
ְּבֵני   ְּבתֹו "ְוִנְקַּדְׁשִּתי  ִמְצַות  ִהיא  ַהְּיהּוִדי  ְּבַחֵּיי  יֹוֵתר  ַהְּיסֹוִדּיֹות  ַהִּמְצוֹות  ִמן  ַאַחת 
ִיְׂשָרֵאל" (כב לב) ֶׁשִּנְצַטִּוינּו ָעֶליָה ְּבָפָרָׁשֵתנּו. ֶאת ַמהּוָתּה ֶׁשל ִמְצָוה זֹו ְּכִמְצָוה ַהְּמַחֶּיֶבת 
ְמִסירּות ֻמְחֶלֶטת ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה, ָאנּו ְמַבְּטִאים ְּבַכָּוָנה ַרָּבה ְּפָעִמים ִמְסָּפר ְּבָכל 
 "ּוְבָכל ְמאֶֹד ּוְבָכל ַנְפְׁש ְּבָכל ְלָבְב ֶקייֹום ִּב'ְקִריַאת ְׁשַמע' : "ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱא

(ְּדָבִרים ו ה).

 - ְּב'ַמֲעֶׂשה'  ַהּדֹורֹות   ְּבַמֲהַל ִיְׂשָרֵאל  ִרְבבֹות  ִרְבֵבי  ְלַקֵּים  ָזכּו  'ְוִנְקַּדְׁשִּתי'  ִמְצַות  ֶאת 
ְּכֶׁשִּקְּדׁשּו ֶאת ה' ּוָמְסרּו ַעְצָמם ְלִמיָתה ְּכֵדי א ַלֲעבֹר ַעל ְרצֹונֹו ִיְתָּבַר. אּוָלם, ָאַמר 
ַהָּגאֹון ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ִּפיְנקּוס ָזָצ"ל ('ִּתְפֶאֶרת ִׁשְמׁשֹון'), ֶׁשִּנָּתן ְלַקְּיָמּה ְּבָכל ּדֹור ַּגם ְּבַמְחָׁשָבה.
ֵּכיַצד ִנָּתן ִלְמסֹר ֶאת ַהֶּנֶפׁש ְּבַמְחָׁשָבה? ַהִאם ַהָּדָבר ַׁשָּי ְלָכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו, אֹו ֶׁשָּמא 

ַּדְוָקא ִליִחיֵדי ְסֻגָּלה? ַמְמִׁשי ָהַרב ִּפיְנקּוס ּוֵמִאיר ֶאת ֵעיֵנינּו:
ְמֻכָּנה  ַהְּתִפָּלה  ַהְּתִפָּלה;  ֲעבֹוַדת  ֶאת  ְלֻדְגָמה  ִנַּקח  ִאם 

ֶאת  א)  א  (ְּתִפָּלה  ָהַרְמָּב"ם  ֶׁשָּלַמד  ֶׁשָּמִצינּו  ּוְכִפי   - 'ֲעבֹוָדה' 
ה'  ֵאת  "ַוֲעַבְדֶּתם  ַהָּפסּוק  ִמן  יֹום  ְּבָכל  ִקּיּוָמּה  חֹוַבת 
ִהיא  זֹו  ַעְבדּות  ֶׁשל  ַמְׁשָמעּוָתּה  כה).  כג  (ְׁשמֹות  ֱאֵקיֶכם" 
ִהְתַּבְּטלּות ּוְמִסירּות ֻמְחֶלֶטת ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה, ְּכֶעֶבד 

ַהִּמְתַּבֵּטל ִלְפֵני ֲאדֹונֹו.
ִּבְזַמן  ַהָּקְרָּבנֹות.  ַהְקָרַבת  ִּבְמקֹום  ָלנּו  ִנְתְקָנה  ַהְּתִפָּלה 
ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, ָיכֹול ָהָיה ָּכל ֶאָחד ַלֲעבֹד ֶאת 
ה' ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ֲעצּוָמה ְּבֶאְמָצעּות ֲעבֹוַדת ַהָּקְרָּבנֹות, 
ָהָאָדם   ָצִרי ַהָּקְרָּבן  ֶׁשְּבַהְקָרַבת  ֲחָז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי 
ַעל  רֹאׁשֹו  ַהִּמְזֵּבַח,  ַעל  ֻהְקַרב  ַעְצמֹו  הּוא  ְּכִאּלּו  ַלֲחׁשֹב 
ַהֶּנֶפׁש  ֶאת  ִלְמסֹר  ִנָּתן  ַהֶּזה:  ַּבְּזַמן  ַּגם   ָּכ ּוְכָרָעיו.  ִקְרּבֹו 
ּכֹוֶלֶלת  ֶׁשִהיא  ֶׁשִּמְּלַבד  ַהְּתִפָּלה,  ֲעבֹוַדת  ְּבֶאְמָצעּות 
ְׁשמֹו  'ְלַמַען  ְּכֻדְגַמת  ֶנֶפׁש,  ְמִסירּות  ֶׁשל  ַרִּבים  ְלׁשֹונֹות 
ְּבַאֲהָבה', 'ְנַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְמ', 'ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי ְׁשֶמ' ְועֹוד, 
 ְמַהָּוה ִהיא ַעְצָמּה ִּבּטּוי ְלֻעְבַּדת ֱהיֹותֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ַהּכֹחֹות  ּוַבַעל  ַהְּיֹכֶלת  ּוַבַעל  ַּתִּקיף  ָהעֹוָלם',   ֶמֶל' הּוא 

ֻּכָּלם.
ִמְצַות 'ְוִנְקַּדְׁשִּתי' ְּבָכל ֵעת ְּפַנאי ֶׁשֵּיׁש ָלָאָד ם

 ֱאִליֶמֶל ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ִּפֵּתַח  ֶזה  ַרְעיֹון  ְּבִסיס  ַעל 
ַהַהְנָהגֹות  ֶאת  ּוְמָפֵרט  ְמַסֵּדר  הּוא  ֶׁשּבֹו  ַהָּידּוַע,  ָקָטן'  ַה'ֶּצעִטיל  ֶאת  ִמִּליֶז'עְנסק 
ְסִעיָפיו  ִּבְׁשֶׁשת  ַּכֲאֶׁשר  הּוא,  ַּבֲאֶׁשר  ְיהּוִדי  ָּכל  ֶׁשל  ְּבַחָּייו  ַהִּנְדָרׁשֹות  ַהֶּמְרָּכִזּיֹות 
ָהִראׁשֹוִנים הּוא ְמָתֵאר ֶאת ַהֶּדֶר ְלִקּיּום ִמְצַות 'ְוִנְקַּדְׁשִּתי' ְּבכַֹח ַהַּמְחָׁשָבה, ּוְנַצֵּטט 

ָּכאן ִמּתֹו ְלׁשֹון ָקְדׁשֹו (ַהְנָהגֹות א-ג):
"ְּבָכל ֵעת ָוֶרַגע ֶׁשהּוא ָּפנּוי ִמן ַהּתֹוָרה, ּוִבְפָרט ְּכֶׁשהּוא יֹוֵׁשב ָּבֵטל ְלַבּדֹו ַּבֶחֶדר, אֹו 

 ׁשֹוֵכב ַעל ִמָּטתֹו ְוֵאינֹו ָיכֹול ִליׁשֹן, ִיְהֶיה ְמַהְרֵהר ְּבִמְצַות ֲעֵׂשה זֹו ֶׁשל 'ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל', ִויַדֶּמה ְּבַנְפׁשֹו ִויַצֵּיר ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ְּכִאּלּו ֵאׁש ָּגדֹול ְונֹוָרא ּבֹוֵער ְלָפָניו ַעד 
ַעל  ָלֵאׁש  ַעְצמֹו  ּוַמִּפיל  ִטְבעֹו  ֶאת  ׁשֹוֵבר  ַהֵּׁשם  ְקֻדַּׁשת  ִּבְׁשִביל  ְוהּוא  ַהָּׁשַמִים,  ֵלב 

ִקּדּוׁש ה'...
ַּבָּפסּוק ִראׁשֹון ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע ּוְבָרָכה ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ְיַהְרֵהר ַּכַּנ"ל, 
ָחִליָלה  ַהִּיּסּוִרים ְוא יֹוֶדה  ָקִׁשים... ִיְסּבֹל  ִעּנּוִיים  ְיַעּנּו אֹותֹו ְּבָכל  ִאם  ְועֹוד ְיַכֵּון ִּכי 
ְיַצֵּיר  ַּגְׁשִמי  ַּתֲענּוג  ֶׁשַּיְרִּגיׁש  ֵעת  ּוְבָכל  ַּכַּנ"ל,  ְיַכֵּון  ֲאִכיָלה  ִּבְׁשַעת  ַּגם  ָזָרה...  ַּבֲעבֹוָדה 
ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ַּכַּנ"ל, ְוַאף יֹאַמר ְּבִפיו ּוִבְלָבבֹו ֶׁשּיֹוֵתר ָהָיה לֹו ַּתֲענּוג ְוִׂשְמָחה ְּבִקּיּום ִמְצַות 

'ְוִנְקַּדְׁשִּתי' ִמָּכל ַּתֲענּוג ַּגְׁשִמי".
ִקּדּוׁש ה' ִּבְקִריַאת 'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל'

ּוְכֵעין ֶזה ַּגם ַּבַעל 'ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה' (ַׁשַער א' פי"א), ְלַאַחר 
ַהַּנֲעִׂשים  ְוַהִּנְפָלִאים  ַהְּגדֹוִלים  ַהִּתּקּוִנים  ֶאת  ֶׁשֵּתֵאר 
ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ִּבְזכּות ִקּיּום ִמְצַות 'ְוִנְקַּדְׁשִּתי', ַאף ִאם 
ִהיא ַנֲעֵׂשית ְּבכַֹח ַהִּצּיּור ְוַהַּמְחָׁשָבה, הֹוִסיף ְוִלֵּקט (ַּבְּפָרִקים 
ְמקֹומֹות  ַּכָּמה  נֹוָסִפים,  ּוְסָפִרים  ַקָּבָלה  ִמִּסְפֵרי  ַהָּבִאים) 

ַּבְּתִפָּלה ֶׁשָּבֶהם ָיכֹול ַהִּמְתַּפֵּלל ְלַקֵּדׁש ֶאת ה' ַּבַּמְחָׁשָבה.

ָּכ ְלֻדְגָמה הּוא ַמֲאִרי (ְּבַׁשַער ד ֶּפֶרק ה) ְלָהִביא ִמְּלׁשֹון ַהּזַֹהר 
(ִמְדָרׁש ַהֶּנֱעָלם 'ַחֵּיי ָׂשָרה' קכד ב) ַעל ָּפָרָׁשה ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ְקִריַאת 

ּוָמאַתִים  יב):  ח  (שה"ש  ִּפְריֹו'  ֶאת  ְלנְֹטִרים  "'ּוָמאַתִים  ְׁשַמע: 
[עֹוָלמֹות] ַעל ֶׁשּמֹוְסִרים ַעְצָמן ְּבָכל יֹום ְּכִאּלּו ֶנֶהְרגּו ַעל 
ַעל  ַנְפׁשֹו  ִלְמסֹר  ֶזה  ְּבָפסּוק  ַהְּמַכֵּון  ֶׁשָּכל  ְׁשמֹו,  ְקֻדַּׁשת 
יֹום  ְּבָכל  ֶנֱהָרג  ְּכִאּלּו  ַהָּכתּוב  ָעָליו  ַמֲעֶלה  ְׁשמֹו,  ְקֻדַּׁשת 
ָעָליו, ְּכִדְכִתיב: 'ִּכי ָעֶלי הַֹרְגנּו ָכל ַהּיֹום' (ְּתִהִּלים מד כג). ְועֹוד 
ָאַמר ַרב ַנְחָמן ֶׁשָּכל ַהּמֹוֵסר ַנְפׁשֹו ְּבָפסּוק ֶזה, נֹוֵחל ַאְרַּבע 

ֵמאֹות עֹוָלמֹות ָלעֹוָלם ַהָּבא".
ְּתִפָּלה ַעל ַהַּמְחָׁשָבה

ּוְכֶהְמֵׁש ִלְדָבָריו ִּדְלֵעיל עֹוֵמד ַהְּגַר"ש ִּפיְנקּוס ַעל ְנֻקָּדה 
נֹוֶסֶפת ַהּנֹוַגַעת ְלִעְנָין ֶזה: ִּכי ְּכֵׁשם ֶׁשּכַֹח ַהַּמְחָׁשָבה ָיכֹול 
ַהְּתִפָּלה  ְיכֹוָלה   ָּכ ַהְּתִפָּלה,  ַמהּות  ָּכל  ַעל  ְלַהְׁשִּפיַע 
ְלָהִעיד,  ָאָדם  ָּכל  יּוַכל  ֵכן  ִּכי  ִהֵּנה  ַהַּמְחָׁשָבה.  ַעל  ְלַהְׁשִּפיַע 
לֹו  ְוֵאין  ִּכְמַעט  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ַעל  ִלְׁשט,  ְמֻסָּגל  הּוא  ִּכי  לֹו  ִנְדֶמה  ַמֲעָׂשיו  ַעל  ְּבעֹוד  ִּכי 
ְׁשִליָטה, ְוזֹאת ַעל ַאף ֶׁשַּמְחָׁשָבה ָרָעה ֲעלּוָלה ִלְגרֹם ִלְפָגם ָחמּור ְּבִנְׁשַמת ָהָאָדם א 

ָּפחֹות ֵמַהַּמֲעֶׂשה ַעְצמֹו.
ַהֶּנֶׁשק ַהָּיִחיד ֶׁשָּיכֹול ִלְפעֹל ְּכֶנֶגד ַמְחָׁשבֹות ָרעֹות, הּוא ֶנֶׁשק ַהְּתִפָּלה. ָּכל ָאָדם ְלִפי 
ַּדְרָּגתֹו ָיכֹול ַלֲעמֹד ּוְלַבֵּקׁש ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשְּיַסֵּיַע ְּבָידֹו ְלַקֵּדׁש ֶאת ַמֲחַׁשְבּתֹו 

ת ֱאמֹר ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ּבִ

ה

ֵמע ם 
"ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (כב לב) 

ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ְּכֶנֶגד ִּתְׁשִעים מּוִמים
ְלַהְקִריב"  ִיְקַרב  א  מּום  בֹו  ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר  "ִאיׁש... 

(כא יז) 
מֹוֶנה  א)  (ח  ִמְקָּדׁש  ִּביַאת  ְּבִהְלכֹות  ָהַרְמָּב"ם 
ַהּכֵֹהן  ֶאת  ַהּפֹוְסִלים  ַהּמּוִמים  ִּתְׁשִעים  ֶאת 
ְוָאַמר  ַהִּמְקָּדׁש.  ְּבֵבית  ֵמֲעבֹוָדה  ָּבֶהם  ַהּלֹוֶקה 
ַעל ָּכ ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְצָחק ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין ַׁשִּליָט"א: 
ְלַהִּציל  ְּכֵדי  נֹוְסָדה  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ַּתָּקַנת  ַּכָּידּוַע 
ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמְּמַאת ַהְּקָללֹות ַהֻּמְזָּכרֹות ַּבּתֹוָרה. 
ֶׁשַּתָּקַנת  לֹוַמר  ַּגם  ֶאְפָׁשר  ִמָּדה  ְּבאֹוָתּה  ֵּכן,  ִאם 
ֲעִנַּית ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ְּביֹום, ַאף ִהיא נֹוֲעָדה ְּכֵדי 
ְלַהִּציֵלנּו ִמִּתְׁשִעים ַהּמּוִמים ַהָּקִׁשים ַהּפֹוְסִלים 

ַּבּכֲֹהִנים.
ְוֵיׁש ֶׁשהֹוִסיפּו ְּבֶדֶר ֶרֶמז, ִּכי 'ַהּמּום' ְּבִגיַמְטִרָּיה 

 'ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח' ח"ג, ׁשּו"ת ְּתׁשּוָבה ע"ח 'ָאֵמן' - 91
'ְמאֹורֹות ַהַּדף ַהּיֹוִמי' ְּבכֹורֹות מג א

יָה  ∆̇ ּסֹו„ֹו ƒַעט מ ה ָלנּו מ¿ ַ‚ּל∆ ר יֹוַח‡י מ¿ עֹון ּבַ מ¿ ƒׁ̆ י  ƒַרּב ׁ̆ „ֹו ָּ̃ ר ַהּזַֹהר ַה פ∆ ס≈  ּב¿
ים. ƒל עֹוָלמ ‡ ּכָ בֹור≈ ‡ֹ„ ל¿ ָל‡ ַע„ מ¿ פ¿ ƒנ „ֹול ו¿ ַבח ּ‚ָ ∆ׁ̆ י‡  ƒר ה ∆ׁ̆ ן, ֲ‡ ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒַו˙ ֲענ ¿̂ ƒל מ ∆ׁ̆ בֹו˙  ָ‚ּ ¿ׂ̆ ƒיָה ַהּנ ∆̇ ֻעּלֹו ּופ¿

ן : ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒכּו˙ ֲענ ז¿ ƒי ּב ƒנּו ּכ ַטח¿ עֹון ֻהב¿ מ¿ ƒׁ̆ י  ƒל ַרּב ∆ׁ̆ ֹו  ׁ̆ ¿„ ָ̃ י  ƒּפ ƒמ
ים  ƒח ָּ̇ פ¿ ƒם נ ƒַמי ָׁ̆ י  ֲער≈ ַׁ̆

לֹו˙  ּב¿ ַ̃ ¿̇ ƒל מ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒּלֹו˙ י ƒפ ¿̇ ּו
ך¿ רפה ב) ל∆ (ַוּי≈

ָחה ֲעˆּוָמה  מ¿ ƒׂ̆
ָכל ָהעֹוָלמֹו˙  ֹׁ̆וָרה ּב¿

ם) ָׁ˘)

יכּו˙  ƒים ַלֲ‡ר ƒזֹוכ
ים  ƒָימ

ַלח ˜סב ‡) ¿ׁ˘)

וווו

ן ¿

   

ֲֲ

 ˙ ∆„ ֻיח∆ יָרה מ¿ ƒמ ¿ׁ̆ ƒים ל ƒזֹוכ
ר ה'" ≈̂ ים נֹ ƒמּונ ˙ּוב "‡¡ ּכָ ּכַ

 (וילך רפו ‡)

ין  ƒ„ּ ַזר ים לֹו ּ‚¿ ƒע ˜ֹור¿
ָׁנה  ָ̆ ים  ƒע ב¿ ƒׁ̆ ל  ∆ׁ̆

(˙˜ו"ז מ ‡)

ם) ם)ָ ם)ם)ָ םם)ָ ָָ̆̆̆̆̆ )˘)˘)˘)˘)˘

י˜  ƒ„ּ ַּ̂ ˆֹון ַה ֹׂ̆ו˙ ר¿ נּו ַלֲע מ≈ ¿̂ ל ַעל ַע ּב≈ ַ̃ "י, נ¿ ƒּב ַר˘ׁ¿ ¿„ּ ‡ י˘ָׁ ƒ„ּ ַ̃ ּלּוָל‡  ƒר - ה עֹמ∆ יֹום ַל"‚ ּבָ ּב¿
ַחר  ַׁ ּ̆ כֹו˙ ַה ר¿ ƒָנה ַ‡ַחר ּב ַכּוָ ן ּב¿ ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒֲענ ָ‡ה ּבַ ּלָ ƒע ‡ ּכָ ַמל¿ ר ל¿ ָפ‡≈ ם ּול¿ רֹומ≈ י„ ל¿ ƒּפ ¿̃ ַה ַחר ל¿ ַׁ ּ̆ כֹו˙ ַה ר¿ ƒָנה ַ‡ַחר ּב ַכּוָ ן ּב¿ ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒֲענ ָ‡ה ּבַ ּלָ ƒע ‡ ּכָ ַמל¿ ר ל¿ ָפ‡≈ ם ּול¿ רֹומ≈ י„ ל¿ ƒּפ ¿̃ ַה ל¿

ָרכֹו˙. ַהּב¿ ּׁ̆ועֹו˙ ו¿ ָכל ַהּי¿ ‡י ל¿ ַוּ„ַ ה ּב¿ ּכ∆ ז¿ ƒָכך¿ נ ָרָכה ּוב¿ ה ּוב¿ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ל  ַ‡ַחר ּכָ ָרכֹו˙.ו¿ ַהּב¿ ּׁ̆ועֹו˙ ו¿ ָכל ַהּי¿ ‡י ל¿ ַוּ„ַ ה ּב¿ ּכ∆ ז¿ ƒָכך¿ נ ָרָכה ּוב¿ ה ּוב¿ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ל  ַ‡ַחר ּכָ ו¿
ה‡ט'ס ‚עפויעל'ט ‡לעס ‚וט 

ךךךךךך ∆ ≈∆∆ ≈∆ ≈∆ ≈∆
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ִמחּוץ  ַּכֲאֶׁשר  ְוָהֹאֶפל,   ַהחֶֹׁש ְּבֵלב  ָׁשם,  ַהּנֹוָרָאה.  ַהּׁשֹוָאה  ְיֵמי  ָּבאָראנֹוִביץ,  ֶּגטֹו 
ְּתַׁשֶּכל ֶחֶרב ּוֵמֲחָדִרים ֵאיָמה, ִאיׁש ֵאינֹו יֹוֵדַע ָמה ֵיֵלד יֹום, ְוַחֵּיי ַהָּמָחר ְּתלּוִיים ַעל 

חּוט ַהַּׁשֲעָרה.
ֶהָחבּוי  ַהִּניצֹוץ  ָּבַקע  ֵאּלּו  ָקׁשֹות  ְּבָׁשעֹות  ַּדְוָקא  ָׁשַכְחנּו...",  א   ִׁשְמ זֹאת  "ּוְבָכל 

ְּבִנְׁשַמת ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַחְדֵרי ַהֵּלב ְוֵהִפיץ ִמִּניצֹוֵצי ָזֳהרֹו ַלֶּמְרָחב.
ִאיׁש א ָיִבין ֵּכיַצד ִיָּתֵכן ַהָּדָבר, אּוָלם ַּגם ַּבָּיִמים ֵאּלּו ָהְיָתה ְּכִמיָהָתם ּוְׁשִאיָפָתם 
ֶׁשל ְיהּוִדי ַהֶּגטֹו ַאַחת ִויִחיָדה - ְלַהְמִׁשי ּוְלַנֵהל אַֹרח ַחִּיים ְיהּוִדי ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש, 

ַּגם ְּבתֹו ַהּקִֹׁשי ְוַהִּיּסּוִרים ַהִּבְלִּתי ִנְתָּפִסים.
ַּגם ַעל ֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה א ָחְׁשבּו ְיהּוֵדי ַהַּמֲחֶנה ְלַוֵּתר, ַהַּגם ֶׁשִּמּיֹום ְליֹום ָהְפָכה 
ִהיא ִלְהיֹות "ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב", ָּכזֹו ַהַּנֲעֵׂשית ְּבַחְדֵרי ֲחָדִרים ּוְבִסְתֵרי ִמְסָּתִרים, אּוָלם 

ַהֶּקֶׁשר ֵּביָנם ְלֵבין קֹוָנם ָהַפ ִלְהיֹות ְּפִניִמי ְוֵאיָתן ִמָּתִמיד.
ְּפַעְלָּתן  ְיִׁשיָבה  ֵּבן  ְקַרייִדיץ,  ִניָסן  ַהֶּגטֹו  ּתֹוְכֵכי  ֶאל  ֻהְגָלה  מֹוִׁשיַע   ְּכַמְלָא ְוַכֲאֶׁשר 
ֶאת  ְוֵהִאיָרה  ַהִּׂשְמָחה  ָחְדָרה   – ִזי"ַע  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ָמָרן  ֶׁשל  ִמַּתְלִמיָדיו  ְוִנְמָרץ, 

ַהְּלָבבֹות ָהְרצּוִצים.
ְּבסֹוֵדי סֹודֹות, ִמֶּפה ְלאֶֹזן ָעְבָרה ַהְּׁשמּוָעה ִּכי ִניָסן ְּדַנן ִהְצִליַח ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ֶׁשל 
ַמָּמׁש, ְלכֹוֵנן ְמקֹום ְּתִפָּלה ָּבטּוַח ְלַמַען ּתֹוָׁשֵבי ַהֶּגטֹו ַהְּיֵרִאים ְוַהְּׁשֵלִמים. ְּבָיִמים 
ְּכִתּקּוָנם א ָהָיה ֶזה ֶנְחָׁשב ְּכ'ָמקֹום', ִמָּכל ֶׁשֵּכן א ִּכ'ְמקֹום ְּתִפָּלה', ַא ְּבאֹוָתם 

ָיִמים ְטרּוִפים - ִמי ָׂשם ֵלב ְלזּוטֹות ֶׁשָּכֵאּלּו.
קֹוַרת  זּוָטא.  ְּכֶנֶסת  ְלֵבית   ָהַפ ְמֵהָרה  ֶׁשַעד  ַהּבֹור  ֶאת  ִניָסן  ִּגָּלה  ַהֶּגטֹו  ְּבַיְרְּכֵתי 
ָהֵעץ ַהַּמְרִקיָבה ֶׁשִּכְּסָתה ֶאת ִּפְתחֹו א ִּגְּלָתה ָּדָבר ַעל ַהִּמְתַרֵחׁש ְּבתֹוכֹו ְּפִניָמה, 
אּוָלם ִמֶּׁשהּוְרָמה זֹו ִהְתַּגָּלה ַּתְחֶּתיָה ֶּגֶרם ַמְדֵרגֹות ַצר ַהִּמְתַּפֵּתל ֶאל ַמֲעַמֵּקי ַהּבֹור. 
ִׁשִּׁשים אֹו ִׁשְבִעים ַמְדֵרגֹות ִנְדְרׁשּו ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ֶאל ַּתְחִּתיתֹו, ּוִמָּׁשם ְקָצָרה ָהְיָתה 

ַהֶּדֶר ְלֻגְמָחה ִמְסּתֹוִרית ֶׁשָהְפָכה ְלֵבית ְּכֶנֶסת ִּבְזֵעיר ַאְנִּפין.
ֶׁשֶמן  ִלְמַנת  ָזָכה  ֲאֶׁשר  ַהָּתִמיד'  'ֵנר  ֶׁשל  אֹורֹו  ִהְבִליַח  ַהְּסִמיָכה  ַלֲחֵׁשָכה  ִמַּבַעד 
ַטִּליתֹות,  הּוְנחּו  ַהָּקָטן  ַהֻּׁשְלָחן  ַעל  ִניָסן.  ר'  ֶׁשל  ִמָּיָדיו  ְּתִמיִדי  ּוְלִטּפּוַח  ְקבּוָעה 
ְּתִפִּלין ְוִסּדּוִרים, ּוַמָּדף ָקָטן ֶׁשִּנְקַּבע ַעל ַהִּקיר ָנָׂשא ַעל ַּגּבֹו ַּכָּמה ִסְפֵרי ְּתִהִּלים, 

ַׁש"ס ָקָטן ְוֶלֶקט ִמִּסְפֵרי ַרּבֹו ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים'.
ָּדל ְוָטחּוב ָהָיה ַהָּמקֹום, אּוָלם ָהאֶֹׁשר ֶׁשָּזַרח ִמְּפֵני ָּבָאיו ַהְּמַעִּטים א הֹוִתיר ָמקֹום 

ֶׁשל ָסֵפק - ָהָיה ֶזה ֵּבית ִמְדָרׁש ֶׁשל ַמָּמׁש...
ְּבָיִמים ְּכִתּקּוָנם ֵהִכיָלה ַהֻּגְמָחה ֶאת ַהִּמְתַּפְּלִלים ַהְּקבּוִעים ְּבדַֹחק, אּוָלם ְּבַׁשָּבתֹות, 
ִנְרָּגִׁשים  ְיהּוִדים  ְּבַעְׂשרֹות  ָוַמָּטה  ֵמֻחְלָיתֹו  ַהּבֹור  ִהְתַמֵּלא  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַחֵּגי  ּוִבְפָרט 

ֶׁשִּבְּקׁשּו ִלְטעֹם ְולּו עֹוד ַּפַעם ַאַחת ִמַּטֲעָמּה ֶׁשל ְּתִפָּלה ְיהּוִדית.
ַעל  'ַהְּמָעָרה'.  ִמְתַּפְּלֵלי  ֶׁשל  ִמִּזְכרֹוָנם  ָימּוׁש  א  ַהָּׁשָנה  אֹוָתּה  ֶׁשל  ַהּפּוִרים  ַחג 
ַהַּמְדֵרגֹות ָהְרעּועֹות ִהְצטֹוְפפּו ַעְׂשרֹות ְיהּוִדים ֶׁשִּבְּקׁשּו ְּבָכל ְמאֹוָדם ִלְמחֹות ֶאת 
ָהָמן ְוַזְרעֹו. קֹולֹו ַהָּצלּול ֶׁשל ִניָסן ִנְׁשַמע ֵהיֵטב ַּגם ָלעֹוְמִדים ִּבְמרֹוֵמי ַהַּמְדֵרגֹות, 

ּוְבֵעת ַהָּכַאת ָהָמן ּדֹוֶמה ָהָיה ִּכי ַהֶּגטֹו ֻּכּלֹו רֹוֵעד ַּתְחָּתיו...
ְׁשבּוַעִים ְלַאַחר ִמֵּכן ְּכָבר ָנפֹוָצה ַהְּׁשמּוָעה ַעל 'ֵהָעְלמּותֹו' ֶׁשל ִניָסן ַהָּיָקר. ַזֲעקֹוֶתיָה 

ֶׁשל ִאּמֹו א הֹוִתירּו ָמקֹום ְלָסֵפק ִּבְדַבר ֲעִתידֹו ַהּנֹוָרא.
ַאט ַאט ִהְתרֹוֵקן ַהּבֹור ֵמַאֲחרֹוֵני יֹוְׁשָביו, ַּכֲאֶׁשר ַרק ָהֵאם ַהְּׁשבּוָרה ַמְמִׁשיָכה ִמֵּדי 

ּבֶֹקר ְלַמֵּלא ֶאת ַהֶּׁשֶמן ּוְלֵהיִטיב ֶאת ַהְּפִתיָלה, ְלַהֲעלֹות ֵנר ָּתִמיד...
ַהְּזִעיָרה,  ַהְּצלֹוִחית  ַרק  נֹוְתָרה  ַּתְחָּתיו,  ְוָׁשַקע  ָהַאֲחרֹון  ָהאֹור  ַּגם   ָּדַע ְוַכֲאֶׁשר 
ֵעדּות ּדֹוֶמֶמת ְוִאֶּלֶמת ַלֻּמָּׂשִגים ֶׁשָהיּו ְוֵאיָנם עֹוד. ֻמָּׂשִגים ֶׁשל ְמִסירּות ֶנֶפׁש ֶׁשֵאין 

ֻּדְגָמָתּה, ְמִסירּות ֶנֶפׁש ֶׁשֻּכָּלּה קֶֹדׁש ִלְתִפָּלה ַוֲעבֹוַדת ה' ַּגם ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא. 
('ִּבְקֻדָּׁשה ּוִבְגבּוָרה' ח"ב עמ' 352)

ְּתִפָּלה ְּתִמיָמה ְּבא מּום

"ְוִאיׁש ִּכי ַיְקִריב ֶזַבח ְׁשָלִמים ַלה'... ָּתִמים ִיְהֶיה ְלָרצֹון ָּכל מּום א ִיְהֶיה ּבֹו" (כב כא)
ָּדַרׁש ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִהֵּלל ִמָּקאְלִמָּיא ִזי"ַע: "ּבֹו" - ַהְינּו ַּבַּמְקִריב, ְו"ָכל מּום א ִיְהֶיה" - ַהְינּו 
חֹוַבת  ַעל  ִמָּכאן  ִלְלֹמד  נּוַכל  ָאנּו  ַאף  ְוָעוֹון.  מּום  ִמָּכל  ַעְצמֹו  ְיַנֶּקה   ּוְבָכ ִּבְתׁשּוָבה  ֶׁשָּיׁשּוב 

ַהִּמְתַּפֵּלל ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה קֶֹדם ְּתִפָּלתֹו, ֶׁשֲהֵרי ִּבְמקֹום ָקְרָּבנֹות ִהיא עֹוֶמֶדת.
'ִמְקֵרי ַּדְרָּדִקי' פר' ַאֲחֵרי מֹות

ַהֵחֶפץ ַלה' ְּבעֹלֹות ּוְזָבִחים?!

"ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ּתֹוָדה ַלה' ִלְרֹצְנֶכם ִּתְזָּבחּו" (כב כט)
ֵחֶׁשק   ִמּתֹו ְּכלֹוַמר  'ִלְרצֹוְנֶכם',  ֶׁשֵּתָעֶׂשה  ְצִריָכה  ַהָּקְרָּבנֹות,  ֲעבֹוַדת  ְּכמֹו  ַהְּתִפָּלה,  ֲעבֹוַדת 
ְוִׂשְמָחה ְוא ִמּתֹו ְּכִפָּיה ָחִליָלה. ְּכִפי ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחָכִמים (ְמָנחֹות קי א) ְלִעְנַין ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשֲעִשָּיָתן 
ַעל  יג)  ב  (ָאבֹות  ָאְמרּו  ַּגם   ָּכ ַהָּמקֹום,  ִצּוּוי  ְלַקֵּים  ְּכֵדי  ַרק  ְוא  ָהָאָדם  ִּבְרצֹון  ִלְהיֹות  ְצִריָכה 

ַהְּתִפָּלה: "ַאל ַּתַעׂש ְּתִפָּלְת ֶקַבע, ֶאָּלא ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים ִלְפֵני ַהָּמקֹום".
ְּכָללֹו ֶׁשל ָּדָבר: ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָחֵפץ ְּבֶזַבח ּוִמְנָחה ּוְכמֹו ֵּכן ְּבִמְלמּול ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה, 
ְוֶזהּו  ְלָפָניו,  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעׂשֹות  ְוֶחְפצֹו  ָהָאָדם  ְרצֹון  ֶאת  ִּבְראֹותֹו  ִהיא  ֲהָנָאתֹו  ִעַּקר  ָּכל  ֶאָּלא 

ֶׁשֶּנֱאָמר "ִלְרֹצְנֶכם ִּתְזָּבחּו".
'ִצְדַקת ַהַּצִּדיק' אֹות מב 

ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו... ַעל ִקּדּוׁש ה'!

"ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (כב לב)
ִסֵּפר ַהָּגאֹון ַרִּבי ֶאְפַרִים אְֹׁשִרי ָזָצ"ל, ְּבֵׁשם ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ִמַּוְרָׁשה הי"ד: ְּבֶטֶרם ֶנֶעְקדּו ַעל 
ִקּדּוׁש ה' ָהָאב ְוַהֵּבן ַהְּקדֹוִׁשים, ַהָּגאֹון ַרִּבי ֶאְלָחָנן ַוֶסְרָמן ּוְבנֹו ָהִעּלּוי ַרִּבי ַנְפָּתִלי הי"ד, ָאַמר 
ַהָּגאֹון ִלְבנֹו ֶאת ֶׁשָּׁשַמע ֵמַרּבֹו ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ִזי"ַע, ֶׁשְּבֵעת ֶׁשּזֹוֶכה ָהָאָדם ִלְמסֹר ַנְפׁשֹו ַעל 
ִקּדּוׁש ה', ָעָליו ְלָבֵר ֶאת ַהְּבָרָכה ֶׁשֵהִביא ַהְּׁשָל"ה (ַׁשַער ָהאֹוִתּיֹות אֹות א): "ָּברּו ַאָּתה ה'... ֲאֶׁשר 

ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָּונּו ְלַקֵּדׁש ְׁשמֹו ָּבַרִּבים".

ּוַבַעל 'יֹוֵסף אֶֹמץ' (אֹות תפג) ֵהִביא ֶאת נַֹסח ַהְּבָרָכה ְּכִדְלַהָּלן: "בא"י אמ"ו אקב"ו ֶלֱאהֹב ֵׁשם 
ְׁשמֹו  ּוְלַקֵּדׁש  ַנְפֵׁשנּו  ּוְבָכל  ְלָבֵבנּו  ְּבָכל   - ִלְהיֹות  ְוֶהָעִתיד  ְוַההֹוֶוה  ֶהָהָיה   - ְוַהּנֹוָרא  ַהִּנְכָּבד 

ָּבַרִּבים, בא"י ְמַקֵּדׁש ִׁשְמ ָּבַרִּבים".
(ׁשּו"ת 'ִמַּמֲעַמִּקים' ח"ב סי' ד)

ּוְכָבר נֹוָדע ַהִּסּפּור ַהֻּמְפָלא ַעל ַּבַעל 'ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה', ֲאֶׁשר ָמַסר ַנְפׁשֹו ְלִהְתַחֵּפׂש ְּכגֹוי 
ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ִּבְרָכתֹו  ַאַחר  'ָאֵמן'  ַלֲענֹות  ְּכֵדי  ְוַרק   ַא ָּדם,  ְצֵמא  ַלֲהמֹון  ֵּבינֹות  ּוְלִהָּדֵחק 
ְׁשמֹו  ִקּדּוׁש  ַעל  ַנְפׁשֹו  ִלְמסֹר  ְוָזָכה  ָׁשְוא  ַּבֲעִליַלת  ַלָּמֶות  ִנּדֹון  ֲאֶׁשר  הי"ד  ִמֶּוְרֶבלֹוב  ֱאִליֶעֶזר 
ִיְתָּבַר ,א ִלְפֵני ֶׁשָּלַמד ִמִּפי ַּבַעל 'ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה' ֶאת ֵסֶדר ַהִּוּדּוי ְוַהְּבָרכֹות ַהְּמֻיָחִדים 

ְלַמֲעָמד ִנְׂשָּגב ֶזה.
ֶּפַתח ָּדָבר – 'ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה' ַמֲהדּוַרת ִויְלָנא תרפ"ט

ִּבְרַּכת 'ֶׁשֶהֱחָינּו' ַעל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר

"ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת" (כג טו)
ׁשֹוָנה ִהיא ִמְצַות 'ְסִפיַרת ָהעֶֹמר' ִמְּׁשַאר ִמְצוֹות ֶׁשַהְּזַמן ְּגָרָמן, ְּכׁשֹוָפר לּוָלב ְוכּו', ְּבָכ ֶׁשֵאין 
ְמָבְרִכים ְלָפֶניָה ֶאת ִּבְרַּכת 'ֶׁשֶהֱחָינּו'. ְלַהָּלן ָנִביא ִמְּקָצת ִמן ַהֶהְסֵּבִרים ָהַרִּבים ֶׁשֶּנֶאְמרּו ָּבֶזה:

א. ִּבְרַּכת 'ֶׁשֶהֱחָינּו' ֶנֱאֶמֶרת ַרק ַּכֲאֶׁשר ֶנֱהֶנה ָהָאָדם ֵמֶעֶצם ַהִּמְצָוה, ְּכגֹון ַהִּׂשְמָחה ֶׁשִּבְנִטיַלת 
לּוָלב, ַהִּזָּכרֹון ֶׁשִּבְתִקיַעת ׁשֹוָפר ְוַכּדֹוֶמה. ְלֻעַּמת זֹאת ִמְצַות ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ֵאיָנּה ּגֹוֶרֶמת ֲהָנָאה 
ָלָאָדם, ְוַאְדַרָּבה, ֵיׁש ָּבּה ִמּׁשּום ָעְגַמת ֶנֶפׁש ְּבִזְכרֹון ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוַעל ֵּכן ֵאין ְמָבְרִכין 

ָעֶליָה 'ֶׁשֶהֱחָינּו' ('ַּבַעל ַהָּמאֹור' סֹוף ְּפָסִחים).
ִמָּמֳחַרת  ָלֶכם  "ּוְסַפְרֶּתם  ַּכֶּנֱאָמר  ַהֶּפַסח  ַחג  ִּבְקִביעּות  ָּתלּוי  ַהְּסִפיָרה  ְּתִחַּלת  ֶׁשְּזַמן  ֵּכיָון  ב. 
ַהַּׁשָּבת", ְלִפיָכ ִּבְרַּכת 'ֶׁשֶהֱחָינּו' ֶׁשל יֹום טֹוב ֶׁשל ֶּפַסח מֹוִעיָלה ַאף ְלִמְצַות ַהְּסִפיָרה ('ִׁשֳּבֵלי 

ַהֶּלֶקט' סי' רלד).

ג. ִּבְרַּכת 'ֶׁשֶהֱחָינּו' ֵאיָנּה ֶנֱאֶמֶרת ֶאָּלא ַעל ִמְצָוה 'ֻמְׁשֶלֶמת', ְּכִפי ֶׁשְּבִפְדיֹון ַהֵּבן ְמָבְרִכים ַרק 
ַאַחר ְׁשלֹוִׁשים יֹום ִמן ַהֵּלָדה ֶׁשָאז יֹוֵצא ַהָּוָלד ִמּתֹוַרת 'ֵנֶפל', ָּכ ִמְצַות ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ִנְׁשֶלֶמת 
ַרק ַאַחר ְסִפיַרת ָּכל ז' ַהָּׁשבּועֹות, ּוְלִפיָכ ֵאין ְלָבֵר ָעֶליָה 'ֶׁשֶהֱחָינּו' (ׁשּו"ת ֵמָהַרְלָּב"ח סי' סב ְּבֵׁשם 

ָהָר"ן).
ד. עֹוד ֵיׁש ֶׁשֵּבֲארּו, ִּכי נַֹסח 'ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה' ֵאינֹו ַמְתִאים ְלִמְצַות ְסִפיַרת ָהעֶֹמר, ֵּכיָון ֶׁשֵאין 
ֶחְׁשֵקנּו ִּבְזַמן ַהְּסִפיָרה, ֶאָּלא ְּבַחג ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ֶׁשַאֲחָריו. ַעל ֵּכן ֵאין ְלָבֵר ָעֶליָה 'ֶׁשֶהֱחָינּו' 
('ְּבֵני ִיָּׂששָכר' ַמַאְמֵרי ִניָסן יב). ְוָאֵכן ֵיׁש ֶׁשָּכְתבּו ֶׁשְּבִבְרַּכת 'ֶׁשֶהֱחָינּו' ֶׁשל ַחג ַהָּׁשבּועֹות יֹוְצִאים ְיֵדי 

חֹוָבה ַאף ַעל ַהְּסִפיָרה ('ַּפַחד ִיְצָחק' ֵעֶר 'עֶֹמר').

ְּבָכל יֹום ַּכֲחָדִׁשים

"ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעת ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשים יֹום ְוִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַלה'" (כג טז)
א ְלִחָּנם ְמַכָּנה ַהּתֹוָרה ֶאת ִמְנַחת ַחג ַהָּׁשבּועֹות, ַחג ַמַּתן ּתֹוָרה ְּכ'ִמְנָחה ֲחָדָׁשה', ֶאָּלא ְּכֵדי 
ִלְרמֹז ָלנּו ִּכי ַהּתֹוָרה ְצִריָכה ְלִהָּדמֹות ְּבֵעיֵני ָהָאָדם ְּבָכל יֹום ְּכִאּלּו ַהּיֹום ִקְּבָלּה ֵמַהר ִסיַני, ְּכִפי 
ֶׁשֶּנֱאָמר ַּבִּסְפִרי (ָוֶאְתַחַּנן ְלג): "ֶׁשֹּלא ְיהּו ְּבֵעיֶני ִּכְדיּוְטָגָמא (ְמִגָּלה) ְיָׁשָנה ֶׁשֵאין ָאָדם ָסְפָרּה ֶאָּלא 

ַּכֲחָדָׁשה, ֶׁשַהּכֹל ָרִצים ִלְקָראָתּה".
'ְּכִלי ָיָקר'

ְוַרֵּבנּו ַהִחיָד"א הֹוִסיף ָּבֶזה, ֶׁשְּלִפיָכ ָאנּו חֹוְתִמים ִּבְלׁשֹון הֹוֶוה - 'נֹוֵתן ַהּתֹוָרה', ִמּׁשּום ֶׁשְּבָכל 
יֹום ִּכְבָיכֹול ִנֶּתֶנת ָלנּו ַהּתֹוָרה ֵמָחָדׁש, ְּבָכ ֶׁשִּמְתַּגִּלים ְללֹוְמֶדיָה ְטָעִמים ְוִדיִנים ֲחָדִׁשים.

'ְּפֵני ָּדִוד' אֹות ז

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
ְמִסירּות ֶנֶפׁש ִלְתִפָּלה ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא

ני ַמעּפְ
ּתפָּלה ְּת

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
פׁש ִלְתפ

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ

ְוִיְמַנע ִמַּמְחָׁשבֹות ָזרֹות ְלָהִציף ֶאת מֹחֹו ְוִלְפּגֹם ְּבִנְׁשָמתֹו.
"ֱאלֹוַקי,  ּבֶֹקר:  ְּבָכל  ְלָאְמָרּה  ְמֻיֶחֶדת  ְּתִפָּלה   ָּכ ַעל  ָלנּו  ִנְתְקָנה  ְּכָבר  ְלַמֲעֶׂשה, 
ְנָׁשָמה ֶׁשָּנַתָּת ִּבי ְטהֹוָרה ִהיא... ְוַאָּתה ָעִתיד ִלְּטָלּה ִמֶּמִּני ּוְלַהֲחִזיָרּה ִּבי ֶלָעִתיד 
ִּכי  ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו,  ְלַהְסִּכים  ָהָאָדם  ַעל  ֵאּלּו  ֶׁשְּבִמִּלים  ַקְדמֹוִנים  ָּכְתבּו  ּוְכָבר  ָלבֹא". 
ְּכֵדי ְלַהְחִזיר ֶאת ִנְׁשָמתֹו ְטהֹוָרה ְּכִפי ֶׁשִּקְּבָלּה, מּוָכן הּוא ִלְמסֹר ַנְפׁשֹו ַעל ִקּדּוׁש 

.ְׁשמֹו ִיְתָּבַר
ִּבְתִפָּלה ֶׁשָּכזֹו ְמַגֶּלה ָהָאָדם ֶאת ַּדְעּתֹו, ִּכי ִמְּלַבד ִעְנָיָניו ַהַּגְׁשִמִּיים ֶׁשֲעֵליֶהם הּוא 
ִמְתַּפֵּלל ְּבָכל יֹום, ַקָּים ָרצֹון ַמהּוִתי ָהעֹוֵמד ְּברֹאׁש ַמֲאָויו; ַלֲעׂשֹות ֶאת ֵחֶפץ ה', 

ְולּו ִּבְמִחיר ֶׁשל ְמִסירּות ֶנֶפׁש! ֲהֵיׁש ְל ִמְצַות 'ְוִנְקַּדְׁשִּתי' ְּגדֹוָלה ִמּזֹו?!

ֶטֶרם ְּכלֹות ְּדָבֵרינּו ַנְזִּכיר ָּכאן ֶאת ִּדְבֵרי ַה'ֶּנֶפׁש ַהַחִּיים' (ש"ב סֹוף פי"ד) ַעל ִקּיּום ִמְצַות 
"ּוְבָכל ַנְפֶׁש" ַּבֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה: "ְוָכל ָּכ ַּתְרֶּבה ְוִתְתַלֵהט ַאֲהָבתֹו ִיְתָּבַר ְּבכַֹח 
ַנְפׁשֹו, ַעד ֶׁשְּיֵהא חֹוֵׁשק ּוִמְתַאֶּוה ֶּבֱאֶמת ֶׁשְּבַדְּברֹו ַעָּתה אֹותֹו ַהִּדּבּור ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל 
ֵאיֶזה ֵּתָבה ִמּנַֹסח ַהְּתִפָּלה, ְּתֵהא ַנְפׁשֹו יֹוֵצאת ֵמַהּגּוף ְלַגְמֵרי, ְוִתְתַעֶּלה ְלִהְתַּדֵּבק 

ְלַהֲעלֹות  ַהְינּו  ַנְפְׁשֶכם'...  ְבָכל  'ּוְלָעְבדֹו...  זש"כ  ְׁשמֹו.   ִיְתָּבַר ּבֹו  ִּכְבָיכֹול 
ּוְלַדֵּבק ִּבְתִפָּלתֹו ֶאת ַנְפׁשֹו ְלַמְעָלה..."

המשך 'בנתיבות אמונים' 


