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 ואתחנן

אור ַהִמָלה  .1 ַּמה ּבֵ ּ תוב ' ָּוֶאְתַחַנן'ּ ּוַמּדוַע ּכָ ּ ָּוֶאְתַפֵלל'ְולֹא ' ָּוֶאְתַחַנן'ּ ּ?' 

ַתב  ָכל ָמקֹום: "י"ַרׁשִכָּ ם, ֵאין ִחּנּון ּבְ ֶּאָלא ְלׁשֹון ַמְתַנת ִחּנָ יר ַה". ּ ְפֵתי ֲחָכִמיםַמְסּבִ ִאם לֹא : "ׂשִ ּדְ

ן ָהָיה לֹו ֵללכֵּ ּ ִלְכתֹב ָוֶאְתּפַ יך ַרׁשִ". ּ יֶהם : "י"ְַמְמׁשִ ַמֲעׂשֵ יִקים ִלְתלֹות ּבְ ֵיׁש ַלַצּדִ י ׁשֶ ַּאף ַעל ּפִ ּ

ם, ַהּטֹוִבים ים ֵמֵאת ַהָמקֹום ֶאָלא ַמְתַנת ִחּנָ ֵּאין ְמַבְקׁשִ ּ ּ ָאַמר לֹו , ּ ר ָאֹחן'ְלִפי ׁשֶ ' ְוַחּנִֹתי ֶאת ֲאׁשֶ

ְלׁש)יט, שמות לג( ן ָאַמר לֹו ּבִ יר ֶאת ֵתרּוץ ַרׁשִ". ֹון ָוֶאְתַחּנַ ְפֵתי ֲחָכִמים ַמְסּבִ ְרצֹונֹו ְלָתֵרץ : "י"ַּהׂשִ

ה ְלַבֵקׁש ֵמַהָקּבָ ים טֹוִבים"ֵּמֵהיָכן ָיַדע מֹׁשֶ ִביל ַמֲעׂשִ ׁשְ ם ְולֹא ּבִ ַמְתַנת ִחּנָ ה ַאף ּבְ ָקׁשָ ּה ּבַ ְוַעל , ּ

ֵרׁש  יך ַר".  'ְוגֹו' ְוַחּנִֹתי'ֶזה ּפֵ ָבר ַאֵחר: "י"ׁשְִַמְמׁשִ ְקֵראת ְתִפָלה: ּדָ ּנִ ָרה ְלׁשֹונֹות ׁשֶ ֶּזה ֶאָחד ֵמֲעׂשָ ּ."  

ִמְדָרׁש תּוב ּבַ י יֹוָחָנן: "ּכָּ ָרה ְלׁשֹונֹות ִנְקֵראת ְתִפָלה ְוֵאלּו ֵהן: ָאַמר ַרּבִ ֲּעׂשָ ּ ְוָעה: ּ , ְצָעָקה, ׁשַ

ה, ְנָאָקה ִגיָעה, ִרּנָ צּור, ּפְ ְכִתיב , ְוַתֲחנּוִנים' ִּפלּול ְוכּוּו, ִנּפּול, ְקִריָאה, ּּבִ ן ֶאל ה'ּדִ ',  'ָוֶאְתַחּנַ

ְלׁשֹון ַתֲחנּוִנים ה ֶאָלא ּבִ ֵלל ֹמׁשֶ ָלן לֹא ִנְתּפַ ּּוִמכֻּ ּ ּ י יֹוָחָנן. ּ אן ַאָתה ָלֵמד: ָאַמר ַרּבִ ֵאין , ִּמכָּ ׁשֶ
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לּום ֵאֶצל ּבֹוְראֹו ל ַה, ִּלְבִרָיה כְּ ל כָּ ן ׁשֶ ה ַרּבָ ֲהֵרי מֹׁשֶ ְלׁשֹון ַתֲחנּוִניםׁשֶ א ֶאָלא ּבִ ִביִאים לֹא ּבָ ּּנְ ּ .
ְלׁשֹון ַתֲחנּוִנים: ָאַמר ַרב ֵלִוי ה ֶאָלא ּבִ א מֹׁשֶ ָּלָמה לֹא ּבָ ּ ל אֹוֵמר? ּ לֹא ִתְתּפֹס : ַּהָמׁשָ ֶּהֵוי ָזִהיר ׁשֶ ּ

ּבּוְרך יַצד, ְָמקֹום ּדִ ה? כֵּ רּוך הּוא ְלמֹׁשֶ ך ָאַמר ַהָקדֹוׁש ּבָ ְכָּ ר ָאחֹן ְוִרַחְמִתי ֶאת ְוַחּנֹ': ְּ ִּתי ֶאת ֲאׁשֶ
ר ֲאַרֵחם ָיִדי: ָאַמר לֹו, )יט, שמות לג(' ֲאׁשֶ ֵיׁש לֹו ּבְ ה –' ְּוִרַחְמִתי' ִּמי ׁשֶ ת ַרֲחִמים ֲאִני עֹוׂשֶ ִמּדַ   ּבְ

ָיִדי . ִּעמֹו ֵאין ּבְ ה ִעמֹו–' ְוַחּנִֹתי'ּוִמי ׁשֶ ם ֲאִני עֹוׂשֶ ַמְתַנת ִחּנָ ּ ּבְ ּ."  

ְבֵרי ַרׁשִָקרְּכִלי ָיַה ַתב ַעל ּדִ ה ַעל ֶזה: "י" כָּ יֶהם , ְוָקׁשֶ ַמֲעׂשֵ ִיְתלּו ּבְ ֵּמֵהיָכא ִתיַסק ַאַדְעִתין ׁשֶ ּ ּ
ָבר ָעׂשּו כְּ ָהָאָדם , ה"ַּהלֹא ְלעֹוָלם ֵאין ָלָאָדם ׁשּום חֹוב ַעל ַהָקּבָ? ַהּטֹוִבים ׁשֶ ל ַהִמְצֹות ׁשֶ י כָּ ּכִּ

י י ָהׁשִ ֶהם ּדַ ה ֵאין ּבָ ֵלם'ב עֹוׂשֶ ַעל ְיׁשַ ֻמלֹות כְּ ַעל ּגְ ַמה )יח, ישעיה נט(' ּכְּ ל ַתְגמּולֹוִהי ָעָליו ּבְ ּ כָּ
ה לֹו ה ָבר ָעׂשָ כְּ ְלדֹו ', ׁשֶ ַבר ָעָליו ַחְסדֹו ִמיֹום ִהּוָ י ּגָ יִקים ': ְְוֵאיך ָאְמרּו... ּכִּ ֵיׁש ַלַצּדִ י ׁשֶ ַּאף ַעל ּפִ ּ

יֶהם ַהּטֹוִבים ַמֲעׂשֵ סּוק ְוָה'? ִלְתלֹות ּבְ ֵמִביא ִמן ַהּפָ ר ָאחֹן'ְּרָאָיה ׁשֶ  )יט, שמות לג(' ְוַחּנִֹתי ֶאת ֲאׁשֶ

ֵאין לֹו ְזכּות ַהָקּבָ, ֵּאיָנה ְרָאָיה ְלָכאן ַאף ִמי ׁשֶ י ִאם ׁשֶ סּוק ֶזה ֵאין ְלֵמִדין ִמֶמּנּו כִּ י ּפָ ה "ּכִּ ה עֹוׂשֶ
ֱעַנׁש ּבְ, ִּעמֹו ַעל ַצד ַהֲחִניָנה ּנֶ ה ׁשֶ ֵנס ָלָאֶרץֲאָבל מֹׁשֶ לֹא ִיכָּ י ! ?ֶמה ִעְנָינֹו ְלָפסּוק ֶזה, ֶּחְטאֹו ׁשֶ כִּ

ֵאין לֹו לֹא ְזכּות ְולֹא חֹוָבה רּוַע ִמִמי ׁשֶ אי ּגָ   .ּהּוא ַוּדַ

ִלי ָיָקר יֶהם , ְּוַהְתׁשּוָבה ְלָכל ֶזה: ְועֹוֶנה ַהכְּ ַמֲעׂשֵ יִקים ִלְתלֹות ּבְ ֵיׁש ַלַצּדִ ָאְמרּו ׁשֶ ָמה ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ
ָבר ָעׂשּו, ִביםַהּטֹו כְּ ים טֹוִבים ׁשֶ אֹוָתן ַמֲעׂשִ רּוׁש ּבְ ֲעִתיִדין , ֵאין ַהּפֵ יֶהם ַהּטֹוִבים ׁשֶ ַמֲעׂשֵ ֶּאָלא ּבְ

יק ֵאינֹו ְמַבֵקׁש ׁשּום ֲהָנָאה ּגּוָפִנית, ַלֲעׂשֹות ל ַצּדִ י ִמְסָתָמא כָּ ּכִּ ַעל ָיָדה ִיְהֶיה , ּ ֵדי ׁשֶ י ִאם כְּ ּכִּ
ְמָלֵאי, ֵאיזֹו ִמְצָוהּלֹו ָמקֹום ְלַקֵים  י ׂשִ ַרׁש ַרּבִ ּדָ ָבר ׁשֶ ְרָיה ָהָיה ָצִריך : ְוֶזה ַהּדָ ְְוִכי ֶלֱאכֹל ִמּפִ ּ

ה ָאֶרץ : ֶּאָלא ָאַמר? מֹׁשֶ ה ִמְצֹות ְתלּויֹות ּבָ ן. .)סוטה יד(ַּהְרּבֵ תֹו , ְוִאם כֵּ ָקׁשָ ָּהָיה לֹו ִלְתלֹות ּבַ

ָעִתיד הּו ים טֹוִבים ׁשֶ אֹוָתן ַמֲעׂשִ ה זֹוּבְ ָקׁשָ ן". ּא ַלֲעׂשֹות ַעל ְיֵדי ּבַ ה , ִאם כֵּ ֵקׁש ֹמׁשֶ ָּלָמה ּבִ ּ
ְלׁשֹון ַתֲחנּוִנים ִלי ָיָקר? ּּבִ אֹוָתן : "עֹוֶנה ַהכְּ ֵאָלה ּבְ ְ ּבֹו לֹא ָרָצה ִלְתלֹות ַהּשׁ ֵמרֹב ֲעָנָוה ׁשֶ ֶּאָלא ׁשֶ ּ

ִנ ָעִתיד הּוא ַלֲעׂשֹות ַעל ְיֵדי ַהכְּ ים טֹוִבים ׁשֶ ה , יָסה ָלָאֶרץַמֲעׂשִ ֵנס ְולֹא ַיֲעׂשֶ י אּוַלי ִיכָּ כִּ

ל, ַּהִמְצֹות ל ְוֶאת ַהּטֹוב לֹא ְיַקּבֵ ְלׁשֹון ֲחִניָנה? ְוַרק ַהֲהָנָאה ַהּגּוָפִנית ְיַקּבֵ ֵקׁש ּבִ ְּלָכך ּבִ ַּמְתַנת , ְ
ָעְלָמא ם ּבְ   ".ִחּנָ

תּובֵמַעם לֹוֵעזְבּו אֹל: " כָּ ת, ְוֵיׁש ָלֶכם ִלׁשְ ֵלל ִלְפֵני הֲהֵרי ַהכָּ ּּוב ָהָיה ָצִריך לֹוַמר ָוֶאְתּפַ מֹו ', ְ כְּ

ה ָהֵעֶגל ָרֵאל ַאֲחֵרי ַמֲעׂשֵ ֵלל ַעל ִיׂשְ ִהְתּפַ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָאַמר ּבְ ֱאַמר , ּׁשֶ ּנֶ ֵלל ֶאל ה'ׁשֶ ֲאָבל . ' 'ָּוֶאְתּפַ
ְלׁשֹון זֹו ָאַמר ּבִ ה ְטָעִמים ֵיׁש ׁשֶ לֹׁשָ ְ ּשׁ ַעם ָה: ֲעֵליֶכם ָלַדַעת ׁשֶ ל ... ִראׁשֹון ַהּטַ ָהָיה ַחי כָּ ל ְזַמן ׁשֶ כָּ

הֹוִציא ִמִמְצַרִים עֹז ּוְבאֶֹמץ, ּאֹותֹו ַהּדֹור ׁשֶ ה ּבְ ר מֹׁשֶ ֵלל , ָהָיה ְמַדּבֵ ֵעֶגל ִהְתּפַ ָחְטאּו ּבָ ׁשֶ ּכְּ

ַעֶמך' ָּלָמה ה': ה"ֲעֵליֶהם ְוָאַמר ִלְפֵני ַהָקּבָ ך ּבְ ֶָיֱחֶרה ַאּפְ ַז... ' ָּ ּגָ ָימּות "ר ַהָקּבֲָאָבל ַאַחר ׁשֶ ּה ׁשֶ
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ִלים ְגַלל ֲעֹון ַהְמַרּגְ ר ּבִ ִמְדּבָ ל אֹותֹו ַהּדֹור ּבַ ּכָּ ל ֵאלּו, ּ ֵניֶהם ׁשֶ ֲארּו ֶאָלא ּבְ יו לֹא ִנׁשְ ְּוַעְכׁשָ ֲחָתה , ּ ּפָ
ינּו ה ַרּבֵ ָהְיָתה ְלמֹׁשֶ ֻדָלה ׁשֶ ּאֹוָתה ּגְ עֹז, ּ ֵלל ּבְ ל אֹותֹו. ְּולֹא ָהָיה ָיכֹל ְלִהְתּפַ כָּ ּ ֹתֶקף ָהָיה לֹו ׁשֶ

הֹוִציא ִמִמְצַרִים  ל אֹותֹו ּדֹור ׁשֶ ְזכּותֹו ׁשֶ ר ... ּּבִ ֹעז ְוִדּבֵ ר ּבְ ה ָיכֹל ְלַדּבֵ ְוָלֵכן לֹא ָהָיה מֹׁשֶ

ַתֲחנּוִנים   .ּבְ

ְלׁשֹון ַתֲחנּוִנים ר ּבִ ּבֵ ּדִ ִני ׁשֶ ֵ ַעם ַהּשׁ ַעס ַהָקּבָ, ַּהּטַ כָּ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ינּו"ׁשֶ ה ַרּבֵ לֹא ה ַעל ֹמׁשֶ ּ ְוָגַזר ׁשֶ

ָרֵאל ֵנס ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ָדָבר ַקל, ִיכָּ ינּו כְּ ה ַרּבֵ ָבר ִנְרָאה ְלמֹׁשֶ   ".ָהָיה ַהּדָ

ים  ה ַמֲעׂשִ יִקים ַהְרּבֵ ֵיׁש ַלַצּדִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ֵמִביא ַהֵמַעם לֹוֵעז הּוא ׁשֶ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ַעם ַהּשׁ ַּהּטַ ּ ּ
ים ַמְת, טֹוִבים יִקים ְמַבְקׁשִ ַּהַצּדִ ּ ם ֵמהּ יֶהם ַהּטֹוִבים ', ַנת ִחּנָ ֵדי ְלָהִביא ִאָתם ֶאת ַמֲעׂשֵ ּכְּ

א, ְלעֹוַלם ָהֱאֶמת ָתם לֹא ִתְגזֹר ֵמַהֶקֶרן ַהַקֶיֶמת ָלעֹוָלם ַהּבָ ָקׁשָ ּבַ ּׁשֶ ּ ּ ּּ.  

ִמְדָרׁש  תּוב ּבַ ן'ַמהּו : ")כב, תהלים יח(ּכָּ ֶנֶג'? ָוֶאְתַחּנַ ה ַתֲחנּוִנים כְּ ִהְרּבָ ְּמַלֵמד ׁשֶ ֵרתּ ָ , ד ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ

ִתיב ָהָכא  ן'כְּ ָרה': ּוְכִתיב ָהָתם', ָוֶאְתַחּנַ ן'. )ז, יחזקאל א(' ְוַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיׁשָ יַמְטִרָיא ֲחֵמׁש ' ָוֶאְתַחּנַ ּּגִ

ִמְנָין  ֵרה כְּ ָרה'ֵמאֹות ַוֲחֵמׁש ֶעׂשְ   ". 'ְיׁשָ

ַעַה ּבֹון ּוְמָבֵארְּפֵני ְיהֹוׁשֻ ְבׁשּו ֶאת ֶאֶרץ ִסיחֹון ַהֵרי ׁשֶ, ְמָפֵרׁש ֶאת ַהֶחׁשְ ָרֵאל כָּ ֵני ִיׂשְ ּבְ  ַאֲחֵרי ׁשֶ

הּוא ָיכֹל ְלַבֵקׁש ֵמה, ְועֹוג ה ׁשֶ ב מֹׁשֶ ָרֵאל' ָּחׁשַ ֵנס ְלֶאֶרץ ִיׂשְ לֹא ִיכָּ ֵזָרה ׁשֶ ל ֶאת ַהּגְ ּוְכמּוָבא  [ְּלַבּטֵ

ם ָהִראׁשֹוִנים ֵשׁ ן ִלְפ. ]ְלָקָמן ּבְ ה ְלִהְתַחּנֵ ָכל ְתִפָלה' ֵני הִהְתִחיל ֹמׁשֶ ּּבְ ֶכת ? ּוָמַתי ֶזה ָהָיה. ּ ַמּסֶ ּבְ
ְתָרא  ָבא ּבַ ט.)קכא(ּבָ ֶזה ָהָיה ּבְ תּוב ׁשֶ ָאב"ּ כָּ ה ִלְפֵני ה. ו ּבְ ן מֹׁשֶ ְּוִמַתֲאִריך ֶזה ִהְתַחּנֵ לֹׁש ' ּ ׁשָ

יֹום  ָעִמים ּבְ תֹות(ּפְ ּבָ ים ַתֲחנּוִנים, ְלַמֵעט ׁשַ ֶהן לֹא ְמַבְקׁשִ ּבָ ּׁשֶ ִהְסַתֵלק "ִמט). ּ ָאב ַעד יֹום ׁשֶ ּו ּבְ ּ
ה  חֹות . ֵיׁש ָמאַתִים יֹום) ֲאָדר' ז(מֹׁשֶ תֹות28ּפָ ּבָ ֲארּו ,  ׁשַ יֹום יֹוֵצא .  יֹום172ִנׁשְ לֹׁש ְתִפלֹות ּבְ ּׁשָ ּ

ּ ְתִפלֹות516 ט. ּ ּבְ ֵתי ְתִפלֹות "ֶּאָלא ׁשֶ ֵלל ַרק ׁשְ ה ְלִהְתּפַ יק מֹׁשֶ ָאב ִהְסּפִ ּו ּבְ ּּ ו "ל תקטְ ַסך ַהּכֹ–ּ

ְּתִפלֹות ִגיַמְטִרָיא , ּ ן'ּּבְ   .'ָוֶאְתַחּנַ

ַע ַיְכִניס ֶאת .2 ְיהֹוׁשֻ ָבר ָיַדע ׁשֶ ה ְוַהלֹא הוא ּכְ ַּמּדוַע ִהְתַחֵנן מֹׁשֶ ּ ּּ ָרֵאל ָלָאֶרץ ּ ? ִיׂשְ
ַעד ַאֲהרֹן ּוַמּדוַע לֹא ִהְתַפֵלל ּבְ ּ ּ ּ? 

ַתב ָה ּבּוׁש ֶאֶר: "ן"ַרְמּבַכָּ יר כִּ ר ִהְזכִּ ֲאׁשֶ יִתי ַע ִצּוֵּוֹוׁשְוֶאת ְיה ')כא, דברים ג(ץ ִסיחֹון ְועֹוג ָאַמר כַּ

ֵעת ַהִה ם', אוּבָ י ֲאִני לֹא ֶאֱעבֹר ׁשָ יר כִּ ַמע ֵאַלי, ִהְזכִּ ד ְולֹא ׁשָ ְכּבָ ם ַהּנִ ֵ ְנִתי ֶאל ַהּשׁ י ִהְתַחּנַ , ּכִּ

י הּוא ַיֲעבֹר ַע כִּ ה אֹוִתי ְלַחֵזק ֶאת ְיהֹוׁשֻ   ".ְּוִצּוָ
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תּוב ּבְ ָבר ּדֹוֶמה: "ֵמַעם לֹוֵעזכָּ ל ְלָמה ַהּדָ ָהְיָתה ַחֶיֶבת ַמס ַלֶמֶלך? ָמׁשָ ְִלְמִדיָנה ׁשֶ ּ ְולֹא ָהָיה , ּ
ָיָדם ִלְפרֹוַע ַהַמס ְיַוֵתר ָלֶהם ַהַמס ַהֶזה, ּּבְ ְּוָרצּו ְלַבֵקׁש ִמן ַהֶמֶלך ׁשֶ ּּ ּּ ְ ַהֶמֶלך לֹא . ּ ְֲאָבל ָיְדעּו ׁשֶ ּ

ָלל ֵני אֹוְיִבים ָרִעיםְוָהיּו לֹו. ְּיַוֵתר כְּ ְ ַלֶמֶלך ׁשְ ֵני ָהאֹוְיִבים ָהֵאלּו. ּ ָאְמרּו . ּיֹום ֶאָחד ָהְרגּו ֶאת ׁשְ

ֵני ַהְמִדיָנה ֵני אֹוְיָביו ָהָרִעים, ּּבְ ִאּבּוד ׁשְ ֵמַח ּבְ ַהֶמֶלך ׂשָ יו ׁשֶ ְַעְכׁשָ ַעת ָרצֹון ִהיא ְלַבֵקׁש ִמֶמּנּו , ּ ּׁשְ ּ

ְיַוֵתר ָלנּו ַהַמס ּׁשֶ ּ ך. ּ ינּוְכָּ ה ַרּבֵ ֵיׁש ַלַהָקּבָ:  ָאַמר מֹׁשֶ יו ׁשֶ ֵני קֹוִצים "ַּעְכׁשָ ֶעְקרּו ׁשְ ּנֶ ה קֹוַרת רּוַח ׁשֶ

ל , ְוֵהם ִסיחֹון ְועֹוג, ַמְמִאיִרים ִמן ָהעֹוָלם ְיַבּטֵ ַעת ָרצֹון ִהיא ַוֲאַבֵקׁש ַרֲחִמים ִמְלָפָניו ׁשֶ ּׁשְ ּ ּ

ֵזָרה ל ְתִפָלִתי, ַהּגְ ר ִויַקּבֵ ֶּאְפׁשָ ּ."  

תֹוך ְמָעָרה ּנֹוַלד ּבְ ֶיֶלד ׁשֶ ה ָהָיה ּבְ ְמָעָרה . ְּוַמֲעׂשֶ ל ַהָיִמים ּבַ לּו אֹותֹו כָּ ּדְ ּהֹוָריו ּגִ לֹו –ּ ּ עֹוָלמֹו כֻּ

תֹוך ַהְמָעָרה ָּהָיה ּבְ יר, ְ ֵמַח ּוְמֻרֶצה, ּּוְבעֹוָלמֹו ַהֶזה. ְועֹוָלם ַאֵחר הּוא לֹא ִהּכִ ַּהֶיֶלד ָהָיה ׂשָ יֹום . ּ

ְמָעָרהֶאָחד ִה ְּסתֹוֵבב ַהֶיֶלד ּבַ ּ יַע ְלִפְתָחה, ּ ְסִביבֹו הּוא ָרָאה .  ְוִנְפְקחּו ֵעיָניו–ָיָצא ַהחּוָצה , ִּהּגִ

דֹול ַמִים: ָלִראׁשֹוָנה ֶאת ָהעֹוָלם ַהּגָ ָ ָהרֹות, ֶאת ָהֵעִצים, ֶאת ַהּשׁ ָאר, ֶאת ַהּנְ ְ ָקְראּו לֹו . ְוָכל ַהּשׁ
חּוץְּוַהֶיֶלד ִהְת, הֹוָריו ַלֲחזֹר ֵאר ּבַ ָ ִיְתנּו לֹו ְלִהּשׁ ן ִלְפֵניֶהם ׁשֶ ַּחּנֵ ה . ּ ך ָהָיה ִעם ֹמׁשֶ יַע –ְכָּ ִהּגִ ׁשֶ  כְּ

ָרֵאל ֵנס ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ל ָהָאֶרץ ֵמָרחֹוק, ַּהְזַמן ְלִהכָּ ינּו ֶאת כָּ ה ַרּבֵ יר , ָרָאה מֹׁשֶ ִהּכִ ָהעֹוָלם ׁשֶ ְוֵהִבין ׁשֶ

ָו ַהׁשְ לּום ּבְ יו הּוא כְּ ָרֵאלַעד ַעְכׁשָ ַע ַיְנִהיג ֶאת ָהָעם. ָאה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ְיהֹוׁשֻ ֵהִבין ׁשֶ , ַּלְמרֹות ׁשֶ

ה ִלְפֵני ה ן מֹׁשֶ ֵזָרה' ִהְתַחּנֵ ל ֶאת ַהּגְ ְיַבּטֵ   .ּׁשֶ

ַעד ַאֲהרֹן ֵלל ּבְ ה לֹא ִהְתּפַ תּוב ? ּּוַמּדּוַע מֹׁשֶ ָבא ַקָמא ְוַהֵרי כָּ ֶכת ּבָ ַמּסֶ ָנן כָּ: ".)צב(ּּבְ ָאמּור ַרּבָ ל ּדְ

ָבר הּוא ַנֲעָנה ְתִחָלה ַּהְמַבֵקׁש ַרֲחִמים ַעל ֲחֵברֹו ְוהּוא ָצִריך ְלאֹותֹו ּדָ ּ ְ ּ : ָּאְזַנִים ַלתֹוָרהְמָפֵרׁש ָה". ּ

ה ' ה ה ֶאת מֹׁשֶ נֹו ַקח ֶאת ַאֲה'ִצּוָ ָתם ...רֹן ְוֶאת ֶאְלָעָזר ּבְ ׁשְ ָגָדיו ְוִהְלּבַ ט ֶאת ַאֲהרֹן ֶאת ּבְ ּ ְוַהְפׁשֵ
םֶאת ֶאְלָעָז נֹו ְוַאֲהרֹן ֵיָאֵסף ּוֵמת ׁשָ ְתִפָלה לֹא . )כו-כה, במדבר כ(' ר ּבְ ה ׁשֶ אֹותֹו ֵעת ָיַדע מֹׁשֶ ּּבְ ּ

ל ַאֲהרֹן' ה. ַּתֲעזֹר ְמקֹומֹו ׁשֶ דֹול ּבִ ֹכֵהן ּגָ ה ֶאת ֶאְלָעָזר כְּ ָבר ִמּנָ ֲחֶבְרָתה ", כְּ ְּוֵאין ַמְלכּות נֹוַגַעת ּבַ ּ
ְמלֹוא ִניָמה   .:)ומא לחי(" ֲּאִפלּו כִּ

תוב  .3 ַּמּדוַע ִהְדִגיׁש ַהּכָ ֵעת ַהִה'ּּ יו ְלִהְתַחֵנן '? ואּבָ ה ַעד ַעְכׁשָ ה מֹׁשֶ ּוַמּדוַע ִחּכָ ּ ּ
 '?ַלה

ַתב  ִתי ֶאֶרץ ִסיחֹון ְועֹוג: "י"ַרׁשִכָּ ַבׁשְ כָּ ִמיִתי, ְּלַאַחר ׁשֶ ֶדר, ּּדִ ָמא ֻהַתר ַהּנֶ ּׁשֶ ּ."  

ְפֵתי ֲחָכִמיםּוֵבֵאר ַה ֶדרְּוִאם ֹת: "ׂשִ ֻהַתר ַהּנֶ ְּתִפָלה זֹו ָלָמ, ּאַמר ְוֵכיָון ׁשֶ ּ ָהִכ? הּ י ְוֵיׁש ְלָתֵרץ ּדְ

ה ין , ָקָאַמר מֹׁשֶ ַזר ּדִ ָהָיה ּגְ יָון ׁשֶ ֵלל כֵּ ְעִתי ְלִהְתּפַ ּבּוׁש ֶאֶרץ ִסיחֹון ְועֹוג לֹא ָעְלָתה ַעל ּדַ ּקֶֹדם כִּ ּ
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בּוָעה לֹא יֹוִעיל ׁשּום ְתִפָלה ִּעם ׁשְ ד ּוְבֵני ְראּוֵבן ַוֲחִצי ֲאָבל ְל, ּ ִחיל ִלְבֵני ּגָ ּבּוׁש ְוַהּנְ ַאַחר ַהכִּ
ה ֶ ֶבט ְמַנּשׁ ֶדר, ׁשֵ ָמא ֻהַתר ַהּנֶ ָּאַמְרִתי ׁשֶ ֻהַתר ִמְקָצת, ּּ ֶנֶדר ׁשֶ לֹוּּדְ ֹּו ֻהַתר כֻּ ן ַה, ּ ין ְוִאם כֵּ ַזר ּדִ ֵוי ּגְ

בּוָעה לֹא ׁשְ ְּלִכי ְמַהֵני ְתִפָלה, ּבְ ּ."  

ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש ָהְְוָכך ְמָפֵרׁש ֵעת ַהִה 'ְָצִריך ָלַדַעת אֹוְמרֹו: "ּ ל ָאְמרּו "ְוַרּבֹוֵתינּו ַז', אוּבָ

ַפל ִסיחֹון ְועֹוג ְלָפָניו ְוכּו ּנָ ָרָאה ׁשֶ ׁשֶ ִהיא ִמְלֶחֶמת ִסיחֹון ', כְּ ְלָפָניו ׁשֶ ְּלִדְבֵריֶהם חֹוֵזר ְלָמה ׁשֶ

ֵעת ַהִהיאּּוְלִפי ֶזה ַטַעם ַהַמֲאָמר, ְועֹוג ָהָיה ּבָ ֶ זּוַלת ַמה ּשׁ ִלי ִמְלֶחֶמת ִסיחֹון ְועֹוג [ּ לֹוַמר ׁשֶ ּבְ  ]ׁשֶ
ָבר ִנְגְזָרה ֵזָרה כְּ י ַהּגְ ֵלל כִּ   ".ּלֹא ָהִייִתי ִמְתּפַ

ַתב ָה ֲעָמִמין ׁשֶ: "ן"ַרְמּבַּכָ ִתי ִסיחֹון ְועֹוג ְוִהְתַחְלִתי ְלִהָלֵחם ּבָ ַבׁשְ כָּ ֶרת ׁשֶ ְזכֶּ ֵעת ַהּנִ ּּבָ ּ ְתנּו ּ ּּנִ
ָבִטים ֵני ׁשְ ָרֵאל ְוִחַלְקִתי ָהָאֶרץ ִלׁשְ ְּלִיׂשְ ר ֶנֱאַמר לֹו , ּ ֲאׁשֶ ֲעֵלה ֶאל ַהר  ')יב, במדבר כז(ְוָהָיה ֶזה כַּ

ה ַהזֹאת', ָּהֲעָבִרים ַהֶזה ן ַהְתִחּנָ ָבר ְוִהְתַחּנֵ ֵקׁש ַרֲחִמים ַעל ַהּדָ י ָאז ּבִ ּכִּ ּ ם . ּ ֵ ַמע ַהּשׁ ר לֹא ׁשָ ְוַכֲאׁשֶ

ֵלל , קֹולֹוּבְ ר ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה' ִיְפקֹד ה'ָּחַזר ְוִהְתּפַ ׂשָ   ". 'ֱאלֵֹקי ָהרּוחֹת ְלָכל ּבָ

ֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר'ְּוְלָכך ֶנֱאַמר : "ְּכִלי ָיָקרמֹוִסיף ַה ֵאָלתֹו ', ּבָ ה ׁשְ י ָעׂשָ ם'כִּ ר הּוא ׁשָ ֲאׁשֶ ' ּבַ

ַעת ַהֹהֶוה, )יז, בראשית כא( ֲעַדִין ֵא, ַעל ּדַ ָידֹוׁשֶ ִקיף ַעל ֶהָעִתיד ָלבֹוא , ין ׁשּום ְזכּות ּבְ ַיׁשְ ִלי ׁשֶ ִּמּבְ

ּסֹופֹו ָלבֹוא ִליֵדי ִקיּום ִמְצֹות ָמא ָיבֹא אֹו לֹא ָיבֹא, ּׁשֶ י ׁשֶ ְלׁשֹון . ּכִּ ן'ְְלָכך ָאַמר ּבִ י ָהָיה ', ָוֶאְתַחּנַ כִּ

ָאמּור ם ַעל ָהֵעת ַההּוא כָּ ָּצִריך ְלַבֵקׁש ִחּנָ ִלי ָיָקרּוְכמּו ["ְ ם ַהכְּ ׁשֵ   .]ָבא ְלֵעיל ּבְ

תוב  .4 ּכָ ׁשֶ ַּהֵפרוׁש הוא ְלַהִגיד ַלֲאֵחִרים ', ֵלאמֹר'ּּכְ ּ ּ תוב –ּ אן ּכָ ך ַמּדוַע ּכָ ּ ְלִפי ּכָ ּ ְ

 '?ֵלאמֹר'

ַתב  ה ְמקֹומֹות: "י"ַרׁשִכָּ לֹׁשָ ְ ה ִלְפֵני ַהָמקֹום, ֶזה ֶאָחד ִמּשׁ ָאַמר מֹׁשֶ יֲחך ַעד , ּׁשֶ ֵָאיִני ַמּנִ

ֵאָלִתי ה ׁשְ תֹוִדיֵעִני ִאם ַתֲעׂשֶ ּׁשֶ ה, ּוְבדֹוֶמה". ִאם ָלאו, ּ ִמְדָרׁש ַרּבָ תּוב ּבַ ' ָאַמר ר' ֵלאֹמר'ַמהּו : "ּכָּ

ה ָרֵאל ִאם ֵאיִני : ֲעִקיָבא ָאַמר מֹׁשֶ ָבַרי ִאם ֲאִני ִנְכָנס ְלֶאֶרץ ִיׂשְ יֵבִני ַעל ּדְ ל עֹוָלם ֲהׁשִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

  ".ִנְכָנס

ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשמֹוִסיף ָה ה ַלה: "ּ ָאַמר מֹׁשֶ ְרׁשּו ׁשֶ ָבַרי ִאם ֲאִני : 'ְוַרּבֹוֵתינּו ּדָ יֵבִני ַעל ּדְ ֲהׁשִ
ָרׁש, ִנְכָנס ָלָאֶרץ ֶרך ּדְ רּוׁש אֹוְמרֹו . ְְוֶזה ּדֶ ֵעת ַהִהוא'ָאֵכן ּפֵ ע ה' ּבָ ּבַ ׁשְ ּנִ ַעל ּדֹור ' הּוא ְזַמן ׁשֶ

לֹא ִיְראּו ר ׁשֶ ַּהִמְדּבָ ן ַלה...  ֶאת ָהָאֶרץ ּ בּוָעה ' ִהְתַחּנֵ ְ ל ְגֵזָרתֹו ּוְלַהִתיר ַהּשׁ ם ...  ְּלַבּטֵ ְוַהּגַ

יר ֶאָלא ַעל ַעְצמֹו ְולֹא ַעמֹו לֹא ִהְזּכִ ְתִחָלתֹו לֹא ָמִצינּו ׁשֶ ּבִ ּׁשֶ ּ ּ ָנתֹו ָהְיָתה , ּ ּוָ י ֵכן כַּ ַאף ַעל ּפִ

ֵלל ַעל ַעְצמֹו ְלַהִתיר ִהְתּפַ ָחְכָמה ׁשֶ ּּבֶ ם ַעל ּ ל ּגַ ך יֹאַמר ְלָפָניו ְלַבּטֵ ָעָליו ְוַאַחר כָּ בּוָעה ׁשֶ ְ ׁשְ



 בקֹול ַיֲעק  תחנןוא  ו

  
ֹ

ָרֵאל יג. ִיׂשְ ָבר ַקל ְלַהּשִׂ לֹו , ְוִיְהֶיה ַהּדָ ֻהַתר ִמְקָצתֹו ֻהַתר כֻּ ין ֶנֶדר ׁשֶ ִּמּדִ ּ הּוא אֹוְמרֹו . .)נדרים סו(ּ
רּוׁש', ֵלאמֹר' ֱא: ּפֵ ָבִרים ַהּנֶ ּדְ ָבר ּבַ ָבִרים ֲאֵחִריםֵּאין ַתְכִלית ַהּדָ ְוֶזה . ָּמִרים ֶאָלא ֵלאמֹר עֹוד ּדְ

ָעָליו  ֵזָרה ׁשֶ בּוַעת ַהּגְ ל ְתִפָלתֹו ַעל ַעְצמֹו ְלַהִתיר ׁשְ י יֹוֵתר ִיְהֶיה ָנֵקל ְלִהְתַקּבֵ ָחְכָמה כִּ ה ּבֶ ָּעׂשָ ּּ

ֲעֵלי ֵהם ּבַ ָרֵאל ׁשֶ ֵזַרת ִיׂשְ בּוַעת ּגְ יק ֵמַהִתיר ׁשְ ידּו ,  ֶהָעֹוןִּלְהיֹותֹו ָנִקי ְוַצּדִ ה ַיּגִ ְבֵרי ֹמׁשֶ ְוָכל ּדִ

ה' ִצְדַקת ה   ".ָעׂשָ

תוב  .5 ַּמּדוַע ּכָ תוב ', ֱאלִֹקים' ה'ּ ים ַהּכָ ְּוָלָמה ִהְקּדִ  '?ֱאלִֹקים'-ְל'  'ה'ּ

ַתב ָה ין: "ן"ַרְמּבַכָּ ּדִ ם ָהִראׁשֹון הּוא כָּ. י"ְלׁשֹון ַרׁשִ, ַרחּום ּבַ ֵ י ַהּשׁ יַח ָהַרב כִּ ּגִ תּוב ְולֹא ִהׁשְ

ָאֶל ֶל"ּבְ יֹו"ף ּדָ תּוב ּבְ ִני הּוא כָּ ֵ ֱאַמר ה, א"ד ֵה"ת ְוַהּשׁ ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ּבֹו ָאְמרּו כָּ ת ' ׁשֶ זֹו ִמּדַ

ין, ָהַרֲחִמים ת ַהּדִ אן. ֱאלִֹקים זֹו ִמּדַ ִרים כָּ ְזכָּ מֹות ַהּנִ ֵ ת ַרֲחִמים, ֲאָבל ַהּשׁ ִמּדַ ְְוָכך ָאְמרּו . ָאדֹון ּבְ

יַלְמֶדּנּו ין ַרֵחם : ָאַמר לֹו. ּּבִ ּדִ ֵעי ִלי ּבַ ִדין ַהב ִלי ְוִאי לֹא ִמְתּבָ ֵעי ִלי ּבְ ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ִאי ִמְתּבָ

ָאַמר ַאְבָרָהם ה, ָעַלי ם ׁשֶ ׁשֵ ַּמה ִתֵתן ִלי'ֱאלִֹקים ' כְּ תּוִבים ', ְוגֹו' ּ ך ֵהם כְּ ַאְבָרָהם כָּ ְְוַגם ּבְ

ֶל"ָהִראׁשֹון ָאֶל ִנ"ף ּדָ ֵ יך ָהַרְמּבַ". א"ד ֵה"י יֹות ְוַהּשׁ ֱאַמר ה: "ן"ְַמְמׁשִ ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ת ' ּכָ זֹו ִמּדַ

ֱאַמר , ַרֲחִמים ּנֶ ין', ֵקל ַרחּום ְוַחּנּון' ה'ׁשֶ ת ַהּדִ ֱאַמר , ֱאלִֹקים זֹו ִהיא ִמּדַ ּנֶ ַעד ָהֱאלִֹקים ָיֹבא 'ׁשֶ

ֵניֶהם ַבר ׁשְ ֵ. 'ּדְ ם ַהּשׁ ֵ י ַהּשׁ ָנה ְלָפֵרׁש כִּ ּוָ ם ַהְמֻיָחדְוַהכַּ ֵ ת ָהַרֲחִמים ְוהּוא ַהּשׁ ָכאן הּוא ִמּדַ , ִּני ּבְ
ם ְלַדָיִנים ם ּגַ הּוא ׁשֵ מֹו ֱאלִֹקים ׁשֶ ין כְּ ת ַהּדִ ָלן ִמּדַ מֹות כֻּ ֵ ָאר ַהּשׁ ּּוׁשְ ן ָאֶל, ּ כֵּ ֶל"ְוָכל ׁשֶ ת "ף ּדָ

הּוא ְלׁשֹון ֲאדֹוִנים   ".ׁשֶ

תּוב ְלַלְמ א ַהכָּ ר ַהָקּבֵָדּבָ ֲאׁשֶ א ָלדּון אֹוָתנּו ַעל ֲחָטֵאינּוה "נּו כַּ ת , ּבָ ִמּדַ ּהּוא נֹוֵהג ִאָתנּו ּבְ
יֵננּו ּדִ   .ָהַרֲחִמים ּוֵמֵקל ּבְ


