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ֶׁשִּבְמקֹום  ֲאָנִׁשים  ּפֹוֵגׁש  ֲאִני  ְלַפַעם  ִמַּפַעם 
לֹוַמר  ְקִביעּות  ָלֶהם  ֵיׁש  ַהָּקבּוַע  ְּתִפָּלָתם 
ֵהם  ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם  ְּבַחְברּוָתא.  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות 
ּגֹוְבִרים  ַהּבּוָׁשה  ִרְגֵׁשי  ָזר,  ְלָמקֹום  ַמִּגיִעים 
ֲעֵליֶהם ְוֵהם ִמְתַּבְּיִׁשים ִלְפנֹות ְלָאָדם ֶׁשֵאינֹו 
ְּבָפָניו   ְלָבֵר ִמֶּמּנּו  ְלַבֵּקׁש  ְּכֵדי  ָלֶהם  ֻמָּכר 

ּוְבָכ ְלַהְמִׁשי ֶאת ְקִביעּוָתם. 
ַוֲאִני עֹוֵמד ְוָתֵמַּה: ֱאֶמת ִהיא ִּכי ִמֶּדֶר ַהֶּטַבע 
ְּבִאי  ְּכרּוָכה  ָזר  ֵמָאָדם  ִאיִׁשית  טֹוָבה  ַּבָּקַׁשת 
ְנִעימּות, אּוַלם ַהִאם ָּכאן זֹו 'ַּבָּקַׁשת טֹוָבה'?! 
ְמַזֶּכה  ַאָּתה  ָלָאָדם  ּפֹוֶנה  ֶׁשַאָּתה   ְּבָכ ֲהא 
ָהָיה  א  ֶׁשהּוא  ֲאֵמִנים  ְוַכָּמה  ְּבַכָּמה  אֹותֹו 
ַּגם  ְּבַבד  ַּבד  ִּכי  ְוַאף   ,ִּבְלָעֶדי ַלֲענֹות  זֹוֶכה 
ַאָּתה ֶנֱהֶנה ִמָּכ ֶׁשִּבְרכֹוֶתי ֻמְׁשָלמֹות ַּבֲעִנַּית 

ָאֵמן, ֲהֵרי זֹאת ְּבִחיַנת 'ֶזה ֶנֱהֶנה ְוֶזה ֶנֱהֶנה'. 
ִיָּתֵכן  ִּכי  מֹוִכיַח  ַהִּנָּסיֹון  ִמּזֹאת,  ְיֵתָרה 
ִמֶּמּנּו,  ִמְתַּבֵּיׁש  ּכֹה  ֶׁשַאָּתה  ֶׁשָהָאָדם  ְמאֹד 
ָאֵמן  ַלֲענֹות   ִמְּמ ְלַבֵּקׁש  הּוא  ַּגם  ִמְׁשּתֹוֵקק 
ַאַחר ִּבְרכֹוָתיו, ְוִנְמָנע ִמָּכ ֵמֲחַמת ַהּבּוָׁשה...

ְמַפְּלֵחי  ִמְּדָבָריו  ִמְתַּבֵּיׁש  ֲאִני  ִאיִׁשי  ְּבאֶֹפן 
ַהֵּלב ֶׁשל ַהַּצִּדיק ַרִּבי ַיֲעקֹב ַקִטיָנא ִמחּוְסט, 
ְּבִסְפרֹו 'ַרֲחֵמי ָהָאב' (אֹות נו) ֶׁשּבֹו ִהְזִהיר ֶאת 
ָּבָניו: "ְלִהָּזֵהר ְמאֹד ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ִּכי ָמה ַיֲעֶנה 
ְליֹום ְּפֻקָּדה ְּכֶׁשִּיְׁשָאלּוהּו: 'ָלָּמה א ָעִניָת ָאֵמן 
– ָמה ֲעבֹוָדה ִהיא?!' ְוַעל ֶזה ָּבא ָהֶרֶמז (ְּתִהִּלים 
ֵּתבֹות  סֹוֵפי   – ָקלֹון'  ְפֵניֶהם  'ַמֵּלא  יז):  פג 
ָאֵמ"ן". ְּכלֹוַמר: ִמי ֶׁשִּנְמָנע ֵמֲעִנַּית ָאֵמן, סֹופֹו 

ְלִהְתַּבֵּיׁש ְּביֹום ְּפֻקָּדה...
ֶאְפָׁשר ְלהֹוִסיף נֶֹפ ַלְּדָבִרים ַעל ִּפי ַהָּפסּוק 
יִרים (ד ח): "ָּתׁשּוִרי ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה  ְּבִׁשיר ַהּׁשִ
ֵמרֹאׁש ְׂשִניר ְוֶחְרמֹון ִמְּמעֹנֹות ֲאָריֹות ֵמַהְרֵרי 
ֵמַהְרֵרי  "ֲאָריֹות  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי  ְנֵמִרים". 
ִּכי  ִלְלמֹד  ָעֵלינּו  ִמָּכאן  'ָאֵמן',  ֵהם  ְנֵמִרים" 
ָעָליו  ָּכָראּוי,  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ְלַהֵּדר  ַהְּמַבֵּקׁש 
ְלַהְׁשִּכים   – ָּכֲאִרי'  'ִּגּבֹור   ָּכ ְלֵׁשם  ִלְהיֹות 
ֶׁשֹּלא   – ַּכָּנֵמר'  ְו'ַעז  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ֻמְקָּדם 
ְלִהְתַּבֵּיׁש ְלַבֵּקׁש ִמָּכל ָאָדם ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר 

ִּבְרכֹוָתיו.
ִּבְקִריַאת "ּוְנרֹוְמָמה ְׁשמֹו ַיְחָּדו",

ַׁשָּבת ָׁשלֹום, 

יע˜ב „וב מרמור˘טיין.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִפּלָ ִניֵני ּתְ ּפְ
ת 'יֹום אֹו יֹוַמִים' ִפּלַ ּתְ

י ַכְסּפֹו הּוא"  ם ּכִ "ַאְך ִאם יֹום אֹו יֹוַמִים ַיֲעמֹד לֹא ֻיּקַ
(כא כא)

 ָּדַרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ָאָב"ד ּפֹוְזָנא: ָאָדם ֶׁשְּבֶמֶׁש
ַהֵּלב,  ַּכּוַָנת  ְלא  ִהְתַּפֵּלל  ָנה  ַהּׁשָ ְימֹות  ָּכל 
ְּביֹום   – יֹוַמִים"  אֹו  יֹום  "ִאם  ַרק,   –  "ְו"ַא
ָנה,  ַהּׁשָ רֹאׁש  ְיֵמי  ִּבְׁשֵני  אֹו  ַהִּכּפּוִרים 
ַּבל   – ֻיַּקם"  "א  ָּכָראּוי,  ִּבְתִפָּלה   – "ַיֲעמֹד" 
ּוְרָוָחה,  ְּתקּוָמה  לֹו  ִּתְהֶיה   ֶׁשְּבָכ ַיֲחׁשֹב 
מֹוִכיָחה  ִהְתַנֲהגּותֹו  ֶׁשֵּכן   – הּוא"  ַכְסּפֹו  "ִּכי 
ֶׁשִהְתַחְזקּותֹו ִּבְתִפָּלה ְּבָיִמים ֵאּלּו ְמֻכּוֶֶנת ַרק 

ְּכֵדי ִלְזּכֹות ְלִהָּכֵתב ְּבֵסֶפר ַּפְרָנָסה טֹוָבה.
ִמְּסִּפיְנָקא  יֹוֵסף'  ָה'ִאְמֵרי  ַּבַעל  זֹאת  ְלֻעַּמת 
אֹו  יֹום  ִאם   ַא"  :ָּכ ֶזה  ָּפסּוק  ּדֹוֵרׁש  ָהָיה 
ֵאינֹו  ָנה  ַהּׁשָ ֶׁשְּבָכל  ִמי  ַּגם   – ַיֲעמֹד"  יֹוַמִים 
ּוִבְׁשֵני  ַהִּכּפּוִרים  ְּביֹום  ְוַרק  ָּכָראּוי,  ִמְתַּפֵּלל 
ָנה ִמְתַּפֵּלל ָּכָראּוי, "א ֻיַּקם"  ְיֵמי רֹאׁש ַהּׁשָ
ְּתִפָּלתֹו  ִמיַעת  ִמּׁשְ ַּבָּמרֹום  ִיָּמְנעּו  א   –
ָנה ֵאינֹו ִמְתַּפֵּלל  ִּכ'ְנָקָמה' ַעל ָּכ ֶׁשְּבָכל ַהּׁשָ
ִטְרָּדתֹו  ֶׁשֵּכן   – הּוא"  ַכְסּפֹו  "ִּכי  ָּכָראּוי, 
ְּבַפְרָנַסת ִמְׁשַּפְחּתֹו ִהיא ַהּגֹוֶרֶמת ְלָכ ֶׁשהּוא 
ָנה ('ַנַחל  ֵאינֹו ִמְתַּפֵּלל ָּכָראּוי ְּבֶיֶתר ְימֹות ַהּׁשָ

ְקדּוִמים' [ַלִחיָד"א]; 'ִלּקּוֵטי ִאְמֵרי יֹוֵסף').

ֲהִנים ת ַהּכֹ ִבְרּכַ ָעָליו ִעּמֹו' ּבְ 'ּבְ
א  ּבָ הּוא  ִכיר  ׂשָ ִאם  ם  ּלֵ ְיׁשַ לֹא  ִעּמֹו  ָעָליו  ּבְ "ִאם 

ָכרֹו" (כב יד) ׂשְ ּבִ
ְּכֵדי  ְנָעָליו  ַלֲחץ  ֶׁשִּבֵּקׁש  ְּבכֵֹהן  ה  ַמֲעֹשֶ
ְלָבֵר ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים. ֵּכיָון ֶׁשְּנָעָליו ָהיּו ִיְקרֹות 
ֶׁשִּיְׁשמֹר  ְלִצּדֹו  ַהּיֹוֵׁשב  ֵכנֹו  ִמּׁשְ ִּבֵּקׁש   ֵעֶר
ֲעֵליֶהן.  ֶׁשִּיְׁשמֹר  ִהְבִטיחֹו  ְוַהָּלה  ֲעֵליֶהן, 
ַהַּנֲעַלִים  ִּכי  ִלְראֹות  נֹוַכח  ֵמַהּדּוָכן  ְּבִרְדּתֹו 
ֶאת  ֶׁשְּיַׁשֵּלם  ֵמַהּשֹׁוֵמר  ָּתַבע  ְוהּוא  ִנְגְנבּו, 
ִּבְׁשִמיָרָתן.  ֶׁשָּפַׁשע  ְּבַטֲעָנה  ַהַּנֲעַלִים  ְמִחיר 
ַרִּבי ְיֻרַחם ְזֵאב ַצ'ַכנֹוִביץ ֵמַרָּבֵני לֹוְמָז'ה ָּפַטר 
ֶאת ַהּשֹׁוֵמר ִמְּלַׁשֵּלם, ֶׁשֵּכן ַּבְּגָמָרא (ב"מ צז א) 
ַּתְלִמיָדיו  ֶאת  ְלַלֵּמד  ַהְּמֻׁשְעָּבד  ֶׁשַרב  ְמבָֹאר 

ֶׁשְּבָעָליו  ְּכ'ׁשֹוֵמר  ְלַגֵּביֶהם  ֶנְחָׁשב  ּתֹוָרה 
ִעּמֹו'. ְוַאף ּכֵֹהן ֶזה, ֵּכיָון ֶׁשִּבְׁשַעת ַהְסָּכַמת 
ֶאת   ְלָבֵר ְמֻׁשְעָּבד  ָהָיה  ִמיָרה,  ַהּׁשְ
ֶנְחָׁשב  ַהּשֹׁוֵמר,  ּוִבְכָלָלם  ַהִּמְתַּפְּלִלים 
ִּכ'ְבָעָליו ִעּמֹו' ְּבַיַחס ַלּשֹׁוֵמר, ַוֲהֵרי ֲהָלָכה 
ִהיא ֶׁשּשֹׁוֵמר ֶׁשְּבָעָליו ִעּמֹו ָּפטּור ַאף ִאם 

ָּפַׁשע ִּבְׁשִמיָרתֹו (ַרְמָּב"ם ְׂשִכירּות א ג).
הּוָבא  ַקְנֶיְבְסִקי  ַהְּגַר"ח  ְּבֵׁשם  אּוָלם 
ֶׁשֵּכן  ַהּשֹׁוֵמר,  ֶאת  ִלְפטֹר  ִסָּבה  זֹו  ֶׁשֵאין 
ְלַלֵּמד  ֶׁשֹּלא  ָהָיה  ֶׁשָּיכֹול  ֵמַרב  ְּבׁשֹוֶנה 

ֶאת ַּתְלִמיָדיו, ּוִבְבִחיָרתֹו ְלַלְּמָדם ֶנְחָׁשב הּוא 
ְּכעֹוֵסק ִעָּמם ִּבְמֶלאֶכת ַהִּלּמּוד, ַהּכֵֹהן ְמֻחָּיב 
ֶׁשִעַּקר  ְוֵכיָון  ָהָעם.  ֶאת   ְלָבֵר ַעְצמֹו  ִמַּצד 
ֶאת  ְלַקֵּים  ְּכֵדי  ָהְיָתה  ַלּדּוָכן  ֲעִלָּיתֹו  ִסַּבת 
ִחּיּובֹו, ֵאינֹו ֶנְחָׁשב ְלַגֵּבי ַהִּמְתַּפְּלִלים ִּכ'ְבָעָליו 
ִעּמֹו' ('ּתֹוַרת ְיֻרַחם' ח"ג סי' א; 'ָּכל ִמְׁשֲאלֹוֶתי' עמ' 

תנז). 

ל  ַקּבֵ ָחמּור ַהּמְ
דֹול ָהעֹוֶנה' 'ּגָ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ

ע ִלְהיֹת  ת ָיְדָך ִעם ָרׁשָ ׁשֶ ְוא ַאל ּתָ ַמע ׁשָ א ׁשֵ "לֹא ִתּשָׂ
ֵעד ָחָמס" (כג א)

א)  קיח  (ְּפָסִחים  ֲחָכִמים  ָלְמדּו  ֶזה  ִמָּפסּוק 
ָלׁשֹון  ִּדְבֵרי  ּוְלַקֵּבל  ְלַהֲאִמין  ָלָאָדם  ֶׁשָאסּור 
(ֵּדעֹות  ָהַרְמָּב"ם  זּוָלתֹו.  ַעל  ַהֶּנֱאָמִרים  ָהַרע 
ַהְּמַקֵּבל  ֶׁשל  ָעְנׁשֹו  ָהַרע  ֶׁשְּבָלׁשֹון  ָּכַתב  ג)  ז 
ּוֵבֵאר  ַהְּמַסֵּפר,  ֶׁשל  ֵמָעְנׁשֹו  יֹוֵתר  ָחמּור 
ְלִפי  ֶׁשֶּזהּו  ט)  ל"ת  ְׁשמֹה'  ('ַעּמּוֵדי  ַהַּמַהְרָׁש"ל 

ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו ִנְגָמר ְוִנְׁשָלם ָהָאסּור.
ִמיר  ְיִׁשיַבת  ֵמָראֵׁשי  ְקִוויַאט  ָּדִוד  ַרִּבי 
ַעל  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ִהְסִּביר  ַהְּבִרית  ְּבַאְרצֹות 
לא)  יד  (ְׁשמֹות  ַּבְחֵיי  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ֵּבאּורֹו  ִּפי 
ָהעֹוֶנה  "ָּגדֹול  ב):  נג  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ְלַמֲאַמר 
ֶׁשַּמֲעַלת  ֶׁשַהִּסָּבה   ,"ַהְּמָבֵר ִמן  יֹוֵתר  ָאֵמן 
 ֶׁשַהְּמָבֵר ְלִפי  ִהיא  יֹוֵתר  ְּגדֹוָלה  ָהעֹוֶנה 
ֶאָּלא  ֵאינֹו  ה'  ַמְלכּות  ַעל  ְּבִבְרָכתֹו  ַהֵּמִעיד 
ְּכ'ֵעד ֶאָחד', ּוְבִהְצָטְרפּותֹו ֶׁשל ָהעֹוֶנה 'ָאֵמן' 

ִנְׁשֶלֶמת ָהֵעדּות ְּכֵעדּות ֶׁשל 'ְׁשֵני ֵעִדים'.
ֶאָּלא  ֵאינֹו  ַהְּמַסֵּפר  ָהַרע,  ָלׁשֹון  ְּבִעְנַין  ַאף 
ַמע ֶאת ְּדָבָריו ְוִקְּבָלם,  ְּכ'ֵעד ֶאָחד'. ּוִמי ֶׁשּׁשָ
ַנֲעֶׂשה ְּבָכ ְּכֵעד ֵׁשִני ַהֵּמִעיד ַעל ְּגנּותֹו ֶׁשל 
ּתֶֹקף.  ָהֵעדּות  ִקְּבָלה   ּוְבָכ ַהִּסּפּור,  ְנׂשּוא 
 ָּכ ,ַכר ָהעֹוֶנה ָאֵמן ָּגדֹול ֵמַהְּמָבֵר ּוְכִפי ֶׁשּׂשְ
ֵמֹעֶנׁש  ָּגדֹול  ָהַרע  ָלׁשֹון  ַהּשֹׁוֵמַע  ֶׁשל  ָעְנׁשֹו 

ַהְּמַסֵּפר ('ֻסַּכת ָּדִוד' ְמצָֹרע אֹות לח).

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

ָרכֹות'  'ֵמָאה ּבְ
ִמיָרה  לֹות ִלׁשְ ְמֻסּגָ
ֶרְך  ּדָ ּבַ ָמְרָך  ִלׁשְ ְלָפֶניָך  ַמְלָאְך  ׁשֵֹלַח  ָאנִֹכי  ה  "ִהּנֵ

ר ֲהִכנִֹתי" (כג כ) קֹום ֲאׁשֶ ְוַלֲהִביֲאָך ֶאל ַהּמָ
 ַּבָּדֶר  ִלְׁשָמְר  ְלָפֶני  ַמְלָא" ַהֵּתבֹות:  סֹוֵפי 
ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו  ֵמָאה.  ְּבִגיַמְטִרָּיה   –  "ְוַלֲהִביֲא
ִּבְזכּות ֲאִמיַרת ֵמָאה ְּבָרכֹות ִמֵּדי יֹום, ֻמְבַטַחת 
ְוצּוָקה  ָצָרה  ִמָּכל  ְמֻיֶחֶדת  ְׁשִמיָרה  ְלִיְׂשָרֵאל 

('ְקטֶֹרת ַסִּמים' [לר"א ֶטֶנְנּבֹוים, ַוְרָׁשה תרל"ט]). 
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ה בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ

ַהְּמֻיָחד  ֶאָחד  ִסֵּפר  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהִּסּפּור  ֶאת 
ַהַּצִּדיק  ַהָּגאֹון  הּוא  ֲהא  ְירּוָׁשַלִים,  ִמַּצִּדיֵקי 
ְׁשִליָט"א,  ַרִּבינֹוִביץ  ַהּכֵֹהן  ַּגְמִליֵאל  ַרִּבי 
ְּבִסּפּור  ֵיׁש  ַמִים'.  ַהּׁשָ 'ַׁשַער  ְיִׁשיַבת  ֵמָראֵׁשי 
ֶזה ְּכֵדי ְלַלֵּמד ַעל ֶעְרּכֹו ֶׁשל ִחּנּו ְלַהְקָּדָמה 
ָיכֹול  ִאיִׁשית'  'ֻּדְגָמה  ג  ֶׁשַהֻּמּׂשָ ִלְתִפָּלה, 
ְּבֶנֶפׁש  ּוְלַהְׁשִריׁשֹו   נֶֹפ לֹו  ְלהֹוִסיף  ְּבֶהְחֵלט 

ַהֶּיֶלד.

ִנים  ַּבּׁשָ  ֶׁשָהַפ ג  ֻמּׂשָ  – ִהְתַאֲחדּות'  'ַׁשַּבת 
ִמְׁשָּפחֹות,  ַרִּבים,  ֶׁשל  ְלַנֲחָלָתם  ָהַאֲחרֹונֹות 
ֶאת  ַלֲחוֹות  ֶׁשָּזָכה  ִמי  ּוְקִהּלֹות.  ְיִׁשיבֹות 
ַטֲעָמּה יֹוֵדַע ֶׁשֵאין ְּכמֹו 'ַׁשַּבת ִהְתַאֲחדּות' ְּכֵדי 
ַּגם  ְּבַבד  ּוַבד  ְנָפׁשֹות,  ְלַאֵחד  ְלָבבֹות,  ְלָקֵרב 

ֶׁשְּיַלּוּו  ֲחׁשּוִבים  ְוַרְעיֹונֹות  ְמָסִרים  ְלַהְטִמיַע 
ֶאת ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ְלאֶֹר ָיִמים ְוַאף ָׁשִנים.

ְּברֹב  ֶׁשֶּנֶעְרָכה  ִהְתַאֲחדּות'  ְּב'ַׁשַּבת  ֶזה  ָהָיה 
ַּבִּיּשּׁוב  ַהחֶֹרף  ְּבתֹות  ִמּׁשַ ְּבַאַחת  ְוָהָדר  ְּפֵאר 
'ִקְרַית ְיָעִרים', ֶׁשָּבּה ָהָיה נֹוֵכַח ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק 
ִמירּוָׁשַלִים.  ַרִּבינֹוִביץ  ַהּכֵֹהן  ַּגְמִליֵאל  ַרִּבי 
ִנְׂשַּכר  ַהִהְתַאֲחדּות  ַׁשַּבת  ִקּיּום   ְלצֶֹר
ִמְתַחם ֵארּוַח ְמֻרּוָח ּוְמפָֹאר ְּכֵדי ְלָהִכיל ֶאת 

ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ָהַרִּבים.

ָהָיה  ַהִהְתַאֲחדּות'  'ַׁשַּבת  ֶׁשל  ַהּכֹוֶתֶרת  ֻּגַּלת 
ַׁשַּבת  ְּבֵליל   ֶׁשֶּנֱעַר ַאִחים'  ֶבת  ַה'ּׁשֶ ַמֲעַמד 
ַּבָּמקֹום.  ַהֶּמְרָּכִזי  ַהִּכּנּוִסים  ְּבאּוַלם  קֶֹדׁש 
ַהַּמֲעָמד יּוַעד ְּבִעָּקרֹו ְלַבחּוֵרי ַהְּקִהָּלה, אּוָלם 

ִהְׁשַּתְּתפּו ּבֹו ַּגם א ְמַעט ַאְבֵרִכים ִויָלִדים.

ְלָחנֹות  ֶבת ַאִחים' ְלַצד ַהּׁשֻ ְּבִעּצּומֹו ֶׁשל ַה'ּׁשֶ
ָהיּו  ָהָאְזַנִים  ַּכֲאֶׁשר  ַטַעם,  ְּבטּוב  ָהֲערּוִכים 

ְּכרּויֹות ְוַהְּלָבבֹות ָהיּו ְּפתּוִחים ִלְרָוָחה, ֶנֱעַמד 
ָהַרב ְׁשִליָט"א ָלֵׂשאת ְּדָבִרים ִּבְפֵני ַהַּבחּוִרים. 
ֶׁשָהָיה  ְלנֹוֵׂשא  ִּבְמֻיָחד  ִהְקִּדיׁש  ְּדָבָריו  ֶאת 
ָקרֹוב ְלִלּבֹו, נֹוֵׂשא ַהָּטעּון ִּתּקּון ִּכְמַעט ְּבָכל 

ֲאָתר ַוֲאָתר.

ַהַהְקָּדָמה  נֹוֵׂשא  ַעל  ִּדֵּבר  ַּגְמִליֵאל  ַרִּבי 
ַלְּתִפָּלה. הּוא ֶהֱאִרי ְוֵהִביא ִּבְפֵני ַהֶּנֱאָסִפים 
ַעל  ְוַצִּדיִקים  ְּגדֹוִלים  ִמִּפי  ְוִסּפּוִרים  ֲאָמרֹות 
ַּכֲאֶׁשר  ִלְתִפָּלה,  ַהַהְקָּדָמה  ֲחִׁשיבּות  אֹודֹות 
ַהַּמִּגיַע  ַהָּברּור:  ַהֶּמֶסר  ְּכֶאָחד  עֹוֶלה  ִמֻּכָּלם 
ִמְתַיֵחס  ֶׁשֵאינֹו   ְּבָכ מֹוִכיַח  ַּבְּזַמן  ַלְּתִפָּלה 
ְמֻלָּמָדה'.  ֲאָנִׁשים  ּוְכ'ִמְצַות  א  ְּכַמּׂשָ ַלְּתִפָּלה 
הּוא ָחֵפץ ְּבִקְרַבת ה', ּוִמּתֹו ֶׁשהּוא ִמְתַיֵחס 
ָלבֹוא  ַמְׁשִּכים  הּוא  ִּבְרִצינּות,  ַלְּתִפָּלה 
ְליֹוְצרֹו  רּוַח  ַנַחת  ּגֹוֵרם  הּוא   ּוְבָכ ַלְּתִפָּלה, 

ְוָדֵבק ּבֹו.

"ַּכֲאֶׁשר ַמִּגיִעים ַלְּתִפָּלה ְמֻאָחר, ֲהֵרי ֶזה ְּכָבר 
ַמָּמׁש ִזְלזּול נֹוָרא ַּבְּתִפָּלה", ָזַעק ָהַרב ִּבְכֵאב, 
ְּבִפי  גּוָרה  ַהּׁשְ ּכֹוֶאֶבת  ִאְמָרה  ְוִצֵּטט  ְוהֹוִסיף 
 ָהָעם, ִּכי "ַּכֲאֶׁשר ָהָאב ַמִּגיַע ַלְּתִפָּלה ְּב'ָברּו
ֶׁשָאַמר', ֲהֵרי ֶׁשְּבנֹו ְּכָבר ַיִּגיַע ְּב'ַוְיָבֶר ָּדִויד', 

ְוִאּלּו ַהֶּנֶכד ָיבֹא ְל'ִנְׁשַמת'..." 

ַרִּבים  "ֶיְׁשָנם  ַּגְמִליֵאל:  ַרִּבי  ְוָאַמר  הֹוִסיף 
ִלְמצֹא  ְּכֵדי  ָהעֹוָלם'  ֶאת  ַה'הֹוְפִכים  ִּבְזַמֵּננּו 
ְסֻגּלֹות ִליׁשּוָעה, ֵמֶהן ְסֻגּלֹות 
ַּגם  ּוֵמֶהן  ָמקֹור  ָלֶהם  ֶׁשֵאין 
ּוְמֻקָּבלֹות  ֲחׁשּובֹות  ְסֻגּלֹות 
ְּכֻדְגַמת ֲאִמיַרת 'ֶּפֶרק ִׁשיָרה' 
ְּבֶרֶצף,  יֹום  ַאְרָּבִעים   ְּבֶמֶׁש
ַהִּמְקָּדׁש  ִּבְמקֹום  ְּתִפָּלה 
ְּבֶמֶׁש ַאְרָּבִעים יֹום, ֲאִמיַרת 
'ִנְׁשַמת',  יִרים',  ַהּׁשִ 'ִׁשיר 
ֶׁשל  ְּתִפָּלתֹו  ַהָּמן',  'ָּפָרַׁשת 
ְועֹוד  ֵמַאְּפָטא  ֵמִאיר  ַרִּבי 
ֵאּלּו  ְסֻגּלֹות  ְוָכֵהָּנה.  ָּכֵהָּנה 
ִויָקרֹות,  ֲחׁשּובֹות  ְּבַוַּדאי  ֵהן 
ְּברּורֹות,  ְוֻכָּלן  ֲאהּובֹות  ֻּכָּלן 
ֵאיָנן   'ָערּו ְלָחן  ַּב'ּׁשֻ אּוָלם 

ֻמְזָּכרֹות.

ְלֻעָּמָתן ֶיְׁשָנּה ְסֻגָּלה ֶאָחת ְּגדֹוָלה ְוִנְׂשָּגָבה ַעד 
ְמאֹד. ְסֻגָּלה זֹו ֻהְזְּכָרה ִּבְמפָֹרׁש ְוַאף ִנְפְסָקה 
ְּתִפָּלה  ְּבִהְלכֹות   'ָערּו ְלָחן  ַּב'ּׁשֻ ַלֲהָלָכה 
ְלֵבית  ָאָדם  'ַיְׁשִּכים  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  יד)  צ  (או"ח 
ַהְּכֶנֶסת ְּכֵדי ֶׁשִּיָּמֶנה ִעם ָהֲעָׂשָרה ִראׁשֹוִנים'. 
ִּדְבֵרי  ֶאת   ָּכ ַעל  ְוֵהִביא  הֹוִסיף  ּוַבּטּור (ָׁשם) 
ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  'ָאַמר  ב):  (מז  ִּבְבָרכֹות  ַהְּגָמָרא 
ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ָאָדם  ַיְׁשִּכים  ְלעֹוָלם  ֵלִוי:  ֵּבן 
ָהִראׁשֹוִנים,  ֲעָׂשָרה  ִעם  ְוִיָּמֶנה  ֶׁשִּיְזֶּכה  ְּכֵדי 
ֶׁשֲאִפּלּו ֵמָאה ָּבִאים ַאֲחָריו – ִקֵּבל ָעָליו ְׂשַכר 
ֻּכָּלם', ְוֵכן ֶאת ַהּמּוָבא ַּבְּגָמָרא (ָׁשם ח א) ֶׁשַרִּבי 
ְלֵבית  ֶׁשַּיְקִּדימּו  ְלָבָניו  ִצּוָה  ֵלִוי  ֶּבן  ְיהֹוֻׁשַע 
ֻמְבָטח   ְּבָכ ִּכי  ּבֹו,  ִלְׁשהֹות  ְוַיֲאִריכּו  ַהְּכֶנֶסת 

ָלֶהם ֶׁשַּיֲאִריכּו ָיִמים ְּבטֹוָבה".

ַעל  ְלַקֵּבל  ַּבֶּנֱאָסִפים  ְוִהְפִציר   ֶהֱאִרי ָהַרב 

ְלֵבית  ְלַהְקִּדים  ָוָהְלָאה  ֶזה  ִמּיֹום  ַעְצָמם 
ֶאָחד  ָקם  ַהְּדָרָׁשה  ִסּיּום  ִעם  ַהְּכֶנֶסת. 
ַּבָּמקֹום  ֶׁשָּנַכח  ְמֻכָּבד  ְיהּוִדי  ֵמַהּשֹׁוְמִעים, 
רֶֹׁשם  ָעָליו  ָעׂשּו  ַהְּלָבבֹות  חֹוְצֵבי  ְוַהְּדָבִרים 
ְקַהל  ִּבְפֵני  ִהְתַלֲהבּות  ְּברֹב  ִהְכִריז  הּוא  ַרב. 
ֶׁשֻּכָּלם  ְלַאַחר  ִּכי  ַהִּמְׁשַּתְּתִפים,  ַהַּבחּוִרים 
ָזכּו ִלְׁשמַֹע ְּדָבִרים ּכֹה ִנְלָהִבים ְּבגֶֹדל ַמֲעַלת 
ַהַהְׁשָּכָמה ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת הּוא ֶהֱחִליט ִלְתרֹם 
ַהְּסכּום  ֶאת  ּדֹוָלר.  ְמאֹות  ֲחֵמׁש  ִמִּכיסֹו 
ֲעֶׂשֶרת  ֵּבין  ָּבת  ַהּׁשַ ֵצאת  ְלַאַחר  ְיַחֵּלק  הּוא 
ַּבּבֶֹקר  ָמָחר  ֶׁשִּיְתַיְּצבּו  ָהִראׁשֹוִנים  ַהַּבחּוִרים 

ים ּדֹוָלר ְלָכל ֶאָחד. ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת – ֲחִמּׁשִ

ַהְּדָרָׁשה  ִסּיּום  "ִעם  ַּגְמִליֵאל:  ַרִּבי  ְמַסֵּפר 
ִהְבַחְנִּתי ְּבָזִוית ֵעיִני ְּבָאב ּוְבנֹו ַהֶּיֶלד ֶׁשַּגם ֵהם 
ַהַהְכָרָזה  ֶׁשִּנְׁשְמָעה  ְלַאַחר  ְוִהֵּנה,  ָּבּה.  ָנְכחּו 
'ֲעֶׂשֶרת  ֵּבין  ָמָחר  ֶׁשְּיֻחַּלק  ַהַּמֲעָנק  ַעל 
ְלַיְלּדֹו  אֹוֵמר  ָהָאב  ֶאת  ָׁשַמְעִּתי  ָהִראׁשֹוִנים', 
'ַּבחּוִרים',  א  ֶׁשֲאַנְחנּו  'ֲחָבל  ְמֻאְכָזב:  ְּבטֹון 
ְּבַיַחד  ְיכֹוִלים  ָהִיינּו  ַּבחּוִרים  ָהִיינּו  ִאּלּו 
ְלַהְרִויַח ָמָחר ֵמָאה ּדֹוָלר... ַוֲהֵרי ַאָּתה יֹוֵדַע 

ֶׁשֵּמָאה ּדֹוָלר ֶזה ַהְרֵּבה ֶּכֶסף..."

ֶׁשֹּלא  ָיכְֹלִּתי  א  ַהַּמֲעָמד,  ֶׁשִהְסַּתֵּים  ְלַאַחר 
ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ְּדָבָריו  ַעל   ָהַאְבֵר ְלאֹותֹו  ְלָהִעיר 
ַהֶּיֶלד  ֶׁשְּבנֹו  ְּכֵדי  ַלַּצד,  לֹו  ָקָראִתי  ֵלב.  ְּבתֹם 
א ִיְׁשַמע ְוא ַיְרִּגיׁש ָחִליָלה, ְוֵהַעְרִּתי לֹו ִּכי 
ַהֶּיֶלד  ְּבנֹו  ְּבָאְזֵני  ֶׁשִהְׁשִמיַע  ֶׁשַהְּדָבִרים  ִיָּתֵכן 
ֲעלּוִלים ִלְפגַֹע ָחִליָלה ְּבִחּנּוכֹו. ָאַמְרִּתי לֹו ִּכי, 
ֶׁשִּבְׁשִביל  ְּדָבָריו   ִמּתֹו ֵהִבין  ַהֶּיֶלד  ְלַדְעִּתי, 
ִלְהיֹות  לֹו  ּוִמְׁשַּתֵּלם  ְּכַדאי  ּדֹוָלר  ֵמָאה 
ָהֻעְבָּדה  ֶעֶצם  ְוִאּלּו  ִראׁשֹוִנים',  ֵמ'ֲעָׂשָרה 
 'ָערּו ְלָחן  ַּב'ּׁשֻ ְּפסּוָקה  ַּבֲהָלָכה  ֶׁשְּמֻדָּבר 
ְּבִצָּדּה,  ַהְבָטָחָתּה  ַכר  ֶׁשּׂשְ מֹוִפיַע  ַאף  ּוַבּטּור 
ֵאיָנּה ַמְסִּפיָקה ְּכֵדי ִלְגרֹם לֹו ִלְהיֹות ֵמֲעָׂשָרה 
ִמְּפִליַטת  ְלַדְעִּתי  ִּכי  לֹו  ָאַמְרִּתי  ָהִראׁשֹוִנים. 
ְלַזְלֵזל   ְלִהְתַחֵּנ ַהֶּיֶלד  ְיכֹולֹות  ֶׁשָּכזֹו  ֶּפה 
ְלָחן ָערּו', ְוַעל ֵּכן ְּכַדאי  ָחִליָלה ְּבִדְבֵרי ַה'ּׁשֻ

לֹו ְמאֹד ְלַתֵּקן ֶאת רֶֹׁשם ְּדָבָריו.

ַּדּקֹות  ַּכָּמה  ַּכֲאֶׁשר  ִׂשְמָחִתי  ָהְיָתה  ַרָּבה  ָמה 
ִׂשיָחה  ַמְמִּתיק  ָהָאב  ֶאת  ָרִאיִתי  ִמֵּכן  ְלַאַחר 
ִעם ְּבנֹו ְּבנַֹעם ִׂשיַח ַעל ּגֶֹדל ַמֲעָלתֹו ְוכֹחֹו ֶׁשל 
ֵלָמה  ַהּׁשְ ָהֱאמּוָנה  ְוַעל   'ָערּו ְלָחן  ַה'ּׁשֻ ָמָרן 
ַהְּכתּובֹות  ְואֹות  ִמָּלה  ְּבָכל  ַמֲאִמיִנים  ֶׁשָאנּו 
ּוְלַבּסֹוף  ְּבנֹו  ִעם  יָחה  ַּבּׂשִ  ֶהֱאִרי ָהָאב  ּבֹו. 
ֶאת  ַיְחָּדו  ֶׁשְּיַקְּימּו  ָראּוי  ְּבַוַּדאי  ִּכי  לֹו  ָאַמר 
ְלָחן ָערּו' ְּבִעְנַין ֲעָׂשָרה ִראׁשֹוִנים,  ְּפַסק ַה'ּׁשֻ
א  ַהּדֹוָלִרים  ים  ֲחִמּׁשִ ֶׁשֶאת  ִּפי  ַעל  ַאף 

ְיַקְּבלּו... 

ָהיּו  ַּבּבֶֹקר  ְלָמֳחָרת  ִּכי  ְלַצֵּין  ְלמֹוָתר   ַא
ֶׁשַּבֲעֶׂשֶרת  ֵמָהִראׁשֹוִנים  ַהֶּיֶלד  ּוְבנֹו  ָהָאב 
ַעל  ֶׁשֹּלא  ַלְּתִפָּלה  ְּבַהְקִּדיָמם  ָהִראׁשֹוִנים, 

ְמַנת ְלַקֵּבל ְּפָרס ְּכָלל.

'ָוֵוי ָהַעֻּמִדים ַוֲחֻׁשֵקיֶהם' נט עמ' נג

ים ּדֹוָלר...    ִ ֲחִמּשׁ ה ּבַ   ִחּנּוְך ִלְתִפּלָ

י ֱאמּוִניר  ַמֲעׂשֵ

הּוא ִהְכִריז ְּברֹב ִהְתַלֲהבּות ִּבְפֵני 
ַהִּמְׁשַּתְּתִפים,  ַהַּבחּוִרים  ְקַהל 
ִלְׁשמַֹע  ָזכּו  ֶׁשֻּכָּלם  ְלַאַחר  ִּכי 
ְּדָבִרים ּכֹה ִנְלָהִבים ְּבגֶֹדל ַמֲעַלת 
הּוא  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַהַהְׁשָּכָמה 
ֲחֵמׁש  ִמִּכיסֹו  ִלְתרֹם  ֶהֱחִליט 

ְמאֹות ּדֹוָלר. 

ַהְּגַה"צ ַרִּבי ַּגְמִליֵאל ַרִּבינֹוִביץ ְׁשִליָט"א



ָרכֹות ְוָאֵמן  ִהְלכֹות ּבְ ֵאָלה ּבְ ׁשְ
ה, ַהִאם ָיכֹול  ְׁשֵאָלה: ְׁשִליַח ִצּבּור ֶׁשָּטָעה ְוִסֵּים ֶאת ִּבְרַּכת 'ַאָּתה ָקדֹוׁש' ִמְּבִלי לֹוַמר ְקֻדּׁשָ

ה ְּבָמקֹום ֶׁשעֹוֵמד אֹו ֶׁשָעָליו ַלֲחזֹר ִלְתִחַּלת ַהְּתִפָּלה? לֹוַמר ְקֻדּׁשָ

ָרכֹות  ט ְמרֹוָמם ַעל ֵסֶדר ַהּבְ ַמּבָ

ם'   ֵ ת ַהּשׁ ַ ת 'ְקֻדּשׁ ְרּכַ   ּבִ

י ַאְלּתִ ַאַחת ׁשָ

ַבח ַהּפֹוְתחֹות ֶאת  ְּבָרָכה זֹו ִהיא ָהַאֲחרֹוָנה ִמֵּבין ְׁשלֹוׁש ִּבְרכֹות ַהּׁשֶ
ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה. ְׁשלֹוׁש ַהְּבָרכֹות ַהָּללּו ֶנְחָׁשבֹות ִּכְבָרָכה ֶאָחת, 

ְלִפי ֶׁשַּמְטָּרָתן ְמֻׁשֶּתֶפת – ְלַסֵּדר ִׁשְבחֹו ֶׁשל ָמקֹום קֶֹדם ַהַּבָּקׁשֹות (ַרָּמ"א 
קיד ו; 'ִמְׁשָנה ְּברּוָרה' ָׁשם לג).

ְּבָרכֹות ֵאּלּו ְמֻׁשָּתפֹות ַאף ְּבָכ ֶׁשְּבֻכָּלן ֻמְזָּכר ַהּתַֹאר 'ֶמֶל' ְּבַיַחס ַלָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ָסמּו ַלֲחִתיָמָתן: ְּבִבְרַּכת ָאבֹות – "ֶמֶל עֹוֵזר ּומֹוִׁשיַע ּוֵמֵגן"; 
ִּבְגבּורֹות – "ֶמֶל ֵמִמית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה", ּוִבְבָרָכה זֹו – "ִּכי ֵא-ל 
ֶמֶל ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ַאָּתה". ְּבַטַעם ַהָּדָבר ֵּבֵאר ָהַאּבּוִדְרַהם (ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה) 
ִנְרְמזּו  ָהָאבֹות  ֶׁשת  ֶׁשּׁשְ  ְּבָכ ַאף  ְמֻיֶחֶדת  ֲחִׁשיבּות  ֵאּלּו  ִלְבָרכֹות  ֶׁשֵּיׁש 
ִיְצָחק,  ְּכֶנֶגד   – ֵמִתים'  'ְמַחֵּיה  ַאְבָרָהם.  ְּכֶנֶגד   – ַאְבָרָהם'  'ָמֵגן  ַּבֲחִתיָמָתן; 
ֶׁשֶהְחָיהּו ה' ְּבָכ ֶׁשָעַצר ְּבַעד ַאְבָרָהם ִמְּלׁשֹוֲחטֹו ַאַחר ֶׁשַהַּמֲאֶכֶלת ְּכָבר 
ָהְיָתה ֲאחּוָזה ְּבָידֹו, ּוְכָבר ָהָיה ָחׁשּוב ַּכֵּמת. ְו'ָהֵא-ל ַהָּקדֹוׁש' ְּכֶנֶגד ַיֲעקֹב 
ֶׁשָּזָכה ְלָהִקים ְּבִיְׂשָרֵאל ֶזַרע ֶׁשֻּכּלֹו קֶֹדׁש, ֶׁשֹּלא ִנְמָצא ְּבַזְרעֹו ְּפסּול ְּכָלל 

('ַאּבּוִדְרַהם' ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה). 

ָרָכה ְמקֹור ַהּבְ

ָרָכה ִמְבֵנה ַהּבְ

ַנת ָאֵמן ּוָ ּכַ

ָרָכה ַמהּות ַהּבְ

"ץ ָ ֲחָזַרת ַהּשׁ ֲאִמיַרת 'ְלדֹור ָודֹור' ּבַ
ִליַח ַהִּצּבּור ֵאינֹו  ֵיׁש ִמן ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשָּכְתבּו (ַרְמָּב"ם ְורֹוֵקַח ָׁשם, ָועֹוד) ֶׁשּׁשְ
אֹוֵמר ַּבֲחָזָרתֹו ֶאת ִּבְרַּכת 'ַאָּתה ָקדֹוׁש' ֶאָּלא ֶאת ִּבְרַּכת: 'ָלדֹור ָודֹור ַנִּגיד 
ָימּוׁש  א  ִמִּפינּו  ֱאֵקינּו   ְוִׁשְבֲח ַנְקִּדיׁש   ְת ְקֻדּׁשָ ְנָצִחים  ּוְלֵנַצח   ֶָּגְדל
ַהִּמְתַּפְּלִלים  ָנֲהגּו   ְוָכ אָָּתה',  ְוָקדֹוׁש  ָּגדֹול   ֶמֶל ֵא-ל  ִּכי  ָוֶעד  ְלעֹוָלם 
ְּבֻנַּסח ַאְׁשְּכַנז. ְלַדְעָּתם, ַרק ְׁשִליַח ַהִּצּבּור אֹוֵמר ֻנָּסח ֶזה ְוא ַהָּיִחיד. זֹאת 
ְּכֶנְגָּדּה  לֹו  ִּתְּקנּו   ּוְלִפיָכ ִּבְתִפָּלתֹו,  ה  ְקֻדּׁשָ אֹוֵמר  ֵאינֹו  ֶׁשַהָּיִחיד  ִמּשּׁום 
ֶאת ִּבְרַּכת 'ַאָּתה ָקדֹוׁש' ֶׁשָּבּה ַמְזִּכיִרים ג' ְּפָעִמים 'ָקדֹוׁש' ["ַאָּתה ָקדֹוׁש 
"ץ ('ּכְֹלּבֹו'  תֹו ְּכמֹו ַהּׁשָ ְוִׁשְמ ָקדֹוׁש... הָאֵ-ל ַהָּקדֹוׁש"], ְּכֵדי ֶׁשְּיַׁשֵּלׁש ְקֻדּׁשָ

סי' יא). 

ְואּוָלם ִמִּדְבֵרי ַהְגָּר"א (ְּבֵבאּורֹו ִליַׁשְעָיה יב ו) ַמְׁשָמע ֶׁשִּבְרַּכת 'ְלדֹור ָודֹור', 
ה, ְואּוָלם  ֶנֱאֶמֶרת ַרק ַּבֲחָזַרת ַהְּתִפָּלה ְלִפי ֶׁשִהיא ֶהְמֵׁש ְלֵסֶדר ַהְּקֻדּׁשָ
'ַאָּתה  אֹוֵמר   ּוְלִפיָכ ְלאֹוְמָרּה,  ָיכֹול  ֵאינֹו  ה  ְקֻדּׁשָ אֹוֵמר  ֶׁשֵאינֹו  ַהָּיִחיד 

ָקדֹוׁש' ('ִלּקּוֵטי ַמֲהִרי"ח' ֵסֶדר ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה). 

 ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֶׁשְּלִפי  הּוא  זֹו  ְּבָרָכה  ֶׁשל  ִעְנָיָנּה 
הּוא ָקדֹוׁש ּוְׁשמֹו ָקדֹוׁש, ְלִפיָכ ִיְׂשָרֵאל ַהְּקדֹוִׁשים 
ד):  כב  (ְּתִהִּלים  ַּכָּכתּוב  יֹום,  ְּבָכל  אֹותֹו  ְמַהְּלִלים 
'ַּדַעת  (ִסּדּור  ִיְׂשָרֵאל"  ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב  ָקדֹוׁש  "ְוַאָּתה 

ְקדֹוִׁשים'). 

ֻנַּסח  ְּתִפּלֹות,  ֵסֶדר  (ַרְמָּב"ם  ָּכְתבּו  ֵמָהִראׁשֹוִנים  ַרִּבים 
מז  סי'  ָלרֹוֵקַח'  ַהְּתִפָּלה  ִסּדּור  'ֵּפרּוֵׁשי  ַהְּתִפָּלה;  ִּבְרכֹות 
ִּבְבָרָכה זֹו ְועֹוד) ֶׁשֵּיׁש ִּבְבָרָכה זֹו ַרק ֵּתַׁשע ֵּתבֹות ַעד 
ּוְקדֹוִׁשים  ָקדֹוׁש   ְוִׁשְמ ָקדֹוׁש  "ַאָּתה  ַלֲחִתיָמָתּה: 
ְּבָכל יֹום ְיַהְללּו ֶסָּלה". ְואּוָלם ָה'ַאּבּוִדְרַהם' (ָׁשם) 
ֵא-ל  "ִּכי  ֵּתבֹות:  ֵׁשׁש  עֹוד  ָּבּה  ְלהֹוִסיף  שֵֶּׁיׁש  ָּכַתב 
ְסָפַרד'.  ְּב'ֻנַּסח  הּוא  ְוֵכן  ַאָּתה",  ְוָקדֹוׁש  ָּגדֹול   ֶמֶל
ֵּבֵאר  קיד)  (סי'  ִמּבּוְטַשׁאְטׁש  ַאְבָרָהם'  ָה'ֵאֶׁשל 
ֲחָכִמים  ִמְצַות  ְּבִקּיּום  ְמַהְּדִרים  ֵּכן  ֶׁשָהעֹוִׂשים 
ַהֲחִתיָמה  ֵמֵעין  ַּבְּבָרכֹות  ְלַהְזִּכיר  א)  קד  (ְּפָסִחים 

ָסמּו ַלֲחִתיָמה (ָׁשם). 
תֹו (ִסּדּור 'ְנהֹוָרא  ָגה ִּבְקֻדּׁשָ ֱאֶמת ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָקדֹוׁש ְוֵאין ָלנּו ַהּׂשָ

ֵלם' שמו"ע).  ַהּׁשָ

ְרלּו ֱאמּוַני ּבָ

'ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה'  ִליִׁשית ְּבֵסֶדר ִּבְרכֹות  ַהְּבָרָכה ַהּׁשְ
ֲחָכִמים  'ְקֻדּשֹׁות'.  ב)  יז  (ְמִגָּלה  ֲחָכִמים  ְּבִפי  ְמֻכָּנה 
ת ה' ֵמַהָּפסּוק  (ָׁשם) ָלְמדּו ֶׁשֵּיׁש לֹוַמר ִּבְרַּכת ְקֻדּׁשַ
ִהְׁשַּתֲחוּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַלה'  "ָהבּו  ב):  (כט  ִּבְתִהִּלים 
ַלה' ְּבַהְדַרת קֶֹדׁש". ָּפסּוק ֶזה ִנְכָּתב ְלַאַחר ַהָּפסּוק 
ָהִראׁשֹון ַּבִּמְזמֹור, ָהרֹוֵמז ְלִבְרכֹות ָאבֹות ּוְגבּורֹות, 
ת ה' ְלַאַחר ָאבֹות ּוְגבּורֹות.  ּוִמָּכאן ֶׁשֵּיׁש לֹוַמר ְקֻדּׁשַ
ה'  ת  ְקֻדּׁשַ ִּבְרַּכת  ֶאת   ְלַהְסִמי ֶׁשֵּיׁש   ְלָכ ַטַעם 
ְלִבְרכֹות ָאבֹות ּוְגבּורֹות ֵּבֵאר ַהּכּוָזִרי (ג יח): ְלַאַחר 
ֶׁשָּכַרת  ַהְּבִרית  ַעל  ָאבֹות  ְּבִבְרַּכת  ַמְצִהיִרים  ֶׁשָאנּו 
ְּגבּורֹות  ּוְבִבְרַּכת  ֲאבֹוֵתינּו,  ִעם  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ָעלּול  ֻּכָּלם,  ַּבִּנְבָרִאים  ִּבְגבּוָרה  מֹוֵׁשל  ֱהיֹותֹו  ַעל 
ֵּבין  ְוַׁשָּיכּות  ֶקֶׁשר  ָחִליָלה,  ֶׁשֵּיׁש,  ַלֲחׁשֹב  ָאָדם 
ָאנּו  ַמְצִהיִרים  ָלֵכן,  ַהָחְמִרִּיים.  ַלִּנְבָרִאים  ַהּבֹוֵרא 
ִמָּכל  ּוֻמְבָּדל  ְמֻקָּדׁש  ַעְצמֹו  ַהּבֹוֵרא  ִּכי  זֹו  ִּבְבָרָכה 
ָגה ּבֹו ּוְברֹוְממּותֹו.  ִעְנְיֵני ּגּוף ָוחֶֹמר ְוֵאין ָלנּו ָּכל ַהּׂשָ

ֵאָלה: ָּפַסק ָהַרָמּ"א (או"ח קא א) ֶׁשַאף ֶׁשַהַּכָּוָנה ְּבִבְרַּכת 'ָאבֹות' ְמַעֶּכֶבת, ִמָּכל ָמקֹום ִמי ֶׁשֹּלא ִּכּוֵן א ַיֲחזֹר ְוִיְתַּפֵּלל,  ַהּׁשְ
ֶׁשֵּכן ִמְסַּתֵּבר ֶׁשֹּלא ְיַכּוֵן ַאף ַּבֲחָזָרתֹו. ְואּוָלם ָּכְתבּו ַהּפֹוְסִקים ֶׁשֵּיׁש אֶֹפן ֶׁשּבֹו ָאָדם ֶׁשֹּלא ִּכּוֵן ְּבָאבֹות ָצִרי ַלֲחזֹר ּוְלִהְתַּפֵּלל, 

ַמהּו ָהֹאֶפן?
ְלָחן ָערּו' (או"ח צו א) ָּכַתב ֶׁשָאסּור ַלִּמְתַּפֵּלל ֶלֱאחֹז ְּבָידֹו ִּכָּכר אֹו ַסִּכין ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה, ֶׁשֵּכן ֲאִחיָזָתם  ַהְּתׁשּוָבה: ַּב'ּׁשֻ
ְמַבֶּטֶלת ֶאת ַהַּכָּוָנה. ְוָכַתב ַה'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה' (צו ב ובשעה"צ ָׁשם) ֶׁשִּמי ֶׁשֹּלא ִּכּוֵן ְּבִבְרַּכת 'ָאבֹות' ֵמֲחַמת ֶׁשָאַחז ִּכָּכר אֹו 

ַסִּכין ְּבָידֹו, ַיִּניֵחם ִמָּידֹו ְוַיֲחזֹר ְויֹאַמר ֶאת ִּבְרַּכת 'ָאבֹות'. ֶׁשֵּכן ְּבאֶֹפן ֶזה ִיָּתֵכן ֶׁשַּבֲחָזָרתֹו ְיַכּוֵן, ֶׁשֲהֵרי ֵאין אֹוֵחז ָּדָבר ְּבָידֹו.

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

ֵאָלה ְוַהְּתׁשּוָבה ֵמֲעלֹון ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח: ַהּׁשְ

ְּתׁשּובֹות ִנָּתן ִלְׁשַח ְלַפְקס 
ֶׁשִּמְסָּפרֹו 08-9746102 
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ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנכֹוָנה ֻיְגַרל 
אי"ה ַׁש"ס 'עֹז ְוָהָדר 
ַמְתִמיִדים'. ַהַהְגָרָלה 
ִּתְתַקֵּים ִמֵּדי ָׁשבּוַע ְּביֹום 
ְׁשִליִׁשי ֶׁשְּלַאַחר הֹוָפַעת 
ֶהָעלֹון. ַהְּתׁשּוָבה ְוֵׁשם 
ַהּזֹוֶכה ְיֻפְרְסמּו אי"ה 
ַּבֲעלֹון ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח.

ַהּזֹוִכים ַּבַהְגָרָלה ֶׁשִהְתַקְּיָמה ֵּבין ׁשֹוְלֵחי ַהְּתׁשּובֹות
ֵאָלה ֶׁשהֹוִפיָעה ֶּבָעלֹון ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח הם:  ַלּׁשְ

 ִמְׁשַּפַחת ַּכץ ִמֵּביָתר ִעִּלית
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י ֵמִאיר  ַרּבִ
יְרׁש אּפִ ּפַ
ֲאָדר תכ"ב ב' ּבַ

ת ָאֵמן ַכר ֲעִנּיַ ׂשְ י ּבִ ּדַ
ֲחָכִמים  ִמְּדָרַׁשת  ִלְלמֹד  נּוַכל  ָאֵמן  ְלעֹוֵני  ַהַּמִּגיַע  ָכר  ַהּׂשָ ַמֲעַלת  ּגֶֹדל  ַעל 
ָנאֶוה"   ּוִמְדָּבֵר  ִׂשְפתֹוַתִי ִני  ַהּׁשָ "ְּכחּוט  ַהָּפסּוק:  ַעל  עט)  ְּבֵראִׁשית  (ַאָּגַדת 
ב ֶׁשָּבֶכם!  (שה"ש ד ג) – "ַהִּמְדָּבר ֶׁשָּבֶכם ָנֶאה ְלָפַני, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ְמֻיּׁשָ
ְוֵאיֶזה הּוא ַהִּמְדָּבר? ֵאּלּו ַעם ָהָאֶרץ ֶׁשֵאיָנן יֹוְדִעין א ִלְקרֹות ְוא ִלְׁשנֹות 
ְוא ִלְדרֹׁש, ַּכִּמְדָּבר ֶׁשֵאינֹו ְמַגֵּדל ֵּפרֹות. ְוֵהן ִנְכָנִסין ְלָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ּוְלָבֵּתי 
ִמְדָרׁשֹות, ּוְמָבְרִכין ָּברּו יֹוֵצר ַהְּמאֹורֹות ּוְמַחֵּיה ֵמִתים, ֶׁשהּוא ָּבָרא ּוְמַחֵּיה 
ֵמִתים, ְוֵהן עֹוִנים ַאֲחָריו ָאֵמן, ְואֹוְמִרים ַמֲאִמיִנין ָאנּו ֶׁשהּוא ְמַחֵּיה ֵמִתים, 

ְוהּוא ֶׁשָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם – ֲאִפּלּו ֵאין ְּבָיָדן ֶאָּלא ְׂשַכר ָאֵמן ֶזה, ַּדָּים!"
ּוְכָבר ָּכַתב ַּבַעל ַה'ֶּפֶלא יֹוֵעץ' (ֵעֶר ֲעִנַּית ָאֵמן): "ְוִאּלּו ָהיּו יֹוְדִעים ַהּמֹוְנִעים 
ִלְׁשמַֹע   ֵליֵל רֹוְדִפים  ָהיּו  ֲאֵמִנים...  ֲעִנַּית  ְׂשַכר  ּגֶֹדל  ֲאֵמִנים,  ִמַּלֲענֹות 
ְוַלֲענֹות, 'ַּכֲאֶׁשר ִיְרּדֹף ַהּקֵֹרא [ִמין עֹוף] ֶּבָהִרים' (ְׁשמּוֵאל א' כו כ), ְוָהיּו ָׂשִׂשים 

ַעל ֲעִנָּיה ֶאָחת ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל ָרב". 

ת ָאֵמן  ֲעבּור ֲעִנּיַ ה ּבַ בֹוד ּוְגֻדּלָ ּכָ
ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי (ְׁשמֹות יד לא) ָּכַתב ִּכי ָּכל ַהְּמַכֵּבד ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַּבֲעִנַּית 
ֻחִּלין  ְּבַמֶּסֶכת  ְוָאֵכן  ֲאַכֵּבד".  ְמַכְּבַדי  "ִּכי  ל):  ב  א'  (ְׁשמּוֵאל  ֶנֱאָמר  ָעָליו  ָאֵמן, 
ֵאר  (פז א, ע"פ ַרִׁש"י ָׁשם ד"ה ַאְרָּבִעים) ְמֻסָּפר ַעל ְצדֹוִקי ֶאָחד ֶׁשִהְתַעֵּקׁש ְלִהּׁשָ
ַהְּבָרכֹות,  ַאַחר  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ְּכֵדי  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְלַאַחר  ַעד  ַהְּסֻעָּדה  ִּבְמקֹום 

ְוָזָכה ֶׁשהּוא ְוֶצֱאָצָאיו ְּבֶמֶׁש ַּכָּמה ּדֹורֹות ִנְמנּו ַעל ְּגדֹוֵלי רֹוִמי ַוֲחׁשּוֶביָה. 

ֲעבּור ָאֵמן ֶאָחת ּבַ
ִאְמָרה  ִמֶּקֶלם  ַהַּסָּבא  ֶׁשל  מֹו  ִמּׁשְ ָמַסר  ְלִויְנְׁשֵטיין  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח 
נֹוָרָאה, ַהַּמִּביָעה ֶׁשל ּגֶֹדל ִיְקָרָתּה ְועֶֹמק ְׂשָכָרּה ֶׁשל ַהַּמְקִּפיִדים ַעל ֲעִנַּית 
ָאֵמן: "ְּכַדאי לֹו ָלָאָדם ְלִהָּבֵרא ְוִלְחיֹות ַחִּיים ֲאֻרִּכים ַוֲאִפּלּו ִלְסּבֹל ֵּגיִהּנֹם, 
ָכר ֶׁשָּצפּוי לּו ֲעבּור ֲעִנַּית ָאֵמן ַּפַעם ֶאָחת" ('אֹור ְיֶחְזֵקאל' ח"ג עמ'  ִּבְׁשִביל ַהּׂשָ

רעה).

מֹו ִּגְרָסה ׁשֹוָנה ְמַעט ְלִאְמָרה זֹו: "ְּכַדאי לֹו ָלָאָדם ְלִהָּבֵרא  ֵיׁש ֶׁשֵהִביאּו ִמּׁשְ
ְוָלבֹוא ָלעֹוָלם ַהֶּזה, ַוֲאִפּלּו ִלְסּבֹל ִיּסּוֵרי ִאּיֹוב ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ִּבְׁשִביל ַּפַעם 

ֶאָחת ַלֲענֹות ָאֵמן" ('ְּתִפַּלת ַחָּנה' [ְלַרִּבי ְראּוֵבן ְמַלֵּמד] עמ' יד).

ְלַמֲעֶרֶכת 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים', 
ָהֲעלֹוִנים  ַעל  ְלהֹודֹות  ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  ְּדָבַרי  ְּבֵראִׁשית 
ֶׁשּבֹו  ּבֹא,  ָּפָרַׁשת  ֶׁשל  ֶהָעלֹון  ַעל  ּוִבְמֻיָחד  ַהֻּמְׁשָקִעים, 
ֶׁשל  ַהִּמְנָהג  ּוְסֻגַּלת  ָמקֹור  ַעל  ְמֻתְמָצת  ֶהְסֵּבר  ֵהֵבאֶתם 
ֶׁשִּנְכְּתבּו  ַהְּדָבִרים  ְּבַחְברּוָתא.  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֲאִמיַרת 
ּכֹה  ִמְמֻיָּדַעי.  ַרִּבים  ְוַגם  אֹוִתי  עֹוְררּו  ַמְחֶׁשֶבת  ִּבְמֶלאֶכת 

ֶלָחי! 
ִהְתַּפַעְלִּתי ַּגם ֵמַהִּסּפּור ֶׁשֵהֵבאֶתם ַעל ָהָאב ֶׁשִהְקִּפיד ַעל 
'ֵמָאה ְּבָרכֹות' ְוָזָכה ֶׁשְּבנֹו ָיׁשּוב ְלֶדֶר ַהָּיָׁשר. ָרִציִתי ְלָהִעיר 
ְּבִעְנָין ֶזה ִּכי ְּב'כֹל ּבֹו' (סי' א) מּוָבא ָּכ: "ְלִפי ֶׁשָהיּו ֵמִתים 
ְּבָכל יֹום ֵמָאה ַּבחּוִרים, ָעַמד ָּדִוד ָמַל ְוִהְתִקין ֵמָאה ְּבָרכֹות 
ְוֶנֶעְצָרה ַהַּמֵּגָפה ֶׁשֶּנֱאָמר (ְׁשמּוֵאל ב' כג א): 'ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ֻהַקם 

ָעל' – 'ָעל' ְּבִגיַמְטִרָּיה ֵמָאה".
ַעל ִּפי ְּדָבָריו ֶׁשִעַּקר ַהַּמֵּגָפה ָהְיָתה ְּבַבחּוֵרי ִיְׂשָרֵאל, ָּכַתב 
חֹוָבה  ֶׁשֵּיׁש  ֵאיָכה)  (ְמִגַּלת  מֶֹׁשה'  ְּפֵני  'אֹור  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֵּסֶפר 
ַלֲאִמיַרת  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְוַהְּנָעִרים  ַהַּבחּוִרים  ֶאת   ְלַחֵּנ ְמֻיֶחֶדת 
ֵמָאה ְּבָרכֹות, ְוַאף ֵהִביא ֶסֶמ ְלָכ ִמן ַהָּפסּוק (ֵאיָכה ג כז): 
א עֹל ִּבְנעּוָריו" – 'עֹל' ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ֵמָאה',  "טֹוב ַלֶּגֶבר ִּכי ִיּׂשָ
ְוַהְינּו ֶׁשּטֹוב ָלָאָדם ֶׁשְּכָבר ִמְּנעּוָריו ְיַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ֶאת עֹל 
א' ָראֵׁשי ֵּתבֹות  ֲאִמיַרת ֵמָאה ְּבָרכֹות [ְוֵיׁש ְלהֹוִסיף ִּכי 'ִיּׂשָ

"ְיָבֵר ֶׁשַּיֲעֶנה ָאֵמן"].
ָחַׁשְבִּתי ְלהֹוִסיף ֶׁשְּלָכ ָאנּו ְמָבְרִכים ֶאת ַנַער ַּבר ַהִּמְצָוה 
ַּבִּגיַמְטִרָּיה  "עֹל"   – ּוִמְצוֹות"  ּתֹוָרה  "עֹל  ְלַקֵּבל  ֶׁשִּיְזֶּכה 
ָעָליו  ְיַקֵּבל  ַּדְרּכֹו  ֵמֵראִׁשית  ֶׁשְּכָבר  ַהְּבָרָכה,  ְוזֹוִהי  'ֵמָאה', 
ְלַבחּוֵרי  ְמֻיָחד  ִחּיּוב  הּוא  ֶׁשָּכָאמּור  ְּבָרכֹות,  ֵמָאה  ִחּיּוב 

ִיְׂשָרֵאל.
ְּבִיְקָרא ְּדאֹוָרְיָתא, 
ָהַרב ֲחנֹו ֶּבְרְגָמן,  - ְירּוָׁשַלִים.

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

ת ָאֵמן ת ֲעִנּיַ ב ִמּקֹוֵרא ֶנֱאָמןְסֻגּלַ ִמְכּתָ
ֶר+ ֱאמּוִנירֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ִאּגֶ

ַהּכֵֹהן  ֵמִאיר  ַרִּבי  ַהְּמֻקָּבל 
ִמַּיְלדּותֹו  עֹוד  שפ"ד.  ִּבְׁשַנת  ֶׁשְּבּפֹוִלין  ִּבְקָראָקא  נֹוַלד  ַּפאִּפיְרׁש 
ִהְתַּבֵּלט ְּבִכְׁשרֹונֹוָתיו ַהְּמֻיָחִדים, ּוִבְהיֹותֹו ֶּבן ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ְּכָבר ֵהֵחל 
ִלְלמֹד  ִלירּוָׁשַלִים  ְׁשָלחּוהּו  ְּבַהְצָלָחתֹו  ֶׁשּנֹוְכחּו  הֹוָריו  ִלְלֹמד ַקָּבָלה. 
ֵמַעּמּוֵדי  ְלֶאָחד  ָהָיה  ָאֵכן,  ַּבֲעִלָּיתֹו,  ְמֻקָּבֶליָה.  ְּגדֹוֵלי  ִמִּפי  ַקָּבָלה 
ַהָּתֶו ִּביִׁשיַבת ַהְּמֻקָּבִלים ִּבירּוָׁשַלִים. ַרִּבי ֵמִאיר ָטַרח ֶלֱאסֹף ּוְלַסֵּדר 
ֶאת ִּכְתֵבי ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש ַּבֵּסֶפר ַהּנֹוָדע 'ֵעץ ַחִּיים', ְוֶחְלקֹו ַרב ְּבַרִּבים 

ִמִּכְתֵבי ָהֲאִר"י ַהְּמצּוִיים ְּבָיֵדינּו ַּכּיֹום. 

ל"ט  ִחֵּבר  ַרֵּבנּו  ִּכי  ֵמִעיד  כז)  מ  ְּגדֹוִלים  ַמֲעֶרֶכת  ַהְּגדֹוִלים'  ('ֵׁשם  ַהִחיָד"א 
ְסָפִרים, אּוַלם ַרק ֵחֶלק ֵמֶהם ִנְדְּפסּו. ְּבב' ַּבֲאָדר תכ"ב ִּבְהיֹותֹו ֶּבן 

ְׁשלֹוִׁשים ּוְׁשמֹוֶנה ִּבְלַבד ִנְפַטר ִּבירּוָׁשַלִים ְוִנְקַּבר ְּבַהר ַהֵּזיִתים. 

ָעִמים ַחר – ֲאִפּלּו ֵמָאה ּפְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ָאֵמן ַאַחר ּבִ
ָהֲאִר"י  ַהְנָהַגת  ֶאת  ַרֵּבנּו  ֵמִביא  ב)  ו  ַהְּתִפָּלה  (ַעּמּוד  ַצִּדיִקים'  'אֹור  ְּבִסְפרֹו 
ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ַחר'  ַהּׁשַ 'ִּבְרכֹות  ַהְּמָבְרִכים  ַאַחר  'ָאֵמן'  ּבֶֹקר  ִמֵּדי  ַלֲענֹות 
'אֹור  ְּבִסְפרֹו  ְלַמֲעֶׂשה  ֲהָלָכה  זֹו  ַהְנָהָגה  ּפֹוֵסק  ַאף  ַרֵּבנּו  ֵמָאה.  ָהיּו  ֲאִפּלּו 
ַחר,  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ַאַחר  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ָהָאָדם   ָצִרי" ז):  ָהֲעבֹוָדה  (ַעּמּוד  ַהָּיָׁשר' 

ֲאִפּלּו ׁשֹוְמָען ֵמָאה ְּפָעִמים". 

ֶקר י ּבֹ ַנת ָאֵמן ִמּדֵ ּוָ ה ַעל ּכַ ִפּלָ ּתְ
ַרֵּבנּו ַמֲאִרי ְמאֹד ִּביַקר ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָּכל ָאֵמן ְוָאֵמן ּוְבעֶֹמק ַהַּכָּוָנה ֶׁשָּטמּון 
ְּבָכל  ָּכָראּוי  ְלַכּוֵן  ָקֶׁשה  ָאֵמן,  ַּבֲעִנַּית  ֶׁשַּמְרִּבים  ְלִפי  ִּכי  ְּביֹוְדעֹו  זֹו.  ְּבִמָּלה 
'אֹור ַצִּדיִקים' (ִּתּקּון ְּתִפָּלה ְסִעיף נב), ִּתֵּקן ַרֵּבנּו ְּתִפָּלה  ָאֵמן ְוָאֵמן. ְּבִסְפרֹו 
ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה, ְוהּוא מֹוֶרה ְלָכל ֶאָחד ְלַהֲחִזיק ְּתִפָּלה זֹו 

ְּבתֹו ִסּדּורֹו, ְוֶזה ֻנָּסָחּה: 
"ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶני ֶׁשֲאִני ָּבָׂשר ָוָדם ְוֵאין ִּבי ּכַֹח ְלַכֵּון ַּכָּוַנת 
ָאֵמן ָּכָראּוי; ְּבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני, ֶׁשְּתֵהא עֹוָלה ַּכָּוָנה ֶׁשִּלי ִעם ַּכָּוַנת ָאֵמן 

ִריִדים ֶׁשּיֹוְדִעים ְלַכֵּון ָּכָראּוי". ֵמאֹוָתן ַהּׂשְ

ַעל ַהִהּלּוָלא ַנת ּבַ ִמׁשְ ָאֵמן ּוְבָרכֹות ּבְ ֱאמּוָנתֹו  יק ּבֶ ַצּדִ

ֵני ֱאמּוִנים  ּבְ ֶכן ׁשֶ קֹו ֱאמּוִנים - ַקו ַהּתֹ
ָכִנים ִקים  |  ִמְגַון ּתְ ים  |  ִסּפּוִרים ְמַרּתְ ִחּזּוִקים יֹוִמּיִ

ַהר ַהֵּזיִתים 

03-913-9191 י יֹום  ִמּדֵ
ׁש ִמְתַחּדֵ


