
ָלק ת ּבָ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְקָלָלה ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּבא ַהְזָּכַרת ֵׁשם
”ִהֵּנה ַעם ָיָצא ִמִּמְצַרִים ִהֵּנה ִכָּסה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ ְוהּוא יֵֹׁשב 

ִמֻּמִלי; ְוַעָּתה ְלָכה ָּנא ָאָרה ִּלי ֶאת ָהָעם ַהֶּזה“ (כב ה-ו)
ִּבְׁשָמם,  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ָּבָלק  ִהְזִּכיר  א  ָמה  ִמְּפֵני  ְלָהִבין:  ֵיׁש 
ּוַמּדּוַע ִּבֵּקׁש ִמִּבְלָעם ָלבֹוא ְלמֹוָאב, ֲהא ָיכֹול ָהָיה ְלַקְּלָלם 

ִּבְמקֹום מֹוָׁשבֹו ִּבְפתֹור?
ֵאלֹות  ַהּׁשְ ְׁשֵּתי  ִּכי  ִמְּבָראד  ְקלּוֶגר  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש 

ְמתָֹרצֹות זֹו ָּבזֹו:
 ַּבְּגָמָרא (ְּבָרכֹות לד א) ְמבָֹאר ֶׁשַהִּמְתַּפֵּלל ַעל ֲחֵברֹו ֵאינֹו ָצִרי
ֶׁשֶּזהּו  א)  קיט  (או“ח  ַאְבָרָהם‘  ַה‘ָּמֵגן  ּוָפַסק  ִּבְׁשמֹו.  ְלַהְזִּכירֹו 
ַּדְוָקא ְּכֶׁשֲחֵברֹו עֹוֵמד ְלָפָניו, ַא ִאם ֵאינֹו עֹוֵמד ְלָפָניו, ָעָליו 

ְלַהְזִּכיר ֶאת ְׁשמֹו.
ה ְמֻיֶחֶדת,  ֵּכיָון ֶׁשָּיַדע ָּבָלק ִּכי ִלְׁשָמם ֶׁשל ’ִיְׂשָרֵאל‘ ֵיׁש ְקֻדּׁשָ
ְׁשמֹו  ֶאת  ְּבתֹוכֹו  ּכֹוֵלל  ֶׁשהּוא  ִמַּצד  ְוֵהן  ַעְצמֹו,  ִמַּצד  ֵהן 
ִיְתָּבַר – ’ֵא-ל‘, ָּדָבר ֶׁשִּיְמַנע ֵמַהְּקָלָלה ָלחּול, ְלִפיָכ ִּבֵּקׁש 
ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו  ְׁשָמם.  ֶאת  ִּבְמפָֹרׁש  ִמְּלַהְזִּכיר  ִמְּבִלי  ְלַקְּלָלם 
ְלִבְלָעם: ”ְלָכה ָּנא ָאָרה ִּלי ֶאת ָהָעם ַהֶּזה“ – ִּבְמקֹום מֹוָׁשִבי, 
 ֵעיֶני ְלֶנֶגד  אֹוָתם  ּוְכֶׁשִּתְרֶאה  ִמֻּמִלי“,  יֵֹׁשב  ”ְוהּוא  ֶׁשֵּכן: 

ּתּוַכל ְלַהֲחוֹות ֲעֵליֶהם ְּבָיְד ִמְּבִלי ְלַהְזִּכיר ֶאת ְׁשָמם.
’ִאְמֵרי ֶׁשֶפר‘

ֵּבית ְּכֶנֶסת ְמֻיָחד ְלָכל ֵעָדה
ִלְׁשָבָטיו...;  ׁשֵֹכן  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ַוַּיְרא  ֵעיָניו  ֶאת  ִבְלָעם  א  ”ַוִּיּׂשָ

ַמה ּטֹבּו אָֹהֶליךָ ַיֲעקֹב“ (כד ב; ה)
ָלֶזה,  ֶזה  ְמֻכּוִָנין  ָאֳהֵליֶהם  ִּפְתֵחי  ֶׁשֵאין  ָרָאה  ָרָאה?  ”ָמה 

ָאַמר: ְראּוִין ַהָּללּו ֶׁשִּתְׁשֶרה ֲעֵליֶהם ְׁשִכיָנה“ (ב“ב ס א). 
ֵּפֵרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ָׁשאּול ָנַתְנזֹון ַרָּבּה ֶׁשל ְלבֹוב:

ַּבֵּסֶפר ’ְּפִרי ֵעץ ַחִּיים‘ (ֵריׁש ַׁשַער ַהְּתִפָּלה) ֵהִביא ַרִּבי ַחִּיים ִויַטל 
ֻנַּסח  ֵיׁש  ֵׁשֶבט  ֶׁשְּלָכל  ֶׁשֵּכיָון  ַהָּקדֹוׁש,  ָהֲאִר“י  ַרּבֹו  ְּבֵׁשם 
ַער ַהְּמֻיָחד  ְּתִפָּלה ִיחּוִדי, ְוֵאין ְּתִפָּלתֹו עֹוָלה ֶאָּלא ֶּדֶר ַהּׁשַ
ַמִים ְׁשֵנים ָעָׂשר ְׁשָעִרים ְלַקָּבַלת ַהְּתִפּלֹות,  לֹו, ְלָכ ֵיׁש ַּבּׁשָ
ִמָּכאן  ִּכי  מהרח“ו  ְוָכַתב  ִיְׂשָרֵאל.  ִׁשְבֵטי  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ְּכֶנֶגד 
נֹוְבִעים ַהִחּלּוִקים ַהַּקָּיִמים ֵּבין ֻנְסֲחאֹות ַהְּתִפָּלה ֶׁשל ֵעדֹות 

ִיְׂשָרֵאל ַהּשֹׁונֹות.
א ִבְלָעם ֶאת ֵעיָניו  ְּבָכ ֵיׁש ְלָפֵרׁש ֶאת ְלׁשֹון ַהָּכתּוב: ”ַוִּיּׂשָ
ֶׁשָּכל  ִּבְלָעם  ְּכֶׁשָרָאה   – ִלְׁשָבָטיו“  ׁשֵֹכן  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ַוַּיְרא 
ֶׁש:  ֶׁשַהִּסָּבה  ֵהִבין  ִיחּוִדי,  ְּבֻנָּסח  ִמְתַּפֵּלל  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֵׁשֶבט 
ּוְלָכל  ְמֻכּוִָנין“,  ְּכֵנִסּיֹוֵתיֶהם]  [ָּבֵּתי  ָאֳהֵליֶהם  ִּפְתֵחי  ”ֵאין 
ּלֹו, ִהיא ִמּשּׁום ֶׁשְּתִפַּלת ָּכל  ֵׁשֶבט ֵיׁש ֵּבית ְּכֶנֶסת ִיחּוִדי ִמּׁשֶ
ַער ַהְּמֻיָחד לֹו. ָלֵכן ִׁשְּבָחם:  ֵׁשֶבט ֵאיָנּה עֹוָלה ֶאָּלא ֶּדֶר ַהּׁשַ
”מַה ּטֹבּו אָֹהֶליךָ ַיֲעקֹב“ – ָמה ָנכֹון הּוא ִמְנַהְגֶכם ְלַיֵחד ֵּבית 
ְּכֶנֶסת ְלָכל ֵעָדה ִּבְפֵני ַעְצָמּה, ֶׁשֵּכן ְּבאֶֹפן ֶזה ּתּוַכל ָּכל ֵעָדה 
ְלִהְתַּפֵּלל ָּבֻנָּסח ֶׁשִּקְּבָלה ֵמֲאבֹוֶתיָה, ְוָכ ִּתְתַקֵּבל ְּתִפָּלָתּה 

ְלָרצֹון.
’ִּדְבֵרי ָׁשאּול‘ ַהְׁשָמטֹות סֹוף מהדו“ק

ַטַעם ֲאִמיַרת ’ַמה ּטֹבּו‘ קֶֹדם ַהְּתִפָּלה
 ”ַמה ּטֹבּו אָֹהֶליךָ ַיֲעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹתיךָ ִיְׂשָרֵאל“ (כד ה)

ֶׁשל  ְּבִׁשְבחֹו  ַהְּמַדֵּבר  ֶזה,  ָּפסּוק  ֲאִמיַרת  ִנְקְּבָעה  ַּבִּסּדּוִרים 
ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ִּבְפִתיַחת ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית. ָּתְמהּו ַהְּמָפְרִׁשים: 
ֶׁשָאַמר  ַּבָּפסּוק  ַּדְוָקא  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ִלְפּתַֹח  ָּבֲחרּו  ַמּדּוַע 
ִּבְלָעם ָהָרָׁשע ְוא, ְלַהְבִּדיל, ְּבָפסּוק ִמִּדְבֵרי ְנִביֵאי ִיְׂשָרֵאל?

ּוֵבֲארּו ְּבַכָּמה ֳאָפִנים:
ִּדְבֵרי  ְּבַהְזָּכַרת  ְמֻיָחד  ִעְנָין  ֶׁשֵּיׁש  ֵּבֵאר  ֱאֶמת‘  ַפת  ַה‘ּׂשְ א. 
ִּבְלָעם, ֶׁשְּבָכ ָאנּו ְמַקְּיִמים ֶאת ִצּוּוי ַהָּנִביא (ִמיָכה ו ה): ”ַעִּמי 
ְזָכר ָנא ַמה ָּיַעץ ָּבָלק ֶמֶל מֹוָאב ּוֶמה ָעָנה אֹתֹו ִּבְלָעם ֶּבן 

ְּבעֹור... ְלַמַען ַּדַעת ִצְדקֹות ה‘“.
ֶׁשַּדְוָקא  ָהֻעְבָּדה  ִּכי  ֵּפֵרׁש  ִמִּפיְנְסק  ֶאְּפְׁשֵטין   ָּברּו ַרִּבי  ב. 
ַעל  ְמִעיָדה  ַהְּדָבִרים,  ֶאת  ָאַמר  ִיְׂשָרֵאל,  צֹוֵרר  ִּבְלָעם, 
ָהָיה  זֹאת,  אֹוֵמר  ָהָיה  ִמִּיְׂשָרֵאל  ָנִביא  ִאּלּו  ִּכי  ֲאִמּתּוָתם. 
ָמקֹום לֹוַמר ִּכי ְּדָבָריו ֶנֶאְמרּו ְּבֻגְזָמה ִמּתֹו ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל 

ֶׁשָּשְׁכָנה ְּבִלּבֹו.
ג. ַּבֵּסֶפר ’ַיְגִּדיל ּתֹוָרה‘ הּוָבא ְלָכ ֵּבאּור נֹוָסף:

ָּכל ְיהּוִדי ַהָּבא ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ה‘, ִנְתָקל ְּבַדְרּכֹו ְּבִכֵּתי ִּכּתֹות 
ֶׁשל ַמְׂשִטיִנים ּוְמַקְטְרִגים ַהְּמַבְּקִׁשים ְלַבְלֵּבל ַּדְעּתֹו ְוִלְמנַֹע 
ֶאת ַקָּבַלת ְּתִפָּלתֹו. ַּבֲאִמיַרת ’ַמה ּטֹבּו‘ ָאנּו רֹוְמִזים ְלאֹוָתם 
ָהָרָׁשע  ִּבְלָעם  ַאף  ִהֵּנה  ָלֶכם!  יֹוִעיל  א  ָּדָבר   – ְמַקְטְרִגים 
ִּבֵּקׁש ְלַקְּלֵלנּו, ְצאּו ּוְראּו ָמה ָהָיה ְּבסֹופֹו, ּוְקחּו ִמֶּמּנּו מּוָסר 
ְּבֶכֶפל  ֶׁשְּמָבְרָכם  סֹופֹו  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאת  ְלַקֵּלל  ַהְּמַבֵּקׁש  ִּכי 

ִּכְפַלִים...
’ִלּקּוֵטי ְיהּוָדה‘; ’ָּברּו ֶׁשָאַמר‘ ִסּדּור ַהְּתִפָּלה עמ‘ ה‘; ’ַיְגִּדיל ּתֹוָרה‘

ַרק ִּבְרַּכת ’ַמה ּטֹבּו‘ נֹוְתָרה ִּכְבָרָכה
 ”ַמה ּטֹבּו אָֹהֶליךָ ַיֲעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹתיךָ ִיְׂשָרֵאל“ (כד ה)

ַּבְּגָמָרא (ַסְנֶהְדִרין קה ב) ָלְמדּו ִמָּכ ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב (ְּדָבִרים כג ו): 

”ַוַּיֲהפֹךְ ה‘ ֱאקֶי ְּל ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה“ – ִּבְלׁשֹון ָיִחיד, 
ַיֲעקֹב...“  אָֹהֶליךָ  ּטֹבּו  ”ַמה  ִּבְלָעם:  ִמִּבְרכֹות  ַאַחת  ֶׁשַרק 
ָחְזרּו  ַהְּבָרכֹות  ֶיֶתר  ְואּוָלם  ִלְצִמיתּות,  ִּכְבָרָכה  נֹוְתָרה 

ִלְקָלָלה ְּכַכּוַָנת ִּבְלָעם ַהְּמקֹוִרית.
ֵמֵהיָכן ָלְמדּו ֲחָכִמים ִּכי ַהָּפסּוק ִמְתַיֵחס ַּדְוָקא ְלִבְרַּכת ’ַמה 

ּטֹבּו‘?
ֵּבֵאר ַרִּבי ְׁשמֹה ַזְלָמן אֹוֶיעְרָּבאךְ:

ֶהְבֵּדל ֵיׁש ֵּבין ְּבָרָכה ִלְתִפָּלה; ַהְּבָרָכה ֶנֱאֶמֶרת ִּבְלׁשֹון נֹוֵכַח, 
ְוִאּלּו ַהְּתִפָּלה ֶנֱאֶמֶרת ִּבְלׁשֹון ִנְסָּתר. ִאם ִנְתּבֹוֵנן ְּבִבְרכֹוָתיו 
ֶׁשל ִּבְלָעם ְנַגֶּלה ֶׁשֻּכָּלן ֶנֶאְמרּו ִּבְלׁשֹון ִנְסָּתר, ִמְּלַבד ִּבְרַּכת 
’ַמה ּטֹבּו אָֹהֶליךָ‘ ֶׁשֶּנֶאְמָרה ִּבְלׁשֹון נֹוֵכַח. ֻעְבָּדה זֹו מֹוִכיָחה, 
ְׁשַאר  ִמָּכל  יֹוֵתר  ’ְּבָרָכה‘  ְלִהָּקֵרא  ָהְראּוָיה  ִהיא  ִּכי  ָּכָאמּור, 
ַהָּפסּוק  ִהְתַּכּוֵן  ֵאֶליָה  ִּכי  ֲחָכִמים  ָלְמדּו   ּוִמָּכ ַהְּבָרכֹות, 

ַּבִּמִּלים: ”ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה“.
’ֲהִליכֹות ְׁשמֹה‘ ְּתִפָּלה עמ‘ רכה 

’ְּפִגיָעה‘ – ְּתִפָּלה אֹו ֲהִריָגה?
”ְוִהֵּנה ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבא ַוַּיְקֵרב ֶאל ֶאָחיו ֶאת ַהִּמְדָיִנית 
ֶּפַתח  בִֹכים  ְוֵהָּמה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  ּוְלֵעיֵני  מֶֹׁשה  ְלֵעיֵני 

אֶֹהל מֹוֵעד“ (כה ו)
ְּבַאַחת ָהֲעָירֹות ַהְּסמּוכֹות ְלַאְּפָטא ֵהֵחּלּו ְלַרֵּנן ַעל ַהּשֹׁוֵחט 
ַהָּקָהל  ָראֵׁשי  ִּבְּקׁשּו   ּוְלִפיָכ ַּבַעל-ֲעֵבָרה,  הּוא  ִּכי  ְּדָמָתא 
ֶאת  ָהִעיר  ַרב  ִּבֵּקׁש  זֹאת  ָעׂשּו  ֶטֶרם  ִמִּמְׂשָרתֹו.  ְלַהֲעִבירֹו 
ָהַרִּבי   ַא ֵמַאְּפָטא,  ִיְׂשָרֵאל‘  ’אֹוֵהב  ַּבַעל  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְרׁשּותֹו 
ַהּשֹׁוֵחט  ֶׁשל  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבֵני  ִּכי  ְּבַטֲעָנה  זֹאת,  ר  ְלַאּׁשֵ ֵסֵרב 

ְּתלּוִיים ּבֹו, ְוָעָליו ְלַפְרְנָסם.
’ַהּבֹוֵעל  ב):  פא  (ַסְנֶהְדִרין  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ”ַוֲהא  ָהַרב:  ָטַען 
ֲאָרִמית – ַקָּנִאין ּפֹוְגִעין ּבֹו‘, ַוֲאִני ֵאיִני ְמַבֵּקׁש ֶאָּלא ְלַהֲעִבירֹו 
ֵאיִני  ”ֲאִני  ְוֵהִׁשיב:  ְּבֵסרּובוֹ  ָעַמד  ָהַרִּבי  אּוָלם  ִמִּמְׂשָרתֹו?“ 
ֶאָּלא:  אֹותֹו,  ְמִמיִתים  ַהְינּו  ּבֹו‘  ֶׁש‘ּפֹוְגִעין   ָּכמֹו ְמָפֵרׁש 
’ֵאין  ב):  כו  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ַּבֲעבּורֹו,  ִמְתַּפְּלִלים 

ְּפִגיָעה ֶאָּלא ְּתִפָּלה‘“. 
הֹוִסיף ָהַרִּבי ּוֵבֵאר: 

ְּבָכ ָנִבין ִמָּפַני ָמה א ָהַרג מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֶאת ִזְמִרי ְּבַעְצמֹו, 
לֹו  ֶׁשִהְזִּכיר  ֶזה  ֶׁשהּוא  ֵּכיָון  ִּכי  ְלִפיְנָחס  ָאַמר  ַרק  ֶאָּלא 
”ַקְרָיָנא  ָלֵכן:  ּבֹו“,  ּפֹוְגִעין  ַקָּנִאין  ֲאָרִמית  ”ַהּבֹוֵעל  ִּדין:  ֶאת 
ְּדִאיַגְרָּתא ִאיהוּ ִליֱהֵוי ַּפְרַוְנָקא“ [קֹוֵרא ָהִאֶּגֶרת – הּוא ְיַבֵּצַע 
ֶאת ַהָּכתּוב ָּבּה]. ֶׁשֵּכן ָּכ ָאַמר מֶֹׁשה ְלִפיְנָחס: ֲאִני ְמָפֵרׁש 
ֶאת ְלׁשֹון ’ְּפִגיָעה‘ ִּכְתִפָּלה, אּוָלם ַאָּתה ָּבַחְרָּת ְלָפֵרׁש זֹאת 

.ֵאפֹוא ַוֲעֵׂשה ִּכְדָבְר ַּכֲהִריָגה, ֵל
’ּדֹור ֵּדָעה‘ [לרי“י ַקֶמְלַהאר] ת“ק-תר“כ, עמ‘ רלג 

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ת ׁשם

ֹיׁש א

ני ּפְ ם

א‘ ִּבְזכּות ’ָאֵמן‘ ’ַּכֲאִרי ִיְתַנּׂשָ
א“ (כג כד) ”ֵהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנּׂשָ

”ָיקּום“  ’ָאֵמן‘.  ֵּתבֹות:  סֹוִפי   – ְּכָלִביא“  ָעם  ”ֶהן 
אֹוִתּיֹות ’ק‘ יֹום‘. ’ָרַמז ַהָּכתּוב ְל‘ָאֵמן‘ ַהַּנֲעֵנית ַאַחר 
 ְלָבֵר ָהָאָדם   ֶׁשָּצִרי ַהְּבָרכֹות  ִמֵּמָאה  ַאַחת  ָּכל 
ִלְפגַֹע  ָיכֹול  ֵאיִני  ְלָבָלק:  ִּבְלָעם  ָאַמר   ְוָכ ְּביֹום. 
ִאים ֵהן ְּכֶנְגִּדי ַּכֲאִרי  ְּבִיְׂשָרֵאל ְּבִקְלָלִתי, ֶׁשֵּכן ִמְתַנּׂשְ

ִּבְזכּות ַהְקָּפָדָתם ַלֲענֹות ’ָאֵמן‘ ְּבסֹוף ָּכל ְּבָרָכה. 
’ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב‘ [ְלר“י ֶּדה ַאְלֶּבה, ֶוֶנְצָיה שס“ט] 

ָלק ת ּבָ ָרׁשַ 287ּפָ תשע"ט

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
ָרָשׁה ּפָ ּבַ ָרֵזי ֱאמּוִנים

ה,

ִויַטל 
ּסח

ִ

ָרז

ָ

נּשׂא‘ ִּבְזכּות ’ָא
ׂא“

ממֵמרִרממְמ
ר פפּפָָ בּבַַ ים

א  ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנּׂשָ
ַפע ַחִּיים‘ ִמַּצאְנז ְּבִׁשעּור ֻחָּמׁש ַרִׁש“י ְּבָפָרַׁשת ָּבָלק ַּתְׁשָל“ט: ְּדָבִרים ֶׁשָאַמר ָהַרִּבי ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל ַה‘ּׁשֶ

“ץ. ְּכִפי  ”ּוְכָבר ִמָּלִתי ֲאמּוָרה ֶזה ַּכָּמה, ְּבַבָּקָׁשה ְלַהֲחִזיר ֲעָטָרה ְלָיְׁשָנּה, ּוְלַהְנִהיג ְּבָבֵּתי ִמְדָרֵׁשנּו ֵסֶדר ַהְּתִפָּלה ִעם ַהּׁשָ
 ץ אֹוֵמר ַהְּבָרכֹות ְוַאַחר ָּכ“ ַחר. ֶׁשְּתִחָּלה ַהּׁשָ ֶׁשָהָיה ָנהּוג ֵמָאז ּוִמֶּקֶדם, ֶׁשְּבָכל ִמְנָין ֶׁשִהְתַּפֵּלל, ִהְתִחילּו ִמן ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
 הּוא ּוָברּו אֹוֵמר ָּכל ֶאָחד ְלַעְצמֹו, ִויֵרא ָׁשַמִים ִמְׁשַּתֵּדל ִלְׁשֹמַע ֵמעֹוד ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ְּכֵדי ַלֲענֹות ַאֲחֵריֶהם ָּברּו
ְׁשמֹו ְוָאֵמן. ְוֵאֶצל ְזֵקִני ַהָּקדֹוׁש ָהָיה חֹק ָקבּוַע ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו ֶׁשֶאָחד ְוִלְפָעִמים ְׁשַנִים ֵמַהְּיָלִדים ָהָיה אֹוֵמר ְלָפָניו ֶאת 

ַחר, ִעם ָּבָניו ַהְּקדֹוִׁשים ְּבַקְטנּוָתם אֹו ֶאָחד ִמְּנָכָדיו אֹו ֶיֶלד ַאֵחר“. ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
’ֶׁשַפע ַחִּיים‘ ּתֹוָרה ּומֹוֲעִדים ֵחֶלק יט עמ‘ שנו

ט‘ בתמוז תשנ“ד 
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ַהְּכֶנֶסת  ִמָּבֵּתי  הּוא  ֵזיִתים‘  ’ְׁשִתיֵלי  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית 
ַהּוִָתיִקים ְוַהֻמָּּכִרים ִּבְבֵני ְּבַרק. ִמְתַּפְּלִלים ַרִּבים ָּבִאים 
ִמְנַין  ַעל  ִנְמִנים  ֵמֶהם  ַרִּבים  ַּכֲאֶׁשר  יֹום,  ִמֵּדי  ִּבְׁשָעָריו 

ַה‘ּוִָתיִקין‘ ַהִּמְתַקֵּים ַּבָּמקֹום.
ְׁשִליָט“א,  ִמְזָרִחי  ֶעְזָרא  ָהַרב  ֶׁשְּלָפֵנינּו,  ַהַּמֲעֶׂשה  ַּבַעל 
ְּכָבר  ֶזה  ְמֻכָּבד  ְּבִמְנָין  ַהָּקבּוַע  ַּכַחָּזן  ְּבַתְפִקידֹו  ְמַׁשֵּמׁש 
הּוא  ִנָּצב  ָנה  ַהּׁשָ ְימֹות  ְּבָכל  ֲעׂשֹוִרים.  ֵני  ִמּׁשְ ְלַמְעָלה 
ִמְּגרֹונֹו  ה‘  ֶאת  ּוְמַכֵּבד  ַהְּיעּוָדה  ָעה  ַּבּׁשָ ַהֵּתָבה  ִלְפֵני 

ִּבְתִפָּלתֹו ַהְּנִעיָמה. ָּכ, ְלא ִׁשּנּוי ְּבֶמֶׁש ָׁשִנים ַרּבֹות.
ָּכל  ְקבּוִעים,  ּכֹה  ְוַהֻּנָּסח  ַהַחָּזן  ַּכֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים,  ִמֶּטַבע 
ָהיּו  ֲעׂשּוִיים  ַהְּתִפָּלה,  ֶׁשל  ַהְּקבּוָעה  ַּבַּמְתּכֶֹנת  ִׁשּנּוי 
ֵאַרע  ֶׁשָאֵכן  ְּכִפי  ַהִּמְתַּפְּלִלים.  ֵלב  ְּתשֹּוַמת  ֶאת  ְלעֹוֵרר 
ֵהֵחל  ֶאָחד  ָּבִהיר  ְּבבֶֹקר  ַּכֲאֶׁשר  ָׁשִנים,  ְּכַאְרַּבע  ִלְפֵני 
 ֶׁשְּבתֹו ְלתֹוָדה‘  ’ִמְזמֹור  ֶאת  ִּבְנִעיָמה  ְלַזֵּמר  ֶעְזָרא  ַרִּבי 

’ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה‘. 
ֶׁשִהְתַקְּבצּו  ַלִּמְתַּפְּלִלים  ִהְסִּביר  הּוא  ַהְּתִפָּלה  ְלַאַחר 
ַהְנָהָגתֹו  ֵּפֶׁשר  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ְצֵמִאים  ְּבַסְקָרנּות,  ְסִביבֹו 

ַהֲחָדָׁשה:
ְמֻפְרֶסֶמת  ֶׁשֵאיָנּה  ַלֲהָלָכה  ְּבַאְקַראי  ֶנְחַׂשְפִּתי  ”ֶאֶמׁש 
ְלָחן ָערּו‘ (או“ח נא ט):  ַּדָּיּה, ַא ִנְפְסָקה ִּבְמפָֹרׁש ַּב‘ּׁשֻ
ירֹות  ’‘ִמְזמֹור ְלתֹוָדה‘ – ֵיׁש ְלאֹוְמָרּה ִּבְנִגיָנה, ֶׁשָּכל ַהּׁשִ
ֲעִתידֹות ִלָּבֵטל חּוץ ִמִּמְזמֹור ְלתֹוָדה‘. ְּכלֹוַמר: ֶאת אֹותֹו 
ִמְזמֹור ִנְפָלא ַהְּמַבֵּטא יֹוֵתר ִמּכֹל ֶאת ַההֹוָדָאה ָהֲעֻמָּקה 
ֶׁשָאנּו ָחִׁשים ְּכַלֵּפי ה‘ ְוָאנּו ְרִגיִלים ְלאֹוְמרֹו ִּכְבֶדֶר ַאַּגב, 
ֵיׁש לֹוַמר ְּבאֶֹפן ַאֵחר – ִמּתֹו ְנִגיָנה ַהְּמַבֵּטאת הֹוָדָאה 

.“ַהּיֹוֵצאת ֵמעֶֹמק ַהֵּלב ְּכַלֵּפי ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר
”ָמה ַּדְעְּתֶכם ִּכי ִמּיֹום ֶזה ָוֵאיָל ַנְתִחיל ְלאֹוְמרֹו ָּכָראּוי, 
ַלִּמְתַּפְּלִלים,  ֶעְזָרא  ַרִּבי  ִהִּציַע  ּוְבִזְמָרה?“  ְּבִׁשיָרה 
ְיַעֵּכב  ֶׁשֹּלא  ְוַעִּליז  ָמִהיר  ְּבִנּגּון  זֹאת  ָלִׁשיר  ”ֶאְׁשַּתֵּדל 
ִמְתַּפְּלִלים  ַּכָּמה  ְוִהְרִּגיַע  הֹוִסיף  ַהְּתִפָּלה“,   ַמֲהַל ֶאת 
ֶׁשַרִּבים  ְּבִמְנָין  ְמֻדָּבר  זֹאת  ְּבָכל  ַּבֲחָׁשׁש;  ַּגָּבה  ֶׁשֵהִרימּו 

ִמִּמְתַּפְּלָליו ְמַמֲהִרים ַלֲעַמל יֹוָמם.
ַרִּבי ֶעְזָרא ָׂשַמח ִלְראֹות ִּכי ַהִּמְתַּפְּלִלים ַמְסִּכיִמים ִעּמֹו 
ַהֲהָלָכה  ְּבִקּיּום  ֻׁשָּתִפים  ִלְהיֹות  ָׂשְמחּו  ֻּכָּלם  ֶאָחד.  ֶּפה 
ָעִתיד  ַהִּמְזמֹור  ִּכי  ְּכֶׁשָּיְדעּו  ּוִבְפָרט  ְמֻפְרֶסֶמת,  ַהֹּלא 
ִלְהיֹות מּוָׁשר ְּבִנּגּון ַעִּליז, ּוְבקֹולֹו ַהָּנִעים ֶׁשל ַחָּזן ֵּבית 

ַהְּכֶנֶסת ַהַּנֲעָרץ.
ְלִהְצָטֵרף  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ִהְתַרְּגלּו   ,ָוֵאיָל ֶזה  ִמּיֹום   ,ָּכ
ְוַאף  ְלתֹוָדה‘,  ְּב‘ִמְזמֹור  ַהַחָּזן  ֶׁשל  ְלִׁשיָרתֹו  ּבֶֹקר  ִמֵּדי 
ְלַאַחר ֶׁשֻרָּבם ְּכָבר ִהְתַרְּגלּו ַלְּנִעיָמה ָהַעִּליָזה, ֲעַדִין ִהיא 

ַמְצִליָחה ְלַׁשְּמָחם ְּבָכל ּבֶֹקר ֵמָחָדׁש.
ְלַקֵּים  ֶעְזָרא  ר‘  ֶהֱחִליט  ֶׁשּבֹו  ַהּיֹום  אֹותֹו  ְלַאַחר  ְּכָׁשָנה 
ָלחּוׁש  ֶעְזָרא,  ַרִּבי  ַהַחָּזן,  ֵהֵחל  ָהֲאמּוָרה,  ַהֲהָלָכה  ֶאת 
ַרב,  ֵסֶבל  לֹו  ֵהֵסּבּו  ַהְּכֵאִבים  ֻמְסָּבִרים.  ִּבְלִּתי  ִּבְכֵאִבים 
ְמַׁשְּכֵכי  ֶׁשל  ַרב  ִמְגָון  ֶׁשָּנַטל  ְלַאַחר  ַאף  ָחְלפּו  ְוא 
ֶעְזָרא  ַרִּבי  ָהָיה  ָרִגיל  ֶׁשִעּמֹו  ַהִּמְׁשָּפָחה  רֹוֵפא  ְּכֵאִבים. 
ְוהּוא  ִלְכֵאָביו,  ַהִּסָּבה  ֶאת  ְלַזהֹות  ִהְצִליַח  א  ְלִהְתַיֵעץ 
ִלְבִדיקֹות  ְלַהְפנֹותֹו  ֶׁשִּמֵהר  ֻמְמֶחה  ְלרֹוֵפא  אֹותֹו  ָׁשַלח 

ַמִּקיפֹות.
ַרִּבי  ֻהְזַמן  ַהְּבִדיקֹות,  ֶאת   ֶׁשָעַר ְלַאַחר  ִמְסָּפר  ָיִמים 
ֶעְזָרא ְלִמְרְּפָאתֹו ֶׁשל ָהרֹוֵפא ַהֻּמְמֶחה ְּכֵדי ִלְׁשמַֹע ֶאת 
ֶׁשהּוא  ַהָּקָׁשה  ַלְּבׂשֹוָרה  ֱהִכינֹו  א  ִאיׁש  ּתֹוְצאֹוֵתיֶהן. 

ָעַמד ִלְׁשמַֹע:
ָהרֹוֵפא  ָּפַתח  ַהִּמָּדה“,  ַעל  ֶיֶתר   ְלַהְדִאיְג רֹוֶצה  ”ֵאיִני 
 ֶׁשהּוא ְמַעֵּין ְּבתֹוְצאֹות ַהְּבִדיקֹות, ”ַא בּות ּתֹו ְּבִהְתַחּׁשְ

ְּדַבר ָמה ְּבתֹוְצאֹות ֵאינֹו ִנְרֶאה ַּתִּקין...“
ַהֶּמַתח  ֶׁשִּמְפַלס   ּתֹו ַּבּתֹוָצאֹות,  ְלַעֵּין   ִהְמִׁשי ָהרֹוֵפא 
ֶאת  ֵהִסיר  ְלַבּסֹוף  ְוגֹוֶאה.   הֹוֵל ֶעְזָרא  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּבִלּבֹו 
ִמְׁשָקָפיו ַּבֲאֶרֶׁשת ֲחִׁשיבּות, ְוַהִּמִּלים ַהְּמדּודֹות ֶׁשָאַמר 

ָנְפלּו ַעל ַרִּבי ֶעְזָרא ְּכַרַעם ְּביֹום ָּבִהיר:
”ְׁשַמע ָנא ְיִדיִדי, ְּכָבר ָׁשִנים ַרּבֹות ֲאִני ְמַׁשֵּמׁש ְּכרֹוֵפא, 
ר ְּבׂשֹורֹות ָקׁשֹות ִלְמֻטָּפַלי...  ַוֲעַדִין ָקֶׁשה ִלי ְמאֹד ְלַבּׂשֵ
ָהַאְבָחָנה ָאְמָנם ֲעַדִין ֵאיָנּה סֹוִפית, ְוִיְהֶיה ָעֶלי ָלׁשּוב 
 ְּבִדיקֹות ַמֲעִמיקֹות ְּבעֹוד ְׁשלֹוָׁשה ָׁשבּועֹות, ַא ְֹוַלֲער

ֵּביְנַתִים ִּתְתּכֹוֵנן...“
”ַקח ֶאת ַהְּדָבִרים ִּבְפּרֹוּפֹוְרְצָיה“, ִנָּסה ָהרֹוֵפא ְלַהְרִּגיַע, 
”ַקָּיִמים ַּכּיֹום ִטּפּוִלים ִמְתַקְּדִמים ְמאֹד ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתם 
ּתּוַכל ְלֵהָרֵפא ַלֲחלּוִטין, ִאם ִּכי ָעֶלי ְלִהְתּכֹוֵנן ִלְתקּוָפה 

א ְּפׁשּוָטה...“
ַּבֶחֶדר ִהְׂשָּתְרָרה ְׁשִתיָקה רֹוֶעֶמת. ַרִּבי ֶעְזָרא ִעֵּכל ֶאת 
ַמע. ָהרֹוֵפא ָאְמָנם א ִהְזִּכיר ֶאת ַהִּמִּלים  ַהְּדָבִרים ֶׁשּׁשָ
ְּברּוָרה  ָהְיָתה  ָהַאְבָחָנה   ַא ִּבְמפָֹרׁש,  ַהַּמְפִחידֹות 

ּוַמְפִחיָדה – ַהַּמֲחָלה ַהּנֹוָרָאה...
הּוא  ְלַבּסֹוף  אּוָלם  ְלִהְתאֹוֵׁשׁש,  ַּדּקֹות  ַּכָּמה  לֹו  ָאְרכּו 
ָקם ִמְּמקֹומֹו, ֵעיָניו ְנׂשּואֹות ְּכַלֵּפי ַמְעָלה ּוְבִלּבֹו ִהְרֵהר: 
’ַהַחִּיים ַעד ַעָּתה ָהיּו ִנְפָלִאים, ּתֹוָדה ְל ה‘. ַמֲאִמין ֲאִני 
ִרים, ֵּכן  ְּב ִּכי ְּכִפי ֶׁשָּנַתָּת ִלי ַעד ַעָּתה ַחִּיים ָיִפים ּוְמֻאּׁשָ

ְּבָיְד ְלַהֲעִניק ִלי עֹוד ָׁשִנים ַרּבֹות, ְנִעימֹות ְוטֹובֹות‘.
ִהְתַּפֵּזם  ַמּדּוַע,  ְלָהִבין  ִמְּבִלי  ָהרֹוֵפא,  ֵמֶחֶדר  ְּבֵצאתֹו 
ִמִּפיו ַהִּנּגּון ַהֻּמָּכר ֶׁשל ’ִמְזמֹור ְלתֹוָדה‘, ְוַרִּבי ֶעְזָרא ָרָאה 

ְּבָכ ִסיָמן ְׁשֵמיִמי.
ַרִּבי   ִהְמִׁשי ֶׁשְּבַמֲהָלָכם  ָׁשבּועֹות,  ִּכְׁשלֹוָׁשה  ָחְלפּו 
ֶעְזָרא ְּבֵסֶדר יֹומֹו ָהָרִגיל. ַּבּיֹום ֶׁשִּלְפֵני ַהְּבִדיָקה ִהְׁשִּכים 
ַּבּבֶֹקר, ּוְבֵעת ֶׁשׁשֹּוֵרר ֶאת ’ִמְזמֹור ְלתֹוָדה‘ ְּכֶהְרֵּגלֹו, ָעָלה 
ְּבִלּבֹו ַרְעיֹון. ִמָּיד ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה הּוא ָּפָנה ְלהֹוִציאֹו ֶאל 
ַהּפַֹעל; ְלַאַחר ֶׁשָּטַעם ַּפת ַׁשֲחִרית ְוִעְדֵּכן ֶאת ְּבֵני ֵּביתֹו, 
ָׂשם ְּפָעָמיו ְלֵעֶבר ַּתֲחַנת ָהאֹוטֹוּבּוס ָהעֹוֶׂשה ֶאת ַּדְרּכֹו 
ִלְצַפת, ְּכֵדי ְלִהְׁשַּתֵּטַח ַעל ִקְברֹו ֶׁשל ָמָרן ַה‘ֵּבית יֹוֵסף‘, 

.‘ְלָחן ָערּו ְמַחֵּבר ַה‘ּׁשֻ
ַמֲעַין  ִנְפַרץ  ַהְּקדֹוָׁשה,  ַהַּמֵּצָבה  ַעל  ְּכֶׁשִהְׁשַּתֵּטַח  ִמָּיד 
ִּדְמעֹוָתיו; ְּכַדְרּכֹו הּוא ָּפַתח ְּבהֹוָדָאה ֵמעֶֹמק ֵלב ַעל ָּכל 
ִנים ַהּטֹובֹות ְוַהָּיפֹות ֶׁשָּלֶהן ָזָכה, ַעל ַהִּמְׁשָּפָחה, ַעל  ַהּׁשָ
 ַהַחִּיים, ַעל ַהְּבִריאּות ְוַעל ַהַּפְרָנָסה, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ָׁשַפ

ִלְפֵני ה‘ ֶאת ִלּבֹו ִּבְתִפָּלה.
ִמְּפֵני  ַּדֲאָגתֹו  ֶאת  ָׂשח  הּוא  ָאִביו  ִלְפֵני  ַהִּמְתַחֵּטא  ְּכֵבן 
הּוא  ָמָחר.  ַלֲעבֹר  הּוא  ֶׁשָעִתיד  ַהּגֹוָרִלית  ַהְּבִדיָקה 
ִהְתַחֵּנן ַעל ַנְפׁשֹו ְוַעל ֶנֶפׁש ְיָלָדיו ַהְּזקּוִקים ְלַאָּבא ָּבִריא, 

ּוְלֶפַתע ָּפְרָצה ַהְּזָעָקה ִמִּפיו:
ְוַעם  ּוָפַסְקָּת,  ָקַבְעָּת  ַרּבֹות  ֲהָלכֹות  יֹוֵסף‘!  ַה‘ֵּבית  ”ָמָרן 
ְמֻפְרֶסֶמת  ֵאיָנּה  ֵמֶהן  ַאַחת  ְלַקְּיָמן.  ַמְקִּפיִדים  ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשֲאִני  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ִמֶּזה  ִלִּבי.  ְּבָכל  ִאַּמְצִּתי  ְואֹוָתּה  ַּדָּיּה, 
’ִמְזמֹור ַלּתֹוָדה‘ ְּברֹב ַעם, ּוְבַחְסֵדי  ַמְקִּפיד ְלׁשֹוֵרר ֶאת 
ה‘ ָזִכיִתי ַאף ְלַזּכֹות ִעִּמי ֶאת ֶיֶתר ִמְתַּפְּלֵלי ַהִּמְנָין ֲאֶׁשר 

מֹוִדים ַלה‘ ָּכָראּוי ַיַחד ִאִּתי.
ַרֲחֵמי  עֹוֵרר  ָאָּנא  ַצּוָאִרי.  ַעל  ַעָּתה  ֻמַּנַחת  ַחָּדה  ֶחֶרב 
ָׁשַמִים ִלְפֵני ה‘ ֶׁשְּיַזֵּכִני ַלֲעבֹר ֶאת ַהְּבִדיָקה ָמָחר ְּבָׁשלֹום, 
ֶׁשּתֹוְצאֹוֶתיָה יֹוִכיחּו ִּכי ֵאין ִּבי א ִּגּדּול ְוא ַמֲחָלה, א 
ְּדָאָגה ְוא ָצָרה, ַרק ְּבִריאּות, ְרָוָחה ְוִׂשְמָחה, ֶׁשֲעֵליֶהן 

אּוַכל ְלַהְמִׁשי, ְלהֹודֹות ּוְלהֹודֹות...“
ַאף ְלַאַחר ֲאִמיַרת ַּכָּמה ִּפְרֵקי ְּתִהִּלים, א ָנָחה ַּדְעּתֹו 
ֶאת  ְּבִהְתַרְּגׁשּות  ְוׁשֹוֵרר  ֶׁשָעַמד  ַעד  ֶעְזָרא,  ַרִּבי  ֶׁשל 
 ּתֹו ְלאֹוְמרֹו  ָׁשב  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ְּבִנּגּונוֹ,  ְלתֹוָדה‘  ’ִמְזמֹור 

ֶׁשהּוא ְמַפֵּזז ּוְמַרֵּקד ְּבהֹוָדָאה ֵמעֶֹמק ֵלב.
ְוַהַּפַעם  ְּבַרק,  ִלְבֵני  ָלׁשּוב  ְּפָעָמיו  ָׂשם  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ִמָּיד 

ְּבֵלב ָרגּוַע ְוָׁשֵלו.
ַהָּמכֹון  ְּבַׁשֲעֵרי  ֶעְזָרא  ַרִּבי  ִהְתַיֵּצב  ֶׁשְּלָמֳחַרת  ַּבּבֶֹקר 
ָהְרפּוִאי ֶׁשּבֹו ָעִתיד ָהָיה ַלֲערֹ ֶאת ַהְּבִדיָקה. ַהְּבִדיָקה 
ַרִּבי  ָּפַסק  א  ְּבַמֲהָלָכּה   ַא ּוַמִּתיָׁשה,  ֲאֻרָּכה  ָהְיָתה 
ֶּבֱאמּוָנה  ִהְתַחֵּזק  הּוא  ּוְלהֹודֹות...  ִמְּלִהְתַּפֵּלל  ֶעְזָרא 

ּוְבִבָּטחֹון ְוִהְמִּתין ַלּתֹוָצאֹות.
ֶאת  ִלְראֹות  ֻהְפַּתע  ָהרֹוֵפא,  ַלֲחַדר  ְלַבּסֹוף  ְּכֶׁשִּנְקָרא 
ֶׁשל  ֲאֶרֶׁשת  ְנסּוָכה  ָּפָניו  ְוַעל  ְמֻבְלָּבל  ְּכֶׁשהּוא  ָהרֹוֵפא 
ַהְּבִדיקֹות,  ְּבתֹוְצאֹות  ֲאֻרּכֹות  ִהְתּבֹוֵנן  הּוא  ֵאמּון.  חֶֹסר 
ּתֹו ֶׁשהּוא ַמְׁשֶוה ֵּבין ַהִּצּלּוִמים ֶׁשְּלָפָניו, ּוְלַבּסֹוף ָאַמר:

זֹוֵכר  ֵאיִני  ֶׁשִּלי  ָהְרפּוִאית  ַהַקְּרֶיָרה  ְּבָכל  ָנא,  ”ְׁשַמע 
ַעל  ַמְצִּביַע  ֶׁשהּוא   ּתֹו ָּפַתח,  מּוָזר“,  ּכֹה  ִמְקֶרה 
ִלְפֵני  ֶׁשָעַרְכָּת  ַה‘ִּצּלּום‘  ֶזהּו  ”ִהֵּנה,  ֶׁשְּלָפָניו;  ַהִּצּלּוִמים 
ֶאת  ְּבֵברּור  ּבֹו  ִלְראֹות  ַאָּתה  ָיכֹול  ָׁשבּועֹות.  ְׁשלֹוָׁשה 
’ַהַּמֲחָלה‘...  ִנְרֵאית   ָּכ ַהְּגרּורֹות.  ּוִמְּסִביבֹו  ַהִּגּדּול, 
ַלִּגּדּול  ֵזֶכר  ֵאין   – ֵמֶאְתמֹול  ַּבִּצּלּום  ִּתְתּבֹוֵנן  ַעְכָׁשו 
ָּפׁשּוט  ֶזהּו  ַּתִּקינֹות...  ַהָּדם  ְּבִדיקֹות  ַאף  ְוַלְּגרּורֹות! 

ִמְקֶרה ֶׁשֹּלא ֵיָאֵמן“.
ִיָּתֵכן   ֵאי” ָׁשַאג,  ִּכְמַעט  ָהרֹוֵפא  ִלְהיֹות?“  ָיכֹול   ֵאי”
ַּתִּקין  ִלְהיֹות  ַהּגּוף  ָחַזר  ָׁשבּועֹות  ְׁשלֹוָׁשה   ֶׁשְּבתֹו
ְלתֹוָצאֹות  ֵהן  ֵכן?!  ִלְפֵני  ְּכלּום  ָהָיה  א  ְּכִאּלּו  ּוָבִריא, 
ִּבְפָרט  ִטּפּול,  ְלַאַחר  ַּגם  ְמַצִּפים  ֵאיֶנּנּו  ֶׁשָּכֵאּלּו  ְנִקּיֹות 

ֶׁשִּנְרֶאה ָהָיה קֶֹדם ִּכי ְמֻדָּבר ְּבִגּדּול ַאִּלים ִּבְמֻיָחד...“
ֶעְזָרא  ַרִּבי   ַא ִהְתַּפֲעלּותֹו,  ֶאת  ְלַבֵּטא   ִהְמִׁשי ָהרֹוֵפא 
ֶאת  ׁשֹוֵרר  ּוִפיו  ֲעצּומֹות,  ָהיּו  ֵעיָניו  יֹוֵתר...  ָׁשַמע  א 

ִנּגּונוֹ ָהָאהּוב: 
”ִמְזמֹור ְלתֹוָדה ָהִריעּו ַלה‘ ָּכל ָהָאֶרץ...“

’ִלְקַראת ַׁשָּבת ַמְלְּכָתא‘ ַוֵּיֶׁשב

ְמקֹום ַהְּתִפָּלה – ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת
ַהּקֹוֵדם  ַּבַּמֲאָמר  ֶׁשֵּבַאְרנּו  ְלַאַחר 
ַהְּתִפָּלה  ֶׁשל  ַהְּגדֹוָלה  ַמֲעָלָתּה  ֶאת 
ּוְנָבֵאר  נֹוִסיף  ַהִּצּבּור,  ִעם  ַהֶּנֱאֶמֶרת 
ַמֲעָלה  ֵיׁש  ִּכי  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבַּמֲאָמר 
ְּתִפָּלה  ָלֵׂשאת  חֹוָבה,  ְוַאף  ְיֵתָרה, 
ְּבֵבית  ִלְתִפָּלה,  ַהְּמֻיָחד  ַּבָּמקֹום  ַּדְוָקא 

ַהְּכֶנֶסת, ֵהן ְּבָיִחיד ְוֵהן ַּבִּצּבּור.
א):  ו  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  זֹאת  ָּדְרׁשּו   ָּכ
ֶאָּלא  ִנְׁשַמַעת  ָאָדם  ֶׁשל  ְּתִפָּלה  ”ֵאין 
ח  א‘  (ְמָלִכים  ֶׁשֶּנֱאָמר  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית 
ַהְּתִפָּלה‘  ְוֶאל  ָהִרָּנה  ֶאל  ’ִלְׁשמַֹע  כח): 
ם  – ִּבְמקֹום ִרָּנה [”ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֶׁשּׁשָ
ְוִתְׁשָּבחֹות  ִׁשירֹות  ַהִּצּבּור  אֹוְמִרים 
ְּתֵהא  ָׁשם  (ַרִׁש“י)]  ָעֵרב“  קֹול  ִּבְנִעיַמת 

ְּתִפָּלה“.
א)  ו  (ְּבָרכֹות  ָמנֹוַח‘  ’ָחְכַמת  [ְּבַהָּגהֹות 
ֶׁשָּכל  אֹוָרה‘,  ’ַׁשֲעֵרי  ֵסֶפר  ְּבֵׁשם  ֵּבֵאר 
ִּביִחידּות,  ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשָאָדם  ַהְּתִפּלֹות 
ַעד  ִנְׁשָמעֹות,  ְוֵאיָנן  ַמְמִּתינֹות 
ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ַאַחת  ְּתִפָּלה  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל 

ַמְעָנה אֹוָתן ַהְּתִפּלֹות ִעָּמּה]. ְוָאז ִּתּׁשָ
(ְּתִפָּלה  ָהַרְמָּב“ם  ָּפַסק  ַהְּגָמָרא  ְּכִדְבֵרי 
ֶׁשָּכל  ֶׁשַאף  ָׁשם),  ִמְׁשֶנה‘  ’ֶלֶחם  ע“פ  א,  ח 
ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְלֵהָענֹות,  ְיכֹוָלה  ְּתִפָּלה 
ְּתִפָּלתֹו  ְוַאף  ֵעת,  ְּבָכל  ִנְׁשַמַעת  ִהיא 
ֶׁשל ָיִחיד ִנְׁשַמַעת ּבֹו. ִמּתֹו ָּכ ָּפַסק 
ַהְּגאֹוִנים  ְּכַדַעת  ט,  צ  (או“ח   ‘ָערּו ְלָחן  ַּב‘ּׁשֻ
ֶׁשֵהִביא ַרֵּבנּו יֹוָנה ְּבָרכֹות ד א מדה“ר, ּוְרֵאה ַּבּטּור 
ָׁשם) ִּכי ַאף ִמי ֶׁשֶּנֱאָנס ְוא ִהְתַּפֵּלל ִעם 
ַהִּצּבּור, מּוָטב ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת 
הּוא  ם  ֶׁשּׁשָ ִמְּפֵני  ְּבֵביתֹו,  ִּיְתַּפֵּלל  ִמּׁשֶ

ָמקֹום ָקבּוַע ּוְמֻיָחד ִלְתִפַּלת ַהִּצּבּור.
ׁשּוִעיבְּ  ִאְּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ֵּבֵאר  ְוֵכן 
ִּבְדָרׁשֹוָתיו (ָּפָרַׁשת ְׁשִמיִני): ”ּוִבְהיֹות ָּדָבר 
ְמֻקָּדׁש ַהְּתִפָּלה, ִיֲחדּו ָלּה ָמקֹום ְּבֵבית 
ִהיא  ְוִאם  ַהִּמְדָרׁש.  ּוְבֵבית  ַהְּכֶנֶסת 
ְראּוָיה  ִהיא  יֹוֵתר  ָמקֹום,  ְּבָכל  ְראּוָיה 
ָקדֹוׁש  ְּבָמקֹום  ְוִנְׁשַמַעת  ּוְמֻקֶּבֶלת 

ַהִּנְקָרא ’ֵּבית ֱאִקים‘“.

חֹוָבה ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת
(ְרֵאה  ַהַּקְדמֹוִנים  ָּכְתבּו  ֵּכן  ַעל  ֶיֶתר 
ַהְּתִפָּלה  ִּכי  כב)  ַוֵּיֵצא  ַאַחאי  ְּדַרב  ְׁשִאיְלתֹות 
ַמֲעָלה,  ְּבֶגֶדר  ַרק  ֵאיָנּה  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית 
ִמְּכַלל  ִנְפָרד  ִּבְלִּתי  ִחּיּוב  ִהיא  ֶאָּלא 
’ֲהָלכֹות  ַּבַעל  ַאף  ַהְּתִפָּלה.  ִחּיּוֵבי 
ִּכי  ָּכַתב  נו)  ַּדף  ְּבָרכֹות  (הל‘  ְּגדֹולֹות‘ 
ְּבֶגֶדר  ִהיא  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ַהְּתִפָּלה 
ְלׁשֹון  ֶאת   ְלָכ  ִהְסִמי ְוַאף  חֹוָבה, 
ַהָּכתּוב (ְּבֵראִׁשית כח יא): ”ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום“ 
ִלְתִפָּלה],  ַהְּמֻיָחד  ַּבָּמקֹום  [ֶׁשִהְתַּפֵּלל 
”ֵאין  ב):  כו  (ְּבָרכֹות  ַהְּגָמָרא  ְוִכְדָרַׁשת 

ְּפִגיָעה ֶאָּלא ְּתִפָּלה“. 
ַהְּמפָֹרִׁשים  ַהְּדָבִרים  ֵהם  ְוֵהן 
 ָצִרי” ה“ד):  פ“ד  (ְּבָרכֹות  ַּבְּירּוַׁשְלִמי 
ְמֻיָחד  ֶׁשהּוא  ְּבָמקֹום  ְלִהְתַּפֵּלל  ָאָדם 
ִלְתִפָּלה. ּוָמה ַטַעם (ְׁשמֹות כ כא, ְרֵאה ַרִׁש“י 
ּוַבַעל ַהּטּוִרים): ’ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר 
 – ּוֵבַרְכִּתיךָ]‘   ֵאֶלי [ָאבֹוא  ְׁשִמי  ֶאת 
ָּכאן  ָּכַתב  ֵאין  ְׁשִמי‘  ֶאת  ַּתְזִּכיר  ’ֲאֶׁשר 
ַאְזִּכיר‘“  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ’ְּבָכל  ֶאָּלא: 

ִכיָנה ְּתֵהא ְמצּוָיה ּבֹו]. [ְּכלֹוַמר ֶׁשַהּׁשְ
ַעל  יֹוָנָתן  ְּבַתְרּגּום  ִּכי  ְלַצֵּין  ְמַעְנֵין 
ָלֶהם  ”ְוהֹוַדְעָּת  כ):  יח  (ְׁשמֹות  ַהָּפסּוק 
ְותֹוִדיַע  ֵּפֵרׁש:  ָבּה“,  ֵיְלכּו   ַהֶּדֶר ֶאת 

ְּבָבֵּתי  ֶׁשִּיְתַּפְּללּו  ַהְּתִפּלֹות  ֶאת  ָלֶהם 
ִמָּפסּוק  ֶׁשַאף  ְוֶאְפָׁשר  ְּכֵנִסּיֹוֵתיֶהם. 
ַהְּתִפָּלה  ְלחֹוַבת  ָמקֹור  ִלְלמֹד  ִנָּתן  ֶזה 

ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת.
ָהַרְמָּב“ן  ִּדְבֵרי  ֵהם  ְידּוִעים  ּוְכָבר 
ֵּכיָון  ִּכי  טז)  יג  (ְׁשמֹות  ַלּתֹוָרה  ְּבֵפרּוׁשֹו 
ַּבַּתְחּתֹוִנים  ָחֵפץ  ֶעְליֹון  ֵא-ל  ”ֶׁשֵאין 
ֶלֱאָקיו  ְויֹוֶדה  ָהָאָדם  ֶׁשֵּיַדע  ִמְּלַבד 
ְלִהְתַּפֵּלל  ִּתְּקנּו   ְלָכ ֶׁשְּבָראֹו“, 
ַרִּבים,  ִּבְקַהל  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ַּדְוָקא 
ְּבִפְרסּום,  ַהָּדָבר  ֶׁשֵּיָעֶׂשה  ְּכֵדי 
ָאָדם  ִלְבֵני  ”ֶׁשִּיְהֶיה  ָׁשם:  ְוִכְלׁשֹונֹו 
ֶׁשְּבָרָאם  ָלֵא-ל  ְויֹודּו  ִיְתַקְּבצּו  ָמקֹום 
ְוִהְמִציָאם, ִויַפְרְסמּו ֶזה, ְויֹאְמרּו ְלָפָניו 

ְּבִרּיֹוֶתי ֲאַנְחנּו“.

ְסֻגַּלת ַהְּתִפָּלה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת
ִהְפִליגּו  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
ַהְּתִפָּלה  ֶׁשל  ּוִבְסֻגָּלָתּה  ְּבַמֲעָלָתּה 
(ְּבָרכֹות  ִּבירּוַׁשְלִמי   ָּכ ַהְּכֶנֶסת.  ְּבֵבית 
ִּפיְנָחס  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  הּוְבאּו  ה“א)  פ“ה 

ְּבֵבית  ”ַהִּמְתַּפֵּלל  הֹוַׁשְעָיא:  ַרִּבי  ְּבֵׁשם 
ַהְּכֶנֶסת ְּכִאּלּו ַמְקִריב ִמְנָחה ְטהֹוָרה“. 
תתלג)  ְּתִהִּלים  (ילק“ש  ַּבִּמְדָרׁש  הּוָבא  עֹוד 
ִּכי: ”ָּכל ִמי ֶׁשהּוא ִנְכָנס ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה זֹוֶכה ְוִנְכָנס ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת 
ה):  פד  (ְּתִהִּלים  ֶׁשֶּנֱאָמר  ַהָּבא,  ָלעֹוָלם 
 ְיַהְללּו עֹוד   ֵביֶת יֹוְׁשֵבי  ’ַאְׁשֵרי 

ֶּסָלה‘“.
ַעל  (ָׁשם)  ַּבְּירּוַׁשְלִמי  הּוָבא  ֶזה  ְּכֶנֶגד 
ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ֶׁשל  ֲעוֹונֹו  ֻחְמַרת 
ָּכל  ָאַמר:  חּוָנה  ”ַרב  ַהְּכֶנֶסת:  ְּבֵבית 
ִמי ֶׁשֵאינֹו ִנְכָנס ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ָּבעֹוָלם 
ֶלָעִתיד  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ִנְכָנס  ֵאינֹו  ַהֶּזה 

ָלבֹא...“
ִּדְבֵרי  הּוְבאּו  ַאף  א)  ח  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא 
ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ”ָּכל  ֶזה:  ְּבִעְנָין  ָלִקיׁש  ֵריׁש 
לֹו ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְּבִעירֹו ְוֵאינֹו ִנְכָנס ָׁשם 
ְלִהְתַּפֵּלל – ִנְקָרא ָׁשֵכן ַרע... ְוא עֹוד 
ּוֵבֵאר  ּוְלָבָניו“.  לֹו  ָּגלּות  ֶׁשּגֹוֵרם  ֶאָּלא 
ֶזה  ֶׁשֹעֶנׁש  טו)  צ  (או“ח  ְלָחן‘  ַהּׁשֻ ֶּב‘ָערּוךְ 
הּוא ְּב‘ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה‘; הּוא ִהְתַעֵּצל 
ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ָקרֹוב,  ְלָמקֹום  ָלֶלֶכת 
ְלָמקֹום  ִלְגלֹות  ָלֶלֶכת  ֵיָאֵלץ   ְלִפיָכ

ָרחֹוק.
ַעל  (ָׁשם)  ַּבְּירּוַׁשְלִמי  הּוָבא  עֹוד 
ַהִּמְתַּפֵּלל ְּבתֹו ֵּביתֹו: ”ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן 
ַמִּקיפֹו  ְּכִאּלּו  ֵּביתֹו   ְּבתֹו ַהִּמְתַּפֵּלל 
ְּב‘ִגְליֹוֵני  ּוֵפֵרׁש  ַּבְרֶזל...“.  ֶׁשל  חֹוָמה 
ְקָראָקא  ָאָב“ד  ֶעְנִּגיל  ְלַמֲהִר“י  ַהשַּׁ“ס‘ 
מהר“ש  ֵּפֵרׁש  וכעי“ז  ָׁשם,  ַהְּירּוַׁשְלִמי  (ַעל 

ִעם  ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשֵאינֹו  ֶׁשִּמי  ָׁשם),  ִסיִריֵליאוֹ 

ְּבֵביתֹו,  ֶאָּלא  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ַהִּצּבּור 
ַּבְרֶזל  ֶׁשל  חֹוָמה  אֹותֹו  ַמִּקיָפה  ְּכִאּלּו 

ַהּמֹוַנַעת ִמְּת ִפָּלתֹו ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה.
ָּכַתב: ”ִּכי  ח‘)  (ְליֹום  מֶֹׁשה‘   ֶּדֶר’ ּוַבֵּסֶפר 
ָמקֹום  ְּבָכל  ְלַהְזִּכיר  ְרׁשּות  ִנָּתן  א 
ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ַרק ְּבֵבית 
ָהֱאֶמת  ַעל  יֹוֶדה  ָאָדם  ְוָכל  ַהְּכֶנֶסת. 
בעוה“ר  ָּבאּו  ְוַהָּצרֹות  ַהְּגֵזרֹות  ֶׁשָּכל 
ְלִיְׂשָרֵאל ִמְּפֵני ֶׁשֵאיָנם ִמְתַּפְּלִלים ֵּבית 

ַהְּכֶנֶסת“.

ְדָרׁש ית ַהּמִ ַמת ּבֵ ּכָ ל ’ַהׁשְ ט ַעל ַמֲעָלָתּה ׁשֶ ַמּבָ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ
ְּבִׁשיר ְוקֹול ּתֹוָדה ְנָבֵר ֵלאֵקינּו

ע עּתַ ט ַמבּבָ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמֲעׂשֵ ַמעמְדרָָרׁש
וקֹול ר

ו סִספפּפּ ם
ל ֶמֶלְך (ג‘) ֵהיָכלֹו ׁשֶ ּבְ

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


