
קֹול ַהָּפָרָשה אֹור ַהְּתִפיָּלה

ֹּכַח ַהְּתִפָּלה ַרק ַלְּיהּוִדים!

'ַוְּתִהי ְצָעָקה ְּגדֹוָלה ְּבִמְצַרִים' )י"ב, ל(

ְּבִאיׁשֹון  ַהִּמְצִרים  ָצֲעקּו  ְלִמי  ָּכאן?  ָהֲאמּוָרה  ַהְּגדֹוָלה  ַהְּצָעָקה  ַמִהי 

ַלִיל ְּבֵעת ֶׁשֵּמתּו ָּכל ְּבכֹוֵריֶהם?

ִּכי  ֵהִבינּו  ְּבכֹורֹות,  ַמַּכת  ֶאת  ַהִּמְצִרים  ְּכֶׁשָראּו  ַהְמָפְרִׁשים:  ֵּבֲארּו 

ַמה  ְּגדֹוָלה.  ָצָרה  ֲעֵליֶהם  ִהְתַרְּגָׁשה  ַהַּפַעם 

ַּיֲעׂשּו? ְלִמי ִיְפנּו?

ַהְּיהּוִדים.  ֵכֵניֶהם  ִמּׁשְ ִלְלֹמד  ַהִּמְצִרים  ָחְׁשבּו 

ִמְתַּפְּלִלים  ַהְּיהּוִדים  ֶאת  ָראּו  ֵהם  ֲהֵרי 

ָחְׁשבּו  ּוְלִפיָכְך  ָצָרה,  ֵעת  ְּבָכל  ֵלאֹלֵקיֶהם 

ּוְלִהְתַּפֵּלל   - ַהֶּדֶרְך  ְּבאֹוָתּה  ִלְנֹקט  ַהִּמְצִרים 

ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ַאְך  ֶׁשּיֹוִׁשיֵעם...  ֵלאֹלֵהיֶהם 

ְוֹלא  ִמְצַרִים,  ֱאֹלֵהי  ְּבָכל  ְׁשָפִטים  ָעָׂשה  הּוא 

נֹוַתר ָלֶהם ְלִמי ִלְפנֹות. 

ְלִפיָכְך ֶנֱאַמר 'ְוָהְיָתה ְצָעָקה ְגֹדָלה' - ְוֵאין ְצָעָקה ֶאָּלא ְלׁשֹון ְּתִפָּלה. 

ִנּסּו ַהִּמְצִרים ְלִהְתַּפֵּלל ִּבְצָעקֹות ָרמֹות, ַאְך ֹלא ָיְדעּו ִּכי ֹּכַח ַהְּתִפָּלה 

ֶׁשְּתִפָּלָתם  זֹוִכים  ַהְּיהּוִדים  ַרק  ִּבְלַבד,  ִליהּוִדים  הּוא  ַהִּמְתַקֶּבֶלת 

ִמְתַקֶּבֶלת ְּבָרצֹון ִלְפֵני ֲאדֹון ֹּכל!

ם ֱאֹלֵקינּו ְּבָׁשְכֵּבנּו ּוְבקּוֵמנּו ָנִׂשיַח ְּבֻחֶּקיָך'... 'ַעל ֵּכן ַהּׁשֵ

ָהַרְחָמן',  ָאב  'ָאִבינּו  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ְּבַׁשֲחִרית  'ַאֲהַבת עֹוָלם'  ְּבִבְרַּכת 

ּוַבָּקׁשֹות  ִּבְתִפּלֹות  עֹוְסִקים  ְּבתֹוָרֶתָך',  ֵעיֵנינּו  'ְוָהֵאר  ִמְתַּפְּלִלים 

ְלַהְצָלַחת ַהִּלּמּוד. ְלֻעַּמת ֹזאת, ִּבְתִפַּלת ַעְרִבית, ָאנּו ַמְזִּכיִרים ֶׁשָאנּו 

ַאְך  ּתֹוָרה,  ִלְלֹמד  ּוְׂשֵמִחים  ִלְלֹמד  רֹוִצים 

ֵאיֶנּנּו ְמַבְּקִׁשים ַעל ָּכְך. ַמּדּוַע?

ָמָׁשל ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה, ְלַנָּגר ַהּיֹוֵצא ַּבֹּבֶקר 

ַלֲעבֹוַדת יֹומֹו ַּבַּנָּגִרָּיה. ִלְפֵני ֵצאתֹו ְמַאֲחִלים 

ַיְדִּביק  ִּבְמַלאְכּתֹו,  ַיְצִליַח  ִּכי  ֵּביתֹו  ְּבֵני  לֹו 

ְוַיְצִליַח  ּוְנִקִּיים,  ְיָׁשִרים  ְּכֶׁשֵהם  ָהֵעִצים  ֶאת 

ְמׁשֹוְבֵבי  ּוְמֻׁשָּבִחים,  טֹוִבים  ָרִהיִטים  ִלְבנֹות 

ְמַאֵחל לֹו  ֵאינֹו  ִאיׁש  ָּבֶעֶרב,  ַהַּבְיָתה  ְּכֶׁשהּוא חֹוֵזר  ֵלב.  ּוְמַׂשְּמֵחי  ַעִין 

ְוִאם הּוא רֹוֶצה  ָּבֲעבֹוָדה,  ַהּיֹום  ָהָיה  ֵאיְך  ִמְתַעְנְיִנים  ֶאָּלא  ְּבַהְצָלָחה, 

ְּבַמֲעֵׂשי  ְוִסּפּוק  ַהְצָלָחה  ָחׁש  ְוִאם  זֹו,  ַּבֲעבֹוָדתֹו  ָמָחר  ַּגם  ְלַהְמִׁשיְך 

ָיָדיו...

ָּכְך ַהְּיהּוִדי: ַּבֹּבֶקר הּוא ַמְׁשִּכים קּום ּוְמַבֵּקׁש ְלַהְצִליַח ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה, 

ּוְבִמְצוֹוֶתיָה.  ַהּתֹוָרה  ְּבִלּמּוד  ִלּבֹו  ֶאת  ִויַדֵּבק  ֵעיָניו  ֶאת  ָיִאיר  ם  ֶׁשַהּׁשֵ

ְּתִפָּלתֹו  ִּכי  ִּתְקָוה  ִמּתֹוְך  ַהּיֹום,  ְּבֶמֶׁשְך  ְלִלּמּודֹו  ּפֹוֶנה  הּוא  ָּכְך  ַאַחר 

ִּתְתַקֵּבל ְוִיְזֶּכה ְלַהְצִליַח ְּבִלּמּודֹו.

ַאְך ָּבֶעֶרב, ֶטֶרם ֲעלֹותֹו ַעל ְיצּועֹו, הּוא ֹלא ְמַבֵּקׁש ֶאָּלא אֹוֵמר ְּבַגְעּגּוַע 

ַרב: 'ְּבָׁשְכֵבנּו ּוְבקּוֵמנּו ָנִׂשיַח ְּבֻחֶּקיָך' - ַּגם ְּכֶׁשֲאִני הֹוֵלְך ִליֹׁשן ֲאִני ָחֵפץ 

ֵאר ִלְלֹמד ּתֹוָרה, 'ְוִנְׂשַמח ְּבִדְבֵרי ַתְלמּוד ּתֹוָרֶתָך ּוְבִמְצוֹוֶתיָך' -  ְלִהּׁשָ

ַוֲאִני ָׂשֵמַח ּוְמַׁשֵּבַח ּומֹוֶדה ּוְמָפֵאר ַעל ֶׁשָּזִכיִתי ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה!

ַמֲחֶשֶבת ְּתִפיָּלה

ִחיָדה ַּבְּתִפָּלה:

בּוִעי( )ִמּתֹוְך ֶהָעלֹון ַהּׁשְ

ַקל: ִמי ָצֲעקּו ְוֹלא ַנֲענּו?

אי ָלֶׁשֶבת, ּוָמַתי? ֵּבינֹוִני: ִמי ָצִריְך ַלֲעֹמד ּוִמי ַרּׁשַ

ָקֶׁשה: ְּבַכָּמה ְּדָבִרים ֲעִדיָפה ָהֲאִמיָרה, ּוַמה ֵהם?

 ַהִּפְתרֹונֹות ֵיׁש ִלְמֹסר ְלַמְׁשִּגיַח ַה'ֶחְבַרת ְּתִפָּלה', 

הר"ר ַחִּיים קֹוְסֶטִליץ הי"ו
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ְּבִעְקֵבי ַהֹצאן

ַהְּתִפָּלה ֶׁשִהִּציָלה

ב ִּבְטֶבְרָיה, ַאְך ַהֻּמְסְלִמים ׂשֹוְנֵאי ִיְׂשָרֵאל ֹלא רֹוִאים ֹזאת  בּוַע ֶׁשָעַבר: הרה"ק ַרִּבי ַנְחָמן ֵמהֹורֹוַדְנָקא זי"ע עֹוֶלה ְלִהְתַיּׁשֵ ַּתְקִציר ַהּׁשָ

ָרמֹות,  ּוִבְצָעקֹות  ׁשֹונֹות  ִּבְתנּועֹות  ּוְבִהְתַלֲהבּות,  ִּבְדֵבקּות  ַהִּמְתַּפֵּלל  ַנְחָמן,  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּתִפּלֹוָתיו  ֶאת  ׂשֹוְנִאים  ֵהם  ְּבִעָּקר  ָיָפה.  ְּבַעִין 

ּוְמַבְּקִׁשים ִלְמֹצא ִסָּבה ְלָגֵרׁש ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ִמְּטֶבְרָיה...

ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה ָהְיָתה ַּבֹּצֶרת ָקָׁשה. ְּכָבר ִהִּגיעּו ְלֶאְמַצע ַהֹחֶרף, ַוֲעַדִין ֹלא ָיְרָדה ַאף ִטַּפת ֶּגֶׁשם. ׂשֹוְנֵאי ִיְׂשָרֵאל ַמְחִליִטים ַעל ֲעִליָלה ָקָׁשה, 

ּופֹוִנים ְלמֹוֵׁשל ָהִעיר ָּדָאהר ֶאל עֹוָמר ּוַמְתִחיִלים ְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו...

ֶהְמֵׁשְך:

ַמִים  ְוֵאין  ִמְתַיְּבִׁשים  דֹות  ַהּׂשָ ָּכל  ִמָּסִביב,  ָקֶׁשה  ַּבֹּצֶרת  ֵיׁש  ִּכי  ִּתְרֶאה  'ֲהֹלא  ַהֻּמְסְלִמים,  ָאְמרּו  'ֲאדֹוִני ַהּמֹוֵׁשל,' 

ִלְׁשּתֹות. ַרּבֹות ָחַׁשְבנּו ְוָחַקְרנּו ֵּכיַצד ָקָרה ַהָּדָבר, ּוַמה ּנּוַכל ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת ְטֶבְרָיה ֵמַהַּבֹּצֶרת ַהָּקָׁשה, 

ְוִהֵּנה ִהַּגְענּו ַלַּמְסָקָנה...'

ַהּמֹוֵׁשל ֶהֱאִזין ְּבֹרב ֶקֶׁשב, ְוׂשֹוְנֵאי ִיְׂשָרֵאל ִהְמִׁשיכּו ִּבְדַבר ָהֲעִליָלה: 'ֵאין ֶזה סֹוד, ִּכי ָּבֵעת ָהַאֲחרֹוָנה ָעלּו ִלְטֶבְרָיה 

ֵהם  ִּכי  ָסֵפק  ְוֵאין  ְמֻׁשּנֹות,  ְּבצּורֹות  ֵלאֹלֵקיֶהם  ִמְתַּפְּלִלים  ַהָּללּו  ְּבַאְדָמֵתנּו.  ִהְׁשַּתְּקעּו  ֲאֶׁשר  ְיהּודֹוִנים,  ְקבּוַצת 

עֹוְרִכים ְּכָׁשִפים ַהְּמִביִאים ָרָעה ַעל ָהִעיר. ִּבְגַלל ַהְּתִפּלֹות ְוַהְּתנּועֹות ַהְמֻׁשּנֹות ֶׁשָּלֶהם, ֻּכָּלנּו סֹוְבִלים ִמַּבֹּצֶרת 

נֹוָרָאה, ּוִמי יֹוֵדַע ֵאילּו עֹוד ְּגֵזרֹות ֲעִתידֹות ָלבֹוא ָעֵלינּו...'

ַאְך ְּבִדְבֵריֶהם ַעד ַעָּתה ֹלא ָאְמרּו ַּדי, ְוִהְמִׁשיכּו: 'ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ִּכי ְּכבֹוד ַהּמֹוֵׁשל יֹוֶרה ַעל ֵּגרּוׁש ָּכל ְיהּוֵדי ָהִעיר. 

ֵאיֶנּנּו רֹוִצים ָּבִעיר ְיהּוִדים, ֲאֶׁשר ַמִּזיִקים ָלנּו ּופֹוְגִעים ָּבנּו ְועֹוְרִכים ִּכּׁשּוִפים ּוְמִביִאים ָעֵלינּו ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות. ְיַצֶּוה 

ַמִים...' ַהּמֹוֵׁשל ְלַסֵּלק ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ֵמָהִעיר, ְוָאז ְּבַוַּדאי ָיבֹוא ַהֶּגֶׁשם ִמן ַהּׁשָ

ַהּמֹוֵׁשל ֶהֱאִזין ָלֲעִליָלה ְּבֹרב ֶקֶׁשב, ַוֲחָמתֹו ָּבֲעָרה ּבֹו. ֲהִיָּתֵכן ַּכָּדָבר ַהֶּזה? ַהְּיהּוִדים ִמְתּגֹוְרִרים ְּבִעירֹו ּוְמִטיִלים ַעל 

ֶכת? ָאֵכן, ֵאין ָמנֹוס ִמְּלָגְרָׁשם ִמן ָהִעיר ָּכִליל... ָהִעיר ְּכָׁשִפים ַהּיֹוְצִרים ַּבֹּצֶרת ָקָׁשה ּוְמֻמּׁשֶ

בּוַע ַהָּבא אי"ה( )ֶהְמֵׁשְך ַּבּׁשָ

ִהְלכֹות ְּתִפיָּלה

ִהְלכֹות ֲאִמיַרת ַהָּקְרָּבנֹות

א. טֹוב לֹוַמר ָּפָרַׁשת ַהָּקְרָּבנֹות ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהִּנְקָרא ִמְקָּדׁש ְמַעט, ִּכי ַּגם ַהְקָרַבת ַהָּקְרָּבנֹות ֶנֶעְׂשָתה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

ב. ֵיׁש נֹוֲהִגים לֹוַמר ָּפָרַׁשת ַהָּתִמיד ְּבִצּבּור, ִּכי ַּגם ַהְקָרַבת ַהָּתִמיד ֶנֶעְׂשָתה ְּבִצּבּור.

ג. ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשָּצִריְך ַלֲעֹמד ְּבֵעת ֲאִמיַרת ָּפָרַׁשת ַהָּקְרָּבנֹות, ִּכי ַהָּקְרָּבנֹות ֻהְקְרבּו ַּבֲעִמיָדה.

ד. ְוֵיׁש חֹוְלִקים ְוסֹוְבִרים, ֶׁשֵּכיָון ֶׁשָאנּו ַרק אֹוְמִרים ַאְך ֹלא ַמְקִריִבים, ֶאְפָׁשר ַּגם לֹוַמר ֶאת ַהָּפָרָׁשה ִּביִׁשיָבה, ְוֵיָחֵׁשב ַהָּדָבר 

ְּכִאּלּו ֻהְקַרב ַהָּקְרָּבן ַּבֲעִמיָדה ַעל ְיֵדי ַהֹּכֲהִנים.

ִאים ָלֶׁשֶבת,  ה. ְוֵיׁש אֹוְמִרים, ֶׁשִּמי ֶׁשהּוא ֹּכֵהן ַהָּיכֹול ַלֲעֹבד ֲעבֹוָדה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש - ָעָליו ַלֲעֹמד, ַאְך ְלִוִּיים ְוִיְׂשָרֵאִלים ַרּׁשָ

ִּכי ֵאיָנם ְראּוִיים ָלֲעבֹוָדה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

ו. ְוָראּוי ַלֲעֹמד ְּבֵעת ֲאִמיַרת ָּפָרַׁשת ַהָּתִמיד, ִּכי ִהיא ְּכֶנֶגד ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְוַהַּמְקִריב ָקְרָּבנֹו ָצִריְך ַלֲעֹמד.

קֹול ַהֹצאן

 ִלְכבֹוד ְמדֹור 'קֹול ַהֹּצאן', 

ִּגָּליֹון ָּפָרַׁשת ֹּבא,

ָּכַתב  בּוַע ָהַאֲחרֹון, ּׁשֶ ָרִאיִתי ַּבּׁשָ

ֶאָחד ַהַיָלִדים ְּבַמֲעַלת ַהְּתִפָּלה 

ֶׁשִהיא ִּבְמקֹום ָקְרָּבנֹות, ֶׁשֵּיׁש 

ָלּה ַמֲעלֹות יֹוֵתר ֵמַהְקָרַבת 

ַהָּקְרָּבנֹות ַעְצָמם. ְוָרִציִתי ְלַצֵּין 

עֹוד ַּכָּמה ַמֲעלֹות ֶׁשֵּיׁש ַּבְּתִפָּלה 

יֹוֵתר ֵמַהָּקְרָּבנֹות:

ָקְרְּבנֹות ִהְקִריבּו ַרק ַהֹּכֲהִנים, 

ְוַהְּיהּוִדים ָיְצאּו ְיֵדי חֹוָבָתם ְּבִמּנּוי 

ַהֹּכֲהִנים ִלְׁשִליִחים ֶׁשָּלֶהם. ַאְך 

ַהְּתִפָּלה ְנתּוָנה ִּביֵדי ָּכל ְיהּוִדי, 

ְוֵאיֶנּנּו ָזקּוק ִלְׁשִליִחים ְּכָלל!

ֹזאת ְועֹוד - ְלָקְרָּבן ֵיׁש ְזַמן 

ֻמְגָּבל, ְלָכל ָקְרָּבן ֵיׁש ֶאת ְזַמּנֹו. 

ְוִאּלּו ַהְּתִפָּלה - ָּכל ְיהּוִדי ָיכֹול 

ְלִהְתַּפֵּלל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה!

ּוַמֲעָלה נֹוֶסֶפת, ֶׁשַּלָּקְרָּבנֹות 

ָהָיה ַרק ָמקֹום ֶאָחד ְלַהְקִריָבם 

- ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ַאְך ְיהּוִדי ְּבָכל 

ָמקֹום ֶׁשהּוא ִנְמָצא ָיכֹול ָלֵׂשאת 

ַמִים ּוְלִהְתַּפֵּלל! ֵעיַנִים ַלּׁשָ

ּתֹוָדה ַרָּבה ַעל ֶהָעלֹון ַהִּנְפָלא, 

ְוַעל ַה'ֶחְבַרת ְּתִפָּלה' ֶׁשִּבְזכּוָתּה 

ָאנּו זֹוִכים ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכָּוָנה!

ְּבָכבֹוד ַרב,

מוישי שפר

 "ִמי ֶׁשֵאין ַּבֲעָמלֹו ֶּגֶזל, ְּתִפָּלתֹו ַזָּכה" ֵמאֹוָצרֹות ַחַז"ל:

)ְׁשמֹות ַרָּבה, כ"ב ד'(

ְיָלִדים ְיָקִרים!

ֵיׁש ָלֶכם ַמֶּׁשהּו ְמַעְנֵין ִלְכֹּתב 

ָלנּו? ָואְרט, ָמָׁשל אֹו ִסּפּור?

ָּכאן ַהָּמקֹום ִּבְׁשִביְלֶכם!

 ֵיׁש ְלַהֲעִביר ְלַמְׁשִּגיַח 

 ַה'ֶחְבַרת ְּתִפָּלה' 

הר"ר ַיֲעֹקב ַזְנֶגר הי"ו


