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  ד"בס
  א"שיחת הרב אביגדר נבנצל שליט

  א"לפרשת שלח תשס

  ? כיצד�עבודת התפלה 
  

ַעד : "ה למשה"לאחר מעשה המרגלי� אומר הקב
ִני ָהָע� ַהֶ ה במדבר ..." (.ֶ-() ַבֶ,ֶבר ְוא+ִרֶ*()... &ָנה ְיַנֲאצ#

ושמעו מצרי� כי : "ה"אומר משה לקב). יביא, יד
מבלתי ... ואמרו,  מקרבוהעלית בכח1 את הע� הזה

להביא את הע� הזה אל האר4 אשר נשבע ' ְיכֶֹלת ה
א� אכ6 תשמיד את ישראל : כלומר). טזיג, ש�" (לה�

בנוס8 (וכ6 טע6 ג� בעגל [יגרו� הדבר לחילול הש� , ו"ח

שמות " (למה יאמרו מצרי� לאמר ברעה הוציא�): "לטענות אחרות

, נו טוע6 טענה כזושא� משה רב, והנה יש לדעת. )]יב, לב
הרי שאי6 מדובר בכעי6 תכסיס של , ה מקבל אותה"והקב

משה רבנו להציל את ישראל מכליה בשעה שאי6 לה� 
שכ6 תפילה אמיתית צריכה . זכויות מספיקות מצד עצמ�

ותפילתו של משה ודאי תפלת , לבוא מעומקא דליבא
שאכ6 כואב לו בעומק לבו על חילול הש� , אמת היא

הוא אינו יכול , ו"ר� מהשמדת ישראל חשעלול להג
לראות שאחרי קידוש הש� הגדול שהיה במצרי� יהיה 

למל1 אחד : "שמצרי� יאמרו, חילול הש� גדול כזה
לשלשי� ואחד מלכי� ,  לעמוד)ה"הקב( יכול  )לפרעה( 

, )טז, י כא6 יד"רש' ועי. א, ברכות לב" (אינו יכול לעמוד
הגזרה על ישראל כואבת ודאי ג� עצ� . או טענות דומות

זהו מפני , ומה שאי6 הוא מזכיר זאת בתפלתו, למשה
שהוא מבי6 שבשעה זו אי6 צידוק מספיק להזכיר את 

, אבל חילול הש� שהזכיר בתפלתו. זכות� של ישראל
  .ודאי שהזכירו מכל לבו

ולא , מני6 לנו שאכ6 מדובר כא6 בתפלה מעומק הלב
משה רבנו ): ב, טיומא ס(ל "אמרו חז? "תכסיס"בכעי6 

). יז, דברי� י" (ל ַהָ=דֹל ַהִ=>ֹר ְוַה(+ָראָהֵא: "כתב בתורה
, )יח, ירמיה לב" (ל הגדול הגבורהא: "בא ירמיהו ואמר

, נכרי� מקרקרי6 בהיכלו "? מדוע. 'הנורא'ולא אמר 
כשהגויי� מקרקרי6 ' והנורא'א לומר "א? "איה נוראותיו

ל הא: " נחמיה ואמרובא דניאל ואחריו ג�. במקדש
ולא אמרו , )ה, נחמיה א; ד, דניאל ט" (הגדול והנורא

איה , נכרי� משתעבדי� בבניו "? מדוע. 'הגיבור'
באו . במצב כזה' הגיבור'אי אפשר לומר ? "גבורותיו

זו היא גבורת , אדרבה: "אנשי כנסת הגדולה ואמרו
. שנות6 אר1 אפי� לרשעי�,  שכובש את כעסוגבורתו 

היא1 , ה" שאלמלא מוראו של הקבו ה6 נוראותיו ואל
) יומא ש�(? "אומה אחת יכולה להתקיי� בי6 האומות

" מי כמו1 ָ>ִאְ?ִמי�, )יא, שמות טו(' ִמי ָכמָֹכה ָ>ֵאִל� ה"
, שומע את הרשעי� מנאצי� ומגדפי� אותו, )ב, גיטי6 נו(

כ "וא, ונוראותיו' דווקא בזה רואי� את גבורות ה. ושותק
ל הגדול  הא"� במצבי� הקשי� הללו אפשר לומר ג

ואכ6 תקנו לנו אנשי כנסת הגדולה לומר ". הגבור והנורא
): עשרהשבתפלת שמונה' מג6 אברה�'בברכת (בתפלה 

ורבנ6 : "'שואלת הגמ". ל הגדול הגבור והנוראהא"

אי1 הרשו ? "היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקי6 משה
 לשנות ממטבע שטבע לעצמ� ירמיהו דניאל ונחמיה

ה שאמיתי "מתו1 שיודעי6 בהקב: "'עונה הגמ? משה
ומעוניי6 על כ6 , ה אמת"הקב". לפיכ1 לא כיזבו בו, הוא

ל ָהֵא"הג� שא� כתוב בתורה , ועל כ6. בתפלת אמת
וג� ירמיהו , הרי ודאי שזו אמת" ַהָ=דֹל ַהִ=>ֹר ְוַה(+ָרא

מ לאור "בל מא, דניאל ונחמיה ידעו זאת והאמינו בכ1
 אינ� בלב�ידעו בעצמ� ש, הנסיבות שהיו בזמנ�

א� היו , ועל כ6. כ את אמיתת הדברי�" כמרגישי�
לא היתה תפלת� מותאמת , אומרי� לשו6 זו בתפלת�

לא היתה זו תפלה מ6 הלב אלא תפלה מ6 ; להכרת לב�
: ובמקרה שלה�" (כ1 מודפס בסידור"מפני ש, הסידור

, ה"בקב" לא כיזבו בו"ועל כ6 ). כי כ1 כתב משה בתורה
ל ַהָ=דֹל  ָהֵא "ולא אמרו בתפלת� את לשונו של משה 

. לנו אי6 את דרגת האמת של הנביאי�". ַהִ=>ֹר ְוַה(+ָרא
בי6 " ל הגדול הגבור והנוראהא"אנחנו צריכי� לומר 

א� מרגישי� אנו את אמיתת הדברי� ובי6 א� איננו 
ו אנשי כנסת הגדולה כי כ1 תקנו לנ, מרגישי� אותה

כ1 כתוב "אבל הנביאי� לא התפללו כי . לומר התפלה
. הנביאי� התפללו רק על פי הכרת לב�". בסידור
אי6 זה , "ושמעו מצרי�"שא� משה רבנו אומר , ומכא6

אלא מפני שכ1 , "שלח"מפני שמצא שכ1 נאמר בפרשת 
  .שכואב לו חילול הש� הנורא שעלול להיות, מצא בלבו

 הלב הנדרשת בתפלה רואי� ג� אצל את אמיתת
ומעלה , אברה� אבינו מתפלל על סדו�. אברה� אבינו

ג� הוא את הטיעו6 של חילול הש� שעלול להגר� 
 ֵמֲעשֹֹת ַ-ָ,ָבר ַהֶ ה ְלָהִמית �ָחִלָלה ְ?: "מהשמדת סדו�
ִא� : "ה"עונה לו הקב). כה, בראשית יח" (צדיק ע� רשע

ונשאתי לכל , � ַצִ,יִק� בתו1 העירֶאְמָצא ִבְסדֹ� ֲחִמִ@י
מה עושה אברה� . תפלתו התקבלה". המקו� בעבור�

אולי מספיקי� ג� ארבעי� : ממשי1 להתפלל? אבינו
וכ1 , ואולי מספיקי� רק ארבעי�, וחמישה צדיקי� בלבד

, על פחות מעשרה צדיקי� לא התפלל(הלאה עד עשרה 
בר א� ס: וקשה). לב' י ש� פס"מהטע� המבואר ברש

מדוע לא טע6 זאת , אברה� שעד עשרה אפשר להתפלל
כד ' ש� פס(י מסביר "אמנ� רש? מיד בפע� הראשונה

י עשרה צדיקי� אפשר היה להציל רק עיר "שע) כט' ופס
מ "אבל מ, )מתו1 חמשת הערי� שעמדו ַלֲהִפיָכה(אחת 

מדוע . יכול היה להתחיל מיד בהצלת עיר אחת בלבד
שאברה� אבינו , היאהתשובה ? כ הל1 בשלבי�"א

כפי שראינו אצל ירמיהו , מתפלל רק על פי הכרת לבו
יהרוג חמישי� ' שא� ה, בהתחלה הרגיש. ודניאל

אחרי . יהיה זה חילול הש�, צדיקי� בהפיכת סדו�
והרגיש , העלתה אותו התפלה במדרגה, שהתפלל על כ1

כבר שג� בהריגת ארבעי� וחמישה צדיקי� יהיה חילול 
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ה זו עלה שוב במדרגה והרגיש שג� י תפל"ע. הש�
וכ1 הלאה , בהריגת ארבעי� צדיקי� יהיה חילול הש�

, אבל א� מלכתחילה היה מתפלל על עשרה. עד לעשרה
ותפילה שלא על , לא היתה תפילתו מותאמת להכרת לבו
  .כפי שראינו לעיל, פי הכרת הלב לא תתכ6 אצל הנביאי�

שאותה תפילה , )ט, ר מט"ב(ל אומרי� "חז
). בנוסח אחר(התפלל ג� איוב , שהתפלל אברה� אבינו

 ֵמֲעשֹֹת ַ-ָ,ָבר ַהֶ ה �ָחִלָלה ְ?: "אברה� אבינו אמר
ַעל ֵ-6 , .ַחת ִהיא: "ואיוב אמר, "ְלָהִמית ַצִ,יק ִע� ָרָ*ע

ואול� ). כב, איוב ט" (�Bָ ְוָרָ*ע ה)א ְמַכֶ?ה: &ַמְרBִי
, אברה� אמר ִ>@)ָלC": ל מתבטאי� על כ1 ואומרי�"חז

תפלתו של אברה� היתה ). ר ש�"ב" (איוב אמר פגה
מהי .  בבחינת פגהושל איוב , בבחינת תאנה ְ>ֵ*ָלה

הסביר מורי ורבי הרב דסלר ? ַהD=ִEַ)ת בתפלתו של איוב
אמנ� . שאיוב לא התכוו6 בתפלתו רק לש� שמי�, ל"זצ

 אלקי� וסר איש ת� וישר ירא"איוב הוא נביא והוא 
כ ודאי כואב לו ג� על חילול "וא, )ח, איוב א" (מרע

, הש� שנגר� מ6 היסורי� הבאי� עליו למרות צדקותו
אבל יחד ע� זאת מעורב בצעקתו ג� כאבו האישי על 

כ אי6 תפלתו נובעת מלב של� "וא, היסורי� שבאו עליו
מבחינתו . אצל אברה� אבינו המצב הוא הפו1. לגמרי

רה� אבינו היה טוב דוקא לסלק את האישית של אב
שכ6 סדו� מייצגת תורה הפוכה מ6 , סדו� מ6 העול�

, אברה� מפי4 תורת חסד. התורה שמטי8 לה אברה�
כ טוב יותר מבחינתו "וא. וסדו� מפיצה תורת רשע

אבל חילול . האישית של אברה� שסדו� תושמד דוקא
במידה , על הצדיקי� שבקרבה(הש� שבהשמדת סדו� 

ועל כ6 בניגוד , כואב לאברה� אבינו) כאלווישנ� 
. הוא נושא תפלה להצלתה של סדו�, לטובתו האישית

ועל כ6 היא , כ שתפלה זו נקיה מכל פניה אישית"ודאי א
משולה לתאנה בשלה " Cאיוב , אברה� אמר ִ>@)ָל

  ".אמר פגה
. ג� תפלתו של איוב היא תורה בשבילנו, ובכל זאת

א� יש לו  , 1 צרי1 אד� לעשותשבאמת כ, ל אמרו"חז
ולמדו , "לשת8 ש� שמי� בצערו"ראוי לו , ו"צרה ח

לשת8 ש� שמי� "מה פרוש ). א, ברכות סג(זאת מאיוב 
ֶ*.ל לו להתפלל רק , כמדומני שהפשט הוא? "בצערו
 מצטער ה"שהקבאלא ג� מפני ,  מצטערשהואמפני 

משנה (ל "כמו שאמרו חז, כביכול בצער6 של ישראל
שכינה מה לשו6 , בשעה שאד� מצטער): "א, מו' סנה

הרי שהשכינה !" קלני מזרועי, קלני מראשי? אומרת
אלא , ולא רק בצער� של צדיקי�. מצטערת בצער האד�

ואפילו של חייבי מיתות בית , אפילו בצער� של רשעי�
ואכ6 אנו אומרי� זאת בכל יו� בתפילה ). ש�' עי(די6 

ל1 רופא נאמ6 ורחמ6 ל מכי א): "'רפאנו'בברכת (
שהוא מצטער כשהחולה ? מה פרוש רחמ6". אתה

והעלה ארוכה ... רפאנו: "כ"מתפללי� אנו א. מצטער
, "ל מל1 רופא נאמ6 ורחמ6 אתה כי א, לכל מכותינו

אסור . רפאנו כדי שלא תצטר1 לסבול מצערנו: כלומר
פסחי� (ל הרי אמרו "אבל חז, ה"להתבטא כ1 על הקב

ואחד מה� , חייה6 אינ� חיי�ששלושה ) ב, קיג 
פה הוא שומע על ; כי לרחמ6 תמיד כואב. הרחמני6

ופה הוא שומע על אסו6 , ו"מישהו שמת לו קרוב ח
כ1 ג� . כ חייו אינ� חיי�"וא, ועל הכל כואב לו, אחר
כי על כל יהודי שסובל , ה יש המו6 צרות כביכול"לקב

 על כ להתפלל"צרי1 א. ל"כנ, ה סובל כביכול"ג� הקב
). ב"פי' בנפש החיי� שער ב' ועי(ה שלא יסבול "הקב

: אלא שבדר1 כלל התפלה שלנו היא קוד� כל על עצמנו
ושכל המכרי� שלנו יהיו ,  נהיה בריאי�שאנחנו

כ "וא. ואחרי זה שג� כל היהודי� יהיו בריאי�, בריאי�
אלא , התפלה שלנו איננה נובעת מדאגה לכבוד שמי�

 לשת� יש להשתדל לפחות ,מ"ומ. משיקולי� אחרי�
ה עד "להרגיש ג� את צערו של הקב, ש� שמי� בצערנו

אמנ� ג� א� לא נרגיש זאת חייבי� אנו . כמה שאפשר
, ") אתהרחמ�... ל מל1כי א("לומר את הדברי� 

אבל יותר טוב א� ג� , שהרי כ1 תקנו לנו מתקני התפלה
א� אד� מתפלל באמת על כבוד . מרגישי� את הדברי�

כפי , "עבודה שבלב"רי שתפלתו היא אכ6 בבחינת ה', ה
א "תפלה פ' � הלכ"רמב' עי(שתפלה צריכה להיות 

, ג� א� אד� איננו עומד על מדרגה זו, פ"ועכ). א"ה
אלא , ה"להתפלל מתו1 שאיפה שיתקיי� מה שטוב לקב

בכל , מתפלל רק מתו1 שאיפה להשיג את טובת עצמו
, ה"תו אל הקבשכ6 בעצ� פניי. זאת תפלתו עבודה היא

הרי שהיא לא , הוא מראה שא� צרי1 הצלה מהאויבי�
אלא רק , תבוא משרו6 או מהשמאל או מאמריקה

אז נכו6 שצרי1 רופא וצרי1 , וא� צרי1 רפואה. ה"מהקב
אבל בסופו של דבר הרפואה היא בידי ', ח וכו"קופ

. וכ6 כל שאר הדברי�, שמי� ולא בידי מישהו אחר
תפלל לפניו כראוי איננה אפילו עצ� האפשרות לה

וג� עליה עצמה צריכי� להתפלל לסיעתא , בידינו
אשר על כ6 מבקשי� אנו קוד� תפילת שמונה, דשמיא
כי ג� כדי , "שפתי תפתח ופי יגיד תהלת1' ה: "עשרה

ג� זו . להצליח להתפלל זקוקי� אנו לסיעתא דשמיא
להראות שאני מכיר ומאמי6 בכ1 ', מדרגה של עבודת ה

אבל ודאי עדי8 . ה שיי1 לבקש את צרכי"קבשרק מה
הרי זה חילול , ו"להרגיש שכשיש צרות לישראל ח

שכ6 מדרגה זו גבוהה . ולהתפלל מצד כונה זו, הש�
  .יותר

ו "כל זה טוב כשהצרות הבאות על ישראל ח, והנה
ואול� המצב שלנו היו� . ה6 באמת בבחינת חילול הש�

שלנו צועקי� שהאויבי� , המצב הוא. הוא חמור יותר
ואילו אצלנו , .ְ-ָ>ר' צועקי� שה', שה� מאמיני� בה

לא מרשי� . הצבא הרשמי לא צועק על סיעתא דשמיא
או דבר אחר " 'בעזרת ה"ל "אפילו לכתוב במסמכי צה

הא� במצב כזה קידוש הש� יהיה דוקא בכ1 . ב"כיו
חילול ! על זה הרי ודאי צרי1 להתפלל? שאנו ננצח

ג� מי ! תוכנו ודאי צרי1 לכאוב לנוהש� שבכפירה שב
הרי לעניננו אי6 , שסבור שחילוני� ה� תינוקות שנשבו

ה ַע� של "היה כבר פע� לקב. לראות בזה נחמה גדולה
ואול� הוא לא היה מרוצה מ6 , תינוקות שנשבו במצרי�
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ִא� . המצב הזה והוציא אות� מש� ונת6 לה� את התורה
לא היה צרי1 , היה חפ4 במצב של תינוקות שנשבו

, היה משאיר אותנו במצרי�. להוציא אותנו ממצרי�
מצב כזה שישראל ה� תינוקות . להיות תינוקות שנשבו

ג� זה . שנשבו הוא עצמו מצב של חילול הש� נורא
לא מספיק לכאוב רק על כ1 שהערבי� . צרי1 לכאוב
צרי1 לכאוב ג� על חילול הש� שלנו , יורי� עלינו

כ1 הרבה תינוקות � חלילה כלא� היו נשבי. בעצמנו
! ?הא� היינו שותקי�, בידי הסורי� או בידי מישהו אחר

נשבי� , וכא6! הרי היינו מזדעדעי� עד עומק נשמתנו
ואי6 מרגישי� , בתחילת כל שנת לימודי� אלפי תינוקות

ואול� ! הלב צרי1 לכאוב על כ1. לא לוקחי� ללב. זאת
א� . פלת אמתג� תפלה על דבר זה עלולה שלא להיות ת

, א+ַמר שכואב לי על כ1 שהחילוני� מחללי� את הש�
בשעה שכשאני , על זה שכ1 וכ1 תינוקות לומדי� כפירה

הרי זה סימ6 שלא , עצמי עושה עבירות פחות כואב לי
כי מי שבאמת אכפת לו . כ על קידוש הש�"אכפת לי כ

צרי1 שיהיה אכפת לו קוד� כל על מה , על קידוש הש�
, כ ג� על כ1 שהחילוני� חוטאי�"אח,  חוטאשהוא

 מה אבל קוד� כל . כ ג� על זה שהערבי� יורי�"ואח
?  אוחז בקידוש הש�עצמי אניאיפה ? אני בעצמי

הא� החסד שלי ? הא� התורה שלי היא תורת אמת
רק א� התשובה על ? ושאר המעשי� שלי ה� בסדר

אז התפילה שלי על קדוש , שאלות אלו היא חיובית
ודאי שאי6 אנו במדרגה .  תפילה אמיתיתהש� היא

איננו יכולי� להתפלל כמו משה רבנו או כמו . הזאת
והתפילה שלנו אינה , איננו נביאי�. אברה� אבינו

איש ת� וישר ירא אלקי� וסר "א� איוב שהיה . אמיתית
לא הצליח להתפלל מעומקא דליבא רק על קידוש " מרע
עד , בכל זאתו? מה נגיד אנו על התפילות שלנו, הש�

מקו� שידינו מגעת צרי1 כל אחד להשתדל לפו� דרגא 
  .דיליה לשת8 ג� ש� שמי� בצערו
ל הרי "חז. ל אמרו לנו"ישנה עוד נחמה אחת שחז

אי6 תפלתו של אד� נשמעת אלא א� כ6 משי� : אמרו
ִנHָא ְלָבֵבנ) : "שנאמר, )מתפלל מכל לבו: כלומר(נפשו בכפו 

שמרי� את כל , )מא, איכה ג" ( ַ>ָ@ַמִי�לֶאל ַ-Eִָי� ֶאל ֵא
והרי הפסוק ? ֵאיִני: 'מקשה הגמ. הלב אל אביו שבשמי�

ְוִלָ>� לֹא , ַוְיַפB)ה) ְ>ִפיֶה� )ִבְל*+ָנ� ְיַכְ ב) ל+: "אומר
, )לזלו, תהלי� עח" (ָנכ+6 ִעI+ ְולֹא ֶנֶאְמנ) ִ>ְבִרית+

? )לח, ש�" (א ישחיתוהוא רחו� יכפר עו6 ול"כ "ואעפ
" כא6 בצבור, כא6 ביחיד. לא קשיא: "'מתרצת הגמ

תפלת היחיד אינה נענית אלא א� : כלומר). א, תענית ח(
אבל תפילת ציבור מתקבלת אפילו , כ6 משי� נפשו בכפו

הג� , כ"וא. כ1א� איננה בלב של� ואיננה אמיתית כל
 ,ואיוב היה יחיד, ואברה� היה יחיד, שמשה היה יחיד

יש מניני� בכותל ובישיבת , ה ישנ� ציבורי�"אבל לנו ב
ובציבור הרי ראינו שאפשר , הכותל ובשאר מקומות

. כ1להשיג ישועה ג� א� התפילה איננה בלב של� כל
ג� תפלה בציבור מוכרח שתהיה ע� מעט , ובכל זאת

שכ6 מדוע תפלת הציבור מתקבלת . כונה כדי שתועיל

ה "מפני שהקב? כ1למרות שאיננה בלב של� כל
קצת "של ראוב6 ע� ה" קצת לב"ברחמיו מצר8 את ה

של לב " שיעור"ה יש כא6 "נמצא שבס, של שמעו6" לב
א� כל אחד אכ6 משקיע ? במה דברי� אמורי�. של�

אבל א� ג� מקצת לב אי6 משקיעי� . פ קצת לב"עכ
אינני רוצה . אינני יודע... ?ממה יווצר לב של�, בתפלה
הכרחי הדבר , ה ג� בתפלה בציבוראבל לכאור, לקטרג

, הרי ג� בדי6 זה כ1. שכל אחד ישקיע קצת לב כפי כוחו
מג6 'א� לא כיֵו6 בברכת , שג� א� התפלל אד� בציבור

א "ק' ח סי"ע או"שו( לא יצא ידי חובת תפילה  ' אברה�
, אי6 חוזרי6 בשביל חסרו6 כונה"למעשה בזמננו ). א"ס

" כ למה יחזור" א,שא8 בחזרה קרוב הוא שלא יכוי6
אבל בעצ� אי6 יוצאי6 ידי חובת תפילה , )א ש�"הרמ(

הרי שג� בתפלה . וזהו אפילו בציבור, בלא כוונה זו
  ".קצת לב"בציבור מוכרח שיהיה 

בצבור מועילה תפלה ג� כשהיא בגדר , כפי שאמרנו
ולב� לא ,  בפיה� ובלשונ� יכזבו לוויפתוהו"של 

מה שיי1 ? ה הפשט בזהמ". נכו6 עמו ולא נאמנו בבריתו
לא שיי1 , ה יודע הכל"הרי הקב'? כלפיו ית' פיתוי'

כ הדבר אשר הפסוק מכנה אותו "מהו א. לרמות אותו
, נראה מהו פיתוי ביחס לבשר וד�? ה"כפיתוי כלפי הקב

? מתי משתמשי� בפיתוי אצל בשר וד�. להבדיל
. כשרוצי� לשכנע אותו לקנות סחורה שאינו מעוניי6 בה

מנסי� לשכנע אותו שסחורה זו דוקא טובה ? י�מה עוש
! מכונית זו היא דוקא מכונית טובה. "מאד בשבילו

"... יותר בטוח, נוסעת יותר מהר, צורכת מעט דלק
לא בגלל טובת הקונה רוצה אני שיקנה את , למעשה

אלא בגלל טובתי שלי רוצה אני , הסחורה המדוברת
 יותר או מפני שאקבל עליה רווח גדול, שיקנה אותה
א� הייתי רוצה שהקונה יקנה מה שבאמת . מסיבה אחרת

. לא הייתי משכנע אותו לקנות מכונית זו, הכי טוב עבורו
אלא , ואול� כיו6 שלא טובת הקונה עומדת לנגד עיני

מנסה אני לשכנע את העומד מולי שסחורה , טובתי שלי
למעשה אסור לנהוג כ1 . זו היא הטובה ביותר ג� עבורו

, לשכנע אד� שהסחורה טובה עבורו, במסחר
 זהו אבל לעניננו . כשלמעשה יודע אני שאי6 זה כ1

ויפתוהו "זהו לכאורה ג� הפשט בפסוק . 'פיתוי'
ה שכדאי לו "שאני מתפלל לקב, הכונה היא". בפיה�

. כי יהיה זה קידוש הש� א� יגאל אותנו, לגאול אותנו
  גאל אותנו בשביל" שמ� למע�וגאלנו מהרה "

באמת בעומק הלב מעוניי6 אני . שיתקדש שמ1
, שהגאולה תבוא מפני שלא נעי� לי שהערבי� יורי�

ו ושאר "ומפני שמפריע לי שישנ� פצועי� ולוויות ח
שכדאי לו לגאול , ה"אבל בֶפה אומר אני לקב, צרות

, ה"זהו הפיתוי ששי1 כלפי הקב". למע6 שמ1"אותנו 
וונה איננה ג� א� בלב הכ, להתפלל על כבוד שמי�

הרי איננו נמצאי� במדרגה של . בשלמות רק על זה
כ לפחות נתפלל על "א, אברה� אבינו ושל משה רבנו
וננסה , "ויפתוהו בפיה�"קדוש שמו בעול� בבחינות 

לפחות בברכת . להתכוו6 בזה עד כמה שידינו מגעת
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שלעומת הברכות על , י אומר"הרי רש. 'ראה נא ְבָעְנֵינ)'
' המחזיר שכינתו לציו6' וצמיחת קר6 דוד ובני6 ירושלי�

גאולת עולמי� , שה6 ברכות המתיחסות לגאולה הסופית
' ראה נא בענינו וריבה ריבנו'ברכת , במהרה בימינו

שג� א� לא , לגאולה זמנית, מתיחסת לצרות של כל יו�
הרי ג� מ6 הצרות של כל , "תחנה הסופית"הגענו עדיי6 ל

פע� , � מהצלבני�פע. יו� אנו זקוקי� לגאולה
ופע� , פע� מהרשע הגרמני ימח שמו, מהאינקביזיציה

אמנ� לא היתה זו גאולה סופית אצל . מ6 הערבי�
אבל בכל זאת ג� זה שהרשע , הגרמני� ואצל האחרי�

כ "וא. היא גאולה כלשהיא, הגרמני נפל בסופו של דבר
חושבני שעצה גדולה למצבנו היא להשתדל בכלל 

אבל במיוחד , ד כמה שאפשרע, להתכוו6 בתפילה
ולהשתדל להרגיש עד , 4 וג� היחיד"ג� הש, בברכה זו

כדי שלא תהיה , "למע6 שמ1"כמה שאפשר ג� את ה
אלא שבאמת יכאב , "ויפתוהו"תפלתנו לגמרי בבחינת 

וא� זה מפני . כשישראל נשברי�, לנו על חילול הש�
שרבי� מישראל עדיי6 אינ� מודי� במלכות שמי� כמו 

שנכיר במלכות , הרי על זה גופא צרי1 להתפלל, שצרי1
, .ְ-ָ>ר' שלא רק הערבי� יצעקו שה,שמי� כמו שצרי1

ואז , ל גדול גבור ונורא הוא א' אלא ג� אנו נבי6 שה
  .יהיה באמת קידוש הש� בניצחו6 על הערבי�

אולי , א� אנו מצדנו באמת נתעורר על הדבר הזה
אבל ג� א� . �ה יראה בזה קידוש הש"נזכה שג� הקב

. ירח� עלינו בסופו של דבר' ודאי שה, לא כ1 יהיה
מיכה " (לא החזיק לעד אפו "שהרי אחת ממידותיו היא 

א מידה "פ(' תומר דבורה'ומבאר בזה ה, )יח, ז
ה "אי6 הקב, שאפילו האד� מחזיק בחטא", )חמישית

אלא יבטל כעסו אפילו . לא לעד, וא� מחזיק. מחזיק א8
, כמו שמצינו בימי ירבע� ב6 יואש, שלא ישוב האד�

, וה� היו עובדי עגלי�, ה גבול ישראל"שהחזיר הקב
. )למרות שלא שבו מקוד� לכ6: כלומר(וריח� עליה� ולא שבו 

הרי שג� זו היא ...". בשביל מידה זו? כ למה ריח�"א
, שג� א� אי6 ישראל עושי� תשובה', אחת ממידותיו ית

ממשי1 להכות� עוד ואינו , ה את כעסו"מסייג הקב
, בימי יהואחז מל1 ישראל ובימי יואש ב6 יהואחז. ועוד

, ישראל אינ� חוזרי� בתשובה, ובימי ירבע� ב6 יואש
את ֳעִני ישראל מֶֹרה ְמאֹד ְוֶאֶפס ָעצ)ר ' ראה ה"ובכל זאת 
והשיב על ידי , וריח� עליה�) כו, יד, ב"מל" (ְוֶאֶפס ָעז)ב

מלבוא חמת עד י� "שראל ירבע� ב6 יואש את כל גבול י
ונלקח (דהיינו כל מה שכבש יהושע , )כה, ש�" (הערבה

ולפי דעה אחת א8 יותר , )מישראל במרוצת הדורות
ב "מחלוקת בירושלמי חלה פ' עי(ממה שכבש יהושע 

למרות שהמשיכו לעבוד לעגלי� שהעמיד ירבע� , )א"ה
שג� א� אי6 אנו ראויי� , כ מקו� לקוות"יש א. הראשו6

. ה יפסיק פע� את הצרות"מ הקב"מ,  על פי מעשינולכ1
שכ6 . אבל יותר טוב שנשתדל כ6 להיות ראויי� לכ1

של ' לא לעד'אבל ג� , "לא החזיק לעד אפו"' אמנ� ה
של ' מהרה'הרי אפילו ? מי יודע כמה שני� זה, ה"הקב
גיטי6 (ה זה שמונה מאות וחמישי� ושתי� שנה "הקב

היינו . כ1 הרבה כות כלולנו אי6 סבלנות לח, )ב, פח
יש שאמרו . רוצי� שהתשועה תבוא קצת יותר מהר

כמבקשי� , "בימינובמהרה "שלכ6 אנו אומרי� 
, ְ>.Iַת המידה שלו" מהרה"שלא ימדוד את ה', ממנו ית

וימינו הרי ה� כצל , "ימינו"אלא ְ>.Iַת המידה של 
אבל צרי1 , "לא החזיק לעד אפו"אז נכו6 ש. עובר

אינני , והדר1 לזה. ר שהתשועה תבוא יותר מהרלהתעור
ל "אבל לדעת שלא מצה, ל"אומר שצרי1 לפרק את צה

צרי1 אמנ� להג6 על ישראל מפני . תבוא התשועה
אבל , ה ציוה להג6 על ישראל עד כמה שאפשר"שהקב

שקר הסוס "כשאנו אומרי� . לא מזה תבוא התשועה
 הסוס אי6 הכוונה שתשועת, )יז, תהלי� לג" (לתשועה

כי אי6 בכח הסוס להציל בלא , היא רק חצי מ6 אמת
אלא הכונה היא ". זה וזה גור�"בבחינת , סיעתא דשמיא

ה "הקב. כללהוא איננו גור� , שהסוס הוא שקר גמור
, ציוה להשתמש ג� בסוס ועל כ6 משתמשי� ג� בסוס
, אבל מה שגור� לתשועה זה רק מצוות ומעשי� טובי�

נביא הרי רואה בזה את עיקר ה. ולא משהו נוס8 אחר
. אלקי1 כי כשלת בעונ1' שובה ישראל עד ה: "התשובה

? ומה היא התשובה, "'קחו עמכ� דברי� ושובו אל ה
כל תשא עו6 וקח : אמרו אליו"? כיצד יש לשוב אליו

ולא משנה א� זה אשור או (אשור לא יושיענו ... טוב

ו טיל או ולא משנה א� זה סוס א(על סוס לא נרכב , )אמריקה

אי6 הכונה שלא נרכב ). דב, הושע יד" ()טנק או דבר אחר
אלא , אלא שנדע שהתשועה היא לא בסוס, כלל על סוס

ובלי , )כג, ירמיהו ג" (אלקינו תשועת ישראל' בה"רק 
, ה ירצה"א� הקב. אלקינו לא יעזרו כל הסוסי�' עזרת ה

אבל אנחנו איננו רוצי� לסמו1 רק , לא יחזיק לעד אפו
. מי יודע כמה זמ6 זה יהיה, ל זה שלא החזיק לעד אפוע

אבל , ה ריח�"אמנ� בימי יהואחז מל1 ישראל הקב
כשלא נשארו עוד לישראל אלא ? באיזה מצב ריח�

 �ִאְ>ָד� ֶמֶל"כי כל השאר , חמישי� פרשי� ועשרה רכב
אנחנו איננו ). ז, ב יג"מל" (ֲאָר� ַוְיLִֵמ� ֶ-ָעָפר ָלד#*

 למצב כזה שישארו לנו רק חמישי� רוכבי רוצי� להגיע
, תגיע יותר מהר' צרי1 להתעורר שישועת ה, ו"סוסי� ח

, והמלחמה הנוראה הזאת כבר נמשכת תשעה חודשי�
נוספי� יתומי� , ונפגעי� ומתי� עוד ועוד יהודי�

צרי1 ? מה יהיה הסו8, ירח�' ואלמנות ופצועי� ה
וגאלנו , וראה נא בענינו וריבה ריבנ: "'לצעוק אל ה

אבל לש� כ1 , במהרהשנגאל , " למע6 שמ1מהרה
ִמEִי ע+ְלִלי� ְויְֹנִקי�  " להתחזק בתורה , עלינו להתעורר

" להשבית אויב ומתנק�, �ִיMְַדBָ עֹז ְלַמַע6 צ+ְרֶרי
 וכ6 כח התורה משבית אויב ומתנק� , )ג, תהלי� ח(

. ובכל הדברי� הצריכי� חיזוק, באהבת ישראל, בתפילה
, ה יעשה את שלו"ודאי הקב, א� אנחנו נעשה את שלנו

הערבי� יכולי� . ואז יהיה באמת קידוש הש� בעול�
שהרי ', אבל ה� לא הולכי� בדרכי ה, .ְ-ָ>ר' לצעוק שה

ואצל , "ל רחו� וחנו6 אר1 אפי� ורב חסדא' ה"
', כשנתחזק בדרכי ה. כ1 רואי� את זההערבי� לא כל
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במהרה " למה למע6 שמ1גאולה ש"נזכה באמת ל
 .בימינו


