
קֹול ַהָּפָרָשה אֹור ַהְּתִפיָּלה

ְלִהְתַחֵּדׁש ַּבְּתִפָּלה

'ַוָּיֶקם ֹמֶׁשה ֶאת ַהִּמְׁשָּכן' )מ, יח(

ּוֵפְרקֹו  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  ֹמֶׁשה  ֵהִקים  ַהִּמּלּוִאים  ְיֵמי  ֶׁשְּבִׁשְבַעת  אֹוְמִרים  ֲחַז"ל 

ִמיִני ָוָהְלָאה הּוא נֹוַתר ַעל  ִמֵּדי יֹום, ְוַרק ֵמַהּיֹום ַהּׁשְ

ֵאָלה - ְלֵׁשם ָמה ֻהְצַרְך ַהִּמְׁשָּכן  עֹוְמדֹו. ְוִנְׁשֶאֶלת ַהּׁשְ

הֹוִתירֹו  ֹלא  ַמּדּוַע  יֹום?  ִמֵּדי  ּוְלִהְתָּפֵרק  ְלִהָּבנֹות 

ֹמֶׁשה ַעל ְמכֹונֹו?

ַלֲעבֹוַדת  ְמֹיָעד  ַהִּמְׁשָּכן  ֲהֵרי  ָּכְך:  ְלָבֵאר  ִנָּתן  ְּבַרם 

ַהֹּקֶדׁש ֶׁשל ַהָּקְרָּבנֹות, ְוַכּיֹום - ַהְּתִפָּלה ִהיא ִּבְמקֹום 

ַהַּמְקִריב  ְיהּוִדי  ִּכי  ָחַׁשׁש  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ַהָּקְרָּבנֹות. 

ָקְרָּבנֹות אֹו ִמְתַּפֵּלל - ָיחּוׁש ִּכי ְּתִפָּלתֹו ֹלא ַנֲעֵׂשית 

ִּכי  ְוַיְחִליט  ַהְּנכֹוָנה,  ּוַבִהְתַלֲהבּות  ָהְראּוָיה  ַּבַּכָּוָנה 

ָיכֹול  ֵאינֹו  הּוא  ִּבְׁשִבילֹו.  ֹלא  ִהיא  ַהּזֹו  ָהֲעבֹוָדה 

ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכָּוָנה ִּכי הּוא ֵאינֹו ַמְרִּגיׁש ֶׁשהּוא ְמֻסָּגל!

ְלִפיָכְך ֵּפֵרק ֹמֶׁשה ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ִמֵּדי יֹום, ְוָׁשב ּוָבָנה 

ֶקֶׁשר  ֵאין  ַּבְּתִפָּלה,  ַּגם  ְוָכְך  ַּבָּקְרָּבנֹות  ה',  ַּבֲעבֹוַדת  ֵלאֹמר:  ְלָמֳחָרת.  אֹותֹו 

ֵמָחָדׁש  ּוְלִהְתַחֵּזק  ֵמָחָדׁש  ְלַהְתִחיל  ִנָּתן  יֹום  ְּבָכל  ְלִמְׁשֵנהּו.  ֶאָחד  יֹום  ֵּבין 

ַּבֲעבֹוַדת ה' ְּבַכָּוָנה!

ֵאין ֶקֶׁשר ֵאיְך ָהְיָתה ִנְרֵאית ַהְּתִפָּלה ֶאְתמֹול, ֹלא ְמַׁשֶּנה ִאם ִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשֵאיִני 

ְמֻסָּגל. ַהּיֹום ֲאִני ַמְתִחיל, ַהּיֹום ֲאִני ַמְתִחיל ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכָּוָנה ּוְבִהְתַלֲהבּות!

ְקִריַאת ְׁשַמע

בּוַע ֶׁשָעַבר, ָלַמְדנּו ֵּבאּור ֶאָחד ַּבָּפסּוק ַהּפֹוֵתַח ֶאת ְקִריַאת ְׁשַמע,  ַּבּׁשָ

ֶׁשל  ֵּבאּורֹו  ֶאת  ָנִביא  ְלַהָּלן  ֶאָחד'.  ה'  ֱאֹלֵקינּו,  ה'  ִיְׂשָרֵאל,  'ְׁשַמע 

"י, ַהְמָפֵרׁש ֶאת ַהָּפסּוק ִּכְקִריָאה ְלַגֵּבי ֻאּמֹות  ַרּׁשִ

ָהעֹוָלם ְוֶהָעִתיד ָלבֹוא.

ִמיָעה ָּכאן ִהיא ִמְּלׁשֹון ֲהָבָנה,  ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל - ַהּׁשְ

ְלַעם  ְקִריָאה  זֹוִהי  ַהֵּלב.  ְלִעְמֵקי  ְוַהְפָנָמה  ַקָּבָלה 

ִיְׂשָרֵאל ּוְלָכל ְיהּוִדי ְלַהּטֹות ֹאֶזן ְלֶהְמֵׁשְך ַהָּפסּוק 

ָהעֹוֵסק ֶּבֱאמּוַנת ַעם ִיְׂשָרֵאל, ּוְלָהִבין ֶאת ַהֶהְבֵּדל 

ֵּבין ֱאמּוַנת ָּכל ַהּגֹוִיים ֶלֱאמּוַנת ַעם ִיְׂשָרֵאל.

ֵמָאז  ָהָיה  ֶׁשהּוא  הּוא,  ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש  ַהַּכָּוָנה   - ה' 

ּוִמָּתִמיד, הֹוֶוה ָּכֵעת ּוְמַחֶּיה ֶאת ָהעֹוָלמֹות ֻּכָּלם, 

ְוִיְהֶיה ְּבָעִתיד ְלֵנַצח ְנָצִחים, ְוהּוא ַּגם ָאדֹון ְוַׁשִּליט 

ָיִחיד ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ֻּכָּלם. ְוהּוא - 

ַמִּכיִרים  ִיְׂשָרֵאל,  ַעם   - ָאנּו  ַרק  ָּכֵעת,   - ֱאֹלֵקינּו 

ֲאַנְחנּו  ְוַרק  ָּבעֹוָלם,  ַהֹּכחֹות  ָּכל  ּוַבַעל  ַהַּתִּקיף  ֶׁשהּוא  ּוַמֲאִמיִנים 

ְמַקְּבִלים ָעֵלינּו ֶאת ָהֻעְבָּדה ִּכי הּוא ֶמֶלְך מֹוֵׁשל ְוָחָזק ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות 

ְוֵאיָנם  ְּבָכְך  ַמִּכיִרים  ֵאיָנם  ָהֻאּמֹות  ְׁשָאר  ְוִאּלּו  לֹו,  ְמֻׁשְעָּבִדים  ְוָאנּו 

ַמֲאִמיִנים ּבֹו. ֲאָבל ֶלָעִתיד ָלבֹוא - 

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָאנּו  ֶׁשַרק  ְלֵעיל,  ֶׁשֵּבַאְרנּו  ְּכִפי  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש   - ה' 

ַמִּכיִרים ּבֹו, ַאְך ֶלָעִתיד ָלבֹוא - 

ֶאָחד - ַיִּכירּו ָּכל ָהַעִּמים ְוֵיְדעּו ִּכי הּוא ּבֹוֵרא ָיִחיד ּוְמֻיָחד, ְוָכל ֻאּמֹות 

ָהעֹוָלם ַיֲאִמינּו ִּכי ַרק הּוא ֶׁשָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ּוְמַנֵהל ּוַמְׁשִּגיַח ַעל 

ָיִחיד  ֶׁשהּוא  ְּבָכְך  ְוַגם  ָהעֹוָלם  ַמְנִהיג  ֶׁשהּוא  ְּבָכְך  ְוַיִּכירּו  ָהעֹוָלם,  ָּכל 

ּוְמֻיָחד!

 - ֶאָחד'  ּוְׁשמֹו  ֶאָחד  ה'  ִיְהֶיה  ַההּוא  'ַּבּיֹום  ַּבָּפסּוק:  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 

ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹוא ִּתְתַּגֶּלה ַמְלכּות ָׁשַמִים, ְוָכל ָהֻאּמֹות ַיִּכירּו ֶׁשֵּיׁש ּבֹוֵרא 

ֶאָחד ָיִחיד ּוְמֻיָחד ָלעֹוָלם ֻּכּלֹו!

ַמֲחֶשֶבת ְּתִפיָּלה

ִחיָדה ַּבְּתִפָּלה:

בּוִעי( )ִמּתֹוְך ֶהָעלֹון ַהּׁשְ

ַקל: ַעל ַמה ִּמְתַּפְּלִלים ִיְׂשָרֵאל?

ֵּבינֹוִני: ַּבֶּמה ְמֻיָחד ֵנר ָקָטן, ּוַמה ּלֹוְמִדים ִמָּכְך?

ָקֶׁשה: ַּכָּמה ָׁשִוים ַּתֲענּוֵגי עֹוָלם ַהִּנְקִנים ְּבִמיְליֹון ּדֹוָלר?

 ֶאת ַהִּפְתרֹונֹות ֵיׁש ִלְמֹסר ְלַמְׁשִּגיַח ַה'ֶחְבַרת ְּתִפָּלה', 

הר"ר ַחִּיים קֹוְסֶטִליץ הי"ו
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ְּבִעְקֵבי ַהֹצאן

ִמִּלים ֲחָדׁשֹות?

ֶאת ַהִּסּפּור ַהָּבא ָהָיה ְמַסֵּפר ְּבִהְתַרְּגׁשּות ְּגדֹוָלה ַּבַעל ַהִהּלּוָלא, כ"ק ָמָרן ַאְדמֹו"ר ַה'ְּבֵאר ַיֲעֹקב' זי"ע:

ָהָיה ֶזה ְּבַׁשָּבת ַּבֹּבֶקר, ָּבִעיר ִסיֶגעט. ַרב ָהִעיר, ָהרה"ק ַּבַעל ַה'ִּייַטב ֵלב' זי"ע, ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ַׁשֲחִרית ְּבָׁשָעה ֻמְקֶּדֶמת ְּבֵבית 

ָּבת ְּבֵביתֹו ּוִמָּיד ָהָיה חֹוֵזר ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת. ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול ֶׁשָּבִעיר, ּוְכָבר ִּבְׁשַעת ֹּבֶקר ֻמְקֶּדֶמת ָסַעד ֶאת ְסעּוַדת ַהּׁשַ

ָהַרִּבי ִמַּנְדבֹוְרָנה  ַרִּבי ָמְרְּדַכי ִמַּנְדבֹוְרָנה זי"ע.  ְזֵקנֹו ֶׁשל ָהַרִּבי זי"ע, ַהַּסָּבא ַקִּדיָׁשא ָהרה"ק  ְּבאֹוָתּה ַׁשָּבת ִהְתָאֵרַח ָּבִעיר 

ִטיְּבל ַהֲחִסיִדי ַהָּקָטן ֶׁשָהָיה ְּבִסיֶגעט, ָׁשם ִהְתַּפְּללּו ְּבָׁשָעה ְמֻאֶחֶרת  ֹלא ִהְתַּפֵּלל ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול, ֶאָּלא ִהְתַּפֵּלל ַּבּׁשְ

יֹוֵתר. ְּבָׁשָעה ֶׁשַּבַעל ַה'ִּייַטב ֵלב' ְּכָבר ָעָׂשה ֶאת ַּדְרּכֹו ֲחָזָרה ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול, ָהָיה ָהַרִּבי ִמַּנְדבֹוְרָנה ָׁשקּוַע ְּבִעּצּוָמּה 

ֶׁשל ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ֶׁשל ַׁשָּבת...

ם. ָהַרִּבי ִמַּנְדבֹוְרָנה ָעַבר ִלְפֵני  ִטיְּבל ַהֲחִסיִדי ִנְפַעם ַּבַעל ַה'ִּייַטב ֵלב' ְלֹנַכח ַהּקֹולֹות ָהָרִמים ֶׁשָּבְקעּו ִמּׁשָ ְּבָעְברֹו ָסמּוְך ַלּׁשְ

ַהֵּתָבה ְּכַדְרּכֹו ַּבֹּקֶדׁש ְוִהְרִעיד ֶאת ַאּמֹות ַהִּסִּפים ִּבְתִפָּלתֹו ַהִּנְלֶהֶבת ְוָהִעָּלִאית. ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה ִמְתַנְּגנֹות ִמִּפיו ִּבְנִעימּות 

ִטיְּבל ַהֲחִסיִדי ְוָיְצאּו ֶאל ָהְרחֹוב... ּוִבְדֵבקּות ָּכזֹו, ַעד ֶׁשַהּקֹולֹות ָּבְקעּו ִמְּזַמן ֶאת ַחּלֹונֹות ַהּׁשְ

ַּבַעל ַה'ִּייַטב ֵלב' ָׁשַמע ֶאת ַהּקֹולֹות ָהָרִמים, ּוִמָּיד ָּפַסק ֵמִהּלּוכֹו. הּוא ֹלא ָחַפץ ְלַהְפִריַע ְּבֶאְמַצע ַהְּתִפָּלה ּוְלִהָּכֵנס, ְוָלֵכן 

ֶבת. ְּבִדּיּוק ְּבָעְמדֹו ָׁשם, ָּבְקעּו ִמִּפי ָהַרִּבי ַהִּמִּלים 'ַהֶּמֶלְך ַהְמרֹוָמם ְלַבּדֹו ֵמָאז,  ִטיְּבל, ְוִהָּטה ֹאֶזן ַקּׁשֶ ָעַצר ַעל ַיד ַחּלֹון ַהּׁשְ

א ִמימֹות עֹוָלם...' ַהְמֻׁשָּבח ְוַהְמֹפָאר ְוַהִּמְתַנּׂשֵ

ה, ַמְרִעים אֹוָתן ְּבקֹול ָּגדֹול  ָהַרִּבי ֵאינֹו אֹוֵמר ֶאת ַהִּמִּלים, ֶאָּלא ׁשֹוֵאג אֹוָתן ְּכֵאׁש ֶלָהָבה, קֹוֵרא אֹוָתן ְּבִהְתַלֲהבּות ִּדְקֻדּׁשָ

ִכיָנה... ֶׁשל ְּדֵבקּות ַּבּׁשְ

ַה'ִּייַטב ֵלב' ֶהֱאִזין ָלֶהן ֵמֵעֶבר ַלַחּלֹון, ּוִמָּיד ָאַמר ִלְמַלָּויו: "חֹוְׁשַבִני ֶׁשּזֹו ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶאת ַהִּמִּלים ַהָּללּו"...

ְוֹלא ָטָעה. ִּכי ָנכֹון ֶׁשַהִּמִּלים ַהָּללּו ֶנֱאָמרֹות ִּבְתִפַּלת ַׁשֲחִרית ִמֵּדי יֹום, ַאְך ְּכִפי ֶׁשֲאָמָרן ָהַרִּבי ִמַּנְדבֹוְרָנה, ָלְבׁשּו ַהִּמִּלים צּוָרה 

ֲחָדָׁשה ֶׁשל ְּדֵבקּות ְוִהְתַחְּדׁשּות, ְּכִאּלּו זֹו ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשֵהן ֶנֱאָמרֹות...

ּוְבָכל ֵעת ָהָיה ָהַרִּבי זי"ע חֹוֵזר ּוְמַסֵּפר ִסּפּור ֶזה, לֹוַמר ּוְלהֹורֹות: ָּכָכה ֵּתָרֶאה ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ְיהּוִדי, ִעם ִהְתַחְּדׁשּות ִמֵּדי יֹום 

ְּכִאּלּו זֹו ְּתִפָּלה ֲחָדָׁשה!

ִהְלכֹות ְּתִפיָּלה

ִהְלכֹות ַׁשַּבת ָזכֹור

ָּבת ַהָּבָאה, ַנְתִחיל ְּבִלּמּוד ִהְלכֹוֶתיָה: ִלְקַראת ַׁשַּבת ָזכֹור, ֶׁשָּתחּול ַּבּׁשַ

א. ָּכל ְיהּוִדי ַחָּיב ִמן ַהּתֹוָרה ִלְׁשֹמַע ְקִריַאת ָּפָרַׁשת ָזכֹור, ֲאֶׁשר ִּתְּקנּו ְלָקְרָאּה ְּבַׁשָּבת ִלְפֵני ּפּוִרים ִּכי ְּביֹום ַהּפּוִרים 
ָאנּו ְׂשֵמִחים ַעל ַמֶּפֶלת ָהָמן - ֶנְכּדֹו ֶׁשל ֲעָמֵלק.

ִלְׁשֹּכַח ֶאת  ְוֶׁשֹּלא  ָהָאֶרץ,  ִמן  ִלְמחֹותֹו  ְוֶׁשֵּיׁש חֹוָבה  ֲעָמֵלק,  ַמֲעֵׂשה  ִלְזֹּכר ֶאת  ַהֵּלב  ִהיא ְלעֹוֵרר ֶאת  ַהִּמְצָוה  ב. 
ַמֲעֵׂשי ֲעָמֵלק.

ג. ְלִפי ֹרב ַהּפֹוְסִקים, ְקִריַאת ָּפָרַׁשת ָזכֹור ְּבִצּבּור ּוִמֵּסֶפר ּתֹוָרה ִהיא ִמְצָוה ְּדאֹוַרְיָתא.

בּוַע  ד. ְּכמֹו ְּבַׁשַּבת ְׁשָקִלים, מֹוִציִאים ַּגם ְּבַׁשַּבת ָזכֹור ְׁשֵני ִסְפֵרי ּתֹוָרה ֵמָהָארֹון: ְּבֶאָחד קֹוְרִאים ֶאת ָּפָרַׁשת ַהּׁשָ
ִני קֹוְרִאים ֶאת ָּפָרַׁשת 'ָזכֹור' ַהּמֹוִפיָעה ְּבסֹוף ָּפָרַׁשת 'ִּכי ֵתֵצא' ֶׁשְּבֵסֶפר ְּדָבִרים. )'ַוִּיְקָרא' ְּבָׁשָנה זֹו(, ּוַבּׁשֵ

ְּבֵבית  ֻמְחָלט  ִלְׁשֹמר ַעל ֶׁשֶקט  ּוְלַהְקִּפיד ְמֹאד  ַּבַעל ַהּקֹוֵרא,  ִמִּפי  ְואֹות  ִמָּלה  ָּכל  ִלְׁשֹמַע  ֵהיֵטב  ְלַדְקֵּדק  ֵיׁש  ה. 
ַהְּכֶנֶסת ְּכֵדי ֹלא ְלַהְפִריַע ַלּסֹוְבִבים ִלְׁשֹמַע ֶאת ְקִריַאת ַהָּפָרָׁשה.

קֹול ַהֹצאן

 ִלְכבֹוד ִּגְליֹון 'קֹול ַיֲעֹקב', 
ִּגְליֹון ַׁשַּבת ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי-ָחָזק

בּוַע ָיחּול יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ַרָּבא,  ַהּׁשָ
ֶׁשל כ"ק ָמָרן ַאְדמֹו"ר זי"ע ַּבַעל 

ַה'ְּבֵאר ַיֲעֹקב', ֶׁשָהָיה ָאִבינּו רֹוֵענּו, 
ְוַעל ְׁשמֹו ִנְקֵראת ַה'ֶחְבַרת ְּתִפָּלה', 
ִּכי ִמי ָלנּו ַעּמּוד ְּתִפָּלה ָּגדֹול ָּכמֹוהּו.

ַהְמֻבָּגִרים ִמֵּביֵנינּו עֹוד זֹוְכִרים, 
ְוַהְּצִעיִרים ַוַּדאי עֹוד ִיְׁשְמעּו, ֵּכיַצד 
ָהָיה ִמְתַחֵּזק ַּגם ַּבְּתקּופֹות ַהָּקׁשֹות 

ְּביֹוֵתר, ֵּכיַצד ָהָיה ִמְתַאֵּמץ ַּגם 
ִּביֵמי ַהַּמֲחָלה ַהּנֹוָרָאה ֶׁשָעְבָרה 
ָעָליו, ּוְבֵעת ַהְּתִפָּלה ָהָיה ִנְכָנס 

ְלִהְתַלֲהבּות ֹקֶדׁש ִעָּלִאית ִמּתֹוְך 
ְּדֵבקּות ַרָּבה ַּבָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 
ְוֻכָּלנּו ָרִאינּו ֵּכיַצד ִנְרֵאית ֲעבֹוָדה 

ֶׁשַּבֵּלב זֹו ְּתִפָּלה.

ּוְבָיִמים ֵאּלּו, ְּכֶׁשָאנּו ְמַצְּיִנים ַאְרַּבע 
ָׁשִנים ְלִהְסַּתְּלקּותֹו ְלִגְנֵזי ְמרֹוִמים, 

ִנְרֶאה ִּכי ָעֵלינּו ָלַקַחת ָלנּו ֵציָדה 
ַלֶּדֶרְך ֵמאֹותֹו ַצִּדיק, ִלְלֹמד ִמְקָצת 
ְּדָרָכיו ְוַהְנָהגֹוָתיו ַּבֹּקֶדׁש, ּוְלטֹוַבת 

ִנְׁשָמתֹו ַהְּטהֹוָרה ְלִהְתַחֵּזק ִּבְתִפָּלה 
ְּבִצּבּור ּוְבַכָּוָנה ְּגדֹוָלה ּוְבִהְתַלֲהבּות 
ֲעצּוָמה, ּוְכִפי ֶׁשָהָיה אֹוֵמר ַהְרֵּבה 
ְּפָעִמים ְּבַגְדלּות ַמֲעַלת ְּתִפַּלת 

ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן, ְוָהָיה ְמָקֵרב 
אֹוָתנּו ּוְמעֹוֵדד אֹוָתנּו ָּתִמיד, ִּכי ֶזה 
ֶהֶבל ֶּפה ֶׁשֵאין ּבֹו ֵחְטא ְוָכל ַׁשֲעֵרי 
ָׁשַמִים ְּפתּוִחים ְלַקֵּבל ְּתִפּלֹוֵתינּו 

ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון.

ּוְכֶׁשִּנְתַחֵּזק ְּבַדְרּכֹו ֲאֶׁשר ִהְׁשִאיר 
ָלנּו מֹוָרָׁשה, ְּבַוַּדאי ִנְזֶּכה ֶׁשְּזכּותֹו 
ַהְּגדֹוָלה ָיֵגן ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, 

ָאֵמן.

ְּבהֹוָקָרה ַרָּבה

ל. ד. ט.

 "ָּכל ְּתִפָּלָתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֵאיָנּה ֶאָּלא ַעל ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש"ֵמאֹוָצרֹות ַחַז"ל:

 )בראשית רבה, י"ג, 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



ַהּקֹול קֹול ַיֲעֹקב 
נּו  ל ַרּבֵ יתֹו ׁשֶ ּוֵלי ַטּלִ ה ִמּשׁ ִפּלָ  ִסּפּוֵרי הֹוד ְוִזְכרֹונֹות ְקדּוִמים ַעל ַמֲעַלת ַהּתְ

ֵאר ַיֲעֹקב' זי"ע ְצלֹוָתא כ"ק ָמָרן ַאְדמֹו"ר ַה'ּבְ ַעּמּוָדא ּדִ

ּגֶֹדל ַהֲהָנָאה

ִּדְבֵרי  ֵמָהַרִּבי  ִלְׁשֹמַע  ַאְבֵרְך ָחׁשּוב, ׁשֹוֵאף  ִנְכַנס  זי"ע  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ַחְדרֹו  ֶאל 
ָהַרִּבי,  ַהְּמִאירֹות ֶׁשל  ָּפָניו  ְּכֶׁשֶּנֱעַמד ֶאל מּול  ְוִהֵּנה,  ֵעיָניו.  ֶׁשָּיִאירּו ֶאת  ִחּזּוק 

ּפֹוֵתַח לֹו ָהַרִּבי ִמְּצפּונֹות ִלּבֹו ְואֹוֵמר:

ג ַּכָּמה ָאנּו ְצִריִכים לֹוַמר ָּכל ָהֵעת 'הֹודּו ַלה' ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם  "ֵאין ָלנּו ֻמּׂשָ
ַעד  ַלְחֹׁשב  ַמְסִּפיק  ֹלא  הּוא,  ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש  ְּבהֹוָדָאה  ְלַהְרֵהר  ַּדי  ֹלא  ַחְסּדֹו'. 
ְּבהֹוָדָאה  ָמֵלא,  ְּבֶפה  ֹזאת  ֶׁשֹּנאַמר  ָראּוי  טּובֹו.  ֹרב  ַעל  לֹו  מֹוִדים  ָאנּו  ַּכָּמה 

ֲעֻמָּקה ִמֶּקֶרב ֵלב ַעל ִּכי ָזִכינּו ָּבֹאֶׁשר ָהֲאִמִּתי ְוַהּטֹוב ָּבעֹוָלם!

ַאַחר ָּכְך ָאנּו אֹוְמִרים 'ֹיאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו'. ְרֵאה ְּבִני", אֹוֵמר 
ָהַרִּבי ְונֹוֵׂשא ֶאת ֵעיָניו ַהַּזּכֹות ֶאל ָהַאְבֵרְך, "ַרק ַעם ִיְׂשָרֵאל ָיכֹול ְלהֹודֹות ִמָּכל 
ַהֵּלב ַעל ַחְסּדֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ִּכי ַרק ֲאַנְחנּו ָזִכינּו ָּבֹאֶׁשר ָהֲאִמִּתי, ַרק 

ֲאַנְחנּו זֹוִכים ָלֶׁשֶבת ְּבֵבית ה' ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ּוְלָעְבדֹו ְּבֵלָבב ָׁשֵלם!"

ְלָפָניו  ָהאֹוֵמר  זי"ע,  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ָּפָניו  ְּבַמְרֵאה  ְּבִהְתַּפֲעלּות  ָהַאְבֵרְך  ִהִּביט 
ְוָאז  ַהָּטהֹור,  ִמִּלּבֹו  ּבֹוְקעֹות  ֵאׁש  ְּכֶׁשַּלֲהבֹות  ַהְּדָבִרים  ֶאת 
ַוֲאַסֵּפר  "ֵׁשב  ְּבַרּכּות:  ְוָאַמר  ְמַעט  קֹולֹו  ֶאת  ָהַרִּבי  ִהְנִמיְך 

ְלָך ִסּפּור..."

"ַמֲעֶׂשה  ִסֵּפר:  ְוָהַרִּבי  ַּכֲאַפְרֶּכֶסת,  ָאְזנֹו  ָעָׂשה  ֶהָחִסיד 
ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ָהרה"ק  ַקִּדיָׁשא,  ַהַּסָּבא  ְזֵקִני  ֵאֶצל  ֶׁשָהָיה 
ַיד ְקבּוָצה ֶׁשל ּפֹוְרֵקי ֹעל  ִמַּנְדבֹוְרָנה זי"ע. ַּפַעם ָעַבר ַעל 
ְוִלְגְלגּו  לֹו  ָלֲעגּו   - ּבֹו  ּוְכֶׁשִהְבִחינּו  ְּבִמְׂשֲחֵקיֶהם,  ֲחקּו  ֶׁשּׂשִ

ָעָליו...

ַאְך ְזֵקִני ֹלא ֵהִׁשיב ָלֶהם ְמאּוָמה, ְוַרק ָאַמר ִלְמֹקָרָביו: 
'אֹוָתּה ֲהָנָאה ֶׁשֵּיׁש ְלֵאֶּלה ֵמַהִּמְׂשָחִקים ֶׁשָּלֶהם - ֵיׁש ִלי ִּפי 
ֶאֶלף ֲאָלִפים ְויֹוֵתר ְּבָׁשָעה ֶׁשֲאִני אֹוֵמר 'ִנְׁשַמת ָּכל ַחי' ְּבָכל 

ַׁשַּבת ֹקֶדׁש!'

ָהַרִּבי,  הֹוִסיף  ִּבְצִעירּוִתי,"  ָׁשַמְעִּתי  ַהֶּזה  ַהִּסּפּור  ֶאת 
ָהֲאָנִׁשים  ֶׁשַּגם  ָּברּור  ֲהֵרי  ַלֲאׁשּורֹו.  אֹותֹו  ֵהַבְנִּתי  ֹלא  "ַאְך 

ָהֵאֶּלה ֶנֱהִנים ַעד ְמֹאד, ּוִמַּנִין לֹו ָלַרִּבי ֶׁשהּוא ֶנֱהֶנה ִמְּתִפַּלת 'ִנְׁשַמת' ִּפי ֶאֶלף 
ֲאָלִפים ֵמֶהם?

ַאְך ְּכֶׁשִהְתַּבַּגְרִּתי, ִהְתּבֹוַנְנִּתי ְוַגם ֵהַבְנִּתי: ֲהֹלא ַּגם ֶהָעִׁשיר ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר, 
ֶׁשָּכל ַּתְפנּוֵקי ֶאֶרץ ֻמָּנִחים ְלָפָניו ְוָכל ַמְנַעֵּמי עֹוָלם ְנתּוִנים לֹו, ֵאין לֹו ֶּבֱאֶמת 
ֲהָבִלים,  ֵהן ֲהֵבל  ַהֶּזה  ֲהֵרי ָּכל ַּתֲענּוגֹות ָהעֹוָלם  ַּתֲענּוג ֲאִמִּתי, ַּתֲענּוג ֲאִמִּתי! 
ַאְלֵפי  - ֵיׁש לֹו  ַּתֲענּוגֹות עֹוָלם  ַאְלֵפי  ֶלָעִׁשיר  ְוַגם ִאם ֵיׁש לֹו  ָּבֶהם ְּכלּום,  ֵאין 

ְּפָעִמים ֲהֵבל ֲהָבִלים, ֲהָלֶזה ֹעֶנג ִיָּקֵרא?

ֵאין ֵּכן ֲאַנְחנּו, ֵיׁש ָלנּו 'ִנְׁשַמת ָּכל ַחי'! ֶזהּו ַּתֲענּוג ֲאִמִּתי! ֶזהּו ֹאֶׁשר  ַמה ּׁשֶ
ֶׁשל ֱאֶמת! ְוָכל ַהַּתֲענּוגֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ֵאיָנן ַמִּגיעֹות ְלֶאֶפס ָקֵצהּו ֶׁשל 'ִנְׁשַמת' 

ְּבַׁשַּבת ֹקֶדׁש..."

ַמֲחָׁשבֹות  ֲאפּוף  ִמְּלָפָניו  ָיָצא  ְוָהַאְבֵרְך  ַהְּמִאיִרים,  ְּדָבָריו  ֶאת  ָהַרִּבי  ִסֵּים 
ַהַּתֲענּוג  ְלמּול  ַהּׁשּום,  ִּכְקִלַּפת  ָׁשִוים  ֵאיָנם  עֹוָלם  ַּתֲענּוֵגי  ָּכל  ִּכי  ְותֹוָבנֹות... 

ָהֲאִמִּתי ַּבֲאִמיַרת 'ִנְׁשַמת ָּכל ַחי' ְּבַׁשַּבת ֹקֶדׁש!

י? מֹו ָהַרּבִ ל ּכְ ּלֵ ְלִהְתּפַ

ְּבֵעת  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ָקְדׁשֹו  ַּבֲעבֹוַדת  ְוִהְתּבֹוֵנן  ְּכֶׁשָעַמד  יֹוֵסף  ָהָיה  ָצִעיר  ָּבחּור 
ַהְּתִפָּלה. ָהָיה ַמִּביט ַּבְּתִפָּלה ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּבִהְתַלֲהבּות, ַּבַּכָּוָנה ַהְּטהֹוָרה ּוִבְדֵבקּות 

ִעָּלִאית, ְוֵעיָניו ֵאיָנן ְׂשֵבעֹות ִמִּלְראֹות ֶאת ַמְלַאְך ה' ַּבֲעבֹוָדתֹו...

ֹלא ָהָיה ִנְרֶאה ִּכי ַהְּתִפָּלה ָקָׁשה ָלַרִּבי, ֹלא ָהָיה ִנְרֶאה ֶׁשַהְּתִפָּלה ׁשֹוֶאֶבת 
ִנְרָאה ָהַרִּבי ְּכִאּלּו הּוא ְמַקֵּבל ֹּכחֹות ֵמַהְּתִפָּלה,  ִמֶּמּנּו ֹּכחֹות... ַהֵהֶפְך, ָּתִמיד 
ָהַרִּבי',  ְּכמֹו  ְלִהְתַּפֵּלל  רֹוֶצה  ֲאִני  'ַּגם  ְּבָעְצָמה.  ְמַמֵּלאת אֹותֹו  ַהְּתִפָּלה  ְּכִאּלּו 
ְּבִהְתַלֲהבּות  קֹוִני  ִלְפֵני  ְלִהְׁשַּתֵּפְך  רֹוֶצה  ֲאִני  'ַּגם  ְלַעְצמֹו,  יֹוֵסף  ִהְרֵהר 

ּוִבְדֵבקּות...'

ָמה עֹוִׂשים? ֵאיְך זֹוִכים ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִהְתַלֲהבּות ּוְבַכָּוָנה ְּכמֹו ָהַרִּבי?

ֶהְחִליט יֹוֵסף ִּכי ִיָּכֵנס ָלַרִּבי ְּבַעְצמֹו ְוִיְׁשַאל אֹותֹו. 'ֵהן ָהַרִּבי ְמַקֵּבל ָּכל ְיהּוִדי 
ֵאָלה  ַהּׁשְ ִלי ַעל  ְלָהִׁשיב  ְוִיְׂשַמח  ְיַקֵּבל ַּגם אֹוִתי  ְּבַוַּדאי  ָּפִנים ְמִאירֹות,  ְּבֵסֶבר 
ָיִמים  ְּבתֹוְך   - ְלַמֲעֶׂשה  ּוִמַּמְחָׁשָבה  ָּכמֹוהּו'.  ַמָּמׁש  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶאְפָׁשר  ֵאיְך 
ְספּוִרים ְּכָבר ָעַמד יֹוֵסף ַעל ִמְפַּתן ַחְדרֹו ֶׁשל ָהַרִּבי, ִמְתּכֹוֵנן ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו 

ְלִהָּכֵנס ֶאל ָהַרִּבי ְוִלְׁשֹטַח ֶאת ְׁשֵאָלתֹו...

ָהַרִּבי ִקְּבלֹו ְּבֹנַעם ְוִהְזִמינֹו ְלָהִׂשיַח ֶאת ֲאֶׁשר ַעל ִלּבֹו. "ֵׁשב ְּבִני", ָאַמר ָהַרִּבי 
ְּבֹחם, "ַסֵּפר ִלי ַמה ֵּמִעיק ַעל ִלְּבָך"...

יֹוֵסף ַנֲעָנה ְוֵהֵחל ִלְׁשֹטַח ֶאת ִמְׁשַאְלּתֹו: "ַרִּבי... ֲאִני ֹלא 
ַמְרִּגיׁש ֶׁשֲאִני ִמְתַחֵּבר  ֲאִני ֹלא  ָּכָראּוי...  ְלִהְתַּפֵּלל  ַמְצִליַח 
ֶׁשַהְּתִפָּלה  ְּכָבר  ְמַחֶּכה  ֶׁשֲאִני  ַמְרִּגיׁש  ָּתִמיד  ֲאִני  ַלְּתִפָּלה, 
ֵעָצה  ִלְׁשֹאל  "ָּבאִתי  קֹול,  ְּבֵׁשֶפל  יֹוֵסף  ָלַחׁש  ִּתְסַּתֵּים"... 
ּוְבָרָכה ֵמִעם ָהַרִּבי, ֵּכיַצד אּוַכל ְלִהְתַרֵּגׁש ַּבְּתִפָּלה ְוָלחּוׁש 

ְמֻחָּבר ַלְּתִפָּלה?"

ֶׁשל  ַהְּכאּובֹות  ָּפָניו  ֶאת  ִלֵּטף  ְּכמֹו  ּוַמָּבטֹו  ִחֵּיְך,  ָהַרִּבי 
ָאַמר  ָנא",  "ְרֵאה  ָצָרתֹו.  ֶאת  ֵמָעָליו  ָּפַרק  ִּכי  ֶׁשָחׁש  יֹוֵסף, 
ָהַרִּבי ַאֲחֵרי ִהְרהּור ָקָצר, "ֲאִני ָיכֹול ָלֵתת ְלָך 'ִקּצּוֵרי ֶּדֶרְך', 

ֲאָבל ֲאִני ֹלא רֹוֶצה ְּבָכְך...

ְּתִהִּלים  ִמְזמֹוֵרי  ַּכָּמה  לֹוַמר  ְלָך  ְלַהְמִליץ  ָיכֹול  ֲאִני 
ַמֲאָמִרים,  ַּכָּמה  ַהָּקדֹוׁש  ֵמַהֹּזַהר  ִלְלֹמד  אֹו  ַהְּתִפָּלה,  ִלְפֵני 
ֶׁשַּיְבִעירּו ֶאת ִלְּבָך ְּבִהְתַלֲהבּות ְּגדֹוָלה ַלה' ִיְתָּבַרְך, ְוָאז ֵיַקל 
ָעֶליָך ְלִהְתַּפֵּלל, ֲאָבל זֹו ַהֶּדֶרְך ַהְּקָצָרה ֶׁשֵאיָנּה ָמֳעֶדֶפת..."

ְוָכאן ָּפַתח ָהַרִּבי ְוִהְבִהיר ִעְנָין ָחׁשּוב ְמֹאד ַּבֲעבֹוַדת ה': "ַהַחִּיים ֶׁשָּלנּו ְוָכל 
זּוָרה ְּפִניָנה ְועֹוד  ֲעבֹוָדֵתנּו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֵהם ְּכמֹו ַמֲחֹרֶזת ְּפִניִנים ְיֵפהִפָּיה, ַהּׁשְ
ְרֶׁשֶרת  ַהּׁשַ ֶׁשָּכל  ִלְׁשֹאף  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ְוזֹוֶהֶרת.  ָיָפה  ּוְמִאיָרה,  נֹוֶצֶצת  ְּפִניָנה 

ִּתְהֶיה ָיֶפה ּוֻמְׁשֶלֶמת, ְוֹלא ַרק ְּפִניָנה ָנָאה ַאַחת ְּתֵהא ְּבֶמְרָּכָזּה...

ְרֶׁשֶרת:  ַהּׁשַ ִמְּתִחַּלת  ְלַהְתִחיל  ָצִריְך  ּוְבִהְתַלֲהבּות,  ָּכָראּוי  ְלִהְתַּפֵּלל  ְּכֵדי 
ָלֶלֶכת ִליֹׁשן ַּבְּזַמן ַאֲחֵרי ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה ְּבִהְתַלֲהבּות, ָלקּום ַּבְּזַמן, 
ֶׁשּלֹו  ַהְּתִפָּלה   - ָּכְך  ֶׁשָּצִריְך. ָהעֹוֶׂשה  ְּכמֹו  ַלְּתִפָּלה  ְלִהְתּכֹוֵנן  ְּבִמְקֶוה,  ְלִהַּטֵהר 
ֵּתָרֶאה ַאֶחֶרת ְלַגְמֵרי, ַהְּתִפָּלה ֶׁשּלֹו ִּתְהֶיה ְמֵלַאת ְּדֵבקּות ְוִהְתַלֲהבּות ְּבִדּיּוק 

ְּכִפי ֶׁשַאָּתה ׁשֹוֵאף"...

ָהַרִּבי ָנַׁשם ְלֶרַגע ְוהֹוִסיף: "ֶרַגע, ֶזה ֹלא ִנְגַמר... ַאֲחֵרי ְּתִפָּלה ָּכזֹו ָּכל ֵסֶדר 
יֹוְמָך ֵיָרֶאה ַאֶחֶרת - ֲארּוַחת ַהֹּבֶקר ִּתְהֶיה ְמרֹוֶמֶמת, ֵסֶדר ַהִּלּמּוד ַאַחר ָּכְך ְיֵהא 
ְמרֹוָמם ַּגם הּוא. ָּכל ַׁשְרֶׁשֶרת ַהְּפִניִנים ְּתֵהא ְיֵפהִפָּיה ּוֻמְׁשֶלֶמת, ְוַגם ַהְּתִפָּלה 

ִּתְהֶיה ַזָּכה ְונֹוֶצֶצת..."

ְוָיָצא ֵמַהֶחֶדר ְּכֶׁשַהֶּמֶסר ָחקּוק ְּבִלּבֹו,  ְויֹוֵסף ָקם  ָהַרִּבי ִסֵּים ֶאת ַהְּדָבִרים, 
ֶׁשַּבֵּלב,  ֲעבֹוָדה  ִהיא  ַהְּתִפָּלה  ְּפָעִמים:  ְמַעט  ֹלא  אֹוֵמר  ָהַרִּבי  ֶׁשָהָיה  ְּכִפי 
ֶׁשֹּכָחּה ְלעֹוֵרר ֶאת ַהְּנֻקָּדה ַהְּפִניִמית ֶׁשל ְיהּוִדי ְלִהְׁשּתֹוֵקק ּוְלִהְתָקֵרב ְוִלְזּכֹות 

ַלֲעבֹוַדת ה', ּוְלַחִּיים ֶׁשְּתֵהא ָּבֶהם ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ָׁשַמִים!



ְזֹכר ְימֹות עֹוָלם
ה 'קֹול ַיֲעֹקב',  ִפּלָ ל ַיְלֵדי ֶחְבַרת ּתְ ה ׁשֶ ֲעַמד ֲחֻנּכָ ין ִמּמַ יׁשִ ֵמי הֹוד ְוִניצֹוִצין ַקּדִ  ִרׁשְ

ֵאר ַיֲעֹקב' זי"ע ָראׁשּות כ"ק ָמָרן ַאְדמֹו"ר ַה'ּבְ ּבְ

ָהָיה ֶזה ַּכָּמה ֳחָדִׁשים ּבֹוְדִדים ִלְפֵני ַהִהְסַּתְּלקּות, ְוֵנר ֱאֹלִקים ֶטֶרם ִיְכֶּבה. 
ְמַחֵּדׁש  הּוא  ֹזאת  ְוַלְמרֹות  ּוָמִרים,  ָקִׁשים  ְּבִיּסּוִרים  ִמְתַיֵּסר  ְּכָבר  זי"ע  ַרֵּבנּו 
ְּביֹוִמין  ַהֹּקֶדׁש  ַּבֲעבֹוַדת  קֹונֹו  ִלְפֵני  ַלֲעֹמד  ֲחָלָציו,  ְּכֶגֶבר  ְואֹוֵזר  ְנעּוָריו  ַּכֶּנֶׁשר 

ַּדֲחֻנָּכה תשע"ב.

ִּביֵמי  ַהְמֻיֶחֶדת  ָקְדׁשֹו  ַּבֲעבֹוַדת  ֻּכָּלנּו  ָרִאינּו  ֵעת   - ְלַיֲעֹקב'  ֹזאת  'ְזֹכר 
ְוִהְתַחֵּזק  הּוא,  ְּבִריְך  ְּבֻקְדָׁשא  ִעיָלִאית  ִּבְדֵבקּות  ִהְתַלֵהב  ֵּכיַצד  ַהֲחֻנָּכה, 
ַּבֲעבֹוַדת ַהֹּקֶדׁש ַּבֲהָטַבת ַהֵּנרֹות ְוַהְדָלַקת ַהְּמנֹוָרה ְּכִמְנָהגֹו ַּבֹּקֶדׁש ֶזה ֲעָׂשרֹות 
ִנים, ְוַלְמרֹות ַמֲחָלתֹו ְוֻחְלָׁשתֹו ֹלא ָסָטה ֵמֲעבֹוַדת ָקְדׁשֹו, ְלַהִּגיד ִׁשְבחֹו...  ַּבּׁשָ

ֶׁשֹּלא ִׁשָּנה ַּבֲעבֹוַדת ַהְּמנֹוָרה.

ִנְכְנסּו  ְוַרב ֹרֶׁשם, ֵעת  ַּכִּביר  ְוִעָּלִאי, ַמֲעָמד  ְמֻיָחד  ֶנֱעַרְך ַמֲעָמד  זֹו  ְּבָׁשָנה 
ְלעֹוֵדד  ַּבֲעבּוָרם,  ִּבְמֻיָחד  ֶׁשָעַרְך  ַהָּטהֹור  ְלָחן  ַלּׁשֻ ַהְּתִפָּלה  ֶחְבַרת  ַיְלֵדי  ְלָפָניו 
ֶאת  ּוְלַקֵּים  ְלהֹוִסיף  ֵחְטא  ּבֹו  ֶׁשֵאין  ֶּפה  ֶהֶבל  ַּתְׁשַּב"ר  ַיְלֵדי  ַהֹּצאן  ְצִעיֵרי  ֶאת 
ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּבִפְטּפּוֵטי ְּדאֹוַרְיָתא ִמִּפיֶהם, ְוִלְפֹעל ְיׁשּועֹות ְּגדֹולֹות ָלֶהם ְוִלְבֵני 

ֵּביָתם ִּבְתִפּלֹוֵתיֶהם ַהִּמְתַקְּבלֹות ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ִלְפֵני ֲאדֹון ֹּכל.

ְלַאַחר ֲעבֹוַדת ַהֹּקֶדׁש ְּבַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות, ּוְלַאַחר ֲאִמיַרת 'ִנְׁשַמת' ִּבְדֵבקּות 
ִעיָלִאית ְוַׂשְרַעֵּפי טַֹהר, ִנָּכר ָהָיה ִּכי ַהַּמֲאָמץ ָהַרב ָסַדק ֶאת ֹּכחֹוָתיו ֶׁשל ַרֵּבנּו 

ֹּכחֹות  ֶׁשֶּנְחְלׁשּו  ְּכָכל  ַאְך  זי"ע. 
ֹּכחֹות  ְוִהְתַחְּזקּו  ָהְלכּו  ַהּגּוף, 
זי"ע  ְוַרֵּבנּו  ַהְּטהֹוָרה,  ַהְּנָׁשָמה 
ַהָּטהֹור  ְלָחן  ַהּׁשֻ ֶאת  ַלֲעֹרְך  ֵהֵחל 
ְּכֶׁשַהְיָלִדים  ַּתְׁשַּב"ר,  ְלַיְלֵדי 
ֲחֻנָּכה  יֵרי  ִמּׁשִ ְלָפָניו  ְמׁשֹוְרִרים 
ְועֹוד, ְוַרֵּבנּו ְמַחֵּיְך ְלֹצאן ַמְרִעיתֹו 

ּוְמעֹוְדָדם.

ְּבִדְבֵרי ֱאֹלִקים ַחִּיים ֶׁשָאַמר 
ַרֵּבנּו זי"ע ַלְיָלִדים, ָאַמר: )ֻּתְרַּגם 

ֵמִאיִדיׁש ִלְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש(

ֶאְצְלֶכם,  ַהְיָקִרים!  'ְיָלַדי 
ַהְּזַמן  ֵהם  ֵאּלּו  ְוָׁשִנים  ֵאּלּו  ָיִמים 
ִלְרצֹות  ִלְזּכֹות  ְצִריִכים  ֶׁשַאֶּתם 

ה'  ְוִיְרַאת  ּתֹוָרה  ֶׁשל  ַחָּיה  ֻּדְגָמה  ַמִהי  ַהָּקרֹוב  ַלּדֹור  ֶׁשַּיְראּו  ֵמֵאֶּלה  ְוִלְהיֹות 
ְטהֹוָרה, עֹוד ִמִּגיל ָצִעיר.

ֶׁשְּזכּוָתּה  זֹו  ִהיא  ַרָּבה(,  ְמִסירּות  ּוִמּתֹוְך  )ְּבַמֲאָמץ  ְּבַאף  ֶׁשָּלַמְדִּתי  ּתֹוָרה 
עֹוֶמֶדת ָלנּו, ִהיא זֹו ַהְמַלָּוה אֹוָתנּו ּומֹוִביָלה אֹוָתנּו, ּוְמִגָּנה ָעֵלינּו ֵמַהּיֹום ְוַעד 
ֶׁשִּנְזֶּכה ְוִנְחֶיה ֶׁשִּיְתַּגֶּלה אֹור ַהּתֹוָרה, ֶׁשְּבֵלילֹות ֲחֻנָּכה ַהְּקדֹוִׁשים ֻּכָּלנּו עֹוְמִדים 

ּוְמַצִּפים ְלָכְך.

ְוַעל ֵּכן, ֵיׁש ָלַדַעת ֶׁשְּכמֹו ְּבֵנר ֶׁשהּוא ָקָטן, ַאְך ְּכֶׁשהּוא ּבֹוֵער ְּבֶחֶדר ָחׁשּוְך 
ַאף  ַהּתֹוָרה,  ְּבאֹור  )ָּכְך  ֻּכּלֹו  ַהֶחֶדר  ֶאת  ָּגדֹול  ְּבאֹור  ּוֵמִאיר  ֵהיֵטב  ִנְרֶאה  הּוא 

ֶׁשּלֹוְמִדים ְמַעט ּתֹוָרה ְּבַמֲאָמץ ַרב, ֶעֶצם ַהִּלּמּוד ֵמִאיר ַהְרֵּבה יֹוֵתר.(

ַאֶּתם נֹוְתִנים ְּבֵעֶזר ה' ֶאת ַהֹּכחֹות ְוַהְּזֻכּיֹות ֶׁשּנּוַכל ִלְרצֹות ְוַנְצִליַח ִלְרצֹות 
ְלַהְדִליק ֶאת ַהֵּנר ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש, ֶׁשָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ַמְמִּתין ּוְמַצֶּפה ְּכָבר ָּכל 
ָּכְך ַהְרֵּבה ָׁשִנים ְלאֹור ַהְּגֻאָּלה ְוַהְיׁשּוָעה ֶׁשִּתְדַלק ַּבְּמנֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְוַהְּטהֹוָרה 
ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוַאף ֶׁשִּיְהֶיה ֶזה ֵנר ָקָטן, ֲאָבל ֲהֵרי ַהֵּנר ַהֶּזה ָיִאיר ֵהיֵטב, ְּכמֹו 

ֶׁשָּידּוַע ֵמָהַרְמַּב"ן ְּבָפָרַׁשת ְּבַהֲעֹלְתָך.

'אֹור  ַהָּגדֹול  ָלאֹור  ְקרֹוִבים  ִלְהיֹות  ֶׁשִּנְזֶּכה  ְוָלֶכם,  ָלנּו  ַיֲעֹזר  ִיְתָּבַרְך  ה' 
ה'  ּוַבֲעבֹוַדת  ַּבּתֹוָרה  ּוְלהֹוִסיף  ְלַהְמִׁשיְך  ֶּבֱאֶמת  ְוֶׁשּנּוַכל  ַהָּיִמים',  ִׁשְבַעת 

ְיֵרא  ְיהּוִדי  ֶׁשאֹוֵמר  ְּבָרָכה  ֶׁשָּכל  ַיֲעֹזר,  עֹוָלם  ֶׁשל  ְוָהִרּבֹונֹו  ְטהֹוָרה,  ּוְבִיְרָאה 
ָׁשַמִים, ְוָכל ַמֲעֵׂשי ִמְצָוה ֶׁשל ְיהּוִדים ִּבְכָללּות, ֶׁשָּכל ֵאֶּלה ְיָקְרבּו ֶאת ַהְּגֻאָּלה 
ְוַהְיׁשּוָעה ְוִנְזֶּכה ֻּכָּלנּו ַיַחד ִלְראֹות 'ְּבַהֲעֹלְתָך ֶאת ַהֵּנֹרת ֶאל מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה 

ָיִאירּו ִׁשְבַעת ַהֵּנרֹות' ַּבְּגֻאָּלה ְוַהְיׁשּוָעה ַהְּקרֹוָבה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן'.

ְּכֶׁשַרֵּבנּו זי"ע ִסֵּים ֶאת ְּדָבָריו ַהְּמִאיִרים, הֹוִסיפּו ַהְיָלִדים ָלִׁשיר ְּבִׂשְמָחה 
ְוִנֶּכֶרת ַעל  ְּבֵעיָניו ָהַרחּומֹות  ְּכֶׁשַרֵּבנּו זי"ע ּבֹוֵחן אֹוָתם  ַרָּבה ִׁשיֵרי ִהְתַעּלּות, 

יָרָתם ֶׁשל ַיְלֵדי ַּתְׁשַּב"ר ּוְתִפּלֹוֵתיֶהם. ָּפָניו קֹוַרת רּוחֹו ַהְמֻרָּבה ִמּׁשִ

ְלָפָניו  ֶׁשָעְברּו  ַהְיָלִדים,  ְלָכל  ֶּגעְלט'  'ֲחֻנָּכה  זי"ע  ַרֵּבנּו  ִחֵּלק  ִמֵּכן  ְלַאַחר 
ֹלא  ֻחְלָׁשתֹו  ַלְמרֹות  ַהְּטהֹורֹות.  ִמָּיָדיו  ַהְּבָרָכה  ְמעֹות  ֶאת  ְלַקֵּבל  ָמרֹון  ִּכְבֵני 
ְוֶיֶלד  ֶיֶלד  ְלָכל  ְלַחֵּלק  ַּכֲאִרי  ִהְתַּגֵּבר  ֶאָּלא  ְּכָלִלי,  ְּבֹאֶפן  ְלֻכָּלם  ְלַחֵּלק  ִהְסִּכים 
ֶאת  ּוַמֲחִזיִקים  ַּבּתֹוָרה  ָהֲעֵמִלים  ַהֹּצאן  ְצִעיֵרי  ֶאת  ְלעֹוֵדד  ְּכֵדי  ִאיִׁשי,  ְּבֹאֶפן 

ָהעֹוָלם ִּבְתִפּלֹוֵתיֶהם.

ְלַאַחר ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ּוַמֲעָמד ַרב הֹוד ֶׁשל קֹוַרת רּוַח ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ִהְסַּתֵּים 
ַהַּמֲעָמד ַהָּגדֹול ְלֵׁשם ּוְלִתְפֶאֶרת, ְוָהָיה ֶזה ֵמַהַּמֲעָמִדים ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשל ַרֵּבנּו 
זי"ע ִעם ֹצאן ַמְרִעיתֹו, ְּכֶׁשִּבֵּטא ְּבַמֲעָׂשיו ּוִבְדָבָריו ֶאת ַּגְדלּות ַמֲעַלת ְּתִפָּלָתם 
ֶׁשל ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ְוַהֲחִׁשיבּות ָהַרָּבה ֶׁשִּיֵחס ְלָכְך, ְוהֹוִתיר חֹוַתם ֹקֶדׁש 

ְּבֶנֶפׁש ַהְיָלִדים.

***

ִקיְנֶדעְרַלעְך  ַטֶּיעֶרע  ַמיֶנע 
ֶיעְצט ִאיז ֶּדע ְזַמן ַּביי ַאייְך ָוואס 
ִאיר ַדארפט זֹוֶכה ַזיין ֶוועלן ַזיין 
פּון ִדי ָוואס ָזאלן ֶגעּבן ַפארן ּדֹור 
ַחָּיה  ֻּדְגָמא  ֶּדע  הבעל"ט  ַהָּקרֹוב 
ְטהֹוָרה  ה'  ִיְרַאת  ִמיט  פּון ּתֹוָרה 
ּתֹוָרה  ָאן,  ַהייט  ְקַלייֶנער  פּון 
ֶׁשָּלַמְדִּתי ְּבַאף ָּדאס ְׁשַטייט ַפאר 
אּונז,  ַּבאְגַלייט  ָדאס  אּון  אּונז, 
ֵמֵגן  ְס'ִאיז  אּון  אּונז,  ִפירט  אּון 
ְוִנְחֶיה  ֶׁשִּנְזֶּכה  ְוַעד  ֵמַהּיֹום  ָּתִמיד 
ִנְתַּגֶּלה ֶועְרן ֶדע אֹור ַהּתֹוָרה ָוואס ֶיעֶדער ִאיז עֹוֵמד ּוְמַצֶּפה אּון  ַאז ְס'ֶוועט 
ֶדער  ַאז  ִוויסן  ֶמען  ַדארף  ִמֵּמיָלא  ֲחֻנָּכה,  פּון  ֶנעכט  ֶלעכִטיֶגע  ַהייִליֶגע  ֶדע 
ְקַלייֶנער ֶלעכַטאֶלע ַעל ַאף ְס'ִאיז ְקַליין, ָהאֶבּער ַאז ְס'ְּבֶרענט אפי' ִאין ַא-
ַגאנֶצע  ֶּדע  אֹויף  ְס'ַלייְכט  אּון  ְגרֹויס,  ָהאן  ָדאס  ִזיך  ֶזעט  ִציֶמער  ִטינַקאֶלע 

ִציֶמער.

ֶוועְלן אּון ֶמַדארף  ְמ'ֶקען  ַאז  ְזכּות  ֹּכַח אּון ֶּדער  ְּבֵעֶזר ה' ֶּדער  ִאיר ֶגעט 
ֶוועְלן ָאנִצינדן ֶדע ֶלעכט ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ָוואס ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ֶזעֶנען עֹוֵמד 
ַהְּקדֹוָׁשה  ְמנֹוָרה  ֶדע  אֹויף  ִויׁשּוָעה,  ְּגֻאָּלה  ֶדע  אֹויף  ָיארן  ִפיל  ַאּזֹוי  ּוְמַצֶּפה 
ְוַהְּטהֹוָרה, ֲאִפּלּו ִסי ִאיז ַא'קַלייֶנע ֶלעכט ָהאֶבּער ֶדער ֶלעכט ַל'ייְכט ָּדאְך, ִווי 

ְס'ִאיז שֹוין ָידּוַע ֶּדע ַרְמַּב"ן ִאין ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעֹלְתָך.

ָזאל ה' ִיְתָּבַרְך ַאייך אּון אּונז ַאֶלע ֶהעלְפן ַאז ִמיר ָזאְלן זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין 
ָנאְנט צּו ֶדעם אֹור ַהָּגדֹול פּון ִׁשְבַעת ַהָּיִמים אּון ֶמ'ָזאל ֶקעֶנען ַטאֶקע ַמְמִׁשיְך 
ְוִיְרָאה ְטהֹוָרה, ֶּדע ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם  ַזיין ְּבתֹוָרה ּוַבֲעבֹוַדת ה'  ַזיין אּון מֹוִסיף 
ָוואס  יּוד ַמאכט אּון  ַא-ֶהערֶלעֶכער  ָוואס  ְּבָרָכה  ֶיעֶדע  ַאז  ֶהעלְפן  ָזאל אּונז 
יּודן ַמאכן ִּבְכָלִלית ָזאל ְמָקֵרב ַזיין ֶדע ְּגֻאָּלה ִויׁשּוָעה, אּון ִמיר ָזאְלן זֹוֶכה ַזיין 
ִׁשְבַעת  ָיִאירּו  ַהְּמנֹוָרה  ְּפֵני  ֶאל מּול  ַהֵּנֹרת  ֶאת  ְּבַהֲעֹלְתָך  ַאֶלע אּוְנַהייֶנעם צּו 

ַהֵּנרֹות אּון ֶדע ְּגֻאָּלה ִויׁשּוָעה ְקרֹוָבה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.


