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  ויחי

ּוַע ָאַמר ַיֲעקֹב ָאִבינו ַמּד .1 ּוַמּדוַע ', ִּהֵנה'ּ ְמקֹום ' ָאנִֹכי'ּ ָוָנתֹו ', ֲאִני'ּבִ ּוֶמה ּכַ ּ
אֹוְמרֹו  יב'ּבְ  '?ְוֵהׁשִ

ִמְדָרׁש  י יֹוִסי : " מּוָבא)ו, בראשית רבה צז(ּבַ ַרּבִ ר ָאחּוי ּדְ אן לֹוַמרָדַר[ּבַ ה ִסיָמִנים ָנַתן :] ׁש כַּ לֹׁשָ ׁשְ
ָרֵאל[ָּזֵקן ַה] ַיֲעקֹב[ָלֶהם  ֻאָלָתם ִמִמְצַרִים, ְלִיׂשְ ַּעל ּגְ א , :]ְּוֵאלּו ֵהם, ּ ָיבֹא ִלְגֹא[ַהּבָ ִסְגנֹון ] לִּמי ׁשֶ ּבְ
לֹו  ם ְזֵקִנים ,  ָאנִֹכי]ריֹאַמְו[ּׁשֶ ה ִמכֶּ ָיבֹא ֲאֵליֶכם[ְּוַהְמַמּנֶ ׁשֶ ִּמָיד כְּ ׂשֹוָרה [ְואֹוֵמר ָלֶכם , ]ּ ֶאת ַהּבְ

ְלׁשֹון ֹקד ] ּבִ ָאְמָנםׁשְ[ּפָ ה ִסיָמִנים ֵהם ֵליַדע ׁשֶ תּוב[ֶזה הּוא ַהּגֹוֵאל ] לֹׁשָ כָּ אן ּבַ . ְוֶזה ִנְרַמז כָּ
ה' יָמִנים–' ִהּנֵ ֻאָלה–' ָאנִֹכי, ' ֶהְרָאה ָלֶהם ַהּסִ יב, 'ּ ֶזהּו ְלׁשֹון ַהּגְ יב'ּ ִמְלׁשֹון –' ְוֵהׁשִ ', ְוהֹוׁשִ

ָיִנים יב ּדַ יֹוׁשִ ּׁשֶ ְרָכם ַיֲעקֹב : ")כח, ברים לגד(י "ְוָכַתב ַרׁשִ]". ּ ּבֵ ָרָכה ׁשֶ ֵעין ַהְבָטָחה ... ַהּבְ כְּ
ִהְבִטיָחם ַיֲעקֹב    ".  'ֵתיֶכםיב ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ֲאֹבְּוָהָיה ֱאלִֹקים ִעָמֶכם ְוֵהׁשִ ')כא, בראשית מח(ׁשֶ
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ּבַּוֵפֵרׁש ָה ַאֲחֵרי מֹוִתי ִיְהֶיה ֱאלִֹקים ִעָמ: "ם"ַרׁשְ יב ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ְּויֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ ֶכם ְוֵהׁשִ
ֶאְמרּו ְלַאְבָרָהם' ֲאבֹוֵתיֶכם ְלַאַחר ד ּנֶ ָנה ׁשֶ   ".ֵמאֹות ׁשָ

ַתב ָה ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשכָּ ַנת אֹוְמרֹו : "ּ ּוָ מֹות ַיֲעֹקב ',  ְוגֹו'ָאנִֹכי ֵמת'כַּ י ּבְ בּו כִּ לֹא ַיְחׁשְ רּוׁש ׁשֶ ּּפֵ
ִכיָנה ִמּבֵ ְ ִּתְסַתֵלק ַהּשׁ ּ ֶּאָלא ֲאִפלּו ָימּות ִיְהֶיה ֱאלִֹקים ִעָמֶהם ְואֹוְמר, יֵניֶהםּ ּ יב'ֹו ּ ', ְוגֹו' ְוֵהׁשִ

ק לֹוַמר הֹוִדיעֹו ָבר ְוִדְקּדֵ ּדָ ֵאין ָסֵפק ּבַ בּוָתם ּבְ ִיְהיּו ִנְפָקִדים ָלׁשּוב ׁשְ י ', ֶאֶרץ ֲאבֹוֵתיֶכם'ּ ׁשֶ כִּ
ה ָּהָאֶרץ ָלָאבֹות ִנְתָנה ְוֵהם ָזכּו ּבָ ָיִדי ,  ְליֹוְצֵאי ִמְצַרִיםלֹא, ּ ֶכם ַאַחד'ּּוֵמַעָתה ֵיׁש ּבְ ' ָָלֵתת ְלך ׁשְ

ִתיָנה ִמֶמּנּו ֵאָליו' ְוגֹו ק ַהּנְ ֶזה ִתְצּדַ י ּבְ ּכִּ ַָוֲאִני ָנַתִתי ְלך'ְוהּוא אֹוְמרֹו , ּ ְוַגם ְלִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ' ְוגֹו' ּ
ָמָעה)ו, ר צז"ב(ל "ַז ַמׁשְ ֶכם זֹו כְּ י ׁשְ ֵני ַיֲעקֹב ַעל ַחְלֵליֶהםּ כִּ אּו ּבְ ּבָ י ֵכן זּוַלת ְזכּות ,  ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

ָאֶרץ ָניו, ָאבֹות ּבָ ה ַיֲעקֹב ְולֹא ּבָ ה ּבָ   ".ּלֹא ִיְזכֶּ

ֶכם' .2 י ְלך ׁשְ ּוַמּדוַע ָנַתן לֹו ? ּ ַמּדוַע ָנַתן לֹו ַיֲעקֹב–' ַָוֲאִני ָנַתּתִ ֶכם'ּ  '?ׁשְ

ַתב  ַא: "י"ַרׁשִכָּ ְקבּוָרִתיְלִפי ׁשֶ ק ּבִ ִת, ָּתה טֹוֵרַח ְלִהְתַעּסֵ ְּוַגם ֲאִני ָנַתִתי ְלך ַנֲחָלה ׁשֶ הָּ ָּקֵבר ּבָ ְוֵאי , ּ
ֱאַמר , ֶכםזֹו ׁשְ, זֹו ּנֶ ָרֵאל ִמִמְצַרִים ָקְברּו  ')לב, יהושע כד(ׁשֶ ר ֶהֱעלּו ְבֵני ִיׂשְ ְּוֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ֲאׁשֶ

ֶכם ֶכם ַאַחד ַעל ַאֶחיך'. 'ִבׁשְ ֶכם ַמָמׁש- ' ָׁשְ ִָהיא ִתְהֶיה ְלך ֵחֶלק ֶאָחד ְיֵתָרה ַעל ַאֶחיך, ּ ׁשְ ָ ּ."  

ָבִטים: "ן"ַרְמּבַּוֵפֵרׁש ָה ֵני ׁשְ ָאם ׁשְ ֵני יֹוֵסף ַוֲעׂשָ ֵרך ֶאת ּבְ ּבֵ , ָחַזר ַעל יֹוֵסף ְוָאַמר לֹו, ְַאֲחֵרי ׁשֶ
ה ָאנִֹכי ֵמת' לּות ְלַה', ִהּנֵ ּגָ ל ָצָרהְּוָהָיה ֱאלִֹקים ִעָמֶכם ּבַ , ְוִתְפרּו ְוִתְרּבּו ְמֹאד, ִּציל ֶאְתֶכם ִמכָּ

יב ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ֲאבֹוֵתיֶכם ִלְנחֹל אֹוָתה ָאֶרץ ַהִהיא ַהֵחֶלק . ְּוָיׁשִ ָבר ָנַתִתי ְלך ּבָ ַָוֲאִני כְּ ּ
ָיִדי ָלֵתת ר ּבְ כֹוָר, ָהֶאָחד ֲאׁשֶ ָלַקְחִתי אֹותֹו ָיךֶחִָלְהיֹוְתך ּבֹו ֶיֶתר ַעל ַא, הְוהּוא ֵחֶלק ַהּבְ ּ ִמיֹום ׁשֶ ּ ּ

ִתי י ּוְבַקׁשְ ַחְרּבִ ִּמַיד ָהֱאמֹוִרי ּבְ יּוס ְליֹוֵסף ְוַאֲהָבתֹו אֹותֹו. ּ לֹו ּפִ ְּוֶזה כֻּ ַתן לֹו , ּ ּנָ י הֹוִדיעֹו ׁשֶ כִּ
ִדְגֵלי ַה ם ּבְ ָבִטים ּגַ ֵני ׁשְ ְרִכים ְלֵהָעׂשֹות ׁשְ ָניו ֵמַעָתה ִמְתּבָ כֹוָרה ִלְהיֹות ּבָ ת ַּהּבְ ר ַוֲחֻנכַּ ִּמְדּבָ

יִאים ׂשִ ת , ַהּנְ ֶחֶרב ּוְבֶקׁשֶ ׁשּו ָהָאֶרץ ּבְ ר ִיְכּבְ ֲאׁשֶ ה ּבֹו כַּ ִיְזכֶּ ַנֲחָלה ָנַתן לֹו ׁשֶ ר לֹו ּבְ ְּוַגם ַהֵחֶלק ֲאׁשֶ
ה ָאַמר לֹו. ּוְבִמְלָחָמה ָיכְֹלִתי ַלֲעׂשֹות ְלך, ְוִהּנֵ ל ַהּטֹוָבה ׁשֶ יִתי ִעְמך כָּ ָָעׂשִ ָּ ּ ָהִייִתי ָיֹכל ְלֵעת , ּ ׁשֶ
ֶכם ֶאָחד. ַּלֲעׂשֹוָתה ָאֶרץ ַרק ׁשְ ְרׁשּות ַיֲעקֹב ּבָ י ֵאין ּבִ ָניו ֶאת , כִּ ָידֹו ִלְגזֹל ֵמֶאָחד ִמּבָ ֵאין ּבְ ׁשֶ

ֵעיָניו, ַנֲחָלתֹו כֹוָרה ָהְיָתה לֹו ָלֵתת אֹוָתה ַלּטֹוב ּבְ ה ָנַתן אֹוָתה ֵאָליו, ַּרק ַהּבְ   ".ְּוִהּנֵ

ֶכם ֶאָחד ַעל ַאֶחיך : "נֹוְספֹוְרְוָכַתב ַה ַתִתי ְלך ׁשְ ּנָ ׁשֶ ָלל כְּ ה ָאְמָנם לֹא ָעַבְרִתי ַנֲחָלה כְּ ַָוֲאִני ִהּנֵ ָ ּ ּ
ְלָעָדי ִהיא ֶאֶרץ ֲאבֹוֵתיֶכם ּבִ י ׁשֶ ָאֶרץ ַאף ַעל ּפִ הּוא , ּבָ ָלַקְחִתי ִמָיד ִמי ׁשֶ ֶ י ָנַתִתי ְלך ַמה ּשׁ ּכִּ ּ ּּ ָ
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יםַרּב: "ָּאְזַנִים ַלתֹוָרהּוֵפֵרׁש ָה רּוׁשִ ֶזה ַהּפֵ ֶכם. ּו ּבָ זֹו ִעיר ׁשְ ם ׁשֶ ן עּוִזיֵאל ִתְרּגֵ ְּויֹוָנָתן ּבֶ ַתן , ּ ּנָ ׁשֶ
יםִּמַּיֲעקֹב ְליֹוֵסף ִמְלַבד ֶחְלקֹו ְוֵכן הּוא ּבַ ה ָנַתן ַטַעם ָלֶזה. ְדָרׁשִ ית ַרּבָ ים , ּוִבְבֵראׁשִ כִּ ִהׁשְ ן ׁשֶ ּבֵ

ְ יֶהן ְתֵהא ַהּשׁ ַמֲעׂשֵ יָת כְּ ֶחְלְקךְּולֹא ָעׂשִ ָרׁש ֶזה. ֶָכם ּבְ ים ְלָפֵרׁש ּדְ , ְוִנְרָאה לֹוַמר. ְּוִנְדֲחקּו ַהְמָפְרׁשִ
ך ָאַמר ַיֲעקֹב כָּ לּות: ְׁשֶ ים ָלֶרֶדת ַלּגָ כִּ ִהׁשְ ן ׁשֶ ִפים ּוְזנּות , ּבֵ ׁשָ ְמִדיָנה ְמֵלָאה כְּ ְוָהָיה ִעְבִרי ֶאָחד ּבִ

ה ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַמֲעׂשֵ יָת כְּ ֶחְלְקךְל, ְולֹא ָעׂשִ ֶכם ּבְ ִָפיָכך ְתֵהא ׁשְ ֶכם ִהיא ִעיר ָהִראׁשֹוָנה. ְּ , ּוׁשְ
ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ַיֲעקֹב ִמַיד ָהֱאמֹוִרי ּבְ ָבׁשָ כְּ ּׁשֶ לּות, ְּויֹוֵסף הּוא ַהְיהּוִדי ָהִראׁשֹון; ּ ָיָצא ַלּגָ ; ּׁשֶ

ּּוְלִפיָכך ְנָתָנה לֹו ְמ. ְ יָעה ְלׁשִ ֶכם ַמּגִ ְ ּשׁ ָבׁשּוָה , עֹון ְוֵלִויְּוִאם תֹאַמר ׁשֶ ֵהם כְּ ך ָהָיה –ׁשֶ ְ לֹא כָּ

ה ִתי , ַמֲעׂשֶ ֶכם ְוֵגַרׁשְ ַער ׁשְ ׁשַ ִתי ּבְ י ּוְבַקׁשְ ַחְרּבִ ָעַמְדִתי ּבְ ֲהֵרי ָהֱאמֹוִרי ָרַדף ַאֲחֵרינּו ַעד ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ
י ּוְבַק) ֲאִני(ָּלַקְחִתי '- ֲהֵרי ׁשֶ. )ר פצז"ב(אֹוָתם  ַחְרּבִ ִתיִּמַיד ָהֱאמִֹרי ּבְ ֶכם', ּׁשְ אי ֲאִני , ֶאת ׁשְ ַ ְוַרּשׁ

  ".ְּלמֹוְסָרה ְליֹוֵסף

ַּמה ֵפרוׁש ַהִמִלים  .3 ּ ּ י'ּ ּתִ י וְבַקׁשְ ַחְרּבִ   '?ּּבְ

ַתב  ִתי' : "י"ַרׁשִכָּ י ּוְבַקׁשְ ַחְרּבִ   ". ּ ִהיא ָחְכָמתֹו ּוְתִפָלתֹו-  'ּּבְ

ֲעֵלי ַהתֹוְספֹותְוָכתּוב ּבְ ֵּפרוׁש ּבַ ָהְר: "ּ ל ְלַאַחר ׁשֶ צּו כָּ ֶכם ִנְתַקּבְ י ׁשְ ְמעֹון ְוֵלִוי ַאְנׁשֵ גּו ׁשִ
ָבִטים. ְסִביבֹוָתיו ְלָהְרָגם ְ ל ַהּשׁ תֹו ְוִעמֹו כָּ א ַיֲעקֹב ְוָחַגר ַחְרּבֹו ְוַקׁשְ ּּבָ א ֶאת ְיהּוָדה . ּ ְּוַנְפָתִלי ָנׂשָ

ל אֹוְיֵביֶהם ֵתָפיו ְוָהְרגּו כָּ ַאל ַיֲעֹקב ְלָבָניו ְלַאַח. ַעל כְּ ִמְלָחָמה ׁשָ ה יֹוֵתר ּבַ ּר ִמְלַחְמָתם ִמי ָעׂשָ ּ
ַּאָתה ָזֵקן ּוָמה ָיכְֹלָת ַלֲעׂשֹות, ָאִבינּו: ָאְמרּו לֹו? ֲּאִני אֹו ַאֶתם ַּעָתה ִתְראּו ְלִמי : ָאַמר ָלֶהם? ּ ּ

ַער ֶאָחד ְוָנַעל אֹוָתה. ַהּכַֹח ָלם ְלֶנְגּדֹו ְו. ּהֹוִליָכם ַיֲעֹקב ֵאֶצל ׁשַ ֲחפּו כֻּ ִּמָיד . ּלֹא ָיְכלּו ְלפֹוְתָחהּּדָ
ְכִתיב  ָתה ַהִמְלָחָמה ְוַהְינּו ָהא ּדִ ַעל ָידֹו ֶנֶעׂשְ ִתי'ּהֹודּו לֹו ׁשֶ י ּוְבַקׁשְ ַחְרּבִ   ".  'ּּבְ

ֵרׁש  ַחֵייּפֵ ינו ּבְ ַּרּבֵ ָאַמר : "ּ ִתי'ּוָמה ׁשֶ י ּוְבַקׁשְ ַחְרּבִ ֵבׁש ִלְפֵנ' ּּבְ ַנַען לֹא ִתכָּ י ֶאֶרץ כְּ י יֶהם כִּּלֹוַמר כִּ
ת ֶחֶרב ּוְבֶקׁשֶ תּוב ַמְוָר. ִאם ּבְ ָאַמר ַהכָּ ִליָמה ֶאל  ')יט, יהושע יא(ז ְלָמה ׁשֶ ר ִהׁשְ לֹא ָהְיָתה ִעיר ֲאׁשֶ

ֵבי ִגְבעֹון ֶאת ַהּכֹל ָלְקחּו ַבִמְלָחָמה י יׁשְ ְלִתי ַהִחּוִ ָרֵאל ּבִ ֵני ִיׂשְ ּּבְ י ֵמֵאת ה', ּ ָּהְיָתה ְלַחֵזק ֶאת ' כִּ
ם ִל ָרֵאל ְלַמַען ַהֲחִריָמםִלּבָ ת. ְּקַראת ַהִמְלָחָמה ֶאת ִיׂשְ ֶחֶרב ְוֶקׁשֶ ִיֵחס , ְוָהָיה לֹו לֹוַמר ּבְ ּּוָמה ׁשֶ
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ןְוא ּוֵ ְצלֹוִתי ּוְבָבעּוִתי ָלֶזה כִּ ם ּבִ ִתְרּגֵ י ִמַלת , ּּוְנְקלּוס ׁשֶ ן 'יִּתׁשְַקְב'ּכִּ ה ַעל כֵּ ָקׁשָ ה ִמְלׁשֹון ּבַ ּ ָעׂשָ ּ
עּוִתי ם ּבָ ם , ִּתְרּגֵ ִתְרּגֵ י'ּּוָמה ׁשֶ ַחְרּבִ ְצלֹוִתי– 'ּבְ ַי,  ּבִ ֶחֶרב ּבְ ַהְתִפָלה ְמִגיָנה ַעל ָהָאָדם כְּ ֵני ׁשֶ ִּמּפְ ד ּ

ּבֹור ְזכּות ַהתֹוָרה. ּגִ י ּבִ ַחְרּבִ לֹא , ּאֹו ִיְהֶיה ּבְ ְכָלם ְוִקְימּו אֹוָתה ַעד ׁשֶ ׂשִ ֲהֵרי ָהָאבֹות ְיָדעּוָה ּבְ ּׁשֶ ּ ּ
ַיֲעֹקב . ִּנְתָנה ְרׁשּו ּבְ ְרִתי ')ה, בראשית לב(ְוֵכן ּדָ ְרׁשּותֹו ַתְרָי' ִּעם ָלָבן ּגַ ִקֵים ּבִ ּׁשֶ ּ ּוָמִצינּו , ג ִמְצֹות"ּ

ְרׁשּו ַרַז ּדָ יִפיֹות ְוהּוא ׁשֶ ָלה ְלֶחֶרב ּפִ ַהתֹוָרה ִנְמׁשְ ּׁשֶ ָיָדם ')ו, תהלים קמט(ל "ּ יִפיֹות ּבְ ', ְּוֶחֶרב ּפִ
ֵני ְצָדִדין ְ ִהיא אֹוֶכֶלת ִמּשׁ יִפיֹות ׁשֶ ַּהתֹוָרה ּדֹוֶמה ְלֶחֶרב ּפִ לּוחֹות , ּ תּוב ּבַ ִּמֶזה  ')טו, שמות לב(ְּוֵכן כָּ

  ". 'ִביםֻתּּוִמֶזה ֵהם כְּ

ת .4 ִפָלה ְלֶחֶרב ְוֶקׁשֶ ָלה ּתְ ַתְרגום אוְנְקלוס ִנְמׁשְ ַּמּדוַע ּבְ ּ ּ ּ ּּ?  

יר ַה ר : ין'ב ִמוֹולֹוִז"ְנִציִהְסּבִ ׂשַ ֶמֶלך אֹו ּבְ יָמה ָהִעָקִרית ִהיא ִלְפֹגַע ּבַ ַעת ַהִמְלָחָמה ַהְמׂשִ ׁשְ ְּבִ ּ ּ ּּ
ל ָהאֹוֵיב ים, ְרֵחקְּוַהָללּו עֹוְמִדים ַה, ַּהָצָבא ׁשֶ ַחָיִלים ַרּבִ ֻּמָקִפים ּבְ ֶחֶרב , ָלֵכן. ּ ְתִחָלה אֹוֲחִזים ּבַ ּּבִ

ָרה ין ַהלֹוֵחם ּוֵבין ַהַמּטָ ֹוְמִרים ַהחֹוְצִצים ּבֵ יִלים ֶאת ַהּשׁ ּּוַמּפִ ֵדה ַהְקָרב ַעד , ּ ה ׂשְ ּנֶ ִמְתּפַ ׁשֶ ְּוָאז כְּ ּ
ת ְמַטֲחֵוי ֶקׁשֶ ת ְויֹוִרים ַעל, כִּ ֶקׁשֶ ְ ַהֶמֶלךּאֹוֲחִזים ּבַ ֵאר ַה. ּ ך ּבֵ סּוקין'ב ִמוֹולֹוִז"ְנִציְכָּ :  ֶאת ַהּפָ

ִתי' י ּוְבַקׁשְ ַחְרּבִ ר ָלַקְחִתי ִמַיד ָהֱאמִֹרי ּבְ ֲּאׁשֶ ם אּוְנְקלּוס', ּּ ְצלֹוִתי ּוָבעּוִתי: ְמַתְרּגֵ ָמָרא . ּבִ ּגְ ְוֵכן ּבַ
ֲארּו.)בבא בתרא קכג( י זֹו ְתִפָלה: " ּבֵ ַחְרּבִ ּּבְ ַקׁשְ, ּ הּבְ ָקׁשָ ִּתי זֹו ּבַ ָּהִראׁשֹוָנה ִהיא ַהְתִפָלה ַהְקבּוָעה ". ּ ּ ּ

ִתְקנּו ֲחַז ּׁשֶ ָרֵאל"ּ ָעה, ל ְלָכל ִיׂשְ ָ ֵלל ָאָדם ְלֹצֶרך ַהּשׁ ִמְתּפַ ָרִטית ׁשֶ ְְוָהַאֲחרֹוָנה ִהיא ַהְתִפָלה ַהּפְ ּ ּּ ּ .
ת לּו ַהָללּו ְלֶחֶרב ּוְלֶקׁשֶ נּו ֵמֵאת הִּעַקר ַה? ּּוְנָבֵאר ַמּדּוַע ִנְמׁשְ יג ֶאת ְמֻבָקׁשֵ ָרה ִהיא ְלַהּשִׂ ַּמּטָ ּ' .

ַמִים ָ ּשׁ ּבַ יֵנינּו ְלֵבין ָאִבינּו ׁשֶ ִטיִנים ּוְמַקְטְרִגים עֹוְמִדים ְוחֹוְצִצים ּבֵ ַמׂשְ ְוֵהם , ּאּוָלם ֱהיֹות ׁשֶ
ל ַעד ַהְתִפָלה ִמְלִהְתַקּבֵ ִבים ּבְ ְּמַעכְּ ּ ָאה ַהְתִפָל. ּ ִראׁשֹוָנה ּבָ ָּלֵכן ּבָ ּה ַהְקבּוָעה ּוְמַסֶלֶקת ֶאת ּ ּ

ל ַהָיִחיד ֶאל ַמְטָרָתה, ַּהִמְכׁשֹוִלים ָרִטית ׁשֶ תֹו ַהּפְ ָקׁשָ ם ּבַ יַע ּגַ ְּוָאז ְיכֹוָלה ְלַהּגִ ּ ל "ְוַהָקּבָ, ּ ה ְיַקּבֵ
ָעה ָ ל ָהָאָדם ְלָצְרֵכי ַהּשׁ ֲאלֹות ִלּבֹו ׁשֶ ַמֲעלֹות ַרּבֹות ְו. ֶאת ִמׁשְ בֹות ַּעל ָהָאָדם ָלַדַעת ׁשֶ ּגָ ִנׂשְ

ֵני סּוֵגי ַהְתִפָלה ָנן ִלׁשְ ֶּיׁשְ ַהְתִפָלה ַהְקבּוָעה: ּ ל ׁשֶ ַתּדֵ ְּתִחָלה ָעָליו ְלִהׁשְ ּ ּ י , ּ ּאֹוָתה ָקְבעּו ַאְנׁשֵ ּ ּ
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ַאל ָה י ִמקֹוְצקׁשָ ת: ַּרּבִ ָלה ְתִפָלה ְלֶקׁשֶ ַעם ִנְמׁשְ ַּמה ּטַ ת? ּ ֶקׁשֶ ּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ י כְּ ך , כִּ ָאָדם מֹוׁשֵ ֶ ל ַמה ּשׁ ְכָּ

ְתִפָלה.  ֲהֵרי ַהֵחץ ַמְרִחיק יֹוֵתר ָלעּוף–ֵּאָליו יֹוֵתר ֶאת ַהֵמיָתר  ם ּבַ ך ּגַ ּכָּ ּ ָאָדם , ְ ָמה ׁשֶ ל כַּ ּכָּ
ַנת ַהֵלב  ַכּוָ ז יֹוֵתר ּבְ ָחִקים –ִּמְתַרכֵּ ּ ַמְרִחיָקה ַהְתִפָלה יֹוֵתר ַלֲעלֹות ְוִלְבקֹוַע ׁשְ ּ ...  

ִריְסק"ְגִריָמָרן ַה יר ֵאיך ִלְמׁשֹך יֹוֵתר ֶאת ַהֵמיָתרז ִמּבְ ּ ִהְסּבִ ְ ַע: ְ ּבְ ִלי ׁשֶ ְְצמֹו חֹוֵתך ֶחֶרב הּוא כְּ

א ִמן ַהיֹוֶרה, ְוהֹוֵרג ל ּכָֹחה ּבָ ת כָּ ֲּאָבל ַהֶקׁשֶ ּ ן ַהִחִצים ַעְצָמם ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְפֹגַע, ּ כֵּ ַעל . ּׁשֶ
ָאְמר ְּתִפַלת ַהָיִחיד ָמִצינּו ׁשֶ ּ ֵיׁש לֹו חֹוֶלה ּבַ"ּו ּ ל ׁשֶ ּת ֵיֵלך ֵאֶצל ָחָכם ִויַבֵקׁש ָעָליו ַרֲחִמיםִיּבַּכָּ ְ "

ָרִטית ַנֲעָנה. .)א בתרא קטזבב( ה ּפְ ָקׁשָ ל ַהְמַבֵקׁש ּבַ לֹא כָּ ְּוַהְינּו ׁשֶ ּ ּ ַמַעת, ּ ֶּאָלא ַרק ֶהָחָכם ְתִפָלתֹו ִנׁשְ ּּ .
ָלה ְלֶחֶרב ְּלָכך ְתִפָלה ְקבּוָעה ִנְמׁשְ ּ כַֹח ַעְצָמה ִהיא מֹוִעיָלה ּופֹוֶעֶלת, ְ ר ּבְ ְּוֵאיָנה ְתלּוָיה , ֲּאׁשֶ ּ

ָאָדם ַהִמְת ֵללּּבָ ת, ּּפַ ְּוִאלּו ְתִפַלת ַהָיִחיד ְמׁשּוָלה ְלֶקׁשֶ ּ ה , ּּ מֹוְתָחה ְויֹוֶרה ּבָ ר ַאך ִמּכַֹח ִמי ׁשֶ ֲּאׁשֶ ּ ּ ְ

דֹול. ִהיא ּפֹוַגַעת ּכַֹח ְתִפָלתֹו ּגָ ּּוְכָכל ׁשֶ ֶלת, ּ ך ְתִפָלתֹו ִמְתַקּבֶ ּכָּ ּ ְ.  

ִמְדָרׁש  ֶכם ַּוֲאִני ָנַתִתי ְל': )ו, בראשית רבה צז(מּוָבא ּבַ ִתי... ָך ׁשְ י ּוְבַקׁשְ ַחְרּבִ ים ', ּּבְ ִמְצֹות ּוְבַמֲעׂשִ ּבְ
  ".טֹוִבים

ִמְלָחָמה: ְּקִהַלת ִיְצָחקּוֵפֵרׁש ַה ּנַֹהג הּוא ּבְ אֹוֵיב , ּבַ ֵדי ִלירֹות ּבָ ת כְּ ֶקׁשֶ ים ּבַ ַתְמׁשִ ְתִחָלה ִמׁשְ ּבִ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ן, ֵמָרחֹוק ר ָהאֹוֵיב ַמ, ְוַרק ְלַאַחר ִמכֵּ ֲאׁשֶ ִניםכַּ ִנים ֶאל ּפָ ֶחֶרב, ְצִליַח ְלִהְתָקֵרב ּפָ ים ּבַ ַתְמׁשִ ִּמׁשְ ּ .

ׁשּוטֹות ת ּפְ ן ְלֶחֶרב ְוֶקׁשֶ אן ַהְמֻכּוָ ְּוִאלּו ָהָיה כָּ ֲּהֵרי ָצִריך ָהָיה לֹוַמר ְתִחָלה , ּ ּ ִתי'ְ ַקׁשְ ך ' ּּבְ ְְוַאַחר כָּ

י' ַחְרּבִ ן, ֶּאָלא. 'ּבְ ַהְמֻכּוָ יק ִמֶזה ׁשֶ ֵּיׁש ְלַהּסִ ים טֹוִביםּ אן ְלִמְצֹות ּוְלַמֲעׂשִ  ִמְלֶחֶמת –ְּוַהִמְלָחָמה ,  כָּ
ֶדר הּוא ָאְמָנם ָהפּוך , ַּהֵיֶצר ִהיא ְּוְבִמְלֶחֶמת ַהֵיֶצר ַהּסֵ ְתִחָלה ִמְתַנֵהל ַהַמֲאָבק ִמָקרֹוב–ּ ּ ּבִ ּ ֵדי , ּ כְּ

ְּלָגֵרׁש ֶאת ַהֵיֶצר ִמתֹוך ַהֵלב ְ ּ ם ׁשְ, ּ ָקָנה לֹו ׁשָ ִּביָתה עֹוד ִמיֹום ַהֵלָדה ְּלַאַחר ׁשֶ י ֵיֶצר ֵלב  '–ּ כִּ
ֻעָריו ן. )כא, בראשית ח(' ָהָאָדם ַרע ִמּנְ ָבר ּגַֹרׁש ַהֵיֶצר, ְוַרק ְלַאַחר ִמכֵּ כְּ ֶ ֵיׁש ְלַנֵהל ֶנְגּדֹו ֶאת , ִּמּשׁ
לֹא יּוַכל ַלֲחזֹר ִלְמקֹומֹו ַהקֶֹדם, ַּהִמְלָחָמה ֵמָרחֹוק ּׁשֶ י 'ְוֶזהּו . ּ ַחְרּבִ ִתיּבְ  ֶאת ִמְלֶחֶמת – 'ּּוְבַקׁשְ

ַּהֵיֶצר ִמָקרֹוב ּוֵמָרחֹוק ים ַהּטֹוִבים , ּ ֶעְזַרת ַהִמְצֹות ְוַהַמֲעׂשִ ִּנַהְלִתי ּבְ ּ ּ...  

ן  ְרׁשָ אֹון ְוַהּדַ ל ַהּגָ אּור נֹוָסף ׁשֶ י ֲעַזְרָיה ִפיגּוָמִצינּו ּבֵ ֻעַל: ֹו'ַרּבִ ין ּפְ ל ּבֵ ּת ַהֶחֶרב ִלְפֻעַלת ֵּיׁש ֶהְבּדֵ
תַה ל תֹוֶעֶלת ,ֶּקׁשֶ ִנים ִמָקרֹוב ְוֵאין לֹו כָּ ִנים ֶאל ּפָ ְקָרב ּפָ ּ ַהֶחֶרב נֹוֲעָדה ִלְלחֹם ִעם ָהאֹוֵיב ּבַ ּ ּ

ר ָהאֹוְיִבים ְרחֹוִקים ֶזה ִמֶזה ֲאׁשֶ ת. ּכַּ ה. ּנֹוֲעָדה ְלִהָלֵחם ֵמָרחֹוק, ְלעּוַמת זֹאת, ַּהֶקׁשֶ ַּהֵיֶצר , ְוִהּנֵ
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ְצלֹוִתי ּוְבָבעּוִתי: ָּאְזַנִים ַלתֹוָרהּוֵפֵרׁש ָה הַט. ַּתְרּגּום ָאַמר ּבִ ָרׁשָ ַהיֹוֵצא ַל, ַעם ַהּדְ , ְלָחָמהִּמּׁשֶ
הּוא רֹוֶאה ֶאת אֹוְיבֹו ֵמָרחֹוק ׁשֶ ִליְסְטָראֹות , כְּ תֹו ְויֹוֶרה ּבֹו ִחִצים ְוַאְבֵני ּבַ ַקׁשְ ַתֵמׁש ּבְ ּהּוא ִמׁשְ ּ ּ ּּ

ֶקׁשֶ ָהאֹוֵיב ִמְתָקֵרב ֵאָליוּּבַ ׁשֶ יִגים אֹותֹו, ת ְוַרק כְּ הּוא ָנס ְורֹוְדִפים ַאֲחָריו ּוַמּשִׂ ׁשֶ ָאז , אֹו כְּ
ֶחֶרב ים אֹותֹו ּבַ ִוד. ַּהּפֹוֶעֶלת ַרק ִמָקרֹוב, ַמכִּ י לֹא ': ְוֵכן ָאַמר ּדָ ִתי ֶאְבָטח ְוַחְרּבִ י לֹא ְבַקׁשְ ּכִּ

יֵעִני ת ְלֶחֶרבְו, )ז, תהלים מד(' תֹוׁשִ ים ֶקׁשֶ ֶהם, ִהְקּדִ מּוׁש ּבָ ִ ֶדֶרך ַהּשׁ ּכְּ ים ַיֲעֹקב ְוָאַמר . ְ ְּוָלָמה ִהְקּדִ
י' ַחְרּבִ ִתי'ִלְפֵני ' ּבְ ת ַמָמׁש', ּּוְבַקׁשְ ָנה ִהיא ַעל ַהֶחֶרב ְוֶקׁשֶ ּוָ ֶּאָלא ִנְרָאה ִמֶזה? ִּאם ַהכַּ ָנה , ּ ּוָ ַהכַּ ׁשֶ

ַמְוַה, "ְצלֹוָתא ּוָבעּוָתא"ִהיא ַעל  ּדֹוָמה ְלֶחֶרבְינּו ַעל ְקִריַאת ׁשְ ְדָאֲמ, ע ׁשֶ ל : .)ברכות ה(ָרן כִּ כָּ
ל ב ִאלּו אֹוֵחז ֶחֶרב ׁשֶ תֹו כְּ ַמע ַעל ִמּטָ ַּהקֹוֵרא ְקִריַאת ׁשָ ָידֹו' ּ יִפיֹות ּבְ ֱאַמר, ּּפִ ּנֶ רֹוְממֹות ֵקל ': ׁשֶ

ָיָדם יִפיֹות ּבְ ְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ּפִ ֵדִלין ֵהיֶמּנּו כִּ, )ו, תהלים קמט(' ּּבִ ַמע ַמִזיִקין ּבְ . )שם(ּי ַעל ְיֵדי ְקִריַאת ׁשְ
ֶלת ַמע ַהַמִזיִקין ְוַהְמַקְטְרִגין ַעל ְתִפָלתֹו ְוִהיא ִמְתַקּבֶ ֵדִלין ַעל ְיֵדי ְקִריַאת ׁשְ ּּוִמֵמיָלא ּבְ ּ ּ : ְוֶזהּו, ּ

ְצלֹוִתי ּוָבעּוִתי"   ".ּבִ


