
ן ת ָוֶאְתַחּנַ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּפִתיַחת ’ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה‘ ִּכְתִפַּלת מֶֹׁשה
”ַאָּתה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְּד ֶאת ָּגְדְלָך ְוֶאת ָיְד ַהֲחָז־
ַמִים ּוָבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְכַמֲעֶׂשי ְוִכ־ ָקה ֲאֶׁשר ִמי ֵאל ַּבּׁשָ

ְגבּורֶֹת; ֶאְעְּבָרה ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה...“ (ג כד כה)
ִמָּכ ֶׁשַרק ְלַאַחר ֶׁשִּסֵּדר מֶֹׁשה ִׁשְבחֹו ֶׁשל ָמקֹום – ”ַאָּתה 
ָלְמדּו  ְוֶאְרֶאה“,  ָּנא  ”ֶאְעְּבָרה  ּוִבֵּקׁש:  הֹוִסיף  ַהִחּלֹוָת...“, 
”ְלעֹוָלם  ַהְּתִפָּלה:  ֲעבֹוַדת  ְּבֵסֶדר  ְּכָלל  א)  לב  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים 
ְיַסֵּדר ָאָדם ִׁשְבחֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְוַאַחר ָּכ ִיְתַּפֵּלל“, 
ּוִמּתֹו ָּכ ִּתְּקנּו ִלְפּתַֹח ֶאת ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ַּבְּבָרכֹות 

ַהְּמַסְּפרֹות ֶאת ִׁשְבחֹו ֶׁשל ָמקֹום.
ֶׁשל  ַרָּבּה  ׁשֹור  ַחִּיים  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ָעַמד  ִנְפָלָאה  ֶהָאָרה  ַעל 

ֶּבעְלז:
ִנְלָמד  ָמקֹום  ֶׁשל  ְּבִׁשְבחֹו  ִלְפּתַֹח  ַהִחּיּוב  ֶעֶצם  ַרק  א 
ָבִחים  ַהּׁשְ ֻנַּסח  ַאף  ִאם  ִּכי  ַהִחּלֹוָת...“,  ”ַאָּתה  ֵמַהָּפסּוק: 
”ַהָּגדֹול  ֶעְׂשֵרה:  ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  ֶאת  ּפֹוְתִחים  ָאנּו  ֶׁשָּבֶהם 
ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא“ – ’ַהָּגדֹול‘ ְּכֶנֶגד: ”ֶאת ָּגְדְלָך“, ’ַהִּגּבֹור‘ ְּכֶנֶגד: 
”ְוֶאת ָיְד ַהֲחָזָקה“, ’ְוַהּנֹוָרא‘ ְּכֶנֶגד: ”ֲאֶׁשר ִמי ֵא-ל... ֲאֶׁשר 

.“ַיֲעֶׂשה ְכַמֲעֶׂשי
עֹוד ֵיׁש לֹוַמר ִּכי ַאף ֶאת ָמה ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים (ָׁשם לג ב) ֶׁשֵאין 
ָלְמדּו  ֵאּלּו,  ְׁשָבִחים  ַעל  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת  ְלהֹוִסיף 
פס‘  (ְלַהָּלן  ְלמֶֹׁשה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשֵהִׁשיב   ִמָּכ ֲחָכִמים 

כו): ”ַרב ָל ַאל ּתֹוֶסף ַּדֵּבר ֵאַלי...“
’ּתֹוַרת ַחִּיים‘ ֲעבֹוָדה ָזָרה ז ב 

מֶֹׁשה ִהְתַּפֵּלל ְלִהָּכֵנס ָלָאֶרץ ִּבְׁשִביל ִיְׂשָרֵאל
”ֶאְעְּבָרה ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה“ (ג כה)

הּוא  ִמּטּוָבּה  ִלְׂשּבַֹע  אֹו   ?ָצִרי הּוא  ִמִּפְרָיּה  ֶלֱאכֹל  ”ְוִכי 
ִיְׂשָרֵאל  ִנְצַטּוּו  ִמְצֹות  ’ַהְרֵּבה  מֶֹׁשה:  ָאַמר   ָּכ ֶאָּלא   ?ָצִרי
ְּכֵדי  ָלָאֶרץ  ֲאִני  ֶאָּכֵנס  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ֶאָּלא  ִמְתַקְּיִמין  ְוֵאין 

ֶׁשִּיְתַקְּימוּ ֻּכָּלן ַעל ָיִדי‘“ (סֹוָטה יד א).
ָּדַרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ָׁשאּול ָנַתְנזֹון ִמְּלבֹוב:

ָלָאֶרץ  ְלִהָּכֵנס  ְּכֶׁשִּבֵּקׁש  מֶֹׁשה  ָּדַרׁש  ַעְצמֹו  טֹוַבת  ֶאת  א 
ּוְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצוֹות ַהְּתלּויֹות ָּבּה, ִּכי ִאם ֶאת טֹוַבת ִיְׂשָרֵאל. 
ֶׁשֵּכן ְלַאַחר ֶׁשָחְטאּו ָּבֵעֶגל ָטַען מֶֹׁשה ִלְזכּוָתם ֶׁשָּטעּו ְוָסְברּו 
ֶׁשַהּתֹוָרה ִנְּתָנה ַרק לֹו ְוא ָלֶהם (שמו“ר מג ה). ְוִאם א ִיָּכֵנס 
ָלָאֶרץ, יֹוִכיחּו ַהִּמְצוֹות ַהְּתלּויֹות ָּבּה ֶׁשָּלֶהם ִנְּתָנה ַהּתֹוָרה, 
ֶׁשֵּכן ַרק ֵהם יּוְכלּו ְלַקְּיָמן ְּכֶׁשִּיָּכְנסּו ָלָאֶרץ, ּוֵמַעָּתה א יּוַכל 

ְלִהְתַּפֵּלל ֲעֵליֶהם ְּכֶׁשַּיְחְטאּו.
ָאה ’ִּדְבֵרי ָׁשאּול‘ ַמֲהדּוָרה ֲחִמּׁשָ

ֵּמת מֶֹׁשה, ִמי ִיְתַּפֵּלל ַעל ִיְׂשָרֵאל?! ִמּׁשֶ
ֶאל  ְׁשַמע  ִיְׂשָרֵאל  ְוַעָּתה  ַהֶּזה...;  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ַתֲעבֹר  א  ”ִּכי 

ַהֻחִּקים ְוֶאל ַהִּמְׁשָּפִטים“ (ג כז; ד א)
ְלִיְׂשָרֵאל:  מֶֹׁשה  ָאַמר   ָּכ ִּכי  ִויַטל,  ַחִּיים  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש 

ְוִנְמֲחלּו  ַּבַעְדֶכם  ִהְתַּפַּלְלִּתי  ֲחָטאֶתם  ַּכֲאֶׁשר  ַּגם  ַעָּתה,  ַעד 
ְרִּתי ”ִּכי א ַתֲעבֹר“, א  ֲעוֹונֹוֵתיֶכם, אּוָלם ַעָּתה ְּכֶׁשִהְתַּבּׂשַ
”ְוַעָּתה   ְלִפיָכ ָּכמֹוִני,  ַּבֲעבּוְרֶכם  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל  ִמי  ָלֶכם  ִיְהֶיה 

ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע ֶאל ַהֻחִּקים ְוֶאל ַהִּמְׁשָּפִטים“.
’ֵעץ ַהַּדַעת טֹוב‘

’ֲאַחְּלֵצהּו‘ ַאף ִּכי ’ִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה‘ 
ֱאקֵינּו  ַּכה‘  ֵאָליו  ְקרִֹבים  ֱאקִים  לֹו  ֲאֶׁשר  ָּגדֹול  גֹוי  ִמי  ”ִּכי 

ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו“ (ד ז)

ֵּפֵרׁש ָמָרן ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘:

ְּבנֹוֵגַע ְלָבָׂשר ָוָדם ֶנֱאָמר (ְּבָרכֹות ה ב): ”ֵאין ָחבּוׁש ַמִּתיר ַעְצמֹו 
ְלהֹוִׁשיַע  ֶׁשְּבכֹחוֹ  ַהַּצִּדיק  ַאף  ְּכלֹוַמר,  ָהֲאסּוִרים“,  ִמֵּבית 
ֲאֵחִרים ִּבְתִפָּלתֹו, ֵאינֹו ָיכֹול ְלהֹוִׁשיַע ֶאת ַעְצמֹו. ַא ַּבָּפסּוק 
ֶׁשְּלָפֵנינּו ְמבָֹאר ִּכי א ֵּכן ִמָּדתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא; ַאף 
ְּבַצֲעֵרנּו,  ִמְצַטֵער  ְּכלֹוַמר  ֵאָליו“,  ְקרִֹבים  ”ֱאִקים  ִהּנֹו:  ִּכי 
 ְּבָכל זֹאת הּוא עֹוֶנה ָלנּו ּומֹוִׁשיֵענּו ”ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו“. ְלָכ
ְבָצָרה“,  ָאֹנִכי  ”ִעּמֹו  טו):  (צא  ִּבְתִהִּלים   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ַאף  ָרַמז 

ּוְבָכל זֹאת: ”ֲאַחְּלֵצהּו ַוֲאַכְּבֵדהוּ“.
’ֲחַתם סֹוֵפר‘ ְּדָבִרים ִלּקּוִטים עמ‘ קנו

ְּתִפָּלה ִמְתַקֶּבֶלת ְלא ְּתַנאי
ֱאקֵינּו  ַּכה‘  ֵאָליו  ְקרִֹבים  ֱאִקים  לֹו  ֲאֶׁשר  ָּגדֹול  גֹוי  ִמי  ”ִּכי 

ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו“ (ד ז)
ָּדַרׁש ַרִּבי ָׁשלֹום ִמְּבַראִהין:

ְּתִפּלֹוֵתינוּ ִמְתַקְּבלֹות ַּבְּמרֹוִמים ”ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו“ – ְלא 
ְׁשמֹה  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו“ר  ֶׁשֵּפֵרׁש  ְּכִפי  ְוַהְגָּבלֹות.  ְּתָנִאים  ׁשּום 
ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת  ְמַׁשְּבִחים  ֶׁשָאנּו  ֶאת  ִמּקֹויִדינֹוב  ַחִּיים 
ְּתִפָּלה  ֶׁשַאף  ֶּפה“,  ָּכל  ְּתִפַּלת  ׁשֹוֵמַע  ַאָּתה  ”ִּכי  ֶעְׂשֵרה: 
ֶׁשֵאיָנּה ֶנֱאֶמֶרת ֶאָּלא ’ַּבֶּפה‘, ְלא ַּכּוַָנת ַהֵּלב ְּכָלל, ַּגם ִהיא 

’ִּדְבֵרי ָׁשלֹום‘ִנְׁשַמַעת ַּבְּמרֹוִמים.

ְּתִפּלֹות ִמְתַקְּבלֹות ְלא ְּגבּול
ֱאקֵינּו  ַּכה‘  ֵאָליו  ְקרִֹבים  ֱאקִים  לֹו  ֲאֶׁשר  ָּגדֹול  גֹוי  ִמי  ”ִּכי 

ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו“ (ד ז)
ָּדַרׁש ַה‘ְּכַתב סֹוֵפר‘:

ָהָאָדם  הּוא  ִאם  ַאף  ִמְּקרֹובֹו,  ֶעְזָרה  ָהָאָדם  ְמַבֵּקׁש  ַּכֲאֶׁשר 
ַהָּקרֹוב ֵאָליו ְּביֹוֵתר, ֵיׁש ְּגבּול ְלַכּמּות ַהַּבָּקׁשֹות ֶׁשָּיכֹול הּוא 
ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו. א ֵּכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֵאין סֹוף ַלַּבָּקׁשֹות 
זֹאת  ּוְבָכל  ֵאָליו“,  ָקְרֵאנּו  ”ְּבָכל   – ִמֶּמּנּו  ְמַבְּקִׁשים  ֶׁשָאנּו 

ָקרֹוב הּוא ֵאֵלינּו, ּוְמַקֵּבל ְּתִפּלֹוֵתינוּ ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון.
’ְּכַתב סֹוֵפר‘

ִמְּפֵני ָמה ִהְקִּדימּו ’ָׁשמֹור‘ ְל‘ָזכֹור‘ ִּב‘ְלָכה דֹוִדי‘?
ָּבת ְלַקְּדׁשֹו ַּכֲאֶׁשר ִצְּוָך ה‘ ֱאקֶי“ (ה יא) ”ָׁשמֹור ֶאת יֹום ַהּׁשַ

ְמׁשֹוְרִרים:  ָאנּו  ַׁשָּבת‘  ְּב‘ַקָּבַלת  ַהֶּנֱאָמר  דֹוִדי‘  ’ְלָכה  ַּבִּפּיּוט 
ְוֵיׁש  ַהְמֻיָחד“.  ֵא-ל  ִהְׁשִמיָענּו  ֶאָחד  ְּבִדּבּור  ְוָזכֹור  ”ָׁשמֹור 
ְּבֵסֶדר  ֲהא  ְל‘ָזכֹור‘,  ’ָׁשמֹור‘  ַהַּפְיָטן  ִהְקִּדים  ַמּדּוַע  ִלְתמַֹּה 
ְּפסּוֵקי ַהּתֹוָרה ָקְדָמה ’ָזכֹור‘ ֶׁשֶּנֶאְמָרה ַּבִּדְּברֹות ָהִראׁשֹוִנים 

ִנִּיים? (ְׁשמֹות כ ח), ְל‘ָׁשמֹור‘ ֶׁשֶּנֶאְמָרה ַרק ַעָּתה ַּבִּדְּברֹות ַהּׁשְ

ִהְסִּביר  ְּפלֹוְנְסק,  ֶׁשל  ַרָּבּה  ִמיְכְלזֹון,  ְיֶחְזֵקאל  ְצִבי  ַרִּבי 
ֶאְלַקֵּבץ  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ַהִּפּיּוט  ֶׁשְּמַחֵּבר  ֶׁשֵּכיָון  ִּבְפִׁשיטּות 
ִּבֵּקׁש ִלְקּבַֹע ֶאת ְׁשמֹו ְּבָראֵׁשי ֲחרּוָזיו [’ְׁשמֹה ַהֵּלִוי‘], ָלֵכן 
ִהְקִּדים ’ָׁשמֹור‘, ְּכֵדי ִלְפּתַֹח ָּבאֹות ִׁשי“ן – ָהִראׁשֹוָנה ִּבְׁשמֹו.

ֶהְסֵּבר  ְלַקֵּבל  ה  ִהְתַקּׁשָ ִמִּפיְנְסק  ֶאְּפְׁשֵטין   ָּברּו ַרִּבי  אּוָלם 
ֶזה. ְלַדְעּתֹו, א ִיָּתֵכן ִּכי ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי ְׁשמֹה ֶאְלַקֵּבץ ְיַׁשֶּנה 
ִמֵּסֶדר ַהְּפסּוִקים ְּכֵדי ִלְרמֹז ֶאת ְׁשמֹו. ְלִפיָכ ִהִּציַע ֶהְסֵּבר 
ַאֵחר ַלְּדָבִרים, ַעל ִּפי ָמה ֶׁשֵהִביא ָהַרְמָּב“ן ְּבֵפרּוׁשֹו ַלּתֹוָרה 
(ְׁשמֹות ָׁשם): ”ּוְבִמְדָרׁשֹו ֶׁשל ַרִּבי ְנחּוְנָיא ֶּבן ַהָּקֶנה (ֵסֶפר ַהָּבִהיר 
אֹות קפב) ִהְזִּכירּו עֹוד סֹוד ָּגדֹול ְּב‘ָזכֹור‘ ְו‘ָׁשמֹור‘, ְוַעל ַהְּכָלל 

ִמיָרה – ַלַּלְיָלה“. ִּתְהֶיה ַהְּזִכיָרה ַלּיֹום, ְוַהּׁשְ
ִמְּבִלי ָלֶרֶדת ְלעֶֹמק ַהְּדָבִרים, ְמפָֹרׁש ָּבֶהם ִּכי ’ָׁשמֹור‘ ֶנֱאָמר 
ַמּדּוַע  מּוָבן  ּוְבֵכן  ָּבת,  ַהּׁשַ יֹום  ַעל   – ְו‘ָזכֹור‘  ַׁשָּבת,  ֵליל  ַעל 
’ָׁשמֹור‘  ִהְקִּדימּו  ַׁשָּבת  ְּבֵליל  ַהֶּנֱאָמר  דֹוִדי‘  ’ְלָכה  ַּבִּפּיּוט 

ְל‘ָזכֹור‘.
ׁשּו“ת ’ִּתירֹוׁש ְוִיְצָהר‘ סי‘ קלד; ’ָּברּו ֶׁשָאַמר‘ ַעל ַהְּתִפָּלה עמ‘ רלה

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ֹמֶׁשה ּלת

 הח

ני ּפְ ם

’ְצָדָק“ה‘ ְּכֶנֶגד ’ֲעבֹוָדה ָזָרה‘
”ּוְצָדָקה ִּתְהֶיה ָּלנּו ִּכי ִנְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה 

ַהּזֹאת ִלְפֵני ה‘ ֱאקֵינוּ ַּכֲאֶׁשר ִצָּונוּ“ (ו כה)
’ְצָדָקה‘  ֶׁשֵּתַבת  הּוָבא,  ב)  מא  ַּדף  (יט,  זַֹהר  ְּבִתּקּוֵני 
ָהָאָדם  ֶׁשַעל  ה  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ ַהְּדָבִרים  ְלִמְכַסת  רֹוֶמֶזת 
ְּבָרכֹות  ק‘  ְקֻדּשֹׁות,  ד‘  ֲאֵמִנים,  צ‘  יֹום:  ִמֵּדי  ַלֲענֹות 
ְוה‘ ֻחְּמֵׁשי ּתֹוָרה. ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשְּיסֹוד ֶזה ִנְרָמז ַאף 
ָּלנּו“?  ִּתְהֶיה  ”ּוְצָדָק“ה  ֵאיָמַתי  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּפסּוק 
ִלְפֵני  ַהּזֹאת  ַהִּמְצָוה  ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ִנְׁשמֹר  ”ִּכי 
ַּבִּמְכָסה  ַנֲעמֹד  ַּכֲאֶׁשר   – ִצּוָנוּ“  ַּכֲאֶׁשר  ֱאקֵינוּ  ה‘ 
ַהִּנְרֶמֶזת  ה,  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ ַלְּדָבִרים  ֲחָכִמים  ֶׁשָּקְבעּו 

ְּבֵתַבת ”ְצָדָקה“.
ְּבזֹאת יּוַבן ַמֲאַמר ֲחָכִמים (ְּכֻתּבֹות סח א): ”ָּכל ַהַּמֲעִלים 
ַעִין ִמן ַהְּצָדָקה – ְּכִאּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים“. ִמְּפֵני 
ָמה ֶהֱחִמירּו ָּכל ָּכ ֲחָכִמים ַּבְּצָדָקה? ֶאָּלא ֶׁשָּכָאמּור 
ֶׁשֵהן  ְוַהְּבָרכֹות,  ָהֲאֵמִנים  ִנְרְמזּו  ”ְצָדָקה“  ַּבִּמָּלה 
ל  ְּכִמְתַרּׁשֵ ָּבּה  ל  ַהִּמְתַרּׁשֵ  ּוְלָכ ָהֱאמּוָנה,  ְיסֹודֹות 

’ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ְיהֹוֻׁשַע‘ ְׁשמֹות ֶּבֱאמּוָנתֹו.

ן ת ָוֶאְתַחּנַ ָרׁשַ 292ּפָ תשע"ט

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
ָרָשׁה ּפָ ּבַ ָרֵזי ֱאמּוִנים

ה
מדּו 
ֹוָלם 
ַּפֵּלל“, 
כֹות

ָרז
‘ ּכנֶגד ’ֲעבֹוָדה ָזר

עׂשֹות

ממֵמִרמְמז
רָר פפּפָ בּבַַ
ְ ים

בּוַע ָחל יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ַרָּבן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל,  ַהּׁשָ
ַרֵּבנּו ָמְרְּדַכי ַּבֶנעט ְזצּוָק“ל, ֶׁשַעל אֹודֹוָתיו ֵהִעיד ְּבנֹו ַרִּבי ַיֲעקֹב:

”ִמָּיָמיו ָהָיה ִראׁשֹון ִמן ָהֲעָׂשָרה ִראׁשֹוִנים, ְוָׁשַמע ִמָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶאת ִּבְרכֹות 
ַחר ְּכֵדי ַלֲענֹות ָאֵמן ֲעֵליֶהן, ְוַאֲחֵרי ֵכן ָהָיה ֶנֱעָמד לֹוַמר ִּבְפֵניֶהם ְּבַעְצמֹו ֶאת  ַהּׁשַ

ִליַח ִצּבּור ִלְתִפָּלה“. ַחר ְּבקֹול ָנִעים ּוְבַכּוָָנה, קֶֹדם ֶׁשֶּנֱעָמד ַהּׁשְ ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
’ּתֹוְלדֹות ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַּבֶּנעט‘ עמ‘ 16  

י“ג ְּבָאב תקפ“ט

ְּכָכל ֲאֶׁשר ִצּוָה ָמְרֳּדַכי ֶאל ַהְּיהּוִדים...
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ֶאת ַהִּסּפּור ַהֻּמְפָלא ְוַהִּבְלִּתי ְמֻפְרָסם 
ִמּוִיְלָנא  ַהָּגאֹון  אֹודֹות  ַעל  ֶׁשְּלָפֵנינּו, 
ְראּוֵבן  ַרִּבי  ַהּנֹוָדע  ַהַּמִּגיד  ִסֵּפר  ִזי“ַע, 
ַקֶרִליְנְׁשֵטיין ָזָצ“ל, ֲאֶׁשר ְׁשָמעֹו ֵמַרּבֹו, 
ְׁשַבְדרֹון  ָׁשלֹום  ַרִּבי  ַהּנֹוָדע  ַהַּמִּגיד 

ָזָצ“ל:
ָּכל  ִהְקִּפיד  ַהְגָּר“א  ַרֵּבנּו  ִּכי  ָידּוַע 
ָּברֹוְפִאים  ִלְדרֹׁש  ֶׁשֹּלא  ַחָּייו  ְיֵמי 
ִּדְבֵרי  ְלׁשֹונֹו  ַעל  ָהיּו  ְׁשגּוִרים  ְּכָלל. 
כו  (ַוִּיְקָרא  ַלּתֹוָרה  ְּבֵפרּוׁשֹו  ָהַרְמָּב“ן 
ִיְדרֹשׁ  א  ַּבָּנִביא  ם  ַהּׁשֵ ”ַהּדֹוֵרׁש  יא): 
ְּבֵבית  ָלרֹוְפִאים  ֵחֶלק  ּוָמה  ָּברֹוְפִאים, 

ם...“ עֹוֵׂשי ְרצֹון ַהּׁשֵ
ִמַּדֶּלֶקת  ַהָּגאֹון  ָסַבל  ּוַפַעם  ה  ַמֲעֹשֶ
ַעד  ָעָליו  ֵהִעיָקה  ֲאֶׁשר  ָקָׁשה  ָאְזַנִים 
ְמאֹד ְוַאף ִהְפִריָעה לֹו ִמִּסְדֵרי ִלּמּודוֹ. 
ּוְמקָֹרָביו  ִּבְכֵאָביו,  ִהְתַיֵּסר  ַהָּגאֹון 
ָיְדעּו   ּוֵמִאיָד ַהּנֹוָרא,  ְּבִסְבלֹו  ֶׁשָראּו 
ִּכי א ִיְדרֹשׁ ָּברֹוְפִאים ְּכֵדי ְלִהְתַרֵּפא 
ֶׁשּתּוַכל   ֶּדֶר ַאַחר  ָּתרּו  ִמַּמֲחָלתֹו, 
ְלַאַחר  ִסְבלֹו.  ֶאת  ֵמָעָליו  ְלָהֵקל 
ָהִעיר  ְּבַפֲאֵתי  ִּכי  ָׁשְמעּו  ֵּברּוִרים 
ְמֻבֶּגֶרת,  ַאְלָמָנה  ִמְתּגֹוֶרֶרת  ִויְלָנא 
ְּבִמְצוֹות,  ּוְמַדְקֶּדֶקת  ָׁשַמִים  ִיְרַאת 
ְמַרֵּפאת  ִהיא  ִּכי  ֵׁשם  ָלּה  ָיָצא  ֲאֶׁשר 
ַמֲחלֹות ָקׁשֹות ְּבֶאְמָצעּות ַלַחׁש ְמֻיָחד 

ֶׁשִּקְּבָלה ִמָּמקֹור ָעלּום.
ְלֶׁשַמע  ַהָּגאֹון  ֶׁשל  ְמקָֹרָביו  ָׂשְמחּו 
ְּכֵדי  ֵּביתֹו  ֶאל  ַלֲעלֹות  ּוִמֲהרּו  ַהְּיִדיָעה 
ְלַסֵּפר לֹו ִּכי ָעָלה ִּביֵדיֶהם ִלְמצֹא ֵעָצה 
ַמֲחלֹות  ַהְּמַרֵּפאת  ה  ִאּׁשָ ”ֵיׁש  ְלִסְבלֹו. 
ַלָּגאֹון,  ֵהם  ִסְּפרּו  ַלַחׁש“,  ְּבֶאְמָצעּות 
ֵמַעל  ְלָהֵקל  ָהַרב  יּוַכל  ”ְּבֶאְמָצעּוָתּה 

ִסְבלֹו ְּבא ִלְדרֹׁש ָּברֹוְפִאים“.
ּוְלַאַחר  ְלִדְבֵריֶהם,  ִהְקִׁשיב  ַהָּגאֹון 
ָהִאָׁשּה  ֶאת  ֶׁשָּיִביאּו  ִהְסִּכים  ַמֲחָׁשָבה 

ְלֵביתֹו.
ַהָּקדֹוׁש,  ַלַּבִית  ָהִאָׁשּה  ִהִּגיָעה  ַּכֲאֶׁשר 
ַעל  ְלָבֵרר  ַלּכֹל  ְּתִחָּלה  ַהְגָּר“א  ִּבֵּקׁש 
ִהיא  ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו  ַהַּלַחׁש  אֹודֹות 
א  ֶׁשָחִליָלה  ְּכֵדי  ַּבחֹוִלים,  ְמַטֶּפֶלת 
ה  ֶׁשָהִאּׁשָ ֶאָּלא  ָטֵמא.  ִמָּמקֹור  ָיבֹא 
ְוָטֲעָנה  סֹוָדּה,  ֶאת  ְלַגּלֹות  ָאְבָתה  א 
ַּפְרָנָסִתי  ְמקֹור  ֶזהּו  ”ֲהא  ַּבֲחָׁשׁש: 
ֲאִני  סֹוִדי  ֶאת  ֲאַגֶּלה  ְוִאם  ַהָּיִחיד, 

ֲעלּוָלה ְלַאְּבדֹו ִלְצִמיתּות“.
ְוא.  ַלּׁשָ ָהָיה  ֲחָׁשָׁשּה  ִּכי  ֵמֵאָליו  מּוָבן 
ְלַהְסִּביר  ִהְתַנֵּדב  ַהַּתְלִמיִדים  ַאַחד 
ֶׁשַהָּגאֹון  ַלֲחׁשֹׁש  ָמקֹום  ֵאין  ִּכי  ָלּה 
ה‘,  ְלִיְרֵאי  ְוִראׁשֹון  רֹאׁש  ַהָּקדֹוׁש, 
ַיֲעֶׂשה ָחִליָלה ִׁשּמּושׁ ְלָרָעה ִויַגֶּלה ֶאת 

ַהַּלַחׁש ַלֲאֵחִרים. 
ִהְסִּכיָמה  ִהיא  ְוִקְּבָלה.  ָסְבָרה  ָהִאָׁשּה 
ַהַּלַחׁש,  ּפֹוֵעל  ֵּכיַצד  ַלָּגאֹון  ְלַגּלֹות 

ּוְדָבֶריָה ִהְדִהימּו ְּבַפְׁשטּוָתם:
עֹוֶמֶדת  ַמִים,  ּכֹוס  ְּבָיִדי  נֹוֶטֶלת  ”ֲאִני 
ְמָבֶרֶכת  ַהְּיׁשּוָעה,  ִלְמַבֵּקש   ְּבָסמּו
ְיֵתָרה  ְּבַכּוָָנה  ִּבְדָברֹו‘  ִנְהָיה  ’ֶׁשַהּכֹל 

ְוׁשֹוָתה, ְוַהְּיׁשּוָעה ַמִּגיָעה. ֶזה ַהּכֹל“.
 ְּבִחּיּו ִהְבִחינּו  ַהָּגאֹון  ֶׁשל  ְמקָֹרָביו 
ִׂשְפתֹוָתיו,  ַעל  ט  ְלִהְתַּפּׁשֵ ֶׁשֵהֵחל  ַקל 
ִמִּפי  ְוִהְתַעְנֵין   ִהְמִׁשי הּוא  ַּכֲאֶׁשר 
ַהַּלַחׁש  ֶאת   ָל ִּגָּלה  ”ּוִמי  ָהִאָׁשּה: 

ַהְּמֻיָחד ַהָּלֶזה?“
ָהִאָׁשּה  ֵהִׁשיָבה  עֹוָלם!“  ֶׁשל  ”ִרּבֹונוֹ 

ַהְּתִמיָמה, ּוִמָּיד ִהְמִׁשיָכה ְוִסְּפָרה.

ְלַאַחר  ַרּבֹות,  ָׁשִנים  ִלְפֵני  ֶזה  ”ָהָיה 
ֶׁשִּנְפַטר  ַהָּיָקר  ִמַּבֲעִלי  ֶׁשִהְתַאְלַמְנִּתי 
ִעם  ָּבעֹוָלם  ְלַבד  נֹוַתְרִּתי  ָצִעיר.  ְּבִגיל 
ַאף  ְּבָיִדי  ָהָיה  ְוא  ַהְּקַטִּנים,  ְיתֹוַמי 
ְּפרּוָטה ְּכֵדי ְלַהֲאִכיָלם. ִּבְתִחָּלה ִנִּסיִתי 
ַמֲאַמַּצי  ָּכל   ַא ם,  ּוִמּׁשָ ִמּפֹה  ְלַהְרִויחַ 

ָעלּו ַּבּתֹהוּ.
ִלְפנֹות  ֶהְחַלְטִּתי  ּוְבֵיאּוִׁשי,  ִלִּבי  ְּבַמר 
ִּבְׁשַעת  ָהעֹוָלם.  ְוָהָיה  ֶׁשָאַמר  ְלִמי 
ְלֵבית  ֵאפֹוא  ִנְכַנְסִּתי  ְמֻאֶחֶרת  ּבֶֹקר 
ַהּקֶֹדׁש  ֲארֹון  ֶאת  ָּפַתְחִּתי  ַהְּכֶנֶסת, 
ֶׁשֵאין   ָּכ ַעל  ַלה‘  ִלְבּכֹות  ְוִהְתַחְלִּתי 
ִלי ַּפְרָנָסה. ָּבִכיִתי ׁשּוב ָוׁשּוב ּוִבַּקְׁשִּתי 
ִלי  ֶׁשִּיְׁשַלח  ְּפׁשּוטֹות  ְּבִמִּלים  ִמֶּמּנּו 
ִלִּבי,  ֵמעֶֹמק  ִהְתַחַּנְנִּתי  ַּפְרָנָסִתי.  ֶאת 

ּוְתִפָּלִתי ֶנֶעְנָתה.
ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  קֹול  ַּבת  ָׁשַמְעִּתי  ְלֶפַתע 
ֶׁשאֹוֶמֶרת ִלי – ָהִייִתי ְצִריָכה ְלִהְתַאֵּמץ 
אּוָלם   – ַלְּדָבִרים  ְלַהְקִׁשיב  ְּכֵדי  ְמַעט 
’ַּתִּגיִדי  ָׁשַמְעִּתי:  ֶׁשְּלַבּסֹוף  ָמה  ֶזה 
ְּבֵני  ִלְרפּוַאת  ִּבְדָברֹו‘  ִנְהָיה  ’ֶׁשַהּכֹל 
ָאָדם, ְוִתְהֶיה ָל ִמָּכ ַּפְרָנָסה ְּבֶרַוח‘. 

 ְוָכ ִּכְפׁשּוָטם,  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ִקַּבְלִּתי 
 ה‘, ְּבֶמֶׁש ֲאִני ִמְתַּפְרֶנֶסת ְּבֶרַוח, ָּברּו
לֹוִׁשים ָׁשָנה“, ִסְּיָמה  ְּכָבר ְלַמְעָלה ִמּׁשְ

ָהִאָׁשּה ֶאת ְּדָבֶריָה ַהְּתִמיִמים.
ֶׁשל  ִסּפּוָרּה  ֶאת  ַהָּגאֹון  ַמע  ּׁשָ ִמּׁשֶ
ְלִהְתַאֵּפק  ָהָיה  ָיכֹול  א  ָהִאָׁשּה, 
ַהִּפְתאֹוִמי  ַהְּצחֹוק  ִמן  ִּבְצחֹוק.  ּוָפַרץ 
ִהְתּפֹוְצָצה ַהֻּמְגָלה ֶׁשְּבָאְזנֹו, ְוהּוא ְּכָבר 

א ָהָיה ָזקּוק ַלַּלַחׁש ְּכֵדי ְלַרְּפָאּה...
ָהִאָׁשּה  ָׁשֲאָלה  ָהַרב“,  ָצַחק  ”ַמּדּוַע 
א  ָנַהְגִּתי  ”ְוִכי  ִנְפָּגע,  ְמַעט  ְּבטֹון 

ְּבֵסֶדר?“, ִהְׁשּתֹוְמָמה.
ַה‘ַּבת- ָהִייִתי  ”ֲאִני  ַהָּגאֹון:  ִהְסִּביר 

ַּבּקֹוָמה  ְזַמן  ְּבאֹותֹו  ָיַׁשְבִּתי  קֹול‘... 
ַהָּנִׁשים,  ְּבֶעְזַרת  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ֶׁשֵּמַעל 
ְלֶפַתע  ַּכֲאֶׁשר  ַּתְלמּוִדי,  ַעל  ָׁשקּוד 
ְיהּוִדָּיה  ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית  ִמִּכּוּון  ָׁשַמְעִּתי 
ִהְתַמֵּלא  ִלִּבי  ִלָּבּה.  ְּבַמר  ּבֹוָכה 
 ְלַהְמִׁשי ָיכְֹלִּתי  ְוא  ְּבַרֲחִמים 
זֹוֶעֶקת  ה  ֶׁשָהִאּׁשָ ָׁשַמְעִּתי  ְּבִלּמּוִדי. 
’ַּפְרָנָסה...  ַעל  ָוׁשּוב  ׁשּוב  ּוְמַבֶּקֶׁשת 
רּוָחּה  ֶאת  ְלַהְרִּגיַע  ִּבַּקְׁשִּתי  ַּפְרָנָסה‘, 

ְוָקָראִתי ְלֶעְבָרּה ִמְּלַמְעָלה:
’ִאם ַאְּת ְצִריָכה ַּפְרָנָסה, ַּתִּגיִדי ’ֶׁשַהּכֹל 
ַיֲעזֹר  ְּבַוַּדאי  ֶזה  ְּבַכּוָָנה.  ִּבְדָברֹו‘  ִנְהָיה 
ֵמרֹאׁש  ִּתְכַנְנִּתי  ְוא  ָחַׁשְבִּתי  א   .‘ָל
ָהיּו  ֵאּלּו  אּוָלם  ַהְּדָבִרים,  ֶאת  לֹוַמר 
ַהִּמִּלים ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָׂשם ְּבִפי 
ַּדְעָּתּה  ֶאת  ְלָהִפיס  ְּכֵדי  ֶרַגע  ְּבאֹותֹו 

ֶׁשל ָהִאָׁשּה ָהֻאְמָלָלה“.
אּוָלם:  ִהְתַּכּוֵן,  ְוא  ָחַׁשב  א  ַהָּגאֹון 
הּוא   ָּברּו ְוַהָּקדֹוׁש  ּגֹוֵזר,  ’ַצִּדיק 
ִמִּפיו,  ָיְצאּו  ֶׁשַהְּדָבִרים  ְלַאַחר  ְמַקֵּים‘. 
ִּבְתִמימּות  אֹוָתם  ִקְּיָמה  ה  ְוָהִאּׁשָ
ִּכְפׁשּוָטם, ִקֵּים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת 
ַּפְרָנָסָתּה,  ֶאת  ָמְצָאה  ָהִאָׁשּה  ְּדָבָריו. 

ְוַרִּבים ָאֵכן נֹוְׁשעּו ִּבְזכּוָתּה.
’ְיִחי ְראּוֵבן‘ ַמּטֹות 

ִליׁשֹן ַּבְּזַמן ְּכֵדי ָלקּום ַּבְּזַמן
ַהְּמַבֵּקׁש ְלַהְׁשִּכים ַּבּבֶֹקר ַּכִּדין, ָעָליו ְלַהְתִחיל 
ְלַקֵּים זֹאת ְּכָבר ְּבֶלְכּתֹו ִליׁשֹן ֶאת ְׁשַנת ַהַּלְיָלה. 
ָידּוַע הּוא ֵּבאּורֹו ֶׁשל ַהְּגַר“ח ִמּוֹולֹוזִ‘ין (’רּוַח ַחִּיים‘ 
ָעֵצל  ָמַתי  ט): ”ַעד  (ו  ְּבִמְׁשֵלי  ַלָּפסּוק  יג)  ב  ָאבֹות 

אֹוְמִרים  ֶׁשֵאין   ,“ָנֶת ִמּׁשְ ָּתקּום  ָמַתי  ִּתְׁשָּכב 
אֹותֹו  ְּכֶׁשְּמִעיִרים  ּבֶֹקר,  ִּבְׁשַעת  ֶלָעֵצל  זֹאת 
ָלקּום.  ְמאֹד  לֹו  ָקֶׁשה  ָאז  ֶׁשֲהא  ַלְּתִפָּלה, 
ָעֵצל“  ָמַתי  ”ַעד   :ָּכ לֹו  אֹוְמִרים  ַּבַּלְיָלה  ֶאָּלא 
ִּתְסּתֹוֵבב ְּבחֶֹסר ַמַעׂש? ”ִּתְׁשַּכב“ ְוֵתֵל ַעְכָׁשו 
 ֵאֵל ָמַתי  ִלי  ִאְכַּפת  ָמה  ּתֹאַמר:  ְוִאם  ִליׁשֹן! 
ָּתקּום  ”ָמַתי  ְרֵאה  ִהיא:  ַהְּתׁשּוָבה  ִליׁשֹן? 
ָּתקּום  ְמֻאָחר,  ִליׁשֹן  ִּתְׁשַּכב  ִאם   –  “!?ָנֶת ִמּׁשְ
ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ְלִהְתַּפֵּלל  ּתּוַכל  ְוא  ְמֻאָחר 

ִּבְזַמָּנּה. 
ִּכי  הּוָבא  ֱאֶמת‘  ָה‘ִאְמֵרי  ַּבַעל  ָהַרִּבי  ַעל 
ַהִּקיָמה  ַמֲעַלת  ֶאת  ְמאֹד  ְלַׁשֵּבַח  ָרִגיל  ָהָיה 
ּוְלֵׁשם  ְּבַעְצמֹו,  ַאף  ָנַהג   ָּכ ַהּבֶֹקר.  ְּבַהְׁשָּכַמת 
ְּבֵׁשם  ְוָקבּוַע.  ְמֻדָּיק  ִּבְזַמן  ִליׁשֹן  ִהְקִּפיד   ָּכ
ַפת ֱאֶמת‘ ֵּבֵאר ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשַּב‘ָּבָרְיָתא  ָאִביו ַה‘ּׂשְ
דְֵּאּלּו ְּדָבִרים‘ ָנְקטּו ֵּבין ַהְּדָבִרים ”ֶׁשָאָדם אֹוֵכל 
ֶאת  ַקֶּיֶמת...“,  ְוַהֶּקֶרן  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ֵּפרֹוֵתיֶהם 
ְוַעְרִבית“,  ַׁשֲחִרית  ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית  ”ַהְׁשָּכַמת 
ַהָּדָבר  ֶׁשָּבא  ּוֵבֵאר  ַעְרִבית?  ’ַהְׁשָּכַמת‘  ּוַמִהי 
ְלַהְקִּדים  ֵיׁש  ְלַׁשֲחִרית,  ָלקּום  ֶׁשְּכֵדי  ְלַלְּמֵדנּו 

ִליׁשֹן ְּבַעְרִבית, ֶׁשִאם א ֵּכן – ֵאי ִנָּתן ָלקּום.
עֹוד הּוְבָאה ָׁשם ֵעדּותֹו ֶׁשל ְׁשֵכנֹו ֶׁשל ָה‘ִאְמֵרי 
ָעַקב  ֲאֶׁשר  ְּבַוְרָׁשה,  ְׁשהּותֹו  ִּבְתקּוַפת  ֱאֶמת‘ 
ַלְיָלה  ֶׁשְּבָכל  ִהְבִחין  הּוא  ַהְנָהגֹוָתיו.  ַאַחר 
ּוַבּבֶֹקר  ְּבַחְדרֹו,  ָהאֹור  ָּכָבה  ְקבּוָעה  ְּבָׁשָעה 
 ְּבַאְׁשמֶֹרת הּוא חֹוֵזר ְוִנְדָלק ְּבָׁשָעה ְקבּוָעה, ָּכ
ְּבֶמֶׁש ְזַמן ַרב ְּבִדּיּוק ֻמְפָלא. ַאף ַּכֲאֶׁשר ְּבַאַחד 
ְּגדֹוֵלי  ֶׁשל  ֲחׁשּוָבה  ֲאֵסָפה  ִהְתַקְּיָמה  ַהֵּלילֹות 
ַּדּקֹות  ַהִּמְנָהג;  ִהְׁשַּתָּנה  א  ְּבֵביתֹו,  ָהַרָּבִנים 
ָיְצאּו  ַהְּקבּוָעה  ָנה  ַהּׁשֵ ְׁשַעת  קֶֹדם  ְספּורֹות 
ָעה ַהְּקבּוָעה,  ָהַרָּבִנים ֵמַהַּבִית, ָהאֹור ָּכָבה ַּבּׁשָ
ְּבאֹוָתּה  ֵמָחָדׁש  ִלְדק  ָׁשב  ַּבּבֶֹקר  ּוְלָמֳחָרת 

ָעה (’רֹאׁש ּגֹוַלת ֲאִריֵאל‘ עמ‘ רעה). ַהּׁשָ
ֶאת  מֹוִכיַח  ַאְיְּבִׁשיץ  ְיהֹוָנָתן  ַרֵּבנּו  ָהָיה   ְוָכ
ְקַהל ֲעָדתֹו: ”א טֹוב ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאנּו ְמַבִּלים 
ְוָדָבר  טּות  ַהּׁשְ ְּבַתְכִלית  ַּבְּברּוִאים  ַהָּיָקר  ַהְּזַמן 
ֶׁשֵאין ּבֹו ַמָּמׁש, ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ּוְמַהְּפִכים 
אֹור ְלחֶֹׁש. ִּכי ַּבַּלְיָלה ְמַבִּלים ְזַמן ִּבְׁשטּות... 
ֶמׁש ֵיֵצא ַעל ָהָאֶרץ, ְוֵהָּמה ְיֵׁשִנים  ּוַבּבֶֹקר – ַהּׁשֶ
ְועֹוְבִרים  ְלַצד,  ִמַּצד  ִמְתַהְּפִכים  ִמָּטָתם,  ַעל 
ָהַרִּבים  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו  ֲאֶׁשר  ַלּכֹל,  ְּתִפָּלה  ְזַמן 
ֲעֵבָרה“  ּגֹוֶרֶרת  ֲעֵבָרה  ֵיְצאּו,  ָרָעה  ֶאל  ֵמָרָעה 

(’ַיֲערֹות ְּדַבׁש‘ ח“ב ְּדרּוׁש י).

ִהִּגיַּה  ְלִחָּנם  ֶׁשֹּלא  ֵּבֵאר,  ִמִּשׁינֹוָבה  ָהַרִּבי 
ְלָחן ָערּו‘ ִּבְתִחַּלת ֵחֶלק  ָהַרמָּ“א ַעל ִּדְבֵרי ַה‘ּׁשֻ
’אַֹרח ַחִּיים‘: ”ִיְתַּגֵּבר ַּכֲאִרי ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא“ – 
”ּוְבָׁשְכבֹו ַעל ִמְׁשָּכבֹו ָיַדע ִלְפֵני ִמי הּוא ׁשֹוֵכב, 
ַלֲעבֹוַדת  ִּבְזִריזּות  ָיקּום  ָנתֹו  ִמּׁשְ ֶׁשֵּיעֹור  ּוִמָּיד 
ִני  ַהּׁשֵ ֶחְלָקּה  ִּכי  ַאף  ְוִיְתַעֶּלה“;   ִיְתָּבַר ּבֹוְראֹו 
 ,‘ְלָחן ָערּו ֶׁשל ַהַהָּגָהה הּוא ַמָּמׁש ְּכִדְבֵרי ַה‘ּׁשֻ
ִנְרֶאה ִּכי ִּבֵּקׁש ָהַרמָּ“א ְלַלְּמֵדנּו ְּבָכ ֶאת ַהְּיסֹוד 
ַלֲעבֹוַדת  ִּבְזִריזּות  ֶׁשִּיְתעֹוֵרר  ְּכֵדי  ִּכי  ָהָאמּור, 
ְּבִחּדּוִׁשים  ְיֶחְזֵקאל‘  (’ִּדְבֵרי  ָּכָראּוי  ִליׁשֹן  ָעָליו  ַהּבֹוֵרא, 

ִלְתִהִּלים).

ֵיׁש ֵסֶדר ַלְּתִפָּלה
ֲחָלִקים  ַעל  ְלַדֵּלג  סֹופֹו   – ַלְּתִפָּלה  ַהְּמַאֵחר 
ִמֶּמָּנה. ּוְכָבר ָּכְתבּו ַהַּקְדמֹוִנים ֶׁשַהַּמִּגיד ִהְזִהיר 
ַלְּתִפָּלה  ָלבֹוא  ְלַהְקִּפיד  יֹוֵסף‘  ַה‘ֵּבית  ֶאת 
ְוא  ַּכֵּסֶדר  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי  ְּבַהְׁשָּכָמה, 
ַהִּצּנֹורֹות‘   ְמַהֵּפ’ ֵּכן  ֶׁשָהעֹוֶׂשה  ִמְּפֵני  ְּבִדּלּוג, 

(משנ“ב נב א).

ִמֵּדי  ְּגמּוָרה  ִּבְקִביעּות  ַנֲעֵׂשית  ַהְּתִפָּלה  ִאם 
יֹום ְּביֹומֹו, ְּדַהְינוּ ֶׁשָהָאָדם ָקם ְּבָׁשָעה ְקבּוָעה 
ְּבָכל יֹום, ֵמִכין ַעְצמֹו ָּכָראּוי ּוַמְתִחיל ְלִהְתַּפֵּלל 
ְּבִמָּלה  ִמָּלה  ְׁשֵלָמה,  ְּתִפָּלה   – ְקבּוָעה  ְּבָׁשָעה 
ְּבִלי ִּדּלּוִגים ְוַהְׁשָלמֹות, ֲהֵרי ֶזה ַמְרֶאה ֶׁשהּוא 
 ַא עֹוָלם.  ֶׁשל  ְלַמְלּכֹו  ְּכ‘ֶעֶבד‘  ַעְצמֹו  ַמְחִׁשיב 
ִאם הּוא ִמְתַּפֵּלל ַהּיֹום ְּבָׁשָעה זֹו, ּוָמָחר ְּבָׁשָעה 
ָהֶאָחד  ַּבּיֹום  ַעְצמֹו  ֶאת  הּוא  מֹוֵצא  ַאֶחֶרת, 
ַאֶחֶרת,  ַעל  ּוְלָמֳחָרת  ַאַחת  ָּפָרָׁשה  ַעל  ְמַדֵּלג 
ְלַהְסִּפיק  ְּכֵדי  ַרק  ַלְּתִפָּלה  ַמִּגיַע  ּוְלִעִּתים 
’ַאְׁשֵרי‘ ְו‘ִיְׁשַּתַּבח‘, ּוַמְׁשִלים ֶאת ֶהָחֵסר ִּבְׁשַעת 
זֹו  ְמִציאּות  ַוֲהֵרי  ָּבֶזה.  ְוַכּיֹוֵצא  “ץ  ַהּׁשָ ֲחָזַרת 
ֶׁשִהיא  ה‘  ְלַהְמָלַכת  ֻמְחֶלֶטת  ְסִתיָרה  ִהיא 

ֵמִעְּקֵרי ַהְּתִפָּלה.
ַוֲהֵרי ְּכָבר ִאיָתא ְּבִתּקּוֵני ַהּזַֹהר (ִּתּקּון ו ַּדף כא א), 
ְקבּועֹות,  ּוְתִפָּלתֹו  ּתֹוָרתֹו  עֹוֶׂשה  ָהָאָדם  ֶׁשִאם 
(ַהְּגַר“ׁש  ָקבּוַע  ְּבאֶֹפן  לֹו  עֹוֶזֶרת  ִכיָנה  ַהּׁשְ ַּגם 

ִּדִביֶלְצִקי ָזָצ“ל, ’ֵעת ִלְדרֹׁש‘ ָיִמים נֹוָרִאים עמ‘ מה).

ָּכַתב:  ַקְנֶיְבְסִקי  ַלְּגַר“ח  ל)  (סי‘  יֶֹׁשר‘  ְּב‘ָאְרחֹות 
ַּבִּצּבּור  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשִעַּקר  ַהּפֹוְסִקים  ָּכְתבּו 
ַמְתִחיִלים,  ְּכֶׁשַהִּצּבּור  ִמָּיד  ְלַהְתִחיל  הּוא 
ְּתִפַּלת  ִעַּקר  ֶאת  ֶׁשַּמְפִסיד  ִמְּלַבד  ְוַהִּמְתַאֵחר, 
ְמפָֹרִׁשים  ִּדיִנים  ַּכָּמה  ַעל  עֹוֵבר  ַּגם  ַהִּצּבּור, 

.‘ְלָחן ָערּו ַּב‘ּׁשֻ
ֵסֶדר  ֶׁשָּכל  ַהְגָּר“א  ָּכַתב  ְּכָבר  ֲהֵרי  זֹאת,  ִמְּלַבד 
ָהֶעְליֹוִנים,  ָהעֹוָלמֹות  ֵסֶדר  ַעל  ָּבנּוי  ַהְּתִפָּלה 
ֶאָחד  ָּדָבר  ַעל  ְולּו  ְלַדֵּלג  ֵאין  ְוָׁשלֹום  ְוָחס 
ֵמַהְּתִפָּלה. ְוא ִהִּתירּו ְלַדֵּלג ַעל ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה 
ָאְמרּו  ְועֹוד  ַּבִּצּבּור.  ְּתִפָּלה  ִּבְׁשִביל  ֶאָּלא 
ֶׁשַהִּנְכָנס  ּפֹוֵׁשַע)  ד“ה  ָׁשם  ַרִׁש“י  ע“פ  ב,  (מג  ִּבְבָרכֹות 
ְוָעֵצל.  ּפֹוֵׁשַע  ִנְקָרא  ַהִּמְדָרׁש  ְלֵבית  ָּבַאֲחרֹוָנה 
ּוִבְׁשַאט  ַּבְּזַמן,  ַלְּתִפָּלה  ָלבֹוא  ֶׁשָּיכֹול  ּוִמי 
ַּכָּמה  ְלַהְמִּתין   ִיְצָטֵר ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ְמַאֵחר  ֶנֶפׁש 
ְרָגִעים ַלַחָּזן, ֵאין ְל ְמַבֶּזה ֶאת ֲעבֹוַדת ה‘ ָּגדֹול 
ִנְמֵצאת  ִכיָנה  ֶׁשַהּׁשְ ַמֲאִמין  ֵאינֹו  ּוְכִאּלּו  ִמֶּזה, 
ָראּוי  ְוַאְדַרָּבה  ַהְּתִפָּלה.  ִּבְׁשַעת  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית 
קֶֹדם  ַּדּקֹות  ַּכָּמה  ְלַהְמִּתין  ָׁשַמִים  ְּכבֹוד  הּוא 
ַהְּתִפָּלה, ָמה ַּגם ֶׁשִאם ְמַאֵחר ָאָדם ְלִהְתַּפֵּלל, 

ָעלּול הּוא ָלבֹוא ִליֵדי ִחּלּול ה‘.
ַעל  ִנְׁשַאל  ְלִויְנְׁשֵטיין  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח 
ֶאְפָׁשֻרּיֹות:  ְׁשֵּתי  ְלָפָניו  ֶׁשָעְמדּו   ַאְבֵר ְיֵדי 
ֶׁשַהְּמִציאּות  ֶאָּלא  ְּכָוִתיִקין,  ַּבּבֶֹקר  ְלִהְתַּפֵּלל 
ִהיא ֶׁשָאז ֻיְכַרח ְלַאֵחר ְּכֶעֶׂשר ַּדּקֹות ּוְלַדֵּלג ַעל 
ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה, אֹו ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִמְנָין ְמֻאָחר יֹוֵתר 
ַהַּמְׁשִּגיַח:  לֹו  ָאַמר  ַּבְּזַמן.  ֵאָליו  ְלַהִּגיַע  ֶׁשּיּוַכל 
”‘ָוִתיִקין‘ זֹו ’ַמֲעָלה‘ ִּבְתִפָּלה, אּוָלם ְּתִפָּלה ְּבא 
ְּכָלל,  ְּתִפָּלה  צּוַרת  ָלּה  ֵאין  ְּדִזְמָרה‘  ’ְּפסּוֵקי 
יֹוֵתר“  ַהְּמֻאָחר  ַּבִּמְנָין  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל  ָעִדיף  ּוְבַוַּדאי 

(’ְּבֵני ַחִיל‘ ַעל מ“ח ִקְנְיֵני ַהּתֹוָרה עמ‘ קמז).

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

ַהַּלַחׁש ַהֻּמְפָלא ֶׁשִרֵּפא ֶאת ַהְגָּר“א

ע ט עעּתַ בּבָ מַמַ
ְשכ ’הַהַ

ָ ַַָ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ֶׁשִר פלא

פּפּו סספִִ ם
ְדָרׁש‘ (ב) 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


