
ת קַֹרח ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַהּתֹוָרה ְמַׁשָּנה ֶאת ַמהּות ָהָאָדם
"ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים" (טז ג)

ִמְּפֵני ָמה ָּכְפָלה ַהּתֹוָרה: "ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים"?
'ִּתְפֶאֶרת  ִּביִׁשיַבת  ָר"מ  ַשׁיין  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ֵּבֵאר 

ְירּוָׁשַלִים':
ְוֶצֱאָצֵאינּו  ֲאַנְחנּו  "ְוִנְהֶיה  ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ַהּתֹוָרה  ְּבִבְרַּכת 
ָהָיה  ַמְתִאים  ִלְכאֹוָרה,   ."ְׁשֶמ יֹוְדֵעי  ֻּכָּלנּו  ְוֶצֱאָצֵאי... 
 ְּבֶדֶר ֶׁשֵּכן  ֶצֱאָצֵאינּו...",  ְוכֹל  ֲאַנְחנּו  "ְוִנְהֶיה  לֹוַמר:  יֹוֵתר 
ַמְזִּכיִרים  ָאנּו  ְּכֶאָחד,  ִצּבּור  ִלְכל  רֹוִצים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר  ְּכָלל 
ֵאין  'ֻּכָּלנּו'  ֵּתַבת  ִּכי  ְלָפֵרׁש  ְוֵיׁש  ַהִּצּבּור?  ַהְזָּכַרת  ִלְפֵני  'ּכֹל' 
'יֹוְדֵעי  ִיְהיּו  ֶׁשֵּפַרְטנּו  ֵאּלּו  ֶׁשָּכל   – ִּכְפׁשּוָטּה  ַמְׁשָמעּוָתּה 
ְׁשֶמ ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶת', ֶאָּלא ֶׁשָּכל ַמהּוֵתנּו ִּתְׁשַּתֶּנה ִלְבִחיָנה 

ֶׁשל 'יֹוְדֵעי ְׁשֶמ ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶת ִלְׁשָמּה'.
ְּבֶדֶר זֹו נּוַכל ְלָפֵרׁש ַאף ֶאת ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: ַּכֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש 
ִּכי:  ָאַמר  ָהֵעָדה',  'ָּכל  ֶׁשל  ָתם  ְקֻדּׁשָ ְּבֵתאּור  ְלַהְפִליג  קַֹרח 

ה. 'ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים', ְּכלֹוַמר: ָּכל ַמהּוָתם ֲאפּוָפה ִּבְקֻדּׁשָ
'ִּבְרַּכת ִאיׁש'

ֲעבֹוַדת ַה'ְּקדֹוִׁשים' ִנְסֶּתֶרת ְּבִקְרָּבם
"ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים ּוְבתֹוָכם ה'" (טז ג)

ְמַׁשְּבִחים:  ָאנּו  ָּבת  ַהּׁשַ יֹום  ֶׁשל  ַׁשֲחִרית  ְּתִפַּלת  ְּבֻנַּסח 
"ְּבִפי ְיָׁשִרים ִּתְתרֹוָמם, ּוְבִׂשְפֵתי ַצִּדיִקים ִּתְתָּבַר, ּוִבְלׁשֹון 
ָהַאְדמֹו"ר  ִּתְתַהָּלל".  ְקדֹוִׁשים  ּוְבֶקֶרב  ִּתְתַקָּדׁש,  ֲחִסיִדים 
ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמרּוִז'ין ֵּפֵרׁש ִּכי ְמפָֹרטֹות ָּכאן ַאְרַּבע ַמְדֵרגֹות 

ַּבֲעבֹוַדת ה', זֹו ְלַמְעָלה ִמּזֹו:
ְוֵאיָנם  ָמֵלא  ְּבֶפה  ִמְתַּפְּלִלים  ַה'ְּיָׁשִרים'   – ְיָׁשִרים'  'ְּבִפי 
ַה'ַּצִּדיִקים'   – ַצִּדיִקים'  'ּוְבִׂשְפֵתי  ַּדְרָּגָתם,  ֶאת  ַמְסִּתיִרים 
ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם,  ַרק  ִנֶּכֶרת  ְּתִפָּלָתם  ַוֲעבֹוַדת  ֵמֶהם,  ִנְסָּתִרים 
יֹוֵתר,  ַעְצָמם  ַמְסִּתיִרים  ַה'ֲחִסיִדים'   – ֲחִסיִדים'  'ּוִבְלׁשֹון 
ּוְתִפָּלָתם ִנֶּכֶרת ַרק ִּבְלׁשֹוָנם, 'ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִׁשים' – ַהִּנְסֶּתֶרת 
ְּפִניִמית  ֶׁשֲעבֹוָדָתם  ַה'ְּקדֹוִׁשים'  ַמְדֵרַגת  ִהיא  ְּביֹוֵתר 

'ְּבִקְרָּבם', ְוֵאיָנּה ִנֶּכֶרת ַלחּוץ ְּכָלל.
ֶׁשל  ַרָּבּה  ִּגיֶלְרֶנֶטר  ּדֹב  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  ְּדָבָריו  ִּפי  ַעל 
ַיְשִניָצה, ֶאת ֶׁשָּטַען קַֹרח ְּכַלֵּפי מֶֹׁשה: ָהֱאֶמת ִהיא "ִּכי ָכל 
ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים", ְוַהִּסָּבה ֶׁשֵאין ַהָּדָבר ִנָּכר הּוא ִמּשּׁום 
ה'  ֶאת  ֵהם  עֹוְבִדים  ְקדֹוִׁשים,  ִלְהיֹוָתם   – ה'"  "ּוְבתֹוָכם  ֶׁש: 

ִּבְפִניִמּיּוָתם, ְוֵאין ֲעבֹוָדָתם ִנֶּכֶרת ְּכַלֵּפי חּוץ.
'ְּפִניִנים ְיָקִרים' [לר"ׁש ַנְיָמן] ַוֵּיָרא; 'ְרִביד ַהָּזָהב'

ָאָדם ִנָּכר ְּבַהְׁשָּכָמתֹו
"ּבֶֹקר ְויַֹדע ה' ֶאת ֲאֶׁשר לֹו" (טז ה)

ָּדַרׁש ַרִּבי ַעְזִריֵאל ְיהּוָדה ֶלעּבֹאִוויְטׁש ַרב ְקַהל 'ֲעַדת ְיֵרִאים' 
ִוויֶען: 

"ּבֶֹקר, ְויַֹדע ה' ֶאת ֲאֶׁשר לֹו" – ְלִפי ִהְתַּגְּברּות ָהָאָדם 

ְלַהְׁשָּכַמת ַהּבֶֹקר, ִנָּתן ִלְבּדֹק ַעד ַּכָּמה הּוא ָקׁשּור ַלָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ְוָדֵבק ִּבְדָרָכיו. 

'ַחִּיים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם' ָאבֹות א' עמ' טו

ְּתִפַּלת ִמְנָחה מֹוִעיָלה ַאף ָלְרָׁשִעים
"ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמְנָחָתם" (טז טו)

ִמְּפֵני ָמה ִהְזִּכיר מֶֹׁשה ַּדְוָקא 'ִמְנָחָתם' ְוא 'ָקְרָּבָנם'?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ:

ִאם  ֶאָּלא  ְלָרצֹון  ִמְתַקֵּבל  ֶׁשֵאינֹו  ְּבֵהָמה  ִמָּקְרַּבן  ְּבׁשֹוֶנה 
ַהַּמְקִריב ָראּוי ְלָכ, ָקְרַּבן ַהִּמְנָחה ֶׁשהּוא ָקְרַּבן ֶהָעִני ֶׁשֹּלא 
ֶהָעִני  ֵאין  ִאם  ַאף  ִמְתַקֵּבל  ְּבֵהָמה,  ְלַהְקִריב  ָידֹו  יָגה  ִהּׂשִ
ָראּוי ְלָכ. זֹאת ִמּשּׁום ֶׁשֶהָעִני ַמְקִריבֹו ְּבֵלב ִנְׁשָּבר, ַּכָּכתּוב 
(ְּתִהִּלים נא יט): "ִזְבֵחי ֱאִקים רּוַח ִנְׁשָּבָרה ֵלב ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה 
ֱאִקים א ִתְבֶזה". ְלִפיָכ ַּכֲאֶׁשר ִהְרִׁשיַע קַֹרח ַלֲחק ַעל 
מֶֹׁשה, א ֻהְצַר מֶֹׁשה ְלִהְתַּפֵּלל ֶאָּלא ַעל ַה'ִּמְנָחה' ֶׁשִהיא 

ִמְתַקֶּבֶלת ַאף ֵמְרָׁשִעים, ֶׁשֵּכן ָקְרָּבָנם ְּבַוַּדאי א ִיְתַקֵּבל. 
ְּבָקְרַּבן  ַרק  ֵאיָנּה  זֹו  ַמֲעָלה  ִּכי  ְיהֹוָנָתן,  ַרִּבי  ְוָאַמר  הֹוִסיף 
ַהִּמְנָחה, ֶאָּלא ַאף ַּבְּתִפָּלה ַהְּקרּוָיה ַעל ְׁשָמּה ֶׁשִהיא ְלַבָּדּה 
ְיכֹוָלה ְלִהְתַקֵּבל ַאף ִמִּפי ָרָׁשע. ֶׁשֵּכן ָאְמרּו ֲחָכִמים (ַׁשָּבת פט 
ב) ֶׁשַּכֲאֶׁשר ֶלָעִתיד ָלבֹא יֹאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִלְׁשֶׁשת 
ָהָאבֹות ֶׁשְּבֵניֶהם ָחְטאּו, ַאְבָרָהם ְוַיֲעקֹב יֹאְמרּו: "ִיָּמחּו ַעל 
ת ְׁשֶמ", ְוַרק ִיְצָחק ַיֲעִתיר ַּבֲעָדם. ְלִפיָכ ַרק ְּתִפַּלת  ְקֻדּׁשַ
ַהִּמְנָחה ֶׁשִּנְתְקָנה ַעל ָידֹו (ְּבָרכֹות כו ב) ְיכֹוָלה ְלַכֵּפר ַאף ַעל 

ַהחֹוְטִאים. ְוֵכן ָאְמרּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות ו ב): "ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם 
ָזִהיר ִּבְתִפַּלת ַהִּמְנָחה, ֶׁשֲהֵרי ֵאִלָּיהּו [ֶׁשִהְתַּפֵּלל ַעל ִרְׁשֵעי 

ּדֹורֹו] א ַנֲעָנה ֶאָּלא ִּבְתִפַּלת ַהִּמְנָחה".
'ִּתְפֶאֶרת ְיהֹוָנָתן'

ְּתִפַּלת מֶֹׁשה ָעְׂשָתה ֶמֱחָצה
"ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמְנָחָתם" (טז טו)

ַוֲאִביָרם  ָּדָתן  ֶׁשל  ִנְׁשמֹוֵתיֶהם  ִּכי  ִּגָּלה  ַהָּקדֹוׁש  ָהֲאִר"י 
ְּבַמֲעֵׂשה  ַהַּכְרֶמל  ְּבַהר  ֶׁשֻהְקְרבוּ  ַהָּפִרים  ִּבְׁשֵני  ִהְתַּגְלְּגלּו 
ֵאִלָּיהּו ּוְנִביֵאי ַהַּבַעל; ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ָּדָתן – ְּבָפרֹו ֶׁשל ֵאִלָּיהּו, 
ֶׁשל  ְּבָפָרם   – ֵהיֶמּנּו  ֶׁשִהְרִׁשיַע  ֲאִביָרם  ֶׁשל  ִנְׁשָמתֹו  ְוִאּלּו 

ְנִביֵאי ַהַּבַעל. 
הֹוִסיף ְוָאַמר ַּבַעל 'ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי':

ַמִים ָקְבעּו ֶׁשִּנְׁשמֹוֵתיֶהם ִיְתַּגְלְּגלּו ְּבָפִרים ֵאּלּו  ַאף ִּכי ִמן ַהּׁשָ
ְּכֵדי ְלַתֵּקן ֶאת ֶחְטָאם, ְּבָכל זֹאת, ְּכַמֲאַמר ֲחָכִמים (דב"ר ח א): 
"ְּתִפָּלה עֹוָׂשה ֶמֱחָצה" הֹוִעיָלה ְּתִפַּלת מֶֹׁשה: "ַאל ֵּתֶפן ֶאל 
ִּבְׁשֵלמּות,  ִנְתְקָנה  ָּדָתן  ֶׁשל  ִנְׁשָמתֹו  ֶׁשַרק   ְּבָכ ִמְנָחָתם". 
ַּכֲאֶׁשר ַהָּפר ֶׁשִהְתַּגְלְּגָלה ּבֹו ֻהְקַרב ַעל ִמְזַּבח ה' (ְמָלִכים א' יח 
לו), ְוִאּלּו ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ֲאִביָרם ֶׁשִהְתַּגְלְּגָלה ְּבָפָרם ֶׁשל ְנִביֵאי 

ַהַּבַעל א ִנְתְקָנה ִּבְׁשֵלמּות.
'ֵסֶפר ַהִּלּקּוִטים'; 'ַּפְרֵּדס יֹוֵסף ֶהָחָדׁש'

ְּבִנַּית ֵּבית ְּכֶנֶסת ִמְּתרּומֹות ְּכַלל ַהִּצּבּור
"א ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם ָנָׂשאִתי" (טז טו)

"א ֲחמֹורֹו ֶׁשל ֶאָחד ֵמֶהם ָנַטְלִּתי" (ַרִׁש"י).
ַה'ָּמֵגן ַאְבָרָהם' (קנד כג) ֵהִביא ְּבֵׁשם ֵסֶפר ֲחִסיִדים (סי' תקג): 
ִעּמֹו  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ַהָּקָהל  ְוָרצּו  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ָּבָנה  "ֶאָחד 
ְוָכָלה  ְלֵׁשם,  ּוְלַזְרעֹו  לֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי   – ָרָצה  ְוא  ְּבָמעֹות, 

ַזְרעֹו".
ְוָכַתב ַה'ֲחַתם סֹוֵפר' ֶׁשִעְנָין ֶזה ִנְרָמז ַּבָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: "א 
ֶׁשל  ַּבֲחמֹור  ִהְׁשַּתַּמְׁשִּתי  א   – ָנָׂשאִתי"  ֵמֶהם  ֶאָחד  ֲחמֹור 
ְּכֵדי  נֹוְטלוֹ  ָהִייִתי  ִצּבּור  ֶׁשל  ָהָיה  ִאּלּו   ַא ֵמֶהם",  "ֶאָחד 

ְלַזּכֹוָתם. 
'ֲחַתם סֹוֵפר ֶהָחָדׁש'

ְמקֹור ְּדָרַׁשת ֵאִלָּיהּו ֶׁשְּבכֹחוֹ ְלַהֲחיֹות ֵמִתים
"ְוִאם ְּבִריָאה ִיְבָרא ה' ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת ִּפיָה..." (טז ל)

ָאַמר ַרִּבי ִׂשְמָחה ּבּוִנם ִמְּפִׁשיְסָחא:
ֶׁשְּבָידֹו  ָוחֶֹמר'  'ַקל  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו  ָּדַרׁש  ֶזה  ִמַּמֲעֶׂשה 
ַחִּיים  רּוַח  ְוָיִׁשיב  ַהֶּטַבע  ִסְדֵרי  ֶׁשְּיַׁשֶּנה  ה'  ִלְפֵני  ְלִהְתַּפֵּלל 
ֶׁשַעד  ַאף  כא-כב).  יז  א'  (ְמָלִכים  ֶׁשֵּמת  ַהָּצְרָפִתית  ָהִאָׁשּה  ְלֶבן 
מֶֹׁשה  ְּתִפַּלת  הֹוִעיָלה  ֶׁשִאם  ֵמעֹוָלם;  ָּכזֹאת  ִנְׁשַמע  א  ָאז 
ֶׁשֹּלא  ְּבַחֵּייֶהם,  ְּבעֹוָדם  ָהעֹוָלם  ִמן  ַוֲעָדתֹו  קַֹרח  ֶאת  ְלַאֵּבד 
ְּכֶדֶר ַהֶּטַבע ֶׁשָהָאָדם ֵמת ַּכֲאֶׁשר ָּכִלים ְיֵמי ַחָּייו, ַעל ַאַחת 
"ִמָּדה  ֶׁשֲהֵרי  ַהֵּמת,  ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ְּתִפָּלתֹו  ֶׁשּתֹוִעיל  ַּכָּמה 

טֹוָבה ְמֻרָּבה ִמִּמַּדת ֻּפְרָענּות" (סֹוָטה יא א).
'קֹול ִׂשְמָחה'

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
אדם

ני ּפְ ם
ִיחּוד ה' מֹוֵנַע ַמֵּגָפה

ְוַהַּמֵּגָפה  מֹוֵעד  אֶֹהל  ֶּפַתח  ֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ַאֲהרֹן  "ַוָּיָׁשב 
ֶנֱעָצָרה" (יז טו)

ְמַסֵּפר ַרִּבי יֹוֵסף ַגְּדג', ַרָּבּה ֶׁשל ּתּוִניס:
ְּבֵעת ֶׁשָּפְקָדה ַמֵּגָפה ֶאת ִעיִרי ִּבְׁשַנת תר"י ָּדַרְׁשִּתי ִּבְפֵני 
מֹות  ַהּׁשֵ ְׁשֵני  ִיחּוד  ִּכי  ָאַמְרִּתי  ִּבְדָרָׁשִתי  ְקִהָּלִתי.  ְּבֵני 
ְלָהִביא  ְּבכֹחוֹ   – ִּבְתִפָּלה  ְוַאְדנּות,  ֲהָוָי"ה  ַהְּקדֹוִׁשים, 
ַה'ַּתֲחנּון'  ְּבֻנַּסח  ִנְרָמז  ַאף  ֶזה  ָּדָבר  ַהַּמֵּגָפה.  ַלֲעִציַרת 
 – ַהָּמֶות"  ַמַּכת  ִמֶּמּנּו  "ְוָהֵסר  י:  ַוֲחִמּׁשִ ְּבֵׁשִני  ַהֶּנֱאָמר 
ְׁשמֹות  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה  צ"א,  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי 
ֶנֶעְצָרה  ֵּכן  ָעׂשּו  ַּכֲאֶׁשר  ָׁשַמִים,  ְּבַחְסֵדי  ְוַאְדנּות.  ֲהָוָי"ה 

ַהַּמֵּגָפה.
ֵאּלּו  מֹות  ֶׁשּׁשֵ א)  רכט  ִּפיְנָחס  (זַֹהר  ֲחָכִמים  ִלְּמדּונּו  ּוְכָבר 
ֶׁשל  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֶׁשִהיא  'ָאֵמן'  ַּבֲעִנַּית  ְּבִפינּו  ִמְתַיֲחִדים 
ֲחָכִמים  ָקְבעּו   ֶׁשְּלָכ ּוֵבֲארּו  ְוַאְדנּות.  ֲהָוָי"ה  ְׁשמֹות 
ְלִפי   ,"ֵמַהְּמָבֵר יֹוֵתר  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ִּכי "ָּגדֹול  ב)  נג  (ְּבָרכֹות 
ְוִאּלּו  ֲהָוָי"ה,   – ֶאָחד  ֵׁשם  ֶאָּלא  ַמְזִּכיר  ֵאינֹו   ֶׁשַהְּמָבֵר

מֹות ְּכֶאָחד. ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְמַיֵחד ֶאת ְׁשֵני ַהּׁשֵ
הגש"פ 'ִפי ַהְמַדֵּבר' [ִליוֹוְרנוֹ תרי"ד] ד"ה ַהְללּו ֶאת ה' 

ת קַֹרח ָרׁשַ 336ּפָ תש"פ

ַחר ְּבַחְברּוָתא.  ְּבֵני ֱאמּוִנים. ַמְׁשִּכיִמים ְלִבְרכֹות ַהּׁשַ
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ֶׁשִּלְפֵניֶכם,  ַמְׁשָמע,  ַּתְרֵּתי  ַהְּמעֹוֵרר,  ַהִּסּפּור  ֶאת 
רֹאׁש  ָזָצ"ל,  ָחָדׁש  ָמְרְּדַכי  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ִסֵּפר 
ְיִׁשיַבת 'אֹור ֶאְלָחָנן'. ָהַרב ָחָדׁש ָזָצ"ל ְׁשָמעֹו ִמִּפי 
ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה, ַרב ְקִהָּלה ְּבַאַחת ֵמַאְרצֹות ַהּגֹוָלה.

ִלְפנֹות  ְׁשַּתִים  ָעה  ַהּׁשָ ַעל  ֶהְראּו  עֹון  ַהּׁשָ ְמחֹוֵגי 
ִמיָכֵאל.  ֶׁשל  ְּבֵביתֹו  ַהֶּטֶלפֹון  ִצְלֵצל  ַּכֲאֶׁשר  ּבֶֹקר 
ְּבאַֹרח ָנִדיר, ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ְּכָבר ָהָיה ִמיָכֵאל ָׁשקּוַע 
ָלֶלֶכת  ֶהֱחִליט  ָהַאֲחרֹון  ֶׁשַּבַּלְיָלה  ְלַאַחר  ִּבְׁשָנתֹו, 
ְּבָׁשָעה  ְלֶהְרֵּגלֹו.  ַיֲחִסית  'ֻמְקֶּדֶמת'  ְּבָׁשָעה  ִליׁשֹן 
ַאַחת ָוֶרַבע הּוא ְּכָבר ָעָלה ַעל ְיצּועוֹ ַּכֲאֶׁשר ְלָפָניו 

ְצפּויֹות ָהיּו ָחֵמׁש ָוֵחִצי ְׁשעֹות ֵׁשָנה. 
ָאמּור  ָהָיה  הּוא  ְלֶׁשַבע  ְּבֶרַבע  יֹום,  ִמֵּדי  ְּכֶהְרֵּגלֹו 
ִלְהיֹות ֵער ַלֲחלּוִטין, ְלִהְתַלֵּבׁש ִּבְמִהירּות ְוִלְפּתַֹח 
ִמַּתַחת  ַהחֹוֶנה  ִרְכּבֹו  ֵעֶבר  ֶאל  ְּבהּוָלה  ְּבִריָצה 
ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ְּבהּוָלה  ִּבְדָהָרה  ם  ּוִמּׁשָ ְלֵביתֹו. 
ַהִּמְנָין   – יֹום  ִמֵּדי  ִהְתַּפֵּלל  ֶׁשּבֹו  ַהָּקבּוַע  ַלִּמְנָין 
ִמְתַּפְּלָליו  ָאֲחזּו  ְּכָבר  ְוַעָּתה  ֶׁשַבע,  ְּבָׁשָעה  ֶׁשֵהֵחל 

ְּב'ָברּוךְ ֶׁשָאַמר'. 
ִמיָכֵאל עֹוד זֹוֵכר ִּכי ִּבְהיֹותֹו ַאְבֵר ָצִעיר ִהְקִּפיד 
ְמאֹד ִלְהיֹות ַּבְּתִפָּלה ִעם ְּתִחָּלָתּה, ְּכֶׁשהּוא ְמֻעָּטר 
ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֲאִמיַרת  ְלַאֵחר  ּוְתִפיִלין,  ְּבַטִּלית 
ֶׁשָעְברּו  ְּכָכל  אּוָלם  ַהָקְּרָּבנֹות.  ַּפְרִׁשּיֹות  ּוְקִריַאת 
ַהְנָהָגתֹו  ִהְתרֹוְפָפה   ָּכ ַהְּטָרדֹות,  ְוָגְדלּו  ִנים  ַהּׁשָ
ֵיׁש   – ֶהָעגּום  ַהּנֹוְכִחי,  ַלַּמָּצב  ִהִּגיָעה  ֲאֶׁשר  ַעד  זֹו 

לֹוַמר.
ִמיָכֵאל ְּבַעְצמֹו א ֵהִבין ֵּכיַצד ַהָּדָבר ִיָּתֵכן. ְּכִאיׁש 
ְלִיּצּור  ַמְצִליַח  ִמְפָעל  ְּבַבֲעלּותֹו  ֲאֶׁשר  ֲעָסִקים 
ָרִהיִטים, ָחַרט ַעל ִּדְגלֹו ֶאת ַהַהְקָּפָדה ַעל ְׁשִמיַרת 
ַהְּזַמִּנים. 'ָׁשָעה זֹו ָׁשָעה' – ָהָיה ָּתִמיד נֹוֵהג ְלָהִגיב 
ַלָּלקֹוחֹות ֶׁשִהַּדְּפקוּ ַעל ֶּדֶלת ֲחנּות ַהִּמְפָעל ֶטֶרם 
ְׁשַעת ַהְּפִתיָחה אֹו ְלַאַחר ְׁשַעת ַהְּסִגיָרה. ֻעְבָּדה זֹו 
ֲחנּותֹו.  ֶאת  ִלְפקֹד  ְלַהְפִסיק  ַלָּלקֹוחֹות  ָּגְרָמה  א 
ם  ַלּׁשֵ ִחּזּוק  ָהֻעְבָּדה  הֹוִסיָפה  ַּבֲעבּוָרם  ַאְדַרָּבה, 
ַהּטֹוב ֶׁשָּיָצא ַלֲחנּות ִּכי ַהְּסחֹוָרה ַהְּמֻסֶּפֶקת ַּדְרָּכּה 
ָּתִמיד ַּתִּגיַע ַּבְּזַמן ַהְּמיָֹעד. ּוְכִפי ֶׁשֵהִעיָדה ַהִּסְסָמה 
ֲחנּותֹו:  ֶׁשל  ַלּלֹוגֹו  ְלַהְצִמיד  ִמיָכֵאל  ֶׁשָּבַחר 

"ָרִהיִטים ַּבְּזַמן ּוְלאֶֹר ְזַמן".
ֻמְפָּתע  ִמיָכֵאל  ָהָיה  ַלְּתִפָּלה  ְּבנֹוֵגַע  ָמה,  ִמּשּׁום 
ֵמַעְצמֹו. הּוא א ָיַדע ָמַתי ְוֵכיַצד ִהְתחֹוֵלל ֶאְצלֹו 
ּנּוי, אּוָלם ְּבפַֹעל, ָּתִמיד ָהָיה מֹוֵצא ַעְצמֹו ִנְכָנס  ַהּׁשִ
אֹו  ֶׁשָאַמר'   ָּברּו' ְּבִסּיּום  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ִּבְבִהילּות 
ֶנֱאָלץ  הּוא   ָּכ ְּכֶׁשְּבִעְקבֹות  ְּדִזְמָרה',  ִּב'ְפסּוֵקי 
ֶאת  ְלַצְמֵצם  ְּכֵדי  ַמְׁשָמעּוִתִּיים  ְקָטִעים  ַעל  ְלַדֵּלג 

ַהַּפַער ֶׁשֵּבינֹו ְלֵבין ְׁשִליַח ַהִּצּבּור ְוַהִּמְתַּפְּלִלים.
ְּבַפְׁשטּות:  ְלָתֵרץ  ָנַהג   ָּכ ַעל  לֹו  ֶׁשֵהִעירּו  ְלֵאּלּו 
ְמֻאָחר  ִליׁשֹן  ְּכֶׁשהֹוְלִכים  ָעֵיף!  ֲאִני  ַלֲעׂשֹות,  "ָמה 

– ָקִמים ְמֻאָחר..." 
ִּכְקִלַּפת  ָׁשֶוה  ֵּתרּוצֹו  ִּכי  ֵהיֵטב  ָיַדע  ְּבִלּבוֹ  אּוָלם 
ַהּשּׁום ָּכל ְזַמן ֶׁשהּוא ַמְמִׁשי ְּבַהְנָהָגה זֹו ְּדַבר יֹום 

ְּביֹומֹו.
ַמָּמׁש ָלַאֲחרֹוָנה ִנַּגׁש ֵאָליו ַרב ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ָהַרב 
ְוָׁשַאל  ַּבֲחִביבּות  ִׁשְכמֹו  ַעל  ָטַפח  ֶּבְרְגְשֵׁטיין, 
ַּבֲעִדינּות  לֹו  ְלָהִעיר  ִּבֵּקׁש  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ִלְׁשלֹומֹו. 
ְּבֶקֶרב  ִרְפיֹון  יֹוְצִרים  ַהְּתכּוִפים  ִאחּוָריו  ִּכי 
ָּכִריְזָמִטית,  ִאיִׁשּיּות  ַּבַעל  ּוִבְהיֹותֹו  ַהִּמְתַּפְּלִלים, 
ִּבְמקֹום ֶׁשִּיְסַחף ֶאת ַהִּמְתַּפְּלִלים ְלַהְׁשָּכָמה, הּוא 

ִנְמָצא סֹוֵחף אֹוָתם ְלִרְפיֹון ּוְלִאחּוִרים.
ַלְּתִפָּלה  יֹום  ְּבָכל  ְלַהִּגיַע   ָּכ ָּכל  ִמְתַאֵּמץ  "ַאָּתה 
ְלַרִּבים  ַהְׁשָרָאה   ְּבָכ יֹוֵצר  ְוַאף  ִּבְקִביעּות, 
ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים, ַמּדּוַע ֶׁשֹּלא ִּתְתַאֵּמץ עֹוד ְמַעט ְּכֵדי 
ְלַהִּגיַע ַּבְּזַמן?!" ָעַטף ָהַרב ֶאת ֶהָעָרתֹו ְּבַמְחָמָאה 
ֵּכָנה, "ָאָדם ַּבַעל ִאיִׁשּיּות ָּכִריְזָמִטית ְּכֶׁשְּל, ְּבַוַּדאי 
ֶׁשַּיְקִּפידּו  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ֶיֶתר  ֶאת  ַאֲחָריו  ִיְסַחף 

ְלַהְׁשִּכים ְּכמֹותֹו..." הֹוִסיף ְּבִדְרּבּון.
ִּכי  ְוַאף  ַּכֵחץ,  ִמיָכֵאל  ֶׁשל  ְּבִלּבוֹ  ָּפְגעּו  ַהְּדָבִרים 
ָעָליו,  ַאף  ְמֻקָּבִלים  ְוָהיּו  ַּבֲעִדינּות,  ֶנֶאְמרּו  ֵהם 
ַּתַחת ֶׁשְּיַקֵּבל אֹוָתם ְּבַאֲהָבה, הּוא ָּבַחר ִלְדחֹוָתם 
ְּבַגֲאָוה: "ְוִכי ְּבָמה ְמֻדָּבר? ְּבַס ַהּכֹל ְּבַכָּמה ַּדּקֹות 

ֶׁשל ִאחּור? נּו, ָהִעָּקר ֶׁשַּבּסֹוף ֲאִני ַמִּגיַע..."
ָהַרב ִנָּסה ְלַהְסִּביר לֹו ֶׁשֵּיׁש 'ְלַהִּגיַע' ְוֵיׁש 'ְלַהִּגיַע'... 
ַהָּגָעה  ְלֵבין  ַלְּתִפָּלה  ַּבְּזַמן  ַהָּגָעה  ֶׁשֵּבין  ַהֶהְבֵּדל 

ַּכָּמה ַּדּקֹות ְמֻאָחר יֹוֵתר, הּוא ָעצּום. ִאם רֹוֲחִׁשים 
א  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ְׁשמֹו  ֵּכן  ֶׁשּׁשִ ְלִמי  ָּכבֹוד 
ָּכָאמּור,  ִלְׁשמַֹע.  ֵסֵרב  ֶׁשִּמיָכֵאל  ֶאָּלא  ְמַאֲחִרים! 
ַּגֲאָותֹו  אּוָלם  ֵהיֵטב,  ַהְּדָבִרים  ִעם  ִהְסִּכים  הּוא 

ְואּוַלי ַעְצלּותֹו, ָּגְרמּו לֹו ִלְדחֹוָתם.
ּוַבֲחָזָרה ַלהֹוֶוה: ַעָּתה ְּבָׁשָעה ְׁשַּתִים ַּבַּלְיָלה, ִנְקַרע 
ָנתֹו ַהְּקָצָרה, ְלִמְׁשַמע ִצְלצּולֹו ַהִּבְלִּתי  ִמיָכֵאל ִמּׁשְ
הּוא  ְלִמָּטתוֹ.   ָסמּו ֻמָּנח  ֶׁשָהָיה  ַהַּנָּיד  ֶׁשל  ּפֹוֵסק 
ָּבֶרַגע  ּוְכָבר  יָחה,  ַלּׂשִ ְוַלֲענֹות  ָיָדיו  ֶאת  ִלּטֹל  ִמֵהר 
הּו א  ֶׁשִהְצִמיד ֶאת ַהֶּסלּוָלִרי ְלָאְזָניו ֵהִבין ִּכי ַמּׁשֶ

ְּבֵסֶדר.
ִאיִלָיה,  ֶׁשל  ַהְּמבָֹהל  קֹולֹו  ִנְׁשַמע  ַלַּקו  ֵמֵעֶבר 
ְלַמֵהר  לֹו  ַהּקֹוֵרא  ַהִּמְפָעל,  ֶׁשל  ַהַּלְיָלה  ׁשֹוֵמר 
קֹולֹות  ִנְׁשְמעּו  ְּדָבָריו  ְּבֶרַקע  ַלָּמקֹום.  ְלַהִּגיַע 
ְלַהֲאִמין  ה  ִהְתַקּׁשָ ּוִמיָכֵאל  ֲחׁשּוִדים,  ִּפְצּפּוץ 
ִהְזַמְנִּתי  "ְּכָבר  ָרעֹות.  לֹו  ֶׁשִּנְּבָאה  ָלִאיְנטּוִאיְצָיה 
ְּבֶטֶרם  לֹוַמר  ִאיִלָיה  ִהְסִּפיק  ָהֵאׁש",  ְמַכֵּבי  ֶאת 

יָחה. ֻנְּתָקה ַהּׂשִ
ִמיָכֵאל ָנַטל ֶאת ַהַּמְפְּתחֹות ּוִמֵהר ְלִרְכּבֹו. ְּבֶפַתח 
ַהִּמְפָעל  ָהֵאׁש.  ֶאת  ֵהִריַח  ְּכָבר  ַהַּתֲעִׂשָּיה  ֵאזֹור 
ֲחֵמׁש   ְּבֶמֶׁש ֶאְצְּבעֹוָתיו  ְּבֶעֶׂשר  ָּבָנה  ֶׁשאֹותֹו 
ְּבֵאׁש  ַעָּתה  ָּבַער  ָהַאֲחרֹונֹות,  ִנים  ַהּׁשָ ֶעְׂשֵרה 
ֲעצּוָמה ֶׁשָעְמָדה ְלַכּלֹותֹו ַעל ָּכל ְּתכּוָלתֹו – ַהִּצּיּוד 
ֶאת  ֶׁשִּמְּלָאה  ָהַרָּבה  ְוַהְּסחֹוָרה  ַהָּיָקר  ַהֶּמָכִני 

ַהַּמְחָסִנים.
ִמיָכֵאל ִהִּביט ֵמֵעֶבר ְלַעְנֵני ֶהָעָׁשן. ָהֵאׁש ֶׁשִּנְדֶמה 
 ֶׁשְּכָבר ִּכְּלָתה ֶאת אּוָלם ַהִיּּצּור, ֵהֵחָּלה ַעָּתה ְלַלֵח
ֶאת ַיְרְּכֵתי ַהַּמְחָסן ָהֲעָנק ֶׁשָהָיה ָּגדּוׁש ְּבאֹוָתּה ֵעת 
ְּבחֶֹמר ָּדִליק ֵמֵאין ְּכמֹותֹו – ָרִהיֵטי ֵעץ ֶׁשֶּזה ִמְּכָבר 

ָיְצאּו ִמַּפס ַהִיּּצּור ְוָעְמדּו ְלִׁשּוּוק ַּבֲחֻנּיֹות.
ֲחַסר  ֶׁשָעַמד  ִמיָכֵאל  ְלַהִּציל.  ָמה  ֶאת  ֲעַדִין  ָהָיה 
ַּבֶּלָהבֹות,  ָהעֹוֶלה  ַחָּייו  ִמְפַעל  מּול  ֶאל  אֹוִנים 
ִהִּגיעּו  ֶטֶרם  ָהֵאׁש  ְמַכֵּבי  ִּכי  ִיָּתֵכן  ֵּכיַצד  ֵהִבין  א 
ֶעְׂשֵרה  ֲחֵמׁש  ָחְלפּו  ְּכָבר  ֶחְׁשּבֹונֹו  ְלִפי  ַלָּמקֹום. 
ְמֻמֶּקֶמת  ָהְיָתה  ַהַּתֲחָנה  ֻהְזְמנּו.  ֵמָאז  ַּדּקֹות 

ְּבִקְרַבת ָמקֹום, ּוָמה מֹוֵנַע ֵמֶהם ְלַהִּגיַע?!
ִצְלצּוִלים  ַּכָּמה  ּוְלַאַחר  ַלַּתֲחָנה,  ְלַחֵּיג  ִמֵהר  הּוא 
ֵמָהָרִהיִטים?  ַאָּתה  ֶזה  "ֲאָהּה,  ָעֵיף.  קֹול  לֹו  ָעָנה 

 "...ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ֵּתֶכף ֶאְצְל
ַעל  ִנְרַּדם  ָּפׁשּוט  ָהִאיׁש  ֶהֱאִמין.  א  ִמיָכֵאל 

ִמְׁשַמְרּתֹו, ְּבִדּיּוק ַּבַּדָּקה ַהְּקִריִטית.
ְּכָבר  ָלִעּקּול  ִמַּבַעד  ָחְלפּו.  נֹוָספֹות  ַּדּקֹות  ָחֵמׁש 
ַהּקֹוָלִנית  ִאּיֹות  ַהַּמּׂשָ ְּבַׁשֶּיֶרת  ָהִראׁשֹוָנה  ִנְרֲאָתה 
ַּבֲעבֹוָדָתם,  ְמֻיָּמִנים  ַהַּכָּבִאים,  ָהֵאׁש.  ְמַכֵּבי  ֶׁשל 
ּתֹוְכֵכי  ֶאל  ְוָלרּוץ  ַהָּמֵגן  ִצּיּוד  ֶאת  ַלֲעטֹות  ִמֲהרּו 
ַהִּמְפָעל ַהּבֹוֵער. ָהֵאׁש ָהַאִּדיָרה ָּכְבָתה ּתֹו ַּכָּמה 
ְמֻאָחר.  ֶזה  ָהָיה  ִמיָכֵאל  ַּבֲעבּור  אּוָלם  ַּדּקֹות, 

ְמֻאָחר ִמַּדי.
ֵאׁש,  ְלַמֲאֹכֶלת  ָהָיה  ְּתכּוָלתֹו,  ָּכל  ַעל  ַהַּמְחָסן, 
ְּבַמִים  ְספּוָגה  ָהְיָתה  ֶׁשּנֹוְתָרה,  ַהְּסחֹוָרה  ּוְמַעט 

ְׁשחִֹרים ּוִבְלִּתי ְראּוָיה ְלִׁשּמּושׁ ְּכָלל.
ֶאת  ְלַהִּציל  ְיָכְלֶּתם  ִּבְזַמן  ַמִּגיִעים  ֱהִייֶתם  "ִאּלּו 
ַהַּמְחָסן ֵמֲאַבּדֹון", ִנְׁשַּבר קֹולֹו ֶׁשל ִמיָכֵאל ְּבִׂשיָחה 
נֹוֶקֶבת ֶׁשָעַר ִעם רֹאׁש ֶצֶות ַהִּכּבּוי, ְּכתֹם ָהֵארּועַ 
ַהִּנָּסיֹון,  ּוְלמּוד  ַהְּמֻחְסָּפס  ָהִאיׁש  אּוָלם  ַהָּקֶׁשה. 
ַרק ֵהִׁשיב ְּבַאָּגִבּיּות: "ִאחּור ֶׁשל ַּכָּמה ַּדּקֹות ֵאינֹו 
ֶנְחָׁשב ִאחּור ַעל ִּפי ַהחֹק, ָהִעָּקר ֶׁשַּבּסֹוף ִהַּגְענּו..."

לֹו,  ֻמֶּכֶרת  ָהְיָתה  ַהּזֹו  ַהַּטֲעָנה  ּדֹם.  ֶנֱאַלם  ִמיָכֵאל 
ְוהּוא ָּבַחר ִלְׁשּתֹק.

ַהְּכֵאב ָהָיה ָּגדֹול, ְוַהֶהְפֵסד ָעצּום. ִמיָכֵאל א ָעַצם 
ַעִין ְּבָכל ָמה ֶׁשּנֹוַתר ֵמאֹותֹו ַהַּלְיָלה. ַּבּבֶֹקר, ֶעֶׂשר 
ְּבֵבית  ִּבְמקֹומֹו  ִהְתַיֵּצב  ְּכָבר  ֶׁשַבע  ִלְפֵני  ַּדּקֹות 
מּוָכן  ּוְתִפָּליו,  ְּבַטִּליתֹו  ְמֻעָּטר  ְּכֶׁשהּוא  ַהְּכֶנֶסת, 

ִלְפּתַֹח ַּב'ְּתִפָּלה'. 
ִלְּמָדה  אּוָלם  ַחָּייו,  ִמְפַעל  ֶאת  ִּכְּלָתה  ֵרָפה  ַהּׂשְ
ַהֶהְבֵּדל  ַעל  ִיְׁשַּכח  א  ֶׁשאֹותֹו  ּכֹוֵאב  ִׁשעּור  אֹותֹו 
ַּבֲחֵמׁש  ְלַאֵחר  ְלֵבין  ַּבְּזַמן,  ְלַהִּגיַע  ֶׁשֵּבין  ַהַּמהּוִתי 

ַּדּקֹות, 'ְּבַס ַהּכֹל...'
'ִיְתַּגֵּבר ָּכֲאִרי' עמ' נד

ְנָקִבים ְנָקִבים ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים
ַהָּפסּוק:  ֶאת  ג)  א  (ב"ר  ַּבִּמְדָרׁש  ֵּפְרׁשּו   ָּכ
"ִּכי ָגדֹול ַאָּתה ְועֵֹׂשה ִנְפָלאֹות" (ְּתִהִּלים פו 
י) – "ָאַמר ַרִּבי ַּתְנחּום: ַהּנֹוד ַהֶּזה ִאם ִיְהֶיה 
יֹוֵצא  רּוחֹו  ָּכל  ַמַחט,  ֶׁשל  ְּכחֹד  ֶנֶקב  ּבֹו 
ְמִחיִלים,  ְמִחיִלים  ָעׂשּוי  ְוָהָאָדם  ִמֶּמּנּו, 
ְנָקִבים ְנָקִבים ְוֵאין רּוחֹו יֹוֵצא ִמֶּמּנּו, ִמי 

ַיֲעֶׂשה ֵכן? 'ַאָּתה ֱאִקים ְלַבֶּד'" (ָׁשם).
ַהָחְכָמה  עֶֹמק  ֶאת  ְלָתֵאר  ְּבבֹוֵאנּו 
ָאנּו  ְמַתְמְצִתים  ַהּגּוף,  ְּבֵאיְבֵרי  ַהְּטמּוָנה 
ֶׁשל  ְּבאֶֹפן  ְיִציָרָתם  ֻעְבַּדת  ְּבַהְזָּכַרת  זֹאת 
"ְנָקִבים ְנָקִבים ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים". ְּבֵתאּור 
ֶזה ֵיׁש ְּכֵדי ִלְכל ֶאת ָּכל ָהֵאיָבִרים ֻּכָּלם 
:ְּכִפי ֶׁשְּיבַֹאר ְּבִדְבֵרי ַהְּמָפְרִׁשים ַּבֶהְמֵׁש

ְּבגּוף ָהָאָדם ֵיׁש ְנָקִבים ַרִּבים ַהְּמַׁשְּמִׁשים 
ְׁשֵני  ַקָּיִמים  ָּברֹאׁש  ׁשֹונֹות;  ְלַמָּטרֹות 
ֶׁשַּדְרָּכן  ָהֵעיַנִים  ְקבּועֹות  ֶׁשָּבֶהם  ְנָקִבים 
רֹוֶאה ָהָאָדם ֶאת ָּכל ָמה ֶׁשְּסִביבֹו. ַּתַחת 
ֲאֶׁשר  ַהְּנִחיַרִים  ִנְקֵבי  ֶאת  ֵיׁש  ָהֵעיַנִים 
ְמִריִחים  נֹוְׁשִמים,  ָאנּו  ְּבֶאְמָצעּוָתם 
ֵמַהּגּוף.  ַהְּמֻיֶּתֶרת  ַהֵּלָחה  ֶאת  ּומֹוִציִאים 
ְלַמָּטה ֵמֶהם ִנְמָצא ַהֶּפה ַהְּמיָֹעד ְלַמֲאָכל 
ֵּבית  ֶנֶקב  ֶאת  ֵיׁש  ַהֶּפה   ּוְבתֹו ּוְלִדּבּור, 
ַהְּבִליָעה ַהּמֹוִביל ֶאת ָהֹאֶכל ַלֵּקָבה ְוֶאת 
ְקֵנה ַהְּנִׁשיָמה ֶׁשַּדְרּכֹו ׁשֹוֵאף ָהָאָדם ֲאִויר 
 ְלֵראֹוָתיו ּומֹוִציא ֶאת ַהִּדּבּור ִמְּגרֹונֹו. ְוָכ
ְּבָחְכָמה  ֶׁשֲעׂשּוִיים  ְנָקִבים,  ָמֵלא  ּגּוֵפנּו 
ּוִבְתבּוָנה, ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ְלַׁשֵּמׁש ְלַתְפִקיָדם 

ָּבֹאֶפן ַהּתֹוַעְלִּתי ְּביֹוֵתר.
ֵמֲחָלִלים  ַאף  ָהָאָדם  ּגּוף  ָּבנּוי  ֵכן  ְּכמֹו 
ַרִּבים, ְּכֻדְגַמת ֲחַלל ַהֻּגְלּגֶֹלת ֶׁשּבֹו ִנְמָצא 
ַהָּלׁשֹון  ִנְמָצאֹות  ֶׁשּבֹו  ַהֶּפה  ֲחַלל  ַהּמַֹח, 
ַהָּדם  ִנְׁשָלח  ֶׁשַּדְרּכֹו  ַהֵּלב  ֲחַלל  ַּנִים,  ְוַהּׁשִ
ְלָכל ֵאיְבֵרי ַהּגּוף, ֲחַלל ַהֵּקָבה ֶׁשּבֹו ִנְטָחן 
ָהֲאִויר  עֹוֵבר  ֶׁשּבֹו  ָהֵראֹות  ֲחַלל  ָהֹאֶכל, 
ַלָּדם  ַהַחְמָצן  ִנְׁשָלח  ם  ּוִמּׁשָ ִסּנּון   ַּתֲהִלי

ָועֹוד.

ָּגלּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶד
ַרק  ִּכי  ָאנּו  ַמְצִהיִרים  ַהְּבָרָכה   ְּבֶהְמֵׁש
ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא "ָּגלּוי ְוָידּוַע" ַעד 
ִנְבָרא  ֶׁשָּבּה  ַהָחְכָמה  ִהיא  ֲעֻמָּקה  ַּכָּמה 

ּגּוֵפנּו, ָּבֹאֶפן ַהֻּמְׁשָלם ְוָהָראּוי ְּביֹוֵתר.
ְוָאֵכן, ַרִּבים ֵמַהְּמָפְרִׁשים ָעְמדּו ַעל ֵּפֶׁשר 
ָהֻעְבָּדה ֶׁשָאנּו ַמְזִּכיִרים ִּבְבָרָכה זֹו: "ָּגלּוי 
ְוָידּוַע ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶד", ִמְּפֵני ָמה ָּבֲחרּו 
ְלהֹודֹות ַּדְוָקא ָּכאן ְּבָלׁשֹון זֹו, ְוא ַּבָּלׁשֹון 

?'גּוָרה: 'ְלָפֶני ַהּׁשְ
ְּב'ֵסֶפר ַהִּמְנָהגֹות' (ֵריׁש ַהֵּסֶפר ד"ה ְוָנֲהגּו) ֵּבֵאר 

ַרֵּבנּו ָאֵׁשר ִמּלּוִניל ִּכי ָלׁשֹון זֹו ְמַלְּמְדָתנּו 
ָּבַחר  ָהָאָדם,  ְיִציַרת  קֶֹדם  ֶׁשעֹוד   ָּכ ַעל 
ָהָאָדם  ֶאת  ִלְברֹא  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ְּבאֶֹפן ֶזה ֶׁשל "ְנָקִבים... ֲחלּוִלים...", ְּכֵדי 
ֶׁשָּכ ָיִבין ָהָאָדם ֶאת ִׁשְפלּותֹו מּול ִּכֵּסא 
ְוא  ְלָבבֹו  ֶאת  ַיְכִניַע   ָּכ  ּוִמּתֹו ַהָּכבֹוד, 

ִיְתָּגֶאה.
ְּכֵדי  זֹו  ָלׁשֹון  ֶׁשִּתְּקנּו  ַהְגָּר"א,  ֵּבֵאר  עֹוד 
ִּכי  ַהּסֹוְבִרים  ַהּטֹוִעים,  ִמַּדַעת  ְלהֹוִציא 
ֵאין ֶזה ָראּוי ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַהְׁשִּגיַח 
ִסְּדרּו  ֵּכן  ְוַעל  ֵפלֹות,  ַהּׁשְ ַהְּבִרּיֹות  ַעל 
ֻמְפֶלֶגת:  ּכֹה  ָלׁשֹון  זֹו  ִּבְבָרָכה  ַּדְוָקא 
ְלַלֶּמְד ֶׁשֲאִפּלּו ְּבָמקֹום ּכֹה ִנְׂשָּגב, ֶׁשַאף 
ַהָּכבֹוד,  ִּכֵּסא  ּבֹו –  ָגה  ַהּׂשָ ֵאין  ַלַּמְלָאִכים 
ם צֹוֶפה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּוַמְׁשִּגיַח  ִמּׁשָ
ְּביֹוֵתר   ְוַהָּנמּו ֵפל  ַהּׁשָ ַהֵחֶלק  ַעל 
ְּבעֹוָלמֹו, ִּכי ֵאין ָּדָבר ַהָּיכֹול ִלְפעֹל ִמְּבִלי 

ַהְׁשָּגָחתֹו ('ִאְמֵרי נַֹעם' ְּבָרכֹות ס ב).
ְׁשִליָט"א  ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין  ּדֹב  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
ֶהָאָרה  ֵמִאיר  ֱאמּוִנים'  'ְּבֵני  ְנִׂשיא 
ַּבַּדּקֹות  ְּכָבר  ֶזה:  ְלִעְנָין  ְּבֶהְקֵׁשר  ְמֻיֶחֶדת 
ֶׁשל  ִּבְתִחָּלָתן  ַהּיֹום,  ֶׁשל  ָהִראׁשֹונֹות 
ַהֶּקֶׁשר  ַעל  ְמִעיִדים  ָאנּו  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְלֵבין  ֵּביֵנינּו  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּמֻיָחד 
הּוא. ֶקֶׁשר ַהִּמְתַּבֵּטא ֶּדֶר ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד 
ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא  ַמְׁשִּגיַח  ֶׁשָעָליו  ֵמֵאיָבֵרינּו 
 ,'ַהּשֹׁוֵכן ָּגבֹוַּה ֵמַעל ָּגבֹוַּה – ְּב'ִכֵּסא ְכבֹוֶד

ְּבָכל ֶרַגע ָנתּון. 

ַהְּתִחָּנה ַהְּמֻרֶּמֶזת ִּבְבָרָכה זֹו
ָּכְללּו  ֲאֻרּכֹות  ִּבְבָרכֹות  ְּכָלל,   ְּבֶדֶר
ַהּנֹוַגַעת  ַּבָּקָׁשה  ַּגם  ַהְּתִפָּלה  ְמַסְּדֵרי 
ְלתֶֹכן ַהְּבָרָכה, ְוֵאּלּו ִּבְבָרָכה זֹו, ָהעֹוֶסֶקת 
ִּביסֹוד ַחֵּיי ָהָאָדם, ֵאין ָאנּו מֹוִסיִפים ׁשּום 

ַּבָּקָׁשה. ַמּדּוַע? 
ְּבאֶֹפן  זֹאת  ֵּבֵאר  ִּפיְנקּוס  ִׁשְמׁשֹון  ַרִּבי 

ִנְפָלא:
ָּדָבר  ַעל  אֹוֵמר  ְּבנֹו  ֶאת  ַהּשֹׁוֵמַע  ָאב 
ְּכלּום  ִּבְלָעָדיו,  ַחִּיים  ֵאיָנם  ֶׁשַחָּייו  ְמֻסָּים 
ַּבָּקָׁשה  ָאִביו  ְּבָאְזֵני  ְלַהְׁשִמיַע  ַהֵּבן   ָצִרי
ְמפֶֹרֶׁשת ָּבִעְנָין? ֲהא ְּבַוַּדאי ְיַמֵהר ָהָאב 
ָלֵתת לֹו ֶאת ְמֻבָּקׁשֹו עֹוד ְּבֶטֶרם ְיַבֵּקׁש! 
ַאף ָּכאן, ַאֲחֵרי ֲאִמיַרת ַהֵּתבֹות ַהחֹוְתמֹות 
 ְּבָרָכה זֹו – "ָּגלּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶד
ֶאָחד  ִיָּסֵתם  אֹו  ֵמֶהם  ֶאָחד  ִיָּפֵתַח  ֶׁשִאם 
 ֵמֶהם ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַקֵּים ְוַלֲעמֹוד ְלָפֶני
ְלהֹוִסיף   צֶֹר ֵאין  ֶאָחת",  ָׁשָעה  ֲאִפּלוּ 
ָּכל  ְמַיֶּתֶרת  זֹו  ַהְכָרָזה  ֶׁשֵּכן  ּוְלַבֵּקׁש. 
ַּבָּקָׁשה ְּבִעְנָין ֶזה ('ֶנֶפׁש ִׁשְמׁשֹון' – ִסּדּור ַהְּתִפָּלה 

עמ' סה). 

ִאחּור ֶׁשל ָחֵמׁש ַּדּקֹות ְּבַס ַהּכֹל...

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ָחֵמׁש ׁשל

סִספּפּור ם
ר' (ג) ׂשָ ל ּבָ ר ָיַצר' – 'רֹוֵפא ּכָ ת 'ֲאׁשֶ ְרּכַ ּבִ

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

ה ִפָלּ ֵסֶדר ַהְתּ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ּבְ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
יצר' ׁשר

נִִניני פּפְְ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים  מִמכככ ִמכ ִמְכּתְ ם 
ִלְכבֹוד ַמֲעֶרֶכת 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים', 

ֶזה ַעָּתה ָלַמְדנּו ְּבֵסֶדר ַהַּדף ַהּיֹוִמי (ַׁשָּבת צז א) ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְמֻכִּנים "ַמֲאִמיִנים ְּבֵני ַמֲאִמיִנים". 
ַעל  ֶׁשֶּנֱאָמר  ְלִפי  ַמֲאִמיִנים"  ּו"ְבֵני  ָהָעם",  "ַוַּיֲאֵמן  לא):  ד  (ְׁשמֹות  ַּכָּכתּוב  "ַמֲאִמיִנים", 
ַּבֵּסֶפר  ַּפַעם  ֶׁשָרִאיִתי  ְּבִאְמָרה  ִנְזַּכְרִּתי  ַּבה'".  "ְוֶהֱאִמן  ו):  טו  (ְּבֵראִׁשית  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
'ֵּבית ַאְבָרָהם' (ְּבָפָרַׁשת ֶל ְל) ֶׁשִחֵּבר ַהָּגאֹון ַרִּבי ַאְבָרָהם יֹוֵסף ְקַרְיְזוִויְרטה הי"ד, ָאִביו 
ֶׁשל ַרָּבּה ַהְּמֻפְרָסם ֶׁשל ַאְנְטֶוְרֶּפן ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ָזָצ"ל: ַמּדּוַע ְלַגֵּבי ַאְבָרָהם ֶנֱאָמר 
'ַוַּיֲאֵמן' ְּכִפי ֶׁשֶּנֱאָמר ְלַגֵּבי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל? ֶאָּלא ֶׁשַאְבָרָהם  "ְוֶהֱאִמן" ְלׁשֹון ִהְפִעיל, ְוא 
ָעָנה 'ָאֵמן' ַעל ִּבְרַּכת ה': "ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶע", ּוְבָכ ֶׁשִהְׁשִריׁש ְלדֹורֹות ֶאת חֹוַבת ֲעִנַּית 

ָאֵמן, ָנַטע ֶאת ָהֱאמּוָנה ְּבֵלב ַזְרעֹו ַאֲחָריו, ַעד ֶׁשֻּכּנּו "ַמֲאִמיִנים ְּבֵני ַמֲאִמיִנים". 
ְּברֹב ְיָקר, 

י.ש.ג. - ֵּבית ֶׁשֶמׁש. 


