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פ ָּ ָר ׁש תַ ת  ָּ ּו
ל ָּ לֶַפּע ּּׂשּכַָע  פ 

ּּכן ִּמתש פַל  ָּ ָר ׁש פ 
ָּבא  ְּכֶׁשֶּזה  ֹלא  ֲאָבל  ְּתרּומֹות,  אֹוֲהִבים  ֲאָנִׁשים  ַהְרֵּבה   - ‘ְּתרּוָמה’ 

ֵמֶהם. 

ָּכל  ֵמֵאת  ִלי ְּתרּוָמה  ְוִיְקחּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ְוַהָּכתּוב אֹוֵמר “ַּדֵּבר 
ַמה  ְלָכל  נֹוֲעָדה  ַהְּתרּוָמה  ב(,  כה,  )שמות  ִלּבֹו”  ִיְּדֶבּנּו  ֲאֶׁשר  ִאיׁש 
ֶּׁשָּצִריְך ַלִּמְׁשָּכן, ָזָהב, ֶּכֶסף, ְנחֶֹׁשת, ְּתֵכֶלת, ַאְרָּגָמן, ּתֹוַלַעת ָׁשִני, 
ֵׁשׁש, ְוִעִּזים, עֹורֹות ֵאיִלים ְמָאָּדִמים, עֹורֹות ְּתָחִׁשים ַוֲעֵצי ִׁשִּטים, 
ֶׁשֶמן ַלָּמֹאר ְּבָׂשִמים ְלֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוִלְקֹטֶרת ַהַּסִּמים, ַאְבֵני ֹׁשַהם 

ְוַאְבֵני ִמֻּלִאים ָלֵאֹפד ְוַלחֶֹׁשן )שם פסוק ג - ז(. 



ּּקדֹות ִּייםַפ  ח  ֵסֶפַָאֹוַָפ  תִַלּמרדַּבש ֲעל   ָ
מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַחִּיים ֶּבן ַעָּטר, ָהאֹור ַהַחִּיים, ׁשֹוֵאל ָּכאן 
ְׁשֵאָלה ְמַעְנֶיֶנת. ֶּדֶרְך ַאַּגב ְּבֶׁשַבח ַהִּלּמּוד ְּבֵסֶפר אֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש, 
ְמֹאד  ְּגדֹוָלה  ְסֻגָּלה  הּוא  ּבֹו  ְוַהִּלּמּוד  ַרִּבים,  ִּבְסָפִרים  ִנְכַּתב  ְּכָבר 
ַלֲעִׁשירּות, ְלַפְרָנָסה, ַלֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה. ַהְרֵּבה ַצִּדיִקים ָהיּו אֹוְמִרים 
ֶׁשֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשל אֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ֵאין ְּבַהְרֵּבה ִחּבּוִרים ֲאֵחִרים 
ֶׁשָהיּו ַּבּדֹור ֶׁשּלֹו, ְוהּוא ִהְכִניס ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ְּבתֹוְך ַהֵּסֶפר ַהֶּזה )ביאור 

אור יקר על האור החיים בפתיחה(. ְוַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשּלֹוֵמד ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה. 
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ֲחָֹונֹותַ נרַא  ָש ֹחֶתןִַנ ֵניַפ  בש ַא 
ְוׁשֹוֵאל ָהאֹור ַהַחִּיים: ָלָּמה ֶאת ַהָּדָבר ֲהִכי ָיָקר ַוֲהִכי ָחׁשּוב ֶׁשֵהם 

ַאְבֵני ַהחֶֹׁשן, מֹוֶנה ַהָּכתּוב ַאֲחרֹון? 

ּוְמָתֵרץ ַעל ֶזה ַּכָּמה ֵּתרּוִצים. ֲאַנְחנּו ַנֲעֹמד ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ַעל ַהֵּתרּוץ 
ָהיּו  ֶׁשָהֲעָנִנים  ּכֹוְתִבים,  ע”א(  עה  דף  )יומא  ֲחַז”ל  ֶׁשָּכַתב:  ָהַאֲחרֹון 
יֹוְרדֹות  ָהיּו  ָמן,  יֹוֵרד  ֶׁשְּכֶׁשָהָיה  ְוַהְינּו  ַהּשַֹׁהם.  ַאְבֵני  ֶאת  ְמִביִאים 
ִאּתֹו ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות, ֻּכָּלם ָהיּו ָׁשם ַיֲהלֹוָמִנים... ּוְבֶעֶצם 
ָּכל ַאְבֵני ַהחֶֹׁשן, ִמֻּׁשְלָחן ָּגבֹוַּה ָהיּו ַמִּגיִעים ְּבֹלא ֹטַרח ּוְבֹלא ְיִגיָעה 
ְלַלְּמֵדנּו  ַאֲחרֹוִנים,  ַהּתֹוָרה  אֹוָתם  מֹוָנה  ָלֵכן  ִּכיס,  ֶחְסרֹון  ּוְבֹלא 
ַאָּתה ֹלא טֹוֵרַח  ִאם  ַוֲהִכי ָחׁשּוב,  ָיָקר  ֲהִכי  ַהָּדָבר  ֶזה  ִאם  ֶׁשֲאִפּלּו 

ּוִמְתַיֵּגַע ָּבֶזה, ֶזה ֲהִכי ָּפחֹות ָחׁשּוב. 

ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ַּבַחִּיים ָאָדם ִמְתַיֵּגַע, ֵמִכין ֶאת ַעְצמֹו ְלִׁשעּור, טֹוֵרַח 
ְּכֵדי ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים ּוַבּסֹוף הּוא ֹלא ָּכל ָּכְך ַמְצִליַח. ּוִמֶּנֶגד, ֵיׁש 
ְּפָעִמים ֶׁשהּוא ֵאינֹו טֹוֵרַח ְּכָלל ְוַהֹּכל ִמְסַּתֵּדר לֹו. ֵּתַדע ְלָך, ַהּתֹוָרה 

ַמֲחִׁשיָבה ֶאת ַהַהְצָלָחה ְלִפי ֶהָעָמל ְוַהְיִגיָעה. 



ִלים ֵָ ֵפםֲַע ִליםַוש ֵָ ּאנרֲַע
ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת )מגילה דף ו ע”ב( ָיַגְעָּת ּוָמָצאָת ַּתֲאִמין, ְוַהְינּו ְּבִעְנָיִנים 
ָּכל  אֹוְמִרים  ֲאַנְחנּו  ִּתְמָצא.  ַאָּתה  ִמְתַיֵּגַע  ַאָּתה  ֶׁשִאם  ּתֹוָרה,  ֶׁשל 
ִמּיֹוְׁשֵבי  ֶחְלֵקנּו  ֶׁשַּׂשְמָּת  ְלָפֶניָך  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים  ַהִּלּמּוד:  ְּבסֹוף  יֹום 
ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְוֹלא ִמּיֹוְׁשֵבי ְקָרנֹות, ֶׁשָאנּו ֲעֵמִלים ְוֵהם ֲעֵמִלים, ָאנּו 
ָאנּו  ָׂשָכר,  ְמַקְּבִלים  ְוֵאיָנם  ֲעֵמִלים  ְוֵהם  ָׂשָכר  ּוְמַקְּבִלים  ֲעֵמִלים 
ָרִצים ְוֵהם ָרִצים, ָאנּו ָרִצים ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ְוֵהם ָרִצים ִלְבֵאר 
ַׁשַחת )עיין ברכות דף כח ע”ב ושלחן ערוך אורח חיים סימן קי, סעיף ח(, ֵהם 

ָרִצים ַלֲהָנאֹות, ִלְמִסּבֹות ַהֲחָטִאים ֶׁשָּלֶהם, ֶזה ְּבֵאר ַׁשַחת. 



פ ָּ ָר ׁש תַ ת  ָּ ּו

3

ְוַהְּׁשֵאָלה ַהִּנְׁשֶאֶלת, ָלָמה ָאנּו אֹוְמִרים ֶׁשֵהם ֲעֵמִלים ְוֵאיָנם ְמַקְּבִלים 
ָׂשָכר? הּוא ָעֵמל ְועֹוֵבד ּוַמְרִויַח! 

ְוַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֶׁשהּוא ֹלא ַמְרִויַח ְלִפי ֶהָעָמל ֶאָּלא ְלִפי ַהּתֹוָצָאה. ַּגם 
ִאם ָעַבְדָּת ָקֶׁשה ְמֹאד, ָּכל עֹוד ֹלא ֵהֵבאָת ּתֹוָצאֹות טֹובֹות ַאָּתה ֹלא 
ַּתְרִויַח, ָּכָכה ֶזה ְּבִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה )עיין בפירוש האלשיך ישעיה פרק 

נה, ובילקוט יוסף תפילה ב הערות סימן קי הערה יז(. 

ַהְּגָמָרא )בבא קמא דף קטז ע”א( ָּדָנה ְּבִמְקֶרה ְמַעְנֵין: ָנַפל ְלֶאָחד ֲחמֹור 
ַלָּנָהר, ּוָבא ִמיֶׁשהּו ְוָקַפץ ַלַּמִים, ִנָּסה ְּבֶמֶׁשְך ַּכָּמה ָׁשעֹות ְלהֹוִציא 
ֶאת ַהֲחמֹור ֵמַהַּמִים ּוַבּסֹוף ֹלא ִהְצִליַח, ְוהּוא ְמַבֵּקׁש ִמְּמָך: ְּתַׁשֵּלם 
ִלי ְלָפחֹות ַעל ַהְּזַמן ֶׁשִּבְזַּבְזִּתי ְלַהִּציל ֶאת ַהֲחמֹור ֶׁשְּלָך. ַהִּדין ֶׁשֹּלא 
ָצִריְך ְלַׁשֵּלם לֹו. ָמה ִאְכַּפת ִלי ֶׁשִּנִּסיָת? ְוָכָכה ִנְפַסק ַלֲהָלָכה )שלחן 
ערוך חושן משפט סימן רסד סעיף ד בהגה(, ֶהָעָמל ְּבִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה 

ֹלא קֹוֵבַע, ִאם ֹלא ֵהֵבאָת ּתֹוָצאֹות - ֵאין ָׂשָכר. ְּבִעְנָיִנים רּוָחִנִּיים ֶזה 
ְּבִדּיּוק ָהפּוְך. ְּכמֹו ֶׁשָרִאינּו ִּבְבִנַּית ַהִּמְׁשָּכן ֶׁשַּלְמרֹות ֶׁשַהַּיֲהלֹוִמים 
ֵהם ַהָּדָבר ֲהִכי ָיָקר ְוָחׁשּוב, ִנְמנּו ַאֲחרֹוִנים ְלִפי ֶׁשִהִּגיעּו ְּבֹלא ָעָמל 

ָוֹטַרח.



ָרָֹותַ ׁש ֵיתַ ָרָֹותַוש ׁש ֵיתַ
ְקדֹוִׁשים  ִלְדָבִרים  ֶּכֶסף  אֹוְסִפים  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ְמַעְנֶיֶנת,  ּתֹוָפָעה  ֶיְׁשָנּה 
ּוְלִדְבֵרי ּתֹוָרה, ָהִעְנָיִנים ְּבקִֹׁשי ָזִזים, ָחֵמׁש ּדֹוָלר, ֶעֶׂשר ּדֹוָלר, עֹוד 
ְסכּום ְועֹוד ְסכּום, ּוְפרּוָטה ִלְפרּוָטה ִמְצָטֶרֶפת ְלֶחְׁשּבֹון ָּגדֹול )סוטה 
ְותֹוְרִמים  ָּבִאים  ֲאָנִׁשים  ֻטְמָאה  ֶׁשל  ִּבְמקֹומֹות  ִמֶּנֶגד,  ע”ב(.  ח  דף 

ָהמֹון, ּתֹוְרִמים ִּבְנָיִנים ְּבִלי ְּבָעָיה. ָמה ַהֲהָבָנה ָּבֶזה?

ְמֻסָּפר ֶׁשִּבְזַמן ֶהָחֵפץ ַחִּיים ַזַצ”ל ָהָיה ֶאת ַהְּגִביר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְזֵאב 
ָׁשָנה  ְוָכל  ְולֹוְמֶדיָה,  ּתֹוָרה  אֹוֵהב  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ֶׁשָהָיה  רֹוְטִׁשיְלד, 
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ָּתַרם 5000 ַמְרק )סּוג ַהַּמְטֵּבַע ֶׁשָהְיָתה ָׁשם( ְּבָכל ָׁשָנה. ֻּכָּלם ָהיּו ְּבטּוִחים 
ֶׁשַּבַּצָּוָאה ֶׁשּלֹו הּוא ְיַסֵּדר ֶאת ָּכל הֹוָצאֹות ַהְיִׁשיָבה ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות. 
ְּכֶׁשָּפְתחּו ֶאת ַהַּצָּוָאה ִּגּלּו ֶׁשהּוא ָּתַרם ְּבַסְך ַהֹּכל ַּכָּמה ַאְלֵפי ּדֹוָלִרים. 
ֻּכָּלם ָהיּו ְּתֵמִהים, ‘ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות?’ ָאַמר ָלֶהם ֶהָחֵפץ ַחִּיים: “ֶזה 
ֵנס ִמָּׁשַמִים ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִהְתָעֵרב לֹו ַּבְּבִחיָרה ְּכֵדי ֶׁשֲאַנְחנּו 
ֵנֵלְך ְוִנְתַאֵּמץ ֶלֱאסֹף ֶּכֶסף! ִּכי ַמה ֶּׁשָּבא ְּבַקּלּות, ֹלא ֶנְחָׁשב ַּבָּׁשַמִים” 
)החפץ חיים חייו ופועלו ח”א עמוד רלג, אש קודש שטרנבוך פרק יג עמוד פט(.

ְּבֶדֶרְך זֹו ְיֹבַאר ַהִּדְקּדּוק ַּבְּפסּוִקים, ֶׁשִּמי ֶׁשִּיְתּבֹוֵנן ִיְרֶאה ֶׁשִּבְבִנַּית 
ְּכֵלי ַהִּמְׁשָּכן ִנְכַּתב ַּבְּפסּוִקים ִּבְלׁשֹון ָיִחיד, ַּבֻּׁשְלָחן ָּכתּוב “ְוָעִׂשיָת” 
ַהִּמְׁשָּכן  ְּבִנַּית  ְּבָכל  ְוֵכן  ַּבְּמנֹוָרה )שם פסוק לא(,  ְוֵכן  )שמות כה, כג(, 

ִּבְבִנַּית ֲארֹון ַהֹּקֶדׁש ָּכתּוב  ְוִאּלּו  )עיין שמות פרק כו פסוק יד והלאה(, 

ֶׁשָּבָארֹון,  ָּבֶזה,  ְוַהֵּבאּור  י(,  )שמות כה,  ֲארֹון”  “ְוָעׂשּו  ַרִּבים  ִּבְלׁשֹון 
ָלַאְבֵרִכים,  ָלַרָּבִנים אֹו ַרק  ְלֻכָּלם ֵחֶלק! ֹלא ַרק  ֶׁשּזֹו ַהּתֹוָרה, ֵיׁש 
שמות  רמב”ן  )עיין  ְּבַיַחד  ֻּכָּלם  “ְוָעׂשּו”  ְוָלֵכן  ֵחֶלק,  ְלֻכָּלם  ֵיׁש  ֶאָּלא 
פרק כה פסוק י(, ָּכל ֶאָחד ֵחֶלק ָקָטן ֲאָבל ֻּכָּלם עֹוִׂשים ְּבַיַחד, ֻּכָּלם 

ִמְתַאְּמִצים, ָּכָכה זֹוִכים ְלָהִקים ֻעָּלּה ֶׁשל ּתֹוָרה. 



ברִיים יֹוןַתש תִַודש ו  צש ִָ ִתיץַּבש ייּבש פֹוּנּתןַא  ִּביַיש  ָ
ֵיׁש ִסּפּור ַעל ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאייְּבִׁשיץ ַזַצ”ל, ֶׁשִּבְצִעירּותֹו ָהָיה לֹוֵמד 
ִעם ֲחֵברֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה, ִמּמּול ַהְיִׁשיָבה ָהְיָתה ְּכֵנִסָּיה ִעם ְצָלב ָּגדֹול, 
ּוְבָכל ַּפַעם ֶׁשָהיּו לֹוְמִדים ַּבָּצֳהַרִים ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ַהְּצָלב ִהְׁשַּתֵּקף 
ַעל ִקיר ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ִמַּקְרֵני ַהֶּׁשֶמׁש. ֶהָחֵבר ֶׁשל ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ֶהְחִליט 
ַלֲעׂשֹות ַמֲעֶׂשה, ּוְבַאַחד ַהֵּלילֹות ָעָלה ְוָׁשַבר ֶאת ַהְּצָלב. ֵאיְך ֶׁשָּׁשַבר 

ָּתְפסּו אֹותֹו, ּוִמָּיד ָּדנּו אֹותֹו ִלְגַזר ִּדין ָמֶות. 

יֹום ֶאָחד ִהִּגיָעה הֹוָדָעה ִמּׁשֹוֵמר ֵּבית ָהֲאסּוִרים ֶׁשַּבְּכֵנִסָּיה ֶאל ַרָּבֵני 
ַהְּקִהָּלה ַהְּיהּוִדית, ֶׁשהּוא מּוָכן ְלַהְבִריַח ֶאת אֹותֹו ָּבחּור, ִּבְתמּוָרה 
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ִלְסכּום ָעצּום ֶׁשל ֶּכֶסף, ָזָהב ְוַיֲהלֹוִמים. מּוָבן ֶׁשָּכל ַהְּקִהָּלה ִהְתַנְּדָבה 
ע”א(,  פב  דף  )יומא  ֶנֶפׁש  ִּפּקּוַח  ִּבְפֵני  ֶׁשעֹוֵמד  ָּדָבר  ְלָך  ֵאין  ַלֲעֹזר, 

ִהְתִחילּו ַלֲעׂשֹות ַמְגִּבית... 

ָּכל  ֶאת  ָלַקח  ִמָּיד  ַאייְּבִׁשיץ,  ְיהֹוָנָתן  ַרִּבי  ֲחֵברֹו  ָּכְך  ַעל  ְּכֶׁשָּׁשַמע 
ַּכְסֵּפי ַהְּנדּוְנָיה ֶׁשִּקֵּבל ֵמָחִמיו ְּכֵדי ִלְקנֹות ַּבִית, ְוָנַתן ְלׁשֹוֵמר ֵּבית 

ָהֲאסּוִרים ֶׁשַּכּמּוָבן ִהְבִריַח ֶאת ַהָּבחּור ַעל ַהַּצד ַהּיֹוֵתר טֹוב. 

ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ָחַׁשׁש ֶׁשִאְׁשּתֹו ְּתַגֶּלה ֶאת ֶזה ֶׁשֵהם ֶנֶהְפכּו ַלֲעִנִּיים ְּבֶרַגע 
ּתֹוָרה  ִלְלֹמד  ָיִמים  ְלַכָּמה  הֹוֵלְך  ֶׁשהּוא  ְלִאְׁשּתֹו  ָאַמר  ְוָלֵכן  ֶאָחד, 
ִמחּוץ ַלַּבִית. ַאֲחֵרי ָׁשבּוַע ָחַזר ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ְלֵביתֹו, ְוִאְׁשּתֹו ְמַקֶּבֶלת 
אֹותֹו ְּבתֹף ּוְבָמחֹול: “ֲאַנְחנּו ִמְליֹוֵנִרים”, הּוא ֹלא ֵהִבין ַמה ָּקָרה. 
ִסְּפָרה לֹו ִאְׁשּתֹו: יֹוַמִים ַאֲחֵרי ֶׁשָהַלְכָּת ִהִּגיַע ַהּׁשֹוֵמר ֶׁשל ַהְּכֵנִסָּיה, 
ְוָאַמר ֶׁשהּוא חֹוֵׁשׁש ֶׁשַהְּכֵנִסָּיה ָעְלָתה ָעָליו, ְוִהְפִקיד ְּבָיִדי ֶאת ָּכל 
ָׁשִנים  ַהְרֵּבה  ְּבֶמֶׁשְך  ָחַסְך  ֶׁשהּוא  ְוַיֲהלֹוִמים  ָזָהב  ַמְטְּבעֹות  ַהֶּכֶסף, 
ְּכֶׁשָעַבד ַּבְּכֵנִסָּיה, ְוהּוא ָאַמר ֶׁשהּוא ֹלא ַמִּכיר ֲאָנִׁשים ֶנֱאָמִנים חּוץ 
ִמְּמָך, ֶׁשִהְסַּכְמָּת ָלֵתת ֶאת ָּכל ְרכּוְׁשָך ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת ֲחֵבְרָך, ְוהּוא 
ָּבטּוַח ֶׁשַּנֲחִזיר לֹו ְּכֶׁשַּיְחֹזר. הּוא ָאַמר ִלי: ִאם ֲאִני ָאמּות ָּכל ַהֶּכֶסף 

ִיְהֶיה ִּבְׁשִביְלֶכם”. 

ִנְכַנס ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַלַּבִית ְוהּוא רֹוֶאה ְּפֵאר ְוָהָדר, ָּכל ִמיֵני ַּתְכִׁשיִטים, 
ֶּכֶסף ְוָזָהב, ַיֲהלֹוִמים, ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות. ִהְתִחיל ַרִּבי ְיהֹוָנָתן 
ִלְבּכֹות, ְוהּוא ָאַמר ְלִאְׁשּתֹו: “ִקַּבְלנּו ֶאת ַהָּׂשָכר ֹּפה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה!”, 
הּוא ָהָיה ְּבַצַער ָּגדֹול, ָלָּמה ַהֵּׁשם ִׁשֵּלם לֹו ֶאת ַהָּׂשָכר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, 
עֹוָלם ַהֶּׁשֶקר? ְוִכי ַהִּמְצָוה ֶׁשָעִׂשיִתי ֹלא ְרצּוָיה ִלְפֵני ַהָּמקֹום? ָחַׁשב 
ָלָּמה  יֹוַדַעת  “ַאְּת  ְלִאְׁשּתֹו:  אֹוָתּה  ֶׁשִּגָּלה  ְלַמְסָקָנה  ְוִהִּגיַע  ְוָחַׁשב 
ִקַּבְלנּו ֶאת ַהָּׂשָכר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה? ִמֵּכיָון ֶׁשַאֲחֵרי ֶׁשִּׁשַּלְמִּתי ְוַהּׁשֹוֵמר 
ִׁשְחֵרר ֶאת ָחֵבר ֶׁשִּלי, ָׁשְמעּו ַהַּגָּבִאים ִמֶּזה ּוָבאּו ֵאַלי ְּכֵדי ָלֵתת ִלי 
ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשָאְספּו ִמֻּכָּלם ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבִּמְצָוה, ַוֲאִני ֵסַרְבִּתי, ָרִציִתי 
ֶׁשַהִּמְצָוה ִּתְהֶיה ַרק ֶׁשִּלי, ְּבִלי ֶׁשִּיְתָעְרבּו ָּבּה. ְוָלֵכן ִמָּׁשַמִים ָאְמרּו: 
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ִאם ַאָּתה ֹלא רֹוֶצה ְלַזּכֹות ֲאֵחִרים, ַקח ֶאת ַהִּמְצָוה ֶׁשְּלָך ַּבֲחָזָרה. 
ֹזאת ַהִּסָּבה ֶׁשִּקַּבְלנּו ָׂשָכר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה” )בני בנימין על מסכת אבות פרק 

ה משנה טז עמוד תקס, ועיין עוד בספר ענף עץ אבות עמוד שס(. 

ַהִּסּפּור ַהֶּזה ָּבא ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא אֹוֵהב ֶׁשַאָּתה ַרק 
ּדֹוֵאג ַלִּמְצֹות ֶׁשל ַעְצְמָך, ְוֹלא ְמַׁשֵּתף ִאְּתָך ַּבִּמְצָוה ֶאת ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל. 

ַּבִּמְצֹות ָצִריְך ֶׁשֻּכָּלם ַיֲעׂשּו ְּבַיַחד, ָּכל ֶאָחד טֹוֵרַח, ָּכל ֶאָחד ֻׁשָּתף.

ֻׁשָּתף  ִלְהיֹות  ֶׁשּזֹוֶכה  ִמי  ַאְׁשֵרי  ִלְטֹרַח.  ְוׁשּוב  ִלְטֹרַח,  ְוַהְיסֹוד הּוא 
ְּבִטְרָחה, ִּכי ְּבִעְנָיִנים ֶׁשל ּתֹוָרה הֹוֵלְך ַהֹּכל ְלִפי ַהִּטְרָחה. ֹלא ַּכָּמה 
ַּבֲאָנִׁשים,  ָמֵלא  ָהאּוָלם  ַּבַהְרָצָאה  ִאם  ֲאָנִׁשים ׁשֹוְמִעים אֹוְתָך, ֹלא 

ֶאָּלא ַּכָּמה ָיַגְעָּת, ַּכָּמה ָטַרְחָּת, ְוַכָּמה ָעַמְלָּת!.

ּתֹוָרה  ְלַהְגִּדיל  ַהֵּׁשם  ְּבֶעְזַרת  אֹוָתנּו  ְיַזֶּכה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ּוְלַהְאִּדיָרּה, ְוִלְזּכֹות ְלִהְתַיֵּגַע ַעל ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשמֹו ָאֵמן ְוָאֵמן. 
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