
קֹול ַהָּפָרָשה אֹור ַהְּתִפיָּלה

ְזכּות ַהְּתִפָּלה ְּבִצּבּור

)כ"ג,  ֵמיֶמיָך"  ְוֶאת  ַלְחְמָך  ֶאת  ּוֵבַרְך  ֱאֹלֵקיֶכם,  ם  ַהּׁשֵ ֵאת  "ַוֲעַבְדֶּתם 

כ"ה(

'ַוֲעַבְדֶּתם',   - ַרִּבים  ִּבְלׁשֹון  ֻמְזֶּכֶרת  ָהֲעבֹוָדה  ַמּדּוַע  ׁשֹוֲאִלים:  ַהֹּכל 

ְוִאּלּו ַהֶּלֶחם ְוַהַּמִים ֻמְזָּכִרים ִּבְלׁשֹון ָיִחיד - 'ַלְחְמָך, 

ֵמיֶמיָך'?

ֶנֶאְמרּו ֵּבאּוִרים ַרִּבים ִּבְׁשֵאָלה זֹו, ַאְך ַּבַעל ַה'ָּמאֹור 

ָוֶׁשֶמׁש' ֵּבֵאר ָּכְך:

ַׁשֲעֵרי  ּופֹוַתַחת  ְלַפְרָנָסה,  ְסֻגָּלה  ִהיא  ַהְּתִפָּלה 

ְיהּוִדי.  ָּכל  ֶׁשל  ְוַהַּמִים  ַהֶּלֶחם  ֶאת  ְלָבֵרְך  ָׁשַמִים, 

ִּבְׁשֵלמּות,  ְּפֻעָּלָתּה  ִּתְפַעל ֶאת  ֶׁשַהְּתִפָּלה  ְּכֵדי  ַאְך 

ָעֶליָה ְלֵהָעֵרְך ְּבִצּבּור!

ם ֱאֹלֵקיֶכם' - ִאם  ְלִפיָכְך ֶנֱאַמר: 'ַוֲעַבְדֶּתם ֶאת ַהּׁשֵ

ַלְחְמָך  ֶאת  'ּוֵבַרְך  ֲאַזי  ּוְבַרִּבים,  ְּבִצּבּור  ִּתְתַּפְּללּו 

ִיְזֶּכה ְלִבְרַּכת  ְוֶאת ֵמיֶמיָך' - ָּכל ְיהּוִדי, ְּבֵביתֹו ֶׁשּלֹו 

ַפע! ַהַּפְרָנָסה ְוַהּׁשֶ

ְלִהְתַּפֵּלל  זֹוִכים  ָאנּו  ַיֲעֹקב',  ְּבֶחְבַרת 'קֹול  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשָּזִכינּו  ַאְׁשֵרינּו 

ְּבִצּבּור ּוְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ּוַפְרָנָסה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל! 

'ִּכי ֵהם ַחֵּיינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו...'

ִלְכאֹוָרה זֹו ְּכִפילּות ָלׁשֹון. ַמּדּוַע ָאנּו ַמְזִּכיִרים ִּכי ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ֵהם ַּגם 

ַחֵּיינּו, ְוַגם ֹאֶרְך ָיֵמינּו?

ֲעָנִפים,  ְוַרב  ָיֶפה  ְלֵעץ  ּדֹוֶמה,  ַהָּדָבר  ְלָמה  ָמָׁשל 

ֶׁשָהֵעץ  ְּכֵדי  ּוְנִעיִמים.  טֹוִבים  ֵּפרֹות  ַהַּמְצִמיַח 

ָהֲאָדָמה  ְּבֹעֶמק  ְזָרִעים  ִלְנֹטַע  ֵיׁש   - ִלְפֹרַח  ַיְתִחיל 

 - ָיִמים  ֶׁשַּיֲאִריְך  ְּכֵדי  ַאְך  ַרִּבים,  ְּבַמִים  ּוְלַהְׁשקֹוָתם 

הּוא ָזקּוק ַּגם ְלֶׁשֶמׁש ּוְלאֹור, ְלרּוַח נֹוֶׁשֶבת ּוְלִטּפּוַח 

ְּתִמיִדי.

ָּיכֹול ְלַהְצִמיַח ֵעץ, ָיכֹול ְלַלּוֹותֹו  ְּכלֹוַמר, ֹלא ָּכל ַמה ּׁשֶ

ְזקּוִקים  ָאנּו  ֵעץ  ְלַהְצִמיַח  ְּכֵדי  ְוָׁשִנים.  ָיִמים  ְלֹאֶרְך 

ַלֲחִריָׁשה ְוִלְנִטיָעה, ּוְכֵדי ְלַהֲאִריְך ָיָמיו ַּבְּנִעיִמים ָאנּו 

ָהֵעץ,  ְלַחֵּיי  ָמקֹור  ּנֹוֵתן  ּׁשֶ ַמה  ּוְלרּוַח.  ְלאֹור  ְזקּוִקים 

ִלְמקֹור  ְמַסֵּיַע  ֹלא  ָיָמיו,  ְלֹאֶרְך  ְּמַסֵּיַע  ּׁשֶ ּוַמה  ָיָמיו,  ְלֹאֶרְך  ְמַסֵּיַע  ֹלא 

ָהֵעץ.

ְוַגם  ַחֵּיינּו  ָלנּו ַרק ָּדָבר ֶאָחד, ֶׁשהּוא ַּגם ְמקֹור  ַאְך ָאנּו, ַהְּיהּוִדים, ֵיׁש 

ֹאֶרְך ָיֵמינּו. זֹו ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ַהּתֹוָרה ָהֲאהּוָבה. ִהיא ַּגם ְמקֹור ַחֵּיינּו 

ַטַעם  ָלנּו  ְונֹוֶתֶנת  ַחֵּיינּו  ֶאת  ַמֲאִריָכה  ְוַגם  ְלִהָּבֵרא,  ֲעבּוֵרנּו  ְוַהִּסָּבה 

ְוִסּפּוק ַּבַחִּיים!

ְלִפיָכְך - 'ּוָבֶהם ֶנֱהֶגה יֹוָמם ָוַלְיָלה' - ִּכי ַהּתֹוָרה ֹּכה ֲאהּוָבה ִויָקָרה ְוֵיׁש 

ֵאר לֹוְמֵדי  ָלּה ַמֲעלֹות ֹּכה ַרּבֹות, ַעד ֶׁשֹּלא נּוַכל ַלֲעֹזב אֹוָתּה, ַרק ְלִהּׁשָ

ּתֹוָרה ָּכל ַהּיֹום ְוָכל ַהַּלְיָלה!

ַמֲחֶשֶבת ְּתִפיָּלה

ִחיָדה ַּבְּתִפָּלה:

בּוִעי( )ִמּתֹוְך ֶהָעלֹון ַהּׁשְ

ַקל: ְּבֵאיזֹו ִעיר ֶאְפָׁשר ָלֵצאת ְלֹנֶפׁש?

ֵּבינֹוִני: ֵאיזֹו ְּתִפָּלה ִיחּוִדית ַעל ִּפי ַהַּקָּבָלה, ּוְלַמה ִהיא ְמֻסֶּגֶלת?

ְּמַׁשֵּמׁש ְלַמָּטָרה ַאַחת, ָיכֹול ְלַׁשֵּמׁש ַּגם ְלַמָּטָרה ַאֶחֶרת? ָקֶׁשה: ַמה ּׁשֶ

 ַהִּפְתרֹונֹות ֵיׁש ִלְמֹסר ְלַמְׁשִּגיַח ַה'ֶחְבַרת ְּתִפָּלה', 

הר"ר ַחִּיים קֹוְסֶטִליץ הי"ו

96

 פרשת משפטים
תשע"ו



ְּבִעְקֵבי ַהֹצאן

ְּתִפָּלה עֹוֶׂשה ֶמֱחָצה

ָהִעיר ַהְמּבּוְרג ָצֲהָלה ְוָׂשֵמָחה, ְיהּוֵדי ָהִעיר ֵהֵחּלּו ְלִהְתּכֹוֵנן ְּבִהְתַרְּגׁשּות ַרָּבה. ָנכֹון, ַהְמּבּוְרג ִהיא ִעיר ְּגדֹוָלה ְוָיָפה, 

ָנה. ַאְך  ְמֵלָאה ְּבַחֵּיי ִמְסָחר ׁשֹוְקִקים ּוְבחֹוף ָים ָנֶאה, ְוזֹוָכה ְלִבּקּוִרים ֶׁשל ֲאָנִׁשים ָרֵמי ַמֲעָלה ְּפָעִמים ַרּבֹות ַּבּׁשָ

ַהַּפַעם ָהְיָתה זֹו ִהְתַרְּגׁשּות ְמֻיֶחֶדת:

מּוָעה, ִּכי ַהַּצִּדיק ַהּנֹוָדע, הרה"ק ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמְּטׁשֹוְרְטקֹוב זי"ע, ִמְתַעֵּתד ָלבֹוא ִלְׁשהֹות  ִמֶּפה ָלֹאֶזן ָעְבָרה ַהּׁשְ

ַרִּבים  ֲחִסיִדים  ִמְתַּדְּפִקים  ְלִפְתחֹו  ַהֹּקֶדׁש,  ַּבֲעבֹוַדת  ָיָמיו  ָּכל  ָעסּוק  ַהַּצִּדיק  ֵהן  ְספּוִרים.  ָיִמים  ַּכָּמה  ָּבִעיר 

ַהְמַבְּקִׁשים ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים, ְוהּוא ֶנֱאָלץ ָלֵצאת ִמֵּדי ַּפַעם ִלְמנּוָחה. ַהַּפַעם ַיִּגיַע ַהַּצִּדיק ְלׁשּוֵלי ָהִעיר ַהְמּבּוְרג, 

ָׁשם ִיְׁשֹּכן ִמְסַּפר ָיִמים ִלְמנּוָחה.

ְיהּוֵדי ַהְּסִביָבה ִהְתַרְּגׁשּו ַעד ְמֹאד, ְוֵהִכינּו ַלַּצִּדיק ּוְלָפַמְלָיתֹו ֵארּוַח ִּבְכבֹוד ְמָלִכים. ַּגם ַהְּיהּוִדים ַהְּזקּוִקים ִליׁשּוָעה 

ְוַרֲחִמים ִהְתּכֹוְננּו, ְמַבְּקִׁשים ְלַהְצִליַח ְלַהִּגיַע ֶאל ָהַרִּבי ַהָּקדֹוׁש, ּוְלַנֵּצל ֶאת ִּבּקּורֹו ָּכאן ְּכֵדי ְלִהָּזֵכר ְלָפָניו ּוְלִהָּפֵקד 

ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה.

ִעם ַהְּיהּוִדים ַהַּמְמִּתיִנים ְּבַהְמּבּוְרג, ִנְמָנה ַּגם ַהָּגאֹון ַרִּבי ִּבְנָיִמין ְזֵאב ַיֲעקֹוְבזֹון ָזָצ"ל, ַאַּב"ד קֹוֶּפְנָהֶגן. ַרִּבי ִּבְנָיִמין 

ֶׁשִהִּכיר,  ָיִדיד  ַּבֲעַצת  ְוַרֲחִמים.  ְיׁשּוָעה  ִּבְדַבר  ְלִהָּפֵקד  ָזכּו  ֹלא  ַוֲעַדִין  ַרּבֹות,  ָׁשִנים  ִלְפֵני  ְּכָבר  ִהְתַחְּתנּו  ְוַרְעָיתֹו 

ִּבְפֵני  ְׁשמֹו  ֶאת  ְלַהְזִּכיר  ּוְלַנּסֹות  ִמְּטׁשֹוְרְטקֹוב,  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ִּבּקּורֹו  ִלְקַראת  ְלַהְמּבּוְרג  ְלַהִּגיַע  ִּבְנָיִמין  ַרִּבי  ֶהְחִליט 

ָהַרִּבי, אּוַלי ָהַרִּבי ְיחֹוֵלל ֲעבּורֹו אֹות אֹו מֹוֵפת, ִויַזֶּכה אֹותֹו ַלְחֹּבק ֵּבן ְּבָׁשָעה טֹוָבה ּוֻמְצַלַחת...

ִהְתִחיל  הּוא  ָּבַרֶּכֶבת.  ּוַמִּתיָׁשה  ֲאֻרָּכה  ֵליִלית  ְנִסיָעה  ַאֲחֵרי  ֻמְקֶּדֶמת,  ֹּבֶקר  ִּבְׁשַעת  ָלִעיר  ִהִּגיַע  ִּבְנָיִמין  ַרִּבי 

ִהִּגיַע  ַאֲחֵרי ַּכָּמה ָׁשעֹות,  ָּדָבר,  ָהַרִּבי. ְּבסֹופֹו ֶׁשל  ְלָבֵרר ֶאת ְמקֹום ִמְׁשָּכנֹו ֶׁשל  ָּבִעיר, ַעד ֶׁשִהְצִליַח  ְלִהְסּתֹוֵבב 

ִמחּוץ ַלַּבִית ּבֹו ִהְתַאְכֵסן ָהַרִּבי, ּוְכָבר ָעַמד ִלְנֹקׁש ַעל ַהֶּדֶלת...

בּוַע ַהָּבא אי"ה( )ֶהְמֵׁשְך ַּבּׁשָ

ִהְלכֹות ְּתִפיָּלה

ִהְלכֹות ֲאִמיַרת ַהָּקְרָּבנֹות

א. ַאֲחֵרי ָּפָרַׁשת ַהְּקֹטֶרת אֹוְמִרים ְּפסּוֵקי 'ה' ְצָבא-ֹות ִעָּמנּו... ה' ְצָבא-ֹות ַאְׁשֵרי... ה' הֹוִׁשיָעה', ִּכי ְּפסּוִקים ֵאֶּלה ְמֻסָּגִלים 

ְמֹאד.

ב. ַאֲחֵרי ֲאִמיַרת ַהְּקֹטֶרת אֹוְמִרים 'ַאַּבֵּיי ֲהָוה ְמַסֵּדר ֵסֶדר ַהַּמֲעָרָכה', ִּכי ֶזה ִסּכּום ָּכל ֲעבֹוַדת ַהָּקְרָּבנֹות, ּוְבָכְך ֶנְחָׁשב ְּכִאּלּו 

ִהְקַרְבנּו ְּבַעְצֵמנּו.

ג. ַאַחר ָּכְך אֹוְמִרים ְּתִפַּלת 'ָאָּנא ְּבֹכַח', ֶׁשִהיא ְּתִפָּלה ִנְׂשָּגָבה ְמֹאד ַעל ִּפי ַהַּקָּבָלה, ּוִמְנַין אֹוִתּיֹוֶתיָה מ"ב, ִּכי ִהיא ְמַרֶּמֶזת 

ְלֵׁשם ָקדֹוׁש.

ד. ַטַעם ֶׁשאֹוְמִרים 'ָאָּנא ְּבֹכַח', ִּכי ֵׁשם ה' ַהּיֹוֵצא ִמְּתִפָּלה זֹו ְמֻסָּגל ְלָהִחיׁש ֶאת ַהְּגֻאָּלה, ְוַאֲחֵרי ֶׁשָאַמְרנּו ֶאת ֵסֶדר ַהָּקְרָּבנֹות 

ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ְלָקֵרב ֶאת ַהְּגֻאָּלה ְּכֵדי ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַהְקִריָבן.

ה. ְוַאַחר ָּכְך אֹוְמִרים ְּבַלַחׁש 'ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד' - ִּכי ֲאִמיַרת 'ָאָּנא ְּבֹכַח' ִהיא ְּכַהְזָּכַרת ֵׁשם ָׁשַמִים.

קֹול ַהֹצאן

ִלְכבֹוד ְמדֹור 'קֹול ַהֹּצאן', ִּגְליֹון 
ָּפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים,

בּוַע ַהֶּזה ְנָבֵרְך ֶאת ֹחֶדׁש ֲאָדר  ַהּׁשָ
א', ְוִהֵּנה ָאנּו ִנְכָנִסים ְלֹחֶדׁש ֲאָדר 

ִּנְכַנס ֲאָדר ַמְרִּבין  ֵמַח, 'ִמּׁשֶ ַהּׂשָ
ְּבִׂשְמָחה'.

ָנה ָזִכינּו ִּבְׁשֵני ָחְדֵׁשי ֲאָדר, ְונּוַכל  ַהּׁשָ
ְלִהְתּבֹוֵנן יֹוֵתר ֵּכיַצד ָקָרה ַהֵּנס 

ַהִּנְפָלא ֶׁשִּבְגָללֹו ָאנּו חֹוְגִגים ֶאת 
יֹום ַהּפּוִרים. ַּכָּידּוַע, ָנס ּפּוִרים ָקָרה 

ַאֲחֵרי ֶׁשָּמְרְּדַכי ַהַּצִּדיק ִּכֵּנס ֶאת 
ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל, ּוְבֹכַח ְּתִפָּלָתם ֶׁשל 
ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן - ֶהֶבל ֶּפה 

ֶׁשֵאין ּבֹו ֵחְטא, ִהְצִליַח ְלַהֲעִביר ֶאת 
ֹרַע ַהְּגֵזָרה.

ּוִמֶּזה ִנְלַמד ֵאיֶזה ֹּכַח ָעצּום ֵיׁש ַּבֶּפה 
ֶׁשָּלנּו, ֶׁשַאף ֶׁשִּנְגְזָרה ַהְּגֵזָרה ַהָּקָׁשה 
ְּביֹוֵתר 'ְלַהְׁשִמיד ַלֲהֹרג ּוְלַאֵּבד ֶאת 
ָּכל ַהְּיהּוִדים', ְוַאף ֶׁשָּכל ַהְּתִפּלֹות 
ֹלא ָעְזרּו, ַרק ְּתִפָּלָתם ֶׁשל ַיְלֵדי 

ַּתְׁשָּב"ר הֹוִׁשיָעה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

ְּבֹחֶדׁש ֶזה, ֻּכָּלנּו ַיַחד, ְנַחֵּזק ּוְנעֹוֵדד 
ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו ֶׁשֵּיׁש ָלּה ַהְׁשָּפָעה 

ֹּכה ַרָּבה ַוֲעצּוָמה, ּוִבְזכּות ֶזה ִנְזֶּכה 
ִלְראֹות ְיׁשּועֹות ְּגדֹולֹות ְּכִביֵמי 
ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה.

ִייַׁשר ֹּכַח ַעל ֶהָעלֹון ַהִּנְפָלא 
ְוַהְמֻיָחד, ַהְמעֹוֵדד אֹוָתנּו ְלָהִבין 
ֶאת ַהֲחִׁשיבּות ָהַרָּבה ֶׁשל ְּתִפַּלת 

ַיְלִּדי ַּתְׁשָּב"ר, ְוִייַׁשר ֹּכַח ְמֻיָחד 
ַעל ַה'ֶחְבַרת ְּתִפָּלה' קֹול ַיֲעֹקב, 
ֶׁשִּבְזכּוָתּה ּוְבֶעְזָרָתּה ָאנּו זֹוִכים 

ְלָכְך.

ְּבהֹוָקָרה ַרָּבה, 

ע. ר. צ.

 "ְּתִפָּלה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ֵלב ִנְׁשָּבר ְוֹראׁש ָּכפּוף - זֹו ִהיא ַהְּתִפָּלה ָהְרצּוָיה" ֵמאֹוָצרֹות ַחַז"ל:

)אֹוִתּיֹות דר"ע, אֹוִתּיֹות ְקַטּנֹות א(.

ְ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


