
ַוַּתַהר  ַוֵּיָעֶתר לֹו ה'  ִהוא,  ֲעָקָרה  ִּכי  ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו  ַלה'  ִיְצָחק  "ַוֶּיְעַּתר  ַהָּפָרָׁשה:  ֶׁשִּבְתִחַּלת  ַעל־ַהָּפסּוק 
"י: "לֹו ְוֹלא ָלּה, ֶׁשֵאין ּדֹוָמה ְּתִפַּלת ַצִּדיק ֶּבן־ַצִּדיק, ִלְתִפַּלת ַצִּדיק ֶּבן־ָרָׁשע,  ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו", ְמָפֵרׁש ַרּׁשִ
ַצִּדיק  ִּבְהיֹותֹו  ֶׁשל־ִיְצָחק  ֶאת־ִיְתרֹונֹו  ָּתלּו  ַמּדּוַע  ַּבָּדָבר,  עֹולֹות  ְּתִמיהֹות  ּוְׁשִתי  ָלּה".  ְוֹלא  לֹו  ְלִפיָכְך 
ַוֲהֵרי הּוא ַעְצמֹו ָעַבר ֶאת־ִנְסיֹון ָהֲעֵקָדה ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש, ֶׁשֲהֵרי ָהָיה ָאז ֶּבן ְׁשֹלִׁשים ְוָׁשַבע  ֶּבן־ַצִּדיק? 
ָׁשָנה, ְוִאם־ֵּכן ֶיׁש לֹו ַמֲעָלה ַעְצִמית ְוִיְתרֹון ַעל־ִרְבָקה ֶׁשֹּלא ָעְבָרה ִנָּסיֹון ָּכֶזה, ְוַדי ָהָיה ִלְתלֹות ְּבָכְך ֶאת 
ַּדְרַּגת ְּתִפָּלתֹו ַהְמֻיֶחֶדת. ְועֹוד ְּתמּוִהים ַהְּדָבִרים, ֶׁשְּתִפַּלת ַצִּדיק ֶּבן־ַצִּדיק ְּגדֹוָלה ִמְּתִפַּלת ַצִּדיק ֶּבן־
ֶקר ּובֹוֵחר ְלִהְסּתֹוֵפף  ָרָׁשע, ַוֲהֹלא ִלְכאֹוָרה ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות ְלֵהֶפְך, ֶׁשֵּכן ָהָרָׁשע ֶׁשעֹוֵזב ֶאת־ֶּדֶרְך ַהּׁשֶ
"י "ְלַהִּגיד  ְּבֵצל ַהּתֹוָרה, ָּגדֹול ְּבֶעְרּכֹו ִמֶּזה ֶׁשהֹוֵלְך ְּבֶדֶרְך ֲאבֹוָתיו ַהַּצִּדיִקים, ַוֲהֵרי ַעל־ִרְבָקה ְמָפֵרׁש ַרּׁשִ
ְוַעל־ָּכְך ָהָיה  ִׁשְבָחּה, ֶׁשָהְיָתה ַּבת־ָרָׁשע ַוֲאחֹות־ָרָׁשע, ּוְמקֹוָמּה ַאְנֵׁשי־ֶרַׁשע, ְוֹלא ָלְמָדה ִמַּמֲעֵׂשיֶהם". 
ַה'ָּסָבא' ִמֶּקֶלם ְמָבֵאר, ֶׁשֶּזה ָהָיה סֹוד ּכֹחֹו ֶׁשל ִיְצָחק ָאִבינּו, ְּבָכְך ֶׁשַּלְמרֹות ֱהיֹותֹו ַצִּדיק ֶּבן־ַצִּדיק, ֶׁשָהָיה 
ַלֲעבֹוַדת ה',  ּלֹו  ִמּׁשֶ ֶּדֶרְך  ְיִגיָעה  ְלַאַחר  ָּבַחר לֹו  ַהֶחֶסד,  ֶׁשָהָיה ַעּמּוד  ַאְבָרָהם  ָאִביו  ְּבֶדֶרְך  ִלְצעֹד  ָיכֹול 
ְוִהְתַעֶּלה ִלְהיֹות ַעּמּוד ְּגבּוָרה ְוִיְרַאת ָׁשַמִים, ְּכִפי ֶׁשהּוא ְמֻכֶּנה ַּבּתֹוָרה 'ַּפַחד ִיְצָחק'. ְוַאַחר ֶׁשָּבַחר לֹו 
ְּבָעָמל ֶאת־ַּדְרּכֹו, ִהְתַיֵחד ְּבַמֲעַלת ָאב ְלַעְצמֹו. ְוזֹו ַמֲעָלתֹו ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ַצִּדיק ֶּבן־ַצִּדיק, ֶׁשַעל־ַאף ֶׁשָּיכֹול 
ַלֲעבֹד ֶאת־ה' ַּבֶּדֶרְך ַהְּסלּוָלה לֹו ַעל־ְיֵדי ָאִביו, ְמַחֵּפׂש הּוא ְּבִצָּמאֹון ָּגדֹול ּוְבָעָמל ַלֲעבֹד ֶאת־ה' ְּבַדְרּכֹו 
ְּכִיְתרֹון ָהאֹור  ְלָפָניו ִמַּדְעּתֹו ֶאת ֶּדֶרְך ָהֱאֶמת  ַהְמֻיֶחֶדת ְּכִפי ּכֹחֹו. ּוְלֻעַּמת זֹאת, ַצִּדיק ֶּבן־ָרָׁשע רֹוֶאה 
ְקִרי ּוְלִהְסַּתֶּפַח ֶאל ַנֲחַלת־ה'. זֹו ָהְיָתה ֵאפֹוא ַמֲעָלתֹו  ִמן־ַהחֶֹׁשְך, ְוָלֵכן ַקל לֹו יֹוֵתר ְלִהְתַנֵּתק ֵמֲעָברֹו ַהּׁשִ
ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ִיְצָחק ָאִבינּו, ֶׁשִּמְּפֵני ָּכְך "ַוֵּיָעֶתר לֹו ה'" – לֹו ְוֹלא ָלּה, ִמְּפֵני ֶׁשָעַמד ְלִהְתַּפֵּלל ְּבכַֹח ַעְצמֹו, 
ּלֹו ְּכֵדי ְלַהִּכיר ֶאת־ּבֹוְראֹו ְּבַדְרּכֹו, ּוְגדֹוָלה ַמֲעָלה זֹו ֶׁשל־ָאָדם ֶׁשֵאינֹו סֹוֵמְך ַרק  ִמּתֹוְך ְיִגיָעה ְוָעָמל ִמּׁשֶ
ַעל ְזכּות ֲאבֹוָתיו ְוֵאינֹו ִמְתַּפֵּלל ְּכִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה ְּכִפי ֶׁשֻהְרַּגל ִמַּנֲערּותֹו, יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ָאָדם ֶׁשֹּלא 

ָיַדע ְּתִפָּלה ַמִהי, ְוַכֲאֶׁשר ָעַמד ַעל־ַּדְעּתֹו ֵהֵחל ְלִהְתַּפֵּלל ַּבֲהָבָנה ִׂשְכִלית. 
ְוִאם זֹו ָהְיָתה ַּדְרָּגתֹו ֶׁשל ִיְצָחק ָאִבינּו, ֲהֵרי ֶׁשָאנּו ְּבֶעְרֵּכנּו ִמְסַּתְּמִכים ַּבְּתִפָּלה ַעל־ֲאבֹוֵתינּו, ְּכִפי ֶׁשָהָיה 
"ֵּכיַצד  ְוָאַמר:  ְלֶבן־ָרָׁשע,  ֶּבן־ַצִּדיק  ַצִּדיק  ְּתִפַּלת  ֵאיָנּה ּדֹוָמה  ְמָבֵאר ַמּדּוַע  ִמֵּניַאְמץ  ָמְרְּדַכי  ַחִּיים  ַרִּבי 
ְמֻסָּגל ָאָדם ֶׁשּסֹופֹו ִרָּמה ְותֹוֵלָעה, ַלֲעמֹד ּוְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ַהָּקָּב"ה, ֶׁשְּכבֹודֹו ָמֵלא עֹוָלם? ֶאָּלא ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
ֶׁשָהיּו  ָהִראׁשֹוִנים  ַהֲחִסיִדים  ַעל  ֲחַז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ְלִהְתַּפֵּלל,  עֹוֵמד  ֶטֶרם  ֶאת־ַעְצמֹו  ָהָאָדם  ְמַבֵּטל 
ֲאַזי הּוא  ִיְתָּבַרְך,  ּוְבַגְדלּות ַהּבֹוֵרא  ַעְצָמם  ְּבִׁשְפלּות  ְלִהְתּבֹוֵנן  ְּכֵדי  ַהְּתִפָּלה,  ׁשֹוִהים ָׁשָעה ַאַחת קֶֹדם 
עֹוֵמד ְואֹוֵמר ַלָּקָּב"ה, 'ִרּבֹונֹו ֶׁשל־עֹוָלם! ֶּבֱאֶמת ֵאיִני ָראּוי ְלִהְתַּפֵּלל ְלָפֶניָך ְּבכֹחֹות ַעְצִמי, ֲאָבל סֹוֵמְך 
ֲאִני ַעל ְזכּות ֲאבֹוַתי ֶׁשָעׂשּו ְרצֹוֶנָך, ְוַאף ֲאִני ֶאֱעמֹד ִלְׁשּפְֹך ִׂשיַח ְלָפֶניָך ְּבכָֹחם'. אּוָלם ַצִּדיק ֶּבן־ָרָׁשע ָּבא 
ְּבכַֹח ַעְצמֹו ְואֹוֵמר 'ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים! ִּבְזכּות ּתֹוָרִתי ַוֲעבֹוָדִתי ְלָפֶניָך, ַקֵּבל ָנא ֶאת־ְּתִפָּלִתי". ּוִמֵּכיָון ֶׁשְּזכּות 

ַעְצמֹו ֵאיָנּה ֲחׁשּוָבה ִלְפֵני ַהָּקָּב"ה ִּכְזכּות ָאבֹות, ָלֵכן ְּתִפַּלת ַצִּדיק ֶּבן־ַצִּדיק ֲחׁשּוָבה יֹוֵתר"...
ְמֻסָּפר ַעל ַרִּבי ַנְפָּתִלי ֵמרֹוְּפִׁשיץ, ֶׁשָּפַגׁש ַּפַעם ֶאת ַרִּבי ְמֻׁשָּלם ַפְיבּוׁש ֶהֶלר ַּבַעל "יֶֹׁשר ִּדְבֵרי ֱאֶמת", 
ּוִבְדָבָריו ִהְזִּכיר ֶאת ִיחּוסֹו ַהְמפָֹאר. ָּתַמּה ַרִּבי ַפְיבּוׁש ְוָׁשַאל: "ְוִכי ַלֲעבֹוַדת ה' ָצִריְך ִיחּוס"? ְוַרִּבי ַנְפָּתִלי 
ִהְסִּביר: "ָהָבה ְוַאְסִּביר ְלָך ְלֵׁשם ָמה ָחׁשּוב ַהִּיחּוס. ַמר ַמְׁשִּכים קּום ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה, עֹוֵרְך ִּתּקּון ֲחצֹות 
ַחר הּוא ִמְתַּפֵּלל ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ְּבִהְתַלֲהבּות ּוְדֵבקּות, ְּבַכּוָנֹות  ְועֹוֵסק ָּכל־ַהַּלְיָלה ַּבּתֹוָרה. ִעם ֲעלֹות ַהּׁשַ
ְוִיחּוִדים, ּוְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ַּכֲאֶׁשר הּוא סֹוֵעד ֶאת־ִלּבֹו, ָחׁש הּוא ְּבקַֹרת־רּוַח, ֶׁשֵּכן ֲאבֹוָתיו ֹלא ָצֲעדּו ְּבֶדֶרְך 
ם ְּבִסּלּוִדין. אּוָלם ֶאְצִלי ַהְּדָבִרים ֲהפּוִכים, ֶׁשֵּכן ַּכֲאֶׁשר ֲאִני ְמַסֵּים ֶאת־ְּתִפָּלִתי, ַּגם  זֹו ֶׁשל ֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ
ִאם ָהְיָתה ְּתִפָּלה ַּכֲהָלָכה, עֹוֵמד ִלִּבי ְונֹוְקַפִני, ֶׁשֲהֵרי ַמִהי ְּתִפָּלִתי ְלֻעַּמת ְּתִפָּלָתם ַהּיֹוֶקֶדת ֶׁשל ֲאבֹוַתי 
ם, ֶאָּלא צֶֹרְך ְלִגיָמה ֶׁשְּלַאַחר ַהְּתִפָּלה"... ַוֲאבֹוַתי ֲאבֹוַתי? ְוִנְמָצא ֵאפֹוא ֶׁשַהִּיחּוס ֵאינֹו צֶֹרְך ֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ

בס"ד

ּוָבּה  ם,  ַהּׁשֵ ַּבֲעבֹוַדת  ֶהָחׁשּוב  ַהֵחֶלק  ִהיא  ַהְּתִפָּלה 
ְּבָפָניו  ְוִלְׁשּפְֹך  ְלבֹוְראֹו  ְלִהְתָקֵרב  ָהָאָדם  זֹוֶכה 
ֶאת  ּוְצָרָכיו.  ֶאת־ִמְׁשֲאלֹוָתיו  ּוְלַהִּביַע  ֶאת־ִׂשיחֹו, 
ַאְבָרָהם  ַהְּקדֹוִׁשים,  ָהָאבֹות  ִּתְּקנּו  ַהְּתִפָּלה  ְזַמֵּני 
ַּבָּצֳהַרִים  ַּבּבֶֹקר,  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשִּתְּקנּו  ְוַיֲעקֹב,  ִיְצָחק 
ֻנַּסח  ֶאת  ִּתְּקנּו  ַהְּגדֹוָלה  ְּכֶנֶסת  ְוַאְנֵׁשי  ּוָבֶעֶרב, 
ְּבָכל־ ַלֲהָלָכה ֶׁשַהְּתִפָּלה  ָהַרְמַּב"ם ּפֹוֵסק  ַהְּתִפָּלה. 
'ַוֲעַבְדֶּתם  "ֶׁשֶּנֱאַמר  ִמן־ַהּתֹוָרה:  ִמְצָוה  ִהיא  יֹום 
ֶׁשֲעבֹוָדה  ָלְמדּו,  מּוָעה  ַהּׁשְ ִמִּפי  ֱאֹלֵקיֶכם',  ה'  ֵאת 
ְּבָכל־ְלַבְבֶכם'  'ּוְלָעְבדֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּתִפָּלה,  ִהיא  זֹו 
ֶׁשְּיֵהא  ְּתִפָּלה'.  זֹו  ֶׁשְּבֵלב?  ֲעבֹוָדה  'ֵאיזֹוִהי  ְוָאְמרּו: 
ֶׁשל  ִׁשְבחֹו  ּוַמִּגיד  ְּבָכל־יֹום,  ּוִמְתַחֵּנן  ִמְתַּפֵּלל  ָאָדם 
ֶׁשהּוא  ְצָרָכיו  ׁשֹוֵאל  ְוַאַחר־ָּכְך  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא, 
ָצִריְך ָלֶהם ְּבַבָּקָׁשה ּוִבְתִחָּנה, ְוַאַחר־ָּכְך נֹוֵתן ֶׁשַבח 
ְוהֹוָדָיה ַלה' ַעל־ַהּטֹוָבה ֶׁשִהְׁשִּפיַע לֹו, ָּכל־ֶאָחד ְּכִפי 
ַהְּתִפָּלה  חֹוַבת  ֵאין  ָהַרְמַּב"ן  ְלַדַעת  אּוָלם  ּכֹחֹו". 
ְּבָכל־יֹום ִמְצָוה ִמן־ַהּתֹוָרה, ְוַרק ְּבֵעת ָצָרה ֵיׁש ִמְצָוה 
ִלְפנֹות ֶאל־ה' ִּבְתִפָּלה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוִכי־ָתבֹאּו ִמְלָחָמה 
ִלְפֵני  ְוִנְזַּכְרֶּתם  ַּבֲחצְֹצרֹת  ַוֲהֵרעֶֹתם  ְוגֹו'  ְּבַאְרְצֶכם 
ְּכֶנֶסת  ַאְנֵׁשי  ֵמאְֹיֵביֶכם".  ְונֹוַׁשְעֶּתם  ֱאֹלֵקיֶכם  ה' 
ָׁשֹלׁש  ְוָקְבעּו  ַהְּתִפּלֹות,  ֻנַּסח  ֶאת  ִּתְּקנּו  ַהְּגדֹוָלה 
ְּתִפּלֹות ְּכֶנֶגד ָקְרְּבנֹות ַהִּצּבּור, ַׁשֲחִרית ּוִמְנָחה ְּכֶנֶגד 
ּוְתִפַּלת  חֹוָבה,  ְּתִפּלֹות  ֵהן  ְוָלֵכן  ַהָּתִמיד,  עֹולֹות 
ְוָלֵכן  ְוֵאיָבִרים,  ֲחָלִבים  ֶהְקֵטר  ְּכֶנֶגד  ֶׁשִהיא  ַעְרִבית 
ִקְּבלּו  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵני  ְרׁשּות,  ִּכְתִפַּלת  ְּתִחָּלה  ִנְתְקָנה 
אֹוָתּה ֲעֵליֶהם ְּכחֹוָבה. ִמֵּכיָון ֶׁשַהְּתִפָּלה ִהיא ֲעבֹוָדה 
ֶׁשַּבֵּלב, ָּתלּוי ִעָּקָרּה ְּבַכּוַָנת ַהֵּלב, ַהּכֹוֶלֶלת ַּגם ַּכּוָָנה 
ֶׁשל ֲעִמיָדה ְּבִיְרָאה ְוַאֲהָבה ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא, ְוֵכן ַּכּוַָנת 
ִמן־ ֶאָחד  ִהיא  ַהְּתִפָּלה  ֶזה  ּוִמְּפֵני  ַהִּמּלֹות,  ְּבֵפרּוׁש 

ַהְּדָבִרים ֶׁשְּצִריִכים ִחּזּוק ְּבָכל־יֹום. 

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ּתֹוְלדֹת

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ְּתִפָּלה  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ֵאיָמַתי ַהְּתִפָּלה ִנְׁשַמַעת? 

ַּכֲאֶׁשר ַהֶּנֶפׁש ִנְכַנַעת, ָהַעִין ּדֹוַמַעת, 

ְוַהְּתָלָאה ְלִקירֹות ַהֵּלב נֹוַגַעת. 

)רבי יהודה אלחריזי(

ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר 

"ִמּדֹות ִטיׁש"
ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור 

ם  ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל־ָּכל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ֶּפֶטר, ָהָיה ַנַער רּוִסי ֶּבן־ְּכָפר, ֶׁשֹּלא ָקָרא ְוֹלא ָׁשָנה ִמָּיָמיו, ְוָכל עֹוָלמֹו 
ִׁשְלטֹונֹו  ְיֵמי  ָהיּו  ָיִמים,  אֹוָתם  ִהְתּגֹוֵרר.  ּבֹו  ַהָּקָטן  ַּבְּכָפר  ִהְצַטְמֵצם 
ָהַאִּדיָרה  רּוְסָיה  ַעל  ַלט  ֶׁשּׁשָ ִניקֹוַלאי,  ַהּנֹוָדע  ָהרּוִסי  ַהַּצאר  ֶׁשל 
ֵאּלּו  ִמֵּבין  ִלְהיֹות  ְוִצִּפָּיה  ְּכִמיָהה  ֶׁשל  ָׁשִנים  ְמָצִרים.  ְלֹלא  ְּבִׁשְלטֹון 
ְלִקָּצם  ִהִּגיעּו  ּוְלָהֵגן ַעל־ַהּמֹוֶלֶדת,  ִּבְצָבאֹו ֶׁשל־ַהַּצאר  ְלָׁשֵרת  ֶׁשִּיְזּכּו 
ְּבֵעת ֶׁשֶּפֶטר ִנְכַנס ְּבַׁשֲעֵרי ַהַּמֲחֶנה ַהְּצָבִאי, ְוָׁשם ִהְתַקֵּבל ְּכַחָּיל ִמן־

ַהּשּׁוָרה. ְמַפְּקָדיו ֹלא ָהיּו ְצִריִכים ְלִהְתַאֵּמץ ַהְרֵּבה, ְּכֵדי ְלָהִבין ֶׁשהּוא 
ֶׁשּגּופֹו  ֲהֵרי  ְמבָֹרְך,  ָהָיה  ִאם רֹאׁשֹו ֹלא  ְיֵתָרה, אּוָלם  ְּבִביָנה  ֵנַחן  ֹלא 
ָחסֹון  ְּכֵתַפִים,  ְרַחב  ִאיׁש  ָהָיה  ֶּפֶטר  ַעל־ִסְכלּותֹו.  ִּפּצּוי  ְּכֵעין  ָהָיה 
ָזִריז ּוָמִהיר ֵמֵאין ָּכמֹוהּו. הּוא ֹלא ָּבַחל  ְלָכְך ָהָיה  ּוַבַעל־ּכַֹח, ּוְבנֹוָסף 
אֹותֹו  ָנְטלּו  ְוַהְמַפְּקִדים  ַהְמָפְרִכים,  ָהִאּמּוִנים  ְּבֵעת  ְמִׂשיָמה  ְּבׁשּום 
ְּכֵסֶמל ְוֻדְגָמה ְלַחָּיל ָמסּור, ֲאֶׁשר מּוָכן ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל ְלַמַען ַהּמֹוֶלֶדת 
ַוֲהַגַּנת ָהָעם. אּוָלם ֵסֶבל ַרב ָסַבל ֶּפֶטר ִמְּמַפְקּדֹו ַהָּיִׁשיר, ֶׁשֵּמֵרר ֶאת־

ם, ּוְכֶעֶבד ִּכי ִיְמֹלְך ָרָדה  ְוא. ַהָּלה ָהָיה ַּכְפִרי ְמֻגּׁשָ ַחָּייו ְוִעָּנה אֹותֹו ַלּׁשָ
ְּבַחָּיָליו ְּבַאְכָזִרּיּות ְוִהְנִהיג אֹוָתם ְּבָיד ָקָׁשה, ּוִמָּכל ַהַחָּיִלים ֶׁשַּבְּפֻלָּגה, 
ַהָּקׁשֹות  ַהְּמִׂשימֹות  ָּכל  ֶׁשל־ַהְמַפֵּקד.  ָלֲעָזאֵזל  ִעיר  ַהּׂשָ ֶּפֶטר  ָהָיה 
ְּבָכל־ ַעל־ַּגּבֹו  ֶׁשָּנָׂשא  ֶזה  ָהָיה  הּוא  ַעל־ְּכֵתָפיו,  הּוְטלּו  ְוַהְמָפְרכֹות, 
ֶאת־ ַהְמַפֵּקד  ֵהִטיל  ָעָליו  ַהְּפֻלָּגה,  ֶׁשל  ַהָּכֵבד  ַהִּצּיּוד  ֶאת־ָּכל  ַמָּסע 
ַהְּמִׂשיָמה ִלְדאֹג ְלִנְקיֹון ַהַּמֲחֶנה, ְוהּוא ַּגם ָהָיה ֶזה ֶׁשָּדַאג ִלְמזֹוָנם ֶׁשל־

ָּכל ַהֲחֵבִרים. ְוַגם ֶּפֶטר, ֶׁשֹּלא ָהָיה ְמחֹוָנן ְּבִביָנה ְיֵתָרה ֵהִבין, ִּכי הּוא 
ֻמְפֶלה ְלָרָעה ֵמֲחֵבָריו, ְוָחׁש ִּכי ַהְמַפֵּקד ִמְתַאֶּנה לֹו ְלֹלא ׁשּום ִסָּבה 
ַהִּנְרֵאית ָלַעִין. ֶאָּלא ֶׁשהּוא ָיַדע ְוֵהִבין ְּבחּוָׁשיו ַהְמֻחָּדִדים, ִּכי מּוָטב לֹו 
ִלְׁשּתֹק ְוָלֵׂשאת ֶאת־ִסְבלֹו ְּבֵחרּוק ִׁשַּנִים, ֶׁשֵּכן ִאם ָיֵעז ְלִהְתלֹוֵנן ִּבְפֵני 

ִמיֶׁשהּו, ִיָּפַרע ַהְמַפֵּקד ִמֶּמּנּו ְּבֵכֶפל ִּכְפַלִים.
ֶזה  ָהָיה  ֻּכּלֹו.  ַּבַּמֲחֶנה  ַקַּדְחָּתִנית  ְּתכּוָנה  ֻהְרְּגָׁשה  ֶאָחד,  יֹום  ְוִהֵּנה 
ְּבִעְקבֹות ִאֶּגֶרת ְקָצָרה ֶׁשִהִּגיָעה ֶאל ַהְמַפֵּקד ָהָראִׁשי, ּוָבּה הֹוָדָעה ַעל 
ִּבּקּורֹו ַהָּקרֹוב ֶׁשל ַהַּצאר ִניקֹוַלאי ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ַּבַּמֲחֶנה. ֵמאֹותֹו 
ֶרַגע ֶׁשל ַקָּבַלת ַההֹוָדָעה, ָהָיה ִנְרֶאה ַהָּמקֹום ְּכַכּוֶֶרת ְּדבֹוִרים רֹוֶחֶׁשת. 
ַהַחָּיִלים  ֶהֵּכר.  ְוַהָּמקֹום ִהְׁשַּתָּנה ְלֹלא  ִנְרָחב,  ִנָּקיֹון  ֻהְכַרז ַעל ִמְבַצע 
ַּגם  ְּכמֹו  ַהִחיצֹוִנית,  הֹוָפָעָתם  ְלִׁשּפּור  ָּדֲאגּו  ֶהֶרף,  ְלֹלא  ָעְמלּו  ֻּכָּלם 
ְּבִדיַקת ְּתִקינּוָתם ֶׁשל ְּכֵלי ִנְׁשָקם, ְוִהְתּכֹוְננּו ְּבֶמֶרץ ַרב ִלְקַראת ִּבּקּורֹו 
ַּבֲהָכנֹות  ְלַהְמִׁשיְך  ֶהֶרף  ְלֹלא  ָּבֶהם  ֵהִאיצּו  ַהְמַפְּקִדים  ַהַּצאר.  ֶׁשל 
ַהַּקְּפָדִנּיֹות, ּוְכֵדי ְלָזְרָזם ִסְּפרּו ָלֶהם ַעל ִּבּקּוֵרי ֶּפַתע ֲאֵחִרים ֶׁשִּבַּצע 
ַהַּצאר ִּבְמקֹומֹות ֲאֵחִרים, ּוְלִעִּתים ֶהֱעִניׁש ְּבֻחְמָרה ֶאת ַהְמַפְּקִדים 
ָאר ֻסַּפר ָעָליו, ִּכי ַּפַעם  ְוַחָּיֵליֶהם, ַעל ִלּקּוִיים ׁשֹוִנים ֶׁשָּמָצא. ֵּבין ַהּׁשְ
ִהְתּכֹוְננּו ַאְלֵפי ַחָּיִלים ִלְקַראת ִּבּקּורֹו, ִנּקּו ְוִצְחְצחּו ֶאת ַהַּמֲחֶנה ֻּכּלֹו 
ַעד ֶׁשִהְבִריק ְּכַמְרָאה ְמֻלֶּטֶׁשת, אּוָלם ַהַּצאר ֹלא ֵהִעיף ֲאִפּלּו ַמָּבט 
זֹאת,  ִּבְמקֹום  ִמָּכל־ִּפָּנה.  ֶׁשָּזַעק  ְוַהִּנָּקיֹון  ַהּמֹוְפִתי  ַהֵּסֶדר  ַעל  ֶאָחד 
ִהָּכְנסֹו  ִעם  ּוִמָּיד  ֶׁשל־ַהַּמֲחֶנה,  ָהָראִׁשי  ַהִּמְטָּבח  ֶאל  ָצַעד קֹוְמִמּיּות 
ִׁשְכַבת  ָׁשם  ְוִגָּלה  ַהֶּדֶלת,  ַמְׁשקֹוף  ֵמַעל  ָידֹו  ֶאת־ַּכף  ֶהֱעִביר  ַּבֶּפַתח, 
ָלֶהם  ָעְזרּו  ֹלא  ָׁשם.  ְלַנּקֹות  ַעל־ַּדְעּתֹו  ֶהֱעָלה  ֹלא  ֶׁשַאף־ֶאָחד  ָאָבק 
ִלְמַפְּקֵדי ַהַּמֲחֶנה ָּכל ַּתֲחנּוֵניֶהם ְוַהְפָצרֹוֵתיֶהם, ְוהּוא ֶהֱעִניָׁשם ָקׁשֹות 
ְלַׁשֵער  ֵאפֹוא  ָנֵקל  ֶׁשל־ַמְלכּות.  ִּבְכבֹוָדּה  ְוִזְלזּוָלם  ַּדְעָּתם  ַקּלּות  ַעל 
ִלְקַראת  ַהַחָּיִלים ֶׁשִּצּפּו  ַנֲחָלָתם ֶׁשל  ָהֲעֻמָּקה ֶׁשָהְיָתה  ֶאת־ַהֲחָרָדה 

ַהִּבּקּור ַהָּצפּוי, ְוָהֲאִויָרה ֻּכָּלּה ָהְיָתה ְמתּוָחה ּוְדרּוָכה. 

ְוִהֵּנה ִהִּגיַע ַהּיֹום ַהְמיָֹחל, ּוָבאֶֹפק ְּכָבר ִנְרֲאָתה ָּפַמְלָיתֹו ֶׁשל ַהַּצאר. 
ַהַחָּיִלים  ַאְלֵפי  ִעם  ְוַיַחד  ַהָּכבֹוד,  ְּבִמְסַּדר  ֶּפֶטר  ַּגם  ָעַמד  ֻּכָּלם,  ְּכמֹו 
ָסַקר  ְּגלּוָיה  ַּבֲהָנָאה  ַהָּדגּול.  ָּכבֹוד ָלאֹוֵרַח  ַלְחֹלק  ְּכֵדי  ִּבְדָמָמה  ָעַמד 
ַהַּצאר ֶאת ׁשּורֹות ַהַחָּיִלים ֶׁשָעְמדּו ְּבֵסֶדר מֹוְפִתי, ַהְּדָמָמה ִנְׁשְמָרה 
ְּבַקְּפָדנּות, ְודֹוֶמה ָהָיה ִּכי ַהִּבּקּור ַיֲעבֹר ְּבַהְצָלָחה ְיֵתָרה. אּוָלם ְלֶפַתע 
ׁשּום  ְּבִלי  רֹוַתַחת.  ְליֹוָרה  ָהַפְך  ֻּכּלֹו  ְוַהָּמקֹום  ַהּיֹוְצרֹות,  ִהְתַהְּפכּו 
ִהְתַנֵּפל  ַהּשּׁורֹות,  ִמֵּבין  ְמֻיָּדֵענּו  ֶּפֶטר  ְלֶפַתע  ִזֵּנק  ֵמרֹאׁש,  ַהְתָרָעה 
ַעל־ַהַּצאר ְוִהְׁשִּכיבֹו ַאְרָצה, ְּכֶׁשהּוא ְמגֹוֵנן ָעָליו ְּבגּופֹו ֶהָחסֹון ְוָהֲעָנק. 
ׁשֹוְמֵרי רֹאׁשֹו ֶׁשל־ַהַּצאר עֹוד ֹלא ִהְסִּפיקּו ֲאִפּלּו ְלָהִניד ַעְפַעף, ֶׁשֵּכן 
ְמִהירּותֹו ֶׁשל ֶּפֶטר ָהְיָתה ְּכַבְרְּדָלס ָּדרּוְך, ּוְלֶפַתע ִנְׁשְמעּו קֹולֹות ְיִרי, 
ַעל־ ֶזה  ִהִּביטּו  ַהַחָּיִלים  ִמְסָּפר.  ְׁשִנּיֹות  ְלַאַחר  ְּבַאַחת  ֶׁשִהְׁשַּתְּתקּו 

ְלִהְתַּבֵהר  ֵהֵחּלּו  ְוַהְּדָבִרים  ֲאֻרּכֹות  ָעְברּו ַּדּקֹות  ִנְדָהִמים, ַאְך ֹלא  ֶזה 
ַהָּכבֹוד,  ְּבִמְסַּדר  ֶׁשָעְמדּו  ַהַחָּיִלים  ׁשּורֹות  ֵּבין  ִּכי  ִהְתָּבֵרר,  ַאט־ַאט. 
ִהְתַחְּבאּו ַּגם ַּכָּמה ִמְּמַבְקֵׁשי ָרָעתֹו ֶׁשל־ַהַּצאר ֶׁשִהְתַנְּגדּו לֹו ָקׁשֹות, 
ְוַהָּללּו ֶהְחִליטּו ְלִהְתַנֵּקׁש ְּבַחָּייו ִּבְׁשַעת ִּבּקּורֹו ַּבַּמֲחֶנה. ַאף ֶאָחד ֹלא 
ֶאת־ְזָמָמם  ְלהֹוִציא  ִהְצִליחּו  ִּכְמַעט  ְוֵהם  ִמְתַנְּקִׁשים,  ְּבאֹוָתם  ָחַׁשד 
ַּבְּתכּוָנה  ָחׁש  ַהָּלה  ֶּפֶטר.  ֶׁשל  ְותּוִׁשָּיתֹו  ֵעָרנּותֹו  ִאּלּוֵלא  ֶאל־ַהּפַֹעל, 
ְוֶאְקָּדח  ְלִצּדֹו  ֶׁשעֹוֵמד  ֶאת־ַהַחָּיל  ְלֶחְרָּדתֹו  ָרָאה  ְוַכֲאֶׁשר  ֶׁשְּלִצּדֹו, 
ֶׁשל־ ַעל־רֹאׁשֹו  ַהְמַרֶחֶפת  ַהְּגדֹוָלה  ַהַּסָּכָנה  ֶאת  ֵהִריַח  ְּבָידֹו,  ָׁשלּוף 

ְוָכְך  ַהְיִרי,  ִמַּמְעַּגל  ְלָהִסיטֹו  ִהְצִליַח  ַהְמֻפְרֶסֶמת  ּוִבְזִריזּותֹו  ַהַּצאר, 
ְּבֶעֶצם ִהִּציל ֶאת־ַחָּייו. 

"ַּבָּמה אּוַכל ִלְגמֹל ְלָך, ַעל ֶׁשִהַּצְלָּת ֶאת־ַחַּיי"? ָׁשַאל ַהַּצאר, ְּכֶׁשּקֹולֹו 
רֹוֵעד ֵמִהְתַרְּגׁשּות. ֻּכָּלם ִהִּביטּו ַעל ֶּפֶטר ְּכַעל ִּגּבֹור ְוַאִּמיץ־ֵלב, ֶאָּלא 
ַהַּצאר",  "ֲאדֹוִני  ַחָּייו.  ֶאת־ִהְזַּדְּמנּות  ְלַנֵּצל  ִהְׂשִּכיל  ֹלא  ֶזה  ֶׁשָּסָכל 
ֶׁשִּמְתַעֵּלל  ַהָּיִׁשיר,  ִמְּמַפְּקִדי  ָמרֹות  ֲאִני  "סֹוֵבל  ִמְתַנֵּצל,  ְּבטֹון  ָאַמר 
ְוא ּוְמָמֵרר ֶאת־ַחַּיי, ְיַצּוֶה ָנא ַהַּצאר ָעָליו ְלַׁשּנֹות ֶאת־ַיֲחסֹו ֵאַלי  ִּבי ַלּׁשָ
ּוְלַהְפִסיק ְלַעּנֹוֵתִני ִחָּנם". ְצחֹוק ַעז ָּפַרץ ִמְּגרֹונֹו ֶׁשל־ַהַּצאר, ּוְבִחּיּוְך 
ֶׁשל־ַלַעג ָאַמר ְלֶפֶטר: "ָסָכל ֶׁשָּכמֹוָך! ָהְיָתה ְלָך ַעְכָׁשו ִהְזַּדְּמנּות ָּפז 
ְלַבֵּקׁש ָּכל־ִמְׁשָאָלה ֶׁשִּתְרֶצה, ּוְבמֹו ָיֶדיָך ָּדִחיָת אֹוָתּה ִמְּלָפֶניָך. ֲהֵרי 
ָהִייָת ָיכֹול ְלַבֵּקׁש ִמֶּמִּני ֶׁשֲאַמֶּנה אֹוְתָך ְּבַעְצְמָך ִלְמַפֵּקד ֶעְליֹון ּוְלֵגֵנָרל 
ְלַהְמִׁשיְך  ְּפעּוָטה,  ּכֹה  ַּבָּקָׁשה  ְמַבֵּקׁש  זֹאת  ִּבְמקֹום  ְוַאָּתה  ַרם־ֶּדֶרג, 
אֹוְתָך"?!  ְיַצֵער  ֹלא  ֶׁשַהְמַפֵּקד  ּדֹוֵאג  ְוַרק  ְנחּות־ַּדְרָּגה,  ַחָּיל  ִלְהיֹות 
ְוָהָיה  ַהְּמִדיָנה,  ְּבֵני  ְּבֶקֶרב  ְוִלְׁשִניָנה  ְלָמָׁשל  ִלְהיֹות  ֶּפֶטר  ָהַפְך  ּוֵמָאז, 

ְלֵסֶמל ְוֻדְגָמה ֶׁשל ָסָכל ֲאֶׁשר ִאֵּבד ֶאת־ָּכל עֹוָלמֹו ְּברֹב ִטְּפׁשּותֹו. 

ַהִּנְמָׁשל
ְּבָמָׁשל ִנְפָלא ֶזה, ִהְׁשַּתֵּמׁש ַרִּבי ַנְפָּתִלי ֵמרֹוְּפִׁשיץ ְּכֵדי ְלַהְסִּביר ֶאת־

ּכָֹחּה ֶׁשל־ַהְּתִפָּלה. עֹוֵמד ָאָדם ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא, יֹוֵצר ָהעֹוָלם 
עֹוֶׂשה  ֶמה  ַאְך  ָּכל־ִמְׁשָאָלה.  ְלַבֵּקׁש  ָּפז  ִהְזַּדְּמנּות  לֹו  ְוֶיׁש  ּוַמְנִהיגֹו, 
ַהָּסָכל? ְמַבֵּקׁש ַעל ַּפִּכים ְקַטִּנים, ַעל ִעְנָיִנים ַּגְׁשִמִּיים ּוְפעּוִטים ְוַעל 
ְלִהְתַּפֵּלל  ְּכֵדי  ֶאת־ַהִהְזַּדְּמנּות  ְלַנֵּצל  ִּבְמקֹום  ַמה־ְּבָכְך,  ֶׁשל  ְּדָבִרים 
ִלְגֻאַּלת ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ְוִליׁשּוַעת ַהְּכָלל ְוַהְּפָרט, ַוֲהֵרי ּדֹוֶמה הּוא ְּבָכְך 
ִמי  ַחָּייו. אּוָלם  ִהְזַּדְּמנּות  ָיָדיו ֶאת  ְּבמֹו  ֶׁשִהְפִסיד  ִטֵּפׁש  ַחָּיל  ְלאֹותֹו 
ָהעֹוָלם,  ּבֹוֵרא  ִעם  ְמַדֵּבר  ֶׁשהּוא  ֶאת־ַהְּזַמן  ְמַנֵּצל  ְּברֹאׁשֹו,  ֶׁשֵעיָניו 

ְוׁשֹוֵפְך ְלָפָניו ְּתִפָּלה ִמִּקירֹות ִלּבֹו ְלִהּוַָׁשע ִּבְתׁשּוַעת עֹוָלִמים.
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ִמּתֹוְך  ְוֹלא  ַעְצבּות,  ִמּתֹוְך  ֹלא  ְלִהְתַּפֵּלל,  עֹוְמִדים  ֵאין   •
ִמּתֹוְך  ְוֹלא  ִׂשיָחה,  ִמּתֹוְך  ְוֹלא  ְׂשחֹוק,  ִמּתֹוְך  ְוֹלא  ַעְצלּות, 
ַקּלּות רֹאׁש, ְוֹלא ִמּתֹוְך ְּדָבִרים ְּבֵטִלים, ֶאָּלא ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה 
ֶׁשל־ִמְצָוה; ְוֵאין עֹוְמִדים ְלִהְתַּפֵּלל ֶאָּלא ִמּתֹוְך ּכֶֹבד רֹאׁש. 

)מסכת ברכות(

ְּכֶנְגּדֹו,  ְׁשִכיָנה  ְּכִאּלּו  ַעְצמֹו  ֶׁשִּיְרֶאה  ָצִריְך  ַהִּמְתַּפֵּלל   •
ֶׁשֶּנֱאַמר "ִׁשּוִיִתי ה' ְלֶנְגִּדי ָתִמיד". )מסכת סנהדרין(

ְוַרִּבי  ִּתְּקנּום.  ָאבֹות  ְּתִפּלֹות  ָאַמר:  ַּבר־ֲחִניָנא  יֹוֵסי  ַרִּבי   •
ִּתְּקנּום.  ְּתִמיִדים  ְּכֶנֶגד  ְּתִפּלֹות  ָאַמר:  ֶּבן־ֵלִוי  ְיהֹוֻׁשַע 
ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלְך ְּתִפּלֹות ָאבֹות ִּתְּקנּום, ְוַאְסְמִכיְנהּו ַרָּבָנן 

ַאָּקְרָּבנֹות. )מסכת ברכות(

• ְּבָׁשָעה ֶׁשַאָּתה עֹוֵמד ַּבְּתִפָּלה, ְּתַכּוֵן ֵעיֶניָך ְוִלְּבָך ְלָאִביָך 
ַמִים. ִאם ָעִׂשיָת ֵּכן, ַעְפַעֶּפיָך ַיְיִׁשירּו ֶנְגֶּדָך. )שוחר טוב(  ֶׁשַּבּׁשָ

ּוַמֲעִׂשים  ְוֵאּלּו־ֵהן: ּתֹוָרה  ִחּזּוק  ְצִריִכים  ְדָבִרים  ַאְרָּבָעה   •
'ֲחַזק  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִמַּנִין?  ְּתִפָּלה  ֶאֶרץ.  ְוֶדֶרְך  ְּתִפָּלה  טֹוִבים, 

ֶוֱאָמץ'. )מסכת ברכות(

• ְלעֹוָלם ַיְׁשִּכים ָאָדם ְלֵבית־ַהְּכֶנֶסת ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ְוִיְמֶנה ִעם 
ֲעָׂשָרה ָהִראׁשֹוִנים, ֶׁשֲאִפּלּו ֵמָאה ָּבִאים ַאֲחָריו, נֹוְתִנים לֹו 

ָׂשָכר ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם. )מסכת ברכות(

• ְּכֶׁשִּיָּכֵנס ְלֵבית־ַהְּכֶנֶסת, ִיָּכֵנס ִׁשעּור ְׁשֵני ְּפָתִחים ְוַאַחר־
ָּכְך ִיְתַּפֵּלל. )הרמב"ם(

ְּבֵבית־ַהְּכֶנֶסת,  ֶאָּלא  ִנְׁשַמַעת  ֶׁשל־ָאָדם  ְּתִפָּלתֹו  ֵאין   •
ֶׁשֶּנֱאַמר "ִלְׁשמַֹע ֶאל־ָהִרָּנה ְוֶאל־ַהְּתִפָּלה", ִּבְמקֹום ִרָּנה ָׁשם 

ְּתֵהא ְּתִפָּלה. )מסכת ברכות(

ְּבִעירֹו,  ֵּבית־ַהְּכֶנֶסת  ֶׁשֶּיׁש־לֹו  ָּכל־ִמי  ָלִקיׁש:  ֵריׁש  ָאַמר   •
ִנְקָרא ָׁשֵכן ָרע, ְוֹלא עֹוד ֶאָּלא  ְלִהְתַּפֵּלל,  ִנְכָנס ָׁשם  ְוֵאינֹו 

ֶׁשּגֹוֵרם ָּגלּות לֹו ּוְלָבָניו. )שם(

• ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ִמּשּׁום ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן־יֹוַחאי: ַמאי ִּדְכִתיב 
"ַוֲאִני ְתִפָּלִתי־ְלָך ה' ֵעת ָרצֹון", ֵאיָמַתי ֵעת ָרצֹון? ְּבָׁשָעה 

ֶׁשַהִּצּבּור ִמְתַּפְּלִלים. )שם(

• ְּתִפַּלת ַרִּבים ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ֵריָקם. )ילקוט שמעוני(

ֻּכָּלּה,  עֹוָׂשה  ֵאיָנּה  ִאם  ֶׁשל־ְּתִפָּלה?  ּכָֹחּה  ָלַדַעת  ְרצֹוְנָך   •
ֶחְצָיה ִהיא עֹוָׂשה. )?(

• ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ִמּשּׁום ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן־יֹוַחאי: ָּכל ַהּקֹוֵבַע 
ִלְתִפָּלתֹו, אֹוְיָביו נֹוְפִלים ַּתְחָּתיו, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוַׂשְמִּתי  ָמקֹום 
ְלַעּנֹותֹו  ְבֵני־ַעְוָלה  ְוֹלא־יִֹסיפּו  ְוגֹו'  ְלִיְׂשָרֵאל  ְלַעִּמי  ָמקֹום 

ְוגֹו'". ְוַהּקֹוֵבַע ָמקֹום ִלְתִפָּלתֹו ֱאֹלֵקי ַאְבָרָהם ְּבֶעְזרֹו. )מסכת 
ברכות(

• ִמַּנִין ֶׁשֵאין ַהָּקָּב"ה מֹוֵאס ִּבְתִפָּלָתם ֶׁשל־ַרִּבים? ֶׁשֶּנֱאַמר 

ַנְפִׁשי  ְבָׁשלֹום  "ָּפָדה  ּוְכִתיב  ִיְמָאס",  ְוֹלא  ַּכִּביר  "ֶהן־ֵאל 
ִמְּקָרב־ִלי ִּכי־ְבַרִּבים ָהיּו ִעָּמִדי", ָאַמר ַהָּקָּב"ה ָּכל ָהעֹוֵסק 
ַּבּתֹוָרה ּוִבְגִמילּות ֲחָסִדים ּוִמְתַּפֵּלל ִעם־ַהִּצּבּור, ַמֲעֶלה ֲאִני 

ָעָליו ְּכִאּלּו ְּפָדַאִני ִלי ּוְלָבַני ִמֵּבין ֻאּמֹות ָהעֹוָלם. )שם(

ַיֲעמֹד  ְוֹלא  ַהַּמְלּבּוִׁשים,  ְּבִתּקּון  ְלִהָּזֵהר  ַהִּמְתַּפֵּלל  ָצִריְך   •
ְּבַרְגַלִים  ְוֹלא  ְמֻגֶּלה,  ְּברֹאׁש  ְוֹלא  ַּבֲאֻפְנָּדתֹו,  ִּבְתִפָּלה 
ְמֻגּלֹות, ְוִיְתַעֵּטף ִּבְבָגָדיו ְּכֶדֶרְך ֶׁשהֹוֵלְך ִלְפֵני ַׂשר, ֶׁשֶּנֱאַמר 

"ִהּכֹון ִלְקַראת ֱאֹלֶקיָך ִיְׂשָרֵאל". )חיי אדם(

• טֹוב ֶׁשִּתְתַּפֵּלל ַהּכֹל ִמּתֹוְך ַהִּסּדּור ְוֹלא ַּבחּוץ, ִּכי ֶזהּו ַּגם 

ִהְתעֹוְררּות ְּגדֹוָלה ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכּוָָנה. )יש נוחלין(

• ָּכל־ְּתִפָּלה ֶׁשֵאיָנּה ְּבַכּוָָנה, ֵאיָנּה ְּתִפָּלה. )הרמב"ם(

ֶׁשּמֹוִציא  ַהִּמּלֹות  ֵּפרּוׁש  ְּבִלּבֹו  ֶׁשְּיַכּוֵן  ָצִריְך  ַהִּמְתַּפֵּלל   •

ִּבְׂשָפָתיו, ְוַיְחׁשֹב ְּכִאּלּו ְׁשִכיָנה ְּכֶנְגּדֹו, ְוָיִסיר ָּכל ַהַּמֲחָׁשבֹות 
ַזָּכה  ְוַכָוָּנתֹו  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ֵאר  ֶׁשִּתּׁשָ ַעד  אֹותֹו,  ַהּטֹוְרדֹות 
ִּבְתִפָּלתֹו, ְוַיְחׁשֹב ִאּלּו ָהָיה ְמַדֵּבר ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך, ָהָיה ְמַסֵּדר 
ֶמֶלְך  ִלְפֵני  ַקל־ָוחֶֹמר  ִיָּכֵׁשל,  ְלַבל  ָיֶפה  ָּבֶהם  ּוְמַכּוֵן  ְּדָבָריו 
ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקָּב"ה ֶׁשהּוא חֹוֵקר ָּכל־ַהַּמֲחָׁשבֹות. )שולחן 

ערוך(

• ְּתִפָּלה ְּבֹלא ַכּוָָנה, ְּכגּוף ְּבִלי ְנָשָׂמה. )אברבנאל(

ַּתִּביט  ִאם   - ָהָרָעה"  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ָיׁשּוב  ִעם־ַהֵּסֶפר  "ָאַמר   •

ַּבֵּסֶפר ָּתׁשּוב ִמְּמָך ָּכל ַמֲחָׁשָבה ָזָרה ְּבֶאְמַצע ַהְּתִפָּלה, ְוָכְך 
ּתּוַכל ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכּוַָנת ַהִּמִּלים. )הגר"א מוילנא(

• ִראׁשֹון ַלּכֹל, ָצִריְך ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ִמּתֹוְך ַהִּסּדּור. )החפץ חיים(

ֶׁשִּתְתַּפְּללּו  קֶֹדם  ּתֹאְכלּו  ֹלא   - ַעל־ַהָּדם"  תֹאְכלּו  "ֹלא   •
ָעָליו  ִמְתַּפֵּלל,  ְוַאַחר־ָּכְך  ְוׁשֹוֶתה  ָהאֹוֵכל  ְוָכל  ַעל־ִּדְמֶכם, 
ַּגּוֶָך  ִּתְּקֵרי  ַאל  ַגּוֶָך",  ַאֲחֵרי  ִהְׁשַלְכָּת  "ְואִֹתי  אֹוֵמר  ַהָּכתּוב 
ָעָליו  ִקֵּבל  ֶזה  ֶׁשִּנְתָּגָאה  ְלַאַחר  ַהָּקָּב"ה:  ָאַמר  ֵּגֶאיָך,  ֶאָּלא 

ַמְלכּות ָׁשַמִים. )מסכת ברכות(

• ׁשֹוֵאל ָאָדם ְצָרָכיו ְּבׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה. )שם(

• ַהּיֹוֵצא ִמֵּבית־ַהְּכֶנֶסת, ַאל ַיְפִסיַע ְּפִסיָעה ַּגָּסה. )שם(

• ִאם ַהֵּבן רֹוֶאה ֵאֶצל ָאִביו ִהְתַנֲהגּותֹו ְּבִהְתַלֲהבּות ִרְׁשֵּפי־

ה  ַהְּקֻדּׁשָ ֵאׁש  ּבֹו  ִיְתַלֵהב  ַהֵּבן  ַּגם  ָאז  ַׁשְלֶהֶבת־ָיּה,  ֵאׁש 
ֶאת־ה'  ַלֲעבֹד  ַעְצמֹו  ַיְרִּגיל  ֶזה  ְוַעל־ְיֵדי  ְּבתֹוכֹו,  ֶׁשִּנְׁשָרׁש 

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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