
ָלק ת ּבָ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

סֹוד ַהְּתִפָּלה ָטמּון ַּבֲהָכָנה ַהֻּמְקֶּדֶמת
"ַוַּיְרא ָּבָלק... ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל ָלֱאמִֹרי; ַוָּיָגר מֹוָאב 
ִמְּפֵני ָהָעם ְמאֹד ִּכי ַרב הּוא...; ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל ִּבְלָעם ֶּבן 

ְּבעֹר... ִלְקרֹא לֹו ֵלאמֹר" (כב ב-ג; ה)
ָאַמר ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְׁשמֹה ֵמַרדֹוְמְסק: 

ְּכֶׁשָרָאה ָּבָלק ִּכי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְמַנְּצִחים ְּבִמְלֲחמֹוֵתיֶהם ֶׁשֹּלא 
ְּכֶדֶר ַהֶּטַבע, ֵהִבין ִּכי ִנְצחֹוָנם ָּבא ָלֶהם ְּבכֹחַ ַהְּתִפָּלה. אּוָלם 
ַּכֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש ַּגם הּוא ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבכֹחַ ַהְּתִפָּלה ְּכֶנְגָּדם, נֹוַכח 
ֵּפֶׁשר  ֶאת  ְוָחַקר  ָעַמד  ְּבָידֹו.  עֹוֶלה  ֵאינֹו  ַהָּדָבר  ִּכי  ִלְראֹות 
ָנעּוץ  ְלִיְׂשָרֵאל  ֵּבינֹו  ַהֶהְבֵּדל  ַלַּמְסָקָנה:  ֶׁשִהִּגיַע  ַעד  ַהָּדָבר, 
ְּב: "ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל ָלֱאמִֹרי" – ַּבֲהָכָנה ַהְּמֻרָּבה ֶׁשֵהם 
ַּכָּיאּות  ִלָּבם  ֶׁשְּיַכּוְנּו  ְּכֵדי  ַהְּתִפָּלה,  ֲאִמיַרת  ֶטֶרם  עֹוִׂשים 
ִמְּפֵני  מֹוָאב  [ָחַׁשׁש]  "ַוָּיָגר   :ְלִפיָכ ַמִים.  ֶׁשַּבּׁשָ ַלֲאִביֶהם 
ָהָעם ְמאֹד", ּוַמּדּוַע? "ִּכי ַרב הּוא" – ַהַּמֲאָמץ ֶׁשַּמְׁשִקיִעים 

ִיְׂשָרֵאל ִּבְתִפָּלָתם, ְוהּוא ֵאינֹו ְמֻסָּגל ְלַהְׁשִקיַע ְּכמֹוֶהם. 
ְלִפיָכ: "ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹר..." – ְּבחֹוְׁשבֹו 
 – ֵלאמֹר"  לֹו  "ִלְקרֹא  ִּכְדָבֵעי,  ְלִהְתַּפֵּלל  הּוא  יֹוֵדַע  ִּכי 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ְלַהְכִריַע  ֶׁשּיּוַכל  ָסַבר   ְוָכ ַּבֲעבּורֹו,  ְלִהְתַּפֵּלל 

ַּבִּמְלָחָמה.
'ִּתְפֶאֶרת ְׁשמֹה' 

ּכֹחַ ַהֶּפה ַׁשָּיְך ְלִיְׂשָרֵאל ִּבְלַבד
"ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַא ה' ִנָּצב ַּבֶּדֶר ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו" 

(כב כג)
"ָאַמר [ַמְלַא ה']: ָרָׁשע ֶזה ֵהִניַח ְּכִלי ֻאָּמנּותֹו – ֶׁשְּכִלי ֵזיָנן 
ֶׁשהּוא  ְּבִפיו –  ֲעֵליֶהם  ָּבא  ְוהּוא  ַּבֶחֶרב,  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ֶׁשל 
ְוָאבֹוא  [ַהֶחֶרב]  ֶׁשּלֹו  ֶאת  ֶאְתּפֹׂש  ֲאִני  ַאף  ֶׁשָּלֶהם.  ָאָּמנּות 

ָעָליו ְּבָאָּמנּותֹו" (ַרִׁש"י, ע"פ במ"ר כ יג). 
ִנְרְמזּו  ַהִּמְדָרׁש  ִּדְבֵרי  ִּכי  ְמׁשֹוֵרר-ַּבס  ַׁשְּבַתי  ַרִּבי  ָּכַתב 
ִּבְלׁשֹון ַהָּפסּוק ַעְצמֹו: ֵּתַבת "ְׁשלּוָפה" ִנְכְּתָבה ִּבְכִתיב ָמֵלא, 
ּוִמָּכאן  ָחֵסר,  ִּבְכִתיב   – "ְׁשֻלָפה"  לא):  (פס'  ְּכִדְלַהָּלן  ְוא 
ֶׁשִהְתַּכּוֵן ַהַּמְלָא לֹוַמר ְלִבְלָעם: 'ֶׁשּלֹו-ֶפּה' – ּכֹחַ ַהֶּפה ַׁשָּיְך 

ְלַיֲעקֹב, ְוֵאין ְל ְרׁשּות ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְּכֶנְגּדֹו.
'ִׂשְפֵתי ֲחָכִמים'

ִכיָנה ׁשֹוָרה ִּבְתִפָּלה ְּבִמְנָין ַהּׁשְ
"ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיְׁשּכֹן" (כג ט)

ָּדַרׁש ָחָכם ַיֲעקֹב ָקִצין ֵמַחְכֵמי ֲאָרם צֹוָבה:
א):  ו  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ְלִדְבֵרי  ֶרֶמז  ִלְלמֹד  ִנָּתן  ֶזה  ִמָּפסּוק 
ֶׁשֶּנֱאָמר  ִעָּמֶהם,  ִכיָנה  ֶׁשּׁשְ ֶׁשִּמְתַּפְּלִלין  ַלֲעָׂשָרה  "ּוִמַּנִין 
(ְּתִהִּלים פב א): 'ֱאִקים ִנָּצב ַּבֲעַדת ֵאל'"; ַּכֲאֶׁשר ִמְתַּפְּלִלים 
 ַּבֲעָׂשָרה – ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל 'ָּבָדד', ֲאַזי 'ִיְׁשּכֹן' ַהָּקדֹוׁש ָּברּו

ֵּביֵניֶהם ְוִיְׁשַמע ְּתִפָּלָתם. 
'ַוֶּיֱאסֹף ָּדִוד'

ה ֲעִמיָדה ִּבְׁשַעת ֲעִנַּית ְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
קּום  ַוֹּיאַמר  ְמָׁשלֹו  א  ַוִּיּׂשָ ה';  ִּדֶּבר  ַמה  ָּבָלק  לֹו  "ַוֹּיאֶמר 

ָּבָלק ּוְׁשָמע" (כג יז-יח)
ַקִּדיׁש  ֶׁשאֹוְמִרים  ְּבָׁשָעה  ַלֲעֹמד  ָנֲהגּו  ִּכי  "א  ָהַרמָּ ָּכַתב 
ְּבֵׁשם  ָמקֹור   ְלָכ ְוֵהִביא  ה.  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ ְּדָבִרים  ּוְׁשַאר 
ֶׁשֶעְגלֹון   ִמָּכ ֵאינֹו)  ֶׁשְּלָפֵנינּו  (ּוַבְיּרּוַׁשְלִמי  ַהְּירּוַׁשְלִמי 
ֵּגָרא  ֶּבן  ֵאהּוד  ְּכֶׁשִּבֵּקׁש  ַרְגָליו  ַעל  ֶנֱעַמד  מֹוָאב   ֶמֶל
לֹוַמר לֹו ֶאת ְּדַבר ה' (ׁשֹוְפִטים ג כ): "ַוֹּיאֶמר ֵאהּוד ְּדַבר 

ֱאִקים ִלי ֵאֶלי ַוָּיָקם ֵמַעל ַהִּכֵּסא".
אּוָלם ָּכַתב ַרִּבי ְׁשֹמה ְקלּוֶגר ִּכי ָאְמָנם ַהִּדין – ִּדין ֱאֶמת 
ֶמֶעְגלֹון  ֶׁשֹּלא  ַהִּדין.  ִּבְמקֹור  ָטָעה  ַהַּמֲעִתיק  אּוָלם  הּוא, 
ּוְכִפי  מֹוָאב.   ֶמֶל ִמָּבָלק  ֶאָּלא  ֹזאת,  ָלַמְדנּו  מֹוָאב   ֶמֶל
ִּבְלָעם:  ֶאת  ָׁשַאל  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ֶׁשְּלָפֵנינּו,  ַּבָּפסּוק  ֶׁשְּמֹבָאר 
ָּבָלק",  "קּום  לֹו:  ְוָאַמר  ִּבְלָעם  ִהְקִּדים  ה'",  ִּדֶּבר  "ַמה 
ְוָדְרׁשּו ֲחָכִמים (במ"ר כ כ): "ָאַמר לֹו ִּבְלָעם: ֲעֹמד! ֵאין 

אי ֵליֵׁשב, ְוִדְבֵרי ַהָּמקֹום ֶנֱאָמִרים".  ַאָּתה ַרּׁשַ
'ַּדְרֵכי מֶֹׁשה' או"ח סֹוף סי' נו; ׁשּו"ת 'ְׁשנֹות ַחִּיים' סי' פא

ְּכֵדי ָלקּום ִּכיהּוִדי ֵיׁש ָלֶלֶכת ִליׁשֹן ִּכיהּוִדי
יֹאַכל  ַעד  ִיְׁשַּכב  א  א  ִיְתַנּׂשָ ְוַכֲאִרי  ָיקּום  ְּכָלִביא  ָעם  "ֶהן 

ֶטֶרף" (כג כד) 
ְלָחן ָערּו' ְּבהֹוָרָאה: "ִיְתַּגֵּבר  ָמָרן ַה'ֵּבית יֹוֵסף' ָּפַתח ֶאת ַה'ּׁשֻ
ָהַרמָּ"א  ּוְבַהָּגהֹות  ּבֹוְראֹו",  ַלֲעבֹוַדת  ַּבּבֶֹקר  ַלֲעמֹד  ָּכֲאִרי 
הֹוִסיף ַעל ְּדָבָריו: "ּוְבָׁשְכבֹו ַעל ִמְׁשָּכבֹו ֵיַדע ִלְפֵני ִמי הּוא 
 'ְלָחן ָערּו ׁשֹוֵכב". ָּתַמּה ַרִּבי ֵמִאיר ִמְּפִריִמיְשָלן: ֲהא ַה'ּׁשֻ
ִרים ְּדָבָריו ְלִדְבֵרי  ִּדֵּבר ַעל ַהְׁשָּכַמת ַהּבֶֹקר, ְוֵכיַצד ִמְתַקּׁשְ
יֵאנּו  ְלַהּׂשִ ִּבֵּקׁש  ָהַרמָּ"א  ִּכי  ּוֵפֵרׁש  ָנה?  ַהּׁשֵ ְּבִעְנַין  ָהַרמָּ"א 
ָּכֲאִרי  "ִיְתַּגֵּבר   :'ָערּו ְלָחן  ַה'ּׁשֻ הֹוָרַאת  ְלִקּיּום  טֹוָבה  ֵעָצה 
ַלֲעמֹד ַּבּבֶֹקר ַלֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו" – ֶׁשְּכָבר ְּבׁשֹוְכבֹו ַעל ִמָּטתוֹ 

ֵיַדע ִלְפֵני ִמי הּוא ׁשֹוֵכב.
ַעל ִּפי ְּדָבָריו ֵּפֵרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ַאְרֵיה ִפיׁש ָאָב"ד ַהאַדאד ַאף 
ֶׁשִּיְתַקֵּים  ִיְׂשָרֵאל  זֹוִכים  ֵּכיַצד  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּכתּוב  ֵסֶדר  ֶאת 
א", ְּבָכ ֶׁשְּמַקְּיִמים  ָּבֶהם: "ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנּׂשָ
ַרִׁש"י:  ֶׁשֵּפֵרׁש  ּוְכִפי  ֶטֶרף",  יֹאַכל  ַעד  ִיְׁשַּכב  "א  ְּבַעְצָמם: 
ְּבַיד  רּוחֹו  ּוַמְפִקיד  ִמָּטתוֹ  ַעל  ְׁשַמע  ֶאת  קֹוֵרא  "ֵּכיַצד? 
ַהָּמקֹום". ִּכי ַרק ִמי ֶׁש: "ְּבָׁשְכבוֹ ַעל ִמָּטתוֹ ֵיַדע ְלִפי ִמי הּוא 

ׁשֹוֵכב", זֹוֶכה ָלקּום ָּכֲאִרי. 
'ִּדְבֵרי ֵמִאיר' ִלּקּוִטים; 'ִּדְבֵרי יֹוֵסף'

ֵּבית ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב – ְּבָיֵמינּו
"ַמה ּטֹבּו אָֹהֶליךָ ַיֲעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹתי ִיְׂשָרֵאל" (כד ה)

"ַּכָמה ָיאָוון ִהינּון ָּבֵּתי ֶמְדָרֵׁשיכֹון ְּבַמְׁשְּכָנא ִדי ַׁשֵמׁש ְּבהֹון 
ָּבאֶֹהל,  ִמְדְרֵׁשיֶכם  ָּבֵּתי  ֵהם  ָנִאים  ַּכָּמה   – ֲאבּוכֹון"  ַיֲעקֹב 
ָטִבין  "ַמה  יֹוָנָתן);  (ַּתְרּגּום  ֲאִביֶכם  ַיֲעקֹב  ָּבֶהם  ֵּמׁש  ֶׁשּׁשִ
ִהינּון ַמְׁשְּכִנין ְדַצִלי ְבהֹון ַיֲעקֹב ֲאבּוהֹון" – ַּכָּמה טֹוִבים ֵהם 
ָהאָֹהִלים ֶׁשִהְתַּפֵּלל ָּבֶהם ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם (ַּתְרּגּום ְירּוַׁשְלִמי). 
ּבֹו  ֶׁשִהְתַּפֵּלל  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֶאת  ַּדְוָקא  ִּבְלָעם  ֶׁשִׁשֵּבַח   ִמָּכ
שָכר ּדֹב ַּבֲאָב"ד ַרָּבּה ֶׁשל ּבּוְסָקא  ַיֲעקֹב ָאִבינּו, ָלַמד ַרִּבי ִיּׂשָ
ֶׁשּבֹו  ְּבָמקֹום  ְלִהְתַּפֵּלל  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ִיְׂשָרֵאל  ְלִמְנַהג  ָמקֹור 

ִהְתַּפֵּלל ֶּבָעָבר ָאָדם ָּגדֹול.
ֵּבֵאר  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ַׁשִּפיָרא  ְׁשמּוֵאל  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ָּתַמּה  ְּבַרם, 
ַיֲעקֹב: ְוִכי ַיֲעקֹב ִׁשֵּמׁש ְּבאֹוָתם אָֹהִלים ֶׁשִהְתַּפְּללּו ִיְׂשָרֵאל, 
ֵׁשם  ֶׁשל  ִמְדָרָׁשם  ְּבֵבית  ָקַבע  ּוְתִפָּלתֹו  ּתֹוָרתֹו  ֶאת  ֲהא 

ְוֵעֶבר?
ִמְדָרׁש  ּוֵבית  ְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְלָכל  ָהְיָתה  ִּבְלָעם  ַּכּוַָנת  ְוֵתֵרץ: 
ָּבֶהן  עֹוְסִקים  ֶׁשָאנּו  ְוַהְּתִפָּלה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ִמּשּׁום  ְּבִיְׂשָרֵאל. 
ה ִהיא ָלנּו ִמַּיֲעקֹב ָאִבינּו ֶׁשָעַסק ָּבֶהן ָּכל ָיָמיו, ַעל ֵּכן  ְיֻרּׁשָ
ִנְקָרִאים ֵהם ַעל ְׁשמֹו, ּוִמּכֹחוֹ ִמְתַקֶּבֶלת ָּבֶהם ַהְּתִפָּלה, ְוָאנּו 

זֹוִכים ְלָהִבין ָּבֶהם ַטֲעֵמי ּתֹוָרה ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה. 
ָבא'  'אֹוַצר ַי"ד ַהַחִּיים' ְּכָלִלים ֵעֶר ֵּבית ַהְּכֶנֶסת; 'ָזָהב ִמּׁשְ

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

מֹו

ני ּפְ ם
א' ִּבְזכּות 'ָאֵמן' 'ָּכֲאִרי ִיְתַנּׂשֵ

א" (כג כד) "ֵהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנּׂשָ
ָּדַרׁש ַהַּמִּגיד ַהָּקדּום ַרִּבי ַיֲעקֹב ִּדי ַאְלֶּבה: 

'ָאֵמן'. ֶרֶמז ַלֲעִנַּית ָאֵמן  "ֵהן ָעם ְּכָלִביא" – סֹוֵפי ֵּתבֹות: 
ְלֵמָאה  ֶרֶמז  יֹום'.  'ק'  אֹוִתּיֹות  "ָיקּום"  ְּבָרָכה.  ָּכל  ְּבסֹוף 
ָאַמר   ְוָכ יֹום.  ִמֵּדי   ְלָבֵר ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַּמְקִּפיִדים  ְּבָרכֹות 
ִּבְלָעם ְלָבָלק: ֵאיִני ָיכֹול ִלְפגַֹע ְּבִיְׂשָרֵאל ְּבִקְלָלִתי, ֶׁשֵּכן 
ֲעִנַּית  ַעל  ַהְקָּפָדָתם  ִּבְזכּות  ָּכֲאִרי  ְּכֶנְגִּדי  ֵהן  ִאים  ִמְתַנּׂשְ
ְּדֵבי  ְּב'ַתָּנא  ֶׁשָּדְרׁשּו  ּוְכִפי  ְּבָרכֹות.  ֵמָאה  ַוֲאִמיַרת  ָאֵמן 
"ִּבְפרַֹע  ב):  ה  (ׁשֹוְפִטים  ַהָּפסּוק  ַעל  י)  (ַרָּבא  ֵאִלָּיהּו' 
ִנְפָרע  "ְּבִמי   – ה'"  ָּבְרכּו  ָעם  ְּבִהְתַנֵּדב  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְּפָרעֹות 
ָהעֹוָלם?  ֵמֻאּמֹות  ְלִיְׂשָרֵאל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָלֶהם 
ִּבְבֵני ָאָדם ֶׁשַּמְׁשִּכיִמים ּוַמֲעִריִבים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוְלֵבית 
ַהִּמְדָרׁש ְועֹוִנים ָאֵמן ּוְמָבְרִכים ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא..."

'ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב' [ֶוֶנְצָיה שס"ט] 

ּדֹב  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ֱאמּוִנים'  'ְּבֵני  ְנִׂשיא  ֵּפֵרׁש  זֹאת  ִּפי  ַעל 
"ְּכֶׁשֵהן  ֶזה:  ָּפסּוק  ַעל  ַרִׁש"י  ִּדְבֵרי  ֶאת  ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין 
ְוַכֲאִרי  ְּכָלִביא  ִמְתַּגְּבִרין  ֵהן  ַׁשֲחִרית,  ָנָתם  ִמּׁשְ עֹוְמִדים 
ַלֲחטֹף ֶאת ַהִּמְצֹות..." ְוִלְכאֹוָרה, ַהָּלׁשֹון 'ַלֲחטֹף' ְצִריָכה 

ֵּבאּור – ְוִכי ִמְצוֹות עֹוִׂשים ַּבֲחָטף?
ָאְמָנם ַעל ִּפי ְּדֵבי הר"י ִּדי ַאְלֶּבה, ֶׁשָּפסּוק ֶזה רֹוֵמז ַעל 
ַעל  ִּבְדָבָריו  ִלְרמֹז  ִּכּוֵן  ֶׁשַרִשׁ"י  ְלָפֵרׁש  ִנָּתן  ָאֵמן,  ֲעִנַּית 
ָעָליו  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ָהָאָדם  ֶׁשְּבבֹוא  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ִמְצַות 
 ּוְבָכ 'ֲאֵמִנים'.  ָועֹוד  עֹוד  ַלֲחטֹף  ְּכֵדי  ֶרַגע  ָּכל  ְלַנֵּצל 
ִלְהיֹות ִּבְבִחיַנת 'ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים' – ׁשֹוֵמר ּוְמַצֶּפה ֵאיָמַתי 

ָיבֹא עֹוד 'ָאֵמן' ְלָידֹו. 

ָלק ת ּבָ ָרׁשַ 338ּפָ תש"פ

ַחר.  'ְּבֵני ֱאמּוִנים' – ַמְׁשִּכיִמים ְלִבְרכֹות ַהּׁשַ
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ַהִּסּפּור ַהְּמֻיָחד ֶׁשִּלְפֵניֶכם ִהְתַרֵחׁש 
ְּבִמְסֶּגֶרת  ְספּורֹות,  ָׁשִנים  ִלְפֵני 
ְמפֶֹאֶרת  ִהְתַאֲחדּות'  'ַׁשָּבת 
ֶאָחד  ְלתֹוְרֵמי  ֶׁשֶּנֶעְרָכה  ּוֻמְׁשַקַעת 
ְּבֶאֶרץ  ַהְּידּוִעים  ַהּתֹוָרה  ִמֶּמְרְּכֵזי 

ַהּקֶֹדׁש.
ִמְבָצע  ִהיא  ֶׁשָּכזֹו  ַׁשָּבת  ֲהָפַקת 
 ַהָּכרּו ְמַמִּדים,  ַאִּדיר  לֹוִגיְסִטי 
ְּבַהְׁשָקָעה ַּכְסִּפית ֲעצּוָמה ּוְבַמֲאָמץ 
ַהּתֹוֶעֶלת  ֶאת  ְלָהִניב  ְּכֵדי  ַרב. 
ֶׁשָּכזֹו,  ְנִדיָרה  ָּבת  ִמּׁשַ ַהְּמַרִּבית 
 ְוִנְצָר ֻמְקֶּדֶמת  ֲהָכָנה  ִנְדֶרֶׁשת 
ְּפָרט  ְלָכל  ּוְמֻדְקָּדק  ָעמֹק  ִּתְכנּון 
ָׁשִוים  ַהַּמֲאַמִּצים  ָּכל  אּוָלם  ּוְפָרט. 
ָנה,  ַלּׁשָ ַאַחת  ְולּו  ְלַהֲעִניק,  ְּכֵדי 
ַעם  ְנִדיֵבי  ְלאֹוָתם  ְמֻיֶחֶדת  הֹוָקָרה 
ָקבּוַע  ְּבאֶֹפן  ֵמהֹוָנם  ַהַּמֲעִניִקים 
ַהְּמפָֹאִרים.  ַהּמֹוָסדֹות  ְלטֹוַבת 
ִמְתָּבֶרֶרת  ַהַהְׁשָקָעה  זֹאת  ִמְּלַבד 
ִמּשּׁום  ּוְמִניָבה,  ְּכָׁשָוה  ְּכָלל   ְּבֶדֶר
ִנְפָּתח  ַהּנֹוְכִחים  ֶׁשל  ֶׁשִּלָּבם 
ַמְגִּדיִלים  ַאף  ּוַמְרִּביָתם  ּוִמְתַחֵּבר, 

ֶאת ְּתרּוָמָתם ַהָחְדִׁשית ַהְּקבּוָעה.
ָּבת ְּבַׁשָּבת ְמרֹוֶמֶמת זֹו  ְסֻעּדֹות ַהּׁשַ
 ,ַהֶּמֶל ְּכַיד  ּוְבָהָדר  ִּבְפֵאר  ֶנֶעְרכּו 
ִמִּפי  ְּדָרׁשֹות  ִנְׁשְמעּו  ּוְבַמֲהָלָכן 
ַאף  ְוַהַּדְרָׁשִנים.  ַהַּמְרִצים  טֹוֵבי 
ְּבַמְתּכֶֹנת  ִהְתַקְּימּו  ָּבת  ַהּׁשַ ְּתִפּלֹות 
ַחָּזנּות  ִּפְרֵקי  ָּבֶהן  ְוֻׁשְּלבּו  ְמֻיֶחֶדת, 

ּוְתִפָּלה ַּבֲאִויָרה ְמֻיֶחֶדת ְּבִמיָנּה.
ִסּיּום  ִעם  ַּבּבֶֹקר,  ָּבת  ַּבּׁשַ ַּכָּצפּוי, 
ָעְמדּו  ְּבֶטֶרם  ַׁשֲחִרית  ְּתִפַּלת 
ְלהֹוִציא ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ֵמָהָארֹון, 
הּוא  ַהִּביָמה.  ַעל  ַהַּגַּבאי  ָּדַפק 
ֶאת  ִלְמּכֹר  עֹוֵמד  הּוא  ִּכי  ִהְכִריז 
ְלָכל  ְוַהִּכּבּוִדים  ָהֲעִלּיֹות  ָּכל 
ַהְּתמּוָרה  ַּכֲאֶׁשר  ִּבְמִחיר,  ַהַּמְרֶּבה 
ֻּתְקַּדׁש ְלטֹוַבת ַהְרָחַבת ַהּמֹוָסדֹות 

ַהְּקדֹוִׁשים.
"ֶאֶלף ּדֹוָלר – ּכֵֹהן", ִהְכִריז ַהַּגַּבאי, 
זֹו  ֲעִלָּיה  ֵהֵחָּלה.  ְוַהִהְתמֹוְדדּות 
ַאְלֵפי  ְּבֵׁשֶׁשת  ְלַבּסֹוף  ִנְמְּכָרה 
ַלֲעִלָּיה  ֵמֲעִלָּיה  אּוָלם  ּדֹוָלִרים, 
ִלְגָבִהים  ַהְּמִחיִרים  ֶהֱאִמירּו 
ִמֵּבין  ַהִּנְכָּבִדים  ַּכֲאֶׁשר  ֲעצּוִמים, 
ְּבעֹז  ֵּביֵניֶהם  ִמְתָחִרים  ַהּתֹוְרִמים 

ַעל ָהֲעִלּיֹות ַהְּמֻכָּבדֹות יֹוֵתר.
ַהִּכּבּוִדים,  ָּכל  ִנְמְּכרּו  ַאט  ַאט 
ָהַאֲחרֹוָנה.  ָהֲעִלָּיה  נֹוְתָרה  ּוְלַבּסֹוף 
ַעָּזה  ַהַּתֲחרּות  ָהְיָתה  זֹו  ֲעִלָּיה  ַעל 
ִּבְּקׁשּו,  ַהּמֹוָסדֹות  ַּפְרָנֵסי  ִּבְמֻיָחד. 
ַהָּגבֹוַּה  ִּבְמִחיר  ְלמֹוְכָרּה  ִמִּצָּדם, 
ַהַהְכָנסֹות  ֶׁשֲהא  ֶׁשִּנָּתן,  ְּביֹוֵתר 
קֶֹדׁש ֵהן ְלַהְחָזַקת ַהּמֹוָסדֹות, ְוִאּלּו 
ֵהם  ַּגם  ִנּסּו  ִמִּצָּדם  ַהִּמְׁשַּתְּתִפים 
ֶאת  ְלַהְגִּדיל  ְּכֵדי  ִאם  ָּבּה,  ִלְזּכֹות 
ֵמֵאּלּו  ִלְהיֹות  ְּכֵדי  ְוִאם  ֻיְקָרָתם, 
ַאֲחרֹון  "ַאֲחרֹון  ֶנֱאָמר:  ֶׁשֲעֵליֶהם 

ָחִביב".
ְוִחיׁש  ַהְּמִכיָרה,  ֶאת  ֵהֵחל  ַהַּגַּבאי 
ְוֶהֱאִמיר  ַהְּמִחיר  ִטֵּפס  ַמֵהר 
 ִּבְמִהירּות. ְּכָכל ֶׁשָעָלה ַהְּמִחיר, ָּכ
ּוְלַבּסֹוף  ַהִּמְתמֹוְדִדים,  ִהְתַמֲעטּו 
נֹוְתרּו ְׁשַנִים ֵמֶהם; ָהִראׁשֹון ִהְכִריז: 
ּדֹוָלר",  ֶאֶלף  ְוַאְרַּבע  "ֶעְׂשִרים 
ְּבֶמַתח  ַהַּצד  ִמן  ָצָפה  ְוַהָּקָהל 
ָּבֲעִלָּיה  ֲהִיְזֶּכה   – ֲעצּוָרה  ּוִבְנִׁשיָמה 

ַּכָּמה  ְלַאַחר  אּוָלם  ַהִּנְכֶסֶפת? 
ְׁשִנּיֹות ֶׁשִּנְדמּו ְּכֶנַצח ִהְכִריז ֵרֵעהּו: 

ה ֶאֶלף". "ֶעְׂשִרים ַוֲחִמּׁשָ
ִּכי  ָהָיה  ִנְדֶמה  ַּבֲאִויר.   ֻהְׁשַל ַהס 
ְּבַדְעּתֹו   חֹוֵכ ִני  ַהּׁשֵ ַהִּמְתמֹוֵדד 
אּוָלם  ֵמַהַּתֲחרּות.  ִלְפרֹׂש  ִאם 
ַמְפִּתיָעה,  ַּתְפִנית  ִהְתַרֲחָׁשה  ָאז 
ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ִמַּיְרְּכֵתי  ַּכֲאֶׁשר 
ִאיׁש  ֵמַהְּנִגיִדים,  ֶאָחד  ִהְתרֹוֵמם 
ָׁשֵקט ּוֻמְפָנם ֶׁשַעד ְלאֹותֹו ֶרַגע א 
ְוִהְכִריז  ְּכָלל,  ִּבְמִכיָרה  ֵחֶלק  ָנַטל 
ְּבקֹול ָרם: "ֲאִני מּוָכן ְלַהְכִּפיל ֶאת 

ים ֶאֶלף ּדֹוָלר!" ַהְּמִחיר ַלֲחִמּׁשִ
ַּבָּקָהל,  ָעַבר  ִהְתַּפֲעלּות  ֶׁשל  ַרַחׁש 
ְּכֶׁשְּדָמעֹות  הֹוִסיף  ָהִאיׁש  ְואּוָלם 

ְּבֵעיָניו:
זֹו:  ִלְמִכיָרה  ִלי  ֵיׁש  ֶאָחד  "ְּתַנאי 
ֲאֶׁשר  ְּכִמְדָרׁשֹו   ַאְבֵר ַהָּיָקר,  ְּבִני 
ִלְפֵני  ְּכָבר  ַהִּנּשּׂוִאין  ִּבְבִרית  ָּבא 
ָזָכה  ֶטֶרם  ָׁשִנים,  ַבע  ִמּׁשֶ ְלַמְעָלה 
ִלְפִרי ֶּבֶטן. מּוָכן ֲאִני ָּכָאמּור ְלַׁשֵּלם 
ים  ֲחִמּׁשִ ַהִּנְכֶסֶפת  ָהֲעִלָּיה  ְּבַעד 
ֶאֶלף ּדֹוָלר, ּוִבְתַנאי קֶֹדם ְלַמֲעֶׂשה: 
ְלַאַחר ֶׁשֶאֱעֶלה ַלּתֹוָרה, ְּכֶׁשֶאֱעמֹד 
ַהַּגַּבאי  יֹאַמר  ַהּתֹוָרה,  ֵסֶפר  ְלַצד 
ְּבַמֲעַמד ַהָּקָהל ַהִּנְכָּבד ֶאת ְּתִפַּלת 
ֶׁשל  ְּפִקיָדָתם  ִלְזּכֹות   'ֶׁשֵּבַר 'ִמי 
ְוַרֲחִמים.  ְּבֵני ְוזּוָגתֹו ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה 
ְּכִאיׁש  ֻּכּלֹו,  ַהָּקָהל  ְוִלְכֶׁשְּיַסֵּים, 
ְלִבְרָכתֹו  ִיְצָטְרפּו  ֶאָחד,  ְּבֵלב  ֶאָחד 

ַּבֲעִנַּית ָאֵמן".
ְּברֹאָׁשם  ִהְנֲהנּו  ֶׁשֻּכָּלם  ַּכּמּוָבן 
ֲהא  ַרָּבה.  ְּבִׂשְמָחה  ְלַהְסָּכָמה 
ה ֶאֶלף  ּתֹוֶסֶפת ֶׁשל ֶעְׂשִרים ַוֲחִמּׁשָ
 ,ְּבָכ ָמה  ֶׁשל  ָּדָבר  ֵאיָנם  ּדֹוָלִרים 
ְּבַבָּקָׁשה  ְמֻדָּבר  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ּוִבְפָרט 
ִהְכִריז:  ַהַּגַּבאי  ּוְכָלל.  ְּכָלל  ֻמְגֶזֶמת 
ָהַאֲחרֹוָנה  ְוָהֲעִלָּיה  לֹו!",  "ָזָכה 

ִנְמְּכָרה.
ָּבֶזה  ִלְקרֹא.  ֵהֵחל  ַהּקֹוֵרא  ַּבַעל 
ַאַחר ֶזה ָעלּו ָּכל ַהְּנִגיִדים ַהּזֹוִכים, 
ִהִּגיַע ָלֲעִלָּיה ָהַאֲחרֹוָנה ִהְכִריז  ּוִמּׁשֶ
ּוְבִסְלסּול:  ָּגדֹול  ְּבקֹול  ַהַּגַּבאי 
ְּפלֹוִני",  ר'  ֶּבן  ְּפלֹוִני  ר'  "ַיֲעמֹד 

ְוָהִאיׁש ָעָלה ַלּתֹוָרה.
ְלַאַחר ִסּיּום ַהְּקִריָאה, ַּכֲאֶׁשר ִסֵּים 
ָנַתן',  'ֲאֶׁשר  ִּבְרַּכת  ֶאת  ָהעֹוֶלה 
ִהְׂשָּתֵרר ַהס ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוַהַּגַּבאי 
ָעַר 'ִמי ֶׁשֵּבַר' ִליׁשּוָעתֹו ֶׁשל אֹותֹו 
ָאְזֵניֶהם  ְלֶנֶגד  ַהָּנִגיד,  ֶּבן   ,ַאְבֵר
ַהִּמְתַּפְּלִלים.  ְּכַלל  ֶׁשל  ַהְּדרּוכֹות 
ְּבִסּיּום ַה'ִּמי ֶׁשֵּבַר' ִסְלֵסל ַהַּגַּבאי: 
"ְונֹאַמר 'ָאֵמן'", ַוֲעִנַּית 'ָאֵמן' ַאִּדיָרה 

ָּבְקָעה ִמִּפי ַהָּקָהל.
רּוָחִנית  ְּתחּוָׁשה  ָהְיָתה  ָּבֲאִויר 
ַהּשֹׁוְמִעים  ָחׁשּו  ֶּפַתע  ְמֻיֶחֶדת. 
ְּבָעְצָמָתּה ֶׁשל ָה'ָאֵמן' ֶׁשאֹוָתּה ֵהם 
אֹוְמִרים ַעְׂשרֹות ְּפָעִמים ִמֵּדי יֹום, 
ֶׁשל  ֶׁשּסֹוָפּה  ְּבטּוִחים  ָהיּו  ְוַהּכֹל 

ְּתִפָּלה ֶׁשָּכזֹו ְלִהְתַקֵּבל.
ְּבֶטֶרם  עֹוד  ִּכי  ְלַצֵּין  ְלמֹוָתר   ַא
ָחְלָפה ָׁשָנה ֵמאֹותֹו ַמֲעָמד ְמַרֵּגׁש, 
ְלִהָּפֵקד  ַהָּנִגיד  ֶׁשל  ְּבנֹו  ָזָכה  ּוְכָבר 
ָׁשִנים  ְלַאַחר  ְּבֶיֶלד,  סֹוף  סֹוף 

ֲאֻרּכֹות ֶׁשל ִצִּפָּיה. ַוְּיִהי ְלֶפֶלא.
ִמִּפי ֶאָחד ַהִּמְׁשַּתְּתִפים

ַמָּתָנה ּוְׁשָמּה 'ְנָׁשָמה'
 :ֶאת ֵסֶדר ְּבִריַאת ָהָאָדם ְמָתֶאֶרת ַהּתֹוָרה (ְּבֵראִׁשית ב ז) ָּכ
ְּתִחָּלה ָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ּגּוף ָהָאָדם – "ָעָפר 
ִמן ָהֲאָדָמה", ְוַכֲאֶׁשר ָהָיה ַהּגּוף ֻמְׁשָלם ְּבֵאיָבָריו ְוִגיָדיו, 
ָנַפח ּבֹו ְנָׁשָמה, ַּכָּכתּוב: "ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים", ְוָאז: 

"ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָּיה". 
ְלַאַחר  ַחר;  ַהּׁשַ ְּבִבְרכֹות  ַאף  מֹוִדים  ָאנּו  ֶזה  ְּבֵסֶדר 
ַהּגּוף  ַעל  ָיַצר'  'ֲאֶׁשר  ְּבִבְרַּכת  ְלבֹוְרֵאנּו  ֶׁשהֹוֵדינּו 
 – ָהִעָּקר  ַעל  ְלהֹודֹות  חֹוָבֵתנּו  אֹוָתנּו,  ֶׁשָחַנן  ַהֻּמְפָלא 
ַהְּמַחָּיה  זֹו  ַהְּטהֹוָרה,  ַהְּנָׁשָמה  ֶאת  ְלגּוֵפנּו  ֶׁשֶהֱחִזיר  ַעל 
ֶאת ּגּוֵפנּו ּוְמַאְפֶׁשֶרת ָלנּו ְלַקֵּים ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות, 
ִכיָנה ('ַּדְרֵכי מֶֹׁשה' או"ח  ּוְבֶאְמָצעּוָתּה ָאנּו זֹוִכים ִלְדּבֹק ַּבּׁשְ

ו ב). 

 ִיְתָּבַר ְלָפָניו  ַנֲעמֹד  ְּבֶטֶרם  ִּבְמֻיָחד  ֲחׁשּוָבה  זֹו  הֹוָדָאה 
ְוִתְזּכֶֹרת  ַהְצָהָרה  ֵמֵעין  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ִמּשּׁום  זֹאת  ִּבְתִפָּלה. 
ִהיא  ַהְּנָׁשָמה  ָּבנּו  ִנְּתָנה  ֶׁשִּלְׁשָמּה  ֶׁשַהַּמָּטָרה  ַּבֲעבּוֵרנּו 
ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ְלִהְתַחֵּזק ַּבֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַר – ֲעבֹוָדה ֶׁשֵחֶלק 

ֶמְרָּכִזי ָּבּה הּוא ַהְּתִפָּלה ('ִׂשְפֵתי ּכֵֹהן' עה"ת, ְּדָבִרים ד ו).
ְּכהֹוָדָאה  ִהיא  ְנָׁשָמה'  'ֱאַקי  ִּבְרַּכת  ֶׁשל  ַּתָּקָנָתּה  ִעַּקר 
ַהְּנָׁשָמה  ֶאת  ָלנּו  ַמֲחִזיר  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש   ָּכ ַעל 
ֶׁשָעְלָתה  ַאַחר  ה',  ֲעבֹוַדת  ֶׁשל  נֹוָסף  ְליֹום  ּבֶֹקר  ִמֵּדי 
(ְלבּוׁש  קֹוָנּה  ִלְפֵני  ְוֶחְׁשּבֹון  ִּדין  ָלֵתת  ַלְּמרֹוִמים  ַּבַּלְיָלה 
ַעל  ַּגם  זֹו  ִּבְבָרָכה  מֹוִדים  ָאנּו  ְּבפַֹעל  אּוָלם  ב).  מו  או"ח 
ֶׁשִהיא  ִּבְבִריָאֵתנּו,  ָּבנּו  ֶׁשִּנְּתָנה  ַהְּנָׁשָמה  ְמִציאּות  ֶעֶצם 
ַהּכֹחַ ָהרּוָחִני ַהַּמְנִהיג אֹוָתנּו ּוַמֶּטה ֶאת ַּדְרֵּכנּו ַלֲעבֹוָדתֹו 
ֵמי  ִיְתָּבַר. ַוֲהֵרי ִהיא ּדֹוָמה ְלֶחֶבל ָארֹ ַהִּמְׁשַּתְלֵׁשל ִמּׁשְ
ְמרֹוִמים ָלעֹוָלם ַהֶּזה, ְּתִחָּלתוֹ ָנתּון ְּבָיָדיו ִיְתָּבַר, ְוָקֵצהּו 
ר ֶאת ַנְפׁשֹו  ְּבגּוף ָהָאָדם, ּוְבֶאְמָצעּותֹו ָיכֹול ָהָאָדם ְלַקּׁשֵ

ה ָּתִמיד ('ֵראִׁשית ָחְכָמה' ַאֲהָבה ג; 'עַֹלת ָּתִמיד' ֶּפֶרק ז). ַלְּקֻדּׁשָ

ַהְּנָׁשָמה ְוַהּגּוף
ַלֲעׂשֹות  ִהיא  ַהֶּזה  ָלעֹוָלם  ָהָאָדם  ְיִריַדת  ֶׁשַּתְכִלית  ֵּכיָון 
ֶׁשל  ַּתְפִקיָדּה  ַּכָּמה  ַעד  ֶׁשִּנְזּכֹר  ָחׁשּוב  קֹונֹו,  ְרצֹון 
ָהָיה  ִּבְלָעֶדיָה  ֶׁשֵּכן  ַמְכִריַע.  זֹו  ְלַתְכִלית   ַּבֶּדֶר ַהְּנָׁשָמה 
א  ּוְלעֹוָלם  ַהֶהֶבל,  ַּתֲאוֹות  ַאַחר  נֹוֶהה  ַהַּגְׁשִמי  ַהּגּוף 
זֹאת  ֶׁשֵּבֵאר  ְּכִפי  ְּבִריָאֵתנּו.  ְלַתְכִלית  ַמִּגיִעים  ָהִיינּו 

ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ִּבְמָׁשלֹו ַהִּנְפָלא:
ֶׁשִּלּוָהּו  ָחסֹון  סּוס  ִּבְרׁשּותֹו  ֶׁשֶהֱחִזיק  ְּבֶעְגלֹון  ַמֲעֶׂשה 
ִנים. ַיְחָּדו ׁשֹוְטטּו ָהֶעְגלֹון ְוסּוסֹו  ִּבְמַלאְכּתֹו ַעְׂשרֹות ַּבּׁשָ
ַּבְּמִסָּלה ָהעֹוָלה ָלִעיר ַהְּגדֹוָלה ְוָחזֹור ִמֶּמָּנה, ְלִעִּתים ַאף 
נֹוְסִעים  ְּבֶעְגָלָתם  מֹוִביִלים  ְּכֶׁשֵהם  ְּביֹום,  ְּפָעִמים  ַּכָּמה 

ּוְסחֹורֹות.
 ַעד ֶׁשָהַפ ,ְּפָעִמים ַרּבֹות ִמְּספֹר ָעָׂשה ַהּסּוס ֶאת ַהֶּדֶר
ִל'ְמֻלָּמד' ָּבּה. ִמְּבִלי ְלִהְזַּדֵּקק ְלַהְנָחיֹות ְמֻיָחדֹות ָעָׂשה 
ַלֲעצֹר,   ֶׁשָּצִרי ֵהיָכן  ָעַצר  ַרָּבה,  ִּבְמִהירּות   ַהֶּדֶר ֶאת 
ָּפָנה ֵהיָכן ֶׁשָּצִרי ִלְפנֹות ְוהֹוִביל ֶאת ַהּנֹוְסִעים ְּבִבְטָחה 

ֶאל ְמחֹוז ֶחְפָצם.
ָהָיה ֶזה ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ְנִסיַעת ּבֶֹקר ִׁשְגָרִתית. ַאַחר ַלְיָלה 
ְׁשמּורֹות  ֶנֱעָצמֹות  ֵּכיַצד  ָהֶעְגלֹון  ָחׁש  ֵׁשָנה,  ְלא   ָֹאר
ַהּנֹוְסִעים  ִמן  ָהָיה  ְמַבֵּקׁש  ְּכִתּקּוָנם  ְּבָיִמים  ֵעיָניו. 
ֶׁשל  ְּתנּוָמה  ַלֲחטֹף  לֹו  ְלַהְרׁשֹות  יֹוִאילּו  ִּכי  ַּבֲעִדינּות 
ִמֵהר.  הּוא  ֶזה  ְּביֹום   ַא  ,ַהֶּדֶר ְּבַצד  ָעה  ַהּׁשָ ַמֲחִצית 

ַהֶּנֱאָמן  סּוִסי  ֲהלֹוא  ְׁשטּות:  ֶׁשל  ִהְרהּור  ָעָלה  ְּבמֹחוֹ 
ַמִּכיר ֶאת ַהֶּדֶר ְּבַעל ֶּפה, ּוָמה ְּבָכ ִאם ֵאָרֵדם ְמַעט ַעל 
מֹוָׁשִבי ְוֶאֵּתן לֹו ְלהֹוִביל ֶאת ָהֲעָגָלה ֶאל ְמחֹוז ֶחְפֵצנּו?!
רֹאׁשֹו  ִנְׁשַמט  ְוִהֵּנה  ַּדָּקה,  ָלּה  ָעְבָרה  א  ְוָעָׂשה.  ָאַמר 
ִּבְתִחָּלה  ִּבְנִסיָעָתּה.  ִהְמִׁשיָכה  ְוָהֲעָגָלה  ַהּמֹוָׁשב,  ַעל 
ִהְתַנֲהָלה ַהְּנִסיָעה ַעל ֵמי ְמנּוחֹות, אּוָלם ְלַאַחר ַּדּקֹות 
ּוְבֶטֶרם  ִּבְפָראּות,  ְלִהְתנֹוֵדד  ָהֲעָגָלה  ֵהֵחָּלה  ִמְסָּפר 
ִהְסִּפיק ָהֶעְגלֹון ְלָהִבין ָמה ִמְתַרֵחׁש ְסִביבֹו ְּכָבר ָנְטָתה 

ַעל ִצָּדּה ְוִהְתַהְּפָכה ַעל נֹוְסֶעיָה ּוְסחֹורֹוֶתיָה.
ַהּסּוס  ֶׁשָהָיה  ַאף  ַעל  ִּכי  ָהֶעְגלֹון  ָלַמד  ַהָּקָׁשה   ַּבֶּדֶר
ָנבֹון ּוִפֵּקַח, ְּבַמהּותֹו הּוא נֹוָתר 'סּוס', ּוְכֶׁשִהְבִחין ְּבֶיֶרק 
ַהּצֹוֵמַח ְלַצד ַהֶּדֶר, ָּדָבר א ָמַנע ִמֶּמּנּו ִמְּלַהִּגיַע ֵאָליו, 

ְּבָכל ְמִחיר.
ַאף ּגּוֵפנּו ַהַּגְׁשִמי הּוא ְּכאֹותֹו סּוס 'ִּפֵּקַח': ְמַבֵּקׁש ְּבָכל 
ֶרַגע ִלְסטֹות ִמן ַהֶּדֶר ְוִלְרּדֹף ַאַחר ַּתֲענּוִגים ֶׁשל ֶהֶבל. 
ֶׁשִהיא  ַהְּנָׁשָמה,  ְלעֹוְצרֹו,  ֶׁשָּיכֹול  ַהָּיִחיד  ַהְּכִלי  לּוֵלא 
ָהעֹוָלם  ְּבַתֲאוֹות  ָׁשקּוַע  הּוא  ָהָיה  ִמַּמַעל,  ֱא-ַּה  ֵחֶלק 
ָּכִליל. ַּכָּמה ָעֵלינּו ְלהֹודֹות ֵאפֹוא ַעל ֶׁשִזָּּכנּו ה' ְּבַמָּתָנה 

ְיָקָרה זֹו ('ַטְלֵלי אֹורֹות' ְּתִפָּלה ח"א עמ' סו).

ְטהֹוָרה ִהיא
ַהְּנָׁשָמה  ֱהיֹות  ֻעְבַּדת  ֶאת  ְמַצְּיִנים  ָאנּו  ַהְּבָרָכה  ְּבֶפַתח 
ְלֵמִדים  ַהְּנָׁשָמה  ֶׁשל  ְוָטֳהָרָתּה  ָתּה  ְקֻדּׁשָ ַעל  'ְטהֹוָרה'. 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  "ָמה  א):  י  (ְּבָרכֹות  ֲחָז"ל  ִמִּדְבֵרי  ָאנּו 
ָמֵלא ָּכל ָהעֹוָלם –ַאף ְנָׁשָמה מְלֵָאה ֶאת ָּכל ַהּגּוף; ָמה 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא רֹוֶאה ְוֵאינֹו ִנְרֶאה – ַאף ְנָׁשָמה רֹוָאה 
ְוֵאיָנּה ִנְרֵאית; ָמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָזן ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם 
 ֻּכּלֹו – ַאף ְנָׁשָמה ָזָנה ֶאת ָּכל ַהּגּוף; ָמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָמה  ְטהֹוָרה;  ְנָׁשָמה  ַאף   – ָטהֹור  הּוא 
ְּבַחְדֵרי  יֹוֶׁשֶבת  ְנָׁשָמה  ַאף   – ֲחָדִרים  ְּבַחְדֵרי  יֹוֵׁשב  הּוא 
ִויַׁשֵּבַח  ַהָּללּו  ְּדָבִרים  ה  ֲחִמּׁשָ ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ָיבֹא  ֲחָדִרים; 

ה ְּדָבִרים ַהָּללּו". ְלִמי ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֲחִמּׁשָ
ִהיא'  'ְטהֹוָרה  ֶׁשַהְּנָׁשָמה  ַמְדִּגיִׁשים  ָאנּו  ַהְּבָרָכה  ְּבֻנַּסח 
– ַּגם ְּבַמָּצָבּה ָהַעְכָׁשִוי, ַעל ַאף ֶׁשִהיא ְנתּוָנה ְּבתֹו ּגּוף 
ְּתִפָּלה  ִסּדּור  (ֵּפרּוֵׁשי  ְּבָטֳהָרָתּה  ִהיא  נֹוֶתֶרת   ,ָּכ ָּכל  ַּגְׁשִמי 
ָלרֹוֵקַח). ַּגם ִאם ִהיא ֲעטּוָפה ִּבְׁשָכבֹות ֶׁשל ִטּנּוף ְּכתֹוָצָאה 
ֵמֲחָטֵאי ָהָאָדם, ִמַּתַחת ְלָכל ַהִּכּסּוִיים – "ְטהֹוָרה ִהיא", 
ּוְלִהַּטֵהר  ְלִהְתַקֵּדׁש  ָלׁשּוב  ָאנּו  ְיכֹוִלים  ָּתִמיד   ּוְלִפיָכ
ְּבֶאְמָצעּוָתּה (ְרֵאה אֹור ַהַחִּיים ַוִּיְקָרא כג טו). ְואּוָלם ֵיׁש ֶׁשָּכְתבּו 
ֶׁשֹּלא לֹוַמר 'ְטהֹוָרה ִהיא' ִּכי ִאם 'ְטהֹוָרה', ְלִפי ֶׁשָּכְתבּו 
ַחר אֹות יב) ֶׁשִּבְבָרָכה זֹו ֵיׁש  ַהְּמֻקָּבִלים ('ַׁשַער ַהַּכּוָנֹות' ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
מ"ז ֵּתבֹות ְּבִדּיּוק, ְוִאם נֹאַמר 'ִהיא' ִיְהֶיה ָּבּה מ"ח ֵּתבֹות 
('ַׁשְלֵמי ִצּבּור' אֹות מו). ְועֹוד, ֶׁשֵאין ַּכּוָָנֵתנוּ לֹוַמר ֶׁש'ְּטהֹוָרה 
ֶׁשְּטהֹוָרה  ֶאָּלא  ַלֲחטֹא,  ֶׁשִהְרֵּבינּו  ְלַאַחר  ַּכּיֹום  ִהיא' 
ָהְיָתה ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְּתָנה ָּבנּו ('ֶקֶׁשר ּגֶֹדל' [ַלִחידָ"א] סי' ה אֹות ח). 

ְטהֹוָרה  ְנָׁשָמה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָּבנּו  ֶׁשָּנַתן  ַהְּיִדיָעה 
ַהְּנָׁשָמה  ִאם  ְמַחֶּיֶבת:  ַּגם   ַא ְמרֹוֶמֶמת,  ְיִדיָעה  ִהיא 
ֶׁשְּבתֹוֵכנּו, זֹו ֶׁשּנֹוֶתֶנת ָלנּו ֶאת ַחּיּוֵתנּו, ִהיא ֵחֶלק ֱא-ַּה 
ִמַּמַעל ְוִהיא ּכֹה ְטהֹוָרה, ֲהֵרי ֶׁשּמּוֶטֶלת ָעֵלינּו ַהחֹוָבה 
ְלׁשֹוְמָרּה ְּבָטֳהָרָתּה ּוְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבּכֹחַ ָהֵאין סֹוִפי ַהָּטמּון 
ָּבּה ַלֲעבֹד ֶאת ה' ְּבָטֳהָרה, ְוא ִלְמעֹל ָחִליָלה ַּבִּפָּקדֹון 

ֶׁשֻהְפַקד ְּבָיֵדינּו ('ֶנֶפׁש ִׁשְמׁשֹון' ְּתִפָּלה עמ' צ).

'ָאֵמן' ַאַחת ִהְכִריָעה ֶאת ַהַּכף

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
הכריָעה ת

ּור פּפּ ססספפִ ם
ָמה (א) ת ֱאלַֹקי ְנׁשָ ְ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
ּב

ִנינני ּפְ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים  מִמככ ִמכ ִמְכּתְ ם 
ְלַמֲעֶרֶכת 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' 

א. ְּבָיִמים ֵאּלּו, ַמְתִחיִלים ָאנּו ִלְלמֹד ְּבֵסֶדר ַהַּדף ַהּיֹוִמי, ֶּפֶרק "ְוֵאּלּו ְקָׁשִרים" ַהְּמָבֵרר ֶאת ִּדיֵני ְמֶלאֶכת קֹוֵׁשר ּוַמִּתיר. 
ַּבַעל ַה'ִּמְׁשֵנה ֲהָלכֹות' ַמְׁשֶוה ַּבְּתׁשּוָבה (ֵחֶלק טו סי' מב) ֶאת ֲעִנַּית ָאֵמן ִלְמֶלאֶכת קֹוֵׁשר. ְּכֵׁשם ֶׁשַהֶּקֶׁשר ַהָּקָטן 
ֶׁשַּנֲעֶׂשה ְּבִסּיּום ַהְּתִפיָרה, ְמַחֵּזק ֶאת ַהְּתִפיָרה ְוגֹוֵרם ֶׁשֹּלא ִּתָּפֵרם, ָּכ ֲעִנַּית ָה'ָאֵמן' ְמַקֶּיֶמת ּוְמַחֶּזֶקת ֶאת ַהְּבָרָכה. 

ב. ְּכַמִּגיד ִׁשעּור ַּבַּדף ַהּיֹוִמי ִהְנִני ַמְקִּפיד ְלָהִכין ַּכָּמה ַּדִּפים ָקִדיָמה. ַׂשְמִּתי ֵלב ֶׁשְּבַדף קיט ע"ב מֹוִפיִעים ַמַאְמֵרי 
ֲחָז"ל ְמֻפְרָסִמים ַעל ּגֶֹדל ַמֲעַלת ֲעִנַּית ָאֵמן. ַּדף ֶזה ִיָּלֵמד, ִאם ִיְרֶצה ה', ַעל ְיֵדי ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת 
ַחר: "ַמה ּטֹבּו אָֹהֶליךָ ַיֲעקֹב". ִהֵּנה ָלנּו  קֶֹדׁש ָּבָלק, ֶׁשּבֹו ָאנּו קֹוְרִאים ֶאת ַהָּפסּוק ֶׁשּבֹו ָאנּו ּפֹוְתִחים ֶאת ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ַחר ְּבַחְברּוָתא ְּב'ָאֳהֵלי  ִנים – ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהּׁשַ ֶרֶמז ְוִסַּיְעָּתא ַלִּמְנָהג ַהְּמֻקָּדׁש ֶׁשאֹותֹו ַאֶּתם נֹוְׂשִאים ַעל ֵנס ַרּבֹות ַּבּׁשָ

ְּבִבְרַּכת ַהּתֹוָרה, ַיֲעקֹב'. 
ָהַרב י.כ. - ְּבֵני ְּבַרק.


