לפרשת חקת
א .מרים הולכת לעולמה ואיתה נעלמים המים ,הרוך ,וכוח הדיבור של משה .כשהוא מצּווה לדבר אל
הסלע ולהוציא ממנו מים ,הוא מכה בו במטה.
ֹשה לֵּ אמֹר .ח ַקח אֶ ת-הַ מַ טֶ ה ,וְהַ ְקהֵּ ל אֶ ת-הָ עֵּ ָדה אַ ָתה וְאַ הֲ רֹן אָ ִחיָךְ ,ו ִדבַ ְר ֶתם אֶ ל-
ב .ז ַוי ְַדבֵּ ר ה’ ,אֶ ל-מ ֶ
ית אֶ ת-הָ עֵּ ָדה וְאֶ תְ -בעִ ָירם .ט וַיִ ַקח
את לָ הֶ ם מַ יִם ִמן-הַ סֶ לַ ע ,ו ְִה ְש ִק ָ
הַ סֶ לַ ע ְלעֵּ ינֵּיהֶ םְ ,ונ ַָתן מֵּ ימָ יו; וְהֹוצֵּ ָ
ֹשה וְאַ הֲ רֹן ,אֶ ת-הַ ָקהָ ל--אֶ לְ -פנֵּי הַ סָ לַ ע; ַוי ֹאמֶ ר
ֹשה אֶ ת-הַ מַ טֶ הִ ,מ ִל ְפנֵּי ה’ ,כַאֲ ֶשר ,צִ ּוָהּו .י ַוי ְַק ִהלּו מ ֶ
מ ֶ
ֹשה אֶ ת-יָדֹוַ ,ויְַך אֶ ת-הַ סֶ לַ ע
לָ הֶ םִ ,ש ְמעּו-נָא הַ מ ִֹרים--הֲ ִמן-הַ סֶ לַ ע הַ זֶה ,נֹוצִ יא לָ כֶם מָ יִם .יא ַוי ֶָרם מ ֶ
ּובעִ ָירם[ .במדבר כ]11 - 7 ,
ְבמַ טֵּ הּו--פַ עֲמָ יִם; ַויֵּצְ אּו מַ יִם ַר ִבים ,ו ֵַּת ְש ְת הָ עֵּ ָדה ְ
ג .כשהמצוקה ,הכאב והכעס מאלמים את פינו ,הגוף מחפה על הלשון ומאגרף עצמו מול העולם,
האילמות הופכת אלימות .ברגעי צמא למים ,בעיתות פחד מעתיד בלתי ידוע ,בזמנים של כאב ועלבון,
הלואי ונדע לדבר ולא להכות.
ד .תפילה לשלום מדינת ישראל  /עפר שבת בית-הלחמי

אֱֹלהֵ ינּו ֵואֱֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינו וְ אִ מוֹתֵ ינו,
אֱֹלהֵ י פֲחַ ד יִצְ חָ ק ,אֱֹלהֵ י יְה ֹושֻׁעַ  ,אֱֹלהֵ י יָעֵ ל,
אֱֹלהֵ י רּוחַ שָ אּול הַ ּטוֹבָ ה ,אֱֹלהֵ י חָ כְ מַ ת שְ ֹלמֹ ה,
אֱֹלהֵ י יִשְ רָ אֵ ל.
ֲאנָא ,בְ ֹכחַ גְ דּולַת יְמִ ינֶָך,
לְ מַ ֲענָם אִ ם ֹלא לְ מַ ֲענְָך,
גְ דוֹר ֲעלֵינּו פְ אוֹת יָם ,קֶ דֶ ם ,צָ פוֹן ָו ֶנגֶב,
וְ כַס שְ מֵ ינּו בִ כְ נַף שְ כִ ינַתְ ָך.
תֵ ן חָ כְ מָ ה ּובִ ינָה בְ זִ ְקנֵנּו ּובְ שָ רֵ ינּו וְ הַ ְרחֵ ק מֵ הֶ ם כֹל פֹ עַ ל ֲעוֶון
הַ נְחֵ ם בְ דֶ רֶ ך הַ ּטוֹב וְ הַ יְ שֶ ר ,כִ י הִ פְ קַ ְדנּו ֲחיֵינּו בְ יָדָ ם.
תֵ ן ש ֹופְ טֶ נּו בְ כֵס צֶ דֶ ק וְ הָ אֵ ר לִ יבָ ם בְ תוֹרָ תֶ ָך,
לְ מַ עַ ן יְהַ לְ כּו לְ פָ נֶיָך וְ יִהְ יּו תְ מִ ימִ ים.
ֲאנָא ,בְ ֹכחַ גְ דּולַת יְמִ ינֶָך,
ַארצֵ נּו אֶ ת סּוכַת שְ לוֹמֶ ָך
פְ רוֹס עַ ל מְ גִ ינֵי ְ
שַ א כַפְ ָך ֲעלֵיהֶ ם וְ הַ צִ ילֵם ,מִ כֹל צַ ר וְ אוֹרֵ ב ּומִ ֹכל קָ לִ יעַ מְ בַ קֵ ש נַפְ שָ ם.
תֵ ן בָ הֶ ם עֹ ז ָולֵב ,לְ הַ בְ חִ ין בֵ ין א ֹויֵב וְ אוֹהֵ ב
בֵ ין בְ נֵי בְ לִ יָיעָ ל לְ בֵ ין בְ נֵי ַאבְ רָ הָ ם.
ֲאנָא ,בְ ֹכחַ גְ דּולַת יְמִ ינֶָך,
שְ מוֹר עַ ל מְ ִדינַת יִשְ רָ אֵ ל ,בִ תְ ָך אֲשֶ ר בָ חַ ְרתָ ,
לְ מַ עַ ן נַגְ ִדיל שִ מְ ָך בֵ ין כֹל בָ אֵ י ע ֹולָם,
ֲאנָא בְ ֹכחַ ,
ֲאנָא,
בְ לִ י ֹכחַ .

