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ֵלָמה ְוֹנאַמר ָאֵמן" ְבָרָכה ׁשְ "ּבִ

ְּבִעְקבֹות יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ַהַּתָּנא ָהֱאִקי ַרִּבי 
ֶׁשֵאין  חֹוְׁשַבִני  בּוַע,  ַהּׁשָ ֶׁשָחל  יֹוַחאי  ֶּבן  ִׁשְמעֹון 
ְּכֵדי  ַהָּקדֹוׁש,  ַּבּזַֹהר  ַעְצָמם  ַרְׁשִּב"י  ִּדְבֵרי  ְּכמֹו 
ְלַהְגִּדיר ֶאת ַמֲעַלת ַוֲחִׁשיבּות ָאֵמן ַעל ַהְּבָרָכה. 

ָהָבה ְוִנְלַמד אֹוָתם ַיְחָּדו:
ִאיהּו  ָּדא  ָאֵמן,  ָעֶליָה  ְּדָאִתיבּו  ְּבָרָכה  "ָּכל 
א),  רעא,  ח"ג  ָיאֹות"! (זוה"ק  ִּכְדָקא  ְּבִקּיּוָמא 
ֶׁשֵהִׁשיבּו  ְּבָרָכה  "ָּכל  ַהּקֶֹדׁש:  ִלְלׁשֹון  ּוְבַתְרּגּום 
ֵלמּות  ַּבּׁשְ ְמֻקֶּיֶמת  ְּבָרָכה  זֹוִהי  'ָאֵמן'  ָעֶליָה 

ָהְראּוָיה"!
ָנִׂשים ֵלב ֵהיֵטב – ֲעִנַּית ָאֵמן ֵאיָנּה ַרק 'ּתֹוֶסֶפת' 
ַהֶּנֱאָמִרים  ְוַהַּבָּקָׁשה  ַבח  ַהּׁשֶ ֶאת  ְלַאֵּמת  ְּכֵדי 
ִּבְלִּתי  ֵחֶלק  ִהיא  ֶאָּלא  ָּבֶהם,  ּוְלַהֲאִמין  ַּבְּבָרָכה 
ִנְפָרד ֵמַהְּבָרָכה ַעְצָמּה. ַהְּבָרָכה ְוָהָאֵמן ֵהן ִּכְׁשֵני 
ּוְתלּוִיים  ֶזה,  ֶאת  ֶזה  ַהַּמְׁשִליִמים  'ַּפאֶזל'  ֶחְלֵקי 
ַלֲענֹות  ָיכֹול  ֵאינֹו  ְלַבּדֹו   ַהְּמָבֵר ֶׁשֵּכן  ָּבֶזה.  ֶזה 
ָאֵמן ַעל ִּבְרַּכת ַעְצמֹו, ְוַגם ָהעֹוֶנה ָצִרי ִלְׁשמַֹע 
ָּבֲאִמיָרה  ְלַהְׁשִליָמּה  ְוָאז  ֲחֵברֹו  ִמִּפי  ְּבָרָכה 
ַהֲחׁשּוָבה ְוַהְּמֻקֶּדֶׁשת: "ָאֵמן"! ּוְכָבר ָּדְרׁשּו ְּבֶרֶמז 
ְׁשֵלָמה  "ִּבְבָרָכה  ַהָּמזֹון:  ְּבִבְרַּכת  ַהֶּנֱאָמר  ַעל 
ְונֹאַמר ָאֵמן" – ְּכֵדי ֶׁשַהְּבָרָכה ִּתְהֶיה 'ְׁשֵלָמה', ֵיׁש 

ִלְדאֹג ֶׁשַּיֲענּו ָעֶליָה 'ָאֵמן'.
ָחׁשּוב ִּבְמֻיָחד ָלִׂשים ֵלב ַלַּמְסָקָנה ָהעֹוָלה ִמִּדְבֵרי 
ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ֶׁשִחּיּוב ָהָאֵמן מּוָטל ְּבֶעֶצם ַּגם ַעל 
ַהְּמָבֵר, ְּכֵדי ֶׁשִּבְרָכתֹו ִּתְהֶיה ֻמְׁשֶלֶמת. ַמְסָקָנה 
ִעם  ִלי  ֶׁשֵאַרע  ַמְדִהים  ִסּפּור  ִלי  ַמְזִּכיָרה  זֹאת 
ַהָּגאֹון ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ָּדִוד ָזָצ"ל, רֹאׁש מֹוְסדֹות 
ִסֵּפר  ְוהּוא  ִאּתֹו  ִנְפַּגְׁשִּתי  ְּבֶאְלָעד.  ָהֱאֶמת'  'אֹור 
הֹוִציא  א  ֵמעֹוָלם  ִּכי  ֻּתּמֹו  ְלִפי  ְּכָמִׂשיַח  ִלי 
ַאֲחָריו  ֶׁשַּיֲעֶנה  ִמי  ֶׁשָהָיה  ִמְּבִלי  ִמִּפיו  ְּבָרָכה 
ָהָיה  ַהַּלְיָלה,  ְּבֶאְמַצע   ְלָבֵר  ְּכֶׁשֻהְצַר ַּגם  ָאֵמן. 
ר ְלֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ָהַרִּבים ְּבחּוץ ָלָאֶרץ,  ִמְתַקּׁשֵ
ְואֹוֵמר  ַהַּלְיָלה,  ֲעֵליֶהם  ָיַרד  ֶׁשֶּטֶרם  ִּבְמקֹומֹות 
ֶאת ַהְּבָרָכה ְּבָאְזָניו. ִהְתַּפַעְלִּתי ֵמָהֻעְבָּדה ֶׁשהּוא 
ְמֻיֶחֶדת.  ְּבַהְנָהָגה   ְּבָכ ָנַהג  ֶׁשהּוא  ָחַׁשב  א 
ַאְדַרָּבה, ְּבַעְנַות ֵחן הּוא ָאַמר ִלי ִּבְפִליָאה: "ְוִכי 
ֶׁשֹּלא  אּוַכל  ֵּכיַצד  ַאֶחֶרת?!  ִלְנהֹג  ָיכְֹלִּתי   ֵאי
ִעִּמי  ֵמיִטיב  הּוא  ְּבעֹוד  ִּבְׁשֵלמּות,  ַלה'  ְלהֹודֹות 

ִּבְׁשֵלמּות?!"
ַהּיֹום  ֶאת  ִמְּלַהְתִחיל  יֹוֵתר  ַמְתִאים  ָמה  ּוְבֵכן, 
ְּבַחְברּוָתא  ֻמְׁשָלם,  ְּבאֶֹפן  ַחר  ַהּׁשַ ְּבִבְרכֹות 
ּוֻמְצָלח  ֻמְׁשָלם  ְליֹום  ִנְזֶּכה   ְוָכ ָאֵמן,  ּוַבֲאִמיַרת 

– ָאֵמן!
ִּבְקִריַאת "ּוְנרֹוְמָמה ְׁשמֹו ַיְחָּדו",

,ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹר

יע˜ב „וב מרמור˘טיין.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִפּלָ ִניֵני ּתְ ּפְ

ל ַנאי ַלּכֹ ְלעֹוֵבד ה' ֵיׁש ּפְ
ֶאְתֶכם  יִתי  ְוִהְרּבֵ ֶאְתֶכם  ְוִהְפֵריִתי  ֲאֵליֶכם  "ּוָפִניִתי 

ֶכם" (כו ט) ִריִתי ִאּתְ ַוֲהִקימִֹתי ֶאת ּבְ
"ּוָפִניִתי  ַהִּמִּלים  ֶאת  ָּדַרׁש  ָהִרי"ם'  ַה'ִחּדּוֵׁשי 
לֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ה'  עֹוֵבד  ְלָכל  ְּכַהְבָטָחה  ֲאֵליֶכם" 
ְּכִסּיּוַע  לֹו.   ַהִּנְצָר ָּדָבר  ְּבָכל  ַלֲעסֹק  ְּפַנאי 
ִּדְבֵרי  ֶאת  ִּגיְנְזּבּוְרג  ַׁשַּמאי  ַרִּבי  ֵהִביא  ִלְדָבָריו 
ָהִראׁשֹוִנים  "ֲחִסיִדים  ב):  לב  (ְּבָרכֹות  ַהָּבָרְיָתא 
ְּתִפָּלה],  ָּכל  [ִלְפֵני  ֶאָחת  ָׁשָעה  ׁשֹוִהין  ָהיּו 
ָׁשָעה  ְוׁשֹוִהין  ְוחֹוְזִרין  ַאַחת,  ָׁשָעה  ּוִמְתַּפְּלִלין 
ַאַחת [ַאַחר ַהְּתִפָּלה]". ַעל ָּכ ָּתְמהּו ֲחָכִמים: 
ָׁשעֹות  ָׁשלֹוׁש  ָׁשהּו  ֲחִסיִדים  ֶׁשאֹוָתם  ְלַאַחר 
לֹוׁש ַהְּתִפּלֹות, ֵמֵהיָכן ָהָיה ָלֶהם  ְלָכל ַאַחת ִמּׁשְ
ְּבַפְרָנָסָתם?  ְוַלֲעסֹק  ִלּמּוָדם  ַעל  ַלֲחזֹר  ְזַמן 
ּתֹוָרָתן  ָהיּו  ֶׁשֲחִסיִדים   ִמּתֹו" ְוֵהִׁשיבּו: 

ָלנּו  ִהֵּנה  ִמְתָּבֶרֶכת".  ּוְמַלאְכָּתם  ִמְׁשַּתֶּמֶרת 
ָׁשעֹות  ֵּתַׁשע  ִהְקִּדיׁשּו  ֶׁשַהֲחִסיִדים  ַאף  ִּכי 
ִּכי  ַמִים  ִמּׁשָ ְּבָיָדם  ִסְּיעּו  ִלְתִפָּלה,  ְּביֹום 
ַיְסִּפיק ָלֶהם ַהְּזַמן ֶׁשּנֹוַתר ִלְזּכֹר ֶאת ִלּמּוָדם 
קֶֹדׁש'  ַׂשְרֵפי  ('ִׂשיַח  ַּפְרָנָסָתם  ְּכֵדי  ּוְלַהְרִויַח 

ח"ד נא; 'ִאְמֵרי ַׁשַּמאי'). 

קֹוָמה ְזקּוָפה ִתים ּבְ ת ַהּמֵ ִחּיַ ּתְ
ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  הֹוֵצאִתי  ר  ֲאׁשֶ ֱאלֵֹקיֶכם  ה'  "ֲאִני 
ֶכם  ֻעּלְ מֹטֹת  ּבֹר  ָוֶאׁשְ ֲעָבִדים  ָלֶהם  ִמְהיֹת  ִמְצַרִים 

ָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם קֹוֲמִמּיּות" (כו יג)
 – ַמְׁשָמעּוָתּה  ֶׁש"ּקֹוְמִמּיּות"  ֵּפֵרׁש  ַרִׁש"י 
ַה'ֲחַתם  ֵּפֵרׁש  זֹאת  ִּפי  ַעל  ְזקּוָפה'.  'ְּבקֹוָמה 
ִּבְתִפַּלת  יֹום  ִמֵּדי  ַּבָּקָׁשֵתנּו  ֶאת  סֹוֵפר' 
קֹוְמִמּיּות  ְמֵהָרה  'ְותֹוִליֵכנּו  ַׁשֲחִרית, 

ְלַאְרֵצנּו': 
ֶׁשְּתִחַּית  א)  קיא  (ְּכֻתּבֹות  ָאְמרּו  ֲחָכִמים 
ַהֵּמִתים ִּתְתַרֵחׁש ַרק ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוַעל ֵּכן 
ִלְפֵני ְּתִחַּית ַהֵּמִתים ַיִּגיעּו ָהְראּוִיים ִלְתִחָּיה 
ִמִּקְבָרם ֶׁשְּבחּוץ ָלָאֶרץ ֶּדֶר ְמִחּלֹות, ַּכֲאֶׁשר 
 ֶּדֶר ֵיְלכּו  ֶׁשֵּביֵניֶהם  ַהְּגמּוִרים  ַהַּצִּדיִקים 
ַהְּמִחּלֹות ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה, ְוִאּלּו ֵאּלּו ֶׁשֵאיָנם 
ִתְּתַגְּלֵּגְלָנה  ַעְצמֹוֵתיֶהם  ְּגמּוִרים  ַצִּדיִקים 
ֵהם ָיקּומּו ִלְתִחַּית  ְוָׁשם  ַעד ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
'ְותֹוִליֵכנּו  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  ֵּכן  ַעל  ַהֵּמִתים. 
ְוא  ְזקּוָפה  ְּבקֹוָמה   – ְלַאְרֵצנּו'  קֹוְמִמּיּות 

ְּבִגְלּגּול ֲעָצמֹות ('ֶּבן ְיהֹוָיָדע' ְּכֻתּבֹות קיא א). 

ל –  ּלֵ ֹכֶלת ְלִהְתּפַ ָאְבַדן ַהּיְ
ָללֹות ּקְ ּבַ ה ׁשֶ ׁשָ ַהּקָ

ּתֹאֵכלּו;  נֵֹתיֶכם  ּבְ ר  ּוְבׂשַ ֵניֶכם  ּבְ ר  ׂשַ ּבְ ם  "ַוֲאַכְלּתֶ
מֵֹתיֶכם..." (כו כט-ל) י ֶאת ּבָ ַמְדּתִ ְוִהׁשְ

"ְוִהְׁשַמְדִּתי  ִקְלַלת  ֶאת  ֵּפֵרׁש  ֶעְזָרא'  ָה'ִאְּבן 
ָמקֹום  ָלֶכם  ִיְהֶיה  "ְוא   :ָּכ ָּבמֵֹתיֶכם"  ֶאת 
ַאְׁשִמיד  ִּכי  ֵמָהָרָעב,  ְלִהּוַָׁשע  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ִלְזעֹק 

ָּבמֹוֵתיֶכם – ְמקֹום ַהְּזָבִחים". 
הֹוִסיף ּוֵבֵאר ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְּגַדְלָיה ַאייְזָמן: ִאם 
ִמָּכל  ַהָּקָׁשה  ִהיא  זֹו  ְקָלָלה  ִּכי  ָנִסיק  ִנְתּבֹוֵנן 
ִמִּיְׂשָרֵאל  ִנְמַנע  ָהָיה  ֶׁשִאְלָמֵלא  ַהְּקָללֹות, 
ַהְּגֵזרֹות  ֶאת  ְלַבֵּטל  ְיכֹוִלים  ֵהם  ָהיּו  ְלִהְתַּפֵּלל, 
ְּבכַֹח ַהְּתִפָּלה. ְוהֹוִסיף ְוָאַמר: ַּגם ַּכּיֹום ְלִעִּתים 
 מֹוֵצא ָהָאָדם ֶאת ַעְצמֹו ֶנֱעַנׁש ִּבְקָלָלה זֹו, ְּבָכ
ַּבְּתִפָּלה  ְוַה'ֶהְרֵּגׁש'  ַה'ַּטַעם'  ִמֶּמּנּו  ֶׁשִּנְלָקִחים 

('ִּגּדּוֵלי מּוָסר' ֱאלּול עמ' קפג). 

ִניֵני ֱאמּוִניר  ָעִריםּפְ ְ+חּו ׁשְ ּפִ
ֵני ֱאמּוִנים' יא 'ּבְ ד ּוְנׂשִ ַבר ְמַיּסֵ ּדְ
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ִיְצָחק  ִריִתי  ּבְ ֶאת  ְוַאף  ַיֲעקֹוב  ִריִתי  ּבְ ֶאת  י  "ְוָזַכְרּתִ
ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר" (כו מב) ְוַאף ֶאת ּבְ

ה  ֵמֲחִמּׁשָ ֶאָחד  הּוא  ֶזה  ֶׁשָּפסּוק  ֵּפֵרׁש  ַרִׁש"י 
מֹוִפיַע  'ַיֲעקֹב'  ֶׁשל  מֹו  ֶׁשּׁשְ  "ַּבָתָּנ ְמקֹומֹות 
ה  ֲחִמּׁשָ ֵיׁש  ֶׁשְּכֶנְגָּדם   – ְּבָוא"ו   – ָמֵלא  ִּבְכִתיב 
 – ָחֵסר  ִנְכָּתב  'ֵאִלָּיהּו'  ֶׁשל  מֹו  ֶׁשּׁשְ ְמקֹומֹות 
מֹו  ִמּׁשְ אֹות  ַיֲעקֹב  ֶׁשָּלַקח  ְלִפי  זֹאת  "ֵאִלָּיה". 
ר  ִויַבּׂשֵ ֶׁשָּיבֹא   ְלָכ ְּכֵעָרבֹון  ֵאִלָּיהּו  ֶׁשל 

ְלִיְׂשָרֵאל ַעל ַהְּגֻאָּלה. 

ָהְרָמ"ע ִמָּפאנֹו ('ֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות' ַמֲאַמר ִחּקּור ִּדין ב 
טו) ֵמִביא ֶׁשָראּוי ֶׁשְּיָבֵר ָהָאָדם ִּבְרכֹוָתיו ִּבְפֵני 
(ְּתִהִּלים  ָּכתּוב  ֶׁשֵּכן  ָאֵמן,  ַאֲחָריו  ֶׁשַּיֲענּו  ְׁשַנִים 
פט נג): "ָּברּו ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן", ְּכלֹוַמר: 
ֶׁשָּכל ְּבָרָכה ֻּתְׁשַלם ְּבֶאְמָצעּות ְׁשַנִים ָהעֹוִנים 
ֶקל' או"ח ו ט ֶׁשֵהִביא ַהְנָהָגה  ָאֵמן (ְרֵאה 'ַמֲחִצית ַהּׁשֶ
ְוֵהִביא  הֹוִסיף  זֹו  ְלַהְנָהָגה  ְּכֶרֶמז  ִּבְׁשמֹו).  זֹו 
[ָמֵלא  "ַיֲעקֹוב"  ם  ֶׁשַהּׁשֵ ָהֻעְבָּדה  ֶאת  ָהְרָמ"ע 

ְּבָוא"ו] הּוא ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן ְוָאֵמן'. 

ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ַמייְזִליׁש, ֵמַרָּבֵני ִׁשיָקגֹו, ֵּבֵאר 
 :ֶרֶמז ֶזה ָּכ

 ֶׁשְּבֶמֶׁש ּכֹוֵתב  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  סֹוֵפר'  ַה'ֲחַתם 
ַהָּגלּות ְׁשמֹו ֶׁשל 'ַיֲעקֹב' ִנְכָּתב ָחֵסר, ְוֶלָעִתיד 
ֶׁשָאָדם   ְּבָכ ְוִהֵּנה,  ָמֵלא.  ִּבְכִתיב  ִיָּכֵתב  ָלבֹא 
 ַנִים ַיֲענּו ַאֲחָריו ָאֵמן, ֲהֵרי ֵיׁש ְּבָכ ַמְקִּפיד ֶׁשּׁשְ
ם 'ַיֲעקֹוב', ֶׁשהּוא ָּכָאמּור ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֶרֶמז ַלּׁשֵ
ִמְתַּפְּלִלים  ֵהם  ֶׁשִּכְבָיכֹול  ְוִנְמָצא  ְוָאֵמן',  'ָאֵמן 
ַהְּגֻאָּלה  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָּיִחיׁש   ְּבָכ
ָמֵלא  ַיֲעקֹב  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ִיָּכֵתב  ֶׁשָאז  ֵלָמה,  ַהּׁשְ
('ּתֹוַרת מֶֹׁשה'; 'ַאְגָרא ִּדְצִבי' [ַעל ַאְגָרא ְּדִפְרָקא] ֶרֶמז 

נט אֹות א). 

ה ֻאּלָ 'ָאֵמן ְוָאֵמן' ְלֵקרּוב ַהּגְ



ה בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ

כ.  ִמְׁשַּפַחת  ַיְלֵדי  ִּתְכְננּו  ַהּזֹו  ַהְּנִסיָעה  ֶאת 
ִלְקִהָּלה  ַׁשֶּיֶכת  כ.  ִמְׁשַּפַחת  ַרב.  ְזַמן   ְּבֶמֶׁש
ְּבַאַחת  ִמְׁשָּכן  ָלּה  ֶׁשָּקְבָעה  ֻמֶּכֶרת  ֲחִסיִדית 
ְלַאַחר  ָזכּו  ֵהם  ַהּזֹו  ְוַלְּנִסיָעה  ַהָּדרֹום,  ֵמָעֵרי 
 ֶׁשִּנְמָׁש ִחּזּוק  ְּבִמְבַצע  ְּבַהְצָלָחה  ֶׁשָעְמדּו 
ַיְלֵדי  ָּכל  ּבֹו  ְוִהְׁשַּתְּתפּו  ָׁשֵלם,  חֶֹדׁש   ְּבֶמֶׁש
ָלֶהם  ֶׁשֻהְבַטח  ַהָּגדֹול  ְּכֶׁשַהְּפָרס  ַהִּמְׁשָּפָחה, 
ָהָיה ְנִסיָעה ְמֻׁשֶּתֶפת ַלָּצפֹון ָהָרחֹוק. ַהְּנִסיָעה 
ֻּתְכְנָנה ְּכֵדי ְלַהֲחִליף ֲאִויר ַוֲאִויָרה, ּוְבִעָּקר ְּכֵדי 
ַהְּטמּוִנים  ַהַּצִּדיִקים  ִקְבֵרי  ַעל  ְּתִפָּלה  ָלֵׂשאת 
ז'  ַהְּמֻסָּגל,  ַּבּיֹום  ַהָּגִליל,  ַאְדַמת  ִרְגֵבי  ֵּבין 

ַּבֲאָדר, ִהּלּוָלא ְּדמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא.

ָאָתא ּוָבא רֹאׁש חֶֹדׁש ֲאָדר. ַהִהְתַרְּגׁשּות ְּבֶקֶרב 
ֶׁשַהּיֹום  ְּכָכל  ְוָגֲאָתה  ָהְלָכה  ַהִּמְׁשָּפָחה  ַיְלֵדי 
ַהְּנִסיָעה  ֶׁשִּלְפֵני  ַּבּיֹום  ְוִהְתָקֵרב.   ָהַל ַהָּגדֹול 
ֶׁשּיּוַכל  ְמֻרּוָח  ֶרֶכב  ָהָאב  ָׂשָכר  ַהְּמֻיֶחֶלת 
ַהִּמְׁשָּפָחה.  ַיְלֵדי  ָּכל  ֶאת  ְּבַרֲחבּות  ְלַאְכֵלס 
ְּבֵני  ָיְצאּו  ִראׁשֹון,  אֹור  ֶטֶרם  ַּבּבֶֹקר,  ַהְׁשֵּכם 
ַהֶּנְחָׁשק,  ַלַּמָּסע  ִמַּטְלְטֵליֶהם  ַעל  ַהִּמְׁשָּפָחה 
ַהּיֹום  ֶאת  ִלְפּתַֹח  ָהְיָתה  ַהָּתְכִנית  ַּכֲאֶׁשר 
ַהָּקדֹוׁש  ַהַּתָּנא  ֶׁשל  ְּבִצּיּונֹו  ַׁשֲחִרית  ִּבְתִפַּלת 

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ַהָּטמּון ַּבִּיּשּׁוב ִמירֹון.

ַהֶּדֶר ָהֲאֻרָּכה ֵמַהִּיּשּׁוב ַהְּדרֹוִמי ֶׁשּבֹו ִהְתּגֹוְררּו 
ּבֹוֲאָכה ִמירֹון ָעְבָרה ַעל ֻּכָּלם ַּבּטֹוב ּוַבְּנִעיִמים. 
 ֶׁשָהַל ַהִּנְפָלא  ַלּנֹוף  ְמֻרָּתִקים  ָהיּו  ַהְּיָלִדים 
ַהְּדרֹוִמי  ַהּנֹוף  ַהּיֹום.  ֶׁשֵהִאיר  ְּכָכל  ְוִהְתַחֵּלף 
ְוִנְצַּבע   ָהַל ַחְדּגֹוִני  ְּבחּום  ַהָּצבּוַע  ַהָּצִחיַח 

ְּבָירֹק ְּכָכל ֶׁשִרְכָּבם ִהְתַקֵּדם ְלִכּוּון ָצפֹון.

ַּבְּכִביׁש  ְלַטֵּפס  ָהֶרֶכב  ֵהֵחל  סֹוף  סֹוף  ַּכֲאֶׁשר 
ִנְּכָרה  ַהִהְתַרְּגׁשּות  ִמירֹון,  ּבֹוֲאָכה  ַהִּמְתַּפֵּתל 
ְּביֹוְׁשבָיו. ַהְּגדֹוִלים ִמֵּבין ַהְּיָלִדים ִזְמְזמּו ְּבֶמֶרץ 
ָהֱאִקי  ַהַּתָּנא  "ִלְכבֹוד  ַהְּמֻפְרָסם:  יר  ַהּׁשִ ֶאת 
ֶׁשִהִּכירּו  ִׁשיר  יֹוַחאי...",  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ְּבַמֲעַמד  ָעָברּו  ְּבָׁשִנים  ֵמִהְׁשַּתְּתפּוָתם  ֵהיֵטב 
ֵעֶקב  ָהַאֲחרֹונֹות,  ָנַתִים  ַּבּׁשְ ְּבִמירֹון.  ַהַהְדָלָקה 
ִמְגְּבלֹות ַהּקֹורֹוָנה, א ָעָלה ְּבָיָדם ְלִהְׁשַּתֵּתף 
ָהְיָתה  ְוַעָּתה  ֶזה,  ְוִנְׂשָּגב  ָּגדֹול  ְּבַמֲעָמד 

ַהִהְתַרְּגׁשּות ְּגדֹוָלה ְּבֶהְתֵאם.

ָהֶרֶכב ִהְתַקֵּדם עֹוד ְּבַמֲעֵלה ַהְּכִביׁש. ִמְׁשַּפַחת 
ְלִיּשּׁוב  ַּבְּכִניָסה  ַהְּמֻפְרֶסֶמת  ַלִּכָּכר  ִהִּגיָעה  כ. 
ִמירֹון. ָהֶרֶכב ָּפָנה ְׂשמֹאָלה ְּבִטְבִעּיּות, ּוְלֶפַתע 

ֶנֱעַצר ַּבֲחִריָקה...

ֻּכָּלם,  ִמִּפי  ַהְּקִריָאה  ִנְפְלָטה  ָקָרה?"  "ָמה 
ַער  ַהּׁשַ ִמָּיד;  ְלֵעיֵניֶהם  ִנְגְלָתה  ְוַהְּתׁשּוָבה 
ִמירֹון  ְלִיּשּׁוב  ַּבְּכִניָסה  ַהְּמֻפְרָסם  ַהָּצהֹב 
ַמַּבע  ַּבַעל  ׁשֹוֵטר  ָעַמד  ַּבֶּפַתח  ָסגּור.  ָהָיה 
ַעל  ָלׁשּוב  ְּבָידֹו  ָלֶהם  ֶׁשֶהֱחָוה  ָאטּום,  ָּפִנים 

ִעְקבֹוֵתיֶהם. 

ִעְקבֹוָתיו,  על  ִמָּלׁשּוב  ִהְתַמְהֵמַּה  כ.  ָהַרב 
ִּכְבָיכֹול א ֵהִבין ֶאת ֶׁשָרַמז לֹו ַהּשֹׁוֵטר. הּוא 
ְוִנְבַלם  ַער,  ַהּׁשַ ְלֵעֶבר  ְמַעט  עֹוד  ִהְתַקֵּדם 

ְּבחֶֹסר ַסְבָלנּות.

ְרָמִזים?!"  ֵמִבין  א  ַאָּתה  "ָמה, 
ְּבחֶֹסר  ַהּשֹׁוֵטר  ְלֶעְברֹו  ָקָרא 
ָסגּור  ָהַרְשִּׁב"י  "ֶקֶבר  ַסְבָלנּות, 
 ַּתְמִׁשי ְרָכִבים,  ִלְכִניַסת  ַהּיֹום 

ָהְלָאה, ָמה א ָּברּור ָּכאן?!"

ִלְכִניַסת  ָסגּור  ָהָיה  ַהִּצּיּון  ֵּכן. 
ַּכָּמה  ָאְרכּו  כ.  ָלַרב  ְרָכִבים. 
ְׁשִנּיֹות ְלַעֵּכל ֶאת ִּדְבֵרי ַהּשֹׁוֵטר. 
ְלֵפֶׁשר  ְלִהְתַעְנֵין  ִנָּסה  הּוא 
ַהְּסִגיָרה ַהִּפְתאֹוִמית, ַא ִנְתַקל 
רּוַח.  ְוִקְצַרת  ֲאטּוָמה  ִּבְתגּוָבה 
ְּבֶנֶׁשק  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ָעַבר   ,ָּכ ִמּׁשֶ
ָהֶרֶגׁש... הּוא ִנָּסה ְלַדֵּבר ַעל ֵלב 
ַהְּיָלִדים  ְלֵעֶבר  ִהְצִּביַע  ַהּשֹׁוֵטר, 
ֶׁשָהיּו ֲאחּוֵזי ֶהֶלם, ִנָּסה ְלַהְסִּביר לֹו ֵהיָכן ּוָמַתי 
ִצּפּו  ַּכָּמה  ְוַעד  ַמָּסָעם,  ֶאת  ַהּבֶֹקר  ִהְתִחילּו 
ַהְּיָלִדים ַלְּנִסיָעה ַהּזֹו. ֶאָּלא ֶׁשְּכִפי ַהִּנְרֶאה הּוא 
א ָהָיה ָהִראׁשֹון ֶׁשִּנָּסה ְלַדֵּבר ַעל ִלּבֹו ַהּבֶֹקר, 
ּוְתגּוָבתֹו ַהחֹוֶזֶרת ְוַהֻּנְקָׁשה ֶׁשל ַהּשֹׁוֵטר ָהְיָתה 

ְּבֶהְתֵאם...

ְיָלָדיו  ֶאת  ְלַאְכֵזב  ָהָאב  ֶנֱאַלץ  ְּבֵרָרה  ְּבֵלית 
ּוְלַסֵּפר ָלֶהם ִּכי ִיְהֶיה ֲעֵליֶהם ְלַוֵּתר ַעל ַהִּבּקּור 

ְּבִמירֹון.

 ַא ֵמרֹאׁש,   ָּכ ַעל  ָיְדעּו  א  ֵהם  ָאְמָנם 
ְּבִמירֹון  ַהִּצּיּון  ְסִגיַרת  ָהַאֲחרֹונֹות  ָנַתִים  ַּבּׁשְ
ַהְּטָרִגי  ָהָאסֹון  ִלְפֵני  עֹוד  ְמַעט.  א  ָקְרָתה 
ַהִּצּיּון  ַׁשֲעֵרי  ִהְסִּפיקּו  ָהַאֲחרֹון,  ָּבעֶֹמר  ְּבַל"ג 
ֵעת  ְּבָכל  ְּפָעִמים,  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  עֹוד  ְלִהָּנֵעל 
ִמְּפַאת  ֲהמֹוִנית  ֵמַהְדָּבָקה  ָחְׁשׁשּו  ֶׁשָהְרֻׁשּיֹות 

ֵארּוַע ָצפּוף ְמֻתְכָנן.

ְלַאַחר  ִּבְפָרט  ִהְתַּגֵּבר  ָהָרֻׁשּיֹות  ֶׁשל  ַהַּלַחץ 
ָּבעֶֹמר  ְּבַל"ג  ֶׁשִהְתַרֵחׁש  ַהּנֹוָרא  ָהָאסֹון 
ה ְיהּוִדים  ֶאְׁשָּתַקד, ֶׁשּבֹו ִנְסּפּו ַאְרָּבִעים ַוֲחִמּׁשָ
ֵמַהּדַֹחק  ְיִׁשיָרה  ְּכתֹוָצָאה  ּוְטהֹוִרים  ְקדֹוִׁשים 

ְררּו ַּבָּמקֹום. ַהָּגדֹול ְוַהְּצִפיפּות ֶׁשּׂשָ

ְלַאַחר ָהָאסֹון ִהְקִׁשיחּו ָהָרֻׁשּיֹות עֹוד יֹוֵתר ֶאת 
יֹום  ִהְתָקֵרב  ַּכֲאֶׁשר  ְלַפַעם,  ִמַּפַעם  ַהְּנָהִלים. 
ְמֻיָחד, ֶׁשָעָלה ָחַׁשׁש ֶׁשִּתָּגֵרם ּבֹו ְצִפיפּות ֶיֶתר, 
ִמירֹון  ַׁשֲעֵרי  ִּכי  ְּבַמְפִּתיַע  ָהָרֻׁשּיֹות  הֹוִדיעּו 

ְסגּוִרים ִלְכִניַסת ִמְתַּפְּלִלים.

ַּגם ַהַּפַעם, ִלְקַראת ז' ַּבֲאָדר – יֹום ֶׁשּבֹו ְרִגיִלים 
ֶׁשל  ְלִצּיּונֹו  ַלֲעלֹות  ִיְׂשָרֵאל  ִמֵּבית  ֲהמֹוִנים 
ַהִּצּיּון  ְסִגיַרת  ַעל  ָהָרֻׁשּיֹות  הֹוִדיעּו   – ַרְׁשִּב"י 
ַלִּמְתַּפְּלִלים. ִמְׁשַּפַחת כ. א ָהְיָתה ְמֻעְדֶּכֶנת 
"ְּכגֶֹדל  ַהָּידּוַע:  ַהִּפְתָּגם  ּוְכַמֲאַמר  זֹו,  ְּבֻעְבָּדה 
ַהִצִּפָּיה ּגֶֹדל ָהַאְכָזָבה", ֵהם ִהְתַקּשּׁו ַעד ְמאֹד 

ְלַעֵּכל ֶאת ָהֻעְבָּדה.

הּוא  ִעְקבֹוָתיו.  ַעל  כ.  ָהַרב  ַסב  ְּבֵרָרה  ְּבֵלית 
ָחָנה ְּבַצד ַהֶּדֶר ְוֵהֵחל ִלְׁשקֹל ֶאת ְצָעָדיו, ַהִאם 
ֶׁשָּמא  אֹו  ִּבְצַפת  ְלִהְתַּפֵּלל  ְוִלְנסַֹע   ְלַהְמִׁשי
ַהְּיָלִדים  ִעם  ּו'ְלִהָּסֵחב'   ָסמּו ְּבֶחְניֹון  ַלֲחנֹות 

ַרְגִלית ְּבַמֲעֵלה ָהָהר ּבֹוֲאָכה ִצּיּון ָהַרְשִּׁב"י...

ֶאָּלא ֶׁשִאם הּוא ָחַׁשב 'ְלָהִרים ָיַדִים', ְיָלָדיו א 
"ַאָּבא",  ָואֶֹפן;  ָּפִנים  ְּבׁשּום   ְלָכ מּוָכִנים  ָהיּו 
ֶׁשל  ַהַּדִּקיק  קֹולֹו  ֵמָאחֹור  אֹותֹו  ִהְפִּתיַע 
אֹוֵמר  ַאָּתה  ָּתִמיד  "ֲהֵרי  ׁש,  ַהּׁשֵ ֵּבן  ְׁשמּוִליק 
ָלנּו ֶׁשְּתִפָּלה עֹוֶזֶרת ְּבָכל ַמָּצב, ְוַעְכָׁשו ֲאַנְחנּו 

ִמְתָיֲאִׁשים עֹוד ִלְפֵני ֶׁשִהְתַּפַּלְלנּו?!"

ִהְתַּפְּלאּו   "!?ָּכ ַעל  ָחַׁשְבנּו  א   ֵאי "ָנכֹון, 
ָּכל  ִמִּפי  ַהְּתִפָּלה  ָּבְקָעה  ֶרַגע  ּוְבאֹותֹו  ֻּכָּלם, 
ִּבְלׁשֹוָנם  ִּבְּקׁשּו  ִּבְׂשָפתֹו,  ִאיׁש  ִאיׁש  ַהְּיָלִדים. 
ְּפׁשּוָטה:  ַּבָּקָׁשה  ְוַהַּיְלדּוִתית  ַהְּתִמיָמה 
ַער ֶׁשל ִמירֹון ִיָּפַתח ִּבְפֵניֶהם, ְוֵהם יּוְכלּו  ֶׁשַהּׁשַ

ַלֲעלֹות ּוְלִהְתַּפֵּלל ַעל ִקְברֹו ֶׁשל ַרְׁשִּב"י.

ּבֹוְדדֹות  ַּדּקֹות  ָאְרָכה  ַהְּתִמיָמה  ַהְּתִפָּלה 
ַהּנֹוְסִעים  ְּכֶׁשָּכל  ִסּיּוָמּה,  ִעם  ּוִמָּיד  ִּבְלַבד. 
ָהָאב  ָּפַתח  ְּתִמיָמה,  ֶּבֱאמּוָנה  ֲחדּוִרים  ָּבֶרֶכב 
ַהַּפַעם  ַּגם  ַער.  ַהּׁשַ ְלֵעֶבר  ְמִהיָרה  ִּבְנִסיָעה 
ַער ָהָיה ָסגּור, ֶאָּלא ֶׁשָהָאב ִהְתַעֵּלם ְוֵהֵחל  ַהּׁשַ
אֹותֹו  ָהָיה  ַהּשֹׁוֵטר  ְּבִאִּטּיּות.  ְלֶעְברֹו  ִלְנסַֹע 
ֶׁשְּלַמְרֵּבה  ֶאָּלא  קֶֹדם.  ָׁשם  ֶׁשָעַמד  ׁשֹוֵטר 
ְלֵעֶבר  ָקָצר  ַמָּבט  לֹו  ִהְסִּפיק  ַהַּפַעם  ַהֶּפֶלא, 
ַהְּיָלִדים ַהּיֹוְׁשִבים ָּבֶרֶכב, ְּכֵדי ִלְפּתַֹח ִּבְפֵניֶהם 

ַער, ְלא אֶֹמר ּוְדָבִרים. ֶאת ַהּׁשַ

ַהְּיִחיִדים  ִמֵּבין  ֵהם  ָהיּו  ּבֶֹקר  ְּבאֹותֹו  ֵּכן, 
ֶׁשל  ִצּיּונֹו  ַעל  ּוְלִהְׁשַּתֵּטַח  ְלִהָּכֵנס  ֶׁשִהְצִליחּו 
ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ִמּכָֹחּה  זֹאת  ְוָכל  ַהָּקדֹוׁש,  ַרְׁשִּב"י 

ְּתִמיָמה.

ָעִרים   ְתָחה ׁשְ ּפָ ִמיָמה ׁשֶ ה ּתְ ִפּלָ   ּתְ

י ֱאמּוִניר  ַמֲעׂשֵ

 "!?ָּכ ַעל  ָחַׁשְבנּו  א   ֵאי "ָנכֹון, 
ִהְתַּפְּלאּו ֻּכָּלם, ּוְבאֹותֹו ֶרַגע ָּבְקָעה 
ַהְּתִפָּלה ִמִּפי ָּכל ַהְּיָלִדים. ִאיׁש ִאיׁש 
ַהְּתִמיָמה  ִּבְלׁשֹוָנם  ִּבְּקׁשּו  ִּבְׂשָפתֹו, 
ְּפׁשּוָטה:  ַּבָּקָׁשה  ְוַהַּיְלדּוִתית 
ַער ֶׁשל ִמירֹון ִיָּפַתח ִּבְפֵניֶהם,  ֶׁשַהּׁשַ
ַעל  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ַלֲעלֹות  יּוְכלּו  ְוֵהם 

ִקְברֹו ֶׁשל ַרְׁשִּב"י.

ַהְּכִניָסה ַלִּיּשּׁוב ִמירֹון ִּביֵמי ֶסֶגר ַהּקֹורֹוָנה



ָרכֹות  ט ְמרֹוָמם ַעל ֵסֶדר ַהּבְ ַמּבָ

יִקים'   ּדִ ת 'ַהּצַ ְרּכַ   ּבִ

'ָּכל  ְואֹוֶמֶרת:  יֹוֵצאת  קֹול  ַּבת  ָויֹום  יֹום  ב): "ְּבָכל  כד  (ַּתֲעִנית  ֲחָכִמים  ָאְמרּו 
ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִנּזֹון ִּבְׁשִביל ֲחִניָנא ְּבִני'". ּוֵפֵרׁש ַה'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב' ֶׁשַהַּצִּדיק ּפֹוֵתַח 

ִיְׂשָרֵאל'  ('ֲעבֹוַדת  ְלִיְׂשָרֵאל  ּוְבָרָכה  טֹוָבה  ַמְׁשִּפיַע  הּוא  ֶׁשַּדְרּכֹו  ְוִצּנֹור  'ְׁשִביל' 
ִלּקּוִטים ַמֶּסֶכת ַּתֲעִנית). ְוָאֵכן, ִּבְבָרָכה זֹו ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ַרֲחִמים ַעל ַצִּדיֵקי ַהּדֹור, 
ְלִפי ֶׁשִּבְזכּוָתם ּוְבטֹוָבָתם ָאנּו ַחִּיים, ְוָכל ְזַמן ֶׁשַהַּצִּדיִקים ָּבעֹוָלם, ֻמְׁשַּפַעת טֹוָבה 
ַהחֹוֶזה  ִּדְבֵרי  ְידּוִעים   ְלָכ ְּבֶהְקֵׁשר  א').  ְּדרּוׁש  ח"א  ְּדַבׁש'  ('ַיֲערֹות  ָּבעֹוָלם  ּוְבָרָכה 
ִמֻּלְּבִלין ֶׁשְּכֵדי ִלְזּכֹות ְּבַהְׁשָּפַעת ַהַּצִּדיק ֵיׁש ְלִהְתַּפֵּלל ּוְלַבֵּקׁש ַרֲחִמים ָעָליו ('אֹור 

ַמִים' ִמְׁשָּפִטים).  ַלּׁשָ

ִלְבָרָכה  ְראּוִיים  ַהֵּגִרים  ַהֶּצֶדק".  ֵּגֵרי  ַרֲחִמים "ַעל  זֹו  ִּבְבָרָכה  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  ְּבנֹוָסף 
ְׁשרּוִיים  ָהְרָׁשִעים  ְּבעֹוד  ְוִׁשְפלּות,  ְּבעִֹני  ִנְמָצא  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעם  ַהֶּזה  ַּבְּזַמן  ִּבְמֻיָחד 
ְּבִׂשיא ַהּטֹוָבה. ֵּגר ַהִּמְתַּגֵּיר ַּבְּזַמן ַהֶּזה הּוא ְּבַוַּדאי ָראּוי ַלּתַֹאר 'ֵּגר ֶצֶדק', ֶׁשֹּלא ָעָׂשה 
זֹאת ִמּתֹו ָרצֹון ִלְזּכֹות ְּבטֹוָבה ִעם ִיְׂשָרֵאל, ֶאָּלא ִמּתֹו ֶׁשִהִּכיר ָּבֱאֶמת ְּכַאְבָרָהם 
ק ְרִמיַסת  ָאִבינּו ֶׁשָּדַבק ָּבֱאֶמת ֶנֶגד ָּכל ָהעֹוָלם, ַעל ֵּכן: "ִחּיּוב ָעֵלינּו ְלָאֲהבֹו ּוְלַנּׁשֵ
ַרְגלֹו, ְוַהַּמְרֶּבה ֶלֱאהֹב ַהֵּגר, אֹוֵהב ה' ְותֹוָרתֹו, ִּכי ַאֲהָבתֹו ַלֵּגר ָּתלּוי ְּבַאֲהַבת ַהָּמקֹום 

ְותֹוָרתֹו, ִּכי ַהֹּלא ֶזה ִסַּבת ַאֲהָבתֹו" ('ַיֲערֹות ְּדַבׁש' ָׁשם).

ָרָכה ְמקֹור ַהּבְ

ָרָכה ִמְבֵנה ַהּבְ

ַנת ָאֵמן ּוָ ּכַ

ָרָכה ַמהּות ַהּבְ

ֶהם' ים ֶחְלֵקנּו ִעּמָ ת 'ְוׂשִ ׁשַ ּקָ אּור ּבַ ּבֵ
ִּבְבָרָכה זֹו ְמַבְּקִׁשים ָאנּו: "ְוֵתן ָׂשָכר טֹוב ְלָכל ַהּבֹוְטִחים ְּבִׁשְמ ֶּבֱאֶמת ְוִׂשים ֶחְלֵקנּו 
ָּכל  ֲהא  ַהַּצִּדיִקים,  ְּכמֹו  טֹוב  ָׂשָכר  ֶׁשְּנַקֵּבל  ְלַבֵּקׁש   ַׁשָּי ָמה  ְוִלְכאֹוָרה  ִעָּמֶהם". 
ָאָדם ְמַקֵּבל ֶאת ַהֵחֶלק ַהַּמִּגיַע לֹו ְּבֶהְתֵאם ְלַמֲעָׂשיו ּוְלפַֹעל ָידֹו, ְוִכי ַמּשֹׂוא ָּפִנים 

ֵיׁש ַּבָּדָבר?

ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש ֵּפֵרׁש ַּבָּקָׁשה זֹו ָּכ: ְּבֵעת ֶׁשָהָאָדם חֹוֵטא, ִנְמַנַעת ִמֶּמּנּו ָהֶאְפָׁשרּות 
ִּבְתׁשּוָבה  ָיׁשּוב  ֶׁשַהחֹוֵטא  ַעד  ֵּכן,  ַעל  ֶׁשָעָׂשה.  ַהִּמְצוֹות  ֶׁשל  ֵמַהַהְׁשָּפעֹות  ֵלָהנֹות 
ִנֶּתֶנת ַהְׁשָּפַעת ְזֻכּיֹוָתיו ְלַצִּדיק ָהָראּוי ְלָכ, ַּכָּכתּוב (ִאּיֹוב כז יז): "ָיִכין [ָרָׁשע] ְוַצִּדיק 
ִיְלָּבׁש". ֶאָּלא ֶׁשֵּיׁש ַצִּדיִקים ָרֵמי ַמֲעָלה ֶׁשֵאיָנם ֲחֵפִצים ֵלָהנֹות ִמָּדָבר ֶׁשֹּלא ָעְמלּו 
ָעָליו, ְוָלֵכן ֵהם ׁשֹוְמִרים ֶאת ַהְׁשָּפעֹות ַהִּמְצוֹות ֶׁשָהָעְברּו ֲאֵליֶהם ְּכִפָּקדֹון, ַעד ֲאֶׁשר 
ָיׁשּוב ָהָאָדם ִּבְתׁשּוָבה, ֶׁשָאז ֵהם ְמִׁשיִבים לֹו אֹוָתן ִּבְׁשֵלמּות. ַעל ָּכ ְמַבְּקִׁשים ָאנּו 
"ְוִׂשים ֶחְלֵקנּו ִעָּמֶהם"; ֶׁשִאם ָחִליָלה ִנְכַׁשְלנּו ְּבֵחְטא ְוִאַּבְדנּו ֶאת ֶחְלֵקנּו ַּבִּמְצוֹות 
ֶׁשָעִׂשינּו, ְיִׂשיֵמהּו ה' ְלִמְׁשֶמֶרת ְּבֶחְלָקם ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים ָרֵמי ַהַּמֲעָלה ֶׁשֵאיָנם ֲחֵפִצים 
('ַׁשַער  ִּבְׁשֵלמּות  ֶחְלֵקנּו  ֶאת  ָלנּו  ָיִׁשיב  ִּבְתׁשּוָבה  ָנׁשּוב  ְוַכֲאֶׁשר  ִמּזּוָלָתם.  ֵלָהנֹות 

ַהַּכּוָנֹות' ְּדרּוֵׁשי ָהֲעִמיָדה ְּדרּוׁש ו). 

ֵאּלּו  ֵהם  ֲהא   – ַהַּצִּדיִקים"  "ַעל  ְּבַבָּקָׁשה  ִנְפַּתַחת  ַהְּבָרָכה 
ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  ַאֲחֵריֶהם  ('ַאּבּוִדְרַהם').  ֵמעֹוָלם  ָחְטאּו  ֶׁשֹּלא 
"ַעל ַהֲחִסיִדים", ְוֵהם ֵאּלּו ֶׁשִּנְכְׁשלּו ַּבֵחְטא ַא ָׁשבּו ִּבְתׁשּוָבה 
ַעל ֲחָטֵאיֶהם. ּוְלִפי ֶׁשַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ְּגָדִרים 
ּוְסָיִגים ְלִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ְוִלְנהֹג ִלְפִנים ִמּשּׁוַרת ַהִּדין ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 
'ְּפִרי  ּוְרֵאה  ('ַאּבּוִדְרַהם'  "ֲחִסיִדים"  ֵהם  ְקרּוִיים  ַלֲחטֹא  ָיׁשּובּו 

ְמָגִדים' או"ח קיח בא"א א). 
ַאֲחֵרי ֵכן ְמַבְּקִׁשים ָאנּו "ַעל ִזְקֵני ְׁשֵאִרית ַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל" 
– ַהּנֹוְׂשִאים ְּבעֹל ַהִּצּבּור, ְוֵכן "ַעל ְּפֵליַטת ֵּבית סֹוְפֵריֶהם" – 
ַהְּתִפָּלה  ִסּדּור  ('ֵּפרּוֵׁשי  ִּתינֹוקֹות"  ַהְּמַלְּמִדים  ַהֲחָכִמים  "ֵהם 
ָלרֹוֵקַח' סי' נז), ְוֵיׁש ְמָפְרִׁשים ֶׁשַהַּכָּוָנה ִלְמַחְּבֵרי ְסָפִרים ('ֵעץ 

יֹוֵסף' ַּבִּסּדּור 'אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות'). 
ְּבאֶֹפן  ִהְצַטּוֵינּו  ֲאֶׁשר  ַהֶּצֶדק"  ֵּגֵרי  "ַעל  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  עֹוד 
ַהֵּגר"  ֶאת  "ַוֲאַהְבֶּתם  יט):  י  (ְּדָבִרים  ַּכָּכתּוב  ְלאֹוֲהָבם,  ְמֻיָחד 
ַּבֲאִמיַרת:  ַעְצֵמנּו  ַעל  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ּוְלַבּסֹוף  (ַאּבּוִדְרַהם), 
"ְוָעֵלינּו", ֶׁשַאף ֶׁשֵאיֶנּנּו ַצִּדיִקים אֹו ֲחִסיִדים, ְוַאף ֵאין ָּבנּו ְולּו 
ַאַחת ֵמַהַּמֲעלֹות ַהִּנְזָּכרֹות, ְּבָכל זֹאת ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: "ֶיֱהמּו ָנא 

ַרֲחֶמי" ('ֵסֶדר ַהּיֹום'). 
ַלַּצִּדיִקים"  ּוֻמְבָטח  "ִמְׁשָען  ַבח:  ַּבּׁשֶ זֹו  ְּבָרָכה  חֹוְתִמים  ָאנּו 
ָּכִרּמֹון  ְזֻכּיֹות  ַהְּמֵלִאים  ַצִּדיִקים,  אֹוָתם  ֶׁשֲאִפּלּו  ֶׁשַּמְׁשָמעּותֹו 
ֵען  ּוִמּתֹו ָּכ ֵהם ִנְמָצִאים ַּבַּדְרָּגה ַהְּגבֹוָהה ְּביֹוֵתר, ְזקּוִקים ְלִהּׁשָ
ֵען ַעל  ַעל ה', ַקל חֶֹמר ְׁשַאר ְּבֵני ָאָדם – ֵאין ָלֶהם ֶאָּלא ְלִהּׁשָ

ַמִים ('ֵּבית ְּתִפָּלה' לר"א ַּפאּפֹו ְּבָרָכה יג).  ֲאִביֶהם ֶׁשַּבּׁשָ
ֱאֶמת ֶׁשַאָּתה ִמְׁשָען ּוִמְבָטח ַלַּצִּדיִקים, ְוַהְלַואי ֶׁשִּתְהֶיה ָלנּו ְלִמְׁשָען ְּבָכל 

ֵלם).  ֵעת (ִסּדּור ְנהֹוָרא ַהּׁשָ

ְרלּו ֱאמּוַני ּבָ

ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשִּבְרַּכת  ֶׁשַהִּסָּבה  ִהְסִּבירּו  ב)  יז  (ְמִגָּלה  ֲחָכִמים 
ֶׁשִּיְכלּו  ֶׁשְּלַאַחר  ְלִפי  ִהיא  ַהִּמיִנים  ִּבְרַּכת  ְלַאַחר  ִנְקְּבָעה 
ַּכָּכתּוב  ַהַּצִּדיִקים,  ֶקֶרן  ִּתְתרֹוֵמם  ֲאַזי  ָהעֹוָלם  ִמן  ַהִּמיִנים 
(ְּתִהִּלים עה יא): "ְוָכל ַקְרֵני ְרָׁשִעים ֲאַגֵּדַע – ְּתרֹוַמְמָנה ַקְרנֹות 

ַצִּדיק".
עֹוד ָאְמרּו ֲחָכִמים (ָׁשם) ִּכי ֵיׁש ִלְכל ִּבְבָרָכה זֹו ַאף ַּבָּקָׁשה 
ֵּגֵרי  ֶאת  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִהְסִמיָכה  ֶׁשָּמִצינּו  ְּכִפי  ַהֶּצֶדק,  ֵּגֵרי  ַעל 
"ִמְּפֵני  לב-לג):  יט  (ַוִּיְקָרא  ַּכָּכתּוב  ַהּתֹוָרה,  ְלַחְכֵמי  ַהֶּצֶדק 

ֵׂשיָבה ָּתקּום ְוָהַדְרָּת ְּפֵני ָזֵקן...; ְוִכי ָיגּור ִאְּת ֵּגר".
ִמַּתָּקַנת  ֵאיָנּה  זֹו  ִּבְבָרָכה  ַהֵּגִרים  ֶׁשַהְזָּכַרת  ֶׁשָּכַתב  ִמי  ֵיׁש 
ֶׁשִּתֵּקן  הּוא  ַהָּזֵקן  ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן  ֶאָּלא  ַהְּגדֹוָלה,  ְּכֶנֶסת  ַאְנֵׁשי 
ְלַהְזִּכיָרם, ְלִפי ֶׁשְּבָיָמיו ִהְתַרּבּו ַהֵּגִרים ְּבִיְׂשָרֵאל ('ִּתּקּון ְּתִפָּלה' 

ַּבִּסּדּור 'אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות' ֶהָעָרה ִלְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה). 

ָרָכה. ֲעֵרי ּבְ ַחְברּוָתא – ּפֹוְתִחים ׁשַ ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ

 ִלְׁשִמיַעת ְּכָלֵלי ַהֵּמיָזם ּוְלִהְצָטְרפּות:

 ִמְתקְַּׁשִרים ְלמֹוֵקד "ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה"

03-91-7-91-91 
 • מְַקִׁשיִבים ִלְכָלֵלי הֵַּמיָזם ִּבְׁשלּוָחה 1.

 • ִנְרָׁשִמים לֵַּמיָזם ִּבְׁשלּוָחה 2 

(ֵּבין הַָּׁשעֹות 20:00-22:00) ְוִנְכָנִסים לַהְַגָרָלה.

ַהְגָרַלת חֶֹדׁש ִאָּיר ִּתְתַקֵּים אי"ה ְּבב' ְּבִסיָון תשפ"ב

ְוֻיְגְרלּו ָּבּה 6 ְמָלגֹות

ְּבַס 500 $ ָּכל ַאַחת.

ֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחרְ ּתִ י ּדֶ

ֶרְך ֱאמּוָנה' ִזי"ַע ַעל ַה'ּדֶ לע"נ ָמָרן ּבַ

יייייי יתתתתתתתתתתִתִִִִִ ּּּ תתתתתררררררררְרְְְְְ ררררררחחחחחָחָָָָָ בבבָבָָָָָ ָָָָ אאאֱאֱֱֱֱֱ ְְְְךךךךךך ררררררֶרֶֶֶֶ ררדדדדדדֶדֶֶֶֶֶ ּּּ

ע""ַעעַע זִזי הה' ממֱאמּוָנָ ְך ֶרֶ ַה'ֶּדֶ ַּבַַעל מָמרָרןן "ננ
""עע עעעללל

ְיהּוִדי ָיָקר!

ִהְצָטֵרף ַּגם ַאָּתה ְלֵמיַזם 

"ֶּדֶר ֱאמּוָנה" ְוַהְקֵּדם 
ָלבֹוא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת 

ְלַהְׁשִלים ַּבֲעִנַּית ָאֵמן 

ֶאת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ֶׁשל 
ַהִּמְתַּפְּלִלים.



י ְמַנֵחם  ַרּבִ
ל ֵמִריָמנֹוב  ֶמְנּדֶ

ר ִאּיָ י"ט ּבְ

ַנִים ְפֵני ׁשְ ַחר ּבִ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ
ַמע   ְּב'ֵאֶׁשל ַאְבָרָהם' (או"ח תפז ד) ְלַבַעל ַה'ַּדַעת ְקדֹוִׁשים' ִמּבּוְטַשׁאְטׁש, ֵהִביא ֶׁשּׁשָ
 ּוְלָבֵר ַהַּלְיָלה  ַּבֲחצֹות  ַלֲעמֹד  נֹוֵהג  "ָהָיה  ִטיְסֶמִניץ  ַגֲּאָב"ד  הֹוִליס  יֹוֵסף  ֶׁשַרִּבי 

ַחר, ְוָהָיה ֵמִעיר ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ְּכֵדי ֶׁשַּיֲענּו ַאֲחָריו ָאֵמן".  ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

"ת ְלִמיֵדי ַהּתַ י ּתַ ַחר ִמּפִ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ
ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ִיְצָחק ַאְייִזיק ִמַּקאִליב ָהָיה הֹוֵל ִמֵּדי ּבֶֹקר ְלַתְלמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשִּיֵּסד 
ַחר ְוַלֲענֹות ַאֲחֵריֶהם ָאֵמן ('ְיֵמי  ְּבַקאִליב, ְּכֵדי ִלְׁשמַֹע ִמִּפי ַהַּתְלִמיִדים ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ִזָּכרֹון' ֲאָדר עמ' עב). 

יד ְוׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים ַמְקּפִ
זּוְסָמן  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ְזֵקנֹו  ַעל  ֵמִעיד  ֵמִׁשיב'  'ְמַנֵחם  ׁשּו"ת  ַּבַעל  סֹוֵפר  ְמַנֵחם  ַרִּבי 
סֹוֵפר, ַרָּבּה ֶׁשל ַפּאְקׁש, ִּכי "ָהָיה ַמְקִּפיד ְוׁשֹוֵמר ֲאֵמִנים, ַעד ֶׁשְּבָכל ּבֶֹקר ִּתינֹוקֹות 
ַעל  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ָּכל  ְלָפָניו  לֹוַמר  ַהִּמְדָרׁש,  ְּבֵבית  ִמְתַקְּבִצים  ָהיּו  ַרָּבן  ֵּבית  ֶׁשל 
ַהֵּסֶדר, ְוהּוא ָעַמד ֲעֵליֶהם ְוָעָנה ָאֵמן ַעד ֶׁשָּגְמרּו ֻּכָּלם" (ׁשּו"ת 'ְמַנֵחם ֵמִׁשיב' סי' כט). 

ת ָאֵמן ֲעִנּיַ ָמתֹו ּבַ ָיְצָאה ִנׁשְ
ָהעֹוָלם  ִמן  ִהְסַּתֵּלק  ִּכי  ְמֻסָּפר  ֶּגְרשֹונֹוִביץ  יֹוֵסף  ְראּוֵבן  ַרִּבי  ִמְּנִתיבֹות  ַהַּצִּדיק  ַעל 
ַחר. ְוָכ ְמתֶֹאֶרת ִהְסַּתְּלקּותֹו ַּבֵּסֶפר 'ִניצֹוֵצי ֵאׁש' ֶׁשָּיָצא  ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ְלִזְכרֹו (עמ' סט): 

"ָּכל ָיָמיו ִנְתַּדְּבָקה ַנְפׁשֹו ְּבבֹוְרָאּה ִמּתֹו ִׂשיַח ֶׁשל ְּתִפָּלה, ְוָכ ַּגם ָעְלָתה ִנְׁשָמתֹו 
 ִמּתֹו ִכיָנה  ַהּׁשְ ִמִּזיו  ְוֵלָהנֹות   ֶמֶל ְּפֵני  ְּבאֹור  ַלֲחזֹות  ַמְחַצְבָּתּה,  ּכּור  ֶאל  ְּבׁשּוָבּה 
ָהַאֲחרֹוִנים  ּכֹחֹוָתיו  ִּבְׁשֵאִרית  ְוהּוא  ַחר,  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ְלָפָניו  ֶׁשָאְמרּו  ְלַאַחר  ְּתִפָּלה. 
ְּבִקְרּבֹו,  ֶׁשַהְּנָׁשָמה  עֹוד  ָּכל  ַהחֶֹמר,  ַעל  ָהרּוַח  ְּגבּוַרת  ֱאנֹוִׁשית,  ַעל  ְּבִהְתַּגְּברּות 
ִהְתַּגֵּבר ָּכֲאִרי ְוָעָנה ָאֵמן ְּכֶנֶגד ַהְּמָבֵר. ּוִמּתֹו ָאֵמן ֶזה ֶׁשל ֱאמּוָנה ְּבצּור עֹוָלִמים 
ֶמׁש'"  ַהּׁשָ ּבֹא  ַעד  ֱאמּוָנה  ָיָדיו  'ַוְיִהי  ַלָּמרֹום  ְוַהְּטהֹוָרה  ַהְּקדֹוָׁשה  ִנְׁשָמתֹו  ָעְלָתה 

(ְׁשמֹות יז יב). 

ְלַמֲעֶרֶכת ֶהָעלֹון ַהִּנְכָּבד 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים', 

ַהֶּקַמח'  ('ַּכד  ֶׁשֵהֵבאֶתם  ַּבְחֵיי  ַרֵּבנּו  ִּדְבֵרי 
ֱאמּוָנה), ֶׁשָּכל ַהַּמְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ִנְקָרא 
ַצִּדיק ַּכָּכתּוב (ְיַׁשְעָיה כו ב): "ִּפְתחּו ְׁשָעִרים 
ִחּדּוׁש  ֵהם  ֱאֻמִנים"  ׁשֵֹמר  ַצִּדיק  גֹוי  ְוָיבֹא 
ִמְּלׁשֹון  ֶרֶמז   ְלָכ ְלָהִביא  ָחַׁשְבִּתי  ִנְפָלא. 
ַהָּפסּוק (ְּתִהִּלים קמו ח): "ה' ֹאֵהב ַצִּדיִקים", 
ֶׁשהּוא ָראֵׁשי ֵּתבֹות צ"א – ָאֵמן, ּוְבָכ ְלָתֵרץ 
ֶאת ֻקְׁשַית ָהעֹוָלם ַמּדּוַע ָּפסּוק ֶזה ֶנֱאָמר ֵּבין 
"ּפֹוֵקַח  ֲאסּוִרים",  "ַמִּתיר   – ַהּמּוִמים  ַּבֲעֵלי 
ִעּוְִרים", "זֹוֵקף ְּכפּוִפים"? ְלִפי ָהָאמּור ֶאְפָׁשר 
ֶׁשָּבא ַהָּדָבר ְלַלֵּמד ֶׁשָּיכֹול ָהָאָדם ְלִהָּנֵצל ִמָּכל 
ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ַיְקִּפיד  ִאם  ְוַהָּצרֹות,  ַהּמּוִמים 

ַהִּנְרֶמֶזת ָּכָאמּור ַּבִּמִּלים "אֹוֵהב ַצִּדיִקים". 

ֶּתֱחַזְקָנה ְיֵדיֶכם ַעל ָּפָעְלֶכם ָהַרב ְלַמַען ְּכַלל 
ְּבָכל  ְּבַכּוָָנה  ָאֵמן  ֲאִמיַרת  ְלִחּזּוק  ִיְׂשָרֵאל 
ְמקֹומֹות מֹוְׁשבֹוֵתיֶהם, ִויִהי ָרצֹון ֶׁשִּבְזכּוְתֶכם 

ִיְתַקֵּים ָּבנּו ַהָּכתּוב: "ְוַעֵּמ ֻּכָּלם ַצִּדיִקים". 

ִּבְבָרָכה ֶנֱאָמָנה,
ָהַרב ֵאִלָּיהּו ְפִריְדָמן,
עיה"ק ְירּוָׁשַלִים ת"ו. 

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

ַחְברּוָתא ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ב ִמּקֹוֵרא ֶנֱאָמןֲאִמיַרת ּבִ ִמְכּתָ
ֶר+ ֱאמּוִנירֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ִאּגֶ

נֹוַלד  ֵמִריָמנֹוב  ַטאִרים  ֶמְנֶּדל  ְמַנֵחם  ַרִּבי 
ִּבְׁשַנת  ִּפיְנְטׁשֹוב  ָאָב"ד  ָחִריף  יֹוֵסף  ַרִּבי  ְלָאִביו 
תק"ה ָּבִעיר ַהְמּבּוְרג ֶׁשְּבֶגְרַמְנָיה. ָהָיה ַּתְלִמיָדם ֶׁשל ָהַרִּבי ר' ְׁשֶמעְלֵקא ִמִּניְקְלְׁשּבּוְרג 

ְוֶׁשל ָהַרִּבי ר' ֱאִליֶמֶל ִמִּליֶז'ְנְסק. 

ְלַאַחר ִנּׂשּוָאיו ָעַבר ָלגּור ָסמּו ְלחֹוְתנֹו ָּבֲעָיָרה ְפִריְסִטיק ֶׁשְּבּפֹוִלין, ָׁשם ָלַמד ּתֹוָרה 
ֵהֵחל  ִמִּליֶז'ְנְסק   ֱאִליֶמֶל ר'  ָהַרִּבי  ִהְסַּתְּלקּות  ַאַחר  ַהְּדָחק.   ִמּתֹו ּבֹוְראֹו  ֶאת  ְוָעַבד 
ְלַכֵהן ְּכַאְדמֹו"ר ִּבְפִריְסִטיק. ַרִּבים ֵמֲחִסיָדיו ֶׁשל ַרִּבי ֱאִליֶמֶל ִמִּליֶז'ְנְסק ָנֲהרּו ַאֲחָריו 

ְוִקְּבלּו ֶאת ָמרּותֹו ְוַהְנָהָגתֹו. ַּבֶהְמֵׁש ָעַבר ְלִריָמנֹוב ֶׁשַעל ְׁשָמּה הּוא ָקרּוי. 

ְּבֶמֶׁש ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ָּדַרׁש ְּבָכל ַׁשָּבת ְּב'ָפָרַׁשת ַהָּמן', זֹאת ְּכֵדי ְלַהְמִׁשי ֶׁשַפע 
ַּפְרָנָסה ְלִיְׂשָרֵאל. ִמֵּדי יֹום ָלַמד ִּבְקִביעּות ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר ַּדֵּפי ְּגָמָרא גפ"ת.

ְּבַלג ָּבעֶֹמר תקע"ה ִטֵהר ְוִקֵּדׁש ֶאת ַעְצמֹו, ְוָאַמר ִּכי הּוא הֹוֵל ֵמָהעֹוָלם ְוַיֲחִזיר טֹוָבה 
ַלַּמְדִליק ֵנר ְלִעּלּוי ִנְׁשָמתֹו. ְלָמֳחָרת, ְּבי"ט ְּבִאָּיר תקע"ה, ִנְפַטר ְוִנְקַּבר ְּבֵבית ֶהָעְלִמין 

ְּבִריָמנוֹ ב.

ת ָאֵמן  ֲעִנּיַ ַרת ַהּבֹוֵרא ּבַ ַהּכָ
ָׁשִנים  "ָׁשׁש  כג-כד):  כט  (ַוִּיְקָרא  ַהְּפסּוִקים  ֶאת 
ִּפְריֹו  ָּכל  ִיְהֶיה  ָהְרִביִעת  ָנה  ּוַבּׁשָ ֲעֵרִלים;  ָלֶכם  ִיְהֶיה 
קֶֹדׁש ִהּלּוִלים ַלה'" ָּדַרׁש ַרֵּבנּו ָּכ: ִּבְׁשלֹוׁש ְׁשנֹוָתיו 
ָנה  ָהִראׁשֹונֹות ֵאין ַהֶּיֶלד ַמִּכיר ֶאת ּבֹוְראֹו. ְואּוָלם ַּבּׁשָ
ָהְרִביִעית "ָאִביו ְמַחְּנכֹו ְלִדּבּוִרים ְקדֹוִׁשים – ַלֲענֹות 
ּבֹוְראֹו  ֶאת  ְלַהִּכיר  לֹוֵמד   ּוְבָכ ַהְּבָרכֹות",  ַעל  ָאֵמן 

ּוְלַהְּללֹו ('ְמַנֵחם ִצּיֹון' ָּפָרַׁשת ַהָּמן).

ְפלוּת רּוַח ָאֵמן ִמּתֹוְך ׁשִ
ָּכ ֵּבֵאר ַרֵּבנּו ֶאת ַמֲאַמר ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות נג ב): "ָּגדֹול 
ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר" – ַהּזֹוכֶה לֹוַמר ְּבָרָכה 
ַנְפׁשֹו  ָאֵמן,  ָהעֹונֶה  ְואּוָלם  ֵּגאּות.  ִליֵדי  ָלבֹוא  ָיכֹול 
 ְׁשֵפָלה ָעָליו ַעל ֶׁשֹּלא ָזָכה לֹוַמר ֶאת ַהְּבָרָכה, ּוְלָכ
ָׂשָרה  (ַחֵּיי  ַהּזַֹהר  ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי  ָהעֹוֶנה.  ִמן  הּוא  ָּגדֹול 
הּוא  [ַהָּקָטן  ַרב"  אִיהּו  ְזֵעיר  ְּדִאיהּו  "ָמאן  ב):  קכב 

ַהָּגדֹול] ('ַיְלקּוט ְמַנֵחם' עמ' רמב). 

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

ָהאֶֹהל ַעל ִצּיּונֹו ֶׁשל ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנֶּדל ֵמִריָמנֹוב זי"ע


