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כולם שמחו בגשם , ובעלי החיים. הציפורים ובני האדם. כולם שמחו. השדות

כולם שמחו בעננים המתקשרים המבשרים את בא הגשם. כולם שמחו  המשמש ובא.

כבר חנוכה, ועוד לא ירד מטר. והשמחה כה גדולה כי שומע השם לקול  שהרי -

וא לעולם כי לא תחינותיהם, ושולח להם גשם לברכה. והגשם ברכה הוא, וחיים ה

 יתכנו חיים ללא המים.

כולם פרט לאחד. כולם שמחו ועלזו, פרט להלך הבודד, הצועד כעת בדרך לעיר 

הגדולה. ההלך לא שמח בגשם המתקרב, כי הדרך חולית היא, וברדת עליה הגשם, 

כי עובר תיהפך בוצית וקשה להליכה. הוא לא שמח בעננים המתקשרים ברקיע, 

 לו מחסה ממטר.דרכים הוא, ואין 

וכולם, בבתיהם, נשאו תפילה בקול תודה למרומים. וגם ההלך היה מתפלל. אך 

 היה ההלך נושא תפילה, ומבקש כי יידחו הגשמים.בעוד כולם מודים ומשבחים, 

מתחנן כי ימנעו העננים מלהמטיר. אך לא ביקש ח"ו שיבטלו הגשמים לגמרי, אלא 

 ם יישוב. רק שימתינו זמן מה, עדי יגיע אל מקו

הבה נחשב. כעת אחד הוא הצועד ובמבקש כי ימתינו הגשמים עד יבא אל מקומו. 

ולו יהי כדבריו, הן כאשר יגיע אל ביתו, לא תהא הדרך שוממה. שהרי הרבה בני 

אם ימלאו אדם הם הצועדים בדרכים, וכל אחד בזמנו שלו, ותוכניותיו עמו. ו

והדין נותן שלא תישמע  לגשם לרדת. משאלותיו, של כל הולך דרכים, לא יהא זמן

 תפילת עוברי דרכים, שהם יחידים, אל מול תפילת הציבור המשווע לגשם.

שבט לוי, ביום המקודש  -שנבחר מתוך שבט קדוש  הכהן הגדול, -והאדם הקדוש 

 בקדש -עומד במקום הקדוש ביותר עלי אדמות  יום הכיפורים, -ביותר בשנה 

המקדש. ואדם זה, במקום זה, וביום זה עומד ומבקש לפני הקב"ה שבבית  הקדשים

 .מעתיר "שלא תישמע תפילת עוברי דרכים"על עמו ישראל. ובתוך דבריו, 

מדוע? מדוע לבקש על דבר שברור כי לא ייענה? הרי בחשבון פשוט לא יתכן לשמוע 

דול בקדש תפילת עוברי דרכים, ומדוע יש לבקש על כך באופן מיוחד, ע"י הכהן הג

 הקדשים ביום הכיפורים?



אלא, השאלה היא גופה התשובה. אם אנו רואים כי הכהן הגדול צריך לבקש על כך 

אות וסימן הוא כי תפילה זו עשויה להתקבל. אע"פ שהדין נותן ביום הכיפורים, 

 שלא יקבלו תפילה זו, מפני רוב התפילות והנזק שיהיה לשאר העולם.

תפילת עוברי דרכים, הנמצאים כעת  מק הלב יוצאת,שתפילה זו מעואך כיון 

במצוקה, תפילה זו תתקבל, לולא תפילתו של הכהן הגדול שביקש לבל תתקבל 

 תפילתם של עוברי דרכים, מפני טובתם של שאר העולם.

למדנו מכאן את כוחה העצום של התפילה. מה שנבקש, אם תהיה זו תפילה 

 תתקבל.היוצאת מעומק עומק הלב, חזקה עליה ש

 

עוד אומרים גדולי המוסר, כי תפילה על גשמיות פעמים תיענה ופעמים ולא תיענה 

במלואה, מפני חשבונות שמים, חשבונות של טובה זו מול טובה אחרת. אך תפילה 

על ענינים רוחניים, תפילה על תורה ומצוות וכדו', תפילה על כוחות ובריאות 

 ורה, חזקה עליה שתתקבל.לעבודת השם, תפילה על הצלחה בלימוד הת


