
ָרא ת ַוּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתִפָּלה ַעל ַהְכָנַסת אֹוְרִחים
"ְוהּוא עֵֹמד ֲעֵליֶהם ַּתַחת ָהֵעץ ַוּיֹאֵכלּו" (יח ח)

ֶאת ְלׁשֹון ַהָּכתּוב 'עֵֹמד' ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ִמְּפֶׁשְדּבֹוְרז', 
ַּתְלִמיד ַהחֹוֶזה ִמֻּלְּבִלין, ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות ו 
ב) "ֵאין ֲעִמיָדה ֶאָּלא ְּתִפָּלה": ַאְבָרָהם ָאִבינּו – ַעּמּוד 
ֶאת  ְלַקֵּים  ֶׁשִּיְזֶּכה  ה'  ִלְפֵני  ְוִהְתַּפֵּלל  ָעַמד   – ַהֶחֶסד 
ִיְתַאּוּו  ֶׁשאֹוְרָחיו   – ָּכָראּוי  אֹוְרִחים  ַהְכָנַסת  ִמְצַות 
ָלֵתת  ָמזֹון  ֵּדי  לֹו  ְוֶׁשִּיְהֶיה  ִלְפֵניֶהם  ֶׁשַּיִּגיׁש  ַלַּמֲאָכִלים 

'אֹוְצרֹות ַהֵחן' [לרנ"ג ַוִיְנְטרֹויבְּ]ָלֶהם ְּכֵדי ִסּפּוָקם. 

לֹוט ִּתֵּקן ְּתִפַּלת ָוִתיִקין
 ַוּיֹאֶמר לֹוט ֲאֵלֶהם ַאל ָנא ֲאֹדָני; ִהֵּנה ָנא ָמָצא ַעְבְּד"
ְלַהֲחיֹות  ִעָּמִדי  ָעִׂשיָת  ֲאֶׁשר   ַחְסְּד ַוַּתְגֵּדל   ְּבֵעיֶני ֵחן 
ֶאת ַנְפִׁשי ְוָאֹנִכי א אּוַכל ְלִהָּמֵלט ָהָהָרה ֶּפן ִּתְדָּבַקִני 

ָהָרָעה ָוַמִּתי" (יט יח-יט)
ָאבֹות  "ְּתִפּלֹות  ב):  כו  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ַמֲאַמר  ָידּוַע 
ֶׁשָּבאֹות  ַהְּתִפּלֹות)  (ִּתּקּון  ָהַאּבּוִדְרַהם  ְוָכַתב  ִּתְּקנּום", 
ַהְּתִפָּלה  ִנְרְמָזה  ֵמָהָאבֹות,  ֶאָחד  ָּכל  ְּבֵׁשם  ִנָּיה  ַהּׁשְ
 – 'ַיֲעקֹב'  ָצֳהַרִים,   – 'ִיְצָחק'  ֹּבֶקר,   – 'ַאְבָרָהם'  ֶׁשִּתֵּקן: 
ְּתִפַּלת  ֶאת  ִּכי  ְוָאַמר  הֹוִסיף  ָהִרי"ם'  ַה'ִחּדּוֵׁשי  ֶעֶרב. 
ֶׁשל  ִנָּיה  ַהּׁשְ ָּבאֹות  ִנְרְמָזה  זֹו  ְוַאף  לֹוט,  ִּתֵּקן  'ָוִתיִקין' 

ְׁשמֹו: 'לֹוט' – ָוִתיִקין.
ַרִּבי ָׁשאּול מֶֹׁשה ִזיְלֶּבְרָמן, ָאָב"ד ִוויְרׁשֹוב, ֵהִביא ְרָאָיה 
ְלִדְבֵרי ַה'ִחּדּוֵׁשי ָהִרי"מ' ֵמַהְּמבָֹאר ְּבִדְבֵרי ַרִׁש"י ָּכאן 
 "...(ְוֵכן הּוא ְּבַתְרּגּום יֹוָנָתן) ֶׁשְּבאֹוְמרֹו: "ִהֵּנה ָנא ָמָצא ַעְבְּד
ִּכּוֵן לֹוט ְלִהְתַּפֵּלל ַלה' ֶׁשְּיַוֵּתר ַעל ֲהִפיָכָתּה ֶׁשל צַֹער 
ַהּזֹו  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ַוֲהֵרי  ֵאֶליָה.  ְלִהָּמֵלט  לֹו  ִויַאְפֵׁשר 
ֶׁשֶּנֶעְנָתה ְלַבּסֹוף, ָנָׂשא לֹוט ְּבֵעת ָהֵנץ ַהַחָּמה, ְּדַהְינוּ 
ֶמׁש ָיָצא ַעל  ִּבְזַמן ְּתִפַּלת ָוִתיִקין, ַּכָּכתּוב (פס' כג): "ַהּׁשֶ

ָהָאֶרץ ְולֹוט ָּבא צֲֹעָרה".
ֶהָערֹות הגרש"מ ְּברֹאׁש ֵסֶפר 'ַּפְרֵּדס יֹוֵסף' ח"ב

ְּתִפַּלת ַהָּקרֹוב ִמְתַקֶּבֶלת יֹוֵתר
"ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ָנָׂשאִתי ָפֶני ַּגם ַלָּדָבר ַהֶּזה ְלִבְלִּתי 

ָהְפִּכי ֶאת ָהִעיר" (יט כא)
ָחֵמׁש  ַהָּצַלת  ַעל  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ֶׁשְּתִפָּלתֹו  ִיָּתֵכן  ֵּכיַצד 
ָעֵרי 'ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן' א ִהְתַקְּבָלה, ְוִאּלּו ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל לֹוט 

ַעל ַהָּצַלת ֶאָחת ֵמֶהן, ֲהא ִהיא צַֹער, ִהְתַקְּבָלה?
ֵּבֵאר ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְלִויְנְׁשֵטיין: 

ּכָֹחּה ֶׁשל ַהְּתִפָּלה ָּתלּוי ְּבִמַּדת ַּכּוַָנת ַהֵּלב ֶׁשָּבּה ִהיא 
ֶנֱאֶמֶרת. ַאְבָרָהם ָאֵכן ִהְתַּפֵּלל ְּבָכל ִלּבֹו ְלַהָּצַלת 

ָחֵמׁש ָעֵרי ִּכָּכר ַהַּיְרֵּדן ְוִהְתַאֵּמץ ְמאֹד ִּבְתִפָּלתֹו ְלַבֵּטל 
ֵמֲעֵליֶהן ֶאת ַהְּגֵזָרה ַהּנֹוָרָאה, אּוָלם ְּתִפָּלתֹו א ָּדְמָתה 
ִלְתִפָּלתֹו ֶׁשל לֹוט, ֶׁשֲהֵרי הּוא ִּבֵּקׁש ַעל ַהָּצַלת צַֹער 
לֹו  נֹוַגַעת  ֶׁשַהָּצָרה  ִמי  ִעָּמּה.  ִיָּנֵצל  ַעְצמֹו  ֶׁשהּוא  ְּכֵדי 
ִמְתַּפֵּלל ְּבַכּוָָנה ּוֵמעֶֹמק ַהֵּלב יֹוֵתר ִמִּמי ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ַעל 

'ַיד ְיֶחְזֵקאל' ֲאֵחִרים, ּוְלִפיָכ ִהְתַקְּבָלה ְּתִפָּלתֹו. 

'ַּכֲאֶׁשר ָאָמר' – ְּכֶנֶגד ַהְּמַקְטְרִגים
"ַוה' ָּפַקד ֶאת ָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ָאָמר ַוַּיַעׂש ה' ְלָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר 

ִּדֵּבר" (כא א) 
ִהיא  ְרבּוָתא  ְוִכי  ָאָמר",  ַהַהְדָּגָׁשה: "ַּכֲאֶׁשר  ֵּפֶׁשר  ָמה 

ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַקֵּים ְּדָבָריו? 
ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  אֹוֵמר  ָהָיה  ִמּוֹוְרָקא  ִיְצָחק  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר 
ָחֵפץ ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלֵהיִטיב ִעם ִיְׂשָרֵאל, ֲהֵרי הּוא 
ַמְקִּדים ּוַמְכִריז ַעל ַּכּוָָנתוֹ, ְּבֶטֶרם ִיְקְּפצּו ַהְּמַקְטְרִגים 

ִעָּמם.  ֶׁשֵּייִטיב  ְראּוִיים  ִיְׂשָרֵאל  ֵאין  ִּכי  ְּבַטֲעָנה  ְּכֶנְגּדֹו 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִמִּפי  ַהְּדָבִרים  ֶנֶאְמרּו  ֶׁשְּכָבר  ְלַאַחר 
ְוִלְמנַֹע  ְלַנּסֹות  ְיכֹוִלים  ַהְּמַקְטְרִגים  ֵאין  ׁשּוב  הּוא, 
זֹאת, ֶׁשֵּכן ְּדַבר ה' א ָיׁשּוב ֵריָקם. ְלָכ ָאנּו ְמַכּוְִנים 
ָרִציָת  "ַּכֲאֶׁשר  ָהְרָגִלים:  ְׁשֶׁשת  ִּבְתִפַּלת  ְּבָאְמֵרנּו 
 ְלִפיָכ ְּבטֹוָבֵתנּו,  ֶׁש"ָרִציתָ"  ְלִפי   – ְלָבְרֵכנּו"  ְוָאַמְרָּת 
ַהְּמַקְטְרִגים  יּוְכלּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ְלָבְרֵכנּו",  "ָאַמְרָּת  ִמָּיד 

ִלְמנַֹע זֹאת.
ַאְרֵיה  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר  ֵּפֵרׁש  ְּדָבָריו  ִּפי  ַעל 
ַּבָּפסּוק  ַהּתֹוָרה  ַהְדָּגַׁשת  ֵּפֶׁשר  ֶאת  ֵמַרְדִז'יִמין 
ֶׁשָּיְרָדה  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ָׂשָרה",  ֶאת  ָּפַקד  "ַוה'  ֶׁשְּלָפֵנינּו: 
ַעל ְיֵדי ָּכ ָלעֹוָלם ְנָׁשָמה ּכֹה ְּגבֹוָהה ְּכִיְצָחק, א ָיְכלּו 
ַהְּמַקְטְרִגים ִלְמנַֹע זֹאת, "ַּכֲאֶׁשר ָאָמר" – ֵּכיָון ֶׁשְּכָבר 
ָאׁשּוב  "ַלּמֹוֵעד  יד):  יח  (ְלֵעיל  ִמְּלָפָניו  ַהַהְבָטָחה  ָיְצָאה 

'ִּדְבֵרי ָאִבי"ב'ֵאֶלי ָּכֵעת ַחָּיה ּוְלָׂשָרה ֵבן".

'ָיָפה ְּתִפַּלת ַהחֹוֶלה' – ַעד ִּגיל ֶעְׂשִרים 
"ִּכי ָׁשַמע ֱאִקים ֶאל קֹול ַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם" (כא יז) 
ָעָליו,  ֲאֵחִרים  ִמְּתִפַּלת  ַהחֹוֶלה  ְּתִפַּלת  ֶׁשָּיָפה  "ִמָּכאן 

ְוִהיא קֹוֶדֶמת ְלִהְתַקֵּבל" (ַרִׁש"י, ע"פ ב"ר נג יד).
ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (ה ב) ְמַסֶּפֶרת ַהְּגָמָרא ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָנַפל 
ָרָאה  ַרִּבי יֹוָחָנן ְלִמְׁשָּכב ִהִּגיַע ַרִּבי ֲחִניָנא ְלַבְּקרֹו. ִמּׁשֶ
 ּוְבָכ ָידֹו,  ֶאת  לֹו  ֶׁשִּיֵּתן  יֹוָחָנן  ֵמַרִּבי  ִּבֵּקׁש  ְּבִיּסּוָריו 
ֱהִקימֹו ֵמָחְליוֹ. ָּתְמָהה ַהְּגָמָרא: ַמּדּוַע א ֵהִקים ַרִּבי 
ַעְצמֹו  ַמִּתיר  ָחבּוׁש  "ֵאין  ְוֵתְרָצה:  ַעְצמֹו?  ֶאת  יֹוָחָנן 

ִמֵּבית ָהֲאסּוִרים".
ַעל  ֲאֵחִרים  ֶׁשְּתִפַּלת  ַמְׁשָמע  ַהְּגָמָרא  ִמִּדְבֵרי 
 ָּכ ַעל  ְוָתְמהּו  ַעְצמֹו.  ַעל  ִמְּתִפָּלתֹו  ֲעִדיָפה  ַהחֹוֶלה 
ִּדְבֵרי  ֶאת  ַהְּדָבִרים  סֹוְתִרים  ִלְכאֹוָרה  ִּכי  ַהְּמָפְרִׁשים, 

ַהִּמְדָרׁש ִּדְלֵעיל?
ֵּבֵאר ַהַּצִּדיק ֵמַרֲעָנָנה, ַרִּבי ִיְצָחק ַהּכֵֹהן הֹוֶּבְרָמן:

ַעל  ַרק  ֶנֱאָמר  ַעְצמֹו"  ַמִּתיר  ָחבּוׁש  "ֵאין  ֶׁשל:  ַהְּכָלל 
ִמי ֶׁשָעַבר ֶאת ִּגיל ֶעְׂשִרים, ֶׁשִּמֶּמּנּו ָוֵאיָל ַמֲעִניִׁשים 
ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה (ַׁשָּבת פט ב), ּוִמִּגיל ֶזה ׁשֹוָרה ִמַּדת 
ֶזה  ְלִגיל  ִהִּגיַע  ֶׁשֶּטֶרם  ִמי  ְּבֵחְטא.  ַהִּנְכָׁשל  ַעל  ַהִּדין 
ֵאין ִמַּדת ַהִּדין ׁשֹוָרה ָעָליו ַּגם ִאם ָחָטא, ּוְלָכ ָעִדיף 
ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ַעל ַעְצמֹו. ְלִפיָכ ַרִּבי יֹוָחָנן ֶׁשָחָלה ְלַאַחר 
ְיִקימּוהּו  ֶׁשֲאֵחִרים   ֻהְצַר ָהעֹוְנִׁשין,  ְלִגיל  ֶׁשִהִּגיַע 
ֵּבן  ַרק  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ָהָיה  ִיְׁשָמֵעאל  אּוָלם  ֵמָחְליוֹ. 
ְׂשַבע ֶעְׂשֵרה (ַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני ַוֵּיָרא ֶרֶמז צד), ּוְלַגָּביו ַמְתִאים 
ַהְּכָלל: "ֶׁשָּיָפה ְּתִפַּלת ַהחֹוֶלה ִמְּתִפַּלת ֲאֵחִרים ָעָליו".

'ֵּבן ְלָאְׁשִרי'

ה ָרׁשָ ה ַעל ַהּפָ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ִניֵני ֱאמּוִנים נּפְ ּפְ
אֹוְרִחים סת

(יח

נ ּפְ ם
ִּבְרכֹות ַאְבָרָהם ְיַלּוּו ֶאת אֹוְרָחיו ֶלָעִתיד ָלבֹא

ֵא-ל  ה'  ְּבֵׁשם  ָׁשם  ַוִּיְקָרא  ָׁשַבע  ִּבְבֵאר  ֵאֶׁשל  "ַוִּיַּטע 
עֹוָלם" (כא לג) 

ֶׁשל  ַּבֵּפרּוׁש  ְּבַרִׁש"י)  הּוָבא  א,  י  (סֹוָטה  ֲחָכִמים  ֶנְחְלקּו 
'ֻּפְנָּדק'.  ֶׁשֵּפְרׁשּו  ְוֵיׁש  'ַּפְרֵּדס'  ֶׁשֵּפְרׁשּו  ֵיׁש  'ֵאֶׁשל': 
ֶׁש'ֵאֶׁשל'  ֶׁשַהּסֹוֵבר  ֵּפֵרׁש  ֻּפְנָּדק)  ד"ה  ָׁשם  (סֹוָטה  ַרִׁש"י 
"ֲאִכיָלה  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי  ַעל   ִמְסַּתֵּמ ֻּפְנָּדק,  הּוא 
ְׁשִתָּיה ְלָוָיה", ֶׁשֵּכן ֶׁשַּבֻּפְנָּדק ֶׁשֵהִקים ַאְבָרָהם ָהָיה 
ְמַלּוֶה  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  אֹוְרָחיו  ֶאת  ּוַמְׁשֶקה  ַמֲאִכיל 
"ַוִּיְקָרא  ַהָּפסּוק:  ֶׁשל  ֶהְמֵׁשכֹו  ֶאת  ְּבַדְרָּכם.  אֹוָתם 
ְּבַרִׁש"י)  הּוָבא  ב,  (ָׁשם  ֲחָכִמים  ֵּפְרׁשּו  ה'"  ְּבֵׁשם  ָׁשם 
ם ה'  ֶׁשְּבֶאְמָצעּות ָה'ֵאֶׁשל' ָהָיה ַאְבָרָהם ּגֹוֵרם ֶׁשּׁשֵ
ְלָבְרכֹו  אֹוְרָחיו  ִּבְּקׁשּו  ַּכֲאֶׁשר  ֶׁשֵּכן  ּכֹל.  ְּבִפי  ִיָּקֵרא 
ִּלי  ִמּׁשֶ "ְוִכי  ָלֶהם:  ָאַמר  ְוָׁשתּו,  ֶׁשָאְכלּו  ְלַאַחר 
ל ֱאֵקי עֹוָלם ֲאַכְלֶּתם! הֹודּו ְוַׁשְּבחּו  ֲאַכְלֶּתם? ִמּׁשֶ

ּוָבְרכּו ְלִמי ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם". 
ַרִּבי ָמְרְּדַכי רֹוְטְׁשֵטיין ִמַּדָּיֵני ָהאְלִמין הֹוִסיף ּוֵפֵרׁש 
ֶאת ֵּתַבת 'ְלָוָיה' ְּבַמְׁשָמעּות נֹוֶסֶפת: ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש 
מּוָבא (ְרֵאה ֵעֶקב רעא א) ֶׁשִּמי ֶׁשְּמָבֵר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון 
ִּבְרכֹוָתיו  אֹותֹו  ְמַלּוֹות  ְּפִטיָרתֹו  ִּבְׁשַעת  ְּבַכּוָָנה, 
ְּבַכּוָָנה.  הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש   ֶׁשֵּבֵר ָעָליו  ּוַמְכִריזֹות 
אֹוְרָחיו  ֶאת   ְמַחֵּנ ָהָיה  ָאִבינּו  ֶׁשַאְבָרָהם  ֵמַאַחר 
ֶׁשֲעִתידֹות  ִּבְבָרכֹות  אֹוָתם  ִזָּכה  ַהָּמזֹון,  ַעל   ְלָבֵר

ְלַלּוֹוָתם ְלַאַחר ְּפִטיָרָתם. 
'ֵּבית ַוַעד ַלֲחָכִמים'

ָרא ת ַוּיֵ ָרׁשַ 404ּפָ תשפ"ב

ַרִּבי ְרָפֵאל ָּברּו טֹוִליַדנֹו ָזָצ"ל 
י"ח ְּבֶחְׁשָון תשל"א  

ַהָּגאֹון ַרִּבי ְרָפֵאל ָּברּו ֵּבן ַרִּבי ַיֲעקֹב טֹוִליַדנֹו ָהָיה ַרָּבּה ֶׁשל 
ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ָעָלה  תשכ"ג  ִּבְׁשַנת  ֶׁשְּבָמרֹוקֹו.  ֶמְקֶנס  ָהִעיר 

ְּבֵבית  ְוִנְקַּבר  תשל"א  ְּבֶחְׁשָון  ְּבי"ח  ִנְפַטר  ְּבַרק.  ִּבְבֵני  ְוִהְתַיֵּׁשב 
ַהַחִּיים ֶׁשל ְנִציֵבי ְיִׁשיַבת ּפֹוִניֶבז' ִּבְבֵני ְּבַרק.

ַעם  ֲ‰ָלָכ‰. ּפַ ן ּכַ ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒר ַעל ֲענ ר≈ עו… ָ„˙ו… ל¿ ּפָ ¿̃ ל ַ‰ ∆„…‚ ַ„ע ּב¿ יַ„נו… נו… ƒל ָ‰ַרב טו…
 ˜ ל∆ ח≈ ∆ ׁ̆ ָ‰ַרב  ין  ƒח ב¿ ƒ‰  „ ֻכּבָ מ¿  ˙ ס∆ נ∆ ּכ¿ י˙  ב≈ ּב¿ ל  ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ל¿ לו…  ן  ּמ≈ ַ„ּ ז¿ ƒ‰ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ
 .ı" ָ ׁ ּ̆ ‰ַ ֲחָזַר˙   ˙ כו… ר¿ ƒּב ַ‡ַחר  ֲ‰ָלָכ‰  ּכַ ן  ָ‡מ≈ ים  ƒנ עו… יָנם  ≈‡ ים  ƒל ּל¿ ּפַ ¿̇ ƒּמ‰ַ מ≈
ַעל  ּבּור  ƒּ̂ ‰ַ  ˙ יַח ‡∆ ƒכ ּ„ו… ‰ו… ָעמ¿ ם  רו… ּמ¿ ƒּומ ָסל,  ַספ¿ ַעל  ס  ּפ≈ ƒט  ‰ ּלָ ƒפ ¿ ּ̇ ‰ַ ּיּום  ƒס ּב¿
 , „ו… בו… ּ„ו… ַמּ„ּוַע ל…‡ ַחס ַעל ּכ¿ כ¿ ַל˙ נ∆ ≈‡ ¿ ׁ̆ ƒן. ל ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒֲענ ים ּבַ ƒר‰ָ ז¿ ƒיָנם נ ≈‡ ∆ ׁ̆ ך¿  ּכָ
ים  ƒרּו ֲחָכמ ָ‡מ¿ ∆ ׁ̆ יָון  כ≈ י, ו¿ ƒ ּ̇ ַכח¿ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ  ˙ רּו ‡∆ ּכ¿ ז¿ ƒּי ∆ ׁ̆ י  ƒ̇ י ƒ̂ יב: "ֲ‰ל…‡ ָר ƒ ׁ̆ ≈‰
ַעל  ָ‡חּוס  ַמּ„ּוַע   , ˙ו… ים ‡ו… ƒר כ¿ זו… ים  ƒ ׁ̆ ֲ‡ָנ  ‰ ּנ∆ ֻ ׁ̆ מ¿ ָבר  ָ„ּ ל  ּכָ ∆ ׁ̆ ב)  ע‰  ין  ƒֻחּל)

ן ל‚ עמ' ˙˜לט). יו… ּלָ ƒ‚ּ ל י‡≈ ƒ̂ ּב¿ ַ̃ י?!"     ('מ¿ ƒנ „ ˜ו… בו… ל…‡ ַעל ּכ¿ י ו¿ ƒ„ בו… ּכ¿

ֲ‰ָלָכ‰ ן ּכַ ˙ ָ‡מ≈ רּו ַלֲענו… ּכ¿ ז¿ ƒַמַען י ל¿
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ָהָיה  ְוַלְּתעּוָדה  ַלּתֹוָרה  ְּפָעִלים  ַרב 
ָזָצ"ל,  טֹוִליַדנוֹ   ָּברּו ְרָפֵאל  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק 
ְּכַרָּבּה  ִנים  ַּבּׁשָ ֲעָׂשרֹות   ְּבֶמֶׁש ֶׁשִּכֵהן  ִמי 
ַהֶּנֱעָרץ ֶׁשל ָהִעיר ֶמְקֶנס ְּבָמרֹוקֹו, ּוַבֲערֹב 

ָיָמיו ָעָלה ְלחֹוֵנן ֶאת ֲעַפר ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש.
ְלא  ָּפַעל  ֶמְקֶנס  ְוָאָב"ד  ְּכַרב  ְּבַכֲהנֹו 
ַהַּמֲעִטיָרה  ְקִהָּלתוֹ  ַעל  ְלָהֵגן  ְּכֵדי  ְלאֹות 
ְּבאֹוָתם  ֶׁשָּיְצָאה  ַהַהְׂשָּכָלה  ֶחֶרב  ִמְּפֵני 
ִלְגּדַֹע  ְּבַדְרָּכּה  ֵאירֹוָּפה  ֵמַאְרצֹות  ָיִמים 
ֶאת ֲעֶטֶרת ַיֲהדּות ְצפֹון ַאְפִריָקה ּוְלַדְרֵּדר 
ַּתְחִּתית,  ְׁשאֹול  ַעד  ָהרּוָחִני  ַמָּצָבּה  ֶאת 
ֵמַהְׁשָּפעֹות  ִלְמנַֹע  ְּכֵדי  ִליְצָּלן.  ַרֲחָמָנא 
ָזרֹות ְלִהָּכֵנס ִלְקִהָּלתוֹ, ֵהִקים ַרִּבי ְרָפֵאל 
 ִחּנּו מֹוְסדֹות  ֶׁשל  ֲעֵנָפה  ֶרֶׁשת   ָּברּו
ֶׁשָּכְללּו ַּתְלמּוד ּתֹוָרה, ֵּבית ֵסֶפר ִויִׁשיָבה, 
ְּתחּום  ְּבָכל  ֶעְזָרה  ִאְרּגּוֵני  ִיֵּסד  ֵּכן  ְּכמֹו 

ַהִּנְצָר ִלְבֵני ַהְּקִהָּלה.
ַהּתֹוָרה  ְּבַאֲהַבת  נֹוַדע   ָּברּו ְרָפֵאל  ַרִּבי 
ֶׁשָּיִעיד  ְּכִפי  ְּבִקְרּבֹו,  ֶׁשִּקְּנָנה  ַהְּנִדיָרה 
"ֲאׁשֹוֵרר  ָעִרים  ַּבּׁשְ ַהּנֹוָדע  ִּפּיּוטֹו   ָּכ ַעל 
ָּכל  ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה...",  ִלְכבֹוד  ִׁשיָרה 
ִמֵּלב  ֻחְּצבּו  ִמּלֹוָתיו  ִּכי  ַיִּכירּו  ׁשֹוְמָעיו 
 ָּכ  ִמּתֹו ּתֹוָרה.  ְּבַאֲהַבת  ָספּוג  ָטהֹור 
ִלְקחֹו  ׁשֹוְמֵעי  ְּבֶקֶרב  ְלאֹות  ְלא  ָּפַעל 
ַיְלֵדיֶהם  ֶאת  ִלְׁשַח  ְלַׁשְכְנָעם  ְּכֵדי 
ּתֹוָרה  ֶׁשל  ְּבָאֳהָלּה  ַעְצָמם  ְלָהִמית 
זֹו   ּוְבֶדֶר ְקדֹוׁשֹות,  ַהְּיִׁשיבֹות  ְּבֵהיְכֵלי 
ִמְּספֹר  ַרּבֹות  ְנָׁשמֹות  ְלַהִּציל  ִהְצִליַח 

ֵמֶרֶדת ַׁשַחת.
 ְּבֶדֶר  ִהְדִרי ַאֲחָריו  ֶצֱאָצָאיו  ֶאת  ַאף 
ְּפָׁשרֹות.  ָּכל  ְלא  ּתֹוָרה  ַאֲהַבת  ֶׁשל  זֹו 
ַהְּמַלְּמִדים  ֶאת  ַּבֲעבּוָרם  ָּבַחר  ְּבַיְלדּוָתם 
ְלַׁשְּלָחם  ָּדַאג   ּוַבֶהְמֵׁש ְּביֹוֵתר,  ַהּטֹוִבים 
ָמרֹוקֹו  ְמִדיַנת  ִלְגבּולֹות  ִמחּוץ  ֶאל 

ַלְּיִׁשיבֹות ַהּטֹובֹות ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.
ב  ַּבֲערֹב ָיָמיו ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוִהְתַיּׁשֵ
ָהיּו  ַהּקֶֹדׁש  ְּבֶאֶרץ  ָיָמיו  ְּבַרק.  ִּבְבֵני 
ִּגילֹו  ַלְמרֹות  ּוְבֶחֶסד.  ְּבתֹוָרה  ְרצּוִפים 
ֵמֲעָיָרה  ִלְנּדֹד  טֹוֵרַח  ָהָיה  הּוא  ַהֻּמְפָלג 
ָהָעם  ֶאל  ה'  ְּדַבר  ֶאת  ּוְלָהִביא  ַלֲעָיָרה 
ֶאת  ְלַחֵּזק  ִהְרָּבה  ְּבִׂשיחֹוָתיו  דֹות.  ֶׁשַּבּׂשָ
ַעל  ְּבעֹוְררֹו  ָהָאֵמן.  ַוֲעִנַּית  ַהְּתִפָּלה  ִעְנַין 
ִעְנָין ֶזה הּוא א ַחס ַעל ְּכבֹודֹו ְוכֹחֹוָתיו 
 ַא ָהְיָתה  ְּבֵעיָניו  ֶׁשָעַמד  ְוָכל  ְּכָלל, 
ִיְׂשָרֵאל  ְּכַלל  ֶאת  ְלַחֵּזק   – ַהַּמָּטָרה  ְוַרק 
ֶׁשל  ְּברּומֹו  ָהעֹוְמִדים  ֵאּלּו  ְּבִעְנָיִנים 

עֹוָלם.
ְמַסֵּפר ֶנְכּדֹו, ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע טֹוִליַדנוֹ 

ְׁשִליָט"א ִמירּוָׁשַלִים:
ִּבַּקְׁשִּתי  ַּבֲחרּוִתי  ְׁשנֹות  "ְּבֵראִׁשית 
אּוָלם  ּפֹוִניֶבז'.  ִליִׁשיַבת  ְלִהְתַקֵּבל 
ַהְּיִׁשיָבה,  ָראֵׁשי  ֵאֶצל  ְלֵרָאיֹון  ְּכֶׁשִהַּגְעִּתי 
ֶנֶאְלצּו ַהָּללּו ַלֲהִׁשיֵבִני ֵריָקם ְּבַהְטִעיָמם 
ֶאֶפס  ַעד  ְמֵלאֹות  ַהְּיִׁשיָבה  ְּפִניִמּיֹות  ִּכי 
ִלי  ִלְדאֹג  ְּבֶאְפָׁשרּוָתם  ֵאין  ְוַאף  ָמקֹום, 
ְלַקֵּבל  ְּבֶאְפָׁשרּוָתם  ֵאין   ָּכ ּוִמּׁשֶ ְלאֶֹכל, 

עֹוד ַּבחּוִרים.
ַסָּבא  ֶׁשל  ְלֵביתֹו  ְּפָעַמי  ַׂשְמִּתי  ְמֻאְכָזב 
ָזָצ"ל ְוִסַּפְרִּתי לֹו ַעל ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשִּקַּבְלִּתי. 
ְוָיָצא  ִמְּמקֹומֹו  ָקם  ּוִמָּיד  ָׁשַמע  ַסָּבא 

ְלֵביתֹו ֶׁשל ָמָרן ָהַרב ִמּפֹוִניֶבז' ָזָצ"ל.
ְלִליָנה  ָמקֹום  חֶֹסר  ִהיא  ַהְּבָעָיה  'ִאם 
ַעל  ִלּטֹל  ֲאִני  ֶׁשּמּוָכן  ֲהֵרי  ַוֲאִכיָלה, 
ַהָּבחּור,  ִייַׁשן  ְּבֵביִתי  ָהעֹל.  ֶאת  ַעְצִמי 
ָהִעָּקר  ִיְׁשֶּתה,  ּוִמֵּמיִמי  יֹאַכל  ִמִּפִּתי 
ּוְלִהְתַעּלֹות  ַּתְלמּודֹו  ַעל  ִלְׁשקֹד  ֶׁשִּיְזֶּכה 
ְלרֹאׁש  ַהַּסָּבא  ָאַמר  ִּביִׁשיַבְתֶכם!' 

ַהְּיִׁשיָבה ְּבִבָּטחֹון.
ִלְׁשמַֹע  ָׂשַמְחִּתי  ְלֵביתֹו  ַסָּבא  ב  ְּכֶׁשּׁשָ
ְלַבָּקָׁשתֹו  ַנֲעָנה  ָזָצ"ל  ָהַרב  ִּכי  ִמִּפיו 
ֶׁשֶאת  ִּבְתַנאי  ַלְּיִׁשיָבה  ְלַקְּבֵלִני  ְוִהְסִּכים 

ָּכל ְצָרַכי ַהַּגְׁשִמִּיים ְיַמֵּלא הּוא.
ֶאת  ָאַרְזִּתי  ְּבִׂשְמָחה,  הֹוַרי  ְלֵבית  ַׁשְבִּתי 
ְּבַרק.  ִלְבֵני  ַּדְרִּכי  ֶאת  ְוָעִׂשיִתי  ִמַּטְלְטַלי 
ִּבְמאֹור  ֶׁשִהְתַקַּבְלִתּי  ַאַחר  ִמָּיד  ְוִהֵּנה, 
ֲעֵליֶהם  ְוַהָּסְבָתא  ַהַּסָּבא  ְיֵדי  ַעל  ָּפִנים 
ְוהּוא  ַסָּבא  ֶׁשל  ָּפָניו  ִהְרִצינּו  לֹום,  ַהּׁשָ
'ַּדע ְל ַיִּקיִרי ִּכי ְּבַבִית ֶזה ֵאין  ָאַמר ִלי: 
 ָּכ ַעל  ְלַׁשֵּלם   ָעֶלי ִיְהֶיה  ִחָּנם,  אֶֹכל 

ָטִבין ּוְתִקיִלין!'
ְוַסָּבא  ַהְּדָבִרים,  ְלֶׁשַמע  ְמאֹד  ֻהְפַּתְעִּתי 
ֶזה  ְּבַבִית  'ָהֵארּוחַ  ְוִהְסִּביר:   ִהְמִׁשי
ַיְקִּפידּו  ּבֹו  ֶׁשַהִּמְתָאְרִחים   ְּבָכ ֻמְתֶנה 
ֶׁשִּיְהֶיה  ְּבא  ְּבָרָכה   ְלָבֵר ֶׁשֹּלא  ָּתִמיד 
ִיְהֶיה  ֵּכן  ּוְכמֹו  ָאֵמן,  ַאֲחֶריָה  ֶׁשַּיֲעֶנה  ִמי 
ַאַחר  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ַּגם  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ֲעֵליֶהם 

ִּבְרכֹוַתי.
ְוָאֵכן  ְּבִׂשְמָחה,   ְלָכ ֶׁשִהְסַּכְמִּתי  ַּכּמּוָבן 
יֹום  ְּבָכל  ַלֲענֹות  ָזִכיִתי  ַהּיֹום  ֵמאֹותֹו 
ַהַּסָּבא  ִּבְרכֹות  ַאַחר  ֲאֵמִנים  ַעְׂשרֹות 
ַנֲענּו  ִּבְרכֹוַתי  ִּכי  ָזִכיִתי  ְוַאף  ְוַהָּסְבָתא 

ִמִּפיֶהם ְּבָאֵמן.
ְלֵׁשם  ָהיּו  ַסָּבא  ֶׁשל  ִּבְרכֹוָתיו  ִּכי  ֲאַצֵּין 
ָּדָבר. ְלעֹוָלם הּוא א הֹוִציא ְּבָרָכה ִמִּפיו 
ִהְקִּפיד   ְלָבֵר ְּכֶׁשֻהְצַרְך  ַהַּדַעת.  ְּבֶהֵּסַח 
ִּבְמִתינּות  ִּביִׁשיָבה,  זֹאת  ַלֲעׂשֹות  ָּתִמיד 
ִלי  ְזכּוָרה  ִּבְמֻיָחד  ְיֵתָרה.  ּוְבַהְטָעָמה 
ַּכֲחָוָיה ְמֻיֶחֶדת ְּבִמיָנּה ַהִהְתעֹוְררּות ְּבָכל 
ְלקֹוָלן  ַחר  ַהּׁשַ ֲעלֹות  ִלְפֵני  ַהְרֵּבה  ַלְיָלה 

ַחר' ֶׁשל ַסָּבא. ֶׁשל 'ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ַחר ָהיּו ַּבֲעבּור ַסָּבא 'ֲעבֹוָדה'  ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ַּדּקֹות  ָאְרָכה  ַוֲאִמיָרָתן  ַעְצָמּה  ִּבְפֵני 
ְּבָׁשָעה  ִמְתעֹוֵרר  ָהָיה  ַסָּבא  ֲאֻרּכֹות. 
ּוִמָּיד  ִליׁשֹן,  ָהְלכּו  ַרק  ֲאֵחִרים  ֶׁשָּבּה 
ֶנֱעַמד  ָהָיה  ָיָדיו,  נֹוֵטל  ֶׁשָהָיה  ְלַאַחר 
ַחר, ְּכֶׁשֲאִני ַמְקִׁשיב  ַלֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ְּבָרָכה  ָּכל  ָאֵמן.  ַאֲחָריו  ְועֹוֶנה  ֵמַחְדִרי 
ָמקֹום  ַסָּבא  ֵאֶצל  ִקְּבָלה  ַעְצָמּה  ִּבְפֵני 
ָהָיה  הּוא  ִלְבָרָכה  ְּבָרָכה  ּוֵבין  ָחׁשּוב, 
ׁשֹוֵפ ֵמעֶֹמק ִלּבֹו ַּבָּקׁשֹות ׁשֹונֹות ֵמִעְנַין 
ְוַעל  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבֵני  ַעל  ֶׁשָאַמר,  ַהְּבָרָכה 

ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל".
מֹוִסיף ּוְמַסֵּפר ֶנֶכד ַאֵחר ְׁשִליָט"א:

ֶׁשָּזְכָתה  לֹום  ַהּׁשָ ָעֶליָה  ָסְבָתא  "ַּגם 
ֵמָאה,  ִּגיל  ַעד  ִּכְמַעט  ָיִמים   ְלַהֲאִרי
ְוַאף  ֶזה,  ְמֻיָחד  ִמְנָהג  ַעל  ִהְקִּפיָדה 
ִלְמאֹד,  ַעד  ֶנְחְלָׁשה  ַּכֲאֶׁשר  ָיֶמיָה  ַּבֲערֹב 
ַּכָּמה  ֵאֶליָה  ָיבֹואּו  יֹום  ֶׁשְּבָכל  ִהְקִּפיָדה 
ִמְּנָכֶדיָה, ּוְבֶטֶרם ֵצאָתם ַלְּיִׁשיָבה יֹאְמרּו 
ֶׁשַּתֲעֶנה  ְּכֵדי  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֶאת  ְלָפֶניָה 
ְוַיֲענּו  ַיְקִׁשיבּו  ֵהם  ְוַאף  ָאֵמן,  ַאֲחֵריֶהם 

ָאֵמן ַעל ִּבְרכֹוֶתיָה.
ַּכֲאֶׁשר  ַמָּמׁש,  ָהַאֲחרֹוִנים  ְּבָיֶמיָה 
ִּבְּקָׁשה  ַהִּדּבּור,  ּכֹחַ  ִמֶּמָּנה  ְוִנַּטל  ִּכְמַעט 
ְוַגם  ֶזה,  ְּבִמְנָהג  ְלַהְתִמיד  ִמֶּצֱאָצֶאיָה 
ָהְיָתה  ְוִיּסּוֶריהָ  ֻחְלָׁשָתּה  רֹב   ִמּתֹו
ָאֵמן  ִּבְרכֹוֵתיֶהם  ַאַחר  ַלֲענֹות  ַמְקִּפיָדה 

ֲחִריִׁשית".
 ּכֹה ָהְיָתה ַּדְרָּכם ֶׁשל ְּגדֹוִלים ֵאּלּו ְּבִחּנּו
ִמְצַות  ּוְלִקּיּום  ְטהֹוָרה  ֶלֱאמּוָנה  ַיְלֵדיֶהם 
ִלְלמֹד  ָאנּו  ַאף  ְוִנְזֶּכה  ִיֵּתן  ִמי  ָאֵמן, 

ִמַּדְרָּכם.
ִנְׁשַמע ִמִּפי ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה

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

ַׁשָּיכּותוֹ ַהְּמֻיֶחֶדת ְלִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן.

ַּכְרִטיס ְלַמְחָלָקה ִראׁשֹוָנה
ַקל  ְּבַמֲאָמץ  ִּכי  ָלנּו  ִּגּלּו  ב)  קיט  (ַׁשָּבת  ֲחָכִמים 
ֵעֶדן;  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  ְּבָפָניו  ֶׁשִּיָּפְתחּו  ִלְזּכֹות  ָאָדם  ָיכֹול 
זֹוֶכה  ָאֵמן  ַּכֲעִנַּית  ַקָּלה  ִמְצָוה  ַעל  ְּבַהְקָּפָדתֹו 
ְלִקְרַבת  ִיְזֶּכה  ֶׁשּבֹו  ְלָמקֹום  ְּכִניָסה  ְּבַכְרִטיס  הּוא 
זֹאת  ֶׁשַּלְמרֹות  ֶאָּלא  ְּכמֹוָתּה.  ֵמֵאין  ֱאִקים 
 ּדֹוֶמה ִּכי ַרִּבים ֵמִאָּתנּו ֵאיָנם ַמְפִניִמים ֵּדי ַהּצֶֹר
ְוֵאיָנם  זֹוִכים  ֵהם  ֶׁשָּלּה  ַהִּנְפָלָאה  ַהַּמֲעָלה  ֶאת 
ִנָּתן  ָּכָראּוי.  ָאֵמן  ַלֲעִנַּית   ָּכ  ִמּתֹו ִמְתעֹוְרִרים 
מֹו  ְלַהְמִחיׁש זֹאת ַעל ִּפי ָמָׁשל ִנְפָלא ֶׁשֶּנֱאַמר ִמּׁשְ

ֶׁשל ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים': 
ַהְּגדֹוָלה.  ָלִעיר  ְלַהִּגיַע  ֶׁשֻהְצַרְך  ְּבַכְפִרי  ה  ַמֲעֹשֶ
ֶאת   ָּכ ְלֵׁשם  ִלְרּתֹם  ִהְתּכֹוֵנן  הּוא  ְוָרִגיל  ְּכָבִקי 
ַּבֲעדֹו  ָעְצָרה  ֶׁשַהַּפַעם  ֶאָּלא  ָהְרעּוָעה,  ֶעְגָלתֹו 
זּוָגתֹו ְוִגְּלָתה לֹו ִּכי ֶזה ַעָּתה ָחְנכּו ַרֶּכֶבת ֲחָדָׁשה 
ַהְּגדֹוָלה,  ָלִעיר  ַהְּסמּוָכה  ֵמָהֲעָיָרה  ַהּמֹוִביָלה 
ַהְּגדֹוָלה  ָלִעיר  ְלַהִּגיַע  יּוַכל  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה 
א  ּכֹה  ֶׁשַעד  ְמֻיָּדֵענוּ  ַמֲאָמץ.  ּוְלא  ִּבְמִהירּות 
ַמִּקיף  ְלֶהְסֵּבר  ִנְזַקק  'ַרֶּכֶבת',  ג  ַהֻּמּׂשָ ַעל  ָׁשַמע 
ּוְמפָֹרט ְּבֶטֶרם ִהְׁשַּתְכֵנַע ִלְזנֹחַ ֶאת ֶעְגָלתֹו ְוָלֵצאת 

ַכן ָּבֲעָיָרה ַהְּסמּוָכה. ֶאל ָהָרִציף ֶׁשּׁשָ
ַּבּתֹור  ַהַּכְפִרי  ָעַמד  ְּכָבר  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַקָּלה  ָׁשָעה 
ְּבֵלב  ַהַּכְרִטיִסים,  ְמִכיַרת  ּדּוַכן  ִלְפֵני   ַהִּמְׂשָּתֵר
ָּכָראּוי  ְוִנְסָער,  ִנְרָּגׁש  ְּכֶׁשֻּכּלֹו  ַההֹוֶמה,  ָהָרִציף 
ְּבַחָּייו.  ָלִראׁשֹוָנה  ָּבַרֶּכֶבת  ִלְנסֹעַ  ֶׁשעֹוֵמד  ְלִמי 
ְּבַהִּגיַע ּתֹורֹו ִנַּגׁש ֶאל ַהֻּקַּפאי ְּבֵלב ּפֹוֵעם, ְוַכֲאֶׁשר 
ִלְרּכֹׁש  ְמֻעְנָין  הּוא  ַמְחָלָקה  ְלֵאיזֹו  ַהָּלה  ְׁשָאלֹו 
ג  ֻמּׂשָ ָּכל  לֹו  ָהָיה  א  ֶׁשֵּכן  ּדֹם,  ֶנֱאַלם  ַּכְרִטיס, 
ְּתׁשּוָבה  ִּבְמקֹום  ַהַּמְחָלקֹות.  ֵּבין  ַהֶהְבֵּדִלים  ַעל 
הּוא ִהִּגיׁש ַלֻּקַּפאי ֶאת ְצרֹור ַּכְסּפֹו, ְוַהָּלה, ִמְּבִלי 
ַהִּנְדָרׁש  ַהְּסכּום  ֶאת  ִמּתֹוכֹו  ָסַפר  ַּפֲעַמִים  ַלֲחׁשֹב 

ַלַּכְרִטיס ַהָּיָקר ְּביֹוֵתר, ַלַּמְחָלָקה ָהִראׁשֹוָנה.
ְלֵעֶבר  ַהַּכְפִרי  ִמֵהר  ְּבָיָדיו  ַהְּמֻהָּדר  ְּכֶׁשַהַּכְרִטיס 
ְוַכֲאֶׁשר  ִלְפנֹות,  ְלֵהיָכן  ָיַדע  א  הּוא  ָהַרֶּכֶבת. 
ַהִּנְדֶחֶפת  ֲאָנִׁשים  ֶׁשל  ְּגדֹוָלה  ִּבְקבּוָצה  ִהְבִחין 
ָעָליו  ִּכי  ֵהִבין  ַהְּקרֹונֹות,  ַאַחד  ְלֵעֶבר  ְוִנְדֶחֶקת 
ּוְלֵהָעֵזר  ְלִהְתַאֵּמץ  ָעָליו  ָהָיה  ִעָּמם.  ְלִהָּדֵחק 
הּוא  ַּכֲאֶׁשר  ָׁשֶוה  ָהָיה  ַהַּמֲאָמץ  אּוָלם  ְּבַמְרֵּפָקיו, 
ִהְצִליַח ְלַבּסֹוף ְלַטֵּפס ָלַרֶּכֶבת ְוַאף ִלְמצֹא ְמקֹום 
ְיִׁשיָבה ָּפנּוי ְלַצד ָאָדם ַהָּלבּוׁש ִּבְבָגִדים ְּפׁשּוִטים 

ָּכמֹוהּו. 
ְצִליל ַחד ֶׁשל ַּפֲעמֹון ִהְתִריַע ַעל ּבֹו א ַהַּכְרִטיָסן. 
ּוְמֻיָּדֵענוּ  ַּכְרִטיֵסיֶהם  ֶאת  ִלְׁשף  ִמֲהרּו  ַהּכֹל 
'ֵמִבין'  ָהָיה  ֶׁשְּלִצּדוֹ  ֵכן  ַהּׁשָ ִּכי  ִמְסַּתֵּבר  ֵּביֵניֶהם. 
ַהַּכְרִטיס  ִּכי  ִהְבִחין  ּוִמּׁשֶ ַרָּכבֹות,  ְּבִעְנְיֵני  ְּכמֹותֹו 
ַהָּפׁשּוט  ֵמַהַּכְרִטיס  ׁשֹוֶנה  ַהַּכְפִרי  ֶׁשְּבַיד  ַהְּמֻהָּדר 
טֹוב  ִּכי  ִמָּיד  ִהְזִהירֹו  ַהָּקרֹון,  יֹוְׁשֵבי  ֶיֶתר  ֶׁשְּבַיד 
ָיבֹא  ְּבֶטֶרם  ִנְסֶּתֶרת,  ְּבִפָּנה  ִיְתַחֵּבא  ִאם  ַיֲעֶׂשה 

ַהַּכְרִטיָסן ִויַסְּלקֹו ִמן ַהָּקרֹון.
ִהְתּכֹוֵפף  ּוִמָּיד  ַהַּכְפִרי  ִנְבַהל  ַהְּדָבִרים  ְלֶׁשַמע 
ִּכי  ְּבחֹוְׁשבֹו  ַלַסְּפָסל  ִמַּתַחת  ֶאל  ַעְצמֹו  ְוָדַחק 
ֶאָּלא  ַהְּמַבֵּקר.  ֵעיֵני  אֹותֹו  ִּתְׁשזְֹפָנה  א   ָּכ
ֶאת  ֶלֱאסֹף  ְוא  ַלּׁשָ ּוְמַנֶּסה  ִמְצַטֵּנף  ֶׁשְּבעֹודֹו 
קֹול  ְלֶפַתע  ִנְׁשַמע  ַהַּצר,  ַהַּמְחּבֹוא  ֶאל  ַרְגָליו 
ֵמַהַּכְרִטיָסן  ַאֵחר  א  ֶזה  ָהָיה  ַמָּזלֹו  ְלרַֹע  ֲחָבָטה. 
ְוֶנְחַּבל.  ָנַפל  ְּבַרְגָליו,  ִנְתַקל  ֲאֶׁשר  ַהּגּוף,  ְּכַבד 
ֶאת  ִמָּיד  ָּגַרר  ְלִהְתרֹוֵמם,  ַהַּכְרִטיָסן  ִהְצִליַח  ִמּׁשֶ

"ֵהיָכן  ִמַּזַעם:  רֹוֵתַח  ְּכֶׁשֻּכּלֹו  ִמַּמְחּבֹואֹו  ַהַּכְפִרי 
ַּכְרִטיְס?!" ִהְרִעים ָעָליו ְּבקֹולֹו.

ַהַּכְפִרי ִחֵּטט ְּבִכיָסיו ְוהֹוִציא ַּבֲחָׁשׁש ֶאת ַכְּרִטיסֹו 
ַהַּכְרִטיָסן  ֶׁשל  ַּכֲעסֹו  ִהְתַחֵּלף  ַעָּתה  ַהְּמֻקָּמט. 
ְּבַרֲחִמים ָובּוז. הּוא ִהְׁשּתֹוֵמם ְלנַֹכח ַּבֲערּותֹו ֶׁשל 
ֶׁשָּבעֹוָלם!  ְּבִלְגלּוג: "ׁשֹוֶטה  ְלֶעְברֹו  ְוָקָרא  ַהַּכְפִרי 
ָהִראׁשֹוָנה  ַלַּמְחָלָקה  ַּכְרִטיס   ְּבָיְד ֲהא 
ַהְּמפֶֹאֶרת, ְּפתּוָחה ְלָפֶני ַהֶּדֶר ַלָּמקֹום ַהְּמֻכָּבד 
ְּפחּוָתה  ְּבַמְחָלָקה  ְבתָּ  ִהְתַיּׁשַ זֹאת  ְוַתַחת  ְּביֹוֵתר, 
זֹו. ְוִאם א ַּדי ְּבָכ, ַאף ִנְדַחְקָּת ִמַּתַחת ַהַּסְפָסל 

ְלִמְרָמס ַּתַחת ַרְגֵליֶהם ֶׁשל ַהּיֹוְׁשִבים ָּכאן?!"
ַוֲהֵרי ַהֶּמֶסר נֹוֵקב ְויֹוֵרד ַעד ַחְדֵרי ָבֶטן; ֵהן ְּבַיד ָּכל 
ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ַּכְרִטיס ְּכִניָסה ַלַּמְחָלָקה ָהִראׁשֹוָנה, 
ּוָמה ְּגדֹוָלה ִהיא ַהְּזִהירּות ַהִּנְדֶרֶׁשת ֵמִאָּתנּו ְלַבל 
ַהַּמָּתָנה   ְּבֵעֶר ַמִּכיר  ֶׁשֵאינֹו  ַּכְפִרי  ְּכאֹותֹו  ִנְהֶיה 
ֶאת  ֵאפֹוא  ְלַהְחִׁשיב  ָעֵלינּו  ֶׁשְּבָיָדיו.  ַהִּנְפָלָאה 
ַׁשֲעֵרי  ְּבָפֵנינּו  ַהּפֹוַתַחת  זֹו  ֶׁשְּבָיֵדינּו,  ַהַּמָּתָנה 
ִהְזַּדְּמנּות  ְּבָכל  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ּוְלִהְׁשַּתֵּדל  ֵעֶדן,  ַּגן 

ַהִּנְקֵרית ְלָפֵנינּו ('נֹוְטֵרי ָאֵמן' ח"א עמ' מט). 

ָאֵמן ּפֹוַתַחת ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה
ֵהם  ֵעֶדן'  ַּגן  ֲעֵרי  ֶׁש'ּׁשַ ֵּפֵרׁש  ִמַּקְרִלין  ְׁשמֹה  ַרִּבי 
ֶׁשָּכל  ְלַלְּמֵדנּו  ֲחָכִמים  ּוָבאּו  ְּתׁשּוָבה',  'ַׁשֲעֵרי 
ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחוֹ ּפֹוְתִחים לֹו ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה. 
ְמַמֵּלא ְמקֹומֹו, ַרִּבי ָאֵׁשר ִמְּסטֹוִלין, הֹוִסיף ְוָאַמר, 
"ּפֹוְתִחין   – הֹוֶוה  ִּבְלׁשֹון  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו   ֶׁשִּמָּכ
ַמְׁשָמע  לֹו",  "ִיְפְּתחּו   – ָעִתיד  ִּבְלׁשֹון  ְוא  לֹו" 
ַׁשֲעֵרי  ְּבָפָניו  ּפֹוְתִחין  ּכֹחוֹ  ְּבָכל  ָאֵמן  ֶׁשָהעֹוֶנה 

ְּתׁשּוָבה ֵּתֶכף ּוִמָּיד ְלא ׁשּום ִעּכּוב.
ְּבַכּוַָנת ִּדְבֵריֶהם ֵּבֵאר ַּבַעל ַה'ְּבֵאר מֶֹׁשה' ֵמאֹוְז'רֹוב 

 :ָּכ
ֶׁשֲהֵרי  ָׁשַמִים,  ִיְרַאת  ִליֵדי  ְמִביָאה  ָאֵמן  ֲעִנַּית 
 ֶמֶל 'ֵא-ל  ֶׁשהּוא  ּבֹוְראֹו  ַעל  "ֵמִעיד  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה 
זֹו  ֵעדּות  ֵא-ל).  ד"ה  ב  קיט  ַׁשָּבת  (ַרִׁש"י  ֶנֱאָמן'" 
ָהָאָדם  ֶאת  ְמִביָאה  ַהֵּלב  ְּבַכּוַָנת  ֶנֱאֶמֶרת  ְּכֶׁשִהיא 
א):  א  (או"ח  ָהַרמָּ"א  ְּכִדְבֵרי  ָׁשַמִים,  ְלִיְרַאת 
"ְּכֶׁשָּיִׂשים ָהָאָדם ֶאל ִלּבֹו ֶׁשַהֶּמֶל ַהָּגדֹול ַהָּקדֹוׁש 
עֹוֵמד  ְּכבֹודֹו,  ָהָאֶרץ  ָכל  ְמא  ֲאֶׁשר  הּוא,   ָּברּו
ַהִּיְרָאה  ֵאָליו  ַיִּגיַע  ִמָּיד  ְּבַמֲעָׂשיו...  ְורֹוֶאה  ָעָליו 
ֶׁשָּבא   ִמּתֹו  "...ִיְתָּבַר ם  ַהּׁשֵ ְּבַפַחד  ְוַהַהְכָנָעה 
ַעל  ִמְתָחֵרט  הּוא  ֲהֵרי  ָׁשַמִים  ִיְרַאת  ִליֵדי  ָהָאָדם 
 הּוא ִמְזַּדֵּכ ֲחָטָאיו ְוָׁשב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, ּוְבָכ
 ְוזֹוֶכה ְלַגן ֵעֶדן ְּכָבר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ִּבְבִחיַנת "עֹוָלְמ

ִּתְרֶאה ְּבַחֶּיי" (ְּבָרכֹות יז ב). 
ַּבַעל ַה'ּשֹׁוֵמר ֱאמּוִנים' ִהְמִליץ ַעל ָּכ ֶאת ַהָּפסּוק 
ה'",  ֶאל  ְוׁשּובּו  ְּדָבִרים  ִעָּמֶכם  "ְקחּו  ג):  יד  (הֹוֵׁשַע 
ה ְּכגֹון ֲעִנַּית  ּוֵפֵרׁש: "'ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים' ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
 – ְּתׁשּוָבה  ַׁשֲעֵרי  ִּבְפֵניֶכם  ִיָּפְתחּו  ּוִבְזכּוָתם  ָאֵמן, 
ַלְחָמא  'ָהא  ד"ה  הגש"פ  ַאֲהרֹן'  ('ֵּבית  ה''"  ֶאל  'ְוׁשּובּו 
ֱאמּוִנים'  'ׁשֹוֵמר  ְוָיׁשּוב;  ְּכִתיב  ד"ה  ָנה  ַהּׁשָ ְלרֹאׁש  ַעְנָיא' 
ַמֲאָמר 'ִּפְתחּו ְׁשָעִרים' ֶּפֶרק טו; 'ְּבֵאר מֶֹׁשה' ְּבֵראִׁשית עמ' 

קלו).

ַמהּוָתם ֶׁשל 'ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן'
ָּבִאֶּגֶרת ָהעֹוֶסֶקת ְּבֵבאּור ַמֲאָמר ֶזה, ָּכ ֵּבֵאר ַרִּבי 
ַמְׁשָמעּות  ֶאת  ָיפֹו,  ֶׁשל  ַרָּבּה  ַהֵּלִוי,  ִהיְרץ  ַנְפָּתִלי 

ְּפִתיַחת ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן:
ָעִרים ֶׁשל ַהַּגן ֵעֶדן,  "ַּבֲענֹותֹו ָאֵמן ָאז ִנְפָּתִחים ַהּׁשְ
ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה   – ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ֵהם  ָעִרים  ַהּׁשְ ִּכי 
ּוַבֲענֹותֹו  ֵעֶדן.  ְלַגן  ְלִהָּכֵנס  ְׁשָעִרים  ֶׁשֵהם   –
 – ָעִרים  ַהּׁשְ לֹו  ֶׁשִּיָּפְתחּו  ּגֹוֵרם  ָאז  ְּבַכּוָָנה...  ָאֵמן 
ָהֶעְליֹוָנה  ה  ַהְּקֻדּׁשָ ָעָליו  ְוׁשֹוָרה  ַהָחְכָמה,  ַׁשֲעֵרי 
ְלַמְדֵרָגה"  ִמַּמְדֵרָגה  ַלֲעלֹות  ַהִּנְפָלָאה  ְוַהַהְׁשָּגָחה 

('ֶּכֶתר ְמלּוָכה' עמ' רעו).

ַהַּתְׁשלּום ֶׁשָּדַרׁש ַהַּסָּבא ִמֶּנְכּדֹו אּוִרים (ג) ַ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 
מ

תתְתח ּפוֹוֹ בּוִעיִנים  ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ה ׁשּדַרׁש ם

סִסּפּו
עעלַ
ִ ם


