
ת ָוֵאָרא  ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה ְּבַרֲחִמים
"ְוַגם ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַנֲאַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ו ה)

ָּבָאה  ָמה  ְלַרּבֹות.  ְּכֵדי   – ’ַּגם‘  ַהִּמָּלה  ִנְכְּתָבה  ַּבּתֹוָרה  ָמקֹום  ְּבָכל 
ִהיא ְלַרּבֹות ְּבָפסּוק ֶזה?

ֵּבֵאר ַהַּצִּדיק ַרִּבי ַחִּיים ַאּבּוַלעְפָיה ִמְּטֶבְרָיה: ְּבַמֶּסֶכת ַּתֲעִנית (כה 
ב) ְמֻסָּפר ֶׁשִּבְׁשנֹוָתיו ֶׁשל ָהָאמֹוָרא ְׁשמּוֵאל ַהָּקָטן ָׂשְרָרה ַּבּצֶֹרת 
ַּתֲעִנית,  ַהָּקָטן  ְׁשמּוֵאל  ָּגַזר  ָנֶפׁש  ַעד  ַמִים  ִהִּגיעּו  ַּכֲאֶׁשר  ָקָׁשה. 
ָלֶרֶדת  ֵהֵחּלּו  ַּבַּתֲעִנית,  ְלַהְתִחיל  ַהָּקָהל  ִהְסִּפיקּו  ֶׁשְּבֶטֶרם  ֶאָּלא 

ְּגָׁשִמים ַעִּזים.
ֶׁשָאז  ֶאָּלא   ,ְלָכ ָּגְרמּו  ְזֻכּיֹוֵתיֶהם  ִּכי  ְוָסְברּו  ּדֹורֹו  ַאְנֵׁשי  ָׂשְמחּו 
ֶׁשִּבֵּקׁש  ֶעֶבד  ְלאֹותֹו  ַאֶּתם  ּדֹוִמים  ”ֲהֵרי  ְׁשמּוֵאל:  אֹוָתם  הֹוִכיַח 
ַרּבֹו  ָאַמר  ִמִּפיו  ָלֵצאת  ַהַּבָּקָׁשה  ֶׁשֵהֵחָּלה  ּוָבֶרַגע  ֵמַרּבֹו,  ַמָּתָנה 
ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ָחֵפץ  ֵאיֶנִּני  ִּכי  ְמֻבָּקׁשֹו,  ֶאת  לֹו  ’ְּתנּו  ִלְמָׁשְרָתיו: 

קֹולֹו...‘“
ֲאִני  ”ְוַגם  ַהּתֹוָרה:  ִרְּבָתה  ָמה  ִמְּפֵני  ְלָהִבין  נּוַכל  זֹאת  ְלאֹור 
ָׁשַמְעִּתי“, ָרְצָתה ַהּתֹוָרה ְלַׁשֵּבַח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּמְּלַבד ֶׁשֵהִחיׁש 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ְיׁשּוָעָתם, ַּגם ָחֵפץ הּוא ִלְׁשמַֹע ֶאת קֹול 

’ֵעץ ַהַחִּיים‘ְּתִפָּלָתם.

ִׁשיָרָתּה ֶׁשל ַהְּצַפְרֵּדע
"ְוָׁשַרץ ַהְיאֹר ְצַפְרְּדִעים ְוָעלּו ּוָבאּו... ּוְבַתּנּוֶרי ּוְבִמְׁשֲארֹוֶתי" (ז כח)

ִׁשיָרה  (ֶּפֶרק  ָוֶעד‘“  ְלעֹוָלם  ַמְלכּותֹו  ְּכבֹוד  ֵׁשם   ָּברּו’ אֹוֶמֶרת:  ”ְצַפְרֵּדַע 
סֹוף פ“ד)

ִמְּפֵני ָמה ָזְכָתה ַּדְוָקא ַהְּצַפְרֵּדַע ְלׁשֹוֵרר ִׁשיר ֶזה, ֶׁשהּוא ִׁשיָרָתם 
ֶׁשל ַהַּמְלָאִכים (ְרֵאה דב“ר ב כה)?

ַהְּצַפְרֵדִּעים  ָמְסרּו  ְצַפְרֵּדַע  ְּבַמַּכת  ִּכי  ְמבָֹאר  ב)  נג  (ְּפָסִחים  ַּבְּגָמָרא 
ֶאת ַנְפָׁשן ְלִהָּכֵנס ַלַּתּנּוִרים ַהּבֹוֲעִרים, ְוכֹה ְּגדֹוָלה ָהְיָתה ְמִסירּות 
ַנְפָׁשן, ַעד ֶׁשִּמֶּמָּנה ָנְׂשאּו ֲחַנְנָיה, ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה ַקל ָוחֶֹמר ִלְנהֹג 

ָּכ ְּבַעְצָמם ְּבֵעת ֶׁשָּבאּו ִליֵדי ִנָּסיֹון.
 ִאם ֵּכן, ִּבְזכּות ַהְּצַפְרֵדִּעים ִהְתַרָּבה ְּכבֹוד ָׁשַמִים ָּבעֹוָלם, ְוִאם ָּכ
 ֶׁשִּיְתָּבַר ָּגְרמּו  ְּבַמֲעֵׂשיֶהן  ִּכי  ְמאֹד,  ַּבֲעבּוָרן  ַמְתִאיָמה  זֹו  ִׁשיָרה 

ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלעֹוָלם ָוֵעד.
’ֶּפֶרק ִׁשיָרה‘ ַהָּׁשֵלם עמ‘ עה ְּבֵׁשם ֵסֶפר ’ֵׁשם ִמִּׁשְמעֹון‘

ְנֻקָּדה נֹוֶסֶפת ֵהִאיר ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ַקְנֵיְבְסִקי ְׁשִליָט“א:
ָוֶעד‘,  ְלעֹוָלם  ַמְלכּותֹו  ְּכבֹוד  ֵׁשם   ָּברּו’ ַהְּצַפְרֵּדַע:  ֶׁשל  ִׁשיָרָתּה 
ֵעת,  ְּבָכל  ְלַקְרֵקר  ַמְפִסיָקה  ֶׁשֵאיָנּה  ַהְּמֻיָחד  ִטְבָעּה  ַעל  רֹוֶמֶזת 
ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה, ְּכִדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ֵערּוִבין נד א): ”‘וָעֶד‘ - ֵאין לֹו ֶהְפֵסק 

עֹוָלִמית“.
 ְוהֹוִסיף ַהְּגַר“ח: ֶרֶמז ֵיׁש ַּבָּדָבר ְלָכל ָאָדם, ִּכי יֹוָמם ָוַלְיָלה ָצִרי
ָּכל  ַעל  הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ְוהֹוָדָאה  ְּבֶׁשַבח  ָמֵלא  ִּפיו  ֶׁשִּיְהֶיה 

’ֶּפֶרק ְּבִׁשיר‘ ַעל ֶּפֶרק ִׁשיָרה סֹוף פ“דַהּטֹובֹות ֶׁשָּגַמל ִעּמֹו. 

ִלּמּוד ַחי ּומּוָחִׁשי 
"ַוַּתַעל ַהְּצַפְרֵּדַע ַוְּתַכס ֶאת ֶאֶרץ ִמְצָרִים" (ח ב)

ִסֵּפר ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ִיְצָחק ַחייִקין, ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ 
ֶׁשָחִסיִתי  ”ַּבְּתקּוָפה  ְּבָצְרַפת:  ֶאְקְסֶלֶּבן  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ּוְלָיִמים 
ְּבִצּלֹו ֶׁשל ָהִאיָלן ַהָּגדֹול ָמָרן ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘, ָחַלְפִּתי ִמַּתַחת 

ַהָּפָרָׁשה  ֶאת  ְמַׁשֵּנן  ּוְׁשַמְעִּתיו  ָוֵאָרא  ָּפָרַׁשת  ַׁשָּבת  ְּבֵליל  ְלֵביתֹו 
ְּכֶׁשהּוא  ֶרֶגׁש,  ּוָמֵלא  ָנִעים  ְּבקֹול  ַּתְרּגּום‘  ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ’ְׁשַנִים 

ַמְקִּפיד ְלַתְרֵּגם ָּכל ָּפסּוק ְּבַהְטָעָמה ַלָּלׁשֹון ַהְּמֻדֶּבֶרת.
ְּכֶׁשִהִּגיַע ַלָּפסּוק: ’ַוַּתַעל ַהְּצַפְרֵּדַע ַוְּתַכס ֶאת ֶאֶרץ ִמְצָרִים‘ ֵּתֵאר 
אֹותֹו ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ֲחָז“ל ֶׁשהּוְבאּו ְּבַרִׁש“י: ִּבְתִחָּלה ָיְצָאה ְצַפְרֵּדַע 
ִמֶּמָּנה  ָיְצאּו  ְלהֹוְרָגּה  ְּכֵדי  ַזַעם  ַּבֲחַמת  אֹוָתּה  ִהּכּו  ְוַכֲאֶׁשר  ַאַחת, 
ְנִחיִלים  ָיְצאּו   ָּכ ְלַהּכֹוָתּה  ֶׁשהֹוִסיפּו  ְּכָכל  נֹוָספֹות.  ְצַפְרֵדִּעים 

נֹוָסִפים ַעד ֶׁשִּכּסּו ַהְּצַפְרֵדִּעים ֶאת ָּכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים.
הֹוִסיף ָהַרב ַחייִקין: ”ַמְפִעים ָהָיה ִלְׁשמַֹע ֵּכיַצד ִהְתמֹוֵגג ֶה‘ָחֵפץ 
ַחִּיים‘ ְּבֵתאּורֹו ַהְּמַלֵּבב ַעל ִטְּפׁשּוָתם ֶׁשל ַהִּמְצִרים ְוחֶֹסר ְיָכְלָּתם 
ַהּׁשֹוְמִעים  ֶׁשִּדּמּו  ַעד  ַהֵּתאּור,  ָהָיה  ַחי  ּכֹה  ְּבַכֲעָסם.  ִלְׁשט 
ְצַפְרֵּדַע,  ַמַּכת  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה  ֵהם  ְנתּוִנים  ִּכְבָיכֹול  ַעְצָמם  ֶאת 

ְּכֶׁשַהְּמאָֹרעֹות ִמְתַרֲחִׁשים ֶאל מּול ֵעיֵניֶהם.
ֶאת  ּוְלַלֵּמד  ִלְלֹמד   ָצִרי ֵּכיַצד  ַּבֲעבּוִרי,  ְמַאֵּלף  ִׁשעּור  ֶזה  ָהָיה 
ְיסֹודֹות  ֶאת  ֵהיֵטב  ֶׁשַּיְׁשִריׁש  ָּכֶזה  ּומּוָחִׁשי,  ַחי  ְּבֹאֶפן  ַהּתֹוָרה, 

’ְלִתְּת ֶעְליֹון‘ ח“ב עמ‘ קלדָהֱאמּוָנה ְּבעֶֹמק ַהֵּלב“.

ּכַֹח ַהְּתִפָּלה ְמַלֵּמד ִּכי ֵאין ַּכה‘ ֱאֵקינּו
ַוּיֹאֶמר   ;ְל ַאְעִּתיר  ְלָמַתי  ָעַלי  ִהְתָּפֵאר  ְלַפְרעֹה  מֶֹׁשה  "ַוּיֹאֶמר 

ְלָמָחר" (ח ה-ו)
ְּכָבר ָׁשֲאלּו ַרִּבים ֵמַהְּמָפְרִׁשים: ִמְּפֵני ָמה ִעֵּכב ַּפְרעֹה ֶאת ֲהָסַרת 

ַהַּמָּכה ַעד ְלָמָחר?
ֵּבֵאר ַרִּבי עֹוַבְדָיה ִמַּבְרְטנּוָרא, ְמָפֵרׁש ַהִּמְׁשָנה:

ְלַפְרעֹה ֶׁשֶהֱאִמין ְּבָכל ִלּבֹו ְּבכָֹחם ֶׁשל ַהּכֹוָכִבים ְוַהַּמָּזלֹות, ָּברּור 

ְׁשִליָטה  ְּכָלל  ֵאין  ַמָּזל  ּוְלָכל  ִמֶּׁשּלֹו,  ַמָּזל  ֵיׁש  יֹום  ֶׁשְּלָכל  ָהָיה 
ַלּכֹל  ֵמַעל  ִּכי  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ֶהֱאִמין  ְלֻעָּמתֹו  ַאֲחָריו.  ַהָּבא  ַהּיֹום  ַעל 
ּוַמְלכּותֹו  ָהעֹוָלִמים  ָּכל  ֲאדֹון  ֶׁשהּוא  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ׁשֹוֵלט 

ַּבּכֹל ָמָׁשָלה.
ְּכֵדי  ָעָליו  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל  ְלַפְרעֹה  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִהִּציַע  ַּכֲאֶׁשר   ְלִפיָכ
ְּכֵדי  ַהּיֹום  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל  ַּפְרעֹה  ִמֶּמּנּו  ִּבֵּקׁש  ַהַּמָּכה,  ִמֶּמּנּו  ֶׁשָּתסּור 
ֶׁשָּיסּורּו ְלָמָחר (ַרִׁש“י), ִמּׁשּום ֶׁשְּלִפי ֱאמּוָנתֹו ַהֻּמְטֵעית א ִיָּתֵכן 
ֶׁשְּתִפַּלת ַהּיֹום ּתֹוִעיל ְלָמָחר, ֶׁשֵּכן ַהַּמָּזלֹות ִמְׁשַּתִּנים ִמּיֹום ְליֹום. 
ֵהִׁשיב לֹו מֶֹׁשה: ”ִּכְדָבְר ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֵאין ַּכה‘ ֱאקֵינּו“, ְּכלֹוַמר: 
ָאֵכן ֶאְתַּפֵּלל ַהּיֹום ְּכֵדי ֶׁשָּיסּורּו ְלָמָחר, ְוַכֲאֶׁשר ִּתְרֶאה ִּכי ְּתִפָּלִתי 
ִהְתַקְּיָמה, ֵּתַדע ִּכי ֵאין ַּכה‘ ֱאֵקינּו ֲאֶׁשר ְּבָיָדיו ַהְּׁשִליָטה ַעל ָּכל 

ַמַעְרכֹות ַהֶּטַבע, ִויׁשּוָעתֹו ֵאיָנּה ֻמְגֶּבֶלת ְליֹום ָּכֶזה אֹו ַאֵחר.
’ֲעַמר ְנֵקא‘

ַטַעם ַהְּצָעָקה ְּבַמַּכת ְצַפְרֵּדַע
"ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ה' ַעל ְּדַבר ַהְצַפְרְּדִעים" (ח ח)

ַּבְּצַפְרֵדִּעים:  ַהָּכתּוב  ִׁשָּנה  ַמּדּוַע  ׁשֹוֵאל  ֲחָכִמים‘  ’ִׂשְפֵתי  ַּבַעל 
ֶאל  ’ַוֶּיְעַּתר  ָּכתּוב:  ֶׁשָּבֶהן  ַהַּמּכֹות  ִמְּׁשַאר  ה‘‘,  ֶאל  מֶֹׁשה  ’ַוִּיְצַעק 
ה‘‘? ּוֵבֵאר זֹאת ַעל ִּפי ְּפַסק ַה‘ֻּׁשְלָחן ָערּו‘ (או“ח סב ג) ִּכי חֹוָבה 
ֶׁשִּיָּׁשַמע  ְּבקֹול  ַהְּתִפָּלה  ִמּלֹות  ֶאת  לֹוַמר  ַהִּמְתַּפֵּלל  ַעל  ֻמֶּטֶלת 
ְלָאְזָניו. ְלִפיָכ, ְּבַמַּכת ְצַפְרֵּדַע ֻהְצַר מֶֹׁשה ִלְצעֹק ְּכֵדי ִלְגּבֹר ַעל 

ִצְוחֹות ַהְּצַפְרֵדִּעים ּוְלַהְׁשִמיַע ֶאת ְּתִפָּלתֹו ְלָאְזָניו. 

ַעל ִּפי ְּדָבָריו ִיֵּׁשב ַּבֵּסֶפר ’ַנֲחַלת ְצִבי‘ ֶאת ֶׁשִהְתַקָּׁשה ַרֵּבנּו ְּבַחֵּיי 
ְּבָפסּוק ֶזה: ַמּדּוַע ַּדְוָקא ָּכאן ֵּפְרָׁשה ַהּתֹוָרה ֶאת ַמְּטַרת ְּתִפָּלתֹו 
ַּכָּוַנת  ִּכי  לֹוַמר  ְוֵיׁש  ַהְצַפְרְּדִעים“?  ְּדַבר  ”ַעל  ּוֵפְרָטה:  מֶֹׁשה  ֶׁשל 
ִלְצעֹק  מֶֹׁשה   ֶׁשֻהְצַר ֲחָכִמים‘:  ַה‘ִּׂשְפֵתי  ְלִדְבֵרי  ִלְרמֹז  ַהּתֹוָרה 
ִצְוחֹות  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ְּכֵדי   - ַהְצַפְרְּדִעים“  ְּדַבר  ”ַעל  ִּבְתִפָּלתֹו, 

ַהְּצַפְרֵדִּעים. 

ִסַּבת ַּבָּקַׁשת ַּפְרעֹה: ”ַהְעִּתירּו ַּבֲעִדי“?
"ַהְעִּתירּו ַּבֲעִדי" (ח כד)

ַמֲעֶׂשה ְּבֶאָחד ִמַּמְלֵכי ֶקֶדם ֶׁשֵהֵצר ְלִיְׂשָרֵאל ִּבְמאֹד, ַעד ֶׁשָעְמדּו 
ִהְתַקְּבָלה  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ֶאָּלא  ְלמֹותֹו.  ְוִהְתַּפְּללּו  ַמְמַלְכּתֹו  ְיהּוֵדי 
ְּתִפָּלָתם ָוֵמת, ִהְתָּבֵרר ִּכי ְּבנֹו ֶׁשָּמַל ַּתְחָּתיו ָּגרּוַע ֲעֶׂשֶרת מֹוִנים 

ֵמָאִביו.

ַהִּנְכָּבִדים  ִמן  ֶאָחד  ֶאת  ָהַאְכָזר   ַהֶּמֶל ֶּבן  ָּפַגׁש  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד 
ֶׁשִּביהּוֵדי ָהִעיר ְוִצָּוה ָעָליו: ”ֱאמֹר ֶאת ָהֱאֶמת! ַסֵּפר ִלי ָמה ְמַאֵחל 
 ֵהִׁשיב לֹו ַהְּיהּוִדי ְּבֵכנּות: ”ִמְתַּפֵּלל ֲאִני ֶׁשַּתֲאִרי “!ִלי ַאָּתה ְּבִלְּב

“!ָיִמים ַעל ַמְמַלְכְּת

ִּכְפַלִים  ָלֶכם  ֵמֵרַע  ֲאִני  ”ַוֲהלֹוא  ְוָתַמּה:   ַהֶּמֶל ִהְתַּפֵּלא  ַּכֲאֶׁשר 
 ָאִבי ְּבַחֵּיי  ִּכי   ִמְּמ ֲאַכֵחד  ”א  ַהְּיהּוִדי:  לֹו  ֵהִׁשיב  ֵמֲאִבי?!“ 
ִהְתַּפַּלְלנּו ֶׁשָּימּות, ִמּׁשּום ֶׁשִּקִּוינּו ְּבָכל ִלֵּבנּו ֶׁשַהָּבא ַאֲחָריו ִיְהֶיה 
ִהְתַּבְּדָתה  ְּבפַֹעל   -  ִהְּנ יֹוֵדַע  ֶׁשְּבַוַּדאי  ְּכִפי  אּוָלם  ִמֶּמּנּו.  טֹוב 
ִּתְקָוֵתנּו. ְלִפיָכ ְּבָיֶמי ִמְתַּפְּלִלים ָאנּו ֶׁשַּתֲאִרי ָיִמים, ִּכי ִמי יֹוֵדַע 

...“א ִיְהֶיה ָּגרּוַע ַאף ִמְּמ ִאם ַהָּבא ַאֲחֶרי

ֶׁשל  ַּבָּקָׁשתֹו  ֶאת  ְּבַׁשַּלח)  (פר‘  ַיֲעקֹב‘  ’ִמְׁשְּכנֹות  ְּבֵסֶפר  ֵּבֵאר   ְוָכ
 ַּפְרעֹה ִמּמֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן: ”ַהְעִּתירּו ַּבֲעִדי“ - ִּכי ִמי יֹוֵדַע ִאם ַהֶּמֶל

ַיְלקּוט ֵמַעם לֹוֵעזֶׁשִּיְמ ַּתְחַּתי א ִיְהֶיה ָּגרּוַע ִמֶּמִּני.

ְּתִפַּלת ַהַּצִּדיק ְמַׁשָּנה ֶאת ַהֶּטַבע
"ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ֵמִעם ַּפְרעֹה ַוֶּיְעַּתר ֶאל ה'" (ח כו)

ַהַּמּכֹות  ֶׁשָּיסּורּו  ָוׁשּוב  ׁשּוב  מֶֹׁשה  ִהְתַּפֵּלל  ַמּדּוַע  ִלְתמַֹּה:  ֵיׁש 
ֵמַהִּמְצִרים, ְוִכי א ֶהֱעִדיף ֶׁשִּיְגַּדל ִסְבָלם ַעד ֶׁשֻּיְכְרחּו ְלַׁשֵּלַח ֶאת 

ִיְׂשָרֵאל?
ֵּבֵאר ָהַרִּבי ר‘ ּבּוִנים ִמְּפִׁשיְסָחא:

ָּגַרם  ְּתִפָּלתֹו  ְּבכַֹח  זֹו:  ִּבְתִפָּלתֹו  ְלמֶֹׁשה  ָהְיָתה  ֶנֱעֶלֶמת  ַמָּטָרה 
ֶׁשָּיׁשּובּו ַמַעְרכֹות ַהֶּטַבע ְלֵאיָתָנם ְוִהְטִּביַע ְלדֹורֹות ֶׁשָּכמֹוהּו יּוַכל 
ִעם  ְלֵהיִטיב  ְּכֵדי  ַהֶּטַבע  ַמַעְרכֹות  ֶאת  ּוְלַׁשּנֹות  ָלׁשּוב  ַצִּדיק  ָּכל 
ָעָׂשה  ”ֵזֶכר  ד):  (קיא  ִּבְתִהִּלים  ַהָּכתּוב  ַּכָּוַנת  עֶֹמק  ְוֶזהּו  ִיְׂשָרֵאל. 

’קֹול ִׂשְמָחה‘ְלִנְפְלֹאָתיו ַחּנּון ְוַרחּום ה‘“.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם

ִּבּסּוס ָהֱאמּוָנה 
"ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְנֵטה ֶאת ָיְד ַעל ַהָּׁשַמִים ִויִהי ָבָרד 

ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים" (ט כב)

ָלנּו  ָרְמָזה  ָאֵמן.  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   – ְנֵטה"  ֹמֶׁשה  ”ֶאל 
ְלַבֵּסס  ָהְיָתה  ִמְצַרִים  ַמּכֹות  ֶׁשל  ֶׁשַּתְכִליָתן  ַהּתֹוָרה 
ַהִּנִּסים  ַּבֲחִתיַמת  ֶׁשָּכתּוב  ְּכִפי  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵלב  ָהֱאמּוָנה 

(ְׁשמֹות יד לא): ”ְוַיֲאִמינּו ַּבה‘ ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּדֹו“.

’ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶת‘ ֵעֶר ָאֵמן

ֶעֶרב ַׁשָּבת ְמָבְרִכין ֶׁשִּנְׁשָמע ּוְנָבֵר ְּבָרכֹות טֹובֹות.

ָרָכה… ָאֵמן! ל ּבְ ים ׁשֶ ַחּיִ
"ָּכְתבּו ַּבְּסָפִרים ֶׁשי“א ַהְּפָעִמים ֶׁשְּמַבְּקִׁשים ’ַחִּיים ֶׁשל...‘ ְּבִבְרַּכת ַהחֶֹדׁש,

 ֵהן ְּכֶנֶגד י“א ֶהֳחָדִׁשים ֶׁשְּמָבְרִכים ֶאת ַהחֶֹדׁש... 
ּוְלִפי ֶחְׁשּבֹון ֶזה יֹוֵצא ִּכי ’ַחִּיים ֶׁשל ְּבָרָכה‘ ְמֻכָּון ְּכֶנֶגד חֶֹדׁש ְׁשָבט“ 

(ֵסֶפר ַהּמֹוֲעִדים לרצ“ה  ַפְרֶּבר עמ‘ לט).

ְּבֹחֶדׁש ְׁשָבט ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ֹחֶדׁש ַהְּמֻסָּגל ִלְבָרָכה, ָהָבה 
ְנַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ִלְחיֹות ”ַחִּיים ֶׁשל ְּבָרָכה“: ְלָבֵר ּוְלהֹודֹות 

 ְלבֹוֵרא עֹוָלם ִּבְׁשֵלמּות ּוְלַוֵּדא ֶׁשעֹוִנים ’ָאֵמן‘ ַעל ִּבְרכֹוֵתינּו. ָּכ
ִנְזֶּכה ֶׁשִּיְתַחֵּדׁש ָעֵלינּו ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה, ְוֹנאַמר ָאֵמן.

ר!ְיהּוִדי ָיקָ
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ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ

ְּתִחַּלת ְזַמן ַקִיץ ַּתְרָּפ"ט. ָהַרָּכב ָהַעְרִבי ִהִּביט ְּבֹקֶצר רּוַח ֻמְפָּגן ִּבְקבּוַצת ַהַּבחּוִרים 
ְּבָקרֹוב  ָלֵצאת  ִהְתַעְּתָדה  ָהַרֶּכֶבת  ָּדֲחָקה,  ַהָּׁשָעה  ֵמֲחֵבָרם.  ְלִהָּפֵרד  ֶׁשִהְתַקְּׁשָתה 

ְוִאּלּו זֹו ֶׁשְּלַאֲחֶריָה ָיְצָאה ַרק ָּבֶעֶרב - ְלֵׁשם ָמה ֵהם ִמְתַעְּכִבים ָׁשם?!
ַהּׂשֹוְרִרים  ְוָהַאֲהָבה  ַהֶּקֶׁשר  עֶֹמק  ֶאת  ְלָהִבין  ְמֻסָּגל  ָהָיה  א  הּוא  ֶׁשְּכמֹותֹו...  ּגֹוי 
ֵּבין יֹוְׁשֵבי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש. ֵהם א ָיְדעּו זֹאת, ַא ִלָּבם ִהְרִּגיׁש ִּכי ְלֶחְלָקם ִּתְהֶיה זֹו 
ַהְּפִגיָׁשה ָהַאֲחרֹוָנה. ִמי ֶהֱאִמין ִּכי ּתֹו ֳחָדִׁשים ִמְסָּפר ִיְתַקְּדרּו ַהָּׁשַמִים ַהְּׁשֵלִוים 
ַהְּקדֹוָׁשה  ַהְּיִׁשיָבה  ַעל  ּוִבְכָלָלּה  ַהְּמפֶֹאֶרת  ֶחְברֹון  ְקִהַּלת  ַעל  ַהּכֹוֵרת  ְוַיֲעֶלה 

ֶׁשִאְּוָתה ָּבּה ְלִמְׁשָּכן.
*

ָּדִוד  ַנחּום  ֶהָחׁשּוב  ַהָּבחּור  הּוא  ֲהלֹוא  ֵּדייִוי,  ִקֵּבל  ָלֵכן  קֶֹדם  ְספּוִרים  ָׁשבּועֹות 
ֶהְרַמן, ִמְבָרק ָּבהּול ֵמָאִביו, ַהַּצִּדיק ַהּנֹוָדע ַרִּבי ַיֲעקֹב יֹוֵסף ֶהְרַמן, ֶׁשּבֹו הּוא ִנְדָרׁש 

ָלׁשּוב ִמָּיד ְלֵביתֹו.
ּתֶֹכן ַהִּמְכָּתב ִהְפִּתיעֹו ַלֲחלּוִטין. ֵהיֵטב ָזַכר הּוא ֶאת ְּפֵרָדתֹו ַהִּנְרֶּגֶׁשת ֵמהֹוָריו ַאְרַּבע 
ָׁשִנים קֶֹדם ָלֵכן, ַּכֲאֶׁשר רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ַהָּגאֹון ַרִּבי מֶֹׁשה ָמְרְּדַכי ֶאְּפְׁשֵטין ֶׁשִּבֵּקר 
ְּבֵביָתם ִׁשְכְנָעם ִלְׁשַח ֶאת ְּבָנם ָהָאהּוב ִלְגלֹות ִלְמקֹום ּתֹוָרה ַּבְּיִׁשיָבה ַהֲחָדָׁשה 
ֶׁשּנֹוְסָדה ַרק ָׁשָנה קֶֹדם ָלֵכן ְּבֶחְברֹון, ִּכְסִניף ִליִׁשיַבת ְסַלּבֹוְדָקה ַהִּליָטִאית. ֲעַדִין 
ְצרּוָבה ָהְיָתה ּבֹו ְמִסירּות ַנְפָׁשם ְוִׂשְמָחָתם ַעל ֲעִזיָבתֹו ֶאת ֵּביָתם, ְלַמַען ַהּתֹוָרה 

ַהְּקדֹוָׁשה ַעל ַאף ַּגְעּגּוֵעיֶהם ָהַעִּזים. 
ְּכֶׁשְּבָיָדיו ַהִּמְכָּתב ִנַּגׁש ֵּדייִוי ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשָהָיה ֻמְפָּתע ָּכמֹוהּו, ַא ְּבַהִּכירֹו ֶאת 
ִּכי  הּוא  אֹות  ָּבהּול,  ּכֹה  ִמְבָרק  ׁשֹוֵלַח  הּוא  ִאם  ִּכי  ֵהִניַח  ַהַּצִּדיק  יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
ִסָּבה ֲחׁשּוָבה ָּגְרָמה לֹו ְלָכ. ַהָּנָחה ֶׁשִהְתָּבְרָרה ְלָיִמים ִּכְנכֹוָנה ְוצֹוֶדֶקת ַעד ְמאֹד.

*
ִמֶּמּנּו,  ְלִהָּנֵתק  ֶׁשֵּמֲאנּו  ָהֲאהּוִבים  ֵמֲחֵבָריו  ִנְפָרד  ֵּדייִוי  ַלֲעזֹב.  ָהֵעת  ִהִּגיָעה  ָּכֵעת 
ְוִהְפִליג ָּבֲעָגָלה ֶׁשָּדֲהָרה ְּבַדְרָּכּה ְלַתֲחַנת ָהַרֶּכֶבת. ֶאָּלא ֶׁשְּכֶׁשִּנְכַנס ֵּדייִוי ְּבַׁשֲעֵרי 
ֶנֱאַלץ  לֹו  ַּבַּצר  ָהַרֶּכֶבת.  ֶׁשל  ַהִּמְתַרֶחֶקת  ְצִפיָרָתּה  ֶאת  ְּבַאְכָזָבה  ָׁשַמע  ַהַּתֲחָנה 

ְלַהְמִּתין עֹוד ַּכָּמה ָׁשעֹות ַעד ְלבֹוָאּה ֶׁשל ָהַרֶּכֶבת ַהָּבָאה.
ָלָרִציף.  ַהְּמֻיֶחֶלת  ָהַרֶּכֶבת  ִנְכְנָסה  ַמְטִריד,  ִאחּור  ְלַאַחר  ְמֻאֶחֶרת,  ַלְיָלה  ִּבְׁשַעת 
 ָֹהָאר ַהַּמָּסע  ֶאת  ִּבְמַעט  ָעָליו  ֶׁשַּיְנִעים  ָּכֶזה  נַֹח,  ָמקֹום  ִלְתּפֹס  ִמֵהר  ָּדִוד  ַנחּום 
ָעְגָנה  ָׁשם  ְּבִמְצַרִים,  ֲאֶׁשר  ָסִעיד  ּפֹוְרט  ִלְנַמל  ַעד  ִמירּוָׁשַלִים  ַהַּתֲחנֹות  ּוְמֻרֵּבה 

ַהְּסִפיָנה ֶׁשּנֹוֲעָדה ְלהֹוִבילֹו ַהַּבְיָתה ְלַאְרצֹות ַהְּבִרית.
ַּכֲאֶׁשר סֹוף סֹוף ָעְצָרה ָהַרֶּכֶבת ִּבְמחֹוז ֶחְפָצּה ִּבְׁשעֹות ַהָּצֳהַרִים ֶׁשְּלָמֳחַרת, ׁשּוב 
ָהְלָמה ַהְּמִציאּות ַהּקֹוֶדֶרת ְּבָפָניו ַהִּנְדָהמֹות. ְּבקֹול ָיֵבׁש הֹוִדיעֹו ְּפִקיד ַהָּנֵמל ִּכי 

ָהֳאִנָּיה ַהְּמֻבֶּקֶׁשת ְּכָבר ָעְזָבה ֶאת ַהָּנֵמל ְּבַדְרָּכּה ְלַאְרצֹות ַהְּבִרית.
ּבֹוֵדד ְוֶנֱעָזב ֶנֱעַמד ֵּדייִוי ַּבָּנֵמל ַהָּזר ְוַהְּמֻנָּכר ִלְתִפַּלת ִמְנָחה ִנְרֶּגֶׁשת. א ָהָיה לֹו 
ָּכל ֻמָּׂשג ֵּכיַצד ֵיָחֵלץ ִמְּמצּוָקתֹו ּוְלֵהיָכן ָיִׂשים ַעָּתה ָּפָניו, אּוָלם הּוא ָנָׂשא ְּתִפָּלה 

.ֵמעֶֹמק ִלּבֹו ִּכי ַיְמִציא לֹו ה‘ מֹוָצא ִמן ַהְּסַב
ְּבֶמֶרץ  ֶׁשָעְסָקה  ִסיִנים  ַסָּבִלים  ִּבְקבּוַצת  ֵעיָניו  ְּבָזִוית  ִהְבִחין  ְּתִפָּלתֹו  ִמֶּׁשִּסֵּים 
ַהחֹוֵבל  ְלַרב  ִנַּגׁש  הּוא  ֶרַגע  ֶׁשל  ְּבַהְחָלָטה  ֲעצּוָמה.  ְסִפיָנה  ַעל  ִמְטָען  ְּבַהֲעָמַסת 

ְוִהְתַעְנֵין ִּביָעָדּה ַהּסֹוִפי ֶׁשל ְסִפיָנתֹו.
”ְלָּפִריז!“ ֵהִׁשיב ַהָּלה ְּבַאְנְגִלית ְרצּוָצה, ְוֵדייִוי ִהְתַעְנֵין ִמָּיד: ”ַהִאם אּוַכל ְלִהְצָטֵרף, 

ְּבַתְׁשלּום ַּכּמּוָבן, ִלְנִסיַעְתֶכם?“
ָּבּה  ְוַהְּתָנִאים  ַמָּׂשא  ֳאִנַּית  זֹו  ִּכי  ַּבֶחְׁשּבֹון  ְּכל   ַהחֹוֵבל, ”ַא ַרב  ֵהִׁשיב  ”ַּכּמּוָבן!“, 

ֵאיָנם ּדֹוִמים ְולּו ִּבְמַעט ְלֵאּלּו ֶׁשל ֳאִנַּית נֹוְסִעים“.
ְּבֵררֹות ַרּבֹות א ָהיּו לֹו ְלֵדייִוי. הּוא ָעָלה ַלְּסִפיָנה ִמּתֹו ַהָּנָחה ִּכי ִּבְנַמל ָּפִריז ֵיַקל 

ָעָליו ִלְמצֹא ְסִפיָנה ֶׁשָּבּה יּוַכל ַלֲחצֹות ֶאת ָהאֹוְקָינֹוס ָהַאְטַלְנִטי ְּבַדְרּכֹו ְלֵביתֹו.
ְּכָלָבן ָיִחיד ֵּבין ֵמאֹות ִסיִנים ְצֻהֵּבי ָּפִנים, ָמַׁש ֵּדייִוי ֶאת ְּתׂשּוֶמת ֵלב ַהּנֹוְסִעים. 
ֻקְפְסאֹוָתיו  ֶאת  ַהְּקִטיָפה  ִמִּתיק  ֶׁשהֹוִציא  ְּבֵעת  ּבֹו  ִהִּביטּו  ֵהם  ִמְׁשָּתאֹות  ְּבֵעיַנִים 
ַהְּׁשחֹורֹות ֶׁשֵּמֶהן ִהְׁשַּתְלְׁשלּו ְרצּועֹות מּוָזרֹות ְלַמְרֶאה, ִהִּניָחן ַעל ָיָדיו ְוַעל ִמְצחֹו 

ְוֶנֱעַמד ְּבַיְרְּכֵתי ַהִּסּפּון ִלְתִפָּלה ִנְרֶּגֶׁשת.
ָׂשָפה ְמֻׁשֶּתֶפת ֵהם א ָמְצאּו ֵּביֵניֶהם, אּוָלם ֵהם ִהְצִליחּו ְלָהִבין ִּכי ְמֻדָּבר ְּבֵכִלים 

ִיחּוִדִּיים ֶׁשַּדְרָּכם ִנָּתן ְלִהְתַקֵּׁשר ִעם ַהּבֹוֵרא ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ָּכל ֵחֶפץ.
ֶעֶרב ַׁשָּבת ַאַחר ַהָּצֳהַרִים. ֵּדייִוי ָעַסק ַּבֲהָכנֹות ַאֲחרֹונֹות ְלַׁשָּבת, ְּכֶׁשְּלֶפַתע ָּפְקָדה 
ְסָעָרה ָקָׁשה ֶאת ַהְּסִפיָנה, ְוהּוא ֻהַּטח ְּבָחְזָקה ַעל ִרְצַּפת ָהֵעץ. ֶטֶרם ִהְסִּפיק ָלקּום 
ּוְכָבר ִנְפְרָצה ֶּדֶלת ָּתאֹו, ּוַבֶּפַתח ָעַמד ַרב ַהחֹוֵבל ְּכֶׁשְּלִצּדֹו ֶחֶבר ַמָּלִחים ְּגַבְרָּתִנים. 
ַוֲעֵלה  ַהְּׁשחֹורֹות   ֻקְפְסאֹוֶתי ֶאת  ַקח  ”ַמֵהר,  ְלֵדייִוי:  ָקָרא  הּוא  ְמבֲֹהלֹות  ְּבָפִנים 

ַלִּסּפּון. ָאנּו עֹוְמִדים ִלְטּבַֹע!“
ֵּדייִוי ִהְתַקָּׁשה ְלִהְתַיֵּצב, ַא ַהַּמָּלִחים ַהְּגַבְרָּתִנים א ִהְמִּתינּו. ֵהם ֲאָחזּוהּו ְּבָיָדיו 

ּוְבַרְגָליו ְוָרצּו ִעּמֹו ֶאל ַהִּסּפּון מּוַצף ַהַּגִּלים ֶׁשִהְתנֹוֵעַע ְוִהַּטְלֵטל ַּכֲאחּוז ְּתָזִזית.
ְּבַיְרְּכֵתי ַהִּסּפּון ֶהֱעִמידּוהּו ְוִהְתַרֲחקּו ִמָּיד ְּבֶחְרַּדת קֶֹדׁש. ַהּכֹל ִהִּביטּו ְּבִיְרַאת ָּכבֹוד 
ְּבֵדייִוי ַהְּמבָֹהל ֶׁשְּבקִֹׁשי ִהְצִליַח ִלְקׁשֹר ֶאת ַהְּתִפִּלין ַעל ְזרֹועֹו ּוִמְצחֹו, ּוִמָּיד ֵהֵחל 
ִלְזעֹק ִמַּמֲעַמֵּקי ְלָבבֹו: ”ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִהֵּנה ִצִּויָת ָלנּו ֶאת ַהַּׁשָּבת ַהְּמַמְׁשֶמֶׁשת 

ּוָבָאה ְּכיֹום ְמנּוָחה, ַצֵּוה ָנא ְּבַרֲחֶמי ַּגם ַלָּים ַהּסֹוֵער ֶׁשָּינּוַח ְוֶׁשִּיְׁשקֹט ִמַּזְעּפֹו“.
ִּפְתאֹום  ְּכֶׁשְּבֶפַתע   ַא ֶׁשָּכזֹו,  ְּתִפָּלה  ִמִּפיו  ְוהֹוִציא  עֹז  ָאַזר  ֵמֵהיָכן  ָיַדע  א  הּוא 
ְמֵלֵאי  ַעִּזים,  ְּבִחּבּוִקים  ְוַהְּמָלִחים  ַהחֹוֵבל  ַרב  ָעָליו  ִהְתַנְּפלּו  ֵמרֹוְגזֹו,  ַהָּים  ִנְרַּגע 

ַהָּכַרת ַהּטֹוב.
ַּבָּיִמים ֶׁשּנֹוְתרּו ַעד ְלִסּיּומֹו ַהֻּמְצָלח ֶׁשל ַהַּמָּסע ָזָכה ֵּדייִוי ְלָכל ָּכבֹוד ֶאְפָׁשִרי. הּוא 

ָהֳעַבר ִמָּתאֹו ַהַּדל ִלְׁשּכֹן ָּכבֹוד ְלַצד ַרב ַהחֹוֵבל ְוֻכָּנה ְּבִפי ָּכל ’ַהָּקדֹוׁש‘.
’ַהּכֹל ַלֲאדֹון ַהּכֹל‘ עמ‘ 90

ִמֵּדי ּבֶֹקר, ִעם ְּכִניָסֵתנּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ָאנּו ּפֹוְתִחים ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו ַּבֲאִמיַרת: 'ַמה ּטֹבּו'. ֵראִׁשיָתּה ֶׁשל ְּתִפָּלה 
ִיְׂשָרֵאל",   ִמְׁשְּכנֶֹתי ַיֲעקֹב   אָֹהֶלי ּטֹבּו  "ַמה  ה):  כד  (ַּבִּמְדָּבר  ָהָרָׁשע  ִּבְלָעם  ֶׁשל  ִמִּבְרָכתֹו  ָּפסּוק  ִהיא  זֹו 
ּוְלִהְׁשַּתֲחוֹות   ֶמֶל ֶׁשל  ְּבֵהיָכלֹו  ְלַבֵּקר  ִכּּסּוֵפנּו  ֶאת  ַהְּמַבְּטִאים  ְּתִהִּלים,  ֵסֶפר   ִמּתֹו ִּבְפסּוִקים  ְוֶהְמֵׁשָכּה 

ְּבָפָניו ְוֶאת ְׁשִאיָפֵתנּו ֶׁשַהְּתִפּלֹות ֶׁשָאנּו נֹוְׂשִאים ִּתְתַקֵּבְלָנה ְלָרצֹון ִלְפֵני ֲאדֹון ּכֹל.

ְּבָרכֹות   - ָּגאֹון  ר“ע  ִסּדּור  (ְרֵאה  ָהִראׁשֹוִנים  ַרּבֹוֵתינּו  ְיֵדי  ַעל  ֻּתַּקן  ַּכּיֹום  ְּבָיֵדינּו  ַהִּנְמָצא  ּטֹבּו‘  ’ַמה  ְּתִפַּלת  ֵסֶדר 
ּוַבָּקׁשֹות, ַמְחזֹור ִויְטִרי צט, ִסּדּור ַרִׁש“י תיז) אּוָלם ַהָּמקֹור מֹוִפיַע ְּכָבר ְּבִדְבֵרי ַהּזַֹהר (ַוִּיְקָרא ח ב) ָׁשם ֻהְזַּכר ֶׁשֵּיׁש 

ְזכּות  ֶאת  ַהְּתִפָּלה  קֶֹדם  ְלַהְזִּכיר  ְּכֵדי  ְוגֹו‘,   “ַחְסְּד ְּברֹב  ַהָּפסּוק: ”ַוֲאִני  ֶאת  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַּבְּכִניָסה  לֹוַמר 
ַאְבָרָהם, ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ֶׁשְּׁשָמם ִנְרָמז ְּבָפסּוק ֶזה.

ַלֲעמֹד ִלְפֵני ַהֶּמֶל ְּבָכל יֹום
ְּבָכל  ִעּמֹו  ְלַדֵּבר  ַהְּזכּות  ֶאת  ַחְסּדֹו  ְּברֹב  ָלנּו  ֶׁשָּנַתן  הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  מֹוִדים  ָאנּו  ּטֹבּו'  'ַמה  ַּבֲאִמיַרת 
ָׁשָעה ּוְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ַעל ָּכל ֶחְפֵצנּו. ְזכּות זֹו ֵאיָנּה ָּדָבר ֶׁשל ָמה ְּבָכ, ֶׁשֲהֵרי ִאם ְנָתֵאר ְלַעְצֵמנּו ֶׁשִּנְּתָנה 
ָלנּו ִהְזַּדְּמנּות ַחד ַּפֲעִמית ְלִהָּכֵנס ְלָׁשָעה ַאַחת ְלַחְדרֹו ֶׁשל ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות ֶׁשִּמיְלָיאְרֵדי ְּבֵני ָאָדם ֵמַרֲחֵבי 
ְיַמֵּלא  הּוא  ֶׁשאֹוָתּה  ַאַחת  ַּבָּקָׁשה  ִמֶּמּנּו  ּוְלַבֵּקׁש  ַהַּדָּקה,  ְלַמֲחִצית  ַאף  ֵאָליו  ְלִהָּכֵנס  ְמַׁשְּוִעים  ָהעֹוָלם 

ַּבֲעבּוֵרנּו - ַהִאם ָהִיינּו ְיכֹוִלים ְלַבֵּטא ֶאת ָאְׁשֵרנּו ְּבִמִּלים?!

ְלַמֵּלא  ֶׁשָּיכֹול  ָהעֹוָלם   ֶמֶל  ,ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ִלְפֵני  ְוַלֲעמֹד  ֶׁשִּנְרֶצה  ָׁשָעה  ְּבָכל  ָלבֹא  ַרָּׁשִאים  ָאנּו  ְוִהֵּנה 
!ַּבֲעבּוֵרנּו ָּכל ַּבָּקָׁשה ֶׁשַּנְחּפֹץ. ַּכָּמה ָּגדֹול ֵאפֹוא ָאְׁשֵרנּו ְוַכָּמה ְצִריִכים ָאנּו ְלהֹודֹות ַעל ָּכ

ִמְּלַבד זֹאת ֵיׁש ִּבְתִפָּלה זֹו ַמָּטָרה נֹוֶסֶפת: ְלעֹוֵרר ֶאת ִלֵּבנּו ְּכָבר ְּבָעְמֵּדנּו ְּבֶפַתח ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָלַדַעת ִלְפֵני 
ִמי ָאנּו עֹוְמִדים, ְוָכ ִנָּכֵנס ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִמּתֹו ְרִצינּות ְוכֶֹבד רֹאׁש. ֶׁשֲהֵרי ִאּלּו ָהִיינּו עֹוְמִדים ַעָּתה ְלַדֵּבר 
ִלְפֵני ֶמֶל ָּבָׂשר ָוָדם, ֲהלֹוא ְּבַוַּדאי ָהְיָתה אֹוֶחֶזת אֹוָתנּו ֵאיָמה ְוִיְרָאה ֶׁשָּמא ִנָּכֵׁשל ְוִנְתַנֵהג ְלָפָניו ָחִליָלה 
 ָּבָׂשר ָוָדם, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ִלְפֵני ֶמֶל ֵהם ְּפֵני ַהְּדָבִרים ִלְפֵני ֶמֶל ְּבצּוָרה ֶׁשֵאיָנּה ְראּוָיה. ְוִאם ָּכ

ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא (ְרֵאה ’ְמַלֵּמד ַהַּתְלִמיִדים‘ ְׁשִמיִני; ִמְׁשָנה ְּברּוָרה ֵריׁש סי‘ מו; ’ּתֹוְצאֹות ַחִּיים‘ נב).

ַהֶּמְרָחק ֵּביֵנינּו ְלֵבין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא הּוא ָעצּום, ְוִאם ְּבָכל אֶֹפן ָזִכינּו ַלֲעמֹד ְלָפָניו ּוְלַדֵּבר ִאּתֹו ִּבְתִפָּלה, 
ְּבֵאיזֹו ֵאיָמה ְוִיְרָאה ָאנּו ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות זֹאת! (’ֶנֶפׁש ִׁשְמׁשֹון‘ ַעל ִסּדּור ַהְּתִפָּלה עמ‘ לד).

ִּבְרַּכת ’ַמה ּטֹבּו‘ נֹוְתָרה ְּבֵעיָנּה
ָּכָאמּור, ַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון ִּבְפסּוֵקי 'ַמה ּטֹבּו' ָלקּוַח ֵמַהְּבָרָכה ֶׁשֻאַּלץ ִּבְלָעם ְלָבֵר ֶאת ִיְׂשָרֵאל. ְּבֶאְמָצעּותֹו 
מֹוִדים ָאנּו ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ֶׁשֶהֱעִמיד ָלנּו ְּבַרֲחָמיו ָּבֵּתי ִמְדָרׁש ּוָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ֶׁשָּבֶהם נּוַכל ִלְלמֹד 

ּוְלִהְתַּפֵּלל, ְוַדְרָּכם הּוא ַמְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ְּבָרכֹות ָלנּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל (ְרֵאה ְספֹוְרנֹו ַּבִּמְדָּבר ָׁשם).

ַּבְּגָמָרא (ַסְנֶהְדִרין קה ב ְוַרִׁש“י ָׁשם) ְמבָֹאר ִּכי ָּכל ִּבְרכֹוָתיו ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע ָהְפכּו ִלְקָלָלה, ִמְּלַבד ְּבָרָכה זֹו 
ֶׁשּנֹוְתָרה ַקֶּיֶמת ְלעֹוָלם, ִּכי ִקּיּוָמם ֶׁשל ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות ִיָּמֵׁש ְלֶנַצח ְנָצִחים ְּבִיְׂשָרֵאל. ּוֵבֵאר 
ַה‘ּתֹוַרת ַחִּיים‘ (ָׁשם) ִּכי ַהִּסָּבה ֶׁשַּדְוָקא ְּבָרָכה זֹו נֹוְתָרה ְּבִקּיּוָמּה הּוא ִמּׁשּום ֶׁשָּכ ִהְתָּבְרכּו ִיְׂשָרֵאל ְּכָבר 
ֵעָׂשו“,  ְיֵדי  ְוַהָּיַדִים  ַיֲעקֹב  קֹול  ”ַהּקֹל  כב):  כז  (ְּבֵראִׁשית  ָאַמר  ַּכֲאֶׁשר  ַהָּׁשלֹום,  ָעָליו  ָאִבינּו  ִיְצָחק  ֶׁשל  ִמִּפיו 
ְוָאְמרּו ֲחָז“ל (ב“ר סה כ) ֶׁשְּבִמִּלים ֵאּלּו ָרַמז ִיְצָחק ְלָבָניו ֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשּקֹוָלם ִיְהֶיה ִנְׁשַמע ְּבָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי 
ִמְדָרׁשֹות, א ִיְהיּו ָיָדיו ֶׁשל ֵעָׂשו ׁשֹוְלטֹות ָּבֶהם. ְוֵכיָון ֶׁשָאֵכן ִהְקִּפידּו ִיְׂשָרֵאל ְוִנְׁשַמע קֹוָלם ְּבבֹוָאם ֶאל 

ַהּקֶֹדׁש, ְלִפיָכ ִמְׁשַּתְּמִרים ָּבֵּתי ַהְּכֵנִסּיֹות ִּביֵדיֶהם ְלעֹוָלם.

ּטֹבּו‘  ’ַמה  ִּכי  ִּבְלָעם  ָהָיה  ָסבּור  ָאְמָנם   :(ְל  ֵל (פר‘  ֵמַרדֹוְמְסק  ְׁשמֹה‘  ’ִּתְפֶאֶרת  ַּבַעל  ָהְרַה“ק  ָאַמר  עֹוד 
הּוא ְקָלָלה ַּבֲעבּור ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ְּכֶׁשֵּיְׁשבּו ָּכל ְיֵמיֶהם ְּבָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות א יּוְכלּו ְלַהִּׂשיג 
ֶאת ַּתֲאוֹות ָהעֹוָלם ַהָּׁשֵפל ְוֶחְמּדֹוָתיו. ַא הּוא א ָיַדע ִּכי ִמַּצד ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל זֹוִהי ַּתְמִצית ְׁשִאיָפָתם, ְּכִפי 
ֲאַבֵּקׁש  אֹוָתּה  ה‘  ֵמֵאת  ָׁשַאְלִּתי  ”ַאַחת  ד):  (כז  ִּבְתִהִּלים  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו   ַהֶּמֶל ָּדִוד  זֹאת  ְלַהְגִּדיר  ֶׁשֵהיִטיב 

ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ה‘ ָּכל ְיֵמי ַחַּיי ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם ה‘ ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו“.

 ָהַפ זֹו  ִּבְבָרָכה  ִּכי  זֹו,  ִמְּבָרָכה  חּוץ  ִלְקָלָלה,  ָהְפכּו  ָהָרָׁשע  ִּבְלָעם  ֶׁשל  ִּבְרכֹוָתיו  ֶׁשָּכל  ֲחָז“ל  ָאְמרּו  ָלֵכן 
ָלֶׁשֶבת  ֵהם  ׁשֹוֲאִפים  ַהֶּזה,  ָהעֹוָלם  ְלַתֲאוֹות  ִלְׁשאֹף  ּוִבְמקֹום  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ִטְבָעם  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 

ְּבֵבית ה‘ ָּכל ְיֵמיֶהם (ִמַּמַעְינֹות ַהֶּנַצח, ’ֵּבית ַיֲעקֹב‘ 88).

ְמֻסָּפר ִּכי ְּכֶׁשָעָלה ַהָּגאֹון ַרִּבי ִׁשְמעֹון סֹוֵפר ַעל ֵּכס ַרָּבנּות ְקָראָקא, ֻהְפַּתע ִלְמצֹא ָּבּה א ָּפחֹות ִמֵּמָאה 
ָּבֵּתי ְּכֶנֶסת ּוִמְנְיֵני ְּתִפָּלה, ֲאֶׁשר ְּבֶחְלָקם ִהְתַּפְּללּו ֲעָׂשָרה ְיהּוִדים ְלָכל ַהּיֹוֵתר.

ַּכֲאֶׁשר ִהְתַחָּקה ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַאַחר ִסַּבת ָהִעְנָין, ָּדַאב ִלְׁשמַֹע ִּכי ַהַּמֲחֶקת ָהְפָכה ִלְהיֹות ַּדֶּיֶרת ֶקַבע ָּבִעיר, 
ִמְדָרׁש  ֵּבית  ּוְלָהִקים  ַהִּצּבּור  ִמן  ִלְפרֹׂש  נֹוֶסֶפת  ְיהּוִדים  ְקבּוַצת  ֻהְצְרָכה  ְלַפַעם  ֶׁשִּמַּפַעם   ְלָכ ְוָגְרָמה 

ְלַעְצָמם.

ְּכָבר ַּבְּדָרָׁשה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּנָׂשא ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש ָרָאה ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֲחִׁשיבּות ְלעֹוֵרר ֶאת ַהִּצּבּור ּוְלַיְּדָעם ַעל 
ֻחְמַרת ָהִעְנָין, ּוִבְדָבָריו ִהְבִליַע ּתֹוַכַחת ִּבְמִליָצה: ”ַרּבֹוַתי, ְּכֶׁשִהַּגְעִּתי ְלִעיְרֶכם ֵהַבְנִּתי ִמְּפֵני ָמה ָאְמרּו ֲחָז“ל 

ֶׁשִּבְרָכתֹו ֶׁשל ִּבְלָעם: ’ַמה ּטֹבּו אָֹהֶלי‘ ִהיא ַהְּיִחיָדה ֶׁשִהְתַקְּיָמה ְלעֹוָלם: 

ּטֹבּו  ’ַמה  ְּבִבְרַּכת:  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ִּבְלָעם   ְּכֶׁשֵּבֵר ַּגם   ּוְלִפיָכ ְׁשֵלָמה,  ֵאיָנּה  ְלעֹוָלם  ָהְרָׁשִעים  ֶׁשל  טֹוָבָתם 
אָֹהֶלי ַיֲעקֹב‘, ִהְתַּכֵּון ִלְטמֹן ְּבֻחָּבּה ְקָלָלה, ִּכי ְּברֹב ִרְׁשעּותֹו ֵהִבין ֶׁשְּכָכל ֶׁשִּיְתַרּבּו ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ְּבִיְׂשָרֵאל, 
ָּכ ִּתְגַּדל ַסָּכַנת ַהֵּפרּוד ְוַהַּמְחֶקת ֵּביֵניֶהם, ּוְדָבָריו ֵאּלּו ַקָּיִמים ְלעֹוָלם - ְּכִפי ֶׁשָּקָרה ְּבִעיְרֶכם“ (’ִאְמרֹות 

ָחְכָמה‘ ָּבָלק).

ֵאיָמַתי ֵעת ָרצֹון
 "ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶע ִקים ְּבָרב ַחְסֶּדד' ֵעת ָרצֹון ֱא ְּתִפַּלת 'ָמה טּובֹו' ִמְסַּתֶּיֶמת ַּבָּפסּוק: "ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְל
(ְּתִהִּלים סט יד). ַּבָּפסּוק ֶזה ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ֶׁשָּׁשָעה זֹו ֶׁשָּבּה ָאנּו עֹוְמִדים ִּבְתִפָּלה ִּתְהֶיה ’ֵעת ָרצֹון‘ ַהְּמֻסֶּגֶלת 

ְלַקָּבָלָתּה, ַּכָּכתּוב (ְיַׁשְעָיה מט ח): ”ְּבֵעת ָרצֹון ֲעִניִתי“, ּוְכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָז“ל ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (ח א): ”ֵאיָמַתי 
ֵעת ָרצֹון? ְּבָׁשָעה ֶׁשַהִּצּבּור ִמְתַּפְּלִלים“ (ע“פ ַרִׁש“י ִלְתִהִּלים ָׁשם).

ׁשֹוֶלֶטת  ַהִּדין [ֱאִקים]  ִמַּדת  ִאם  ַאף   –  “ַחְסֶּד ְּבָרב  ”ֱאִקים,  ָּכאן:  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ִמּזֹאת,  ְיֵתָרה  אּוָלם 
ְּבָׁשָעה זֹו, ָאָּנא – ’ְּבָרב ַחְסֶּד‘ ֲעֵׂשה ִעִּמי טֹוָבה ְוַקֵּבל ֶאת ְּתִפָּלִתי.

ָראּוי ְלַסֵּים ָּכאן ְּבִדְבֵרי ַּבַעל ’ְמנֹוַרת ַהָּמאֹור‘ (ֵנר ג ְּכָלל ג ח“א פי“ב): ”ִּבְזַמן ֶׁשְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ָאָדם ְּבַכָּוָנה, ִהיא 
ֵעת ָרצֹון ּוְתִפָּלתֹו ִנְׁשַמַעת“. ְּכלֹוַמר, ְּכֶׁשִּמְתַּפֵּלל ָהָאָדם ְּבַכָּוָנה הֹוֶפֶכת ְׁשַעת ְּתִפָּלתֹו ְל‘ֵעת ָרצֹון‘ ֶׁשָּבּה 

עֹוֶנה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלקֹוְרָאיו.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
 "ְוָראּו ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ה' ִנְקָרא ָעֶלי"

(ְּדָבִרים ּכַֹח י)

ע ַמעּתַ ט סִספפּפום  ַמּבָ ם
ׁש ּכי רץ ַמה ּטֹבּו


