
ת ֵעֶקב ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ָׁשלֹוׁש ְּתִפּלֹות ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב
”ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון“ (ז יב)

ָּכַתב ַרִּבי ַיֲעקֹב ַאּבּוֲחִציָרה ַּבַעל ’ַאִּביר ַיֲעקֹב‘:
ָׁשלֹוׁש  ְלִהְתַּפֵּלל  ַעל חֹוָבֵתנּו  ֶרֶמז  ֶזה נּוַכל ִלְלֹמד  ִמָּפסּוק 

ְּפָעִמים ְּביֹום ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב ּוְבִׂשְמָחה, ּוְכִדְלַהָּלן: 
ַּבֵּלב,  ְקבּוָעה  ”ֲעבֹוָדה  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי   – ִּתְׁשְמעּון“  ”ֵעֶקב 
ִהְקִּדים  ַנְפְׁשֶכם“.  ּוְבָכל   – ַעְרִבית  ִמְנָחה  ַׁשֲחִרית,  ְּתִפַּלת 
ָהָרץ  ִּכי   ְלַלֶּמְד ִׂשְמָחה,  ְלׁשֹון   – ”ְוָהָיה“   ְלָכ ַהָּכתּוב 
ְּבִׂשְמָחה ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְלִהְתַּפֵּלל ָׁשלֹוׁש ְּתִפּלֹות ְּבָכל יֹום, 

ִיְזֶּכה ַלָּׂשָכר ַהִּנְפָלא ַהָּכתּוב ַּבְּפסּוִקים ַהָּבִאים.
’ַמְחׂשֹף ַהָּלָבן‘

ְּבָרָכה ִמּתֹו ַאֲהָבה
”ַוֲאֵהְב ּוֵבַרְכ“ (ז יג)

ֵּפֵרׁש ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי מֶֹׁשה ְיִחיֵאל ֵמאֹוְז‘רֹוב:
ֶׁשַעל   ְלַלֶּמְד  ,“ּוֵבַרְכ” ְל:   “ַוֲאֵהְב” ַהּתֹוָרה  ִהְקִּדיָמה 
ְּבֻנַּסח  ַאף  ֶׁשִּתְּקנּו  ּוְכִפי  ַאֲהָבה.   ִמּתֹו ָּתִמיד  ָלבֹא  ַהְּבָרָכה 
ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים: ”ְוִצָּונּו ְלָבֵר ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה“, ְוֵכן 
הֹורּונּו ֲחָכִמים ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ָנׂשֹא קמז ב) ֶׁשָּכל ּכֵֹהן ֶׁשֵאינֹו 

אֹוֵהב ֶאת ִיְׂשָרֵאל א ְיָבֵר ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים.
’ְּבֵאר מֶֹׁשה‘ ִּכי ֵתֵצא

ַעל ה‘ ְיָהְב ַהְׁשֵל
אּוַכל  ֵאיָכה  ִמֶּמִּני  ָהֵאֶּלה  ַהּגֹוִים  ַרִּבים   ִּבְלָבְב תֹאַמר  ”ִּכי 

ְלהֹוִריָׁשם; א ִתיָרא ֵמֶהם" (ז יז-יח)
ֵּפֵרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ָחֵבר ַרָּבּה ֶׁשל ְקִניִׁשין:

ַרק ְלַאַחר ֶׁשָּתִׁשיב ֶאל ְלָבְב ִּכי ָאֵכן ”ַרִּבים ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה 
ְוזֹאת  ֵמֶהם“.  ִּתיָרא  ”א  ֲאַזי  ְלַנְּצָחם,   ְּבכֲֹח ְוֵאין  ִמֶּמִּני“ 
 ַּבה‘, ָלִׂשים ִּבְטחֹוְנ ִלְתלֹות ְיָהְב ִמּׁשּום ֶׁשֲהָבָנה זֹו ְּתִביֲא
ִּדיָנּה   – ֶׁשָּכזֹו  ּוְתִפָּלה   ,ִלְּב ִמִּקירֹות  ֵאָליו  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ּבֹו 

ְלִהְתַקֵּבל.
’ֵסֶדר ְזַמִּנים‘, ְּבַהְקָּדַמת ֶּבן ַהְּמַחֵּבר

ָאֵמן – ַהְּגדֹוָלה ִמֻּכָּלם
”ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש“ 

(ח ח)

ִּכי  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  א)  (מח  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
 ּוְלִפיָכ ֲחִׁשיבּוָתם,  ֵסֶדר  ְלִפי  ַהֵּפרֹות  ֶאת  מֹוֶנה  ַהָּפסּוק 

ַהֻּמְקָּדם ַּבָּפסּוק ֻמְקָּדם ַלְּבָרָכה.
ְּבִבּקּורֹו ֶׁשל ְנִׂשיא ְּבֵני ֱאמּוִנים ַרִּבי ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין 
ְׁשִליָט“א,   ְׁשֶטְרְנּבּו הגר“מ  ְירּוָׁשַלִים  ַרֲאַב“ד  ֶׁשל  ִּבְמעֹונֹו 
ַעל  ַאף  ִלְלֹמד  ִנָּתן  ֵאּלּו  ֲחָכִמים  ִמִּדְבֵרי  ִּכי  ָהַרֲאַב“ד  ָאַמר 

ֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן:
ְּבֵתַבת  ִּכי  מּוָבא,  א)  פג  ח“ב  ָחָדׁש  תיקו“ז  (ְרֵאה  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר 
’ַצִּדי“ק‘ ִנְרְמזּו ִמְכַסת ַהְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשֵּיׁש לֹוַמר ִמיֵדי 
ֵיׁש  ְּבָרכֹות.  ְוק‘  ַקִּדיִׁשים  י‘  ְקֻדּׁשֹות,  ד‘  ֲאֵמִנים,  צ‘  יֹום: 
ֵסֶדר  ְלִפי  ַהְּדָבִרים  ִנְמנּו  זֹו  ְּבֵמיְמָרה  ַאף  ִּכי  ְלַהִּניַח 

ֲחִׁשיבּוָתם, ְוִנְמָצא ֵאפֹוא ֶׁשֲעִנַּית ָאֵמן ֲחׁשּוָבה ִמֻּכָּלם, ּוְכִפי 
ִמן  יֹוֵתר  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ”ָּגדֹול  ב):  נג  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו 

.“ַהְּמָבֵר

ְלַהְסִמי ַּבָּקָׁשה ְלהֹוָדָאה
”ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה‘ ֱאקֶי" (ח י)

ְּבַבָּקׁשֹות  ְלַהְרּבֹות  ָאנּו  נֹוֲהִגים  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְּבִסּיּום 
ְלַהָּלן  ַהָּדָבר,  ַטַעם  ַעל  ֶנֶאְמרּו  ֵּבאּוִרים  ַּכָּמה  ּוִבְתִחּנֹות. 

יּוְבאּו ְׁשַנִים ֵמֶהם:
א. ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ ֵּפֵרׁש זֹאת ַעל ִּפי ַהְּיסֹוד ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 
(ְׁשמֹות יט ג): ”ַהְּתִפָּלה יֹוֵתר ִנְׁשַמַעת ִּבְׁשַעת ֲעִׂשַּית ַהִּמְצָוה“, 

ַעל ֵּכן ִּבְׁשַעת ִקּיּום ִמְצַות ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ָראּוי ֶׁשִּנְתַּפֵּלל ַעל 
ְצָרֵכינּו.

רֹאׁש  ְׁשִליָט“א  ֶאְרַלְנֶּגר  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ְוֵהִאיר  הֹוִסיף 
ְיִׁשיַבת ’קֹול ּתֹוָרה‘, ִּכי ִאם ַנְקִּפיד ַעל ַּתָּקַנת ָהֲאִר“י ַהָּקדֹוׁש 
לֹוַמר ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה: ”ֲהֵריִני ְמַקֵּבל ַעל ַעְצִמי ִמְצַות ֲעֵׂשה 
ִמִּפינּו  ֵּתָאֵמר  ֻּכָּלּה  ַהְּתִפָּלה   ,“ָּכמֹו  ְלֵרֲע ְוָאַהְבָּת  ֶׁשל 
ְסֻגַּלת  ֶאת  ָלּה  ֶׁשִּתְהֶיה  ַנְרִויַח   ְוָכ ִיְׂשָרֵאל,  ַאֲהַבת   ִמּתֹו
’ְּתִפָּלה ִּבְׁשַעת ֲעִׂשַּית ַהִּמְצָוה‘ ֶׁשָּכָאמּור ִהיא ִנְׁשַמַעת יֹוֵתר.
ב. ְּבֹאֶפן נֹוָסף ֵּבֵאר זֹאת ַהָּגאֹון ַרִּבי ֵליּב ִמיְנְצֶּבְרג ְׁשִליָט“א 
ְּבֵפרּוׁשֹו  ַהּטּור  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ’ַהַּמְתִמיִדים‘,  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש 
ַלּתֹוָרה (ְּבֵראִׁשית כט לה), ֶׁשְּבָכל ֵעת ֶׁשּמֹוֶדה ָהָאָדם ְלבֹוְראֹו 
ַעל ֶהָעָבר, ַיְסִמי ְלָכ ַּבָּקָׁשה ַעל ֶהָעִתיד, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיָּׁשַמע 

ְּכִמי ֶׁשִּקֵּבל ֶאת ָּכל ְמֻבָּקׁשֹו ֵמַרּבֹו ְוֵאינֹו ָזקּוק ְליֹוֵתר. ַעל 
ֵּכן ַאף ָאנּו, ִמֶׁשְּמַסְּיִמים ִהְננּו ְלהֹודֹות ַלה‘ ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון, 

מֹוִסיִפים ָאנּו ִמָּיד ַּבָּקׁשֹות ַעל ֶהָעִתיד.
’ָחֵפץ ַחִּיים‘ עה“ת ִּכי ָתבֹא; ’ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם‘ ַמֲאָמִרים עמ‘ רצו; הגש“פ ’ֶּבן 
ֶמֶל‘ עמ‘ קצ

’ַהִּמְתַּפֵּלל ַעל ֲחֵברֹו‘ ֵמעֶֹמק ַהֵּלב
”ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה עֵֹבר ַהּיֹום ֶאת ַהַּיְרֵּדן“ (ט א)

”ַמהּו ’ַאָּתה עֵֹבר‘? ָאַמר ַרִּבי ַּתְנחּוָמא: ֶׁשָהָיה מֶֹׁשה ְמַחֵּבט 
ֵאיִני  ֲאִני  עֹוְבִרים,  ’ַאֶּתם  ָלֶהם:  ְואֹוֵמר  ִלְפֵניֶהן  [ִמְתַאֵּמץ] 
עֹוֵבר!‘ ּופֹוֵתַח ָלֶהם ֶּפַתח, ֶׁשָּמא ְיַבְּקׁשּו ָעָליו ַרֲחִמים“ (דב“ר 

ג יא).
ֶׁשִּיְתַּפְּללּו  ִּבְמפָֹרׁש  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבֵני  מֶֹׁשה  ִּבֵּקׁש  א  ַמּדּוַע 

ַּבֲעבּורֹו?
ֵּבֵאר ַרִּבי ַיֲעקֹב ַחִּיים סֹוֵפר ַּבַעל ’ַּכף ַהַחִּיים‘:

ֶׁשֲחֵברֹו  ִיְגרֹם  ָעָליו,  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל  ַּבֲחֵברֹו  ֶׁשַהַּמְפִציר  ִיָּתֵכן 
ְלָהִׁשיב  א  ְּכֵדי  ְוַלחּוץ  ַהָּׂשָפה  ִמן  ְלַבּסֹוף  ָעָליו  ִיְתַּפֵּלל 
ֲחֵברֹו,  ַעל  ְלַבֵּקׁש  ֵמַעְצמֹו  ַהִּמְתעֹוֵרר  אּוָלם  ֵריָקם.  ָּפָניו 
ְּבַוַּדאי עֹוֶׂשה זֹאת ֵמעֶֹמק ַהֵּלב, ּוְלִפיָכ ֶהֱעִדיף מֶֹׁשה ִלְרמֹז 

ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ָעָליו, ִמְּלהֹורֹות ָלֶהם ִּבְמפָֹרׁש.
ְּבֹאֶפן ַאֵחר ֵּפֵרׁש זֹאת ָה‘ִאְמֵרי ֱאֶמת‘:

ּתֹוֶסף  כו): ”ַאל  ג  (ְלֵעיל  ְלמֶֹׁשה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְּבהֹוָרַאת 
ַּדֵּבר ֵאַלי עֹוד ַּבָּדָבר ַהֶּזה“, ִנְכְלָלה ַאף הֹוָרָאה ֶׁשֹּלא ְיַבֵּקׁש 
ִמִּיְׂשָרֵאל  זֹאת  ִּבֵּקׁש   ּוְלִפיָכ ָעָליו,  ֶׁשִּיְתַּפְּללּו  ֵמֲאֵחִרים 

’ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל‘ [לגרי“ח סֹוֵפר]; ’ִלּקּוֵטי ְיהּוָדה‘ְּבֶדֶר ֶרֶמז.

ְּבָרָכה ְּכֶנֶגד ַמֵּגָפה
”ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה‘ ֱאקֶי ׁשֵֹאל ֵמִעָּמ" (י יב)

ֶאת  א)  קעט  קַֹרח  זַֹהר  ב;  מג  (ְמָנחֹות  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו  ֶזה  ִמָּפסּוק 
ַהחֹוָבה ְלָבֵר ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום, ְּבדֹוְרָׁשם: ”ַאל ִּתְקִרי 

’ָמה‘ – ֶאָּלא ’ֵמָאה‘“.
ֻקְׁשָיה ֲעצּוָמה ִהְקָׁשה ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ְׁשמֹה ֵאיֶגר ִמֻּלְּבִלין 

ַעל ַמְטֵּבַע ַהְּבָרכֹות ֶׁשְּבָיֵדינּו:
ְּבַמֶּסֶכת ְנָדִרים (י ב, ע“פ ְׁשָל“ה ְּפָסִחים רנז) ִהְזִהירּו ֲחָכִמים ֶאת 
ַלה‘‘,  ’ָקְרָּבן  ַהַהְקָּדָׁשה:  ְּבֻנַּסח  ֶׁשּיֹאַמר  ָקְרָּבן,  ַהַּמְקִּדיׁש 
קֶֹדם  ’ַלה‘‘  ֶׁשּיֹאַמר  ַאַחר  ָימּות  ֶׁשָּמא  ָקְרָּבן‘,  ’ַלה‘  ְוא: 
ֶׁשַּיְסִּפיק לֹוַמר ’ָקְרָּבן‘, ְוִנְמָצא ַמְזִּכיר ֵׁשם ָׁשַמִים ְלַבָּטָלה. 
ְלאֹור זֹאת, ִלְכאֹוָרה ַּבֲאִמיַרת ְּבָרָכה ֵיׁש ַלֲחׁשֹׁש ֶׁשָּמא יֹאַמר 
ֶׁשַּיְׁשִלים  קֶֹדם  ְוָימּות  ָהעֹוָלם“   ֶמֶל ֱאֵקינּו  ”ה‘   :ַהְּמָבֵר

ִּבְרָכתֹו, ְוִנְמָצא ַמְזִּכיר ֵׁשם ָׁשַמִים ְלַבָּטָלה?
ֵּתרּוץ ִנְפָלא ְלָכ ָאַמר ַרִּבי ַיֲעקֹב ְיהֹוֻׁשַע ְפרֹוָמן ִמּלֹוְדז‘:

ַּתָּקַנת ’ֵמָאה ְּבָרכֹות‘ ִנְתְקָנה ַעל ְיֵדי ָּדִוד ַהֶּמֶל ְּכֵדי ַלֲעצֹר 
ֶאת ַהַּמֵּגָפה ֶׁשֵהִמיָתה ְּבָכל יֹום ֵמָאה ֲאָנִׁשים ִמִּיְׂשָרֵאל (במ“ר 
יח כא), ְוֵכיָון ֶׁשַהְּבָרָכה ְּבַעְצָמּה מֹוַנַעת ִמיָתה, ֵאין ַלֲחׁשֹׁש 

ֶׁשָּמא ָימּות ַהְּמָבֵר קֶֹדם ִסּיּוָמּה. 
’ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ְיהֹוֻׁשַע‘

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם
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’ִּכי ה‘ הּוא ַהּנֹוֵתן ְל ּכַֹח‘ ַלֲעִנַּית ָאֵמן
”ְוָזַכְרָּת ֶאת ה‘ ֱאקֶי ִּכי הּוא ַהּנֵֹתן ְל ּכַֹח ַלֲעׂשֹות 

ָחִיל" (ח יח)
ֵּפֵרׁש ַהִחיָד“א:

ִנְבָרא  ָהָאָדם  ֶׁשעֹוֶׂשה  ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ִמָּכל  ִּכי  ָידּוַע 
ַמְלָא ָהעֹוֵמד ִלְזכּותֹו, ְוִנְמָצא ֶׁשַּלַּצִּדיִקים ַהַּמְרִּבים 
ָהעֹוְמִדים  ַמְלָאִכים  ֶׁשל  ָׁשֵלם  ’ַחִיל‘  ֵיׁש  ְּבִמְצוֹות 
ִלְזכּוָתם. ַמְזִהיֵרנּו ַהָּכתּוב ְלַבל ִיְגַּבּה ִלֵּבנּו ַעל ’ַחִיל‘ 
 ְל ַהּנֵֹתן  הּוא  ה‘...  ֶאת  ”ְוָזַכְרָּת  ֶאָּלא:  ֶׁשָצַּבְרנּו,  ֶזה 

ּכַֹח ַלֲעׂשֹות“ ֶאת ַהִּמְצוֹות, ֶׁשִּמּכָֹחן נֹוָצר ”ָחיִל“ ֶזה.
ְוֵיׁש ְלהֹוִסיף, ִּכי ִהֵּנה ָידּוַע ֶׁש‘ָאֵמן‘ ִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ְספֹר  ֵאין  ַלֲענֹוָתּה  ָהָאָדם  ֶׁשָּיכֹול  ְוֵכיָון   .‘ַמְלָא’
ֶׁשְּיכֹוָלה  ָּכמֹוָה  ִמְצָוה  ֶׁשֵאין  ִנְמָצא  ְּבַחָּייו,  ַּפֲעַמִים 
ִלְזקֹף ִלְזכּותֹו ַמְלָאִכים ַעד ֵאין ִמְסָּפר. ְוֵיׁש לֹוַמר ִּכי 
ַעל ֵּכן ָנַקט ַהָּכתּוב ְלׁשֹון: ”ּכַֹח ַלֲעׂשֹות ָחִיל“, ֶׁשֲהֵרי 

ָה‘ָאֵמן‘ ְצִריָכה ְלֵהָאֵמר ’ְּבָכל ּכֹחֹו‘ (ַׁשָּבת קיט ב).
’ַצְּואֵרי ָׁשָלל‘ ַוַּיְקֵהל; ֻקְנְטֵרס ’ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת‘ עמ‘ יח

ָרֵזי ֱאמּוִנים
ׁש

ּבֵּלב,

ַהְּמ

ָרֵזי
ְל ּכַֹח‘ ַל תן
ֹּנת

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ִצי“ב ִמּוֹולֹוִז‘ין.  ל ַהּנָ ִהּלּוָלא ׁשֶ ְמַנֵחם ָאב ָיחּול יֹוָמא ּדְ י כ“ח ּבִ ִ יֹום ֲחִמּשׁ ּבְ
ת ָאֵמן: ֶדה‘ (ָנִזיר סו ב) ַעל ּגֶֹדל ַמֲעַלת ֲעִנּיַ ִסְפרֹו ’ְמרֹוֵמי ׂשָ ַתב ּבְ ּכָ ן מּוָבא ִחּדּוׁש ָעצּום ׁשֶ ְלַהּלָ

ם  י ׁשֵ ָבִרים לב ג): ”ּכִ סּוק (ּדְ ת ָאֵמן ֵמַהּפָ  ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (ילק“ש ַהֲאִזינּו ֶרֶמז תתקמב) ָלְמדּו ֶאת ִחּיּוב ֲעִנּיַ
ְלהֹוִסיף  ֹוְמִעים  ַהּשׁ ַעל  ְבָרָכה,  ּבִ ה‘  ם  ׁשֵ ּבְ ֶאְקָרא  ׁשֶ ּכְ סּוק:  ַהּפָ ְלׁשֹון  ֶאת  ְרׁשּו  ּפֵ ְוָכְך  ֵלאלֵֹקינּו“,  גֶֹדל  ָהבּו  ֶאְקָרא  ה‘ 

ת ָאֵמן. ֲעִנּיַ ה ּבַ ֻדּלָ ְלָכְך ּגְ
ָנן, ֵיׁש ִחּיּוב ִמן ַהּתֹוָרה ַלֲענֹות ָאֵמן, ַרּבָ ִחּיּוָבּה ִמּדְ ָרָכה ׁשֶ ַאף ַעל ּבְ ְלִפי ֶזה ֵיׁש לֹוַמר ׁשֶ

ם  י ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְמַקּיֵ ָבֵרְך, ּכִ דֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן ֵמַהּמְ ֵני ָמה ּגָ ּומּוָבן ִמּפְ
ָנן. ַרּבָ ם ַרק ִמְצָוה ִמּדְ ים ְמַקּיֵ ָבֵרְך ְלִעּתִ אֹוָרְיָתא !ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה, ְוַהּמְ ַחְברּוָתא, ִמּדְ ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ
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ָעָליו  ָעְבָרה  ַיְלדּותֹו  טֹוָבה.  ְּבִמְׁשָּפָחה  ָּגַדל  ְיהּוָדה 
ְספּוִגים  ָהיּו  ֶׁשִּקירֹוָתיו  ְּבַבִית  ּוַבְּנִעיִמים,  ַּבּטֹוב 
ַהָחְמִרי  ַהַּמְחסֹור   ,ֵמִאיָד  ַא ּוְבִמְצוֹות,  ְּבתֹוָרה 
ַמֲאַמר  ִּביהּוָדה  ּבֹו  ִהְתַקֵּים  ֶקַבע.   ֶּדֶר ּבֹו  ָׁשַלט 
ֶׁשֵּמֶהן  ֲעִנִּיים  ִּבְבֵני  ”ִהָּזֲהרּו  א):  פא  (ְנָדִרים  ֲחָז“ל 
ָּפָנה;  ֲאֶׁשר  ְּבָכל  ְוִהְצִליַח  ָּגַדל  ְוהּוא  ּתֹוָרה“,  ֵּתֵצא 
ּוַבְּיִׁשיָבה  ַהְּקַטָּנה  ַּבְּיִׁשיָבה  ּתֹוָרה,  ַּבַּתְלמּוד 
ֶׁשַּבֲחבּוָרה  ֵמָהֲאָריֹות  הּוא  ָהָיה  ָּתִמיד  ַהְּגדֹוָלה, 

ֶׁשַהּכֹל ָחְפצּו ְּבִקְרָבתֹו.

ֶאָּלא ֶׁשְּבַהִּגיעֹו ְלִפְרקֹו ִהְתַהְּפָכה ַהְּמַגָּמה, ְוָהֲעִנּיּות 
ָחְפצּו  ַרִּבים  ְלרֹוֵעץ.  לֹו  ָעְמָדה  ְּבֵביתֹו  ֶׁשָּׂשְרָרה 
ֶׁשָהְיָתה  ֵּכיָון  ָהעֹוָלם,  ְּכִמְנַהג   ַא ְלִבָּתם,  ֶּכָחָתן  ּבֹו 
ְּבֶׁשל  ִנְּׂשאּו  ֶׁשֶּטֶרם  ַוֲאחֹות  ָאח  ֶׁשל  ’ִּגֶּבֶנת‘  ֵמָעָליו 
ִהְתַעֵּכב  ְיהּוָדה  ֶׁשל  ִׁשּדּוכֹו  ַאף  ֶאְמָצִעים,  חֶֹסר 
ְּבִכְליֹון  ִלְצּפֹות  הּוא  ֶנֱאַלץ   ְוָכ ַרב.  ְזַמן   ְּבֶמֶׁש
ּוְלַהְמִּתין  ֶזה,  ַאַחר  ָּבֶזה  ַהִּנָּׂשִאים  ַּבֲחֵבָריו  ֵעיַנִים 

ִליׁשּוָעתֹו ֶׁשּבֹוְׁשָׁשה ִמְּלַהִּגיַע.

ָהֲאֻרָּכה  ַהִצִּפָּיה  ְזַמן  ָּכל   ְּבֶמֶׁש ִּכי  ֵיָאֵמר  ְלִׁשְבחֹו 
ִנְּׂשאּו,  ְּכָבר  ַלִׁשּעּור  ֲחֵבָריו  ָּכל  ִּכי  ַאף  ְוַהְּמַיַּגַעת, 
ָׁשַמר  הּוא  ַּבּתֹוָרה.  ֵמֲעִלָּיתֹו  ְלֶרַגע  הּוא  ִהְרָּפה  א 
ְּבָכל ּתֶֹקף ַעל ִסְדֵרי ַהְּיִׁשיָבה, ְּכִאּלּו ָהְיָתה זֹו ְׁשָנתֹו 

ָהִראׁשֹוָנה ַּבְּיִׁשיָבה.

ִלְמצֹא  ַוֲאחֹותֹו  ָאִחיו  ָזכּו  טֹוָבה  ֶׁשְּבָׁשָעה  ְלַאַחר 
ַיֲחִסית,  ְמֻבָּגר  ָהָיה  ְיהּוָדה  ֶׁשל  ִּגילֹו  ִזּוּוָגם,  ֶאת 
ְוַהַּׁשְדָכִנים א ִמֲהרּו ְלִהַּדֵּפק ַעל ַּדְלּתֹו. ֵחֶלק ִנְכָּבד 
ְלָרָמתֹו  ְּכָלל  ִהְתִאימּו  א  לֹו,  ֶׁשֻהְּצעּו  ֵמַהִּׁשּדּוִכים 
’ָנְפלּו‘  ֶׁשִהְתִאימּו,  ְוַהְּמַעט  ְוַהִּלּמּוִדית,  ָהרּוָחִנית 

ִמִּסּבֹות ׁשֹונֹות.

ִמּיֹום ְליֹום ָּגְברּו ְּבִלּבֹו ִרְגׁשֹות ַהְּבִדידּות ְוַהּבּוָׁשה, 
הּוא  ִנְׁשְּבָרה;  א   ַא  – ְוִהְׁשּתֹוֲחָחה  ָהְלָכה  ְורּוחֹו 
ְלֵׁשם  ֶׁשָהְפכּו  ִּבְתִפּלֹוָתיו  ֻּפְרָקן  ָלּה  מֹוֵצא  ָהָיה 
ָאִביו  ְּפֵני  ֶאת  ְמחֹוֵנן  ָהָיה  ּוִבְבִכּיֹות  ִּבְדָמעֹות  ָּדָבר. 
ּוְלִהְתַּפֵּלל  ִמְּלַקּוֹות  ִהְתָיֵאׁש  א  ּוְלֶרַגע  ֶׁשַּבָּׁשַמִים, 

ִליׁשּוַעת ה‘ ֶׁשָּתבֹוא ְּכֶהֶרף ַעִין.

ְיהּוָדה  ֶׁשל  ְלָיָדיו  ִהְזַּדֵּמן  ַהָּיִמים  ִמן  ְּביֹום  ְוִהֵּנה, 
ֵסֶפר מּוָסר ָיָׁשן ְוָנִדיר. הּוא ָקָרא ּבֹו ִּבְׁשַעת ְמנּוַחת 
ְמִסּלֹות  ָמְצאּו  ּבֹו  ֶׁשִּנְכְּתבּו  ְוַהְּדָבִרים  ַהָּצֳהַרִים 
ָהָיה  ְוכֹה  ַּבֲעבּורֹו,  ִּבְמֻיָחד  ִנְכְּתבּו  ִּכְבָיכֹול  ִלְלָבבֹו, 

ָּכתּוב ּבֹו:

”ַהְּמַבֵּקׁש ְלַהֲעִביר ֵמָעָליו ֶאת רַֹע ַהְּגֵזָרה, ְיַקֵּבל ַעל 
ִמָּכל  ְלׁשֹוְמרֹו  ְוַיְקִּפיד  טֹוב,  ִמְנָהג  אֹו  ִמְצָוה  ַעְצמֹו 
ִמְׁשָמר, ִמּתֹו ִהְתַמְּסרּות ֻמְחֶלֶטת, ַאף ְּכֶנֶגד ִטְבעֹו. 
ָהעֹוֶׂשה ֵּכן, ֻמְבָטח לֹו ֶׁשִּמן ַהָּׁשַמִים ִיְנֲהגּו ּבֹו ִמָּדה 
ְּכֶנֶגד ִמָּדה, ּוְכֶנֶגד ַהֶּטַבע ְיַׁשּנּו ֶאת ַהְּגֵזָרה ֶׁשִּנְגְזָרה 

ָעָליו, ִמָּצָרה ִלְרָוָחה“.

ְמַחֵּבר ַהֵּסֶפר ִהְמִׁשי ּוֵפֵרט ִּבְדָבָריו ְרִׁשיָמה ֲאֻרָּכה 
ְלִיּׂשּום.  ְּפׁשּוטֹות  ַהִּנְראֹות  ְוַהְנָהגֹות  ִמְצוֹות  ֶׁשל 
ַעל  ְלַקֵּבל  ֶהֱחִליט  ּוְלַבּסֹוף  ְּבַדְעּתֹו   ִנְמַל ְיהּוָדה 
ַעְצמֹו ְלַהְקִּפיד ַעל ְּתִפָּלה ְּבִמְנָין ְּבָכל ְמִחיר, ִיְהֶיה 

ֲאֶׁשר ִיְהֶיה.

ַעל  ַהּפֹוְסִקים  ּוְבִדְבֵרי  ֲחָז“ל  ְּבַמַאְמֵרי  ִנְזַּכר  ְיהּוָדה 
אֹודֹות ַמֲעַלת ַהְּתִפָּלה ְּבִצּבּור, ֲאֶׁשר ִהיא ִנְׁשַמַעת 
ֶׁשָּכְתבּו  ַּבְּדָבִרים  ַאף  ִנְזַּכר  הּוא  ה‘.  ִלְפֵני  ָּתִמיד 
ַרּבֹוֵתינּו ַעל ַהַּמֲעָלה ַהְּיֵתָרה ֶׁשֵּיׁש ִּבְתִפָּלה ַּבִּצּבּור, 
ֶׁשַעל ָיָדּה ִנָּתן ִלְצּבֹר ֲאֵמִנים ְלא ִמְסָּפר, ְוהּוא ָהָיה 

ָּבטּוַח ִּכי ָּבַחר ַּבְּבִחיָרה ַהְּנכֹוָנה ְּביֹוֵתר.

ְּתִפָּלה  ַאַחת  ַּפַעם  ְולּו  ִהְפִסיד  א   ָוֵאיָל ֶזה  ִמּיֹום 
ַּבִּצּבּור, ַּבְּיִׁשיָבה אֹו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּסמּו ָלּה. א 
ָׁשְכָנה  ַהְּיִׁשיָבה  ֶׁשֵּכן  ֵמֵאָליו,  ַהּמּוָבן  ָּדָבר  ֶזה  ָהָיה 
ְּתִפָּלה  ִמְנְיֵני  ְמַעט  ְמֵתי  ֲאֶׁשר  ְצָדִדית,  ִּבְׁשכּוָנה 
ָהיּו ָּבּה, ְוִאם ִהְפִסיָדם, ָהָיה ָעָליו ְלַכֵּתת ֶאת ַרְגָליו 
ֶׁשּבֹו  ַלָּמקֹום  ַעד  ְמָפֶרֶכת  ַּבֲהִליָכה  אֹו  ִּבְנִסיָעה 

ִיְמָצא ִמְנָין.

ְּבַאַחד ַהָּיִמים, ִעם ְּתִחָּלתֹו ֶׁשל ֵסֶדר ַאַחר ַהָּצֳהַרִים, 
ְלִהְתַעֵּלם  ִנָּסה  הּוא  ַעז.  רֹאׁש  ִּבְכֵאב  ְיהּוָדה  ִנְתַקף 
ִמֶּמּנּו ַא ַהְּכֵאב ִהְתַעֵּצם ְוא ִהְרָּפה. ִמֶּׁשָּכ, ִּבֵּקׁש 
ְיהּוָדה ֶאת ְסִליַחת ַהַחְברּוָתא, ּוָפָנה ְלַחְדרֹו ִלְתּפֹס 

ְּתנּוָמה ַקָּלה, ְּבִתְקָוה ִּכי ְלַאֲחֶריָה ַיֲחף ַהְּכֵאב.

ִהִּביט  הּוא  ַהֲחֵׁשָכה.   ּתֹו ֶאל  ִהְתעֹוֵרר  ְיהּוָדה 
ְמאֹד.  ְמֻאֶחֶרת  ַהָּׁשָעה  ִּכי  ְוִגָּלה  ְּבֶבָהָלה  ִּבְׁשעֹונֹו 
ִמֵהר  ְוהּוא  ְׁשָנָתם,  ֶאת  ָנמּו  ְּכָבר  ַלֶחֶדר  ֲחֵבָריו 
ֶאל  ְוָלֵצאת  ַוֲחִליָפתֹו  ִמְגַּבְעּתֹו  ֶאת  ְּבֶׁשֶקט  ִלְלֹּבׁש 

ָהְרחֹוב ַהּׁשֹוֵמם.

אֹוֵבד  ָהָיה  ְוהּוא  ְּבָפָניו,  ִהָּכה  ַהָּקִריר  ַהַּלְיָלה  ֲאִויר 
ֵעצֹות: ”ֵהיָכן ֶאְמָצא ִמְנָין ַעְכָׁשו?“, ִהְרֵהר ְּבָעְגָמה. 
ְלָבָנה  מֹוִנית  ְלִצּדֹו  ָעְצָרה  ִמָּׁשַמִים  ְּכמֹו  ְלֶפַתע, 
ַהַּנָהג  ָׁשַאל  ֶעְזָרה?!“,   ָצִרי” ְּבָלִמים.  ַּבֲחִריַקת 

ֶהָחִביב, ִויהּוָדה, ִמְּבִלי ַלֲחׁשֹב ַּפֲעַמִים, ִּבֵּקׁש: ”ַסע 
ְל‘ִאיְצקֹוִביץ‘!“. ַהַּנָהג ֶׁשָחַבׁש ְלרֹאׁשֹו ִּכָּפה, א ָהָיה 
ְּבֶפַתח  ָעַצר  ְמֵהָרה  ְוַעד  נֹוָסִפים  ְלֶהְסֵּבִרים  ָזקּוק 

ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ַהּנֹוָדע.

ְוַאף  ְמאֹד,  ְמֻאֶחֶרת  ְּכָבר  ָהְיָתה  ָּכָאמּור,  ַהָּׁשָעה, 
ְּב‘ִאיְצקֹוִביץ‘ ְּכָבר ְּבקִֹׁשי ָהיּו ִמְנָיִנים. ְיהּוָדה ִהְמִּתין 
עֹוד  ְלִצּדֹו  ִהְתַאְּספּו  סֹוף  ֶׁשּסֹוף  ַעד  ֲאֻרָּכה  ָׁשָעה 
ְלִהְתָיֵאׁש,  ָחְׁשבּו  ִּכְמַעט  ּוְכֶׁשְּכָבר  ֲאָנִׁשים,  ִׁשָּׁשה 
ְּכֶׁשִעּמֹו  ַהֻּמָּכר,  ַהּמֹוִנית  ַנַהג  ׁשּוב  ְלֶפַתע  הֹוִפיַע 
ְּבֶנְכּדֹו  ְמֻלֶּוה  ָהֲעִמיָדה,  ְּבִגיל  ָאֶמִריָקִני  ְיהּוִדי 

ַהָּצִעיר.

ִהְכִריז  ִמְתַּפְּלִלים“,  ְׁשֵני  עֹוד  ָלֶכם  ִזְּמנּו  ”ִמָּׁשַמִים 
ֶאְצָטֵרף  ֲאִני  ”ְוַגם  ּוְבִׂשְמָחה,  ִּבְתִמימּות  ַהַּנָהג 

ֲאֵליֶכם“, ִהְבִטיַח, ְוַהְּתִפָּלה ֵהֵחָּלה.

 ,ְלָכ ֶׁשָּקַדם  ּוַבַּמֲאָמץ  ַהְּמֻיֶחֶדת  ָּבֲאִויָרה  ַמֶּׁשהּו 
ָּגַרם ִליהּוָדה ְלִהָּׁשֵאב ַּבֲעבֹותֹות ֶקֶסם ֶאל ַמֲעַמֵּקי 
ִרְגׁשֹות  ִמָּתִמיד.  ׁשֹוָנה  ְּתִפָּלה  זֹו  ָהְיָתה  ַהְּתִפָּלה. 
ְּבקִֹׁשי   ְוַא ְּבִפיו  ִהְתָאְרכּו  ַהִּמִּלים  ֲאָפפּוהּו,  קֶֹדׁש 
ַיַחד  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ִרְגׁשֹוָתיו  ְּבַעד  ַלֲעצֹר  ִהְצִליַח  הּוא 

ִעם ֶיֶתר ַהִּמְתַּפְּלִלים.

 ַא ֶעְׂשֵרה‘,  ’ְׁשמֹוֶנה  ִסְּימּו  ְּכָבר  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ֶיֶתר 
ַלֲעמֹד,   ִהְמִׁשי הּוא  ְלִהְתַנֵּתק.  ִהְתַקָּׁשה  ְיהּוָדה 
ִמְתנֹוֵעַע ְּבִפָּנתֹו, ּוִמֶּׁשָראּו ַהָּללּו ִּכי הּוא ֵאינֹו ְמַסֵּים, 
ְלִמְנָין,  ָלֶהם  ֶׁשַּיְׁשִלים  אַֹרח  עֹוֵבר  ְלֶעְזָרָתם  ֵצְרפּו 

ְוָכ ִהְסַּתְּיָמה ַהְּתִפָּלה.

ְיהּוָדה  ָהָיה  ִמֵּכן  ֶׁשְּלַאַחר  ַהָּׁשָעה  ַמֲחִצית   ְּבֶמֶׁש
’ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה‘, ְּכֶׁשהּוא ֵאינֹו ָחׁש  ָׁשקּוַע ִּבְתִפַּלת 
ַהְּמֻבָּגר  ַהְּיהּוִדי  ֶזה  ָהָיה  ְּבַגּבֹו.  ַהְּנעּוצֹות  ָּבֵעיַנִים 
ֶׁשִהִּגיַע ִעם ַנַהג ַהּמֹוִנית. הּוא א ָיכֹול ָהָיה ְלַהִּתיק 
מּולֹו  ָהעֹוֵמד  ַהָּׁשַמִים  ְיֵרא  ֵמַהָּבחּור  ַמָּבטֹו  ֶאת 
ִּכי  ָחׁש  הּוא  ְּבִדְמעֹוָתיו.  ִמְתמֹוֵגג  ְּכֶׁשהּוא  ִּבְתִפָּלה 

ְּבָידֹו ְלַסֵּיַע לֹו, ְוִהְמִּתין ְּבַסְבָלנּות ַעד ֶׁשְּיַסֵּים.

ְלַׁשֵּבַח‘  ’ָעֵלינּו  ַּבֲאִמיַרת  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ְיהּוָדה  ִסֵּים 
ַהְּכֶנֶסת.  ִמֵּבית  ָלֵצאת  ּוָפָנה  ּוִבְדֵבקּות,  ְּבִׂשְמָחה 
ֵּבינֹו  ִהְתַלֵּבט  ְיהּוָדה  ַאֲחָריו.  ָיָצא  ַהְּמֻבָּגר  ַהְּיהּוִדי 
ָּכל  ֶׁשֶאת  ַאַחר  ַלְּיִׁשיָבה,  ַיֲחזֹר  ֵּכיַצד  ַעְצמֹו  ְלֵבין 
ּוְלֶפַתע  ַהּמֹוִנית,  ְלַנַהג  ִׁשֵּלם  ְּבִכיסֹו  ֶׁשָהָיה  ַהֶּכֶסף 

ָחׁש ִּבְטִפיָחה ֲחִביָבה ַעל ְּכֵתפֹו.

”ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם“, ָלַחץ ַהְּיהּוִדי ַהְּמֻבָּגר ֶאת ָידֹו ֶׁשל 
ְיהּוָדה  ֵהִׁשיב  ַהָּׁשלֹום“,  ”ֲעֵליֶכם  ַּבֲחִביבּות,  ְיהּוָדה 
ֶׁשָהִאיׁש  ֶאָּלא  ָידֹו,  ֶאת  ִלְׁשמֹט  ּוִבֵּקׁש  ְּבַבְיָׁשנּות 
ְיהּוָדה,  ִעם  ְלׂשֹוֵחַח  ֵהֵחל  הּוא  ִהְרָּפה.  א  ֶהָחִביב 
ּוִבְמקֹום  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ִּבְפָרֵטי  ִמְתַעְנֵין  ֶׁשהּוא   ּתֹו
ִהְתעֹוֵרר  ִנָּׂשא,  ֶטֶרם  ֶׁשְּיהּוָדה  ּוְכֶׁשָּׁשַמע  ִלּמּוָדיו, 

ְלֶפַתע ִזיק ְּבֵעיָניו.

ַהַּמֲעלֹות  ְּכִליַלת  ֵנָכר.  ְּבֶאֶרץ  לֹו  ָהְיָתה  ֶנְכָּדה 
מּוָבן  ִּבְלִּתי  ְּבאַֹרח  ָׁשַמִים,  ֶׁשִּבְגֵזַרת  ְוַהִּמּדֹות, 
ְוָחֵמׁש  ֶעְׂשִרים  ְּבִגיל  ִמָּלבֹוא.  ְיׁשּוָעָתה  ּבֹוְׁשָׁשה 
ֶטֶרם ָמְצָאה ֶאת ִזּוּוָגּה, ְוַעָּתה, ָחׁש ַהָּסב, ִּכי ִמָּׁשַמִים 

ִזְּמנּו לֹו ִלְפּגֹׁש ֶאת ְיהּוָדה, ְוא ְלִחָּנם.

ֵּבינֹו  ַהִּׂשיָחה  ַּכָּונֹוָתיו.  ַעל  ְלַהְצִהיר  ִמֵהר  א  הּוא 
 ָהַל ְלֶרַגע  ּוֵמֶרַגע  ְוִהְתָאְרָכה,  ָהְלָכה  ְיהּוָדה  ְלֵבין 
ַהָּסב ְוֵהִבין ִּכי ְלָפָניו ָּבחּור ֵאיכּוִתי ִמִּׁשְכמֹו ָוַמְעָלה. 
ֶחְׁשּבֹונֹו  ַעל  ִהְזִמין  ְּבֶטֶרם  ִמיהּוָדה  ִנְפַרד  א  הּוא 

מֹוִנית ֶׁשַּתִּסיַע אֹותֹו ִליִׁשיָבתֹו.

ְלִהְתַקֵּׁשר  ִמֵהר  ָׁשָהה,  ֶׁשּבֹו  ַהָּמלֹון  ְלֵבית  ְּבַדְרּכֹו 
ִּכי  ָלֶהם  ּוִבֵּׂשר  ַוֲחָתנֹו,  ִּבּתֹו  ֶאל  ַהְּבִרית,  ְלַאְרצֹות 
ַהָּסב  ֶׁשָּמַסר  ַהְּפָרִטים  ִמן  ִמְתַּבֵּׁשל...  טֹוב  ַמֶּׁשהּו 
ּוִמֲהרּו  ְּבגֹו,  ְּדָבִרים  ֵיׁש  ָאֵכן  ִּכי  ַההֹוִרים  ֵהִבינּו 

ְלַהְזִמין ַּכְרִטיס ִטיָסה ָלָאֶרץ.

ְּכָבר  ָׁשבּוַע   ּוְבתֹו ִּבְמִהירּות,  ִהְתַּגְלֵּגל   ַהִּׁשּדּו
 – ֻמְׁשָלם   ְּבִׁשּדּו ָזָכה  ְיהּוָדה  ַהַּצַּלַחת.  ִנְׁשְּבָרה 
ָהֶאְמָצִעים  ַּבֲעֵלי  ֶׁשהֹוֶריָה  ַהַּמֲעלֹות,  ְּכִליַלת  ַּכָּלה 

ִהְתַחְּיבּו ִלְדאֹג ַלּזּוג ְלָכל ַמְחסֹוָרם ְּברַֹחב ֵלב.

ַלֻחָּפה  ְיהּוָדה  ִנְכַנס  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְספּוִרים  ֳחָדִׁשים 
ֵעיָניו  ׁשֹוְטטּו  ַלֻחָּפה  ְּבַדְרּכֹו  ּוְבעֶֹׁשר.  ְּבאֶֹׁשר 
ֵהן  ְּכֶׁשְּלֶפַתע  ַהֻּמְזָמִנים,  ִלְקַהל  ֵּבינֹות  ַהִּנְרָּגׁשֹות 
ִנְתְקלּו ִּבְדמּות ֻמֶּכֶרת. ָהָיה ֶזה ַנַהג ַהּמֹוִנית ֶהָחִביב, 
ֶזה ֶׁשִּמָּׁשַמִים ִנְׁשַלח ְלַהְפִּגיׁש ֵּבינֹו ְלֵבין ַסב ִאְׁשּתֹו, 
ְיהּוָדה,  ְלֵעֶבר   ִחֵּי ַהַּנָהג  ַלִּמְנָין.  ֵאָליו  ּוְלָצְרפֹו 
ִויהּוָדה ֵהִׁשיב לֹו ְּבִחּיּו ִנְרָּגׁש ֶׁשִהְסִּגיר ֶאת סֹוָדם 

ַהְּמֻׁשָּתף:

ִמְּתִפָּלה ְּבִמְנָין – ַרק ַמְרִויִחים.
’ַׁשָּבת ִטיׁש‘ ִּכי ָתבֹא תשע“ה

’ְוָהָיה‘ ְלׁשֹון ִׂשְמָחה
ִּכי  ֲחָכֵמינּו,  ְּבִדְבֵרי  הּוא  ָידּוַע  ְּכָלל 
ְמַסֶּמֶלת  ַּבּתֹוָרה  ַהְּכתּוָבה  ’ְוָהָיה‘  ְלׁשֹון 
ָּכאן  ַאף  ָועֹוד).  ב  מב  ַרָּבה  (ְּבֵראִׁשית  ִׂשְמָחה 
”ְוָהָיה  ַהּתֹוָרה:  ָּכְתָבה  ִציִצית  ְּבָפָרַׁשת 
טו)  ְׁשַלח  (ַּתְנחּוָמא  ּוַבִּמְדָרׁש  ְלִציִצת“,  ָלֶכם 
ִהְסִמיכּו ְלָכ ֶאת ַהָּפסּוק ִּבְתִהִּלים (צז יא): 
ִׂשְמָחה“.  ֵלב  ּוְלִיְׁשֵרי  ַלַּצִּדיק  ָזֻרַע  ”אֹור 
ֶׁשֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ַעל  ֶנֶאְמרּו  ֵּבאּוִרים  ְוַכָּמה 

ִמְצַות ִציִצית ְלֵבין ִמְצַות ִׂשְמָחה:
א. ַרֵּבנּו ַחִּיים ַעְמָרם ִמְּמֻקְּבֵלי ְצַפת ֵּבֵאר: 
ְלעֹוֵרר  ְסֻגָּלה  ֵיׁש  ַהִּציִצית  חּוֵטי  ְלל“ב 
ַהְּׁשזּוָרה  ַהְּתֵכֶלת  ֶׁשֲהֵרי  ַּבֵּלב,  ִׂשְמָחה 
ִמְׁשַּכן  ַהָּכבֹוד  ְלִכֵּסא  ּדֹוֶמה  ֵּביֵניֶהם 
ַהְּׁשִכיָנה. ּוְכָבר ָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶל ִּבְתִהִּלים 
ְוַעל  ְוִיְׂשָמחּו“,  ִיְראּוִני   ְיֵרֶאי” עד):  (קיט 

ֵל“ב  ”ּוְלִיְׁשֵרי  ַּבָּפסּוק:  ַהָּדָבר  ִנְרָמז  ֵּכן 
ֶׁשַּבִּציִצית  חּוִטים  ל“ב  ְּכֶנֶגד   – ִׂשְמָחה“ 
סי‘  ַלֵּלב‘  ְּב‘ָיֶפה  הּוָבא  תשצ“ז  סי‘  ח“ו   ‘ַהֶּמֶל (’ִמַּטַעם 

כד ס“ק יח אֹות יג).

ב. ַה‘ְּׂשַפת ֱאֶמת‘ (ְׁשַלח תרל“ט; תרנ“ח) ֵּבֵאר:
”ּוְרִאיֶתם...  ְלׁשֹון:  ַהּתֹוָרה  ָנְקָטה 
ֶּבֱאֶמת  ִּכי  ִציִצית,  ִמְצַות  ְּכַלֵּפי  ּוְזַכְרֶּתם“, 
ׁשֶֹרׁש ְּכַלל ַהִּמְצוֹות ָטמּון ְּבָרָמ“ח ְוָׁשָס“ה 
ְּכֶזַרע  ְיהּוִדי,  ָּכל  ֶׁשל  ְוַהִּגיִדים  ָהֵאיָבִרים 
”אֹור  ַהָּכתּוב:  ּוְכַמֲאַמר  ָּבֲאָדָמה,  ַהָּטמּון 
ַהִּציִצית  ִמְצַות  ְיֵדי  ְוַעל  ַלַּצִּדיק“,  ָזֻרַע 
הּוא ִנְזָּכר ְּבאֹוָתן ַהִּמְצוֹות, ּוִמּתֹו ָּכ הּוא 
עֹוֶׂשה אֹוָתן ּומֹוִציָאן ִמן ַהּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל. 
[ַעל ֵּכן ִנְקֵראת ִמְצָוה זֹו ’ִציִצית‘ – ִמְּלׁשֹון 
כג),  יז  (ַּבִּמְדָּבר  ִציץ“  ”ַוָּיֵצץ  ְּכמֹו:  ְצִמיָחה, 
ֶׁשִהיא ’ַמְצִמיָחה‘ ֶאת ֶזַרע ַהִּמְצוֹות ַהָּטמּון 

ְּבִקְרּבֹו ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי].
ַהָּיֵגַע ַּבֲעִׂשַּית ַהִּמְצוֹות ַרק ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת 
ְרצֹון ה‘, ַאף ִאם ִּבְתִחָּלה א ָחׁש ִׂשְמָחה 
ַּבֲעִׂשָּיָתן, זֹוֶכה ְלַבּסֹוף ֶׁשִּיְתַיֵּׁשר ִלּבֹו. ְּכִפי 
ָתתּורּו  ”ְוא  ַהָּפָרָׁשה:   ְּבֶהְמֵׁש ֶׁשֶּנֱאָמר 
ִלּבֹו  ֶׁשִּיְתַיֵּׁשר  ְיֵדי  ְוַעל  ְלַבְבֶכם“,  ַאֲחֵרי 
ַּבֲעִׂשָּיָתן,  ְוִלְׂשמַֹח  ְלָהִבין  ִיְזֶּכה  ִמֵּמיָלא 
ְּכמֹו ֶׁשִּסֵּים ַהָּכתּוב ִּבְתִהִּלים: ”ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב 

ִׂשְמָחה“.

ַהָּבָטה ַּבִּציִצית ִּבְׁשַעת ִקּיּום ַהִּמְצָוה
ָּכַתב ַה‘ֻּׁשְלָחן ָערּו‘ (או“ח כד ד): ”ֵיׁש נֹוֲהִגין 
ְל‘ּוְרִאיֶתם  ְּכֶׁשַּמִּגיִעים  ַּבִּציִצית  ְלִהְסַּתֵּכל 
ּוִמְנָהג  ָהֵעיַנִים,  ַעל  אֹוָתם  ְוִלֵּתן  אֹתֹו‘ 
ָיֶפה הּוא ְוִחּבּוֵבי ִמְצָוה“. ְוהֹוִסיף ָהַרָמּ“א 
ְּבָׁשָעה  ַהחּוִטים  ְלַנֵּׁשק  נֹוֲהִגים  ַאף  ִּכי 
ֲחִביבּות   ִמּתֹו ְוַהּכֹל  ָּבֶהם,  ֶׁשִּמְסַּתְּכִלים 
הֹוִסיף  ז)  (ס“ק  ְּברּוָרה‘  ּוַב‘ִּמְׁשָנה  ַהִּמְצָוה. 
ְּבֵׁשם ַהַּקְדמֹוִנים ֶׁשָּכל ַהַּמֲעִביר ֶאת חּוֵטי 
ַהִּציִצית ַעל ֵעיָניו ְּכֶׁשּקֹוֵרא ָּפָרַׁשת ִציִצית, 

ֻמְבָטח לֹו ֶׁשֹּלא ָיבֹא ִליֵדי ִעָּורֹון.
ַהָּכתּוב:  ִמְּלׁשֹון  ָּדַרׁש  כח)  (ֲעִׂשין  ַהָּסָמ“ק 
ִהָּנּה  ַהִּציִצּיֹות  ְרִאַּית  ִּכי  אֹתֹו“,  ”ּוְרִאיֶתם 
ִמְצָוה ִּבְפֵני ַעְצָמּה, ַא ַרִּבים ֵמָהִראׁשֹוִנים 
(ח“ב סי‘  ָהִריָב“ׁש  ָחְלקּו ָעָליו. ְוַאף ְּבׁשּו“ת 
 תפו) ָּפַסק ֶׁשֵאין זֹו ִמְצָוה ִּבְפֵני ַעְצָמּה, ַא
ָּבּה,  ְמאֹד  ָחׁשּוב  ְּפָרט  ְּבַוַּדאי  ֶׁשִהיא  ֵּבֵאר 
ִזְכרֹון  ִליֵדי  ְמִביָאה  ַהִּציִצית  ְרִאַּית  ֶׁשֲהֵרי 

ִמְצוֹות ה‘ ֶׁשּזֹו ַּתְכִלית ִמְצָוה זֹו.

ְזַמן ַהַהָּבָטה ַּבִּציִצית
ְּבַתְרּגּום  זֹו,  ְלִמְצָוה  ָהָראּוי  ַהְּזַמן  ְּבִעְנַין 
ָיֵתיּה  ”ְוֶתֱחמּון  ָּכַתב:  לט)  טו  (ַּבִּמְדָּבר  יֹוָנָתן 
ִּביָמָמא“,  ְּבהֹון  ִמְתַעְטִפין  ְּדַאּתּון  ִּבְזַמן 
ִמְצָוה  ֵיׁש  ַהּיֹום  ְׁשעֹות  ֶׁשְּבָכל  ּוַמְׁשָמע 
ָנְקטּו  ְלַמֲעֶׂשה   ַא ַּבִּציִצית.  ְלִהְסַּתֵּכל 
ְצִריָכה  זֹו  ֶׁשְרִאָּיה  ָׁשם)  (שו“ע  ַהּפֹוְסִקים 

ְלֵהָעׂשֹות ִּבְׁשַעת ֲאִמיַרת ’ּוְרִאיֶתם אֹתֹו‘.

 ָצִרי ֶׁשָהָאָדם  ֵהִביאּו  ָהֲאִריָז“ל  ּוְבֵׁשם 
 ְלִהְסַּתֵּכל ַּבִּציִצּיֹות ְּבָכל ָׁשָעה ְוֶרַגע, ּוְבָכ
ְוהּוא  אֹתֹו‘,  ’ּוְרִאיֶתם  ַהִּצּוּוי  ֶאת  ְיַקֵּים 
 ְּבָכ ִיָּזֵהר  ֶׁשִאם  ַלְּנָׁשָמה.  ְּגדֹוָלה  ּתֹוֶעֶלת 
ּתֹוֶעֶלת  ַיִּׂשיג  ְוַגם  ְלָידֹו   ֵחְטא  ִיְזַּדֵּמן  א 
ְועֹוד  ז‘).  ְּדרּוׁש  ִציִצית  ַהַּכָּונֹות‘  (’ַׁשַער  ְּגדֹוָלה, 
ֵהִביאּו (ָׁשם, ַּכָּוַנת ק“ש ְּדרּוׁש ח‘) ִּכי ַאף ִמי ֶׁשֵאין 
ְּכֶׁשִּמְסַּתֵּכל  ְלַכֵּון   ָצִרי ְּבִבְגּדֹו  ְּתֵכֶלת 
ֵיׁש  ְּכִאּלּו  אֹתֹו‘  ’ּוְרִאיֶתם  ֲאִמיַרת  ִּבְׁשַעת 

ְּבִבְגּדֹו ְּפִתיל ְּתֵכֶלת.

ֶׁשָּכַתב  ֶאת  ָּכאן  ְלָהִביא  ַטַעם  ְּבנֹוֵתן  ֵיׁש 
ִמְצַות  ְּבִעְנַין  לט)  טו  (ַּבִּמְדָּבר  ֶעְזָרא‘  ָה‘ִאְּבן 
ִציִצית: ”ְוִהֵּנה ִמְצָוה... ֶׁשִּיְתַּכֶּסה ּבֹו ַּבּיֹום 
ַּדְעִּתי  ְלִפי  ֵמָעָליו...  ְיִסיֵרנּו  ְוא  ָּתִמיד 
ִּבְׁשַאר  ְּבִציִצית  ְלִהְתַעֵּטף  ַחָּיב  הּוא  יֹוֵתר 
ַהָּׁשעֹות ִמְּׁשַעת ַהְּתִפָּלה, ְלַמַען ִיְזּכֹר ְוא 
ִּכי  ָׁשָעה,  ְּבָכל  ֲעֵבָרה  ַיֲעֶׂשה  ְוא  ִיְׁשֶּגה 

ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה א ַיֲעֶׂשה ֲעֵבָרה“.

”ְוָראּו ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ה‘ 
“ִנְקָרא ָעֶלי

ַחְכֵמי  ִמַּקְדמֹוֵני  לּוְרָיא  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ִסֵּפר 
ַאְׁשְּכַנז, ָאִבי ָסבֹו ֶׁשל ַהַּמַהְרָׁש“ל:

ְלַסֵּמן  ַהָּמחֹוז  ְיהּוֵדי  ָּכל  ִהְצַטּוּו  ”ְּבָיַמי 
ִּבָּזיֹון.  ְלאֹות  ָצהֹב  ְּבֶצַבע  ִּבְגֵדיֶהם  ֶאת 
ְוָׁשַאל  ִּבְׁשְטַרְסּבּוְרג  ּכֶֹמר  ִּבי  ָּפַגׁש  ַּפַעם 
ָמה  ַאָּתה  ַהּיֹוֵדַע  ’ְיהּוִדי,  ֻּתּמֹו:  ְלִפי  אֹוִתי 
 .‘?ְּבָגֶדי ֶׁשַעל  ֶזה  ִסיָמן  ֶׁשל  ַמְׁשָמעּותֹו 
 ,ֵהַׁשְבִּתי לֹו ִּכי ֲאִני עֹוֵנד אֹותֹו ְּבִצּוּוי ַהֶּמֶל
ְולּו ָהָיה ְמַצֵּוִני ָלֵׂשאת ָעַלי ִמְׁשָקל ָּגדֹול, 
ֵאין  ִּכי  ַאף  ִּכְדָבָריו,  עֹוֶׂשה  ָהִייִתי  ָאז  ַּגם 

ְּבָכ ָּכל ַטַעם מּוָבן.

ָאַמר ִלי ַהּכֶֹמר: ’ַאְסִּביר ְל ֲאִני ֶאת ַטַעם 
ַהָּדָבר: ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִהְבִּדיְלֶכם ִמָּכל 
ֶׁשַּיְראּו  ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ָלֶכם  ְוָנַתן  ָהַעִּמים 
ְלַעִּמים.  ֵּביֵניֶכם  ַהֶהְבֵּדל  ֶאת  ּכֹל  ְלֵעין 
ְמַקְּיִמים  ַאֶּתם  ֶׁשאֹוָתּה  ַהִּציִצית  ּוִמְצַות 
ֶאת  ִקּיּוְמֶכם  ַעל  ְמִעיָדה  ה‘,  ִצּוּוי  ֵמֲחַמת 
ָּכל  ְוַהִּנְגלֹות.  ַהִּנְסָּתרֹות  ַהִּמְצוֹות,  ְּכַלל 
ְוַכִּדין,  ַּכָּדת  ָּבּה  ִנְזָהִרים  ֶׁשֱהִייֶתם  עֹוד 
ְלַזְלֵזל  ֶׁשֵהַחְלֶּתם  ֵמֵעת   ַא ָלֶכם.  ָרַוח 
ַהּבֹוֵרא  ֲעֵליֶכם  ָּגַזר  זֹו,  ְּבִמְצָוה  ּוְלִהְתַּבֵּיש 
ִּבָּזיֹון,  ִסיַמן  זֹאת  ַּתַחת  ֲעֵליֶכם  ֶׁשִּתְּׂשאּו 

ֶׁשִּיְהֶיה אֹות ַלּכֹל ַעל ִסְכלּוְתֶכם‘.

ֶאת  ִמָּיד  הֹוֵצאִתי  זֹאת  ָׁשַמְעִּתי  ַּכֲאֶׁשר 
ְּבָגַדי  ַּתַחת  ְטמּונֹות  ֶׁשָהיּו  ַהִּציִצּיֹות 
ְוִהְרִאיִתיו, ַא הּוא א ִהְתַרָּצה ְּבָכ ְוָטַען 
ְּכֵדי  ִמַּבחּוץ,  ְללֹוְבָׁשן   ָעֶלי ’ָהָיה  ְּכַלַּפי: 
ָנֶפׁש‘  (’ְמִׁשיַבת  ַלּכֹל...‘“  ִנָּכרֹות  ֶׁשִּתְהֶייָנה 

ְׁשמֹות ב יט).

ֶצֶדק‘  ַּב‘ֶּצַמח  ָהָיה  ה  ַמֲעֹשֶ ִעְנָין  ְּבאֹותֹו 
ִנְׁשַאל  ַּפַעם  ֲאֶׁשר  ִזי“ַע  ִמּלּוָּבאִוויְטׁש 
לֹוֵבׁש   ִהְּנ ”ַמּדּוַע  רּוְסָיה:  ֵקיַסר  ִמִּפי 
נֹוֵהג   ְוֵאיְנ  ְּבָגֶדי ַעל  ַהַּטִּלית-ָקָטן  ֶאת 
ִּבְלִביָׁשתֹו  ַהִּמְסַּתְּפִקים  ַרִּבים  ְּכַצִּדיִקים 
ִמְנַהג  ֶאָּלא  זֹאת  ֵאין  ַהַּמְלּבּוִׁשים?  ַּתַחת 

ַּגֲאָוה!“.

ּוַבֲעָנָוה:  ְּבָחְכָמה  ֶצֶדק‘  ַה‘ֶּצַמח  לֹו  ֵהִׁשיב 
”ַהִּציִצית ִנְּתָנה ָלנּו ְּכֵדי ֶׁשַּנִּביט ָּבּה ְוִנְזֹּכר 
ֲאֶׁשר  ְיהּוִדים  ֵיׁש  ְוִהֵּנה,  ה‘.  ִמְצַות  ֶאת 
ַּבִּציִצית  ְלַהִּביט  ָלֶהם  ְוַדי  ַחד,  ִזְכרֹוָנם 
ִמַּפַעם ְלַפַעם ְלֵׁשם ָּכ. אּוָלם ֲאִני, ִזְכרֹוִני 
ְּבָכל  ַהִּציִצית  ֶאת  ֶאְרֶאה  ִאם  ְוַרק  ָקֶׁשה, 
ֶׁשִּנְצַטֵּויִתי“  ְּכִפי  ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ֶאְזּכֹר  ֵעת 

(’ַּדַעת ְזֵקִנים‘ [לר“א ִאיִטיְנָגא] פי“ג אֹות ג). 

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְּתִפָּלה ְּבִמְנָין ֶׁשִחְּבָרה עֹוָלמֹות

ע טּתַ בּבָ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ׁש ּבמנָין

סִספפּפו ם
ת ’ַוּיֹאֶמר‘ (ה‘) ָ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


