
ת ת ֻחּקַ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

’ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב‘ ַהַּנֲעֵׂשית ַּבֶּפה
”זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה‘ ֵלאמֹר ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ 

(יט ב)

ִאם ִנְצַטּוָה מֶֹׁשה ֶזה ִמְּכָבר: ”ֵלאמֹר“ ִמְּפֵני ָמה ָׁשב ְוִהְצַטּוָה: 
”ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“? 

ָּדַרׁש ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר הֹורֹוִביץ ַרָּבּה ֶׁשל ַטְרִניְגָראד:
ַאף  ֶׁשַעל  סה)  ְּתִהִּלים  ּתֹוָרה‘  (’ִלּקּוֵטי  ָהֲאִר“י  ִּדְבֵרי  ֵהם  ְידּוִעים 
ְלִהְתַּפֵּלל  ִהְצַטּוֵינוּ  ָמקֹום  ִמָּכל  ַּבֵּלב,  ִהיא  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשִעַּקר 
רֹוֶאה  ִמְתַּפֵּלל,  ֶׁשָאָדם  ַהְּתִפָּלה  ְיֵדי  ”ֶׁשַעל  ֱהיֹות:  ְּבִפינּו, 
ֶזה  ִליסֹוד  ִּכי  לֹוַמר  ְוֵיׁש  ְלִהְתַּפֵּלל“.  הּוא  ַּגם  ּוָבא  ֲחֵברֹו 
ה‘  ִצּוָה  ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה  ֻחַּקת  ”זֹאת  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּפסּוק  ָרַמז 
ַּבֶּפה  ַהְּתִפָּלה  ִמּלֹות  ֶאת  ְלהֹוִציא  ֶׁשֵּיׁש  ַהִּסָּבה   – ֵלאמֹר“ 
ֶאל  ”ַּדֵּבר  ִמּשּׁום:  ִהיא  ַהֵּלב,  ְּבַמְחֶׁשֶבת  ְלִהְסַּתֵּפק  ְוא 
ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבֵני  ֲאֵחִרים  ְיעֹוֵרר  ֶׁשַהִּדּבּור  ְּכֵדי   – ִיְׂשָרֵאל“  ְּבֵני 

’נַֹעם ְמָגִדים‘ֶׁשִּיְצָטְרפּו ִלְתִפָּלה.

ֵּבית ְּכֶנֶסת ֶׁשהּוא ָמֵלא ְּבתֹוָרה ּוִבְתִפָּלה
”וְכֹל ְּכִלי ָפתּוַח ֲאֶׁשר ֵאין ָצִמיד ָּפִתיל ָעָליו ָטֵמא הּוא“ (יט טו)

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִּפיְנָחס ַהֵּלִוי הֹורֹוִויץ ַּבַעל ַה‘ַהְפָלָאה‘: 
ְוִלּמּוד  ֶׁשַהְּתִפָּלה  ֶנֱאָמר  ב)  כה  דף  י  (תיקו“ז  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר 
ַהּתֹוָרה ְצִריִכים ְלֵהָעׂשֹות ִמּתֹו ְּדֵבקּות ַּבה‘, ֶׁשִאם א ֵּכן – 
א ַיֲעלּו ְלַמְעָלה. ְיסֹוד ֶזה ִנְרָמז ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: ”ְוכֹל ְּכִלי 
ָפתּוַח“ – ָּכל ִּדּבּור ֶׁשל ְּתִפָּלה ְוֶׁשל ִלּמּוד ֶׁשּמֹוִציא ָהָאָדם 
ִמִּפיו, ”ֲאֶׁשר ֵאין ָצִמיד ָּפִתיל [ְמֻחָּבר] ָעָליו“ – ְּבא ִחּבּור 
ִלְמקֹום  ַלָּמרֹום,  עֹוֶלה  ֵאינֹו   – הּוא“  ”ָטֵמא  ַּבה‘,  ּוְדֵבקּות 

ה ְוַהָּטֳהָרה. ַהְּקֻדּׁשָ
ְּבִעְנָין ֶזה ְמֻסָּפר ַעל ַה‘ַּבַעל ֵׁשם טֹוב‘ ַהָּקדֹוׁש, ִּכי ַּפַעם ָעַמד 
ַא ָּדְרכּו ַרְגָליו ַּבֲחַלל  ְלִהָּכֵנס ְלֵבית ְּכֶנֶסת ְמֻסָּים, אּוָלם ִמּׁשֶ
 ֵאי” ָסַתם:  סֹוְבָביו  ִלְתִמיַהת  ְלִהָּכֵנס.  ּוֵמֵאן  ִנְרַּתע  ַהֶּפַתח 

אּוַכל ְלִהָּכֵנס, ְוַהָּמקֹום ָמֵלא ְוָגדּוׁש ְּבתֹוָרה ּוְתִפָּלה?!“ 
טֹוב‘  ֵׁשם  ְוַה‘ַּבַעל  ַהּסֹוְבִבים,  ְּפִליַאת  ָּגְבָרה  ”ַאְדַרָּבה...?“, 
ִהְסִּביר: ”ְּבֵבית ְּכֶנֶסת ֶזה ִמְתַּפְּלִלים ְולֹוְמִדים ְּבא ְּדֵבקּות. 
ְוֵאיָנם  ֲחָללֹו   ְּבתֹו נֹוָתִרים  ְוַהִּלּמּוד  ַהְּתִפָּלה   ֶׁשָּכ ֵּכיָון 

עֹוִלים ְלַמְעָלה, ּוְלָמקֹום ֶׁשָּכֶזה ֵאיִני רֹוֶצה ְלִהָּכֵנס“.
’ָּפִנים ָיפֹות‘; ’ַׁשַער ַּבת ַרִּבים‘

מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶנְחְּבאּו ִמּתֹו ְצִניעּוָתם
”ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ִמְּפֵני ַהָּקָהל ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ַוִּיְּפלּו 

ַעל ְּפֵניֶהם ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה‘ ֲאֵליֶהם“ (כ ו)
ֵיׁש ְלָהִבין ֶאת ְּפַׁשט ְלׁשֹון ַהָּכתּוב: ֲהִיָּתֵכן ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשִּנְבְלעּו 
”ִמְּפֵני  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ָחְׁשׁשּו  ֲעַדִין  ָּבֲאָדָמה,  ַוֲעָדתֹו  קַֹרח 

ַהָּקָהל“ ֶׁשִּיְפְגּעּו ָּבֶהם? 
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר ִּכי ָּכ ִהיא ַּכּוַָנת ַהָּכתּוב: 

אּוָלם  ִּבְתִפָּלה,  ְּפֵניֶהם  ַעל  ִלּפֹל  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ִּבְּקׁשּו 

[ְּבַרִּבים],  ָּפָניו  ַעל  ִלּפֹל  אי  ַרּׁשַ ָחׁשּוב  ָאָדם  ”ֵאין  ֶׁש:  ֵּכיָון 
ֶאָּלא ִאם ֵּכן ַנֲעָנה ִּכיהֹוֻׁשַע ֶּבן נּון“ (ַּתֲעִנית יד ב), ָחְׁשׁשּו ֶׁשָּמא 
ִאם ִיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהם ָּבַרִּבים ְוֵיָענּו [ְּכִפי ֶׁשָאֵכן ֵאַרע, ַּכָּכתּוב: 
”ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה‘ ֲאֵליֶהם“], ֵיָרֶאה ַהָּדָבר ְּכַגֲאָוה. ְלָכ ִנְכְנסּו 
ֶזה  ֻמְסָּתר  ּוְבָמקֹום  מֹוֵעד“,  אֶֹהל  ֶּפַתח  ֶאל  ַהָּקָהל,  ”ִמְּפֵני 

ָנְפלּו ַעל ְּפֵניֶהם.
’ִאְמֵרי ׁשֶָפר‘

ַהִאם ֵּבֵר מֶֹׁשה ’ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות‘?
 ָאִחי ְוַאֲהרֹן  ַאָּתה  ָהֵעָדה  ֶאת  ְוַהְקֵהל  ַהַּמֶּטה  ֶאת  ”ַקח 

ְוִדַּבְרֶּתם ֶאל ַהֶּסַלע“ (כ ח)
ְּבָכל  ְוֵכן  ָּכאן  ָחַקר   ִמִּציִרי סֹולֹוֵביצִ‘יק  ַהֵּלִוי  מֶֹׁשה  ַרִּבי 
ַהְּמקֹומֹות ֶׁשֶּנֱאָמר ִצּוּוי ְמֻיָחד ְלמֶֹׁשה ְלַבּדֹו ַלֲעׂשֹות ְּפֻעָּלה 
ֶאת  ֶׁשִּקֵּים  ִלְפֵני  ַהִּמְצוֹות  ִּבְרַּכת  מֶֹׁשה   ֵּבֵר ַהִאם  ָּכְלֶׁשִהי, 

ַהִּצּוּוי ֶׁשֻהַּטל ָעָליו. 
ְּפָרִטי  ְּבִצּוּוי  ֶׁשִהְצַטּוָה  ֶׁשָאָדם  לֹוַמר  ִמְסַּתֵּבר  ִּכי  ט,  ּוִפּׁשֵ
ִּבְרַּכת  ִקּיּומֹו  ַעל   ְלָבֵר  ָצִרי ֵאינֹו  ֵאָליו,  ַרק  ַהֻּמְפֶנה 

’ְוָהִאיׁש מֶֹׁשה‘ַהִּמְצוֹות. 

ֶעֶׂשר ִמיתֹות ְּכֶנֶגד יֹו“ד ַאַחת
”ִׁשְמעּו ָנא ַהּמִֹרים ֲהִמן ַהֶּסַלע ַהֶּזה נֹוִציא ָלֶכם ָמִים“ (כ י)

 ְּבָכ ָהָיה  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ֶׁשֶחְטָאם  ֵּפֵרׁש  ֲחַנְנֵאל  ַרֵּבנּו 
ֶׁשִּיֲחסּו ֶאת ֵנס הֹוָצַאת ַהַּמִים ִמן ַהֶּסַלע ְלַעְצָמם, ֶׁשָאְמרּו: 

”נֹוִציא ָלֶכם ָמִים“ ְוא: ”יֹוִציא ָלֶכם ַמִים“.
ִמְּפָראג  ַהַּמֲהָר“ל  ֲחַתן  ַּכ“ץ  ִיְצָחק  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  ְּדָבָריו  ִּפי  ַעל 
ֶאת ֶׁשָאַמר ַהַּפְיָטן (ַּבִּפּיּוט ’אֶֹמץ ַאִּדיֵרי‘ ַהֶּנֱאָמר ְּבמּוָסף ָלִראׁשֹון ְּדרֹאשׁ 
ּבֹו  ֶנְחְרתּו  ְּבֶעֶׂשר,  נֹוַקׁש  ֲאֶׁשר  ַרֵּבנּו: ”ַיַען  מֶֹׁשה  ַעל  ָנה)  ַהּׁשָ
ִמיתֹות ֶעֶׂשר“ – מֶֹׁשה ִנְכַׁשל ְּבָכ ֶׁשֹּלא ָאַמר ’יֹוִציא‘ [ְּביֹו“ד 
ֶׁשִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיה ֶעֶׂשר] ֶאָּלא ’נֹוִציא‘, ּוְלָכ ֻהְזְּכָרה ִמיָתתֹו 
ָּדִוד  ִּדְקֵּדק   ּוְלִפיָכ י).  יא  דב“ר  (ְרֵאה  ַּבּתֹוָרה  ְּפָעִמים  ֶעֶׂשר 
ֲאַגם  [ַהֶּסַלע]  ַהּצּור  ”ַההְֹפִכי  ח):  קיד  (ְּתִהִּלים  ְוָאַמר   ַהֶּמֶל
ָמִים“; א ָנַקט ָּדִוד ’ַההֹוֵפ‘, ֶאָּלא ’ַההְֹפִכי‘ – ְּבתֹוֶסֶפת יֹו“ד, 
ֶׁשהֹוִציא  ְלָהִעיד  ְּכֵדי  ֲחֵסָרה  ָהְיָתה  זֹו  אֹות  ֶׁשָּכָאמּור  ְלִפי 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ַהַּמִים ִמן ַהֶּסַלע.
ַרְמָּב“ן ַּבִּמְדָּבר כ ח; ַהָּגהֹות ַעל ’ַּפֲעַנח ָרָזא‘ ְלר“י ַּכ“ץ ָׁשם יא

ָׁשָלל ַהָּבא ְּבֶדֶר ֵנס
ַהֶּזה  ָהָעם  ֶאת  ִּתֵּתן  ָנתֹן  ִאם  ַוּיֹאַמר  ַלה‘  ֶנֶדר  ִיְׂשָרֵאל  ”ַוִּיַּדר 

ְּבָיִדי ְוַהֲחַרְמִּתי ֶאת ָעֵריֶהם“ (כא ב)
”‘ְוַהֲחַרְמִּתי‘ – ַאְקִּדיׁש ְׁשָלָלם ְלָגבֹוַהּ“ (ַרִׁש“י).

ְּבַמֶּסֶכת ְנָדִרים (ט א) הּוְבאּו ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר ֶׁשּמּוָטב ָלָאָדם 
ֶׁשֹּלא ִיּדֹר ְנָדִרים ְּכָלל, ֶׁשָּמא ַּפַעם ַאַחת ִיְׁשַּכח ְוא ְיַׁשֵּלם 

ֶאת ִנְדרֹו; ֵּכיַצד ֻיְסְּברּו ִּדְבֵרי ַרִׁש“י ְלִׁשיָטתֹו?
’ּתֹוָרה ָוַדַעת‘ ִּבְניּו  ָקִמיֶנְצִקי רֹאׁש ְיִׁשיַבת  ַרֵּבי ַיֲעקֹב  ֵּפֵרׁש 

יֹוְרק:
כב):  ו  ב‘  (ְמָלִכים  ִיְׂשָרֵאל   ְלֶמֶל ֱאִליָׁשע  ַהָּנִביא  ּתֹוַכַחת  ֶאת 
ֵּפֵרׁש  ַמֶּכה“,  ַאָּתה   ּוְבַקְׁשְּת  ְּבַחְרְּב ָׁשִביָת  ”ַהֲאֶׁשר 
ְוָלֶהם?“   ְל ּוָמה  הּוְבאּו,  ְּבֵנס  ”ֲהא  ָׁשם:  ָּדִוד‘  ַה‘ְּמצּוַדת 
ַלל ֶׁשָּבא ָלָאָדם ְּבֶדֶר ֵנס ֵאינֹו ֶנְחָׁשב ֶׁשּלֹו  ָלַמְדנּו ִמָּכ ֶׁשּׁשָ
ַּכּוַָנת  ֶׁשֵאין  ְלַהְסִּביר  ִנָּתן  ֶזה  ְלִפי  ִמֶּמּנּו.  ֵלָהנֹות  לֹו  ְוָאסּור 
ֶׁשִּיְּקחוּ  ָלל  ַהּׁשָ ֶאת  ְלַהְקִּדיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶׁשָּנְדרּו  ַהָּכתּוב 
ֶׁשִּיְגרֹם  ִנִּסי  ְלִנָּצחֹון  ֶׁשִּיְזּכּו  ִהְתַּפְּללּו  ֶאָּלא  ֵמָהֲעָמֵלִקים, 

ָלל ִיְהֶיה ָקדֹוׁש ֵמֵאָליו.  ’ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב‘ֶׁשַהּׁשָ

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ּפה

ׂשרא

ני ּפְ ם

חֹוַבת ’ַהּמֹוִרים‘ ְלַהְזִהיר ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן
”ִׁשְמעּו ָנא ַהּמִֹרים ֲהִמן ַהֶּסַלע ַהֶּזה נֹוִציא ָלֶכם ָמִים“ 

(כ י)

”‘ָנא ַהּמִֹרים ֲהִמן‘ – סֹוֵפי ֵּתבֹות ’ָאֵמן‘. ְלַרֵּמז ִמָּכאן 
ְלַהְזִהיר  ֶׁשְּצִריִכים  ַהְּמַלְּמִדים,  ַהְינּו  ַלּמֹוִרים, 
ִמִּפי  ֶׁשִּיְׁשְמעּו  ּוְבָרָכה  ְּבָרָכה  ָּכל  ֶׁשַעל  ַלַּתְלִמיִדים 
ְלמֹוֵרי  הּוא  ֶרֶמז  ְוַגם  ָאֵמן.  ֶׁשַּיֲענּו   ַהְּמָבֵר ִיְׂשָרֵאל 
ַלֲהמֹון  ְוַיְזִהירּו  ֶׁשּיֹוִכיחּו  ָוִעיר  ִעיר  ֶׁשְּבָכל  הֹוָרָאה 
ֻרָּבם  ָהַרִּבים  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו  ִּכי  ְמאֹד.  ָּבֶזה  ְלִהָּזֵהר 
ִלְדרֹׁש  מּוָטל  ַוֲעֵליֶהם  ָּבֶזה.  ִנְזָהִרים  ֵאיָנם  ְּכֻכָּלם 
ָּבַרִּבים ּוְלהֹוִדיַע ָלֶהם ַהֵחְטא ְוַהְּפָגם ַהָּגדֹול ֶׁשל ִמי 
ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּיְׁשַמע  ְּבָרָכה  ָּכל  ַעל  ָאֵמן  עֹוֶנה  ֶׁשֵאינֹו 
ְּבָרָכה...   ֶׁשְּמָבֵר ְּבָׁשָעה  ִמִּתינֹוק  ַוֲאִפילּו   .ַהְּמָבֵר
’ָאֵמן‘  ֲעִנַּית  ֵמִעְנַין  נֹוָרא  ַרב  ה  ַמֲעֹשֶ ֶׁשּמּוָבא  ְּכִפי 
ֵלם‘ (ֶּפֶרק טז) ֶׁשָהָיה ִעם ַהָּגאֹון ַרִּבי  ְּב‘ֵסֶדר ְנהֹוָרא ַהּׁשָ
ָמְרְּדַכי ָיֶפה ְּכֶׁשָהָיה ֵאֶצל ֶהָחָכם ַאּבּוָהב, ַעל ֶׁשֹּלא 
ל‘  ְוַאַחר  ַהִּתינֹוק.  ִּבְרַּכת  ַעל  ַאַחת  ַּפַעם  ָאֵמן  ָעָנה 
ֵאָליו,  ּוָבא  ַלַּתְלִמיד,  ָהַרב  ִנּדּוי  ְּכִפי  ִנּדּוי  ֶׁשָּנַהג  יֹום 
ְּבָׁשָעה  ִמיָתה  ַחָּיב  ֶׁשָהִייָת  ֶנֱאָמָנה  ’ֵּתַדע  לֹו:  ָאַמר 
ֶׁשֹּלא ָעִניָת ָאֵמן ַעל ִּבְרַּכת ַהִּתינֹוק‘. ְוִהְזִהירֹו ֶׁשְּבָכל 
ְויֹוִדיַע  ָּבַרִּבים  ִיְדרֹשׁ  ַרְגלֹו  ַּכף   ִֹּתְדר ֲאֶׁשר  ָמקֹום 
ָלֶהם ַהֵחְטא ְוַהְּפָגם ַהָּגדֹול ֶׁשל ִמי ֶׁשֵאינֹו עֹוֶנה ָאֵמן 
ה נֹוָרא  ַעל ָּכל ְּבָרָכה ִמִּיְׂשָרֵאל. ְוִסֵּפר לֹו ַּגם ֵּכן ַמֲעֹשֶ
ַרֲחָמָנא  ְמֻׁשָּנה  ְּבִמיָתה  ָּגדֹול  ָחִסיד  ֶׁשֶּנֱהַרג  ֶׁשָּקָרה 
ִליְצָּלן, ֶׁשֹּלא ָעָנה ָאֵמן ַּפַעם ַאַחת ַעל ִּבְרַּכת ִּתינֹוק. 
ִאם ֵּכן ִנְרֶאה ַּבֲעִליל ִּכי חֹוב ָּגמּור הּוא ַעל ָּכל מֹוֵרה 
ּוְלהֹוִכיַח  ְלַהְזִהיר  ָוִעיר  ִעיר  ֶׁשְּבָכל  ְוָאָב“ד  הֹוָרָאה 
ֶאת ֶהָהמֹון ַעל ֶזה, ְוא ִיָּתְפסּו ָחִליָלה ְוַחס ַּבֲעוֹוָנם, 

ַא ִיְהיּו ְמַזִּכים ֶאת ָהַרִּבים. 
עֹוד ֶרֶמז ִמָּכאן ַעל ִמי ֶׁשֵאין עֹוֶנה ָאֵמן, ֶׁשִּנְקָרא ָמִרי 
’ֵאיָכה  ַּבִּקיָנה  ַהְּמקֹוֵנן  ַהַּפְיָטן  ֶׁשִּיֵּסד  ְּכמֹו  ְוַסְרָבן, 
ַנֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ְזַמן  ’ָזְכָרה  רֹון‘:  ַהּׁשָ ֲחַבֶּצֶלת  ָיְׁשָבה 

ְוִנְׁשַמע ֵהִׁשיבּו, ְוַעָּתה ֲענֹות ָאֵמן א ָאבּו‘“.
’ֵחֶלק ַיֲעקֹב‘ [ְלַרִּבי ַיֲעקֹב ֵליּב ֶּבעְנְּדַזאִמין] ֻחַּקת

ת ת ֻחּקַ ָרׁשַ 286ּפָ תשע"ט

ה ַעל  ָרׁשָ ּפָ ְמקֹורֹות ּבַ
ת ָאֵמן ּגֶֹדל ַמֲעַלת ֲעִנּיַ ֵאר ֱאמּוִנים ִמּבְ

ַאף 
ַּפֵּלל 
רֹוֶאה 
ה

ָנְפ

ִמּבא
ֲע לַהְזִהיר ַעל ם‘
נ הּזה

ממְמקקוֹוררוֹֹו
גּגֹדֶֶדלל מ וִנים

ַרִּבי ַחִּיים ַּפַלאִג‘י ּכֹוֵתב ְּבִסְפרֹו ’ַּכף ַהַחִּיים‘ (ֶּפֶרק יג): ”ְׂשָכָרּה ֶׁשל ָּכל ָאֵמן ִהיא ְלֵאין ֲערֹ ְוַעל ֵּכן ַעל 
ָהָאָדם ְלַהְקִּפיד א ְלַהְפִסיד ֲאִפּלוּ ַעל ָאֵמן ַאַחת“. ַאְזָהָרה ְמֻיֶחֶדת הּוא ֵמִביא ְלַגֵּבי ֲעִנַּית ָאֵמן, ַאַחר 
ִּבְרַּכת ’ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון‘ ַהֶּנֱאֶמֶרת ַּבֲחָזַרת ַהָּׁש“ץ, ְּבָׁשָעה ֶׁשַרִּבים ְמַמֲהִרים לֹוַמר מֹוִדים ְּדַרָּבָנן, 
ּוֵמרֹב ִחָּפזֹון ַמֲחִׁשים ִמַּלֲענֹות ָאֵמן ַעל ְּבָרָכה זֹו. ּומֹוִסיף ֶׁשַּפַעם ְּכֶׁשָהְיָתה ֵעת ָרצֹון ַּבָּׁשַמִים ְלָהִביא ֶאת 
ַהְּגֻאָּלה, א ָיָצא ַהָּדָבר ַלּפַֹעל ִּבְגַלל ַהִּזְלזּול ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ְּבָרָכה זֹו, ֶׁשָּבּה ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ַעל ַהְּגֻאָּלה. 

ַרִּבי ַחִּיים מֶֹׁשה ַמְנֶּדל ָזָצ“ל (ֶׁשַהָּיאְרַצייט  ֶׁשּלֹו ָיחּול ְּביֹום ִראׁשֹון ַהָּקרֹוב 
ְּדָבִרים  ְלַפְרֵסם  ְיׁשּוָעה   ָצִרי ֶׁשָהָיה  ְלָאָדם  ַּפַעם  ָיַעץ  ְּבַתּמּוז)  ד‘ 

ֵאּלּו ִּכְסֻגָּלה ִליׁשּוָעה (’נֹוְטֵרי ָאֵמן‘ ח“ב עמ‘ רטו).

ְלַמַען ִצּיֹון א ֶאֱחֶׁשה
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ִזיְלֶּבר  ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָהָיה  ָידּוַע 
ְּברּוְסָיה,  ּתֹוָרה  ֶׁשל  ֻעָּלּה  ֵמִקים  ָזָצ“ל, 
ַעל  לֹו  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ַנְפׁשֹו  ֶׁשָּמַסר  ְּכִמי 
ִנים  ְׁשִמיַרת ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות. ִּבְפָרט ַּבּׁשָ
ִׁשְלטֹון  ַּתַחת  ָהָיה  ָנתּון  ֶׁשָּבֶהן  ַהָּקׁשֹות 
ִּבְבִרית  ַהּקֹומּוִניְסִטי  ְוַהְּכִפיָרה  ָהרַֹע 

ַהּמֹוֲעצֹות.
ִסּפּוִרים ַרִּבים ִנְכְרכּו ִּבְמִסירּות ַנְפׁשֹו זֹו, 
ַחָּייו  ּתֹוְלדֹות  ְּבֵסֶפר  הּוְבאּו  ֵמֶהם  ַרִּבים 
ֶׁשֵּביֵניֶהם  ְיהּוִדי‘,  ֵאר  ’ְלִהּׁשָ ַהּסֹוֲעִרים, 

הּוָבא ַהִּסּפּור ִּדְלַהָּלן: 
ָּבאּוִניֶבְרִסיָטה,  ִלּמּוָדיו  ִסּיּום  ִעם  ִמַּיד 
ְלטֹון ַהּקֹומּוִניְסִטי,  ְּכִפי ֶׁשֻחַּיב ַעל ְיֵדי ַהּׁשִ
ַּבְּכָפר  ְּכמֹוֶרה  ַלֲעבֹד  ִיְצָחק  ַרִּבי  ֵהֵחל 
ְּכֶעְׂשִרים  ְמֻרָחק  ֶׁשָהָיה  ְסטֹוְלִביְטִׁשי 
ְמגּוָריו.  ֲעָיַרת  ִמָּקאָזאן,  ִקילֹוֶמֶטר 
ֲעבֹוָדה זֹו ָהְיָתה ְמֻחֶּיֶבת ַהְּמִציאּות, ֶׁשֵּכן 
ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ִמי  ָיִמים  אֹוָתם  ֶׁשל  ְּברּוְסָיה 

עֹוֵבד – ָהָיה אֹוֵבד...
ָהָיה ֶזה ְּבֵראִׁשית ְׁשנֹות ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם 
ְּבָכל  ַלט  ֶׁשּׁשָ ַהּנֹוָרא  ָהָרָעב  ִנָּיה.  ַהּׁשְ
ַהֻּמְחָלט  ֶׁשֻרָּבם   ְלָכ ָּגַרם  רּוְסָיה  ַרֲחֵבי 
ִמִּמְצָרִכים  ְוַרק   ַא ִנּזֹונוּ  ָהֶאְזָרִחים  ֶׁשל 
ָראּו  א  ָׁשִנים  ָׁשלֹוׁש   ְּבֶמֶׁש ְּבִסיִסִּיים. 
ַעל  ֻסָּכר,  אֹו  ֶחְמָאה  רּוְסָיה  ֶאְזְרֵחי  רֹב 
ֲחׁשּוִבים  ’ַמֲעַדִּנים‘  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת 

ֵמֵאּלּו.
ָהיּו  ְוָיֵבׁש  ַּגס  ֶלֶחם  יג  ְלַהּׂשִ ְּכֵדי  ַאף 
 ְּבֶמֶׁש ַלֲעמֹד  ְצִריִכים  רּוְסָיה  ּתֹוָׁשֵבי 
ָׁשעֹות ְוָיִמים ְּבתֹוִרים ֲאֻרִּכים, ְוָכל ֵּפרּור 
ֶלֶחם ֶׁשֻחַּלק חֹוֵׁשב ַעד ִלְגָרִמים ּבֹוְדִדים.

ִיְצָחק  ַרִּבי  ָעָׂשה  ֶאְמָצִעים  ֲחַסר  ִּבְהיֹותֹו 
ֶאת ַּדְרּכֹו ַרְגִלית ִמָּקאָזאן ִלְסטֹוְלִביְטִׁשי 
בּוַע  ְוָחזֹור. ַּכֲאֶׁשר ְּבַמֲהַל ָּכל ְימֹות ַהּׁשָ
ְוִלְקַראת  ִּבְסטֹוְלִביְטִׁשי,  ִמְתּגֹוֵרר  ָהָיה 

ַׁשָּבת ָהָיה חֹוֵזר ְלֵבית הֹוָריו ְּבָקאָזאן.
ָעָׂשה  ִיְצָחק  ַרִּבי  תׁש“ב.  ְּבחֶֹרף  ֶזה  ָהָיה 
ְּבָקאָזאן  הֹוָריו  ִמֵּבית  ֲחָזָרה   ַהֶּדֶר ֶאת 
ֵמַהַּבִית  ָיָצא  הּוא  ִלְסטֹוְלִביְטִׁשי. 
ֶׁשָּיַדע  ְוֵכיָון  ּבֶֹקר,  ִלְפנֹות  ָחֵמׁש  ְּבָׁשָעה 
ָאמּור  הּוא  ַהּיֹוִמית  ַהֶּלֶחם  ְמַנת  ֶׁשֶאת 
ְמגּוָריו  ְמקֹום   – ִּבְסטֹוְלִביְטִׁשי  ְלַקֵּבל 
ְלַחן הֹוָריו  ָהִרְׁשִמי, א ָאַכל ְמאּוָמה ִמּׁשֻ
ַעד  ְוִהִּגיַע  נֹוָרא  ָהָיה  ַהּקֹר  ֵצאתֹו.  ֶטֶרם 
ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים ַמֲעלֹות ִמַּתַחת ָלֶאֶפס. 
ֶאת  ִיְצָחק  ַרִּבי  ָרץ  ָּכֵבד  ֶׁשֶלג  ַּתַחת 
 ֶעְׂשִרים ַהִּקילֹוֶמְטִרים ַּכֲאחּוז ֵטרּוף, ְוָכ
ִהְצִליַח ְלַהִּגיַע ְּבתֹו ָׁשלֹוׁש ָׁשעֹות ִּבְלַבד 

ִלְסטֹוְלִביְטִׁשי.
ַרְגָליו  ִנְּצבּו  ַּבּבֶֹקר  ְׁשמֹוֶנה  ְּבָׁשָעה  ְּכָבר 
ָרִגיל  ְּכָלל   ְּבֶדֶר ַהֵּסֶפר.  ֵּבית  ְּבֶפַתח 
ַהֶּלֶחם  ִּכְּכרֹות  ֶאת  ְּכָבר  ָׁשם  ִלְמצֹא  ָהָיה 
ַהְּטִרּיֹות, ֶאָּלא ֶׁשַהַּפַעם ִצְּפָתה לֹו ַאְכָזָבה 
ָאפּו  א  ּבֶֹקר  ְּבאֹותֹו  ִּכי  ִמְסַּתֵּבר  ָמָרה; 
ֶלֶחם ַּבַּמֲאִפָּיה ַהְּמקֹוִמית, ֶׁשֵּכן ַהּקֹר ָהַעז 
ֲהָבָאָתם  ֶאת  ָמְנעּו  ַהֲחסּומֹות  ְוַהְּדָרִכים 
ְלַהָּסַקת  ַהְּדרּוִׁשים  ָהֵעץ  ּבּוֵלי  ֶׁשל 

ַהַּתּנּוִרים.
ָּבאּו  א  ַהַּתְלִמיִדים  ַאף  ֵּכן,  ַעל  ֶיֶתר 
ַהּמֹוֶרה  ְּבעֹוד  ִּכי  ִמְסַּתֵּבר  ַהּיֹום.  ְּבאֹותֹו 
ֶעְׂשִרים  ֶמְרָחק  ָלרּוץ  ַעְצמֹו  ִהְכִריַח 
ִקילֹוֶמְטִרים ְּכֵדי ְלַלְּמָדם, א ָראּו ַהָּללּו 

ְלָנכֹון ָלֵצאת ִמָּבֵּתיֶהם. 
ּבֶֹקר  ְּבאֹותֹו  ִּכי  ִיְצָחק  ַרִּבי  ָסַבר  ִאם 
יּוַכל ָלנּוַח ְואּוַלי ַּגם ְלַהְסִּפיק ַּכָּמה ַּדֵּפי 
ְּגָמָרא, ֲהֵרי ֶׁשִּתְקָותוֹ ִהְתַּבְּדָתה. ְּברּוְסָיה, 

ַלּמֹוִרים  ְלָהִניַח  ָאֲהבּו  א  ְּברּוְסָיה,  ְּכמֹו 
ֵּבית  ַהְנָהַלת  ָלֵכן  ָיַדִים,  ְּבִחּבּוק  ָלֶׁשֶבת 
ַהֵּסֶפר ָּדֲאָגה ָלֶהם ִלְמִׂשיָמה ַּגם ַּבּיֹום ֶזה; 
 ַֹלֲעבֹר ַּבְּכָפִרים ַהְּסמּוִכים ַלָּמקֹום ְוַלֲער
ְּבֶחְלקֹו  ַהָּבָאה.  ְלָׁשָנה  ַּתְלִמיִדים  ִרּשּׁום 
ּבּוְלִׁשֶּייה  ַהְּכָפר  ָנַפל  ִיְצָחק  ַרִּבי  ֶׁשל 
ִקילֹוֶמְטִרים  ה  ֲחִמּׁשָ ַהְּמֻרָחק  ָקאָבאִני, 

’ִּבְלַבד‘ ִמְּסטֹוְלִביְטִׁשי.
ֵמָרָעב  ָהְמָתה  ִיְצָחק  ַרִּבי  ֶׁשל  ִּבְטנֹו 
ִביל  ַהּׁשְ ַאַחר  ְּבֵעיָניו  ָּתר  הּוא  ַּכֲאֶׁשר 
ִלְמחֹוז  ְלהֹוִבילֹו  ָאמּור  ֶׁשָהָיה  ַהֻּמָּכר 
ַהּיֹום  ֶׁשְּבאֹותֹו  ֶׁשִּמּשּׁום  ֶאָּלא  ֶחְפצֹו, 
ָּכֵבד  ֶׁשֶלג  ְּבַמֲעֵטה  ְמֻכֶּסה  ָהָיה  ִביל  ַהּׁשְ

א ָעָלה ְּבָידֹו ְלמֹוְצאֹו.
ֶלג  ַהּׁשֶ  ְּבתֹו ִיְצָחק  ַרִּבי  ֵאפֹוא  ּבֹוֵסס 
ֶאָּלא  ְלִבְרָּכיו,  ֵמַעל  ַעד  ֶׁשִהִּגיַע  ֶהָעמֹק 
ֶׁשִעם ָּכל ַצַעד ֶׁשָעָׂשה, ֶנֶעְׂשָתה ַהְּתנּוָעה 
ָקָׁשה יֹוֵתר. רּוַח ַמְקִּפיָאה ֵהֵחָּלה ִלְנׁשֹב 
ְוַעד ְמֵהָרה הּוא ָחׁש ִּכי ּכֹחֹוָתיו אֹוְזִלים. 
ַאִּדיר  ְוַדַחף  אֹותֹוָתיו  ֶאת  ּבֹו  נָתַן  ָהָרָעב 

ּתָקַף אֹותֹו ִלְצנֹחַ ַעל עֹוְמדוֹ ְוָלנּוַח.
ָלֶבַטח  ִיְצָחק,  ַרִּבי  ָיַדע  ֶׁשָּכזֹו,  ְּפֻעָּלה 
הּוא  אּוָלם  ַהָּבטּוַח,  ַהָּמֶות  ֶאל  ּתֹוִבילֹו 
א ָהָיה ְמֻסָּגל יֹוֵתר ִלְסּבֹל. ’לּו ָהָיה ְּבָיִדי 
ַרִּבי  ִהְרֵהר  ַנְפִׁשי‘,  ֶאת  ְלָהִׁשיב  ָמה  ְּדַבר 
ִיְצָחק ְבָּעְגָמה, ִּכי ָאז ָהִייִתי ֶנֱאַזר ְּבכֹחֹות 

ֲחָדִׁשים ּוַמְמִׁשי ְּבַדְרִּכי...
ֶטֶרם  ֲהא  ִנְנַער;  הּוא  ֶׁשָּקַרס  ִלְפֵני  ֶרַגע 
ַרִּבי  ֵאפֹוא  ָּפַתח  ה‘...  ִליׁשּוַעת  ִהְתַּפֵּלל 

ִיְצָחק ִּבְתִפָּלה רֹוַתַחת ְלבֹוֵרא ָהעֹוָלם:
ְלהֹוַרי,  ֲאִני  ָיִחיד  ֵּבן  עֹוָלם,  ֶׁשל  ”ִרּבֹונוֹ 
ָּדָבר.  ַלֲעׂשֹות  ִהְסַּפְקִּתי  ְוא  ָאֹנִכי  ָצִעיר 
ִיְצָחק  ַרִּבי  ִּבְלָעַדי?“  הֹוַרי  ַעל  ִיְהֶיה  ָמה 
ִמֵּקד ֶאת ְּתִפָּלתֹו ְּבהֹוָריו, ִמּתֹו ַמֲחָׁשָבה 
ְמַנת  ֶׁשִּיְהֶיה  ַהּנֹוָרא  ַהַּצַער  ַעל  ֲאִמִּתית 
ָהעֹוָלם,  ִמן  יֹאַבד  ָחִליָלה  ְּבִאם  ֶחְלָקם 

ּוְתִפָּלתֹו א ָׁשָבה ֵריָקם.
הּוא ָּתַחב ֶאת ָיָדיו ְלִכיס ְמִעילֹו, ּוְלֶפַתע 
ֶאת  הֹוִציא  הּוא  ִּבְנָיר.  ָעטּוף  ְּבֵחֶפץ  ָחׁש 
ִקּשּׁוֶריהָ  ֶאת  ָּפַתח  ֵמַהִּכיס,  ַהֲחִפיָסה 
ַחְלָוה,  ֲחִתיַכת  ְּבתֹוָכּה  ְלַגּלֹות  ְוֻהְפַּתע 
ָטַעם  א  ּוְבַוַּדאי  ָרָאה,  ֶׁשֹּלא  ַמֲעָדן 

ִנים ָהַאֲחרֹונֹות. ַּבּׁשָ
א ָהְיָתה לֹו ְׁשהּות ְלַהְרֵהר ֵמֵהיָכן ִהִּגיַע 
ָעָליו   ְלָבֵר ִמֵהר  ְוהּוא  ְלִכיסֹו,  ַהַּמֲעָדן 
לֹו  ִהְתָּבֵרר   ְּבֶהְמֵׁש ְּבִחָּפזֹון.  ּוְלאֹוְכלֹו 
ִּבְפרּוטֹוֶתיָה  ִהְצִליָחה  ַהְּמסּוָרה  ִאּמֹו  ִּכי 
ַהָּיָקר  ַהַּמֲאָכל  ֶאת  ִלְרּכֹׁש  ָהַאֲחרֹונֹות 
ָטְמָנה  ְּבָנּה  ַעל  ַרֲחִמים   ּוִמּתֹו ֵכן,  ִמּׁשָ

ֶאת ַהַּמֲעָדן ַהָּיָקר ְּבִכיסֹו.
ַהַחְלָוה  ֶאת  ֶלֱאכֹל  ִסֵּים  ִיְצָחק  ַרִּבי 
ִהִּציָלה  ַחְלָוה  ֲחִתיַכת  אֹוָתּה  ְוִהְתַחֵּזק. 

ֶאת ַחָּייו, ְּפׁשּוטֹו ְּכַמְׁשָמעֹו.
ִּבְׁשֵאִרית ּכֹחֹוָתיו הּוא ִּדֵּלג ְוִנֵּתר ַעל ַּגֵּבי 
ָמָצא  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ִמְסָּפר  ְוַדּקֹות  ֶלג,  ַהּׁשֶ
ִביל ַקל  ִביל ָהָאבּוד. ַעל ְּפֵני ַהּׁשְ ֶאת ַהּׁשְ
ָעְמדּו  ְמֵהָרה  ְוַעד  ִלְצעֹד,  יֹוֵתר  לֹו  ָהָיה 
ֶאת  ָרַׁשם  הּוא  ַהְּכָפר.  ְּבֶפַתח  ַרְגָליו 

ַהְּיָלִדים ּוִמֵהר ַלֲחזֹר ִלְסטֹוְלִביְטִׁשי.
ַהְּמֻיֶחֶדת  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשל  ַטֲעָמּה  ”ֶאת 
ָהְיָתה  ַחָּדה  ֶׁשֶחֶרב  ְּבֵעת  ֶׁשֶּנֶאְמָרה  ַהּזֹו, 
ִזיְלֶּבר  ָהַרב  יֹאַמר  ַצּוָאִרי“,  ַעל  מּוֶנֶפת 
ְוא  ָׁשַכְחִּתי,  ”א  ְלַתְלִמיָדיו,  ְלָיִמים 

ֶאְׁשַּכח ַעד סֹוף ָיַמי“.
ֵאר ְיהּוִדי‘ עמ‘ 58 ’ְלִהּׁשָ

ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ְּתִפָּלה ַּבִּצּבּור
ַעל  ַהֻּמֶּטֶלת  ַהִהְלָכִתית  ַהחֹוָבה  ֶעֶצם  ִמְּלַבד 
א  מו  ְּפָסִחים  (ְרֵאה  ַהִּצּבּור  ִעם  ְלִהְתַּפֵּלל  ָהָאָדם 
ְלַמֲעַלת  ְמֻיָחד  ָּדֵגׁש  ֲחָכִמים  ָנְתנּו  ָׁשם),  ּוְבַרִׁש“י 
ְׁשַעת  ִּכי  ָאְמרּו  ְוַאף  ַּבִּצּבּור,  ַהֶּנֱאֶמֶרת  ַהְּתִפָּלה 
ְמֻיֶחֶדת  ָרצֹון‘  ’ֵעת  ֶנֱחֶׁשֶבת  ַּבִּצּבּור  ַהְּתִפָּלה 
(ְּתִהִּלים  ִּדְכִתיב  א): ”ַמאי  ח  (ְּבָרכֹות  ַהְּגָמָרא  ְּכִדְבֵרי 
ֵאיָמַתי   – ָרצֹון‘  ֵעת  ה‘   ְל ְתִפָּלִתי  ’ַוֲאִני  יד):  סט 

’ֵעת ָרצֹון‘? ְּבָׁשָעה ֶׁשַהִּצּבּור ִמְתַּפְּלִלין“.
רֹוֶצה  ֵאינֹו  ֵמִאָּתנּו  ִמי  ִנְתּבֹוֵנן,  ִאם  ְוִהֵּנה 
ֶׁשָאְמרּו  ּוִבְפָרט  ְרצֹון‘?  ְּב‘ֵעת  ֵּתָאֵמר  ֶׁשְּתִפָּלתֹו 
ַרק  ֵאיָנּה  ַהִּצּבּור  ְּתִפַּלת  ִּכי  יב),  ב  (דב“ר  ַּבִּמְדָרׁש 

’ֵעת ָרצֹון‘, ֶאָּלא: ”ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ְלעֹוָלם ֵריָקם“.
ְוָיִחיד,  ָיִחיד  ָּכל  ֶׁשל  ּכֹחוֹ  ַאף  ִּכי  ָלַדַעת,  ְוֵיׁש 
ֲעֶׂשֶרת  ֻמְכָּפל  ַהִּצּבּור,   ְּבתֹו ִמְתַּפֵּלל  ְּכֶׁשהּוא 
(ְּבֵראִׁשית  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר  ֶׁשָּדְרׁשּו  ּוְכִפי  מֹוִנים. 
יח): ”ָּפָנה  קב  (ְּתִהִּלים  ַהָּפסּוק  ְלׁשֹון  ַעל  א)  רלד  ַּדף 
ֶאל ְּתִפַּלת ָהַעְרָער ְוא ָבָזה ֶאת ְּתִפָּלָתם“; ַעל 
ְוִאּלּו  ’ָּפָנה‘,  ֶנֱאָמר:  ָיִחיד)  (ְלׁשֹון  ’ָהַעְרָער‘  ְּתִפַּלת 
ָבָזה‘.  ’ְוא  ֶנֱאָמר:  ַרִּבים]  [ְלׁשֹון  ’ְּתִפָּלָתם‘  ַעל 
ְמַעְרֲעִרים  ִמְתַּפֵּלל,  ַהָּיִחיד  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ִמּשּׁום 
ּובֹוְדִקים  ּפֹוִנים   ּוְלָכ ְּתִפָּלתֹו,  ַעל  ַהְּמַקְטְרִגים 
ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם  ִיְׁשְמעּוָה.  ְּבֶטֶרם  ְזֻכּיֹוָתיו  ֶאת 
ְרָׁשִעים  ֵּביֵניֶהם  ֵיׁש  ֲאִפּלוּ  ִמְתַּפְּלִלים,  ָהַרִּבים 
ֲהֵרי  ְּבַכּוָָנה,  ֶנֶאְמָרה  א  ְּתִפָּלָתם  ִאם  ַוֲאִפילּו 

ִהיא ִנְׁשַמַעת. 
”ְּתִפַּלת  א):  ח  (ְּתִפָּלה  ָהַרְמָּב“ם  ַלֲהָלָכה  ָּפַסק  ְוֵכן 
ַהִּצּבּור ִנְׁשַמַעת ָּתִמיד, ַוֲאִפילּו ָהיּו ָּבֶהן חֹוְטִאים 
ֶׁשל  ִּבְתִפָּלָתן  מֹוֵאס  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֵאין 
ִעם  ַעְצמֹו  ְלַׁשֵּתף  ָאָדם   ָצִרי  ְלִפיָכ ַרִּבים. 
ֶׁשָּיכֹול  ְזַמן  ָּכל  ְּבָיִחיד  ִיְתַּפֵּלל  ְוא  ַהִּצּבּור, 

ְלִהְתַּפֵּלל ִעם ַהִּצּבּור“.

ְטָעִמים ְלַמֲעַלת ַהְּתִפָּלה ַּבִּצּבּור
ְטָעִמים ַרִּבים ָנְתנּו ַהְּמָפְרִׁשים ְלַמֲעַלת ַהְּתִפָּלה 

ַּבִּצּבּור, ְלַהָּלן ָנִביא ַּכָּמה ֵמֶהם:
ד“ה  א  לג  (סֹוָטה  ַלְּגָמָרא  ְּבֵפרּוׁשֹו  ַרִׁש“י  ָּכַתב   ָּכ

ָיִחיד):

ֵרת, ִצּבּור –  ”ָיִחיד – ָצִרי ֶׁשְּיַסְּיעּוהּו ַמְלֲאֵכי ַהּׁשָ
א ְצִריִכי ְלהּו, ִּדְכִתיב (ִאּיֹוב לו ה): ’ֶהן ֵא-ל ַּכִּביר 

ְוא ִיְמָאס‘ – ֵאינֹו מֹוֵאס ִּבְתִפָּלָתן ֶׁשל ַרִּבים“.
ְּבֵסֶפר ַהּכּוָזִרי (ג יט) ֵּבֵאר ַרֵּבנּו ְיהּוָדה ַהֵּלִוי:

ָעוֹון,  ּבֹו  ִיָּמֵצא  ֶׁשֹּלא  ָיִחיד  ִיָּמֵצא  ֶׁשֹּלא  ִּכְמַעט 
ִמְתַּפֵּלל  הּוא  ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם  ְּבֵמִזיד,  אֹו  ְּבׁשֹוֵגג 
ֶחְסרֹונֹו  ֶאת  ֶזה  ַהָּללּו  ַיְׁשִלימּו  ֲעָׂשָרה,   ְּבתֹו
ְּבַכּוָָנה  ְׁשֵלָמה  ְּתִפָּלה  ֵמַהּכֹל  ”ְוִיְסַּתֵּדר  ֶזה,  ֶׁשל 
ֶאָחד  ְלָכל  ְוַיִּגיַע  ַהּכֹל  ַעל  ַהְּבָרָכה  ְוָתחּול  ַזָּכה, 
ֵהם  ה‘  ַחְסֵדי  ֶׁשֵּכן  ִמֶּמָּנה“.  ֶחְלקֹו  ֵמַהְּיִחיִדים 
ָהָאֶרץ   ֶׁשְּבתֹו ַאף  ָהָאֶרץ;  ֶאת  ַהַּמְרֶוה  ַּכָּמָטר 
ִיָּמְצאּו ְיִחיִדים ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ְראּוִיים לֹו, ְיַקְּבלּו ֵהם 
ַהָּמָטר  ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם  ָהרֹב,  ִּבְזכּות  ִׁשְפָעם  ֶאת 
ֻמְפֶנה ְלָיִחיד ַעל ְּפֵני ָהָאֶרץ, ֲאַזי א ִיְזֶּכה לֹו ִאם 

.ֵאינֹו ָראּוי ְלָכ
ֵּבאּוִרים נֹוָסִפים ָּכַתב ְּבֵפרּוׁש ’ֵעץ יֹוֵסף‘ ַלִּמְדָרׁש 

(דב“ר ב יב):

יֹוֵתר  ּוְמֻרָּבה  ְּגדֹוָלה  ַהְּכָלל  ַעל  ַהַהְׁשָּגָחה  ”ִּכי 
ִמְּפֵני  אֹו  ְוָהִאיִׁשית,  ַהְּפָרט  ַעל  ֵמַהְׁשָּגָחה 
ַהִּמְתַּפֵּלל  ֶאָחד  ְּפָרט  ִיָּמֵצא  ְּבַוַּדאי  ֶׁשַּבִּצּבּור 

ְּבַכּוָָנה ְּגדֹוָלה ְוָלֵכן ַנֲענָה ְלֻכָּלם ִּבְזכּותֹו“.
ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ָּכַתב,  ב)  (יב   ‘ָערּו ֻׁשְלָחן  ְּב‘ִקּצּור 
ֲאַזי  ְלַמָּטה,  ִנְפָרִדים  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבבֹות  ָחִליָלה 
ְּכֶׁשֵהם  אּוָלם  ִהְתַאֲחדּות,  ֵאין  ְלַמְעָלה  ַּגם 
ֲאַזי  ַהִּצּבּור,  ִּבְתִפַּלת  ְלַמָּטה  ְּבגּוָפם  ִמְתַאֲחִדים 
ִמְתַאֲחִדים ַנְפׁשֹוֵתיֶהם ְלַמְעָלה, ְוַעל ְיֵדי ָּכ ַּגם 
ַיְחָּדו  ְּכלּולֹות  ּוְכֶׁשֵהן  ִמְתַאֲחדֹות.  ְּתִפּלֹוֵתיֶהם 

ֵהן ְרצּויֹות יֹוֵתר ְלָפָניו ִיְתָּבַר ְׁשמֹו.

ְּתִפָּלה ַּבִּצּבּור – אֹוָצר ֶׁשל ֲאֵמִנים
ֶאת  ִלְזּכֹר  ֵיׁש  ָהֲאמּוִרים,  ַהְּטָעִמים  ִמְּלַבד 
ִּבְתִפַּלת  ֶׁשֵּיׁש  ְוַהְּפׁשּוָטה  ַהְּמֻיֶחֶדת  ַהַּמֲעָלה 
ַהִּצּבּור, ְוִהיא ֶׁשַעל ָיָדּה זֹוֶכה ַהִּמְתַּפֵּלל ַלֲענֹות 
ְּדָבִרים  ּוְׁשַאר  ַרָּבא  ְׁשֵמּה  ְיֵהא  ַרִּבים,  ֲאֵמִנים 
ה, ֶׁשֵעֶר ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם הּוא ִּבְלִּתי ִנָּתן  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ

ְלִׁשעּור (’אֹורֹות ֵאִלים‘ [ְלַבַעל ’ֶּפֶלא יֹוֵעץ‘] אֹות תקסט).
ַרִּבי  ְּבֵׁשם  ֵהִביא  ַהְּתִפּלֹות)  (ִּתּקּון  ְּבַאּבּוִדְרַהם 
(ְּתִהִּלים  ַהָּפסּוק  ֶאת  ֶׁשָּדַרׁש  ׁשֹוַׁשן,  ֶאֶבן  ַאְבָרָהם 
ְוֶאֱהֶמה  ָאִׂשיָחה  ְוָצֳהַרִים  ָובֶֹקר  ”ֶעֶרב  יח):  נה 
ַוִּיְׁשַמע קֹוִלי“; ’ְוֶאֱהֶמה‘ ְּבִגיַמְטִרָּיה נ“ז, ֶׁשִּבְזכּות 
ְּתִפּלֹות  ִּבְׁשלֹוׁש  ַהִּמְתַּפֵּלל  ֶׁשאֹוֵמר  ְּבָרכֹות  נ“ז 
ֶאת  ׁשֹוֵמַע  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶעְׂשֵרה,  ְׁשמֹוֶנה 
קֹולֹו ְוָזן אֹותֹו ְוֶאת ְּבֵני ֵּביתֹו. ְוָכַתב ָהַאּבּוִדְרַהם, 
ֶׁשִּמָּכאן נּוַכל ִלְלמֹד ַעל ּגֶֹדל ְׂשַכר ַהִּמְתַּפֵּלל ִעם 
ָאַמר  ְּכִאּלּו  לֹו  ֶנְחָׁשב  ַאַחת  ֶׁשִּבְתִפָּלה  ַהִּצּבּור, 

ָכר ָהָאמּור. נ“ז ְּבָרכֹות ְוזֹוֶכה ַלּׂשָ
ְּבָרכֹות,  י“ט   ְמָבֵר ְּבַלַחׁש  ִּבְתִפָּלתֹו  ֵּכיַצד? 
ֶנְחָׁשב  ַהִּצּבּור,  ִלְתִפַּלת  ִּבְׁשִתיָקה  ּוְכֶׁשַּמְקִׁשיב 
י“ט  ֶאת  ָאַמר  ְּכִאּלּו  ְּכעֹוֶנה‘  ’ׁשֹוֵמַע  ִמִּדין  לֹו 
ָּכל  ַאַחר  ָאֵמן  עֹוֶנה  ּוְכֶׁשהּוא  ְּבַעְצמֹו.  ַהְּבָרכֹות 
ְּבָרכֹות  י“ט   ֵּבֵר ְּכִאּלּו  ֶזה  ֲהֵרי  ְּכחֹוָבתֹו,  ְּבָרָכה 
יֹוֵתר  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ”ָּגדֹול  ֶׁשֲהֵרי:  נֹוָספֹות, 

ֵמַהְּמָבֵרךְ“ (ְּבָרכֹות נג א).
’ְׁשִמיַרת ַהָּלׁשֹון‘  ַאף ָמָרן ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ ְּבִסְפרֹו 
(ֲחִתיַמת ַהֵּסֶפר א) ֶהֱאִרי ְּבִדְבֵרי ִהְתעֹוְררּות ְלִחּזּוק 
ִּכי  ִצֵּין  ְּדָבָריו   ְּכֶׁשְּבתֹו ַּבִּצּבּור,  ַהְּתִפָּלה  ִעְנַין 
’ָּבְרכּו‘,  ַלֲענֹות  זֹוֶכה  ַהִּצּבּור  ִעם  ַהִּמְתַּפֵּלל 
ה ְו‘ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא‘, ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמֶהם  ְקֻדּׁשָ
ֲאִריכּות  ָׁשם  (ַעֵּין  ְמאֹד  נֹוָרא  ִעְנָין  הּוא  ַעְצמֹו  ִּבְפֵני 
ְּבַוַּדאי  ַהְּדָבִרים,  ְלֶחְׁשּבֹון  ָנבֹוא  ְוִאם  ְּדָבָריו). 
ְלִהְתַּפֵּלל  ְלַהְקִּפיד  ְלִהְתַחֵּזק  ְוִנְזָּדֵרז  ִנְתעֹוֵרר 

ֶאת ְּתִפּלֹוֵתינוּ ַּבִּצּבּור ְּבָכל יֹום ָויֹום.
ַׁשֲחִרית  ִמְּתִפַּלת  ִּבְלַבד,  ֶאָחד  ִמּיֹום  ִהֵּנה  ”ִּכי 
ּוִמְנָחה, ֵיׁש לֹו ל“ח ֲאֵמִנים ִמן י“ט ְּבָרכֹות ֶׁשל 
ֶׁשָּכל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  [ְוָאְמרּו  ְּתִפָּלה. 
ֵעֶדן,  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  לֹו  ּפֹוְתִחין  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ַהָּזִהיר 
ׁשֵֹמר  ַצִּדיק  גֹוי  ְוָיבֹא  ְׁשָעִרים  ’ִּפְתחּו  ֶׁשֶּנֱאָמר: 
ֲאֵמִנים].  ֶאָּלא  ֱאמּוִנים  ִּתְקִרי  ַאל   – ֱאֻמִנים‘ 
ּוְׁשמֶֹנה ְּפָעִמים ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבה, ְועֹוד ֵׁשׁש 
ְקֻדּשֹׁות  ּוְׁשֵּתי  ַהַּקִּדיִׁשים,  ִמן  ֲאֵמִנים  ֶעְׂשֵרה 
ּוָבְרכּו. ְוִהֵּנה ָּכל ֶזה הּוא ִמּיֹום ֶאָחד, ְוִאם ֵּכן ֵצא 
בּוַע ֶאָחד, ּוֵמחֶֹדׁש ֶאָחד,  ַוֲחׁשֹב ַּכָּמה ֵיׁש לֹו ִמּׁשָ
ָנה ְׁשֵלָמה. ֲהא ֵאין ִמְסָּפר ְלִרּבּוי  ְוָכל ֶׁשֵּכן ִמּׁשָ
ְרִגילּותֹו  ְיֵדי  ַעל  ָלָאָדם  ֶׁשִּמְתַרּבֹות  ַהְּזֻכּיֹות 

ְלִהְתַּפֵּלל ַּבִּצּבּור“.

ְּתִפַּלת ַהִּצּבּור – ַמֲעָלה ְמֻיֶחֶדת ְּבִיְׂשָרֵאל
ַעל  ְּבֵפרּוׁשֹו  ִמְּבִריְסק  ַהְּגִרי“ז  ָּכַתב  ִנְפָלא  ָּדָבר 
לֹו  ֲאֶׁשר  ָּגדֹול  גֹוי  ִמי  ”ִּכי  ז):  ד  (ְּדָבִרים  ַהָּפסּוק 
ָקְרֵאנּו  ְּבָכל  ֱאקֵינּו  ַּכה‘  ֵאָליו  ְקרִֹבים  ֱאִהים 

ֵאָליו“:
”ַאף ַעל ַּגב ְּדִעַּקר ָהִעְנָין ֶׁשל ְּתִפָּלה ּוְזָעָקה ֲהֵרי 
ֶיְׁשנֹו ַּגם ְּבֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ִּכְדַאְׁשְּכַחן ְּבִניְנֵוה, ְוַגם 
ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹה ְּכִתיב (ְיַׁשְעָיה נו ז): ’ִּכי ֵביִתי ֵּבית 
ָקָרא  ַהאי  ֲאָבל  ָהַעִּמים‘...  ְלָכל  ִיָּקֵרא  ְּתִפָּלה 
יח  (ר“ה  ֵליּה  מֹוְקִמיַנן  ֲהֵרי  ֵאָליו‘  ָקְרֵאנּו  ִּד‘ְבָכל 
א) ְּדֶזהוּ ַרק ַּבִּצּבּור. ְוִעְנָין ְּתִפַּלת ִצּבּור הּוא ַרק 
ָלאו  ָהעֹוָלם]  [ֻאּמֹות  ְּדִאיְנהוּ  ְלַבד  ְּבִיְׂשָרֵאל 
ְוֶזה  ִּבְלַבד.  ִיְׂשְרֵאִלים  ֲעָׂשָרה  ַרק  ִניְנהוּ,  ִצּבּור 
ָקְרֵאנּו  ’ְּבָכל  ָקרֹוב  ֶׁשהּוא  ְּדֶזה  ַהָּכתּוב,  ֶׁשָאַמר 

ֵאָליו‘ הּוא ַרק ַּב‘ּגֹוי ַהָּגדֹול ַהֶּזה‘“.

ְדָרׁש ית ַהּמִ ַמת ּבֵ ּכָ ל ’ַהׁשְ ט ַעל ַמֲעָלָתּה ׁשֶ ַמּבָ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ
ְּתִפָּלה נֹוֶאֶׁשת ְּבֵלב ַהִּקָּפאֹון

ע טּתַ ממַמּבָ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ּב ֹואׁשת

ססִספּפוּור ם
ל ֶמֶלְך (ב) ֵ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


