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ָבר ַתח ּדָ ּפֶ
ֵאי זֹו ִהיא ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב? זֹו ְתִפָּלה.

ְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ִהָּנּה ַאַחת ִמן ַהְּזַמִּנים ַהַּנֲעִלים ְּביֹוֵתר ְּבֶמֶׁשְך ַהּיֹום, ַהְׁשָּפעֹוֶתיָה ְוַהְׁשָלכֹוֶתיָה ְמַלִּוים ֶאת 
ָהָאָדם ָׁשעֹות ַרּבֹות ְלַאַחר ִסּיּום ַהְּתִפָּלה.

ְּכָבר ְּבתֹוַרת ַהִּנְגֶלה מֹוְצִאים ָאנּו ֶאת ֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל ַהְּתִפָּלה ַּבְּמִתינּות ּוָבְרִצינּות ָהְראּוָיה, ְּכעֹוֵמד ִלְפֵני 
ֶׁשל  ַמהּוָתּה  ַּבֲאִריכּות  ִנְתָּבֲאָרה  ָׁשם  ַהֲחִסידּות  ְּבתֹוַרת  ּוִבְפָרט  ַמְקִּדיָמה.  ַוֲהָכָנה  ְּבִהְתּבֹוְננּות  ַהֶּמֶלְך, 

ַהְּתִפָּלה ְוַהֲחִׁשיבּות ָהֲעצּוָמה ֶׁשֵּיׁש ָלּה ְלֹאֶרְך ַהּיֹום ֻּכּלֹו.

ַאְך ַיַחד ִעם ֹזאת, ָקֶׁשה ְלָאָדם ּוִבְפָרט ַלַּתְלִמיד ַהַּמְתִחיל ְלִהְתַחֵּבר ְלעֹוָלָמּה ֶׁשל ַהְּתִפָּלה. ַהֻּנָּסח ָהָאֹרְך 
ּוְלִעִּתים ַהְמֻסָּבְך, ַהִּמִּלים ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש, ְוחֶֹסר ֶיַדע ַּבֲהָבַנת ִמְבֵנה ַהְּתִפָּלה, ּגֹוְרִמים ֹלא ַאַחת ַלִּמְתַּפֵּלל 

ִלְראֹות ֶאת ַהְּתִפָּלה ְּכ'ֹעל', ְוֹלא ְּכַמָּתָנה ִיחּוִדית.

ַּבִּסּדּור ֶׁשִּלְפֵניֶכם ַנֲעָׂשה ִנָּסיֹון ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה, ְלַהִּגיׁש ּוְלָקֵרב ֵאֵלינּו ֶאת עֹוָלָמּה ֶׁשל ַהְּתִפָּלה, ְלַהִּכיר 
ֶאת ִמְבֵנה ַהְּתִפָּלה, ְלַלֵּמד ֶאת ֵּפרּוׁש ַהִּמּלֹות, ְלַהְנחֹות ְּבִעְּקֵרי ַהֵּפרּוׁש ַהֲחִסיִדי ְועֹוד.

אֹו  ַּבֲאִריכּות'  'ְּתִפָּלה  ִליֵדי  ְלַהִּגיַע  ַהּלֹוֵמד  ֶאת  ְלָהִביא  ֶזה  ְּבִסּדּור  ַמְּטָרֵתנּו  ְוֵאין  ִמְתַיְּמִרים  ָאנּו  ֵאין 
ְלִהְתּבֹוְננּות ֲעֻמָּקה ַּבְּתִפָּלה ]ַאף ִּכי ַוַּדאי ַּגם ָלֶזה עֹוֵזר ּוְמַסֵּיַע ִסּדּור ֶזה[, ַמְּטָרתֹו ֶׁשל ַהִּסּדּור ִהיא ְלַהִּגיַע 

ַּדְוָקא ֶאל ַהַּתְלִמיד ַהַּמְתִחיל ּוְלַחֵּבר אֹותֹו ְלעֹוָלָמּה ַהֻּמְפָלא ֶׁשל ַהְּתִפָּלה.

ֲאֶׁשר ַעל ֵּכן ִהְקַּפְדנּו ְלֹאֶרְך ָּכל ַהֵּסֶפר ְלָהִביא ְּבָכל ָמקֹום ֶאת ַהֵּבאּור ַהָּפׁשּוט ְוַהַּקל ְּביֹוֵתר, ַּגם ִּבְמקֹומֹות 
ּנּון ְוַהְיִדיָעה ַהְּכָלִלית אֹודֹות ַהְּתִפָּלה,  ָּבֶהם ֶיְׁשָנם ֵּפרּוִׁשים ָיִפים ַוֲעֻמִּקים יֹוֵתר. ּוְבֶעְזַרת ה' ְלַאַחר ַהּׁשִ

יּוַכל ָּכל ֶאָחד ְלַעֵּין ּוְלהֹוִסיף ֹעֶמק ִלְפִנים ֵמֹעֶמק.

• • •

ַהִּסּדּור ְמֻחָּלק ְלִמְסַּפר ְמדֹוִרים:

ְרֵקי ָמבֹוא ּפִ
ְלִקְטֵעי  ְּכָלִלית ּוְפִתיָחה  ִלְׁשֵנים ָעָׂשר ְׁשָעִרים. ִּבְתִחַּלת ָּכל ַׁשַער מּוֵבאת ְסִקיָרה  ַהְּתִפָּלה ֻּכָּלּה ֻחְּלָקה 

ַהְּתִפָּלה אֹוָתם ִנְלַמד ְּבַׁשַער ֶזה.
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ִּבְסִקיָרה זֹו ִנְלַמד ַעל ָּכל ֶקַטע ַּבְּתִפָּלה ַמּדּוַע ֲחַז"ל ִהְכִניסּו אֹותֹו ְלֻנַּסח ַהְּתִפָּלה, ִמי ִּתְּקנֹו ּוַמה ָּתְכנֹו. 
ִּבְפִתיחֹות ֵאּלּו ִנְלַמד ַּגם אֹודֹות ִמְבֵנה ַהְּתִפָּלה ַהְּכָלִלי, ֵּכיַצד ְּבנּוָיה ַהְּתִפָּלה ְּכֻסָּלם, ְׁשִליָבה ַאַחר ְׁשִליָבה.

ּלֹות רּוׁש ַהּמִ ּפֵ  
ַהְּתַנאי ָהִראׁשֹון ִלְתִפָּלה ָּכָראּוי הּוא ֲהָבָנה ֶׁשל ֵּתבֹות ּוִמְזמֹוֵרי ַהְּתִפָּלה, ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ַרק ְּכִדְקלּום ַוֲאִמיַרת 

ִמִּלים ְּבָעְלָמא.

ַאְך ֵּכיָון ֶׁשַהְּתִפָּלה ֻּכָּלּה ִהיא ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש, ָּבּה ִמִּלים ַרּבֹות ֵאיָנם ֻמָּכרֹות ַּכּיֹום. ּוִבְפָרט ֶׁשִּבְמקֹומֹות 
ִגים ִּבְפִׁשיטּות ִמְּבִלי ְלַהְסִּביר ַמה ְּבִדּיּוק ַהַּכָּוָנה,  ַרִּבים ֻמְזָּכִרים ַּבְּתִפָּלה ֻמּׂשָ

ֳאָפָניו, ַעל ְמָנת ֶׁשַהִּמְתַּפֵּלל  ָּדָבר ָּדבּור ַעל  ג ֶׁשֵאינֹו מּוָבן,  ֻמּׂשָ ֵּפַרְׁשנּו ָּכל ִמָּלה אֹו  ֶזה  ֵּכן ְּבָמדֹור  ַעל 
ְוַהּלֹוֵמד יּוַכל ְלָהִבין ָּכל ֶקַטע ַּבְּתִפָּלה ְּבצּוָרה טֹוָבה.

ִגים ַהֹּלא  ְוֹזאת ְלמֹוָדֵעי, ִּכי ֹלא ֵהֵבאנּו ְּבָמדֹור ֶזה ֶאת ֵּפרּוׁש ָּכל ַהְּתִפָּלה, ֶאָּלא ַרק ֶאת ַהִּמִּלים ְוַהֻּמּׂשָ
ֻמָּכִרים, ְוֹזאת ַעל ְמָנת ֶׁשַהּלֹוֵמד ַיִּכיר ְוִיְלַמד ֶאת ֵּפרּוׁש ַהְּתִפָּלה ִמּתֹוְך ַהְּתִפָּלה ַעְצָמּה, ַעל ְמָנת ֶׁשֵּבאּור 

ַהִּמִּלים ִיְהֶיה ְּבֹמחֹו ַּכֲאֶׁשר הּוא ִמְתַּפֵּלל ְוֹלא ַרק ְּבָׁשָעה ֶׁשּלֹוֵמד ֶאת ַהֵּסֶפר.

רּוׁש ֲחִסיִדי ּפֵ  
ַהְיסֹודֹות  ֶאת  ַהְּתִפָּלה  ָּכל  ְלֹאֶרְך  ֵהֵבאנּו  ִנְגֶלה,  ִּפי  ַעל  ַהְּתִפָּלה  ַמֲהַלְך  ְוֶהְסֵּבר  ַהִּמִּלים  ְלֵבאּור  ְּבנֹוָסף 

ְוַהֵּבאּוִרים ָהִעָּקִרִּיים ַּבֲחִסידּות אֹודֹות ַהְּתִפָּלה.

ָּכָאמּור, ַמְּטַרת ַהִּסּדּור ִהיא ְלַחֵּבר ֶאת ַהַּתְלִמיד ַהַּמְתִחיל ֶאל ַהִּסּדּור. ֲאֶׁשר ַעל ֵּכן הֹוַׁשְבנּו ַמְׁשִּפיִעים 
ֶׁשִּיְהיּו  ַלַּתְלִמיד ַהַּמְתִחיל,  ַהַּמְתִאיִמים  ִּבְקִפיָדה ִמּתֹוְך ֵּבאּוֵרי ַהֲחִסידּות ַעל ַהְּתִפָּלה ֵּבאּוִרים  ֶׁשִּיְבֲחרּו 

ְיסֹוִדִּיים ֵמַחד ּוְפׁשּוִטים ֵמִאיָדְך. ְואֹוָתם ִׁשַּלְבנּו ְּבַמֲהַלְך ַהְּתִפָּלה ְּבתֹוֶסֶפת ֶהְסֵּבִרים ּוֵבאּוִרים.

ה ֻאּלָ ִניצֹוֵצי ּגְ  
ַּבֶהְתֵאם ְלהֹוָראֹוָתיו ֶׁשל ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח אֹודֹות ִלּמּוד ִעְנְיֵני ְּגֻאָּלה ּוָמִׁשיַח, ֹלא ַרק ְּבתֹור "ְסֻגָּלה" 
ְלַמֵהר ּוְלָקֵרב ִּביַאת ָמִׁשיַח ֶאָּלא ַּגם ּוְבִעָּקר ְּכֵדי ְלַהְתִחיל "ִלְחיֹות" ְּבִעְנְיֵני ָמִׁשיַח ּוְגֻאָּלה, ִׁשַּלְבנּו ְּבָמדֹור 

ֶזה ֵּבאּוִרים ְוֶהְדֵּגִׁשים אֹודֹות ִעְנְיֵני ַהְּגֻאָּלה ַהִּנְמָצִאים ַּבִּסּדּור.

ִסּפּור ֲחִסיִדי  
ַעל ְמָנת ְלָקֵרב ֶאת ַהְּתִפָּלה ֶאל ֵלב ַהּלֹוֵמד, ִׁשַּלְבנּו ִסּפּוִרים ֲחִסיִדִּיים ְּבַמֲהַלְך ָּכל ַהְּתִפָּלה. ַהִּסּפּוִרים 

נֹוְתִנים ֲחָוָיה יֹוֵתר ַלּלֹוֵמד, ּוַמְׁשִאיִרים ֵהם ֹרֶׁשם ַרב ּוְפִניִמי יֹוֵתר.

ְּבָעְלָמא, ֶאָּלא יֹוִסיף  ָאֶנְקּדֹוָטה  ִיְהֶיה ַרק  ִהְקַּפְדנּו ֶׁשַהִּסּפּור ֹלא  ִּבְבִחיַרת ַהִּסּפּוִרים  ִּכי  ְוֹזאת ְלמֹוָדֵעי, 
ֶהְסֵּבר, ֵּבאּור אֹו ַחּיּות ְמֻיֶחֶדת ְּבאֹותֹו ָמקֹום ַּבְּתִפָּלה.
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ֲהָלכֹות ּוִמְנָהִגים  
ְּבנֹוָסף ְלָכל ַהַּנ"ל, ִהְכַנְסנּו ְּבָכל ָמקֹום ַּבְּתִפָּלה ֶאת ַהֲהָלכֹות ְוַהִּדיִנים ַהְּקׁשּוִרים ְלאֹותֹו ַהֶּקַטע ַּבְּתִפָּלה, 

ַעל ְמָנת ֶׁשַהַּתְלִמיד ְיַקֵּבל ַּגם ֶאת ַהַהְדָרָכה ַהִהְלָכִתית ֶׁשְּצִריָכה ִלְהיֹות ְּבֶמֶׁשְך ַהְּתִפָּלה.

ְּבנֹוָסף ַלֲהָלכֹות ַהְמֻחָּיבֹות ַעל ִּפי שו"ע, ִהְׁשַּתַּדְלנּו ְלָהִביא ְּבָמדֹור ֶזה ַּגם ִמִּמְנֲהֵגי ָהַרִּבי ַּבְּתִפָּלה ְוַהְנָהגֹות 
ֲחִסיִדּיֹות נֹוָספֹות.

ָחׁשּוב ְלַהְדִּגיׁש,

ֶּיֶכת  ַהּׁשַ ַהֹחל  ִלימֹות  ַׁשֲחִרית  ְּתִפַּלת  ֶאת  ַרק  ַּבִּסּדּור  ִהְכַנְסנּו  ַהַּמְתִחיל,  ַלַּתְלִמיד  ְמֹיָעד  ֶׁשַהִּסּדּור  ֵּכיָון 
ֻנַּסח  ֶאת  ֵהֵבאנּו  ֵכן  ְּכמֹו  ְּבִצּבּור,  ִלְתִפָּלה  ָּיִכים  ַהּׁשַ ְוַהֲהָלכֹות  ַהְּקָטִעים  ֶאת  ְלָהִביא  ִמְּבִלי  ַלִּמְתַּפֵּלל, 

ָנה, ִמְּבִלי ְלָהִביא ֶאת ַהְּקָטִעים אֹוָתם מֹוִסיִפים ִּבְזַמִּנים ְמֻיָחִדים. ַהְּתִפָּלה ַהּנֹוֵהג ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ְימֹות ַהּׁשָ

• • •

ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ֶׁשל  ֶצֶות  ְיֵדי  ַעל  ְמֻאֶּמֶצת  ֲעבֹוָדה  ֶׁשל  ַרִּבים  ֳחָדִׁשים  ָאְרכּו  ֶזה  ִסּדּור  ַוֲעִריַכת  ֲהָכַנת 
ּוַמְׁשִּפיִעים, ֶׁשָעְברּו ְוָלְמדּו ֶאת ֻנַּסח ַהְּתִפָּלה ָהֵדק ֵהיֵטב, ַעל ְמָנת ְלהֹוִציא ָלאֹור ּתֹוָרה ְמֹפֶאֶרת ִּבְכִלי 

ְמֹפָאר, ְוַעל ָּכְך ּתֹוָדֵתנּו ְוַהֲעָרָכֵתנּו ְנתּוָנה ָלֶהם.

ָאנּו ְּבטּוִחים ֶׁשַהִּלּמּוד ְּבֵסֶפר ֶזה ְוַהִהְתַחְּזקּות ַּבֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה, ְיָזְרזּו ְוִיְפֲעלּו ֶאת ִהְתַּגּלּותֹו ֶׁשל ָהַרִּבי 
ּוִמָּיד  ֵּתֶכף  ֵלָמה  ְוַהּׁשְ ָהֲאִמִּתית  ַּבְּגֻאָּלה  ֶׁשִּתָּגֲאלּו,  ְּכַדאי  ְוַהִּצִּפָּיה  ַהִּקּוּוי  ִּבְׂשַכר  ֹּכל,  ְלֵעין  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך 

ַמָּמׁש.

ְיִחי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵּבינּו ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְלעֹוָלם ָוֶעד.

ְּתנּוַעת ַהֹּנַער
ם' 'ִצְבאֹות ַהּׁשֵ
ְּבֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש
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ַהֲהָכנֹות 
ה ִפּלָ ַלּתְ

שער 
ראשון



ֶלְך עֹוֵמד ִלְפֵני ַהּמֶ ּכְ
ה ִפּלָ ַהֲהָכנֹות ַלּתְ

ְּבַוַּדאי ִּכיהּוִדים  ָׁשַמִים,  ְיֵרֵאי 
ָּכְך  ַעל  ְׁשַמְעֶּתם 
ַוֲחִסיִדים  ֶׁשַּצִּדיִקים 
ֹצֶרְך  ֵאין  ְּבֶעֶצם,  ֲאֻרּכֹות.  ָׁשעֹות  ִהְתַּפְּללּו  ָעָברּו  ְּבדֹורֹות 
ֲחִסיִדים  ֶיְׁשָנם  ֶׁשָּלנּו  ַּבּדֹור  ַּגם  ָעָברּו,  ְלדֹורֹות  ְלַהְפִליג 

ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות, ְּבִעָּקר ְּבַׁשַּבת ֹקֶדׁש.

ַּגם  ַׁשֶּיֶכת  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשֲעבֹוַדת  אֹוֵמר1,  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ָהַרִּבי 
ָהְיָתה  ֶׁשִהיא  לֹוַמר  ֶׁשּטֹוִעים  ֵאּלּו  ְּכמֹו  ְוֹלא  ֶׁשָּלנּו,  ַּבּדֹור 

ַׁשֶּיֶכת ַרק ַלֲחִסיִדים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשל ַהּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים.

ֵאָלה: ִלְכאֹוָרה, ֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה ַׁשֶּיֶכת ְּבִעָּקר  ִנְׁשֶאֶלת ַהּׁשְ
ִהיא  ַהִאם  ַהֲחִסידּות.  ְּבתֹוַרת  ֶׁשְּבִקיִאים  ְזֵקִנים  ַלֲחִסיִדים 
ַׁשֶּיֶכת ַּגם ְלֵאּלּו ֶׁשִּנְמָצִאים ְּבַדְרַּגת ַמְתִחיִלים? ַהִאם ִהיא 
ַׁשֶּיֶכת ַּגם ִליָלִדים ּוַבחּוִרים ְצִעיִרים ֶׁשֶּזה ַעָּתה ִהִּגיעּו ְלִגיל 

'ַּבר ִמְצָוה'?

ִגיל ָצִעיר ה ּבְ ִפּלָ ֲעבֹוַדת ַהּתְ
ָּדָבר  ְּבָכל  ֶׁשְּכמֹו  ֶאָּלא,  ֶׁשֵּכן.  ַּכּמּוָבן,  ִהיא,  ַהְּתׁשּוָבה 
ּוַבחּוִרים  ּבֹוְגִרים  ִויָלִדים  ָרמֹות,  ָּבֶזה  ֵיׁש   – ה  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
ְוַהְּפׁשּוָטה,  ַהְּבִסיִסית  ֵמָהָרָמה  ְלַהְתִחיל  ְצִריִכים  ְצִעיִרים 
ְּכהֹוָרָאתֹו  ַרב",  ְלָך  )"ֲעֵׂשה  ַהַּמְׁשִּפיַע  ְּבַהְדָרַכת  ַאט,  ְוַאט 
ְּבֻסַּלם  ְוַלֲעלֹות  ְלִהְתַקֵּדם  ִנָּתן  ַהָּמִׁשיַח(,  ֶמֶלְך  ָהַרִּבי  ֶׁשל 

ֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה ְּבֹאֶפן ִאיִׁשי, ְּבצּוָרה ְמֻסֶּדֶרת.

"ֻקְנְטֵרס  ְּבֵׁשם  ְמֻיֶחֶדת  חֹוֶבֶרת  ָּכַתב  "ּב  ָהַרּׁשַ ָהַרִּבי 
ֵמֵהיָכן  ְלַהְסִּביר  ְמֻיָחִדים  ְקָטִעים  ִהְקִּדיׁש  ּוָבּה  ַהְּתִפָּלה", 

ַעל ַהִּמְתַּפֵּלל ְלַהְתִחיל ַּבֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה.

"ּב ַמְדִּגיׁש ֶׁשַהְּתִפָּלה ְצִריָכה ִלְהיֹות  ֵראִׁשית, ַאְדמֹו"ר ָהַרּׁשַ
ְּבָמקֹום ָקבּוַע2. ַהְּיהּוִדי ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ָצִריְך ָלֶׁשֶבת ַעל ְמקֹומֹו 

ְוֹלא ָלזּוז ִמַּצד ְלַצד, ְּכֵדי ֶׁשהּוא ַיְצִליַח ְלִהְתַרֵּכז ּוְלָהִבין ַמה 
הּוא אֹוֵמר ּוְלַכֵּון ֶאת ַהַּמְׁשָמעּות ֶׁשל ַהִּמִּלים ֶׁשהּוא אֹוֵמר. 

ָחׁשּוב ְמאֹוד ֶׁשִּבְזַמן ַהְּתִפָּלה ַהִּמְתַּפֵּלל ִיְהֶיה ְּבָמקֹום ֶאָחד, 
ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָאָדם הֹוֵלְך ִּבְזַמן ַהְּתִפָּלה ִמָּמקֹום ְלָמקֹום – ֶזה 

ְמַבְלֵּבל ֶאת ַהַּכָּוָנה ֶׁשּלֹו ְוֶאת ַהִהְתּבֹוְננּות.

ֶיְׁשָנם ֲאָנִׁשים ֶׁשַּמְטִעים ֶאת ַעְצָמם. ֵהם אֹוְמִרים, ֶׁשַּדְוָקא 
ִּבְׁשַעת  ְלָמקֹום  ִמָּמקֹום  ְוָזִזים  הֹוְלִכים  ֶׁשֵהם  ֶזה  ְיֵדי  ַעל 
ֲאָבל  יֹוֵתר טֹוב.  ְוַלְחֹׁשב  ְלִהְתּבֹוֵנן  ְיכֹוִלים  ֵהם   – ַהְּתִפָּלה 
ֶׁשְּכֵדי  ִהיא  ָהֱאֶמת  ַאְך  ָּכָכה,  ּוַמְרִּגיִׁשים  ַרק חֹוְׁשִבים  ֵהם 
ְלִהְתּבֹוֵנן ֶּבֱאֶמת – ְצִריִכים ִלְהיֹות ְּבָמקֹום ֶאָחד, ְוַהֲהִליָכה 
ַרק ְמַבְלֶּבֶלת ֶאת ַהַּמְחָׁשָבה ְונֹוֶתֶנת ַהְרָּגָׁשה ְּכִאּלּו חֹוְׁשִבים 

טֹוב יֹוֵתר3...

ים ּלִ רּוׁש ַהּמִ ן ֶאת ּפֵ ְלַכּוֵ
ִמּתֹוְך  ִלְהיֹות  ְצִריָכה  "ּב,  ָהַרּׁשַ ַאְדמֹו"ר  קֹוֵבַע  ַהְּתִפָּלה, 
רֹוִאים  ָאנּו  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְּבַהְנָהָגתֹו  ַהִּסּדּור4. 
ַלְמרֹות  ַהִּסּדּור,  ִמּתֹוְך  ַהְּתִפָּלה  ָּכל  ֶאת  ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשָהַרִּבי 

ֶׁשְּבַוַּדאי ָהַרִּבי יֹוֵדַע ֶאת ָּכל ַהְּתִפָּלה ְּבַעל ֶּפה. 

ַהִּמִּלים  ֶאת  ֶׁשֵּיׁש לֹוַמר  "ּב5,  ָהַרּׁשַ ַאְדמֹו"ר  ֵכן ּכֹוֵתב  ְּכמֹו 
ְלַכֵּון  ְוָהִעָּקר,  ִּבְמִתינּות ְּגדֹוָלה – ֹלא ְלַמֵהר ְוֹלא ְלֵהָחֵפז. 

ֶאת ֵּפרּוׁש ַהִּמּלֹות.

יֹוְדִעים  ֹלא  ִאם   – ַהִּמִּלים  ֵּפרּוׁש  ֶאת  ְלַכּוֵן  ֶאְפָׁשר  ֵאיְך 
ֶאת ֵּפרּוָׁשן? ָלֵכן ְצִריִכים ִלְלֹמד ֶאת ַהֵּפרּוׁש ַהָּפׁשּוט ֶׁשל 

ַהִּמִּלים אֹוָתן אֹוְמִרים ַּבְּתִפָּלה.

ְּבקֹול,  ְקָצת  ַהִּמִּלים  ֶאת  לֹוַמר  ְצִריִכים  ַעְצָמּה,  ַּבְּתִפָּלה 
ַאְדמֹו"ר  ֵמַהֶּפה.  ֵהיֵטב  ֵיְצאּו  ֶׁשַהִּמִּלים   – ְּברּוָרה  ּוְבצּוָרה 
ְלֵהָאֵמר  ְצִריכֹות  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשל  ֶׁשַהִּמִּלים  אֹוֵמר  "ּב  ָהַרּׁשַ
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ִמּתֹוְך ַחּיּות, ְוַכֲאֶׁשר ַהְּיהּוִדי ֶׁשִּמְתַּפֵּלל אֹוֵמר ֶאת ַהִּמִּלים – 
הּוא  הּוא אֹוֵמר, ַעל ִּפי ַמה ּׁשֶ ַיְרִּגיׁשּו ֶׁשהּוא ֵמִבין ֶאת ַמה ּׁשֶ

ָלַמד ִלְפֵני ֶׁשִהְתַּפֵּלל6. 

ל... ִלי ִלּפֹ ֲחָזָרה – ּבְ ם ְוָלֶרֶדת ּבַ ּלָ ּסֻ ס ּבַ ְלַטּפֵ
ַהְּתִפָּלה ְּבנּוָיה ַעל ִּפי ֲחָלִקים, ְּבצּוָרה ְמֻסֶּדֶרת ּוְמֻתְכֶנֶנת. 
ֵחֶלק  ָּכל  ֶׁשל  ַּמְּטָרתֹו  ַמה  יֹוֵדַע  ֶׁשִּמְתַּפֵּלל  ְיהּוִדי  ַּכֲאֶׁשר 
ַמְרִּגיׁש  ְוהּוא  ָּדָבר  ְלָכל  ַהִּסָּבה  ֶאת  יֹוֵדַע  הּוא  ַּבְּתִפָּלה, 

ֶׁשַהְּתִפָּלה ִהיא 'ֶׁשּלֹו' ְּבֹאֶפן ִאיִׁשי.

ַּבְּתִפָּלה.  ְוַתֲענּוג  ַחּיּות  ַהִּמְתַּפֵּלל  ַלְּיהּוִדי  ֵיׁש  ָּכֶזה,  ְּבַמָּצב 
הּוא  ַּכֲאֶׁשר  ַּגם  ַטַעם  ֲהמֹון  לֹו  מֹוִסיָפה  ַהְּתִפָּלה  ַהָּכַרת 
ְּכָבר יֹוֵדַע ֶאת ֵּפרּוׁש ַהִּמִּלים, ְוָכְך הּוא ַמְחִליט ְלִהְתַמֵּסר 

ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבָכל ִלּבֹו ּוְמאֹודֹו.

ְּבתֹוַרת ַהֲחִסידּות ֻמְסָּבר, ֶׁשַהְּתִפָּלה ִהיא ְּכמֹו ֻסָּלם. עֹוִלים 
ּוְלַאַחר  ַהֻּסָּלם,  ֹּגַבּה  ִלְקֵצה  ַעד  )ַמְדֵרגֹות(  ִּבְׁשִליבֹות  ּבֹו 
ַהִּפְסָּגה  ִהיא  ַהֻּסָּלם  ֹּגַבּה  ְקֵצה  ַּבֲחָזָרה.  יֹוְרִדים  ִמֵּכן 

ֶעְׂשֵרה,  ְׁשמֹוֶנה   – ֶׁשַּבְּתִפָּלה 
ֵאֶליָה  ֲאֶׁשר  ָהֲעִמיָדה,  ְּתִפַּלת 
ָצִריְך ְלַטֵּפס ַאט ַאט, ְּבַכָּמה 
ִּבְכֵדי  ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ְׁשַלִּבים. 
ְּבִעְנְיֵני  ַהּיֹום  ֶאת  ְלַהְתִחיל 
ַאט  ָלֶרֶדת  ְצִריִכים  ַהֻחִּלין, 

ְּכֵדי  ַהֻּסָּלם,  ְּבמֹוַרד  ַאט 
ה'  ֶאת  ַלֲעֹבד  ְלַהְצִליַח 
ְּבִלי  ּוְבַהְצָלָחה,  ְּבִׂשְמָחה 

ִלֹּפל ְוִלְׁשֹּבר ָיד אֹו ֶרֶגל...

ְּכֵדי ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַהְצָלָחה – 
ְוֶיְׁשָנם  ְלִהְתּכֹוֵנן,  ְצִריִכים 
ֶׁשֲחׁשּוִבים  ְּדָבִרים  ַּכָּמה 
ְּכִפי  ַלְּתִפָּלה,  ֲהָכָנה  ְּבתֹור 

ֶׁשִּנְלַמד ְלַהָּלן.

ֶדת צּוָרה ְמֻכּבֶ ׁש ּבְ ְלִהְתַלּבֵ
ְלִהְתַּפֵּלל,  ִנָּגִׁשים  ַּכֲאֶׁשר 
ְצִריִכים ִלְלֹּבׁש ְּבָגִדים ְמֻכָּבִדים. 
ִמיֶׁשהּו  ִעם  ְּפִגיָׁשה  ִלְפֵני  ִאם 
ְלִהְתַלֵּבׁש  ַמְקִּפיד  ָאָדם  ְמֻכָּבד 

ִלְהיֹות  ָצִריְך  ֶׁשָּכְך  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל   – ְמֻכָּבד  ְּבאֶֹפן 
ַּבְּתִפָּלה.

ֶאת  לֹוֵבׁש   – ַאַחת  ַּפַעם  ַהֶּמֶלְך  ֶאת  ִלְפּגֹׁש  ֶׁשהֹוֵלְך  ֶאְזָרח 
ֶאת  ֶאְזָרח ֶׁשּפֹוֵגׁש  ְוִאּלּו  ֶׁשֵּיׁש לֹו.  ְּביֹוֵתר  ַהָּיִפים  ַהְּבָגִדים 
ְלִפי  ָיִפים  ְּבָגִדים  ַעל  ָאְמָנם  ַמְקִּפיד   – יֹום  יֹום  ַהֶּמֶלְך 
ִּבְבָגָדיו  יֹום  ְּבָכל  ִמְתַלֵּבׁש  ֵאינֹו  ֲאָבל  ּוַמֲעָלתֹו,  ַּתְפִקידֹו 

ַהְמֻכָּבִדים ְּביֹוֵתר. 

ְּבָכל  ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני  ֶׁשָּבִאים  ְּכִמי  ָאנּו  ַּבְּתִפָּלה,  ָאנּו:  ַּגם  ָּכְך 
ֶאת  ֹלא  ֲאָבל  ָנִאים  ְּבָגִדים  לֹוְבִׁשים  ְּפָעִמים,  ָׁשלֹוׁש  יֹום 
ַהְמֻכָּבִדים ְּביֹוֵתר, ֶׁשָּבֶהם ָאנּו ִמְתַלְּבִׁשים ְּבַחִּגים ּוְבַׁשָּבתֹות 

ּוִבְׂשָמחֹות ֶׁשל ִמְצָוה7.

ָלֵכן, ָצִריְך ָלִׂשים ֵלב ִלְלֹּבׁש ְּבָגִדים ְנִקִּיים, ּוְבָגִדים ֶׁשָּבֶהם 
ִמְתַּפְּלִלים  ֹלא  ְמֻכָּבִדים:  ֲאָנִׁשים  ִעם  ִלְפִגיׁשֹות  הֹוְלִכים 
ּוְבַוַּדאי  ּוְכָפפֹות,  ַמָּגַפִים  ֶּגֶׁשם,  ִּבְמִעיל  ְלבּוִׁשים  ַּכֲאֶׁשר 

ֶׁשֹּלא ִמְתַּפְּלִלים ִעם ִּפיָג'ָמה8.
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ְרכֹות  ּבִ
ַחר ַ ַהּשׁ

שער 
שני



מֹו ְיהּוִדי ַמְתִחיִלים ֶאת ַהּיֹום ּכְ
ָמה מֹוֶדה ֲאִני ֶוֱאלַֹקי ְנׁשָ

ֶּפה ֶאת  ְּבַעל  לֹוַמר  יֹוְדִעים  ֻּכָּלנּו  ֲאִני"  "מֹוֶדה 
ֲאַנְחנּו  ְּכֶׁשָּקִמים,  ִמָּיד  ָקָטן.  ִמִּגיל  ְּכָבר 
מֹוִדים ַלה' ִיְתָּבֵרְך ֶׁשֶהְחִזיר ָלנּו ֶאת ַהְּנָׁשָמה 
ִעם ַהְרֵּבה ֹּכַח ְוַחּיּות ַלֲעֹבד ֶאת ה', ְּכִאּלּו נֹוַלְדנּו ֵמָחָדׁש. 

ַהִּסּדּור ִנְפָּתח ְּב"מֹוֶדה ֲאִני", ִּכי ְיהּוִדי יֹוֵדַע ֶׁשָּלעֹוָלם ַהֶּזה 
ֵּיׁש ָלנּו ֶזה ֵמה'. ְיהּוִדי ַּגם יֹוֵדַע ֶׁשֵּיׁש  ֵיׁש ּבֹוֵרא ְוָכל ַמה ּׁשֶ
ַמְּטַרת  ֶאת  ְלַהְׁשִלים   – אֹותֹו  ָּבָרא  ה'  ֶׁשֲעבּוָרּה  ַמָּטָרה 
ְיֵדי  ֵלָמה, ַעל  ְוַהּׁשְ ַהְּבִריָאה ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית 

ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוִקּיּום ְרצֹון ה' ַּבִּמְצוֹות.

ֶאת ֶזה, ַחָּיִבים ִלְזֹּכר ְּבָכל יֹום. ָמה ָאָדם עֹוֶׂשה ִאם הּוא 
הּו? ָׂשם ָׁשעֹון ְמעֹוֵרר אֹו ִּתְזֹּכֶרת ְּכתּוָבה. ָּכְך  רֹוֶצה ִלְזֹּכר ַמּׁשֶ
ְּבָכל יֹום ְיהּוִדי ַמְזִּכיר ְלַעְצמֹו ֶׁשֵּיׁש ּבֹוֵרא ָלעֹוָלם, ַּבֲאִמיַרת 
"מֹוֶדה ֲאִני". ִמְׁשָּפט ֶזה הּוא ָהִראׁשֹון ִמּתֹוְך ַהְרֵּבה ְּבָרכֹות 
ְוִתְׁשָּבחֹות ֶׁשָּלנּו ַלה' ְּבַמֲהַלְך ֵסֶדר ַהּיֹום ַהְּיהּוִדי, ֶׁשַּמְּטָרָתן 
אֹותֹו  ְוִיְזֹּכר  אֹותֹו  ֹיאַהב  ֵמה',  ִייָרא  ֶׁשְּיהּוִדי  ְלָכְך  ִלְגֹרם 
ָּתִמיד1. "מֹוֶדה ֲאִני" זֹו ַהִּתְזֹּכֶרת ְוַהְּדִחיָפה ִלְקֹּפץ ֵמַהִּמָּטה 

ם2. ְוָלרּוץ ַלֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ

ַעם ֶזה ָהָיה ַאֶחֶרת ּפַ
ָמַתי ִהְתִחילּו לֹוַמר "מֹוֶדה 
ַּבֹּבֶקר?  ַּבִּקיָמה  ֲאִני" 
ֻּכָּלם חֹוְׁשִבים ֶׁשָּכְך ָהָיה 

ֲאָבל  ּוֵמעֹוָלם,  ֵמָאז 
ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשֹּלא.

ַחְכֵמי  ִּבְזַמן 
ַאֲחֵרי  ַהְּגָמָרא, 

ֵׁשִני,  ַּבִית  ֻחְרַּבן 

ָהְיָתה...  ָנה  ֵמַהּׁשֵ ְּבקּומֹו  ְמָבֵרְך  ָהָיה  ְיהּוִדי  ֶׁשָּכל  ַהְּבָרָכה 
ַחר3. ָלנּו  "ֱאֹלַקי ְנָׁשָמה" ַהֻּמֶּכֶרת ָלנּו ֵמֶהְמֵׁשְך ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ָקֶׁשה ְלָהִבין ֹזאת, ִּכי ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֶׁשֵּיׁש רּוַח ֻטְמָאה ַעל 
ַהָּיַדִים  ַּכֲאֶׁשר  ְלָבֵרְך  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ַּבֹּבֶקר  ְּכֶׁשָּקִמים  ַהָּיַדִים 
ַמְפִריָעה  ֹלא  זֹו  ֶׁשֻּטְמָאה  אֹוֶמֶרת  ַהְּגָמָרא  ַאְך  ְטֵמאֹות, 
ָּכְך  ַעל  ְלַהְקִּפיד  ָיְדעּו  ֻּכָּלם  ִּביֵמיֶהם  ֵכן  ּוְכמֹו  ַלְּבָרָכה4, 

ֶׁשַהָּיַדִים ֹלא ִיְּגעּו ַּבְּמקֹומֹות ַהְמֻכִּסים5.

ֲאָבל, ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר6 ִנְכַּתב ִּכי ֵאין ָלַגַעת ְּבׁשּום ָּדָבר ִלְפֵני 
ֶאת  לֹוַמר  ְוֹלא  ּתֹוָרה  ִלְלֹמד  ֶׁשֹּלא  ּוְבַוַּדאי  ָיַדִים,  ְנִטיַלת 
ֵׁשם ה' ִלְפֵני ֶׁשּנֹוְטִלים ֶאת ַהָּיַדִים ּוַמֲעִביִרים ֶאת ַהֻּטְמָאה 
ַּבְּמקֹומֹות  ָנַגע  ָּבטּוַח ֶׁשהּוא ֹלא  ָהָאָדם  ִאם  ַּגם  ֵמַהָּיַדִים, 

ַהְמֻכִּסים.

ַּבֶהְמֵׁשְך, ַּכָּמה ֵמאֹות ָׁשִנים ְלַאַחר ֲחִתיַמת ַהְּגָמָרא, ִּתְּקנּו 
ִמָּיד  ְנָׁשָמה"  "ֱאֹלַקי  ַהְּבָרָכה  ֶאת  ְלָבֵרְך  ֶׁשֹּלא  ַהְּגאֹוִנים7 
ְּכֶׁשִּמְתעֹוְרִרים, ִּכי ֲאָנִׁשים ֹלא ָּכל ָּכְך יֹוְדִעים ְלַהְקִּפיד ַעל 
ְלָבֵרְך  ֵיׁש  ָיַדִים  ְנִטיַלת  ַאֲחֵרי  ַרק  ֶאָּלא  ַהָּיַדִים,  ְנִקּיּות 

ְּבָרָכה זֹו ְּבָטֳהָרה ּוִבְנִקּיּות. 
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ִמי ֶזה 'ֲאִני'? 
ְּבתֹוְך  ַלְּיהּוִדי  ֶׁשֵּיׁש  ֲעֻמָּקה  ֲהִכי  ַהְּנֻקָּדה  זֹו  'ֲאִני' 
ה'  ּׁשֶ ַמה  ַרק  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשּלֹו  ָהֲאִמִּתי  ָהָרצֹון  ִנְׁשָמתֹו, 
"ֶעֶצם  זֹו  ִלְנֻקָּדה  קֹוְרִאים  ַהֲחִסידּות  ִּבְׂשַפת  רֹוֶצה. 

ַהְּנָׁשָמה".

ֲאָבל, ַהֵּיֶצר ָהַרע ְוֶנֶפׁש ַהַּבֲהִמית עֹוִׂשים ַה-ֹּכ-ל ְּכֵדי 
ַהְּנָׁשָמה. ֵהם רֹוִצים ֶׁשְּיהּוִדי ֹלא  ְלַהְסִּתיר ֶאת ֶעֶצם 
הּוא  ֶׁשָהעֹוָלם  ְוַיְחֹׁשב  ָהֲאִמִּתי,  ָהָרצֹון  ֶאת  ַיְרִּגיׁש 
ֶאת  ְלַהְׁשִאיר  רֹוִצים  ֵהם  ה.  ִמְּקֻדּׁשָ ִנְפֶרֶדת  ְמִציאּות 

ַהְּיהּוִדי ַּבָּגלּות, ַחס ְוָחִליָלה!

ָלֵכן, ַּדְוָקא ַּכֲאֶׁשר ַהּגּוף ַהַּגְׁשִמי ִמְתעֹוֵרר, ֶרַגע ִלְפֵני 
ְועֹוד  ְגָרִתי  ַהּׁשִ ַהּיֹום  ֵסֶדר  ֶאת  ְּבֹפַעל  ֶׁשַּמְתִחיִלים 

ִלְפֵני ֶׁשַהּגּוף ִהְתעֹוֵרר ְלַגְמֵרי ְוָהֵעיַנִים ֶׁשָּלנּו ֲעַדִין 
'מֹוֶדה  לֹוַמר  ַהְּזַמן  ֶזה   - ֲעצּומֹות  ֲחִצי 

ִּכי  ְלַגְמֵרי,  ה'  ִּבְפֵני  ְלִהְתַּבֵּטל  ֲאִני', 
ָאז ׁשּום ָּדָבר ֹלא ְמַכֶּסה ַעל ֶעֶצם 

ְלַגְמֵרי  ָטהֹור  ַהְּיהּוִדי  ַהְּנָׁשָמה, 
ִנְמֵצאת  ֶׁשּלֹו  ַהְּנָׁשָמה  ְוֶעֶצם 
ַהְּיהּוִדי  ָמה  ְוַעל  ְּבִהְתַּגּלּות. 
ַהְּנָׁשָמה  ֶעֶצם  ַּכֲאֶׁשר  חֹוֵׁשב 
ְּבִהְתַּגּלּות? ַעל ַהְּגֻאָּלה, ַעל 
ָמִׁשיַח, ַעל ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים 
- ַעל ָהָרצֹון ֲהִכי ֶעְליֹון ֶׁשל 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.

ה ֻאּלָ מֹוֶדה ֲאִני ּוְנִטיַלת ָיַדִים )ֶנעְגל-ַוואֶסער(ִניצֹוֵצי ּגְ
• אֹוְמִרים מֹוֶדה ֲאִני ְונֹוְטִלים ָיַדִים ִמָּיד ְּכֶׁשִּמְתעֹוְרִרים 

- ַּגם ִאם ֹלא ְמַתְכְנִנים ָלקּום ִמָּיד ֵמַהִּמָּטה.

• ִלְפֵני ֲאִמיַרת מֹוֶדה ֲאִני ּוְנִטיַלת ָיַדִים ֹלא ְמַדְּבִרים, 
ֹלא נֹוְגִעים ִעם ַהָּיַדִים ְּבׁשּום ָּדָבר - ֹלא ְמַׁשְפְׁשִפים 
ֶאת ָהֵעיַנִים, ֹלא ְמָגְרִדים ָּבֹאֶזן, ֹלא נֹוְגִעים ַּבְּבָגִדים 
ְוָכל-ֶׁשֵּכן ֶׁשֹּלא נֹוְגִעים ְּבִדְבֵרי ַמֲאָכל אֹו ְׁשִתָּיה - ִּכי 
ֵיׁש רּוַח ֻטְמָאה ַעל ַהָּיַדִים. ְּכמֹו ֵכן ֹלא ָקִמים ֵמַהִּמָּטה 

ַעד ַאֲחֵרי ַהְּנִטיָלה.

ַּכּפֹות  ְׁשֵּתי  ֶאת  ַמְצִמיִדים  ֲאִני'  'מֹוֶדה  ַּבֲאִמיַרת   •
ַהָּיַדִים, ּוַמְרִּכיִנים ֶאת ָהֹראׁש ְּכַלֵּפיֶהן.

ָהֶעֶצם  ַעד  ַהָּיד,  ָּכל  ֶאת  ִלֹּטל  ְלַהְקִּפיד  ָצִריְך   •
ֶׁשְּמַחֶּבֶרת ֶאת ַּכף ַהָּיד ִעם ַהְּזרֹוַע.

ְנִטיַלת ָיַדִים
רּוִתים,  • ָצִריְך ְלִהְׁשַּתֵּדל ָלֶלֶכת ְּבָכל ֹּבֶקר ַלּׁשֵ
ִמֵּכן.  ְלַאַחר  ָיַצר  ֲאֶׁשר  ְלָבֵרְך  ְמָנת  ַעל 
ְלִהְתַלֵּבׁש  ֹזאת,  ְלַבֵּצַע  ְלִהְזָּדֵרז  ֵיׁש 
ְוִלֹּטל ָיַדִים ַּפַעם ְׁשִנָּיה - ַעל ְמָנת 
ְלָבֵרְך 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר 

ַמֵהר.

ֶאת  ִלְׁשֹטף  ְלִהָּזֵהר  ָצִריְך   •
ָיַדִים  ְנִטיַלת  ִלְפֵני  ַהֶּפה 
ֵאין  ִּכי  ִנָּיה,  ַהּׁשְ ַּבַּפַעם 
ְלָבֵרְך ִעם ֶּפה ֹלא ָנִקי )חּוץ 

ִמָּיִמים ֶׁשל צֹום(.

ֲהָלכֹות ּוִמְנָהִגים

ּוְמחֶַּיה  ַהַּמְנִהיג   - ם  ְוַקּיָ ַחי  ה'.  ְלָך  - ּתֹוָדה  ְלָפֶניָך  ֲאִני  מֹוֶדה 
ה  ֶחְמָלה - ְּבַרֲחִמים. ַרּבָ י - ְלתֹוִכי. ּבְ ֶאת ָהעֹוָלם ְּבאֶֹפן ִנְצִחי. ּבִ
ֱאמּוָנֶתָך - ה' ֶהְחִזיר ִלי ֶאת ַהְּנָׁשָמה, לְַמרֹות ֶׁשאּולַי ִהְתנַַהְגִּתי 

ֶׁשּלֹא ָּכָראּוי - ְוֶזה ַמְגִּדיל ּוְמחֵַּזק ֶאת ָהֱאמּוָנה ֶׁשִּלי ּבַה'.

ְּכִלי,  ְיֵדי  ַעל  ַּדְוָקא  נֲַעֵׂשית  ַהָּיַדִים  ְרִחיצַת   - ָיָדִים  ְנִטיַלת 
ַהִּנְקָרא 'נְַטָלא' ִּבְלׁשֹון ַהְּגָמָרא.

ּלֹו+ת רּוׁש ַהּמִ ּפֵ

ָמה ְלגּוֵפנּו43: ׁשָ ֶהְחִזיר ֶאת ַהּנְ ָנה ָאנּו מֹוִדים ַלה' ׁשֶ ֵ יָמה ֵמַהּשׁ ד ִעם ַהּקִ ִמּיָ

ָך: ה ֱאמּוָנֶתֽ ֶחְמָלה. ַרּבָ ָמִתי ּבְ י ִנׁשְ ֶהֱחַזְֽרּתָ ּבִ ם, ׁשֶ ֶלְך ַחי ְוַקּיָ מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶנֽיָך ֶמֽ

ֶקר44: ּבֹ ַטְלנּו ּבַ ּנָ ה ׁשֶ ִנּיָ ְ ַדִים ַהּשׁ ָאה ָאנּו ְמָבְרִכים ַעל ְנִטיַלת ַהּיָ ָרָכה ַהּבָ ּבְ ּבַ

ִים: נּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדֽ ֽ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ֽ ׁשָ ר ִקּדְ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ ינּו ֶמֽ ה ְיָי ֱאלֵֹהֽ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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ָמה ֱאלַֹקי, ְנׁשָ
ֲאִני", ַלְמרֹות ֶׁשַהֹּמַח  ְלַאַחר ֶׁשַהְּיהּוִדי אֹוֵמר "מֹוֶדה 
ֶׁשּבֹו  ָהֶרַגע  ִהִּגיַע   - ַלֲעֹבד  ִהְתִחיל  ֹלא  ֲעַדִין  ֶׁשּלֹו 
ְּכָבר  ֶׁשּלֹו  ֶכל  ַהּׂשֵ ַּכֲאֶׁשר  ה'  ֶאת  ְלָבֵרְך  ַמְתִחיל  הּוא 
ְנָׁשָמה ֶׁשָּנַתָּת ִּבי  ּפֹוֵעל... אֹו ָאז הּוא אֹוֵמר "ֱאֹלַקי, 
ְטהֹוָרה ִהיא". ְיהּוִדי יֹוֵדַע, ֶׁשהּוא ְוָכל ְיהּוִדי ָּבעֹוָלם 
ְלֹלא יֹוֵצא ִמן ַהְּכָלל, נֹוַלד ִעם ְנָׁשָמה ְטהֹוָרה ּוְנִקָּיה 
ֵמֵחְטא אֹו ְּפָגם ָּכל ֶׁשהּוא, ְנָׁשָמה ֶׁשִהיא ֵחֶלק ֱאלֹוַקּה 

ִמַּמַעל ַמָּמׁש.

ְלַאַחר ִמֵּכן ַמְמִׁשיְך ַהְּיהּוִדי ְואֹוֵמר: ״ְוַאָּתה ְמַׁשְּמָרּה 
ַהּגּוף, ֶׁשֹּלא  ַהְּנָׁשָמה ְּבתֹוְך  ַעל  ְּבִקְרִּבי״ - ה' ׁשֹוֵמר 
ַּתַחת  ִהִּגיָעה,  ִמֶּמּנּו  ַלָּמקֹום  ַּבֲחָזָרה  'ִלְבֹרַח'  ַּתְצִליַח 
ַלְחֹזר  ַהְּזַמן  ָּכל  רֹוָצה  ֶׁשִהיא  ַלְמרֹות  ַהָּכבֹוד,  ִּכֵּסא 

ִלְמקֹוָרּה. 

רּוׁש ֲחִסיִדי ּפֵ

ְנָקִבים  ְנָקִבים  ֻמְפָלָאה.  ְּבֻאָּמנּות   - ָחְכָמה  ּבְ
ָהַאף  ָהָאְזנִַים,  ְּכמֹו  ֶנֶקב,  ִעם  ֵאיָבִרים   -

ֵאיָבִרים   - ֲחלּוִלים  ֲחלּוִלים  ְועֹוד. 
ְּכֵדי  ֲחלּוִלים  ִלְהיֹות  ֶׁשְּצִריִכים 
ַהֵּלב  ְּכמֹו  ָּכָראּוי,  ְיַתְפֵקד  ֶׁשַהּגּוף 

 - ֵמֶהם  ֶאָחד  ֵתם  ִיּסָ ָּדם.  ְּבתֹוכֹו  ֶׁשֵּיׁש 
ֵתַח  ִיּפָ ִיָּסֵתם.  ּבַּגּוף  ֶׁשָּלנּו  ַהְּפָתִחים  ִמן  ֶאָחד 

ֶאָחד ֵמֶהם - ִאם ִיְהֶיה חֹר ְּבַאחַד ָהֵאיָבִרים 
אֹו ֶׁשהּוא ִיָּפַתח ִּבְזַמן לֹא ַמְתִאים. ּוַמְפִליא 

ַלֲעׂשֹות - עֹוֶׂשה ֶאת ַהּגּוף ַהֻּמְפָלא.

ה  ְטהֹוָרה ִהיא - ְנִקָּיה ִמָּכל ַׁשָּיכּות ְלֵחְטא. ַאּתָ
י - ִהְכנְַסָּת  ּה ּבִ ְבָראָתּה - ָעִׂשיָת אֹוָתּה. ְנַפְחּתָ
י -  ִקְרּבִ ָרּה ּבְ ּמְ ה ְמׁשַ אֹוָתּה ְלתֹוְך ּגּוִפי. ְוַאּתָ
י  ּנִ ָלּה ִמּמֶ ׁשֹוֵמר אֹוָתּה ִּבי ָּכל ְיֵמי חַּיַי. ִלּטְ
- ָלַקחַת אֹוָתּה ְּבֵעת ַהְּפִטיָרה. ּוְלַהֲחִזיָרּה 

י ֶלָעִתיד ָלֹבא - ִּבְתִחּיַת ַהֵּמִתים. ּבִ

ּלֹו+ת רּוׁש ַהּמִ ּפֵ

רּוִתים ּוִמְתַלְּבִׁשים - נֹוְטִלים  • ַאֲחֵרי ֶׁשּיֹוְצִאים ֵמַהּׁשֵ
ְּכמֹו  ַהִהּדּוִרים,  ָּכל  ִעם  ַהַּפַעם  נֹוֶסֶפת,  ַּפַעם  ָיַדִים 
ַהַּנְטָלה,  ֶׁשַעל  ַּבַּמִים  ִיְּגעּו  ֹלא   - ַהָּיַדִים  ִלְסעּוָדה: 
'ַיְחְזרּו'  ֹלא  ֶׁשַהַּמִים  ּוַמְקִּפיִדים  ַמֶּגֶבת  ִעם  נֹוְטִלים 

ַלָּיד, ַעל ְיֵדי ָּכְך ֶׁשַהָּיַדִים ִיְהיּו ֻמּטֹות ְקָצת ְלַמְעָלה.

ְמֻנָּגבֹות,  ְּכֶׁשַהָּיַדִים  ָיַדִים'  ְנִטיַלת  'ַעל  ְמָבְרִכים   •
)ְלַיד(  ְּבֹגַבּה  ָהֹראׁש,  ְלִצֵּדי  ּוֻמְגָּבהֹות  ְמֻחָּברֹות  ֹלא 

ַהֵּפאֹות.

ַלְּבָרָכה  ָיַדִים  ְנִטיַלת  ֵּבין  ְלַהְפִסיק  ֹלא  ָחׁשּוב   •
ֶׁשַאֲחֶריָה.

ַחר ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ
ָּכל  ִלְפֵני  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֶאת  ְואֹוְמִרים  ַמְקִּדיִמים   •

ָהִעּסּוִקים.

• ֵאין ְלַהְפִסיק ֵּבין ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ֶו'ֱאֹלַקי ְנָׁשָמה' 
)ְּכֵדי ֶׁש'ֱאֹלַקי ְנָׁשָמה' ָיבֹוא ְּבֶהְמֵׁשְך ַלְּבָרָכה ַהּפֹוַתַחת 

ם'(. ְּב'ָברּוְך ַאָּתה ַהּׁשֵ

ֲהָלכֹות ּוִמְנָהִגים

ִאם ֶאָחד ֵמֶהם לֹא ְיַתְפֵקד  ים, ׁשֶ ָרִטים ַרּבִ ָחְכָמה ְוֵיׁש ּבֹו ּפְ ה ּבְ ֲעׂשָ ּנַ ָרא, ּגּוף ְמֻיָחד ׁשֶ ּבָ ְפָלא ׁשֶ ְבָרָכה זֹו ָאנּו מֹוִדים ַלה' ַעל ַהּגּוף ַהּמֻ ּבִ
ל ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא: ִהְתעֹוַרְרנּו ְוַקְמנּו ֵמָחָדׁש ְלעֹוד יֹום ׁשֶ ְך ׁשֶ ן ַעל ּכָ ְבָרָכה זֹו ֵיׁש ְלַכּוֵ ִריְך - ָהָאָדם לֹא יּוַכל ִלְחיֹות. ּבִ ּצָ מֹו ׁשֶ ּכְ

רּוְך  ָחְכָמה, ּוָבָרא בֹו ְנָקִבים ְנָקִבים, ּבָ ר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ּבְ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ ינּו ֶמֽ ה ְיָי ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ
ַח  ֵתֽ ֵתם ֶאָחד ֵמֶהם, אֹו ִאם ִיּפָ ִאם ִיּסָ ָך, ׁשֶ א ְכבֹוֶדֽ לּוי ְוָיֽדּוַע ִלְפֵני ִכּסֵ ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים, ּגָ
ר ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹות: ׂשָ ה ְיָי רֹוֵפא ָכל ּבָ רּוְך ַאּתָ ָעה ֶאָחת. ּבָ ם ֲאִפּלּו ׁשָ ר ְלִהְתַקּיֵ ֶאָחד ֵמֶהם, ִאי ֶאְפׁשַ

ָנה ְוַלֲחָזָרָתּה ְלתֹוְך ַהּגּוף: ֵ ֵעת ַהּשׁ ָמה ּבְ ׁשָ ּנְ ָתה ּבַ ֶעׂשְ ּנֶ ׁשּות ׁשֶ ָרָכה זֹו ִמְתַיֶחֶסת ַלִהְתַחּדְ ּבְ

ה ֱאלַֹהי,  ְוַאּתָ י,  ּבִ ּה  ְנַפְחּתָ ה  ּה, ַאּתָ ְיַצְרּתָ ה  ה ְבָראָתּה, ַאּתָ י ְטהֹוָרה ִהיא, ַאּתָ ּבִ ּתָ  ַתֽ ּנָ ׁשֶ ָמה  ְנׁשָ
ְזַמן  ל  ּכָ ָלֹבא.  ֶלָעִתיד  י  ּבִ ּוְלַהֲחִזיָרּה  י,  ּנִ ֽ ִמּמֶ ָלּה  ִלּטְ ָעִתיד  ה  ְוַאּתָ י,  ִקְרּבִ ּבְ ָרּה  ּמְ ְמׁשַ
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'ָאֵמן',  ַלֲענֹות  ֹלא  ְוַגם  ְּבִדּבּור,  ְּכָלל  ְלַהְפִסיק  ֵאין   •
ֵּבין ַהִּמִּלים 'ּוְתנּוָמה ֵמַעְפַעָּפי' ְל'ִויִהי ָרצֹון' - ִּכי זֹו 

ְּבָרָכה ַאַחת54.

ֲהָלכֹות ּוִמְנָהִגים

ּגֹוי - ֶׁשּלֹא חַָּיב ְּבִמְצוֹות.

ָעֶבד - ֶׁשְּמֻחָּיב ַרק ְּבֵחֶלק ִמן ַהִּמְצוֹות, ְוגַם זֹאת ַרק ְּכתֹוָצָאה 
ֵמַהִּׁשְעּבּוד לֲַאדֹונֹו ַהְּיהּוִדי, ְוִיחּוסֹו ָהִאיִׁשי ָנמּוְך ְוָנחּות.

ֶׁשּתּוכַל  ְּכֵדי  ַהִּמְצוֹות,  ָּכל  ֶאת  ְלַקֵּים  ְצִריָכה  ֶׁשֵאיָנּה   - ה  ָ ִאּשׁ
ְלִהְתַמֵּסר ְלִחּנּוְך ַהְיָלִדים46.

ֲעֻמָּקה.  ִמֵּׁשָנה  ְלִהְתעֹוֵרר  ּכֹחַ  ִלי  נֹוֵתן   - ֵמֵעיָני  ָנה  ׁשֵ ֲעִביר  ַהּמַ
 - ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ִויִהי  ַקָּלה.  ִמְּתנּוָמה  ְוגַם   - י  ֵמַעְפַעּפָ ּוְתנּוָמה 

תֹוָרֶתָך - ֶׁשִּנְהֶיה ֻמְרָּגִלים  יֵלנּו ּבְ ְרּגִ ּתַ ֶׁשִּיְהֶיה ְלָך ָרצֹון ָחָדׁש. ׁשֶ
ְּבָחְזָקה  אֹוָתנּו  ְּתחֵַּבר   - ִמְצֹוֶתיָך  ּבְ יֵקנּו  ְוַתְדּבִ ּתֹוָרה.  ִלְלמֹד 
ִביֵאנּו - ֶׁשּלֹא ָיבֹוא  לִַּמְצוֹות, ֶׁשִּנְהֶיה ְלהּוִטים ַאֲחֵריֶהן. ְוַאל ּתְ
ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ּבֹו  ַמָּצב   - יֹון  ִנּסָ ִליֵדי  ְּבֵמִזיד.  ֲעֵבָרה   - ָעֹון  ָלנּו. 
יֹון - ּכֲַאֶׁשר ָהָאָדם  ְמנֶַּסה ְלפַּתֹות אֹוָתנּו לֲַעבֹר ֲעֵבָרה. ִליֵדי ִבּזָ
לֹא עֹוֵמד ּבִַּנָּסיֹון הּוא ִמְתּבֶַּזה. ְוַהְרִחיֵקנּו ֵמָאָדם ָרע - ַּתְרִחיק 
ֶאת  ְוכֹוף  ִמַּמֲעֵׂשיֶהם.  ִנְלַמד  ֶׁשּלֹא  ָרִעים  ֵמֲאָנִׁשים  אֹוָתנּו 
ד ָלְך - ֶׁשּגַם  ְעּבֶ ּתַ ִיְצֵרנּו - ַּתְכִריחַ ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע ֶׁשָּלנּו. ְלִהׁשְ
ּוְנכֹוָנה,  ְיָׁשָרה  ְּבצּוָרה  ֶׁשִּנְתנֵַהג   - ְלֵחן  ֶׁשְּלָך.  ֶעֶבד  ִיְהֶיה  הּוא 
ּוְתַאְפֵׁשר   - ּוְלַרֲחִמים  אֹוָתנּו.  ּוְתָקֵרב   - ּוְלֶחֶסד  ֵחן.  ֶׁשִּתְמָצא 
ֵעיֶניָך - ְלָפֶניָך ה'. ָכל רֹוֵאינּו - ָּכל ִמי ֶׁשרֹוֶאה  ָלנּו ַרֲחִמים. ּבְ
ַּתְׁשִּפיַע  זֹו  ַהְנָהָגה  ּוִבְזכּות   - טֹוִבים  ֲחָסִדים  ְוִתְגְמֵלנּו  אֹוָתנּו. 

ְוַתֲעִניק ָלנּו ֶׁשפַע ֶׁשל טֹוב.

ּלֹו+ת רּוׁש ַהּמִ ּפֵ

ֶכת ְמָנחֹות45: ַמּסֶ ָמָרא ּבְ ּגְ ָרכֹות ֵאּלּו מֹוִפיעֹות ּבַ ֶאְמָצעּוָתן. ּבְ ם ֶאת ִמְצוֹוָתיו ּוְלִהְתַאֵחד ִאּתֹו ּבְ ה' ָנַתן ָלנּו ְלַקּיֵ כּות ׁשֶ ָרכֹות ַעל ַהּזְ לֹוׁש ּבְ ׁשָ

ִני ּגֹוי: ֽ ּלֹא ָעׂשַ ֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ ינּו ֶמֽ ה ְיָי ֱאלֵֹהֽ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ֶבד: ִני ָעֽ ֽ ּלֹא ָעׂשַ ֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ ינּו ֶמֽ ה ְיָי ֱאלֵֹהֽ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה: ָ ִני ִאּשׁ ֽ ּלֹא ָעׂשַ ֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ ינּו ֶמֽ ה ְיָי ֱאלֵֹהֽ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ְך ַהּיֹום  ֶמׁשֶ ה ַלֲעׂשֹות ּבְ ְזּכֶ ּנִ ים ֵמה' ׁשֶ ׁשִ ְך ַהּיֹום, ּוְמַבּקְ ֶמׁשֶ רּות ִלְהיֹות ֵעִרים ּוְפִעיִלים ּבְ ּנֹוֵתן ָלנּו ֶאת ָהֶאְפׁשָ ְבָרָכה זֹו ָאנּו מֹוִדים ַלה' ׁשֶ ּבִ
ָרכֹות47: ֶכת ּבְ ָמָרא ַמּסֶ ּגְ ָרָכה זֹו מֹוִפיָעה ּבַ ים טֹוִבים ְוִנְתַרֵחק ֵמַהְנָהָגה לֹא טֹוָבה. ּבְ ַמֲעׂשִ

י: ָנה ֵמֵעיָני ּוְתנּוָמה ֵמַעְפַעּפָ ֲעִביר ׁשֵ ֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּמַ ינּו ֶמֽ ה ְיָי ֱאלֵֹהֽ רּוְך ַאּתָ ּבָ
יָך, ְוַאל ִויִהי  ִמְצֹוֶתֽ נּו ּבְ יֵקֽ ָך, ְוַתְדּבִ תֹוָרֶתֽ נּו ּבְ יֵלֽ ְרּגִ ּתַ ינּו, ׁשֶ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך ְיָי ֱאלֵֹהֽ ָרצֹון ִמּלְ

לֹוט  יֹון, ְוַאל ִיׁשְ יֹון ְולֹא ִליֵדי ִבּזָ נּו לֹא ִליֵדי ֵחְטא ְולֹא ִליֵדי ֲעֵבָרה ְוָעֹון ְולֹא ִליֵדי ִנּסָ ִביֵאֽ ּתְ
ים טֹוִבים, ְוכֹוף ֶאת  ֵיֶֽצר טֹוב ּוְבַמֲעׂשִ נּו ּבְ ֵקֽ נּו ֵמָאָדם ָרע, ּוֵמָחֵבר ָרע, ְוַדּבְ נּו ֵיֶֽצר ָהָרע, ְוַהְרִחיֵקֽ ֽ ּבָ
ינּו,  ֵעיֶנֽיָך ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאֽ ֶסד ּוְלַרֲחִמים ּבְ ד ָלְך, ּוְתֵנֽנּו ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום ְלֵחן ּוְלֶחֽ ְעּבֶ ּתַ נּו ְלִהׁשְ ִיְצֵרֽ

ָרֵאל: ה ְיָי ַהּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְלַעּמֹו ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ נּו ֲחָסִדים טֹוִבים. ּבָ ְוִתְגְמֵלֽ

ִני ּגֹוי ּלֹא ָעׂשַ ׁשֶ
ְמַסְּפִרים ַעל ָהַרב ַהַּצִּדיק ר' ֵלִוי ִיְצָחק ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב, 
ַחר.  ֶׁשַּפַעם ָראּו אֹותֹו רֹוֵקד ֵמֹרב ִׂשְמָחה ְּבִבְרכֹות ַהּׁשַ

ְׁשָאלּוהּו: "ְלִׂשְמָחה ַמה ּזֹו עֹוָׂשה?".

ָעַׂשִני  'ֶׁשֹּלא  ְלִבְרַּכת  "ְּבַהִּגיִעי  ִיְצָחק:  ֵלִוי  ר'  ָעָנה 
ּגֹוי', ִהְתּבֹוַנְנִּתי ָּבֹאֶׁשר ֶׁשָּזִכיִתי לֹו - ֲהֵרי ָהִייִתי ָיכֹול 
ִלְהיֹות ּגֹוי... ְוֵכיָון ֶׁשִהַּכְרִּתי ְּבֹאֶׁשר ֶזה - ָיָצאִתי ִמָּיד 

ְּבִרּקּוד ֵמֹרב ִׂשְמָחה!".

ִסּפּור ֲחִסיִדי
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