
"ְוֶנֶפׁש ִּכי ַתְקִריב ָקְרַּבן ִמְנָחה ַלה'" (ב א)

ֲאבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים ִּתְּקנּו ָלנּו ָׁשלֹוׁש ְּתִפּלֹות ְלִהְתַּפֵּלל ְּבָכל יֹום ָויֹום – ַׁשֲחִרית, 
ִמְנָחה ְוַעְרִבית. ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ְמֻכָּנה ָּכ ַעל ֵׁשם ְזַמָּנּה ַהָּסמּו ַלֲעלֹות ַהַּׁשַחר, 
ְּתִפַּלת ַעְרִבית - ִמּׁשּום ֶׁשְּזַמָּנּה ִּבְתִחַּלת ָהֶעֶרב. אּוָלם ְלַגֵּבי ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה ָּתהּו 

ַרּבֹוֵתינּו, ַמּדּוַע ִנְקְרָאה ַּדְוָקא ְּבֵׁשם ֶזה.

ִּבְׁשֵאָלה זֹו ִהְתַקּׁשּו ַהּתֹוְספֹות (ְּפָסִחים קז א ד"ה ָסמּו) ּוֵבֲארּו ֶׁשִהיא ִנְקֵראת ָּכ ַעל ֵׁשם 
ָהְיָתה  ֶׁשַּבַּׁשַחר  ְוַאף  ָהַעְרַּבִים,  ֵּבין  יֹום  ְּבָכל  ֻמְקָרב  ֶׁשָהָיה  ַהָּתִמיד  ִמְנַחת  ָקְרַּבן 
ֻמְקֶרֶבת ִמְנַחת ַהֲחִביִתין ּוִמְנַחת ַהָּתִמיד, ִמָּכל ָמקֹום ְלִמְנַחת ֵּבין ָהַעְרַּבִים ָהְיָתה 
ְסֻגָּלה ְמֻיֶחֶדת ְלַקָּבַלת ַהְּתִפָּלה, ֶׁשַאף ֵאִלָּיהּו א ַנֲעָנה ֶאָּלא ִּבְזַמן ַהְקָרַבת ִמְנָחה 
ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּבִים, ַּכָּכתּוב (ְמָלִכים א' יח לו-לז): "ַוְיִהי ַּבֲעלֹות ַהִּמְנָחה ַוִּיַּגׁש ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא 

ַוּיֹאַמר... ֲעֵנִני ה' ֲעֵנִני ְוֵיְדעּו ָהָעם ַהֶּזה ִּכי ַאָּתה ה' ָהֱאִקים" (ְרֵאה ְּבָרכֹות ו ב).

ְואּוָלם ָהַרְמָּב"ן (עה"ת ְׁשמֹות יב ו) ָּכַתב ֶׁשֹּלא ַעל ֵׁשם ַהָּקְרָּבן ִהיא ִנְקֵראת ִּבְׁשָמּה, ֶאָּלא 
 .ַעל ְמנּוַחת ַהֶּׁשֶמׁש ְּבסֹוף ַהּיֹום, ֶׁשָאז ָנָחה ַהֶּׁשֶמׁש ְואֹוָרּה ּדֹוֵע

ִמְנָחה ְלעֹוָלה ְּתִמיָמה...
ַאף ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים, ֲאִחי ַהַּמֲהָר"ל ִמְתַיֵחס ִלְׁשֵאָלה 
זֹו ּוְמַיֵּׁשב ְּבֶדֶר סֹוד, ֶׁשָאֵכן ִמַּצד ַהִּדין ְראּוָיה ָהְיָתה 
ָאִבינּו  ִיְצָחק  אּוָלם  ַהָּצֳהַרִים',  'ְּתִפַּלת  ְלִהָּקֵרא  ִהיא 
ַהִּמְזֵּבַח,  ַעל  ְּכעֹוָלה  ֶנְחָׁשב  ָהָיה  זֹו  ְּתִפָּלה  ֶׁשִּתֵּקן 
ְוָרָאה ֶׁשָהְיָתה עֹוָלתֹו ֲחֵסָרה ִמְנָחה, ַעל ֵּכן ָעַמד ְוִתֵּקן 
ַהַחִּיים'  ('ֵסֶפר  ְלעֹוָלתֹו.  ְּכִמְנָחה  ֶׁשִּתְהֶיה  ְּכֵדי  זֹו  ְּתִפָּלה 

ְסִליָחה ּוְמִחיָלה פ"ח)

ל"ה ַהָּקדֹוׁש (פר' ַוֵּיָרא) ְוהֹוִסיף,  ְּכֵעין ְּדָבָריו ָּכַתב ַּגם ַהְּשָׁ
ֶׁשְּלִפי ְּדָבִרים ֵאּלּו נּוַכל ְלָהִבין ֶאת ִּדְבֵרי ֲחָז"ל (ְמָנחֹות 
ָקְרַּבן  ַעל  ַהּתֹוָרה  ָאְמָרה   ֶׁשְּלָכ ָּכאן)  ְּבָרִׁש"י  מּוָבא  ב,  ַקד 

ֶׁשַהָּקדֹוׁש   ְלַלֶּמְד ַתְקִריב...",  ִּכי  "ְוֶנֶפׁש  ַהִּמְנָחה: 
ָּברּו הּוא ְמַחֵּבב ְּביֹוֵתר ֶאת ִמְנַחת ֶהָעִני, ַעד ֶׁשֶּנְחָׁשב 
ֶאת  ְלָפָניו  ִהְקִריב  ְּכִאּלּו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני 
ַנְפׁשֹו. ּוְדָבִרים ֵאּלּו ַמְתִאיִמים ְלָכ ֶׁשַּגם ִיְצָחק ָאִבינּו 
ִּתֵּקן ֶאת ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה ְלַאַחר ֶׁשָּזָכה ְלַהְקִריב ִלְפֵני 

ה' ֶאת ַנְפׁשֹו.

ֵיׁש ֶׁשֵּבֲארּו זֹאת ְּבֹאֶפן ַאֵחר, ַעל ִּפי ָמה ֶׁשָּלְמדּו ֲחָז"ל (ְּבָרכֹות כו ב) ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב 
"ַוֵּיֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדה" – ֶׁשִּיְצָחק ָאִבינּו ִּתֵּקן ֶאת ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה, ֶׁשֲהֵרי ֵאין 
ִׂשיָחה ֶאָּלא ְּתִפָּלה, ַּכֶּנֱאָמר "ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף ְוִלְפֵני ה' ִיְׁשּפֹ ִׂשיחֹו". (ְּתִהִּלים 

קב א)

ְלִפי ֶזה ָנִבין ַמּדּוַע ַּדְוָקא ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ִיְצָחק ִנְקֵראת ְּבֵׁשם 'ִמְנָחה', ִמּׁשּום ֶׁש'ִּמְנָחה' 
ִהיא ָקְרַּבן ֶהָעִני, ְוֶאת ָהֻעְבָּדה ֶׁשִּיְצָחק ִּתֵּקן ֶאת ְּתִפַּלת ִמְנָחה ָלַמְדנּו ִמן ַהָּכתּוב 

ָהעֹוֵסק ִּבְתִפַּלת ֶהָעִני. ('ַמְרֵּבה ְיִׁשיָבה' עמ' קו).

ְׂשַכר ַהַּמֲאָמץ אֹו ְזַמן ַהְּמֻסָּגל
ְיֵהא  'ְלעֹוָלם  הּוָנא:  ַרב  ָאַמר  ֶחְלּבֹו  ַרִּבי  ֲחָז"ל: "ָאַמר  ָאְמרּו  ב)  (ו  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ַהִּמְנָחה...'"  ִּבְתִפַּלת  ֶאָּלא  ַנֲעָנה  א  ֵאִלָּיהּו  ֶׁשֲהֵרי  ַהִּמְנָחה,  ִּבְתִפַּלת  ָזִהיר  ָאָדם 
ְוַהְּמָפְרִׁשים ִהְרּבּו ְלָבֵאר ֶאת ֵּפֶׁשר ֲחִׁשיבּוָתּה ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשל ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה ְלֻעַּמת 
ְׁשַאר ַהְּתִפּלֹות, ַעד ֶׁשֹּלא ַנֲעָנה ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ֶאָּלא ָּבּה, ְוֵאּלּו ֵהן ַהֵּדעֹות ָהִעָּקִרּיֹות 

ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְּבִעְנָין ֶזה:

ַהּטּור (או"ח רלב) ֵּפֵרׁש ֶׁשַּמֲעָלָתּה ֶׁשל ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה ְלֻעַּמת ְׁשַאר ַהְּתִפּלֹות נֹוַבַעת 
ִמָּכ ֶׁשְּבַׁשֲחִרית ֵאין ָהָאָדם ָטרּוד ֲעַדִין ַּבֲעָסָקיו, ְוֵכן ְּבַעְרִבית ְּכָבר ָּגַמר ֲעָסָקיו 
ְוַעל ֵּכן ַקל לֹו ְלִהְתַּפֵּלל, ָמה ֶׁשֵאין ֵּכן ִּבְתִפַּלת ַהִּמְנָחה ֶׁשְּזַמָּנּה הּוא ְּבָׁשָעה ֶׁשָאָדם 
ָטרּוד ַּבֲעָסָקיו ְוָצִרי ָלִׂשים ִלּבֹו ְלִהְתַּפּנֹות ֵמֲעָסָקיו ּוְלִהְתַּפֵּלל, ַעל ֵּכן ְׂשָכרֹו ָּגדֹול 

ַעד ְמאֹד ְוַנֲעֶנה ִּבְתִפָּלתֹו.

ְלֻעַּמת זֹאת ְּב'ׁשּו"ת ָהַרְׁשָּב"א' (ח"ה סי' א) מּוָבא ֶׁשְּזַמן ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה ַעְצמֹו הּוא ֵעת 
ָרצֹון ְמֻיֶחֶדת, ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ֵהם ַהָּיִמים ַהְּמֻסָּגִלים ְּביֹוֵתר ַּבָּׁשָנה 
ְּבֶעֶצם ַמהּוָתם, ָּכ ְזַמן ַהִּמְנָחה הּוא ַהְּזַמן ַהְּמֻסָּגל ְּביֹוֵתר 

ְּבָכל ַהּיֹום, ְוַעל ֵּכן ַהְּתִפָּלה ְמֻקֶּבֶלת ּבֹו יֹוֵתר.

ַהְּזִהירּות ַהִּנְדֶרֶׁשת ִּבְתִפַּלת ַהִּמְנָחה
ְלֵהָאֵמר  ַהִּמְנָחה  ְּתִפַּלת  ְצִריָכה  ֲחִׁשיבּוָתּה,  רֹב  ִּבְגַלל 
 ,ְלָכ ִסיָמן  סֹוֵפר'  ַה'ֲחַתם  ְוָנַתן  ְּגדֹוָלה,  ִּבְזִהירּות 
ּוְבִגיַמְטִרָּיה  ל-מ-ז-ד  ֵהן  ִמְנָחה  ֶׁשְּלָפַני  ֶׁשָהאֹוִתּיֹות 
'ַאף', ְוָהאֹוִתּיֹות ֶׁשַאֲחֶריָה ֵהם ס-ו-ט-ן, ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשֵעֶקב 
ַהְּמַקְטְרִגים  ֵהם  ַרִּבים  ַהִּמְנָחה,  ְּתִפַּלת  ֶׁשל  ַמֲעָלָתּה  רֹב 
ָעֶליָה, ְוַעל ֵּכן ֵיׁש ְלִהָּזֵהר ָּבּה ְמאֹד. ּוְלִפיָכ מּוָבן ַמּדּוַע 
ּוִבֵּקׁש  ְלׁשֹונֹו  ָּכַפל  ַהִּמְנָחה  ִּבְתִפַּלת  ֶׁשַּנֲעָנה  ֵאִלָּיהּו  ַאף 

"ֲעֵנִני ה' ֲעֵנִני" ("ֵסֶפר ַהִּזָּכרֹון" עמ' קיג).

ּוְכָבר הּוָבא ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר (ַאֲחֵרי מֹות סד ע"ב) ֶׁשִּבְׁשַעת ַהִּמְנָחה 
 ִמְתעֹוְרִרים ִרְבבֹות ַמְלָאִכים ָרִעים ְוָאז ָּדן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ְוֵכן  ַהּתֹוָרה.  ִּדְבֵרי  ַעל  ֶׁשָעְברּו  ַעל  ָהְרָׁשִעים  ֶאת  הּוא 
ַהִּמְׁשָקל  ְּתׁשּוַבת  ִּכי  ַהּזַֹהר  ּכֹוֵתב  ע"א)  (רל  ַוְיִחי  ְּבָפָרַׁשת 
ְלִמַּדת ַהִּדין ַהּׁשֹוָרה ְּבֵעת זֹו ִהיא ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה ֶׁשָעֶליָה 
ָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶל ע"ה "ִּתּכֹון ְּתִפָּלִתי ְקטֶֹרת ְלָפֶני ַמְׂשַאת 
ַּכַּפי ִמְנַחת ָעֶרב" (ְּתִהִּלים קמא ב), ְוַכָּוָנתֹו ָהְיָתה לֹוַמר ָּבֶזה, ֶׁשְּתִפָּלה זֹו ִהיא ֶׁשַּתֲעִביר 
ֶאת ִמַּדת ַהִּדין ֶׁשּׁשֹוֶלֶטת ִּבְזַמן ֶזה ָּבעֹוָלם. ּומֹוִסיף ָׁשם ַהּזַֹהר, ֶׁשָּלֵכן ַאף ֶׁשְּבָכל 

ַהְּתִפּלֹות ֵיׁש ְלַכֵּון, ֵיׁש ְלַכֵּון יֹוֵתר ִּבְתִפַּלת ַהִּמְנָחה.

ַּבַעל  ִזי"ַע  ָמִכיר  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהִּנְׂשָּגִבים  ִּבְדָבָריו  ָּכאן  ְלַסֵּים  ַטַעם  ְּבנֹוֵתן  ֵיׁש 
'ֵסֶדר ַהּיֹום' (ֵסֶדר ְּתִפַּלת ִמְנָחה): "ְוָצִרי ָהָאָדם ְלִהָּזֵהר ִּבְתִפַּלת ַהִּמְנָחה ַהְרֵּבה ְמאֹד... 
ְלַכֵּון   ָצִרי ָלֵכן  ִלְׁשט...  ַהִּדין  ִמַּדת  ַמְתִחיָלה  ָׁשָעה  ֶׁשְּבאֹוָתּה  ִמְּפֵני  ְוַהַּטַעם- 
ֲאֶׁשר  ַהֻּטְמָאה  ּכֹחֹות  ָּכל  ּוְלַבֵּטל  ַמְנעּוִלים  ִלְׁשּבֹר  ְּכֵדי  ְלִאיׁש  ְוִלְהיֹות  ָּכָראּוי 

ִהְתִחילּו ְלִהְתעֹוֵרר ַּבְּזַמן ַההּוא".

ְקָרא ת  ַוּיִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
ַוְּיִהי ַּבֲעלֹות ַהִּמְנָחה...

ֲעִנַּית ָאֵמן ְּכַהְקָרַבת ָקְרָּבן
"ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה'" (א ב)

סּוֵגי  ְׁשלֹוָשה  מֹוִפיִעים  ַהָּקְרָּבנֹות  ְּבָפָרַׁשת 
ּוְנָסִכים.  ִמְנָחה  ִאֶּׁשה,  ִעָּקִרִּיים:  ָקְרָּבנֹות 
ְוָכאן ָרַמז ַהָּקדֹוׁש רמ"ד ָואִלי ָזָצ"ל ִּכי ָראֵׁשי 
'ָאֵמן',  הּוא   'ֶנֶס ִמְנָחה,  'ִאֶּׁשה,  ֶׁשל  ַהֵּתבֹות 
ְּבֵבית  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ְוַהִּתּקּון  ֶׁשַהִּיחּוד   ְלָכ ֶרֶמז 
ֵאּלּו  ָקְרָּבנֹות  ְׁשלֹוָשה  ְּבֶאְמָצעּות  ַהִּמְקָּדׁש 
ֲעִנַּית  ְּבֶאְמָצעּות  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ַהִּיחּוד  ֵמֵעין  הּוא 
 ָאֵמן ַהְּמַאֶחֶדת ֶאת ְׁשמֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו

הּוא [-ְּבִגיַמְטִרָּיה ֲהָוָי"ה ְוֲאֹד-ָני].

'ִׁשְבֵטי י-ה' (לרמ"ד ָואִלי) ַּבִּמְדָּבר כח יא

ה ה', ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך  רּוְך ַאּתָ "ּבָ
ָבר,  עֹוָלמֹו ָדּ ר ּבְ ּלא ִחּסֵ ָהעֹוָלם, ׁשֶ
ִרּיֹות טֹובֹות  ְוִאיָלנֹות  ּוָבָרא בֹו ּבְ

ֵני ָאָדם'' ֶהם ּבְ טֹוִבים, ֵלָהנֹות ּבָ
         ָאֵמן

בס"ד

ר! ָ̃ י ָי ƒ„ּו‰ י¿
ָנה – ׁשָ ַעם ַאַחת ּבְ ֶנת ְלִפְתֲחָך ּפַ ּמֶ ת ָהִאיָלנֹות ִמְזּדַ ְרּכַ ּבִ

ת ָהִאיָלנֹות, ְרּכַ ָבְרְכָך ּבִ ם ּבְ ּגַ
ֲעֶנה ַאֲחֶריָך ָאֵמן.  ּיַ ָך,ׁשֶ הּו ְלִצּדְ ְהֶיה ִמיׁשֶ ּיִ ַאג ׁשֶ ּדְ

ְוִסיָמָנְך: ָאֵמ"ן (91) = ִאיָלן (91)

ֶמה ֲאָבְרֶכָך… ֶמה ֲאָבְרֶכָך…ִאיָלן ִאיָלן ּבָ ִאיָלן ִאיָלן ּבָ
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ֵמִאּמֹו  ָׁשַמע  זֹאת  ַיעְנָקֶל'ה,  ַּפַעם  לֹו  ָקְראּו 
הּוא  ֵאין  ָאִביו  ֶאת  ַאַחת.  א  ָהַאְלָמָנה 
זֹוֵכר... אּוָלם ָּבְרחֹוב ַהּתֹוֵסס ֶׁשָהָיה ְלֵביתֹו 

ַהֵּׁשִני, ַהּכֹל ָקְראּו לֹו ָיאְנקֹו. 

ָּבִאיְסט  ְיהּוִדי  ַנַער  ָהָיה  ְמֻיָּדֵענּו,  ָיאְנקֹו, 
ַסְייד ֶׁשל ַמְנֶהְטן, ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית ֶׁשל ָאז, 
ְמקֹום ְׁשִהָּיה ַּכֲחָמָמה ִלְמַהְּגִרים ִמָּכל ַרֲחֵבי 

ָהעֹוָלם.

ָּבְרחֹוב ֶׁשִהְתּגֹוֵרר ִעם ִאּמֹו ִהְתּגֹוְררּו ְּבִעָּקר 
ֵאְרחּו  ֶׁשְּבִׂשְמָחה  ֻאּמֹות,  ֶׁשל  ְּבִליל  ּגֹוִיים, 
ִלְראֹותֹו  ִנְצַּבט  ִאּמֹו  ֶׁשל  ִלָּבּה  ְּכֶחְבָרה.  לֹו 
ַהְרֵּבה  ֶׁשָּכֵאּלּו, אּוָלם  ֲחֵבִרים  ִעם  ִמְתרֹוֵעַע 
ְיהּוִדי  ֵסֶפר  ֵּבית  ַלֲעׂשֹות.  ְּבָיָדּה  ָהָיה  א 
ָראּוי ִלְׁשמֹו א ָהָיה ִּבְסִביָבָתם, אּוָלם ְלָכל 
ְּבַׁשָּבת  ְּבָׁשבּוַע,  ֶׁשַּפַעם  ִהְקִּפיָדה  ַהָּפחֹות 
קֶֹדׁש, ִיְפקֹד ַיעְנָקֶל'ה ֶׁשָּלּה ֶאת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת 

ְוִיְׁשַאב ְמַעט ֲחִמימּות ְיהּוִדית.

לֹו  ָנְתָנה  א  ָיאְנקֹו  ֶׁשל  ָהֲעִדיָנה  ַנְפׁשֹו 
ְלַאְכֵזב ֶאת ִאּמֹו. הּוא ִהְׁשַּתֵּדל ְּבָכל ְמאֹודֹו 
ַהְּזַמן  ְמַעט  ְוֶאת  ְרצֹוָנּה,  ֶאת  ְלַהְׂשִּביַע 
ְלָכל  ְלַנֵּצל  ִהְׁשַּתֵּדל  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ֶׁשָּׁשָהה 
ַהָּפחֹות ִלְתִפָּלה. הּוא א ָיַדע ַעל ָמה הּוא 

ִמְתַּפֵּלל, ַא הּוא ָעָׂשה זֹאת ִמִּקירֹות ִלּבֹו.

ֶהֱעִביר  ּוָבא,  ַהָּקֵרב  ַּבר-ַהִּמְצָוה  יֹום  ֵזֶכר 
ְּבֶלב ִאּמֹו ֶׁשל ַיעְנָקֶלה ֶרֶטט ֶׁשל ִהְתַרְּגׁשּות. 
'זֹו ִּתְהֶיה ִהְזַּדְּמנּות ֶׁשֵאיָנּה חֹוֶזֶרת', ִהְרֲהָרה 
ְלַעְצָמּה ְוֶהְחִליָטה ַלֲעׂשֹות ַמֲעֶׂשה. ְּבַרְגַלִים 
רֹוֲעדֹות ִהיא ִנְּגָׁשה ְלַרב ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ִאיׁש 

ָצִעיר ְוִנְמָרץ, ּוִבְּקָׁשה ֶאת ֶעְזָרתֹו.

"ֵאין ׁשּום ַּבְעָיה, הּוא ִיְהֶיה מּוָכן ֵהיֵטב ְלַבר 
ָהְרִגיָלה  ְּתגּוָבתֹו  ֶאת  ָהַרב  ָיָרה  ַהִּמְצָוה", 
לֹו"?  ֵיׁש  ְּכָבר  "ְּתִפִּלין  ֶׁשָּכֵאּלּו...  ִלְפִנּיֹות 

ִהְתַעְנֵין.

 א ְלֵׁשם ָּכ ְּתִפִּלין ֵיׁש לֹו ִמַּבֲעִלי ָז"ל, ַא"
ֶׁשְּתַסֵּיַע   ,ֶעְזָרְת ֶאת  ֲאִני  ְמַבֶּקֶׁשת  ָּבאִתי. 
ָאְמָרה  ּתֹוָרה",  ִלְמקֹום  ַלֲעבֹר  ְיִחיִדי  ִלְבִני 

ָהֵאם ְּכֶׁשְּדָמעֹות ְּבֵעיֶניָה.

ָהַרב א ִהְצִליַח ְלַהְסִּתיר ֶאת ַהְפָּתָעתֹו.

"ַאְּת ְּבטּוָחה ֶׁשהּוא ַיְסִּכים ְלָכ?", ָּתָהה. 

"יֹוֵתר ִמְּבטּוָחה", ָעְנָתה ָהֵאם.

ַהּגֹוִיים  ַּבֲחֵבָריו  ָקץ  ֶׁשְּכָבר  ָיאְנקֹו  ְוָאֵכן 
ִהְסִּכים ִמָּיד, אּוָלם ַהְּמָלאָכה ַהָּקָׁשה ָהְיָתה 
עֹוד ְלָפָניו. א ָהָיה ַקל ְלַׁשְכֵנַע ְולּו מֹוָסד 
ַהּנֹוְכִחי,  ְּבַמָּצבֹו  ְלַקְּבלֹו  ֶׁשַּיְסִּכים  ֶאָחד 
ָּגַמר  ֶׁשְּכָבר  ְוָיאְנקֹו,  ִהְתַעֵּקׁש,  ָהַרב  אּוָלם 
ָמה  ֶאת  ָעָׂשה  ַיֲעקֹב,  ְלַעְצמֹו  ִלְקרֹא  ְּבִלּבֹו 

ֶׁשהּוא יֹוֵדַע ֲהִכי טֹוב - ְלִהְתַּפֵּלל...

ְלֵרָאיֹון.  ְלַקְּבלֹו  ִהְסִּכים  ַהְּמַנֲהִלים  ַאַחד 
ֵמָהֶרַגע  אּוָלם  ַהְּמַנֵהל,  ִלְפֵני  ַיֲעקֹב  ָיַׁשב 
ַהַּנַער,  ִמִּפי  ִלְקַח  ַהְּתׁשּובֹות  ֶׁשֵהֵחּלּו 
לֹוְבׁשֹות  מּולֹו  ַהּיֹוֵׁשב  ֶׁשל  ָּפָניו  ִּכי  ִהְבִחין 
הּוא  ַנַחת.  חֶֹסר  ֶׁשל  ֻמְבָהִקים  ִסיָמִנים 

ִהְתּגֹוֵרר,  ֶׁשָּבּה  ַהְּסִביָבה  ַעל  ִלְׁשמַֹע  ֻהְפַּתע 
ַעל ֲחֵבָריו ָהָרִעים ּוִבְפָרט ַעל ָּכ ֶׁשְּיִדיעֹוָתיו 

ְּברּוָחִנּיּות ׁשֹוֲאפֹות ְלֶאֶפס.

"ְּגָמָרא ֵאיְנ יֹוֵדַע, ִמְׁשָנה ֵאיְנ יֹוֵדַע, ֲאִפּלּו 
ִמְקָרא א, ָאז ָמה ַאָּתה ֵּכן יֹוֵדַע?" - ָׁשַאל 
ַהְּמַנֵהל, ְוַנֲעָנה: "ְלִהְתַּפֵּלל ֲאִני יֹוֵדַע ֵהיֵטב!"

"ֲאִני ִמְצַטֵער ְמאֹד", ָאַמר ַהְּמַנֵהל ִּביבֶֹׁשת, 
ָּכל  ֶׁשָּבּה  ְּבִכָּתה  ְלִהְׁשַּתֵּלב  ּתּוַכל  א   ַא"
ַהִּלּמּוִדית  ְּבָרָמָתם   ָעֶלי עֹוִלים  ַהֲחֵבִרים 

ַּבֲעֶׂשֶרת מֹוִנים."

ַרק  ָּבֶהן  ֶׁשּיֹוְדִעים  ִּכּתֹות  ָלֶכם  ֵאין  "ַהִאם 
 ַא ֶׁשֵּיׁש,  "ְּבַוַּדאי  ַהַּנַער.  ָּתָהה  ְלִהְתַּפֵּלל?" 
ֵאּלּו ִּכּתֹות ְנמּוכֹות, ַהַּתְלִמיִדים ָּבֶהן ְקַטִּנים 

ִמְּמ ְּבֶׁשַבע אֹו ְׁשמֹוֶנה ְׁשִנִּים", ָעָנה ָהַרב.

"א ִאְכַּפת ִלי", ִהְתַעֵּקׁש ַיֲעקֹב.

ֶאֶפס  ַעד  ְמֵלאֹות  ַהָּללּו  ַהִּכּתֹות  "ֲאָבל 
ָמקֹום", ִנָּסה ַהְּמַנֵהל ְלִהְתַחֵּמק.

זֹאת?"  ְוִנְבּדֹק  ִסיבּוב  ַיְחָּדיו  ַנֲעֶׂשה  "ֶׁשָּמא 
ִהִּציַע ַיֲעקֹב.

ַחָּיב  ַאָּתה  ַלְּיָלִדים.  ְלַהְפִריַע  רֹוֶצה  "ֵאיִני 
ְלַהֲאִמין ִלי", ָאַמר ַהְּמַנֵהל ְוָקם ִמְּמקֹומֹו.

ָהָיה  א  הּוא  ִמְּמקֹומֹו,  ָקם  ַיֲעקֹב  ַּגם 
ִטֵּפׁש... "ֵהַבְנִּתי ֶׁשֵאין ָלֶכם ָמקֹום ִּבְׁשִביִלי, 
ָנכֹון? ָאז ֵאֵל ַהַּבְיָתה. אּוָלם ַעל ָּדָבר ֶאָחד 
א ֲאַוֵּתר- ֲאִני ּדֹוֵרׁש ִמְּמ ֶׁשִּתְכּתֹב ִלי ַעל 

"!ָמקֹום ַּבֲעבּוִרי ִּביִׁשיָבְת ֶּפֶתק ֶׁשֵאין ְל

"ְלֵׁשם ָמה ָזקּוק ַאָּתה ְלֶפֶתק ֶׁשָּכֶזה?", ֵהִבין 
ַהְּמַנֵהל ֶׁשְּלָפָניו ַעְקָׁשן א ָקָטן.

ַלְּמרֹוִמים  ֶׁשְּכֶׁשַאֲעֶלה  ְּכֵדי  ּבֹו,  ְמֻעְנָין  "ֲאִני 
ְוִיְׁשָאלּוִני ַמּדּוַע א ָלַמְדִּתי ּתֹוָרה ַּכֲאבֹוַתי, 
 ַא ִהְׁשַּתַּדְלִּתי  'ָרִציִתי,  ָלֶהם:  ַלֲענֹות  אּוַכל 
 א ָהָיה ָמקֹום ַּבֲעבּוִרי, ְוֵיׁש ִּבְרׁשּוִתי ִמְסָמ

ַהּמֹוִכיַח זֹאת'", ִסֵּים ַהַּנַער ְּבִהְתַרְּגׁשּות.

 ְלַהְמִׁשי ַהְּמַנֵהל  ָהָיה  ָיכֹול  א  יֹוֵתר 
ְוהּוא  ִּבְדָמעֹות  ִהְצַטֲעפּו  ֵעיָניו  ּוְלִהְתַעֵּקׁש. 
ָאַמר ְּבקֹול ּבֹוֵטַח: "ַיֲעקֹב ַיִּקיִרי, ָּברּו ַהָּבא 
ְלמֹוָסֵדנּו, ֵאיְנ ָזקּוק עֹוד ַלֶּפֶתק, ֲאִני ְּכָבר 

ֶאְדַאג ְל ְלָמקֹום."

ַהְּקַטִּנים  ַהְּיָלִדים  ֶׁשל  ַלִּכָּתה  ִנְכַנס  ַיֲעקֹב 
ְוַהְּמַנֵהל ָעָׂשה ְּכָכל ְיָכְלּתֹו ְלַׁשְּלבֹו ּוְלַקְּדמֹו. 
ַהָּיִחיד  ַּבָּדָבר  ַהַּנַער  ִהְׁשַּתֵּמׁש  ִּבְתִחָּלה 
ְּכָבר   ַּבֶהְמֵׁש ַהְּתִפָּלה.  ְּבכַֹח   - ֶׁשָּיַדע 
ָנְׂשָאה ְּתִפָּלתֹו ְּפִרי ְוהּוא ָעָלה ְוִנְתַעָּלה ַעד 
ֶהֱעִמיד  ֶׁשְּבַעְצמֹו  ֲאִמִּתי  ּתֹוָרה  ְלֶבן  ֶׁשָּגַדל 

ַּתְלִמיִדים ַלּתֹוָרה.

"ַאל ְּתַזְלְזלּו ְּבכַֹח ַהְּתִפָּלה", ָהָיה ָרִגיל לֹוַמר 
ְּכֶׁשִּנְכַנְסִּתי  "ִּכי  ַהָּיִמים,  ִּבְרבֹות  ְלַתְלִמיָדיו 
ִלְלֹמד ּתֹוָרה ָהָיה ֶזה ַהָּדָבר ַהָּיִחיד ֶׁשָּיַדְעִּתי, 
ְוַרק ְּכתֹוָצָאה ִמָּכ ָּגַדְלִּתי ְוִהַּגְעִּתי ִלְמקֹוִמי 

ַהּיֹום."

"ִניצֹוצֹות" פר' ַצו

ָקְרַּבן ִמיָכֵאל ַׂשר ִיְׂשָרֵאל

"ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה'" (א ב)

ּוְתִפָּלָתם  ִיְׂשָרֵאל  "ְוִאֵּׁשי  אֹוְמִרים:  ָאנּו  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ֶׁשִּבְתִפַּלת  'ְרֵצה'  ְּבִבְרַּכת 
ָאנּו  ֵאין  ַהֶּזה  ַּבְּזַמן  ֲהא  ָקֶׁשה:  ִלְכאֹוָרה  ְוִהֵּנה  ְּבָרצֹון".  ְּתַקֵּבל  ְּבַאֲהָבה  (ְמֵהָרה) 

ְּתַקֵּבל  ִיְׂשָרֵאל...  "ְוִאֵּׁשי   – ַּבָּקַׁשת  ֶׁשל  ִּפְׁשָרּה  ָמה  ֵּכן  ְוִאם  ָקְרָּבנֹות  ַמְקִריִבים 
ְּבָרצֹון"?

ָאֵכן ֵיׁש לֹוַמר, ֶׁש"ִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל" ֵאיָנּה ִמְּלׁשֹון ֵאׁש, ִּכי ִאם ִמְּלׁשֹון ִאיׁש. ְוַכָּוָנֵתנּו ָּבֶזה 
ְלִדְבֵרי ֲחָז"ל (ְרֵאה ֲחִגיָגה יב ב) ֶׁשְּבָכל יֹום עֹוֵמד ַהַּמְלָא ִמיָכֵאל ּוַמְקִריב ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש 
ָאנּו   ָּכ ְוַעל  עֹוָלָמם,  ְלֵבית  ֶׁשִּנְפָטִרים  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשל  ִנְׁשמֹוֵתיֶהם  ֶאת  הּוא   ָּברּו
ְמַבְּקִׁשים ֶׁשִּנְׁשמֹוֵתיֶהם ֶׁשל אֹוָתם "ִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל" ֶׁשַּמְקִריב ִמיָכֵאל ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּו הּוא ִּתְתַקֵּבְלָנה ְּבָרצֹון.
טּור או"ח קכ; ֵּבית יֹוֵסף ָׁשם

ְוֵיׁש ְלהֹוִסיף ִּכי ָּדָבר ֶזה ִנְרָמז ִּבְלׁשֹון ַהָּכתּוב "ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם [ָקְרָּבן] ַלה'", 
ֶׁשִּנְרֶמֶזת ָּבּה ַהִּמָּלה 'ִמיָכֵאל' ְוַהִּמָּלה 'ָקְרָּבן', ּוִמָּכאן ֶרֶמז ְלִדְבֵרי ֲחָז"ל ָהֲאמּוִרים.

"ִּדְבֵרי ַצִּדיִקים" [ְלַרִּבי ּדֹב ֶּבעִריׁש ֵמאּוְׁשִּפיִצין]

ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַזּכֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל 

ַעל ָּפסּוק ֶזה ּכֹוֵתב ַרִׁש"י: "ְּבָקְרְּבנֹות ְנָדָבה ִּדֵּבר ָהִעְנָין". ְוִהֵּנה ִלְכאֹוָרה ֵיׁש ְלָהִבין, 
ִמָּמה ַנְפָׁש, ִאם ָקְרַּבן ְנָדָבה הּוא ָּדָבר ַהָּנחּוץ ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשִי"ת, ַמּדּוַע א ִנְתַחַּיְבנּו 

ְּבָכ, ְוִאם ֵאין ַהָּדָבר ָנחּוץ ָלנּו, ִמְּפֵני ָמה ַמְזִּכיָרה זֹאת ַהּתֹוָרה?

ְמָבֵאר ַהְּסַטייְּפֶלער ְּבִסְפרֹו 'ִּבְרַּכת ֶּפֶרץ':

ְּבֵעת ֶׁשְּמַקֵּים ָהָאָדם ִמְצָוה ֶׁשֵאינֹו ְמֻחָּיב ָּבּה ְמַבֵּטא הּוא ְּבָכ ֶאת ְׁשִאיָפתֹו ְלַהִּׂשיג 
ֶהֱעִניק   ,ְּבָכ ְלַזּכֹוֵתנּו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָרָצה   ּוִמּתֹו ְוַאֲהָבתֹו,  ה'  ִקְרַבת  ֶאת 
ָלנּו ִמְצוֹות ַוֲהָלכֹות ֶׁשֵאיָנן חֹוָבה ֶאָּלא ִהָּנן ְּפִרי ְנִדיבּות ַהֵּלב, ְּכֻדְגַמת ָקְרַּבן ְנָדָבה, 

.ּוִמָּכאן נּוַכל ְלָהִבין ִמְּפֵני ָמה ְּגדֹוָלה ֲחִׁשיבּוָתן ָּכל ָּכ

ּוְבנֹוֵתן ַטַעם ְלהֹוִסיף ָּבֶזה, ִּכי ִּבְכַלל ִמְצוֹות ֵאּלּו ִנָּתן ִלְכל ַאף ֶאת ִמְצַות ֲאִמיַרת 
 ָּכ ַהְּבָרָכה ְּבקֹול ָרם ַוֲעִנַּית ָאֵמן ַאֲחֶריָה, ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ַהְרֵּבה ִמְּנִדיבּות ַהֵּלב, ּוִמּתֹו

ּכָֹחן ַרב ְלעֹוֵרר ָּבָאָדם ַאֲהָבה ְוִהְתַקְּׁשרּות ַלּבֹוֵרא ָּברּו הּוא.

ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּכָקְרָּבן

ַוֲעַדִין ֵיׁש ִלְתמַֹּה ַעל ָּפסּוק ֶזה, ַמּדּוַע ֶנֱאָמר "ִמֶּכם", ְוא ֶנֱאָמר ִּבְסָתָמא: 'ָאָדם ִּכי 
ַיְקִריב ָקְרָּבן ַלה''? ָאֵכן ֵיׁש לֹוַמר ֶׁשָּבא ַהָּדָבר ְלַלְּמֵדנּו, ֶׁשָּכל ַהְּמָבֵר ֵמָאה ְּבָרכֹות 

ְּבָכל יֹום – ְּכִגיַמְטִרָּיה ֶׁשל "ִמֶּכם" – ֲהֵרי ֶזה ְּכִאּלּו ִהְקִריב ָקְרָּבן ַעל ַהִּמְזֵּבַח.
"ּתֹוָרה ְׁשֵלָמה" ַוִּיְקָרא פ"א אֹות נב ְּבֵׁשם ִמְדָרׁש "ְמעֹון ַּגִּנים"

'ֵסֶפר ַהַּגן' (ְליֹום ֵׁשִני) ֶׁשָּכל ַהַּמְגִּביַּה קֹולֹו ְואֹוֵמר ְּבָרכֹות ְּבקֹול  ּוְכֵעין ֶזה ָּכַתב ַּבַעל 
ָרם, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ִהְקִריב ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות ַהְּכתּוִבים ְּבָפָרַׁשת ְוִיְקָרא. ֲהֵרי 
ָאנּו אֹוְמִרים ְּבָכל יֹום ֵמָאה ְּבָרכֹות, ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ַהְזָּכַרת ַהֵּׁשם ְוי"א ְּבָרכֹות נֹוָספֹות 
ֶׁשֵאין ָּבֶהן ַהְזָּכַרת ַהֵּׁשם ְּכ"ָברּו ֶׁשָאַמר", ֲהֵרי קי"א ְּבָרכֹות, ְּכֶנֶגד קי"א ְּפסּוִקים 

ֶׁשֵּיׁש ְּבָפָרַׁשת ַוִּיְקָרא.

ִמְּפֵני ֶׁשַהּתֹוָרה ָאְמָרה...

"ִּכי ָכל ְׂשאֹר ְוָכל ְּדַבׁש א ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַלה'" (ב יא)

ִּבְתִחַּלת ַהְנָהָגתֹו ֶׁשל ָהַאְדמֹו"ר ָה'ִאְמֵרי ֲאַמת' ָעַמד ְוִתֵּקן ְּבָכל ָּבֵּתי ַהֲחִסיִדים ְּדגּור 
ֶׁשַּיְקִּפידּו ַעל ְּתִפָּלה ִּבְזַמָּנּה. ְזַמן ָמה ְלַאַחר ִמֵּכן ָּבא ִלְפֵני ָהַרִּבי ֶאָחד ִמן ַהֲחִסיִדים, 
עֹוֵבד ה' נֹוָדע, ְוָׁשַפ ֶאת ְמִרירּות ִלּבֹו ִּכי ִמּתֹו ֶׁשַּמְקִּדים ְלִהְתַּפֵּלל, ְּתִפָּלתֹו ֲחֵסָרה 

ֶאת ַהֲהָכָנה ַהִּנְדֶרֶׁשת, ּוִמּׁשּום ָּכ ֵאין הּוא ַמְרִּגיׁש ֲעֵרבּות ּוְמִתיקּות ִּבְתִפָּלתֹו.

ֵהִׁשיב לֹו ָהַרִּבי ַּבֲחִריפּות ְּכַדְרּכֹו: "ַוֲהא ִקְּדמּו ֲחָז"ל ַּבְּבַרְיָתא ְוָאְמרּו (ְירּוַׁשְלִמי יֹוָמא 
ד ה) 'ִאּלּו ָהָיה נֹוֵתן ָּבּה ֻקְרטֹוב ֶׁשל ְּדַבׁש ֵאין ָאָדם ָיכֹול ַלֲעמֹד ִמְּפֵני ֵריָחּה, ְוָלָּמה 

ֵאין ְמָעְרִבין ָּבּה ְּדַבׁש? ִמְּפֵני ֶׁשַהּתֹוָרה ָאְמָרה...'"
"ַטְלֵלי אֹורֹות" ֵּבאּוֵרי ְּתִפָּלה ח"א עמ' של

ָאַׁשְמנּו ְּבָכל יֹום

"ְוִהְתַוָּדה ֲאֶׁשר ָחָטא ָעֶליָה" (ה ה)

ְּבַאַחד ִמיֵמי ַהִּכּפּוִרים ִנַּגׂש ְיהּוִדי ִנְכָּבד ְלַרֵּבנּו ָהַרְמָּב"ם, ְוָקַבל ְּבָפָניו ִּכי ֵאינֹו ְמֻסָּגל 
לֹוַמר ֶאת ֵסֶדר ַהִּוּדּוי ְליֹום ַהִּכּפּוִרים, ִמּׁשּום ֶׁשְּבַרּבֹות ִמן ָהֲעֵברֹות ַהְּמפָֹרטֹות ָׁשם 
ָּבִרי לֹו ֶׁשֹּלא ִנְכָׁשל ֵמעֹוָלם, ְוִאם ֵּכן ֲהא ֵאין ָראּוי ֶׁשּיֹוִציא ְּדַבר ֶׁשֶקר ִמִּפיו ְּביֹום 

ַהִּכּפּוִרים...

"ָעִתיד ַאָּתה ִלֵּתן ֶאת ַהִּדין ַעל ְּדָבִרים ֵאּלּו!", ֵהִׁשיב לֹו ָהַרְמָּב"ם ַעל ֲאָתר, "ֶׁשִאּלּו 
ָהִייָת זֹוֶכה ְלַהִּׂשיג ֶאת ַּגְדלּות ַהּבֹוֵרא ּוֵמִבין ַעד ַּכָּמה ֲעצּוָמה חֹוָבֵתנּו ְלָעְבדֹו, ָהִייָת 

ֵמִבין ִּכי ְּבָכל יֹום ָעלּול ַאָּתה ַלֲעבֹר ַעל ָּכל ַאַחת ֵמָהֲעֵברֹות ַהְמפָֹרטֹות ַּבִּוּדּוי."
ִמְדַּבר ְקֵדמֹות [ַלִחיָד"א] ַמֲעֶרֶכת ו' אֹות יא

ה  ה ֵמאֹוְצרֹות ַרּבֹוֵתינּו ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ

ָרֵאל דֹוֵלי ִיׂשְ ל ּגְ ְלָחָנם ׁשֶ ֻ ִניִנים ִמׁשּ ּפְ
ת ָאֵמן  ל ֲעִנּיַ ָתּה ׁשֶ ֻדּלָ ֶגב ּגְ ׂשֶ ּבְ ְלַחן ֱאמּוִנים ֻ ִמּשׁ

ְּתִפָּלה ֶׁשָּפְתָחה ְׁשָעִרים ְנעּוִלים

ני ַמעּפְ
קרּבן ִמיכ

ֵמאֹו ִסּפום ם
ׁש ׁשּפתָחה

ְׂשָכרֹו ֶׁשל ָהעֹוֶנה ָאֵמן
ָאֵמן  ְוַלֲענֹות  ָזרֹות,  ַמֲחָׁשבֹות  ָּכל  ִמְנעּו  ָאֵמ"ן:  ַעל  ּפֹוֵקד  ִהֵּנִני  "ָלֶכם 
ְּבקֹול ָרם - 'ִמִּלין ְלָהִרים' ִסיָמן/ ַאל ִּתְׁשְּכחּו ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר ִּבְרַּכת 
ָאֵמן  ּוִבְזכּות  'ָהַרֲחָמן'/  ָּכל  ַעל  ַהָּמזֹון  ּוְבִבְרַּכת  ָׁשלֹום'  ֻסַּכת  'ּפֹוֵרס 
ִיְהיּו ָּבֵּתיֶכם ְמֵלִאים ְּכִרּמֹון, ְוַתֲעלּו ְּכטּוב-ֶׁשֶמן/ ְוַהָּקִמים ֲעֵליֶכם ִיְהיּו 
ָּכדֶֹמן/ ְוַיִּציְלֶכם ה' ִמֵּׂשִעיר ְוֵתיָמן/ ְוִתְזּכּו ַלֲעלֹות ְלָמקֹום ֶׁשָּׁשם ָּגֵדל 
ִקָּנמֹון, ְוִאם ִיְתַמְהַמּה, ַחּכּו ַלְּזַמן/ ֲאֶׁשר ְּבִלּבֹו ֶׁשל ָמקֹום ָטמּון, ֲאֶׁשר 

ִנְׁשַמע ְלָהֶאְזָרִחי ֵהיָמן."
"ַהְנָהגֹות ַצִּדיִקים" ח"ז ַעּמּוד תרנ, ִמּתֹו ַצָּוַאת ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ַקַּצֶנֶלְנּבֹוֶגן

לא המדרש עיקר אלא המעשה 


