
ת נַֹח ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ַצִּדיֵקי ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים
ֶאת  ְּבדֹרָֹתיו  ָהָיה  ָּתִמים  ַצִּדיק  ִאיׁש  נַֹח  נַֹח  ּתֹוְלדֹת  "ֵאֶּלה 

ָהֱאִהים ִהְתַהֶּל נַֹח" (ו ט)
ָּדַרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ְנֶחְמָיה קּוְרִניֶצר ַרָּבּה ָׁשל ְקָראָקא:

ְׁשֵּתי ְּבִחינֹות ֵיׁש ַּבַּצִּדיִקים: ֵיׁש ָהעֹוְבִדים ֶאת ּבֹוְרָאם ְּבִמַּדת 
ַהִּדין, ְוֵיׁש ָהעֹוְבִדים אֹותֹו ְּבִמַּדת ָהַרֲחִמים. ַּכֲאֶׁשר ָחִליָלה 
ְוַרֲחִמים  ֶחֶסד  ֶׁשִּמָּדתֹו  ַהַּצִּדיק  ִיְׂשָרֵאל,  ַעל  ְּגֵזָרה  ִנְגֶזֶרת 
ָיכֹול ִלְפעֹל ְלִבּטּול ַהְּגֵזָרה ִּבְתִפָּלתֹו. ֶׁשֲהא ֵיׁש לֹו ִּפְתחֹון 
ְּבִמַּדת  נֹוֵהג  ָוָדם,  ָּבָׂשר  ֲאִני,  ִאם  ֵלאמֹר:  ּבֹוְראֹו,  ִלְפֵני  ֶּפה 
ָהַרֲחִמים, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ַאָּתה ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר, ְמקֹור 
 ,ְלִפיָכ ָהַרֲחִמים.  ְּבִמַּדת  ִעָּמם  ִלְנהֹג   ָעֶלי ָהַרֲחִמים, 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו – ַעּמּוד ַהֶחֶסד, ָיכֹול ָהָיה ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַאְנֵׁשי 
א  ַהִּדין,  ְּבִמַּדת  ֶׁשָּנַהג  נַֹח  זֹאת  ְלֻעַּמת  ַהחֹוְטִאים.  ְסדֹום 

ָיכֹל ָהָיה ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ְּבֵני ּדֹורֹו ַהחֹוְטִאים.
ֻעְבָּדה זֹו ִנְרְמָזה ַּבָּכתּוב: "ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת נַֹח" – ְּגֵזַרת ַהַּמּבּול 
ָהְיָתה ּתֹוַלְדּתֹו ֶׁשל נַֹח ֶׁשִּנְמַנע ִמְּלִהְתַּפֵּלל ַעל ּדֹורֹו. ּוַמּדּוַע 
א ִהְתַּפֵּלל? ִמּשּׁום: "ֶאת ָהֱאִקים" – זֹו ִמַּדת ַהִּדין (ב"ר לג 

ג)] "ִהְתַהֶּל נַֹח" ַּבֲעבֹוַדת ה'.

ָּבזֹאת ֵּפֵרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ְנֶחְמָיה ֶאת ֻנַּסח ַּבָּקָׁשֵתנּו ַּבְּסִליחֹות 
ְלָיִמים נֹוָרִאים: "ַמְלֲאֵכי ַרֲחִמים ְמָׁשְרֵתי ֶעְליֹון ַחּלּו ָנא ְּפֵני 

ֵא-ל..." 
ֲהא  ִּבְתִפָּלֵתנּו,  ַלַּמְלָאִכים  ָאנּו  ּפֹוִנים  ֵּכיַצד  ָּתְמהּו:  ַרִּבים 
ֲחָכִמים ָקְבעּו (ְירּוַׁשְלִמי ְּבָרכֹות ט א) ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹות זֹאת? ּוְלִפי 
ב: ְּבָאְמֵרנּו "ַמְלֲאֵכי ַרֲחִמים" ֵאין ַּכּוָָנֵתנוּ ִלְפנֹות  ָהָאמּור ְמֻיּׁשָ
ֶׁשָּנֲהגּו  ַצִּדיִקים  ֵמאֹוָתם  ְלַבֵּקׁש  ִאם  ִּכי  ָמרֹום,  ְלַמְלֲאֵכי 
ַּבָּמרֹום  טֹוב  ָעֵלינּו  ֶׁשַּיְמִליצּו  ָהַרֲחִמים,  ְּבִמַּדת  ְּבַחֵּייֶהם 

ְוַיְעִּתירּו ַּבֲעֵדנּו ֶׁשִּנּוַָׁשע ִמָּצרֹוֵתינּו.
'ִחּדּוֵׁשי ַרֵּבנּו יֹוֵסף ְנֶחְמָיה' 

'ַעל זֹאת ִיְתַּפֵּלל ָּכל ָחִסיד'
"ֶאת ַקְׁשִּתי ָנַתִּתי ֶּבָעָנן ְוָהְיָתה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵבין ָהָאֶרץ" 

(ט יג)

ָזָכה  ֵלִוי  ֶּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ֶׁשַרִּבי  ְמבָֹאר  ב)  (עז  ְּכֻתּבֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ִמן  ּדֹורֹו  ְּבֵני  ַעל  ֶׁשֵהֵגן  ֶׁשהּוא  ְלִפי  ֵעֶדן,  ְלַגן  ַחי  ְלִהָּכֵנס 
ַהַּמּבּול, ּוְלִפיָכ ָּכל ָיָמיו א ֶהְרָאה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת 

אֹות ַהֶּקֶׁשת ָּבעֹוָלם. 
ַעל ִּפי זֹאת ָּדַרׁש ַרִּבי ִּפיְנָחס ַהֵּלִוי הֹורֹוִויץ ַּבַעל ַה'ַהְפָלָאה' 
 ֶאת ַהָּכתּוב ִּבְתִהִּלים (לב ו): "ַעל זֹאת ִיְתַּפֵּלל ָּכל ָחִסיד ֵאֶלי
ְלֵעת ְמצֹא ַרק ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים ֵאָליו א ַיִּגיעּו": ְּתִפָּלתֹו 
ֶׁשל "ָּכל ָחִסיד" ִהיא ְלִהָּנֵצל "ְלֵעת ְמצֹא" – "זֹו ִמיָתה" (ְּבָרכֹות 
ִנְרֲאָתה  ֶׁשֹּלא  ִמי   – ַרִּבים"  ַמִים  ְלֵׁשֶטף  "ַרק  ְואּוָלם  א).  ח 
ַהֶּקֶׁשת ְּבָיָמיו, ְלִפי ֶׁשֵהֵגן ַעל ּדֹורֹו ִמן ַהַּמּבּול, ִיְזֶּכה ֶׁשֹעֶנׁש 
ַהִּמיָתה: "ֵאָליו א ַיִּגיעּו", ְּכַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי ֶׁשִּנְכַנס ַחי 

ְלַגן ֵעֶדן. 
'ָּפִנים ָיפֹות'

ַה'ֶּקֶׁשת' ּבֹוַקַעת ֶאת ֶה'ָעָנן'
"ֶאת ַקְׁשִּתי ָנַתִּתי ֶּבָעָנן ְוָהְיָתה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵבין ָהָאֶרץ" 

(ט יג)

ִתי, ְׁשִמי,  ָּכַתב ַה'ֲחַתם סֹוֵפר': "ַקְׁשִּתי – ָראֵׁשי ֵּתבֹות: ְקֻדּׁשָ
ּתֹוָרִתי, ְיִמיִני".

ַרּבֹו  ִּכי  ֵמִעיד  ׁשּוְרָאן,  ֶׁשל  ַרָּבּה  ְפלֹויט,  ַפייֶבל  ִחְזִקָּיה  ַרִּבי 
ְּבָפָרַׁשת  ָׁשָנה  ִמֵּדי  ֶזה  ֶרֶמז  ַעל  חֹוֵזר  ָהָיה  סֹוֵפר'  ַה'ֲחַתם 
נַֹח. ְּבִהְתַעְּמקֹו ְלָהִבין ֶאת ִּדְבֵרי ַרּבֹו ֶהֱעָלה ִּבְמצּוָדתֹו ֵּבאּור 

ִנְפָלא ַלְּדָבִרים:
ֶאת ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ָאנּו ְמַסְּיִמים ְּבַבָּקָׁשה ְמֻיֶחֶדת: 
 ,ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתֹוָרֶת ,ֲעֵׂשה ְלַמַען ְיִמיֶנ ,ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמ"
ְּבִדְבֵרי  זֹו  ַּבָּקָׁשה  ֶׁשל  ְמקֹוָרּה  ֶתָך".  ְקֻדּׁשָ ְלַמַען  ֲעֵׂשה 

ַהִּמְדָרׁש ֶׁשהּוָבא ַּבּטּור (או"ח קכב): "ָאַמר ְׁשמּוֵאל: 'ָּכל ַהָּזִריז 
לֹוַמר ַאְרָּבָעה ְּדָבִרים ַהָּללּו זֹוֶכה ּוְמַקֵּבל ְּפֵני ְׁשִכיָנה; ֲעֵׂשה 
ְלַמַען ְׁשֶמ, ֲעֵׂשה ְלַמַען ְיִמיֶנ, ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתֹוָרֶת, ֲעֵׂשה 

."'ְלַמַען ְקדוּשֶָׁת
ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ְלַהְסִּביר  ִנָּתן  זֹו  ַּבָּקָׁשה  ֶׁשל  ַמֲעָלָתּה  ֶאת 
ִנְנֲעלּו  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶׁשָחַרב  "ִמּיֹום  ב):  לב  (ְּבָרכֹות  ַהְּגָמָרא 
ַׁשֲעֵרי ְּתִפָּלה", ּוְכִפי ֶׁשּקֹוֵנן ַהָּנִביא (ֵאיָכה ג מד): "ַסּכֹוָתה ֶבָעָנן 
ָל ֵמֲעבֹור ְּתִפָּלה". ְלִפיָכ ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ְּבִסּיּום ַהְּתִפָּלה: 
"ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמ...", ֵלאמֹר: ַּגם ִאם ִנְסְּתמּו ַׁשֲעֵרי ְּתִפָּלה, 
א ְלַמֲעֵננּו ֲעֵׂשה ִּכי ִאם ְלַמַעְנ, ּוְבָכ ָאנּו ּפֹוְתִחים ַׁשֲעֵרי 

ָׁשַמִים.
ָנַתִּתי  ַקְׁשִּתי  "ֶאת  ַּבָּפסּוק:  ָיֶפה;  ָהֶרֶמז  ִיְתָּפֵרׁש  ֵמַעָּתה 
ְמַכֶּסה ְונֹוֵעל  ֶׁשַּגם ְּבֵעת ַהָּגלּות, ַּכֲאֶׁשר ֶהָעָנן  ֶּבָעָנן" ִנְרָמז 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְּבָיֵדינּו  ָנַתן  ַהְּתִפָּלה,  ַׁשֲעֵרי  ֶאת  ְּבָפֵנינּו 
ָהֲאמּוִרים,  ַהְּדָבִרים  ַאְרַּבַעת  ַהְזָּכַרת  'ַקְׁשִּת"י' –  ְסֻגַּלת  ֶאת 

ִּכְסֻגָּלה ְלָכ ֶׁשְּתִפָּלֵתנּו ִּתְבַקע ֶאת אֹותֹו ָעָנן.
'ּתֹוַרת מֶֹׁשה'; 'ִלּקּוֵטי ָחֵבר ֶּבן ַחִּיים' ח"ג ַּבַהְקָּדָמה

ְּבָרָכה ַעל 'ֶקֶׁשת ִטְבִעית'
"ְוָהְיָתה ַהֶּקֶׁשת ֶּבָעָנן ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ְּבִרית עֹוָלם ֵּבין ֱאקִים 

ּוֵבין ָּכל ֶנֶפׁש ַחָּיה ְּבָכל ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ַעל ָהָאֶרץ" (ט טז)
ּתֹוָפָעה  הּוא  ְּבָעָנן  ַהֶּקֶׁשת  ַמְרֵאה  ֲהא  ַהְּתִמיָהה:  ְידּוָעה 
ִטְבִעית ַהִּמְתַרֶחֶׁשת ַּכֲאֶׁשר ֶקֶרן ֶׁשֶמׁש ּפֹוַגַעת ֶּבָעָנן ְּכֶׁשִהיא 
ָלׁשּוב  ַלחֹוְטִאים  ַמְזִּכיָרה  ִהיא  ְוֵכיַצד  ְמֻסֶּיֶמת,  ְּבָזִוית 

ִּבְתׁשּוָבה?
ְוזֹו  ֶקֶׁשת,  סּוֵגי  ְׁשֵני  ֵיׁש  ִּכי  ֵּפֵרׁש  יג)  פס'  (ְלֵעיל  ַהְּספֹוְרנוֹ 
ַהֶּקֶׁשת  ִמִּצְבֵעי  ֲהפּוִכים  ְצָבֶעיָה   – ְלִזָּכרֹון  ֶׁשִּנְׁשַלַחת 

ַהִּטְבִעית.
ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ ֵּפֵרׁש ִּכי ַהֶּקֶׁשת ַהִּטְבִעית ִהיא ַסְסּגֹוִנית 
ְּבִרית',  ְּכ'אֹות  ַהְּמַׁשֶּמֶׁשת  ַהֶּקֶׁשת  ְואּוָלם  ְצָבִעים.  ּוְמֻרַּבת 
 – ִּכּלּוי  ִמְּלׁשֹון   – ְּתֵכֶלת  ּגֹון  ַּבֲעַלת  ִהיא  ַהָּכתּוב  ִּדֵּבר  ּוָבּה 

ּוַמְרֶאה ֶזה ַמְזִּכיר ַלחֹוְטִאים ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה. 
ְלאֹור ָהָאמּור ֵהִעיר ַה'ֶּבן ִאיׁש ַחי', ִּכי ִלְכאֹוָרה ֵיׁש ְלִהָּמַנע 
 'ָערּו ְלָחן  ַּב'ּׁשֻ ֶׁשהּוְבָאה  ַהְּבָרָכה  ֶאת  ַהֶּקֶׁשת  ַעל   ִמְּלָבֵר
(או"ח רכט א): "זֹוֵכר ַהְּבִרית". ֶׁשֲהא ֵאין ָאנּו ְּבִקיִאים ְּבִצְבֵעי 

ַהֶּקֶׁשת, ְוִיָּתֵכן ֶׁשַהֶּקֶׁשת ֶׁשָרִאינּו ִטְבִעית, ְוִנְמֵצאת ַהְּבָרָכה 
ְלַבָּטָלה. ְואּוָלם ָּכַתב, ִּכי ִמָּכ ֶׁשָּכל ַהּפֹוְסִקים ֵהִביאּו ְּבָרָכה 
זֹו ִמְּבִלי ְלָפֵרט ֶאת סּוֵגי ַהֶּקֶׁשת ֶׁשֲעֵליֶהם ִהיא ֶנֱאֶמֶרת, ֵאין 
ּוִמָּכל  ָהָאמּור.  ַהִחּדּושׁ  ִמּכֹחַ  ִּדְבֵריֶהם  ֶאת  ִלְדחֹות  ְּבָיֵדינּו 
ָמקֹום: "ָהרֹוֶצה ְלִהְתַחֵּסד ְלָבֵר ְּבִלי ֵׁשם ּוַמְלכּות, ִויַהְרֵהר 

ֵׁשם ּוַמְלכּות ְּבִלּבוֹ – ֵאין ַמְזִניִחין אֹותֹו".
'ְספֹוְרנוֹ'; 'ַיֲערֹות ְּדַבׁש' ח"א ְּדרּוׁש יב; 'ֶּבן ִאיׁש ַחי' ֵעֶקב יז

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
רחמים

תיו

ני ּפְ ם
'ַצִּדיק ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים' 

ְּבדֹרָֹתיו  ֶאת  ָהָיה  ָּתִמים  ַצִּדיק  ִאיׁש  נַֹח  נַֹח  ּתֹוְלדֹת  "ֵאֶּלה 
ָהֱאִקים ִהְתַהֶּל נַֹח" (ו ט)

ָהְרָמ"ע ִמָּפאנוֹ (ׁשּו"ת, סי' קט) ֵהִביא ְּבֵׁשם ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ְרֵאה 
ִּתּקּוֵני זַֹהר יח ַּדף קלב א) ֶׁשַהִּסָּבה ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְמֻכִּנים: "גֹוי ַצִּדיק" 
ֲאִמיַרת  ַעל  יֹום  ְּבָכל  ַהְקָּפָדָתם  ְּבֶׁשל  ִהיא  ב)  כו  (ְיַׁשְעָיה 
צ'   – 'ַצִּדי"ק'  ַּבִּמָּלה  ֶׁשִּנְרְמזּו  ה  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ ַהְּדָבִרים  ִמְכַסת 

ֲאֵמִנים, ד' ְקֻדּשֹׁות, י' ַקִּדיִׁשים ְוק' ְּבָרכֹות.
ְׁשִליָט"א  ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין  ּדֹב  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָּדַרׁש  זֹאת  ִּפי  ַעל 
'ִאיׁש ַצִּדיק' ְּבַוַּדאי  'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ֶׁשַאף נַֹח ֶׁשִּנְקָרא  ְנִׂשיא 
 .ְלָכ ַהִּנְדָרִׁשים  ה  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ ַהְּדָבִרים  ִמְכַסת  ַעל  ָׁשַמר 
ֹנַח"  "ֹנַח  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּפסּוק  ֶרֶמז  ֵיׁש  ֵמֶהם  ִלְׁשַנִים  ְוָאֵכן, 
ַעל  ֶׁשִהְקִּפיד   ְלָכ ֶרֶמז  ֵמָאה,  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   –
צ"א,  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   – ַצִּדיק"  "ִאיׁש  ְוֵכן:  ְּבָרכֹות.  ֵמָאה 
ֲאֵמִנים',  'צ'  ֶׁשל  ַהֵּתבֹות  ּוְכָראֵׁשי  'ָאֵמן'  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה 

ֶרֶמז ְלַהְקָּפָדתֹו ַעל ֲאִמיַרת צ' ֲאֵמִנים. 
ה, ְצִביַרת ִּתְׁשִעים  ֵּכיָון ֶׁשִּמָּכל ִמְכסֹות ַהְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
ֶׁשַהְּמַבֵּקׁש  ְלִפי  ְלִקּיּום,  ְּביֹוֵתר  ַהָּקָׁשה  ִהיא  ְּביֹום  ֲאֵמִנים 
ְלַקְּיָמּה ָּתלּוי ַּבְּבָרכֹות ֶׁשּשֹׁוֵמַע ִמִּפי ֲאֵחִרים (ְרֵאה פי' ָהְרמָ"ז 
ָהֱא-הִים  "ֶאת  ַהָּכתּוב:  ֵמִעיד   ְלִפיָכ ב).  רפה   ַוֵּיֶל ַלּזַֹהר 
 ְלַלֶּמְד 'ָאֵמן',  ְּבִגיַמְטִרָּיה   – "ָהֱא-הִים"  נַֹח";   ִהְתַהֶּל
ַלֲענֹות  ְּכֵדי  ְּבָרכֹות,  ִלְׁשמַֹע  ְּבִצִּפָּיה   ִמְתַהֵּל ָהָיה  ֶׁשּנַֹח 

ַאֲחֵריֶהן ָאֵמן. 
ָהֻעְבָּדה ֶׁשּנַֹח ִהְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן, ַמְסִּביָרה ֶאת ָהֻעְבָּדה 
ַעל  ֶׁשַּמְקִּפיִדים  נַֹח',  'ְּבֵני  ּגֹוִיים  ָאנּו  רֹוִאים  ַּכּיֹום  ֶׁשַאף 
ֲעִנַּית 'ָאֵמן' ּוְמַבְּטִאים אֹוָתּה ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ּוְכִפי ֶׁשָּכַתב 
ִהיא  ַהּגֹוִיים  ֶׁשל  ָאֵמן  ֶׁשֲעִנַּית  יח)  מח  (ִיְרְמָיהּו  ָואִלי  ָהָרָמ"ד 
ָהיּו  א  ֵּכן,  אֹוְמִרים  ָהיּו  א  "ֶׁשִאם  אֹוָתם,  ַהְּמַקֶּיֶמת 

ִמְתַקְּיִמים ֲאִפּלוּ יֹום ֶאָחד". 

ת נַֹח ָרׁשַ 353ּפָ תשפ"א

ִנְקְראּו  ָאֵמן  ת  ֲעִנּיַ ל  ׁשֶ ַהּזֹאת  ה  ּדָ ַהּמִ ִביל  ׁשְ "ּבִ
'ְוָיבֹא  ב):  כו  ְעָיה  (ְיׁשַ ֱאָמר  ּנֶ ׁשֶ יִקים,  ַצּדִ ָרֵאל  ִיׂשְ

יק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים'". ַמח' ֵעֶרְך ֱאמּוָנהגֹוי ַצּדִ ד ַהּקֶ 'ּכַ

ַחְברּוָתא ְועֹוִנים 'ָאֵמן'. יִקים" - ְמָבְרִכים ּבְ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ "ְוַעּמֵ
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ֶׁשל  ַהּמֹונֹוטֹוִני  ִצְלצּולֹו  טרררר',  'טרררר 
ן ֶׁשל ר' ְיקּוִתיֵאל, רֹאׁש ּכֹוֵלל  ַהֶּסלּוָלִרי ַהְּמֻיּׁשָ
ְּבַאַחת  ָקַרע  ֶדה,  ַהּׂשָ ֵמָעֵרי  ְּבַאַחת  ְמֻפְרָסם 
ִמֵהר  הּוא  ֶׁשּלֹו.  ַהְּקָצָרה  ַהָּצֳהַרִים  ְׁשַנת  ֶאת 
ֶׁשהֹוִפיַע   ָֹהָאר ַהִּמְסָּפר  ַהָּצג.  ַעל  ְלַהִּביט 
ָעָליו ֵהִעיד ַעל ִׂשיָחה ִנְכֶנֶסת ֵמחּו"ל, ִׂשיָחה 
ֶׁשָּתִמיד ַמְרִעיָדה ֵמיָתר ֶׁשל ִּתְקָוה ְּבִלָּבם ֶׁשל 
ָראֵׁשי ּכֹוְלִלים ּוְמַנֲהֵלי מֹוָסדֹות. ר' ְיקּוִתיֵאל 

ִמֵהר ַלֲענֹות.
"ׁשֹוֶלעם, ר' ְיקּוִתיֵאל", ַהִּמְבָטא ָהֲאֶמִריָקִאי 
ַלַּקו,  ֵמֵעֶבר  ַהּדֹוֵבר  ֶׁשל  ְּבקֹולֹו  ִנָּכר  ַהָּכֵבד 
ְׁשלֹויֶמה  ר'  ֶׁשל  ַהַּגַּבאי  ִיְׂשָרֵאל,  "ְמַדֵּבר 
ַלְחֶּתם  ֶׁשּׁשְ ַלַּבָּקָׁשה  ְּבֶקֶׁשר  יָקגֹו,  ִמּׁשִ
ְוִקַּבְלנּו  ֲעֵליֶכם  ֵּבַרְרנּו  ֳחָדִׁשים.  ַּכָּמה  ִלְפֵני 
ְּפִגיָׁשה  ָלֶכם  קֹוֵבַע  ַוֲאִני  ִחּיּוִבּיֹות,  ַהְמָלצֹות 
ְרִביִעי  ְּביֹום  ֶׁשּלֹו,  ַּבִּמְׂשָרד  ְׁשלֹויֶמה  ר'  ִעם 
ֶאת  ִּתְרְׁשמּו  ָּבֶעֶרב.  ֵׁשׁש  ְּבָׁשָעה  ַהָּבא, 
ַהְּכתֶֹבת: ִמְגְּדֵלי ַהָּזָהב ִׁשיָקגֹו, קֹוָמה 64 ֶחֶדר 

ִמְסָּפר 436. ָּכל טּוב ְוַהְרֵּבה ַהְצָלָחה". 
ָהָיה  ָיכֹול  א  ְיקּוִתיֵאל  ְור'  ֻנְּתָקה,  יָחה  ַהּׂשִ
ַהְּמֻדָּבר  ְׁשלֹויֶמה  ר'  ִהְתַרְּגׁשּותֹו.  ֶאת  ִלְכא 
ַהּתֹוָרה  ּתֹוְמֵכי  ִמְּגדֹוֵלי  ְּכַאַחד  ָידּוַע  ָהָיה 
ְּבדֹוֵרנּו. ְּפִגיָׁשה ֻמְצַלַחת ִעּמֹו ְיכֹוָלה ְלָהִביא 
ְּתרּוָמה  ִּבְדמּות  ַלּכֹוֵלל,  ַּכְלָּכִלית  ְרָוָחה 
ַהְּקרֹובֹות.  ִנים  ַהּׁשָ  ְלֶמֶׁש ְקבּוָעה  ְמֻכֶּבֶדת 
ֵמָהָאֶרץ  ִלְנסֹעַ  ָׁשֶוה  ִּכי  אֹוְמִרים  ָּדָבר  יֹוְדֵעי 
ְוִהֵּנה  ִהְמִּתין  הּוא  ֳחָדִׁשים  ַּבֲעבּורֹו.  ִּבְמֻיָחד 

ִהִּגיַע ָהֶרַגע.
ר ְלסֹוֵכן  ר' ְיקּוִתיֵאל ִמֵהר ַעל ֲאָתר ְלִהְתַקּׁשֵ
ְרִביִעי  ְּביֹום  ְלִׁשיָקגֹו  ְלַהִּגיַע  ַהְּנִסיעֹות. "ָעַלי 
ְלסֹוֵכן  ִּבְקָצָרה  ְיקּוִתיֵאל  ר'  ָאַמר  ַהָּבא", 
ַּכָּמה  לֹו  ִהִּציַע  ַהְּמֻנֶּסה  ַהּסֹוֵכן  ַהְּנִסיעֹות. 
ֲחלּופֹות. הּוא ָׁשַקל ֶאת ָהֶאְפָׁשֻרּיֹות ְוֶהְחִליט 
ְלַבּסֹוף ַעל ַאַחת ֵמֶהן – ִטיַסת ֶאל ַעל ִמֵּתל 
ִּבְׁשַעת  ְנִחיָתה  ַּבַּלְיָלה,  ְׁשִליִׁשי  ְּביֹום  ָאִביב 
ְּכַאְרַּבע  ַּבת  ַהְמָּתָנה  ְּבָּפִריז,  ֻמְקֶּדֶמת  ּבֶֹקר 
'ֵאיר-ְפַראְנס'  ָׁשעֹות ְּבָּפִריז, ְוֶהְמֵׁש ְּבִטיַסת 

ְלִׁשיָקגֹו.
ִּבְזַמן ַהַהְמָּתָנה ְּבָּפִריז ְלִטיַסת ַהֶהְמֵׁש ִּתְכֵנן 
ַהְּכֶנֶסת  ִמָּבֵּתי  ְלַאַחד  ְלַהִּגיַע  ְיקּוִתיֵאל  ַרִּבי 
ַהְּקרֹוִבים ִלְנַמל ַהְּתעּוָפה ְּבָּפִריז, ָׁשם ִיְתַּפֵּלל 

ַׁשֲחִרית ּוִמָּיד ָיׁשּוב ַלִּטיָסה ְלִׁשיָקגֹו.
ּוַבְּנִעיִמים.  ַּבּטֹוב  ָעְבָרה  ֵמָהָאֶרץ  ַהִּטיָסה 
ֶנְחַּפז  ְיקּוִתיֵאל  ְור'  ְּבָׁשלֹום,  ָנַחת  ַהָּמטֹוס 
ֶאָּלא  ַּכְמֻּתְכָנן.  ַהְּתעּוָפה  ֵדה  ִמּׂשְ ָלֵצאת 
ְזַמן   ָאַר ַהָּתְכִנּיֹות;  ִהְׁשַּתְּבׁשּו  ֶׁשְּבפַֹעל 
ְלַאַחר  ְוַגם  ַהְּכֶנֶסת.  ֵּבית  ֶאת  ֶׁשָּמָצא  ַעד 
ַמְתִחיָלה  ַהְּתִפָּלה  ִּכי  ִּגָּלה  ַלָּמקֹום,  ֶׁשִהִּגיַע 
ְיקּוִתיֵאל  ְור'  ָעה,  ַהּׁשָ ְּכַמֲחִצית  ְּבעֹוד  ַרק 
ְּביֹוֵתר,  ְמֻצְמָצם  ָהָיה  ְזַמּנֹו  ְלַהְמִּתין.  ֶנֱאַלץ 
ִּבְמִהירּות  ִּתְסַּתֵּים  ֶׁשַהְּתִפָּלה  ִקּוָה  הּוא   ַא
ַיֲחִסית ְוָכ ַיְסִּפיק ָלׁשּוב ַלִּטיָסה. ֶאָּלא ֶׁשַּגם 
ְזַמן  ָעַבר  ַהְּמֻיֶחֶלת,  ָעה  ַהּׁשָ ֶׁשִהִּגיָעה  ְלַאַחר 
ַהִּמְנָין,  ּוְכֶׁשִהְתַאֵּסף  ַהִּמְנָין.  ֶׁשִהְתַאֵּסף  ַעד 
ִנַּגׁש ְׁשִליַח ִצּבּור ֶׁשִּנְדֶמה ִּכי ְּבָכל ָצְרַפת א 

ִנְמָצא ְׁשִליַח ִצּבּור ִאִּטי ִמֶּמּנּו...
ר'  ֶׁשל  ְּבִלּבוֹ  ִהְתחֹוְלָלה  ַמָּמׁש  ֶׁשל  ִמְלָחָמה 
ְיקּוִתיֵאל. ְּבַכף ַהּמֹאְזַנִים ָהַאַחת ָעַמד ָמטֹוס 
 ַּבֶּדֶר ְמנֹוִעים  ְמַחֵּמם  'ֵאיר-ְפַראְנס',  ֶׁשל 
ַלַהְמָרָאה, ְּכֶׁשַחְרֻטּמוֹ ֻמְפֶנה ְלֵעֶבר ַהְמָחָאה 
ֶׁשל  ְמאֹד  ָּגבֹוַּה  ְסכּום  ָרׁשּום  ֶׁשָּבּה  'ְׁשֵמָנה' 
ֵּבית  ָעַמד  ִנָּיה  ַהּׁשְ ַּבַּכף  ְוִאּלּו  ּדֹוָלִרים... 
ְּכֶנֶסת ָצנּוַע, ְּבתֹוכֹו ִמְנַין ִמְתַּפְּלִלים ֶׁשְּבקִֹׁשי 
ִהְתִחילּו ֶאת ַהְּתִפָּלה, ּוֵביֵניֶהם ַרִּבי ְיקּוִתיֵאל 
ְּבַחָּייו  ֶהֱחִמיץ  ִּבְכָלל,  ִאם  ָמַתי,  זֹוֵכר  ֶׁשֵאינֹו 

ְּתִפָּלה ְּבִמְנָין.
ַאְכָזִרית,  ְּבִאִּטּיּות  ִּתְקְּתקּו  עֹון  ַהּׁשָ ְמחֹוֵגי 
ְלַבּסֹוף  ְּבִלּבוֹ.  ִנֶּטֶׁשת  עֹוֶדָּנה  ְוַהִּמְלָחָמה 
ֶׁשהּוא  ֶהֱחִליט  ְיקּוִתיֵאל  ְּכֶׁשר'  ַהְּקָרב  ֻהְכַרע 
ְּבִמְנָין  ַהְּתִפָּלה  ְזכּות  ֶאת  ְלַהְפִסיד   הֹוֵל א 
ִנָּסה  ַהְחָלָטה  ְּכֵדי   ּתֹו ַהּזֹאת.  ַּבַּפַעם  ַּגם 
ִעּכּוב  ָחל  ֶׁשאּוַלי  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהְׁשלֹות 

ַּבִּטיָסה, ֶאָּלא ֶׁשָהָיה ֶזה ִיחּול ָׁשְוא... 
ַרִּבי  ָּתַפס  ַהְּתִפָּלה,  ְלַבּסֹוף  ִהְסַּתְּיָמה  ַּכֲאֶׁשר 
מֹוִנית  ַלֲעצֹר  ּוִמֵהר  ִמְזַוְדּתוֹ  ֶאת  ְיקּוִתיֵאל 

ְלֶעְמַּדת  ָרץ  הּוא  ַהְּתעּוָפה.  ְׂשֵדה  ְלֵעֶבר 
ַהָּפִקיד  ִּבְפֵני  ְוִהְתַחֵּנן  ַהַּדְרּכֹוִנים  ְּבִדיַקת 
ַלֲעקֹף  לֹו  ֶׁשִּיֵּתן  ַלְּזכּוִכית  ֵמֵעֶבר  ֶׁשָּיַׁשב 
ֶאת  ְלַהְסִּפיק  ַחָּיב  הּוא  ֶׁשֵּכן  ַהּתֹור,  ֶאת 
ַהִּטיָסה ֶׁשּיֹוֵצאת ַמָּמׁש ַעְכָׁשו ְלָצְרַפת. ֶאָּלא 
ִּבְכֵתָפיו   ָמַׁש ַרק  ַהַּמָּבע  ֲאטּום  ֶׁשַהָּפִקיד 
ֶׁשֵּמֲאחֹוָריו.  ַהָּגדֹול  ַהַחּלֹון  ַעל  ְוִהְצִּביַע 
ַעְכָׁשו,  ַמָּמׁש  ַמְמִריָאה   ֶׁשְּל ַהִּטיָסה  "ָאדֹון, 
ָּכ ֶׁשֵאין ְל ָּכל ִסָּבה ְלַמֵהר..." ָאַמר ִּביבֶֹׁשת, 
ְוִלּבֹו ֶׁשל ר' ְיקּוִתיֵאל ָצַנח. הּוא ִקּוָה ִּכי ְזכּות 
ֶאת  ַיְפִסיד  ֶׁשֹּלא  לֹו  ַּתֲעמֹד  ַּבִּצּבּור  ַהְּתִפָּלה 

ַמִים ָרצּו ַאֶחֶרת... ַהְּפִגיָׁשה, אּוָלם ִמּׁשָ
'ִהְפַסְדִּתי ֶאת ַהִּטיָסה – ַמְׁשָמע ִהְפַסְדִּתי ֶאת 
ַהְּפִגיָׁשה', ִהְרֵהר ְבָּעְגָמה. א ָהְיָתה ְּבָיָדיו ָּכל 
ְּבֵרָרה ֶאָּלא ְלֵהָרֵׁשם ַלִּטיָסה ַהחֹוֶזֶרת ַאְרָצה 
ִמְזַּדֵּמן.  ַסְפָסל  ַעל  ִּבְתִׁשיׁשּות  ִלְצנֹחַ  ְוַאַחר 
ַּכָּמה ִצָּפה ַלְּפִגיָׁשה ַהּזֹו, ְוָכֵעת ִהְפִסיד אֹוָתּה 

ְּבֶׁשל ַּכָּמה ַּדּקֹות.
ּוְבָכל זֹאת, ְּבִלּבוֹ ָׂשַמח ְמאֹד ַעל ָּכ ֶׁשָעַמד 
ְּבִמְנָין,  ְּתִפָּלה  ִהְפִסיד  ְוא  ַהָּגדֹול  ַּבִּנָּסיֹון 

ְוהּוא ִקּוָה ְלטֹוב.
ֶׁשַּתֲחִזיר  ַלִּטיָסה  ַעד  ַרב  ְזַמן  ָעַמד  ִלְרׁשּותֹו 
ָלׁשּוב  ֶהֱחִליט  הּוא  ֵּכן  ְוַעל  ָלָאֶרץ,  אֹותֹו 
ָׁשָעה  ִלְפֵני  ָעַזב  ֶׁשאֹותֹו  ְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְלאֹותֹו 
יֹום,  ִמֵּדי  ְּכִמְנָהגֹו  ַּבִּמְקֶוה  ִלְטּבֹל  ְּכֵדי  ַקָּלה, 

ּוְלַנֵּצל ֶאת ַהְּזַמן ַהּנֹוָתר ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה.
ֵּבית  ְּבֶפַתח  ִמְזַוְדּתוֹ  ֶאת  ֵהִניַח  ְיקּוִתיֵאל  ַרִּבי 
ְלָהִכין  ְּכֵדי   ַהָּסמּו ַלִּמְטָּבחֹון  ּוָפָנה  ַהְּכֶנֶסת, 
ֲעבּורֹו ּכֹוס ְׁשִתָּיה ַחָּמה. ְּבֶפַתח ַהֶחֶדר ָעַמד 
ַהְּתִפִּלין  ַנְרִּתיֵקי  ְסדּוִרים  ָהיּו  ֶׁשָעָליו  ֻׁשְלָחן 
ֵעת.  ְּבאֹוָתּה  ֶׁשִהְתַקֵּים  ַהִּמְנָין  ִמְתַּפְּלֵלי  ֶׁשל 
מֹות  ַּבּׁשֵ ָחטּוף  ַמָּבט  ָנַתן  ְיקּוִתיֵאל  ַרִּבי 
ּוְלַהְפָּתָעתֹו  ַהְּתִפִּלין,  ַנְרִּתיֵקי  ַעל  ָהְרקּוִמים 
ִּקּיֹות  ַהּׂשַ ַאַחת  ַעל  ֻמָּכר;  ֵׁשם  ֵּביֵניֶהם  ִּגָּלה 
ּתֹוְמֵכי  ִמְּגדֹוֵלי  ַׁשַּמאי,  ר'  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ִנְרַקם 

ַהּתֹוָרה ְּבדֹוֵרנּו.
ְוַהִּמְתַּפְּלִלים  ַהְּתִפָּלה,  ִהְסַּתְּיָמה  ְלֵבין  ֵּבין 
ִהְמִּתין  ְיקּוִתיֵאל  ר'  ַהְּכֶנֶסת.  ִמֵּבית  ָיְצאּו 
ְמֻבָּגר,  ִּביהּוִדי  ִהְבִחין  ְוַכֲאֶׁשר  ֶזה,  ְלֶרַגע 
ָהדּור ְלַמְרֶאה, ַהּמֹוִׁשיט ָידֹו ִלּטֹל ֶאת ַנְרִּתיק 
ַהְּתִפִּלין ַהְּמֻדָּבר, ָּפָנה ֵאָליו ְוִנָּסה ִלְפּתַֹח ִאּתֹו 
ְּבִׂשיָחה. ְלַהְפָּתָעתֹו ִהְתַּגָּלה ר' ַׁשַּמאי ְּכִאיׁש 

ְנִעים ִׂשיָחה.
ָּכ, ְלא ִּתּוּו ֶׁשל ַּגָּבִאים אֹו ַמְזִּכיִרים, ָזָכה 
ַׁשַּמאי.  ר'  ִעם  ִאיִׁשית  ִלְפִגיָׁשה  ְיקּוִתיֵאל  ר' 
ר'  ֵאֶליָה.  ִנְכָסִפים  ְוטֹוִבים  ֶׁשַרִּבים  ְּפִגיָׁשה 
ּוְפָרט,  ְּפָרט  ְּבָכל  ְּבַסְבָלנּות  ִהְתַעְנֵין  ַׁשַּמאי 
ִמִּכיסֹו,  ַהְמָחאֹות  ִּפְנַקס  ָׁשַלף  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר 
ָרַׁשם ָמה ֶׁשָרַׁשם, ָּתַלׁש ֶאת ַהַהְמָחָאה ְוִהִּגיׁש 

אֹוָתּה ְלר' ְיקּוִתיֵאל ּתֹו ֶׁשהּוא ְמַסֵּפר:
ִּבְבִרית  ְּכַסְנָּדק  ְלַׁשֵּמׁש  ָאמּור  ֲאִני  "ַהּיֹום 
ְמֻיֶחֶדת  ַמָּתָנה  ִחַּפְׂשִּתי  ְלֶנְכִּדי.  ַהִּמיָלה 
ַמִים ִזְּמנּו ִלי ְמקֹום  ְלַהֲעִניק ָלַר ַהּנֹוָלד ּוִמּׁשָ
ְּתִמיָכה  לֹו  ְלַהֲעִניק  ֶׁשאּוַכל  ִּכְלָבִבי  ּתֹוָרה 

ֲהגּוָנה ְלַהְצָלַחת ָהַר ַהּנֹוָלד".
ר'  ִנְפָנה  ָאז  ְוַרק  ְלָׁשלֹום,  ִנְפְרדּו  ַנִים  ַהּׁשְ
ְיקּוִתיֵאל ְלַהִּביט ַּבַהְמָחָאה ֶׁשְּבָידֹו ּוְנִׁשיָמתֹו 
ָרׁשּום  ָהָיה  ַהַהְמָחָאה  ַעל  ִמִּפיו:  ֶנֶעְתָקה 
ֶׁשִקּּוָה  ֵמַהְּסכּום  יֹוֵתר  ָּגבֹוַּה  ָעצּום,  ְסכּום 
ָהָיה  ָּפרּוַע.  ֲהִכי  ַּבִּדְמיֹון  ְּבִׁשיָקגֹו  ְלַקֵּבל 
ֶׁשּבֹו  ָמקֹום  ְּבאֹותֹו  ַמִים;  ִמּׁשָ אֹות  ַמָּמׁש  ֶזה 
ָמַסר ֶנֶפׁש ְלַמַען ְּתִפָּלה ְּבִמְנָין, ָזָכה ְלִסַּיְעָּתא 

ִדְׁשַמָּיא ְנִדיָרה ְּביֹוֵתר.
ָלָאֶרץ,  ָׁשב  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ֲהֵרי   ,ְּבָכ ַּדי  א  ִאם 
ַהּקֹוִלי  ַּבָּתא  ַמְפִּתיָעה  הֹוָדָעה  ְלַגּלֹות  ִנְדַהם 
ְׁשמֹה  ר'  ֶׁשל  ַמְזִּכירֹו  ֶׁשל  קֹולֹו  ֶׁשּלֹו: 
ר'   ַא "ְסִליָחה,  ִמְתַנֵּצל:  ִנְׁשַמע  יָקגֹו  ִמּׁשִ
 אֹוְת ִלְפּגֹשׁ  ְלַבּסֹוף  יּוַכל  א  ְׁשלֹויֶמה 
 ְל ִנְׁשַלח  ְלָכאן,  ָלבֹוא  ִּתְטַרח  ַאל  בּוַע.  ַהּׁשָ

ֶאת ַהַהְמָחָאה ַהֻּמְבַטַחת ַּבּדַֹאר..."
בּוַע' 271 ִמִּפי ַרִּבי ְצִבי ָנָקר, 'ְּפִניֵני ָּפָרַׁשת ַהּׁשָ

ָהָיה הֹ ֶוה ְוִיְהֶיה
ַּבִּמִּלים: "ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא הֶֹוה ְוהּוא ִיְהֶיה ְּבִתְפָאָרה", 
ָאנּו ַמִּביִעים ֶאת ֱאמּוָנֵתנּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 'ָהָיה' 
'ְוִיְהֶיה' – ֶלָעִתיד ָלבֹא, ּוְבָכל  'הֹ ֶוה' – ַּכּיֹום,  – ֶּבָעָבר, 

ָהִעּתֹות ָהֵאֶּלה הּוא ְּבאֹוָתּה 'ִּתְפָאָרה'.
ַאְרמֹון  ְלַעְצמֹו  ֶׁשֵהִקים   ְלֶמֶל ּדֹוֶמה?  ַהָּדָבר  ְלָמה 
ְמפָֹאר ּוְמֻיָחד. ְּבִסּיּום ַהְּבִנָּיה ִּבֵּקׁש ִלְתלֹות ַעל ַהִּקיר 
ַמְרֵאהּו  ֶאת  ֶׁשַּיְׁשִלים  ְמֻיָחד  ִצּיּור  ָּבַאְרמֹון  ַהֶּמְרָּכִזי 
טֹוֵבי  ָּכל  ֶאת  ִהְזִמין   ָּכ ְלֵׁשם  ָהַאְרמֹון.  ֶׁשל  ַהְּמֻיָחד 
ַצָּיֵרי ַהַּמְמָלָכה ְּכֵדי ֶׁשַּיְראּו לֹו ֶאת ֲעבֹודֹוֵתיֶהם, ְוהּוא 
ַהִּצּיּור  ֶאת  ַּבֲעבּורֹו  ְלַצֵּיר  ְּכֵדי  ִמֵּביֵניֶהם  ַּבּטֹוב  ִיְבַחר 
ַהֻּמְׁשָלם ַּבֵּתֵבל. ָּברּור ַהָּדָבר ֶׁשַהַּצָּיר ֶׁשִּיְזֶּכה ָּבֲעבֹוָדה 
ַהֻּמְפָלא  ַהִּצּיּור  ֶאת  ִעּמֹו  ֶׁשָּיִביא  ִמי  ִיְהֶיה  ַהִּנְכֶסֶפת 
ְלִהְתָּפֵאר  ָיכֹול  ֵאינֹו  ְּביֹוֵתר,  ַהֻּמְכָׁשר  ָהָאָּמן  ְּביֹוֵתר. 
ְּבִכְׁשרֹונֹוָתיו ִאם א ִּתְהֶיה ַּתַחת ָידֹו ְיִציָרה ֶׁשָּתִעיד 

 .ַעל ָּכ
ִּתְפֶאֶרת  אֹוָתּה  הּוא;   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ְּבַיַחס   ָּכ א 
ְוָעְצָמה ֶׁשִּנְגְלָתה ְלֵעיֵני ָּבָׂשר ְלַאַחר ְּבִריַאת ָהעֹוָלם, 
ָהְיָתה ְּבָיָדיו קֶֹדם ָלֵכן, ְוִתְהֶיה לֹו ַּגם ְלַאַחר ֶׁשֵּיָחֵרב 
ּגֶֹדל  ֶאת  ֶׁשַּיִּביעּו  ְלהֹוָכחֹות  'ָזקּוק'  הּוא  ֵאין  ָהעֹוָלם. 

ִּתְפַאְרּתֹו (ִסּדּור 'ְּבֵאר ַחִּיים', ַּדף כו ַעּמּוד ב).
ֵיׁש ֶׁשֵּפְרׁשּו ְלֻעַּמת זֹאת ֶׁשַהִּמָּלה 'ְּבִתְפָאָרה' מּוֶסֶבת 
ַרק ַעל ֶהָעִתיד: "ְוהּוא ִיְהֶיה", ְּכלֹוַמר: ַעָּתה ַהְנָהַגת ה' 
ִיְתָּבַר ִעָּמנּו ִהיא ְּב'ֶהְסֵּתר ָּפִנים', ְוִאּלּו ֶלָעִתיד ָלבֹא 

ִּתְתַּגֶּלה ַמְלכּותֹו ִּבְמלֹוא ִּתְפַאְרָּתּה ('ֶהָאַרת ַהְּתִפָּלה'). 

 ִמי ִיְדֶמה ָל
ַּבִּמִּלים "ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ֵׁשִני  ְלַהְמִׁשיל לֹו ְלַהְחִּביָרה" 
– ָאנּו ְמִעיִדים ִּכי א ַרק ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָיִחיד 
ְּבעֹוָלמֹו, ֶאָּלא ֶׁשַאף: "ֵאין שֵׁנִי ְלַהְמִׁשיל לֹו" – ֵאין ִמי 
ֶׁשִּיְדֶמה לֹו, ַוֲאִפּלוּ ִּבְפָרט ֶאָחד – ְּכ'ָמָׁשל' ֶׁשְּלִעִּתים 
ּדֹוֶמה ַלִּנְמָׁשל ַרק ִּבְפָרט ֶאָחד. ְּכמֹו ֵכן ֵאין ִמי ֶׁשָּנַתן 
ְלִמְקָצת  ֲאִפּלוּ  ְּכֻׁשָּתף,  ["ְלַהְחִּביָרה"]  ֵאָליו  ְלַחְּברֹו 
ַמְנִהיג  ְלַבּדֹו  הּוא  ִּכי  ַהְּגדֹוִלים.  ִמַּמֲעָׂשיו  ֶׁשְּבִמְקָצת 
ְּביֹוֵתר  ַהְּקַטִּנים  ֵמַהְּפָרִטים  ָּבעֹוָלם,  ַהּקֹוֶרה  ָּכל  ֶאת 
ְוַעד ַהְּמאָֹרעֹות ָהָעְצָמִתִּיים ְּביֹוֵתר, ֶׁשֲהֵרי "ְולֹו ָהעוֹ ז" 
– ְּבָיָדיו ְיכֶֹלת ְוכֹחַ ֵאין סֹוִפִּיים, "ְוַהִּמְׂשָרה" – לֹו ְלַבּדֹו 
ָרָרה ְוַהֶּמְמָׁשָלה, ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא (ִסּדּור  ַהּׂשְ

'ְּבֵאר ַחִּיים' ָׁשם). 

ֵאין לֹו ְּתִחָּלה ְוֵאין לֹו סֹוף
ְמַׁשְּבִחים  ָאנּו  ַתְכִלית",  ְּבִלי  ֵראִׁשית  "ְּבִלי  ַּבִּמִּלים: 
ַהְתָחָלה  לֹו  ֶׁשֵאין   ָּכ ַעל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאת 
ְוסֹוף,  ַהְתָחָלה  ֵיׁש  ָוָדם  ָּבָׂשר   ֶמֶל ֶׁשל  ְלַחָּייו  ְוסֹוף. 
ֻמְגָּדר.  ְּבֶׁשַטח  ֶאָּלא  ׁשֹוֶלֶטת  ֵאיָנּה  ַמְלכּותֹו  ְוַאף 
ָלֵכן ִאם הּוא ָּגַזר עֶֹנׁש ַעל ֶאָחד ִמְּנִתיָניו, ָיכֹול ַהָּלה 
ֶׁשֵאיָנּה  ַאֶחֶרת  ִלְמִדיָנה  ִיְבַרח  ִאם  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ְלַמֵּלט 
ִּבְמקֹומֹו,  ֵאר  ִיּׁשָ ִאם  ַוֲאִפּלוּ  ַמְלּכֹו.  ְׁשִליַטת  ַּתַחת 

א  ִּדינֹו.  ְּגַזר  ִיְתַּבֵּצַע  ְּבֶטֶרם   ַהֶּמֶל ֶׁשָּימּות  ֶאְפָׁשר 
ְוׁשֹוֵלט  ִלְׁשנֹוָתיו,  ִקְצָּבה  ֵאין  הּוא;   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֵּכן 
הּוא ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ְוֵאין ָּכל ֶּדֶר ִלְברֹחַ ִמָּפָניו ֶאָּלא 

ָלׁשּוב ֵאָליו ('ֵעץ יֹוֵסף'). 

ִמְׁשָען ּוִמְבָטח ְּבָכל ֵעת
ְמַׁשְּבִחים  ָאנּו  עֹוָלם'  'ֲאדֹון  ִּפּיּוט  ֶׁשל  ִני  ַהּׁשֵ ְּבֶחְלקֹו 
ָלנּו  ֶׁשֵאין  ָהֲעצּוָמה  ְּגֻדָּלתוֹ  ֶׁשֵחֶרף   ,ָּכ ַעל  ה'  ֶאת 
ָגה ְּכָלל, ִעם ָּכל זֹאת ְמַקֵּבל הּוא ְּתִפּלֹוֵתינוּ  ָּבּה ַהּׂשָ
ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ְוהּוא ִמְבָטֵחנּו ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה. 
ְּבֵעת  ֶחְבִלי  ְוצּור  ּגֲֹאִלי,  ְוַחי  ֵא-ִלי  "ְוהּוא  ַּבֲאִמיַרת: 
ָצָרה" ָאנּו ַמִּביִעים ֶאת ַהָּכָרֵתנּו ְּבָכ ֶׁשָאנּו ִנְׁשָעִנים 
 – ּגֲֹאִלי"  "ְוַחי  ַּכֲאֶׁשר:  ֵהן  ַמָּצב.  ְּבָכל  ּבֹוְרֵאנּו  ַעל 
ָצָרה",  "ְּבֵעת  ְוֵהן  ּוְרָוָחה,  ִּבְפדּות  ְׁשרּוִיים  ִּבְהיֹוֵתנּו 
ְּכֶסַלע  ִליִמיֵננּו  עֹוֵמד  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָאז 

["צּור"] ָחָזק ְוֵאיָתן (ִסּדּור 'אֹור ַהַחָּמה'). 
ַמְׁשָמעּות ַהִּמָּלה "ֶחְבִלי" ִהיא 'ֶחְלִקי', ַּכָּכתּוב (ְּדָבִרים 
ְוֵכן  ַנֲחָלתֹו".  ֶחֶבל  ַיֲעקֹב  ַעּמֹו  ה'  ֵחֶלק  "ִּכי  ט):  לב 
ְמָנת  "ה'  ה):  (טז  ִּבְתִהִּלים   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ֶׁשָאַמר  ָמִצינּו 
ָהָרָד"ק  ּוֵבֵאר  ּגֹוָרִלי",  ּתֹוִמיךְ  ַאָּתה  ְוכֹוִסי  ֶחְלִקי 
(ָׁשם): "ֵאין ִלי ֵחֶלק ַאֵחר זּוָלתֹו, ְּכמֹו ֵאֶּלה ָהֲאָנִׁשים 
ָהעֹוָלם,  ְוַתֲענּוֵגי  ְוַהָּזָהב  ַהֶּכֶסף  ּוָמָנָתם  ֶׁשֶחְלָקם 
ְּדָבַרי  ְּבָכל  ִּכי  ְוכֹוִסי...,  ֶחְלִקי  ְמַנת  ה'   – ֲאִני  ֲאָבל 
ֵיׁש  ְואּוָלם  ַּכּוָָנִתי".  ְוֵאָליו  ֶחְלִקי  הּוא  ֲעָסַקי  ּוְבָכל 
ִמְּלׁשֹון  ִהיא  ָּכאן  ָהֲאמּוָרה  'ֶחְבִלי'  ֶׁשֵּתַבת  ֶׁשֵּפְרׁשּו 
ֶחְבֵלי  "ֲאָפפּוִני  ג):  קטז  (ְּתִהִּלים  ַּכָּכתּוב  ּוַמְכאֹוב,  ַצַער 
ֶרת ִהיא  ָמֶות ּוְמָצֵרי ְׁשאֹול ְמָצאּוִני", ְוִאם ֵּכן ִמְתַקּׁשֶ

ַלֵּתבֹות ֶׁשַאֲחֶריָה 'ְּבֵעת ָצָרה' (ִסּדּור 'ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל'). 

ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו 
ְלַאַחר ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק ֶנֱאָמר (ְׁשמֹות יז טו): "ַוִּיֶבן מֶֹׁשה 
ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ה' ִנִּסי". ּוֵפֵרׁש ַרִׁש"י: "ה' ִנִּסי" – 
"ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָעָׂשה ָלנּו ָּכאן ֵנס ָּגדֹול". ְואּוָלם 
ִדְקָרא  "ַּפְׁשֵטיּה  ֵּפֵרׁש:  (ָׁשם)  טֹוב'  'ֵׂשֶכל  ַּבִּמְדָרׁש 
ֶנְחְלקּו   ְלָכ ְּבדֹוֶמה  ֶׁשִּלי".  ֶּדֶגל  ה'  ִלי:  ִנְרֶאה   ָּכ
ַהְּמָפְרִׁשים ְּבֵבאּור ַהִּמִּלים "ְוהּוא ִנִּסי"; ֵיׁש ֶׁשֵּפְרׁשּו: 
הּוא ִּדְגִלי – ּבֹו ֲאִני ָּדבּוק, ְוֵאָליו ֲאִני נֹוֵׂשא ֶאת ֵעיַני 
('ֲעַנף יֹוֵסף', הּוָבא ַּבִּסּדּור 'אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות'). ְוֵיׁש ֶׁשֵּפְרׁשּו: הּוא 

ָהעֹוֶׂשה ִלי ָּתִמיד ִנִּסים ('עֹוַלת ָּתִמיד' פ"ג). 
ִמֵּמיָלא  ֲהֵרי  ִנִּסי",  "הּוא  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֵּכיָון 
ָעַלי  ָּתבֹא  ָחִליָלה  ִאם  ָאנּוס  ֵאָליו   – ִלי"  "ָמנֹוס  הּוא 
ֶׁשֶאְקָרא  ְּביֹום  ְוגֹוָרִלי  ֶחְלִקי  ְוהּוא  ְוצּוָקה,  ָצָרה 
ִליׁשֹן   הֹוֵל ְּכֶׁשֲאִני  ַלְיָלה  ְּבָכל  ַאף  ֵאָליו.  ְוֶאְתַּפֵּלל 
ָנִתי  ִמּׁשְ ִמְתעֹוֵרר  ְּכֶׁשֲאִני  ּוִמָּיד  רּוִחי",  ַאְפִקיד  "ְּבָידֹו 
הּוא ַמְחִזיָרּה ִלי ְלא ִעּכּוב. "ְוִעם רּוִחי ְּגִוָּיִתי" – ַאף 
 – ִלי"  "ה'  ִּכי  ֲאִני  יֹוֵדַע  ְּבגּוִפי,  ִנְמֵצאת  רּוִחי  ַּכֲאֶׁשר 
ֵאיִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ִמְּבִלי ֶׁשָּגַזר ֶׁשָּכ ֵיָעֶׂשה. ֵּכיָון 
ֶׁשה' הּוא ַהּמֹוִביל אֹוִתי ְּבָכל ְּדָרַכי, ָלֵכן "א ִאיָרא" 

ִמִּמיֶׁשהּו ַאֵחר ('עֹוַלת ָּתִמיד' ָׁשם). 

ְּפִגיָׁשה ַּתַחת ְּפִגיָׁשה

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ַּתַחת ׁשה

ִספפּפּו
ל עלַ

ִ ם
'ֲאדֹון עֹוָלם' (ב')

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ

ה ִפָלּ ֵסֶדר ַהְתּ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ּבְ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
'א

ִנייני פּפְ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים  ממִמככ ִמכ ִמְכּתְ ם 
ְלַמֲעֶרֶכת ֶהָעלֹון ַהִּנְפָלא 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים' הי"ו,

ַּבַּדף ַהּיֹוִמי ֶׁשל ֶעֶרב ֻסּכֹות (ֵערּוִבין נד ב) ָלַמְדנּו ַעל ִהְתַמְּסרּותֹו ָהֲעצּוָמה ֶׁשל ַרִּבי ְפֵריָדא ֶׁשָחַזר ְוִלֵּמד 
ֶאת ַּתְלִמידֹו ַאְרַּבע ֵמאֹות ְּפָעִמים נֹוָספֹות, ּוִבְזכּות ֶזה ָזכּו הּוא ְוָכל ְּבֵני ּדֹורֹו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא.

ֲאִבי ָהָיה ִמַּתְלִמיֵדי ָמָרן ַהְּגַר"ׁש רֹוזֹוְבְסִקי ָזָצ"ל, ְוָהָיה אֹוֵמר ִּבְׁשמֹו, ֶׁשהּוא ֵּפֵרׁש ַעל ִּפי ְּגָמָרא זֹו ֶאת 
ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו (ַׁשָּבת קיט ב): "ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחֹו ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן". ּוַמּדּוַע ֶנֱאָמר "ַׁשֲעֵרי" 
ִּבְלׁשֹון ַרִּבים? ֶאָּלא ֶׁשַהִּמְתַמֵּסר ַלֲעִנַּית ָאֵמן, ּפֹוֵתַח ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן ֲעבּור ָּכל ְּבֵני ּדֹורֹו, ּוְכִפי ֶׁשרֹוִאים 

ֶׁשִּבְזכּות ַמֲעֵׂשהּו ֶׁשל ַרִּבי ְפֵריָדא, ָזכּו ָּכל ְּבֵני ּדֹורֹו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא.
ְמאֹות  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֲחִׁשיבּות  ֶאת  ַמְסִּביִרים  ֲהא  ַאֶּתם  ִּכְפׁשּוָטם,  ְּדָבִרים  ְלָפֵרׁש  ִנָּתן  ַאף  ִנָּתן  ֲעֵליֶכם 

א. כ. - ֳאָפִקים.ְּפָעִמים, ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם, ּוְבַוַּדאי ִיְזּכּו ָּכל ְּבֵני ּדֹוְרֶכם ִּבְזכּוְתֶכם ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא.

ֵׁשִני  ְוֵאין  ֶאָחד  ְוהּוא  ְּבִתְפָאָרה.  הּוא  ְוָתִמיד  ָלבֹא,  ֶלָעִתיד  ִיְהֶיה  ְוהּוא  הֶֹוה  ְוהּוא  ֶּבָעָבר  ָהָיה  ְוהּוא 
ֶׁשִּיְהֶיה ֶאְפָׁשר ְלַהְמִׁשיל לֹו אֹו ְלַהְחִּביָרה – ְלַחֵּבר ֵאָליו. ְּבִלי ֵראִׁשית ְּבִלי ַתְכִלית – ֵאין לֹו ְּתִחָּלה 
ַהַחי  ּגֹוֲאִלי  הּוא   – ּגֲֹאִלי  ְוַחי  ֵא-ִלי  ְוהּוא  ָרָרה.  ְוַהּׂשְ  – ְוַהִּמְׂשָרה  ַהְּגבּוָרה   – ָהעֹוז  ְולֹו  סֹוף  לֹו  ְוֵאין 
ָלעֹוָלם ְוצּור – ְמקֹור ָחְזִקי, ְלהֹוִׁשיֵעִני ֵמֶחְבֵלי ַצַער ַהְּמסֹוְבִבים אֹוִתי ְּבֵעת ָצָרה. ְוהּוא ִנִּסי – עֹוֶׂשה 
ִלי ִנִּסים ּוָמנֹוס ִלי – ֵאָליו ֲאִני ָנס ְמָנת ּכֹוִסי – ְוהּוא ַיֲעמֹד ְלֶחְלִקי ְּביֹום ֶאְקָרא ֵאָליו ִּבְתִפָּלה. ְּבָידֹו 
ָנִתי. ְוַגם ַּכֲאֶׁשר ֲאִני ֵער ְוִעם רּוִחי  ַאְפִקיד רּוִחי ְּבֵעת ִאיַׁשן, ְוהּוא ַמְחִזיָרּה ִלי ְוָאִעיָרה – ְּבקּוִמי ִמּׁשְ

ְּגִוָּיִתי – ְורּוִחי ִנְמֵצאת ְּבגּוִפי, ה' ִלי – הּוא ֶׁשּמֹוִביֵלִני, ּוְלָכ ְוא ִאיָרא. 


