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ת י ּב מ י  ע ּו ב ׁש ן  ֹו י ּל תּג י ב מ י ע

ְוֹכ
ֵלָמה" ֱאמּוָנה ׁשְ "ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ

ָהֱאמּוָנה ִהיא ְיסֹוד ַחֵּיי ַהְּיהּוִדי, ִויסֹוד ַהַּיֲהדּות ִּבְכָלל. 
ַהְּיֹכֶלת  ֶאת  ָלָאָדם  ַהַּמֲעִניק  ַהּכַֹח  ַסַּפק  ִהיא  ָהֱאמּוָנה 
ּוְקָׁשִיים  ִנְסיֹונֹות  ֶׁשל  זֹוֲעִפים  ַּגִּלים  מּול  ֵאיָתן  ַלֲעמֹד 

ַהְּמַאְּיִמים ַעל רּוָחִנּיּותֹו ְוַגְׁשִמּיּותֹו. 
ָמה ָלנּו ְלַהֲאִרי ַּכֲאֶׁשר ֲחָז"ל ְּבַעְצָמם ְמִעיִדים (ַמּכֹות 
ֶׁשֶּנֱאָמר:  ַאַחת  ַעל  ְוֶהֱעִמיָדן  ֲחַבּקּוק  "ָּבא  א):  כד 
'ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה'". ָהַרְמָּב"ם (ְּבֵפרּוׁש ַהִּמְׁשָניֹות 
ֶאת  מֹוֶנה  ַסְנֶהְדִרין)  ְּבַמֶּסֶכת  ֵחֶלק  ְלֶפֶרק  ַּבַהְקָּדָמה 
ַמְפִציר  ֶׁשהּוא   ּתֹו ָהֱאמּוָנה,  ִעְּקֵרי  ָעָׂשר  ְׁשלֹוָׁשה 
ְוִהְתּבֹוֵנן  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  ֵאֶּלה  ְּדָבַרי  ַעל  "ֲחזֹר  ַּבּקֹוֵרא: 

ָּבֶהם ֵהיֵטב".
ֲעִנַּית  ִמְצַות  נֹוֲעָדה  ְּבִדּיּוק  זֹו  ְלַמָּטָרה  ִּכי  ִמְסַּתֵּבר 
ַהִּבּטּוי  ׁשֶֹרׁש  ֶׁשִהיא  ַהּזֹו,  ָהֲעצּוָמה  ַהִּמָּלה  ֶאת  'ָאֵמן'! 
ִלְתִפָּלה  ִלְבָרָכה,  ְּבַמֲעֶנה  ַמְׁשִמיִעים  ֲאַנְחנּו  'ֱאמּוָנה', 
ּוְלָכל ָּדָבר ֶׁשל ֶׁשַבח ְלבֹוֵרא עֹוָלם. ָּכ ֲאַנְחנּו ַמִּביִעים 
ָהִעָּקִרים  ּוְבָכל  עֹוָלם  ּבֹוֵרא  ְּבַהְנָהַגת  ֱאמּוָנֵתנּו  ֶאת 

ַהִּמְסַּתֲעִפים.
ֶׁשָּיְצאּו  ְמפָֹרִׁשים  ְּדָבִרים  ֶאָּלא  ֶׁשִּלי,  ִחּדּוׁש  ֶזה  ֵאין 
ַלָּפסּוק  ַהּנֹוָדע  ְּבֵפרּוׁשֹו  ַּבְחֵיי  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ִמֻּקְלמֹוסֹו 
ְוֶזה  ַעְבּדֹו",  ּוְבמֶֹׁשה  ַּבה'  "ַוַּיֲאִמינּו  לא):  יד  (ְׁשמֹות 
ְלׁשֹונֹו: "ּוִמְּפֵני ֶׁשָהֱאמּוָנה ְיסֹוד ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ִּתְּקנּו 
ָלנּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַּבְּתִפָּלה ּוַבְּבָרכֹות ַלֲענֹות 

ָאֵמן, ֶׁשהּוא ִנְגָזר ִמְּלׁשֹון ֱאמּוָנה..." 
ֶאת  ַהְּמַׁשֵּבַח  ְיהּוִדי  ׁשֹוְמִעים  ֶׁשָאנּו  ַּפַעם  ְּבָכל  ֵּכן! 
'ָאֵמן',  ַּבֲעִנַּית  ְלִבְרָכתֹו  ְמִׁשיִבים  ְוָאנּו  ִּבְבָרָכה,  ּבֹוְראֹו 

ָאנּו ַמֲעִמיִקים ּוְמַבְּסִסים ֶאת ָׁשְרֵׁשי ָהֱאמּוָנה ְּבִלֵּבנּו.
ִּבְרכֹות  ַאַחר  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ִהיא   ְלָכ ְמֻצֶּיֶנת  ֻּדְגָמה 
ֶׁשֵּיׁש  ַהְּמֻרָּבה  ַהֲחִׁשיבּות  ַעל  ָלַמְדנּו  ֶׁשְּכָבר  ַחר,  ַהּׁשַ
ַעל  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ֶׁשֲהֵרי,  ַּדְוָקא.  ְּב'ַחְברּוָתא'  ַלֲאִמיָרָתן 
 ֶׁשֶּמֶל ַחר, ַמְכִריִזים ָאנּו ַעל ֱאמּוָנֵתנּו ְּבָכ ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ּוְבָכל  ֵעת  ְּבָכל  ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה  ַהַּמְנִהיגֹו  ָהעֹוָלם 
ָׁשָעה, הּוא ֶׁשְּמַחֵּדׁש ֶאת ּכַֹח ָהְרִאָּיה, הּוא ַהּנֹוֵתן ָּבנּו 
ֶאת ַהְּיֹכֶלת ְלָהִניַע ֶאת ֵאיָבֵרינּו, הּוא ֵמִכין ִמְצֲעֵדי ָגֶבר 

ְוהּוא "ַהּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל".
ְלַהֲאִזין  ַמְקִּפיִדים  ְּכֶׁשֲאַנְחנּו  "ץ,  ַהּׁשָ ַּבֲחָזַרת  ַּגם   ָּכ
ָּבזֹאת  ַהֲהָלָכה,  ְּכַצו  ָאֵמן,  ָעֶליָה  ְוַלֲענֹות  ְּבָרָכה  ְלָכל 
ָאנּו ַמְכִריִזים ּוְמַבְּסִסים ֶאת ֱאמּוָנֵתנּו ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים, 
ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח ּוְבָכל ַהְּדָבִרים ַהֻּמְזָּכִרים ַּבְּתִפָּלה. ֵהן 
ְּכיֹוֵצא  ְוָכל  ַהִּמְצוֹות,  ַהֶּנֱהִנין,  ְּבִבְרכֹות  ַהְּדָבִרים  ֵהן 

ָּבֶהן. ִיְׁשַמע ָחָכם ְויֹוֶסף ֶלַקח. 
הֹודֹות ְלַאְלֵפי ְוִרְבבֹות ָהֲאֵמִנים ֶׁשָאנּו עֹוִנים הֹוֶפֶכת 
ּוְכתֹוָצָאה  ִמְּבָׂשֵרנּו,  ְלָבָׂשר  ְּפָרֶטיָה  ָּכל  ַעל  ָהֱאמּוָנה 
ְיִׁשיָרה ִמָּכ ִמְתַחֵּזק ּכֵֹחנּו ַלֲעמֹד ְּבִנְסיֹונֹות ַהְּתקּוָפה 

ֵאר ְּדבּוִקים ַּבה' ִיְתָּבַר ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ַמָּצב. ּוְלִהּׁשָ

ַנֲחִזיק ְּב'ָאֵמן'. ִנְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה.
 ,ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹר

יע˜ב „וב מרמור˘טיין.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִפּלָ ִניֵני ּתְ ּפְ

ָרה ִמְצַות ּפָ
ּה ּלָ  ְמִעיָדה ַעל ַהּתֹוָרה ּכֻ

ֵני  ר ֶאל ּבְ ּבֵ ה ה' ֵלאמֹר ּדַ ר ִצּוָ ת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ "זֹאת ֻחּקַ
ִמיָמה" (יט ב) ה ּתְ ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֻדּמָ ִיׂשְ

ַהְּמַטֶהֶרת  ָּפָרה  ְּבִמְצַות  עֹוֶסֶקת  זֹו  ָּפָרָׁשה 
ּפֹוַתַחת  ַהּתֹוָרה  ֵּכן  ִאם  ַמּדּוַע  ַהְּטֵמִאים,  ֶאת 
אֹוָתּה ְּב"זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה", ְוא ְּב'זֹאת ֻחַּקת 
ַהֶּפַסח  ָּפָרַׁשת  ֶאת  ֶׁשָּפְתָחה  ּוְכִפי  ַהָּטֳהָרה', 

ְּב"זֹאת ֻחַּקת ַהָּפַסח" (ְׁשמֹות יב מג)?
ֵּפֵרׁש ָה'אֹור ַהַחִּיים' ַהָּקדֹוׁש:

ְכִלּיֹות ֶׁשֵּיׁש ָלֶהן ַטַעם ֵאינֹו  ִקּיּום ַהִּמְצוֹות ַהּׂשִ
ִמְצוֹות  ְלִקּיּום  ְמֻׁשְעָּבִדים  ֱהיֹוֵתנּו  ַעל  מֹוִכיַח 
ַהּתֹוָרה, ֶׁשֲהֵרי ַּגם ּגֹוִיים ְמַקְּיִמים ִמְצוֹות ָּכֵאּלּו. 
ַרק ִקּיּום ִמְצוֹות ֶׁשֵהן ְּבֶגֶדר 'חֹק' ֶׁשֵאין לֹו ַטַעם, 
ַמְרֶאה ִּכי ָאנּו ְמֻׁשְעָּבִדים ְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִמְצוֹות 
ַהּתֹוָרה. ְלִפיָכ ָּפְתָחה ַהּתֹוָרה ֶאת ָּפָרַׁשת ָּפָרה 
ֶׁשַהְּמַקֵּים  ְלַלְּמֵדנּו  ַהּתֹוָרה",  ֻחַּקת  "זֹאת  ְּב: 
ַהָּכתּוב  ָעָליו  ַמֲעֶלה  ַטַעם,  ָלּה  ֶׁשֵאין  זֹו  ִמְצָוה 

ְּכִאּלּו ִקֵּים ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה. 
ֶאת  ֵמאֹוְז'רֹוב  מֶֹׁשה'  ַה'ְּבֵאר  ֵּבֵאר  ֶזה  ִּביסֹוד 
ַהִּנִּסים':  'ַעל  ִּבְתִפַּלת  ַּבֲחֻנָּכה  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו 
 ַעְּמ ַעל  ָהְרָׁשָעה  ָיָון  ַמְלכּות  "ְּכֶׁשָעְמָדה 
ֵמֻחֵּקי  ּוְלַהֲעִביָרם   ּתֹוָרֶת ְלַהְׁשִּכיָחם  ִיְׂשָרֵאל 
 "ַהּתֹוָצָאה ֶׁשל "ְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵּקי ְרצֹוֶנ ;"ְרצֹוֶנ
ִהיא ְּבֶהְכֵרַח "ְלַהְׁשִּכיָחם ּתֹוָרֶת", ֶׁשֵּכן ְּבִבּטּול 
ָחַקק   ֶׁשָּכ ִמּשּׁום  ַרק  ַהּתֹוָרה  ִמְצוֹות  ֲעִׂשַּית 
מֶֹׁשה'  ('ְּבֵאר  ִמִּיְׂשָרֵאל  ּתֹוָרה  ִּתְׁשַּתַּכח  ַהּבֹוֵרא, 

ִמְׁשָּפִטים עמ' תשמו). 

ַעת ָהִראׁשֹוִנים' ן 'ַעל ּדַ ְלַכּוֵ
ֵני  ר ֶאל ּבְ ּבֵ ה ה' ֵלאמֹר ּדַ ר ִצּוָ ת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ "זֹאת ֻחּקַ

ִמיָמה" (יט ב) ה ּתְ ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֻדּמָ ִיׂשְ
ַהָּכתּוב:  ֶׁשְּלׁשֹון  ֵּפֵרׁש  ח)  ַּתְנחּוָמא  (ע"פ  ַרִׁש"י 

ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִהְבִטיַח  ְלַלֵּמד  ָּבא   "ֵאֶלי "ְוִיְקחּו 
ָּברּו הּוא ְלמֶֹׁשה ֶׁשִּמְצָוה זֹו ִּתָּקֵרא ְלעֹוָלם 
ַּבִּמְדָּבר".  מֶֹׁשה  ֶׁשָעָׂשה  "ָּפָרה   – ְׁשמֹו  ַעל 
הּוא  ַאֲהרֹן  ֶּבן  ֶׁשֶאְלָעָזר  ַאַחר  ְלָהִבין:  ְוֵיׁש 
ֶׁשָעַסק ִּבְׂשֵרַפת ַהָּפָרה ּוַבֲהָכַנת ֶאְפָרּה, ָמה 
ַעל  ִנְקֵראת  זֹו  ֶׁשָּפָרה   ְלָכ ֵיׁש  ַמְׁשָמעּות 

ְׁשמֹו ֶׁשל מֶֹׁשה? 
ָּכ ֵּפֵרׁש זֹאת ַרִּבי ַאֲהרֹן ְׁשמּוֵאל ַקאייְדנֹוֶבר 
ַּבַעל ַה'ִּתְפֶאֶרת ְׁשמּוֵאל' ְּבֵׁשם 'ָחָכם ֶאָחד':

ֶׁשֵאין  ֶׁשַּכּיֹום  ֶׁשֵּכיָון  ָּכְתבּו  ַהַּקָּבָלה  ַחְכֵמי 
ְּבָיֵדינּו ַהְּיכֶֹלת ְלַכּוֵן ֶאת ַהַּכּוָנֹות ָהֲאִמִּתּיֹות 
ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ָראּוי ֶׁשְּיַכּוֵן ָהָאָדם 
ְוַהּסֹודֹות'  ַהַּכּוָנֹות  ַּדַעת  'ַעל  ִּבְתִפָּלתֹו 

ֶׁשִכּּוְנּו ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה ְּכֶׁשִּתְּקנּוָה.
ֶׁשָאַמר  הּוָבא  ו)  יט  (במ"ר  ַּבִּמְדָרׁש  ְוִהֵּנה, 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלמֶֹׁשה: "ְל ֲאִני ְמַגֶּלה 

ִמָּכ נּוַכל  ֻחָּקה".  ֲאָבל ַלֲאֵחִרים –  ַטַעם ָּפָרה, 
ְּבַמֲעֵׂשה  ֶׁשִהְתַעְּסקּו  ַהּכֲֹהִנים  ֶׁשָּכל  ְלַהִּסיק 
ְלַכּוֵן  ָיְכלּו  א  ַהּדֹורֹות,   ְּבַמֲהַל ֲאֻדָּמה  ָּפָרה 
ַטֲעָמּה,  ֶאת  ֵהִבינּו  א  ֶׁשֲהֵרי  ַּבֲעִׂשָּיָתּה,  ָּכָראּוי 
'ַעל  ַּבֲעִׂשָּיָתּה  ְלַכּוֵן  ֲעֵליֶהם  ָהָיה   ָּכ ּוִמּשּׁום 
 ָּכ  ּוִמּתֹו ַּבִּמְדָּבר',  מֶֹׁשה  ֶׁשִּכּוֵן  ַהַּכּוָנֹות  ַּדַעת 
ִנְמָצא ֶׁשְּלעֹוָלם – ְּבָכל ַהּדֹורֹות – ִנְקְרָאה ִמְצָוה 

א).  זֹו ַעל ְׁשמֹו  ('ִּבְרַּכת ְׁשמּוֵאל' ִּכי ִתּׂשָ

סּות' ְל'ָלׁשֹון' ין 'ּכְ ה ּבֵ ּנָ ֲעָמֵלק ׁשִ
ָרֵאל  א ִיׂשְ י ּבָ ֶגב ּכִ ב ַהּנֶ ַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד יׁשֵ ַמע ַהּכְ ׁשְ "ַוּיִ
ִבי"  ׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ ּבְ  ׁשְ ַוּיִ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ֶחם  ּלָ ַוּיִ ָהֲאָתִרים  ֶרְך  ּדֶ

(כא א)
ָהָיה  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּנְלַחם  ֶׁש'ַהְּכַנֲעִני'  ֵּפֵרׁש  ַרִׁש"י 
ְלִפי  "ַהְּכַנֲעִני"  אֹותֹו  ְמַכָּנה  ְוַהּתֹוָרה  ֲעָמֵלק, 
ְּכֵדי  ְּכַנֲעִנית  ְּבָלׁשֹון  ְוִדֵּבר  ְלׁשֹונֹו  ֶאת  ָּנה  ֶׁשּׁשִ
ְלִהָּנֵצל  ִיְתַּפְּללּו  ֶׁשֹּלא  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ְלַהְטעֹות 
ִׁשָּנה  א  ֶׁשהּוא  ֶׁשֵּמַאַחר  ֶאָּלא  ַהָּנכֹון.  ֵמָהָעם 
ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ֲחָׁשָדם  ִהְתעֹוֵרר  ְלבּוׁשֹו,  ֶאת 
ְלַהָּצָלָתם  ִהְתַּפְּללּו  ֵהם  ְוָלֵכן  ְּבַתְרִמית,  ְמֻדָּבר 

ִמְּבִלי ְלַהְזִּכיר ֶאת ְׁשמֹו.
ַעל  ֵהִעירּו  ַוִּיְׁשַמע)  ד"ה  א  (ג  ַהּתֹוְספֹות  ַּבֲעֵלי 
ְלָפָרַׁשת  ְּב'יֹוְצרֹות'  ַהַּפְיָטן  ִמְּלׁשֹון  ִּכי  ַהְּדָבִרים 
ֲעָרד",   ְּכֶמֶל ֱהיֹות  ִׁשָּנה,  ְוָלׁשֹון  "ְּכסּות  ָזכֹור: 
ֶאת  ְוֵהן  ְלׁשֹונֹו  ֶאת  ֵהן  ִׁשָּנה  ֶׁשֲעָמֵלק  ַמְׁשָמע 

ְלבּוׁשֹו. 
ַּכּוַָנת  ֶׁשֵאין  ֵּבֵאר  ָׁשם)  (ח"א  ַהַּמַהְרָׁש"א  ְואּוָלם 
ְּכסּותֹו,  ְוֶאת  ְלׁשֹונֹו  ֶאת  ִׁשָּנה  ֶׁשֲעָמֵלק  ַהַּפְיָטן 
ְּכסּותֹו,  ְלֵבין  ְלׁשֹונֹו  ֵּבין  ָּנה  ֶׁשּׁשִ ַאְדַרָּבה,  ֶאָּלא 
ְלׁשֹונֹו  ֶאת  ָּנה  ֶׁשּׁשִ ֶׁשַאף  ַרִׁש"י  ֶׁשֵּפֵרׁש  ּוְכִפי 

ִלְכַנֲעִנית, נֹוַתר הּוא ָלבּוׁש ְּבִבְגֵדי ֲעָמֵלִקים. 

ִניֵני ֱאמּוִניר  ָעִריםּפְ ְ+חּו ׁשְ ּפִ
ֵני ֱאמּוִנים' יא 'ּבְ ד ּוְנׂשִ ַבר ְמַיּסֵ ּדְ
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ּבֹון" (כא כז) ִלים ּבֹאּו ֶחׁשְ ן יֹאְמרּו ַהּמֹׁשְ "ַעל ּכֵ
ב ֶחְׁשּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם – ֶהְפֵסד ִמְצָוה  "ּבֹואּו ּוְנַחּׁשֵ

ְּכֶנֶגד ְׂשָכָרּה" (ב"ב עח ב). 
ָאַמר ַּפַעם ַהַּמְׁשִּפיַע ַרִּבי ֵאִלָּיהּו רֹאְטה ְלַתְלִמיָדיו 

ׁשֹוְמֵעי ִלְקחֹו:
"ְּדעּו ָלֶכם, ִּכי ַעל ְיֵדי ֲעִנַּית ָאֵמן ַּכהֶֹגן, ַמְׁשִּפיִעים 
ְּבַגְׁשִמּיּות  טֹובֹות  ַהְׁשָּפעֹות  ַעְצֵמנּו  ַעל  ָאנּו 
ָּכל  ַהַּבִית.  ִמן  ַהַּמֲחלֹות  ּוְמָגְרִׁשים  ּוְברּוָחִנּיּות 
ב ֶחְׁשּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֶמה ָחׁשּוב  ָאָדם ָצִרי ְלַחּׁשֵ
אֹו  ָּברֹוְפִאים  ִלְדרֹׁש  ָלֶלֶכת  ַהִאם   – יֹוֵתר  ֶאְצלֹו 
ִנְפָלָאה  ְסֻגָּלה  ִהיא  ֶׁשֲהֵרי  ְּבקֹול?  ָאֵמן  ַלֲענֹות 
ְלִהָּנֵצל ִמָּכל ֵאּלּו ּוְלָהִביא ְיׁשּוָעה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל 
ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  [ּתֹוְלדֹות  ָהָיה'  ָחִסיד  ('ִאיׁש  ָהִעְנָיִנים" 

רֹאְטה] עמ' רלא). 

ִית ֲחלֹות ֵמַהּבַ ְלָגֵרׁש ֶאת ַהּמַ



ה בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ

יּוְנֶגְרָמן  ֵמִאיר  ָׁשלֹום  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֶׁשל  ַחָּייו 
ָזָצ"ל, ְמַיְּסָדּה ֶׁשל ְקִהַּלת ְּבֵני ַהּתֹוָרה ְּבִזְכרֹון 
ַהְּמפָֹאִרים,  מֹוְסדֹוֶתיָה  ְׁשַלל  ַעל  ַיֲעקֹב 
ְּבַאְרצֹות  ֶכת  ְמֻמּׁשֶ ְׁשהּות  ֵּבין  ִהְתַחְּלקּו 
ְּבֶאֶרץ  ּתֹוָרה  ְוַהְרָּבַצת  ְמגּוִרים  ְלֵבין  ַהּגֹוָלה 
ַהּקֶֹדׁש; ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ִהְתּגֹוֵרר, ָּבּה ִנֵהל ֶאת 
ַּתְלִמיִדים,  ְלֶעְדֵרי  ּתֹוָרה  ְוִהְרִּביץ  מֹוְסדֹוָתיו 
ְּבַמֲאַמִּצים  ִהְתרֹוֵצץ  ַהּגֹוָלה  ּוְבַאְרצֹות 
ְלִעיר  ּוֵמִעיר  ִלְמִדיָנה  ִמְּמִדיָנה  ִעָּלִאִּיים 
ְלֵׁשם ִּגּיּוס ְּכָסִפים ְלִקּיּום מֹוְסדֹוָתיו ָהַרִּבים 
ַּבּתֹוָרה  ֶׁשָהגּו  ָהַרִּבים  ַהַּתְלִמיִדים  ּוְלַהְחָזַקת 

ֵּבין ָּכְתֵליֶהם. 

ְּבַאְרצֹות  ָׁשָהה  ֶׁשָּבֶהן  ָהֲאֻרּכֹות  ַּבְּתקּופֹות 
ְּב'ֵּבייְסֶמְנט'  יּוְנֶגְרָמן  ָהַרב  ִהְתּגֹוֵרר  ַהְּבִרית 
ַּפאְרק  ּבֹורֹו  ִּבְׁשכּוַנת  ַכר  ֶׁשּׂשָ ָצנּוַע  [ַמְרֵּתף] 
ֵהִכיל  ַהָּקָטן  ַהֵּבייְסֶמְנט  ָהִעיר.  יֹוְרק  ֶׁשִּבְניּו 
ַוֲחָדִרים  ִלְמגּוִרים  ַּבֲעבּורֹו  ֵּמׁש  ֶׁשּׁשִ ֶחֶדר 
ִהְתַנֲהָלה  ֶׁשּבֹו  ְּכִמְׂשָרד  ְּמׁשּו  ֶׁשּׁשִ נֹוָסִפים 
ְּפִעילּותֹו ַהַּכְסִּפית ָהֲעֵנָפה ְּבַאְרצֹות ָאֶמִריָקה 

ְלַהְחָזַקת מֹוְסדֹוָתיו ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש.

יּוְנֶגְרָמן  ָהַרב  ְמֻאֶחֶרת.  ֶעֶרב  ִּבְׁשַעת  ֶזה  ָהָיה 
ִלְנִסיָעה  ַהַּלְיָלה  ְּבאֹותֹו  ָלֵצאת  ָאמּור  ָהָיה 
ַהְּבִרית.  ַאְרצֹות  ִמְּמִדינֹות  ַאַחת  ֶאל  ְּפִניִמית 
ִנֵּצל  הּוא  ִליִציָאתֹו  ַעד  לֹו  ֶׁשּנֹוַתר  ַהְּזַמן  ֶאת 
ּוְלֶפַתע  ַּבּתֹוָרה,  ְוַלֲהגֹות  ְּבַחְדרֹו  ָלֶׁשֶבת  ְּכֵדי 

ָׁשַמע קֹול ֲחָבָטה ַעָּזה ִמִּכּוּון ֶהָחֵצר ַהְּקַטָּנה 
 .ַהָּסמּו ָלְרחֹוב  ַה'ֵּבייְסֶמְנט'  ֵּבין  ֶׁשִהְפִריָדה 
ֶלָחֵצר,  ְוָיָצא  ִלּמּודֹו  ֶאת  ָעַצר  יּוְנֶגְרָמן  ָהַרב 
ָצפּוי  ִּבְלִּתי  ַמֲחֶזה  ִהְתַּגָּלה  ֵעיָניו  ּוְלֶנֶגד 
ָהְיָתה  ְמַמִּדים  ְּגדֹול  ֶּכֶלב  ֶׁשל  ְּגִוָּיתֹו  ַּבֲעִליל; 

ֻמְׁשֶלֶכת ַעל ִרְצַּפת ֶהָחֵצר.

ָקְבָעה  יֹוְרק  ְניּו  ָּבִעיר  ַהְּבִריאּות  ַמֲעֶרֶכת 
ַּבֲעֵלי  ְּגִוּיֹות  ְלִפּנּוי  ְּבנֹוֵגַע  ֻנְקִׁשים  ֻחִּקים 
ַהֵּמת  ַהֶּכֶלב  ֶׁשל  ְּבָעָליו  ַהִּנְרָאה,  ְּכִפי  ַחִּיים. 
ֶׁשִחֵּפׂש ְלִהָּפֵטר ֵמַהְּגִוָּיה ֶׁשִּבְרׁשּותֹו, ֶהְחִליט 
ִלְבחֹר ַּבֶּדֶר ַהַּקָּלה ְּביֹוֵתר ּוְלַהְׁשִליכֹו ֶלָחֵצר 

ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִּנְקְלָעה ְּבַדְרּכֹו.

ַהִּבְלִּתי  ָהאֹוֵרַח  מּול  ֶאל  ָעַמד  יּוְנֶגְרָמן  ָהַרב 
ֶאת  ְלַהְׁשִאיר  ֵעצֹות;  אֹוֵבד  ְּכֶׁשהּוא  ָקרּוא 
ַהְּגִוָּיה ֶּבָחֵצר ַעד ְלׁשּובֹו ֵמַהְּנִסיָעה א ָהָיה 
ָּבא ְּבֶחְׁשּבֹון ִמְּטָעִמים מּוָבִנים, ַּגם ָהאֹוְפְּצָיה 
א  ָהַאְׁשָּפה  ְלַפח  ֶׁשִהיא  ְּכמֹות  ְלַהְׁשִליָכּה 
ה ֶזה  ָהְיָתה ַקֶּיֶמת, ֶׁשֵּכן ָּבִעיר ְניּו יֹוְרק ַמֲעֹשֶ
ֶנְחָׁשב ֲעֵבָרה ֲחמּוָרה ַעל ַהחֹק ַהּגֹוֶרֶרת עֶֹנׁש 

ַּכְסִּפי ָּכֵבד.

ׁשֹוֵמם  ָמקֹום  ִּבְמִהירּות  ִלְמצֹא  ָעָליו  ָהָיה 
ֶׁשּבֹו יּוַכל ְלַהְׁשִלי ֶאת ַהְּגִוָּיה, ֶאָּלא ֶׁשָהֵאזֹור 
ב ִּבְצִפיפּות, ּוְזַמּנֹו  ֶׁשּבֹו ָׁשָהה הּוא ֵאזֹור ְמֻיּׁשָ
ָּדחּוק.  ָהָיה  יּוְנֶגְרָמן  ָהַרב  ֶׁשל 
ַאֶחֶרת  ְּבֵרָרה  נֹוְתָרה  ֹּלא  ִמּׁשֶ
ֶאת  ֵאָליו  ְלָצֵרף  ֶנֱאַלץ  ְּבָידֹו, 
ְּבִתְקָוה  ַלְּנִסיָעה,  ַהֵּמת  ַהֶּכֶלב 
ִּפְתרֹון  ִיְמָצא   ַהֶּדֶר  ֶׁשְּבַמֲהַל
ְּבַיְרְּכֵתי  ָמָצא  הּוא  ִלְבָעָיתֹו; 
ְּגדֹוַלת  ִמְזָוָדה  ַהִּמְׂשָרד 
ִמְתַאֵּמץ  ֶׁשהּוא   ְותֹו ְמַמִּדים, 
ִלְכא ֶאת ַהְּבִחיָלה ֶׁשָאֲחָזה ּבֹו, 
ָּדַחק ְלתֹוָכּה ֶאת ִנְבַלת ַהֶּכֶלב. 
ָהִאיִׁשי  ִּתיקֹו  ֶאת  ָנַטל  ַאַחר 
ְלֵעֶבר  ִּבְמִהירּות  ְוָיָצא  ְּבָידֹו 
ַּתֲחַנת ָהַרֶּכֶבת, ּגֹוֵרר ַאֲחָריו ֶאת 

ַהִּמְזָוָדה ַהְּכֵבָדה.

ָהַרב יּוְנֶגְרָמן ִמֵהר ְמאֹד. ְלאֶֹר ַהֶּדֶר ַהְּקָצָרה 
ָראּוי  ָמקֹום  ִלְמצֹא  ְּכֵדי  ָוכֹה  ּכֹה  ִהִּביט  הּוא 
ֶאָּלא  ַהֵּמִעיק,  ֵמַהֵּנֶטל  ְלִהָּפֵטר  יּוַכל  ֶׁשּבֹו 
הּוא  ֶנֱאַלץ   ָּכ אַֹרח.  עֹוְבֵרי  ָהְמָתה   ֶׁשַהֶּדֶר

ַלֲעלֹות ָלַרֶּכֶבת ְּכֶׁשַהִּמְזָוָדה ִנְגֶרֶרת ַאֲחָריו.

ָהַרב  ִהְרֵהר  ַאֵחר",  ִּפְתרֹון  ֶאְמָצא  א  "ִאם 
 ְלַהְמִׁשי ֶׁשֵאָאֵלץ  "ֲהֵרי  ְבָּעְגָמה,  יּוְנֶגְרָמן 
ִעם ָהַרֶּכֶבת ַעד ַלַּתֲחָנה ַהְּקרֹוָבה ְלחֹוף ַהָּים, 
אּוַכל  ְּבַוַּדאי  ָׁשם  ַהּשֹׁוֵמם,  ַהחֹוף  ֶאל  ֶאְצַעד 

סֹוף סֹוף ְלִהָּפֵטר ֵמַהֵּנֶטל ַהֵּמִעיק..." 

ָהָיה ֶזה ַהִּפְתרֹון ַהָּיִחיד ֶׁשָעָלה ְּבַדְעּתֹו, ֶאָּלא 
ּוְבַמֲאָמץ  ַרב  ְזַמן  ְּבִבְזּבּוז   ָּכרּו ָהָיה  ֶׁשהּוא 

ָּגדֹול.

ִמִּלּבֹו  ְּכֵמֵאֶליָה  ָּבְקָעה  עֹוָלם",  ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו 
ֵמַהֵּנֶטל  ְלִהָּפֵטר  ִלי  ֲעזֹר  "ָאָּנא  ַהְּתִפָּלה, 
ִמְּבִלי  ְּביֹוֵתר  ְוַהְמִּהיָרה  ַהַּקָּלה   ַּבֶּדֶר ַהֶּזה 

ֶׁשֶאְצָטֵר ְלַהְׁשִקיַע ְלֵׁשם ָּכ ּכַֹח ּוְזַמן". 

ִלּבֹו  ָׂשם  א  ְּתִפָּלה,  רֹוֲחׁשֹות  ְׂשָפָתיו  ְּבעֹוד 
ְלֶעְברֹו  ֶׁשִהְתָקְרבּו  ֲחׁשּודֹות  ְּדֻמּיֹות  ִלְׁשֵּתי 
ְּגַבְרָּתִנים  ּכּוִׁשים  ְׁשֵני  ֵאּלּו  ָהיּו  ַּבָּלאט. 
ֶׁשַּמְרֵאהּו ֶהָהדּור ֶׁשל ָהַרב ָּגַרם ָלֶהם ְלַהִּסיק 
ַהִּנְרֶאה  ְּכִפי  ִּכי  ַהִּמְתַּבֶּקֶׁשת,  ַהַּמְסָקָנה  ֶאת 
ַהִּמְזָוָדה  ַרב.  ְרכּוׁש  ִּבְרׁשּותֹו  נֹוֵׂשא  הּוא 
ֶאת  עֹוְרָרה  ְלַמְרְּגלֹוָתיו  ֶׁשָעְמָדה  ַהְּכֵבָדה 

ַּתֲאבֹוָנם ְוָגְרָמה ָלֶהם ְלִסְחרּור חּוִׁשים...

יֹוְרִקית  ַהְּניּו  ָהַרֶּכֶבת  ָהְיָתה  ָׁשִנים  ְּבאֹוָתן 
מֹוֵקד ְמִׁשיָכה ְלִטּפּוִסים ֵמֵעין ֵאּלּו, ּוְבָכל יֹום 
ָהיּו ִמְתַרֲחִׁשים ָּבּה ְמאֹות ִמְקֵרי ְּגֵנָבה ְוׁשֹד. 
ְלַהְמִּתין  ְרִגיִלים  ָהיּו  ַהַּתְחִּתית  ָהַרֶּכֶבת  ַּגָּנֵבי 
ַּדְלתֹות  ְסִגיַרת  ֶׁשִּלְפֵני  ָלֶרַגע   ָסמּו ַעד 
ָהיּו  זֹו  ִּבְׁשִנָּיה  ֵמַהַּתֲחָנה.  ִויִציָאָתּה  ָהַרֶּכֶבת 
ֵמָהַרֶּכֶבת  ְוִנְמָלִטים  ַטְרָּפם  ַעל  ָעִטים  ֵהם 

ָלָלם ְּבָיָדם. ְּכֶשׁׁשְּ

יּוְנֶגְרָמן  ָלַרב  ֶׁשִהְתָקֵרב  ַהַּגָּנִבים  ֶצֶמד  ַּגם 
ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִּתְכֵנן ִלְנקֹט ַּתְכִסיס ֶזה; ָהַרֶּכֶבת 
ִנְפְּתחּו,  ְוַדְלתֹוֶתיָה  ַהְּקרֹוָבה  ַּבַּתֲחָנה  ָעְצָרה 
ִנָּיה ֶׁשַהַּפֲעמֹון ִצְלֵצל  ֲאָנִׁשים ָעלּו ְוָיְרדּו, ּוַבּׁשְ
ַנִים  ְוִהְתִריַע ַעל ְסִגיַרת ַהְּדָלתֹות, ָחְטפּו ַהּׁשְ
ֶאת ַהִּמְזָוָדה ַהְּכֵבָדה ְוִנְמְלטּו ִמַּבַעד ַלְּדָלתֹות 

ַהִּנְסָּגרֹות ֶאל ָהָרִציף ַההֹוֶמה.

ִּבְׁשֵני  ְּבֶהֶלם  ִהִּביט  ֶהָהמּום  יּוְנֶגְרָמן  ָהַרב 
ִּבְמִהירּות  ַהִּמְתַרֲחִקים  ַה'ְׁשֶּליַמְּזִלים' 
ֶאת  ַמְסִּגיר  ָהָרָחב  ְּכֶׁשִחּיּוָכם  ֵמַהָּמקֹום, 
ְמַנת  ִלְהיֹות  ַהָּצפּוי  ָהַרב  ָּבעֶֹׁשר  ִּבְטחֹוָנם 
ִּבְצחֹוק  ָּפַרץ  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְוֶרַגע  ֶחְלָקם, 
ֵעִדים  ְוָהיּו  ְלִצּדֹו  ֶׁשָעְמדּו  ַהּנֹוְסִעים  ָּגדֹול. 
ֵהם  ִּבְפִליָאה.  ְּברֹאָׁשם  ָנדּו  ַלִהְתַרֲחׁשּות 
ִּבְצחֹוק  ַהּפֹוֵרץ  ְּבָאָדם  ִנְתְקלּו  א  ֵמעֹוָלם 

ִּבְתגּוָבה ִלְׁשִדיַדת ִמְטָענֹו ָהִאיִׁשי... 

ְלַיֲעדֹו,  יּוְנֶגְרָמן  ָהַרב  ִהִּגיַע   ָּכ ּוֵבין   ָּכ ֵּבין 
ְפתֹוָתיו  ֶׁשּׂשִ  ּתֹו ְלַדְרּכֹו,  ּוָפָנה  ָיַרד  ְוהּוא 
ַהִּפְלִאי  ַהִּפְתרֹון  ַעל  ַלה'  הֹוָדָאה  רֹוֲחׁשֹות 

ֶׁשִהְמִציא ִלְבָעָיתֹו.

יּוְנֶגְרָמן  ָהַרב  ָהָיה  ַּכֲאֶׁשר  ָיָמיו,  ְלסֹוף  ַעד 
ַהִהְתַרֲחׁשּות  ְּדַבר  ֶאת  ְלֶצֱאָצָאיו  ָׂשח 
ָיכֹול  א  ְּבֵעיָניו,  ִלְראֹות  ֶׁשָּזָכה  ַהֻּמְפָלָאה 
ַעל  ַהַּמֲחָׁשָבה  ְׂשחֹוקֹו.  ֶאת  ִלְכא  הּוא  ָהָיה 
ַהַּגָּנִבים  ֶצֶמד  ֶׁשל  ַהֲהמּומֹות  ְּפֵניֶהם  ַמְרֵאה 
ְּבָׁשָעה ֶׁשִּגּלּו ֶאת ַמהּותֹו ֶׁשל ָה'אֹוָצר' ֶׁשָּנַפל 
ִלְרׁשּוָתם א ָהְיָתה ְיכֹוָלה ְלהֹוִביל ְלתֹוָצָאה 

ַאֶחֶרת...
ִנְׁשַמע ִמִּפי ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה

ַמִים   ָ ְלחּו ִמּשׁ ֹוְדִדים ִנׁשְ   ַהּשׁ

י ֱאמּוִניר  ַמֲעׂשֵ

ַהְּקרֹוָבה  ַּבַּתֲחָנה  ָעְצָרה  ָהַרֶּכֶבת 
ָעלּו  ֲאָנִׁשים  ִנְפְּתחּו,  ְוַדְלתֹוֶתיָה 
ִצְלֵצל  ֶׁשַהַּפֲעמֹון  ִנָּיה  ּוַבּׁשְ ְוָיְרדּו, 
ַהְּדָלתֹות,  ְסִגיַרת  ַעל  ְוִהְתִריַע 
ַהִּמְזָוָדה  ֶאת  ַנִים  ַהּׁשְ ָחְטפּו 
ַלְּדָלתֹות  ִמַּבַעד  ְוִנְמְלטּו  ַהְּכֵבָדה 

ַהִּנְסָּגרֹות ֶאל ָהָרִציף ַההֹוֶמה.

ֵּבית ַהְּכֶנֶסת 'אֶֹהל ַיֲעקֹב' ְּבֶמְרַּכז ָהִעיר 'ִזְכרֹון ַיֲעקֹב'



ָרכֹות  ט ְמרֹוָמם ַעל ֵסֶדר ַהּבְ ַמּבָ

ִוד'  ת 'ֶאת ֶצַמח ּדָ ְרּכַ   ּבִ

ָהַרְמָּב"ם  ֶׁשָּמָנה  ָהֱאמּוָנה  ִעְּקֵרי  ָעָׂשר  לֹוָׁשה  ִמּׁשְ ָעָׂשר  ֵנים  ַהּׁשְ ָהִעָּקר 
(ֵּפרּוׁש ַהִּמְׁשָנה ַסְנֶהְדִרין ַהְקָּדָמה ְלֶפֶרק י) ְמַחֵּיב אֹוָתנּו ְלַהֲאִמין ִּכי ָעִתיד 

ְּכִפי  ְלגֹוֲאֵלנּו,  ְוָלבוֹ א  ְלִהְתַּגּלֹות  ּוְׁשמֹה  ָּדִוד  ִמֶּזַרע  ֶׁשִּיְהֶיה  ַהָּמִׁשיַח   ֶמֶל
ֶׁשֻהְבַטְחנּו ַּבּתֹוָרה ּוַבְּנִביִאים.

ַהַּמֲהָר"ל ְמָבֵאר ֶׁשִּמּשּׁום ָּכ ֵאיֶנּנּו ּפֹוְתִחים ְּבָרָכה זֹו ְּבַבָּקַׁשת: "ַּתְצִמיַח ָלנּו 
ֶאת ֶצַמח ָּדִוד". ֶׁשֵּכן ָלׁשֹון זֹו ָהְיָתה ִמְׁשַּתַּמַעת ִּכְבָיכֹול ֵאיֶנּנּו ְּבטּוִחים ָחִליָלה 
ְלפֹוְתָחּה  ֲחָכִמים  ִּתְּקנּו  ֶאָּלא   .ָּכ ַעל  ְלַבֵּקׁש  ָאנּו  ּוְצִריִכים  ַהָּמִׁשיַח  ְּבִביַאת 
ַּבִּמִּלים: "ֶאת ֶצַמח ָּדִוד ַעְבְּד ְמֵהָרה תְַצִמיַח", ְּכלֹוַמר ַמֲאִמיִנים ָאנּו ִּבְצִמיַחת 
ְּבָיֵמינּו  ִּבְמֵהָרה  ַהָּדָבר  ֶׁשִּיְתַרֵחׁש  ֶאָּלא  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ְוֵאין  ָּדִוד,  ֵּבית  ַמְלכּות 

('ְנִתיבֹות עֹוָלם' ְנִתיב ַהּתֹוָרה ֶּפֶרק יד).
ָהַרְמָּב"ם (ְמָלִכים יא א) ּכֹוֵתב: "ֶמֶל ַהָּמִׁשיַח ָעִתיד ַלֲעמֹד ּוְלַהֲחִזיר ַמְלכּות 
ֶׁשֵאינֹו  ִמי  אֹו  ּבֹו  ַמֲאִמין  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ְוָכל  ָהִראׁשֹוָנה...  ַלֶּמְמָׁשָלה  ְלָיְׁשָנּה  ָּדִוד 
ּוְבמֶֹׁשה  ַּבּתֹוָרה  ֶאָּלא  ּכֹוֵפר,  הּוא  ִּבְלַבד  ְנִביִאים  ִּבְׁשַאר  א  ְלִביָאתֹו,  ְמַחֶּכה 

ַרֵּבנּו..." 
ְּבִביַאת  ְלַהֲאִמין  ַּדי  ֶׁשֵאין  ַהָּללּו  ָהַרְמָּב"ם  ִמִּדְבֵרי  ְמַדֵּיק  ִמְּבִריְסק  ַהְּגִרי"ז 
ַהָּמִׁשיַח ֶאָּלא ֵיׁש ִלְחיֹות ְּבִצִּפָּיה ְּתִמיִדית ְלבֹואֹו, ֶׁשֲהֵרי ִמי ֶׁשַּמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה 
ְׁשֵלָמה ֶׁשַהָּמִׁשיַח ָיכֹול ְלִהְתַּגּלֹות ְלֵעיֵנינּו ְּבָכל ֶרַגע, ְיַחֶּכה ָּתִמיד ְלבֹואֹו. ְיסֹוד 
ֶזה ַאף עֹוֶלה ִמָּכ ֶׁשַּמְצִהיִרים ָאנּו ִּבְבָרָכה זֹו: "ִּכי ִליׁשּוָעְת ִקּוִינּו ָּכל ַהּיֹום", 
ַרֵּבנּו  ('ְּפִניֵני  ִלְגֻאָּלה  ְּבִצִּפָּיה  ָׁשזּור  ַמָּמׁש  ַהּיֹום"  "ָּכל  ִאם  ִּכי  יֹום",  "ְּבָכל  א 

ַהְּגִרי"ז' עמ' פה). 

ָרָכה  ְמקֹור ַהּבְ

ָרָכה ִמְבֵנה ַהּבְ

ַנת ָאֵמן ּוָ ּכַ

ָרָכה  ַמהּות ַהּבְ

ׁשּועֹות ל ַהּיְ ִלְפֹעל ֶאת ּכָ
ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי ַיֲעקֹב ֶצַמח ּכֹוֵתב ְּבִסְפרֹו 'ָנִגיד ּוְמַצּוֶה' (ֲעִמיָדה) ַעל ַּכּוָָנה ְמֻיֶחֶדת 
ֶׁשִּנָּתן ְלהֹוִסיף ּוְלַכּוֵן ַּבֲאִמיַרת "ִּכי ִליׁשּוָעְת ִקּוִינּו ָּכל ַהּיֹום", ְוֵאּלּו ְּדָבָריו: "ְוַגם 
ֲאִני ְמַכּוֵן ְלַצּפֹות ִליׁשּוַעת ה' ֶׁשעֹוֶׂשה ִעָּמנּו ְלַהִּציֵלנּו ִמַּכָּמה ְּפָגִעים ָרִעים ְּבָכל 
יֹום ּוְבָכל ֶרַגע, ּוָמָצאִתי ּתֹוֶעֶלת ָּגדֹול ַּכָּמה ְּפָעִמים ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה ָּבֶזה" (ְּדָבָריו 
הּוְבאּו ְּב'ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה' או"ח קיח א). ְּכלֹוַמר, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּכָּוַנת ְּתִפָּלה זֹו ִהיא 
ִליׁשּוָעה  ִצִּפָּיה  ַעל  ָּבּה  ּוְמַכּוֵן  מֹוִסיף  ֶצַמח  ַמֲהִר"י  ָהָיה  ִלְגֻאָּלה,  ַהִצִּפָּיה  ַעל 
ְּפָרִטית ֶׁשָּלּה ָהָיה ָזקּוק ְּבאֹוָתּה ֵעת, ֻעְבָּדה ֶׁשִּלְדָבָריו ֵהִביָאה לֹו ּתֹוֶעֶלת ַרָּבה. 
ַה'ֶּפֶלא יֹוֵעץ' (ֵעֶר ְּתׁשּוָעה) ֵמִביא ְּבֵׁשם ָהֲאִר"י ֶׁשֵּיׁש ִלְנהֹג ָּכ ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה 

ּוְמַסֵּים "ְוֵיׁש ָּבֶזה ּתֹוֶעֶלת ִנְפָלא". 
ַּבַעל 'ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים' (ַמֲאַמר ַהְּגֻאָּלה ֶּפֶרק ג) ְמָבֵאר ִּכי ַּדְוָקא ִמּשּׁום ֶׁשַהְּתִפָּלה 
ֵלָמה, ָיכֹול ָהָאָדם ִלְפעֹל  "ִּכי ִליׁשּוָעְת ִקּוִינּו ָּכל ַהּיֹום" ְמֻכּוֶֶנת ְּכַלֵּפי ַהְּגֻאָּלה ַהּׁשְ
ֵלָמה  ַהּׁשְ ַּבְּגֻאָּלה  ֲהא  ִּכי  ָלּה,  ָזקּוק  ֶׁשהּוא  ְּפָרִטית  ְיׁשּוָעה  ָּכל  ְּבֶאְמָצעּוָתּה 

ְּכלּולֹות ָּכל ַהְּיׁשּועֹות. 

ַהְּבָרָכה ַמְתִחיָלה ַּבִּמִּלים: "ֶאת ֶצַמח ָּדִוד ַעְבְּד ְמֵהָרה תְַצִמיַח", 
ֶׁשל  מֹו  ֶׁשּׁשְ ד)  ב  ְּבָרכֹות  (ְירּוַׁשְלִמי  ֵלִוי  ֶּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ְּכַדעַת 
ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד הּוא 'ֶצַמח', ַּכָּכתּוב (ְזַכְרָיה ו יב): "ִהֵּנה ִאיׁש ֶצַמח 
ְׁשמֹו ּוִמַּתְחָּתיו ִיְצָמח ּוָבָנה ֶאת ֵהיַכל ה'" ('ֵעץ יֹוֵסף' ַּבִּסּדּור 'אֹוַצר 

ַהְּתִפּלֹות'). 
ְמַבְּקִׁשים  ַהְּגֻאָּלה  ֵקרּוב  ֶאת  ִּכי  ְמַנְּמִקים  ָאנּו  ַהְּבָרָכה   ְּבֶהְמֵׁש
ִּכי  תְַצִמיַח...  ְמֵהָרה   ַעְבְּד ָּדִוד  ֶצַמח  "ֶאת  ַהִּצִּפָּיה:  ִּבְׂשַכר  ָאנּו 
ִליׁשּוָעְת ִקּוִינּו ָּכל ַהּיֹום", ּוְכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים (ַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני 
ְּכַדאי  ַהִּקּוּוי,  ֶאָּלא  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַיד  "ֵאין  ֲאִפּלּו  ִּכי  תשלו)  ְּתִהִּלים 
ָאנּו  זֹוִכים  ֶׁשְּבִגיָנּה  ֶׁשַהִצִּפָּיה  ּוְלִפי  ַהִּקּוּוי".  ִּבְׂשַכר  ַלְּגֻאָּלה  ֵהן 
ִכיָנה  ַלְּגֻאָּלה ִהיא ַרק ִצִּפָּיה ַהּנֹוַבַעת ִמּתֹו ְׁשִאיָפה ִלְגֻאַּלת ַהּׁשְ
ַהִּמְצַטֶעֶרת ִעָּמנּו ְּבָגלּוֵתנּו, אֹוְמִרים ָאנּו "ִּכי ִליׁשּוָעְת ִקּוִינּו ָּכל 
ַהּיֹום" – "ִליׁשּוָעְת" ְוא ִליׁשּוָעֵתנּו ('ֶצַמח ָּדִוד' [ְלַרִּבי יֹוֵסף ָּדִוד 

ִמַּסלֹוִניִקי] ַוְיִחי). 
ֵאל ְּבָעְמדֹו  ֲחָכִמים ִּגּלּו ָלנּו (ַׁשָּבת לא ב) ִּכי ָּכל ְיהּוִדי ָעִתיד ְלִהּׁשָ
ִלְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ְלַאַחר ַאֲחִרית ָיָמיו ַהִאם ִצָּפה ִליׁשּוָעה. 
ְלאֹור זֹאת ָּכַתב ַּבֵּסֶפר 'ַׁשַער ַהַּכּוָנֹות' (ְּדרּוֵׁשי ָהֲעִמיָדה ְּדרּוׁש ו): 
ּוְלַקּוֹות  ְלַצּפֹות  ְּתַכּוֵן  ַהּיֹום',  ָּכל  ִקּוִינּו   ִליׁשּוָעְת 'ִּכי   ְּבָאְמְר"
 ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִּתְתַּבֵּיׁש ְּבֵעת ְּפִטיָרְת ,ְּבָכל יֹום ָויֹום ִליׁשּוָעתֹו ִיְתָּבַר

ֱאֶמת ֶׁשַאָּתה ַּתְצִמיַח ֶאת ְיׁשּוָעֵתנּו ְוַהְלַואי ֶׁשִּנְזֶּכה ְלָכ ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו.ְּכֶשַּׁיֲעִמידּו ְלִדין ְוִיְׁשָאלּו: 'ִצִּפיָת ִליׁשּוָעה?'"

ְרלּו ֱאמּוַני ּבָ

ְלַדַעת ַהְּירּוַׁשְלִמי (ְּבָרכֹות ב ה, ע"פ ּתֹוְספֹות ִרי"ד ַּתֲעִנית יג א) א 
ִּתְּקנּו ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה ְּבָרָכה ִנְפֶרֶדת ַעל ִחּדּוׁש ַמְלכּות ֵּבית 
ָּדִוד, ֶאָּלא ָּכְללּו ַּבָּקָׁשה ַעל ָּכ ְּבתֹו ַהְּבָרָכה ַעל ִּבְנַין ְירּוָׁשַלִים, 
ְוַאף ַּבֲחִתיָמה ָּכְללּו: "ָּברּו ַאָּתה ה' ֱאֵקי ָּדִוד ּובֹוֵנה ְירּוָׁשָלִים".

ִנְתְקָנה  ֶׁשִּמְּלַכְּתִחָּלה  ִנְרֶאה  ב)  יז  (ְמִגָּלה  ַהַּבְבִלי  ִמְּלׁשֹון  אּוָלם 
ְלִבְרַּכת  ְוִהְסִמיכּוָה  ָּדִוד,  ֵּבית  ַמְלכּות  ִחּדּוׁש  ַעל  ְמֻיֶחֶדת  ְּבָרָכה 
'ִּבְנַין ְירּוָׁשַלִים' ְלִפי ֶׁשַאַחר ִּבְנַין ְירּוָׁשַלִים ּוֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָּתׁשּוב 

ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד. 
ְּבָרָכה  ַהְּגדֹוָלה  ְּכֶנֶסת  ַאְנֵׁשי  ִּתְּקנּו  א  ֶׁשִּמְתִחָּלה  ֶׁשָּכַתב  ֵיׁש 
ִּבְנַין  ְּבִבְרַּכת  אֹוָתּה  ָּכְללּו  ֶאָּלא  ָּדִוד,  ֵּבית  ְלַמְלכּות  ְמֻיֶחֶדת 
ְירּוָׁשַלִים. ְואּוָלם ְלַאַחר ֻחְרַּבן ַּבִית ֵׁשִני ַּכֲאֶׁשר ָראּו ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשִהְתַרּבּו ְּבִיְׂשָרֵאל ְמִׁשיֵחי ֶׁשֶקר ֲאֶׁשר ִנּסּו ְלַהּטֹות ֶאת ֵלב ָהָעם 
ַאֲחֵריֶהם, ָעְמדּו ְוִתְּקנּו ֶאת ִּבְרַּכת 'ֶאת ֶצַמח ָּדִוד', ֵלאמֹר ֶׁשָאנּו 
ְצִריִכים ְלַצּפֹות ְלָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ֶׁשָּיבֹא ְוִיְגָאֵלנּו, ְוֵאין ָלנּו ִלְנהֹות 
ִּכְמִׁשיִחים  ַעְצָמם  ַעל  ַהַּמְכִריִזים  ָּדִוד  ִמֶּזַרע  ֶׁשֵאיָנם  ֵאּלּו  ַאַחר 
קנב,  ַּדף  לשמ"ע  ֶהָעָרה  ַהְּתִפּלֹות']  'אֹוַצר  [ִסּדּור  ְּתִפָּלה'  ('ִּתּקּון 

ְּבַדַעת ַהִּמְדָרׁש במ"ר יח כא). 

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

ְלִהְצָטְרפּות ְלֵמיַזם 'ֶּדֶר ֱאמּוָנה': 
ִמְתַקְּׁשִרים ְלמֹוֵקד "ֶּדֶר ֱאמּוָנה"

03-91-7-91-91 
 • ַמְקִׁשיִבים ִלְכָלֵלי ַהֵּמיָזם ִּבְׁשלּוָחה 1.

 • ִנְרָׁשִמים ַלֵּמיָזם ִּבְׁשלּוָחה 2 
    (ֵּבין ַהָּׁשעֹות 20:00-22:00) ְוִנְכָנִסים ַלַהְגָרָלה.

ַאְבֵר  ָיָקר!
ִהְצָטֵרף ַּגם ַאָּתה 

ְלֵמיַזם "ֶּדֶר ֱאמּוָנה"
ְוַהְקֵּדם ָלבֹוא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת

ְלַהְׁשִלים ַּבֲעִנַּית ָאֵמן 
ֶאת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר

ֶׁשל ַהִּמְתַּפְּלִלים.

ִכים.
ֹ
ִמְצָטְרִפים ְוזו

ּמּוז  ַהְגָרַלת חֶֹדׁש ּתַּ
ִּתְתַקֵּים אי"ה ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ה' ְּבָאב,
יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ָהֲאִר"י ַהק',

$ 500
ל ַאַחת. ּכָּ

ַס ּבְּ
חֹד

ֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחרְ ּתִ י ּדֶ

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

יִתי ּ תְר רָח ָב
ממֱאמוָנה רֶדֶרְך ּ

ע"ַעַע זִזי הה' ממֱאמּונָנָ ְך 'ֶּדֶרֶ ַהַ ַּבַַעל מָמרָרןן "ננ
""עע עעעלל

י  ִמּפִ ַחר  ַ ַהּשׁ ְרכֹות  ּבִ ׁשֹוֵמַע  ָהָיה  דֹוׁש  ַהּקָ ַאֲחֵריֶהם, "ָהֲאִר"י  ָאֵמן  עֹוֶנה  ְוָהָיה  ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ָבְרִכים  ַהּמְ
ׁשּוָבה או"ח ו ד).  ֲעֵרי ּתְ 10ֲאִפּלּו ִאם ָהיּו ֵמָאה ְמָבְרִכים" (ׁשַ

ְמָלגֹות



ְמָחה'  ב ׂשִ ַה'ּלֵ
ַתּמּוז תשנ"ב  ז' ּבְ

ח ּכַ ּתַ ִהׁשְ ְנָהג ׁשֶ ן ֵמָחָדׁש ֶאת ַהּמִ ְלַתּקֵ
ְּבִׁשְלֵהי ְׁשַנת תש"ע ִהְתַקֵּים ִּבְבֵני ְּבַרק ִּכּנּוס 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ְלִחּזּוק ֲעִנַּית ָאֵמן, ְּבָראׁשּותֹו ֶׁשל 
'ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי'. ַּבְּדָבִרים ֶׁשָּנָׂשא ִּבְפֵני ְקַהל ַהִּמְתַּכְּנִסים ִהְתַיֵחס ְלִמְנַהג ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות  ַּבַעל 

ַחר ְּבַחְברּוָתא, ְוכֹה ָאַמר:  ַהּׁשַ
ַהְּבָרכֹות  ֵסֶדר  ַּגם  ַּבִּצּבּור,  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ָּכל  אֹוְמִרים  ֶׁשָהיּו  ָהָיה,  ָקדּום  ִיְׂשָרֵאל  "ִמְנַהג 
ְכִוי ִביָנה' ָוֵאיָל. ְוָהיּו ָּכל ַהָּקָהל ְמָבְרִכים ַהְּבָרכֹות ְּבַצְוָּתא ֲחָדא,  ֶׁשִּלְפֵני ִּבְרַּכת 'ַהּנֹוֵתן ַלּׂשֶ
ָהֶאָחד ְמָבֵר ַוֲחֵברֹו עֹוֶנה ַאֲחָריו ָאֵמן, ְוַאַחר ָּכ ָהיּו ִמְתַחְּלִפים, ֶזה ְמָבֵר ּוִמְׁשֵנהּו עֹוֶנה 
ַעל ִּבְרכֹוָתיו. ִמְנָהג ֶזה ִנְׁשַּתַּכח ַּבְּתקּופֹות ָהַאֲחרֹונֹות, ִויִדיֵדינּו ֶהָחׁשּוב הר"ר ַיֲעקֹב ּדֹב 
ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין הי"ו, ָזָכה ֶלֱאחֹז ְּבֵעץ ַהַחִּיים ֶׁשל ִזּכּוי ָהַרִּבים ִּבְפֻעָּלתֹו ְלַחֵּזק ֲעִנַּית ָאֵמן, 
ּוִבְרצֹונֹו ְלַהֲחיֹות ּוְלַיֵּסד ֵמָחָדׁש ִמְנָהג ָקדּום ֶזה, ִּבְבִחיַנת 'ְׁשָכחּום ְוָחְזרּו ְוִיְּסדּום'" (ַׁשָּבת 

קד א). 

ְמִתינּות ּוְבקֹול ּגֹוֵרם ְלָבֵרְך ּבִ
ְמַיֵּסד ּוְנִׂשיא 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ַרִּבי ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ְׁשִליָט"א ַאף ָזָכה ְלַקֵּבל ִמְכַּתב קֶֹדׁש 
ְמֻיָחד, ֶׁשָּכַתב לֹו ַּבַעל 'ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי', ּובֹו הּוא ְמַחְּזקֹו ִּבְפִעילּותֹו ְלִבּסּוס ּוְלִחּזּוק ִמְנַהג ֲאִמיַרת 

ַחר ְּבַחְברּוָתא:  ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ב"ה, חֶֹדׁש ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות תשס"ט לפ"ק,

ּדֹב  ַיֲעקֹב  הר"ר  ָוֶחֶסד,  ִלְצָדָקה  ַהְּפָעִלים  ַרב  ַּתְלִמיִדי  ְּכבֹוד  ִּכי  ִלִּבי  ַוִּיְׂשַמח  ָׁשַמְעִּתי 
ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין לאוי"ט, ָהָגה ְּברּוחֹו ַהּטֹוָבה, ְּברּוַח ֶׁשל ִמְצָוה, ְלעֹוֵרר ּוְלַהְׁשִריׁש ְּבֶקֶרב ְצִעיֵרי 
ַחר ּוְׁשַאר ְּבָרכֹות ְּבקֹול ָרם ּוְמַזֶּכה  ַהּצֹאן ַוֲהמֹוֵני ַעם, ִמְנַהג ִיְׂשָרֵאל ָקדּום לֹוַמר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ֶאת ֲחֵברֹו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן. ּוְכבֹוד ַּתְלִמיִדי ַהָּנ"ל ַמְׁשִקיַע ָּבֶזה ַהְרֵּבה ְמאֹד ֵמהֹונֹו ְואֹונֹו ְלַהְרִּגיָלם 

ְלִמְנָהג טֹוב ֶזה, ּוְמַקֵּים ְּבַעְצמֹו 'ַהאי ַמאן ְּדָבֵעי ְלֶמֱהֵוי ֲחִסיָדא' – ְלַקֵּים ִמיֵלי ִּדְבָרכֹות. 
ְוִהֵּנה ְּכָבר מּוָבא ְּבָחָז"ל ּגֶֹדל ֲעִנַּית ָאֵמן ְוַהְּדָבִרים ַעִּתיִקים ִוידּוִעים. ּוָמה עֹוד ֶׁשֶּזה ּגֹוֵרם 
ה נֹוָרא ְּב'אֹור  ְלַחֵּנ ֶאת ַהְּצִעיִרים לֹוַמר ַהְּבָרכֹות ִּבְמִתינּות, ְּבַכּוָָנה ּוְבקֹול ָרם. ְוַעֵּין ַמֲעֹשֶ

ָזֻרַע' ח"ב ְּבִהְלכֹות ַׁשָּבת סי' מב ְּבִעְנָין ֶזה. 
ַעל ֵּכן, ַאף ָיִדי ִּתּכֹון ִעּמֹו ְלַחְּזקֹו ּוְלעֹוְדדֹו ּוְלַהְמִׁשי ָּבֶזה, ְוֵאין ְמָזְרִזין ֶאָּלא ִלְזִריִזין, ּוִבְזכּות 
ְיׁשּוָעה  ִּבְדַבר  ְלִהָּפֵקד  ּוֵביתֹו  הּוא  ִיְזּכּו  ָוֶחֶסד,  ְלתֹוָרה  ַהְּגדֹולֹות  ּוְפֻעּלֹוָתיו  זֹו  ַרָּבה  ִמְצָוה 

ְוַרֲחִמים, ְוַיְצִליחּו ְּבָכל ֲאֶׁשר ִיְפנּו ְלטֹוָבה.
ַרּבֹו ּדֹוֵרׁש ְׁשלֹומֹו ְּבַאֲהָבה,

(-מקום החותם-)

ִלְמֻכָּבַדי,
ֶצֶות 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים' ְוַאְנֵׁשי 'ְּבֵני ֱאמּוִנים', 

ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין  ּדֹב  ַיֲעקֹב  ָהַרב  ּוְברֹאָׁשם 
ְׁשִליָט"א,

ֶׁשַּבֲאִמיַרת  הּוָבא  ָנׂשֹא  ָּפָרַׁשת  ַּבֲעלֹון 
ָּכל ְּבָרָכה ְמַקְּיִמים ְׁשֵּתי ִמְצוֹות; ָהַאַחת 
ִקּיּום  ּוְבנֹוָסף –  ַהְּבָרָכה,  ֲאִמיַרת  ֶעֶצם   –
ִנְפָלָאה  ֶהָאָרה  זֹו  ְּבָרכֹות.  ֵמָאה  ִמְצַות 

ּוְמעֹוֶרֶרת ֵלב. 
ַלֵּדָעה  ֶׁשַאף  ַהְּדָבִרים,  ְלאֹור  ָחַׁשְבִּתי 
ֶׁש'ְּתִפַּלת ַעְרִבית ְרׁשּות' (ְרֵאה ְּבָרכֹות כו ב), 
ֵאין ִהיא 'ְרׁשּות' ֶאָּלא ְּבַיַחס ְלֶעֶצם ִחּיּוב 
ְּתִפָּלה, ַא ִמַּצד ִחּיּוב 'ֵמָאה ְּבָרכֹות' ִהיא 
ָהִראׁשֹוִנים  ַהּפֹוְסִקים,  ָּכל  ְוָאֵכן  חֹוָבה. 
ַהְּבָרכֹות,  ֵמָאה  ֶאת  ֶׁשָּמנּו  ְוָהַאֲחרֹוִנים 

ָּכְללּו ֶאת ְּתִפַּלת ַעְרִבית ְּבִמְנָיָנם. 
ָהַרְמָּב"ם  ָּפַסק   ָּכ ֶׁשִּמּשּׁום  ְוֶאְפָׁשר 
חֹוָבה  ַעְרִבית  ְּתִפַּלת  "ֵאין  ו):  א  (ְּתִפָּלה 
ִּפי  ַעל  ְוַאף  ּוִמְנָחה,  ַׁשֲחִרית  ִּכְתִפַּלת 
ְמקֹומֹות  ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ָנֲהגּו  ֵּכן 
ְוִקְּבלּוָה  ַעְרִבית  ְלִהְתַּפֵּלל  מֹוְׁשבֹוֵתיֶהם 
ֲעֵליֶהם ִּכְתִפַּלת חֹוָבה". ְּכלֹוַמר, ֶׁשֵאיָנּה 
חֹוָבה ִמִּדין ְּתִפָּלה, אּוָלם ִקְּבלּוָה ְּכחֹוָבה 

ְלַקֵּים ִמְצַות ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבֵסֶדר ַהּיֹום. 
ַהחֹוֵתם ִּבְבָרכֹות ָלרֹב, 
ש. ְפִריְדָמן, 
ִמּתֹוָׁשֵבי ֶאֶרץ ַהֶּנֶגב.

ִ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  ִמּגּור  ִׂשְמָחה'  ַה'ֵּלב  ַּבַעל  ָהַרִּבי 
ְּבִניָסן  בכ"ג  ֱאֶמת'  ָה'ִאְמֵרי  ַּבַעל  ְלָאִביו 
ִעם  ֶׁשְּבּפֹוִלין.  ּגּור  ָּבֲעָיָרה  תרנ"ח 
ָה'ִאְמֵרי  ַּבַעל  ָאִביו  ֶׁשל  ִהְסַּתְּלקּותֹו 
ֱאֶמת', ִקֵּבל ְלָיָדיו ָאִחיו ַּבַעל ַה'ֵּבית ִיְׂשָרֵאל' 
ֶאת ַׁשְרִביט ַהַהְנָהָגה. ַרֵּבנּו ִהְתַקֵּׁשר ֵאָליו ְּבֵלב ָוֶנֶפׁש, ֶּכָחִסיד ִמן ַהּׁשּוָרה ְּבַהְצֵנַע 

ֶלֶכת ּוְבִבּטּול ָּגמּור. 
ִּבְׁשַנת תשל"ז ִעם ְּפִטיַרת ָאִחיו ַּבַעל ַה'ֵּבית ִיְׂשָרֵאל', ְוהּוא ִּבְׁשָנתֹו ַהְּׁשמֹוִנים, א 
ָחַפץ ַּבַהְנָהָגה, אּוָלם ֶנְעַּתר ְלַבָּקַׁשת ָהֵעָדה ְוִקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ֶאת ַהַהְנָהָגה. ַאף 
ַעל ִּפי ֶׁשָּכל ַחָּייו ִנְסָּתר ָהָיה ֵמֵעין ּכֹל, ִמֶּׁשֵהֵחָּלה ַהְנָהָגתֹו ִהְתַוְּדעּו ַהּכֹל ֶאל 'אֹור 
עֹוָלם' ַהִּמְתַהֵּל ְּבִקְרּבֹו. ְׂשַפת ִּפיו ְקָצָרה ָהְיָתה, ְמדּוָדה ְוחֹוֶתֶכת, ַא ְּתִביעֹוָתיו 
נֹוְקבֹות ְויֹוְרדֹות ַעד ַהִּׁשיִתין. ִעַּקר ִמְׁשָנתֹו ָנַסָּבה ְסִביב ִציר ֶאָחד ֶמְרָּכִזי – ְּדֵבקּות 

ַּבה'.
ִּבְׁשנֹוָתיו ָהַאֲחרֹונֹות ָחָלה, ּוַבּיֹום ָהְרִביִעי ז' ְּבַתּמּוז תשנ"ב ִנְפַטר ְוהּוָבא ִלְמנּוַחת 

עֹוָלִמים ִּבְמָעַרת ֵּבית ּגּור ְּב'ַהר ַהֵּזיִתים' ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים.

ת ָאֵמן  ֲעִנּיַ ה ּבַ ִכּיָ ֶדל ַהּזְ ּגֹ
"מּוָבא ַּבִּמְדָרׁש (ְּדָבִרים ַרָּבה ז א): 'ֵאין ָּגדֹול ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא יֹוֵתר ֵמָאֵמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנים'; אּוַלי ָצִרי ָהעֹוָלם 
ְלִהְתעֹוֵרר יֹוֵתר, ְוֵליַדע ּגֶֹדל ֲחִׁשיבּות ּוַמֲעַלת ֲעִנַּית ָאֵמן, 
ָהעֹוָלם ֵאין יֹוְדִעים ַּבֶּמה ָזכּו [ָוואס ְמ'ַפארָמאְגט], ְּבָדָבר 

ָּגדֹול ָּכֶזה ַּכֲעִנַּית ָאֵמן" ('ֵלב ִׂשְמָחה' ִּכי ָתבֹא).

ָעִרים ֶנֶגד ֵמָאה ׁשְ ָרכֹות ּכְ ֵמָאה ּבְ
ַהָּפסּוק  ַעל  ֲחָכִמים  ִהְסִמיכּו  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ִחּיּוב  ֶאת 
 "ׁשֵֹאל ֵמִעָּמ ֶקי(ְּדָבִרים י יב): "ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה' ֱא
 "ֵמִעָּמ "ׁשֵֹאל  ַהִּבּטּוי  'ֵמָאה'.  ֶאָּלא  'ָמה'  ִּתְקִרי  ַאל   –
ִנְפָּתִחים  יֹום  ִמֵּדי  ֶׁשֵּכן  ְּבָרכֹות,  ֵמָאה  ְלַגֵּבי  ַּדְוָקא  ִנְכָּתב 
ֵמָאה ַׁשֲעֵרי ְּבָרָכה ִּבְזכּות ֲאִמיַרת ֵמָאה ְּבָרכֹות ('ֵרַקַנאִטי' 
ּתֹוְלדֹת). ּוְלִפי ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָחֵפץ ְלַהְׁשִּפיַע ָּכל טּוב 
ֶׁשְּיָבְרכּו  ִמִּיְׂשָרֵאל  ּוְמַבֵּקׁש  ׁשֹוֵאל  הּוא   ְלִפיָכ ְלִיְׂשָרֵאל, 
('ֵלב  ֶזה  ֶׁשַפע  ְלַקֵּבל  ֶׁשִּיְזּכּו  ְּכֵדי  יֹום,  ְּבָכל  ְּבָרכֹות  ֵמָאה 

ִׂשְמָחה' ּתֹוְלדֹת).

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

ָהַרִּבי ִמּגּור ַה'ֵּלב ִׂשְמָחה' ִזי"ַע


