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בְּ עִ ְּניַן הַ ְּתפִ לָּהִ ,ספֵּר ַרבֵּ נּו ז"ל עִ מָּ נּו הַ ְּרבֵּ ה .וְּ ִהזְּ ִהיר ְּמאֹד לְּהַ כְּ ִריחַ ֶאת עַ צְּ מו ל ְִּה ְּת ַפלֵּל בְּ ַכ ָּּונָּה גְּ דולָּה,
ְּדהַ יְּנּו ל ְַּקשֵּ ר הַ מַ חֲ שָּ בָּ ה ֶאל הַ ִדבּור בְּ ֶקשֶ ר ַא ִמיץ וְּ חָּ זָּק ,שֶ יַטֶ ה ָּאזְּ נו הֵּ יטֵּ ב הֵּ יטֵּ ב וְּ י ְִּשמַ ע מַ ה שֶ הּוא
ְּמדַ בֵּ ר בַ ְּתפִ לָּה ,וְּ זֶה עִ ַקר ְּתפִ לָּה בְּ ַכ ָּּונָּה [.]2
ְּאותן הָּ אֲ נ ִָּשים שֶ הָּ יּו
וְּ ל ֹא הָּ יָּה ְּמצַ ּוֶה ל ְִּה ְּת ַפלֵּל עִ ם ַכּוָּנות מַ מָּ ש עַ ל־פִ י כִ ְּתבֵּ י הָּ אֲ ִר"י ז"ל ,אֲ פִ לּו ל ָּ
לומ ִדים כִ ְּתבֵּ י הָּ אֲ ִר"י עַ ל־פִ י פְּ ֻקדָּ תו .וְּ ָּאמַ ר שֶ עִ ַקר ְּשלֵּמּות הַ ְּתפִ לָּה הּוא :בָּ רּוְך ַא ָּתה ה' וְּ כּו' וְּ כּו'
ְּ
כִ פְּ שּוטו [ .]3-5וְּ זֶה עִ ַקר ַכ ָּּונַת הַ ְּתפִ לָּה ,שֶ ְּי ַכּוֵּן פֵּרּוש הַ ִמלות וְּ י ְִּשמַ ע הֵּ יטֵּ ב מַ ה שֶ הּוא אומֵּ ר.
אומ ִרים שֶ ֵּאין צְּ ִריכִ ין לְּהַ כְּ ִריחַ עַ צְּ מו ל ְִּתפִ לָּה ,וְּ הָּ יָּה מַ זְּ ִהיר
אותן הָּ ְּ
וְּ הָּ יָּה ִמ ְּתלוצֵּ ץ ְּמאֹד ְּמאֹד מֵּ ָּ
אותיות הַ ְּתפִ לָּה.
ְּמאֹד ל ְִּה ְּת ַפלֵּל בְּ כֹחות ,לְּהַ כְּ נִיס כָּל כֹחו בְּ ִ
וְּ עַ ל הַ מַ חֲ שָּ בות זָּרות הַ בָּ ִאים בְּ תוְך הַ ְּתפִ לָּה הָּ יָּה ְּמצַ ּוֶה לִבְּ לִי לְּהַ ְּשגִ יחַ ֲעלֵּיהֶ ם כְּ לָּלַ ,רק ַיעֲשֶ ה ֶאת
שֶ לו וְּ י ְִּת ַפלֵּל כְּ דַ ְּרכו וְּ ַאל י ְַּשגִ יחַ כְּ לָּל עַ ל שּום בִ לְּבּול .וְּ ַאל יַחֲ זִ יר ָּפנָּיו ּומַ חֲ שַ בְּ תו אֲ לֵּיהֶ ם כְּ לָּל
(וְּ כַאֲ שֶ ר ְּמב ָֹּאר ִמזֶה בַ ְּספ ִָּרים הַ נ ְִּדפ ִָּסים כְּ בָּ ר).
גַם ָּאמַ ר ַרבֵּ נּו ז"ל :שֶ ִאי ֶאפְּ שָּ ר ל ְִּה ְּת ַפלֵּל כָּל הַ ְּתפִ לָּה בְּ ַכ ָּּונָּה כ ָָּּראּויַ ,רק כָּל ֶאחָּ ד וְּ ֶאחָּ ד ֵּאינו ִמ ְּת ַפלֵּל
סּוקי
כִ י ִאם ְּקצָּ ת מֵּ הַ ְּתפִ לָּה בְּ ַכ ָּּונָּהַ ,כנ ְִּר ֶאה בְּ חּוש ,שֶ ֶאחָּ ד אומֵּ ר " ְּקט ֶֹרת" בְּ ַכ ָּּונָּה וְּ ֶאחָּ ד אומֵּ ר "פְּ ֵּ
ְּדזִ ְּמ ָּרה" בְּ ַכ ָּּונָּה וְּ כּו' וְּ כַיוצֵּ א בָּ זֶה.
ּוקצָּ ת מַ ה שֶ אֲ נִי זוכֵּר ִמשָּ ם הּוא שֶ זֶה
יקּהְּ .
יתי לְּהַ עְּ ִת ָּ
תורה עַ ל זֶהַ ,אְך ל ֹא זָּכִ ִ
יתי בִ כְּ ָּתבָּ יו ָּ
וְּ ָּר ִא ִ
ארי ְּד ַרגְּ לִין וְּ כּו' .זֶה בְּ ִחינָּה
ארי ְּדי ִָּדין ,וְּ ִאית מָּ ֵּ
יתא בַ ִתקּונִים ( ִתקּון י"ח)ְּ :ד ִאית מָּ ֵּ
בְּ ִחינַת מָּ ה ְּד ִא ָּ
עורר וְּ זוכֶה ל ְִּה ְּת ַפלֵּל בְּ ַכ ָּּונָּה חֵּ לֶק מֵּ הַ ְּתפִ לָּה כְּ פִ י בְּ ִחינָּתו.
הַ ַנ"ל ,שֶ כָּל ֶאחָּ ד ִמ ְּת ֵּ
עַ ל־כֵּן ַאל ִיפֹל לֵּב ָּאדָּ ם בִ ְּראותו שֶ ָּזכָּה ל ְִּה ְּת ַפלֵּל ְּקצָּ ת בְּ ַכ ָּּונָּה ֵּאיזֶה חֵּ לֶק מֵּ הַ ְּתפִ לָּה ּופִ ְּתאֹם נִפְּ סָּ ק
אפֶן ,כִ י זֶה מֻ כְּ ָּרח ַכ ַנ"ל .וְּ י ְִּש ַתדֵּ ל ל ְִּה ְּת ַפלֵּל ְּש ָּאר הַ ְּתפִ לָּה
וְּ ֵּאינו יָּכול עוד ל ְִּה ְּת ַפלֵּל כ ָָּּראּוי בְּ שּום ֹ
בִ פְּ ִשיטּות גָּמּור.
וַאֲ פִ לּו ִאם לִפְּ עָּ ִמים הּוא ְּמ ַיגֵּעַ עַ צְּ מו וְּ ֵּאינו יָּכול ל ְִּה ְּת ַפלֵּל כְּ לָּלַ ,אף־עַ ל־פִ י־כֵּן ַאל ִיפֹל בְּ דַ עְּ תו ִמ ֶזה
אפֶן ,אֲ פִ לּו ִאם ַי ֲעבֹר עָּ לָּיו מָּ ה ,וַאֲ פִ לּו ִאם ֵּאינו
כְּ לָּל ,כִּ י זֶה כְּ לָל גָדֹול :שֶ ָאסּור ִּלפֹּל בְּ דַ עְּ ּתֹו בְּ שּום ֹּ
בּורי הַ ְּתפִ לָּה בִ פְּ ִשיטּות גָּמּור ,כְּ מו
יָּכול ל ְִּה ְּת ַפלֵּל כְּ לָּלַ .רק יַכְּ ִריחַ ֶאת עַ צְּ מו עַ ל־כָּל־ ָּפנִים לְּדַ בֵּ ר ִד ֵּ
בּורים בִ פְּ ִשיטּות גָּמּור .וְּ עַ ל־פִ י הָּ רֹב יִזְּ כֶה
ִתינוק בְּ בֵּ ית הַ סֵּ פֶר מַ מָּ ש .וְּ י ֹאמַ ר כְָּך כַמָּ ה וְּ כַמָּ ה ִד ִ
עוררּות.
עורר ִמזֶה עַ ד שֶ יַחֲ זֹר וְּ י ְִּתלַהֵּ ב לִבו ְּמאֹד וְּ י ְַּת ִחיל פִ ְּתאֹם ל ְִּה ְּת ַפלֵּל בְּ ִה ְּת ְּ
בְּ ַרחֲ מָּ יו י ְִּתבָּ ַרְך ל ְִּה ְּת ֵּ
ַרק שֶ ל ֹא ַיע ֲִמיד ז ֹאת ְּלנִסָּ יון.
כִ י בְּ וַדַ אי כָּל ֶאחָּ ד וְּ ֶאחָּ ד כְּ פִ י מַ ה שֶ יודֵּ עַ בְּ נַפְּ שו פְּ ִחיתּותוָּ ,ראּוי לו לָּדַ עַ ת שֶ הּוא ָּרחוק ְּמאֹד ְּמאֹד,
תורהּ .ומֵּ הֵּ יכָּן יִזְּ כֶה ַלעֲבודָּ ה גָּבוּהַ כָּזּו?!
יותר ִמלִמּוד הַ ָּ
ִמ ְּתפִ לָּה .כִ י ְּתפִ לָּה גָּבוּהַ ְּמאֹד ְּמאֹד .וְּ גָּבוּהַ ֵּ
בּורי הַ ְּתפִ לָּה בִ פְּ ִשיטּות גָּמּור :אֲ דון עולָּם אֲ שֶ ר מָּ לְַך
[ ]6-7עַ ל־כֵּן עָּ לָּיו ַלעֲשות ֶאת שֶ לו ,לְּהַ ְּת ִחיל ִד ֵּ
וְּ כּו' .וְּ יַטֶ ה ָּאזְּ נו מַ ה שֶ הּוא אומֵּ ר ,וִ יצַ ְּמצֵּ ם ֶאת מַ חֲ שַ בְּ תו ְּמאֹד שֶ ל ֹא ִת ְּת ַפזֵּר מַ חֲ שַ בְּ תו לַחּוץַ ,רק
עוררּות
בּורי הַ ְּתפִ לָּה .וְּ י ְִּת ַפלֵּל כְָּך כְּ סֵּ דֶ ר בִ פְּ ִשיטּות גָּמּור אֲ פִ לּו בְּ לִי ִה ְּת ְּ
שֶ ִת ְּהיֶה כָּל מַ חֲ שַ בְּ תו בְּ תוְך ִד ֵּ
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וְּ ִחיּות וְּ ִה ְּתלַהֲ בּות ,וְּ ֵּילְֵּך כְָּך בִ ְּתפִ לָּתו כַמָּ ה וְּ כַמָּ ה ִמלות או כַמָּ ה דַ פִ ין עַ ד שֶ בְּ תוְך כְָּך ַיעֲזְּ רו ה'
עוררּות וְּ כּו' ַכ ַנ"ל.
בְּ ַרחֲ מָּ יו ל ְִּה ְּת ְּ
עוררּות ,מַ ה ַלעֲשות? ִאם יִזְּ כֶה יּוכַל לְּדַ בֵּ ר ַאחַ ר־כְָּך
וְּ ִאם לִפְּ עָּ ִמים ֵּאינו זוכֶה בְּ כָּל הַ ְּתפִ לָּה ל ְִּה ְּת ְּ
ּות ִחנָּה ַאחֶ ֶרת בְּ ַכ ָּּונָּה.
יטל ְּת ִהלִים או בַ ָּקשָּ ה ְּ
ֵּאיזֶה ַקפִ ְּ
אד ,בִּ פְּ ָרט ל ְַּּתפִּ לָה.
הַ כְּ לָל :שֶ הָ ָאדָ ם צָ ִּריְך לְּהַ כְּ ִּריחַ עַ צְּ מֹו בְּ כָל הַ כֹּחֹות ְּלכָל הַ ְּדבָ ִּרים שֶ בִּ ְּקדֻשָ הְּ ,מ ֹּ
וְּ ִאם ַאף־עַ ל־פִ י־כֵּן ֵּאינו זוכֶהָּ ,אסּור לו ִלפֹל בְּ דַ עְּ תו כְּ לָּל .וִ יחַ זֵּק ֶאת עַ צְּ מו וִ יחַ יֶה ֶאת עַ צְּ מו בְּ כָּל מַ ה
ְּד ֶאפְּ שָּ רּ( .וכְּ בָּ ר ְּמב ָֹּאר ִמזֶה הַ ְּרבֵּ ה בַ ְּספ ִָּרים הַ נ ְִּדפ ִָּסים).
וְּ ִיזָּהֵּ ר ְּמאֹד ל ְִּה ְּת ַפלֵּל בְּ ִש ְּמחָּ ה ּולְּהַ ְּרגִ יל עַ צְּ מו שֶ ִת ְּהיֶה הַ ְּתפִ לָּה בְּ נִגּון שֶ ל ִש ְּמחָּ ה .וְּ י ְִּר ֶאה לְּשַ מֵּ חַ ֶאת
עַ צְּ מו קֹדֶ ם הַ ְּתפִ לָּה ּולְּהַ חֲ יות ֶאת עַ צְּ מו בְּ כָּל מַ ה ְּד ֶאפְּ שָּ רּ .ולְּחַ פֵּש ל ְִּמצ ֹא בְּ עַ צְּ מו ֵּאיזֶה נ ְֻּקדָּ ה טובָּ ה
כְּ דֵּ י לִזְּ כות ל ְִּש ְּמחָּ ה שֶ יּוכַל ל ְִּה ְּת ַפלֵּל בְּ ִש ְּמחָּ ה.
עודי וְּ כּו'" (עַ יֵּן שָּ ם הֵּ יטֵּ ב "לִקּוטֵּ י מוהֲ ַר"ן" רפ"ב).
ּוכְּ בָּ ר ְּמב ָֹּאר ִמזֶה בַ מַ אֲ מָּ ר" :אֲ ז ְַּמ ָּרה לֵּאלקי בְּ ִ
וְּ יֵּש בְּ עִ ְּניָּן זֶה שֶ ל ְּתפִ לָּה הַ ְּרבֵּ ה הַ ְּרבֵּ ה לְּסַ פֵּרַ ,אְך ִאי ֶאפְּ שָּ ר לְּבָּ ֵּאר בִ כְּ ָּתב כִ י ִאם ְּקצָּ ת ָּראשֵּ י פְּ ָּר ִקים.
נוראות אֲ ִמ ִתיות
וְּ הַ מַ ְּשכִ יל הֶ חָּ פֵּץ בֶ אֱ מֶ ת יָּבִ ין הֵּ יטֵּ ב ֶאת כָּל ְּדבָּ ֵּרינּו כִ י הֵּ ם עֵּ צות נִפְּ לָּאות וְּ ָּ
ּות ִמימות.
ְּ
גַם יְּעַ יֵּן הֵּ יטֵּ ב בַ מַ אֲ מָּ ר " ְּתהומות ְּיכ ְַּסיֻמּו" מַ ה שֶ כ ַָּתב שָּ ם עַ ל פָּסּוק "צֹהַ ר ַתעֲשֶ ה ל ֵַּתבָּ ה וְּ כּו'"
יתא שָּ ם
ּושמַ עּ ,ופְּ ַקח עֵּ ינֶיָך ְּּור ֵּאה שָּ ם הֵּ יטֵּ ב בֶ אֱ מֶ ת מַ ה ְּד ִא ָּ
בְּ ִסימָּ ן ט' ּובְּ ִסימָּ ן קי"ב .וְּ הַ טֵּ ה ָּאזְּ נְָּך ְּ
מֵּ עִ ְּניַן הָּ אֱ מֶ ת ,שֶ עִּ ָקר הּוא הָ אֱ מֶ ת .שֶ כְּ שֶ ְּמבַ לְּבְּ לִין ֶאת הָּ ָּאדָּ ם בִ ְּתפִ לָּתו ּובַ עֲבודָּ תו ְּמאֹד ְּמאֹד בְּ כַמָּ ה
ִמינֵּי בִ לְּבּולִים ,הָ עִּ ָקר הּוא הָ אֱ מֶ ת שֶ י ְִּּר ֶאה בִּ ְּתפִּ לָתֹו לְּדַ בֵּ ר עַ ל־כָל־ ָפנִּים הַ ִּדבּור בֶ אֱ מֶ ת בִּ פְּ ִּשיטּות
בְּ ֵּאיזֶה מַ ְּד ֵּרגָה שֶ הּוא וְּ כּו' עַ יֵּן שָּ ם הֵּ יטֵּ ב .וְּ עַ ל־יְּדֵּ י־זֶה ִתזְּ כֶה בְּ וַדַ אי ל ְַּתפִ לָּהִ ,אם ַת ְּרגִ יל עַ צְּ ְּמָך ל ְַּקיֵּם
מַ ה שֶ נֶאֱ מַ ר שָּ ם בֶ אֱ מֶ ת .גַם הּוא כְּ לָּל גָּדול בְּ כָּל עֲבודַ ת ה' כ ְַּמב ָֹּאר שָּ ם עַ יֵּן שָּ ם.
ָּדוהי כ ְָּּתבִ ין
עושין בִ ְּשעַ ת הַ ְּתפִ לָּה בַ יָּדַ יִם וְּ כַיוצֵּ א ,זֶה בְּ ִחינַת :וְּ י ִ
גַם שָּ מַ עְּ ִתי שֶ ָּאמַ ר שֶ כָּל הַ ְּתנּועות שֶ ִ
ָּרזִ ין וְּ כּו' הַ נֶאֱ מָּ ר בַ ִתקּונִים.
 )2ליקוטי הרי"ם – פרשת נח
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בס"ד
 )3דרך המלך – פרשת נח ,שנת תר"צ ,עמ' ח (ר' קנונומוס קלמיש שפירא זי"ע הי"ד)

 )4פרקי אבות – פרק ג ,משנה א
את
ע ֲַקבְּ יָּא בֶ ן מַ הֲ ַלל ְֵּּאל אומֵּ רִ :ה ְּס ַתכֵּל בִ ְּשלשָּ ה ְּדבָּ ִרים ,וְּ ֵּאין ַא ָּתה בָּ א לִידֵּ י עֲבֵּ ָּרה .דַ ע ,מֵּ ַאיִן בָּ ָּ
ּול ְָּּאן ַא ָּתה הולְֵּך וְּ לִפְּ נֵּי ִמי ַא ָּתה עָּ ִתיד ל ִֵּתן ִדין וְּ חֶ ְּשבון...
 )5כתבי רמ"מ – עמ' קלב (ר' משה מידנר מסלאנים זי"ע)1

 )6עיני ישראל – "הקב"ה קרוב מכל ורחוק מכל( "2ר' ישראל אליהו וויינטרויב זצ"ל) []1932-2010

Rav Moshe Midner of Slonim-Baranowitz, a grandson of the Yesod Ha'avodah and a talmid of Rav Chaim Brisker Soloveitchik. He was

1

mashgiach of Yeshivas Toras Chessed. The chasidim of Slonim used to say of him ““From Moshe of Midian up until Moshe Midner, there was
none like Moshe.” His yahrtzeit is 23rd of Marcheshvan

 2עמ' תיח-תיט

3

בס"ד

 )7רשפי אש – אות ע' (ר' מרדכי מנעשכיז זי"ע[1742-1800] )3

 3תלמיד של רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זי"ע
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