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ָשָרּפ ַׁ ַפׁ  ּׁ ַהַק
ַּבׁקְך ַָ ׁרָּׁשםפִי ָּ ׁרָשַקׁבַפׁרָּלבפ

ָיּפָּתקּוַמרפָ ָיּפָּתקּוַמרפ
ּפֹוַתַחת  ַהִּמְׁשָּכן  ְּבִנַּית  ְוִלְפֵני  ַהִּמְׁשָּכן,  ִּבְבִנַּית  עֹוֶסֶקת  ַהָּפָרָׁשה 
ַהּתֹוָרה ִּבְׁשֹלָׁשה ְּפסּוִקים: "ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה" )שמות לה, א(, מֶֹׁשה ַרֵּבנּו 
ָיִמים  "ֵׁשֶׁשת  ָלֶהם:  ְואֹוֵמר  ַהִּמְׁשָּכן,  ְּבִנַּית  ֹקֶדם  ֻּכָּלם,  ֶאת  אֹוֵסף 
ַׁשָּבתֹון" -  ַׁשַּבת  ֹקֶדׁש  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיֹום  ְמָלאָכה  ֵּתָעֶׂשה 
ֶאל ַּתְחְׁשבּו ֶׁשִּבְגַלל ְּבִנַּית ַהִּמְׁשָּכן ֵיׁש ָלֶכם ֶהֵּתר ְלַחֵּלל ַׁשָּבת, "ֹלא 

ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבֹכל מְֹׁשֹבֵתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת" )שם פסוק ג(. 

)שם  ַלִּמְׁשָּכן  ַהְּגדֹולֹות  ַהְּתרּומֹות  ֶאת  ּכֹוֶתֶבת  ַהּתֹוָרה  ִמֵּכן  ְלַאַחר 
ְוֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשּקֹוְרִאים ֶאת ֶזה ּוִמְתַאְכְזִבים, ִמֵּכיָון  פסוק ה והלאה(, 

ָּבֵּתי  ֶׁשֵּיׁש  ָנכֹון  ַלִּמְׁשָּכן.  ְוִלְתרֹם  ָלֹבא  ִהְזַּדְּמנּות  ָלנּו  ֵאין  ֶׁשַהּיֹום 
ְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות, ֲאָבל ֲעַדִין ֶזה ֹלא ַהִּמְׁשָּכן! ַאָּתה יֹוֵדַע ַמה 
ֶּזה ִמְׁשָּכן? ֵיׁש ָׁשם ֶאת ֲארֹון ַהֹּקֶדׁש ִעם לּוחֹות ַהְּבִרית )עיין בבא בתרא 
דף יד ע"ב(, ִנְמָצִאים ָׁשם מֶֹׁשה ְוַאֲהֹרן ַהְּקדֹוִׁשים, ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה 

ְּתִמיִדית ְּבֹאֶהל מֹוֵעד )עיין במדרש תנחומא פרשת ויקרא סימן ח, ובפירוש 
רבי חיים פלטיאל שמות פרק כד פסוק טז(, ְוַהּיֹום ֵאין ָלנּו ֶאת ָּכל ֶזה. ְוָלֵכן 

ִלְפָעִמים ֵאין ָלָאָדם ַמְסִּפיק ָרצֹון ִלְתרֹם, הּוא אֹוֵמר ְלָך: "ִאם ֶזה 
ָהָיה ִלְבִנַּית ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, אֹו ְּבִנַּית ַהִּמְׁשָּכן ָהִייִתי ּתֹוֵרם ִמְליֹוִנים, 
ֲאָבל ְלכֹוֵלל ַאְבֵרִכים ֲאִני ּתֹוֵרם ָּפחֹות - ַח"י ְׁשָקִלים". ַהַּמְחָׁשָבה 
ַהּזֹו ֹלא ְנכֹוָנה, ִמֵּכיָון ֶׁשִּמי ֶׁשּתֹוֵרם ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֲעֵמֵלי ַהּתֹוָרה 
קהלת  רבה  )מדרש  ְּביֹוֵתר  ְוָהְראּוָיה  ְּביֹוֵתר  ָהֶעְליֹוָנה  ַהְּתרּוָמה  ִהיא 
פרשה יא סימן א(, ֶזה ֵסֶפר ּתֹוָרה ַחי )עיין מועד קטן דף כה ע"ב וברש"י 
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דיבור המתחיל ספר מלחמות(. ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת )מנחות דף קי ע"א(, ָאָדם 

ׁשּום  ַחָּטאת,  ְוֹלא  ִמְנָחה  ֹלא  עֹוָלה  ֹלא  ָצִריְך  ֹלא  ּתֹוָרה  ֶׁשּלֹוֵמד 
ָקְרָּבן!, ִּכי ַהּתֹוָרה ְמַכֶּפֶרת ַעל ַהֹּכל, ַּכּמּוָבן ֶׁשִאם הּוא חֹוֵטא ִּבְזַמן 
ֶׁשֵּיׁש ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָאז הּוא ֵּכן ָצִריְך, ֲאָבל ַהּיֹום ֶׁשֵאין ֵּבית ִמְקָּדׁש 
הּוא ֹלא ָצִריְך ְּכלּום, ַהּתֹוָרה ִהיא ַהִּתּקּון ֲהִכי ָּגדֹול ַלֲחָטִאים, ְּכמֹו 
יביע  ועיין בשו"ת  רמז תתקלה,  ג  )ילקוט שמעוני משלי  ַּבִּמְדָרׁש  ֶׁשָאְמרּו 
אומר חלק י - אורח חיים סימן נה אות לו(, ָאַמר ַרב הּוָנא, ֲהֵרי ֶׁשִּנְכַׁשל 

ְוִיְחֶיה?  ַּיֲעֶׂשה  ָׁשַמִים, ַמה  ִּביֵדי  ִמיָתה  ֶׁשִּנְתַחֵּיב ָּבּה  ַּבֲעֵבָרה  ָאָדם 
ִאם ָהָיה ָרִגיל ִלְלֹמד ַּדף ֶאָחד, ִיְלַמד ְׁשֵני ַּדִּפים, ִלְׁשנֹות ֶּפֶרק ֶאָחד, 

ִיְׁשֶנה ְׁשֵני ְּפָרִקים.  



ׁטייָנַמןפָ ׁרּׁבׁעּפָּתּּוַבר ָּ ַרׁקבפ
הּוא  ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש  ָקְרָּבן  ְלַהְקִריב  ַהִהְזַּדְּמנּות  ָּתִמיד  ֹלא  ֶּבֱאֶמת 
ַמִּגיָעה ְּבצּוָרה ֶׁשל ְּתרּומֹות. ֵיׁש ָאָדם ֶׁשֹּלא ַמְפִריַע לֹו ִלְתרֹם, ֲאָבל 
הּוא ֹלא מּוָכן ְלהֹוִריד ְּכהּוא ֶזה ִמָּכל ַּתֲאָוה ֶׁשִהְׁשָּתְרָׁשה ּבֹו. ְלַבֵּטל 
ֶאת ָהָרצֹון ָהִאיִׁשי ִּבְפֵני ְרצֹון ַהּבֹוֵרא )עיין אבות פרק ב משנה ד(, ֹזאת 
ַהַהְקָרָבה ַהְּגדֹוָלה. ְוִלְפָעִמים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵמִביא ֶאת ָהָאָדם 
ְלִנָּסיֹון ְוַהְקָרָבה ֶׁשל 'ַּפַעם ַּבַחִּיים', ְוִאם ָהָאָדם זֹוֶכה ַלֲעֹמד ַּבִּנָּסיֹון 

ַהָּקֶׁשה, הּוא עֹוֶלה ּוִמְתַעֶּלה ְּברּוָחִנּיּות ְוַגְׁשִמּיּות. ּוְנַסֵּפר:

ְוָאַמר  ַזַצ"ל,  ְׁשַטייְנָמן  ָהַרב  ֶאל  ִהִּגיַע  ְּתׁשּוָבה,  ַּבַעל  ֶאָחד  ְיהּוִדי 
לֹו: "ְּכבֹוד ָהַרב, ֵיׁש ִלי ְּבָעָיה, ֲאִני ִהְתַחְלִּתי ְלִהְתַחֵּזק ְמֹאד, ֲאִני 
ְּכָבר ׁשֹוֵמר ַׁשָּבת, קֹוֵבַע ִעִּתים ַלּתֹוָרה ּוִמְׁשַּתֵּדל ִלְׁשֹמר ַהֹּכל, ֲאָבל 
ִאְׁשִּתי ִחּלֹוִנית ְּגמּוָרה חּוץ ִמָּטֳהַרת ִמְׁשָּפָחה, ִהיא ֹלא מּוָכָנה ִלְׁשֹמר 
ְּכלּום, ֹלא ַּכְׁשרּות, ֹלא ַׁשָּבת, ֹלא ְצִניעּות, ּוִבְמֻיָחד ֹלא ָלִׂשים ִּכּסּוי 
ֹראׁש, ֵיׁש ָלּה ֵׂשָער ְּכמֹו ַרְעָמה ֶׁשל ַאְרֵיה, "קֹוְדֹקד ֵׂשָער ִמְתַהֵּלְך 

ַּבֲאָׁשָמיו" )תהילים סח, כב(, ְוִהיא ֹלא מּוָכָנה ְלַכּסֹות אֹותֹו". 
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ָהַרב ֵּבֵרְך אֹוָתּה ַלֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה...

אֹותֹו ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ַמְמִׁשיְך ּוְמַסֵּפר ָלַרב ְׁשַטייְנָמן ַעל ַהִּביְזֶנס ֶׁשּלֹו: 
"ְּכבֹוד ָהַרב, ֵיׁש ִלי ֵּבית ֲחרֶֹׁשת ְלָחְמֵרי ֶּגֶלם ְוקֹוִנים ִמֶּמִּני ַּכּמּות 
ַהִאם  ָזָרה,  ַלֲעבֹוָדה  ְּפָסִלים  ִמֶּזה  ּוְמַיְּצִרים  ֶּגֶלם  ָחְמֵרי  ְּגדֹוָלה ֶׁשל 
ְלָך  ַמִּציַע  "ֲאִני  לֹו:  ָעָנה  ְׁשַטייְנָמן  ָהַרב  ָּבֶזה?",  ִלְסֹחר  ִלי  ֻמָּתר 
ַהַּבַעל  לֹו  ָאַמר  ָּבֶזה",  ְלִהְתַעֵּסק  ְלָך  ָאסּור  ָהֵעֶסק,  ֶאת  ֶׁשִּתְמֹּכר 
ְּתׁשּוָבה: "ִאם ֲאִני מֹוֵכר ֶאת ָהֵעֶסק ִאְׁשִּתי ַּתֲהֹרג אֹוִתי, ֶזה ֵעֶסק ֶׁשל 
ִמְליֹוִנים, ִהיא ַּתְחשֹׁב ֶׁשִּנְהֵייִתי ָּדִתי ָּפָרִזיט, ֶׁשֲאִני ֹלא רֹוֶצה ַלֲעֹבד, 

ְוֶׁשֲאִני הֹוֵלְך ִלְהיֹות ֲחֵרִדי ָׁשֹחר ֶׁשָּכל ַהּיֹום ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש". 

ָהַרב ְׁשַטייְנָמן ִחֵּיְך ְוָאַמר: "ַאף ַּפַעם ֹלא ִנּזֹוִקים ִמְּדַבר ִמְצָוה! ֵיׁש ְלָך 
ִהְזַּדְּמנּות ֶׁשֲאִני ְמַקֵּנא ָּבּה!, ֲאִני ְמַקֵּנא ְּבָך, ַאָּתה ַעְכָׁשו זֹוֶכה ַלֲעֹמד 
ְּבִנָּסיֹון ֶׁשל ִסּלּוק ֲעבֹוָדה ָזָרה!", ּוֶבֱאֶמת ִמי ִנְפָּגׁש ִעם ֲעבֹוָדה ָזָרה 
ְּבדֹוֵרנּו? ָּברּוְך ה' ָלַאֲחרֹוָנה ִּגִּלינּו ֶׁשַהֵּיֶצר ָהָרע ִהְצִליַח ְלַהְכִניס ֶאת 
ֻטְמַאת ֲעבֹוָדה ָזָרה ַּבֵּפאֹות ַהָּנְכִרּיֹות, ְוֻרָּבן ְּכֻכָּלן ֲאסּורֹות ַּבֲהָנָאה 
ַהֵּׁשם  ְּבֶעְזַרת  ִאְרּגּון  ָּבעֹוָלם.  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ִמָּבֵּתי  ֶׁשַּמִּגיעֹות  ֵּכיָון 
ְּבָראׁשּות ְיִדיֵדנּו ָהַרב ָירֹון ְראּוֵבן שליט"א ָחַקר ֶאת ַהּנֹוֵׂשא ָלֹעֶמק, 
ְוִגָּלה ֶאת ַהָּדָבר ַהּנֹוָרא ַהֶּזה, ּוִפְרַסְמנּו ֶאת ֶזה ָּבַרִּבים, ַיַחד ִעם עֹוד 
ַּכָּמה ִאְרּגּוִנים. ַּגם ֶזה ִנָּסיֹון ֹלא ָּפׁשּוט, ְוַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשעֹוֶמֶדת ַּבִּנָּסיֹון 
ְלַהְׁשִליְך ֶאת ַהֻּטְמָאה ַהּזֹו ִמֵּביָתּה, "ַׁשֵּקץ ְּתַׁשְּקֶצּנּו ְוַתֵעב ְּתַתֲעֶבּנּו 
ִּכי ֵחֶרם הּוא" )דברים ז, כו(. ֲאָבל ָאז ָהַרב ְׁשַטייְנָמן ָאַמר לֹו: "ִמי 
ַהּיֹום ִמְתַנֶּסה ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה ִּבְכָלל? ְוַאָּתה זֹוֶכה ָלֹבא ְוַלֲעֹמד ְּבִנָּסיֹון 
ַלְחשֹׁׁש!".  ָמה  ְלָך  ְוֵאין  ַהּזֹו  ַהִּמְצָוה  ֶאת  ַּתֲעֶׂשה  ָזָרה!  ֲעבֹוָדה  ֶׁשל 
ִּיְהֶיה  ַמה  ְלֵגרּוִׁשין,  ָיִביא  ֶזה  "ָהַרב,  חֹוֵׁשׁש:  ְּתׁשּוָבה  ַּבַעל  ְואֹותֹו 
ִעם ַהְיָלִדים?". ְוָהַרב ְׁשַטייְנָמן חֹוֵזר ְואֹוֵמר: "ׁשֹוֵמר ִמְצָוה ֹלא ֵיַדע 

ָּדָבר ָרע" )קהלת ח, ה(. 

אֹותֹו ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ְּכָבר ִהְסִּפיק ִלְרּכֹׁש ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ְוָׁשַמע ָלַרב, 
ּוָמַכר ֶאת ַהִּמְפָעל...
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ְּבאֹותֹו יֹום ֶׁשִּקֵּבל ֶאת ַהֶּכֶסף הּוא ָהַלְך ְלִאְׁשּתֹו ְוָאַמר ָלּה: "ֲאִני רֹוֶצה 
ְלַדֵּבר ִאָּתְך", הּוא ָיַׁשב ְוִסֵּפר ָלּה ַהֹּכל ּוָמה ָהַרב ָּפַסק, ְוהֹוִדיַע ָלּה: 
"ָמַכְרִּתי ֶאת ַהִּמְפָעל!". ֵאיְך ֶׁשִהיא ָׁשְמָעה ֶאת ֶזה, ִהיא ָקָמה ְוָרָצה 
ַלֶחֶדר ְוָׂשָמה ִמְטַּפַחת. הּוא ִהְתַרֵּגׁש ְוָׁשַאל אֹוָתּה: "ַמה ֶּזה?" ְוִהיא 
ָעְנָתה לֹו: "ַעד ַעְכָׁשו ָחַׁשְבִּתי ֶׁשַאָּתה ַׂשְחָקן, ֹלא ָרִציִתי ְלִהְׁשַּתֵּתף 
ַּבִּמְׂשָחק ֶׁשְּלָך, ַעְכָׁשו ֲאִני רֹוָאה ֶׁשַאָּתה ֲאִמִּתי! ִאם ִהְסַּכְמָּת ִלְמֹּכר 
ֵעֶסק ֶׁשַּמְכִניס ְלָך ִמְליֹוִנים ְּבָׁשָנה ִּבְׁשִביל ַהּתֹוָרה, ִסיָמן ֶׁשֶּזה ַמֶּׁשהּו 
ֲאִמִּתי ְוַאָּתה ֲאִמִּתי. ְוִאם ַאָּתה ֲאִמִּתי ֲאִני הֹוֶלֶכת ִאְּתָך ַעד ַהּסֹוף!".

יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ָהְיָתה  ִהְקִריב  ְּתׁשּוָבה  ַּבַעל  ֶׁשאֹותֹו  ַהּזֹו  ַהַהְקָרָבה 
ְוָכל  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ִהְקִריב  הּוא  ַּבִּמְׁשָּכן.  ַהָּקְרָּבנֹות  ֵמַהְקָרַבת  ְּגדֹוָלה 

ַחָּייו ִלְכבֹוד ה' ִיְתָּבַרְך.

ְיִביֶאָה"  ְוַהָּכתּוב אֹוֵמר: "ְקחּו ֵמִאְּתֶכם ְּתרּוָמה ַלה' ֹּכל ְנִדיב ִלּבֹו 
)שמות לה, ה(, ֵיׁש ֶאָחד ֶׁשַּמְקִריב ֶאת ַהְּתרּוָמה ִמִּנְדַבת ִלּבֹו, ְוֵיׁש ִמי 

ֶׁשּזֹוֶכה ּוַמְקִריב ֶאת ִלּבֹו ַמָּמׁש. 



ּפׁרֲחִזיקפָ ׁרֶּנֶכדפאֹוָכּפֲחִזיק ּׁ ׁרּׁסַּבאפִנָקׁצחפִּבָג
ִאְרּגּון  ֶאת  ָּפַתח  הּוא  ֶׁשִּיְחֶיה,  ָוִליס  יֹוֵסף  ָהַרב  ְּבֵׁשם  ְיהּוִדי  ֵיׁש 
"ֲעָרִכים". הּוא ַהּיֹום ַמְנַּכ"ל ֲעָרִכים ְוהּוא ַּגם מֹוֵסר ִׁשעּוִרים, ּוָברּוְך 

ה' הּוא ַמְצִליַח ְמֹאד. 

ִקּבּוְצִניק,  ָּגמּור,  ִחּלֹוִני  ָהָיה  הּוא  ָׁשִנים  ֶעְׂשרֹות  ַּכָּמה  ִלְפֵני  ַעד 
אֹוֵכל ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ְוָכל ַמה ֶּׁשָּזז, הּוא ִסֵּפר ֵאיְך הּוא ִהְתעֹוֵרר 

ִלְתׁשּוָבה. 

ַסָּבא ֶׁשּלֹו ָהָיה ַּבּׁשֹוָאה ּוְבֶמֶׁשְך ָחֵמׁש ָׁשִנים ֶׁשל ַהִּמְלָחָמה ִמ - ת"ש 
ִיַּמח  ַהָּנאִצים  ֶׁשּלֹו.  ַלֶּפה  ָאסּור  ָּדָבר  ִהְכִניס ׁשּום  ַעד תש"ה, ֹלא 
ְׁשָמם, ֹלא ַרק ִנְלֲחמּו ַּבְּיהּוִדים  ֶאָּלא ַּגם ִנְלֲחמּו ַּבַּיֲהדּות, ֵהם ָרצּו 
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ֶׁשַהְּיהּוִדים ַיַעְברּו ַעל ֻחֵּקי ַהּתֹוָרה, ְוָלֵכן ְּביֹום ִּכּפּור ָהיּו מֹוִסיִפים 
ְיהּוִדי  ְואֹותֹו  ֶלֱאֹכל.  ִיְתַּפּתּו  ָהָרָעב  ְמֵזי  ֶׁשַהְּיהּוִדים  ְּכֵדי  ָּבֲארּוָחה, 
ָקדֹוׁש ְּבֶמֶׁשְך ָחֵמׁש ָׁשִנים ְּבָכל ְׁשנֹות ַהִּמְלָחָמה ָמַסר ֶאת ַנְפׁשֹו ֶׁשֹּלא 
ֶלֱאֹכל ׁשּום ָּדָבר ֹלא ָּכֵׁשר. ֻּכָּלם ָיְדעּו ֶׁשַּבַּמֲחֶנה ַהֶּזה ֵיׁש ְיהּוִדי ֶׁשֹּלא 
נֹוֵגַע ְּבׁשּום ַמֲאָכל ֹלא ָּכֵׁשר. ְּבסֹוף ַהִּמְלָחָמה ֶׁשְּכָבר ַהָּנאִצים ִיַּמח 
ַהַּמֲחֶנה  ֶׁשל  ַהְמַפֵּקד  ִהִּגיַע  ַּבִּמְלָחָמה,  ַמְפִסיִדים  ֶׁשֵהם  ָראּו  ְׁשָמם 
ֶׁשָּׁשַמע ַעל ַהְּיהּוִדי ַהֶּזה ֶׁשִּנְלָחם ַעל ַּכְׁשרּות ָהאֶֹכל ֶׁשּלֹו ְּבֶמֶׁשְך ָחֵמׁש 
ָׁשִנים, ְוָאַמר לֹו: "ִּתְרֶאה, ׁשֹוְמִעים ְּכָבר ֵמָרחֹוק ֶאת ַהַּטְנִקים ֶׁשל 
ַהַחָּיִלים ָהרּוִסים, ֵהם ַּבֶּדֶרְך ְלֹפה ְלַׁשְחֵרר אֹוְתָך. ֵיׁש ִלי ֹּפה ֲחִתיָכה 
ֶׁשל ְּבַׂשר ֲחִזיר ָטִרי ָצלּוי, ִאם ַאָּתה אֹוֵכל ֶאת ֶזה ֲאִני ַמְׁשִאיר אֹוְתָך 
ַוֲאִני ּבֹוֵרַח ִמֹּפה. ִאם ַאָּתה ֹלא אֹוֵכל ֲאִני ֶאֱהֹרג  ַחי ְוַאָּתה ִּתָּנֵצל, 
ֶׁשִּלי  "ַסָּבא  ְמַסֵּפר:  ָוִליס  ְוָהַרב  ַלָחְפִׁשי".  ִמָּכאן  ֵּתֵצא  ְוֹלא  אֹוְתָך 
ַהָּקדֹוׁש ָאַמר: "ָחֵמׁש ָׁשִנים ֲאִני מֹוֵסר ֶאת ַהֶּנֶפׁש ֶׁשִּלי ִּבְׁשִביל ֹלא 
ֶלֱאֹכל ָטֵרף ְוַעְכָׁשו ָחֵמׁש ַּדּקֹות ִלְפֵני ַהִּׁשְחרּור ֲאִני אֹוַכל? ְּבׁשּום 

ָּפִנים ָואֶֹפן ֹלא!" ְוַהָּקִצין ָיָרה ּבֹו ְוָהַרג אֹותֹו..." 

ַהִּסּפּור ַהֶּזה ָעַבר ַּבִּמְׁשָּפָחה. ְוָהַרב ָוִליס ִסֵּפר ֶׁשְּבעֹודֹו עֹוֵמד ַּבּתֹור 
ְּבָחנּות ֶׁשל "ִטיב ַטַעם" - זֹו ָחנּות ֶׁשּמֹוְכִרים ָּבּה ָּכל ִמיֵני ְׁשָפִנים 
ְוַאְרָנבֹות, ֲחִזיִרים, ְלָטאֹות, ֻחְלּדֹות, ִקּפֹוִדים, ְנָחִׁשים "ְוָכל ֶרֶמׂש 
ָהרֹוֵמׂש ַעל ָהָאֶרץ" )בראשית ז, יד(, ְוהּוא ָקָנה ִמָּכל טּוב ִמְצַרִים... 
ּוִפְתאֹום הּוא ִנְזַּכר ְּבַדְעּתֹו ַּבִּסּפּור ַהּנֹוָרא ַהֶּזה, ְוהּוא ָאַמר ְלַעְצמֹו: 
ִּבְגַלל  ַרק  ֶׁשּלֹו  ַהחֶֹפׁש  ִלְפֵני  ַּדּקֹות  ָחֵמׁש  ִנְרַצח  ֶׁשִּלי  ַסָּבא  "ֶרַגע! 
ֶׁשֹּלא ָרָצה ֶלֱאֹכל ֲחִזיר, ַלְמרֹות ֶׁשהּוא ָהָיה ָרֵעב, ַחָּלׁש ּומּוָתׁש, ַוֲאִני 
ַנְפׁשֹו  ָמַסר ֶאת  ֶׁשִּלי  ָּבָׂשר ָאסּור ֶׁשַּסָּבא  ְּבַנַחת ֵמאֹותֹו  ָּכאן קֹוֶנה 
ֶׁשֹּלא ֶלֱאֹכל אֹותֹו?" ַהַּמְחָׁשָבה ַהּזֹו ִהְבִהיָלה אֹותֹו, ְוהּוא ָעַזב ֶאת 

ַהְּקִנָּיה ֶּבָחנּות ְוָיָצא ַהחּוָצה. 

ֵמאֹותֹו יֹום הּוא ֶהְחִליט ְלַחֵּפׂש ֶאת ָהֱאֶמת, ִּבְׁשִביל ָמה ַסָּבא ֶׁשּלֹו 
ְוֵהִקים  ִּבְתׁשּוָבה,  ְוָחַזר  ָהֱאֶמת  ֶאת  ָמָצא  ְוהּוא  ַהֶּנֶפׁש,  ֶאת  ָמַסר 



ַּבׁקְך ַָ ׁרָּׁשםפִי ָּ ׁרָשַקׁבַפׁרָּלבפ

6

ַּבֲעֵלי  ָּכל  ִּבְתׁשּוָבה.  ִמְׁשָּפחֹות  ַאְלֵפי  ֶׁשַּמֲחִזיר  ֲעָרִכים  ִאְרּגּון  ֶאת 
ְלִעּלּוי  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּסָּבא  ִלְזכּות  עֹוְמִדים  ֻּכָּלם  ֶׁשחֹוְזִרים,  ַהְּתׁשּוָבה 
ִהְפִסיד!  ֶׁשַהַּסָּבא   ָהֶרַגע  ְּבאֹותֹו  ִנְרֶאה  ָהָיה  ָּבָׂשר  ְּבֵעיֵני  ִנְׁשָמתֹו. 
הּוא  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל  ַהִּמְׁשָּפָחה,  ֶאת  ַהחֶֹפׁש,  ֶאת  ַהַחִּיים,  ֶאת  ִהְפִסיד 
ְוָהַפְך  ִּבְזכּותֹו,  ִּבְתׁשּוָבה  ָחַזר  ֶׁשּלֹו  ֶׁשַהֶּנֶכד  ִּכְפַלִים,  ְּבֶכֶפל  ִהְרִויַח 

ִלְהיֹות ִמְּמַזֵּכי ָהַרִּבים ַהְּגדֹוִלים ַּבּדֹור.

ַנְחשֹׁב ְלֶרַגע, ִאם ַהַּסָּבא ָהָיה ׁשֹוֵמַע ַלָּנאִצי ָהָרָׁשע ְואֹוֵכל? ַהֶּנֶכד 
ֹלא ָהָיה ִמְתעֹוֵרר ִלְתׁשּוָבה, ְוֹלא ָהָיה חֹוֵׁשב ֲאִפּלּו ְלָהִקים ִאְרּגּון 
ְנִדיב ֵלב" - ָאָדם ֶׁשַּמְקִריב ֶאת  ִנְקָרא "ֹּכל  ֶזה  ַלֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה. 
ְוִנְגַמר, הּוא נֹוֵתן  ַהֵּלב ֶׁשּלֹו ֵלאֹלִקים, הּוא ֹלא ּתֹוֵרם ְסכּום ֶּכֶסף 
ֶאת ַהֵּלב ֶׁשּלֹו ֵלאֹלִקים - ֹזאת ַאֲהַבת ה' ֲאִמִּתית, ֹזאת ַאֲהַבת ה' 

ַהֻּמְׁשֶלֶמת ֶׁשַּגם ַהּיֹום ֵיׁש ָלנּו אֹוָתּה. 

ּוֶבֱאֶמת ָּכל ֶאָחד ִּבְנֻקָּדה ְמֻסֶּיֶמת ָיכֹול ָלֹבא ּוְלַהְקִריב ִלְכבֹוד ַהֵּׁשם 
ִיְתָּבַרְך ֶאת ִלּבֹו ּוְרצֹונֹוָתיו. ַהַהְקָרָבה ַהּזֹו ֶׁשל ַהֲהִליָכה ַעל ִּפי ְרצֹון 
ַהֵּׁשם, ִהיא ִנְדַבת ַהֵּלב ָהֲאהּוָבה ְוָהְרצּוָיה ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא יֹוֵתר 

ִמָּכל ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשָּבעֹוָלם )עיין שמואל א, טו, כב(. 



ׁרּׁשֹוָדִדיםפׁרּׁצִּדיִשים
ֵלייּב  ַאְרֵיה  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ִלּבֹו".  ְנִדיב  "ֹּכל  ַעל  נֹוָסף  ִסּפּור  ֵיׁש 
ִמִּׁשיּפֹוִלי, ַהְמֻכֶּנה 'ַהַּסָּבא ִמִּׁשיּפֹוִלי' - ָהָיה ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ָהַאְדמֹוִרי"ם 
ְּבָכל  ַהֲחִסידּות.  ְמַיֵּסד  טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ֶׁשל  ַּדְרּכֹו  ֶאת  ֶׁשִהְמִׁשיכּו 
ַׁשָּבת.  ִּבְסעּודֹות  ִאּתֹו  ִלְהיֹות  ֵמֲחִסיָדיו  ַהְרֵּבה  ַמִּגיִעים  ָהיּו  ַׁשָּבת 
ְוַהִּנּגּוִנים ַיַחד ִעם ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ֶׁשָאַמר ַהַּסָּבא ִמִּׁשיּפֹוִלי  ַהְּקֻדָּׁשה 

ָהיּו ֹעֶנג ַׁשָּבת ֲאִמִּתי ְוָקדֹוׁש ְלֻכָּלם. 

ְּבַאַחת ַהַּׁשָּבתֹות ִהְתִחיל ַהַּסָּבא ָלִׁשיר: "ִיְׂשְמחּו ְבַמְלכּוְתָך ׁשֹוְמֵרי 
ִהְצָטְרפּו  ַהֲחִסיִדים  ָּכל  ְׁשִביִעי".  ְמַקְּדֵׁשי  ַעם  ֹעֶנג,  ְוקֹוְרֵאי  ַׁשָּבת 
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ְלִׁשיָרה, ְוַהַּסָּבא ָׁשר ֶאת ַהִּׁשיר ׁשּוב ָוׁשּוב, הּוא ְמעֹוֵדד ֶאת ַהֲחִסיִדים 
ֶׁשָּיִׁשירּו ֶאת ַהִּׁשיר יֹוֵתר ָחָזק ְּביֹוֵתר ִהְתַלֲהבּות, ְוַהֲחִסיִדים ָׁשִרים 
ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ֹעז. ְוׁשּוב ַהַּסָּבא ְמעֹוֵדד ֶאת ַהֲחִסיִדים: "ָּתִׁשירּו 
ַהַּצִּדיק,  ְרצֹון  עֹוִׂשים  ְוַהֲחִסיִדים  ֹקֶדׁש",  ֵאׁש  ְּביֹוֵתר  ָחָזק  יֹוֵתר 
ַהִּקירֹות רֹוֲעִדים, ַהַחּלֹונֹות ָזִזים, ֻּכָּלם ׁשֹוֲאִגים, ְוַהַּסָּבא ִמִּׁשיּפֹוִלי 
יֹוֵתר  ַּפַעם  ַהֶּזה  ַהִּׁשיר  ֶאת  ָׁשַמְעִּתי   " ְואֹוֵמר:  ַהִּׁשיָרה  ֶאת  עֹוֵצר 

ָחָזק..., ַוֲאַסֵּפר ָלֶכם:" 

ְמַפֲחִדים  ָהיּו  ֻּכָּלם  ְיהּוִדים,  ַּגָּנִבים  ְׁשֵני  ָהיּו  ַהְּיהּוִדית  "ַּבֲעָיָרִתי 
ֶאָחד  יֹום  ְּבַמֲעֵׂשיֶהם.  ְוִהְצִליחּו  ֶנֶפׁש  ַעֵּזי  ׁשֹוְדִדים  ָהיּו  ֵהם  ֵמֶהם, 
ִהִּגיַע  ִּדין ָמֶות.  ְּגַזר  ֲעֵליֶהם  ָּגַזר  ַהִּמְׁשָטָרה ָּתְפָסה אֹוָתם, ַהּׁשֹוֵפט 
יֹום ַההֹוָצָאה ַלהֹוֵרג, ָהָיה ֶזה ְּביֹום ַהַּׁשָּבת. ָהמֹון ַרב ָּבא ִלְראֹות ֶאת 
ְוָחַׁשְבִּתי:  ָהֹעֶנׁש ֶׁשל אֹוָתם ַהּׁשֹוְדִדים. ַּגם ֲאִני ָהִייִתי ֵּבין ַהָּקָהל, 
ָׁשַמִים  ַמְלכּות  ֹעל  ַעְצָמם  ַעל  ֶׁשְּיַקְּבלּו  ָלֶהם  ְלַסֵּמן  ַאְצִליַח  'אּוַלי 
ִלְפֵני ֶׁשֵּיָהְרגּו'. ַהַּתְלָין מּוָכן, ַהּׁשֹוְדִדים הּוְבאּו ְקׁשּוִרים, ּוִפְתאֹום 
ִהִּגיַע ַהֹּכֶמר ְוָאַמר: "ִאם ְּתַקְּבלּו ֲעֵליֶכם ֶאת ָּדת ִי'ַּמח ְׁש'מֹו ְו'ִזְכרֹו, 
ֶׁשִהיא ָּדת ָה"ַרֲחִמים ְוָהַאֲהָבה", ְנַוֵּתר ָלֶכם ַעל ָהֹעֶנׁש ְוַגם ִנֵּתן ָלֶכם 
ֶּכֶסף ַרב". ָׁשֲאלּו אֹותֹו ַהּׁשֹוְדִדים: "ָמה ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות?", 
ְוַהֹּכֶמר ָאַמר: ִּתְקחּו ֶאת ַהְּצָלב ּוְתַנְּׁשקּו אֹותֹו. ֵהם ִהְתַלֲחׁשּו ֵּביֵניֶהם 
ֶאת  ָּתִביא  מּוָכִנים,  ֲאַנְחנּו  "ְּבֵסֶדר,  ַלֹּכֶמר  ְוָאְמרּו  ְרָגִעים,  ַּכָּמה 
ְוֶנְהַּפְך  ֳחַמְרָמרּו  ֵמַעי  ָהֶרַגע,  ְּבאֹותֹו  ַהֵּלב  ִלי  ָּכַאב  ַּכָּמה  ַהְּצָלב". 
ִלִּבי ְּבִקְרִּבי, ַהּׁשֹוְדִדים ָלְקחּו ֶאת ַהְּצָלב ַהָּגדֹול ְוֵהִרימּו אֹותֹו ְּבַיַחד 
ָּגבֹוַּה ָּגבֹוַּה ֶׁשֻּכָּלם ִיְראּו, ַהֹּכֶמר ָהָיה ְמֻדָּׁשן ֹעֶנג ֶׁשִהְצִליַח ְלַהְכִניס 
ְׁשֵּתי ְנָׁשמֹות ְּתִמימֹות ַלַּנְצרּות. ְלֶפַתע ַהּׁשֹוְדִדים ָזְרקּו ֶאת ַהְּצָלב 
ֶהָהמֹון  ִהְתַעֵּלף,  ִּכְמַעט  ַהֹּכֶמר  ָעָליו.  ְוָדְרכּו  ָעָליו  ְוָיְרקּו  ָלִרְצָּפה 
ַהִּדין  ְּגַזר  ְוַהּׁשֹוֵפט ִחֵּדׁש ֶאת  ְׁשָפִטים,  ָּבֶהם  ָרָצה ַלֲעׂשֹות  ַהּנֹוְצִרי 
ַהְּׁשִדיָדה  ַמֲעֵׂשי  ָּכל  ְוַעל  ַהְּצָלב,  ֶׁשל  ַהּנֹוָרא  ַהִּבּזּוי  ַעל  ְוהֹוִסיף: 
ֶׁשל  ְּגדֹוָלה  ַמֶּתֶכת  ֲחִבית  ְלָהִביא  ִצָּוה  הּוא  נֹוָרא",  ְּבאֶֹפן  ֵּתָעְנׁשּו 
ַעל  ַהּׁשֹוְדִדים  ְׁשֵני  ֶאת  ְוָקְׁשרּו  ֵאׁש  ַּתְחֶּתיָה  ִהְבִעירּו  ָׁשֹחר,  ֶזֶפת 
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ֶהָחִבית  ְוֶאת  ַהֶּזֶפת  ֶאת  ְמַחֶּמֶמת  ָהֵאׁש  ּוָבַרְגַלִים,  ַּבָּיַדִים  ֶהָחִבית, 
ְוֵהם ַמְתִחיִלים ְלִהָּׂשֵרף, ַהֶּזֶפת ַהְמַבְעֵּבַע ַמְתִחיל ִלְגֹלׁש ַעל ּגּוָפם, 
ְּבִׁשיר:  ָּפְרצּו  ֵהם  ְלֶפַתע  ֲאָבל  ַהּנֹוָרִאּיֹות,  ַלְּצָרחֹות  ִחּכּו  ֻּכָּלם 
"ִיְׂשְמחּו ְבַמְלכּוְתָך ׁשֹוְמֵרי ַׁשָּבת". ָׁשַמְעִּתי ְוָרִאיִתי אֹוָתם, ָרִאיִתי 
ֶאת ַהְּנָׁשָמה ַהְּיהּוִדית ּפֹוֶרֶצת ִמּתֹוְך ַּכְבֵלי ַהּגּוף, ֵהם ָׁשִרים ְוַהֶּזֶפת 
ִנְׁשָּפְך ֲעֵליֶהם ַעל ַהָּיַדִים, ְוַהָּיַדִים ִנְׂשָרפֹות ּוִמְתַנְּפחֹות, ְוֵהם ָׁשִרים, 
מֹוֲחִאים ַּכַּפִים ִלְכבֹוד ַׁשַּבת ֹקֶדׁש. ָּכְך ֵהם ָׁשרּו ְוָׁשרּו ַעד ֶׁשָּנְפחּו 
ֶאת ִנְׁשָמָתם... ַה"ִּיְׂשְמחּו ְבַמְלכּוְתָך" ֶׁשָּלֶהם ָהָיה יֹוֵתר ָחָזק ְויֹוֵתר 
ַמְלִהיב ִמַּמה ֶּׁשַאֶּתם ָׁשִרים ָּכאן, ֵהם ֹלא ַרק ָׁשרּו, ֵהם ִהְקִריבּו ֶאת 

ּגּוָפם ְלַמַען ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם ּוְקֻדַּׁשת ַהַּׁשָּבת". 

ַהְּׂשרּופֹות,  ַהּגּופֹות  ֶאת  ַהְּיהּוִדית  ַהְּקִהָּלה  ִקְּבָלה  ַׁשָּבת  ְּבמֹוָצֵאי 
ּוְקָברּום ְּבֵבית ֶהָעְלִמין ַהְּיהּוִדי. ַהַּסָּבא ִמִּׁשיּפֹוִלי ִּבֵּקׁש ֶׁשְּבֹבא ָהֵעת 

הּוא ִיָּקֵבר ְלָיָדם )סיפור לשבת חלק ח עמוד 317(.



ֶמָך ָּ ִיַּמחּופׁעּפָשֻדּׁׁשַפ
ֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשָּמְסרּו  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  ֶׁשל  ְיהּוִדית  ְּגבּוָרה  ַמֲעֵׂשי  אֹוָתם 
ֶאת ַנְפָׁשם, ֵהם ַהְקָרַבת ַהֵּלב ָהֲאִמִּתית ָהְרצּוָיה ּוְמֻקֶּבֶלת ִלְפֵני ה' 

ִיְתָּבַרְך.

ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ע"ב(,  פט  דף  )שבת  ַּבְּגָמָרא  ֶּׁשָאְמרּו  ַמה  ֵּבֲארּו  זֹו  ּוְבֶדֶרְך 
ָּברּוְך הּוא ָּבא ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ְואֹוֵמר לֹו: "ָּבֶניָך ָחְטאּו", ְוַאְבָרָהם 
זֹו  ְוִכי  ְוַהְמָפְרִׁשים ׁשֹוֲאִלים:  ְׁשֶמָך".  ְקֻדַּׁשת  ַעל  "ִיָּמחּו  אֹוֵמר לֹו: 
ָּבָניו ִמן ָהעֹוָלם? )עיין  ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ֶׁשּיֹאְבדּו  ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשאֹוֵמר 
מהרש"א בחידושי אגדות שם דיבור המתחיל אתה ה', ושו"ת עשה לך רב חלק ד 

סימן סט דיבור המתחיל אלא( ּוֵבֲארּו ֶׁשאֹוֵמר ַאְבָרָהם ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: 

"ִיָּמחּו ַעל ְקֻדַּׁשת ְׁשֶמָך? ִּתְרֶאה ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֵאיְך ֵהם ִנְמִחים ַעל 
ְקֻדַּׁשת ְׁשֶמָך, ְיהּוִדי ֶרַגע ֶאָחד ִלְפֵני ַהָּמֶות מּוָכן ְלַהְפִקיר ֶאת ּגּופֹו 
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ְוַנְפׁשֹו ְוֹלא ִלְכֹּפר ְּבָך ִיְתָּבַרְך" – זֹו ַהָּסֵנגֹוְרָיה ַהּטֹוָבה ְּביֹוֵתר ַעל 
ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל )בינה לעיתים פיג'ו דרוש יג(.



ֹקאּפַרִעיקפׁרֶּגָקַמִני
ָׁשַמְעִּתי ֵמָהַרב ִׁשְמעֹון ַּגַּבאי ַזַצ"ל ִלְפֵני ָׁשִנים ְּכֶׁשִהִּגיַע ְלִהְׁשַּתֵּתף 
ַּבַּבר ִמְצָוה ֶׁשִּלי, ִסּפּור ַמְדִהים ֶׁשַּמְרֶאה ַמִהי ַהְּנָׁשָמה ַהְּיהּוִדית: ָהָיה 
ֹראׁש ִעיר ֶאָחד ְיהּוִדי ְּבֶגְרַמְנָיה ֶׁשִהְתַנֵּצר ְוִהְתַחֵּתן ִעם ּגֹוָיה, ְוָכל 

ֻּכּלֹו ָהָיה ְמֻׁשָּקע ַּבַּתְרּבּות ַהֶּגְרָמִנית.  

ְּכֶׁשַהֶּגְרָמִנים ִהְתִחילּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהֶּסֶלְקְצָיה, ֵהם ָאְמרּו לֹו: "ֲאַנְחנּו 
יֹוְדִעים ֶׁשַאָּתה ָּכֹמנּו, ֹלא ַנֲעֶׂשה ְלָך ְּכלּום, ַרק ֲאַנְחנּו רֹוִצים ִלְראֹות 
ֶׁשֶּבֱאֶמת ַאָּתה ְּכָבר ֹלא ָקׁשּור ַלְּיהּוִדים". ֵהם ֵהִביאּו לֹו ֵסֶפר ּתֹוָרה, 
ַהְּצָרִכים  ֶאת  "ַּתֲעֶׂשה  לֹו:  ְוָאְמרּו  ִעיר  ֶׁשל  ִּבְרחֹוָבּה  אֹותֹו  ָּפְרׂשּו 
ֶׁשְּלָך ָעָליו". הּוא ֵסַרב, ַהָּנאִצים ִנּסּו ְלַׁשְכֵנַע אֹותֹו: "ַאָּתה ֲהֵרי ְּכָבר 
ֹלא ְיהּוִדי, ַאָּתה ָנׂשּוי ְלגֹוָיה", ְוֵהם ַּגם ִאְּימּו: "ִאם ֹלא ַּתֲעֶׂשה ֶאת 
ֶזה ֲאַנְחנּו ִנְׂשֹרף אֹוְתָך ַחי ִעם ֵסֶפר ַהּתֹוָרה!" ְוהּוא ְּבֶׁשּלֹו: "ֲאִני ֹלא 
ְמַבֶּזה ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה.  ְוַהָּנאִצים ִיַּמח ְׁשָמם ָלְקחּו אֹותֹו ְוָׂשְרפּו 
ֶזה "ֹּכל  ְקֻדַּׁשת ְׁשֶמָך".  ַעל  "ִיָּמחּו  ֶזה  ֵסֶפר ַהּתֹוָרה.  ַחי ִעם  אֹותֹו 
ְנִדיב ִלּבֹו" - הּוא ְמַנֵּדב ֶאת ַהֵּלב ֶׁשּלֹו,  ֶאת ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו ַלָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא, ְוזֹו ַהְּתרּוָמה ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר. 



ַפׁרּׁקָמַצנּוַ ּׁ ׁמֲח
ֵיׁש ֲאָנִׁשים ִמְסֵּכִנים ֶׁשחֹוִלים ְּבַמֲחַלת ַהַּקְמָצנּות, הּוא מּוָכן ִלְתרֹם 
ָיכֹול  "ַאָּתה  לֹו:  אֹוֵמר  ַאָּתה  ַהֶּכֶסף.  ֶאת  ֹלא  ֲאָבל  ֶׁשּלֹו  ַהֵּלב  ֶאת 
ִלְתרֹם 100 ּדֹוָלר", הּוא אֹוֵמר ְלָך: "ֵיׁש ִלי ֵלב ַחָּלׁש, ְּבַבָּקָׁשה ַאל 

ַּתְלִחיץ אֹוִתי". 



ַּבׁקְך ַָ ׁרָּׁשםפִי ָּ ׁרָשַקׁבַפׁרָּלבפ

10

ָהָיה ֵאיֶזה ַקְמָצן ֶאָחד ֶׁשָּׁשֲאלּו אֹותֹו: "ְּכֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה ִטּפּול ִׁשַּנִים 
ֵאיֹפה ֲהִכי ּכֹוֵאב ְלָך?" הּוא ָאַמר ָלֶהם: "ַּבִּכיס...", ֹלא ִאְכַּפת לֹו 
ְזִריקֹות, ֲעִקירֹות, ַהְרָּדָמה, ַהִּכיס ֲהִכי ּכֹוֵאב. ֲאָנִׁשים ָּכֵאֶּלה ְמַקְּיִמים 
ֶאת ַה"ְּנִדיב ִלּבֹו ַּגם ִּבְתרּוָמה ֶׁשֵהם ּתֹוְרִמים, ֶאְצָלם ֶזה ַמָּמׁש 'ִמָּכל 

ַהֵּלב'. 

ְוָכל ָאָדם ָצִריְך ָּתִמיד ִלְמֹצא ִהְזַּדְּמֻנּיֹות ִלְהיֹות ְּבַדְרַּגת "ְנִדיב ִלּבֹו" 
- ָלֵתת ֶאת ַהֵּלב ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְלַהְראֹות ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ַּדְוָקא ַּבְּדָבִרים ֶׁשָּקֶׁשה ְלָך ָלֹבא ְוַלֲעֹבד אֹותֹו, "ֹּכל ְנִדיב ִלּבֹו ָיִביא 

ֶאת ְּתרּוָמִתי" – ַהְּתרּוָמה ַהּזֹו ִמְתַקֶּבֶלת ְלָרצֹון ַּבָּׁשַמִים. 

ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַהְראֹות ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ה' 
ֶאת ַאֲהָבֵתנּו ֵאָליו ֶּבֱאֶמת, ַּבְּדָבִרים ַהָּקִׁשים, ּוְבַהְצָלָחה, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי 

ָרצֹון. 
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