  ַאף  הֹונֹו, 
ֲאֵמִנים,  ִּבְמַעט  ִנְסַּתֵּפק  א  ִעְסֵקנּו, 
עֹוד  ֲאֵמִנים  ְלַהְרּבֹות  ְנַבֵּקׁש  ֶאָּלא 

ָועֹוד". 

ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  "ְּכֶׁשִּנְמָצִאים  ְוהֹוִסיף: 
ֲעִנַּית  ֶׁשל  ַהֲחִׁשיבּות  ֶאת  ְמִביִנים  ֵאין 
ָאֵמן, אּוָלם ָּבעֹוָלם ַהָּבא נֹוַכח ָהָאָדם 
ְוהּוא  לֹו,  עֹוֶזֶרת  ָאֵמן  ֶׁשָּכל  ִלְראֹות 

ָחׁש ְּבֶחְסרֹוָנּה ֶׁשל ָּכל ָאֵמן. ַעל ָהָאָדם 
ְיכֹוָלה  ַאַחת  ָאֵמן  ֶׁשֲאִפּלּו  ָלַדַעת 

ְלַהִּצילֹו" ('נֹוְטֵרי ָאֵמן' ְּבַׁשַער אֹות ה). 

ן ּלָ דֹוָלה ִמּכֻ ֲעָלה ַהּגְ ַהּמַ
ֶׁשֵּפֵאר  ֱאמּוִנים'  'ְּבֵני  ִמִּכּנּוֵסי  ְּבַאַחד 
ֲעִנַּית  "ְלִמְצַות  ָאַמר:  ְּבִהְׁשַּתְּתפּותֹו, 
ִהיא  ַוֲעצּוָמה;  ְּגדֹוָלה  ַמֲעָלה  ֵיׁש  ָאֵמן 
ָמה  ֶׁשֵאין  ַעד   ָּכ ָּכל  ְוַקָּלה  ְּפׁשּוָטה 
ַמֲעָלה  ְלָפֵנינּו  ֲהֵרי  ָּבּה!  ְלִהְתָּגאֹות 
נֹוֶסֶפת ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ִמְצָוה ּכֹה ִנְׂשָּגָבה 
ָּכל  ֶאת  ָיָדּה  ַעל  ְלַקֵּבל  ָיכֹול  ֶׁשָאָדם 
ַהַּמֲעלֹות ְוַהְּבָרכֹות, ְוִעם זֹאת ִקּיּוָמּה 
ְוהֹוִסיף:  ַּגֲאָוה".   ְּבֶסֶר  ָּכרּו ֵאינֹו 
"ִנְרֶאה ַאף ֶׁשּזֹו ִהיא ַהַּמֲעָלה ַהְּגדֹוָלה 
ֶׁשֵאין  טֹוב  ָּדָבר  ַלֲעׂשֹות   – ִמֻּכָּלם 
ְמעָֹרב ּבֹו ֶסֶר ַּגֲאָוה!" (ֵסֶפר 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' 

עמ' 229). 

ַעל ַהִהּלּוָלא ַנת ּבַ ִמׁשְ ת ָאֵמן ּבְ ַמֲעַלת ֲעִנּיַ ֱאמּוָנתֹו  יק ּבֶ ַצּדִ

ְיהּוִדי ָיָקר! ֲחֵבְר עֹוֵמד ְלָבֵר? ִהְזָּדֵרז ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר ִּבְרָכתֹו. ְזִריִזים ַמְקִּדיִמים ְלִמְצוֹות...


