
ן ת ָוֶאְתַחּנַ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
ַהחֹוָבה ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִחּתּו ְׂשָפַתִים

ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן ִנְפַּתַחת ְּבֵתאּור ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה, אֹוָתּה ְּתִפָּלה ֶׁשִׁשְּמָׁשה ָמקֹור ְלַרּבֹות 
ֵמִהְלכֹות ַהְּתִפָּלה, ְּכִפי ֶׁשּנּוַכל ִלְראֹות ְּבִסְפֵרי ַהְּמָפְרִׁשים ֶׁשִּדְקְּדקּו ְּבָכל אֹות ְוֵתָבה ְּבֵתאּור 

ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ְוָלְמדּו ֵמֶהן ִּתֵּלי ִּתִּלים ֶׁשל ֲהָלכֹות.
(ג כג): ”ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה‘  ְּברֹאׁש ַמֲאָמֵרנּו ָנִביא ֶאת ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ַהְּמַדֵּיק ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב 
ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר“, ִּכי: ”ָהְיָתה ַהְּתִפָּלה ְּבִחּתּו ְׂשָפַתִים“. [ַהִחיָד“א ְּבִסְפרֹו ’ַנַחל ְקדּוִמים‘ 
’ֶהֶבל‘ - ֶרֶמז ַלֶהֶבל  ’ְּבֵעת ַההּוא ֵלאמֹר‘ ִהָּנם  הֹוִסיף ַעל ָּכ ֶׁשָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ַהִּמִּלים: 
ַהֵּתבֹות  ֶאת  ַהִּמְתַּפֵּלל  יֹוִציא  ֶׁשֹּלא  ִהְזִהיר   ּוְלִפיָכ ְׂשָפָתיו,   ְּבִחּתּו ָהָאָדם  ִמִּפי  ַהּיֹוֵצא 

ַּבֲהָנַעת ַהְּׂשָפַתִים ִּבְלַבד, ֶאָּלא יֹוִציא ֶהֶבל ִמִּפיו]. 
יג):  יב  (ַּבִּמְדָּבר  ִמְרָים  ַעל  מֶֹׁשה  ְּתִפַּלת  ֶאת  ַהְּמָתֵאר  ַהָּפסּוק  ַעל  ַּבְחֵיי  ַרֵּבנּו  ָּכַתב  ֶזה  ְּכֵעין 
”ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ה‘ ֵלאמֹר ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה“: ”ְוַטַעם ’ֵלאמֹר‘, ִּכי ַהְּתִפָּלה ָהְיָתה ַּבֲאִמיָרה 
ַהִּמְתַּפֵּלל  ִּכי  א)  לא  (ְּבָרכֹות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו  ְּבַמְחָׁשָבה.  א  ֻמְחֶלֶטת, 
ָצִרי ֶׁשַּיְחּתֹ ִּבְׂשָפָתיו“. ְוהֹוִסיף: ”ְוַטַעם ַהִחּתּו, ְּכֵדי ֶׁשִּיְצַטְּירּו ָהאֹוִתּיֹות ְּברּוַח ִּפיו ֶׁשל 

ָאָדם ְּבקֹול ְורּוַח ְוִדּבּור, ְוַתֲעֶלה ַהְּתִפָּלה ְמֻצֶּיֶרת ָּברּוַח ְלָפָניו ִיְתַעֶּלה“.
(ְּתִפָּלה ה ט) ְוַהֻּׁשְלָחן ָערּו (או“ח קא ב) ַעל ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה:  ּוָפְסקּו ַלֲהָלָכה ָהַרְמָּב“ם 
[ַה‘ִּמְׁשָנה  ְּבַלַחׁש“.  ְלָאְזָניו  ּוַמְׁשִמיַע  ִּבְׂשָפָתיו  ַהְּדָבִרים   ְמַחֵּת ֶאָּלא  ְּבִלּבֹו  ִיְתַּפֵּלל  ”ְוא 
ְלִצּדֹו  ָהעֹוֵמד  ֶׁשֲחֵברֹו  ְּבֹאֶפן  קֹולֹו  ְלַהְגִּביַּה  ֶׁשֹּלא  ֶׁשָראּוי  ִהְסִּביר  עי“ש)  ו  ס“ק  (ָׁשם  ְּברּוָרה‘ 
הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַמֲאִמין  ֵאינֹו  ֶׁשִּכְבָיכֹול  ֲאָמָנה,  ִמְּקַטֵּני  ִנְרֶאה  הּוא   ָּכ ֶׁשֵּכן  ִיְׁשַמע, 

ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ַלַחׁש].
ַמּדּוַע ָעֵלינּו ְלהֹוִציא ַהִּמִּלים ִמִּפינּו?

ֶאת ְיסֹוד ַהֲהָלָכה ֶׁשֵּיׁש ְלהֹוִציא ֶאת ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה ֵמַהֶּפה ָלְמָדה 
ַהְּגָמָרא (ְּבָרכֹות לא א) ִמן ַהָּפסּוק ִּבְתִפָּלָתּה ֶׁשל ַחָּנה [ֶׁשַאף ִמֶּמָּנה 
ִהיא  ”ְוַחָּנה  יג):  א  א‘  (ְׁשמּוֵאל  ְּתִפָּלה]  ֵמִהְלכֹות  ַּכָּמה  ֲחָז“ל  ָלְמדּו 
ָאְמָנם   – ִיָּׁשֵמַע“  א  ְוקֹוָלּה  ָּנעֹות  ְׂשָפֶתיָה  ַרק  ִלָּבּה  ַעל  ְמַדֶּבֶרת 
קֹוָלּה ֶׁשל ַחָּנה א ִנְׁשַמע, ַא ֶאת ַהִּמִּלים ִהְקִּפיָדה ְלהֹוִציא ִמִּפיָה 
ְּבִחּתּו ְׂשָפַתִים, ַּכָּכתּוב: ”ַרק ְׂשָפֶתיָה ָּנעֹות“, ּוִמָּכאן ֶׁשַהִּמְתַּפֵּלל 

ָצִרי ַלֲחתֹ ֶאת ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה ִּבְׂשָפָתיו.
ַהְּתִפָּלה  ֲהלֹוא  ַהְּמָפְרִׁשים:  ְּגדֹוֵלי  ֶׁשל  ְׁשֵאָלָתם  נֹוְדָעה  ּוְכָבר 
ְּבֵני  ַמְחְׁשבֹות  יֹוֵדַע  הּוא   ָּברּו ְוַהָּקדֹוׁש  ֶׁשַּבֵּלב‘,  ’ֲעבֹוָדה  ִנְקֵראת 
ָאָדם; ִאם ָּכ ַמּדּוַע ָעֵלינּו לֹוַמר ְּבִפינּו ֶאת ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה ְוא ַּדי 

ֶׁשְּנַהְרֵהר אֹוָתן ְּבִלֵּבנּו? 
ָּכאן  ְוָנִביא  ַרּבֹות,  ְּתׁשּובֹות  ִיְׂשָרֵאל  ְּגדֹוֵלי  ָנְתנּו  זֹאת  ְׁשֵאָלה  ַעל 

ִמְקָצָתן:
ַהְּכָלל  ִּפי  ַעל  זֹאת  ֵּבֵאר  פ“ה)  ְּפָרִקים,  ַהַחִּיים‘  (’ֶנֶפׁש  ִמּוֹולֹוִז‘ין  ַחִּיים  ַרִּבי 

הּוא  ִמְצָוה  ָּכל  ֶׁשל  ִעָּקָרּה  ִּכי  ְועֹוד)  פי“א  ש“ב  (ְרֵאה  ַהָּגדֹול  ְּבִסְפרֹו  ְמקֹומֹות  ְּבַכָּמה  ֶׁשִהְנִחיל 
ַרק  נֹוֵגַע  ֵאינֹו  ֶזה  ְּכָלל  ּוְלִעְנָיֵננּו,  ַלַּמֲעֶׂשה.  ִמְצָטֶרֶפת  ַרק  ְוַהַּמְחָׁשָבה  ְּבפַֹעל,  ַהַּמֲעֶׂשה 
ְלִמְצוֹות ַמֲעִׂשּיֹות, ֶאָּלא ַּגם ִלְתִפָּלה ַהִּנְקֵראת ’ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב‘, ְוָכ מּוֶבֶנת חֹוַבת ַהִּמְתַּפֵּלל 
ַלֲחתֹ ִּבְׂשָפָתיו ֶאת ֵּתבֹות ַהְּתִפָּלה. חֹוָבה זֹאת ֵאיָנּה ַרק ְּבֶגֶדר ’ְלַכְּתִחָּלה‘ ֶאָּלא ִהיא ְמַעֶּכֶבת 

ַאף ְּבִדיֲעַבד, ּוִמי ֶׁשִהְתַּפֵּלל ְּבִהְרהּור ַחָּיב ַלֲחזֹר ּוְלִהְתַּפֵּלל ְּבִחּתּו ְׂשָפַתִים.
עֹוד ֵהִביא ַה‘ֶּנֶפׁש ַהַחִּיים‘ ִמִּכְתֵבי ָהֲאִר“י [ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהּזַֹהר (ְּפקּוֵדי רסב ב)] ֶׁשָאְמָנם ַּכָּוַנת 
ַהֵּלב ִהיא ִּבְבִחיַנת ַהְּנָׁשָמה ֶׁשַּבִּדּבּור, אּוָלם ִעַּקר ַהִּתּקּון ְּבַוַּדאי ַנֲעָׂשה ְּבֶאְמָצעּות ֲעִקיַמת 

ּוְתנּוַעת ַהְּׂשָפַתִים ֶׁשֵהן ִּבְבִחיַנת ּגּוף ַהִּדּבּור, ּוְבִׁשּלּוב ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו ְיֻתְּקנּו ָהעֹוָלמֹות.
ְּכֵדי ֶׁשַּגם ֲהמֹון ָהָעם ַיַעְסקּו ִּבְתִפָּלה

ֶזה  ְּבִעְנָין  ֶׁשָּדַרׁש  ָז“ל,  ָהֲאִר“י  ַרֵּבנּו  ְּבֵׁשם  סה)  ְּתִהִּלים   ‘ֲאָנ (’חֹוַמת  ַהִחיָד“א  ֵהִביא  נֹוָסף  ֵּבאּור 
ֶאת ַהְּכתּוִבים ִּבְתִהִּלים (סה ב-ג): ”ְל ֻדִמָּיה ְתִהָּלה ֱאקִים... ׁשֵֹמַע ְּתִפָּלה ָעֶדי ָּכל ָּבָׂשר 
ָיבֹאּו“; ”ְל ֻדִמָּיה ְתִהָּלה“ - ִמּׁשּום ֶׁשּיֹוֵדַע ַמְחָׁשבֹות ַאָּתה, ְוֵאיְנ ָזקּוק ֶׁשּיֹוִציא ָהָאָדם ֶאת 

ַהִּמִּלים ִמִּפיו ְּכֵדי ִלְׁשמַֹע ְּתִפָּלתֹו, אּוָלם ”ׁשֵֹמַע ְּתִפָּלה ָעֶדי ָּכל ָּבָׂשר ָיבֹאּו“ - ַהִּסָּבה ֶׁשָאנּו 
ִמְתַּפְּלִלים ְּבקֹול ַהִּנְׁשָמע ָלאֶֹזן, ִהיא ְּכֵדי ֶׁשָּיבֹואּו ֲאֵחִרים ְוִיְתַּפְללּו ַאֲחֵרינּו.

ּוֵבֵאר ַהִחיָד“א, ֶׁשִאּלּו ָהָיה ִמְסַּתֵּפק ָּכל ָאָדם ִּבְתִפָּלה ֶׁשַּבֵּלב ְלִפי ַּדְרָּגתֹו, ָהיּו ְּפׁשּוֵטי ָהָעם 
ְוַהֶהְדיֹוטֹות ּפֹוְטִרים ַעְצָמם ֵמחֹוַבת ַהְּתִפָּלה ּוִמְׁשַּתְּמִטים ְּכַדְרָּכם ְּבתֹוֲאָנה ֶׁשִהְתַּפְּללּו ְּכָבר 
ְּבִלָּבם. ְוָכ ִּבְמקֹום ֶׁשָּבֵּתי ַהְּכֵנִסּיֹות ִיְהיּו ְמֵלִאים ַּבֲהמֹון ָאָדם ַהְּמַהְּלִלים ֶאת ה‘, ִיְתרֹוְצצּו 
ַרִּבים ַּבְּׁשָוִקים ּוָבְרחֹובֹות, ִיְתַרְּגלּו ַלֲחטֹא ּוְלַבּסֹוף ַאף ִיְפְטרּו ַעְצָמם ִמִוּּדּוי ַעל ֲחָטֵאיֶהם 

ְּבתֹוֲאָנה ִּכי ִהְתַוּדּו ְּבִלָּבם... 
ְלִפיָכ ּכֹה ָחׁשּוב ֶׁשַּנְקִּפיד לֹוַמר ֶאת ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה ַּבֶּפה.

ְלִדּבּור ָהָאָדם ַקֶּיֶמת ַמָּמׁשּות
עֹוד ָּכַתב ַרִּבי ְמַנֵחם ֵרָקאָנִטי (פר‘ ַוֵּיָרא) ֶׁשַהִּסָּבה ֶׁשָאנּו ַמְקִּפיִדים ְלהֹוִציא ֶאת ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה 
ֵמַהֶּפה ִהיא ִמֵּכיָון ֶׁשָּגְזָרה ַהַהְׁשָּגָחה ֶׁשָּכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה – ְצִריִכים ְלהֹוִציָאם ְּבפַֹעל: 
ְּבַמֲעֶׂשה אֹו ְּבִדּבּור ְוא ַּדי ְּבַמְחָׁשָבה ִּבְלַבד. ּוְכִפי ֶׁשָּכתּוב ַּבּזַֹהר (’ִאְּדָרא זּוָטא‘ ַהֲאִזינּו רצד א) ַעל 
ַהָּפסּוק (קֶֹהֶלת י כ): ”ִּכי עֹוף ַהָּׁשַמִים יֹוִלי ֶאת ַהּקֹול“, ֶׁשָּכל ַמְחָׁשָבה ֶׁשחֹוֵׁשב ָהָאָדם ֵאיָנּה 
ּפֹוֶעֶלת ְּכלּום ַעד ֶׁשּמֹוִציָאּה ִמְּׂשָפָתיו, ּוִמֶּׁשּיֹוֵצאת ַהִּמָּלה ִמְּׂשָפָתיו ֲהֵרי ִהיא ּבֹוַקַעת ַלֲאִויר 
ָהעֹוָלם, עֹוָלה ְוָטָסה ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ּוִמֶּמָּנה ַנֲעֶׂשה ַה‘ּקֹול‘ ַהִּנְכָנס ְּבָאְזֵני ַמְלּכֹו ֶׁשל 
עֹוָלם, ַּכָּכתּוב (ְּדָבִרים ה כד): ”ַוִּיְׁשַמע ה‘ ֶאת קֹול ִּדְבֵריֶכם ְּבַדֶּבְרֶכם ֵאָלי“. ִאם ִנְזָהר ָהָאָדם 

ְלהֹוִציא ִּבְׂשָפָתיו ֶאת ֵּתבֹות ַהְּתִפָּלה, זֹוֶכה ַלֲעׂשֹוָתן ְּכֶכֶתר ְוַכֲעָטָרה ְלֶמֶל עֹוָלִמים.
ְּבֶהְמֵׁש ְּדָבָריו הֹוִסיף ְוֵהִביא ָהֵרָקאָנִטי ְּבֵׁשם ַרִּבי ְסַעְדָיה ָּגאֹון, ֶׁשָּבאֹוִתּיֹות ַהּיֹוְצאֹות ִמן 
ַהֶּפה ֵיׁש ַמָּמׁשּות ַהְּמַחֶּדֶׁשת ַּכָּונֹות ְוסֹודֹות ּופֹוֶעֶלת ְּבֶטַבע ָהעֹוָלם. ְּכדֹוֶמה ְלָמה ֶׁשָּמִצינּו 
לֹו  ְוָהְיָתה  ְּגדֹוָלה  ְּבֵאׁש  ָּבלּול  ָהָיה  ה‘  ֶׁשּקֹול  ּתֹוָרה  ְּבַמַּתן 
ָהָעם  ”ְוָכל  יד):  כ  (שמות  ֶׁשֶּנֱאָמר  ּוְגלּוָיה,  ְּגמּוָרה  ַמָּמׁשּות 
ַהָּדָבר  ֶאת  ִּבְמַעט  ַהַּמְזִּכיָרה  ֻּדְגָמה  ַהּקֹות“.  ֶאת  רִֹאים 
ַקר,  ְּביֹום  הּוא  ְּכֶׁשְּמַדֵּבר  ְּבַעְצמֹו:  ִלְראֹות  ָאָדם  ָּכל  יּוַכל 
ֶנְחָּת ֶהֶבל ִּדּבּורֹו ַּבֲאִויר ְויֹוֵצר צּורֹות ִּכְדמּות ָהאֹוִתּיֹות. 
ְלָהִבין  נּוַכל  ֶזה  סֹוד  ֶׁשַּבֲהָבַנת  ָּגאֹון  ְסַעְדָיה  ר‘  ְוהֹוִסיף 
ֵּכיַצד ּפֹוֲעִלים ְׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש ְלַׁשּנֹות ֶאת ַהֶּטַבע, ְוֵאין ָּכאן 

.ָמקֹום ְלַהֲאִרי
ַעל רֹאׁש ְיִׁשיַבת ִמיר ַהָּגאֹון ר‘ ָנַתן ְצִבי ִפיְנֶקל ָזָצ“ל ְמֻסָּפר 
ּוִמָּלה  ִמָּלה  ָּכל  לֹוַמר  ַהְּתִפָּלה  ְּבִעְנַין  ְמאֹד  ָזִהיר  ֶׁשָהָיה 
ּוְבִהְתעֹוְררּות  ִּבְמִתיקּות  ְׂשָפַתִים,   ְּבִחּתּו ַהִּסּדּור   ִמּתֹו
ִנְפָלָאה ַעל ַאף ֶׁשַהִּדּבּור ָהָיה ָקֶׁשה לֹו ְּביֹוֵתר (’ַלּבֶֹקר ִרָּנה‘ 

עמ‘ כז).

מד):  סי‘  ח“ה  ְוַהְנָהגֹות‘  (’ְּתׁשּובֹות  ָּכַתב   ְׁשֶטְרְנּבּו מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ֶׁשַהֵּלב יֹוֵדַע ָמַרת ַנְפׁשֹו ֵּכיַצד ִהְרהּוִרים ַרִּבים ׁשֹוְטִפים ֶאת ָהָאָדם ַּדְוָקא ְּבָעְמדֹו ִלְתִפָּלה, 
ְוָׁשלֹום.  ַחס  ַהִהְרהּוִרים,  ְּברֹב  ְלִהְתַּבֵּטל  ְּתִפָּלתֹו  ֲעלּוָלה  ְּבִלּבֹו  ְמַהְרֵהר  ַרק  ָהָאָדם  ְוִאם 
הּוא  ְּכָלל  ִּכי  ִהְרהּוִרים,  אֹוָתם  ֶאת  ְנַבֵּטל   ּוְבָכ ִמִּפינּו  ַהִּדּבּוִרים  ֶׁשּנֹוִציא  ָחׁשּוב   ּוְלִפיָכ

ְּבָיֵדינּו שֶׁ: ”ֵאין ַמְחָׁשָבה מֹוִציָאה ִמיֵדי ִּדּבּור“ (ִקּדּוִׁשין נט ב).
ָאֵמן ְּבִחּתּו ְׂשָפַתִים

ְלַהְׁשָלַמת ַהְּדָבִרים ָנִביא ָּכאן ִמִּדְבֵרי ַהַּמֲהָר“ל ַעל ַמֲאָמר ֲחָז“ל (ַׁשָּבת קיט ב): ”ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן 
ְּבָכל ּכֹחֹו ּפֹוְתִחים לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן“: ֵאין ַּכָּוַנת ַהִּמִּלים: ”ְּבָכל ּכֹחֹו“ - ְּבקֹול ָרם, ֶׁשִאם ֵּכן 
ָהיּו אֹוְמִרים ֲחָז“ל ”ְּבקֹול ָרם“. ַּגם ֵאין ַּכָּוָנָתם לֹוַמר ְּבָכל ַּכָּוָנתֹו, ֶׁשִאם ֵּכן ָהיּו אֹוְמִרים זֹאת 
ִּבְמפָֹרׁש. ֶאָּלא ַּכָּוָנָתם ְלהֹורֹות ָלנּו ֶׁשּנֹאַמר ֶאת ָה‘ָאֵמן‘ ְּבִחּתּו ְׂשָפַתִים ָּגמּור ְוא ְּבָׂשָפה 
ֶׁשָהָיה  ָּדָבר  ִלְפִתיַחת  ִּכי  ֵעֶדן“,  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  לֹו  ”ּפֹוְתִחים  הּוא:   ָּכ ַעל  ַהָּׂשָכר   ּוְלִפיָכ ָרָפה. 
ָסגּור ְוָנעּול ָצִרי ּכַֹח ַרב, ְוֶזה ֶׁשעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחֹו ָראּוי ֶׁשִּיְפְּתחּו לֹו ַהְּׁשָעִרים ַהְּנעּוִלים 

(’ְנִתיבֹות עֹוָלם‘ ְנִתיב ָהֲעבֹוָדה פי“א).

ְנַהֵּלל ַּבֲעִנַּית ָאֵמן 
ָלנּו  ָלֶתת  אָֹתנּו  ָהִביא  ְלַמַען  ִמָּׁשם  הֹוִציא  ”ְואֹוָתנּו 

ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֵֹתינּו“ (ו כג)

’ָאֵמן‘,  ֵהם  ְלַמַען‘  ִמָּׁשם  ’הֹוִציא  ַהֵּתבֹות  סֹוֵפי 
ֵהם  ָלֶתת‘  ֹאָתנּו  ָהִביא  ’ְלַמַען  ַהֵּתבֹות  ְוָראֵׁשי 
הֹוִציָאנּו  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש   ְלָכ ֶרֶמז  ’ֲאַהֵּלל‘, 
ּבֹו  ַנֲאִמין  ְסֻגָּלה,  ְלַעם  לֹו  ִנְהֶיה  ְלַמַען  ִמִּמְצַרִים 

ּוְנַהְּללֹו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן. 
 ְרֵאה הגש“פ ’ֵלב ָׂשֵמַח‘ עמ‘ לג

ָאַמר ַהְּגַה“צ ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְלִויְנְׁשֵטיין ָזָצ“ל
 ְּבֵׁשם ַהַּסָּבא ִמֶּקֶלם:

      ”ְּכַדאי לֹו ְלָאָדם ָלֹבא ָלעֹוָלם ַהֶּזה ְוִלְסֹּבל 
 ּבֹו ִיּסּוֵרי ִאּיֹוב ְּבֶמֶׁש ִׁשְבִעים ָׁשָנה,

    ְולּו ִּבְׁשִביל ֶׁשַּיֲעֶנה ַּפַעם ַאַחת
             ְּבָכל ְיֵמי ַחָּייו ָאֵמן“.

                                                    ַהְקָּדָמה ַלֵּסֶפר 'ְּתִפַּלת ַחָּנה'
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ִלְפֵני  ֶׁשַחָּיה  מֹוֵפת  ְּדמּות  ְּפָלִאים.  ְּדמּות  ָלּה  ִהְסַּתְּתָרה  ֶזה  ָּפׁשּוט  ִּכּנּוי  ֵמֲאחֹוֵרי  ַהַחָּיט‘.  ’יּוְדֶקה 
ַּכָּמה ּדֹורֹות ְוָזְכָתה ְלָהִביא ָמזֹור ּוַמְרֵּפא ָלֲאָלִפים ְוִלְרָבבֹות.

ְּבָמה ָהָיה ָּגדֹול ּכֹחֹו ֶׁשל יּוְדֶקה ֶזה ִמֶּיֶתר ַחָּיֵטי ּדֹורֹו? ַעל ָּכ ְיֻסָּפר ַּבִּסּפּור ֶׁשְּלָפֵנינּו.
ְּבֵראִׁשית ָיָמיו נֹוַדע יּוְדֶקה ְּכבּור ְוַעם ָהָאֶרץ ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע צּוַרת אֹות, אּוָלם ִּבְמֶלאֶכת ַהַחָּיטּות 
ָהָיה ֻמְמֶחה ַעד ִלְמאֹד, ְוַאף ָהַפ ִּבְרבֹות ַהָּיִמים ְלַחָּיטֹו ָהִאיִׁשי ֶׁשל ַה‘ָּפִריץ‘ ַהְּמחֹוִזי ּוִמְׁשַּפְחּתֹו.

ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים ִּבֵּׂשר ַהָּפִריץ ְליּוְדֶקה ִּכי ְּבָתְכִניתֹו ַלֲערֹ ֲחִגיָגה ְּגדֹוָלה ַּבֲחֵצרֹו ְלָכל ֵרָעיו ִויִדיָדיו, 
ְוהּוא ְמַבֵּקׁש ִלְתּפֹר ָלֵארּוַע ַמִּדים ֲאִחיִדים ְלָכל ְמָׁשְרָתיו.

”סֹוֵמ ֲאִני ַעל ֻמְמִחּיּוְת“, ֶהְחִמיא לֹו ַהָּפִריץ, ”ְוַעל ֵּכן ַהַּפַעם ִיְהֶיה ָעֶלי ִלְנסַֹע ְּבַעְצְמ ַלָּיִריד 
ְּבַלייְפִציג ְוִלְרּכֹׁש ֶאת ַהַּבִּדים ַהַּמְתִאיִמים!“

ַיְחָּדו  ֶׁשָעלּו  ְּבַמְטְּבעֹות  ָּגדּוׁש  עֹור  ֲחִריט  ַהֻּמְפָּתע  ְליּוְדֶקה  ַהָּפִריץ  הֹוִׁשיט  ְלַדֵּבר,  ִּכָּלה  ְּבֶטֶרם 
ְלִמְנַין ְׁשלֹוׁש ְמאֹות ֻרָּבל ֶּכֶסף, ְסכּום ָעֵתק ְּבאֹוָתם ַהָּיִמים, ִהְצִּביַע ַעל ֶעְגַלת ָצב ֶׁשָעְמָדה ַּבֲחֵצרֹו 

ְרתּוָמה ְלֶצֶמד סּוִסים ַאִּביִרים ּוֻמְנֶהֶגת ִּביֵדי ֶעְגלֹון ֻמְמֶחה ְוהֹוָרה לֹו ָלֵצאת ַלֶּדֶר ְלא ְׁשִהּיֹות.
ַּכֲעבֹר ָיִמים ֲאָחִדים ֵמָאז ֵצאתֹו ַלֶּדֶר ִהִּביט יּוְדֶקה ֵמַחּלֹון ָהֲעָגָלה ּוְלָפָניו ִנְגָלה ַמְרֶאה ְמַזְעֵזַע: 
 ַּבִּכּוּון ַהֶּנְגִּדי ָנְסָעה ֲעָגָלה ְמפֶֹאֶרת ֶׁשִּנְרֲאָתה ַׁשֶּיֶכת ְלֶאָחד ִמָּפִריֵצי ַהְּסִביָבה, ְּכֶׁשֵּמֲאחֹוֶריָה ִנְׂשַר

ְיהּוִדי ָצנּום ַהָּכבּול ֵאֶליָה ַּבֲעבֹותֹות.
ְלנַֹכח ַהַּמְרֶאה א ָיכֹול ָהָיה יּוְדֶקה ַלֲחׁשֹות. הּוא ָקַפץ ִמְּמקֹומֹו ִּכְנׁשּו ָנָחׁש ּוָמַׁש ִמיֵדי ָהֶעְגלֹון 

.ֶׁשהּוא ּגֹוֵרם ַלֲעָגָלה ִלְנטֹות ְלִצָּדּה ְוַלְחסֹם ֶאת ַהֶּדֶר ֶאת ִרְתמֹות ַהּסּוִסים ּתֹו
ַלָּפִריץ  ִנַּגׁש  ַחִיל,  ְוִגּבֹור  ָחסֹן  ֶׁשָהָיה  יּוְדֶקה  ִלְבם.  ֻהְכְרָחה  ֶׁשִמֶּנֶגד  ְוָהֲעָגָלה  ְׁשִנָּיה  ָחְלָפה  א 
ֶׁשָּיַׁשב ָּבֲעָגָלה ְוִהִּטיַח ְּבָפָניו: ”ָרָׁשע ְוַאְכָזר ֶׁשָּכמֹו! ֵּכיַצד ֵמִהין ַאָּתה ְלִהְתַעֵּלל ַּבֲחַסר ֶיַׁשע ֶזה?“ 

יּוְדֶקה ִהְצִּביַע ַעל ַהְּיהּוִדי ָהֻאְמָלל ֶׁשָּקַרס ַּתְחָּתיו ְוִהְתַעֵּלף.
ַהָּפִריץ ֶהָהמּום ִנְרַּתע ִמַּתִּקיפּותֹו ֶׁשל יּוְדֶקה ְוֵהִׁשיב ְּבַהְכָנָעה: ”ּוָמה ֶאֱעֶׂשה? ֲהלֹוא ְיהּוִדי ֶזה ַחָּיב 

ִלי ְּדֵמי ֲחִכיָרה ֶׁשל ָׁשִנים ִמְסָּפר ְוָגַזר ַעל ַעְצמֹו ְּבמֹו ָיָדיו ֶאת ִמיָתתֹו ַהְּמֻׁשָּנה“.
”ַמהּו ְסכּום ַהחֹוב?“ ָׁשַאל יּוְדֶקה.

”ְׁשלֹוׁש ְמאֹות ֻרָּבל!“ ֵהִׁשיב ַהָּפִריץ ֶנְחָרצֹות.
ִמְּבִלי ַלֲחׁשֹב ַּפֲעַמִים ָנַטל יּוְדֶקה ֶאת ֲחִריט ָהעֹור ֶׁשָּנַתן לֹו ֲאדֹונֹו, ְוֶהֱעִביר ִליֵדי ַהָּפִריץ ֶהָהמּום 

ְׁשלֹוׁש ֵמאֹות ֻרָּבל ָטִבין ּוְתִקיִלין.
ַהָּפִריץ ִׁשְחֵרר ֶאת ַהְּיהּוִדי ַהִּמְסֵּכן ִמְּכָבָליו, ְויּוְדֶקה ִמֵהר ְלַהְבִהילֹו ְלֵביתֹו ּוְלִמְׁשַּפְחּתֹו ַהְּדאּוָגה 

ֶׁשֶהֱעִניָקה לֹו ִטּפּול ָמסּור.
ַעד  ֲאָחִדים  ָׁשבּועֹות  ַּבְּדָרִכים  ְוָנד  ָנע  ְויּוְדֶקה  ַטַעם,  ָהָיה  א  ָהַאְרָנק  ְּבִלי  ְלַלייְפִציג   ְלַהְמִׁשי

ֶׁשִהִּגיַע ִלְכָפרֹו.
יּוְדֶקה ָהֻאְמָלל א ִהְסִּפיק ִלְמצֹא ְלַעְצמֹו ְמקֹום ִמְסּתֹור, ּוְכָבר ִּגּלּוהּו ְמָׁשְרֵתי ַהָּפִריץ ְוהֹוִבילּוהּו 

ִלְפֵני ֲאדֹוָנם ַהּזֹוֵעם.
ֶחֶרב ַהָּפִריץ ַהְּמֻצְחַצַחת ְּכָבר ִנְׁשְלָפה ִמְּנָדָנּה, ְּכֶׁשִּפְתאֹום ָקַפץ יּוְדֶקה ְוִהְׁשַּתֵּטַח ְלַרְגֵלי ַהָּפִריץ 
 !א ְּתַקֵּבל ֶאת ַּכְסְּפ ְּבַהְכָנָעה. ”ֲאדֹוִני ַהָּפִריץ“, ָאַמר ְּבקֹול ּבֹוִכים, ”ֲהלֹוא ִאם ַּתַהְרֵגִני ְלעֹוָלם

ָאָּנא ֵּתן ִלי ֶאת ַנְפִׁשי ְלָׁשָלל ּוַמְבִטיַח ֲאִני ִּכי ֶאֱעֶׂשה ָּכל ַמֲאָמץ ְלָהִׁשיב ֶאת חֹוִבי“.
ֶנֱאָמנֹות.  ַמּכֹות  ַוֲעָבָדיו  ַהָּפִריץ  ִּביֵדי  ֶׁשֻהָּכה  ִלְפֵני  א  ְלַדְרּכֹו,  יּוְדֶקה  ֻׁשְחַרר  ַהִּסּכּוִיים  ָּכל  ְּכֶנֶגד 

ְוָכ, ָׁשבּור ְוָרצּוץ ְּבגּופֹו ּוְבַנְפׁשֹו ִנְמַלט ִמְּכָפרֹו ְוֵהֵחל ׁשּוב ִלְנּדֹד ַּבְּדָרִכים, ְּבֵערֹום ּוְבחֶֹסר ּכֹל.
ְּבַאַחד ַהָּיִמים ְנָׂשאּוהּו ַרְגָליו ְלִליֶז‘עְנְסק, ְמקֹום מֹוָׁשבֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֱאִליֶמֶל ִזי“ַע. יּוְדֶקה 
ָמָצא ִּפָּנה ַחָּמה ַעל ָיד ַהַּתּנּור ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש, ִקֵּבל ָמזֹון ּוַמְׁשֶקה ִמיֵדי ֲחִסיִדים ְרחּוִמים, ְוָלֵכן 

ֶהְחִליט ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהחֶֹרף ְּבִליֶז‘עְנְסק.
ִׂשיָגם  ְלִאיׁש.  ַּתְפִריַע  א  ֶׁשּנֹוְכחּותֹו  ְוִהְׁשַּתֵּדל  ְוָׁשבּועֹות,  ָיִמים   ְּבֶמֶׁש ְּבִפָּנתֹו  ִהְצַטֵּנף  יּוְדֶקה 
ְוִׂשיָחם ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים ֶׁשָּלְמדּו ִּבְסִביָבתֹו א ָחְדרּו ְלָאְזָניו ַהְּמֻגָּׁשמֹות, ְוַאף א ְּדָבָריו ֶׁשל ָהַרִּבי 

ַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּנְּׂשאּו ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש.
ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים, ִמְּבִלי ֶׁשָהָיה ְלָכ ֶהְסֵּבר ֵמִניַח ֶאת ַהַּדַעת, ָקְלטּו ָאְזָניו ָלִראׁשֹוָנה ִמְׁשָּפט ֶאָחד 
ִמִּדְבֵרי ָהַרִּבי: ”ְיהּוִדי ַהּזֹוֶכה ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ָעָליו ְלַהְקִּפיד ְלהֹוִציא ֶאת ִמּלֹות 

ַהְּתִפָּלה ִמִּפיו ִּבְמִתינּות, ְּכָאָדם ַהּמֹוֶנה ַיֲהלֹוִמים...“
ַעד ָּכאן ִהְצִליחּו ָאְזָניו ֶׁשל יּוְדֶקה ִלְקט. ’ַּכִּנְרֶאה ִּכֵּון ָהַרִּבי ֵאַלי‘, ֵהִניַח ִמּׁשּום ָמה. ִמְּבִלי ְלָהִבין 
ַמּדּוַע ֶהְחִליט ְלַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ִמָּכאן ָוֵאיָל ְלִהְתַּפֵּלל ִּבְמִתינּות ְּכמֹוֵנה ָמעֹות, ַמָּמׁש ְּכִפי ֶׁשִצָּּוה 

ָהַרִּבי.
ֶאָּלא ֶׁשָּכָאמּור, ּבּור ְוַעם ָהָאֶרץ ָהָיה, ּוְכֶׁשֵהֵחל ְלִהְתַּפֵּלל ְּבקֹול ּוִבְמִתינּות ָּגְרמּו ְׁשִגיאֹוָתיו ָהַרּבֹות 
ְלִגחּו ֵאֶצל ַרִּבים ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים. ַלְמרֹות זֹאת א ִוֵּתר יּוְדֶקה ְוָעַבר ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֶחֶדר ְצָדִדי. הּוא 
ִמָּיד  ַהַּׁשֲחִרית.  ְּתִפַּלת  ֶאת  ְלַסֵּים  ֶׁשִהְצִליַח  ַעד  ֲאֻרּכֹות  ָׁשעֹות   ֶמֶׁש ּבֶֹקר  ְּבָכל  ּבֹו  יֹוֵׁשב  ָהָיה 
ְלַאֲחֶריָה ָּפָנה ְלִהְתַּפֵּלל ִמְנָחה, ּוְלַאֲחֶריָה ַעְרִבית. ַרק ִּבְׁשַעת ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת ָמָצא ְזַמן ְלַהְכִניס 

ְּדַבר ָמה ְלִפיו.
ָהָיה ֶזה ְּבמֹוָצֵאי יֹום ִּכּפּור. ַהַּׁשָּמׁש, ֶׁשֹּלא ִהְבִחין ָּבִאיׁש ֶׁשָעַמד ְּבֶאְמַצע ְּתִפַּלת מּוָסף, ָנַעל ֶאת 
ֶּדֶלת ַהַּבְרֶזל ַהְּכֵבָדה ְוהֹוִתיר ֶאת יּוְדֶקה ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש. ִלְפנֹות ּבֶֹקר ִסֵּים יּוְדֶקה ֶאת ְּתִפָּלתֹו. ָרֵעב 
ְוָצֵמא ֵהֵחל ְלַחֵּפׂש ְּבָכל ִּפָּנה ַאַחר ְּדַבר ַמֲאָכל אֹו ַמְׁשֶקה ָּכְלֶׁשהּו ֶׁשַּיְׁשִּביעּו ֶאת ַרֲעבֹונֹו ַא א 

ָמָצא ָּדָבר. הּוא ִהְמִׁשי ְלַחֵּפׂש עֹוד ְמַעט, ֶאָּלא ֶׁשָאז ָאְפסּו ּכֹחֹוָתיו ְוהּוא ָצַנח ַּתְחָּתיו.
הּוא  ”ֲאִני  ְּדָבָריו:  ָהיּו  ְוכֹה  ְלָבִנים  ְוָלבּוׁש  צּוָרה  ָהדּור  ְיהּוִדי  מֹוִפיַע  ַּבֲחלֹומֹו  ְוִהֵּנה  ִנְרַּדם,  הּוא 
ַּבִּיּסּוִרים  ָעַמד  א  ּגּוִפי   ַא  ,ְל ְלַסֵּפר  ִלי  ַצר  ָהָרָׁשע!  ַהָּפִריץ  ִמיֵדי   ְּבַרֲחֶמי ֶׁשִהַּצְלָּת  ַהְּיהּוִדי 

ַהָּקִׁשים ְוָיִמים ִמְסָּפר ְלַאַחר ֶׁשְּפִדיָתִני ָנַפְחִּתי ֶאת ִנְׁשָמִתי“.
”ַּדע ְל“, הֹוִסיף ָהִאיׁש ְּבֶטֶרם ֶנֱעַלם, ”ִּכי ַּבָּׁשַמִים ִהְתַּפֲעלּו ַעד ְמאֹד ִמַּמַעְׂש ְוַעָּתה ְּכֶׁשִהְתַחְלָּת 
ְלִהְתַּפֵּלל ִּכְדָבֵעי, ָחסּו ָעֶלי ְוִהְכִריעּו ִּכי ֵהִקיץ ַהֵּקץ ְלִסְבלֹוֶתי! ִמּיֹום ֶזה ָוֵאיָל ַקְרְנ ַּתְתִחיל 

ַלֲעלֹות ַמְעָלה ַמְעָלה, ְּבַגְׁשִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות“.
ְיֵמי ַהֻּסּכֹות ָחְלפּו ַעל יּוְדֶקה ְּבִהְתעֹוְררּות ְוִׂשְמָחה ֶׁשֹּלא ֵמָעְלָמא ָהֵדין. הּוא ָחׁש ֵּכיַצד קֹוָמתֹו 
הּוא   ,ֱאִליֶמֶל ֵמַרִּבי  ְלִהָּפֵרד  ָעַמד  ּתֹוָרה  ִׂשְמַחת  ְּבמֹוָצֵאי  ְוַכֲאֶׁשר  ְליֹום,  ִמּיֹום  ּגֹוַבַהת  ָהרּוָחִנית 

ֻהְפַּתע ְּכֶׁשָהַרִּבי ֵהִניַח ָיָדיו ַעל רֹאׁשֹו, ֵּבְרכֹו ַּבֲחִמימּות ְוהֹוָרה לֹו:
”ְּבׁשּוְב ְלֵביְת ַמֵּלא ַׂשִּקים ֲאָחִדים ָּבֲעָׂשִבים ַהְּגֵדִלים ַּבֲחֵצְר. ֲעָׂשִבים ֵאּלּו ַחֵּלק ְלָכל ַהָּזקּוק 

ִליׁשּוָעה ְוִתְרֶאה ִנְפָלאֹות“.
ְּכִדְבֵרי ָהַרִּבי ֵּכן ָהָיה: ְּכָבר ְּבאֹותֹו יֹום ֶׁשָּׁשב ְלֵביתֹו, ָׁשַמע יּוְדֶקה ַעל ְּפלֹוִני ִמְּׁשֵכָניו ֶׁשָחָלה ְוָנָטה 

ָלמּות.  הּוא ִהִּגיׁש לֹו ֵמִעְׂשֵבי ַהְּסֻגָּלה ְוַהָּׁשֵכן ִנְרָּפא!
ַעד ְמֵהָרה ִהְתַּפְרֵסם ְׁשמֹו ְּכַבַעל מֹוֵפת ִּפְלִאי, ְוַאף ְּבאֹוְרחֹות ַחָּייו ָחל ִׁשּנּוי ַמהּוִתי - ִמּכַֹח ִּבְרָכתֹו 
ֶׁשל ָהַרִּבי ִנְפַּתח ִלּבֹו ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּוְלִקּיּום ִמְצוֹוֶתיָה, ְוָכ ָהַפ הּוא ִלְהיֹות ַּתְלִמיד ָחָכם ּו‘ַבַעל 

מֹוֵפת‘ ְּכַאַחת.
’ֱאמּוֵני ַעם ְסֻגָּלה‘ ח“א ֶּפֶרק ה

ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב
”ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה‘“ (ד כג)

ַעל ִּדְבֵרי ֲחָז“ל (דב“ר יא י) ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִהְתַּפֵּלל תקט“ו ְּתִפּלֹות ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ’ָוֶאְתַחַּנן‘, הֹוִסיף 
ְוָכַתב ָהַאּבּוְדְרָהם (ִּדיֵני ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה) ֶׁשַּגם ַהִּמָּלה ’ְּתִפָּלה‘ יֹוֵצאת ְּבִגיַמְטִרָּיה ֲחֵמׁש ֵמאֹות 
ַהֶּנֱאֶמֶרת  ָּכזֹו  ֶאָּלא  ’ְּתִפָּלה‘  ִנְקֵראת  ֶׁשֵאין  ְלַלְּמֵדנּו  ’ָוֶאְתַחַּנן‘,  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה  ֶעְׂשֵרה  ַוֲחֵמׁש 
ִמּתֹו ְּתִחָּנה. עֹוד הֹוִסיף ָהַאּבּוְדְרָהם ָׁשם ִּכי ַהִּמִּלים ’ֲעבֹוַדת ֵלב‘ ּו‘ְבַכָּוַנת ַהֵּלב‘ ֵהן ְּבִגיַמְטִרָּיה 

ֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ְּכִמְנַין ’ְּתִפָּלה‘ - ֶרֶמז ִּכי ַהְּתִפָּלה ְצִריָכה ְלֵהָאֵמר ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב.

ְּתִפָּלה ַעל ַהִּזָּכרֹון
”ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר“  (ג כג)

ְּבֶדֶר ְּדָרׁש ָאַמר ַהָּגאֹון ַרִּבי ַׁשַּמאי ִּגיְנְזּבּורג ָזָצ“ל:
ְּדַבר  לֹוַמר  ִמֶּמּנּו  ֶׁשִּיָּדֵרׁש  ֵעת  ְּבָכל   - ֵלאמֹר‘  ַהִהוא  ’ְּבֵעת  שֶׁ:   ָּכ ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ָהָאָדם  חֹוַבת 
ַהִחיָד“א  ְוֵהִביא  ְּביֹוֵתר.  ְוַהַּמְתִאיָמה  ַהּקֹוַלַעת  ָהִאְמָרה  ְּבַדְעּתֹו  ַּתֲעֶלה  ִמָּיד  הֹוָרָאה,  אֹו  ּתֹוָרה 
ְּב‘ֵׁשם ַהְּגדֹוִלים‘ (’ַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים‘ ש‘ קלד) ֶׁשַּבַעל ַהָּׁש“ ָהָיה ָּבִקיא ַּבֵּׁשם ַהָּקדֹוׁש, ּוְבָכל ֵעת ֶׁשָהָיה 

ָצִרי ָהָיה ְמַכֵּון ּבֹו ּומֹוֵצא ָּכל ַמֲאָמר ֶׁשִחֵּפׂש ִּבן ֶרַגע. 
ּו‘ְבַתָּנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו ַרָּבא‘ (ַרָּבה פ“ו) ָאְמרּו: ”ַאְׁשֵרי ָאָדם ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ּוְׁשמּוִרים ְּבָידֹו, 

ְויֹוֵדַע ְלָהִׁשיב ָּבֶהן ְּתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ִּבְמקֹוָמּה“.

ְּבִריאּות ִּבְזכּות ְקִריַאת ְׁשַמע
”ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה‘ ֱאקֵיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום“ (ד ד)

ָּכַתב ַה‘ֻּׁשְלָחן ָערּו‘ (או“ח סא ג) ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֵיׁש ָרָמ“ה ֵּתבֹות, ּוְכֵדי ְלַהְׁשִליָמן ְלִמְנַין ָרָמ“ח 
- ְּכֶנֶגד ָרָמ“ח ֵאיָבִרים ֶׁשָּבָאָדם, חֹוֵזר ְׁשִליַח ַהִּצּבּור ַעל ג‘ ַהִּמִּלים ”ה‘ ֱאֵקיֶכם ֱאֶמת“.

ִמִּדְבֵרי ַה‘ֻּׁשְלָחן ָערּו‘ ִהִּסיק ַּבַעל ’ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים‘ ִּכי ָּכל ֵּתָבה ִּבְקִריַאת ְׁשַמע נֹוֶתֶנת ַחּיּות 
ִּבְבִריאּות  ָהָאָדם  ֶאת  ֶׁשְּמַזָּכה  זֹו  ִהיא  ֱאֶמת“  ֱאֵקיֶכם  ”ה‘  ַוֲאִמיַרת  ָהָאָדם,  ֵמֵאיְבֵרי  ְלֶאָחד 

ֻמְׁשֶלֶמת ְלָכל ָרָמ“ח ֵאיָבָריו.
ֶרֶמז ְלָכ נּוַכל ִלְמצֹא ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: ”ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה‘ ֱאֵקיֶכם“ - ’ַאֶּתם‘ אֹוִתּיֹות ’ֱאֶמת‘, 
ְוַהְינּו ְּכֶׁשְּתָצְרפּו ֶאת ַהִּמָּלה ’ֱאֶמת‘ ַלִּמִּלים ’ה‘ ֱאֵקיֶכם‘, ֲאַזי ֻמְבָטח ָלֶכם ֶׁש‘ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום‘.
’ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים‘

ְמֻסָּפר ַעל ַהָּגאֹון ַּבַעל ’ַעּמּוֵדי ֵאׁש‘, ִּכי ַּפַעם ַאַחת ִהִּגיַע ִלְתִפַּלת ַׁשֲחִרית ְּכֶׁשֶּלְחיֹו ְנפּוָחה ַעד 
ַהָּדָבר.  ְלֵפֶׁשר  ּוְׁשָאלֹו  ְּביֹוֵתר  ֶנֱחַרד  ִמְּסָטאִוויסק  ֵליּב  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּגאֹון   ְּבָכ ְּכֶׁשִהְבִחין  ְמאֹד. 
ֵהִׁשיב ָה‘ַעּמּוֵדי ֵאׁש‘ ִלְׁשֵאָלתֹו ְוָאַמר: ”ְלַצֲעִרי, ֶאֶמׁש א ָזִכיִתי ְלַדְקֵּדק ֵּדי ַהּצֶֹר ִּבְקִריַאת ְׁשַמע 

ֶׁשל ַעְרִבית, ָמה ֶׁשָּגַרם ְלָכ ֶׁשִּשַּני ָּכֲאבּו ְּבֶמֶׁש ָּכל ַהַּלְיָלה ַעד ֶׁשֶּלְחִיי ִהְתַנְּפָחה“.
ְוִהֵּנה, ְראּו ֶזה ֶּפֶלא, ְלַאַחר ֶׁשִּבְתִפַּלת ַׁשֲחִרית ִהְקִּפיד ָה‘ַעּמּוֵדי ֵאׁש‘ ְלַכֵּון ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ְּבֹאֶפן 

ְמֻיָחד, ָחְזָרה ֶלְחיֹו ְלָגְדָלּה ַהִּטְבִעי ְּכִמּקֶֹדם. 
’ִנְטֵעי ֵאיָתן‘ ֵחֶלק ז אֹות א

ַרק ְּתִפָּלה ְׁשֵלָמה ַנֲעֵנית
”ּוִבַּקְׁשֶּתם ִמָּׁשם ֶאת ה‘ ֱאֶהי ּוָמָצאָת ִּכי ִתְדְרֶׁשּנּו ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל ַנְפֶׁש“ (ד כט)

ַמּדּוַע ָּפַתח ַהָּכתּוב ִּבְלׁשֹון ַרִּבים: ’ּוִבַּקְׁשֶּתם‘ ְוִסֵּים ִּבְלׁשֹון ָיִחיד ’ּוָמָצאָת‘?
ֵּתֵרץ ַהָּגאֹון ַרִּבי ֻדֶּבער ָיֶפה ַרָּבה ֶׁשל אּוִטיָאן ְוַתְלִמידֹו ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ִמּוֹולֹוִז‘ין:

ְּבַמֶּסֶכת רֹאׁש ַהָּׁשָנה (יח א) ַמְקֶׁשה ַרִּבי ֵמִאיר ֵּכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשְּׁשַנִים ָחלּו ְוָעלּו ַלִּמָּטה ְוָחְלָים ָׁשֶוה 
ּוְבָכל זֹאת ָהֶאָחד ִנְרָּפא ְוזּוָלתֹו א ִנְרָּפא?

ְועֹוֶנה ֶׁשַהִּסָּבה ַלָּדָבר ִהיא ִמּׁשּום ֶׁשָהֶאָחד ִהְתַּפֵּלל ְּתִפָּלה ְׁשֵלָמה ְוזּוָלתֹו א ִהְתַּפֵּלל ְּתִפָּלה 
ְׁשֵלָמה!

ְוִנְרָמז ַהָּדָבר ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: ”ּוִבַּקְׁשֶּתם“ - ַאף ִּכי ַרִּבים ֵהם ַהְּמַבְּקִׁשים, ַרק ֶאָחד ֵמֶהם זֹוֶכה 
ְל“ּוָמָצאָת“ – ְוהּוא ָהָאָדם ֶׁשִהְתַּפֵּלל ְּתִפָּלה ְׁשֵלָמה.

’ִאְמֵרי ֶׁשֶפר‘

ְּבחּוץ ָלָאֶרץ - ַרק ְּתִפַּלת ַרִּבים ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּבַכָּוָנה ַנֲעֵנית
יֹוֵסף  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ְלִדְבֵרי  ֶרֶמז  ֶזה  ְּבָפסּוק  ָמָצא  אֹור‘  ’ַעּמּוֵדי  ַּבַעל  ֶהעִליר  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ִּגיָקאִטיְלָיה, ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִמְתַקֶּבֶלת ְּתִפַּלת ָהַרִּבים ַאף ְּכֶׁשִהיא ֶנֱאֶמֶרת ְּבא ַּכָּוָנה, ּוְלֻעַּמת 

זֹאת ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ֵאין ִהיא ִמְתַקֶּבֶלת ֶאָּלא ְּכֶׁשִהיא ֶנֱאֶמֶרת ְּבַכָּוָנה:
ַּכֲאֶׁשר ”ּוִבַּקְׁשֶּתם“ - ְלׁשֹון ַרִּבים, ”ִמָּׁשם“ - ֵמֶאֶרץ ָהַעִּמים, ”ֶאת ה‘ ֱאֶקי“, ֲאַזי ”ּוָמָצאָת“ - ַרק 

.“ּוְבָכל ַנְפֶׁש הגש“פ ’אֹור ְיָׁשִרים‘ עמ‘ כב”ִּכי ִתְדְרֶׁשּנּו ְּבָכל ְלָבְב

ַּבל ִנְׁשַּכח ֶאת ַעְצֵמנּו...
”ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה‘ ֱאֵהינּו ה‘ ֶאָחד“ (ו ד)

 ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ָהָאָדם ְלַכֵּון ְּבֵתַבת ’ֶאָחד‘ ְלַהְמִלי ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (יג ב) ָאְמרּו ֲחָז“ל ֶׁשָּצִרי
הּוא ְלַמְעָלה ּוְלַמָּטה ּוְבָכל ד‘ רּוחֹות ָהעֹוָלם.

ְּבִסְפרֹו ’ָזכֹור ְלִמְרָים‘ ֵהִביא ָמָרן ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ ֶאת ֶׁשֵהִעיר ְּגדֹול ַהּמּוָסר ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַסַלְנֶטר 
ָזָצ“ל ְלֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו:

ַּבֲאִמיַרת ’ֶאָחד‘ ַאָּתה ַמְקִּפיד ְּבָכל ָהָעְצָמה ְלַהְמִלי ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו 
ְּבָכל רּוחֹוָתיו; ַהִאם ַאָּתה ַמְקִּפיד ְלַקֵּבל אֹותֹו ְלֶמֶל ַאף ָעֶלי ְּבַעְצְמ ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ְּבָכל 

!?ָזכֹור ְלִמְרָים‘ כאָרָמ“ח ֵאיָבֶרי’

ֵאין ְמָבְרִכים ַעל ְּדַבר ִאּסּור
”ְּכָרִמים ְוֵזיִתים ֲאֶׁשר א ָנָטְעָּת ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת“ (ו יא)

ַמּדּוַע א ֶנֱאָמר ָּכאן ’ּוֵבַרְכָּת‘, ְּכִפי ֶׁשֶּנֱאָמר ְלַהָּלן (ח י): ”ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת“?
ֵהִׁשיב ַהָּגאֹון ר‘ ָמְרְּדַכי ְיהּוָדה ֵליּב ַזְק“ש ַרָּבּה ֶׁשל ְׁשכּוַנת ’ִזְכרֹון מֶֹׁשה‘:

ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו ֶנֱאַמר: ”ּוָבִּתים ְמֵלִאים ָּכל טּוב“, ְוָדְרׁשּו ֲחָז“ל (ֻחִּלין יז א) ֶׁשַּכָּוַנת ַהּתֹוָרה ִלְבַׂשר 
ֲחִזיר ֶׁשֻהַּתר ְלִיְׂשָרֵאל ְּכהֹוָרַאת ָׁשָעה. [ְוָהַרְמָּב“ן הֹוִסיף ֶׁשַאף ְלִכְלַאִים ְוָעְרָלה ֶׁשֻהְּתרּו ַּכַּנ“ל.]

ֵאין  ְּבֶהֵּתר,  ֶנֱאָכל  הּוא  ִאם  ַאף  ִאּסּור,  ְּדַבר  ִּכי  ’ּוֵבַרְכָּת‘:  ָּכאן  ֶנֱאָמר  א  ַמּדּוַע  מּוָבן  ֶזה  ְלִפי 
’ִמיֵלי ְּדָמְרְּדַכי‘ עמ‘ תקפגְמָבְרִכים ָעָליו ִלְפֵני ָהֲאִכיָלה ּוְלַאֲחֶריָה (ְרֵאה ַרְמָּב“ם ְּבָרכֹות א יט).

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
סֹודֹו ֶׁשל יּוְדֶקה ַהַחָּיט

ני ַמעּפְ
ְּבכ

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
ׁשל יּוד ֹודֹו

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


