
ה ַצּוֶ ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

'ַצֲעַקת ַהַּדל' ַּתְקִׁשיב ְותֹוִׁשיַע
”“ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ (כז כ)

ָאַמר ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ִמְּסלֹוִנים:
ְותֹוִׁשיַע“;  ַּתְקִׁשיב  ַהַּדל  ”ַצֲעַקת  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי   – ”ְּתַצֶּוה“ 
ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  יֹאַמר  ִּכי  מֶֹׁשה  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִצָּוה 
ֶׁשַאף ַּבַּמָּצב ַהָּׁשֵפל ְּביֹוֵתר, ְּכֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ’ַּדִּלים ְוָרִׁשים‘ 
ִלְפֵני ה‘, ְלעֹוָלם א ִיָּמְנעּו ִמְּלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ַעל ָצְרֵכיֶהם, ְלִפי 

ֶׁשַאף ’ַצֲעַקת ַהַּדל‘ ֲחִביָבה ְוִנְׁשַמַעת ְלָפָניו.
’ִּדְבֵרי ְׁשמּוֵאל‘

ְּדֵבקּות ִּבְתִפָּלה ַעד ְּכלֹות ַהֶּנֶפׁש
”ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבבֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִלְפֵני ה‘ ּוְבֵצאתֹו ְוא ָימּות“ 

(כח לה)

ֵּפֵרׁש ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ִיָּׂששָכר ּדֹב ִמֶּבעְלְזא: 
ְלַדְרָּגה  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ֶאת  ֶהֶעְלָתה  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ְקֻדַּׁשת 
ַנְפׁשֹו  ֵּתֵצא  ֶּפן  ֶׁשֵּמֲחָׁשׁש  ַעד  ַּבה‘,  ְּדֵבקּות  ֶׁשל  ְּגבֹוָהה  ּכֹה 
ִּבְדֵבקּותֹו, ָהָיה ְּבֶהְכֵרַח ִלְקּבַֹע ַּפֲעמֹוִנים ְּבׁשּוֵלי ְמִעילֹו, ְּכֵדי 

ֶׁשּקֹוָלם ְיעֹוְררֹו ִמְּדֵבקּותֹו.
ְלִפי ְיסֹוד ֶזה ֵּפֵרׁש ָהַרִּבי ֵעדּות ְּתמּוָהה ֶׁשהּוְבָאה ַּבְּירּוַׁשְלִמי 
ִּבְׁשַעת  ַהְּקדֹוִׁשים  ָהֲאמֹוָרִאים  ֶׁשל  ִעּסּוָקם  ַעל  ד)  ב  (ְּבָרכֹות 
ִחָּיא  ַּבר  ּבֹון  ְוַרִּבי  ֶאְפרֹוִחים,  מֹוֶנה  ָהָיה  ְׁשמּוֵאל  ְּתִפָּלָתם: 
ְלָהִבין:  ֵיׁש  ְוִלְכאֹוָרה  ַהּכֶֹתל.  ַאְבֵני  ׁשּורֹות  ֶאת  מֹוֶנה  ָהָיה 
ֲהִיָּתֵכן ִּכי ְקדֹוִׁשים ֵאּלּו ִהְרֲהרּו ִּבְדָבִרים ְּכגֹון ֵאּלּו ִּבְמקֹום 

ְלַכֵּון ִּבְתִפָּלָתם?
ָחְׁשׁשּו  ְקֻדָּׁשָתם  ּגֶֹדל  ִמְּפַאת  ַּדְוָקא  ִּכי  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש  ְּבַרם 
ָאמֹוָרִאים ֵאּלּו ֶּפן ֵּתֵצא ַנְפָׁשם ֵמרֹב ַהְּדֵבקּות ֶׁשָהיּו ַמִּגיִעים 
ִמַּפַעם  ַלֲחׁשֹב  ַעְצָמם  ִהְכִריחּו  ֵּכן  ַעל  ִּבְתִפָּלָתם.  ֵאֶליָה 
ִּתְפַרח  א  ֶׁשִּנְׁשָמָתם  ְּכֵדי  ַּגְׁשִמִּיים,  ְּדָבִרים  ַעל  ְלַפַעם 

’ַאְדמֹוֵר“י ֶּבעְלז‘ ח“ג עמ‘ פגִמּגּוָפם.

ְׁשֵּתי ְּדָרגֹות ַּבְּתִפָּלה ּוַבָּקְרָּבנֹות
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַיְקִּדיׁשּו  ֲאֶׁשר  ַהֳּקָדִׁשים  ֲעוֹן  ֶאת  ַאֲהרֹן  ”ְוָנָׂשא 
ְלָכל ַמְּתנֹת ָקְדֵׁשיֶהם ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו ָּתִמיד ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני 

ה‘“ (כח לח)
ְמַכֵּפר  ַהִּציץ  ִּכי  ְוָאַמר  ַהָּכתּוב  ָּכַפל  ָמה  ִמְּפֵני  ְלָהִבין:  ֵיׁש 
ַעל: ”ֲעוֹן ַהֳּקָדִׁשים ֲאֶׁשר ַיְקִּדיׁשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל – ְלָכל ַמְּתנֹת 

ָקְדֵׁשיֶהם“?
ֵּבֵאר ַרֵּבנּו ְׁשמֹה ְקלּוֶגר:

ְּכָלל ָידּוַע הּוא ִּבְתִפָּלה: ַהְּמַבֵּקׁש ְלִהָּוַשׁע ִמָּצָרתֹו, ַאל ְיַכֵּון 
ִּבְתִפָּלתֹו ַעל ַצֲערֹו ָהִאיִׁשי, ִּכי ִאם ַעל ַצַער ַהּבֹוֵרא ַהֵּמֵצר 
ֶׁשֵּכן  ְבָצָרה“,  ָאֹנִכי  ”ִעּמֹו  טו):  צא  (ְּתִהִּלים  ַּכָּכתּוב  ְּבָצָרתֹו, 
ְּתִפָּלה זֹו ְרצּוָיה ּוִמְתַקֶּבֶלת יֹוֵתר. ּוְכִפי ֶׁשָּדַרׁש ַהַּמַהְרָׁש“א 
ָׁשַמִים  ֵׁשם  ַהְּמַׁשֵּתף  ”ָּכל  ַהְּגָמָרא:  ִמִּדְבֵרי  א)  סג  ְּבָרכֹות  (ח“א, 

ְּבַצֲערֹו ּכֹוְפִלין לֹו ַּפְרָנָסתֹו“.
ְלֵׁשם  ַרק  ֶׁשִכְּּונּו  ָּכֵאּלּו  ָהיּו  ַהָּקְרָּבנֹות  ַמְקִּדיֵׁשי  ֵּבין  ַאף 
ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ֶּכֶפל   ַא ְוָרצּוי.  ֻמְׁשָלם  ָהָיה  ְוָקְרָּבָנם  ָׁשַמִים 
ָּבא לֹוַמר, ִּכי ַאף ַעל ֵאּלּו ֶׁשִכְּּונּו ְלֵׁשם ַמַּתן ַהָּׂשָכר – ”ְלָכל 
ַמְּתנֹת ָקְדֵׁשיֶהם“, ָהָיה ַהִּציץ [ֶׁשָעָליו ָהָיה ָחרּוט ”קֶֹדׁש 

ְּבַוַּדאי  ִלָּבם  ְּבֵסֶתר  ִּכי  ּוְמַסְנֵּגר,  ֵמִעיד  לו)]  פס‘  (ְלֵעיל  ַלה‘“ 
ִהְתַּכְּונּו ֶׁשִּיְהֶיה ָקְרָּבָנם ’קֶֹדׁש ַלה‘‘.

’ָחְכַמת ַהּתֹוָרה‘ ְּתַצֶּוה עמ‘ קצב

ִּכְלַאִים ַּבְּכתֶֹנת – ֵּכיַצד?
”ְוִׁשַּבְצָּת ַהְּכֹתֶנת ֵׁשׁש“ (כח לט)

ִמָּמֶגְנָצא)  ַהָּגדֹול  ִׁשְמעֹון  (ְלַרֵּבנּו  רֹאׁש‘  ֶאָּׂשא   ֵאי’ ִּפּיּוט  ֻנַּסח 
ֲארּוָגה  ַהֻּכֹּתֶנת  ”טַֹהר  ַהִּכּפּוִרים:  יֹום  ֶׁשל  ְּבמּוָסף  ַהֶּנֱאָמר 
ָטעּון  ּוְלַגֵּמר“,  ְלַכּלֹ ת  ִּכְלַאִים  ְזִריַעת  ֵחְטא  ָוֶצֶמר,  ִּפְׁשִּתים 
ֵּבאּור, ֶׁשֲהֵרי ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו ְמפָֹרׁש ִּכי ַהְּכֹתֶנת ֶנֶעְׂשָתה 

ִמִּפְׁשָּתן ִּבְלַבד?
וֹוְלף  ַרִּבי  ֶהָחָכם  ְּבֵׁשם  סֹוֵפר‘  ַה‘ֲחַתם  ֵהִביא  ִנְפָלא  ֵּתרּוץ 

ַהייֶדְנַהִיים:
’ֵיׁש אֹוְמִרים‘,  ַּב‘ֻּׁשְלָחן ָערּו‘ (יו“ד ש ד) ֵהִביא ָהַרָמּ“א ַּדַעת 
ָיכֹול  ֵאינֹו  ִאם  ֶזה,  ַּגב  ַעל  ֶזה  ּוִפְׁשָּתן  ֶצֶמר  ֶּבֶגד  ֶׁשַהּלֹוֵבׁש 
ַעל  עֹוֵבר  ָהֶעְליֹון,  ֶאת  ְלָהִסיר  ִמְּבִלי  ַהַּתְחּתֹון  ֶאת  ִלְפׁשֹט 
ָהְיָתה  ֶׁשַהְּכֹתֶנת  ַאף  ִּכי  מּוָבן,  זֹו  ְלֵדָעה  ַׁשַעְטֵנז.  ִאּסּור 
ֲעׂשּוָיה ִמִּפְׁשָּתן ִּבְלַבד, ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ִנָּתן ָהָיה ְלפֹוְשָׁטּה ִמְּבִלי 
ְּכַׁשַעְטֵנז,  ֶנְחְׁשָבה  ֶצֶמר,  ֵהִכיל  ֲאֶׁשר  ַהְּמִעיל  ֶאת  ְלָהִסיר 

ּוְלִביָׁשָתּה ַּבִּמְקָּדׁש ִּכְּפָרה ַעל ִמי ֶׁשִּנְכַׁשל ְּבַׁשַעְטֵנז.
’ּתֹוַרת מֶֹׁשה‘

’ְירּוָׁשה‘ ִּבְׁשִליַח ִצּבּור
ֶאל  ָיבֹא  ֲאֶׁשר  ִמָּבָניו  ַּתְחָּתיו  ַהּכֵֹהן  ִיְלָּבָׁשם  ָיִמים  ”ִׁשְבַעת 

אֶֹהל מֹוֵעד ְלָׁשֵרת ַּבּקֶֹדׁש“ (כט ל)
ָאָב“ד  ִלין  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ִלְפֵני  הּוְבָאה  ְמַעְנֶיֶנת  ְׁשֵאָלה 

ִפיָלֶדְלְפָיה:
ָהַעּמּוד  ִלְפֵני  ְלִהְתַּפֵּלל  ֲחָזָקה  לֹו  ֶׁשָהְיָתה  ְּבַחָּזן  ה  ַמֲעֹשֶ
ְּבַׁשֲחִרית ֶׁשל ַהָּיִמים ַהּנֹוָרִאים, ֶׁשָהַל ְלֵבית עֹוָלמֹו. ִּבְּקׁשּו 
ַהַּגָּבִאים ְלַמּנֹות ַּתְחָּתיו ֶאת ִמי ֶׁשִּׁשֵּמׁש ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּכַחָּזן 
ִּבְזכּות  ַחָּזן  ַהִּנְפָטר,  ֶׁשֶּבן  ֶאָּלא  ַהָּׁשָנה,  ְימֹות  ְּבָכל  ָקבּוַע 
ַעְצמֹו, ָטַען ְּכֶנְגָּדם ִּכי ַהַּתְפִקיד ַׁשָּי לֹו. ְלִפי ְּפַסק ָהַרְמָּב“ם 

ְוָכל  ַהְּׂשָררֹות  ָּכל  ֶאָּלא  ִּבְלַבד,  ַהַּמְלכּות  ”ְוא  ז):  א  (ְמָלִכים 
ַהִּמּנּוִיין ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל ְירּוָׁשה ִלְבנֹו ּוְלֶבן ְּבנֹו ַעד עֹוָלם“.

ְּבֶפַתח ְּתׁשּוָבתֹו ִהְסַּתֵּפק ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַהִאם ֲהָלָכה זֹו נֹוַגַעת 
ַּגם ַלִּמּנּוי ַהִּנְקָּבע ִמְּזַמן ִלְזַמן, ְּכַתְפִקיד ְׁשִליַח ִצּבּור ְלָיִמים 
רּוִּביְנְׁשֵטיין  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ְּבֵׁשם  ְוֵהִביא  ָּבֶזה,  ְוַכּיֹוֵצא  נֹוָרִאים 
ַּבָּפסּוק  ֶׁשָּׁשְרָׁשּה   ְלָכ ִנְפָלָאה  ְרָאָיה  ַהָּמֵגן‘,  ’ֶאֶלף  ַּבַעל 

ֶׁשְּלָפֵנינּו:
ְּבַמֶּסֶכת יֹוָמא (עג א) ָּדְרָׁשה ַהְּגָמָרא ִּכי ’ּכֵֹהן ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה‘ 
ֶאת  מֹוִריׁש  ֵאינֹו  ַלִּמְלָחָמה)  ְיִציָאָתם  ֶטֶרם  ָהָעם  ֶאל  ְלַדֵּבר  (ֶׁשַּתְפִקידֹו 
ִמָּבָניו“.  ”ַּתְחָּתיו  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּכתּוב  ִּפי  ַעל  ִלְבנֹו,   ַּתְפִקידֹו 
ִּדין ֶזה ֶׁשּכֵֹהן ִמְתַמֶּנה ִּבְמקֹום ָאִביו, ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאָּלא ְּבכֵֹהן: 
”ֲאֶׁשר ָיבֹא ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ְלָׁשֵרת ַּבּקֶֹדׁש“ – ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, 
ְלקֶֹדׁש  ְלִהָּכֵנס  ַרַּׁשאי  ֶׁשֵאינֹו  ִמְלָחָמה‘  ִּב‘ְמׁשּוַח  ְוא 

ַהָקָּדִׁשים ְלעֹוָלם.
ְּבנֹו  ִּכי  ַהָּכתּוב  ִמן  ְרָאָיה  ְלָהִביא  ַהְּגָמָרא  ֶׁשֻהְצְרָכה   ִמָּכ
ְמֻדָּבר  ִּכי  ַאף  ָאִביו,  ֶאת  יֹוֵרׁש  ֵאינֹו  ִמְלָחָמה‘  ’ְמׁשּוַח  ֶׁשל 
ָהֲאמּוָרה  ֶׁשַהֲהָלָכה  ֲהֵרי  ִלְזַמן,  ִמְּזַמן  ַרק  ַהַּקָּים  ְּבַתְפִקיד 
ֶּבן  ֶאת  ְלַהֲעִמיד  ֶׁשֵּיׁש  ּוִמָּכאן  ֶׁשָּכזֹו,  ְלִמְׂשָרה  ַאף  נֹוַגַעת 

ַהַחָּזן ְּכָׁש“ץ ַּתַחת ָאִביו.
ׁשּו“ת ’ְּתֵכֶלת ָמְרְּדַכי‘ ד [ִנְדַּפס ְּבסֹוף ֵסֶפר ’ְקִהַּלת ָמְרְּדַכי‘]

’ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה‘ ּו‘ְקִריַאת ְׁשַמע‘ ְּכֶנֶגד ָקְרַּבן ַהָּתִמיד
”ֶאת ַהֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ַּתֲעֶׂשה ַבּבֶֹקר...“ (כט לט)

ְּבֵה“א   – ָהֶאָחד“  ַהֶּכֶבׂש  ”ֶאת  ֶנֱאָמר:  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבָּפסּוק 
”ֶאת  ֶנֱאָמר:  ד)  כח  (ַּבִּמְדָּבר  ִּפיְנָחס  ְּבָפָרַׁשת  ְוִאּלּו  ַהְּיִדיָעה, 

ַהֶּכֶבׂש ֶאָחד“ – ְּבא ֵה“א, ַמּדּוַע? 
ֵּפֵרׁש ַרֵּבנּו ֶאְלָעָזר ִמּגֹוְרַמְיָזא:

רֹוֶמֶזת  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ֶׁשֶּנֶאְמָרה  י“ח)  (ְּבִגיַמְטִרָּיה  ”ָהֶאָחד“  ֵּתַבת 
ְּכִדְבֵרי  ַהָּתִמיד,  ָקְרַּבן  ְּכֶנֶגד  ֶׁשִהיא  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ִלְתִפַּלת 
ְוִאּלּו  ִּתְּקנּום“.  ְּתִמיִדין  ְּכֶנֶגד  ”ְּתִפּלֹות  א):  כו  (ְּבָרכֹות  ַהְּגָמָרא 
ֵּתַבת ”ֶאָחד“ ֶׁשֶּנֶאְמָרה ְּבָפָרַׁשת ִּפיְנָחס רֹוֶמֶזת ַלָּפסּוק ’ְׁשַמע 
ִיְׂשָרֵאל... ֶאָחד‘, ֶׁשַאף ְקִריָאתֹו ְּבַׁשֲחִרית ּוְבַעְרִבית ֶנֱחֶׁשֶבת 

ְלִיְׂשָרֵאל ְּכַהְקָרַבת ָקְרַּבן ַהָּתִמיד (ילק“ש ָוֶאְתַחַּנן ֶרֶמז תתלה).
ֵּפרּוֵׁשי ִסּדּור ַהְּתִפָּלה ָלרֹוֵקַח – ’ְלִפיָכ ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים‘; ’חֹוַמת ֲאָנ‘ ְּתַצֶּוה ח

ָּפָרַׁשת ַהְּקטֶֹרת – ִנְׁשַמת ַהְּתִפָּלה
”ְוָעִׂשיָת ִמְזֵּבַח ִמְקַטר ְקטֶֹרת“ (ל א)

ְלַכֵּפר  ְּכֵדי  ָּבִאים  ַהִּמְזְּבחֹות  ְׁשֵני  ִּכי  ְמָבֵאר  ָיָקר‘  ’ְּכִלי  ַּבַעל 
ַעל ֶנֶפׁש ַהחֹוֵטא; ִמְזַּבח ַהְּנחֶֹׁשת ְמַכֵּפר ַעל ַהֵחֶלק ַהָחְמִרי 
– ַהּגּוָפִני, ְוַעל ֵּכן ַמְקִריִבים ָעָליו ַּבֲעֵלי ַחִּיים, ּוִמְזַּבח ַהָּזָהב 
ְמַכֵּפר ַעל ֵחֶלק ַהְּנָׁשָמה ַהְּמרֹוָמם, ְוַעל ֵּכן ַמְקִטיִרים ָעָליו 
ְקטֶֹרת, ֶׁשֲעַנן ַהְּקטֶֹרת עֹוֶלה ְלַמְעָלה ְּכִנְׁשַמת ָהָאָדם (ְרֵאה 

ְּבָרכֹות מג ב).

ֶאת  ְׁשִליָט“א   ְׁשֶטְרְנּבּו מֶֹׁשה  ַרִּבי  ָהַרֲאַב“ד  ֵּפֵרׁש   ְּבָכ
ִלְפֵני  ַהְּקטֶֹרת  ָּפָרַׁשת  ֲאִמיַרת  ֶׁשל  ַהְּגדֹוָלה  ַמֲעָלָתּה 
ַהְּתִפָּלה: ָהאֹוֵמר ֶאת ָּפָרַׁשת ַהְּקטֶֹרת ְמַגֶּלה ֶׁשִעַּקר ְמַגָּמתֹו 
ַּבְּתִפָּלה ִהיא ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ָׁשַמִים ּוְלַתֵּקן ֶאת ִנְׁשָמתֹו, 

’ַטַעם ָוַדַעת‘ְוַעל ֵּכן זֹוֶכה ֶׁשִּתְתַקֵּבל ְּתִפָּלתֹו.

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

ני ּפְ ם

י"ַע, ƒיר ז ƒמ יז¿ ƒ‡ ן מ≈ ‰ּו ַ‰ּכ…‰≈ ּיָ ƒל י ‡≈ ƒַרּב ˜"‰ַ ל ַ‰ּ‚¿ ∆ ׁ̆ ּלּוָל‡  ƒ‰ ָמ‡ ּ„¿ ֲ‡ָ„ר (˙פ"ט) ָיחּול יו… ם ו' ח' ּבַ יו… ּב¿
ׁ̆ ָפר≈ ‰ּו ל¿ ּיָ ƒל י ‡≈ ƒיך¿ ַרּב ƒר ¡‡ ים ‰∆ ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ָפָריו ַ‰ ס¿ ƒים. ּב ƒָספ ים נו… ƒע„ָ ים נו… ƒָפר ט מּוָסר' ּוס¿ ב∆ ≈ ׁ̆ ַעל ' ּבַ

˜ לב)  ר∆ ‰ּו' (ּפ∆ ּיָ ƒל ַח˙ ‡≈ נ¿ ƒרו… 'מ פ¿ ƒס ׁ̆ ּב¿ ַר ָכך¿ ּ„ָ ן, ו¿ ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒַו˙ ֲענ ¿̂ ƒל מ ∆ ׁ̆  ‰ּ ָ̇ ֻ„ּלָ ב ּ‚¿ ∆‚ ∆ׂ̆  ˙ ∆‡
ים",  ƒַחּי ı ר∆ ∆‡ טּוב ‰' ּב¿ ˙ ּב¿ ‡ו… ר¿ ƒי ל ƒ ּ̇ ַמנ¿ ¡‡ ∆‰ ‡ ים כז י‚): ”לּול≈ ƒּל ƒ‰ ¿ ּ̇ סּו˜ ( ˙ ַ‰ּפָ ∆‡
ָר‡ּוי  ן ּכָ ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒַעל ֲענ ‰„ָ ּפָ ¿̃ ‰ַ ל ּב¿ ָ‚ּ י ֻמר¿ ƒ̇ י ƒי‰ָ ‡ : לּול≈ ך¿ ל∆ „ ַ‰ּמ∆ ƒו ָ‡ַמר ּ„ָ
 ‰ כ∆ י זו… ƒ̇ י ƒי ָ‡ז ל…‡ ָ‰י ƒל], ּכ ָ‚ּ ן – ֻמר¿ ֻ‡ּמָ ן מ¿ ו… ׁ̆ ן ּול¿ ן ָ‡מ≈ ו… ׁ̆ י' ל¿ ƒ ּ̇ ַמנ¿ ¡‡ ∆‰']

ים'.  ƒַחּי ı ר∆ ∆‡ טּוב ‰' ּב¿ ˙ ּב¿ ‡ו… ר¿ ƒל'

'ִלְראֹות ְּבטּוב ה'' – ִּבְזכּות ָאֵמן 

!‡ ָ̇ רּו ַחב¿ ָנ‰, ּב¿ ַכּוָ ל, ּב¿ ˜ו… ַחר, ּב¿ ַ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ כו… ר¿ ƒּב
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’ְוִנְׁשַמע קֹולֹו‘ – ְּב‘ָאֵמן‘
”ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבבֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִלְפֵני ה‘ ּוְבֵצאתֹו ְוא 

ָימּות" (כח לה)
’ָאֵמן‘,  ַּבֲעִנַּית   – ה‘“  ִלְפֵני  קֹולֹו...  ”ְוִנְׁשַמע  ִּבְׂשַכר 
ִמן  ְּבֵצאתֹו   – ָימּות“  ְוא  ”ּוְבֵצאתֹו  ָלָאָדם:  ֻמְבָטח 
ָהעֹוָלם ִיָּפְתחּו ְלָפָניו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן, ְוָׁשם ִיְהֶיה ֶחְלקֹו 
ְּכִפי  ַחִּיים,  ְקרּוִיים  ְּבִמיָתָתם  ֶׁשַאף  ַהַּצִּדיִקים  ֵּבין 
ּכֹחֹו  ְּבָכל  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ”ָּכל  ב):  קיט  (ַׁשָּבת  ֶׁשֻהְבַטְחנּו 

ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן“.
’ֵאֶׁשל ַחִּיים‘

ָרֵזי ֱאמּוִנים
א
ין: 
ָרֵזיקֹום 

קֹולֹו‘ – ְּב‘ָא
לפ

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ
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ִמְדָּבִרית  ֲעָיָרה  ִּבירֹוָחם,  ַחָּמה  ָצֳהַרִים  ַאַחר  ְׁשַעת 
ְׁשֵלָוה ַהּׁשֹוֶכֶנת ִּבְקֵצה ַהֶּנֶגב. ָהַרב ח. ָר“מ ַּבְּיִׁשיָבה 
ְקִרַּית  ֶׁשִּבְקֵצה  ְּבַחְדרֹו  ָהָיה  ָיׁשּוב  ַהְּמקֹוִמית, 
ִמַּמְּׁשֵבי  ֵראֹוָתיו  ְמלֹוא  ׁשֹוֵאף  ְּכֶׁשהּוא  ַהְּיִׁשיָבה 
ָהרּוַח ַהְּיֵבָׁשה ֶׁשָחְדרּו ִמַּבַעד ַלַחּלֹון ָהָרָחב ַהָּפתּוַח 
ְלמּולֹו. נֹוף ִמְדָּבִרי ְּבֵראִׁשיִתי ִנְפַרׂש ִלְמלֹוא ָהֹאֶפק, 

ּוִמֶּמְרַחִּקים ִנְּבָטה אֹוְרַחת ְּגַמִּלים ֵלָאה.
ָרִגיל ָהָיה ָלֶׁשֶבת ְּבָׁשָעה ְׁשֵקָטה זֹו ְּבַחְדרֹו ּוְלָהִכין 
ַהֻּמְפָלא  ַהֶּׁשֶקט  ַהָּמֳחָרת.  ּבֶֹקר  ֶׁשל  ַהִּׁשעּור  ֶאת 
ְוָהֲאִויר ַהָּצלּול ְּכמֹו ָּפְתחּו ֶאת ָּתֵאי מֹחֹו, ְוַהּסּוְגָיה 
ִּכְנִתיָנָתּה  ְלָפָניו  ֵהִאיָרה  ּוִפּתּוֶליָה  ְנָבֶכיָה  ָּכל  ַעל 

ִמִּסיַני.
ֶאת  ְּבַאַחת  ָּגַדע  ַמּסֹוק  ֶׁשל  רֹוֵעם  ִטְרטּור  קֹול 
ָנתּון.  ָהָיה  ֶׁשּבֹו  ָהִרּכּוז  ֶאת  ְוֵהֵפר  ַהְּׁשֵלָוה  ָהֲאִויָרה 
ַהִּטְרטּור ִנְׁשַמע ָקרֹוב, ָקרֹוב ְמאֹד, ּוַבֶּׁשֶקט ֶׁשָּׂשַרר 
ָקם  ח.  ָהַרב  ִׁשְבָעַתִים.  קֹולֹו  ָרַעם  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה 
ֵעיָניו  ֶאת  ְוִׁשְפֵׁשף  ַלַחּלֹון  ִמַּבַעד  ִהִּביט  ִמְּמקֹומֹו, 

ְּבחֶֹסר ֵאמּון.
ְוא  ָּפחֹות  א  ָנַחת  ְמַמִּדים  ְרַחב  ְצָבִאי  ַמּסֹוק 
יֹוֵתר – ַעל ַמְרַבד ַהחֹול ֶׁשֵּמֲאחֹוֵרי ְקִרַּית ַהְּיִׁשיָבה. 
ֶׁשֶּנֶעְצרּו,  ַעד  ִסיבּוָבם  ֶאת  ֵהֵאּטּו  ַהַּמְדֵחף  ַלֲהֵבי 
ְצנּוָמה  ְּדמּות  ָיְצָאה  ּוַבֲעָדּה  ִנְפְּתָחה,  ַהַּמּסֹוק  ֶּדֶלת 
יֹוְׁשֵבי  ְלֵעֶבר  ִנְמָרצֹות  נֹוְפָפה  ַהְּדמּות  ּוֻמֶּכֶרת. 
ָׁשם  ַהִּמְדָרׁש,  ֵּבית  ְלֵעֶבר  ְּבִריָצה  ּוָפְתָחה  ַהַּמּסֹוק 

ִנְבְלָעה ַעד ְמֵהָרה ְּבתֹו ֲחבּוַרת ַהּלֹוְמִדים.
הּוא  ַהַחּלֹון.  ֶאֶדן  ַעל  ָׁשעּון  עֹוֵמד  נֹוַתר  ח.  ָהַרב 
ְּכֶׁשְּתחּוַׁשת  ַעל,  ֶאל  ּוַמְמִריא  ַהָּׁשב  ַּבַּמּסֹוק  ִהִּביט 

ֶהֶלם ּפֹוֶׁשֶטת ְּבגּופֹו.
ִנְפָלא  ַמְתִמיד  ַהְּיִׁשיָבה.  ִמְּבִחיֵרי  ָהָיה  ַאְבֵרייִמי 
ְוא  ְּבִדין  ֶזה  ְלתַֹאר  ָהָיה  ֶׁשָראּוי  ָוַמְעָלה,  ִמִּׁשְכמֹו 
ְּבֵהיַכל  ַּתְלמּודֹו  ַעל  ָׁשַקד  ֶעֶרב  ַעד  ִמּבֶֹקר  ְּבֶחֶסד. 
ֶׁשּיֲֹעָדה  ַהַּקָּלה  ַהָּׁשָעה  ֶאת  ְוַאף  ַהִּמְדָרׁש,  ֵּבית 
ִלְמנּוַחת ַהָּצֳהַרִים, ְמַנֵּצל ָהָיה ְלִׁשּנּון ִמְׁשָניֹות ְּבַעל 

ֶּפה.
ִמֶּׁשְּכָבר ַהָּיִמים ִהְתַרְּגלּו ַהּכֹל ִלְראֹותֹו יֹוֵצא ִּבְׁשַעת 
ַהָּצֳהַרִים ִמִּבְנַין ַהְּיִׁשיָבה. ֵסֶפר ִמְׁשָניֹות ָקָטן ְּבָידֹו, 
ֲחִליפֹות  ַמִּביט  ְּכֶׁשהּוא  ָוׁשֹוב   ָהלֹו צֹוֵעד  ְוהּוא 

ַּבֵּסֶפר ַהָּפתּוַח ְּבָידֹו ּוִבְנֻקָּדה ֲעלּוָמה ֶּבָחָלל. 
ִמִּׁשְגַרת  ַקָּלה  ַלֲהפּוָגה  ֲחֵבָריו  ָזכּו  ְלַפַעם  ִמַּפַעם 
ִמֵּׁשֶׁשת  ֶאָחד  ְלִסּיּום  ִנְקָרִאים  ְּכֶׁשָהיּו  ַחֵּייֶהם, 
ַהְּסָדִרים; ְּבֶדֶר זֹו ִהְסִּפיק ְלַסֵּים ְּפָעִמים ִמְסָּפר ֶאת 
 ֵֹׁשֶׁשת ִסְדֵרי ַהִּמְׁשָנה ְּבַעל ֶּפה, ּוַמְקִּפיד ָהָיה ַלֲער

ְסעּוָדה ְקַטָּנה ְלֶרֶגל ַהְּמאָֹרע.
ֶאת  ְּכֶׁשָרָאה  ח.  ָהַרב  ִנְדַהם   ָּכ ִמּׁשּום  ַּדְוָקא 

ַאְבֵרייִמי יֹוֵרד ֵמַהַּמּסֹוק ַהְּצָבִאי.
ַחָּיִלים?!  ָעמּוס  ּוְלַמּסֹוק  ֶׁשָּכֶזה  ְל‘ַמְתִמיד‘  ָמה 

ַהְּתִמיָהה ְּבִלּבֹו ֶׁשל ָהַרב ח. ָהְלָכה ְוִהְתַעְּצָמה.
ַהַּפַעם, ֶׁשֹּלא ְּכִמְנָהגֹו, ָּפָנה ָהַרב ח. ְלִהְתַּפֵּלל ְּתִפַּלת 
ְלָהִבין  ֻמְכָרח  ָהָיה  הּוא  ַהְּיִׁשיָבה.  ְּבֵהיַכל  ַעְרִבית 
ְּכֶׁשּסֹודֹו   יּוַב א  ַאְבֵרייִמי  ִּכי  ְוִקָּוה  ַהִּסּפּור,  ֶאת 

ִיְתַּגֶּלה...
ִּבְתִפָּלתֹו  ַהַּפַעם  ַאְבֵרייִמי   ֶהֱאִרי ָמה,  ִמּׁשּום 
ְּבַכָּוָנה,  ָוָאָנה  ָאֶנה  ָנע  ַהָּצנּום  ּגּופֹו  ֵמֶהְרֵּגלֹו.  יֹוֵתר 
ָׁשרּוי  הּוא  ִּכי  ָהָיה  ִנַּכר  ְלַפַעם.  ִמַּפַעם  ִנְרַעד  ְוֵגוֹו 
ְּבִהְתַרְּגׁשּות ּוְבַסֲעַרת רּוַח. ָהַרב ח. ֶנֱאַלץ ְלַהְמִּתין 
הּוא  ְּתִפָּלתֹו.  ֶאת  ִסֵּים  ֶׁשַהָּבחּור  ַעד  ֲאֻרּכֹות  ַּדּקֹות 
ָּגְבָרה  ְוַתְדֵהָמתֹו  ְּתִמיָהתֹו,  ֶאת  ַהָּבחּור  ִּבְפֵני  ָּפַרׂש 

עֹוד יֹוֵתר ְלֶׁשַמע ַהִּסּפּור ַהֻּמְפָלא ֶׁשָהָיה ְּבִפיו:
נֹוֵהג  ְלַפַעם  ”ִמַּפַעם  ַאְבֵרייִמי,  ִסֵּפר  ָלַרב“,  ”ַּכָּידּוַע 
ִמְׁשָניֹות  ְלִׁשּנּון  ַהָּצֳהַרִים  ְׁשַעת  ֶאת  ְלַנֵּצל  ֲאִני 
ְּכֵמֲאֵליֶהן  ַרְגַלי  אֹוִתי  נֹוְׂשאֹות  ְלִעִּתים  ֶּפה.  ְּבַעל 
ְקִרַּית  ֶאת  ַהַּמִּקיִפים  ַהִּמְדָּבִרִּיים  ַהֶּמְרָחִבים  ֶאל 
ִמָּתִמיד  ֶׁשְּבׁשֹוֶנה  ֶאָּלא  ַהּיֹום.  ַּגם   ְוָכ ַהְּיִׁשיָבה, 

...ַהַּמָּצב ִהְסַּתֵּב
ְּכַמֲחִצית  ְלֶהְרֵּגִלי.  ֵמֵעֶבר  ֵמִׂשים  ִמְּבִלי  ִהְתַרַחְקִּתי 
רֹאִׁשי.  ֵמַעל  קֹוַפַחת  ְּכֶׁשַהֶּׁשֶמׁש  ָצַעְדִּתי  ַהָּׁשָעה 
ַאַחר  ָסִביב  ִחַּפְׂשִּתי  ַּבֲעֵיפּות,  ַחְׁשִּתי  ְמֻסָּים  ְּבָׁשָלב 
ָירֹק  ְּבִׂשיַח  ֵעיַני  ִנְתְקלּו  ּוְלִׂשְמָחִתי  מּוֶצֶלת,  ֶעְמָּדה 
ַלֲחלּוִטין  ְמֻנָּתק  ַהִּמְדָּבר,  ְּבֵלב  ֶׁשָּצַמח  ּוְמַלְבֵלב 

ֵמַהֲהָוָיה ַהְּיֵבָׁשה ֶׁשְּסִביבֹו.
ַּתְחָּתיו,  ְוִהְתַיַּׁשְבִּתי  ַהִּׂשיַח  ְלֵעֶבר  ְּבִׂשְמָחה  ִמַהְרִּתי 

ֶאָּלא ֶׁשַהַּמֲעֶׂשה ַהָּפִזיז ִהְתָּבֵרר ְּכָׁשגּוי ּוְמֻסָּכן. 

ְּכאֹוֵסף  ִהְתַּגָּלה  ְוָתִמים  ָירֹק  ָהָיה  ֶׁשִּנְרֶאה  ַהִּׂשיַח 
ָהָיה  ְּכָבר  זֹאת  ּוְכֶׁשִגִּּליִתי  ּדֹוְקָרִנִּיים,  קֹוִצים 
ִּבְמֻיָחד,  ְוַחד  ָּגדֹול  ְּבקֹוץ  ִנְתְּפָסה  ָיִדי  ִמַּדי;  ְמֻאָחר 
ּוְכֶׁשִּנִּסיִתי ְלַׁשְחְרָרּה ִהְסַּתַּבְכִּתי עֹוד יֹוֵתר. ַאף ָיִדי 

ַהְּׁשִנָּיה ִנְתְּפָסה ַּבּקֹוץ, ְוָדם ַרב ֵהֵחל ָזב ִמֶּמָּנה.

ַהּקֹוִצים,  ִמֵּבין  ָיַדי  ֶאת  ְלַחֵּלץ  ִהְצַלְחִּתי  ַרב  ְּבקִֹׁשי 
ְוַרק ָאז ִהְתָּבֵרר ִלי עֶֹמק ַהָּצָרה ֶׁשָּבּה ָהִייִתי ָׁשרּוי. 
ָּדם ַרב ָזב ִמָּיַדי ְוָנַטף ְּבִטּפֹות ְּגדֹולֹות ַעל ָהֲאָדָמה. 

ִנִּסיִתי ְלעֹוְצרֹו ְּבָכל ֶּדֶר, ַא ְלא הֹוִעיל.

 ַא ַהְּיִׁשיָבה,  ְלֵעֶבר  ִּבְמִהירּות  ִלְצעֹד  ֶהְחַלְטִּתי 
ַהְּצִעיָדה ַהִּנְמֶרֶצת ַּבֶּׁשֶמׁש ַהּקֹוַפַחת, ְּבִׁשּלּוב ַהָּדם 
ָהַרב ֶׁשִאַּבְדִּתי, ֶהְחִליׁשּו ֶאת ּכֹחֹוַתי ַעד ֶׁשֹּלא ָיכְֹלִּתי 
ְלַהְמִׁשי. ִהְתַיַּׁשְבִּתי ַעל ַּגֵּבי ַהחֹול ַהּלֹוֵהט, רֹאִׁשי 

ָּכַאב ַעד ֵאיָמה ְוַהָּכָרִתי ֵהֵחָּלה ְלִהְתַעְרֵּפל.

ָמה ֶאֱעֶׂשה? ֶנֶפׁש ַחָּיה א ִנְרֲאָתה ְּבָכל ָהֵאזֹור. ִאיׁש 
ְּבקֹול  ִלְזעֹק  ִנִּסיִתי  ְלהֹוִׁשיֵעִני.  ְּכֵדי  ָׁשם  ָהָיה  א 
ַהֵהד   ַא אַֹרח,  עֹוֵבר  ִיְׁשְמֵעִני  ְּבִמְקֶרה  אּוַלי  ָּגדֹול, 
ְלַמֲאַמַּצי.  ָלַעג  ְּכמֹו  ַהָּפתּוַח  ֵמַהֶּמְרָחב  ֵאַלי  ֶׁשָחַזר 
ְּבַסָּכַנת  ָמצּוי  ִהְנִני  ִּכי  ַחְׁשִּתי  ֵמֵעיַני.  ָזְלגּו  ְּדָמעֹות 

ַחִּיים ִמָּיִדית, ּוַמְחָׁשבֹות ַמֲחִרידֹות ָחְלפּו ְּבמִֹחי.

ִּפְתאֹום ָּבְקָעה ַהְּזָעָקה ֵמעֶֹמק ְיׁשּוִתי, ּוְתִפָּלה, ְּכִפי 
ִלִּבי:  ִמַּמֲעַמֵּקי  ַהְיֵׁשר  ָּבְקָעה  ָחִויִתי,  א  ֶׁשֵּמעֹוָלם 
”ָאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים! ָעְזֵרִני ָנא ְוַחְּזֵקִני ָנא, ִמַּבְלָעֶדי ֵאין 
ִלי עֹוֵזר ּומֹוִׁשיַע! ָאָּנא, ַרק ְּבָיְד ְלהֹוִׁשיֵעִני, ְׁשַלח 

ֶעְזָרְת ִמָּמרֹום ְוחּוָׁשה ְלַהֲחיֹות ֶאת ַנְפִׁשי!“

קֹול  ִנְׁשַמע  ְּכֶׁשְּלֶפַתע  ְלֵהָעֵצם,  ֵהֵחּלּו  ְּכָבר  ֵעיַני 
ִטְרטּור רֹוֵעם... ְּבקִֹׁשי ִהְסַּפְקִּתי ְלַעֵּכל ֶאת ַהַּמְרֶאה, 
ִמֶּמִּני  ֶמְטִרים  ַּכֲחִמִּׁשים  ֶׁשל  ְּבֶמְרָחק  ָנַחת  ְוִהֵּנה 

ַמּסֹוק ְצָבִאי ָּגדֹול, ּוְׁשֵני ַחָּיִלים ָיְרדּו ִמֶּמּנּו.

זֹוֵחל  ֶׁשֲאִני   ּתֹו ְלֶעְבָרם,  ָזַעְקִּתי  ּכֹחֹוַתי  ִּבְׁשֵאִרית 
ַעל ִּבְרַכּי ְלִכּוּוָנם, ּוְבַחְסֵדי ָׁשַמִים ֵהם ִהְבִחינּו ִּבי...

ֶאָחד ֵמֶהם ָרץ ְלֶעְבִרי, ּוְכֶׁשִהְבִחין ַּבָּדם ַהָּזב ִמֶּמִּני, 
ִמֵהר ֲחָזָרה ַלַּמּסֹוק, הֹוִציא ֵמֵאי ָׁשם ֶעְרַּכת ֲחִביָׁשה 
ֲחֵברֹו  ַהְּמַדְּממֹות.  ֶאת ָיַדי  ּוִמֵהר ַלֲחבֹׁש  ִמְקצֹוִעית 
ִמֵהר ְלֶעְבִרי ִעם ֵמיִמָּיה ְוִהְׁשָקה אֹוִתי ְּבַמִים צֹוְנִנים.

ָיכְֹלִּתי  ָאז  ְוַרק  ְלֵאיָתִני,  ַׁשְבִּתי  ְספּורֹות  ַּדּקֹות   ּתֹו
ֶאת  ְּבִקּצּור  ָלֶהם  ִסַּפְרִּתי  ַמִּציַלי.  ִּבְפֵני  ְלַהִּביט 
ֵנאֹותּו  ֵהם  ִלָּבם  ּוְבטּוב  ָהַאֲחרֹוָנה,  ַהָּׁשָעה  קֹורֹות 
ַּדּקֹות   ּתֹו  ,ְוָכ ַּבַּמּסֹוק.  ְלִצָּדם  ָלֶׁשֶבת  ְלַהְזִמיֵנִני 
ְספּורֹות ְּכָבר ָיַׁשְבִּתי ַעל ְמקֹוִמי ַהָּקבּוַע ְּבֵהיַכל ֵּבית 
ַהִּמְדָרׁש, ְּכֶׁשִאיׁש ִמֵּבין ַהּלֹוְמִדים ְסִביִבי ֵאינֹו מּוָדע 

ָלֻעְבָּדה ִּכי ֶזה ַעָּתה ִנַּצְלִּתי ִמָּמֶות ְלַחִּיים.

א  ִסַּיְמִּתי,  ַעָּתה  ֶׁשֶּזה  ֶעְׂשֵרה‘  ’ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת 
ַעל  ַחְׁשִּתי  ּתֹוָדִתי.  ִרְגׁשֹות  ֶאת  ִלְכא  יֹוֵתר  ָיכְֹלִּתי 
ְּבָׂשִרי ֶאת ּכָֹחּה ֶׁשל ְּתִפָּלה ַהּבֹוַקַעת ִמַּמֲעַמֵּקי ַהֵּלב, 

ּוִבַּקְׁשִּתי ִּכי ַאף ּתֹוָדִתי א ִּתְהֶיה ְּפחּוָתה ִמֶּמָּנה.

ִנְזַּכְרִּתי   – ֶסָלה‘   יֹודּו ַהַחִּיים  ’ְוכֹל  ְּכֶׁשָאַמְרִּתי: 
ֶזה  ְּבִצּטּוט  ֶׁשִהְׁשַּתֵּמׁש  ריט)  (או“ח  ַהּטּור  ְּבִדְבֵרי 
ְּכֶׁשָהַאֲחרֹון  ְלהֹודֹות,  ַהַחָּיִבים  ָלַאְרָּבָעה  ְּכִסיָמן 
ֶׁשָּבֶהם הּוא ’הֹוְלֵכי ִמְדָּבִרּיֹות‘. ֵמעֹוָלם א ָחַׁשְבִּתי 
ִּכי ַאף ֲאִני ֶאָּכֵנס ַּתַחת ַהְגָּדָרה זֹו... ְוֶאְתַחֵּיב ְלהֹודֹות 

.“ִמּׁשּום ָּכ

ְּבִדּיּוק  ִלְנחֹת  ַהַחָּיִלים  ֶהְחִליטּו  ִּפְתאֹום  ”ּוָמה 
ִּבְמקֹום ֶׁשּבֹו ָעַמְדָּת?“, א ָיכֹול ָהָיה ָהַרב ח. ִלְכא 
ַהִּסּפּור  ְלֶׁשַמע  ְּבִלּבֹו  ֶׁשִהְתעֹוְרָרה  ַהְּׁשֵאָלה  ֶאת 

ַהַּמְפִליא.

”ֵהם ָנֲחתּו ָׁשם ִמּׁשּום ֶׁשִהְתַּפַּלְלִּתי ֵמעֶֹמק ִלִּבי...“ 
הֹוִסיף:  ּוִמָּיד  ְּתִמיָמה,  ֶּבֱאמּוָנה  ַהָּבחּור  ֵהִׁשיב   –
ַהְּׁשֵאָלה  ֶאת  אֹוָתם  ָׁשַאְלִּתי  ֲאִני  ַאף  ”ְלַמֲעֶׂשה 
ַהְתָרָאה  ַהֶּקֶׁשר  ְּבַמְכִׁשיר  ִקְּבלּו  ִּכי  ָאְמרּו  ֵהם  ַהּזֹו. 
ְוֵכיָון  ְלַבֵּצַע,  ֶׁשֲעֵליֶהם  ְּדחּוָפה  ֶטֶלפֹון  ִׂשיַחת  ַעל 
ְּכֵדי  ִלְנחֹת  ֶהְחִליטּו  ַרב,  ִרּכּוז  ָּדְרָׁשה  ֶׁשַהִּׂשיָחה 
ַיד  זֹו  ָהְיָתה  ִּכי  ָּברּור  ִאיִׁשי  ְּבֹאֶפן  ִלי  ְלַבְּצָעּה. 
ִסֵּים  ַלָּמקֹום“,  אֹוָתם  ֶׁשִּזְּמָנה  ָהֶעְליֹוָנה  ַהַהְׁשָּגָחה 

ַהָּבחּור ְּכֶׁשֵעיָניו ּדֹוְמעֹות ֵמִהְתַרְּגׁשּות.

ִמִּפי ַהַּמִּגיד ַרִּבי ְׁשמֹה ִמיֶלר ְׁשִליָט“א 
ֶׁשָּׁשַמע ִמִּפי ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה

ֵּבאּור ְלׁשֹון ’טָֹטפֹת‘
’ְּתִפִּלין‘.   – ּוַבַּתְרּגּום  ’טָֹטפֹת‘  ח):  ו  (ְּדָבִרים  ַּבּתֹוָרה  ְמֻכּנֹות  ַמִּניִחים  ֶׁשָאנּו  ַהְּתִפִּלין 
ַּבְּגָמָרא (ְמָנחֹות לד ב) ֵּבֲארּו ֶאת ַמְׁשָמעּות ֵּתַבת ’טָֹטפֹת‘ ָּכ: ”ָטט ְּבִכְתֵפי (ֵׁשם ָמקֹום) 
ִמְנַין  ֵׁשם  ַעל  הּוא   ָּכ ְמֻכּנֹות  ֶׁשַהְּתִפִּלין  ְוַהַּטַעם  ְׁשַּתִים“,  ְּבַאְפִריֵקי  ַּפת  ְׁשַּתִים, 

ַהָּפָרִׁשּיֹות ַהֻּמָּנחֹות ְּבתֹוָכן, ְׁשַּתִים ְועֹוד ְׁשַּתִים – ַאְרַּבע.
ִיָּתֵכן  ָהֵכיַצד  ַהָּדָבר:  ֵּפֶׁשר  ַעל  ָּתַמּה  שמא)  ֲעִׁשיָרה  ַמָּצה  ְּפָסִחים,  (מס‘  ַהָּקדֹוׁש  ַהְּׁשָל“ה 
ְועֹוד  ַהְּקדֹוָׁשה,  ּתֹוָרֵתנּו  ֵּתבֹות  ֵּבין  ִהְׁשַּתְרְּבבּו  ְו‘ַאְפִריֵקי‘  ִמ‘ִּכְתֵפי‘  ַלַע“ז  ֶׁשֵּתבֹות 
ָזכּו ִּכי ָּבֶהן ֻּכְּנָתה ְּבתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה ִמְצָוה ִנְׂשָּגָבה זֹו? ְוֵתֵרץ: ְלָכל ֻאָּמה ְוֻאָּמה ֵיׁש 
ׁשֶֹרׁש ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים, ּוִמּתֹו ָּכ ִּבְׂשַפת ָּכל ַאַחת ֵמֶהן ֵיׁש ַּכָּמה ֵּתבֹות ִמְּלׁשֹון 
ַהּקֶֹדׁש ְּכ‘ָטט‘ ּו‘ַפת‘ ֶׁשַּדְרָּכן ֶנֱאָחזֹות ֵהן ְּבׁשֶֹרׁש ֶזה. ְלֻעָּמָתם, ָזָכה ַעם ִיְׂשָרֵאל ִלְלׁשֹון 

ַהּקֶֹדׁש ִּבְמלֹוָאּה, ְוִנְמָצא ֶׁשַאף ’טָֹטפֹת‘ ִהיא ֵּתָבה ִמְּלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש.
ַהַּמֲהִרי“ד ִמֶּבעְלְזא ֵהִביא ַעל ָּכ ֶאת ִּדְבֵרי ַרִׁש“י ַעל ַהָּפסּוק (ְּדָבִרים יא יח): ”ְוַׂשְמֶּתם 
ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל ְלַבְבֶכם“ – ”ַאף ְלַאַחר ֶׁשִּתְגלּו ֱהיּו ְמֻצָּיִנים ַּבִּמְצוֹת, ַהִּניחּו ְּתִפִּלין 
ַוֲעׂשּו ְמזּוזֹות, ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ָלֶכם ֲחָדִׁשים ְּכֶׁשַּתְחְזרּו. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר (ִיְרְמָיה לא כ): ’ַהִּציִבי 

ָל ִצֻּיִנים‘“.
ִמְצַות  ָהֻאּמֹות,  ֵּבין  ְׁשרּוִיים  ְּבָגלּות  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ִּבְזַמן  ִּכי  ְלֵמִדים  ָאנּו  ֵאּלּו  ִמְּדָבָריו 
ַהְּתִפִּלין ִהיא זֹו ֶׁשְּמַצֶּיֶנת ֶאת ֻעְבַּדת ֱהיֹוָתם ׁשֹוִנים ִמּגֹוֵיי ָהָאֶרץ, ְוִהיא זֹאת ֶׁשְּמִגָּנה 
ֲעֵליֶהם ֶׁשֹּלא ִיְתּבֹוְללּו ֵּבין ַהּגֹוִיים. ְלָכ ָקְבעּו ֶאת ְׁשָמּה ִּבְלׁשֹון ַלַע“ז, ְּכֵדי ְלַהְזִּכיר 

ֶׁשַּמְּטַרת ַהִּמְצָוה ִהיא ֶשִּׁנָּבֵדל ִמן ָהֻאּמֹות (’ַמֲהִרי“ד ִמֶּבעְלְזא‘ ָוֶאְתַחַּנן).
ְּבֹאֶפן נֹוָסף ֵּבֵאר ַּבַעל ’ֵעץ יֹוֵסף‘ (ַּתְנחּוָמא ּבֹא פי“ב) ְּבֵׁשם ’ַהְּלבּוׁש‘: ְּתִפִּלין ֶׁשל רֹאׁש 
ּוְרצּועֹוֵתיֶהן מֹורֹות ַעל ְׁשִליָטתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּבֶעְליֹוִנים ּוַבַּתְחּתֹוִנים ְוַעל 
ֶׁשַפע טּובֹו ַהּיֹוֵרד ּוֵמיִטיב ְלָכל יֹוְׁשֵבי ֵּתֵבל, ַעל ֵּכן ִנְקְראּו ֵהן ַּבּתֹוָרה ְּבֵׁשם ’טָֹטפֹת‘ 
ַהָּלקּוַח ִמְּׂשפֹות ’ִּכְתֵפי‘ ְו‘ַאְפִריֵקי‘ ֶׁשֵהן ְמִדינֹות ַהּׁשֹוְכנֹות ִּבְׁשֵני ַקְצוֹות ָהָאֶרץ, ִּכי 

ִּבְׁשָמן ֶזה ֵהן מֹורֹות ַעל ֶמְמַׁשְלּתֹו ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ִמָּקֶצה ַעד ָקֶצה.
ֻנַּסח ִּבְרַּכת ַהְּתִפִּלין

ְלֻעַּמת ְׁשָמן ֶׁשל ַהְּתִפִּלין ַּבּתֹוָרה – ’טָֹטפֹת‘, ֶאת ֻנַּסח ִּבְרָכָתן ִּתְּקנּו ִּכְלׁשֹון ַהַּתְרּגּום: 
’ְלַהִּניַח ְּתִפִּלין‘, ַמּדּוַע?

ְּכלֹוַמר  ’ַהְפָלָיה‘,  ִמְּלׁשֹון  הּוא  ’ְּתִפִּלין‘  ִּכי  ֵּבֵאר,  (ָוֶאְתַחַּנן)  ְוַהַּקָּבָלה‘  ’ַהְּכָתב  ַּבַעל 
ַהְבָּדָלה ְוַהְפָרָדה. ִּתְּקנּו ֲחָכִמים ֶאת ֻנַּסח ַהְּבָרָכה ְּבָלׁשֹון זֹו, ְּכֵדי ֶׁשַּבֲאִמיַרת ַהְּבָרָכה 
ְנַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ֶאת ַהַּתְכִלית ֶׁשִּלְׁשָמּה ִנְתְקָנה ִמְצָוה זֹו, ְלַהְפִריֵׁשנּו ּוְלַהְבִּדיֵלנּו 

ִמַּמְחָׁשבֹות ָרעֹות ּוִמְּנִהָּיה ַאַחר ַהֵּיֶצר ָהַרע.
ֵּבאּור נֹוָסף ָאַמר ָהַרִּבי ַּבַעל ’ְמקֹור ָּברּו‘ ִמֶּסעְרט ִויְזִניץ‘: ַּבְּגָמָרא (ְּבָרכֹות ו א) ָּדְרׁשּו 
ֶאת ְלׁשֹון ַהָּכתּוב (ְּדָבִרים כח י): ”ְוָראּו ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ה‘ ִנְקָרא ָעֶלי ְוָיְראּו 
ִמֶּמּךָ“ – ”ֵאּלּו ְּתִפִּלין ֶׁשָּברֹאׁש“. ְלִפי ֶזה מּוָבן ֶׁשָּנְקטּו ַּבְּבָרָכה ְלׁשֹון ’ְּתִפִּלין‘ – ֶׁשהּוא 
ְלׁשֹון ֲאָרִמית, ְּכֵדי ֶׁשְּבָכ ִיְראּו ָּכל ’ַעֵּמי ָהָאֶרץ‘ ְוָיִבינּו ִּכי ֵׁשם ה‘ ִנְקָרא ָעֵלינּו (ִאְּגרֹות 

ְמקֹור ָּברּו עמ‘ סד).

ַהחֶֹדׁש)  ִמֵּקץ;  ְּבַהר;  ִמְּׁשמּוֵאל‘  (’ֵׁשם  ִמּסֹוכֹוְטׁשֹוב  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ָהְרַה“ק  ָהָאמּור,  ִמְּלַבד 
ִׁשְבָחם  ֶאת  ַהְּמַבְּטאֹות  נֹוָספֹות  ַמְׁשָמֻעּיֹות  ַּכָּמה  ַקָּימֹות  ’ְּתִפִּלין‘  ְלֵתַבת  ִּכי  ֵהִביא 

ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל:
א. ְלׁשֹון ’ִּפּלּול‘ ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתּה ִחּבּור ְוִקּׁשּור (ַרִׁש“י ְּבֵראִׁשית ל ח) ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים.
’ְּתִפָּלה‘ ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתּה ִּדּבּור, ֶׁשֵּכן ַמְזִּכירֹות ֵהן ֶאת ִּדְבֵרי ַה‘ְּבִרית‘ ֶׁשָּכַרת  ב. ְלׁשֹון 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִעם ִיְׂשָרֵאל (ּוְב‘אֹות ַחִּיים ְוָׁשלֹום‘ ְלָהְרַה“ק ִמּמּוְנַקְטׁש [כה ד] ֵּבֵאר ִּכי ִנְקְראּו 

ֵּכן ִמּׁשּום ֶׁשִעַּקר ִמְצָוָתן הּוא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה).

ְּבכַֹח  ֶׁשֵּכן  יא),  מח  (ְּבֵראִׁשית  ִפָּלְלִּתי“  א   ָפֶני ”ְראֹה  ְּכֻדְגַמת  ’ַמֲחָׁשָבה‘,  ְלׁשֹון  ג. 
ַהְּתִפִּלין ְמַקֵּׁשר ָהָאָדם ֶאת ַמֲחַׁשְבּתֹו ַּבָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּוְמַסֵּלק ַעְצמֹו ֵמַהַּמֲחָׁשבֹות 

ָהָרעֹות, ְוַעל ֵּכן ָאסּור ְלַהִּסיַח ַּדַעת ֵמֶהן.
ְּתִפִּלין ֶׁשל ָיד קֹוְדמֹות ְלֶׁשל רֹאׁש

ֲהָלָכה ִהיא ַּבְּגָמָרא (ְמָנחֹות לו א): ”ְּכֶׁשהּוא ַמִּניַח, ַמִּניַח ֶׁשל ָיד ְוַאַחר ָּכ ַמִּניַח ֶׁשל 
ֲהא  ִלְכאֹוָרה,  ָיד“.  ֶׁשל  חֹוֵלץ   ָּכ ְוַאַחר  רֹאׁש  ֶׁשל  חֹוֵלץ  חֹוֵלץ,  ּוְכֶׁשהּוא  רֹאׁש, 
ֲחִׁשיבּוָתן ֶׁשל ְּתִפִּלין ֶׁשל רֹאׁש ְּגדֹוָלה יֹוֵתר (ָׁשם לה א, ּוְבַרִׁש“י ד“ה ָׁשם), ּוַמּדּוַע ִּתְּקנּו 

ְלַהִּניָחן ָּבַאֲחרֹוָנה ּוְלפֹוְׁשָטן ָּבִראׁשֹוָנה?
ֵּבֵאר ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי (’ַּכד ַהֶּקַמח‘ ֵעֶר ְּתִפִּלין): ַהְּתִפִּלין ֶׁשל ָיד ִנְקְראּו ’אֹות‘, ְוֶׁשל רֹאׁש ִנְקְראּו 
’ִזָּכרֹון‘ (ְׁשמֹות יג ט) ְוֵכיָון ֶׁשָה‘אֹות‘ הּוא ַהְּמעֹוֵרר ֶאת ַהִּזָּכרֹון, ְלָכ ֵיׁש ְלַהְקִּדים ֶאת 
ְזַמן  א): ”ָּכל  לו  (ְמָנחֹות  ַּבְּגָמָרא  ָּדְרׁשּו   ּוִמָּכ רֹאׁש.  ֶׁשל  ְל‘ִזָּכרֹון‘ –  ָיד  ֶׁשל  ָה‘אֹות‘ – 
’ּוְקַׁשְרָּתם‘ – ְלׁשֹון ָיִחיד,  ֶׁשֵּבין ֵעיֶני ְיהּו ְׁשַּתִים“, ְוַהְינּו ִּכי ִּבְתִפִּלין ֶׁשל ָיד ֶנֱאָמר 
ְוִאּלּו ְּבֶׁשל רֹאׁש ֶנֱאָמר ’ְוָהיּו‘ – ְלׁשֹון ַרִּבים, ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשְּתִפִּלין ֶׁשל רֹאׁש ְלעֹוָלם ֵאיָנן 

מּוָנחֹות ְלַבָּדן, ֶאָּלא ְּבֵצרּוף ֶׁשל ָיד ֶׁשהּוְנחּו ִלְפֵניֶהן.
ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמְּטׁשֹוְרְטקֹוב ָלַמד ִמָּכ ְּכָלל ָחׁשּוב ַּבֲעבֹוַדת ה‘: ֶיְׁשָנם 
 ֶׁשִּמּתֹו ְוִיְרָאתֹו,  ְיִדיָעתֹו  ה‘,  ֶּכֱאמּוַנת  ’ִׂשְכִלּיֹות‘  ִמְצוֹות  ֵיׁש  ִמְצוֹות,  סּוֵגי  ְׁשֵני 
ְוֵיׁש  ַהְּׁשֵלמּות,  ְלַתְכִלית  ָּבֶהן  ְלַהִּגיַע  ָקֶׁשה  ַהֵּלב,  ַמְחֶׁשֶבת  ְּבעֶֹמק  ֵהן  ֶׁשְּתלּויֹות 
ִמְצוֹות ’ַמֲעִׂשּיֹות‘ ִּכְצָדָקה ְוֶחֶסד, ֶׁשִּמּתֹו ֶׁשֵהן ְּתלּויֹות ַּבֲעִׂשָּיה, ָיכֹול ָהָאָדם ְּבָנֵקל 

ְלַקְּיָמן ִּבְׁשֵלמּות.
ָהָאָדם  ְּכֶׁשרֹוֶצה   – ְּתִחָּלה  ָיד  ֶׁשל  ַמִּניַח  ַמִּניַח,  ֶׁשְּכֶׁשהּוא  ַהְּגָמָרא  ָרְמָזה   ְלָכ
ְלִהְתַעּלֹות ְּברּוָחִנּיּות, ָעָליו ְלַהְתִמיד ְּתִחָּלה ַּבִּמְצוֹות ַהַּמֲעִׂשּיֹות (’ֶׁשל ָיד‘), ְוַרק ְלַאַחר 
(’ֶׁשל  ֶׁשִּיְתַחֵּזק ְוִיְׁשַּתֵּלם ָּבֶהן, ֲאַזי יּוַכל ְלִהְתַעּלֹות ְּבַדְרָּגתֹו ַאף ַּבִּמְצוֹות ַהִּׂשְכִלּיֹות 
רֹאׁש‘). ּוְלֻעַּמת זֹאת ’ְּכֶׁשהּוא חֹוֵלץ, חֹוֵלץ ֶׁשל רֹאׁש‘ – ַאף ְּכֶׁשָעָליו ָלֶרֶדת ֵמַהָּׂשגֹות 
ַהְּקֻדָּׁשה ְוַלֲעסֹק ַּבֲהָויֹות ָהעֹוָלם, ַיְקִּפיד ֶׁשֹּלא ְלַהְרּפֹות ֵמַהִּמְצוֹות ַהַּמֲעִׂשּיֹות, ֶׁשֵּכן 
ַּדְרָּכן יּוַכל ָּתִמיד ָלׁשּוב ּוְלִהְתַעּלֹות ְּבַמְדֵרגֹות ַהְּקֻדָּׁשה ְּכִמּקֶֹדם (’ִּגְנֵזי ִיְׂשָרֵאל‘ – ִלּקּוִטים, 

ְמָנחֹות).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְּתִפָּלה ְּבֶאֶרץ ִצָּיה

ע טטּתַ בּבָ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ּתִפּל

סִספפּפו ם
ה ִראׁשֹוָנה (י) ָרׁשָ ַמע – ּפָ  ְקִריַאת ׁשְ

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


