
ַעל ַהָּפסּוק ֶׁשְּבָפָרָׁשֵתנּו: "ְוִאיׁש ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמן־ַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם ֲאֶׁשר ָיצּוד ֵציד ַחָּיה אֹו־עֹוף 
ְּכגֹון  ְועֹוְמִדים ֵמֲאֵליֶהם,  ִנּצֹוִדים  ָיצּוד'.  'ֲאֶׁשר  ִלי ֶאָּלא  ֻחִּלין: "ֵאין  ְּבַמֶּסֶכת  ֲחַז"ל  ֵיָאֵכל", ָּדְרׁשּו  ֲאֶׁשר 
ַאּוִָזים ְוַתְרְנגֹוִלים ִמַּנִין? ַּתְלמּוד לֹוַמר 'ֵציד' ִמָּכל ָמקֹום. ִאם־ֵּכן ַמה ַּתְלמּוד־לֹוַמר 'ֲאֶׁשר ָיצּוד'? ִלְּמָדה 
"י: "ֶׁשֹּלא יֹאַכל ָּבָׂשר ָּתִמיד,  ּתֹוָרה ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ֶׁשֹּלא יֹאַכל ָאָדם ָּבָׂשר ֶאָּלא ָּבַהְזָמָנה ַהּזֹאת", ּוְמָפֵרׁש ַרּׁשִ
ָלָאָדם  ֵיׁש  ַּכֲאֶׁשר  ֶׁשֲאִפּלּו  ַּבֻּמָעט,  ַהִהְסַּתְּפקּות  ִמַּדת  ֶאת  ִמָּכאן  ְלֵמִדים  ֵאפֹוא  ִנְמֵצאנּו  ֵיָעִני".  ֶׁשֹּלא 
ָהֶאְפָׁשרּות ִלְקנֹות ָּבָׂשר ּוַמֲעַדִּנים, ֹלא ִיְתַנֵהג ֵּכן, ֶאָּלא ִיְסַּתֵּפק ַּבֻּמָעט ְוֹלא ִיְרּדֹף ַאַחר ַהּמֹוָתרֹות. ְוֵכן 
ָּכַתב ָהַרְמַּב"ן ַעל ַהִּצּוּוי ֶׁשל "ְקדִֹׁשים ִּתְהיּו", ֶׁשַאַחר ֶׁשֵּפְרָטה ַהּתֹוָרה ֶאת ַהַּמֲאָכִלים ָהֲאסּוִרים ְלַגְמֵרי, 
ִצּוָה ְּבָדָבר ְּכָלִלי ֶׁשִּנְהֶיה ְּפרּוִׁשים ִמן ַהּמֹוָתרֹות ִויַקֵּדׁש ֶאת ַעְצמֹו ְּבִמעּוטֹו. ְוָלַמד ִמָּכאן ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" 
ַקל ָוחֶֹמר, ּוָמה ִאם ַהָּבָׂשר ֶׁשֵאינֹו ְּבֶגֶדר ַּתֲענּוגֹות ֶׁשל ַמָּמׁש, ֶׁשהּוא ְמַחֵּזק ֶאת ָהָאָדם ְוֵאין ִׂשְמָחה ֶאָּלא 
ְּבָבָׂשר ָוַיִין, ּוְבָכל זֹאת ֵאין ִלְרּדֹף ַאֲחָריו ְוָצִריְך ְלִהְסַּתֵּפק ַּבֻּמָעט, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשָּצִריְך ְלִהָּזֵהר 

ִמְּלַפֵּזר ֶאת ְמעֹוָתיו ַעל מֹוָתרֹות ּוְדָבִרים ֶׁשֵאיָנם ֶהְכֵרִחִּיים, ֶׁשְּמַכִּלים ֶאת ַחָּייו ּוָממֹונֹו ֶׁשל ָהָאָדם. 
ְּתקּוַפת ְקִריַאת ָּפָרַׁשת ַאֲחֵרי, ִהיא ִּבְתקּוַפת ַחג ַהֶּפַסח ֶׁשָּבּה אֹוְכִלים ֶאת ַהַּמָּצה, ָסמּוְך ְוִנְרֶאה ְלַחג 
ֻבעֹות ְזַמן ַמַּתן ּתֹוָרֵתנּו. ַהַּמָּצה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהִהְסַּתְּפקּות ַּבֻּמָעט, ֶׁשֵאין ָּבּה ֶאָּלא ְמַעט ַמִים ְוֶקַמח,  ַהּׁשָ
ְוַיְחמֹד, ֻמְכָרח הּוא ֶלֱאכֹל ִמן  ּוִמָּכאן ְׁשָמּה 'ֶלֶחם עִֹני' ֶׁשֶהָעִני ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ִלְבחֹר ַמֲאָכל ֲאֶׁשר ִיְתַאֶוּה 
ֹּלא ָעֵרב ְלִחּכֹו. ְוזֹו ַּגם ַהֲהָכָנה ַהְּדרּוָׁשה ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְקַראת ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ְּבַהר  ַהָּבא ַלָּיד, ֲאִפּלּו ַמה ּׁשֶ
ִסיַני, ֶׁשֲהֵרי ָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁשַּדְרָּכּה ֶׁשל ּתֹוָרה ִהיא ַּפת ַּבֶּמַלח ּוַמִים ַּבְּמׂשּוָרה, ְוֵאין ַהּתֹוָרה ִנֶּתֶנת ֶאָּלא ְלִמי 
ֶׁשֵאינֹו ְמַבֵּקׁש ְּגדֹולֹות, ֶאָּלא נֹוֵהג ָּבּה ַּבֲעָנָוה ּוִבְצִניעּות. ְוַאף ְּבֵסֶדר ַהִּסָּמִנים ֶׁשל ֵליל ַהֵּסֶדר, ָמָצא ַרִּבי 
ְמַנֵחם ֶמְנְּדל ִמְּסְטִריזֹוב ֶרֶמז ְלִהְסַּתְּפקּות ַּבֻּמָעט. "ַקֵּדׁש" - ָצִריְך ָהָאָדם ְלַקֵּדׁש ֶאת ַעְצמֹו ֲאִפּלּו ַּבֻּמָּתר 
ְוָהֱאמּוָנה, ַּכֶּדֶרְך ָהָאמּור  ַיִּגיַע ְלִמָּדה זֹו? ַעל־ְיֵדי "ּוְרַחץ" - ִּבְזכּות ַהִּבָּטחֹון  ְוֵכיַצד  ְוִיְסַּתֵּפק ַּבֻּמָעט.  לֹו 
ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש 'ֵּבּה ֲאָנא ָרִחיץ'. "ַּכְרַּפס" - ֶנֱאֶכֶלת ָּפחֹות ִמַּכַּזִית ְלַרֵּמז ַעל ִהְסַּתְּפקּות ַּבֻּמָעט. "ַיַחץ" - 
ֵלָמה, ֶׁשַאף ֶׁשִהיא ֶלֶחם עִֹני ְוִהיא ָמזֹון ָּפחּות ּוָפׁשּוט, ַּגם אֹוָתּה ֶיֱחֶצה ִלְׁשַנִים ִויַחֵּלק  ַּגם ֶאת ַהַּמָּצה ַהּׁשְ
אֹוָתּה, ְּכמֹו ֶׁשָעָׂשה ִהֵּלל ַהָּזֵקן ֶׁשָהָיה ְמַחֵּלק ֶאת ַהַּמְטֵּבַע ֶׁשִּקֵּבל ְּבָכל יֹום, ַמֲחִצית ְלָצְרֵכי ֵּביתֹו ּוַמֲחִצית 
ְלׁשֹוְמֵרי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש. ּוְדָבִרים ִנְלָהִבים ָּכַתב ַה"ָּמאֹור ָוָׁשֶמׁש" ַעל ַהַּמָּצה "ֶׁשִהיא ֶנֱאֵפית ִמָּבֵצק ֶׁשֵאינֹו 
ְמֻתָּקן ְוֹלא ִהְסִּפיק ִלְתּפַֹח, ְוהּוא ֶלֶחם ָקֶׁשה ָּתֵפל ַוֲחַסר ַטַעם, ְּכֵדי ְלַלֵּמד ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֹּלא ְלִהָּמֵׁשְך 
ִׁשְבָעה  ַהַּמָּצה  ֲאִכיַלת  ְוִנְמֶׁשֶכת  ַהּגּוף.  ְלִקּיּום  ִּנְצָרְך  ּׁשֶ ְלַמה  ְוַרק  ַּבֻּמָעט,  ּוְלִהְסַּתֵּפק  ַהַּתֲענּוגֹות  ַאַחר 

ָיִמים ְלֶנֶגד ִׁשְבִעים ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו, ֶׁשֵּנַדע ֶׁשִּמן ַהּצֶֹרְך ְלַהְׁשִליְך ִמֶּנֶגד ָּכל ֶחְמַּדת ָהעֹוָלם ּוַמֲאָוָיו". 
ַהַּמִּגיד ַרִּבי ַיֲעקֹב ַּגִּליְנְסִקי ָּתַמּה ְוָׁשַאל: ְוִכי ִאּלּו ָהִיינּו ְמָעְרִבים ְּבתֹוְך ַהַּמָּצה ְמַעט ֶׁשֶמן ּוְדַבׁש, ָהִיינּו 
ַרָּבם, ּוִבְקׁשּו  ַהְּקִהָּלה ֶאל  ְׁשַנִים ֵמֲחׁשּוֵבי  ְוִסֵּפר: ַּפַעם ָּבאּו  ְלַמֲעַדִּנים ּומֹוָתרֹות?  הֹוְפִכים ֶאת ַהַּמָּצה 
ן ְוִאֵּבד ֶאת צּוָרתֹו. ֵסַרב ָהַרב ִלּטֹל ֶאת ַהּכֹוַבע ְוִהְסִּביר  ְלַהֲעִניק לֹו ּכֹוַבע ָחָדׁש, ִמְּפֵני ֶׁשּכֹוָבעֹו ְּכָבר ִהְתַיּׁשֵ
ַּבְּבָגִדים  ַהּשּׁוק  ֶאל  ָלֵצאת  אּוַכל  ֶׁשֹּלא  ֲהֵרי  ְוַהְמֻהָּדר,  ֶהָחָדׁש  ַּבּכֹוַבע  ֶאְׁשַּתֵּמׁש  ִאם  ָנא,  "ְראּו  ָלֶהם. 
ֲחָדׁשֹות,  ַנֲעַלִים  ִלְרּכֹׁש  ַּגם  ֶאְצָטֵרְך  זֹאת  ְּבִעְקבֹות  ַּתְחֵּתיֶהם.  ֲחָדִׁשים  ִלְרּכֹׁש  ְוֶאְצָטֵרְך  ֶׁשִּלי,  ַהְיָׁשִנים 
ּוְכֶׁשָאבֹוא ְלֵביִתי ֶאְצָטֵרְך ִלְרּכֹׁש ֵּכִלים ֲחָדִׁשים, ֻׁשְלָחן ְמֻהָּדר ְוִכְסאֹות ְמפָֹאִרים, ּוִמֶּזה ֶאָּגֵרר ְלַהְחָלַפת 
ָהֲארֹונֹות ְוָהְרָצפֹות, ְוֶאָּכֵנס ִלְמַעְרּבֶֹלת ֶׁשֹּלא אּוַכל ָלֵצאת ִמֶּמָּנה. ּוְכֵדי ֶׁשֹּלא ְלִהָּכֵנס ָלֶזה, ֵאיִני ַמֲחִליף 
ֶאת ּכֹוָבִעי ְוִנּצֹל ֲאִני ִמָּכל ַהִּבְלּבּול ַהֶּזה". ְוזֹו ֵאפֹוא ַמהּוָתּה ֶׁשל ַהַּמָּצה, ָאְמָנם ַּגם ַמָּצה ִעם ֶׁשֶמן ּוְדַבׁש 
ֵאיָנּה ְּבֶגֶדר מֹוָתרֹות, ֲאָבל ִהיא ַמְרִּגיָלה ֶאת ָהָאָדם ֹלא ִלְהיֹות ִמְסַּתֵּפק ַּבֻּמָעט ְוַאֲחִריָתּה ִמי ְיׁשּוֶרּנּו, 

ְוֵיׁש ָלנּו ֵאפֹוא ִלְלמֹד ִמֶּזה ְלִהְסַּתֵּפק ַּבֻּמָעט, ְוִלְהיֹות ָׂשֵמח ַּבֵחֶלק ֶׁשָּנַתן ָלנּו ַהָּקָּב"ה. 

בס"ד

ַּבֻּמָעט,  ַהִהְסַּתְּפקּות  ִמַּדת  ִהיא  ַוֲחׁשּוָבה  ְּגדֹוָלה 
ֶׁשִהיא ּגֹוֶרֶמת ָלָאָדם אֶֹׁשר ְוַׁשְלָוה, טֹוב לֹו ָּבעֹוָלם 
ַהֶּזה ְוטֹוב לֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא, ְוָעָליו ָאְמרּו ֲחַז"ל "ֵאיֶזהּו 
ִמְסַּתֵּפק  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ֲאָבל  ְּבֶחְלקֹו".  ֵמַח  ַהּׂשָ ָעִׁשיר? 
ָמֶנה הּוא  לֹו  ֶיׁש  ָחֵסר.  ְלעֹוָלם הּוא  לֹו,  ֶּיׁש  ּׁשֶ ְּבַמה 
ַאְרַּבע  רֹוֶצה  הּוא  ָמאַתִים  לֹו  ֶיׁש  ָמאַתִים,  רֹוֶצה 
הּוא  ָּכְך  יֹוֵתר  לֹו  ֶׁשֶּיׁש  ֶׁשְּכָכל  ֵאפֹוא  יֹוֵצא  ֵמאֹות, 
עֹוד  ַרק  לֹו  ָחֵסר  ָמֶנה  לֹו  ֶׁשֶּיׁש  ֶׁשִּמי  יֹוֵתר,  ָחֵסר 
ֵמָאה, ְוִאּלּו ִמי ֶׁשֶּיׁש לֹו ָמאַתִים ֲחֵסִרים לֹו ָמאַתִים. 
ִהְסַּתְּפקּות  ֶׁשל  ֻּדְגָמה  ָרִאינּו  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ֵאֶצל 
ּוֶבֶגד  ֶלֱאכֹל  ֶלֶחם  "ְוָנַתן־ִלי  ָאַמר  ַּכֲאֶׁשר  ַּבֻּמָעט 
ְוֵאינֹו  ָלָאָדם  ַהִּנְצָרִכים  ַהְּדָבִרים  ֶׁשֵהם  ִלְלּבֹׁש", 
ִמֶּזה,  יֹוֵתר  ִּבֵּקׁש  ֹלא  ֲאָבל  ִּבְלֲעֵדיֶהם,  ִלְחיֹות  ָיכֹול 
מֹוָתרֹות.  ְּבֶגֶדר  ְוהּוא  ֵאָליו  ִנְצָרְך  ֹלא  ְּכָבר  ֶׁשהּוא 
ִמַּדת ַהִהְסַּתְּפקּות ַּבֻּמָעט ְּכרּוָכה ּוְדבּוָקה ַיַחד ִעם 
ִמַּדת ַהִּבָּטחֹון ְוָהֱאמּוָנה, ֶׁשֵּכן ִמי ֶׁשֵּיׁש ְּבִלּבֹו ֱאמּוָנה 
ֶׁשַּמה  ְויֹוֵדַע  ַהְּפָרִטית,  ּוְבַהְׁשָּגָחתֹו  ַּבה'  ְּתִמיָמה 
ִּבָּטחֹון  ָמֵלא  ְוהּוא  ָעָליו,  ִּנְגַזר  ּׁשֶ ַמה  ֶזה  לֹו  ֶּיׁש  ּׁשֶ
ַּבָּקָּב"ה ֶׁשַּיְזִמין לֹו ְּכֵדי ְצָרָכיו, ִנּצֹל הּוא ִמן ַהַּתֲאָוה 
ּכֹחֹות  ְׁשֵני  ְּבֶחְלקֹו.  ר  ּוְמֻאּׁשָ ָׂשֵמַח  ְוהּוא  ְוַהֶחְמָּדה 
ֶכל ֶׁשַּבּמַֹח ְוכַֹח  ִמְתמֹוְדִדים ָּבָאָדם ָּכל ָיָמיו, ּכַֹח ַהּׂשֵ
ַהַּתֲאָוה ֶׁשַּבֵּלב, ַוֲעבֹוַדת ָהָאָדם ִהיא ְלַהְׁשִליט ֶאת 
ַהּמַֹח ַעל ַהֵּלב, ְוַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשַעִין רֹוָאה ְוֵלב חֹוֵמד, 
ַיְׁשִליט ֶאת ִׂשְכלֹו ּומֹחֹו ְלִהָּמַנע ִמַּתֲאַות ִלּבֹו, ּוְבָכְך 
ַּבֻּמָעט.  ְוִיְסַּתֵּפק  ַהּמֹוָתרֹות  ַאַחר  ֵמְרִדיָפה  ִיָּמַנע 
ַהִהְסַּתְּפקּות  ִמַּדת  ֶׁשֵאין  ַהַּקְדמֹוִנים,  ָאְמרּו  ּוְכָבר 
ַּבֻּמָעט ַרק ְלִמי ֶׁשהּוא ָעִני ַוֲחַסר־ּכֹל, ֶאָּלא ֲאִפּלּו ִמי 
ֶׁשֶּיׁש־לֹו ְּבַהְרָחָבה, ָצִריְך ְלִהְסַּתֵּפק ַּבֻּמָעט ֵמְרצֹונֹו 
ְוֹלא ִלְרּדֹף ַאַחר ַהַּתֲענּוגֹות, ֲאָבל ַלֲאֵחִרים ִיֵּתן ְלֹלא 

ְּגבּול ּוִמָּדה. 

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ַאֲחֵרי

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ִהְסַּתְּפקּות ַּבֻּמָעט  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

הּוא רֹוֶצה?  ִמְּפֵני ָמה ֵאין לֹו ָלָאָדם ַמה ּׁשֶ
ֶּיׁש־לֹו.  ִמּשּׁום ֶׁשהּוא ֵאינֹו ִמְסַּתֵּפק ְּבַמה ּׁשֶ

ֶּיׁש־לֹו,  ִאּלּו ָהָיה ִמְסַּתֵּפק ְּבַמה ּׁשֶ
הּוא רֹוֶצה...  ֲהֵרי ָהָיה לֹו ָּכל ַמה ּׁשֶ

)רבי דוד מנובהרדוק(



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ֶמׁש ְוֵהִפיָצה ֶאת ֻחָּמּה ַעל ְּפֵני ֵּתֵבל,  ִמֵּדי ּבֶֹקר, עֹוד ְּבֶטֶרם ָזְרָחה ַהּׁשֶ
ְּכָבר ָיָצא חֹוֵטב ָהֵעִצים ֶאל ַהַּיַער ֶׁשִּמחּוץ ָלִעיר, ָׁשם ָהָיה ּכֹוֵרת ֵעִצים 
ָּבֲעָנִפים  חֹוֵבט  ְוׁשּוב,  ׁשּוב  ַּגְרִזּנֹו  ֶאת  ֵמִניף  ֲאֻרּכֹות,  ָׁשעֹות  ְּבֶמֶׁשְך 
ִּבְׁשעֹות  ֵּביתֹו.  ְּבֵני  ֶאת  ְלַפְרֵנס  ְּכֵדי  ֶאת ּכֹחֹוָתיו  ּוְמַכֶּלה  ַרֵחם,  ְלֹלא 
ַהָּצֳהַרִים, ָהָיה ֻמָּנִחים ְלַמְרְּגלֹוָתיו ִׁשְבֵרי ֵעִצים ַרִּבים, ְוַכֲאֶׁשר ָרָאה ִּכי 
ָחַטב ַּכּמּות ְמֻכֶּבֶדת ֶׁשל ֲעָנִפים, ְויֹוֵתר ֵמֶהם ֹלא ִיְהֶיה ְּבכֹחֹו ָלֵׂשאת, 
ִלְכֵדי  ָהֲעָנִפים  ֶאת  ְלקֹוֵׁשׁש  ְוֵהֵחל  ָהֵעִצים,  ֲחִטיַבת  ֶאת  ִהְפִסיק 
ֲחִביָלה ַאַחת. ָּכל ּגּופֹו ָהָיה ִמְתַּכֶּסה ְּבֵזָעה ֵמַהחֹם ַהַּמִּתיׁש ְוַהַּמֲאָמץ 
ָעה  ַהָּגדֹול, ְוהּוא ָהָיה ְמַׁשּוֵַע ָלפּוׁש ִקְמָעה, ַאְך ֵהיֵטב ָיַדע ֶׁשֵאין ַהּׁשָ
ֶאת  ִׁשְכמֹו  ַעל  ַמֲעִמיס  ָהָיה  ּכֹחֹוָתיו  ּוִבְׁשֵאִרית  ִלְמנּוָחה,  ְּכֵׁשָרה 
ֲחִביַלת ָהֵעִצים ְוִנְכָנס ֶאל ָהִעיר, ְּכֶׁשָּפָניו מּוָעדֹות ֶאל ַהּשּׁוק. ְּבִפָּנתֹו 
ַהְּקבּוָעה ָעַמד חֹוֵטב ָהֵעִצים ְוִהִּציַע ֶאת ַמְרֻּכְלּתֹו ָלעֹוְבִרים ְוָׁשִבים, 
ְוִאם ִהְתַמֵּזל ַמָּזלֹו ָהָיה ַמְצִליַח ִלְמּכֹר ֶאת ַהֲחִביָלה ַעל־ְנַקָּלה ּוִבְמִחיר 
ָנֶאה. ָהיּו ָיִמים, ָּבֶהם ֹלא ָהָיה צֶֹרְך ַלֲאָנִׁשים ָּבֵעִצים, ְוהּוא ִהְמִּתין ַעד 
ּבֹׁש ַעד ֶׁשִּמיֶׁשהּו ָחַמל ָעָליו ְוָרַכׁש ִמֶּמּנּו ֶאת ָהֵעִצים ִּבְמִחיר מּוָזל, 
ָמזֹון  ְמַעט  ִלְרּכֹׁש  ְּכֵדי  ֶׁשְּבָידֹו,  ַהֶּכֶסף  ְמַעט  ִעם  ְלֵביתֹו  ָּפָנה  ְוהּוא 
ַהָּיִמים ַעל חֹוֵטב ָהֵעִצים, ְוהּוא ָעָׂשה ֶאת  ְוִלְבֵני ֵּביתֹו. ָּכְך ָעְברּו  לֹו 

ְמַלאְכּתֹו ַּבֲעַצְלַּתִים ּוְבחֶֹסר ִׂשְמָחה, ִמּתֹוְך ַהְׁשָלָמה ִעם ַמָּצבֹו. 

ֶמׁש ָיְצָאה  ָהָיה ֶזה ְּבַאַחד ַהָּיִמים ַהַחִּמים ֶׁשל חֶֹדׁש ַּתּמּוז, ַּכֲאֶׁשר ַהּׁשֶ
רֹב  ֻּכָּלּה.  ַהְּבִריָאה  ַעל  ַהּלֹוֲהטֹות  ַקְרֶניָה  ֶאת  ְוִׁשְּלָחה  ָהָאֶרץ  ַעל 
ַהְּבִרּיֹות ֶהֱעִדיפּו ְלִהְסַּתֵּתר ַּתַחת קֹוַרת ֵּביָתם, אּוָלם ְלחֹוֵטב ָהֵעִצים 
ַהָּכֵבד.  ַהחֹם  ַאף  ַעל  ִּבְמַלאְכּתֹו  ְלַהְמִׁשיְך  ֶאָּלא  ַהְּבֵרָרה  נֹוְתָרה  ֹלא 
ִמֶּמּנּו  ִנְּגרּו  ֵזָעה  ַנֲחֵלי  ֶׁשְּבָידֹו,  ַהַּגְרֶזן  ֶאת  ַהחֹוֵטב  ֵהִרים  ַּבֲעַצְלַּתִים 
ְוהּוא ָחׁש ְּבָכל ֶרַגע ִּכי עֹוד ְמַעט ָקט ְוהּוא נֹוֵפל ְּבִעָּלפֹון ָּכֵבד. ְזַמן ַרב 
יֹוֵתר ִמָּכל יֹום ִנְדָרׁש ְלחֹוֵטב ָהֵעִצים ְּכֵדי ֶלֱאסֹף ֶאת ַהַּכּמּות ָהְרצּוָיה, 
ְוַכֲאֶׁשר ִהְתַּגְּבָבה ְלַמְרְּגלֹוָתיו ֲעֵרָמה ְמֻכֶּבֶדת ֶׁשל ֲעָנִפים, ָחׁש ַהחֹוֵטב 
ִּכי ּכֹחֹוָתיו ָאְזלּו ִמֶּמּנּו. "ָעַלי ָלנּוַח ְמַעט", ָאַמר ְלַעְצמֹו, "ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל 
ב  ֶלֱאגֹר ְמַעט ּכֹחֹות ְוָלֵׂשאת ֶאת ֲחִביַלת ָהֵעִצים ֶאל ָהִעיר". ִהְתַיּׁשֵ
ְּפֵני  ַעל  ִהְׁשִקיף  ֶׁשַּבַּיַער,  ָהֲעֻבִּתים  ָהֵעִצים  ַאַחד  ֶׁשל  ְּבִצּלֹו  ָהִאיׁש 
ֲעֵרַמת ָהֲעָנִפים ֶׁשָּכַרת, ְוִלּבֹו ֶנְחַמץ ְּבִקְרּבֹו. "ַעד ָמַתי ֶאֱעמֹל ַוֲאַכֶּלה 
ֶאת ּכִֹחי ָלִריק"? ָׁשַאל ֶאת ַעְצמֹו ִּבְכֵאב, "עֹוֵבד ֲאִני יֹום־יֹום ְלֹלא ֶהֶרף, 
ִמְתַיֵּגַע ַעד ְּכלֹות ַהְּנָׁשָמה ַּבֲחִטיַבת ֵעִצים, ּוִמְׂשַּתֵּכר ֶאל ְצרֹור ָנקּוב. 
ָּכל ַמֲאָכַלי ֵהם ֶלֶחם ַצר ּוַמִים ַלַחץ, ּוֵמעֹוָלם ֹלא ָטַעְמִּתי ַטַעם ֶׁשל 
ָּבָׂשר. ְּבִכיִסי ִנְמָצִאים ַרק ְּפרּוטֹות ְנחֶֹׁשת, ּוִמָּיַמי ֹלא ָהָיה ִלי ַמְטֵּבַע 
ְּבִכָּיה  ּוֵמרֹב  ַמָּצבֹו,  ַעל  ְּבַצַער  ָהִאיׁש  קֹוֵנן  ָּכְך  ָזָהב".  ְוֶׁשל  ֶּכֶסף  ֶׁשל 
ְוַצַער ָנְפָלה ָעָליו ַּתְרֵּדָמה ַעָּזה. ּוִבְׁשָנתֹו ָחַלם ֶחְזיֹון ַּתְעּתּוִעים, ְוִהֵּנה 
ֶמׁש. ְּבָידֹו ָאַחז  ָזֵקן ַּבַעל ַהְדַרת ָּפִנים, ּוָפָניו ְמִאירֹות ַּכּׁשֶ מּולֹו ִאיׁש 
ָהִאיׁש ַׁשְרִביט ָזָהב, ּוְבֵעיָניו ַהְּמִאירֹות ִהִּביט ּבֹו ְוָאַמר: "ָׁשַמע ה' ֶאת 
ר  ַמִים ְּכֵדי ְלַבּׂשֵ ְוָרָאה ֶאת ִּדְמעֹוֶתיָך. ִנְׁשַלְחִּתי ִמן ַהּׁשָ קֹול ַאְנָחְתָך 
ְלָך, ִּכי ִּביָכְלְּתָך ְלַבֵּקׁש ִמְׁשָאָלה ַאַחת ֶׁשִּתְרֶצה, ְוִהיא ִּתְתַקֵּים ִמָּיד. 
ַוֲאַמֵּלא אֹוָתּה ַעל־ֲאָתר". ָׂשַמח חֹוֵטב  ַּבָּקָׁשְתָך ַעָּתה  ַהַּבע ָנא ֶאת 

ֶׁשָּכל  ִהיא,  ִלִּבי  "ִמְׁשֶאֶלת  ְוָקָרא:  ִזֵּנק  ַהְרֵּבה  ַלְחׁשֹב  ּוְבִלי  ָהֵעִצים, 
ֶאַּגע ּבֹו ְּבָיַדי אֹו ִּבְׁשָאר ֵאיְבֵרי ּגּוִפי, ַיֲהפְֹך ִמָּיד ְלָזָהב ָטהֹור"!  ַמה ּׁשֶ
ִחֵּיְך ָהִאיׁש ַהָּזֵקן ִחּיּוְך ָרָחב ֶׁשִהְפִליא ֶאת חֹוֵטב ָהֵעִצים, אּוָלם הּוא 

ִהְסִּכים ְלַבָּקָׁשתֹו ְוָאַמר: "ִּכְדָבֶריָך ֵּכן ִיְהֶיה", ְוֶנֱעַלם ֵמֵעיָניו. 

ּוִמָּיד  ִּבְפִליָאה,  ָהִאיׁש  ָאַמר  ַהָּנִביא",  ֵאִלָּיהּו  ְלִגּלּוי  ָזִכיִתי  "ַּכִּנְרֶאה 
הֹוִׁשיט ֶאת ָידֹו ְוָנַטל ֶאת ֶאָחד ִמִּגְזֵרי ָהֵעִצים ֶׁשְּלַמְרְּגלֹוָתיו. ְוִהֵּנה ֶזה 
ֶמׁש  ְוַקְרֵני ַהּׁשֶ ְּגִזיר ָהֵעץ ָהַפְך ְּבַבת ַאַחת ִלְמִטיל ָזָהב ָטהֹור,  ֶּפֶלא, 
ִהְׁשַּתְּברּו ּבֹו. ִׂשְמָחה ֲעצּוָמה ִמְּלָאה ֶאת ִלּבֹו ֶׁשל חֹוֵטב ָהֵעִצים, ְוהּוא 
יֹוֵתר חֹוֵטב  ֶאְהֶיה  ֵמַעָּתה ֹלא  ֲאִני!  ר  ְמֻאּׁשָ ִאיׁש  "ֵאיֶזה  ְּבִגיל:  ָקָרא 
ֶאַּגע ַיֲהפְֹך  ֵעִצים ָנחּות ְוָׁשָפל, ֶאָּלא ָהִאיׁש ֶהָעִׁשיר ַּבֵּתֵבל. ָּכל ַמה ּׁשֶ
ָיַדי ְלָזָהב ָטהֹור, ְוָכְך אּוַכל ַלֲהפְֹך ֶאת ָּכל ַעְפרֹות ֵּתֵבל ְלָזָהב  ַּתַחת 
ָיָקר. ָּכְך ָחַׁשב ָהִאיׁש ְּבִלּבֹו, ְוֵהֵחל ַלֲהפְֹך ֶאת ָּכל ְּגִזיֵרי ָהֵעִצים ֶׁשָחַטב 
ְוהּוא  ְלִחּכֹו  ְלׁשֹונֹו  ָּדְבָקה  ְוִגיל  ִׂשְמָחה  ֶׁשֵּמרֹב  ַעד  ָזָהב,  ִלְמִטיֵלי 
ַנֲעָׂשה ָצֵמא ְלַמִים. הֹוִׁשיט ָהִאיׁש ֶאת ָידֹו ֶאל ַּכד ַהַּמִים, ּוְבַבת־ַאַחת 
ֶהָעׂשּוי  ְמֻהָּדר  ְלֵסֶפל  ָּפׁשּוט,  ֶחֶרס  ָעׂשּוי  ֶׁשָהָיה  ַהַּמִים  ַּכד  ִהְתַהֵּפְך 
ָזָהב ָטהֹור. ֵקֵרב ָהִאיׁש ֶאת ֵסֶפל ַהַּמִים ֶאל ְׂשָפָתיו, ְוִהֵּנה ׁשֹד ָוֶׁשֶבר! 
ְּכֶׁשָהָיה.  ָיֵבׁש  נֹוַתר  ּוְגרֹונֹו  ָזָהב,  ְלגּוֵׁשי  ֵהם  ַאף  ָהְפכּו  ֶׁשַּבַּכד  ַהַּמִים 
ֶאת  ִלְׁשּבֹר  ְּבַבְקׁשֹו  ֶׁשְּבִצְקלֹונֹו,  ַהֶּלֶחם  ֶאל  ָידֹו  ֶאת  ָהִאיׁש  הֹוִׁשיט 

ָהָרָעב ֶׁשָאַחז ּבֹו, אּוָלם ְלֶחְרָּדתֹו ָהְפָכה ַּגם ִּכַּכר ַהֶּלֶחם ְלגּוׁש ָזָהב. 

ְּכִסיל  "ֵאיֶזה  רֹאׁשֹו:  ַעל  ְּבָיָדיו  ִהָּכה  ְוהּוא  ָהִאיׁש,  ֶׁשל  ֵעיָניו  ָחְׁשכּו 
ַעל  ִהְתַּגְלְּגלּו  ּוְדָמעֹות  ָאַמר,  ֻמְפֶרֶזת"  ּכֹה  ַּבָּקָׁשה  ֶׁשִּבַּקְׁשִּתי  ָהִייִתי 
ְלָחָייו, "ֲהֵרי ֹלא אּוַכל ִלְחיֹות ֲאִפּלּו יֹום ֶאָחד, ֶׁשֵּכן ָּכל ַמֲאָכל ֶׁשֶאַּגע 
ַמה  ְלֵׁשם  ָהִייִתי!  ִטֵּפׁש  ַּכָּמה  ָּבָרָעב.  ָחִליָלה  ְוֶאְגַוע  ְלָזָהב,  ַיֲהפְֹך  ּבֹו 
ִּלי ַהָּזָהב ְוַהֶּכֶסף? טֹוב ָהָיה ִלי יֹוֵתר ַלֲחזֹר ִלְהיֹות ִאיׁש ֶהָעֵמל ְּבֵזַעת 
ִלְהיֹות חֹוֵטב ֵעִצים ָּפׁשּוט  ַלֲחזֹר  ִלי  ַּכָּפיו. ָעִדיף  ִמיִגיַע  ְוֶנֱהֶנה  ַאָּפיו 
ֶׁשִּמְתַיֵּגַע ָקׁשֹות, ֲאָבל ְמֻסָּגל ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ּוְלִהּוֵָתר ַּבַחִּיים, ֵמֲאֶׁשר 
ִלְהיֹות ָעִׁשיר ֻמְפָלג ֶׁשֵאינֹו ְמֻסָּגל ִלְחיֹות". עֹוֶדּנּו ְמַדֵּבר, ּוְלֶפַתע ָּפַקח 
ִהִּביט  חּוִׁשים  ִּבְלּבּול  ִמּתֹוְך  ֲחלֹום.  ְוִהֵּנה  ֵעיָניו,  ֶאת  ָהֵעִצים  חֹוֵטב 
ָאֶנה ָוָאָנה, ְוִהֵּנה הּוא רֹוֶאה ֶאת ָהֵעִצים ֶׁשָחַטב ְמֻגָּבִבים ְּבָסמּוְך לֹו, 
ַּכד ַהֶחֶרס ִנַּצב ַעל ְמקֹומֹו ּוְבַתְרִמילֹו ֻמָּנח ִּכַּכר ַהֶּלֶחם מּוָכן ּוְמֻזָּמן 
ט ַעל ְּפֵני חֹוֵטב ָהֵעִצים, ְוהּוא ִחֵּבק  ַלְּסֻעָּדה. ִחּיּוְך ֶׁשל אֶֹׁשר ִהְתַּפּׁשֵ
ְּבִׂשְמָחה ֶאת ַהַּגְרֶזן ֶׁשָּנַפל ִמָּיָדיו ְּבֵעת ֶׁשִּנְרַּדם, ְוהֹוָדה ַלה' ַעל ֶׁשַהּכֹל 

ָהָיה ַרק ֲחלֹום ָׁשְוא. 

ַהִּנְמָׁשל
ְּבָמָׁשל ִנְפָלא ְוקֹוֵלַע ֶזה, ַמְמִׁשיל ַה"ֶּבן ִאיׁש ַחי" ֶאת ֲחִׁשיבּות ִמַּדת 
ְמַחֵּזק  הּוא  ּוְבָכְך  ְלמֹוָתרֹות,  ְוַהַּתֲאָוה  ַהֶחְמָּדה  ּוְגנּות  ַהִהְסַּתְּפקּות 
ַהָּקָּב"ה ֶהֱעִניק  ֶאת ָהָאָדם ִלְהיֹות ָׂשֵמַח ְּבֶחְלקֹו ּוְׂשַבע ָרצֹון ִמַּמה ּׁשֶ
ֵאין לֹו ּוְלִהְתַאּוֹות ָלֶהם, ִּכי  לֹו. ִּכי ֹלא טֹוב לֹו ָלָאָדם ְלַהִּביט ְּבַמה ּׁשֶ
ָהָיה לֹו קֶֹדם  ִּבֵּקׁש ְוִלְרצֹות ַלֲחזֹר ְלַמה ּׁשֶ סֹופֹו ְלִהְתָחֵרט ַעל ַמה ּׁשֶ

ָּנַתן לֹו.  ָלֵכן, ֶאָּלא ָעָליו ִלְׂשמַֹח ְּבֶחְלקֹו ּוְלהֹודֹות ַלה' ַעל ָּכל ַמה ּׁשֶ
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ְמאֹד,  ֲחׁשּוָבה  ַמֲעָלה  ִהיא  ַּבֻּמָעט  ַהִהְסַּתְּפקּות  ַמֲעַלת   •
ַחֵּיי  לֹו  קֹוֶנה  ִמיִגיעֹו,  ְוֶנֱהֶנה  לֹו  ֶּיׁש  ּׁשֶ ְּבַמה  ַהִּמְסַּתֵּפק  ְוָכל 
ִּכי תֹאֵכל  ַּכֶּפיָך  "ְיִגיַע  ְוָהעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם 
ָלעֹוָלם  ָלְך  ְוטֹוב  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַאְׁשֶריָך  ָלְך",  ְוטֹוב  ַאְׁשֶריָך 

ַהָּבא. )מעלות המדות(

ַנְפׁשֹו,  ֶאת  ּוְמַחֶּיה  ּגּופֹו  ֶאת  ַמְבִריא  ַּבֻּמָעט  ַהִּמְסַּתֵּפק   •
ֶבת ָעָליו ּוָממֹונֹו ִמְתַקֵּים ְּבָידֹו. )שם( ַּדְעּתֹו ִמְתַיּׁשֶ

ַהְּדָחק, סֹופֹו  ִמּתֹוְך  ְולֹוֵמד ּתֹוָרה  ַּבֻּמָעט  ֶׁשִּמְסַּתֵּפק  ִמי   •
ֶׁשהּוא ָּבא ִליֵדי ַהְרָחָבה, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל "ָּכל ַהְמַקֵּים ֶאת 
ַהּתֹוָרה ֵמעִֹני סֹופֹו ְלַקְּיָמּה ֵמעֶֹׁשר", ְוֵכן ֶנֱאַמר ָעָליו "ִּבְרַּכת 

ה' ִהיא ַתֲעִׁשיר". )מסכת אבות(

ֶׁשָּכל  ִּבְבָרכֹות,  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ֶאת  ַצִּדיִקים  ֵּפְרׁשּו  ְוָכְך   •
ֶׁשֶּנֱאַמר  ּתֹוָרה,  ִלְמאֹור  ְיַצֶּפה  ַּבֲחלֹום  ַזִית  ֶׁשֶמן  ָהרֹוֶאה 
ֵסֶמל  ִהיא  ֶׁשַהַּזִית  ִמְּפֵני  ַלָּמאֹור",  ָּכִתית  ָזְך  ַזִית  "ֶׁשֶמן 
"ִיְהיּו  ְלנַֹח  ַהּיֹוָנה  ֶׁשָאְמָרה  ְּכמֹו  ַּבֻּמָעט,  ַהִהְסַּתְּפקּות 
ְּדַהְינּו  ַּבֲחלֹומֹו,  ַזִית  ֶׁשרֹוֶאה  ּוִמי  ְּכַזִית",  ְמרֹוִרים  ְמזֹונֹוַתי 
ָאז  ַּבֻּמָעט,  ִהְסַּתְּפקּות  ֶׁשל  ַחִּיים  ִלְחיֹות  ִמְׁשּתֹוֵקק  ֶׁשהּוא 

ִיְזֶּכה ִלְמאֹור ַהּתֹוָרה. )אמרי צדיקים(

• ַּגם ִמי ֶׁשֲחָננֹו ה' ְּבעֶֹׁשר, ָראּוי ָלחּוס ַעל ָממֹונֹו, ֶׁשַהּתֹוָרה 
ָחָסה ַעל ָממֹוָנם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ְוַצִּדיִקים ָחִביב ֲעֵליֶהם ָממֹוָנם 
יֹוֵתר ִמּגּוָפם ֶׁשֵאין ּפֹוְׁשִטים ְיֵדיֶהם ְּבָגֵזל. ְוֶׁשָּמא ָיבֹואּו ָעָליו 
ְיֵמי ָרָעה ָחִליָלה, ֶׁשַּגְלַּגל הּוא ֶׁשחֹוֵזר ָּבעֹוָלם, ִיְהֶיה ֻמְכָרח 

ַלֲעׂשֹות ָעֶול ְוכֹל מּום ָרע ְּכֵדי ְלַבֵּקׁש ִלּמּודֹו. )פלא יועץ(

אֹו ּוְבַמָּתנֹו ּוְבָכל ָּדָבר, ְוִיְזּכֹר ִּכי הּוא ַהּנֹוֵתן  • ִיְבַטח ַּבה' ְּבַמּׂשָ
ֲעִנִּיים  ֵּביֵניֶהם  ֵיׁש  ֲחִריִפים  ַּכָּמה  ִּכי  ָחִיל,  ַלֲעׂשֹות  ּכַֹח  לֹו 

ְמרּוִדים ְוַכָּמה ִטְּפִׁשים ֵיׁש ֵּביֵניֶהם ֲעִׁשיִרים. )החיד"א(

ָהעֹוָלם  ְּבִעְנְיֵני  ִהיא  טֹוָבה  ַּבֻּמָעט  ַהִהְסַּתְּפקּות  ִמַּדת   •
ַהֶּזה,  ְּבִעְנָיִנים ַּגְׁשִמִּיים ְוָחְמִרִּיים, ְוֹלא ְּבִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהָּבא, 
ִלְרצֹות  ֶאָּלא  לֹו,  ֶּיׁש  ּׁשֶ ְּבַמה  ְלִהְסַּתֵּפק  ָלָאָדם  ֵאין  ֶׁשָּבֶזה 
ִלְקנֹות עֹוד ָועֹוד ִקְנְיֵני ֶנַצח ְּבתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה. ְוֵכן ָאַמר ָחָכם 
ֶאָחד ַלֲחֵברֹו: "ִאם ַּדֲאָגְתָך ַעל עֹוָלם ַהֶּזה, ְיַמֵעט ה' ִיְתָּבַרְך 
ַּדֲאָגְתָך. ְוִאם ַּדֲאָגְתָך ַעל עֹוָלם ַהָּבא, יֹוִסיף ה' ִיְתָּבַרְך ְּדָאָגה 

ַעל ַּדֲאָגְתָך". )אורחות צדיקים(

ֲעֹונֹות  ְּגַרם  ָּכל  ִּכי  ְלַהְרִחיק ַהּמֹוָתרֹות,  ִּבְתׁשּוָבה  ָהִעָּקר   •

הּוא מֹוָתרֹות ְּבַתֲענּוִגים, ְוִדְבֵרי ֲחַז"ל ַּפת ֶׁשל ַׁשֲחִרית ְוִקּתֹון 
ֶׁשל ַמִים ַמִּציל ִמָּכל ַמֲחָלה ְוֵכן ַמִּזיִקים, ַהַּכּוָָנה ִהְסַּתְּפקּות, 
ֶׁשֹּלא ְיַבֵּקׁש ָאָדם ַמֲעַדִּנים ְוַתֲענּוגֹות ְּבֵני ָאָדם. )יערות דבש(

ִלְהיֹות  ָצִריְך  ַרק  ַהְרֵּבה,  ָממֹון  ִלְקנֹות  ָהָאָדם  ֶיֱאַהב  ֹלא   •
ְּבִמַּדת ַהִהְסַּתְּפקּות ּוְלִהְסַּתֵּפק ַּבֻּמָעט, ִּכי ִאם ַחס ְוָׁשלֹום 
ה'  ֶאת  ַלֲעבֹד  ְּכָלל  ָיכֹול  ִיְהֶיה  ֹלא  ָאז  ֶּכֶסף,  אֹוֵהב  ִיְהֶיה 

ֶּבֱאֶמת. )מאור ושמש(

ִמּתֹוְך  ִלְחיֹות  ַעְצמֹו  ֶאת  ַמְרִּגיל  ֶׁשהּוא  ָלָאָדם  ַּדי  ֹלא   •
ְלַחֵּנְך  ַהחֹוָבה  ָעָליו  מּוֶטֶלת  ֶאָּלא  ַּבֻּמָעט,  ִהְסַּתְּפקּות 
ֲהִליכֹוָתיו  ּוְבנַֹעם  זֹו,  טֹוָבה  ְלִמָּדה  ֵּביתֹו  ּוְבֵני  ָּבָניו  ֶאת  ַּגם 
ַיְׁשִריׁש ְּבִלָּבם ִּבְראֹוָתם ֵאיְך ַההֹוִרים ֶׁשָּלֶהם ְׁשרּוִיים ָּתִמיד 
ִלְהיֹות  ָלָאָדם  לֹו  ֵאיְך ֶׁשּטֹוב  ִיְלְמדּו  ִמֶּזה  ַהַחִּיים,  ְּבִׂשְמַחת 

ֶּיׁש לֹו. )תפארת למשה( ר ְוָׂשֵמַח ְּבַמה ּׁשֶ ְמֻאּׁשָ

ֶׁשל  ְּבַטֲעָנה  ִמֶּמּנּו  ִלְמנַֹע  ֵאין  ְּבַמְמָתק,  ֶהָחֵפץ  ָקָטן  ֶיֶלד   •
ִהְסַּתְּפקּות ַּבֻּמָעט, ִמְּפֵני ֶׁשַּנְפׁשֹו ֶׁשל ַהֶּיֶלד ֲעַדִין ֹלא ְּבֵׁשָלה 
ִגים ֻמְפָׁשִטים ָּכֵאּלּו, ְוַהֶּדֶרְך ַהְּנכֹוָנה ְלַחֵּנְך ְלִמַּדת  ְלָהִבין ֻמּׂשָ
ֶׁשַהְּדָבִרים  ִּבְזַמן  ַעל־ָּכְך  ְלַדֵּבר  ִהיא,  ַּבֻּמָעט  ַהִהְסַּתְּפקּות 
ְוָקׁשּוב  ָּפתּוַח  ַהֶּיֶלד  ֶׁשל  ִלּבֹו  ֶׁשָאז  ְלַמֲעֶׂשה,  נֹוְגִעים  ֹלא 

ְלַקֵּבל ֲעָרִכים ֵאּלּו. )ומצדיקי הרבים(

ֵּגָרה,  ַמֲעַלת  ֱהיֹוָתּה  ִהיא  ַהְּבֵהָמה  ֶׁשל  ַהַּכְׁשרּות  ִסַּמן   •

ׁשּוב,  אֹותֹו  ְולֹוֶעֶסת  ָלּה  ֶׁשֶּיׁש  ַּבַּמֲאָכל  ִמְסַּתֶּפֶקת  ֶׁשִהיא 
ֵּיׁש  ּׁשֶ ְּבַמה  ִמְסַּתְּפִקים  ֶׁשֵאיָנם  ַהּטֹוְרפֹות  ַהַחּיֹות  ְלֻעַּמת 
ֶׁשֶּבן־ ְּכֵדי  טֹוְרפֹות,  ַחּיֹות  ֶלֱאכֹל  ּתֹוָרה  ָאְסָרה  ְוָלֵכן  ָלֶהם. 

ִיְׂשָרֵאל ֹלא ְיַקֵּבל ְּתכּוָנה זֹו ִמּתֹוְך ָהֲאִכיָלה. )הגר"א מוילנא 
ב'אבן שלמה'(

• ַהִּמְסַּתֵּפק ַּבֻּמָעט ַמְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ַעל ָהעֹוָלם, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַעל ַרִּבי ֲחִניָנא ֶׁשָהָיה ַּדי לֹו ְּבַקב ָחרּוִבין ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת ְלֶעֶרב 
ַׁשָּבת, ְוָכל ָהעֹוָלם ִנּזֹון ִּבְׁשִבילֹו. ְוֶזה ֵּפרּוׁש ַהָּפסּוק "ְודְֹרֵׁשי 
ה' ֹלא־ַיְחְסרּו ָכל־טֹוב", ֶׁשֵאּלּו ַהִּמְסַּתְּפִקים ַּבֻּמָעט, ְמַזִּכים 

ֶאת ָהעֹוָלם ְּב"ָכל־טֹוב" ֶׁשִּנּזֹוִנים ִּבְזכּוָתם. )ישמח משה(

ִּתְהֶיה  ּוַפְרָנָסתֹו  ָהָאָדם  ֶׁשל  ְמזֹונֹו  ֶיְחַסר  ֶׁשֹּלא  ְסֻגָּלה   •
ַרָּבה  ְּבַכּוָָנה  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְלָבֵרְך  ְלִהָּזֵהר  ְּבָכבֹוד,  לֹו  ְמצּוָיה 
ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת  ַהָּזִהיר  ֶׁשָּכל  ִהיא  ַקָּבָלה  ִּכי  רֹאׁש,  ּוְבכֶֹבד 

ְמזֹונֹוָתיו ְמצּוִיים לֹו ְּבָכבֹוד ָּכל ָיָמיו. )ספר החנוך(

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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ָיָמיו ַּבֻּמָעט.  ְוִהְסַּתֵּפק ָּכל  ָעִני ָּגדֹול  ְּבַרִּבי ִאְלַעאי, ָהָיה  ַרִּבי ְיהּוָדה 
ִּבְמנּוָחה  ִיְהיּו  ֶׁשַחָּייו  ֶׁשרֹוֶצה  ֶׁשִּמי  טֹוָבה,  ֵעָצה  לֹוַמר  ָהָיה  ָרִגיל 
ְוַׁשְלָוה, יֹאַכל ָּבָצל ְוֵיֵׁשב ַּבֵּצל, ְוֹלא יֹאַכל ַאּוִָזים ְוַתְרְנגֹוִלים ִויֵהא ִלּבֹו 
ָרדּוף ִמַּדֲאַגת ַהָּממֹון. ּכֹה ָעִני ָהָיה ַרִּבי ְיהּוָדה, ַעד ֶׁשָהָיה לֹו ַרק ְמִעיל 
ְוִלְּקָטה, ּובֹו ָהיּו  ֶאָחד ְּבֵביתֹו, אֹותֹו ָּתְפָרה ִאְׁשּתֹו ִמֶּצֶמר ֶׁשָאְסָפה 
הּוא ְוִאְׁשּתֹו ִמְׁשַּתְּמִׁשים ַּכֲאֶׁשר ָהיּו ְצִריִכים ָלֵצאת ִמֵּביָתם. ַּכֲאֶׁשר 
ָהָיה ַרִּבי ְיהּוָדה הֹוֵלְך ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ָהָיה נֹוֵטל ֶאת ַהְּמִעיל ּוְמָבֵרְך 
ָעָליו 'ָּברּוְך ֶׁשָעַטִני ְמִעיל', ְוַכֲאֶׁשר ָהְיָתה ִאְׁשּתֹו ְצִריָכה ָלֵצאת ֶאל 
ָּבא  ַאַחת ֹלא  ַּפַעם  ֲחִליָלה.  ְוחֹוֵזר  ַהְּמִעיל,  ֶאת  ִהיא  ָנְטָלה  ַהּשּׁוק, 
ֲאלּו  ְּכֶׁשּׁשָ ּוְלָמֳחָרת  ַּתֲעִנית,  ִנְקְּבָעה  ּבֹו  ַהִּמְדָרׁש  ְלֵבית  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
אֹותֹו ַמּדּוַע ֹלא ָּבא, ִסֵּפר ָלֶהם ֶׁשְּבאֹותֹו יֹום ֻהְצְרָכה ִאְׁשּתֹו ָלֵצאת 
ִמן ַהַּבִית ִעם ַהְּמִעיל, ְוָלֵכן ֹלא ָיָצא ָּכל ַהּיֹום ִמֵּביתֹו ְּבֶהְעֵּדר ַהֶּבֶגד 
ָהֶעְליֹון ְלגּופֹו. ָׁשַמע ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן־ַּגְמִליֵאל ֶאת ַהָּדָבר, ְוִנְבַהל ֶאל 
מּול ָהֲעִנּיּות ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה, ְוָלֵכן ִמֵהר ִלְׁשֹלַח ֵאָליו ְמִעיל 
ָחָדׁש ְּבַמָּתָנה. ֵסַרב ַרִּבי ְיהּוָדה ְלַקֵּבל ֶאת ַהְּמִעיל, ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ָרָצה 
ֵליָהנֹות ִמן ַהּמֹוָתרֹות, ְוָדְרׁשּו ַעל ַרִּבי ְיהּוָדה ּוְבֵני ּדֹורֹו ֶאת ַהָּפסּוק: 
ה ִמְתַּכִּסים ְּבַטִּלית ֶאָחד ֵמרֹב  "ִיְרַאת־ה' ִהיא ִּתְתַהָּלל", ֶׁשָהיּו ִׁשּׁשָ
ּוְבֵחֶׁשק.  ְּבַהְתָמָדה  ַּבּתֹוָרה  עֹוְסִקים  ָהיּו  זֹאת  ְוַלְמרֹות  ֲעִנּיּוָתם, 

)מסכתות נדרים וסנהדרין(

  
ַהִּמְקָּדׁש  ְּבֵבית  ָּגדֹול  ְּככֵֹהן  ֵּמׁש  ֶׁשּׁשִ ֶּבן־ַחְרסֹם  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ַהַּתָּנא 
ה  ִני ְּבֶמֶׁשְך ַאַחת־ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה, ָהָיה ָעִׁשיר ֻמְפָלג, ִּכי ִקֵּבל ִּביֻרּׁשָ ַהּׁשֵ
ֵמָאִביו ֶאֶלף ֲעָירֹות ַּבַּיָּבָׁשה ְועֹוד ֶאֶלף ְסִפינֹות ַּבָּים, ַאְך הּוא ִהְסַּתֵּפק 
ַּבֻּמָעט ְוֹלא ָרָצה ֵליָהנֹות ִמָּכל ָהעֶֹׁשר ָהַרב ֶׁשּלֹו. ִמָּיָמיו ֹלא ָהַלְך ֶאל 
ְׂשדֹוָתיו ְּכֵדי ְלַפֵּקַח ַעל ּפֹוֲעָליו, ּוֵמֲחַמת ֵּכן ֹלא ִהִּכירּוהּו ֲעָבָדיו ְוהּוא 
ָהָיה ָעסּוק ָּכל ָיָמיו ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה. ָנַטל ַׂשק ֶׁשל ֶקַמח ְוֶהֱעִמיסֹו ַעל 
ִּכְתפֹו, ְוָהָיה נֹוֵדד ֵמִעיר ְלִעיר ּוִמְּמִדיָנה ִלְמִדיָנה ְּכֵדי ִלְלמֹד ּתֹוָרה, 
ְוָאַכל ַרק ֶלֶחם ָיֵבׁש ְלַהְׂשִּביַע ֶאת ַרֲעבֹונֹו ּוְמַעט ַמִים ְּכֵדי ְלַהְרוֹות 
ַאְך  ֶׁשּלֹו,  ֶדה  ַּבּׂשָ ֶׁשָעְבדּו  ֲעָבָדיו  ְמָצאּוהּו  ַאַחת  ַּפַעם  ִצְמאֹונֹו.  ֶאת 
ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ִהִּכירּוהּו ְוֹלא ֶהֱעלּו ַעל ַּדְעָּתם ֶׁשִּלְפֵניֶהם עֹוֵמד ֲאדֹוָנם 
ִעָּמם.  ַלֲעבֹד  ִמֶּמּנּו  ְוָדְרׁשּו  ְּבכַֹח  ְנָטלּוהּו  ּוְבַעְצמֹו,  ִּבְכבֹודֹו  ַהָּגדֹול 
ִהְתַחֵּנן ִּבְפֵניֶהם ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶׁשְּיַׁשְחְררּוהּו ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ָלֶלֶכת ִלְלמֹד 
ֵמָהעֶֹׁשר  ְלַהְרִויַח  ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  ִמי הּוא,  ָלֶהם  ְלַסֵּפר  ָרָצה  ְוֹלא  ּתֹוָרה, 
ַהְרֵּבה  ָלֶהם ָממֹון  ֶׁשָּנַתן  ְלַאַחר  ֵמֶהם  ָלֵצאת  ִהְצִליַח  ּוְלַבּסֹוף  ֶׁשּלֹו, 

ְּכֵדי ֶׁשָּיִניחּו לֹו. )מסכת יומא(
  

ֶבט  ִהֵּלל ַהָּזֵקן נֹוַלד ְּבָבֶבל ְלִמְׁשָּפָחה ְמֻיֶחֶסת ִמֶּזַרע ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ּוִמּׁשֵ
ִּבְנָיִמין ִמַּצד ָהָאב, ּוִבְהיֹותֹו ְּבִגיל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 
ָעִני ָּגדֹול ָהָיה ִהֵּלל, ְוָהָיה ִמְׂשַּתֵּכר ַמְטֵּבַע ֶאָחד ְּבָכל יֹום, אּוָלם הּוא 
ְמַחֵּלק  ָהָיה  ֶׁשִּקֵּבל,  ַמְטֵּבַע  אֹותֹו  ֶאת  ְוַאף  ַּבֻּמָעט  ִמְסַּתֵּפק  ָהָיה 
ָהָיה  ִני  ַהּׁשֵ ַהֵחִצי  ְוֶאת  ֵּביתֹו,  ְלָצְרֵכי  ֵמִביא  ָהָיה  ִמֶּמּנּו  ֲחִצי  ִלְׁשַנִים, 
ּתֹוָרה  ְוִלְלמֹד  ְלִהָּכֵנס  לֹו  ֶׁשַּיְרֶׁשה  ְּכֵדי  ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית  ְלׁשֹוֵמר  נֹוֵתן 
ְוַאְבַטְליֹון. ַּפַעם ַאַחת ֹלא ִהְצִליַח ְלִהְׂשַּתֵּכר ְמאּוָמה  ִמִּפי ְׁשַמְעָיה 
ָּמׁש ֹלא ָנַתן לֹו ְרׁשּות ְלִהָּכֵנס, ְוִהֵּלל ֶׁשִהְׁשּתֹוֵקק ִלְלמֹד ּתֹוָרה,  ְוַהּׁשַ

ָעָלה ַעל ַּגג ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְוִהְקִׁשיב ְלִדְבֵרי ַרּבֹוָתיו ֶּדֶרך ָהֲאֻרָּבה, ְוֹלא 
ָׂשם ִלּבֹו ִּכי ֶׁשֶלג ֶנֱעַרם ָעָליו ְּבֶמֶׁשְך ַהַּלְיָלה ַעד ֶׁשִהְתַעֵּלף ֵמרֹב קֹר. 
ְוָראּו  ָחׁשּוְך,  ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית  ִּכי  ִלְראֹות  ַהֲחָכִמים  ִהְתַּפְּלאּו  ַּבּבֶֹקר, 
ְּדמּות ָאָדם ָּבֲאֻרָּבה. ָעלּו ְלַמְעָלה ּוָמְצאּו ֶאת ִהֵּלל ְּכֶׁשהּוא ְמֻכֶּסה 
אֹותֹו  ְוהֹוִׁשיבּו  ם  ִמּׁשָ אֹותֹו  הֹוִרידּו  ּוִמָּיד  ֶׁשֶלג,  ֶׁשל  ַאּמֹות  ְּבָׁשֹלׁש 
ְּכֶנֶגד ַהְּמדּוָרה ְּכֵדי ְלַהִּצילֹו, ְוָאְמרּו ָעָליו: "ָראּוי הּוא ִהֵּלל ֶׁשְּיַחְּללּו 
ֲהֵרי  ְואֹוֵמר,  ּדֹוֵרׁש  ַסַּלְנֶטר  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ְוָהָיה  ָּבת".  ַהּׁשַ ֶאת  ָעָליו 
ַרִּבים,  ַּתְלִמיִדים  ִמן־ַהְּסָתם  ָלְמדּו  ְוַאְבַטְליֹון  ְׁשַמְעָיה  ֶׁשל  ַּבְיִׁשיָבה 
ָּמׁש ָהָיה נֹוֵטל ִמָּכל ֶאָחד ֲחִצי ַמְטֵּבַע ְּכמֹו ֶׁשִהֵּלל ָהָיה נֹוֵתן,  ְוִאם ַהּׁשַ
ַוַּדאי ֹלא ָהָיה ֶזה ַמְטֵּבַע ַּבַעל ֵעֶרְך ָּגדֹול, ּוִמָּכאן ִנְלַמד ַּכָּמה ָהָיה ִהֵּלל 
ְמַפְרֵנס  ָהָיה  ֶזה,  ֲחִצי ִמַּמְטֵּבַע ְּפחּות ֵעֶרְך  ִמְסַּתֵּפק ַּבֻּמָעט, ֶׁשִעם 
ֶאת ְּבֵני ֵּביתֹו ּומֹוִציא ֶאת ָּכל הֹוָצאֹוָתיו, ְוֵאיזֹו ִצְדקּות ָהְיָתה לֹו ְוִלְבֵני 
ֶׁשַּבְּמַעט  ַּבְּמַעט  ְוִהְסַּתְּפקּו  ְּבַאֲהָבה  ִיּסּוֵריֶהם  ֶאת  ֶׁשִּקְּבלּו  ֵּביתֹו 

ֶׁשָהָיה ָלֶהם. )מסכת יומא(
  

ְּבֵני ּדֹורֹו  ֲחִניָנא ֶּבן־ּדֹוָסא, ַעד ֶׁשָּכל  ַרִּבי  ָהְיָתה ִצְדקּותֹו ֶׁשל  ְּגדֹוָלה 
לֹו  ָהָיה  ַּדי  ְלַעְצמֹו  ִּבְזכּותֹו, אּוָלם  ַרק  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ְוִנּזֹונּו  ִהְתַּפְרְנסּו 
ָהְיָתה  ְוָכְך  ַׁשָּבת,  ְלֶעֶרב  ַׁשָּבת  ֵמֶעֶרב  ָחרּוִבין  ְּבַקב  ֲחִניָנא  ְלַרִּבי 
ַמִים ִמֵּדי יֹום ּוַמְכֶרֶזת ָּכְך. ִמְסַּתֵּפק ַּבֻּמָעט  ַּבת־קֹול יֹוֵצאת ִמן ַהּׁשָ
יֹום  ֵמֲאֵחִרים.  ֵליָהנֹות  ָרָצה  ּוֵמעֹוָלם ֹלא  ֲחִניָנא  ַרִּבי  ָהָיה  ֶׁשַּבֻּמָעט 
ְּבַמְחסֹור  ַהְרֵּבה  ּכֹה  ִנְצַטֵער  ָמַתי  "ַעד  ִאְׁשּתֹו:  לֹו  ָאְמָרה  ֶאָחד, 
ְלַׁשּנֹות  ְּכֵדי  ַלֲעׂשֹות  ָלנּו  ִּנָּתן  "ַמה  ֲחִניָנא:  ַרִּבי  ָלּה  ָאַמר  ַוֲעִנּיּות"? 
ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ַרֲחִמים  ּוַבֵּקׁש  ָנא  "ִהְתַּפֵּלל  לֹו:  ָאְמָרה  ַהַּמָּצב"?  ֶאת 
ֶׁשִּיְּתנּו ָלנּו ְמַעט ֵמַהּטֹוָבה ַהְּצפּוָנה ַלַּצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא". ֵהֵחל 
ָיד  ִּפַּסת  ְּכִמין  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ִנְרֲאָתה  ּוְלֶפַתע  ְלִהְתַּפֵּלל,  ֲחִניָנא  ַרִּבי 
ְּבאֹותֹו  ֵעֶדן.  ֶׁשְּבַגן  ֵמֶחְלָקם  ִמָּזָהב,  ֻׁשְלָחן  ֶׁשל  ֶרֶגל  לֹו  ֶׁשהֹוִׁשיָטה 
ַלְיָלה ָחַלם ַרִּבי ֲחִניָנא ְוָרָאה ַּבֲחלֹומֹו, ִּכי ָּכל ַהַּצִּדיִקים יֹוְׁשִבים ַעל 
ַעל  ְלָחן ֶׁשּלֹו עֹוֵמד  ַהּׁשֻ ְוַרק  ַרְגַלִים,  ָזָהב ֶׁשעֹוֵמד ַעל ָׁשֹלׁש  ֻׁשְלַחן 
ְּדַבר  ְלִאְׁשּתֹו ֶאת  ְוִסֵּפר  ָנתֹו  ִמּׁשְ ֲחִניָנא  ַרִּבי  ִהְתעֹוֵרר  ַרְגַלִים.  ְׁשֵּתי 
ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשָּכל  ִּתְרִצי  "ַהִאם  אֹוָתּה:  ְוָׁשַאל  ֶׁשָחָזה,  ַהּנֹוָרא  ַהֲחלֹום 
יֹאְכלּו ַעל ֻׁשְלָחן ֶׁשל ָׁשֹלׁש ַרְגַלִים, ְוָאנּו נֹאַכל ַעל ֻׁשְלָחן ֶׁשֲחֵסָרה 
ְמַוֶּתֶרת  "ִאם־ָּכְך,  ִמָּיד:  ְוָאְמָרה  ה  ָהִאּׁשָ ִנְבֲהָלה  ַאַחת"?  ֶרֶגל  ִמֶּמּנּו 
ֲאִני ַעל ַהַּמָּתָנה ּוְמַבֶּקֶׁשת ֲאִני ִמְּמָך ְלִהְתַּפֵּלל ֶׁשִּיְקחּו ֵמִאָּתנּו ֶאת 
ֶאל  ִמֶּמּנּו  ִנְּטָלה  ְוָהֶרֶגל  ִּבְתִפָּלה,  ׁשּוב  ֲחִניָנא  ַרִּבי  ֶנֱעַמד  ַהַּמָּתָנה". 
ְוָאְמרּו ֲחַז"ל, ֶׁשַהֵּנס ָהַאֲחרֹון ָּגדֹול ֵמַהֵּנס ָהִראׁשֹון, ִמְּפֵני  ַמִים.  ַהּׁשָ
ַמִים נֹוְתִנים ֲאָבל ֹלא נֹוְטִלים ַּבֲחָזָרה, ּוִמְּפֵני ִצְדקּותֹו ֶׁשל  ֶׁשִּמן ַהּׁשָ

ַרִּבי ֲחִניָנא ָנְטלּו ִמֶּמּנּו ְלִפי ַּבָּקָׁשתֹו. )מסכת תענית(
  

ַוֲעָנָוה,  ִּבְצִניעּות  ְוַחי  ָהָיה,  ַהְמַעֵּגל  חֹוִני  ֶׁשל  ֶּבן־ְּבנֹו  ִחְלִקָּיה,  ַאָּבא 
ָׁשְלחּו  ַאַחת,  ַּבּצֶֹרת  ִּבְׁשַנת  ַּבֻּמָעט.  ּוִמְסַּתֵּפק  ַּכָּפיו  ִמיִגיַע  ֶנֱהָנה 
ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ַּכָּמה ְׁשִליִחים ְּכֵדי ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַהֶּגֶׁשם, 
ְוָׁשֲאלּו  ֵאָליו  ָיְצאּו  ֶדה.  ַּבּׂשָ ִּבְמַלאְכּתֹו  ָעסּוק  ָהָיה  ָׁשָעה  ּוְבאֹוָתּה 
ִּבְׁשלֹומֹו, אּוָלם הּוא ֹלא ֵהִׁשיב ְלִבְרָכָתם, ְוֵהם ִהְמִּתינּו ַעד ֶׁשְּיַסֵּים 
ֶאת ֲעבֹוָדתֹו. ְּכֶׁשִּסֵּים, ָאַסף ַאָּבא ִחְלִקָּיה ֲחִביַלת ֵעִצים, ִהְפִׁשיל ֶאת 
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ל ְמֻתּבָ

ׂשּוָרה  ּמְ ַלח ּתֹאַכל, ּוַמִים ּבַ ּמֶ ת ּבַ ל־ּתֹוָרה: ּפַ ּה ׁשֶ ְרּכָ ְך ִהיא ּדַ • ּכָ
ה  ַאּתָ ּוַבּתֹוָרה  ְחֶיה,  ּתִ ַצַער  י  ְוַחּיֵ ן,  יׁשָ ּתִ ָהָאֶרץ  ְוַעל  ה,  ּתֶ ׁשְ ּתִ

א. )מסכת אבות( עֹוָלם ַהּבָ ה ְוטֹוב ָלְך ּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ֶריָך ּבָ ָעֵמל. ַאׁשְ

ׁש  ְוִיְלּבַ לֹו,  ׁש  ּיֶ ׁשֶ ה  ִמּמַ חֹות  ּפָ ה  ּתֶ ְוִיׁשְ ָאָדם  יֹאַכל  ְלעֹוָלם   •
ׁש  ּיֶ ֶ ה ּשׁ ּתֹו ּוָבָניו יֹוֵתר ִמּמַ ד ֶאת ִאׁשְ ׁש לֹו, ִויַכּבֵ ּיֶ ֶ ַמה ּשׁ ה ּבְ ּסֶ ְוִיְתּכַ
ָהעֹוָלם.  ְוָהָיה  ָאַמר  ׁשֶ ִמי  ּבְ לּוי  ּתָ ְוהּוא  ּבֹו  לּוִיים  ּתְ ֵהם  ׁשֶ לֹו, 

)מסכת חולין(

ֵמָעיו,  ְלתֹוְך  ְנסּו  ּכָ ּיִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ַעל  ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָאָדם  ׁשֶ ַעד   •
ְנסּו ְלתֹוְך ֵמָעיו. )תנא דבי  ִיּכָ ּלֹא  ׁשֶ ה  ִתּיָ ּוׁשְ ל ַעל ֲאִכיָלה  ּלֵ ִיְתּפַ

אליהו(

ְיָבֵרְך"?  יִקים  ַצּדִ ְוְנֵוה  ע  ָרׁשָ ֵבית  ּבְ ה'  "ְמֵאַרת  ְכִתיב  ּדִ ַמהּו   •
אֹוֵכל  ָהָיה  ׁשֶ ן־ְרַמְלָיהּו,  ּבֶ ַקח  ּפֶ ֶזה  ע  ָרׁשָ ֵבית  ּבְ ה'  ְמֵאַרת 
ֶזה  ְיָבֵרְך  יִקים  ַצּדִ ּוְנֵוה  ה,  ְסֻעּדָ ִקּנּוַח  ּבְ ּגֹוָזלֹות  ְסָאה  ִעים  ַאְרּבָ
ה. )מסכת סנהדרין( ֻעּדָ ּסְ ָהָיה אֹוֵכל ִליְטָרא ָיָרק ּבַ ֶלְך ׁשֶ ה ַהּמֶ ִחְזִקּיָ

עֹוִרים ְואֹוֵכל  ל ׂשְ כֹול ֶלֱאכֹל ֶלֶחם ׁשֶ ּיָ א, ִמי ׁשֶ • ָאַמר ַרב ִחְסּדָ
כֹול  ּיָ א, ִמי ׁשֶ ּפָ ִחית. ְוָאַמר ַרב ּפָ ׁשְ ל ּתַ ּום ּבַ ים עֹוֵבר ִמּשׁ ל ִחּטִ ׁשֶ
ִחית. ְוהֹוִסיפּו  ׁשְ ל ּתַ ּום ּבַ ָכר ְוׁשֹוֶתה ַיִין, עֹוֵבר ִמּשׁ ּתֹות ׁשֵ ִלׁשְ
ָחַתת ַהּגּוף.  ל ַהׁשְ ׁש ׁשֶ ר ֵאין ֲחׁשָ ֲאׁשֶ ה ַרק ּכַ ּזֶ ָמָרא ׁשֶ ּגְ ְך ּבַ ַעל ּכָ

)מסכת שבת(

ַעל ֶנֶפׁש ְרָחָבה ִנְבָהל ְלהֹון ְולֹא ָעֵצב ּוָבֵטל  • לֹא ְיֵהא ָאָדם ּבַ
ּתֹוָרה,  ֵעֶסק ְועֹוֵסק ּבַ ַעל ַעִין טֹוָבה ְמַמֵעט ּבְ א ּבַ ָלאָכה, ֶאּלָ ִמּמְ

ַמח ּבֹו. )הרמב"ם( הּוא ֶחְלקֹו ִיׂשְ ַעט ׁשֶ ְואֹותֹו ַהּמְ

ָעֶליָה.  ּבְ ֶאת  ה  ְמַחּיָ ִהיא  ׁשֶ קּות,  ּפְ ַהִהְסּתַ ִהיא  טֹוָבה  ה  ִמּדָ  •
ק, ֲהֵרי הּוא  י ֶהְסּפֵ ה ּדַ ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְ יל ַעְצמֹו ּבַ ְרּגִ ּמַ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ׁשֶ
ָעָליו  ֶבת  ֶ ִמְתַיּשׁ ְוַדְעּתֹו  ַנְפׁשֹו,  ֶאת  ה  ּוְמַחּיֶ ּגּופֹו  ֶאת  ַמְבִריא 

ָידֹו. )רבנו יחיאל הרופא( ם ּבְ ּוָממֹונֹו ִמְתַקּיֵ

רּו  ן לֹא ִיְתַחּבְ ִים ְוָהֵאׁש, ּכֵ ְכִלי ֶאָחד ַהּמַ רּו ּבִ ר לֹא ִיְתַחּבְ ֲאׁשֶ • ּכַ
)חובת  א.  עֹוָלם־ַהּבָ ְוַאֲהַבת  ה  עֹוָלם־ַהּזֶ ַאֲהַבת  ֲאִמין  ַהּמַ ֵלב  ּבְ

הלבבות(

יִקים  ּדִ ֵאַלת ַהּצַ • "ְוָנַתן־ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹשׁ", זֹאת ׁשְ
ְלַבד  ֲאלּו ַהּמֹוָתרֹות, ַרק ַהֶהְכֵרִחי ּבִ ם. לֹא ִיׁשְ ֵ ֵמֵאת ַהּשׁ

ְלָעָדיו. )רבנו בחיי( ְחֶיה ּבִ ּיִ ר לֹו ָלָאָדם ׁשֶ ִאי־ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ְולֹא  הּוא ֶהְכֵרִחי לֹו,  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ק  ּפֵ ְלִהְסּתַ יל,  ּכִ • ָראּוי ְלָכל ַמׂשְ
ׁש מֹוָתרֹות ְוִתְהֶיה ַנְפׁשֹו ֲחׁשּוָבה ַעל ִקְנָינֹו". )מגיד משנה( ְיַבּקֵ

מֹו  ּכְ ָעט,  ּמֻ ּבַ ַעְצמֹו  יק ֶאת  ְוַיְסּפִ ַהּמֹוָתרֹות  ִמן  ָהָאָדם  ֵהר  ִיּזָ  •
לֹום "ְוָנַתן־ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד  ָ ָאַמר ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ ׁשֶ

ִלְלּבֹשׁ". )מוסרי השל"ה(

ֶפׁש  ה ִמּנֶ ּתֶ ַמֲאָכל ּוִמׁשְ ה, ִאם ּבְ י ַרּבָ • ָידּוַע ָרַעת ַהּמֹוָתרֹות ּכִ
ה'  ת  ּוִבְרּכַ ּכֹחֹו  ֵדי  ִמּכְ יֹוֵתר  מֹוִציא  ם  ּגַ ּוַמה  ה,  ְיַכּלֶ ר  ׂשָ ּבָ ְוַעד 
ר, ָראּוי  ּגֹוֵרם ָרָעה ְלַעְצמֹו. ְוִאם ִאם ֲחָננֹו ה' עֹשֶׁ ר ָנַתן לֹו ׁשֶ ֲאׁשֶ
ד  ְתַלּמֵ עֹוָלם. ֲאָבל ַהּמִ חֹוֵזר ּבָ ל הּוא ׁשֶ ְלּגַ ּגַ ָלחּוס ַעל ָממֹונֹו ׁשֶ
ל ָיָמיו טֹוִבים. )פלא יועץ(  ָעט ּכָ ּמֻ ק ּבַ ּפֵ קּות ּוִמְסּתַ ּפְ ת ַהִהְסּתַ ִמּדַ ּבְ

ל  זֹון ּכָ ּמָ ק ּבַ ּפֵ ְסּתַ ּיִ רּוׁש ׁשֶ קּות ִהיא ֶאֶבן ְיָקָרה, ּפֵ ּפְ ת ַהִהְסּתַ • ִמּדַ
א ֶאל  י ֵאין ּבָ כֹול, ּכִ ּיָ ֶ ל ַמה ּשׁ ָעט ִויַמֵעט ֲהָנָאתֹו ּכָ ּמֻ ּיּוַכל ּבַ ֶ ַמה ּשׁ

ֵדי ִחּיּונֹו. )רבי יעקב חאגיז(  אֹוֵכל ּכְ ה ַרק ִמי ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ּכֹחֹוֵתיֶהם  ד  ַהְמַאּבֵ ַהּלּוְקסּוס  ְלַמֵעט  לּו  ּדְ ּתַ ִיׁשְ  •
ה.  בּול, ְוהּוא ַלַהג ַהְרּבֵ ֵאין לֹו ּגְ ר ׁשֶ ׂשָ ת ִויִגיַעת ּבָ ּוֵמִביא ְלִטְרּדַ

)מתקנות החתומות בידי רבי אליהו חיים מייזל מלודז' ורבי חיים מבריסק(

)בעל  ָעט.  ּמֻ ּבַ ק  ּפֵ ְלִהְסּתַ ָהַעְצבּות,  ֵני  ִמּפְ ִמיָרה  ְ ְוַהּשׁ ֵדר  ַהּגָ  •
התניא(

לֹא ְכלּום... )רבי שלמה מקרלין( ק ּבְ ּפֵ ֵאינֹו 'לֹא ְכלּום', ִמְסּתַ • ִמי ׁשֶ

קּות,  ּפְ ת ַהִהְסּתַ ם ִהיא ִמּדַ ֵ דֹוָלה ַלֲעבֹוַדת ַהּשׁ • ׁשֶֹרׁש ְוַתְכִלית ּגְ
ַאַחר  רֹוֵדף  ָאָדם  ׁשֶ ְזַמן  ְוָכל  ַהּמֹוָתרֹות.  ַאַחר  ִלְרּדֹף  ּלֹא  ׁשֶ
ית. )מאור ושמש( ְכִלית ָהֲאִמּתִ ה לֹו ָלבֹוא ִליֵדי ַהּתַ ַהּמֹוָתרֹות, ָקׁשֶ

ה  ּוִמְתַאּוֶ ֶחְלקֹו  ּבְ ֵמַח  ׂשָ ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ֲעִנּיּות?  ְקּדּוֵקי  ּדִ • ָמה ֵהם 
ְלמֹוָתרֹות. )רבי יוסף מאיז'ביצא(

ם ִהיא ִאי־ ּלָ ל ּכֻ אֹות, ׁשֶֹרׁש ָהַרע ׁשֶ ּבָ ּדֹות ָהָרעֹות ׁשֶ ל ַהּמִ • ּכָ
ָבר,  ׁשּום ּדָ ֵבָעה ּבְ חֹוֵמד ֶאת ַהּכֹל ְוֵאין ֵעינֹו ׂשְ קּות, ׁשֶ ּפְ ַהִהְסּתַ
ל ֲאֵחִרים,  ׁשֶ חָֹרה ְוֵעינֹו ָרָעה ּבְ יָלא נֹוֵפל ְלַעְצבּות ּוָמָרה ׁשְ ּוִמּמֵ

חּוץ ּוְבֵביתֹו. )דורות ישרים( ְוגֹוֵרם ִלְמִריבֹות ּבַ

ָדה ַעל ְרכּוׁש  ֶכת ְלַהְקּפָ ָעט, ְמַחּנֶ ּמֻ קּות ּבַ ּפְ ת ַהִהְסּתַ • ִמּדַ
נֹוֵטל,  ת  ִמּדַ ִליֵדי  יַע  ַהּגִ ִמּלְ ָהָאָדם  ֶאת  מֹוַנַעת  ַהּזּוַלת, 

ִתיָנה. )רבי מרדכי צוקרמן( ת ַהּנְ ּוְמִביָאה אֹותֹו ְלִמּדַ

ֲאָמרֹות ּוִפְתָּגִמים

ְּגִליָמתֹו ֶׁשַעל ְּכֵתפֹו ְוִהִּניַח ֶאת ָהֵעִצים ַעל ְּבַׂשר ְּכֵתפֹו. ְּכֶׁשִהִּגיַע 
ְלַנַחל ַמִים, ָחַלץ ֶאת ְנָעָליו ְוָעַבר ְּבַרְגָליו ֶאת ַהַּמִים, ּוְכֶׁשָעַבר ֵּבין 
קֹוִצים ֵהִרים ֶאת ׁשּוֵלי ְּגִליָמתֹו ְלַבל ִּתָּקַרע. ְּכֶׁשָּבא ְלֵביתֹו ִלְסעֹד 
ָנַתן  ְוַלְּקַטִּנים  ְקַטָּנה  ְּפרּוָסה  ַהְּגדֹוִלים  ְלָבָניו  ָנַתן  ְסֻעָּדתֹו,  ֶאת 
ְּפרּוסֹות ְּגדֹולֹות, ְוהּוא ַעְצמֹו ָאַכל ֶאת ְׁשֵאִרּיֹות ַהֶּלֶחם ֶׁשהֹוִתירּו 
ַהְיָלִדים. ְלַאַחר ִמֵּכן ֶנֱעַמד ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַהֶּגֶׁשם, ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן 
ַאָּבא  ָלֶהם  ִהְסִּביר  ַמֲעָׂשיו.  ַעל  ָּתְמהּו  ְוַהָּללּו  ַהֲחָכִמים  ֶאל  ִנְפָנה 
ֶאת  ְלַבֵּטל  לֹו  ָאסּור  הּוא,  יֹום  ִכיר  ֶׁשּׂשְ ֶׁשִּמֵּכיָון  ְוָאַמר,  ִחְלִקָּיה 
ְזַמּנֹו ּוְלׂשֹוֵחַח ִעם ָזִרים, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְגזֹל ֶאת ָממֹון ְּבָעָליו. ְוִהְמִׁשיְך 
ְלַהְסִּביר, ִּכי ַהְּגִליָמה ֵאיָנּה ֶׁשּלֹו ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ִמְסַּתֵּפק ַּבֻּמָעט, ֶאָּלא 
ַעל־ ִּכי  ָהֵעִצים  ֶאת  ָעֶליָה  ִהִּניַח  ֹלא  ְוָלֵכן  ְּבַהְׁשָאָלה,  ִקֵּבל אֹוָתּה 
ֶזה ֹלא ִקֵּבל ְרׁשּות, ֶׁשֵּכן ִקֵּבל אֹוָתּה ַרק ִלְלִביָׁשה, ּוֵמאֹוָתּה ִסָּבה 
ְּגִליָמתֹו  ְוֵהִרים ֶאת ׁשּוֵלי  ַהָּנָהר  ֶאל  ְּכֶׁשִהִּגיַע  ְנָעָליו  ֶאת  ָחַלץ  ַּגם 
ְּבֵעת ֶׁשָעַבר ֵּבין ַהּקֹוִצים, ִמְּפֵני ֶׁשָחס הּוא ֲעֵליֶהם ֶׁשֹּלא ִיְתַקְלְקלּו 

ְּבִצְמצּום  ִלְחיֹות  ַמֲעִדיף  ֶאָּלא  ְמעֹוָתיו,  ֶאת  ְלַבְזֵּבז  רֹוֶצה  ְוֵאינֹו 
ְוִהְסַּתְּפקּות ַּבֻּמָעט, ְוָכְך ִהְתַנֵהג ַּגם ִּבְסֻעָּדתֹו. )שם(

  

ְוַהִּבָּטחֹון,  ַהִהְסַּתְּפקּות  ְּבִמַּדת  ָּגדֹול  ָהֵיה  ָלִקיׁש,  ֵריׁש  ָהָאמֹוָרא 
ְּבאֹותֹו  ַמְרִויַח  ֶׁשָהָיה  ַהֶּכֶסף  ְּבָכל  יֹום  ְּבָכל  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  נֹוֵהג  ְוָהָיה 
יֹום, ּובֹוֵטַח ַּבָּקָּב"ה ֶׁשַּיְמִציא לֹו ְלָמֳחָרת ֵּדי ָצְרּכֹו. ִמֵּכיָון ֶׁשִהְסַּתֵּפק 
ּוְלִבּתֹו  ּוְלִהְתַּכּסֹות,  ִליׁשֹן  ָוֶכֶסת  ַּכר  ֲאִפּלּו  לֹו  ָהיּו  ֹלא  ַּבֻּמָעט, 
ֶׁשְּמַׁשְּמִׁשים  ִּבְכֵרִסי  ֲאִני  ִמְסַּתֵּפק  ָאַמר,  ַעל־ָּכְך  אֹותֹו  ֲאָלה  ֶׁשּׁשָ
ָוֶכֶסת, ּוַמה ִּלי יֹוֵתר ִמֶּזה? ְּכֶׁשִהִּגיַע ְזַמּנֹו ֶׁשל ֵריׁש ָלִקיׁש  ִלי ְּכַכר 
ְלִהָּפֵטר ִמן ָהעֹוָלם, הֹוִתיר ַאֲחָריו ְליֹוְרָׁשיו ַרק ַקב ֶאָחד ֶׁשל ֶצַמח 
ֶׁשִּבְתִהִּלים:  ַהָּפסּוק  ֶאת  ַעְצמֹו  ַעל  ָאַמר  ֶׁשִּנְפַטר  ְוִלְפֵני  ַהַּכְרּכֹם, 
ָהְיָתה  ְוַכּוָָנתֹו  ֵחיָלם",  ַלֲאֵחִרים  ְוָעְזבּו  יֹאֵבדּו  ָוַבַער  ְּכִסיל  "ַיַחד 
ָוַבַער,  ְּכִסיל  ְּבֶגֶדר  ֵהם  ֲהֵרי  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ְרכּוׁש  ָהאֹוְסִפים  ֶׁשֵאּלּו 

ִמְּפֵני ֶׁשּסֹוָפם ְלהֹוִריׁש ֶאת ָּכל ְרכּוָׁשם ַלֲאֵחִרים. )מסכת גיטין(
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הּוא  ַׁשָּבת  ּוְבִהְלכֹות  ָיָמיו,  ָּכל  ָעִני  ָהָיה  ַהּטּוִרים'  'ַּבַעל  ַיֲעקֹב  ַרֵּבנּו 
ּכֹוֵתב: "ְוַכָּמה ְּפָעִמים ָנָׂשאִתי ְוָנַתִּתי ִלְפֵני ֲאדֹוִני ָאִבי ַז"ל )ָהרֹא"ׁש(, 
ִּלי ְוֵאינֹו ַמְסִּפיק ִלי ְוָצִריְך ֲאִני ַלֲאֵחִרים,  ָּכמֹוִני ַהּיֹום ֶׁשֶּיׁש־ִלי ְמַעט ִמּׁשֶ
ֲאִני ִּבְכָלל ֲעֵׂשה ַׁשַּבְּתָך חֹל ִאם ָלאו, ְוֹלא ֱהִׁשיַבִני ָּדָבר ָּברּור".  ִאם 
ֲהֵרי ַעל  ַהְּדָבִרים ְּתמּוִהים,  ַוֲהֵרי  ִמֶּבְלז:  ר ָׁשלֹום'  ַה'ּׂשַ ְוָאַמר ַעל־ָּכְך 
ָּכזֹו  ְׁשֵאָלה  ַעל  ְוַרק  ְלָהִׁשיב,  ָהרֹא"ׁש  ָיַדע  ַהֲחמּורֹות  ֵאלֹות  ַהּׁשְ ָּכל 
ָיִׁשיב לֹו ֶׁשַּיֲעֶׂשה  ָיַדע, ֶׁשִאם  ֹלא ָאַמר ָּדָבר ָּברּור? ֶאָּלא ֶׁשָהרֹא"ׁש 
ְלָחן ָערּוְך,  ַׁשַּבּתֹו חֹל ְוַאל ִיְצָטֵרְך ַלְּבִרּיֹות, ִיָּכֵנס ְּפָסק ֶזה ַלּטּור ְוַלּׁשֻ
ְוֹלא ָרָצה ִלְפסֹק ָּדָבר ֶזה ַעל ִמְקֶרה ֶׁשֵאין ִליהּוִדי ֵּדי ָצְרּכֹו ְלַׁשָּבת, 
ִמְּפֵני ֶׁשָּכל ִיְׂשָרֵאל ְראּוִיים ֶׁשִּיְהיּו ָלֶהם ָצְרֵכי ַׁשָּבת ְּבַהְרָחָבה ָּכָראּוי 

ִלְבֵני ְמָלִכים. )ספר החסידות(
  

ָיָמיו  ָּכל  ְוִהְסַּתֵּפק  ָמרּוד,  ָעִני  ָהָיה  ִמְּזלֹוְטׁשֹוב  ִמיְכל  ְיִחיֵאל  ַרִּבי 
ִטיט,  ֶׁשל  ִּבְמנֹוָרה  ְּתחּוִבים  ָהיּו  ָּבת  ַהּׁשַ ֵנרֹות  ֶׁשַּבֻּמָעט.  ַּבֻּמָעט 
ִהְׁשַּתֵּמׁש  ּוְלַהְבָּדָלה  ְלִקּדּוׁש  ָּפׁשּוט.  ַּבד  ָהָיה  ְלָבָנה  ַמָּפה  ּוִבְמקֹום 
ְלֹלא  ֶחֶרס  ְּכִלי  ְּבֵביתֹו  ָהָיה  ָיַדִים  ְוִלְנִטיַלת  ַּגָּסה,  ְזכּוִכית  ֶׁשל  ְּבכֹוס 
ֶׁשַּדְרּכֹו  ּדֹורֹו,  ִמְּבֵני  ֶאָחד  ַצִּדיק  ֶאְצלֹו  ִהְתָאֵרַח  ַּפַעם  ְוָהָדר.  ּתַֹאר 
ָהָיה  ֶׁשּלֹו  ָּבת  ַהּׁשַ ְוֻׁשְלַחן  ַהַּדַעת  ַהְרָחַבת  ִמּתֹוְך  ה'  ֶאת  ַלֲעבֹד  ָהָיה 
ֶׁשל  ְּבֵביתֹו  ַהַּדּלּות  ְלַמְרֵאה  ָהאֹוֵרַח  ִהְׁשּתֹוֵמם  ְוָהָדר.  ִּבְפֵאר  ָערּוְך 
ַרִּבי ִמיְכל, ּוְׁשָאלֹו: "ַמּדּוַע ַרָּבה ָּכל־ָּכְך ָהֲעִנּיּות ְּבֵביְתָך"? ֵהִׁשיב ַרִּבי 
הּו?!  ִמיְכל ְוָאַמר ִּבְתִמימּות: "ֵאיזֹו ֲעִנּיּות ָרָאה ַמר? ְוִכי ָחֵסר ִלי ַמּׁשֶ
ם ְּכֵדי ֲאִכיָלה ָלׂשַֹבע ִלי ְוִלְבֵני ֵּביִתי, ַוֲאִפּלּו ֵיׁש ְּבָיִדי  ֵיׁש ִלי ָּברּוְך ַהּׁשֵ
ֵּכן, אּוָלם  "ָאְמָנם  ָהאֹוֵרַח:  ָאַמר לֹו  ַהְכָנַסת אֹוְרִחים".  ִמְצַות  ְלַקֵּים 
ַהֵּנרֹות,  ְלַהְדָלַקת  ָּבת  ַהּׁשַ ִלְכבֹוד  ֶּכֶסף  ְמנֹוַרת  ִּבְרׁשּוְתָך  ֵאין  ַמּדּוַע 
ָּגִביַע ֶׁשל ָזָהב ְלִקּדּוׁש ּוְלַהְבָּדָלה, ּוְכִלי ָנֶאה ִלְנִטיַלת ָיַדִים, ְוֵכן ְׁשָאר 
ְּכֵלי ַהַּבִית". "ּוֵמֵהיָכן  ִהִּגיַע ַמר ַלֲעִׁשירּות ֻמְפֶלֶגת ָּכזֹו"? ָּתַמּה ַרִּבי 
ְלַפַעם  ִמַּפַעם  ִלְנסַֹע  נֹוֵהג הּוא  ִּכי  ִסֵּפר  ְוַהָּלה  ְּבָאְזֵני ָהאֹוֵרַח,  ִמיְכל 
ַוֲחִסידּות,  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ִּבְפֵניֶהם  נֹוֵׂשא  ְׁשלֹומֹו,  ַאְנֵׁשי  ְלָבֵּתי  ִמֵּביתֹו 
ְוַהָּללּו ּתֹוְמִכים ּבֹו ְּבַיד ְרָחָבה. "ְוֵהיָכן ֵהם ְּכֵלי ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ֶׁשל ַמר"? 
ִלְכבֹוד  זֹו  ֵאיְנֶכם ִמְׁשַּתְּמִׁשים ָּבֶהם ְּבָׁשָעה  ַרִּבי ִמיְכל, "ַמּדּוַע  ָּתָהה 
ְוֵאיִני ָׁשרּוי  ַּבְּדָרִכים,  ֲאִני ַעָּתה  ְוַהָּלה ֵהִׁשיב: "ֲהֵרי ִמַּטְלֵטל  ַׁשָּבת"? 
ֶׁשְּבָׁשָעה  ֵאפֹוא  "יֹוֵצא  ְּבִהְתַלֲהבּות:  ִמיְכל  ַרִּבי  ָקָרא  ּוִמָּיד  ְּבֵביִתי", 
ְוַהָּזָהב ֶׁשל ַמר ׁשֹוְכִנים ַאַחר ָּכבֹוד ְּבֵביתֹו, הּוא ַעְצמֹו  ֶׁשְּכֵלי ַהֶּכֶסף 
ָׁשרּוי ְּבָגלּות. ְוִאּלּו ֶאְצִלי ַהְּדָבִרים ֲהפּוִכים, ֲאִני ָמצּוי ְּבֵביִתי, ְוִאּלּו ְּכֵלי 

ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ְמצּוִיים ְּבָגלּות"... )הבית היהודי(
  

ְּבִמַּדת  ַהּמּוָסר,  ְּתנּוַעת  ְמַיֵּסד  ַסַּלְנֶטר  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ָהָיה  ָּגדֹול 
ַּבחֶֹרף  ָאָדם.  ִמּשּׁום  ַמָּתָנה  ִקֵּבל  ֹלא  ּוֵמעֹוָלם  ֶׁשּלֹו  ַהִהְסַּתְּפקּות 
ָעִׁשיר  ְלָׁשם  ִהְזַּדֵּמן  ֶקִּניְגְסֶּבְרג,  ָּבִעיר  ָהה  ְּכֶׁשּׁשָ ַחָּייו,  ִמיֵמי  ָהַאֲחרֹון 
ִּבֵּקר  ְוהּוא  ה',  ִלְדַבר  ַוֲחֵרִדים  ַהְיֵרִאים  ִמן  ֶׁשָהָיה  ִמֶּגְרַמְנָיה  ֻמְפָלג 
ֶאת ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ְּבֵביתֹו ְוִנְדַהם ִלְראֹות ֶאת ַהּדַֹחק ַהָּגדֹול ֶׁשּלֹו. ִּבֵּקׁש 
ֶהָעִׁשיר ְלַהּנֹות ֶאת ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִּבְקִביעּות, אּוָלם הּוא ֵסַרב ְּבֶנֱחָרצּות 
ֶהָעִׁשיר,  ָרָאה  ַהְּתִפָּלה  ִּבְׁשַעת  ְּפרּוָטה.  ַאף  ִמֶּמּנּו  ְלַקֵּבל  ָאָבה  ְוֹלא 

ִלְפֵני  ִהְתַחֵּנן  ְוהּוא  ּוְבלּוָיה,  ְיָׁשָנה  ְּבַטִּלית  ִמְתַעֵּטף  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ִּכי 
ַטִּלית  ִמֶּמּנּו  ְלַקֵּבל  ְלָכל־ַהָּפחֹות  ֶׁשּיֹוִאיל  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ֶׁשל  ַמִּכיָריו 
ֶׁשל ִמְצָוה ֲחָדָׁשה ּוֻמְבֶחֶרת, ַאְך ַּגם ְלזֹאת ֹלא ִהְסִּכים ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל. 
ִּבְפִטיָרתֹו ֹלא ָקָרא ַעל ַעְצמֹו ֶאת ַהָּפסּוק "ְוָעְזבּו ַלֲאֵחִרים ֵחיָלם", 
ְלָבָניו  הֹוִתיר  ֶׁשֵּכן ֹלא  ִּגִּטין,  ְּבַמֶּסֶכת  ָלִקיׁש  ֵריׁש  ַעל  ֶׁשְּמֻסָּפר  ְּכמֹו 
ֲאִפּלּו ַקָּבא ְדמֹוִריָקא, ַוֲאִפּלּו ֵסֶפר ֶאָחד ֹלא הֹוִתיר ַאֲחָריו, ֶׁשֵּכן ָהָיה 
ְוַהַּטִּלית  ְוָכל ֶעְזבֹונֹו ָהָיה ַרק ַהְּתִפִּלין  ִמְׁשַּתֵּמׁש ִּבְסָפִרים ְׁשאּוִלים, 

ַהְיָׁשָנה ֶׁשּלֹו. )תורת היראה(
  

ִּבְתקּוַפת ְּכֻהָּנתֹו ֶׁשל ַרִּבי מֶֹׁשה ִׁשיק ָּבִעיר חּוְסט, ִהִּגיַע ַּפַעם ַהַּקָּצב 
ֶאל ָראֵׁשי ַהְּקִהָּלה ְוִסֵּפר ָלֶהם, ִּכי ָהַרב קֹוֶנה ָּבָׂשר ְּבִצְמצּום, ְוַהָּללּו 
ְּבֵביתֹו.  ַהְרָחָבה  לֹו  ֶׁשִּתְהֶיה  ְּכֵדי  ַמְׂשֻּכרּתֹו  ַעל  לֹו  ְלהֹוִסיף  ֶהְחִליטּו 
ָּמׁש ִעם ַמְׂשֻּכְרּתֹו ֶׁשל ָהַרב, ָסַפר ַרִּבי מֶֹׁשה ֶאת ַהָּמעֹות  ְּכֶׁשִהִּגיַע ַהּׁשַ
ְוִגָּלה ִּכי ֶיׁש ָּבֶהם ּתֹוֶסֶפת ַעל ַהְּסכּום ָהָרִגיל, ְועֹוֵרר ֶאת ְּתׂשּוֶמת ִלּבֹו 
ָּמׁש ִּכי ֵאין  ָּמׁש ִּכי ָנְפָלה ָטעּות ַּבְּסכּום ֶׁשִּקֵּבל. ָאַמר לֹו ַהּׁשַ ֶׁשל ַהּׁשַ
ְלַהְגִּדיל ֶאת ַמְׂשֻּכְרּתֹו,  ָּכאן ָטעּות, ֶאָּלא ֶׁשָראֵׁשי ַהְּקִהָּלה ֶהְחִליטּו 
ֶׁשּיֹוִסיפּו  "ֵאיֶנִּני מּוָכן  ְוָאַמר:  ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוֶסֶפת  ֵסַרב  ָהַרב  אּוָלם 
ִלי ַעל ַמְׂשֻּכְרִּתי, ֶׁשֵּכן ִלְפֵני ְּכָׁשָנה ִּבַּקְׁשִּתי ֶׁשַּיְגִּדילּו ֶאת ְׂשָכרֹו ֶׁשל 
ֶׁשֵאין  ִלי  ְוָענּו  ְיָלִדים,  ְּברּוַכת  ִמְׁשָּפָחה  ַּבַעל  ֶׁשהּוא  ָּבִעיר  ַהְמַלֵּמד 
ְוֶהֱחִזיר  ְלַקֵּבל",  ָיכֹול  ֹלא  ֲאִני  ַּגם  ְוִאם־ֵּכן  ַהְּקִהָּלה,  ְּבֻקַּפת  ָממֹון  ֵּדי 
ָּמׁש ֶאת ַהּתֹוֶסֶפת. ָראּו ָראֵׁשי ַהְּקִהָּלה ֶאת ַהָּדָבר, ּוִמְּפֵני ֶׁשָחְפצּו  ַלּׁשַ
ְלאֹותֹו  ַּגם  ְלהֹוִסיף  ִהְסִּכימּו  ַהּתֹוֶסֶפת,  ֶאת  ְלַקֵּבל  ֵיאֹות  ֶׁשָהַרב 
ָהְיָתה ְׁשַנת  ַרִּבי מֶֹׁשה ִלּטֹל ֶאת ַהּתֹוֶסֶפת. ַּפַעם  ְוָאז ֵנאֹות  ְמַלֵּמד, 
ַהְּקִהָּלה  רֹאׁש  ׁשּוב  ֶהְחִליטּו  ְמאֹד.  ֶהֱאִמירּו  ַהָּמזֹון  ּוְמִחיֵרי  ְרָעבֹון 
ה ֻרָּבִלים ְלָׁשבּוַע, אּוָלם הּוא ֵסַרב  ְלהֹוִסיף ְלַמְׂשֻּכְרּתֹו ֶׁשל ָהַרב ֲחִמּׁשָ
ַוֲאִני  ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוֶסֶפת ְוָאַמר: "ָהעֹוָלם ָׁשרּוי ְּבַצַער ְוַהּכֹל ְּביֶֹקר, 
הּו  ֶאְחֶיה ְּבַרֲחבּות? ֹלא אּוַכל ַלֲעׂשֹות ָּכזֹאת". ְוַרק ַּכֲעבֹר ְזַמן, ְּכֶׁשּׁשָ
ְלַמְׂשֻּכְרּתֹו.  ְלַקֵּבל ּתֹוֶסֶפת  ְוהֹוָצאֹוָתיו ִהְתַרּבּו, ִהְסִּכים  ְנָכָדיו  ֶאְצלֹו 

)בן פורת יוסף(

  
ַרִּבי ָמְרְּדַכי אּוְׁשִמיֶנר ִמְּסלֹוִנים, ָהָיה ִמְסַּתֵּפק ְלַעְצמֹו ְּבֻמָעט ְּדֻמָעט 
ְוֹלא ָטַעם ַטַעם ָּבָׂשר ַרק ְּבַׁשָּבתֹות ּוְבָיִמים טֹוִבים. ֶאת ַהֵחֶלק ָהֲאִרי 
ִמַּמְׂשֻּכְרּתֹו ָהָיה ְמַחֵּלק ַלֲעִנִּיים, ְוָכְך ָעָׂשה ַּגם ִעם ָּכל ַהְּתִמיכֹות ֶׁשָהיּו 
ׁשֹוֲחֵרי ָּפָניו ָהַרִּבים ַמֲעִניִקים לֹו, ְוֹלא ָהָיה מֹוִתיר ְלַעְצמֹו ְמאּוָמה. ֶאת 
ָּכל ְזַמּנֹו ִהְקִּדיׁש ְלֶעְזָרה ַלֲאֵחִרים, ּוִמּשּׁום ָּכְך ָהָיה ִנְמָנע ִמְּלִהְׁשַּתֵּתף 
ַּבֲאֵספֹות ַרָּבִנים, ֶׁשֵּכן ְזַמּנֹו ָהָיה ָיָקר ְלֵהיִטיב ַלּזּוַלת. ְלֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי 
ַמִים הּוא ְלהֹוִׁשיַע  ָאלֹו ָאַמר: "ַהֵחֶלק ֶׁשִּזּכּו אֹוִתי ִמן ַהּׁשָ ָהַרָּבִנים ֶׁשּׁשְ
ַוֲהֵרי  ָהָרצּוץ.  ַהָּקֶנה  ִמְׁשֶעֶנת  ְלֶעְזָרִתי,  ַהּפֹוֶנה  ַהָּיִחיד  ֶאת  ִּבְמַעט 
ְּכֶׁשְּמָצְרִפים ָיִחיד ְלָיִחיד, ֲהֵרי ֵהם ְּכִצּבּור ֶאָחד, ְוִנְמָצא ֶׁשָּכל ְּפֻעּלֹוַתי 

ִּבְפָרט". )אבל עם( ֵהם ַּגם ְלטֹוַבת ַהְּכָלל, ְוֵאין ִּבְכָלל ֶאָּלא ַמה ּׁשֶ
  

ָהְיָתה  ִלְצָדָקה,  ֵמִריִמינֹוב  ַהּכֵֹהן  ִהיְרׁש  ְצִבי  ַרִּבי  ֶׁשל  ַּפְזָרנּותֹו  ִמַּדת 
ַמִּניַח  ָהָיה  אֹוָתם  ָעֵתק  ְסכּוֵמי  ָעְברּו  ָידֹו  ְוַתַחת  ַוֲעצּוָמה,  ֻמְפָלָאה 

ר ְמֻסּפָ
ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים
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ַמֲעֵׂשר,  ַּכְסֵּפי  ְּכמֹו,  ׁשֹונֹות,  ְלַמָּטרֹות  ְמֻחֶּלֶקת  ֶׁשָהְיָתה  ְּבֻקָּפתֹו 
ָהָיה  ְלָצְרֵכי ֵּביתֹו ֶׁשּלֹו  ַּכָּלה ְועֹוד, אּוָלם  ַהְכָנַסת  ַלֲעִנִּיים,  ְצָדָקה 
ְמַצְמֵצם ֶאת הֹוָצאֹוָתיו ְודֹוֵרׁש ִמְּבֵני ֵּביתֹו ְלִהְסַּתֵּפק ַּבֻּמָעט. ַּפַעם 
ָרְכָׁשה ָהַרָּבִנית ֵסֶפל ְנחֶֹׁשת ְלצֶֹרְך ְנִטיַלת ָיַדִים, ְוַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש 
הֹוָצָאה  ְּבָכְך  ֶׁשָרָאה  ִמְּפֵני  ְּגלּוָיה,  רּוַח  ְּבמַֹרת  ַהָּדָבר  ֶאת  ִקֵּבל 
ְּבַכְסֵּפי  ְוַרק  ְלָצְרֵכי ֵּביתֹו ִהְׁשַּתֵּמׁש ַאְך  ְמֻיֶּתֶרת ֶׁשֹּלא ִּבְמקֹוָמּה. 
ִּפְדיֹון ַהֵּבן ֶׁשָהָיה ְמַקֵּבל ְּבתֹור ּכֵֹהן, ִּכי ָרָאה ְּבָכְך ֶּכֶסף ָטהֹור ֲאֶׁשר 
ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ִזְּכָתה אֹותֹו ּבֹו, ַאְך ָּכל ְׁשָאר ַהְּכָסִפים ֶׁשִהִּגיעּו 
ֵמִאיר  ַרִּבי  ִהְתַּבֵּטא  ִּבְכֵדי  ֹלא  ִּבְלַבד.  ְצָדָקה  ְלָצְרֵכי  יֲֹעדּו  ְלָיָדיו 
ֵמִריִמינֹוב  ִהיְרׁש  ְצִבי  ַרִּבי  ֶׁשל  ִהְסַּתְּלקּותֹו  ִעם  ִּכי  ִמְּפֶרִּמיְׁשַלן, 

ִנְנֲעלּו ַׁשֲעֵרי ַהְּצָדָקה ְּבדֹורֹו. )כהן גדול משרת(
  

ְוָהָיה  ַהּמֹוָתרֹות  ִמן  ַעְצמֹו  ֶאת  ַמְרִחיק  ָהָיה  ָפָלאִג'י,  ַחִּיים  ַרִּבי 
ַמְזִהיר ֶאת ָהָעם ּוְבִעָּקר ֶאת ָהֲעִׁשיִרים ֶׁשִּיְתַרֲחקּו ִמן ַהּמֹוָתרֹות 
ַהֵּלב.  ְוגַֹבּה  ָהרּוַח  ַּגּסּות  ִליֵדי  ָיבֹואּו  ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  ַּבֻּמָעט,  ְוִיְסַּתְּפקּו 

)תולדות החבי"ף(

  
ִמְסַּתֵּפק  ָהָיה  ֶּג'ְרָּבה,  ֶׁשל  ָהָראִׁשי  ַרָּבּה  ַהּכֵֹהן,  ַּכְלפֹון  ַרִּבי מֶֹׁשה 
ַוֲאִפּלּו ְּבַמֲאָכָליו ָהָיה ְמַקֵּדׁש ֶאת ַעְצמֹו ַּבֻּמָּתר  ָיָמיו,  ַּבֻּמָעט ָּכל 
ְוֹלא  ִּכְמַעט  ָּבָׂשר  ַמַאְכֵלי  ֶהְכֵרִחי.  צֶֹרְך  לֹו  ָהָיה  ּׁשֶ ַמה  ִמְּלַבד  לֹו, 
ִנָּיה ַּכֲאֶׁשר ָּכל  ָּבאּו ְלִפיו ִּבימֹות ַהחֹל, ּוְבֵעת ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהּׁשְ
ּגּופֹו ָהָיה ָעָליו ַּדּוָי ֵמֵאיַמת ַהִּמְלָחָמה ְוָנְפָלה ָעָליו ֻחְלָׁשה ְּגדֹוָלה, 
לּו לֹו ְּבֵני ַהַּבִית  ִצּוָה ָעָליו ָהרֹוֵפא ֶלֱאכֹל ָּבָׂשר ַאף ִּבימֹות ַהחֹל. ִּבּׁשְ
ְמֻסָּגל  ָהָיה  ֹלא  ְוַאף  ְלָאְכָלּה,  ֵסַרב  ְּבִצְדקּותֹו  הּוא  ַאְך  ַּתְרְנגֶֹלת, 
ְּבעֹוד  ַהחֹל,  ִּבימֹות  ָּבָׂשר  ִלי  ֶיֱעַרב  "ֵאיְך  ְּבָאְמרֹו:  ִמֶּמָּנה,  ִלְטעֹם 

ֶׁשַּלֲעִנִּיים ֵאין ֶזה ְּבִנְמָצא ֲאִפּלּו ְּבַׁשָּבת"?! )עמוד ההוראה(
  

ָיָמיו  ָּכל  ִהְסַּתֵּפק  ִמיר,  ְיִׁשיַבת  ִפיְנְקל רֹאׁש  ְיהּוָדה  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי 
ַּבֻּמָעט ְוַדי ָהָיה לֹו ְלַעְצמֹו ְּבַקב ָחרּוִבין. ְּבֵביתֹו ָהָיה ֵּכִלים ֻמָעִטים 
ֵּדי ַהּצֶֹרְך ִּבְלַבד, ֲארֹון ְסָפִרים, ֻׁשְלָחן ּוִמָּטה, ִּכֵּסא ּוְמנֹוָרה, ִּכְמַעט 
ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ֱאִליָׁשע ַהָּנִביא, ְלֹלא ׁשּום ִּגּנּוֵני ְּפֵאר ְוִקּשּׁוִטים 
ָׂמחֹות  ֵמַהּשְִ ַּכָּמה  ֶצֱאָצָאיו.  ֶׁשל  ְּבָבֵּתיֶהם  ַּגם  ְוָכְך  ְלִמיֵניֶהם, 
ֶׁשָעַרְך ִליָלָדיו ֶנֶעְרכּו ִּבְצִניעּות ְּגדֹוָלה, ּוְלַאַחת ִמְּבנֹוָתיו ָעַרְך ֶאת 
י ְּבָצֳהַרִים, ְּכֶׁשַהְּסֻעָּדה ֶנֱעֶרֶכת ַּבַּלְיָלה ְּבחּוג ְּבֵני  ַהֲחֻתָּנה ְּביֹום ִׁשּׁשִ
ָעָליו  ֵהִעיד  ְועּוגֹות.  ַּבַּיִין  ִמְתַּכְּבִדים  ַהְּקרּוִאים  ּוְׁשָאר  ַהִּמְׁשָּפָחה 
ְמַנֵהל ַהַּבְנק ֶׁשָעַבד ִאּתֹו ְּבַכְסֵּפי ַהְיִׁשיָבה ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים: "ָעַמְדִּתי 
ָּכְלֶׁשִהי  ִלְנִסיָעה  מֹוִנית  ְלַהְזִמין  ִאם  ְּבקֹול,  ְוִהְרַהְרִּתי  ִעּמֹו  ַּפַעם 
ּקּול ָצִריְך  ַעל ֶחְׁשּבֹון ַהַּבְנק, ְוהּוא ָאַמר ִלי, 'ְּבִמְקִרים ְּכגֹון ֵאּלּו ַהּׁשִ
ִלְהיֹות, ִאּלּו ָהָיה ֶזה ַּכְסִּפי, ַהִאם ַּגם ָאז ָהִייִתי ִמְׁשַּתֵּמׁש ְּבמֹוִנית 
ֶאת  ְלִהְתַּפֵּלל  ָׁשִנים  ְּבֶמֶׁשְך  ָהָיה  נֹוֵהג  ְּבאֹוטֹוּבּוס?'".  ִּבְמקֹום 
ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ְּכָוִתיִקין ַּבּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי, ְוָהָיה הֹוֵלְך ַרְגִלי ִמֵּמָאה 
ְׁשָעִרים ֶאל ַהּכֶֹתל ִמְּבִלי ְלֵהָענֹות ְלׁשּום ַהָּצָעה ֶׁשל ַהָּסָעה, ְּכֵדי 
לֹו  ָעְמדּו  ֹלא  ְּכֶׁשּכֹחֹוָתיו  ְוַרק  ַהְּבִרּיֹות,  ְלַחְסֵדי  ְלִהְזַּדֵּקק  ֶׁשֹּלא 
ְוִהְצָטֵרף ֵאָליו ְּבִרְכּבֹו ֶאל ַהּכֶֹתל.  ַנֲעָנה ְלַהָּצַעת ֶאָחד ִמְּמקָֹרָביו 

)אורות ממיר(

  
ְּבַאְרצֹות־ ֶׁשל־ּתֹוָרה  ֻעָּלּה  ֵמִקים  ֶמְנְּדלֹוִביץ,  ַפְיְבל  ְׁשַרָּגא  ַרִּבי 
ֹלא  ּוֵמעֹוָלם  ַּבֻּמָעט  ִהְסַּתְּפקּות  ִמּתֹוְך  ָיָמיו  ָּכל  ַחי  ַהְּבִרית, 

ְלַאַחר  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבְּתקּוָפה  ְרָוָחה.  ֶׁשל  ַמְׂשּכֶֹרת  ְלַקֵּבל  ִהְסִּכים 
ִיּסּוד ַהְּמִתיְבָּתא 'ּתֹוָרה ָוַדַעת', ְּכֶׁשֲעַדִין ֹלא ִהְסִּפיק ְלַבֵּסס ֶאת 
ַמֲעָמָדּה ְוֶאת ְמקֹורֹות ַהִּקּיּום ֶׁשָּלּה, ָיְדעּו ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ִצְמצּום 
ַהַהְנָהָלה,  ַוַעד  ַחְבֵרי  ִעם  יחֹוָתיו  ִמּׂשִ ְּבַאַחת  ַמָּמׁש.  ֶׁשל  ְודַֹחק 
ִהְפִּתיַע אֹוָתם ַרִּבי ְׁשַרָּגא ַפְיְבל ַּבֲאִמיָרה: "ֲאִני ָעִׁשיר יֹוֵתר ִמֶּכם", 
ּוְכֶׁשָּתְמהּו ַעל ְּדָבָריו ִהְסִּביר: "ִלי ְוִלְבֵני ֵּביִתי ֵיׁש ֶאת ַהּכַֹח ֶׁשִּיְהיּו 
ְּבֵביֵתנּו ַרק ֶלֶחם ְוֵתה, ַוֲאִפּלּו ְּבִלי ֶחְמָאה, ֲאָבל ַאֶּתם ֹלא ְמֻסָּגִלים 
 15 ְלַהְפִחית  ָּדַרׁש  ַהַהְנָהָלה  ַוַעד  ִעם  ַאֶחֶרת  ַּבֲאֵסָפה  ְלָכְך"... 
אֹו   70 ַעל  ֶאָּלא  ָעְמָדה  ֶׁשֹּלא  בּוִעית,  ַהּׁשְ ִמַּמְׂשֻּכְרּתֹו  ּדֹוָלִרים 
ַהּמֹוָסד  ְּבֶאְפָׁשרּות  ֶׁשֵאין  ַלַּמְסָקָנה  ֶׁשִהִּגיַע  ִמְּפֵני  ּדֹוָלִרים,   75
ְלַׁשֵּלם ַמְׂשּכֶֹרת ּכֹה ְּגבֹוָהה, ְוהּוא ֵאינֹו מּוָכן ְּבׁשּום ָּפִנים ֵליָהנֹות 

ֵמַהֲעָדָפה ָּכְלֶׁשִהי. )שלוחא דרחמנא(
  

ַרִּבי ָּדִוד ִמּנֹוְבַהְרּדֹוק, ַּבַעל "ַּגְלָיא ַמֶּסֶכת", ָהָיה ְמַקֵּים ֶאת ַהּתֹוָרה 
ְמֻצְמֶצֶמת.  ּוַפְרָנָסתֹו  ָהְיָתה ְּפעּוָטה  ֵמָהַרָּבנּות  ּוַמְׂשֻּכְרּתֹו  ֵמעִֹני, 
ְוָרִגיל ָהָיה לֹוַמר: "ְצָדָקה ָעָׂשה  ָּתִדיר ָהָיה ָצם ּוְמַסֵּגף ֶאת ּגּופֹו, 
ֵׁשִני  ְיֵמי  ֶׁשל  ַּתֲעִנית  ָעַלי  ְלַקֵּבל  ֵּדָעה  ִּבי  ֶׁשָּנַתן  ִעִּמי,  ַהָּקָּב"ה 
ֵמֲחַמת  ָּבָרָעב  ּגֹוֵוַע  ָהִייִתי  זֹאת,  לּוֵלא  ָׁשבּוַע.  ְּבָכל  ַוֲחִמיִׁשי 
ַּפְרָנָסִתי ַהְּזעּוָמה". ֶאָחד ִמְּבֵני ָהִעיר ָּבא ֵאָליו ַּפַעם ִעם ְׁשֵאָלה 
ְּבִעְנְיֵני ִמְסָחר, ַאְך ַרִּבי ָּדִוד ָאַמר לֹו ֶׁשֵאין לֹו ׁשּום ֶיַדע ְּבִמְסָחר. 
ֲאֵחִרים  ְּבִעְנָיִנים  ְוַגם  עֹוֶנה  ֵאיְנָך  ְּבִמְסָחר  "ִאם  ָהִאיׁש:  לֹו  ָאַמר 
ֵאיְנָך יֹוֵדַע, ִאם־ֵּכן ָלָּמה נֹוֵטל ַאָּתה ָׂשָכר ֵמַהְּקִהָּלה"? ָאַמר לֹו ַרִּבי 
ָּדִוד: "ְמַעט ַהֶּכֶסף ֶׁשֲאִני ְמַקֵּבל, הּוא ִּבְׁשִביל ְמַעט ְיִדיעֹוַתי. ִאם 
ָהיּו ְמַׁשְּלִמים ִלי ַעל ַהֵחֶלק ֶׁשֲאִני ֹלא יֹוֵדַע, ֹלא ַיְסִּפיקּו אֹוְצרֹות 
ֵּתֵבל ְּכֵדי ְלַׁשֵּלם ִלי". ַּגם ַמְׂשֻּכְרּתֹו ַהַּדָּלה ֹלא ָהְיָתה ַמִּגיָעה ֵאָליו 
ְוָהָיה נֹוֵטל  ָּמׁש ָהָיה מֹוֵעל ְלִעִּתים ַּבַּתְפִקיד  ִּבְקִביעּות, ֶׁשֵּכן ַהּׁשַ
ֶאת  ִסֵּפר  ְוֹלא  ָׁשַתק  ִצְדָקתֹו  ְּברֹב  ָּדִוד  ַרִּבי  ְלַעְצמֹו.  ַהֶּכֶסף  ֶאת 
ָוִתיק  ַמָּכר  ַּכֲאֶׁשר  ְּבַאְקַראי,  ִהְתַּגָּלה  ֶׁשַהָּדָבר  ַעד  ְלִאיׁש,  ַהָּדָבר 
ֶאָחד ִהִּגיַע ֵאָליו ַּפַעם ּוְׁשָאלֹו: "ַּכָּמה ַאָּתה ְמַקֵּבל ְּבֵעת ְּכֻהָּנְתָך"? 
בּוַע". ָהִאיׁש ִהִּכיר ֶאת ָהַרב  ְוַרִּבי ָּדִוד ֵהִׁשיב: "ְׁשֹלָׁשה ֻרָּבִלים ַהּׁשָ
בּוַע', ֶׁשַרק  ְוִדֵּיק ִמְּדָבָריו ֶׁשָאַמר 'ַהּׁשָ ְּכֶאָחד ֶׁשְּמַדְקֵּדק ִּבְלׁשֹונֹו, 
ְמַׁשְּלִמים  ְּכֶׁשֵאין  ֲאָבל  ְזהּוִבים,  ֶיׁש לֹו ְׁשֹלָׁשה  ְמַׁשְּלִמים  ַּכֲאֶׁשר 
ֶאָחד  ֶׁשל  ִּבּתֹו  ָהְיָתה  ָהַרָּבִנית  ִאְׁשּתֹו  ְמאּוָמה.  ְמַקֵּבל  הּוא  ֵאין 
ְּבֶרְסטֹוִביץ,  ֶׁשל  ַרָּבּה  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ָהֵהם,  ַּבָּיִמים  ַהּדֹור  ִמְּגדֹוֵלי 
ֶׁשַּבְעָלּה  ִמָּכְך  נֹוָחה  ָהְיָתה  ַּדְעָּתּה ֹלא  ְוַלְמָדִנית.  ִּפְּקִחית  ְוָהְיָתה 
ִמְסַּתֵּפק ַּבֻּמָעט ּוַפַעם ָאְמָרה לֹו: "ְיִדיעֹוֶתיָך ַהְּגדֹולֹות ָּבַרְמַּב"ם, 
ַיְסִּפיקּו ְלָך ְל'ֶלֶחם ִמְׁשֶנה', ּוִמּשּׁום ָּכְך ָעֶליָך ִלְדרֹׁש ֵמָראֵׁשי  ֹלא 

ַהְּקִהָּלה 'ֶּכֶסף ִמְׁשֶנה'"... )גדולי הדורות(
  

ְקַטָּנה,  ַּבֲעָיָרה  תרצ"ד  ִּבְׁשַנת  ִּבֵּקר  ִמּוִיִׁשיָוא,  ֶמְנְּדל  ְמַנֵחם  ַרִּבי 
ּוְכֶׁשִּבֵּקׁש ְלַהְמִׁשיְך ְלַתֲחָנתֹו ַהָּבָאה, ִׁשֵּגר ֶאת ַּתְלִמידֹו ר' ִיְׂשָרֵאל 
ַּכֲהָנא ְלָבֵרר ֶאת ֶאְפָׁשֻרּיֹות ַהְּנִסיָעה ַוֲעלּוָתם. ְלַאַחר ֵּברּור ָקָצר 
ְּפׁשּוָטה  ְּבִכְרָּכָרה  ִלְנסַֹע  אֹו  ַהָּצעֹות,  ְׁשֵּתי  ִעם  ַהַּתְלִמיד  ָחַזר 
ֶׁשְּמִחיָרּה זֹול, אֹו ְּבִכְרָּכָרה נֹוָחה ְרתּוָמה ִלְׁשֵני סּוִסים ַאְך ֲעלּוָתּה 
ִנָּיה,  ְּבַאְרָּבִעים ִלירֹות יֹוֵתר. ַהַּתְלִמיד ִצֵּדד ְּבַעד ָהֶאְפָׁשרּות ַהּׁשְ
אּוָלם  ַהֶּדֶרְך,  ְּבִטְלטּול  ָּבּה  ָלנּוַח  ְוַהְיכֶֹלת  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְּכבֹודֹו  ִמְּפֵני 
ְלָבחּור  ְלַהֲעִניק  ֶאְפָׁשר  ִלירֹות  ְּבַאְרָּבִעים  "ֲהֵרי  ָאַמר:  ָהַרִּבי 
ַּבְיִׁשיָבה אֶֹכל ּוַמְׁשֶקה ְּבֶמֶׁשְך ְׁשבּוַעִים ָיִמים, ּוַמּדּוַע ִאם־ֵּכן ְנַבְזֵּבז 
אֹוָתם ְלַמַען ִּכְרָּכָרה ְוסּוִסים"? ְוָאֵכן ִוֵּתר ַעל ְּכבֹודֹו ְוַעל ַהּנֹוחּות 
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ְוָנַסע ַּבֲעָגָלה ְּפׁשּוָטה. ִמְסַּתֵּפק ַּבֻּמָעט ָהָיה ָהַרִּבי, ּוְברֹב ְׁשנֹוָתיו ִהְתּגֹוֵרר 
ְּבִדיָרה ְׂשכּוָרה ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְלַהֲעִמיס ַעל ֻקַּפת ַהְיִׁשיָבה הֹוָצָאה ְּגדֹוָלה ֶׁשל 
ְּכָלל ֶאת ְׂשָכרֹו ִמֻּקַּפת  ָנַטל  ְרִכיַׁשת ַהִּדירֹות. ִּבְׁשנֹוָתיו ָהַאֲחרֹונֹות ֹלא 
ַהְּקפּוִאים,  ַהחֶֹרף  ִּבימֹות  ַּגם  ַרָּבה.  ִּבְצִניעּות  ַחָּייו  ֶאת  ְוִנֵהל  ַהְּקִהָּלה, 
ָהָיה  ָׁשם  ַהִּדין  ֵּבית  ֶׁשל  ַּבֶחֶדר  ַהָּגדֹול  ַהַּתּנּור  ֶאת  ִמְּלָהִסיק  ִנְמַנע 
ַלֲחסְֹך  ְּכֵדי  ְלִמָּטתֹו,  ְּבָסמּוְך  ְּבַחְדרֹו  ִלְלמֹד  ָיַׁשב  ֶאָּלא  ִּבְקִביעּות,  לֹוֵמד 

ְּבהֹוָצאֹות ַהַהָּסָקה. )הגאון הקדוש מווישווא(
  

ְּבִמַּדת  ָהָיה  ְוָגדֹול  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ֵמַהְבֵלי  ָרחֹוק  ָהָיה  ִמְּבִריְסק  ַהְּגִרי"ז 
ַהִהְסַּתְּפקּות ַּבֻּמָעט. ְּבֵעת ְמגּוָריו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְּכָבר ָהיּו ָּבִּתים ַרִּבים 
ְמֻצָּיִדים ִּבְמָקֵרר ַחְׁשַמִּלי, אּוָלם ָהַרב ִנְמַנע ִמְּלַהְכִניס ְמָקֵרר ְלֵביתֹו ִמְּפֵני 
ֻבעֹות ָסמּוְך ְלַׁשַּבת  ֶׁשָרָאה ְּבָכְך ִמן ַהּמֹוָתרֹות. ַּפַעם ַאַחת ָחל ַחג ַהּׁשָ
קֶֹדׁש, ּוְבאֹוָתּה ֵעת ָׂשַרר ֶמֶזג ֲאִויר ְׁשָרִבי ְולֹוֵהט, ַעד ֶׁשַהַּמֲאָכִלים ֶׁשָהיּו 
ְוַכָּמה ִמְּבֵני ַהַּבִית ָחלּו ְּבֵמֵעיֶהם. ֹלא נֹוְתָרה  ְּבַאְרַּגז ַהֶּקַרח ִהְתַקְלְקלּו, 
ָּכְך  ַהַּבְיָתה.  ְמָקֵרר  ְלַהְכָנַסת  ְּבַעל־ָּכְרחֹו  ִהְסִּכים  ְוָהַרב  ַהְּבֵרָרה,  ֵאפֹוא 
ִמְּפֵני  ְלַהְכִניָסם  ִהְסִּכים  ֶׁשָהַרב ֹלא  ְלִבּשּׁול,  ַּגז  ֶׁשל  ִּכיַרִים  ִעם  ַּגם  ָהָיה 
ל ַעל ַהְּפִתיִלָּיה ְּכִפי  ֶׁשַּגם ֵהם מֹוָתרֹות, ְוָאַמר ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהְמִׁשיְך ְלַבּׁשֵ
ָחְמִרִּיים,  ְלִעְנָיִנים  ֲחִׁשיבּות  ְמַיֵחס ׁשּום  ָהָיה  ִּבְכָלל ֹלא  ִמֶּקֶדם.  ֶׁשָּנֲהגּו 
ְוִסֵּפר ַּפַעם ַהַּמִּגיד ַרִּבי ָׁשלֹום ְׁשַבְדרֹון, ֶׁשְּכֶׁשָעָלה ַּפַעם ְלַבֵּקר ֶאת ָהַרב 
ִמְּבִריְסק, ִהִּציַע לֹו ָהַרב ָלֶׁשֶבת ַעל ִּכְסאֹו, ַאְך ַרִּבי ָׁשלֹום ָעַמד ָנבֹוְך ְוֹלא 
ָּפַלט  ָׁשלֹום  ְוַרִּבי  ב,  ִמְתַיּׁשֵ ֹלא  הּוא  ָלָּמה  ָהַרב  ָעָליו  ִהְתַּפֵּלא  ב.  ִהְתַיּׁשֵ
ְוָאַמר  ַהְּגִרי"ז  ַנֲעָנה  ּוִמָּיד  ָהַרב".  ֶׁשל  ַהִּכֵּסא  ֶזה  "ֲהֵרי  ְוָאַמר:  ִּבְמבּוָכה 
ְּבִבּטּול ּוְבִהְתַרְּגׁשּות: "ַהִּכֵּסא ֶׁשִּלי? ַהִּכֵּסא ֶׁשִּלי"? ְוָחַזר ַעל־ֶזה ְּפָעִמים 
ַהִּכֵּסא  ֶׁשל  ַהִּיחּוס  ְּכַלֵּפי  ָחׁש  ֶׁשהּוא  ַהִּבּטּול  ֶאת  ְלַהְראֹות  ְּכֵדי  ִמְסָּפר 

'ֶׁשּלֹו'. )עובדות והנהגות(
  

ַרִּבי ַאְרֵיה ֶלּוִין, ִמְּגדֹוֵלי ַצִּדיֵקי ְירּוָׁשַלִים, ָהָיה ֵסֶמל ְוֻדְגָמה ֶׁשל ִהְסַּתְּפקּות 
ַּבֻּמָעט. ֶאָחד ִמְּמקָֹרָביו ִנְכַנס ֵאָליו ַּפַעם ְּביֹום חֶֹרף ַסְגִריִרי ְוַקר, ְוֶנֱחַרד 
ִהְתָּגָאה ֶׁשהּוא  ָהַעִּתיק ּבֹו  ִּכְסאֹו  ַעל  ַהָּקָטן  ֻׁשְלָחנֹו  ְלַיד  יֹוֵׁשב  ִלְראֹותֹו 
ָּגדֹול.  ּוַבֶחֶדר ׂשֹוֵרר קֹר  ֲחֻתָּנתֹו,  ִמּיֹום  ְּבֵביתֹו עֹוד  ְּביֹוֵתר  ַהּוִָתיק  ַהְּכִלי 
ְפִריְדַמן  ֶׁשל  ַהֲחרֶֹׁשת  ְּבֵבית  ִחּמּום  ַּתּנּור  ְוָרַכׁש  ָרץ  ּוִמָּיד  ָהִאיׁש  ֶנֱחַרד 
ּוְׁשָלחֹו ְלֵביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ַאְרֵיה, ַאְך הּוא ֵסַרב ְלַקֵּבל ֶאת ַהַּתּנּור ְוִהְתַנֵּצל: 
ִמִּקְמרֹון  ֻמְרֶּכֶבת  ָהְיָתה  ִּדיָרתֹו  ִּבְׁשִביִלי".  ַהֶּזה'  'עֹוָלם  ִמַּדי  יֹוֵתר  "ֶזה 

ֻׁשְלָחנֹו  ֵּבין  ַמְפִריָדה  ְּכֶׁשְּמִחָּצה  ִּבְלַבד,  ֶאָחד  ֶחֶדר  ֶׁשֵהִכיל  ְוָארֹוְך  ַצר 
ְמֻצָּיד  ֶׁשָהָיה  ַהִּמְטָּבח  ְלֵבין  ֵעץ,  ַאְרַּגז  ֵמֶחְלֵקי  ֲעׂשּוָיה  ֶׁשָהְיָתה  ּוִמָּטתֹו 
ְלַתְלִמידֹו  ֹלא.  ְותּו  ַחִּמין,  ּכֹוס  ְלַעְצמֹו  ְמַחֵּמם  ָהָיה  ָעֶליָה  ִּבְפִתיִלָּיה 
ֶׁשָרָצה ְלַהְתִקין לֹו ַמָּדף ָקָטן ַּבִּקיר, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְצָטֵרְך ְלִהְתּכֹוֵפף ְלָהִרים 
ֶאת ַהַּסּבֹון ֵמָהִרְצָּפה, ָאַמר: "ָלָּמה ִּלי מֹוָתרֹות? ַוֲהֵרי ָּכל ְיֵמי ָּבַרְחִּתי ִמן 
ַה'ּלּוְקסּוס'". ְוהֹוִסיף: "ֹלא ָּבִניִתי ֹלא ַּבִית ְוֹלא ָנַטְעִּתי ִלי ֶּכֶרם, ַּדִּיי ְּבִזיָוּה 
ָהָיה  ָּכְך  ּוְקַטָּנה,  ְצנּוָעה  ָהְיָתה  ֶׁשִּדיָרתֹו  ּוְכֵׁשם  ְירּוָׁשַלִים".  ֶׁשל  ַוֲהָדָרּה 
ַּגם ַחְדרֹו ְּבַתְלמּוד־ּתֹוָרה 'ֵעץ ַחִּיים', ָׁשם ִׁשֵּמׁש ְּכַמְׁשִּגיַח ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים 
ַרּבֹות, ְוִייֵחד ְלַעְצמֹו ֶאת ַהִּקְמרֹון ֶׁשַּתַחת ַהַּמְדֵרגֹות. ַּגם ַּכֲאֶׁשר ִהְתַרֵחב 
ַהּמֹוָסד ֵסַרב ְלַקֵּבל ֶחֶדר ְלַעְצמֹו, ְוַכֲאֶׁשר ִנְׁשַאל ִאם טֹוב לֹו ְונֹוַח, ָאַמר: 
ם ֶיׁש  ֶּיׁש ָלנּו, ּוָברּוְך ַהּׁשֵ "ַּפַעם ִנְדַּבְרִּתי ִעם ַרְעָיִתי ִּכי ָּתִמיד ִנְחֶיה ִמַּמה ּׁשֶ
ִלי ַהּכֹל. ֶמה ָחֵסר ִלי? ֲהֵרי ַהֶחֶדר ָּגבֹוַּה ִמֶּמִּני ְוֵאיֶנִּני ָצִריְך ְלִהְתּכֹוֵפף ַעל־

ְמָנת ְלִהָּכֵנס ֵאָליו. ַמּדּוַע ָצִריְך ֲאִני ִּדיָרה ַּבת ְׁשֹלָׁשה ֲחָדִרים ְּכֵדי ָלרּוץ 
ְלָהִביא ָּכל ָּדָבר ֵמֶחֶדר ַאֵחר, ִאם ָיכֹול ֲאִני ְלַרֵּכז ֶאת ַהּכֹל ְּבֶחֶדר ֶאָחד? 
ֶיׁש ִלי ַהּכֹל ְוָחׁש ֲאִני ְּכמֹו ֶמֶלְך". ֶאָחד ִמְּמקָֹרָביו ָׁשָהה ִעּמֹו ַּפַעם ִּבְׁשַעת 
ְלָוָיה, ּוְלַאַחר ְסִתיַמת ַהּגֹוֵלל ָאַמר לֹו: "ְּפָעִמים ַרּבֹות ִנּסּו ְלַהְׁשִּפיַע ָעַלי 
ֶׁשַאְעִּתיק ֶאת ִּדיָרִתי ְלָמקֹום ְמֻרּוָח יֹוֵתר ְוֵסַרְבִּתי, ַוֲהֵרי ְלַאַחר ֲאִריכּות 
ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו ֶׁשל ָהָאָדם הּוא מּוָבל ְלֶקֶבר ָקָטן ֶׁשל ַאְרַּבע ַאּמֹות ִּבְלַבד. 
ֶהְבֵּדל  ֵאין  ָּכֶזה  ְלָמקֹום  ַהָּקָטן  ֵמַחְדִרי  ֶׁשֵּכן  ַהַּמֲעָבר,  ִיְקֶׁשה  ֹלא  ֶאְצִלי 
ָּגדֹול, ֲאָבל ָאָדם ֶׁשֻהְרַּגל ִלְחיֹות ָּכל ָיָמיו ִמּתֹוְך ַהְרָוָחה ּוְבִדיָרה ְמפֶֹאֶרת, 

ַּכָּמה ִיְקֶׁשה לֹו ַהָּדָבר ְלַהְעִּתיק ְמקֹומֹו ְּבַאֲחִרית ָיָמיו". )איש צדיק היה(

  

ָיָמיו  ָּכל  ַּבּתֹוָרה  ָיֵגַע  ָהָיה  יֹוֵסף',  'ּפָֹרת  ְיִׁשיַבת  ֲעִטָּיה, רֹאׁש  ֶעְזָרא  ַרִּבי 
ַוֲאִפּלּו  ְמאּוָמה,  ְלַעְצמֹו  ָצִריְך  ָהָיה  ֹלא  הּוא  ַּבֻּמָעט.  ִהְסַּתְּפקּות  ִמּתֹוְך 
ְּביֹום ֲחֻתָּנתֹו ָהָיה ָצִריְך ִלְׁשאֹל ְמִעיל ָראּוי ֵמֶאָחד ֵמֲחֵבָריו, ְּכֵדי ְלִהָּכֵנס 
ּבֹו ַלֻחָּפה, ֶׁשֵּכן ַּגם ֶזה ָהָיה ְּבֶגֶדר מֹוָתרֹות ְלַגָּביו. ְּבֶמֶׁשְך ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה 
ָהָיה נֹוֵטל ִמֵּביתֹו ִּפָּתה ְקַטָּנה ִעם ְמַעט ֶמַלח, ְוֶזה ָהָיה ַמֲאָכלֹו ְלָכל ַהּיֹום. 
ְוָהָיה ָרִגיל לֹוַמר ִלְבנֹו ְּבִׂשְמָחה: "ְרֵאה, ְּבִני, ַּכָּמה ָּגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו. ְרֵאה 
ֵאיְך ַהָּקָּב"ה, ִיְׁשַּתַּבח ְׁשמֹו ָלַעד, ַמְזִמין ֶאת ַּפְרָנָסִתי. ֶיׁש ִלי ְּכָבר ְליֹום 
ֶאְפָׁשר  ְּכָבר  ִמֶּזה?  יֹוֵתר  ָצִריְך  ֲאִני  ּוָמה  ַּבֶּמַלח,  ַּפת  ֶלֱאכֹל  ִּבְׁשִביל  ֶזה 
ִלְלמֹד"! ְוָרִגיל ָהָיה לֹוַמר, ֶׁשִאם ָאָדם רֹוֶאה ֶׁשֵאינֹו ְמַקֵּבל ְּכֵדי ַּפְרָנָסתֹו, 
ֹלא ִיְתַרֵעם ַעל ִמּדֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה, ִּכי ַצִּדיק ה' ְּבָכל־ְּדָרָכיו ְוָחִסיד ְּבָכל־

ַמֲעָׂשיו, ּוְבַוַּדאי ֶזה ְלטֹוָבתֹו ֶׁשל־ָהָאָדם )חביבים ייסורים(

ח ְמֻמּלָ
יָבה,  ַהְיׁשִ ל  ׁשֶ דֹולֹות  ַהּגְ ַלהֹוָצאֹות  ְנִדיֵבי ָעם  ִהְתִרים  ִלין",  ֻלּבְ ַחְכֵמי  יַבת  "ְיׁשִ ַהְמֻפְרֶסֶמת  יָבתֹו  ְיׁשִ ֶאת  ֵהִקים  יָרא  ּפִ ׁשַ ֵמִאיר  י  ַרּבִ ׁשֶ ְלַאַחר 
ׁש  ל ַמּמָ ּנּו ִלְתרֹם ְנָדָבה ׁשֶ ׁש ִמּמֶ יר ֻמְפָלג ּוִבּקֵ ל ָעׁשִ ַעם ִנְכַנס ְלֵביתֹו ׁשֶ ים ְוִחּדּוֵדי ָלׁשֹון ַעל ַקְמָצִנים ְוָצֵרי ַעִין. ּפַ ֶפר ַרּבִ ּנּו ִאְמֵרי ׁשֶ ְונֹוְתרּו ִמּמֶ
ְך ִהיא  ִפְרֵקי ָאבֹות, 'ּכָ ִנינּו ּבְ יָבה ּכֹה ְמֹפֶאֶרת? ַוֲהֵרי ׁשָ ם ָמה ֵהַקְמּתָ ְיׁשִ ַאל: "ְלׁשֵ ַמּה ְוׁשָ דֹול, ּתָ ָהָיה ַקְמָצן ּגָ יר ׁשֶ יָבה, ַאְך ֶהָעׁשִ ְלַמַען ַהְיׁשִ
יָבה ְמֹפֶאֶרת"?  ָקֶנה ֶאָחד ִעם ְיׁשִ ָבִרים ֵאּלּו ּבְ ן', ְוֵאיְך עֹוִלים ּדְ יׁשָ ה, ְוַעל־ָהָאֶרץ ּתִ ּתֶ ׁשְ ׂשּוָרה ּתִ ּמְ ַלח ּתֹאֵכל ּוַמִים ּבַ ּמֶ ת ּבַ ל ּתֹוָרה, ּפַ ּה ׁשֶ ְרָכּ ּדַ
ֵלי ֶעֶבד לֶֹוה ְלִאיׁש ַמְלֶוה,  ִמׁשְ ל ֶהָעִני, ּוֵמִאיָדְך ֶנֱאַמר ּבְ ֲעבֹוטֹו ׁשֶ ב ּבַ ּכַ יר ִלׁשְ ֵאין ֶלָעׁשִ ּתֹוָרה ׁשֶ ינּו ּבַ י ֵמִאיר ְוָעָנה ַעל־ֲאָתר: "ִנְצַטּוִ ְך ַרּבִ ִחּיֵ
ִני  ֵ סּוק ַהּשׁ ּכֹונֹו, ְוַהּפָ הּוא ְיַרֵחם ַעל ֶהָעִני ְוַיֲחִזיר לֹו ֶאת ַמׁשְ ְלֶוה, ׁשֶ סּוק ָהִראׁשֹון ֶנֱאַמר ַעל ַהּמַ ַהּפָ א ׁשֶ ֶאָחד? ֶאּלָ תּוִבים ּכְ ֵני ַהּכְ ְוֵכיַצד עֹוִלים ׁשְ
יָבה ָלַדַעת.  ְלִמיד ַהְיׁשִ ַלח ּתֹאֵכל', ָצִריְך ּתַ ּמֶ ת ּבַ ל 'ּפַ ָנה ׁשֶ ׁשְ יָדן, ֶאת ַהּמִ דֹון ּדִ ּנָ ם ּבַ ין ּגַ הּוא ִיְתַרֵחק ִמן ַהַהְלָואֹות. ְוהּוא ַהּדִ ר ַעל ַהּלֶֹוה, ׁשֶ ְמַדּבֵ

ר'"... ָ ּה ְוֹתְמֶכיָה ְמֻאּשׁ ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ סּוק 'ֵעץ־ַחּיִ יִרים ְצִריִכים ִלְזּכֹר ֶאת ַהּפָ אּוָלם ָהֲעׁשִ
  

ֶכת ָאבֹות,  ַמּסֶ ּבְ ָנה ׁשֶ אֹוָתּה ִמׁשְ יָרא, נֹוֵפף ַאף הּוא ּבְ ּפִ י ֵמִאיר ׁשַ א ֵאָליו ַרּבִ ּבָ ַאף הּוא ָהָיה ַקְמָצן ֻמְפָלג, ּוְכׁשֶ יר ַאֵחר, ׁשֶ ָעׁשִ ה ּבְ ְוׁשּוב ַמֲעׂשֶ
יָבה  ל ּתֹוָרה, ִלְלֹמד ִמּתֹוְך ַמְחסֹור ּוְדָחק, ּוָמה ָרִאיָת ִלְבנֹות ְיׁשִ ּה ׁשֶ ְרּכָ יר, ְוָתַמּה: "ֲהֵרי זֹוִהי ּדַ ִהּכִ ָנה ַהְיִחיָדה ׁשֶ ׁשְ ְמַעט ַהּמִ ְרֶאה ּכִ ּנִ ָהְיָתה ּכַ ׁשֶ
ְרֶאה, ֶאת ַמה  ּנִ , ּכַ ַכְחּתָ סּוקֹו: "ׁשָ יר, ּוָפַסק לֹו ֶאת ּפְ ל ֶהָעׁשִ ח ְוַהְמֹפָאר ׁשֶ יתֹו ַהְמֻרּוָ י ֵמִאיר, ְוָרָאה ֶאת ּבֵ יט ּבֹו ַרּבִ ַחת ּוְמֹפֶאֶרת"? ִהּבִ ּכֹה ְמֻרּוַ

ה ֵכן'"... ה עֹוׂשֶ ָנה ְלַאַחר זֹאת, 'ִאם ַאּתָ ׁשְ ּמִ ֱאַמר ּבַ ּנֶ ׁשֶ


