
ָלק ת ּבָ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ָּבָלק ִהְתּבֹוֵנן ְּבִמְלֶחֶמת ַיֲעקֹב ּוְבֵני ְׁשֶכם
"ַוַּיְרא ָּבָלק ֶּבן ִצּפֹור ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל ָלֱאמִֹרי" (כב ב)

ֵיׁש ְלַדְקֵּדק ִּבְלׁשֹון ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: ַמּדּוַע א ָנַקט ַהָּכתּוב 'ַוִּיְׁשַמע 
ִיְׂשָרֵאל  ָעׂשּו  ֲאֶׁשר  ָּכל  'ֶאת  ַרִּבים:  ִּבְלׁשֹון  ֶנֱאָמר  א  ּוַמּדּוַע  ָּבָלק'? 

ָלֱאמֹוִרי'?

ֶקֶדם,  ְיֵמי  ַמְלֵכי  ֶׁשל  ִמְנָהָגם  הּוא  ּוְמֻפְרָסם  ָידּוַע  ָיָקר':  ַה'ְּכִלי  ֵּבֵאר 
ָּכל  ִנְכְּתבּו  ֶׁשּבֹו  ַהָּיִמים'  ִּדְבֵרי  'ֵסֶפר  ֻׁשְלָחָנם  ַעל  ֻמָּנח  ָהָיה  ֶׁשָּתִדיר 
קֹורֹות ָהִעִּתים ִמיֵמי ֲאבֹות ֲאבֹוֵתיֶהם. ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאָמר ָּכאן: "ַוַּיְרא ָּבָלק" 
– ָּבָלק ִהְתּבֹוֵנן ְּבֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ֶׁשָהָיה ֻמָּנח ְלָפָניו, "ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר 
ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל ָלֱאמִֹרי" – ֶאת אֶֹפן ִמְלַחְמּתֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב (ַהְּמֻכֶּנה 'ִיְׂשָרֵאל') 
ְוִנֲהלּו  ְמַעט  ְמֵתי  ָהיּו  ֵּביתֹו  ּוְבֵני  ֶׁשהּוא  ַאף  ֶׁשַעל  ְׁשֶכם,  ְּבֵני  ְּכֶנֶגד 

ַמֲעָרָכה ְּכֶנֶגד ֻאָּמה ְׁשֵלָמה, ְּבָכל זֹאת ִנְּצחּו ָּבּה.

א  ּוָבָניו  ַיֲעקֹב  ֶׁשל  ַהְצָלָחָתם  ִּכי  ָּבָלק  ֵהִבין  ֶזה  ְּבַמֲעֶׂשה  ְּבִהְתּבֹוְננֹו 
ָּבָאה ִמּכֹחַ ְזרֹוָעם, ֶאָּלא ְּבכֹחַ ַהְּתִפָּלה, ְּכִפי ֶׁשָּדְרָׁשה ַהְּגָמָרא (ב"ב קכג 
ְּבַחְרִּבי  ָהֱאמִֹרי  ִמַּיד  ָלַקְחִּתי  "ֲאֶׁשר  כב):  מח  (ְּבֵראִׁשית  ַהָּפסּוק  ַעל  א) 
ּוְבַקְׁשִּתי" – "ַחְרִּבי זֹו ְּתִפָּלה, ַקְׁשִּתי זֹו ַּבָּקָׁשה". ֵּכיָון ֶׁשָרָאה ֵּכן ֶהְחִליט 
ָקָרא  זֹו  ּוְלַמָּטָרה  ְּכֶנְגָּדם,  ֶזה  ְּבֶנֶׁשק  הּוא  ַאף  ּוְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ְלִהְתַחֵּכם 
ְלִבְלָעם ָהָרָׁשע ֶׁשּכֹחֹו ָהָיה ְּבִפיו ְּכֵדי ֶׁשְּבכֹחַ ִּפיו ַיְכִריַע ֶאת ַהִּמְלָחָמה 

ְלטֹוַבת ְּבֵני ַעּמֹון.

ּכַֹח ַהְּתִפָּלה ָּתלּוי ַּבֲהָכָנה ֶׁשָּקְדָמה ָלּה
ִמְּפֵני  מֹוָאב  ַוָּיָגר  ָלֱאמִֹרי;  ִיְׂשָרֵאל  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת  ָּבָלק...  "ַוַּיְרא 
ִלְקרֹא  ְּבעֹר...  ֶּבן  ִּבְלָעם  ֶאל  ַמְלָאִכים  ַוִּיְׁשַלח  הּוא...  ַרב  ִּכי  ְמאֹד  ָהָעם 

לֹו ֵלאמֹר" (כב ב-ג; ה)

מּוָסר ָנֶאה ַעל ַמֲעַלת ַהִהְתּכֹוְננּות ָּכָראּוי ַלְּתִפָּלה ָּדַרׁש ָהַרב ַהָּקדֹוׁש 
ַּבַעל 'ִּתְפֶאֶרת ְׁשמֹה' ֵמָראדֹוְמְסק ִמְּפסּוִקים ֵאּלּו: 

ְּכֶׁשִהְבִחין ָּבָלק ָּבֻעְבָּדה ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמְתַּפְּלִלים ְּכֶנְגּדֹו ְוַנֲעִנים, ְוִאּלּו 
ַהְּדָבִרים,  ֵּפֶׁשר  ֶאת  ְוָחַקר  ָעַמד  ִמיׁשּוָעתֹו,  ה'  ְוָרחֹוק  ַנֲעָנה  ֵאינֹו  הּוא 
ַעד ֶׁשֵהִבין ִּכי ַהֶהְבֵּדל ֵּבינֹו ְלֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָנעּוץ בְּ: "ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה 
ִיְׂשָרֵאל ָלֱאמִֹרי" – ַּבֲהָכָנה ָהְראּוָיה ֶׁשעֹוִׂשים ֵהם קֶֹדם ֲאִמיַרת ַהְּתִפָּלה, 
ִּבְתׁשּוָבה  ִלְקָראָתּה  ּוִמְתּכֹוְנִנים  ְלָפֶניָה,  ּוִמַּטֲהִרים  ְּכֶׁשִּמְתַקְּדִׁשים 

ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים.

ַּכֲאֶׁשר ִהְתּבֹוֵנן ַּבָּדָבר ְוֵהִבין "ִּכי ַרב הּוא" – ַרב ּכָֹחּה ֶׁשל ֲעבֹוָדה זֹו ְּכֵדי 
ְלרֹוֵמם ּוְלַנֵּׂשא ֶאת ְּתִפָּלָתם ַעד ְׁשֵמי ָׁשַמִים ְוֵאין ִּביָכְלּתוֹ ְלִהְתמֹוֵדד 
 – ֵלאמֹר"  לֹו  "ִלְקרֹא  ְּבעֹור  ֶּבן  ְלִבְלָעם  ְׁשִליִחים  ִלְׁשַח  ֻאַּלץ  ְּכֶנְגָּדם, 
ֶׁשִּיְתַּפֵּלל הּוא ְּכֶנֶגד ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. זֹאת ִמּׁשּום ֶׁשִּבְלָעם ָהָיה ָּגדֹול ְּבֵעיָניו, 

ּוִמֶּׁשָּכ ָסבּור ָהָיה ִּכי יּוַכל ְלַחֵּבל ִּבְתִפָּלָתם, ּוְלהֹוִׁשיעֹו ְּבִאְמֵרי ִּפיו. 

ּכַֹח ַהֶּפה ַׁשָּי ְלִיְׂשָרֵאל ִּבְלַבד
"ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַא ה' ִנָּצב ַּבֶּדֶר ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו" (כב כג)

"ָּכ ָאַמר לֹו (ַהַּמְלָא): ַהֶּפה ִנָּתן ְלַיֲעקֹב, ֶׁשֶּנֱאָמר: 'ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב'... 
 (ְּבֵראִׁשית כז כב), ְוָהֻאּמֹות ֻּכָּלם – ַּבֶחֶרב ַחֵּייֶהם. ְוַאָּתה ַּתֲחִליף ֱאמּוָנְת
ְוָתבֹא ֲעֵליֶהם ְּבֶׁשָּלֶהם, ַאף ֲאִני ָאבֹא ָעֶלי ְּבֶׁשְּל! ְלָכ ְּכִתיב: 'ְוַחְרּבֹו 

ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו'" (במ"ר כ יג).

ֶׁשְּלַהָּלן  ְּכִפי  ֶׁשֹּלא  (ָׁשם):  יֹוֵסף'  ְּב'ֵעץ  ֵּבֵאר  ַהִּמְדָרׁש  ִּדְבֵרי  ְמקֹור  ֶאת 
(פס' לא) ִנְכְּתָבה ַהִּמָּלה "ְׁשֻלָפה" ִּבְכִתיב ָחֵסר, ְּבָפסּוק ֶזה ִהיא ִנְכְּתָבה 
ִּבְכִתיב ָמֵלא: "ְׁשלּוָפה". ִמָּכאן ָלַמד ַהִּמְדָרׁש ִּכי ַהַּמְלָא ִהְתַּכֵּון לֹוַמר 
 ְל ְוֵאין  ְלַיֲעקֹב,  ַׁשָּיְך  ַהֶּפה  ּכֹחַ  ְּכלֹוַמר,   – 'ֶׁשּלֹו-פֶּה'  ְלִבְלָעם  ָּבֶזה 

ְרׁשּות ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְּכֶנְגּדֹו.

ְלִהְתַעּלֹות ִּבְתִפָּלה ִּכְבִרָּיה ֲחָדָׁשה
"ַוִּיְפַּתח ה' ֶאת ִּפי ָהָאתֹון" (כב כח)

"ָנַתן ָּבּה ּכֹחַ ְלַדֵּבר ְּכִעְנַין 'ה' ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח' (ְּתִהִּלים נא יז), ְוָכל ֶזה ָהָיה 
ְּכֵדי ֶׁשִּיְתעֹוֵרר ִּבְלָעם ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה" (ְספֹוְרנוֹ).

ּתֹוָרה'  ('ַּדַעת  ָזָצ"ל  ֵליּבֹוִביץ  ַהֵּלִוי  ְיֻרַחם  ַרִּבי  ִמִּמיר  ַהַּמְׁשִּגיַח  ָּתַמּה 
ה'  ִמִּלְפֵני  ָּדִוד  ֶׁשל  ַּבָּקָׁשתֹו  ֵּבין  ְלַהְׁשוֹות  ֵיׁש  ָמקֹום  ֵאיֶזה  ָוֶאְתַחַּנן): 
ֶׁשִּיְׁשַלח לֹו ִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ַלֲעמֹד ְלָפָניו ָּכָראּוי ִּבְתִפָּלה, 
ִנִּסים  אֹוָתם  ֵּבין  ֶׁשִּנְמָנה  ָהָאתֹון  ִּפי  ְּפִתיַחת  ֶׁשל  ֶהָעצּום  ַהֵּנס  ְלֵבין 

ֶׁשִּנְבְראּו ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות?

ִמִּדְבֵרי  ֵּכן!  ָאֵכן  ֳאָפִקים:  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ָקִמיל  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֵּבֵאר 
ָּכל  ָיכֹול  ִלְתִפָּלה,  ְנכֹוָנה  ֲהָכָנה  ְּבֶאְמָצעּות  ִּכי  ָלנּו  ִהְתַחֵּדׁש  ַהְּספֹוְרנוֹ 
ָאָדם ְלחֹוֵלל ְּבִקְרּבֹו ְּבָכל יֹום ֵנס ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ְּפִתיַחת ִּפי ָהָאתֹון – 
ְלִהְתרֹוֵמם ִמַּמָּצב ֶׁשל ָאָדם ֶׁשֵאינֹו ָראּוי ְלהֹוִציא ְּתִפָּלה ִמִּפיו, ְלָאָדם 
ָלֵכן  ּוְבַעְצמֹו.  ִּבְכבֹודֹו  ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי   ֶמֶל ִעם  ְלַדֵּבר  ּכֹחַ  ּבֹו  ֶׁשִּנָּתן 
ִהְׁשוּו ֶאת ְּפִתיַחת ִּפי ָהָאתֹון ַלַּבָּקָׁשה ֶׁשְּמַבְּקִׁשים ָאנּו קֶֹדם ַהְּתִפָּלה: 

'ֲעבֹוַדת ַחִּיים' עמ' קנד'ה' ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח'.

ַקִּדיׁש ָיתֹום ִמן ַהּתֹוָרה – ִמַּנִין?
"ָּתמֹת ַנְפִׁשי מֹות ְיָׁשִרים" (כג י)

ַנְפִׁשי  "ָּתמֹת  ִמְּפָראג:  ַהַּמֲהָר"ל  ֲאִחי  ִמְפִריְדּבּוְרג  ַחִּיים  ַרִּבי  ָּדַרׁש 
מֹות ְיָׁשִרים" – ִּבְלָעם ִהְתַאָּוה ָלמּות ְּכִמיָתָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשְּבֵניֶהם 
ֶׁשַאֲחָריו  ָיתֹום  ַקִּדיׁש  ַּבֲאִמיַרת  ַהְּפִטיָרה  ַאַחר  ִנְׁשָמָתם  ֶאת  ַמֲעִלים 
."עֹוִנים ֲעָׂשָרה ִמְתַּפְּלִלים ֶאת ַהֶּׁשַבח ַהִּנְׂשָּגב: 'ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמבָֹר

ְׁשֵמיּה  ְיֵהא  (ֲעָׂשָרה)  'י'  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   – 'ְיָׁשִרים'  ַּבִּמָּלה  ִנְרָמז  ֶזה  ִעְנָין 
.'ִאֶּגֶרת ַהִּטּיּול' ע"פ 'ִטּיּול ַּבַּפְרֵּדס'ַרָּבא ְמבָֹר'

ְּתׁשּוָבה ְמַבֶּטֶלת ֶאת ַהְּגֵזרֹות 
"א ִאיׁש ֵא-ל ִויַכֵּזב ּוֶבן ָאָדם ְוִיְתֶנָחם ַההּוא ָאַמר ְוא ַיֲעֶׂשה ְוִדֶּבר ְוא 

ְיִקיֶמָּנה" (כג יט)

ְּבֶדֶר ֶרֶמז ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַאְבָרָהם ַאָּבא ֶהעְרְצל ַמִּגיד ֵמיָׁשִרים ִּדְפֶּרְׁשּבּוְרג: 

 א ִאיׁש ֵא-ל ִויַכֵּזב" – ְּבַהְנָהַגת ָהעֹוָלם ַהִּטְבִעית ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו"
הּוא חֹוֵזר ּבֹו ִמְּגֵזרֹוָתיו, ַא ִאם "ּוֶבן ָאָדם ְוִיְתֶנָחם" – ִמְתַנֵחם ָהָאָדם 
ְּגַזר  רַֹע  ֶאת  ְוִיְקַרע  ַהּבֹוֵרא  ָעָליו  ְיַרֵחם  ֲאַזי  ִּבְתׁשּוָבה,  ְוָׁשב  ָרָעתֹו  ַעל 
ְוא  ְוִדֶּבר  ַיֲעֶׂשה  ְוא  ָאַמר  "ַההּוא  ַהָּכתּוב:  ַמֲאַמר  ּבֹו  ִויֻקַּים  ִּדינֹו, 

ְיִקיֶמָּנה".
'ֶאֶלף ְּכָתב' ח"ב סי' תתס

ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר – ְּתִפָּלה ְמֻיֶחֶדת ְלִיְׂשָרֵאל
"ה' ֱאָקיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶל ּבֹו" (כג כא)

ַהָּכתּוב:  ֶׁשְּלׁשֹון  ְמבָֹאר  א)  (לב  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ְּבַמֶּסֶכת  ַהְּגָמָרא  ִמִּדְבֵרי 
ָּבַחר  ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ְוֵיׁש  ׁשֹוָפר.  ְלִמְצַות  ִמְתַיֶחֶסת  ּבֹו"   ֶמֶל "ּוְתרּוַעת 

ִּבְלָעם ְלַׁשְּבָחם ַּדְוָקא ַעל ִמְצָוה זֹו?

ֵּבֵאר ַהְּגִרי"ז ִמְּבִריְסק:

ְּבֻנַּסח ְּתִפַּלת מּוָסף ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ָאנּו אֹוְמִרים: "ֵמִבין ּוַמֲאִזין ַמִּביט 
 ִיְתָּבַר ַלּבֹוֵרא  הּוא  ְמֻיָחד  ֶׁשַבח  ְּכלֹוַמר,  ְּתִקיָעֵתנּו",  ְלקֹול  ּוַמְקִׁשיב 
ֶׁשַּמְקִׁשיב ּוַמֲאִזין הּוא ְלקֹול ְּתִקיָעֵתנּו. ָלַמְדנּו ִמָּכאן ִּכי ִעַּקר ַמהּוָתּה 
ֶׁשל ִמְצַות ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר ִהיא ְּתִפָּלה ּוַבָּקָׁשה, ֶאָּלא ֶׁשְּבִנּגּוד ִלְתִפָּלה 
ְרִגיָלה ֶׁשָאנּו ְמַבְּטִאים ָּבּה ֶאת ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה ְּבִׂשְפתֹוֵתינּו, ְּתִפָּלה זֹו 

ֶנֱאֶמֶרת ְּבֶאְמָצעּות ְּתִקיָעה ַּבּׁשֹוָפר. 

ְלאֹור זֹאת נּוַכל ְלָהִבין ֶאת ֶׁשִׁשֵּבַח ִּבְלָעם ֶאת ִיְׂשָרֵאל: ְּבִנּגּוד ְלֻאּמֹות 
ָהעֹוָלם ֶׁשִּביָכְלָּתם ְלִהְתַּפֵּלל ַרק ְּבִפיֶהם, ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ַמֲאִזין ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּו הּוא ַאף ַּכֲאֶׁשר ֵהם ִמְתַּפְּלִלים ְּבֶאְמָצעּות ְּתרּוַעת ַהּׁשֹוָפר.

'ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם' ְמִגָּלה יח א

ְּכבֹוד ֵּבית ַהְּכֶנֶסת – ְלָכל ַהָּפחֹות ִּכְכבֹוד ַהַּבִית
"ַמה ּטֹבּו אָֹהֶליךָ ַיֲעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹתיךָ ִיְׂשָרֵאל" (כד ה)

ְּבֶדֶר ַצחּות ֵּפֵרׁש ַרִּבי מֶֹׁשה ּפֹוַלק ַרָּבּה ֶׁשל ָּבאִניָהאד:

 'אֶֹהל' הּוא ִּכּנּוי ְלֵבית ִמְדָרׁש, ַּכָּכתּוב (ְּבֵראִׁשית כה כז): "ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם 
יֵֹׁשב אָֹהִלים", ְוֵיׁש ְלָפֵרׁש ֶאת ַהָּכתּוב ָּכ: 'ָמה ּטֹבּו' – ַּכָּמה טֹוב ָהָיה 
ְמֻטָּפִחים  ָהיּו  ַהִּמְדָרׁשֹות,  ּוָבֵּתי  ַהְּכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי   – ַיֲעקֹב'  'אָֹהֶליךָ  ִאּלּו 
ּוְמפָֹאִרים ְּכ'ִמְׁשְּכנֶֹתיךָ ִיְׂשָרֵאל' – ְּכָבֵּתיֶהם ּוִמְׁשְּכֵניֶהם ַהְּפָרִטִּיים ֶׁשל 

ִיְׂשָרֵאל. 
'ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה'

ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבֶפַתח אֶֹהל מֹוֵעד
"ְוֵהָּמה בִֹכים ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד" (כה ו)

ְּבַתְרּגּום יֹוָנָתן ֵּפֵרׁש ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבכּו ְוָקְראּו ֶאת ְׁשַמע ְּבֶפַתח אֶֹהל 
ַמֲעֵׂשה  ְלִעְנַין  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ִעְנַין  ָמה  ַהְּמָפְרִׁשים  ָּתְמהּו  ּוְכָבר  מֹוֵעד. 

ִּפיְנָחס?

ֵּבֵאר ַה'ֲחַתם סֹוֵפר': ִּפיְנָחס ִהְמִּתין ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעד ֶׁשִּיְקְראּו ֶאת ְׁשַמע 
ֶׁשָּכל  ב)  ט  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ֶׁשֲהֵרי  ִלְתִפָּלה,  ְּגֻאָּלה  ָּבּה  ְוִיְסְמכּו 
ַהּסֹוֵמ ְּגֻאָּלה ִלְתִפָּלה ֵאינֹו ִנּזֹוק ָּכל אֹותֹו ַהּיֹום. ְוֵיׁש ְלָכ ֶרֶמז ַּבָּפסּוק 
ֶׁשְּבָפָרַׁשת  ֵּתבֹות  ְלָרָמ"ח  ֶרֶמז  הּוא  'רַֹמח'  ְּבָידֹו" –  רַֹמח  ַהָּבא: "ַוִּיַּקח 

ְקִריַאת ְׁשַמע.

*

ְלַמְעָלה  ַהִּנְזָּכר  ַהָּפסּוק  ַעל  ְּבַרִׁש"י  ַצִּדיק':  ַה'ִּׂשְפֵתי  ֵּבֵאר  נֹוָסף  ְּבֹאֶפן 
ֶׁש"ַהּבֹוֵעל  ַהֲהָלָכה  ַרֵּבנּו  ִמּמֶֹׁשה  ֶנֶעְלָמה  זֹו  ָקָׁשה  ֶׁשְּבָׁשָעה  ְמבָֹאר 

ֲאָרִמית ַקָּנִאים ּפֹוְגִעים ּבֹו", ַעד ֶׁשִהְזִּכיר לֹו ִּפיְנָחס ֶאת ַהָּדָבר.

ְלִפיָכ ָקְראּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ֶאת ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשְּבִבְרכֹוֶתיָה 
ֵיְדעּו  זֹו  ְּתִפָּלה  ֶׁשִּמּכֹחַ  ְּכֵדי   ,"ְּבתֹוָרֶת ֵעיֵנינּו  "ְוָהֵאר  ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו 

ֵּכיַצד ִלְנהֹג.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ׁשֶכם י

ני ּפְ ם

ָאֵמן הֹוֶפֶכת ְקָלָלה ִלְבָרָכה
"ה' ֱאָקיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶל ּבֹו" (כג כא)

ְמֻחָּיב   ...ּוְכֶׁשְּמָבֵר" יא):  (ְליֹום  מֶֹׁשה'   ָוֶדֶר 'ַהַּגן  ַּבֵּסֶפר  ָּכַתב 
ְלָבֵר ְּבקֹול ָרם ְּכֵדי ֶׁשֲחֵברֹו ַיֲעֶנה ָאֵמן. ְוִאם ַיֲעֶׂשה ָּכ ֲאַזי ִאם 

ַחס ְוָׁשלֹום ִנְגְזָרה ָעָליו ְקָלָלה, ֲאַזי ְמַהֵּפ ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה".

ִּבְלָעם  ִּבֵּקׁש  ַּכָּידּוַע  ֶזה:  ְּבָפסּוק  ִלְמצֹא  נּוַכל  ַלְּדָבִרים  ֶרֶמז 
 ְלַקֵּלל ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבֶחְלִקיק ַהְּזַמן ַהָּקָצר ֶׁשּבֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ּכֹוֵעס ְּבָכל יֹום. ֵּכיָון ֶׁשִּבְזַמן ֶזה ִנָּתן ְלַהְסִּפיק לֹוַמר ַרק 
 ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֶאָּלא  'ַּכֵּלם',  לֹוַמר:  ִּבְלָעם  ָרָצה  ַאַחת,  ִמָּלה 
הּוא ָהַפ זֹאת ְל'ֶמֶלְך' ֶׁשֶּנֱאָמר: "ּוְתרּוַעת ֶמֶל ּבֹו" (ע"ז ד ב, 

ובתוס' ד"ה רגע).

ְוִהֵּנה, ַהִּמִּלים 'ֻּכָּלם' ּו'ֶמֶלְך' ִהָּנן ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן' (ִעם ַהּכֹוֵלל), 
ִמָּכאן ֶׁשֲעִנַּית ָאֵמן הֹוֶפֶכת ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה, ְּכִדְבֵרי ַּבַעל 

'ֵסֶפר ַהַּגן'.
'ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות' עמ' נד

ך¿  ה ּכָ ∆ׂ̆ ם ַיֲע ƒ‡ ן. ו¿ ה ָ‡מ≈ רֹו ַיֲענ∆ ֲחב≈ ∆ ׁ̆ י  ≈„ ˜ֹול ָרם ּכ¿ ך¿ ּב¿ ָבר≈ ב ל¿ ֻחּיָ ... מ¿ ך¿ ָבר≈ ּמ¿ ∆ ׁ̆ "ּוכ¿
ָרָכה". ב¿ ƒָלָלה ל ¿ּ̃ ך¿ ַה ַהּפ≈ ָלָלה, ֲ‡ַזי מ¿ ¿̃ ָרה ָעָליו  ז¿ ¿‚ ƒלֹום נ ָ ׁ̆ ם ַחס ו¿ ƒ‡ ַזי‡ֲ

יֹום י‡) ה' ל¿ ∆ ׁ̆ ך¿ ֹמ ר∆ ן ָו„∆ ר 'ַהּ‚ַ פ∆ (ס≈

ָרָכה. ב¿ ƒל יָרה ו¿ ƒמ ¿ ׁ̆ ƒה ל ָ̃ „ּו ה ּב¿ ֻ‚ּלָ ‡ – ס¿ ָ̇ רּו ַחב¿ ַחר ּב¿ ַ ׁ ּ̆ כֹו˙ ַה ר¿ ƒּב
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ְלַמֲחנֹות  ַסאְטֶמאר,  ָהִעיר  ִמְּבֵני  ָׁשַמִים  ִויֵרא  ַמְתִמיד  ָּבחּור  ֵליּב,  ֶזִליג  הּוַבל  הּוְנָגְרָיה,  ִמיהּוֵדי  ִּכְרָבבֹות 
ַה'ּמּוְנָקא ַטאּבֹור' ַהְּידּוִעים ְלִׁשְמָצה, ָׁשם ָעִתיד ָהָיה ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶהֳחָדִׁשים ַהָּבִאים ַּבֲעבֹוַדת ְּכִפָּיה ַּתת 

ֱאנֹוִׁשית, ַּתַחת ְׁשִמיָרָתם ַהֲהדּוָקה ֶׁשל ְקִציֵני ַהָּצָבא ַההּוְנָגִרי.
ִהְזַּדְּמנּות  ָּכל  ֶהְחִמיץ  א  ֶזה  ָקִצין  ִּבְמֻיָחד,  ַאְנִטיֶׁשִמי  ָקִצין  ֻהְפַקד  ֵליּב  ֶזִליג  ָׁשָהה  ֶׁשּבֹו  ַהַּמֲחֶנה  ַעל 
ְלִהְתַעֵּלל ּוְלַהְׁשִּפיל ֶאת ְנִתיָניו. ָּכ, ְּבָכל ּבֶֹקר ְלַאַחר ְׁשַנת ַלְיָלה ְטרּוָפה ִּבְצִפיפּות ִּבְלִּתי ִנְסֶּבֶלת, יֹוֵצא 
ָהָיה ַהָּכרֹוז ִמִּלְפֵני ַהָּקִצין: 'ָלקּום ְּבַבת ַאַחת!', ְוַהּכֹל ָהיּו ַחָּיִבים ְלִהָּׁשַמע לֹו ּוְלַזֵּנק ִמִּמָּטָתם ַיַחד ְּבאֹוָתּה 

ַהְּׁשִנָּיה ְּבִדּיּוק.
ֶאת  ּוְלַמֵּלא  ְּכַבְּתִחָּלה  ִלְׁשַּכב  ֻּכָּלם  ֻהְכְרחּו  ָקטֹן,  ְּבֶרַגע  ֲאִפּלוּ  ִמְׁשֵנהּו,  ֶאת  ָהֲאִסיִרים  ַאַחד  ִהְקִּדים  ִאם 
ַלֲחזֹר  ַהָּדָבר  ָהָיה  ָיכֹול  ְמִציאּוִתית,  ִּבְלִּתי  ִּכְמַעט  ָהְיָתה  זֹו  ְּפֻקָּדה  ֶׁשִּבּצּוַע  ֶׁשֵּכיָון  ֶאָּלא  ַּבֵּׁשִנית.  ַהְּפֻקָּדה 
ַעל ַעְצמֹו ְלִעִּתים ַאף ֶעְׂשִרים ַּפַעם, ַעד ֶׁשִהְׂשִּביַע ַהָּקִצין ֶאת ַּתֲאָותוֹ ָהַאְכָזִרית ְוֵהִניַח ָלֲאִסיִרים ְלַנְפָׁשם.

ֶהָחפּור  ָרַחב  ַמִים  ּבֹור  ֶאָּלא  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ַהֶּמְרָחץ  ְלֵבית  ָהֲאִסיִרים  הּוְבלּו  ַהּבֶֹקר,  ִהְתַעְּללּות  ְלַאַחר  ִמָּיד 
ְּבַאְדַמת ַהַּיַער. ָּבֶזה ַאַחר ֶזה ָהָיה ֲעֵליֶהם ְלִהָּכֵנס ַלּבֹור ִמִּצּדֹו ָהֶאָחד ְוָלֵצאת ִמִּצּדֹו ַהֵּׁשִני. מּוָבן ֵמֵאָליו 
ֶׁשִּבימֹות ַהחֶֹרף ָהָיה ַהָּדָבר ָּכרּו ְּבִיּסּוִרים ָמִרים, ָמה ֶׁשָּגַרם ְלַרִּבים ֵמָהֲאִסיִרים ְלִהְתַחֵּמק ִמ'ַּתֲענּוג' ֶזה 

ַּבֲאַמְתָלאֹות ׁשֹונֹות ּוְמֻׁשּנֹות.
ְלִסּיּום ֶנֶאְספּו ָהֲאִסיִרים ְלִמְסָּדר ַהְּמֻכֶּנה 'ַאֶּפל', ֶׁשְּבִמְסַּגְרּתֹו ָהָעְמדוּ ְּבׁשּוָרה ֲאֻרָּכה, ְוַהְּמֻמֶּנה ָהָיה עֹוֵבר 

ִעם ְרִׁשימֹוָתיו ִלְבּדֹק ֶׁשָחִליָלה א ִנְפַקד ֵמֶהם ֶאָחד.
*

ִהְתַאְרְּגנּו  ֶׁשָּבֶהן  ַהְּקָצרֹות  ַּבַּדּקֹות  ַמָּמׁש.  ֶׁשל  ַהָּצָלה  ְּבֶגֶדר  זֹו  ָׁשָעה  ָהְיָתה  ְמֻיָּדֵענוּ  ֵליּב  ֶזִליג  ִּבְׁשִביל 
ִּבְמִהירּות  לֹוְבָׁשן  ְּתִפָּליו,  ֶאת  ִנְסָּתר  ִמִּכיס  ׁשֹוֵלף  ְצָדִדית,  ְלִפָּנה  ָהָיה  ְמַמֵהר  ַהּבֶֹקר,  ְלִמְסַּדר  ָהרֹוֲחִצים 

ַהָּבָזק, קֹוֵרא ֶאת ַהָּפָרָׁשה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע, חֹוְלָצן ּוְמַמֵהר ְלִהְתַיֵּצב ְלַצד ֲחֵבָריו.
 ְּבָכ ּוְכֶׁשִהְבִחין  ַהַּמְצִחין,  ַּבּבֹור  ֵמָהְרִחיָצה  ֵליּב  ֶזִליג  ָחַמק  ֲאֵחִרים  ְּכַרִּבים  ָקפּוא.  חֶֹרף  ְּביֹום  ֶזה  ָהָיה 
ֶׁשִהְקִּדים ַהַּפַעם, ִהְתעֹוֵרר ּבֹו ַלַהט קֶֹדׁש ְלִהְתַעֵּכב עֹוד ְמַעט ִעם ַהְּתִפִּלין, ְּכֵדי ִלְקרֹא ֵמֶהן ֶאת ַּגם ֶאת 

ַהָּפָרָׁשה ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע.
ַּכֲאִרי  ּבֹו  ִהִּביט  ָהַאְכָזר  ְוַהָּקִצין  ְמקֹוָמם,  ַעל  ָהעֹוְמִדים  רֹב  ִהְתַיְּצבוּ  ְּכָבר  ַלִּמְסָּדר  ִהִּגיַע  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ֶאָּלא 

ׁשֹוֵחר ַלֶּטֶרף. 
"הֹוֵׁשט ֶאת ָיְד!", ָּפַקד ַהָּקִצין, ְוֶזִליג ֵליּב ִמֵהר ְלִהָּׁשַמע לֹו.

ִסיָמֵני ָהְרצּועֹות ִנְּכרּו ֵהיֵטב ַעל ַהָּיד ַהְּׁשדּוָפה. ִמן ַהָּיד ֶהֱעִביר ַהָּקִצין ֶאת ֵעיָניו ֶאל רֹאׁשֹו ֶׁשל ַהָּבחּור 
ֶׁשָהָיה ָיֵבׁש ַלֲחלּוִטין ְוָקָרא:

"ְיהּוִדים ְמֻלְכָלִכים ֶׁשְּכמֹוֶכם! ִאם א ַּדי ְּבָכ ֶׁשֵאיְנֶכם רֹוֲחִצים ַעְצְמֶכם ִּכְבֵני ָאָדם, מֹוִסיִפים ִהְּנֶכם ֵחְטא 
ִמּבֶֹקר  ֵּפֶׁשר  ַחְסֵרי  ִמְלמּוִלים  ּוְלַמְלֵמל  ְּבֵהָמה  ֶׁשל  ֵמעֹור  ִּבְרצּועֹות  ַעְצְמֶכם  ַלֲחגֹר  ְּבִמְנַהְגֶכם  ֶּפַׁשע  ַעל 

ַעד ֶעֶרב".
ַּבּבֶֹקר  ָמָחר  ִּכי  ֲעֵליֶכם  ֲאִני  ּגֹוֵזר   ְּבַׁשֲאגֹוָתיו, "ְלִפיָכ ַהָּקִצין   ִהְמִׁשי ַהֶּזה",  ַלָּדָבר  ֵקץ  ָלִׂשים  "ֶהְחַלְטִּתי 

ָּתִביאּו ֻּכְּלֶכם ֶאת ַהְּתִפִּלין ֶׁשָּלֶכם ֵאַלי, ֶאְׂשרֹף אֹוָתן ִלְפֵני ֻּכָּלם, ְוָכ ֲאַחֵּנ ֶאְתֶכם ִלְהיֹות ְּבֵני ָאָדם".
ָׁשָעה   ְל ִנְקְּבָעה  ַהָּצֳהַרִים  ַאַחר  ַהּיֹום  ְּכָבר  ִּכי   ְל ִמַּפַחד, "ַּדע  ָהרֹוֵעד  ֵליּב  ְלֶזִליג  ַהָּקִצין  ָּפָנה  "ְוַאָּתה", 

ַלִּמְׁשָּפט ִּבְפֵני ׁשֹוֵפט ַהַּמֲחֶנה ֶׁשִּיְׁשּפֹט אֹוְת ַעל ַמֲעֶׂשי ַהַּמְחִּפיִרים!"
*

ָנֵקל ְלַׁשֵער ַעד ַּכָּמה ָּפַחד ֶזִליג ֵליּב ְּבאֹוָתם ְרָגִעים. א ַרק ֵמֲחַמת ָהֹעֶנׁש ַהָּצפּוי לֹו, אֹו ֵמֲחַמת ַהְּתִפִּלין 
ָהֲאִסיִרים  ֵּבין  ֶׁשָהיּו  ִּבְפָרט  ֶׁשָּכֶזה.  ִמַּמֲעָמד  ְלִהָּגֵרם  ַהָּצפּוי  ַהָּגדֹול  ַהֵּׁשם  ִחּלּול  ַעל  ַּגם  ִאם  ִּכי  ֶׁשְּיַאֵּבד, 
ְיהּוִדים ָהְרחֹוִקים ִמּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ֶׁשַּמְרֵאה ַהְּתִפִּלין ַהִּנְׂשָרפֹות ָעׂשּוי ָהָיה ְלַדְרֵּדר ֶאת ֱאמּוָנָתם ְלֵׁשֶפל 

ָחָדׁש.
ַּבַּצר לֹו ֵהֵחל ִלְׁשּפֹ ְּתִחָּנה ִלְפֵני ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶׁשַּיִּציֵלנּו ִמִּׁשֵּני ָהְרָׁשִעים ְוַיְגִּדיל ֶאת ְׁשמֹו ִיְתָּבַר ָּבעֹוָלם, 

ְלַמַען ֵיְדעּו ְוִייָראּו ִּכי א ֵּתֵצא ָרָעה ִמָּכ ֶׁשִּסֵּכן ַעְצמֹו ְלַמַען ִמְצַות ְּתִפִּלין ּוְקִריַאת ְׁשַמע.
*

ְּבַמָּבִטים  אֹותֹו  ּוְמַלִּוים  ְלגֹוָרלֹו  ֲחֵרִדים  ְּכֶׁשֲחֵבָריו  ַלִּמְׁשָּפט,  ֵליּב  ֶזִליג  הּוַבל  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְספּורֹות  ָׁשעֹות 
ְרוּוֵיי ַרֲחִמים. ְּבֶדֶר ַהֶּטַבע א ָהיּו ִסּכּוָיו ְּגדֹוִלים. ֵהן ָיְדעּו ַהּכֹל ִּכי ַאְכָזִרּיּותֹו ַהְּתהֹוִמית ֶׁשל אֹותֹו ַהּׁשֹוֵפט 

ַרָּבה ַאף ַעל זֹו ֶׁשל ַהָּקִצין. 
ְּבָכל זֹאת א ָרְפָתה ֱאמּוָנתֹו ֶׁשל ֶזִליג ֵליּב. ּתֹו ְּכֵדי ֲהִליָכתֹו הּוא ִמְלֵמל ְּפסּוֵקי ֱאמּוָנה ּוִבָּטחֹון ְוָנָׂשא 

ְּבִלּבֹו ְּתִפָּלה ֲחִריִׁשית, אּוַלי ָיחּוס אּוַלי ְיַרֵחם.
*

ִנְכַנס ַהָּבחּור ְלאּוַלם ַהִּמְׁשָּפט ְוֵעיָניו ָחְׁשכּו. ְּבִנּגּוד ַלְּמֻקָּבל א ֻהְקָצה לֹו ָּכל עֹוֵר ִּדין ֶׁשָּיֵגן ָעָליו, ְוִנְדֶמה 
ָהָיה ִּכי ֵאין לֹו ָּכל ִסּכּוִיים ְלמּול ַהּׁשֹוֵפט ְוַהָּקִצין ֶׁשָעְמדּו ְלָפָניו.

ַהִּמְׁשָּפט ִנְפַּתח ִּבְנִקיַׁשת ַּפִּטיׁש, ְוַהּׁשֹוֵפט ִהְתַעְנֵין ּתֹו ֶׁשהּוא ַמִּביט ְּבבּוז ַּבָּבחּור ַהָּצנּום ֶׁשְּלָפָניו: "ְלֵׁשם 
ָמה ִנְקָרא ְיהּוִדי ֶזה ַלִּמְׁשָּפט?"

"ִמּׁשּום ֶׁשֵאֵחר ְּבֻחְצָּפתֹו ְלַהִּגיַע ְלִמְסַּדר ַהּבֶֹקר", ֵהִׁשיב ַהָּקִצין ְּכֶׁשֵעיָניו רֹוְׁשפֹות ִׂשְנָאה ָוַכַעס.
"ַמּדּוַע ִהְתַאַחְרָּת?", ָצַוח ַהּׁשֹוֵפט ַעל ַהָּבחּור. 

ֵּגוֹו ֶׁשל ֶזִליג ָרַעד ֵמָעְצַמת ַהְּצָעָקה, ְוהּוא ֵהִׁשיב ְּבטֹון ָׁשֵפל ּוְמֻגְמָגם: "ִּכי ָהִייִתי ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ַהְּתִפָּלה".
ִּדְמַמת ָמֶות ָעְמָדה ַּבֲאִויר. ְלַאַחר ַּכָּמה ְׁשִנּיֹות ֶׁשָּבֶהן ִצָּפה ֶזִליג ַלָּגרּוַע ִמּכֹל, ָּפַתח ַהּׁשֹוֵפט ֶאת ִּפיו ְוָאַמר 
הּוָמאִני   צֶֹר ִהיא  ְּתִפָּלה  ֲהלֹוא  ְלִהְתַּפֵּלל?  ַלְּיהּוִדים  ְלַאְפֵׁשר  ֶׁשֹּלא  ָחַׁשְבָּת,  ָמה  ְּבַתְרעֶֹמת: "ְוִכי  ַלָּקִצין 

ִמַּמְדֵרָגה ִראׁשֹוָנה, ְוַאף ְמֻעֶּגֶנת ְּבֻחֵּקי ַהְּמִדיָנה".
ַלֲחלּוִטין  ֶׁשִהְתַּבְלֵּבל  ְוַהָּקִצין  ְוָׁשַאל,  ַהּׁשֹוֵפט   ִהְמִׁשי ַהָּבחּור?",  ְּכַלֵּפי  נֹוָספֹות  ַהֲאָׁשמֹות   ְל "ֲהֵיׁש 
ְוַאף  ָאָדם,  ְּבֵני  ְּכִמְנַהג  ִמְתַרֵחץ  ֵאינֹו  ֶזה   ְמֻלְכָל "ְיהּוִדי  ֵהִגיב:  ַּבֲעִליל,  ְצפּוָיה  ַהִּבְלִּתי  ֵמַהִהְתַרֲחׁשּות 
ְוָהְרָאָיה  ַעּמֹו.  ְּכִמְנַהג ְּבֵני  ְמֻטָּנף  ְלִהָּׁשֵאר  ּוַמֲעִדיף   ִמָּכ ִמְתַחֵּמק הּוא  ְלֶמְרָחץ,  ְמֻסֶּדֶרת  ָׁשָעה  ֶׁשָּקַבְענּו 

ְלָכ ִהיא ֶׁשַּׂשֲערֹוָתיו ָהיּו ְיֵבׁשֹות ְלַגְמֵרי ִּבְׁשַעת ִמְסַּדר ַהּבֶֹקר".
"ָמה ִּתְטַען ַלֲהָגָנְת?", ָׁשַאל ַהּׁשֹוֵפט ֶאת ַהָּבחּור.

"ַהִּסָּבה ְלָכ ְּפׁשּוָטה", ֵהִׁשיב, "ִּבְזַמן ֶׁשִהְתַּפַּלְלִּתי ִהְסִּפיק ְׂשָעִרי ְלִהְתַיֵּבׁש".
ְּפֵני ַהָּקִצין ָחפּו, ְוהּוא ֶהְחִליט ְלַנּסֹות ֶאת ַמָּזלֹו ַּבַּפַעם ָהַאֲחרֹוָנה: "ֲאדֹוִני ַהּׁשֹוֵפט, ֵהן א ִיָּתֵכן ִּכי ְּבָכל 

ְׁשעֹות ַהּיֹום ַיַעְסקּו ַהְּיהּוִדים ְּבִמְלמּוִלים ַחְסֵרי ֵּפֶׁשר ַּכֲאָנִׁשים ֶׁשַּדְעָּתם ִהְתַּבְּלָעה ֲעֵליֶהם..."
"ֵאין זֹאת", ָקַטע ַהּׁשֹוֵפט ֶאת ְּדָבָריו, "ֶאָּלא ִמּׁשּום ֶׁשֵאיְנֶכם ַמְקִצים ָלֶהם ְזַמן ָקבּוַע ִלְתִפָּלה. ִאי ְלָכ ֲאִני 
קֹוֵבַע ִּכי ֵמַעָּתה ַּתְקצּו ְלָכל ַהְּיהּוִדים ׁשֹוְמֵרי ַהִּמְצוֹות ֶּפֶרק ְזַמן ָקבּוַע ִלְתִפָּלה ְּבָכל ּבֶֹקר, ָצֳהַרִים ָוֶעֶרב 

ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ְלַהְמִׁשי ְּבִמְנָהָגם ְּכִמֶּקֶדם".
*

ָיְכלּו  א  ַיַחד  ַּגם  ְׁשֵניֶהם  ָקמֹות.  ְּבֵעיַנִים  ַּבּׁשֹוֵפט  ְוִהִּביטּו  ְוַהָּקִצין,  ַהָּבחּור  ָעְמדּו,  ַהִּמְתָרס  ִצֵּדי  ִמְּׁשֵני 
ְלָהִבין ֶאת ִהְתַנֲהגּותֹו ַהּמּוָזָרה ַהּנֹוֶגֶדת ֶאת ָּכל ַהְׁשָקַפת עֹוָלמֹו ַהֻּמְׁשֶּתֶתת ַעל ִׂשְנָאה יֹוֶקֶדת ְלָכל ְיהּוִדי 

ַּבֲאֶׁשר הּוא.
 ִמּתֹו ָעָליו.  ֶׁשָעַבר  ֶאת  ְלַהְסִּביר  ָיַדע  א  הּוא  ֶׁשַאף  ַלּׁשֹוֵפט,  נֹוחּות  ִאי  ֵהֵסּבּו  ַהַּמָּבִטים  ִּכי  ָהָיה  ִנָּכר 
ְמבּוָכתֹו הּוא ָסַקר ְּכִמְתַנֵּצל ֶאת ַהָּבחּור ֶׁשְּלָפָניו, ִמַּכף ֶרֶגל ְוַעד רֹאׁש, ַעד ֶׁשָּנחּו ֵעיָניו ַעל ַּדׁש ֻחְלָצתֹו 

ֶׁשֲחֵסָרה ָהְיָתה ַּכְפּתֹור ּבֹוֵדד.
ְּבֶרַגע ֶזה ִהְתַּפְּקעּו ָּכל ִמְטֲעֵני ַהִּׂשְנָאה ֶׁשְּבִקְרּבֹו ְוהּוא ָקָרא ְּבַזַעם: "ֵאיזֹו ֶחְרָּפה! ֵּכיַצד ֵמֵעז ַאָּתה ַלֲעמֹד 
ֵּבית  ֶאת  ְלַכֵּבד   ְּבָׂשְר ַעל  ִּתְלַמד   ָּכ ָמָחר!  ּבֶֹקר  ַלֲארּוַחת  ָראּוי   ֵאיְנ ֶׁשָּכֶזה?  ְמַבֶּזה  ְּבֹאֶפן  ׁשֹוֵפט  ִלְפֵני 

ַהִּמְׁשָּפט!"
ְלִמְׁשַמע ְּגַזר ִּדינֹו, ַא ְּבקִֹׁשי ִהְצִליַח ֶזִליג ְלַהֲחִניק ֶאת ַאְנַחת ַרְוָחתוֹ. ְלַאַחר ֶׁשָּקד ִלְפֵני ַהּׁשֹוֵפט ַּכְּמֻצֶּוה 

ָעָליו, ִמֵהר ָלֵׂשאת ֶאת ַרְגָליו ּוְלִהְסַּתֵּלק ֵמאּוַלם ַהִּמְׁשָּפט.
ְּכִבְלָעם  ַהֶּטַבע.  ֶאת   ַֹלֲהפ ֶׁשְּבכָֹחּה  ְּתִפָּלה,  ֶׁשל  ּכָֹחּה  הּוא  ָּגדֹול  ַּכָּמה  ַעד  ֵעיָניו  ְּבמֹו  ָרָאה  ֵכן,  ִּכי  ִהֵּנה 
ְלָכל  ֻהַּתר   ָוֵאיָל ַהּיֹום  ֵמאֹותֹו  ֶׁשֵּכן  ָמתֹק.  ָיָצא  ּוֵמַעז  ִלְבָרָכה,  ַהּׁשֹוֵפט  ֶׁשל  ִקְלָלתֹו  ִהְתַהְּפָכה  ִּבְׁשָעתֹו 

ַהְּיהּוִדים ֶׁשַּבַּמֲחֶנה ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֵריׁש ְּגֵלי ֲעטּוִרים ִּבְתִפִּלין, ַעל ַאּפֹו ְוַעל ֲחָמתֹו ֶׁשל ַהְּמַפֵּקד ָהַאְכָזר.
'ְּבִפּקּוֶדי ָאִׂשיָחה' ח"א עמ' קצב

ְלַאַחר ֲאִמיַרת ֵסֶדר ָקְרַּבן ַהָּתִמיד, ִּתְּקנּו ָלנּו ְמַסְּדֵרי ַהְּתִפָּלה לֹוַמר ֶאת ַהִּפּיּוט ַהָּקדֹוׁש 'ָאָּנא ְּבכֹחַ', ֶׁשִחֵּבר 
ַהַּתָּנא ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְנחּוְנָיא ֶּבן ַהָּקֶנה (ׁשּו"ת ָהַרְׁשבָּ"א ח"א סי' רכ). סֹודֹות ְּגדֹוִלים ַוֲעצּוִמים ְרמּוִזים ְּבִפּיּוט 

ֶזה, ְוַכָּידּוַע הּוא רֹוֵמז ְּבמ"ב ֵּתבֹוָתיו ַלֵּׁשם ַהְּמפָֹרׁש ַהָּקדֹוׁש ֶּבן מ"ב אֹוִתּיֹות ֶׁשְּבכֹחוֹ ִנְבָרא ָהעֹוָלם. 
ַהָּתִמיד  ָּפָרַׁשת  ֲאִמיַרת  ַאַחר  ְלאֹוְמרֹו  ֶׁשִּתְּקנּו  ַלִּסָּבה  ְטָעִמים  ְׁשֵני  ָנַתן  ָקְרָּבנֹות)  (ֵסֶדר  ַהּיֹום'  'ֵסֶדר  ַּבַעל 

ְוֵסֶדר ַהַּמֲעָרָכה:
א. ְּבָפָרִׁשּיֹות ַהָּקְרָּבנֹות א ֻהְזְּכָרה ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים ֶׁשַאף ִהיא ֶנֶאְמָרה ְּבָכל ּבֶֹקר ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ִּבְבָרָכה 
זֹו ֵּבְרכּו ַהּכֲֹהִנים ֶאת ָהָעם ַּבֵּׁשם ַהְּמפָֹרׁש ֶׁשל מ"ב אֹוִתּיֹות, ּוְכֵזֶכר ַלָּדָבר ָאנּו אֹוְמִרים ֶאת ַהִּפּיּוט "ָאָּנא 

ְּבכַֹח" ֶׁשָּכָאמּור רֹוֵמז הּוא ְלֵׁשם ָקדֹוׁש ֶזה.
ב. ִּפּיּוט ֶזה הּוא ֵמֵעין ְּתִפָּלה ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ֶׁשִּיְרֶאה ְּבָעְנֵינּו ְוִיְפֵּדנּו ִמן ַהָּגלּות. ְוָכֵעת, ְלַאַחר ֶׁשִהְזַּכְרנּו 
ֶאת ֲעבֹוַדת ַהָּקְרָּבנֹות ַהִּנְׂשָּגָבה ֶׁשָּזִכינּו ָלּה ִּבְהיֹות ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו ָּבנּוי ַעל ְמכֹונֹו ְּבִתְפַאְרּתֹו, ְוִלֵּבנּו ָּכֵמַּה 
ִמַּגְעּגּוִעים ּוִמִּתְקָוה ְלִבְנָינֹו ַהְּמֻחָּדׁש, ֵאין ְל ְזַמן ָהָראּוי יֹוֵתר ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכָּוָנה ַעל קִֹׁשי ַהָּגלּות ְוַהְּגֻאָּלה 

ָהֲעִתיִדית.
ַּתִּתיר ְצרּוָרה

ְּבׁשּוָרתֹו ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ַהִּפּיּוט ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: 'ָאָּנא ְּבכֹחַ ְּגדּוַלת ְיִמיְנ ַּתִּתיר ְצרּוָרה', ְּכלֹוַמר: ַהֵּתר ֶאת 
ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ִמַּכְבֵלי ַהָּגלּות ֶׁשָּבֶהם ְצרּוִרים ֵהם.

ְּבַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות (ח ב) הּוְבָאה ְׁשֵאָלָתם ֶׁשל ִזְקֵני ַאּתּוָנא ֶאל ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֲחַנְנָיה: "ִמְלָחא ִּכי ְסָרָיא ְּבַמאי 
ִמְלֵחי ֵלּה", ְּכלֹוַמר: ִטְבעֹו ֶׁשל ַהֶּמַלח ִלְׁשמֹר ַעל ַהָּבָׂשר ֶׁשֹּלא ַיְסִריַח, ַא ֵּכיַצד ִנָּתן ִלְׁשמֹר ַעל ַהֶּמַלח 

ֶׁשֹּלא ַיְסִריַח?
ַּכָּידּוַע, ִּבְׁשֵאלֹוֵתיֶהם ֶׁשל ִזְקֵני ָאתּוָנא ּוְתׁשּובֹוָתיו ֶׁשל ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֲחַנְנָיה ְטמּוִנים סֹודֹות ֲעֻמִּקים ַעד 
ְמאֹד. ִּבְׁשֵאָלה זֹו ֵּבֵאר ַהְּגַר"ח ִמּוֹולֹוזִ'ין (ְּדָרׁשֹות, לר"ה) ִּכי ִהְתַּכְּונוּ ִזְקֵני ַאּתּוָנא ִלְׁשאֹל: ֲהֵרי ִיּסּוֵרי ַהָּגלּות 
נֹוֲעדּו ְּכֵדי ְלָמֵרק ֶאת ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְּכֶמַלח ַהְּמַנֶּקה ֶאת ַהָּבָׂשר, ַא ֵּכיָון ֶׁשְּבפַֹעל ִיּסּוִרים ֵאּלּו 
ַהִּיּסּוִרים  ִאם  ָהֲעוֹונֹות  ִיְתַּכְּפרּו  ֵאפֹוא  ֵּכיַצד  סֹוף.  ַלָּדָבר  ֶׁשֵאין  ִנְמָצא  ַלֲחטֹא,  ְלִיְׂשָרֵאל  ּגֹוְרִמים  ַעְצָמם 

ַעְצָמם ּגֹוְרִמים ֲעוֹונֹות?
ַעל ִּפי ֶזה נּוַכל ְלָפֵרׁש ִּכי זֹוִהי ַּבָּקָׁשֵתנּו ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: "ָאָּנא ְּבכֹחַ ְּגדּוַלת ְיִמיְנ ַּתִּתיר ְצרּוָרה", רַק 
 ָּכ ִמְתָאֶרֶכת,  ֶׁשִהיא  ֶׁשְּכָכל  ַהָּגלּות,  ֶׁשל  ַהֲחָזִקים  ֵמַהְּקָׁשִרים  אֹוָתנּו  ְלַהִּתיר  ּתּוַכל  ַהָּגדֹול  ְּבכֲֹחָך  ַאָּתה, 

ִמְתַרִּבים ֲעוֹונֹוֵתינּו ּוַמְרִחיִקים אֹוָתנּו ֵמַהְּגֻאָּלה ('ִרַּנת ִיְצָחק' ַקָּבַלת ַׁשָּבת).
עֹוד ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: 'ַׂשְּגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא', ִּכי ָּכָאמּור, קִֹׁשי ַהָּגלּות ּגֹוֵרם ָלנּו ִלְׁשקַֹע יֹוֵתר ְויֹוֵתר ַּבֻּטְמָאה, 
ַעְצמֹו  ֶׁשהּוא  הּוא   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ְמֻיָחד  ְלִסּיּוַע  ָאנּו  ְזקּוִקים  ָלֵכן  ְּגֻאָּלֵתנּו,  ֶאת  ִלְמנַֹע  ָהֲעׂשּוָיה  ֻעְבָּדה 
ַיֲעֶרה ָעֵלינּו רּוַח ָטֳהָרה, ְיַשְֹּגֵבנוּ ִוירֹוְמֵמנּו ֵמעֶֹמק ֻטְמַאת ַהָּגלּות ִויַטֲהֵרנּו ִמן ַהֻּטְמָאה ('ֶלֶחם ַרב' ְּתִפַּלת 

ִמְנָחה ְלחֹול).

יֹום ַהִּכּפּוִרים ְּבמֹוְסְקָבה ַהּקֹומּוִניְסִטית
ִהְכִּבידּו  ֵעת  ַהְּׁשִנָּיה,  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ֶׁשְּלַאַחר  ַּבְּתקּוָפה  ֶזה  ָהָיה  ָזָצ"ל:  ִזְלֶּבר  ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ִסֵּפר 

ַהּקֹומּוִניְסִטים ֶאת ֻעָּלם ַעל ְׁשֵאִרית ַהְּפֵלָטה ֶׁשל ׁשֹוְמֵרי ַהַּיֲהדּות ְּברּוְסָיה.
ְּבֶחְפָצם ְלַקֲעֵקַע ָּכל ֵזֶכר ַלָּדת ְּבֶקֶרב ְנִתיֵניֶהם ִהְכִריזּו ַהּקֹומּוִניְסִטים ִּכי ֵמַעָּתה ִיְתַקֵּצר ְׁשבּוַע ָהֲעבֹוָדה 

ְלִׁשָּׁשה ָיִמים. ֶאָּלא ֶׁשַּלּיֹום ַהָחְפִׁשי ִנְבַחר ֶאָחד ִמיֵמי ַהָּׁשבּוַע, ְוַכּמּוָבן א ָהְיָתה זֹאת ַׁשָּבת קֶֹדׁש.
ְּביֹום  ַלֲעבֹד  ִיְצָטְרכּו  א  ִּכי  ְמאֹד  ַעד  ַהְּיהּוִדים  ָׂשְמחּו  ַהָחְפִׁשי.  ַּבּיֹום  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ָחל  ָׁשָנה  ְּבאֹוָתּה 
ַהִּכּפּוִרים, ֶאָּלא ֶׁשָהְרָׁשִעים ֶׁשּנֹוְכחּו ְּבִׂשְמָחָתם ִמֲהרּו ִלְׁשַח ִמְבָרק ָּבהּול ֶׁשּבֹו ִצּוּו ִּכי ְּבֹאֶפן ְמֻיָחד ִיָּדְרׁשּו 
ַהְּיהּוִדים ַלֲעבֹד ַּבּיֹום ַהָחְפִׁשי, ְוַהִּנְמָנִעים ְיֻפְּטרּו ְלַאְלַּתר. ַמְׁשָמעּות ַהִּפּטּוִרים ְּבאֹוָתם ָיִמים ָהְיָתה ָמֶות 

ָּבָרָעב.
ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול ֶׁשְּבמֹוְסְקָבה ַהִּביָרה ִהְתַאְּספּו ְּבאֹותֹו יֹום ְּכִמְנַין ְיהּוִדים מֹוְסֵרי ֶנֶפׁש ֶׁשִּבְּכרּו ְלַאֵּבד 
ַמְלִׁשיִנים  ֶׁשל  ְמֻבֶּטֶלת  ִּבְלִּתי  ַּכּמּות  ַהֵהיָכל  ָׁשַרץ  ִמְּלַבָּדם  ַהִּכּפּוִרים.  יֹום  ְקֻדַּׁשת  ְלַמַען  ֲעבֹוָדָתם  ֶאת 

ּוְמַרְּגִלים.
ָקָצר  ִסּפּור  ֶאָּלא  ָּכְלָלה  ֶׁשֹּלא  ְּדָרָׁשתֹו  ֶאת  ְוָדַרׁש  ָזָצ"ל  ַקְלַמְנס  ָהַרב  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ַרב  ֶנֱעַמד  ַרב  ְּבאֶֹמץ 

ַּבַעל ֶמֶסר ָחִריף:
ָהֶאְפרֹוַח  ְּכֶׁשָּגַדל  ְוִהְׁשָקהּו.  ֶהֱאִכילֹו  ַמְחסֹורֹו,  ְלָכל  ָּדַאג  ָקָטן,  ֶאְפרֹוַח  ִּבְמִסירּות  ֶׁשִּגֵּדל  ִּביהּוִדי  ה  ַמֲעֹשֶ
ְוָהַפ ְלַתְרְנגֹול ְמֻגָּדל ֶנֱעַלם ְּביֹום ָּבִהיר ִמן ַהּלּול. ֵהִבין ָהִאיׁש ִּכי ָמאן ְּדהּוא ָחַמד אֹותֹו ְּכֵדי ֶלֱאכֹל ֶאת 

ְּבָׂשרֹו, ַעל ֵּכן ִמֵהר ְלֵבית ַהּׁשֹוֵחט ְּבִתְקָוה ִלְמצֹא ָׁשם ֶאת ַהַּגָּנב.
ִלְזעֹק  ֵהֵחל  ּוִמָּיד  ַהְּׁשִחיָטה,  ִלְפֵני  ֶרַגע  ְּבָידֹו,  ְּכֶׁשַהַּתְרְנגֹול  ָהעֹוֵמד  ַּבַגָּּנב  ִהְבִחין  ַהּׁשֹוֵחט  ֶאל  ְּכֶׁשִהִּגיַע 
ָחָמס: "ַּגְזָלן, ָהֵׁשב ִלי ֶאת ַהַּתְרְנגֹול!", ֶאָּלא ֶׁשַהַּגָּנב א ָׁשָעה ְלַבָּקָׁשתֹו ְוָטַען ִּכי ַּתְרְנגֹול ֶזה ָּגַדל ְּבֵביתֹו. 
ָּכ ִהְתַוְּכחוּ ַהְּׁשַנִים ַעד ֶׁשִּיֵעץ ָלֶהם ָאָדם ָחָכם: "ַׁשְחְררּו ֶאת ַהַּתְרְנגֹול ָסמּו ַלֲחֵצרֹו ֶׁשל ַהִּנְגָנב ּוְראּו: ִאם 

ַרְגָליו מֹוִליכֹות אֹותֹו ֵמֲאֵליֶהן ֶלָחֵצר, ֲהֵרי ָּברּור ֶׁשהּוא ְּבָעָליו ָהֲאִמִּתִּיים ֶׁשל ַהַּתְרְנגֹול".
ִסֵּים ָהַרב ֶאת ְּדָרָׁשתֹו ְוָאַמר: "ָאָּנא ְּבכֹחַ ְּגדּוַלת ְיִמיְנ ַּתִּתיר ְצרּוָרה" – ִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם, ַהֵּתר ֶאת ָהְרצּוָעה 

ַהּסֹוֶגֶרת ַעל ָּבֶני, ּוְרֵאה ְלָאן ָיִׂשימּו ֻּכָּלם ֶאת ְּפֵניֶהם.
ְלַאַחר ַהָּצֳהַרִים ְּבִהְתָקֵרב ְזַמן ַהְּנִעיָלה ֵהִבינּו ַהּכֹל ֶאת ַהֶּמֶסר ֶהָחִריף, ַּכֲאֶׁשר ָּבֶזה ַאַחר ֶזה ִמֲהרּו ְלֵבית 
ַהְּכֶנֶסת ְמאֹות ְיהּוִדים ְּדוּוִיים ּוְסחּוִפים ֶׁשֶּזה ַעָּתה ֻהְּתָרה ְרצּוַעת ֲעבֹוָדָתם ֵמֲעֵליֶהם, ְּכֵדי ַלֲחטֹף ְוִלְטעֹם 

ְלָכל ַהָּפחֹות ֶאת סֹופֹו ֶׁשל ַהּיֹום ַהָּקדֹוׁש (מּוַסף שב"ק ּתֹוְלדֹות ַּתְׁשָס"א).

ּדֹוְרֵׁשי ִיחּוֶד ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם
ִסְתֵרי  ֶאת  ַהּלֹוְמִדים  ְּכלֹוַמר,  ָׁשְמֵרם",  ְּכָבַבת  ִיחּוֶדָך  ּדֹוְרֵׁשי  ִּגּבֹור,  ְמַבְּקִׁשים: "ָנא  ָאנּו  ַהְּתִפָּלה   ְּבֶהְמֵׁש

ַהּתֹוָרה ְּכֵדי ְלַיֵחד ִיחּוִדים, ָׁשְמֵרם ִמָּכל ַצַער ֶהָעׂשּוי ְלַהְפִריַע ָלֶהם ְּבִלּמּוָדם ַהָּקדֹוׁש ('ֵעץ יֹוֵסף').
ַעל  ב)  יד  (ֲחִגיָגה  ֲחָז"ל  ֶׁשְּמַסְּפִרים  ְּכִפי  ַהּתֹוָרה,  ִּבְפִניִמּיּות  ָהעֹוְסִקים  ְלֵאּלּו  ִּבְמֻיָחד  ִנְצֶרֶכת  זֹו  ַּבָּקָׁשה 
ַאְרַּבַעת ַהַּתָּנִאים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָהגּו ְּבָחְכַמת ַהִּנְסָּתר ְוַרק ֶאָחד ֵמֶהם ָיָצא ְּבָׁשלֹום. ְלִפיָכ ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ַעל 
ָהעֹוְסִקים ְּבתֹוַרת ַהִּנְסָּתר ֶׁשֹּלא ִיּטּו ִמֶּדֶר ָהֱאֶמת ְוא ִיָּנְזקּו ְּכתֹוָצָאה ִמִּלּמּוָדם (ַהָּגאֹון ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר מֶֹׁשה 

הֹורֹוִביץ, ִסּדּור 'ַהְּתִהָּלה ְוַהִּתְפֶאֶרת').

ְּבנֹוָסף ְלָכ ְטמּוָנה ָּכאן ַּבָּקָׁשה ַעל ַהֲחָכִמים מֹוְסֵרי ַהּתֹוָרה, ֶׁשְּיָבְרֵכם ה' ְּבָממֹון ְוא ִיְהֶיה ָלֶהם ּדַֹחק, 
ֶׁשְּיַטֲהֵרם ֵמִהְרהּוִרים ָרִעים, ֶׁשַּיֲעֶׂשה ִעָּמם ָּתִמיד ְצָדָקה ְּכרֹב ַרֲחָמיו ְויֹוִׁשיֵעם ְלַמַען ְׁשמֹו.

ָׂשָכר ֶזה ֶׁשל 'ִצְדָקְת ָּתִמיד ָּגְמֵלם', הּוא ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה: ְּכֵׁשם ֶׁשַהַּצִּדיִקים ֵאיָנם ּפֹוְסִקים ְלֶרַגע ִמַּלֲהגֹות 
ְּבִדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהְּקֻדָּׁשה ּוֵמֲעבֹוַדת ה', ָּכ ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֶׁשַרֲחֵמי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִיְהיּו ָּתִמיד ֲעֵליֶהם, 

ּוְלֶרַגע א ִיְפסֹק ִמְּלַהְׁשִּגיַח ֲעֵליֶהם ְוִלְדאֹג ְלָכל ַמְחסֹוָרם ('ֶלֶחם ַרב' ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה).
ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות

ֶטַבע ָהָאָדם ֶׁשֵאינֹו ְמֻסָּגל ְלָפֵרט ִּבְׂשָפָתיו ֶאת ָּכל ַהְּקָׁשִיים ָהעֹוְבִרים ָעָליו ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו, אּוָלם ַּכֲאֶׁשר 
הּוא זֹוֵעק ִמַּמֲעַמֵּקי ְלָבבֹו, ִנָּתן ִלְׁשמַֹע ְּבַזֲעָקתֹו ִּבּטּוי ִלְכַלל ַהְּמצּוקֹות ָהעֹוְברֹות ָעָליו. 

ְוזֹאת ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ֵמִרּבֹון ָהעֹוָלִמים: ְׁשַמע ֶאת ַצֲעָקֵתנּו, ִּכי ַרק ַאָּתה – יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות –
ָיכֹול ְלָהִבין ִמּתֹוָכּה ֶאת עֶֹמק ַהּקִֹׁשי ֶׁשּבֹו ְׁשרּוִיים ָאנּו ַּבָּגלּות ַהָּמָרה ('ֶלֶחם ַרב' ָׁשם).

ִלְכאֹוָרה ִנְרִאים ַהְּדָבִרים ְּכסֹוְתִרים: ִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות, ַמּדּוַע ָעֵלינּו ִלְצעֹק ֵאָליו? 
ְוַהֵּבאּור: ַהַּטַעם ֶׁשָאסּור ְלָאָדם ְלָהִרים קֹולֹו ִּבְתִפָּלה הּוא ִמּׁשּום ֶׁשָעָליו ְלַהֲאִמין ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
'יֹוֵדַע  ִמָּיד:  ָאנּו  מֹוִסיִפים  ַצֲעָקֵתנּו',  'ּוְׁשַמע  ָּכאן  ְמַבְּקִׁשים  ֶׁשָאנּו  ַאַחר   ְלִפיָכ ִלּבֹו.  ֶׁשְּבעֶֹמק  ֶאת  יֹוֵדַע 
ַּתֲעלּומֹות', ְּכלֹוַמר: ָהֻעְבָּדה ֶׁשָאנּו צֹוֲעִקים ִמּתֹו ִיּסּוֵרי ַהָּגלּות ֵאיָנּה סֹוֶתֶרת ֶאת ֱאמּוָנֵתנּו ֶׁשִהְּנ 'יֹוֵדַע 

ַּתֲעלּומֹות', ּוְלִפיָכ ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֶׁשַּתֲעֶנה ְלַצֲעָקֵתנּו ְותֹוִׁשיֵענּו (ִסּדּור 'ַהְּתִהָּלה ְוַהִּתְפֶאֶרת').

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
ִמּתֹו ָצָרה ַהְמִציֵאם ְּפדּות ּוְרָוָחה

ע ַמעּתַ ט בבּבָָּ וום  ממַמַ פפּפּ ססִסִ ם
מציֵאם כַֹח א ּבְ ָאּנָ

"ן) ֶרת ָהַרְמּבָ מֹו. (ִאּגֶ ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ


