
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש  ּ 

ְמׁשֹון"""" ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ      """"ֶזַרע ׁשִ
ְמׁשֹון ים ַנֲחָמִני ִזיע ְּלַרִבי ׁשִ  א"ַָחּיִ

ַּוֹתאֶמר  ִציֹון" ֵכָחִני'  ַוה',  ֲ  עָזַבִני  ה,ּ ִמ��ְ� ("  ׁשְ

ָאַמר  ֵריׁש [ה  "פְּבָרכֹות  .  )ַ�ְעָיה  מטְי,  ַהַהְפָטַרת  ַהָ�ב�ַע

ָרֵאל[ָאְמָרה  ְלָפָניו  ]  ָלִקיׁש ל  עֹוָלם]  ְּכֶנֶסת  ִיׂשְ , ִּרבֹונֹו  ׁשֶ

ְכָחה  ִלְפֵני  ִכֵסא  ְכבֹוֶדך ָהֹוִאיל  ְוֵאין  ׁשִ ּ ָמא  לֹא ,  ּּ ּׁשֶ

ה  ָהעֶגל ַכח  ִלי  ַמעׂשֵ ִֵתׁשְ ֲ ּ ם  ֵאֶלה ",  ָּאַמר  ָלה?  ּ ּּגַ

ַכְחָנה ל  עֹוָלם,  ה  ְלָפָניוָאְמָר".  ִּתׁשְ הֹוִאיל ,  ִּרבֹונֹו  ׁשֶ

ְכָחה  ִלְפֵני  ִכֵסא  ְכבֹוֶדך ְָוֵיׁש  ׁשִ ּ ַכח  ִלי ,  ּּ ָמא  ִתׁשְ ּׁשֶ ּ ּ

ה  ִסיַני ָכֵחך  ")ָ��(,  ָּאַמר  ָלה?  ֲַמעׂשֵ ְְוָאֹנִכי  לֹא  ֶאׁשְ ּ."

ַּמה  עְנָין  ֶזה  ָלֶזה  ְוָלָמה  ָנַקט  ִלְפֵני  ִכֵסא ע  "צ ּ ּ ִ
ְָכבֹוֶדך  ְולֹא  ָאַמר ְכָחה  ְלָפֶניך  ְויוַבן ּ ּ  הֹוִאיל  ְוֵיׁש  ׁשָ ָ

מֹות  ַרָבה   ִפיר  ְבַמאי  ְדִאיָתא  ִבׁשְ ּׁשַ ּ ּּ מֹות '  פּ ׁשֵ

עָלה  ַהָקדֹוׁש  ָברוך  הוא  על  ְכׁשֶ א  ׁשֶ ת  ִכי  ִתׂשָ ַוָפָרׁשַ ָּ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ ּ ּ

ִאים  אֹותֹו  ַּהר  ִסיַני  עם  ִכֵסא  ְכבֹודֹו  ְוַהַחּיֹות  ַהנֹוׂשְ ּּ ּ ִ
ֵּהם  ִהְתבֹוְננו  בֹו ְמעו  ּּ ֵּמֶהם  ְכִדְכִתיב  וְפֵני '  אּ  ְוׁשָ ּ

א מֹאל  ְוִהְכעיסֹו  אֹותֹו  בֹו  ְוֶזהו  ׁשֶ ּׁשֹור  ֵמַהׂשְ ּּ ל "ִ

ה  ֶאָחד  ה  ְרִאּיָ ה  ָרָאה  ָרִאיִתי  ַאָתה  רֹוֶאה  ְרִאּיָ ְּלמֹׁשֶ

ּוֵמעָתה  ַהָדָבר .  ל"עכ,  ְרִאּיֹות'  בַוֲאִני  רֹוֶאה   ּ ַּ
ה  ָהעֶג ַכח  ַמעׂשֵ ם  ִיׁשָ ְֵמֹבָאר  ׁשָ ֲ ַכח  ָנֵמי ּ ׁשְ ּיִ ּל  ָצִריך  ׁשֶ ְ

ְמטו  צוַרת  ׁשֹור  ֵמַהֶמְרָכָבה  ְבאֹותֹו  ַמעָמד  ׁשָ ֲַמה  ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

ה  ִסיַני  ְדַהְינו כ  "ְוא ַכח  ַנִמי  ַמעׂשֵ ׁשָ ּיִ ָּהִייִתי  אֹוֵמר  ׁשֶ ּ ּּ ֲ
ָהְיָתה ְבאֹותֹו ַמעָמד ְוַק ֲַקָבַלת ַהתֹוָרה ׁשֶ ּ  .ל"ּּ

 י"בעזה

 

  

רות ּבֹוְרָאה ׁשֵ ַּהִצְרָעה ּבְ ּ ּ
ח   ְרָעה  ְיַשּלַ ם  ַעד '  ֱא'הְׁוַגם  ֶאת  ַהּצִ ָלֶֹהיך  ּבָ

ֶניך ְסָתִרים ִמּפָ ְשָאִרים ְוַהּנִ ֲָאֹבד ַהּנִ ּ  )כ, ז( ׁ

ָהְיָתה –ַּהִצְרָעה  "  ,י"ּוֵפֵרׁש  ַרׁשִ ֶרץ  ָהעֹוף  ׁשֶ   ִמין  ׁשֶ
ֶהם  ָמָרה  וְמָסַרְסָתן   ּזֹוֶרֶקת  ּבָ ָאה  ֶאת  ֵעיֵניֶהם ּ ּוְמַסּמְ
ם ָהיו ִנְסָתִרים ׁשָ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּּבְ ּ." 

ָרֵאל  ְלַהְכִחיד  ֶאת  ֵּמָאז  וֵמעֹוָלם  ִתְכְננו  ׂשֹוְנֵאי  ִיׂשְ ּ ּ
יבֹות  .  ִזְכָרם ִסים  ִליׁשִ ּנְ ֲעֵלי  ִעְנָין  ִמְתּכַ ט יֶנּבִַקּבַ

ִאיֹות ִמְבִנים  ֵתת  ַקְרָקִעִיים,  ֲּחׁשָ ֱעָרכֹות  ּבְ ַּהּנֶ ּ ;
ְטִני  ַמֲעִלים  ַרְעיֹונֹות  ֲעֵלי  ֹמַח  ׂשִ ַּאְסְטָרֶטִגִיים  ּבַ

ָרֵאל ָמַדת  ִיׂשְ ִאְזּכור ,  ְלָהִביא  ְלַהׁשְ ָאר  ּבְ ְ ין  ַהּשׁ ּּבֵ
ֶהם  ִהְצִליחו  ַהַמֲאָרִבים  יִמים  ׁשֹוִנים  ּבָ ַּתְקּדִ ּ

וִרים ּשׁ ָצְלחו,ְּוַהּכִ ִמים  ׁשֶ ּ  אֹודֹות  ְלִתְכנוִנים  ֻמְקּדָ ּּ ,
ִביב,  ִּהְכִניעו ים  ִמּסָ ים  ַרּבִ ִּהְכִריעו  ְוִהְכִחידו  ַעּמִ ּ .

ִדים  ְמֻגָיִסים  ְלעֹוֵדד  ֶאת  רוַח   ִהְסטֹוְריֹוִנים ּוְמֻלּמָ ּּ
ל  ַמְטָרָתם  ִהיא (ַּהְלִחיָמה   ּכָ חו  ְלַצֵין  ׁשֶ ּכְ לֹא  ִיׁשְ ְּוַכּמוָבן  ׁשֶ ּ ּ ּּ

לֹום  ָלֵאזֹור ק  ַהְרָסִנִיים   ...)ֲהָבַאת  ׁשָ ּמוְמֵחי  ֶנׁשֶ ּ
ֹכָחם  ִלְמֹחק 'ֲחָכמֹות'ִּגים  ֶאת  ַהְפָצצֹות  ַהַּמִצי ּבְ   ׁשֶ

 . ָּעִרים וְמִדינֹות
ל  ֵאלו  עֹוֶמֶדת  ַהְבָטַחת  ַהָקּבָ ְּלמול  ּכָ ּ ֶנַצח ה  "ּּ ָּלנו  ׁשֶ

ֵקר ָרֵאל  לֹא  ְיׁשַ ּאֹוְיֵבנו  ִיּסֹוגו,  ִּיׂשְ ם  ָתבֹוא ,  ּ ַּחְרּבָ
ם  ְוָתׁשוב  ָרָעָתם  ַעל  ְפֵניֶהם ִלּבָ ּּבְ ְדָרִכ,  ּ ים ּבִ

ִּיחוִדִיים ְנִתיבֹות ,  ּלֹא  ְצפוִים  ְולֹא  ְמֻתְכָנִנים,  ּ ּבִ
ָזָפַתם ַעִין ֵמעֹוָלם לֹא ׁשְ  .ּׁשֶ

ִלים ה  ְוִכְמַעט .  ִּהיא  ַהִצְרָעה  ֵמאֹוָתם  ּכֵ ְרָיה  ְקַטּנָ ּבִ
ך.  לֹא  ִנְרֵאית ום ּכָ ְְוַדְוָקא  ִמּשׁ ל , ּ ֹכָחה ַלְחּדֹר ֶאת ּכָ ּּבְ

צוִרי ִגיִנים  ְוַהּבִ ַּהּמַ ּ ָּלֶרֶדת  ַלקֹומֹות  ַהַתת ,  םּ ּ
יבֹות  ְוִלְפֹגַע ,  ַּקְרָקִעיֹות ֶחֶדר  ַהְיׁשִ ְּלִהְתַמֵקם  ּבְ ּ ּ

הֹוִעיָדה  ָלה  ּבֹוְרָאה ָטָרה  ׁשֶ ּמַ ּּבַ ּ לֹא ,  ִּצְרָעה  זו.  ּ
ד  ַעל  ַעְצָמה  ָיְצָאה ָלל ,  ְּלַלּמֵ ד  ַעל  ַהּכְ ֶּאָלא  ְלַלּמֵ

לֹו ַחְדֵרי  ֲחָדִרים.  ּּכֻ ִיְהיוְמֻבָצִרי,  ַּגם  ּבְ ָכל  ׁשֶ ּם  ּכְ ּ ,
ק  ָקָטן ְלִתי  ִנְרֶאה  ַאך  ֻמְרָגׁש ,  ָיכֹול  ַלְחּדֹר  ַחְיּדַ ּּבִ ְ ּ

ע ,  ֵהיֵטב ָ ְנִהיג  ַהְמֻרּשׁ ל  ַהּמַ ִקְרּבֹו  ׁשֶ ְלִהְתַאְזֵרַח  ּבְ
עֹות ע  ׁשָ ִרים  ְוַאְרּבַ תֹוך  ֶעׂשְ לֹו  ּבְ ְוְלַחּסְ אן  לֹא .  ּ ּכָ

ל  ַהֲהָגּנֹות  ְולֹא  תֹוִע ַּיַעְמדו  לֹו  ּכָ ּיל  ׂשום  ַמֲעֶרֶכת ּ
ה, ריֶדְיַס ְכֶלֶלת ַוֲחִדיׁשָ  . ְמׁשֻ

ִמיַרת  תֹוָרה  וִמְצוֹות  ׁשְ ָבר  מוְתֶנה  ּבִ ָּאְמָנם  ַהּדָ ּ ּ
ְדָרָכיו ׁש ,  ּוַבֲהִליָכה  ּבִ י  ָאז  ֵאין  ָמקֹום  ַלֲחׁשָ ּכִ

ִיְהיו,  ֵמָהאֹוְיִבים ָכל  ׁשֶ ְּגדֹוִלים  ַוֲחָזִקים  ּכְ ּ ּוְכִפי .  ּ
ַמֲהַלך הוַכח  ּבְ ְׁשֶ ָרֵאל ּ ר  ַעם  ִיׂשְ ֲאׁשֶ ּכַ   ַהּדֹורֹות  ׁשֶ

ְדָרָכיו  רוך  הוא  ְוָהְלכו  ּבִ קֹום  ּבָ ָּעׂשו  ֶאת  ְרצֹונֹו  ַהּמָ ּ ּ ְּ

ַפע טֹוב ְוַלֲהָגָנה ִמְפֵני ָהאֹוְיִבים ָּזכו ְלׁשֶ ּ. 
ַמָצִבים  ֲאֵחִרים ַגם  ּבְ ֶּאָלא  ׁשֶ ּ ָרֵאל  לֹא ,  ּ ַעם  ִיׂשְ ׁשֶ ּכְ

ר ֶדֶרך  ַהָיׁשָ ָּהַלך  ּבְ ְ ִחיתְוֵע,  ְ ׁשְ ך  ִנַתן  ְרׁשות  ַלּמַ ֶּקב  ּכָ ּ ְ ,
ָכל  ֹזאת  ָחֵפץ  ַהָקּבָ ְלהֹוִכיַח  ָלעֹוָלם  ֶאת  ּכֹחֹו ה  "ּּבְ

עֹוָלם ִליָטתֹו  ּבָ לֹא  ָקְצָרה  ָידֹו ,  ְוֶאת  ׁשְ ְּלַהְראֹות  ׁשֶ
יַע יֵדי  ַחָיִבים ,  ֵמהֹוׁשִ ִגְלֵגל  חֹוָבה  ּבִ ֵעת  ׁשֶ ְּוַגם  ּבְ ּ ּ

ּוַמָצָבם  ׁשֶ,  ִלְפֹרַע  ֵמַעּמֹו ְדֵרָגהּ ֵסֶתר ַהּמַ ָרֵאל ּבְ , ל  ִיׂשְ

ִגיַח  ִמן  ַהַחלֹונֹותה  "ּהֹוִכיַח  ַהָקּבָ ֶּאת  ֱהיֹותֹו  ַמׁשְ ּ ,
ים ל ,  ֵמִציץ  ִמן  ַהֲחַרּכִ ְעָתם  ׁשֶ ר  ָזָחה  ּדַ ְּוַכֲאׁשֶ

ֵהם ה  "ָּהאֹוְיִבים  הֹוִכיַח  ָלֶהם  ַהָקּבָ ה  ׁשֶ ָהֻעְבּדָ ׁשֶ
ל  ׁשֶ ׁשֶ ִהִגיעו  ּבְ ִליִחים  ָרִעים  ׁשֶ ּׁשְ ָרֵאל  ִעם ּ ל  ִיׂשְ

ַמִים  לֹא  ִתְפטֹר  אֹוָתם  ֵמֹעֶנׁש  ַעל  ָ ּשׁ ּבַ ֲּאִביֶהם  ׁשֶ
יָעה  ַעל  ַרב  ּכָֹחם יֶהם  ָהָרִעים  ְוֵאיָנה  ַמְצּבִ , ַּמֲעׂשֵ
ָהְיָתה  ַוֲעֵליֶהם  ִפי  ׁשֶ ֶלת  ִמּכְ ה  ְתנוָעָתם  ֻמְגּבֶ ְּוַאְדַרּבָ ּ

ׂשָ ְְלִהְתּכֹוֵנן ָלחוׁש ֶאת ַההֹוָכָחה ְלָכך ַעל ּבְ  .ָרםּ

רות ּבֹוְראֹו ׁשֵ ַּהַיתוׁש ּבְ ּ ּ ּ 
ע ל  ִטיטוס  ָהָרׁשָ ָהָיה  סֹופֹו  ׁשֶ ּוְכֶדֶרך  ׁשֶ ְלַאַחר ,  ְּ ּׁשֶ

ׁש ְקּדָ ית  ַהּמִ ֶהְחִריב  ֶאת  ּבֵ ַלֵפי ,  ׁשֶ ף  ּכְ ֵּחֵרף  ְוִגּדֵ
ֵבית  קֹוֶדׁש  ים  נֹוָרִאִיים  ּבְ ה  ַמֲעׂשִ ַּמְעָלה  ְוָעׂשָ

ים   ֶכת  ִג(ַּהֳקָדׁשִ ַמּסֶ ּמוָבא  ּבְ ּּכַ ף  נו  ּ ר .  )ב"עיִטין  ּדַ ְוַכֲאׁשֶ
ַדְרּכֹו  ְלרֹוִמי ע ,  ָּעָלה  ַעל  ָהֳאִנָיה  ּבְ ִהְתַרְבֵרב  ָהָרׁשָ

ִאלו  ִנַצח  ֶאת  ַהָקּבָ ּכְ ָּהָארור  ַההוא  ׁשֶ ּ ּ ּ ֵּתֶכף  ָגַעׁש .  ה"ּּ ּ
יעֹו ְבֵרי .  ַּהָים  ְלַהְטּבִ ַּאך  ִטיטוס  לֹא  ָפַסק  ִמּדִ ּ ְ

ה  ִלי:    ָאַמר.ָהַרַהב ְמֻדּמֶ ל  ֵאלו  ֵאין ֵקֱאלֹׁשֶ,  ּכִ ּיֶהם  ׁשֶ ּ
ִים ּמַ ְּגבוָרתֹו  ֶאָלא  ּבַ ִים.  ּּ ּמַ עֹו  ּבַ א  ַפְרֹעה  ְוִטּבְ א   ,ּבָ ּבָ

ִים ּמַ עֹו  ּבַ ַאף ,  ּ  ַנַחל  ִקיׁשֹון  ְגָרָפם–  ִסיְסָרא  ְוִטּבְ
ִים ּמַ ִּאם  ִגּבֹור  הוא ;  ּהוא  עֹוֵמד  ָעַלי  ְלָטְבֵעִני  ּבַ ּ

ה  ִעּמִַיֲעֶלה   ה  ְוַיֲעׂשֶ ׁשָ ת  קֹול .  י  ִמְלָחָמהַּלַיּבָ ָיְצָתה  ּבַ
ע:  ְוָאְמָרה  לֹו ן  ָרׁשָ ע  ּבֶ ע,  ָרׁשָ ו  ָהָרׁשָ ל  ֵעׂשָ נֹו  ׁשֶ ן  ּבְ , ּבֶ

עֹוָלִמי ִרָיה  ַקָלה  ֵיׁש  ּבְ ּּבְ ָמה,  ּ ַּיתוׁש  ׁשְ ּ אֹוֶכֶלת   ,ּ ׁשֶ
ה  ְצָרִכים ה ,ְּוֵאיָנה  עֹוׂשָ ה  ִעּמָ ה  ְוַתֲעׂשֶ ׁשָ ּ  ֲעֵלה  ַלַיּבָ ּ

יַצ .ִמְלָחָמה הִנְרֶאה ּכֵ ּד ִתְתמֹוֵדד ִעּמָ ּ.  
ה ׁשָ ִהִגיַע  ִטיטוס  ַלַיּבָ ׁשֶ ּּכְ ּ ִּנְכַנס  ַיתוׁש  ְלחֹוְטמֹו,  ּ ּ ,

מֹוחֹו  ְללֹא  ֶהֶרף ֵאב  ֹראׁשֹו .  ָּעָלה  ְלֹראׁשֹו  ְוִנֵקר  ּבְ ּכְ
מֹוחֹו .  ִּהְתַעֵצם  ֵמֶרַגע  ְלֶרַגע ל  ַיתוׁש  ּבְ ִּקיומֹו  ׁשֶ ּ ּ ּ

ֵדי ָּטְרָדה  ֶאת  ְמנוָחתֹו  ְוִהְפִריָעה  ֶאת  ׁשַ ְלָותֹו  ַעד  ּכְ
ֹעז .  ֵּטרוף ה  ּבְ ִהּכָ ּיֹום  ֶאָחד  ָעַבר  ְלָיד  ַנָפח  ׁשֶ

קוְרָנס ּּבַ ִתיק  ֶאת  ַהַיתוׁש  ְוהוא .  ּ ַּהקֹול  ֶהָחָזק  ִהׁשְ ּ ּ ּּ ּ
ָּפַסק  ְלַנֵקר ַמח  ִטיטוס.  ּ ְרֶאה  ֶזה  ַהִפְתרֹון :  ּׂשָ ּנִ ּּכַ

יׁש   ס  ַנָפִחים   –ְּלַמַצב  ַהּבִ ב  ְוהֹוָרה  ְלַכּנֵ ָּחׁשַ
ם  ֶאת .  ְלַאְרמֹונֹו ע  זוִזים  ָעׂשו  ׁשָ ּוְתמוַרת  ַאְרּבַ ּ ּ ּ
ִּהּכו  ְוִהּכו,  ֲעבֹוָדָתם ַּגם  ַנָפִחים  ְיהוִדִיים  הוְבאו .  ּ ּ ּּ ּ ּ

ם  ַעל  ַהַפִחים ָבר,  ְּלַהּכֹות  ׁשָ ֵלם ּדָ ֲּאָבל ָלֵאלו לֹא ׁשִ ּּ .
ֲאִני ֲהָנָאה  ׁשֶ י  ָלֶכם  ּבַ ָלֶכם,  ּדַ ֹוֵנא  ׁשֶ  –סֹוֵבל  ,  ַּהּשׂ

ְֲאָבל  ַהַתְרִגיל  לֹא  ָאַרך  ְזַמן  ַרב.  ר  ָלֶהםָאַמ ּ ְוַכֲעבֹר   ּ
ים  יֹום  ִהְתַרֵגל  ַהַיתוׁש  ַל לֹוׁשִ ּׁשְ ּ ּ קור ְו  'ּמוִזיָקה'ּ ַּהּנִ ּ

ֵאת   ֶיֶתר  ׂשְ ׁש  ּבְ ַאף  ִנֵקר  ְלִפי  ַהֶקֶצב(ִהְתַחּדֵ ִּיָתֵכן  ׁשֶ ּ ּ(... 
ַלח  לֹו  ַהָקּבָ קה  "ּלֹא  ׁשָ לֹו  ּבְ  ַחְיּדַ ְיַחּסְ עֹות ּטֹוֵרף  ׁשֶ ׁשָ

ְּספורֹות  ֶאָלא  ַיתוׁש ּ מֹוחֹו ,  ּּ רֹד  ּבְ ָיכֹול  ִלׂשְ ֶזה  ׁשֶ ּּכָ
ע ל  ָהָרׁשָ ִאיר  ֶאת ,  ַּהָטֵמא  ׁשֶ ַחִיים  ְוַיׁשְ ֵאר  ּבַ ָ ִיּשׁ ּׁשֶ ּ

ִיְסּבֹל ֶ ֵדי ּשׁ ַחִיים ְזַמן ַרב ּכְ ע ּבַ ָּהָרׁשָ ּ . 
ִנים  ַעד  ַבע  ׁשָ ך  ׁשֶ ֶבל  ַהּנֹוָרִאי  ַהֶזה  ִנְמׁשַ ְַהּסֵ ּ

ְלַב ָמתֹו  ַהְטֵמָאה ּׁשֶ ע  ְוָנַפח  ֶאת  ִנׁשְ ּּסֹוף  ֻהְכַרע  ָהָרׁשָ

עֹוָלם  ַהְגמול( ך  ִיּסוָריו  ּבְ ְּלֶהְמׁשֵ ּּ ך  ַהְגָמָרא .  )ְ ֶהְמׁשֵ ּּבַ ְ

בו  ִעם  ְגדֹוֵלי  רֹוִמי  ָיׁשְ ְבֵרי  ֲחָכִמים  ׁשֶ ּמוָבִאים  ּדִ ּ ּּ
ל  ַהַיתוׁש  ֵהִעידו  ַעל  ְלָגְדלֹו  ׁשֶ אֹותֹו  ְזַמן  ׁשֶ ּּבְ ּ ּּ

ְמ ּנִ ֶ ל  ִטיטוסּשׁ מֹוחֹו  ׁשֶ י  גֹוָזל,  ָּצא  ּבְ ָגַדל  ִלְמַמּדֵ ּׁשֶ ּ ,
ם  .ַּעֵין ׁשָ

ְדָרִכים  ִיחוִדִיים ה  "ַּהָקּבָ ַּמְנִהיג  ֶאת  עֹוָלמֹו  ּבִ ּ
ֵני  ָאָדם ְסָתִרים  ִמּבְ ּלֹא  ַפַעם  ָאָדם  ְמַתְכֵנן .  ַּהּנִ

ִּתְכנוִנים  ׁשֹוִנים ְַמְפִריך  אֹוָתם ה  "ֲּאָבל  ַהָקּבָ,  ּ

אֹוַפּנִ ל  ָאָדםּבְ ְעתֹו  ׁשֶ לֹא  ָעְלָתה  ַעל  ּדַ ּים  ׁשֶ ּ ,
ב ֲעֵליֶהם עֹוָלם לֹא ָחׁשַ ּמֵ ְרֵכי . ׁשֶ  . 'הִּנְסָתִרים ּדַ

ִליך  ֶאת  ְיָהֵבנו  ַעל  ִרּבֹון  ּנֹוַתר  ָלנו  הוא  ְלַהׁשְ ֶ ל  ּשׁ ּּכָ ּ ְּ

ּוְלַהְמִתין  ִליׁשוָעתֹוש  "יתָהעֹוָלִמים   ּ ּוְכִדְבֵרי .  ּ
ַהְפָטָרה   ִביא  ּבַ יִקי ִמי  ")ט-ח, נְעָיה  ְיׁשַ(ַהּנָ ָקרֹוב ַמְצּדִ

ּ  ִמי  הוא ,  ֱאלִֹקים  ַיֲעָזר  ִלי'ֵהן  ֲאֹד...  ָּיִריב  ִאִתי  
יֵעִני ֶגד ִיְבלו?ַיְרׁשִ ּבֶ ָלם ּכַ ּ ֵהן ּכֻ  ". ָעׁש ֹיאְכֵלם,ּ

ך ְלָוה  ֲאִמִתית,  ְְוַהַחי  ּכָ ך   ּזֹוֶכה  ְלׁשַ ְוְכֶהְמׁשֵ ּ
א(ַהַהְפָטָרה   ָפסוק  ַהּבָ ּּבַ ׁשֵֹמַע '    הָבֶכם  ְיֵראִמי  :  ")ּ

ִכים  ְוֵאין  ֹנַגה  לֹו  ִיְבַטח  ר  ָהַלך  ֲחׁשֵ קֹול  ַעְבּדֹו  ֲאׁשֶ ּּבְ ְ

ם ׁשֵ אלָֹקיו'    הּבְ ֵען  ּבֵ ָ צודֹות".  ְוִיׁשּ ּוִפיֵרׁש  ַהּמְ ְיֵרא ",  ּ
ר  הוא  ָיֵרא  ֵמה-'  ה קֹול  ַעְבּדֹו '  ּ  ֲאׁשֶ ְוׁשֹוֵמַע  ּבְ

ִביא ִכים  .  ַהּנָ ר  ָהַלך  ֲחׁשֵ ַכת   ֲאִפיל-ְֲאׁשֶ ֶחׁשְ ְו  ָהַלך  ּבְ ּ
ַּהָצרֹות  ַוֲעַדִין  לֹא  ָמָצא  ֶהָאָרה  וְתׁשוָעה ּ ִיְבַטח .  ּ

ם ה ׁשֵ ָתֹבא לֹו ַהְתׁשוָעה–' ּבְ ּ ׁשֶ ּ  . 'ְּוכו" ּ

ית ַה יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ִּמְדָרׁש ַעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ת ֵעֶקב  .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ ָליֹון   •ָּפָרׁשַ        •25  ּּגִ

ָליֹון ת ַהּגִ מֹור ַעל ְקֻדּשַׁ  .ָּנא ִלׁשְ
ִפָלה ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה ַעת ַהּתְ ׁשְ  ֵּאין ִלְקרֹא ּבִ

ּבֹו ֲעבֹוָדה ןְוִלּמּוד ּתֹוָרה ְוַעל ֶחׁשְ ֲעִסיק ּבַ  ַהּמַ



ים ם ַמה ָזָנב ְלַבֲעֵלי ַהַחּיִ  שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא  )3(? ְלׁשֵ
ְבִנַית  ַהֵקן ַהָזָנב  ְמַסֵיַע  ָלֶהם  ּבִ ָנף  ׁשֶ ָנם  ִצּפֹוִרים  וַבֲעֵלי  ּכָ ָנם  ֶיׁשְ ֶּיׁשְ ּ ּ ּ ַנֵקר  ֶאת  ְקִלּפַ,  ְלֻדְגָמה  ַהָנָקר.  ּ ּמְ יתֹוּׁשֶ ם  ֶאת  ּבֵ ֵדי  ְלָהִכין  ׁשָ ְזָנבֹו  ֶאת ,  ת  ָהֵעץ  ּכְ ַמְפִריַח  ּבִ

ָבִבים ְלָכל ֵעֶבר וְמַנֶקה ֶאת ַהחֹור ְ ַּהּשׁ ּ. 

ַלת ַהְתִפָלה ְּתָנִאים ְלַקּבָ ּ  )ב (ּ
ָעַבר בוַע  ׁשֶ ׁשָ ינו    ּּבְ ִדְבֵרי  ַרּבֵ ָּפַתְחנו  ּבְ ּ " ּאֹור  ַהַחִיים"ּ

ַא,  ַּהָקדֹוׁש ַלת  ְתִפָלה  ּבְ ע  ְתָנִאים  ַהְצִריִכין  ְלַקּבָ ְּרּבַ ּ ּּ– 
ּבור  ַעל  ַהְתַנאי  ָהִראׁשֹון   ְּוִהְרַחְבנו  ֶאת  ַהּדִ ּ ּ– 

ֶדֶרך  אֹוְמרֹו  ָעִני  ַהּדֹוֵפק  ַעל  ַהֶפַתח  ּכְ ִיְתַפֵלל  ּכְ ְׁשֶ ּ ּּ ּ
ֵלי  יח( ר  ָרׁש)    כג,ִמׁשְ ַּתֲחנוִנים  ְיַדּבֵ יך ;  ּ בוַע  ַנְמׁשִ ָ ְְוַהּשׁ ּ

ִני  ִּעם  ַהְת ֵ קֹור  ָהַרֲחִמים  –ַנאי  ַהּשׁ ְיַבֵקׁש  ִמּמְ ּׁשֶ ּ .
יך  ְלַהְרִחיב  ֶאת י  "ובעזה ִאים  ַנְמׁשִ ִגְליֹונֹות  ַהּבָ ְּבְ

י   ִליׁשִ ְ ְתַנאי  ַהּשׁ ּבור  ּבַ ַּהּדִ ּ  ְזַמן  ַהְתִפָלה–ּ , ְוֵעת  ָרצֹון  ,ּ
ת  ְולֹא   –ּוִבְתַנאי  ָהְרִביִעי   ִתְהֶיה  ְתִפָלתֹו  ְמֹפֶרׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ

ְלִתי ָהגוןִּתְהֶי ּה סֹוֶבֶלת ֵפרוׁש ּבִ ּ ּ    . 'ְּוכו ,ּ
ָעַבר בוַע  ׁשֶ ׁשָ הוָבא  ּבְ ִפי  ׁשֶ ּּכְ ִני(  ַּהְתַנאי,  ּ ֵ ) ַהּשׁ

ל  ל  ַהְתִפָלה  ִהיא  ַהְפִנָיה  ַרק  ְלִרּבֹונֹו  ׁשֶ ִתְתַקּבֵ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ
רוִאים  ְיכֹוִלים .  ְּולֹא  ְלָכל  גֹוֵרם  ַאֵחר  עֹוָלם ל  ַהּבְ ּּכָ

ִליָחיו ל  ִרּבֹון  ָהעֹוָלִמיםִלְהיֹות  ׁשְ ְַאך ,  ּ  ַהטֹוִבים  ׁשֶ

פַֹעל לֹא  ַמִגיַע  ְלך.  ּלֹא  ַמִציִלים  ּבְ ְָוַעל  ַאף  ׁשֶ ּ ּ ,
ם ל  ַמָתנֹת  ִחּנָ יַע  ְלך  ֵמאֹותֹו  אֹוַצר  ׁשֶ יכְֹלתֹו  ְלהֹוׁשִ ּּבִ ָ ,

ן  הוא מֹו  ּכֵ ׁשְ ּכִ ם:  ּׁשֶ ְמקֹומֹו.  ִחּנָ ר  ּבִ ְזּכָ ּנִ ָבה .  ּכַ ְחׁשָ ַהּמַ
ַגם ֲאֵחִרים ּגֹוַרַעת ֵמַהַהָצָלה,  ְיכֹוִלים ַלְעזֹורּׁשֶ ּ. 

ִית אֹו ַהּדַֹאר, ִּמי ַאָתה ַעל ַהּבַ  ?ּבַ
ם ֵ ִליֵחי ַהּשׁ יר ֶאת ַהַיַחס ִלׁשְ ְסּבִ ן ִספור ַהּמַ ְּלַקּמָ ּ ּ: 

ָעַבר  ֶאת  ֵאיֵמי  ִמְלֶחֶמת  יק  ׁשֶ ְּמֻסָפר  ַעל  ְיהוִדי  ַצּדִ ּ
ִר ִנָיה  וָבא  ְלַאְרצֹות  ַהּבְ ְ ָּהעֹוָלם  ַהּשׁ ֵערֹום ּ ית  ּבְ

ל יר '  ַוה.  ּוְבֹחֶסר  ּכָ ֵעיֵני  ָעׁשִ ַרך  ָנַתן  ֶאת  ִחּנֹו  ּבְ ְִיְתּבָ

ִלית ְלּכָ ָהָיה  תֹוֵמך  ּבֹו  ּכַ ְֶאָחד  ׁשֶ בוַע ,ּ ּ  וִמיֵדי  ׁשָ ּ
ֶרַוח ִהְסִפיק ְלִמְחָיתֹו ּבְ ֶסף ׁשֶ ֶּהֱעִניק לֹו ְסכום ּכֶ ּ. 

ְכִפיות  ט ַהְיהוִדי  לֹא  ָנַהג  ּבִ ֶ ּמוָבן  ּשׁ ּּכַ ּ ּּ ַלֵפי ּ ֹּוָבה  ּכְ
יר ל ,ֶהָעׁשִ ִליַח  ׁשֶ ל  ַהֵעת  ׁשָ ָרָאה  ּבֹו  ּכָ ְּלַסֵיַע לֹו ' ה  ׁשֶ

ְמצוָקתֹו ֲעבֹודֹות,  ּּבִ ל  ְלַהְחִזיר  לֹו  ּבַ ַתּדֵ  ְּוַאף  ִהׁשְ
ִליחויֹות  ְקָצרֹות  ְוַכּדֹוֶמה  וְלַסֵיַע  לֹו ,  ׁשֹונֹות ׁשְ ּּכִ ּ ּ

ָיַכל ָכל  ׁשֶ יר  ֶזה.    ּכְ ָפַרס  ָעָליו,  ָעׁשִ , ּ  ֶאת  ֲחסותֹוּׁשֶ
ֲהָלָכה ִקים  ּבַ ַדְקּדְ ְּויֹום  ֶאָחד  ָפָנה ,  לֹא  ָהָיה  ֵמַהּמְ

רות  ה  ֲעבורֹו  ׁשֵ ַיֲעׂשֶ ּנו  ׁשֶ יק  וִבֵקׁש  ִמּמֶ ַּלְיהוִדי  ַהַצּדִ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּ
ְקּדוק  ַהֲהָלָכה ְפֻעָלה  ֶנֶגד  ּדִ רוך  ּבִ ָהָיה  ּכָ ְּמֻסָים  ׁשֶ ּּ ְ ּ .

ך  ֵסַרב  ַהְיהוִדי  ַהַצ ּכָ יָון  ׁשֶ ּּכֵ ּ ּ יק  ְלֵהָענֹות ְ ּדִ
תֹו יר.  ִלְדִריׁשָ ַתְחׁשֹב :  ָרַמז  לֹו  ֶהָעׁשִ ֶ ַדאי  ּשׁ ּאוַלי  ּכְ ּ

ך ְָלֶרַגע  ִמי  תֹוֵמך  ּבְ ְ ֶזה ?  ּ ֶהְחֵלט  יֹוֵדַע  ׁשֶ ַּאָתה  ֲהֵרי  ּבְ ּ
ְלֶטר'ִאם  ֲאִני  יֹוִריד  ֶאת  ַה  ָּיכֹול  ְלִהָפֵסק ְוָאז ...  'ׁשַ
ך ִָמי  ִיְתמֹך  ּבְ ִּחֵיך  אֹותֹו  ְיהוִדי  ?  ְ ְ יק ּ ָּפׁשוט  ְוַצּדִ ּ

ַאָתה  רֹוֶצה ,  ֵּהַבְנִתי,  ַאה:  ְוָאַמר ַּאָתה  רֹוֵמז  ִלי  ׁשֶ ּ
ִיְהֶיה,  ּנו?  ְלַהְפִסיק  ִלְהיֹות  ַהּדַֹאר הו  ַאֵחר ,  ּׁשֶ ִּמיׁשֶ

ְמקֹוְמך קֹום, ָּבִ לוִחים ַלּמָ ים ׁשְ  .ַּרּבִ

ִריָאה ִּמי נֹוֵתן ְלך ִסּכוי ַלַעִין ַהּבְ ָ? 
ְכֵאבְּמֻסָפר  ַעל  חֹוֶלה  ׁשֶ יק  ְוָזַעק  ּבִ א  ִלְפֵני  ַצּדִ : ּבָ

ִלי" ֹמאל  ׁשֶ ָּהרֹוְפִאים  לֹא  נֹוְתִנים  ִסּכוי  ְלַעִין  ׂשְ ּ "!
יק ן :  "ָּאַמר  לֹו  ַהַצּדִ ְלך  ֵהם  ּכֵ ְָוַלַעִין  ַהְיָמִנית  ׁשֶ ּ

ָיָדם?  ּנֹוְתִנים  ִסּכוי ּכוי  ּבְ ַּהיֹוֵדַע  ַאָתה ?  ְּוִכי  ַהּסִ ּ
ה  ָהַעִין  ְוָה ה  ְרִגיׁשָ ּמָ ה  ֲעִדיִנים  ֵהם ?  ְּרִאָיהּכַ ּמָ ּכַ

ָלה יִמים  ׁשֶ ַּהּנִ ב ?  ּ ָלה  הוא  ֻמְרּכָ ְבֶנה  ׁשֶ ל  ַהּמִ ֲּהֵרי  ּכָ ּ ּ
ִליַח  ְלַרֵפא  ַאך !"  ּוִפְלִאי ְָהרֹוֵפא  ַתְפִקידֹו  ִלְהיֹות  ׁשָ ּ ּ

ַּחֵיי  ָאָדם  ְוִתְפקוד  ֵאָבָריו .  ֵּאין  לֹו  ְרׁשות  ְלַיֵאׁש ּ
ִרָיה  ֶאָל ַיד  ַאף  ּבְ ֵּאיָנם  ּבְ ל ּ ָרא  ֶאת  ּכָ ּבָ ַיד  ִמי  ׁשֶ א  ּבְ

ֶהם ַחִיים  רוִאים וֵמִפיַח ּבָ ַּהּבְ ּ  .ה"ַּהָקּבָ –ּ

ַּהְפרֹוֶפסֹור ֵמָאִניפֹוִלי ּ 
י  ִיְצָחק   יק  ַרּבִ ּוְמֻסָפר  ַעל  ַהַצּדִ ּ א  ְלָפָניו יז  שִכִנֵמּ ּבָ ׁשֶ

ל  ָהרֹוְפִאים  נֹוֲאׁשו ,  ּחֶֹלה  ָאנוׁש י  ּכָ ֵפר  לֹו  ּכִ ּסִ ֶ ּּשׁ ּ
ֵלָמה  ְוָיַעץ  לֹו .  ְּלַרֹפאתֹו ְרפוָאה  ׁשְ יק  ּבִ ְרכו  ַהַצּדִ ּּבֵ ּּ

ה ָרא  ֶאת '  ִלְבֹטַח  ּבַ ר  ּבָ ם  ֲאׁשֶ הוא  רֹוֵפא  ִחּנָ ּׁשֶ
ּכוָלם ר ,  ּ ׂשָ ל  ּבָ ְּמַחֶיה  ֶאת  כוָלם  ְוהוא  רֹוֵפא  ּכָ ּּ ּ

יך .  ּוַמְפִליא  ַלֲעׂשֹות ְַאך  ָהִאיׁש  לֹא  ִנְרַגע  ְוִהְמׁשִ ְּ
ְר ּנִ ּכַ ֶבִכי  ׁשֶ ֶּאה  לֹא  ַקָים  ִסּכוי  ִלְרפוָאהְלָמֵרר  ּבְ ּ ּ ,

ך ָקְבעו ָהרֹוְפִאים ֲהֵרי ּכָ ּׁשֶ ְ ...   
ל  ָהִאיׁש  ְמֻעְרָער  ְוָרָאה  ְטחֹונֹו  ׁשֶ ּבִ יק  ׁשֶ ֵּהִבין  ַהַצּדִ

ה ְטחֹונֹו  ּבַ ּצֶֹרך  ְלַחֵזק  ֶאת  ּבִ : ָּפָנה  ֵאָליו  ְוָאַמר',  ית'  ְ
ב  ָהִאיׁש.  ַּסע  ִלְפרֹוֶפסֹור  ֵמָאִניפֹוִלי י :  ָחׁשַ ִאם  ָהַרּבִ

מֹו יר  ֶאת  ׁשְ ָידֹו ,  ִהְזּכִ ְפרֹוֶפסֹור  ׁשֶ ר  ּבִ ְרֶאה  ְמֻדּבָ ּנִ ּּכַ
ָמקֹום  ִרפוי  חֹוִלים  ְוָיכֹול  ָלֵתת  ִסּכוי  ּבְ ַּרב  לֹו  ּבְ ּ ּ

לו ֲאֵחִרים  ִנְכׁשְ ֶ ֵדי ,  ּּשׁ ה  ָאָדם  ּכְ ּוַמה  לֹא  ַיֲעׂשֶ
ְּלִהְתַרֵפא  וְלַהְחִלים ן?    ּ אֹוָתם  ָי,  ַעל  ּכֵ ּבְ ִמים ֲהַגם  ׁשֶ

ִיים  ָּאִניפֹוִליְלַּהַהָגָעה   ְקׁשָ רוָכה  ּבִ ַּגם ,  ָּהְיָתה  ּכְ
אֹוָתם  ָיִמים ְרֶזל  לֹא  ָהיו  ּבְ ְּמִסלֹות  ּבַ ֵרז  ָהִאיׁש ,  ּ ִהְזּדָ

ם ָפָניו ַלֲעָיָרה ָאִניפֹוִלי ַכר ֲעָגָלה ְוׁשָ ּׂשָ ּ. 
בֹואֹו   ָבהא  ָלֹוּפְנַאֵּתֶכף  ּבְ ָּפָנה ,  ָיַרד  ֵמַהֶמְרּכָ

ַאלָלִראׁשֹו ָפַגׁש  ְוׁשָ ֵּהיָכן  ִמְתגֹוֵרר  ַהְפרֹוֶפסֹור :  ּן  ׁשֶ ּ
ֻהָלל ֵאזֹור  ?  ַהּמְ ל  ְפרֹוֶפסֹור  ּבָ יר  ּכָ י  ַמּכִ ָאה   –ֵּאיֶנּנִ ּבָ
ַּהְתׁשוָבה ֵני .  ּ ַאל  עֹוד  ְועֹוד  ִמּבְ ב  ְוׁשָ ֵענו  ׁשָ ַּאך  ְמֻיּדָ ְ

גול  ָהֲעָיָרה ל  ַהְפרֹוֶפסֹור  ַהּדָ ִּלְמקֹום  ְמגוָריו  ׁשַ ּּ .
י  ָהִעירּוְלִמ ֵאָלה  ָתְמהו  ַאְנׁשֵ ְ ַמע  ַהּשׁ ּׁשְ ? ְּפרֹוֶפסֹור:  ּ
אן ֶזה?  ָּאִניפֹוִליּבְ,  ּכָ ָבר  ּכָ ֲּאִפילו  חֹוֵבׁש  ֵאין !  ֵאין  ּדָ

ֲעָיָרה ַמע  ָהִאיׁש  ְוִהְתַפֵלא.  ָּלנו  ּבָ ּׁשָ , ֶּזה  לֹא  ִיָתֵכן,  ּ
י  ָאַמר  לֹו  ְמפָֹרׁש ְּפרֹוֶפסֹור  ֵמָאִניפֹוִלי:  ֲהֵרי  ָהַרּבִ ּ !
ֵאָלה ְ ה  ֶאת  ַהּשׁ ּנָ ֵעת  ׁשִ הו :  "ּכָ יׁשֶ ּמִ ׁשֶ ּוַמה  ַתֲעׂשו  ּכְ ּ ּ ּ

ִכְתֵפיֶהם"  ?חֹוֶלה  ֶאְצְלֶכם ִבים  ּבְ כו  ַהתֹוׁשָ ָּמׁשְ ּ :
הו  חֹוֶלה" יׁשֶ ּמִ ׁשֶ ה  ְיהוִדי  ּכְ ַּמה  עֹוׂשֶ ִּמְתַפְלִלים ?  ּ ּ

ּוְמַקִוים  ְלטֹוב ַמַפח ".    ּ י  ִיְצָחק  ּבְ ב  ָהִאיׁש  ְלַרּבִ ּׁשָ
ּוִבְמִחיָלה   ָּאִניפֹוִליּבְָהִייִתי  ,  בֹוד  ָהַרבּכְ.  ֶנֶפׁש

ל  ְפרֹוֶפסֹור   בֹוְדֶכם  ֵאין  ּכָ ה !  ָּאִניפֹוִליּבְִּמּכְ ִהְקׁשָ
יב? ְורֹוֵפא ְסָתם ֵיׁש ָלֶהם: ָהַרב  ?ְוחֹוֵבׁש. לֹא: ֵהׁשִ

אֹול!  ַּגם  לֹא יך  ָהַרב  ִלׁשְ ֵני :  ְִהְמׁשִ ים  ּבְ ּוַמה  עֹוׂשִ
ֶאָח  ָּאִניפֹוִלי ׁשֶ ֵני  ָהֲעָיָרה  ָחִליָלה  חֹוֶלהּכְ ? ד  ִמּבְ

ֵאין  ָלֶהם  ַמה ?  ַּמה  ַיֲעׂשו:  ֵהִרים  ָהִאיׁש  ֶאת  ָיָדיו
ַּרק  ְלִהְתַפֵלל  ַלהַלֲעׂשֹות   ְיַרֵחם  ָעָליו ,  'ּ ּוְלַקוֹות  לֹו  ׁשֶ ּ ּ

ְמֵהָרה ֵלָמה  ּבִ ַלח  לֹו  ְרפוָאה  ׁשְ ַּוִיׁשְ י.  ּ : ִהְפִטיר  ָהַרּבִ
ן  ָפ,  ּנו בֹודֹו  ּכֵ ְפרֹוֶפסֹור  ֵמָאִניפֹוִליָּאז  ּכְ . ַּגׁש  ּבִ

עֹוֵזר  ִלְבֵני  ָאִניפֹוִלי ַּהְפרֹוֶפסֹור  ַהֶזה  ׁשֶ  ְוׁשֹוֵלַח  ָלֶהם  ּּ
ֵלָמה ַלח ַגם ְלך, ְּרפוָאה ׁשְ ְמֵהָרה ִיׁשְ ָּבִ ּ . 

י ֵון  ָהַרּבִ ַּעָתה  ֵהִבין  ָהִאיׁש  ְלַמה  ִהְתּכַ ְטחֹונֹו.  ּ  ּבִ
ֶר ּדֶ ָּהָרעוַע  ִהְתַחֵזק  וְכָבר  ּבַ ּ פור ּ ּך  ְלֵביתֹו  ָחׁש  ׁשִ ּ ְ

ַמָצבֹו וְבתֹוך ְזַמן ָקָצר ֶהְחִלים ְלַגְמֵרי ְּבְ ּ ּ. 
ָמקֹום  ְמגוֵרי  ַתְלִמיד  ָחָכם [ ל  רֹוֵפא  ּבְ ִקיומֹו  ׁשֶ ּוְלִעְנַין  ַהצֶֹרך  ּבְ ּ ּ ּּ ְ ּ

עֹות  סֹוף  ֶפֶרק  (ם  "ַּעֵין  ַרְמּבָ ל ַמְטַרת ,  )'דִּהְלכֹות  ּדֵ ּכָ ְּוַכּמוָבן  ׁשֶ ּ

י  ָהָי ֵאין ָהַרּבִ ֶ יר  ּבֹו  ֶאת  ַהְיִדיָעה ּשׁ ְטחֹונֹו  וְלַהְחּדִ ּה  ְלַרֲעֵנן  ֶאת  ּבִ ּ
ל ָהרֹוֵפא ִלְקּבַֹע ֶאת ַחֵיי ָהָאָדם ְוֶאת ִתְפקודֹו כֹחֹו ׁשֶ ּּבְ ּ ּ[. 

י ִליׁשִ ְ ֵעת ָרצֹון– ַּהְתַנאי ַהּשׁ   ּבְ
י ִליׁשִ ְ ינו    ַּהְתַנאי  ַהּשׁ ּמֹוֶנה  ַרּבֵ " ּאֹור  ַהַחִיים"ּׁשֶ

ַלת  ַהְתִפלֹות  ַּהָקדֹוׁש ְּלַקּבָ ֵעת  ָרצֹון,  ּ ִּהיא  ְתִפָלה  ּבְ ּ .
ַחַז רו  ּבְ ְזּכְ ּנִ ין  ָהִעתֹות  ָהָרצֹון  ׁשֶ ִּמּבֵ ֶרת ,  ל"ּ גֹון  ֲעׂשֶ ּכְ

ְּיֵמי  ְתׁשוָבה   ת,  ()ּ ּבָ ל  ׁשַ ַעת  ִמְנָחה  ׁשֶ , ְועֹוד  ()  ׁשְ
ּבור  ַעל  ַהְתִפָלה  ִּנְרֶאה  ְלַהְרִחיב  ְמַעט  ֶאת  ַהּדִ ּ ּ

ִמְנָין ָרכֹות  ל  "ֶּליָה  ָאְמרו  ֲחַזָע,  ּבְ ֶכת  ּבְ ַמּסֶ  )א"ח  ע(ּבְ
ן  יֹוָחאי  ַמאי  ְמעֹון  ּבֶ י  ׁשִ ום  ִרּבִ י  יֹוָחָנן  ִמּשׁ ָּאַמר  ִרּבִ

ְכִתיב   ְּתִהִלים  סט(ּדִ ַָוֲאִני  ְתִפָלִתי  ְלך  ה)  ּ  ,ֵעת  ָרצֹון'  ּ
ַהִצּבור  ִמְתַפְלִלין?ֵאיָמַתי  ֵעת  ָרצֹון ָעה  ׁשֶ ׁשָ ּ  ּבְ ּ ַּעֵין (  .ּ

ם   ּעֹוד  ִמְפסוִקיםׁשָ ם  מוָבִאים )ּ ְגָמָרא  ׁשָ ך  ּבַ ּ  וְבֶהְמׁשֵ ּּ ְ

ְבֵרי  ֲחַז ִצּבורל  "ּדִ ְּבַמֲעלֹת  ְתִפָלה  ּבְ י  ָנָתן ",  ּּ ִרּבִ
ְתִפָלָתן ,אֹוֵמר רוך  הוא  מֹוֵאס  ּבִ ֵאין  ַהָקדֹוׁש  ּבָ ּ  ׁשֶ ּ ְּ ּ

ים ל ַרּבִ ֱאַמר ְוכו( ׁשֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ  ". )'ּּכְ
ּ  ְתִפָלה  'ְלֵמִהח  ֶּפֶרק  (ם  "ְוָהַרְמּבָ ַתב  ַלֲהָלָכה  )אּ : ּכָ

ֶהן " ַמַעת  ָתִמיד  ַוֲאִפלו  ָהיו  ּבָ ְּתִפַלת  ַהִצּבור  ִנׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּּ
ְתִפָלָתן  רוך  הוא  מֹוֵאס  ּבִ ּחֹוְטִאים  ֵאין  ַהָקדֹוׁש  ּבָ ּ ְּ ּ

ים ל  ַרּבִ ֵתף  ַעְצמֹו  ִעם .  ׁשֶ ְּלִפיָכך  ָצִריך  ָאָדם  ְלׁשַ ְ ְ

ַּהִצּבור ָי.  ּ ְּולֹא  ִיְתַפֵלל  ּבְ ָיכֹול ּ ל  ְזַמן  ׁשֶ ִּחיד  ּכָ
ְּלִהְתַפֵלל  ִעם  ַהִצּבור ּ ּ ים  ָאָדם  ְוַיֲעִריב.  ּ ּכִ  ּוְלעֹוָלם  ַיׁשְ

ָכל  ֵעת ֶאָלא  ַמַעת  ּבְ ֵאין  ְתִפָלתֹו  ִנׁשְ ֶנֶסת  ׁשֶ ְּלֵבית  ַהּכְ ּ ּ
ֶנֶסת ֵבית  ַהּכְ ִעירֹו .  ּבְ ֶנֶסת  ּבְ ית  ַהּכְ ֵיׁש  לֹו  ּבֵ ְּוָכל  ִמי  ׁשֶ

ְּוֵאינֹו ִמְתַפֵלל ּב ֵכן ַרעּ ֹּו ִעם ַהִצּבור ִנְקָרא ׁשָ ּ ." 
ָרכֹות  ל  "ְּועֹוד  ָאְמרו  ֲחַז ֶכת  ּבְ ַמּסֶ ם(ּבְ ָאַמר "  ,)ׁשָ

תֹוָרה  וִבְגִמילות  ל  ָהעֹוֵסק  ּבַ רוך  הוא  ּכָ ַּהָקדֹוׁש  ּבָ ּ ּ ּ ְּ ּ
ֲּחָסִדים  וִמְתַפֵלל  ִעם  ַהִצּבור  ַמֲעֶלה  ֲאִני  ָעָליו  ּּ ּ

ִאלו  ְפָדַאִני  ִלי  וְלָבַני   ּּכְ ּּ ין  אומֹות  ָהעֹוָלםּ   ָאַמר .ִּמּבֵ
ִעירֹו  ֶנֶסת  ּבְ ית  ַהּכְ ֵיׁש  לֹו  ּבֵ ל  ִמי  ׁשֶ ֵּריׁש  ָלִקיׁש  ּכָ

ֵכן  ָרע   ם  ְלִהְתַפֵלל  ִנְקָרא  ׁשָ ְּוֵאינֹו  ִנְכָנס  ׁשָ ֱאַמר (ּ ּנֶ ׁשֶ

גֹוֵרם  ָגלות  לֹו  וְלָבָניו .  )'ְּוכו ְּולֹא  עֹוד  ֶאָלא  ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ֱאַמר  ְוכו( ּנֶ ֶנֶסת ,  ם  עֹודַּעֵין  ׁשָ"  )'ּׁשֶ ָבֵתי  ּכְ ַהְתִפָלה  ּבְ ּׁשֶ ּּ

ּוְבִצּבור ַמֲאִריָכה ָיִמים ְוכו ּ ּ'. 
ין  ְתִפיַלת  ָמעוִתִיים  ַקָיִמים  ּבֵ ִלים  ׁשֹוִנים  וַמׁשְ ֶּהְבּדֵ ּ ּּ ּ

ָּיִחיד  ִלְתִפַלת  ִצּבור ֶכת  ַתֲעִנית  .  ּ ַמּסֶ , )א"ח  ע(ְּוַעִין  ּבְ
ְתִפַלת  ָיִחיד  ִנׁשְ ם  ׁשֶ ַמע  ׁשָ ׁשְ ּמַ ֶ ּּשׁ ם ּ ָ ּשׁ ׁשֶ ַמַעת  ַרק  ּכְ

ַכפֹו ַכפֹו י  "ּוִפיֵרׁש  ַרׁשִ,  ַּנְפׁשֹו  ּבְ ְפׁשֹו  ְמֻכֶוֶנת  ּבְ ּנַ ּׁשֶ ּ
ֵלם ֵלב  ׁשָ ַהְינו  ּבְ ֵפירוׁש  .  ּּדְ ַהְרׁשַָהְּוָכַתב  ּבְ ם א  "ּמַ ׁשָ

ָבר  נֹוָסף "... ַכפֹו  הוא  ּדָ ים  ַנְפׁשֹו  ּבְ ֵמׂשִ ְּוִנְרֶאה  ּדְ ּ
ך  ַל ל  ּכָ ִלּבֹו  ְמַכֵון  ּכָ ְּדְ ִוים ּ ְיהו  ִפיו  ְוִלּבֹו  ׁשָ ַמִים  ׁשֶ ָ ּּשׁ ּ ּ

ָמקֹום  ֶאָחד   ִאלו  ֵהם  ּבְ ּּכְ ַכפֹו–ּ ְּוִאלו ".  ּ  ּבְ ּ
ְתַפֵלל  ִעם  ַיַחד  ִעם  ַהִצּבור ּמִ ׁשֶ ּּכְ ּ ּ לֹא ,  ּ ַּגם  ְתִפָלה  ׁשֶ ּ ּּ

ֹזאת ֵאיכות  ְגבֹוָהה  ּכָ ּּבְ ּעֹוָלה  ַיַחד  ִעם  ְתִפלֹות ,  ּ ּ
ַּהִצּבור ם.  ּ ֶכת  ְיָבמֹות  ְועֹוד  ַע.  ַּעֵין  ׁשָ ַמּסֶ  )ב"מט  ע(ֵּין  ּבְ

ַמַעת ים  ָתִמיד  ִנׁשְ ְתִפַלת  ַרּבִ ּׁשֶ ן  ְתִפיַלת ,  ּּ ֵאין  ּכֵ ֶ ַּמה  ּשׁ
ם,  ָיִחיד זַֹהר  ַהָקדֹוׁש .  ַּעֵין  ׁשָ ֶזה  מוָבא  ּבַ ְּוַכיֹוֵצא  ּבָ ּ ּ ּ

ת  ַוְיִחי   ף  (ָּפָרׁשַ ים  ָתִמיד  ִהיא   )ב"ריא  עּדַ ְתִפַלת  ַרּבִ ּׁשֶ ּּ
ְּתִפָלה  ַגם  ּכְ ּ ָקָהלּ ִאים  ּבַ ֵאין  ַזּכָ ן ,  ּׁשֶ ֵאין  ּכֵ ֶ ַמה  ּשׁ

ַכָוָנה וְבכַֹח ָחָזק ֵאיָנה ּבְ ׁשֶ ְּתִפיַלת ָיִחיד ּכְ ּ ם, ּּ  .ַּעֵין ׁשָ
ַלת ה  "אי ֵאי  ַקּבָ ֵבאור  ַתּנָ יך  ּבְ א  ַנְמׁשִ בוַע  ַהּבָ ׁשָ ּּבְ ּ ְּ

ַּהְתִפָלה  וִבְתַנאי  ָהְרִביִעי   ת   –ּּ ִתְהֶיה  ְתִפָלתֹו  ְמֹפֶרׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ
ְלִתי ָהגוןְו ּלֹא ִתְהֶיה סֹוֶבֶלת ֵפרוׁש ּבִ ּ ּ  .'ְּוכו ,ּּ
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