
ִלְקַראת  ִמִּמְצַרִים  ִיְׂשָרֵאל  ְּגֻאַּלת  ַעל  ְמֻסָּפר  ּבֹו  ִּכי  ַהְּגֻאָּלה",  "ֵסֶפר  ָהַרְמַּב"ן:  ְּבִפי  ִנְקָרא  ֵסֶפר ְׁשמֹות 
ְוִצָּוה  ַהְּסֶנה  ִמּתֹוְך  ַרֵּבנּו  ְלמֶֹׁשה  ִהְתַּגָּלה  ַהָּקָּב"ה  ֵּכיַצד  ַּבֲאִריכּות,  ְמֻסָּפר  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ַהּתֹוָרה.  ַקָּבַלת 
אֹותֹו ָלֶלֶכת ְלַפְרעֹה ְּכֵדי ְלַצּוֹות ָעָליו ְלהֹוִציא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים, "ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ִעם־ִּפיָך ְוהֹוֵריִתיָך 
ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר". ִלְכאֹוָרה ָהִיינּו ְּבטּוִחים ֶׁשּמֶֹׁשה ַיְסִּכים ִמָּיד ָלֶלֶכת ְלַפְרעֹה, אּוָלם ְרֵאה ֶזה ֶּפֶלא. ָמה ִהיא 
ַהְמָפְרִׁשים:  ַרִּׁש"י ּוְׁשַאר  ְּבַיד־ִּתְׁשָלח"! ּוְמָפֵרׁש  ִּבי ה', ְׁשַלח־ָנא  ְלִצּוּוי ה'? "ַוּיֹאֶמר  ְּתגּוָבתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה 
"ְׁשַלח ְּבַיד ִמי ֶׁשַאָּתה ָרִגיל ִלְׁשֹלַח, ְוהּוא ַאֲהרֹן". ּוִמָּיד ָחָרה ַאף ה' ְּבמֶֹׁשה ְוָאַמר לֹו: "ֲהֹלא ַאֲהרֹן ָאִחיָך 
ְּבִלּבֹו". ְּתׁשּוָבתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה  ְוָׂשַמח  ְוָרֲאָך  ִלְקָראֶתָך  יֵֹצא  ִהֵּנה־הּוא  ְוַגם  ְיַדֵּבר הּוא  ִּכי־ַדֵּבר  ָיַדְעִּתי  ַהֵּלִוי 
ְלִצּוּוי ה', ְּתמּוָהה ִלְכאֹוָרה. ִּכי ִאם ה' ִצָּוה ָעָליו ָלֶלֶכת ְלַפְרעֹה ְוהּוא אֹוֵמר ֶׁשהּוא ִיְהֶיה ִעּמֹו ִויַסֵּיַע לֹו 
ְלַדֵּבר ְּבאֶֹפן מּוָבן, ַמּדּוַע ִאם־ָּכְך הּוא ַמְזִּכיר ֶאת ָאִחיו ַאֲהרֹן? ּוַמּדּוַע הּוא ׁשֹוֵלַח ֶאת ה' ִלְפנֹות ֶאל ַאֲהרֹן 

ְוֹלא ְמַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ֶאת ַהְּׁשִליחּות ִלְגאֹל ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּגלּות ַהָּמָרה ְּבִמְצַרִים?

ֵמִעּיּון ְּבִדְבֵרי ַהְמָפְרִׁשים, ִנְלַמד מּוָסר ַהְׂשֵּכל ָּגדֹול ַעל ְּכבֹוד ַהּזּוַלת. מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִהְסִּכים ְלַהְפִסיד ֶאת 
ַהַּתְפִקיד ֶהָחׁשּוב ְּביֹוֵתר ֶׁשל ְּגֻאַּלת ִיְׂשָרֵאל, ֶהֱעִדיף ְלַעֵּכב ֶאת ַהְּגֻאָּלה ֶׁשל ָהָעם ֻּכּלֹו ְוִלְדחֹות ִּבְזַמן־ָמה 
ֶאת ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ְּבִסיַני, ְוַהּכֹל ִּבְׁשִביל ָמה? ְּכֵדי ֶׁשַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן, ֶׁשָהָיה ָּגדֹול יֹוֵתר ִמּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֹלא ִיָּפַגע 
ְוֹלא ָיחּוׁש ֲחִליׁשּות ַהַּדַעת ַמּדּוַע הּוא ֹלא ִנְבַחר ִלְהיֹות ַהָּׁשִליַח ֶׁשל ַהָּקָּב"ה. ּוֶמה ָעָנה לֹו ַעל ָּכְך ַהָּקָּב"ה: 
"ִהֵּנה־הּוא יֵֹצא ִלְקָראֶתָך ְוָרֲאָך ְוָׂשַמח ְּבִלּבֹו", ּוְמָפֵרׁש ַרִּׁש"י: "ֹלא ְּכֶׁשַאָּתה סֹוֵבר ֶׁשהּוא ַמְקִּפיד ָעֶליָך 
ֶׁשַאָּתה עֹוֶלה ִלְגֻדָּלה. ּוִמָּׁשם ָזָכה ַאֲהרֹן ַלֲעִדי ַהחֶֹׁשן ַהָּנתּון ַעל ַהֵּלב". 'ַאל ַּתְחׁשֹׁש ִמְּפֵני ֲחִליׁשּות ַהַּדַעת 
ֶׁשל ַאֲהרֹן', אֹוֵמר ַהָּקָּב"ה ְלמֶֹׁשה, 'ִּכי ְּבִמּדֹוָתיו ָהֲאִציִלּיֹות הּוא ִיְׂשַמח ְמאֹד ִּבְׁשִליחּוְתָך, ְוָרֲאָך ְוָׂשַמח 

ְּבִלּבֹו'. ְלַלֶּמְדָך ַעד ַּכָּמה ָחׁשּוב ְּכבֹודֹו ֶׁשל ָּכל ָאָדם, ְוַכָּמה ָעֵלינּו ְלִהָּזֵהר ֶׁשֹּלא ִלְפּגַֹע ָחִליָלה ַּבּזּוַלת.

ָאֶמִריָקה  ּגֹוַלת  ַרָּבֵני  ִהְתַּכְּנסּו  ָּבּה  ְּגדֹוָלה,  ַרָּבִנים  ַלֲאֵסַפת  ַאֲהרֹן קֹוְטֶלר  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֻהְזַמן  ַאַחת,  ַּפַעם 
ְּכֵדי ְלַטֵּכס ֵעָצה ְּבִעְנְיֵני ַהָּׁשָעה ְוַהְּכָלל, ּוְבֵעת ַהַהְמָּתָנה ַלִהְתַּכְּנסּות, ָמָצא ַרִּבי ַאֲהרֹן ֵסֶפר ִעם ִסּפּוֵרי 
ֲחִסיִדים ְוִעֵּין ּבֹו ְמַעט. ְמֻאָחר יֹוֵתר, ַּכֲאֶׁשר ִהְתַּכְּנסּו ָהַרָּבִנים ָלֲאֵסָפה, ִסֵּפר ָלֶהם ַרִּבי ַאֲהרֹן ַעל ַהֵּסֶפר 
ֶׁשִּנְקַלע ְלָיָדיו ְוִהִּביַע ִּבְפֵניֶהם ְּתִמיָהה ַעל ַאַחד ַהִּסּפּוִרים ֶׁשָּקָרא ּבֹו ְוֹלא ָּכַבׁש ֶאת ְּפִליָאתֹו ֵּכיַצד ִיָּתֵכן 
ְלַסֵּפר ִסּפּור ֶׁשָּכֶזה. "ָקָראִתי ַּבֵּסֶפר", ָאַמר ַרִּבי ַאֲהרֹן, "ֶׁשַּפַעם ַאַחת ָאַמר ָהַרִּבי ר' ּבּוִנים ִמְּפִׁשיְסָחא, 
ֶׁשִּביֵמי ְנעּוָריו ָהָיה ְּבכֹחֹו ְלָהִביא ֶאת ַהָּמִׁשיַח, אּוָלם הּוא ִנְמַנע ִמַּלֲעׂשֹות זֹאת, ִמְּפֵני ֶׁשְּבאֹוָתּה ָׁשָעה 
ֲעַדִין ָהָיה ָה'אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל' ֵמַאְּפָטא ַּבַחִּיים, ְוהּוא ָהָיה ְזַקן ַהּדֹור. ָחַׁשׁש ַרִּבי ּבּוִנים, ֶׁשָּמא ִּתָּגֵרם ֲחִליׁשּות 
ִזְקנּותֹו  ַלְמרֹות  ַהָּמִׁשיַח  ֶאת  ְלָהִביא  ִהְצִליַח  ֹלא  ֶׁשהּוא  ֶׁשִּיְרֶאה  ֵמַאְּפָטא,  ַהָּיִׁשיׁש  ְלַצִּדיק  ַהַּדַעת 
ִּבְרפּוָאה  ָעַסק  ּבּוִנים  ר'  ָהַרִּבי  ִּכי  ָהרֹוֵקַח',  )'ּבּוִנים  ַאְּפֵטְיֶקר'  'ּבּוִנים  ֶׁשֻּכָּנה  ָהַאְבֵרְך  ְוִאּלּו  ַוֲחִׁשיבּותֹו, 
ְורֹוְקחּות ִּביֵמי ֲעלּוָמיו(, ִהְצִליַח ְלָהִביא ֶאת ַהָּמִׁשיַח". "ַהִאם ִיָּתֵכן ַּכָּדָבר ַהֶּזה"? ָּתַמּה ַרִּבי ַאֲהרֹן קֹוְטֶלר 
ְּבָאְזֵני ַהֶּנֱאָסִפים, "ֶאְפָׁשר ְלָהִביא ֶאת ַהָּמִׁשיַח ּוְלהֹוִציא ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹו ֵמַהָּגלּות ַהָּמָרה, ְוִנְמָנִעים 
ִמָּכְך ִּבְׁשִביל ֲחִליׁשּות ַהַּדַעת ֶׁשל ַאַחד ַהַּצִּדיִקים? ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלַסֵּפר ִסּפּור ָּכֶזה ְועֹוד ְלַהְדִּפיסֹו ְּבֵסֶפר"? 
ָּתִמים  ְיהּוִדי  ֶאָחד,  ָחִסיד  ִאיׁש  ָקם  ְלֶפַתע  אּוָלם  ּדֹם,  ֶנֶאְלמּו  ְוַהּכֹל  ַהְּדָבִרים  ְלֵׁשַמע  ִהְׁשּתֹוְממּו  ֻּכָּלם 
ּוָפׁשּוט, ֶׁשִהִּגיַע ֶאל ָהֲאֵסָפה ְּכעֹוְזרֹו ֶׁשל ַאַחד ָהַרָּבִנים, ְוָאַמר ְלַרִּבי ַאֲהרֹן: "ַמה ְּלָך ָּתֵמַּה ַעל ַהִּסּפּור? 
ַוֲהֵרי ָמִצינּו ְּבִדּיּוק ָּכְך ֵאֶצל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ֶׁשהּוא ִנְמַנע ִמְּלַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ֶאת ַהְּׁשִליחּות ִלְגאֹל ֶאת ִיְׂשָרֵאל, 
ַרק ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִלְגרֹם ַצַער ַוֲחִליׁשּות ְלָאִחיו, ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן"! ִנְדַהם ַרִּבי ַאֲהרֹן ֵמַהְּתׁשּוָבה ַהּקֹוַלַעת, ָקם ַעל 

ַרְגָליו ְוָאַמר: "ֵמעֹוָלם ֹלא ִנְּצַחִני ָאָדם, ֶאָּלא ִאיׁש ָחִסיד ֶזה"...

בס"ד

ַאַחד ַהְיסֹודֹות ְּבעֹוָלָמּה ֶׁשל ּתֹוָרה, הּוא ַרְעיֹון 
ָּכל  ַעל  ְוַהחֹוָבה  ֱאֹלִקים  ְּבֶצֶלם  ָהָאָדם  ְּבִריַאת 

ִמְּפִגי ּוְלִהָּמַנע  ַהּזּוַלת  ְּכבֹוד  ַעל  ִלְׁשמֹר  ־ֶאָחד 
ָהעֹוָלם,  ְּבִריַאת  ֵּתאּור  ְלַאַחר  ָחִליָלה.  ּבֹו,  ָעה 
ְּבַצְלמֹו  ֶאת־ָהָאָדם  ֱאֹלִקים  "ַוִּיְבָרא  ֶנֱאַמר: 
ַרִּבי  ָלַמד  ּוִמָּכאן  אֹתֹו",  ָּבָרא  ֱאֹלִקים  ְּבֶצֶלם 
ְּבֶצֶלם,  ֶׁשִּנְבָרא  ָאָדם  "ָחִביב  ְוָאַמר:  ֲעִקיָבא 
ְוַרִּבי  ְּבֶצֶלם",  ֶׁשִּנְבָרא  לֹו  נֹוַדַעת  ְיֵתָרה  ִחָּבה 

ַהְמ ַהִּמְׁשָּפט  ֶאת  ֶׁשָּקַבע  ִמי  ַּגם  ־ֲעִקיָבא הּוא 
ֻפְרָסם ְוַהְיסֹוִדי: "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך, ֶזה ְּכָלל 
ִהֵּלל  ֶׁשל  ַהְיסֹוִדִּיים  ְּדָבָריו  ַּגם  ַּבּתֹוָרה".  ָּגדֹול 
ַהָּזֵקן "ַמה ֶּׁשָּׂשנּוא ָעֶליָך ַאל ַּתֲעֶׂשה ַלֲחֵבְרָך", 
ְמַהִּוים ַּבֲעבּוֵרנּו ְּכָלֵלי ְיסֹוד ְּבַיֲחֵסנּו ֶאל ַהּזּוַלת 
ְּכבֹודֹו  ָלַאֵחר.  ָוֶנֶזק  ַצַער  ִמְּגִריַמת  ּוְבִהָּמְנעּות 
ֶׁשל ָהָאָדם ּכֹה ָּגדֹול, ַעד ֶׁשְּלִעִּתים הּוא ּדֹוֶחה 
ֲאִפּלּו ֹלא ַתֲעֶׂשה ֶׁשַּבּתֹוָרה, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל 

־"ָּגדֹול ְּכבֹוד ַהְּבִרּיֹות, ֶׁשּדֹוֶחה ֹלא ַתֲעֶׂשה ֶׁשַּב
ּתֹוָרה", ְוָהַרְמַּב"ם ָלַמד ִמִּדין ֶזה ֶׁשֵּיׁש ְלַכֵּבד ַּגם 
ִנְבְראּו  ֵהם  ֶׁשַּגם  ִמְּפֵני  ָהעֹוָלם,  ֻאּמֹות  ְּבֵני  ֶאת 

ְּבֶצֶלם ֱאֹלִקים. 

ַּכָּמה ֲחׁשּוָבה ִהיא ַהְּזִהירּות ִּבְכבֹוד ַהּזּוַלת, ַעד 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָׁשֲאלּו ַּפַעם ֶאת ַה"ֲחזֹון ִאי"ׁש": "ַמִהי 
ַּדְרַּגת ַהִּׂשיא ֶׁשָאָדם ָיכֹול ְלַהִּגיַע ֵאֶליָה ָּבעֹוָלם 
ִׁשְבִעים  ָּכל  ֶאת  "ַלֲעבֹר  ְוָאַמר:  ֵהִׁשיב  ַהֶּזה"? 

ְׁשנֹוָתיו ִמְּבִלי ִלְפּגַֹע ְּבֶבן־ָאָדם"! 

־ַנֲעסֹק, ֵאפֹוא, ְּבנֹוֵׂשא ָחׁשּוב ֶזה ֶׁשל ְּכבֹוד ַהּזּו
־ַלת, ִמּתֹוְך ִּדְבֵרי ֲחַז"ל ּוְמקֹורֹוֵתיֶהם, ְוֵנֵלְך ְּבִע

ְקבֹות ַהַּצִּדיִקים ּוִמּדֹוֵתיֶהם ַהֶּנֱאָצלֹות.

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ְּכבֹוד ַהּזּוַלתָּפָרַׁשת ְׁשמֹות  
ת ִטיׁש ּבָ ית ַשׁ  ִמּבֵ

ְּכבֹוד ַהּזּוַלת

ָׁשֲאלּו ַּפַעם ֶאת ַה"ֲחזֹון ִאי"ׁש": "ַמִהי ַּדְרַּגת 
ַהִּׂשיא ֶׁשָאָדם ָיכֹול ְלַהִּגיַע ֵאֶליָה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה"?

 ְוהּוא ֵהִׁשיב ְוָאַמר: "ַלֲעבֹר ֶאת ָּכל ִׁשְבִעים 
ְׁשנֹוָתיו ִמְּבִלי ִלְפּגַֹע ְּבֶבן־ָאָדם"!



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה

ַּבַּיַער  ֵעִצים  ֵמֲחִטיַבת  ִמְתַּפְרֵנס  ֶׁשָהָיה  ֶאָחד  ְּבָאָדם  ַמֲעֶׂשה 
ַאְרֵיה  ָרָאה  ִּבְמַלאְכּתֹו,  ִּבְהיֹותֹו עֹוֵסק  ַּפַעם,  ְלַהָּסָקה.  ּוְמִכיָרָתם 
ִהִּביט  ְוהּוא  ִׁשְּתקֹו,  ַהַּפַחד  ִלְקָראתֹו.  ּופֹוֵסַע  ַהַּיַער  ִמְּסַבְך  יֹוֵצא 
ָּבַאְרֵיה ְּבֵאיָמה. ְלַהְפָּתָעתֹו, ָּפַתח ָהַאְרֵיה ֶאת ִּפיו ְוִדֵּבר ִּבְׂשַפת ְּבֵני 
ְוָאַמר: "ַאל ִּתְפַחד, ַהְמֵׁשְך ִּבְמַלאְכְּתָך ַּבֲחִטיַבת ָהֵעִצים".  ָאָדם 
ָאַזר ָהִאיׁש עֹז, ְוִהְמִׁשיְך ִלְכרֹת ֶאת ָהֵעץ. ָאַמר לֹו ָהַאְרֵיה: "ַהַּיַער 
הּוא ַמְמַלְכִּתי ַוֲאִני נֹוֵתן ְלָך ְרׁשּות ִלְכרֹת ָּכל ֵעץ ֶׁשִּתְרֶצה". הֹוָדה 
ָהִאיׁש ָלַאְרֵיה, ְוָצַרר ֶאת ָהֵעִצים ַעל ִׁשְכמֹו ְּכֵדי ְלַהִּציָעם ַּבּׁשּוק 
ָּבָׂשר  ֶׁשל  ֲחִתיכֹות  ַּכָּמה  ָהִאיׁש  ֵהִביא  ַהּיֹום,  ְלָמֳחָרת  ִלְמִכיָרה. 
ָלַאְרֵיה ַהִּפְלִאי. ָׂשַמח ָהַאְרֵיה ְמאֹד ְוִהִּציַע לֹו ָלַקַחת ֶאת ַהֶחֶבל 
ֶׁשֵהִביא ִעּמֹו, ֵחֶלק ִיְקׁשֹר ְלֶגַזע ָהֵעץ ְוֶאת ֶחְציֹו ַהֵּׁשִני ִיְקׁשֹר ְסִביב 
ָהַאְרֵיה. ְּבַרַעד ַוֲחָׁשׁש ָעָׂשה ָהִאיׁש ֵּכן,  ְוִהֵּנה ִזֵּנק ָהַאְרֵיה ּוְבכֹחֹו 
ֵּבין  ִהְתַּפְּתָחה  מּוָזָרה  ְיִדידּות  ָהֵעץ.  ֶאת  ְּבַבת-ַאַחת  ָעַקר  ָהַעז 
ַהְּׁשַנִים, ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ָהִאיׁש חֹוֵטב ָהֵעִצים ִמְתַעֵּיף ִמְּמַלאְכּתֹו, ָהָיה 
ׁשֹוֵכב ְוִנְרָּדם, ְוָהַאְרֵיה ָהָיה ׁשֹוֵמר ָעָליו ִמְּפֵני ַחּיֹות ַהַּיַער. ְוַכֲאֶׁשר 
ִּבְרֵּכי  ַעל  רֹאׁשֹו  ַמִּניַח  ָהָיה  ַהַּיַער,  ַחּיֹות  ִמֵּציד  ָעֵיף  ָהַאְרֵיה  ָהָיה 

ַהַּצָּיד ְועֹוֵצם ֵעיָניו ִּבְתנּוָמה.

יֹום ֶאָחד, ִהִּניַח ָהַאְרֵיה ֶאת רֹאׁשֹו ַעל ִּבְרֵּכי ָהִאיׁש ְוִנְרַּדם. ִּבְׁשָנתֹו 
ִנְרַּתע  ִמִּפיו.  ָעָלה  ְּבָאָׁשה  ֵריַח  ֶׁשל  ְוַגל  ָרָחב,  ִּגהּוק  ָהַאְרֵיה  ִּגֵהק 
ָהִאיׁש ִּבְסִליָדה, ּוָפַלט: "אֹוי, ֵאיֶזה ֵריַח ַרע". ְרִתיָעתֹו ֵהִעיָרה ֶאת 
ָהַאְרֵיה ְוהּוא ָׁשַמע ֶאת ָהֶעְלּבֹון, ַאְך הּוא ָּבַלע זֹאת ְּבִלּבֹו ְוֹלא ָאַמר 
ְמאּוָמה. ְלַאַחר ְזַמן-ָמה, ָקם ָהַאְרֵיה ְוָאַמר ָלִאיׁש: "רֹאִׁשי ּכֹוֵאב 
ְויֹוֵדַע ֲאִני ְּתרּוָפה ִלְכֵאב ָהרֹאׁש. ָעֶליָך ְלַהּכֹות ְּבָחְזָקה  ִלי ְמאֹד, 
ָהִאיׁש,  ִהֵּסס  ֵיָרַגע".  ּוְכֵאִבי  רֹאִׁשי,  ַעל  ַהַּגְרֶזן  ֶׁשל  ַהֵּקֶהה  ַּבַּצד 
אּוָלם ָהַאְרֵיה ָּדַחק ּבֹו ְוָאַמר: "ַרק ֶזה ְיַׁשֵּכְך ֶאת ְּכֵאִבי". ִמֶּׁשָרָאה 
ָהֲאִרי  ָאַמר  ְמַהֵּסס,  ַהַּצָּיד  ֶׁשֲחֵברֹו 
ַמֵהר  "ֲעֵׂשה  ּוִבְנִהיָמה:  ְּבַכַעס 
ָעַלי  ִיְגַּבר  ֶּפן  ַּבָּקָׁשִתי,  ֶאת 
ֶאְהֶיה  ֹלא  ְוָאז  ַהְּכֵאב, 
ִאם  ְלַמֲעַׂשי.  ַאֲחָרִאי 
רֹאִׁשי,  ַעל  ַּתֵּכִני  ֹלא 
ְּברֹב  ָעֶליָך  ֶאְתָּפֵרץ 

ַּכַעס, ְוָעלּול ֲאִני ִלְטרֹף אֹוְתָך ַחי". ֹלא נֹוְתָרה ָלִאיׁש ְּבֵרָרה, ְוהּוא 
ֵהִרים ֶאת ַּגְרִזּנֹו ְוִהְנִחיתֹו ְּבָכל ּכֹחֹו ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל ָהַאְרֵיה. ַהַּמָּכה 

ָהְיָתה ּכֹה ַאִּדיָרה, ַעד ֶׁשָהַאְרֵיה ִהְתַעֵּלף ְוִאֵּבד ֶאת ַהָּכָרתֹו. 

ִהְתַּבְלֵּבל חֹוֵטב ָהֵעִצים ְלַמְרֵאה ָהַאְרֵיה ַהְמֻעָּלף, ִהְתּכֹוֵפף ְוָאַסף 
ַעל  ְוֶהֱעִמיָסּה  ַאַחת  ַלֲחִביָלה  אֹוָתם  ָקַׁשר  ֶׁשָּכַרת,  ָהֲעָנִפים  ֶאת 
ָהֲעָנִפים  ֶאת  ִלְמּכֹר  ְּכֵדי  ַהּׁשּוק  ֶאל  מּוָעדֹות  ְּכֶׁשָּפָניו  ִׁשְכמֹו, 
ָהַאְרֵיה  אּוָלם  ַהַּיַער,  ֶאל  ׁשּוב  ַהחֹוֵטב  ִהִּגיַע  ְלָמֳחָרת  ְלַהָּסָקה. 
ְּבֵעיָניו.  ְוָעצּוב  נּוֶגה  ּוַמָּבט  ָהַאְרֵיה  ָחַזר  ָהְרִביִעי  ַּבּיֹום  ַרק  ֶנֱעַלם. 
ִהְתָקֵרב ַעד ָהִאיׁש, ָרַבץ ַעל ְמקֹומֹו ְוָאַמר: "ַמָּכה ֲחָזָקה ִהִּכיַתִני 
ְּברֹאִׁשי". ִהְתַנֵּצל חֹוֵטב ָהֵעִצים ְוָאַמר: "ֹלא ֵמְרצֹוִני ָעִׂשיִתי זֹאת, 
ָאַמר  ַרָּבה".  ַמָּכה  ְלַהּכֹוְתָך  אֹוִתי  ֶׁשִהְכַרְחָּת  ֶזה  הּוא  ַאָּתה  ֲהֵרי 
ֶׁשִהְתַעַּלְפִּתי  ַעד  ֲחָזָקה  ַמָּכה  אֹוִתי  ִהִּכיָת  ֵּכן,  "ָאְמָנם  ָהַאְרֵיה: 
ְּבֻגְלָּגְלִּתי,  ֶּפַצע  ָּפֲעָרה  ַהֲחָזָקה  ַהַּמָּכה  ַהָּכָרִתי.  ֶאת  ְוִאַּבְדִּתי 
ָהַאְרֵיה,  ֶׁשל  ַרֲעָמתֹו  ֶאת  ַּבֲעִדינּות  ָהִאיׁש  ָסַרק  ַאָּתה"?  ָהרֹוֶאה 
ְוָאַמר: "ָאֵכן, ֲאָבל ַהֶּפַצע ְּכָבר ִהְגִליד ְּכִפי ֶׁשֲאִני רֹוֶאה". "ֵּכן", ָאַמר 
ִהְגִליד, ְועֹוד ְמַעט ּוְכָבר  ָהַאְרֵיה ְּבֶעֶצב, ָאְמָנם ַהֶּפַצע ֶׁשְּברֹאִׁשי 
ֹלא ִיָּׁשֵאר ִמֶּמּנּו ֵזֶכר, אּוָלם ָהֶעְלּבֹון ֶׁשֵהַטְחָּת ִּבי ֶטֶרם ִהִּכיָת ִּבי, 
ְּבָכְך ֶׁשָאַמְרָּת ִּכי ֵריַח ַרע נֹוֵדף ִמֶּמִּני, ֶעְלּבֹון ֶזה ֹלא ַיְגִליד ְלעֹוָלם"! 
ְּכֶׁשִּסֵּים ָהַאְרֵיה ְּדָבִרים ֵאּלּו, ָקם ַעל ַרְגָליו ּוְבקֹול רֹוֵעם ָקָרא: "ֵצא 
ֵאפֹוא ִמן ַהַּיַער ְוַאל ָּתׁשּוב ֵאָליו עֹוד, ֶּפן ִּתְבַער ִּבי ֲחָמִתי ַוֲאַכֶּלה 
אֹוְתָך ְּכָרַגע! ֲאִני ָהִייִתי ְלָך ָיִדיד ֶנֱאָמן, ַאְך ַאָּתה ֹלא ָׁשַמְרָּת ַעל 

ַהְּבִרית ַהֶּנֱאָמָנה ֶׁשָהְיָתה ֵּביֵנינּו". 

ַהִּנְמָׁשל 
ַּכָּמה מּוַסר ַהְׂשֵּכל ִנָּתן ִלְלמֹד ִמָּמָׁשל ִנְפָלא ֶזה, אֹותֹו ִסֵּפר ָהַרב 
ַאְבָרָהם ָחָכם ַרָּבּה ֶׁשל ִּכְרַמָּׁשאן ֶׁשְּבָפָרס, ְוהּוָבא ַּבֵּסֶפר "ֲאבֹוֵתינּו 
ַּבּזּוַלת,  ְּפִגיָעה  ֶׁשל  ִמָּלה  ֶׁשָּכל  ִלְזּכֹר  ָעֵלינּו  ַּכָּמה  ָלנּו".  ִסְּפרּו 
ָּתִמיד  ְוֹלא  ָיִמים,  ְלאֶֹרְך  רֶֹׁשם  ּבֹו  ּומֹוִתיָרה  ְּבִלּבֹו  ָעמֹק  ֶנְחֶרֶטת 
ֶנְחֶקֶקת  ּפֹוַגַעת  ִמָּלה  ַהֶּזה.  ָהרֶֹׁשם  ֶאת  ִלְמחֹק  ְיכֹוָלה  ַהְּסִליָחה 
ָעִדיף  ַמֲעֶׂשה,  ְלַאַחר  זֹאת  ְלַתֵּקן  ְלַנּסֹות  ּוִבְמקֹום  ַהּפֹוֵגַע,  ְּבֵלב 
ְלַקֵּים סֹוף ַמֲעֶׂשה ְּבַמֲחָׁשָבה ְּתִחָּלה, ְוִלְׁשקֹל ֶאת ַהִּמִּלים ַּבֶּפֶלס 

ִלְפֵני ֲאִמיָרָתן. 
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סֹוְפִרים  ּוִמִּדְבֵרי  ַהּתֹוָרה  ִמן  ִנְצַטִּוינּו  ַרּבֹות  ִמְצוֹות  א. 
ִּבְכבֹודֹו  ִמְּפִגיָעה  ִּבְזִהירּות  ַהּזּוַלת,  ְּכבֹוד  ַעל  ִּבְׁשִמיָרה 

ּוִבְרכּוׁשֹו, ַאֲהַבת ַהֵּׁשִני ַוֲעִׂשַּית ֶחֶסד ִעּמֹו. 

ְרִציָחה  ְּבִאּסּור  ֵּבין  ַהֵּׁשִני,  ֶׁשל  ְּבגּופֹו  ִלְפּגַֹע  ָאסּור  ב. 
ִּכְרִציָחה,  ֶׁשֶּנְחֶׁשֶבת  ָּפִנים  ַהְלָּבַנת  ֶזה  ּוִבְכַלל  ַמָּמׁש 

ְוִאּסּור ָּכל ַהָּכָאה ֶׁשִהיא. 

ג. ִמְצָוה ְלַהִּציל ָאָדם ַאֵחר ֶׁשִּנְקַלע ְלַסָּכָנה אֹו ִלְמצּוָקה, 
ְוֵכן ְלַהִּציל ֶאת ָממֹון ֲחֵברֹו ְוֹלא ָלֵתת לֹו ֵעָצה ַמְכִׁשיָלה. 

ד. ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ֶׁשֹּלא ְלִהָּכֵׁשל ָחִליָלה ִמְּפִגיָעה ְּבָממֹונֹו 
ְלַסֵּיַע לֹו  ְלָהִׁשיב לֹו ֲאֵבָדה,  ֶׁשל ַהּזּוַלת ּוְרכּוׁשֹו. ִמְצָוה 
ִּבְפִריָקה ּוְטִעיָנה, ֹלא ִלְגנֹב ְמאּוָמה ֵמַאֵחר, ֹלא ְלהֹונֹות 
ֶּׁשֵּיׁש  ַמה  ַלְחמֹד  ֹלא  ָׂשִכיר,  ְׂשַכר  ַלֲעׁשֹק  ֹלא  ֲאֵחִרים, 

ַלּזּוַלת ּוְלָהִׁשיב ֶאת ַהָּגֵזל. 

ֶׁשִּנְצָרְך,  ְלִמי  ַאֵחר  ֵחֶפץ  אֹו  ָממֹון  ְלַהְלוֹות  ִמְצָוה  ה. 
ְוֵיׁש ְּפָרֵטי ִּדיִנים ׁשֹוִנים ְּבֶדֶרְך ַהֵּפָרעֹון, ֶׁשֹּלא ִלְהיֹות לֹו 

ְּכנֹוֶׁשה, ֹלא ִלְתּבַֹע ִמֶּמּנּו ְּבָחְזָקה, ֹלא ְלַבְּיׁשֹו ָועֹוד. 

ו. ָאסּור ְלַבֵּיׁש ֶאת ֲחֵברֹו ּוְלַהְלִּבין ֶאת ָּפָניו, ְוָכל ָהעֹוֶׂשה 
ֶׁשַּמְלֲאֵכי  עֹוד  ְוֹלא  ְּבַעְצמֹו,  ִמְתַּבֵּיׁש  ֶׁשהּוא  סֹופֹו  ֵּכן 
ַחָּבָלה ּדֹוֲחִפים אֹותֹו ְוטֹוְרִדים אֹותֹו ִמן ָהעֹוָלם, ּוַמְרִאים 

ְקלֹונֹו ּוָבְׁשּתֹו ְלָכל ָּבֵאי ָהעֹוָלם. 

ִרָּצה  ְזַמן ֶׁשֹּלא  ָּכל  ַצַער,  ְוָגַרם לֹו  ַּבֲחֵברֹו  ֶׁשָּפַגע  ִמי  ז. 
אֹותֹו ְוֹלא ִחָּלה ֶאת ָּפָניו ִלְסֹלַח לֹו, ַּגם ַהָּקָּב"ה ֹלא מֹוֵחל 

ְוסֹוֵלַח לֹו. 

ַּבָּׁשַמִים  ְלַהֲעִניׁשֹו  ַמְמִּתיִנים  ֵאין  ַּבֲחֵברֹו,  ַהּפֹוֵגַע  ח. 
ִּכי  ָהֲעֵברֹות,  ְׁשָאר  ַעל  ֶׁשַּמֲעִניִׁשים  ְּכמֹו  ַהָּבא,  ָלעֹוָלם 
ַעל ֲחָטִאים ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ְוַעל ְּגִריַמת ּבּוָׁשה ְוַצַער 
ַלּזּוַלת, ְמַקְּבִלים עֶֹנׁש ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוהּוא ֶנֱעַנׁש ָּכאן 

ְּכֵדי ִרְׁשעּותֹו, ּוַבִּמָּדה ֶׁשָחָטא ַלֲחֵברֹו ָּכְך מֹוְדִדים לֹו. 

ַוֲאִפּלּו ִאם ֻּכָּלם קֹוְרִאים  ַלֲחֵברֹו,  ְלַכּנֹות ֵׁשם  ט. ָאסּור 
לֹו ֵּכן. 

ִּבְכַלל  ֶׁשהּוא  ָרָעה,  ְּבֵעָצה  ֲחֵברֹו  ֶאת  ַיְכִׁשיל  ֹלא  י. 
ָהִאּסּור ֶׁשל "ְוִלְפֵני ִעֵּור ֹלא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל". 

יא. ָאסּור ְלִהָּכֵנס ַהַּבְיָתה ְּבֶפַתע ִּפְתאֹום, ְוֵאין ְלִהָּכֵנס 

ִלְרׁשּות ֲחֵברֹו ִמְּבִלי ְלַבֵּקׁש ְרׁשּות ּוְלִהְתַּדֵּפק ַעל ַּדְלּתֹו, 
ּוִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ֵּכן, ַהָּקָּב"ה ׂשֹוְנאֹו.

ָלבֹוא  סֹופֹו  ָממֹונֹו,  ֶאת  ְואֹוֵכל  ֲחֵברֹו  ֶאת  ַהּגֹוֵזל  יב. 
ְּבִגְלּגּול ְּכֵדי ְלַהֲחִזיר ֶאת ַהָּממֹון ִלְבָעָליו. 

ַּדַעת,  ּוְגֵנַבת  ְּדָבִרים  ֵמאֹוָנַאת  ְמאֹד  ִיָּזֵהר  ָאָדם  ָּכל  יג. 
ְוָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ְּבַמָּׂשא ּוְבַמָּתן ֶּבֱאמּוָנה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְגזֹל 

ֶאת ָהַרִּבים ְוֹלא ֵיַדע ְלִמי ְלָהִׁשיב. 

יד. ִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ֶאת ֶאָחד ֵמַאְרָּבָעה ְּדָבִרים ֵאּלּו, ִנְקָרא 
ָרָׁשע. ְוֵהם: ַהַּמֶּכה ֶאת ֲחֵברֹו, ַוֲאִפּלּו ַרק ֵהִרים ָידֹו ִּבְלַבד 
ַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשֹּלא ִהָּכהּו, ִנְקָרא ָרָׁשע. ְוֵכן ַּבַעל ַמְחֹלֶקת, 
ַעל  ּכֹוֵעס  ְוַהָּקָּב"ה  ָּפָניו.  ְוַהֵּמִעיז  ְמַׁשֵּלם,  ְוֵאינֹו  ְוַהֹּלֶוה 
ְּבִסַּבת  ּוְלַנְפׁשֹו  ְלַעְצמֹו  ָרָעה  ֶׁשּגֹוֵרם  ִמְּפֵני  ָהָרָׁשע, 

ֶחְטאֹו, ְוָכל ָהעֹוֵבר ֲעֵבָרה ְּכִאּלּו ִחֵּלל ֶאת ַנְפׁשֹו.

טו. ְׁשֹלָׁשה ַהָּקָּב"ה אֹוֲהָבם, ּוָבֶהם ִמי ֶׁשֵאינֹו ּכֹוֵעס ּוִמי 
ֶׁשֵאינֹו ַמֲעִמיד ַעל ִמּדֹוָתיו, ֶׁשֵאינֹו ׁשֹוֵמר ֵאיָבה ְלַהֲחִזיר 

ְּגמּול ַרע ְלִמי ֶׁשִּצֲערֹו, ֶאָּלא ַמֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו. 

ַּבָּׁשַמִים  ַּגם  ַהִּדין,  ַעל־ִּפי  ַהְּבִרּיֹות  ִעם  ַהִּמְתַנֵהג  טז. 
ִמְתַנֲהִגים ִעּמֹו ְּבִמַּדת ַהִּדין ְוֹלא ְמַוְּתִרים לֹו. אּוָלם ִמי 
ִּבָּזהּו  ִאם  ֵמִׁשיב  ְוֵאינֹו  ַהְּבִרּיֹות  ִעם  ְּבֶחֶסד  ֶׁשִּמְתַנֵהג 
ְלִמַּדת  זֹוֶכה  לֹו,  ּומֹוֵחל  ּבֹו  ֶׁשָּפַגע  ִמי  ַעל  ּכֹוֵעס  ְוֵאינֹו 
ַהֶחֶסד ְוַגם ִמן ַהָּׁשַמִים ִמְתַנֲהִגים ִעּמֹו ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים 
ּבֹו  ֶׁשֶּיׁש  ָאָדם  ֶׁשָּכל  ַהָּקדֹוׁש,  ַּבּזַֹהר  ּומּוָבא  ְּגדֹוִלים, 

ֲחִסידֹות זֹו, ִנְקָרא ַמְלַאְך ה' ְצָבקֹות. 

ִמִּיְׂשָרֵאל,  ְוֶאָחד  ָּכל ֶאָחד  ֶלֱאהֹב  ִמן ַהּתֹוָרה  ִמְצָוה  יז. 
ׁשּום  ִלְׂשנֹא  ְוָאסּור  ָּכמֹוָך".  ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבָּת  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ִּבְׁשַאט  עֹוְבִרים  ֶׁשֵהם  ְרָׁשִעים  ֲאָבל  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ָאָדם 

ֶנֶפׁש ַעל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה, ֻמָּתר ִלְׂשנֹא. 

ֶּבן-ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשהּוא  אֹוְיבֹו  ִּבְנפֹל  ִלְׂשמַֹח  ָאסּור  יח. 
ּוְבִכְּׁשלֹונֹו, ֶאָּלא ְלִהְצַטֵער ְּבַצֲערֹו. 

יט. ֵיׁש ְלַהְקִּדים ָׁשלֹום ְלָכל ָאָדם, ַוֲאִפּלּו ְלָנְכִרי ַּבּׁשּוק, 
ּוְלַקֵּדׁש ֵׁשם ָׁשַמִים. 

ִּבְדָרָכיו,  ָלֶלֶכת  ְּדַהְינּו  ַּבָּקָּב"ה,  ְלִהָּדֵבק  ָאנּו  ְמֻצִּוים  כ. 
ִלְגמֹל ֶחֶסד ִעם ַהְּבִרּיֹות ּוְלַרֵחם ַעל ְּברּוָאיו. 

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות

ֵמִהְלכֹות ְּכבֹוד ַהּזּוַלת:

3



ְׁשֵנים ָעָׂשר ֶאֶלף זּוגֹות ַּתְלִמיִדים ָהיּו לֹו ְלַרִּבי ֲעִקיָבא ִמֶּגֶבת ַעד 
ַאְנִטיְפָרס, ְוֻכָּלם ִנְפְטרּו ִּבְתקּוָפה ְקָצָרה ֵּבין ַחג ַהֶּפַסח ָלֲעֶצֶרת, 
ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ָנֲהגּו ָּכבֹוד ֶזה ָּבֶזה ְוָהָיה ָהעֹוָלם ָׁשֵמם ִמְּפֵני ֶׁשִּכְמַעט 
ִנְׁשַּתְּכָחה ַהּתֹוָרה. ַעד ֶׁשָּבא ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאֶצל ַרּבֹוֵתינּו ֶׁשַּבָּדרֹום, 
ְוַרִּבי  ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון,  ְוַרִּבי יֹוֵסי,  ְוַרִּבי ְיהּוָדה,  ְוִלֵּמד ֶאת ַרִּבי ֵמִאיר, 
ָאַמר  ָׁשָעה.  ְּבאֹוָתּה  ֶהֱעִמידּו ּתֹוָרה  ְוֵהם־ֵהם  ֶּבן־ַׁשּמּוַע,  ֶאְלָעָזר 
ֶׁשָהְיָתה  ִמְּפֵני  ֶאָּלא  ֵמתּו  ֹלא  "ָהִראׁשֹוִנים  ֲעִקיָבא:  ַרִּבי  ָלֶהם 
ַּדְעְּתֶכם  "ְּתנּו  ָאַמר:  ּוְלַתְלִמיָדיו  ָלֶזה",  ֶזה  ַּבּתֹוָרה  ָצָרה  ֵעיֵניֶהם 
ְּבִמיָתה  ּוַבֶּמה ֵמתּו?  ָהִראׁשֹוִנים".  ְּכַמֲעֵׂשיֶהם ֶׁשל  ֶׁשֹּלא ַּתֲעׂשּו 
ִּבְגֻדָּלָתם  ִּבְכָלל  ֲהָבָנה  ָלנּו  ֵאין  ַהָּגרֹון.  ָרָעה ֶׁשִהיא ַאְסְּכָרה, חִֹלי 
ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ַרִּבי ֲעִקיָבא, ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ָהָיה ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם, 
אּוָלם ִּבְגַלל ַּדְרָּגָתם ַהְּגבֹוָהה ּוַמֲעָלָתם ָהרּוָחִנית ַהַּנֲעֵלית, ִּדְקֵּדק 
ַהָּקָּב"ה ִעָּמם ְּכחּוט ַהַּׂשֲעָרה ְוִהְקִּפיד ַעל ָּכְך ֶׁשֹּלא ָנֲהגּו ָּכבֹוד ֶזה 

ָּבֶזה. 

  

ֶּבן־ֵלִוי,  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ַהַּתָּנא  ֶׁשל  ְּבנֹו  יֹוֵסף,  ַרִּבי  ָחָלה  ַאַחת,  ַּפַעם 
ּוַמֲחָלתֹו ּכֹה ֶהְחִמיָרה ַעד ֶׁשִּנְׁשָמתֹו ִהְסַּתְּלָקה ִמֶּמּנּו ְלִפי ָׁשָעה. 
ְלֶאֶרץ  ָׁשב  ְוהּוא  ֵנס  ְּבֶדֶרְך  ִנְׁשָמתֹו  ֵאָליו  ָחְזָרה  ְזַמן־ָמה  ְלַאַחר 
ַהַחִּיים. ְלַאַחר ֶׁשִהְבִריא, ִנְׁשַאל ַרִּבי יֹוֵסף: "ָמה ָרִאיָת ְּכֶׁשָעִליָת 
ָהפּוְך,  עֹוָלם  ָׁשם  "ָרִאיִתי  ֵהִׁשיב:  ְוהּוא  ָהֶעְליֹון"?  ָהעֹוָלם  ֶאל 
ֶעְליֹוִנים ְלַמָּטה ְוַתְחּתֹוִנים ְלַמְעָלה". ְּדַהְינּו, ָרִאיִתי ָׁשם ֲאָנִׁשים 
ֶׁשֶּנְחְׁשבּו ֲחׁשּוִבים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוָׁשם ָהיּו ְלַמָּטה ִּבְׁשַפל ַהַּמְדֵרָגה; 
ְוָרִאיִתי ַּגם ְלֵהֶפְך, ֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֶׁשָּׁשם ַמֲחִׁשיִבים 
"ֹלא  יֹוֵסף:  ְלַרִּבי  לֹו  ָאְמרּו  ַהּטֹוִבים.  ַמֲעֵׂשיֶהם  ַעל  ְמאֹד  אֹוָתם 
ַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות  ָרִאיָת, ֶאָּלא עֹוָלם ְמֻתָּקן ּוָברּור".  עֹוָלם ָהפּוְך 
ְמָבֲאִרים ּומֹוִסיִפים ָּכאן ְּפָרט ַמְרִעיׁש ּוְמַחֵּיב. ִמי ֵהם ֵאּלּו ֶׁשַרִּבי 
ָהָאמֹוָרא  ְׁשמּוֵאל  ֵאּלּו  ָהיּו  ּוְלַמָּטה?  ְלַמְעָלה  אֹוָתם  ָרָאה  יֹוֵסף 
ַהְמֻפְרָסם ְוַתְלִמידֹו ַרִּבי ְיהּוָדה, ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָהָיה ְׁשמּוֵאל ָהַרב 
ְוַרִּבי ְיהּוָדה ַהַּתְלִמיד, ְוָיַׁשב ְׁשמּוֵאל ְלַמְעָלה ְוַרִּבי ְיהּוָדה ְלַמָּטה, 
ְוִאּלּו ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון ָרָאה ַרִּבי יֹוֵסף ֶאת ַהֵהֶפְך, ְׁשמּוֵאל ְלַמָּטה 
ְוַרִּבי ְיהּוָדה ְלַמְעָלה ִמֶּמּנּו. ָּתַמּה ַרִּבי יֹוֵסף ַעל ָּכְך ְוָחַׁשב ִּכי עֹוָלם 
ָהפּוְך הּוא רֹוֶאה, אּוָלם ֵהִׁשיבּו לֹו ֶׁשעֹוָלם ְמֻתָּקן הּוא רֹוֶאה, ֶׁשֵּכן 
ַּפַעם ַאַחת ָּבָאה ִאָּׁשה ַאַחת ִלְפֵני ְׁשמּוֵאל ִלְׁשאֹל אֹותֹו ְׁשֵאָלה 
ָּכְלֶׁשִהי, ּוִמְּפֵני ֶׁשהּוא ֹלא ִהְתַיֵחס ֵאֶליָה ִמָּיד ְוַתְלִמידֹו ַרִּבי ְיהּוָדה 
ִהְקִׁשיב ִלְׁשֵאָלָתּה, ָזָכה ִּבְזכּות ַמֲעֶׂשה ֶזה ָלֶׁשֶבת ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון 

ְלַמְעָלה ֵמַרּבֹו ְׁשמּוֵאל. 

  

ֶׁשל  ְזַמן  ִּבְתקּוַפת  ַהֵּׁשִני,  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֻחְרַּבן  ֶׁשְּלַאַחר  ַּבָּׁשִנים 
ִמִּיְׂשָרֵאל,  ֶעְליֹון  ְקדֹוֵׁשי  ַצִּדיִקים  ֲעָׂשָרה  ֶנֶהְרגּו  ָׁשָנה,  ְּכֵמָאה 
ִּביֵדי  יֹוֵסף  ְמִכיַרת  ַעל  ְּכַכָּפָרה  ַמְלכּות',  ֲהרּוֵגי  'ֲעָׂשָרה  ַהְמֻכִּנים 

ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ַהַּתָּנִאים  ָהיּו  ֶׁשָּבֶהם  ָהִראׁשֹוִנים  ָהַאִחים.  ֲעֶׂשֶרת 
ְוָהָיה ָהעֹוָלם  ִּבְגֵזַרת ָׁשַמִים  ֶׁשֶּנֶהְרגּו  ִיְׁשָמֵעאל  ְוַרִּבי  ֶּבן־ַּגְמִליֵאל 
ְּבַצַער ָּגדֹול. ֶטֶרם הּוְצאּו ְׁשֵני ַהַּתָּנִאים ְלהֹוֵרג, ָיַׁשב ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל 
ּוָבָכה ְּבִכי ַתְמרּוִרים. ְׁשָאלֹו ַרְׁשַּב"ג: "ִמְּפֵני ָמה ַאָּתה ּבֹוֶכה? ַוֲהֵרי 
ְוַאָּתה  ַצִּדיִקים,  ֶׁשל  ְּבֵחיָקם  ָנתּון  ַאָּתה  ְּפִסיעֹות  ְׁשֵּתי  ְּבעֹוד 
ִמְצַטֵער"? ָאַמר לֹו ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל: "ּבֹוֶכה ֲאִני ַעל ֶׁשָאנּו ֶנֱהָרִגים 
יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ַׁשָּבתֹות,  ּוְמַחְּלֵלי  ָּדִמים  ׁשֹוְפֵכי  ָהִיינּו  ְּכִאּלּו  ְּבִבָּזיֹון 
ָמה ַהַּטַעם ֶׁשָאנּו ֶנֱהָרִגים". ָאַמר לֹו ַרְׁשַּב"ג: "אּוַלי ָיַׁשְבָּת ַּפַעם 
ִּבְסֻעָּדה, אֹו ֶׁשָּמא ָהִייָת ָיֵׁשן ַעל ִמָּטְתָך, ּוְבאֹוָתּה ָׁשָעה ָּבָאה ִאָּׁשה 
ֶׁשַאָּתה  ָלּה  ָאַמר  ֶׁשְּלָך  ְוַהַּׁשָּמׁש  ְּבָטֳהָרה,  ְׁשֵאָלה  ִלְׁשאֹל  ַאַחת 
ְוֵאין ַאָּתה ָיכֹול ְלִהָּפנֹות ִלְׁשֵאָלָתּה, ּוִמּׁשּום  ָיֵׁשן ַעָּתה  אֹוֵכל אֹו 
'ִאם־ ָאְמָרה  ַהּתֹוָרה  ַוֲהֵרי  ֶנֶפׁש.  ְּבַפֵחי  ַלַּבִית  ָהִאָּׁשה  ָחְזָרה  ָּכְך 
ַעֵּנה ְתַעֶּנה אֹתֹו', ּוְלַאַחר ִמֵּכן ֶנֱאַמר 'ְוָחָרה ַאִּפי ְוָהַרְגִּתי ֶאְתֶכם 
ֶׁשָּגַרְמָּת  ַעל  ַּבֶחֶרב,  ַלֲהִריָגְתָך  ַהַּטַעם  ֶזה  אּוַלי  ִאם־ֵּכן,  ֶּבָחֶרב'. 
ַצַער ְלִמיֶׁשהּו ִמִּיְׂשָרֵאל". ָׁשַמע זֹאת ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ְוָאַמר ְלַרָּבן 
ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  ָמָצא  ֹלא  ִניַחְמָּתִני".  ָאִחי,  "ִניַחְמַּתִני,  ִׁשְמעֹון: 
ְלַעְצמֹו ִסָּבה ָלעֶֹנׁש ֶהָחמּור ֶׁשּלֹו, ַרק ַּבֵחְטא ֶׁשל ְּפִגיָעה ַּבּזּוַלת, 
ְוהּוא ִהְצִּדיק זֹאת, ַלְמרֹות ֶׁשָהָיה ָעסּוק ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ַּבֲאִכיָלה 

ּוְמנּוָחה, ְלַלֶּמְדָך ַעד ַּכָּמה ֲחמּוָרה ַהְּפִגיָעה ַּבּזּוַלת. 

  

אֹוֵהב ּתֹוָרה ָהָיה ָהָאמֹוָרא ַרִּבי ְרחּוִמי, ּוֵמרֹב ַאֲהָבתֹו ַלּתֹוָרה ָנַדד 
ְוָלַמד  ְוַהַּלְיָלה  ַהּיֹום  ָּכל  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  ְוָיַׁשב  ַלֶּמְרַחִּקים  ִמֵּביתֹו 
יֹום  ְּבֶעֶרב  ְּבֵביתֹו  ְלַבֵּקר  ָרִגיל  ָהָיה  ָׁשָנה,  ִמֵּדי  ְּבַהְתָמָדה.  ּתֹוָרה 
ַרִּבי  ִנְמַׁשְך  ַאַחת,  ָׁשָנה  ִאְׁשּתֹו.  ִּבְׁשלֹום  ִלְדרֹׁש  ְּכֵדי  ַהִּכּפּוִרים 
ִהְסִּפיק  ֹלא  ָעַסק,  ָּבּה  ַּבֻּסְגָיה  ֶׁשִעֵּין  ּוֵמרֹב  ִלּמּודֹו,  ַאַחר  ְרחּוִמי 
ָהָיה  ָּבּה  ַהְּקבּוָעה  ַּבָּׁשָעה  ַהִּכּפּוִרים.  יֹום  ְּבֶעֶרב  ְלֵביתֹו  ָלׁשּוב 
ְמַבֵּקר ִמֵּדי ָׁשָנה ַּבַּבִית, ָיְׁשָבה ִאְׁשּתֹו ְוִצְּפָתה ִלְראֹות ֶאת ַּבְעָלּה 
ִּכי  ָרֲאָתה  ַהַּצַער  ּוְלַמְרֵּבה  ְׁשֵלָמה,  ָׁשָנה  ְּכָבר  ָרֲאָתה  ֹלא  אֹותֹו 
ָיְרָדה ֵמֵעיָנּה ִּדְמָעה  ַוֲעַדִין הּוא ֹלא ָּבא. ֵמרֹב ַצַער,  ַהְּזַמן עֹוֵבר 
ַרִּבי  נֹוָרא.  ָאסֹון  ָקָרה  ֶרַגע  ּוְבאֹותֹו  ּוְכֵאב,  ָיגֹון  ֶׁשל  רֹוַתַחת 
ְלֶפַתע  ַאְך  ְוָלַמד ּתֹוָרה,  ַהַּגג  ַּבֲעִלַּית  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ָיַׁשב  ְרחּוִמי 
ְוֵהִׁשיב  ָנַפל  ְרחּוִמי  ְוַרִּבי  ְוָלַמד,  ָיַׁשב  ָעֶליָה  ַהִּתְקָרה  ִהְתמֹוְטָטה 
ֶאת ִנְׁשָמתֹו ְלבֹוְראֹו. ַּכָּמה ָּגדֹול ּכָֹחּה ֶׁשל ִּדְמָעה ַאַחת ֶׁשל ַצַער. 

  

ֲחַז"ל ְמַסְּפִרים ְּבַמֶּסֶכת ְּכֻתּבֹות, ַעל ַמר עּוְקָבא ֶׁשָהָיה ַצִּדיק ָּגדֹול 
ִהְתּגֹוֵרר  ִּבְׁשֵכנּותֹו ֶׁשל ַמר עּוְקָבא  ַּבֵּסֶתר.  ֲחָסִדים  ְוָהָיה עֹוֶׂשה 
ָעִני ֶאָחד ֶׁשְּבֵביתֹו ֹלא ָהָיה ֶלֶחם ֶלֱאכֹל, ּוַמר עּוְקָבא ָהָיה ַמִּניַח 
לֹו ָּכל יֹום ַאְרָּבָעה זּוִזים ַּתַחת ֶּדֶלת ֵּביתֹו, ְּכֵדי ֶׁשַהָּלה ִיְׁשַּתֵּמׁש 
ַּבֶּכֶסף ִלְרּכֹׁש ָמזֹון ִליָלָדיו, ַאְך ָּתִמיד ָהָיה ַמִּניַח ֶאת ַהֶּכֶסף ַּבֵּסֶתר 
ְּכֵדי ֶׁשַהָּלה ֹלא ִיְתַּבֵּיׁש ִּבְראֹותֹו ִמי ַמִּניַח לֹו ֶאת ַהֶּכֶסף. יֹום ֶאָחד, 

ל ְמֻהּלָ

ִמִּסּפּוֵרי ֲחַז"ל
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ל ְמֻתּבָ
בֹוד  ּכְ דֹול  ּגָ ה  ּמָ ּכַ ּוְרֵאה  "ּבֹוא  אי:  ַזּכַ ן  ּבֶ יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ָאַמר 
יבֹו  ִהְרּכִ ה ׁשֶ ה, ׂשֶ ָ ַרְגָליו - ֲחִמּשׁ הֹוֵלְך ּבְ ִרּיֹות. ׁשֹור ׁשֶ ַהּבְ
ְגֵנָבה, ּוְטָבחֹו  ַטל ׁשֹור ּבִ ּנָ ב ׁשֶ ּנָ ן ּגַ ּכֵ ָעה". ׁשֶ ֵתפֹו - ַאְרּבָ ַעל ּכְ
ִדין ַהּתֹוָרה, אּוָלם ִמי  ה ּכְ ָ י ֲחִמּשׁ ם ָעָליו ּפִ ּלֵ אֹו ְמָכרֹו, ְמׁשַ
ָעה. ּוַמּדּוַע?  י ַאְרּבָ ם ָעָליו ַרק ּפִ ּלֵ ְגֵנָבה, ְמׁשַ ה ּבִ ַטל ׂשֶ ּנָ ׁשֶ
את ֶאת  ָהָיה ָצִריְך ָלׂשֵ ב ׁשֶ ּנָ ַהּתֹוָרה ָחָסה ַעל ַהּגַ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ה  ֵהֵקּלָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ָכְך,  ּבְ ה  ּזָ ִהְתּבַ ְוהּוא  ֵתפֹו  ּכְ ַעל  ה  ַהּשֶׂ
עֹוְסִקים,  ִנְבֶזה  ב  ַגּנָ ּבְ ׁשֶ י  ְוַאף־ַעל־ּפִ לּוָמיו.  ַתׁשְ ּבְ ַהּתֹוָרה 

ְכבֹודֹו. )מסכת בבא קמא(  ֵהר ּבִ ֶזה ָצִריְך ְלִהּזָ ָאָדם ּכָ ם ּבְ ּגַ

דֹול  ּגָ ָלל  ּכְ ֶזה  אֹוֵמר  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ מֹוָך,  ּכָ ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבּתָ 
ן  ּבֶ ֲעֵברֹות.  ה  ֵמַהְרּבֵ ֵצל  ִיּנָ זֹו  ִמְצָוה  ִמיַרת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה,  ּבַ
ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ׁשֶ ָאָדם,  ּתֹוְלדֹת  ֵסֶפר  ֶזה  אֹוֵמר,  אי  ַעּזַ
ְוָאַהְבּתָ  ל  ׁשֶ ּוּוי  ֵמַהּצִ דֹול  ּגָ ָלל  ּכְ ֶזה  ֶאָחד,  ֵמָאָדם  ִנְבְראּו 
ֵני  ָרֵאל, ּוִמּפְ ן ִיׂשְ א ּבֶ ֵרֲעָך ֵאינֹו ֶאּלָ ֵני ׁשֶ מֹוָך, ִמּפְ ְלֵרֲעָך ּכָ
ְכבֹוד  ּבִ ֵהר  ּזָ ּיִ ׁשֶ ָראּוי  ֱאלִֹקים,  ֶצֶלם  ּבְ ִנְבָרא  ָאָדם  ל  ּכָ ׁשֶ

ֲחֵברֹו. )ירושלמי נדרים( 

ֵני ֲחֵברֹו  ין ּפְ ְלּבִ ל ַהּמַ ר ִיְצָחק, ּכָ ַרב ַנְחָמן ּבַ ּה ּדְ א ַקּמֵ ּנָ תֵָּני ּתַ
ן  ּכֵ , ׁשֶ ִמים. ָאַמר לֹו: ָיֶפה ָאַמְרּתָ ּדָ ִאּלּו ׁשֹוֵפְך  ּכְ ים,  ַרּבִ ּבָ
מֹו.  ּדָ ְך  ּפָ ִנׁשְ ִאּלּו  ּכְ ּוַמֲחִויר,  ַמֲאִדים  ׁש  ּיֵ ְתּבַ ַהּמִ ׁשֶ ָרִאינּו 
ָרֵאל?  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ְזִהיִרים  ה  ּמֶ ּבַ יֵמי:  ּדִ ַרב  ֶאת  י  ּיֵ ַאּבַ ַאל  ׁשָ
ל ַהּיֹוְרִדים  י ֲחִניָנא, ּכָ ָאַמר ַרּבִ ִנים, ּדְ ַנת ּפָ ַהְלּבָ ָאַמר לֹו: ּבְ
עֹוִלים  ְוֵאיָנם  ּיֹוְרִדים  ׁשֶ ה  לֹשָׁ ְ ִמּשׁ חּוץ  עֹוִלים,  ְלֵגיִהּנֹם 
ַלֲחֵברֹו.  ם  ׁשֵ ה  ְוַהְמַכּנֶ ים  ַרּבִ ּבָ ֲחֵברֹו  ֵני  ּפְ ין  ְלּבִ ַהּמַ ּוָבֶהם 
ין  ַמְלּבִ ם  ּגַ הּוא  ַלֲחֵברֹו,  ם  ׁשֵ ה  ַהְמַכּנֶ ֲהֵרי  ַאל  ׁשְ ּתִ ְוִאם 
ָאָדם  ְלַכּנֹות  ְרִגיִלים  ם  ּלָ ּכֻ ִאם  ם  ּגַ ׁשֶ א,  ּבָ ֵדנּו  ְלַלּמְ ָניו?  ּפָ
הּוא ִנְכָלם  ֵני ׁשֶ ן, ִמּפְ הּו, ָאסּור ַלֲעׂשֹות ּכֵ ְלׁשֶ ִכּנּוי ּכָ ֶאָחד ּבְ

נֹות. )מסכת בבא מציעא( ָניו ִמְתַלּבְ ֵאין ּפָ י ׁשֶ ָכְך, ַאף־ַעל־ּפִ ּבְ

ה  י יֹום ָהָיה ַמְקׁשֶ אי, ּוִמּדֵ ַיּנַ י  ְלִמיד ֶאָחד ָהָיה לֹו ְלַרּבִ ּתַ
ָעה  ׁשָ ּבְ ְפֵני ַהַחג,  ּלִ ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֲהָלָכה.  ּבַ יֹות ׁשֹונֹות  לֹו ֻקׁשְ
י  ַרּבִ ל  ׁשֶ עּור  ִ ַהּשׁ יִעים ֶאל  ַמּגִ ָהיּו  ים  ַרּבִ ים  ֲאָנׁשִ ׁשֶ
ָיה ַאַחת,  ְלִמיד ֲאִפּלּו ֻקׁשְ ה אֹותֹו ּתַ אי, לֹא ִהְקׁשָ ַיּנַ

לֹו  ְהֶיה  ּתִ לֹא  ִאם  ׁש  ּיֵ ִיְתּבַ ְולֹא  ָהַרב  ִיְצַטֵער  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ
ַמח ָהַרב ְמֹאד ִלְראֹות ֶאת ֲעִדינּות  ׁשּוָבה ִמן ַהּמּוָכן. ׂשָ ּתְ
ֶרְך  ּדֶ ם  סּוק "ְוׂשָ ְלִמידֹו, ְוָקָרא ָעָליו ֶאת ַהּפָ ל ּתַ ַנְפׁשֹו ׁשֶ
ׁשֹון  ם ִמּלְ א ְוׁשָ ם ֶאּלָ ֵרי ְוׂשָ ּקְ ע ֱאלִֹהים", ַאל ּתִ ֵיׁשַ ַאְרֶאּנּו ּבְ
עֹות  ָ ַהּשׁ ֶאת  ֵער  ּוְמׁשַ ב  ֵ ְמַחּשׁ ָהָיה  ׁשֶ ּוַמֲעִריְך,  אי  ּמַ ׁשַ
ּלֹא  ֵדי ׁשֶ ּכְ ּוְבֵאיֶזה לֹא ְלַהְקׁשֹות,  ֵאיֶזה ֵמֶהן ְלַהְקׁשֹות  ּבְ

ַעת ְלַרּבֹו. )מסכת מועד קטן( ִלְגרֹם ֲחִליׁשּות ַהּדַ

א ְונֹוֵתן  ַאֲהַבת ֲחֵבְרָך, ֱהֵוי נֹוׂשֵ ֵבק ּבְ ה ְלִהּדָ ִאם ָחֵפץ ַאּתָ
מֹוָך. )מסכת כלה רבתי(  ְכִתיב ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ טֹוָבתֹו, ּדִ ּבְ

ר אֹוֲהִבים ֶאת  ֲאׁשֶ ּכַ ָרֵאל ִהיא ַאֲהַבת ַהּבֹוֵרא,  ִיׂשְ ַאֲהַבת 
ם ֶאת ְיָלָדיו. )הבעל־שם־טוב(  ָהָאב אֹוֲהִבים ּגַ

ַאַחת  ַעל  ְזכּות,  ְלַכף  ָרֵטי  ּפְ ָאָדם  ל  ּכָ ָלדּון  ינּו  ִנְצַטּוִ ִאם 
ּלֹו ְלַכף ְזכּות.  ָרֵאל ּכֻ ַלל ִיׂשְ ׁש ָלדּון ֶאת ּכְ ּיֵ ה ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ

)רבי לוי יצחק מברדיטשוב( 

ים  ל ָזָהב, ְוַגם ִאם ְלִעּתִ ִדיָנר ׁשֶ ָרֵאל ֲהֵריהּו ּכְ ׂשְ ל ָאָדם ִמּיִ ּכָ
ֶרֶפׁש, ֵיׁש ְלַנּקֹותֹו ּוְלָמְרקֹו, ְוָאז ַיֲחזֹר אֹורֹו  הּוא ְמֻלְכָלְך ּבְ

ֵאָליו. )רבי מרדכי מלכוביץ( 

ַלֲעׂשֹות  ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  ָנה,  ׁשָ ְבִעים  ׁשִ ִלְחיֹות  ָאָדם  ָיכֹול 
טֹוָבה ַאַחת ִליהּוִדי ַאֵחר. )הבעל־שם־טוב( 

ּלֹא ָעְמדּו  ָידּוַע ׁשֶ ל ֲחֵברֹו, ּבְ ַצֲערֹו ׁשֶ יׁש ּבְ ֵאינֹו ַמְרּגִ ִמי ׁשֶ
ַרְגֵלי ֲאבֹוָתיו ַעל ַהר ִסיַני. )רבי מיכל מזלוטשוב( 

ַמֲאָכָלם, אּוָלם  ּבְ ּתֹוַלַעת  ֶלֱאֹכל  ּלֹא  ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ְזִהיִרים 
ֵאיָנם ְזִהיִרים ֶלֱאֹכל ָאָדם ַחי ּוְלַצֲערֹו. )רבי ברוך ממעז'יבוז'( 

ְך  ּכָ ַעְצמֹו;  ֶאת  רֹוֶאה  ְרָאה,  ּמַ ּבַ יט  ּבִ ַהּמַ ָהָאָדם  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ
ֵחֶלק  י  ּכִ ָלַדַעת  לֹו  ֶיׁש  ֲאֵחִרים,  ּבַ ֶחְסרֹון  ָהרֹוֶאה  ָאָדם 

ם ֶאְצלֹו. )הבעל־שם־טוב(  ם ּגַ ֵמֶחְסרֹון ֶזה ַקּיָ

יט  ַיּבִ ַאַחת  ּבְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֵעיַנִים?  י  ּתֵ ׁשְ ָלָאָדם  נּו  ִנּתְ ה  ָלּמָ
ל  ֶחְסרֹונֹות ׁשֶ יט ּבַ ה ַיּבִ ִנּיָ ְ ִני, ּוַבּשׁ ֵ ל ַהּשׁ ֲעלֹות ׁשֶ ּמַ ּבַ

ַעְצמֹו, ַאְך לֹא ְלֵהֶפְך. )רבי שמחה בונים מפשיסחא( 

ֲאָמרֹות ּוִפְתָּגִמים

ִהְמִּתין ַהָּׁשֵכן ְוָרָצה ָלַדַעת ִמי ַמִּניַח לֹו ָּכל יֹום ֶּכֶסף ְלַיד ַהֶּדֶלת, 
ֶׁשל  ֵּביתֹו  ֶאל  ַהִּצְדָקִנית  ִאְׁשּתֹו  ִעם  ַיַחד  עּוְקָבא  ַמר  ּוְכֶׁשִהִּגיַע 
ַהָּלה ּוִבְקׁשּו ְלַהִּניַח ֶאת ַהֶּכֶסף, ִּגּלּו ִּפְתאֹום ֶׁשָהִאיׁש רֹוֶצה ָלֵצאת 
ִלְראֹות אֹוָתם, ְוָלֵכן ֵהם ִהְתִחילּו ָלרּוץ ִּבְמִהירּות ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְרֶאה 
ֶאת ְּפֵניֶהם ְוֹלא ִיְתַּגֶּלה סֹוָדם ֶׁשל ַמֲעֶׂשה ַהֶחֶסד ֶׁשָּלֶהם ַּבֵּסֶתר. 
ָרצּו ַמר עּוְקָבא ְוִאְׁשּתֹו, אּוָלם ָהִאיׁש ָרץ ַאף הּוא ַאֲחֵריֶהם, ְוֵהם 
ֹלא ִהְצִליחּו ְלִהְתַחֵּמק ִמֶּמּנּו. ְלֶפַתע ָרָאה ַמר עּוְקָבא ַּתּנּור ֲעָנק 
ְלָחִמים  ּבֹו  ָאפּו  יֹום  ְּבאֹותֹו  ִּכי  ְּבִמְקָצת  ַחם  ְוָהָיה  ַּבַּצד,  ֶׁשָעַמד 
ִעם  ַיַחד  ַהַּתּנּור  ְלתֹוְך  ְוָקַפץ  ֵמַהחֹם  ִנְרַּתע  ֹלא  הּוא  ַאְך  ַרִּבים, 
ִאְׁשּתֹו, ַוֲאִפּלּו ֶׁשָהַרְגַלִים ֶׁשּלֹו ִנְכוּו ֵמַהַּקְרַקע ַהַחָּמה, ֶהֱעִדיף ַמר 
עּוְקָבא ְלִהָּׂשֵרף ֵמחֹם ַהַּתּנּור, ֵמֲאֶׁשר ִלְפּגַֹע ְּבָאָדם ַאֵחר, ּוְבָכְך 
ִקֵּים ַמָּמׁש ֶאת ִּדְבֵרי ֲחַז"ל ֶׁשָעִדיף ְלַהִּפיל ַעְצמֹו ְלִכְבַׁשן ָהֵאׁש 

ִמְּלַהְלִּבין ְּפֵני ָאָדם ַאֵחר ָּבַרִּבים. 

  

ַּבר  הּוָנא  ַרב  ָהָאמֹוָרִאים,  ְׁשֹלֶׁשת  ַעל  ְמֻסָּפר  ַּתֲעִנית  ְּבַמֶּסֶכת 
ְרִגיִלים  ֶׁשָהיּו  ִמַּוְסְּתָנא,  ִחָּיא  ְוַרב  ִאיִדי  ַּבר  ְׁשמּוֵאל  ַרב  ָמנֹוַח, 
ָלֶׁשֶבת ִלְפֵני ָרָבא ְוִלְלמֹד ּתֹוָרה ִמִּפיו. ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל ָרָבא, 
אֹוָתם  ְמַלֵּמד  ֶׁשָהָיה  ַּפַעם  ּוְבָכל  ָּפָּפא,  ַרב  ֵאֶצל  ִלְלמֹד  ָעְברּו 
ִנְרֵאית ָלֶהם ְנכֹוָנה, ָהיּו ְמַרְּמִזים ֶאָחד ַלֵּׁשִני  ֲהָלָכה ֶׁשֹּלא ָהְיָתה 
ֶׁשַהְּדָבִרים ֵאיָנם ְּבִדּיּוק ְּכִפי ֶׁשָּלְמדּו ֵמָרָבא. ָחְלָׁשה ַּדְעּתֹו ֶׁשל ַרב 
ָּפָּפא, ּוַבֲחלֹומֹו ָרָאה ֶאת ַהָּפסּוק: "ָוַאְכִחד ֶאת־ְׁשֹלֶׁשת ָהרִֹעים". 
ֶאת  ְלַהֲעִניׁש  רֹוִצים  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ִּכי  ִסָּמן,  ָּפָּפא  ַרב  ְּבָכְך  ָרָאה 
ְׁשֹלֶׁשת ַהַּתְלִמיִדים, ַעל ָּכְך ֶׁשָּגְרמּו לֹו ֻחְלַׁשת ַהַּדַעת, ּוְלָמֳחָרת 
יֹוֵתר,  ֵאָליו  ִמִּפיו, ִּבֵּקׁש ֵמֶהם ֶׁשֹּלא ָלבֹוא  ִלְלמֹד  ְלַאַחר ֶׁשִּסְּימּו 

5ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיָּכְׁשלּו ָחִליָלה ִּבְגִריַמת ַצַער ְוֹלא ֵיָעְנׁשּו ִמן ַהָּׁשַמִים. 



"ִּדְבֵרי  ַּבַעל  ִמַּצְנז  ַחִּיים  ַרִּבי  ֶׁשל  ָאִחיו  ַהְלֶּבְרְׁשַטם,  ֲאִביְגדֹור  ַרִּבי 
ַחִּיים", ִׁשֵּמׁש ְּכַרָּבּה ֶׁשל ָהִעיר ּדּוְקָלא. ַּפַעם ָנַסע ִלְׁשּבֹות ַּבֲעָיָרה 
ִמְנָהג  ַהָּמקֹום.  ִמִּנְכְּבֵדי  ֶאָחד  ֶׁשל  ְּבֵביתֹו  ִהְתָאֵרַח  ְוָׁשם  ְמֻרֶחֶקת, 
ָהָיה ַּבָּיִמים ָהֵהם, ִלְמסֹר ָלאֹוֵרַח ֶהָחׁשּוב ֶאת ִסיר ַהַחִּמין, ְוָהאֹוֵרַח 
ָהָיה ְמַחֵּלק ְלָכל ַהְמֻסִּבים ֶאת ְמנֹוֵתיֶהם. ִּבְסֻעַּדת יֹום ַהַּׁשָּבת, ֻהַּגׁש 
ִלְפִליַאת  ַאְך  ֵמַהַּתְבִׁשיל,  ְמַעט  ָטַעם  ְוהּוא  ֲאִביְגדֹור  ְלַרִּבי  ַהִּסיר 
ָּכל ַהְמֻסִּבים, ִהְמִׁשיְך ָהַרב ֶלֱאכֹל ֵמַהַחִּמין ַעד ֶׁשֹּלא נֹוַתר ְמאּוָמה 
ִאם  ָהַרב  ִהְתַעְנֵין  ַהֻּׁשְלָחן,  ַעל  ָהִריק  ַהִּסיר  ְּכֶׁשהּוַנח  ַהַּבִית.  ִלְבֵני 
נֹוַתר ְמַעט ַחִּמין ַּבִּמְטָּבח, ּוְכֶׁשַּבֲעַלת ַהַּבִית ֵהִׁשיָבה ְּבִחּיּוב, ִּבֵּקׁש 
ְוַאף אֹותֹו ָאַכל ַעד ּתֹם. ַהָּדָבר ָהָיה ְלֶפֶלא  ַּגם ֶאת ַהְּמַעט ֶׁשּנֹוַתר 
ַּכָּונֹות  לֹו  ָהיּו  ֶׁשַּוַּדאי  ָהַרב  ַעל  טֹוב  ְלַהְמִליץ  ְוִנּסּו  ַהּנֹוְכִחים,  ְּבֵעיֵני 
ְמאּום.  ְלהֹוִתיר  ִמְּבִלי  ַהַּׁשָּבת,  ַמַאְכֵלי  ַּבֲאִכיַלת  ְוִנְׂשָּגבֹות  ֲעֻמּקֹות 
ַרק ְלַאַחר ְזַמן־ָמה, ִהְתַּגָּלה סֹודֹו ֶׁשל ַהַחִּמין. ְּכֶׁשֻהַּגׁש ִסיר ַהַחִּמין 
ַאל ַרִּבי ֲאִביְגדֹור, ָחׁש ִמָּיד ִּכי ֵריַח ֶׁשל ֵנְפְט נֹוֵדף ִמֶּמּנּו. ִעם ַהְּטִעיָמה 
ָטֲעָתה,  ַהְמסּוָרה  ַהְמָׁשֶרֶתת  ִּכי  ָהַרב,  ֵהִבין  ַהַחִּמין  ֶׁשל  ָהִראׁשֹוָנה 
ּוִבְמקֹום ָלֶצֶקת ֶׁשֶמן ְּבתֹוְך ַהַּתְבִׁשיל ָיְצָקה ְּבתֹוכֹו ֵנְפְט. ֵהִבין ָהַרב 
ִמָּיד, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִיְטֲעמּו ְּבֵני ַהַּבִית ֶאת ַהַּתְבִׁשיל ְוַיְבִחינּו ִּכי ַהְמָׁשֶרֶתת 
ָיְצָקה ְלתֹוכֹו ֵנְפְט ִּבְמקֹום ֶׁשֶמן, ַוַּדאי ִיְכֲעסּו ָעֶליָה ְמאֹד ְוִיְׁשְּפכּו ַעל 
ְוִהיא  ְיַפְּטרּו אֹוָתּה ִמְּמָׁשְרָתּה  ְואּוַלי ַאף  ַזֲעָמם,  ֲעלּוָבה זֹו ֶאת ָּכל 
ִּתָּוֵתר ְלֹלא ַמְׁשֵען ּוַמְׁשֵעָנה. ֶהֱעִדיף ֵאפֹוא ָהַרב, ֶלֱאכֹל ִּבְמִסירּות 
ֶנֶפׁש ֶאת ָּכל ַהַחִּמין, ַעל־ַאף ֶׁשַּיֲחִׁשיבּוהּו ַלּזֹוֵלל ְוסֹוֵבא, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא 

ִּתָּפַגע ַהְמָׁשֶרֶתת ָהֻאְמָלָלה. 

  

ְּבֵליל ַחג ַהֶּפַסח, ָיַׁשב ַּפַעם ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאְיֶּגר ֶאל ֻׁשְלַחן ֵליל ַהֵּסֶדר, 
ְּכֶׁשִּמְּסִביבֹו ְמֻסִּבים ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ְואֹוְרִחים ַרִּבים. ְלֶפַתע, ִנְתְקָלה 
ַעל  ִהְתַהְּפָכה  ְוַהּכֹוס  ֶׁשְּלָפָניו,  ַהַּיִין  ְּבכֹוס  ַהְמֻסִּבים  ַאַחד  ֶׁשל  ָידֹו 
ִנָּגר ַעל ְּפֵני ַהַּמָּפה ֶׁשֻהְכְּתָמה ַּכהֶֹגן. ָּפָניו ֶׁשל  ַהַּיִין ֶׁשָּבּה  ְוָכל  ִּפיָה  
ַהְּׁשָגָגה  ַעל  ֲאֻיָּמה  ּבּוָׁשה  ָחׁש  ְוהּוא  ַהַּיִין,  ְּכֶצַבע  ִהְסִמיקּו  ָהאֹוֵרַח 
ֵהִניד  ִּפְקחּות  ּוְברֹב  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי  זֹאת  ָרָאה  ָידֹו.  ִמַּתַחת  ֶׁשָּיְצָאה 
ְּבַיִין  ְּבֵאין רֹוִאים ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ֶׁשְּלָפָניו, ַעד ֶׁשַהּכֹוס ַהְמֵלָאה  ַקּלֹות 
ֶׁשָעְמָדה ְלָפָניו ִהְתַהְּפָכה ַּגם ִהיא. "ּדֹוֶמה ָעַלי", ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא, 
"ֶׁשַהֻּׁשְלָחן ֵאינֹו עֹוֵמד ֵאיָתן ְוַיִּציב, ְוָלֵכן ַהּכֹוסֹות נֹוְפלֹות ְּבזֹו ַאַחר 
זֹו". ִמָּיד ָׁשָבה רּוחֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ֵאָליו, ְוַהּבּוָׁשה ִהְסַּתְּלָקה ִמֶּמּנּו ִמָּיד, 
ֶׁשֵּכן ַּגם ּכֹוסֹו ֶׁשל ָהַרב ָנְפָלה ְוִכי ֵאין ָהַאְׁשָמה ָּתלּוי ּבֹו. ָּכְך ִהְצִליַח 

ַרִּבי ֲעִקיָבא ְּבָחְכָמתֹו ְלַהִּציל ֶאת ָהאֹוֵרַח ִמּבּוָׁשה ָוַצַער. 

  

ַרִּבי יֹוֵסף יֹוְזל 'ַהָּסָבא' ִמּנֹוְבַהְרּדֹוק ָׁשָהה ַּפַעם יֹום ַהִּכּפּוִרים ָּבִעיר 
ַּבְּברֹוְיְסק. ְּבבֹואֹו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִלְתִפַּלת ַהּיֹום ַהָּקדֹוׁש ִלְפנֹות ֶעֶרב, 
ִהְבִחין ֵּבין ַהִּמְתַּפְּלִלים ִּביהּוִדי ֶאָחד ֶׁשָהָיה ִנְרֶאה ְּכִאיׁש ְמֻכָּבד, ַאְך 
ַהָּדָבר,  ְלִסַּבת  יֹוְזל  ַרִּבי  ַנֲעַלִים. ְׁשָאלֹו  ָהָיה ְנעּול  ַהְּפִליָאה  ְלַמְרֵּבה 
ּוְכֶׁשַהָּלה ֵהִׁשיב ֶׁשֵאין לֹו ַּגְרַּבִים, ָּפַׁשט ַרִּבי יֹוְזל ֶאת ַּגְרָּביו ּוְמָסָרם 

ָיֵחף. ִלְׁשֵאַלת ְמקָֹרָביו ַּבֶּמה ָעִדיף  ְוִאּלּו הּוא ִהְתַהֵּלְך ָּכל ַהּיֹום  לֹו, 
יֹוְזל, ֶׁשְּיהּוִדי ֶזה הּוא ּתֹוָׁשב ְמקֹוִמי,  ַרִּבי  ְיהּוִדי ִמֶּמּנּו, ֵהִׁשיב  אֹותֹו 
ַהָּקדֹוׁש  ַהּיֹום  ְּבֵליל  ַּגְרַּבִים,  ֲחַסר  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ִּבְׁשהּותֹו  ֲאֶׁשר 
ִיְתַּבֶּזה ְמאֹד ְּבֵעיֵני ָּכל ַמִּכיָריו. "ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ֲאִני, ִאיׁש ָזר  ּוְביֹומֹו, 

ָאנִֹכי ְוֹלא ֶיֱאַרע ִלי ְּכלּום ִאם ִיְראּוִני ְקָצת מּוָזר", ִסֵּים ַרִּבי יֹוְזל. 

  

ַהַּמְׁשִּגיִחים  ְּבַאַחד  ְמֻלֶּוה  ַחִּיים",  "ֵעץ  ְּבַת"ת  ַהְמַלְּמִדים  ַאַחד 
ַּבְיִׁשיָבה, ִהִּגיַע ַּפַעם ִעם ְקבּוַצת ַּתְלִמיִדים ִּכְבֵני ְׁשֹלׁש־ֶעְׂשֵרה ֶאל 
ְּכֵדי  ָהָאֶזל",  "ֶאֶבן  ַּבַעל  ֶמְלֵצר  ַזְלָמן  ִאיָסר  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֶׁשל  ֵּביתֹו 
ֶׁשִּיְבחֹן אֹוָתם ַעל ַּתְלמּוָדם. ָׁשַאל ַרִּבי ִאיָסר ַזְלָמן ֵּפרּוׁש ַּבּתֹוָספֹות, 
ָהְיָתה  ֹלא  ַהֶּיֶלד  ּוְתׁשּוַבת  הֹוִאיל  אּוָלם  ֵהִׁשיב,  ַהַּתְלִמיִדים  ְוַאַחד 
ְוֵהֵחל  ְּבַהְסִּביְרָך"?  ִמְתַּכֵּון  ִהְּנָך  ְלָכְך  "אּוַלי  ָהַרב:  לֹו  ָאַמר  ְנכֹוָנה, 
ַהֶּיֶלד, "ֹלא  ָעָנה  ֶׁשָּצִריְך. "ֹלא"  ְּכִפי  ַלֶּיֶלד ֶאת ַהּתֹוָספֹות  ְלַהְסִּביר 
ְלָכְך ִהְתַּכַּוְנִּתי", ְוָחַזר ׁשּוב ַעל ֵּפרּוׁשֹו ַהָּׁשגּוי. ָׁשַמע ַרִּבי ִאיָסר ַזְלָמן 
ַהּתֹוָספֹות,  ֶאת  לֹו  ְלַהְסִּביר  נֹוֶסֶפת  ַּפַעם  ְוִנָּסה  ַהֶּיֶלד,  ִּדְבֵרי  ֶאת 
ְוַהַּפַעם ְּבֶדֶרְך ׁשֹוָנה ְּבִמְקָצת, ַעל ְמָנת ֶׁשּיּוַכל ְלָהִבין ְּבֶיֶתר ַקּלּות, 
ְוָחַזר ּוְׁשָאלֹו: "אּוַלי ְלָכְך ִהְתַּכַּוְנָּת ְּבַהְסִּביְרָך ֶאת ַהּתֹוָספֹות"? אּוָלם 
ְוָכְך  ְוַהֻּמְטֶעה,  ָהִראׁשֹון  ְּבֵפרּוׁשֹו  ָּדַבק  ַהֶּיֶלד  ְלֹלא הֹוִעיל,  זֹאת  ָּכל 
ַלֶּיֶלד  ְלַהְסִּביר  ּוְמַנֶּסה  ְוחֹוֵזר  ְמַנֶּסה  ָהַרב  ְלֶעֶׂשר ַּדּקֹות,  ָהָיה ָקרֹוב 
ֶּבן ַהְּׁשֹלׁש־ֶעְׂשֵרה ֶאת ֵּפרּוׁש ַהּתֹוָספֹות, ִּבְמִתינּות ּוִמּתֹוְך ַסְבָלנּות 
ְּבַדְרֵכי נַֹעם ּוְבצּורֹות ׁשֹונֹות, ּוְלַאַחר ָּכל ֶהְסֵּבר נֹוָסף הּוא ׁשֹוֵאל ֶאת 
ַהֶּיֶלד: "אּוַלי ְלזֹאת ִהְּנָך ִמְתַּכֵּון ְּכִפי ֶׁשָאַמְרִּתי ָּכֵעת"? ְוַהֶּיֶלד ְּבֶׁשּלֹו: 
"ֹלא ְלָכְך ִהְתַּכַּוְנִּתי, ֶאָּלא ְּכִפי ֶׁשִהְסַּבְרִּתי ֲאִני ָּבִראׁשֹוָנה". ַהְמַלֵּמד 
ַסְבָלנּוָתם  ֶאת  ְמַאְּבִדים  ֵהֵחּלּו  ַהְיָלִדים,  ִעם  ָּבאּו  ֲאֶׁשר  ְוַהַּמְׁשִּגיַח 
ְלַהְסִּביר לֹו  ְּבִנְסיֹונֹוָתיו  ִהְמִׁשיְך  ַזְלָמן  ִאיָסר  ַרִּבי  ְוִאּלּו  ַהֶּיֶלד,  ְּכַלֵּפי 
ְלָבֵאר  ְוִנְּסיֹונֹוָתיו  ְּדָבָריו  ֶׁשָּכל  ְלַאַחר  ַהּתֹוָספֹות.  ִּדְבֵרי  ֵּפרּוׁש  ֶאת 
ְוָאַמר  ַהְיִׁשיָבה  רֹאׁש  ִהְתַנֵּצל  ַּבּתֹהּו,  ָעלּו  ַהּתֹוָספֹות  ֶאת  ַלֶּיֶלד 
ֶאל  ַהֶחֶדר  ִמן  ָיָצא  ַהֶחֶדר. הּוא  ִמן  ֲאָחדֹות  ְלַדּקֹות  ָלֵצאת  ֶׁשָעָליו 
ַהְּפרֹוְזדֹור  ְלאֶֹרְך  ָלֶלֶכת  ְוֵהֵחל  ַהֶּדֶלת  ֶאת  ַאֲחָריו  ֵהִגיף  ַהְּפרֹוְזדֹור, 
ַּגם  ַהַּכָּוָנה  ַהְּבִרּיֹות  "ְּכבֹוד  ְלַעְצמֹו:  ְמַמְלֵמל  ְּכֶׁשהּוא  ְוָחזֹור,  ָהלֹוְך 
ִליָלִדים, ְּכבֹוד ַהְּבִרּיֹות ַהַּכָּוָנה ַּגם ִליָלִדים". ָּכְך ִּפֵּזם ְלַעְצמֹו ִמְסַּפר 
ְּפָעִמים ִמּתֹוְך ִהְתַרְּגׁשּות ַוֲחָרָדה, ּוְלַאַחר ִמְסַּפר ַּדּקֹות ָחַזר ַלֶחֶדר, 
ִהְתַיֵּׁשב ַעל ְמקֹומֹו ַרֲעָנן, ְוִעם ּכֹחֹות ֲחָדִׁשים, ְּכִאּלּו ַרק ַעָּתה ִנְכְנסּו 
ְלֵביתֹו, ּוְכִאּלּו ַרק ַעְכָׁשו הּוא ַמְתִחיל ְלׂשֹוֵחַח ִאָּתם, ָחַזר  ַהְיָלִדים 
ּוָפָנה ֶאל אֹותֹו ֶיֶלד ְּבַרּכּות ִנְפָלָאה, ְוָאַמר לֹו: "ֱאמֹר ָנא ִלי ְּבַבָּקָׁשה, 

ֵאיְך ִהְּנָך ַמְסִּביר ֶאת ַהּתֹוָספֹות"? 

  

ְזִהירּותֹו ֶׁשל ַרִּבי ַאֲהרֹן ַּבְקְׁשט הי"ד ַרָּבּה ֶׁשל ָׁשִויל ִמְּפִגיָעה ַּבּזּוַלת, 
ָהְיָתה ְלמֹוֵפת. ֶאת ִמַּדת ְזִהירּותֹו, ָהָיה ְמַיֵחס ְלִׁשיַטת ַהּמּוָסר ֶׁשל 
ֶקֶלם ְוַהְׁשָּפָעתֹו ֶׁשל מֹורֹו ְוַרּבֹו 'ַהָּסָבא' ִמֶּקֶלם. ָׁשגּור ָהָיה ַעל ִּפיו 
לֹוַמר, ִּכי ִאְלָמֵלא ִהְמִציאּו ָּבעֹוָלם ַעְרָּדַלִים, אֹוָתם ָהיּו לֹוְבִׁשים ִּביֵמי 

ר ְמֻסּפָ

ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים
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ַלַּבִית,  ַהְּכִניָסה  ִלְפֵני  אֹוָתם  ּופֹוְׁשִטים  ַהַּנֲעַלִים  ַּגֵּבי  ַעל  ַהחֶֹרף 
ְלֵבית  ִיָּכֵנס  ֶׁשָאָדם  ִיָּתֵכן  ֵאיְך  ִּכי  ְּבֶקֶלם.  אֹוָתם  ַמְמִציִאים  ָהיּו 
ֵּביתֹו.  ִרְּצַפת  ֶאת  ָחִליָלה  ִויַלְכֵלְך  ְּבבֹץ  ְמֻרָּבבֹות  ְּבַנֲעַלִים  ֲחֵברֹו 
ַעל ִמַּדת ְזִהירּותֹו ֶׁשֹּלא ְלַצֵער ֶאת ַהּזּוַלת, ִנָּתן ִלְלמֹד ֵמַהִּסּפּור 
ּפֹוְלטֹוָבה  ָּבִעיר  ִהְתּגֹוֵרר  ֶׁשָּבּה  ַּבְּתקּוָפה  ִעּמֹו  ֶׁשֵאַרע  ַהֻּמְפָלא 
ֶׁשְּבאּוְקָרִאיָנה. ְּבאֹוָתם ָיִמים, ָהיּו ְיהּוֵדי ָהִעיר ְנתּוִנים ְלִבָּזה ָוׁשֹד, 
ַעל  ּפֹוְׁשִטים  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ְּדִניִקין,  ַאְנטֹון  ַהֵּגֵנָרל  ֶׁשל  ַחָּיָליו  ִמַּצד 
ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ִּבְרׁשּותֹו ֶׁשל  ָּבֶהם ִחּפּוִׂשים.  ְועֹוְרִכים  ַהְּיהּוִדים  ָּבֵּתי 
ָהָיה ְסכּום ֶׁשל ַּכָּמה ֵמאֹות ֻרַּבל ָזָהב, אֹוָתם ָחַסְך ִמִּפיו ְּפרּוָטה 
ִלְפרּוָטה ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים ַרּבֹות. ִּבְהיֹותֹו ַרב ָהִעיר, ָחַׁשׁש ַרִּבי ַאֲהרֹן 
ְוָלֵכן ָמַסר ֶאת  ִויַגּלּו ֶאת ַהַּמְטמֹון,  ֶׁשָּמא ָיבֹואּו ַהּׁשֹוְדִדים ֵאָליו 
ַהֶּכֶסף ְלִפָּקדֹון ְלַאַחד ָהַרָּבִנים ָּבִעיר, ְּבֵׁשם ַרִּבי ַזְלָמן אֹוסֹוְבְסִקי, 
ֶׁשָּבּה.  ַהְיִׁשיָבה  ְורֹאׁש  ְסַלּבֹוְדָקא  ָהִעיר  ְּכַרב  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ֶׁשִּכֵהן 
ַהָּלה ִהְתּגֹוֵרר ִּבְׁשכּוַנת עִֹני, ְוֹלא ָהָיה ָמקֹום ַלְחׁשֹב ֶׁשַהּׁשֹוְדִדים 
ְיַבְּקרּו ִּבְכָלל ַּבְּׁשכּוָנה. ְּבַאַחד ַהָּיִמים הֹוִפיַע ַרִּבי ַזְלָמן ְּבֵבית ָהַרב 
ְּכֶׁשֻּכּלֹו ִחֵּור ַּכִּסיד ְוָיָדיו רֹוֲעדֹות, ּוְבֵאיָמה ִסֵּפר ִּכי ַהּקֹוָזִקים ֶׁשל 
ֶׁשל  ַהִּפָּקדֹון  ַּכְסֵּפי  ָּכל  ֶאת  ְוָׁשְדדּו  ְּבֵביתֹו  ִחּפּוׂש  ָעְרכּו  ְּדִניִקין 
ָהַרב. ַרִּבי ַזְלָמן ֹלא ָיַדע ֶאת ַנְפׁשֹו ֵּכיַצד ְלַנֵחם ֶאת ָהַרב ֶׁשִאֵּבד 
ְּבֶרַגע ֶאָחד ֶאת ָּכל ֶחְסכֹונֹוָתיו, ַאְך ְלַמְרֵּבה ַהֶּפֶלא נֹוַתר ַרִּבי ַאֲהרֹן 
ָׁשֵלו ְוָרגּוַע ְוָאַמר לֹו: "ֵאין ְלָך ַעל ָמה ְלִהְצַטֵער ּוְלַהֲחִויר ָּכל־ָּכְך, 
ֶׁשֵּכן ַהּכֹל ִּביֵדי ָׁשַמִים. ֲאִני מֹוֶדה ְלָך ַעל ְׁשִמיָרְתָך ַהְּמֻעָּלה ֶׁשל 
ְוַהֲחָרָדה ִמְּפֵני  ָהאֹוָצר, ּומֹוֶדה ַלָּקָּב"ה ֶׁשָּמַנע ִמֶּמִּני ֶאת ַהַּפַחד 
ַהּׁשֹד". ֵמָאז, ַלְמרֹות ֶׁשִּנְפַּגׁש ִעם ַרִּבי ַזְלָמן ִמֵּדי ַּפַעם, ֹלא ִהְזִּכיר 
לֹו ָהַרב ֲאִפּלּו ְּבִמָּלה ֶאת ַהֶהְפֵסד ַהָּגדֹול, ַעל ְמָנת ֶׁשֹּלא ְלַצֵער 
אֹותֹו ְוֹלא ִלְגרֹם לֹו ֲחִליׁשּות ַהַּדַעת, ְוִהְׁשִּכיַח ִמִּלּבֹו ֶאת ַהִּמְקֶרה 

ֻּכּלֹו ַּבֲאִצילּות רּוַח ַוֲעִדינּות ֶנֶפׁש. 

  

ְּכִעּלּוי  ִמְּקָרָקא,  ֶהִּׁשיל  ר'  ָהַרִּבי  ִהְתַּפְרֵסם  ַיְלדּותֹו,  ִמיֵמי  עֹוד 
ִעם  ֵאְרׂשּוהּו הֹוָריו  ְלִפְרקֹו,  ְּכֶׁשִהִּגיַע  ָנִדיר.  ִּכְׁשרֹון  ּוַבַעל  ֻמְפָלג 
ִּבּתֹו ֶׁשל ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ַהְּנִגיִדים ֶׁשְּבדֹורֹו. ְּבַׁשַּבת ָהֲעִלָּיה ַלּתֹוָרה, 
ָיִמים ְספּוִרים ִלְפֵני ַהֲחֻתָּנה, ִהְתַאְכֵסן ֶהָחָתן ְּבַבִית ָסמּוְך ְלֵבית 
ַהְמֻחָּתן, ּוְביֹום ִׁשִּׁשי ְּכֶׁשִהִּביט ַּבַחּלֹון, ָרָאה ֵּכיַצד ְמִכיִנים ְּבֵבית 
ַהְמֻחָּתן ִעָּסה ְּגדֹוָלה ְלִאְטִרּיֹות, ּוְכֵדי ְלַיֵּבׁש ֶאת ָהִעָּסה, ִהִּניחּוָה 
ֵּביְנַתִים ַּבַחּלֹון. ְוִהֵּנה הּוא רֹוֶאה ֵּכיַצד ַּתְרְנגֶֹלת ֶׁשִּטְּיָלה ֶּבָחֵצר, 
ֶאת  ָרֲאָתה  ּוְכֶׁשַהַּכָּלה  ַּבָּבֵצק,  ְמַעט  ּוְמַנֶּקֶרת  ַהַחּלֹון  ַעל  עֹוָלה 
ַּבּכֶֹתל.  אֹוָתּה  ְוִהִּטיָחה  ַזַעם  ַּבֲחַמת  אֹוָתּה  ָנְטָלה  ַהַּתְרְנגֶֹלת, 
ִנְבַעת ַרִּבי ֶהִּׁשיל ְוָאַמר ְּבִלּבֹו: "ְוִכי ֶאְתַחֵּתן ִעם ִאָּׁשה ֶׁשֶּיׁש ָלּה 
ִמַּדת ַאְכָזִרּיּות ּכֹה ְּגדֹוָלה, ְלֵהֶפְך ִמִּמָּדָתם ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵהם 
ַהִּׁשּדּוְך.  ֶאת  ְלַבֵּטל  ַעל־ֲאָתר  ְוֶהְחִליט  ַרֲחָמִנים"?  ְּבֵני  ַרֲחָמִנים 
אּוָלם ֲחָׁשׁש ָּגדֹול ָעָלה ְּבִלּבֹו: "ְוִכי ֲאַבֵּיׁש ַּבת ִיְׂשָרֵאל ְּבאֶֹפן ּכֹה 
ּבֹוֶטה ָּבַרִּבים, ְועֹוד ְּבַׁשַּבת ָהֲעִלָּיה ַלּתֹוָרה ְּכֶׁשָאנּו ּכֹה ְסמּוִכים 
ְליֹום ַהֲחֻתָּנה? ַוֲהֵרי ְּבָכְך ֶאְׁשּפְֹך ֶאת ָּדָמּה ְוֶאְגרֹם ָלּה ְוַלִּמְׁשָּפָחה 
נֹוֶעֶזת.  ַהְחָלָטה  ְוֶהְחִליט  ְּבַדְעּתֹו  ֶהִּׁשיל  ַרִּבי  ָהַפְך  ָּגדֹול".  ַצַער 
ֶאְגרֹם  ְוֹלא  ְּגדֹוָלה,  ּוְכִלָּמה  ּבּוָׁשה  ַעְצִמי  ַעל  ֶׁשָאִמיט  "מּוָטב 
ַהְּכֶנֶסת  ַּבַּכָּלה". ֶמה ָעָׂשה? ְּביֹום ִׁשִּׁשי, ְּכֶׁשֵּבית  ְּפִגיָעה  ָחִליָלה 
ֶהָחָתן  ֶהִּׁשיל  ַרִּבי  ִנַּגׁש  ַרִּבים,  ְולֹוְמִדים  ְּבִמְתַּפְּלִלים  ָּגדּוׁש  ָהָיה 
ַהָּצִעיר ֶאל ֻקַּפת ַהְּצָדָקה ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש, ְוָעָׂשה ַעְצמֹו ְּכִאּלּו 
הּוא ְמַנֶּסה ִלְגנֹב ִמָּׁשם ֶאת ַהַּמְטְּבעֹות. ִנְבֲהלּו ָּכל ַהּׁשֹוִהים ְּבֵבית 

ַהְּכֶנֶסת ְוֵהֵחּלּו ִלְצעֹק: "ַּגָּנב! ִּתְפסּוהּו"! ּתֹוְך ְזַמן ָקָצר ִהְתַּפְרְסָמה 
ַהְיִדיָעה ָּבִעיר, ִּכי ֶהָחָתן ַהְמיָֹעד ֶׁשל ַהָּנִגיד ַהְמֻפְרָסם, ֵאינֹו ֶאָּלא 
ַּגָּנב ֶנֱאָלח, ּומּוָבן ֵמֵאָליו ֶׁשַהִּׁשּדּוְך ִהְתַּבֵּטל ִמָּיד ִּכְרצֹונֹו ֶׁשל ַרִּבי 

ֶהִּׁשיל, ִמְּבִלי ֶׁשָחִליָלה ִנְגְרָמה ּבּוָׁשה ַלַּכָּלה. 

  

ֶׁשִהְתּגֹוֵרר  ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים,  ַהֻּמְפָלִגים  ַהֲחָכִמים  ִמַּתְלִמיֵדי  ֶאָחד 
ִּבְׁשכּוַנת 'ַׁשֲעֵרי ֶחֶסד' ַהַּמֲעִטיָרה, ִהְתַאְלֵמן ֹלא־ָעֵלינּו ֵמִאְׁשּתֹו, 
ֵאָליו  ִהִּגיַע  ָהֵאֶבל,  ְיֵמי  ֶׁשָעְברּו  ְלַאַחר  ָמרֹות.  ָעֶליָה  ְוִהְתַאֵּבל 
ַׁשְדָכן ֶׁשִּנְׁשַלח ֵאָליו ַעל־ְיֵדי ַאְלָמָנה ַאַחת ֶׁשִהְתּגֹוְרָרה ַּבְּׁשכּוָנה, 
ַעד  ַטְרָּדִנית  ָהְיָתה  ִאָּׁשה,  אֹוָתּה  ָלּה.  ְלִהָּנֵׂשא  ַהַהָּצָעה  ּוְבִפיו 
ְוִלְפִליַאת  ְוֻכָּלם ִהִּכירּו אֹוָתּה ְּכִאָּׁשה קֹוָלִנית ּוְקַׁשת־יֹום,  ְמאֹד, 
אֹוָתּה  ִעם  ַהִּׁשּדּוְך  ְלַהָּצַעת  ַצִּדיק  ִאיׁש  אֹותֹו  ִהְסִּכים  ֻּכָּלם, 
ִמֶּמּנּו  ּוְלַבֵּקׁש  ִלּבֹו  ַעל  ְלַדֵּבר  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבֵני  ֵאָליו  ָּבאּו  ַאְלָמָנה. 
ְוהּוא  ַטְרָּדִנית  ִאָּׁשה  ַעל  ְמֻדָּבר  ֲהֵרי  ִּכי  ֵמַהְסָּכָמתֹו,  ּבֹו  ַלֲחזֹר 
ָעלּול ִלְסּבֹל ִמֶּמָּנה ָקׁשֹות, ְוִנּסּו ַאף ְלַהִּציַע לֹו ַהָּצעֹות ֲאֵחרֹות 
ְלַגּלֹות  ִהְסִּכים  ְוֹלא  ַמִים  ִּפיו  ִמֵּלא  ָהָאב  אּוָלם  ְּבַהְרֵּבה,  טֹובֹות 
ְּפֵני  ַעל  ַהֵּלזּו  ַהַהָּצָעה  ֶאת  ַּדְוָקא  ְמַבֵּכר  ַמּדּוַע הּוא  ַהִּסָּבה  ֶאת 
ָהֲאֵחרֹות. ְלַבּסֹוף, ְלַאַחר ֶׁשִהְפִצירּו ּבֹו ְמאֹד, ִּגָּלה ָלֶהם ָהָאב ֶאת 
ַהִּסָּבה ָהֲאִמִּתית ְלַהְסָּכָמתֹו. "ִלְפֵני ִּכְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה, ִהִּגיָעה 
ִאָּׁשה זֹו ְלֵביֵתנּו ְוׂשֹוֲחָחה ִעם ִאֵּמנּו ְּבקֹול ָּגדֹול ּוְבֶמֶׁשְך ְזַמן ַרב. 
ַעד  ִלְלמֹד,  ְמאֹד  ִלי  ְוִהְפִריָעה  ְמנּוָחִתי  ֶאת  ִהְטִריָדה  ַהִּׂשיָחה 
ֶׁשֵּמרֹב ִטְרָּדה ֹלא ָׁשַלְטִּתי ִּבְלׁשֹוִני ְוָגַעְרִּתי ָּבּה ְּבֻחְמָרה. ָהִאָּׁשה 
אֹוָתּה.  ְלַפֵּיס  ֵּכיַצד  ַנְפִׁשי  ֶאת  ָיַדְעִּתי  ְוֹלא  ֲעֻמּקֹות  ָאז  ִנְפְּגָעה 
ַעָּתה,  ִלְמחֹל לֹו.  ֵסְרָבה  ִהיא  ְסִליָחָתּה, ַאְך  ִּבַּקְׁשִּתי ֶאת  ָאְמָנם 

ִהִּגיָעה ְלָיִדי ַהִהְזַּדְּמנּות ְלִהָּנֵׂשא ָלּה, ְּכֵדי ִלְזּכֹות ִּבְמִחיָלָתּה". 

  

ְלֵׁשם־ָּדָבר.  ָהְיָתה  ִמְּליּוַּבאִויְטׁש  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַאֲהַבת־ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשל  ֵצל  ֲאִפּלּו  ִלְגרֹם  ֶׁשֹּלא  ַהְּגדֹוָלה  ְרִגיׁשּותֹו  ַּגם  ָנְבָעה  ִמֶּמָּנה 
ֻּדְגָמה ְקַטָּנה:  ְּתחּוַׁשת ְּפִגיָעה אֹו ֶעְלּבֹון ְלָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל. ִהֵּנה 
ַעל  ַהְּתִפָּלה.  ַאֲחֵרי  ְלֵביתֹו  ָהַרִּבי  ָהַלְך  ַׁשָּבת,  ְּבֵליל  ַאַחת,  ַּפַעם 
ִּבְׁשֵני  ָעְמדּו  ָהַרִּבי,  ֶאת  ּוְכֶׁשָראּו  ְנָערֹות,  ְׁשֵּתי  ִׂשֲחקּו  ַהִּמְדָרָכה 
ַוֲהֵרי  ֵּביֵניֶהן,  ַלֲעבֹר  ָאמּור  ָהָיה  ֶׁשָהַרִּבי  ְּבאֶֹפן  ַהִּמְדָרָכה,  ִצֵּדי 
ְּכֶׁשָהַרִּבי  ּוְלֵהֶפְך.  ָנִׁשים,  ְׁשֵּתי  ֵּבין  ַלֲעבֹר  ַהְּזִהירּות ֶׁשֹּלא  ְידּוָעה 
ְוָאַמר ָלּה ְּבֶׁשֶקט: "ַׁשַּבת  ִהִּגיַע ֲאֵליֶהן, ָּפָנה ֶאל ַאַחת ַהְּנָערֹות 
ִּבְׁשִמי".  ָׁשלֹום'  'ַׁשַּבת  ָלּה  ְוִאְמִרי  ַלֲחֶבְרֵּתְך  ָנא  ְּגִׁשי  ָׁשלֹום. 
ְוָהַרִּבי  ֲחֶבְרָּתּה,  ְלֵעֶבר  ַהִּמְדָרָכה  ֶאת  ַלֲחצֹות  ִמֲהָרה  ַהַּנֲעָרה 

ִהְמִׁשיְך ְּבַדְרּכֹו...

  

ַּפַעם  ָהַלְך  ָה"ֲאִחיֶעֶזר",  ַּבַעל  ְּגרֹוְדִז'יְנְסִקי  עֹוֵזר  ַחִּיים  ַרִּבי 
ִנַּגׁש ֲאֵליֶהם  ְּבִלּוּוי ַּכָּמה ִמַּתְלִמיָדיו. ְלֶפַתע  ִויְלָנא  ִּבְרחֹוָבּה ֶׁשל 
ְיהּוִדי ֶאָחד ְוָׁשַאל אֹוָתם ִלְכתֶֹבת ְמֻסֶּיֶמת. ְנָטלֹו ַרִּבי ַחִּיים עֹוֵזר 
ַהָּמקֹום  ֶאל  ֶׁשִהִּגיעּו  ַעד  ַהָּׁשָעה,  ְּכַמֲחִצית  ִעּמֹו  ְוָהַלְך  ְּבָידֹו 
ַהְמֻדָּבר, ְוָאז ֶהְרָאה לֹו ֶאת ַהְּכתֶֹבת ַהְמֻדֶּיֶקת. ָּתְמהּו ַהַּתְלִמיִדים 
ְוָׁשֲאלּו ֶאת ַרָּבם ַמּדּוַע ִהְקִּדיׁש ְזַמן ּכֹה ַרב ַעל־ְמָנת ְלהֹוִליְך ֶאת 
ָהָאָדם ַעד ִלְמחֹוז ֶחְפצֹו? ַוֲהֵרי ָיכֹול ָהָיה ְלַהְראֹות לֹו ֶאת ַהִּכּוּון 
ַהָּנכֹון ּוְלַהִּציַע לֹו ְלִהְתַעְנֵין ֵאֶצל ֲאֵחִרים ֵהיָכן ַהָּמקֹום ַהְמֻבָּקׁש? 
ֵהִׁשיב ָלֶהם ַרִּבי ַחִּיים עֹוֵזר: "ְוִכי ֹלא ַׂשְמֶּתם ֵלב ֶׁשָהִאיׁש ְמַגְמֵּגם 

7



הּוא  ַּכֲאֶׁשר  ּבּוָׁשה  ִמְתַמֵּלא  הּוא  ֲהֵרי  ּוְכַבד־ָלׁשֹון?  ְּכַבד־ֶּפה  ִּבְלׁשֹונֹו, 
ְלׂשֹוֵחַח  ִמְתַקֶּׁשה  הּוא  ַּכֲאֶׁשר  ִּבְׁשֵאָלה,  ָּכְלֶׁשהּו  ְלָאָדם  ִלְפנֹות  ָצִריְך 
ֵיָאֵלץ  ַוַּדאי  ָיַדְעִּתי ֶׁשִאם ֹלא אֹוִליְך אֹותֹו ַעד ְמחֹוז ֶחְפצֹו,  ִּבְרִהיטּות. 
ִלְׁשאֹל ֲאָנִׁשים נֹוָסִפים ַּבֶּדֶרְך ְוִיָּגֵרם לֹו ַעל־ְיֵדי ָּכְך ַצַער ָּגדֹול. ֶהֱעַדְפִּתי 
ִלְמנַֹע ּבּוָׁשה  ְּכֵדי  ַהָּיָקר,  ִמְּזַמִּני  ְוִלְגזֹל  ֲאֻרָּכה  ָׁשָעה  ָלֶלֶכת ִעּמֹו  ֵאפֹוא 

ְוַצַער ִמיהּוִדי".

  

ֶחֶרב  ִׁשְּכָלה  ִמחּוץ  ַּכֲאֶׁשר  ִּבירּוָׁשַלִים,  ַהָּקִׁשים  ַהְּמאָֹרעֹות  ִּבְתקּוַפת 
ּוֵמֲחָדִרים ֵאיָמה, ֵהִביא ַרִּבי ִאיָסר ַזְלָמן ֶמְלֶצר ֶאת ִסְפרֹו "ֶאֶבן ָהָאֶזל" 
ַעל  ַהְּכֵבדֹות  ַהַהְפָּגזֹות  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמן  ֶאָחד,  יֹום  ַהְּדפּוס.  ַמְכֵּבׁש  ֶאל 
ֶאָחד  ְלֵבית  עֹוֶלה  ָּבְרחֹובֹות,  ָרץ  ַזְלָמן  ִאיָסר  ַרִּבי  ֶאת  ָראּו  ְירּוָׁשַלִים, 
ְוחֹוֵזר  ָּבַרְמַּב"ם  ְמֻסָּים  ֵּפרּוׁש  ַעל  ַּבּתֹוָרה, ׁשֹוֲאלֹו  ָּגדֹול  ֶׁשָהָיה  ִמִּגיָסיו 
ְיִציָאתֹו ַהֲחפּוָזה ְּבָׁשָעה ּכֹה  ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ַעל ֵּפֶׁשר  ְלֵביתֹו. ְׁשָאלּוהּו 
ְּגאֹוִנים  ְוֻכָּלם  ִלי,  ֶיׁש  ִּגיִסים  "ְׁשֹלָׁשה  ְּבנַֹעם:  ִהְסִּביר  ְוהּוא  ְמֻסֶּכֶנת, 
ֻמְפָלִגים ַּבּתֹוָרה. ְׁשַנִים ֵמֶהם ְּכָבר ׂשֹוֲחחּו ִעִּמי ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ּוֵבֲארּו ִלי 
ְקָטִעים ְמֻסָּיִמים ְּבִדְבֵרי ָהַרְמַּב"ם, ְוַאף ִהְזַּכְרִּתי ֶאת ַהְּדָבִרים ִּבְׁשָמם 
ְוַעְכָׁשו ָחַׁשְבִּתי  ְּבִסְפִרי. אּוָלם ֶאת ַהְּׁשִליִׁשי ָׁשַכְחִּתי ְלַהְזִּכיר ְּבִסְפִרי, 
ֶׁשָּמא ִּתָּגֵרם לֹו ֲחִליׁשּות ַהַּדַעת ּוְפִגיָעה ִּבְכבֹודֹו, ַעל ָּכְך ֶׁשְּׁשֵני ַהִּגיִסים 
ָהֲאֵחִרים ֻמְזָּכִרים ְלטֹוָבה ְּבִסְפִרי ְוהּוא ֹלא ֻמְזָּכר ְּכָלל. ָלֵכן ַאְצִּתי ֵאָליו 
ַמֵהר ְּכֵדי ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְלָבֵאר ִלי ְּדַבר־ָמה ְּבִדְבֵרי ָהַרְמַּב"ם, ְוַעְכָׁשו ָיכֹול 

ֲאִני ְלַהְזִּכיר ַּבֵּסֶפר ֶאת ַהֵּבאּור ִּבְׁשמֹו ְוִלְמנַֹע ִמֶּמּנּו ַצַער". 

  

ׁשּוב  ֶׁשָּיְרָדה  ְמֻגְלֶּגֶלת  ְנָׁשָמה  ֶׁשל  רּוַח  ַּפַעם  ִהְתַּגְּלָתה  ַאַחת  ְּבִאָּׁשה 
ָלעֹוָלם ַהֶּזה, ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ָזְכָתה ְלִתּקּון ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון. ְּכֶׁשֵהִביאּו ֶאת 
ֶׁשָּבּה  ָהרּוַח  ֶאת  ַהַּצִּדיק  ָׁשַאל  ִמַּסְוַרן,  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ֶאל  ָהִאָּׁשה 
ַמּדּוַע ֹלא ָזְכָתה ְלִתּקּון ּוַמּדּוַע ִהיא סֹוֶבֶלת ׁשּוב ְוְיָרְדה ְּבִגְלּגּול. ִסְּפָרה 
ָהרּוַח, ִּכי ִהיא ְנָׁשָמה ֶׁשל ַּתְלִמיד ָחָכם ֻמְפָלג ֶׁשָעַסק ָּכל ָיָמיו ַּבּתֹוָרה 
ּוַבִּמְצוֹת, ַאְך ַּפַעם ָרָאה ַאְבֵרְך ֶּבן ּתֹוָרה ֶאָחד ֶׁשָהָיה ָסמּוְך ַעל ֻׁשְלַחן 
ָהַאְבֵרְך  ָטָעה  ַהְּפסּוִקים  ְּבַאַחד  ְּתִהִּלים.  ִמְזמֹוֵרי  ְואֹוֵמר  יֹוֵׁשב  חֹוְתנֹו, 
"ָצַחְקִּתי  ְנכֹוָנה.  ֹלא  ְּבצּוָרה  אֹוָתּה  ְוָהָגה  ְמֻסֶּיֶמת  ִמָּלה  ִּבְקִריַאת 

ֵמָהַאְבֵרְך ַהֶּזה, ְוַאף ִסַּפְרִּתי זֹאת ְלחֹוְתנֹו ִמּתֹוְך ַלַעג ַעל ֲחָתנֹו ֶׁשֶּנְחַׁשב 
ְּכֶבן־ּתֹוָרה ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְקרֹא ָּפסּוק ְּכִהְלָכתֹו", ִנְׁשַמע קֹוָלּה ֶׁשל ָהרּוַח, 
ִנְכַלם ְמאֹד ֵמַהְּפִגיָעה  ָּגַרְמִּתי ְלאֹותֹו ַאְבֵרְך ּבּוָׁשה ְּגדֹוָלה ְוהּוא  "ְּבָכְך 
ֶׁשִּלי ּבֹו. ִּבְׁשַעת ַמֲעֶׂשה ֹלא ִיַחְסִּתי ַלְּפִגיָעה ִעְנָין ְוֹלא ִהְׂשַּכְלִּתי ְלַבֵּקׁש 
ֶׁשל  ֵּבית־ִּדין  ִלְפֵני  ְּכֶׁשָעַמְדִּתי  אּוָלם  ַאְבֵרְך,  אֹותֹו  ֶׁשל  ְסִליָחתֹו  ֶאת 
ַמְעָלה, ֶנְחְסָמה ְּכִניָסִתי ְלַגן ֵעֶדן, ַעל־ַאף ֶׁשְּכָבר ִנְטַהְרִּתי ִמָּכל ֲעוֹנֹוַתי 
ְּפִגיָעִתי  ִּבְגַלל  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ּוְמֻגְלֶּגֶלת  ְוָנָדה  ָנָעה  ְוִנְׁשָמִתי  ָהֲאֵחִרים, 

ְּבאֹותֹו ַאְבֵרְך". 

  

ַרָּבּה ֶׁשל ַהּנֹוֶבר ִסֵּפר ַּפַעם ִסּפּור נֹוָרא ֶׁשֵאַרע ְּבִעירֹו ְּכֵמָאה ָׁשִנים קֶֹדם 
ָלֵכן. ֶאָחד ִמְּגאֹוֵני ַהּדֹור, ָנַסע ַיַחד ִעם ְּבנֹו ַהָּצִעיר ֶׁשִהְתַּפְרֵסם ְּכָבר ָאז 
ִעם  ְוַהְמֻחָּתִנים  ְּדַהּנֹוֶבר,  ָהַרב  ֶׁשל  ְלִבּתֹו  ְּכָחָתן  ְוִנְלַקח  ֻמְפָלג  ְּכִעּלּוי 
ָהְיָתה ֲאמּוָרה  ֶׁשְּבֶגְרַמְנָיה, ָׁשם  ְּדֶרְזֶּדן  ָלִעיר  ַיַחד  ָנְסעּו  ְוַהַּכָּלה  ֶהָחָתן 
ְלִהְתַקֵּים ִׂשְמַחת ַהֲחֻתָּנה. ְּכֶׁשִהִּגיעּו ְׁשֵני ַהְמֻחָּתִנים, ֶׁשָהיּו ִמְּגדֹוֵלי ְּגאֹוֵני 
ַהּדֹור, ָהְמָתה ְּדֶרְזֶּדן ֻּכָּלּה ַוֲהמֹוִנים ִקְּבלּו ֶאת ְּפֵניֶהם ִּבְכבֹוד ְמָלִכים. ֵּבין 
ַהָּבִאים ָהָיה ַּגם ר' וֹוְלף ַאְיְּבִׁשיץ, ְּבנֹו ֶׁשל ְּגאֹון ִיְׂשָרֵאל ַהְמֻפְרָסם ַרִּבי 
ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ. ַהָּלה, ָהַלְך ִּביֵמי ֲעלּוָמיו ִּבְדָרִכים ֲעַקְלַקּלֹות, ִהְתָקֵרב 
רֹאׁש  ַעל  ֶחְרָּפה  ְּבָכְך  ְוֵהִמיט  ַהּתֹוָרה,  ִמֶּדֶרְך  ְוָסָטה  ַהְּמלּוָכה  ַלֲחַצר 
ָאִביו. ְלָיִמים, ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ְלֵעת ִזְקנּותֹו, ִהְתָחֵרט ַעל ַמֲעָׂשיו ַהְּנלֹוִזים, 
ֵמַהְמֻחָּתִנים  וֹוְלף  ר'  ִּבֵּקׁש  ָּגמּור.  ְלַצִּדיק  ְוָהַפְך  ְּכֵׁשָרה  ִאָּׁשה  ָנָׂשא 
ְלַכְּבדֹו ְּבִבּקּור ְּבֵביתֹו, ְוַרק ְלַאַחר ַהְפָצרֹות ַרּבֹות ֵנאֹותּו ַהָּללּו ַלֲעלֹות 
ְלֵביתֹו, אּוָלם ֵסְרבּו ִלְטעֹם ֵמַהִּכּבּוד ֶׁשֻהַּגׁש ִּבְפֵניֶהם ֵמֲחַׁשׁש ַּכְׁשרּות, 
ֵרַח ְלִהָּפַגע ְּבאֶֹפן ָחמּור, ִמְּפֵני  ְוִהְסַּתְּפקּו ַרק ְּבכֹוס ֵּתה. ַהָּדָבר ָּגַרם ַלְמאַָ
ֶׁשהּוא ָחׁש ֶׁשָהַרָּבִנים חֹוְׁשִדים ּבֹו ֶׁשֲעַדִין ֵאיֶנּנּו ָׁשֵלם ְּבִיְרָאתֹו ְוֻתָּמתֹו, 
ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְּכָׁשָנה  ַהְּתׁשּוָבה.  ַּבַעל  ֶׁשל  ַצֲערֹו  ֶאת  ָּדְרׁשּו  ַהָּׁשַמִים  ּוִמן 
ִהְסַּתֵּלק ָהַרב ַהָּגדֹול ֲאִבי ֶהָחָתן, ְּכֶׁשהּוא ִּבְדֵמי ָיָמיו, ּוַבָּׁשָנה ֶׁשְּלַאַחר 
ִמֵּכן ָּפְגָעה ִמַּדת ַהִּדין ַּגם ִּבְמֻחָּתנֹו ְוַאף הּוא ִנְפַטר ְּבִקּצּור ָיִמים. ְוִאם 
ֹלא ַּדי ְּבָכְך, ֲהֵרי ֶׁשַּגם ֶהָחָתן ַהָּצִעיר ָׁשַבק ַחִּיים ְלָכל ַחי ִּבְהיֹותֹו ִּבְׁשַנת 
ָהֶעְׂשִרים ְלַחָּייו, ְוַעל ַמַּצְבּתֹו ֶנֱחַרת: "ָהַלְך ְלעֹוָלמֹו ִּבְׁשַנת ְוהּוא ַרחּום 
ְיַכֵּפר". ְּבֵני ַהּדֹור ָראּו ִּבְפִטיָרָתם ַהְּטָרִגית אֹות ִמן ַהָּׁשַמִים, ַעל ִׁשְגָגָתם 

ֶׁשָּיְצָאה ִמַּתַחת ְיֵדיֶהם ְּבָכְך ֶׁשָּגְרמּו ַצַער ְלאֹותֹו ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ָּכֵׁשר. 

ח ְמֻמּלָ
ַמע ְיהּוִדי ָזֵקן  דֹוׁש, ׁשָ ל ֶעֶרב ַהּיֹום ַהּקָ ת ִמְנָחה ׁשֶ ְתִפּלַ ִהּלֹות. ּבִ ַאַחת ַהּקְ יץ ּבְ ׁשִ י ְיהֹוָנָתן ַאְיּבְ ּפּוִרים, ִהְתָאֵרַח ַרּבִ ֶעֶרב יֹום ַהּכִ ּבְ
י, ָעָפר  ִאּלּו לֹא נֹוַצְרּתִ י ּכְ ּנֹוַצְרּתִ ו ׁשֶ י ֵאיִני ְכַדאי, ְוַעְכׁשָ ּלֹא נֹוַצְרּתִ ה "ֱאלַֹקי, ַעד ׁשֶ ִפּלָ ּתְ ַטע ָהַאֲחרֹון ּבַ ִנים אֹוֵמר ֶאת ַהּקֶ ַוֲהדּור ּפָ
ׁש  ָעִמים ַרּבֹות. ִהְתַרּגֵ בֹות ּפְ ָמעֹות ַחּמֹות ְוהּוא ָחַזר ַעל ַהּתֵ ָאַמר זֹאת ָיְרדּו ֵמֵעיָניו ּדְ ָעה ׁשֶ ִמיָתִתי", ּוְבׁשָ י, ַקל ָוֹחֶמר ּבְ ַחּיַ ֲאִני ּבְ
ה  ִפּלָ ָסמּוְך ְלאֹותֹו ָזֵקן. ַהּתְ דֹוׁש ּבְ ְתִפּלֹות ַהּיֹום ַהּקָ ְלֶהֶבת, ְוֶהְחִליט ַלֲעֹמד ּבִ תֹו ַהּנִ ל אֹותֹו ָזֵקן ּוְתִפּלָ י ְיהֹוָנָתן ֵמַעְנְוָתנּותֹו ׁשֶ ַרּבִ
ד ֶאת  ּבֵ אי ּכִ ּבַ יעּו ִלְקִריַאת ַהּתֹוָרה ְוַהּגַ ִהּגִ ׁשֶ ֲחִרית, ַאְך ּכְ ׁשַ ל-ִנְדֵרי ְוַעְרִבית ְוֵכן ְלָמֳחָרת ּבְ ת ּכָ ְתִפּלַ ְלֶהֶבת ָחְזָרה ַעל ַעְצָמּה ּבִ ַהּנִ
יל אֹותֹו ְלֵעיֵני ּכֹל  ּפִ ְזָעקֹות ָרמֹות ְוִהׁשְ אי ּבִ ּבַ ה ַעל ַהּגַ ל ַהּלָ ֵעיֵני ָהִאיׁש, ִהְתַנּפֵ ּה ּבְ ּיָ ֶדת ּדַ ּלֹא ָהְיָתה ְמֻכּבֶ ה ַלּתֹוָרה, ׁשֶ ֲעִלּיָ ֵקן ּבַ ַהּזָ
י ְיהֹוָנָתן, ּוְבמֹוָצֵאי  ֵעיֵני ַרּבִ ָבר ָהָיה ְלֶפֶלא ּבְ ים. ַהּדָ ַרּבִ אי ּוַמְכִלימֹו ּבָ ּבַ ל ַהּגַ ְכבֹודֹו ׁשֶ הּוא ּפֹוֵגַע ּבִ ׁשֶ דֹוׁש, ּכְ ל ַהּיֹום ַהּקָ ִעּצּומֹו ׁשֶ ּבְ
ל  ְכבֹודֹו ׁשֶ ה ִלְפּגַֹע ּבִ א ָעָפר ָוֵאֶפר, ְוֵכיַצד ָיכֹול ַאּתָ ֵאיְנָך ֶאּלָ ִליׁש ׁשֶ ְדָמעֹות ׁשָ ֵקן: "ֲהֵרי ֶאֶמׁש ָאַמְרּתָ ּבִ ַאל ֶאת ַהּזָ ּפּוִרים ׁשָ יֹום ַהּכִ
ֱאֶמת  "ה, ּוְלָפָניו ֲאִני ּבֶ ּבָ י זֹאת ִלְפֵני ַהּקָ י, ֲאָבל ָאַמְרּתִ ַחּיַ ֲאִני ָעָפר ּבְ י זֹאת ׁשֶ ִסילּותֹו: "ָאְמָנם ָאַמְרּתִ רֹב ּכְ ֵקן ּבְ יב ַהּזָ ִני"? ֵהׁשִ ֵ ַהּשׁ

ּנּו ְלֵאין ֲערְֹך"... דֹול ֲאִני ִמּמֶ ׁשּוט ּגָ אי ַהּפָ ּבַ ת ַהּגַ ָעָפר ָוֵאֶפר, ֲאָבל ְלֻעּמַ


