
ֶלְך ת ַוּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֵּבין ’יֹוֵרד‘ ְל‘עֹוֵבר‘ ִלְפֵני ַהֵּתָבה
”ַוֵּיֶל מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל“ (לא א)

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב:
ִלְפֵני  ”יֹוֵרד  ֲחָכִמים:  ְּבִפי  ְמֻכֶּנה  ַהִּצּבּור  ְׁשִליַח  ְלִעִּתים 
לד  (ְּבָרכֹות  ַהֵּתָבה“  ִלְפֵני  ּוְלִעִּתים: ”עֹוֵבר  ב)  כד  (ַׁשָּבת  ַהֵּתָבה“ 

א), ּוָמה ֵּבין ֶזה ָלֶזה?
ְּבֵתבֹות  ַנְפׁשֹו  ְמַדֵּבק  ְּתִפָּלתֹו  ְּבֵעת  ֲאֶׁשר  ַהַּצִּדיק  ַעל 
ַהְּתִפָּלה ְוֵהן ’ַמְנִהיגֹות‘ אֹותֹו, ֶנֱאָמר: ”ַהּיֹוֵרד ִלְפֵני ַהֵּתָבה“, 
ְּכלֹוַמר: ֵּתבֹות ַהְּתִפָּלה ִהָּנן ְלַמְעָלה ִמֶּמּנּו. ַא ַעל ַהַּצִּדיִקים 
ַהְּתִפָּלה,  ֵּתבֹות  ֶאת  ַה‘ַּמְנִהיִגים‘  ֶׁשֵהם  ֵמֵאּלּו,  ַהְּגדֹוִלים 
ִלְפֵני  ָהעֹוְבִרים  ֵהם  ֵלאמֹר:  ַהֵּתָבה“,  ִלְפֵני  ”ָהעֹוֵבר  ֶנֱאָמר 

ֵּתבֹות ַהְּתִפָּלה ּוַמְנִהיִגים אֹוָתן.
ְּבַמְדֵרַגת  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ָהָיה  ָיָמיו  ָּכל   ְּבֶמֶׁש
ִמֶּמּנּו  ִנְסְּתמּו  ָהַאֲחרֹון  ְּביֹומֹו  ְואּוָלם  ַהֵּתָבה‘,  ִלְפֵני  ָה‘עֹוֵבר 
 ְוָכ ַהֵּתָבה‘,  ִלְפֵני  ’ַהּיֹוֵרד  ְלַמְדֵרַגת  ְוָיַרד  ַהָחְכָמה  ַמַעְינֹות 
ִנְרָמז ָּכאן: ”ַוֵּיֶל מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר“ – ְּביֹומֹו ָהַאֲחרֹון ָיַרד מֶֹׁשה 

’ְקֻדַּׁשת ֵלִוי‘ִמַּמְדֵרָגתֹו ְוָהַל ַאֲחֵרי ַהִּדּבּור.

ִמְּפֵני ָמה א ִהְתַּפֵּלל ַאֲהרֹן ְּכמֶֹׁשה?
א אּוַכל  ַהּיֹום  ָאֹנִכי  ָׁשָנה  ֲאֵלֶהם ֶּבן ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים  ”ַוּיֹאֶמר 
עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹוא ַוה‘ ָאַמר ֵאַלי א ַתֲעבֹר ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה...; 

ְיהֹוֻׁשַע הּוא עֵֹבר ְלָפֶני" (לא ב-ג)

ֶהְסֵּבר ִנְפָלא ַעל ְלׁשֹון ַהָּכתּוב ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ָאָסאד:

ָמה  ִמְּפֵני  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ְלַהְסִּביר  מֶֹׁשה  ִּבֵּקׁש  ֵאּלּו  ִּבְדָבָריו 
ַרק הּוא ִהְתַּפֵּלל ִלְזּכֹות ְלִהָּכֵנס ָלָאֶרץ, ְלֻעַּמת ַאֲהרֹן ָאִחיו, 
 .ָּכ ַעל  ִהְתַּפֵּלל  א  הּוא  אּוָלם  ַהְּגֵזָרה  ִנְגְזָרה  ָעָליו  ֶׁשַאף 

ְוִלְׁשלֹוָׁשה ֶהְסֵּבִרים ָרַמז:

א. ”ֶּבן ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאֹנִכי ַהּיֹום“ – מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ִמְבַחר 
ַהִּמין ָהֱאנֹוִׁשי, ָהָיה ִּכ‘ְתרּוָמתֹו ֶׁשל עֹוָלם‘, ּוְלִפיָכ ַחי ֵמָאה 
ַאְלֵפי  ִמֵּׁשֶׁשת  ֵמֲחִמִּׁשים  ֶאָחד  ֵחֶלק  ֶׁשֶּזהּו  ָׁשָנה,  ְוֶעְׂשִרים 
ְׁשנֹות ָהעֹוָלם, ְּכִׁשעּור ְמֻמָּצע ֶׁשל ְּתרּוָמה (ְּבכֹורֹות יא א). ֵּכיָון 
ֵּכן  ַעל  ָּבָאֶרץ,  ַהְּתלּויֹות  ֵמַהִּמְצוֹות  ַאַחת  ִהיא  ֶׁשַהְּתרּוָמה 

ִּבֵּקׁש ְלַהְׁשִלים ְּתרּוַמת ְׁשנֹוָתיו ַּדְוָקא ָּבָאֶרץ.

ב. ”א אּוַכל עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹוא“ – ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן ֲעִתיָדה 
ְלִהְתַּגְלֵּגל ְּבֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר ֶׁשָּזָכה ַלֲעלֹות ָלָאֶרץ, אּוָלם מֶֹׁשה 

א ָיׁשּוב ְּבִגְלּגּול ָלעֹוָלם ַהֶּזה, ַעל ֵּכן ָראּוי ֶׁשִּיָּכֵנס ַעָּתה.

 ְּבָכ ְלִהְתַנֵחם  ָיכֹול  ַאֲהרֹן   –  “ְלָפֶני עֵֹבר  הּוא  ”ְיהֹוֻׁשַע  ג. 
ִמְּלאּו  א  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ָּבָניו  ְוִאּלּו  ְמקֹומֹו.  ֶאת  ְיַמְּלאּו  ֶׁשָּבָניו 
ְלִהָּכֵנס  ִּבֵּקׁש  ֵּכן  ַעל  ְיהֹוֻׁשַע,  ַּתְלִמידֹו  ִאם  ִּכי  ְמקֹומֹו,  ֶאת 

’ִּדְבֵרי ַמֲהִרי“א‘ָלָאֶרץ ְּבַעְצמֹו.

ֲהָבַאת ַהָּטף ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים
”ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף“ (לא יב)

”‘ְוַהַּטף‘ – ָלָּמה ָּבאּו? ָלֵתת ָׂשָכר ִלְמִביֵאיֶהם“ (ַרִׁש“י).

ַהּתֹוֶעֶלת  ֶאת  ְלָהִבין  ֵיׁש  ֲעַדִין  ַרִׁש“י  ִּדְבֵרי  ְלַאַחר  ַאף 
ַהְּמֻיֶחֶדת ַּבָּטף; ַמּדּוַע א ִהְצַטּוּו ִיְׂשָרֵאל ְלָהִביא ְּדַבר ָמה 

ַאֵחר ְּכֵדי ְלַקֵּבל ָעָליו ָׂשָכר?

ֵּבֵאר ַרִּבי ְׁשמֹה ֶאְפַרִים ִמּלּוְנְטִׁשיץ ַרָּבּה ֶׁשל ְּפָראג:

ָהָעם  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ְּכֵדי  ִנְּתָנה  ַהְקֵהל  ִמְצַות  ֶׁשל  ִעָּקָרּה  ָּכל 
ַּבֲהָבַאת  ַּדְוָקא  ּתֹוֶעֶלת  ֵיׁש  זֹו  ּוְלַמָּטָרה  ִּבְתׁשּוָבה,  ָלׁשּוב 
ּוְכִפי  ּוְמִחיָלה.  ַרֲחִמים  ְלַבֵּקׁש  ָהָעם  ֶאת  ַהְּמעֹוְרִרים  ַהָּטף 
ֶׁשָאנּו ְמַבְּקִׁשים ְּב‘ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו‘: ”ֲחמֹול ָעֵלינּו ְוַעל עֹוָלֵלינּו 
ֶׁשִּיְתעֹוְררּו  ִלְמִביֵאיֶהם,  ַהִּנָּתן  ַהָּׂשָכר  ּגּוָפא  ְוֶזהּו  ְוַטֵּפנּו“, 

ִלְתׁשּוָבה ֵמֲחָמָתם.
’ְּכִלי ָיָקר‘

ֶהְסֵּתר ָּפִנים – ִסַּבת ַהָּצרֹות
ֵמֶהם  ָפַני  ְוִהְסַּתְרִּתי  ַוֲעַזְבִּתים  ַההּוא  ַבּיֹום  בֹו  ַאִּפי  ”ְוָחָרה 

ְוָהָיה ֶלֱאכֹל ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות“ (לא יז)

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב ָּדִוד ִוילֹוְבְסִקי, ָהִריְדָבּ“ז:

ָצרֹוָתיו.  ֶאת  ּגֹוְרִמים  ַעְצָמם  ֵהם  ָהָאָדם  ֲעוֹונֹות  ִּכי  ָידּוַע 
ְבֵׁשֶבט  ”ּוָפַקְדִּתי  לג):  (פט  ִּבְתִהִּלים  ַהָּכתּוב  ִּבְלׁשֹון  ְוַכִּנְרָמז 
הּוא  ַעְצמֹו  ַה‘ֶּפַׁשע‘  ְּכלֹוַמר:  ֲעֹוָנם“,  ּוִבְנָגִעים  ִּפְׁשָעם 

ַה‘ֵּׁשֶבט‘, ְוֶה‘ָעוֹון‘ ַעְצמֹו הּוא ַה‘ֶּנַגע‘.

ִמי  אּוָלם  ֲחָטָאיו.  ִנְמָחִקים  ְׁשֵלָמה  ִּבְתׁשּוָבה  ַהָּׁשב 
ֶאָּלא  ִנְמָחִקים,  ֲעוֹונֹוָתיו  ֵאין  ֻמְׁשֶלֶמת,  ֵאיָנּה  ֶׁשְּתׁשּוָבתֹו 
 ָּכ ְוַעל  ִמְּפֵניֶהם,  ָעָליו  ּוָמֵגן  ַמְסִּתירֹו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ִּבְתִפַּלת ַעְרִבית: ”ּוְבֵצל ְּכָנֶפי ַּתְסִּתיֵרנּו“, ְוֵכן 
ִּביֵמי ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: ”ַיְחִּביֵאנּו ֵצל ָידֹו 

ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה“.

ְלָכ ָרְמָזה ָּכאן ַהּתֹוָרה: ֱהיֹות ֶׁש“ְוִהְסַּתְרִּתי ָפַני ֵמֶהם“ ְוא 
ָאֵגן ֲעֵליֶהם, ִמֵּמיָלא: ”ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות“.

’ֲחזֹון ְיֶחְזֵקאל‘ עה“ת עמ‘ רנב

ְּתִפַּלת ’ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה‘ ְמִגָּנה ִמְּקָללֹות
”ַעל ִּכי ֵאין ֱאקַי ְּבִקְרִּבי ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה" (לא יז)

ָּכַתב ַרֵּבנּו ַהִחיָד“א:

’ָרעֹו“ת‘,  ְּכִמְנָין  ֵּתבֹות  תרע“ו  ֶיְׁשָנן  ַהּתֹוֵכָחה  ְּבָפָרַׁשת 
ֶעְׂשֵרה‘  ’ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת  ַמְזִּכיִרים  ָאנּו  ִמְּפֵניֶהן  ְוַכֲהָגָנה 
ֶעְׂשִרים ְוֵׁשׁש ְּפָעִמים ֶאת ֵׁשם ֲהָוָי“ה, ֲאֶׁשר ַיְחָּדו ִמְצָטְרִפים 

ְלִגיַמְטִרָּיה תרע“ו.

ֶרֶמז ְלָכ נּוַכל ִלְלֹמד ֵמַהָּפסּוק: ”ַעל ִּכי ֵאין ֱאקַי ְּבִקְרִּבי“ 
– ִהְתַרְׁשּלּוִתי ֵמַהְזָּכַרת כ“ו ַהֵּׁשמֹות ַּבְּתִפָּלה, ִהיא ֶׁשָּגְרָמה 

ִּכי: ”ְמָצאּוִני ָהָרעֹו“ת ָהֵאֶּלה“.
’ְּפֵני ָּדִוד‘ אֹות ג

ְלַהְקִּדים ִלְפנֹות ֶאל ה‘
ְמָצאּוִני  ְּבִקְרִּבי  ֱאקַי  ֵאין  ִּכי  ַעל  ֲהא  ַההּוא  ַּבּיֹום  ”ְוָאַמר 
ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה; ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום ַההּוא ַעל ָּכל 

ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִּכי ָפָנה ֶאל ֱאִהים ֲאֵחִרים" (לא יז-יח)

ֲהא ְּכָבר ִהִּכירּו ִיְׂשָרֵאל ְּבִסַּבת ָצרֹוֵתיֶהם: ”ַעל ִּכי ֵאין ֱאַקי 
ְּבִקְרִּבי“, ּוִמְּפֵני ָמה יֹוִסיף ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַהְסִּתיר ָּפָניו 

ֵמֶהם?

ֵּבֵאר ַהַּמַהְרָׁש“ם ִמְּבֶרָז‘אן:

ֶׁשֲחָרָטָתם   ְלַלֶּמְד ַההּוא“,  ַּבּיֹום  ”ְוָאַמר  ַהּתֹוָרה:  ַמְדִּגיָׁשה 
ִּתְהֶיה ַרק ְּבאֹותֹו ַהּיֹום, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ָיׁשּובּו ַחֵּייֶהם ַלַּמְסלּול 
ְלַהְסִּתיר  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   ַיְמִׁשי  ְלִפיָכ  .ִמָּכ ְוִיְׁשְּכחּו 
ִלְפַסק  ַהּתֹוֶאֶמת  ֲאִמִּתית  ְּתׁשּוָבה  זֹו  ֵאין  ֶׁשֵּכן  ֵמֶהם,  ָּפָניו 
ֶׁשַּיֲעזֹב  ִהיא  ַהְּתׁשּוָבה?  ִהיא  ”ּוָמה  ב):  ב  (ְּתׁשּוָבה  ָהַרְמָּב“ם 
ַהחֹוֵטא ֶחְטאֹו ְוָיִסירֹו ִמַּמְחַׁשְבּתֹו ְוִיְגמֹר ְּבִלּבֹו ֶׁשֹּלא ַיֲעֵׂשהּו 
עֹוד... ְוָיִעיד ָעָליו יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות ֶׁשֹּלא ָיׁשּוב ְלֶזה ַהֵחְטא 

ְלעֹוָלם“.

ֵּבאּור נֹוָסף ְלָכ ֵּפֵרׁש ַרִּבי מֶֹׁשה ּפֹוַלק ַרָּבּה ֶׁשל ָּבאִניָהאד:

ְּכֶׁשִּנְכֶזֶבת  ְוַרק  ַּבֲאֵחִרים,  ִמְבָטחֹו  ָׂשם  ָצָרתֹו  ֶׁשְּבֵעת  ִמי 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֵאין  ְלבֹוְראֹו,  ּפֹוֶנה  ֵמֶהם  ּתֹוַחְלּתֹו 
ׁשֹוֵמַע ִלְתִפָּלתֹו, ַּכָּכתּוב (ְּתִהִּלים יח מב): ”ְיַׁשְּועוּ ְוֵאין מֹוִׁשיַע 
ְוַרק  ַלֲאֵחִרים,  ְּתִחָּלה  ַהְּמַׁשֵּוַע  ְּכלֹוַמר,  ם“:  ָענָֽ ְוא  ה‘  ַעל 
”ְוא  ֲאַזי:  ה‘“,  ”ַעל  ְיָהבֹו  ָׂשם  מֹוִׁשיַע“,  ”ֵאין  ִּכי  ִּבְראֹותֹו 
ָעָנם“. ּוְלִעְנָיֵננּו, ְמָפֶרֶׁשת ַהּתֹוָרה: ִמְּפֵני ָמה ”ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר 
ְוַרק  ֲאֵחִרים“,  ֱאִהים  ֶאל  ”ָפָנה  ֶׁשִּבְתִחָּלה  ְלִפי  ַאְסִּתיר“, 

ִמֶּׁשֹּלא ַנֲעָנה ָּפָנה ֶאל ה‘.
’ְּתֵכֶלת ָמְרְּדַכי‘; ’ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה‘

ְּתׁשּוָבה קֹוַרַעת ְּגַזר ִּדין
”ְוַעָּתה ִּכְתבּו ָלֶכם“ (לא יט)

ָּדַרׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב ְצִבי ַיאִליׁש ַּבַעל ’ְמא ָהרֹוִעים‘:

ַּבִּמְדָרׁש (ב“ר כא ו) ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים: ”ֵאין ’ְוַעָּתה‘ ֶאָּלא ְּתׁשּוָבה“. 
ַאף ָּכאן ֶנֱאָמר: ”ְוַעָּתה“ – ַּכֲאֶׁשר ָּתׁשּובּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, 
ֻמְבָטח ָלֶכם ִּכי: ”ִּכְתבּו ָלֶכם“ – ּתּוְכלּו ְּביֹום ַהִּדין ִלְכּתֹב ַעל 

ַעְצְמֶכם ַּכּטֹוב ְּבֵעיֵניֶכם, ּוְכָכל ֶׁשְּתַבְּקׁשּו ֵיָעֶׂשה.
’קֹול ַיֲעקֹב‘

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ה

ל

ני ּפְ ם
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ְלַהְקִהיל ֶאת ַהְּקַטִּנים ַלֲעִנַּית ָאֵמן
”ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף“ (לא יב)

’ַטף‘ (ִעם ַהּכֹוֵלל) ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ָאֵמן‘. ִמָּכאן ֶרֶמז ְלִדְבֵרי 
ֶׁשַּיֲענּו  ַהְּקַטִּנים  ָּבָניו  ”ִויַלֵּמד  ז):  קכד  (או“ח  ָהַרָמּ“א 
ֵחֶלק  לֹו  ֵיׁש  ָאֵמן,  עֹוֶנה  ֶׁשַהִּתינֹוק  ִמַּיד  ִּכי  ָאֵמן, 

ָלעֹוָלם ַהָּבא“. 

ָרֵזי ֱאמּוִנים

,
ֵני

ֵרַגת 
ּו

ְ ִל

ָרֵזי
ּקטּנים ַלע

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ן נּו. ָ‡מ≈ כ≈ ָאר¿ ¿ ּ̇ ם  ַ‰ּיו…
 ˙ ּלו… ƒפ ¿̇ ƒל ר  ≈ ׁ̆ ¿̃ ∆‰ ּב¿ ָר‡ּוי,  ּכָ ן  ָ‡מ≈  ˙ ּיַ ƒֲענ ַעל  ים  ƒ„י ƒּפ ¿̃ ַ‰ּמַ ל  ∆ ׁ̆ ם  ָ̇ ַמֲעָל ל  ∆„…‚ּ ַעל   ˙ ָ‰בו… ל∆ י  ב≈ ¿̂ חו… ים  ƒָבר ¿„ּ

ים' (ח"‚ יו‰"כ פ"‚): ƒָימ ˙ ַ„ּ מ¿ ַעל 'ח∆ ב ּבַ ≈̇ ים, ּכו… ƒ‡ָר ים ַ‰ּנו… ƒמ ַ‰ּיָ
יַח  ƒל ¿ ּׁ̆ ‰ַ ∆ ׁ̆ ן ּכ¿ ˙ ָ‡מ≈ ָלם ַלֲענו… ˜ו… ı ל¿ ע ָ‰ָ‡ר∆ ַ̃ ב¿ ƒּ̇ ר  ∆ ׁ̆ ָעם ֲ‡ ים ּבָ ƒֲער ‰ ּבו… ּמָ י ַעל ּכַ ƒ ׁ̆ ם ַנפ¿ ח≈ ּנָ ƒ‰ ‰ָנ‡ֲ  ”ּומ≈
ים  ƒַטּנ ¿ּ̃ ם ַ‰ י‰∆ נ≈ ˙ ּב¿ ים ‡∆ ƒז ָזר¿ ָמם ּומ¿ ¿̂ ים ַע ƒז ָזר¿ נּו'... ּומ¿ ≈̂ ַ‡ּמ¿ ¿ּ̇ ם  ‰... 'ַ‰ּיו… ּל∆ ים ָ‰‡≈ ƒמ ּיָ ר ּבַ מ≈ ּבּור ‡ו… ƒ̂

 ˙ ָרכו… ׁ̆ ּוב¿ י ƒ„ּ ַ̃ ָעם  מ¿ ו… ׁ̆ עּו. ּוב¿ ָ‚ּ ƒל…‡ י יָעפּו ו¿ ƒָחם, ל…‡ י ָכל ּכ… ל ָרם ּוב¿ ˜ו… ן ּב¿ ˙ ָ‡מ≈ ים ַלֲענו… ƒל „ו… ם ַ‰ּ‚¿ ƒע
ל". ר ָטפ≈ ָּ̃ ƒע‰ָ ˙ ∆‡ ר, ו¿ ָּ̃ ƒל ע פ≈ ˙ ַ‰ּטָ ּו ‡∆ ׂ̆ ָע ‰! ו¿ נ∆ ין עו… ≈‡ ל ו¿ ין ˜ו… ≈‡ –

נּו –  ≈̇ ּלָ ƒפ ¿ ּ̇ ל  ּב≈ ַ̃ ¿̇ ƒ ּ̇ ∆ ׁ̆  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ָר‡ּוי ו¿ ן ּכָ ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒי„ ַעל ֲענ ƒּפ ¿̃ ַנ
ן. ָרˆו… ים ּוב¿ ƒַרֲחמ ן, ּב¿ נּו... ָ‡מ≈ ≈̂ ַ‡ּמ¿ ¿ ּ̇ ם  ַ‰ּיו…

ְּגַמר ֲחִתיָמה טֹוָבה. ָאֵמן.

ן נּו. ָ‡מ≈ כ≈ ָאר¿ ¿ ּ̇ ם  ַ‰ּיו…
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ֵלִוי  ַרֵּבנּו  הרה“ק,  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ָסֵנגֹוָרן  ָהָיה  יֹוֵׁשב 
ִיְצָחק ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב ִזיָע“א, ְלַצד ַהַּמִּגיד ָהַרב ַהָּקדֹוׁש 
ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמּקֹוְז‘ִניץ ִזיָע“א. ְּבתֹו נַֹעם ִׂשיַח ְּדָבָריו 
ַהִּמְתַּבֶּקֶׁשת:  ַהְּתִמיָהה  ֶאת  ִׂשיחֹו  ֶּבן  ִּבְפֵני  ֶהֱעָלה 
ֵּכיַצד ָזָכה ָאִביו ַרִּבי ַׁשְּבַתי הֹוְּפְׁשֵטיין ַהּכֹוֵר, ֶׁשָהָיה 
ִאיׁש ָּפׁשּוט ְוָתִמים, ְלֵבן ָּגדֹול ֶׁשָּכֶזה ֲאֶׁשר ֵהִאיר ֶאת 

ֵעיֵני ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו?

ַהַּמִּגיד ִהְקִׁשיב ַלְּׁשֵאָלה ְוִחּיּו ָּפַׁשט ַעל ִׂשְפתֹוָתיו; 
”ָאֵכן, ְיהּוִדי ָּפׁשּוט ְוָתִמים ָהָיה ָאִבי“, ָאַמר, ”ַא ִעם 
זֹאת,  ּוְבָכל  ְּבִמְצוֹות.  ּוְמַדְקֵּדק  ָחִסיד  ָהָיה  זֹאת  ָּכל 
ה ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְּכֵדי ְלַהְסִּביר ֶאת  ִאם ְרצֹוְנֶכם ִלְׁשמַֹע ַמֲעֹשֶ

ַּגְדלּותֹו, אּוַכל ְלַהְצִּביַע ַעל ַהַּמֲעֶׂשה ִּדְלַהָּלן:

ְּדָמָתא‘,  ’ַהַחָּזן  ְּבֵאֶבל;  ָהְיָתה  ְׁשרּוָיה  ַאְּפָטא  ָהִעיר 
ֲאהּוב ַהָּקָהל, ָהַל ְלעֹוָלמֹו ְּבֵמיַטב ְׁשנֹוָתיו, ְּכֶׁשהּוא 
מֹוִתיר ַאֲחָריו ָחָלל ֵריק. ָהָיה ֶזה ַּבָּיִמים ֶׁשֵּבין רֹאׁש 
ָהֵאֶבל  ְיֵמי  ַּתּמּו  ְּבֶטֶרם  ְועֹוד  ַהִּכּפּוִרים,  ְליֹום  ַהָּׁשָנה 
ִמֲהרּו ְּבֵני ַהְּקִהָּלה ִלְפּתַֹח ְּבַמַּסע ִחּפּוִׂשים ַאַחר ַחָּזן 
ָראּוי ֶׁשְּיַמֵּלא ֶאת ְמקֹומֹו ֶׁשל ַהַחָּזן ַהָּמנֹוַח ִּבְתִפּלֹות 

ַהּיֹום ַהָּקדֹוׁש.

ְלַהִּׂשיג  ָהָיה  ִנָּתן  ְּבָנֵקל  א  ָקָׁשה.  ָהְיָתה  ַהְּמָלאָכה 
ָאָדם ַּבַעל ִׁשעּור קֹוָמה ָהָראּוי ְלַמֵּלא ֶאת ְמקֹומֹו ֶׁשל 
ָעלּו  ֵׁשמֹות  ַעָּתה.  ַעד  ַּבּקֶֹדׁש  ֶׁשִּׁשֵּמׁש  ַהָּדגּול  ַהַחָּזן 

ְוָיְרדּו, ַא א ִנְמָצא ַהָּמֳעָמד ַהַּמְתִאים.

ַאֵחר  א  ְלִהָּכֵנס,  ָּבַחר  ַהָּלֶזה  ֶהָעמֹק  ֶהָחָלל  ֶאל 
ִמּמּוִניׁש ַהַחָּיט.

ַיְלדּותֹו.  ְׁשנֹות  ֵמֵראִׁשית  ְּבַאְּפָטא  ָּגַדל  ֶזה  מּוִניׁש 
ַעד  אּוָלם  ַּב‘ֵחיֶדר‘,  ִלְלֹמד  ִנְׁשַלח  ַהִּמְנָין  ִמן  ְּכֶיֶלד 
ְמֵהָרה נֹוְכחּו הֹוָריו ִלְראֹות ִּכי ְּבָנם ֵאינֹו ְמֻסָּגל ָלֶׁשֶבת 
ְוִלְלֹמד ְלאֶֹר ְזַמן. הּוא ֶהֱעִביר ֶאת ְמַחְּנָכיו ְּתָלאֹות, 
ִאם  ַיֲעׂשּו  מּוָטב  ִּכי  הֹוָריו  ֶהְחִליטּו  ְּבֵרָרה  ּוְבֵלית 
ִיְּתנּוהּו ְלַבַעל ְמָלאָכה ְּכֵדי ֶׁשְּיַלְּמדֹו ִמְקצֹוַע ֶׁשַּיְרִחיק 

אֹותֹו ְלָכל ַהָּפחֹות ֵמַהַּבָּטָלה.

ֶׁשֶּנְעַּתר  ַהַחָּיט  ֶׁשל  ְלֵביתֹו  מּוִניׁש  ִנְלַקח  ָּכֵבד  ְּבֵלב 
ְלַהֲעִסיקֹו ְּכׁשּוְלָיה ּוְלַלְּמדֹו ֶאת ָרֵזי ַהִּמְקצֹוַע. ַהַּפַעם 
 מוִּניׁש א ִאְכֵזב, ְוהּוא ָעָׂשה ַחִיל ִּבְמֶלאֶכת ַהַחָּיטּות. 
ַּבָּׁשִנים ָהִראׁשֹונֹות ִׁשֵּמׁש ְּכעֹוֵזר ַלַחָּיט, ַא ַאט ַאט 

ָרַכׁש ֶאת ָרֵזי ַהִּמְקצֹוַע ְוֵהֵחל ַלֲעבֹד ְּכַעְצָמִאי.

ְּבִגיל ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ְּכָבר ָיָצא ְׁשמֹו ְלֵמָרחֹוק ְּכַחָּיט 
ָאֶרץ  ְוׁשֹוֵעי  ְנִגיִדים  ִמְתָחִרים.  לֹו  ֵאין  ֲאֶׁשר  ֻמְמֶחה 
ִהְתַרֵחב  ַהֻּיְקָרִתי  ָלקֹוחֹוָתיו  ּוְקַהל  ְלִפְתחֹו,  ִׁשֲחרּו 
ְּבָכל יֹום ָויֹום. מוִּניׁש ָהַל ְוִהְתַעֵּׁשר, ּוַבד ְּבַבד ָהְלָכה 
ַּגֲאָותֹו ְוָגְדָלה. ׁשּוב א ָהָיה ָנֶאה לֹו ָלדּור ֵּבין ֶאָחיו 
ַהְּיהּוִדים, ְוהּוא ָרַכׁש ְלַעְצמֹו ִּדיָרה ִּבְׁשכּוַנת ַהָּנְכִרים, 
ָסמּו ְוִנְרֶאה ְלָלקֹוחֹוָתיו ַהֶּנֱאָמִנים ֲאֶׁשר ָהיּו יֹוְצִאים 

ּוָבִאים ְּבֵביתֹו ִּכְבתֹו ֶׁשָּלֶהם.

ַהְּיהּוִדים  ֵמֶאָחיו  ִהְתַרֵחק  ֵלב,  ְלַדֲאבֹון  מוִּניׁש, 
ְוֶאת  ַהְנָהגֹוָתיו  ֶאת  ִהְתִאים  הּוא  ַּבֲהִליכֹוָתיו.  ַאף 
ִּכְמַעט  ְוָזַנח  ָּדר,  ֶׁשָּבּה  ַהּגֹוִיית  ַלְּסִביָבה  ַמְלּבּוָׁשיו 

ַלֲחלּוִטין ֶאת ַהָּדת ְוֶאת ָאְרחֹוֶתיָה.

*

ַטל  ִמַּׁשַחר  עֹוד  ְלמּוִניׁש  לֹו  ָהָיה  מּוָלד  ִּכָּׁשרֹון 
ַיְלדּותֹו, ְוהּוא א ְזָנחֹו ֵמעֹוָלם ְוַאף ִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְּבָכל 

ֵעת ְמצֹא.

ִּבְסִביָבתֹו  ַאף  ָלִׁשיר.  ֵהיֵטב  ָיַדע  ְוַגם  ָאַהב  מוִּניׁש 
ָהיּו  ָּתִדיר  ַּבֲאֶׁשר  ֶזה,  ְּבִכָּׁשרֹון  ַהּכֹל  ִהִּכירּו  ַהּגֹוִיית 
 ּתֹו ּוִמְזמֹוִרים.  ִּפּיּוִטים  ִׁשיִרים,  ּדֹוְבבֹות  ְׂשָפָתיו 
הּוא  ָהָיה  ְּבִפיו,  ְּתחּוִבים  ְּכֶׁשַהְּמָחִטים  ֲעבֹוָדתֹו,  ְּכֵדי 

ְמַסְלֵסל ְּבקֹולֹו ּוַמְנִעים ֶאת ָאְזֵני ׁשֹוְמָעיו.

ְמַלאְכּתֹו,   ְלצֶֹר ְלַחְדרֹו  ֶׁשִהְזַּדְּמנּו  ֵאּלּו  ָהיּו  ׁשֹוְמָעיו 
ְקרּוִאים...  ִּבְלִּתי  אֹוְרִחים  ַּגם  ֵאּלּו  ָהיּו  ַּפַעם  א   ַא
עֹוְבֵרי אַֹרח ִהְקִׁשיבּו לֹו ֶחֶרׁש ִמַּתַחת ַלַחּלֹונֹות ֵּביתֹו, 
ְלַאַחר ֶׁשִּנְׁשֲאבּו ִּכְבַמֵּטה ֶקֶסם ַאַחר ַהִּׁשיָרה ָהֲעֻנָּגה, 

ְוָרוּו עֶֹנג ִמְּצִליֶליָה.

*

ְּכֶׁשִהְתַקְּבָלה  ְּתׁשּוָבה  ְיֵמי  ַּבֲעֶׂשֶרת  ֶזה  ָהָיה  ָּכָאמּור, 
ַהְּיִדיָעה ַעל ְּפִטיָרתֹו ַהִּפְתאֹוִמית ֶׁשל ְׁשִליַח ַהִּצּבּור. 
ָראּוי,  ָמקֹום  ְמַמֵּלא  ִלְמצֹא  ִהְתַאְרְּגנּו  ַהְּקִהָּלה  ְּבֵני 

אּוָלם ְלֵביְנַתִים, ָיַׁשב מוִּניׁש ְּבַחְדרֹו ְוָהָגה ָּתְכִנּיֹות.

ְּפָעָמיו  ֵהִחיׁש  הּוא  ְּבָידֹו.  ַהַהְחָלָטה  ָּגְמָלה  ְלַבּסֹוף 
ְיִדידֹו  ַהָּמחֹוז,  ַעל  ַהְּמֻמֶּנה  ַהָּפִריץ  ֶׁשל  ֵּביתֹו  ְלֵעֶבר 

א  ָׁשלֹום  ְּבַדְרֵכי  ִּכי  ָיַדע  מוִּניׁש  ַהָּיִמים.  ִמֶּׁשְּכָבר 
ֵיאֹותּו ְּבֵני ַהְּקִהָּלה ְלַמּנֹותֹו ְּבׁשּום ָּפִנים ָואֶֹפן, ַעל ֵּכן 

ֶהֱחִליט ִלְנקֹט ַתְּחּבּוָלה ְמֻתְחֶּכֶמת.

ְיִדידֹו  ַעל  מוִּניׁש  ִהְׁשִּפיַע  ְוֵכיַצד   ֵאי ָלַדַעת  ֵאין 
יֹום  ֶטֶרם  ְספּוִרים  ָיִמים  ִּכי  ִהיא  ֻעְבָּדה   ַא ַהָּפִריץ, 
ֵמֵאת  ִרְׁשִמי  ִמְכָּתב  ַהְּקִהָּלה  ָראֵׁשי  ִקְּבלּו  ַהִּכּפּוִרים 
ְּברּוָרה  הֹוָרָאה  ּובֹו  ַהָּמחֹוז,  ַעל  ַהְּמֻמֶּנה  ַהָּפִריץ 
ֶׁשִּיְרֶצה,  ְּכָכל  ִצּבּור  ִּכְׁשִליַח  ְיַכֵהן  מוִּניׁש  ְוֶנְחֶרֶצת: 

ֵהֵחל ִמְּכִניַסת יֹום ַהִּכּפּוִרים ְוַעד ִליִציָאתֹו.

ָּבִהיר.  ְּביֹום  ְּכַרַעם  ַהְּקִהָּלה  ְּבֵני  ַעל  ָנֲחָתה  ַהְּיִדיָעה 
ַהָּכבֹוד  ָּכל  ִעם  ְלַיֵחל.  ֵהם  ָיְכלּו  א  ִמֶּזה  ָּגרּוַע  ְלַחָּזן 
ָחְׁשבּו  א  ֵהם  ַהְּמֻדֶּיֶקת,  ּוְלִׁשיָרתֹו  ֶהָעֵרב  ְלקֹולֹו 
ֶׁשְּיַמֵּלא  ֶזה  הּוא  ַהַּדַעת,  ַקל  מוִּניׁש,  ַּדְוָקא  ִּכי  ְלֶרַגע 

ֶאת ְמקֹומֹו ֶׁשל ַהַחָּזן ַהַּצִּדיק ִויֵרא ַהָּׁשַמִים.

ְּבֵסֶתר  ַהָּפִריץ,  ַצו  ֶאת  ְלָהֵפר  ְּבָיָדם  ָהָיה  א  ִּכי  ַאף 
ִלָּבם ֵהם ָּגְמרּו אֶֹמר ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל ֶׁשֹּלא ָיקּום ַהָּדָבר 
ִיָּׁשַמע  מוִּניׁש  ֶׁשל  ֶׁשּקֹולֹו  ִיָּתֵכן  א  ֵהן  ִיְהֶיה;  ְוא 

ַּבֲחַלל ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְּביֹום ַהָּקדֹוׁש ְּביֹוֵתר ְּבָׁשָנה.

ִהְׁשִּפילּו  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ִמְתַּפְּלֵלי  ַהִּכּפּוִרים.  יֹום  ֵליל 
ְזקּוָפה  ְּבקֹוָמה  מוִּניׁש  ִנַּגׁש  ַּכֲאֶׁשר  ַלַּקְרַקע  ֵעיֵניֶהם 
ְּכֶׁשַּטִּליתֹו  ָה‘ַעּמּוד‘  ְלֵעֶבר  ְּבטּוִחים  ּוִבְצָעִדים 
ֶזה  ִהִּביטּו  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ָּפָניו.  ַעל  ֻמְפֶׁשֶלת  ַהְּצחֹוָרה 
ִּכְחֵּכַח  מוִּניׁש  ְּדרּוָכה,  ִצִּפָּיה  ֶׁשִּׁשְּדרּו  ְּבַמָּבִטים  ָּבֶזה 
ַּדַעת  ”ַעל  ִסְלֵסל:  ַעְצמֹו  ַעל  קֹוֵרא  ּוְכמֹו  ִּבְגרֹונֹו 
ַהָּמקֹום ְוַעל ַּדַעת ַהָּקָהל... ָאנּו ַמִּתיִרין ְלִהְתַּפֵּלל ִעם 

ָהֲעַבְרָיִנים“.

מוִּניׁש ָעַמד ְלַהְתִחיל ְּב‘ָכל ִנְדֵרי‘. ְלֶרַגע ֶזה ִהְתּכֹוְננּו 
ֵהֵחּלּו  ֶאָחד  ְּבֵלב  ֶאָחד  ְּכִאיׁש  ֵמרֹאׁש;  ַהְּקִהָּלה  ְּבֵני 
ִעם  ַיַחד  ָרם,  ְּבקֹול  ַהְּתִפָּלה  ִמּלֹות  ֶאת  לֹוַמר  ֵהם 
ַהַחָּזן, ּתֹו ֶׁשֵהם ַמִּכים ִנְרָּגׁשֹות ַעל ַעּמּוֵדי ַהְּתִפָּלה 
קֹולֹו,  ֶאת  ְלַהְגִּביַּה  ִנָּסה  ַהֻּמְפָּתע  מוִּניׁש  ֶׁשִּלְפֵניֶהם. 
אּוָלם ַהָּקָהל א ָׁשַתק. ַהָּקָהל ֻּכּלֹו ִהְגִּביַהּ ֶאת קֹולֹו, 

ְוָׁשַאג ִעּמֹו ַיַחד ֶאת ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה.

ֶּבָחָלל  ֶׁשִּנְׁשַמע  ִמְּבִלי  ִהְסַּתְּיָמה  ִנְדֵרי‘  ’ָּכל  ְּתִפַּלת 
ִנָּסה  ַעְרִבית  ִּבְתִפַּלת  מוִּניׁש.  ֶׁשל  ִמּקֹולֹו  ָהָגה  ְולּו 
מוִּניׁש ֶאת ַמָּזלֹו ַּבֵּׁשִנית, אּוָלם ַהָּקָהל א ִוֵּתר. ֵהֵדי 
ְוִעם  ְלֵמָרחֹוק,  ִנְׁשְמעּו  ַהֲחָבטֹות  ְוַרֲעַמת  ַהְּׁשָאגֹות 
ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֶאת  ַלֲעזֹב  מוִּניׁש  ֶנֱאַלץ  ַהְּתִפָּלה  ִסּיּום 

ְּבבֶֹׁשת ָּפִנים, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַלֲחזֹר.

ְּכִריכֹות  ֶאת  ְלַיֵּצר  ְרִגיִלים  ָהיּו  ָיִמים  ְּבאֹוָתם 
ַהְּקִהָּלה  ִלְבֵני  ֶׁשִּסֵּיַע  ָּדָבר  ֵעץ,  ִמּלּוחֹות  ַהַּמְחזֹוִרים 
ַהַּמְחזֹוִרים  ִעם  ָחְבטּו  ֵהם  ַוֲהֻמָּלה.  ַרַעׁש  ְלהֹוִסיף 
נֹוְכחּו  ַהְּתִפָּלה  ְּכֶׁשִהְסַּתְּיָמה   ַא ָּגדֹול,  ַרַעׁש  ְּבקֹול 
ַרִּבים  ִנְקְרעּו  ַהֲחָבטֹות  ָעְצַמת  ְלרֹב  ִּכי  ִלְראֹות 

ֵמַהַּמְחזֹוִרים ְוִנְזְקקּו ִלְכִריָכה ְמֻחֶּדֶׁשת.

ַׁשְּבַתי  ַרִּבי  ָהָיה  עֹוֵמד  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ְּבִפַּנת  ָׁשם,  ֵאי 
ְּתִפָּלתֹו  ֶאת  ִסֵּים  ַעָּתה  ֶזה  ֲאֶׁשר   ַהּכֹוֵר הֹוְּפְׁשֵטיין 
ַהִּמְתַּפְּלִלים  ִמְּצִעיֵרי  ַּכָּמה  ֵאָליו  ִנְּגׁשּו  ְוִהֵּנה  ַהַּזָּכה, 
ְּכֶׁשִחּיּו ַּדק ַעל ִׂשְפתֹוֵתיֶהם ְוָאְמרּו לֹו: ”ַרִּבי ַׁשְּבַתי, 
ָּבֳחָדִׁשים   ַּפְרָנָסְת ֶׁשֵּכן  טֹוב,  ִהְתַּפַּלְלָּת  ַּכִּנְרֶאה 

ַהְּקרֹוִבים ֻמְבַטַחת...“.

ְלַתְדֵהָמָתם ִהִּביט ָּבֶהם ַרִּבי ַׁשְּבַתי ִּבְפִליָאה. הּוא א 
ֵהִבין ְּכָלל ַעל ָמה ֵהם ְמַדְּבִרים... ֵהם ִנּסּו ְלַהְסִּביר לֹו 
ַּבֵּׁשִנית ִּכי ְּבֶׁשל ַהֲחָבטֹות ָהַעּזֹות ִנְקְרעּו ְּכִריכֹוֵתיֶהם 
אּוָלם  ְלכֹוְרָכם,  ִיְצָטְרכּו  ְוַעָּתה  ַרִּבים  ַמְחזֹוִרים  ֶׁשל 

ַרִּבי ַׁשְּבַתי א ָיַדע ַעל ֵאּלּו ֲחָבטֹות ְמֻדָּבר.

ַעד ְמֵהָרה ִהְתָּבְרָרה ָהֻעְבָּדה ַהַּמְפִעיָמה; ּכֹה ָׁשקּוַע 
ְּכָלל  ֵלב  ָׂשם  ֶׁשֹּלא  ַעד  ִּבְתִפָּלתֹו,  ַׁשְּבַתי  ַרִּבי  ָהָיה 
ַהְּצָעקֹות,  ַהְּכֶנֶסת.  ְּבֵבית  ֶׁשָּׂשְררּו  ְוַלֲהֻמָּלה  ָלַרַעׁש 
ָהָיה  הּוא  ְלָאְזָניו.  ְּכָלל  ִהִּגיעּו  א  ַהֲחָבטֹות  ְּכמֹו 

ָׁשקּוַע ִּבְתִפָּלתֹו ַהִּנְלֶהֶבת ְוא ָחׁש ְּבָדָבר.

ָּבִנים,   ֲחׂשּו ַׁשְּבַתי  ַרִּבי  ָאִבי  ָהָיה  ְזַמן  ”ְּבאֹותֹו 
ְוִלְתקּוַפת ַהָּׁשָנה נֹוַלְדִּתי ֲאִני“, ִסֵּים ַהַּמִּגיד ִמּקֹוְז‘ִניץ 
ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב  ִיְצָחק  ֵלִוי  ְוַרִּבי  ַהַּמְדִהים,  ִסּפּורֹו  ֶאת 

ַנֲעָנה ִמָּיד ְוָאַמר ְּבִהְתַּפֲעלּות:

ֵאפֹוא  ִיָּפֵלא  א  ֶׁשָּכזֹו...  ְּתִפָּלה  ַּדְרַּגת  ַּבַעל  ”ְיהּוִדי 
ֵּכיַצד ָזָכה ְלֵעת ִזְקנּותֹו ְלֵבן ּכֹה ָּגדֹול“.

’ּתֹוְלדֹות ַהַּמִּגיד ִמּקֹוְז‘ִניץ‘ עמ‘ ר

ְמקֹוָרן ֶׁשל ַּבָּקׁשֹות ’ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו‘
ְּבתֹוָכן  ּכֹוְללֹות  ַמְלֵּכנּו‘  ’ָאִבינּו  ְּתִפּלֹות 
ַהֶּנֱאָמרֹות  ַּבָּקׁשֹות  ֵמַאְרָּבִעים  ְלַמְעָלה 
ְּבִפינּו ְּבֶרֶצף, ּוְמעֹוְררֹות ְּבִקְרֵּבנּו ְרָגׁשֹות 
ְוַהְּסִליחֹות,  ָהַרֲחִמים  ְּבחֶֹדׁש  קֶֹדׁש  ֶׁשל 
ְּבַתֲעִנּיֹות ּוַבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה. ַּבָּקׁשֹות 
ַהַּתָּנִאים  ִמְּזַמן  ָקדּום  ֶׁשְּמקֹוָרן  ֵאּלּו 
עֹוד  ַהְּתִפָּלה  ְּבִסּדּור  ִנְקְּבעּו  ַהְּקדֹוִׁשים, 
ְוֻהְרַחב  ׁשֹוֶנה  ְוֻנָּסָחן  ָהִראׁשֹוִנים  ִמְּזַמן 

ְּבִמְקָצת ְקִהּלֹות.

ַעל  ַלֲעמֹד  ְנַנֶּסה  ֶזה  ָקָצר  ְּבַמֲאָמר 
ּוְלָהִביא  ֻנָּסָחן  ֵּפֶׁשר  ֶאת  ְלָהִבין  ְמקֹוָרן, 

ְּבִתְמצּות ְּפִניִנים ַעל ּגֶֹדל ַמֲעָלָתן.

’ָאִבינּו  ַּבָּקׁשֹות  ֶׁשל  ְמקֹוָרן  ָּכָאמּור, 
ַרּבֹוֵתינּו  ְמאֹד.  ַעד  ָקדּום  ִהּנֹו  ַמְלֵּכנּו‘ 
ָהִראׁשֹוִנים (ַמְחזֹור ִויְטִרי שמז) ִיֲחסּו אֹוָתן 
ָהִראׁשֹון  ָהָיה  הּוא  ֲאֶׁשר  ֲעִקיָבא,  ְלַרִּבי 
ּוְכִפי  ַמְלֵּכנּו‘,  ’ָאִבינּו  ְּבֻנַּסח  ֶׁשִהְתַּפֵּלל 
ה  ”ַמֲעֹשֶ ב):  כה  (ַּתֲעִנית  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשהּוָבא 
ְּבַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶׁשָּיַרד ִלְפֵני ַהֵּתָבה ְוָאַמר 
ָיַרד  ַנֲעָנה.  ְוא  ְּבָרכֹות  ְוַאְרַּבע  ֶעְׂשִרים 
ַרִּבי ֲעִקיָבא ַאֲחָריו, ְוָאַמר: ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 
ַמְלֵּכנּו  ָאִבינּו  ַאָּתה.  ֶאָּלא   ֶמֶל ָלנּו  ֵאין 

ְלַמַעְנ ַרֵחם ָעֵלינּו. ְוָיְרדּו ְּגָׁשִמים“.

ִּכי  ָׁשם)  ִויְטִרי  (ַמְחזֹור  ָהִראׁשֹוִנים  ְוָכְתבּו 
ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ֶׁשַּנֲעָנה  ֲחָכִמים  ֶׁשָראּו  ֵּכיָון 
ַּבָּקׁשֹות  עֹוד  ָעֶליָה  הֹוִסיפּו  זֹו,  ִּבְתִפָּלה 

ְוָקְבעּו ְלָאְמָרן ִּביֵמי ְסִליָחה.

ְלֶזהּות  ֶרֶמז  ֵהִביא  (תתא)  מֶֹׁשה‘  ְּב‘ַמֵּטה 
ְמַחֵּבר ַהַּבָּקׁשֹות, ִמָּכ ֶׁשַהֵּתבֹות: ”ָאִבינּו 
ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהָּנן   “ְלָפֶני ָחָטאנּו  ַמְלֵּכנּו 
’ֲעִקיָבא ֶּבן יֹוֵסף ִיְּסדֹו ּבֹו‘ (ּוְרֵאה ָׁשם ֶׁשֵהִביא 
עֹוד ֳאָפִנים ֵּכיַצד ִנְרָמז ְׁשמֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא ְּבֵסֶדר 

’ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו‘).

 ְּב‘ֵסֶפר ְׁשמֹות‘ (ְּדפּוס ֶוֶנְצָיה תי“ז, אֹות ע‘ ֵעֶר
’ֲעִקיָבה‘) ָּכַתב, ֶׁשַעל ָּכ ִכְּּונּו ַּבְּגָמָרא ָׁשם 

ַרִּבי  ֶׁשל  ֶׁשְּתִפָּלתֹו  ֶׁשַהִּסָּבה  ְּכֶׁשָאְמרּו 
ֶׁשָהָיה  ִמְּפֵני  ָהְיָתה  ִהְתַקְּבָלה  ֲעִקיָבא 
ַמֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו: א ָחַׁשׁש ר‘ ֲעִקיָבא 
’יֹוֵסף‘  ָאִביו  ֵׁשם  ֶאת  ִּבְתִפָּלתֹו  ִמִּלְרמֹז 
ַאף ֶׁשָהָיה ֵּגר, ְוַגם א ָחַׁשׁש ִמְּלִהְתַוּדֹות 

.‘ִּבְתִפָּלתֹו: ’ָחָטאנּו ְלָפֶני

ְּכֶנֶגד ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה
ַרּבֹוֵתינּו ַהּפֹוְסִקים ָעְמדּו ַעל ָּכ ֶׁשִּסְדָרן 
ֶׁשל ַּבָּקׁשֹות ֵאּלּו ּתֹוֵאם ְלֵסֶדר ַהְּבָרכֹות 
 ְוָכ ֶעְׂשֵרה,  ְׁשמֹוֶנה  ֶׁשל  ָהֶאְמָצִעּיֹות 

ָּכַתב ַהְּׁשָל“ה ְּבִסּדּורֹו:

”זֹו ַהְּתִפָּלה ִהיא ְּגדֹוָלה ְוִנְפָלָאה ְּכֻדְגַמת 
ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ְוַרִּבי ֲעִקיָבא ַנֲעָנה 
ִּבְתִפָּלה זֹו. ַעל ֵּכן ָצִרי ְלַכֵּון ָּבּה ְמאֹד... 
’ָאִבינּו  ֶׁשהּוא  ֵמַאַחר  ַהְּתִפָּלה,  ּוְכַלל 
ִנְזֶּכה  ֵּכן  ַעל  ִנְׁשמֹוֵתינּו...  ִמַּצד  ַמְלֵּכנּו‘ 
ִיְדַּבק  ְוא   ,ִיְתָּבַר ּבֹו  ְּדבּוִקים  ֶלֱהיֹוֵתנּו 
ָּבנּו ׁשּום ְקִלָּפה ּוַמְׂשִטין ּוְמַקְטֵרג, ְוָיֵסר 
ֵמָעֵלינּו ֵחְטא ְוָעוֹן ָוֶפַׁשע, ְוִיְמחֹל ִויַכֵּפר 
ֶׁשַּיְחִזיֶרנּו  ְיֵדי  ַעל  ִיְהֶיה  ְוֶזה  ְוִיְסַלח. 
ַרע  ָּכל  ֵמָעֵלינּו  ְוָיֵסר  ְׁשֵלָמה  ִּבְתׁשּוָבה 
ֵעת,  ְּבָכל  ְלָעְבדֹו  ְּפנּוִיים  ֶׁשִּנְהֶיה  ְּכֵדי 
ְוָכל  ָמִׁשיַח,  ְוֶקֶרן  ִיְׂשָרֵאל  ֶקֶרן  ִוירֹוֵמם 
ה‘  ֵחֶלק  ֲאַנְחנּו  ִּכי  ְלַמֲענֹו  ַיֲעֶׂשה  ֶזה 
[ֶׁשָאנּו  ֶזה  סֹוד  ְוַעל  ִנְׁשמֹוֵתינּו...  ִמַּצד 
ֵחֶלק ה‘] ִסֵּים: ’ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול 

ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֶׁשִּנְקָרא ָעֵלינּו‘“.

ְּבֶיֶתר ֵּפרּוט ָּכַתב ַהְּלבּוׁש (או“ח תקפד ל):

’חֹוֵנן  ְּכֶנֶגד  ַוֲעֵננּו‘  ָחֵּננּו  ַמְלֵּכנּו  ”‘ָאִבינּו 
ְּכֶנֶגד  ִּבְתׁשּוָבה‘  ’ַהֲחִזיֵרנּו  ַהַּדַעת‘, 
ְּכֶנֶגד  ּוְמַחל‘  ’ְסַלח  ִּבְתׁשּוָבה‘,  ’ָהרֹוֶצה 
ְּכֶנֶגד  ְּגֻאָּלה‘  ְּבֵסֶפר  ’ָּכְתֵבנּו  ָלנּו‘,  ’ְסַלח 

ֶנֶגד  ְרפּוָאה‘  ’ְׁשַלח  ִיְׂשָרֵאל‘,  ’ּגֹוֵאל 
ָעֵלינּו‘,   ָּבֵר’ ֶנֶגד  ָעֵלינּו‘  ’ַחֵּדׁש  ’ְרָפֵאנּו‘, 
’ָּבֵטל  ְּבׁשֹוָפר‘,  ’ְּתַקע  ֶנֶגד  ֶקֶרן‘  ’ָהֵרם 
ִמֶּמּנּו  ְוָהֵסר  ְוכּו‘  ’ָהִׁשיָבה  ֶנֶגד  ֵמָעֵלינּו‘ 
ֶנֶגד  ַצר‘  ָּכל  ’ַּכֵּלה  ְוכּו‘.  ַוֲאָנָחה‘  ָיגֹון 
ָהַרִּבים‘   ְּבַרֲחֶמי ’ְמחוֹ ק  אֹ ְיִבים‘,  ’ׁשֹוֵבר 
 ‘ְמִׁשיֶח ֶקֶרן  ’ָהֵרם   ,‘ַרֲחֶמי ’ֶיֱהמּו  ֶנֶגד 
ֶנֶגד  ָלנּו‘  ’ַהְצַמח  ָּתרּום‘,  ’ְוַקְרנֹו  ֶנֶגד 
’ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה‘, ’ְׁשַמע קֹוֵלנּו‘ ֶנֶגד 
[עֹוד  ֲעֵליֶהם  ְוהֹוִסיפֹו  ְּתִפָּלה‘,  ’ׁשֹוֵמַע 

ַּבָּקׁשֹות ֶׁשֵהן] ְׁשִאיַלת ָצְרֵכי ַרִּבים“.

ֶאת  לֹוַמר  ֶׁשָּכְתבּו  ֵיׁש   ְלָכ  ְּכֶהְמֵׁש
ַוֲעֵננּו  ”ָחֵּננּו  ָהַאֲחרֹון:  ַמְלֵּכנּו‘  ’ָאִבינּו 
ִמּׁשּום  ְּבַלַחׁש.  ַמֲעִׂשים...“  ָּבנּו  ֵאין  ִּכי 
ְּכֶנֶגד  ’ָחֵּננּו‘  ִּבְלׁשֹון  ִנְתָקן  ֶׁשהּוא 
ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ַאַחר  ַהֶּנֱאָמר  ַה‘ַּתֲחנּון‘ 

(’ֵאִלָּיה ַרָּבה‘ תקפד ה).

 ַהַּמִּגיד ִמּדּוְבָּנא ָהָיה ְמָפֵרׁש זֹאת ְּבֶדֶר
ִלְרּכֹׁש  ֶׁשִּבֵּקׁש  ְּבָאָדם  ה  ַמֲעֹשֶ ָמָׁשל: 
ֶׁשִּיְסחֹר  ֶׁשְּלַאֵחר  ְּכֵדי  ְּבַהָּקָפה  ְסחֹוָרה 
ַלּמֹוֵכר.  ָּדֶמיָה  ֶאת  ְיַׁשֵּלם  ִמֶּמָּנה  ְוַיְרִויַח 
ְוִהְקִריא  ַהּמֹוֵכר  ֶאל  ֵאפֹוא  הּוא  ִנַּגׁש 
אּוָלם  ַּבָּקׁשֹוָתיו.  ְרִׁשיַמת  ֶאת  ְּבִבָּטחֹון 
ֶאל  ָּגַחן  ְלַׁשֵּלם,  ְּכֶׁשִּנְתַּבֵּקׁש  ְלַבּסֹוף, 
ּוְבַתֲחנּוִנים:  ְּבַלַחׁש  לֹו  ְוָאַמר  ַהּמֹוֵכר 
 ,ְל ְלַׁשֵּלם  ָמעֹות  ָּכֶרַגע  ְּבָיַדי  ”ֵאין 
ְּבַהָּקָפה,   ְסחֹוָרְת ֶאת  ִלי  ַהֲעֵנק  ָאָּנא 

 .“ּוְכֶׁשַאְרִויַח ִמֶּמָּנה ֲאַׁשֵּלם ְל

ֶאת  ְלַבֵּקׁש  ֶׁשִּסַיְּמנּו  ְלַאַחר  ָאנּו,   ָּכ
ַּבָּקׁשֹוֵתינּו ָהַרּבֹות, ּפֹוִנים ָאנּו ִּבְלִחיָׁשה 
ְלִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם: ”ָחֵּננּו ַוֲעֵננּו“, ְוַאף ”ִּכי 
ֵאין ָּבנּו ַמֲעִׂשים“, ְּבָכל זֹאת ”ֲעֵׂשה ִעָּמנּו 
ַהַּמִּגיד  (’ִּכְתֵבי  ְוהֹוִׁשיֵענּו“  ָוֶחֶסד  ְצָדָקה 

ִמּדּוְבָּנא‘ ח“א עמ‘ 382).

ְלׁשֹון ’ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו‘
ַּכָּמה ֵּבאּוִרים ָמִצינּו ְלַמֲעָלָתּה ַהְּמֻיֶחֶדת 
ַרִּבי  ֶׁשִּתֵּקן  ַמְלֵּכנּו‘  ’ָאִבינּו  ַּבָּקַׁשת  ֶׁשל 

ֲעִקיָבא:

ִמְּקִליֶמְנטֹוב  ְּבַרְכָיה  ַרִּבי  ַהּמֹוִכיַח  א. 
ֵּבֵאר:

ׁשֹוֶנה הּוא ַהַּיַחס ֶׁשֵּבין ָאב ִלְבנֹו, ִמַּיַחס 
ִהָּנם  ִלְבנֹו  ָהָאב  ַרֲחֵמי  ְלַעְבּדֹו;   ַהֶּמֶל
ַרֲחִמים ִטְבִעִּיים ַהִּמְתעֹוְרִרים ֵמֲאֵליֶהם, 
ֶאת  ְלעֹוֵרר   ָצִרי ָהֶעֶבד  זֹאת  ְלֻעַּמת 
 ְלִפיָכ ָעָליו.  ֶׁשָּיחּוס  ְּכֵדי  ֲאדֹונֹו  ַרֲחֵמי 
ִאם   – ’ָאִבינּו‘  ְלַבֵּקׁש:  ַמְקִּדיִמים  ָאנּו 
ִהְננּו ְל ְּכָבִנים, ַרֵחם ָעֵלינּו ִמַּצד ֱהיֹוֵתנּו 
ֵאיֶנּנּו  ִאם  ַאף   – ”ַמְלֵּכנּו“  אּוָלם   ,ָּבֶני
ֲהֵרי  ַּכֲעָבִדים,  ֶאָּלא   ְלָפֶני ֶנֱחָׁשִבים 
ּוְתַרֵחם  ֶׁשָּתחּוס   ָּפֶני ֶאת  ָאנּו  ְמַחִּלים 
תפ“ז]  [ְפַרְנְקפּוְרט  ְׁשִליִׁשי‘   –  ֵַּבר (’ֶזַרע  ָעֵלינּו 

ח“א עמ‘ כז).

ב. ְּבִׂשיָחתֹו ָהַאֲחרֹוָנה ְלַתְלִמיָדיו (עשי“ת 
תרצ“ו) ֵּבֵאר ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ֵליּב ַחְסָמן:

ָהָאב רֹוֶצה ָלֵתת ִלְבנֹו, ַא א ָּתִמיד ֵיׁש 
ָיכֹול  ְלֻעָּמתֹו   ַהֶּמֶל ָהֶאְפָׁשרּות.  ְּבָידֹו 
 ַא ֶׁשַּיְחְּפצּו,  ְּכָכל  ִלְנִתיָניו  ָלֵתת  ָּתִמיד 
ָאנּו   ְלִפיָכ  .ְּבָכ ְמֻעְנָין  הּוא  ָּתִמיד  א 
ַאָּתה  ָאב  ֵהן  ַמְלֵּכנּו‘;  ’ָאִבינּו  ְמַבְּקִׁשים 
טּוב,  ָּכל  ָלנּו  ָלֵתת   ִּבְרצֹוְנ ּוְבַוַּדאי 
ּוֵמִאיָד ִהְּנ ֶמֶל ֶׁשָּכל ַהּטֹוב ֶׁשָּבעֹוָלם 
ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  ֵּכן  ְוַעל  ִלְרׁשּותֹו,  ָנתּון 

ֶׁשּתֹוִׁשיֵענּו (’אֹור ָיֵהל‘ ֵחֶלק א‘ עמ‘ רצו).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַרִּבי ַׁשְּבַתי ַהּכֹוֵר ָּדבּוק ִּבְתִפָּלתֹו

ע טטּתַ ּבָ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ׁשּבתי ַה

סִספפּפו ם
נּו‘ ׁשֹות ’ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּקָ ּבַ

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ


