
ת ַמְסֵעי ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּבָרָכה ַעל ַהִּנִּסים ֶׁשַּנֲעׂשּו ַלֲאבֹוֵתינּו
”ֵאֶּלה ַמְסֵעי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל“ (לג א)

ָּכַתב ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ִאְּבן ׁשּוִעיבְּ ַּתְלִמיד ָהַרְׁשבָּ“א:
ְּכֵדי  ֶאָּלא  ַהַּמָּסעֹות,  ְׁשמֹות  ֶאת  ַהּתֹוָרה  ֵּפְרָטה  ְלִחָּנם  א 
ַהְּמקֹומֹות  ֶאת  ְלַזהֹות  ִסיַני  ְּבִמְדַּבר   ַההֹוֵל יּוַכל  ֶׁשְּלָיִמים 
ֶׁשֵאְרעוּ  ַהִּנִּסים  ַעל  ַלה‘  ּוְלהֹודֹות  ֲאבֹוֵתינּו  ָצֲעדּו  ֶׁשָּבֶהם 
”ָהרֹוֶאה  א):  נד  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ְּבַדְרָּכם.  ָלֶהם 
ָמקֹום ֶׁשַּנֲעׂשּו ּבֹו ִנִּסים ְלִיְׂשָרֵאל, אֹוֵמר: ָּברּו ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים 

’ְּדָרׁשֹות עה“ת ְלר“י ִאְּבן ׁשּוִעיבְּ‘ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּמקֹום ַהֶּזה“.

ִּבְזכּות ’ְּבַמְקֵהת‘ ִּתָּנְצלּו ’ֵמֲחָרָדה‘
 ”ַוִּיְסעוּ ֵמֲחָרָדה ַוַּיֲחנּו ְּבַמְקֵהת“ (לג כה)

ָּדַרׁש ַרִּבי מֶֹׁשה ֵליּב ִליְטׁש רֹוֶזְנּבֹוים ַּבַעל ’ָמָתא ִּדירּוָׁשַלִים‘:
ב):  ו  (ְּבָרכֹות  ַהְּגָמָרא  ְלִדְבֵרי  ֶרֶמז  ִלְמצֹא  ִנָּתן  ֶזה  ְּבָפסּוק 
ָמָצא  ְוא  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ָּבא  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ”ְּבָׁשָעה 
ֵּכיַצד   – ֵמֲחָרָדה“  ”ַוִּיְסעוּ  ּכֹוֵעס“;  הּוא  ִמָּיד  ֲעָׂשָרה,  ָּבּה 
ּתּוְכלּו ְלִהָּמֵלט ִמַּכַעס ה‘? ”ַוַּיֲחנּו ְּבַמְקֵהת“ – ִאם ַּתְקִּפידּו 
ְּתִחַּלת  ִלְפֵני  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ’ַלֲחנֹות‘  ַיְקִּדימּו  ֶׁשַהָּקָהל 

’ִאְמרֹות ה‘‘ַהְּתִפָּלה.

ַאל ִיְפרֹׂש ִמן ַהִּצּבּור
”ַוִּיְסעוּ ֵמֲחָרָדה ַוַּיֲחנּו ְּבַמְקֵהת“ (לג כה)

ָּכאן,  ”ְּבַמְקֵהת“:  ַהִּמָּלה  ֻמְזֶּכֶרת   “ַּבָתָּנ ְמקֹומֹות  ִּבְׁשֵני 
(’ַּבַעל  ֱאִקים“  ָּבְרכּו  ”ְּבַמְקֵהלֹות  כז):  סח  (ְּתִהִּלים  ּוַבָּפסּוק 

ַהּטּוִרים‘).

ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְׁשֵני ְּפסּוִקים ֵאּלּו ֵּפֵרׁש ַּבַעל ’ֵׁשֶבט מּוָסר‘:
ֲהָלָכה ְידּוָעה ִהיא (ְּבָרכֹות נא) ֶׁשֲחבּוַרת ֲאָנִׁשים ֶׁשָּסֲעדּו ַיְחָּדו, 
ַעְצמֹו  ִּבְפֵני  ֶאָחד  ָּכל  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ֶאת   ְלָבֵר ָלֶהם  ָאסּור 
ְּבא ִזּמּון, ֱהיֹות ֶׁשְּכָבר ִהְתַחְּיבוּ ְלַזֵּמן ַיְחָּדו. ַלֲהָלָכה זֹו ָרְמזּו 
ַיְחָּדו,  ְסעּוָדָתם  ַהּקֹוְבִעים   – ְּבַמְקֵהת“  ”ַוַּיֲחנּו  ַהְּפסּוִקים: 
 ִקים“ – חֹוָבה ַעל ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ְלָבֵרְּבַמְקֵהלֹות ָּבְרכּו ֱא”

ַיְחָּדו.
’חּוט ֶׁשל ֶחֶסד‘ 

’ַהְללּוָי-ּה‘ ְּכִמְנַין ְׁשנֹוָתיו ֶׁשל ַאֲהרֹן
”ְוַאֲהרֹן ֶּבן ָׁשׁש ְוֶעְׂשִרים ּוְמַאת ָׁשָנה ְּבמֹתֹו ְּבהֹר ָהָהר“ (לג 

לט)

ָהָיה:   ָּכ ָהִראׁשֹוִנים  ֲחָכִמים  ִּביֵמי  ַהַהֵּלל  ְקִריַאת  ”ִמְנַהג 
ַאַחר ֶׁשְּמָבֵר ַהָּגדֹול ֶׁשַּמְקֵרא ֶאת ַהַהֵּלל, ַמְתִחיל ְואֹוֵמר: 
’ַהְללּוָי-ּה‘, ְוָכל ָהָעם עֹוִנין: ’ַהְללּוָי-ּה‘. ְוחֹוֵזר ְואֹוֵמר: ’ַהְללּו 
ַעְבֵדי ה‘‘, ְוָכל ָהָעם עֹוִנין: ’ַהְללּוָי-ּה‘. ְוחֹוֵזר ְואֹוֵמר: ’ַהְללּו 
ֶאת ֵׁשם ה‘‘, ְוָכל ָהָעם עֹוִנין: ’ַהְללּוָי-ּה‘... ְוֵכן ַעל ָּכל ָּדָבר, 
ְוָׁשׁש  ֵמָאה  ’ַהְללּוָי-ּה‘  ַהַהֵּלל  ְּבָכל  עֹוִנין  ֶׁשִּנְמְצאּו  ַעד 
ְוֶעְׂשִרים ְּפָעִמים, ִסיָמן ָלֶהם – ְׁשנֹוָתיו ֶׁשל ַאֲהרֹן“ (ַרְמָּב“ם 

ְמִגָּלה ַוֲחֻנָּכה ג יב).

’ַהְללּוָי-ּה‘  ְלִמְנַין  ַאֲהרֹן  ֶׁשל  ְׁשנֹוָתיו  ֶׁשֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת 
ַהֶּנֱאָמרֹות ְּבַהֵּלל ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְיהּוָדה ְּגרֹוס ְׁשִליָט“א:

ה ָעָׂשר ִמּתֹו ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר ַהָּיִמים ַהְּמֻיָחִדים ֶׁשָּבֶהם  ִׁשּׁשָ
ְׁשמֹוַנת  ּוָבָניו;  ַאֲהרֹן  ִּבְזכּות  ִנְתְקנּו  ַהַהֵּלל,  ֶאת  ּגֹוְמִרים 
ִּבְזכּות  ֶׁשִּנְּתנּו  ַהָּכבֹוד  ַעְנֵני  ְלֵזֶכר  ֶׁשִּנְתְקנּו  ַהֻּסּכֹות  ְיֵמי 
ַאֲהרֹן (ַּתֲעִנית ט א), ּוְׁשמֹוַנת ְיֵמי ַהֲחֻנָּכה ֶׁשִּנְתְקנּו ְלֵזֶכר ַהֵּנס 
ֶׁשַּנֲעָׂשה ַעל ְיֵדי ַהּכֲֹהִנים ַהַחְׁשמֹוָנִאים. ְלִפיָכ ִּתְּקנּו לֹוַמר 

’ֲעֵלי ִצּיֹון‘ ְּבַהֵּלל ’ַהְללּוָי-ּה‘ ְּכִמְנַין ְׁשנֹוָתיו ֶׁשל ַאֲהרֹן.

ְּבָרָכה ַעל ִמְצַות ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
”ְוהֹוַרְׁשֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ ִויַׁשְבֶּתם ָּבּה ִּכי ָלֶכם ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ 

ָלֶרֶׁשת אָֹתּה“ (לג נג)
ְוִייְרׁשּו  ָּבָאֶרץ  ֶׁשֵּיְׁשבּו  אֹוָתם  ְיַצּוֶה  ִהיא,  ֲעֵׂשה  ִמְצַות  ”זֹו 
ְוִאּלּו  ה‘.  ְּבַנֲחַלת  ִיְמֲאסּו  ְוא  ָלֶהם,  ְנָתָנּה  הּוא  ִּכי  אֹוָתּה, 
ַיֲעֶלה ַעל ַּדְעָּתם ָלֶלֶכת ְוִלְכּבֹׁש ֶאֶרץ ִׁשְנָער אֹו ֶאֶרץ ַאּשּׁור 

ב ָׁשם, ַיַעְברּו ַעל ִמְצַות ה‘“ (ַרְמָּב“ן). ְוזּוָלָתן ּוְלִהְתַיּׁשֵ
ֲעֵׂשה,  ִמְצַות  ִהיא  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ֶׁשְּיִׁשיַבת  ָהַרְמָּב“ן  ְלִדְבֵרי 
ֵיׁש ְלָהִבין ִמְּפֵני ָמה יֹוְׁשֵבי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֵאיָנם ְמָבְרִכים ַעל 

ְיִׁשיָבָתם ָּבּה?
מֶֹׁשה‘  ’ְיִמין  ְׁשכּוַנת  ַרב  ְפַראְנק  ַפייֶבל  ְׁשָרָגא  ַחִּיים  ַרִּבי 
ִּבירּוָׁשַלִים, ִחֵּדׁש ִּכי ְּבָכ ֶׁשָאנּו מֹוִדים ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון: ”ַעל 
 ָּברּו ּוְרָחָבה...  טֹוָבה  ֶחְמָּדה  ֶאֶרץ  ַלֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשִהְנַחְלָּת 
ַאָּתה ה‘ ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון“, יֹוְצִאים ָאנּו ְיֵדי חֹוַבת ְּבָרָכה 
זֹו. ְוָאֵכן ַעל יֹוְׁשֵבי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָלִׂשים ִלָּבם ְלַכּוֵן ָלֵצאת ְיֵדי 

חֹוַבת ִּבְרַּכת ִמְצַות ִיּשּׁוב ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּבְבָרָכה זֹו. 
ִּפי  ַעל  ֶצ‘ַכנֹוִביץ‘,  ְזֵאב  ְירָֹחם  ַרִּבי  זֹאת  ֵּתֵרץ  ַאַחר  ְּבאֶֹפן 
ַהְּכָלל ֶׁשָּקַבע ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי (ַּבִּמְדָּבר טז לח) ֶׁשֵאין ְמָבְרִכים ִּבְרַּכת 
ְוָהִיינּו  ְלַקְּיָמּה  ְמַחֵּיב  ַהָּיָׁשר  ֶכל  ֶׁשַהּׂשֵ ִמְצָוה  ַעל  ַהִּמְצוֹות 

ִּכי  לֹוַמר  ְוֵיׁש  ָעֶליָה.  ִהְצַטּוֵינוּ  ִאְלָמֵלא  ַאף  אֹוָתּה  ְמַקְּיִמים 
ֶׁשֵעיֵנינּו  ְּכִפי  ִׂשְכִלית,  ִמְצָוה  ִהיא  ָהָאֶרץ  ִיּשּׁוב  ִמְצַות  ַאף 
א   ּוְלִפיָכ מֹוַלְדָּתּה,  ְּבִיּשּׁוב  עֹוֶסֶקת  ֻאָּמה  ֶׁשָּכל  רֹואֹות 

’ּתֹוְלדֹות ְזֵאב‘ ח“ב עמ‘ סז; ’ּתֹוַרת ְירָֹחם‘ סי‘ טִּתְּקנּו ְּבָרָכה ָעֶליָה.

’ֶׁשִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו‘, ְוא ְלכֲֹהִנים, ְלִוִּיים ְוָנִׂשים
ָעִרים  ֲאֻחָּזָתם  ִמַּנֲחַלת  ַלְלִוִּים  ְוָנְתנּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ”ַצו 

ָלָׁשֶבת ּוִמְגָרׁש ֶלָעִרים ְסִביבֵֹתיֶהם ִּתְּתנּו ַלְלִוִּים“ (לה ב)
ְּבִבְרַּכת  ַחָּיבֹות  ָנִׁשים  ִאם  ִמְסַּתֶּפֶקת  ב)  כ  (ְּבָרכֹות  ַהְּגָמָרא 
ַהָּמזֹון ִמן ַהּתֹוָרה אֹו ַרק ִמְּדַרָּבָנן. ְוֶנְחְלקּו ַרִׁש“י ְותֹוְספֹות 
ַמִהי ַהִּסָּבה ֶׁשְּבִגיָנּה ֵיׁש ָמקֹום ִלְפטֹר ָנִׁשים ִמִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, 

ֲהא ֵאין ִהיא ִּבְכַלל ’ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשֵאין ַהְּזַמן ְּגָרָמא‘:
י):  ח  (ְּדָבִרים  ִהְצַטּוֵינוּ  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ַעל  ִּכי  ֵּפֵרׁש,  ַרִׁש“י 
 ,“ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת... ַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָל”
א  זֹו  ֶׁשִּמְצָוה  ִיָּתֵכן  ָּבָאֶרץ,  ֵחֶלק  ָנְטלּו  א  ֶׁשָּנִׁשים  ּוְלִפי 
ֶׁשֲהא  ָנִׁשים),  ד“ה  (ָׁשם  ַהּתֹוְספֹות  ִהְקׁשּו   ַא ֲעֵליֶהן.  ָחָלה 
ִמּשּׁום  ְוִכי  ָּבָאֶרץ,  ֵחֶלק  ָנְטלּו  א  ְוַהְּלִוִּיים  הּכֲֹהִנים  ַאף 
ִּכי  ֵּפְרׁשּו   ּוְלָכ ַהָּמזֹון?!  ִמִּבְרַּכת  אֹוָתם  ִלְפטֹר  ֵיׁש   ָּכ
 ְּבִריְת ְו‘תֹוָרה‘ – ”ַעל  ’ְּבִרית‘  ֻהְזְּכרּו  ַהָּמזֹון  ֶׁשְּבִבְרַּכת  ֵּכיָון 
ֵאּלּו  ּוִמְצוֹות  ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו“,   ּתֹוָרְת ְוַעל  ְּבְבָׂשֵרנּו  ֶׁשָחַתְמָּת 

ֵאיָנן ַׁשָּיכֹות ְּבָנִׁשים, ְלָכ ָהָיה ָמקֹום ְלפֹוְטָרן.
’ּתֹוְספֹות יֹום טֹוב‘ ָּתַמּה, ִּכי ַעל ִּפי ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבַעל 
ֻקְׁשַית ַהּתֹוְספֹות ַעל ַרִׁש“י ֵאיָנּה מּוֶבֶנת, ֶׁשֲהא ֶנֱאָמר ּבֹו 

ִּכי ַהּכֲֹהִנים ְוַהְּלִוִּיים ִקְּבלּו ֵחֶלק ָּבָאֶרץ?
ִּכי  יֹוְרק,  ִּבְניּו  ִמיר  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ְקִוויאט  ָּדִוד  ַרִּבי  ֵּתֵרץ 
ְלַדַעת ַהּתֹוְספֹות ַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹוֶנה ֶהָעִרים ֶׁשִּנְּתנּו ַלּכֲֹהִנים 
ֶׁשִּנְּתָנה  ְּכ‘ַמָּתָנה‘  ֶאָּלא  ְּכ‘ַנֲחָלה‘  ֶנֱחָׁשִבים  ֵאיָנם  ְוַלְּלִוִּיים 
ָׁשֶוה  ִּדיָנם  ּוִמֵּמיָלא  ָלגּור,  ֵהיָכן  ָלֶהם  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי  ָלֶהם 
ֶׁשִּקְּבלּו  ֶנְחָׁשב  א  ָלדּור,  ָמקֹום  ָלֶהן  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשַאף  ְלָנִׁשים 

’ַמֲעַדֵּני יֹום טֹוב‘ פ“ג סי‘ יג; ’ֻסַּכת ָּדִוד‘’ַנֲחָלה‘ ָּבָאֶרץ.

ְּתִפַּלת ֶהָעִני נֹוָחה ְלִהְתַקֵּבל
ְּבֶׁשֶמן  אֹתֹו  ָמַׁשח  ֲאֶׁשר  ַהָּגדֹל  ַהּכֵֹהן  מֹות  ַעד  ָּבּה  ”ְוָיַׁשב 

ַהּקֶֹדׁש“ (לה כה)
ְּבַמֶּסֶכת ַמּכֹות (יא א) ְמבָֹאר, ֶׁשִאּמֹו ֶׁשל ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ָהְיָתה 
ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ּוָמזֹון,  ְּכסּות  ַהִּמְקָלט  ְּבָעֵרי  ַלּגֹוִלים  ְמַסֶּפֶקת 
ִיְתַּפְּללּו ַעל ְּבָנּה ֶׁשָּימּות ְּכֵדי ֶׁשְּיֻשְחְררּו. ְוֵיׁש ְלָהִבין ֵּכיַצד 
ָסְברּו ִאָּמהֹות ַהּכֲֹהִנים ִּכי יֹוִעיל ָלֶהם ַהָּדָבר, ְוִכי ַּדי ִּבְמַעט 
ְּכסּות ּוָמזֹון ְּכֵדי ְלַהְׁשִקיט ֶאת ִסְבָלם ַהָּגדֹול ֶׁשל ַהּגֹוִלים, 

ֲאֶׁשר ָהיּו ְמֻנָּתִקים ִמִּמְׁשַּפְחָּתם, ֵמַחְבֵריֶהם ּוִמַּפְרָנָסָתם?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַזְלָמן סֹורֹוְצִקין:

ִצְדָקִנּיֹות ֵאּלּו ָיְדעּו ִּכי ְּתִפָּלה ַהֶּנֱאֶמֶרת ִמּתֹו עִֹני ּוַמֲחסֹור 
ְוַהְרָחַבת  עֶֹׁשר   ִמּתֹו ַהֶּנֱאֶמֶרת  ִמְּתִפָּלה  יֹוֵתר  ִמְתַקֶּבֶלת 
ַהַּדַעת. ְלִפיָכ ִסְּפקּו ָלֶהם ְּכסּות ּוָמזֹון, ְּכֵדי ֶׁשְּתִפָּלָתם א 

’ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה‘ֵּתָאֵמר ִמּתֹו ַמְחסֹור.

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

ני ּפְ ם

ָנה ֻּכָּלּה ’ָאֵמן‘ – ִמֻּסּכֹות ּוְלאֶֹר ַהּׁשָ
”ַוִּיְסעוּ ִמֻּסּכֹת ַוַּיֲחנּו ְבֵאָתם“ (לג ו)

’ֻסָּכה‘ ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ָאֵמן‘, ְו‘אֵתָם‘ אֹוִתּיֹות ’ֱאֶמת‘ ֶׁשּזֹו 
ַמְׁשָמעּות ֵּתַבת ’ָאֵמן‘. ְּבַחג ַהֻּסּכֹות, ְּביֹוְׁשבֹו ְּב‘ִצָּלא 
ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ְלַחֵּזק  ָהָאָדם   ָצִרי ִדְמֵהיְמנּוָתא‘, 
ָהֱאמּוָנה  ִּתְהֶיה  ִמֻּסּכֹות‘  ’ְּבנֹוְסעֹו  ֶׁשַּגם  ְּכֵדי  ְּבִלּבֹו, 
ַעל  ְּבַהְקָּפָדתֹו  זֹאת?  ַיֲעֶׂשה  ְוֵכיַצד  ְּבִלּבֹו.  ֲחקּוָקה 

ֲעִנַּית ’ָאֵמן‘ ֶׁשִהיא ֵסֶמל ָהֱאמּוָנה.
’ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק‘ 

ת ַמְסֵעי ָרׁשַ 290ּפָ תשע"ט

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
ָרָשׁה ּפָ ּבַ ָרֵזי ֱאמּוִנים

בְּ‘

ם‘: ל

ְּבַהֵּלל

ָרז

ָ

ֹות ּוְלאֶֹר ַהּׁשָ

רִרממְמז ממֵמֵֵ
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ַרִּבי ַיעְנֶק‘ל, ַאְבֵר ְירּוַׁשְלִמי ִנְכָּבד ַּבַעל ִמְׁשָּפָחה ְּברּוָכה, 
ְּבִלי ַעִין ָהַרע, א ָחַלם ְלֶרַגע ֶׁשֵאי ַּפַעם ִיְמָצא ֶאת ַעְצמֹו 
ַסְפַסל  ַעל  יֹוֵׁשב  ְּכֶׁשהּוא  ֶׁשָּכזֹו,  מּוָזָרה  ְּבִסיטּוַאְצָיה 
ְּבַפְרִׁשָּיה  ֶמְרָּכִזי  ְּכֶנֱאָׁשם  ַהִּמְׁשָּפט,  ְּבֵבית  ַהֶּנֱאָׁשִמים 
ֻסָּכִרָּיה  אֹוֵחז...  הּוא  ַהְּקפּוָצה  ּוְבָידֹו  ֲחמּוָרה,  ִמְׁשָּפִטית 

ְקַטָּנה ּוְמֻתָּקה.
ִנְקַלע  ְּבַאְׁשָמתֹו  ֶׁשֹּלא  ָלֵכן.  קֶֹדם  ְּכָׁשָנה  ִהְתִחיל  ַהִּסּפּור 
ַרִּבי ַיעְנֶק‘ל ְלתֹו ַּפְרִׁשָּיה ִמְׁשָּפִטית ְסבּוָכה, ַיַחד ִעם עֹוד 
ְלַמַּדי,  ׁשּוִלי  ִּבְתִחָּלה  ָהָיה  ַּבָּפָרָׁשה  ֶחְלקֹו  ֲאָנִׁשים.  ַּכָּמה 
ֶנֱעַדר  ִּבְהיֹותֹו  ַּבָּפָרָׁשה,  ָּתִפים  ַהּׁשֻ ְלֶיֶתר  ֶׁשְּבִנּגּוד  ֶאָּלא 
ֶאְמָצִעים, א ָעָלה ְּבָידֹו ִלְׂשּכֹר ִמְּלַכְּתִחָּלה עֹוֵר ִּדין טֹוב 
ַהְּדָבִרים  ִהְתַּגְלְּגלּו   ְוָכ ַהְּתִביָעה.  ַטֲענֹות  ִעם  ֶׁשִּיְתמֹוֵדד 
ַעד ֶׁשְּלַבּסֹוף ָהַפ ִלְהיֹות ַהֶּנֱאָׁשם ַהֶּמְרָּכִזי ַּבָּפָרָׁשה. ִהִּגיעּו 
ַהִּמְׁשָּפט  ִמֵּבית  ָּדְרָׁשה  ֶׁשַהְּתִביָעה   ָּכ ְּכֵדי  ַעד  ַהְּדָבִרים 

. ְלָהִטיל ָעָליו עֶֹנׁש ַמֲאָסר ָּכֵבד ּוְמֻמּׁשָ
ַיעְנקֶ‘ל  ר‘  ָּפָנה   ,ָּכ ָּכל  ַהְּדָבִרים  ֶׁשִהְסַּתְּבכּו  ְלַאַחר  ַרק 
ְלֶעְזָרָתם ֶׁשל ֲחֵבָריו. ַהָּללּו ִהְתַּגְּיסוּ ְּבָכל ְמאֹוָדם ְלעֹוְזרֹו, 
אּוָלם ִנְרֶאה ָהָיה ִּכי ַהִּסּכּוִיים ְקלּוִׁשים. ַּבְּזַמן ָהַרב ֶׁשָעַמד 
 ָֹאר ִאׁשּּום  ְּכַתב  ְלָהִכין  ַהְּתִביָעה  ִהְסִּפיָקה  ִלְרׁשּוָתּה, 
ַאף  ּוִמְסָמִכים.  ֵעֻדּיֹות  ְמאֹות  ַעל  ְמֻבָּסס  ֶׁשָהָיה  ּוְפַתְלַּתל, 
א  ִלָּבם  ְּבטּוב  ֲחֵבָריו  לֹו  ְכרּו  ֶׁשּׂשָ ַהּטֹוִבים  ַהִּדין  עֹוְרֵכי 
ִּכי  ָהָיה  ִנְרֶאה  ַהְּברּורֹות.  ָהֵעֻדּיֹות  מּול  ַלֲעמֹד  ִהְצִליחּו 
ְקלּוִׁשים  ִמַּמֲאָסר  ַלֲחלּוִטין  ְלִהָּנֵצל  ַיעְנֶק‘ל  ר‘  ֶׁשל  ִסּכּוָיו 
ְּביֹוֵתר, ְוִכי ָּכל ָמה ֶׁשּנֹוַתר לֹו ַלֲעׂשֹות הּוא ַרק ְלִהְתַמֵּקַח 

ַעל ּגַֹבּה ָהֹעֶנׁש.
ַרִּבי  ִנְכַנס  ַהִּדין,  ְּגַזר  ְלִהָּנֵתן  ָהָיה  ָאמּור  ֶׁשְּבַמֲהָלכֹו  ַּבּבֶֹקר 
ַהְּירּוַׁשְלִמי  ַהָּגאֹון  ֶׁשל  ִלְמעֹונֹו  רֹוֲעדֹות  ְּבִבְרַּכִים  ַיעְנֶק‘ל 
ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַיֲעקֹב ִפיֶׁשר ְזצּוָק“ל, ַרֲאַב“ד ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית 
ְוַרָּבּה ֶׁשל ְׁשכּוַנת ’ִזְכרֹון מֶֹׁשה‘. ְּבַמר ִלּבֹו ִּתָּנה הּוא ִּבְפֵני 
ָהַרב  ַהֶּמַתח  ַעל  ִסֵּפר  הּוא  ַהָּקָׁשה.  ְמצּוָקתֹו  ֶאת  ַהָּגאֹון 
ְוַעד  ַהִּמְׁשָּפט  ֵהֵחל  ִמּיֹום  ּבֹו  ְׁשרּוִיים  ּוִמְׁשַּפְחּתֹו  ֶׁשהּוא 

ַהּיֹום, ּוִבֵּקׁש ֶאת ֲעָצתֹו ּוִבְרָכתֹו ֶׁשל ָהַרב.
ֶׁשל  ִלְמצּוָקתֹו  ְּבַסְבָלנּות  ִהְקִׁשיב  ַיֲעקֹב  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי 
נַֹחם,  ַטְלֵלי  ָעָליו  ִהְרִעיף  הּוא  ְּבַצֲערֹו.  ְוִהְׁשַּתֵּתף   ָהַאְבֵר
הֹוִציא  ֻׁשְלָחנֹו,  ְמֵגַרת  ֶאת  ָּפַתח  ְוַאַחר  ַרב,  ְּבחֹם  ֵּבְרכֹו 
ָנַטל  ַיעְנֶק‘ל  ר‘  לֹו.  ְוִהִּגיׁש  ְקַטָּנה  ֲאֻדָּמה  ֻסָּכִרָּיה  ם  ִמּׁשָ
ְוַרִּבי  ֲהָבָנה,  ִאי  ְמַׁשְּדרֹות  ְּכֶׁשָּפָניו  ִּבְמבּוָכה  ַהֻסָּכִרָּיה  ֶאת 

ִיְׂשָרֵאל ַיֲעקֹב ִמֵהר ֶלֱאחֹז ְּבָידֹו ּוְלַהְסִּביר לֹו:
ְׁשַעת  ְּבַהִּגיַע   .ְּבִכיְס אֹוָתּה  ּוְטמֹן  ַהֻסָּכִרָּיה  ֶאת  ”ַקח 
טֹל  ַהִּמְׁשָּפט,  ֵּבית  ְלאּוַלם  ַהּשֹׁוֵפט  ִהָּכֵנס  ִעם   ,ִמְׁשָּפְט
ֶאת ַהֻּסָּכִרָּיה ְּבָיְד, ְותֹו ִהְתַעְּלמּות ֻמְחֶלֶטת ִמָּכל ַהּקֹוֶרה 
ְסִביְב, ָּבֵר ָעֶליָה ִעם ָּכל ַהַּכָּוָנה: ’ָּברּו ַאָּתה ה‘ ֱאֵקינוּ 

ֶמֶל ָהעֹוָלם ֶׁשַהּכֹל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו‘.
ַהַּכָּוָנה  ֶאת  ְּתַכּוֵן  ’ֶׁשַהּכֹל‘  ֶׁשְּכֶׁשּתֹאַמר  ְמאֹד  ָחׁשּוב 
ַהְּפׁשּוָטה ְוַהְּבִסיִסית: ֶׁשַהּכֹל – ְלא יֹוֵצא ִמן ַהְּכָלל – ִנְהֶיה 
ִּבְדָברֹו ֶׁשל ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים! ’ַהּכֹל‘ ַמְׁשָמעּותֹו: ’ַהּכֹל!‘; 
ַהְּפָסק,  ִעם  ִּתְתמֹוֵדד  ֶׁשּבֹו  ָהֹאֶפן  ַהּשֹׁוֵפט,  ֶׁשִּיְגזֹר  ָמה 
ִויִהי  ה‘!  ִּבְדַבר  ִנְהֶיה  ַהּכֹל   –  ...ָעֶלי יּוַטל  ֶׁשאּוַלי  ַהְּקָנס 
 ָרצֹון ֶׁשִּבְזכּות ָהֱאמּוָנה ַהְּתִמיָמה ֶׁשַּתֲאִמין ּבֹו ַיְׁשִּפיַע ָעֶלי

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשַפע ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה“.
ֵמֶרַגע ֶזה ָוֵאיָל ִהְתַמֵּקד ְמֻיָּדֵענוּ ַא ְוַרק ַּבֻּסָּכִרָּיה ַהְּקַטָּנה 
ַעד  ֶׁשִּקֵּבל  ָהַרּבֹות  ָהֵעצֹות  ִמָּכל  ִהְתַעֵּלם  הּוא  ֶׁשְּבִכיסֹו. 
ְּבֻסָּכִרָּיה,  ְוַרק   ַא ְוִהְתַמֵּקד  ּוֵמֲחֵבָריו,  ִמיִדיָדיו  ַעָּתה 

ְּכלֹוַמר: ַּבְּבָרָכה ֶׁשָעִתיד ָהָיה ְלָבֵר ָעֶליָה.
עֹות ַהָּבאֹות הּוא ָחַׁשב ׁשּוב ָוׁשּוב ַעל ַהֶהְסֵּבר ַהָּפׁשּוט  ַּבּׁשָ
 – ”ֶׁשַהּכֹל  ַהְּמֻיָחד:  ְּבִנּגּונוֹ  ַיֲעקֹב,  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  לֹו  ֶׁשָאַמר 

ַהּכֹל ַהּכֹל – ִנְהֶיה ִּבְדָברֹו! ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו“.
ַסְפַסל  ַעל  ַיעְנֶק‘ל  ר‘  הּוַׁשב  ַהִּמְׁשָּפט  ְׁשַעת  ְּבַהִּגיַע 
ֵאי  לֹו  ְלַיֵעץ  ִנּסּו  ְלִצּדֹו  ֶׁשָּיְׁשבּו  ַהִּדין  עֹוְרֵכי  ַהֶּנֱאָׁשִמים. 
הּוא  ָלֶהם.  ִהְקִׁשיבּו  ְוא  ִּכְמַעט  ָאְזָניו  אּוָלם  ֵעצֹות,  ֵאּלּו 
ָהָיה ָׁשרּוי ִּבְדֵבקּות ּוְבִרּכּוז, ְמַכּוֵן ֶאת ָּכל ַמֲחַׁשְבּתֹו ַלִּמִּלים 

’ֶׁשַהּכֹל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו‘.
ֲחָבַטת ַהַּפִּטיׁש ֶהְחִזיָרה אֹותֹו ַלְּמִציאּות. ”ֵּבית ַהִּמְׁשָּפט!“ 
ֶנֶעְמדּו  ְוַהּכֹל  ָלאּוָלם  ִנְכַנס  ַהּשֹׁוֵפט  ַהָּכרֹוז,  ִהְכִריז   –
ר‘  אּוָלם  ָּבאּוָלם,  ָׂשַרר  מֹוְפִתי  ֶׁשֶקט  ִּבְמקֹומֹוֵתיֶהם. 
ֲעצּומֹות  ָהיּו  ֵעיָניו  אֹותֹו.  ְלַבְלֵּבל  ֶקט  ַלּׁשֶ ָנַתן  א  ַיעְנֶק‘ל 

ְלַאט,   ּוֵבֵר ִמִּכיסֹו  ַהֻּסָּכִרָּיה  ֶאת  הֹוִציא  ְּכֶׁשהּוא  ְּבִרּכּוז 
ְּבִרּכּוז ּוְבַכּוָָנה:

”ֱאֵקינוּ“  ְוִיְהֶיה,  הֹוֶוה  ָהָיה  ַהּכֹל  ֲאדֹון   – ה‘“  ַאָּתה   ָּברּו”
– ַּתִּקיף ּוַבַעל ַהְּיכֶֹלת ּוַבַעל ַהּכֹחֹות ֻּכָּלם, ”ֶׁש-ַה-ֹּכ-ל  ִנ-

ְה-ָי-ה  ִּב-ְד-ָב-ר-ו ֹ!“
ַהּשֹׁוֵפט ָנַתן ּבֹו ַמָּבט ָחמּור. ַּכָּמה ֵמַהּנֹוְכִחים ָּבאּוָלם ָנֲעצּו 
ּבֹו ֵעיַנִים זֹוֲעמֹות, ְוַכָּמה ֵמֶהם ָענּו ’ָאֵמן‘, אּוָלם ר‘ ַיעְנֶק‘ל 
אֶֹׁשר.  ִּבְתחּוַׁשת  ַהֻסָּכִרָּיה  ֶאת  ָמַצץ  הּוא  ֵמַהּכֹל.  ִהְתַעֵּלם 

ֵמעֹוָלם א ֵּבֵר ְּבַכּוָָנה ּכֹה ַרָּבה.
ַהִּמְׁשָּפט ֵהֵחל. ַהּתֹוֵבַע ֵהֵחל ְלַהְקִריא ֶאת ְסִעיֵפי ָהִאּשּׁום, 
ַהֶּנֱאָׁשם  ַעל  ְלָהִטיל  ְמַבֶּקֶׁשת  ”ַהְּתִביָעה  ִסֵּכם:  ּוְלַבּסֹוף 
ַמְרִׁשיָמה  ָהְיָתה  הֹוָפָעתֹו  ַמֲאָסר“.  ְׁשנֹות  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים 
ּוְמַׁשְכַנַעת, ַטֲענֹוָתיו ְמֻבָּססֹות ּוְסדּורֹות, ְוַהּכֹל ִצּפּו ִלְראֹות 

ֵּכיַצד ִיְתמֹוֵדד ִעָּמן ַהָּסֵנגֹור.
ִהְרָצה  הּוא  ְּדָברֹו.  ֶאת  לֹוַמר  ְוֵהֵחל  ַהָּסֵנגֹור  ָעָלה  ָאז  אֹו 
ְּבָלׁשֹון ְמֻלֶּמֶדת ֶאת ַטֲענֹוָתיו ַהֶּנְגִּדּיֹות, ַּכֲאֶׁשר הּוא ְמַנֶּסה 
ְוָהְרָאיֹות  ָהֵעֻדּיֹות  ֶׁשל  ֵמֲחִׁשיבּוָתן  ְלַהְפִחית  ְּדָבָריו   ְּבתֹו
ְּבִמְקָצת  ְמֻגְמֶּגֶמת  ֶׁשָהְיָתה  ְלׁשֹונֹו  אּוָלם  ַהּתֹוֵבַע,  ֶׁשִהִּציג 

ִהְסִּגיָרה ִּכי ַאף הּוא ֵאינֹו ְמֻׁשְכָנע ְּבִצְדַקת ְּדָבָריו.
ֻמְחָלט  ִּבּטּול  ַעל  ְלַבֵּקׁש  ֵהֵעז  א  הּוא  ְּדָבָריו,  ְּבִסּיּום  ַאף 

ֶׁשל ָהֹעֶנׁש, ִּכי ִאם ְלַהְפִחיתֹו ִלְׁשָנַתִים.
ֶׁשֶקט ִהְׂשָּתֵרר ְּבאּוַלם ַהִּמְׁשָּפט. ַהּכֹל ָהיּו ְּדרּוִכים ִלְׁשמַֹע 
ֶאת ַהְכָרַעת ִּדיָנם ֶׁשל ַהּשֹׁוְפִטים. ַהָּללּו ִהְסּתֹוְדדּו ֵּביֵניֶהם 
הּו  ֲאֻרּכֹות, ִנְרֶאה ִּכי ִוּכּוַח ַעז ִנַּטׁש ֵּביֵניֶהם; ֲהִיָּתֵכן ִּכי ַמּׁשֶ
ְּדָרָמִטי עֹוֵמד ְלִהְתחֹוֵלל?! ְלַבּסֹוף ִהְכִריזּו ַהּשֹׁוְפִטים ַעל 

ַהְפָסָקה ַּבת ֲחִצי ָׁשָעה ְלצֶֹרְך ִהְתַיֲעצּות.
ַמְרִּבית ַהּנֹוְכִחים ָיְצאּו ֶאל ִמְסְּדרֹון אּוַלם ַהִּמְׁשָּפט, אּוָלם 
ַרִּבי ַיעְנֶק‘ל ְמֻיָּדֵענוּ נֹוַתר עֹוֵמד ִּבְמקֹומֹו, ְמֻרָּכז ַלֲחלּוִטין 
ָּכל  ִעם  ִמְּלַכּוֵן,  ְלֶרַגע  ּפֹוֵסק  ֵאינֹו  הּוא  ְּכֶׁשְּבמֹוחֹו  ְּבַעְצמֹו, 

ָהָעְצָמה – ”ֶׁשַהּכֹל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו“.
ְׁשלֹוִׁשים ַּדּקֹות ָחְלפּו ָעָליו ְּכֶנַצח. ּוְלַבּסֹוף ָׁשבּו ַהּשֹׁוְפִטים 
ָלאּוָלם. יֹוֵׁשב רֹאׁש ַהֶהְרֵּכב ָּפַתח ֶאת ְּדָבָריו ְּבטֹון ִרְׁשִמי 

ְוִסֵּכם ֶאת ַהְכָרַעת ַהִּדין ְּבַכָּמה ִמְׁשָּפִטים ְקָצִרים:
ַהַּמֲעִׂשים  ִּכי  ַוֲחֵבַרי,  ֲאִני  ְמנּו,  ִהְתַרּׁשַ ָהִאּשּׁום  ”ִמְּכַתב 
 ,ַּבֶהְמֵׁש אּוָלם  ְּביֹוֵתר.  ֲחמּוִרים  ָאֵכן  ִהָּנם  ּבֹו  ֶׁשּתֲֹארוּ 
נֹוַכְחנּו  ַּבִּתיק,  ֶׁשֻהְצּגוּ  ָהֵעֻדּיֹות  ֶאת  ָּבַחּנּו  ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
ִּבְסִתירֹות ֲחמּורֹות ּוַמהּוִתּיֹות ְּבֵעדּותֹו ֶׁשל ָהֵעד ַהֶּמְרָּכִזי. 
ֵמֲחַמת  ַהֶּנֱאָׁשם  ֶאת  ְלַזּכֹות  ֵּדעֹות  ְּברֹב  ֶהְחַלְטנּו   ,ְלָכ ִאי 

ַהָּסֵפק“.
ֵמַהֶהֶלם  ַלֲחלּוִטין  ִמְתַעְּלִמים  ִמְּמקֹוָמם,  ָקמּו  ַהּשֹׁוְפִטים 

ֶׁשהֹוִתיָרה ַהְכָרַעת ִּדיָנם. 
אּוָלם  חֹוֵזר,  ִּדּיּון  ּוְלַבֵּקׁש  ְלַעְרֵער  ִּבְתִחָּלה  ִנָּסה  ַהּתֹוֵבַע 
ַמָּבט ָחמּור ֶׁשָּנַתן ּבֹו ַאַחד ַהּשֹׁוְפִטים ִהְבִהיר לֹו ִּכי ִסּכּוָייו 

ְלַׁשּנֹות ֶאת ַהַהְחָלָטה ַאְפִסִּיים.
ָּכל  ָהְיָתה  א  ּוֻמְפָלא.  ְׁשֵמיִמי  ֵנס  ָּגלּוי!  ֵנס  ֶזה  ָהָיה 

ֶאְפָׁשרּות ַאֶחֶרת ְלַהְסִּביר זֹאת.
ִמְתרֹוְנִנים.  ִּבְצָעִדים  ַהִּמְׁשָּפט  ִמֵּבית  ָיָצא  ַיעְנֶק‘ל  ַרִּבי 
ַעל סֹוף ּכֹה ָמתֹק הּוא א ָחַלם ַאף ַּבֲחלֹומֹוָתיו ַהּוְֻרִּדים 
ַהְּמַצְּיצֹות  ַּבִּצּפֹוִרים  ַהּזֹוַרַחת,  ֶמׁש  ַּבּׁשֶ ִהִּביט  הּוא  ְּביֹוֵתר. 
ְזַמן  ִלְפֵני  ַרק  ָׂשְבעּו.  א  ְוֵעיָניו  ְּכִמְנָהגֹו  ַהּנֹוֵהג  ּוָבעֹוָלם 
ִנים ַהָּבאֹות ֵיָאֵלץ ְלַבּלֹות ֵּבין  א ַרב ָהָיה ָסבּור ִּכי ֶאת ַהּׁשָ
ִזּכּוי  ָּגלּוי.  ֵנס  ְוִהֵּנה,  ֵאּלּו,  ִמָּכל  ַהְרֵחק  ַהֶּכֶלא,  ֵּבית  ָּכְתֵלי 

ֻמְחָלט.
ִליַח ַהּטֹוב, ַהָּגאֹון  ִמָּיד ִעם ׁשּובֹו ָּפָנה ְלֵעֶבר ֵּביתֹו ֶׁשל ַהּׁשָ
ַהָּגדֹול  ַהֵּנס  ַעל  לֹו  ְלַסֵּפר  ְּכֵדי  ִפיֶׁשר,  ַיֲעקֹב  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי 
ְמאֹד  ָׂשַמח  ַיֲעקֹב  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ֲעָצתֹו.  ַעל  לֹו  ּוְלהֹודֹות 

ְּבִׂשְמָחתֹו ְוָאַמר לֹו:
”ִהֵּנה ָרִאיָת, ר‘ ַיעְנֶק‘ל, ָמה ָּגדֹול ּכָֹחּה ֶׁשל ִּבְרַּכת ’ֶׁשַהּכֹל‘ 
ַאַחת. ִהְׁשַּתֵּדל ִּכי ַהְּבָרָכה ַהּזֹו א ִּתְהֶיה ’ַחד ַּפֲעִמית‘, ְוִכי 
ַהִחּזּוק א ֶיְחַּדל ִּבְבָרָכה זֹו ִּבְלַבד. ַהְבַטח ָנא ְלַעְצְמ ִּכי 
ְּבַכּוָָנה!  ַהְּבָרכֹות  ָּכל  ֶאת   ְלָבֵר ַּתְקִּפיד   ָוֵאיָל ֶזה  ִמּיֹום 
ּוְלַהְצָלָחה  ִדְׁשַמָּיא  ִסַּיְעָּתא   ְלֶהְמֵׁש ִּתְזֶּכה  ְּבַוַּדאי   ּוְבָכ

.“ְּבָכל ַמֲעֵׂשי ָיֶדי
’ּדֹוֵרׁש טֹוב‘ ֻסּכֹות עמ‘ תקנו

ְקִביעּות ָמקֹום ַלְּתִפָּלה 
(ֶהְמֵׁש)

ַהְּקִביעּות ְמַחֶּזֶקת ֶאת ַהְּדֵבקּות

ַמְׁשָמעּות  ֶאת  ִהְגִּדירּו  ָהִראׁשֹוִנים 
 ְקִביעּות ַהָּמקֹום ִלְתִפָּלה: ”ֶׁשהֹוֵל
ְוֵאינֹו  ֶאָחד  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  יֹום  ְּבָכל 
הֹוֵל ַּפַעם ָּבֶזה ּוַפַעם ָּבֶזה“ (’ָאְרחֹות 
ֵּבֵאר   ְוָכ נ).  אֹות  ְּתִפָּלה  ַחִּיים‘ [ִמּלּוִניל] 

ְּבָרכֹות  ַאָּגדֹות  (ִחּדּוֵׁשי  ָהַרְׁשבָּ“א  זֹאת 
ַקל  ָקבּוַע,  ְּבָמקֹום  ַהִּמְתַּפֵּלל  ב):  ו 

 ִמּתֹו ִּבְתִפָּלה,  ְלַהְתִמיד  יֹוֵתר  לֹו 
ְקִביעּותֹו ְוֶהְרֵּגלֹו, ּוְבָכ ֶׁשְּתִפּלֹוָתיו 
ִרְפיֹון,  ּוְלא  ִּבְקִביעּות  ֶנֱאָמרֹות 
ִמי   ַא ְלִהְתַקֵּבל.  ְסֻגָּלָתן  ְּגֵדָלה 
ָקבּוַע,  ְּבָמקֹום  ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשֵאינֹו 
ִמְּלִהְתַּפֵּלל,  ִמְתַרֶּפה  הּוא  ְלִעִּתים 
ּבֹו  ֶׁשאֹוֲחִזים  ְוַעְצלּות  ֵיאּושׁ   ִמּתֹו
ְּכֶׁשֵאינֹו ַמְצִליַח ִלְמצֹא ָמקֹום ָראּוי 

ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה. 

עֹוד ָּכַתב ָה‘ִרי“ף‘ (ַעל ’ֵעין ַיֲעקֹב‘ ְּבָרכֹות 
ָמקֹום  ְּבָכל  ֶׁשִּמְתַּפֵּלל  ִמי  ִּכי  ב),  ו 

ֶׁשִּמְזַּדֵּמן לֹו, ַמְרֶאה הּוא ִּכי ְּתִפָּלתֹו 
ְגָרה  ֶׁשַּבּׁשִ ְּכָדָבר  ְּבֵעיָניו  ֶנֱחֶׁשֶבת 
ְמַבֵּקׁש  הּוא  ֶׁשאֹותֹו  ָּכֵבד  א  ּוְכַמּׂשָ
ִלְפרֹק ַּבָּמקֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשִּיְזַּדֵּמן לֹו. 
ַא ִמי ֶׁשַּמְקִּפיד ְלִהְתַּפֵּלל ְּבָמקֹום 
ֶׁשָּכל  ַמְרִּגיׁש  ִּכי  ִהיא  אֹות  ָקבּוַע, 
ְמֻחֶּדֶׁשת  ִהְזַּדְּמנּות  ִהיא  ְּתִפָּלה 
ַּתֲחנּוִנים  ּוְלַהִּפיל  ַרֲחִמים  ְלַבֵּקׁש 
ִלְפֵני ה‘, ְוַעל ֵּכן הּוא ְמַדְקֵּדק ָּתִמיד 

ְלאֹוְמָרּה ְּבָמקֹום ָקבּוַע ּוְמֻסָּדר.

(’ְנִתיבֹות  ַהַּמֲהָר“ל  ָּכַתב  ֵּכן  ַעל  ֶיֶתר 
ֲעבֹוַדת  ִּכי  פ“ד),  ָהֲעבֹוָדה  ְנִתיב  עֹוָלם‘ 

ֵאיָנּה  ִמְקֶרה,   ְּבֶדֶר ַהַּנֲעֵׂשית  ה‘ 
ַלַּתְכִלית  ָהָאָדם  ֶאת  ְמִביָאה 
ַהְינּו  ַנֲעֵׂשית,  ִהיא  ֶׁשִּלְׁשָמּה 
 .ִיְתָּבַר ּבֹו  ֻמְחֶלֶטת  ִלְדֵבקּות 
ְקִביעּות,  ְמַסֶּמֶלת  ’ְּדֵבקּות‘  ֶׁשֲהא 
ֲעָרִאּיּות.  ַהְּמַסֵּמל  ִמ‘ִּמְקֶרה‘   ְלֵהֶפ
ֶׁשִּיְקַּבע  ָהָאָדם  ֶאת  ִהְזִהירּו  ָלֵכן 
יּוַכל   ְּבָכ ַרק  ִּכי  ִלְתִפָּלתֹו,  ָמקֹום 
ַהְּמֻבֶּקֶׁשת,  ֵלמּות  ַלּׁשְ ְלַהִּגיַע 

ְּכלֹוַמר: ְלִהָּדֵבק ּבֹו ִיְתָּבַר ָלֶנַצח.

ַהִּמְתַּפֵּלל ְוא ַנֲעָנה ַיֲחזֹר 
ְוִיְתַּפֵּלל

(ְּתִפָּלה פ“ה)  ְּב‘ֵבית ֱאִקים‘ ַלַמִּבי“ט 
’ִלְתִפָּלתֹו‘  ֶׁשָּנְקטּו   ִמָּכ ִּדְקֵּדק 
ְמֻיָחד  ֶׁשַבח  ֶׁשֵּיׁש  ’ִלְתִפָּלה‘,  ְוא 
ַלִּמְתַּפֵּלל ְוחֹוֵזר ּוִמְתַּפֵּלל ַעל אֹותֹו 
זֹאת  עֹוֶׂשה  הּוא  ַּכֲאֶׁשר  ַהָּדָבר, 
קֶֹדם,  ֶׁשִהְתַּפֵּלל  ַהָּמקֹום  ְּבאֹותֹו 
ְלַקָּבַלת  ִסָּבה  ְמַהּוֶה  ַאף  ֶזה  ְוָדָבר 
ְּתִפָּלתֹו. ֶיֶתר ַעל ֵּכן, ָּכַתב ַהַּמִּבי“ט, 
ִּכי ַאף ִאם א ִיְתַּפֵּלל ׁשּוב ְּבאֹותֹו 
ַהָּמקֹום, ֶאָּלא ַרק ַיְרֶאה ַעְצמֹו ָׁשם 
 ְלָכ ִלְגרֹם  ַהָּדָבר  ָיכֹול  ִנית,  ַּבּׁשֵ
ָּדָבר  ַהְּמַבֵּקׁש  ְּכֻדְגַמת  ֶׁשֵּיָעֶנה. 
ְלַאַחר  ְוחֹוֵזר  ָוָדם,  ָּבָׂשר   ִמֶּמֶל
 ֶׁשְּבָכ ֶׁשִּבֵּקׁש,  ָמקֹום  ְלאֹותֹו  ִמֵּכן 
ּוְלַמֵּלא  ְלזֹוְכרֹו   ַהֶּמֶל ִמְתעֹוֵרר 

ֶחְפצֹו.

ֱאֶרְנַרִייךְ  ַזְלָמן  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ַהְּגַה“צ 

ִּדְבֵרי  ֶאת   ָּכ ַעל  ָּדַרׁש  אְמלֹוי  ִמּׁשַ
ַהְּגָמָרא ֶׁשָּבֶהם ָּפַתְחנּו ֶאת  ַמֲאָמֵרנּו: 
”ָּכל ַהּקֹוֵבַע ָמקֹום ִלְתִפָּלתֹו“ – ַהְינּו 
ְּכֶׁשִּנְרֶאה  ַאף  ְלִהְתַּפֵּלל   ֶׁשַּמְמִׁשי
ִּכי ְּתִפָּלתֹו נֹוֶתֶרת ְקבּוָעה ִּבְמקֹוָמּה 
”ֱאֵקי  ְלַמְעָלה,  ִמְתַקֶּבֶלת  ְוֵאיָנּה 
ַאְבָרָהם ְּבֶעְזרֹו“ – ִּכי ְּכִפי ֶׁשְּתִפָּלתֹו 
ֵּפרֹות  ָעְׂשָתה  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשל 
ָאִחיו  ֶּבן  ֶׁשִּמּלֹוט   ְּבָכ ְלַבּסֹוף, 
ִמֶּמָּנה  ֲאֶׁשר  ַהּמֹוָאִבָּיה  רּות  ָיְצָאה 
 לֹום, ָּכ נֹוַלד ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהּׁשָ
(’ַאְבֵני  ְלֵהָענֹות  ֲעִתיָדה  ְּתִפָּלתֹו  ַּגם 
’ְּפִרי  ּוְרֵאה  כג,  אֹות  ָהֵעֶזר‘  ’ֶאֶבן  ַהָּמקֹום‘, 

ַצִּדיק‘ [ְלַרִּבי ָצדֹוק ַהּכֵֹהן] ַוֵּיָרא).

ְּבֵׁשם   ָּכ ַעל  הּוָבא  ָידּוַע  ָמָׁשל 
ִעיר  ַעל  ַהָּצר   ְלֶמֶל ָהֲאִר“י,  ִּכְתֵבי 
ּוְמַבֵּקׁש ִלְבקַֹע ֶּפַתח ְּבחֹוָמָתּה ְּכֵדי 
הּוא,  ִטֵּפׁש  ִאם  ְלכֹוְבָׁשּה;  ֶׁשּיּוַכל 
ִייֶרה ְּבתֹוָתָחיו ְּבָכל ַּפַעם ַעל ְנֻקָּדה 
ַאֶחֶרת ַּבחֹוָמה ּוְבָכ ְיַכֶּלה ֶאת ְזַמּנֹו 
ִיְתַמֵּקד  ָחָכם,  הּוא  ִאם   ַא ָלִריק. 
ַּפַעם  ָעֶליָה  ְוִייֶרה  ַאַחת  ִּבְנֻקָּדה 
ַאַחר ַּפַעם, ַעד ֶׁשְּלַבּסֹוף ִיּוֵָצר ָׁשם 

ֶּפַתח ֶׁשַּדְרּכֹו יּוַכל ְלִהָּכֵנס ָלִעיר.

ֵּבית  ֶׁשָחַרב  ִמּיֹום  ְלִעְנָיֵננוּ,   ָּכ
ֶׁשל  חֹוָמה  ַמְפִסיָקה  ַהִּמְקָּדׁש 
ּוְמַקְטְרִגים  ַמְׂשִטיִנים  ֶׁשל  ַּבְרֶזל 
ֵּביֵנינּו  ְלַהְפִריד  ַהְּמַבְּקִׁשים 
ַהְּמַבֵּקׁש  ב).  לב  (ְּבָרכֹות  ַמִים  ַלּׁשָ
ִלְבקַֹע ֶּפַתח ְּבחֹוָמה זֹו, ֲעָצתֹו ִהיא 
ּוְכָכל  ִלְתִפָּלתֹו,  ָמקֹום  ֶׁשִּיְקַּבע 
ָמקֹום,  ְּבאֹותֹו  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשַּיְרֶּבה 
ַעל  ִלְגּבֹר  ְּתִפָּלתֹו  ְסֻגַּלת  ִּתְגַּדל   ָּכ
(’ֵסֶפר  ִּתְתַקֵּבל  ּוְלַבּסֹוף  ַהַּמְׂשִטיִנים 

ַהַּגן ְוֶדֶר מֶֹׁשה‘ ְליֹום ט).

ֶהָעָנו ׁשֹוֵמר ַעל ָמקֹום ָקבּוַע
ַהַּגן  ’ֵסֶפר  ַּבַעל  ְּבִדְבֵרי  ְנַסֵּים 
ְלִחָּנם  ֶׁשֹּלא  ט)  (ְליֹום  מֶֹׁשה‘   ְוֶדֶר
ָמקֹום  ַהּקֹוֵבַע  ֶאת  ֲחָכִמים  ִּכּנּו 
ִמּשּׁום  ְוָעָנו,  ’ָחִסיד‘  ִלְתִפָּלתֹו: 
יֹום  ְּבָכל  ָמקֹום  ִלְקּבַֹע  ֶׁשְּכֵדי 
ֶאת  ִיְתּפֹס  ֶׁשִאיׁש  ִמְּבִלי  ִלְתִפָּלה, 
ְׁשֵּתי  ִלְנקֹט  ָהָאָדם  ָיכֹול  ְמקֹומֹו, 
ַּכֲחִסיִדים  ִלְנהֹג  א.  ֶאְפָׁשֻרּיֹות: 
ָׁשָעה  ׁשֹוִהין  ֶׁשָהיּו  ָהִראׁשֹוִנים 
ב),  ל  (ְּבָרכֹות  ְּתִפָּלָתם  קֶֹדם  ַאַחת 
ְוָאז ִאיׁש א ַיְקִּדיֵמנּו. ב. ְלִהְתַנֵהג 
ַּבֲעָנָוה ְוִלְקּבַֹע ֶאת ְמקֹומֹו ְּבִׁשּפּוֵלי 
ָעָליו  ֶׁשֵאין  ָמקֹום   – ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית 
ְלקֹוְבעוֹ  יּוַכל   ָּכ  ּוִמּתֹו קֹוְפִצים, 
ַעל  ֶׁשִּיָּתֵפס  ִמְּבִלי  ָּתִמיד  ִלְתִפָּלתֹו 

ְיֵדי ֲאֵחִרים.

(ְּבָרכֹות  ְיהֹוָיָדע‘  ְּב‘ֶבן  ֵּפֵרׁש  ֶזה  ְּכֵעין 
ִלְתִפָּלתֹו  ָמקֹום  ֶׁשַהּקֹוֵבַע  ב)  ו 

ִנְקָרא ָעָנו ְלִפי ֶׁשְּבֶדֶר ְּכָלל ָהָאָדם 
אּוָלם  ַּגְדלּותֹו.  ְלִפי  ְמקֹומֹו  ְמַׁשֶּנה 
ֵמִעיד  ִלְתִפָּלתֹו‘  ָמקֹום  ’ַהּקֹוֵבַע 
ֶׁשּבֹו  ֶׁשְּבָמקֹום  ַעְנְוָתנּותוֹ,  ַעל   ְּבָכ
ָיַׁשב ִּבְהיֹותֹו ֶיֶלד אֹו ָעִני, ָׁשם הּוא 
יֹוֵׁשב ָּכל ָיָמיו, ֲאִפּלוּ ְלַאַחר ֶׁשִּיְגַּדל 

ר. ְוִיְתַעּׁשֵ

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

ִמְׁשָּפט ֶׁשֻהְכַרע ִּבְבָרָכה ַאַחת

ע ט עּתַ בּבָ מַמַ
ְשכ ’ההַהַ

ָ ַַָ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
מׁשּפט

ּו סִספפּפּ ם
ל ֶמֶלְך‘ (ו‘) ֵ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


