
ָרה י ׂשָ ת ַחּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְנִחיצּות ַהְּתִפָּלה 
ָלֶלֶכת  ה  ָהִאּׁשָ תֹאֶבה  א  אּוַלי  ָהֶעֶבד  ֵאָליו  "ַוּיֹאֶמר 
ה'  ַאְבָרָהם...;  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ַהּזֹאת...;  ָהָאֶרץ  ֶאל  ַאֲחַרי 
ְוָלַקְחָּת   ְלָפֶני ַמְלָאכֹו  ִיְׁשַלח  הּוא  ַמִים...  ַהּׁשָ ֱאקֵי 

ם" (כד ה-ז) ה ִלְבִני ִמּׁשָ ִאּׁשָ
ִמְּפסּוִקים ֵאּלּו נּוַכל ִלְלמֹד ַעד ַּכָּמה ְנחּוָצה ַהְּתִפָּלה 
ֶאת  ֶהְחִׁשיבּו  ֶׁשַהּכֹל  ָמִצינּו  ֶׁשִהֵּנה  ְוִעְנָין.  ָּדָבר  ְלָכל 
ַאְבָרָהם ִּכ'ְנִׂשיא ֱאִקים' (ְּבֵראִׁשית כג ו), ּוִמּתֹו ָּכ ַאף 
מה  (ב"ר  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכִפי  ִעּמֹו.   ְלִהְׁשַּתֵּד ִּבְּקׁשּו 
ַּפְרעֹה  ֶׁשָרָאה  ְוֵכיָון  ָהְיָתה.  ַּפְרעֹה  ֶׁשל  ִּבּתֹו  א): "ָהָגר 
לֹו,  ּוְנָתָנּה  ִּבּתֹו  ָנַטל  ְּבֵביתֹו  ְלָׂשָרה  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ַמֲעִׂשים 
ְוא  ֶזה,  ְּבַבִית  ִׁשְפָחה  ִּבִּתי  ֶׁשְּתֵהא  'מּוָטב  ָאַמר: 
ְּגִביָרה ְּבַבִית ַאֵחר'", ְוִאם חְָפצוּ ֶׁשִּתְהֶיה ִׁשְפָחה ְּבֵבית 
ְּגִביָרה  ֶׁשְּתֵהא  חְָפצוּ  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ַאְבָרָהם, 
ְּבֵביתֹו. ַלְמרֹות ָּכל זֹאת, ְּכֶׁשִּבֵּטא ֱאִליֶעֶזר ֶאת ֲחָׁשׁשֹו: 
ה ָלֶלֶכת", א ִּבֵּטל ַאְבָרָהם ֶאת  "אּוַלי א תֹאֶבה ָהִאּׁשָ
ֱאֵקי  "ה'  ְּתִפָּלה:  ָלֵׂשאת  ִהְתעֹוֵרר  ִמָּיד  ֶאָּלא  ְּדָבָריו, 
ה  ִאּׁשָ ְוָלַקְחָּת   ְלָפֶני ַמְלָאכֹו  ִיְׁשַלח  הּוא  ַמִים...  ַהּׁשָ

ם". ִלְבִני ִמּׁשָ
ַאף ֱאִליֶעֶזר ָלַמד ֵמֲאדֹונֹו ֶאת ְנִחיצּות ַהְּתִפָּלה, ְוָלֵכן 
ְלַהְצָלַחת  ְּתִפָּלה  ָנָׂשא  ַנֲהַרִים  ַלֲאַרם  ְּבבֹואֹו  ִמָּיד 
ְׁשִליחּותֹו, ְוַאף ְּכֶׁשִהִּגיַע ִעם ִרְבָקה ְלֵבית ֲאדֹונֹו ְוִסֵּפר 
לֹו  "ֶׁשִּנְזַּדְּמָנה  ִהְדִּגיׁש:  אֹותֹו,  ַהּקֹורֹות  ֶאת  ְלִיְצָחק 

'ַמֲעלֹות ַהְּתִפָּלה' ִרְבָקה ִּבְתִפָּלתֹו" (ַרִׁש"י ְלַהָּלן פס' טו). 

ַהְּבָרָכה ְּתלּוָיה ַּבְּתִפָּלה
ַׁשַער  ֵאת   ַזְרֵע ְוִייַרׁש  ְרָבָבה  ְלַאְלֵפי  ֲהִיי  ַאְּת  "ֲאחֵֹתנּו 

ׂשְֹנָאיו" (כד ס)
ֻהְזְּכָרה  ֶזה,  ְּבָפסּוק  ִמְּלַבד  ִּכי  ֵהִביא  ַהּטּוִרים'  'ַּבַעל 
ּוִבְבָרָכה  נֹוָסִפים,  ְּפסּוִקים  ִּבְׁשלֹוָׁשה  'ְרָבָבה'  ַהִּמָּלה 
ַהְּמפָֹרטֹות  ַּבְּבָרכֹות  ַאף  ְלָבְרָכּה  ִרְבָקה  ֲאֵחי  ִכּּוְנּו  זֹו 
ְרָבָבה  ִמֶּכם  "ּוֵמָאה  א.  ֵאֶּלה:  ְּפסּוִקים  ִּבְׁשלֹוָׁשה 
ִיְרּדֹפּו" (ַוִּיְקָרא כו ח); ב. "ּוְׁשַנִים ָיִניסּו ְרָבָבה" (ְּדָבִרים לב 

ֶדה ְנַתִּתיךְ" (ְיֶחְזֵקאל טז ז). ל), ג. "ְרָבָבה ְּכֶצַמח ַהּׂשָ
הֹוִסיף ּוֵבֵאר ַה'ֲחַתם סֹוֵפר':

 ְּבַמֶּסֶכת ֻחִּלין (ס ב) ָלְמדּו ֲחָכִמים ֶׁש: "ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ֵמָהֻעְבָּדה  ַצִּדיִקים"  ֶׁשל  ִלְתִפָּלָתם  ִמְתַאּוֶה  הּוא 
ֶׁשִהְתַּפֵּלל  ַעד  ַהְּצָמִחים  ָיְצאּו  א  ָהעֹוָלם  ֶׁשִּבְבִריַאת 
ֶזה  ִלְכָלל  ִּכי  לֹוַמר  ְוֵיׁש  ַהְּגָׁשִמים.  ַעל  ָהִראׁשֹון  ָאָדם 
 – ְנַתִּתיךְ"  ֶדה  ַהּׂשָ ְּכֶצַמח   – "ְרָבָבה  ַהָּפסּוק:  רֹוֵמז 
ֲעִתיִדים ָּבֶניָה ֶׁשל ִרְבָקה ִלְזּכֹות ַּבְּבָרכֹות ַהְּכתּובֹות 
ַּבְּפסּוִקים ֶׁשֻמְזֶּכֶרת ָּבֶהם ַהִּמָּלה 'ְרָבָבה', ְּבאֹותֹו 

ֶדה' ְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה;  ָהֹאֶפן ֶׁשּבֹו יָצָא 'ֶצַמח ַהּׂשָ
ַעד  ַהְּבִריָאה  ִּבְׁשַעת  ָיְצאּו  א  ֶׁשַהְּצָמִחים  ְּכִפי 
ֶׁשִהְתַּפֵּלל ָאָדם ָהִראׁשֹון ֲעֵליֶהם, ָּכ א ִיְזּכּו ִיְׂשָרֵאל 

ְּבִבְרכֹות 'ְרָבָבה' ַעד ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ִלְזּכֹות ָּבֶהן. 
'ֲחַתם סֹוֵפר'

ִיְצָחק ִהְתַּפֵּלל ֵּבין ָהִאיָלנֹות
ֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב" (כד סג) "ַוֵּיֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוחַ ַּבּׂשָ

 ִֹיְׁשּפ' א):  קב  (ְּתִהִּלים  ְּכמֹו  ְּתִפָּלה,  ְלׁשֹון   – "'ָלׂשּוחַ' 
ִׂשיחֹו'" (ַרִׁש"י, ע"פ ְּבָרכֹות כו ב).

ֶאת  ִּגָּנה  ַּכֲהָנא  ֶׁשַרב  הּוָבא  ב)  (לד  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ְלא  ָּפרּוץ  ָמקֹום  ֶׁשהּוא  ְלִפי  ֶדה,  ַּבּׂשָ ַהִּמְתַּפֵּלל 
ְמִחּצֹות. ּוַבּתֹוְספֹות (ָׁשם ד"ה ֲחִציף) ָּתְמהּו ַעל ָּכ ֶׁשֲהֵרי 
ֶדה?  ַּבּׂשָ ִהְתַּפֵּלל  ֶׁשִּיְצָחק  ְמבָֹאר  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבָּפסּוק 
ְוֵתְרצּו ִּכי ַעל ִּפי ְּדָרַׁשת ֲחָכִמים (ְּפָסִחים פח א) ֵמַהָּפסּוק 
ֶׁשְּלָפֵנינּו ֶׁשִּיְצָחק ָקָרא ִלְמקֹום ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשּבֹו ִהְתַּפֵּלל 
ֶׁשִּיְצָחק  לֹוַמר  ַהָּכתּוב  ַּכּוַָנת  ֶׁשֵאין  ִנְמָצא  'ָׂשֶדה', 
ֶדה ַמָּמׁש ֶאָּלא ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה ֶׁשִּכּנּויוֹ ָהָיה  ִהְתַּפֵּלל ַּבּׂשָ

'ָׂשֶדה' (ע"פ ב"ח או"ח צ). 
ִּדְקְּדָקה   ְלָכ ָאֵכן,  ִּכי  (ָׁשם)  ַהָּב"ח  ב  ִיּׁשֵ נֹוָסף  ְּבאֶֹפן 
ְוא  ֶדה"  ַּבּׂשָ ָלׂשּוחַ  ִיְצָחק  "ַוֵּיֵצא  ִלְכּתֹב:  ַהּתֹוָרה 
ִהְתַּפֵּלל  א  ֶׁשִּיְצָחק   ְלַלֶּמְד ְּבָׂשֶדה",  "ְלִהְתַּפֵּלל 
יִחים ְוָהִאיָלנֹות  ֶדה ֶאָּלא ֵּבין ַהּׂשִ ַּבָּמקֹום ַהָּפרּוץ ֶׁשַּבּׂשָ

ֶׁשָּבּה.
ִיְצַחק א ָחַׁשׁש ֶׁשֱאִליֶעֶזר ַיְפִריֵענּו ִּבְתִפָּלתֹו

ֶדה  ַּבּׂשָ  ַהֹהֵל ַהָּלֶזה  ָהִאיׁש  ִמי  ָהֶעֶבד  ֶאל  "ַוּתֹאֶמר 
ַהָּצִעיף  ַוִּתַּקח  ֲאֹדִני  הּוא  ָהֶעֶבד  ַוּיֹאֶמר  ִלְקָראֵתנּו 

ַוִּתְתָּכס" (כד סה)
ַמּדּוַע ֻהְצְרָכה ִרְבָקה ְלָפֵרט ִּבְפֵני ֱאִליֶעֶזר ֶאת ְמקֹום 
ֶדה",  ֲהִליָכתֹו ֶׁשל ִיְצָחק: "ִמי ָהִאיׁש ַהָּלֶזה ַהֹהֵל ַּבּׂשָ

ְוִכי ֱאִליֶעֶזר א ָרָאה זֹאת ְּבֵעיָניו?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ֵמִאיר ַרָּבּה ֶׁשל ְׁשֶוֶרעְנץ:

ָהֶעֶבד  ֶאת  ָׁשֲאָלה  ֶׁשִרְבָקה  טו)  ס  (ב"ר  ָאְמרּו  ֲחָכִמים 
ִמְתַּפֵּלל  אֹותֹו  ֶׁשְּכֶׁשָרֲאָתה  ִמּשּׁום  ִיְצָחק  אֹודֹות  ַעל 
ִהְתַּפְּלָאה,   ָּכ  ִמּתֹו הּוא.  ָּגדֹול  ֶׁשָאָדם  ֵהִביָנה 
ֶדה ְּבָמקֹום ֶׁשעֹוְבֵרי ְּדָרִכים  ָהֵכיַצד הּוא ִמְתַּפֵּלל ַּבּׂשָ
ֲעלּוִלים ְלַהְפִריעֹו (ְרֵאה 'ֵּבית יֹוֵסף' או"ח צ ד"ה ְוא ִיְתַּפֵּלל). 
ֶׁשהֹוְלִכים  ָׂשֶדה  זֹו  ֶׁשֵאין  ֱאִליֶעֶזר  ְיָתֵרץ  ֶׁשֹּלא  ּוְכֵדי 
ֶדה  ַּבּׂשָ  ַהֹהֵל" ִּבְׁשֵאָלָתּה:  ִהְדִּגיָׁשה  ָלֵכן  ַרִּבים,  ּבֹו 
ָאָדם  ְּבֵני   ֶׁשֶּדֶר ָׂשֶדה  ֶזה  ֲהֵרי  ְּכלֹוַמר:  ִלְקָראֵתנּו", 
ַלֲה ּבֹו, ֶׁשֲהֵרי ַאף ָאנּו צֹוֲעִדים ּבֹו. ַעל ָּכ ָעָנה ָלּה 
ֱאִליֶעֶזר: "הּוא ֲאֹדִני", ִמְּלַבִּדי ֵאין ֶּדֶר ְּבֵני ָאָדם ָלֶלֶכת 
ְּבָׂשֶדה ֶזה, ּוִמֶּמִּני ִיְצָחק ֵאינֹו חֹוֵׁשׁש ֶׁשָּמא ַאְפִריֵענוּ 
ֲאדֹונֹו  ִּבְׁשלֹום  ִלְׁשאֹל  ְלֶעֶבד  ָאסּור  ֶׁשֲהֵרי  ִּבְתִפָּלתֹו, 

(ְרֵאה ַׁשָּבת פט א).
'ִלּקּוֵטי מֹוֲהָר"ם' [ֶּבְרִלין תע"ז] אֹות יח

ה ָרׁשָ ה ַעל ַהּפָ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ִניֵני ֱאמּוִנים נּפְ ּפְ
ּתפּלה

הא

נ ּפְ ם
ְׂשַכר ַהְּבָרָכה 'ֲעָׂשָרה ָזָהב'

"ַוִּיַּקח ָהִאיׁש ֶנֶזם ָזָהב ֶּבַקע ִמְׁשָקלֹו ּוְׁשֵני ְצִמיִדים 
ַעל ָיֶדיָה ֲעָׂשָרה ָזָהב ִמְׁשָקָלם" (כד כב)

ְלֵׁשם ָמה ֵּפֵרט ַהָּכתּוב ֶאת ִמְׁשַקל ַהְּצִמיִדים?
ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַרּבֹו  ְּבֵׁשם  ִמִּויָנה  ִיְצָחק  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש 

ֶהָחִסיד:
ְלִרְבָקה  ְלַׁשֵּלם  ֱאִליֶעֶזר  ִּבֵּקׁש  ַהְּצִמיִדים  ְּבַמְּתַנת 
ַעל ָּכ ֶׁשִּבְזכּוָתּה ָעִתיד הּוא ְלָבֵר ֶאת ה' ְּבאֹוְמרֹו 
(ְלַהָּלן פס' כז): "ָּברּו ה' ֱאֵקי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם", ְוֵכיָון 
הּוא  ְּבָרָכה  ֶׁשל  ָׁשְוָיּה  ִּכי  ַרּבֹו  ַאְבָרָהם  ֶׁשִּלְּמדֹו 
ֲעָׂשָרה ְזהּוִבים, ִׁשֵּלם ָלּה ִּבְׁשֵני ְצִמיִדים ֶׁשִּמְׁשָקָלם 
 ֶסֶמ הּוא  ֶזה  ָּפסּוק  ָזָהב'.  'ֲעָׂשָרה  ָהָיה  ַהּכֹוֵלל 
ְלִדְבֵרי ֲחָכִמים (ב"ק צא ב, ע"פ ּתֹוְספֹות ָׁשם ד"ה ְוִחְּיבוֹ) ִּכי 

ָׁשְוָיּה ֶׁשל ָּכל ְּבָרָכה הּוא ֲעָׂשָרה ְזהּוִבים.
הֹוִסיף ּוֵפֵרׁש ַה'ּתֹוַרת ַחִּיים' ִּכי ְלָכ ִּדְּיקוּ ֲחָכִמים 
'ֲעָׂשָרה  ַעל  ַּדְוָקא  ְּבָרָכה  ֶׁשל  ָׁשְוָיּה  ֶאת  ְוֶהֱעִמידּו 
ַאף  ֶׁשֲהֵרי  'ְסָלִעים',  אֹו  'ִּדיָנִרים'  ְוא  ְזהּוִבים' 

ֱאִליֶעֶזר ָנַתן ְלִרְבָקה 'ֲעָׂשָרה ָזָהב' ִּבְׂשַכר ַהְּבָרָכה.
ְּבָכ ַאף ֵּבֵאר ֶאת ְּדָבָריו ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶל ִּבְתִהִּלים 
ָּבַחְרִּתי  ֵמָאֶלף  ַּבֲחֵצֶריךָ  יֹום  טֹוב  "ִּכי  יא):  (פד 
ַּבֲחֵצֶריךָ  "יֹום  ְּבֵעיַני  טֹוב  ֱאַקי";  ְּבֵבית  ִהְסּתֹוֵפף 
ֵמָאֶלף" – ִמְּלַקֵּבל ֶאֶלף ְזהּוִבים ִּבְמֻזָּמן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, 
ְּבַחְצרֹות  ְלִהְתַּפֵּלל  ְוַאֲעִריב  ֶׁשַאְׁשִּכים   ְּבָכ ֶׁשֵּכן 
ה' – ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֶאְזֶּכה ְלַהְׁשִלים ֲאִמיַרת "ֵמָאה 
ָּבעֹוָלם  ְזהּוִבים  ֶאֶלף  ֲאַקֵּבל  ֶׁשַּבֲעבּוָרן  ְּבָרכֹות", 
ְוֶאת  ֱאַקי",  ְּבֵבית  ִהְסּתֹוֵפף  "ָּבַחְרִּתי  ְוָלֵכן:  ַהָּבא, 

ָכר ֶהָעצּום ַהֻּמְבָטח ִלי, ֲאַקֵּבל ָּבעֹוָלם ַהָּבא. ַהּׂשָ
'אֹור ָזרּוַע' ח"א סי' שצט; 'ּתֹוַרת ַחִּיים' ב"ק צא ב 

ַעל ִּדְבֵרי ַה'ּתֹוַרת ַחִּיים' ִנָּתן ְלהֹוִסיף, ִּכי ַאף ֶׁשַּגם 
ְּבֵביתֹו ָיכֹול ָהָאָדם ִלְצּבֹר ֵמָאה ְּבָרכֹות, ִמָּכל ָמקֹום 
 – ֱאַקי"  ְּבֵבית  ִהְסּתֹוֵפף  "ָּבַחְרִּתי  ָּדִוד:  ִהְצִהיר 
ֶׁשַּיֲענּו  ֲאָנִׁשים  ְמצּוִיים  ם  ֶׁשּׁשָ ְלִפי  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית 
ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹוָתיו, ְוַכְּמבָֹאר ַּבשָּׁ" (חו"מ שפב ז) ִּכי 
ְׂשַכר ֲעָׂשָרה ְזהּוִבים ִנָּתן ַּדְוָקא ַעל ְּבָרָכה ַהַּנֲעֵנית 
ֵּתבֹות  ֶׁשָראֵׁשי   ִמָּכ ִלְלמֹד  ִנָּתן   ְלָכ ֶרֶמז  ְּבָאֵמן. 
ָּבַחְרִּתי  ֵמָאֶלף  ַּבֲחֵצֶריךָ  יֹום  טֹוב  "ִּכי  ַהָּפסּוק: 
ִהְסּתֹוֵפף ְּבֵבית ֱאַקי", ִמְצָטְרִפים ַיַחד ְלִגיַמְטִרָּיה 

צ"א, ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ָאֵמן.

ָרה י ׂשָ ת ַחּיֵ ָרׁשַ 405ּפָ תשפ"ב

ַרֵּבנּו יֹוָנה ִּגירֹוְנִדי ָזָצ"ל 
כ"ח ְּבֶחְׁשָון ה"א כ"ד  

ֶהָחִסיד ַרֵּבנּו יֹוָנה ִּגירֹוְנִדי, ֶהֱעִמיד ַּתְלִמיִדים ַהְרֵּבה, ְוַהְּמֻפְרָסם 
'ַׁשֲעֵרי  ֵמֶהם:  ַרִּבים,  ְסָפִרים  ִחֵּבר  הּוא  ָהַרְׁשָּב"א.  הּוא  ֶׁשָּבֶהם 

ְּתׁשּוָבה'; 'ֲעִלּיֹות ְּדַרֵּבנּו יֹוָנה' ַעל ב"ב ָועֹוד. ִנְפַטר ְּבטֹוֶלדֹו ְּבכ"ח 
ְּבֶחְׁשָון ה"א כ"ד, ּוְמקֹום ְקבּוָרתֹו ֵאינֹו ָידּוַע. 

ן:  ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒָבָריו ַעל ַמֲעַל˙ ֲענ ¿„ּ ƒמ
ל  ן ַעל ּכָ ˙ ָ‡מ≈ ב ַלֲענו… ל, ַחּיָ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒר ּומ ז≈ ּבּור חו… ƒ̂ יַח  ƒל ¿ ׁ ּ̆ ∆ ׁ̆ ָע‰  ָ ׁ̆ "ּוב¿
 ‰ יז∆ ַ„ע ַעל ‡≈ ּי≈ ∆ ׁ̆ י  ≈„ ָרָכ‰ ּכ¿ ָרָכ‰ ּוב¿ ָכל ּב¿ ּבו… ּב¿ ƒן ל יַכּו≈ ƒָרָכ‰. ו ָרָכ‰ ּוב¿ ּב¿
מו…  ּכ¿  ‰ ז∆ י  ַוֲ‰ר≈ פּול,  ּכָ ָכר  ָׂ̆  ‰ ז∆ ּבָ לו…   ׁ̆ י≈ ו¿ ן,  ָ‡מ≈  ‰ נ∆ עו… ‰ּו‡  ָרָכ‰  ּב¿
 ׁ̆ ַר ¿„ ƒמ ‰ ≈‡ ׁ̆ (ר¿ ָר ¿„ ƒּמ רּו ָרָז"ל ּבַ ָ‡מ¿ . ו¿ ים זו… ַ‡ַחר זו… ƒָעמ י ּפ¿ נ≈ ¿ ׁ̆ ל  ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰
 ‡ ≈‰ ¿ ּ̇  , ָ ּ̇ ל¿ ּלַ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ָ ו¿ ּ̇ ָחַזר¿ ָך ו¿ ּב¿ ƒל ָ ּ̇ נ¿ ּוַ ƒל…‡ ּכ ָ ו¿ ּ̇ ל¿ ּלַ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ם ƒ‡ (ים כז ƒּל ƒ‰ ¿ ּ̇

˙ ט).  ָנ‰] ‡ו… נּו יו… ַרּב≈ ּוָב‰' [ל¿ ׁ̆ ¿ ּ̇ ‰ַ ˙ ר∆ ∆‚ּ ƒ‡') "˙ַמַע ¿ ׁ̆ ƒָך נ ¿̇ ּלָ ƒפ ¿ ּ̇ ∆ ׁ̆ ר  ָׂ ּ̆ ֻב מ¿

פּול  ָכר ּכָ ָׂ̆
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'ְמִכיַרת ִּדיָרה ֵאיָנּה ִעְנַין ֶׁשל ָמה ְּבָכ', ַיְסִּכים ָּכל ִמי 
ַלִּבים ְּבַחָּייו, 'ּוִבְפָרט ִאם ְמַנִּסים  ֶׁשָעַסק ְּבָכ ְּבַאַחד ַהּׁשְ
ִּבְמַתּוְִכים',  ֵהָעְזרּות  ְלא  ַעְצָמִאי  ְּבאֶֹפן  זֹאת  ַלֲעׂשֹות 
יֹוִסיפּו ֲאֵחִרים ְוַיְסִּבירּו ְּבֵפרּוט: 'ְּכֵאב ָהרֹאׁש' ַמְתִחיל 
ִעם ַקָּבַלת ַהַהְחָלָטה, ַמְמִׁשי ִּבְקִביַעת ַהְּמִחיר ָהָרצּוי 
ּוְמִחיר ַהִּמיִנימּום, ּוִמְתַּגֵּבר ְּבֶסֶבב ֶׁשל ִׂשיחֹות ִנְכָנסֹות. 
יחֹות ַמִּגיעֹות ִמְּמַתּוְִכים ְמֻמָּלִחים ַהְּמַבְּקִׁשים  רֹב ַהּׂשִ
ֵמרֹוְכִׁשים  ּוִמעּוָטן  ַהִּנְרֶקֶמת,  ָּבִעְסָקה  ֵחֶלק  ִלּטֹל 

ּפֹוֶטְנְצָיאִלִּיים.
ַאף ִמֵּבין ָהרֹוְכִׁשים ַהּפֹוֶטְנְצָיאִלִּיים – ֻרָּבם ִמְסַּתְּפִקים 
ְּבִׂשיַחת ִהְתַעְנְינּות, ְוַרק ִמעּוָטם ְמַבְּקִׁשים 'ְלִהְתַקֵּדם' – 
ְקִרי: ִלְראֹות ֶאת ַהִּדיָרה ְּבפַֹעל. ֵהם רֹוִאים, ִמְתַלְּבִטים, 
ִלְסּגֹר...  עֹוְמִדים  ַאף  ְלִעִּתים  ַהְּמִחיר,  ַעל  ִמְתַמְּקִחים 
אּוָלם ְלַבּסֹוף ֻרָּבם ְּכֻכָּלם ְנסֹוִגים ֵמָהִעְסָקה ִמִּסָּבה זֹו 

אֹו ַאֶחֶרת.
ְזַמן  ְּכָלל   ְּבֶדֶר אֹוֶרֶכת  ַהִּדיָרה,  ִלְמִכיַרת  ַעד   ַהֶּדֶר
ַהָּנכֹון.  ַהּקֹוֶנה  ַמִּגיַע  ה',  ְּבֶעְזַרת  ְּכֶׁשַּלַּבּסֹוף,  ַרב, 
ָלב ֶׁשּבֹו ַהּמֹוֵכר 'ָּתקּוַע',  ַהְּבָעָיה ַמְתִחיָלה ְּכֶׁשַּמִּגיַע ַהּׁשָ
ַהִּדיָרה  ֶאת  ִלְמּכֹר  ָעָליו  ֶׁשָּבּה  ָעה  ַהּׁשָ ְּכֶׁשַּמִּגיָעה 
ַעל  ַלֲעמֹד  ַלּמֹוֵכר  ְמאֹד  ָקֶׁשה  ֶזה,  ְּבָׁשָלב  ָמה.  ִויִהי 
ִּבְתחּום  ַהְּמִביִנים   .ַהֶּדֶר ִּבְתִחַּלת  ֶׁשָּקַבע  ָהֶעְקרֹונֹות 
ַלֲעׂשֹות  ְּבָפָניו  ּוְלַהְתִריַע  אֹותֹו  ְלַהְזִהיר  ֵיְדעּו  ַהַּנְדָל"ן 
ְּכָבר ִהִּגיַע  ָלב ַהֶּזה, אּוָלם ִמּׁשֶ ַהּכֹל ְּכֵדי א ְלַהִּגיַע ַלּׁשָ

ֵאָליו, ֵאין ַהְרֵּבה ָמה ַלֲעׂשֹות.
ַהֶּזה.  ָלֶרַגע  ְּבִדּיּוק  ֶׁשַּמְמִּתיִנים  ַנְדָל"ן'  'ְּכִריֵׁשי  ֶיְׁשָנם 
מּוָרה ָלֶהם  אֹו ָאז ֵהם ָעִטים ַעל ַהּמֹוֵכר ַּבְּמֻיָּמנּות ַהּׁשְ
ַלֲעמֹד  ָיכֹול  א  ֶׁשַהּמֹוֵכר  ְּבַהָּצָעה  אֹותֹו  ּוְמַפִּתים 
הּוא  ֶׁשּבֹו  ֵמַהֵּמַצר  אֹותֹו  ְלַחֵּלץ  ֶׁשּתּוַכל  ָּכזֹו  ְּבָפֶניָה, 
ָׁשרּוי, ְוִאם הּוא ַרק ַיְסִּכים ְלהֹוִריד ֶאת ְמִחיר ַהִּדיָרה 
ַלְּמִחיר ֶׁשֵהם ָקְבעּו – ֲאַזי ַיְצִליַח ְלמֹוְכָרּה ָלֶהם ִּבן ֶרַגע.

ָּכזֹאת ֵאַרע ְלר' ְׁשמֹה, ַאְבֵר ָיָקר, ֶׁשִּמִּסּבֹות ִאיִׁשּיֹות 
ֶנֱאַלץ ִלְמּכֹר ֶאת ִּדיָרתֹו ְּכִליַלת ַהַּמֲעלֹות ְוַלֲעבֹר ְלֵאזֹור 
ְמגּוִרים ַאֵחר. ר' ְׁשמֹה ָרַכׁש ִּדיָרה ִחּלּוִפית 'ַעל ַהְּנָיר', 
ַהַּקְּבָלן ָקַבע לֹו לּוַח ַּתְׁשלּוִמים ַּבַעל ְטָוח ָארֹ ַיֲחִסית. 
ֶׁשִּדיָרה  ִּבָּטחֹון   ִמּתֹו ָהְרִכיָׁשה  חֹוֵזה  ַעל  ָחַתם  הּוא 
לֹו  ֶׁשְּיַאְפֵׁשר  ְּבאֶֹפן  ִּבְמִהירּות,  ֵּתָחֵטף  ְּכֶׁשּלֹו  ְמֻיֶחֶדת 
ַעד  אּוָלם  ַהֲחָדָׁשה,  ַהִּדיָרה  ְּבַתְׁשלּוֵמי  ְּבֶרַוח  ַלֲעמֹד 
ֵאינֹו  ָּדָבר  ׁשּום  ִדְׁשַמָּיא  ִסַּיְעָּתא  ְּבִלי  ִּכי  ִּגָּלה  ְמֵהָרה 

ָּבטּוַח.
ַהִּדיָרה  ֶאת  ִלְראֹות  ִהִּגיעּו  ִהְתַעְנְינּו,  ֲאָנִׁשים  ָאֵכן, 
ִנְגַמר  ַהּכֹל  אּוָלם  ְּתׁשּוָבה,  ִעם  ֵאָליו  ַלֲחזֹר  ְוִהְבִטיחּו 
ְוַהִּדיָרה  ֳחָדִׁשים  ַּכָּמה  ָעְברּו  ַּכֲאֶׁשר  ְּכלּום.  ְּבא 
ְלֵהָעֵזר  ְּבֵרָרה  ְּבֵלית  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ִנָּסה  ִנְמְּכָרה,  ֶטֶרם 
ִּבְמַתּוְִכים, ֶאָּלא ֶׁשַּגם ְלַאַחר ֶׁשַהָּללּו ִנּסּו ְלַהְפִעיל ֶאת 
ָּכל ִּכּשּׁוֵריֶהם, א ִהְצִליחּו ְלַהְסִּביר ַמּדּוַע ַהַּפַעם 'א 
ְלַׁשֵּפר  ְׁשמֹה  ְלר'  ֶׁשִהְמִליצּו  ֵמֶהם  ָהיּו  ָלֶהם.   'הֹוֵל
ְמִפיֵצי  ְלַהִּניַח  ִוילֹונֹות,  ִלְתלֹות   – ַהִּדיָרה  ָחזּות  ֶאת 
ְוָכֵהָּנה  ָּכֵהָּנה  ְועֹוד  ַהִּקירֹות  ֶאת  ִלְצּבַֹע  ַּבֲחָדִרים,  ֵריַח 
ַה'ִהְׁשַּתְּדלּות',  ִמֶּגֶדר  ָחְרגּו  ְּכָבר  ֶׁשְּבֵעיָניו  ַרְעיֹונֹות 

אּוָלם ָּדָבר א הֹוִעיל.
נֹוַתר  א  ְּכָבר  ְׁשמֹה  ּוְלר'  ֶׁשּלֹו,  ֶאת  ָּדַרׁש  ַהַּקְּבָלן 
ְזַמן; ֶאת ַהַּתְׁשלּום ָהִראׁשֹון ִהְצִליַח ְלַׁשֵּלם ְּבֶאְמָצעּות 
ִני ְּבֶאְמָצעּות ַהְלָוָאה  ַהְלָוָאה ִמְּקרֹוב ִמְׁשָּפָחה ְוֶאת ַהּׁשֵ
ַהַּתְׁשלּום  מֹוֵעד  ִהְתָקֵרב  ִמּׁשֶ אּוָלם  ָידּוַע.  ִמְּגַמ"ח 
ִליִׁשי ָּפְׁשָטה ַהֲחָרָדה ְּבִלּבוֹ. ַּתְׁשלּום ֶזה ָהָיה ָּגבֹוַּה  ַהּׁשְ
ְׁשֵּתי  ָהיּו  ּוְלָפָניו  ְמֻמַּצַעת,  ֵמַהְלָוָאה  מֹוִנים  ֲעֶׂשֶרת 
ַּבְנָקִאית  ַהְלָוָאה  ְלַבֵּקׁש   – ָהִראׁשֹוָנה  ִּבְלַבד:  ְּבֵררֹות 
ְלהֹוִריד   – ִנָּיה  ְוַהּׁשְ ְּגבֹוָהה,  ִרִּבית  ַּבֲעַלת  ְטָוח  ִקְצַרת 

ְּבאֶֹפן ַמְׁשָמעּוִתי ֶאת ְמִחיר ַהִּדיָרה. 
ְלַאַחר  אּוָלם  ִמְּבִחיָנתֹו,  ְּגרּועֹות  ָהיּו  ָהאֹוְּפִצּיֹות  ְׁשֵּתי 
ְּבֵלית  ֶהֱחִליט  ְוִהְתַיֵעץ,  ְּבַעְצמֹו  ָׁשַקל  ְׁשמֹה  ֶׁשר' 

ִנָּיה. ְּבֵרָרה ִלְבחֹר ָּבאֹוְּפִצָּיה ַהּׁשְ
ְמֻמָּלִחים  סֹוֲחִרים  ַּכָּמה  ֶיְׁשָנם  ִּכי  ֵהיֵטב  ָיַדע  הּוא 
ַהַּמְמִּתיִנים ַרק ָלֶרַגע ַהֶּזה. ֶאָחד ֵמֶהם ָהָיה ָיָׁשר ַּדּיֹו ְּכֵדי 
ֶאֶלף  ֵמָאה  ְלַהְפִחית  ַיְסִּכים  ֶׁשהּוא  ָּבֶרַגע  ִּכי  לֹו  לֹוַמר 
ֶאת  ִיְרּכֹשׁ  הּוא  ֶׁשָּדַרׁש,  ַהִּמיִניָמִלי  ֵמַהְּמִחיר  ְׁשָקִלים 
ַהְפָחַתת  ֶׁשל  ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתּה  ָעָקא,  ָּדא  ִמָּיִדית.  ַהִּדיָרה 
ַמְצִריָכה  ָהְיָתה  ַהִּדיָרה,  ִמְּמִחיר  ְׁשָקִלים  ֶאֶלף  ֵמָאה 

ֶאֶלף  ֵמָאה  ֶׁשל  ַהְלָוָאה  ְּכֶנְגָּדּה  ְלַבֵּקׁש   ַּבֶהְמֵׁש אֹותֹו 
ְׁשָקִלים ְלַהְׁשָלַמת ַהִּמּמּון ֶׁשל ַהִּדיָרה ַהֲחָדָׁשה.

ַּבַּצר לֹו הּוא ָּפָנה ְלַרּבֹו, ֵמֲחׁשּוֵבי ָהַאְדמֹוִרי"ם, ּוִבֵּקׁש 
ֶאת ֲעָצתֹו ּוִבְרָכתֹו. ָהַרִּבי ָׁשַמע ְּבַסְבָלנּות ֶאת ַהְּצָדִדים 
ַהָּדָבר  ִאם  ַּבְּמִחיר  ָלֶרֶדת   ְל "ָאסּור  ִהְכִריַע:  ּוְלַבּסֹוף 

ְיַאֵּלץ אֹוְת ָלַקַחת ַהְלָוָאה".
"ּוָמה ֶאֱעֶׂשה?" ִנְׁשַּבר קֹולֹו ֶׁשל ר' ְׁשמֹה. "ֲהא ָקרֹוב 
ְלָׁשָנה ֶׁשֲאִני ְמַנֶּסה ְּבָכל ֶּדֶר ִלְמּכֹר ֶאת ַהִּדיָרה ְלא 
ָעַלי,  ְמִעיקֹות  ּכֹה  ַעד  ֶׁשָּלִויִתי  ַהַהְלָואֹות  ַהְצָלָחה. 
ּוַמַעל ַהּכֹל רֹוֶבֶצת ָעַלי ַהְּדָאָגה ְּבֶׁשל ַהְּסכּום ֶהָעצּום 
ָיִמים  ְׁשלֹוָׁשה   ְּבתֹו ַלַּקְּבָלן  ְלַהֲעִביר  ִנְדָרׁש  ֶׁשֲאִני 

ֵמַהּיֹום".
ַּדְעּתֹו;  ֶאת  ִׁשָּנה  א  אּוָלם  ְּבַסְבָלנּות  ִהְקִׁשיב  ָהַרִּבי 
ְׁשמֹה,  ְלר'  ָאַמר  ַעְרִבית",  ִהְתַּפַּלְלָּת  ֶטֶרם  "ֲהא 
ִלְּבָך  ּוְלָהִׂשיַח  ְלִהְתַּפֵּלל   ְבּעֹוְמְד ִּכי   ,ֵאֶלי "ֲעָצִתי 
 .ַמִים, ַׁשֵּתף אֹותֹו ְּבאֶֹפן ָמֵלא ִּבְמצּוָקְת ְלָאִבינּו ֶׁשַּבּׁשָ
ָזקּוק  ַּכָּמה  ַעד  לֹו  ְוַסֵּפר   ְלָבֶטי ָּכל  ֶאת  ְלָפָניו  ְׁשַטח 
ַאָּתה ְּבאֶֹפן ִמָּיִדי ַלֶּכֶסף. ַאל ְּתַכֵחד ָּדָבר. ֲהא ׁשֹוֵמַע 
ְּתִפָּלה הּוא, ָאב ַרֲחָמן, ַּתִּקיף ּוַבַעל ַהְּיכֶֹלת. ֵאין ָסֵפק 

ִּכי ְּבַוַּדאי ִיְׁשַמע ַׁשְוָעְתךָ".
ִצָּפה  א  הּוא  ּדֹם.  ְׁשמֹה  ר'  ֶנֱאַלם  ַהְּדָבִרים  ְלֶׁשַמע 
ְוָאַמר  הֹוִסיף   ְּבָכ ֶׁשּנֹוַכח  ְוָהַרִּבי  ֶׁשָּכזֹו,  ִלְתׁשּוָבה 
נֹוֲעָדה   ָּכ ְלֵׁשם  ְּבִדּיּוק  ֲהא  ּתֹוֶהה?   ְל "ָמה  לֹו: 
ַהְּתִפָּלה! ַּדְוָקא ַּבְּזַמן ֶׁשַהּכֹל ָנעּול ְוָחסּום, ַּכֲאֶׁשר ֵאין 
ַמִים  ַלּׁשָ ֵעיַנִים  נֹוֵׂשא  ְוהּוא  ָּדָבר  ַלֲעׂשֹות  ָהָאָדם  ְּבַיד 
ִּבְתִפָּלה, ְיכֹוָלה ַהְּתִפָּלה ִלְפּתַֹח ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ּוְלָהִחיׁש 

לֹו ְיׁשּוָעה ְוֶנָחָמה".
ִּבְבָרָכה  ְמֻלּוֶה  ְּכֶׁשהּוא  ָהַרִּבי  ֵמֲחַדר  ָיָצא  ְׁשמֹה  ר' 
ִּכי  ָחׁש  הּוא  ְמרֹוֶמֶמת.  ְּתחּוָׁשה  ּפֹוֶׁשֶטת  ּוְבִלּבוֹ  ַחָּמה 
ַּגם  ַחָּייו,   אֶֹר ְלָכל  ְיַלּוֵהוּ  ְּבִלּבוֹ  ָהַרִּבי  ֶׁשָּנַטע  ַהְּיסֹוד 
ֶׁשל  ְּדָבָריו  טֹוב.  ְּבִכי  ִיְסַּתֵּים  ַהּנֹוְכִחי  ֶׁשַהִּסּפּור  ְלַאַחר 
ְוֵאין  ְמצּוָקה  ִּבְׁשַעת  ַּדְוָקא   – ְּבָאְזָניו  ִהְדֲהדּו  ָהַרִּבי 
אֹוִנים, ֶזהּו ַהְּזַמן ָהָראּוי ְּביֹוֵתר ְלָהִׂשיַח ֶאת ַהֵּלב ִּבְפֵני 

ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים, ְוַהְּיׁשּוָעה ּבֹא ָּתבֹוא.
ֶאת   .ַהָּסמּו ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַהְיֵׁשר  ָצַעד  ָהַרִּבי  ִמֵּבית 
ַהְּתִפָּלה הּוא ָנָׂשא ֵמעֶֹמק ִלּבֹו, הּוא ָׂשח ִּבְפֵני קֹונֹו ַעל 
ַּדֲאָגתֹו ִמְּפֵני מֹוֵעד ַהַּתְׁשלּום ַהָּקֵרב ּוָבא, ַעל ָהִעְסָקה 
ְּכָלל ּוְכָלל,  ָּבּה  ְמֻעְנָין  ֶׁשהּוא א  ַהֶּפֶרק  ַעל  ָהעֹוֶמֶדת 
ָיכֹול  ַהֶּטַבע   ֶׁשְּבֶדֶר ַהָּיִחיד  ַהָּדָבר  ִהיא  ָּכֶרַגע  אּוָלם 
ַּדּקֹות  ַהּדֹוֵחק.  ַהַּתְׁשלּוִמים  ְּבלּוַח  ַלֲעמֹד  לֹו  ְלַאְפֵׁשר 
ְלָהִׂשיַח  ּוִמֶׁשִּּסֵּים  ְּבַכּוָָנה,  ְוִהְתַּפֵּלל  ָעַמד  הּוא  ֲאֻרּכֹות 

ֶאת ֶׁשַעל ִלּבֹו ָחׁש ִּכי ִנְנְסכוּ ּבֹו ּכֹחֹות ְמֻחָּדִׁשים.
ֶׁשְּלָמֳחַרת,  ַּבּבֶֹקר  ְּכָבר  ִהְתַרֵחׁש  ַהַּמְפִּתיַע  ַהִּמְפֶנה 
ַלַּקו  ּוֵמֵעֶבר  ַהֶּטֶלפֹון,  ִצְלֵצל  ֻמְקֶּדֶמת  ְּבָׁשָעה  ַּכֲאֶׁשר 
ִהְזַּדָהה ִּבְׁשמֹו ְיהּוִדי ֻמָּכר, ֶׁשִּלְפֵני ַּכָּמה ֳחָדִׁשים ְּכָבר 
ִהְתַעְנֵין ְוַאף ָרָאה ֶאת ַהִּדיָרה. ַעָּתה, ִּכְבָיכֹול א ָחְלָפה 
ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה ֵמָאז, הּוא ֶהֱחִליט ִּכי הּוא ְמֻעְנָין ִלְסּגֹר 
ֵּביֵניֶהם.  ֶׁשֻּדַּבר  ַהָּמֵלא  ּוִבְמִחיר  ִּבְמֻזָּמן  ָהִעְסָקה  ֶאת 
ר' ְׁשמֹה ֶׁשָהָיה ָהמּום ֵמַהִהְתַּפְּתחּות ַהִּבְלִּתי ְצפּוָיה 

ִהִּביַע ִמָּיד ֶאת ַהְסָּכָמתֹו.
ַנִים מּול ֻׁשְלָחנֹו ֶׁשל  ְזַמן ָמה ְלַאַחר ִמֵּכן ְּכָבר ָיְׁשבּו ַהּׁשְ
עֹוֵר ִּדין, ְוָהִעְסָקה ֶנְחְּתָמה ִלְׂשִביעּות ְרצֹוָנם ֶׁשל ְׁשֵני 

ַהְּצָדִדים.
ָהרֹוֵכׁש  ִׁשֵּתף  ּכֹה",  ַעד  ִהְתַעַּכְבִּתי  ַמּדּוַע  ֵמִבין  "ֵאיִני 
ֶאת ר' ְׁשמֹה ְּבִרְגׁשֹוָתיו, ִעם ְיִציָאָתם ִמִּמְׂשַרד עֹוְרֵכי 
ַהְּמִחיר  ַּגם  ָאז,  ְּכָבר  ְּבֵעיַני  ֵחן  ָמְצָאה  "ַהִּדיָרה  ַהִּדין, 
ֵמִבין  ֵאיִני  ִּבְרׁשּוִתי.  ֶׁשָהָיה  ַלַּתְקִציב  ְּבֶהְחֵלט  ִהְתִאים 
ַמּדּוַע ּכֹה ִהְתַקֵּשׁיִתי ְלַהְחִליט. ַהּבֶֹקר ַקְמִּתי ְּבַהְחָלָטה 
ְנחּוָׁשה ִלְסּגֹר ִמָּיד ֶאת ָהִעְסָקה, ְוָׂשַמְחִּתי ְמאֹד ִלְׁשמַֹע 
ַמִים  ִּכי ִהיא ֲעַדִין ֻמַּצַעת ִלְמִכיָרה. ָרִאיִתי ְּבָכ אֹות ִמּׁשָ

ִּכי ִהיא ַמְמִּתיָנה ִּבְמֻיָחד ֲעבּוִרי..."
ר' ְׁשמֹה ִהְקִׁשיב ְוִחֵּיְך. לֹו ַּדְוָקא ָהָיה ֶהְסֵּבר ַמִּניַח ֶאת 
ִמּשּׁום  ִנְמְּכָרה  א  ַהִּדיָרה   . ַהִּמְתַמּׁשֵ ָלִעּכּוב  ַהַּדַעת 
ְּתִפָּלה  ָנָׂשא  ֶׁשהּוא  ָּבֶרַגע  ִלְתִפָּלתֹו.  ִהְמִּתיָנה  ֶׁשִהיא 
ֶאל  ָיְצָאה  ְוַהְּמִכיָרה  ַהְּמַעְּכִבים  הּוְסרּו  ַהֵּלב,  ֵמעֶֹמק 

ַהּפַֹעל.
בּוַע' ַוִּיַּגׁש עמ' פב ִמִּפי ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה, הּוָבא ִּב'ְפִניֵני ָּפָרַׁשת ַהּׁשָ

ַלֲענֹות  ַלַּמְקִּפיד  ּוְמֻיָחד  ֻמְפָלא  ָׂשָכר  ִהְבִטיחּו  ב)  קיט  (ַׁשָּבת  ֲחָכִמים 
ָאֵמן ָּכָראּוי, ְוָכ ָאְמרּו: "ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש: ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחוֹ 
ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן, ֶׁשֶּנֱאָמר: (ְיַׁשְעָיה כו ב): 'ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא 
'ֶׁשאֹוְמִרים  ֶאָּלא  ֱאֻמִנים'  'ׁשֵֹמר  ִּתְקִרי  ַאל   – ֱאֻמִנים'  ׁשֵֹמר  ַצִּדיק  גֹוי 
ָאֵמן'". ַּבַּמֲאָמר ֶׁשְּלָפֵנינּו נֹוִסיף ְוָנִביא ַמְחרֶֹזת ֵּבאּוִרים ִמְּגדֹוֵלי ַהּדֹורֹות 

ַעל ַמֲאָמר ֶזה:

ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש
ַהֻּמְבָטח  ֶהָעצּום  ָכר  ַהּׂשָ יֹוֵעץ':  ַה'ֶּפֶלא  ַּבַעל  ַּפאּפוֹ  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ָאַמר 
ַלַּמְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחוֹ – "ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן" ְמַלֵּמד 
ַעל ֶׂשֶגב ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן ְוַעל ּגֶֹדל ַנַחת ָהרּוַח ַהִּנְגֶרֶמת ַלָּקדֹוׁש 
ר  ָּברּו הּוא ֵמֲעִנַּית ָאֵמן ָּכָראּוי. ַוֲהֵרי ְּבַוַּדאי ָצִרי ָהָאָדם ִלְהיֹות ְמֻאּׁשָ
ְיהּוִדי  ְלָכל  ָראּוי  ְוַאף  ְליֹוְצרֹו,  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעׂשֹות  זֹוֶכה  ֶׁשהּוא   ִמָּכ

ִלְמסֹר ַנְפׁשֹו ַעל ָּכ ('ֶחֶסד ַלֲאָלִפים' [ְלַבַעל 'ֶּפֶלא יֹוֵעץ'] נו א). 

רֹוִאים ֶאת ַהַּנֲעֶׂשה ְּבַגן ֵעֶדן
ֶׁשרֹוֶאה  ֶאָחד  ַצִּדיק  ַעל  ַּפַעם  ֶׁשָאַמר  ִמּקֹוִריץ  ִּפיְנָחס  ְּבַרִּבי  ה  ַמֲעֹשֶ
ֶׁשִּנְמָצא הּוא ְּבַגן ֵעֶדן, אּוָלם ִעם ָּכל זֹאת א ִהִּגיַע ֲעַדִין ְלֶדֶר ָהֱאֶמת. 
ַרֵּבנּו  "ֲהא  ְּבִהְׁשּתֹוְממּות:  ֵמַהּשֹׁוְמִעים  ֶאָחד  ָׁשַאל  ַהְּדָבִרים  ְלֶׁשַמע 

ִנְמָצא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוֵכיַצד הּוא יֹוֵדַע ָמה ַנֲעֶׂשה ְּבַגן ֵעֶדן?" 
ֱהִׁשיבֹו ַרִּבי ִּפיְנָחס: "ֲחָכִמים ָאְמרּו (ַׁשָּבת קיט ב) ִּכי 'ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל 
ּכֹחוֹ ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן'; א ֶנֱאָמר 'ִיְפְּתחּו' – ִּבְלׁשֹון ָעִתיד, ֶאָּלא 
ֶׁשִּנְפָּתִחים  הּוא  זֹוֶכה  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַחי  ְּבעֹודֹו  ְּכָבר  ֵלאמֹר:  'ּפֹוְתִחין', 
ְּבָפָניו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן ְוהּוא רֹוֶאה ֶאת ַהַּנֲעֶׂשה ְּבתֹוכֹו. ְואּוָלם ֵיׁש ִלְזּכֹר 
ָכר ֶזה ֻמְתֶנה ָּכָאמּור ַּבֲעִנַּית ָאֵמן 'ְּבָכל ּכֹחוֹ'" ('ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים' ַמֲאָמר  ֶׁשּׂשָ

ִּפְתחּו ְׁשָעִרים פ"ב). 

ִסּפּור ּדֹוֶמה ְמֻסָּפר ַעל ַרִּבי ָּברּו ְפֶרְנֶקל-ְּתאֹוִמים ַּבַעל ַה'ָּברּוךְ ַטַעם':
ַּפַעם ָיַׁשב ַרִּבי ָּברּו ִּבְסֻעַּדת ְּבִרית ִמיָלה, ּוְלֶפַתע ִנְרֲאָתה ַּבת ְׂשחֹוק 
ֶׁשָרָאה  ָמה  ְּדַבר  ַעל  ָׂשַחק  ִּכי  ֵהִׁשיב  ַהְּמֻסִּבים  ִלְתִמיַהת  ָּפָניו.  ַעל 
ֵאיֶנִּני  ֲאִני  "ּוַמּדּוַע  ְוָׁשַאל:  עֹז  ִהְרִהיב  ַהְּמֻסִּבים  ֶאָחד  ָהֶעְליֹון.  ָּבעֹוָלם 

זֹוֶכה ִלְראֹות ֵמַהַּנֲעֶׂשה ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון...?" 
'ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן  ֵהִׁשיב לֹו ַרִּבי ָּברּו: "ֲחָכֵמינּו ָאְמרּו (ַׁשָּבת קיט ב) ִּכי 
ְּבָכל ּכֹחוֹ ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן'; א ָאְמרּו ֲחָכִמים ִּכי אֹותֹו ָאָדם 
ִיְזֶּכה ְלָכ ַרק ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו, ֶאָּלא ָאְמרּו 'ּפֹוְתִחין' ִּבְלׁשֹון הֹוֶוה, ְוַהְינּו 
ֶׁשעֹוד ְּבעֹודֹו ַחי ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִיְזֶּכה ֶׁשִּיְפְּתחּו ְּבָפָניו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן ְוִיְרֶאה 

ֶאת ַהַּנֲעֶׂשה ָׁשם, ּוִבְלַבד ֶׁשַּיְקִּפיד ַלֲענֹות ָאֵמן 'ְּבָכל ּכֹחוֹ'".
 ּכֲֹח ְּבָכל  ָאֵמן  ַּתֲעֶנה  "ִאם  ַלּשֹׁוֵאל,  ַטַעם'  ַה'ָּברּוךְ  ָאַמר  ַאָּתה",  "ַּגם 
ְּבַוַּדאי ִּתְזֶּכה ֶׁשִּיְפְּתחּו ְּבָפֶני ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן ְוִתְזֶּכה ִלְראֹות ֶאת ַהַּנֲעֶׂשה 

ָׁשם" ('ֵאֶׁשל ָּברּו' [לֹוְדז' תרצ"ג] אֹות מז). 

ִּבְׁשִליחּותֹו ֶׁשל 'ֵריׁש ָלִקיׁש'
ִסֵּפר ַּבַעל ַה'ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם' ִמְּסלֹוִנים: 

ְּכֵנִסּיֹות  ְּבָבֵּתי  ְלִהְסּתֹוֵבב  ִמּוִיְלָנא  ַּדָּין  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ָהָיה  נֹוֵהג 
ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות ֶׁשְּבִעירֹו ּוְלַהְזִהיר ֶאת ַהִּצּבּור ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן. 

ִהְבִחין ְּבַהְנָהָגתֹו זֹו ֶׁשל  ַּפַעם ִהְזַּדֵּמן ְלִויְלָנא ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ַהּדֹור, ּוִמּׁשֶ
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַהַּדָּין, ִהְתַעְנֵין ַעל ִסַּבת ִמְנָהגֹו ֶזה. ִּבְתגּוָבה ִסֵּפר לֹו ַרִּבי 

ִׁשְמעֹון:
"ָהָיה ֶזה ַּכֲאֶׁשר ַּפַעם ָיַׁשְבִּתי ְּבֵביִתי ְוָׁשַקְדִּתי ַעל ִלּמּוד ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת. 
ַעל  ִנְׁשַמט  ְורֹאִׁשי  ֵעיַני  ְׁשמּורֹות  ֶׁשֶּנֶעְצמּו  ַעד  ָלַמְדִּתי  ַרּבֹות  ָׁשעֹות 
ַהְּגָמָרא ַהְּפתּוָחה. ְלֶפַתע ָרִאיִתי ַּבֲחלֹוִמי ִאיׁש ֲהדּור ַמְרֶאה ֶׁשִּנָּגׁש ֵאַלי 
ּוְׁשָאַלִני ְּבַתְרעֶֹמת: 'ַמּדּוַע ֵאיְנ ִנְזָהר ִּבְדָבַרי?' ְוהֹוִסיף ְוָאַמר: 'ֲאַבֵּקׁש 
ַהִּצּבּור  ֶאת  ּוְתעֹוֵרר  ְּכֵנִסּיֹות  ְּבָבֵּתי  ְּתסֹוֵבב   ָוֵאיָל ֶזה  ֶׁשִּמּיֹום   ִמְּמ
ּכֹחוֹ  ְּבָכל  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  'ָּכל  ָלִקיׁש:  ֵריׁש  ֶׁשל  ְּבַמֲאָמרֹו  ְזִהיִרים  ֶׁשִּיְהיּו 
ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן', ֶוֱאמֹר ָלֶהם ִּכי ִאם ַיְקִּפידּו ַעל ָּכ ִיָּנְצלּו ִמָּכל 
ַהְּגֵזרֹות ְוִיְזּכּו ְלִבְרַּכת ָׁשַמִים'. ַּכֲאֶׁשר ִהְתעֹוַרְרִּתי ֵמֲחלֹוִמי א ָיַדְעִּתי 
ָהָיה  ֱאֶמת  ִאם  ֶׁשִהְתַלַּבְטִּתי  ְוֵכיָון  ַהּנֹוָרא,  ַהִחָּזיֹון  ִמּגֶֹדל  ַנְפִׁשי  ֶאת 
ַמִים ִסיָמן.  ַהָּדָבר אֹו ֶׁשָּמא ֲחלֹום ָּבֵטל הּוא, ִהְתַּפַּלְלִּתי ֶׁשִּיְּתנּו ִלי ִמּׁשָ
ַא ִסַּיְמִּתי ֶאת ְּתִפָּלִתי ְוִהֵּנה ַׂשְמִּתי ֵלב ִּכי ֶאְצָּבִעי ֻמַּנַחת ַעל ֵמיְמָרתֹו 
ַמִים ֶׁשָהָיה ֶזה  זֹו ֶׁשל ֵריׁש ָלִקיׁש ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת ְוָרִאיִתי ְּבָכ אֹות ִמּׁשָ
ֲחלֹום ֱאֶמת, ְוִכי ָהָיה ֶזה ָהָאמֹוָרא ַהָּקדֹוׁש 'ֵריׁש ָלִקיׁש' ֶׁשִהְתַּגָּלה ֵאַלי. 
ֵמָאז אֹותֹו ַהֲחלֹום ׁשֹוֵמר ֲאִני ַעל ְׁשִליחּוִתי ּוַמְקִּפיד ְלעֹוֵרר ֶאת ּתֹוָׁשֵבי 
ִּבְפֵניֶהם  ֶׁשִּיְפְּתחּו  ִיְזּכּו   ְּבָכ ֶׁשֲהֵרי  ָאֵמן,  ַּבֲעִנַּית  ְזִהיִרים  ִלְהיֹות  ִעיִרי 

ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן" ('ִׁשירּו ַלֶּמֶל' עמ' 131). 

ַהִּדיָרה ֶׁשִהְמִּתיָנה ַלְּתִפָּלה אּוִרים (ד) ַמְחרֶֹזת ּבֵ

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

ן ֵעֶדן  ֲעֵרי ּגַ ּפֹוְתִחין לֹו ׁשַ אֹוצאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים 
ּבאּוִרי ֹזת

ח פפּפֹותְתְ בּוִעיִנים  ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

הִּדיָרה

ִספפּפּו
ל עלַ

ִ ם


