
"זֹאת ּתֹוַרת ַהַחָּטאת... ְוזֹאת ּתֹוַרת ָהָאָׁשם" (ו יח; ז א)

ֶאת ְמקֹורֹו ֶׁשל ִמְנַהג ְקִריַאת ֵסֶדר ָּפָרַׁשת ַהָּקְרָּבנֹות ְּבָכל יֹום ָויֹום ֶׁשהּוָבא ַלֲהָלָכה 
(קי א) ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב  ַּב'ּטּור' ּוַב'ֻּׁשְלָחן ָערּו' (או"ח סי' א), ָלְמדּו ֲחָז"ל ְּבַמֶּסֶכת ְמָנחֹות 
ּתֹוַרת  ...ְוזֹאת  ַהַחָּטאת  ּתֹוַרת  "זֹאת  ִּדְכִתיב:  ַמאי  ִיְצָחק,  ַרִּבי  "ָאַמר  ְּבָפָרָׁשֵתנּו: 
ְּבתֹוַרת  ָהעֹוֵסק  ְוָכל  ַחָּטאת,  ִהְקִריב  ְּכִאּלּו  ַחָּטאת  ְּבתֹוַרת  ָהעֹוֵסק  ֶׁשָּכל  ָהָאָׁשם"? 

ָאָׁשם ְּכִאּלּו ִהְקִריב ָאָׁשם."

ַהָּקדֹוׁש  ִּבְפֵני  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ָּתָהה  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ב)  (א  ְמִגָּלה  ְּבַמֶּסֶכת  ֲחָז"ל  ֵהִביאּו  עֹוד 
ָּברּו הּוא: "ִּבְזַמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל חֹוְטִאים ְלָפֶני ַאָּתה ְמַכֵּפר ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ְּבָקְרָּבן ּוְבִמְנָחה, 
אּוָלם ָמה ְיֵהא ֲעֵליֶהם ִּבְזַמן ֶׁשֵאין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים?" ֵהִׁשיב לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: 
"ְּכָבר ִּתַּקְנִּתי ָלֶהם ֵסֶדר ָקְרָּבנֹות: ִּבְזַמן ֶׁשּקֹוְרִאים ָּבֶהן ְלָפַני - ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶהם ְּכִאּלּו 

ִהְקִריבּום ְלָפַני, ַוֲאִני מֹוֵחל ָלֶהם ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוֵתיֶהם."

ִּבְזכּות ּגֶֹדל ַמֲעָלתֹו ֶׁשל ִלּמּוד ֵסֶדר ָּפָרִׁשּיֹות ַהָּקְרָּבנֹות, ִּתְּקנּו ָלנּו ְמַסְּדֵרי ַהְּתִפָּלה ֶאת 
ֲאִמיַרת ָּפָרִׁשּיֹות ַהָּקְרָּבנֹות ְּבָכל יֹום ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה, ּוְבֶהְתֵאם ְלָכ ַאף ֶאת נַֹסח 'ְיִהי 
ָרצֹון' ֶׁשַאֲחֵריֶהן, ֶׁשָּבֶהן ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֶׁשְּתֵהא ֲאִמיַרת ַהָּקְרָּבנֹות ֲחׁשּוָבה ּוְמֻרָּצה ִלְפֵני 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּכִאּלּו ִהְקַרְבנּו ְּבפַֹעל ֶאת אֹותֹו ַהָּקְרָּבן 
ְלָפָניו. ָאְמָנם ֵיׁש ְלַצֵּין ָּכאן ֶאת ִּדְבֵרי ַה"ְּׁשָל"ה" (ַמֶּסֶכת ַּתֲעִנית 
ּפֹוֶעֶלת  ֵאיָנּה  ַהָּקְרָּבנֹות  ֲאִמיַרת  ְסֻגַּלת  ִּכי  לג)  אֹות  ִמְצָוה"  "ֵנר 

ַהּקֹוֵרא  ַעל  חֹוָבה  ֶאָּלא  ְוַלחּוץ,  ַהָּׂשָפה  ִמן  ַּבֲאִמיָרָתם 
ְלָהִבין ֶאת ֲאֶׁשר הּוא קֹוֵרא, ְּכִפי ֶׁשִּמְתָּבֵאר ֵמַהָּלׁשֹון "ָּכל 

ָהעֹוֵסק" ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ֵעֶסק ַוֲהָבָנה.

ְוַכָּמה ַמְתִאיִמים ַהְּדָבִרים ַלֵּתאּור ַהּמּוָבא ַּבֵּסֶפר "ֲהִליכֹות 
ַהְּגַה"ק  ֶׁשל  ַהָּקְרָּבנֹות  ֲאִמיַרת  צּוַרת  ַעל  קסט)  (עמ'  ַחִּיים" 
ֶׁשל  ַּדְרּכֹו  ָהְיָתה   ָּכ" ָזָצ"ל:  ִמַּצאְנז  ַחִּיים"  ַה"ֶּׁשַפע  ַּבַעל 
א  ַרָּבה,  ִּבְמִתינּות  ֲאָמָרם  ַהָּקְרָּבנֹות  ֵסֶדר  ֶׁשָּכל  ַרֵּבנּו, 
ֲאִמיָרָתם  ְוָהְיָתה  ַמָּמׁש,  ְּכִלּמּוד  ֶאָּלא  ְּגֵריָדא  ַּבֲאִמיָרה 
ְּכֶׁשַרֵּבנּו  ְוָקָדָׁשיו,  ַהִּמְקָּדׁש  ְּבִהְלכֹות  ְּכִׁשעּור  ִנְרֵאית 
ְמַתְרֵּגם ָּכל ֵּתָבה ְוֵתָבה ּוְמָבֲאָרּה ְּבטּוב ַטַעם ְּבֶמֶׁש ָׁשָעה 
ֲאֻרָּכה. ֵּכן ָהָיה אֹוֵמר ֶאת ַהִּמְׁשָניֹות ֶׁשל: "ֵאיֶזהּו ְמקֹוָמן" 

ְּבִנּגּון ִמְׁשָניֹות ְּכִנּגּון ַהִּלּמּוד, ּוְתקּוָפה ְמֻסֶּיֶמת ָהָיה ִנְכַנס ֶאל ַהְּתִפָּלה ִעם ֶּכֶר ִמְׁשָניֹות 
ְּבָידֹו, ּובֹו ָהָיה אֹוֵמר ֶאת ֶּפֶרק ֵאיֶזהּו ְמקֹוָמן."

ְקִריַאת ַהָּקְרָּבנֹות ְמַכֶּפֶרת ַאף ַעל ֲעֵברֹות ַהַּנֲעׂשֹות ְּבֵמִזיד
ִזיָע"א:  ִיָּׂששָכר"  "ְּבֵני  ַּבַעל  ָהְרַה"ק  ָּכַתב  ָּפַתְחנּו  ֶׁשָּבֶהם  ַהְּגָמָרא  ְּבִדְבֵרי  ִנְפָלא  ִּדּיּוק 
ִהֵּנה ִּבְתִחָּלה ָחַׁשׁש ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִּבְׁשֵאָלתֹו ַלֲאֶׁשר ִיְקֶרה ְּכֶׁשִּיְהיּו ִיְׂשָרֵאל 'חֹוְטִאים' 
ִלְפֵני ַהָּמקֹום, ַּכֲאֶׁשר 'ֵחְטא' הּוא ִּכּנּוי ַלֲעֵבָרה ְּבׁשֹוֵגג, ְוָאֵכן ְלֵׁשם ָּכ נֹוֲעדּו ַהָּקְרָּבנֹות 
ַהְּמַכְּפִרים ַרק ַעל ַהְּׁשָגגֹות, ְואּוָלם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמִׁשיב לֹו, ִּכי ְּבֶאְמָצעּות ְקִריַאת 
ֵסֶדר ַהָּקְרָּבנֹות הּוא מֹוֵחל ַעל ָּכל 'ֲעוֹונֹוֵתיֶהם', ּוִמְׁשַּתֵּמׁש ַּבִּמָּלה 'ָעוֹון' ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתּה 
ִמֶּׁשְּגדֹוָלה  ֶׁשּיֹוֵתר  ִיָּׂששָכר",  ַה"ְּבֵני  ִלְלֹמד, ּכֹוֵתב  ִמָּכ נּוַכל  ְּבֵמִזיד.  ַהַּנֲעֵׂשית  ֲעֵבָרה 
ַעל  ַאף  ַהְּמַכֶּפֶרת  ָּפָרָׁשַתן  ֲאִמיַרת  ַמֲעַלת  ִהיא  ְּגדֹוָלה  ַהָּקְרָּבנֹות,  ַהְקָרַבת  ַמֲעַלת 

ַהֵּמִזיד. ("ֶּדֶר ִּפּקּוֶדי" ַהְקָּדָמה ה אֹות ח)

ִחּדּוׁש ָּגדֹול ָלַמד ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' (עה"ת עמ' קמו) ִמִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש, ֶׁשַּמֲעַלת ְקִריַאת 
ָּפָרַׁשת ַהָּקְרָּבנֹות א ִהְתַחְּדָׁשה ַרק ְלַאַחר ַהֻחְרָּבן, ֶאָּלא ַאף ְּכֶׁשָהָיה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
ֵחֶלק  ָהְיָתה  זֹו  ּוְקִריָאה  ֶׁשִהְקִריב,  ַהָּקְרָּבן  ָּפָרַׁשת  ֶאת  ִלְקרֹא  ַהַּמְקִריב  ַעל  ָהָיה  ַקָּים 

ִּבְלִּתי ִנְפָרד ִמֵּסֶדר ַּכָּפָרתֹו.

ְיִהי ָרצֹון ֶׁשַאַחר ָּפָרַׁשת ַהַחָּטאת
ָּכָאמּור, ְלַאַחר ָּכל ַאַחת ִמָּפָרִׁשּיֹות ַהָּקְרָּבנֹות ֵיׁש לֹוַמר "ְיִהי ָרצֹון... ְּכִאּלּו ִהְקַרְבִּתי...", 
 ,ָּכ יֹאַמר  א  ַהַחָּטאת  ָּפָרַׁשת  ֶׁשַאַחר  ָׁשם)  ב"ח  ּוְרֵאה  א'  (ִסיָמן  ַה'ּטּור'  ַרֵּבנּו  ָּכַתב  אּוָלם, 
ֶׁשהֹוִאיל ְוֵאין ָאָדם ָיכֹול ְלָהִביא ָקְרַּבן ַחָּטאת ִמִּנְדַבת ִלּבֹו, ֶאָּלא ַרק ִאם ָעַבר ֲעֵבָרה 
ַהְּמַחֶּיֶבת אֹותֹו ְלָהִביא ָקְרָּבן ֶזה, ְלִפיָכ ֵאינֹו ָיכֹול לֹוַמר ַאַחר ָּפָרַׁשת ַהַחָּטאת – "ְיִהי 
ָרצֹון... ְּכִאּלּו ִהְקַרְבִּתי ַחָּטאת", ִּכי ִאם א ָחָטא - ֲהֵרי ֶזה ּדֹוֶמה ְלִאּסּור ֲהָבַאת ֻחִּלין 

ָלֲעָזָרה.

ּוָמָרן ַה"ֵּבִית יֹוֵסף" הֹוִסיף ַעל ָּכ, ֶׁשַאף ֶׁשֵאין לֹוַמר ֶאת ַה"ְּיִהי ָרצֹון", ִמָּכל ָמקֹום ֵיׁש 
לֹוַמר ֶאת ָּפָרַׁשת ַהַחָּטאת, ִּכי ַּגם ְּבא ַה"ְּיִהי ָרצֹון" ֲאִמיָרָתּה ְמַכֶּפֶרת ְקָצת.

א)  סי'  ח"א  או"ח  ְצִבי  ַהר  (ׁשּו"ת  ָזָצ"ל  ְפַראְנק   הגרצ"פ  ָּתַמּה   ַא
ַעְצָמּה  ַהָּפָרָׁשה  ֶׁשְּקִריַאת  עֹוֶלה  ֵאּלּו  ֶׁשִּמְּדָבִרים  ֵּכיָון 
ֵאיָנּה ְמַכֶּפֶרת ַּכֲאִמיַרת ַה"ְּיִהי ָרצֹון", ְוֵאין ֶזה ִמְתַיֵּׁשב ִעם 
ְמבָֹאר  ֶׁשָּבֶהם  ַהַּמֲאָמר,  ְּבֶפַתח  ֶׁשֵהֵבאנּו  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי 
ֶׁשְּבֶאְמָצעּות ְקִריַאת ַהָּפָרִׁשּיֹות, ְמַכֵּפר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ַעל ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל.

ַּבְּסָפִרים,  ַהּמּוָבא  ִנְפָלא  ְיסֹוד  ִּפי  ַעל  הגרצ"פ  זֹאת  ּוֵבֵאר 
ְּבֵעיָניו,  טֹוב  ַהִּנְרֶאה  ָּדָבר  ַעל  ַהַּצִּדיק  ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ׁשֹוֵמַע ִלְתִפָּלתֹו ַאף ִאם ְּבפַֹעל ִּתְצַמח 
ְמַכֶּפֶרת  ַהָּפָרָׁשה  ֶׁשְּקִריַאת  ָנִבין,  ֶזה  ּוְלִפי  ִמֶּזה.  ָרָעה  לֹו 
ִּבְלַבד  ַהְּקִריָאה  ְּבעֹוד   ַא ָרצֹון",  ַה"ְּיִהי  ַּבָּקַׁשת  ְּבא  ַאף 
ֵאיָנּה ֶנְחֶׁשֶבת ִּכְתִפָּלה, ְוָלֵכן ִהיא ּפֹוֶעֶלת ַרק ַּכֲאֶׁשר ִנְזָקק 
ִּכְתִפָּלה  ֶנְחֶׁשֶבת  ָרצֹון"  ַה"ְּיִהי  ֲאִמיַרת  ְלַכָּפָרה,  ָהָאָדם 
ַחָּיב  ָהָאָדם  ֵאין  ְוַכֲאֶׁשר  ָמקֹום,  ִמָּכל  ִלְפעֹל  ֶׁשְּיכֹוָלה 

ְּבָקְרָּבן, ֲעלּוָלה ִהיא ִלְפעֹל ְלָרָעתֹו ְּכַהְקָרַבת ֻחִּלין ָּבֲעָזָרה.

ֲעֵבָרה  ֶׁשָעַבר  ָלָאָדם  ָידּוַע  א  ֶׁשִאם  יח)  (א  ְּברּוָרה"  ַה"ִּמְׁשָנה  ָּכַתב  ַלֲהָלָכה  ְוָאֵכן 
ַהְּמַחֶּיֶבת ָקְרַּבן ַחָּטאת, א יֹאַמר "ְיִהי ָרצֹון" ְלַאַחר ְקִריַאת ָּפָרַׁשת ַהַחָּטאת. ַא ִאם 
ֵיׁש לֹו ֲחָׁשׁש ָסִביר ֶׁשִּנְכַׁשל ְּבֵחְטא, ָראּוי ֶּׁשּיֹאַמר ֶאת ַה"ְּיִהי ָרצֹון", ַא ַיְקִּדים ְוַיְתֶנה 

ֶׁשְּמַבֵּקׁש זֹאת ַרק ִאם ֶּבֱאֶמת ִהְתַחֵּיב ְּבָקְרַּבן ַחָּטאת. 

ֲאִמיַרת ָּפָרַׁשת ְׁשָלִמים ִּבְזַמן ִמְלָחָמה
ֵעת  ֶׁשְּבָכל  ָזָצ"ל,  ִמקֹוִריץ  ִּפְנָחס  ַרִּבי  ָהְרַה"ק  ַעל  ַהְּמֻסָּפר  ֶאת  ְלַצֵּין  ַהָּמקֹום  ָּכאן 
ַהְּׁשָלִמים,  ָּפָרַׁשת  ֶאת  ְּפָעִמים  ִמְסַּפר  לֹוַמר  ָנַהג  ָּבעֹוָלם  ִמְלָחָמה  ֲאִויַרת  ֶׁשָּׁשְרָתה 
ָּכל  אֹוֵמר  ְיהּוָדה  פי"ג): "ַרִּבי  ִּדְנָדָבה  (ִּדּבּוָרא  ּכֲֹהִנים"  ַה"ּתֹוַרת  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  זֹאת  ְוִהְטִעים 
ַהֵּמִביא ְׁשָלִמים ֵמִביא ָׁשלֹום ָלעֹוָלם", ּוִמָּכאן נּוַכל ִלְלֹמד ֶׁשַאף ֲאִמיַרת ֵסֶדר ָקְרַּבן 
ַהְּׁשָלִמים ְיכֹוָלה ְלָהִביא ָׁשלֹום ָלעֹוָלם ּוְלַהְׁשִקיט ַהִּמְלָחמֹות. ("ִאְמֵרי ִּפְנָחס" ֵסֶדר ַהּיֹום אֹות 

קלא)

ת  ַצו ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
ְקִריַאת ֵסֶדר ַהָּקְרָּבנֹות

ְּכעֹוָלה ֶׁשֻּכָּלּה ָּכִליל
 "ְוָכל ִמְנַחת ּכֵֹהן ָּכִליל ִּתְהֶיה א ֵתָאֵכל" (ו טז)

ָאֵמן,   – ְּבִגיַמְטִרָּיה  ַהּכֹוֵלל]  [ִעם  'ָּכִליל'  ַהִּמָּלה 
ַהַּנֲעָׂשה  ֶׁשַהִּיחּוד   ,ְּבָכ ַהּתֹוָרה  ָלנּו  ְוָרְמָזה 
ְּבַכָּוַנת  ְּדַהְינּו  ּכֹחֹו,  ְּבָכל  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְּבֶאְמָצעּות 
הּוא  ֲהֵרי  ּוִבְקִריָאתֹו,  ִּבְכִתיָבתֹו  ה'  ֵׁשם  ֵצרּוף 
 ָּכ ּוְבִגין  ַלה',  ָּכִליל  ֶׁשֻּכָּלּה  עֹוָלה  ְּכַהְקָטַרת 

קֹוְרִעין ָלָאָדם ֶאת ְּגַזר ִּדינֹו ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה.

"ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק" עמ' קסח ַּבֶהָעָרה ּוְרֵאה "ַוִּיְקָרא ַיֲעקֹב" פר' צו

בס"ד

ִמי ֶזה ְקֵׁשה עֶֹרף ִלְראֹות
 ֶאת ִּדְבֵרי ֲחָז"ל

 ְּבגֶֹדל ַמֲעַלת ֲעִנַּית ָאֵמן
ְוא ִיְהֶיה ָנֵמס ִלּבֹו 

ְלִהָּזֵהר ַּבֲעִנַּית ֲאֵמִנים?! 

ַזֲעָקתֹו 
ַהְּמַהְדֶהֶדת 

ֶׁשל ַּבַעל 
ַה'ּׁשֹוֵמר 
ֱאמּוִנים' 

ְּבִסְפרֹו ַהק' 
(ַמֲאַמר "ִּפְתחּו ְׁשָעִרים" 

ִנְפַטר ו' ְּבִניָסן תש"ז סֹוף ֶּפֶרק ג'): 



ים
וב

יצ
 ע

sh
ay

"בני אמונים" ת.ד. 102 בני ברק  |  פקס. 08-9746102  |  מייל.  gmail.com@9139191 |  ניתן לקבל עלון זה במייל מידי שבוע

ָהֶרֶכב ִהְתנֹוֵדד ַעל ְּכִביֵׁשי ַהָּדרֹום ַהְּמֻׁשָּבִׁשים.

ַהּנֹוף ַהָּצִחיַח ִמֵּלא ֶאת ֶמְרֲחֵבי ָהְראּות. ּפֹה ְוָׁשם ִנְראּו ְּגַמִּלים נֹוְׂשֵאי ֲחטֹוֶטֶרת ְמַהְּלִכים 
ְּבַצד ַהֶּדֶר, ְוַנָּוִדים ְּבֵני ֵקָדר ִמְׂשָתְרִכים ַאֲחֵריֶהם, ְּכֶׁשָהרּוַח ַהִּמְדָּבִרית ַהְּמֻאֶּבֶקת חֹוֶבֶטת 

ִּבְרָעָלה ֶׁשַעל רֹאָׁשם.

זֹו א ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשַהֶּנָהג ַהָּמסּור זֹוֶכה ְלַהִּסיַע ֶאת ַהַּצִּדיק ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַאּבּוֲחִציָרה, 
 ְֹוַלֲער ַהַּצִּדיִקים  ִקְבֵרי  ַעל  ְלִהְׁשַּתֵּטַח  ָהֶאֶרץ  ְּבַרֲחֵבי  ׁשֹוִנים  ִלְמקֹומֹות  ָסאִלי,  ַהָּבָבא 

ִּתּקּוִנים ִנְׂשָּגִבים.

ַהַּצִּדיק ָיַׁשב ָׁשקּוַע ְּבַמְחְׁשבֹוָתיו.

ִטְרטּור ָמנֹוַע ֶׁשל ֶרֶכב ָּכֵבד ִנְׁשַמע ָּבֶרַקע ְוִהְתָקֵרב ְּבקֹול ָׁשאֹון ֶאל ֵעֶבר ַהְּמכֹוִנית ֶׁשָּבּה 
ָיַׁשב ַהַּצִּדיק. ֵמֵעֶבר ַלַחּלֹון ִנְרֲאָתה ַמָּׂשִאית ַמָּׂשא ְּכֵבָדה ֲעמּוָסה ְּבַאְרְגֵּזי ַּתּפּוִזים ְטִרִּיים 

ֶׁשֶּזה ַעָּתה ִנְקְטפּו ְוָהיּו ְּבַדְרָּכם ֶאל ַהּׁשּוק ֵלָהנֹות ָּבֶהם ְּבֵני ָאָדם...

"ֲעצֹר"! הֹוָרה ַהַּצִּדיק ְלֶנָהגֹו.

ַהֶּנָהג ָעַצר ֶאת ָהֶרֶכב ְּבַאַחת, ְוִנְפָנה ִלְׁשמַֹע ֶאת ַּבָּקַׁשת ַהַּצִּדיק.

"ְּפֵנה ְלֶנַהג ַהַּמָּׂשִאית ֶׁשְּלָפֵנינּו ּוַבֵּקׁש ָנא ִמֶּמּנּו ַּתּפּוז ֶאָחד ַּבֲעבּוִרי", ִּבֵּקׁש ַהַּצִּדיק.

ַהֶּנָהג ִהְתַּפֵּלא, ֵהן ָידֹוַע ָיַדע ִּכי ַּתֲאוֹות ָהעֹוָלם ַהֶּזה ֵאיָנן ּתֹוְפסֹות ָמקֹום ָּכְלֶׁשהּו ְּבעֹוָלמֹו 
ִּכי  ַלֲעצֹר  ַהַּמָּׂשִאית  ְלֶנַהג  ְלאֹוֵתת  ֶנְחָּפז  הּוא   ַא ַהַּצִּדיק,  ֶׁשל  ְוַהֶּנֱעָלם  ַהָּטִמיר  ַהְּמֻסָּגף, 

ָּדָבר לֹו ֵאָליו.

ִמן ַהַּמָּׂשִאית ָיַרד ָצִעיר ָחסֹן ָׁשזּוף ְוָחׂשּוף.

"ָמה ִּתְרֶצה"? ִהְרִעים ְּבקֹול ַּגס.

"ָּכאן ִאִּתי ָּבֶרֶכב יֹוֵׁשב ַצִּדיק ָּגדֹול... הּוא ְמַבֵּקׁש ִאם ּתּוַכל ָלֵתת לֹו ַּתּפּוז ֶאָחד ֵמַהְּיבּול 
ֶׁשְּבַמָּׂשִאית..." ָאַמר ַהֶּנָהג ַלֶּגֶבר ַהְּמֻגָּדל ֶׁשְּלָפָניו.

"א!", ָאַמר ֶנַהג ַהַּמָּׂשִאית ֶנְחָרצֹות, "ֵאין אֶֹכל ִחיָנם! ִמי ֶׁשְּמַׁשֵּלם ְמַקֵּבל!..."

ֶנַהג ַהַּמָּׂשִאית ָטַרק ַאֲחָריו ֶאת ַהֶּדֶלת ַהְּכֵבָדה ְוִהְתִניַע ַּבֵּׁשִנית ֶאת ַהַּמָּׂשִאית.

ֶנָהגֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק ָׁשב ֶאל ָהֶרֶכב ׁשֹוֵתק.

 ַהֶּדֶר ְּבִעּקּול  ְוֶנֱעֶלֶמת  ְמִהירּוָתּה  ֶאת  ְמִאיָצה  ְּכֶׁשַהַּמָּׂשִאית  ְלִאָּטּה  ִהְמִׁשיָכה  ַהְּמכֹוִנית 
ַהָּבא, ּתֹו ֶׁשִהיא מֹוִתיָרה ַאֲחֶריָה ׁשֹוָבל ֶׁשל ָאָבק.

ַאֲחֵרי ָׁשָעה ַקָּלה ִהִּגיָעה ְמכֹוִניתֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק ַלּצֶֹמת ַהָּבא, ׁשֹוְטִרים ָעְמדּו ָׁשם חֹוְסִמים 
ֶאת ַהְּכִניָסה ַלּצֶֹמת.

"ָמה ָקָרה?" ִהְתַעְנֵין ֶנָהגֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק.

"ִלְפֵני ַּכָּמה ַּדּקֹות ָּפְרָצה ֶאל ַהּצֶֹמת ַמָּׂשִאית ֲעמּוָסה ְּבַתּפּוִזים, ִהיא ִאְּבָדה ְׁשִליָטה ַעל 
ַהְּבָלִמים ְוִהְתַנְּגָׁשה ְּבָעְצָמה ְּבַעּמּוד ַחְׁשַמל ֶמְרָּכִזי. ָּתא ַהֶּנָהג ִנְמָחץ ָּכִליל ְוָכֵעת ֲעֵמִלים 

ּכֹחֹות ַהַהָּצָלה ַלֲחץ ֶאת ּגּוָפתֹו ִמן ַהָּתא ַהָּמעּו", ִהְסִּביר ַהּׁשֹוֵטר.

ַּבָּׁשָעה  ֵעִדים  ָהיּו  ֶׁשּלֹו  ַלַּמֲחֶזה  ֶהְסֵּבר  ּוִבֵּקׁש  ַהַּצִּדיק  ֶאל  ָּפָנה  הּוא  ָהמּום.  ָהָיה  ַהֶּנָהג 
ָהַאֲחרֹוָנה.

ָּפַתח ַהַּצִּדיק ְוָאַמר: "ַּכֲאֶׁשר ָחְלָפה ַהַּמָּׂשִאית ַעל ָּפֵנינּו, ָרִאיִתי ֶאת ַמְלַא ַהָּמֶות עֹוֵמד 
ְוִהיא  ַהַּמָּׂשִאית  ֶנַהג  ַעל  ְמתּוָחה  ַהִּדין  ִמַּדת  ִּכי  ֵהַבְנִּתי  ַהַּמָּׂשִאית.  ֵמַעל  ְׁשלּוָפה  ְוַחְרּבֹו 
ּתֹוַבַעת ֶאת ִנְׁשָמתֹו. ָרִציִתי ְלַהִּצילֹו, ְוָלֵכן הֹוֵריִתי ְל ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ַּתּפּוז ֶאָחד, ְּכֵדי ֶׁשַאַחר 
ֶׁשֲאָבֵר ְּבַכָּוָנה ִּבְרַּכת 'ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ' ַיֲעֶנה ַהֶּנָהג 'ָאֵמן' ְּבַכָּוָנה, ּוְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן ַּתֲעמֹד 

לֹו ְלִהָּנֵצל ֵמַהִּדין ַהָּמתּוַח ָעָליו ִמָּׁשַמִים."

ָאַמר  ְּבגֹוָרלֹו..."  ָעָלה  ָמה  ּוְרֵאה  ַהְּזכּות,  ֶאת  ִהְפִסיד  הּוא  ִהְסִּכים.  א  ַההּוא  ַהֶּנָהג   ַא"
ַהַּצִּדיק ֶחֶרׁש.

ּגֶֹדל  ֶאת  ְלַהְפִנים  ַּגם  ָזָכה  ַהַּפַעם  אּוָלם  ַרּבֹו,  ֶׁשל  ְוִצְדקּותֹו  ִּבְקֻדָּׁשתֹו  ַהֶּנָהג  נֹוַכח  ׁשּוב 
ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן ּוְסֻגָּלָתּה ָהֲעצּוָמה ְלַהִּציל ִמָּכל ָצָרה ּוְגֵזָרה. הּוא ָלַמד ֵמַהַּצִּדיק 

ִׁשעּור ִנְפָלא ְּבַהָּכַרת ֵעֶר ֲעִנַּית ָאֵמן, ִׁשעּור ֶׁשֹּלא ִיְׁשַּכח ָּכל ְיֵמי ַחָּייו.
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ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו

"זֹאת ּתֹוַרת ָהֹעָלה" (ו ב)

ְידּוָעה ִהיא ַהְּתִמיָהה: ִמְּפֵני ָמה ְּבָכל ִּבְרכֹות ַהִּמְצוֹות ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ִּבְלׁשֹון "ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו 
ְּבִמְצוֹוָתיו" - ִּבְלׁשֹון ַרִּבים, ְוֵאיֶנּנּו ִמְתַיֲחִסים ִּבְמֻיָחד ְלאֹוָתּה ַהִּמְצָוה ֶׁשָאנּו עֹוִׂשים ְּבֶרַגע 
ֶזה. ְוִיֵּׁשב זֹאת ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַהּכֵֹהן ִמְּצַפת, ִּכי ְּבָכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ְּכלּוִלים ָּכל ַּתְרָי"ג 
ַהִּמְצוֹות ֻּכָּלן, ּוַבֲעִׂשַּית ִמְצָוה ַאַחת ָּכָראּוי, ֶנְחָׁשב ָלָאָדם ְּכִאּלּו ִקֵּים ֶאת ָּכל ַּתְרָי"ג ַהִּמְצוֹות.

ֶׁשִּמְצַות  ַאף  ַעל   – ָהֹעָלה"  ּתֹוַרת  "זֹאת  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּפסּוק  ִמְּלׁשֹון  ִלְלֹמד  נּוַכל   ְלָכ ֶרֶמז 
ַהְקָרַבת ָקְרַּבן עֹוָלה ִהיא ַרק ַאַחת ִמַּתְרָי"ג ַהִּמְצוֹות, ִמָּכל ָמקֹום ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ְּכלּוָלה 

ָּבּה.
"ְּדרּוׁש ְׁשמּוֵאל"

ְּתִפָּלה ִּביִקיַדת ֵאׁש

"ִהוא ָהֹעָלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָּכל ַהַּלְיָלה ַעד ַהּבֶֹקר" (ו ב)

ַמְזִּכיָרה  ַהֶּדֶׁשן  ָּפָרַׁשת  ְּפסּוֵקי  ְּבֵׁשֶׁשת  ִּכי  ַהְּמַעְנֶיֶנת  ָהֻעְבָּדה  ַעל  ָעַמד  ָה'ַאַּבְרָּבֵנאל'  ַרֵּבנּו 
ַהּתֹוָרה ֶאת ִעְנַין ְיִקיַדת ָהֵאׁש ַעל ַהִּמְזֵּבַח א ָּפחֹות ִמָּׁשלֹוׁש ְּפָעִמים!

ּוֵבֵאר ָהַאַּבְרָּבֵנאל, ֶׁשג' ְיִקידֹות ַהָּללּו ֵהן ְּכֶנֶגד ְׁשלֹוׁש ַהְּתִפּלֹות ֶׁשָאנּו ִמְתַּפְּלִלים ְּבָכל יֹום:

ַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון (ב): "ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָּכל ַהַּלְיָלה ַעד ַהּבֶֹקר" – הּוא ְּכֶנֶגד ְּתִפַּלת 
ַעְרִבית ֶׁשְּזַמן ִחּיּוָבּה ַּבַּלְיָלה.

ַהָּפסּוק ַהֵּׁשִני (ה): "ְוָהֵאׁש ַעל ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו א ִתְכֶּבה, ּוִבֵער ָעֶליָה ַהּכֵֹהן ֵעִצים ַּבּבֶֹקר 
ַּבּבֶֹקר" – הּוא ְּכֶנֶגד ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ֶׁשְּזַמָּנּה ַּבּבֶֹקר. ְוִאּלּו ַהָּפסּוק ַהְּׁשִליִׁשי: (ו) "ֵאׁש ָּתִמיד 
ּתּוַקד ַעל ַהִּמְזֵּבַח א ִתְכֶּבה" ֶׁשְּבָסמּו לֹו ֶנֱאָמר "ְוזֹאת ּתֹוַרת ַהִּמְנָחה" – ִהּנֹו ְּכֶנֶגד ְּתִפַּלת 

ִמְנָחה.

ָלנּו  ֵאין  ְלעֹוָלם  ְּבֶזה:  ְלַלְּמֵדנּו  ַהּתֹוָרה  ֶׁשָּבָאה  ִנְפָלא  ֶלַקח  ְוכֹוֵתב  ָהַאַּבְרָּבֵנאל   ַמְמִׁשי
ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהְּתִפּלֹות ְּכִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה, ָחִליָלה, ֶאָּלא ִמּתֹו ְיִקיַדת ֵאׁש - ֵאׁש ֶׁשל 

ַאֲהָבה יֹוֶקֶדת ְלבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים.

ְּכֶנֶגד ְּתרּוַמת ַהֶּדֶׁשן ֵאין ְּתִפָּלה

"ְוֵהִרים ֶאת ַהֶּדֶׁשן ֲאֶׁשר ּתֹאַכל ָהֵאׁש" (ו ג)

ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (ג א) ּכֹוֶתֶבת ַהְּגָמָרא: "ָׁשלֹוׁש ִמְׁשָמרֹות ֱהֵוי ַהַּלְיָלה, ְוַעל ָּכל ִמְׁשָמר ּוִמְׁשָמר 
יֹוֵׁשב ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְוׁשֹוֵאג ָּכֲאִרי ְואֹוֵמר: 'אֹוי ַלָּבִנים ֶׁשַּבֲעוֹונֹוֵתיֶהם ֶהֱחַרְבִּתי ֶאת ֵּביִתי 

ְוָׂשַרְפִּתי ֶאת ֵהיָכִלי ְוִהְגֵליִתים ְלֵבין ֻאּמֹות ָהעֹוָלם'".

 ,הּוא ָּכ ֵּבֵאר ַה"ּתֹוְספֹות ָהרֹא"ׁש", ְּבַטַעם ַהָּדָבר ֶׁשַּדְוָקא ִּבְזַמִּנים ֵאּלּו אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ִמּׁשּום ֶׁשֵאּלּו ָהיּו ַהְּזַמִּנים ֶׁשָּתְרמּו ֶאת ַהֶּדֶׁשן ִּבְזַמן ֶׁשָהָיה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים, ּוְכִדְלַהָּלן: 
ּוְבָׁשלֹוׁש  ַּבֲחצֹות  ַהִּכּפּוִרים  ְּביֹום  ַהֶּגֶבר,  ִּבְקִריַאת  ַנֲעֵׂשית  ַהֶּדֶׁשן  ְּתרּוַמת  ָהְיָתה  יֹום  ִמֵּדי 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְמקֹוֵנן  ֵאּלּו  ִּבְזַמִּנים  ֵּכן  ְוַעל  א).  כ  (יֹוָמא  ָהִראׁשֹוָנה  ָהַאְׁשמּוָרה  ִמּסֹוף  ְרָגִלים 

הּוא ַעל ֻחְרַּבן ַהַּבִית.

ָאֵכן ֲעַדִין ֵיׁש ְלָהִבין ַמּדּוַע ֵאין הּוא ֵמֵצר ְודֹוֵאג ְּבָיֵמינּו ַּגם ִּבְׁשַעת ַהְקָרַבת ְׁשַאר ַהָּקְרָּבנֹות, 
ֶׁשַאף אֹוָתם ָחַסְרנּו ַּבֲעוֹוֵננּו, ַאַחר ֶׁשֶּנְחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש?

ָּכל  ִּבְמקֹום  ֶׁשֲהא  מֶֹׁשה',  'ִזְכרֹון  ְׁשכּוַנת  ֶׁשל  ַרָּבּה  ָזָצ"ל  ַזְק"ש  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ּוֵבֵאר 
ָקְרָּבן ִּתְּקנּו ָלנּו ְּתִפָּלה: ַׁשֲחִרית ְּכֶנֶגד ָּתִמיד ֶׁשל ַׁשַחר, ִמְנָחה ְּכֶנֶגד ָּתִמיד ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּבִים 
ּוְתִפַּלת מּוָסף ְּכֶנֶגד ָקְרַּבן מּוָסף, אּוָלם ְּכֶנֶגד ְּתרּוַמת ַהֶּדֶׁשן א ִנְתְקָנה ְּתִפָּלה ְוַעל ֵּכן ַּדְוָקא 

ִּבְזַמן ֲעִׂשָּיָתּה ִמְצַטֵער ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא.
"ִמיֵלי ְּדָמְרְּדַכי" עמ' תקכ"ו

ְוָכל ַהַחִּיים

"ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו" (ז יב)

ֶאת ַמְׁשָמעּות ַהָּכתּוב ֵּבֵאר ַרִׁש"י ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ְּבָרכֹות נד ב): "ִאם ַעל ְּדַבר הֹוָדָאה ַעל 
ֵנס ֶׁשַּנֲעָׂשה לֹו, ְּכגֹון יֹוְרֵדי ַהָּים ְוהֹוְלֵכי ִמְדָּבִרּיֹות ַוֲחבּוֵׁשי ֵּבית ָהֲאסּוִרים ְוחֹוֶלה ֶׁשִּנְתַרֵּפא."

ְוָאֵכן, ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, ָהָיה ֵמִביא ָהָאָדם ָקְרַּבן ּתֹוָדה ַעל ָּכל ֶאָחד ִמִנִּסים 
ִהיא  ַהּגֹוֵמל'  ֶׁש'ִּבְרַּכת  ג)  ט  ְּבָרכֹות  (רא"ש  ָהִראׁשֹוִנים  ָּכְתבּו  ַהֶּזה  ִּבְזַמן  ְוַאף  לֹו,  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ֵאּלּו 

ִּבְמקֹום ָקְרָּבן ּתֹוָדה.

ִסיָמן ַלָּדָבר ָנְתנּו ָהִראׁשֹוִנים ִמִּמּלֹות ַהְּתִפָּלה "ְוָכל ַהַחִּיים יֹודּו ֶסָלה" - 'ַחִּיים' ָר"ת ָחבּוׁש 
ִיּסּוִרים ָים ִמְדָּבר.

טּור או"ח ריט

ִּבְרַּכת ַהּגֹוֵמל

 ּוְבֶעֶצם ַהָּדָבר ָּתַמּה ַה"ֶּבן ִאיׁש ַחי": ַמּדּוַע ַּדְוָקא ַעל ַאְרָּבָעה ִמְקִרים ֵאּלּו ִהְתַחַּיְבנּו ְלָבֵר
ּוְלהֹודֹות ְּבֹאֶפן ְמֻיָחד?

ּוֵבֵאר: ְּבַאְרַּבַעת ִמְקִרים ֵאּלּו ָעלּול ָהָאָדם ִלְטעֹות ְוִלְתלֹות ֶאת ְיׁשּוָעתֹו ְּבֶדֶר ַהֶּטַבע; יֹוְרֵדי 
ַהָּים עֹוִׂשים ִהְׁשַּתְּדלּות ַלֲעלֹות ַעל ְסִפיָנה ְּבטּוָחה ַהֻּמְנֶהֶגת ִּביֵדי ַרב חֹוֵבל ְמֻיָּמן, הֹוְלֵכי 
ִמְדָּבִרּיֹות ִמְתַאְרְּגִנים ָלֶלֶכת ְּבַׁשָּיָרה מּוֶגֶנת, ַהחֹוֶלה ִמְתַרֵּפא ְּבֶדֶר ְּכָלל ְּבֶאְמָצעּות רֹוְפִאים 

ּוְרפּואֹות, ְוֵכן ֶהָחבּוׁש ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים יֹוֵצא ְּבִהְׁשַּתְּדלּות ְּפַרְקִליִטים ְוַעְסָקִנים.

ְלִפיָכ, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתלּו ֶאת ַהְצָלָחָתם ְּבֶדֶר ַהֶּטַבע, ִּתְּקנּו ָלֶהם ֲחָכִמים ְלָבֵר ִּבְרַּכת ַהּגֹוֵמל 
ְלהֹוִדיַע ִּכי ֵמֵאת ה' ָהְיָתה זֹאת ְוָכ ִּתְׁשָּתֵרׁש ָהֱאמּוָנה ְּבִלָּבם.

"ֶּבן ִאיׁש ַחי" ִהְלכֹות ָּפָרַׁשת ֵעֶקב

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

ָמֶות ְוַחִּיים ְּבַיד ָה'ָאֵמן'

ני ַמעּפְ
אׁשר ִקּד

ֵמאֹו ִסּפום ם
ּב וחִּיים ת

 ָאֵמן - ִמְבָחן ְלִטיב ָהֱאמּוָנה
ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִהְפִליגּו ְמאֹד ְּבגֶֹדל ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן, ַעד 
ֶׁשל  ִּדין  ְּגַזר  לֹו  קֹוְרִעין  ּכֹחֹו  ְּבָכל  ָאֵמן  ֶׁשָהעֹוֶנה  א)  מ  (תיקו"ז  ֶׁשִהְבִטיחּו 
ִׁשְבִעים ָׁשָנה.  ִנְמָצא ִאם ֵּכן  ֶׁשֲעִנַּית ָאֵמן ִהיא ִמְבָחן ֶלֱאמּוָנתֹו ֶׁשל ַהְּיהּוִדי 
ְּבִדְבֵרי ֲחָכִמים. ּוִבְפָרט ָּבֵעת ַהּזֹאת ֶׁשִּמַּדת ַהִּדין ְמתּוָחה, ַהַּמֲאִמין ְּבִדְבֵרי 
ַהָּדָבר  ֵאין  ֶׁשֲהא  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ַעל  ְּביֹוֵתר  ְלַהְקִּפיד  ִיָּזֵהר  ְּבַוַּדאי  ֲחָכִמים 
 ,ְּבטַֹרח ְמֻיָחד אֹו ְּבהֹוָצָאה ַּכְסִּפית ְּגדֹוָלה. ְוִאם ֵאינֹו ַמְקִּפיד ַעל ָּכ ָּכרּו
ֲהֵרי ֶׁשֱאמּוָנתֹו ְּבִדְבֵרי ֲחָכִמים ֵאיָנּה ֻמְׁשֶלֶמת. ְוֶאְפָׁשר ֶׁשְּלִפיָכ ִנְקֵראת 

'ָאֵמן' ִמְּלׁשֹון 'ֱאמּוָנה', ִּכי ִהיא ַהְמַלֶּמֶדת ַעל ִטיב ֱאמּוָנתֹו ֶׁשל ָהָאָדם.
ע"פ ִמְכָּתבֹו ֶׁשל ַהַּמְׁשִּגיַח ַהְּגַה"צ ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ָלאְּפָיאן ָזָצ"ל, 

קּוְנְטֵרס "ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים", ְּברּוְקִלין תשי"ג

לא המדרש עיקר אלא המעשה 


