
קֹול ַהָּפָרָשה אֹור ַהְּתִפיָּלה

ְּתִפָּלה ְּבִצּבּור

'ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם' )כ"ה, ח(

ֲחַז"ל ָאְמרּו, 'ְּבתֹוכֹו ֹלא ֶנֱאַמר ֶאָּלא ְּבתֹוָכם - ְּבתֹוְך ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד'. 

ִכיָנה ֵאיָנּה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְלַבד, ֶאָּלא ְּבתֹוְך  ְּכלֹוַמר, ֶׁשַהְׁשָרַאת ַהּׁשְ

ִלּבֹו ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי.

ֵאָלה, ֲהֹלא ֲעַדִין ֵיׁש ָמקֹום לֹוַמר 'ְוָׁשַכְנִּתי  ִנְׁשֶאֶלת ַהּׁשְ

ֶנֱאַמר  ּוַמּדּוַע  ְּפָרִטי,  ְּבֹאֶפן  ְיהּוִדי  ָּכל  ְּבתֹוְך   - ְּבתֹוכֹו' 

ְיהּוִדי  ָּכל  ְּבֶקֶרב  ִהיא  ִכיָנה  ַהּׁשְ ֶׁשַהְׁשָרַאת   - 'ְּבתֹוָכם' 

ַּכֲאֶׁשר ֶיְׁשָנם ְיהּוִדים ַרִּבים?

ֻהְקְרבּו  ַהִּמְקָּדׁש  ְּבֵבית  ֲהֹלא  ַהְמָפְרִׁשים:  ֵּבֲארּו 

ַהָּקְרָּבנֹות.  ִּבְמקֹום  ִהיא  ַהְּתִפָּלה  ְוַכּיֹום  ַהָּקְרָּבנֹות, 

ָעם  'ְּבָרב  ָהְיָתה  ַהִּמְקָּדׁש  ְּבֵבית  ִכיָנה  ַהּׁשְ ַהְׁשָרַאת 

ָראּוי  ַהְּתִפָּלה  ְוַאף  ְוָעצּום,  ַרב  ְּבָקָהל   - ֶמֶלְך'  ַהְדַרת 

ֶׁשִּתְהֶיה ְּבִצּבּור ְוֹלא ְּבָיִחיד.

ַהְׁשָרַאת  ִּכי   - 'ְּבתֹוכֹו'  ְוֹלא  'ְּבתֹוָכם'  ֶנֱאַמר  ְלִפיָכְך 

ִכיָנה ִלְׁשֹמַע ֶאת ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי, ִהיא ַּכֲאֶׁשר  ַהּׁשְ

הּוא ִמְתַּפֵּלל ְּבִצּבּור ּוְבָקָהל!

ַׁשָּבת  ִמֵּדי  ְּבִצּבּור  ְלִהְתַּפֵּלל  זֹוִכים  ֶׁשָאנּו  ֶחְלֵקנּו,  ּטֹוב  ַמה  ַאְׁשֵרינּו 

ְּבַׁשָּבתֹו! 

'ְוַאֲהָבְתָך ַאל ָּתִסיר ִמֶּמּנּו ְלעֹוָלִמים'

ַאַחת,  ַּבָּקָׁשה  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ַהּתֹוָרה,  ַמֲעַלת  ֶאת  ֶׁשֵּבַאְרנּו  ַאֲחֵרי 

ם ֹלא ָיִסיר ֶאת ַאֲהָבתֹו ֵמִאָּתנּו ְלעֹוָלִמים. ָמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין  ְוִהיא ֶׁשַהּׁשֵ

ם? ַמֲעַלת ַהּתֹוָרה ְלַאֲהַבת ַהּׁשֵ

ָמָׁשל ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה, ְלַאָּבא ֶׁשאֹוֵהב ֶאת ְּבנֹו ַיִּקירֹו. 

ְּכֶׁשהּוא  ְמֹאד?  ַעד  אֹוֲהבֹו  ָאִביו  ִּכי  ַהֵּבן  יֹוֵדַע  ֵּכיַצד 

רֹוֶאה ֶׁשָאִביו נֹוֵתן לֹו ֶאת ַהָּדָבר ַהָּיָקר לֹו ְּביֹוֵתר, ֶאת 

ַהְּפִריט ֶׁשָהָאב ֲהִכי אֹוֵהב. ְּכֶׁשַהֵּבן רֹוֶאה ֶׁשָאִביו נֹוֵתן 

ּוַמְרִּגיׁש ֶׁשהּוא  ֵמִבין  ָיָקר לֹו - הּוא  ֲהִכי  ַהָּדָבר  לֹו ֶאת 

ְּבנֹו ָהָאהּוב ֶׁשל ָאִביו.

ָּכְך ָאנּו, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ֲהֹלא ַהּתֹוָרה 

ָּדָבר  ְלָך  ֵאין  הּוא.  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ַׁשֲעׁשּוָעיו  ֶחְמָּדתֹו,  ְּכִלי  ִהיא 

ַעם   - ְלָבָניו  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ָהַרָּבה  ָהַאֲהָבה  ֶאת  ֶׁשּמֹוִכיַח 

ָלנּו ּתֹוָרתֹו  ֶׁשָּנַתן  ְּבָכְך  ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה.  ֶׁשָּנַתן  ָהֻעְבָּדה  ִיְׂשָרֵאל, ְּכמֹו 

ָהַעָּזה  ַאֲהָבתֹו  ֶאת  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִהִּביַע  ְּבָכְך  ֱאֶמת,  ּתֹוַרת 

ְוָהֲעֻמָּקה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל.

ֶאת  ַהּמֹוִכיָחה  ַהְיָקָרה  ַהּתֹוָרה  ְּבֶׁשַבח  ַלֲעֹסק  ֶׁשַּנְרֶּבה  ַאֲחֵרי  ְלִפיָכְך, 

ַאֲהַבת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵאֵלינּו, ֹלא נֹוַתר ָלנּו ֶאָּלא ְלַבֵּקׁש ִּכי ָהַאֲהָבה 

ֵאר ְוִתָּמֵׁשְך  ם ֵאֵלינּו ִּתּׁשָ ַהּזֹו ֹלא ָּתסּור ֵמִאָּתנּו ְלעֹוָלִמים. ֶׁשַאֲהַבת ַהּׁשֵ

ְוֹלא ִּתָּפֵסק, ֶאָּלא ַרק ִּתְתַחֵּזק ְוִתְתַעֵּצם!

ַמֲחֶשֶבת ְּתִפיָּלה

ִחיָדה ַּבְּתִפָּלה:

בּוִעי( )ִמּתֹוְך ֶהָעלֹון ַהּׁשְ

ַקל: ַמה ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ְלַמַען ְּבנֹו?

ֵּבינֹוִני: ְּבַכָּמה ֲחָלִקים ָעֵלינּו ַלֲעֹסק ְּביֹום, ְוֵהיָכן ָאנּו עֹוְסִקים ָּבֶהם?

ָקֶׁשה: ֵהיָכן ָאנּו רֹוִאים ַּכָּמה ָעִדיף ֶׁשֵאין ַמֲחֹלֶקת?

 ַ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 

ָהַרִּבי. ַאֲחֵרי ִהְתרֹוְצצּות ַרָּבה, ִהְצִליַח ַרִּבי ִּבְנָיִמין ְלַהִּגיַע ְלֶדֶלת ֵּביתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי, ּוְכָבר ָעַמד ִלְנֹקׁש ָעֶליָה...

ֶהְמֵׁשְך:

ַהַּצִּדיק  ַרִּבי.  ִּבְפֵני  ְׁשמֹו  ֶאת  ִהְזִּכיר  ֹלא  ּוֵמעֹוָלם  ַהֲחִסיִדים,  ֲעַדת  ַעל  ִנְמָנה  ֹלא  הּוא  ַקּלֹות.  ִנְרַּתע  ִּבְנָיִמין  ַרִּבי 

ִמְּטׁשֹוְרְטקֹוב ָאֵכן ְמֻפְרָסם ְּכפֹוֵעל ְיׁשּועֹות ּוְכַצִּדיק ִנְׂשָּגב, ַוֲעַדִין, הּוא ָחַׁשׁש ַמה ֹּיאַמר לֹו ַהַּצִּדיק...

ּוְמַחְּיכֹות,  ְמִאירֹות  ְּבָפִנים  ַהֶּדֶלת  ֶאת  לֹו  ָּפַתח  ָהַרִּבי  ָהַרָּבה,  ְלַהְפָּתָעתֹו  ַהֶּדֶלת.  ַעל  ְוָנַקׁש  ֹאֶמץ  ָאַזר  ְלַבּסֹוף, 

ִּנְּתָנה לֹו ְרׁשּות ַהִּדּבּור, ֵהֵחל ַרִּבי ִּבְנָיִמין ִלְפֹרׂש ֶאת ְסַאת ְיגֹונֹו: 'ַרִּבי ָקדֹוׁש, ֲאִני  ְוִהְזִמינֹו ָלֶׁשֶבת ְּבָסלֹון ַהַּבִית. ִמּׁשֶ

ַמְמִּתין ְלֶזַרע ֶׁשל ַקְיָמא ְּכָבר ָׁשִנים ַרּבֹות, ַוֲעַדִין ֹלא נֹוַׁשְעִּתי. ַהָּדָבר ְמַצֵער אֹוִתי ְוֶאת ַרְעָיִתי, ְוֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים ִאם 

ִנְזֶּכה עֹוד ַלְחֹּבק ֵּבן. ְיָבְרֵכִני ָנא ָהַרִּבי ֶׁשֶאְזֶּכה ִליׁשּוָעה ְּגדֹוָלה', ִּבֵּקׁש ַרִּבי ִּבְנָיִמין ִּבְדָמעֹות...

ַהַּצִּדיק ֶהֱאִזין לֹו ִּבְכֵאב, ְוֵעיָניו ִהְתַּכּסּו ַׂשְרַעֵּפי ֹקֶדׁש. הּוא ֹלא ִמֵהר ְלָהִׁשיב, ְוַרק ַאֲחֵרי ֶׁשִהְתנֹוֵעַע ְזַמן ַרב, ֵהִׁשיב 

ָהַרִּבי: 'ּוָמה ַאָּתה רֹוֶצה?'

ֵאָלה ַהְיִׁשיָרה. ֲהֹלא ְּכָבר ָאַמר ָלַרִּבי ַמה ְּמצּוָקתֹו, ּוַמה ַּטַעם ָׁשב ָהַרִּבי ְוׁשֹוֵאל אֹותֹו.  ַרִּבי ִּבְנָיִמין ֻהְפַּתע ֵמַהּׁשְ

ָבִטים!' ֵמֹרב ַהְפָּתָעה, ֵהִׁשיב ְּבִמִּלים ְקָצרֹות ַאְך ְּברּורֹות: 'ֲאַבֵּקׁש ִלְזּכֹות ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר ָּבִנים, ְּכִמְנַין י"ב ַהּׁשְ

ַאף ָהַרִּבי ֵהִׁשיב ְלֻעָּמתֹו ְּבִמִּלים ְקָצרֹות: 'ִאם ֶזה ְרצֹון ַהּבֹוֵרא, ְּבַוַּדאי ְיַמֵּלא ִמְׁשַאְלְּתָך!'

ַרִּבי ִּבְנָיִמין ֹלא ִהְסַּתֵּפק ְּבָכְך. הּוא ָרָצה ִלְׁשֹמַע ַהְבָטָחה ְּברּוָרה ִמִּפי ָהַרִּבי ִּכי ִיְזֶּכה ִּביָלִדים, ּוְלִפיָכְך ָׁשב ְוָאַמר: 

בּוַע ַהָּבא אי"ה( )ֶהְמֵׁשְך ַּבּׁשָ

ִהְלכֹות ְּתִפיָּלה

ִהְלכֹות ֲאִמיַרת ַהָּקְרָּבנֹות

א. ַאֲחֵרי ֲאִמיַרת ָּכל ֵסֶדר ַהָּקְרָּבנֹות אֹוְמִרים 'ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים', ּוְמַבְּקִׁשים ֶׁשָהֲאִמיָרה ֵּתָחֵׁשב ִּבְמקֹום ָקְרָּבן, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

'ּוְנַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתינּו'.

ב. ְּבַׁשָּבת ְויֹום טֹוב ֵאין אֹוְמִרים 'ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים', ִּכי ֵיׁש ִּבְתִפָּלה זֹו ְּכֵעין ִוּדּוי.

ג. ַאֲחֵרי ֲאִמיַרת ַהָּקְרָּבנֹות מֹוִסיִפים לֹוַמר ֶאת ֶּפֶרק ַהִּמְׁשָניֹות 'ֵאיֶזהּו ְמקֹוָמן ֶׁשל ְזָבִחים'.

ד. ַטַעם ֲאִמיַרת ִמְׁשָנה זֹו, ֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש ִלְׁשנֹות ָּכל יֹום ִמְקָרא ּוִמְׁשָנה ּוְגָמָרא. ַהִּמְקָרא - ֵאֶּלה ְּפסּוֵקי ַהָּקְרָּבנֹות, ַהִּמְׁשָנה - זֹו 

ִמְׁשַנת 'ֵאיֶזהּו ְמקֹוָמן', ְוַהְּגָמָרא - ִהיא ַהְּבַרְיָתא 'ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר', ַהֶּנֱאֶמֶרת ַאֲחֵרי ִמְׁשַנת 'ֵאיֶזהּו ְמקֹוָמן'.

ה. ְואֹוְמִרים ֶּפֶרק ֶזה ַּדְוָקא ִּכי ֵאין ְּבָכל ַהֶּפֶרק ַאף ַמֲחֹלֶקת.

ו. ְוֵיׁש אֹוְמִרים, ֶׁשאֹוְמִרים ֶּפֶרק ֶזה ְלִפי ֶׁשהּוא עֹוֵסק ְּבִעְנַין ַהָּקְרָּבנֹות ָּבֶהם ָאנּו עֹוְסִקים.

קֹול ַהֹצאן

ִלְכבֹוד ְמדֹור 'קֹול ַהֹּצאן', ִּגְליֹון 

ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה,

בּוַע ַהָּבא ָיחּול יֹום ַהָּיאר ַצייט  ַּבּׁשָ

ָהִראׁשֹון ְּבָׁשָנה זֹו ְלָאִבינּו רֹוֵענּו, 

כ"ק ָמָרן ַאְדמֹו"ר ַה'ְּבֵאר ַיֲעֹקב' 

זי"ע, ַאְרַּבע ָׁשִנים ְלִהְסַּתְּלקּותֹו.

ַהְמֻבָּגִרים ֶׁשֵּביֵנינּו עֹוָדם זֹוְכִרים 

ֶאת ְּתִפּלֹוָתיו ְּבִהְׁשַּתְּפכּות 

ּוְבִהְתַלֲהבּות, ְּבַכָּוָנה ְּגדֹוָלה 

ּוִבְדֵבקּות ֲעצּוָמה. ָרִאינּו ֶאת ַרֵּבנּו 

ַהָּגדֹול עֹוֵמד ּוִמְתַּפֵּלל ִלְפֵני ּבֹוְראֹו, 

ִמְתַחֵּנן ּוְמַבֵּקׁש, ַמֲעִתיר ּוַמְפִציר. 

ָהְיָתה ָלנּו ֻּדְגָמא ַחָּיה ֵאיְך ְיהּוִדי 

ָצִריְך ְלִהְתַּפֵּלל, ִּכי ְּתִפָּלה ִהיא ֹלא 

הּו ֶׁשָּצִריְך ַלֲעֹבר אֹותֹו,  ֵאיֶזה ַמּׁשֶ

ֶאָּלא ִהיא ָּכל ִנְׁשַמת ַחָּייו ֶׁשל ָּכל 

ְיהּוִדי.

ְּבָיִמים ֵאֶּלה, ִלְקַראת היא"צ, 

ִנְתַחֵּזק ִּבְדָרָכיו ְוִנְתּבֹוֵנן ְּבַמה 

ה. ָאנּו, ַיְלֵדי  ִהְׁשִאיר ָלנּו ְיֻרּׁשָ ּׁשֶ

ֶחְבַרת 'קֹול ַיֲעֹקב' ֶׁשִּנְקֵראת ַעל 

ְׁשמֹו, ַנְתִמיד ְּדָרָכיו ּוְבַמֲעָׂשיו 

ְוִנְלַמד ִמֶּמּנּו ֶאת ַהֶּדֶרְך, ּוְלֵזֶכר 

ִנְׁשָמתֹו ַהְּטהֹוָרה ִנְתַחֵּזק ְּבַעּמּוד 

ַהְּתִפָּלה ְּבַכָּוָנה.

ִייַׁשר ֹּכַח ַעל ֶהָעלֹון ַהִּנְפָלא ֶׁשָאנּו 

ְמַחִּכים לֹו ָּכל ָּכְך, ְותֹוָדה ַרָּבה ַעל 

ַה'ֶחְבַרת ְּתִפָּלה'.

ְּבהֹוָקָרה ַרָּבה,

כ. ט. ב.

 "ְלעֹוָלם ְיַלֵּמד ָאָדם ִלְבנֹו... ִויַבֵּקׁש ַרֲחִמים ִמִּמי ֶׁשָהֹעֶׁשר ְוַהְּנָכִסים ֶׁשּלֹו" ֵמאֹוָצרֹות ַחַז"ל:

)ִקּדּוִׁשין פ"ב, ב(

ְ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


