
’עדה‘ שהתפרשה בלשון הכתוב
”ַעד ָמַתי ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַמִּליִנים ָעָלי“ (יד כז)

הנצרכת  ש‘עדה‘  ב)  כג  (מגילה  חכמים  למדו  זה  מפסוק 
מעשרה  פחותה  אינה  שבקדושה,  דברים  לאמירת 
את  לתור  נשלחו  מרגלים  עשר  שנים  שהרי  אנשים. 
הארץ, ומתוכם שניים – יהושע וכלב – לא חטאו, ומכאן 
לעשרת  מתייחס  ַהּזֹאת“  ָהָרָעה  ”ָלֵעָדה  הכתוב:  שלשון 

המרגלים הנותרים.
שדרש  עקיבא  רבי  דעת  הובאה  ה“ה)  פ“ז  (סוטה  בירושלמי 
ֶאָחד  ִאיׁש  ֶאָחד  ”ִאיׁש  ב):  יג  (לעיל  הכתוב  לשון  מכפילות 
ְלַמֵּטה ֲאבָֹתיו ִּתְׁשָלחּו“, שמכל שבט נשלחו שני מרגלים, 
שיטה  לפי  מרגלים.  וארבעה  עשרים  היו  הכול  ובסך 
זה  מפסוק  ללמוד  ניתן  כיצד  איגר  עקיבא  רבי  תמה  זו 
את  נפחית  אם  אף  הלוא  אנשים,  עשרה  היא  ש‘עדה‘ 
עשרים  ה‘עדה‘  בכלל  ייוותרו  מהמניין,  וכלב  יהושע 

ושניים מרגלים? 
תירץ רבי יוסף ענגיל: כיוון שבתורה נכתבו בפירוש רק 
”ָלֵעָדה  במילים:  אף  כי  לומר  יש  מרגלים,  עשר  שנים 
המרגלים  לעשרת  רק  הכתוב  התייחס  ַהּזֹאת“  ָהָרָעה 
החוטאים מבין אלו שהתפרשו בכתוב, ולפיכך אף לדעת 

רבי עקיבא ניתן ללמוד מכך ש‘עדה‘ פירושה עשרה.
’גליון הש“ס‘ ירושלמי ברכות ז ג; ’גליוני הש“ס‘ שם

יום שהוא כנגד שנה
ָנה ִּתְׂשאוּ ֶאת ֲעֹונֵֹתיֶכם“ (יד לד) ָנה יֹום ַלּׁשָ ”יֹום ַלּׁשָ

כלומר:  ליום“,  ”שנה  לומר:  הכתוב  היה  צריך  לכאורה 
נענשו המרגלים בשנה כנגד כל יום שתרו את הארץ. אם 

ָנה“? כן, מפני מה נקט לשון: ”יֹום ַלּׁשָ
פירש רבי חיים הכהן רפופורט רבה של לבוב:

תשובה  אשר  לשאלה  זו  בלשון  הכתוב  רמז  כי  נראה 
ָנה?“ – הלוא ה‘ הוא מלא רחמים, ומדוע  בצידה: ”יֹום ַלּׁשָ
יום  כל  שכנגד  עד  כך,  כל  ישראל  של  בעונשם  החמיר 
ָנה  ַלּׁשָ ”יֹום  היא:  לכך  והתשובה  תמימה?  בשנה  נענשו 
לישראל  נגרמה  גדולה  טובה  ֲעֹונֵֹתיֶכם!“  ֶאת  ִּתְׂשאוּ 
מעונש זה, שכן מכוחו ניתן להם בכל שנה יום אחד, יום 

הכיפורים, שבו יכופרו להם עוונות השנה כולה.
קונטרס ’אוצרות חיים‘ שבסוף שו“ת ’מים חיים‘

יום לשנה בכניסה לדירה
ָנה“ (יד לד) ָנה יֹום ַלּׁשָ ”יֹום ַלּׁשָ

ישוב  לא  ביתו  את  שעזב  מי  כי  הזהיר  הקדוש  האר“י 
להתגורר בו אלא בחלוף שבע שנים מעזיבתו (’יוסף אומץ‘ 

[לחיד“א] סי‘ לז אות ו).

בתשובה לאדם שעזב את ביתו בעל כורחו וביקש לשוב 
אליו בטרם חלפו שבע שנים לעזיבתו, כתב רבי מאיר 
אייזנשטטר רבה של אונגוואר, שלאחר שישיב את 

הדירה לחזקתו יתעכב עוד שבעה ימים מלהיכנס לדור 
בה. ויתפלל שיעלו לו שבעה ימים אלו – ”יום לשנה“ – 

כנגד שבע השנים שהיה עליו להמתין כאזהרת האר“י.
שו“ת ’אמרי אש‘ יו“ד סי‘ נט

תפילה בכל בוקר על כלל ישראל
”ֵמֵראִׁשית ֲעִרסֵֹתיֶכם ִּתְּתנּו ַלה‘ ְּתרּוָמה ְלדֹרֵֹתיֶכם“ (טו כא)

להנהגה  הכתוב  כאן  רמז  כי  ושמש‘  ’מאור  בעל  כתב 
בקומם  מיד  בוקר,  בכל  לקיים  צדיקים  שנהגו  מיוחדת 

משנתם:
”שתכף ’ֵמֵראִׁשית‘ שתקומו מהמטה [’ֲעִרסֵֹתיֶכם‘] בבוקר 
בריאים  שיהיו  ישראל  כל  בעד  תתפללו  תכף   – בבוקר 
איש  הקדוש  הרב  נוהג  שהיה  כמו  טוב.  כל  להם  ויהיו 
אלוקים המנוח מו“ה משולם זושע [מאניפולי] זצוק“ל, 
שהיה אומר בבוקר בבוקר תכף בקומו ממיטתו: ’צפרא 
טבא על כל ישראל‘, וברכות ותפילות בעדם. וזהו: ’ִּתְּתנּו 
ישראל  הדורות  כל  בעד  דהיינו  ְלדֹרֵֹתיֶכם‘,  ְּתרּוָמה  ַלה‘ 

שירומו ויינשאו עד למעלה למעלה, אמן“.

בני ארץ ישראל הפסיקו באמצע פסוק
”ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת“ (טו לח)

במסכת ברכות (יד ב) מובא שבני ארץ ישראל נהגו לומר 
בפרשה השלישית של קריאת שמע של ערבית, רק את 
אליהם;  ואמרת  ישראל  בני  אל  ”דבר  וסופה:  תחילתה 
אני ה‘ אלקיכם אמת“, זאת משום שיתר פסוקי הפרשה 

עוסקים במצוות ציצית שאינה נוהגת בלילה.
תמהו המפרשים: הלוא בגמרא (תענית כז ב) מבואר שאין 
מפסיקים בקריאת פסוק מן התורה במקום שלא הפסיק 
בו משה. היאך אם כן הפסיקו בני ארץ ישראל באמצע 

פסוק?
ב‘שיטה מקובצת‘ הביא כי באמת אותו חלק שאמרו בני 

אחרי  בפרשת  המופיע  בתורה  שלם  פסוק  הוא  ישראל 
מות (ויקרא יח ב): ”ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ֲאִני ה‘ 
קיומו  אף  על  שכן  אמת‘,  ה‘אמרי  תמה  אולם  ֱאקֵיֶכם“. 
של פסוק זה, הלוא כוונת בני ישראל הייתה לקטוע את 
ציצית  פרשת  של  האחרון  הפסוק  ואת  הראשון  הפסוק 

במקום לקוראם בשלמותם?
לפיכך ביאר ה‘אמרי אמת‘ כי בני ארץ ישראל חלקו על 
ההלכה האמורה וסברו שמותר להפסיק אף במקום שלא 
הפסיק משה. וכפי שניתן להבין מדברי הגמרא (קידושין ל 
א, וראה ’ספר המקנה‘ שם), שבני ארץ ישראל נהגו לסיים את 
קריאת התורה אחת לשלוש שנים, ולא כפי שאנו נוהגים 
רבים  במקרים  נאלצו  כך  ומשום  שנה,  מידי  לסיימה 

להפסיק באמצע פרשיות ופסוקים. 
’שיטה מקובצת‘ ברכות יד ב; ’מכתבי תורה‘ סי‘ סא

להקדים ’זכירה‘ ל‘עשייה‘
”ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות ה‘ ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם“ (טו לט)

פירש ה‘כתב סופר‘:
תנאי בלתי נפרד בקיום המצווה הוא אמונה שלימה כי 
מבלי  מצווה  המקיים  לקיימה.  ציווה  הוא  ברוך  הקדוש 
(לעיל  אומר  הכתוב  עליו  בסיני,  עליה  שהצטווה  להאמין 
(ראה סנהדרין צט  פס‘ לא): ”ִּכי ְדַבר ה‘ ָּבָזה ְוֶאת ִמְצָותוֹ ֵהַפר“ 
המצווה:  עשיית  קודם  לברך  לנו  תיקנו  זה  מטעם  א). 
בכך  שכן  על...“,  וציונו  במצוותיו  קדשנו  אשר  ”ברוך... 
שה‘  באמונה  המצווה  את  מקיימים  שאנו  מצהירים  אנו 

ציווה עלינו כך. 
יסוד זה נרמז בפסוק שלפנינו; תחילה ”ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל 
ִמְצֹות ה‘“ – זכרו שהמצווה שאתם עומדים לקיים ניתנה 

’כתב סופר‘ לכם מידי ה‘, ורק לאחר מכן ”ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם“.

תכלית המצוות לקדש את האדם
ְקדִֹׁשים  ִוְהִייֶתם  ִמְצֹוָתי  ָּכל  ֶאת  ַוֲעִׂשיֶתם  ִּתְזְּכרּו  ”ְלַמַען 

ֵלאקֵיֶכם“ (טו מ)
כתב רבי יהודה חלאווה:

לשון  המצוות  ברכת  בנוסח  חכמים  שתיקנו  הסיבה 
פי  על  היא  וציונו...“,  במצוותיו  קדשנו  ”אשר  קדושה: 
המצוות  נתינת  תכלית  כי  מבואר  שבו  שלפנינו,  הפסוק 

לישראל הוא כדי לקדשם ולטהרם. 
הוסיף וחידד האדמו“ר רבי משה יחיאל מאוז‘רוב:

לפי ההיגיון הפשוט היה צריך להזכיר תחילה את מהות 
המצווה ואחר כך את הקדושה המושפעת ממנה; ”אשר 
ציוונו... וקידשנו במצוותיו“; הסיבה שתיקנו לנו להזכיר 
מטרת  כל  כי  להדגיש  כדי  היא  תחילה,  הקדושה  את 
הימנה,  הנובעת  הקדושה  השגת  היא  המצווה  קיום 
ִוְהִייֶתם  ִמְצֹוָתי  ָּכל  ֶאת  ”ַוֲעִׂשיֶתם  בפסוק:  שנכתב  כסדר 

ְקדִֹׁשים“.
’אמרי שפר‘ [לר‘‘י חלאווה] בראשית כד סז; ’באר משה‘ קדושים עמ‘ שנג 
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 ’חלק לעולם הבא‘ – כבר מן העריסה
”ֵראִׁשית ֲעִרסֵֹתֶכם ַחָּלה ָּתִרימּו ְתרּוָמה“ (טו כ)

(או“ח  הרמ“א  לפסק  רמז  למצוא  ניתן  זה  בפסוק 
מיד  כי  אמן,  שיענו  הקטנים  בניו  ”וילמד  ז):  קכד 
הבא“;  לעולם  חלק  לו  יש  אמן,  עונה  שהתינוק 
האדם  שעל  הראשון  הדבר  ֲעִרסֵֹתֶכם“  ”ֵראִׁשית 
להעניק לבנו, עוד בהיותו קטן המוטל בעריסתו, 
הבא‘,  לעולם  ’חלק  תיבות:  ראשי  הוא: ”ַחָּל“ה“ – 

’קרבני לחמי‘ פ“זבכך שילמדו לענות אמן.

284פרשת שלח תשע"ט
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שמחה,  טוב  יום  רבי 
’בית  בעל  של  המשב“ק 
נכנס  היה  מקרלין,  אהרן‘ 
בפניו  לומר  לרבו  בוקר  בכל 
כדי  השחר,  ברכות  את 

שיענה אחריהן אמן. 

’אוצר ישראל‘ עמ‘ צב 

לאומרה  שצריך  ברכה  כל  מחברו  ישמע  אחד  ”...שכל 
שהיה  ז“ל  האר“י  בכתבי  איתא  כי  אמן.  שיענה  בכדי 
פי  על  אף  אנשים,  ממאה  אפילו  השחר  ברכת  שומע 
שהיה יכול ברגע אחד לייחד כל העולמות, אפילו הכי 
אפילו  לשמוע  מתעצל  היה  ולא  זמנו  על  השגיח  לא 

מאה פעמים ’הנותן לשכוי בינה‘ וכל הברכות“.

’בית אהרן‘ סדר היום ואזהרות קודש

י“ז סיון תרל“ב
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הגאון  שעלה  לאחר  תרפ“ה,  בשנת  כבר 
אירופה  מגולת  זצ“ל  מלצר  זלמן  איסר  רבי 
להשתקע בארץ ישראל ולכהן כראש ישיבת 
היה  עז  הקודש,  עיר  שבירושלים  חיים‘  ’עץ 
רצונו של אחיינו, הגאון רבי אלעזר מנחם מן 
עם  ולהשתקע  בעקבותיו  לעלות  זצ“ל,  שך 

משפחתו בארץ הקדושה.
את רחשי ליבו אלו אף העלה במכתב שכתב 

לדודו לאחר עלותו ארצה:
”הנה מה מאוד יפה ונעים היה לי הדבר אם 
גם אנכי... נוכל לבוא ולהתכונן בירושלים, כי 
מאוד עגמה לי נפשי מיום נסעו מפה, וקשה 
נכריה  בארץ  זר  וכמו  פרידתכם...  מאוד  לי 
נשארתי גלמוד, ואם ישנו איזה מקום מקלט 
חזקה  הייתי...“בפועל  מאושר  אזי  בארצנו, 
עליו הוראתם של גדולי דורו להמשיך ולכהן 
כממלא  לעדרים,  תורה  כמרביץ  בתפקידו 
מקום דודו בישיבת קלצק, וכך נדחה החלום 

למועד בלתי ידוע.
בראשית  מאז.  חלפו  שנים  עשרה  חמש 
שנת ת“ש כבר החלו קולות מלחמת העולם 
והפחד  אירופה,  בחוצות  להישמע  השנייה 
החל להתעורר בלבבות. באותם ימים קשים 
והוא  בליבו,  לפעם  שך  הרב  של  רצונו  שב 
ביקש לממשו ולעלות ארצה. הוא שטח את 
שאלתו בפני הגאון רבי חיים עוזר גרודז‘ינסקי 
זצ“ל מוילנא, תוך שבדבריו הוא מביע אף את 

חששו לגורל בנו וביתו הקטנים.
תשובתו של רבי חיים עוזר הייתה ברורה:

להיות  לשלוח  ראוי  נ“י  אפרים  בנכם  ”את 
זלמן  איסר  רבי  דודכם  של  במחיצתו 
דקלצק,  בישיבה  אתם  אבל  בירושלים, 
הפרנסה  וגם  תורה  להרביץ  מקום  בה  יש 
הוא  המקום  ישראל  בארץ  ואילו  מסודרת, 

מדבר שממה, לאן תפנו?!“
אלא שתקופה קצרה לאחר מכן כבר התקדרו 
שמי אירופה בענני מלחמה. כעת לא הייתה 
תורה,  הרבצת  של  או  פרנסה  של  שאלה  זו 
כבר  עתה  מוות.  או  חיים  של  שאלה  אם  כי 
הסכים הגאון רבי חיים עוזר זצ“ל כי על הרב 
שך ומשפחתו לעשות כל מאמץ כדי לעלות 

לארץ הקודש.
ישראל  לארץ  כניסה  ואפשרות  עקא,  דא 
בלתי  כמעט  דבר  הייתה  הרגילה  בדרך 
לנסות  שך  הרב  החליט  לפיכך  אפשרי, 
נסע  הוא  מהמקובל;  שונה  בדרך  להשיגה 
הטורקית,  לקונסוליה  פנה  ושם  למוסקבה 
כדי לדבר על ליבם ולהתחנן על נפשו שיתנו 
קיווה  שממנה  לטורקיה,  יציאה  אשרות  לו 

למצוא את הדרך לעלות לארץ ישראל.
שהוא  הבין  ומיד  לקונסוליה  נכנס  שך  הרב 
לפקיד  לפנות  ניסה  הוא  קשה;  בבעיה  נתון 
הקונסוליה, אך עד מהרה הבין כי יהיה עליו 
הפקיד  חרשים‘.  ב‘שפת  שיחה  עימו  לנהל 
ואף  טורקית,  מלבד  אחרת  שפה  ידע  לא 
של  הסבריו  את  להבין  נכונות  כל  הראה  לא 
הרב שך על הדחיפות הרבה שלו להשיג את 

האישור המיוחל דווקא עתה.
הרב שך הביט סביבו, ומשלא ראה באופק אף 
אדם שיוכל לשמש כמתווך בינו לבין הפקיד 
האדיש ולהסביר לו את מטרת בואו, נטל את 
היהודים  שנהגו  וכמו  בידיו,  אבותיו  אומנות 
מדורי דורות בעת שפקדה אותם צרה, נעמד 
הפקיד,  של  לחדרו  מחוץ  המסדרון,  בפינת 
שליש  בדמעות  בהתרגשות,  להתפלל  והחל 
בידו  שיסייע  העולם  בורא  לפני  ובתחנונים 

למלט את נפשו ואת נפש משפחתו מתופת 
המלחמה.

בין כך ובין כך הגיע למקום הגאון רבי שבתי 
שנוכח  יגל  הרב  סלונים.  ישיבת  ראש  יגל, 
לפקיד  מיד  ניגש  שך,  הרב  של  במצוקתו 
הסימנים;  בשפת  עימו  לדבר  והחל  הטורקי 
תחילה הוא החווה בידו כלפי מעלה, ולאחר 
חזר  הוא  מטה.  כלפי  והצביע  התכופף  מכן 
שוב ושוב על תנועות אלו, בניסיון להמחיש 
לפקיד הטורקי כי אם הם יישארו בוילנא הם 

עתידים חלילה להיקבר מתחת לאדמה...
הסבריו  את  הבין  הפקיד  כי  בטוח  לא  כלל 
לאחר  מיד  נס,  באורח  אולם  יגל,  הרב  של 
על  חתם  הוא  המוזרה  ההצגה  שהסתיימה 
אשרות היציאה; תחילה בעבור משפחת הרב 

שך, ולאחר מכן עבור משפחת הרב יגל.
לדרך,  יצא  המסע  בתוכנית  הראשון  השלב 
שך  הרב  הסתיימו.  טרם  התלאות  אולם 
והרב יגל מיהרו לשוב למשפחתם ולהתכונן 
בחיפזון לדרך הארוכה, ולאחר זמן מה כבר 
אודסה,  בנמל  המשפחות  בני  רגלי  עמדו 
ממתינים לאונייה שתסיע אותם לאיסטנבול.
בני  ביקשו  ובסיומו  ימים  כמה  נמשך  המסע 
אולם  איסטנבול,  לנמל  לרדת  המשפחות 
הנמל.  פקידי  מצד  עיקש  בסירוב  נתקלו 
פליטים  מגל  חששה  טורקיה  ממשלת 
שישתקע בארצם ויכביד על כלכלת המדינה 
כניסת  למנוע  הורתה  ולכן  המעורערת, 

פליטים מארצות אירופה.
מצד  השכנוע  וניסיונות  ההסברים  כל 
משפחות הרב שך והרב יגל כי אין בכוונתם 
והשלטונות  הועילו,  לא  בטורקיה  להשתקע 
השערים  את  בפניהם  לסגור  אומר  גמרו 

ולהגלותם חזרה לאירופה המדממת.
שך  הרב  התייאש  לא  זו  צרה  בשעת  אף 
את  לבצע  פנה  הוא  הפעם  גם  הרחמים.  מן 
הפעולה שהצילה אותו בקונסוליה הטורקית 
ונשא  האונייה  לירכתי  פנה  הוא  במוסקבה; 
תפילה רותחת שנבעה מעומק ליבו הטהור, 
שבו  מקום  למוסקבה,  אותם  ישיבו  לבל 

מרחף גורל מר על ראשם של היהודים.
רגעים מספר לאחר מכן התרחש הנס; בפתע 
פתאום עלה לספינה יהודי בעל שיעור קומה 
כי  העיד  המכובד  לבושו  אשר  פנים,  והדור 
הוא נמנה על נכבדי קהילת יהודי איסטנבול. 
אחיו  של  לצרתם  פנים  במאור  הקשיב  הוא 
לעבר  נמרצים  בצעדים  פנה  ומיד  היהודים, 
הודיע  שם  בנמל,  ההגירה  פקידי  משרדי 
על  מקבל  הוא  תפקידו  מתוקף  כי  לפקידים 
לא  המשפחות  ששתי  לכך  ערבות  עצמו 
את  ותעשינה  בטורקיה  רב  זמן  תשארנה 
לארץ  בדרכם  מיד  להמשיך  המאמצים  מרב 

ישראל.
אולם  האיש,  היה  מי  ידוע  אין  היום  עד 
הטורקים  השתכנעו  הנס  למרבה  בפועל, 
לרדת  המשפחות  לבני  והרשו  דבריו  בכנות 
רב.  זמן  שם  נותרו  לא  הם  כמובטח,  לנמל. 
מיד מיהרו להסדיר את האישורים הנדרשים 
היבשה,  בדרך  הפעם  מסעם,  להמשך 

מטורקיה לסוריה ומסוריה לארץ הקודש.
עולם  זכה  והאמונה,  התפילה  כך,  בכוח 
מצביא  הדורות,  מגדולי  באחד  התורה 
ליטא  ישיבות  מסורת  את  שהמשיך  דגול 
באמצעות  שנמשכת  מסורת  הקודש,  בארץ 

תלמידיו ממשיכי דרכו עד עצם היום הזה.
’אוצר הסיפורים למחנכים ולמרצים‘ ח“א עמ‘ 794

מבט למעלתה 
של 'השכמת בית המדרש' מממבטטתעתענה אמונים 

שששל סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  סססיפמעמעשה אמונים ם
השכמת בית המדרש (הקדמה)

וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

תפילה ששברה את מחסום השפה ה‘טורקית‘...
אי“ה  יוקדש  הבאים  בשבועות 
מדור זה לסדרת מאמרים מיוחדת 
חשיבותה  בעניין  ובאגדה  בהלכה 
בית  ’השכמת  של  ומעלתה 

המדרש‘.
כולנו יודעים מאז ילדותנו ומכירים 
זכינו  שלה  המיוחדת  במעלה 
שלוש  יום  בכל  לעמוד  כיהודים, 
אמצעי  בלתי  במפגש  פעמים 
שומע  המלכים,  מלכי  מלך  עם 
לצערנו,  אולם  פה.  כל  תפילת 
ומפגשים  שלו,  את  עושה  ההרגל 
מיוחדים אלו, שכל תכליתם ליצור 
חיבור בין הבורא לברואיו, נעשים 
לב  שימת  בחוסר  בחטף,  לעיתים 

וללא התרגשות.
לעורר  ננסה  שלפנינו  במאמרים 
נושנה,  אהבה  אותה  את  במעט 
במאמרי  הלבבות  את  להעיר 
ובפנינים  לברכה  זיכרונם  חכמינו 
אלו  מאמרים  מרבותינו.  ועובדות 
אף יחדדו את העובדה כי ’השכמת 
בית המדרש‘ על כלל חלקיה, הם 
תנאי מהותי ובסיסי לקיום מצוות 
חלקיה  כל  על  כראוי  התפילה 
ולהפקת התועלת המרבית ממנה.

פעם,  להיפגש,  לך  יצא  בוודאי 
אישיות  עם  יותר  ואולי  פעמיים 
פגישות  אחרת.  או  כזו  חשובה 
שכאלו נקבעות בדרך כלל תקופה 
שמועדן  וככל  מראש,  ארוכה 

מתקרב ההתרגשות גוברת.
הרצויה  התועלת  הפקת  לשם 
מהן דרושה הכנה מוקדמת. הזמן 
שנקבע אליהן הוא מדויק, ואוי לו 
בלתי  אליהן  יגיע  או  שיאחר  למי 
דרוש  הפגישה  בשעת  אף  מוכן. 
ריכוז רב, לבל תיאמר חלילה מילה 

מיותרת או תחסר מילה נחוצה.
הזדמנות  ניתנת  ודם,  בשר  לך, 
כי  בחיים,  אחת  פעם  לא  שכזו, 
עליך  יום!  בכל  פעמים  שלוש  אם 
למרות,  אלו,  מפגשים  כי  לדעת 
ושמא בגלל תכיפותם, הם המקור 
והגשמי  הרוחני  השפע  לכל 
הנחת  הפרנסה,  הבריאות,  בחייך; 
והשמחה שבלעדיהם – חייך אינם 

חיים.
ההרגל  לכוח  אפוא  ניתן  בל 
לקלקל  הרע,  ביצר  ששורשו 
בהם.  ולחבל  אלו  מפגשים 
אחר  פעם  להחמיץ  לנו  לגרום 
חוזרות  בלתי  הזדמנויות  פעם 
סופי  האין  בטוב  דבקות  של 
במסילה  ועוד  עוד  והתקדמות 
לקיומנו  בדרך  א-ל,  בית  העולה 

ולהשלמת תכליתנו בזה העולם.
לתועלת העניין יחולקו המאמרים 

לחמישה נושאים עיקריים:

א. בהיכלו של מלך
לתפילה  ההקדמה  מעלת  יסוד 
התפילה;  של  העניין  בהבנת  טמון 
כפריקת  חלילה  תיאמר  שלא 
מתוך  אלא  חוב,  וכפריעת  משאוי 
שנועד  ’מפגש‘  מעין  שהיא  הבנה 

בינינו  והחיבור  הקשר  את  לחזק 
שבלעדיו  קשר  יתברך,  לבורא 
חובה  כך,  משום  חיים.  אינם  חיינו 
את  לקיים  הדעת  את  לתת  עלינו 
שחשיבותו  באופן  הזה  ה‘מפגש‘ 
היא לאין ערוך, ולכל הפחות אינה 
פחותה ממפגש עם מלך בשר ודם.

ב. תפילה בזמנה
לכל  מוגדר  זמן  קבעו  חכמים 
תפילה  היום.  מתפילות  אחת 
מאבדת  זמנה  לאחר  המתקיימת 
ומחשיבותה.  מתועלתה  רבות 
פתחנו;  שבו  לדימוי  נשוב  אם 
אדם  ואפילו  מלך,  עם  למפגש 
ולו  לאחר  שלא  נקפיד  חשוב, 
בדקה מהזמן שנקבע לנו, על אחת 
כמה וכמה למפגש עם מלך מלכי 

המלכים.

ג. תפילה כסדרה
נאלצים  לתפילה,  לבוא  המאחרים 
לומר  כך  מחמת  רבות  לעיתים 
בחטף,  מהתפילה  נכבדים  חלקים 
יש  עליהם.  לדלג  אף  פעם  ולא 
נתקן  התפילה  סדר  כי  לדעת 
כנסת  אנשי  ארץ,  מצוקי  ידי  על 
הגדולה, תנאים, אמוראים וגאונים 
נהירים  לאלו  גם  לאלו  קדמונים. 
דרקיעא  מלכותא  שבילי  היו 
ובידם  דארעא,  מלכותא  כשבילי 
הסדר  את  לקבוע  הזכות  ניתנה 
הנכון והמדויק ביותר שבאמצעותו 
ה‘.  לפני  לרצון  תפילותינו  יעלו 
התפילה  מאמירת  נימנע  אילו 
כוח  את  נוריד  בוודאי  כסדרה, 

השפעתה.

ד. תפילה במקום קבוע
לא לחינם הפליגו חכמים במעלת 
שכן  לתפילתו.  מקום  הקובע 
קבוע  במקום  תפילה  על  הקפדה 
בינינו  הקשר  ליציבות  סמל  היא 
משמשת  בבד  ובד  בוראנו,  ובין 
התפילה  לאמירת  בדוקה  כסגולה 
בסדר  הראוי,  בזמן  כדבעי, 
בכוונה  אף  כך  ומתוך  המתאים 

ובשימת לב.

ה. מעלת עשרה ראשונים
מלבד המעלות האמורות, המקדים 
להימנות  זוכה  לתפילה  לבוא 
ראשונים‘  ’עשרה  אותם  בין 
עד  במעלתם,  חכמים  שהפליגו 
כי  א)  רנה  דף  (בראשית  בזוהר  שאמרו 
הבאים  כל  כנגד  שכר  נוטלים  הם 
דף  (שמות  שם  אמרו  ועוד  אחריהם. 

קלא א) שנקרא אהובו של מלך.

ויסייע  בעזרנו  ה‘  יהי  כי  תפילתנו 
בידינו להוציא מחשבתנו מן הכוח 
אלו  מאמרים  ויהיו  הפועל.  אל 
לחיזוק ולתועלת בעבור הקוראים, 
ובכך  זו  רבה  במצווה  להתחזק 
המגיע  העצום  השפע  לכל  לזכות 
אשר  לכל  המלכים  מלכי  ממלך 

יקראוהו באמת.


