
יְנָחס ת ּפִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַהּדֹוֵרׁש ְּבַׁשָּבת זֹוֶכה ִלְגֻדָּלה
”ִיְפקֹד ה‘ ֱאקֵי ָהרּוחֹת ְלָכל ָּבָׂשר ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה“ (כז טז) 

ִמְּלׁשֹון ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו, ֶׁשּבֹו ְמַבֵּקׁש מֶֹׁשה ְלַמּנֹות ַמְנִהיג 
ְלִיְׂשָרֵאל, ָּדַרׁש ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘ ֶרֶמז ַלְּמבָֹאר ַּבִּמְדָרׁש (ילקו“ש 
ֶאת  ְלַהְקִהיל  הּוא  ַהַּמְנִהיג  ִמַּתְפִקיֵדי  ֶׁשֶאָחד  תח)  א  ִתּׂשָ ִּכי 
ָּבת: ’ֵא-ל ֱא-ֵהי ָהרּוחֹות‘  ָהֵעָדה ְוִלְדרֹׁש ִלְפֵניֶהם ְּביֹום ַהּׁשַ
(ְרֵאה ְלֵעיל טז כב), ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ַׁשָּבת‘. ְליֹום ֶזה ָנחּוץ ”ִאיׁש ַעל 

ָהֵעָדה“ ֶׁשִּיְדרֹשׁ ִּבְפֵניֶהם.
”ְוַגם  ַׁשָּבת‘:  ’ִּתַּכְנָּת  ְּתִפַּלת  ְּבֻנַּסח  ַאף  ִנְרָמז  ֶזה  ִעְנָין 
ְלַדֵּבר  ָהאֹוֲהִבים  ְּכלֹוַמר:  ָּבחָרּו“,  ְּגֻדָּלה  ְּדָבֶריָה  ָהאֹוֲהִבים 
 – ִלְגֻדָּלה  ָּבֲחרּו  אֹוָתם  ָּבת,  ַהּׁשַ ְּביֹום  מּוָסר  ְּבִדְבֵרי  ְוִלְדרֹׁש 

’ֲחַתם סֹוֵפר‘ִלְהיֹות ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור.

ּכַֹח ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ַהַּמְנִהיג
...ְוא  ָהֵעָדה;  ַעל  ִאיׁש  ָּבָׂשר  ְלָכל  ָהרּוחֹת  ֱאֵקי  ה‘  ”ִיְפקֹד 

ִתְהֶיה ֲעַדת ה‘ ַּכּצֹאן ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם רֶֹעה“ (כז טז-יז)
ָּכַתב ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ַיֲעקֹב ַאְרֵיה ֵמַרְדִזיִמין:

ְלִהְתַּפֵּלל  ִיְׂשָרֵאל,  ַעל  ָּתִמיד  ְלַהְׁשִּגיַח  ַהּדֹור  ַמְנִהיג   ָצִרי”
ָּגדֹול  ּכַֹח  לֹו  ֵיׁש  ְוַהַּמְנִהיג  ֶאָחד...  ֶיְחַסר  ֶׁשֹּלא  ַּבֲעָדם 
ַמִים ְלַהִּציל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִּבְתִפָּלתֹו. ְּכמֹו  ֶׁשּנֹוְתִנים לֹו ִמן ַהּׁשָ
ּוֵמֹחִלי  ְוָצָמא  ֵמָרָעב  ַהּצֹאן  ְלַהִּציל  ּכַֹח  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ָהרֹוֶעה 
ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ַהּדֹור  ְלַמְנִהיג  ּכַֹח   ִיְתָּבַר ה‘  ָנַתן   ָּכ ּוִמֶּנֶזק, 
ִיְׂשָרֵאל ְּבַעד חֹוֶלה אֹו ֶחְסרֹון ַהְׁשָּפעֹות. ְוֵיׁש לֹו ּכַֹח ַלַּמְנִהיג 
ִלְפעֹל ִּבְתִפָּלתֹו ֵּתֶכף, ְוִאם א ַיֲעֶׂשה ַהַּמְנִהיג זֹאת, ֲעֵבָרה 
ִיְׂשָרֵאל   ָּכ רֹוֶעה,  ֶׁשל  ְּבָידֹו  הּוא  ְּדצֹאן  ִּדְכמוֹ  ְּבָידֹו...  ִהיא 

ֵהם ְּבָידֹו ֶׁשל ַהַּמְנִהיג, ְוָצִרי ְלַהֲחִזיָרם ַּבִּמְנָין“.
’ִּבּכּוֵרי ָאִבי“ב‘

ִהְתַּגְּברּות ְמֻיֶחֶדת ַּבּבֶֹקר ּוַבָּצֳהַרִים
ַּתֲעֶׂשה  ִני  ַהּׁשֵ ַהֶּכֶבׂש  ְוֵאת  ַבּבֶֹקר  ַּתֲעֶׂשה  ֶאָחד  ַהֶּכֶבׂש  ”ֶאת 

ֵּבין ָהַעְרָּבִים“ (כח ד)
ָּדַרׁש ַרִּבי ְרָפֵאל ַּכִּדיר ַצַּבאן ַרָּבּה ֶׁשל ְנִתיבֹות:

ִהְתַּגְּברּות  ּדֹוֵרׁש  ְּכִהְלָכָתן,  ּוִמְנָחה  ַׁשֲחִרית  ְּתִפּלֹות  ִקּיּום 
ָלקּום  ה  ִמְתַקּׁשֶ ָהָאָדם  ַּבּבֶֹקר,  ַהֵּיֶצר;  ּוְכִביַׁשת  ְמֻיֶחֶדת 
ִמִּמָּטתוֹ, ּוְבָצֳהֵרי ַהּיֹום ָקֶׁשה ָעָליו ְלִהְתַּפּנֹות ֵמִעּסּוָקיו ְּכֵדי 
ֶאת  ֶאָחד“ –  ַהֶּכֶבׂש  ַהּתֹוָרה: ”ֶאת  ַמְזִהיָרה   ְלָכ ְלִהְתַּפֵּלל. 
ְּכִביַׁשת ַהֵּיֶצר ָהִראׁשֹוָנה, ”ַּתֲעֶׂשה ַבּבֶֹקר“ – ְּבקּוְמ ִלְתִפַּלת 
ַהֶּכֶבׂש  ”ְוֵאת  ַׁשַחר],  ֶׁשל  ָּתִמיד  ְּכֶנֶגד  [ֶׁשִּנְתְקָנה  ַׁשֲחִרית 
ִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּבִים“ – ְלצֶֹרְך ְּתִפַּלת ִמְנָחה ֶׁשִּנְתְקָנה  ַהּׁשֵ

ְלֵזֶכר ָּתִמיד ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּבִים.
’ֶנֶפׁש ַחָּיה‘ [לרר“כ ַצַּבאן] ח“ב עמ‘ ריב

’ְזַמן ַהּמּוָסף‘ ִמְסַּתֵּים ִלְפֵני ’ְזַמן ַהְּסעּוָדה‘
ָּבת ְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם ּוְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים  ”ּוְביֹום ַהּׁשַ

ֶמן ְוִנְסּכֹו“ (כח ט) סֶֹלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבּׁשֶ
ָּפַסק ָהַרמָּ“א (או“ח רפא א): ”ְונֹוֲהִגים ֶׁשְּבַׁשָּבת ְמַאֲחִרין 

יֹוֵתר ָלבֹוא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִמְּבחֹל, ִמּשּׁום ִּדְבָתִמיד ֶׁשל ְימֹות 
’ּוְביֹום  ֶנֱאָמר  ַׁשָּבת  ְוֵאֶצל  ד)  כח  (ַּבִּמְדָּבר  ’ַּבּבֶֹקר‘  ֶנֱאָמר  ַהחֹל 
(ַעל  ַהָּב“ח  ָּתַמּה   ַא ִאחּור“.  ְּדַמְׁשָמע  ט)  כח  (ַּבִּמְדָּבר  ָּבת‘  ַהּׁשַ
ַהּטּור ָׁשם), ֶׁשֲהֵרי ֵּתַבת ”ּוְביֹום“ ִמְתַיֶחֶסת ְלָקְרַּבן ַהּמּוָסף ְוא 
ְלָקְרַּבן ַהָּתִמיד, ְוֵכיַצד ִנָּתן ִלְלמֹד ִמֶּמָּנה ַעל ִאחּור ְּתִפַּלת 

ַׁשֲחִרית ֶׁשִּנְתְקָנה ְּכֶנֶגד ַהָּתִמיד?
ֵּתֵרץ ַרִּבי ִּפיְנָחס ַהֵּלִוי הֹורֹוִביץ ַרָּבּה ֶׁשל ְפַרְנְקפּוְרט, ִּכי ַאף 
ֶׁשֵּתַבת ”ּוַבּיֹום“ ִמְתַיֶחֶסת ְלָקְרַּבן ַהּמּוָסף, ֲעַדִין ִנָּתן ִלְלמֹד 

ֲחִרית: ִמֶּמָּנה ְרָאָיה ְלִאחּור ְּתִפַּלת ַהּׁשַ
ַרִּבי  ד“ה  א  נח  ְּפָסִחים  ַרִׁש“י  (ְרֵאה  ֲחָכִמים  ָלְמדּו  זֹו  ִמֵּתָבה  ֶׁשֵּכן, 
ית  ּׁשִ ַהּׁשִ ָעה  ַּבּׁשָ הּוא  ַהּמּוָסף  ַהְקָרַבת  ְזַמן  ִּכי  ִיְׁשָמֵעאל) 
קֶֹדם  ִלְסעֹד  ָלָאָדם  ֶׁשָאסּור  ֵּכיָון  ּוֵמַעָּתה,  ַהּיֹום.  ִמְּתִחַּלת 
ְּתִפַּלת מּוָסף (או“ח רפו ג), ּוֵמִאיָד ָאסּור לֹו ְלִהָּמַנע ִמֶּלֱאכֹל 
א),  קנז  או“ח  (מג“א  ִמִּקיָמתֹו  ית  ּׁשִ ַהּׁשִ ָעה  ַלּׁשָ ֵמֵעֶבר  ְּבַׁשָּבת 
מּוָסף  ֶׁשְּיַסֵּים  ְּכֵדי  ִקיָמתֹו,  ְזַמן  ֶאת  ֶׁשְּיַאֵחר  ָראּוי   ְלִפיָכ
ָהַאֲחרֹוָנה  ָעה  ַהּׁשָ ִלְפֵני  ַהּיֹום)  ִמְּתִחַּלת  ית  ּׁשִ ַהּׁשִ ָעה  ַּבּׁשָ (ֶׁשְּזַמָּנּה 

ית ִמִּקיָמתֹו). ּׁשִ ָעה ַהּׁשִ ֶׁשֻּמָתּר לֹו ְלִהָּמַנע ִמֶּלֱאכֹל (ַּבּׁשָ
’ָּפִנים ָיפֹות‘

ַהְזָּכַרת ָקְרְּבנֹות ַהּמֹוֲעִדים ַּבְּתִפָּלה ּוִבְקִריַאת ַהּתֹוָרה
”ּוְביֹום ַהִּבּכּוִרים ְּבַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַלה‘ ְּבָׁשֻבעֵֹתיֶכם“ 

(כח כו)

א).  תצד  (או“ח  בּועֹות  ַהּׁשָ ְּבַחג  ְל‘ַמְפִטיר‘  ִנְקֵראת  זֹו  ָּפָרָׁשה 
ָּבּה, ְוִאּלּו ֶיֶתר  ֻהְזְּכרּו  ַהַחג  ַרק מּוְסֵפי  ֲהא  ְוַרִּבים ָּתְמהּו: 
ָקְרְּבנֹוָתיו ּפְֹרטּו ְּבָפָרַׁשת ֱאמֹר (ַוִּיְקָרא כג יח-יט), ִאם ֵּכן ַמּדּוַע 

א ִּתְּקנּו ִלְקרֹא ַאף ֶאת ָּפָרַׁשת ָקְרָּבנֹות ֵאּלּו? 
ֵּתֵרץ ַרִּבי ִיְצָחק ַיֲעקֹב ַוִיס ַגֲּאָב“ד ְירּוָׁשַלִים, ִּכי ֵּכיָון ֶׁשְּקִריַאת 
ַה‘ַּמְפִטיר‘ ַעל ָקְרְּבנֹות ַהּיֹום ֵאיָנּה ֶאָּלא ִמְנָהג, א ִהְטִריחּו 
ֶאת ַהִּצּבּור ְלהֹוִציא ֵסֶפר נֹוָסף ִלְקִריַאת ָּפָרַׁשת ֱאמֹר, ֶאָּלא 

ִהְסַּתְּפקּו ִּבְקִריַאת ָּפָרַׁשת ַהּמּוָסִפין.
ָּכל  ֶאת  קֹוְרִאים  ֶׁשֵאיֶנּנּו  ַהִּסָּבה  ֶאת  ַמְסִּביר  ֶזה  ֵּתרּוץ 
ֵאיֶנּנּו  ָמה  ִמְּפֵני  אּוָלם  ַּבּתֹוָרה.  בּועֹות  ַהּׁשָ ַחג  ָקְרְּבנֹות 

ַמְזִּכיִרים אֹוָתם ְלָכל ַהָּפחֹות ִּבְתִפַּלת ַהּמּוָסף?
ֵּבֵאר ַרִּבי ִׁשְמעֹון סֹוֵפר ַרָּבּה ֶׁשל ֶעְרלֹוי:

ְּתִפַּלת ַהּמּוָסף ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּבַׁשָּבתֹות ּוְבמֹוֲעִדים, ִנְתְקָנה ְּכֶנֶגד 
ַהָּתִמיד.  ָקְרְּבנֹות  ַעל  ֵאּלּו  ְּבָיִמים  ֶׁשּנֹוְספּו  ַהָּקְרָּבנֹות  ְּכַלל 
ְוא ִּתְּקנּו ְלַהְזִּכיר ָּבּה ֶאָּלא ֶאת ַהָּקְרָּבנֹות ַהְּמֻכִּנים ’מּוָסף‘ 
ָּבּה.  ְלַהְזִּכיר   צֶֹר ֵאין  ַהָּקְרָּבנֹות  ֶיֶתר  ֶאת  אּוָלם  ִּכְׁשָמּה,   –
ְּכִפי ֶׁשַאף ִּבְתִפּלֹות ַׁשֲחִרית ּוִמְנָחה ֶׁשִּנְתְקנּו ְּכֶנֶגד ְּתִמיִדין 
ָקְרַּבן  ָּפָרַׁשת  ֶאת  ַמְזִּכיִרים  ֵאיֶנּנּו  ָהַעְרַּבִים  ּוֵבין  ַׁשַחר  ֶׁשל 
ֶׁשַּבֵּלב‘  ’ֲעבֹוָדה  הּוא  ַהְּתִפּלֹות  ִּתּקּון  ִעַּקר  ֶׁשֵּכן  ַהָּתִמיד, 

ְּכֶנֶגד ’ֲעבֹוַדת ַהִּמְׁשָּכן‘, ְוֵאין ַהְזָּכַרת ַהָּקְרָּבן ְמַעֶּכֶבת ָּבֶהם.
ׁשּו“ת ’ִמְנַחת ִיְצָחק‘ ח“ו ִסיָמן נ; ׁשּו“ת ’ִהְתעֹוְררּות ְּתׁשּוָבה‘ ח“א ִסיָמן קצא

ֶכת ְלאֶֹר ָּכל ַהּיֹום ִמְצַות ַהּשֹׁוָפר ִמְתַמּׁשֶ
ִביִעי ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל  ”ּוַבחֶֹדׁש ַהּׁשְ

ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה א ַתֲעׂשּו יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם“ (כט א)
ְּתִקיַעת  ִמְצַות  ַעל  ַהּתֹוָרה  ָרְמָזה  ָמה  ִמְּפֵני  ְלָהִבין:  ֵיׁש 
ַהּשֹׁוָפר ַּבָּלׁשֹון: ”יֹום ְּתרּוָעה“, ְוא ָּכְתָבה אֹוָתּה ְּבַפְׁשטּות, 
ט):  כה  (ַוִּיְקָרא  ַּבּיֹוֵבל  ַהְּתִקיָעה  ִמְצַות  ֶאת  ֶׁשָּכְתָבה  ְּכִפי 

”ְוַהֲעַבְרָּת ׁשֹוַפר ְּתרּוָעה“?
ֵּפֵרׁש ַה‘ּנֹוָדע ִּביהּוָדה‘:

ִּכְבֶיֶתר  ָנה  ַהּׁשָ ְּברֹאׁש  ַהֵּלל  אֹוְמִרים  ֶׁשֵאין  ַהִּסָּבה  ֶאת 
 ֶמֶל” ֶׁשָּבּה  ָעה  ֶׁשּׁשָ ב)  לב  (ר“ה  ֲחָכִמים  ִהְסִּבירּו  ַהּמֹוֲעִדים 
ְּפתּוִחין  ֵמִתים  ְוִסְפֵרי  ַחִּיים  ְוִסְפֵרי  ִּדין  ִּכֵּסא  ַעל  יֹוֵׁשב 
ְלָפָניו“, ֵאיָנּה ָׁשָעה ְראּוָיה ַלֲאִמיַרת ִׁשיָרה. ְּבִדְבֵרי ַהְּגָמָרא 
יֹום  ָּכל   ְּבֶמֶׁש ָעֵלינּו  ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ַהִּדין  ֶׁשֶחְרַדת  ְמבָֹאר 
ָנה, ְוֵיׁש לֹוַמר ִּכי ְלִפיָכ ָּכְתָבה ַהּתֹוָרה ֶאת ִמְצַות  רֹאׁש ַהּׁשָ
ִּכְכַלל  ִהיא  ֶׁשֵאין   ְלַלֶּמְד ְּתרּוָעה‘,  ’יֹום  ַּבָּלׁשֹון  ַהּשֹׁוָפר 
ֶחְרַדת  ֶאָּלא  ְוַדּיֹו,  חֹוָבה  ְיֵדי  ָיָצא  אֹוָתן  ֶׁשַהְּמַקֵּים  ַהִּמְצוֹות 
ַהִּדין ַהִּמְתעֹוֶרֶרת ְּבִלּבֹו ְּבֶאְמָצעּות ַהּשֹׁוָפר ְצִריָכה ְלַלּוֹותֹו 

’ִצּיוּן ְלֶנֶפׁש ַחָּיה‘ ֲחִגיָגה יד א ְּבֶמֶׁש ָּכל ַהּיֹום ֻּכּלֹו.

ָטן ֲחִביבּות ַהִּמְצוֹות ְמַבְלֶּבֶלת ֶאת ַהּׂשָ
”יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם“ (כט א)

ָנה ּתֹוְקִעים  ַּבְּגָמָרא (ר“ה טז א, ע“פ ַרִׁש“י ָׁשם) ְמבָֹאר ֶׁשְּברֹאׁש ַהּׁשָ
ב‘ – ִלְפֵני מּוָסף, ּו‘ְתִקיעֹות ִּדְמֻעָּמד‘  ַּפֲעַמִים: ’ְּתִקיעֹות ִּדְמֻיּׁשָ
ֲחִביבֹות  ַּכָּמה  ָטן  ַהּׂשָ ֶׁשְּכֶׁשרֹוֶאה  מּוָסף.  ְּתִפַּלת   ְּבתֹו  –
ַהִּמְצוֹות ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעד ֶׁשֵהם ְמַהְּדִרים ִלְתקַֹע ְּבׁשֹוָפר ְׁשֵּתי 

ְּפָעִמים, ִנְסָּתמֹות ַטֲענֹוָתיו ְוֵאינֹו ְמַקְטֵרג ֲעֵליֶהם.
הֹוִסיף ּוֵפֵרׁש ַרִּבי ִּפיְנָחס ַהֵּלִוי הֹורֹוִביץ ַרָּבּה ֶׁשל ְפַרְנְקפּוְרט:
ִּבְתׁשּוָבה,  ָלׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ְמעֹוֶרֶרת  ַהּשֹׁוָפר  ִמְצַות 
ִּכי  ִהיא  אֹות  ּוַבֲחִביבּות,  ְּבִׂשְמָחה  אֹוָתּה  ְמַקְּיִמים  ּוְכֶׁשֵהם 
ָטן  ָׁשבּו ֵמַאֲהָבה ְוא ַרק ִמִּיְרָאה. ֻעְבָּדה זֹו ְמַבְלֶּבֶלת ֶאת ַהּׂשָ
ִיְגרֹם   ֶׁשְּבָכ ְלִפי  ֲעוֹונֹוֵתיֶהם,  ֵמַהְזָּכַרת  ְלִהָּמַנע  לֹו  ְוגֹוֶרֶמת 
ב),  פו  (יֹוָמא  ַּבְּגָמָרא  ַּכְּמבָֹאר  ְזֻכּיֹוֵתיֶהם,  ְלִרּבּוי  ַּדְוָקא  הּוא 

ב ֵמַאֲהָבה ”ְזדֹונֹות ַנֲעׂשֹות לֹו ִּכְזֻכּיֹות“. ֶׁשַהּׁשָ
’ַלְחמֵי ּתֹוָדה‘ [לרצ“ה הֹורֹוִביץ ִמְפַרְנְקפּוְרט] ַׁשָּבת ְּתׁשּוָבה תקס“ח

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

טז

ני ּפְ ם

ָאֵמן ּפֹוַתַחת ַׁשֲעֵרי ָחְכָמה
”ְלֻפָוה ִמְׁשַּפַחת ַהּפּוִני“ (כו כג)

ֶׁשָּכל  לֹוַמר  ’ַהּפּוִני‘,  ְוָכַתב:  ’ַהֻּפָוִהי‘  לֹוַמר  לֹו  ”ָהָיה 
ִיְׂשָרֵאל ּפֹוִנים ֵאָליו ִלְלמֹד ִמּתֹוָרתֹו“ (’ַּבַעל ַהּטּוִרים‘).

ֶׁשַהַּמְקִּפיד  ַהּתֹוָרה  ָרְמָזה  ’ָאֵמן‘.  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ’ֻפָּוה‘ 
ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן, ִנְפָּתִחים ְלָפָניו ַׁשֲעֵרי ָחְכָמה ְוזֹוֶכה 

”ֶׁשָּכל ִיְׂשָרֵאל ּפֹוִנים ֵאָליו ִלְלמֹד ִמּתֹוָרתֹו“.
’ְּבֵאר ַאְבָרָהם‘ 

יְנָחס ת ּפִ ָרׁשַ 288ּפָ תשע"ט
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ַהֵּמיָׁשִרים  ַמִּגיד  ִסֵּפר  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהִּסּפּור  ֶאת 
ִּדְבֵרי   ְּבתֹו ְׁשִליָט“א.  ִציְמרֹוט  ֵמִאיר  ָהַרב 
ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ִמְצַות  ֶׁשל  ְּבִׁשְבָחּה  ֶׁשָּנָׂשא  ִחּזּוק 
ִנְׁשַּכַחת,  ּוִבְלִּתי  ְמֻיֶחֶדת  ַאַחת,  ָאֵמן  ַעל  ִסֵּפר 
ְוָרְׁשָמּה  ַרּבֹות,  ָׁשִנים  ִלְפֵני  ַלֲענֹות  ָזָכה  ֲאֶׁשר 

ֶנֱחַרט ְּבִלּבֹו ָלַעד. ְוָכ ִסֵּפר ָהַרב ִציְמרֹוט:
ִעיר  ִּבירּוָׁשַלִים  ַּדְרִּתי  ֵעת  ַרּבֹות,  ָׁשִנים  ִלְפֵני 
מּוָעה ַהְּמַצֶעֶרת ַעל  ַהּקֶֹדׁש, ִהִּגיָעה ְלָאְזַני ַהּׁשְ
ֶנֶעְרָכה  ַהְּלָוָיה  לֹום.  ַהּׁשָ ָעֶליָה  ָסָבִתי  ְּפִטיַרת 
אֹוָתם  ְּכִמְנַהג  ֵמַהְּלָוָיה,  ּוְבָחזֹור  ְּבַרק,  ִּבְבֵני 
ָיִמים, ַׂשְמִּתי ְּפָעַמי ְלַתֲחַנת ַהּמֹוִנּיֹות ֶׁשָּשְׁכָנה 
ִּתְכַנְנִּתי  ם  ִמּׁשָ ’ִאיְצקֹוִביץ‘.  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  מּול 

ִלְנסֹעַ ְּבמֹוִנית ֵׁשרּות ִלירּוָׁשַלִים.
ִהְתַמְּלָאה  ַלַּתֲחָנה,  ִהַּגְעִּתי  ֶׁשּבֹו  ָּבֶרַגע  ְּבִדּיּוק 
מֹוִנית ְוָיְצָאה ִלירּוָׁשַלִים, ַוֲאִני ָהִייִתי ָהִראׁשֹון 
ֶאת  ִלְבחֹר  ֶׁשָּיכְֹלִּתי   ָּכ ַהָּבָאה.  ַלּמֹוִנית  ַּבּתֹור 
ַהַּנָהג...  ֶׁשְּלַיד  ֶזה  ְּביֹוֵתר,  ַהֶּנְחָׁשק  ַהָּמקֹום 
ְוַהָּמקֹום  ְוַחם,  ָצפּוף  ָּתִמיד  ָהָיה  ֵמָאחֹור 
ַהִּקְדִמי ָהָיה ְמֻרּוָח ְוָנִעים. ַעד ְמֵהָרה ִהְתַמְּלָאה 
ַהּמֹוִנית ִּבְכִמְנַין ְיהּוִדים ׁשֹוְמֵרי ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות 

.ָּכמֹוִני ְוָיְצָאה ַלֶּדֶר
ַעל  ָעַמד  ַהָּיִמים,  אֹוָתם  ְּברּוַח  ַהְּנִסיָעה,  ְמִחיר 
ַהּמֹוִנית  ְּכֶׁשִהִּגיָעה  ָוֵחִצי.  ְׁשָקִלים  ְׁשלֹוָׁשה 
א  ְועֹוד  קֹוָלה‘,  ’קֹוָקה  ֶׁשְּבצֶֹמת  ָלַרְמזֹור 
ָּבחּור  ְלֶפַתע  ָּתַחב  ְּבַרק,  ִמְּבֵני  ָלֵצאת  ָּפְנָתה 
ָצִעיר ֶאת רֹאׁשֹו ְלתֹו ַהּמֹוִנית ְוָׁשַאל: ”ִמיֶׁשהּו 
ַּבּנֹוְסִעים  ִהַּבְטִּתי  ַקְרִטיב?“  ִלְקנֹות  רֹוֶצה 
ֶׁשָּכֶזה  ַחם  ְּביֹום  ִּכי  ָהָיה  ִנְרֶאה  ֶׁשֵּמֲאחֹוַרי; 
ֶלֱאכֹל  ִהְתַנְּגדּות  ָהְיָתה  א  ֵמַהּנֹוְכִחים  ְלִאיׁש 
א  ְוֶהֱעַדְפנּו  ִהְתַּגַּבְרנּו  ֻּכָּלנּו   ַא ַקְרִטיב, 

ְלִהָּכֵנס ַלֻּסְגָיה ֶׁשל ’ָהאֹוֵכל ַּבּשּׁוק ּדֹוֶמה ְל...‘.
ַהָּיִחיד ֶׁשִהְסִּכים ִלְקנֹות ָהָיה ַהַּנָהג. הּוא ִׁשֵּלם 
ְוָעַמד  ָהֲעִטיָפה  ֶאת  ֵהִסיר  ַהַּקְרִטיב,  ְּבַעד 
ִהְסִּפיק  ֶׁשְּבֶטֶרם  ֶאָּלא  ֶאָחד...  ְּבִביס  ְלבֹוְלעוֹ 
 ִמְּמ ”ְּבַבָּקָׁשה,  אֹותֹו;  ָעַצְרִּתי  זֹאת,  ַלֲעׂשֹות 
ֶׁשּזֹו  ִלי  ”ִנְדֶמה  ֵאָליו,  ָּפִניִתי  ַהַּנָהג“,  ְיִדיִדי 
 ,ִעְּמ ִנְפַּגׁש  ֶׁשֲאִני  ְּבַחַּיי  ָהִראׁשֹוָנה  ַהַּפַעם 
ׁשּוב.   אֹוְת ֶאְרֶאה  ֶׁשֹּלא  ַהִּסּכּוִיים  ּוַמְרִּבית 
ֲאַבֵּקׁש  א  ַּפֲעִמית.  ַחד  ַּבָּקָׁשה  ֵאפֹוא,  זֹוִהי 

ִמְּמ יֹוֵתר ַּבָּקׁשֹות...“
א  ִּבְתגּוָבה  ַהַּנָהג  ָעַלי  ִהְרִעים   “?ְרצֹוְנ ”ָמה 
 – זֹאת  ַלֲעׂשֹות  אּוַכל  ”ִאם  ִּבְמֻיָחד,  ִסיְמָּפִטית 

ֶאֱעֶׂשה“.
”ּתֹאַמר ְּבַבָּקָׁשה ְּבָרָכה!“ ִּבַּקְׁשִּתי.

”א ֶאֱעֶׂשה זֹאת!“ ֵהִׁשיב ַהַּנָהג ַעל ֲאָתר, ּוִמֵהר 
ִלְנגֹס ַּבַּקְרִטיב ֶׁשְּבָידֹו ְנִגיָסה ֲהגּוָנה.

ְמָסֵרב  ַאָּתה  ָמה  ”ִמְּפֵני  ִוַּתְרִּתי,  א  ”ַמּדּוַע?“ 
ְלַבָּקָׁשִתי ַהְּפׁשּוָטה ְּבתֶֹקף?“ ָׁשַאְלִּתי.

”ָּתִבין, ָחֵבר, אּוַלי ַאָּתה ָחָדׁש ָּכאן, ַא ַקו ֶזה, 
ַקו ְּבֵני ְּבַרק-ְירּוָׁשַלִים הּוא ַקו ְּבָעָיִתי ִמְּבִחיָנִתי. 
לֹוֵקַח  ֲאֶׁשר  ַאֵחר  ַרב  ְלִצִּדי  יֹוֵׁשב  ָׁשָעה  ְּבָכל 
ִמֶּמִּני  ְמַבֵּקׁש  ָהֶאָחד  ִאיִׁשי;  ִּכ‘ְפרֹוֶיְקט‘  אֹוִתי 
ִליִׁשי  ְוַהּׁשְ ְּתִפִּלין,  ֶׁשַאִּניַח  רֹוֶצה  ִני  ַהּׁשֵ  ,ְלָבֵר
ְמַׁשְכֵנַע אֹוִתי ִלְׁשמֹר ַׁשָּבת... ָמָחר ָיבֹא ִמיֶׁשהּו 
ְוַיִּציַע ִלי ָלֶלֶכת ִליִׁשיָבה ְלַבֲעֵלי ְּתשּוָבה... ֲעזֹב 

אֹוִתי, ֵּתן ִלי ִלְחיֹות!“
א  ֲאִני   ַא ְלַטְפֵטף,  ֵהֵחל  ֶׁשְּבָידֹו  ַהַּקְרִטיב 
ִוַּתְרִּתי; הֹוֵצאִתי ַמְטֵּבַע ֶׁשל ֲחִצי ֶׁשֶקל ֵמַהִּכיס, 
ָנַתִּתי אֹותֹו ַלַּנָהג ְוָאַמְרִּתי לֹו: ”ֲאִני מּוָכן ְלַׁשֵּלם 
 ַעל ַהַּקְרִטיב. ַהַּקְרִטיב ִיְהֶיה ֶׁשִּלי ְוֶאֵּתן ְל ְל
א  זֹו  ִּבְנֻקָּדה   “!ְּתָבֵר ַרק  ְּבַמָּתָנה...  אֹותֹו 
ָסָטה  הּוא  ֶנֶפׁש.  ְׁשֵוה  ֵאר  ְלִהּׁשָ ַהַּנָהג  ִהְצִליַח 
ְלׁשּוֵלי ַהְּכִביׁש, ָעַצר ֶאת ָהֶרֶכב ַּבֲחִריָקה ְוֵהֵחל 
ַּבַחִּיים  ִהְתָעַרְבִּתי  א  ֵמעֹוָלם  ”ֲאדֹוִני!  ִלְצעֹק: 

ֶׁשְּל, ַּגם ַאָּתה ַאל ִּתְתָעֵרב ַּבַחִּיים ֶׁשִּלי!“
ִמְּבִלי  ָעִניִתי   ,“ְּבַחֶּיי ִמְּלִהְתָעֵרב  ִלי  ”ָחִליָלה 
ִאם  ְלַעְצִמי;  ּדֹוֵאג  ַהּכֹל   ְּבַס ”ֲאִני  ְלִהָּבֵהל, 
ָאְמרּו  ַוֲהֵרי  ָאֵמן,   ַאֲחֶרי ַלֲענֹות  אּוַכל   ,ְּתָבֵר
.“‘ֲחָכֵמינּו ִּכי: ’ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ֵמַהְּמָבֵר

ַּכֲעסֹו ֶׁשל ַהַּנָהג ָּגַבר. הּוא ִהְׁשִלי ְלֶעְבִרי ֶאת 
ַהַּמְטֵּבַע ֶׁשָּתַחְבִּתי ְלָידֹו, ְוֵהִרים ָעַלי ֶאת קֹולֹו: 
”ְוִכי ָמה ַאָּתה חֹוֵׁשב ְל, ֶׁשַּבֲחִצי ֶׁשֶקל ּתּוַכל 

ִלְקנֹות אֹוִתי???“ 
 “?ְּכֵדי ֶׁשְּתָבֵר ַּכָּמה ָהִייָת רֹוֶצה ֶׁשֲאַׁשֵּלם ְל”
ֶׁשּבֹו  ַהָּתִמים  ַהּטֹון  ִּכי  ָהָיה  ִנְרֶאה  ָׁשַאְלִּתי. 
ָחַׁשב  ַהַּנָהג. הּוא  ַעל  ִהְׁשִּפיַע  ַהְּדָבִרים  ֶנֶאְמרּו 
ִקְמָעא, ְוָאז ָאַמר, ּתֹו ֶׁשהּוא ַמִּביט ִּבְׁשִקיָקה 
ְלֵעֶבר ִּכֵּסא ָּפנּוי ֶׁשּנֹוַתר ַּבּמֹוִנית: ”ִאם ִּתֵּתן ִלי 
ֶהָחֵסר  ַהּנֹוֵסַע  ִּכְמִחיר  ָוֵחִצי,  ְׁשָקִלים  ְׁשלֹוָׁשה 

.“ְּבמֹוִנית, ֲאַזי ַאְסִּכים ְלָבֵר
ְּבָכל  ְמַעט.  אֹוִתי  ִּבְלְּבָלה  ַהּנֹוֶעֶזת  ַהַּבָּקָׁשה 
ֶׁשל  ִגים  ְּבֻמּׂשָ ֻמְרָּגׁש,  ִּבְסכּום  ָהָיה  ְמֻדָּבר  זֹאת 
אֹוָתם ָיִמים. ָמה ַּגם ֶׁשָּיַדְעִּתי ִּכי אּוַכל ִלְזּכֹות 
ּכֶָסף,  ֵאין  ִחָּנם  ַאַחת  ְּבָׁשָעה  ֲאֵמִנים  ְּבַאְלֵפי 

ְּב‘ִאיְצקֹוִביץ‘ אֹו ְּב‘ִזְכרֹון מֶֹׁשה‘...
’ִּביס‘  ִלְנגֹס  ַהַּנָהג  ִהְסִּפיק  ֶׁשִהְתַלַּבְטִּתי  ִּבְזַמן 
ַהּנֹוְסִעים  ְׁשֶׁשת  ְלַמָּזִלי  ֵמַהַּקְרִטיב.  נֹוָסף 
ֶׁשָּיְׁשבּו ֵמֲאחֹוַרי ְוִהְתַלֲהבּו ֵמַה‘ְּדָרָמה‘ ַהְּקַטָּנה 
ָּכל  ְלֶעְזָרִתי;  ִהְתַּגְּיסוּ  ִלְפֵניֶהם,  ֶׁשִהְתחֹוְלָלה 
ַּכָּמה   ְותֹו ֶׁשֶקל,  ְלַנֵּדב  ִהְסִּכים  ֵמֶהם  ֶאָחד 
ָוֵחִצי,  ְׁשָקִלים  ְׁשלֹוָׁשה  ַהַּנָהג  ִּביֵדי  ָהיּו  ְׁשִנּיֹות 

ְמִחירֹו ֶׁשל נֹוֵסַע... 
ַהּכֹוַבע  ֶאת  ָחַטף  ָרצֹון,  ִּבְׂשִביעּות  ִחֵּיְך  הּוא 
 ָּברּו” ַמְפִליָאה:  ִּבְרִהיטּות   ּוֵבֵר רֹאִׁשי  ֵמַעל 

ַאָּתה... ֶׁשַהּכֹל ִנְהֶיה ִּבְדָברֹו“.
ֶאת ָמה ֶׁשָּקָרה ַאַחר ָּכ ָקֶׁשה ְלָתֵאר ְּבִמִּלים. 

ַהּמֹוִנית ַמָּמׁש ִהְזַּדְעְזָעה... 
ָעִנינּו ֻּכָּלנּו ’ָאֵמן‘, ְּבקֹול ָרם ּוְבַכּוָָנה, ְּכִפי ֶׁשֹּלא 
יֹום  ֶׁשל  ְנִעיָלה  ִּבְתִפַּלת  א  ַּגם  ִמָּיֵמינּו,  ָעִנינּו 

ִּכּפּור.
”ָא ֵמ ן !!!“

ַהַּמְתִריס  ַהִּניצֹוץ  ַהַּנָהג;  ֶׁשל  ְּבֵעיָניו  ִהַּבְטִּתי 
ְלַזהֹות  ִהְצַלְחִּתי  ִּבְמקֹומֹו  ָּבֶהם,  ָׁשַכן  א  ְּכָבר 
ֶאת  ְוִהְתִניַע  ָׁשב  הּוא  ְקַטָּנה...  ִּדְמָעה  ַאף 
ְּבֵעיַנִים  ָאַמר  ְלַדְרּכֹו  ֵהִאיץ  ּוְבֶטֶרם  ַהּמֹוִנית, 

ֻמְׁשָּפלֹות:
ָאַזְרֶּתם  ֵמֵהיָכן  יֹוֵדַע  ֵאיֶנִּני  ַהָּדִתִּיים...  ”ַאֶּתם 
ִּבְׁשִביל  ָוֵחִצי  ְׁשָקִלים  ְׁשלֹוָׁשה  ְלַׁשֵּלם   – אֶֹמץ 
ִאם  ֲאָבל  זֹאת.  ָאִבין  א  ְלעֹוָלם  ַאַחת...  ָאֵמן 
ִּבְׁשִביל  ַהְּבָרָכה  ֶאת  ֶאְמּכֹר  א  ֵּבַרְכִּתי,  ְּכָבר 

ֶּכֶסף.
ְקחּו ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשָּלֶכם ֲחָזָרה, ְוַעְכָׁשו, ְּבַבָּקָׁשה 
ַאל ְּתַדְּברּו ִאִּתי ִמָּלה ַעד סֹוף ַהְּנִסיָעה, ַּבּסֹוף 

עֹוד ַּתֲחִזירּו אֹוִתי ִּבְתׁשּוָבה...“
ַּבּמֹוִנית  ִנְׁשַמר  ֶקט  ַהּׁשֶ ְּדָבָריו.  ֶאת  ִקַּבְלנּו 
ָׁשם  ִלירּוָׁשַלִים,  ַּבְּכִניָסה  ֶׁשָּיַרְדִּתי  ַעד  ְלָפחֹות 
ְלַדְרִּכי.  ְוִהְמַׁשְכִּתי  ְּבתֹוָדה  ֵמַהַּנָהג  ִנְפַרְדִּתי 

ָחַׁשְבִּתי ֶׁשַהִּסּפּור ִהְסַּתֵּים, ַא א.
ְלַהְרצֹות  ֻהְזַמְנִּתי  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ִמְסָּפר  ָׁשִנים 
ֶׁשָעְסקּו  ְּדָבַרי   ְּבתֹו ְלִמְתַחְּזִקים.  ִּביִׁשיָבה 
ְּבֶעְרָּכן ֶׁשל ִמְצוֹות ִסַּפְרִּתי ֶאת ַהִּסּפּור ָהָאמּור, 
ְרׁשּות  ֶאת  ּוִבֵּקׁש  ַהַּבחּוִרים  ֶאָחד  ָקם  ּוְלֶפַתע 

ַהִּדּבּור.
”ֶאת ַהִּסּפּור ַהֶּזה ְּכָבר ָׁשַמְעִּתי א ַּפַעם“, ָאַמר 

ַהָּבחּור, ”ֲאִני הּוא ְּבנֹו ֶׁשל אֹותֹו ַנַהג מֹוִנית“.
ְוַהָּבחּור  ַהְּדָבִרים,  ְלֶׁשַמע  ְמאֹד  ִהְתַרַּגְׁשִּתי 
ִהְמִׁשי: ”ֵיַדע ְּכבֹוד ָהַרב ִּכי ֵמָאז ֶׁשִהְתַחַּזְקִּתי, 
ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֲאִני ַמִּגיַע ְלַבֵּקר ֶאת ֲאִבי, הּוא א 
ֶׁשהּוא  ְּכֵדי  ְלָפָניו   ְלָבֵר ִמֶּמִּני  ְלַבֵּקׁש  ׁשֹוֵכַח 
יּוַכל ַלֲענֹות ַאֲחֵרי ָאֵמן, ְּבַכּוָָנה ַרָּבה, ּוְבקֹול ָרם 

– ְּכִפי ֶׁשַרק הּוא יֹוֵדַע...“
’ּדֹוֵרׁש טֹוב‘ ֲחֻנָּכה עמ‘ 725

ִכיָנה ְמצּוָיה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהּׁשְ
ְּבִסְפֵרי  ַהּתֹוָרה,  ִּבְפסּוֵקי  ְוִנְתּבֹוֵנן  ַנְחקֹר  ִאם 
ִּכי  ְנַגֶּלה  ַקְדמֹוֵנינוּ,  ְיֵמי  ּוְבִדְבֵרי  ַהְּנִביִאים 
ְלִהְתַּפֵּלל  ֲאבֹוֵתינּו  ִהְקִּפידּו  ָיִמיָמה  ִמָּיִמים 
ַּדְוָקא ַּבָּמקֹום ַהָּקבּוַע ִלְתִפָּלה, ְּכֵבית ַהְּכֶנֶסת, 

ְוָכ ָנֲהגּו ִמּדֹוֵרי ּדֹורֹות ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה. 
ַמֲעָלתֹו ָהִעָּקִרית ֶׁשל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ִהיא ִּבְהיֹותֹו 
ִכיָנה, ְּכִפי ֶׁשָּדְרׁשּו ַּבְּגָמָרא (ְּבָרכֹות ו  ִמְׁשָּכן ַלּׁשְ
ִיְצָחק:  ַרִּבי  ָאַמר  ָאָדא  ַרב  ַּבר  רִָבין  ”ָאַמר  א): 
ִמַּנִין ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָמצּוי ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת 
’ֱאִקים ִנָּצב ַּבֲעַדת ֵא- ֶׁשֶּנֱאָמר (ְּתִהִּלים צב א): 

ֶׁשַרִּבי  הּוָבא  ה“א)  פ“ה  (ְּבָרכֹות  ּוַבְיּרּוַׁשְלִמי  ל‘“. 
ו):  נה  (ְיַׁשְעָיה  ַאֵחר  ִמָּכתּוב  זֹאת  ָּדַרׁש  ַאָּבהּו 
”ִּדְרׁשּו ה‘ ְּבִהָּמְצאוֹ“ – ”ֵהיָכן הּוא ָמצּוי? ְּבָבֵּתי 

ְּכֵנִסּיֹות ּוְבָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות“.
ה‘  ְּכבֹוד  ִּכי  ָאנּו  ַמֲאִמיִנים  ְּבַוַּדאי  ְוָאְמָנם, 
ָהַרְמַח“ל  ֵּבֵאר  ְּכָבר   ַא ָמקֹום,  ְּבָכל  ִנְמָצא 
ֶׁשִּיְתַּגֶּלה  הּוא  ָיכֹול  ִּכי  קס),  אֹות  ְּתבּונֹות‘  (’ַּדַעת 
ם  ֶׁשּׁשָ ְּכֵדי  ַאֵחר,  ִמָּמקֹום  יֹוֵתר  ֶאָחד  ְּבָמקֹום 
ּוְכִפי  ּבֹו,  ְלִהָּדֵבק  ָהרֹוִצים  ָּכל  ְלדֹוְרׁשֹו  יּוְכלּו 
”ְלִׁשְכנֹו  ה):  יב  (ְּדָבִרים  ַּבּתֹוָרה  ֶׁשִהְצַטּוֵינוּ 

ָּמה“. ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת ּׁשָ
ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשַּמְׁשֶרה  ַהִּסָּבה  ֶאת 
ַּב‘ְּפֵני  ֵּבֵאר  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ַּדְוָקא  ְׁשִכיָנתֹו 
ֵּבית  הּוא  ַהְּכֶנֶסת  ”ֵּבית  א):  ו  (ְּבָרכֹות  ְיהֹוֻׁשַע‘ 
ַהּוַַעד ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. ֶׁשֵּכיָון ֶׁשִּנְבֵנית 
ִמְּלָתא  ְו‘ַהְזָמָנה  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ת  ְקֻדּׁשַ ְלֵׁשם 
ַּכָּמה  ַּבֲעָׂשָרה  ָּתִמיד  ָּבּה  ּוִמְתַּפְּלִלין  ִהיא‘, 
ָׁשם  ְמצּוָיה  ִכיָנה  ַהּׁשְ ָלֵכן  יֹום...  ְּבָכל  ְּפָעִמים 

ם ְּכָלל“. ָּתִמיד ְוֵאיָנּה ִמְסַּתֶּלֶקת ִמּׁשָ
ִּבְלׁשֹונֹו ַהִּנְפָלָאה ֵּבֵאר זֹאת ָּכ ָהָרָשׁ“ר ִהיְרׁש:
ַהָּקדֹוׁש  ַהָּמקֹום  ֶאל  ְּבַעְצָמּה  ”ַהְּכִניָסה 
ֶׁשהּוא נֹוָעד ִלְתִפָּלה ְּבִצּבּור, ַּגם ִהיא ְּבַעְצָמּה 
ְּפֻעָּלָתּה ַרָּבה ְלָצֵרף ּוְלַלֵּבן ֶאת ִלְּב ּוְלַמְּלאֹות 
ָאז  ַיַען  ְוַאֲהָבה.  ְּבֶצֶדק  ַנֲעִלים  ִּבְרָגׁשֹות  אֹותֹו 
ֵהן  ַהַּנֲעֶלה;  ָהַרְעיֹון  ֶאת  ִזְכרֹוְנָך  ַעל  ַּתֲעֶלה 
ַאַחת  ְּבַמְחָׁשָבה  ְּכֶאָחד  ֻּכָּלם  ּוָבאּו  ִנְקְּבצּו  ּפֹה 
ּוְמֻיָחד  ַהָּיִחיד  ָלֵא-ל  ֶאָחד,  ַלה‘  ִׂשיַח   ִֹלְׁשּפ
ֶׁשהּוא ֲאִבי ֻּכָּלנוּ ְּכֶאָחד... ּוְבאֶֹפן ָּכֶזה ִיְתַלְּכדּו 
ָּכל ַחְבֵרי ָהֵעָדה ַיַחד ִלְהיֹות ּגּוף ֶאָחד ְוִדּבּוָרם 
ְוַנְפָׁשם  ִלָּבם  ֶאת  ְיַכּוְנּו  ְּבעֹוד  ֶאָחד,  ִּדּבּור 
ַּגם  ַהַחָּזן,  ִמִּפי  ַהּיֹוֵצא  ְוִדּבּור  ִּדּבּור  ָּכל  ֶאל 
רּו ְוַיֲחִזיקּו ֶאת מֹוָצא ְׂשָפָתיו ַעל ְיֵדי אֶֹמר  ְיַאּׁשְ
ְּתִפַּלת  ֶּפֶרק  (’חֹוֵרב‘  ’ָאֵמן‘“  ְוַהִּקּיּום  ַהִהְתַאְחּדּות 

ַהִּצּבּור).

ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ְוַהַּתְחּתֹוִנים ִמְתַאֲחִדים
ִלְבָרָכה  זֹוֶכה  ַאף  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ַהִּמְתַּפֵּלל 
ֶׁשּמּוָבא  ְּכִפי  ַמְעָלה,  ַמְלֲאֵכי  ִמִּפי  ְמֻיֶחֶדת 
ָהרֹוֵפא  ְיִחיֵאל  ְלַרִּבי  ַהִּמּדֹות‘  ’ַמֲעלֹות  ַּבֵּסֶפר 
ֵרת  ַהּׁשָ ַאָּגָדה: ”ַמְלֲאֵכי  ִמְדַרׁש  ְּבֵׁשם  ז)  (ַמְעָלה 
ְּתִפּלֹוֵתיֶהם  ִלְׁשמַֹע  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַמְׁשִּכיִמין 
ְלִהְתַּפֵּלל  ִנְכָנס  ֶׁשָאָדם  ְוֵכיָון  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל 
ַאָּתה   ָּברּו’ לֹו:  אֹוְמִרים  ֵהן  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית 
ְּתִפָּלתֹו  ְוגֹוֵמר  ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשהּוא  ְוֵכיָון   ,‘ְּבבֶֹא
ַאָּתה   ּוָברּו’ לֹו:  אֹוְמִרים  ֵהם  ָלֵצאת,  לֹו  ּוָבא 
ְּבֵצאֶת‘, ְוא עֹוד, ֶאָּלא ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ִנְגֶלה ָעָליו ּוְמָבְרכֹו ֶׁשֶּנֱאָמר ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר 

ַאְזִּכיר ְוכּו‘ ָאבֹוא ֵאֶלי ּוֵבַרְכִּתיךָ“.
ְּבָׁשָעה  ֶנֱאָמר:  ב)  קסד  (ְׁשמֹות  ַהָּקדֹוׁש  ּוַבּזַֹהר 
ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ִנְכָנס  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ּוִמְתַּפְּלִלים  ְּכֶאָחד  ּבֹו  ָּבִאים  ָהָעם  ְוָכל 
 .ָהעֹוָלם, ֶזהּו ֲהָדרֹו ֶׁשל ֶמֶל ּוְמַׁשְּבִחים ְלֶמֶל
ְמַסְּדִרים  ְלַמָּטה  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבָׁשָעה  ִמּשּׁום 
ֲאַזי  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ּוַבָּקׁשֹוֵתיֶהם  ְּתִפּלֹוֵתיֶהם 
ֵהם  ְוַאף  ָהֶעְליֹוִנים  ַהַּמֲחנֹות  ָּכל  ִמְתַקְּבִצים 
ֶׁשַהַּמֲחנֹות  ִמּשּׁום  ה‘,  ִלְפֵני  ִׁשְבָחם  ְמַסְּדִרים 
ְלַׁשֵּבַח  ְלַמָּטה  ִיְׂשָרֵאל  ִעם  ֲחֵבִרים  ָהֶעְליֹוִנים 
ִמְּלַמְעָלה  ִׁשְבחֹו  ֶׁשַּיֲעֶלה  ְּכֵדי  ַיְחָּדו,  ה‘  ֶאת 

ּוִמְּלַמָּטה ְּכֶאָחד.

ת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ִּכְקֻדּׁשַ ְקֻדּׁשַ
ת  ֶׁשְּקֻדּׁשַ ָּכַתב  קסא)  (סי‘   ַמֲהִרי“ק  ְּבׁשוּ“ת 
ַהִּמְקָּדׁש.  ֵּבית  ת  ִּכְקֻדּׁשַ ִהיא  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית 
ֶׁשִּבְזַמן  ֵּבֵאר,  תקיח)  (סי‘  ָהִריָב“ׁש  ּוְבׁשוּ“ת 
ִמְתַּכְּפִרים  ָהִיינּו  ַקָּים  ָהָיה  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית 
ֶׁשָּגָלה  ּוֵמֵעת  ּבֹו,  ֶׁשִהְקַרְבנּו  ַהָּתִמיד  ְּבָקְרַּבן 
ֵּבית  ֶנְחָׁשב  ְוִתְפַאְרֵּתנּו,  ָקְדֵׁשנּו  ִמֵּבית  ָּכבֹוד 
 ַֹהְּכֶנֶסת ְּכ‘ִמְקָּדׁש ְמַעט‘, ְּכֵדי ֶׁשּבֹו נּוַכל ַלֲער
ֶׁשַּבֵּלב‘  ַּכ‘ֲעבֹוָדה  ָלנּו  ֶׁשְּתַכֵּפְרָנה  ְּתִפּלֹוֵתינוּ 

ִּבְמקֹום ַהָּקְרָּבנֹות.
ֲהָלָכה   ִמָּכ ָלַמד  נ)  (ֶּפֶרק  ַהָּיָׁשר‘  ’ַקב  ַּבֵּסֶפר 
ְלַמֲעֶׂשה: ”ִּכי ָּכְתֵלי ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֵהם ְקדֹוִׁשים 
ָּתִמיד,  ֲעֵליֶהם  חֹוֶפֶפת  ִכיָנה  ַהּׁשְ ְואֹור  ְמאֹד, 
ֵּבית  ֶׁשל  ַהְּכָתִלים  ק  ְלַנּׁשֵ ָּכֵׁשר  ִמְנָהג   ּוְלָכ
ה... ְוַעְכָׁשו ַּבָּגלּות ַהֶּזה  ַהְּכֶנֶסת ֵמֲחַמת ַהְּקֻדּׁשָ

ִכיָנה“. ַהָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ֵהן ִּדירֹות ַהּׁשְ

ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְמצּוָיה ַּכָּוַנת ַהֵּלב
”ָּכל  א):  ו  (ְּבָרכֹות  ַהְּמִאיִרי  ָּכַתב  ִנְפָלא  ָּדָבר 
ַיֲעֶׂשה,  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְלִהְתַּפֵּלל  ָיכֹול  ֶׁשָאָדם 

ם ַּכָּוַנת ַהֵּלב ְמצּוָיה“. ִמְּפֵני ֶׁשּׁשָ
ְיֵתָרה ִמּזֹאת ֵּבֵאר ַהְצָּל“ח (ְּדרּוׁש ו ְלַׁשַּבת ְּתׁשּוָבה) 
ְּבֵבית  ִמְתַקְּדׁשֹות  ַהָּזרֹות  ַהַּמְחָׁשבֹות  ַאף  ִּכי 
הּוא  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ת  ְקֻדּׁשַ ִעַּקר  ִּכי  ַהְּכֶנֶסת. 
ִכיָנה ְּכֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשּקֶֹדם  ִּבְהיֹותֹו ִמְׁשָּכן ַלּׁשְ
ֶׁשִּנְקָרא  א)  ח  (ַּתֲעִנית  ַּבְּגָמָרא  ַּכְּמבָֹאר  ַהֻחְרָּבן, 
ִנְקֵראת  ֶׁשַהְּתִפָּלה  ְוֵכיָון  ְמַעט‘.  ’ִמְקָּדׁש 
ַאף   ְלִפיָכ א),  ב  (ָׁשם  ַהָּקְרָּבן  ְּכֻדְגַמת  ’ֲעבֹוָדה‘ 
ִאם ַמֲחָׁשָבה ָזָרה ְמַבְלֶּבֶלת ֶאת ַּכּוָָנתֹו, ְיכֹוָלה 

ְּתִפָּלתֹו ְלִהְתַקֵּבל.
ִהיא  ַּבְּתִפָּלה  ָזָרה  ֶׁשַּמְחָׁשָבה  ִמּשּׁום  זֹאת 
ְּכַמְחֶׁשֶבת ִּפּגּול ַהּפֹוֶסֶלת ֶאת ַהָּקְרָּבן, ַא ְּכִפי 
ַּבּקֶֹדׁש‘  ֶׁשְּפסּולֹו  ’ָּכל  ֶׁש:  ְּבָיֵדינּו  הּוא  ֶׁשְּכָלל 
ִחיָטה,  ְּכלֹוַמר ֶׁשִּנְפַסל ְּבתֹו ָהֲעָזָרה ְלַאַחר ַהּׁשְ
’ַהּקֶֹדׁש ְמַקְּבלֹו‘, ’ְוָכל ֶׁשֵאין ְּפסּולוֹ ַּבּקֶֹדׁש ֵאין 
ְּבֵבית  ִמְתַּפֵּלל  ְּכֶׁשָאָדם   ָּכ ְמַקְּבלֹו‘,  ַהּקֶֹדׁש 
ָּבָאה  ִאם  ַאף  ָקדֹוׁש,  ָמקֹום  ֶׁשהּוא  ַהְּכֶנֶסת 
ַּבּקֶֹדׁש‘  ִּכ‘ְפסּולוֹ  ַהָּדָבר  ֶנְחָׁשב  ָזָרה,  ַמֲחָׁשָבה 
ְלֵבית  ִמחּוץ  ְּכֶׁשִּמְתַּפֵּלל   ַא ְמַקְּבלֹו,  ְוַהּקֶֹדׁש 
ְו‘ֵאין  ַּבּקֶֹדׁש‘  ְּפסּולוֹ  ’ֶׁשֵאין  ֶנְחָׁשב  ַהְּכֶנֶסת, 

ַהּקֶֹדׁש ְמַקְּבלֹו‘.
ֶׁשַאף  ִמּוִיְלקֹוִמיר:  ַהַּמִּגיד  ְוָאַמר  הֹוִסיף 
ָּכָראּוי  ְלַכּוֵן  ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ְּבִמְנָין  ַהִּמְתַּפְּלִלים 
ִּכי  ָהרֹואֹות  ֵעיֵנינּו  ֶׁשֵּכן  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ֶאָּלא 
ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶּדֶר ָהעֹוָלם ְלִהְתַּפֵּלל ִּבְמִתינּות 
ַּגם ֶאת ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ְוֵאיָנם ְמַמֲהִרים ַלֲחטֹף 
אֹוְמִרים  ֶׁשֵהם  ּוְלַאַחר  ַהְּתִפָּלה.  ִמּלֹות  ֶאת 
ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ָּכָראּוי, ִמְתַּפֵעל ִלָּבם ְּבַאֲהָבתֹו 
ִּבְתִפָּלָתם,  ְלַכּוֵן  ָלֶהם  ְוַקל   ,ִיְתָּבַר ּוְבִיְרָאתֹו 
 ַא ְוִתְתַקֵּבל.  ַמע  ִּתּׁשָ ֶׁשִהיא  זֹוִכים  ֵהם   ְוָכ
ִלְתִפָּלה,  ָקבּוַע  ֶׁשֵאינֹו  ְּבָמקֹום  ַהִּמְתַּפְּלִלים 
ֶנֱאֶמֶרת  ְּתִפָּלָתם  ֵאין   ּוְלִפיָכ ְלַמֵהר,  ַּדְרָּכם 

ְּבַכּוָָנה (’ֵעיֵני ִיְצָחק‘ ַעל ’ֵעין ַיֲעקֹב‘, ְּבָרכֹות אֹות יז).

’ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל‘
ִלְתִפָּלה  ֶׁשֵּיׁש  נֹוֶסֶפת  ֲחׁשּוָבה  ְּבַמֲעָלה  ְנַסֵּים 
ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֶׁשאֹוָתּה ָּכַתב ָמָרן ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ 

(’ְׁשִמיַרת ַהָּלׁשֹון‘ ח“ב ֲחִתיַמת ַהֵּסֶפר):

”ָמצּוי ְמאֹד ְּכֶׁשָּבא ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש הּוא לֹוֵמד 
’ֵעין  אֹו  ֲהָלָכה  ְּדַבר  אֹו  ִמְׁשָניֹות  ֶּפֶרק  ֵּכן  ַּגם 
ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ּוְכָבר  ְוַכּדֹוֶמה,  ַיֲעקֹב‘ 
ָהיּו  [ִּבְזַמָּנם  ַהְּכֶנֶסת  ִמֵּבית  ַהּיֹוֵצא  ִלְבָרָכה: 
ְוַהִּלּמּוד  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְלִהְתַּפֵּלל  ְרִגיִלין 
זֹוֶכה  ַהִּמְדָרׁש  ְלֵבית  ְוִנְכַנס  ַהִּמְדָרׁש]  ְּבֵבית 
ִכיָנה, ָמה ֶׁשֵאין ֵּכן ְּכֶׁשִּמְתַּפֵּלל  ּוְמַקֵּבל ְּפֵני ַהּׁשְ

ִּביִחידּות ְּבֵביתֹו ִנְׁשָאר ְּבא ּתֹוָרה“.
(יֹו“ד   ‘ָערּו ְלָחן  ַה‘ּׁשֻ ִּדְבֵרי  ֶאת  ָּכאן  ְלַצֵּין  ְוֵיׁש 
ְּבֵבית  ַהּלֹוֵמד  ֶׁשָּכל  ְּכרּוָתה,  ”ְּבִרית  ב):  רמו 

ַהְּכֶנֶסת א ִּבְמֵהָרה הּוא ְמַׁשֵּכַח“.

ְדָרׁש ית ַהּמִ ַמת ּבֵ ּכָ ל ’ַהׁשְ ט ַעל ַמֲעָלָתּה ׁשֶ ַמּבָ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ
ַּכָּמה ָׁשָוה ’ָאֵמן‘ ַאַחת?

ע עּתַ ט ָּ מַמבּבָ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
’ ׁשוה ה

פפּפּו סִסִ ם
ל ֶמֶלְך (ד‘) ֵ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


