
ת ׁשֹוְפִטים ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

 ַהִּמְתַּפֵּלל ַעל ּדֹורֹו ַמֲאִרי ָיִמים ּוַפְרָנָסתֹו ִמְתָּבֶרֶכת
ְלַמַען  ִּתְרּדֹף  ֶצֶדק  ֶצֶדק  ֶצֶדק...;  ִמְׁשַּפט  ָהָעם  ֶאת  ”ְוָׁשְפטּו 

ִּתְחֶיה ְוָיַרְׁשָּת ֶאת ָהָאֶרץ“ (טז יח; כ)
”‘ְוָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם ִמְׁשַּפט ֶצֶדק‘ – ֶׁשִּיְהיּו ְמַלְּמִדין ְזכּות ַעל 

ַהּדֹור“ (ַּתְנחּוָמא ד). 
ָהיּו  ָהִראׁשֹוִנים  ”ֲחִסיִדים  מּוָבא:  ב)  לב  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא 
ְוׁשֹוִהין  ְוחֹוְזִרין  ַאַחת  ָׁשָעה  ּוִמְתַּפְּלִלין  ַאַחת  ָׁשָעה  ׁשֹוִהין 
ֵּתַׁשע  ֶׁשּשֹׁוִהין  ֵמַאַחר  ”ְוִכי  ַהְּגָמָרא:  ָּתְמָהה  ַאַחת“.  ָׁשָעה 
ּוְמַלאְכָּתן  ִמְׁשַּתֶּמֶרת,   ֵהיַא ּתֹוָרָתן  ִּבְתִפָּלה,  ַּבּיֹום  ָׁשעֹות 
ּתֹוָרָתם  ֵהם,  ֶׁשֲחִסיִדים   ִמּתֹו” ְוֵתְרָצה:  ַנֲעֵׂשית?“,   ֵהיַא

ִמְׁשַּתֶּמֶרת ּוְמַלאְכָּתן ִמְתָּבֶרֶכת“.
ֶרֶמז ְלִדְבֵרי ַהְּגָמָרא ָּדַרׁש ַה‘ְּכַתב סֹוֵפר‘ ֵמַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו:

ְמַצּוָה ַהּתֹוָרה ַעל ַמְנִהיֵגי ַהּדֹור: ”ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף“ – ַהְרּבּו 
ִּבְתִפָּלה ּוְבִלּמּוד ְזכּות ַעל ּדֹוְרֶכם [ְּכִדְבֵרי ַהַּתְנחּוָמא], ְוַאל 
 ּוְבָכ ַּתְלמּוְדֶכם  ֶאת  ִּתְׁשְּכחּו   ָּכ  ִמּתֹו ֶׁשָּמא  ַּתְחְׁששּו 
ָּדָבר  ח): ”ַהּשֹׁוֵכַח  ג  (ָאבֹות  ִנינּו  ֶׁשּׁשָ ַחֵּייֶכם, [ְּכִפי  ֶאת  ְּתַסְּכנּו 
ָלֶכם  ֻמְבָטח  ֶׁשֵּכן  ְּבַנְפׁשֹו“],  ִמְתַחֵּיב  ְּכִאּלּו  ִמִּמְׁשָנתֹו... 
ַּתְחְׁששּו  ַאל  ְוַאף  ִּתְחֶיה“.  ”ְלַמַען   – ִּתְׁשַּתֵּמר  ֶׁשּתֹוַרְתֶכם 
ֵמָאְבַדן ַּפְרָנַסְתֶכם, ֶׁשֵּכן ְמַלאְכְּתֶכם ִּתְתָּבֵר – ”ְוָיַרְׁשָּת ֶאת 

ה ַהָּבָאה ְלא ַמֲאָמץ. ’ְּכַתב סֹוֵפר‘ָהָאֶרץ“ – ִּכיֻרּׁשָ

ֵעָצה ְלִהָּנֵצל ִמַּמְחָׁשבֹות ָזרֹות ַּבְּתִפָּלה
”ִּכי ִיָּפֵלא ִמְּמ ָדָבר ַלִּמְׁשָּפט... ִּדְבֵרי ִריבֹת ִּבְׁשָעֶרי ְוַקְמָּת 

ְוָעִליָת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה‘ ֱאקֶי ּבֹו“ (יז ח)
ֶרֶמז  ֶזה  ִמָּפסּוק  ָּדַרׁש  ֵמַרדֹוְמְסק  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו“ר 
ַלְּסֻגָּלה ַהְּמַסַּיַעת ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהַּמְחָׁשבֹות ַהָּזרֹות ָהעֹולֹות 

ָלָאָדם ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה. 
ה  ִּתְתַקּׁשֶ ִאם   –  “ִּבְׁשָעֶרי ִריבֹת  ִּדְבֵרי   ...ִמְּמ ִיָּפֵלא  ”ִּכי 
ִלְׁשמֹר ֶאת ַּכּוָָנְתָך ָּכָראּוי ְּבֵעת ּפֹוְתֲח ַׁשֲעֵרי ִּפי ְלִהְתַּפֵּלל, 
ְלַבל ִיְתַעְּצמּו ַמְחָׁשבֹות ָזרֹות ִּבְתִפָּלְת, ֲעָצְת ִהיא: ”ְוַקְמָּת 
 ְּבקּוְמ ְוָעִליָת“ – ֶׁשַהַּמְחָׁשָבה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשַּתֲעֶלה ַעל ִלְּב
ָנְת, ִּתְהֶיה: ”ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה‘ ֱאקֶי ּבֹו“ –  ִמּׁשְ
ִכיָנה ְּבֶׁשל ֱהיֹות ְמקֹום ַהִּמְקָּדׁש ׁשֹוֵמם ְוָחֵרב. ַעל ַצַער ַהּׁשְ
’ִּתְפֶאֶרת ְׁשמֹה‘

ֶרֶמז ְלִמְצַות ֵנר ֲחֻנָּכה ּוִבְרָכָתּה
”א ָתסּור ִמן ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְל ָיִמין ּוְׂשמֹאל“ (יז יא)

ַעל  ְמָבְרִכים  ֶׁשָאנּו  ֶׁשַהִּסָּבה  ְמבָֹאר  א)  כג  (ַׁשָּבת  ַּבְּגָמָרא 
ַאף  ְוִצָּונּו‘  ְּבִמְצוֹוָתיו  ִקְּדָׁשנּו  ’ֲאֶׁשר  ַהֲחֻנָּכה  ֵנר  ַהְדָלַקת 
ִּדְבֵרי  ִקּיּום  ַעל  ֶׁשַאף  ִמּשּׁום  ִהיא  ִמְּדַרָּבָנן,  ִמְצָוה  ֶׁשִהיא 
ַהֲחָכִמים ִנְצַטּוֵינוּ ַּבּתֹוָרה, ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: ”א ָתסּור ִמן 

“...ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְל
הֹוִסיף ְוֵהִאיר ַרֲאַב“ד ְירּוָׁשַלִים ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַיֲעקֹב ִפיֶׁשר, ִּכי 
א ְלִחָּנם ָּדְרׁשּו ָּפסּוק ֶזה ִּבְמֻיָחד ְלַגֵּבי ִמְצַות ֵנר ֲחֻנָּכה, 

ֶׁשֵּכן ֲהָלָכה ְמֻיֶחֶדת ֵמִהְלכֹות ֵנר ֲחֻנָּכה ִנְרְמָזה ּבֹו:
(או“ח   ‘ָערּו ְלָחן  ַה‘ּׁשֻ ָּפַסק  ַהֲחֻנִּכָּיה  ֲהָנַחת  ִלְמקֹום  ְּבַיַחס 
מֹאל, ְּכֵדי  תרעא ז): ”ִמְצָוה ְלַהִּניחֹו ְּבֶטַפח ַהָּסמּו ַלֶּפַתח ִמּׂשְ
ְמזּוָזה  ֵאין  ְוִאם  מֹאל;  ִמּׂשְ ֲחֻנָּכה  ְוֵנר  ִמָּיִמין  ְמזּוָזה  ֶׁשְּתֵהא 
”א  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּכתּוב  ָרַמז   ְלָכ ִמָּיִמין“.  ַמִּניחֹו  ַּבֶּפַתח, 
ַהֲחֻנָּכה  ְּבִמְצַות  ּוִבְפָרט   ,“ְל ַיִּגידּו  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ִמן  ָתסּור 

’ֶאֶבן ִיְׂשָרֵאל‘ֶׁשִּמְתַקֶּיֶמת ְּב: ”ָיִמין ּוְׂשמֹאל“.

ְיִריָדה ְלִמְצַרִים – ְלֵׁשם ָׁשַמִים
”ַרק א ַיְרֶּבה ּלֹו סּוִסים ְוא ָיִׁשיב ֶאת ָהָעם ִמְצַרְיָמה ְלַמַען 

ַהְרּבֹות סּוס“ (יז טז)
ֵיׁש ְלָהִבין, ֲהא ַהְּיִריָדה ְלִמְצַרִים א ֶנֶאְסָרה ֶאָּלא ְּבַמָּטָרה 
ְלִהְׁשַּתֵּקַע ָׁשם (ַרְמָּב“ם ְמָלִכים ה ח), ּוַמאי ַנְפָקא ִמּנָּה ַּבעֲבּוֵרנּו 
ֶׁשִּיְרְּכׁשּו  ְּכֵדי  ַרק  ְלִמְצַרִים  ָהָעם  ֶאת  ָיִׁשיב   ַהֶּמֶל ִאם 

ַּבֲעבּורֹו סּוִסים?
ֵּתֵרץ ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘:

ִמְסָחר,  ְלָצְרֵכי  ְלִמְצַרִים  ָלֶרֶדת  ֻמָּתר  ַהִּדין  ֶׁשִּמַּצד  ַאף 
 ְלָבֵר ְּבַמָּטָרה  ִּתְהֶיה  ְלִמְצַרִים  ֶׁשַהְּיִריָדה  ַהּתֹוָרה  ָרְצָתה 
ֶאת ה‘ ּוְלהֹודֹות לֹו ִּבְרִאַּית ַהְּמקֹומֹות ֶׁשַּנֲעׂשּו ָּבֶהם ִנִּסים 
ְלִיְׂשָרֵאל, ּוְלָכ ִהְזִהיָרה ֶׁשֹּלא ֵיְרדּו ָהָעם ְלִמְצַרִים ”ְלַמַען 
ַהְרּבֹות סּוס“, ֶׁשֵּכן ָאז ַיִּסיחּו ַּדְעָּתם ֵמַההֹוָדָאה ַלה‘, ֶאָּלא 

ֶׁשַּנֲעׂשּו  ַהְּגדֹוִלים  ַהִּנִּסים  ַעל  ַלה‘  ְלהֹודֹות   – ָׁשַמִים  ְלֵׁשם 
’ֲחַתם סֹוֵפר‘ ִלּקּוִטים ִעָּמֶהם. 

ְּתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה ִּבְקִריַאת ְׁשַמע
”ְוָאַמר ֲאֵלֶהם ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ְקֵרִבים ַהּיֹום ַלִּמְלָחָמה ַעל 

ֹאְיֵביֶכם ַאל ֵיַר ְלַבְבֶכם...“ (כ ג)
”ֲאִפּלוּ ֵאין ָּבֶכם ְזכּות ֶאָּלא ְקִריַאת ְׁשַמע ִּבְלַבד, ְּכַדאי ַאֶּתם 

ֶׁשּיֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם“ (ַרִׁש“י).
ֵּפֵרׁש ַהַּצִּדיק ַרִּבי ִּפיְנָחס ַסאִסישׁ ִמְּסַטִניְסַלב:

מֹוִעיָלה  ִהיא  ְואּוָלם  ִמְתַקֶּבֶלת,  ִמִּיְרָאה  ַהַּנֲעֵׂשית  ְּתׁשּוָבה 
ַרק ְלָהֵגן ַעל ַהחֹוֵטא ֵמַהִּיּסּוִרים, ַא א ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַנֵּצַח 
ֶאת אֹוְיָביו. ְלֻעַּמת זֹאת ְּתׁשּוָבה ַהַּנֲעֵׂשית ֵמַאֲהָבה מֹוִעיָלה 
’ְקִריַאת  ֶׁשַהּקֹוֵרא  ָאְמרּו   ְלִפיָכ ָהאֹוְיִבים.  ֶאת  ְלַנֵּצַח  ַאף 
ְלַנֵּצַח  זֹוֶכה  ַהּבֹוֵרא,  ַאֲהַבת  ֶאת  ְּבִלּבֹו  ַמְגִּביר   ּוְבָכ ְׁשַמע‘ 

’ַּפְרֵּדס ַהֶּמֶל‘ֶאת אֹוְיָביו.

ָּבִעיר  ָׁשָנה  ְּכָמאַתִים  ִלְפֵני  ֶׁשַחי  ַסאִסיׁש  ִּפיְנָחס  (ַרִּבי 
[ְּבתֹוְלדֹות  ָעָליו,  ּוְמֻסָּפר  ִנְסָּתר,  ַצִּדיק  ָהָיה  ְסַטִניְסַלב 
ַהְּמַחֵּבר ְּברֹאׁש ַהֵּסֶפר] ֶׁשָהָיה יֹוֵׁשב ְּבֵבית ַהַּמְרֵזַח ְּבִעירֹו, 
ּוְבָרָכה  ִראׁשֹוָנה  ְּבָרָכה   ְלָבֵר ְיהּוִדי  ְלָכל  ַמְזִּכיר  ְוָהָיה 

ַאֲחרֹוָנה, ְועֹוֶנה ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹוֵתיֶהם) .

ְקִריַאת ְׁשַמע ְּכֶנֶגד ַהָּתִמיד
”ְוָאַמר ֲאֵלֶהם ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ְקֵרִבים ַהּיֹום“ (כ ג)

ַּבִּמְדָרׁש (ילק“ש ָוֶאְתַחַּנן תתלה) ֶנֱאָמר ֶׁשַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע 
ְּבַׁשֲחִרית ּוְבַעְרִבית, ֶנְחָׁשב לֹו ְּכִאּלּו ִהְקִריב ָּתִמיד ֶׁשל ַׁשַחר 
ַהִחידָ“א  ָּדַרׁש  ַלְּדָבִרים  ֶרֶמז  ְּכִהְלָכָתם.  ָהַעְרַּבִים  ֵּבין  ְוֶׁשל 
ַהְקִּפידּו   – ִיְׂשָרֵאל“  ְׁשַמע  ”ְוָאַמר...  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ֵמַהָּפסּוק 
ב ָלֶכם ַהָּדָבר  ִלְקרֹא ’ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל‘ ַּפֲעַמִים ְּבָכל יֹום, ִויַחּׁשֵ
ֵּבין  ְוֶׁשל  ַׁשַחר  ֶׁשל  ָּתִמיד   – ַהּיֹום“  ְקֵרִבים  ”ַאֶּתם  ְּכִאּלּו 

’ְּפֵני ָּדִוד‘ אֹות טָהַעְרַּבִים.

”ָהִׁשיָבה ׁשֹוְפֵטינּו... ְוָהֵסר ִמֶּמּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה“
”ְוִנְּגׁשּו ַהּכֲֹהִנים... ִּכי ָבם ָּבַחר ה‘ ֱאֶקיךָ... ְוַעל ִּפיֶהם ִיְהֶיה 

ָּכל ִריב ְוָכל ָנַגע“ (כא ה)
ָּדַרׁש ַרִּבי ָנָתן לּוַּבְרט:

 ַעל ִּפי ַהְנָהָגָתם ֶׁשל ְּבִחיִרי ָהָעם – ַמְנִהיֵגי ָהֵעָדה, ִנְגָזר ִּדיָנם 
ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ִיְׂשָרֵאל.  ַעל  ַהָּבִאים  ָנַגע“  ְוָכל  ִריב  ”ָּכל  ֶׁשל 
ָּבאֹות  ַרּבֹות  ֶׁשָּצרֹות  ּדֹור  ָרִאיָת  ”ִאם  א):  קלט  (ַׁשָּבת  ֲחָכִמים 
ֶׁשָּבָאה  ֻּפְרָענּות  ֶׁשָּכל  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבַדָּיֵני  ּוְבדֹק  ֵצא   – ָעָליו 

ָלעֹוָלם א ָּבָאה ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ַּדָּיֵני ִיְׂשָרֵאל“.
ִמִּסָּבה זֹו ִּתְּקנּו ָלנּו ְלַבֵּקׁש ְּבתֹו ִּבְרַּכת ’ָהִׁשיָבה ׁשֹוְפֵטינּו‘: 
”ְוָהֵסר ִמֶּמּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה“, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִנְזֶּכה ֶׁשָּיׁשּובּו ׁשֹוְפֵטינּו 
ַהָּיגֹון  ֵמִאָּתנּו  ָיסּורּו  ִמֵּמיָלא  ְּכָבִראׁשֹוָנה,  ְּבֶצֶדק  ִלְׁשּפֹט 

ְוָהֲאָנָחה.
’ְׁשֵאִרית ָנָתן‘ ִלּקּוֵטי ְּתִפּלֹות

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ה

ֵמא
סתֹו ִמְתָּבֶרֶכת
למ

ני ּפְ ם

’ׁשֹוְפִטים ְוׁשֹוְטִרים‘ – ּפֹוְתִחים ְׁשָעִרים
ה‘ ֲאֶׁשר   ְׁשָעֶרי ְּבָכל   ְל ִּתֶּתן  ְוׁשְֹטִרים   ”ׁשְֹפִטים 

ֱאקֶי נֵֹתן ְל“ (טז יח)
ֶׁשָהָיה ָלֶאָחד  ַהַּמֵּצָבה,  ֲהָקַמת  ְּביֹום   ”ִהְרַהְרִּתי 
ַהְּיָלִדים ְוַעל  ֶאָחד  ָּכל  ַעל  ּוְמַפְּקִחים   ֵמַהַּמְזִהיִרים 
ָהעֹוֶנה ’ָּכל  ב):  קיט  (ַׁשָּבת  ֲחָז“ל  ְוָאְמרּו  ָאֵמן,   ֶׁשַּיֲענּו 
ֶׁשֶּנֱאָמר ֵעֶדן‘  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  לֹו  ּפֹוְתִחים  ּכֹחוֹ  ְּבָכל   ָאֵמן 
ׁשֵֹמר ַצִּדיק  גֹוי  ְוָיבֹא  ְׁשָעִרים  ’ִּפְתחּו  ב):  כו   (ְיַׁשְעָיה 
ֶׁשאֹוְמִרים ֶאָּלא  ֱאמּוִנים  ׁשֹוֵמר  ִּתְקִרי  ַאל   ֱאֻמִנים‘ 

ָאֵמן‘.
ְוׁשְֹטִרים ’ׁשְֹפִטים  קֶֹדׁש:  ַהִּמְקָרא  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש   ּוָבֶזה 
,‘ְל נֵֹתן   קֶיֱא ה‘  ֲאֶׁשר   ְׁשָעֶרי ְּבָכל   ְל  ִּתֶּתן 
ֶׁשה‘ ָהֲאִמִּתִּיים  ָעִרים  ַהּׁשְ ֵהָּמה  ֵעֶדן  ַהַּגן  ֲעֵרי   ֶׁשּׁשַ
 ֱאֶקיךָ נֹוֵתן ְל, ְוַהָּכתּוב ַמְזִהיר ֶׁשִּתֵּתן ְל ׁשֹוְפִטים
 ְוׁשֹוְטִרים ֶׁשַּיְזִהירּו ֶאת ָהָעם ֶׁשֹּלא ָיִׂשיחּו, ְוַיְקִׁשיבּו
 ַלִּמְתַּפֵּלל ְוַיֲענּו ַעל ָּכל ְּבָרָכה ָאֵמן, ּוָבֶזה ַאֶּתם זֹוִכים

ָעִרים ֶׁשִּיָּפְתחּו ָלֶכם ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן“. ְלַהּׁשְ
’ֲעֶטֶרת ְיהֹוֻׁשַע‘ [ִלְגָרָמ“א ְפַרִיְינד ַגֲּאָב“ד ְירּוָׁשַלִים]

ת ׁשֹוְפִטים ָרׁשַ 295ּפָ תשע"ט

ְמקֹורֹות ַעל ַמֲעַלת 
ת ָאֵמן  ֲעִנּיַ ֵאר ֱאמּוִנים ִמּבְ

ּו
ין 
ַׁשע 
אְכָּתן 
ֹוָרָתם 

ֶׁשִּמְתק

ִמּבא
ֹוטרים‘ – ּפֹוְתִחים

ׁש כל

מְמקקקֹוררוֹוֹ
תת ּיַ נעֲֲענִנִ וִנים

הּוא  ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְּבִבְרָכתֹו  ֵמִעיד   ַהְּמָבֵר” 
ְמַקֵּים הּוא  ָאֵמן  ְוָהעֹוֶנה  ַהְּבָרָכה,  ְמקֹור   ֶׁשהּוא 
ָטר, ְוהּוא ָהִעָּקר. ֶׁשֵאין ִקּיּום ָהֵעדּות ְּבֵעד ִראׁשֹון  ַהּׁשְ
 ֶאָּלא ְּבֵעד ֵׁשִני, ֶׁשָהֵעדּות ִנְגָמר ַעל ָידֹו ְוָהעֹוֶנה ָאֵמן

ִני... ִּכי ִעּמֹו ָהֵעדּות ַקָּים“. הּוא ָהֵעד ַהּׁשֵ
ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ְׁשמֹות יד לא
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ַהִּסּפּור ֶׁשִּלְפֵניֶכם ִנְׁשַלח ֵאֵלינּו ִמיֵדי ְיהּוִדי ָיָקר, 
ּוְבֵני  הּוא  ַהְּירּוַׁשְלִמית.  ָרמֹות  ְׁשכּוַנת  ּתֹוָׁשב 
ֲאִמיַרת  ַעל  ָׁשִנים  ִמֶּזה  ַהַּמְקִּפיִדים  ִמְׁשַּפְחּתֹו 
ַחר ַּבַחְברּוָתא, ָזכּו ִלְראֹות ְּכָבר ַּכָּמה  ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
אּוָלם  זֹו,  ַהְנָהָגה  ִּבְזכּות  ִנְפָלאֹות  ְיׁשּועֹות  ְוַכָּמה 
ַהִּסּפּור ַהֶּזה, ֶׁשָעָלה ַעל ֻּכָּלָנה, ָּגַרם ָלֶהם ִלְרצֹות 

ּוְלַׁשֵּתף ּבֹו ֶאת ְּכַלל ַהּקֹוְרִאים.
נֹוְסִעים ַרִּבים ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו עֹוִׂשים ֶאת ַּדְרָּכם 
ָרמֹות  כּוַנת  ִמּׁשְ ַהּיֹוֵצא  ְּבאֹוטֹוּבּוס  ּבֶֹקר  ִמֵּדי 
ִנָּתן  ֵּביֵניֶהם  ָהִעיר.  ֶמְרַּכז  ְלִכּוּון  ַהְּירּוַׁשְלִמית 
ַלֲעבֹוָדָתם,   ַּדְרָּכם  ָהעֹוִׂשים  ָעָמל  ַאְנֵׁשי  ִלְמצֹא 
ְּבֶמְרַּכז   ִחּנּו ְּבמֹוְסדֹות  ַהּלֹוְמִדים  ַּתְלִמיִדים 
ְוַאְבֵרִכים  ְיִׁשיבֹות  ְּבֵני   – ֻּכָּלם  ּוֵמַעל  ָהִעיר, 
ֲאֶׁשר ִמּבֶֹקר ַעד ֶעֶרב, ׁשֹוְקִדים ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל 
ָהֲעבֹוָדה ְּבֵבית ַּתְלמּוָדם, ִלְלמֹד ּוְלַלֵּמד, ִלְׁשמֹר 

ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים.
ְּבֶמְרַּכז  ִחּנּוִכי  ְּבַתְפִקיד  ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש  ְּכִמי  ֲאִני,  ַּגם 
ְקבּוָעה,  ְּבָׁשָעה  ּבֶֹקר  ִמֵּדי  ִלְנסֹעַ  ָרִגיל  ָהִעיר, 
ַהָּקבּוַע  ַמְסלּולֹו  ֶאת  ָהעֹוֶׂשה  ְּבאֹוטֹוּבּוס 
כּוַנת ָרמֹות ְלִכּוּון ֶמְרַּכז ָהִעיר. ָּכ, ַּגם ְּבאֹותֹו  ִמּׁשְ
ַּבּבֶֹקר,  ֶׁשַבע  ָעה  ַהּׁשָ ִלְפֵני  ְספּורֹות  ַּדּקֹות  יֹום, 
ְּבאֹוטֹוּבּוס  ָקבּוַע  ַהִּכְמַעט  ְמקֹוִמי  ַעל  ָיַׁשְבִּתי 
’ֶאֶגד‘ ֶׁשַּגְלַּגָּליו ָׁשֲעטּו ַעל ַּגֵּבי ָהַאְסַפְלְט ְּבמֹוַרד 
ַהָּקִריר  ַהְּירּוַׁשְלִמי  ֵמָהֲאִויר  ֶנֱהָנה  ָרמֹות,  ְּכִביׁש 

ְוַהְּמַרְעֵנן ֶׁשָחַדר ִמַּבַעד ַלַחּלֹון ַהָּפתּוַח.
ָהיּו  ֻרָּבם  ְסִביִבי.  ֶׁשָּיְׁשבּו  ַּבּנֹוְסִעים  ִהַּבְטִּתי 
ַהָּללּו,  ֶזה.  ְּבַקו  ְקבּוִעים  ְּכנֹוְסִעים  ִלי  ֻמָּכִרים 
ּוְמֻגּוָן,  ַסְסּגֹוִני  ֱאנֹוִׁשי  ְּפֵסיָפס  ִהְרִּכיבּו  ֲאֶׁשר 
ָיְׁשבּו  ֶחְלָקם  ְּבִעְנָיָניו.  ִאיׁש  ִאיׁש  ֲעסּוִקים  ָהיּו 
ְרכּוִנים  ֲחִריִׁשית  ִמְתנֹוֲעִעים  ִּבְמקֹומֹוֵתיֶהם 
ֵמַעל ִסּדּור ָקָטן, ְוֶחְלָקם ָהגּו ְּבֵסֶפר קֶֹדׁש ַאֵחר 

אֹו ִהְרֲהרּו ִּבְדַבר ָמה.
ֶאת ֵעיַני ָצדּו ַּדְוָקא ְקבּוָצה ְקַטָּנה ֶׁשל צֹוְרִבים 
ָהאֹוטֹוּבּוס,  ְּבִקְדַמת  ָיְׁשבּו  ֲאֶׁשר  ְצִעיִרים 
ְלַהִּגיַע  ַעד  ָלֶהם  ֶׁשּנֹוְתרּו  ַהַּדּקֹות  ֶאת  ְמַנְּצִלים 
ְמָבְרִכים  ְּכֶׁשֵהם  ַּתְלמּוָדם,  ְלֵבית  ָהאֹוטֹוּבּוס 

ַחר ְּבַחְברּוָתא. ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ָּבֶהם  ִהַּבְטִּתי  ְלִלּבֹו,  ָקרֹוב  ֶׁשַהּנֹוֵׂשא  ְּכִמי 
’ְּבֵני  ָלֶכם,  ּתֹודֹות  ּוְבַהֲעָרָכה.  ְּבִהְׁשָּתאּות 
ַּפַעם  ְּבָכל  ְמֻיֶחֶדת  ֲהָנָאה  ַמְרִּגיׁש  ֲאִני  ֱאמּוִנים‘, 
ֶׁשֲאִני רֹוֶאה ֲאָנִׁשים ֶׁשָּכמֹוִני ָזכּו ַּגם ֵהם ְלַהֲחִזיק 
ְּבִמְנָהג ָקדֹוׁש ֶזה. ְוָכ ַּגם ַהַּפַעם, ִהְתּבֹוַנְנִּתי ַעל 
ְּבתֹורֹו  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָּכל  ֵּכיַצד  ַהַּבחּוִרים,  ְקבּוַצת 
ְּבַכּוָָנה  ֲחֵבָריו  ְּבָאְזֵני  ַהְּבָרכֹות  ֶאת  אֹוֵמר  ֶנֱעָמד, 

ּוְבַהְטָעָמה, ּוְלַאַחר ֵּכן ִמְתַחֵּלף ִעם ֲחֵברֹו.
ְּכֶׁשָחַלף ָהאֹוטֹוּבּוס ַעל ְּפֵני ’ַהר חֹוְצִבים‘ ָיְׁשבּו 
ִמְּלַבד  ֻּכָּלם,  ְמקֹומֹוֵתיֶהם.  ַעל  ֻּכָּלם  ַהּנֹוְסִעים 
ָעַמד  ָהאֹוטֹוּבּוס  ְּבֶמְרַּכז  ַמָּמׁש   ,ַּבָּתֶו ֶאָחד; 
ְּבתֹורֹו  ֶנֱעַמד  ֲאֶׁשר  ַמְרֶאה,  ֲעִדין  ָצִעיר  ָּבחּור 

לֹוַמר ֶאת ַהְּבָרכֹות ְּבָאְזֵני ֲחֵבָריו.
ַּבַּתֲחָנה,  ָהאֹוטֹוּבּוס  ָעַצר  ֶרַגע  ְּבאֹותֹו  ְּבִדּיּוק 
ַהָּבחּור  ֶׁשל  ֲעִמיָדתֹו  ַלֲעלֹות.  ֵהֵחּלּו  ַוֲאָנִׁשים 
ְלַכָּמה  ֶׁשָּגַרם  ָמה  ַלַּמֲעָבר,  ְמַעט  ִהְפִריָעה 
ְיהּוִדי  ֵמֶהם,  ֶאָחד  ְּכַלָּפיו.  ִלְרטֹן  ֵמַהּנֹוְסִעים 
ְּבקֹול  ַלָּבחּור  ְוֵהִעיר  ֶלֶכת  ִהְרִחיק  ַאף  ְמֻבָּגר, 

ַּתִּקיף ּוְבִניָמה ֶׁשֹּלא ֶנֱעַדר ִמֶּמָּנה ַהִּזְלזּול:
”ֵׁשב, ַיְלּדֹון, ְוִכי ֵאיְנ ָׂשם ֵלב ֶׁשַאָּתה חֹוֵסם ֶאת 

ַהַּמֲעָבר?!“
ָעְמּדֹו.  ַעל  ְמַעט  ִהְתַּכּוֵץ  ֶׁשַהָּבחּור  ָהָיה  ִנְרֶאה 
ַהֶהָעָרה ְּכָלל א ָנֲעָמה ְלָאְזָניו, אּוָלם הּוא א 
הּוא  ָלֵכן  ַהְּבָרָכה,  ְּבֶאְמַצע  ְלַהְפִסיק  ָהָיה  ָיכֹול 
ִּכי  ְּבֶאְצְּבעֹוָתיו  ְמַסֵּמן  ֶׁשהּוא   ּתֹו ַלֲעמֹד  נֹוַתר 

ִהֵּנה, עֹוד ֶרַגע ְוהּוא ְמַסֵּים...
ָּכל  ִהְסִּפיקּו  ְּבֶטֶרם  ִלְנסֹעַ  ֵהֵחל  ָהאֹוטֹוּבּוס 
ְצִעיָרה  ה  ִאּׁשָ ָעְלָתה  ֵּביֵניֶהם  ָלֶׁשֶבת.  ָהעֹוִלים 
ָּפעֹוט  ְּבָנּה,  ֶׁשל  ְּבָידֹו  ֲאחּוָזה  ָהְיָתה  ָיָדּה  ֲאֶׁשר 

ִלְתּפֹס  ְּכֵדי  ְלִהְתַקֵּדם  ֵהֵחָּלה  ִהיא  ָׁשלֹוׁש.  ְּכֵבן 
 – ּוִפְתאֹום  ְמִהירּות,  ָצַבר  ָהאֹוטֹוּבּוס  ָמקֹום. 

ֶנֱעַצר ַּבֲחִריַקת ְּבָלִמים...

ִמְסַּתֵּבר ִּכי ְמכֹוִנית ְּפָרִטית ֶׁשִּנְכְנָסה ְלַמְסלּולֹו 
ָּגְרָמה לֹו ִלְבם ְּבַהְפָּתָעה, ְוַהּתֹוָצָאה ָהְיָתה א 
ָּגַרם  ַהִּפְתאֹוִמית  ַהְּבִליָמה  ֶהֶדף  ְּכָלל;  ְנִעיָמה 
ִמְׁשָקָלם  ִׁשּוּוי  ֶאת  ְלַאֵּבד  ֵמַהּנֹוְסִעים  ְלַכָּמה 

ּוְלֵהָחֵבט ַּבּמֹוָׁשב ֶׁשִּלְפֵניֶהם.

ַּבִּמְקֶרה ֶׁשל ָהִאָׁשּה ּוְבָנּה ַהּתֹוָצאֹות ָהיּו ָקׁשֹות 
ַּבִּכֵּסא  ֵהיֵטב  ָאֲחָזה  ַעְצָמּה  ָהִאָׁשּה  יֹוֵתר.  עֹוד 
ְּבָנּה  ֶׁשל  ִמָּידֹו  ִנְׁשְמָטה  ָיָדּה  אּוָלם  ֶׁשְּלִצָּדּה, 
ַהָּפעֹוט ְוהּוא ָעף ְּבָכל ָהָעְצָמה ַהְיֵׁשר ֶאל ִקְדַמת 

ָהאֹוטֹוּבּוס... 

אֹותֹו  ֶׁשל  ְּבגּופֹו  ִנְבַלם  ִמָּיד  אּוָלם  ָעף,  ַהָּפעֹוט 
ִּבְרכֹות  ֶאת  לֹוַמר  ְּכֵדי  א,   ֵאי ֶׁשָעַמד,  ָּבחּור 

ַחר ְּבַחְברּוָתא. ַהּׁשַ

ְנִׁשיָמָתּה  ֶאת  ַלֲעצֹר  ְּכָבר  ֶׁשִהְסִּפיָקה  ָלֵאם 
ֶׁשל  ְּבָיָדיו  ׁשּוב  ֶלֱאחֹז  ֶאָּלא  נֹוַתר  א  ִּבְבָעָתה, 
ב ִעּמֹו ְּבִניחּוָתא ַּבַּסְפָסל  ַיְלָּדּה ַהְּמבָֹהל ּוְלִהְתַיּׁשֵ

ַהָּפנּוי ַהָּקרֹוב.

ִמן  ִהַּבְטִּתי  ֲאִני  ַּגם  ֵמַהּנֹוְסִעים,  ַרִּבים  ְּכמֹו 
ְספּורֹות  ְׁשִנּיֹות  ַהּכֹל   ְּבַס  ֶׁשָאַר ַּבַּמֲחֶזה  ַהַּצד 
ַמָּמׁש.  ֶׁשל  ֵנס  ֵנס,  ֶזה  ָהָיה  ּגּוִפי.  ְּבָכל  ְוָרַעְדִּתי 
ַהּתֹוָצָאה  ָהְיָתה  ֵּכיַצד  ִמְּלַׁשֵער  ַרק  ִנְרַעְדִּתי 
ֶׁשל  ְנִפיָלתֹו  ִנְבְלָמה  ִאְלָמֵלא  ְלֵהָראֹות  ֲעלּוָלה 
ַהֶּיֶלד ְּבגּופֹו – ְוֶׁשָּמא ָנכֹון יֹוֵתר לֹוַמר: ְּבִבְרָכתֹו 

– ֶׁשל ַהָּבחּור ַהָּצִעיר.

ְּבצּוָרה  ַלָּבחּור  ֵהִעיר  ָלֵכן  ֶׁשּקֶֹדם  נֹוֵסַע  אֹותֹו 
ְמֻיֶחֶדת  ְנִעימּות  ְּבִאי  ַהִּנְרֶאה  ְּכִפי  ָחׁש  ּבֹוָטה, 
ַהָּלה,  אּוָלם  ַהָּבחּור.  ִּבְפֵני  ְלִהְתַנֵּצל  ִנַּגׁש  ְוהּוא 
ֲאֶׁשר ְּכמֹו ְּבֶהָאָרה ְׁשֵמיִמית, ְּבִדּיּוק ְּבאֹותֹו ֶרַגע 
ְלַעּמֹו  טֹוִבים  ֲחָסִדים  ”ַהּגֹוֵמל  ִּבְרַּכת:  ֶאת  ִסֵּים 
ב  ְוִהְתַיּׁשֵ ְּב‘ָאֵמן‘  ֲחֵבָריו  ִמִּפי  ַנֲעָנה  ִיְׂשָרֵאל“, 
ַמָּמׁש  א  הּוא  ֵאַרע.  א  ָּדָבר  ְּכִאּלּו  ִּבְמקֹומֹו 
ָהָיה  מֹחֹו  ִּכי  ִמְסַּתֵּבר  ַהְּמהּוָמה.  ָמה  ַעל  ֵהִבין 
ָנתּון ֻּכּלֹו ַּבֲאִמיַרת ַהְּבָרָכה ְּבַכּוָָנה, ְוהּוא א ָחׁש 

ַּבִּמְתַרֵחׁש.

ִליָלַדי  ְוִסַּפְרִּתי  ָּבֶעֶרב  ְלֵביִתי  ַׁשְבִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ַרק 
עֶֹמק  ֶאת  ֵהַבְנִּתי  ַּבּבֶֹקר,  ֵעיַני  ֶׁשָראּו  ַהֵּנס  ֶאת 
הּוא  ַהָּגדֹול  ְּבִני  ִּדּיּוק,  ְלֶיֶתר  ָהִעְנָין.  ַמְׁשָמעּות 
ַהַּמְקִּפיד  ִּכי  ָלֻעְבָּדה,  ִלִּבי  ְּתשֹּוַמת  ֶאת  ֶׁשֵהֵסב 
”ׁשֵֹמר  ַהָּכתּוב:  ִּבְלׁשֹון  ְמֻכֶּנה  ’ָאֵמן‘  ֲעִנַּית  ַעל 
ֱאֻמִנים“, א: ’עֹוֶנה ֲאֵמִנים‘, אֹו: ’אֹוֵמר ֲאֵמִנים‘; 
ַהְּגדֹוָלה  ִמיָרה  ַהּׁשְ ֶאת  ָרִאיִתי  ְּבֵעיַני  ִהֵּנה, 

ֶׁשָהעֹוָלם זֹוֶכה ָלּה ִּבְזכּוָתם.

הֹוַסְפִּתי ְוָאַמְרִּתי ִליָלַדי:

ְּבֵעיֵניֶכם,  ַהְּיׁשּוָעה  ֶאת  ְרִאיֶתם  ַהּזֹו  ”ַּבַּפַעם 
א  ָהַעִין  ַּכֲאֶׁשר  ַּגם  ִּכי  ֶׁשֵּתְדעּו  ָחׁשּוב  אּוָלם 
ּוַמֲאִמין  יֹוֵדַע  ְּבַוַּדאי  ַהֵּלב  ְּבמּוָחׁש,  זֹאת  רֹוָאה 
ְּכתֹוָצָאה  יֹום  ְּבָכל  ִנְמָנִעים  ַרִּבים  ֲאסֹונֹות  ִּכי 
ֵמַהְקָּפַדְתֶכם ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן“. ֵהן ִמי ָלנּו ְּגדֹוִלים 
ַעל  ֵהִעידּו  ֲאֶׁשר  ַהּדֹורֹות  ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל  ֵמַחְכֵמי 

!ָּכ

ֶאת  ֶהְחַדְרֶּתם  ֲאֶׁשר  ֱאמּוִנים‘,  ’ְּבֵני  ַאְׁשֵריֶכם 
ַאְׁשֵריֶכם  ִיְׂשָרֵאל.  ְּבַעם  ַהּזֹו  ַהִּנְפָלָאה  ַהִּמְצָוה 
ִהְתַאַּמְצֶּתם,  ְזרּוָעה,  א   ְּבֶדֶר ֶׁשֲהַלְכֶּתם 
ַאֶּתם  זֹוִכים  ְוִהֵּנה  ִנְרַתְּעֶּתם,  ְוא  ִהְתַעַּקְׁשֶּתם 

ִלְראֹות ְּבֵעיֵניֶכם ַּבּתֹוָצאֹות ַהִּנְפָלאֹות.

ַאְׁשֵריֶכם! ִמי יּוַכל ֶלֱאמֹד ֶאת ְזֻכּיֹוֵתיֶכם!

ְּבַהֲעָרָכה ַרָּבה ּוִבְבָרָכה,
ג.ב. ְירּוָׁשַלִים.

ִלּמּוד קֶֹדם ַהְּתִפָּלה (ב)
’ְּתִפָּלה ַהָּבָאה ִמּתֹו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה – 

ִמְתַקֶּבֶלת‘
ַרּבֹוֵתינּו ְּגדֹוֵלי עֹוָלם ֵהִעידּו, ִּכי ַהְקָּדַמת ִלּמּוד 
ְלַקָּבַלת  ְמאֹד  ַעד  ְמַסַּיַעת  ַלְּתִפָּלה,  ַהּתֹוָרה 
ַאְיְּבִׁשיץ:  ְיהֹוָנָתן  ַרֵּבנּו  ָאַמר   ָּכ ַהְּתִפָּלה. 
”ַאְׁשֵרי ִאיׁש ֶׁשּקֹוֵבַע ֵעת ַלּתֹוָרה קֶֹדם ַהְּתִפָּלה, 
ָסֵפק  ְּבִלי  ְוָאז  ְּבַכּוָָנה...  ַלה‘  ִיְתַּפֵּלל   ָּכ ְוַאַחר 
ח“ב  ְּדַבׁש‘  (’ַיֲערֹות  ְּתִפָּלה“  ַׁשֲעֵרי  ְלָפָניו  ִיָּפְתחּו 
ַפת ֱאֶמת‘  ְּדָרָׁשה ג). ְּבדֹוֶמה ְלָכ ַאף ֵהִעיד ַה‘ּׂשְ
(ָׁשבּועֹות תרמ“ג): ”ָּכל ְּתִפָּלה ַהָּבָאה ִמּתֹו ִּדְבֵרי 

ּתֹוָרה – ִמְתַקֶּבֶלת“.
ִמְּלׁשֹון  ֱאֶמת‘  ַפת  ַה‘ּׂשְ ָּדַרׁש  ַלְּדָבִרים   ֶסֶמ
ְלכֹל  ה‘...  ”ָקרֹוב  יח):  (קמה  ִּבְתִהִּלים  ַהָּכתּוב 
ֶאָּלא  ֱאֶמת  ”ֵאין  ַוֲהֵרי  ֶבֱאֶמת“,  ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר 

ּתֹורָה“ (איכ“ר ב).
ָּדִוד  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ֵהִביא  ַלְּדָבִרים  נֹוָסף  ָמקֹור 
ַעל  ַהְּירּוַׁשְלִמי  ְּדָרַׁשת  ִּפי  ַעל  ֵמַרדֹוְמְסק 
ַהָּפסּוק (ָׁשם יז א): ”ְּתִפָּלה ְלָדִוד ִׁשְמָעה ה‘ ֶצֶדק 
ִׂשְפֵתי  ְּבא  ְתִפָּלִתי  ַהֲאִזיָנה  ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה 
ּתֹוָרה,  ִרּנּון  זֹו  ִרָּנִתי‘  ”‘ַהְקִׁשיָבה   – ִמְרָמה“ 
’ַהֲאִזיָנה ְתִפָּלִתי‘ זֹו ְּתִפָּלה. ֲהֵרי ֶׁשֵּיׁש ְלַהְקִּדים 

ּתֹוָרה ַלְּתִפָּלה (’ִאְמֵרי ָּדִוד‘ ָוֶאְתַחַּנן תקלה).

’ַהִּלּמּוד ְוַהְּתִפָּלה ְקׁשּוִרים ֶזה ָּבֶזה‘
ֶקֶׁשר ָהדּוק ַקָּים ֵּבין ַהּתֹוָרה ַלְּתִפָּלה. ִּכְדָבָריו 

ַהּנֹוָדִעים ֶׁשל ַה‘ֲחזֹון ִאיׁש‘ ְּבִאְּגרֹוָתיו 

ְקׁשּוִרים  ְוַהְּתִפָּלה  ”ַהִּלּמּוד  ב):  ִאֶּגֶרת  (ח“א 
ַהְּתִפָּלה,  ְלאֹור  עֹוֵזר  ַהִּלּמּוד  ֲעַמל  ָּבֶזה,  ֶזה 

ְוַהְּתִפָּלה עֹוֶזֶרת ֶאל ַהִּלּמּוד...“
ֵּבֵאר  ֲאֶׁשר  ִמּוֹולֹוזִ‘ין  ַהָּנִצי“ב  ֶזה  ִליסֹוד  ָקַדם 
ָהעֹוֵסק  ”ָּכל  ב):  יב  (ֲחִגיָגה  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ֶאת 
 מֹוֵׁש הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   – ַּבַּלְיָלה  ַּבּתֹוָרה 
מב  (ְּתִהִּלים  ֶׁשֶּנֱאָמר  ַּבּיֹום,  ֶחֶסד  ֶׁשל  חּוט  ָעָליו 
ט): ”יֹוָמם ְיַצּוֶה ה‘ ַחְסּדֹו...“, ּוָמה ַטַעם ”יֹוָמם 
ְיַצּוֶה ה‘ ַחְסּדֹו“ – ִמּשּׁום ”ּוַבַּלְיָלה ִׁשירֹה ִעִּמי“; 
ִּכי ִהֵּנה ִסּיּום ַהָּכתּוב ָׁשם הּוא: ”ְּתִפָּלה ְלֵא-ל 
ַחָּיי“, ּוַמְׁשָמע ֶׁשַּתְכִלית אֹותֹו ’חּוט ֶׁשל ֶחֶסד‘ 
ֶׁשִּנְמָׁש ַעל ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה, הּוא ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל 
ְמַסַּיַעת  ַהּתֹוָרה  ֶׁשֵּכן  ָּכָראּוי,  ַּבּבֶֹקר  ְלִהְתַּפֵּלל 

ַלְּתִפָּלה ְלִהְתַקֵּבל (’ַהֲעֵמק ָּדָבר‘ ַוִּיְקָרא כ ח).
ֶהְסֵּבר ִנְפָלא ַלְּדָבִרים ָאַמר ַרִּבי ַאֲהרֹן קֹוְטֶלר, 

רֹאׁש ְיִׁשיַבת ֶלייְקוּוד:
ַלה‘.  ִהְתָקְרבּות  הּוא  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ּגִדְָרּה 
ּוְבָמקֹום  ְּבֵעת  ְלֵהָעׂשֹות  ְצִריָכה  זֹו  ִהְתָקְרבּות 
”ִּדְרׁשּו  ו):  נה  (ְיַׁשְעָיה  ַּכָּכתּוב  ֵאֵלינּו,  ָקרֹוב  ֶׁשה‘ 
ְוִהֵּנה,  ָקרֹוב“.  ִּבְהיֹותֹו  ְקָרֻאהּו  ְּבִהָּמְצאוֹ  ה‘ 
ְּבתֹוֵכנּו  ִכיָנה  ַהּׁשְ ׁשֹוָרה  ָהְיָתה  ַהֻחְרָּבן  קֶֹדם 
ה‘  ֵמִאָּתנּו  ֶׁשִהְתַרֵחק  ּוְלַאַחר  ַהִּמְקָּדׁש,  ְּבֵבית 
ְּבֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהְּתִפּלֹות ֵאיָנן ִנְׁשָמעֹות 

ְּכַבְּתִחָּלה (ְרֵאה ֵאיָכה ג מד).
אּוָלם ִמְסַּתֵּבר ִּכי ַאף ַּכּיֹום ְיכֹוִלים ָאנּו ְלַהְׁשרֹות 
ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ְּבתֹוֵכנּו,  ִכיָנה  ַהּׁשְ ֶאת 
ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ְּכִדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ְּבָרכֹות ח א): 
ְלַהָּקדֹושׁ  לֹו  ֵאין  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶׁשָחַרב  ”ִמּיֹום 
ֲהָלָכה  ֶׁשל  ַאּמֹות  ד‘  ֶאָּלא  ְּבעֹוָלמֹו  הּוא   ָּברּו
ְמָקֵרב  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִּלּמּוד  ֵאפֹוא  ִנְמָצא  ִּבְלַבד“. 
 ִמּתֹו ַהֶּנֱאֶמֶרת  ּוְתִפָּלה  ֵאֵלינּו,  ִכיָנה  ַהּׁשְ ֶאת 
ְּבָרצֹון  ְלִהְתַקֵּבל  ְּגדֹוָלה  ְסֻגָּלָתּה  ּתֹוָרה  ִלּמּוד 

ְלָפָניו (’ִמְׁשַנת ַרִּבי ַאֲהרֹן‘ – ַמֲאָמִרים, ח“א עמ‘ צז).

ִלּמּוד ְּגָמָרא ַמְכִרית ֶאת ַהְּקִלּפֹות
ְּבֶדֶר סֹוד ֵהִביא ַה‘ִּמְנַחת ֶאְלָעָזר‘ ִמּמּוְנַקאְטׁש 
ַהַּמְקִּפיד  ִּכי  שָכר‘,  ִיּׂשָ ’ְּבֵני  ַּבַעל  ְזֵקנֹו  ְּבֵׁשם 
זֹוֶכה  ַהְּתִפָּלה,  קֶֹדם  ּבֶֹקר  ְּבָכל  ְּגָמָרא  ִלְלמֹד 

ְיֵדי  ַעל  ַלָּמרֹום  ְּתִפָּלתֹו  ַּתֲעֶלה   ָּכ ְיֵדי  ֶׁשַעל 
ַהְּתִפּלֹות,  ּוַמֲעֵלי  ַהִּכֵּסא  נֹוְׂשֵאי  ַהַּמְלָאִכים 
 – ְואֹוִריֵאל  ְרָפֵאל  ִמיָכֵאל,  ַּגְבִריֵאל,  ֵהם:  ֲהא 
ָראֵׁשי ֵּתבֹות ’ְּגָמָר“א‘ (’ִּדְבֵרי ּתֹוָרה‘ מהדו“ק אֹות יט, 

ועי“ש אֹות פא).

ַה‘חֹוֶזה  ְּבֵׁשם  ֵהִביא  ִמֶּבעְלְזא  ָׁשלֹום‘  ר  ַה‘ּׂשַ
ִמֻּלְּבִלין‘, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאָדם לֹוֵמד ַּדף ְּגָמָרא ְלֵׁשם 
ֶׁשַּבּתֹוָרה  ַהָּמאֹור  ֲאַזי  ַהְּתִפָּלה,  קֶֹדם  ָׁשַמִים 
ַלֲעִלַּית   ֶּדֶר ּוְמַפֶּנה  ַהְּקִלּפֹות  ֶאת  ַמְכִרית 
ִמֶּבעְלְזא‘  (’מהר“ש  ַהָּכבֹוד  ִּכֵּסא  ִלְפֵני  ְּתִפָּלתֹו 

ַהֲאִזינּו).

ׁשּוָבה)  (ַׁשָּבת  ִמַּקְרִלין  ַאֲהרֹן‘  ְּב‘ֵבית  ֵּבֵאר  עֹוד 
ְּבֵׁשם ַרִּבי ְׁשמֹה ִמַּקְרִלין:

ָיָׁשר“  ָהָאָדם  ֶאת  ָהֱאִקים  ”ָעָׂשה  ִמְּלַכְּתִחָּלה 
(קֶֹהֶלת ז כט), ֶאָּלא ֶׁשֲעוֹונֹוָתיו ּגֹוְרִמים לֹו ְלַעּוֵת 

ַאף   ָּכ ּוִמּשּׁום  ֵמה‘,  ּוְלִהְתַרֵחק  ַּדְרּכֹו  ֶאת 
ַעל  ָהְראּוָיה.  ַּבַּכּוָָנה  ֶנֱאָמרֹות  ֵאיָנן  ְּתִפּלֹוָתיו 
ר  ְמַיּׁשֵ ַהְּתִפָּלה  קֶֹדם  ְּבִעּיּון  ַהְּגָמָרא  ִלּמּוד  ְיֵדי 
ָהָאָדם ֶאת ִׂשְכלֹו, ְוָׁשב ְלֶדֶר ַהָּיָׁשר ְּכַבְּתִחָּלה, 
ֶנֱאָמרֹות  ּוַבָּקׁשֹוָתיו  ְּתִפּלֹוָתיו  ַאף   ָּכ  ּוִמּתֹו
ַּבַּכּוָָנה ָהְראּוָיה ְוַהְּיָׁשָרה – ְלַמַען ְּכבֹוד ָׁשַמִים, 

ְוָדָבר ֶזה ְמַסֵּיַע ַּבֲעָדן ְלִהְתַקֵּבל.

ִלּמּוד קֶֹדם ַהְּתִפָּלה מֹוִעיל ַלַּכָּוָנה
ְמֻיֶחֶדת  ְסֻגָּלה  ֵיׁש  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשִּלְפֵני  ַלִּלּמּוד 
ְּכִפי  ְּבַכּוָָנה.  ַהְּתִפָּלה  ַלֲאִמיַרת  ְלהֹוִעיל 
ִמְצָוה  ֵנר  ָּתִמיד  (מס‘  ַהָּקדֹוׁש  ָל“ה  ַהּׁשְ ֶׁשֵהִביא 
ִּדי  ְמַנֵחם  ַרִּבי  ַהַּקְדמֹון  ַהְּמֻקָּבל  ְּבֵׁשם  יב) 

לּוְנַזאנוֹ: ”ֵיׁש עֹוד ֲעָׂשָרה ְּדָבִרים ֶׁשעֹוְזִרים ַעל 
ָהִראׁשֹון,  ִּבּטּוָלּה...  ּגֹוְרִמים  ְוַהְפָכּם  ַהַּכָּוָנה, 
ִּכי  ַּדע,  ’ּתֹוָרה‘;  ֶׁשְּבֻכָּלם:  ַהָּגדֹול  ַהּגֹוֵרם  ְוהּוא 
ְּכֶׁשַּיְרֶּבה ָהָאָדם ָהֵעֶסק ַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצוֹות, ִהֵּנה 
ָהֱאִהים  ֶאל  ִיְקַרב  ּוְבֶאְמָצעּותֹו,  ֶזה  ְּבִסַּבת 
ְוִיְתַּדֵּבק ֵאָליו, ְוִתְהֶיה ִיְרָאתֹו ְוַאֲהָבתֹו ְּתקּוָעה 
ְּבִלּבֹו. ְוָאז ְּכֶׁשָּיקּום ְלִהְתַּפֵּלל, א ִיְקֶׁשה ָעָליו 
ְּכָלל ְלִהְתַחֵּנן ּוְלַכּוֵן ִלּבֹו. ֲאָבל ֵיַקל ָעָליו ְמאֹד, 
ם ִיְתָּבַר ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו,  ִּכי ֵּתֶכף ּוִמָּיד ִיָּמֵצא ַהּׁשֵ

“...ֵּכיָון ֶׁשהּוא מּוָכן ְלָכ

ַהַּמֲהִרי“ד  ֶׁשל  ְלׁשֹונֹו  ַעל  ָׁשגּור  ָהָיה  ֶזה  ָּדָבר 
ִלְפֵני  ְּגָמָרא  ַּדף  לֹוֵמד  ְּכֶׁשְּיהּוִדי  ִמֶּבעְלְזא: 
ַאֵחר,   ‘ָּברּו’ הּוא  ַה‘ָּברּוךְ‘  ֲאַזי  ַהְּתִפָּלה, 
ִמְתַנֵהל  ַהּיֹום  ְוָכל  ַאֵחר,  ’ַאָּתה‘  הּוא  ְוַה‘ַאָּתה‘ 

ְּבצּוָרה ׁשֹוָנה ְלַגְמֵרי (’ַוִּתְתַּפֵּלל ַחָּנה‘ עמ‘ קלה).

ְוָכ ָּכַתב ַּב‘ָמאֹור ָוֶׁשֶמׁש‘ (ְּבֵראִׁשית, עה“פ ”ַוּיֹאֶמר 
ֱאִקים ְיִהי ָרִקיַע“) ְּבנֹוֵגַע ִלְקִריַאת ְׁשַמע:

אֹותֹו  ְיַבְלְּבלּו  ֶׁשֹּלא  ָלֶזה...  ַהְּיעּוָצה  ”ְוֵעָצה 
ַהְרֵּבה  ֶׁשִּיְלמֹד  הּוא   ,ָּכ ָּכל  ָזרֹות  ַהַּמְחָׁשבֹות 
ַּכּוָָנה  ַעל  ְוזַֹהר,  ְּגָמָרא  ִמְׁשָניֹות  ַהְּתִפָּלה  קֶֹדם 
ֶׁשַעל ְיֵדי ִלּמּודוֹ יּוַכל לֹוַמר ’ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה‘ 
ַעל  ִיְלמֹד  ְוִאם  ְוַכָּנכֹון.  ַּכָּדת  ֶאָחד‘  ה‘  ֱאֵקינוּ 
 ָּברּו ְלַהָּקדֹושׁ   ְלַהְמִלי ִיְזֶּכה  ְּבַוַּדאי  זֹו  ַּכּוָָנה 

הּוא ַעל ָּכל ָהעֹוָלמֹות – ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים“.

ְׁשמֹה‘  ַה‘ִּתְפֶאֶרת  ָּדַרׁש  ַלְּדָבִרים  ֶרֶמז 
(ֶאְסֵּתר  ַהָּפסּוק  ִמְּלׁשֹון  (ְלפּוִרים)  ֵמַרדֹוְמְסק 
ַהֵּסֶפר  ִעם  ָאַמר   ַהֶּמֶל ִלְפֵני  ”ּוְבבָֹאּה  כה):  ט 

ַלֲעמֹד  ”ּוְבבָֹאּה“   – ָהָרָעה“  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ָיׁשּוב 
”ָאַמר  ַהְּמָלִכים,  ַמְלֵכי   “ַהֶּמֶל ”ִלְפֵני  ִּבְתִפָּלה 
ַהּקֶֹדׁש,  ְּבִסְפֵרי  ַהִּלּמּוד  ְיֵדי  ַעל   – ַהֵּסֶפר“  ִעם 
ַזָּכה  ְּתִפָּלתֹו  ּוְתֵהא  ָהָרָעה“  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ”ָיׁשּוב 

ּוְברּוָרה, ְלא ַמְחָׁשבֹות ָזרֹות.

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

ַהְּבָרָכה ֶׁשָּבְלָמה 

ע ט עּתַ ּבָ ממַמַ
ְשכ ’ההַהַַ

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

ּו סִספפּפּ ם
ְדָרׁש‘ (ה) 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


