
ַלח ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
ָי-ּה ְזכּות ָאבֹות ָיֵגן ָעֵלינּו

ְּבִוּכּוַח  ָהְיָתה  ֲעסּוָקה  ַהְּצִחיִחים  ַהֶּנֶגב  ְּבִמְׁשעֹוֵלי  ֶׁשָּצֲעָדה  ַהַּמֲעָלה  ַאְנֵׁשי  ֲחבּוַרת 
סֹוֵער, ּוְפֵניֶהם ַהְּמֻכְרָּכמֹות ֵהִעידּו ַעל חֶֹסר ְׂשִביעּות ָרצֹון ּבֹוֵלט ִמן ַהַּנֲעָׂשה ְסִביָבם. 
ִּבְרצֹון ִלָּבם ָּבֲחרּו ֻרָּבם ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבַמָּבט ִׁשְטִחי, ּוִבְמקֹום ִלְׂשּבַֹע ִמּטּוב ָהֶאֶרץ ּוִמָיְפָיּה 

ֶהְחִליטּו ַהָּללּו ְלהֹוִציא ֶאת ִּדָּבָתּה ָרָעה ְּבָאְזֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.
ִנָּסה  הּוא  ֲחֵבָריו.  ַעל  ִּתָּגר  ָהֵעת  ָּכל  ֶׁשָּקָרא  מֶֹׁשה,  ְמָׁשֵרת  נּון,  ִּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ֶזה  ָהָיה 
נֹוֲאׁשֹות ְלַהְסִּביר ָלֶהם ַעד ַּכָּמה טֹוָבה ִהיא ָהֶאֶרץ ַהֻּמְבַטַחת, ַעד ַּכָּמה ָנִאים ֵּפרֹוֶתיָה 
ְוַעד ַּכָּמה ָצלּול ְוַז ֲאִויָרּה, אּוָלם ַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ִהְצִליַח ּוְדָבָריו ָנְפלּו ַעל ָאְזַנִים ֲעֵרלֹות.

ְּכָבר  ֲאֶׁשר  ְיהּוָדה,  ֵׁשֶבט  ְּבֵני  ֶׁשל  ְׁשִליָחם  ְיֻפֶּנה,  ֶּבן  ָּכֵלב  ְלֶפַתע  ָּפַרׁש  ַהֲחבּוָרה  ִמן 
ִמְּתִחָּלה ָהָיה ִלּבֹו ָׁשֵלם ִעם ְיהֹוֻׁשַע. הּוא ָחׁש ִּכי ָאֵכן א ַקל ִיְהֶיה לֹו ְלָהֵפר ֶאת ֲעַצת 

ֲחֵבָריו, ּוַבַּצר לֹו ָּפָנה ְלִקְבֵרי ָאבֹות ְלַהְזִּכיר ְזכּוָתם ּוְלַבֵּקׁש ַרֲחִמים.
ְלִעיר  ִהִּגיַע  ְוַכֲאֶׁשר  ֶחְברֹון,  ּבֹוֲאָכה  ַהְּטָרִׁשים  ְּבַמֲעֵלה  ַלֲעלֹות  ְלַבּדֹו  ָּכֵלב  ֵהֵחל   ,ָּכ
ָהָאבֹות ָּפָנה ִמָּיד ִלְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה, ָׁשם ִהְׁשַּתֵטַּח ַעל ִקְבֵרי ֲאבֹוָתיו ּוִבֵּקׁש: "ֲאבֹוַתי, 

ַּבְּקׁשּו ָעַלי ַרֲחִמים ֶׁשֶאָּנֵצל ֵמֲעַצת ְמַרְּגִלים" (סֹוָטה לד ב).
ְזכּות ָאבֹות ְּתלּוָיה ְּבִחַּבת ָהָאֶרץ

ִסָּבה ֲעֻמָּקה ָהְיָתה ְלַבָּקַׁשת ָּכֵלב ְלִהָּנֵצל ִּבְזכּות ֲאבֹוָתיו; 
ַהְּמַרְּגִלים  ֲחֵבָריו  ֶׁשל  ִלְמִאיָסָתם  ֶנֶגד  ְּתגּוַבת  זֹו  ָהְיָתה 
ַהְּקדֹוִׁשים,  ָלָאבֹות  ַהֻּמְבַטַחת  ָהָאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ 

ַוֲאֶׁשר ֵאֶליָה ִנְכְספּו ָּכל ְיֵמיֶהם.
ַאַחר  ִּכי  ְּבָפָרָׁשֵתנּו,  יז)  (יד  ַּבְחֵיי  ַרֵּבנּו  ַּגם  ּכֹוֵתב  ֶזה  ֵמֵעין 
ֲעֵליֶהם  ְוִנְגְזָרה  ַהְּמַרְּגִלים  ִּדַּבת  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶׁשִּקְּבלּו 
ֲעֵליֶהם  ָהַרֲחִמים  ְּבַבָּקַׁשת  מֶֹׁשה  ִהְזִּכיר  א  ְּכָלָיה, 
ָאבֹות  ִלְזכּות  ָהרֹוֶמֶזת  ָלֲאָלִפים'  ֶחֶסד  'נֹוֵצר  ִמַּדת  ֶאת 
ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  "ְזכֹר  ָהֵעֶגל  ֵחְטא  ַאַחר  ֶׁשִּבֵּקׁש  [ְּכִפי 
ָמֲאסּו  ַעְצָמם  ֶׁשֵהם  ִמּׁשּום  זֹאת  יג)],  לב  (ְׁשמֹות  ּוְלִיְׂשָרֵאל" 
ַהְּמַרְּגִלים  ְלִדַּבת  ְלַהְקִׁשיב  ָּבֲחרּו  ַּכֲאֶׁשר  ָהָאבֹות,  ִּבְזכּות 
ַעל ָהָאֶרץ ַהֻּמְבַטַחת ַלֲאבֹוֵתיֶהם, ּוְלִפיָכ א ָהיּו ְראּוִיים 

ֶׁשְּזכּות ָאבֹות ָּתֵגן ַּבֲעָדם.
ְזכּות ָאבֹות ְּבָיֵמינּו

ְזכּות  ֶאת  ָלנּו  ְּבָזְכרֹו   ִיְתָּבַר ה'  ִעָּמנּו  ָעָׂשה  ָּגדֹול  ֶחֶסד 
ְלַאַחר  ַאף  ַהֶּזה,  ַהּיֹום  ֶעֶצם  ַעד  ַּבֲעֵדנּו  ַהְּמִגָּנה  ֲאבֹוֵתינּו 

ְּבקִֹׁשי  עֹוְמִדים  ָהִיינּו  ֵּכיַצד  יֹוֵדַע  ִמי  ִּבְלָעֶדיָה  ִּכי  ִמְּפִטיָרָתם,  ָׁשִנים  ַאְלֵפי  ֶׁשָעְברּו 
ַהָּגלּות.

ּוַבָּקׁשֹוֵתינּו,  ִּבְתִפּלֹוֵתינּו  ַהֶּמְרָּכִזִּיים  ַהֲחָלִקים  ִמן  ֶאָחד  ִהיא  ָאבֹות  ְזכּות  ְלִחָּנם  א 
ְוַהֻּדְגָמה ַהּבֹוֶלֶטת ְלָכ ִהיא ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ַהִּנְפַּתַחת ַּבֶּׁשַבח: "ֱאֵקי ַאְבָרָהם, 
ֱאֵקי ִיְצָחק ֶוֱאֵקי ַיֲעקֹב... ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא ּגֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמֹו 
ְּבַאֲהָבה". אּוָלם ִמְּלַבד זֹאת ַקָּימֹות ְּתִפּלֹות ּוַבָּקׁשֹות ַרּבֹות נֹוָספֹות ֶׁשָּבֶהן ִנְתִלים ָאנּו 

ִּבְזכּות ָאבֹות.
ְלִפי  ִּבְתִפָּלֵתנּו,  ָאבֹות  ְזכּות  ַמְזִּכיִרים  ֶׁשָאנּו   ָּכ ַעל  ָּתְמהּו  ֵמָהִראׁשֹוִנים  ַרִּבים 
ְזכּות  'ַּתָּמה  ְּכָבר  ַהֻחְרָּבן  קֶֹדם  ֶׁשעֹוד  ַמְׁשַמע  א)  נה  (ַׁשָּבת  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ֶׁשִּמַּמְסְקַנת 
ָאבֹות'? ֶאָּלא ֶׁשִּמִּדְבֵרי ַרִׁש"י (ָׁשם ד"ה ה') ִנְרֶאה ֶׁשֵּבֵאר ִּכי ְזכּות ָאבֹות ַּתָּמה ִמִּמַּדת ַהִּדין, 

ַא ְּבִמַּדת ָהַרֲחִמים ַמְמִׁשיָכה ְזכּות ָאבֹות ּוְמִגָּנה ָעֵלינּו.

'ְזכּות ָאבֹות' ַּתָּמה, אּוָלם  (ָׁשם ד"ה ּוְׁשמּוֵאל) ֵהִביאּו ְּבֵׁשם ַרֵּבנּו ַּתם ֶׁשָאְמָנם  ַה'ּתֹוְספֹות' 
'ְּבִרית ָאבֹות' – ֶׁשָּכַרת ִעָּמם ה' – א ַּתָּמה, ְואֹוָתּה ָאנּו ַמְזִּכיִרים ִּבְתִפּלֹוֵתינּו.

ְּבֶדֶר ֶרֶמז ֵּבֵאר ַּבַעל ַה'ִּיְׂשַמח מֶֹׁשה' ִזיָע"א, ֶאת ְלׁשֹון ַהָּכתּוב (ַוִּיְקָרא כו מד): "ְוַאף ַּגם 
זֹאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ אְֹיֵביֶהם א ְמַאְסִּתים ְוא ְגַעְלִּתים ְלַכֹּלָתם ְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאָּתם"; 
ְוֵיׁש לֹוַמר ִּכי 'זֹאת' ִהיא ָראֵׁשי ֵּתבֹות: 'ַּתָּמה ְזכּות ָאבֹות', ְוִכְבָיכֹול ָאַמר ַהָּכתּוב, ִּכי ַאף 
ִּכי ַּתָּמה ְזכּות ָאבֹות, ִמָּכל ָמקֹום 'א ְמַאְסִּתים... ְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאָּתם' - ִּכי ְּבִרית ָאבֹות 

ֲעַדִין ַקֶּיֶמת ְוׁשֹוֶמֶרת ָעֵלינּו ('ישמח משה' תצא).
ְלֵעיל:  ַהִּנְזֶּכֶרת  ַלֻּקְׁשָיה  ְּבַפְׁשטּוָתּה  ִנְפָלָאה  ְּתׁשּוָבה  ָׁשם)  ַאָּגדֹות'  ('ִחּדּוֵׁשי  ּכֹוֵתב  ַהַּמֲהָר"ל 
ַהְּזכּות ָאֵכן ַּתָּמה, ׁשּוב ֵאין ִהיא ְמִגָּנה ֵמֵאֶליָה, ַא ִּבְתִפָּלה ּוְבַתֲחנּוִנים ָאנּו ְמעֹוְרִרים 

ּוַמְפִעיִלים ֶאת ַהְּזכּות ַהּזֹו. 
ֲהִליָכה ְּבַדְרֵכי ָאבֹות

ֶּדֶר נֹוֶסֶפת ְלִיּׁשּוב ִעְנָין ֶזה ָמִצינּו ְּבִדְבֵרי ַהְּירּוַׁשְלִמי (ַסְנֶהְדִרין י א): "ַרִּבי יּוָדן ַּבר ָחָנן 
ְּבֵׁשם ַרב ְּבַרְכָיה, ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלִיְׂשָרֵאל: 'ָּבַני, ִאם 
ֶׁשִהְתמֹוְטָטה,  ִאָּמהֹות  ּוְזכּות  ֶׁשָמָטה  ָאבֹות  ְזכּות  ְרִאיֶתם 
ְלכּו ְוִהַּדְּבקּו ַּבֶחֶסד, ֶׁשֶּנֱאָמר (ְיַׁשְעָיה נד י): 'ִּכי ֶהָהִרים ָימּוׁשּו 
ֶהָהִרים  'ִּכי  ָימּוׁש';  א   ֵמִאֵּת ְוַחְסִּדי  ְּתמּוֶטיָנה  ְוַהְּגָבעֹות 
ְזכּות  זֹו   - ְּתמּוֶטיָנה'  'ְוַהְּגָבעֹות  ָאבֹות,  ְזכּות  ֶזה   - ָימּוׁשּו' 

ִאָּמהֹות, ִמָּכאן ָוֵאיָל 'ְוַחְסִּדי ֵמִאֵּת א ָימּוׁש''"...

ּוֵבֵאר זֹאת ֲאִבי ְּתנּוַעת ַהּמּוָסר, ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַסַלְנֶטר ָזָצ"ל 
ָּגְדלּו  ַהְמּסָֹעִפים  ֶׁשֲעָסָקיו  ְּפלֹוִני  ְלָעִׁשיר  ָמָׁשל   ְּבֶדֶר
ֲחרֶֹׁשת  ָּבֵּתי  ֶׁשל  ֶרֶׁשת  ֵהִקים  הּוא  רֹאׁש.  ְלַמְעָלה  ַעד 
ִמְתַקְּדִמים ֶׁשָּפֲעלּו ִּבְמא ַהִּקיטֹור ּוְסחֹורֹוָתיו ַהְּמֻׁשָּבחֹות 
ִהְׁשִקיַע  ֶׁשִהְרִויַח  ָהַרב  ַהֶּכֶסף  ֶאת  ָהעֹוָלם.  ְּבָכל  הּוְפצּו 
ִּבְקִנַּית ִמְפָעִלים נֹוָסִפים, ְונֹוְתרּו ְּבָידֹו אֹוָצרֹות ַרִּבים ְּכֵדי 

ְלַמֵּלא ֶאת ַּכָּספֹוָתיו ְּבהֹון ְלא ִמְסָּפר.

ֶאת  ְויֹוִריׁש  ָעִׁשיר  אֹותֹו  ָימּות  ָאָדם  ָּכל   ְּכֶדֶר ִאם  ְוִהֵּנה, 
ִלְׁשמֹר  ָּבָניו  ַיְׂשִּכילּו  א  ִאם  ֶׁשַּגם  ֲהֵרי  ְלָבָניו,  ָהַרב  ַּכְסּפֹו 
ַעל ַהָּממֹון ֶׁשָּנַפל ִלְרׁשּוָתם ִויַאְּבדּוהּו ְּבִעְסָקאֹות ְּגרּועֹות, 
ַמְמִׁשיִכים  ֶׁשִּבְרׁשּוָתם  ַהֲחרֶֹׁשת  ָּבֵּתי  ֲהא  ָמקֹום  ִמָּכל 
ִלְפעֹל ְלא ֶהֶרף, ְוֵאּלּו יּוְכלּו ְלַפְרְנָסם ְּבָכבֹוד ַעד סֹוף ְיֵמיֶהם 

ְוַאף ְלַמֵּלא ֶאת אֹוְצרֹוֵתיֶהם ַּבֵּׁשִנית.

 ִמּתֹו ְלַדֲאבֹוֵננּו  ִּכִּלינּו  ְּכָבר  ָהָאבֹות  ֶׁשהֹוִריׁשֹו  ַהְּזֻכּיֹות  ֶאת  ָאְמָנם  ָּברּור:  ְוַהִּנְמָׁשל 
ַנְׂשִּכיל  ְוִאם  ַקֶּיֶמת,  ֲעַדִין  ְּברּוָחִנּיּות  ָלנּו  ֶׁשָּסְללּו  ַהְּיָׁשָרה   ַהֶּדֶר אּוָלם  ַּדַעת,  ַקּלּות 
('אֹור  ְלַנֵהל ֶאת ַחֵּיינּו ְלאֹוָרּה, ֵאין ׁשּום ּכַֹח ָּבעֹוָלם ֶׁשִּיְמַנע ֵמִאָּתנּו ֵלָהנֹות ִמֵּפרֹוֶתיָה 

ִיְׂשָרֵאל' סי' כח ; 'ֵמרֹאׁש צּוִרים' פר' ּתֹוְלדֹת).

ְּתִמיָמה ְזכּות ָאבֹות
ְנַסֵּים ְּבֵפרּוׁשֹו ַהּנֹוָדע ֶׁשל ָהַרִּבי ר' זּוָׁשא ֵמֲאִניּפֹוִלי ִזיָע"א ֶׁשַהִּמָּלה 'ַּתָּמה ְזכּות ָאבֹות' 
– ִהיא ִמְּלׁשֹון 'ְּתִמיָמה', ְּכלֹוַמר, ֶׁשַאף ְּכֶׁשָּכלּו ָּכל ַהִּקִּצין ְוָחְדלּו ְזֻכּיֹות ִמִּיְׂשָרֵאל ח"ו, 
ְזכּות ָאבֹות ֲעַדִין עֹוֶמֶדת ּוָמֶגֶנת ָעֵלינּו ִּבְׁשֵלמּות ּוִבְתִמימּות, ּוְכִדְבֵרי ַרב ָאָחא (ְירּוַׁשְלִמי 

ַסְנֶהְדִרין פ"י ה"א): "ְזכּות ָאבֹות ְלעֹוָלם ַקֶּיֶמת" ('ִׂשיַח ִיְצָחק' ל"ז ָּבעֶֹמר).

ְמִחיַלת ֲעוֹונֹות ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן 
"ְסַלח ָנא ַלֲעוֹן ָהָעם ַהֶּזה ְּכגֶֹדל ַחְסֶּד" (יד יט)

ְלַלְּמֵדנּו  'ָאֵמן';  ֵּתבֹות  סֹוֵפי   - ָהָעם'  ַלֲעֹון  'ָנא 
ֶׁשִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן ִנְמָחִלים ֲעוֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם.
'ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם' עמ' עה

ֲעִנַּית ָאֵמן – ִּבּסּוס ָהֱאמּוָנה
"ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאִקים ֲאִני ה' ֱאֵקיֶכם" (טו מא)

ָלֶכם  "ִלְהיֹות  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי  ֶׁשל  ַהִּגיַמְטִרָּיה 
ָאֵמן.  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה   91 ִהיא  ֲאִני"  ֵלאִקים 
ִמָּכאן נּוַכל ִלְלֹמד ַעל ֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן 
ְלִבּסּוס ָהֱאמּוָנה ַּבָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשהּוא ּגֹוֵאל 

ִיְׂשָרֵאל.
'ֵעדּות ִּביהֹוֵסף' ְּתִהִּלים ֶּפֶרק צא

ָנה  ַכּוָ ן ּב¿ ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒֲענ רּוך¿ הּו‡ ּבַ ׁ̆ ּבָ „ֹו ָּ̃ ˙ ַה ים ‡∆ ƒח ּב¿ ַ ׁ̆ ר ָ‡נּו מ¿ ∆ ׁ̆ ‡ֲ י ּכַ ƒרּו ֲחָז"ל, ּכ ָ‡מ¿
ַרע  ¿̃ ƒי ינּו ו¿ ≈̇ ל ֲעוֹונֹו רּוך¿ הּו‡ ַעל ּכָ ׁ̆ ּבָ „ֹו ָּ̃ ַלח ָלנּו ַה ס¿ ƒּי ∆ ׁ̆ ה  ָכר ז∆ ָׂ̆ ים ָ‡נּו ּב¿ ƒזֹוכ

י זַֹהר מ ‡). ּונ≈ ּ̃ ƒּ̇ נּו ( ינ≈ ƒ„ּ ַזר רַֹע ּ‚¿
ָך" ָבר∆ ¿„ ƒי ּכ ƒּ̇ ר ה' ָסַלח¿ סּו˜: "ַוּיֹ‡מ∆ ּפָ ה ּבַ ָין ז∆ נ¿ ƒע ֹוָרה ל¿ ּ̇ ָזה ַה י ָרמ¿ ƒּכ ׁ̆ ָפר≈ ׁ̆ ל¿ י≈ ו¿

ָך ּל¿ ∆ ׁ̆ ן  ˙ ָהָ‡מ≈ ּיַ ƒָך" - ֲענ ָבר∆ כּו˙ "„¿ ז¿ ƒי" ּב ƒּ̇ "ָסַלח¿
ָכל ּכֹחֹו) ˙ ˜יט ב „"ה ּב¿ ּבָ ַ ׁ̆ "‡ ח"‡  ָ ׁ̆ ה: ַמַהר¿ ≈‡  (ר¿

"ַוּיֹאֶמר ה' ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר" (במדבר יד כ) 
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ָיָמיו  ָּכל  ִמָּקאִמיְנָקא.  ִהיְרׁש  ְצִבי  ַרִּבי  ָהָיה  טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ֶׁשל  ַּתְלִמיָדיו  ִמְּגדֹוֵלי 
ִהְׁשּתֹוְקקּו, הּוא ּוְנַות ֵּביתֹו ָהַרָּבִנית ַהִּצְדָקִנית ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ַא ֵמֲחַמת ָעְנָים 
ַהֻּמְפָלג א ָעָלה ְּבָיָדם ְלהֹוִציא ֶאת ַמֲחַׁשְבָּתם ִמן ַהּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל. ַרק ְלֵעת ִזְקָנָתם, 
ַּכֲאֶׁשר ְּבֶדֶר ֻמְפָלָאה ְּביֹוֵתר ִהְתַּגְלֵּגל ִליֵדי ָהַרִּבי ְסכּום ֶּכֶסף ִנְכָּבד, ָיְכלּו ֵהם סֹוף סֹוף 

ְלַהְגִׁשים ֶאת ֲחלֹוָמם ְוַלֲעלֹות ָלָאֶרץ.
ְּבֶקֶרב ְנׁשֹות ָקאִמיְנָקא נֹוְדָעה ָהַרָּבִנית ְּכַצֶּדֶקת ְּגדֹוָלה ּוְכפֹוֶעֶלת ְיׁשּועֹות ִּבְפָרט ְלָנִׁשים 
ַהַּמְקׁשֹות ָלֶלֶדת. ַאף ַּבִּמְקִרים ַהָּקִׁשים ְּביֹוֵתר, ֶׁשָהרֹוְפִאים ְּכָבר ָאְמרּו נֹוָאׁש, ַּכֲאֶׁשר 
ַהְּיׁשּוָעה  ָהְיָתה  א  ִלָּבּה,  ֵמעֶֹמק  ְּתִפָּלה  ָׁשם  ְוָנְׂשָאה  ַהּיֹוֶלֶדת  ְלֵבית  ָהַרָּבִנית  ִנְקְרָאה 

ְמַאֶחֶרת ָלבֹא.
ַּכֲעבֹר  אּוָלם  ּכֹל,  ֵמֵעין  ַּגְדלּוָתּה  ֶאת  ְלַהְסִּתיר  ָהַרָּבִנית  ִנְּסָתה  ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ  ְּבבֹוָאּה 
ְזַמן ָמה ִהְזַּדֵּמן ִלירּוָׁשַלִים ְיהּוִדי ִמיִליֵדי ָקאִמיְנָקא, ְוַעד ְמֵהָרה ִהְתַּפְרֵסם ְׁשָמּה. ִהיא 
ְלָהִביא  נֹוָספֹות  ִליהּוִדּיֹות  ּוְלַסֵּיַע  ַהּקֶֹדׁש  ַּבֲעבֹוַדת   ְלַהְמִׁשי ִּכְרצֹוָנּה  ֶׁשֹּלא  ֶנֶאְלָצה, 

ְנָׁשמֹות ְטהֹורֹות ְלעֹוָלם.
ָהָיה ֶזה ְּבבֶֹקר ֵקיִצי ֶאָחד, ְּכֶׁשְּלֶפַתע ִהַּדֵּפק ַעל ֶּדֶלת ֵּבית ָהַרִּבי ְׁשִליַח ַהֶּפָחה, מֹוֵׁשל 
ְירּוָׁשַלִים ְוַהָּמחֹוז, ְוהּוא ָּדַרׁש ֵמָהַרָּבִנית ְלִהְתַלּוֹות ֵאָליו ִּבְדִחיפּות ְלַאְרמֹונֹו ֶׁשל ַהֶּפָחה.

ִהִּגיָעה ָהַרָּבִנית ָלַאְרמֹון ּוָמְצָאה ָׁשם ֶאת ִּבּתֹו ֶׁשל ַהֶּפָחה ֻמֶּטֶלת ַעל ִמָּטָתּה ְּבֵאין אֹוִנים. 
ַהֶּפָחה ָּדַרׁש ֵמָהַרָּבִנית ְּבַמְפִּגיַע ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ִּבּתֹו ַהִּמְתַקָּׁשה ְּבֵלָדָתּה, ּוְכמֹו ְּבִמְקִרים 

קֹוְדִמים, ַּכֲאֶׁשר ִהְתַּפְּלָלה ָהַרָּבִנית ֵמעֶֹמק ִלָּבּה, ִמָּיד נֹוְׁשָעה ַּבת ַהּמֹוֵׁשל ְוָיְלָדה ֵּבן.
ִּבֵּקׁש ַהֶּפָחה ֶהָהמּום ְלַׁשֵּלם ָלַרָּבִנית ִמֵּמיַטב ַּכְסּפֹו ַעל ֶׁשִהִּציָלה ֶאת ַחֵּיי ִּבּתֹו, אּוָלם 
ְּכַדְרָּכּה ֵסְרָבה ָהַרָּבִנית ְלַקֵּבל ָּכל ְּתמּוָרה. ַהֶּפָחה ִנָּסה ְלַהְפִציר ָּבּה, אּוָלם ַּכֲאֶׁשר ָרָאה 
ֶׁשָהַרָּבִנית ֵאיָנּה ִמְתַּכֶּוֶנת ְלֵהָענֹות, ִהִּציַע ָלּה ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ָּכל ַּבָּקָׁשה ֶׁשַּתְחּפֹץ ָּבּה ְוַאף 

ִהְתַחֵּיב ְלַמְּלָאּה.
ְוֵאיִני  ָאֹנִכי  ְזֵקָנה  ֶׁשִאיָׁשּה  ַּבָּקָׁשָתּה: "ֱהיֹות  ֶאת  ֶׁשָּׁשְטָחה  ִלְפֵני  ְמַעט  ָחְׁשָבה  ָהַרָּבִנית 
יֹוַדַעת ָמה ֵיֵלד יֹום, ַעז ֶחְפִצי ְלִהְׁשַּתֵּטַח ִּבְתִפָּלה, ְלָכל ַהָּפחֹות ַּפַעם ַאַחת ְּבַחַּיי, ַעל 

ִקְבֵרי ָהָאבֹות ְּבעֶֹמק ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה".
 ְּבאֹוָתם ָיִמים, ְּבַהְׁשָּפַעת ָראֵׁשי ַהָּדת ַהֻּמְסְלִמית, ֶנֱאַסר ַעל ְיהּוִדים ְלִהְתַּפֵּלל ַאף ְּבתֹו
ּבֹו  ָּדְרָכה  א  ֶׁשִּכְמַעט  ָמקֹום  ַהְּמָעָרה,  ְּבעֶֹמק  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ַהְּמָעָרה,  ִּבְנַין 
ַהַּצֶּדֶקת,  ְלַבָּקַׁשת  ְלָסֵרב  ַהֶּפָחה  ָהָיה  ָיכֹול  א  זֹאת  ַלְמרֹות  אּוָלם  ֵמעֹוָלם.  ָאָדם  ֶרֶגל 
ְוהּוא ִהְפִקיד ְּבָיָדּה ִאּׁשּור ָּכתּוב ֶׁשְּיַאְפֵׁשר ָלּה ְלִהָּכֵנס ְלָכל ָמקֹום ֶׁשַּתְחּפֹץ ְּבתֹו ִּבְנַין 

ַהְּמָעָרה.
ֶׁשָּׂשָמה  ָּבַרָּבִנית  ְמאֹד  ַעד  ִהְתַקְּנאּו  ַהֵּלָדה,  ִּבְזַמן  ַּבֶחֶדר  ֶׁשָּׁשהּו  ָהַעְרִבִּיים  ָהרֹוְפִאים 
ִׁשְּגרּו  ַמֵהר  ִחיׁש  ָּבּה.  ְלִהְתַנֵּקם  ִהְזַּדְּמנּות  ְּבַבָּקָׁשָתּה  ְוָראּו  ָוֶקֶלס,  ְלַלַעג  ָחְכָמָתם  ֶאת 
ַלְּמָעָרה  ָהַרָּבִנית  ִּתָּכֵנס  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ְוִׁשְכְנעּוהּו  ַהֻּמְסְלִמי,  ַהְּמָעָרה  ְלׁשֹוֵמר  ָׁשִליַח  ַהָּללּו 
ִיְסּגֹר ַּבֲעָדּה ֶאת ַהֶּדֶלת ְויֹוִתיר אֹוָתּה ָׁשם ָלֶנַצח. ִּבְתִחָּלה ָחַׁשׁש ַהּׁשֹוֵמר, אּוָלם ְלַאַחר 

ֶׁשִׁשֲחדּוהּו ְּבָממֹון ַרב ִהְסִּכים ָלִעְסָקה.
ְוִסּגּוִפים.  ְּבַתֲעִנּיֹות  ְוֵלילֹות  ָיִמים   ְלָכ ֶׁשִהְתּכֹוְנָנה  ְלַאַחר  ְלֶחְברֹון,  ָהַרָּבִנית  ִהִּגיָעה 
ְמֻעָּׂשה  ַּבֲאִדיבּות  ִמֵהר  ְוַהָּלה  ָהַעְרִבי,  ַלּׁשֹוֵמר  ַהֶּפֶתק  ֶאת  ִהִּגיָׁשה  ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו 
ְלַלּוֹוָתּה ְוַאף ִלְפּתַֹח ַּבֲעבּוָרּה ֶאת ֶּדֶלת ַהַּבְרֶזל ַהְּכֵבָדה. ַּדּקֹות ְספּורֹות ִהְמִּתין ַהּׁשֹוֵמר 
ּוָפָנה  ַהֶּדֶלת  ֶאת  ְלָהִגיף  ִמֵהר  ָאז  אֹו  ִּבְתִפָּלָתּה,  ָעמֹק  ְׁשקּוָעה  ֶׁשָהַרָּבִנית  ֶׁשִהִּניַח  ַעד 

ְלֵביתֹו.
ָזְלגּו  ַהְּדָמעֹות  ְוַהְּפָרט.  ַהְּכָלל  ִליׁשּוַעת  ִּבְתִפָּלָתּה  ְׁשקּוָעה  ָהַרָּבִנית  ָהְיָתה  ֵּביְנַתִים 
ֵמֵעיֶניָה ְלא ֶהֶרף ְוִהיא ִהְסִּפיָקה ְלַסֵּים ֶאת ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים יֹוֵתר ִמַּפַעם ַאַחת. ְלַאַחר 
ָלׁשּוב  ְלַהְסִּפיק  ְּכֵדי  ְּתִפָּלָתּה  ֶאת  ְלַסֵּים  ִמֲהָרה  ָּכָלה,  ֶׁשַּבֵּנר  ְוַהֶּׁשֶמן  ַהָּׁשעֹות  ֶׁשָּנְקפּו 

.ְלֵביָתּה ְּבֶטֶרם ַיֲחִׁשי
ִמֶּׁשִהִּגיָעה  אּוָלם  ַהֲחׁשּוכֹות,  ַהַּמְדֵרגֹות  ְּבַמֲעֵלה  ַּדְרָּכּה  ֶאת  ְוִחְּפָׂשה  ָהַרָּבִנית  ִּגְּׁשָׁשה 

ַלֶּפַתח ִּגְּלָתה ְלֶחְרָדָתּה ִּכי הּוא ָנעּול.
ִנְּסָתה ָהַרָּבִנית ִלְדּפֹק ַעל ַהֶּדֶלת ְּבָכל ּכֹחֹוֶתיָה ַהַּדִּלים, ֵהִריָמה קֹוָלּה ִּבְבִכי ּוְצָעקֹות, 
אּוָלם ִאיׁש א ָׁשַמע. ָּכ ָחְלפּו ַּדּקֹות ִמְסָּפר ַעד ֶׁשֵהִביָנה ִּכי ַמְלּכֶֹדת ַאְכָזִרית ִנְטְמָנה 

ָלּה, ְוִהיא עֹוֶמֶדת ְלַסֵּים ֶאת ַחֶּייָה ָּכאן, ַּבָּמקֹום ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה.
אֹו ָאז, ָאְזָרה ָהַרָּבִנית ֶאת ְׁשֵאִרית ּכֹחֹוֶתיָה ְוֵהֵחָּלה ִלְזעֹק ִלְפֵני ה': "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! 
ִאָּׁשה ְזֵקָנה ָאֹנִכי, יֹוֵדַע ַאָּתה ִּכי א ִאְכַּפת ִלי ְּכָלל ִאם ָאמּות ָּכֵעת... ֶאָּלא ֶׁשֵאיִני ְיכֹוָלה 
ָלֵׂשאת ֶאת ַהַּמְחָׁשָבה ִּכי ִיָּתֵכן ְוֶאָּׁשֵאר ָּכאן ָלֶנַצח ְּבעֶֹמק ַהְּמָעָרה, ְּבַצְוָּתא ִעם ָהָאבֹות 
 ְוָהִאָּמהֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ֵאין ִלי ָּכל ַהָּׂשָגה ְוַׁשָּיכּות ִעָּמם. ָאָּנא, חּוָסה ָנא ְּברֹב ַרֲחֶמי

ְוהֹוִׁשיֵעִני!"
ָּכ ִהְרְּבָתה ִּבְבִכָּיה ַרָּבה ַעד ְמאֹד, ַעד ֲאֶׁשר ֲעָזבּוָה ּכֹחֹוֶתיָה ְוִהיא ָנְפָלה ַעל ַהַּקְרַקע 

ִמְתַעֶּלֶפת.
ֵעיֶניָה  ֶאת  ָּפְקָחה  ִהיא  ַּבָּלאט.  אֹוָתּה  ֵמִעיר  ִמיֶׁשהּו  ֵּכיַצד  ָהַרָּבִנית  ָחָׁשה  ִּפְתאֹום 
ְּבַהְפָּתָעה ְוָרֲאָתה ִּכי אֹור ָּגדֹול ֵמִציף ֶאת ַהְּמָעָרה, ּומּוָלּה עֹוֵמד ִאיׁש ָהדּור ְמאֹד ֲאֶׁשר 
ְקָלף  ְמִגַּלת  ֵחיקֹו  ְוַתַחת  ְּבָיְפיֹו  זֹוֵהר  ַמְלכּות  ֶּכֶתר  רֹאׁשֹו  ַעל   .ֶמֶל ִּכְפֵני  ָּפָניו  ּתַֹאר 

ִמְסּתֹוִרית.
ְוַיַען  ִיְׂשָרֵאל,   ֶמֶל ָּדִוד  הּוא  ֲאִני  ִּתְתָיְרִאי!  "ַאל  ַהֲהמּוָמה,  ָלִאָּׁשה  ָהִאיׁש  ָּפָנה  "ִּבִּתי", 
ִנְׁשַלְחִּתי  ֶׁשִחַּבְרִּתי,  ַהְּתִהִּלים  ֵסֶפר   ִמּתֹו ְלִהְתַּפֵּלל  ַאְּת  ַמְרָּבה  ְוַאף  ִמֶּצֱאָצַאי  ַאְּת  ִּכי 
ִמָּׁשַמִים ְלַהִּציֵל", ּוְכֵדי ְלַאֵּׁשר ֶאת ְּדָבָריו הֹוִציא ֶאת ַהְּמִגָּלה ֵמֵחיקֹו, ְּפָתָחּה ְוִהְקִריא 

ַּכָּמה ְּפסּוִקים ִמּתֹוָכּה, ְוָהָיה ֶזה, ְלא ָסֵפק, ֵסֶפר ְּתִהִּלים.
ֶרַגע ְלַאַחר ִמֵּכן ְּכָבר ֶנֶעְלָמה ַהְּדמּות ֵמַהָּמקֹום, ּוְלמּול ֵעיֶניָה ַהֻּמְפָּתעֹות ִּגְּלָתה ָהַרָּבִנית 

ֶּדֶלת ְצָדִדית ְּפתּוָחה, ֲאֶׁשר הֹוִביָלה אֹוָתּה ֶאל ִמחּוץ ַלְּמָעָרה.
ֶׁשָּבְקָעה  ְּתִפָּלָתּה  ּוִבְזכּות  ַהְּתִהִּלים  ִּפְרֵקי  ִּבְזכּות  ִמָּמֶות,  ְלִהָּנֵצל  ָהַרָּבִנית  ָזְכָתה   ָּכ

ִמַּמֲעַמֵּקי ַהֵּלב, ִּבְמקֹום ְקבּוַרת ָהָאבֹות.

'ֵּבית ִּפיְנָחס' אֹות ט' ַּבֶהָעָרה

ָלֵׂשאת ֵעיַנִים ַלָּמרֹום

"ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן נּון ְיהֹוֻׁשַע" (יג טז)
ֵּפֵרׁש ָהַרִּבי ר' ֶהעִני ֵמַאֶלְּכַסְנֶדר:

ֵּכיָון ֶׁשָרָאה מֶֹׁשה ֶׁשֵעיֵני ַּתְלִמידֹו ַהֶּנֱאָמן ְנׂשּואֹות ְּבָכל ֵעת ַלָּמרֹום ְּבַבָּקַׁשת ְיׁשּוָעה 
ָהֵעיַנִים  ְנִׂשיַאת  ֶעֶצם  ְּכלֹוַמר  הֹוִׁשיַע!',  'ָי-ּה   - 'ְיהֹוֻׁשַע'  לֹו  ְוָקָרא  ָעַמד  [-הֹוַׁשע!] 

ַלָּמרֹום ְּבָכל ֵעת, ִהיא ַהְּיׁשּוָעה ַעְצָמּה. 
'ֲחָׁשָבּה ְלטָֹבה' 

ַמּדּוַע ִהְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ְּבֵׁשם ֶׁשל ב' אֹוִתּיֹות?

ֵּפֵרׁש ַרִׁש"י ֶׁשֵּׁשם 'ְיהֹוֻׁשַע' רֹוֵמז ַלְּתִפָּלה: 'ָי-ּה יֹוִׁשיֲע ֵמֲעַצת ְמַרְּגִלים'. 
ֵיׁש ִלְתמַֹּה ַמּדּוַע ִּבֵּקׁש מֶֹׁשה ַעל ְיהֹוֻׁשַע ַּדְוָקא ְּבֵׁשם ֶזה ֶׁשל ב' אֹוִתּיֹות?

ֵּבֵאר זֹאת ַהָּגאֹון ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ְּפָראֶגר ָזָצ"ל, ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ְּבֵערּוִבין (יח ב): 
ֶׁשִּנְרָמז  ּוְכִפי  אֹוִתּיֹות",  ִּבְׁשֵּתי  ֶׁשִּיְׁשַּתֵּמׁש  ָלעֹוָלם  ַּדּיֹו  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶׁשָחַרב  "ִמּיֹום 
ַּבָּפסּוק ִּבְתִהִּלים (קיח ה): "ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּי-ּה", ֶׁשִּבְזַמן ַהְּגֻאָּלה ִיְהֶיה ַהֵּׁשם ָׁשֵלם, 

ַא ְּבֵמַצר ַהָּגלּות ֲהֵרי הּוא ֵּבן ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות.
ְלִפי ֶזה ְמבָֹאר, ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשָּמֲאסּו ַהְּמַרְּגִלים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ָהָיה ְּבָכ ְּבִחיָנה ְמֻסֶּיֶמת 
ֶׁשל ָּגלּות, ּוְלִפיָכ ִהְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ַעל ַּתְלִמידֹו ְּבֵׁשם ֶׁשֵאינֹו ָמֵלא: "ָי-ּה יֹוִׁשיֲע ֵמֲעַצת 

ְמַרְּגִלים".
'ִלּקּוֵטי יֹוֵסף'

ִקְבֵרי ַצִּדיִקים אֹו ַהַּצִּדיִקים ְּבַעְצָמם...

"ַוַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב ַוָּיבֹא ַעד ֶחְברֹון" (יג כב)
ִיְׂשָרֵאל  ֵמֶאֶרץ  ִנְכָּבד  ְמֻׁשָּלח  ַּפַעם  ָׁשַאל  ָזָצ"ל   ִמְּטֶׁשעְכנֹוב  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ָהְרַה"ק 
ּתּוְכלּו  ֶׁשָּמא  ַאֶּתם,  ֲחָכִמים  ֶׁשַּתְלִמיֵדי  ֲעֵליֶכם  אֹוְמִרים  "ֲהא  ְלִפְתחֹו:  ֶׁשִהְזַּדֵּמן 
ְלַיֵּׁשב ִלי ֻקְׁשָיה ֶׁשֲאִני ִמְתַקֶּׁשה ָּבּה ִמֶּׁשְּכָבר ַהָּיִמים; ַמּדּוַע ַאֶּתם, ְּבֵני ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
נֹוֲהִגים ְּבֵעת ֶׁשֵּיׁש ָלֶכם ַּבָּקָׁשה ִלְפנֹות ְלִקְבֵרי ַצִּדיִקים, ְוִאּלּו ָאנּו, ְּבֵני חּו"ל, הֹוְלִכים 

ַלַּצִּדיִקים ְּבַעְצָמם?"
ֵהִׁשיב לֹו ַהְּמֻׁשָּלח ַּבֲחִריפּות: "ִהֵּנה ָמִצינּו ְּבָפָרַׁשת ַהְּמַרְּגִלים ְׁשֵּתי ְּדָרִכים ֲחלּוקֹות 
 ַלַּצִּדיק, ְלִפיָכ ָלֶלֶכת   ֶׁשָּצִרי ָהְיָתה  ְיהֹוֻׁשַע  ֶׁשל  ַּדְעּתֹו  ְיׁשּוָעה;  ִלְפעֹל   ָצִרי ֵּכיַצד 
ָהַל ְלמֶֹׁשה, ּומֶֹׁשה ִהְתַּפֵּלל ָעָליו ֶׁשִּיָּנֵצל ֵמֲעַצת ְמַרְּגִלים, ַא ַּדְעּתֹו ֶׁשל ָּכֵלב ָהְיָתה 

ֶׁשָּצִרי ָלֶלֶכת ְלִקְבֵרי ַצִּדיִקים, ּוְלִפיָכ ָעָלה ְלַבּדֹו ְלִקְבֵרי ֲאבֹוָתיו.
ֲאִמִּתי,  ַצִּדיק  ֶׁשָהָיה  ְלמֶֹׁשה  ְּבנֹוֵגַע  ֶאָּלא  ָהְיָתה  א  ְיהֹוֻׁשַע  ֶׁשל  ִׁשיָטתֹו  ֶׁשָּכל  ֶאָּלא 
ֶאָּלא  ֶׁשֵאיָנם  ֵמַהַּצִּדיִקים  ֵיׁש  ֲהא  ְירּוָׁשַלִים,  ְיהּוִדי  טֹוֲעִנים   ָּכ ִּבְזַמֵּננּו,  אּוָלם 
ִּבְבִחיַנת ָסֵפק, ּוְכָלל הּוא ְּבָיֵדינּו ֶׁש'ֵאין ָסֵפק מֹוִציא ִמיֵדי ַוַּדאי', ְלִפיָכ מּוָטב ָלֶהם 

'ִצְדַקת ַאְבָרָהם'ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ֵאֶצל ִקְברֹות ַהַּצִּדיִקים".

י"ג ִמּדֹות - ַּדי ַּבֲאִמיָרָתן

"ְוַעָּתה ִיְגַּדל ָנא ּכַֹח ֲאֹדָני ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵלאמֹר: ה' ֶאֶר ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד" (יד יז-יח)

ַהַהְפָלָאה (פר' ִּכי ִּתָּׂשא) ֵּפֵרׁש ֶאת ְלׁשֹון ַהְּתִפָּלה ַהֶּנֱאֶמֶרת ֶטֶרם ֲאִמיַרת י"ג ִמּדֹות: "ֵא-ל 
ִהיא  ִמּדֹות  י"ג  ֶׁשְּסֻגַּלת  ָלנּו  מֹוָרה  'ֵא-ל'  ִמַּדת  ִּכי  ֶעְׂשֵרה",  ְׁשׁש  לֹוַמר  ָלּנּו  הֹוֵריָת 
ַּבֲאִמיָרָתן, ְוָלאו ַּדְוָקא ַּבֲעִׂשָּיָתן, ְּכלֹוַמר ְּבִהְתַנֲהגּות ַעל ִּפי ִמּדֹות ֵאּלּו. ִּכי ֲהא ֵאין 
ָיכֹול ָהָאָדם ִלְנהֹג ְּבפַֹעל ַמָּמׁש ְּבִמַּדת ָהֵא-ל ִיְתָּבַר, ַּכָּכתּוב: "א ִאיׁש ֵא-ל" (ַּבִּמְדָּבר 

כג יט).

 - ִּדַּבְרָּת  "ַּכֲאֶׁשר  מֶֹׁשה:  ֶׁשל  ְלׁשֹונֹו  ְּכִפילּות  ֶאת  ָזָצ"ל  ּדּוִׁשיְנְסִקי  ַמֲהִרי"ץ  ּוֵפֵרׁש 
ֵלאמֹר", ֶׁשְּבָכ ִּבֵּקׁש ִמִּלְפֵני ה', ֶׁשַאף ֶׁשָחְטאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוא ָּדְבקּו ְּבִמּדֹוָתיו, ֲהא 
ָאַמר ה' ֶׁשְּסֻגַּלת י"ג ִמּדֹות ֵאיָנּה מֹוִעיָלה ַּדְוָקא ַּבֲעִׂשָּיה, ֶאָּלא ַאף ַּבֲאִמיָרה ִּבְלַבד...

'ּתֹוַרת ַמֲהִרי"ץ'

ַהְּסֻגָּלה ַהִּנְפָלָאה - ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ְּכבֹוד ָׁשַמִים

"ַוּיֹאֶמר ה' ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר" (יד כ)
"ֶּפן  מֶֹׁשה:  ֶׁשל  ַטֲעָנתֹו  ִּבְזכּות  ְלִיְׂשָרֵאל  ָסַלח  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַרִׁש"י  ֵּפֵרׁש 
יֹאְמרּו... ִמְּבִלי ְיכֶֹלת ה'..." (ְּדָבִרים ט כח) ִמָּכאן ָלַמד ַהָּגאֹון ִמְּטִׁשיִּבין ָזָצ"ל, ִּכי ְסֻגָּלה 
 ֶׁשֶּדֶר ָהָאָדם  ֶׁשְּיַבֵּקׁש  ְּדַהְינּו  ָׁשַמִים,  ְּכבֹוד  ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ִהיא  ִליׁשּוָעה  ִנְפָלָאה 

ַהְּיׁשּוָעה ֶׁשִּיְזֶּכה ָּבּה, ִיְתַרֶּבה ְּכבֹוד ָׁשַמִים ָּבעֹוָלם.
ֶׁשִאם א ֵּכן, ָאַמר ָהַרב ִמְּטִׁשיִּבין, ִמְנַין ָלַמד ַרִׁש"י ֶׁשִּמּתֹו ָּכל ַהְּתִפּלֹות ֶׁשִהְתַּפֵּלל 

מֶֹׁשה, נֹוַׁשע ַּדְוָקא ִּבְזכּות ְּתִפַּלת: 'ֶּפן יֹאְמרּו... ִמְּבִלי ְיכֶֹלת ה'..."?!
'ְוָׁשָלל א ֶיְחָסר'

ַּגם 'ֵעָדה ָרָעה' ֶנֱחֶׁשֶבת ְּכ'ֵעָדה'

"ַעד ָמַתי ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת" (יד כז)
ְלַעֵּין,  ֵיׁש  ְוִהֵּנה  ֲעָׂשָרה".  ֶׁשִהיא  ָלֵעָדה  "ִמָּכאן  א):  ב  (ַסְנֶהְדִרין  ֲחָז"ל  ָלְמדּו  ֶזה  ִמָּפסּוק 

ַמּדּוַע ַּדְוָקא ָּכאן ָּבֲחָרה ַהּתֹוָרה ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ֶנְחָׁשִבים ְלֵעָדה?
ְּדָבִרים  ַלֲאִמיַרת  ִּכי  ָזָצ"ל,  ַפְייְנְׁשֵטיין  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ִמָּכאן  ָלַמד  ָּגדֹול  ְיסֹוד 
ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ַּדי ַּגם ְּב'ֵעָדה ָרָעה'. ְּדַהְינּו ַאף ִמְנַין ֲאָנִׁשים ֶׁשֵּיׁש ְּבתֹוָכם ָּכֵאּלּו ֶׁשֵאיָנם 
ְּכֵׁשִרים ָּכל ָּכ, ֵּכיָון ֶׁשְּבַוַּדאי ְּבַמֲעַמֵּקי ִלּבֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ֲחבּוָיה ְנֻקָּדה ִנְסֶּתֶרת 

ֶׁשל ְקֻדָּׁשה, ּוִמּכָֹחּה ֶׁשל ְנֻקָּדה זֹו ָיכֹול ה' ִיְתָּבַר ְלַהְׁשרֹות ְׁשִכיָנתֹו ֲעֵליֶהם.
'ֻסַּכת ָּדִוד'

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
ֵנס ָּגלּוי ִּבְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה

ני ַמעּפְ
לֵׂשאת

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
ּבְמָער לּוי

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


