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ּ ְפ ִניני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

לּת מ ֶֹשׁה
ְפּ ִת ַיחת ְ’שׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה‘ כִּ ְת ִפ ַלּת
החזָ ־
לּוֹת ְל ַה ְראוֹת ֶאת ַע ְב ְדֶּ את גָּ ְד ְלךָ וְ ֶאת יָ ְדַ ה ֲח
”א ָתּה ַה ִח ָ
ַ
וּב ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר יַ ֲע ֶשׂה כְ ַמ ֲע ֶשׂי וְ כִ ־
ָקה ֲא ֶשׁר ִמי ֵאל ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ָ
טּוֹבה) “...ג כד כה(
גְ בוּר ֶֹתֶ ;א ְע ְבּ ָרה נָּ א וְ ֶא ְר ֶאה ֶאת ָה ָא ֶרץ ַה ָ
ִמכָּ ֶ שׁ ַרק ְל ַא ַחר ֶשׁ ִסּ ֵדּר מ ֶֹשׁה ִשׁ ְבחוֹ ֶשׁל ָמקוֹם – ַ
”א ָתּה
דוּ
”א ְע ְבּ ָרה נָּ א וְ ֶא ְר ֶאה“ָ ,ל ְמ
הוֹסיף ִוּב ֵקּשֶׁ :
לּוֹתִ ,“...
ַה ִח ָ
מדוּ
עוֹל
וֹלם
”ל ָ
ֲחכָ ִמים ְ)בּ ָרכוֹת לב א( כְּ ָלל ְבּ ֵס ֶדר ֲע ַ
בוֹדת ַה ְתּ ִפ ָלּהְ :
יְ ַס ֵדּר ָא ָדם ִשׁ ְבחוֹ ֶשׁל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא וְ ַא ַחר כָּ  יִ ְת ַפּ ֵלּל“,
וּמתּוֹ כָּ ִ תּ ְקּנוּ ִל ְפתּ ַֹח ֶאת ְתּ ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה ַבּ ְבּ ָרכוֹת
ִ
ַה ְמּ ַס ְפּרוֹת ֶאת ִשׁ ְבחוֹ ֶשׁל ָמקוֹם.
ַעל ֶה ָא ָרה נִ ְפ ָל ָאה ָע ַמד ַר ִבּי ַא ְב ָר ָהם ַחיִּ ים שׁוֹר ַר ָבּהּ ֶשׁל
עלז:
ֶבּ ְ
א ַרק ֶע ֶצם ַה ִחיּוּב ִל ְפתּ ַֹח ְבּ ִשׁ ְבחוֹ ֶשׁל ָמקוֹם נִ ְל ָמד
לּוֹת ,“...כִּ י ִאם ַאף נֻ ַסּח ַה ְשּׁ ָב ִחים
”א ָתּה ַה ִח ָ
ֵמ ַה ָפּסוּקַ :
”הגָּ דוֹל
פּוֹת ִחים ֶאת ְתּ ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרהַ :
ֶשׁ ָבּ ֶהם ָאנוּ ְ
”את גָּ ְד ְלךָ“’ַ ,הגִּ בּוֹר‘ כְּ נֶ גֶ ד:
נּוֹרא“ – ַ’הגָּ דוֹל‘ כְּ נֶ גֶ דֶ :
ַהגִּ בּוֹר וְ ַה ָ
”א ֶשׁר ִמי ֵא-לֲ ...א ֶשׁר
נּוֹרא‘ כְּ נֶ גֶ דֲ :
”וְ ֶאת יָ ְדַ ה ֲחזָ ָקה“’ ,וְ ַה ָ
יַ ֲע ֶשׂה כְ ַמ ֲע ֶשׂי.“
עוֹד יֵ שׁ ַ
לוֹמר כִּ י ַאף ֶאת ָמה ֶשׁ ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים ָ)שׁם לג ב( ֶשׁ ֵאין
הוֹסיף ִבּ ְת ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה ַעל ְשׁ ָב ִחים ֵאלּוָּ ,ל ְמדוּ
ְל ִ
)ל ַה ָלּן פס‘
ֲחכָ ִמים ִמכָּ ֶ שׁ ֵה ִשׁיב ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְלמ ֶֹשׁה ְ
תּוֹסף ַדּ ֵבּר ֵא ַלי“...
כו(”ַ :רב ָלַ אל ֶ
בוֹדה זָ ָרה ז ב
’תּוֹרת ַחיִּ ים‘ ֲע ָ
ַ

מ ֶֹשׁה ִה ְת ַפּ ֵלּל ְל ִהכָּ נֵ ס ָל ָא ֶרץ ִבּ ְשׁ ִביל יִ ְשׂ ָר ֵאל
טּוֹבה“ )ג כה(
”א ְע ְבּ ָרה נָּ א וְ ֶא ְר ֶאה ֶאת ָה ָא ֶרץ ַה ָ
ֶ
טּוּבהּ הוּא
”וְ כִ י ֶל ֱאכֹל ִמ ִפּ ְריָ הּ הוּא ָצ ִרי ?אוֹ ִל ְשׂבּ ַֹע ִמ ָ
ָצ ִריֶ ?א ָלּא כָּ ָ א ַמר מ ֶֹשׁה’ַ :ה ְר ֵבּה ִמ ְצוֹת נִ ְצ ַטוּוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל
וְ ֵאין ִמ ְת ַקיְּ ִמין ֶא ָלּא ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,אכָּ נֵ ס ֲאנִ י ָל ָא ֶרץ כְּ ֵדי
ָ
ֶשׁיִּ ְת ַקיְּ מוּ כֻּ ָלּן ַעל יָ ִדי‘“
)סוֹטה יד א(.
יוֹסף ָשׁאוּל נָ ַתנְ זוֹן ִמ ְלּבוֹב:
ָדּ ַרשׁ ַר ִבּי ֵ
טוֹבת ַע ְצמוֹ ָדּ ַרשׁ מ ֶֹשׁה כְּ ֶשׁ ִבּ ֵקּשׁ ְל ִהכָּ נֵ ס ָל ָא ֶרץ
א ֶאת ַ
טוֹבת יִ ְשׂ ָר ֵאל.
וּל ַקיֵּ ם ֶאת ַה ִמּ ְצווֹת ַה ְתּלוּיוֹת ָבּהּ ,כִּ י ִאם ֶאת ַ
ְ
כוּתם ֶשׁ ָטּעוּ וְ ָס ְברוּ
ֶשׁכֵּ ן ְל ַא ַחר ֶשׁ ָח ְטאוּ ָבּ ֵעגֶ ל ָט ַען מ ֶֹשׁה ִלזְ ָ
ֶשׁ ַה ָ
תּוֹרה נִ ְתּנָ ה ַרק לוֹ וְ א ָל ֶהם )שמו“ר מג ה( .וְ ִאם א יִ כָּ נֵ ס
תּוֹרה,
ָל ָא ֶרץ ,יוֹכִ יחוּ ַה ִמּ ְצווֹת ַה ְתּלוּיוֹת ָבּהּ ֶשׁ ָלּ ֶהם נִ ְתּנָ ה ַה ָ
וּמ ַע ָתּה א יוּכַ ל
ֶשׁכֵּ ן ַרק ֵהם יוּכְ לוּ ְל ַקיְּ ָמן כְּ ֶשׁיִּ כָּ נְ סוּ ָל ָא ֶרץֵ ,
ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ֲע ֵל ֶיהם כְּ ֶשׁיַּ ְח ְטאוּ.
דוּרה ֲח ִמ ָשּׁ ָאה
ִ’דּ ְב ֵרי ָשׁאוּל‘ ַמ ֲה ָ

ִמ ֶשּׁ ֵמּת מ ֶֹשׁהִ ,מי יִ ְת ַפּ ֵלּל ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל?!
”כִּ י א ַת ֲעבֹר ֶאת ַהיַּ ְר ֵדּן ַהזֶּ ה ;...וְ ַע ָתּה יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁ ַמע ֶאל
ַה ֻח ִקּים וְ ֶאל ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים“ )ג כז; ד א(
יטל ,כִּ י כָּ ָ א ַמר מ ֶֹשׁה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל:
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ַחיִּ ים וִ ַ

אתם ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ִתּי ַבּ ַע ְדכֶ ם וְ נִ ְמ ֲחלוּ
ַעד ַע ָתּה ,גַּ ם כַּ ֲא ֶשׁר ֲח ָט ֶ
אוּלם ַע ָתּה כְּ ֶשׁ ִה ְת ַבּ ַשּׂ ְר ִתּי ”כִּ י א ַת ֲעבֹר“ ,א
ווֹנוֹתיכֶ םָ ,
ֲע ֵ
בוּרכֶ ם כָּ מוֹנִ יְ ,ל ִפיכָ ” וְ ַע ָתּה
יִ ְהיֶ ה ָלכֶ ם ִמי ֶשׁיִּ ְת ַפּ ֵלּל ַבּ ֲע ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁ ַמע ֶאל ַה ֻח ִקּים וְ ֶאל ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים“.
ֵ’עץ ַה ַדּ ַעת טוֹב‘

ָר ֵזי ֱאמ ּו ִנים

ֵמ ִר ְמזֵזי ָא ֵמן
ַ ּב ּ ָפ ָָרר ָש ׁה

בוֹדה זָ ָרה‘
כּנגֶ ד ֲ’ע ָ
ְ’צ ָד ָק“ה‘‘ כְּ נֶ גֶ
עשׂוֹת ֶאת כָּ ל ַה ִמּ ְצוָ ה
”וּצ ָד ָקה ִתּ ְהיֶ ה ָלּנוּ כִּ י נִ ְשׁמֹר ַל ֲעשׂוֹת
ְ
ַהזֹּאת ִל ְפנֵ י ה‘ ֱאקֵינוּ כַּ ֲא ֶשׁר ִצוָּ נוּ“ )ו כה(
הוּבאֶ ,שׁ ֵתּ ַבת ְ’צ ָד ָקה‘
ְבּ ִתקּוּנֵ י ז ַֹהר )יטַ ,דּף מא ב( ָ
רוֹמזֶ ת ְל ִמכְ ַסת ַה ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ִבּ ְק ֻד ָשּׁה ֶשׁ ַעל ָה ָא ָדם
ֶ
ַל ֲענוֹת ִמ ֵדּי יוֹם :צ‘ ֲא ֵמנִ ים ,ד‘ ְק ֻדשּׁוֹת ,ק‘ ְבּ ָרכוֹת
לוֹמר ֶשׁיְּ סוֹד זֶ ה נִ ְר ָמז ַאף
תּוֹרהֶ .א ְפ ָשׁר ַ
וְ ה‘ ֻח ְמּ ֵשׁי ָ
”וּצ ָד ָק“ה ִתּ ְהיֶ ה ָלּנוּ“?
ַבּ ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוֵּ :א ָ
ימ ַתי ְ
”כִּ י נִ ְשׁמֹר ַל ֲעשׂוֹת ֶאת כָּ ל ַה ִמּ ְצוָ ה ַהזֹּאת ִל ְפנֵ י
ה‘ ֱאקֵינוּ כַּ ֲא ֶשׁר ִצוָּנוּ“ – כַּ ֲא ֶשׁר נַ ֲעמֹד ַבּ ִמּכְ ָסה
ֶשׁ ָקּ ְבעוּ ֲחכָ ִמים ַל ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ִבּ ְק ֻד ָשּׁהַ ,הנִּ ְר ֶמזֶ ת
”צ ָד ָקה“.
ְבּ ֵת ַבת ְ
ְבּזֹאת ַ
יוּבן ַמ ֲא ַמר ֲחכָ ִמים )כְּ ֻתבּוֹת סח א(” :כָּ ל ַה ַמּ ֲע ִלים
בוֹדת כּוֹכָ ִבים“ִ .מ ְפּנֵ י
עוֹבד ֲע ַ
ַעיִ ן ִמן ַה ְצּ ָד ָקה – כְּ ִאלּוּ ֵ
ָמה ֶה ֱח ִמירוּ כָּ ל כָּ ֲ חכָ ִמים ַבּ ְצּ ָד ָקה? ֶא ָלּא ֶשׁכָּ ָאמוּר
”צ ָד ָקה“ נִ ְר ְמזוּ ָה ֲא ֵמנִ ים וְ ַה ְבּ ָרכוֹתֶ ,שׁ ֵהן
ַבּ ִמּ ָלּה ְ
וּלכָ ַ ה ִמּ ְת ַר ֵשּׁל ָבּהּ כְּ ִמ ְת ַר ֵשּׁל
יְ סוֹדוֹת ָה ֱאמוּנָ הְ ,
ֶבּ ֱאמוּנָ תוֹ.
הוֹשׁ ַע‘ ְשׁמוֹת
’נַ ֲח ַלת יַ ֲעקֹב יְ ֻ

ֲ’א ַח ְלּ ֵצהוּ‘ ַאף כִּ י ִ’עמּוֹ ָאנֹכִ י ְב ָצ ָרה‘
”כִּ י ִמי גוֹי גָּ דוֹל ֲא ֶשׁר לוֹ ֱאקִים ְקר ִֹבים ֵא ָליו כַּ ה‘ ֱאקֵינוּ
ְבּכָ ל ָק ְר ֵאנוּ ֵא ָליו“ )ד ז(
סוֹפר‘:
ֵפּ ֵרשׁ ָמ ָרן ַה ֲ‘ח ַתם ֵ
”אין ָחבוּשׁ ַמ ִתּיר ַע ְצמוֹ
ְבּנוֹגֵ ַע ְל ָב ָשׂר וָ ָדם נֶ ֱא ָמר ְ)בּ ָרכוֹת ה ב(ֵ :
הוֹשׁ ַיע
לוֹמרַ ,אף ַה ַצּ ִדּיק ֶשׁ ְבּכֹחוֹ ְל ִ
סוּרים“ ,כְּ ַ
ִמ ֵבּית ָה ֲא ִ
הוֹשׁ ַיע ֶאת ַע ְצמוַֹ .אַ בּ ָפּסוּק
ֲא ֵח ִרים ִבּ ְת ִפ ָלּתוֵֹ ,אינוֹ יָ כוֹל ְל ִ
ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ ְמב ָֹאר כִּ י א כֵּ ן ִמ ָדּתוֹ ֶשׁל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא; ַאף
לוֹמר ִמ ְצ ַט ֵער ְבּ ַצ ֲע ֵרנוּ,
קים ְקר ִֹבים ֵא ָליו“ ,כְּ ַ
”א ִ
כִּ י ִהנּוֱֹ :
”בּכָ ל ָק ְר ֵאנוּ ֵא ָליו“ְ .לכָ 
ִ
ְבּכָ ל זֹאת הוּא עוֹנֶ ה ָלנוּ
וּמוֹשׁ ֵיענוּ ְ
”עמּוֹ ָאנֹכִ י ְב ָצ ָרה“,
ָר ַמז ַאף ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶלִ בּ ְת ִה ִלּים )צא טו(ִ :
”א ַח ְלּ ֵצהוּ וַ ֲאכַ ְבּ ֵדהוּ“.
ְוּבכָ ל זֹאתֲ :
קּוּטים עמ‘ קנו
סוֹפר‘ ְדּ ָב ִרים ִל ִ
ֲ’ח ַתם ֵ

ְתּ ִפ ָלּה ִמ ְת ַק ֶבּ ֶלת ְלא ְתּנַ אי
קים ְקר ִֹבים ֵא ָליו כַּ ה‘ ֱאקֵינוּ
”כִּ י ִמי גוֹי גָּ דוֹל ֲא ֶשׁר לוֹ ֱא ִ
ְבּכָ ל ָק ְר ֵאנוּ ֵא ָליו“ )ד ז(
אהין:
ָדּ ַרשׁ ַר ִבּי ָשׁלוֹם ִמ ְבּ ַר ִ
”בּכָ ל ָק ְר ֵאנוּ ֵא ָליו“ – ְלא
לּוֹתינוּ ִמ ְת ַק ְבּלוֹת ַבּ ְמּ ִ
ְתּ ִפ ֵ
רוֹמים ְ
שׁוּם ְתּנָ ִאים וְ ַהגְ ָבּלוֹת .כְּ ִפי ֶשׁ ֵפּ ֵרשׁ ָה ַא ְדמוֹ“ר ַר ִבּי ְשׁמֹה
ַחיִּ ים ִמ ִ
קּוֹידינוֹב ֶאת ֶשׁ ָאנוּ ְמ ַשׁ ְבּ ִחים ִבּ ְת ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה
שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ַלּת כָּ ל ֶפּה“ֶ ,שׁ ַאף ְתּ ִפ ָלּה
ֵ
ֶע ְשׂ ֵרה” :כִּ י ַא ָתּה
ֶשׁ ֵאינָ הּ נֶ ֱא ֶמ ֶרת ֶא ָלּא ַ’בּ ֶפּה‘ְ ,לא כַּ וָּנַ ת ַה ֵלּב כְּ ָלל ,גַּ ם ִהיא
רוֹמים.
נִ ְשׁ ַמ ַעת ַבּ ְמּ ִ
ִ’דּ ְב ֵרי ָשׁלוֹם‘

ְתּ ִפלּוֹת ִמ ְת ַק ְבּלוֹת ְלא גְּ בוּל
”כִּ י ִמי גוֹי גָּ דוֹל ֲא ֶשׁר לוֹ ֱאקִים ְקר ִֹבים ֵא ָליו כַּ ה‘ ֱאקֵינוּ
ְבּכָ ל ָק ְר ֵאנוּ ֵא ָליו“ )ד ז(
סוֹפר‘:
ָדּ ַרשׁ ַה‘כְּ ַתב ֵ
כַּ ֲא ֶשׁר ְמ ַב ֵקּשׁ ָה ָא ָדם ֶעזְ ָרה ִמ ְקּרוֹבוַֹ ,אף ִאם הוּא ָה ָא ָדם
יוֹתר ,יֵ שׁ גְּ בוּל ְלכַ מּוּת ַה ַבּ ָקּשׁוֹת ֶשׁיָּ כוֹל הוּא
ַה ָקּרוֹב ֵא ָליו ְבּ ֵ
ְל ַב ֵקּשׁ ִמ ֶמּנּוּ .א כֵּ ן ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאֵ ,אין סוֹף ַל ַבּ ָקּשׁוֹת
”בּכָ ל ָק ְר ֵאנוּ ֵא ָליו“ְ ,וּבכָ ל זֹאת
ֶשׁ ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ִמ ֶמּנּוּ – ְ
לּוֹתינוּ ְבּ ַר ֲח ִמים ְוּב ָרצוֹן.
וּמ ַק ֵבּל ְתּ ִפ ֵ
ָקרוֹב הוּא ֵא ֵלינוְּ ,
סוֹפר‘
’כְּ ַתב ֵ

דוֹדי‘?
ִמ ְפּנֵ י ָמה ִה ְק ִדּימוּ ָ’שׁמוֹר‘ ְל‘זָ כוֹר‘ ִבּ ְ‘לכָ ה ִ
”שׁמוֹר ֶאת יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְל ַק ְדּשׁוֹ כַּ ֲא ֶשׁר ִצוְּ ךָ ה‘ ֱאקֶי) “ה יא(
ָ

שׁוֹר ִרים:
ַבּ ִפּיּוּט ְ’לכָ ה ִ
דוֹדי‘ ַהנֶּ ֱא ָמר ְבּ ַ‘ק ָבּ ַלת ַשׁ ָבּת‘ ָאנוּ ְמ ְ
”שׁמוֹר וְ זָ כוֹר ְבּ ִדבּוּר ֶא ָחד ִה ְשׁ ִמ ָיענוּ ֵא-ל ַהמְיֻ ָחד“ .וְ יֵ שׁ
ָ
דּוּע ִה ְק ִדּים ַה ַפּיְ ָטן ָ’שׁמוֹר‘ ְל‘זָ כוֹר‘ֲ ,הא ְבּ ֵס ֶדר
ִל ְתמ ַֹהּ ַמ ַ
תּוֹרה ָק ְד ָמה ’זָ כוֹר‘ ֶשׁנֶּ ֶא ְמ ָרה ַבּ ִדּ ְבּרוֹת ָה ִראשׁוֹנִ ים
סוּקי ַה ָ
ְפּ ֵ
ְ)שׁמוֹת כ ח(ְ ,ל ָ‘שׁמוֹר‘ ֶשׁנֶּ ֶא ְמ ָרה ַרק ַע ָתּה ַבּ ִדּ ְבּרוֹת ַה ְשּׁנִ יִּ ים?
ַר ִבּי ְצ ִבי יְ ֶחזְ ֵקאל ִמיכְ ְלזוֹןַ ,ר ָבּהּ ֶשׁל ְפּלוֹנְ ְסקִ ,ה ְס ִבּיר
ִבּ ְפ ִשׁיטוּת ֶשׁכֵּ יוָ ן ֶשׁ ְמּ ַח ֵבּר ַה ִפּיּוּט ַר ִבּי ְשׁמֹה ֶא ְל ַק ֵבּץ
]’שׁמֹה ַה ֵלּוִ י‘[ָ ,לכֵ ן
ִבּ ֵקּשׁ ִל ְקבּ ַֹע ֶאת ְשׁמוֹ ְבּ ָר ֵ
אשׁי ֲחרוּזָ יו ְ
ִה ְק ִדּים ָ’שׁמוֹר‘ ,כְּ ֵדי ִל ְפתּ ַֹח ָבּאוֹת ִשׁי“ן – ָה ִראשׁוֹנָ ה ִבּ ְשׁמוֹ.
אוּלם ַר ִבּי ָבּרוֶּ א ְפּ ְשׁ ֵטין ִמ ִפּינְ ְסק ִה ְת ַק ָשּׁה ְל ַק ֵבּל ֶה ְס ֵבּר
ָ
זֶ הְ .ל ַד ְעתּוֹ ,א יִ ָתּכֵ ן כִּ י ַה ְמּ ֻק ָבּל ַר ִבּי ְשׁמֹה ֶא ְל ַק ֵבּץ יְ ַשׁנֶּ ה
סוּקים כְּ ֵדי ִל ְרמֹז ֶאת ְשׁמוְֹ .ל ִפיכָ ִ ה ִצּ ַיע ֶה ְס ֵבּר
ִמ ֵסּ ֶדר ַה ְפּ ִ
תּוֹרה
ַא ֵחר ַל ְדּ ָב ִריםַ ,על ִפּי ָמה ֶשׁ ֵה ִביא ָה ַר ְמ ָבּ“ן ְבּ ֵפרוּשׁוֹ ַל ָ
)ס ֶפר ַה ָבּ ִהיר
”וּב ִמ ְד ָרשׁוֹ ֶשׁל ַר ִבּי נְ חוּנְ יָ א ֶבּן ַה ָקּנֶ ה ֵ
ְ)שׁמוֹת ָשׁם(ְ :
אוֹת קפב( ִהזְ כִּ ירוּ עוֹד סוֹד גָּ דוֹל ְבּ‘זָ כוֹר‘ וְ ָ‘שׁמוֹר‘ ,וְ ַעל ַהכְּ ָלל
ִתּ ְהיֶ ה ַהזְּ כִ ָירה ַליּוֹם ,וְ ַה ְשּׁ ִמ ָירה – ַל ַלּיְ ָלה“.
ִמ ְבּ ִלי ָל ֶר ֶדת ְלע ֶֹמק ַה ְדּ ָב ִריםְ ,מפ ָֹרשׁ ָבּ ֶהם כִּ י ָ’שׁמוֹר‘ נֶ ֱא ָמר
דּוּע
מוּבן ַמ ַ
ַעל ֵליל ַשׁ ָבּת ,וְ ‘זָ כוֹר‘ – ַעל יוֹם ַה ַשּׁ ָבּתְ ,וּבכֵ ן ָ
דוֹדי‘ ַהנֶּ ֱא ָמר ְבּ ֵליל ַשׁ ָבּת ִה ְק ִדּימוּ ָ’שׁמוֹר‘
ַבּ ִפּיּוּט ְ’לכָ ה ִ
ְל‘זָ כוֹר‘.
שׁוּ“ת ִ’תּירוֹשׁ וְ יִ ְצ ָהר‘ סי‘ קלד; ָ’בּרוֶּ שׁ ָא ַמר‘ ַעל ַה ְתּ ִפ ָלּה עמ‘ רלה

ְהוּדים...
כְּ כָ ל ֲא ֶשׁר ִצוָּה ָמ ְר ֳדּכַ י ֶאל ַהיּ ִ
יוֹמא ְדּ ִהלּוּלָ א ֶשׁל ַר ָבּן ֶשׁל י ְִשׂ ָר ֵאל,
בוּע ָחל ָ
ַה ָשּׁ ַ
אוֹדוֹתיו ֵה ִעיד ְבּנוֹ ַר ִבּי י ֲַעקֹב:
ָ
צוּק“לֶ ,שׁ ַעל
ַר ֵבּנוּ ָמ ְר ְדּכַ י ַבּנֶעט זְ ָ

ב תקפ“ט
י“ג ְבּ ָא

”מיּ ָָמיו ָהיָה ִראשׁוֹן ִמן ָה ֲע ָשׂ ָרה ִראשׁוֹנִ ים ,וְ ָשׁ ַמע ִמכָּ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֶאת ִבּ ְרכוֹת
ִ
יהם ְבּ ַע ְצמוֹ ֶאת
לוֹמר ִבּ ְפנֵ ֶ
יהן ,וְ ַא ֲח ֵרי כֵ ן ָהיָה נֶ ֱע ָמד ַ
ַה ַשּׁ ַחר כְּ ֵדי לַ ֲענוֹת ָא ֵמן ֲעלֵ ֶ
ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְבּקוֹל נָ ִעים ְוּבכַ וָּנָ ה ,ק ֶֹדם ֶשׁנֶּ ֱע ָמד ַה ְשּׁלִ ַיח ִצבּוּר לִ ְת ִפלָּ ה“.
’תּוֹלְ דוֹת ַר ִבּי ָמ ְר ְדּכַ י ַבּנֶּ עט‘ עמ‘ 16

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ַמ ָ ּבט ַעל ַמ ֲעלָ ָת ּה ׁ ֶשל
’ ַה
’ה ׁ ְש ָּכ ַמת ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש

ַ’ה ׁ ְש ָּכ ַמת ֵ ּבית ַה ּ ִמ ְד ָר ׁש‘ )ב(
ַה ְמּ ַב ֵקּשׁ ְל ַה ְשׁכִּ ים ַבּבּ ֶֹקר כַּ ִדּיןָ ,ע ָליו ְל ַה ְת ִחיל
ְל ַקיֵּ ם זֹאת כְּ ָבר ְבּ ֶלכְ תּוֹ ִלישֹׁן ֶאת ְשׁנַ ת ַה ַלּיְ ָלה.
)’רוּח ַחיִּ ים‘
ַ
דוּע הוּא ֵבּאוּרוֹ ֶשׁל ַהגְּ ַר“ח ִמוּוֹלוֹזִ‘ין
יָ ַ
”עד ָמ ַתי ָע ֵצל
ָאבוֹת ב יג( ַל ָפּסוּק ְבּ ִמ ְשׁ ֵלי )ו ט(ַ :
אוֹמ ִרים
ִתּ ְשׁכָּ ב ָמ ַתי ָתּקוּם ִמ ְשּׁנָ ֶתֶ ,“שׁ ֵאין ְ
זֹאת ֶל ָע ֵצל ִבּ ְשׁ ַעת בּ ֶֹקר ,כְּ ֶשׁ ְמּ ִע ִירים אוֹתוֹ
ַל ְתּ ִפ ָלּהֶ ,שׁ ֲהא ָאז ָק ֶשׁה לוֹ ְמאֹד ָלקוּם.
”עד ָמ ַתי ָע ֵצל“
אוֹמ ִרים לוֹ כָּ ַ :
ֶא ָלּא ַבּ ַלּיְ ָלה ְ
”תּ ְשׁכַּ ב“ וְ ֵת ֵלַ עכְ ָשׁו
תּוֹבב ְבּח ֶֹסר ַמ ַעשׂ? ִ
ִתּ ְס ֵ
ֹאמרָ :מה ִאכְ ַפּת ִלי ָמ ַתי ֵא ֵל
ִלישֹׁן! וְ ִאם תּ ַ
”מ ַתי ָתּקוּם
שׁוּבה ִהיאְ :ר ֵאה ָ
ִלישֹׁן? ַה ְתּ ָ
ִמ ְשּׁנָ ֶתִ – “!?אם ִתּ ְשׁכַּ ב ִלישֹׁן ְמ ֻא ָחרָ ,תּקוּם
ְמ ֻא ָחר וְ א תּוּכַ ל ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶאת ַה ְתּ ִפ ָלּה
ִבּזְ ַמנָּ הּ.
הוּבא כִּ י
ָ
ַעל ָה ַר ִבּי ַבּ ַעל ָה ִ‘א ְמ ֵרי ֱא ֶמת‘
ימה
ָהיָ ה ָרגִ יל ְל ַשׁ ֵבּ ַח ְמאֹד ֶאת ַמ ֲע ַלת ַה ִקּ ָ
וּל ֵשׁם
ְבּ ַה ְשׁכָּ ַמת ַהבּ ֶֹקר .כָּ  נָ ַהג ַאף ְבּ ַע ְצמוְֹ ,
בוּעְ .בּ ֵשׁם
כָּ ִ ה ְק ִפּיד ִלישֹׁן ִבּזְ ַמן ְמ ֻדיָּ ק וְ ָק ַ
ָא ִביו ַה‘ ְשּׂ ַפת ֱא ֶמת‘ ֵבּ ֵאר ֶאת ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ַבּ ָ‘בּ ָריְ ָתא
”שׁ ָא ָדם אוֹכֵ ל
דּ ְֵאלּוּ ְדּ ָב ִרים‘ נָ ְקטוּ ֵבּין ַה ְדּ ָב ִרים ֶ
עוֹלם ַהזֶּ ה וְ ַה ֶקּ ֶרן ַקיֶּ ֶמתֶ ,“...את
רוֹת ֶיהם ָבּ ָ
ֵפּ ֵ
”ה ְשׁכָּ ַמת ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ַשׁ ֲח ִרית וְ ַע ְר ִבית“,
ַ
וּמ ִהי ַ’ה ְשׁכָּ ַמת‘ ַע ְר ִבית? ֵוּב ֵאר ֶשׁ ָבּא ַה ָדּ ָבר
ַ
ְל ַל ְמּ ֵדנוּ ֶשׁכְּ ֵדי ָלקוּם ְל ַשׁ ֲח ִרית ,יֵ שׁ ְל ַה ְק ִדּים
ִלישֹׁן ְבּ ַע ְר ִביתֶ ,שׁ ִאם א כֵּ ן – ֵאי נִ ָתּן ָלקוּם.
הוּב ָאה ָשׁם ֵעדוּתוֹ ֶשׁל ְשׁכֵ נוֹ ֶשׁל ָה ִ‘א ְמ ֵרי
עוֹד ְ
קוּפת ְשׁהוּתוֹ ְבּוַ ְר ָשׁהֲ ,א ֶשׁר ָע ַקב
ֱא ֶמת‘ ִבּ ְת ַ
גוֹתיו .הוּא ִה ְב ִחין ֶשׁ ְבּכָ ל ַליְ ָלה
ַא ַחר ַהנְ ָה ָ
בוּעה כָּ ָבה ָהאוֹר ְבּ ַח ְדרוַֹ ,וּבבּ ֶֹקר
ְבּ ָשׁ ָעה ְק ָ
בוּעה ,כָּ 
ְבּ ַא ְשׁמ ֶֹרת הוּא חוֹזֵ ר וְ נִ ְד ָלק ְבּ ָשׁ ָעה ְק ָ
ְבּ ֶמ ֶשׁ זְ ַמן ַרב ְבּ ִדיּוּק ֻמ ְפ ָלאַ .אף כַּ ֲא ֶשׁר ְבּ ַא ַחד
דוֹלי
שׁוּבה ֶשׁל גְּ ֵ
ַה ֵלּילוֹת ִה ְת ַקיְּ ָמה ֲא ֵס ָפה ֲח ָ
ָה ַר ָבּנִ ים ְבּ ֵביתוֹ ,א ִה ְשׁ ַתּנָּ ה ַה ִמּנְ ָהג; ַדּקּוֹת
בוּעה יָ ְצאוּ
ְספוּרוֹת ק ֶֹדם ְשׁ ַעת ַה ֵשּׁנָ ה ַה ְקּ ָ
בוּעה,
ָה ַר ָבּנִ ים ֵמ ַה ַבּיִ תָ ,האוֹר כָּ ָבה ַבּ ָשּׁ ָעה ַה ְקּ ָ
אוֹתהּ
וּל ָמ ֳח ָרת ַבּבּ ֶֹקר ָשׁב ִל ְדק ֵמ ָח ָדשׁ ְבּ ָ
ְ
גּוֹלת ֲא ִר ֵיאל‘ עמ‘ רעה(.
ַה ָשּׁ ָעה )’רֹאשׁ ַ
יח ֶאת
וְ כָ ָ היָ ה ַר ֵבּנוּ יְ הוֹנָ ָתן ַאיְ ְבּ ִשׁיץ מוֹכִ ַ
ְק ַהל ֲע ָדתוֹ” :א טוֹב ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָאנוּ ְמ ַב ִלּים
רוּאים ְבּ ַתכְ ִלית ַה ְשּׁטוּת וְ ָד ָבר
ַהזְּ ַמן ַהיָּ ָקר ַבּ ְבּ ִ
וּמ ַה ְפּכִ ים
ֶשׁ ֵאין בּוֹ ַמ ָמּשַׁ ,בּ ֲע ֵ
ווֹנוֹתינוּ ָה ַר ִבּיםְ ,
אוֹר ְלח ֶֹשׁ .כִּ י ַבּ ַלּיְ ָלה ְמ ַב ִלּים זְ ַמן ִבּ ְשׁטוּת...
ַוּבבּ ֶֹקר – ַה ֶשּׁ ֶמשׁ יֵ ֵצא ַעל ָה ָא ֶרץ ,וְ ֵה ָמּה יְ ֵשׁנִ ים
עוֹב ִרים
ַעל ִמ ָטּ ָתםִ ,מ ְת ַה ְפּכִ ים ִמ ַצּד ְל ַצד ,וְ ְ
ווֹנוֹתינוּ ָה ַר ִבּים
זְ ַמן ְתּ ִפ ָלּה ַלכֹּלֲ ,א ֶשׁר ַבּ ֲע ֵ
גּוֹר ֶרת ֲע ֵב ָרה“
ֵמ ָר ָעה ֶאל ָר ָעה יֵ ְצאוֲּ ,ע ֵב ָרה ֶ
)’יַ ֲערוֹת ְדּ ַבשׁ‘ ח“ב ְדּרוּשׁ י(.
ׁינוֹבה ֵבּ ֵארֶ ,שֹּׁלא ְל ִחנָּ ם ִהגִּ ַיהּ
ָה ַר ִבּי ִמ ִשּ ָ
ָה ַרמָּ“א ַעל ִדּ ְב ֵרי ַה‘ ֻשּׁ ְל ָחן ָערוִּ ‘בּ ְת ִח ַלּת ֵח ֶלק
בּוֹרא“ –
בוֹדת ַה ֵ
’א ַֹרח ַחיִּ ים‘” :יִ ְתגַּ ֵבּר כַּ ֲא ִרי ַל ֲע ַ
”וּב ָשׁכְ בוֹ ַעל ִמ ְשׁכָּ בוֹ יָ ַדע ִל ְפנֵ י ִמי הוּא שׁוֹכֵ ב,
ְ
בוֹדת
וּמיָּ ד ֶשׁיֵּ עוֹר ִמ ְשּׁנָ תוֹ יָ קוּם ִבּזְ ִריזוּת ַל ֲע ַ
ִ
בּוֹראוֹ יִ ְת ָבּ ַר וְ יִ ְת ַע ֶלּה“; ַאף כִּ י ֶח ְל ָקהּ ַה ֵשּׁנִ י
ְ
ֶשׁל ַה ַהגָּ ָהה הוּא ַמ ָמּשׁ כְּ ִד ְב ֵרי ַה‘ ֻשּׁ ְל ָחן ָערוּ,‘
נִ ְר ֶאה כִּ י ִבּ ֵקּשׁ ָה ַרמָּ“א ְל ַל ְמּ ֵדנוּ ְבּכָ ֶ את ַהיְּ סוֹד
בוֹדת
עוֹרר ִבּזְ ִריזוּת ַל ֲע ַ
ָה ָאמוּר ,כִּ י כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ְת ֵ
דּוּשׁים
)’דּ ְב ֵרי יְ ֶחזְ ֵקאל‘ ְבּ ִח ִ
ַה ֵ
בּוֹראָ ,ע ָליו ִלישֹׁן כָּ ָראוּי ִ
ִל ְת ִה ִלּים(.

פלא ֶשׁ ִר ֵפּא ֶאת ַהגְ ָּר“א
ַה ַלּ ַחשׁ ַה ֻמּ ְפ ָלא
ֶאת ַה ִסּפּוּר ַה ֻמּ ְפ ָלא וְ ַה ִבּ ְל ִתּי ְמ ֻפ ְר ָסם
ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוַּ ,על אוֹדוֹת ַהגָּ אוֹן ִמוּ ְִילנָ א
אוּבן
נּוֹדע ַר ִבּי ְר ֵ
י“עִ ,ס ֵפּר ַה ַמּגִּ יד ַה ָ
זִ ַ
ַק ֶר ִלינְ ְשׁ ֵטיין זָ ָצ“לֲ ,א ֶשׁר ְשׁ ָמעוֹ ֵמ ַרבּוֹ,
ַה ַמּגִּ יד ַה ָ
נּוֹדע ַר ִבּי ָשׁלוֹם ְשׁ ַב ְדרוֹן
זָ ָצ“ל:
דוּע כִּ י ַר ֵבּנוּ ַהגְ ָּר“א ִה ְק ִפּיד כָּ ל
יָ ַ
רוֹפ ִאים
יְ ֵמי ַחיָּ יו ֶשֹּׁלא ִל ְדרֹשׁ ָבּ ְ
גוּרים ָהיוּ ַעל ְלשׁוֹנוֹ ִדּ ְב ֵרי
כְּ ָללְ .שׁ ִ
תּוֹרה )וַ יִּ ְק ָרא כו
ָה ַר ְמ ָבּ“ן ְבּ ֵפרוּשׁוֹ ַל ָ
דּוֹרשׁ ַה ֵשּׁם ַבּנָּ ִביא א יִ ְדרֹשׁ
”ה ֵ
יא(ַ :
רוֹפ ִאים ְבּ ֵבית
וּמה ֵח ֶלק ָל ְ
רוֹפ ִאיםָ ,
ָבּ ְ
עוֹשׂי ְרצוֹן ַה ֵשּׁם“...
ֵ
וּפ ַעם ָס ַבל ַהגָּ אוֹן ִמ ַדּ ֶלּ ֶקת
ַמ ֲע ֶשֹה ַ
ָאזְ נַ יִ ם ָק ָשׁה ֲא ֶשׁר ֵה ִע ָיקה ָע ָליו ַעד
ְמאֹד וְ ַאף ִה ְפ ִר ָיעה לוֹ ִמ ִסּ ְד ֵרי ִלמּוּדוֹ.
וּמק ָֹר ָביו
ַהגָּ אוֹן ִה ְתיַ ֵסּר ִבּכְ ֵא ָביוְ ,
וּמ ִא ָיד יָ ְדעוּ
נּוֹראֵ ,
ֶשׁ ָראוּ ְבּ ִס ְבלוֹ ַה ָ
רוֹפ ִאים כְּ ֵדי ְל ִה ְת ַר ֵפּא
כִּ י א יִ ְדרֹשׁ ָבּ ְ
ִמ ַמּ ֲח ָלתוָֹ ,תּרוּ ַא ַחר ֶדּ ֶרֶ שׁתּוּכַ ל
ְל ָה ֵקל ֵמ ָע ָליו ֶאת ִס ְבלוְֹ .ל ַא ַחר
רוּרים ָשׁ ְמעוּ כִּ י ְבּ ַפ ֲא ֵתי ָה ִעיר
ֵבּ ִ
גּוֹר ֶרת ַא ְל ָמנָ ה ְמ ֻבגֶּ ֶרת,
וִ ְילנָ א ִמ ְת ֶ
וּמ ַד ְק ֶדּ ֶקת ְבּ ִמ ְצווֹת,
יִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ ם ְ
ֲא ֶשׁר יָ ָצא ָלהּ ֵשׁם כִּ י ִהיא ְמ ַר ֵפּאת
ַמ ֲחלוֹת ָקשׁוֹת ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ַל ַחשׁ ְמיֻ ָחד
ֶשׁ ִקּ ְבּ ָלה ִמ ָמּקוֹר ָעלוּם.
ָשׂ ְמחוּ ְמק ָֹר ָביו ֶשׁל ַהגָּ אוֹן ְל ֶשׁ ַמע
וּמ ֲהרוּ ַל ֲעלוֹת ֶאל ֵבּיתוֹ כְּ ֵדי
ַהיְּ ִד ָיעה ִ
ְל ַס ֵפּר לוֹ כִּ י ָע ָלה ִבּ ֵיד ֶיהם ִל ְמצֹא ֵע ָצה
ְל ִס ְבלוֹ” .יֵ שׁ ִא ָשּׁה ַה ְמּ ַר ֵפּאת ַמ ֲחלוֹת
ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ַל ַחשׁ“ִ ,ס ְפּרוּ ֵהם ַלגָּ אוֹן,
עוּתהּ יוּכַ ל ָה ַרב ְל ָה ֵקל ֵמ ַעל
”בּ ֶא ְמ ָצ ָ
ְ
רוֹפ ִאים“.
ִס ְבלוֹ ְבּא ִל ְדרֹשׁ ָבּ ְ
וּל ַא ַחר
ַהגָּ אוֹן ִה ְק ִשׁיב ְל ִד ְב ֵר ֶיהםְ ,
ַמ ֲח ָשׁ ָבה ִה ְסכִּ ים ֶשׁיָּ ִביאוּ ֶאת ָה ִא ָשּׁה
ְל ֵביתוֹ.
כַּ ֲא ֶשׁר ִהגִּ ָיעה ָה ִא ָשּׁה ַל ַבּיִ ת ַה ָקּדוֹשׁ,
ִבּ ֵקּשׁ ַהגְ ָּר“א ְתּ ִח ָלּה ַלכֹּל ְל ָב ֵרר ַעל
אוֹדוֹת ַה ַלּ ַחשׁ ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּתוֹ ִהיא
חוֹלים ,כְּ ֵדי ֶשׁ ָח ִל ָילה א
ְמ ַט ֶפּ ֶלת ַבּ ִ
יָ בֹא ִמ ָמּקוֹר ָט ֵמאֶ .א ָלּא ֶשׁ ָה ִא ָשּׁה
סוֹדהּ ,וְ ָט ֲענָ ה
א ָא ְב ָתה ְלגַ לּוֹת ֶאת ָ
”הא זֶ הוּ ְמקוֹר ַפּ ְרנָ ָס ִתי
ַבּ ֲח ָשׁשֲׁ :
ַהיָּ ִחיד ,וְ ִאם ֲאגַ ֶלּה ֶאת
סוֹדי ֲאנִ י
ִ
לוּלה ְל ַא ְבּדוֹ ִל ְצ ִמיתוּת“.
ֲע ָ
מוּבן ֵמ ֵא ָליו כִּ י ֲח ָשׁ ָשׁהּ ָהיָ ה ַל ָשּׁוְ א.
ָ
ַא ַחד ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ִה ְתנַ ֵדּב ְל ַה ְס ִבּיר
ָלהּ כִּ י ֵאין ָמקוֹם ַל ֲחשֹׁשׁ ֶשׁ ַהגָּ אוֹן
ַה ָקּדוֹשׁ ,רֹאשׁ וְ ִראשׁוֹן ְליִ ְר ֵאי ה‘,
יַ ֲע ֶשׂה ָח ִל ָילה ִשׁמּוּשׁ ְל ָר ָעה וִ יגַ ֶלּה ֶאת
ַה ַלּ ַחשׁ ַל ֲא ֵח ִרים.
ימה
ָה ִא ָשּׁה ָס ְב ָרה וְ ִק ְבּ ָלהִ .היא ִה ְסכִּ ָ
פּוֹעל ַה ַלּ ַחשׁ,
ֵ
ְלגַ לּוֹת ַלגָּ אוֹן כֵּ ַיצד
טוּתם:
ְוּד ָב ֶר ָיה ִה ְד ִהימוּ ְבּ ַפ ְשׁ ָ
עוֹמ ֶדת
נוֹט ֶלת ְבּיָ ִדי כּוֹס ַמיִ םֶ ,
”אנִ י ֶ
ֲ
שׁוּעהְ ,מ ָב ֶרכֶ ת
ְבּ ָסמוִּ ל ְמ ַב ֵקּש ַהיְּ ָ
ֶ’שׁ ַהכֹּל נִ ְהיָ ה ִבּ ְד ָברוֹ‘ ְבּכַ וָּנָ ה יְ ֵת ָרה
שׁוּעה ַמגִּ ָיעה .זֶ ה ַהכֹּל“.
שׁוֹתה ,וְ ַהיְּ ָ
וְ ָ
ְמק ָֹר ָביו ֶשׁל ַהגָּ אוֹן ִה ְב ִחינוּ ְבּ ִחיּוּ
תוֹתיו,
ַקל ֶשׁ ֵה ֵחל ְל ִה ְת ַפּ ֵשּׁט ַעל ִשׂ ְפ ָ
כַּ ֲא ֶשׁר הוּא ִה ְמ ִשׁי וְ ִה ְת ַענְ יֵ ן ִמ ִפּי
”וּמי גִּ ָלּה ָלֶ את ַה ַלּ ַחשׁ
ָה ִא ָשּׁהִ :
ַה ְמּיֻ ָחד ַה ָלּזֶ ה?“
עוֹלם!“ ֵה ִשׁ ָיבה ָה ִא ָשּׁה
ִ”רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
וּמיָּ ד ִה ְמ ִשׁיכָ ה וְ ִס ְפּ ָרה.
ימהִ ,
ַה ְתּ ִמ ָ

”היָ ה זֶ ה ִל ְפנֵ י ָשׁנִ ים ַרבּוֹתְ ,ל ַא ַחר
ָ
ֶשׁ ִה ְת ַא ְל ַמנְ ִתּי ִמ ַבּ ֲע ִלי ַהיָּ ָקר ֶשׁנִּ ְפ ַטר
עוֹלם ִעם
נוֹת ְר ִתּי ְל ַבד ָבּ ָ
ְבּגִ יל ָצ ִעירַ .
תוֹמי ַה ְקּ ַטנִּ ים ,וְ א ָהיָ ה ְבּיָ ִדי ַאף
יְ ַ
רוּטה כְּ ֵדי ְל ַה ֲאכִ ָילםִ .בּ ְת ִח ָלּה נִ ִסּ ִיתי
ְפּ ָ
וּמ ָשּׁםַ ,א כָּ ל ַמ ֲא ַמ ַצּי
ְל ַה ְרוִ יחַ ִמפֹּה ִ
ָעלוּ ַבּתֹּהוּ.
אוּשׁיֶ ,ה ְח ַל ְט ִתּי ִל ְפנוֹת
ְבּ ַמר ִל ִבּי ְוּביֵ ִ
עוֹלםִ .בּ ְשׁ ַעת
ְל ִמי ֶשׁ ָא ַמר וְ ָהיָ ה ָה ָ
בּ ֶֹקר ְמ ֻא ֶח ֶרת נִ כְ נַ ְס ִתּי ֵאפוֹא ְל ֵבית
ַהכְּ נֶ ֶסתָ ,פּ ַת ְח ִתּי ֶאת ֲארוֹן ַהקּ ֶֹדשׁ
וְ ִה ְת ַח ְל ִתּי ִל ְבכּוֹת ַלה‘ ַעל כָּ ֶ שׁ ֵאין
ִלי ַפּ ְרנָ ָסהָ .בּכִ ִיתי שׁוּב וָ שׁוּב ִוּב ַקּ ְשׁ ִתּי
ִמ ֶמּנּוּ ְבּ ִמ ִלּים ְפּשׁוּטוֹת ֶשׁיִּ ְשׁ ַלח ִלי
ֶאת ַפּ ְרנָ ָס ִתיִ .ה ְת ַחנַּ נְ ִתּי ֵמע ֶֹמק ִל ִבּי,
וּת ִפ ָלּ ִתי נֶ ֶענְ ָתה.
ְ
ְל ֶפ ַתע ָשׁ ַמ ְע ִתּי ַבּת קוֹל ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם
אוֹמ ֶרת ִלי – ָהיִ ִיתי ְצ ִריכָ ה ְל ִה ְת ַא ֵמּץ
ֶשׁ ֶ
אוּלם
ְמ ַעט כְּ ֵדי ְל ַה ְק ִשׁיב ַל ְדּ ָב ִרים – ָ
זֶ ה ָמה ֶשׁ ְלּ ַבסּוֹף ָשׁ ַמ ְע ִתּי’ַ :תּגִּ ִידי
פוּאת ְבּנֵ י
ֶ’שׁ ַהכֹּל נִ ְהיָ ה ִבּ ְד ָברוֹ‘ ִל ְר ַ
ָא ָדם ,וְ ִת ְהיֶ ה ָלִ מכָּ ַ פּ ְרנָ ָסה ְבּ ֶרוַ ח‘.
שׁוּטם ,וְ כָ 
ִק ַבּ ְל ִתּי ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים כִּ ְפ ָ
ֲאנִ י ִמ ְת ַפּ ְרנֶ ֶסת ְבּ ֶרוַ חָ ,בּרוּ ה‘ְ ,בּ ֶמ ֶשׁ
לוֹשׁים ָשׁנָ ה“ִ ,סיְּ ָמה
כְּ ָבר ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְשּׁ ִ
ימים.
ָה ִא ָשּׁה ֶאת ְדּ ָב ֶר ָיה ַה ְתּ ִמ ִ
פּוּרהּ ֶשׁל
ִמ ֶשּׁ ָשּׁ ַמע ַהגָּ אוֹן ֶאת ִס ָ
ָה ִא ָשּׁה ,א יָ כוֹל ָהיָ ה ְל ִה ְת ַא ֵפּק
אוֹמי
וּפ ַרץ ִבּ ְצחוֹקִ .מן ַה ְצּחוֹק ַה ִפּ ְת ִ
ָ
פּוֹצ ָצה ַה ֻמּגְ ָלה ֶשׁ ְבּ ָאזְ נוֹ ,וְ הוּא כְּ ָבר
ִה ְת ְ
א ָהיָ ה זָ קוּק ַל ַלּ ַחשׁ כְּ ֵדי ְל ַר ְפּ ָאהּ...
דּוּע ָצ ַחק ָה ַרב“ָ ,שׁ ֲא ָלה ָה ִא ָשּׁה
”מ ַ
ַ
ְבּטוֹן ְמ ַעט נִ ְפגָּ ע” ,וְ כִ י נָ ַהגְ ִתּי א
תּוֹמ ָמה.
ְבּ ֵס ֶדר?“ִ ,ה ְשׁ ְ
”אנִ י ָהיִ ִיתי ַה ַ‘בּת-
ִה ְס ִבּיר ַהגָּ אוֹןֲ :
קּוֹמה
קוֹל‘ ...יָ ַשׁ ְב ִתּי ְבּאוֹתוֹ זְ ַמן ַבּ ָ
ֶשׁ ֵמּ ַעל ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסתְ ,בּ ֶעזְ ַרת ַהנָּ ִשׁים,
מוּדי ,כַּ ֲא ֶשׁר ְל ֶפ ַתע
ָשׁקוּד ַעל ַתּ ְל ִ
הוּדיָּ ה
ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִמכִּ וּוּן ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ יְ ִ
בּוֹכָ ה ְבּ ַמר ִל ָבּהִּ .ל ִבּי ִה ְת ַמ ֵלּא
ְבּ ַר ֲח ִמים וְ א יָ כ ְֹל ִתּי ְל ַה ְמ ִשׁי
זוֹע ֶקת
מּוּדיָ .שׁ ַמ ְע ִתּי ֶשׁ ָה ִא ָשּׁה ֶ
ְבּ ִל ִ
וּמ ַב ֶקּ ֶשׁת שׁוּב וָ שׁוּב ַעל ַ’פּ ְרנָ ָסה...
ְ
רוּחהּ
ַפּ ְרנָ ָסה‘ִ ,בּ ַקּ ְשׁ ִתּי ְל ַה ְרגִּ ַיע ֶאת ָ
אתי ְל ֶע ְב ָרהּ ִמ ְלּ ַמ ְע ָלה:
וְ ָק ָר ִ
ִ’אם ַא ְתּ ְצ ִריכָ ה ַפּ ְרנָ ָסהַ ,תּגִּ ִידי ֶ’שׁ ַהכֹּל
נִ ְהיָ ה ִבּ ְד ָברוֹ‘ ְבּכַ וָּנָ ה .זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יַ ֲעזֹר
ָל .‘א ָח ַשׁ ְב ִתּי וְ א ִתּכְ נַ נְ ִתּי ֵמרֹאשׁ
אוּלם ֵאלּוּ ָהיוּ
לוֹמר ֶאת ַה ְדּ ָב ִריםָ ,
ַ
ַה ִמּ ִלּים ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ָשׂם ְבּ ִפי
ְבּאוֹתוֹ ֶרגַ ע כְּ ֵדי ְל ָה ִפיס ֶאת ַדּ ְע ָתּהּ
ֶשׁל ָה ִא ָשּׁה ָה ֻא ְמ ָל ָלה“.
אוּלם:
ַהגָּ אוֹן א ָח ַשׁב וְ א ִה ְתכַּ וֵּןָ ,
ַ’צ ִדּיק גּוֹזֵ ר ,וְ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
ְמ ַקיֵּ ם‘ְ .ל ַא ַחר ֶשׁ ַה ְדּ ָב ִרים יָ ְצאוּ ִמ ִפּיו,
אוֹתם ִבּ ְת ִמימוּת
ָ
וְ ָה ִא ָשּׁה ִקיְּ ָמה
שׁוּטםִ ,קיֵּ ם ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶאת
כִּ ְפ ָ
ְדּ ָב ָריוָ .ה ִא ָשּׁה ָמ ְצ ָאה ֶאת ַפּ ְרנָ ָס ָתהּ,
כוּתהּ.
נוֹשׁעוּ ִבּזְ ָ
וְ ַר ִבּים ָאכֵ ן ְ

ש ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ָל ַמ ְד ָּת ִאם ֵי ׁש בּ וֹ ָּד ָבר ֲא ׁ ֶשר ּת ּו ַכל ְל ַק ְ ּימוֹ .
ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּתק ּום ִמן ַה ֵּס ֶפרְּ ,ת ַח ּ ֵפ ׂ

אוּבן‘ ַמטּוֹת
’יְ ִחי ְר ֵ

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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ִלישֹׁן ַבּזְּ ַמן כְּ ֵדי ָלקוּם ַבּזְּ ַמן

יֵ שׁ ֵס ֶדר ַל ְתּ ִפ ָלּה
ַה ְמּ ַא ֵחר ַל ְתּ ִפ ָלּה – סוֹפוֹ ְל ַד ֵלּג ַעל ֲח ָל ִקים
ִמ ֶמּנָּ ה .וּכְ ָבר כָּ ְתבוּ ַה ַקּ ְדמוֹנִ ים ֶשׁ ַה ַמּגִּ יד ִהזְ ִהיר
יוֹסף‘ ְל ַה ְק ִפּיד ָלבוֹא ַל ְתּ ִפ ָלּה
ֶאת ַה ֵ‘בּית ֵ
ְבּ ַה ְשׁכָּ ָמה ,כְּ ֵדי ֶשׁיּוּכַ ל ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל כַּ ֵסּ ֶדר וְ א
עוֹשׂה כֵּ ן ְ’מ ַה ֵפַּ ה ִצּנּוֹרוֹת‘
ְבּ ִדלּוּגִ ,מ ְפּנֵ י ֶשׁ ָה ֶ
)משנ“ב נב א(.
מוּרה ִמ ֵדּי
ִאם ַה ְתּ ִפ ָלּה נַ ֲע ֵשׂית ִבּ ְק ִביעוּת גְּ ָ
בוּעה
יוֹם ְבּיוֹמוְֹ ,דּ ַהיְ נוּ ֶשׁ ָה ָא ָדם ָקם ְבּ ָשׁ ָעה ְק ָ
וּמ ְת ִחיל ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
ְבּכָ ל יוֹםֵ ,מכִ ין ַע ְצמוֹ כָּ ָראוּי ַ
ְבּ ָשׁ ָעה ְק ָ
בוּעה – ְתּ ִפ ָלּה ְשׁ ֵל ָמהִ ,מ ָלּה ְבּ ִמ ָלּה
ְבּ ִלי ִדּלּוּגִ ים וְ ַה ְשׁ ָלמוֹתֲ ,ה ֵרי זֶ ה ַמ ְר ֶאה ֶשׁהוּא
עוֹלםַ .א
ַמ ְח ִשׁיב ַע ְצמוֹ כְּ ֶ‘ע ֶבד‘ ְל ַמ ְלכּוֹ ֶשׁל ָ
וּמ ָחר ְבּ ָשׁ ָעה
ִאם הוּא ִמ ְת ַפּ ֵלּל ַהיּוֹם ְבּ ָשׁ ָעה זוָֹ ,
מוֹצא הוּא ֶאת ַע ְצמוֹ ַבּיּוֹם ָה ֶא ָחד
ֵ
ַא ֶח ֶרת,
וּל ָמ ֳח ָרת ַעל ַא ֶח ֶרת,
ְמ ַד ֵלּג ַעל ָפּ ָר ָשׁה ַא ַחת ְ
וּל ִע ִתּים ַמגִּ ַיע ַל ְתּ ִפ ָלּה ַרק כְּ ֵדי ְל ַה ְס ִפּיק
ְ
ַ’א ְשׁ ֵרי‘ וְ ‘יִ ְשׁ ַתּ ַבּח‘ַ ,
וּמ ְשׁ ִלים ֶאת ֶה ָח ֵסר ִבּ ְשׁ ַעת
יּוֹצא ָבּזֶ ה .וַ ֲה ֵרי ְמ ִציאוּת זוֹ
ֲחזָ ַרת ַה ָשּׁ“ץ וְ כַ ֵ
ִהיא ְס ִת ָירה ֻמ ְח ֶל ֶטת ְל ַה ְמ ָלכַ ת ה‘ ֶשׁ ִהיא
ֵמ ִע ְקּ ֵרי ַה ְתּ ִפ ָלּה.
וַ ֲה ֵרי כְּ ָבר ִא ָיתא ְבּ ִתקּוּנֵ י ַהזּ ַֹהר ִ)תּקּוּן ו ַדּף כא א(,
וּת ִפ ָלּתוֹ ְקבוּעוֹת,
עוֹשׂה ָ
ֶשׁ ִאם ָה ָא ָדם ֶ
תּוֹרתוֹ ְ
)הגְּ ַר“שׁ
גַּ ם ַה ְשּׁכִ ינָ ה עוֹזֶ ֶרת לוֹ ְבּא ֶֹפן ָק ַ
בוּע ַ
ִדּ ִב ֶיל ְצ ִקי זָ ָצ“ל’ֵ ,עת ִל ְדרֹשׁ‘ יָ ִמים ָנוֹר ִאים עמ‘ מה(.
ְבּ ָ‘א ְרחוֹת י ֶֹשׁר‘ )סי‘ ל( ַלגְּ ַר“ח ַקנְ יֶ ְב ְס ִקי כָּ ַתב:
פּוֹס ִקים ֶשׁ ִע ַקּר ַה ְתּ ִפ ָלּה ַבּ ִצּבּוּר
כָּ ְתבוּ ַה ְ
הוּא ְל ַה ְת ִחיל ִמיָּ ד כְּ ֶשׁ ַה ִצּבּוּר ַמ ְת ִח ִילים,
וְ ַה ִמּ ְת ַא ֵחרִ ,מ ְלּ ַבד ֶשׁ ַמּ ְפ ִסיד ֶאת ִע ַקּר ְתּ ִפ ַלּת
ַה ִצּבּוּר ,גַּ ם ֵ
עוֹבר ַעל כַּ ָמּה ִדּינִ ים ְמפ ָֹר ִשׁים
ַבּ‘ ֻשּׁ ְל ָחן ָערוּ.‘
ִמ ְלּ ַבד זֹאתֲ ,ה ֵרי כְּ ָבר כָּ ַתב ַהגְ ָּר“א ֶשׁכָּ ל ֵס ֶדר
עוֹלמוֹת ָה ֶע ְליוֹנִ ים,
ַה ְתּ ִפ ָלּה ָבּנוּי ַעל ֵס ֶדר ָה ָ
וְ ָחס וְ ָשׁלוֹם ֵאין ְל ַד ֵלּג וְ לוּ ַעל ָדּ ָבר ֶא ָחד
סוּקי ְדּזִ ְמ ָרה
ֵמ ַה ְתּ ִפ ָלּה .וְ א ִה ִתּירוּ ְל ַד ֵלּג ַעל ְפּ ֵ
ֶא ָלּא ִבּ ְשׁ ִביל ְתּ ִפ ָלּה ַבּ ִצּבּוּר .וְ עוֹד ָא ְמרוּ
פּוֹשׁ ַע( ֶשׁ ַהנִּ כְ נָ ס
ֵ
ִבּ ְב ָרכוֹת )מג ב ,ע“פ ַר ִשׁ“י ָשׁם ד“ה
פּוֹשׁ ַע וְ ָע ֵצל.
ָבּ ַא ֲחרוֹנָ ה ְל ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ נִ ְק ָרא ֵ
וּמי ֶשׁיָּ כוֹל ָלבוֹא ַל ְתּ ִפ ָלּה ַבּזְּ ַמןִ ,וּב ְשׁ ַאט
ִ
נֶ ֶפשׁ ְמ ַא ֵחר כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא יִ ְצ ָט ֵרְ ל ַה ְמ ִתּין כַּ ָמּה
בוֹדת ה‘ גָּ דוֹל
ְרגָ ִעים ַל ַחזָּ ןֵ ,אין ְלְ מ ַבזֶּ ה ֶאת ֲע ַ
ִמזֶּ ה ,וּכְ ִאלּוּ ֵאינוֹ ַמ ֲא ִמין ֶשׁ ַה ְשּׁכִ ינָ ה נִ ְמ ֵצאת
ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְתּ ִפ ָלּה .וְ ַא ְד ַר ָבּה ָראוּי
הוּא כְּ בוֹד ָשׁ ַמיִ ם ְל ַה ְמ ִתּין כַּ ָמּה ַדּקּוֹת ק ֶֹדם
ַה ְתּ ִפ ָלּהָ ,מה גַּ ם ֶשׁ ִאם ְמ ַא ֵחר ָא ָדם ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל,
ָעלוּל הוּא ָלבוֹא ִל ֵידי ִחלּוּל ה‘.
יח ַר ִבּי יְ ֶחזְ ֵקאל ְלוִ ינְ ְשׁ ֵטיין נִ ְשׁ ַאל ַעל
ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
יְ ֵדי ַא ְב ֵרֶ שׁ ָע ְמדוּ ְל ָפנָ יו ְשׁ ֵתּי ֶא ְפ ָשׁ ֻריּוֹת:
ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַבּבּ ֶֹקר כְּ וָ ִת ִיקיןֶ ,א ָלּא ֶשׁ ַה ְמּ ִציאוּת
וּל ַד ֵלּג ַעל
ִהיא ֶשׁ ָאז יֻ כְ ַרח ְל ַא ֵחר כְּ ֶע ֶשׂר ַדּקּוֹת ְ
יוֹתר
סוּקי ְדּזִ ְמ ָרה ,אוֹ ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ִמנְ יָ ן ְמ ֻא ָחר ֵ
ְפּ ֵ
יח:
ֶשׁיּוּכַ ל ְל ַהגִּ ַיע ֵא ָליו ַבּזְּ ַמןָ .א ַמר לוֹ ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
אוּלם ְתּ ִפ ָלּה ְבּא
”‘וָ ִת ִיקין‘ זוֹ ַ’מ ֲע ָלה‘ ִבּ ְת ִפ ָלּהָ ,
צוּרת ְתּ ִפ ָלּה כְּ ָלל,
סוּקי ְדּזִ ְמ ָרה‘ ֵאין ָלהּ ַ
ְ’פּ ֵ
יוֹתר“
ְוּבוַ ַדּאי ָע ִדיף ֶשׁיִּ ְת ַפּ ֵלּל ַבּ ִמּנְ יָ ן ַה ְמּ ֻא ָחר ֵ
)’בּנֵ י ַחיִ ל‘ ַעל מ“ח ִקנְ יְ נֵ י ַה ָ
תּוֹרה עמ‘ קמז(.
ְ

ִס ּ
ספפ ּוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּתפִ ָּלה

