
ְקָרא ת ַוּיִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַמְׁשָמעּוָתּה ֶׁשל ָטעּות ְּב'ִבְרַּכת ַהִּמיִנים'
”ַוִּיְקָרא ֶאל מֶֹׁשה“ (א א)

ָרָצה  א  ְוָעָנו  ָּגדֹול  ָהָיה  ֶׁשּמֶֹׁשה  ְזִעיָרא.  ְּד‘ַוִּיְקָרא‘  ”ָאֶל“ף 
ַהָּקדֹוׁש  ִּדֵּבר  א  ְּכִאּלּו  ִמְקֶרה,  ְלׁשֹון  ’ַוִּיָּקר‘ –  ֶאָּלא  ִלְכּתֹב 
ְּבִבְלָעם...  ֶׁשֶּנֱאָמר   ַּכֶּדֶר ַּבֲחלֹום,  ֶאָּלא  ִעּמֹו  הּוא   ָּברּו
ּוְכָתָבּה  ָהָאֶל“ף...  ַּגם  ִלְכּתֹב  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ְוָאַמר 

ְקַטָּנה“ (’ַּבַעל ַהּטּוִרים‘). 
ַרב  ַוייְנֶפְלד  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ֵּבֵאר  ַהּטּוִרים‘  ’ַּבַעל  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל 
(ַּתְנחּוָמא  ֶׁשַּבִּמְדָרׁש  ַהַּטַעם  ֶאת  ְּבמֹוְנִסי  ֱאֶמת‘   ֶּדֶר’ ְקִהַּלת 
ִצּבּור:  ְׁשִליַח  ֵמִהְלכֹות  ֲהָלָכה  ֶזה  ְלָפסּוק  ִהְסִמיכּו  ב) 
”ָטָעה ְּבִבְרַּכת ַהִּמיִנים, ַמֲחִזיִרין אֹותֹו ְואֹוְמָרּה ְּבַעל ָּכְרחֹו, 

ָחְייִׁשיַנן ֶׁשָּמא ִמין הּוא“.
ִהְתַּכֵּון  א  ֶׁשְּבַוַּדאי  ַאף  ִּכי  ָלַמְדנּו,  ַהּטּוִרים‘  ’ַּבַעל  ִמִּדְבֵרי 
מֶֹׁשה ַלֲחק ַעל ַּדַעת קֹונֹו, ְּבָכל זֹאת ְּבעֶֹמק ְרצֹונֹו ִּבֵּקׁש 
ְלַהְמִעיט ֵמֲחִׁשיבּות ַעְצמֹו, ְוָלֵכן ִנְכְּתָבה ַעל ָידֹו ָהאֹות א‘ 
ְׁשִליַח  אֹותֹו  ַאף  ְלַהְבִּדיל,  ִעְנָין,  ּוְבאֹותֹו  ְּכֵמֵאֶליָה.  ְזִעיָרה  
ִצּבּור ֶׁשָּטָעה ְּבִבְרַּכת ַהִּמיִנים, ֵיׁש ְלָהִניַח ֶׁשֵאין זֹאת ֶאָּלא 
ִמּׁשּום ֶׁשְּבעֶֹמק ַהָּכָרתֹו ִקְּננּו ִהְרהּוֵרי ְּכִפיָרה, ְוֵהם ֶׁשָּגְרמּו 
לֹו ִלְטעֹות ִמְּבִלי ֵמִׂשים ִּבְבָרָכה זֹו, ַעל ֵּכן חֹוָבה ָעָליו ַלֲחזֹר 

ּוְלאֹוְמָרּה ְּכִהְלָכָתּה.
’ֵלב ַאְבָרָהם‘

ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּכֶנֶגד ָקְרָּבנֹות
”ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם“ (א ב)

ֵּתַבת ’ִמֶּכם‘ ִנְרֵאית ִלְכאֹוָרה ִּכְמֻיֶּתֶרת, ֶׁשֲהֵרי ַּדי ָהָיה ִלְכּתֹב: 
”ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ָקְרָּבן ַלה‘“?

ֶׁשָּכל  ְלַלְּמֵדנּו  ָּבא  ַהָּדָבר  ִּכי  הּוָבא  ַּגִּנים‘  ’ַמֲעַין  ְּבַיְלקּוט 
ַהְּמָבֵר ֵמָאה (ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ִמֶּכם‘) ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום, ְּכִאּלּו ִהְקִריב 

ָקְרָּבן ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח.
’ּתֹוָרה ְׁשֵלָמה‘ ַוִּיְקָרא א נב

ַרִּבי  ַהַּקְדמֹון  ֶלָחָכם  ֵׁשִני)  (ְליֹום  ַהַּגן‘  ְּב‘ֵסֶפר  הּוָבא  ֶזה  ְּכֵעין 
ְּבָרכֹות  ְואֹוֵמר  קֹולֹו  ַהַּמְגִּביַּה  ”ָּכל  ֱאִליֶעֶזר:  ַרִּבי  ֶּבן  ִיְצָחק 
ָּכל  ֶאת  ִהְקִריב  ְּכִאּלּו  ַהָּכתּוב  ָעָליו  ַמֲעֶלה  ָרם,  ְּבקֹול 
אֹוְמִרים  ָאנּו  ֶׁשֲהֵרי  ַוִּיְקָרא.  ְּבָפָרַׁשת  ַהְּכתּוִבים  ַהָּקְרָּבנֹות 
ְּבָכל יֹום ֵמָאה ְּבָרכֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ַהְזָּכַרת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְוי“א 
ֶׁשָאַמר‘,   ְּב‘ָברּו ַהֵּׁשם  ַהְזָּכַרת  ָּבֶהן  ֶׁשֵאין  נֹוָספֹות  ְּבָרכֹות 

ֲהֵרי קי“א ְּבָרכֹות, ְּכֶנֶגד קי“א ְּפסּוֵקי ָּפָרַׁשת ַוִּיְקָרא“.
 נֶֹפ הֹוִסיף  ִמּקֹולֹוָמָיא  ִליְכֶטְנְשֵׁטיין  ִהֵּלל  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק 

ַלְּדָבִרים:
ָלַמְדנּו  ”ִמֶּכם“  ְּבֵתַבת  ִנְרְמָזה  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ֶׁשִּמְצַות   ִמָּכ
ֶרֶמז ְלִדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ב“ק צד א) ֶׁשַהְּמָבֵר ַעל ָּדָבר ַהָּגזּול ”ֵאין 
ֶזה ְמָבֵר ֶאָּלא ְמָנֵאץ“ ְוָעָליו ֶנֱאָמר (ְּתִהִּלים י ג): ”ּובֵֹצַע [ַּגְזָלן] 
ֵּבֵר ִנֵאץ ה‘“, ַעל ֵּכן ָאְמָרה ַהּתֹוָרה: ”ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם“ 

– ֶאת ֵמָאה ַהְּבָרכֹות ְּתָבְרכּו ’ִמֶּכם‘ ְוא ִמֶּׁשל ֲאֵחִרים.

’ִמְקֵרי ַּדְרַּדֵּקי‘ אֹות יג

”ְלַמַען ֶנְחַּדל ֵמעֶֹׁשק ָיֵדינּו“
”ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה‘“ (א ב)

ָאָדם  ָמה  ָהִראׁשֹון;  ָאָדם  ֶׁשל  ְלָקְרָּבנֹו  ּדֹוֶמה   ָקְרָּבְנ ”ְיֵהא 
ַהְּגֵזלֹות  ִמן  א  ִהְקִריב  א  ִּבְרׁשּותֹו  ַהּכֹל  ֶׁשָהָיה  ָהִראׁשֹון 
ְוא ִמן ַהֲחָמִסין, ַאף ַאָּתה... ַאל ַּתְקִריב א ִמן ַהְּגֵזלֹות ְוא 

ִמן ַהֲחָמִסין“ (ויק“ר ב ז).
ֶאת  ֶרֶמז   ְּבֶדֶר ִלְלֹמד  ָאנּו  ְצִריִכים  ָמה  ְלֵׁשם  ְלָהִבין:  ֵיׁש 
הּוא  ָמֵלא  ִמְקָרא  ֲהא  ַהֶּגֶזל,  ִמן  ָקְרָּבן  ֲהָבַאת  ִאּסּור 
ִּביַׁשְעָיה (סא ח): ”ִּכי ֲאִני ה‘ אֵֹהב ִמְׁשָּפט ׂשֵֹנא ָגֵזל ְּבעֹוָלה“?

ֵּפֵרׁש ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי מֶֹׁשה ְיִחיֵאל ֶאְּפְׁשֵטין ֵמאֹוְז‘רֹוב:
ָּבֶזה  ֶאָּלא  ֵמֲאֵחִרים,  ּגֹוֵזל  ַעל  ַּדְוָקא  ְמַדֵּבר  ַהָּכתּוב  ֵאין 
ָהעֹוָלם  ִמן  ַהֶּנֱהֶנה  ב): ”ָּכל  לה  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ֶׁשָעָליו 
ַהֶּזה ְּבא ְּבָרָכה ְּכִאּלּו ּגֹוֵזל“; ְּכִפי ֶׁשֹּלא ֻהַּתר ָלָאָדם ֵלָהנֹות 
ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה ַעד ֶׁשַּיִּכיר ִּכי ַהּכֹל ִנָּתן לֹו ִמיֵדי ה‘, ָּכ א 
הּוא  ֶׁש‘ַּלה‘‘  ָּבֻעְבָּדה  ַיִּכירּו  ְּבֶטֶרם  ’ֶׁשָּלֶכם‘  ַהָּקְרָּבן  ֶנְחָׁשב 
ְּבִגיַמְטִרָּיה   – ָקְרָּבן‘  ’ַיְקִריב  ַלָּדָבר:  ְוֶרֶמז   ,ָּכ ַעל  ִויָבְרכּו 

’ֵמָאה ְּבָרכֹות‘.
ְּבָכ ָנִבין ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשָאנּו ְמַבְּקִׁשים ִּבְנִעיַלת יֹום ַהִּכּפּוִרים: 
”ְלַמַען ֶנְחַּדל ֵמעֶֹׁשק ָיֵדינּו“, ֶׁשִהֵּנה ִלְכאֹוָרה ֵיׁש ְלָהִבין: ְוִכי 
זֹו ַּתְכִליָתּה ֶׁשל ִמְצַות ַהְּתׁשּוָבה? ֶאָּלא, ֵאין ַּכָּוָנֵתנּו ְלַבֵּקׁש 
ְלאֹוָתּה  ְלַהִּגיַע  ֶׁשִּנְזֶּכה  ֶאָּלא  ַמָּמׁש,  ְּבֶגֶזל  ִנָּכֵׁשל  ֶׁשֹּלא 
ֶׁשִּבְלָעֶדיָה   ,ִיְתָּבַר ְּבַהְנָהָגתֹו  ַּבַהָּכָרה  ֻמְחֶלֶטת  ְׁשֵלמּות 

ֶנֱחָׁשִבים ָאנּו ְּכִאּלּו ֶנֶהֵנינּו ִמן ַהֶּגֶזל.
’ֵּבֵאר מֶֹׁשה‘

“ְוכֹוף ֶאת ִיְצֵרנּו ְלִהְׁשַּתְעֵּבד ָל”
ֶּפַתח  ֶאל  ַיְקִריֶבּנּו  ָּתִמים  ָזָכר  ַהָּבָקר  ִמן  ָקְרָּבנֹו  עָֹלה  ”ִאם 

אֶֹהל מֹוֵעד ַיְקִריב אֹתֹו ִלְרצֹנֹו ִלְפֵני ה‘“ (א ג)

ְּבַמֶּסֶכת רֹאׁש ַהָּׁשָנה (ו א, ע“פ ַרִׁש“י שם) ִּדְּיקּו ִמָּכ ֶׁשֶּנֱאָמר: 
”ַיְקִריב אֹתֹו“, ַאף ֶׁשְּכָבר ֶנֱאָמר קֶֹדם: ”ַיְקִריֶבּנּו“, ֶׁשֵּבית ִּדין 
ֶׁשָעָליו  ֵּכיָון  אּוָלם  ָקְרָּבנֹו,  ֶאת  ְלָהִביא  ַהּנֹוֵדר  ֶאת  ּכֹוִפים 
’רֹוֶצה  ֶׁשּיֹאַמר:  ַעד  אֹותֹו  ”ּכֹוִפין   ְלִפיָכ ”ִלְרצֹנֹו“,  ְלָהִביאֹו 

ֲאִני‘“.
ִּכי  ִלְלֹמד  נּוַכל  ַהְּגָמָרא  ִמִּדְבֵרי  ֱאֶמת‘:  ַה‘ְּׂשַפת  ָמָרן  ָּדַרׁש 
ֶׁשִּכְבָיכֹול  ַעד  ֶׁשָּכזֹו,  ְלַמְדֵרָגה  ְלִהְתַעּלֹות  ָהָאָדם  ָיכֹול 
ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים   ָּכ ַעל  ַּבּטֹוב.  ִלְבחֹר  ִיְכּפּוהּו  ִמָּׁשַמִים 
ַּבָּיִמים  ְוַאף   ,“ָל ְלִהְׁשַּתְעֵּבד  ִיְצֵרנּו  ֶאת  ”ְוכֹוף  ּבֶֹקר:  ִמֵּדי 
ַהּנֹוָרִאים ָאנּו ִמְתַּפְּלִלים: ”ּוְבֵכן ֵּתן ַּפְחְּד... ְוֵאיָמְת ַעל ָּכל 

ַמה ֶׁשָּּבָראָת... ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנ ִּבְלָבב ָׁשֵלם“.
’ְׂשַפת ֱאֶמת‘ ַוֵּיָרא תרל“ב, רֹאׁש ַהָּׁשָנה תרמ“ז; ’ִמִּפי סֹוְפִרים ּוְסָפִרים‘

ַׁשֲעֵרי ִּדְמָעה א ִנְנֲעלּו
”ְוָכל ָקְרַּבן ִמְנָחְת ַּבֶּמַלח ִּתְמָלח ְוא ַתְׁשִּבית ֶמַלח ְּבִרית 

ֱאֶקי“ (ב יג)
ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ָּדַרׁש  ַהְּתִפָּלה  ַּבֲעבֹוַדת  ָחׁשּוב  ְּכָלל 

ַאּבּוֲחִציָרה ִמָּפסּוק ֶזה:
ָקְרָּבנֹות),  ִּבְמקֹום  (ֶׁשִהיא   ְּתִפָּלְת ֶאת   –  “ִמְנָחְת ָקְרַּבן  ”ְוָכל 
”ְוא  ִּבְדָמעֹות,  ָּתִמיד  ִלְמהֹל  ַהְקֵּפד   – ִּתְמָלח“  ”ַּבֶּמַלח 
 ִיְגְרמּו ֶׁשְּתִפָּלְת ִּדְמעֹוֶתי – “ֶקיַתְׁשִּבית ֶמַלח ְּבִרית ֱא
ִּפי  ַעל  ”ַאף  ָלֶהן:  ְּכרּוָתה  ְּבִרית  ֶׁשֲהֵרי  ְלָרצֹון,  ִּתְתַקֵּבל 
ֶׁשַּׁשֲעֵרי ְּתִפָּלה ִנְנֲעלּו, ַׁשֲעֵרי ִּדְמָעה א ִנְנֲעלּו“ (ְּבָרכֹות לב ב).
’ִּפּתּוֵחי חֹוָתם‘

ָקְרַּבן ֶהָעִני ֻהְצַר ְל‘ִוּתּור‘
”ְוִאם א ַתִּׂשיג ָידֹו... ְוֵהִביא ֶאת ָקְרָּבנֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ֲעִׂשיִרת 

ָהֵאָפה סֶֹלת“ (ה יא)
”ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִוֵּתר ָלנּו ְסִליָחה ַאַחת ִמֶּׁשּלֹו ְוֵאיזֹו זֹו? 

ֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה“ (ויק“ר ג ג).
ִמַּצד  ְּכ‘ִוּתּור‘  ֶנֱחֶׁשֶבת  ַהַּדל  ִמְנַחת  ַקָּבַלת  ַּדְוָקא  ָמה  ִמְּפֵני 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ָׁשלֹום ָמְרְּדַכי ַהּכֵֹהן ְׁשַבְדרֹון ִמְּבֶרָז‘אן:

ַעל  ַהְּמַרֵחם  ”ָּכל  ֲחָכִמים:  ָקְבעּו  ב)  (קנא  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת 
ַעל  ְמַרֵחם  ֶׁשֵאינֹו  ְוָכל  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ָעָליו  ְמַרֲחִמין  ַהְּבִרּיֹות 
ַהְּבִרּיֹות, ֵאין ְמַרֲחִמין ָעָליו ִמן ַהָּׁשַמִים“, ּוֵפֵרׁש ַהַּמַהְרָׁש“א 
ְצָדָקה  ָלֶהם  ְונֹוֵתן  ָהֲעִנִּיים  ְלַׁשְוַעת  ַהַּמְקִׁשיב  ָׁשם):  (ח“א 

ִמָּדה   – ִלְתִפּלֹוָתיו  ַמְקִׁשיב  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַאף  ִמֶּׁשּלֹו, 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַאף  ִמַּזֲעָקָתם,  ְוַהִּמְתַעֵּלם  ִמָּדה,  ְּכֶנֶגד 
ַמֲעִלים ַעִין ִמְּתִפּלֹוָתיו. ְוַעל ָּכ ִּבֵּקׁש ָּדִוד ַהֶּמֶל ִּבְתִהִּלים 
 ַרֲחֶמי ַהְקֵּדם  ָאָּנא   –  “ַרֲחֶמי ְיַקְּדמּונּו  ”ַמֵהר  ח):  (עט 

ָלֵתת  ַהְּיֹכֶלת  ְּבָיֵדינּו  ְוֵאין   – ְמאֹד“  ַדּלֹונּו  ”ִּכי  ְלַרֲחֵמינּו, 
ִמֶּׁשָּלנּו ַלֲאֵחִרים.

ֶׁשהּוא  ְּכִפי  ְּבָרצֹון,  ִמְתַקֵּבל  ֶהָעִׁשיר  ָקְרַּבן  ְּבעֹוד  ְלִעְנָיֵננּו, 
ֵּכן  ְוַעל  זֹו,  ְזכּות  ֲחֵסָרה  ָלֶאְביֹון  ָהֲעִנִּיים,  ַעל  ִרֵחם  ְּבַוַּדאי 
ַאַחת  ”ְסִליָחה  לֹו  ְוָלֵתת  ְלַוֵּתר  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   ֻהְצַר

’ְּתֵכֶלת ָמְרְּדַכי‘ אֹות בִמֶּׁשּלֹו“, ּוְבָכ ַיֲעֶלה ָקְרָּבנֹו ְלָרצֹון.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ּמינים'
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ִמָּלה ְקַטָּנה – ָעְצָמה ַאִּדיָרה
”ַוִּיְקָרא ֶאל מֶֹׁשה“ (א א)

ֶרֶמז  ָאֵמן‘,  ָרם  קֹול  ’ְוַיֲענּו  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי  ַוִּיְקָרא“ 
”ְּבָכל  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ֶׁשֵּיׁש  ב)  קיט  (ַׁשָּבת  ַהְּגָמָרא  ְלִדְבֵרי 

ּכֹחֹו“ ְוַהְינּו ”ְּבקֹול ָרם“ (ְרֵאה ּתֹוְספֹות ָׁשם ד“ה ָּכל ָהעֹוֶנה).
ּוִמְּפֵני ָמה ִנְכְּתָבה ָהאֹות ָאֶל“ף ְזִעיָרה? ְּכֵדי ְלַלְּמֵדנּו 
ּוְזִעיָרה,  ַקָּלה  ִּכְפֻעָּלה  ִנְרֵאית  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ִּכי  ֶׁשַאף 
ַה‘ְמַגֶּלה  ֶׁשָּכַתב  ְּכִפי  ָהֱאמּוָנה.  ְיסֹוד  ִהיא  ֶּבֱאֶמת 
ַּבֲעִנַּית  ְּתלּוָיה  ָהֱאמּוָנה  ”ִעַּקר  ַהֲאִזינּו):  (פר‘  ֲעֻמקֹות‘ 

ָאֵמן“.
’ַּפְרֵּדס ֶאְפַרִים‘ ֵעֶר ָאֶל“ף

ָרֵזי ֱאמּוִנים
:

ֶׁשָּכל 
ריב

ֶ

ָרֵזי
ָעְצָמה ַא – ה

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ר! ָ̃ י ָי ƒ„ּו‰ י¿
ׁ̆ „ו… ָּ̃ י ַ‰ּז…ַ‰ר ַ‰ ר≈ ב¿ ƒ„ּ ˙ ָך ‡∆ ּב¿ ƒל ל ב ‡∆ ≈ ׁ̆ ָלם, ָ‰ ל עו… ∆ ׁ̆ ּכו…  י ַמל¿ נ≈ פ¿ ƒָך ל ¿„ מ¿ עו… ּ ב¿

: חו… ָכל ּכ… ן ּב¿ ‰ ָ‡מ≈ נ∆ ָטח ָלעו… ב¿ ָכר ַ‰ּמֻ ָׂ ּ̆ ‰ַ ˙ „ו… (˙י˜ו"ז מ ‡) ַעל ‡ו…
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ן ל ָרם ָ‡מ≈ ם ַיֲענּו ˜ו… ֻכּלָ ו¿

ן. ָ‡מ≈
,‰ ַטּנָ ¿̃  ‰ ּלָ ƒמ

ָמ‰ ¿̂ ָע
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ֶאת ַהִּסּפּור ַהִּנְפָלא ֶׁשְּלָפֵנינּו ָׁשַמע ַהַּמִּגיד 
ַהָּגאֹון  ִמִּפי  ְׁשִליָט“א  טּוְרק  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי 
’ְּכֶנֶסת  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ָזָצ“ל  ַזְקס  ִהֵּלל  ַרִּבי 
ַהְּגדֹוָלה‘, ֲאֶׁשר ְׁשָמעֹו ִמִּפי ָאִביו ַרִּבי ֶמְנֶּדל 

ָזָצ“ל ֲחָתנֹו ֶׁשל ָמָרן ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ ָזָצ“ל:
ָידּוַע ָהָיה ָמָרן ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ ָּבֵאׁש ַהְּקדֹוָׁשה 
ְוָטֳהַרת  ְקֻדַּׁשת  ְלַמַען  ְּבִלּבֹו  ֶׁשָּבֲעָרה 
ִּבְמִסירּות  ִּבּטּוי  ִליֵדי  ֶׁשָּבא  ָּדָבר  ִיְׂשָרֵאל, 
 ַנְפׁשֹו ְלַמַען ִזּכּוי ָהַרִּבים ְּבִעְנָיִנים ֵאּלּו. ְוָכ
ִלְכִתיַבת  ֶׁשִהְקִּדיׁש  ָהַרּבֹות  ַהָּׁשִנים  ִמְּלַבד 
ֵחֶלק  ְוִהְקִּדיׁש  הֹוִסיף  ַהּנֹוָדִעים,  ְסָפָריו 
ֲהָלָכה ּומּוָסר  ִסְפֵרי  ִלְכִתיַבת  ִמְּזַמּנֹו  ִנְכָּבד 
ַּבֲעבּור ְיהּוִדים ַהָּדִרים ִּבְמקֹומֹות ְמֻרָחִקים 
ְיהּוִדִּיים  ַחָּיִלים  ְוֵכן  ְיהּוִדִּיים,  ִמֶּמְרָּכִזים 
ַהְרֵחק  ַהְּקָרב,  ִּבְׂשֵדה  ִלְׁשהֹות  ַהֶּנֱאָלִצים 

ִמֵּביָתם, ֵּבין ַאְלֵפי ּגֹוִיים ִנְבָעִרים.
ֵאׁש קֶֹדׁש זֹו ִהיא ֶׁשָּגְרָמה לֹו, ִּביֵמי ְצִעירּותֹו 
ְּכמֹו ְּבִזְקָנתֹו, א ַּפַעם ְוא ַּפֲעַמִים, ָלֵצאת 
ְרחֹוקֹות,  ְלָעִרים  ְנדֹוד  ּוְלַהְרִחיק  ִמֵּביתֹו 
ֶׁשָהְיָתה  ָהַרָּבה  ַּבִּטְרָחה  ְלִהְתַחֵּׁשב  ִמְּבִלי 
רּוָחִני  ְּפָגם  ְלַתֵּקן  ְּכֵדי  ְוזֹאת   ,ְּבָכ ְּכרּוָכה 

ֶׁשָהָיה ָטעּון ִּתּקּון ְּבאֹוָתּה ִעיר.
ַהָּיִמים,  ְּבַאַחד  ִּכי  ֻסַּפר   ְלָכ ְּבֶהְקֵׁשר 
ָׁשִליַח  ְלֵביתֹו  ִהִּגיַע  ָהַאֲחרֹונֹות,  ִּבְׁשנֹוָתיו 
ַחִּיים עֹוֵזר ְּגרֹוְדִז‘יְנְסִקי  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ִמַּטַעם 
ִחּזּוק  ְּבֶכֶנס  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ֶׁשִּבְּקׁשֹו   ִמִּויְלָנא, 
ֶה‘ָחֵפץ  ְּבִויְלָנא.   ֶׁשֵּיָעֵר ִיְׂשָרֵאל  ְלָטֳהַרת 
ֵּביתֹו  ְּבֵני  אּוָלם  ִמָּיד,  ִהְסִּכים  ַחִּיים‘ 
ִּבְּקׁשּו  ָהְרעּוָעה  ִלְבִריאּותֹו  ְמאֹד  ֶׁשָחְׁשׁשּו 
ַלַּנָהג  ָרְמזּו  ֵּכן  ְוַעל   ,ִמָּכ אֹותֹו  ִלְמנַֹע 
ִמחּוץ  ִּבְנִסיעֹוָתיו  מֹוִבילֹו  ֶׁשָהָיה  ַהָּקבּוַע 
יּוַכל  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַהַּבִית  ִמן  ָלֵצאת  ְלַראִדין, 

ְלַהִּסיַע ֶאת ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ ְלִויְלָנא.
ְּכָלל: ”ִאם  ִנְרַּתע  א  ַחִּיים‘  ֶׁשַה‘ֵחֶפץ  ֶאָּלא 
ֶׁשַהָּדָבר  ַּכִּנְרֶאה  ְמַבֵּקׁש,  עֹוֵזר  ַחִּיים  ַרִּבי 
ֵאיֶנּנּו,  ַהָּקבּוַע  ַהַּנָהג  ְוִאם  ְמאֹד,  ָנחּוץ 
ְוָעָׂשה:  ָאַמר  ַנָהג...“,  ְלַחֵּפׂש  ְּבַעְצִמי   ֵאֵל
ְלֵעֶבר  ִלְצעֹד  ְוֵהֵחל  ִמְּמקֹומֹו  ָקם  הּוא 
ַּבִּקירֹות   ִנְתַמ ְּכֶׁשהּוא  ֵמַהַּבִית,  ַהְּיִציָאה 
הּוא  ִּכי  ַהַּבִית  ְּבֵני  ִמֶּׁשָראּו  ּוָבָרִהיִטים... 
ְוֶה‘ָחֵפץ  ָלׁשּוב,  ַלַּנָהג  הֹורּו  ָלֵצאת,  ָנחּוׁש 
ַחִּיים‘ ָיָצא ְלִויְלָנא. ָׁשם ָנָׂשא ְּדָבִרים ִּבְפֵני 
רֶֹׁשם  ֶׁשהֹוִתירּו  ְּדָבִרים  ֲאָנִׁשים,  ַאְלֵפי 

ְלֶמֶׁש ָׁשִנים ַרּבֹות ְלַאַחר ִמֵּכן.
***

ָהָיה ֶזה ְלֵעת ִזְקָנתֹו ֶׁשל ָמָרן ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘, 
ַּתָּקָלה  ַעל  ְׁשמּוָעה  ְלָאְזָניו  ֻּגְּנָבה  ַּכֲאֶׁשר 
ָהֲעָירֹות  ְּבַאַחת  ֶׁשֵאְרָעה  ֲחמּוָרה  רּוָחִנית 
ִעְנָין,  ְּבָכל  ְּכַדְרּכֹו  ַראִדין.  ָלִעיר  ַהְּסמּוכֹות 
ּדֹורֹו,  ְּבֵני  ַעל  ַאְחָריּות  ַחִּיים‘  ֶה‘ָחֵפץ  ָחׁש 
ְוַלֲעמֹד  ָּגֵדר  ִלְגּדֹר  ָעָליו  ֶׁשּמּוָטל  ְּכִמי 
ֲחָלָציו  ְּכִגּבֹור  ָאַזר  ַהַּפַעם  ַאף   ְוָכ ַּבֶּפֶרץ, 
ְּכֵדי  ֲעָיָרה  ְלאֹוָתּה  ָנַסע  ּכֹחֹוָתיו  ּוִבְׁשֵאִרית 

ְלַתֵּקן ֶאת ַהָּטעּון ִּתּקּון.
ְּבאֹוָתּה ֲעָיָרה ִּכֵהן ַרב ִנְכָּבד, ְוֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ 
ָאָבה  א  ִמּדֹוָתיו,  ּוְבטַֹהר  ְּבַעְנְוָתנּותֹו 
ּבֹו  ְלַׁשֵּתף  ִמְּבִלי  ָקָטן  ַצַעד  ְולּו  ַלֲעׂשֹות 
ֶאת ַרב ָהֲעָיָרה. ַעל ֵּכן ִמָּיד ִעם ּבֹואֹו ָלִעיר 
ְלַטֵּכס  ְּכֵדי  ָהַרב,  ֵּבית  ְלֵעֶבר  ְּפָעָמיו  ָׂשם 
ִעּמֹו ֵעָצה ֵּכיַצד ְלַתֵּקן ֶאת ַהַּתָּקָלה ְוִלְדאֹג 

ֶׁשִהיא א ִּתְקֶרה ַּבֵּׁשִנית.
ַהֶּדֶלת  ַעל  ַחִּיים‘  ֶה‘ָחֵפץ  ֵאפֹוא  ָנַקׁש 
ְּבֵני  ִּביֵדי  ִנְפְּתָחה  ֶׁשִהיא  ַעד  ְּבַסְבָלנּות 
ָהַרב  ִעם  ְלִהָּפֵגׁש  ַּבָּקָׁשתֹו  ְלֶׁשַמע  ַהַּבִית. 
ְקָצָרה,  ִלְמנּוָחה  ָּפַרׁש  ָהַרב  ִּכי  לֹו  ֶנֱאַמר 
ְוִאם ְרצֹונֹו ְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו, ָעָליו ָלׁשּוב ְּבעֹוד 

ְּכָׁשָעה, ָאז ִיְתעֹוֵרר ָהַרב ִמְּׁשָנתֹו.
ֵּבית  ְלֵעֶבר  ַחִּיים‘  ֶה‘ָחֵפץ  ָּפָנה  ֵּביְנַתִים 
ֵמֲארֹון  ֵסֶפר  הֹוִציא   ,ַהָּסמּו ַהְּכֶנֶסת 
ַמְמִּתין  ְּכֶׁשהּוא  ִלְלֹמד,  ְוִהְתַיֵּׁשב  ַהְּסָפִרים 

ְּבַסְבָלנּות ּוְבַפְׁשטּות ַעד ַהִּגיַע ְׁשַעת ַקָּבַלת 
ַהָּקָהל ֵאֶצל ָהַרב.

ֵריק  ֶׁשָהָיה  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  יֹוֵׁשב  עֹודֹו 
ֵמָאָדם, ִנְׁשַמע ְלֶפַתע קֹול ֶּבִכי ֲחִריִׁשי ַהָּבא 

ִמִּכּוּון ֶעְזַרת ַהָּנִׁשים.

לֹו  ָּגַרם  ַחִּיים‘  ֶה‘ָחֵפץ  ֶׁשל  ָהַרחּום  ִלּבֹו 
הּוא  ְוִהֵּנה  ַהֶּבִכי,  ְלקֹול  ָאְזַנִים  ְלַהּטֹות 
ִנְרֶּגֶׁשת  ְּתִפָּלה  ַהּנֹוֵׂשאת  ִאָּׁשה  קֹול  ׁשֹוֵמַע 

ִלְפֵני ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים.

ְּכֵדי  ַּכֲאַפְרֶּכֶסת  ָאְזָניו  ָׂשם  ַחִּיים‘  ֶה‘ָחֵפץ 
ְלַהֲאִזין ְלִדְבֵרי ָהִאָׁשּה, ְוִנְפַעם ִלְׁשמַֹע ֶאת 

ַהָחְכָמה ְוַהִּפְּקחּות ֶׁשִּנְּכרּו ֵמֶהם.

ָּכ ָאְמָרה ָהִאָׁשּה ִּבְתִפָּלָתּה ַהִּנְרֶּגֶׁשת:

ָׁשִנים  ַאְלֵפי  ִלְפֵני  עֹוָלם!  ֶׁשל  ”ִרּבֹונֹו 
אֹוָתנּו  ָלַקְחָּת  ַאָּתה  ִעְסָקה:   ִאְּת ָעִׂשינּו 
 .ְלַעם, ְוָאנּו ִקַּבְלנּו ָעֵלינּו ֶאת עֹל ַמְלכּוְת
ָהִעְסָקה,  ַעל  ִמְתָחְרִטים  א  ְּבַוַּדאי  ָאנּו 
סֹוף  ְלא  טֹובֹות  ָעֵלינּו  ַמְרִעיף  ַאָּתה  ֲהֵרי 
ּוְגבּול, ַאְׁשֵרינּו ָמה טֹוב ֶחְלֵקנּו ּוָמה ָנִעים 

ּגֹוָרֵלנּו...

ֲאָבל ְסבּוָרה ֲאִני ֶׁשַּגם ַאָּתה ֵאיְנ ִמְתָחֵרט 
ִצִּויָת  ִהֵּנה  ִאָּתנּו;  ֶׁשָעִׂשיָת  ָהִעְסָקה  ַעל 
 ְל ֵיָרֶאה  ’ְוא  ְספּורֹות:  ְּבִמִּלים   ְּבתֹוָרְת
 ְּבַעְּמ ָנא  ַהֵּבט  ְוַעָּתה   ,‘ְּגֻבֶל ְּבָכל  ְׂשאֹר 
ַּבִית  ְולּו  ֲהִתְמָצא   – ָאַהְבָּת  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל 
ֶּפַסח  ְּבֶעֶרב   ֶנֱהָפ ֶׁשֵאינֹו  ֶאָחד  ְיהּוִדי 
ִמְּתִחָּלתֹו ַעד סֹופֹו? ֵהן ָּכל ָארֹון, ָּכל ֵחֶפץ 
ֶׁשֵּיׁש  ְּכָמקֹום  ְּבֵעיֵניֶהם  ֲחׁשּוִדים  ִּפָּנה  ְוָכל 
ְלַנּקֹוָתם  ִמְתַעְּצִלים  ֵאיָנם  ְוֵהם  ָחֵמץ,  ּבֹו 

ְּבַקְּפָדנּות ַרָּבה.

ִצִּויָת ְּבתֹוָרְת ’ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים‘, 
ַּכָּמה   – ָהְרחּומֹות   ֵעיֶני ָנא  ָׂשא  ְוַעָּתה 
ֻסּכֹות  ְּבֶעֶרב  ְיהּוִדי  ָּכל  מֹוִציא  ְוכַֹח  ָממֹון 
ְּבִנַּית  ַעל  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבֵני  ּוַבֲעבּור  ַּבֲעבּורֹו 
ֻסָּכה, ְרִכיַׁשת ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ְוַאף ַּבֲעבּור 
ְלַכֵּבד  ְּכֵדי  ּוַמְלּבּוׁש  ַמְׁשֶקה  ָמזֹון,  ְרִכיַׁשת 

ָּבֶהם ֶאת ַהַחג...

ַהֵּבט ָנא ְלֻעַּמת זֹאת ֶאל ִמיְלַיאְרֵדי ַהּגֹוִיים 
ַהְּמַמְּלִאים ֶאת ָהעֹוָלם, ֲהִתְמָצא ְולֹו ֻאָּמה 
ֲאִפּלּו  ְּבִמְצוֹות,   ָּכ ְלַהֵּדר  ֶׁשַּתְסִּכים  ַאַחת 

ֲעִׂשיִרית ִמְּכִפי ֶׁשְּמַהְּדִרים ַעם ִיְׂשָרֵאל?“

ְוָכאן ִהְתָּפְרָצה ָהִאָׁשּה ִּבְבִכי סֹוֵער ְוָזֲעָקה: 
ְמֻרֶּצה   ָּכ ָּכל   ִהְּנ ִאם  עֹוָלם!  ֶׁשל  ”ִרּבֹונֹו 
ֵמִאָּתנּו, ְוַאף ָאנּו ְּדֵבִקים ְּב ְּבָכל ְמאֹוֵדנּו, 
ָהֻאּמֹות?  ִמָּכל  סֹוְבִלים  ָאנּו  ַּדְוָקא  ַמּדּוַע 
ִמְּפֵני ָמה ַּדְוָקא ָעֵלינּו ִנְגָזר ְלִהַּטְלֵטל ֵמַעם 
ַמְלֻכּיֹות  ֶׁשל  ְּגֵזרֹות  ַּתַחת  ְלִהְתַעּנֹות  ְלַעם, 
ַהַּפְרָנָסה  ֵנֶטל  ַּתַחת  ְוִלְכרַֹע  ָהֶרַׁשע, 
ָעֵלינּו  ַהִּמְתַחְּדִׁשים  ְוַהְּקָׁשִיים  ַהְּדחּוָקה 

ְּבָכל יֹום?“

אּוָלם  ְּבֶרֶגׁש,  ְלִהְתַּפֵּלל  ָהִאָׁשּה  ִהְמִׁשיָכה 
ַחִּיים‘  ְוֶה‘ָחֵפץ  ִהִּגיָעה  ַהָּקָהל  ַקָּבַלת  ְׁשַעת 
ְּכֶׁשרֶֹשׁם  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ֶאת  ַלֲעזֹב  ֶנֱאַלץ 

ְּתִפָּלָתּה ֶׁשל ָהִאָׁשּה ֵאינֹו ָמׁש ִמִּלּבֹו.

ַהָּטעּון  ֶאת  ֶׁשִּתֵּקן  ַאַחר  ְלֵביתֹו,  ְּבׁשּובֹו 
ִּתּקּון, ִהִּביַע ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ ִּבְפֵני ֲחָתנֹו ַרִּבי 
ָהַרָּבה  ִהְתַּפֲעלּותֹו  ֶאת  ַזְקס  ֶמְנֶּדל  ְמַנֵחם 
ִאָּׁשה.  אֹוָתּה  ֶׁשל  ִמְּתִפָּלָתּה  ְוִהְתַרְּגׁשּותֹו 
הּוא ִצֵּין ְלֶׁשַבח ִּכי ִאָּׁשה זֹו יֹוַדַעת ְלַרּצֹות 
זֹאת  ִּבְתִפָּלָתּה,  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאת 
ַאַחר  ְוַרק  ִרּצּוי  ִּבְלׁשֹון  ֶׁשֵהֵחָּלה  ִמּׁשּום 
הֹוִסיף  ְוַאף  ַּבָּקׁשֹוֶתיָה,  ֶאת  ִהְזִּכיָרה   ָּכ
ֵקיין   ִניְׁשט  ִאיז  ”ִזי  ְּבִהְתַּפֲעלּות:  ְוִהְתַּבֵּטא 
ִאָּׁשה  ֵאיָנּה  זֹו  [ִאָּׁשה  ְפרֹוי!“  ַנאִריֶׁשע 

ִטְּפָׁשה ְּכָלל...!].
’אֹוְצרֹוֵתיֶהם ֲאַמֵּלא‘ ָוֵאָרא

ַקָּבַלת עֹל ִמְצוֹות ְּבָכל יֹום ֵמָחָדׁש
”ָלָּמה  ֲחָכִמים:  ָאְמרּו  ב)  (יג  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ָקְדָמה ָּפָרַׁשת ’ְׁשַמע‘ ִל‘ְוָהָיה‘ ִאם ָׁשמַֹע? ְּכֵדי 
ֶׁשְּיַקֵּבל ָעָליו עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים ְּתִחָּלה ְוַאַחר 
ִּכי  ְמבָֹאר  ַהִּמְׁשָנה  ְּבִדְבֵרי  ִמְצוֹות“.  עֹל   ָּכ
ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֶׁשל  ָהִראׁשֹוָנה  ַהָּפָרָׁשה  ְּבעֹוד 
עֹל  ַקָּבַלת  ֶׁשל  ַהֲחׁשּוָבה  ַּבִּמְצָוה  עֹוֶסֶקת 
ַמְלכּות ָׁשַמִים, ַּבָּפָרָׁשה ַהְּׁשִנָּיה ָאנּו מֹוִסיִפים 

ּוְמַקְּבִלים ַעל ַעְצֵמנּו ֶאת עֹל ְּכַלל ַהִּמְצוֹות.

ִסיַני  ַהר  ִלְפֵני  ֻּכָּלנּו  ָעַמְדנּו  ֶׁשְּכָבר  ִּפי  ַעל  ַאף 
ַהִּמְצוֹות  ָּכל  ֶאת  ְלַקֵּים  ַעְצֵמנּו  ַעל  ְוִקַּבְלנּו 
(ְרֵאה ְנָדִרים ח א ּוְבַרִׁש“י ָׁשם), ְּבָכל זֹאת ִּתְּקנּו ָלנּו 
ָלׁשּוב ּוְלַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו עֹל ִמְצוֹות ְּבָכל יֹום 
ִהָּנן  ַהִּמְצוֹות  ִּכי  ֶׁשָּנחּוׁש  ְּכֵדי  זֹאת  ֵמָחָדׁש. 
ְלַיְּׁשֵרנּו  ְּבַמָּטָרה  ָעֵלינּו,  ַהּמּוָטל  ’עֹל‘  ְּבֶגֶדר 
 ,ְלָכ ִאי  ֵא-ל.  ֵּבית  ָהעֹוָלה  ַּבְּמִסָּלה  ּוְלַנְּתֵבנּו 
ְּבַהר  ַעְצֵמנּו  ַעל  אֹוָתן  ֶׁשִּקַּבְלנּו  ְּבָמה  ַּדי  ֵאין 
ַעְצָמם  ַעל  ִקְּבלּו  נַֹח‘  ’ְּבֵני  ַאף  ֶׁשֲהֵרי  ִסיַני, 
ִּבְרבֹות  זֹאת  ּוְבָכל  ַהִּמְצוֹות,  ֶׁשַבע  ֶאת  ְּבָעָבר 
ַהָּׁשִנים ָּפְרקּו ֵמַעל ַעְצָמם עֹל ֶזה, ַעד ֶׁשֻהַּתר 
ָלֶהם ְלַגְמֵרי, ְוַאף ִאם ְיַקְּימּו ֶאת ֶׁשַבע ַהִּמְצוֹות 
א ְיַקְּבלּו ֲעֵליֶהן ָׂשָכר ֶאָּלא ’ְּכִמי ֶׁשֵאינֹו ְמֻצֶּוה 

ְועֹוֶׂשה‘ (ב“ק לח א).

עֹל  ֶאת  ַעְצֵמנּו  ַעל  ֶׁשְּנַקֵּבל  ִּתְּקנּו   ָּכ ְלֵׁשם 
ִנְתַרֶּפה  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ֵמָחָדׁש,  יֹום  ְּבָכל  ַהִּמְצוֹות 
ֵמעֹל ֶזה ַאף ְלֶרַגע, ּוְבָכ ִיְהיּו ַהִּמְצוֹות ּדֹומֹות 
ָעֵלינּו ְּבָכל יֹום ְּכִאּלּו ַהּיֹום ִקַּבְלנּו אֹוָתן ֵמַהר 
ֶׁשְּׂשָכֵרנּו  ִנְזֶּכה  ַאף   ִמָּכ יֹוֵצא  ּוְכפַֹעל  ִסיַני, 
ִּכְׂשַכר  ְּגדּוָׁשה,  ְּבִמָּדה  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ָלנּו  ְיֻׁשַּלם 
ִּדְבֵרי  ע“פ  ֵעֶקב,   ‘ְכבֹוְד (’ֲאַסְּפָרה  ְועֹוֶׂשה‘  ’ַהְּמֻצֶּוה 

ַהְּגַה“צ ר“י ְּבַלֶזר ָזָצ“ל).

’ִיְׂשַמח  ַּבַעל  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ָּכַתב  ִנְפָלא  ְיסֹוד 
מֶֹׁשה‘ ִזיָע“א (ַּבִּמְדָּבר ל ג): ִהֵּנה ָּכל ָאָדם ִיְרֶאה ִּכי 
הּוא ְמֻסָּגל ְלַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְּבָכל יֹום ַקָּבלֹות 
ֶׁשָאְמרּו  ִמּׁשּום  ְוזֹאת  ַהָּמֳחָרת,  ְליֹום  טֹובֹות 
ִמְתַּגֵּבר  ָאָדם  ֶׁשל  ”ִיְצרֹו  ב):  ל  (ִקּדּוִׁשין  ֲחָכִמים 
ָעָליו ְּבָכל יֹום“ – ְּבָכל יֹום ֵמָחָדׁש – ֲאָבל ַהֵּיֶצר 
ֶׁשל ָמָחר ֲעַדִין א ִהְתַּגֵּבר ָעָליו. ְלִפיָכ ִּתְּקנּו 
ִמְצוֹות.  עֹל  יֹום  ְּבָכל  ַעְצמֹו  ַעל  ָאָדם  ֶׁשְּיַקֵּבל 
ֵהיֵטב  ְלִהְתּבֹוֵנן  ָהָאָדם  ַיְׂשִּכיל  ִאם  ּוְבַוַּדאי 
ֶׁשַּיְצִליַח  לֹו  ֻמְבָטח  ִמִּפיו,  ַהּיֹוְצִאים  ַּבְּדָבִרים 
ְּדָבָריו  ֶאת  ַהּיֹום.  ֶׁשל  ַהֵּיֶצר  ַעל  ַאף  ְלִהְתַּגֵּבר 
ָּכל  ”ְוִאם  ַּבַהְבָטָחה:  מֶֹׁשה‘  ַה‘ִּיְׂשַמח  ִסֵּים 
ָעָליו  ֶׁשְּמַקֵּבל  ָמה  ְמַקֵּים  ָהָיה  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶאָחד 

ִּבְקִריַאת ְׁשַמע, ַוַּדאי ַהְּגֻאָּלה ְקרֹוָבה ָלבֹא“.

ה ְּבַתְלִמידֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה  ְּכֵעין ֶזה ָהָיה ַמֲעֹשֶ
ְּבָכל  ִּכי  ְּבֵיאּוׁש  ַרּבֹו  ִלְפֵני  ֶׁשִהְתלֹוֵנן  ָאָסאד 
ְּדָרָכיו,  ֶאת  ְלַׁשֵּפר  ַעְצמֹו  ַעל  ְמַקֵּבל  הּוא  יֹום 
ְּבַקָּבָלתֹו,  ָעַמד  ֶׁשֹּלא  מֹוֵצא  הּוא  ַהּיֹום  ּוְבסֹוף 
ִהְמִליץ  ְּבַנְפׁשֹו.  ֵעצֹות  ָלִׁשית  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ּוְכָבר 
ְּדָבִרים  ֻחָּמׁש  ַקח  ִהיא:   ְל ”ֲעָצִתי  ָהַרב:  לֹו 
ְׁשַמע,  ְקִריַאת  ְּבַפְרִׁשּיֹות  יֹום  ְּבָכל  ְוִהְתַעֵּמק 
ָּבֶהן  ֶׁשְּתַעֵּין  ְלַאֵחר  ַהְּתִפָּלה.  ִלְׁשעֹות  ִמחּוץ 
ֵהיֵטב, ַּפַעם ְּבַכָּמה ַיִּמים ַקֵּבל ַעל ַעְצְמ ֵאיֶזה 
זֹו,  ִהְתּבֹוְננּות   ִמּתֹו  ְל ֶׁשֵּיֵצא  טֹוב  ה  ַמֲעֹשֶ
ּוֻמְבָטח ְל ִּכי ַּתֲעמֹד ְּבַקָּבָלְת זֹו. ְוזֹאת ִמּׁשּום 
ֶׁשִהְתּבֹוְננּות ְראּוָיה ִּבְפסּוֵקי ְקִריַאת ְׁשַמע, ֵיׁש 
ָּבּה ְּכֵדי ְלַסֵּיַע ְלָאָדם ַלֲהפֹ ְלֶעֶבד ה‘ ַהְּמַקֵּים 

ִמְצוֹוָתיו ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש“ (’ְּפִניֵני ָהאֹוָצר‘ ַמּטֹות).

ָּפָרַׁשת ’ְוָהָיה‘ ִּבְלׁשֹון ַרִּבים
’ְוָאַהְבָּת‘  ָּפָרַׁשת  ֵּבין  ָמִצינּו  נֹוָסף  ִחּלּוק 
’ְוָאַהְבָּת‘  ָּפָרַׁשת  ָׁשמַֹע‘:  ִאם  ’ְוָהָיה  ְלָפָרַׁשת 
ְוגֹו‘),  ַהּיֹום‘   ְמַצְּו ָאֹנִכי  (’ֲאֶׁשר  ָיִחיד  ִּבְלׁשֹון  ֶנֱאֶמֶרת 
ְוִאּלּו ָּפָרַׁשת ’ְוָהָיה‘ ֶנֱאֶמֶרת ִּבְלׁשֹון ַרִּבים (’ֲאֶׁשר 
ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום‘ ְוגֹו‘), ּוַבִּסְפִרי (ֵעֶקב מא) ְּכָבר 
ָעְמדּו ֲחָכִמים ַעל ַהָּדָבר ְוָאְמרּו: ”ָּכאן ַלָּיִחיד, 

ָּכאן ַלִּצּבּור“.

ַהַּצִּדיק‘  (’ִצְדַקת  ִמֻּלְּבִלין  ַהּכֵֹהן  ָצדֹוק  ַרִּבי  ֵּבֵאר 
ֵּכיָון  ַלָּיִחיד,  ֶנֶאְמָרה  ִראׁשֹוָנה  ָּפָרָׁשה  רכד): 
 ָצִרי ֶׁשֵאֶליָה  ְּביֹוֵתר  ַהְּגבֹוָהה  ֶׁשַהַּמְדֵרָגה 
ֶׁשַּיְסִּכים  ִהיא  ִמִּיְׂשָרֵאל  ָאָדם  ָּכל  ִלְׁשאֹף 

ְוַרק   ַא ְוַלֲעסֹק  ְוַנְפׁשֹו  ָממֹונֹו  ְלַהְפִקיר 
ִמְצוֹוָתיו.  ְוִקּיּום  ּתֹוָרתֹו  ִלּמּוד  ה‘,  ְּבַאֲהַבת 
ּוְכִפי  ַלְּיִחיִדים,  ִעְנָין  ִהיא  זֹו  ַמְדֵרָגה  ָאְמָנם, 
”ַרִּבים  ב):  לה  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא   ָּכ ַעל  ֶׁשָאְמרּו 
ָאְמרּו  ָלַרִּבים   ַא ְּבָיָדם“.  ָעְלָתה  ְוא  ֵּכן  ָעׂשּו 
ַאף  ִּכי  ֶאֶרץ“,   ֶּדֶר ִמַּדת  ָּבֶהם  ”ַהְנֵהג  (ָׁשם): 

ִמְצוֹות  עֹל  ַעְצָמם  ַעל  ְלַקֵּבל  ְמֻחָּיִבים  ֶׁשַהּכֹל 
ֲעֵליֶהם  ָמקֹום  ִמָּכל  ַלּתֹוָרה,  ִעִּתים  ְוִלְקּבַֹע 
ִקּיּום  ְּכֵדי  ֶׁשְּתֵהא  ַּפְרָנָסָתם  ַעל  ְלַהְׁשִּגיַח 
’ּוְבָכל  ַחּיּוָתם, ּוְלָכ ַאף א ֶנֱאָמר ְּבָפָרָׁשה זֹו 

ְמאְֹדֶכם‘ (ָממֹוְנֶכם) ִּכְבָפָרָׁשה ִראׁשֹוָנה.

ְּתִחָּלה  ִלְפּתַֹח  ָאָדם  ָּכל   ָצִרי ָמקֹום  ּוִמָּכל 
ַהּיֹום  ֲעבֹוַדת  ִּבְתִחַּלת  ִּכי  ִראׁשֹוָנה,  ְּבָפָרָׁשה 
ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת  ְלַהְפִקיר  ַעְצמֹו  ַעל  ְלַקֵּבל  ָעָליו 
לֹו ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ה‘, ִאם ָּכ ִיְגְזרּו ָעָליו ִמן 
ַהָּׁשַמִים. ָאְמָנם ֲהֵרי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא רֹוֶצה 
ְּבִיּׁשּוב ָהעֹוָלם, ַּכֶּנֱאָמר (ְיַׁשְעָיה מה יח): ”א תֹהּו 
ְצִריִכים  ַהּכֹל  ֵּכן  ַעל  ְיָצָרּה“,  ָלֶׁשֶבת   – ְבָרָאּה 
ִלְקרֹא ַאף ֶאת ַהָּפָרָׁשה ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשָּבּה ִנְצַטִּוינּו 
ַּגם  ְּבִלֵּבנּו,   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ַאֲהַבת  ֶאת  ִלְקּבַֹע 

ִּבְהיֹוֵתנּו ֲעסּוִקים ְּבִעְנְיֵני ָהעֹוָלם.

ִמְּפֵני ָמה א ֶנֱאָמר ’ּוְבָכל ְמאְֹדֶכם‘
ְּבֶהְמֵׁש ָלָאמּור, ַרִּבים ָּתְמהּו ַמּדּוַע א ִנְכָּתב 
ְּכַבָּפָרָׁשה  ְמאְֹדֶכם‘  ’ּוְבָכל  ְׁשִנָּיה:  ְּבָפָרָׁשה 

ִראׁשֹוָנה, ְוִנְּתנּו ְלָכ ַּכָּמה ֵּתרּוִצים.

ְמתָֹרץ:  נַֹח)  פר‘  (ֵריׁש  ַּתְנחּוָמא  ְּבִמְדָרׁש  א. 
ֶׁשְּבַעל  ּתֹוָרה  ַעל  ֶנֶאְמָרה  ִראׁשֹוָנה  ָּפָרָׁשה 
ּוִבְנדּוֵדי  ְּבטַֹרח  ְּבַצַער,   ָּכרּו ֶשִלּּמּוָדּה  ֶּפה, 
ֵאינֹו  ְוַתֲענּוג  עֶֹׁשר  ֶׁשאֹוֵהב  ֶׁשִּמי  ֵּכיָון  ֵׁשָנה. 
 .‘ָיכֹול ְלָלְמָדּה, ַעל ֵּכן ֶנֱאָמר ָּבּה: ’ּוְבָכל ְמאֶֹד
ּוְלִפיָכ ַאף א ִנְכָּתב ָּבּה ָׂשָכר, ִמּׁשּום ֶׁשְּׂשַכר 
ַהֶּזה.  ָּבעֹוָלם  ְמֻׁשָּלם  ֵאינֹו  ֶּפה  ֶׁשְּבַעל  ּתֹוָרה 
ּתֹוָרה  ַעל  ְמַדֶּבֶרת  ְׁשִנָּיה  ָּפָרָׁשה  זֹאת,  ְלֻעַּמת 
ֶׁשִּבְכָתב ֶׁשֵאין ְּבִלּמּוָדּה ַצַער, ְוַאף ָעִׁשיר ָיכֹול 
ְלָלְמָדּה, ַעל ֵּכן א ֶנֱאָמר ָּבּה ’ּוְבָכל ְמאְֹדֶכם‘, 

ְוַאף ִנְתָּפֵרׁש ָּבּה ַמַּתן ָׂשָכר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה.

ֶזה  ּוְכֵעין  יג),  יא  (ְּדָבִרים  ָיָקר‘  ַה‘ְּכִלי  ֵּפֵרׁש  ב. 
ִראׁשֹוָנה  ֶׁשָּפָרָׁשה  (ָׁשם),  ַהַחִּיים‘  ָה‘אֹור  ֵּפֵרׁש 
’ּוְבָכל  ָּבּה  לֹוַמר   ַׁשָּי ְוָלֵכן  ַלְּיִחיִדים,  ֶנֶאְמָרה 
ָחִביב  ֶׁש“ָּממֹוָנם  ְלֵאּלּו  ַהֻּמְפֶנה  ִצּוּוי   –  ‘ְמאֶֹד
ְיִחיִדים   – ְוֵאּלּו  ב),  סא  (ְּבָרכֹות  ִמּגּוָפם“  ֲעֵליֶהם 
א  ָלַרִּבים  ֶׁשֶּנֶאְמָרה  ְׁשִנָּיה  ְּבָפָרָׁשה   ַא ֵהם. 
ֶׁשָּממֹוָנם  ַרִּבים  ֶׁשֵאין  ֵּכיָון  זֹו,  ְלָלׁשֹון  ֻהְצְרכּו 

ָחִביב ֲעֵליֶהם ִמּגּוָפם.

ֶזה  ּוְכֵעין  בהג“ה,  פ“ח  (ש“א  ַהַחִּיים‘  ְּב‘ֶנֶפׁש  ג. 
ָּפָרָׁשה  ָּכַתב:  ְלֵעיל)  ֶׁשהּוְבאּו  ַהּכֵֹהן  ָצדֹוק  ַרִּבי  ְּבִדְבֵרי 

ִראׁשֹוָנה ַלָּיִחיד ֶנֶאְמָרה, ְוָיִחיד ַחָּיב ְלַקֵּים ’א 
ַלֲעסֹק  ְוא   ,‘ִמִּפי ַהֶּזה  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ָימּוׁש 
ֶנֶאְמָרה  ְׁשִנָּיה  ָּפָרָׁשה   ַא ְּכָלל,  ְּבַפְרָנָסה 
ַרִּבים  ֻמְכָרִחים  ְּבַוַּדאי  ָהַרִּבים   ּוְבתֹו ָלַרִּבים, 
ָּבּה  ֶנֱאָמר  א  ֵּכן  ַעל  ַהַּפְרָנָסה,  ַּבֲעַמל  ַלֲעסֹק 

’ּוְבָכל ְמאְֹדֶכם‘.

ֵמרּוִז‘ין  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ְּבֵׁשם  ד. 
עֹל  ַקָּבַלת  ִעְנָיָנּה  ִראׁשֹוָנה  ָּפָרָׁשה  הּוָבא: 
ָהָאָדם  ְמֻחָּיב  ֶזה  ִעְנָין  ְוַעל  ָׁשַמִים,  ַמְלכּות 
ִלְמסֹר ֶאת ָּכל ָממֹונֹו, ַא ָּפָרָׁשה ְׁשִנָּיה ִעְנָיָנּה 
ְּכמֹו  ַהְגָּבלֹות,  ֵיׁש   ָּכ ְוַעל  ִמְצוֹות,  עֹל  ַקָּבַלת 
ֶׁשָאְמרּו (ְּכתּובֹות נ א): ”ַהְּמַבְזֵּבז ַאל ְיַבְזֵּבז יֹוֵתר 

ֵמחֶֹמׁש“ ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה (’ַּפְרְּפָראֹות ַלּתֹוָרה‘ ֵעֶקב).

ַה. ַּבַעל ’ִאְמֵרי ָׁשאּול‘ ִמּמֹוְדִז‘יץ (עמ‘ רעח) ֵּבֵאר 
’ְוָהָיה‘  ְּבָפָרַׁשת  ֶנֱאָמר  ָהָיה  ִאּלּו  ַצחּות:   ְּבֶדֶר
ֶׁשִהיא ִּבְלׁשֹון ַרִּבים ְלׁשֹון ’ּוְבָכל ְמאְֹדֶכם‘, ַהְינּו 
אֹוֵמר  ָהָיה  ֵמָהַרִּבים  ֶאָחד  ָּכל  ָממֹוְנֶכם,  ְּבָכל 
ֶׁשֶּנֱאָמר  ַעָּתה   ַא ֲחֵברֹו,  ַעל  מּוָטל  ֶׁשַהִחּיּוב 
.ִּבְלׁשֹון ָיִחיד, ֵאין ָיִחיד ֶׁשָּיכֹול ְלִהְׁשַּתֵּמט ִמָּכ

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ֵמֵאיזֹו ְּתִפָּלה ִהְתַּפֵעל ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘?!

ע טטּתַ בּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
התַּפ ּלה

סִספפּפו ם
מַֹע (א) ַמע – ְוָהָיה ִאם ׁשָ ְקִריַאת ׁשְ

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


