
ו ְלַקו" הֹוָצַאת "ָמֵלא ְוָגִדיש ִמַקּ

ֵפל ָ ְנאּום ַהּשׁ
ָהֱאֶמת ָהרֹוֶצה ּבְ
ִאֶּגֶרת אֹודֹות נֹוָרַאת ְּגֻדָּלתו ֶׁשל ַרִּבי ַנְחָמן 
ִמְּבֶרְסֶלב, ֲאֶׁשר ִנְׁשְלָחה ִּבְׁשַנת תרס"ו 

ַלראי"ה קּוק ְּבֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל

ֵמֵאת ַרִּבי ֶאְלָיִקים ֶּגעִציל ֵלְיָּבאְווֶנע, 
ִמְּגדֹוֵלי עֹוְבֵדי ה׳ ְּבאּוָמן.



ָהֱאֶמת ֵפל ָהרֹוֶצה ּבְ ָ הְנאּום ַהּשׁ 

ְּבֶעְזַרת ּבֹוֵרא ָׁשַמִים ָוָאֶרץ          ֹּפה אּוָמן ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה יע''א

ְיַדְעִתיהּו,  ְוֹלא  ֲאַכֶנהּו  ֲאַדֶמהּו  ָּגאֹון  ָהאי  ְלַרב  ָׁשלֹום 
ֵּכי ְיָקר ַרְעיֹונֹוָתיו ָאִציץ ְוֶאְרֶאה ַרב ְּגאֹונֹו ְוַהָּדר ִזיוֹו,  ֵמָחַרָ
ַאְבָרָהם  ר'  ְּקֻדָׁשת  ְּכבֹוד  ְתִהָּלה"  דּוִמָּיה  "לֹו  ֲאַקֵּים  ּבֹו 

ִיְצָחק ַהֹּכֵהן קּוק.

ַאַחר ְּדִריַׁשת ְׁשלֹומֹו ַהּטֹוב ֲהַגם ִּכי ִמי ָאֹנִכי ִּכי ָּבאִתי 
ַעד ֲהלֹום ָלֶגֶׁשת ְּפֵני ּנֹוָרא ְוָאיֹום, ְלַחּלֹות ְּדִעי 
ְּפֵני הֹוֵגי ַׁשֲעׁשּוִעים יום יֹום, ַאְך ֹזאת אֹוֶדה ְוֹלא ֵאבֹוׁש 
ֶאְקָרא  הֹוִמּיֹות  ּוְבֹראׁש  ַאְכִחיד,  ְוֹלא  ַאִּגיד  ְוָהֱאֶמת 
ְּבִפְתִחי ְׁשָעִרים ְּבִעיר, ֲאָמָרי אֹוַמר ַוֲאַדֵּבָרה ְבֵעְדֹוֶתיָך 
ֶנֶגד ְמָלִכים ְוֹלא ֵאבֹוׁש, ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשָאִני ָקָטן ְּבֵעיָני ִמַּצד 
ַעְצִמי ַּכֲאֶׁשר ּבֹוֵחן ִלּבֹות הּוא יֹוֵדַע, ֵּכן ְיָקָרה ַנְפִׁשי 
ִמַּצד ַמֲעַלת ְקֻדַּׁשת ַהְדַרת ַהַמְׁשִּפיַע ָעַלי ָחְכָמה ִּביָנה 
ָוָדַעת, הּוא ְּכבֹוד ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ָהַרב ַהָּקדֹוׁש 
ְּדֹלא  ָהְדָרא  ִׁשְבחֹו  ְיַסֵּפר  ִמי  ָהֱאֶמת,  ָהַרב  ְוַהּנֹוָרא 
ְלָפֵרט  ִנַתן  ֹלא  ]ֲהָדרֹו  ְפָווֵתיּה  ְּבִשֹ ְלִמְפָרט  ֶאְפָׁשר 
ֵמִאִתי,  ַחְסּדֹו  ֵהִסיר  ֹלא  ֲאֶׁשר  ה'  ָּברּוְך  ַּבְּׂשָפַתִים[, 
ְוֵהִקים ֵמָעָפר ָּדל ֵמַאְׁשּפֹות ֵהִרים ֶאְביֹון ָּכמֹוִני, ְלָקְרֵבִני 
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ָהֱאֶמת ֵפל ָהרֹוֶצה ּבְ ָ מגְנאּום ַהּשׁ 

ֲעֵליֶהם,  ָהעֹוְבִרים  ְוָהִעִתים  ַהְּזַמִּנים  ְּבָכל  ָעְמדֹו  ַעל 
ְוֶזה(אא : "ָלַדַעת ַמה ַיֲעֶׂשה ִיְׂשָרֵאל". ְוֶזה ֵּפרּוׁש ַהַמֲאָמר 
ֲחַז"ל: 'ִמְּפֵני ַמה ִנְתָנה תֹוָרה ְלִיְׂשָרֵאל? ִמְּפֵני ֶׁשֵהן 
ַעִּזין', ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ִאיׁש ִיְׂשְרֵאִלי ֶּבֱאֶמת ְוַלֲעֹבד 
אֹותֹו ִיְתָּבַרְך ָּכָראּוי ּוְלַהֲחִזיק ַעְצמֹו ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְתָּבַרְך 
ְּבָכל ָהִעִתים ַּכַּנ"ל, ִּכי ִאם ַעל־ְיֵדי ַעּזּות ְוַעְקָׁשנּות ָּגדֹול 
ִּדְקֻדָּׁשה, ֶׁשַּיֲעֹמד ֶנֶגד ָּכל ַהְמִסיִתים ְוַהְמִּדיִחים ֶנֶגד 
ֹעז  "ְתנּו  ֶׁשָּכתּוב(אב :  ְּכמֹו  ָּכֶזה,  ּוְפַתְלֹתל  ִעֵּקׁש  ּדֹור 
ָּברּוְך  ָלָעם  ְוַתֲעֻצמֹות  ֹעז  ֹנֵתן  הּוא  ְוכּו'  ֶלֱאֹלִקים 

ֱאֹלִקים".

ֲאָבל ֵהם ְמַהְּפִכים אֹוְרחֹות ֹיֶׁשר, ִּכי ֵהם ִמְׁשַתְמִׁשים 
ִעם ָהַעּזּות ְוָהַעְקָׁשנּות ִלְדָבִרים ָזִרים - ְלַבָּקַׁשת 
ַהָּכבֹוד ְוַהְּׂשָרָרה, ְועֹוְבִרין ַעל ַהִמְׁשָנה ַהְּקדֹוָׁשה 'ֱהֵוי 
ִמְתַּפֵּלל ִּבְׁשלֹוָמּה ֶׁשל ַמְלכּות ְוכּו''(אג , ְוַעל ַהִמְדָרׁש ַעל 
ָּפסּוק(אד : "ִהְׁשַּבְעִתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשַלִים" - ג' ְׁשבּועֹות 
ִהְׁשִּביַע ַהָּקדֹוש־ָּברּוְך־הּוא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַּבָּגלּות ְוכּו', 
ְוַאַחת ֵמֶהם ֶׁשֹּלא ִיְמְרדּו ַעל ַהַמְלכּות, ְוִאם ָלאו - ֲאִני 

דבריהימיםאיב,לג. תהיליםסח,לה-לו.א( עבודהזרהד.ב( שיר־השירים.ג( ד(
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ָהֱאֶמת ֵפל ָהרֹוֶצה ּבְ ָ ְנאּום ַהּשׁ מד

ַמִתיר ֶאת ְּבַׂשְרֶכם ִּכְצָבאֹות אֹו ָּכַאָּילֹות ַהָּׂשֶדה, ַעֵּין 
ָׁשם(אא .

ְוֵאיְך זֹוִכין ְלׁשֹוֵבב ִלּבֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאָליו ִיְתָּבַרְך - 
ְלׁשֹוְרָׁשן  ַהְנפּולֹות  ַהִמּדֹות  ֵאּלּו  ְלַהֲעלֹות 
ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה, ְלִהְׁשַתֵמׁש ְּבֵאּלּו ַהִמּדֹות 'ַעּזּות ְוַעְקָׁשנּות' 
ִּדְקֻדָּׁשה  ַהַמְלכּות  ְלַהֲעלֹות  ִיְתָּבַרְך,  ה'  ַלֲעבֹוַדת 
ַרֵּבנּו  ְוָאַמר  ִצְדֵקנּו,  ֵמִׁשיַח  ִּביַאת  ַעל־ְיֵדי  ֵמַהָּגלּות 
ַז"ל(אב : ִעַּקר ְּכֵלי ֵזינֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח הּוא ַהְתִפָּלה" ְּכמֹו 
ֶׁשָּכתּוב(אג : "ִּכי ֹלא ְבַקְׁשִתי ֶאְבַטח ְוַחְרִּבי ֹלא תֹוִׁשיֵעִני 
"ּוְבַחְרִּבי  ּוְכִתיב(אד :  ְוכּו'",  ִהַּלְלנּו  ֶּבֱאֹלִקים  ִּכי  ְוכּו' 

ּוְבַקְׁשִתי" ּוֵפֵרׁש ַרִׁש"י: ִּבְתִפָּלִתי ּוַבָּקָׁשִתי.

ְוִלְתִפָּלה ָצִריְך ַעּזּות ְוַעְקָׁשנּות ָּגדֹול ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב 
ַרֵּבנּו ַז"ל ְּבִסיָמן ל' ְּבסֹופֹו: ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר 
ַלֲעמֹוד ּוְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַרְך ִּכי ִאם ַעל־ְיֵדי 
ַעּזּות, ִּכי ָּכל ֶאָחד ְלפּום ַמה ִּדְמַׁשֵער ְּבִליֵּבּה ]ָּכל ֶאָחד 
ְּכִפי ֶׁשְמַׁשֵער ְּבִלּבֹו[ ֶאת ְּגֻדַּלת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו, 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש(אה : "נֹוַדע ַּבְּׁשָעִרים ַּבְעָלּה" 

כתובותקיא. לקוטימוהר"ןח"אסימןב.א( תהיליםמד,ז,ט.ב( בראשיתמח,כב.ג( ד(
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ָהֱאֶמת ֵפל ָהרֹוֶצה ּבְ ָ מהְנאּום ַהּשׁ 

- ָּכל ַחד ְלפּום ַמה ִּדְמַׁשֵער ְּבִליֵּבּה. ֵאיְך ֶאְפָׁשר לֹו 
ֶׁשִהיא  ַהְתִפָּלה  ּוִבְפָרט  ְלָפָניו,  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ַלֲעמֹוד 
ְּפָלאֹות ְּדַהְינּו ִׁשּדּוד ַהַמֲעָרכֹות, ֶׁשַהַמֲעָרכֹות ְמַחְּיִבין 
ָּכְך אְּדַהְינּו ְּבִעְנָיֵננּו ֶׁשָּכל ֶמֶלְך ָקבּוַע ְּבַמְלכּותֹו, ְוָאנּו רֹוִצים 
ּוַמָּזל  ּכֹוָכב  ְוָכל  ַהְּׁשֵפָלה   ִּדְקֻדָּׁשה  ַמְלכּות  ְלַהְמִליְך 
ָקבּוַע ַעל ִמְׁשַמְרתֹו ּוַמֲעָרָכה ֶׁשּלֹו ְּכִפי ַמה ֶּׁשִּסְּדָרם 
ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו, ְוהּוא ָּבא ִּבְתִפָּלתֹו ְורֹוֶצה ְלַׁשֵּדד 
ַהְתִפָּלה  ִּבְׁשַעת  ַעל־ֵּכן  ְּפָלאֹות,  ְוַלֲעׂשֹות  ַהַמֲעָרכֹות 
ָצִריְך ְלַסֵּלק ֶאת ַהּבּוָׁשה ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב(אא : "ְּבָך ָּבְטחּו 
ֲאבֹוֵתינּו ְוכּו' ָבְטחּו ְוֹלא בֹוׁשּו ְוכּו'", ִּכי ַעל־ְיֵדי ַהּבּוָׁשה 

ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַּפֵּלל ְלָפָניו ִּכי ִאם ַעל־ְיֵדי ַעּזּות.

ְוֶזה ְּבִחיַנת(אב : "ַאָתה ָהֵאל ֹעֵׂשה ֶפֶלא הֹוַדְעָת ָבַעִמים 
ַעל־ְיֵדי  ְּפָלאֹות  עֹוֶׂשה  ֶׁשַהֵּׁשם־ִיְתָּבַרְך  ֻעֶּזָך", 
ְתִפּלֹות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵהם ַעל־ְיֵדי ְּבִחיַנת ַעּזּות, ֶׁשַעל־ְיֵדי־
ֶזה מֹוִדיַע ְלָהַעּכּו"ם ֶאת ָהַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, 
ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל: 'ֵאּלּו ַהַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהֲחלּוִׁשים 
ַּכָּנִׁשים ְועֹוִׂשין ְּגבּוָרה ַּכֲאָנִׁשים', ְוֶזהּו ַרק ַעל־ְיֵדי ֹּכחֹות 

תהיליםכב,ה-ו. שם,עז,טו.א( ב(



ָהֱאֶמת ֵפל ָהרֹוֶצה ּבְ ָ ְנאּום ַהּשׁ מו

ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשהּוא ֹּכַח ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַרְך ֹלא ַעל־ִּפי ַהֶּטַבע, 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב(אא : "ְּבֵני ֶאְפַרִים נֹוְׁשֵקי רֹוֵמי ָקֶׁשת ָהְפכּו 
ְּביֹום ְקָרב", ַהְינּו ֶׁשָּיְצאּו קֹוֵדם ַהְזַמן ּוָבְטחּו ִּבְגבּוָרָתם 
ַּכָּידּוַע, ֵמֲחַמת ֶׁשְּכָבר ִהְתִחיל ְלִהְתנֹוֵצץ ֶהָאַרת ַהֵּקץ 
ְוִהִּגיַע ַּגם ֲאֵליֶהם ֹזאת ַהֶהָאָרה, ַרק ֵמֲחַמת ֶׁשֹּלא ִזְּככּו 
ְּכֵליֶהם ַעל־ֵּכן ֶנְהַּפְך ֶאְצָלם ְלַדְעָתם ַהֻּזֲהָמא ִלְבֹטַח 
ְּפֵני  ַעל  ְּכֹדֶמן  ָנְפלּו  ַעל־ֵּכן  ָיָדם,  ּוְבעֹוֶצם  ְּבֹכָחם 

ָהֲאָדָמה, ּוְכמֹו ֵּכן ַּגם ַעָתה.

ְוֵכן ְמֹבָאר ּביֹוֵסיפּון(אב  ִּבְזַמן ֻחְרָּבן ַּבִית ֵׁשִני ָהָיה ָּכֶזה, 
ֶׁשַהָּפִריִצים ָּבְטחּו ִּבְגבּוָרָתם, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ַּגם ַעל 
ֲאֵחִרים ֹלא ְיַרֲחמּו, ְּכמֹו ַעָתה ֲאֶׁשר ֹלא ְיֻאַמן ִּכי ְיֻסָּפר 
ֹגֶדל ַהַּׁשֲערּוִרָּיה ְוַהַמְהֵּפָכה ֲאֶׁשר ַעָתה ֶאְצֵלנּו ַּגם ֵּבין 
ִאיׁש ַלֲחֵברֹו, ַהְּגֵזלֹות ְוַהְרִציחֹות ֲאֶׁשר ַעָתה ַּדְיָקא ּדֹור 
ָחָדׁש ְמֻלָמד ְּבָחְכמֹות, ִאין ִּביְלדּוְנג, ִאין ַאְייְדְלַקְייט 
]ַתְרּבּות ְוִנמּוִסין[ ְוַאֵּיה ָחְכָמָתם ַוֲעִדינּוָתם? ֲהֹלא ֵיְדעּו 
ְוָיִבינּו ְוִיְראּו ִּכי ֵהן ִיְרַאת ה' ִהיא ָחְכָמה ְוַדַעת ְקדֹוִׁשים 
ִּביָנה, ְוחּוץ ִמֶּזה ַהֹּכל ָהֶבל ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: ֵהן ֹלא ָיְדעּו 
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ָהֱאֶמת ֵפל ָהרֹוֶצה ּבְ ָ מזְנאּום ַהּשׁ 

ֶאת ה' ְוָחְכַמת ֶמה ָלֶהם, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב(אא : "ַאל ִיְתַהֵּלל 
ָחָכם ְּבָחְכָמתֹו ִּגּבֹור ִּבְגבּוָרתֹו ָעִׁשיר ְּבָעְׁשרֹו ִּכי ִאם 
ְּבֹזאת ְוכּו' ַהְׂשֵּכל ְוָיֹדַע אֹוִתי", ַהְינּו ְלִהְׁשַתֵמׁש ְּבָכל 
ַהִמּדֹות ָהֵאּלּו ְלַהְׂשֵּכל ְוָיֹדַע אֹוִתי - ַהְינּו ְלַהְתִפָּלה, 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב(אב : "ַּדע ֶאת ֱאֹלֵקי ָאִביָך ְוָעְבֵדהּו", ֵאיֶזה 

ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב - זֹו ְתִפָּלה.

ִּכי ִאיָתא ַּבְּסָפִרים ִּכי ְּכמֹו ֶׁשַמֲעֵׂשה ָהֲאָדָמה ִנְקֵראת 
ְּבֵׁשם ֲעבֹוָדה יֹוֵתר ִמָּכל ַהְמָלאכֹות - אֹוֵרג, צֹוֵרף 
ְוחֹוֵׁשב, ִּכי ְּכמֹו ֶׁשָהֶעֶבד ַהֵמִכין ַהֹּכל ִּבְפֻקַּדת ֲאדֹוָניו 
ָהעֹוֶׂשה ְמכֹונֹות, ָּכל ַהָּצִריְך ִלְפֻעָּלתֹו - ַּבְרֶזל, ֶּפָחִמים, 
ַמִים, ְוָכל ְּכֵלי ַהַמֲעֶׂשה, ֶאת ַהֹּכל ָיִניַח ְוָיִכין ְּבָמקֹום 
ֲאֶׁשר ָפַקד ָעָליו ֲאדֹוָניו, ַאַחר־ָּכְך ָיֹבא ֲאדֹוָניו ְוָיִכין ְּכִלי 
ְלַמֲעֵׂשהּו ְּבָחְכָמתֹו ָהַרָּבה, ַהּיֹוֵדַע ְלָצֵרף ַהֹּכל ִלְפֻעָּלתֹו 
ִמְּבִלי ֶׁשָּיִבין ָהֶעֶבד ְמאּוָמה ֵאיָכָכה ָיָצר ֲאדֹונֹו ְמכֹוָנה 
ִּכי  ְלָהֻעְבָּדה,  ָהֲאָדָמה  ֲעבֹוַדת  ַּגם  ֵּכן  ָּכזֹו.  ִנְפָלָאה 
ֶּבֱאֶמת ָהֻעְבָּדה ֵאיֶנּנּו ַרק ַהֵמִכין ְלַהְּפֻעּלֹוֶתיָה, ָּכל ָּדָבר 
ַעל ְמקֹומֹו. ַאְך ֶעֶצם ַהְּצִמיָחה, ִּגּדּוָלּה ּוִביׁשּוָלּה. ֹלא 
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ָהֱאֶמת ֵפל ָהרֹוֶצה ּבְ ָ ְנאּום ַהּשׁ מח

ְלַבד ִּכי ֵאין ִּביָכְלתֹו ִלְפֹעל ׁשּום ְּפֻעָּלה ָּבֶזה, ִּכי ִאם ַּגם 
ֹלא ָיִבין ַעד ַמה ְוֵאיָכָכה יּוַכל ִלְקֹלט ַהֶּזַרע, ְוֵאיָכָכה 
ִמַּגְרִעין ֶאָחד יּוְצַמח ֵמָאה ַּגְרִעיִנים, ִּכי ַטַעם ַלֶּטַבע 
עֹוד ֹלא ֵהִבין ָּכל ָחי. ּוִמֶּזה ַנְׂשִּכיל ָלַדַעת ִּכּנּוי ַהְתִפָּלה 
ְּבֵׁשם 'ֲעבֹוָדה', ִּכי ַּגם ֲאַנְחנּו ֹלא ָנִבין ַעד ַמה, ְוֵאיְך 
יּוְפָעל ְּפֻעּלֹות ַעל־ְיֵדי ַהְתִפּלֹות ֶׁשָּלנּו, ַרק ָאנּו ְמֻחָּיִבים 

ַלֲעׂשֹות ֹזאת ְּכֶעֶבד ְלֲאדֹוָניו ְּבִלי ׁשּום ְׁשִאיַלת ַטַעם.

ְּכמֹו  ָּגדֹול,  ְּבַעְקָׁשנּות  ָלֶזה  ְלִהְׁשַתֵמׁש  ָצִריְך  ְוַגם 
ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ַז"ל ְּבִסיָמן ב' ַעל ַמֲאָמר ַרָּבה ַּבר 
ַּבר ָחָנא: "ַוֲחִזיָנן ַההּוא ַּכְווָרא" ]ָרִאינּו ָּדג ֶאָחד[ - ֶזה 
ְּבִחיַנת ַצִּדיק ַהּדֹור ַהִּנְקָרא ָּדג אְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבְּגָמָרא 
ּוַבִמְדָרׁש: ַמה ָּדִגים ֲאִסיָפָתם זֹו ִהיא ְמַטַהְרָתן, ַאף ַצִּדיִקים 
ֵּכן  "ְּדָיְתָבא ֵליּה ַחְלָתא" ]ֶׁשִהְצַטֵּבר חֹול ַעל ַּגּבֹו[ הּוא 
ֶׁשָאנּו  ֹמֶׁשה"   "ַוְיַחל  ֶׁשָּכתּוב(אא :  אְּכמֹו  ְתִפּלֹות  ְּבִחיַנת 
]ְלַגּבֹו[ ַעל ֶזה ֶּׁשָּפָנה עֹוֵרף ֵאֵלינּו  ַאַּגֵּביּה  ִמְתַּפְּלִלין 
ְּבִחיַנת ַהְסָתַרת ָּפִנים, ֶׁשַּיֲחֹזר ְוָיִאיר ָּפָניו ֵאֵלינּו, "ָיְתָבא 
ֵליּה", ַהְינּו "ַוָּיִביאּו ֶאת ַהִמְׁשָּכן ֶאל ֹמֶׁשה"(אב , ִּכי ָצִריְך 
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ָהֱאֶמת ֵפל ָהרֹוֶצה ּבְ ָ מטְנאּום ַהּשׁ 

ְלָהִביא ֶאת ַהִמְׁשָּכן ֶאל ַהַּצִּדיק ֶׁשַּבּדֹור אִּכי ָּכל ְתִפָּלה 
הּוא ְּבִחיַנת ֵאָבר ֵמַהְּׁשִכיָנה ְּבִחיַנת ִמְׁשַּכן, ָּבִית ֶׁשֶּלָעִתיד 
ֶׁשִּיָּבֶנה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו. ּבֹוֶנה ְירּוָׁשַלִים ה'... ַעל־ְיֵדי ָּכל 
ָׁשְייָפא  ְלַאָעָלא  יֹוֵדַע  ִּכי ַרק הּוא  ִיְׂשָרֵאל ,  ַהְתִפּלֹות 
ְּבֵאָבר[ ַלֲעׂשֹות אֹוָתּה קֹוָמה ְׁשֵלָמה  ]ֵאָבר  ְּבָׁשְייָפא 
אְּכמֹו ָמָׁשל ַהְמכֹוָנה ַוֲעבֹוַדת ָהֲאָדָמה ֶּׁשָּזַכְרנּו , ְו"ַסְבִריָנן 
ַהְינּו  ַיָּבָׁשה[,  ֶׁשהּוא  ְסבּוִרים  ]ָהִיינּו  הּוא"  ַיֶּבְׁשָתא 
ֶׁשַהְתִפּלֹות ֵאיָנם עֹוִׂשים ֵּפרֹות ַחס ְוָׁשלֹום, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת 
ַהְתִפּלֹות  ַהְינּו  ָעָליו[  ]ָעִלינּו  "ַסְלִקיָנן"  ֶאָּלא  ֵּכן  ֵאינֹו 
עֹוִלין. "ַכד ָחם ַּגֵּביּה ִאְתַהֵּפיְך" ]ַּכֲאֶׁשר ִהְתַחֵמם ַּגּבֹו 
הּוא ִהְתַהֵּפְך[, ַהְינּו ַּכֲאֶׁשר ִיָּכְמרּו ִמַּדת ַרֲחָמיו ִיְתַהֵּפְך 

ְּבִחיַנת עֹוֵרף ִמַּדת ַהִּדין ְלִמַּדת ָהַרֲחִמים.

ִיְהיּו  ֶׁשֹּלא  ִּבְתִפָּלה  ָּגדֹול  ַעְקָׁשנּות  ֶׁשָּצִריְך  ִנְמָצא 
סֹוְבִרין ַיֶּבְׁשָתא הּוא ַחס ְוָׁשלֹום, ְוַאף־ַעל־ִּפי 
ֶׁשִּנְרֶאה ֶּׁשֵאין ּפֹוֲעִלין ַחס ְוָׁשלֹום ַיְמִתין ְוַיְמִתין ְוַיְרֶּבה 
ַעל־ְיֵדי  ַהְּׁשִכיָנה  קֹוַמת  ֶׁשִּיָּבֶנה  ַעד  ִּבְתִפָּלה,  עֹוד 
ְמָקְרִביָנן  ֹלא  "ִאי  ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן  ֲאִמִתי,  ַהַּצִּדיק 
ָהִיינּו  ְקרֹוָבה  ַהְּסִפיָנה  ָהְיָתה  ֹלא  ]ִאיּלּו  ִלְסִפיְנָתא" 



ָהֱאֶמת ֵפל ָהרֹוֶצה ּבְ ָ ְנאּום ַהּשׁ נ

טֹוְבִעים[ ַהְינּו ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני ֶאֱעֶׂשה ֹזאת, ִּכי ְסִפיְנָתא 
ֻרָּבן  ַהַּסָּפִנין  ֲחַז"ל:  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ֶחֶסד  ְּבִחיַנת  ֶזה 
ֲחִסיִדין, ִאי ֹלא ַחְסּדֹו ַטְבִעיָנן ַחס ְוָׁשלֹום ַּבָּגלּות. ִנְמָצא 
ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ִיְתָּבַרְך,  ַחְסּדֹו  ַרק  ְצִריִכין  ִלְתִפָּלה  ֶׁשַּגם 
ֶׁשְּבַגְׁשִמּיּות ָיַדִים ֵאין ִלְפֹעל ְּכָלל, ִּכי ַהָּיָדִים ְיֵדי ֵעָׂשו 
ְוַהּקֹול קֹול ַיֲעֹקב ִּכְדִאיָתא ַּבִמְדָרׁש: ִּבְזַמן ֶּׁשֵאין ַהּקֹול 
קֹול ַיֲעֹקב - ְּדַהְינּו ְתִפָּלה, ָאז ַהָּיָדִים ְיֵדי ֵעָׂשו ׁשֹוְלִטין 
ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן. ֵּכן אֹוְרחֹות ַּדְרֵכי ַרֵּבנּו ַז"ל ֵׁשֶמץ ִמֵּנהּו. 

ִיֵתן  ִמי  ָּכֶזה, ַאְך  ִּבְבִחיָנה  ְיַדֵּבר  ְּבִסְפרֹו  ְוִהֵּנה ַּגם 
ְוֵהִאיר ָעָליו אֹור ַהֶּזה, ֲאַזי ַיְׂשִּגיב ְּבֹכחֹו ִמי 

ָּכמֹוהּו מֹוֶרה.

ַּכָּוָנתֹו  ַמה  ְּבקֹוֵצר  ָלנּו  ֶׁשִּיְכֹתב  ֵמִאתֹו  ּוְמַבְּקִׁשין 
ַּכָּוָנתֹו  ִאם  ְלַמֲעֵׂשה,  ְלעּוְבָדא  ְּבִסְפרֹו 
ֶּדֶרְך ַהִּצּיֹונּות - ֲאֶׁשר ֵאין ַּדְעֵתנּו נֹוָחה ִמֶּזה ִּכי הּוא 
ַּכָּוָנה  אֹו  ֵעָׂשו",  ְיֵדי  "ַהָּיָדִים  ִּבְבִחיַנת  ַּגם־ֵּכן  ִנְכָלל 
ַאֶחֶרת. ְוֶאְפָׁשר ֵיׁש אֹוֶפן ֵסֶדר ָּכֶזה ְלָבֵאר ִמּלֹות ַהָּזרֹות 
ִּביָנה,  ִמָּׁשם  ְלַהְׂשִּכיל  ְּכֵדי  ְּבִסְפרֹו,  ִנְמְצאּו  ֲאֶׁשר 
ּוְלַלֵמד ֶאת ֵאּלּו ָהְרחֹוִקים ַהְּצִריִכין ָלׁשֹון ָּכֶזה ַּדְיָקא 
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ָהֱאֶמת ֵפל ָהרֹוֶצה ּבְ ָ נאְנאּום ַהּשׁ 

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ַּגם  ְׁשלֹוֵמנּו  ְלַאְנֵׁשי  ְלָבֵאר  - תּוְכלּו 
ִּבְצַפת ּוִבירּוָׁשַלִים.

ַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשְּׁשֵאָלָתם ְלַאְבֵרְך ר' ַיֲעֹקב יֹוֵסף ַהֵמִביא 
ִסְפרֹו ֶאְצֵלנּו ִאם ֵיׁש ָּגאֹון ֶאְצֵלנּו? ֲהֹלא 
ָּכַתְבִתי ָלֶכם ַמֲאָמר ֲחַז"ל ָרֲאָתה ִׁשְפָחה ַעל ַהָּים ַמה 

ֶׁשֹּלא ָרָאה ְיֶחְזֵקאל ְוָהֵבן.

ְנאּום ַהָּׁשֵפל ָהרֹוֶצה ְּבָהֱאֶמת
ֶאְלָיִקים ֶּגעִציל ֵלְיָּבאְווֶנע.

ָחָזק ָחָזק ְוִנְתַחַּזק:

ָּתם ְוִנְׁשָלם ֶׁשַבח ָלֵאל ּבֹוֵרא עֹוָלם

ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן ֵמאּוָמן




