
קֹול ַהָּפָרָשה אֹור ַהְּתִפיָּלה

ְּתִפָּלה ְּבקֹול ָרם

'ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבֹבאֹו ֶאל ַהֹּקֶדׁש' )כ"ח, ל"ה(

ָזָהב  ְּבַפֲעמֹוֵני  ְּבַתְחִּתיתֹו  ֻעַּטר  ַהָּגדֹול,  ַהֹּכֵהן  ָלַבׁש  אֹותֹו  ַהְּמִעיל 

ְּבָכל  ִּכי  ַהִּמְקָּדׁש,  ְלֵבית  ִנְכָנס  ְּכֶׁשהּוא  קֹולֹו  ַמע  ֶׁשִּיּׁשָ ְּכֵדי  ְוִרּמֹוִנים, 

ַצַעד ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה - הּוא ֵמִניַע ֶאת ַהַּפֲעמֹוִנים ֵאיָלְך ְוֵאיָלְך.

ֵאָלה: ֲהֹלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו, הּוא  ִנְׁשֶאֶלת ַהּׁשְ

רֹוֶאה ַהֹּכל ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו, ְוִכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

ְלַהְׁשָמַעת  ְוָזקּוק  ִנְכָנס  ֶׁשַהֹּכֵהן  ְל'ִתְזֹּכֶרת'  ָזקּוק  הּוא 

קֹולֹו ְּבבֹואֹו ֶאל ַהֹּקֶדׁש?

ֶאָּלא, ֶׁשַּמֲעָלה ְיֵתָרה ְלעֹוֵרר ַרֲחֵמי ָׁשַמִים ֵיׁש ָלֲעבֹוָדה 

ְלֵבית  ְּכִניָסתֹו  ֶעֶצם  ַהָּגדֹול,  ַהֹּכֵהן  ַהַּנֲעֵׂשית ְּבקֹול ָרם. 

ְּבקֹול.  ַלֲעׂשֹוָתּה  ִצָּוה  ְּכָבר  ֲעבֹוָדה,  ַלֲעׂשֹות  ַהִּמְקָּדׁש 

ַהֶּבֶגד  ַעל  ָהָיה  ְלִפיָכְך  ְמַדֵּבר,  ֵאינֹו  ֶׁשַהֹּכֵהן  ֵּכיָון  ַאְך 

'ְלַדֵּבר' - ְלַהְׁשִמיַע קֹול ְּבַפֲעמֹוֵני ָזָהב ְוִרּמֹוִנים.

קֹוֵלנּו  ַמע  ִיּׁשָ ִאם  ָרם,  ְּבקֹול  ִנְתַּפֵּלל  ִאם  ָּכְך,  ָאנּו  ְוַאף 

ַרֲחֵמי  ְלעֹוֵרר  ִנְזֶּכה   - ְלִהְתַּפֵּלל  ַהֹּקֶדׁש  ֶאל  ְּבבֹוֵאנּו 

ָׁשַמִים, ְוִלְפֹּתַח ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ְלַקֵּבל ְּתִפּלֹוֵתינּו ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון!

ְקִריַאת ְׁשַמע

'ְקִריַאת  ֵּבאּור  ֶאת  ַהְּקרֹוִבים  בּועֹות  ַּבּׁשָ ִלְלֹמד  ַנְתִחיל  ִנְרָּגׁש,  ְּבֵלב 

ַעְרִבית ֶׁשל  ְּתִפַּלת  ְּבִמְסֶּגֶרת ִלּמּוד ֵּבאּור  ִנְלַמד ֹזאת  ָאְמָנם  ְׁשַמע'. 

ִמֵּדי  קֹוְרִאים  ֶׁשָאנּו  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ַעל  הּוא  ַהֵּבאּור  ַאְך  ֹקֶדׁש,  ַׁשַּבת 

ֹלׁש ְּפָעִמים: ְּבַׁשֲחִרית, ְּבַעְרִבית, ּוִבְקִריַאת ְׁשַמע  יֹום ֹלא ָּפחֹות ִמּׁשָ

ֶׁשַעל ַהִּמָּטה.

ִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע, ִהָּנּה ַהִּמְצָוה ְלַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ֹעל 

ְיהּוִדי  ְוָכל  ַהּתֹוָרה,  ִמן  ֲעֵׂשה  ִמְצַות  זֹו  ָׁשַמִים.  ַמְלכּות 

ּוְלַהְכִריז  ָׁשַמִים,  ַמְלכּות  ֹעל  ַעְצמֹו  ַעל  ְלַקֵּבל  ִנְדָרׁש 

ּוְמֻיָחד.  ָיִחיד  ָּבעֹוָלם,  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ֵיׁש  ִּכי 

ְמַקֵּבל  ְיהּוִדי  ָּכל  ָׁשמֹוַע',  ִאם  'ְוָהָיה  ְּבָפָרַׁשת  ַּבֶהְמֵׁשְך, 

ֶׁשִּצָּוה  ַהִּמְצוֹות  ָּכל  ֶאת  ְלַקֵּים  ִמְצוֹות,  ֹעל  ַעְצמֹו  ַעל 

אֹוָתנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.

'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל', ַהָּפסּוק ַהּפֹוֵתַח ֶאת ְקִריַאת ְׁשַמע, ָהָיה ְוִיְהֶיה ַהֵּסֶמל 

ַהֶּמְרָּכִזי ֶׁשל ְיהּוִדים ְּבָכל ַהּדֹורֹות. ְּבֵעת ְמִסירּות ֶנֶפׁש, ְּבֵעת ְּתִפָּלה, 

ַמִים, ֵהם קֹוְרִאים  ְּבָכל ֵעת ֶׁשרֹוִצים ְיהּוִדים ְלִהְתַחֵּבר ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבּׁשָ

ת  ֶאת ַהָּפסּוק 'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל'. ִמיְליֹוֵני ְיהּוִדים ָמְסרּו ַנְפָׁשם ַעל ְקֻדּׁשַ

ָחְזרּו  ְיהּוִדים  ִמיְליֹוֵני  ּוֵמאֹות  ִיְׂשָרֵאל',  'ְׁשַמע  קֹוְרִאים  ְּכֶׁשֵהם  ם  ַהּׁשֵ

ַעל ַהְּקִריָאה ַהּזֹו ְּבָכל ֵעת ֹקִׁשי ּוְמצּוָקה, ִׂשְמָחה אֹו ִהְתַרְּגׁשּות.

בּוַע ַהָּבא ִנְפַּתח ְּבִלּמּוד ֵּבאּור ַהִּמִּלים ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע, ְוַנְתִחיל  ַּבּׁשָ

ִּבְׁשֹלׁש ַהִּמִּלים ַהְּמצּויֹות ֵמַעל ַהְּקִריָאה: 'א-ל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן'.

ַמֲחֶשֶבת ְּתִפיָּלה

ִחיָדה ַּבְּתִפָּלה:

בּוִעי( )ִמּתֹוְך ֶהָעלֹון ַהּׁשְ

ֲחִרית? ַקל: ַמה ּפֹוֵתַח ֶאת ְּתִפַּלת ַהּׁשַ

ֵּבינֹוִני: ִמי ִהְתַּפֵּלל ֶׁשִּיְהיּו ְּתִפּלֹות ֶׁשֹּלא ִיְתַקְּבלּו, ְוָלָּמה?

ָקֶׁשה: ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְזּכֹות ְּבָמאַתִים ֶׁשֶקל, ַעל ַּכָּמה ָעָליו ְלִהְתַּפֵּלל?

 ַהִּפְתרֹונֹות ֵיׁש ִלְמֹסר ְלַמְׁשִּגיַח ַה'ֶחְבַרת ְּתִפָּלה', 

הר"ר ַחִּיים קֹוְסֶטִליץ הי"ו
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ְּבִעְקֵבי ַהֹצאן

ְּתִפָּלה עֹוֶׂשה ֶמֱחָצה

בּוַע ֶׁשָעַבר: ַהָּגאֹון ַרִּבי ִּבְנָיִמין ְזֵאב ַיֲעקֹוְבזֹון ָזָצ"ל ְוַרְעָיתֹו ִהְתַחְּתנּו ְּכָבר ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות, ַוֲעַדִין ֹלא ָזכּו ְלִהָּפֵקד ִּביָלִדים.  ַּתְקִציר ַהּׁשָ
ַּבֲעַצת ָיִדיד ֶׁשִהִּכיר ֶהְחִליט ַרִּבי ִּבְנָיִמין ְלַהִּגיַע ְלַהְמּבּוְרג ִלְקַראת ִּבּקּורֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ִמְּטׁשֹוְרְטקֹוב ָּבִעיר, ּוְלַנּסֹות ְלַהְזִּכיר ֶאת ְׁשמֹו ִּבְפֵני 
ָבִטים!', ְוָהַרִּבי ֵמִׁשיב ֶׁשָּכְך  ָהַרִּבי. ְּכֶׁשָהַרִּבי ׁשֹוֵאל אֹותֹו ְלַבָּקָׁשתֹו, ֵמִׁשיב ַרִּבי ִּבְנָיִמין: 'ֲאַבֵּקׁש ִלְזּכֹות ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר ָּבִנים, ְּכִמְנַין י"ב ַהּׁשְ

ִיְקֶרה ִאם ֶזה ְרצֹון ַהּבֹוֵרא. ַאְך ַרִּבי ִּבְנָיִמין ָׁשב ּוְמַבֵּקׁש:

ֶהְמֵׁשְך:

'ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשִאם ָּכְך ְרצֹון ַהּבֹוֵרא, ְּבַוַּדאי ָּכְך ִיְקֶרה. ַאְך ֲאִני ְמַבֵּקׁש ַּדְוָקא ִּבְזכּות ַהְּתִפָּלה ֶׁשל ָהַרִּבי, ֶׁשָהַרִּבי ַיְׁשִּפיַע 

ַּבֹּכַח ֶהָעצּום ֶׁשל ְּתִפָּלתֹו ֶׁשָאֵכן ֶאְזֶּכה ְלָכְך!'

ָהַרִּבי ֵהִׁשיב ֶאת אֹוָתּה ְּתׁשּוָבה ְּבִדּיּוק, ּוְכֶׁשִּנָּסה ַרִּבי ִּבְנָיִמין ְלַבֵּקׁש ֵׁשִנית, ֹלא ֵהִׁשיב ֶאָּלא ֶנֱעַטף ְּבִהְרהּוִרים...

ְלָיִמים, ִהְתַיֵּדד ַרִּבי ִּבְנָיִמין ִעם ַרִּבי ֶּבער'ְניּו, ִמָּבָניו ֶׁשל ָהַרִּבי ִמְּטׁשֹוְרְטקֹוב, ּוְבָכל ֵעת ָהָיה ַמְפִציר ּבֹו ָלבֹוא ְלָאִביו 

- ֶאל ָהַרִּבי. ַרִּבי ִּבְנָיִמין ֹלא ָחַפץ ְלַהְטִריד ֶאת ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל, ּוְלִפיָכְך ָהָיה ּדֹוֶחה ֶאת ָהִעְנָין ִמּיֹום ְליֹום.

ַּפַעם ַאַחת, ִּבְׁשהֹות ַרִּבי ֶּבער'ְניּו ֵאֶצל ָאִביו, ִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ַהַּצִּדיק ִּכי ִיְקָרא ְלַרִּבי ִּבְנָיִמין ָלבֹוא ֵאָליו, ְוַרִּבי ִּבְנָיִמין 

ִמֵהר ְלַמֵּלא ֶאת ַּבָּקַׁשת ַהַּצִּדיק. ְוִהֵּנה, ַאְך הּוא ִנְכַנס ֶאל ַהֶחֶדר, ׁשֹוֵאל אֹותֹו ָהַרִּבי ְּבקֹול ָרם ּוְבָפִנים ְמִאירֹות:

'נּו, ּוְלַכָּמה ָּבִנים ָזִכיָת?'

ה, ְּבִלי ַעִין ָהָרע!' ֵהִׁשיב ַרִּבי ִּבְנָיִמין, ֶׁשָּזָכה ַלְיׁשּוָעה ִּבְזכּות ָהַרִּבי... 'ִׁשּׁשָ

ה ָּבִנים!' 'ַוֲהֹלא ִּבַּקְׁשָּת ְׁשֵנים ָעָׂשר ִּבְזכּות ַהְּתִפָּלה, ֲהֹלא ֵכן? ִהֵּנה, ְּתִפָּלה עֹוָׂשה ֶמֱחָצה, ָזִכיָת ְלִׁשּׁשָ

ַּכָּמה ָּגדֹול ֹּכַח ַהְּתִפָּלה, ֶׁשְּמַזָּכה ִּביׁשּועֹות ְּגלּויֹות!

ִהְלכֹות ְּתִפיָּלה

ִהְלכֹות ֲאִמיַרת ַהָּקְרָּבנֹות

א. ַאֲחֵרי ִמְׁשַנת 'ֵאיֶזהּו ְמקֹוָמן ֶׁשל ְזָבִחים' אֹוְמִרים ְּבַרְיָתא ְּדַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל, ְוִהיא ַהְּבַרְיָתא ַהְמָפֶרֶטת ֶאת י"ג ַהִּמּדֹות ָּבֶהן 

ִנְדֶרֶׁשת ַהּתֹוָרה.

ב. אֹוְמִרים ְּבַרְיָתא זֹו ְּכֵדי ְלַהְׁשִלים ִלּמּוד ְּגָמָרא ְּבָכל יֹום, ִּכי ִלּמּוד ַהְּבַרְיָתא הּוא ְּכִלּמּוד ְּגָמָרא.

ג. ּוָבֲחרּו לֹוַמר ְּבַרְיָתא זֹו ַּדְוָקא ִּבְגַלל ְׁשֵני ְטָעִמים. ָהֶאָחד - ִּכי ְּבַרְיָתא זֹו מֹוִפיַע ִּבְתִחַּלת 'ּתֹוַרת ּכֲֹהִנים' ַהְמָפֶרֶטת ֶאת 

ִני - ְלִפי ֶׁשִהיא ַהְיסֹוד ַלּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל  ַהְּדָרׁשֹות ָהעֹוְסקֹות ְּבָקְרָּבנֹות ָּבֶהם ָאנּו עֹוְסִקים ְּבֵחֶלק ֶזה ֶׁשל ַהְּתִפָּלה. ְוַהַּטַעם ַהּׁשֵ

ֶּפה.

ד. ַאֲחֵרי ְּבַרְיָתא זֹו ִמְתַּפְּלִלים 'ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש', ִמּתֹוְך ִצִּפָּיה ֶׁשְּבָקרֹוב ִנְזֶּכה ַלֲעֹרְך ֶאת ֵסֶדר ַהָּקְרָּבנֹות ְּבֹפַעל 

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

ֲחִרית. ה. ַאֲחֵרי ַה'ְיִהי ָרצֹון' אֹוְמִרים 'ַקִּדיׁש ְּדַרָּבָנן', ְוַקִּדיׁש ֶזה הּוא ֵמִעְּקֵרי ַהְּתִפָּלה ּופֹוֵתַח ֶאת ְּתִפַּלת ַהּׁשַ

קֹול ַהֹצאן

ִלְכבֹוד ְמדֹור 'קֹול ַהֹּצאן', ִּגְליֹון 

ָּפָרַׁשת ְּתַצֶּוה,

בּוַע ָיחּול יֹום 'ּפּוִרים ָקָטן',  ַהּׁשָ

יֹום ּבֹו ָהִיינּו חֹוְגִגים ֶאת ּפּוִרים 

ָנה ַרק ֲאָדר ֶאָחד, ַאְך  ִאם ָהָיה ַהּׁשָ

ָנה ֵיׁש ֲאָדר א' ַוֲאָדר  ֵּכיָון ֶׁשַהּׁשָ

בּוַע ֶאת יֹום  ב', ְלִפיָכְך ָנֹחג ַהּׁשָ

ַה'ּפּוִרים ָקָטן'.

ַּכָּידּוַע, ְסֻגָּלתֹו ַהְיֵתָרה ֶׁשל יֹום 

ַהּפּוִרים ִהיא ִּבְהיֹותֹו יֹום ֶׁש'ָּכל 

ַהּפֹוֵׁשט ָיד נֹוְתִנים לֹו', ּוְכִפי 

ֶׁשֵּפְרׁשּו ַצִּדיִקים ֶׁשָּכל ַהּפֹוֵׁשט 

ַמִים, ַמֲעִניִקים לֹו  ָיד ְלַבֵּקׁש ִמּׁשָ

ַמִים ֶׁשַפע ַרב.  ִמּׁשָ

ַּגם ִאם ֵאין ֶזה יֹום ּפּוִרים ָּגדֹול, ַאְך 

ַּגם יֹום ּפּוִרים ָקָטן הּוא ֵעת ָרצֹון 

ְל'ָכל ַהּפֹוֵׁשט ָיד נֹוְתִנים לֹו', ּוִבְפָרט 

ֶׁשְּביֹום ַהּפּוִרים ַעְצמֹו ֲעסּוִקים 

ְּבִמְׁשלֹוֵחי ָמנֹות ְוַכּדֹוֶמה, ַאְך 

ְּביֹום ּפּוִרים ָקָטן ֵאין ָלנּו ִעּסּוִקים 

ֲאֵחִרים, ִמְּלַבד ִלְפֹׁשט ָיד ּוְלִהְתַּפֵּלל 

ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא!

ְלִפיָכְך, ִנְתַחֵּזק ֻּכָּלנּו ִלְקַראת יֹום 

ַה'ּפּוִרים ָקָטן' ּוְביֹום ֶזה ַעְצמֹו, 

ִנְתַּפֵּלל ְוַנֲעִתיר ַעל ַעְצֵמנּו ְוַעל 

הֹוֵרינּו ְוַעל ִמְׁשַּפְחֵּתנּו ֻּכָּלּה, ִויַמֵּלא 

ם ָּכל ִמְׁשֲאלֹות ִלֵּבנּו ְלטֹוָבה,  ַהּׁשֵ

ָאֵמן.

ִּבְבָרָכה ַרָּבה,

צ. ז. א.

"ְּכֶׁשָּבָנה ְׁשֹלֹמה ֶאת ַהַּבִית, ִהְתַּפֵּלל ַלקב"ה: ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ִאם ִיְתַּפֵּלל ָאָדם ְלָפֶניָך ֵמאֹוָצרֹות ַחַז"ל:

ֶׁשִּתֵּתן לֹו ָממֹון ְוַהָּדָבר ַרע לֹו - ַאל ִּתֵּתן לֹו" )ְׁשמֹות ַרָּבה, ל"א 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


