
ַעל ַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון ְּבָפָרָׁשֵתנּו "ִאם־ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת־ִמְצֹוַתי ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם", ָאְמרּו ֲחַז"ל 
ְּבתֹוַרת ּכֲֹהִנים: ָיכֹול ֶזה ִקּיּום ַהִּמְצֹות, ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר "ְוֶאת־ִמְצֹוַתי ִּתְׁשְמרּו" ֲהֵרי ִקּיּום ַהִּמְצֹות ָאמּור, 
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּיְהיּו  ִמְתַאּוֶה  ֶׁשַהָּקָּב"ה  ְמַלֵּמד  ַּבּתֹוָרה,  ֲעֵמִלים  ֶׁשִּתְהיּו  ֵּתֵלכּו?  ְמַקֵּים ִאם־ְּבֻחּקַֹתי  ֲאִני  ּוָמה 
ּוְמָבֵאר  ֵּתֵלכּו"?  "ִאם־ְּבֻחּקַֹתי  ַּבֵּתבֹות  ַהּתֹוָרה  ֲעַמל  ְמֻרָּמז  ֵּכיַצד  ְידּוָעה,  ְוַהְּתִמיָהה  ַּבּתֹוָרה.  ֲעֵמִלים 
ַהַּמֲהַר"ל ִמְּפַרג, ֶׁשַהּתֹוָרה ַמְזִּכיָרה ֶאת ַהֲהִליָכה, ּוְכֵׁשם ֶׁשַּבֲהִליָכה ֵיׁש טַֹרח ְוָעָמל, ָּכְך ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה 
ָצִריְך ַלֲעמֹל ּוְלִהְתַיֵּגַע ָעֶליָה. ַרִּבי ְׁשמּוֵאל רֹוזֹוְבְסִקי רֹאׁש ְיִׁשיַבת ּפֹוִניֶבז', ֵּבֵאר ַאף הּוא ֶאת ַהָּלׁשֹון ֶׁשל 
'ֵּתֵלכּו', ֶׁשַהֲהִליָכה ִהיא ְלׁשֹון ֲעִלָּיה ְוִהְתַקְּדמּות, ִּכי ִמי ֶׁשֵאינֹו ָעֵמל ַּבּתֹוָרה ֶנְחָׁשב ְּכיֹוֵׁשב ַעל־ְמקֹומֹו, 

ֲאָבל ִמי ֶׁשָעֵמל ְוָיֵגַע ְּבָכל ּכֹחֹו ַּבּתֹוָרה, הּוא עֹוֶלה ּוִמְתַקֵּדם ִּבְׁשַלֵּבי ֲעִלָּיה, ְוהּוא ִּבְבִחיַנת 'הֹוֵלְך'.
ָכר ֶׁשְּמַקְּבִלים ַעל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ֹלא ִנְמָדד ַּבְיִדיָעה ּוַבַּכּמּות, ֶאָּלא ַּבְיִגיָעה ּוַבִּטְרָחה. ְוִאם ָהָאָדם  ַהּׂשָ
ָיֵגַע ַּבּתֹוָרה, ַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשהּוא ַמְסִּפיק ְמַעט, הּוא ְמַקֵּבל ֶאת ְׂשָכרֹו ַעל ַהְיִגיָעה ְוֹלא ַעל ַהְיִדיָעה. ְוַעל־
ְוֵהם ֲעֵמִלים, ָאנּו ֲעֵמִלים ּוְמַקְּבִלים ָׂשָכר,  ַהֻּנַּסח ֶׁשְּבִסּיּום ַמֶּסֶכת: "ָאנּו ֲעֵמִלים  ִּפי ְיסֹוד ֶזה ִמְתָּבֵאר 
ֵהם ֲעֵמִלים ְוֵאיָנם ְמַקְּבִלים ָׂשָכר", ְוִלְכאֹוָרה ַהְּדָבִרים ִּבְלִּתי מּוָבִנים, ְוִכי ָרִאיָת ִמָּיֶמיָך ַחָּיט אֹו ַסְנְּדָלר 
ֶׁשֲעֵמִלים ְוֵאיָנם ְמַקְּבִלים ָׂשָכר? ֶאָּלא ֶׁשֶהְבֵּדל ָּגדֹול ֵיׁש ֵּביֵניֶהם. ָאָדם ֶׁשָּבא ְלֻאָּמן ּוְמַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְלָהִכין 
ב ֶּבָעָמל ַהָּגדֹול  לֹו ֶּבֶגד אֹו ְּכִלי ָּכְלֶׁשהּו, ֹלא ְיַׁשֵּלם לֹו ַהּקֹוֶנה ֶאָּלא ַעל ַהְּכִלי ְּכמֹות ֶׁשהּוא, ְוֹלא ִיְתַחּׁשֵ
ֶׁשָהֻאָּמן  ְלַאַחר  ְוזֹאת  ַהֶּבֶגד,  ִּבְתמּוַרת  ְזהּוִבים  ֲעָׂשָרה  ֶׁשל  ְסכּום  ָהִאיׁש  לֹו  ָקַבע  ְוִאם  ָהֻאָּמן.  ֶׁשָעַמל 
ִׁשֵער ְּבַדְעּתֹו ִּכי ָהֲעבֹוָדה ִּתָּמֵׁשְך ָׁשבּוַע ָיִמים, ֲאַזי ֲאִפּלּו ִאם ָהֲעבֹוָדה ִנְמְׁשָכה חֶֹדׁש ָיִמים, ְיַקֵּבל ָהֻאָּמן 
ָכר  ַרק ֲעָׂשָרה ְזהּוִבים, ְוַטֲעָנתֹו ֶׁשָהֲעבֹוָדה ִנְמְׁשָכה ְזַמן ַרב ְּבֵכֶפל ִּכְפַלִים, ִּתָּדֶחה ִמָּיד ַּכּמּוָבן, ֶׁשֵּכן ַהּׂשָ
ֶׁשְּמַׁשְּלִמים ְלַבַעל ַהְּמָלאָכה הּוא ַעל ַהּתֹוָצָאה ְוֹלא ַעל ַהַהְׁשָקָעה. אּוָלם ִמי ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה ְמַקֵּבל ָׂשָכר 
ַעל ֶהָעָמל ְוַהַהְׁשָקָעה, ְוֹלא ַרק ַעל ַהּתֹוָצָאה. ָאָדם ֶׁשְּמַקֵּים ֶאת ַהִּצּוּוי ֶׁשל "ִאם־ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו ֶׁשִּתְהיּו 
ֲעֵמִלים ַּבּתֹוָרה", ְיַקֵּבל ֶאת ְׂשָכרֹו ַעל ֶהָעָמל, ֵּבין ִאם ֵהִבין ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ּוֵבין ִאם ֹלא, ֵּבין ִאם ִהְצִליַח 

ִלְקצֹר ֶאת ְּפִרי ֲעָמלֹו ּוֵבין ִאם ֹלא, ְוזֹוִהי ֵאפֹוא ַּכּוַָנת ֲחַז"ל "ָאנּו ֲעֵמִלים ּוְמַקְּבִלים ָׂשָכר".  
ַרִּבי ֵמִאיר ִמְּפֶרִּמיְׁשַלן ַעל  ִנָּתן ִלְראֹות ַּבִּסּפּור ֶׁשִּסֵּפר  ְלָכְך,  ְוַהְיִגיָעה ָהַעְצִמית  ֻּדְגָמה ַלֲעַמל ַהּתֹוָרה 
ָאִביו ַרִּבי ַאֲהרֹן ֵלְיּב, ֶׁשָּנַסע ַּפַעם ַאַחת ֶאל ָהַרִּבי ר' ֱאִליֶמֶלְך ִמִּליֶז'ְנְסק, ְוִהִּגיַע ֵאָליו ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת. ְּבבֹואֹו, 
ָנַטל ָׁשלֹום ֵמֵאת ָהַרִּבי ְוָהַלְך ֶאל ַאְכַסְנָיתֹו. ְּבֵליל ַׁשַּבת־קֶֹדׁש, ָרָאה ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך ִּכי ָהאֹוֵרַח ֶנֱעַדר ִמֵּבית 
ִמְדָרׁשֹו, ּוָפַקד ַעל ְמַׁשְּמָׁשיו ְלַחְּפׂשֹו. ְלַאַחר ַמֲאַמִּצים, ָעָלה ִּביֵדי ַהְמַׁשְּמִׁשים ִלְמצֹא אֹותֹו ְּבַבִית ָקָטן 
ֵלְיּב  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ְוֶאְצלֹו ָמָצא  ִויֵרא ָׁשַמִים,  ֶאָחד  ָעִני  ִּתינֹוקֹות  ְמַלֵּמד  ִהְתּגֹוֵרר  ָהֲעָיָרה, ָׁשם  ִּבְקֵצה  ְוַדל 
ַאְכַסְנָיה. ָמְסרּו לֹו ַהְמַׁשְּמִׁשים ֶאת ַהְזָמָנתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי, ְוהּוא ָהַלְך ִעָּמם ֶאל ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך. ְּבבֹואֹו, הֹוִׁשיבֹו 
ִמְסָּפר  ְּפָעִמים  ְוָאַמר  ֱאִליֶמֶלְך  ַרִּבי  ַנֲעָנה  ַהְּסֻעָּדה,  ְּבַמֲהַלְך  אּוָלם  ְלָחן,  ַהּׁשֻ ְּברֹאׁש  לֹו  ְּבָסמּוְך  ָהַרִּבי 
ָּבת, ִנְכַנס ַרִּבי ַאֲהרֹן ֵלְיּב  ִּבְלׁשֹון ְּתִמיָהה: "ָהַרִּבי ר' ַאֲהרֹן ֵלְיּב, ִיְהֶיה ַּבַעל ַּגֲאָוה ְּגדֹוָלה ֶׁשָּכזֹו"? ְּבֵצאת ַהּׁשַ
ְלִהָּפֵרד ֵמַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך, ְוָתָהה ִּבְפֵני ָהַרִּבי: "ָמה ִהיא ַהַּגֲאָוה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשָהַרִּבי רֹוֶאה ָעַלי"? ָאַמר לֹו ַרִּבי 
ֱאִליֶמֶלְך: "ְוִכי ֵיׁש ַּגֲאָוה ְּגדֹוָלה ִמּזֹו? ֲהֹלא ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָּבא ֵאַלי ַּכָּמה ְּפָעִמים ְוִהְתלֹוֵנן ָעֶליָך, ֶׁשֵאיְנָך 
רֹוֶצה ִלְלמֹד ִמֶּמּנּו ּתֹוָרה. ַוֲהֵרי ַּכָּמה ַצִּדיִקים ִמְׁשּתֹוְקִקים ִלְזּכֹות ִלְלמֹד ּתֹוָרה ִמִּפי ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא, ְוַאָּתה 
ָיכֹול ּוְמָסֵרב"?! ָאַמר לֹו ַרִּבי ַאֲהרֹן ֵלְיּב: "ַּגם ַאֲחֵרי ַּבָּקַׁשְתֶכם ֹלא ֶאְרֶצה ִלְלמֹד ִעּמֹו". ָּתַמּה ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך, 
ְוַרִּבי ַאֲהרֹן ֵלְיּב ִהְסִּביר: "ִמְּפֵני ֶׁשרֹוֶצה ֲאִני ַלֲעמֹל ְּבַעְצִמי ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר 'ְיִגיַע ַּכֶּפיָך ִּכי 
תֹאֵכל', ְוָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁשֵאין ַהּתֹוָרה ִמְתַקֶּיֶמת ֶאָּלא ְּבִמי ֶׁשֵּמִמית  ַעְצמֹו ָעֶליָה, ְוָלֵכן ֹלא ָלַמְדִּתי ֵמֵאִלָּיהּו 

ַהָּנִביא ְוֹלא ֶאְלַמד ִמֶּמּנּו, ֶאָּלא ֲאַקּוֶה ַלה' ִיְתָּבַרְך ֶׁשאּוַכל ְּבַעְצִמי ְלִהְתַיֵּגַע ְוִלְלמֹד ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה". 

בס"ד

ְמִציאּות  ִּתָּתֵכן  ֹלא  ּוִבְלָעֶדיָה  ַחֵּיינּו  ִהיא  ַהּתֹוָרה 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ַלָּדִגים,  ָאנּו  ְמׁשּוִלים  ָּבעֹוָלם.  ַחִּיים  ֶׁשל 
ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ׁשּוב  ִמן־ַהַּמִים,  אֹוָתם  ַמְפִריִדים 
ִלְחיֹות, ְוָכְך ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשַהּתֹוָרה ִּבְׁשִביָלם ִהיא 
ְּכַמְעַין ַמִים ַחִּיים, ְוֵאין ַמִים ֶאָּלא ּתֹוָרה. ָּכל ִּביָאֵתנּו 
ָלעֹוָלם ַהֶּזה, ִהיא ַעל־ְמָנת ִלְלמֹד ֶאת ּתֹוַרת ה', ְוִאם 
ֵאֶליָה  ַהַּתְכִלית  ַאַחר  ִמֵּלאנּו  ֹלא  זֹאת,  ַנֲעֶׂשה  ֹלא 
ָּבאנּו ְלעֹוָלם. ַעל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֵיׁש ַלֲעמֹל ּוְלִהְתַיֵּגַע, 
ֵיׁש  ָּגדֹול  ְוֶהְבֵּדל  ִׁשעּור.  ְלֵאין  ָּגדֹול  ַעל־ָּכְך  ָכר  ְוַהּׂשָ
ֶׁשָעֵמל  ְלִמי  ְיִגיָעה,  ְּבֹלא  ּתֹוָרה  ֶׁשּלֹוֵמד  ִמי  ֵּבין 
ּוִמְתַיֵּגַע ַּבּתֹוָרה, ּוְכִפי ֶׁשַרִּבי ַחִּיים ְׁשמּוֶאֵלִביץ ָהָיה 
אֹוֵמר ַעל ַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון ְּבָפָרָׁשֵתנּו "ִאם ְּבֻחּקַֹתי 
ַּבּתֹוָרה,  ֲעֵמִלים  ֶׁשִּתְהיּו  ֲחַז"ל  ָּדְרׁשּו  ֵּתֵלכּו", אֹותֹו 
לֹוְמִדים  ֶׁשִּתְהיּו  ָּכאן  ֶנֱאַמר  "ֹלא  לֹוַמר:  ָרִגיל  ְוָהָיה 
ָלֵמד  ַאָּתה  ּוִמָּכאן  ַּבּתֹוָרה,  ֲעֵמִלים  ֶאָּלא  ּתֹוָרה, 
ֶׁשִאם ֹלא ִּתְהיּו ֲעֵמִלים ַּבּתֹוָרה, ֲהֵרי ַאֶּתם ְּבֶגֶדר ֶׁשל 
ֶאָחד  ִהיא  ַהּתֹוָרה  ָחִליָלה".  ִלי'  ִתְׁשְמעּו  'ְוִאם־ֹלא 
ְּכִפי  יֹום,  ְּבָכל  ִחּזּוק  ֶׁשְּצִריִכים  ַהְּדָבִרים  ֵמַאְרַּבַעת 
ַהָּלׁשֹון  ֶאת  ְמָבֵאר  "י  ְוַרּׁשִ ִּבְבָרכֹות,  ֲחַז"ל  ֶׁשָאְמרּו 
ְצִריִכים ִחּזּוק "ֶׁשִּיְתַחֵּזק ָאָדם ָּבֶהן ָּתִמיד ְּבָכל ּכֹחֹו", 
ְלָהִבין ַטְעמֹו  ב  ּוְמַחּׁשֵ ָיֵגַע ְוטֹוֵרַח  ְוֵכן ָּכַתב "ֶׁשהּוא 
ַּבּתֹוָרה?  ְלִהְתַיֵּגַע  ֶׁשָּצִריְך  ַהַּטַעם  ּוַמהּו  ָּדָבר".  ֶׁשל 
ּוַמּדּוַע ֹלא ַּדי לֹו ָלָאָדם ַּבִּלּמּוד ַעְצמֹו ֶׁשֹּלא ִמּתֹוְך 
ְיִגיָעה? ִמְּפֵני ֶׁשַּכֲאֶׁשר לֹוְמִדים ּתֹוָרה ִמּתֹוְך ְיִגיָעה, 
ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ַהּלֹוֵמד,  ֶׁשל  ְּבִקְרּבֹו  ִמְׁשַּתֶּמֶרת  ִהיא 
ֲחַז"ל ִּבְמִגָּלה: "ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק, ִאם יֹאַמר ְלָך ָאָדם 
ָיַגְעִּתי ְוֹלא ָמָצאִתי - ַאל ַּתֲאֵמן, ָמָצאִתי ְוֹלא ָיַגְעִּתי 
- ַאל ַּתֲאֵמן, ָיַגְעִּתי ּוָמָצאִתי - ַּתֲאֵמן". ְוהֹוִסיפּו ָׁשם 
ֲאָבל  ּתֹוָרה,  ִּדְבֵרי  ַעל  ַרק  ֶנֱאַמר  ֶׁשַהָּדָבר  ַעל־ָּכְך 

א ּוַמָּתן ֵיׁש ָיֵגַע ְוֵאינֹו מֹוֵצא...  ְּבַמּׂשָ

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ֻחּקַֹתי ּבְ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ֲעַמל ַהּתֹוָרה  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ָּכל ְסֻגּלֹות ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ֶנֱאַמר ַעל ֲעָמָלּה. 
ַאְׁשֶריָך ֶׁשָעַמְלָּת ַּבּתֹוָרה ְוַתְׁשָּת ּכֹחֹות ָעֶליָה, 

טֹוָבה ַאַחת ְּבַצַער ִמֵּמָאה ֶׁשֹּלא ְּבַצַער, 
ְוִלּמּוד ִּבְמִסירּות ְּגמּוָרה יֹום ֶאָחד 

ָׁשקּול ְּכֶנֶגד ֵמָאה ָיִמים. 

)ה'חזון אי"ש'(



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ְּבאֹותֹו  ָעְסקּו  ֶׁשַאְרַּבְעָּתם  ַלְמרֹות  ָהיּו,  ֵהם  טֹוִבים  ֲחֵבִרים  ַאְרָּבָעה 
ְּתחּום, ְּתחּום ַהִּצּיּור ְוָהָאָּמנּות. ִצּיּוֵריֶהם ָהיּו ֻמְׁשָלִמים ּוַמְרִהיֵבי ַעִין, 
ְוַרִּבים ָהיּו מּוָכִנים ְלַׁשֵּלם הֹון ַרב ְּכֵדי ִלְרּכֹׁש ֶאת ְיִצירֹות ַהְּפֵאר ֶׁשָּלֶהם.  
ׁשֹוֶנה ָהָיה ַהָּצִעיר ֶׁשַּבֲחבּוָרה, ֶׁשָהָיה ַקל־ַּדַעת ְוהֹוֵלל, ְוֶהֱעִדיף ִלְטמֹן 
ָיָדיו ַּבַּצַּלַחת ְוָלנּוַח, ֵמֲאֶׁשר ַלֲעמֹל ּוְלִהְתַיֵּגַע. ִיָּתֵכן ּוֻמְכָׁשר ָהָיה יֹוֵתר 
ָאר ֲחֵבָריו, ְוֶאְפָׁשר ֶׁשִאם ָהָיה ָזִריז ְּכמֹוָתם, ָהָיה מֹוִציא ִמַּתַחת  ִמּׁשְ
ָהיּו ְּבעֹוְכָריו. יֹום ֶאָחד,  ְוָהִרְפיֹון  ְיִצירֹות ְּפֵאר, ֶאָּלא ֶׁשָהַעְצלּות  ָידֹו 
ּוְבָיָדּה  ְמֻכֶּבֶדת,  ַמְלכּוִתית  ִמְׁשַלַחת  ַהַּצָּיִרים  ַאְרַּבַעת  ֶאל  ִהִּגיָעה 
ַהְזָמָנה ֶאל ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול, ַהְמַבֵּקׁש ִלְׂשּכֹר ֶאת ֵׁשרּוֵתיֶהם ְלִאּיּור ָּכְתֵלי 
ַהֵהיָכל ַהַּמְלכּוִתי ֶהָחָדׁש ֶׁשְּבַאְרמֹונֹו. ִהְתּכֹוְננּו ַהַּצָּיִרים ְּבַקַּדְחָּתנּות 
ּוְמֻיָחִדים,  ַמְרִהיִבים  ְצָבִעים  ֵהִכינּו  ַהֶּמֶלְך,  ִעם  ְּפִגיָׁשָתם  ִלְקַראת 
ִּתְכְננּו ִצּיּוִרים ׁשֹוִנים, ּוְכָבר ָראּו ְּבֵעיֵני רּוָחם ֶאת ַהֶּכֶסף ָהַרב ְוַהָּכבֹוד 

ַהָּגדֹול ֲאֵליֶהם ִיְזּכּו ְּבִסּיּום ֲעבֹוָדָתם ַהְמֻאֶּמֶצת.

"ִׁשְמעּו ָנא, ַצָּיִרים ִנְכָּבִדים", ָּפָנה ֲאֵליֶהם ַהֶּמֶלְך ַּבֲחִביבּות, ִמָּיד ִעם 
ִהָּכְנָסם ְלָפָניו, "ַּכָּידּוַע ָלֶכם, ָּבִניִתי ֵהיָכל ָּגדֹול ְוָחָדׁש ְּבַאְרמֹוִני, ּוְמַבֵּקׁש 
ֲאִני ְלַעְּטרֹו ְּבִעּטּוִרים ְוִצּיּוִרים ְמֻיָחִדים ֶׁשַּיְקִסימּו ֶאת ֵעין ַהְמַבְּקִרים. 
ִמֵּכיָון ֶׁשַאְרָּבָעה ְּכָתִלים לֹו ַלֵהיָכל, ֵמִטיל ֲאִני ַעל ָּכל ֶאָחד ִמֶּכם ְלַאֵּיר 
ָיִמים,  חֶֹדׁש  ְּבעֹוד  ּכֹחֹוֵתיֶכם.  ָּכל  ֶאת  ּבֹו  ּוְלַהְׁשִקיַע  ֶאָחד,  ּכֶֹתל  ִלי 
ִמַּתַחת  ֶׁשּתֹוִציאּו  ַהְּפֵאר  ְיִצירֹות  ֶאת  ְוֶאְבּדֹק  ַּבֵהיָכל,  ְלַבֵּקר  ָאבֹוא 
ָכר ֶׁשִּלי ִיְהֶיה ְּבֶהְתֵאם ַלַהְׁשָקָעה ְוַלּתֹוָצָאה, ּוְכָכל  ְיֵדיֶכם. מּוָבן, ֶׁשַהּׂשָ
ֶׁשַּתְׁשִקיעּו יֹוֵתר ְותֹוִציאּו ִצּיּור ְמפָֹאר יֹוֵתר, ִּתְזּכּו ְלָׂשָכר ָּגדֹול יֹוֵתר, 
ְוִׁשְמֶכם ֻיְנַצח ְלִזְכרֹון־עֹוָלם ַעל ַּגֵּבי ִצּיּור ָהָאָּמנּות ֶׁשּלֹו ְּבכֶֹתל ַהֵהיָכל 
ֶׁשָּבַאְרמֹון". ְּבַסְּימֹו, ִנְפַרד ֵמֶהם ַהֶּמֶלְך ְלָׁשלֹום, ְּכֶׁשהּוא ְמָזֵרז אֹוָתם 
ְלַהְתִחיל ִמָּיד ַּבְּמָלאָכה, ְוָיָפה ָׁשָעה ַאַחת קֶֹדם. ְּבִהְתַרְּגׁשּות ְּגדֹוָלה 
ִרים  ָיְצאּו ַאְרַּבַעת ַהֲחֵבִרים ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶלְך, ִנְכְנסּו ְּבַהְדָרַכת ַאַחד ַהּׂשָ
ֲאֻרִּכים ָׁשהּו  ָיִמים  ַהָּבִאים.  ַצֲעֵדיֶהם  ְלַתְכֵנן ֶאת  ְוֵהֵחּלּו  ַהֵהיָכל,  ֶאל 
ַהָּקָׁשה  ַּבְּמָלאָכה  ְוֻרָּבם  רֹאָׁשם  ֲעסּוִקים  ְּכֶׁשֵהם  ַּבֵהיָכל,  ַהַּצָּיִרים 
ֶאת־ְזַמָּנם,  ִּבְּטלּו  ְוֹלא  ָנחּו  ֹלא  ָׁשתּו,  ְוֹלא  ָאְכלּו  ֹלא  ֵהם  ֶׁשִּלְפֵניֶהם. 
ֶאָּלא ִנְּצלּו ָּכל ֶרַגע ַּבֲעבֹוָדָתם ַהְמֻאֶּמֶצת ְוִהְׁשִקיעּו ֶאת ָּכל ִּכּשּׁוֵריֶהם 
ַהּכֶֹתל  ַעל  ֶהֱעָלה  ַהַּצָּיִרים  ַאַחד  ַהֶּמֶלְך.  ֶאת  ְלַהְרִׁשים  ְּכֵדי  ְוִנְסיֹוָנם 
ֶׁשֻהְפַקד ְּבָיָדיו ִצּיּור נֹוף ָאָּמנּוִתי, ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשִהִּביט ּבֹו, ָהָיה ָּבטּוַח ִּכי 
ִני ִצֵּיר ַּבּכֶֹתל ֶׁשּלֹו, ִצּיּוֵרי  ֹלא ִצּיּור הּוא ֶזה, ֶאָּלא ַמֲחֶזה ַחי ַוֲאִמִּתי. ַהּׁשֵ
מֹוֵפת ֶׁשל ִצֳּפִרים ְועֹופֹות ַמְרִהיֵבי־ַעִין, ַעד ֶׁשָהָיה ִנְרֶאה ִּכי עֹוד ֶרַגע 
ִליִׁשי, ֶהֱעָלה  ָקט, ִיְפְצחּו ַהָּללּו ְּבִׁשיר ָוֶרֶנן, ְּכִאּלּו ֵהם עֹופֹות ַחִּיים. ַהּׁשְ
ְּבַיד־ָאָּמן ְּתמּוַנת ֶטַבע ַמְרִהיָבה, ַּכֲאֶׁשר ַהָּים ִנְפַרׂש ְלֶנֶגד ֵעיֵני ַהּצֹוֶפה, 
ּוַמְאִּדיָמה  ָהַאֲחרֹונֹות  ַקְרֶניָה  ֶאת  ְמַׁשַּלַחת  ָּבּה  ַהַּמֲעִריָבה  ֶמׁש  ְוַהּׁשֶ
ֶאת ְּפֵני ָהָרִקיַע. ַּגֵּלי ַהָּים ָהיּו ּכֹה מּוָחִׁשִּיים, ַעד ֶׁשַהַּמִּביִטים ִּדּמּו ִּכי 

עֹוד ֶרַגע ְוֵהם ִיְמְצאּו ֶאת ַעְצָמם ִנְׁשָטִפים ַהחּוָצה ַיַחד ִעָּמם. 

ְמֻיָּדֵענּו  ִּביֵדי  ֻהְפַקד  ֶזה  ּכֶֹתל  ּוְבֵכן,  ָהְרִביִעי?  ַהּכֶֹתל  ִעם  ָהָיה  ּוֶמה 
ְוַעְצלּות,  ְּפִזיזּות  ְּבאֹוָתּה  ַעָּתה  ַּגם  ִהְתַנֵהג  ְוַהָּלה  ַקל־ַהַּדַעת,  ַהַּצָּיר 
ְוִלְבהֹות  ִמָּלֶׁשֶבת  ְּכלּום, חּוץ  ָעָׂשה  ַעד־ּכֹה. הּוא ֹלא  ֶׁשִהְתַנֵהג  ְּכִפי 

הּוא  ָׂשרּוַע  ּכֹחֹוֵתיֶהם.  ְּכלֹות  ַעד  ִויֵגִעים  ָקׁשֹות  ָהֲעֵמִלים  ַּבֲחֵבָריו 
ְוָכל־ֻּכּלֹו  ִּפיו,  ְּבָזִוית  ְנעּוָצה  ַמֲעָלה־ָעָׁשן  ִמְקֶטֶרת  נֹוָחה,  ֻּכְרָסה  ַעל 
ַׁשֲאַנּנּות ְוחֶֹסר ְּדָאָגה. ַהָּיִמים ָחְלפּו ִּביָעף, ַהַּצָּיִרים ִהְגִּבירּו ֶאת ֶקֶצב 
ֲעבֹוָדָתם, ְּכֵדי ְלַהְסִּפיק ְלַסֵּים ֶאת ַהְּמָלאָכה ֶטֶרם ָיבֹוא ַהֶּמֶלְך ִלְראֹות 
ֶאת  ּוִבָּלה  ָּכל־ָהֵעת,  ִהְתַּבֵּטל  ָהְרִביִעי  ַהַּצָּיר  ְוִאּלּו  ֲעָמָלם,  ְּפִרי  ֶאת 
ְוא ִנּסּו ֲחֵבָריו ְלָהִניַע אֹותֹו ְלַהְתִחיל ַלֲעׂשֹות  ָיָמיו ַּבּתֹהּו ּוַבֶהֶבל. ַלּׁשָ
הּו ִעם ַהִּקיר ֶׁשֻהְפַקד ְּבָיָדיו, אּוָלם הּוא ִּבֵּטל ֶאת ִּדְבֵריֶהם ִּבְמִחי־ ַמּׁשֶ

ָיד, ְוָלַעג ָלֶהם ַעל ֶׁשֵהם ּכֹה טֹוְרִחים ַוֲעֵמִלים ְלֹלא־ֶהֶרף. ִחּיּוְך ְזדֹוִני 
ִרֵּצד ָּכל־ָהֵעת ְּבֵעיָניו, ְוִנְרֶאה ָהָיה ִּכי הּוא ְמַתְכֵנן ְּדַבר־ָמה, ַאְך ֲחֵבָריו 
ֹלא ָעְמדּו ַעל־ָּכְך ְוֹלא ֵהִבינּו ַמּדּוַע הּוא ּכֹה ַׁשֲאָנן ְוָׁשֵלו. ְוִהֵּנה ִהִּגיעּו 
ָקם  ַהֶּמֶלְך. סֹוף־סֹוף  ְלִביַאת  ַהָּנקּוב  ַהּמֹוֵעד  ַעד  ָהַאֲחרֹוִנים  ַהָּיִמים 
ָהַעְצָלן ֵמִרְבצֹו, ְּכֶׁשהּוא ַמְתִחיל ַּבְּמָלאָכה. ֵראִׁשית, הּוא ִנָּקה ְוִקְרֵצף 
ֶאת ַהִּקיר ֻּכּלֹו, ַעד ֶׁשֹּלא נֹוְתרּו ּבֹו ֶּכֶתם ּוְרָבב, ּוְלַאַחר ֶׁשַהִּקיר ִהְבִריק 
ַהַּדק  ֵמַהִּמְכחֹול  ְּבׁשֹוֶנה  ַסָּיד,  ֶׁשל  ְרָחָבה  ִמְבֶרֶׁשת  ָנַטל  ְּבִנְקיֹונֹו, 
ְוֶהָעִדין ֶׁשל ַהַּצָּיר ָהָאָּמן, ְוֵהֵחל ְלַסֵּיד ֶאת ַהִּקיר ֻּכּלֹו ְּבֶצַבע ָלָבן ּבֹוֵהק 
ְוַעז. ְּבִסּיּום ַהְּמָלאָכה, ָהַפְך ַהִּקיר ִלְהיֹות ְּכמֹו ַמְרָאה ְמֻלֶּטֶׁשת, ָּבּה 
ֶאל  ָזַרח  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ְּכֶׁשאֹור  ִמּמּול.  ָהעֹוֵמד  ֶׁשל  ָּבבּוָאתֹו  ִהְׁשַּתְּקָפה 
ְׁשֹלֶׁשת  ַּכֲאֶׁשר  ֶזה,  ִקיר  ַעל  ַמְדִהים  ַמֲחֶזה  ִנְרֶאה  ַהֵהיָכל,  ּתֹוְכֵכי 
ַהְמֻלָּטִׁשים,  ַעל־ָּפָניו  ִהְׁשַּתְּקפּו  ָהֲאֵחִרים  ֶׁשַּבְּכָתִלים  ַהִּצּיּוִרים 
ְוַהְּגָוִנים ִהְקִסימּו ֶאת ֵעין ָהרֹוֶאה ְּבאֶֹפן ַמְרִהיב ּוְמעֹוֵרר ִהְתַּפֲעלּות. 
ָּבטּוַח  ְּכֶׁשהּוא  ֲחֵבָריו,  ִּבְׁשֹלֶׁשת  ָהְרִביִעי  ַהַּצָּיר  ִהִּביט  ְמַנֵּצח  ְּבִחּיּוְך 

ָכר ָהַרב ַהַּמְמִּתין לֹו ַעל־ֲעבֹוָדתֹו.  ְּבִנְצחֹונֹו ּוַבּׂשָ

ְוִהֵּנה ִהִּגיַע ַהֶּמֶלְך ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, ְּכֶׁשהּוא ְמֻלּוֶה ְּבָפַמְלָיה ֶׁשל ָׂשִרים 
ַּבִּצּיּוִרים  ַהֶּמֶלְך  ִהִּביט  ּוְדָבִרים,  אֶֹמר  ְּבֵאין  ְוָרֵמי־ַמְעָלה.  ִנְכָּבִדים 
ֻמְקָסם  הּוא  ִּכי  ָהָיה  ְוִנָּכר  ֵעיָניו,  מּול  ֶׁשֶאל  ְוַהַּמְרִהיִבים  ַהִּנְפָלִאים 
ְוִהֵּנה  ֶׁשְּלָפָניו.  ַהְּפֵאר  ִמיִצירֹות  ִהְתַּפֲעלּות  ּוָמֵלא  ֵמֶהם,  ַנְפׁשֹו  ְּבָכל 
ִהִּגיַע ֵעת ַהַּתְׁשלּום ְוַהַּתְגמּול ַעל ֶהָעָמל ָהַרב. ְּברֹב ַהֲעָרָכה ְוהֹוָקָרה, 
ִנַּגׁש ַהֶּמֶלְך ֶאל ַהַּצָּיר ָהִראׁשֹון, ְוָתָלה ַּבֲעבּורֹו ְצרֹור ֶּכֶסף ָּגדֹול, ְּבִפַּנת 
ִליִׁשי,  ִני ְוַהּׁשְ ִצּיּורֹו ַהַּמְרִהיב ֶׁשַעל ַהִּקיר. ָּכְך ָעָׂשה ַּגם ִעם ַהַּצָּיר ַהּׁשֵ
ְוָאז ָּפָנה ַהֶּמֶלְך ָלֵצאת ֵמַהֶחֶדר. "ְסִליָחה, ֲאדֹוִני ַהֶּמֶלְך", ָקָרא ַהַּצָּיר 
ָהְרִביִעי ַקל־ַהַּדַעת, "ּוָמה ִעם ְׂשָכִרי? ַמּדּוַע ֵאיְנָך ּתֹוֶלה ְצרֹור נֹוַסף 
ְלַיד 'ִצּיּוִרי'"? ֲאֶרֶׁשת ִּגחּוְך ָעְלָתה ַעל־ְּפֵני ַהֶּמֶלְך, ְוהּוא ָּפָנה ֶאל ַהַּצָּיר 
ֶׁשִּלַּטְׁשָּת,  ַהִּקיר  ַעל  ַהֶּבט־ָנא  ְורֹוֵטן?  ִמְתלֹוֵנן  ַאָּתה  "ַמּדּוַע  ְוָאַמר: 
ְותּוַכל ִלְראֹות ֵּכיַצד ְׁשֹלֶׁשת ְצרֹורֹות ַהֶּכֶסף ֶׁשל ֲחֵבֶריָך ִמְׁשַּתְּקִפים 

ְּבַעד ַהִּקיר ֶׁשְּלָך, ַקח ֵאפֹוא ֶּדֶרְך ָהְרִאי ֶאת ַּכְסְּפָך ַעל 'ֲעָמְלָך'"...

ַהִּנְמָׁשל
ֲחַז"ל,  ָאְמרּו  ְּפֻעָּלֶתָך"  ְׂשַכר  ְלָך  ְלַׁשֵּלם  ַּבַעל־ְמַלאְכְּתָך  הּוא  "ֶנֱאָמן 
ָכר  ּוִמָּמָׁשל ֶזה ַהּמּוָבא ְּבִסְפֵרי מּוָסר ַרִּבים, ִנָּתן ִלְלמֹד ַרּבֹות ַעל ַהּׂשָ
ָהַרב ַהֻּמְבָטח ֶלָעִתיד ָלבֹוא ְלִמי ֶׁשָעֵמל ַּבּתֹוָרה ּוִמְתַיֵּגַע ָעֶליָה. ֲאָבל 
ֵּכיַצד  ִלְראֹות  ַעְצָלן, ֶׁשּסֹופֹו  ַצָּיר  ָיֵגַע, ָמׁשּול הּוא ְלאֹותֹו  ֶׁשֵאינֹו  ִמי 

ֲאֵחִרים ְמַקְּבִלים ָׂשָכר, ְוהּוא ַמִּביט ֲעֵליֶהם ְּבִקְנָאה.
2



ַעְצמֹו  ֶאת  ֶׁשַּמְרֶּפה  ְּבִמי  ִמְתַקְּיִמים  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ֵאין   •
ּוִמּתֹוְך  ַהּגּוף  ִעּדּון  ִמּתֹוְך  ּתֹוָרה  ֶׁשּלֹוֵמד  ְּבִמי  ְוֹלא  ֲעֵליֶהם, 
ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה, ֶאָּלא ְּבִמי ֶׁשֵּמִמית ַעְצמֹו ָעֶליָה ּוְמַצֵער ֶאת 

ּגּופֹו, ְוֹלא ִיֵּתן ֵׁשָנה ְלֵעיָניו ּוְתנּוָמה ְלַעְפַעָּפיו. )שולחן־ערוך(

•  ֵיׁש ָלָאָדם ִלְלמֹד ְּבַחְברּוָתא ִעם ֲחֵברֹו, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ִלְלמֹד 
ַהָּפסּוק  ַעל  ֲחַז"ל  ָּדְרׁשּו  ְוָכְך  ִּבְדָבָריו,  ִיְטֶעה  ְוֹלא  ָּכָראּוי 
ַּתְלִמיֵדי־ֲחָכִמים  ֵאּלּו   - ְונָֹאלּו"  ֶאל־ַהַּבִּדים  "ֶחֶרב  ְּבִיְרְמָיה 
ֵיׁש  ַאְך  ִּביִחידּות.  ְולֹוְמִדים  ַּבּתֹוָרה  ַּבד־ְּבַבד  ֶׁשעֹוְסִקים 
ְיכֹוִלים  ְלַבד,  ְּבִלּמּוָדם  יֹוֵתר  ִמְתַעִּלים  ֶׁשְּבִטְבָעם  ֲאָנִׁשים 
ִלְנהֹג ֵּכן, ִּבְפָרט ְּבָיֵמינּו ֶׁשַהְּסָפִרים ְמצּוִיים ְּבָכל ִמְקצֹועֹות 
ָהִעּיּון  ַעל־ְיֵדי  ָהֱאֶמת  ַעל  ַלֲעמֹד  ָיכֹול  ְוָהָאָדם  ַהּתֹוָרה, 

ַּבְּסָפִרים. )תשובות והנהגות(

ַרב  ּוְׂשָכָרּה  ְּביֹוֵתר  ַהְּגדֹוָלה  ַהִּמְצָוה  ִהיא  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד   •
יֹוֵתר ִמָּכל ַהִּמְצֹות, ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ֶנֶגד ֻּכָּלם. )הרמב"ם(

ְּכֵדי  ְּברּוָרה,  ֲהָלָכה  ְלהֹוִציא  הּוא  ָהִעָּקִרי,  ַהּתֹוָרה  ֲעַמל   •
ּוְלַקֵּים.  ַלֲעׂשֹות  ַעל־ְמָנת  ְלִהְתַנֵהג,  ֵּכיַצד  ָהָאָדם  ֶׁשֵּיַדע 

)הגר"א מווילנא(

• ַּגם ִמי ֶׁשהּוא ָּבִקי ַּבּתֹוָרה, ָצִריְך ְלַהְתִמיד ְוַלֲעמֹל ָעֶליָה, 
ֶׁשֵּכן ֹלא ָמִצינּו ָּגדֹול ִמּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ְּבִחיר ַהְּנִביִאים, ֶׁשֹּלא ָקם 
ַהַהְתָחָלה  ֶאת  ַרק  יג  ֶׁשִהּׂשִ ֶנֱאַמר  ְוָעָליו  ְּכמֶֹׁשה,  ְּבִיְׂשָרֵאל 
ְלַהְראֹות  ַהִחּלֹוָת  "ַאָּתה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהְּקדֹוָׁשה,  ַהּתֹוָרה  ֶׁשל 

ֶאת־ַעְבְּדָך". )ערוך השולחן(

ַרק  ְוֹלא  ֶׁשל־ָהָאָדם,  ְּבָכל־ָיָמיו  הּוא  ַהּתֹוָרה,  ִלּמּוד  ִחּיּוב   •
ַחֶּייָך",  ְיֵמי  ּכֹל  ִמְּלָבְבָך  "ּוֶפן־ָיסּורּו  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְנעּוָריו.  ִּביֵמי 
ּוִמי ֶׁשֵאינֹו עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה הּוא ְמַׁשֵּכַח ֶאת ַּתְלמּודֹו, ְועֹוֵבר 

ָחִליָלה ַעל ִאּסּור ִמן־ַהּתֹוָרה. )הרמב"ם(

ָעִני  ֵּבין  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ָאָדם  ְלָכל  הּוא  ּתֹוָרה  ִלְלמֹד  ַהִחּיּוב   •
ַחָּיב  ַוֲאִפּלּו ִמי ֶׁשָעסּוק ִּבְמַלאְכּתֹו,  ְוָזֵקן,  ֵּבין ָעִׁשיר, ָצִעיר 
ִלְקּבַֹע ִעִּתים ַלּתֹוָרה ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם 

ָוַלְיָלה". )הרמב"ם ושולחן־ערוך(

ֶׁשָאַמר  ּוְבמֹוֲעִדים,  ְּבַׁשָּבתֹות  ַּבּתֹוָרה  ַלֲעסֹק  ֵיׁש  ְּביֹוֵתר   •
ַרִּבי ֶּבֶרְכֶיה ְּבֵׁשם ַרִּבי ִחָּיא ַּבר־ַאָּבא, ֹלא ִנְּתנּו ַׁשָּבתֹות ְוָיִמים 

טֹוִבים, ֶאָּלא ַלֲעסֹק ָּבֶהם ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה. )ירושלמי מסכת שבת(

• ְלעֹוָלם ַיֲעסֹק ָאָדם ַּבּתֹוָרה ֲאִפּלּו ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה, ֶׁשִּמּתֹוְך 
ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה ָּבא ִלְׁשָמּה. ּוִבְפָרט ְּכֶׁשְּמַלְּמִדים ֶאת ַהְּקַטִּנים, 

ֵאין ְמַלְּמִדים אֹוָתם ֶאָּלא ַלֲעבֹד ִמִּיְרָאה ּוְכֵדי ְלַקֵּבל ָׂשָכר, 
ָלֶהם  ּוְמַגִּלים  ְיֵתָרה,  ָחְכָמה  ְוִיְתַחְּכמּו  ַּדְעָּתם  ֶׁשַּתְרֶּבה  ַעד 
ַעד  ְּבַנַחת  ֶזה  ְלִעְנָין  אֹוָתם  ּוַמְרִּגיִלים  ְמַעט־ְמַעט,  ֶזה  ָרז 

יגּוהּו ְוֵיְדעּוהּו, ְוַיַעְבדּו ֶאת ה' ֵמַאֲהָבה. )הרמב"ם( ֶׁשַּיּׂשִ

ְוֹלא  ַהּתֹוָרה,  ִמְקצֹועֹות  ָּכל  ֶאת  ִלְלמֹד  ָלָאָדם  ֵיׁש   •
ְלִהְסַּתֵּפק ְּבחֹק ִלּמּוָדיו ָהְרִגיִלים, ּוִבְפָרט ַּבֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות 

ַהּנֹוְגעֹות ְלַמֲעֶׂשה. )ברכי יוסף(

ָאָדם  ָּכל  ַיֲעסֹק  ֵלָמה,  ַהּׁשְ ַּבְּגֻאָּלה  ָלבֹוא  ֶלָעִתיד   •
ַרִּבים  ִּבְסָפִרים  ֶׁשַּיֲעסֹק  ּוִמי  ַהֶּזה.  ָּבעֹוָלם  ָעַסק  ּׁשֶ ְּבַמה 
ּוְבִמְקצֹועֹות ַהּתֹוָרה ַהּשֹׁוִנים, יּוַכל ַּגם ָאז ִלְלמֹד ּתֹוָרה ְּבָכל 
ֲאֶׁשר ְּתַאּוֶה ַנְפׁשֹו, ְוָלֵכן ְיֵרא ֱאֹלִקים ֵיֵצא ֶאת ֻּכָּלם ְוַגם־ִמֶּזה 

ַאל־ַּתַּנח ֶאת־ָיֶדָך. )ספר חסידים(

ה ְלָהִבין אֹוָתּה, ֹלא ִיְתָיֵאׁש  • ַּגם ִמי ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה ּוִמְתַקּׁשֶ
ְוֹלא ַיְרֶּפה ָיָדיו, ִּכי ְיַקֵּבל ָׂשָכר ַעל ַהְיִגיָעה ְוֶהָעָמל. ּוִמי ֶׁשֹּלא 
ַהָּבא.  ָּבעֹוָלם  ְלָהִביָנם  ִיְזֶּכה  ָּכאן,  ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ֶאת  ֵמִבין 

)קיצור שולחן ערוך(

• ִמי ֶׁשּשֹׁוֵכַח ֶאת ַּתְלמּודֹו ַעל־ַאף ֶׁשהּוא ָיֵגַע ַּבּתֹוָרה, ְסֻגָּלה 
ִהיא לֹו ְלַהֲאִריְך ְּבִבְרַּכת "חֹוֵנן ַהָּדַעת" ֶׁשִּבְתִפַּלת ָהֲעִמיָדה. 

)רש"י במסכת עבודה־זרה(

ְנהֹוַראי,  ַרִּבי  ְוָאַמר  ּתֹוָרה,  ְּבנֹו  ֶאת  ְלַלֵּמד  ֲעֵׂשה  ִמְצַות   •
ֵמִניַח ֲאִני ָּכל ֻאָּמנּות ֶׁשָּבעֹוָלם, ְוֵאיִני ְמַלֵּמד ֶאת ְּבִני ֶאָּלא 
ּתֹוָרה, ֶׁשָּכל ֻאָּמנּות ֶׁשָּבעֹוָלם ֵאיָנּה עֹוֶמֶדת לֹו ֶאָּלא ִּביֵמי 
ַיְלדּותֹו, ֲאָבל ִּביֵמי ִזְקנּותֹו ֲהֵריהּו מּוָטל ָּבָרָעב. ֲאָבל ּתֹוָרה 
ֵאיָנּה ֵּכן, עֹוֶמֶדת לֹו ָלָאָדם ְּבֵעת ַיְלדּותֹו ְונֹוֶתֶנת לֹו ַאֲחִרית 

ְוִתְקָוה ְּבֵעת ִזְקנּותֹו. )מסכת קדושין(

• ָאב ַהּשֹׁוֵלַח ֶאת ְּבנֹו ִלְלמֹד ּתֹוָרה ּוְמַׁשֵּלם ָעָליו ֶאת ְׂשַכר 
ְמַלְּמָדיו, ְמַקֵּים ְּבָכְך ִמְצַות ְּביֹומֹו ִּתֵּתן ְׂשָכרֹו, ְוַגם ֵיׁש ָּבֶזה 
ִקּיּום ַהּתֹוָרה, ְוָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁשָּכל ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ְקצּוִבים 
ָנה, חּוץ ֵמהֹוָצאֹות ַׁשָּבת ְויֹום־טֹוב, ְוהֹוָצאֹות  לֹו ֵמרֹאׁש ַהּׁשָ
ַמִים. )לימוד התורה( ָּבָניו ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה ֶׁשּמֹוִסיִפים לֹו ִמן־ַהּׁשָ

ָאָדם  ֶׁשַחָּיב  ֶׁשְּכֵׁשם  ַּבּתֹוָרה,  ִחּדּוִׁשים  ְלַחֵּדׁש  ָזִהיר  ְיֵהא   •
ִּבְפִרָּיה ּוְרִבָּיה ּוְלַהֲעִמיד ּדֹור ְיָׁשִרים ָּבעֹוָלם, ָּכְך ַחָּיב ִּבְפִרָּיה 

ּוְרִבָּיה ַּבּתֹוָרה ְּבִחּדּוָׁשיו. )שבט מוסר(

ֶאת  ַהְמַׁשְּכִחים  ַהְּדָבִרים  ִמָּכל  ְלִהָּזֵהר  ָהָאָדם  ָצִריְך   •
ַּתְלמּודֹו ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל ְוִנְפַסק ַּבֲהָלָכה. )קניין תורה(
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ָּתָנא ְדֵבי ֵאִלָּיהּו, ַּפַעם ַאַחת ָהִייִתי עֹוֵבר ִמָּמקֹום ְלָמקֹום, ּוְמָצֲאִני 
ֶאְצִלי  ַהָּזֵקן, ָּבא  ּוְמַדֵּבר ִעם  ִעִּמי. ַעד ֶׁשֲאִני עֹוֵמד  ְוִדֵּבר  ָזֵקן ֶאָחד 
ְּבִדְבֵרי  ֲאִני  "עֹוֵסק  ִלי:  ְוָאַמר  ַּבֲהָלָכה,  ָּבִקי  ֶׁשֵאינֹו  ֶאָחד  ַּתְלִמיד 
ּתֹוָרה, ּוְמַחֵּמד ּוִמְתַאּוֶה ּוְמַצֶּפה ֲאִני ִאם ּתֹוָרה ָּתבֹוא ֵאַלי ְוֵאין ּתֹוָרה 
ָּבָאה ֵאַלי". ָאַמְרִּתי לֹו: "ְּבִני, ֹלא זֹוֶכה ָהִאיׁש ְלִדְבֵרי ּתֹוָרה, ֶאָּלא ִאם־

ֵּכן מֹוֵסר ַנְפׁשֹו ְלִמיָתה ָעֶליָה ִלְכבֹוד ָׁשַמִים, ַּכּשֹׁור ַהֶּזה ֶׁשַּמְכִניִסים 
אֹותֹו ְלעֹל ְוהּוא מֹוֵסר ַעְצמֹו ַעל ְּכבֹוד ְּבָעָליו ְלָעְבדֹו. ֶׁשֶּנֱאַמר 'ְוָרב־

ְּתבּואֹות ְּבכַֹח ׁשֹור', ִמָּכאן ַאָּתה ָלֵמד ֶׁשָּצִריְך ַלֲעמֹל ְּבָכל ּכֹחֹו ְּכמֹו 
ַהּשֹׁור, ְּכֵדי ֶׁשִּתָּכֵנס ְּבָך ַהּתֹוָרה". )תנא דבי אליהו רבא(

  

ִהִּגיָעה  ֵקיָסִרי,  ָּבִעיר  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּתָּנא  ֶׁשֶּנֱהַרג  ְּבָׁשָעה 
מּוָעה ְלַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן־ָּבָבא ְוַרִּבי ֲחַנְנָיה ֶּבן־ְּתַרְדיֹון, ֶׁשַאף ֵהם ָהיּו  ַהּׁשְ
ַנִים ְוָחְגרּו ַׂשִּקים ַעל ָמְתֵניֶהם,  ַאַחר־ָּכְך ֵמֲהרּוֵגי ַהַּמְלכּות. ָעְמדּו ַהּׁשְ
ָקְרעּו ֶאת ִּבְגֵדיֶהם ְוָאְמרּו: "ַאֵחינּו, ְׁשָמעּונּו! ֹלא ֶנֱהַרג ַרִּבי ֲעִקיָבא 
ַעל ֶׁשֹּלא ָעַמל ַּבּתֹוָרה ָחִליָלה, ֶאָּלא ְלמֹוֵפת הּוא ְּכֵדי ְלַהֲחִזיר ֶאת 

ָהָעם ִּבְתׁשּוָבה". )מסכת שמחות(

  

ַהּיֹום ּבֹו ֶנֱהַרג ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן־ַׁשּמּוַע, ֶׁשַאף הּוא ָהָיה ֵמֲהרּוֵגי ַהַּמְלכּות, 
ָהָיה יֹום ַהִּכּפּוִרים. ָּבאּו ַּתְלִמיָדיו ְוָאְמרּו לֹו: "ַרֵּבנּו, ָמה ַאָּתה רֹוֶאה"? 
ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ֶאְלָעָזר: "רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן־ָּבָבא ֶׁשּנֹוְׂשִאים 
ֶּבן־יֹוֵסף ְסמּוָכה ֵאָליו, ּוְׁשֵניֶהם  ַרִּבי ֲעִקיָבא  ְוֶאת ִמַּטת  ֶאת ִמָּטתֹו, 
ַרָּבם:  ֶאת  ַהַּתְלִמיִדים  ָׁשֲאלּו  ֶזה".  ִעם  ֶזה  ֲהָלָכה  ִּבְדַבר  ִמְתַוְּכִחים 
ְׁשֵניֶהם"?  ֵּבין  ַהֲהָלָכה  ְּכִמי  ַהּקֹוֵבַע  הּוא  ִמי  ֵּביֵניֶהם?  ַמְכִריַע  "ּוִמי 
ָאַמר ָלֶהם: "ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ּכֵֹהן ָּגדֹול, הּוא ַהַּמְכִריַע ֵּביֵניֶהם". ׁשּוב 
ֵניֶהם ְמַנֵּצח ִּבְדָבִרים ַוֲהָלָכה ְּכמֹותֹו"?  ָׁשֲאלּו ַהַּתְלִמיִדים: "ּוִמי ִמּׁשְ
ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ֶאְלָעָזר: "ַרִּבי ֲעִקיָבא ְמַנֵּצח, ְוזֹאת ִמְּפֵני ֶׁשָּטַרח ְּבָכל 

ּכֹחֹו ַּבּתֹוָרה". )מדרש אלה אזכרה(

  

ֶעֶׂשר  ָזַקף ֶאת  ַהִּמְׁשָנה,  ְמַחֵּבר  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ְּפִטיָרתֹו  ִּבְׁשַעת 
ֶאְצְּבעֹוָתיו ְּכַלֵּפי ַמְעָלה, ְוָאַמר: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! ָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך, 

ֶׁשָּיַגְעִּתי ְּבֶעֶׂשר ֶאְצְּבעֹוַתי ַּבּתֹוָרה". )מסכת כתובות(

  

ָלִקיׁש',  'ֵריׁש  ַהְמֻכֶּנה  ֶּבן־ָלִקיׁש,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָנַהג  ֲאֻרָּכה,  ְּתקּוָפה 
ִלְלמֹד ּתֹוָרה ְּבתֹוְך ְמָעָרה ִּבְטֶבְרָיה, ְּכֵדי ְלִהְתּבֹוֵדד ִעם קֹונֹו ְוַלֲהגֹות 
ְּבָסמּוְך  ַהּסֹוְבִבים.  ִמִּטְרדֹות  ַהְפָרָעה  ְּבִלי  ְיִגיָעה,  ִמּתֹוְך  ַּבּתֹוָרה 
ִלְמָעָרה זֹו, ָהָיה ָׁשם ִאיׁש ֶאָחד ֶׁשָהָיה יֹוֵצר ְּכֵלי ֶחֶרס, ּוְכֶׁשָרָאה ֶאת 
ָּכל  ֵמִכין לֹו  ָהָיה  ְּגדֹוָלה,  ְיִגיָעה  ַהָּגדֹול ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה ִמּתֹוְך  ֶהָחָכם 
ְלַהְרוֹות  יּוַכל  ָלִקיׁש  ֶׁשֵריׁש  ְּכֵדי  ַהְּמָעָרה,  ְּבתֹוְך  ַחִּיים  ַמִים  ַּכד  יֹום 
ָלִקיׁש  ֵריׁש  ְוָאְמָנם  ַנְפׁשֹו.  ֶאת  ָּבֶהם  ִויַחֶּיה  ֵאּלּו  ְּבַמִים  ִצְמאֹונֹו  ֶאת 
ָהָיה ּכֹה ָעֵיף ִמִּלּמּודֹו, ָעָליו ָיַגע ְּבָכל ַנְפׁשֹו ּוְמאֹודֹו, ַעד ֶׁשָהָיה ִנְכָנס 
ַּבֲעֵיפּות ֶאל ּתֹוְך ַהְּמָעָרה ְוׁשֹוֶתה ֶאת ַהַּמִים ַהּצֹוְנִנים ֶׁשֵהִכין לֹו יֹוֵצר 

ַּכֵּדי ַהֶחֶרס, ּוֵבֵרְך אֹותֹו ַעל ֶׁשהּוא ְמַחֶּיה ֶאת ַנְפׁשֹו. )מדרש רבה קהלת(

ַמֶּסֶכת  ֶאת  ְּבָחְליֹו  ַּפַעם  ָׁשַכח  ָהָאמֹוָרִאים,  ַאַחד  ֶׁשָהָיה  ֲאִביִמי 
ַרב  ַתְלִמידֹו  ֶאל  ָהַלְך  ָעָׂשה?  ֶמה  ִלְלמֹד אֹוָתּה ׁשּוב.  ְוָרָצה  ְמָנחֹות 
ֶׁשִּיָּזֵכר  ְּכֵדי  ֶׁשָּלַמד  ַהַּמֶּסֶכת  ֶאת  לֹו  ְלַהְזִּכיר  ִמֶּמּנּו  ּוִבֵּקׁש  ִחְסָּדא, 
ְּכֵדי ִלְלמֹד,  ָּבּה ׁשּוב. ּוַמּדּוַע ֹלא ִּבֵּקׁש ָהַרב ֵמַהַּתְלִמיד ָלבֹוא ֵאָליו 
ּוְלֵׁשם ָמה ָהָיה ֲאִביִמי ָצִריְך ִלְטרַֹח ְּבַעְצמֹו ָלֶלֶכת ֶאל ַּתְלִמידֹו? ִמְּפֵני 
ֵאר ְּבִלּבֹו, ָצִריְך הּוא ִלְטרַֹח  ֶׁשָּיַדע ֶׁשִאם רֹוֶצה הּוא ֶׁשַהַּמֶּסֶכת ִּתּׁשָ
ַאֲחֶריָה ְוִלְהיֹות ָיֵגַע ַּבֲעבּוָרּה, ְוִאם ַיֲעמֹל ִיְזֶּכה ְלִקּיּום ַהַּמֲאָמר ָיַגְעִּתי 

ּוָמָצאִתי ַּתֲאִמין. )מסכת מנחות(
  

ְּכֶׁשַרִּבי ֵזיָרא ָהָיה ֶנֱחַלׁש ֵמרֹב ִלּמּודֹו ִּביִגיָעה, ָהָיה הֹוֵלְך ְויֹוֵׁשב ַעל 
ָנָתן ַּבר־טֹוֵבי. ּוִמְּפֵני ָמה ָהָיה עֹוֶׂשה ֵּכן? ִמְּפֵני  ַרִּבי  ֶּפַתח ֵּביתֹו ֶׁשל 
ְלָפחֹות  ֻחְלָׁשִתי,  ִּביִגיָעה ֵמרֹב  ִלְלמֹד ּתֹוָרה  ָיכֹול  ֵאיִני  ֶׁשָאַמר, ִאם 
ֵאֵׁשב ְּבֵביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ָנָתן, ְוַכֲאֶׁשר ַיַעְברּו ַהֲחָכִמים, ָאקּום ִמְּפֵניֶהם 
ַעל  ֹלא  ִאם  ַעל־ֶזה,  ְלָפחֹות  ָׂשָכר  ַוֲאַקֵּבל  ּתֹוָרָתם,  ְּכבֹוד  ּוִמְּפֵני 
ַהִּלּמּוד ַעְצמֹו". ָהַלְך ַרִּבי ֵזיָרא ַּפַעם ַאַחת ְוָיַׁשב ַעל ֶּפַתח ֵּביתֹו ֶׁשל 
ַרִּבי ָנָתן, ָיָצא ַרִּבי ָנַתן ִלְקָראתֹו ְוַרִּבי ֵזיָרא ְׁשָאלֹו: "ֱאמֹר ָנא ִלי, ִמי 
ָאַמר  "ָּכְך  ָנָתן:  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ַעְכָׁשו"?  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  ֲהָלָכה  אֹוֵמר 
ַמע ִמֶּמּנּו.  ּׁשָ ַרִּבי יֹוָחָנן", ְוַרִּבי ֵזיָרא ָחַזר ַאְרָּבִעים ְּפָעִמים ַעל ַמה ּׁשֶ

)מסכות ברכות(

  
ּובֹו  ּתֹוָרה,  ְלִלּמּוד  ְּבֵביתֹו  ֵּבית־ִמְדָרׁש  ֶׁשָּיַסד  ֶאָחד  ְּבָחִסיד  ַמֲעֶׂשה 
ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ְּבָכל יֹום ִעם ַּתְלִמיָדיו ְולֹוֵמד ִעָּמם ָׁשם ָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות 
ִּביִגיַעת ַהּתֹוָרה. ֶאת ָּכל ְזַמּנֹו ִהְׁשִקיַע ַּבּתֹוָרה, ְוֹלא ָהָיה רֹוֶאה ֶאת 
ְּפֵני ַהּשּׁוק ּוַמְרִחיק ֶאת ַעְצמֹו ֵמַהְבֵלי ָהעֹוָלם. יֹום ֶאָחד, ָּפָנה ָהַרב 
ְוָאַמר ְלַתְלִמיָדיו: "רֹוֶצה ֲאִני ָלֵצאת ִעָּמֶכם ְלַטֵּיל ַּבּשּׁוק ְּכֵדי ִלְראֹות 
ְּדַבר־ָמה". ִהְתַּפְּלאּו ַהַּתְלִמיִדים ְוָאַמר: "ֵּכיַצד ֶאְפָׁשר ְלַטֵּיל ַּבּשּׁוק? 
ַוֲהֵרי ֻּכּלֹו ָּגדּוׁש ַּבֲחֻנּיֹות ַוֲעָסִקים, ּוְבֵני ָאָדם ַרִּבים ִנְדָחִפים ֶזה ֵאֶצל 
דֹות  ַהּׂשָ ֶאל  ָלֵצאת  ָעִדיף  ְוָלנּוַח,  ְלַטֵּיל  ִאם  ָקֶׁשה ּבֹו.  ְוַהַּמֲעָבר  ֶזה, 
ְוֶאְפָׁשר ְלַהִּגיַע  ֶקט ׂשֹוֵרר ָׁשם,  ְוַהּׁשֶ ָנִקי  ֶׁשִּמחּוץ ָלִעיר, ָׁשם ָהֲאִויר 
ּוִבֵּקׁש  ַּדְעּתֹו,  ַעל  ָעַמד  ָהַרב  אּוָלם  ַהַּדַעת".  ִלְמנּוַחת  ָּכְך  ַעל־ְיֵדי 
ֵמֶהם ְלִהְצָטֵרף ֵאָליו ְּבֶלְכּתֹו ֶאל ַהּשּׁוק. ָהְלכּו ַהַּתְלִמיִדים ִעם ָהַרב 
ה ְּבֵני ָאָדם ַהִּמְתַּפְרְנִסים ְּכַסָּבִלים,  ֶאל ַהּשּׁוק, ְוִעם ַהִּגיָעם ָראּו ִׁשּׁשָ
א ָּגדֹול ְוָכֵבד, ַעד ֶׁשֵּזָעה ִנֶּגֶרת ִמִּמְצָחם. ָעְמדּו  ְּכֶׁשֵהם נֹוְׂשִאים ַמּׂשָ
א  ָהַרב ְוַהַּתְלִמיִדים ִמן־ַהַּצד, ְּכֵדי ֶׁשַהַּסָּבִלים יּוְכלּו ַלֲעבֹר ִעם ַהַּמּׂשָ
ַהָּכֵבד ֶׁשֲעֵליֶהם, ּוְלַאַחר ֶׁשָעְברּו, ָעַמד ָהַרב ְוָאַמר ְלַתְלִמיָדיו: "ְראּו 
אֹות  ָנא ַּכָּמה מּוָסר ָּגדֹול ָעֵלינּו ִלְלמֹד ִמַּסָּבִלים ֵאּלּו ֶׁשּנֹוְׂשִאים ַמּׁשָ
ְוֹלא  ַּבּשּׁוק,  ַּדְוָקא  ְלַטֵּיל  ִּבַּקְׁשִּתי  ַמּדּוַע  ָּתִבינּו  ְוַעְכָׁשו  ְּכֵבִדים,  ּכֹה 
ֶדה, ֶׁשֵּכן ָּבאִתי ְלָכאן ְּבַמָּטָרה ִלְלמֹד ִמָּכאן מּוָסר ַהְׂשֵּכל ְוֶדֶרְך  ַּבּׂשָ
ּגּוָפם  ְּבָכל  ּוַמִּזיִעים  ְּכֵבִדים  אֹות  ַמּׁשָ נֹוְׂשִאים  ֵאּלּו,  ַסָּבִלים  ַּבַחִּיים. 
א ְוַעְצמֹוֵתיֶהם ִּכְמַעט  ֵמרֹב ַמֲאָמץ, קֹוָמָתם ִמְתּכֹוֶפֶפת ְּבֵעת ַהַּמּׂשָ
ִּבְלַבד.  ְוָכל זֹאת ִּבְׁשִביל ָׂשָכר ָזעּום ֶׁשל ֲעָׂשָרה ְּגרּוׁש  ִמְתַרְּסקֹות, 
ֹלא  אֹות,  ַהַּמּׁשָ ִמּכֶֹבד  ֵמִתים  ֵאיָנם  ֶׁשַהַּסָּבִלים  רֹוִאים  ֲאַנְחנּו  ְוִהֵּנה 
ֶאָּלא  עֹוד  ְוֹלא  ִמְׁשַּתְּברֹות,  ֹלא  ְוַעְצמֹוֵתיֶהם  ְיִגיָעה  ֵמרֹב  ֶנֱחָלִׁשים 

ל ְמֻהּלָ
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ל ְמֻתּבָ

ל־ ֶהם ּכָ הּוא ָעֵמל ּבָ ִמי ׁשֶ א ּבְ ִמים, ֶאּלָ ְבֵרי ּתֹוָרה ִמְתַקּיְ • "ֵאין ּדִ
ם". )פסיקתא דרב כהנא( ָצְרּכָ

ה  ּמָ ּכַ יֹוְדִעים  ם  ַאּתֶ ֵאין  א  ּמָ ׁשֶ ָרֵאל:  ְלִיׂשְ ה  מֹשֶׁ ָלֶהם  ָאַמר   •
ְיִגיָעה  ה  ְוַכּמָ ה  ּבָ י  ָעַמְלּתִ ָעָמל  ה  ְוַכּמָ ַהּתֹוָרה  ַעל  י  ִנְצַטַעְרּתִ
י  ַמְדּתִ ּלָ ם ׁשֶ ׁשֵ י ָעֶליָה, ּכְ ִמי ָנַתּתִ י ָעֶליָה, ּדָ י ָנַתּתִ ּה? ַנְפׁשִ י ּבָ ָיַגְעּתִ

ַצַער". )ספֵרי, דברים( ִדים אֹוָתּה ּבְ ְהיּו ְמַלּמְ ְך ּתִ ַצַער, ּכָ אֹוָתּה ּבְ

ּזֹוֵרַע  ִאיׁש ׁשֶ ֹוֶנה ְוֵאינֹו ָעֵמל, ּכְ ַע אֹוֵמר, ַהּשׁ י ְיהֹוׁשֻ • ָהָיה ַרּבִ
ְוֵאינֹו קֹוֵצר. )תוספתא(

ּתֹוָרה,  ּבַ א ְלָעָמל, ִאם ָזָכה – הּוא ָעֵמל  ִנְבָרא ָאָדם ֶאּלָ • לֹא 
הּוא ָעֵמל  ָריו ָלָאָדם ׁשֶ ָאֶרץ. ַאׁשְ ּבָ ְוִאם לֹא ָזָכה – הּוא ָעֵמל 

ּתֹוָרה. )מדרש רבה( ּבַ

ֲעָמלֹו  ְוָהָיה  ָכה  ּזָ ׁשֶ ְלִמי  ֵרי  ַאׁשְ ִנְבְראּו,  ְלָעָמל  ַהּגּוִפים  ל  ּכָ  •
ּתֹוָרה. )רש"י בסנהדרין( ְוִטְרחֹו ּבַ

יו ֵאינֹו ָיכֹול ִליׁשֹן,  ּנָ ׁשִ ׁש ּבְ לֹא ִיּסּוִרין, חֹוׁשֵ עֹוָלם ּבְ • ֵאין ָאָדם ּבָ
ן. ֶזה ֵער ְוֶזה ֵער,  ּתֹוָרה ֵאינֹו ָיׁשֵ ֵעינֹו ֵאינֹו ָיכֹל ִליׁשֹן, ְיַגע ּבַ ּבְ
ֶדּנּו. )ילקוט שמעני( ֶרּנּו ָיּה ּוִמּתֹוָרְתָך ְתַלּמְ ַיּסְ ר־ּתְ ֶבר ֲאׁשֶ ֵרי ַהּגֶ ַאׁשְ

ְוחֹוֵרׁש  ב  ְויֹוׁשֵ ּתֹוָרה,  ִדְבֵרי  ּבְ ַעְצמֹו  ֵחק  ׁשַ ּמְ ׁשֶ ָאָדם  ֵרי  ַאׁשְ  •
ֶדה. )תנא דובי אליהו( ּשָׂ ת ּבַ חֹוֶרׁשֶ ְבֵהָמה ׁשֶ ֶהם ּכִ ּבָ

ְצַטֵער ָעֶליָה. )שם( ּמִ א ְלִמי ׁשֶ "ה נֹוֵתן ַהּתֹוָרה ֶאּלָ ּבָ • ֵאין ַהּקָ

ִפְלּפּול ַעד  ּבְ ֵגַע ָהָאָדם  ּיָ ׁשֶ ַהְיִגיָעה  י  ּכִ ְתבּו ַחְכֵמי ָהֱאֶמת,  ּכָ  •
ִכיָנה. )עץ יוסף על המדרש( ְ יַע ּגּופֹו, הּוא ַנַחת רּוַח ַלּשׁ ּזִ ּמַ ׁשֶ

ה  עֹוׂשֶ ִמי ׁשֶ א ּבְ ֶמת, ֶאּלָ ֵאין ַהּתֹוָרה ִמְתַקּיֶ ְדָרׁש, ׁשֶ ּמִ • ֶנֱאַמר ּבַ
ְכִלי ֶחֶרס ֵמֲעַמל  ּכִ חֹר  ה ׁשָ ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ּוֵבאּורֹו,  ְכִלי ֶחֶרס.  ּכִ ַעְצמֹו 

ַהּתֹוָרה. )שם(

ְוֶזהּו  ַעְצָמּה,  ְפֵני  ּבִ ִמְצָוה  ַהּתֹוָרה, ִהיא  ִפְלּפּול  ּבְ • ַהֲחִמימּות 
ֵאׁש". )מדרש תלפיות( ִיְרְמָיה: "ֲהלֹוא כֹה ְדָבִרי ּכָ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ׁשֶ

ה  יֶגּנָ ה ְלָך", ְולֹא ַתּשִׂ ָ ֵאיָנּה ְיֻרּשׁ • "ַהְתֵקן ַעְצְמָך ִלְלמֹד ּתֹוָרה, ׁשֶ
לֹא  ּה ּבְ ן זֹוֶכה ּבָ ַהּבֵ ת ָאבֹות ׁשֶ ַ יֻרּשׁ ֵאיָנּה ּכִ ּה, ׁשֶ יַגע ּבָ ִאם לֹא ּתִ

טַֹרח. )רבנו יונה, מסכת אבות(

ַעד  ֵמַהּתֹוָרה  ּוְפָרט  ָרט  ּפְ ָכל  ּבְ ב  ֵ ְלִהְתַיּשׁ ָצִריְך   •

ר  י הּוא ֶזה ִעּקַ ְצָטֵרְך ֵמעֶֹמק ֲהָלָכה, ּכִ ּמִ רֹו, ּכַ ֲעמֹד ַעל ִעּקָ ּיַ ׁשֶ
ַהּתֹוָרה. )"אור החיים" הקדוש(

עּוִרים  ׁשִ ִלְקּבַֹע  ְרֶאה  ּתִ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְלַמַען  ִני,  ִני־ּבְ ּבְ  •
ל  ה ִעם ּכָ יִגיָעה ַרּבָ ן ֵהיֵטב ּבִ ּיֹום ְלַעּיֵ ָעה ַאַחת ּבַ אֹוַרְיָתא, ְוׁשָ ּדְ

בֹוֶתיָך ְוַרְעיֹוֶניָך. )ה'ישמח משה'(  ּתֹונֹוֶתיָך, ּוַמְחׁשְ ֶעׁשְ

ָכר  י ַהּשָׂ ן־ְלָך", ּכִ ה ִלּתֶ ָכר ַהְרּבֵ ּתֹוָרה, ֶיׁש־לֹו ׂשָ • "ְוִאם ָעַמְלּתָ ּבַ
ּמּוד. )תוספות  ַהּלִ ִרּבּוי  ְוַהּטַֹרח, לֹא ְלִפי  ִרּבּוי ֶהָעָמל  הּוא ְלִפי 

יו"ט, מסכת אבות(

ִעְנָיִנים ֲאֵחִרים,  ְלכּו ְוַתַעְסקּו ּבְ ּתֵ ׁשֶ ם ּכְ ֵלכּו", ּגַ ֻחּקַֹתי ּתֵ • "ִאם ּבְ
ּתֹוָרה. )החת"ם סופר( ֵלכּו ְוִתְהיּו ֲעֵמִלים ּבַ ֻחּקַֹתי ּתֵ ם ָאז ּבְ ּגַ

ַעל־ַאף  ְלִלּמּוְדֶכם  ֲענּוג  ּתַ ּתֹוִסיפּו  ׁשֶ ֵלכּו",  ּתֵ ֻחּקַֹתי  ּבְ "ִאם   •
ם"  ִעּתָ ּבְ ֵמיֶכם  ִגׁשְ י  "ְוָנַתּתִ ֲאַזי  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ם  ְלַמְדּתֶ ם  ַאּתֶ ׁשֶ
ה.  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ ָאֶרץ,  ּבָ רֹות  ְוַלּפֵ ֲאָכִלים  ַלּמַ ֲענּוג  ּתַ תֹוֶסֶפת  ּבְ

)ה'אוהב ישראל' מאפטא(

ִלּמּוד  ּבְ ִקיָדה  ְ ְוַהּשׁ ָהַעְצִמית  ַהְיִגיָעה  הּוא  ּמּוד  ַהּלִ ר  ִעּקַ  •
ִפּלֹות  ּתְ ַעל־ְיֵדי  ְוָקא  ּדַ ְולֹא  ּתֹוָרה,  ּבַ ֲעֵמִלים  ְהיּו  ּתִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה, 

ְוַתֲחנּוִנים. )ה'אבני נזר'(

ֻחּקֹות ַהּתֹוָרה?  ָראּוי ּבְ ֵלכּו" – ְרצֹוְנֶכם ֵליֵלְך ּכָ ֻחּקַֹתי ּתֵ • "ִאם ּבְ
ָיָדהּּּ  ְוַעל  ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ ֶנֶגד  ִריס  ּתְ ִהיא  ׁשֶ ּתֹוָרה,  ּבַ ֲעֵמִלים  ֱהוּו 

ל ָרע. )רבי אברהם יעקב מפרובוז'נא( ֵצל ִמּכָ ּתּוְכלּו ְלִהּנָ

יִלים  ַמּצִ ָהיּו  ָתּה,  ַלֲאִמּתָ ּתֹוָרה  ּבַ ֲעֵמִלים  ֵני־ּתֹוָרה  ּבְ ָהיּו  • ִאם 
ּוְכִפיָרה  ֲעֵבָרה  ֵמִהְרהּוֵרי  ים  ַרּבִ ים  ַוֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ְיָלִדים  ָכְך  ּבְ
עֹוָלם.  ּבָ ָטֳהָרה  רּוַח  ְך  ּפֵ ּתַ ִהׁשְ ּבְ ם,  ָקְדׁשָ ַפע  ׁשֶ ּבְ ֶהם,  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא 

)ה'חזון אי"ש'(

ַעל־ ְוַרק  ה',  ַבר  ּדְ ֶאת  ְלָהִבין  ַח  ְפּתֵ ַהּמַ הּוא  ַהּתֹוָרה  ֲעַמל   •
ַמִים  ְדָרָכיו, ְלִיְרַאת ׁשָ ְך ּבִ ֱאֶמת ְלַהּלֵ ְיֵדי ֲעַמל ַהּתֹוָרה זֹוִכים ּבֶ

ל ִמְצוָֹתיו. )רש"ז ברוידא( מֹר ֶאת ּכָ ְוִלׁשְ

ּתֹוָרה, ִהיא ֶעֶצם ַהַהְצָלָחה. )רבי צבי פסח פראנק( • ַהְיִגיָעה ּבַ

ַע  ֶפׁש ְלִהְתַיּגֵ יֹוֵתר, ִהיא ְמִסירּות ַהּנֶ דֹוָלה ּבְ ֶפׁש ַהּגְ • ְמִסירּות ַהּנֶ
ָבִרים ִיְהיּו  ַהּדְ ׁשּום אֶֹפן, ַעד ׁשֶ ר ּבְ ִלי ְלַוּתֵ ּבְ ַעל ַהֲהָבָנה, 

קֶֹלת. )הגרי"ד בן הגרי"ז( ׁשְ חּוט ַהּמִ ִרים ּכְ רּוִרים ִויׁשָ ּבְ

ֲאָמרֹות ּוִפְתָּגִמים

ָׁשֹלׁש  ּוַבַּלְיָלה,  ַּבּיֹום  ְּכֵבִדים  אֹות  ַמּׁשָ ְונֹוְׂשִאים  חֹוְזִרים  ֶׁשֵהם 
ְלאֶֹרְך  ְוָכְך  ַלֲעבֹוָדָתם,  חֹוְזִרים  ׁשּוב  ּוְלָמֳחָרת  ְּפָעִמים,  ְוַאְרַּבע 
ְצִריִכים  ָאנּו  ֵּכיַצד  ִמָּכְך,  ִלְלמֹד  ָאנּו  ְצִריִכים  ַּכָּמה  ְוָׁשִנים.  ָיִמים 
ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה ִּביִגיָעה ֲאִפּלּו ִאם ְצִריִכים ְלֵׁשם ָּכְך ְלִהְתַיֵּגַע ְּבֶמֶׁשְך 
ַהִּנֶּגֶרת  ֵזָעה  ִליֵדי  ֶׁשָּבִאים  ָרב  ּוַבּׁשָ ַּבחֹם  ַוֲאִפּלּו  ְרצּופֹות,  ָׁשעֹות 
ְּבָכל ַהּגּוף, ֶׁשֲהֵרי ָּכל ַהְיִגיָעה ֶׁשָּלֶכם ֹלא ַּתִּגיַע ֲאִפּלּו ַלֲחִצי ַהְיִגיָעה 
ָׂשָכר ֶׁשל  ַעל  ְוִאם  ֶׁשְּמַׁשְּבִרים ֶאת־ָּכל־ּגּוָפם.  ַהָּללּו  ַהַּסָּבִלים  ֶׁשל 
ְלִהְתַיֵּגַע  ָהָאָדם  ֶׁשָּצִריְך  ָּכל־ֶׁשֵּכן  ֲעֵמִלים,  ּכֹה  ֵהם  ְּגרּוׁש  ֲעָׂשָרה 
ַעִין ֹלא  ָוָרב, ֲאֶׁשר  ְוִנְצִחי, ָעצּום  ַעל ַהּתֹוָרה ֶׁשֶּיׁש־ָלּה ָׂשָכר ָּגדֹול 
עּור ְוָהִעּיּון ַּבֻּסְגָיה ֵמֵעֶבר ַלְּזַמן  ָרֲאָתה. ְוַגם ִאם ְלִעִּתים ִנְמַׁשְך ַהּׁשִ
ַהָּקצּוב, ְּבַוַּדאי ֹלא ִּתְהיּו ָקִצים ִּביִגיָעה זֹו, ֶאָּלא ַּתּטּו ֶאת ִׁשְכְמֶכם 
ְוָאְמרּו:  ַרָּבם,  ֶׁשל  ַהָחְכָמה  ִּדְבֵרי  ֶאת  ַהַּתְלִמיִדים  ָׁשְמעּו  ְלָכְך". 

"ַּכָּמה טֹוִבים ּוְנכֹוִחים ְּדָבֶריָך, ִּדְבֵרי ִפי־ָחָכם ֵחן". )ה'בן איש חי'(

ַסִּפיִרים",  "ְמֻעֶּלֶפת  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָאָדם,  ֶׁשל  ּכֹחֹו  ַמֶּתֶׁשת  ַהּתֹוָרה 
ַּכַּסִּפיר  ָקָׁשה  ְוִהיא  ְּבֵני־ָאָדם,  ֶׁשל  ּכָֹחם  ּוַמֶּתֶׁשת  ְמַעֶּלֶפת  ֶׁשִהיא 
ֶׁשַּנֲעָׂשה  סֹוף  ַוֲהָלָכה,  ּתֹוָרה  ְּבִדְבֵרי  ָאָדם  ֶנֱחַלׁש  ִאם  אּוָלם  ַהֶּזה, 
ָּבֶהם ֶקֶסם ֶׁשַהּכֹל ׁשֹוֲאִלים ּבֹו ְׁשֵאלֹות. ֶּבן־ַּבִית ֶאָחד ָהָיה לֹו ְלַרָּבן 
ּומֹוִליכֹו  ְסָאה  ַאְרָּבִעים  ֶׁשל  א  ַמּׂשָ ָלֵׂשאת  ְּבכֹחֹו  ְוָהָיה  ַּגְמִליֵאל, 
ֵאֶצל ָהאֹוֶפה. ָאַמר לֹו ַרָּבן ַּגְמִליֵאל: "ִאם ֵיׁש ְּבָך ּכֹחֹות ּכֹה ְּגדֹוִלים, 
ִלְלמֹד,  ָהִאיׁש  ֵהֵחל  ַהּתֹוָרה"?  ְלִלּמּוד  אֹוָתם  ְמַנֵּצל  ֵאיְנָך  ַמּדּוַע 
ְוגּופֹו ֶנֱחַלׁש ְּכָכל ֶׁשִהְתַקֵּדם ַּבִּלּמּוד. ִּבְתִחָּלה ָיַרד ֵמַאְרָּבִעים ְסָאה 
ִלְׁשֹלִׁשים, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ַרק ֶׁשל ֶעְׂשִרים ּוְׁשֵנים־ָעָׂשר, ּוְלַאַחר ִמֵּכן 
ֹלא ָהָיה ְּבכֹחֹו ָלֵׂשאת ֶאָּלא ֻקָּפה ֶׁשל ְׁשמֹוָנה ְסִאים. ָעְברּו ָיִמים 
א ֶׁשל  נֹוָסִפים ָּבֶהם ָלַמד ּתֹוָרה, ְוֹלא ָהָיה ְּבכֹחֹו ָלֵׂשאת ֲאִפּלּו ַמּׂשָ
ַּדק  ֶּבֶגד  ֲאִפּלּו  ִלְסּבֹל  ְּבכֹחֹו  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  אֹוְמִרים  ְוֵיׁש  ֶאָחד,  ְסָאה 

ֶּנֱאַמר ְמֻעֶּלֶפת ַסִּפיִרים. )שיר השירים רבה( ְלגּופֹו, ְלַקֵּים ַמה־ּׁשֶ
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ַרִּבי ַחִּיים ִויַטל, ַּתְלִמידֹו ַהֻּמְבָהק ֶׁשל ָהֲאִריַז"ל ְמַסֵּפר, ֶׁשַּפַעם ָׁשַאל 
ְוַהִּנְסָּתר,  ַהִּנְגֶלה  ְּבתֹוַרת  ַהְּגדֹוָלה  ְלָחְכָמתֹו  ִהִּגיַע  ֵמֵהיָכן  ַרּבֹו  ֶאת 
ְוָהֲאִריַז"ל ָאַמר לֹו, ִּכי ָזָכה ְלָכל ֶזה ִּבְזכּות ְיִגיָעתֹו ַהְּגדֹוָלה ַּבּתֹוָרה, 
ֵניֶהם ָטְרחּו  ְוִסֵּפר ַעל ַעְצמֹו ְוַעל ָהַרַּמ"ק, ַרִּבי מֶֹׁשה קֹוְרּדֹוֵברֹו, ֶׁשּׁשְ
ָאר ַאְנֵׁשי ַהּדֹור, ְוִסֵּפר ַעל ָהַרַּמ"ק  ְמאֹד ְּבתֹוַרת ַהִּנְסָּתר יֹוֵתר ִמּׁשְ
ה ְלָהִבין ְּדַבר־ָמה  ֶׁשַּכָּמה ֵלילֹות ֹלא ָהָיה ּפֹוֶנה ִליׁשֹן, ַּכֲאֶׁשר ִהְתַקּׁשָ
בּוַע  ה ֵלילֹות ֶׁשל ְיֵמי ַהּׁשָ ִמִּדְבֵרי ַהּזַֹהר, ְוִלְפָעִמים ָהָיה ִמְתּבֹוֵדד ִׁשּׁשָ
ְּכֵדי ְלַעֵּין ְּבַמֲאָמר ֶאָחד ַּבּזַֹהר, ְוֹלא ָיַׁשן ִּכי ִאם ִנְמֵנם ְמַעט, ּוִבְזכּות 

אֹות ְמאֹד . )שער רוח הקודש( ֶזה ָזָכה ְלַהִּגיַע ְלַמְדֵרגֹות ָרמֹות ְוִנּׂשָ
  

"נֹוָדע  ַּבַעל  ַלְנָּדא  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ֶׁשל  ַּבּתֹוָרה  ַהְּגדֹוָלה  ְיִגיָעתֹו 
ְוֵׂשיָבה,  ִזְקָנה  ְוַעד  ְנעּוָריו  ִמיֵמי  ְוִנְפָלָאה.  ֲעצּוָמה  ָהְיָתה  ִּביהּוָדה", 
ֹלא ָעַבר ָעָליו ֵמעֹוָלם ֲחצֹות ַלְיָלה ְּבֵׁשָנה, ְוָהָיה ׁשֹוֵקד ַעל־ַהּתֹוָרה 
מּוָסר  ָהָיה  ּוְבִקיאּותֹו,  ְּגאֹונּותֹו  ַעל־ַאף  ֲעצּוָמה.  ִּביִגיָעה  ָיָמיו  ָּכל 
ְסֵפק־ְסֵפָקא  ֻסְגַית  ֶאת  ָלַמד  ַּפַעם,  ַעל־ַהּתֹוָרה.  ּוִמְתַיֵּגַע  ַנְפׁשֹו 
ִּכְמַעט,  ֶהְפֵסק  ְּבִלי  ּוַבַּלְיָלה  ַּבּיֹום  ְרצּוִפים,  ה ָׁשבּועֹות  ִׁשּׁשָ ְּבֶמֶׁשְך 
ְוַאף ֹלא ָׁשַכב ִליׁשֹן ַעל ִמָּטתֹו ְּבָכל אֹוָתם ָׁשבּועֹות ֲאֻרִּכים, ֶאָּלא 
ְוִנְפְּתחּו  ָזָכה  ַהְּגדֹוָלה,  ְיִגיָעתֹו  ִּבְזכּות  ְלַתְלמּודֹו.  ְוָחַזר  ְמַעט  ִנְמֵנם 
ַמִים, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁשֵאין ַהָּקָּב"ה  לֹו ַמְעְינֹות ַהָחְכָמה ִמן־ַהּׁשָ
ִּכְׁשֵני  ִּכְליֹוָתיו  ְׁשֵּתי  ְוַנֲעׂשּו  ָחְכָמה  ֶׁשֶּיׁש־ּבֹו  ְלִמי  ֶאָּלא  ָחְכָמה  נֹוֵתן 

ַמְעָינֹות. )תולדותיו(
  

ְוִגּלּוֵיי־ ִּבּטּוִיים  ָלנּו  הֹוִתירּו  ְוָהַאֲחרֹוִנים,  ָהִראׁשֹוִנים  ִיְׂשָרֵאל  ְּגדֹוֵלי 
ִהִּגיעּו  ֶׁשִּבְזכּוָתּה  ַּבּתֹוָרה,  ָהֲעצּוָמה  ְיִגיָעָתם  ַעל  ִנְפָלִאים  ֵלב 
ּכֹוֵתב  ַהַּמַהְרַׁש"ל  ַּבּתֹוָרה.  ַהַּמִּקיָפה  ּוְבִקיאּוָתם  ִלְגאֹונּוָתם 
ְּבִדְמיֹון  ִמְׁשּתֹוֵמם  ָיַׁשְבִּתי  ֶאָחד  ָׁשבּוַע  "ֶׁשִּלְפָעִמים  ְּבַהְקָּדָמתֹו, 
ְּבֵסֶפר.  ְּכַתְבִּתיו  ְוָאז  ָהִעְנָין,  ׁשֶֹרׁש  ּוָמָצאִתי  ֶׁשָּיַגְעִּתי  ַעד  ֶכל,  ַהּׂשֵ
ָּכל  ְּבִדיקֹות ַאַחר  ּוְבֶׁשַבע  ֲחִקירֹות  ְּבֶׁשַבע  ֵהיֵטב  ְוָחַקְרִּתי  ָּדַרְׁשִּתי 
ְמקֹור ּוַמֲחַצב ַהֲהָלָכה ְּבַתְכִלית ַהְיִגיָעה ְוָהִעּיּון ּוְבִמעּוט ֵׁשָנה ּוְברֹב 
"ְך  ַהּׁשַ ַהֵּסֶפר".  ִעם  ְוִלִּבי  ִמֻּכָּלם,  יֹוֵתר  ְוַתְלִמיַדי  ֲחֵבַרי  ִעם  ִׂשיָחה 
ְוַכָּמה  ַהְרֵּבה  ְטָרחֹות  ָטַרְחִּתי  ּוְבָתִמים  "ֶּבֱאֶמת  ְּבַהְקָּדָמתֹו:  ּכֹוֵתב 
ְיִגיעֹות ָיַגְעִּתי. ֹלא ָעַסְקִּתי ְּבׁשּום ֵעֶסק ַאֵחר, ֹלא ָנַתִּתי ֵׁשָנה ְלֵעיַני 
ּוְתנּוָמה ְלַעְפַעַּפי ָׁשִנים ַרּבֹות, ַעד ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ִמּכַֹח ֶאל־ַהּפַֹעל 
ַעל־ָּכל־ ְוָחַזְרִּתי  מֹאְזַנִים,  ְּבַכף  ַהּכֹל  ְוָׁשַקְלִּתי  ּוֵבַרְרִּתי  ַמֲחַׁשְבִּתי 

ְוִצֵּדי ְצָדִדים, ֹלא ַּפַעם ַאַחת ּוְׁשַּתִים ִּכי ִאם ֵמָאה ְּפָעִמים  ְצָדִדים 
לֹו  ְיֻסַּפר  ִּכי  ַיֲאִמין  ֹלא  ִּבְמִחָּצִתי,  ִעִּמי  ִאִּתי  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ּוִמי  ְוֶאָחד. 
ִמּגֶֹדל ַהְּתָלָאה ֶׁשָהְיָתה ָעַלי ְּבִחּפּוׁש ְּבַים ַהַּתְלמּוד ְוַהּפֹוְסִקים, ַעד 
ְּבַהְקָּדָמתֹו,  ְיהֹוֻׁשַע"  ַה"ְּפֵני  ָּכַתב  ְוָכְך  ֻּבְריֹו".  ַעל  ַהּכֹל  ֶהֱעַמְדִּתי  ִּכי 
יג ַעל־ְּדָבָריו, ַרק  ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ַהּלֹוְמִדים ַּבֵּסֶפר ִנְבָהִלים ְוֶנְחָּפִזים ְלַהּׂשִ
ְלַאַחר ִעּיּון ָעמֹק, ִמְּפֵני ֶׁש"ְּברֹב ַהְּדָבִרים ָהְיָתה ִּלי ְיִגיָעה ַרָּבה, ֹלא 
יֹום ְוֹלא יֹוַמִים, ִּכי ִאם ְלִעִּתים ְמֻזָּמִנים ַאף חֶֹדׁש ָיִמים ְּבִעּיּון ֻסְגָיה 

ַאַחת". )יגיעת התורה(

ָהַאִחים ַהְּקדֹוִׁשים ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ְׁשֶמְלָקא ִמִּניקֹוְלְׂשּבּוְרג ְוַרִּבי ִּפיְנָחס 
ַּבַעל ַהְפָלָא"ה, ָלְמדּו ַיַחד ִּביֵמי ְנעּוֵריֶהם ִּביִגיָעה ֲעצּוָמה, ְוָהיּו ֵעִרים 
ֵלילֹות ַרִּבים. ַּפַעם, ָּכַׁשל ּכֹחֹו ֶׁשל ָהָאח ַהָּצִעיר ַרִּבי ִּפיְנָחס, ּוֵמרֹב 
ֲעֵיפּות ָּפָנה ָלנּוַח ְמַעט, ְוִהִּניַח ַּכר ִמַּתַחת רֹאׁשֹו ְּכֵדי ְלַהֲחִליף ּכַֹח 
ְוָלׁשּוב ְלַתְלמּודֹו. ְלַאַחר ִמֵּכן הֹוִכיחֹו ָאִחיו ַרִּבי ְׁשֶמְלָקא ְוָאַמר לֹו: 
"ָאִחי, ֵאיְך ִהְפַסְקָּת ִמִּלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְוֶהֱחַלְפָּת ָּדָבר ִנְצִחי 
ְּבָדָבר ְזַמִּני"? ֵהִׁשיב לֹו ָאִחיו: "ָמה ֶאֱעֶׂשה ְוָכַׁשל ּכִֹחי? ֹלא ָהָיה ְּבכִֹחי 
ָהְיָתה  "זֹו  ְׁשֶמְלָקא:  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ָלנּוַח".  ּוָפִניִתי  ִלְלמֹד  ְלַהְמִׁשיְך 
ַּכּוָָנִתי, ֶאת ְמַעט ַהּכֹחֹות ֶׁשָהיּו ְלָך ַעל־ְמָנת ָלֶלֶכת ְוִלּטֹל ַּכר ִליׁשֹן, 

ְּבאֹותֹו ּכַֹח ָהִייָת ָיכֹול ִלְלמֹד עֹוד ִקְמָעה". )מגדולי התורה והחסידות(
  

ַאְבֵרְך ַמְתִמיד, ִהִּגיַע ַּפַעם ֶאל ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ְוָׁשַפְך ְלָפָניו ֶאת ְמִרי־
ִלּבֹו: "ַרִּבי, ֶזה ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות ֶׁשֲאִני ִמְתַיֵּגַע ַּבּתֹוָרה, לֹוֵמד ּוַמְתִמיד, 
ֶאת  ִלְזּכֹר  ַמְצִליַח  ֵאיִני  ְּבִלּמּוִדי.  ְּבָרָכה  ִסַּמן  רֹוֶאה  ֵאיִני  ֲעַדִין  ַאְך 
ֶה"ָחֵפץ  ִנֲחמֹו  ְּבִלּמּוִדי".  ֵמָחָדׁש  ַּפַעם  ָּכל  ֲאִני  ה  ּוִמְתַקּׁשֶ ִלּמּוִדי, 
ַחִּיים" ְוִחֵּזק ֶאת־ִלּבֹו, ְוָאַמר: "ַהִאם ִנְצַטּוִינּו ִלְהיֹות ַלְמָדִנים ְּגאֹוִנים? 
ָּבּה.  ֲעֵמִלים  ְוִלְהיֹות  ַּבּתֹוָרה,  ְוַלֲהגֹות  ְלַהְתִמיד  ֶאָּלא  ִנְצַטּוִינּו  ֹלא 
ּוְבֵכן, ַנֲעמֹל ְוִנְלַמד, ֵּבין ִאם ַנֲהפְֹך ִלְגאֹוִנים, ֲחִריִפים ּוְבִקיִאים, ּוֵבין 
ִאם ֹלא". ְוהֹוִסיף ְוָאַמר ְּבִאְמָרה קֹוַלַעת: "ִמי ִנְקָרא ַּגָּנב? ִמי ֶׁשּיֹוֵדַע 
ִלְגנֹב ּוָבִקי ְּבַתְכִסיֵסי ְּגֵנָבה, אֹו ִמי ֶׁשּגֹוֵנב ְּבפַֹעל? ַוַּדאי ִמי ֶׁשעֹוֶׂשה 
ֵּכיַצד ּתֹוְפִרים  ְיִדיָעה  לֹו  ֶׁשֶּיׁש  ִמי  ַסְנְּדָלר?  ִנְקָרא  ִמי  ְּבפַֹעל.  זֹאת 
ִמְנָעִלים, אֹו ֶׁשהּוא ֶּבֱאֶמת ֵמִכין ַנֲעַלִים? ְוָכְך הּוא ַּגם ְלַגֵּבי ַהּתַֹאר 
'ַלְמָדן', ֹלא ִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ִלְלמֹד ְוֵיׁש לֹו ְיכֶֹלת הּוא ִנְקָרא ַלְמָדן, ֶאָּלא 
ִמי ֶׁשּיֹוֵׁשב ְועֹוֵסק ְּבתֹוָרה ְּבפַֹעל, ִמְתַיֵּגַע ָּבּה ּוַמְתִמיד ָּבּה ָּכל־ָיָמיו". 

)מעשה שהיה(

  
ִהִּגיַע  ִמּוִויְלָנא,  ַהְּגָר"א  ֶׁשל  ַהֻּמְבָהק  ַּתְלִמידֹו  ִמּוֹולֹוִז'ין,  ַחִּיים  ַרִּבי 
י ֶעֶרב ַׁשַּבת־קֶֹדׁש, ְלַאַחר ֶׁשֶּנֱעַדר  ַּפַעם ֶאל ָהִעיר ִויְלָנא ְּביֹום ִׁשּׁשִ
ְלִהַּטֵהר  ְּכֵדי  ַהֶּמְרָחץ  ֵּבית  ֶאל  ָלֶלֶכת  ּוְכֶׁשָּפָנה  ְזַמן־ָמה,  ֵמָהִעיר 
ִלְכבֹוד ַׁשָּבת, ִהִּגיַע ֵאָליו ֶאָחד ִמָּבֵאי ֵּביתֹו ֶׁשל ַהְּגָר"א, ְוָאַמר לֹו ִּכי 
ַרּבֹו ְמַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ָלבֹוא ֵאָליו ְּבֶהְקֵּדם. ִהְזָּדֵרז ַרִּבי ַחִּיים ַלֲעלֹות ֶאל 
ַהְּגָר"א, ּוְכֶׁשָּבא ֵאָליו ָרָאהּו יֹוֵׁשב ְּבַצַער, רֹאׁשֹו ָּכֵבד ָעָליו ּוִמְטַּפַחת 
חֹר ָּתֳארֹו.  ְּכרּוָכה לֹו ַעל ִמְצחֹו ֵמרֹב ְּכֵאב ָהרֹאׁש, ַעד ֶׁשָחַׁשְך ִמּׁשְ
ה  ִמְתַקּׁשֶ ִּכי הּוא  ְּבַצַער  לֹו  ִסֵּפר  ְוַהְּגָר"א  ַעל־ָּכְך,  ַחִּיים  ַרִּבי  ִנְבַהל 
ְּבִעְנָין ְמֻסָּים ְּבִדְבֵרי ַהְּירּוַׁשְלִמי, ּוְבׁשּום אֶֹפן ֹלא עֹוֶלה ַהָּדָבר ְּבָידֹו 
ַרֵּבנּו  ְלֻעַּמת  ֲאִני  ְוָאַמר: "ִמי  ַחִּיים  ַרִּבי  ר ֶאת ַהֲהדּוִרים. ָּתַמּה  ְלַיּׁשֵ
אּוָלם  לֹו"?  ְלהֹוִעיל  אּוַכל  ָמה  ַּבָּדָבר,  ה  ִמְתַקּׁשֶ ַרֵּבנּו  ְוִאם  ַהָּגדֹול, 
ַנִים ִמן־ָהֶאָחד", ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְלַעֵּין ַּבָּדָבר.  ַהְּגָר"א ָאַמר: "טֹוִבים ַהּׁשְ
ֵהֵחל ַרִּבי ַחִּיים ִלְקרֹא ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּירּוַׁשְלִמי, ּוְלַאַחר ִהּסּוס־ָמה ִנָּסה 
ְלַהְסִּביר ֶאת ַהָּדָבר ְּבֶדֶרְך ְמֻסֶּיֶמת, ּוִמָּיד ְּכֶׁשֵהֵחל ְלַדֵּבר ָצֲהלּו ָּפָניו 
ֶׁשל ַהְּגָר"א, ְוהּוא ִהְמִׁשיְך ְלַבּדֹו ֶאת ַהַּמֲהָלְך ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ֶׁשֵהִאיר 
ֶאת ָּכל ַהֻּסְגָיה ְּבאֹור ְיָקרֹות ְוַהֻּקְׁשָיה ֶנֶעְלָמה ֵמֵאֶליָה. ֵהִסיר ַהְּגָר"א 
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ִמָּיד ֶאת ַהִּמְטַּפַחת ֶׁשַעל רֹאׁשֹו, ְוַהְמָׁשֵרת ֵהִביא לֹו ְמַעט ָמזֹון 
ָטַעם  ֶׁשֹּלא  ָיִמים  ְׁשֹלָׁשה  ְּכָבר  ִּכי  ְוִהְתָּבֵרר  ִלּבֹו,  ֶאת  ִלְסעֹד 
ְמאּוָמה, ֵמרֹב ַצֲערֹו ַעל ֶׁשֹּלא ָעָלה ְּבָידֹו ְלָהִבין ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה. 

)עליות אליהו(

  
ַרִּבי ֶּבן־ִצּיֹון ַאָּבא־ָׁשאּול ָהָיה ָיֵגַע ַּבּתֹוָרה ָּכל־ָיָמיו, ּוַפַעם ִהְתַּבֵּטא 
ְוִסֵּפר ְלַתְלִמידֹו, "ְּבָכל יֹום ַאֲחֵרי ֶׁשָהִייִתי חֹוֵזר ֵמַהִּלּמּוד, ָהִייִתי 
ָאַמר:  ַאֵחר  ּוְלַתְלִמיד  ַהְּגדֹוָלה",  ְוַהְיִגיָעה  ֵמֶהָעָמל  ּוַמִּזיַע  ָעֵיף 
ַאף ֶאָחד ֹלא ָיַגע".  "ַּדע ְלָך, ֶׁשֲאִני ָיַגְעִּתי ְוָעַמְלִּתי ַּבּתֹוָרה, ַמה ּׁשֶ
ְּבֶאְמַצע  ְׁשֵאָלה  אֹותֹו  ִלְׁשאֹל  ָּבִאים  ָהיּו  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ְמַסֵּפר,  ְּבנֹו 
ָהִעּיּון, ִּבְפָרט ְּכֶׁשָהָיה ְּבֶאְמַצע ְּפַסק ִהְלָכִתי, ָהָיה ְמַרֵּמז ִּבְתנּוַעת 
ָיד ֶׁשָּיבֹוא ִּבְזַמן ַאֵחר, ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ָרָצה ְלַהְפִסיק ֶאת ִעּיּונֹו ַהָּגדֹול, 
ִנים  ַּבּׁשָ ַּבּתֹוָרה  ֶּבן־ִצּיֹון  ָחָכם  ָיַגע  ָעָליו,  לֹוַמר  "ֶאְפָׁשר  ְוהֹוִסיף 

ֹּלא ָיַגע ַאֵחר ְּבֶאֶלף ָׁשָנה". )תפארת ציון( ֶׁשּלֹו, ַמה ּׁשֶ
  

ַעְצמֹו  ֵמִמית  ָהָיה  ִמיר,  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ְׁשמּוֶאֵלִביץ  ַחִּיים  ַרִּבי 
ַחר  ִּכְפׁשּוטֹו ַעל־ַהּתֹוָרה ּוְמַיֵּגַע ֶאת ַעְצמֹו ָעֶליָה. ָּכְך ָנַהג ְּכָבר ִמּׁשַ
ִעם  ַיַחד  ְוַהְיִגיָעה  ָהֲעֵמלּות  ַעל  ָּדֵגׁש  ָׂשם  ֵמָאז  ַּכֲאֶׁשר  ְנעּוָריו, 
ַּבּתֹוָרה  ֲעָמלֹו  ִהִּגיַע  ֵהיָכן  ְוַעד  ַהֶּזה.  ָהעֹוָלם  ֵמַהְבֵלי  ַהְּפִריׁשּות 
ַעל  ָיַגְענּו  "ַּפַעם  ַלְיִׁשיָבה:  ֵמֲחֵבָריו  ֶאָחד  ִסֵּפר  ִּבְצִעירּותֹו,  עֹוד 
עֹות חֹוְלפֹות ַמֵהר, ּוְׁשַעת ֲחצֹות ַלְיָלה  ְירּוַׁשְלִמי ְקֵׁשה ֲהָבָנה. ַהּׁשָ
ְּבַים  ֶׁשָּצַלְלנּו  ְלַאַחר  ַּגם  מּוָבן.  ֵאינֹו  ַהְּירּוַׁשְלִמי  ַוֲעַדִין  ִהִּגיָעה, 
ָעה ְּכָבר ָׁשֹלׁש ִלְפנֹות ּבֶֹקר, נֹוְתָרה ֲעַדִין ַהֻּקְׁשָיה  ַהַּתְלמּוד, ְוַהּׁשָ
ִּבְמקֹוָמּה. ָהֲעֵיפּות ָּגְבָרה ָעַלי ְוִנְפֵניִתי ְלַחְדִרי ִליׁשֹן, ְוִהֵּנה ְּבָׁשָעה 
ַחר, ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶאת ַרִּבי ַחִּיים  ָחֵמׁש ִלְפנֹות ּבֶֹקר, ִעם ֲעלֹות ַהּׁשַ
ְּכָבר  ִלי  ֶיׁש  'ר' ְׁשמּוֵאל,  ְּבִׂשְמָחה,  ְוקֹוֵרא  ַחְדִרי  ַחּלֹון  ַעל  ּדֹוֵפק 
ְוָכְך'.  ְוַהָּפׁשּוט הּוא ָּכְך  ֵּתרּוץ ַעל ַהְּירּוַׁשְלִמי, ַהּכֹל ָּברּור ּוְמֻחּוָר 
ְוָתַמְהִּתי  ֵׁשָנה,  ֶׁשל  ְקָצרֹות  ְׁשָעַתִים  ְלַאַחר  ָצלּול  ָהָיה  מִֹחי ֹלא 
ֵּדי  ְּכָבר  ָיַׁשְנָּת  ְוַהִאם  קּום?  ִהְׁשַּכְמָּת  ּכֹה  'ַמּדּוַע  ַחִּיים  ר'  ִּבְפֵני 
ַהּצֶֹרְך? ְוַרִּבי ַחִּיים ַמִּביט ִּבי ְּבַמָּבט ָּתֵמַּה ְואֹוֵמר, 'ֵאיזֹו ֵׁשָנה, ִמי 
ָיכֹול ִליׁשֹן ַּכֲאֶׁשר ְירּוַׁשְלִמי ָקֶׁשה ְלָפֶניָך'". ְוִסֵּים ַהַּתְלִמיד ְלַסֵּפר 
ָעה ַהְּיעּוָדה ִלְתִפַּלת ַׁשֲחִרית, ָרִאיִתי ֶאת  "ּוְלֶפֶלא, ֶׁשַּבּבֶֹקר ַּבּׁשָ
ַהַּלְיָלה".  ָּכל  ָיַׁשן  ְּכִאּלּו  ְוַרֲעָנן  ָּבִריא  ַהְיִׁשיָבה,  ְּבֵהיַכל  ַחִּיים  ַרִּבי 

)תולדותיו(

  
ִמַּבחּוֵרי  ּדֹוֵרׁש  ָהָיה  ִמּבֹוּבֹוב,  הי"ד  ַהְלֶּבְרְׁשַטם  ֶּבן־ִצּיֹון  ַרִּבי 
ַהְיִׁשיָבה ַרק ָּדָבר ֶאָחד ְוָיִחיד, ִלְהיֹות ֲעֵמִלים ַּבּתֹוָרה, ּוְלַהְׁשִקיַע 
ְּבִאֶּגֶרת  ָּכַתב  ְוָכְך  ּוְמָפְרֶׁשיָה.  ִּביִגיַעת ַהּתֹוָרה  ָּכִליל  ַעְצָמם  ֶאת 
ָלִעיר  ִמחּוץ  ָהה  ֶׁשּׁשָ ַאֲחֵרי  תרפ"ו,  ַנת  ִמּׁשְ ַהְיִׁשיָבה  ְלַבחּוֵרי 
ְׁשלֹוְמֶכם  ִלְדרֹׁש  ַּגְעּגּוַעי,  ָּגְדלּו  ְּמאֹד  "ַמה  ֲאָחִדים:  ָׁשבּועֹות 
ַהּתֹוָרה  ְלַהְתָמַדת  ּכֲֹחֶכם  ְּבָכל  ֶׁשִּתְתַאְּמצּו  ִמֶּכם  ּוְלַבֵּקׁש 
ְּתִפָּלה  ַוֲאִני  ַחס־ְוָׁשלֹום.  ְלַבָּטָלה  ְלַבְבֶכם  ִיְפֶנה  ְוַאל  ַהְּקדֹוָׁשה, 
ְּבתֹוָרֵתנּו  אּוָלם  ֶׁשל  ְּכִפְתחֹו  ִלְּבֶכם  ֶׁשִּיְפַּתח  ֲעִליָלה,  ְלנֹוָרא 
ֵאָליו  ֶׁשִהִּגיעּו  ַּבחּוִרים  ַּכָּמה  ִמֶּמּנּו  ְּכֶׁשִּנְפְרדּו  ַּפַעם,  ַהְּקדֹוָׁשה". 
ָלֶהם:  ָאַמר  ְּבַׁשַּבת־קֶֹדׁש,  ֶאְצלֹו  ְבתּו  ֶׁשּׁשָ ַאַחר  ַצְנז,  ֵמָהִעיר 
"ֵאיזֹוִהי ֲחִסידּות? ֱהֵוי אֹוֵמר, ָּכל ֶׁשעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה. ֵאיֶזהּו ִלּמּוד? 
ָּכל ֶׁשרֹוֶצה ִלְהיֹות ָחִסיד, ִּכי ִאם ֹלא, ֲהֵרי ִיְרָאתֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו 

ְוֵאיְך ִּתְתַקֵּים?!". )מרביצי תורה(
  

ֶאל  ָאֶמִריָקה,  ִמיִליֵדי  ָצִעיר  ָּבחּור  ִנְכַנס  ַהָּיִמים,  ְּבַאַחד 
ְוַרק  ֵמָאָדם,  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ֵריק  ֶׁשָהָיה  ֵליְקוּוד,  ְיִׁשיַבת  ֵהיַכל 
ְוָלַמד  ַהִּמְזָרח  ְּבכֶֹתל  ָיַׁשב  קֹוְטֶלר,  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ַהְיִׁשיָבה  רֹאׁש 
ִלְׁשאֹל אֹותֹו  ְוִנַּגׁש  ְּבָכְך ְׁשַעת ּכֶֹׁשר,  ַהָּצִעיר  ָרָאה  ְּבִהְתַלֲהבּות. 
ְלֵׁשַמע  ַּבּתֹוָרה"?  ָּגדֹול  ַנֲעִׂשים  ֵאיְך  ַרֵּבנּו,  "ְיַלְּמֵדִני  ִּבְתִמימּות: 
ֶהְאִּדימּו  ָּפָניו  ִמִּכְסאֹו,  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ִהְתרֹוֵמם  ַהּנֹוֶקֶבת,  ֵאָלה  ַהּׁשְ
ָּגֵדל  ֵאינֹו  ַּבּתֹוָרה  "ָּגדֹול  ְּבִהְתַרְּגׁשּות:  ָקָרא  ְוהּוא  ֵאׁש,  ְּכַלִּפיד 
ִמִּכְׁשרֹונֹות, ַרק ַעל־ְיֵדי ַהְתָמָדה ּוְברֹב ְיִגיַעת ַהּתֹוָרה". ּוִמָּיד ָחַזר 
ב ַעל־ְמקֹומֹו, ְוִהְמִׁשיְך ַלֲעמֹל ּוְלִהְתַיֵּגַע ַּבּתֹוָרה. )אש התורה( ְוִהְתַיּׁשֵ

  
ַרִּבי ַזְלָמן ִמּוֹולֹוִז'ין, ָיַׁשב ַּפַעם ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ְּבִויְלָנא ְוָלַמד ִעם 
ַהּטּור,  ְּבִדְבֵרי  ִהְתַקּשּׁו  ְּבִלּמּוָדם,  ַּבֲהָלָכה.  ְסבּוָכה  ֻסְגָיה  ֲחֵברֹו 
ְוַרִּבי ַזְלָמן ֵהֵחל ִלְצעֹד ְּבַרֲחֵבי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְּכֶׁשהּוא ָׁשקּוַע ֻּכּלֹו 
ִלְמצֹא  ְּכֵדי  ְּבַעל־ֶּפה,  ַהּטּור  ְלׁשֹון  ָּכל  ַעל  ַלֲחזֹר  ְוֵהֵחל  ַּבֻּסְגָיה, 
ִמִּסיַני  ִּכְנִתיָנָתם  ְמִאיִרים  ָהיּו  ֶׁשַהְּדָבִרים  ַעד  ִּבְדָבָריו,  ְמִסָּלה 
ְּכֶׁשהּוא  ְוָחזֹור  ָהַלְך  ְּבַדְרּכֹו  ֵמֲאֵליֶהן.  ַהֻּקְׁשיֹות  ָּכל  ְוִנְסַּתְּלקּו 
ָׁשקּוַע ְּבִלּמּודֹו, ָּדַרְך ְּבַרְגלֹו ַעל ַמְסֵמר, ְוָדם ַרב ָׁשַתת ִמֶּמּנּו, ַאְך 
ֵמרֹב ֶׁשָהָיה ָׁשקּוַע ַּבּתֹוָרה, ֹלא ָחׁש ְּכָלל ַּבְּכֵאב ּוַבָּדם ֶׁשָּזב ִמֶּמּנּו, 
ְּבִמְקֶרה  ַּגם  ָהָיה  ָּכְך  ְּבַרְגלֹו.  ְוִטְּפלּו  ִנְבֲהלּו  ָׁשם  ֶׁשַהּלֹוְמִדים  ַעד 
ַאֵחר, ַּכֲאֶׁשר ָיַׁשב ַּפַעם ְּבָסמּוְך ַלַּתּנּור ְּכֶׁשהּוא ָׁשקּוַע ְּבִלּמּודֹו, 
ֵרף ֵמחֹם ַהַּתּנּור, ְוהּוא ַאף ֹלא ִהְרִּגיׁש  ּוְלֶפַתע ֵהֵחּלּו ְּבָגָדיו ְלִהּׂשָ

ְּבָכְך ֵמרֹב ְיִגיַעת ַהּתֹוָרה ֶׁשּבֹו. )עובדות והנהגות(
  

ְוִהְתַיֵּגַע  ְּבֻסְגָיה ֲחמּוָרה,  ַּפַעם  ה  ִהְתַקּׁשָ ִמָּקֶמִניץ,  ֶּבר  ָּברּוְך  ַרִּבי 
ַהְרֵּבה ְלָתֵרץ ֶאת ַהֵּתרּוץ. ְלַאַחר ְזַמן ָארֹוְך ִויִגיָעה ֲעצּוָמה, ָעָלה 
ֶהָעקֹב  ְוָהָיה  ַהֲהדּוִרים  ָּכל  ֶאת  ר  ֶׁשִּיּׁשֵ הֹוֵלם  ֵּתרּוץ  ִלְמצֹא  ְּבָידֹו 
ַּתְלִמיד  ִנְכַנס  ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ְזַמן־ָמה  ְלִבְקָעה.  ְוָהְרָכִסים  ְלִמיׁשֹור 
ָעָלה  ִּכי  ְּבִׂשְמָחה  לֹו  ִסֵּפר  ֶּבר  ָּברּוְך  ְוַרִּבי  ְלַבְּקרֹו,  ֶאָחד  ָחָכם 
ְּבָידֹו ְּבַחְסֵדי ָׁשַמִים ִלְמצֹא ֵּתרּוץ ָהגּון ַעל ֻקְׁשָיה ְּגדֹוָלה ַּבֻּסְגָיה 
ֶאת  ֵּתֵרץ  ְוַעל־ֲאָתר  ַהֻּקְׁשָיה,  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ָהִאיׁש  ִּבֵּקׁש  ֶׁשָּלַמד. 
ַהֵּתרּוץ ָעָליו ָעַמל ַרִּבי ָּברּוְך ֶּבר ְוָיַגע ָקׁשֹות. ִנְפַעם ַרִּבי ָּברּוְך ֶּבר 
ִמְּגאֹונּותֹו ֶׁשל ָהאֹוֵרַח, ֶׁשִהְצִליַח ְּבָנֵקל ִלְמצֹא ֶאת ַהֵּתרּוץ ָעָליו 
ָיַגע ּכֹה ַרּבֹות, אּוָלם ְלַאַחר ֶרַגע ָאַמר לֹו: "ָאְמָנם ָנכֹון ֶׁשַּגם ַאָּתה 
ִהַּגְעָּת ְלאֹותֹו ֵּתרּוץ ָּכמֹוִני, אּוָלם ֲאִני ָיַגְעִּתי ַעל־ָּכְך ָיִמים ַרִּבים, 

ְוִאם־ֵּכן ֶיׁש ִלי ֶאת ַמֲעַלת ַהְיִגיָעה ֶׁשֵאין ְלָך". )שם(
  

ִחָּבה ְיֵתָרה ָהְיָתה לֹו ָל"ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל" ִמּוִיְז'ִניץ, ְלַבחּוֵרי ְיִׁשיָבה 
ָקם ְּבַאֲהָבה ֲעצּוָמה.  ֲאֶׁשר ֲעֵמִלים ַּבּתֹוָרה, ְוָהָיה ְמַחְּבָקם ּוְמַנּׁשְ
ַּפַעם, ִהִּגיָעה ֵאָליו ְקבּוַצת ַּתְלִמיֵדי ְיִׁשיָבה ֵמָהִעיר ַמְרֶּגְרְטן, ְּכֵדי 
ַׁשַּבת־ ְּבמֹוָצֵאי  ַּבָּצָבא.  ְלִהְתַיֵּצב  ֲעִתיִדים  ֶטֶרם  ִמִּפיו  ְלִהְתָּבֵרְך 
ִּבְדַבר  ְלִהָּזֵכר  ָהַרִּבי  ֶאל  ְלִהָּכֵנס  ֶׁשִּבֵּקׁש  ַרב  ָקָהל  ִהְמִּתין  קֶֹדׁש, 
ְלִהָּכֵנס  ַלַּבחּוִרים  ְלַאְפֵׁשר  הֹוָרה  ָהַרִּבי  אּוָלם  ְוַרֲחִמים,  ְיׁשּוָעה 
ָּבִראׁשֹוָנה, ִמְּפֵני ֶׁשֲעֵליֶהם ָלׁשּוב ֶאל ַהְיִׁשיָבה ִלְלמֹד, ַוֲחָבל ַעל 
ָּגדֹול.  ְּבָכבֹוד  ְלַלּוֹוָתם  ָהַרִּבי  ָקם  ִמֶּמּנּו,  ּוְכֶׁשִּנְפְרדּו  ַהָּיָקר.  ְזַמָּנם 
ְיִׁשיַבת טֹוַׁשְנד, ֶׁשָּבאּו  ַאֶחֶרת ֶׁשל ַּבחּוֵרי  ִלְקבּוָצה  ַּגם  ֵאַרע  ָּכְך 
ַלֲחסֹות ְּבִצּלֹו ַּבַחג, ּוִבְׁשַעת ַהְּפֵרָדה ִנְפַרד ֵמֶהם ִלְפֵני ֻּכָּלם, ְּכֵדי 
ֶׁשּיּוְכלּו ָלׁשּוב ַלְיִׁשיָבה ְּבֶהְקֵּדם ְוִלְׁשקֹד ַעל ַּדְלֵתי ַהּתֹוָרה. ְמַעְנֵין, 
ֵיׁש  ִאם  ַהְּקבּוָצה,  ִמַּבחּוֵרי  ַאְרָּבָעה  ֵאֶצל  ַרק  ִהְתַעְנֵין  ֶׁשָהַרִּבי 
ְּבָיָדם ְּדֵמי ְנִסיָעה ַלְיִׁשיָבה, ּוֶבֱאֶמת ִהְתָּבֵרר ֶׁשָּכל ְׁשָאר ַהַּבחּוִרים 
ְוָהַרִּבי ֶהֱעִניק  ְנִסיָעה, חּוץ ֵמאֹוָתם ַּבחּוִרים,  ִּבְדֵמי  ָהיּו ְמֻצָּיִדים 
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ְיִׁשיָבה  ַּבחּור  ֵאָליו  ֶׁשִהִּגיַע  ַּפַעם  ָהָיה  ַהְּנִסיָעה.  ְּדֵמי  ֶאת  ִמַּכְסּפֹו  ָלֶהם 
ְּבָכבֹוד  ִקְּבלֹו  ָהַרִּבי  ֶאל  ּוְכֶׁשִהִּגיַע  ְמֻסָּים,  ְלֵארּוַע  ַהְזָמָנה  ּוְבָידֹו  ָצִעיר, 
ְלֵצל קֹוָרתֹו.  ָּבא  ָּדגּול  ְּכִאּלּו אֹוֵרַח  ִּכֵּסא,  ַעל  ָלֶׁשֶבת  ִמֶּמּנּו  ּוִבֵּקׁש  ָּגדֹול 
ָהה ָּבַרֶּכֶבת ּוַבחּור ְיִׁשיָבה ֶאָחד ִּבֵּקׁש ְלַׁשְּמׁשֹו,  ְּבִהְזַּדְּמנּות ַאֶחֶרת, ְּכֶׁשּׁשָ
ַּבֲהָויֹות  ְיִׁשיָבה ָהעֹוֵסק  ָהַרִּבי: "ֵאיֶנִּני אֹוֵהב ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבַבחּור  ָאַמר לֹו 

ְּדַאַּבֵּיי ְוָרָבא". )קדוש ישראל(

  

ְּבַהְתָמָדה  ָּכל־ָיָמיו  ַּבּתֹוָרה  ָיַגע  ִמַּמֶּטְרְסדֹוְדְרף,  טֹוְיִסיג  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי 
ָעה ְׁשמֹוֶנה  ֵמַהּׁשָ ִלְלמֹד  נֹוֵהג  ָהָיה  ְּבַתּמּוז,  ָעָׂשר  ִׁשְבָעה  ְּבצֹום  ִנְפָלָאה. 
ְּבֵליֵלי  ְּכָלל.  ֶהְפֵסק  ְּבִלי  ָּבֶעֶרב,  ְׁשמֹוֶנה  ָעה  ַהּׁשָ ַעד  ִּבְרִציפּות  ַּבּבֶֹקר 
ָעה  ַהּׁשָ ַעד  ַּבַּלְיָלה  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ָעה  ֵמַהּׁשָ לֹוֵמד  ָהָיה  ַהחֶֹרף,  ַׁשְּבתֹות 
ַהַּקִיץ  ַׁשְּבתֹות  ְּבַעְרֵבי  ַׁשָּבת.  ֶׁשל  ַׁשֲחִרית  ְּתִפַּלת  ְזַמן  ַּבּבֶֹקר,  ְׁשמֹוֶנה 
ְּתִפַּלת  ְזַמן  ָּבֶעֶרב,  ְׁשמֹוֶנה  ַעד  ַּבָּצֳהַרִים  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ָעה  ֵמַהּׁשָ ָלַמד 
ַהּתֹוָרה  ַעל  ׁשֹוֵקד  ֲאִני  ִלי,  ָנא  "ֱאמֹר  ֶאָחד:  ִאיׁש  ְׁשָאלֹו  ַּפַעם  ִמְנָחה. 
ְוַגם ֲחֵבִרי לֹוֵמד ֵהיֵטב. ִמְּפֵני ָמה הּוא יֹוֵדַע ְוזֹוֵכר, ַוֲאִני ֹלא"? ָעָנהּו ַרִּבי 
ְוִסֵּפר  ְוַהַהְתָמָדה",  ַּבּתֹוָרה  ַהְיִגיָעה  הּוא  ֶׁשָהִעָּקר  ְלָך,  "ַּדע  ִיְׂשָרֵאל: 
ְּבַעְצמֹו ַעל ַהְתָמָדתֹו ִּבְצִעירּותֹו, ִּכי ְּבֵליל ּפּוִרים ֶאָחד, ִהִּגיַע ַרּבֹו ִלְבּדֹק 
ְּבִלּמּודֹו  ְועֹוֵסק  יֹוֵׁשב  ְּכֶׁשהּוא  אֹותֹו  ּוָמָצא  ּתֹוָרה,  לֹוֵמד  ִמַּתְלִמיָדיו  ִמי 

ְּכֶׁשַרְגָליו ְׁשקּועֹות ְּבתֹוְך ִּגיִגית ַמִים, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֵיָרֵדם. )תפארת בית ישראל(

  

ּוַבַעל  ָאִמיד  ְיהּוִדי  ִמּגּור,  ְמַנֵחם"  ַה"ְּפֵני  ֶׁשל  ְׁשלֹומֹו  ֵמַאְנֵׁשי  ֶאָחד 
ְלַתְלִמיד ָחָכם  ְּבַהְקִּדיׁשֹו אֹוָתּה  ְמֻרּוַַחת,  ִּדיָרה  ְּבַצּוָָאתֹו  ְנָכִסים, הֹוִריׁש 
ִנְצָרְך, ּוִבֵּקׁש ֶׁשָהַרִּבי ִיְקַּבע ִמי ִיְזֶּכה ַּבִּדיָרה. ִמֵּכיָון ֶׁשֹּלא ַאְלָמן ִיְׂשָרֵאל, 
ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַרִּבים ְמצּוִיים, ִהְתַּבֵּקׁש ֶאָחד ִמְּמקָֹרָביו ֶׁשל ָהַרִּבי ַלֲערְֹך 
נֹוְתרּו ְׁשֹלָׁשה  ָּגדֹול,  ִנּפּוי  ְוַאֲחֵרי  ִנְצָרִכים,  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ְרִׁשיָמה ֶׁשל 
ֶׁשַהַהְכָרָעה  ֶאָּלא  ְׁשַנִים,  ְונֹוְתרּו  ֵמֶהם,  ֶאָחד  ָיָצא  ְלַבּסֹוף  ִּבְלַבד.  ֵׁשמֹות 
ָּכל  ְׁשרּוִיים  ֶׁשָהיּו  ְּגדֹוִלים  ַמְתִמיִדים  ָהיּו  ְׁשֵניֶהם  ָקָׁשה.  ָהְיָתה  ֵּביֵניֶהם 
ְיֵמיֶהם ְּבָאֳהָלּה ֶׁשל־ּתֹוָרה, ּוְׁשֵניֶהם ָהיּו ַּבֲעֵלי ִמְׁשָּפחֹות ְּברּוכֹות ְיָלִדים, 
ְוִהְתַּבֵּטא  ָּבִעְנָין,  ַרּבֹות  ִהְתַחֵּבט  ָהַרִּבי  ְמאֹד.  ָקָׁשה  ָהְיָתה  ְוַהַהְחָלָטה 
ַה"ֵּלב  ֶׁשָאִחיו  ְּכִפי  ִּבְלַבד,  ָממֹון  ֶׁשל  ְוֹלא  'ְנָפׁשֹות'  ֶׁשל  ִעְנָין  ָּכאן  ֵיׁש  ִּכי 
ִׂשְמָחה" ָהָיה ָּתִמיד אֹוֵמר ֶׁשִּדיָרה ָלָאָדם ִהיא ְּבֶגֶדר ִעְנְיֵני ְנָפׁשֹות. ְלַבּסֹוף 
ִּבֵּקׁש ָהַרִּבי ְלָבֵרר ַעל ְּתקּוַפת ְנעּוֵריֶהם ֶׁשל ְׁשֵני ַהַּלְמָדִנים, ּוְלַאַחר ֵּברּור 

ְוִאּלּו  ִמְּנעּוָריו,  ּוֻמְכָׁשר  ִמְצַטֵּין  ַּתְלִמיד  ָהָיה  ָהֶאָחד  ִּכי  ִהְתָּבֵרר,  ַמִּקיף 
ִני ָהָיה ַּבַעל ִּכְׁשרֹונֹות ַחָּלִׁשים ְמאֹד, ַעד ֶׁשֲחֵבָריו ִסְּפרּו ָעָליו ַּפַעם,  ַהּׁשֵ
ֶׁשִּבְצִעירּותֹו ָּפַרץ ַּפַעם ִּבְבִכי ְוָאַמר ְּבֵיאּוׁש: "ֲאִני ְּכָבר ֹלא ֵאַדע ַאף ַּפַעם 
ַמע זֹאת ָהַרִּבי,  ֶהְחִליט ִמָּיד: "ּתֹוָרה, ֵאין ַהַּכּוָָנה ָלַדַעת ֶאת  ִלְלמֹד". ְּכֶׁשּׁשָ
ַהּתֹוָרה, ֶאָּלא ִמי ֶׁשָּיֵגַע ַּבּתֹוָרה, ְוָלֵכן ֶזה ֶׁשָּיֵגַע ַּבּתֹוָרה הּוא ַזַּכאי ְלֶרֶׁשת 
ֶאת  ָרָאה  ִמְסָּפר  ָיִמים  ְלַאַחר  ִּכי  ָהַרִּבי,  ֶׁשל  ְמקָֹרבֹו  ִסֵּפר  ֶאת־ַהִּדיָרה". 
ָהַרִּבי ֲחַסר ְמנּוָחה, ְוהּוא ִסֵּפר לֹו ִּכי הּוא ָחׁש ַצַער ַעל־ָּכְך ֶׁשָהִאיׁש ָהַאֵחר 
ַמִים  ִמּׁשָ ַהְּדָחק.  ִמּתֹוְך  ַּבּתֹוָרה  ָיֵגַע  הּוא  ַּגם  ְּבעֹוד  ַהִּדיָרה,  ֶאת  ִהְפִסיד 
ִהְזַּדֵּמן, ֶׁשְּבאֹותֹו יֹום ִנְכַנס ֵאָליו ָנִגיד ָּגדֹול ְוִסֵּפר לֹו ִּכי ְּבָידֹו ְסכּום ָעצּום 
ִני ִקֵּבל  ּלֹו ְסכּום ִנְכָּבד, ְוַאף ַהּׁשֵ אֹותֹו ִהְקִּדיׁש ִלְצָדָקה, ְוָהַרִּבי הֹוִסיף ִמּׁשֶ

ִּדיָרה ְלַפְרָנָסתֹו. )דרכה של־תורה(

  

ִסֵּפר ַּפַעם ַה"ִּדְבֵרי ַחִּיים" ִמַּצְנז, ִּכי ִּבְצִעירּותֹו ִנְכַנס ַּפַעם ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש 
יֹוֵׁשב  ֵמרּוְדִניק  ֱאִליֶמֶלְך  ַרִּבי  ֶאת  ָׁשם  ה  ְוָראֵָ ָּבת,  ַהּׁשַ ִלְכִניַסת  ָסמּוְך 
ּוִמְתַיֵּגַע ְלָהִבין ֵאיֶזה ֶקַטע ְּבִדְבֵרי ָהַר"ן ֶׁשָהָיה ֻמְקֶׁשה ְּבֵעיָניו, ְוהּוא ָיַׁשב 
ּוָבָכה ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש ֵמרֹב ִהְתַאְּמצּותֹו ְלָהִבין ֶאת ַהְּדָבִרים. ָּפָנה ֵאָליו 
ַרִּבי ַחִּיים ְוִהִּציַע לֹו ֶׁשהּוא ַיְסִּביר לֹו ֶאת ַהְּדָבִרים ַעל־ְנַקָּלה, אּוָלם ַרִּבי 
ְּבַעְצמֹו  ָיבֹוא   ַהָּקדֹוׁש  ִנִּסים  ַרֵּבנּו  ִאם  "ַּגם  ְוָאַמר:  ָּדָחה אֹותֹו  ֱאִליֶמֶלְך 
ֶאל  ְלַהִּגיַע  ְרצֹוִני  ִּכי  אֹותֹו,  ִלְׁשמַֹע  ֶאְרֶצה  ֹלא  ְּדָבָריו,  ֶאת  ִלי  ְלַהְסִּביר 
ַהֵּפרּוׁש ָהֲאִמִּתי ְּבכֹחֹות ַעְצִמי, ּוְלַקֵּים ִּבי 'ָיַגְעָּת ּוָמָצאָת ַּתֲאִמין'". ֵהִעיד 
ַה"ִּדְבֵרי ַחִּיים", ִּכי ְלַאַחר ְזַמן־ָמה ָּבא ֵאָליו ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך ְוִהְסִּביר לֹו ֶאת 
ֵּכן  יג  ַמּׂשִ ָהָיה  ֹלא  ָּבעֹוָלם  ָאָדם  ֶׁשּשּׁום  ִנְפָלא,  ּכֹה  ְּבֵפרּוׁש  ָהַר"ן  ִּדְבֵרי 
ִּבְזכּות  ְלָהִבין ֶאת ַהֵּפרּוׁש",  ְּבִלּבֹו  ָנְתנּו  ַמִים  ִמן־ַהּׁשָ ְּבַוַּדאי  "ִּכי  ִמַּדְעּתֹו, 

ְיִגיָעתֹו ַהְּגדֹוָלה. )דברים ערבים(

  

ְּבקּומֹו  ּוִמָּיד  ַנְפׁשֹו,  ִניֵמי  ְּבָכל  ַּבּתֹוָרה  ָּדבּוק  ָהָיה  ַאְיְּבִׁשיץ  ְיהֹוָנָתן  ַרִּבי 
ָיַדִים, ִּכי  ָנתֹו ָהָיה ַּתְלִמידֹו ַרִּבי ֶזַרח ֵאְיְּדִליץ ַמִּגיׁש לֹו ַמִים ִלְנִטיַלת  ִמּׁשְ
ַוֲחָבל לֹו ַעל ָּכל ֶרַגע  ִהִּכיר ֶאת ַרּבֹו ֶׁשהּוא ָּדבּוק ְּבאֶֹפן ֻמְחָלט ַּבּתֹוָרה, 
ְיהֹוָנָתן  ְוַרִּבי  ִמְׁשַמְרּתֹו,  ַעל  ֶזַרח  ַרִּבי  ִנְרַּדם  ַּפַעם  ְלִחָּנם.  ֵיָאֵבד  ֶׁשֹּלא 
ָנתֹו, ָקָרא ְלֶעְברֹו: "ֶזַרח, חּוׁש ַמֵהר ֵאַלי ִעם ַהַּמִים, ִּכי ְּכָבר  ֶׁשֵּנעֹור ִמּׁשְ

ֵּתַרְצִּתי ֶאת ָהַרְמַּב"ם ַהֻּמְקֶׁשה ִּבְׁשֹלָׁשה ֳאָפִנים ׁשֹוִנים". )לקט הקמח(

  

ח ְמֻמּלָ
חּוץ ִהְתחֹוְלָלה סּוַפת  ּבַ ַדְרּכֹו.  ּכְ ּתֹוָרה  ּבַ ְוָעַמל  ַלְיָלה  ִאיׁשֹון  ּבְ ַעם  ּפַ ב  ָיׁשַ ל ְפַרְנְקפּוְרט,  ה ׁשֶ ַרּבָ ַעל "ַהְפָלָא"ה",  ּבַ ִוי ִאי"ׁש הּוְרִביץ  ַהּלֵ יְנָחס  ּפִ י  ַרּבִ
ּתֹוָרה  ב ְוָיֵגַע ּבַ ְלָוה, ְוָהַרב יֹוׁשֵ א, ֲחִמימּות ּוְנִעימּות, רַֹגע ְוׁשַ ל ֵמֵעין ָהעֹוָלם ַהּבָ ִית ָהְיָתה ֲאִויָרה ׁשֶ ָרִקים ִהְבִריקּו, ָהְרָעִמים ִהְרִעימּו, ּוַבּבַ ָלִגים, ַהּבְ ׁשְ
ֵדי ָלנּוַח ְמַעט. ִמֵהר  ֵנס ּכְ ׁש ְלִהּכָ ּקֵ ָעָרה, ּבִ ְקַלע ֶאל ַהּסְ ּנִ ַחּלֹון, ִויהּוִדי סֹוֵחר ׁשֶ ִפיקֹות ּבַ יְנָחס ּדְ י ּפִ ַמע ַרּבִ יַני. ְלֶפַתע ׁשָ ְנִתיָנָתם ִמּסִ ָבִרים ְמִאיִרים ּכִ ְוַהּדְ
ָסמּוְך  יְנָחס ּבְ י ּפִ יבֹו ַרּבִ ָבר. הֹוׁשִ ּדָ ּבַ ָנה ׁשֶ ּכָ ֵני ַהּסַ ל ֶאת ּתֹוָרתֹו, ִמּפְ הּוא טֹוֵרַח ְלַמֲענֹו ּוְמַבּטֵ ׁשֶ ְיָתה, ּכְ ֶלת, ְוִהְכִניס ֶאת ָהִאיׁש ַהּבַ ָהַרב ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּדֶ
ר ַעל ְיִגיָעתֹו  הּוא ַמְטִריחֹו, ְוֵהֵחל ְלַסּפֵ יְנָחס ַעל ׁשֶ י ּפִ ל ַרּבִ ׁש ָהִאיׁש ֶאת ְסִליָחתֹו ׁשֶ ּקֵ ל ַהּסֹוֵחר. ּבִ ָבה רּוחֹו ׁשֶ ָ ּשׁ ין, ַעד ׁשֶ יׁש לֹו ּכֹוס ַחּמִ ּנּור, ִהּגִ ַלּתַ
ַהְתָמָדה. ְלֶפַתע  ק ְוָנִעים, ְולֹוֵמד ּתֹוָרה ּבְ ַבִית ֻמּסָ ַעת, ּבְ ְמנּוַחת ַהּדַ ב ּבִ ּיֹוׁשֵ יְנָחס ׁשֶ י ּפִ ַרּבִ א ּבְ יט ָסִביב ְוִהְתַקּנֵ דֹוָלה ְלַהְרִויַח ָממֹון, ּוִמּתֹוְך ֲאָנָחה ִהּבִ ַהּגְ
ה  ים. ְלָפחֹות ְמַקּוֶ י ֵאיָנם ַחּיִ ֶרְך ּכִֹחי ְוַחּיַ ּדֶ ה ּבַ ל ָיַמי ֲאִני ָנע ָוָנד, ְמַעּנֶ ה ֵאין ִלי, ּכָ א? ֲהֵרי עֹוָלם ַהּזֶ ה ָלעֹוָלם ַהּבָ י, ַהִאם ְלָפחֹות ֶאְזּכֶ ִנְנַער ְוָאַמר: "ַרּבִ
ה ּכֹה ָעֵמל ְוָיֵגַע ָעָליו, ֵאין ְלָך ֵחֶלק ּבֹו. עֹוָלם  ַאּתָ ה ׁשֶ ָבִרים ַקל־ָוחֶֹמר, ּוָמה עֹוָלם ַהּזֶ יְנָחס ְוָאַמר: "ַוֲהֵרי ּדְ י ּפִ ְך ַרּבִ א". ִחּיֵ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ֲאִני ִלְזּכֹות ְלַחּיֵ

ּלֹא ִיְהֶיה ְלָך ּבֹו ֵחֶלק"... ן ׁשֶ ּכֵ ל־ׁשֶ ָלל, לֹא ּכָ ה ָעֵמל ּבֹו ּכְ ֵאין ַאּתָ א, ׁשֶ ַהּבָ
  

ה. אּוָלם  ַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהּזֶ ּתֹוָרה, ְוֵהם ֲעֵמִלים ּבְ ִרּיֹות ֲעֵמִלים ְוטֹוְרִחים, ָאנּו ֲעֵמִלים ּבַ ל ַהּבְ ּכָ ל עֹוָלם, ׁשֶ דֹוׁש' לֹוַמר: "ִמְנָהגֹו ׁשֶ הּוִדי ַהּקָ ָרִגיל ָהָיה ַה'ּיְ
ַמה  ק ּבְ ּפֵ ה ִמְסּתַ ה ָעֵמל? ַהִאם ֵאין ַאּתָ דֹול 'ַמּדּוַע ַאּתָ יר ּגָ ַאל ָעׁשִ ׁשְ ל ָהֵעת. ְוִאם ּתִ דֹול, ֲעֵמִלים ְוטֹוְרִחים ּכָ ָבר ְרכּוׁש ּגָ ׁש ָלֶהם ּכְ ּיֵ יִרים, ׁשֶ ם ָהֲעׁשִ ּגַ
ל ּדֹור טֹוֵרַח ְוָעֵמל  נֹו, ְוָכְך ּכָ ִביל ּבְ ׁשְ ן עֹוֵבד ְוָעֵמל ּבִ ם ַהּבֵ ִלי ִטְרָחה'. אּוָלם ּגַ ְלָוה ּבְ ׁשַ ּיּוַכל ִלְחיֹות ּבְ ִני ׁשֶ ִביל ּבְ ׁשְ ׁש ְלָך'? ַיֲעֶנה ְלָך, 'טֹוֵרַח ֲאִני ּבִ ּיֶ ֶ ּשׁ

ֲעבּורֹו"...   ְך ָטְרחּו ְוָיְגעּו ּבַ ל־ּכָ ל ַהּדֹורֹות ּכָ ּכָ ן', ׁשֶ ה ֵאפֹוא, ִלְראֹות ֶאת אֹותֹו 'ַהּבֵ ִאים. ַהְלַואי ְוֶאְזּכֶ ִביל ַהּדֹורֹות ַהּבָ ׁשְ ּבִ


