
ת ַהֲאִזינּו ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַמִים' ְּכֵדי ֶׁשִּתְׁשַמע 'ָהָאֶרץ' ַהֲאִזינּו 'ַהּׁשָ
ִפי"  ִאְמֵרי  ָהָאֶרץ  ְוִתְׁשַמע  ַוֲאַדֵּבָרה  ַמִים  ַהּׁשָ "ַהֲאִזינּו 

(לב א)

ָּדַרׁש ָהַרִּבי ִמּמּוְנַקְטׁש ַּבַעל ַה'ַּדְרֵכי ְּתׁשּוָבה': 
('ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה' ְּתִהִּלים סה ג)  ְידּוִעים ִּדְבֵרי ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש 
ִּכי ַאף ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵדַע ַמְחָׁשבֹות, ִהְצַטּוֵינוּ 
ְלַהְרֲהָרן  ַרק  ְוא  ַּבֶּפה  ַהְּתִפָּלה  ִמּלֹות  ֶאת  ְלהֹוִציא 
ֵהם  ַאף  ְוִיְלְמדּו  ֲאֵחִרים  ֶׁשִּיְראּו  ְּכֵדי  זֹאת  ַּבֵּלב, 

ְלִהְתַּפֵּלל ָּכמֹונּו.
ַמִים"  ַהּׁשָ "ַהֲאִזינּו  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּפסּוק  ִנְרָמז  ֶזה  ְיסֹוד 
ַהֵּלב, "ַוֲאַדֵּבָרה" –  ְלַרֲחֵׁשי  ַמֲאִזיִנים  ַמִים  ֶׁשַּבּׁשָ ַאף   –
ֶׁשּיֹוְׁשֵבי   – ִפי"  ִאְמֵרי  ָהָאֶרץ  "ְוִתְׁשַמע  ֶׁש:  ְּכֵדי  ְּבִפי, 

ֵּתֵבל ִיְׁשְמעּו ֶאת ְּתִפָּלִתי ְוִיְלְמדּו ִמֶּמִּני ְלִהְתַּפֵּלל.
ְּבאֶֹפן נֹוָסף ָּדַרׁש ַה'ַּדְרֵכי ְּתׁשּוָבה' ָּפסּוק ֶזה:

ַמִים  ַּכֲאֶׁשר ַהָּקָהל – יֹוְׁשֵבי "ָהָאֶרץ" – רֹוִאים ֶׁשִּמן ַהּׁשָ
ִמְתַקְּבלֹות,  ּוַבָּקׁשֹוָתיו  ַהַּצִּדיק,  ִלְתִפּלֹות  ַמֲאִזיִנים 
ִמְתַיֵּקר ְּכבֹודֹו ְּבֵעיֵניֶהם. ִמּתֹו ָּכ ֵהם ַמִּטים ָאְזֵניֶהם 
ְלִדְבֵרי מּוָסרֹו ְוַהְדָרָכתֹו ּוְמַקְּבִלים אֹוָתם ְּבֵלב ָׁשֵלם. 
ַוֲאַדֵּבָרה",  ַמִים  ַהּׁשָ "ַהֲאִזינּו  ַרֵּבנּו:  מֶֹׁשה  ִּבֵּקׁש  ְלזֹאת 
ַמִים ְלִדְבֵרי ְּתִפָּלִתי, ַאף יֹוְׁשֵבי  ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַיֲאִזינּו ִמן ַהּׁשָ
ָהָאֶרץ ִיְׁשְמעּו ְל: "ִאְמֵרי ִפי" ַּכֲאֶׁשר ֲאַלְּמֵדם ָאְרחֹות 

'ִּתְפֶאֶרת ָּבִנים' ַחִּיים. 

ַמִים' ִאם 'ִּתְׁשַמע ָהָאֶרץ' ַיֲאִזינּו ַּגם 'ַהּׁשָ
ִפי"  ִאְמֵרי  ָהָאֶרץ  ְוִתְׁשַמע  ַוֲאַדֵּבָרה  ַמִים  ַהּׁשָ "ַהֲאִזינּו 

(לב א)

ָּדַרׁש ָהַרִּבי ַּבַעל 'ֵּבית ַאְבָרָהם' ִמְּסלֹוִנים: 
ַעל:  ַיְקִּפיד  ִלְתִפָּלתֹו,  ַיֲאִזינּו  ַמִים  ֶׁשִּמּׁשָ ָהרֹוֶצה 
ִיְׁשַּתֵּתף  ָהַאְרִצי  ַהּגּוף  ֶׁשַּגם   – ָהָאֶרץ"  "ְוִתְׁשַמע 
ּוְלַהְקִׁשיב  ְלִהְתּבֹוֵנן  ִלּבֹו  ֶאת  ֶׁשְּיעֹוֵרר   ְּבָכ ִּבְתִפָּלתֹו, 

ְלִמּלֹות ַהְּתִפָּלה ַהּיֹוְצאֹות ִמִּפיו. 
'ֵּבית ַאְבָרָהם' 

ְּתִפָּלה ָהעֹוֶׂשה ֵּפרֹות ַּכַּטל
"ַיֲערֹף ַּכָּמָטר ִלְקִחי ִּתַּזל ַּכַּטל ִאְמָרִתי" (לב ב)

ֵּפֵרׁש ָה'ִאְּבן ֶעְזָרא': 
ַיְחְּדרּו  ֶׁשְּדָבָריו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִהְתַּפֵּלל  ֵאּלּו  ִּבְדָבָריו 
ּוָמָטר  ְּכַטל  ֵּפרֹות,  ְוַיֲעׂשּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ְלִלּבֹוֵתיֶהם 
ָהֲאָדָמה  ֶאת  ַמְׁשִקים  ֶאָּלא  ֵריָקם,  חֹוְזִרים  ֶׁשֵאיָנם 

ּוַמְצִמיִחים ֵּפרֹות. 

ַעל ֲהָנַאת ַהִּלּמּוד ִנָּתן ְלָבֵר ְלעֹוָלם
"ִּכי ֵׁשם ה' ֶאְקָרא ָהבוּ גֶֹדל ֵלאקֵינוּ" (לב ג)

ָלְמדּו  ִּכי)  ד"ה  ָׁשם  ַרִׁש"י  ע"פ  א  (כא  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
 :ָּכ ֶזה  ִמָּפסּוק  ַהּתֹוָרה  ִּבְרַּכת  ִחּיּוב  ֶאת  ֲחָכִמים 
ְּבֶטֶרם ָּפַתח מֶֹׁשה ְּבִׁשיַרת ַהֲאִזינּו ָאַמר ְלִיְׂשָרֵאל: "ִּכי 
ַהּתֹוָרה'  'ִּבְרַּכת  ֶאת   ֲאָבֵר ַּכֲאֶׁשר   – ֶאְקָרא"  ה'  ֵׁשם 
גֶֹדל  ַאֶּתם "ָהבוּ  ּתֹוָרה,  ְּבִדְבֵרי  ִעְּמֶכם  ֶׁשֶאֱעסֹק  ִלְפֵני 

ֵלאקֵינוּ" – ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַאֲחֶריָה. 
ְּבָכל ּבֶֹקר ָאנּו ְמָבְרִכים ְׁשֵּתי ְּבָרכֹות ַעל ִמְצַות ַּתְלמּוד 
ּתֹוָרה: "ַלֲעסֹוק ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה" ַו"ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו". ַרִּבי 
ָמְרְּדַכי ָיֶפה ַּבַעל ַה'ְּלבּוִׁשים' ְמָבֵאר, ֶׁשְּכִפי ֶׁשָהעֹוֶלה 
ַהְּקִריָאה  ִלְפֵני  ַאַחת  ְּבָרכֹות:  ְׁשֵּתי   ְמָבֵר ַלּתֹוָרה 
ְוַאַחת ְלַאֲחֶריָה, ָּכ ַהְּבָרָכה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָאנּו ְמָבְרִכים 
ָהֶאְתמֹול  יֹום  ֶׁשל  ַהִּלּמּוד  ִסּיּום  ַעל  ִהיא  ּבֶֹקר  ִמיֵדי 
[ֶׁשֹּלא ָהָיה ְּבָיֵדינּו ְלָבֵר ַעל ָּכ ֶאֶמׁש, ְלִפי ֶׁשְּמֻחָּיִבים 
ִנָּיה  ַהּׁשְ ְוַהְּבָרָכה  ֵׁשָנה'],  ֶׁשַּתְחְטֵפנּו  'ַעד  ִלְלמֹד  ָאנּו 

ִהיא ַהְּבָרָכה ֶׁשִּלְפֵני ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשל אֹותֹו יֹום. 
הֹוִסיף ְוָכַתב ַה'ְּלבּושׁ':

ָהיּו ֶׁשִהְקׁשּו ַעל ְּדָבַרי, ַוֲהא ֲהָלָכה ִהיא ֶׁשֵאין ָהָאָדם 
ָיכֹול ְלָבֵר 'ְּבָרָכה ַאֲחרֹוָנה', ְלַאַחר ֶׁשָעַבר ְזַמן 'ִׁשעּור 
 ְלָבֵר ְמַבֵּקׁש  הּוא  ֶׁשָעָליו  ַהַּמֲאָכל  ֵמֲאִכיַלת  ִעּכּול' 
ַעל  ַּבּבֶֹקר   ְלָבֵר ִנָּתן  ֵאפֹוא  ֵּכיַצד  ה),  קפד  או"ח  (ׁשו"ע 

ִלּמּוד יֹום ָהֶאְתמֹול?
ֶׁשֲהָנַאת  ְלִפי  ַהְּדָבִרים,  ֵּבין  ְלַהְׁשוֹות  ֵאין  ִּכי  ְוֵהַׁשְבִּתי 
ִלּמּוד  ְואּוָלם  ָהִעּכּול,  ִעם  ִמְסַּתֶּיֶמת  ָאֵכן  ָהֲאִכיָלה 
ט):  מ  (ְּתִהִּלים  ַּכָּכתּוב  ֶנַצח.  ְלַמְזֶּכֶרת  נֹוָתר  ַהּתֹוָרה 
"ְותֹוָרְת ְּבתֹו ֵמָעי", ְלִפיָכ ִנָּתן ְלָבֵר ַעל ֲהָנָאה זֹו 

ַּגם ְּביֹום ַהָּמֳחָרת. 
'ְלבּוׁש' או"ח עז ו ּוַבַהָג"ה ָׁשם

ז' 'ְקִריאֹות' ְוכ"ה 'ֲעִלּיֹות' ְּבָפסּוק ֶאָחד
"ִּכי ֵׁשם ה' ֶאְקָרא ָהבוּ גֶֹדל ֵלאקֵינוּ" (לב ג)

ָּכַתב ַהִחידָ"א ֶׁשָּפסּוק ֶזה ֶׁשִּמֶּמּנּו ָלְמדּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות 
ְקִריַאת  ְלַתָּקַנת  רֹוֵמז  ַהּתֹוָרה,  ְלִבְרַּכת  ָמקֹור  א)  כא 
ִלְקרֹא  ֶׁשֵּיׁש  ֲחָכִמים  ֶׁשָּקְבעּו  ַהְּזַמִּנים  ְּבָכל  ַהּתֹוָרה 

ָּבֶהם:
ֶׁשָּבֶהם  ַהְּזַמִּנים  ְלִׁשְבַעת  רֹוְמזֹות  ֵּתבֹוָתיו  ֶׁשַבע 
י', 'ַׁשָּבת', 'רֹאׁש חֶֹדׁש',  קֹוְרִאים ַּבּתֹוָרה: 'ֵׁשִני', 'ֲחִמּׁשִ
ֶעְׂשִרים  ַהִּכּפּוִרים'.  ְו'יֹום  טֹוב'  'יֹום  ַהּמֹוֵעד',  'חֹל 
ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹוָתיו רֹוְמזֹות ַלִּמְסָּפר ַהּכֹוֵלל ֶׁשל ָהעֹוִלים 
ַלּתֹוָרה ְּבָכל ַהְּזַמִּנים ֶׁשָּבֶהם קֹוְרִאים ָּבּה: ְׁשלֹוָׁשה – 
י, ַאְרָּבָעה – ְּברֹאׁש חֶֹדׁש ּוְבחֹל ַהּמֹוֵעד,  ְּבֵׁשִני ַוֲחִמּׁשִ
ה – ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ְוִׁשְבָעה  ה – ְּביֹום טֹוב, ִׁשּׁשָ ֲחִמּׁשָ

'ִּכֵּסא ַרֲחִמים' ַמֶּסֶכת סֹוְפִרים י ו– ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש.

ְלהֹודֹות ַעל ַהְּזכּות ְלהֹודֹות
"ִּכי ֵׁשם ה' ֶאְקָרא ָהבוּ גֶֹדל ֵלאקֵינוּ" (לב ג)

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַחִּיים ִמְּטֶשְׁרנֹוִביץ: 
ִליַח  ֶׁשּׁשְ "ִּבְזַמן  ֲחָכִמים:  ָאְמרּו  א)  (מ  סֹוָטה  ְּבַמֶּסֶכת 
ִצּבּור אֹוֵמר מֹוִדים, ָהָעם ָמה ֵהם אֹוְמִרים? ָאַמר ַרב: 
 ,"'ָל מֹוִדים  ֶׁשָאנּו  ַעל  ֱאֵקינוּ  ה'   ְל ֲאַנְחנּו  'מֹוִדים 
ִלְהיֹות  ְּבִלֵּבנּו  ֶׁשָּנַתָּת  "ַעל  על):  ד"ה  (ָׁשם  ַרִׁש"י  ּוֵפֵרׁש 

 ."ּומֹוִדים ְל ְּדבּוִקים ְּב
ֶאְקָרא"  ה'  ֵׁשם  ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ִּכי  ַּבָּפסּוק  ִנְרָמז  ֶזה  ְיסֹוד 
– ַעל ֶעֶצם ָהֻעְבָּדה ֶׁשָּזִכינּו ִלְקרֹא ְּבֵׁשם ה' ְּבהֹוָדָאה 

'ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים' ּוִבְתִפָּלה, "ָהבוּ גֶֹדל ֵלאקינוּ". 

'ֶעְׂשִרים ְוַאַחת' אֹו 'ְׁשמֹוִנים ְוָחֵמׁש'
"ִּכי ֵׁשם ה' ֶאְקָרא ָהבוּ גֶֹדל ֵלאקֵינוּ" (לב ג)

ִמְּתִחַּלת ָּפָרַׁשת ַהֲאִזינּו ְוַעד ְלַהְזָּכַרת ֵׁשם ה' ְּבָפסּוק 
ְוָחֵמׁש  ְׁשמֹוִנים  ּוָבֶהן  ֵּתבֹות  ְוַאַחת  ֶעְׂשִרים  ֵיׁש  ֶזה 
ִהְמִּתין  ַרֵּבנּו  ֶׁשּמֶֹׁשה  יֹוָנָתן'  ְּב'ַתְרּגּום  ְוָכַתב  אֹוִתּיֹות. 

ְּבַכּוָָנה ְּכִׁשעּור ֶזה ִלְפֵני ֶׁשִהְזִּכיר ֶאת ֵׁשם ה'. 
ַרִּבי ַאְרֵיה ֵליּב ּגֹוְרדֹון ִצֵּין ְּבִחּבּורוֹ 'ִּתּקּון ְּתִפָּלה' ֻעְבָּדה 
ְּבֵסֶדר  יֹוָנָתן':  ַה'ַּתְרּגּום  ְלִדְבֵרי  ְלַהְפִליא  ַהּתֹוֶאֶמת 
 ["...ִׁשְמ ֶאת  ["ְנַקֵּדׁש  ַאְׁשְּכַנז'  'ֻנַּסח  ְלִפי  ה  ַהְּקֻדּׁשָ
ה',  ֵׁשם  ַהְזָּכַרת  ִלְפֵני  ֵּתבֹות  ְוַאַחת  ֶעְׂשִרים  ֶנֱאָמרֹות 
זֹאת  ְלֻעַּמת  אֹוִתּיֹות.  ְוָחֵמׁש  ְׁשמֹוִנים  ָּבֶהן  ֵאין  אּוָלם 
ְׁשמֹוִנים  ֵיׁש   ["...ְוַנֲעִריָצ ["ַנְקִּדיָׁשְך  ְסַפְרד'  ְּב'ֻנַּסח 
ֵיׁש   ֵמִאיָד אּוָלם  ה',  ַהְזָּכַרת  ִלְפֵני  אֹוִתּיֹות  ְוָחֵמׁש 

יֹוֵתר ֵמֶעְׂשִרים ְוַאַחת ֵּתבֹות. 
ִסּדּור 'אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות' עמ' קסג 

ה ָרׁשָ ה ַעל ַהּפָ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ִניֵני ֱאמּוִנים נּפְ ּפְ
ׁשִּתְׁשַמע 'ָהָאר

רץ

נ ּפְ ם
ְּבָרָכה ְּבקֹול – ְּבָרָכה ֻמְׁשֶלֶמת

ַמִים ַוֲאַדֵּבָרה ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי"  "ַהֲאִזינּו ַהּׁשָ
(לב א)

ָאַמר ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְיִחיֵאל ְיהֹוֻׁשַע ִמִּביַאֶלא: 
 ְלָבֵר ַיְקִּפיד  ִלְתִפָּלתֹו,  ַמִים  ַּבּׁשָ ֶׁשַּיֲאִזינּו  ָהרֹוֶצה 
ְּבקֹול – "ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי", ִּכי ַרק ָּכ יּוְכלּו 

ַהּשֹׁוְמִעים ְלַהְׁשִלים ֶאת ִּבְרָכתֹו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן. 
'ֶחְלַקת ְיהֹוֻׁשַע' 

ת ַהֲאִזינּו ָרׁשַ 400ּפָ תשפ"ב

ל  ַחר', ּכָ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ָפָניו 'ּבִ ַיְלֵדי ִעירֹו ָהיּו אֹוְמִרים ּבְ
ָהָיה  נֹוֵהג  ָאֵמן.  ַאֲחֵריֶהם  ָעָנה  ְוהּוא  תֹורֹו,  ּבְ ֶאָחד 
ָאַמר  ַע ְלָכל ֶיֶלד ׁשֶ יד ִמּקֹוְז'ִניץ ְלַהֲעִניק ַמְטּבֵ ּגִ ַהּמַ
ְלַהְתִמיד  ילֹו  ְלַהְרּגִ ֵדי  ּכְ ַחר',  ַ ַהּשׁ ְרכֹות  'ּבִ ָפָניו  ּבְ

ָרֵאל' עמ' רכג).  ִמְנָהג ֶזה  ('ַיְלקּוט ֲעבֹוַדת ִישְׂ ּבְ

יֹום  ָיחּול  ַהֻּסּכֹות,  ַחג  ֶעֶרב  ֵׁשִני,  ְּביֹום 
ֶׁשל  ִלְפִטיָרתֹו  ְוֶׁשַבע  ַהָּמאַתִים  ָנה  ַהּׁשָ
ַהַּמִּגיד ִמּקֹוְז'ִניץ, ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַּב"ר ַׁשְּבַתי 
ִיְׂשָרֵאל'  ָה'ֲעבֹוַדת  ַּבַעל  ִזי"ַע,  הֹוְּפְׁשֵטיין 
ּוַבַעל  ִמֶּמְזִריְטׁש  ַהַּמִּגיד  ֶׁשל  ְוַתְלִמיָדם 

.'ַה'ֹּנַעם ֱאִליֶמֶל

ַהַּמִּגיד ִמּקֹוְז'ִניץ
י"ד ְּבִתְׁשֵרי תקע"ה
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ַרֵּבנּו  ָהְרַה"ק  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ְּבָסֵנגֹוָרן  ָהָיה  ה  ַמֲעֹשֶ
ַהַּמִּגיד  ְלַצד  ֶׁשָּיַׁשב  ִזיָע"א,  ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב  ִיְצָחק  ֵלִוי 
 ְּבתֹו ִזיָע"א.  ִמּקֹוזְ'ִניץ  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב 
נַֹעם ִׂשיַח ְּדָבָריו ֶהֱעָלה ִּבְפֵני ֶּבן ִׂשיחֹו ֶאת ַהְּתִמיָהה 
הֹוְּפְׁשֵטיין  ַׁשְּבַתי  ַרִּבי  ָאִביו,  ָזָכה  ֵּכיַצד  ַהִּמְתַּבֶּקֶׁשת: 
ַהּכֹוֵר ֶׁשָהָיה ִאיׁש ָּפׁשּוט ְוָתִמים, ְלֵבן ָּגדֹול ֶׁשָּכמֹוהּו 

ֲאֶׁשר ֵהִאיר ֶאת ֵעיֵני ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו?
ִׂשְפתֹוָתיו;  ַעל  ָּפַׁשט   ְוִחּיּו ֵאָלה  ַלּׁשְ ִהְקִׁשיב  ַהַּמִּגיד 
"ָאֵכן, ְיהּוִדי ָּפׁשּוט ְוָתִמים ָהָיה ָאִבי", ָאַמר, "ַא ִעם 
ָּכל זֹאת ָהָיה ָחִסיד ּוְמַדְקֵּדק ְּבִמְצוֹות. ִאם ִּבְרצֹוְנֶכם 
ַּגְדלּותֹו,  ֶאת  ְלַהְסִּביר  ְּכֵדי  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ה  ַמֲעֹשֶ ִלְׁשמַֹע 

אּוַכל ְלַהְצִּביַע ַעל ַהַּמֲעֶׂשה ִּדְלַהָּלן:
'ַהַחָּזן  ְּבֵאֶבל;  ָהְיָתה  ְׁשרּוָיה  אֹוְסְטרֹוְבָצה  ָהִעיר 
ְּדָמָתא', ֲאהּוב ַהָּקָהל, ָהַל ְלעֹוָלמֹו ָזֵקן ּוְׁשַבע ָיִמים, 
ְלָמֳחָרת  ֶזה  ָהָיה  ֵריק.  ָחָלל  ַאֲחָריו  מֹוִתיר  ְּכֶׁשהּוא 
ָנה, ְועֹוד ְּבֶטֶרם ַּתּמּו ְיֵמי ָהֵאֶבל ִמֲהרּו ְּבֵני  רֹאׁש ַהּׁשָ
ַהְּקִהָּלה ְלַמָּסע ִחּפּוִׂשים ַאַחר ַחָּזן ָראּוי ֶׁשְּיַמֵּלא ֶאת 

ְמקֹומֹו ֶׁשל ַהַחָּזן ַהָּמנֹוַח ִּבְתִפּלֹות ַהּיֹום ַהָּקדֹוׁש.
יג  ְלַהּׂשִ ָהָיה  ִנָּתן  ְּבָנֵקל  א  ָקָׁשה.  ָהְיָתה  ַהְּמָלאָכה 
ָאָדם ַּבַעל ִׁשעּור קֹוָמה ָהָראּוי ְלַמֵּלא ֶאת ְמקֹומֹו ֶׁשל 
ָעלּו  ֵׁשמֹות  ַעָּתה.  ַעד  ַּבּקֶֹדׁש  ֵּמׁש  ֶׁשּׁשִ ַהָּדגּול  ַהַחָּזן 

ְוָיְרדּו, וְא ִנְמָצא ַהָּמֳעָמד ַהַּמְתִאים.
ֶאל ֶהָחָלל ָהֵריק ַהָּלֶזה ָּבַחר ְלִהָּכֵנס א ַאֵחר ֵמֲאֶׁשר 

מּוִנישׁ ַהַחָּיט.
ְׁשנֹות  ֵמֵראִׁשית  ְּבאֹוְסְטרֹוְבָצה  ָּגַדל  ֶזה  מּוִנישׁ 
ַיְלדּותֹו. ְּכֶיֶלד ִמן ַהִּמְנָין ִנְׁשַלח ִלְלמֹד ַּב'ֵחיֶדר', אּוָלם 
ְמֻסָּגל  ֵאינֹו  ְּבָנם  ִּכי  ִלְראֹות  הֹוָריו  נֹוְכחּו  ְמֵהָרה  ַעד 
ְמַחְּנָכיו  ֶאת  ֶהֱעִביר  הּוא  ְזַמן.   ְלאֶֹר ְוִלְלמֹד  ָלֶׁשֶבת 
ְּתָלאֹות, ּוְבֵלית ְּבֵרָרה ֶהְחִליטּו הֹוָריו ִּכי מּוָטב ַיֲעׂשּו 
 ְוָכ ִמְקצֹוַע,  ֶׁשְּיַלְּמדֹו  ְמָלאָכה  ְלַבַעל  ִיְּתנּוהּו  ִאם 

ַיְרִחיק אֹותֹו ְלָכל ַהָּפחֹות ֵמַהַּבָּטָלה.
ֶׁשֶּנְעַּתר  ַהַחָּיט  ֶׁשל  ְלֵביתֹו  מּוִנישׁ  ִנְלַקח  ָּכֵבד  ְּבֵלב 
ְלַהֲעִסיקֹו ְּכׁשּוְלָיה ּוְלַלְּמדֹו ֶאת ָרֵזי ַהִּמְקצֹוַע. ַהַּפַעם 
 מוִּנישׁ א ִאְכֵזב, ְוהּוא ָעָׂשה ַחִיל ִּבְמֶלאֶכת ַהַחָּיטּות. 
ַאט  ַאט   ַא ַלַחָּיט,  ְּכעֹוֵזר  ִׁשֵּמׁש  ָהִראׁשֹונֹות  ִנים  ַּבּׁשָ

ָרַכׁש ֶאת ָרֵזי ַהִּמְקצֹוַע ְוֵהֵחל ַלֲעבֹד ְּכַעְצָמִאי.
ְּכַחָּיט  ְלֵמָרחֹוק  ְׁשמֹו  ָיָצא  ְּכָבר  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ְּבִגיל 
ָאֶרץ  ְוׁשֹוֵעי  ְנִגיִדים  ִמְתָחִרים.  לֹו  ֵאין  ֲאֶׁשר  ֻמְמֶחה 
ִהְתַרֵחב  ַהֻּיְקָרִתי  ָלקֹוחֹוָתיו  ּוְקַהל  ְלִפְתחֹו,  ִׁשֲחרּו 
ר, ּוַבד ְּבַבד ָהְלָכה  ְּבָכל יֹום ָויֹום. מוִּנישׁ ָהַל ְוִהְתַעּׁשֵ
ֶאָחיו  ָנֶאה לֹו ָלדּור ֵּבין  ָהָיה  ְוָגְדָלה. ׁשּוב א  ַּגֲאָותֹו 
ַהְּיהּוִדים, ְוהּוא ָרַכׁש ְלַעְצמֹו ִּדיָרה ִּבְׁשכּוַנת ַהָּנְכִרים, 
יֹוְצִאים  ֶׁשָהיּו  ַהֶּנֱאָמִנים  ְלָלקֹוחֹוָתיו  ְוִנְרֶאה   ָסמּו

ּוָבִאים ְּבֵביתֹו ִּכְבתֹו ֶׁשָּלֶהם.
ַאף  ַהְּיהּוִדים  ֵמֶאָחיו  מוניש  ִהְתַרֵחק  ֵלב,  ְלַדֲאבֹון 
ַּבֲהִליכֹוָתיו. הּוא ִהְתִאים ֶאת ַהְנָהגֹוָתיו ְוֶאת ַמְלּבּוָׁשיו 
ַלְּסִביָבה ַהּגֹוִיית ֶׁשָּבּה ָּדר ְוָזַנח ִּכְמַעט ַלֲחלּוִטין ֶאת 

ַהָּדת ְוֶאת ָאְרחֹוֶתיהָ.
*

ַחר ַטל ַיְלדּותֹו,  רֹון מּוָלד ָהָיה לֹו ְלמּוִנישׁ עֹוד ִמּׁשַ ִּכּׁשָ
ְּבָכל  ּבֹו  ִהְׁשַּתֵּמׁש  ְוַאף  ֵמעֹוָלם  אֹותֹו  ָזַנח  א  ְוהּוא 

ֵעת ְמצֹא.
ִּבְסִביָבתֹו  ַאף  ָלִׁשיר.  ֵהיֵטב  ָיַדע  ְוַגם  ָאַהב  מוִּנישׁ 
ָהיּו  ֶׁשָּתִדיר  ֱהיֹות  ֶזה,  רֹון  ְּבִכּׁשָ ַהּכֹל  ִהִּכירּו  ַהּגֹוִיית 
 ּתֹו ּוִמְזמֹוִרים.  ִּפּיּוִטים  ִׁשיִרים,  ּדֹוְבבֹות  ְׂשָפָתיו 
הּוא  ָהָיה  ְּבִפיו,  ְּתחּוִבים  ְּכֶׁשַהְּמָחִטים  ֲעבֹוָדתֹו,  ְּכֵדי 
ֶׁשִהְזַּדְּמנּו  ׁשֹוְמָעיו  בְָּאְזֵני  ּוַמְנִעים  ְּבקֹולֹו  ְמַסְלֵסל 
ִהְצָטְרפּו  ַּפַעם  א   ַא ְמַלאְכּתֹו.  ְלצֶֹרְך  ְלַחְדרֹו 
אַֹרח  עֹוְבֵרי  ְקרּוִאים...  ִּבְלִּתי  אֹוְרִחים  ַּגם  ְלַמֲאִזיָניו 
ְלַאַחר  ֵּביתֹו,  ַלַחּלֹונֹות  ִמַּתַחת  ֶחֶרׁש  לֹו  ִהְקִׁשיבּו 
ְוָרוּו  ָהֲעֻנָּגה,  יָרה  ַהּׁשִ ַאַחר  ֶקֶסם  ִּכְבַמֵּטה  ֶׁשִּנְׁשֲאבּו 

עֶֹנג ִמְּצִליֶליָה.
*

ְּכֶׁשִהְתַקְּבָלה  ְּתׁשּוָבה  ְיֵמי  ַּבֲעֶׂשֶרת  ֶזה  ָהָיה  ָּכָאמּור, 
ַהְּיִדיָעה ַעל ְּפִטיָרתֹו ַהִּפְתאֹוִמית ֶׁשל ְׁשִליַח ַהִּצּבּור. 
ָראּוי,  ָמקֹום  ְמַמֵּלא  ִלְמצֹא  ִהְתַאְרְּגנּו  ַהְּקִהָּלה  ְּבֵני 

אּוָלם ְלֵביְנַתִים, ָיַׁשב מּוִנישׁ ְּבַחְדרֹו ְוָהָגה ָּתְכִנּיֹות.
ְּפָעָמיו  ֵהִחיׁש  הּוא  ְּבִלּבֹו.  ַהַהְחָלָטה  ָּגְמָלה  ְלַבּסֹוף 
ְיִדידֹו  ַהָּמחֹוז,  ַעל  ַהְּמֻמֶּנה  ַהָּפִריץ  ֶׁשל  ֵּביתֹו  ְלֵעֶבר 
א  ָׁשלֹום  ְּבַדְרֵכי  ִּכי  ָיַדע  מוִּנישׁ  ַהָּיִמים.  ְּכָבר  ִמּׁשֶ
ֵיאֹותוּ ְּבֵני ַהְּקִהָּלה ְלַמּנֹותֹו ְּבׁשּום ָּפִנים ָואֶֹפן, ַעל ֵּכן 

ֶהֱחִליט ִלְנקֹט ַתְּחּבּוָלה ְמֻתְחֶּכֶמת.

ְיִדידֹו  ַעל  מוִּנישׁ  ִהְׁשִּפיַע  ְוֵכיַצד   ֵאי ָלַדַעת  ֵאין 
יֹום  ֶטֶרם  ְספּוִרים  ָיִמים  ִּכי  ִהיא  ֻעְבָּדה   ַא ַהָּפִריץ, 
ֵמֵאת  ִרְׁשִמי  ִמְכָּתב  ַהְּקִהָּלה  ָראֵׁשי  ִקְּבלּו  ַהִּכּפּוִרים 
ְּברּוָרה  הֹוָרָאה  ּובֹו  ַהָּמחֹוז,  ַעל  ַהְּמֻמֶּנה  ַהָּפִריץ 
ֶׁשִּיְרֶצה,  ְּכָכל  ִצּבּור  ִּכְׁשִליַח  ְיַכֵהן  מוִּנישׁ  ְוֶנְחֶרֶצת: 

ֵהֵחל ִמְּכִניַסת יֹום ַהִּכּפּוִרים ְוַעד ִליִציָאתֹו.
ָּבִהיר.  ְּביֹום  ְּכַרַעם  ַהְּקִהָּלה  ְּבֵני  ַעל  ָנֲחָתה  ַהְּיִדיָעה 
ְלַחָּזן ָּגרּוַע ִמֶּזה א ָיְכלּו ְלַיֵחל. ִעם ָּכל ַהָּכבֹוד ְלקֹולֹו 
ִּכי  ְלֶרַגע  ָחְׁשבּו  א  ֵהם  ַהְּמֻדֶּיֶקת,  ּוְלִׁשיָרתֹו  ֶהָעֵרב 
ֶׁשְּיַמֵּלא  ֶזה  הּוא  ָהעֹל,  ּופֹוֵרק  ַהּפֹוֵחז  מוִּנישׁ,  ַּדְוָקא 

ַמִים. ֶאת ְמקֹומֹו ֶׁשל ַהַחָּזן ַהַּצִּדיק ִויֵרא ַהּׁשָ
ְּבֵסֶתר  ַהָּפִריץ,  ַצו  ֶאת  ְלָהֵפר  ְּבָיָדם  ָהָיה  א  ִּכי  ַאף 
ִלָּבם ָּגְמרּו אֶֹמר ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל ֶׁשֹּלא ָיקּום ַהָּדָבר ְוא 
ַּבֲחַלל  ַמע  ִיּׁשָ מוִּנישׁ  ֶׁשל  ֶׁשּקֹולֹו  ִיָּתֵכן  א  ֵהן  ִיְהֶיה; 

ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ּבַיֹּום ַהָּקדֹוׁש ְּביֹוֵתר ּבַשָָּׁנה.
ִהְׁשִּפילּו  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ִמְתַּפְּלֵלי  ַהִּכּפּוִרים.  יֹום  ֵליל 
ְזקּוָפה  ְּבקֹוָמה  מוִּנישׁ  ִנַּגׁש  ַּכֲאֶׁשר  ַלַּקְרַקע  ֵעיֵניֶהם 
ְּכֶׁשַּטִּליתֹו  ָה'ַעּמּוד'  ְלֵעֶבר  ְּבטּוִחים  ּוִבְצָעִדים 
ִהִּביטּו  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ָּפָניו.  ַעל  ֻמְפֶׁשֶלת  ַהְּצחֹוָרה 
ּוְכמֹו  ִּבְגרֹונֹו  ִּכְחֵּכַח  מּוִנישׁ  נּוִגים.  ְּבַמָּבִטים  ָּבֶזה  ֶזה 
קֹוֵרא ַעל ַעְצמֹו ִסְלֵסל: "ַעל ַּדַעת ַהָּמקֹום ְוַעל ַּדַעת 

ַהָּקָהל... ָאנּו ַמִּתיִרין ְלִהְתַּפֵּלל ִעם ָהֲעַבְרָיִנים".
ַהָּנָבל  ָּפַתח   ַא ִנְדֵרי'.  ְּב'ָכל  ְלַהְתִחיל  ָעַמד  מוִּנישׁ 
ֶאת ִּפיו, ִנְׁשְמעּו ִמָּכל ֵעֶבר ִיְללֹות ַצַער ּוְכֵאב. ַאְנֵׁשי 
ה'  ָעָׂשה  ָמה  ַעל  ְּכֵאָבם.  ֶאת  ִלְכּבֹׁש  יְָכלּו  לֹא  הִָעיר 
ְּביֹום  ָּכֶזה  ַחָּזן  ֲעֵליֶהם  ִנְגַזר  ָמה  ִמְּפֵני  ָּכָכה?  ָלֶהם 

ַהִּכּפּוִרים? 
הְַסּכָָמה  ֶׁשל  לַַחׁש  ָעַבר  ִנְדרֵי'  'ָּכל  ְּתִפַּלת  ִסּיּום  ִעם 
ֶאת  לֹוַמר  ֵהֵחּלּו  ֶאָחד  ְּבֵלב  ֶאָחד  ְּכִאיׁש  ַהִּצּבּור;  ֵּבין 
ֶׁשֵהם   ּתֹו ַהַחָּזן,  ִעם  ַיַחד  ָרם,  ְּבקֹול  ַהְּתִפָּלה  ִמּלֹות 
ַמִּכים ִנְרָּגׁשֹות ַעל ַעּמּוֵדי ַהְּתִפָּלה ֶׁשִּלְפֵניֶהם. מוִּנישׁ 
ַהִּמְתַּפְּלִלים  אּוָלם  קֹולֹו,  ֶאת  ְלַהְגִּביַּה  ִנָּסה  ַהֻּמְפָּתע 
א ָׁשְתקּו. ַהָּקָהל ֻּכּלֹו ָׁשַאג ְּבקֹול ָּגדֹול ַיַחד ִעּמֹו ֶאת 

ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה.
ְולּו  ֶּבָחָלל  ֶׁשִּנְׁשַמע  ִמְּבִלי  ִהְסַּתְּיָמה  ַמֲעִריב  ְּתִפַּלת 
מוִּנישׁ  ִנָּסה  ַהּיֹום  ְלָמֳחָרת  מוִּנישׁ.  ֶׁשל  ִמּקֹולֹו  ֶהֶגה 
ָאגֹות  ֶאת ַמָּזלֹו ׁשּוב, אּוָלם ַהָּקָהל א ִוֵּתר. ֵהֵדי ַהּׁשְ
ִנָּסה  מּוִנישׁ  ְלֵמָרחֹוק.  ִנְׁשְמעּו  ַהֲחָבטֹות  ְוַרֲעַמת 
ִהִּגיָעה  ְוא. ִמּׁשֶ ְלַהְׁשִמיַע ֶאת קֹולֹו ְלא ֶהֶרף, ַא ַלּׁשָ
ָהַעּמּוד  ֶאת  מּוִנישׁ  נָטַׁש  ְלִסּיּוָמּה  ְנִעיָלה  ְּתִפַּלת 

ְּבבֶֹׁשת ָּפִנים, עֹוד ְּבֶטֶרם ֲאִמיַרת ַהַּקִּדיׁש ָהַאֲחרֹון. 
ַהְּתִקיָעה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשִּנְׁשְמָעה ִלְפֵני ֲאִמיַרת "ִּתְתַקַּבל" 
ִלְברֹחַ  ֶׁשֶּנֱאַלץ  ָהָרָׁשע  ַעל  ִנָּצחֹון  ִּכְתרּוַעת  ִנְׁשְמָעה 

ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְּבִבָּזיֹון ּוְבֶקֶצף.
ְּבאֹוָתם ָיִמים ָהיּו ְרִגיִלים ְלַיֵּצר ֶאת ְּכִריכֹות ַהַּמְחזֹוִרים 
ְלהֹוִסיף  ַהְּקִהָּלה  ִלְבֵני  ֶׁשִּסְּיָעה  ֻעְבָּדה  ֵעץ,  ִמּלּוחֹות 
ַרַעׁש ַוֲהֻמָּלה. ֵהם ָחְבטּו ִעם ַהַּמְחזֹוִרים ְּבקֹול ַרַעׁש 
ָּגדֹול, ּוְבמֹוָצֵאי יֹום ַהִּכּפּוִרים נֹוְכחּו ִלְראֹות ִּכי ְּבֶׁשל 
ְוִנְזְקקּו  ֵמַהַּמְחזֹוִרים  ַרִּבים  ִנְקְרעּו  ַהֲחָבטֹות  ָעְצַמת 

ִלְכִריָכה ְמֻחֶּדֶׁשת.
ַׁשְּבַתי  ַרִּבי  ָעַמד  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ְּבִפַּנת  ָׁשם,  ֵאי 
הֹוְּפְׁשֵטיין ַהּכֹוֵר ֶׁשֶזּה ַעָּתה ִסֵּים ֶאת ְּתִפָּלתֹו ַהַּזָּכה. 
 ְוִהֵּנה ִנְּגׁשּו ֵאָליו ַּכָּמה ִמְּצִעיֵרי ַהִּמְתַּפְּלִלים ְּכֶׁשִחּיּו
ַּכִּנְרֶאה  ַׁשְּבַתי,  "ַרִּבי  לֹו:  ְוָאְמרּו  ִׂשְפתֹוֵתיֶהם  ַעל  ַּדק 
ַהְּקרֹוִבים  ָּבֳחָדִׁשים   ַּפְרָנָסְת ֶׁשֵּכן  טֹוב,  ִהְתַּפַּלְלָּת 

ֻמְבַטַחת..."
ְלַתְדֵהָמָתם ִהִּביט ָּבֶהם ַרִּבי ַׁשְּבַתי ִּבְפִליָאה. הּוא א 
ֵהִבין ְּכָלל ַעל ָמה ֵהם ְמַדְּבִרים... ֵהם ִנּסּו ְלַהְסִּביר לֹו 
ִנית ִּכי ְּבֶׁשל ַהֲחָבטֹות ָהַעּזֹות ִנְקְרעּו ְּכִריכֹוֵתיֶהם  ַּבּׁשֵ
אּוָלם  ְלכֹוְרָכם,  ִיְצָטְרכּו  ְוַעָּתה  ַרִּבים  ַמְחזֹוִרים  ֶׁשל 

ַרִּבי ַׁשְּבַתי א ָיַדע ַעל ֵאּלּו ֲחָבטֹות ְמֻדָּבר.
ָׁשקּוַע  ּכֹה  ַהַּמְפִעיָמה;  ָהֻעְבָּדה  ִהְתָּבְרָרה  ְמֵהָרה  ַעד 
ְּכָלל  ֵלב  ָׂשם  ֶׁשֹּלא  ַעד  ִּבְתִפָּלתֹו,  ַׁשְּבַתי  ַרִּבי  ָהָיה 
ַהְּצָעקֹות,  ַהְּכֶנֶסת.  ְּבֵבית  ְררּו  ֶׁשּׂשָ ְוַלֲהֻמָּלה  ָלַרַעׁש 
ָהָיה  הּוא  ְלָאְזָניו.  ְּכָלל  ִהִּגיעּו  א  ַהֲחָבטֹות,  ְּכמֹו 

ָׁשקּוַע ִּבְתִפָּלתֹו ַהִּנְלֶהֶבת ְוא ָחׁש ְּבָדָבר.
ִסֵּים ַהַּמִּגיד ִמּקֹוזְ'ִניץ ֶאת ִסּפּורוֹ ַהַּמְדִהים, ְוַרִּבי ֵלִוי 
ְּבִהְתַּפֲעלּות:  ְוָאַמר  ִמָּיד  ַנֲעָנה  ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב  ִיְצָחק 
ִהְתַּפֵּלל  ֲאֶׁשר  ֶׁשָּכזֹו,  ְּתִפָּלה  ַּדְרַּגת  ַּבַעל  "ְיהּוִדי 
ָלִׂשים  ִמְּבִלי  ְּדֵבקּות  ְּבָכזוֹ  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ָּכל   ְּבֶמֶׁש
ֵלב ַלְּמהּוָמה ָהַאִּדיָרה ַהִּמְתחֹוֶלֶלת ְסִביבֹו – א ִיָּפֵלא 
ֵאפֹוא ֵּכיַצד ָזָכה ְלֵעת ִזְקנּותֹו ְלֵבן ּכֹה ָּגדֹול ְּכמֹוֶכם".
'ְּבסֹוד ֲעָבֶדי' ֵחֶלק א ִסּפּור יא

ַהַהְׁשָּכָמה ַּבּבֶֹקר – סֹוד ַהְצָלַחת ַהּיֹום
ְּדָבִרים',  ְּדֵאּלוּ  ַּב'ְּבַרְיָתא  ּבֶֹקר  ְּבָכל 
אֹוֵכל  "ֶׁשָאָדם  ַהְּדָבִרים  ֶאת  מֹוִנים  ָאנּו 
לֹו  ַקֶּיֶמת  ְוַהֶּקֶרן  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ֵּפרֹוֵתיֶהם 
ֵּבית  "ַהְׁשָּכַמת  ּוֵביֵניֶהם:  ַהָּבא",  ָלעֹוָלם 
'ַהְׁשָּכַמת  ְוַעְרִבית".  ַׁשֲחִרית  ַהִּמְדָרׁש 
ְלִמְצוֹות  ֵּבינֹות  ֻהְזְּכָרה  ַהִּמְדָרׁש'  ֵּבית 
'ְּגִמילּות  ָוֵאם',  ָאב  ְּכ'ִכּבּוד  ְּגדֹולֹות,  ּכֹה 
ַעל  ִלְלמֹד  נּוַכל   ִמָּכ ָועֹוד,  ֲחָסִדים' 
ֲחִׁשיבּוָתּה ָהַרָּבה. ְנַנֶּסה ֵאפֹוא ְלָהִאיר ֶאת 

ַהְּדָבִרים ִמּתֹו ִּדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו.
ְּבִפי  גּוָרה  ַהּׁשְ ָהִאְמָרה  ִהיא  ְמֻפְרֶסֶמת 
 'ְלָחן ָערּו ָהעֹוָלם, ִּכי א ְלִחָּנם ָּבַחר ַה'ּׁשֻ
ִלְפּתַֹח ֶאת ִסְפרֹו ַהָּגדֹול ֶׁשּבֹו הּוא ְמַלֵּמד 
ַּבִּמִּלים: "ִיְתַּגֵּבר  ַהְּיהּוִדי,  ַחֵּיי  ַהְנָהַגת  ֶאת 
ּבֹוְראֹו,  ַלֲעבֹוַדת  ַּבּבֶֹקר  ַלֲעמֹד  ָּכֲאִרי 
ָּכל  ְיסֹוד  ִּכי  ַחר",  ַהּׁשַ ְמעֹוֵרר  הּוא  ֶׁשְּיֵהא 
זֹו;  ַּבֲהָלָכה  ָטמּון  ה'  ַוֲעבֹוַדת  ַהִּמְצוֹות 
ַּכֲאֶׁשר ִנְפַּתח ַהּיֹום ְּבִהְתַּגְּברּות ְלַהְׁשָּכָמה 

ִּבְזִריזּות ָּכָראּוי, ֲאַזי הּוא ַיְמִׁשי ָּכָראּוי.
נח  (ְּבָרכֹות  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ֶאת  ָּדְרׁשּו   ְּבָכ
א): "ַהָּבא ַלֲהָרְג – ַהְׁשֵּכם ְלָהְרגֹו", ֶׁשּסֹוד 
ַהִהְתַּגְּברּות ַעל ַהֵּיֶצר ָהַרע ַהָּבא ְלהֹוְרֵגנּו 
ְּכֶׁשּפֹוֵתַח  ִּכי  ַהּבֶֹקר.  ְּבַהְׁשָּכַמת  ָטמּון 
ְּגדֹוָלה  ּכֹה  ְּבִהְתַּגְּברּות  ַהּיֹום  ֶאת  ָהָאָדם 
ַעל ַהֵּיֶצר ַהְּמַפֵּתהּו ְלַהְמִׁשי ִלְׁשַּכב, חּוט 
ֻּכּלֹו,  ַהּיֹום   ְלֶמֶׁש ָעָליו   ִנְמָׁש ֶחֶסד  ֶׁשל 
ָעָליו  ַהָּקם  ַהֵּיֶצר  ִמִּפּתּוֵיי  ְלַהִּצילֹו  ּוְבכֹחוֹ 

('ֶּפֶלא יֹוֵעץ' ֵעֶר ַהְׁשָּכָמה).

ַאל ְיִהי ְּכבֹוד ָׁשַמִים ָּפחּות ִמְּכבֹוְד
ָּכַתב  ִלְתִפָּלה  ַהַהְׁשָּכָמה  ֲחִׁשיבּות  ַעל 

ְּבֵסֶפר 'ְמנֹוַרת ַהָּמאֹור' (א צא):
ָלקּום  ּוָמִהיר  ָזִריז  ָאָדם  ְיֵהא  "ְלעֹוָלם 
ַּבּבֶֹקר ִמִּמָּטתוֹ ְּבִלי ַעְצלּות, ְלהֹודֹות ָלֵאל 
ִעּמֹו...  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֲחָסָדיו  ַעל   ִיְתָּבַר
ְּבִלּבֹו  ָיִׂשים  ָנה  ַּבּׁשֵ ְמַנְמֵנם  ְיֵהא  ְוִאם 
ָזהּוב  ֲאִפּלוּ  ְלַהְרִויחַ  ָאָדם  ִיְקְרֵאנוּ  ֶׁשִאם 
ַלֲעׂשֹות  ֵיׁש  ָמה  ִּבְמֵהָרה...  ַיְׁשִּכים  ֶאָחד, 
ָהעֹוָלם?!...  ְוָהָיה  ֶׁשָאַמר  ִמי  ַלֲעבֹוַדת 
ְוָאז ַיְקִּדים ְּבֵלב ָׁשֵלם ְלַהְׁשִּכים ַלֲעבֹוַדת 

ַהּבֹוֵרא ֵליֵל ְלִהְתַּפֵּלל..."
ַה'ֲחֵיי ָאָדם' ְּבַצּוָָאתֹו ַהּנֹוַדַעת ('ֵּבית ַאְבָרָהם' 
ָמָׁשל,   ְּבֶדֶר ַהְּדָבִרים  ֶאת  ֵּבֵאר  ח)  אֹות 

ְּברּוַח אֹוָתם ַהָּיִמים:
ַהִּמְתַקֵּים  ַלָּיִריד  ַהּסֹוֵחר  ְּכֶׁשּנֹוֵסַע  ִהֵּנה, 
ָזִהיר  הּוא  ַּכָּמה  ְּתקּוָפה,  ִמֵּדי  ְּבַלייְפִציג 
ִּביֵמי ַהָּיִריד ַלֲעמֹד ִמִּמָּטתוֹ ַּבּבֶֹקר ַהְׁשֵּכם, 
ְּכֵדי א ְלַהֲחִמיץ ִהְזַּדְּמנּות ֶׁשאּוַלי ִּתָּקֶרה 
ְּכֵדי  זֹול,  ִּבְמִחיר  ְסחֹוָרה  ִלְרּכֹׁש  ְלָפָניו 

ְלמֹוְכָרּה ְלַאַחר ִמֵּכן ְּבָדִמים ְמֻרִּבים.
ְּבִעְנְיֵני  ּוָמה  ָוחֶֹמר:  ַקל  ְּדָבִרים  ַוֲהא 
ְּכָלל;  ָּבטּוַח  ֵאינֹו  ָּבּה  ֶׁשָהֶרַוח  ְסחֹוָרה 
ִאם  ְוַאף  ְּבזֹול,  ְסחֹוָרה  ִיְמָצא  א  ֶׁשָּמא 
 ,ִיְמָצא, ֶׁשָּמא ִּתָּנֵזק אֹו ִּתָּגֵנב ֵמִאּתֹו ַּבֶּדֶר
ְלמֹוְכָרּה.  ְלַבּסֹוף  ַיְצִליַח  א  ְוֶׁשָּמא 
ֻמְקָּדם  ָלקּום  ַמְקִּפיד  ַהּסֹוֵחר  זֹאת  ּוְבָכל 
ַהָּדָבר  לֹו  ְיַסֵּיַע  ְואּוַלי  ֶׁשָּמא  ַהָּיִריד,  ִּביֵמי 
ְלַהְרִויחַ עֹוד ִקְמָעא. ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה 
ְּתלּוִיים  ָהָאָדם  ַחֵּיי  ֶׁשָּכל  ַהְּתִפָּלה  ִמְצַות 
ְּתִפָּלתֹו,  ֵּתָעֶנה  א  ָחִליָלה  ִאם  ְוַאף  ָּבּה, 
ּוְלעֹוָלם  ָלֶנַצח  ְּבָידֹו  ֵאר  ִּתּׁשָ ַהִּמְצָוה 
ְלַהְקִּפיד  ָעָליו  ְּבַוַּדאי  ִמֶּמּנּו,  ּתֹאַבד  א 
ָּכָראּוי,  ְלַקְּיָמּה  ְּכֵדי  ַּבּבֶֹקר  ְלַהְׁשִּכים 
ֶׁשָחִליָלה א ַיְפִסיד ָׂשָכר ּכֹה ַרב ִּבְׁשִביל 

ַעְצלּות מּוֶעֶטת.

ַה'ֵּסֶדר' ַּבֲעבֹוַדת ה' 
ְּכ'ֶקֶׁשר ֶׁשל ַמְרָּגִלּיֹות'

ִמִּמיר,  ְירָֹחם  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח  ָהָיה  ָרִגיל 
ֶאת  ִמֶּקֶלם  ַהַּסָּבא  ַרּבֹו  ְּבֵׁשם  ְלַהְמִחיׁש 
ַלֶּקֶׁשר  ה',  ַּבֲעבֹוַדת  ַה'ֵּסֶדר'  ֲחִׁשיבּות 
ַאף  ַמְרָּגִלּיֹות;  ֶׁשל  ְּבַׁשְרֶׁשֶרת  ַהַּנֲעֶׂשה 
ְוַהֶּקֶׁשר  ַהַּמְרָּגִלּיֹות,  ֵהן  ָהִעָּקר  ֶׁשְּבַוַּדאי 
ַרָּבה,  ּכֹה  ַהֶּקֶׁשר  ֲחִׁשיבּות  ָלֶהן,  ָטֵפל 
ָּכל  ִיְּפלּו  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת  ַיִּתירּו  ִאם  ֶׁשֲהא 

ַהַּמְרָּגִלּיֹות ַאְרָצה.
ַּבֲעבֹוַדת  ַה'ֵּסֶדר'  ֶׁשל  ֲחִׁשיבּותֹו  ִהיא  ָּכזֹו 
ַהִּקְנָיִנים  ָּכל  ֶאת  ַהּשֹׁוֵמר  הּוא  ַהּיֹום; 
ֶׁשרֹוֵכׁש ָהָאָדם ַּבֲעבֹוַדת יֹומֹו. ַעל ֵּכן ִאם 
ָקבּוַע,  ִּבְזַמן  ָנתֹו  ִמּׁשְ ָלקּום  ַמְקִּפיד  הּוא 
ַאף  ָקבּוַע,  ִּבְזַמן  ְלִהְתַּפֵּלל   ָּכ ְיֵדי  ְוַעל 
ַנֲעׂשֹות  ּוִמְצוֹוָתיו  ְּתִפָּלתֹו  ּתֹוָרתֹו,  ָּכל 
ָיכֹול   ָּכ ְוַרק  ּוְקִביעּות,  ֵסֶדר  ֶׁשל   ְּבֶדֶר
ָהרּוָחִנִּיים  ֶׁשַהִּקְנָיִנים  ָּבטּוַח  ִלְהיֹות  הּוא 
ְּבַנְפׁשֹו  ְמרּו  ִיּׁשָ יֹומֹו  ַּבֲעבֹוַדת  ֶׁשִּיְרּכֹשׁ 

ָלֶנַצח ('ַּדַעת ּתֹוָרה' ַּבִּמְדָּבר עמ' יז).
ִמְּגדֹוֵלי  ְלִויְנְׁשֵטיין,  ַהְגִּר"י  ַהַּמְׁשִּגיַח  ַאף 
ְלַהְׁשִּכים  ְמאֹד  ִהְקִּפיד  ֶקֶלם,  ַּתְלִמיֵדי 
ָרִגיל  ַלְּתִפָּלה.  ְלִהְתּכֹוֵנן  ְּכֵדי  ָקבּוַע  ִּבְזַמן 
ְּבא  ֶׁשְּתִפָּלה  ְּבִׂשיחֹוָתיו,  לֹוַמר  ָהָיה 
ֲהָכָנה ֵאיָנּה ְּתִפָּלה, ְוִאם א ָּבִאים ֵאֶליָה 
 ָּכ  ִמּתֹו ָּכָראּוי.  ְלַכּוֵן  ְיכֹוִלים  א  ַּבְּזַמן 
ַאף הּוא ַעְצמֹו ִנְזַהר ָלבֹוא ָּתִמיד ְזַמן ַרב 
ְוִלְפּתַֹח  ָּכָראּוי  ְלִהְתּכֹוֵנן  ַהְּתִפָּלה,  קֶֹדם 
ִּבְרכֹות  ַּבֲאִמיַרת  ְּכִסְדָרּה  ַהְּתִפָּלה  ֶאת 
ְמִעיִדים  ַּתְלִמיָדיו  ּוְבַכּוָָנה.  ְּבקֹול  ַחר  ַהּׁשַ
ַּפַעם  זּוָלת  ַלְּתִפָּלה,  ִאֵחר  א  ֵמעֹוָלם  ִּכי 
ָׁשֲהָתה  ִמיר  ֶׁשְּיִׁשיַבת  ַּבְּתקּוָפה  ַאַחת, 
ַהַּמְׁשִּגיַח  ָלן  ַּכֲאֶׁשר  ֶזה  ָהָיה  ְּבַקְייָדאן. 
ְכרּו לֹו ָּבַאְכַסְנָיה, ּוַבּבֶֹקר ָמָצא  ַּבֶחֶדר ֶׁשּׂשָ
ִמיָכה ֶׁשִהְתַּכָּסה ָּבּה.  נֹוצֹות ֶׁשָּיְצאּו ֵמַהּׂשְ
ֵמֲחָמתֹו  ַהָּדָבר  ֵאַרע  ֶׁשָּמא  ֶׁשָחַׁשׁש  ֵּכיָון 
ֶאת  ְלַלֵּקט  ָטַרח  ֶּגֶזל,  ְּבִאּסּור  ְוִיָּכֵׁשל 
ִאֵחר   ָּכ  ּוִמּתֹו ְלַאַחת,  ַאַחת  ַהּנֹוצֹות 

ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ַלְּתִפָּלה.
ִמֵּמן  ֲאֻרָּכה  ְּתקּוָפה   ֶׁשְּבֶמֶׁש ֻסַּפר  עֹוד 
 ַאְבֵר ְלִמְׁשַּפַחת  ַּבִית  עֹוֶזֶרת  ִמַּכְסּפֹו 
ַּבַעל ַמֲעָלה ִמְּמקָֹרָביו, ְּכֵדי ֶׁשִּתְׁשֶהה ִעם 
ְיָלָדיו ִּבְׁשַעת ַהּבֶֹקר ְוָכ יּוַכל ַהָּלה ָלבֹוא 

ַלְּתִפָּלה ַּבְּזַמן ('מֹוֵפת ְיֶחְזֵקאל' עמ' מד-מה).

ְסֻגָּלה ַלֲאִריכּות ָיִמים
ֶׁשל  "ֵׁשָנה  ֶאת  ָמנּו  י)  (ג  ָאבֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ֶאת  ֶׁש"ּמֹוִציִאין  ַהְּדָבִרים  ֵּבין  ַׁשֲחִרית" 
ַהַּמְׁשִּכים   ,ֵמִאיָד ָהעֹוָלם".  ִמן  ָהָאָדם 
ִמְּתִחָּלָתּה  ָּבּה  ְוׁשֹוֶהה  ַלְּתִפָּלה  ַּבּבֶֹקר 
ְוַעד סֹוָפּה, ְסֻגָּלה ִהיא ַּבֲעבּורֹו ַלֲאִריכּות 
א)  ח  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשהּוָבא  ְּכִפי  ָיִמים. 
ֶׁשַּקָּיִמים  יֹוָחָנן  ְלַרִּבי  ִסְּפרּו  ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
ֶׁשֲהא   ,ָּכ ַעל  ָּתַמּה  ְּבָבֶבל,  ְזֵקִנים 
"ְלַמַען  כא):  יא  (ְּדָבִרים  ַהּתֹוָרה  ַהְבָטַחת 
ָהֲאָדָמה  "ַעל  ַרק  ֶנֶאְמָרה  ְיֵמיֶכם"  ִיְרּבּו 
ְּבֶאֶרץ   – ַלֲאבֵֹתיֶכם"  ה'  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר 
ֵאּלּו  ֶׁשְּזֵקִנים  לֹו  ְּכֶׁשִּסְּפרּו   ַא ִיְׂשָרֵאל? 
ְּבֵבית  ּוְלַהֲעִריב  ְלַהְׁשִּכים  ַמְקִּפיִדים 
ַהְּכֶנֶסת ָנָחה ַּדְעּתֹו, ֶׁשָּזכּו ַלֲאִריכּות ָיִמים 

ִמּכֹחַ ַהְנָהָגָתם זֹו.
ַעל ָמָרן ַהְּסַטְיְּפֵלר ֻסַּפר ִּכי ְּכֶׁשָּבא ְלָפָניו 
ֶׁשִהִּגיַע  ֵּכיָון  ִּכי  לֹו  ְוִסֵּפר  ָצִעיר   ַאְבֵר
ַלִּגיל ֶׁשּבֹו ִנְפַטר ָאִביו, חֹוֵׁשׁש הּוא ְלַחָּייו 
[ְּכִדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש (ב"ר ּתֹוְלדֹות סה יב): "ִהִּגיַע 
ָאָדם ְלֶפֶרק ֲאבֹוָתיו... ִיְדַאג ִמן ַהִּמיָתה"], 
ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ַהְּסַטְיְּפֵלר  לֹו  ָיַעץ 
ַלְּתִפָּלה  ְלַהְׁשִּכים  ֶׁשַּיְקִּפיד  ָהֲאמּוִרים 
ְוִלְׁשהֹות ָּבּה ִמְּתִחָּלָתּה ַעד סֹוָפּה (ֻקְנְטֵרס 

'ִמְסֵּפד ָּגדֹול' עמ' נג).

ַרִּבי ַׁשְּבַתי ַהּכֹוֵר ָּדבּוק ִּבְתִפָּלתֹו ָנה  ָ ית ַהּשׁ ַמֲאָמר ִחזּּוק ְמֻיָחד ְלֵראׁשִ

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

ְדָרׁש  ית ַהּמִ ַמת ּבֵ ּכָ ַהׁשְ אֹוצאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים 
מֻיָחד חזוק

ההַַהשְׁשכ בּוִעיִנים  ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ה ׁשּבַתי י

סִסּפּו
עלַ
ִ ם


