
ת ַתְזִריַע-ְמצָֹרע ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִּגְדָרּה ֶׁשל ִמְצַות ִמיָלה 
”ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו“ (יב ג)

ְּבַמֶּסֶכת ִקּדּוִׁשין (כט א) ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים ֵמַהָּכתּוב (ְּבֵראִׁשית כא 
ד): ”ַוָּיָמל ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה אֹתֹו ֱאִקים“ 

ִּכי ִחּיּוב ִמיַלת ַהֵּבן מּוָטל ַעל ָהָאב ְוא ַעל ָהֵאם.

ִלְדרֹׁש  ֻהְצְרכּו  ָמה  ִמְּפֵני  ָּתְמהּו:  אֹותֹו)  (ד“ה  ָׁשם  ַּבּתֹוְספֹות 
ִמיָלה  ֲהא  ְּבָנּה,  ֶאת  ִמָּלמּול  ְּפטּוָרה  ֶׁשִאָּׁשה  ִמָּפסּוק 
ְּפטּורֹות  ֶׁשָּנִׁשים  ְּגָרָמן‘  ֶׁשַהְּזַמן  ֲעֵׂשה  ’ִמְצוֹות  ִּבְכַלל  ִהיא 
ָוָהְלָאה,  ַהְּׁשִמיִני  ֵמַהּיֹום  ַרק  ַמְתִחיל  ֶׁשִחּיּוָבּה  ִמְּפֵני  ֵמֶהן, 
ֵּתֵרץ:  (ָׁשם)  רִי"ד  ּוַבּתֹוְספֹות  ַּבַּלְיָלה?  ְוא  ַּבּיֹום  ְוַדְוָקא 
ִמְצַות ִמיָלה ֵאיָנּה ְמַחֶּיֶבת ֶאת ָהָאב ָלמּול ֶאת ְּבנֹו ְּבַעְצמֹו, 
ֵּכיָון  ָמהּול.  ֶׁשִּיְהֶיה  ְוִלְדאֹג  ִמיָלתֹו  ְּבָצְרֵכי  ִלְטרַֹח  ַרק  ֶאָּלא 
ֶׁשָּכ ֵאין ִהיא ֶנֱחֶׁשֶבת ְּכִמְצָוה ַהְּתלּוָיה ִּבְזַמן, ֶׁשֲהֵרי ִחּיּוב 
ְוֵאינֹו  ַהֵּלָדה  ִמְּׁשַעת  ְּכָבר  ַמְתִחיל  ַּבִּמיָלה  ַהִהְתַעְּסקּות 

ֻמְגָּבל ִלְׁשעֹות ַהּיֹום ִּבְלַבד.

ֵמָראֵׁשי  ַהְפְטֶקה  ֶּבעִריׁש  ּדֹב  ַרֵּבי  ִיֵּׁשב  ֶזה  ֵּתרּוץ  ִּפי  ַעל 
ֶהָעָרה 415)  ָׁשם,  ִרי“ד  ַהּתֹוְספֹות  ַעל  (ְּבֶהָערֹוָתיו  ֱאֶמת‘  ’ִאְמֵרי  ְיִׁשיַבת 
ֵהָּמה   ְלִׁשְמ ”ּוִמֶּבֶטן  ְלַיָּבָׁשה‘:  ’יֹום  ַּבִּפּיּוט  ַהֶּנֱאָמר  ֶאת 
ַהִּמיָלה  ִחּיּוב  ֲהא  ’ִמֶּבֶטן‘,  ַמהּו  ְוִלְכאֹוָרה,  ִנּמֹוִלים“; 
ַמְתִחיל ַרק ֵמַהּיֹום ַהְּׁשִמינִי? ֶאָּלא, ֵּכיָון ֶׁשִעָּקָרּה ֶׁשל ִמְצַות 
ִמיָלה ִהיא ַהִהְתַעְּסקּות ְּבָצְרֵכי ִמיַלת ַהֵּבן, ְוִהְתַעְּסקּות זֹו 
ַמְתִחיָלה ְּכָבר ִמּיֹום ֵלָדתֹו, ְלִפיָכ ֶנְחָׁשב ֶׁשְּכָבר ”ִמֶּבֶטן – 

ְלִׁשְמ ֵהָּמה ִנּמֹוִלים“.

ַהַהָּגָדה  ְּבֵסֶדר  ַהֶּנֱאָמר  ֶאת  ֶזה  ְלִפי  ּוֵפְרׁשּו  ֶׁשהֹוִסיפּו  ֵיׁש 
ֵּכיָון   – ִמיָלה“  ְיֵמי  ְׁשמֹוָנה  יֹוֵדַע...  ִמי  ”ְׁשמֹוָנה  ֶּפַסח:  ֶׁשל 
ְׁשמֹוַנת  ָּכל   ְלאֶֹר ַנֲעֵׂשית  ְּבנֹו,  ְּבִמיַלת  ָהָאב  ֶׁשִהְתַעְּסקּות 
ְּבֶגֶדר  ֻּכָּלם  ִנְכָלִלים   ְלִפיָכ ְלֵלָדתֹו,  ָהִראׁשֹוִנים  ַהָּיִמים 

”ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה“ (הגש“פ ’ַאָּתה ְּבַחְרָּתנּו‘ עמ‘ תכא).

”ְּכֵׁשם ֶׁשִּנְכַנס ַלְּבִרית ֵּכן ִיָּכֵנס ְלתֹוָרה“
”ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו“ (יב ג)

ִמְׁשָען  ”יי  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי   – ”ִיּמֹול“  ִויַטל:  ַחִּיים  ַרֵּבנּו  ָּכַתב 
ּוִמְבָטח ַלַּצִּדיִקים“, ְלַלֶּמְד ֶׁשָּכל ְיהּוִדי ָמהּול ִנְקָרא ’ַצִּדיק‘.

ַרב  ְׁשִליָט“א  וֹואְזֶנר  ֶסַג“ל  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ּוֵבֵאר  הֹוִסיף 
ְקִהַּלת ְסְקֵוויְרא ְּבמֹוְנְטִריאֹול:

ּוִמְבָטח‘  ’ִמְׁשָען  ִהָּנּה  ַהִּמיָלה  ִמְצַות  ִּכי  ְמַלְּמֵדנּו  ֶזה  ֶרֶמז 
ָלָאָדם  לֹו  אֹוי   ַא ’ַצִּדיק‘,  ְלַמְדֵרַגת  ְלַהִּגיַע  ַהְּמַסַּיַעת 
ֶׁשִּמְסַּתֵּפק ְּבָכ... ֵהן ַעל ָּכ ָאנּו ְמָבְרִכים ֶאת ָהַר ַהִּנּמֹול: 
”ְּכֵׁשם ֶׁשִּנְכַנס ַלְּבִרית ֵּכן ִיָּכֵנס ְלתֹוָרה... ּוְלַמֲעִׂשים טֹוִבים“ 
– ֶׁשֹּלא ִיְסַּתֵּפק ִּבְכִניָסתֹו ַלְּבִרית, ֶאָּלא ְיַנֵּצל ֶאת ַה‘ִּמְׁשָען‘ 
ְּבתֹוָרה  ּוְלִהְתַעּלֹות  ַלֲעלֹות  ְּכֵדי  לֹו  נֹוֶתֶנת  זֹו  ֶׁשִּמְצָוה 

ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים.
’ְּפִרי ֵעץ ַחִּיים‘ ַׁשַער ָהֲעִמיָדה כ; ’ַחֵּיי ַהֵּלִוי‘ ח“ב סה יד

ֲאִמיַרת ָּפָרַׁשת ָקְרַּבן יֹוֶלֶדת
ָיָדּה  ִתְמָצא  א  ְוִאם  ַלְּנֵקָבה;  אֹו  ַלָּזָכר  ַהֹּיֶלֶדת  ּתֹוַרת  ”זֹאת 

ֵּדי ֶׂשה..." (יב ז-ח)
ָּפָרַׁשת  ֶאת  ִּכְמַסְּכמֹות  ִנְראֹות  ַהֹּיֶלֶדת“  ּתֹוַרת  ֵּתבֹות ”זֹאת 
ִלְפֵני  ַהּתֹוָרה  ְּכַתְבָּתן  ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ְוֵיׁש  ַהּיֹוֶלֶדת,  ָקְרְּבנֹות 

ֶׁשֵּפְרָׁשה ֶאת ִּדיֵני יֹוֶלֶדת ֶׁשֵאין ָיָדּה ַמֶּׂשֶגת? 
ֵּתֵרץ ַרִּבי ֵמִאיר ָּדן ְּפלֹוְצִקי ַרָּבּה ֶׁשל אֹוְסְטרֹוב-ַמזֹוְבֵייְצק:

ֵמַהָּפסּוק ְלֵעיל (ו יח): ”זֹאת ּתֹוַרת ַהַחָּטאת“ ָּדְרָׁשה ַהְּגָמָרא 
ִהְקִריב  ְּכִאּלּו  ַחָּטאת  ְּבתֹוַרת  ָהעֹוֵסק  ”ָּכל  א):  קי  (ְמָנחֹות 

ּתֹוַרת  ”זֹאת  ַהָּפסּוק  ִמן  ַאף  ִלְדרֹׁש  ֵיׁש  ֶזה  ּוְלִפי  ַחָּטאת“, 
ִהְקִריב  ְּכִאּלּו  יֹוֶלֶדת  ָקְרַּבן  ְּבָפָרַׁשת  ֶׁשָהעֹוֵסק  ַהֹּיֶלֶדת“ 

ָקְרַּבן יֹוֶלֶדת.
ַּפְרִׁשּיֹות  ֶאת  לֹוַמר  ִּתְּקנּו  ַהֶּזה  ֶׁשַּבְּזַמן  ְּכִפי  ֵמַעָּתה, 
ַהָּקְרָּבנֹות ְּכֵדי ֶׁשֲאִמיָרָתן ֵּתָחֵׁשב ְּכַהְקָרָבה, ָּכ ָראּוי ֶׁשַאף 
ַּבּיֹום  יֹוֶלֶדת  ָקְרַּבן  ָּפָרַׁשת  ֶאת  ּתֹאַמר  ַהֶּזה  ַּבְּזַמן  ַהּיֹוֶלֶדת 
ִחּיּוָבּה  ַּתַחת  ְנֵקָבה  ְלֵלַדת  ַהּפ“א  אֹו  ָזָכר  ְלֵלַדת  הַמּ “א 
ֶהְבֵּדל  ָהָיה  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשִּבְזַמן  ֶׁשְּבעֹוד  ֶאָּלא  יֹוֶלֶדת.  ְּבָקְרַּבן 
ֵּבין ָקְרַּבן ֲעִנָּיה ְלָקְרַּבן ֲעִׁשיָרה, ַּבְּזַמן ַהֶּזה ַאף יֹוֶלֶדת ֲעִנָּיה 
ּתֹאַמר ֶאת ָּפָרַׁשת ָקְרַּבן ֲעִׁשיָרה, ֶׁשֲהֵרי ְלִעְנַין ’ֲאִמיָרה‘ ַאף 

ִהיא ֶנֱחֶׁשֶבת ְּכִמי ֶׁש‘ָּיָדּה ַמֶּׂשֶגת‘.
ּתֹוַרת  ”זֹאת  ַהּתֹוָרה:  ָּכְתָבה  ַמּדּוַע  ָנִבין  ֶזה,  ֵּבאּור  ְלאֹור 
ַמֶּׂשֶגת:  ֶׁשֵאיָנּה  יֹוֶלֶדת  ָקְרַּבן  ֶאת  ֶׁשֵּפְרָׁשה  ִלְפֵני  ַהֹּיֶלֶדת“ 
’ּתֹוַרת  ַּבֲאִמיַרת  ַרק  חֹוָבה  ְיֵדי  ֶׁשּיֹוְצִאים  ִּבְזַמן  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו 
ֶׁשל   – ַהּקֹוֶדֶמת  ַהָּפָרָׁשה  ֶאת  ֶאָּלא  לֹוַמר  ֵאין  ַהּיֹוֶלֶדת‘, 

’ְּכִלי ֶחְמָּדה‘יֹוֶלֶדת ֶׁשָּיָדּה ַמֶּׂשֶגת.

ְּתִפַּלת ֶהָחָכם ַחֶּיֶבת ִלְכל ַּגם ּתֹוֵכָחה
”ִנְרָּפא ַהֶּנֶתק ָטהֹור הּוא ְוִטֲהרֹו ַהּכֵֹהן“ (יג לז)

ְּבֵפרּוׁשֹו ַלָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו ֵהִביא ַרִׁש“י ֶאת ְּדָרַׁשת ֲחָכֵמינּו 
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (ִסְפָרא ה טז): ”‘ָטהֹור הּוא ְוִטֲהרֹו ַהּכֵֹהן‘ – ָהא 

[ֲאָבל] ’ִטֵּמא‘ ֶׁשִּטֲהרֹו ַהּכֵֹהן, א ’ָטהֹור‘“.

ְיסֹוד ִנְפָלא ָּדַרׁש ִמָּכ ַרִּבי ִהֵּלל ִליְכֶטְנְשֵׁטיין ִמּקֹולֹוָמָיא:

לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ”ָּכל  ֲחָכִמים:  ָאְמרּו  א)  (קטז  ַּבְתָרא  ָּבָבא  ְּבַמֶּסֶכת 
ַרֲחִמים“.  ָעָליו  ִויַבֵּקׁש  ָחָכם  ֵאֶצל   ֵיֵל ֵּביתֹו,   ְּבתֹו חֹוֶלה 
ָאְמָנם, ְּכָלל הּוא ְּבָיֵדינּו ִּכי ”ֵאין ִיּסּוִרין ְּבא ָעוֹן“ (ַׁשָּבת נה א), 
ּוְלִפיָכ ַאף ֶׁשְּתִפַּלת ֶהָחָכם מֹוִעיָלה ְלִרּפּוי ַהחֹוֶלה, ׂשּוָמה 
ַעל ַהּכֵֹהן ַאף ְלעֹוְררֹו ְלַפְׁשֵּפׁש ְּבַמֲעָׂשיו ְוָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה 

ְׁשֵלָמה ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיֲחזֹר ְוֶיֱחֶלה ָחִליָלה.

ְלָכ ָרַמז ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: ַאף ַּכֲאֶׁשר ”ִנְרָּפא ַהֶּנֶתק“ ִמּכַֹח 
ֶאָּלא  עֹוָלִמית,  ָטֳהָרה   – הּוא“  ”ָטהֹור  ֵאין  ַהּכֵֹהן,  ְּתִפַּלת 
 ַא ִּבְתׁשּוָבה.  ָלׁשּוב  ְועֹוְררֹו  הֹוִסיף   – ַהּכֵֹהן“  ”ִטֲהרֹו  ִאם: 
ִאם א עֹוְררֹו ַהּכֵֹהן ְלָכ, ְונֹוַתר הּוא ְּבֶגֶדר: ”ִטֵּמא ֶׁשִּטֲהרֹו 
ַהּכֵֹהן“, ֲאַזי ”א ָטהֹור“ הּוא, ִּכי ַמֲחָלתֹו ֲעִתיָדה ָלׁשּוב ָעָליו 

ְּבֶחְטאֹו.
’ַמְׂשִּכיל ֶאל ָּדל‘ ח“ג ְּכָלל ד‘ ְּפָרט א

’ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע‘ חֹוֶזֶרת ִלְרׁשּותֹו
”זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע ְּביֹום ָטֳהָרתֹו“ (יד ב)

ְידּוִעים ִּדְבֵרי ַּבַעל ’חֹובֹות ַהְּלָבבֹות‘ (ַׁשַער ַהְּכִניָעה ז) ֶׁשַהְּמַדֵּבר 
זּוָלתֹו,  ְלטֹוַבת  עֹוְברֹות  ְזֻכּיֹוָתיו  זּוָלתֹו,  ַעל  ָהַרע  ָלׁשֹון 

ַוֲעוֹונֹוָתיו ֶׁשל זּוָלתֹו עֹוְברֹות ְלחֹוָבתֹו. 

ַעל ִּפי ֶזה ָּדַרׁש ַרָּבּה ֶׁשל קֹוִז‘יְגלֹוב ַרִּבי ַאְרֵיה ְצִבי ְפרּוֶמר 
ַהְּמצָֹרע“  ּתֹוַרת  ִּתְהֶיה  ”זֹאת  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּפסּוק  ֶאת  הי“ד 
ָהַרע  ָלׁשֹון  ְמַדֵּבר  ֶׁשל  ְוַהְּזֻכּיֹות  ַהּתֹוָרה  ִּתָּׁשַמְרָנה  ֵאיָמַתי 
ַּבּיֹום   – ָטֳהָרתֹו“  ”ְּביֹום  ְלזּוָלתֹו?  ַּתֲעבְֹרָנה  ְוא  ִּבְרׁשּותֹו, 

ֶׁשָּיׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְוֶיְחַּדל ִמְּלַדֵּבר ַעל זּוָלתֹו.

ּוֵפֵרׁש  הֹוִסיף  ֶּפעטְִׁשיַניידֹוְרף  של  ַרָּבּה  סֹוֵפר  ַנְפָּתִלי  ַרִּבי 
ֶׁשְּבֵסֶדר  ָהֻעְבָּדה  ֶאת  ַהְּלָבבֹות‘  ַה‘חֹובֹות  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל 
ְלָכל  ּוְמַחל  ”ְסַלח  ְמַבְּקִׁשים  ֶׁשָאנּו  ְלַאַחר  ַמְלֵּכנּו‘,  ’ָאִבינּו 
ָאנּו  ְוַחּטֹאֵתינּו...“,  ְּפָׁשֵעינּו  ְוַהֲעֵבר  ְמֵחה  ֲעוֹנֹוֵתינּו... 
ִׁשְטֵרי  ָּכל  ָהַרִּבים   ְּבַרֲחֶמי ”ְמחֹק  ּוְמַבְּקִׁשים:  מֹוִסיִפים 
ַעל  ָלנּו  ֶׁשְּיַכֵּפר  ֵמה‘  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ִּבְתִחָּלה  חֹובֹוֵתינּו“; 
ֲעוֹונֹוֵתינּו ַהְּפָרִטִּיים, ּוְלַאַחר ִמֵּכן, ָאנּו מֹוִסיִפים ּוְמַבְּקִׁשים 
ֲחָטִאים  אֹוָתם   – חֹובֹוֵתינּו‘  ’ִׁשְטֵרי  ַעל  ַאף  ָלנּו  ֶׁשְּיַכֵּפר 
ֶׁשִּנְרְׁשמּו ְלחֹוָבֵתנּו ִמּׁשּום ֶׁשִּדַּבְרנּו ָלׁשֹון ָהַרע ַעל זּוָלֵתנּו.

 ְּבָכ ֵּפֵרׁש  ָצְדָקה,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  יֹוֵסף  ּפֹוָרת  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש 
ֶאת ֻנַּסח ְּתִפַּלת ַהְּמַסֵּים ַמֶּסֶכת: ”ֶׁשְּתֵהא ּתֹוָרְת ֻאָּמנּוֵתנּו 
ָעֵלינּו  ָמה  ִמְּפֵני   – ַהָּבא“  ְלעֹוָלם  ִעָּמנּו  ּוְתֵהא  ֶזה  ָּבעֹוָלם 
ָסֵפק  ֵיׁש  ְוִכי  ַהָּבא,  ְלעֹוָלם  ִעָּמנּו  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִּתְהֶיה  ְלַבֵּקׁש 
ַּבֲעוֹון  ָחִליָלה  ִנָּכֵׁשל  ֶׁשֹּלא  ָאנּו  ִמְתַּפְּלִלים  ֶאָּלא,  ַּבָּדָבר? 
זֹו  ַמֶּסֶכת  ִלּמּוד  ְזכּות  ֵמִעָּמנּו  ִּתָּנֵטל  א   ְוָכ ָהַרע,  ָלׁשֹון 

ְלעֹוָלם.
’ֶאֶרץ ְצִבי‘; ’ַמֶּטה ַנְפָּתִלי‘ ח“ב ְּדרּוׁש ב; ’אֹוְצרֹות ָהַאָּגָדה‘ 

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם

224 תשע"ח

ָאֵמן ַמִּציָלה ִמְּנָגִעים
”זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע“ (יד ב)

’ָאֵמן‘  ֲעִנַּית  ַעל  ַהְקָּפָדה  ִּכי  ָּדְרׁשּו  ְרׁשּומֹות  ּדֹוְרֵׁשי 
ְּפָגִעים‘  ֶׁשל  ֶׁש‘ִּׁשיר   ִמָּכ ָוֳחָלִאים,  ִמְּנָגִעים  ַמִּציָלה 
ִיְקַרב  א  ְוֶנַגע  ָרָעה   ֵאֶלי ְתֻאֶּנה  ”א  ֶנֱאָמר:  ֶׁשּבֹו 
ְּבָאֳהֶל“, ִהּנֹו ֵּפֵרק צ“א ִמְּתִהִּלים – ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ָאֵמן‘.

 – ֶׁשְּבָפָרָׁשֵתנּו   ִמָּכ ַאף  ִלְרמֹז  ִנָּתן   ְלָכ ְּבדֹוֶמה 
ַהּכֹוֵלל  ִעם  (ֶׁשִהָּנם  ְּפסּוִקים  צ‘  ִנְמנּו  ַהְּנָגִעים  ָּפָרַׁשת 
ֲאִמיַרת  ַעל  ֶׁשַהַּמְקִּפיד   ְלָכ ֶרֶמז  ’ָאֵמן‘),  ְּבִגיַמְטִרָּיה 

ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ְּביֹום, ְּכַתָּקַנת ַהַּקְדמֹוִנים, ִנּצֹול ִמן 
’ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶת‘; ’ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק‘ַהְּנָגִעים.

ָרֵזי ֱאמּוִנים
ה
יָון 
ֹוַנת 

ֶ יֹוֶל

ָרֵזי
ִמְּנָגִעי מּצילה

ב)

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ

.‡ ָ̇ רּו ַחב¿ ָנ‰, ּב¿ ַכּוָ ל, ּב¿ ˜ו… ַחר: ּב¿ ַ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ כו… ר¿ ƒּב

, ˙ו… ּלָ ƒפ ¿ּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒים ּב ƒר ָ‚ּ ס¿ ƒם נ ƒַמי ָ ׁ̆ י  ֲער≈ ַ ׁ̆ ן ָ‰ַרע –  ו… ׁ̆ ר ָל ַ„ּב≈ ַ‰ּמ¿
ָרע). …̂ ן' מ¿ ָ̇ ָנ ‰ו… ׁ̆ י¿ ַר ¿„ ƒָרע נ‚ ‡; 'מ …̂ יָר‡' (ז…ַ‰ר מ¿ ƒ‚ ָרע' – 'ס¿ …̂ ס: 'מ¿ לו… ¿̃ ם ‡ּונ¿ ≈‚ּ ר¿ ƒּ̇ ָכך¿   ו¿

 , ˙ו… ּלָ ƒפ ¿ ּ̇ י  נ≈ פ¿ ƒים ּב ƒח ָּ̇ פ¿ ƒם נ ƒַמי ָ ׁ̆ י  ֲער≈ ַ ׁ̆ ן –  ‰ ָ‡מ≈ נ∆ ָ‰עו…
ר  …מ≈ ׁ̆ י˜  ƒ„ּ ַ̂ י  ָיב…‡ ‚ו… ים ו¿ ƒָער ¿ ׁ̆ חּו  ¿̇ ƒָי‰ כו ב): ”ּפ ע¿ ַׁ̆ ˙ּוב (י¿ ּכָ ּכַ

ך¿ רפח ב).  ל∆ ים" (זו‰"˜ ַוּי≈ ƒֻמנ ¡‡
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ַּדֶּבַרְשִוויִלי,  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהְּכחּוָׁשה  ְּדמּותֹו 
ִּביַרת   – ְּבּכּוָתִאיִסי  ַהְּיהּוִדית  ַהְּקִהָּלה  ַרב 
ָהַאְפרּוִרי  ָהְרחֹוב  ִרְצפֹות  ַעל  ָּפְסָעה  ְּגרּוְזָיה, 
ֶהֱאִמין  א  הּוא  ּוְמֻבָּיִׁשים.  ְקַטִּנים  ִּבְצָעִדים 
ְּכַרב  ַמֲעָמדֹו  ֵמרּום  ָקֶׁשה.  ּכֹה  ְלַמָּצב  ֶׁשִהִּגיַע 
ִׁשְלטֹון  ֵהֵחל  ִעם  ּוְכַמְנִהיג ֶנֱעָרץ ַלֲעָדתֹו, ָיַרד 
ֶׁשִהִּגיַע  ַעד  ַמָּטה,  ַמָּטה  ַהּקֹומּוִניְסִטי  ָהֶרַׁשע 

ְלַפת ֶלֶחם.
ַמִים  ִהִּגיעּו  ִּכי  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ָחׁש  ָהֶאְתמֹול  ְּביֹום 
ַּתת  ְּבִעְקבֹות  ָחְלָתה  ַהְּקַטָּנה  ִּבּתֹו  ָנֶפׁש;  ַעד 
ַחִּיים.  ְלַסָּכַנת  ִּבְמִהירּות  ְוִהַּדְרְּדָרה  ְּתזּוָנה, 
ּגּוָפּה ֶהָחלּוׁש ִהְתַקָּׁשה ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַמֲחָלָתּה, 
ְלָממֹון  ִּבְדִחיפּות  ָזקּוק  ָהָיה  מֶֹׁשה  ְוַרִּבי 
ָמזֹון  ַּבֲעבּוָרּה  ִלְרּכֹׁש  יּוַכל  ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו 

ּוְתרּופֹות ֶׁשֵּיִטיבּו ֶאת ַמָּצָבּה.
 ֵעֶר ַּבַעל  ְּכִלי  ָּכל  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ָמַכר  ִמְּכָבר  ֶזה 
ַהְּיָקִרים  ַּתְכִׁשיֶטיָה  רֹב  ְוַאף  ִּבְרׁשּותֹו,  ֶׁשָהָיה 
ֶלֶחם  ַּפת  ְלַהִּׂשיג  ְּכֵדי  ִנְמְּכרּו  זּוָגתֹו  ֶׁשל 
ַרק  ִלְפֵלָטה  ִּביֵדיֶהם  נֹוְתרּו  ַעָּתה  ְלַיְלֵדיֶהם. 
ָׁשְמרּו  ְוֵהם  ְיָקרֹות,  ִנּׂשּוִאין  ַטְּבעֹות  ְׁשֵּתי 

ֲעֵליֶהן ְּכָבַבת ֵעיֵניֶהם.
ִמְּלַכְּתִחָּלה הּוא א ָחַפץ ְּבׁשּום אֶֹפן ְלמֹוְכָרן, 
ַאף ִּכי ָהיּו ָׁשוֹות ְסכּום א ְמֻבָּטל. ַא ַעָּתה, 
ֶעֶרׂש  ַעל  ֵעיָניו  ְלֶנֶגד  מּוֶטֶלת  ָהְיָתה  ְּכֶׁשִּבּתֹו 
ְּדַוי ְוַחֶּייָה ְּתלּוִיים ָלּה ִמֶּנֶגד, א נֹוְתָרה ְּבָידֹו 
ֶהְחִליטּו  זּוָגתֹו  ִעם  ֶׁשּנֹוַעץ  ְלַאַחר  ְּבֵרָרה.  ָּכל 

ְּבֵלב ָּכֵבד ִלְמּכֹר ֶאת ַהַּטָּבעֹות ַהְּיָקרֹות.
ַרִּבי  ָצַעד  ּכֹוְׁשלֹות  ּוְבִבְרַּכִים  רֹוֲעדֹות  ְּבָיַדִים 
ַלֲחנּותֹו  ְּבַדְרּכֹו  ּכּוָתִאיִסי  ִּבְרחֹובֹות  מֶֹׁשה 
ֶׁשל ַהּצֹוֵרף, ְּכֶׁשַּׂשִּקיק ַהַּבד ּוְבתֹוכֹו ַהַּטָּבעֹות 
ַנְפׁשֹות  ִּכי  ְּביֹוְדעֹו  ָיָדיו.   ְּבתֹו ְּבָחְזָקה  ָקמּוץ 
ַעל  ָׁשַמר  הּוא  ַּבַּטָּבעֹות,  ְּתלּויֹות  ֵּביתֹו  ְּבֵני 
ְמַצֶּפה  הּוא  ְּכֶׁשְּבִלּבֹו  ִמְׁשָמר,  ִמָּכל  ַהַּׂשִּקיק 

ְלַקֵּבל ְּתמּוָרָתן ְסכּום ְמֻכָּבד.
ַהּצֹוֵרף,  ֶׁשל  ַלֲחנּותֹו  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ְּכֶׁשִהִּגיַע 
ִהְכִניס  ֻמְׁשָּפלֹות,  ְּבֵעיַנִים  ַהַּׂשִּקיק  ֶאת  ָּפַתח 
ָׁשם.  ָהיּו  א  ַהַּטָּבעֹות  ְוִנְבַעת;  ְלתֹוכֹו  ָידֹו 
ְוִנֲערֹו   ַהַּׂשִּקיק  ֶאת   ָהַפ ֶהֶלם  ַוֲאחּוז  ִנְדָהם 
ָּפעּור  ֶׁשָהָיה  ָקָטן  ֶׁשחֹר  ֶאָּלא  ָידֹו,  ַּכף   ְלתֹו
ַהָּקָׁשה  ָהֻעְבָּדה  ֶאת  לֹו  ִהְבִהיר  ְּבַתְחִּתיתֹו 
ַאְכָזִרית   ְּבֶדֶר ִמָּיָדיו  ִנְגְנבּו  ַהַּטָּבעֹות  ְלִעּכּול: 

ּוְמֻתְחֶּכֶמת.
ַהּצֹוֵרף ֶׁשִהִּביט ּבֹו ְּבחֶֹסר ֲהָבָנה ֶטֶרם ִהְסִּפיק 
ָלֵׂשאת  ִמֵהר  מֶֹׁשה  ְוַרִּבי  ִּפיו,  ֶאת  ִלְפצֹות 
ּוְבבּוָׁשה.  ְּבַצַער  ַלֲחנּות  ִמחּוץ  ֶאל  ַרְגָליו  ֶאת 
ְקַטָּנה  ִּגָּנה  ְלמּולֹו  ִנְגְלָתה   ַהָּסמּו ָּבְרחֹוב 
ַאַחד  ַעל  ָּבּה  ִהְתַיֵּׁשב  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ּוְׁשֵקָטה. 
ָזִעיר  ְּתִהִּלים  ֵסֶפר  ִמִּכיסֹו  הֹוִציא  ַהַּסְפָסִלים, 
ְוֵהֵחל ִלְקרֹא ִמּתֹוכֹו ֶּפֶרק ַאַחר ֶּפֶרק ְּכֶׁשֵעיָניו 

זֹוְלגֹות ְּדָמעֹות.
ֵעינֹו  ְּבָזִוית  ִהְבִחין  ִּבְתִפָּלתֹו  ָׁשקּוַע  ְּבעֹודֹו 
ְלִצּדֹו.  ַהַּסְפָסל  ַעל  ֶׁשִהְתַיֵּׁשב  ְמֻבָּגר  ְּבָאָדם 
ָהִאיׁש ִהְתָקֵרב ֵאָליו ְּכמֹו ִּבֵּקׁש ְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו, 
ְּפנּוָיה,  ָהְיָתה  א  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֶׁשל  ַּדְעּתֹו  אּוָלם 

ְוַהָּלה ָקם ֵמַהַּסְפָסל ְמֻאְכָזב.
ַּדּקֹות ִמְסָּפר ְלַאַחר ִמֵּכן ָּפָנה ַרִּבי מֶֹׁשה ָלׁשּוב 
ֵמַאִין  ֶהֶרף:  ְלא  ְמַהְרֵהר  ֶׁשּמֹחֹו   ּתֹו ְלֵביתֹו, 
ָיבֹא ֶעְזרֹו, ּוְלֶפַתע ִהָּכה ּבֹו ַרְעיֹון ֻמְפָר: אּוַלי 

ַהַּטָּבעֹות א ָהיּו ְּבתֹו ַהַּׂשִּקיק ְּכָלל...
 ַא ַמָּמׁש,  ָּבּה  ֶׁשֵאין  ְקלּוָׁשה  ִּתְקָוה  זֹו  ָהְיָתה 
ָידֹו  ִהְכִניס  הּוא  ְּבֵיאּוׁש.  ָּבּה  ֶנֱאַחז  מֶֹׁשה  ַרִּבי 
ַהַּטָּבעֹות  ֵאַרע:  ֵיָאֵמן  ַוֲהלֹוא  ֲחִליָפתֹו,  ְלִכיס 
ִמָּיִמים  ָׁשם  ָהיּו  ִּכְבָיכֹול  ְּבִבְטָחה,  ְּבתֹוכֹו  ָנחּו 

ָיִמיָמה.
ְלַרִּבי מֶֹׁשה א ָהָיה ְּפַנאי ְּכֵדי ַלֲעצֹר ְוַלֲחׁשֹב 
ִמֵהר  הּוא  ְלִכיסֹו.  ַהַּטָּבעֹות  ִהִּגיעּו  ֵּכיַצד 
ָלׁשּוב ַעל ִעְקבֹוָתיו ְלֵעֶבר ֲחנּותֹו ֶׁשל ַהּצֹוֵרף, 
ֶאת  ָאַחז  הּוא  ִסּכּון;  נֹוֵטל  א  הּוא  ְּכֶׁשַהַּפַעם 
ְּכֵדי  ַהְּקמּוָצה,  ָידֹו   ְּבתֹו ְּבָחְזָקה  ַהַּטָּבעֹות 

ֶׁשָּכ ֵהן ְּבַוַּדאי א ּתֹאַבְדָנה...
ַהַהְפָּתָעה ִחְּכָתה לֹו ֵמֵעֶבר ַלִּפָּנה. ִאיׁש ָצִעיר 
ַּבַעל ַמָּבט ַעְרמּוִמי ָאַרב לֹו, ּוְבַמַּכת ָיד ֲחָזָקה 
ָעַמד  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ִמָּידֹו.  ַהַּטָּבעֹות  ֶאת  ָּתַלׁש 
ִלְזעֹק, ֶאָּלא ֶׁשִּבְמקֹום ִלְברַֹח ֵמַהָּמקֹום ֶנֱעַמד 
ְּבַעּזּות  ַהְּיָקרֹות  ַּבַּטָּבעֹות  ְונֹוֵפף  מּולֹו  ָהִאיׁש 

ֵמַצח.
ָקָרא  ֶׁשִּלי!“,  ַהַּטָּבעֹות  ֶאת  ִמָּיד  ִלי  ”ַהְחֵזר 

ַרִּבי מֶֹׁשה ְּבָגרֹון ִנָחר, ַא ָהִאיׁש ִּגֵח ְוֵהִׁשיב 
ְּבַלַעג: ”ַהַּטָּבעֹות ָהיּו ֶׁשְּל, ָּכֵעת ֵהן ֶׁשִּלי!“

ַהַּפַעם  ְּכָבר  זֹו  ”ִּכי  ָהִאיׁש,  הֹוִסיף   ,“ְל ”ַּדע 
ַּבּבֶֹקר,   ...ִמְּמ אֹוָתן  ּגֹוֵנב  ֶׁשֲאִני  ַהְּׁשִנָּיה 
ְמֻחָּפׂש  ָהִייִתי   ,ָיְד ִמַּתַחת  אֹוָתן  ְּכֶשָׁׁשַּמְטִּתי 
ִמְתמֹוֵגג   ֶׁשְרִאיִתי ְלַאַחר  אּוָלם  ָזֵקן.  ְלִאיׁש 
ִּבְתִפָּלְת ַהִּנְרֶּגֶׁשת ַעל ַהַּסְפָסל ַּבִּגָּנה ְוֵהַבְנִּתי 
ִמַהְרִּתי  ָקדֹוׁש,  ָאָדם  ִעם  ִהְתַעַּסְקִּתי  ִּכי 
ַהָּזֵקן  ָהִייִתי  ֲאִני  ֵּכן,   ...ְלִכיְס ְלַהְחִזיָרן 
ַּתְחּפֶֹׂשת:  ְלא  ֲאִני  ַעְכָׁשו  ַּבִּגָּנה...  ֵמַהַּסְפָסל 

ִאיׁש ָצִעיר ְוָחָזק, ִחי ִחי ִחי...“, ִּגֵח ָהִאיׁש.
ְוִהְפִּתיַע:   ִהְמִׁשי ְוהּוא  ָּפָניו  ִהְתַרְּצנּו  ְלֶפַתע 
 ַהַּטָּבעֹות – ֶׁשִּלי, אּוָלם ֶהְחַלְטִּתי ְלַהֲעִניק ְל”

אֹוָתן ְּבַמָּתָנה“.
ֶׁשִּלי  ”ֲהא  מֶֹׁשה,  ַרִּבי  ִהְׁשּתֹוֵמם  ”ְּבַמָּתָנה?“, 

ֵהן“.
ָהִאיׁש, ”ָּכֵעת  ִהְתַעֵּקׁש  ֶּבָעָבר“,   ֶׁשְּל ָהיּו  ”ֵהן 
ִּבְתַנאי   ֶׁשְּל ִלְהיֹות  ַיְחְזרּו  ֵהן  אּוָלם  ֶׁשִּלי,  ֵהן 

ֶאָחד...“
נֹוְצצֹות  ְזִעירֹות  ִּבְדָמעֹות  ִהְבִחין  מֶֹׁשה  ַרִּבי 
 ֶׁשִהְמִׁשי ְּבָׁשָעה  ַהְּמֻתְחָּכם,  ַהַּגָּנב  ְּבֵעיֵני 

ּוֵפֵרט ֶאת ְּדָבָריו:
”הֹוַרי ַהְּיָקִרים ִנְפְטרּו ֶזה ִמְּכָבר. ְּבַחַּיי ֶהֱאַכְלִּתי 
אֹוָתם ְמרֹוִרים, ְוַעָּתה ַעז ְרצֹוִני ִלְפעֹל ְלִעּלּוי 
ּוִבְלַבד  ַהַּטָּבעֹות,  ֶאת   ְל ַאֲחִזיר  ִנְׁשָמָתם; 

ֶׁשִּתְתַחֵּיב לֹוַמר ְלִזְכָרם ַקִּדיׁש ְּבֶמֶׁש ָׁשָנה“.
ַרִּבי מֶֹׁשה ִהְסִּכים ִמָּיד, ְוַהַּטָּבעֹות ָעְברּו ְלָיָדיו. 
ִנְפַרד  ֶטֶרם  ָּבֶזה;  ִהְסַּתֵּפק  א  ַהַּגָּנב  אּוָלם 
ִמִּכיסֹו  ְׁשָטרֹות  ֲחִביַלת  הֹוִציא  ְלָׁשלֹום  ִמֶּמּנּו 
ּוִבֵּקׁש: ”ְּבֶכֶסף ֶזה ִּתְרּכֹׁש ’ַמְפִטיר‘ ְּבֶמֶׁש ָּכל 
ַהָּׁשָנה ִלְזכּות הֹוַרי ַהַּצִּדיִקים“. ֶאָּלא ֶׁשַהַּפַעם 
ֵסֵרב ַרִּבי מֶֹׁשה ָלַקַחת ֶאת ַהֶּכֶסף: ”א אּוַכל 
ִלְרּכֹׁש ַּבֲעבּוָרם ִמְצוֹות ְּבֶכֶסף ֶׁשִהִּגיַע ַעל ְיֵדי 

ֲעֵברֹות“, הּוא ִהְטִעים.
”ּוָמה ֶאֱעֶׂשה?“, ָׁשַאל ַהַּגָּנב ְמיָֹאׁש.

”ֵל ַלֲעבֹד. ַּתְרִויַח ֶּכֶסף ְּבִנְקיֹון ַּכַּפִים, ּוְבֶכֶסף 
ֶזה ּתּוַכל ִלְרּכֹׁש ִמְצוֹות ִלְזכּות הֹוֶרי“,  ֵהִׁשיב 

ַרִּבי מֶֹׁשה.
מֶֹׁשה  ְוַרִּבי  ְּבִהְתַרְּגׁשּות,  ִמֶּמּנּו  ִנְפַרד  ַהַּגָּנב 
ֶׁשִהִּכירֹו   ַהּצֹוֵרף  ַהּצֹוֵרף.  ֶׁשל  ַלֲחנּותֹו  ִמֵהר 
ֶזה ִמְּכָבר א ָאָבה ִלְרּכֹׁש ִמָּידֹו ֶאת ַהַּטָּבעֹות, 
ְטָוח  ֲאֻרַּכת  ַהְלָוָאה  לֹו  ֶהֱעִניק  זֹאת  ְוַתַחת 
 ְלֶמֶׁש ֵּביתֹו  ֶאת  ְלַכְלֵּכל  ְּכֵדי  ָּבּה  ֶׁשָהָיה 

ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה.
ְזַמן ָמה ְלַאַחר ִמֵּכן ִהַּדֵּפק ִאיׁש ָצִעיר ַעל ֶּדֶלת 
ְּבַמְרֵאהּו  ְלַזהֹות  ִהְתַקָּׁשה  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֵּביתֹו. 
ַהֹּלא  ֵמֶהָעָבר  ַהַּגָּנב  ֶׁשל  ְּדמּותֹו  ֶאת  ַהְּמֻּיָּׁשב 
ָרחֹוק, ַא ָהִאיׁש ִּגָּלה לֹו ֶאת ֶזהּותֹו ִמָּיד: ”ֲאִני 
ַהִאם  ַהַּטָּבעֹות,  ֶאת   ִמְּמ ֶׁשָּגַנב  ְּפלֹוִני  הּוא 
ְוָהִאיׁש  ָזַכר,  ַּגם  ָזַכר  מֶֹׁשה  ַרִּבי  זֹוֵכר?“,  ַאָּתה 
ְלַחֵּפׂש  ָהַלְכִּתי   ְּדָבֶרי ”ְּבִעְקבֹות   :ִהְמִׁשי
ֲעבֹוָדה ּוָמָצאִתי. ָקֶׁשה ָהָיה ִלי ַעד ְמאֹד ַלֲעזֹב 
ַלֲעבֹד  ִהְתַרַּגְלִּתי  ַהְּזַמן  ִעם  אּוָלם  ַּדְרִּכי,  ֶאת 
ֶּכֶסף  ֶזהּו   – ַהָּדרּוׁש  ַהֶּכֶסף   ְל ִהֵּנה  ְּביֶֹׁשר. 
ָּכֵׁשר“, ָאַמר ְוהֹוִׁשיט ְצרֹור ְׁשָטרֹות ִליֵדי ַרִּבי 

מֶֹׁשה.
ֶאָּלא ֶׁשַּגם ַהַּפַעם א ָאָבה ַרִּבי מֶֹׁשה ִלּטֹל ֶאת 
ֶׁשַהֵּבן  ”מּוָטב  ְוָאַמר:  הֹוִסיף  ְואף  ַהְּׁשָטרֹות, 
ֲעֵׂשה  ואילך  מכאן  ַקִּדיׁש,  הֹוָריו  ַעל  יֹאַמר 

זֹאת ַאָּתה ַּבֲעבּוָרם“.
ְוַרִּבי  ָהִאיׁש,  ִהְתַיֵּפַח  ִלְקרֹא“,  יֹוֵדַע  ”ֵאיִני 
מֶֹׁשה ֵהִניַח ַעל ְּכֵתפֹו ָיד ַמְרִּגיָעה: ”ַאל ְּדָאָגה, 

ֲאַלֶּמְד ַלֲעׂשֹות זֹאת“.
ַּבְּתקּוָפה ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן ִהְתַעָּלה ְוִהְתַחֵּזק ַהַּגָּנב 
ְלֶׁשָעַבר, ַעד ֶׁשּתֹו ֶּפֶרק ְזַמן ָקָצר ָהָיה ְלַבַעל 
ַהְּתִפָּלה  ֶׁשל  ִמּכָֹחּה  ְוַהּכֹל  ָּגמּור.  ְּתׁשּוָבה 
ַרִּבי  ֶׁשל  ִלּבֹו  ִמַּמֲעַמֵּקי  ֶׁשָּנְבָעה  ַהִּנְרֶּגֶׁשת 
מֶֹׁשה, ָׁשם, ַעל ַהַּסְפָסל ַהְּמֻיָּתם ַּבִּגָּנה ַהְּקַטָּנה.
’ָהאֹות ְוַהּמֹוֵפת‘ עמ‘ קלג

ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב זֹו ְּתִפָּלה
ַּבְּגָמָרא (ַּתֲעִנית ב א) ָּדְרׁשּו ַעל ְלׁשֹון ַהָּכתּוב 
(ְּדָבִרים יא יג): "ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם" – "ֵאיזֹו 

זֹו  אֹוֵמר  ֱהֵוי  ַּבֵּלב?  ֶׁשִהיא  ֲעבֹוָדה  ִהיא 
ְּתִפָּלה!". ִּתֵּלי ִּתִּלים ֶׁשל ֲאָמרֹות ַוֲהָלכֹות 
ּוְבִעָּקר  ַהָּללּו,  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ַעל  ִהְתַיְּסדּו 
ִחּדּוִׁשים  ְׁשֵני  ַעל  ַהְּמָפְרִׁשים  ָעְמדּו 

ָהעֹוִלים ֵמֶהם:
ב.  ’ֲעבֹוָדה‘.  ִנְקָרא  ַהְּתִפָּלה  ַמֲעֵׂשה  א. 
ַאף  ֶׁשַּבֵּלב‘  ’ֲעבֹוָדה  ִנְקֵראת  זֹו  ֲעבֹוָדה 

ֶׁשִהיא ַנֲעֵׂשית ַּבֶּפה.
ְלַהָּלן ָנִביא ִמְּקָצת ִמִּדְבֵריֶהם ְּבִעְנָין ֶזה:

ִּדיֵני ְּתִפָּלה ְּכִדיֵני ’ֲעבֹוָדה‘
ַה‘ּטּור‘ (או“ח צח) ֵּפֵרׁש ִּכי ַהְּתִפָּלה ִנְקֵראת 
ְּבָיֵמינּו  ְׁשקּוָלה  ֶׁשִהיא  ֵּכיָון  ’ֲעבֹוָדה‘ 
ַּכֲעבֹוַדת ַהָּקְרָּבנֹות, ּוִמּתֹו ִּדּמּוי ֶזה ִהִּסיק 
ַּכָּמה ֵמִהְלכֹות ְּתִפָּלה, ֶׁשִּקּיּוָמן הּוא ֲעֻרָּבה 

ְלַקָּבַלת ַהְּתִפָּלה ְלָרצֹון, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:
ַהָּקְרָּבן  ֻּדְגַמת  ֶׁשְּתֵהא  ִלָּזֵהר   ָצִרי  ּוְלָכ”
ְּבַכָּוָנה, ְוא ְיָעֵרב ָּבּה ַמֲחָׁשָבה ַאֶחֶרת ְּכמֹו 
ּוְמֻעָּמד  ַּבָּקָדִׁשים.  ֶׁשּפֹוֶסֶלת  ַמֲחָׁשָבה 
ֶהְרֵּגִלים  ְוַהְׁשָוַאת  ַּדֲעבֹוָדה...  ּדּוְמָיא 
ְּככֲֹהִנים ִּבְׁשַעת ָהֲעבֹוָדה, ּוְקִביעּות ָמקֹום 
לֹו  ֶׁשִּיְהיּו  הּוא  ְוָראּוי  ַהָּקְרָּבנֹות...  ְּכמֹו 
ְּכגֹון  ַלְּתִפָּלה  ְמֻיָחִדים  ָנִאים  ַמְלּבּוִׁשים 
ֻּדְגַמת  ֶׁשַּיֲעֶׂשה  ְוַאַחר  ְּכֻהָּנה...  ִּבְגֵדי 
ַלָּמקֹום  ִניחֹוַח  ְלֵריַח  עֹוָלה  ַהָּקְרָּבן, 
אֹותֹו  עֹוֶׂשה   ְוַהַּמְלָא עֹוֶלה,  ֶׁשַהָּקְרָּבן 

ֶּכֶתר ְלקֹונֹו“.
ֶלַקח ִנְפָלא ִמִּדְבֵרי ַה‘ּטּור‘ ָלַמד ַהָּגאֹון ַרִּבי 

ִׁשְמׁשֹון ִּפיְנקּוס ָזָצ“ל:
ִּכי  ְּבִלּבֹו  ַיֲחׁשֹב  ְלִהְתַּפֵּלל,  ָהָאָדם  ְּבבֹוא 
ּוַמֲעֶלה  ָּבֲעבֹוָדה  ַהְּמָׁשֵרת  ַּכּכֵֹהן  ָּכמֹוהּו 
ה‘:  ִלְפֵני  ִניחֹוַח  ְלֵריַח  ּוְפָדִרים  ֵאיָבִרים 
ֲהָלכֹות  ָהיּו  ַּבִּמְקָּדׁש  ַהְּמָׁשְרִתים  ַלּכֲֹהִנים 
ְמַעֵּכב  ֵמֶהן  ַאַחת  ָּכל  ֶׁשִחָּסרֹון  ַרּבֹות  ּכֹה 
ַּכָּמה  ַעד  ָידּוַע  ֵכן  ְּכמֹו  ָהֲעבֹוָדה.  ֶאת 
ַעד  ָהֲעבֹוָדה,  ֶאת  ַהּכֲֹהִנים  ֶהְחִׁשיבּו 
ֶׁשִחְּלקּו ֶאת ְימֹות ַהָּׁשָנה ְלִמְׁשָמרֹות ֶׁשל 
ָׁשבּוַע  ְמָׁשֵרת  ָהָיה  ִמְׁשָמר  ֶׁשָּכל  ּכֲֹהִנים 
ֶאָחד ְּבָׁשָנה. ְוַאף ֵּבין ַאְנֵׁשי ַהִּמְׁשָמר, ּכֹה 
ּוְלָׁשֵרת,  ַלֲעמֹד  ַהְּתׁשּוָקה  ָהְיָתה  ְּגדֹוָלה 
ַעד ֶׁשִהִּגיעּו ִליֵדי ַסָּכָנה, ּוִמּׁשּום ָּכ ִּתְּקנּו 
ְוַרק  ּבֶֹקר,  ִמֵּדי   ֶנֱעָר ֶׁשָהָיה  ְמֻיָחד  ’ַּפִיס‘ 
ִמי ֶׁשָעָלה ַּבּגֹוָרל ָהָיה זֹוֶכה ַלֲעבֹד ְּבאֹותֹו 

ַהּיֹום.
יֹום  ְּבָכל  ְּפָעִמים  ָׁשלֹוׁש  זֹוִכים  ָאנּו  ְוִהֵּנה 
ַּכָּמה  ַהְּתִפָּלה.  ַּבֲעבֹוַדת  ה‘  ִלְפֵני  ַלֲעמֹד 
ָעֵלינּו ִלְׂשמַֹח ְּבָכ – ֵמַחד, ּוֵמִאיָד ַּכָּמה 
ָעֵלינּו ְלִהָּזֵהר ַּבֲעבֹוָדה זֹו ַלֲעׂשֹוָתּה ַּכָּיאּות 

(’ִּתְפֶאֶרת ִׁשְמׁשֹון‘ ַצו).

ֲעבֹוָדה ֶׁשָּכל ִעְנָיָנּה ָּתלּוי ְּבַכָּוַנת 
ַהֵּלב

ַמְׁשָמעּות נֹוֶסֶפת ּוֶמְרָּכִזית ַלִּכּנּוי ’ֲעבֹוַדת 
ַהְּתׁשּוָבה,  (ִחּבּור  ַהְּמִאיִרי  ַרֵּבנּו  ָּכַתב  ַהֵּלב‘ 
ְּתלּוָיה  ַהְּתִפָּלה  ”ַקָּבַלת  יב):  ב  ָנֶפׁש  ֵמִׁשיב 

ַּבַּכָּוָנה... ְוזֹאת ִהיא ַהִּסָּבה ִלְהיֹות ַהְּתִפָּלה 
ִעְנָיָנּה  ִלְהיֹות  ֶׁשַּבֵּלב‘...  ’ֲעבֹוָדה  ִנְקֵראת 

ָּתלּוי ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב“. 
ֵהִביא  מא)  (אֹות  ֱאֶמת‘  ִּדְבֵרי  ’יֶֹׁשר  ְּבֵסֶפר 
”ִנְקֵראת  ָׁשַמִים‘:  ’ַׁשֲעֵרי  ִסּדּור  ְּבֵׁשם 
ְּגדֹוָלה  ֲעבֹוָדה  ֶזה  ִּכי  ֲעבֹוָדה,  ַהְּתִפָּלה 
ְּבִעְסֵקי  ַהְּטרּוָדה  ַהַּמֲחָׁשָבה  ִלְכּבֹׁש 
ְלַכֵּון  ַהַּכָּוָנה  ְלִׁשְעּבּוד  ּוְלָהִביָאּה  ָהעֹוָלם 
ָּגדֹול  ּכַֹח   ָצִרי ּוְבַוַּדאי  ָּכָראּוי,  ִּבְתִפָּלתֹו 

ָלֶזה“.

ְּבָכ ֵּבֵאר ַרֵּבנּו ַחִּיים ִמּוֹולֹוִז‘ין (’ֶנֶפׁש ַהַחִּיים‘ 
ב א) ֶאת ַהַּטַעם ֶׁשָּנְקָטה ַהּתֹוָרה ָּכאן ְלׁשֹון 

’ְּבָכל ְלַבְבֶכם‘, ְּכלֹוַמר: ֶׁשִּיְתַמֵּלא ַהֵּלב ֻּכּלֹו 
ַרק ְּבַכָּוַנת ַהְּתִפָּלה, ֶׁשִאם חֹוֵׁשב ַמֲחָׁשָבה 
ַאֶחֶרת ּתֹו ַהְּתִפָּלה, ֲהֵרי ֵאין ֶזה ְּבָכל ִלּבֹו, 

ִּכי ִלּבֹו ָחלּוק ֵּבין ַהַּמְחָׁשבֹות.

ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה קֶֹדם ַהְּתִפָּלה
ְלִהְתַּפֵּלל  ְמאֹד  ָקֶׁשה  ָאֵכן  ִּכי  ָלַדַעת  ֵיׁש 
ִעם  ִּכי  ַנְפׁשֹו  ָמַרת  יֹוֵדַע  ְוֵלב  ְּבַכָּוָנה, 
ְּברֹאׁש  ָלצּוץ  ַמְתִחילֹות  ַהְּתִפָּלה  ְּתִחַּלת 
ָוִריק...  ֶהֶבל  ֶׁשל  ָזרֹות  ַמְחָׁשבֹות  ָהָאָדם 
ְיהּוִדי  ָּכל  ְּתׁשּוַקת  ֲהא  ִּכי  ֶּפֶלא,  ְוהּוא 
ִהיא ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכָּוָנה, ְוֵכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשַּדְוָקא 
ְלבֹוְראֹו  ְלִהְתַקֵּׁשר  ֶׁשרֹוֶצה  ְּבָׁשָעה 
ִמְתַקְּבִצים ֵאָליו ַּגִּלים ֶׁשל ַמְחָׁשבֹות ָזרֹות 

ְּכֵדי ְלַבְלְּבלֹו?

ֶׁשַהַּמְחָׁשבֹות  ְמָבֵאר  ַהְּקדֹוִׁשים  ַּבְּסָפִרים 
ַהָּזרֹות נֹוְבעֹות ְּכתֹוָצָאה ֵמֲעֵברֹות ֶׁשָעָׂשה 
ַחָּבָלה  ַמְלֲאֵכי  ִנְבְראּו  ָיָדן  ֶׁשַעל  ָהָאָדם, 
ִמְּלִהְתַקֵּׁשר  ְלַהְפִריעֹו  ַהָּבִאים  ּוְקִלּפֹות 
 :ָּכְתבּו ֵעָצה ִנְפָלָאה ְלָכ ֵלאלֹוָקיו. ְלִפיָכ
ֶׁשַהֲחָזָרה  ַהְּתִפָּלה,  ִלְפֵני  ִּבְתׁשּוָבה  ַלֲחזֹר 
ַהְּקִלּפֹות.  ּכַֹח  ֶאת  ַמְחִליָׁשה  ִּבְתׁשּוָבה 
(ֵאיָכה  ְּבאֹוְמרֹו  ַהָּנִביא   ָּכ ַעל  ָרַמז  ּוְכָבר 
ְוַנְחקָֹרה  ְדָרֵכינּו  ”ַנְחְּפָׂשה  מד):  מ-מא;  ג 

ְלָבֵבנּו  ”ִנָּׂשא   :ָּכ ְוַאַחר  ה‘“,  ַעד  ְוָנׁשּוָבה 
א  ֶׁשִאם  ַּבָּׁשָמִים“,  ֵא-ל  ֶאל  ַּכָּפִים  ֶאל 
ְּתִפָּלה“  ֵמֲעבֹור   ָל ֶבָעָנן  ”ַסּכֹוָתה  ֵּכן: 
ַהְּמַעֵּכב  ָעָנן  ְּכִמין  יֹוְצרֹות  ַהְּקִלּפֹות   –
 ּוְלָכ ְלַמְעָלה.  ִמַּלֲעלֹות  ַהְּתִפּלֹות  ֶאת 
ַהֲחִסיִדים  ַעל  ב)  ל  (ְּבָרכֹות  ַּבִּמְׁשָנה  ָאְמרּו 
ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשָהיּו ׁשֹוִהים ָׁשָעה ַאַחת קֶֹדם 
ִמְתַּפְּלִלים,   ָּכ ְוַאַחר  ִּבְדֵבקּות  ַהְּתִפָּלה 
ְּדֵבקּות   ִמּתֹו ַלְּתִפָּלה  ֶׁשִּיָּכְנסּו  ְּכֵדי 
ָזרֹות  ַמְחָׁשבֹות  ִּתְתָעֵרְבָנה  א   ְוָכ ַּבה‘, 

ִּבְתִפָּלָתם.

ֶעֶצם  ִּכי  ְּבָעְנֵינּו,  ֶנָחָמֵתנּו  זֹאת  ָאֵכן, 
ִּבְׁשַעת  ָעֵלינּו  ַהָּבאֹות  ַהָּזרֹות  ַהַּמְחָׁשבֹות 
ֲחׁשּוָבה  ַּכָּמה  ַעד  מֹוִכיחֹות  ַהְּתִפָּלה, 
ָלנּו  ִּתְּקנּו  ְלִחָּנם  ְוא  ה‘,  ִלְפֵני  ְּתִפָּלֵתנּו 
ַהְּתִפָּלה,  קֶֹדם  ַרּבֹות  ַּבָּקׁשֹות  ֲחָכִמים 
ִלְדּבֹק  ָלנּו  ְּתַסֵּיַע  ֶׁשֲאִמיָרָתן  ְּכֵדי  ֶאָּלא 
ְּתַקֵּבל   ָּכ  ּוִמּתֹו ַהְּתִפָּלה,  קֶֹדם  ַּבּבֹוֵרא 
ָלּה  ֶׁשְּתַאְפֵׁשְרָנה  ְוַחּיּות  ְנָׁשָמה  ְּתִפָּלֵתנּו 
ַּבֲעבּוֵרנּו  ְיׁשּועֹות  ְוִלְפעֹל  ַלָּמרֹום  ַלֲעלֹות 

(’ְּתׁשּובֹות ְוַהְנָהגֹות‘ ח“ד סי‘ כז).

’ָאֵמן‘ ְּבא ַּכָּוָנה ְּכגּוף ְּבא ְנָׁשָמה
ָּכאן ַהָּמקֹום ְלָהִביא ֶאת ִּדְבֵרי ַהַּקְדמֹוִנים 
ֲעִנַּית  ִּכי  ָידּוַע  ִהֵּנה  ’ָאֵמן‘.  ַלֲעִנַּית  ְּבנֹוֵגַע 
’ָאֵמן‘ ִהיא ַהַּמְפֵּתַח ְלַקָּבַלת ַהְּתִפָּלה, ְוָאֵכן 
ִהיא ְמַׁשֶּמֶׁשת ֻּדְגָמה מּוָחִׁשית ַלֲחִׁשיבּות 
ְּכֶׁשְּלַעְצָמּה  ’ָאֵמן‘  ֵּתַבת  ַּבְּתִפָּלה:  ַהַּכָּוָנה 
ֵאין ָלּה ַמְׁשָמעּות, ְוִהיא ְּתלּוָיה ְּבַכָּוַנת ֵלב 
ָהָאָדם, ְּכמֹו ֶׁשֶהֱאִריכּו ַהּפֹוְסִקים, ִּכי ְּבָכל 
ּוְכָבר  ִעְנָיָנּה.  ְּכִפי  ְּב‘ָאֵמן‘  ְלַכֵּון  ֵיׁש  ְּבָרָכה 
 ְידּוִעים ֵהם ִּדְבֵרי ַהְּמִאיִרי (ָנִזיר סו ב) ִּכי ְלָכ
ָאְמרּו ֲחָכִמים (ָׁשם): ”ָּגדֹול ָהעֹוֶנה יֹוֵתר ִמן 
’ָאֵמן‘  ָהעֹוֶנה  ְּכָלל   ֶׁשְּבֶדֶר ְלִפי   ,“ַהְּמָבֵר
 ַהְּמָבֵר ֶׁשְּמַכֵּון  ִמָּמה  יֹוֵתר  ַּבֲעִנָּיתֹו  ְמַכֵּון 

ַּבֲאִמיַרת ַהְּבָרָכה. 

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַהְּתִפָּלה ֶׁשֶהֱחִזיָרה ֶאת ַהַּגָּנב ִּבְתׁשּוָבה

ע טּתַ בבּבָּ ה ם  מַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ׁשהחזיָר

ו סִספפּפּ ם
מַֹע (ד) ת ְוָהָיה ִאם ׁשָ ָרׁשַ ַ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


