
ת ת ֻחּקַ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 

ְּבֶפַתע  ְוִהֵּנה,  ְמאֹד.  ַעד  ְקרֹוִבים  ַנְפָׁשם,  ִנְכְסָפה  ֶׁשֵאֶליָה  ָלָאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָהיּו   ְקרֹוִבים 
ֵסֵרב  ֱאדֹום   ֶׁשֶּמֶל ְלַאַחר  ֶזה  ָהָיה  ְלָאחֹור!  ָלׁשּוב  ַלֲחזֹר,  ַההֹוָרָאה:  ִהְתַקְּבָלה  ִּפְתאֹום 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ֶׁשִאֵּלץ  ֵסרּוב  ָלָאֶרץ,  ְּבַדְרָּכם  ִּבְגבּולֹו  ַלֲעבֹר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶׁשל  ְלַבָּקָׁשָתם 

ָלׁשּוב ַלֲאחֹוֵריֶהם ּוְלַהִּגיַע ָלָאֶרץ ַּבֶּדֶר ָהֲאֻרָּכה ַהּסֹוֶבֶבת ֶאת ֶאֶרץ ֱאדֹום.
ְּדָבִרים  ְוִדְּברּו  ּבֹו  ָעְמדּו  א  ֵמָהָעם  ַרִּבים  ֵלב,  ְלַדֲאבֹון  ְוַכֲאֶׁשר  ִמְּנׂשֹא,  ָּגדֹול  ָהָיה  ַהִּנָּסיֹון 
ָקִׁשים ַּבה‘ ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּדֹו, ֶנֶעְנׁשּו ְּבֻחְמָרה ְּכֶׁשָּׁשַלח ָּבֶהם ה‘ ֶאת ַהְּנָחִׁשים ַהְּׂשָרִפים ֲאֶׁשר 

ָנְׁשכּו ְוֵהִמיתּו ַעם ַרב ִמִּיְׂשָרֵאל.
ְלִתְזּכֶֹרת ְּגדֹוָלה ִמּזֹו א ָהיּו ְּבֵני ּדֹור ֵּדָעה ְצִריִכים. ִמָּיד ְּכֶׁשִהְתַוּדוּ ָאְמרּו ְלמֶֹׁשה: ”ָחָטאנּו 
ִמִּפי  ְוִנְצַטָּוה  ַּבֲעָדם,  ְּתִפָּלה  ָנָׂשא  הּוא  ִהְמִּתין.  א  מֶֹׁשה  ְוַאף  ז),  (כא   “ָוָב ַבה‘  ִדַּבְרנּו  ִּכי 

ַהְּגבּוָרה: ”ֲעֵׂשה ְל ָׂשָרף ְוִׂשים אֹתֹו ַעל ֵנס ְוָהָיה ָּכל ַהָּנׁשּוךְ ְוָרָאה אֹתֹו ָוָחי“ (ָׁשם ח).
ַּבִּמְׁשָנה (ר“ה פ“ג מ“ח) ִצְּטטּו ֲחָכִמים ֶאת ַהָּפסּוק ַהִּנְזָּכר ְוָתְמהּו: ”ְוִכי ָנָחׁש ֵמִמית אֹו ָנָחׁש 
ְמַחֶּיה“? ”ֶאָּלא“, ְמִׁשיִבים ֲחָז“ל, ”לֹוַמר ְל: ָּכל ְזַמן ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ִמְסַּתְּכִלים ְּכַלֵּפי ַמְעָלה 

ְוִאם  ִמְתַּגְּבִרים,  ָהיּו  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ַלֲאִביֶהם  ִלָּבם  ֶאת  ּוְמַׁשְעְּבִדים 
ָלאו ָהיּו נֹוְפִלים“.

ֶאת עֹוֶמק ַמְׁשָמעּות ִּדְבֵרי ַהִּמְׁשָנה ֵּבֵאר ַה‘ִּתְפֶאֶרת ִיְׂשָרֵאל‘ 
ְלִהָּנֵצל  ַרק  ְּכֶׁשִּמְתַּפֵּלל  ֲאִפּלוּ  ָלן,  ַמְׁשַמע  ”ָקא  לח):  (ָיִכין 

ִאם  ִּכי  ִנְׁשַמַעת  ַהְּתִפָּלה  ֵאין  ַהְּׂשָרִפים,  ְּכַבְּנָחִׁשים  ִמָּצָרה 
.“ְּכֶׁשִּמְתַּכֵּון ֶׁשְּיַחְּזֵקהּו ה‘ ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַר

ָּבּה  ְלַכֵּון  ְלַהְקִּפיד   ָצִרי ִּתָּׁשַמע  ֶׁשְּתִפָּלתֹו  ָהרֹוֶצה  ְּכלֹוַמר, 
ִיְזֶּכה  ֶׁשָּלּה  ַהְּיׁשּוָעה  ֶׁשְּבֶאְמָצעּות  ַאַחת –  ְלַמָּטָרה  ְוַרק   ַא
יּוַכל ְלִהְתַחֵּזק ּוְלִהְתַעּלֹות ַּבֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא, ְוָכ ִיְתַּגַּדל ְׁשמֹו 

ִיְתָּבַר ָּבעֹוָלם.
ִּדְבֵרי  ֶהְסֵּבר  ַעל  א)  כא  (ְּבָרכֹות  יֹוָנה  ַרֵּבנּו  ָּכַתב  ָלֶזה  ְּבדֹוֶמה 
ַאַחת  ָׁשָעה  ׁשֹוִהין  ָהיּו  ָהִראׁשֹוִנים  ”ֲחִסיִדים  ַהִּמְׁשָנה: 
ֶׁשְּיַכְּונּו  ”ְּכֵדי   - ַלָּמקֹום“  ִלָּבם  ֶאת  ֶׁשְּיַכְּונּו  ְּכֵדי  ּוִמְתַּפְּלִלין 
ֶׁשִּיְהֶיה ִלָּבם ָׁשֵלם ַּבֲעבֹוַדת ַהָּמקֹום; ִויַבְּטלּו ִמִּלָּבם ַּתֲענּוֵגי 
ָהעֹוָלם ַהֶּזה ַוֲהָנאֹוֵתיֶהם, ִּכי ְּכֶׁשְּיַטֲהרּו ִלָּבם ֵמֶהְבִלי ָהעֹוָלם 
ְרצּוָיה  ְּתִפָּלָתם  ִּתְהֶיה  ַהֵּׁשם,  ְּברֹוְממּות  ַּכָּוָנָתם  ְוִיְהֶיה  ַהֶּזה 

ּוְמֻקֶּבֶלת ִלְפֵני ַהָּמקֹום“.

ֵעיָניו ְלַמָּטה ְוִלּבֹו ְלַמְעָלה
רפו  ַּדף  (ח“ב  ִּבְדָרׁשֹוָתיו  סֹוֵפר‘  ַה‘ֲחַתם  ָמָרן  ָאַמר  ָּגדֹול  ְיסֹוד 
ַהְצָלַחת  ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ָהָאָדם  ֶׁשֵּמחֹוַבת  ֵמֵאָליו  מּוָבן  ע“א): 
ְוַנְפׁשֹו  ּגּופֹו  ַעל  ִלְׁשמֹר  ֵמחֹוָבתֹו  ְּכֵחֶלק  ַהֶּזה,  ָהעֹוָלם  ַחֵּיי 
ִמָּכל ִמְקֶרה ַרע. ָאְמָנם ֲאִניֵני ַהַּדַעת ָיִבינּו ִּכי ְּגַנאי ּוִבָּזיֹון הּוא 
ַלֲעמֹד ִּבְתִפָּלה ּוְלַקֵּׁשר ַנְפָׁשם ְלָמקֹום ָּגבֹוַּה ֵמַעל ָּגבֹוַּה ְּכֵדי 

ְלַבֵּקׁש ַעל ִּכַּכר ֶלֶחם ַאַחת...
ְלִפיָכ ִנְרֶאה ֶׁשִעַּקר ַּכָּוַנת ַהְּתִפָּלה ַעל ִעְנָיִנים ַּגְׁשִמִּיים ְצִריָכה 

ַחֵּיי  ִּכי   .ִיְתָּבַר ַלֲעבֹוָדתֹו  ְּבגּוֵפנּו  ְלִהְתַחֵּזק  ְּכֵדי  ִנְׁשַּתֵּמׁש  ה‘  ָלנּו  ֶׁשִּיֵּתן  ֶׁשַּבִּמְחָיה  ִלְהיֹות 
ָהעֹוָלם  ַחֵּיי  הּוא  ֲהא  ַאְרמֹון,  ׁשֹוֵכן  ֶׁשָּבּה  ֶלָחֵצר  ַהְּכִניָסה  ְלַׁשַער  ִנְמָׁשִלים  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם 
ַהָּבא. ּוְבַוַּדאי א ִיְטַרח ָהָאָדם ִלְפּתַֹח ֶאת ַהַּׁשַער ְּכֵדי ִלְמצֹא ֶאת ַׁשֲעֵרי ָהַאְרמֹון ְנעּוִלים 

ְּבָפָניו.
ְוִלּבֹו  ְלַמָּטה  ֵעיָניו  ֶׁשִּיֵּתן   ָצִרי ”ַהִּמְתַּפֵּלל  ב):  קה  (ְיָבמֹות  ְּבָאְמָרם  ֲחָז“ל  ַּכָּוַנת  ֶׁשּזֹו  ְוִנְרֶאה 
ְלַמְעָלה“ - ֵעיָניו ְצִריכֹות ִלְהיֹות ְלַמָּטה, ַעל ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ַא ַּכָּוַנת ִלּבֹו ְצִריָכה ִלְהיֹות 
ְמֻכֶּוֶנת ְלַמְעָלה – ֶׁשֶאת ַהֶּׁשַפע ַהְּמֻבָּקׁש ַיְקִּדיׁש ְלצֶֹרְך ִהְתַקְּדמּות ַוֲעִלָּיה ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם.

ִּפְתחּו ִלי ֶּפַתח
ָּכַתב ְּבֵסֶפר ֲחִסיִדים (קלא): ”ִאם ִיְׁשַאל ָאָדם ָּדָבר ֶׁשהּוא ֶׁשַבח ְלבֹוְראֹו, ְּכגֹון ַעל ִלּמּוד ּתֹוָרה 
אֹו ָּדָבר ַאֵחר ֵמֶחְפֵצי ָׁשַמִים, ְוׁשֹוֵפ ֶאת ַנְפׁשֹו ָעָליו, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלתֹו ַאף 

ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ְּבָידֹו ַמֲעִׂשים טֹוִבים“.
ְוָכ ָהָיה ְמָפֵרׁש ָהְרַה“ק ִמּקֹאְצק ָזָצ“ל ֶאת ַמֲאַמר ֲחָז“ל (ְּבָרכֹות לג ב): ”ַהּכֹל ִּביֵדי ָׁשַמִים חּוץ 
ִמִּיְרַאת ָׁשַמִים“ - ”ָּכל ָּדָבר ֶׁשְּיַבֵּקׁש ָאָדם ִמן ַהָּׁשַמִים – ֶאְפָׁשר ֶׁשִּתְתַמֵּלא ַּבָּקָׁשתֹו ְוֶאְפָׁשר 
ֶׁשֹּלא. ַא ִאם ְיַבֵּקׁש ִיְרַאת ָׁשַמִים - ֻמְבָטח הּוא ֶׁשֵּיָעֶנה. ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ִלְמנַֹע זֹאת ִמֶּמּנּו“ 

(’ַלֲהבֹות קֶֹדׁש‘ עמ‘ קצג, ּוְרֵאה ַמַהְרָׁש“א ח“א ַׁשָּבת קנו ב).

ָאַמר ַעל ָּכ ַהַּמְׁשִּגיַח ַהְּגַה“צ ַרִּבי ַחִּיים ְפִריְדַלְנֶדּר ָזָצ“ל: ַאף ֶׁשִּיְרַאת ָׁשַמִים ֵאיָנּה ָּדָבר 
ֶׁשל ָמה ְּבָכ ֶאָּלא ַמֲעָלה ִנְׂשָּגָבה ֶׁשֵּיׁש ַלֲעמֹל ַרּבֹות ְּכֵדי ְלַהִּׂשיָגּה, ִמָּכל ָמקֹום ֲהא ְּכָבר 
ֻהְבַטְחנּו (שהש“ר ה ג) ִּכי ְּבָכל ַהּנֹוֵגַע ְלִמיֵלי ִּדְׁשַמָּיא ֵאין ָהָאָדם ָצִרי ֶאָּלא ִלְפּתַֹח ֶּפַתח ְּכֻחּדֹו 

ֶׁשל ַמַחט, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְיַסֵּיַע ְּבָידֹו ְוִיְפַּתח לֹו ֶּפַתח ְּכִפְתחֹו ֶׁשל אּוָלם.
ְוהֹוִסיף ַהַּמְׁשִּגיַח ֶׁשֶעֶצם ַהָּדָבר ֶׁשָאנּו ְמַבְּקִׁשים ִמִּלְפֵני ה‘ ֶׁשְּיַסֵּיַע ְּבָיֵדינּו ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו 
ְוִיַּטע ִיְרָאתֹו ְּבִלֵּבנּו, ֶזהּו ַהֶּפַתח ַהָּקָטן, ְּכֻחּדֹו ֶׁשל ַמַחט, ֶׁשִּבְזכּותֹו 
ִיְפַּתח ָלנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶּפַתח ְּכִפְתחֹו ֶׁשל אּוָלם, ְוִנְזֶּכה 

ְלִיְרַאת ָׁשַמִים ֲאִמִּתית (’ִׂשְפֵתי ַחִּיים‘ מֹוֲעִדים א עמ‘ עה).
ַחִּיים ֶׁשַהֶּמֶל ָחֵפץ ָּבֶהם

ַהָּזָהב:  ִּבְלׁשֹונֹו  ָּכַתב  ַהַּמֲהָר“ל,  ֲאִחי  ִמְפִריְדּבּורג,  ַחִּיים  ַרִּבי 
ָחֵפץ   ֶמֶל ְלַחִּיים  ’ָזְכֵרנּו  ַהָּׁשָנה:  ְּברֹאׁש  ִמְתַּפְּלִלים  ”ָאנּו 
ַהָּקדֹוׁש   ֶׁשַהֶּמֶל ַחִּיים  ִאם  ִּכי   – ְנַבֵּקׁש  א  ְּכלֹוַמר,  ַּבַחִּיים‘. 
ַהֵּׁשם  ִיְרַאת  ִעָּמם  ֶׁשֵּיׁש  ַחִּיים  ְּדַהְינוּ  ּבֹו!  ָחֵפץ  הּוא   ָּברּו
ַהָּללּו  ַהַחִּיים  ְּכלֹוַמר,  ַחִּיים‘,  ֱאִקים   ְלַמַעְנ’ ְוֶזהּו:   .ִיְתָּבַר
 - ַהַחִּיים‘  (’ֵסֶפר   “ֲעבֹוָדְת ּוְלַמַען   ְלַמַעְנ ֵהם   - ְמַבְּקִׁשים  ֶׁשָאנּו 

ַחִּיים טֹוִבים פ“ז).

ִּדְבֵרי  ֶאת  ְפִריְדַלְנֶדּר  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח  ֵּבֵאר  זֹאת  ְלאֹור 
’ָזְכֵרנּו  ֶׁשְּבַבָּקַׁשת  ַהַחִּיים)  ֵסֶפר  ִעְנַין  ַהָחְכָמה,  (ַמֲאָמר  ָהַרְמחַ“ל 
ְלַחִּיים‘ ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשִּיְמֶנה אֹוָתנּו ֵּבין 
ַהַּצִּדיִקים ַהִּנְכָּתִבים ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים. ְוִהֵּנה ִלְכאֹוָרה ָּתמּוַּה, ִאם 
הּוא   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ְלַבֵּקׁש  יּוַכל  ֵּכיַצד  ָרָׁשע,  ִהּנֹו  ַהְּמַבֵּקׁש 
ֶׁשָּיִׂשים ֶחְלקֹו ֵּבין ַהַּצִּדיִקים, ֲהא ֶזהּו ַמָּמׁש ֵהֶפ ַהְּמִציאּות?

ָאנּו  זֹו  ֶׁשְּבַבָּקָשֵׁתנּו  ְלָהִבין,  נּוַכל  ָהָאמּור  ַהְּיסֹוד  ֶׁשְּלִפי  ֶאָּלא 
ְלַחִּיים  ִלְזּכֹות  ְׁשִאיָפֵתנּו  ֶאת  ָהעֹוָלם   ֶמֶל ִלְפֵני  ְמַבְּטִאים 
ֲאִמִּתִּיים ְמֵלֵאי ּתֶֹכן ֶׁשל ֲעִׂשַּית ְרצֹון ה‘ ְוַקָּבַלת ֻעּלֹו ְּבֵלב ָׁשֵלם. 
ַחִּיים ֶׁשל ’ְלַמַעְנ ֱאִקים ַחִּיים‘ - ֶׁשָּכל ַמֲעֶׂשה ּוַמֲעֶׂשה ָּבֶהם 
ְיֻכַּון ַא ְוַרק ְלַמְּטַרת ַהֲאָדַרת ְּכבֹודֹו ִיְתָּבַר. ְוִאם ָּכ ִנְחֶיה, 
ַמְּטָרָתם  ָּכל  ֶׁשּזֹוִהי  ַהַּצִּדיִקים,  ֵּבין  ֶחְלֵקנּו  ֻיַּתן  ִמֵּמיָלא  ֲהֵרי 

ּוְׁשִאיָפָתם ָּבעֹוָלם (’ִׂשְפֵתי ַחִּיים‘ ָׁשם).
ַּב‘ֻּׁשְלָחן  ָמָרן  ִהְקִּדיׁש  ָמה  ִמְּפֵני  ְלָהִבין  נּוַכל  זֹאת  ָּכל  ַאַחר 
ָערּו‘ ִסיָמן מְֻיָחד (או“ח סי‘ רלא) ֶׁשּבֹו ָטַרח ְלָפֵרט ַעד ַּכָּמה ָחׁשּוב 
 ְיסֹוד ֶזה ְּבָכל ַחֵּיי ַהְּיהּוִדי, ֵהן ְּבַחָּייו ָהרּוָחִנִּיים ְוֵהן ַהַּגְׁשִמִּיים, ּוְבנֹוֵתן ַטַעם ְלַהֲעִתיק ִמּתֹו
 ,א ְיַכֵּון ַלֲהָנָאתֹו, ֶאָּלא ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ,ְלׁשֹונֹו: ”ְוֵכן ְּבָכל ָמה ֶׁשֵּיָהֶנה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה
ָׁשַמִים‘,  ְלֵׁשם  ִיְהיּו   ַמֲעֶׂשי ’ָּכל  ֲחָכִמים:  ְוָאְמרּו  ו)  ג  (ִמְׁשֵלי  ָדֵעהוּ‘   ְּדָרֶכי ’ְּבָכל  ְּכִדְכִתיב: 

ֶׁשֲאִפּלוּ ְּדָבִרים ֶׁשל ְרׁשּות... ִיְהיּו ֻּכָּלם ַלֲעבֹוַדת ּבֹוַרֲא אֹו ְלָדָבר ַהּגֹוֵרם ֲעבֹוָדתֹו“.
ּוְמַסֵּים ַה‘ֻּׁשְלָחן ָערּו‘: ”...ְּכָללֹו ֶׁשל ָּדָבר, ַחָּיב ָאָדם ָלׂשּום ֵעיָניו ְוִלּבֹו ַעל ְּדָרָכיו ְוִלְׁשקֹל ָּכל 
ַמֲעָׂשיו ְּבֹמאְזֵני ִׂשְכלֹו, ּוְכֶׁשרֹוֶאה ָּדָבר ֶׁשָּיִביא ִליֵדי ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ַיֲעֵׂשהּו, ְוִאם ָלאו 

א ַיֲעֵׂשהּו; ּוִמי ֶׁשּנֹוֵהג ֵּכן, עֹוֵבד ֶאת ּבֹוְראֹו ָּתִמיד“.

ַמְּטַרת ַהְּתִפָּלה – ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא

ְלהֹורֹות ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן
”ִׁשְמעּו ָנא ַהּמִֹרים ֲהִמן ַהֶּסַלע ַהֶּזה נֹוִציא ָלֶכם ָמִים“ (כ י)

ֶרֶמז   - ’ָאֵמן‘  ֵהם  ֲהִמן‘  ַהּמִֹרים  ’ָנא  ַהֵּתבֹות  סֹוֵפי 
ֶׁשהּוא  ָמקֹום  ְּבָכל  ַההֹוָרָאה  מֹוֵרי  ֶׁשל  ְלחֹוָבָתם 
ְלהֹורֹות ֶאת ָהָעם ּוְלַהְזִהיר ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן, ַּכּמּוָבא 
’ֵחֶלק ַיֲעקֹב‘ ֻחַּקת ְּבֵסֶפר ’ֶּדֶר מֶֹׁשה‘ (ְליֹום יא). 

ָאֵמן ֶּבֱאמּוָנה 
”ַיַען א ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי ְלַהְקִּדיֵׁשִני ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ (כ יב)

ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב ַמְׁשַמע ֶׁשִעַּקר ַהַּטֲעָנה ְּכַלֵּפי מֶֹׁשה 
ֶאָּלא  ַהֶּסַלע  ֶאל  ִּדְּברּו  ֶׁשֹּלא  ַעל  ָהְיָתה  ְוַאֲהרֹן 

ִהּכּוהּו, ְוֶנְחָׁשב ָלֶהם ַהָּדָבר ְלִחָּסרֹון ֶּבֱאמּוָנה.
ְוִהֵּנה, ְּבָפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן ּכֹוֵתב ַה‘ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות‘, ִּכי 
ִעַּקר ָהֱאמּוָנה ְּתלּוָיה ַּבֲעִנַּית ָאֵמן. ִמּתֹו ָּכ ְמַעְנֵין 
ְלַגּלֹות ִּכי ַּדְוָקא ְּבָפָרַׁשת ’ֵמי ְמִריָבה‘ ִנְרֶמֶזת ַהִּמָּלה 
ַהּמִֹרים  ָנא  ְקרֹוִבים: ”ִׁשְמעּו  ְּפסּוִקים  ִּבְׁשֵני  ’ָאֵמן‘ 
א  ”ַיַען  י);  (כ  ָמִים“  ָלֶכם  נֹוִציא  ַהֶּזה  ַהֶּסַלע  ֲהִמן 
(ָׁשם  ִיְׂשָרֵאל“  ְּבֵני  ְלֵעיֵני  ְלַהְקִּדיֵׁשִני  ִּבי  ֶהֱאַמְנֶּתם 
ַּדק  ִחָּסרֹון   ְּבָכ ָהָיה  ַהָּׂשָגֵתנּו  ֶׁשְּלִמעּוט  יב) [ְוֵכיָון 
ְּבסֹוֵפי  ַרק  ַהּתֹוָרה  זֹאת  ָרְמָזה  ֶּבֱאמּוָנה,  ַהַּדק  ִמן 
’ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶת‘ ֵעֶר ָאֵמן ַהֵּתבֹות ְוא ְּבֵראִׁשיָתן].  

ְלֶרֶגל יֹום ַהִהּלּוָלא ֶׁשל ַרֵּבנּו ַיֲעקֹב ’ַּבַעל ַהּטּוִרים‘ ֶהָחל ְּביֹום ב‘ י“ב ְלחֶֹדׁש ַּתּמּוז, 
ָנִביא ָּכאן ִמּתֹו ֵּפרּוָׁשיו ַעל ַהּתֹוָרה, ְּדָבִרים ִנְׂשָּגִבים ְּבַמֲעַלת ַהְּבָרכֹות ַוֲעִנַּית ָאֵמן:

ָאֵמן
ָהעֹוֶנה  ’ָּגדֹול  ב):  נג  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ”ָאְמרּו 
הּוא  ’ָאֵמן‘  ִּכי  ְוַהַּטַעם,   .‘ַהְּמָבֵר ִמן  יֹוֵתר  ָאֵמן 
ִּכי  ְוִנְמָצא   ,[91] ַו‘ֲאֹדָנ-י‘  ’ֲהָוָי“ה‘  ְׁשמֹות  ֶׁשל  ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ַהְּמָבֵר א ִהְזִּכיר ְּבִבְרָכתֹו ֶאָּלא ֵׁשם ַאְדנּות ִּבְלַבד, ְוִאּלּו 

ָהעֹוֶנה ’ָאֵמן‘ ַזָּכה ְלַיֵחד ֲהָוָי“ה ְוַאְדנּות ְּכֶאָחד. 
ְּדָבִרים כז ו

ְּבָרָכה
ֶאֶלף  ָּכֶכם  ֲעֵליֶכם  יֵֹסף  ֲאבֹוֵתֶכם  ֱאֵקי  ”ה‘  ְּכִתיב: 

ְּפָעִמים“ (דברים א יא). ְוֵיׁש ְלָפֵרׁש ִּכי ְּבָכ ָאַמר מֶֹׁשה ַרֵּבנּו 
ְּבֵמָאה  יֹום  ְּבָכל  ה‘  ֶאת  ’ָּבְרכּו  ִיְׂשָרֵאל:  ִלְבֵני  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו 

ְּבָרכֹות‘, ְוֵכיָון ֶׁשְּׂשָכָרּה ֶׁשל ָּכל ְּבָרָכה הּוא ֲעָׂשָרה ְזהּוִבים, ִנְמָצא 
ֶׁשְּׂשַכְרֶכם ִיְהֶיה ֶאֶלף ְזהּוִבים ְּבָכל יֹום.

ְּדָבִרים לג א
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ָהָיה ֶזה ִּבְתקּוַפת ְמגּוָריו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַחִּיים ֶּבן ָעָטר, ָה‘אֹור ַהַחִּיים‘ ַהָּקדֹוׁש ִזיָע“א, ָּבִעיר 
ָסאִלי ֶׁשְּבֶאֶרץ ָמרֹוקֹו.

ִאיׁש ֶאָחד ָהָיה ְּבָסאִלי ּוְׁשמֹו ְיׁשּוָעה ָׁשּפֹוְרַטס. ָעִׁשיר ֻמְפָלג ָהָיה ָהִאיׁש, ְּבַבֲעלּותֹו ַּכָּמה 
ְוַכָּמה ֲאחּוזֹות ְּבַרֲחֵבי ַהָּמחֹוז, ּוְׂשדֹוָתיו ּוְכָרָמיו ֵהִניבּו לֹו הֹון ַרב.

ָּדא ָעָקא, ְּכָכל ֶׁשָהָיה ָעִׁשיר, ֵּכן ָהָיה ַעם ָהָאֶרץ. ַעל ַהִּמְצוֹות ֶׁשָּיַדע ִהְׁשַּתֵּדל ִלְׁשמֹר, 
א  ְוַאף  ְּכַבֲחמּוָרה,  ְּבַקָּלה  ְמַדְקֵּדק  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  לֹוַמר  ִנָּתן  ְמַעּטֹות.  ָהיּו  ֵאּלּו  אּוָלם 

ַּבֲחמּוָרה ְּכַבֲחמּוָרה...
ָהְיָתה ִמְצָוה ַאַחת ְיִחיָדה ֶׁשָּבּה נֹוַדע ְּבַהְקָּפָדתֹו: ֱאמּוַנת ֲחָכִמים. הּוא א ָּפַסע ַצַעד 
ַמְׁשָמעּוִתי ֶאָחד ִמְּבִלי ְלִהְתַיֵעץ ִעם ַהַּצִּדיק ֶׁשְּבִעירֹו, ֲהא הּוא ָה‘אֹור ַהַחִּיים‘ ַהָּקדֹוׁש. 
ְּבָכל ֵעת ֶׁשִהְתַלֵּבט ַהִאם ָלֶגֶׁשת ְלִעְסָקה ְמֻסֶּיֶמת אֹו ֶׁשָהָיה ָזקּוק ִליׁשּוָעה, ִמָּיד ָהָיה 
ַעל  ַהַחִּיים‘  ָה‘אֹור  ָהָיה  ָספּון  ָׁשם,  ָהִעיר.  ִּבְקֵצה  ֶׁשּמּוָקם  ַהַּדל  ַלַּבִית  ְּפָעָמיו  ֵמִחיׁש 

.ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה יֹוָמם ָוַלְיָלה, ְוִלּבֹו ָהַרחּום ָהָיה ָּפתּוַח ָּכאּוָלם ְלָכל ִנְצָר
ֶׁשָּׁשַכן  ְמֻפְרָסם  ַּפְרֵּדס  ְוָרַכׁש  ַחָּייו,  ֵמִעְסָקאֹות  ַאַחת  ֶאת  ָהִאיׁש  ָעָׂשה  ָהֵעת  ְּבאֹוָתּה 

ְּבִעּבּוָרּה ֶׁשל ָסאִלי.
ָלֶהם  ֶׁשָּיְצאּו  ְוֵאיכּוִתִּיים  ִנְפָלִאים  ֵּפרֹות  ֵהִניבּו  ַּבַּפְרֵּדס  ֶׁשָּצְמחּו  ַהּטֹוִבים  ָהִאיָלנֹות 
מֹוִניִטין ְּבָכל ָהָאֶרץ, אּוָלם א ֵהם ֶׁשִּגְּדלּו ֶאת ְׁשמֹו. ְמקֹור סֹודֹו ֶׁשל ַהַּפְרֵּדס ָׁשַכן ְּבֵלב 
ֲאֶׁשר  ּוְצלּוִלים  ַזִּכים  ַמֲעָינֹות  ְׁשֵני  ְּבעֹז  ִּפּכוּ  ָׁשם  ַהְּמַלְבְלִבים.  ַהְּפִרי  ַלֲעֵצי  ֵּבינֹות  ִלּבֹו, 

ֵמיֵמיֶהם ִהְתַאֲחדּו ְלַנַחל ַמְרִׁשים ֶׁשָּזַרם ַעל ְּפֵני ַהַּפְרֵּדס ֻּכּלֹו.
ַהַּמֲעָינֹות ִהְׁשקּו ֶאת ַהַּפְרֵּדס ְּבָכל עֹונֹות ַהָּׁשָנה ֵמֲאֵליֶהם, ּוְבנֹוָסף ָהְפכּו ִּבְרבֹות ַהָּיִמים 
ִלְׂשִכַּית ֶחְמָּדה ְנִדיָרה; ֲאִויר ֶהָהִרים ַהָּצלּול, ְירֶֹקת ָהֵעִצים ְוֶהְמַית ַהַּמִים, ָחְברּו ַיְחָּדיו 

ְוָהְפכּו ֶאת ַהַּפְרֵּדס ִלְמקֹום נֶֹפׁש ָמֳעָדף ְלתֹוְׁשֵבי ָהֵאזֹור, ְיהּוִדים ְונֹוְכִרים ְּכֶאָחד. 
ָּבֵּתי ַהֹּנֶפׁש ַהָּנִאים ֶׁשָהיּו ְּפזּוִרים ַעל ְׂשַפת ַהַּנַחל ֻהְׂשְכּרוּ ִּבְסכּום ֶּכֶסף א ְמֻבָּטל ְלָכל 
ֶהָחֵפץ ְלִהָּמֵלט ִלְזַמן ָמה ִמְּׁשאֹון ָהִעיר ּוֵמֲהֻמַּלת ַהּיֹום-יֹום, ְוַהָּמקֹום ָׁשַקק ַחִּיים ִּכְמַעט 

ְּבָכל ְימֹות ַהָּׁשָנה.
ְרִכיַׁשת ַהַּפְרֵּדס ִמְּבָעָליו ָהַעְרִבי א ָעְלָתה ִליׁשּוָעה ְּבָנֵקל. ֶאת רֹב הֹונֹו ִׁשְעֵּבד ְלצֶֹרְך 
ּוִמָּכאן  ַהַהְׁשָקָעה,  ֶאת  ָהֶרַוח  ְיַכֶּסה  ְספּורֹות  ָׁשִנים   ּתֹו ִּכי  ֶׁשָּצָפה  ִמּׁשּום  ְוזֹאת   ,ָּכ

ָוֵאיָל ַיְכִּפיל ִויַׁשֵּלׁש ֶאת הֹונֹו ַעד ֵאין ֵקץ.
ִּבְפֵני  ָׁשַטח  ַהָּקדֹוׁש,  ַהַחִּיים‘  ָה‘אֹור  ֶׁשל  ְמעֹונֹו  ֶאל  ְיׁשּוָעה  ָסר  ָהִעְסָקה  ְסִגיַרת  ֶטֶרם 
ַעל  ַלֲחתֹם  ָּפָנה  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַרק  ַהִּנְלֶּבֶבת.  ְלִבְרָכתֹו  ְוָזָכה  ָהִעְסָקה  ְּפָרֵטי  ֶאת  ַהַּצִּדיק 

ַהחֹוֶזה ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום.
ָׁשבּוַע ָיִמים ָחַלף ֵמָאז ֶׁשָעַבר ַהַּפְרֵּדס ִליֵדי ְיׁשּוָעה, ְּכֶׁשִהְבִחין ִּכי ְּדַבר ָמה ֵאינֹו ִמְתַנֵהל 
ָהיּו  ְיֵבׁשֹות  ַהַּפְרֵּדס  ֶאת  ֶׁשִהְׁשקּו  ַהַּמִים  ַּתֲעלֹות  ְוֶנֱחָרד:  ְסִביבֹו  ִהִּביט  הּוא  ַּכּׁשּוָרה. 

ּוְצִחיחֹות, ְוׁשּום ִטַּפת ַמִים א ָזְרָמה ָּבֶהן.
הּוא ִמֵהר ֶאל ְמקֹור ַהַּמִים, ְלַוֵּדא ֶׁשֵאין ַמֲחסֹום ַהּמֹוֵנַע ֵמַהַּמִים ַלֲעבֹר, ּוְלֶחְרָדתֹו ִּגָּלה 
טֹוֵבי  ַלָּמקֹום  ִנְקְראּו  ַמֵהר  ִחיׁש  ְּכַמְׁשָמעֹו.  ְּפׁשּוטֹו  ֵמיָמם,  ִמָּלֵתת  ָחְדלּו  ַהַּמֲעָינֹות  ִּכי 
ָּדָבר  אּוָלם  ַהְׁשָערֹות,  ְוֶהֱעלּו  ֶחְׁשּבֹונֹות  ִחְּׁשבּו  ַהְּתָעלֹות,  ְסִביב  ָחְפרּו  ֵהם  ַהֻּמְמִחים. 

א הֹוִעיל.
עֹוָלמֹו ֶׁשל ְיׁשּוָעה ָחַׁש ַּבֲעדֹו.

ְּבִעָּקר   ַא ְּבַטּבּורֹו,  ֶׁשָּׁשַכן  ַהֹּנֶפׁש  ּוְלֶמְרַּכז  ַלַּפְרֵּדס  ָמֶות  ַמַּכת  ָהְיָתה  ַהַּמֲעָינֹות  ְיבֶֹׁשת 
ָּכַאב הּוא ֶאת ָהֻעְבָּדה ֶׁשָּכל ַּכְסּפֹו ָיַרד ַלִּטְמיֹון, ְוהּוא ִנְׁשַאר ֲחַסר ּכֹל ִּכְמַעט.

ְּבָפִנים ְנפּולֹות ִמֵהר ׁשּוב ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ָה‘אֹור ַהַחִּיים‘ ַהָּקדֹוׁש, ִהְתַיֵּׁשב ְלַצד ַהֻּׁשְלָחן 
ַהַּדל ּוָפַרץ ִּבְבִכי ֲחַסר ַמֲעצֹוִרים. ַּדּקֹות ִמְסָּפר ָחְלפּו ַעד ֶׁשָהָיה ְמֻסָּגל ְלַדֵּבר, א ִלְפֵני 

ֶׁשָּלַגם ְמַעט ִמּכֹוס ַהַּמִים ַהּצֹוְנִנים ֶׁשִהִּגיׁש לֹו ַהַּצִּדיק.
ְּבַסְבָלנּות ַרָּבה ִהְקִׁשיב ָה‘אֹור ַהַחִּיים‘ ְלִסּפּורוֹ ֶהָעגּום, ְּכֶׁשֵעיָניו ַהחֹוְמלֹות ָסְקרּו אֹותֹו 
ְּבַצַער ּוְבִהְׁשַּתְּתפּות. ִמֶּׁשִּסֵּים ְיׁשּוָעה ִלְפרֹק ֶאת ֶׁשַעל ִלּבֹו ָאַמר לֹו ָה‘אֹור ַהַחִּיים‘ ְּבקֹול 

ָעגּום ּוְבִמִּלים ְמדּודֹות:
”ְּבֵני, ִהַּבְטִּתי ְּב ְּבֵעת ֶׁשָּׁשִתיָת ֶאת ּכֹוס ַהַּמִים ְוֶנֱחַרְדִּתי ְלַגּלֹות ִּכי א ֵּבַרְכָּת ְלָפֶניָה 
ְוַגם א ְלַאֲחֶריָה. ַּדע ְל ִּכי ִמְּפֵני ֶהֱעֵדר ְׁשֵּתי ַהְּבָרכֹות, ְּבָרָכה ִראׁשֹוָנה ְוַאֲחרֹוָנה, ָיְבׁשּו 

ַהַּמֲעָינֹות!
ְּבטּוָחִני ִּבְקִביָעִתי זֹו, ְוַאף ֶרֶמז ֵיׁש ִלי ְלָכ ִמן ַהָּכתּוב ִּביַׁשְעָיה (יב ג): ”ּוְׁשַאְבֶּתם ַמִים 
ּובֹוֵרא  ֶׁשַהּכֹל  ְׁשַּתִים,  ’ִּבְבָרכֹות  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי  ְּבָׂשׂשוֹ“ן   - ַהְיׁשּוָעה“  ִמַּמַעְיֵני  ְּבָׂשׂשֹון 
ּוִמי  ַהְּיׁשּוָעה,  ִמַּמַעְיֵני  ַחִּיים  ַמִים  ִלְׁשּתֹות  ִיְזֶּכה  ֵאּלּו  ִּבְבָרכֹות  ַהִּנְזָהר  ַרק  ִּכי  ְנָפׁשֹות‘, 

ֶׁשֵאינֹו ִנְזָהר ְּבָכ ִמְסַּתֵּכן ְּבִאּבּוד ַהְּבָרָכה.
ִּכי   ְל ֲאִני  ּוַמְבִטיַח  ָּכָראּוי,  ַהְּבָרכֹות  ַעל  ְלַהְקִּפיד   ָוֵאיָל ֶזה  ִמּיֹום   ַעְצְמ ַעל  ַקֵּבל 

ַהַּמֲעָינֹות ָיׁשּובּו ָלֵתת ֵמיֵמיֶהם ְּכַבְּתִחָּלה!
ַהְּדָבִרים ֶׁשָּיְצאּו ִמִּלּבֹו ַהָּטהֹור ֶׁשל ַהַּצִּדיק ָמְצאּו ְמִסּלֹות ִלְלָבבֹו ֶׁשל ְיׁשּוָעה. הּוא ִקֵּבל 
ַעל ַעְצמֹו ְלִהְתַחֵּזק ַּבֲאִמיַרת ַהְּבָרכֹות ְוַאף ִהְתַחֵּיב ִלְפעֹל ּוְלַחֵּזק ֲאֵחִרים ְּבָכ. ָה‘אֹור 

ַהַחִּיים‘ ֵּבְרכֹו ְּבחֹם, ְוהּוא ָעַזב ֶאת ַהַּבִית ְּבֵלב ָרגּוַע.
ְיָמָמה ְלַאַחר ִמֵּכן ָׁשבּו ַהַּמֲעָינֹות ִלְנּבֹעַ ְּכַבְּתִחָּלה, ִויִהי ְלֶפֶלא.

ְיׁשּוָעה ָׁשַמר ְּבָכל ְמאֹודֹו ַעל ִהְתַחְּיבּותוֹ. ְלִמן אֹותֹו ַהּיֹום ִקֵּבל ֶאת ְּפֵני ָּבֵאי ַהַּפְרֵּדס 
ֶׁשֶלט ָּגדֹול ּוֵמִאיר ֵעיַנִים ֶׁשָעָליו ָהיּו ֲחרּוטֹות ִּבְרכֹות ’ֶׁשַהּכֹל‘ ּו‘בֹוֵרא ְנָפׁשֹות‘ ְּבאֹוִתּיֹות 

ָנאֹות, ְּבתֹוֶסֶפת ִּתְזּכֶֹרת ּבֹוֶלֶטת: ”חֹוָבה ְלָבֵר ִלְפֵני ַהְּׁשִתָּיה ּוְלַאֲחֶריָה!“
ֵמָאז ַהְּמאָֹרע ִנְקָרא ַהָּמקֹום ”ַמַעְינֹות ַחִּיים“ ַעל ֵׁשם ַהַּצִּדיק, ּוֶמֶׁש ַרּבֹות ַּבָּׁשִנים נֹוְדעּו 

ֵמי ַהַּמֲעָינֹות ִּכְסֻגָּלה ְּבדּוָקה ִלְרפּוָאה ְוִליׁשּוָעה ִּבְזכּות ָה‘אֹור ַהַחִּיים‘ ַהָּקדֹוׁש ָזָצ“ל.
(ׁשּו“ת ’ֵעֶמק ְיהֹוֻׁשַע‘ ח“ב או“ח סֹוף סי‘ כח, ְּבֵׁשם ַהַּצִּדיק ַרִּבי ְרָפֵאל ַאְנאְקָווה ָזָצ“ל ָאַב“ד ָסאִלי)

ְּבִצְדקֹו חֹון ַחְׁשַרת ָמִים

”ַוָּיֶרם מֶֹׁשה ֶאת ָידֹו ַוַּיְך ֶאת ַהֶּסַלע ְּבַמֵּטהּו ַּפֲעָמִים“ (כ יא)
ַעל  ַהַּמִים...  ִמן  ּגֶֹמא  ְּבֵתַבת  ָמׁשּוי  ”ְזכֹור  מֶֹׁשה:  ֶׁשל  ִּבְזכּותֹו  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ַהֶּגֶׁשם  ִּבְתִפַּלת 
ַהֶּסַלע ָה ַוֵּיְצאּו ָמִים - ְּבִצְדקֹו חֹון ַחְׁשַרת ָמִים“, ּוַמְקִׁשים ָהעֹוָלם, ֲהא ַהָּכַאת ַהֶּסַלע ֶנְחְׁשָבה 
ְלמֶֹׁשה ְּכָעוֹון ֶׁשֵּמֲחָמתֹו ַאף ֶנֱעַנׁש ְלַבל ִיָּכֵנס ָלָאֶרץ. ֵּכיַצד ֵאפֹוא ְמַבְּקִׁשים ֶׁשַּדְוָקא ִּבְזכּות זֹו 

ְיחֹוֵננּו ה‘ ְּבַמְּתַנת ַהַּמִים?
ֵּבֵאר זֹאת ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִיְצָחק ִמָווְרֶקא: ְּבַהָּכָאתֹו ַעל ַהֶּסַלע ִהְפִּגין מֶֹׁשה ְמִסירּות ֶנֶפׁש 
ִנְפָלָאה ּוְמֻיֶחֶדת, ָּכזֹו ֶׁשַהְזָּכָרָתּה ְיכֹוָלה ְלהֹוִסיף ִלְזֻכּיֹוֵתינּו. ְּכִפי ֶׁשַּמְסִּביר ַרִׁש“י ְלַהָּלן (כ יב) 
ֶׁשַהִּסָּבה ֶׁשהֹוָרה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלמֶֹׁשה ְלהֹוִציא ֶאת ַהַּמִים ִמן ַהֶּסַלע ְּבכֹחַ ִּדּבּורֹו ָהְיָתה 
ְּכֵדי ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיְלְמדּו ַקל ָוחֶֹמר: ”ָמה ֶסַלע ֶזה ֶׁשֵאינֹו ְמַדֵּבר ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע... ְמַקֵּים ִּדּבּורֹו 

ֶׁשל ָמקֹום, ַקל ָוחֶֹמר ָאנּו“.
ֲעֵליֶהם  ִיְתעֹוֵרר   ּוְבָכ ְּבַעְצָמם  ֶזה  ָוחֶֹמר  ַקל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִיְלְמדּו  א  ֶּפן  מֶֹׁשה  ָחַׁשׁש  ָאֵכן, 
ֶׁשֵאין  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  ַהָּדָבר  ִמֶּמּנּו  ֶׁשָּדַרׁש  ַאף  ַעל  ַהֶּסַלע  ֶאת  ְלַהּכֹות  ָּבַחר  ֵּכן  ְוַעל  ִקְטרּוג, 

ְּכֻדְגָמָתּה. ַּבֲעבּור ְמִסירּות ֶנֶפׁש ֶׁשָּכזֹו ָאֵכן ָראּוי ֶׁשְּנַבֵּקׁש: ”ְּבִצְדקֹו חֹון ַחְׁשַרת ָמִים“.
’ִּתְפֶאֶרת ְׁשמּוֵאל‘ ָוֵאָרא

ַּתְכִלית ַהְּגֵזָרה - ְלעֹוֵרר ִלְתִפָּלה

”ָלֵכן א ָתִביאּו ֶאת ַהָּקָהל ַהֶּזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶהם“ (כ יב)
מּוָבא ַּבִּמְדָרׁש (דב“ר יא י): ”ָּדָבר ֶזה ָהָיה ַקל ְּבֵעיָניו ֶׁשל מֶֹׁשה, ֶׁשָאַמר: ’ִיְׂשָרֵאל ָחְטאּו ַחָּטאֹות 
ָחָטאִתי  ֶׁשֹּלא  ֲאִני  ִמֶּמִּני,  ִקֵּבל  ִמָּיד  ַרֲחִמים  ֲעֵליֶהם  ֶׁשִּבַּקְׁשִּתי  ְוֵכיָון  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ְּגדֹולֹות 
ִמְּנעּוַרי - א ָּכל ֶׁשֵּכן!‘... ְוֵכיָון ֶׁשָרָאה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשַּקל ַהָּדָבר ְּבֵעיָניו ֶׁשל מֶֹׁשה ְוֵאינֹו 

עֹוֵמד ִּבְתִפָּלה, ִמָּיד ָקַפץ ָעָליו ְוִנְׁשַּבע ִּבְׁשמֹו ַהָּגדֹול – ֶׁשֹּלא ִיָּכֵנס ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל...“
ְוִלְכאֹוָרה ֵיׁש ְלָהִבין, ַעל ָמה חִֹרי ָהַאף, ּוָמה ֶּבַצע ְּבָכ ֶׁשּמֶֹׁשה ִהְתַמְהֵמַּה ִמְּלִהְתַּפֵּלל?

ֵּבֵאר ַהַּמְׁשִּגיַח ַהְּגַה“צ ַרִּבי ָנַתן ֵמִאיר וֹוְכְטפֹויֶגל:
ְּבַעְצָמּה!  ַהַּמָּטָרה  ִהיא  ֶאָּלא  ַהְּמֻיֶחֶלת,  ַהַּמָּטָרה  ְלַהָּׂשַגת  ְּכֶאְמָצִעי  ַרק  נֹוֲעָדה  א  ַהְּתִפָּלה 
ְוַהְינּו, ֶׁשִאם ָחִליָלה ִנְגְזָרה ְּגֵזָרה, ֶזהּו ִסיָמן ֶׁשָעֵלינּו ְלִהְתַאֵּמץ ִּבְתִפָּלה; ִאּלּו ָהְיָתה ַהְּתִפָּלה ַרק 
ְּכֶאְמָצִעי, ָיכֹול ָהָיה מֶֹׁשה ִלְדחֹוָתּה, ַא ֵּכיָון ֶׁשִהיא ָהְיָתה ַּתְכִלית ַהְּגֵזָרה א ָהָיה ָעָליו ְלַאֲחָרּה 

ָּכל ָּכ, ּוִמֶּׁשִאֲחָרּה - ׁשּוב א הֹוִעילּו ָּכל ַהְּתִפּלֹות ָהַרּבֹות ֶׁשִהְתַּפֵּלל ְלַאַחר ִמֵּכן.
’ֶלֶקט ְרִׁשימֹות‘ ִעְנְיֵני ְּתִפָּלה עמ‘ מג

ַּגם ’ְצָעָקה‘ ְיכֹוָלה ְלִהָּׁשַמע

”ַוִּנְצַעק ֶאל ה‘ ַוִּיְׁשַמע קֵֹלנּו“ (כ טז)
ָּפסּוק ֶזה, ִהְסִּביר ַרִּבי ַחִּיים ִמְפִריְדּבּורג ָאִחי ַהַּמֲהָר“ל, ְמַלְּמֵדנּו ֵהיֵטב ַעל ּכָֹחּה ֶׁשל ְּתִפַּלת 
ְּבֶגֶדר  ִאם  ִּכי  ָהְיָתה  א  ְּבִמְצַרִים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ֶׁשְּתִפָּלָתם  ְמִעיָדה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ַאף  ַעל  ָהַרִּבים: 
ִקֵּבל  זֹאת  ְּבָכל  ַהֵּלב,  ַּכָּוַנת  ְלא  ְוַנֲעֵׂשית  ׁשֹוִנים  ִמּקֹולֹות  ֶׁשְּמעֶֹרֶבת  ָּכזֹו  ְּבַעְלָמא,  ְצָעָקה 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ְּתִפָּלָתם ִמּתֹו ֶׁשַרִּבים ָהיּו.
’ֵסֶפר ַהַחִּיים‘ ְסִליָחה ּוְמִחיָלה פ“ח

ִמְּפֵני ָמה ִׁשּנּו ַהְּכַנֲעִנים ְלׁשֹוָנם?

”ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶל ֲעָרד יֵֹׁשב ַהֶּנֶגב“ (כא א)
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּיְהיּו  ְּכֵדי  ְּכַנַען,  ִּבְלׁשֹון  ְלַדֵּבר  ְלׁשֹונֹו  ֶאת  ְוִׁשָּנה  ָהָיה],  ֲעָמֵלק  ִמְּבֵני  ֶזה  ”[’ְּכַנֲעִני‘ 

ִמְתַּפְּלִלים ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָלֵתת ְּכַנֲעִנים ְּבָיָדם, ְוֵהם ֵאיָנם ְּכַנֲעִנים...“ (ַרִׁש“י). 
ָּכַתב ַה‘ֶּמֶׁשְך ָחְכָמה‘:

ִנְרֶאה ִּכי ִמְקָרא ֶזה ִהּנֹו ַהָּמקֹור ַלֲהָלָכה ַהּמּוֵבאת ַּבְּגָמָרא (ב“מ קו א) ָהעֹוֶסֶקת ְּבָאָדם ֶׁשָּׂשַכר 
אֹותֹו ֲחֵברֹו ִלְזרַֹע ִחִּטים ְּבָׂשֵדהּו. ָהַל ַהָּׁשִליַח ּוְזָרָעּה ְׂשעֹוִרים, ְוָלֵכן ַאף ִאם רֹב ְׂשדֹות ַהָּמחֹוז 
ִהְתַקְלְקלּו ְוִהְתַיְּבׁשוּ ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה, ַחָּיב ַהָּׁשִליַח ְלַׁשֵּלם ַלְּמַׁשֵּלַח ֶאת ְּדֵמי ַהִחִּטים ֶׁשִהְפִסיד 

לֹו.
ִהְתַקְלֵקל  ֶׁשַהָּׂשֶדה  ֶׁשַהִּסָּבה  ִיָּתֵכן  ִּכי  ִלְׁשִליחֹו  לֹוַמר  ַהְּמַׁשֵּלַח  ָיכֹול  ַהְּגָמָרא:  ָׁשם  ּוְמָבֶאֶרת 
ָהְיָתה ִמּׁשּום ֶׁשהּוא ִּכֵּון ְּבָכל ְּתִפּלֹוָתיו ַהָּׁשָנה ַעל ַהְצָלַחת ִּגּדּוָלם ֶׁשל ַהִחִּטים, ְוִאּלּו ַהָּׁשִליַח 
ֶׁשָּזַרע  ֵּכיָון  ְוָכֵעת,  ֶׁשַּיְצִליחּו.  ַּבֲעבּוָרן  מֹוִעיָלה  ַהְּתִפָּלה  ָהְיָתה  ְּכַבָּקָׁשתֹו,  ִחִּטים  זֹוֵרַע  ָהָיה 

ְׂשעֹוִרים א ָעַמד ָלֶהן ּכֹחַ ַהְּתִפָּלה - ְוִהְתַקְלְקלּו.
*****

ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְלִוינְׁשֵטיין ָהָיה אֹוֵמר, ִּכי ִמִּדְבֵרי ַרִׁשי ֵאּלּו נּוַכל ִלְלֹמד ַעד ַּכָּמה ָּגדֹול 
ּכֹחַ ַהְּתִפָּלה - ַעד ֶׁשַאף ְׁשֵפִלים ְוִנְבִזים ִּכְבֵני ֲעָמֵלק ֵהִבינּו ִּכי ַרק ִמּכָֹחּה יּוְכלּו ִיְׂשָרֵאל ְלַנְּצָחם, 

ְוַעל ֵּכן ָעׂשּו ָּכל ִהְׁשַּתְּדלּות ְלָמְנָעּה ֵמֶהם.
’ְלִתְּת ֶעְליֹון‘ עמ‘ שלו

ֶרֶמז ְלִבְרכֹות ֵנר ֲחֻנָּכה

”ַוּיֹאֶמר ה‘ ֶאל מֶֹׁשה ֲעֵׂשה ְל ָׂשָרף ְוִׂשים אֹתֹו ַעל ֵנס ְוָהָיה ָּכל ַהָּנׁשּוךְ ְוָרָאה אֹתֹו ָוָחי“ (כא ח)
ָּכַתב ַרִּבי מֶֹׁשה ָמאט, ַּתְלִמיד ַהַּמַהְרשַׁ“ל, ְּבִסְפרֹו ’ַמֵּטה מֶֹׁשה‘ (אות תתקפ) ִּכי ְּבָפסּוק ֶזה נּוַכל 

ִלְמצֹא ֶרֶמז ִלְׁשלֹוׁש ַהְּבָרכֹות ֶׁשאֹוָתן ְמָבְרִכים ָאנּו ַּבַּלְיָלה ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֲחֻנָּכה, ּוְכִדְלַהָּלן:
”ֲעֵׂשה ְל ָׂשָרף“ - ֶרֶמז ְלִבְרַּכת ’ְלַהְדִליק ֵנר...‘; ”ְוִׂשים אֹתֹו ַעל ֵנס“ - ֶרֶמז ְלִבְרַּכת ’ֶׁשָעָׂשה 

ִנִּסים‘ ַהֶּנֱאֶמֶרת ַאֲחֶריָה; ”ְוָרָאה אֹתֹו ָוָחי“ - ֶרֶמז ְלִבְרַּכת ’ֶׁשֶהֱחָינוּ‘ ַהֶּנֱאֶמֶרת ְלַבּסֹוף.
הֹוִסיף ְוָאַמר ַּבַעל ָה‘ִאְמֵרי ֱאֶמת‘ ֶׁשַאף ַהִּמָּלה ’ָנָחׁש‘ ַהֻּמְזֶּכֶרת ְּבִעְנָין ֶזה רֹוֶמֶזת ְלָׁשלֹוׁש ְּבָרכֹות 

ֵאּלּו: ”ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים“, ”ְלַהְדִליק ֵנר ֲחֻנָּכה“ ְו“ֶׁשֶהֱחָינוּ“.
’ִלּקּוֵטי ְיהּוָדה‘

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
ַמִים ְּבָׂשׂשֹון ִמַּמַעְיֵני ַהְּיׁשּוָעה

ני ַמעּפְ
ח ּבצדקֹו

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
ׂשׂשֹון ִמּמ

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


