
ְקָרא ת ַוּיִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

'ֶׁשֹּלא ֵנבֹוׁש' ָלעֹוָלם ַהָּבא
"ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם" (א ב)

"ָמה ָאָדם ָהִראׁשֹון א ִהְקִריב ִמן ַהֶּגֶזל, ֶׁשַהּכֹל ָהָיה ֶׁשּלֹו, ַאף ַאֶּתם 
א ַּתְקִריבּו ִמן ַהֶּגֶזל" (ַרִׁש"י).

ָּתַמּה ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים': ְלֵׁשם ָמה ְצִריִכים ָאנּו ִלְדרֹׁש ִמן ַהָּפסּוק 
ֶׁשְּלָפֵנינּו ֶאת ִאּסּור ֲהָבַאת ָקְרָּבן ִמן ַהֶּגֶזל, ֲהֵרי ִמְקָרא ָמֵלא הּוא 

ִּביַׁשְעָיה (סא ח): "ִּכי ֲאִני ה' אֵֹהב ִמְׁשָּפט ׂשֵֹנא ָגֵזל ְּבעֹוָלה"?
ְוֵהִׁשיב: ֶיְׁשָנם ְׁשֵני ִמיֵני ֶּגֶזל ֶׁשָאסּור ְלָהִביא ֵמֶהם ָקְרָּבן; ֵיׁש ָאָדם 
ֶׁשּנֹוֵטל ָממֹון ֵמֲחֵברֹו ְּבַעל ָּכְרחֹו ְורֹוֵכׁש ּבֹו ָקְרָּבן, ְוַעל ִאּסּור ֲהָבַאת 
ָקְרָּבן ֶׁשָּכֶזה ְמַלְּמֵדנּו ַהָּכתּוב ִּביַׁשְעָיה. אּוָלם ַקָּים ִמְקֶרה ֶׁשָאָדם 
ָנַתן ָממֹון ַלֲחֵברֹו ֵמְרצֹונֹו, ֶאָּלא ֶׁשָעָׂשה זֹאת ֵמֲחַמת ֶׁשָּטָעה ְוָסַבר 

ֶׁשהּוא ַּתְלִמיד ָחָכם ְוַצִּדיק ֶׁשִּמְצָוה ֵלָהנֹות אֹותֹו ִמְּנָכָסיו.
ַעל ִמְקֶרה ֶׁשָּכֶזה ְמַלְּמֵדנּו ַהָּכתּוב ָּכאן: ְּכִפי ֶׁשָאָדם ָהִראׁשֹון ְּבַוַּדאי 
א ִהְקִריב ִמָּממֹון ֶׁשִהִּגיַע ְלָיָדיו ְּבָטעּות, ֶׁשֲהֵרי ְצָרָכיו ֻסְּפקּו לֹו 
 ָּכ ָהֲאִמִּתי,  ַמָּצבֹו  ֶאת  ֵהיֵטב  ֶׁשִהִּכיר  ַהִּנְסָּתרֹות  ָּכל  צֹוֵפה  ִמיֵדי 
ַּגם ָאנּו ְצִריִכים ְלִהָּׁשֵמר ֵמֲאַבק ֶּגֶזל, א ֵלָהנֹות ִמָּממֹון ֶׁשִּנָּתן ָלנּו 

ֶׁשֹּלא ְּבֶצֶדק, ּוְבַוַּדאי א ְלָהִביא ִמֶּמּנּו ָקְרָּבן.
ַהָּמזֹון:  ְּבִבְרַּכת  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  ֶׁשָאנּו  ֶאת  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ֵּבֵאר   ְּבָכ
"ְוָנא ֶאל ַּתְצִריֵכנּו... א ִליֵדי ַמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם... ֶׁשֹּלא ֵנבֹוׁש ְוא 
ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד"; ְוִלְכאֹוָרה, ָמה ָלנּו ְלַבֵּקׁש 'ֶׁשֹּלא ֵנבֹוׁש ְלעֹוָלם 
ָוֶעד', ֲהלֹוא ְּבעֹוַלם ָהֱאֶמת ְּבַוַּדאי ֶׁשֵאין ָלנּו ְלִהְתַּבֵּיׁש ְּבַמְּתַנת ָּבָׂשר 

ָוָדם?
טֹוַבת  ֶאת  ְלַבֵּקׁש  ָהָאָדם   ִנְצָר ַּכֲאֶׁשר  ְלָהִבין:  נּוַכל  ָהָאמּור  ְלִפי 
ּבֹו,  ִיְטעּו  ִאם  ָחִליָלה  ֶּגֶזל  ֲאַבק  ִליֵדי  ְלַהִּגיַע  הּוא  ָעלּול  ֲחֵברֹו, 
ָאנּו  ֵּכן  ַעל  ַהָּבא.  ָלעֹוָלם  ּבּוָׁשה  לֹו  ִּתָּגֵרם  ְּבַוַּדאי  ָּכֶזה  ּוְבִמְקֶרה 
ְמַבְּקִׁשים ֶׁשֹּלא ִנְצָטֵר ְּכָלל ִליֵדי ַמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם, ְוָכ א ָנבֹוא 

'ֵלב ֵאִלָּיהּו' – ְּבֵראִׁשית עמ' ריאִליֵדי ּבּוָׁשה ָּבעֹוָלם ַהָּבא.

ַהִּנְמָנע ִמְּתִפָּלה ְּבִצּבּור ֶנֱעָנׁש 'ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה'
"ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה'" (ָׁשם)

מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהַּקְדמֹון  ַהּמֹוִכיַח  ְמַסֵּפר  ט')  (ְליֹום  מֶֹׁשה'   ֶּדֶר' ְּבִסְפרֹו 
ַּכֲהָנא ִמִּגיִּביְטׁש:

"ַּפַעם ִהַּגְעִּתי ְלִיּׁשּוב ֶאָחד ְוִהְתָאַרְחִּתי ְּבֵבית ַּפְרַנס ָהִעיר ֶׁשִּׁשֵּמׁש 
ַּגם ְּכׁשֹוֵחט ּובֹוֵדק. ְּכֶׁשַּקְמִּתי ַּבּבֶֹקר ּוִבַּקְׁשִּתי ָלֵצאת ְּכֵדי ְלִהְתַּפֵּלל 
ְּכֶׁשִּסֵּים  ְּבֵהָמה.  ִּבְׁשִחיַטת  ָעסּוק  ְרִאיִתיו  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ְּבִמְנָין 
הּוא   ַא ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ִלְתִפָּלה  ֵאַלי  ֶׁשִּיְתַלֶּוה  ִּבַּקְׁשִּתיו  ִלְׁשחֹט 
ְּכֵדי  ַהְּבֵהָמה  ֶאת  ִלְבּדֹק  ְּתִחָּלה  ְלַמֵהר  ֶׁשָעָליו  ְּבתֹוֲאָנה  ִהְׁשַּתֵּמט 
ֶׁשַּיְסִּפיק ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִּבְבָׂשָרּה ִלְסעּוַדת ַהַּלְיָלה, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ִיְתַּפֵּלל 

ְּבֵביתֹו.
ֶׁשַהִּצּבּור  ְּבָׁשָעה  ַהְּבֵהָמה  ֶאת  ִּתְבּדֹק  ִאם  ִּכי  'ַּדע  לֹו:  ָאַמְרִּתי 
ִמְתַּפְּלִלים, ִּתָּמֵצא ַהְּבֵהָמה ְטֵרָפה ְוא נּוַכל ֶלֱאכֹל ִמֶּמָּנה ָּבֶעֶרב'. 
ַא ָהִאיׁש ֵסֵרב ְלַהֲאִמין ִלְדָבַרי ְוִנְׁשַאר ְּבֵביתֹו. ְּכֶׁשַּׁשְבִּתי ֵמַהְּתִפָּלה 
ִּכְדָבַרי,  ְטֵרָפה  ִנְמְצָאה  ָאֵכן  ַהְּבֵהָמה  ִּכי  ְּבַצַער  ָהִאיׁש  ִלי  ִּבֵּׂשר 

ְוִהְתַעְנֵין ְלֵפֶׁשר ַהָּדָבר, ְוָכ ִהְסַּבְרִּתי לֹו:
ִמחּוץ  ָקְרָּבן  ֶׁשַהַּמְקִריב  ְּכִפי  ַהָּקְרָּבנֹות:  ִּבְמקֹום  ִנְתְקָנה  'ַהְּתִפָּלה 
ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֲהֵרי ָקְרָּבנֹו ָּפסּול ִּכְטֵרָפה, ָּכ ַּגם ִמי ֶׁשִּנְמָנע ְּבָזדֹון 
ִמָּלֶלֶכת ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִלְתִפָּלה, ֶנְחֶׁשֶבת ְּתִפָּלתֹו ִּכְטֵרָפה ָחִליָלה, 
ְוֶנֱעָנׁש ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה; ְּכֵׁשם ֶׁשָּגַרם ִלְתִפָּלתֹו ֶׁשִּתְהֶיה ְטֵרָפה, 
ִמן  ִלְלֹמד  נּוַכל   ְלָכ ְוֶרֶמז  ְטֵרפֹות.  ַנֲעׂשֹות  ַּבֲהמֹוָתיו  ַּגם   ָּכ

ְּכֶנֶגד  'ִמָּדה  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  'ִמֶּכם'   – ִמֶּכם'  ַיְקִריב  ִּכי  'ָאָדם  ַהָּכתּוב: 
ִמָּדה'".

ִזְכרֹון ֲעֵקַדת ִיְצָחק ְּבָפָרַׁשת ַהָּקְרָּבנֹות
"ְוָׁשַחט אֹתֹו ַעל ֶיֶר ַהִּמְזֵּבַח ָצפָֹנה ִלְפֵני ה'" (א יא)

ָּפָרַׁשת  ַלֲאִמיַרת  ְלָצֵרף  ֵיׁש  ִּכי  ָּפַסק,  ח)  א  (או"ח   'ָערּו ַּב'ֻּׁשְלָחן 
ַהָּקְרָּבנֹות ֶאת ַהָּפסּוק: "ְוָׁשַחט אֹתֹו ַעל ֶיֶר ַהִּמְזֵּבַח ָצפָֹנה ִלְפֵני 

ה'" ְוגֹו'.

ִּדְבֵרי  ֶאת  (ָׁשם)  ַהָּט"ז  ְוֵהִביא  הֹוִסיף   'ָערּו ַה'ֻּׁשְלָחן  ִּדְבֵרי  ַעל 
ְוֶאת  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  ָעַלי  "ְמִעיֵדִני  יא):  ב  (ויק"ר  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ַהִּמְדָרׁש 
ָהָאֶרץ; ֵּבין ּגֹוי ֵּבין ִיְׂשָרֵאל, ֵּבין ִאיׁש ֵּבין ִאָּׁשה, ֵּבין ֶעֶבד ֵּבין ָאָמה, 
קֹוִרין ֶאת ַהִּמְקָרא ַהֶּזה: 'ָצפָֹנה ִלְפֵני ה'' – זֹוֵכר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ֲעֵקַדת ִיְצָחק, ֶׁשֶּנֱאָמר: 'ָצפָֹנה ִלְפֵני ה''".

ֵהיָכן ִנְרְמָזה ֲעֵקַדת ִיְצָחק ְּבָפסּוק ֶזה?

ְּבֶדֶר ֶרֶמז ֵּבֵאר 'ָהַרב ַהָּמֵג"ן' ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי מֶֹׁשה ַּגַלאְנִטי:

ה'"  ִלְפֵני  ָצפָֹנה  ַהִּמְזֵּבַח   ֶיֶר ַעל  אֹתֹו  "ְוָׁשַחט  ֶׁשל:  ַהִּגיַמְטִרָּיה 
ֶּבן  ִיְצָחק  ֲעֵקַדת  ְזכּות  "ֶזהּו  ֶׁשל:  ַּכִּגיַמְטִרָּיה  ְּבִדּיּוק  ִהיא   ,(1543)

'ַּפְרְּפָראֹות ַלָחְכָמה' אֹות נהַאְבָרָהם" (1543).

ְנִטיַלת ָיַדִים ְּכִמְנַחת ֶהָעִני
"ְוֶנֶפׁש ִּכי ַתְקִריב ָקְרַּבן ִמְנָחה" (ב א)

ָּדַרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר:
ְּבַמֶּסֶכת ְמָנחֹות (צז א) ָאְמרּו ֲחָכִמים ִּכי ִּבְזַמן ֶׁשֵאין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 

ַקָּים, ֻׁשְלָחנֹו ֶׁשל ָאָדם ְמַכֵּפר ָעָליו ִּבְמקֹום ַהָּקְרָּבנֹות.
ַּבֲעבּור  ַהִּמְנָחה  ָקְרַּבן  ֶאת  ַהּתֹוָרה  ִּתְּקָנה  ֶׁשַּבָּקְרָּבנֹות  ְּכִפי  ְוִהֵּנה, 
ֻהְצְרכּו  ִּבְזַמֵּננּו  ַּגם   ָּכ ְּבֵהָמה,  ִלְרּכֹׁש  ַמֶּׂשֶגת  ָיָדם  ֶׁשֵאין  ָהֲעִנִּיים 
ְלַתֵּקן ָקְרָּבן ְל'ָעִני ְּבַדַעת' ֶׁשֵאין ַּדְעּתֹו ַמֶּׂשֶגת ְלַכֵּון ַּבֲאִכיָלתֹו ְּכֵדי 
'ְנִטיַלת  ִמְצַות  ֶאת  ֲחָכִמים  ִּתְּקנּו  ֵּכן  ַעל  ַּכָּפָרה.  ְּכָקְרָּבן  ֶׁשַּתֲעֶלה 
ָנְתנּו  ְוֶרֶמז  ַּכִּמְנָחה,  ְּבַדַעת'  ֶה'ָעִני  ַעל  ְלַכֵּפר  ְּכֵדי  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ָיַדִים' 

ַלָּדָבר ְּבֻנַּסח ַהְּבָרָכה: "ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים" – ָראֵׁשי ֵּתבֹות 'ָעִני'.
'ָחְכַמת ְׁשמֹה' או"ח קנח א

ַהּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת... ְּכִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת
"ְוִאם ִמְנָחה ַעל ַהַּמֲחַבת ָקְרָּבֶנ" (ב ה)

ַּבִּפּיּוט "ָּברּו ֵא-ל ֶעְליֹון" ַהּמּוָׁשר ְּבִפינּו ִּבְסעּוַדת יֹום ַהַּׁשָּבת ָאנּו 
ַעל  ְּכִמְנָחה  ֵיָרצּו  ָלֵא-ל  ַהַּבת,  ִעם  ַהֵּבן  ַׁשָּבת  "ַהּׁשֹוֵמר  אֹוְמִרים: 
ַמֲחַבת". ְוֵיׁש ִלְתמַֹּה: ַמּדּוַע ָּבַחר ַהַּפְיָטן ַּדְוָקא ְּב'ִמְנַחת ַמֲחַבת', ֲהִכי 

ַרק ִּבְגַלל ֶׁשִּמְתָחֶרֶזת ִהיא ִעם ַהּׁשּוָרה ֶׁשְּלָפֶניָה: "ַהֵּבן ִעם ַהַּבת"?
ֵּבֵאר ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ֵאִלָּיהּו לֹוְּפָיאן:

ַעל  ָּכאן),  (ַרִׁש"י  ְוָיֵבׁש  ָקֶׁשה  ִמָּבֵצק  ַנֲעֵׂשית  ָהְיָתה  ַהַּמֲחַבת  ִמְנַחת 
ִּכְׁשַאר  ְלָרצֹון  עֹוָלה  ַהַּמֲחַבת  ֶׁשִּמְנַחת  ְּכֵׁשם  ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ֵּכן 
ַהְּמָנחֹות, ָּכ 'ַהּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת' – ַאף ִאם ַיֲעֶׂשה זֹאת ְּבצּוָרה 'ְיֵבָׁשה', 
ְּבא ִׂשיַמת ֵלב ּוְבֵהָעֵדר ִרְגׁשֹות קֶֹדׁש, ִיְרֶצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

'ֵלב ֵאִלָּיהּו' ְּבֵראִׁשית עמ' רהִּבְׁשִביָתתֹו 'ְּכִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת'.

ְּתׁשּוָבה ָלַרִּבים ְוַלָּיִחיד
"ִאם ַהּכֵֹהן ַהָּמִׁשיַח ֶיֱחָטא ְלַאְׁשַמת ָהָעם" (ד ג)

ִׁשיר  ַעל  ַהֵּגְרֻׁשִּני'  'ֲעבֹוַדת  ְּבֵפרּוׁש  ֵהִביא  ֶזה  ְּבָפסּוק  ִנְפָלא  ֶרֶמז 
ַהִּׁשיִרים (ג ד) ְּבֵׁשם ָאִביו ַרִּבי ַאְבָרָהם ֲאִחי ַהְגָּר"א ִמִּויְלָנא:

ְּבַמֶּסֶכת ֲעבֹוָדה ָזָרה (ד ב) ָאְמרּו ֲחָכִמים, ִּכי ִמַּצד ַּדְרָּגָתם ַהַּנֲעָלה א 
ָהיּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְראּוִיים ְלִהָּכֵׁשל ְּבֵחְטא ָהֵעֶגל, ְוִנְכְׁשלּו ּבֹו ַרק ְּכֵדי 
ֶׁשִּיְלְמדּו ֵמֶהם ְּבֵני ַהּדֹורֹות ַהָּבִאים ֶׁשַרִּבים ֶׁשָחְטאּו ְיכֹוִלים ָלׁשּוב 
ֶׁשַבע  ַּבת  ְּבֵחְטא  ְלִהָּכֵׁשל  ָראּוי  ָהָיה  א   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ְוֵכן  ִּבְתׁשּוָבה, 

ֶאָּלא ְּכֵדי ְלַהְנִחיל ְלדֹורֹות ֶׁשָּיִחיד ֶׁשָחָטא ָיכֹול ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה.
ֶרֶמז ְלִדְבֵרי ַהְּגָמָרא נּוַכל ִלְלֹמד ֵמַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ִאם ַהּכֵֹהן" – 
ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֶׁשָעָׂשה ֶאת ָהֵעֶגל, ְוֵכן "ַהָּמִׁשיַח" – ָּדִוד ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא 
"ֶיֱחָטא", ְּדעּו ִּכי ֵאין ֶזה ֶאָּלא "ְלַאְׁשַמת ָהָעם" – ְּכֵדי ֶׁשָהָעם, ַרִּבים 

ִּכיִחיִדים, ִיְלְמדּו ֶׁשַּקֶּיֶמת ֶּדֶר ָלׁשּוב ֵמַאְׁשַמת ֶחְטָאם.

ָלֵא-ל ֲאֶׁשר ָׁשַבת ִמָּכל ַהַּמֲעִׂשים
"ִמּכֹל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְלַאְׁשָמה ָבּה" (ה כו)

ֵהִעיד ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנֶּדל ֵמִריִמינֹוב: ְלָפִנים ְּבִיְׂשָרֵאל ָנֲהגּו, ְּכֶׁשָהָיה 
ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  "ִמּכֹל  ַּבָּפסּוק:  ַוִּיְקָרא  ָּפָרַׁשת  ֶאת  ְמַסֵּים  ַהּקֹוֵרא 
ְלַאְׁשָמה ָבּה", ָהָיה ַהָּקָהל ָקם ַעל ַרְגָליו ְוקֹוֵרא ְּבקֹול ֶאת ְּפִתיָחָתּה 
ַּבּיֹום  ַהַּמֲעִׂשים  ִמָּכל  ָׁשַבת  ֲאֶׁשר  "ָלֵא-ל  ַהְּידּוָעה:  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשל 
ְּכֵדי  זֹאת  [ְוָעׂשּו  ָבּה"  "ְלַאְׁשָמה  ֵהם  ֵּתבֹוֶתיָה  ֶׁשָראֵׁשי  ַהְּׁשִביִעי", 
ַהְּקִריָאה  ֶאת  ְלַסֵּים  ֶׁשֵּיׁש  א)  קלח  (או"ח  ָהַרָמּ"א  ְּפַסק  ֶאת  ְלַקֵּים 

ְּבָדָבר טֹוב ('ַּפְרֵּדס יֹוֵסף' ְּבָפָרָׁשֵתנּו)].
ֶאת ִּדְבֵרי ָהָרָמ"מ ֵהִביא ַה'ָּמאֹור ָוֶׁשֶמׁש' (ָּפָרַׁשת ַהחֶֹדׁש) ֲאֶׁשר הֹוִסיף 

ּוֵבֵאר ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְּתִפָּלה זֹו ְלָפָרָׁשֵתנּו:
ָּפָרָׁשֵתנּו עֹוֶסֶקת ְּבִדיֵני ַהָּקְרָּבנֹות. ְּכֵׁשם ֶׁשַהָּקְרָּבנֹות ְמַכְּפִרים ַעל 
ִיְׂשָרֵאל, ָּכ ַהַּׁשָּבת ְמַכֶּפֶרת ֲעֵליֶהם, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם 
עֹוֵבד  ֲאִפּלּו  ְּכִהְלָכתֹו,  ַׁשָּבת  ַהְּמַׁשֵּמר  "ָּכל  ב):  קיח  (ַׁשָּבת  ִלְבָרָכה 

ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּכדֹור ֱאנֹוׁש – מֹוֲחִלין לֹו".
ְּבִסְפרֹו  ֶּבְנִדין  ֶׁשל  ַרָּבּה  ֵלִוין  ְצִבי   ֲחנֹו ַרִּבי  ִּכי  ְלַצֵּין  ַהָּמקֹום  ָּכאן 
'ְיַכֵהן ְּפֵאר' ('ֲהֵבן ַיִּקיר ִלי ֶאְפַרִים' עמ' כא) ָמָצא ַּבְּדָבִרים ָהֲאמּוִרים ֶרֶמז 
ִלְפָסקֹו ֶׁשל ָהַרָמּ"א (או"ח רפא א) ֶׁשִאם ִּדֵּלג ָאָדם ֵמֲחַמת אֶֹנס ַעל 
ֵאינֹו  ַׁשָּבת,  ֶׁשל  ְּבַׁשֲחִרית  לֹוַמר  ֶׁשּמֹוִסיִפים  ַהִּמְזמֹוִרים  ִמן  ֶאָחד 
ַחָּיב ְלַהְׁשִליָמם ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה, ִמְּלַבד ִאם א ָאַמר ֶאת ַהִּפּיּוט: 
'ָלֵא-ל ֲאֶׁשר ָׁשַבת' ֶׁשַחָּיב ְלַהְׁשִלימֹו. ּוְלִפיָכ ִנְרְמזּו ְּברֹאׁש ַהִּפּיּוט 
ְּבָידֹו  ַאְׁשָמה  ֲאָמרֹו,  ֶׁשֹּלא  ִמי  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו  ָבּה',  'ְלַאְׁשָמה  ַהִּמִּלים 

ְוָעָליו ְלַתֵּקן ֶאת ַהָּדָבר.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם

ָקְרָּבן ֻמְׁשָלם ְּב'ָאֵמן'
ִמֶּכם  ַיְקִריב  ִּכי  ָאָדם  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  "ַּדֵּבר 

ָקְרָּבן ַלה'" (ב ב)

ְּבֵפרּוׁש 'ִׂשְפֵתי ּכֵֹהן' ַעל ַהּתֹוָרה ָּדַרׁש: "ִמֶּכם" ְּבִגיַמְטִרָּיה 
הּוא  ֲהֵרי  יֹום  ְּבָכל  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ָהאֹוֵמר  ֶׁשָּכל  ִמָּכאן  ק', 

ְּכִאּלּו ִהְקִריב ָקְרָּבן.

ֵחֶלק  ִהָּנּה  ָאֵמן  ֶׁשֲעִנַּית  ֵּכיָון  ְּדָבָריו:  ַעל  ְלהֹוִסיף  ֵיׁש 
או"ח  (ָרָמ"א  יֹוֵתר  ֲחׁשּוָבה  ַהְּבָרָכה  ּוְבֶאְמָצעּוָתּה  ֵמַהְּבָרָכה 
ַהְּבָרכֹות  ֶׁש'ָּקְרַּבן'  ְלַהְקִּפיד  ֵיׁש  ֵּכן  ַעל  כ),  ָׁשם  מ"ב  ב,  קסז 

ִיְהֶיה ֻמְׁשָלם ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַאֲחֵריֶהן. ְוַאף ְלָכ רֹוֵמז ַהָּכתּוב 
ְּבָראֵׁשי ַהֵּתבֹות: "ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ָאָדם ִּכי 

ַיְקִריב ִמֶּכם", ֶׁשֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן'.

'ֵסֶפר ַהִּגיַמְטִרָּיאֹות' אֹות קא

"ָּכל ָהעֹוֶנה 'ָאֵמן' ְּבָכל ּכֹחֹו ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן" (ַׁשָּבת קיט ב).

ְּביֹום ה' ְלחֶֹדׁש ִניָסן (תשנ"ה) ָיחּול יֹום ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק ַהּנֹוָדע ִמְּנִתיבֹות, 
ַהָּגאֹון ַרִּבי ְראּוֵבן יֹוֵסף ֶּגְרשֹונֹוִביץ ָזָצ"ל, ֶׁשַעל אֹודֹות ָהְרָגִעים ָהַאֲחרֹוִנים 

ְלַחָּייו ֵהִעיד ִּגיסֹו ַהָּגאֹון ַרִּבי ֵּגְרׁשֹון ֵאְדְלְׁשֵטיין ְׁשִליָט"א ְּבֶהְסֵּפדֹו:

ִלְׁשמַֹע  ִּבֵּקׁש  ִנְׁשָמתֹו  ְיִציַאת  ִלְפֵני  ְספּוִרים  "ְרָגִעים 
ִּבְרכֹות  סֹוף  ַעד  'ָאֵמן'  ַלֲענֹות  ְוִהְתַּגֵּבר  ַהַּׁשַחר,  ִּבְרכֹות 

ַהַּׁשַחר ְּכֶׁשְּבָכל ְּבָרָכה קֹולֹו הֹוֵל ְוֶנְחַלׁש..." 
('ִניצֹוֵצי ֵאׁש' עמ' קפה).

ֹו ל

ָאֵמן, 
ַעד 

ַהְּנִׁשיָמה 
ָהַאֲחרֹוָנה
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ַהִּמְתַּפְּלִלים  ֶאת  ִהְבִריָחה  ַהּקֹוַפַחת  ַהֶּׁשֶמׁש  ַהַּמֲעָרִבי.  ַהּכֶֹתל  ְּבַרֲחַבת  ֻמְקֶּדֶמת  ָצֳהַרִים  ִלְפֵני  ְׁשַעת 
ַּתָּיִרים  ֶׁשל  ְקַטּנֹות  ְקבּוצֹות  ְׁשֵּתי  ַרק  נֹוְתרּו  ּוַבחּוץ  ַהְּמקֶֹרה,  ַהֶּׁשַטח   ּתֹו ֶאל  ַּבּכֶֹתל  ֶׁשָּׁשהּו  ַהְּמַעִּטים 
הּוא  ִמִּסָּבתֹו  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשִּבְּכרּו  ִמְתַּפְּלִלים  ְמַעט  ְמֵתי  ְוַגם  ָהַעִּתיקֹות,  ָהֲאָבִנים  ְלַצד  ְלִהְצַטֵּלם  ֶׁשֶּנֶעְמדּו 

ְלִהְתַּפֵּלל ַּדְוָקא ָּבְרָחָבה ַהְּפתּוָחה.

ַהֲחֵרִדּיֹות,  ֵמֶהָעִרים  ְּבַאַחת  ַמְצִליַח  ּתֹוָרה'  'ַּתְלמּוד  ְמַנֵהל  ג.,  ָהַרב  ָיַׁשב  ַהְּמִחָּצה  ְלַצד  ָׁשכּוַח  ִּכֵּסא  ַעל 
הֹוֵרי  ִמֵּבין  ִאיׁש  ִּכי  ְמַקֶּוה  ַהְּתִהִּלים,  ֵסֶפר  ַּדֵּפי  ֵּבין  רֹאׁשֹו  ֶאת  ָטַמן  הּוא  ְּבִדְמעֹוָתיו.  ִמְתמֹוֵגג  ְּכֶׁשהּוא 

ַהַּתְלִמיִדים א ִיָּקַלע ַלָּמקֹום ְוַיְבִחין ְּבַמְרֵאהּו ָהֻאְמָלל.

ַהּבֶֹקר ִהִּגיַע ְּכֶהְרֵּגלֹו ַל'ַּתְלמּוד ּתֹוָרה'. הּוא א ִּתְכֵנן ִלְנסַֹע ַלּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי אֹו ְלָמקֹום ַאֵחר, אּוָלם ְּדַבר 
ָמה ֶׁשָּקָרה ְּבֶפַתע ִּפְתאֹום ָּגַרם ְלִלּבֹו ַלֲעלֹות ַעל ְּגדֹוָתיו, ְוהּוא ָחׁש צֶֹר ִמָּיִדי ִלְפרֹק ֶאת ַהּמּוָעָקה ַּבָּמקֹום 

ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר ֶׁשּבֹו ִנָּתן ַלֲעׂשֹות זֹאת – ַּבּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי.

ָׁשִנים ִמְסָּפר קֶֹדם ָלֵכן ִנְקָרא ָהַרב ג' ַעל ְיֵדי ֶאָחד ִמיִדיָדיו ְלַׁשֵּמׁש ִּכְמַנֵהל ִחּנּוִכי ְּב'ַתְלמּוד ּתֹוָרה' ֶׁשִּיֵּסד 
ָׁשָנה  ֶׁשְּלַאַחר  ֶאָּלא  ְלַהָּצָעתֹו.  ִמָּיד  ִהְסִּכים  ְמאֹודֹו  ִחּנּו ְּבָכל  ִאיׁש  ג',  ָהַרב  ַהֲחָדָׁשה.  ַּבְּׁשכּוָנה  ַעָּתה  ֶזה 

ַאַחת ִּבְלַבד ֶהֱחִליט ַהָּיִדיד ִמִסּבֹוָתיו ֶׁשּלֹו ִלְמּכֹר ֶאת ְזֻכּיֹוָתיו ַּב'ַּתְלמּוד ּתֹוָרה' ְלָכל ַהַּמְרֶּבה ַּבְּמִחיר.

ִמְּלַכְּתִחָּלה א ָחַׁשב ָהַרב ג' ְלִהָּכֵנס ָלִעְנָין. א ָהָיה לֹו ָּכל ִנָּסיֹון ְּבַהְחָזַקת מֹוָסדֹות, ְוַאף ַהְּסכּום ַהִּנְדָרׁש 
ָהָיה ָּגדֹול ֲעֶׂשֶרת מֹוִנים ִמיכֹולֹוָתיו, ַא ְּגדֹוִלים ְוטֹוִבים ֶׁשִעָּמם ִהְתַיֵעץ ִׁשְכְנעּוהּו ִּכי ֲעִתיד ַהָּמקֹום ְמַחֵּיב 

אֹותֹו ְלֵהָענֹות ַלַהָּצָעה. הּוא ִּגֵּיס ַהְלָואֹות ִמיִדיִדים ּוְקרֹוִבים ְוָרַכׁש ֶאת ַה'ַּתְלמּוד ּתֹוָרה' ְּבֶכֶסף ָמֵלא.

א ָהְיָתה זֹו ַהְחָלָטה ְּפִזיָזה. ְמֻדָּבר ָהָיה ְּבָמקֹום ַּבַעל ָעִתיד ְמֻצָּין ְוַהַהְׁשָקָעה ּבֹו ָהְיָתה ֲאמּוָרה ִלְהיֹות 
ְּכָדִאית ִּבְטַוח ֶׁשל ָׁשִנים ְספּורֹות, ֶאָּלא ֶׁשַּכַּמֲאַמר ַהְּבִרּיֹות: 'ֲחלֹומֹות ְלחּוד ּוְמִציאּות ְלחּוד', ְּבפַֹעל ִאְכלּוס 
ַהְּׁשכּוָנה ִהְתַעֵּכב, ַהַּתְלִמיִדים ָהיּו ְמַעִּטים ְוַה'ַּתְלמּוד ּתֹוָרה' ָצַבר ֵּגְרעֹונֹות ָחְדִשִּיים ֶׁשֵהִעיקּו ָעָליו ַעד 

ִלְמאֹד.

ָּכֵעת ָהָיה ַעל ָהַרב ג' ְלִהְתמֹוֵדד ְּבַעְצמֹו ִעם ַהחֹובֹות ֶׁשָּנַטל ַעל ַעְצמֹו, ּוְבנֹוָסף ְלַגֵּיס ְּתרּומֹות ְוַהְלָואֹות 
ַּבֲעבּור ַהִּנהּול ַהּׁשֹוֵטף. ָּכ, ִמְּבִלי ֵמִׂשים ִנְכַנס הּוא ְלִסְחרּור נֹוָרא ֶׁשל חֹובֹות, ּוַמָּׂשא ַחָּייו ֻהְכַּבד ְּבֶיֶתר 

ְׂשֵאת.

ִּבְתִחָּלה הּוא ִנָּסה ְלַגֵּיס ְּכָסִפים ְּבחּו"ל, ַא ַהַהְצָלָחה א ֵהִאיָרה לֹו ָּפִנים. ְוָכ ָעְברּו ָעָליו ַּכָּמה ָׁשִנים 
ַּגְׁשִמית  ִמְּבִחיָנה   ַא רּוָחִנית,  ִמְּבִחיָנה   ַהֶּמֶל  ֶּדֶר ַעל  ָעָלה  ּתֹוָרה'  ַה'ַּתְלמּוד  ֶׁשְּבַמֲהָלָכן  ְּביֹוֵתר  ָקׁשֹות 

הּוא א ִהְצִליַח ְלִהְתַיֵּצב.

ְלַמְרֵּבה ַהֶּפֶלא, ַלְמרֹות ַהְּקָׁשִיים ָהַרִּבים ָחׁש ָהַרב ג' ֶׁשַּיד ה' ְמַלָּוה אֹותֹו ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה. הּוא א 
ֶאת  ְלַׁשֵּלם   ,ַהְּסַב ִמן  ָלֵצאת  לְ ַבּסֹוף  ִהְצִליַח  ָּתִמיד  ַהָּקִׁשים  ַּבָּיִמים  ַּגם   ַא ֵּכיַצד,  ְלַהְסִּביר  ָהָיה  ָיכֹול 

ַמְׂשּכֹורֹות ַהְּמַלְּמִדים ְוֶאת הֹוָצאֹות ַהַּתֲחזּוָקה ּוְלַהְמִׁשי ָהְלָאה.

ָהַרב ג' ֵמֵאן ְלִהָּׁשֵבר, ַעד ְלאֹותֹו ּבֶֹקר ֶׁשּבֹו ָנַקׁש ַעל ֶּדֶלת ֵּביתֹו ֶׁשל ְקרֹוב ִמְׁשַּפְחּתֹו, ְיהּוִדי ָחׁשּוב ּוַבר 
אֹוְרָין, ֶׁשִהִּגיַע ֵאָליו ְּכֵדי ְלַהְחִּתימֹו ַעל ֲעֵרבּות ְלַהְלָוָאה ֲחָדָׁשה ֶׁשֶּזה ַעָּתה ָעַמד ִלּטֹל.

עֹודֹו ַמְמִּתין ְּבֶפַתח ַהַּבִית ִהְבִחין ָהַרב ג' ִמָּזִוית ֵעינֹו ִּכי ַעל ַהֻּׁשְלָחן ַּבְּכִניָסה ֻמָּנִחים ַּכָּמה ְטָפִסים ֶׁשל 
ְּגַמ"ח ְמֻסָּים ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתם, ְּכִפי ַהִּנְרֶאה, ִּבֵּקׁש ַּבַעל ַהַּבִית ְלַבֵּקׁש ַהְלָוָאה ַּבְּזַמן ַהָּקרֹוב.

הּוא א ָיַדע ְלַהְסִּביר ַמּדּוַע, ַא ַהַּמְרֶאה ֶׁשְּלָפָניו ָּגַרם לֹו ְלֶפֶרץ ְרָגׁשֹות ֶׁשָהַל ְוָגָאה; ְלֶפַתע ָצָצה ְּבִלּבֹו 
:ַהְּתִמיָהה ֶׁשאֹוָתּה ִנָּסה ְלַהְדִחיק ָׁשִנים ַרּבֹות ָּכל ָּכ

ְוָלנּוד  ָלנּוַע  ֶׁשֶּנֱאָלִצים  ֵאּלּו  ֵהם   ,ִיְתָּבַר ַלּבֹוֵרא  ְקרֹוִבים  ֶׁשּכֹה  ְיהּוִדים  אֹוָתם  ֶׁשַּדְוָקא  ִיָּתֵכן  ֶזה  "ָהֵכיַצד 
ִמְּגַמ"ח ִלְגַמ"ח ּוִמֵּביתֹו ֶׁשל ְּגִביר ֶזה ְלֵביתֹו ֶׁשל ִמְׁשֵנהּו ִמְּבִלי ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ֶרַגע ֶׁשל ְמנּוָחה, ְוִאּלּו ָּבֵּתיֶהם 

ֶׁשל ָהְרחֹוִקים ִמן ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ְמֵלִאים ְּבָכל טּוב?"

ֶׁשל  ּגֹוֵעׁש  ְלֶאֶׁשד  ְוָהְפכּו  ָהַאֲחרֹונֹות  ַּבָּׁשִנים  ְלָבבֹו  ֶאת  ֶׁשִּמְּלאּו  ַהִּמְׁשָקִעים  ָּכל  ִהְתָּפְרצּו  ַאַחת  ְּבַבת 
ְמִרירּות ְוקִֹׁשי. ָהַרב ג' ִמֵהר ִלְנסַֹע ֶאל ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי ּוְלִהְתמֹוֵגג ְּבִבְכיֹו מּול ָהֲאָבִנים.

ֶׁשֹּלא ְּכמֹו ַּבִּסּפּוִרים, ַאף ַּתָּיר ָאֶמִריָקִני א ָׁשַלף ִמִּכיסֹו ַהְמָחָאה ֶׁשְּתַכֶּסה ֶאת ָּכל הֹוָצאֹוָתיו, ַא ַהַּמֲעֶנה 
א ִאֵחר ִמְּלַהִּגיַע.

ַּבּבֶֹקר ֶׁשְּלָמֳחַרת ִהִּגיַע ָהַרב ג' ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּכֶהְרֵּגלֹו, ִהְתַיֵּׁשב ַעל ְמקֹומֹו ְוֵהֵחל ַּבֲאִמיַרת ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה. 
ַּבָּמקֹום ַהָּסמּו לֹו ָיַׁשב ְיהּוִדי ַּבַעל קֹול ָעֵרב ָלאֶֹזן, ֲאֶׁשר ָקָרא ֶאת ַהִּמְזמֹוִרים ְּבַהְטָעָמה ְמֻיֶחֶדת, ְוָהַרב ג' 

א ָיכֹול ָהָיה ֶׁשֹּלא ְלֵהָעֵצר ִמַּפַעם ְלַפַעם ּוְלַהֲאִזין לֹו.

ְּכֶׁשֵהֵחל ָהִאיׁש ַּבֲאִמיַרת 'ַאְׁשֵרי' ִהְרִּגיׁש ִּכי ַהְּפסּוִקים חֹוְדִרים ַהְיֵׁשר ֶאל ִלּבֹו. הּוא ֶהֱאִזין ִּבְׁשִקיָקה ָלִאיׁש 
ַהּקֹוֵרא: 'ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון', ְוׁשּוב ָצָפה ַהְּמִרירּות ְּבִלּבֹו ְוהּוא ִהְרֵהר ְּבָעְגָמה: ַמּדּוַע 
ֶנֱאָלץ ֲאִני ְלִהְתרֹוֵצץ ֶלֱאסֹף ָממֹון ַּכֲאֶׁשר ָּכל אֹוְצרֹות ֵּתֵבל ְמצּוִיים ִּביֵדי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ַה'ַּצִּדיק ְּבָכל 

ְּדָרָכיו ְוָחִסיד ְּבָכל ַמֲעָׂשיו'.

ֶאָּלא ֶׁשָאז ִהְמִׁשי ָהִאיׁש ְוָקָרא: 'ָקרֹוב ה' ְלָכל קְֹרָאיו ְלכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת', ְוַהְּתׁשּוָבה ֻהְבֲהָרה לֹו 
ְּכמֹו ִמָּׁשַמִים:

'ַצִּדיק ה' ְּבָכל ְּדָרָכיו ְוָחִסיד ְּבָכל  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָזן ּוְמַפְרֵנס ֶאת ָּכל ְּבִרּיֹוָתיו, ַא ַּדְוָקא ִמּׁשּום ֶׁש: 
ִמְתַאֶּוה  ֵּכן  ְוַעל  ּוְבַבָּקָׁשתֹו,  ִּבְתִפָּלתֹו  הּוא  ָׂשֵמַח   ָּכ ֵאָליו,  יֹוֵתר  ָקרֹוב  ֶׁשָהָאָדם  ְּכָכל  ֵּכן  ַעל  ַמֲעָׂשיו', 

ְלַתֲחנּוָניו.

ֶׁשּיֹוֵצא  ִמֶּמּנּו  ַהָּגדֹול  ָאִחיו  ְלֻעַּמת   ,ֶׁשָּצִרי ֵעת  ְּבָכל  ֵמִאּמֹו  ְוִנּזֹון  ִמֶּׁשּלֹו  ְּכלּום  לֹו  ֶׁשֵאין  ִּתינֹוק  ְּכאֹותֹו 
ֶאת  הּוא  ְמַקֵּבל   ָּכ ְלבֹוְראֹו,  הּוא  ֶׁשָּקרֹוב  ְּכָכל  ָהָאָדם,   ָּכ ְּבאֶֹכל,  ָּגדּוׁש  ִּתיק  ְּכֶׁשָעָליו  ּתֹוָרה'  ַל'ַּתְלמּוד 

ְצָרָכיו ְּבָכל יֹום ָויֹום ְלתֹוְכֵכי ָיָדיו ַהְּפׁשּוטֹות ְּבֶאְמָצעּות ַהְּתִפָּלה.

"א ָזִכיִתי ִליׁשּוָעה ִּפְלִאית", ְיַסֵּפר ְלָיִמים ָהַרב ג', "ַא ָזִכיִתי ְּבַמֲעֶנה ָראּוי ִלְתִמיָהִתי, ְוִעם ַהַּמֲעֶנה ַהֶּזה 
ִהְמַׁשְכִּתי ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד עֹוד ַּכָּמה ָׁשִנים, ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ּוְבֶיֶתר עֹז, ַעד ֶׁשְּבַחְסֵדי ָׁשַמִים ִהְצִליַח ַה'ַּתְלמּוד 

."ַהֶּמֶל ּתֹוָרה' ַלֲעלֹות ַעל ֶּדֶר

ִמִּפי ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה, 'מּוָסף ַּכְלָּכִלי' ּבֹא תשע"ז

ַהְמרֹוָמם ְלַבּדֹו ֵמָאז
ְּבִמּלֹות  ָאנּו  ַמְמִׁשיִכים  ַהְּבִריָאה,  ֶׁשל  ִּתְפַאְרָּתּה  ֶאת  ֶׁשֵּפַרְטנּו  ַאַחר  אֹור',  'יֹוֵצר  ִּבְרַּכת   ְּבֶהְמֵׁש

ֶׁשַבח ְלָפֵאר ֶאת ְּגֻדָּלתֹו ֶׁשל ַהּבֹוֵרא ָּברּו הּוא.

ַמְלֲאֵכי  ְצָבא  ְלֻעַּמת  ָּגְדלֹו,  ֶאת  ִמְּלַהִּביַע  ָאנּו  ְקַטִּנים  ָאְמָנם  ִּכי  ְולֹוַמר  ְלַהְקִּדים  ָעֵלינּו  ְּתִחָּלה 
ַּדְוָקא  ָּתבֹא  ּוְגֻדָּלתֹו  ִּתְפַאְרּתֹו  ֶׁשִעַּקר   ,ִיְתָּבַר ִּבְרצֹונֹו  ָעָלה   ָּכ  ַא ּוְטהֹוִרים,  ַהְּקדֹוִׁשים  ַמְעָלה 
ְּבִריַאת  ֶטֶרם  עֹוד  ֵמָאז" –  ְלַבּדֹו  ַהְמרֹוָמם   ְּבָאְמֵרנּו: "ַהֶּמֶל ַמִּביִעים  ָאנּו  זֹאת  ֶאת  ָוָדם.  ִמָּבָׂשר 
 ְּבֶטֶרם ָּכל ְיִציר ִנְבָרא', ַא ָהעֹוָלם ְּכָבר ָהָיה הּוא 'ְמרֹוָמם', ִּכְלׁשֹון ְּתִפַּלת: 'ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶׁשר ָמַל
"ַהְמֻׁשָּבח... ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ִמימֹות עֹוָלם" – ְלַאַחר ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם ִמְתָּפֵאר הּוא ּוִמְתַנֵּׂשא ַּדְוָקא ִמִּפי 

ְּבִרּיֹוָתיו ַהְּמַׁשְּבחֹות אֹותֹו ִּבְתִפָּלָתן ('ִׂשְפֵתי ַחִּיים' –'ִרַּנת ַחִּיים').

מּוַסר ַהְׂשֵּכל ִנְפָלא ָלַמד ִמָּכ ַה'ֵּבית ַאֲהרֹן' ִמַּקְרִלין: ַאף ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִהּנֹו ְמרֹוָמם ִמַּצד 
ַעְצמֹו, ִמָּכל ָמקֹום ְרצֹונֹו ְוֶחְפצֹו הּוא ֶׁשִּיְתַעֶּלה ְּכבֹודֹו ְּבָכל ָהעֹוָלם ְּבֶאְמָצעּוֵתנּו. ַּבל יֹאַמר ָהָאָדם 
ְלַעְצמֹו ְּבִרְפיֹון: 'ְוִכי ִמי ֲאִני ֶׁשֵאָחֵׁשב ְּבַיַחס ַלְּבִריָאה ֻּכָּלּה, ֲהלֹוא ָׁשֶוה ֲאִני ִּכְקִלַּפת ַהּׁשּום ֵּבינֹות 
ִרֵּבי ִרְבבֹות ַאְלֵפי ָּדֵרי ַמְעָלה ּוַמָּטה?! ֶאָּלא, ֵּכיָון ֶׁשָחֵפץ ה' ְּבִהְתַעּלּות ְׁשמֹו ַּדְוָקא ְּבֶאְמָצעּוֵתנּו, 

.('הגש"פ 'ֵּבית ַאֲהרֹן', 'ָּכל ְיֵמי ַחֶּיי) '!?ָהֵכיַצד נּוַכל ְלִהְתַרּפֹות ִמַּתְפִקיֵדנּו

ְוָאֵכן, ַצִּדיִקים ּוְקדֹוִׁשים ָחׁשּו ִהְתַעּלּות ְמֻיֶחֶדת ַּבֲאִמיַרת ְּתִפָּלה זֹו. ְּכִפי ֶׁשִּסְּפרּו ַעל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש 
ָהַרב  ִּכֵהן  ֶׁשָּבּה  ִסיֶגעט  ָּבִעיר  ָׁשַבת  ֶׁשָּבֶהן  ַהַּׁשָּבתֹות  ֶׁשְּבַאַחת  ִזי"ַע,  ִמַּנְדבֹוְרָנה  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי 
ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל 'ִייַטב ֵלב' ְּכַרב, ִהְתַיֵּצב ַה'ִּייַטב ֵלב' ְּבֶפַתח ֵהיַכל ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְּכֵדי ְלַהֲאִזין ִלְתִפָּלתֹו 
ַהחֹוֶצֶבת ַלֲהבֹות ֵאׁש. ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֶאת ַהִּמִּלים: "ַהֶּמֶל ַהְמרֹוָמם ְלַבּדֹו ֵמָאז, ַהְמֻׁשָּבח ְוהְַמפָֹאר 
"ְּפָעִמים  ְוָאַמר:  ִנְרַעׁש  ּוְבָטֳהָרה,  ִּבְקֻדָּׁשה  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ִמִּפי  יֹוְצאֹות  עֹוָלם",  ִמימֹות  ְוַהִּמְתַנֵּׂשא 
ֵּפרּוָׁשן  ֶאת  ָלִראׁשֹוָנה  ֵהַבְנִּתי  ַעָּתה  "אּוָלם  הֹוִסיף,  ְוַאַחר  ַחַּיי",  ִּביֵמי  ֵאּלּו  ֵּתבֹות  ָאַמְרִּתי  ַרּבֹות 

ָהֲאִמִּתי" ('מּוָסף ּתֹוָרִני' ֻסּכֹות תש"ע).

ַּבָּקַׁשת ַרֲחִמים ְּב'יֹוֵצר אֹור'
ְּבֶהְמֵׁש ַהְּבָרָכה ָאנּו ּפֹוִנים ְּבַבָּקַׁשת ַרֲחִמים: "ֱאֵקי עֹוָלם ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ַרֵחם ָעֵלינּו", ְוַרִּבים 

ָּתְמהּו ַעל ֶהְקֵׁשָרּה ֶׁשל ַּבָּקָׁשה זֹו ִּבְתִפָּלה ֶׁשָּכל ֻּכָּלּה ֶׁשַבח ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ַעל ַהְּבִריָאה.

ְּבַדְרּכֹו ַהִּיחּוִדית ֵּבֵאר זֹאת ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֻרַחם ַהֵּלִוי ִמִּמיר:

אֹוָתנּו,  ַהּסֹוֶבֶבת  ַהֻּמְפָלָאה  ַהְּבִריָאה  ֶׁשל  ּוִמּתֹוַעְלָּתּה  ִמָיְּפָיּה  ִהְתַּפֲעלּוֵתנּו  ֶאת  ֶׁשִהַּבְענּו  ְלַאַחר 
ְוִהַּכְרנּו ַּבָחְכָמה ַהִּנְפָלָאה ַהִּנֶּכֶרת ְּבִסְדָרּה ַהּמֹוְפִתי, ִמָּיד ּפֹוֶרֶצת ִמִּלֵּבנּו ְּכֵמֵאֶליָה ַהְּתִפָּלה: 'ָאָּנא 
ה', ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ַרֵחם ָעֵלינּו, ֶׁשִּנְזֶּכה ֶׁשּיּוַסר ָמַס ַהַּגְׁשִמּיּות ֵמֵעיֵנינּו ְוַהְּבִריָאה א ֵּתָרֶאה ָלנּו 
ְּכ'ֵעִצים ַוֲאָבִנים' ֶׁשֵאין ָּבֶהם ַמָּמׁש, ֶאָּלא ִנְזֶּכה ְלַהְׂשִּכיל ְוִלְלֹמד מּוָסר ִמָּכל ְּפָרט ַּבְּבִריָאה, ְלַהִּכיר 
 ִיְתַּגֶּלה ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלֵעיֵני ָּכל ַחי ְוִנְזֶּכה ִלְהיֹות ְקרֹוִבים ֵאָליו ִיְתָּבַר ִמּתֹוָכּה ְּבַגְדלּות ה', ּוְבָכ

ְּבָכל ְמאֹוֵדנּו' ('ַּדַעת ּתֹוָרה' ח"ו עמ' קעד).

ַעל ֵּבאּור נֹוָסף (ַהְּמֻיָּסד ע"פ ֵּבאּורֹו ֶׁשל ַרִּבי ַאְבָרָהם ֶּבן ַהְגָּר"א ְּבֵפרּוׁשֹו ִלְתִפָּלה) ֶׁשָאַמר ַהַּמְׁשִּגיַח ָזָצ"ל, 
ֵהִעיד ַּתְלִמידֹו ַהָּגדֹול ַהְּגַה"צ ַרִּבי ְׁשמֹה וֹוְלֶּבה ָזָצ"ל:

ַּדְוָקא ְּבִעּצּומֹו ֶׁשל ֵּתאּור ֶׁשַבח ַהּבֹוֵרא ׂשּוָמה ָעֵלינּו ָלֵׂשאת ְּתִפָּלה. ִּכי ְּכִפי ֶׁשַעָּתה ָאנּו ַמִּכיִרים 
 ַנְמִׁשי ְּבִפְלֵאי ַהְּבִריָאה, ִמְתַּפֲעִלים ֵמֶהם ּוַמִּגיִעים ַּדְרָּכם ְלַהָּכָרה ְּבַהְׁשָּגַחת ה' ַעל עֹוָלמֹו, ָּכ
ְלעֹוָלם ְלַהְתִמיד ֶּבֱאמּוָנה זֹו, ּוְבָכל ַּתְהּפּוכֹות ַהַחִּיים א ָנסּור ִמֶּמָּנה ִּכְמלֹוא ִניָמה, ּוְכִפי ֶׁשִּנְרָמז 

ְּבֶהְמֵׁש ַהְּדָבִרים:

ֶׁשַאָּתה  ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאמּוָנה  ָאנּו  ַמֲאִמיִנים  ּכֵֹחנּו  ִּבְמלֹוא  ָאנּו  ֶׁשָּבֶהם  ַהְּנעּוִרים  ִּביֵמי   – ֻעֵּזנּו"  "ֲאדֹון 
הּוא 'ֲאדֹון ֻעֵּזנּו' ְוָכל ּכֵֹחנּו ִמְּמ הּוא, "צּור ִמְׂשַּגֵּבנּו" – ִּבְׁשנֹות ַהַּבֲחרּות ֶׁשָּבֶהן ְזקּוִקים ָאנּו ְלכַֹח 
ָּגדֹול ֶׁשִּיְׁשְמֵרנּו ִמן ַהֵּיֶצר, ַמֲאִמיִנים ָאנּו ֶׁשַאָּתה הּוא ְמקֹור ַהּכַֹח ְוַרק ָעֶלי ִנָּׁשֵען, "ָמֵגן ִיְׁשֵענּו" 
– ִּבְׁשנֹות ַהַּבְגרּות ֶׁשָּבֶהן ְזקּוִקים ָאנּו ִליׁשּוָעה יֹום יֹוִמית, ַּבַּפְרָנָסה ּוְבִגּדּול ַהְּיָלִדים, ַרק ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ָיכֹול ְלַסֵּפק ָלנּו ֲהָגָנה ִויׁשּוָעה זֹו, "ִמְׂשָּגב ַּבֲעֵדנּו" – ִּבְׁשנֹות ַהִּזְקָנה ֶׁשָּבֶהן ֶנְחָלׁש ַהּגּוף, 
ֶנְחַּדל  א  ְׁשנֹוֵתינּו  ֶׁשְּבָכל  יֹוֵצא   ָּכ ְוֶיֱחֶלה.  ִיְמַעד  ֶׁשֹּלא  ַוֲהָגָנה  ִלְׁשִמיָרה  ַעְצמֹו  ָהָאָדם  ָזקּוק 

ִמְּלַהֲאִמין ַּבה' ְוִלְסמֹ ַעל ְיׁשּוָעתֹו (מּוַסף שב"ק ְׁשַלח תשע"א).

ַּבָּקַׁשת טֹוָבה ֵמַהֶּמֶל ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַּגְדלּותֹו
ֵּבאּור נֹוָסף ַלְּדָבִרים ָּכַתב ְּבֵסֶפר 'ֶלֶחם ַרב' (ק"ש ּוִבְרכֹוֶתיָה אֹות תשט) ַעל ִּפי ַהְּמֻסָּפר ַּבְּגָמָרא (ִּגִּטין נו 
א) ֶׁשְּכֶׁשִּבֵּׂשר ַרִּבי יֹוָחָנן ְלַאְסַּפְסָינּוס ֶׁשַּנֲעָׂשה ֶמֶל, ְׁשָאלֹו ַהֵּקיָסר: "ִאם ֶמֶל ֲאִני, ַמּדּוַע א ָּבאָת 
ַעד ַעָּתה ְלַבֵּקׁש ִמֶּמִּני ֶׁשֹּלא ְלַהֲחִריב ֶאת ְירּוָׁשַלִים?" ַעל ִּפי ְּגָמָרא זֹאת נּוַכל ְלָהִבין, ִּכי ִמָּיד ַאַחר 
 ֶׁשִהַּבְענּו ֶאת ֶׁשַבח ַהּבֹוֵרא ְּבִבְרַּכת 'יֹוֵצר', ָעֵלינּו ְלהֹוִסיף ּוְלַבֵּקׁש ִמַּמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם: "ְּבַרֲחֶמי

.ָהַרִּבים ַרֵחם ָעֵלינּו...", ִּכי ַּבָּקָׁשה זֹו ִהָּנּה ֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד ִמִּׁשְבחֹו ִיְתָּבַר

ְיִׁשיַבת  ָׁשְכָנה  ֶׁשּבֹו  ַּבָּמחֹוז  ְלִבּקּור  ָהרּוִסי  ַהָּצאר  ִהִּגיַע  ַּכֲאֶׁשר  ָזָצ"ל:  ֵלס  יֹוֵסף  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ִסֵּפר 
ִמיר, ִנְׁשְלחּו ִלְכבֹודֹו ִמְׁשְלחֹות ָּכבֹוד ִמַּצד ָּכל ָראֵׁשי ַהְּקִהּלֹות ְוַהָּדתֹות ֶׁשָּדרּו ָּבֲעָיָרה ִמיר. ַאף 
ֶטֶרם  ִּכי  ְיֻרַחם  ַרִּבי  ַלַּמְׁשִּגיַח  ִסֵּפר  ַלְּיִׁשיָבה  ַהָּנִציג  ְּכֶׁשָּׁשב  ִמַּטֲעָמּה.  ָנִציג  ָׁשְלָחה  ִמיר  ְיִׁשיַבת 
ֶׁשּיֹאְמרּו  ַהֶּׁשַבח  ִּדְבֵרי  ֶׁשִּמְּלַבד  ַלֶּנֱאָסִפים  ַהֵּקיָסר  ַאְנֵׁשי  הֹורּו  ַהָּפִנים  ַקָּבַלת  ְלַמֲעַמד  ְּכִניָסָתם 
ְוֵיׁש  ִמֶּמּנּו  ֶׁשְּמַבְּקִׁשים  ַהֵּקיָסר  ֶׁשל  ְּכבֹודֹו  ֶזהּו  ֶׁשֵּכן  ִאיִׁשית,  ַּבָּקָׁשה  ַּגם  יֹוִסיפּו  ַהֵּקיָסר,  ִלְכבֹוד 

ְּבָידֹו ַהְּיֹכֶלת ָלֵתת.

ְּכֶׁשָּׁשַמע ַרִּבי ְיֻרַחם ֶאת ַהְּדָבִרים ִהְתַּפֵעל ְוָאַמר: "ַעָּתה ָעָלה ְּבמִֹחי ֶהְסֵּבר ָחָדׁש ַעל ִסַּבת ַהְכָנַסת 
ִמְּׁשָבָחיו  ֵחֶלק  ֶזהּו  ֶאָּלא  ְּגֵריָדא,  ַּבָּקָׁשה  זֹו  ֵאין  'יֹוֵצר';  ִּבְרַּכת  ִׁשְבֵחי  ֵּבין  עֹוָלם'  'ֱאֵקי  ַּבָּקַׁשת 
ֶׁשל ָמקֹום ֶׁשָאנּו ּתֹוִלים ּבֹו ֶאת ְיָהֵבינּו ּוְמַבְּקִׁשים ִמֶּמּנּו ֶׁשְּיַסֵּפק ֶאת ְצָרֵכינּו" (מּוַסף שב"ק ְּדָבִרים 

תשס"ד).

ֵּבאּור נֹוָסף ָאַמר ַה'ֶּלֶחם ַרב' (ָׁשם) ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ְּבָרכֹות לא ב): "ָאְמָרה ַחָּנה (ֵאם ְׁשמּוֵאל) 
 ָקֶׁשה ְּבֵעיֶני הּוא: 'ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִמָּכל ִצְבֵאי ְצָבאֹות ֶׁשָּבָראָת ְּבעֹוָלְמ ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ֶׁשִּתֵּתן ִלי ֵּבן ֶאָחד? ָמָׁשל ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה – ְלֶמֶל ָּבָׂשר ָוָדם ֶׁשָעָׂשה ְסעּוָדה ַלֲעָבָדיו, ָּבא ָעִני 
ֶאָחד ְוָעַמד ַעל ַהֶּפַתח, ָאַמר ָלֶהם: ְּתנּו ִלי ְּפרּוָסה ַאַחת! ְוא ִהְׁשִּגיחּו ָעָליו; ָּדַחק ְוִנְכַנס ֵאֶצל 

ַהֶּמֶל. ָאַמר לֹו: ֲאדֹוִני ַהֶּמֶל, ִמָּכל ְסעּוָדה ֶׁשָעִׂשיָת ָקֶׁשה ְּבֵעיֶני ִלֵּתן ִלי ְּפרּוָסה ַאַחת?'"

ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא נּוַכל ְלָהִבין; ַּדְוָקא ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ִּבְרַּכת 'יֹוֵצר אֹור', ְּבֵעת ֶׁשָאנּו ְמָפְרִטים ֶאת 
ַּגְדלּות ה' ְוִצְבאֹוָתיו ְוֶאת ַהּכַֹח ַהָּגדֹול ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו הּוא ְמַחֶּיה ֶאת ָּכל ַהְּבִרּיֹות, ֶזהּו ַהְּזַמן ְלַבֵּקׁש 

ִמֶּמּנּו ַרֲחִמים ֶׁשְּיַסֵּפק ַּגם ָלנּו ְּכֵדי ַמֲחסֹוֵרנּו.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ָקרֹוב ה' ְלָכל קְֹרָאיו

ע טטּתַ בּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
קרֹוב ה'

ססִספּפוּורר ם
ת 'יֹוֵצר אֹור' (ג) ְרּכַ ּבִ

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


