
ת נח ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
 ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמ

ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ַהֶּנֱאֶמֶרת ַעל ָיֵדנּו ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ְּבָכל יֹום ִמְסַּתֶּיֶמת ְּבַבָּקָׁשה ְמֻיֶחֶדת: 
”ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמ, ֲעֵׂשה ְלַמַען ְיִמיֶנ, ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתֹוָרֶת, ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשֶתָך“. ְמקֹוָרּה ֶׁשל 
לֹוַמר  ַהָּזִריז  ’ָּכל  ְׁשמּוֵאל:  קכב): ”ָאַמר  (או“ח  ַּבּטּור  ֶׁשהּוְבאּו  ַה‘ַהָּגָדה‘  ְּבִדְבֵרי  ִנְמָצא  זֹו  ַּבָּקָׁשה 
ֲעֵׂשה   ,ְיִמיֶנ ְלַמַען  ֲעֵׂשה   ,ְׁשֶמ ְלַמַען  ’ֲעֵׂשה  ְׁשִכיָנה;  ְּפֵני  ּוְמַקֵּבל  ַהָּללּו זֹוֶכה  ְּדָבִרים  ַאְרָּבָעה 

ְלַמַען ּתֹוָרֶת, ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשֶתךָ‘“. 

ְּבָעְמָקם ֶׁשל ְּדָבִרים ֵּבֵאר הב“ח (ָׁשם): ”ּוָמָצאִתי ָּכתּוב ֶׁשָּמה ֶׁשָאַמר זֹוֶכה ּוְמַקֵּבל ְּפֵני ְׁשִכיָנה 
 -  ְיִמיֶנ ֲעֶטֶרת,  ִהיא   -  ְׁשֶמ ְלַמַען  ַהֶּמְרָּכָבה:  ַרְגֵלי  ְמַיֵחד  ְּדָבִרים  ַאְרָּבָעה  ֶׁשְּבאֹוָתן  ְלִפי  ֶזהּו 

ֶחֶסד, ּתֹוָרֶת - ִּתְפֶאֶרת, ְקֻדָּׁשֶתָך - ְּגבּוָרה“.

ֻנָּסח ׁשֹוֶנה הּוָבא ְּב‘ֵסֶפר ַהַּמְנִהיג‘ (הל‘ ְּתִפָּלה) ְּבֵׁשם ַהַּקְדמֹוִנים: ”ָּכל ָהאֹוֵמר ַאַחר ְּתִפָּלתֹו ֵאּלּו 
ג‘ ְּדָבִרים: ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמ, ֲעֵׂשה ְלַמַען ְיִמיֶנ, ֲעֵׂשה ְלַמַען ְמִׁשיַח ִצְדֶק ֵאין ְּתִפָּלתֹו חֹוֶזֶרת 

ֵריָקם“.

(’ִסּדּור  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ִּבְרכֹות  ְּכֶנֶגד  ַהְּמֻיָּסדֹות  ַמְלֵּכנּו‘  ’ָאִבינּו  ַּבָּקׁשֹות  ֶׁשל  ִסּיּוָמן  ִלְקַראת  ַאף 
ֶׁשִּנְקָרא  ְוַהּנֹוָרא  ַהִּגּבֹור  ַהָּגדֹול   ִׁשְמ ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ַמְלֵּכנּו  ְמַבְּקִׁשים: ”ָאִבינּו  ָאנּו  ִיְׂשָרֵאל‘)  ֲעבֹוַדת 

ָעֵלינּו“.

ֶאת ַקְׁשִּתי ָנַתִּתי - ֶּבָעָנן
ָמָרן  ְּבִדְבֵרי  ִנְפָּתח  זֹו  ַּבָּקָׁשה  ֶׁשל  ָעְמָקּה  ֶאת  ְלָהִבין  ְּבבֹוֵאנּו 
”ֶאת  יג):  (ט  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ַהָּפסּוק  ַעל  מֶֹׁשה‘)  (’ּתֹוַרת  סֹוֵפר‘  ַה‘ֲחַתם 
ַקְׁשִּתי ָנַתִּתי ֶּבָעָנן ְוָהְיָתה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵבין ָהָאֶרץ“: ”ַקְׁשִּתי 
ַלַּבָּקָׁשה:  ֶרֶמז  ְיִמיִני,  ּתוָֹרִתי,  ְׁשִמי,  ְקֻדָּׁשִתי,  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   -
 ,ּתוָֹרֶת ְלַמַען  ֲעֵׂשה   ,ְיִמיֶנ ְלַמַען  ֲעֵׂשה   ,ְׁשֶמ ְלַמַען  ’ֲעֵׂשה 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשֶתךָ‘“. 

ְפלֹויט  ַפייֶּבל  ִחְזִקָּיה  ַרִּבי  ַּתְלִמידֹו  ֵּבֵאר  ַהִּנְׂשָּגִבים  ְּדָבָריו  ֶאת 
ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ַּבַהְקָּדָמה)  ַח“ג  ַחִּיים‘  ֶּבן  ָחֵבר  (’ִלּקּוֵטי  ׁשֹוְרָאן  ֶׁשל  ַרָּבה 
ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶׁשָחַרב  ”ִמּיֹום  ַמַהְרָׁש“א)  ּוְרֵאה  ב  לב  (ְּבָרכֹות  ֲחָז“ל 

ִנְנֲעלּו ַׁשֲעֵרי ְּתִפָּלה“... ִמּׁשּום ֶׁשֶּנֱאָמר (ֵאיָכה ג מד): ”ַסּכֹוָתה ֶבָעָנן 
ָל ֵמֲעבֹור ְּתִפָּלה“. ְלִפי ֶזה נּוַכל ְלָהִבין, ִּכי ַּבָּפסּוק: ”ֶאת ַקְׁשִּתי ָנַתִּתי ֶּבָעָנן“ ִנְרָמז ֶׁשַּגם ְּבֵעת 
ַהָּגלּות, ַּכֲאֶׁשר ֶהָעָנן ְמַכֶּסה ְונֹוֵעל ְּבָפֵנינּו ֶאת ַׁשֲעֵרי ַהְּתִפָּלה, ָנַתן ְּבָיֵדינּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת 
ְסֻגַּלת ’ַקְׁשִּת“י‘ - ַהְינּו ֶאת אֹוָתם ַאְרָּבָעה ְּדָבִרים ֶׁשֵהִביא ַהּטּור ֶׁשֲאִמיָרָתם ִהיא ְסֻגָּלה ְלַקֵּבל 

ְּפֵני ְׁשִכיָנה, ְוָכ ִנְזֶּכה ֶׁשִּתְתַקֵּבל ְּתִפָּלֵתנּו ַאף ִּבְזַמן ַהָּגלּות.

ֵיׁש ְּבנֹוֵתן ַטַעם ְלָהִביא ֶאת ֶׁשְּמֻסָּפר ַעל ָהַרִּבי ַּבַעל ָה‘ִאְמֵרי ֱאֶמת‘ ִמּגּור ִּכי ָנַהג ָלקּוד ַאְרַּבע 
ְּפָעִמים ִלְכבֹוד ַהְּׁשִכיָנה ְּבֵעת ֲאִמיַרת ַאְרַּבע ַּבָּקׁשֹות ֵאּלּו (’ַיְגִּדיל ּתֹוָרה‘). 

‘ָּכל ַּבָּקׁשֹוֵתינּו ֵהן ’ְלַמַען ְׁשֶמ
אֹוָתן  ָהאֹוֵמר  ֶׁשֵּכן  ַהְּתִפָּלה,  ְּבִסּיּום  ַּדְוָקא  ֵאּלּו  ַּבָּקׁשֹות  ֲאִמיַרת  ֶאת  ִּתְּקנּו  ְלִחָּנם  ֶׁשֹּלא  ִנְרֶאה 
ַמֲעָׂשיו,  ְּבכֹחַ  ִּבֵּקׁש  א  ַהְּתִפָּלה   ְּבַמֲהַל ֶׁשִּבֵּקׁש  ָמה  ָּכל  ֶׁשֶאת   ְּבָכ ְמַגֶּלה  ְּתִפָּלתֹו  ְּבִסּיּום 
ה‘  ַחְסֵדי  ִמּכֹחַ  ִהיא  ַּבָּקָׁשתֹו  ָּכל  ֶאָּלא  ְּכלּום,  לֹו  ַמִּגיַע  א  ַמֲעָׂשיו  ֶׁשִּמַּצד  הּוא  ָסבּור  ּוֶבֱאֶמת 
ּוְלַמַען ְׁשמֹו, ּתֹוָרתֹו ּוְקֻדָּׁשתוֹ. ֶׁשִאם ָאֵכן זֹוִהי ְּתחּוָׁשתֹו ְוַהָּכָרתֹו, ָראּוי ֶׁשִּתְתַקֵּבל ְּתִפָּלתֹו ְוִיְזֶּכה 

ְלַקֵּבל ְּפֵני ְׁשִכיָנה.

ֵּכיָון ֶׁשַּבָּקׁשֹות ֵאּלּו ּכֹה ֲחׁשּובֹות ְוֵהן ְמַפֵּתַח ָּגדֹול ְלַקָּבַלת ַהְּתִפּלֹות, מּוָבן ִמְּפֵני ָמה ִּתְּקנּו אֹוָתן 
ֲחָז“ל ְּכֵחֶלק ַהְּמַסֵּים ֶאת ִעַּקר ַהְּתִפָּלה, ִהיא ְּתִפַּלת ָהֲעִמיָדה. ְלַלֶּמְד ֶׁשּזֹו ְצִריָכה ִלְהיֹות ַמְּטַרת 
ָהָאָדם ִּבְתִפָּלתֹו - א ְלַבֵּקׁש ִמַּצד ַהִּדין, ֶאָּלא ְּכַמְּתַנת ִחָּנם (’ַּבָּים ָּדֶר‘ ְׁשמֹות ב ַמֲאָמר מד אֹות כט-ל).

ַּבֲאִמיָרה  ַּדי  ֵאין  ַּבָּקׁשֹוֵתינּו  ְלִמּלּוי  ִלְזּכֹות  ֶׁשְּכֵדי  ָזָצ“ל  ְפִריְדַלְנֶדּר  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח  ְוָאַמר 
ְׁשִאיָפה  ִעם  ַיַחד  ָׁשַמִים,  ְּכבֹוד  ִּגּלּוי  ֶחְסרֹון  ַעל  ְּכֵאב  ַהֵּלב  ְּבעֶֹמק  ָלחּוׁש  ָעֵלינּו  ֶאָּלא  ְּגֵריָדא, 
ְוִהְׁשּתֹוְקקּות ִלְראֹות ְּבִגּלּוי ְּכבֹוד ה‘ ּוְכבֹוד ַהּתֹוָרה, ַעד ֶׁשֹּלא ְנַבֵּקׁש ֶׁשִּיְתַמְּלאּו ְצָרֵכינּו ְלַמַען 

ַעְצֵמנּו, ֶאָּלא ְלַמַען ְּכבֹודֹו ִיְתָּבַר ְוִקּדּוׁש ְׁשמֹו.

ַרק  ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ַּבְּתִפָּלה  ַהַּכָּוָנה  ֶׁשַּתְכִלית  יא)  ב  (נפה“ח  ִמַּוואזִ‘ין  ַחִּיים  ַרֵּבנּו  ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי 
עֹוְמִדים  ְוַהּגֹוִיים  ְּבָצָרה  ִנְמָצִאים  ְּכֶׁשָּבָניו   ִיְתָּבַר ְׁשמֹו  ִחּלּול  ֶׁשֵּיׁש  ְּבָמקֹום  ִּכי  ָּגבַֹּה,   צֶֹר ַעל 
ּוְתֵמִהים: ”ַעם ה‘ ֵאֶּלה?!“ (ְיֶחְזֵקאל לו, כ), ְמֻחָּיִבים ַהּכֹל ְלַבֵּקׁש ְוִלְׁשּפֹ ִׂשיַח ְלָפָניו ִיְתָּבַר ַעל 

ִחּלּול ְׁשמֹו, ְוַרק ְלַמַען ְׁשמֹו ַיֲעֶׂשה ה‘ (’ִׂשְפֵתי ַחִּיים - ִרַּנת ַחִּיים‘ ֵּבאּור שמו“ע).

ִעָּקר ְוָטֵפל
ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ָׁשאּול קֹויְפָמאן, רֹאׁש ְיִׁשיַבת ֶּגייְטֵסהד ִהְסִּביר זֹאת ַעל ִּפי ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה ִעם 
ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ָהַאְדמֹוִרי“ם: ַּפַעם ָּבא ִלְפֵני ָהַאְדמֹו“ר סֹוֵחר ֶׁשִּבֵּקׁש ְלִהְתַיֵעץ ַעל ִעְנְיֵני ִמְסָחרֹו. 
ָּדָחה ָהַרִּבי ֶאת ַהּסֹוֵחר ְוָאַמר לֹו: ”ֵאיֶנִּני סֹוֵחר ְוֵאין ִלי ֲהָבָנה ְּבִעְנָיִנים ֵאּלּו“. ֶאָּלא ֶׁשִּמָּיד ַאֲחָריו 
ְּבֵבית  ִהְמִּתין  ֶׁשֲעַדִין  ַלּסֹוֵחר,  ְלֻתּמוֹ  ִסֵּפר  ַהְּיהּוִדי  אֹותֹו  ּוְכֶׁשָּיָצא  ַאֵחר,  ְיהּוִדי  ָהַרִּבי  ֶאל  ִנְכַנס 

ָהַרב, ִּכי ִיֵעץ לֹו ָהַרִּבי ְוִהְנָחה אֹותֹו ְּבִעְנְיֵני ַהִּמְסָחר.

ֵיׁש  ָּפִנים  ַמּׂשֹוא  ְוָתַמּה: ”ְוִכי  ָהַרִּבי  ֶאל  ַהּסֹוֵחר  ָׁשב  ֶׁשִּמָּיד  מּוָבן 
ְלָמה  ָמָׁשל   ְל ”ֶאְמׁשֹל  ִּבְמִתינּות:  לֹו  ִהְסִּביר  ָהַרִּבי   ַא ָּכאן?“ 
ַהָּדָבר ּדֹוֶמה, ְלסֹוֵחר ֶׁשָרַכׁש ְּבַאַחד ִמָּבֵּתי ַהִּמְסָחר ַּכּמּות ְּגדֹוָלה 
ֶׁשאֹוַפֵּני  ִנְזָּכר  ַהְּקִנָּיה  ְלַאַחר  ְמֻבָּטל.  א  ִּבְסכּום  ְסחֹוָרה  ֶׁשל 
ֶעְגָלתֹו חֹוְרִקים, ָׁשב ַלֲחנּות ּוִבֵּקׁש ַּבְקּבּוקֹון ֶׁשֶמן ְלֶעְגָלתֹו. ַנֲעָנה 
לֹו ַּבַעל ַהֲחנּות ְּבֵחֶפץ ֵלב ְוַאף א ָאָבה ְלַקֵּבל ִמֶּמּנּו ַּתְׁשלּום ַעל 

ַּבְקּבּוק ַהֶּׁשֶמן.

ִנַּגׁש  הּוא  ַּגם  ָהַרְעיֹון,  ָקַסם  ַהַּצד  ִמן  ֶׁשָעַמד  ַאַחר  ְלַבַעל-ֲעָגָלה 
ַהּסֹוֵחר...  ְּכאֹותֹו  ְּבִחָּנם,  ֶׁשֶמן  ַּבְקּבּוקֹון  ּוִבֵּקׁש  ַהֲחנּות  ְלַבַעל 
ָרַכׁש   ְלָפֶני ָּכאן  ֶׁשָהָיה  ’ַהּסֹוֵחר  ַהּמֹוֵכר:  לֹו  ִהְסִּביר  ָאז  אּוָלם 
 ִמֶּמִּני ַּכּמּות ְּגדֹוָלה ֶׁשל ְסחֹוָרה ְוִׁשֵּלם ְּתמּוָרָתּה הֹון ַרב, ְלִפיָכ
ָׂשַמְחִּתי ְלֵהיִטיב ִעּמֹו ּוְלַהֲעִניק לֹו ַּבְקּבּוקֹון ֶׁשֶמן ִמֶּׁשִּלי ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל 
 ְל ִמַּנִין  ָּדָבר,  ִמֶּמִּני  ָרַכְׁשָּת  ֶׁשֹּלא  ַאָּתה  אּוָלם  ְּבִבְטָחה.  ִמֶּמִּני  ֶׁשָרַכׁש  ַהְּסחֹוָרה  ֶאת  ְלהֹוִביל 

‘!?ַהֻחְצָּפה ָלבֹא ּוְלַבֵּקׁש ֶׁשֶמן ְלַגְלַּגֵּלי ֶעְגָלְת

”ַּגם ַאָּתה“, ִהְסִּביר ָהַרִּבי ַלּסֹוֵחר, ”ַּכֲאֶׁשר ָּבאת ַרק ְּכֵדי ָלדּון ִעִּמי ְּבִעְנְיֵני ִמְסָחְרָך ְּדִחיִתי, ֵּכיָון 
ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵאין ִעְסֵקי ְּבִעְנָיִנים ֵאּלּו. ַא ַהּסֹוֵחר ַהֵּׁשִני ִהְקִּדים ְוִהְתַיֵעץ ִעִּמי ֲאֻרּכֹות ְּבִעְנְיֵני ֲעבֹוַדת 
ה‘ ּוְבָכ הֹוִכיַח ֶׁשֶּזהּו ִעַּקר ַחָּייו ּוַמְּטָרָתם. ִמֶּׁשָּכ, ְּכֶׁשִּבֵּקׁש ְלַבּסֹוף ֵעָצה ְּבִעְנְיֵני ִמְסָחרֹו ַנֲעֵניִתי 

לֹו, ֵּכיָון ֶׁשֵהַבְנִּתי ֶׁשְּלִדידֹו ַהַּפְרָנָסה ֵאיָנּה ֶאָּלא ְּכֵלי ַלֲעבֹד ּבֹו ֶאת ה‘“.

ְּבאֹותֹו ִעְנָין, ָאַמר ַרִּבי ַחִּיים ָׁשאּול, ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ֶאת ֶׁשַּמְזִּכיִרים ָאנּו ְּבִסּיּום ַהְּתִפָּלה: ”ֲעֵׂשה 
ַהְצָלָחה  ַעל  ְׁשמֹו,  ְקֻדַּׁשת  ַעל  ִהיא   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ַּבָּקָׁשֵתנּו  ִעַּקר  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי   ,“...ְׁשֶמ ְלַמַען 
ַּבֲעבֹוַדת ה‘ ְוַעל ְרצֹוֵננּו ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו, ֲאַזי ַּגם ִאם ְמַבְּקִׁשים ֶׁשִּיְתַלּוּו ְלָכ ְּבִריאּות ּוַפְרָנָסה, 
ֵּכיָון ֶׁשַהַּמָּטָרה ָהִעָּקִרית ֶׁשָעֶליָה ִּבַּקְׁשנּו ִהיא ֲעבֹוַדת ה‘, ְיַסֵּפק ָלנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ָּכל 

ְצָרֵכינּו.

ְּפֵני  ּוְמַקֵּבל  זֹוֶכה   ‘...ְׁשֶמ ְלַמַען  ’ֲעֵׂשה  ְּתִפָּלתֹו:  ְּבסֹוף  לֹוַמר  ֶׁשָהָרִגיל  ַהּטּור  ֵהִביא   ְלִפיָכ
ְׁשמֹו  ֶׁשִּיְתַקֵּדׁש  ְּכֵדי  ַרק  ֵהן  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ָצְרֵכי  ַעל  ַּבָּקׁשֹוָתיו  ֶׁשָּכל  הֹוִכיַח   ְּבָכ ֶׁשֵּכן  ְׁשִכיָנה. 
ִיְתָּבַר ָּבעֹוָלם ְוֶׁשּיּוַכל ְלַקֵּים ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ָּכָראּוי, ּוְבָכ ַנֲעׂשּו ָּכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה ֶׁשּלֹו 
ְלִעְנָיִנים רּוָחִנִּיים - ֻעְבָּדה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ְּכֵדי ְלַסֵּיַע ַרּבֹות ְלַקָּבַלת ַהְּתִפָּלה (קֶֹבץ ’קֹול ַהּתֹוָרה‘ סב עמ‘ ע).

ְּגָׁשִמים ִּבְזכּות ָאֵמן
ַהֶּגֶׁשם  ַוִּיָּכֵלא  ַהָּׁשָמִים  ַוֲאֻרּבֹת  ְּתהֹום  ַמְעְינֹת  ”ַוִּיָּסְכרּו 

ִמן ַהָּׁשָמִים“ (ח ב)

ֶרֶמז  ִמָּכאן  ’ָאֵמן‘.  ֵּתבֹות  סֹוֵפי   - ִמן‘  ַהֶּגֶׁשם  ’ַוִּיָּכֵלא 
ֶׁשַהְּגָׁשִמים יֹוְרִדים ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן, ְוִאם ֵאין עֹוִנים 
ְּכַמֲאַמר  ָחִליָלה,  ֶנֱעָצִרים  ַהְּגָׁשִמים  ַּכֲהָלָכה  ָאֵמן 
ְּגָׁשִמים  ”ֵאין  א):  ח  (ַּתֲעִנית  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 

יֹוְרִדים ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ַּבֲעֵלי ֲאָמָנה“. 

’ְׁשֵמָנה ַלְחמֹו‘ ח ב; ’ֲאֵסַפת ֵּגְרׁשֹון‘ א יג

ַהּתֹוָרה  ָרְמָזה  טו-טז)  (ח  ִמן“  ֵצא  ”ֵלאֹמר  ַּבִּמִּלים   : ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ִמּמֹוְדִז‘יץ‘  ִיְׂשָרֵאל  ’ִּדְבֵרי  ַּבַעל  ָהַרִּבי  ָּכַתב 
ָּכאן  ָלנּו  הֹוְרָתה  ִּכְבָיכֹול  ֲאֵמִנים‘.  ’צ‘  יֹום  ְּבָכל  לֹוַמר  ֶׁשֵּיׁש  יט)  (תיקו“ז  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ֶׁשהּוְבָאה  ְלַתָּקָנה 

ַהּתֹוָרה: ’ֵלאֹמר צ‘ ָאֵמן‘.
ַהַהְקָּפָדה ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ַמְׁשִּפיָעה ַעל ָהָאָדם ֶׁשַפע טֹוָבה ּוְבָרָכה ַּכְּמבָֹאר ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ַוֵּיֶל רפה א) ּוְבעֹוד 
 אֹוָתנּו... ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה ְונֹאַמר ָאֵמן‘: ָהרֹוֶצה ְלִהְתָּבֵר ַמַאְמֵרי ֲחָז“ל, ּוְכִפי ֶׁשִּנְרָמז ְּבִסּיּום ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון: ’ֵּכן ְיָבֵר

’ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה‘ ַיְקִּפיד ַעל ’ְונֹאַמר ָאֵמן‘. 
ָהָבה ִנְׁשַּתֵּדל ְלַהְקִּפיד ַלֲענֹות ְּבָכל יֹום ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ְּכַתָּקַנת ֲחָז“ל,  

ִויִהי ָרצֹון ֶׁשִּבְזכּות ִמְצָוה זֹו ִנְזֶּכה ְלִהְתָּבֵר – ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה ְונֹאַמר ָאֵמן. 

ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה ְונֹאַמר ָאֵמן
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ַה‘ִּמְכָּתב  ַּבַעל  ָזָצ“ל,  ֶּדְסֶלר  ֱאִליֶעֶזר  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח  ָמָרן  ִהְתּגֹוֵרר  ֵמַחָּייו  ִנְכָּבָדה  ְּתקּוָפה 
ֵמֵאִלָּיהּו‘, ִּבְצפֹון ְמִדיַנת ַאְנְגִלָּיה ָּבֲעָיָרה ֶּגייְטֵסהד, ֶׁשֵאֶליָה ִהִּגיַע ְּכֵדי ְלקֹוֵמם  ֶאת ִמְבַצר ַהּתֹוָרה 

ַהּנֹוָדע ַהִּמְתנֹוֵסס ָּבּה ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה.

ְּבֵראִׁשית ּבֹואֹו ְלֶגייְטֵסהד, ָעַמד מּול ֵעיָניו ַהּצֶֹרְך ְלַיֵּסד ’ּכֹוֵלל ַאְבֵרִכים‘, ֻמָּׂשג ֶׁשָהָיה ְּבֶגֶדר ִחּדּושׁ 
ַהּתֹוָרה  ִקּיּום   ְלֶהְמֵׁש ְמאֹד  ַעד  ָנחּוץ  ָּדָבר  ּבֹו  ָרָאה  ֶּדְסֶלר  ָהַרב   ַא ָיִמים,  אֹוָתם  ֶׁשל  ְּבַאְנְגִלָּיה 

ַּבָּמקֹום. 

ֲהָקַמת ַה‘ּכֹוֵלל‘ א ָעְלָתה ְלַרֵּבנּו ְּבַקּלּות, הּוא ’ָקַפץ ַלַּמִים‘ ְּבִלי ָלַדַעת ְּכָלל ֵּכיַצד יּוַכל ָלֵׂשאת 
ְּבעֹל ַהְחָזַקת ָהַאְבֵרִכים. ְּבאֹוָתם ָיִמים ֶׁשל ֵראִׁשית ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה, ָהְיָתה ַאְנְגִלָּיה ְמצּוָיה 
ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ִמְלָחָמה ָקָׁשה ִעם ּכֹחֹות ַהָּנאִצים ִיַּמח ְׁשָמם, ָּדָבר ֶׁשֵהִביא ִלְמצּוָקה ַּכְלָּכִלית ְּבֶקֶרב 

ּתֹוָׁשֶביָה.

ִמִּלְפעֹל,  אֹותֹו  ָחְסמּו  א  ֶּדְסֶלר  ָהַרב  ִּבְפֵני  ַהְּתקּוָפה  ֶׁשִהִּציָבה  ְמעֹוְדִדים  ַהִּבְלִּתי  ַהְּנתּוִנים 
ֲהָפכֹו  ְמֵהָרה  ַעד  ַהּכֹוֵלל  ַּבֲהָקַמת  ַהּצֶֹרְך  ֶאת  ּוְכֶׁשָרָאה  ְלֶרַגע,  ַאף  ִהֵּסס  א  ַהּנֹוָדע  ּוְבִבְטחֹונוֹ 

ְלֻעְבָּדה ַקֶּיֶמת.

ַעל ִּבְטחֹונֹו ֶהָעצּום ָּתִעיד ָהֻעְבָּדה, ִּכי ְּבֶמֶׁש ַהָּׁשִנים ֶׁשָּבֶהן ָעַמד ַהּכֹוֵלל ַּתַחת ְנִׂשיאּותֹו ִקְּבלּו 
ָהַאְבֵרִכים ֶאת ִמְלָּגָתם ִמֵּדי ָׁשבּוַע, ַּכְּמֻקָּבל ְּבַאְנְגִלָּיה, ְלא ִאחּור, ָּדָבר ֶׁשָהָיה ְלֶפֶלא ְּבֵעיֵני סֹוְבָביו.

ַאף הּוא ָעַמד ְּכִמְׁשּתֹוֵמם ִמְּבִלי ְלָהִבין ֵּכיַצד ָעָלה ַהָּדָבר ְּבָידֹו, ְּכִפי ֶׁשֵהִעיד ַּבִּמְכָּתב ֶׁשָּכַתב ְּכָׁשָנה 
ְלַאַחר ְּפִתיַחת ַהּכֹוֵלל: ”ֲאִני עֹוֵמד ּוִמְׁשּתֹוֵמם ֶׁשַההֹוָצָאה ָעְלָתה ְּכָבר ַעד ְּכֵמָאה ִלירֹות ְׁשֶטְרִליְנג 
ְוַהִּמְתַעְּסִקים  ַהְּמַסְּיִעים  ְמאֹד  ִיְמֲעטּו  ִּכי  ִאם  ְלָיִדי,  ַמְזִמיָנם  ַהִּנְפָלִאים  ְּבִנָּסיו  ְוַהֶּׁשִי“ת   (!) ְלָׁשבּוַע 
ִעָּמִדי. ַּכּמּוָבן, ִלְפָעִמים ִיְכַּבד ַהָּדָבר ִלי ְמַעט, ַא ֲהלֹוא זֹו ָהֲעבֹוָדה ֲאֶׁשר ִזַּכִני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ָּבּה, ּוָמה 

ָּגְדלּו ֲחָסָדיו ִיְתָּבַר ֲאֶׁשר א ָקָרה ֲאִפּלוּ ַּפַעם ֲאֶׁשר ֶיְחַסר ַהָּמֶזג...“

ַּגם ַּבְּפָעִמים ֶׁשִהְתמֹוֵדד ָהַרב ֶּדְסֶלר ִעם ֵּגָרעֹון ָּגדֹול ֶׁשָהָיה ָצִרי ְלַהְׁשִלימֹו ְּבתֹו ָיִמים ְספּוִרים, 
ָּתִמיד ִנְמָצא ְלַבּסֹוף ַהְּסכּום ַהָּדרּוׁש ְוַהַּתְׁשלּום ָלַאְבֵרִכים א ִהְתַאֵחר, ָּדָבר ֶׁשָהָיה ְּבֵעיָניו ְּכאֹות 

ִמָּׁשַמִים ֶׁשִּמְפָעלֹו ָרצּוי ִלְפֵני ה‘.

ַּגם ַּבָּפן ָהרּוָחִני ָרָאה ָהַרב ֶּדְסֶלר ְּבָרָכה, ַּכֲאֶׁשר ַעל ַסְפְסֵלי ַהּכֹוֵלל ָיְׁשבּו ְוָהגּו ַּבּתֹוָרה ִמּתֹו ַהְּדָחק 
ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּבֵני ֲעִלָּיה ֻמְפָלִגים ֶׁשֵהִפיחּו רּוַח ַחִּיים ְוַטל ְּתִחָּיה ָּבֵאזֹור ֻּכּלֹו.

ְוא ִּבְכִדי ָזָכה ַהּמֹוָסד ְלַהְצָלָחתֹו ַהַּכִּביָרה, ֵהן ָהָיה ֶזה מֹוָסד ֶׁשּמּול ֵעיֵני ְמַיְּסדֹו א ָעְמָדה ָּכל 
ַמָּטָרה ַאֶחֶרת ִמְּלַבד ַהֲאָדַרת ְּכבֹוד ָׁשַמִים, ְּכִפי ֶׁשֵהִעידּו ַהִּפְנָקִסים ָהַרִּבים ֶׁשָּבֶהם ָרַׁשם ַהַּמְׁשִּגיַח 
ָּכל הֹוָצָאה ְוַהְכָנָסה, ְולּו ֶׁשל ִׁשיִליְנִגים ּבֹוְדִדים, ִמּתֹו ְזִהירּותֹו ָהַרָּבה ֶׁשֹּלא ֵלָהנֹות ִמֻּקַּפת ַהּכֹוֵלל 

ֲאִפּלוּ ִּבְׁשֵוה ְּפרּוָטה.

***

אֹותֹו ַהָּׁשבּוַע ֶׁשּבֹו ִהְתַרֵחׁש ִסּפּוֵרנוּ ָהָיה ִמן ַהָּׁשבּועֹות ַהָּקִׁשים ֶׁשָּיַדע ַה‘ּכֹוֵלל‘ ֵמָאז ֲהָקָמתֹו. ֵעת 
ֲחלּוַקת ַהְּמָלגֹות ִהִּגיָעה ְוֻקַּפת ַהּכֹוֵלל ָהְיָתה ֵריָקה ְלַגְמֵרי. ָהַרב ֶּדְסֶלר ִהְתרֹוֵצץ ִמַּבִית ְלַבִית ְּכֵדי 
ְלַנּסֹות ְלַהִּׂשיג ֶאת ַהְּסכּום ַהָּדרּוׁש, ַא ֶהֱעָלה ֶחֶרס ְּבָידֹו. ְלַבֵּקׁש ַהְלָוָאה א ִהְסִּכים ְּבׁשּום ָּפִנים. 

ָסבּור ָהָיה ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹות זֹאת ִמְּבִלי ֶׁשִּתְהֶיה לֹו ְיִדיָעה ְּברּוָרה ֵּכיַצד ִיְפָרֶעָּנה.

ָאפּוף ִהְרהּוִרים ִהְתַהֵּל ָהַרב ֶּדְסֶלר ִּבְמבֹואֹוֶתיָה ֶׁשל ֶּגייְטֵסהד, ַעד ֶׁשְּלֶפַתע ִנְצֵנץ ְּבמֹחוֹ ְׁשמֹו 
ֶׁשל ְיהּוִדי ְמֻסָּים ֶׁשִּנְדֶמה ָהָיה ִּכי ַהְּיׁשּוָעה ּתּוַכל ָלבֹא ַּדְרּכֹו. ִמָּיד ִנַּגׁש ָהַרב ֶּדְסֶלר ְלָתא ַהֶּטֶלפֹון 
ַהִּצּבּוִרי ְּכֵדי ִליצֹר ֶקֶׁשר ִעם אֹותֹו ָאָדם, ַא ָמה ַרָּבה ָהְיָתה ַאְכָזָבתֹו ַּכֲאֶׁשר ֵמֵעֶבר ָלָקו ֵהִׁשיָבה 

זּוָגתֹו ִּכי ַּבֲעָלּה ָיָצא ִמן ַהַּבִית, ְוֵאין ִהיא יֹוַדַעת ְלֵהיָכן ָיָצא ְוֵאיָמַתי ָיׁשּוב.

ַהִּׂשיָחה ֻנְּתָקה ְוָהַרב ֶּדְסֶלר נֹוַתר ּבֹוֵדד ַּבָּתא ַהָּקִריר ְּכֶׁשהּוא אֹוֵבד ֵעצֹות.

ְוָאז ָּפַרץ ִּבְבִכי סֹוֵער. ָהָיה ֶזה ֶּבִכי ֶׁשִּנֵּקז ֶאל ּתֹוכֹו ֶאת ָּכל ִרְגׁשֹות ַהְּכֵאב ְוָהַאְכָזָבה ֶׁשֵהִציפּוהּו ְוֶאת 
ַהֲחָרָדה ֵמָהֶאְפָׁשרּות ֶׁשַהַּפַעם א יּוַכל ְלַׁשֵּלם ֶאת ַּכְסָּפם ֶׁשל ָהַאְבֵרִכים ַּבְּזַמן.

א, א ָהָיה ֶזה ֶּבִכי ֶׁשל ֵיאּושׁ, ֶאָּלא ֶּבִכי ֶׁשל ְּתִפָּלה ִנְרֶּגֶׁשת ֶׁשָּבְקָעה ִמִּקירֹות ִלּבֹו ְוֻהְפְנָתה ֶאל 
ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ֲאֶׁשר ָּדָבר א ִנְׂשָּגב ִמֶּמּנּו, ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְלַמַען ְׁשמֹו ְוִיְׁשַלח ִמָּמרֹום ֶאת ְיׁשּוָעתֹו ְּכֵדי 
ַּגְׁשִמי  ֶרַוח  ִמֶּמּנּו  ְלָהִפיק  ְּכֵדי  א   - ְזרּוָעה  א  ְּבֶאֶרץ  ְלָהִקים  ֶׁשָּזָכה  ַהְּמֻיָחד  ַהּתֹוָרה  ֶׁשְּמקֹום 

ָּכְלֶׁשהּו, ֶאָּלא ַא ְוַרק ְלַמַען ְּכבֹוד ְׁשמֹו ִיְתָּבַר – יּוַכל ְלַהְמִׁשי ּוְלִהְתַקֵּים.

ָּכ, ְּבֶמֶׁש ַּדּקֹות ֲאֻרּכֹות ָעַמד ַהַּמְׁשִּגיַח ָספּון ְּבָתא ַהֶּטֶלפֹון ְּכֶׁשהּוא ָׁשקּוַע ִּבְתִפָּלה, ְוַהֵּנס א 
ִאֵחר ִמָּלבֹוא, ַּגם ַהַּפַעם.

עֹודֹו מֹוֶחה ֶאת ִּדְמעֹוָתיו ְויֹוֵצא ִמָּתא ַהֶּטֶלפֹון ֶאל ָהְרחֹוב ֶהָחׁשּו, ְוִהֵּנה ִנְגְלָתה ְלמּול ֵעיָניו ְּדמּות 
!א ַאֵחר ֵמאֹותֹו ְיהּוִדי ֶׁשַאֲחָריו ִחֵּפׂש ָּכל ָּכ ֻמֶּכֶרת, ָהָיה ֶזה

ִנְרָּגׁש ִמן ַהֶחֶסד ֶׁשָעָׂשה ִעּמֹו ה‘ ָּפָנה ָהַרב ֶּדְסֶלר ַלְּיהּוִדי ְוָׂשח ְּבָפָניו ַעל ַהְּמצּוָקה ַהָּקָׁשה ֶׁשָּבּה 
ָׁשרּוי ַהּכֹוֵלל; ַּכְּמֻצֶּפה ַנֲעָנה ָהִאיׁש ַעל ֲאָתר, ּובֹו ַּבָּמקֹום הֹוִציא ִמִּכיסֹו ֶאת ְמלֹוא ַהְּסכּום ַהִּנְדָרׁש 

ְוִׁשְלְׁשלֹו ִליֵדי ַהַּמְׁשִּגיַח ֶׁשָרץ ִמָּיד ְלַׁשֵּלם ָלַאְבֵרִכים ֶאת ַמְׂשֻּכְרָּתם.

ְלָיִמים, ַּכֲאֶׁשר ִּכֵהן ַהַּמְׁשִּגיַח ְּבִמְׂשָרתֹו ָהָרָמה ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ְוִהְזִּכיר ְּבִׂשיָחתֹו ֶאת ִּדְבֵרי ֲאִבי ְזֵקנֹו, 
ַּבָּקָׁשה  ֵריָקם  ֵמִׁשיב  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֵאין  ֶׁשְּלעֹוָלם  ִזיָע“א  ַסַלְנֶטר  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַהּמּוָסר  ְּגאֹון 
ֶׁשְּמַבֵּקׁש ָהָאָדם ַעל ִעְנָיִנים רּוָחִנִּיים, ֵהִביא ְּכֻדְגָמה ְלָכ ֶאת אֹוָתּה ְּתִפָּלה ִּבְלִּתי ִנְׁשַּכַחת ְּבָתא 

ַהֶּטֶלפֹון, ְּתִפָּלה ֶׁשֵהִניָבה ֶאת ּתֹוְצאֹוֶתיָה ְלא ְׁשהּות.
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ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה
”ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת נַֹח נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק“ (ו ט)

ַעל ַהַּטַעם ֶׁשִּכְּנָתה ַהּתֹוָרה ֶאת נַֹח ’ַצִּדיק‘ ֵּבֵאר ַרִׁש“י: ”הֹוִאיל ְוִהְזִּכירֹו ִסֵּפר ְּבִׁשְבחֹו ֶׁשֶּנֱאָמר (ִמְׁשֵלי י 
ז): ’ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה‘“.

ֶאָּלא ֶׁשִּלְכאֹוָרה, ַּבָּפסּוק ֶנֱאָמר ’ִלְבָרָכה‘ ְוֵכיַצד נּוַכל ִלְלֹמד ֶׁשְּכֶׁשַּמְזִּכיִרים ֶאת ַהַּצִּדיק ֵיׁש ְלַׁשְּבחֹו?
ָאַמר ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ָּדִוד וֹואְלִקין ַרָּבה ֶׁשל ְקִהַּלת ’ֵּבית ַאֲהרֹן‘ ִּבְקוִויְנס ִּכי ִחּדּושׁ ָּגדֹול ִהְתַּגָּלה ָלנּו 

ָּכאן: ְּבֶעֶצם ָהֻעְבָּדה ֶׁשְּמַדְּבִרים ְּבֶׁשַבח ַהַּצִּדיק ּוַמְזִּכיִרים ֶאת ְזֻכּיֹוָתיו ִנְמֶׁשֶכת ָעָליו ַהְּבָרָכה.
ְוֵהִעיד ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ָּדִוד ִמִּזְכרֹונוֹ ַעל ַהְּתקּוָפה ֶׁשָּלַמד ִּביִׁשיָבתֹו ֶׁשל ָמָרן ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘: ַּכֲאֶׁשר ָחָלה 
ָר“מ ַהְּיִׁשיָבה ַהָּגאֹון ַרִּבי ַנְפָּתִלי ְטרֹופּ ָזָצ“ל ֶאת ָחְליוֹ ָהַאֲחרֹון, ָהָיה ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ יֹוֵׁשב ּוְמַסֵּפר ַרּבֹות 

’ָרַמת ְׁשמּוֵאל‘ְּבִׁשְבחֹו, ְוִהְטִעים ִּכי ְּבָכ הּוא ְמעֹוֵרר ָעָליו ַרֲחִמים.

 ְלַהְכִניס ָּכל ַמהּותֹו ְּבתֹו ַה‘ֵּתָבה‘
”ַוּיֹאֶמר ה‘ ְלנַֹח ּבֹא ַאָּתה ְוָכל ֵּביְת ֶאל ַהֵּתָבה“ (ז, א)

ֵּתבֹות  ֶאת  אֹוֵמר  ְיהּוִדי  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ַהּתֹוָרה,  ָלנּו  ָרְמָזה  ֶזה  ְּבָפסּוק  ִמּקֹוְבִרין:  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ָאַמר 
ַהְּתִפָּלה, ָעָליו ַלֲעׂשֹות זֹאת ְּבֹאֶפן ֶׁשל ’ּבֹא ַאָּתה ְוָכל ֵּביְת ֶאל ַהֵּתָבה‘, ַהְינּו ְלַהְכִניס ֶאת ָּכל ַמהּותֹו 

ַל‘ֵּתָבה‘ ַהּיֹוֵצאת ִמִּפיו, ְלָאְמָרּה ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב ְוִלְכל ָּבּה ֶאת ָּכל ַמהּותֹו.
ַּכֲאֶׁשר ָּתַמּה ֶאָחד ִמן ַהּׁשֹוְמִעים: ֵּכיַצד ָיכֹול ָאָדם ּכֹה ָּגדֹול ְלִהָּכֵנס ְל‘ֵתָבה‘ ּכֹה ְקַטָּנה? ֵהִׁשיב ַרִּבי 

מֶֹׁשה: ָאֵכן, א ִּדַּבְרִּתי ַעל ָאָדם ֶׁשַּמְחִזיק ֶאת ַעְצמֹו ְלָגדֹול יֹוֵתר ִמן ַהֵּתָבה...
’ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות‘

ֵמִעְנָין ְלִעְנָין ְּבאֹותֹו ִעְנָין נּוַכל ְלהֹוִסיף ּוְלָפֵרׁש ִּכי ’ַהֵּתָבה‘ ֶׁשָעֶליָה ִּדֵּבר ַהָּכתּוב ִהיא ַהֵּתָבה ַהְּידּוָעה 
- ’ָאֵמן‘, ֶׁשאֹודֹוֶתיָה ָאְמרּו ֲחָז“ל (ַׁשָּבת קיט ב) ִּכי ָהאֹוֵמר אֹוָתּה ’ְּבָכל ּכֹחוֹ‘, ָהִיינּו ְּבָכל ַּכָּוָנתוֹ, ֻמְבָטח לֹו 

ֶׁשִּיָּפְתחּו ְּבָפָניו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן.

ֶרֶמז ְלָיִמים ֶׁשּגֹוְמִרים ָּבֶהם ֶאת ַהַהֵּלל
”ְׁשַנִים ְׁשַנִים ָּבאּו ֶאל נַֹח ֶאל ַהֵּתָבה“ (ז, ט)

ֶׁשָּבֶהם  רֹוֵמז ְלָיִמים  ֶזה  ִּכי ָּפסּוק  ַהֶּנֱעָלם‘,  ’ִמְדָרׁש  ְּבֵׁשם  ֵהִביא  ֵמאֹוְסְטרֹוּפֹוִלי  ִׁשְמׁשֹון  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש 
אֹוְמִרים ’ַהֵּלל ָׁשֵלם‘, ַהְינּו: ְׁשֵני ָיִמים ִראׁשֹוִנים ֶׁשל ֶּפַסח, ְׁשֵני ָיִמים ֶׁשל ָׁשבּועֹות ט‘ ָיִמים ֶׁשל ֻסּכֹות 

(ַּבחֹו“ל) ְוח‘ ָיִמים ֶׁשל ֲחֻנָּכה.

ְיֵמי  ט‘  ְּבִגיַמְטִרָּיה   - ’ָּבאּו‘  ָׁשבּועֹות,  ְוֶׁשל  ֶּפַסח  ֶׁשל  ָיִמים  ְׁשֵני   - ְׁשַנִים‘  ’ְׁשַנִים  ַּבָּכתּוב:  ָהֶרֶמז  ְוֶזהּו 
’ִלּקּוֵטי ׁשֹוַׁשִּנים‘ַהֻּסּכֹות, ’ֶאל נַֹח‘ - ְּבִגיַמְטִרָּיה ֲחֻנָּכה.

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

ֵיׁש ְלָהִבין, ַמּדּוַע ַּבְּבָרָכה ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשל ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ְמַׁשְּבִחים ָאנּו ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְלׁשֹון: 
ְמֻכֶּנה  ָעֵלינּו‘   ָּבֵר’ ְּבִבְרַּכת  ַהְּגָׁשִמים  ַעל  ְמַבְּקִׁשים  ֶׁשָאנּו  ְּבֵעת  ְוִאּלּו  ַהֶּגֶׁשם“,  ּומֹוִריד  ָהרּוַח  ”ַמִּׁשיב 

ַהֶּגֶׁשם ְּבִפינּו ִּבְלׁשֹון ’ָמָטר‘ – ”ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה“?
ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשמֹה ַהּכֵֹהן ִמִּויְלָנא: ִמְּלׁשֹון ַהְּפסּוִקים ְּבָפָרַׁשת ַהַּמּבּול נּוַכל ִלְלֹמד ִּכי ַּבִּמָּלה ’ֶּגֶׁשם‘ 
 ְּכֶׁשַּמְזִּכיִרים ֶאת ְּגבּורֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ְּכלּוִלים ַּגם ִּגְׁשֵמי ַזַעף ֶׁשֵאיָנם יֹוְרִדים ִלְבָרָכה. ְלִפיָכ
ַעל  ַּדְוָקא  ֶׁשְּנַבֵּקׁש  ָראּוי  ְּבָרָכה  ִּגְׁשֵמי  ַעל  ְלַבֵּקׁש  ְּבבֹוֵאנּו   ַא ’ֶּגֶׁשם‘,  ְלׁשֹון  ִלְנקֹט  ְיכֹוִלים  ָאנּו  הּוא 

ַה‘ָּמָטר‘ ֶׁשהּוא ֵׁשם ִנְרָּדף ַלְּגָׁשִמים ַהּיֹוְרִדים ִלְבָרָכה.
 ְלִפי ֵּפרּוׁש ֶזה נּוַכל ְלָהִבין ִמְּפֵני ָמה ִּב‘ְתִפַּלת ֶּגֶׁשם‘ ִמָּיד ְלַאַחר ֶׁשָאנּו ְמַׁשְּבִחים ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו

הּוא: ’ֶׁשַאָּתה הּוא... ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם‘, ִמָּיד ָאנּו ְמַבְּקִׁשים – ’ִלְבָרָכה ְוא ִלְקָלָלה‘.
ַהָּגהֹות ’ֵחֶׁשק ְׁשמֹה‘ ַּתֲעִנית ב א

ַהְּתִפָּלה ִמְתַקֶּבֶלת ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי
”ַוָּתַנח ַהֵּתָבה ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי“ (ח ד)

ָּכַתב ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל ’נַֹעם ֱאִליֶמֶל‘: ֶרֶמז ָלַמְדנּו ִמָּפסּוק ֶזה, ִּכי ֵּתבֹות ַהְּתִפָּלה נֹוחֹות ְלִהְתַקֵּבל 
ִּבְמֻיָחד ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי - הּוא חֶֹדׁש ִּתְׁשֵרי ֶׁשּבֹו ָּכל ְיהּוִדי חֹוֵזר ִּבְתׁשּוָבה ּוְמַׁשְעֵּבד ֶאת ִלּבֹו ְלָאִביו 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים.

ַהֲהָלָכה ֶׁשִּנְרְמָזה ַּבָּמסֹוָרה
”ְוַהַּמִים ָהיּו ָהלֹו ְוָחסֹור“ (ח, ה)

ַאְרַּבע ְּפָעִמים ֻמְזֶּכֶרת ַהִּמָּלה ’ָהלֹו‘ ִּבְפסּוֵקי ַהּתֹוָרה ְוֻכָּלן ְּבֻחָּמׁש ְּבֵראִׁשית: א. ”ָהלֹו ָוׁשֹוב“ (ח ג), ב. 
”ָהלֹו ְוָחסֹור“ (ח ה), ג. ”ָהלֹו ְוָנסֹועַ“ (בראשית יב ט), ד. ”ָהלֹו ְוָגֵדל“ (כו יג).

ְּבֶדֶר ַצחּות ֵּבֵאר ַרִּבי ָּדִוד מֹוְׁשקֹוִביץ ְּבִסְפרֹו ’ְּגִליֵלי ָזָהב‘ ִּכי ַּבָּמסֹוָרה זֹו ִנְרְמָזה ַהֲהָלָכה ֶׁשהּוְבָאה 
ַּבְּגָמָרא (ְּבָרכֹות ו ב) ְּבֵׁשם ַרִּבי ֶחְלּבֹו ָאַמר ַרב הּוָנא: ”ַהּיֹוֵצא ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ַאל ַיְפִסיַע ְּפִסיָעה ַּגָּסה“ 
ְוהֹוִסיף ַעל ָּכ ַאַּבֵּיי, ִּכי ִאּסּור ֶזה א ֶנֱאָמר ֶאָּלא ַעל ְיִציָאה ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ַא ַּבְּכִניָסה - ַאְדַרָּבה, 

ִמְצָוה ָלרּוץ. 
ָלֶלֶכת  ֵיׁש   - ְוָחסֹור“   ָהלֹו” ַהְּכֶנֶסת,  ִמֵּבית  ַּבְּיִציָאה   - ָוׁשֹוב“   ָהלֹו” ַהָּמסֹוָרה:  ְּבֵסֶדר  ַהִּנְרָמז  ְוֶזהּו 

ִּבְמִתינּות, ַא ”ָהלֹו ְוָנסֹועַ“ - ַּבְּכִניָסה ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ”ָהלֹו ְוָגֵדל“ - ִמְצָוה ָלרּוץ.

ִמַּנִין ׁשֹוֲאִבים ָאנּו ֶאת ִּבְטחֹוֵננּו ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח?!
”עֹד ָּכל ְיֵמי ָהָאֶרץ ֶזַרע ְוָקִציר ְוקֹר ָוחֹם ְוַקִיץ ָוחֶֹרף ְויֹום ָוַלְיָלה א ִיְׁשּבֹתּו“ (ח כב)

ְּבַאַחת ַהְּוִעידֹות ֶׁשֶּנֶעְרכּו ְּבֵראִׁשית ְיֵמי ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה ִהְתַמְרֵמר ַעְסָקן ֶאָחד ְּבָאְזֵני ָמָרן 
ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ ְּבאֹוְמרֹו: ”ָמה ִיְהֶיה ַהּסֹוף? ֵהן ַהָּצרֹות הֹוְלכֹות ְותֹוְכפֹות!“...

”ַהּסֹוף?!“, ָּתַמּה ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ ַעל ַהְּׁשֵאָלה, ”ַּבּסֹוף ָיבֹא ַהָּמִׁשיַח!“
ָהַעְסָקן ִנְדַהם ִמֶּנְחָרצּות ַהְּתׁשּוָבה, ְוֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ ִהְסִּביר: ”ְרֵאה ָנא ְיִדיִדי, ַלְיָלה ַעָּתה ְוַהחֶֹׁש ׂשֹוֵרר 
ַּבחּוצֹות. ֵמֵהיָכן נּוַכל ִלְהיֹות ְּבטּוִחים ֶׁשָּמָחר ַּתְפִציַע ַהֶּׁשֶמׁש? ִמָּכתּוב ֶאָחד ֶׁשֶּנֱאָמר ַּבּתֹוָרה: ”ְויֹום 
ָוַלְיָלה א ִיְׁשּבֹתּו“; ֵמַעָּתה, ֲחׁשֹב ָנא ְּבַכָּמה ְּפסּוִקים ֻהְבַטְחנּו ַּבּתֹוָרה ּוְבִדְבֵרי ַהְּנִביִאים ַעל ּבֹא ַהְּגֻאָּלה 

- ְּכֵׁשם ֶׁשּבֹוֵטַח ַאָּתה ֶׁשַהַּׁשַחר ַיְפִציַע ָמָחר, ָּכ ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשַהְּגֻאָּלה ּבֹא ָּתבֹא!“
ִׂשיחֹות ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ אֹות ל

ְׁשֵני ִמיֵני ֶקֶׁשת ֵהם
”ֶאת ַקְׁשִּתי ָנַתִּתי ֶּבָעָנן ְוָהְיָתה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵבין ָהָאֶרץ“ (ט, יג)

ָּכַתב ַה‘ְּספֹוְרנוֹ‘ ִּכי ְׁשֵני ִמיֵני ֶקֶׁשת ֵהם: ַהֶּקֶׁשת ָהַאַחת ִהיא ַהֶּקֶׁשת ַהִּטְבִעית ַהִּנְרֵאית ְּביֹום ַהְּגָׁשִמים, 
ְוַהְּׁשִנָּיה ִהיא ַהֶּקֶׁשת ֶׁשָעֶליָה ִּדֵּבר ַהָּכתּוב, ּוְצָבֶעיָה ֲהפּוִכים ִמן ַהֶּקֶׁשת ַהִּטְבִעית; ְּכֶׁשַהֶּקֶׁשת ֵמַהּסּוג 
ִׁשְּבחּו  ּוְכָבר  ּדֹוָרם.  ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ַהּדֹור  ִמַּצִּדיֵקי  ְותֹוַבַעת  ְּכקֹוֵראת  ִהיא  ֲהֵרי  ַּבָּׁשַמִים  ִנְרֵאית  ַהֵּׁשִני 
ִּכי  הּוא  ַהָּדָבר  ְוַטַעם  ִּביֵמיֶהם,  ַהֶּקֶׁשת  ִנְרֲאָתה  ֶׁשֹּלא  ַצִּדיִקים  אֹוָתם  ֶאת  ְמקֹומֹות  ְּבַכָּמה  ֲחָכִמים 

ַצִּדיִקים ֵאּלּו ִהְתַּפְּללּו ַעל ּדֹוָרם ֶׁשֹּלא ָיבֹואּו ִליֵדי ִקְטרּוג, ּוִבְתִפָּלָתם ָמְנעּו ֶאת הֹוָפַעת ַהֶּקֶׁשת.

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
ְּדָמעֹות רֹוְתחֹות ְּבָתא ַהֶּטֶלפֹון

ני ַמעּפְ
ַצ זכר

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
רֹותחֹות ֹות

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


