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ֵעיֵניֶכם ה ּבְ ת ָאֵמן ַקּלָ ִהי ִמְצַות ֲעִנּיַ ַאל ּתְ

ָּפָרָׁשֵתנּו "ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון" ּפֹוַתַחת ְוַאף ִנְקֵראת ַעל ְׁשָמן ֶׁשל אֹוָתן 
ַּכֲאֶׁשר  ַּבֲעֵקָביו",  ָּדׁש  ֶׁשָאָדם  ְּכ"ִמְצוֹות  אֹוָתן  ַמְגִּדיִרים  ֶׁשֲחָז"ל  ִמְצוֹות 
ַהּתֹוָרה ַמְבִטיָחה ִלְמַקְּיֵמיֶהן ָׂשָכר ַרב, ְּכִפי ֶׁשְּמפָֹרט ְּבֶהְמֵׁש ַהְּפסּוִקים.

ָכר ַהְּמֻיָחד ֶׁשּנֹוֶתֶנת ַהּתֹוָרה ְלֵאּלּו  ַהִּלּמּוד ִמָּפָרָׁשה זֹו הּוא ַהָּדֵגׁש ְוַהּׂשָ
ֶׁשִעַּקר  ִנְרָאה  ַה'ַּקּלֹות'.  ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ַּדְוָקא  ּוְמַקְּיִמים  ַהּמֹוִקיִרים 
ָּבֶהן  ַהְּמַזְלְזִלים  ֶׁשֵּיׁש   ָּכ ְּבֶׁשל  ַּדְוָקא  הּוא  ִמְצוֹות  אֹוָתן  ֶׁשל  ֲחִׁשיבּוָתן 

ְוהֹוְפִכים אֹוָתן ְּבָטעּות ְלִכְבָיכֹול 'ַקּלֹות'.
ָנֵקל ְלַׁשֵער ֶאל ָמה ְּדָבַרי ְמֻכּוִָנים. ֲאַנְחנּו ַמְרִּבים ְלַדֵּבר ְּבִמְסֶּגֶרת זֹו ַעל 
ַהִּמְצָוה ַהְּיסֹוִדית ָּכל ָּכ: ֲעִנַּית ָאֵמן. ְּבאֶֹפן ְּכָלִלי עֹוֶמֶדת ִהיא ְלַצֲעֵרנּו 
ְּבַהְגָּדַרת "ִמְצוֹות ֶׁשָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו". ִמְּלַבד ָמה ֶׁשְּלָכל ָאָדם ֵיׁש ֵאי 
ֵאּלּו ִמְצוֹות ֶׁשַּקּלֹות ֵהן ְּבֵעיָניו, ַא ַהַּיַחס ַה'ַּקל' ְלִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן הּוא 

ַמָּמׁש ַנֲחַלת ַרִּבים, ַוֲחָבל.
ם ִאיְכָׁשר ָּדָרא ְוִנָּתן ְלַהְצִּביַע ַעל ִׁשּפּור ַרב ּומּוָדעּות ֲחָזָקה  ָּברּו ַהּׁשֵ
ָלנּו  ֶׁשִּתְהֶיה  ָזִכינּו  ה'  ְּבַחְסֵדי  ָאֵמן.  ַמֲעַלת  ֲחִׁשיבּות  ְלגֶֹדל  ַהִּצּבּור  ֶׁשל 
ִנים ָהַאֲחרֹונֹות, ְועֹוד ַהָּיד  ָיד ְוֵחֶלק ַּבִהְתעֹוְררּות ָהַרָּבה ְּבנֹוֵׂשא ֶזה ַּבּׁשָ
ֻמַּנַחת  זֹו  ִמְצָוה  ַיֲחִסית  ִּכי  ַעל  ַהֵּלב  ּכֹוֵאב  ֲעַדִין   ַא ה'.  ְּבֶעְזַרת  ְנטּוָיה 

ְּבֶקֶרן ָזִוית.
ִנָּתן ְלַלֵּמד ְזכּות ִּכי ַהָּדָבר נֹוֵבַע ִמֻּדְגָמה ִאיִׁשית ְׁשִליִלית, ֶׁשאֹוָתּה חֹוֶוה 
א ְלַהֲעָרָכה,  ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ִּבְראֹותֹו א ַּפַעם ֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו ְּבֵעיָניו ֻמּׂשָ
ְמָבְרִכים ְּבִחָּפזֹון, ְּכֶׁשֵהם ְמַמֲהִרים ִלְׁשַאר ִעּסּוֵקיֶהם ְוָהָאֵמן ִנְדֲחָקה ָלּה 

ְלֶקֶרן ָזִוית. 
ְּביֹום,  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  זֹו,  ִמְצָוה  ְלַקֵּים  ִנָּתן  ֶׁשָּבּה  ָהַרָּבה  ַהַּקּלּות  ִּבְכָלל, 
ֲעלּוָלה ִלְגֹרם ְלִעִּתים ִלְתחּוָׁשה ֶׁשל ׂשַֹבע, ֶׁשל 'ֵיׁש ְּבֶרַוח' ְוא ַמְסִּפיק 
ִּבְפֵני  ָאֵמן  ָּכל  ֶׁשל  ְוָהֲאִדיָרה  ָהֲעצּוָמה  ַּבֲחִׁשיבּות  ּוַמְרִּגיִׁשים  ָחִׁשים 

ַעְצָמּה.
אּוַלי ַּדְוָקא ֶאת ֶזה ִנָּתן ִלְרמֹז ְּבִמּלֹות ַהָּפסּוק: "ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון" 
ַאֲחֵריֶהן  ַוֲענּו  ִּבְסִביַבְתֶכם  ַהֶּנֱאָמרֹות  ַהְּבָרכֹות  ֶאת  ֵהיֵטב  ָנא  ִׁשְמעּו   –
ָאֵמן. ַאל ְּתִהי ֲעִנַּית ָאֵמן ַקָּלה ְּבֵעיֵניֶכם ָחִליָלה, ַאְדַרָּבה ַיְּקרּו ְוַהְחִׁשיבּו 

ִמְצָוה זֹו. 
גּור ְּבִפי ָהָעם: "ַּדַעת ַּבֲעֵלי ָּבִּתים – ֵהֶפ ַּדַעת ּתֹוָרה" ְמַקֵּבל  ַהִּפְתָּגם ַהּׁשָ
ֶנֱחֶׁשֶבת  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְּבעֹוד  ֶׁשֵּכן  זֹו.  ְלִמְצָוה  ְּבנֹוֵגַע  ְמֻיֶחֶדת  ַמְׁשָמעּות 
יֹוֵתר  ַאף  ַרב,  ִמְׁשָקל  ָלּה  ָנְתנּו  ֲחָכִמים  ָהָעם,  ֲהמֹון  ְּבֶקֶרב  ְּכ'ַקָּלה' 
ָּגדֹול  "ֵאין  א):  ז  ַרָּבה  (ְּדָבִרים  ֶׁשָאְמרּו  ַעד  ֲאֵחרֹות,  ְלִמְצוֹות  ָּנְתנּו  ִמּׁשֶ

ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵתר ֵמָאֵמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנים". 
ִיָּתֵכן ַאף ֶׁשָּלׁשֹון ֻמְפֶלֶגת זֹו ֶנֶאְמָרה ְּכִמְׁשַקל ֶנֶגד ְלָכ ֶׁשְּבֵעיֵני ְּבֵני ָאָדם 
ֶנֱחֶׁשֶבת ִמְצָוה זֹו ְּכִמְצָוה ַקָּלה; ִּכְבָיכֹול ְמַגִּלים ָלנּו ֲחָז"ל ֶׁשָּמה ֶׁשָעלּול 

ִלְהיֹות ַקל ְּבֵעיֵנינּו, ֵאין ָּגדֹול ִמֶּמּנּו ִלְפֵני ַהָּמקֹום.
ְּבַׁשָּבת זֹו ֻמְפֵנית ַהְּקִריָאה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמִאָּתנּו: ֱהיּו 'ׁשֹוְמֵרי ֱאמּוִנים' 
ַחר  ְוַהְׁשִּכימּו ְּבָכל ּבֶֹקר ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּכֵדי ְלַקֵּים "ִּתְׁשְמעּון" ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ָּבֶכם  ֶׁשִּיְתַקְּימּו  ִּתְזּכּו   ּוְבָכ ָאֵמן,  ַאֲחֵריֶהן  ְוַלֲענֹות  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ִמִּפי 
 ּוֵבַר ְוִהְרֶּב ּוֵבַרְכ ַהְּבָרכֹות ַהֻּמְפָלאֹות ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְּבָפָרָׁשֵתנּו: "ַוֲאֵהְב
ְּפִרי ִבְטְנ ּוְפִרי ַאְדָמֶת... ְּדָגְנ ְוִתירְֹׁש ְוִיְצָהֶר ְׁשַגר ֲאָלֶפי ְוַעְׁשְּתרֹת 
צֹאֶנ ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתי ָלֶתת ָל... ְוֵהִסיר ה' ִמְּמ ָּכל 

חִֹלי..." ָאֵמן ְוָאֵמן.
ִּבְקִריַאת "ָאֵמן ִּתְׁשְמעּון"

ּוְבִבְרַּכת ַׁשָּבת ָׁשלֹום,

יע˜ב „וב מרמור˘טיין.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִפּלָ ִניֵני ּתְ ּפְ

ר –  ְדּבָ ּמִ זֹון ּבַ ת ַהּמָ ְרּכַ ּבִ
ָנן ַרּבָ ִמּדְ

ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ה' ֱאלֹקיָך ַעל  "ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ
ר ָנַתן ָלְך" (ח י) ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ

ָהַרְמָּב"ן  ֵּבֵאר  ְּדָבִרים  ְלֵסֶפר  ִּבְפִתיָחתֹו 
ִיְׂשָרֵאל  ִהְצַטּוּו  ְּבִסיַני  ֶׁשְּכָבר  ַאף  ֶׁשַעל 
ַעל ַהִּמְצוֹות ֻּכָּלן, ִהְמִּתין מֶֹׁשה ִמְּלָפֵרט 
ֶאת ֶחְלָקן ַעד ֵסֶפר ְּדָבִרים "ִּכי אּוַלי א 
אֹו  ָּבָאֶרץ...  ַרק  ַהִּמְצוֹות  ְּבאֹוָתן  ָנֲהגּו 
ַרק  ִהְזִּכיָרם  א  ְּתִדירֹות,  ֶׁשֵאיָנן  ִמְּפֵני 

ַּבָּבִנים נֹוֲחֵלי ָהָאֶרץ".
ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְלִמְצַות  ֶׁשְּבנֹוֵגַע  ֶאָּלא 
קמג),  ב"א  ח"ו  (ׁשּו"ת,  ָהַרְדָּב"ז  ָּתַמּה 
ַמּדּוַע ִהְמִּתין מֶֹׁשה ִמְּלָפְרָׁשּה ַעד ֻחַּמׁש 
ַהִּמְצוֹות  ִמן  ֵאיָנּה  ִהיא  ֲהא  ְּדָבִרים, 
ְּבֶגֶדר  ֶׁשֵאיָנּה  ּוְבַוַּדאי  ָּבָאֶרץ,  ַהְּתלּויֹות 

ִמְצָוה ֶׁשֵאיָנּה ְּתִדיָרה? 
ֵּתֵרץ ַרִּבי ֵמִאיר ָּדן ְּפלֹוְצִקי ַּבַעל ַה'ְּכִלי 

ֶחְמָּדה': 
ְּבִמְצַות  ִיְׂשָרֵאל  ִהְצַטּוּו  ֶׁשֹּלא  ַהִּסָּבה 
ֵאיָנּה  ְּדָבִרים  ְלֻחַּמׁש  ַעד  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת 
ִמּשּׁום  ֶאָּלא  ְׁשִכיחּוָתּה,  ִאי  ֵמֲחַמת 
ַעד  ַהּתֹוָרה  ִמן  ָּבּה  ִהְתַחְּיבּו  ֶׁשֹּלא 
ִהְדִּגיָׁשה  ֶׁשֲהֵרי  ָלָאֶרץ.  ִלְכִניָסָתם 
ַעל   ֶקיֱא ה'  ֶאת  "ּוֵבַרְכָּת  ַהּתֹוָרה: 
ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָל" (ְרֵאה 'ָּפִנים 
ָיפֹות' ְלַהָּלן יא יג). ְוַאף ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים 

ְלִיְׂשָרֵאל  ִּתֵּקן  ב): "מֶֹׁשה  מח  (ְּבָרכֹות 
ָלֶהם  ֶׁשָּיַרד  ְּבָׁשָעה  ַהָּזן  ִּבְרַּכת 

ָלָאֶרץ,  ִנְכְנסּו  ְּבֶטֶרם  עֹוד  ָמן" – 
ִמָּכל ָמקֹום ֲהֵרי ַאְדַרָּבה ְלׁשֹון: 
מֹוָרה  ְלִיְׂשָרֵאל",  ִּתֵּקן  "מֶֹׁשה 
א  ַּבִּמְדָּבר  ֶׁשָהיּו  ְזַמן  ֶׁשָּכל 
ַּתָּקַנת  ִמּכַֹח  ֶאָּלא  זֹאת  ָעׂשּו 
ָלָאֶרץ  ִּבְכִניָסָתם  ְוַרק  מֶֹׁשה, 
ִהְתַחְּיבּו ְּבָכ ִמן ַהּתֹוָרה ('ְּכִלי 

ֶחְמָּדה' פר' ְּדָבִרים). 

ב  ַהּלֵ 'ֲעבֹוָדה' ׁשֶ
ָמּה ּתֹוֵקק ְלַקּיְ ִמׁשְ

ֶאל  ְמעּו  ׁשְ ּתִ מַֹע  ׁשָ ִאם  "ְוָהָיה 
ֶאְתֶכם  ה  ְמַצּוֶ ָאנִֹכי  ר  ֲאׁשֶ ִמְצֹוַתי 
ֱאלֹקֵיֶכם  ה'  ֶאת  ְלַאֲהָבה  ַהּיֹום 
ּוְבָכל  ְלַבְבֶכם  ָכל  ּבְ ּוְלָעְבדֹו 

ֶכם" (יא יג)  ַנְפׁשְ
ַרִׁש"י ֵמִביא ֶאת ִּדְבֵרי ֲחָכִמים 
(ַּתֲעִנית ב א) ֶׁשַהִּצּוּוי: "ּוְלָעְבדֹו 
ִמְתַיֵחס  ְלַבְבֶכם"  ְּבָכל 
ְּבֶאְמָצעּות  ה'  ַלֲעבֹוַדת 

ַהַּנֲעֵׂשית  'ֲעבֹוָדה'  ֶׁשִהיא  ַהְּתִפָּלה, 
ְּבֶאְמָצעּות ַּכּוַָנת ַהֵּלב. 

ַרִּבי ִּבְנָיִמין ִּדיְסִקין, ַרָּבּה ֶׁשל הֹורֹוְדָנא, 
ִנְקֵראת  ַהְּתִפָּלה  ִּכי  ּוֵבֵאר  הֹוִסיף 
ֶׁשִהיא  ִמּשּׁום  ַּגם  ֶׁשַּבֵּלב",  "ֲעבֹוָדה 
ֲעבֹוָדה ֶׁשַהֵּלב חֹוֵמד ְוכֹוֵסף ַלֲעׂשֹוָתּה. 
ְלִמְצַות  ַהִּמְצוֹות,  ִמֶּיֶתר  ְּבׁשֹוֶנה  ֶׁשֵּכן 
ְּכֵדי  ַעְצֵמנּו  ִמַּצד  ְזקּוִקים  ָאנּו  ַהְּתִפָּלה 
ְלַבֵּקׁש ְּבֶאְמָצעּוָתּה ַעל ַחֵּיינּו, ְוִעם ָּכל 
זֹאת ָאנּו ְמַקְּבִלים ָעֶליָה ָׂשָכר. ֵמַעָּתה, 
ַעל  ָׂשָכר  לֹו  נֹוֵתן  ֶׁשֲאדֹונֹו  ֶׁשֶעֶבד  ְּכִפי 
ֶאת  ְלַבֵּקׁש  ָּבא  ֶׁשהּוא  ָהֻעְבָּדה  ֶעֶצם 
ְמזֹונֹוָתיו ִמֶּמּנּו, ְּבַוַּדאי ִיְׁשּתֹוֵקק ַלֲעסֹק 
ָהֲעבֹודֹות  ְׁשַאר  ְּפֵני  ַעל  זֹו  ַּב'ֲעבֹוָדה' 
ֶׁשהּוא ְמֻׁשְעָּבד ַלֲעׂשֹות ַלֲאדֹונֹו, ָּכ ָּכל 
ְּבָכל  ּוִמְׁשּתֹוֵקק  ּכֹוֵסף  ֵמִבין  ֵלב  ַּבַעל 

ִלּבֹו ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות ַהְּתִפָּלה. 
ַהַּמֲהִרי"ל  ְּבנֹו  ֵּבֵאר  ֶזה  ְיסֹוד  ִּפי  ַעל 
ַּבָּיִמים  ַהֶּנֱאָמר  ַבח  ַהּׁשֶ ֶאת  ִּדיְסִקין 
ַהּנֹוָרִאים ַּבִּפּיּוט 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים': "ַהּזֹוֵכר 
ְלַמְזִּכיָריו טֹובֹות ִזְכרֹונֹות"; ֶׁשַבח ְמֻיָחד 
הּוא ַלָּקדֹוׁש ָבּרּו הּוא ֶׁשּזֹוֵכר ְלטֹוָבה 
ֶאת ֵאּלּו ֶׁשּזֹוְכִרים ֶאת ַהּטֹובֹות ֶׁשָעָׂשה 
ִעָּמם, ַאף ֶׁשֵהם ָהיּו ְמֻחָּיִבים ְּבָכ ִמַּצד 

ַהִּדין ('ַמֲהִרי"ל ִּדיְסִקין' ַעל ַהּתֹוָרה).

ִניֵני ֱאמּוִניר  ָעִריםּפְ ְ+חּו ׁשְ ּפִ
ֵני ֱאמּוִנים' יא 'ּבְ ד ּוְנׂשִ ַבר ְמַיּסֵ ּדְ
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רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ָרכֹות נּו ּבְ 'ׁשֹוֵאל' ֵמִאּתָ
ְך  ֵמִעּמָ ׁשֵֹאל  ֱאלֶֹקיָך  ה'  ָמה  ָרֵאל  ִיׂשְ ה  "ְוַעּתָ
ָרָכיו  ּדְ ָכל  ּבְ ָלֶלֶכת  ֱאלֶֹקיָך  ה'  ֶאת  ְלִיְרָאה  ִאם  י  ּכִ

ּוְלַאֲהָבה אֹתֹו" (י יב-יג) 
ַמּדּוַע ָנַקט ַהָּכתּוב ְלׁשֹון "ׁשֵֹאל ֵמִעָּמ" ְוא 

'ּדֹוֵרׁש' אֹו 'ְמַצּוֶה'?
ֵּבֵאר ָהַרִּבי ַה'ֵּלב ִׂשְמָחה' ִמּגּור: ַּכָּידּוַע ָּדְרׁשּו 
ֲחָכִמים (ְמָנחֹות מג ב) ָּכתּוב ֶזה ְּכִאּלּו ֶנֱאָמר 
ְוָלְמדּו   ,'ֵמִעָּמ ׁשֵֹאל   ֶקיֱא ה'  'ֵמָאה  ּבֹו: 
ְּבָכל  ְּבָרכֹות  ֵמָאה   ְלָבֵר ַלִחּיּוב   ֶסֶמ  ִמָּכ
ַמִים  ַּבּׁשָ ֵיׁש  ֵאּלּו  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ְּכֶנֶגד  יֹום. 
ִמּכַֹח  ַהִּנְפָּתִחים ַרק  ְּבָרָכה  ַׁשֲעֵרי  ֵמָאה 
ּתֹוְלדֹות).  ְלֵרָקאָנִטי  ַהּתֹוָרה  (ֵּפרּוׁש  ֲאִמיָרָתן 
ֵמַאַחר ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָחֵפץ ְלַהְׁשִּפיַע 
ְּכלֹוַמר  'ׁשֹוֵאל'  הּוא  ֲהֵרי  ְלִיְׂשָרֵאל,  טֹוָבה 
ְמַבֵּקׁש ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשְּיָבְרכּו ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל 
יֹום, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַהְׁשִּפיַע ָלֶהם ֵמָאה ַׁשֲעֵרי 

ְּבָרָכה ('ֵלב ִׂשְמָחה' ּתֹוְלדֹות תשמ"ב).



ה בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ

ַּדֲחִסיֵדי  ַהֲחִסיִדים  ְּבֵבית  ָּבת  ַהּׁשַ יֹום  ּבֶֹקר 
ָאִביב.  ֶׁשְּבֵתל  ִדיִזיְנגֹוף  ִּבְרחֹוב  מֹוְדִז'יץ 
ְנִעיַמת ַהְּתִפָּלה ֶׁשִּנְׁשְמָעה ִמִּפי ַהַחָּזן ִרְּתָקה 
ֵמֶהם  ְמַעט  ְמֵתי  ַרק  ַהִּמְתַּפְּלִלים.  ָּכל  ֶאת 
ִמַּבַעד  ַהִּנֶּבֶטת  ֲחִריָגה  ִלְדמּות  ֵלב  ָׂשמּו 
ְּפִניָמה,  ּוִמְתּבֹוֶנֶנת  ָלְרחֹוב  ַהּפֹוֶנה  ַלַחּלֹון 

ְמֻרֶּתֶקת ַא ְמֻרֶחֶקת.

ִאיׁש ִמֵּבין ַהִּמְתַּפְּלִלים א ִהִּכיר ֶאת ַהָּקִׁשיׁש 
ָער ֲאֶׁשר ָעַמד ִמַּבחּוץ  ְּגַבּה ַהּקֹוָמה ַוֲארֹ ַהּׂשֵ
ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַהֲהדּוָרה  ִּבְדמּותֹו  ְּבִרּכּוז  ְוִהְתּבֹוֵנן 
קּוַע ִּבְתִפָּלתֹו ְּבִקְדַמת  ַּבַעל ָה'ִאְמֵרי ֵאׁש' ַהּׁשָ

ָלֶבַטח  אֹותֹו  ַמִּכיִרים  ָהיּו  ִאּלּו  ַהְּכֶנֶסת.  ֵּבית 
ָהיּו זֹוְקִפים ַּגּבֹוֵתיֶהם ִּבְפִליָאה; ָהָיה ֶזה ֶאָחד 
ִמְּגדֹוֵלי ַהְּמׁשֹוְרִרים ֶׁשָּגרּו ְּבאֹוָתּה ָהֵעת ְּבֵתל 

ָאִביב. 

ְׁשמֹו ֶׁשל אֹותֹו ְמׁשֹוֵרר ָהָיה ְיִחיֵאל ֶּפֶרְלמּוֶטר, 
ְלִמְׁשָּפָחה  ְּכֵבן  ֶנְׁשִכיז  ָּבִעיר  נֹוַלד  הּוא 
ֶׁשִהְתַיֲחָסה ְלַאְדמֹוֵר"י ֵּבית ֶנְׁשִכיז. ִמְׁשַּפְחּתֹו 
ַלֲעלֹות  ֶׁשִהְסִּפיק  ְוהּוא  ַּבּשֹׁוָאה,  ִנְכֲחָדה 
ַהּנֹוָדִעים  ֵמַהְּמׁשֹוְרִרים  ְלַאַחד  ָהָיה  ָלָאֶרץ 

ָּבּה. 

ְּבִרּכּוז  ִהְתּבֹוֵנן  ֶׁשָּבֶהן  ַּדּקֹות  ַּכָּמה  ְלַאַחר 
ִמַּבַעד ַלַחּלֹון, ִהְבִחין ּבֹו ַאַחד ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים. 
 ַא ְּפִניָמה,  ְלִהָּכֵנס  ְוִהְזִמינֹו  ֵאָליו  ָיָצא  הּוא 
 .צֶֹר "ֵאין  ּוְמֻרֶחֶקת:  צֹוֶנֶנת  ִּבְתגּוָבה  ִנְתַקל 

ָּפָנה  ַהְּתִפָּלה  ִסּיּום  ִלְקַראת  ָּכאן!"  ִלי  טֹוב 
ַהָּקִׁשיׁש ְוָהַל ְלַדְרּכֹו.

ָּבת ַהָּבָאה ָׁשב ְוִנְׁשָנה ַהַּמֲחֶזה. ְּבִעּצּוָמּה  ַּבּׁשַ
ֶׁשל  ָּפָניו  ְלַחּלֹון  ִמַּבַעד  ִנְראּו  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשל 
ָהֲאֻרּכֹות  ַׂשֲערֹוָתיו  ָהיּו  ְּכֶׁשַהַּפַעם  ַהָּקִׁשיׁש, 
ְמָּׁשה  ֶׁשּׁשִ ְקַטָּנה  ַּבד  ְּבִמְטַּפַחת  ֲעטּורֹות 
ִּבְמקֹום ִּכָּפה. ַּגם ַהַּפַעם ֻהְזַמן ְלִהָּכֵנס ְּפִניָמה, 

אּוָלם ֵסֵרב ְּבתֶֹקף.
ַׁשָּבת  ְּבָכל  ָׁשבּועֹות.  ַּכָּמה   ְּבֶמֶׁש ָהָיה   ָּכ
ָהָיה ַהָּקִׁשיׁש ַמִּגיַע ְּבֶאְמַצע ַהְּתִפָּלה ּוִמְתּבֹוֵנן 
ְּבתֶֹקף,  ּוְמָסֵרב  ְלִהָּכֵנס  ֻמְזָמן  ַלַחּלֹון,  ִמַּבַעד 
ָּבתֹות ִהְצִליַח ְלִהְתַּגֵּבר ַעל  ַעד ֶׁשְּבַאַחת ַהּׁשַ

ב ָסמּו ַלֶּפַתח. ַהּבּוָׁשה, ִנְכַנס ְוִהְתַיּׁשֵ
 ַהִּמְתַּפְּלִלים ִנּסּו ְלַהִּציַע לֹו ַטִּלית ְוִסּדּור, ַא
ִנְכַנס  ָהָיה  ַהָּבאֹות  ָּבתֹות  ַּבּׁשַ ַּגם  ֵסֵרב.  הּוא 
ַּכֲאֶׁשר  ַהֶּפַתח,  ְלַיד  ב  ּוִמְתַיּׁשֵ ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית 
ּתֹוֶלה  הּוא  ְלִסּיּוָמּה  ְוַעד  ַהְּתִפָּלה  ִמְּתִחַּלת 
ְּתִפָּלתֹו,  ַּבֲעבֹוַדת  קּוַע  ַהּׁשָ ָּבַרִּבי  ֵעיָניו  ֶאת 
יָרה  ַלּׁשִ ְּבֶׁשֶקט  ִמְצָטֵרף  ַאף  ְלַפַעם  ּוִמַּפַעם 

ְוַלִּזְמָרה.
ַצַעד  ַהָּקִׁשיׁש  ָעָׂשה  ָׁשבּועֹות  ַּכָּמה  ְלַאַחר 
ְלַאַחר  ָּכֵעת,  ַטִּלית.  ַלֲעטֹות  ְוִהְסִּכים  נֹוָסף, 
ִהְתַקֵּדם  הּוא  ַהּבּוָׁשה  ַמֲחסֹום  ֵמָעָליו  ֶׁשָּסר 
אּוָלם  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ִקְדַמת  ֶאל  יֹוֵתר  ְמַעט 
ִסּדּור  ְלָיָדיו  ְלַקֵּבל  ֵסֵרב  ֲעַדִין 

אֹו ֻחָּמׁש.
ִאִּטית  ָהְיָתה  ִהְתַקְּדמּותֹו 
ְלַׁשָּבת  ָּבת  ִמּׁשַ ְרִציָפה.   ַא
ָלַרִּבי  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ִנְקַׁשר  הּוא 
ְוַלֲחִסיִדים, ֵּבְרָכם ְּבַׁשָּבת ָׁשלֹום 
ְוִהְתַעְנֵין ְּבַחֵּייֶהם, ּוְלַבּסֹוף ָהָיה 
ַמָּמׁש ְלֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד ִמָּבֵאי 

ֵּבית ַהְּכֶנֶסת.
ָהַרִּבי  ָיְדעּו  ְּכָבר  ָּכֵעת 
ְוַהִּמְתַּפְּלִלים ִמיהּו ָהִאיׁש ּוַמהּו 
ַּבֲאִמּתּות  ּוְבִהּוְָכָחם  ִׂשיחֹו, 
ְלָקְרבֹו  ִהְׁשַּתְּדלּו  ֵהם  ַּכּוָנֹוָתיו 
ְּכָכל ַהִּנָּתן. ָהַרִּבי ָה'ִאְמֵרי ֵאׁש' ָנַהג ְלַהְׁשִּכים 
ְולֹוַמר  ַהְּתִפָּלה  ִלְפֵני  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ָלבֹוא 
ַחר ִּבְפֵני ַּכָּמה ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים  ֶאת ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ֶׁשָענּו ַאֲחָריו ָאֵמן, ְוַגם ְיִחיֵאל ֶׁשִהְׁשִּכים קּום 

ָהָיה ֶאָחד ֵמֶהם.
ְּב'ִׂשְמַחת  ְלִׂשיָאּה  ִהִּגיָעה  ָלַרִּבי  ִהְתָקְרבּותֹו 
ָהַרִּבי  ָנַהג  ֶׁשָּבּה  ַהּנֹוַדַעת  ַּבַהָּקָפה  ּתֹוָרה', 
ָהַרִּבי  ִהְבִחין  ִרּקּוד  ְּכֵדי   ּתֹו ְלַבּדֹו.  ִלְרקֹד 
ְּבִרּכּוז,  ּבֹו  ַהִּמְתּבֹוֵנן  ַהָּקִׁשיׁש  ַּבְּמׁשֹוֵרר 
ִחְּבקֹו  ֵאָליו,  ִנַּגׁש  הּוא  ּוְדָבִרים  אֶֹמר  ּוְבא 
ְּבחֹם ְוָיָצא ִעּמֹו ְּבִרּקּוד ִנְלָהב, ַּכֲאֶׁשר ֵמֵעיֵני 
ַהִּמְתַּפְּלִלים ֻּכָּלם זֹוְלגֹות ִּדְמעֹות ִהְתַרְּגׁשּות. 
ָה'ִאְמֵרי  ָהַרִּבי  ִהְסַּתֵּלק  ה'תשד"מ  ְּבִאָּיר  ְּבד' 
ְיִחיֵאל  ָחׁש  ִּבְפִטיָרתֹו  עֹוָלמֹו.  ְלֵבית  ֵאׁש' 
ְוֶהְמַית  ַצֲערֹו  ֶאת  עֹוָלמֹו.  ָעָליו  ֶׁשָחַרב  ְּכִמי 

ָהַרִּבי  ְלֵזֶכר  ֶׁשָּכַתב  ְמֻיָחד  ְּבִׁשיר  ִהִּביַע  ִלּבֹו 
ֶאת  ֵּתֵאר  הּוא  ְׁשמֹו.  ִמּמֹוְדִז'יץ"  "ַהַּצִּדיק   –
ֵּבין  ֲאֶׁשר  ְמחָֹרז,  ְּבִׁשיר  ַהְּטִמיָרה  ְּדמּותֹו 
ֵמֲעבֹוַדת  ְרָׁשָמיו  ֶאת  ִמִּלּבֹו  ָחַצב  ׁשּורֹוָתיו 
ֶאת  ׁשֹוֵמַע  "ְּכֶׁשָהִייִתי  ָהַרִּבי:  ֶׁשל  ַהְּתִפָּלה 
ְמקֹוָמן  'ֵאיֶזהּו  אֹוֵמר  ָהַאְדמֹו"ר  ֶׁשל  קֹולֹו 
אֹוְׁשִויץ  ִזְבֵחי  ֶאת  רֹוֶאה  ָהִייִתי  ְזָבִחים'  ֶׁשל 

ֶנֱעָקִדים".
ִנים ֶׁשָחְלפּו ֵמָאז, ָהַל ַהְּמׁשֹוֵרר ְוִהְזַּדֵּקן,  ַּבּׁשָ
ִנְקַלע  תשנ"ב  ִּבְׁשַנת  ִמֵּלב.  ִנְׁשְּכָחה  ּוְדמּותֹו 
ֲחִסיֵדי  ִמִּנְכְּבֵדי  ְקִריְמלֹוְבְסִקי,  ָנָתן  ָהַרב 
ֶׁשְּבֵבית  ַהִּסעּוִדית  ַלַּמְחָלָקה  מֹוְדִז'יץ, 
ִהְבִחין  ְוִהֵּנה  ָאִביב,  ְּבֵתל  'ִאיִכילֹוב'  ַהחֹוִלים 
ַעל ַאַחת ַהִּמּטֹות ִּבְדמּות ֻמֶּכֶרת. ָהָיה ֶזה א 
ַאֵחר ֵמאֹותֹו ְמׁשֹוֵרר נֹוָדע, ֶׁשַהִּזְקָנה ָנְתָנה ּבֹו 

ֵהיֵטב ֶאת אֹותֹוֶתיָה.
ָּבתֹות ֶׁשָּבֶהן ִהְתַּפְּללּו  ַרִּבי ָנָתן ֶׁשִהִּכירֹו ֵמַהּׁשַ
ְוִהְתַעְנֵין  ֵאָליו  ִנַּגׁש  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ַיְחָּדו 
ְמאֹד  ַעד  ָׂשַמח  ַהָּזֵקן  ִּבְׁשלֹומֹו.  ַּבֲחִביבּות 
ֲחִסיֵדי  ִּבְׁשלֹום  הּוא  ַּגם  ְוִהְתַעְנֵין  ִלְראֹותֹו 
 ְּבֶמֶׁש ַהְּכֶנֶסת.  ְּבֵבית  ּוַבִּמְתַרֵחׁש  מֹוְדִז'יץ 
ְוִלְקַראת  ַנִים,  ַהּׁשְ ׂשֹוֲחחּו    ְמֻמּׁשָ ְזַמן 
ָנָתן  ַרִּבי  ֶׁשל  ָידֹו  ֶאת  ַהָּזֵקן  ָּתַפׂש  ְּפֵרָדָתם 

ּוִבֵּקׁש ְלָהִטיל ָעָליו ְׁשִליחּות:
ִמּמֹוְדִז'יץ  ָלַרִּבי  ֶׁשִּתַּגׁש   ִמְּמ ְמַבֵּקׁש  "ֲאִני 
ֵאׁש',  ָה'ִאְמֵרי  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְּבנֹו  ָּדן',  ַה'ַּנֲחַלת 
ַרִּבי  ְׁשֵלָמה".  ִּבְתׁשּוָבה  ֶׁשָחַזְרִּתי  לֹו  ּוְתַסֵּפר 
ּוָפָנה  ְּבַהְסָּכָמה  ְּברֹאׁשֹו  ִהְנֵהן  ַהִּנְרָּגׁש  ָנָתן 
ָלֵצאת, ּתֹו ְּכֵדי ֶׁשהּוא ׁשֹוֵמַע ֵמֲאחֹוָריו ֶאת 
"ִּבְתׁשּוָבה  ְּבַהְטָעָמה:  ּוַמְדִּגיׁש  ָׁשב  ַהָּזֵקן 

ְׁשֵלָמה..."
ֶאת  ָנָתן  ַרִּבי  ֶׁשִּבֵּצַע  ְלַאַחר  ָיִמים  ַּכָּמה 
ּוֵמֵעֶבר  ְּבֵביתֹו,  ַהֶּטֶלפֹון  ִצְלֵצל  ְׁשִליחּותֹו, 
"ַהִאם  ַהְּמׁשֹוֵרר:  ֶׁשל  ִּבּתֹו  קֹול  ִנְׁשַמע  ַלַּקו 
ַאָּתה הּוא ֶזה ֶׁשִּבַּקְרָּת ֵאֶצל ַאָּבא ִלְפֵני ַּכָּמה 
 ,"ְל "ַּדע  ר.  ִאּׁשֵ ָנָתן  ְוַרִּבי  ָׁשֲאָלה,  ָיִמים?" 
ֶאת  ְּבָאְזֶניָה  ֵּפֵרט  ֶׁשהּוא  ְלַאַחר  ַהַּבת  ָאְמָרה 
ּתֶֹכן ִׂשיָחתֹו ִעם ָאִביָה, "ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִהַּגְעָּת ֵאָליו 
ָׁשַכב  ֶׁשָּבּה  ֲאֻרָּכה  ְּתקּוָפה  ְלַאַחר  ֶזה  ָהָיה 
ִמִּפיו.  ֶהֶגה  ֶׁשהֹוִציא  ִמְּבִלי  ְּבִמָּטתֹו  ּדּוָמם 
ִּבְׁשִתיָקתֹו,  ְוִהְתַעֵּטף  ָׁשב  ֶׁשָהַלְכָּת  ְלַאַחר 

ְוֶאֶמׁש הּוא ִנְפַטר ְלֵבית עֹוָלמֹו".
ָהָיה  ָיכֹול  א  ַּבְּדָבִרים  ֶׁשִהְרֵהר  ָנָתן  ַרִּבי 
ֶׁשָּיְצאּו  ַהְּמָסִרים  ָּכל  ִמֵּבין  ְלִהְתַּפֵעל.  ֶׁשֹּלא 
ַהֵּדעֹות  ְוהֹוֵגה  ַהְּמׁשֹוֵרר  ֶׁשל  ִמֻּקְלמֹוסֹו 
ָהַאֲחרֹון  ַהֶּמֶסר  ַחָּייו,  ְיֵמי   ְּבַמֲהַל ַהּנֹוָדע 
ֶׁשָּבַחר ְלהֹוִתיר ָּבעֹוָלם ָהָיה "ַׁשְבִּתי ִּבְתׁשּוָבה 

ְׁשֵלָמה".
ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַהּיֹוֶקֶדת  ּוְתִפָּלתֹו  ַהַחם  ִלּבֹו 
ֶׁשַּבְּנָׁשמֹות,  ַהָּקָׁשה  ֶאת  ַאף  ְלָהֵמס  ִהְצִליחּו 

ְוִהיא ָׁשָבה, ְטהֹוָרה ּוְמֻזֶּכֶכת, ְלֵבית עֹוָלָמּה.
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ׁשֹוֵרר   הֹוִתיר ַהּמְ ֶסר ָהַאֲחרֹון ׁשֶ   ַהּמֶ

י ֱאמּוִניר  ַמֲעׂשֵ

ַהַּמֲחֶזה.  ְוִנְׁשָנה  ָׁשב  ַהָּבָאה  ָּבת  ַּבּׁשַ
ִמַּבַעד  ִנְראּו  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה 
ַלַחּלֹון ָּפָניו ֶׁשל ַהָּקִׁשיׁש, ְּכֶׁשַהַּפַעם 
ֲעטּורֹות  ָהֲאֻרּכֹות  ַׂשֲערֹוָתיו  ָהיּו 
ְּמָׁשה  ֶׁשּׁשִ ְקַטָּנה  ַּבד  ְּבִמְטַּפַחת 
ֻהְזַמן  ַהַּפַעם  ַּגם  ִּכָּפה.  ִּבְמקֹום 

ְלִהָּכֵנס ְּפִניָמה, אּוָלם ֵסֵרב ְּבתֶֹקף.

ֵּבית ַהְּכֶנֶסת מֹוְדִז'יץ ְּבֵתל ָאִביב

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



ת ָאֵמן  ִהְלכֹות ֲעִנּיַ ֶרְך ֱאמּוִניר ּדֶ

ָרכֹות ת ָאֵמן ַעל ַהּבְ חֹוַבת ֲעִנּיַ
ָרכֹות  ל ַהּבְ ָרָכה ִמּכָ ָבֵרְך ּבְ ָרֵאל ַהּמְ ׂשְ ֹוֵמַע ָאָדם ִמּיִ ל ַהּשׁ א. ּכָ
ב  ַחּיָ  – חֹוָבה  ְיֵדי  זֹו  ְבָרָכה  ּבִ ָלֵצאת  ַדְעּתֹו  ּבְ ֵאין  ֲאִפּלּו  ן,  ּלָ ּכֻ

ַלֲענֹות ַאֲחָריו ָאֵמן. 
  ְמקֹורֹות ּוֵבאּוִרים:  

ְלָחן ָערּו' (או"ח  ַעל ִּפי ְלׁשֹון ָהַרְמָּב"ם (ְּבָרכֹות א יג) ֶׁשהּוְבָאה ַלֲהָלָכה ַּב'ּׁשֻ
רטו ב). ְמקֹור ִּדְבֵרי ָהַרְמָּב"ם ִּבְלׁשֹון ַהִּמְׁשָנה (ְּבָרכֹות נא ב): "ְועֹוִנין ָאֵמן 
ַאַחר ִיְׂשָרֵאל ַהְּמָבֵר" ('ֶּכֶסף ִמְׁשֶנה' ָׁשם). ַאף ָהַרָּמ"א (או"ח קצח א) ָּפַסק: 
"ָּכל ַהְּבָרכֹות ֶׁשָאָדם ׁשֹוֵמַע, ַחָּיב ַלֲענֹות ָאֵמן", ּוֵפֵרׁש ַה'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה' ָׁשם: 
"ֵּבין ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות ֵּבין ִּבְרַּכת ַהֶּנֱהִנין", ְּכלֹוַמר, ֶׁשַהחֹוָבה ַלֲענֹות ָאֵמן ָחָלה 
ַאף ַעל ְּבָרכֹות ֶׁשָהָאָדם ֵאינֹו ְמֻחָּיב ְלָבְרָכן, ְּכִבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין ֶׁשָּיכֹול ָהָאָדם 
 ְל 'ָהֶאֶלף  ׁשּו"ת  (ְרֵאה  ֵמחֹוָבָתן  ַעְצמֹו  ֶאת  ִלְפטֹר   ּוְבָכ ֵמֲאִכיָלה  ְלִהָּמַנע 

ְׁשמֹה' או"ח צה). 

ָרָכה חֹוַבת ּבְ חֹוַבת 'ָאֵמן' ּכְ
ָעֶליָה  ׁשֶ ָרָכה  ַהּבְ ֶגֶדר  ּכְ הּוא  ָהָאֵמן  ֶדר  ּגֶ ׁשֶ ַהּסֹוְבִרים  ֵיׁש  ב. 
ת  ִבְרּכַ ִחּיּוב ֲאִמיָרָתן הּוא ִמן ַהּתֹוָרה, ּכְ ָרכֹות ׁשֶ ִהיא ַנֲעֵנית; ּבְ
ְוִאּלּו  ַהּתֹוָרה,  ִמן  ִמְצָוה  ִהיא  ַאֲחֵריֶהן  ָאֵמן  ת  ֲעִנּיַ ַאף  זֹון,  ַהּמָ
ת ָאֵמן ַאֲחֵריֶהן ִהיא ִמְצָוה  ָנן, ַאף ֲעִנּיַ ַרּבָ ִחּיּוָבן ִמּדְ ָרכֹות ׁשֶ ּבְ

ָנן.  ַרּבָ ִמּדְ
  ְמקֹורֹות ּוֵבאּוִרים:  

ִמן  ְלָפֶניָה  ַהּתֹוָרה  ְלִבְרַּכת  "ִמַּנִין  ֲחָכִמים:  ָאְמרּו  א)  (כא  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ַהּתֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאָמר: 'ִּכי ֵׁשם ה' ֶאְקָרא ָהבּו גֶֹדל ֵלאֵקינּו'". ּוֵפֵרׁש ַרִׁש"י (ָׁשם 
ה'  ֵׁשם  "ִּכי  ְלִיְׂשָרֵאל:  הֹוָרה  ַהֲאִזינּו  ְּבִׁשיַרת  מֶֹׁשה  ָּפַתח  ְּבֶטֶרם  ִּכי):  ד"ה 
ֶאְקָרא" – ַּבֲאִמיַרת 'ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה', ַאֶּתם "ָהבּו גֶֹדל ֵלאֵקינּו" – ַּבֲעִנַּית ָאֵמן 
ַאֲחֶריָה. ָהַרְמָּב"ן (ִׁשְכַחת ָהֲעִׂשין ִמְצָוה טו) לֹוֵמד ִמָּכ ֶׁשִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה ִהיא 
ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה ְוַאף מֹוֶנה אֹוָתּה ְּבִמְנַין ַהִּמְצוֹות ֶׁשּלֹו (ְוֵכן ַּדַעת ִראׁשֹוִנים 
ֶאְסֵּתר'  'ְמִגַּלת  ּוְרֵאה  מז.  סי'  ֵריׁש  ְּברּוָרה'  'ִמְׁשָנה  ְרֵאה  נֹוָסִפים,  ּופֹוְסִקים 
ִּבְרַּכת   ְלָבֵר ְוַהִחּיּוב  ְּכַאְסַמְכָּתא,  מּוָבא  ַהָּפסּוק  ָהַרְמָּב"ם  ֶׁשְּלַדַעת  (ָׁשם), 
ַהּתֹוָרה ֵאינֹו ֶאָּלא ִמְּדַרָּבָנן). ַה'ֵּציָדה ַלֶּדֶר' (ְּדָבִרים לג ג) ִהִּסיק ִמָּכ ֶׁשְּלַדַעת 
ָהַרְמָּב"ן ְּכֵׁשם ֶׁשִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה ַהִּנְלֶמֶדת ִמן ַהָּפסּוק "ִּכי ֵׁשם ה' ֶאְקָרא" ִהיא 
 ִמְצַות ֲעֵׂשה ְּדאֹוָרְיָתא, ַאף ֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה ַהִּנְלֶמֶדת ֵמֶהְמֵׁש
ְמָגִדים'  ַה'ְּפִרי  ִמְּדאֹוָרְיָתא.  ֲעֵׂשה  ִמְצַות  ִהיא  ֵלאֵקינּו"  גֶֹדל  ַהָּכתּוב: "ָהבּו 
('ֵּתַבת ּגֶֹמא' ַהֲאִזינּו. ּוְרֵאה: משב"ז רטו ב; א"א ָׁשם ו) ָלַמד ִמָּכ ֶׁשֶּגֶדר ָהָאֵמן 
ָׁשֶוה ָּתִמיד ְלֶגֶדר ַהְּבָרָכה; ַעל ְּבָרָכה ִמְּדאֹוָרְיָתא ְמֻצּוִים ָאנּו ַלֲענֹות ָאֵמן ִמן 
ָנְפָקא  ִמְּדַרָּבָנן.  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ָאנּו  ְמֻצּוִים  ִמְּדַרָּבָנן  ְּבָרָכה  ַעל  ְוִאּלּו  ַהּתֹוָרה, 
ִמָּנה ִמָּכ ְלִמי ֶׁשעֹוְמִדים ְלָפָניו ְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם; ָהֶאָחד ְמַבֵּקׁש ְלָבֵר ְּבָרָכה 
ֶׁשִחּיּוָבּה ִמְּדאֹוָרְיָתא, ּוִמְׁשֵנהּו – ְּבָרָכה ֶׁשִחּיּוָבּה ַרק ִמְּדַרָּבָנן, ָעָליו ְלַהֲעִדיף 
ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהְּמָבֵר ְּבָרָכה ִמְּדאֹוָרְיָתא, ֶׁשֵּכן ַּבֲעִנַּית 'ָאֵמן' ַאֲחֶריָה ְיַקֵּים ִמְצַות 

 ִמָּכ ִלְלמֹד  ֵיׁש  ֵכן  ְּכמֹו  ִמְּדאֹוָרְיָתא.  ֲעֵׂשה 
ַמע ְּבָרָכה ִמְּדאֹוָרְיָתא ְוא ָעָנה ַאֲחֶריָה ָאֵמן,  ֶׁשִּמי ֶׁשּׁשָ

ֲהֵרי הּוא ִמְתַחֵּיב ְּבָקְרַּבן עֹוָלה ְּכִדין ְמַבֵּטל ִמְצַות ֲעֵׂשה. 

ת ָאֵמן ְמקֹור חֹוַבת ֲעִנּיַ
ה  מֹׁשֶ ְבֵרי  ִמּדִ 'ָאֵמן'  ַלֲענֹות  ַהִחּיּוב  ֶאת  ָלְמדּו  ֲחָכִמים  ג. 

ם  ׁשֵ י  ג): "ּכִ לב  ָבִרים  ַהֲאִזינּו (ּדְ יַרת  ׁשִ ְפִתיַחת  ּבִ ָרֵאל  ְלִיׂשְ
ָלֶהם:  ָאַמר  ְך  ּכָ ׁשֶ ּוֵפְרׁשּו  ֵלאלֵֹקינּו",  גֶֹדל  ָהבּו   – ֶאְקָרא  ה' 
ָרָכה –  ּבְ רּוְך הּוא ּבַ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ יר ׁשְ ֲאִני ַמְזּכִ ָעה ׁשֶ ׁשָ "ּבְ

ת ָאֵמן".  ֲעִנּיַ ם ָהבּו גֶֹדל ּבַ ַאּתֶ
  ְמקֹורֹות ּוֵבאּוִרים:  

ְלׁשֹון ַהְּגָמָרא (יֹוָמא לז א): "ַּתְנָיא, ַרִּבי אֹוֵמר: 'ִּכי ֵׁשם ה' ֶאְקָרא ָהבּו גֶֹדל 
ֶׁשל  ְׁשמֹו  ַמְזִּכיר  ֶׁשֲאִני  ְּבָׁשָעה  ְלִיְׂשָרֵאל:  מֶֹׁשה  ָלֶהם  ָאַמר   – ֵלאֵקינּו' 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ַאֶּתם ָהבּו גֶֹדל". ֻאְמָנם ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ָׁשם מּוַסִּבים ַעל 
ֲעִנַּית 'ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד' ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְואּוָלם ְּבֵפרּוׁש 
ַרִׁש"י ִלְבָרכֹות (כא א ד"ה ִּכי) ֵּפֵרׁש ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן, ִּכי ִּדין 
ֶאָחד ִלְׁשֵניֶהם ('ֵציָדה ַלֶּדֶר' ְּדָבִרים לב ג). ְּב'ַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני' (ַהֲאִזינּו ֶרֶמז 
תתקמב) מּוֵבאת ְּדָרָׁשה זֹו ִּכְדָרָׁשה ְמֻיֶחֶדת ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן: "ּוִמַּנִין ֶׁשעֹוִנים 

ָאֵמן ַאַחר ַהְּמָבֵר? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 'ָהבּו גֶֹדל ֵלאֵקינּו'". 

ת 'ָאֵמן' ֲעִנּיַ ְזִהירּות ְיֵתָרה ּבַ
ת  ֲעִנּיַ ַזְלֵזל ּבַ ת ָאֵמן, ְוָכל ַהּמְ ֲעִנּיַ ֵהר ְמאֹד ּבַ ד. ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהזָּ
ְתׁשּוָבה  ּבִ ְלַהְרּבֹות  ָהָאָדם  ְוָצִריְך  ְמאֹד.  דֹול  ּגָ ָעְנׁשֹו  ָאֵמן 

ּלֹא ָעָנה ָאֵמן.  ַעם ֶאָחת ׁשֶ ֲאִפּלּו ַעל ּפַ
  ְמקֹורֹות ּוֵבאּוִרים:  

'אֹור ַהָּיָׁשר' (ָלָר"מ ַּפאִּפיְרׁש, ַעּמּוד ָהֲעבֹוָדה ז יח); 'ַחֵּיי ָאָדם' (ְּכָלל ו ְסִעיף 
א). ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי (ְׁשמֹות יד לא) ָּכַתב ֶׁשַעל ַהְּמַזְלֵזל ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ֶנֱאָמר ַהָּפסּוק 
(ְׁשמּוֵאל-א' ב ל): "ּובַֹזי ֵיָקּלּו", ּוְרֵאה ָׁשם ֶׁשֶהֱאִרי ְּבגֶֹדל ָעְנׁשֹו ֶׁשל ַהְּמַזְלֵזל 
 ַּבֵּסֶפר 'ֶּדֶר .(רפה ב ַוֵּיֶל) ַּבֲעִנַּית ָאֵמן. ְמקֹור ַהְּדָבִרים הּוא ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש
מֶֹׁשה' (ְליֹום יא) ְמֻסָּפר ֶׁשְּבֵעת ֶׁשָּלַמד ַרִּבי ָמְרְּדַכי ָיֶפה ַּבַעל ַהְּלבּוִׁשים ֵאֶצל 
 ַרּבֹו ַרִּבי ִיְצָחק ַאּבּוָהב, ֵאַרע ֶׁשְּבנֹו ַהָּקָטן ֶׁשל ַרִּבי ִיְצָחק ָאַמר ְּבָרָכה ּוִמּתֹו
חֶֹסר ִׂשיַמת ֵלב א ָעָנה ַאֲחָריו ַרִּבי ָמְרְּדַכי ָאֵמן. ִּבְתגּוָבה ִנָּדהּו ָהַרב ַאּבּוָהב 
ְוהֹוִכיחֹו ַעל ֻחְמַרת ֲעוֹון ַהִהָּמְנעּות ֵמֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ְּבָרָכה. הּוא ַאף הֹוִסיף 
ה ְּבדֹורֹות קֹוְדִמים ַעל ָחִסיד ֶׁשִהְתַחֵּיב ִמיָתה  ְוִסֵּפר לֹו ִּכי ְּכָבר ָהָיה ַמֲעֹשֶ
ִמּשּׁום ֶׁשִּנְמַנע ִמַּלֲענֹות ָאֵמן ַעל ִּבְרַּכת ְּבנֹו. ַּבֵּסֶפר 'ִׂשיַח ִיְצָחק' (לר"א ַמִני 
ָּכל  ֶׁשִּיְרֶאה  ֶזה  הּוא  זֹאת: "ִמי  ְּבִעְקבֹות  ּכֹוֵתב  ָהַאֲהָבה)  ַׁשַער  ֶחְברֹון,  ָאָב"ד 
ֵאֶּלה ְוא ִּתְסַמר ַׂשֲערֹות ּגּופֹו, ְוַכֲאִרי ַיֲעמֹד ַעל ִמְׁשַמְרּתֹו ִמְׁשֶמֶרת ַהּקֶֹדׁש 

ֶׁשֹּלא ְיַאֵּבד ֲאִפּלּו ָאֵמן ֶאָחד". 

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

03-91-7-91-91
ְׁשלּוָחה 1 - ְׁשִמיַעת 

ְּכָלֵלי ַהֵּמיָזם
ְׁשלּוָחה 3 - ְׁשִמיַעת 

ְׁשמֹות ַהּזֹוִכים
ְׁשלּוָחה 2 - ַהְרָׁשָמה ְלִהְׁשַּתְּתפּות 
ַּבַהְגָרָלה, ֵּבין ַהָּׁשעֹות 20:00–22:00

ַאְבֵר ָיָקר!
ִהְצָטֵרף ְלֵמיַזם 'ֶּדֶר ֱאמּוָנה', ַהְחֵּדר ְּבֶקֶרב ִמְתַּפְּלֵלי 
ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ֶאת ֲחִׁשיבּות ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבקֹול 
ַוֲעִנַּית ָאֵמן ַאֲחֵריֶהן, ְוִתְזֶּכה ְלֶׁשַפע טֹוָבה ּוְבָרָכה ָּבֶזה ּוַבָּבא.

ֵּבין ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ַּבֵּמיָזם ִּתְתַקֵּים ַהְגָרָלה 
ַעל 6 ְמָלגֹות ְּבַס 500 $ ָּכל ֶאָחת.

ְּבִהְצָטְרפּוְת ְלֵמיַזם 'ֶּדֶר ֲאמּוָנה' ִּתְזֶּכה ִלְצּבֹר ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ְּביֹום, 
ּוְבָכ ִּתְזֶּכה ְלִהָּמנֹות ַעל ָהְראּוִיים ְלִהָּקֵרא: "גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים".

ֶ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' ממֱאמּוונָנָ ְך ֶרֶ 'ֶּדֶ ַהַ ַּבַַעל מָמרָרןן "ננ
""עע עעעלל

ַהַהְגָרָלה ִּתְתַקֵּים 
אי"ה ְּביֹום ְׁשִליִׁשי 
ג' ֶּבֱאלּול תשפ"ב. 

ַהּזֹוִכים ְיַקְּבלּו 
הֹוָדָעה ּוְׁשמֹוֵתיֶהם 
ְיֻפְרְסמּו ְּבמֹוֵקד 
'ֶּדֶר ֱאמּוָנה' 
ְׁשלּוָחה 3. 

מֹוֵקד 'ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה' 



ה ֶאְפַרִים'  ּטֵ ַה'ּמַ
ְמַנֵחם ָאב תקפ"ח  כ"ד ּבִ

יק  ֶרְך ִלְהיֹות ַצּדִ ַהּדֶ
ָּכַתב ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ַאֲהרֹן ִמִּז'יטֹוִמיר: 

ִּבְזַמֵּננּו ַהֶּדֶר ָהִעָּקִרית, ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה ָיכֹול ָהָאָדם ְלַהִּגיַע ְלַדְרַּגת 'ַצִּדיק', ִהיא 
צ'  ֶׁשֵהם:  'ַצִּדי"ק',  ַּבִּמָּלה  ַהִּנְרָמִזים  ה  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ ַהְּדָבִרים  ִמְכַסת  ַעל  ְּבַהְקָּפָדה 
ָׁשַמִים,  ַׁשֲעֵרי  ּפֹוֵתַח   ְּבָכ ַהִּנְזָהר  ְּבָרכֹות.  ק'  ַקִּדיִׁשים,  י'  ְקֻדּשֹׁות,  ד'  ֲאֵמִנים, 
הּוא.   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ֶּכֶתר  ִמֶּמָּנה  עֹוִׂשים  ְוַהַּמְלָאִכים  ְלַמְעָלה,  עֹוָלה  ּוְתִפָּלתֹו 
"ֵיׁש ַצִּדיִקים ְּגדֹוִלים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ֲהָכנֹות קֶֹדם ַהְּתִפָּלה ַעל ְיֵדי ִיחּוִדים ְוֵצרּוֵפי 
ֵׁשמֹות, ֲאָבל ֲאָנִׁשים ְּכֶעְרֵּכנּו ֶׁשֵאין ָאנּו יֹוְדִעים זֹאת – ָהִעָּקר הּוא ְלִהָּזֵהר ְּבָכל 

יֹום ְּבִמַּדת ַצִּדי"ק" ('ּתֹוְלדֹות ַאֲהרֹן' פר' ְׁשִמיִני).

ִלים ֶאת ֶהָחֵסר ְלַהׁשְ
ְּכֶׁשָעָלה ַרִּבי ַחִּיים ִּבְנָיִמין ְּברֹוד, חֹוְתנֹו ֶׁשל ַהַּמִּגיד ַרִּבי ַיֲעקֹב ָּגִליְנְסִקי, ֵמרּוְסָיה 
ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִּבֵּקׁש ֵראִׁשית ּכֹל ְלַהְׁשִלים ֶאת ַהֶחֶסר ַהָּגדֹול ֶׁשָּצַבר ְּכתֹוָצָאה 
 ה ֶׁשָּקְבעּו ֲחָכִמים. ַהַהְחָלָטה ַעל ָּכ ֵמִאי ֲעִמיָדה ְּבִמְכסֹות ַהְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
ָנְפָלה ְּבִלּבֹו עֹוד ִּבְהיֹותֹו ְּברּוְסָיה ּוְלֵׁשם ָּכ הּוא ָרַׁשם ְלַעְצמֹו ְּבִפְנָקס ְמֻסָּדר 
ַהָּדת  ְרִדיַפת  ֵמֲחַמת  ֵאּלּו,  ְּבִמְכסֹות  ַלֲעמֹד  ִהְצִליַח  א  ֶׁשָּבֶהם  ַהָּיִמים  ֶאת 

ְלטֹון ַהּקֹומּוִניְסִטי ְּבאֹוָתם ָיִמים.  ַהּנֹוָרָאה ֶׁשִהְתחֹוְלָלה ַּתַחת ַהּׁשִ
ִמָּיד ִעם ַהִּגיעֹו ָלָאֶרץ ִנַּגׁש ַרִּבי ַחִּיים ִּבְנָיִמין ַלְּמָלאָכה; ִמֵּדי יֹום ְּביֹומֹו ִהְקִּפיד 
ִלְׁשהֹות ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ָׁשעֹות ַרּבֹות, ָעַבר ִמִּמְנָין ְלִמְנָין, ְוָכ ָזָכה ְלַהְׁשִלים ֶאת 
ָּכל ָהֲאֵמִנים, ַהַּקִּדיִׁשים ְוַהְּקֻדּשֹׁות, ֶׁשֲחֵסִרים ָהיּו ְּבֶחְׁשּבֹונֹו ('ַמַאְמֵרי ַחִּיים' סי' ע). 

ׁשֹוְמֵרי ֱאמּוִנים
רֹאְטה  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר  ְמַגֶּלה  מח)  עמ'  תשכ"ו,  (ְירּוָׁשַלִים  ַהַּצּוָָאה'  ְּב'ֵסֶפר 
ם 'ׁשֹוְמֵרי ֱאמּוִנים',  ִמ'ּשֹׁוְמֵרי ֱאמּוִנים', ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשָּבַחר ִלְקרֹא ִלְקִהָּלתֹו ַּבּׁשֵ
ֱאמּוִנים'  'ׁשֹוְמֵרי  ֵׁשם  ַעל  ֲחבּוָרֵתנּו  ֶׁשָּקָראִתי  ָלֶכם  ָידּוַע  "ְוִהֵּנה  ְּדָבָריו:  ְוֵאּלּו 
ְוַהַּטַעם ַעל ִּפי ָמה ֶׁשָּכתּוב (ְיַׁשְעָיה כו ב): 'ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר 
ֶׁשאֹוְמִרים  ֶאָּלא  ֱאֻמִנים  ׁשֵֹמר  ִּתְקִרי  'ַאל  ב):  קיט  (ַׁשָּבת  ָרָז"ל  ְוָאְמרּו  ֱאֻמִנים', 
ָאֵמן'. ִּכי ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ְמֻחָּיב ָּכל ַּבר ִיְׂשָרֵאל ַלֲענֹות ְּבָכל יֹום ָויֹום, ְוָאז ִנְכָלל 

ִּבְבִחיַנת ַצִּדיק ְוִנְקָרא 'ּגֹוי ַצִּדיק'". 

ְּכבֹוד ָהַרב ַיֲעקֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ְׁשִליָט"א
ְוִאּתֹו ָּכל ַחְבֵרי ַמֲעֶרֶכת ֲעלֹון 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים',

לֹום ְוַהְּבָרָכה, ַהּׁשָ
ֶעֶרב ֲחֻתָּנִתי ָחׁש ֲאִני חֹוָבה ְלַהִּביַע ֶאת הֹוָקָרִתי 
ִּבְזכּוְתֶכם  ַּבֲאֶׁשר  ְלָפָעְלֶכם,  ָהֲעֻמָּקה  ְוַהֲעָרָכִתי 
ְּבֶמֶׁש ָּכל ְּתקּוַפת ַּבֲחרּוִתי ַקְמִּתי ַלְּתִפָּלה ַּבְּזַמן, 

ְוָכ ִקַּבְלִּתי ַטַעם ַּבְּתִפָּלה ְוַחּיּות ַּבֲעבֹוַדת ה'.
בּועֹות ֶׁשֵהֵבאֶתם ְּבֵׁשם  ָרִאיִתי ֶּבָעלֹון ֶׁשל ַחג ַהּׁשָ
ִנְצַטּוּו"  ִמִּסיַני  "ָאז  ַהֵּתבֹות  ֶׁשָראֵׁשי  ָהִראׁשֹוִנים 
ֶׁשִּלְפֵני   ,ָּכ ַעל  ְלהֹוִסיף  ְוָחַׁשְבִּתי  'ָאֵמן',  ֵהם 
ְּדָבֶריָה  ָהאֹוֲהִבים  "ְוַגם  אֹוְמִרים:  ָאנּו  ֵאּלּו  ִמִּלים 
ֶׁשַהִּמִּלים  ִּדְבֵריֶכם  ְלאֹור  ָחַׁשְבִּתי  ָּבחָרּו".  ְּגֻדָּלה 
"ָהאֹוֲהִבים ְּדָבֶריָה" רֹוְמזֹות ַּגם ְל'ִדּבּור' ָהָאֵמן; ִמי 
ֶׁשאֹוֵהב ֶאת ָהָאֵמן "ְּגֻדָּלה ָּבחָרּו" – ָּבַחר ְלַעְצמֹו 
ָּדָבר ָּגדֹול, ֶׁשֲהֵרי ְּכָבר ָאְמרּו ֲחָז"ל (ְּבָרכֹות נג ב): 

 ."ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר"
ֲעֵליֶכם,  ְלֵהָאֵמר  ַהְּדָבִרים  ְראּוִיים  ִמְקֶרה  ְּבָכל 
ֶׁשֲהֵרי ֵאין "אֹוֲהִבים ְּדָבֶריָה" יֹוֵתר ִמְּמֶכם, ְוַאֶּתם 
ְּבֶאְמָצעּות  ֻּכָּלנּו,  ְּבֶקֶרב  ְּדָבֶריָה  ַמֲאִהיִבים  ַאף 

ָהֲעלֹוִנים ְוַהְּפִעילּות ַהִּנְפָלָאה. ֶּתֱחַזְקָנה ְיֵדיֶכם.

ְּבִבְרַּכת ּכֲֹהִנים ְּבַאֲהָבה,
ֶהָחָתן. י.מ. ַהּכֵֹהן ר.
מֹוִדיִעין ִעִּלית.

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

יֹום  ִנים ּבְ ִעים ָאּמָ ׁשְ ת ּתִ ב ִמּקֹוֵרא ֶנֱאָמןחֹוַבת ֲעִנּיַ ִמְכּתָ
ֶר+ ֱאמּוִנירֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ִאּגֶ

ְּבי"ט  נֹוַלד  ַמְרָּגִלּיֹות  ַזְלָמן  ֶאְפַרִים  ַרִּבי 
ְּבִכְסֵלו תקכ"ב ְלָאִביו ַרִּבי ְמַנֵחם ָמאִניׁש 
ַהְּמֻיָחסֹות  ֵמַהִּמְׁשָּפחֹות  ִּדינֹוִביץ,  ָאָב"ד 
ַהָּגדֹול  ּדֹודֹו  ֵאֶצל  ּתֹוָרה  ָלַמד  ְּבִיְׂשָרֵאל. 

ַרִּבי ֲאֶלְּכַסְנֶּדר ֶסְנֶּדר ַמְרָּגִלּיֹות ָאָב"ד ְסַטאנֹוב.

ֶׁשִהְתַעֵּׁשר  ְלַאַחר  אּוָלם  אֹוַהנֹוב,  ְּבַרָּבנּות ָהֲעָיָרה  ִּכֵהן  ְקָצָרה  ְּתקּוָפה   ְּבֶמֶׁש
ַהְּקלֹוְיז  ַסְפְסֵלי  ֶאת  ַלֲחבֹׁש  ְוָׁשב  ָהַרָּבנּות,  ֶּכֶתר  ֶאת  ָעַזב  ַהַּיֲהלֹוִמים,  ְּבִעְסֵקי 
ַהְּמֻפְרָסם ִּבְבּרֹוִדי. ָׁשם ִהְׁשִקיַע ַעְצמֹו ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה יֹוָמם ָוַלִיל, ְּכֶׁשּתֹוָרה ּוְגֻדָּלה 

ִמְתַאֲחִדים ַעל ֻׁשְלָחנֹו. 

ָהָיה ִמְּגדֹוֵלי ַההֹוָרָאה ְּבדֹורֹו. ְּגדֹוֵלי ּדֹורֹו ִּכְּבדּוהּו ְוִחּכּו ְלמֹוָצא ִּפיו. ִחֵּבר ְסָפִרים 
ִּדיֵני  ַעל  ֶאְפַרִים'  'ַׁשֲעֵרי  ִּבְסָפָריו  ְּבִיחּוד  ִהְתַּפְרֵסם  אּוָלם  ַהּתֹוָרה,  ֶחְלֵקי  ָּכל  ַעל 
ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ּו'ַמֵּטה ֶאְפַרִים' ַעל ִהְלכֹות ַהָּיִמים ַהּנֹוָרִאים, ֲאֶׁשר ָהיּו ְלִסְפֵרי ְיסֹוד 

ִּבְתחּוָמם ְוָיְצאּו ְּבַמֲהדּורֹות ַרּבֹות.

ִנְסַּתֵּלק ְלִגְנֵזי ְמרֹוִמים ְּבכ"ד ִּבְמַנֵחם ָאב תקפ"ח ּוְמנּוָחתֹו ָּכבֹוד ָּבִעיר ְּברֹוִדי.

ְצוֹות  ּגֹוֵזל ֶאת ַהּמִ
"ָהאֹוֵמר ַקִּדיׁש ְוהּוא ַהִּדין ְׁשַאר ְּבָרכֹות ְּבַלַחׁש ֲהֵרי 
ֶזה ַּגְזָלן, ִּכי הּוא ּגֹוֵזל ֶאת ַהִּמְצוֹות ֶׁשֹּלא יּוְכלּו ַלֲענֹות 

ַאֲחָריו ָאֵמן" ('ַמֵּטה ֶאְפַרִים' ִּדיֵני ַקִּדיׁש ְסִעיף ג).

ת ַהּגֹוֵמל  ְרּכַ ָאֵמן ַאַחר ּבִ
ֵיׁש נֹוֲהִגים ֶׁשֹּלא ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר ִּבְרַּכת ַהּגֹוֵמל, ְלִפי 
 ָּכל טֹוב הּוא ִיְגָמְל ֶׁשּסֹוְבִרים ֶׁשֲאִמיַרת: "ִמי ֶׁשְּגָמְל
ָאֵמן.  ַּכֲעִנַּית  ַהְּבָרָכה  ִאּמּות  ָּבּה  ֵיׁש  ֶסָלה",  טֹוב  ָּכל 
ֶיֶתר  ְּכַאַחר  ַאֲחֶריָה  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ֵיׁש  ַלֲהָלָכה  ְואּוָלם 
 ,"...ַהְּבָרכֹות, ּוְלַאַחר ִמֵּכן לֹוַמר ֶאת ֻנַּסח "ִמי ֶׁשְּגָמְל
ְלהֹוָדַאת  ִמְצָטֵרף  ָהעֹוֶנה  ָאֵמן  ֶׁשַּבֲעִנַּית  ִמּשּׁום  זֹאת 
ַהְּמָבֵר ַלה', ְוִאּלּו ֲאִמיַרת "ִמי ֶׁשְּגָמְל..." ִהיא ְּבָרָכה 
ל;  ְסִעיף  ד  ַׁשַער  ֶאְפַרִים'  ('ַׁשֲעֵרי  ַעְצמֹו   ַלְּמָבֵר

'ִּפְתֵחי ְׁשָעִרים' ָׁשם).

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

ִּבְנַין ַהְּקלֹוְיז ִּבְּברֹוִדי


