
ת ֵעֶקב ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְזכּות ְקִריַאת ְׁשַמע ְמִגָּנה ַּבִּמְלָחָמה
ּוְלָכל  ְלַפְרעֹה   קֶיֱא ה‘  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֵאת  ִּתְזּכֹר  ”ָזכֹר 
ִמְצָרִים...; ֲאֶׁשר הֹוִצֲאָך ה‘ ֱאקֶי ֵּכן ַיֲעֶׂשה ה‘ ֱאקֶי ְלָכל 

ָהַעִּמים“ (ז יח-יט)
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַחִּיים ִמצַּ‘ְרנֹוִביץ:

ַהּיֹום  ְקֵרִבים  ַאֶּתם  ִיְׂשָרֵאל  ”ְׁשַמע  ג):  כ  (ְּדָבִרים  ַהָּפסּוק  ֶאת 
א): ”ֲאִפּלוּ  מב  (סֹוָטה  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו  אְֹיֵביֶכם“,  ַעל  ַלִּמְלָחָמה 
א ִקַּיְמֶּתם ֶאָּלא ְקִריַאת ְׁשַמע ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית – ִאי ַאֶּתם 

ִנְמָסִרים ְּבָיָדם“.
ְוֵיׁש לֹוַמר ִּכי ְלָכ ָרַמז ַאף ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: ”ָזכֹר ִּתְזּכֹר ֵאת 
ֶׁשֹּלא  ֶׁשַאף  ִמְצָרִים“,  ּוְלָכל  ְלַפְרעֹה   קֶיֱא ה‘  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ַרק   – הֹוִצֲאָך“  ”ֲאֶׁשר  ִמְצוֹות,  ְוא  ּתֹוָרה  א  ִּביֵדיֶכם  ָהיּו 
ִּבְזכּות ַהְזָּכַרת ֵׁשם ”ה‘ ֱאקֶי“ ִּבְקִריַאת ”ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה‘ 
ֱאֵקינוּ“, ָּכ ְּבָכל ַהִּמְלָחמֹות ֶׁשָּיבֹואּו ֲעֵליֶכם, ַאף ִּכי ִיְרּבּו 
 – “קֶיֲחָטֵאיֶכם, ”ֵּכן ַיֲעֶׂשה... ְלָכל ָהַעִּמים“, ִּבְזכּות ”ה‘ ֱא

’ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים‘ ְּדָבִריםְקִריַאת ְׁשַמע.

ה‘ הֹוָרה ְלמֶֹׁשה ְלִהְתַּפֵּלל
”ַוּיֹאֶמר ה‘ ֵאַלי ֵלאמֹר ָרִאיִתי ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְוִהֵּנה ַעם ְקֵׁשה 

עֶֹרף הּוא; ֶהֶרף ִמֶּמִּני ְוַאְׁשִמיֵדם“ (ט יג-יד)
ְלִמי  ַלֲאֵחִרים;  לֹוַמר  ִצּוּוי  ַמְׁשָמעּותֹו  ’ֵלאמֹר‘  ְּכָלל   ְּבֶדֶר

ָהָיה ָצִרי ָּכאן מֶֹׁשה ְלַהֲעִביר ֶאת ִּדְבֵרי ה‘?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְצִבי ִיְצָחק ַאְבָרמֹוִביץ ַרָּבּה ֶׁשל ָחצֹור ַהְּגִליִלית:

 ֶׁשָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ַּבְּגָמָרא (ְּבָרכֹות לב א) ְמבָֹאר ֶׁשִּמָּכ
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ְיׁשּוָעָתם  ִּכי  מֶֹׁשה  ֵהִבין  ִמֶּמִּני“  ”ֶהֶרף  הּוא 
ְלִדְבֵרי  ֲעֵליֶהם.  ְלִהְתַּפֵּלל  ִהְתַחֵּזק   ָּכ  ּוִמּתֹו ּבֹו,  ְּתלּוָיה 
ַהְּגָמָרא ִנָּתן ְלָפֵרׁש ֶאת ַּכּוַָנת ַהָּפסּוק ָּכ: ”ַוּיֹאֶמר ה‘ ֵאַלי – 
ֵלאמֹר“, ֶׁשֲאִמיָרתֹו ֵאַלי: ”ֶהֶרף ִמֶּמִּני“, נֹוֲעָדה ְּכֵדי ִלְגרֹם ִלי 

’ַטַעם ַהְּצִבי‘’ֵלאמֹר‘ ְלָפָניו ֶאת ְּתִפָּלִתי.

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ’ִמְתַּפֵּלל‘ ֶׁשִּנְבַחר ַּבּטֹוב
ְלִיְרָאה“  ִאם  ִּכי   ֵמִעָּמ ׁשֵֹאל   קֶיֱא ה‘  ָמה  ִיְׂשָרֵאל  ”ְוַעָּתה 

(י יב)

 ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (ז א) ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים: ”ִמַּנִין ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ַהר  ֶאל  ’ַוֲהִביאֹוִתים  ז):  נו  (ְיַׁשְעָיה  ֶׁשֶּנֱאָמר  ִמְתַּפֵּלל?  הּוא 
ֶנֱאָמר,  א   – ’ְּתִפָּלָתם‘  ְּתִפָּלִתי‘;  ְּבֵבית  ְוִׂשַּמְחִּתים  ָקְדִׁשי 

ֶאָּלא: ’ְּתִפָּלִתי‘, ִמָּכאן ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִמְתַּפֵּלל“.
ַּבָּקַׁשת  ִהיא  ַהְּתִפָּלה  ַמהּות  ֲהא  ַהְּמָפְרִׁשים:  ָּתְמהּו 
ְלָאָדם  ַרק  ַׁשֶּיֶכת  זֹו  ּוַבָּקָׁשה  ִיְתַמֵּלא,  ֶׁשְרצֹונֹו  ַהִּמְתַּפֵּלל 
ֶׁשָּתלּוי ְּבַחְסֵדי ַהּבֹוֵרא, ְוא ַּבָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשַהּכֹל ֶׁשּלֹו?

ָּכ ֵּבֵאר זֹאת ָהַרְׁשבָּ“א (ְּכַהְסָּבַרת ַהְּצַל“ח ִּבְדָבָריו):
ָהָאָדם ִהְתַיֵחד ִמֶּיֶתר ַהִּנְבָרִאים ְּבָכ ֶׁשִּנָּתן ְּבָידֹו ַהּכֹחַ ִלְבחֹר 
ֵּבין טֹוב ְלַרע. ִמּתֹו ְרצֹונֹו ְלֵהיִטיב ִעם ְּבִרּיֹוָתיו, ַהָּקדֹוׁש 
ַּבּטֹוב  ֶׁשִּיְבַחר  ּבֹו  ּוַמְפִציר  ְמַבֵּקׁש  ִּכְבָיכֹול  הּוא   ָּברּו

ְוָכ ִיְנַחל טֹוָבה ּוְבָרָכה. ּוְלָכ ָרַמז ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: ”ְוַעָּתה 
ה‘  ִּכְבָיכֹול   ָּכ ַעל   –  “ֵמִעָּמ ׁשֵֹאל   קֶיֱא ה‘  ָמה  ִיְׂשָרֵאל 
ִמְתַּפֵּלל ּוְמַבֵּקׁש ֵמִאָּתנּו, ”ִּכי ִאם ְלִיְרָאה“ – ֶׁשִּנְבַחר ְּבטֹוב.
ַרְׁשבָּ“א ְּבָרכֹות ז א; ’ְצַל“ח‘ ָׁשם

ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה ְּבִׂשְמָחה
”ְוָהָיה ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי...; ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם“ 

(יא יג-יד)

ָּדַרׁש ַרֵּבנּו ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ: 
’ְוָהָיה‘  ֶׁשֶּנֱאָמר  ָמקֹום  ֶׁשָּכל  ג)  מב  (ב“ר  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ְּכָלל 
הּוא ְלׁשֹון ִׂשְמָחה. ַאף ָּכאן ָּבא ַהָּכתּוב ְלַלְּמֵדנּו, ֶׁשַרק ִאם: 
”ְוָהָיה ִאם ָׁשמַֹע“ – ְּתַקְּימּו ֶאת ַהִּמְצוֹות ְּבִׂשְמָחה, ִּתְזּכּו ְל: 

”ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם...“
ֶׁשֻחְרַּבן  א)  פא  (ְנָדִרים  ֲחָכִמים  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְלָהִבין  נּוַכל   ְּבָכ
ָהָאֶרץ ִּביֵמי ַּבִית ִראׁשֹון ִנְגַרם ִמּשּׁום: ”ֶׁשֹּלא ֵּבְרכּו ַּבּתֹוָרה 
ְּתִחָּלה“. ַרִּבים ָּתְמהּו: ְוִכי ַעל ִאי ֲאִמיַרת ְּבָרָכה ַמִּגיַע עֶֹנׁש 
ֶׁשַּבֲאִמיַרת  ְלָפֵרׁש,  נּוַכל  ָהָאמּור  ְלִפי  אּוָלם  נֹוָרא?  ּכֹה 
ִּבְרַּכת: ”ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָהַעִּמים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו“, 
ַמְרֶאה ָהָאָדם ֶאת ִׂשְמָחתֹו ַהְּגדֹוָלה ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּוְבִקּיּום 

ְוִקְּימוּ  ּתֹוָרה  ֶׁשָּלְמדּו  ַאף  ַעל  ּדֹור,  אֹותֹו  ַאְנֵׁשי  ִמְצוֹוֶתיָה. 
 א ָּכֵבד ּוְכעֹל, ְוַעל ָּכ ִמְצוֹות, ָעׂשּו זֹאת ְּבחֶֹסר ֵחֶׁשק, ְּכַמּׂשָ
ַהְּבָרָכה,  ִּבּטּול  ֶעֶצם  ַעל  ָהָיה  א  ֶׁשָעְנָׁשם  ִנְמָצא  ֶנֶעְנׁשּו. 
ְּכעֹל  ֲעֵליֶהם  ִהיא  ֶׁשַהּתֹוָרה   –  ְּבָכ ֶׁשִּבְּטאּו  ָמה  ַעל  ֶאָּלא 

א. ’ִּתְפֶאֶרת ְיהֹוָנָתן‘ּוְכַמּׂשָ

ַהְּתִפָּלה ַמְזִּכיָרה ֶאת ִמְצוֹות ַהֵּלב
ּוְבָכל  ְלַבְבֶכם  ְּבָכל  ּוְלָעְבדֹו  ֱאקֵיֶכם  ה‘  ֶאת  ”ְלַאֲהָבה 

ַנְפְׁשֶכם“ (יא יג)
”ֵאיזֹו ִהיא ֲעבֹוָדה ֶׁשִהיא ַּבֵּלב? ֱהֵוי אֹוֵמר: זֹו ְּתִפָּלה“ (ַּתֲעִנית 

ב א).

ֵּבֵאר ַרִּבי יֹוֵסף ָׁשאּול ָנַתְנזֹון ִמְּלבֹוב: 
זֹוֵכר  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה  ְלִפי  ֶׁשַּבֵּלב‘,  ’ֲעבֹוָדה  ִנְקֵראת  ַהְּתִפָּלה 
ֵׁשׁש  ְּכאֹוָתן  ַּבֵּלב.  ַהְּתלּויֹות  ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ְלַקֵּים  ָהָאָדם 
(ְּבַהְקָּדָמתֹו)   ‘ַהִחּנּו ’ֵסֶפר  ַּבַעל  ֶׁשּמֹוֶנה  ְּתִמיִדּיֹות  ִמְצוֹות 
ֶׁשֵּביֵניֶהן: ֱאמּוַנת ה‘, ִיחּודֹו, ַאֲהָבתֹו ְוִיְרָאתֹו. ּוְלִפי ֶׁשִּמְצָוה 
ַהְּתלּוָיה ַּבֵּלב, ִאם א ִיְתַלּוֶה ֵאֶליָה ָּדָבר ַמֲעִׂשי ִהיא ֲעלּוָלה 
ִאם  ”ַהֵּדעֹות,  לא):  ב  ְנבּוִכים  (מֹוֵרה  ָהַרְמָּב“ם  ְּכִדְבֵרי  ַכח,  ְלִהּׁשָ
 ְלָכ ֲארוּ“,  ִיּׁשָ א  ֶׁשַּיֲעִמידּום...  ַמֲעִׂשים  ָלֶהם  ִיְהיּו  א 
ה ֶׁשַעל ָידֹו  ִנְקֵראת ַהְּתִפָּלה ’ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב‘, ְּכלֹוַמר: ַמֲעֹשֶ

ָאנּו ִנְזָּכִרים ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצוֹות ַהְּתלּויֹות ַּבֵּלב.
ֶׁש‘ֲחִסיִדים  ב)  לב  (ְּבָרכֹות  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְלָפֵרׁש  ִנָּתן   ְּבָכ
ְוָׁשָעה  ַהְּתִפָּלה  ִלְפֵני  ַאַחת  ָׁשָעה  ׁשֹוִהים  ָהיּו  ָהִראׁשֹוִנים‘ 
ַמִים“,  ֶׁשַּבּׁשָ ַלֲאִביֶהם  ִלָּבם  ֶׁשְּיַכּוְנּו  ”ְּכֵדי  ְלַאֲחֶריָה,  נֹוֶסֶפת 
ְּכֵדי  נֹוֲעָדה  ּוְלַאֲחֶריָה  ַהְּתִפָּלה  קֶֹדם  ִהָּיָתם  ֶׁשּׁשְ ַהְינּו 
ֵהם  ַהִאם  ַּבֵּלב,  ָּתלּוי  ֶׁשִּקּיּוָמן  ִמְצוֹות  ְּבאֹוָתן  ְלִהְתּבֹוֵנן 

ְמַקְּיִמים אֹוָתן ָּכָראּוי.
’ִּדְבֵרי ָׁשאּול‘ ַמֲהדּוָרא ַקָּמא

א):  יד  (ְׁשמֹות  ַּבְחֵיי  ַרֵּבנּו  ִּדְבֵרי  ֶאת  ַלְּדָבִרים   ְלַהְסִמי ִנָּתן 
”ּוִמְּפֵני ֶׁשָהֱאמּוָנה ְיסֹוד ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה, ִּתְּקנּו ָלנּו ַרּבֹוֵתינּו 
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַּבְּתִפָּלה ּוַבְּבָרכֹות ַלֲענֹות ָאֵמן, ֶׁשהּוא ִנְגָזר 
ִמְּלׁשֹון ֱאמּוָנה“. ַהְינּו ֶׁשְּלִפי ֶׁשָהֱאמּוָנה ִהיא ִמְצָוה ְּתִמיִדית 
ה –  ַהִּמְתַקֶּיֶמת ַּבַּמְחָׁשָבה, ְלָכ ִהְסִמיכּו ָלּה ֲחָכִמים ַמֲעֹשֶ

ֲעִנַּית ’ָאֵמן‘ ַעל ָּכל ְּבָרָכה, ֶׁשְּבָכ ִיְזְּכרּו ֲאָנִׁשים ְלַקְּיָמּה. 

ְמרּו ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה...‘ ְּבַלַחׁש ’ִהּׁשָ
ֱאִהים  ַוֲעַבְדֶּתם  ְוַסְרֶּתם  ְלַבְבֶכם  ִיְפֶּתה  ֶּפן  ָלֶכם  ְמרּו  ”ִהּׁשָ

ֲאֵחִרים“ (יא טז)
ֵהִעיד ַרִּבי ֶאְפַרִים ַמֶנָלה ֵמָראֵׁשי ְיִׁשיַבת ִחּדּוֵׁשי ָהִרי“מ:

”ִּבְנעּוַרי ָזִכיִתי ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַצְוָּתא ֲחָדא ִעם ַהָּגאֹון ִמּקֹוזִ‘יְגלֹוב 
ֶאת  ִלְקרֹא  ַהָּגאֹון  ָהָיה  נֹוֵהג  ָזָצ“ל.  ְפרּוֶמר  ְצִבי  ַאְרֵיה  ַרִּבי 
ְׁשַמע ְּבקֹול ָרם ּוְבִהְתַלֲהבּות ֲעצּוָמה. אּוָלם ְּכֶׁשָהָיה ַמִּגיַע 
ְמרּו ָלֶכם...‘, ָהָיה ַמְנִמי ֶאת קֹולֹו ְוקֹוֵרא אֹותֹו  ַלָּפסּוק ’ִהּׁשָ
ְוֶאת ַהָּפסּוק ֶׁשְּלַאֲחָריו ְּבֶׁשֶקט, ְּכִפי ֶׁשּנֹוֲהִגים ָאנּו ִּבְקִריַאת 

ַהּתֹוָרה ְּבַהִּגיֵענּו ִלְפסּוֵקי ַהּתֹוֵכָחה“.
’ַּפְרֵּדס יֹוֵסף ֶהָחָדׁש‘

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

ּול

ני ּפְ ם

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָחֵפץ ְּבָאֵמן
ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאֶהיךָ  ה‘  ֶאת  ּוֵבַרְכָּת  ְוָׂשָבְעָּת  ”ְוָאַכְלָּת 

ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָל“ (ח י)
ֶׁשַּיֲעֶנה  ּוִבְבָרכֹות  ִּבְתִפָּלה  ְלִהָּזֵהר  ָאָדם   ָצִרי”
ֱאמּוָנה.  ִמְּלׁשֹון  ִנְגֶזֶרת  ִמָּלה  ֶׁשִהיא  ָאֵמן,  ַאֲחֵריֶהם 
ְוָכל ִמי ֶׁשָעְמדּו ֲאבֹוָתיו ַעל ַהר ִסיַני ְוִקְּבלּו ַהּתֹוָרה 
ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ִמַּזְרעֹו  ְוהּוא  ֱאמּוָנה  ַהִּנְקֵראת 
ֶׁשהּוא רֹאׁש ָהֱאמּוָנה ִּדְכִתיב ּבֹו (ְּבֵראִׁשית טו ו): ’ְוֶהֱאִמן 
ָאֵמן...  ַּבֲעִנַּית  ּוַמְחַׁשְבּתֹו  ִלּבֹו  ְלַכּוֵן  הּוא  ַחָּיב  ַּבה‘‘, 
הּוא  ַחָּיב  ַרּבֹו  ֶאת  ֶׁשְּמָבְרִכין  ַהּשֹׁוֵמַע  ָהֶעֶבד  ֶׁשֲהֵרי 
ֶכל ֶׁשַּיֲעֶנה ָאֵמן. ְוָכל ֶׁשֵּכן ִמי ֶׁשְּמָבֵר ֶאת  ִמֶּדֶר ַהּׂשֵ
ָהֱאִקים ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ֶנֶפׁש ָּכל ַחי, ֶׁשִּיְתַחֵּיב ַהּשֹׁוֵמַע 
ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר ִמי ֶׁשְּמָבֵר אֹותֹו. ְוָכל ֶׁשֵּכן ֶׁשהּוא 
אֹותֹו  ּוְמַצּוֶה  ֶזה  ְּבָדָבר  ִמְצָוה  לֹו  קֹוֵבַע   ִיְתָּבַר
ֶׁשֶּנֱאָמר  ֶׁשַּבּתֹוָרה,  ֲעֵׂשה  ִמְצַות  ְוהּוא  ֶׁשְּיָבְרֵכנּו. 
ֶׁשהּוא  ּוְכֵׁשם  ֱאֶקיךָ...‘  ה‘  ֶאת  ’ּוֵבַרְכָּת  י):  ח  (ְּדָבִרים 
ֶׁשהּוא  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ַהִּדין  הּוא  ַּבְּבָרָכה,  ָחֵפץ   ִיְתָּבַר
ְלׁשֹון ִקּיּום ַהְּבָרָכה. ּוְכָבר ָאְמרּו ָז“ל ִּבְבָרכֹות ְּבסֹוף 
’ֵאּלּו ְּדָבִרים‘ (ַּדף כג ב) ַרִּבי יֹוִסי אֹוֵמר: ’ָּגדֹול ָהעֹוֶנה 

.“‘ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר
’ַּכד ַהֶּקַמח‘ ֵעֶר ֱאמּוָנה

ת ֵעֶקב ָרׁשַ 293ּפָ תשע"ט

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

ִמּבאאִפּלוּ 
הּוא ָחֵפץ ּב רּו

א ה‘

תֹו ממְְמקקוֹֹורר
גגּגֶֹֹדללל ממ וִנים

 ְּבָכ  – עֹוִׂשים  ֶׁשָאנּו  ַהּטֹובֹות  ַּבְּפֻעּלֹות  ַּדְוָקא  ִלְהיֹות  ְיכֹוָלה  ַהְּתׁשּוָבה  ”ַהְתָחַלת 
ֶׁשַּנְקִּפיד ַלֲעׂשֹוָתן ַּכהֶֹגן. ָּדָבר ֶזה ֶאְפָׁשִרי ְּבִׂשיַמת ֵלב ְמֻעָּטה, ּוִבְפָרט ַּבְּדָבִרים ֶׁשָאָדם 
ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו ּוְמַזְלֵזל ָּבֶהם, ַאף ֶׁשֵהם ֲחמּוִרים ְמאֹד; ְלֻדְגָמא, ַּבֲעִנַּית ָאֵמן; ֲהֵרי ַּכָּמה 
ֲהָלכֹות ִנְׁשנּו ָּבֶזה, ְוַהּכֹל יֹוְדִעים ַעד ַּכָּמה ֶהֱחִמירּו ֲחָכִמים – ְּבאֶֹפן ַמְבִהיל – ְּבָאֵמן 

ֲחטּוָפה ּוְבָאֵמן ְיתֹוָמה, ְוֶאְפָׁשר ָלדּון ִמֶּזה חֶֹמר ְמִניַעת ֲעִנַּית ָאֵמן...“
’ִמְׁשַנת ַרִּבי ַאֲהרֹן‘ ַמֲאָמִרים ח“ב עמ‘ פ
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תרע“ד.  ְּבִניָסן  ד‘  ְׁשִליִׁשי,  יֹום  ֵליל 
ְּכֵאׁש  ָלּה  ָּפְׁשָטה  ַהָּקָׁשה  מּוָעה  ַהּׁשְ
ַהְּקִהָּלה  ֶאת  ְוהֹוִתיָרה  קֹוִצים  ִּבְׂשֵדה 
ּוְכאּוָבה.  ֲהמּוָמה  ִּבירּוָׁשַלִים  ַהְּסָפַרִּדית 
ַּדַהב,  ַעַּבאִדי  ִיְצָחק  ַרִּבי  ֶּבן  ֶעְזָרא  ַרִּבי 
ַּתְלִמיד ָחָכם ֻמְפָלג, ֵמַחְכֵמי ֲאַרם צֹוָבה 
ֲאֶׁשר ָקַבע ֶאת מֹוָׁשבֹו ִּבירּוָׁשַלִים, ִנְפַטר 
הּוא  ְוָׁשִנים.  ָיִמים  ְּבִקּצּור  עֹוָלמֹו  ְלֵבית 
ִיּסּוִרים  ְׁשנֹות  ְלַאַחר  ָיָמיו  ִּבְדֵמי  ִנְקַטף 
ָקִׁשים ּוָמִרים, ְּכֵבן ֶעְׂשִרים ְוֶׁשַבע ִּבְלַבד, 
ַאְלְמָנתֹו  ֶאת  ַאֲחָריו  מֹוִתיר  ְּכֶׁשהּוא 
ַהְּמֻקָּבל  ַּבת  ַמְסעּוָדה  ָמַרת  ַהִּצְדָקִנית, 
ִזיָע“א,  ַפַּתָּּיה  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָהֱאִקי, 
ִויתֹוָמה ְקַטָּנה. ְזַמן ָמה ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו 
ְּבִיְׂשָרֵאל  ּוְׁשָמּה  נֹוֶסֶפת,  ַּבת  לֹו  נֹוְלָדה 

ִנְקָרא ִויְקטֹוְרָיה.
ַאְרָצה  ַהָּגדֹול  ָאִביָה  ַלֲעלֹות  ַעד 
ּוִבָּתּה  ָהֵאם  ָעְברּו  ֶׁשָאז  תרצ“ד,  ִּבְׁשַנת 
ם  ּוְלִהְתַּבּׂשֵ ְלַׁשְּמׁשֹו  ְּבֵביתֹו,  ְלִהְתּגֹוֵרר 
ַהְּצִעיָרה  ָהַאְלָמָנה  ָסְבלּו  תוֹ,  ִמְּקֻדּׁשָ
ְּתִמיִדי.  ּוַמֲחסֹור  ִמְּבִדידּות  ִויתֹומֹוֶתיָה 
ִנְפְטָרה  ַאף  ֶאְסֵּתר,  ַהְּגדֹוָלה  ַהַּבת 

ְּבַיְלדּוָתּה ֵמָרָעב, א ָעֵלינּו. 
ַּבת  ִויְקטֹוְרָיה  ָּפְנָתה  ַהָּיִמים  ִמן  ְּביֹום 
לֹוׁש ָוֵחִצי ְלִאָּמּה ְוָׁשֲאָלה ִּבְתִמימּות:  ַהּׁשָ
ַלַּגן  ַמִּגיעֹות  ַחְברֹוַתי  ָּכל  ַמּדּוַע  ”ִאָּמא, 
ְּבִתיָקן,  ָטִעים  ּוְפִרי  ַמְׂשִּביַע   ְּכֶׁשָּכִרי
ַלַּגן  ְלַהִּגיַע  ַּפַעם  א  ֶנֱאֶלֶצת  ֲאִני  ְוִאּלּו 
ְּבָיַדִים ֵריקֹות, ּוְלִעִּתים ַרּבֹות ֲאִפּלוּ ְּפִרי 

אֹו ָיָרק ֵאיִני ְמִביָאה ְּבִתיִקי?“
ִמְּלָאה  ִּבָּתּה  ֶׁשל  ַהְּתִמיָמה  ְׁשֵאָלָתּה 
ְּתחּוַׁשת  ִּבְדָמעֹות.  ָהֵאם  ֶׁשל  ֵעיֶניָה  ֶאת 
אֹוָתּה  ֵהִציָפה  ְוַהְּבִדידּות  ָהַאְלָמנּות 
א  ֲאֻרּכֹות  ַּדּקֹות   ּוְבֶמֶׁש ֻעָּזּה,  ִּבְמלֹוא 
הֹוֵלם.  ַמֲעֶנה  ְלִבָּתּה  ָלֵתת  ְּבָיֶדיָה  ָעָלה 
ְלַבּסֹוף ָאְמָרה ִּבְׂשָפַתִים רֹוְטטֹות ּוְבָגרֹון 

ִנְׁשָנק:
ַאָּבא.  ֵיׁש  ִויְקטֹוְרָיה,   ,ַחְברֹוַתִי ”ְלָכל 
ִלְפנֹות  ְיכֹולֹות  ֵהן  הּו  ַמּׁשֶ רֹוצֹות  ְּכֶׁשֵהן 
ְוִלְדאֹג  ְלַמֵּלא  ִמְׁשַּתֵּדל  ְוהּוא  ֵאָליו, 
ְיתֹוָמה  ֲהא  ִּבִּתי,  ַאְּת   ַא ְלַמְחסֹוָרן. 
ְּבֶטֶרם  עֹוד  ִנְפַטר  ַהַּצִּדיק   ָאִבי ַאְּת. 

נֹוַלְדְּת, ּוְלִמי ִּתְפִני...?“
ָהֵאם  ִלְּטָפה  ְיִקיָרִתי“,  ִויְקטֹוְרָיה  ”ְּבַרם, 
יֹוַדַעת  ”ֲהא  ַהַּיְלָּדה,  ֶׁשל  רֹאָׁשּה  ֶאת 
ַאְּת ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֲאִבי ְיתֹוִמים. 
ּוִביָכְלְּתָך  ַּבְּמרֹוִמים,  ָּגדֹול  ַאָּבא  ֵיׁש   ָל
 ָּכִרי ֶׁשַּתְחְּפִצי,  ָּכל  ִמֶּמּנּו  ְלַבֵּקׁש 

ַמְׂשִּביַע, ַוֲאִפילּו ַּתּפּוַח...“
ְּבָיֶדיָה  ָּפֶניָה  ֵהִליָטה  ַהְּצִעיָרה  ָהֵאם 
ּוָפְרָצה ְּבֶבִכי ֲחִריִׁשי, ַא ַהַּיְלָּדה ַהְּקַטָּנה 
ִּבְתִמימּות  ִאָּמּה  ֶׁשל  ֲעָצָתּה  ֶאת  ִקְּבָלה 
ַלַּבִית,  ִמחּוץ  ֶאל  ָיְצָאה  ִהיא  ֻמְׁשֶלֶמת; 
ְּבֵלב  ְוָאְמָרה  ַלְּמרֹוִמים  ֵעיֶניָה  ֵהִריָמה 
ַמִים, ְלָכל  ִנְׁשָּבר: ”ַאָּבא ֶׁשִּלי, ַאָּבא ֶׁשַּבּׁשָ
ַהְּיָלדֹות ַּבַּגן ֶׁשִּלי ֵיׁש ַאָּבא, ְוַרק ִלי ֵאין, 
ֶׁשִּלי.  ַאָּבא  ֶׁשַאָּתה  ָאְמָרה  ִאָּמא  ֲאָבל 
ַאָּתה ָהַאָּבא ַהָּגדֹול ְוֶהָחָזק ְּביֹוֵתר, ַוֲאִני 
ְמאֹד.  ַעד  אֹוִתי  אֹוֵהב  ֶׁשַאָּתה  ְּבטּוָחה 
ֶׁשִּמְתַחֶּנֶנת  ַהְּקַטָּנה   ְלִבְּת ְׁשַמע  ָאָּנא, 
ְלִאִּמי  ַמִים  ִמּׁשָ ַּפְרָנָסה  ּוְׁשַלח   ֵאֶלי
ַלַּגן  ִעִּמי  ִלְׁשַח  ֶׁשּתּוַכל  ְּכֵדי  ַהְּיָקָרה, 

ָּכִרי, ְואּוַלי ַּגם ַּתּפּוַח, ָאָּנא ַאָּבא!“
ַהְּקָצָרה  ְּתִפָּלָתּה  ֶאת  ִסְּיָמה  ִויְקטֹוְרָיה 
ַהַּבִית  ֶאל  ּוַבֲעִליצּות  ִּבְקִלילּות  ְוִדְּלָגה 
ְלֵעֶבר  ָקְרָאה  ִהיא  ”ִאָּמא“,  ְּפִניָמה; 
ִאָּמּה ֶׁשִהְתמֹוְגָגה ְּבִדְמעֹוֶתיָה, ”ִּבַּקְׁשִּתי 
ֲאִני  ַּפְרָנָסה,   ָל ֶׁשִּיְׁשַלח  ֶׁשָּלנּו  ֵמַאָּבא 
ְּבַוַּדאי  ָמָחר  ִלי.  ִהְקִׁשיב  ֶׁשהּוא  ְּבטּוָחה 

ּתּוְכִלי ִלְׁשַח ִעִּמי ַלַּגן ָּכִרי ְוַתּפּוַח“.
ִּבְמַעט  עֹוְדָדה  ַהַּיְלָּדה  ֶׁשל  ְּתִמימּוָתּה 
ִּדְמעֹוֶתיָה  ֶאת  ָמֲחָתה  ִהיא  ָהֵאם.  ֶאת 
ְּתִפָּלה  ִּבָּתּה  ֶׁשל  ִלְתִפָּלָתּה  ְוֵצְרָפה 
ָּלּה, ֶׁשְּיַמֵּלא ה‘ ֶאת ַמְחסֹוָרּה  ִאיִׁשית ִמּׁשֶ

ְוִיְׁשַלח ָלֶהם ַּפְרָנָסה ְּבֶרַוח.
ֶהֱאִזין  ַאְלָמנֹות  ְוַדַּין  ְיתֹוִמים  ֲאִבי  ְוָאֵכן, 
ִלָּבן  ִמְׁשֲאלֹות  ֶאת  ּוִמֵּלא  ִלְתִפָּלָתן 
ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָעה  ַהּׁשָ ְּכַמֲחִצית  ְלטֹוָבה; 
ֵּביָתן.  ֶּדֶלת  ַעל  ַעּזֹות  ְנִקיׁשֹות  ִנְׁשְמעּו 
ִמַּבַעד  ֵהִציָצה  ִהיא  ְמאֹד.  ִנְבֲהָלה  ָהֵאם 
ַּכָּמה  ִנְגלּו  ֵעיֶניָה  ּוְלמּול  ַהַּמְנעּול  ְלחֹר 
נֹוְתרּו  א  ְּגַבְרָּתִנים.  טּוְרִקים  ַחָּיִלים 
ֶנֶאְלָצה  ְוִהיא  ַרּבֹות,  ֶאְפָׁשֻרּיֹות  ְּבָיֶדיָה 

ְּבֵלב ָּכֵבד ִלְפּתַֹח ֶאת ַהֶּדֶלת.
ְּבקֹול  ֵמַהַחָּיִלים  ֶאָחד  ִהְרִעים  ”ְּגֶבֶרת“, 
ּתֹוֶפֶרת  ֶׁשַאְּת   ָעַלִי ”ָׁשַמְענּו  ַּגס, 
ְוַהִּמְלָחָמה  ָּכֵבד,  ַהחֶֹרף  ֻמְמִחית. 
ַּכּמּות  ְּבָיֵדינּו  ֻעָּזּה.  ִּבְמלֹוא  ְנטּוָׁשה 
ֲאֶׁשר  ְקרּוִעים  ֶצֶמר  ַּגְרֵּבי  ֶׁשל  ְּגדֹוָלה 
ַהָּצָבא  ְלַחָּיֵלי  ִּבְדִחיפּות  ִנְצָרִכים 
ַהּטּוְרִקי ַהְּמֻהָלל ַהְּמָחְרִפים ֶאת ַנְפָׁשם 
ַּבֲעבּוֵרנּו,  אֹוָתם  ַּתְּקִני  ַהְּקָרב.  ִּבְׂשֵדה 

ְוָאנּו ְנַׁשֵּלם ֶאת ְׂשָכֵר ֵמרֹאׁש“. 
ָּגדֹול  ַׂשק  ָהִרְצָּפה  ַעל  ִהִּניחּו  ַהַחָּיִלים 
ָהֵאם  ִליֵדי  ִׁשְלְׁשלּו  ְּבַגְרַּבִים,  ָמֵלא 
ְּכֵבִדים  ָזָהב  ַמְטְּבעֹות  ְׁשֵני  ַהֲהמּוָמה 
ְוִהְמִׁשיכּו ִמְּבִלי ְלַצּפֹות ִלְתגּוָבה: ”ְּבעֹוד 
ַּכָּמה ָיִמים ָאנּו חֹוְזִרים ְלָכאן ְוָאנּו רֹוִצים 

ְלַקֵּבל ֶאת ָּכל ַהַּגְרַּבִים ְמֻתָּקִנים!“
ִהיא  ְּבָיֶדיָה.  נֹוְתרּו  א  ַרּבֹות  ְּבֵררֹות 
ְמֵהָרה  ְוַעד  ַּבְּמָלאָכה  ְוֵהֵחָּלה  ָבה  ִהְתַיּׁשְ
ָהָיה  ִקְּבָלה  ֶׁשאֹותֹו  ַהְּסכּום  ִסְּיָמה. 
ָּגבֹוַּה ֲעֶׂשֶרת מֹוִנים ִמָּמה ֶׁשְּמֻקָּבל ָהָיה 

ְלַׁשֵּלם ַעל ֲעבֹוָדה ֶׁשָּכזֹו.
ַעד  ּדֹוֵרׁש  ְלא  נֹוְתרּו  ֶׁשַהַּגְרַבִּים  ֶאָּלא 
ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה. ַּכָּמה ָיִמים ְלַאַחר ִמֵּכן 
ְירּוָׁשַלִים,  ְּבַׁשֲעֵרי  ַאֶלְנִּבי  ַהֶּגֶנָרל  ִנְכַנס 
ְלא  ִמֶּמָּנה  ֵּגְרׁשּו  ַהּטּוְרִקים  ְוַהַחָּיִלים 
ֶׁשהֹוִתירּו  ַהָּזָהב  ִמַּמְטְּבעֹות  ׁשּוב. 
 ְּבֶמֶׁש ּוִבָּתּה  ָהֵאם  ִהְתַּפְרְנסּו  ַאֲחֵריֶהם 
ַהְּתִמיָמה  ְּתִפָּלָתּה  ֲאֻרָּכה.  ְּתקּוָפה 
ְרִקיִעים  ָּבְקָעה  ֶנֶעְנָתה,  ַהַּיְלָּדה  ֶׁשל 
ָזְכָתה  ְוִהיא  ְּבַרֲחִמים,  ְוִהְתַקְּבָלה 
ַּבְּתקּוָפה ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן ְלָהִביא ִאָּתּה ַלַּגן 

ָּכִרי ְוַגם ַּתּפּוַח.
ָּתִמיד  ִויְקטֹוְרָיה  ָיְדָעה   ָוֵאיָל ֶזה  ִמּיֹום 
ּוַמֲחסֹור,  ַצַער  ְּבֵעת  ִלְפנֹות  ָעֶליָה  ְלִמי 
ָּגְדָלה  ַּכֲאֶׁשר  ַאף  ַמִים.  ֶׁשַּבּׁשָ ְלָאִביָה 
ָאה ְלַבֲעָלּה ַהַּצִּדיק ַרִּבי יֹוֵסף ַּבְצִרי  ְוִנּׂשְ
ָזָצ“ל, ָהְיָתה ַמְרָּבה ִלְפקֹד ֶאת ַהְּמקֹומֹות 
ְּתִפָּלה  נֹוֵׂשאת  ָהְיָתה  ָׁשם  ַהְּקדֹוִׁשים, 

ִלְפֵני ה‘:
 ִמְּמ ְמַבֶּקֶׁשת  ֲאִני  עֹוָלם,  ֶׁשל  ”ִרּבֹונוֹ 
ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ָּבִנים  ִלי  ֶׁשִּתֵּתן 
ִיְהיּו  א  ”ִאם  ְוהֹוִסיָפה:  ְוַצִּדיִקים“, 
ַצִּדיִקים ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ַמֲעִדיָפה ֲאִני 

ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ִּבְכָלל“.
ָנְׂשָאה  ּוְתִפָּלָתּה  ָהִאָׁשּה  ָזְכָתה  ְוָאֵכן, 
ֶׁשל  ּדֹור  ְלָהִקים  ָזְכָתה  ִהיא  ֵּפרֹות. 
ֵהם  ֲהא  ְוַצִּדיִקים,  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי 
ַהְּיִׁשיבֹות  ָראֵׁשי  ַהְּגאֹוִנים,  ָהַרָּבִנים 
ָׂשׂשֹון  ְוַרִּבי  ְמַנֵחם,  ַרִּבי  ְוַהַּדָּיִנים, 
ָּדִוד  ְוַרִּבי  ֶעְזָרא  ַרִּבי  ויבלחט“א,  ָזָצ“ל, 

ְׁשִליָט“א.
’ִּבְנָיִמין ַהַּצִּדיק‘ עמ‘ 85

ֲהָכַנת ַהֵּלב ַלְּתִפָּלה
 ְּבָכ ִהיא  ַהִּמְדָרׁש,  ֵּבית  ַהְׁשָּכַמת  ִמַּמֲעַלת  ֵחֶלק 
ַלְּתִפָּלה.  ָּכָראּוי  ְלִהְתּכֹוֵנן  ִנָּתן  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה 
ְּכִפי ֶׁשִהְתָּבֵאר ְּבַמֲאָמִרים קֹוְדִמים, ַהְּתִפָּלה ִהיא 
ְוֵאיָנּה  עֹוָלם,  ֶׁשל  ְּברּומֹו  ָהעֹוְמִדים  ֵמַהְּדָבִרים 
ָהֲאִר“י  ְּכִדְבֵרי  ְּכָלל.  ַלֲחֶבְרָּתּה  ְּתִפָּלה  ּדֹוֶמה 
ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשִּמּיֹום ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ְוַעד ַעָּתה ”ֵאינֹו 
ֶׁשְּלָפָניו...  יֹום  ִלְתִפַּלת  ֶזה  יֹום  ְּתִפַּלת  ּדֹוֶמה 
ַוֲאִפילּו ְּתִפּלֹות ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹום ֵיׁש ֶהְפֵרׁש ָּגדֹול 
ָהעֹוָלם  ֶׁשִּנְבָרא  ִמּיֹום  ְּתִפָּלה   ְל ֶׁשֵאין  ָּבֶהם... 
ְּכָלל  ַלֲחֶבְרָּתּה  ּדֹוָמה  ֶׁשְּתֵהא  ָלבֹא  ֶלָעִתיד  ְוַעד 

ְוִעָּקר“ (’ְּפִרי ֵעץ ַחִּיים‘ ַׁשַער ַהְּתִפָּלה פ“ז).
ַעל  ַהְּתִפָּלה  ַנֲעֵׂשית  ֶׁשְּבִגיָנּה  ַהֶּמְרָּכִזית  ַהִּסָּבה 
ֶׁשֵאיֶנּנּו  ִמּשּׁום  ִהיא  ְגָרה,  ֶׁשַּבּׁשִ ְּכָדָבר  ָיֵדינּו 
ִמְתּכֹוְנִנים ֵאֶליָה ְּבֶהְתֵאם ְלַדְרָּגָתּה. ּוְכִפי ֶׁשָאְמרּו 
ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (שמו“ר כב ד): ”ָצִרי ָאָדם 

ְלַטֵהר ִלּבֹו קֶֹדם ֶׁשִּיְתַּפֵּלל“.
ְּכֵדי ֶׁשַהְּתִפָּלה ֵּתָאֵמר ִמּתֹו ֲהָכָנה ְראּוָיה, ִּתְּקנּו 
ַחְכֵמי ַהִּמְׁשָנה (ְּבָרכֹות לב ב): ”ֵאין עֹוְמִדין ְלִהְתַּפֵּלל 
”ֲחִסיִדים  והוִסיפוּ:  רֹאׁש“.  ּכֶֹבד   ִמּתֹו ֶאָּלא 
ּוִמְתַּפְּלִלים,  ַאַחת  ָׁשָעה  ׁשֹוִהים  ָהיּו  ָהִראׁשֹוִנים 

ְּכֵדי ֶׁשְּיַכּוְנּו ֶאת ִלָּבם ַלָּמקֹום“.
ְלָחן ָערּו‘ (או“ח צג א): ”ִיְׁשֶהה ָׁשָעה  ְוֵכן ָּפַסק ַה‘ּׁשֻ
ִלּבֹו  ֶׁשְּיַכּוֵן  ְּכֵדי  ְלִהְתַּפֵּלל,  ֶׁשָּיקּום  קֶֹדם  ַאַחת 
ַלָּמקֹום“, ּובַ‘ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה‘ ָׁשם הֹוִסיף, ִּכי ֲהָלָכה 
ָהָאָדם  ְּבֵני  ִלְכַלל  ַּגם   ַא ַלֲחִסיִדים,  ֶנֶאְמָרה  זֹו 

ִנְדֶרֶׁשת ְלָכל ַהָּפחֹות ְׁשִהָּיה מּוֶעֶטת (מ“ב ָׁשם).

אֶֹפן ַהֲהָכָנה ַלְּתִפָּלה
 ַהּצֶֹר ְּבִסַּבת  ָׁשם)  (ְּבָרכֹות  ָהִראׁשֹוִנים  ֶנְחְלקּו 
ִּבְׁשִהָּיה קֶֹדם ַהְּתִפָּלה (ִּדְבֵריֶהם הּוְבאּו ְּבַרֵּבנּו יֹוָנה ְּבָרכֹות 

כא א מדה“ר): 

ֶׁשַּמְּטַרת  ֵּפְרׁשּו  ֵמָהִראׁשֹוִנים  ְועֹוד  ָהִריְטָב“א 
ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה  ְּכֵדי  ִהיא  ַהְּתִפָּלה  קֶֹדם  ִהָּיה  ַהּׁשְ
ַהּטֹוְרדֹות  ֵמַהַּמֲחָׁשבֹות  מֹחֹו  ֶאת  ָהָאָדם  ְיַפֶּנה 
אּוָלם  ִּבְתִפָּלה.  ָּכָראּוי  ְלַכּוֵן  יּוַכל   ְוָכ אֹותֹו, 
ִראׁשֹוִנים  ְועֹוד  מדה“ר)  כא  (ְּבָרכֹות  יֹוָנה  ַרֵּבנּו 
ַהֵּלב,  ֶאת  ְלָהִכין  ְּכֵדי  נֹוֲעָדה  ֶׁשַהֲהָכָנה  ֵּפְרׁשּו, 
ְּכלֹוַמר: ְלַבֵּטל ֵמָעָליו ֶאת ַּתֲענּוגֹות ָהעֹוָלם ַהֶּזה 
ֵמֶהְבֵלי  ַהֵּלב  ֶאת  ֶׁשְּכֶׁשְּיַטֲהרּו  ּוֵבֵאר  ַוֲהָנאֹוָתיו. 
ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ֲאַזי ִיְתַמֵּלא הּוא ִמֵּמיָלא ְּברֹוְממּות 
ּוְמֻקֶּבֶלת  ְרצּוָיה  ַהְּתִפָּלה  ִּתְהֶיה   ָּכ  ּוִמּתֹו ה‘, 

ִלְפֵני ַהָּמקֹום.
א): ”ַהִּמְתַּפֵּלל  צח  (או“ח   ‘ָערּו ְלָחן  ַה‘ּׁשֻ ָּפַסק   ְוָכ
ְמַדֵּבר  ָהָיה  ִאּלּו  ִּכי  ְוַיְחׁשֹב  ְּבִלּבֹו...  ֶׁשְּיַכּוֵן   ָצִרי
ּוְמַכּוֵן  ְּדָבָריו  ְמַסֵּדר  ָהָיה  ָוָדם  ָּבָׂשר   ֶמֶל ִלְפֵני 
 ֶמֶל ִלְפֵני  ָוחֶֹמר  ַקל  ִיָּכֵׁשל,  ְלַבל  ָיֶפה  ָּבֶהם 
חֹוֵקר  ֶׁשהּוא  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי 
ְוַאְנֵׁשי  ֲחִסיִדים  עֹוִׂשים  ָהיּו   ְוָכ ַהַּמְחָׁשבֹות.  ָּכל 
ִּבְתִפָּלָתם  ּוְמַכּוְִנין  ִמְתּבֹוְדִדים  ֶׁשָהיּו  ה,  ַמֲעֹשֶ
ַהַּגְׁשִמּיּות  טּות  ְלִהְתַּפּׁשְ ַמִּגיִעים  ֶׁשָהיּו  ַעד 
ְכִלי, ַעד ֶׁשָהיּו ַמִּגיִעים ָקרֹוב  ּוְלִהְתַּגְּברּות ּכַֹח ַהּׂשִ
ַּבְּדָבִרים  ֶׁשַּיֲחׁשֹב   ְוָצִרי ַהְּנבּוָאה...  ְלַמֲעַלת 
ַמִים,  ַהַּמְכִניִעים ַהֵּלב ּוְמַכּוְִנים אֹותֹו ְלָאִביו ֶׁשַּבּׁשָ

ְוא ַיֲחׁשֹב ַּבְּדָבִרים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ַקּלּות רֹאׁש“.
ְלָחן ָערּו‘ הֹוִסיף ָהַרמָּ“א: ”ְוַיְחׁשֹב  ַעל ִּדְבֵרי ַה‘ּׁשֻ
קֶֹדם ַהְּתִפָּלה ְמרֹוְממֹות ָהֵאל ִיְתַעֶּלה ּוְבִׁשְפלּות 

ָהָאָדם, ְוָיִסיר ָּכל ַּתֲענּוֵגי ָהָאָדם ִמִּלּבֹו“.
 ְלָכ  ִהְסִמי סד)  ִמְצָוה  ֵנר  (ָּתִמיד,  ַהָּקדֹוׁש  ָל“ה  ַהּׁשְ
ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְּבָרָכה‘  ’ֵעֶמק  ַּבַעל  ָאִביו  ְּבֵׁשם 
(ְּבָרכֹות י ב): ”ַאל ַיֲעמֹד ָאָדם ְּבָמקֹום ָּגבֹוַּה ְוִיְתַּפֵּלל, 
ַהְּתִפָּלה  ֶׁשִּלְפֵני  ְוִיְתַּפֵּלל“,   ָנמּו ְּבָמקֹום  ֶאָּלא 
ֶעְרּכֹו  ְנִמיכּות  ֶאת  ִלּבֹו  ֶאל  ָלִׂשים  ָהָאָדם   ָצִרי
 ָּכ ַאַחר  ְוַרק  ְצָבקֹות,  ה‘  ָהָאדֹון  ַּגְדלּות  ְּכַלֵּפי 
יּוַכל ָלֶגֶׁשת ְלִהְתַּפֵּלל. ְוֵכיַצד ַיֲעֶׂשה זֹאת? ”יֹאַמר 
ְּבִלּבֹו: ָמה ֲאִני, ַּדל ְוִנְבֶזה, ְּכִלי ָמֵלא ּבּוָׁשה ּוְכִלָּמה, 
ַהָּקדֹוׁש  ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי   ֶמֶל ֵמֵאת  ְלַבֵּקׁש  ָּבא 
ָּברּו הּוא, ַהֹּלא ְּבֵני ַמֲעָלה ִיְראּו ְוִיָּבֲהלוּ ִמָּפָניו, 
ּוְסִביָביו ִנְׂשֲעָרה ְמאֹד, ַאף ֲאִני ָקרּוץ ֵמחֶֹמר, א 

ִּביַנת ָאָדם ִלי, ִנְבֶזה ְּבַחַּיי, ְוִנְמָאס ְּבמֹוִתי, ִאם א 
ֵמרֹב ֲחָסָדיו ֶׁשהּוא ִמְתַנֵהג ִעם ְּבִרּיֹוָתיו...“

ַהָּבא ִלָּטֵהר ְמַסְּיִעין אֹותֹו
ַׁשֲחִרית)  ְּתִפַּלת  (ְּבֶפַתח  ַלַּיֲעֵב“ץ  ַיֲעקֹב‘  ’ֵּבית  ְּבִסּדּור 

ֵּפֵרט ֶאת ֵסֶדר ַהֲהָכָנה ַלְּתִפָּלה:
ֶׁשִּתְתחֹוֵלל  ַעד  ְמַעט  ְוַיְמִּתין  ִּבְמקֹומֹו  ”ֵיֵׁשב 
ְּבֶבָהָלה,  ִיְתַּפֵּלל  ֶׁשֹּלא  ָעָליו.  ַּדְעּתֹו  ב  ְוִתְתַיּׁשֵ
ִמי  ִלְפֵני  ָלַדַעת  ְּתִחָּלה  ִלּבֹו  ֶאל  ָיִׂשים  ֶאָּלא 
ִּבְׂשָפָתיו,  ֶׁשּמֹוִציא  ְלָמה  ִלּבֹו  ּוְלַכּוֵן  עֹוֵמד,  הּוא 
ּוְלַהְׁשִּגיַח ֵהיֵטב ְּבִדּבּור ִּפיו ּוְלׁשֹונֹו ֶׁשִּיְהֶיה ְמֻסָּדר 
ַהֵּלב...  ִמַּמֲעַמֵּקי  ְוֶׁשְּיֵהא  ְוָכָראּוי,  ַּכהֶֹגן  ְּבַנַחת 
ַהְּתִפָּלה  ֶׁשֵאָליו  ָהָאדֹון  ָהֵא-ל  ְּברֹוְממּות  ְוַיְחׁשֹב 
ְּפִניִמית  ּוִמִּיְרָאה  ֵמַאֲהָבה  ְוַיַעְבֶדּנּו  ְוַהַּבָּקָׁשה, 
ּוְבִׂשְמַחת ֵלָבב... ִויַפֶּנה ַמֲחַׁשְבּתֹו ֵמִעְסֵקי עֹוָלם 

עֹוֵבר, ָּכל ָמה ֶׁשּיּוַכל“.
ְוָאְמָנם, ֲעבֹוָדה זֹו ָקָׁשה ִהיא ַעד ְמאֹד, ַא ְּכָבר 
ֶאת  צח)  או“ח  ַהּטּור  (ַעל  ַהָּב“ח  ַרֵּבנּו   ְלָכ  ִהְסִמי
 ,“ָאְזֶנ ַּתְקִׁשיב  ִלָּבם  ”ָּתִכין  יז):  י  (ְּתִהִּלים  ַהָּפסּוק 
ַמע ִהיא ְצִריָכה ֲהָכָנה. ּוֵבֵאר  ֶׁשְּכֵדי ֶׁשַהְּתִפָּלה ִּתּׁשָ
ִלָּבם“,  ”ָּתִכין  ִהיא:  ַהָּפסּוק  ְלׁשֹון  ְלִחָּנם  א  ִּכי 
 ,ִיְתָּבַר ה‘  ִעָּמנּו  ָעָׂשה  ָּגדֹול  ֶחֶסד  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו 
ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהַּכָּוָנה ַּבְּתִפָּלה ִהיא ָּדָבר ָקֶׁשה ַעד 
ְמאֹד, ֻמְבָטִחים ָאנּו ִּכי ִמי ֶׁשָּבא ִלָּטֵהר ּוִמְׁשַּתֵּדל 
ָלּה  ְלִהְתּכֹוֵנן  ְּכֵדי  ַהְּתִפָּלה  קֶֹדם  ִלְׁשהֹות  ִמִּצּדֹו 
ְוַהָּקדֹוׁש  אֹותֹו“,  ”ְמַסְּיִעין  ַמִים  ִמּׁשָ ֲאַזי  ָּכָראּוי, 
ֶׁשִּיְתַּפֵּלל  ִלּבֹו  ֶאת  ּוֵמִכין  לֹו  עֹוֵזר  הּוא   ָּברּו

ְּבַכּוָָנה. 

ְּתִפָּלה ְלַאַחר ֲהָכָנה – ּכָֹחּה ִמְתַעֵּצם
ֲהָכָנה  ְלַאַחר  ַהֶּנֱאֶמֶרת  ְּתִפָּלה  ִּכי  ָלַדַעת  ֵיׁש 
ֶעֶצם  ִמַּצד  ֵהן  מֹוִנים.  ֲעֶׂשֶרת  ָּגדֹול  ּכָֹחּה  ְראּוָיה, 
ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי  ִּבְמִתינּות,  ֲאִמיָרָתּה 
”ִּכי  פ“א),  ְּתִפָּלה  (הל‘  ַהִּזְכרֹונֹות  ְּבֵסֶפר  ַאּבּוָהב 
ָּדָבר ָידּוַע הּוא ֶׁשַהָּבא ֶׁשֹּלא ְּבִעּתֹו ַלְּתִפָּלה הּוא 
ִנְבָהל ְוֶנְחָּפז ְלִהְתַּפֵּלל ִעם ַהִּצּבּור ּוֵמרֹב ְמרּוָצה 
ָהאֹוִתּיֹות   ַֹלֲחת ְוא  ָּכָראּוי  ְלַכּוֵן  לֹו  ֶאְפָׁשר  ִאי 

ַּכִּמְׁשָּפט“.
ֶאת  ִמְּטֶׁשְרנֹוִּביל  ַהַּמִּגיד  ָּדַרׁש   ְלָכ ְּבנֹוָסף 
ֶאֱעֶנה  ַוֲאִני  ִיְקָראּו  ”ֶטֶרם  כד):  סה  (ְיַׁשְעָיה  ַהָּפסּוק 
ִיְתּכֹוְננּו  ִאם   – ֶאְׁשָמע“  ַוֲאִני  ְמַדְּבִרים  ֵהם  עֹוד 
ָיבֹואּו  ִאם   ַא ֶאֱעֶנה“,  ”ַוֲאִני  ֲאַזי  ִיְקָראּו“,  ”ֶטֶרם 
ַלְּתִפָּלה ”עֹוד ֵהם ְמַדְּבִרים“ – ְּבא ֲהָכָנה, ֲאַזי ַרק 

”ַוֲאִני ֶאְׁשָמע“ (’ְצרֹור ַהַחִּיים‘ [לר“ח ִליֶּבְרזֹון] אֹות קמא).
ְלֶחֶרב  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ִּדּמּו  ֶׁשֲחָכֵמינּו  ָמִצינּו  עֹוד 
ּוֵבֵאר  כב).  מח  ְּבֵראִׁשית  אּוְנְקלֹוס  (ְרֵאה  ּוְלֶקֶׁשת 
ְּכִפי  ִּכי  ִמֶּבעְלְזא  ָׁשלֹום  ר  ַהּׂשַ ָהַאְדמֹו“ר 
ַעְצָמן  ְוַהַּמָּכה  ַהְּיִרָּיה  ְוֶקֶׁשת,  ְּבֶחֶרב  ֶׁשְּבִׁשּמּושׁ 
ְמֻקָּדׁש  ַהַּמֲאָמץ  ְוִעַּקר  ְּכֵמיְמֵריהּ,  ֶרַגע  לֹוְקחֹות 
ְלא  ֶׁשֵּכן  ַּכָּיאּות,  ֶׁשִּיְפֲעלּו  ּוְבַהְׁשָחָזָתן  ַּבֲהָכָנָתן 
ֶאת  ַּבְּתִפָּלה ,   ָּכ ַּכָּיאּות.  ֵהן  ִיְפֲעלּו  א  ֲהָכָנה, 
ִעַּקר ַהַּמְׁשַאִּבים ֵיׁש ְלַהְׁשִקיַע ַּבֲהָכָנה ַהֻּמְקֶּדֶמת, 
ַהּתֹוָרה‘  (’ִניצֹוֵצי  ַּכָּיאּות  ִלְפעֹל  ִהיא  ּתּוַכל   ָּכ ֶׁשַרק 

ַוְיִחי).

(ג  ַהּכּוָזִרי  ֵסֶפר  ְּבִדְבֵרי  ְמבָֹאִרים  ַהְּדָבִרים  ַוֲהֵרי 
ֵהן  ַהּיֹום  ְּתִפּלֹות  ְׁשלֹוׁש  ֶהָחִסיד,  ַּבֲעבּור  ִּכי  ה) 
ַהּיֹום  ֲעבֹוַדת  ְוָכל  ַהּיֹום,  ֶׁשל  ַהֶּמְרָּכִזּיֹות  עֹות  ַהּׁשָ
יֹוֵדַע  ֶהָחִסיד  ִּכי  ּוֵבֵאר,  ָלֶהן.  ַּכֲהָכָנה  ִהיא  ֻּכּלֹו 
ַהֶּנֶפׁש  ְוִכי  ַלּגּוף,  ְּכָמזֹון  ִהיא  ַלֶּנֶפׁש  ֶׁשַהְּתִפָּלה 
ֲחִרית  ַהּׁשַ ִמְּתִפַּלת  ִלְתִפָּלה:  ִמְּתִפָּלה  ִנּזֹוָנה 
ִלְתִפַּלת  ַהִּמְנָחה  ּוִמְּתִפַּלת  ַהִּמְנָחה,  ִלְתִפַּלת 
ָהֶעֶרב ְוכוּ‘. ָלֵכן ְלעֹוָלם א ִיְתַּפֵּלל ְּכִעְנָין ֶׁשל ָמה 
ְּבָכ, ְוֵכן א ַיֲהֶגה ֶאת ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה ְּכִדְקלּום, 
ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי  ְוַנְפׁשֹו  ּגּופֹו  ֶאת  ְּתִחָּלה  ָיִכין  ֶאָּלא 
ְלַבֵּטא ָּכל ִמָּלה ִעם ַהַּכָּוָנה ַהִּנְצֶרֶכת ָלּה, ְוָכ ִלּבֹו 

ּוְלׁשֹונֹו ִיְׁשוּו ֶזה ִעם ֶזה, ּוְתִפָּלתֹו ֵּתָאֵמר ָּכָראּוי.

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

ַּגְרֵּבי ַהֶּצֶמר ֶׁשּנֹוְתרּו ְלא ּדֹוֵרׁש

ע ט עעּתַ בּבָ מַמַ
’הַהְשכ

ָ ַַָ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ׁשּנֹוְתר ר

פפּפּו סִסִ ם
ְדָרׁש‘ (ג) ית ַהּמִ ַמת ּבֵ ּכָ ’ַהׁשְ

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


