
בבקשה  מסתיימת  יום  בכל  פעמים  שלוש  ידנו  על  הנאמרת  עשרה  שמונה  תפילת 
ְלַמַען  ֲעֵׂשה   ,ּתֹוָרֶת ְלַמַען  ֲעֵׂשה   ,ְיִמיֶנ ְלַמַען  ֲעֵׂשה   ,ְׁשֶמ ְלַמַען  ”ֲעֵׂשה  מיוחדת: 
ְקֻדָּׁשֶתךָ“. מקורה של בקשה זו נמצא בדברי ה‘הגדה‘ שהובאו בטור (או“ח קכב): ”אמר 
למען  ’עשה  שכינה;  פני  ומקבל  זוכה  הללו  דברים  ארבעה  לומר  הזריז  ’כל  שמואל: 

שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך‘“. 
פני  ומקבל  זוכה  שאמר  שמה  כתוב  ”ומצאתי  (שם):  הב“ח  ביאר  דברים  של  בעומקם 
שכינה זהו לפי שבאותן ארבעה דברים מייחד רגלי המרכבה: למען שמך - היא עטרת, 

ימינך - חסד, תורתך - תפארת, קדושתך - גבורה“.
נוסח שונה הובא ב‘ספר המנהיג‘ (הל‘ תפילה) בשם הקדמונים: ”כל האומר אחר תפילתו 
אין  צדקך  משיח  למען  עשה  ימינך,  למען  עשה  שמך,  למען  עשה  דברים:  ג‘  אלו 

תפילתו חוזרת ריקם“.
עשרה  שמונה  ברכות  כנגד  המיוסדות  מלכנו‘  ’אבינו  בקשות  של  סיומן  לקראת  אף 
(’סידור עבודת ישראל‘) אנו מבקשים: ”ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא 

ֶׁשִּנְקָרא ָעֵלינּו“.
את קשתי נתתי - בענן

בבואנו להבין את עומקה של בקשה זו נפתח בדברי מרן ה‘חתם סופר‘ (’תורת משה‘) על 
ָהָאֶרץ“:  ּוֵבין  ֵּביִני  ְּבִרית  ְלאֹות  ְוָהְיָתה  ֶּבָעָנן  ָנַתִּתי  ַקְׁשִּתי  ”ֶאת  יג):  (ט  בפרשתנו  הפסוק 
”קשתי - ראשי תיבות קדושתי, שמי, תורתי, ימיני, רמז לבקשה: ’עשה למען שמך, 

עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך‘“. 

את דבריו הנשגבים ביאר תלמידו רבי חזקיה פייבל פלויט 
פי דברי  על  ח“ג בהקדמה)  בן חיים‘  חבר  (’ליקוטי  של שוראן  רבה 
המקדש  בית  שחרב  ”מיום  מהרש“א)  וראה  ב  לב  (ברכות  חז“ל 
ננעלו שערי תפילה“... משום שנאמר (איכה ג מד): ”ַסּכֹוָתה 
בפסוק:  כי  להבין,  נוכל  זה  לפי  ְּתִפָּלה“.  ֵמֲעבֹור   ָל ֶבָעָנן 
כאשר  הגלות,  בעת  שגם  נרמז  ֶּבָעָנן“  ָנַתִּתי  ַקְׁשִּתי  ”ֶאת 
בידינו  נתן  התפילה,  שערי  את  בפנינו  ונועל  מכסה  הענן 
אותם  את  היינו   - ’קשת“י‘  סגולת  את  הוא  ברוך  הקדוש 
ארבעה דברים שהביא הטור שאמירתם היא סגולה לקבל 
פני שכינה, וכך נזכה שתתקבל תפילתנו אף בזמן הגלות.

יש בנותן טעם להביא את שמסופר על הרבי בעל ה‘אמרי 
אמת‘ מגור כי נהג לקוד ארבע פעמים לכבוד השכינה בעת 

אמירת ארבע בקשות אלו (’יגדיל תורה‘). 
כל בקשותינו הן ’למען שמך‘

נראה שלא לחינם תיקנו את אמירת בקשות אלו דווקא בסיום התפילה, שכן האומר 
אותן בסיום תפילתו מגלה בכך שאת כל מה שביקש במהלך התפילה לא ביקש בכוח 
מעשיו, ובאמת סבור הוא שמצד מעשיו לא מגיע לו כלום, אלא כל בקשתו היא מכוח 
חסדי ה‘ ולמען שמו, תורתו וקדושתו. שאם אכן זוהי תחושתו והכרתו, ראוי שתתקבל 

תפילתו ויזכה לקבל פני שכינה.
מה  מפני  מובן  התפילות,  לקבלת  גדול  מפתח  והן  חשובות  כה  אלו  שבקשות  כיוון 
תיקנו אותן חז“ל כחלק המסיים את עיקר התפילה, היא תפילת העמידה. ללמדך שזו 
צריכה להיות מטרת האדם בתפילתו - לא לבקש מצד הדין, אלא כמתנת חינם (’בים 

דרך‘ שמות ב מאמר מד אות כט-ל).

ואמר המשגיח רבי חיים פרידלנדר זצ“ל שכדי לזכות למילוי בקשותינו אין די באמירה 
גרידא, אלא עלינו לחוש בעומק הלב כאב על חסרון גילוי כבוד שמים, יחד עם שאיפה 
והשתוקקות לראות בגילוי כבוד ה‘ וכבוד התורה, עד שלא נבקש שיתמלאו צרכינו 

למען עצמנו, אלא למען כבודו יתברך וקידוש שמו.
להיות  צריכה  בתפילה  הכוונה  שתכלית  יא)  ב  (נפה“ח  מוולאז‘ין  חיים  רבנו  שכתב  וכפי 
רק על צורך גבוה, כי במקום שיש חילול שמו יתברך כשבניו נמצאים בצרה והגויים 
שיח  ולשפוך  לבקש  הכול  מחויבים  כ),  לו,  (יחזקאל  ֵאֶּלה?!“  ה‘  ”ַעם  ותמהים:  עומדים 

לפניו יתברך על חילול שמו, ורק למען שמו יעשה ה‘ (’שפתי חיים - רינת חיים‘ ביאור שמו“ע).
עיקר וטפל

הגאון רבי חיים שאול קויפמאן, ראש ישיבת גייטסהד הסביר זאת על פי מעשה שהיה 
על  להתייעץ  שביקש  סוחר  האדמו“ר  לפני  בא  פעם  האדמורי“ם:  מגדולי  אחד  עם 
בעניינים  הבנה  לי  ואין  סוחר  ”אינני  לו:  ואמר  הסוחר  את  הרבי  דחה  מסחרו.  ענייני 
אלו“. אלא שמיד אחריו נכנס אל הרבי יהודי אחר, וכשיצא אותו היהודי סיפר לתומו 

לסוחר, שעדיין המתין בבית הרב, כי ייעץ לו הרבי והנחה אותו בענייני המסחר.
מובן שמיד שב הסוחר אל הרבי ותמה: ”וכי משוא פנים יש כאן?“ אך הרבי הסביר 
לו במתינות: ”אמשול לך משל למה הדבר דומה, לסוחר שרכש באחד מבתי המסחר 
כמות גדולה של סחורה בסכום לא מבוטל. לאחר הקנייה נזכר שאופני עגלתו חורקים, 
שב לחנות וביקש בקבוקון שמן לעגלתו. נענה לו בעל החנות בחפץ לב ואף לא אבה 

לקבל ממנו תשלום על בקבוק השמן.
הוא  גם  הרעיון,  קסם  הצד  מן  שעמד  אחר  לבעל-עגלה 
כאותו  בחינם,  שמן  בקבוקון  וביקש  החנות  לבעל  ניגש 
כאן  שהיה  ’הסוחר  המוכר:  לו  הסביר  אז  אולם  הסוחר... 
לפניך רכש ממני כמות גדולה של סחורה ושילם תמורתה 
הון רב, לפיכך שמחתי להיטיב עמו ולהעניק לו בקבוקון 
שמן משלי כדי שיוכל להוביל את הסחורה שרכש ממני 
לך  מנין  דבר,  ממני  רכשת  שלא  אתה  אולם  בבטחה. 

החוצפה לבוא ולבקש שמן לגלגלי עגלתך?!‘
כדי  רק  באת  ”כאשר  לסוחר,  הרבי  הסביר  אתה“,  ”גם 
לדון עמי בענייני מסחרך דחיתיך, כיון שבאמת אין עסקי 
עמי  והתייעץ  הקדים  השני  הסוחר  אך  אלו.  בעניינים 
חייו  עיקר  שזהו  הוכיח  ובכך  ה‘  עבודת  בענייני  ארוכות 
מסחרו  בענייני  עצה  לבסוף  כשביקש  משכך,  ומטרתם. 
כלי  אלא  אינה  הפרנסה  שלדידו  שהבנתי  כיון  לו,  נעניתי 

לעבוד בו את ה‘“.
באותו עניין, אמר רבי חיים שאול, אפשר לבאר את שמזכירים אנו בסיום התפילה: 
”עשה למען שמך...“, כי כאשר עיקר בקשתנו מהקדוש ברוך היא על קדושת שמו, 
על הצלחה בעבודת ה‘ ועל רצוננו להתקרב אליו, אזי גם אם מבקשים שיתלוו לכך 
בריאות ופרנסה, כיוון שהמטרה העיקרית שעליה ביקשנו היא עבודת ה‘, יספק לנו 

הקדוש ברוך הוא את כל צרכינו.
לפיכך הביא הטור שהרגיל לומר בסוף תפילתו: ’עשה למען שמך...‘ זוכה ומקבל פני 
שיתקדש  כדי  רק  הן  הזה  העולם  צורכי  על  בקשותיו  שכל  הוכיח  בכך  שכן  שכינה. 
שמו יתברך בעולם ושיוכל לקיים התורה והמצוות כראוי, ובכך נעשו כל ענייני העולם 
הזה שלו לעניינים רוחניים - עובדה שיש בה כדי לסייע רבות לקבלת התפילה (קובץ 

’קול התורה‘ סב עמ‘ ע).

פרשת נח

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  מעבנבנתיבות אמונים ם
עשה למען שמך 

גשמים בזכות אמן
ַוִּיָּכֵלא  ַהָּׁשָמִים  ַוֲאֻרּבֹת  ְּתהֹום  ַמְעְינֹת  ”ַוִּיָּסְכרּו 

ַהֶּגֶׁשם ִמן ַהָּׁשָמִים“ (ח ב)

מכאן  ’אמן‘.  תיבות  סופי   - מן‘  הגשם  ’ויכלא 
ואם  אמן,  עניית  בזכות  יורדים  שהגשמים  רמז 
אין עונים אמן כהלכה הגשמים נעצרים חלילה, 
(תענית ח א): ”אין  כמאמר חכמינו זיכרונם לברכה 

גשמים יורדים אלא בשביל בעלי אמנה“. 
’שמנה לחמו‘ ח ב; ’אסיפת גרשון‘ א יג

כתב הרבי בעל ’דברי ישראל ממודז‘יץ‘ בפרשתינו : במילים ”ֵלאמֹר ֵצא ִמן“ (ח טו-טז) רמזה התורה לתקנה 
שהובאה בזוהר הקדוש (תיקו“ז יט) שיש לומר בכל יום ’צ‘ אמנים‘. כביכול הורתה לנו כאן התורה: ’ֵלאמֹר 

צ‘ אמן‘.
ההקפדה על עניית אמן משפיעה על האדם שפע טובה וברכה כמבואר בזוהר הקדוש (וילך רפה א) ובעוד מאמרי 
חז“ל, וכפי שנרמז בסיום ברכת המזון: ’כן יברך אותנו... בברכה שלמה ונאמר אמן‘: הרוצה להתברך ’בברכה 

שלמה‘ יקפיד על ’ונאמר אמן‘. 
הבה נשתדל להקפיד לענות בכל יום תשעים אמנים כתקנת חז“ל,  

ויהי רצון שבזכות מצווה זו נזכה להתברך – בברכה שלמה ונאמר אמן. 

בברכה שלימה ונאמר אמן
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בעל  זצ“ל,  דסלר  אליעזר  אליהו  רבי  המשגיח  מרן  התגורר  מחייו  נכבדה  תקופה 
ה‘מכתב מאליהו‘, בצפון מדינת אנגליה בעיירה גייטסהד, שאליה הגיע כדי לקומם  

את מבצר התורה הנודע המתנוסס בה עד עצם היום הזה.
בראשית בואו לגייטסהד, עמד מול עיניו הצורך לייסד ’כולל אברכים‘, מושג שהיה 
בגדר חידוש באנגליה של אותם ימים, אך הרב דסלר ראה בו דבר נחוץ עד מאוד 

להמשך קיום התורה במקום. 
הקמת ה‘כולל‘ לא עלתה לרבנו בקלות, הוא ’קפץ למים‘ בלי לדעת כלל כיצד יוכל 
לשאת בעול החזקת האברכים. באותם ימים של ראשית מלחמת העולם השנייה, 
דבר  ימ“ש,  הנאצים  כוחות  עם  קשה  מלחמה  של  בעיצומה  מצויה  אנגליה  הייתה 

שהביא למצוקה כלכלית בקרב תושביה.
אותו  חסמו  לא  דסלר  הרב  בפני  התקופה  שהציבה  מעודדים  הבלתי  הנתונים 
מלפעול, ובביטחונו הנודע לא היסס אף לרגע, וכשראה את הצורך בהקמת הכולל 

עד מהרה הפכו לעובדה קיימת.
תחת  הכולל  עמד  שבהן  השנים  במשך  כי  העובדה,  תעיד  העצום  ביטחונו  על 
איחור,  ללא  באנגליה,  כמקובל  שבוע,  מדי  מלגתם  את  האברכים  קיבלו  נשיאותו 

דבר שהיה לפלא בעיני סובביו.
במכתב  שהעיד  כפי  בידו,  הדבר  עלה  כיצד  להבין  מבלי  כמשתומם  עמד  הוא  אף 
שכתב כשנה לאחר פתיחת הכולל: ”אני עומד ומשתומם שההוצאה עלתה כבר עד 
כמאה לירות שטרלינג לשבוע (!) והשי“ת בניסיו הנפלאים מזמינם לידי, אם כי ימעטו 
מאוד המסייעים והמתעסקים עמדי. כמובן, לפעמים יכבד הדבר לי מעט, אך הלא 
זו העבודה אשר זיכני השי“ת בה, ומה גדלו חסדיו יתברך אשר לא קרה אפילו פעם 

אשר יחסר המזג...“
גם בפעמים שהתמודד הרב דסלר עם גירעון גדול שהיה צריך להשלימו בתוך ימים 
ספורים, תמיד נמצא לבסוף הסכום הדרוש והתשלום לאברכים לא התאחר, דבר 

שהיה בעיניו כאות משמים שמפעלו רצוי לפני ה‘.
גם בפן הרוחני ראה הרב דסלר ברכה, כאשר על ספסלי הכולל ישבו והגו בתורה 
באזור  תחיה  וטל  חיים  רוח  שהפיחו  מופלגים  עלייה  בני  וכמה  כמה  הדחק  מתוך 

כולו.
ולא בכדי זכה המוסד להצלחתו הכבירה, הן היה זה מוסד שמול עיני מייסדו לא 
עמדה כל מטרה אחרת מלבד האדרת כבוד שמים, כפי שהעידו הפנקסים הרבים 
שבהם רשם המשגיח כל הוצאה והכנסה, ולו של שילינגים בודדים, מתוך זהירותו 

הרבה שלא ליהנות מקופת הכולל אפילו בשווה פרוטה.
***

אותו השבוע שבו התרחש סיפורנו היה מן השבועות הקשים שידע ה‘כולל‘ מאז 
הקמתו. עת חלוקת המלגות הגיעה וקופת הכולל הייתה ריקה לגמרי. הרב דסלר 
בידו.  חרס  העלה  אך  הדרוש,  הסכום  את  להשיג  לנסות  כדי  לבית  מבית  התרוצץ 
לבקש הלוואה לא הסכים בשום פנים. סבור היה שאסור לעשות זאת מבלי שתהיה 

לו ידיעה ברורה כיצד יפרענה.
נצנץ  שלפתע  עד  גייטסהד,  של  במבואותיה  דסלר  הרב  התהלך  הרהורים  אפוף 
במוחו שמו של יהודי מסוים שנדמה היה כי הישועה תוכל לבוא דרכו. מיד ניגש 
הרב דסלר לתא הטלפון הציבורי כדי ליצור קשר עם אותו אדם, אך מה רבה הייתה 
יודעת  היא  ואין  הבית,  מן  יצא  בעלה  כי  זוגתו  השיבה  לקו  מעבר  כאשר  אכזבתו 

להיכן יצא ואימתי ישוב.
השיחה נותקה והרב דסלר נותר בודד בתא הקריר כשהוא אובד עצות.

והאכזבה  הכאב  רגשות  כל  את  תוכו  אל  שניקז  בכי  זה  היה  סוער.  בבכי  פרץ  ואז 
של  כספם  את  לשלם  יוכל  לא  שהפעם  מהאפשרות  החרדה  ואת  שהציפוהו 

האברכים בזמן.
לא, לא היה זה בכי של ייאוש, אלא בכי של תפילה נרגשת שבקעה מקירות לבו 
והופנתה אל ריבון העולמים אשר דבר לא נשגב ממנו, שיעשה למען שמו וישלח 
ממרום את ישועתו כדי שמקום התורה המיוחד שזכה להקים בארץ לא זרועה - לא 
כדי להפיק ממנו רווח גשמי כלשהו, אלא אך ורק למען כבוד שמו יתברך – יוכל 

להמשיך ולהתקיים.
כך, במשך דקות ארוכות עמד המשגיח ספון בתא הטלפון כשהוא שקוע בתפילה, 

והנס לא איחר מלבוא, גם הפעם.
עודו מוחה את דמעותיו ויוצא מתא הטלפון אל הרחוב החשוך, והנה נגלתה למול 

עיניו דמות מוכרת, היה זה לא אחר מאותו יהודי שאחריו חיפש כל כך!
המצוקה  על  בפניו  ושח  ליהודי  דסלר  הרב  פנה  ה‘  עמו  שעשה  החסד  מן  נרגש 
הקשה שבה שרוי הכולל; כמצופה נענה האיש על אתר, ובו במקום הוציא מכיסו 
את  לאברכים  לשלם  מיד  שרץ  המשגיח  לידי  ושלשלו  הנדרש  הסכום  מלוא  את 

משכורתם.
את  בשיחתו  והזכיר  הקודש  בארץ  הרמה  במשרתו  המשגיח  כיהן  כאשר  לימים, 
ברוך  הקדוש  אין  שלעולם  זיע“א  סלנטר  ישראל  רבי  המוסר  גאון  זקנו,  אבי  דברי 
לכך  כדוגמה  הביא  רוחניים,  עניינים  על  האדם  שמבקש  בקשה  ריקם  משיב  הוא 
את אותה תפילה בלתי נשכחת בתא הטלפון, תפילה שהניבה את תוצאותיה ללא 

שהות.
’מחנך לדורות‘ ח“ב עמ‘ 27

זכר צדיק לברכה
”ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת נַֹח נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק“ (ו ט)

שנאמר  בשבחו  סיפר  והזכירו  רש“י: ”הואיל  ביאר  ’צדיק‘  נח  את  התורה  שכינתה  הטעם  על 
(משלי י ז): ’ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה‘“.

אלא שלכאורה, בפסוק נאמר ’לברכה‘ וכיצד נוכל ללמוד שכשמזכירים את הצדיק יש לשבחו?
אמר הגאון רבי שמואל דוד וואלקין רבה של קהילת ’בית אהרן‘ בקווינס כי חידוש גדול התגלה 
לנו כאן: בעצם העובדה שמדברים בשבח הצדיק ומזכירים את זכויותיו נמשכת עליו הברכה.

והעיד רבי שמואל דוד מזיכרונו על התקופה שלמד בישיבתו של מרן ה‘חפץ חיים‘: כאשר 
יושב  חיים‘  ה‘חפץ  היה  האחרון,  חוליו  את  זצ“ל  ְטרֹופּ  נפתלי  רבי  הגאון  הישיבה  ר“מ  חלה 

’רמת שמואל‘ומספר רבות בשבחו, והטעים כי בכך הוא מעורר עליו רחמים.

 להכניס כל מהותו בתוך ה‘תיבה‘
”ַוּיֹאֶמר ה‘ ְלנַֹח ּבֹא ַאָּתה ְוָכל ֵּביְת ֶאל ַהֵּתָבה“ (ז, א)

אמר הצדיק רבי משה מקוברין: בפסוק זה רמזה לנו התורה, כי כאשר יהודי אומר את תיבות 
כל  את  להכניס  היינו  ַהֵּתָבה‘,  ֶאל   ֵּביְת ְוָכל  ַאָּתה  ’ּבֹא  של  באופן  זאת  לעשות  עליו  התפילה, 

מהותו ל‘תיבה‘ היוצאת מפיו, לאומרה בכוונת הלב ולכלול בה את כל מהותו.
כאשר תמה אחד מן השומעים: כיצד יכול אדם כה גדול להיכנס ל‘תיבה‘ כה קטנה? השיב רבי 

משה: אכן, לא דיברתי על אדם שמחזיק את עצמו לגדול יותר מן התיבה...
’אמרות טהורות‘

’התיבה‘ שעליה דיבר הכתוב היא התיבה  מעניין לעניין באותו עניין נוכל להוסיף ולפרש כי 
בכל  היינו  כוחו‘,  ’בכל  אותה  האומר  כי  ב)  קיט  (שבת  חז“ל  אמרו  שאודותיה  ’אמן‘,   - הידועה 

כוונתו, מובטח לו שייפתחו בפניו שערי גן עדן.

רמז לימים שגומרים בהם את ההלל
”ְׁשַנִים ְׁשַנִים ָּבאּו ֶאל נַֹח ֶאל ַהֵּתָבה“ (ז, ט)

הקדוש רבי שמשון מאוסטרופולי הביא בשם ’מדרש הנעלם‘, כי פסוק זה רומז לימים שבהם 
אומרים ’הלל שלם‘, היינו: שני ימים ראשונים של פסח, שני ימים של שבועות ט‘ ימים של 

סוכות (בחו“ל) וח‘ ימים של חנוכה.
וזהו הרמז בכתוב: ’שנים שנים‘ - שני ימים של פסח ושל שבועות, ’באו‘ - בגימטרייה ט‘ ימי 

’ליקוטי שושנים‘הסוכות, ’אל נח‘ - בגימטרייה חנוכה.

בין ’גשם‘ ל‘מטר‘
”ַוְיִהי ַהֶּגֶׁשם ַעל ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה“ (ז יב)

יש להבין, מדוע בברכה השניי ה של שמונה עשרה משבחים אנו את הקדוש ברוך הוא בלשון: 
”משיב הרוח ומוריד הגשם“, ואילו בעת שאנו מבקשים על הגשמים בברכת ’ברך עלינו‘ מכונה 

הגשם בפינו בלשון ’ָמָטר‘ – ”ותן טל ומטר לברכה“?
ביאר הגאון רבי שלמה הכהן מווילנא: מלשון הפסוקים בפרשת המבול נוכל ללמוד כי במילה 
של  גבורותיו  את  כשמזכירים  לפיכך  לברכה.  יורדים  שאינם  זעף  גשמי  גם  כלולים  ’גשם‘ 
ראוי  ברכה  גשמי  על  לבקש  בבואנו  אך  ’גשם‘,  לשון  לנקוט  יכולים  אנו  הוא  ברוך  הקדוש 

שנבקש דווקא על ה‘מטר‘ שהוא שם נרדף לגשמים היורדים לברכה.
הקדוש  את  משבחים  שאנו  לאחר  מיד  גשם‘  ב‘תפילת  מה  מפני  להבין  נוכל  זה  פירוש  לפי 
ברוך הוא: ’שאתה הוא... משיב הרוח ומוריד הגשם‘, מיד אנו מבקשים – ’לברכה ולא לקללה‘.
הגהות ’חשק שלמה‘ תענית ב א

התפילה מתקבלת בחודש השביעי
”ַוָּתַנח ַהֵּתָבה ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי“ (ח ד)

כתב הרה“ק בעל ’נועם אלימלך‘: רמז למדנו מפסוק זה, כי תיבות התפילה נוחות להתקבל 
לבו  את  ומשעבד  בתשובה  חוזר  יהודי  כל  שבו  תשרי  חודש  הוא  השביעי -  בחודש  במיוחד 

לאביו שבשמים.

ההלכה שנרמזה במסורה
”ְוַהַּמִים ָהיּו ָהלֹו ְוָחסֹור“ (ח, ה)

ארבע פעמים מוזכרת המילה ’הלוך‘ בפסוקי התורה וכולן בחומש בראשית: א. ”ָהלֹו ָוׁשֹוב“ 
(ח ג), ב. ”ָהלֹו ְוָחסֹור“ (ח ה), ג. ”ָהלֹו ְוָנסֹועַ“ (בראשית יב ט), ד. ”ָהלֹו ְוָגֵדל“ (כו יג).

בדרך צחות ביאר רבי דוד מושקוביץ בספרו ’גלילי זהב‘ כי במסורה זו נרמזה ההלכה שהובאה 
בגמרא (ברכות ו ב) בשם רבי חלבו אמר רב הונא: ”היוצא מבית הכנסת אל יפסיע פסיעה גסה“ 
והוסיף על כך אביי, כי איסור זה לא נאמר אלא על יציאה מבית הכנסת, אך בכניסה - אדרבה, 

מצווה לרוץ. 
וזהו הנרמז בסדר המסורה: ”הלוך ושוב“ - ביציאה מבית הכנסת, ”הלוך וחסור“ - יש ללכת 

במתינות, אך ”הלוך ונסוע“ - בכניסה לבית הכנסת, ”הלוך וגדל“ - מצווה לרוץ.

מנין שואבים אנו את ביטחוננו בביאת המשיח?!
”עֹד ָּכל ְיֵמי ָהָאֶרץ ֶזַרע ְוָקִציר ְוקֹר ָוחֹם ְוַקִיץ ָוחֶֹרף ְויֹום ָוַלְיָלה א ִיְׁשּבֹתּו“ (ח כב)

באחת הוועידות שנערכו בראשית ימי מלחמת העולם הראשונה התמרמר עסקן אחד באוזני 
מרן ה‘חפץ חיים‘ באומרו: ”מה יהיה הסוף? הן הצרות הולכות ותוכפות!“...

”הסוף?!“, תמה ה‘חפץ חיים‘ על השאלה, ”בסוף יבוא המשיח!“
העסקן נדהם מנחרצות התשובה, וה‘חפץ חיים‘ הסביר: ”ראה נא ידידי, לילה עתה והחושך 
שורר בחוצות. מהיכן נוכל להיות בטוחים שמחר תפציע השמש? מכתוב אחד שנאמר בתורה: 
”ְויֹום ָוַלְיָלה א ִיְׁשּבֹתּו“; מעתה, חשוב נא בכמה פסוקים הובטחנו בתורה ובדברי הנביאים על 

בוא הגאולה - כשם שבוטח אתה שהשחר יפציע מחר, כך אני בטוח שהגאולה בוא תבוא!“
שיחות ה‘חפץ חיים‘ אות ל

שני מיני קשת הם
”ֶאת ַקְׁשִּתי ָנַתִּתי ֶּבָעָנן ְוָהְיָתה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵבין ָהָאֶרץ“ (ט, יג)

ביום  הנראית  הטבעית  הקשת  היא  האחת  הקשת  הם:  קשת  מיני  שני  כי  ה‘ספורנו‘  כתב 
הטבעית;  הקשת  מן  הפוכים  וצבעיה  הכתוב,  דיבר  שעליה  הקשת  היא  והשנייה  הגשמים, 
כשהקשת מהסוג השני נראית בשמיים הרי היא כקוראת ותובעת מצדיקי הדור להתפלל על 
בימיהם,  הקשת  נראתה  שלא  צדיקים  אותם  את  מקומות  בכמה  חכמים  שיבחו  וכבר  דורם. 
וטעם הדבר הוא כי צדיקים אלו התפללו על דורם שלא יבואו לידי קטרוג, ובתפילתם מנעו 

את הופעת הקשת.

סיפור שבועי על אמן ותפילה פניני אמן ותפילה בפרשת השבוע מעשה אמוניםפניני אמונים
דמעות רותחות בתא הטלפון

מעעפני
זכר צ

פנינ סיפם ם
רותחות

לא המדרש עיקר אלא המעשה 


