
ֵמַהָּפסּוק "ְוָהָיה ְּכֵצאת מֶֹׁשה ֶאל־ָהאֶֹהל ָיקּומּו ָּכל־ָהָעם ְוִנְּצבּו ִאיׁש ֶּפַתח ָאֳהלֹו ְוִהִּביטּו ַאֲחֵרי מֶֹׁשה", 
ֵּבית־ִּדין  ְוַאב  ָחָכם  ּוִמִּלְפֵני  ַהָּזֵקן  ִלְפֵני  ַלֲעמֹד  ָאָדם  ֶׁשָּצִריְך  ְוָאְמרּו: "ִמָּכאן  ַּבְּמִכיְלָּתא  ֲחַז"ל  ָּדְרׁשּו 
ִכיָנה". ַהָּכבֹוד ֶׁשָאנּו  ּוֶמֶלְך, ִויֵהא עֹוֵמד ַעד ֶׁשִּיָּכסּו ִמֶּמּנּו, ְוָכל ַהְמַקֵּבל ְּפֵני ָזֵקן ְּכִאּלּו ְמַקֵּבל ְּפֵני ַהּׁשְ
ִנים ֵמָאז  ְוִזְקֵני ָהָעם, הּוא סֹוד ֲעִמידּותֹו ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְלאֶֹרְך ַאְלֵפי ַהּׁשָ חֹוְלִקים ְלַחְכֵמי ַהּתֹוָרה 
ַׁשְלֶׁשֶלת  ֶרת ֶאת  ַהְמַקּׁשֶ ְּכֻחְלָיה  ְלדֹור  ַּבֲחִׁשיבּוָתם ֶׁשל מֹוְסֵרי ַהּתֹוָרה ִמּדֹור  ַהַהָּכָרה  ְלָעם.  ֱהיֹותֹו 

ַהָּזָהב ֶׁשל ַעֵּמנּו, ִהיא ָהֲעֻרָּבה ְלכֹחֹו ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְוֶהְמְׁשִכּיּותֹו. 

ִּכי ַּפַעם ָהָיה ְּבַדְרּכֹו  ִּבְניּו־יֹוְרק,  ָוַדַעת'  ְיִׁשיַבת 'ּתֹוָרה  ַיֲעקֹב ָקִמיֶנְצִקי, רֹאׁש  ַרִּבי  ְמֻסָּפר ַעל ַהָּגאֹון 
ֶׁשְּכָבר  ֶמֶׁשל,  ְירּוָחם  ַמר  ְּדָאז,  ַהִהְסַּתְּדרּות  ַמְזִּכיר  ָיַׁשב  ַּבָּמטֹוס  ּוְלִצּדֹו  ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ  ֵמָאֶמִריָקה 
ִמְּנעּוָריו ִהְתַחֵּנְך ַעל ִּבְרֵּכי ַהַהְׂשָּכָלה ְוִהְתַרֵחק ֶמְרָחק ָּגדֹול ֵמַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות. ַרִּבי ַיֲעקֹב ִנֵּצל ֶאת 
ַהִּטיָסה ָהֲאֻרָּכה ְלִלּמּוד ּתֹוָרה, ְוֶנְכּדֹו ֶׁשָּנַסע ִעּמֹו ָעַמד ִליִמינֹו ָּכל ַהֶּדֶרְך. ִמֵּדי ַּפַעם ִהְתַעְנֵין ִלְׁשלֹום 
ָסבֹו, ָּדַאג ְלנֹוִחּיּותֹו ְוִלְצָרָכיו ְוִהְתַמֵּסר ְלַמֲענֹו ְּבֶדֶרְך ָּכבֹוד ְלַהְפִליא. ְמִסירּותֹו ֶׁשל ַהֶּנֶכד ֹלא ֶנֶעְלָמה 
ֵמֵעיָניו ֶׁשל ַהּנֹוֵסַע ַהָּסמּוְך, ַעד ֶׁשְּלַבּסֹוף ָּפְקָעה ַסְבָלנּותֹו. "ֱאמֹר ָנא ִלי, ְּכבֹוד ָהַרב", ָּפָנה ְלַרִּבי ַיֲעקֹב 
ָקִמיֶנְצִקי ִּבְׁשֵאָלה, "ִמי הּוא ָהֶעֶלם ַהֶּזה ֶׁשּכֹה ָמסּור ֵאֶליָך"? "ֶנְכִּדי הּוא", ָאַמר ַרִּבי ַיֲעקֹב ִּבְלָבִבּיּות. 
ְלֵאּלּו ֶׁשִּלי.  ֲחָלֶציָך  יֹוְצֵאי  ֵּבין  ֶהְבֵּדל  ֵאיֶזה  ָנא  ִּבְכֵאב: "ְרֵאה  ְוָאַמר  ֶנֱאַנח ַהּשֹׁוֵאל  ְלֵׁשַמע ַהְּתׁשּוָבה 
ֶנְכְּדָך ֶזה ְמַכֵּבד אֹוְתָך ְּבאֶֹפן ְמעֹוֵרר ִהְׁשָּתאּות, ּדֹוֵאג ִלְׁשלֹוְמָך ָּכל ָהֵעת ּוָמסּור ְלָך ְלַהְפִליא. ְוִאּלּו 
ֶאְצִלי ַהּכֹל ָהפּוְך. ֲאִני ָאמּור ְלַכֵּבד ֶאת ְנָכַדי ְוֵהם ֹלא ֲחֵדִלים ִמִּלְדרֹׁש ִמֶּמִּני ְלַהֲעִניק ָלֶהם עֹוד ָועֹוד. 
ֵהם ַּכּמּוָבן ֹלא ָׁשְכחּו ְלַהִּגיׁש ִלי ִלְפֵני ִטיָסִתי ְרִׁשיַמת ְקִנּיֹות ְמפֶֹרֶטת, ְוָדְרׁשּו ִמֶּמִּני ִלְרּכֹׁש ָלֶהם ָּכֵהָּנה 
ְוָכֵהָּנה. ּוִמי חֹוֵלם ִּבְכָלל ַעל ָּכבֹוד ִויָקר"? "ַמּדּוַע ַאָּתה ָּתֵמַּה"? ַנֲעָנה ַרִּבי ַיֲעקֹב ְוָאַמר: "ָהָבה ְוַאְסִּביר 
ְלָך ֶאת ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ַהְּדָבִרים ּוִמֶּזה ָּתִבין ְלַבד ֶאת ִסַּבת ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ְנָכֵדינּו. ָאנּו ְמַחְּנִכים ֶאת ְיָלֵדינּו 
ּוְנָכֵדינּו, ִּכי ַהּתֹוָרה ִנְּתָנה ַלֲאבֹוֵתינּו ְּבִסיַני ּוֵמָאז ִהיא עֹוֶבֶרת ְּבֶחְרַדת קֶֹדׁש ִמּדֹור ְלדֹור. ֻּכָּלנּו ַחִּיים 
ִמּתֹוְך ְּתחּוָׁשה ֶׁשַהּדֹורֹות הֹוְלִכים ּוִמְתַמֲעִטים, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת 'ִאם ִראׁשֹוִנים ְּבֵני 
ַמְלָאִכים ָאנּו ְּבֵני ֲאָנִׁשים, ְוִאם ִראׁשֹוִנים ְּבֵני ֲאָנִׁשים ָאנּו ַּכֲחמֹוִרים, ְוֹלא ַּכֲחמֹורֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן־
ּדֹוָסא ְוֶׁשל ַרִּבי ִּפיְנָחס ֶּבן־ָיִאיר, ֶאָּלא ִּכְׁשָאר ֲחמֹוִרים'. יֹוֵצא ֵאפֹוא, ֶׁשְּכָכל ֶׁשַהּדֹורֹות ְרחֹוִקים יֹוֵתר 
ַוֲאבֹוֵתיֶהם  ַרּבֹוֵתיֶהם  ֶאת  ֶׁשִהִּכירּו  ֲאבֹוֵתינּו  ְלֵאין־ֲערְֹך.  ַוֲחׁשּוִבים  יֹוֵתר  ַנֲעִלים  ֵהם  יֹוֵתר,  ּוְקדּוִמים 
ֵמַהּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים, ִּכְּבדּו ֶאת מֹוְסֵרי ַהּתֹוָרה ֶׁשִּלְפֵניֶהם, ְוָכְך ָאנּו ְמַכְּבִדים ְּבָכל ּדֹור ֶאת ַּתְלִמיֵדי 
ַהֲחָכִמים מֹוְסֵרי ַהּתֹוָרה, ְוֶאת ִזְקֵני ָהָעם ֶׁשֵהם ְׂשִריִדים ַלּדֹור ַהּקֹוֵדם. ַאְך ַאֶּתם ַחִּיים ִמּתֹוְך ְּתִפיָסה 
ָהָאָדם  ֶׁשל  ִּכי מֹוָצאֹו  ִנְפָסדֹות  ְּבִׁשיטֹות  ּדֹוְגִלים  ַהּתֹוָרה,  ִּבְמִסיַרת  ּכֹוְפִרים  ַאֶּתם  ַלֲחלּוִטין.  ׁשֹוָנה 
ִמַּבֲעֵלי ַחִּיים, ּוַמֲאִמיִנים ִּכי ַהּדֹורֹות הֹוְלִכים ּוִמְׁשַּתְּבִחים, ְוָהֲאָנִׁשים הֹוְלִכים ְוַנֲעִׂשים ֲחָכִמים יֹוֵתר, 
ַׁשָּיִכים  ֶׁשֵהם  ְנָכֶדיָך,  ֶאת  ְלַכֵּבד  ָעֶליָך  ַמּדּוַע  ֵאפֹוא  ָּתֵמַּה  ְּלָך  ַמה  ִמְתַקֵּדם.  ְוָהעֹוָלם  ֶׁשַהַּמָּדע  ְּכָכל 
זֹאת,  ְלֻעַּמת  ֲאִני  ְלַכְּבָדם.  ָעֶליָך  ְוָלֵכן  ְלִׁשיָטְתָך,  ִמְּמָך  יֹוֵתר  ֲחׁשּוִבים  ֵהם  ַוֲהֵרי  ֶׁשַאֲחֶריָך?  ַלּדֹורֹות 
ִמְׁשַּתֵּיְך ֲעַדִין ַלּדֹור ַהּקֹוֵדם, ְוָזִכיִתי ְלִהְתַאֵּבק ַּבֲעַפר ַרְגֵליֶהם ֶׁשל ַחְכֵמי ַהּתֹוָרה ֶׁשָּזִכיִתי ְלַהִּכיר ִּביֵמי 
ֲעלּוַמי ְוִלְקנֹות ֵמֶהם ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשֵהם ִקְּבלּו ֵמַרּבֹוֵתיֶהם ַהְּקדֹוִׁשים. ֹלא ֶּפֶלא ֵאפֹוא, ֶׁשֶּנְכִּדי, ֶׁשֹּלא 

ָזָכה ְלַהִּכיר ֶאת אֹוָתם ְּגאֹוִנים, ּכֹה רֹוֵחׁש ִלי ָּכבֹוד". 

ְוַהַהָּכָרה ַּבֲחִׁשיבּות ְּגאֹוֵני ַהּתֹוָרה, ִלְראֹות ָּבֶהם ֶאת ֶהְמֵׁשְך ְמִסיַרת  ֶזהּו ִעָּקרֹו ֶׁשל ְּכבֹוד ַהֲחָכִמים 
ַהּתֹוָרה ְוִקּיּום ַעֵּמנּו. ּוִמָּכאן ַהְּזִהירּות ַהְּגדֹוָלה ִּבְכבֹוָדם ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ִמְּבִלי ְלִהָּכֵנס ְלַדֻּקּיֹות 

ַהֶהְבֵּדִלים ֶׁשֵּבין ֵּבית ַׁשַּמאי ּוֵבית ִהֵּלל, ִּכי ֵאּלּו ְוֵאּלּו ִּדְבֵרי ֱאֹלִקים ַחִּיים ְוָכל ִּדְבֵריֶהם ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש. 

בס"ד

ַּבּתֹוָרה,  ָחָכם  ָּכל  ְלַכֵּבד  ַהּתֹוָרה  ִמן  ָאנּו  ְמֻצּוִים 
ָזֵקן",  ְּפֵני  ְוָהַדְרָּת  ָּתקּום  ֵׂשיָבה  "ִמְּפֵני  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְוָדְרׁשּו ֲחַז"ל ָזֵקן - ֶזה ָקָנה ָחְכָמה, ְוַאף ִאם ֶנְחְלקּו 
ַהּפֹוְסִקים ִאם ַהִחּיּוב ִמן ַהּתֹוָרה הּוא ַרק ַעל ַרּבֹו 
ֻמְסָּכם  ֲאָבל  ֲחָכִמים,  ַּתְלִמיֵדי  ְׁשָאר  אֹו  ַהֻּמְבָהק 
ָחָכם,  ַּתְלִמיד  ָּכל  ְלַכֵּבד  ִהיא  חֹוָבה  ִּכי  ֻּכָּלם  ַעל 
ְוָאסּור ְלַבּזֹותֹו ּוְלַצֲערֹו, ַאף ִאם ַהֵּדעֹות ֲחלּוקֹות 

ֵּבין ַחְכֵמי ַהּדֹור. 
ִּכְמַזְלֵזל  ֲחָכִמים,  ַּתְלִמיֵדי  ֶׁשל  ִּבְכבֹוָדם  ַהְמַזְלֵזל 
ַּבּתֹוָרה ַעְצמֹו ּוְבנֹוֵתן ַהּתֹוָרה, ְוַהְמַכֵּבד ֶאת לֹוְמֵדי 
ָהַרְמַּב"ם:  ָּכַתב  ְוֵכן  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ְמַכֵּבד  ַהּתֹוָרה 
ּוְלַהְחִׁשיבֹו  ֶהָחָכם  ָהִאיׁש  ֶאת  ְלַכֵּבד  "ָצִריְך 

ְּבַמֲעָלה ָרָמה, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא נֹוֵׂשא ַהַּקָּבָלה". 
ּתֹוָרתֹו,  ְוֶאת  ֶהָחָכם  ֶאת  ְמַכְּבִדים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר 
ָאנּו ְמַקְּיִמים ְּבָכְך ֶאת ַהִּמְצָוה ֶׁשל "ּובֹו ִתְדָּבק", 
ֶׁשָאנּו  ַעל־ְיֵדי  ַהְּקדֹוָׁשה  ִכיָנה  ַּבּׁשְ ְלִהָּדֵבק 
ַהָּכבֹוד  ְוַעל־ְיֵדי  ּוְבַתְלִמיֵדיֶהם,  ַּבֲחָכִמים  ְּדֵבִקים 
ֶקֶרן  ֶאת  ְמִריִמים  ֲחָכִמים  ְלַתְלִמיֵדי  ֶׁשרֹוֲחִׁשים 
ְלִהְתָקֵרב  ָהֲאֵחִרים  ַעל  ּוַמְׁשִּפיִעים  ַהּתֹוָרה 
ַלּתֹוָרה, ִמְּבִחיַנת "ִקְנַאת סֹוְפִרים ַּתְרֶּבה ָחְכָמה".  
ָחָכם,  ַּתְלִמיד  ְלַבּזֹות  ָּבעֹוָלם  ֶהֵּתר  ׁשּום  ֵאין   
ַהֲחָכִמים  ֵּבין  ֵּדעֹות  ִחּלּוֵקי  ֶׁשֶּיְׁשָנם  ְּבָׁשָעה  ְוַאף 
ְוֹלא  ֵמַהַּמֲחֹלֶקת  ָהָאָדם  ִיְתַרֵחק  ַהּדֹור,  ּוְגדֹוֵלי 
ַיְכִניס רֹאׁשֹו ֵּבין ֶהָהִרים ַהְּגבֹוִהים, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיָּכֶוה 

ִמַּגַחְלָּתם. 
ּוְכָבר ָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁשֹּלא ָחְרָבה ְירּוָׁשַלִים ֶאָּלא ַעל 
ֶׁשִּבּזּו ָּבּה ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ּוְכֵדי ִלְבנֹוָתּה ֵמָחָדׁש 
ַּתְלִמיֵדי  ֶאת  ְלַכֵּבד  ָעֵלינּו  ַהְּגֻאָּלה,  ֶאת  ּוְלָקֵרב 

ַהֲחָכִמים ְוִלְנהֹג ָּבֶהם ָּכבֹוד. 

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
א   י ִתּשָׂ ּכִ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ְּכבֹוד ֲחָכִמים  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: 
ֱהֵוי ִמְתַחֵּמם ְּכֶנֶגד אּוָרן ֶׁשל ֲחָכִמים ֶוֱהֵוי ָזִהיר ְּבַגַחְלָּתן 

ֶׁשֹּלא ִתָּכֶוה, ֶׁשְּנִׁשיָכָתן ְנִׁשיַכת ׁשּוָעל 
ַוֲעִקיָצָתן ֲעִקיַצת ַעְקָרב ּוְלִחיָׁשָתן ְלִחיַׁשת ָׂשָרף 

ְוָכל ִּדְבֵריֶהם ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש.
)מסכת אבות(



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה

עֹוד ֵמָאז ֱהיֹותֹו ֶיֶלד ָקָטן, ָסַבל יֹוֵסף ֵמְרִאָּיה ְלקּוָיה ְוָהָיה ְקַצר רִֹאי. 
ה ִּבְקִריַאת ִסְפֵרי ַהִּלּמּוד ּוַמְחְּברֹוָתיו ִּכְמַעט  ְּבֵעת ִלּמּוָדיו, ִהְתַקּׁשָ
אֹו  ַּבֲאָנִׁשים  ִנְתַקל  יֹוֵסף  ָהָיה  ַּפַעם  ֹלא  ִלְקִריָאה.  ִנָּתנֹות  ָהיּו  ֹלא 
ַּבֲחָפִצים ּדֹוְמִמים ְּבֵעת ֶלְכּתֹו, ְוַחּבּורֹות ְּכֻחּלֹות ָהיּו ְמַעְּטרֹות ֶאת 
ַּפַעם  ַעד ֶׁשֹּלא  ְמֻטְׁשֶטֶׁשת,  ָהְיָתה ּכֹה  ְרִאָּיתֹו  ֶקַבע.  ְּבֶדֶרְך  ִמְצחֹו 
ָהָיה ְמַדֶּמה ֶאת ָהעֹוֵמד ְלמּולֹו ְּכִאּלּו הּוא נֹוֶטה ַעל ִצּדֹו, ּוְפָעִמים 
אֹו  ַהִּבְנָין  ֶאל  ְּבִהְׁשָּתאּות  ַמִּביט  ְּבִפְתאֹוִמּיּות,  ֶנֱעַמד  ָהָיה  ַרּבֹות 
ָהֵעִצים ָהעֹוְמִדים מּול ֵעיָניו, ְּכֵאינֹו ֵמִבין ֵּכיַצד ֵהם עֹוְמִדים ְּבצּוָרה 
הּוא  ְוא ִנּסּו הֹוָריו ַוֲחֵבָריו ְלַהְסִּביר לֹו, ִּכי ָּכל ַמה ּׁשֶ ֹלא ְיָׁשָרה. ַלּׁשָ
רֹוֶאה עֹוֵמד ַעל ִּתּלֹו, ֶאָּלא ֶׁשהּוא רֹוֶאה אֹוָתם ְּבצּוָרה ֹלא ְיָׁשָרה, 
ַהְּדָבִרים  ֶאת  ָרָאה  הּוא  ֶׁשֵּכן  ַהְּדָבִרים,  ֶאת  ְלַקֵּבל  ֵמֵאן  יֹוֵסף  ַאְך 
ְּבצּוָרה ׁשֹוָנה ְוָהָיה ְמֻׁשְכָנע ֶׁשָאְמָנם ָּכל ַהְּבִריָאה ֶׁשִּמְּסִביבֹו ֲעֻקָּמה 
ּוְמֻפֶּתֶלת. ַהְּקָׁשִיים ֶׁשל יֹוֵסף ָהְלכּו ְוִהְתַרּבּו ְוַנֲעׂשּו ְמֻסָּבִכים יֹוֵתר, 
ִלְבָנם.  ָמזֹור  ִלְמצֹא  ְּכֵדי  ָהרֹוְפִאים  טֹוֵבי  ֵאֶצל  ִהְתרֹוְצצּו  ְוהֹוָריו 
ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר, ְלַאַחר ֵאין ְספֹר ְּבִדיקֹות ּוֶמְחָקִרים, ִהְצִליַח רֹוֵפא 
ֶׁשהּוְכנּו  ְמֻיָחִדים  ִמְׁשָקַפִים  ְליֹוֵסף  ְלַהְתִאים  ִמּוִיָנה,  ָּדגּול  ֵעיַנִים 
ֶהֵּכר.  ְלֹלא  ִהְׁשַּתּנּו  יֹוֵסף  ֶׁשל  ְוַחָּייו  ַהְּלקּויֹות,  ְלֵעיָניו  ְמֻיָחד  ְּבאֶֹפן 
ִאים ִהַּתְּמרּו ַעל  עֹוָלם ָחָדׁש ִנְגָלה ְלֶנֶגד ֵעיָניו, ֵעִצים ְּתִמיִרים ְוִנּׂשָ
ְּגָזִעים ֲחסֹוִנים ֶׁשָעְמדּו ְזקּוִפים ַעל־ְּפֵני ַהַּקְרַקע, ִּבְנָיִנים ְמפָֹאִרים 
ְוַרֲחֵבי ָיַדִים ָעְמדּו ְּבָגאֹון ָּבִעיר ַהְּגדֹוָלה, ַוֲאָנִׁשים ִהְתַהְּלכּו ִּבְמִהירּות 
ֹלא  יֹוֵסף  ֶאל־ַעל.  ְנׁשּואֹות  ְוָראֵׁשיֶהם  ַהַּקְרַקע  ַעל  ְּכֶׁשַרְגֵליֶהם 
ָׂשַבע  ֹלא  ְוהּוא  ַהְּבִריָאה,  ִמִּזיו  ְוֵליָהנֹות  ַּבְּסִביָבה  ְלַהִּביט  ִהְפִסיק 

ִמָּלזּון ֶאת ֵעיָניו ִמִּנְפְלאֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה ְּבעֹוָלמֹו. 

ָעְברּו ָיִמים ְוָׁשִנים, ְויֹוֵסף ָּגַדל ְוָהָיה ְלִאיׁש, אּוָלם ַעל ִמְׁשָקָפיו הּוא 
ַהּיֹום,  ַוְיִהי  ַחִּיים.  ֵאיָנם  ַחָּייו  ִּבְלֲעֵדיֶהם  ֶׁשֵּכן  ִמְׁשָמר,  ִמָּכל  ָׁשַמר 
ְויֹוֵסף ָיָצא ַיַחד ִעם ֲחֵבָריו ְלִטּיּול ְמָפֵרְך ִּבְמִדיָנה ְרחֹוָקה, ָׁשם ָרצּו 
ֵליָהנֹות ֵמַהּנֹוף ַהַּמְרִהיב ֶׁשַּבֲעָמִקים ַהִּנְרָחִבים, ֵמַאְרמֹונֹות ַהְּפֵאר 
ִּבְרבֹות  ְוָהְפכּו  ְמֻפְרָסִמים  ּפֹוָלִנִּיים  ַלֲאִציִלים  ֶּבָעָבר  ֶׁשִהְׁשַּתְּיכּו 
ֲעֵצי  ֵּבין  ִּבְׁשִביִלים  ִלְצעֹד  ָעָברּו,  ִמּדֹורֹות  ֶחֶמד  ִלְׂשִריֵדי  ַהָּיִמים 
ַהַּיַער ּוְלִהְׁשַּתְכֵׁשְך ְּבֵמי ַהְּנָהרֹות ָהַרִּבים ַהְמַפִּכים ָּבָאֶרץ ַהְּגדֹוָלה. 
א, ֶׁשַעל־ַאף  ְּבַדְרָּכם, ִהִּגיעּו ְּבֵני ַהֲחבּוָרה ְלַמְרְּגלֹות ַאְרמֹון ָרם ְוִנּׂשָ
עֹוֵצר  ָהָיה  ְוָיְפיֹו  ֵלחֹה  ֵנס  ֹלא  ֲעַדִין  ָעָליו,  ֶׁשָעְברּו  ָהַרּבֹות  ִנים  ַהּׁשָ
ָהְיָתה  ּוְסִביבֹו  ָּגבֹוַּה  ַהר  ִּפְסַּגת  ַעל  ָנטּוַע  ָהָיה  ָהַאְרמֹון  ְנִׁשיָמה. 
חֹוָמה ַאִּדיָרה ְוַעִּתיָקה, ְוֻכָּלם ִהִּביטּו ָעָליו ִּבְפִליָאה ְוִהְׁשּתֹוְממּו ֶאל 
ַמְרֶאה ַהִּמְבֶנה ָהַאִּדיר ֶׁשִּנְבָנה ַּבֲעַמל ַּכַּפִים ַעל־ַּגֵּבי ַהר ּכֹה ָּגבֹוַּה. 
ָהָהר"?  רֹאׁש  ֶאל  ַהְּגדֹולֹות  ָהֲאָבִנים  ֶאת  ַהּפֹוֲעִלים  ֵהִרימּו  "ֵּכיַצד 
ָהַאִּדיָרה  ַהחֹוָמה  ֶאת  ִלְבנֹות  ִהְצִליחּו  "ְוֵאיְך  ְּבקֹול,  ֻּכָּלם  ָּתְמהּו 
ַהַּמְרִהיב,  ַהּנֹוף  ַעל  ַּבֲהָנָאה  ְלַהִּביט  ִהְמִׁשיכּו  ַהֶּנֱאָסִפים  ִמָּסִביב"? 
ָהַעִּתיק  ָהַאְרמֹון  "ְזִהירּות!  ַמְפִחיָדה:  ְצָעָקה  ִנְׁשְמָעה  ּוְלֶפַתע 
נֹוֶטה ִלּפֹל"! ֲהֻמָּלה ִהְׂשָּתְרָרה ַּבָּמקֹום ְוֻכָּלם ֵהֵחּלּו ְלִהָּמֵלט ְּבמֹוַרד 

ָהָהר. ָהיּו ַּכָּמה ֶׁשִהְתַחְּבאּו ְּבתֹוְך ְנִקיֵקי ְסָלִעים, ֲאֵחִרים ִהְתַּגְלְּגלּו 
ַהּגֹוֵעׁש  ַהָּנָהר  ֶאל ּתֹוְך  ָקְפצּו  ַאף  ַוֲאָחִדים  ְוֶנְחְּבלּו ָקׁשֹות,  ַּבּמֹוָרד 
ְּכֵדי ְלִהָּנֵצל ֵמָהֲאָבִנים ַהְּכֵבדֹות ֶׁשֲעלּולֹות ִלּפֹל ַעל ָראֵׁשיֶהם. ַאף 
ֶאָחד ֹלא ִהְסִּפיק ֲאִפּלּו ְלִהְסּתֹוֵבב ְּכֵדי ִלְראֹות ִמי הּוא ַהּצֹוֵעק, אֹו 
ְּכֵדי ְלַהִּביט ָּבַאְרמֹון ַהּנֹוֶטה ִלּפֹל, ֶׁשֵּכן ַהְּזָעָקה ָהְיָתה ּכֹה ַמְפִחיָדה 
ְוַהַּסָּכָנה ּכֹה מּוָחִׁשית, ַעד ֶׁשֹּלא ָהָיה ִסֵּפק ְּבָיָדם ֲאִפּלּו ִלְבּדֹק ֶאת 
ִמּתֹוְך  ֲעצּוָרה  ִּבְנִׁשיָמה  ֶהֱאִזינּו  ְוֻכָּלם  ָעַבר,  ָקָצר  ְזַמן  ַהִּמְתַרֵחׁש. 
ִלְפִליַאת  ַּבחּוץ.  ִּמְתַרֵחׁש  ַמה  ִלְראֹות  ְוִנּסּו  ַהִּמְסּתֹור  ְמקֹומֹות 
ְוִאְוַׁשת  ַהִּצֳּפִרים  ִצּיּוֵצי  ּוְלַמֵעט  ָּבֵעֶמק,  ֻמְחָלט  ֶׁשֶקט  ָׂשַרר  ֻּכָּלם 
ַהַּגִּלים ֹלא ִנְׁשַמע ְמאּוָמה. ַאט־ַאט ֵהֵחּלּו ֻּכָּלם ָלֵצאת ִמַּמֲחבֹוָאם, 
ְוַהּקֹוְפִצים  ֵמַהְּנִקיִקים  ִהִּגיחּו  ַהִּמְסַּתְּתִרים  ְּבקִֹׁשי,  ָקמּו  ַהֲחבּוִלים 
ֶאל ַהָּנָהר ָיְצאּו ִמֶּמּנּו ָּבֶזה ַאַחר ֶזה. ֻּכָּלם ֵהִרימּו ֶאת ֵעיֵניֶהם ֶאל־ַעל 
ּוְלַמְרֵּבה ַהְפָּתָעָתם ָראּו ֶאת ָהַאְרמֹון עֹוֵמד ַעל ֵאיָתנֹו ְוׁשּום ִסָּמִנים 
ֶׁשל ַמּפֶֹלת ֹלא ִנְראּו ָעָליו. "ִמי ִהְזִהיר ִמְּפֵני ַהַּמּפֶֹלת"? ָׁשֲאלּו ֻּכָּלם 
ִּבְפִליָאה, ּוְלַאַחר ֵּברּור ָקָצר ִהְתָּבֵרר, ִּכי ַהּצֹוֵעק ָהָיה יֹוֵסף ְמֻיָּדֵענּו. 
ֻּכָּלם,  ֶהֱאִׁשימּוהּו  ִלּפֹל"?  נֹוֶטה  ָהַאְרמֹון  ִּכי  ְלִחָּנם  ָצַעְקָּת  "ָלָּמה 
אּוָלם ַהָּלה ֹלא ַרק ֶׁשֹּלא ִהְצַטֵּדק ַעל ַהַּפַחד ַהְמֻיָּתר ֶׁשָּזַרע ִמָּסִביב, 
ַאֶּתם  ֲעֻקָּמה?  ֶׁשַהחֹוָמה  רֹוִאים  ֹלא  "ַאֶּתם  ִלְצעֹק:  ִהְמִׁשיְך  ֶאָּלא 
ֹלא רֹוִאים ֶׁשָּכְתֵלי ָהַאְרמֹון ָמִטים ִלּפֹל"? ָהעֹוְמִדים ִמָּסִביב ִהִּביטּו 
ׁשּוב ְוׁשּוב ָּבַאְרמֹון ָהֵאיָתן, ְוִגֲחכּו ַעל ֲחֵבָרם ַּבַעל ַהִּדְמיֹון ַהּפֹוֶרה. 
ת ִראׁשֹון. הּוא ִהְתּכֹוֵפף ְוֵהֵחל ָלתּור  ֶאָחד ֵמֲחֵבָריו ֶׁשל יֹוֵסף ִהְתַעּׁשֵ
ַאַחר ְּדַבר־ָמה, ּוְלַאַחר ַּדּקֹות ִמְסָּפר ֵהִרים ְּבִחּיּוְך ֶאת ַהִּמְׁשָקַפִים 
ֶׁשל יֹוֵסף ֶׁשָּנְפלּו ֵמֵעיָניו ּוְמָסָרם לֹו. ַרק ִהְרִּכיב יֹוֵסף ֶאת ִמְׁשָקָפיו, 
ְוהּוא  ִּבן־ֶרַגע  ר  ִהְתַיּׁשֵ ָהַאְרמֹון  ֵיָאֵמן!  ָקָרא: "ֹלא  ִּפְתאֹום  ּוְלֶפַתע 
ְוֵהִבינּו ֵמֵהיָכן נֹוְצָרה  ְּכָלל ֹלא עֹוֵמד ִלּפֹל"! ֻּכָּלם ִהְתַחְּיכּו ְּבַאַחת, 
ָטעּותֹו ֶׁשל יֹוֵסף. ִמְׁשָקָפיו ִנְׁשְמטּו ִמֶּמּנּו ִמְּבִלי ֵמִׂשים, ּוְבֵהָעְדָרם 

ְוא.  ָרָאה ֶאת ַהּכֹל ְּבצּוָרה ֲעֻקָּמה ְוָלֵכן ִהְזִהיר ֶאת ֲחֵבָריו ַלּׁשָ

ַהִּנְמָׁשל
ְּכֵדי  ֶהִּליר,  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ַהָּדת",  "ָמעֹז  ַּבַעל  ִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶזה,  ְּבָמָׁשל 
ְּגדֹוֵלי  ַעל  ַמִּביִטים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר  ִנְרִאים  ֲאַנְחנּו  ֵּכיַצד  ָלנּו  ְלַהְמִחיׁש 
ְוָׁשַדי  חֹוָמה  "ֲאִני  ַהָּפסּוק  ַעל  ֲחַז"ל  ְוִכְדָרַׁשת  ּוְמאֹוָריו,  ַהּדֹור 
ַּכִּמְגָּדלֹות - ֵאּלּו ַּתְלִמיֵדי  ְוָׁשַדי  ֲאִני חֹוָמה - זֹו ּתֹוָרה,  ַּכִּמְגָּדלֹות", 
ַחְכֵמי  ֶׁשל  ַהְּגבֹוָהה  ַהחֹוָמה  ַעל  ֶׁשַּמִּביט  ַהָּפׁשּוט  ָהָאָדם  ֲחָכִמים. 
ַהּדֹור ְותֹוָרָתם, ָמׁשּול ְלאֹותֹו ָאָדם ְקַצר רִֹאי, ֶׁשְּמַדֶּמה ְּבַנְפׁשֹו ִּכי 
ַהּכֹל ָעקֹם ְונֹוֶטה ִלּפֹל, ְוֵאינֹו ֵמִבין ֶׁשַהֶחְסרֹון ֵאינֹו ְּבַחְכֵמי ַהּתֹוָרה 
ַּכֲאֶׁשר  ֶׁשְּלקּוָיה.  זֹו  ִהיא  ְרִאָּיתֹו  ֶאָּלא  ָהֲעֻקָּמה,  ִהיא  ַּדְעָּתם  ְוֹלא 
ְיַגֶּלה  הּוא  ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת  ֶׁשל  ִמְׁשָקַפִים  ְלַעְצמֹו  ָהָאָדם  ַיְרִּכיב 
ִּפְתאֹום ֶׁשְרִאָּיָתם ְנכֹוָחה ְוָהָיה ֶהָעקֹב ְלִמיׁשֹור ְוָהְרָכִסים ְלִבְקָעה. 
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ִלְלמֹד  ְּכֵדי  ְוַתְלִמיֵדיֶהם  ַּבֲחָכִמים  ְלִהָּדֵבק  ֲעֵׂשה  ִמְצַות   •

ְלִהָּדֵבק  ֶאְפָׁשר  ְוִכי  ִתְדָּבק",  "ּובֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִמַּמֲעֵׂשיֶהם, 
ִכיָנה? ֶאָּלא ָּכְך ָאְמרּו ֲחָכִמים ְּבֵפרּוׁש ִמְצָוה זֹו, ִהָּדֵבק  ַּבּׁשְ
ַּבֲחָכִמים ּוְבַתְלִמיֵדיֶהם, ְוֵכן ִצּוּו ֲחָכִמים ְוָאְמרּו ֶוֱהֵוי ִמְתַאֵּבק 

ַּבֲעַפר ַרְגֵליֶהם, ֶוֱהֵוי ׁשֹוֶתה ַּבָּצָמא ֶאת ִּדְבֵריֶהם. )הרמב"ם(

"ֶאת־ה'  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֲחָכִמים,  ַּתְלִמיֵדי  ִמְּפֵני  ִלירֹא  ִמְצָוה   •
ַּתְלִמיֵדי  ְלַרּבֹות  'ֶאת'  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָדְרׁשּו  ִּתיָרא",  ֱאֹלֶקיָך 
ְּדאֹוַרְיָתא  ֲעֵׂשה  ִמְצַות  זֹו  ַהְיֵרִאים  ַּבַעל  ּוְלַדַעת  ֲחָכִמים, 

ּוִמִּמְנַין ַּתְרַי"ג ַהִּמְצֹות. )מסכת פסחים( 

• ְוֵכן ֵיׁש ִמְצָוה ֶלֱאהֹב ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְלַאֲהָבה 
ֶאת־ה' ֱאֹלֵקיֶכם", 'ֶאת' ְלַרּבֹות ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ְוֵכן ִמְצָוה 
ְלַׁשֵּמׁש ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְוַגם הּוא ִנְלַמד ֵמָהִרּבּוי ֶׁשל ֵּתַבת 

'ֶאת' ַּבָּפסּוק "ַוֲעַבְדֶּתם ֶאת־ה' ֱאֹלֵקיֶכם". )ספר חרדים( 

• ְיִהי מֹוָרא ַרָּבְך ְּכמֹוָרא ָׁשַמִים, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשֵאין ֶזה ַרק 
ְּבמֹוָרא ַרּבֹו ֶאָּלא ְּבָכל ַּתְלִמיד ָחָכם. )הר"י פערלא( 

ְוָכל  ִלְׂשנֹא אֹוָתם,  אֹו  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ְלַבּזֹות  ָּגדֹול  ָעֹון   •
ַהְמַבֶּזה ֶאת ַהֲחָכִמים ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא ְוהּוא ִּבְכַלל 

'ִּכי ְדַבר־ה' ָּבָזה'. )שולחן ערוך( 

ַּתְלִמיֵדי  ָּבּה  ֶׁשִּבּזּו  ִּבְׁשִביל  ֶאָּלא  ְירּוָׁשַלִים,  ָחְרָבה  ֹלא   •
ֲחָכִמים, ֶׁשֶּנֱאַמר "ַוִּיְהיּו ַמְלִעִבים ְּבַמְלֲאֵכי ָהֱאֹלִהים ּובֹוִזים 
ַעד־ ְּבַעּמֹו  ֲחַמת־ה'  ֲעלֹות  ַעד  ִּבְנִבָאיו  ּוִמַּתְעְּתִעים  ְּדָבָריו 

ְרפּוָאה  ֵאין  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ַהְמַבֶּזה  ְוָכל  ַמְרֵּפא",  ְלֵאין 
ְלַמָּכתֹו. )מסכת שבת(

• ַרב ֶׁשָּמַחל ַעל ְּכבֹודֹו, ְּכבֹודֹו ָמחּול. ַאְך ֵאין ֶזה ֶאָּלא ַעל 
ֵאינֹו  ַהּתֹוָרה  ּוִבְזיֹון  ִּבְזיֹונֹו  ַעל  אּוָלם  ִלְמחֹל,  ֶׁשָּיכֹול  ְּכבֹודֹו 

מֹוֵחל. )הריב"ש( 

ְלַכְּבָדם  ֲחָכִמים,  ַּתְלִמיֵדי  ִמְּפֵני  ָלקּום  ַחָּיִבים  ַהּכֹל   •
ּוְלהֹוִׁשיָבם ָּברֹאׁש, ְוֵכן ְלַהְקִּדיָמם ְּבָכל ִעְנָין ּוְלַדֵּבר ֲאֵליֶהם 
ָצִריְך  מֹותֹו,  ְלַאַחר  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ַהַּמְזִּכיר  ְּכבֹוד.  ְּבֶדֶרְך 
ְּכֵדי  ַאֵחר,  ָּכבֹוד  ְּבתַֹאר  ִלְבָרָכה אֹו  ִזְכרֹונֹו  ַּבּתַֹאר  ְלַהְזִּכירֹו 

ְלַכֵּבד ֶאת ִזְכרֹו. )כבוד חכמים( 

• ַהּשֹׁוֵמַע ִּבּזּוי ֶׁשל ַּתְלִמיד ָחָכם, ָצִריְך ִלְמחֹות ַעל־ָּכְך יֹוֵתר 

ָּצִריְך ִלְמחֹות ַעל ִּבּזּוי ְׁשָאר ֲאָנִׁשים. )מהר"י ברונא(  ִמַּמה ּׁשֶ

• ָאסּור ְלַבּזֹות ַּתְלִמיד ָחָכם ַּגם ְּבמֹוֲעֵדי ִׂשְמָחה אֹו ְּבפּוִרים, 
ְוהּוא ִאּסּור ָחמּור ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ְזַמן. )מועדים וזמנים( 

ִנּדּוי,  ַחָּיב  ִּבְדָבִרים  ַרק  ֲאִפּלּו  ָחָכם,  ַּתְלִמיד  ֶׁשְּמַבֶּזה  ִמי   •
ּוְבדֹורֹות ֶהָעָבר ָהיּו קֹוְנִסים אֹותֹו ִּבְקָנס ֶׁשל ָממֹון. )הש"ך( 

• ָחָכם ַּבּתֹוָרה ֶׁשָאָדם ָּפׁשּוט ִּבָּזהּו, ָיכֹול ֶהָחָכם ְלַנּדֹות ֶאת 
ֶאת  ֶׁשְּיַפֵּיס  ַעד  ַהִּנּדּוי  ֶאת  ַמִּתיִרים  ֵּבית־ִּדין  ְוֵאין  ַהְמַבֶּזה 
ְלַהְקִּפיד ַעל ְּכבֹודֹו ַּכֲאֶׁשר  ֶהָחָכם. אּוָלם ֵאין ֶׁשַבח ְלָחָכם 
ִּבּזּוהּו ְּבִצְנָעה, ַאְך ִאם ִּבּזּוהּו ְּבַפְרֶהְסָיה ָאסּור לֹו ִלְמחֹל ַעל 

ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה. )כבוד חכמים( 

• ַּתְלִמיד ָחָכם ָצִריְך ִלְׁשמֹר ַעל ְּכבֹודֹו, ֹלא ֵיֵצא ִעם ְרָבב ַעל 
ְּגַנאי  ֶׁשל  ְמָלאָכה  ַיֲעֶׂשה  ְוֹלא  ְקרּוִעים,  ִּבְבָגִדים  ְוֹלא  ִּבְגדֹו 

ְּכֵדי ֶׁשַהּתֹוָרה ֹלא ִּתְתַּגֶּנה. )שם( 

ְלַרּבֹו  ָׁשלֹום  ִיֵּתן  ֹלא  ְוָלֵכן  ְּבַרּבֹו,  מֹוָרא  ִלְנהֹג  ָאָדם  ַחָּיב   •
ְוֹלא ַיֲחִזיר לֹו ְּכֶדֶרְך ְׁשַאר ָהָעם, ֶאָּלא ׁשֹוֶחה ְלָפָניו ְואֹוֵמר 

ְּבִיְרָאה ּוְבָכבֹוד, 'ָׁשלֹום ָעֶליָך ַרִּבי ּומֹוִרי'. )שולחן ערוך( 

ְוַגם  ָּכבֹוד,  ְּבֶדֶרְך  ֵאָליו  ִויַדֵּבר  ִּבְׁשמֹו  ְלַרּבֹו  ִלְקרֹא  ָאסּור   •
ָצִריְך  ָּכבֹוד.  ְּבתַֹאר  ֶאָּלא  לֹו  ִיְקָרא  ַרּבֹו ֹלא  ְּפִטיַרת  ְלַאַחר 
ְּדָבָריו  ַעל  ַיֲחֹלק  ְוֹלא  ִּבְמקֹומֹו  ֵיֵׁשב  ַרּבֹו, ֹלא  ִלְכבֹוד  ָלקּום 
ְּבחֶֹסר ָּכבֹוד. ְוַאף ָהַרב נֹוֵהג ָּכבֹוד ְּבַתְלִמיָדיו, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 
ָאְמרּו  ְוֵכן  ְּכֶׁשָּלְך",  ָעֶליָך  ָחִביב  ַּתְלִמיְדָך  ְּכבֹוד  "ְיִהי  ֲחַז"ל 
ְויֹוֵתר ֵמֲחֵבַרי, ּוִמַּתְלִמיַדי  "ַהְרֵּבה ָחְכָמה ָלַמְדִּתי ֵמַרּבֹוַתי, 

יֹוֵתר ִמֻּכָּלם". )שם(

ַרּבֹו  ִאם־ֵּכן  ֶאָּלא  ַרּבֹו,  ִּבְפֵני  ְלַתְלִמיד  ָּכבֹוד  ֵאין חֹוְלִקים   •
ֶאת  ְּמַכְּבִדים  ּׁשֶ ְּבַמה  ִמְתַּכֵּבד  ֶׁשָהַרב  אֹו  ָּכבֹוד,  לֹו  חֹוֵלק 

ַּתְלִמידֹו. )שם( 

• ָּכל ַהּלֹוֵמד ֵמֲחֵברֹו ֲאִפּלּו ָּדָבר ֶאָחד ִמן ַהּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב 
ְוֶׁשְּבַעל ֶּפה, ָצִריְך ִלְנהֹג ּבֹו ָּכבֹוד, ְוֵכן ָצִריְך ִלְנהֹג ָּכבֹוד ֶּבָחֵבר 

ֶׁשִעּמֹו לֹוְמִדים ַיַחד. )מסכת בבא מציעא( 

• ָּכל ָחָכם ֶׁשִהְתַמָּנה ְלַרב ִעיר אֹו ְקִהָּלה, ַחָּיִבים ָּכל ַאְנֵׁשי 
)ערוך  ִמִּפיו.  ִקְּבלּו ּתֹוָרה  ֶׁשֹּלא  ַאף  ָּכבֹוד,  ּבֹו  ִלְנהֹג  ַהָּמקֹום 

השולחן( 

ִהְסַּתְּלקּותֹו,  ַעל  ּוִמְתַאְּבִלים  ִּכְקרֹוָביו  ַהּכֹל  ֶׁשֵּמת,  ָחָכם   •
ְוָכל ַהִּמְתַעֵּצל ְּבֶהְסֵּפדֹו ֶׁשל ָחָכם ָראּוי ְלָקְברֹו ְּבַחָּייו ְוֵאינֹו 

ַמֲאִריְך ָיִמים. )מסכת שבת( 

ַהּפֹוֵרׁש  ְוַעל  ְולֹוְמֶדיָה,  ֲחָכֶמיָה  ִמן ַהּתֹוָרה  ִלְפרֹׁש  • ָאסּור 
ֹלא־יּוַכל  ְוֶחְסרֹון  ִלְתקֹן  ֹלא־יּוַכל  "ְמֻעּוָת  ַהָּפסּוק  ֶנֱאַמר 

ְלִהָּמנֹות". )מסכת חגיגה( 
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ְלָפָניו  יֹוְׁשִבים  ְוָהיּו  ֶּבן־ַזַּכאי,  יֹוָחָנן  ְלַרָּבן  ָהיּו  ַּתְלִמיִדים  ה  ֲחִמּׁשָ
ִּביִׁשיָבתֹו ּוְמַקְּבִלים ּתֹוָרה ִמִּפיו. ַאַחד ַהַּתְלִמיִדים ָהָיה ַרִּבי ֶאְלָעָזר 
ֶׁשָהָיה  ִמְּפֵני  ְנהֹוַראי',  'ַרִּבי  ַהֲחָכִמים  ִּביֵדי  ְמֻכֶּנה  ֶׁשָהָיה  ֶּבן־ֲעָרְך, 
תֹו, ּוְבָכל  ַמְנִהיר ּוֵמִאיר ֶאת ֵעיֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבֲהָלָכה ֵמרֹב ְּגֻדָּלתֹו ּוְקֻדּׁשָ
ִעְנָין ַוֲהָלָכה ֶׁשַהֲחָכִמים ֹלא ָיְדעּו ְוֹלא ֵהִבינּו ָּכָראּוי, ָהָיה ַרִּבי ֶאְלָעָזר 
ַמְסִּביר ָלֶהם ֶאת ָהִעְנָין ּוְמַכּוֵן ֶאת ַּדְרָּכם. ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל ַרָּבם 
ָּבִעיר  ֶׁשָהְיָתה  ַּבְיִׁשיָבה  ּתֹוָרה  ִלְלמֹד  ַהַּתְלִמיִדים  ָהְלכּו  יֹוָחָנן,  ַרָּבן 
ַיְבֶנה, ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן־ֲעָרְך ָהַלְך ְלֵביתֹו ֶׁשָהָיה ְּבִבְקַעת ֶעָּמאּוס, ֶׁשָהָיה 
ָמקֹום ָיֶפה ְמאֹד ִעם נֹוף ַמְרִהיב ּוַמְעַין ַמִים ַחִּיים ְמַפֶּכה ּבֹו. ִהְמִּתין 
ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶׁשֲחֵבָריו ָיבֹואּו ֵאָליו ְּכֵדי ִלְלמֹד ִמִּפיו, ּוְכֶׁשָרָאה ֶׁשֵאיָנם 
ָּבִאים, ִּבֵּקׁש ָלֶלֶכת ֲאֵליֶהם ְּכֵדי ִלְלמֹד ִעָּמם. ַאְך ִאְׁשּתֹו ָאְמָרה לֹו: 
"ַמּדּוַע ָצִריְך ַאָּתה ָלֶלֶכת ֶאל ֲחֵבֶריָך? ֲהֵרי ֵהם ְצִריִכים ָלבֹוא ֵאֶליָך! 
ְּכֵדי  ַהֶּלֶחם  ִּכְּכרֹות  ֶאת  ְלַחֵּפׂש  ָלבֹוא  ָהַעְכָּבִרים  ֶׁשל  ַּדְרָּכם  ֶׁשֲהֵרי 
ֶלֱאכֹל אֹוָתן, ֲאָבל ֵאין ֶּדֶרְך ַהֶּלֶחם ָלבֹוא ֶאל ָהַעְכָּבִרים". ָׁשַמע ַרִּבי 
ֶאְלָעָזר ְלקֹוָלּה ֶׁשל ִאְׁשּתֹו ְוֹלא ָהַלְך ַלֲחֵבָריו, ְוִנְמַׁשְך ַאַחר ַּתֲענּוגֹות 
ְּדיֹוְמִסית.  ֶׁשִּנְקָרא  ַהְמֻיָחד  ַהָּנָהר  ּוֵמי  ְּפרֹוִגיָתא  ְמִדיַנת  ֶׁשל  ַהַּיִין 
ָעְבָרה ְּתקּוָפה ְמֻסֶּיֶמת, ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ָׁשַכח ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ֶׁשּלֹו, ַעד 
ֶׁשְּבָפָרַׁשת  ַלָּפסּוק  ּוְכֶׁשִהִּגיַע  ַּבּתֹוָרה  ִלְקרֹא  ִּבְקׁשּוהּו  ֶאָחד  ֶׁשּיֹום 
ּבֹא: "ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים", ָקָרא ְּבָטעּות: "ַהֵחֵרׁש ָהָיה 
ִמי  ֶׁשָּכל  ִמְּפֵני  ַהָחְכָמה,  ִמן  ִנְסַּתם  ֶׁשִּלּבֹו  ַעל־ַעְצמֹו  ְוָרַמז  ִלָּבם" 
ֶׁשִּנְמָׁשְך ַאֲחֵרי ַּתֲענּוגֹות ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְמַאֵּבד ּוַמְפִסיד ֶאת ַּתְלמּודֹו, 
ְוַקל  ָזָהב,  ִּכְכֵלי  ִלְקנֹוָתם  ָקֶׁשה  ּתֹוָרה  ֶׁשִּדְבֵרי  ֲחַז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו 
ְלַאְּבָדם ִּכְכֵלי ְזכּוִכית. ָראּו ֲחֵבָריו ֶׁשל ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶאת ֲאסֹונֹו ַהָּגדֹול 
ָעָליו ּוִבְקׁשּו  ְלִהְתַּפֵּלל  ְוֵהֵחּלּו  ַכח ֶאת ָּכל ַּתְלמּודֹו,  ֶׁשל ֲחֵבָרם ֶׁשּׁשָ
ָּלַמד, ְוָאְמָנם ַהְּתִפּלֹות ִהְתַקְּבלּו ְוַרִּבי  ֵמַהָּקָּב"ה ֶׁשַּיֲחִזיר לֹו ֶאת ַמה ּׁשֶ
ֶאְלָעָזר ׁשּוב ָהַפְך ִלְהיֹות ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה ְּכמֹו ֶׁשָהָיה. ְוָלָּמה ֶנֱעַנׁש ַרִּבי 
ַכח ֶאת ַּתְלמּודֹו? ִמְּפֵני ֶׁשִאְׁשּתֹו ִזְלְזָלה ִּבְכבֹוָדם  ֶאְלָעָזר ֶּבן־ֲעָרְך ֶׁשּׁשָ
ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים, ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן־ַזַּכאי, ְּבָכְך ֶׁשִהיא 
ִהְמִׁשיָלה אֹוָתם ְּכמֹו ַעְכָּבִרים, ְוִאּלּו ֶאת ַּבְעָלּה ִהְמִׁשיָלה ְלַפת־ֶלֶחם, 
ְוהּוא ָׁשַמע ֶאת ְּדָבֶריָה ְוָׁשַתק ְוֹלא ִמָחה ָּבּה ַעל ְּדָבֶריָה, ְוָלֵכן ִנְדַּבק 
ְכָחה ֶׁשל ָהַעְכָּבִרים ְוָׁשַכח ַּתְלמּודֹו. )מסכת שבת ומדרש  ּבֹו ּכַֹח ַהּׁשִ

רבה קהלת, עם הסברו של ה'בן איש חי'(

  

ְּכמֹוֵכס  ְוִׁשֵּמׁש  ְּבַמֲעָׂשיו  ָּגדֹול  ָרָׁשע  ֶׁשָהָיה  ֶאָחד,  ִּביהּוִדי  ַמֲעֶׂשה 
ִמַּטַעם ַהְּמלּוָכה. ַּתְפִקידֹו ָהָיה ִלְגּבֹות ֶאת ַהַּמס ִמּתֹוְׁשֵבי ַהְּמִדיָנה 
ּוְלַהֲעלֹות ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשָּגָבה ַלֶּמֶלְך, אּוָלם הּוא ָעָׂשה ֶאת ְמַלאְכּתֹו 
ִמּתֹוְך רַֹע ֵלב ְוִרְׁשעּות, ְוָהָיה ִמְׂשָּתֵרר ַעל ַהִּצּבּור ְוגֹוֵזל ֵמֶהם ְּכָסִפים 
ַהּמֹוֵכס,  ָהַאֲחרֹון ֶׁשל  יֹומֹו  ִהִּגיַע  ָאָדם  ְּבֵני  ֶׁשל  ְּכַדְרָּכם  ַּכִּדין.  ֶׁשֹּלא 
ֶׁשהּוא  יֹום  ְּבאֹותֹו  ִּבְתׁשּוָבה.  ֶׁשָחַזר  ְּבִלי  ִרְׁשעּותֹו  ִמּתֹוְך  ֵמת  ְוהּוא 
ָּגדֹול  ַצִּדיק  ֶׁשָהָיה  ָּבִעיר,  ְמאֹד  ָחׁשּוב  ְיהּוִדי  ִאיׁש  ַּגם  ִנְפַטר  ֵמת, 
ְּבאֹוָתּה  ָיְצאּו  ַהַהְלָויֹות  ְׁשֵּתי  טֹוִבים.  ּוַמֲעִׂשים  ַרּבֹות  ִמְצֹות  ּוַבַעל 
ֲאָנִׁשים  ַּכָּמה  ִּביֵדי  ַרק  את  ִנּׂשֵ ַהּמֹוֵכס  ֶׁשל  ִמָּטתֹו  ַּכֲאֶׁשר  ֵעת, 
ּבֹוְדִדים, ֶׁשָהיּו ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ְוַכָּמה ֵמֲחֵבָריו ָהְרָׁשִעים, ּוְלֻעַּמת זֹאת 

ִנָּיה ֲהמֹוִנים־ֲהמֹוִנים ִמְּבֵני ָהִעיר, ֶׁשָּבאּו ַלְחֹלק  ִהְׁשַּתְּתפּו ַּבְּלָוָיה ַהּׁשְ
ְּבֶאְמַצע  ִּפְתאֹום,  עֹוָלמֹו.  ְלֵבית  ֶׁשִּנְפַטר  ָּכֵׁשר  ִאיׁש  ְלאֹותֹו  ָּכבֹוד 
ְוֵהֵחּלּו  ַהְמַלּוִים  ָּכל  ַעל  ְּדָרִכים  ׁשֹוְדֵדי  ִהְתַנְּפלּו  ַהַהְלָויֹות,  ְׁשֵּתי 
ִהִּניחּו  ַהּשֹׁוְדִדים,  ִמְּפֵני  ֻּכָּלם  ִנְבֲהלּו  ְּגדֹולֹות.  ַמּכֹות  ָּבֶהם  ְלַהּכֹות 
ַּבָּמקֹום  ְלִהָּנֵצל.  ְּכֵדי  ַנְפָׁשם  ַעל  ּוָבְרחּו  ַאְרָצה  ַהִּמּטֹות  ְׁשֵּתי  ֶאת 
ֶׁשַהּשֹׁוְדִדים  ַאֲחֵרי  ְזַמן־ָמה,  ַאֲחֵרי  ְוַרק  ְּגדֹוָלה,  ְמהּוָמה  ִהְתחֹוְלָלה 
ַהִּנְפָטִרים  ֶאת  ְוִלּטֹל  ׁשּוב  ַלֲחזֹר  ָהֲאָנִׁשים  ֵהֵעּזּו  ְּבַדְרָּכם,  ִהְמִׁשיכּו 
ְׁשֵּתי  ִהְתַחְּלפּו  ְּבָטעּות,  ִלְקבּוָרה.  אֹוָתם  ְלַלּוֹות  ְלַהְמִׁשיְך  ְּכֵדי 
ֶאת  ְלַלּוֹות  ֶׁשָּבאּו  ָהַרִּבים  ְוַהְמַלּוִים  ְּבזֹו,  זֹו  ַהִּנְפָטִרים  ֶׁשל  ַהִּמּטֹות 
ָהִאיׁש ַהַּצִּדיק ֶׁשִּנְפַטר, ָנְטלּו ְּבָטעּות ֶאת ִמָּטתֹו ֶׁשל ַהּמֹוֵכס ָהָרָׁשע 
ְוִלּוּו אֹותֹו ִּבְבִכּיֹות ּוְבֶהְסֵּפִדים, ְּכִאּלּו ֶׁשהּוא ַהַּצִּדיק ַהָּמנֹוַח. ּוְלֻעַּמת 
ְוָחְׁשבּו  זֹאת, ָהַלְך קֶֹמץ ֲאָנִׁשים ְלַלּוֹות ֶאת ַהִּנְפָטר ֶׁשָהָיה ַהַּצִּדיק, 
ֶׁשהּוא ַהּמֹוֵכס ָהָרָׁשע. ַאף ֶאָחד ֹלא ָׂשם ֵלב ַלָּטעּות, חּוץ ִמַּתְלִמיד 
ֶאָחד ֶׁשָעַמד ַעל ַהָּטעּות ַהּנֹוָרָאה ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה, ְוהּוא ִנָּסה ִלְצעֹק ָחָמס 
ָאְזַנִים  ָנְפלּו ַעל  ְּדָבָריו  ְּבָיָדם, ַאְך  ּוְלַהְסִּביר ְלֻכָּלם ִּכי ָטעּות ְּגדֹוָלה 
ֲעֵרלֹות. ַאף ֶאָחד ֹלא ִהְתַיֵחס ֵאָליו, ְוהּוא ָהַלְך ַאֲחֵרי ַהִּמָּטה ְּכֶׁשהּוא 
ְּכִאּלּו  ֶׁשִּנְקַּבר  ַהָּמנֹוַח  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ַהָּגדֹול  ַהִּבָּזיֹון  ַעל  ִּבְבִכי  ְמָמֵרר 
הּוא ַהּמֹוֵכס ָהָרָׁשע. ְּכֶׁשָחַזר ַהַּתְלִמיד ִמֵּבית ַהְּקָברֹות, ָהָיה ָׁשבּור 
ַהָּמנֹוַח  ַהַּצִּדיק  ֶנֱעַנׁש  ַמּדּוַע  ְלָהִבין,  ִהְצִליַח  ֹלא  הּוא  ְוָעצּוב.  ְמאֹד 
ַהּמֹוֵכס  ֶׁשֶאת  ְּבעֹוד  ִּבָּזיֹון,  ּוִמּתֹוְך  ְקַטָּנה  ּכֹה  ִּבְלָוָיה  אֹותֹו  ֶׁשָּקְברּו 
ְלֵהָרֵדם  ַהַּתְלִמיד  ה  ִהְתַקּׁשָ ַצַער,  ֵמרֹב  ָּגדֹול.  ְּבָכבֹוד  ָקְברּו  ָהָרָׁשע 
ְּבאֹותֹו ַלְיָלה, ַעד ֶׁשְּבסֹוף ִנְרַּדם ִמּתֹוְך ֶּבִכי ּוַבֲחלֹומֹו ָרָאה ֶאת ָהִאיׁש 
ַמה  ַעל  ְּכָלל  ִּתְצַטֵער  "ַאל  לֹו:  ְוָאַמר  ַּבֲחלֹום  ֵאָליו  ֶׁשָּבא  ַהַּצִּדיק 
ֵאַרע ִלי, ּוֻמְזָמן ַאָּתה ִלְראֹות ֶאת ַהָּכבֹוד ַהָּגדֹול ֶׁשֲאִני נֹוֵחל ְּבַגן־ ּׁשֶ

ִלְראֹות  ּתּוַכל  זֹאת  ּוְלֻעַּמת  ֶׁשָעִׂשיִתי,  ַהּטֹוִבים  ַהַּמֲעִׂשים  ַעל  ֵעֶדן 
ָּתחּוב  ַהֵּגיִהּנֹם  ֶׁשל  ַהָּכֵבד  ַער  ַהּׁשַ ְוִציר  ַּבֵּגיִהּנֹם  ׁשֹוֵכב  ַהּמֹוֵכס  ֶאת 
ְּבתֹוְך ָאְזנֹו ֶׁשל ַהּמֹוֵכס, ְוָיכֹול ַאָּתה ְלַׁשֵער ֵאיֶזה ְּכֵאב ְוַצַער ָּגדֹול ֶיׁש 
ַער ַהָּכֵבד ַעל ָאְזנֹו. ְוִאם  לֹו, ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשּפֹוְתִחים ְוסֹוְגִרים ֶאת ַהּׁשַ
ִּתְׁשַאל ַמּדּוַע ֶנֱעַנְׁשִּתי ִּבְלָוָיה ּכֹה ְקַטָּנה ּוְבזּוָיה? ַּדע ְלָך ֶׁשֶּזה ֵאַרע ִלי 
ַמִים, ִמְּפֵני ֶׁשַּפַעם ַאַחת ָׁשַמְעִּתי ֵאיְך ְמַבִּזים ַּתְלִמיֵדי  ְּכעֶֹנׁש ִמן ַהּׁשָ
ְּכֵדי ֶׁשִּתְלַמד  ָּגדֹול,  ֶנֱעַנְׁשִּתי ְּבעֶֹנׁש  ָלֵכן  ֲחָכִמים ְוֹלא ָמִחיִתי ָּבֶהם, 
ִמָּכאן ַּכָּמה ָעְנׁשֹו ֶׁשל ָהָאָדם ֶׁשְּמַבֶּזה ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ַוֲאִפּלּו ִאם 
ֵאינֹו ְמַבֶּזה ְּבַעְצמֹו ֶאָּלא ַרק ׁשֹוֵמַע ֵאיְך ְמַבִּזים ֲאֵחִרים ְוֵאינֹו מֹוֶחה 
ָּבֶהם, ָעְנׁשֹו ָּגדֹול ְמאֹד ּוְמַדְקְּדִקים ִעם ָּכל ֶאָחד ַעל־ָּכְך ְמאֹד. ְואֹותֹו 
מֹוֵכס ָזָכה ִלְלָוָיה ְמֻכֶּבֶדת, ִּבְגַלל ַמֲעֶׂשה טֹוב ֶאָחד ֶׁשָעָׂשה, ִּכי ַּפַעם 
ַאַחת ֵהִכין ְסֻעָּדה ְּגדֹוָלה ִלְכבֹוד ַׂשר ָהִעיר ֶׁשֻהְזַמן ֵאָליו, ַאְך ְּבסֹופֹו 
ר ְלִבּקּור ֶאְצלֹו ִמִּסָּבה ָּכְלֶׁשִהי. ָחס ַהּמֹוֵכס  ֶׁשל ָּדָבר ֹלא ִהִּגיַע ַהּׂשַ
ַעל ַהְּסֻעָּדה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשֵהִכין, ּוִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ָיַדע ַמה ַּלֲעׂשֹות ִעם ָּכל 
ַלֲעִנֵּיי ָהִעיר, ּוִבְזכּות  ר, ִצּוָה ְלַחְּלָקם  ַלּׂשַ ַהַּמֲאָכִלים ָהַרִּבים ֶׁשֵהִכין 
אֹותֹו ַמֲעֶׂשה ָקָטן ֶׁשָעָׂשה ָזָכה ְלָׂשָכר ּכֹה ָּגדֹול, ְּכֵדי ְלַלֶּמְדָך ֶׁשֵאין 

ַהָּקָּב"ה ְמַקֵּפַח ְׂשַכר ָּכל ְּבִרָּיה". )רש"י במסכת סנהדרין(

  

ַהַּתָּנא ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ְּבנֹו ֶׁשל ַהַּתָּנא ַהְמֻפְרָסם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר־יֹוַחאי, 

ל ְמֻהּלָ
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ל ְמֻתּבָ

רֹו. ָאַמר ָלֶהם:  ְלַבּקְ ְלִמיָדיו  ּתַ ִנְכְנסּו  י ֱאִליֶעֶזר,  ַרּבִ ָחָלה  ׁשֶ ּכְ  •
ין  יבּום ּבֵ יֹון ְוהֹוׁשִ ֵניֶכם ִמן ַהִהּגָ ְכבֹוד ַחְבֵריֶכם, ּוִמְנעּו ּבְ ֲהרּו ּבִ ִהּזָ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים. )מסכת ברכות( י ּתַ ְרּכֵ ּבִ

ַאְמִריָנן לּוחֹות  ְלמּודֹו ֵמֲחַמת ָאְנסֹו, ּדְ ַכח ּתַ ָ ּשׁ ָזֵקן ׁשֶ ֲהרּו ּבְ • ִהּזָ
ָאְנסֹו –  "י, ֵמֲחַמת  ִ ַרּשׁ ּוְמָפֵרׁש  ָארֹון.  ּבָ חֹות  ֻמּנָ ְבֵרי לּוחֹות  ְוׁשִ
דֹו. )מסכת ברכות( ֵהר ּבֹו ְלַכּבְ דַֹחק ְמזֹונֹות, ִהּזָ ְטָרד ּבְ ּנִ ָחָלה אֹו ׁשֶ ׁשֶ

ב ִלְנהֹג  ָדָבר ֶאָחד, ַחּיָ ּנּו ֲאִפּלּו ּבְ דֹול ִמּמֶ הּוא ּגָ ֲחֵברֹו ׁשֶ • ַהּיֹוֵדַע ּבַ
ּה. )מסכת פסחים( יָרא ּבֵ י רּוַח ַיּתִ ל־ֳקֵבל ּדִ ֱאַמר ּכָ ּנֶ בֹוד, ׁשֶ ּבֹו ּכָ

ִמים ִלְכבֹוד  ּקָ ֵני ָהָאָדם, ׁשֶ ה ׁשֹוִטים ֵהם רֹב ּבְ ּמָ • ָאַמר ָרָבא, ּכַ
ֵסֶפר ּתֹוָרה  ֲהֵרי ּבְ ְלִמיד ָחָכם, ׁשֶ ֵסֶפר ּתֹוָרה ְולֹא ָקִמים ִלְכבֹוד ּתַ

ּנּו ּוָבאּו ֲחָכִמים ְוִהְפִחיתּו ַאַחת. )מסכת מכות( ִעים ַיּכֶ תּוב ַאְרּבָ ּכָ

ְצִריָכה  ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ל  ׁשֶ ין  ֻחּלִ יַחת  ׂשִ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ִין  ִמּנַ  •
ַיְצִליַח,  ה  ר־ַיֲעׂשֶ ֲאׁשֶ ְוכֹל  לֹא־ִיּבֹול  ְוָעֵלהּו  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְלמּוד?  ּתַ

ִאיָלן לֹא ֶנֱאָבד. )מסכת עבודה זרה( ּבָ ָבר ַקל ׁשֶ ֲאִפּלּו ֶהָעֶלה ּדָ ׁשֶ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים,  ּה ּתַ ּזּו ּבָ ּבִ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַלִים ֶאּלָ • לֹא ָחְרָבה ְירּוׁשָ
תֹו. )מסכת שבת( ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֵאין לֹו ְרפּוָאה ְלַמּכָ ה ּתַ ְוָכל ַהְמַבּזֶ

ָכָסיו, ַמֲעֶלה  הּו ִמּנְ יתֹו ּוְמַהּנֵ תֹוְך ּבֵ ְלִמיד ָחָכם ּבְ ל ַהְמָאֵרַח ּתַ • ּכָ
ִמיִדין. )מסכת ברכות( ִאּלּו ִהְקִריב ּתְ תּוב ּכְ ָעָליו ַהּכָ

ָבֶבל  ּבְ ׁשֶ יִרים  ֲעׁשִ יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ּבְ ָמֵעאל  ִיׁשְ י  ֵמַרּבִ י  ַרּבִ ַאל  ׁשָ  •
ִדים ֶאת  ַכּבְ ּמְ ִביל ׁשֶ ׁשְ דֹול? ָאַמר לֹו, ּבִ ר ּגָ ה ֵהם זֹוִכים ְלעֹשֶׁ ּמָ ּבַ

ַהּתֹוָרה. )מסכת שבת(

ֵמַעְצמֹו  לֹוֵמד  ּדֹוֶמה  ֵאינֹו  ה,  ַאּתָ דֹול  ּגָ ָחָכם  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ  •
ְללֹוֵמד ֵמַרּבֹו. )מסכת כתובות(

ֵני ַרּבֹו,  ֵאינֹו עֹוֵמד ִמּפְ ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ל ּתַ י ֶאְלָעָזר, ּכָ • ָאַמר ַרּבִ
ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַח,  ּכֵ ּתַ ִמׁשְ ְלמּודֹו  ְוּתַ ָיִמים  ַמֲאִריְך  ְוֵאינֹו  ע  ָרׁשָ ִנְקָרא 
ר ֵאיֶנּנּו ָיֵרא  ל ֲאׁשֶ ּצֵ ע ְולֹא־ַיֲאִריְך ָיִמים ּכַ ְוטֹוב לֹא־ִיְהֶיה ָלָרׁשָ

ְפֵני ֱאלִֹהים. )מסכת קידושין( ִמּלִ

נֹוֵפל  ֲחָכִמים,  ְלִמיֵדי  ּתַ ל  ׁשֶ ָתן  ִמּטָ ַאַחר  ר  ַהְמַסּפֵ ל  ּכָ  •
ה'  יֹוִליֵכם  ַעַקְלַקּלֹוָתם  ים  ּטִ 'ְוַהּמַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ֵגיִהּנֹם.  ּבְ
ָעה  ׁשָ ּבְ ֲאִפּלּו  ָרֵאל',  ַעל־ִיׂשְ לֹום  ׁשָ ָהָאֶון  ֶאת־ּפֲֹעֵלי 

ָרֵאל יֹוִליֵכם ה' ֶאת־ּפֲֹעֵלי ָהָאֶון. )מסכת ברכות( לֹום ַעל־ִיׂשְ ָ ּשׁ ׁשֶ

ר ַאַחר  ִאּלּו ְמַסּפֵ ְלִמיד ָחָכם, ּכְ ל ּתַ ה ׁשֶ ּטָ ר ַאַחר ַהּמִ ל ַהְמַסּפֵ • ּכָ
ִכיָנה. )תנא דבי אליהו( ְ ַהּשׁ

ִכיָנה. )מדרש זוטא( ְ ּשׁ ִאּלּו נֹוֵגַע ּבַ ַתְלִמיד ָחָכם, ּכְ ל ַהּנֹוֵגַע ּבְ • ּכָ

ר  בֹוד ָהַרב, ּוָבֶהם ַהְמַסּפֵ ים ַעל ּכְ ין ְמַנּדִ ית ּדִ כ"ד ְמקֹומֹות ּבֵ • ּבְ
י ַמֲעָלה.  ַלּפֵ ְעּתֹו ּכְ ִגיס ּדַ ְלִמיד ֲחָכִמים ְוַהּמֵ ל ּתַ ָתן ׁשֶ ַאַחר ִמּטָ

)מסכת ברכות(

ָמעּוָה  ִאּלּו ׁשְ ֵעיֶניָך ּכְ ְלִמיד ָחָכם, ִיְהיּו ּבְ י ּתַ ַמְעּתָ ּתֹוָרה ִמּפִ • ׁשָ
ָאְזֶניָך ֵמַהר ִסיַני. )קהילת רבה(

ים  ַמִים, ְמֻצּוִ ֶחְפֵצי ׁשָ ּבְ ִניַח ֲחָפָציו ְועֹוֵסק  ּמֵ ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ • ּתַ
ֵני ִעירֹו ַלֲעׂשֹות ֶאת ְמַלאְכּתֹו. )מסכת יומא( ּבְ

ֲאִפּלּו  מֹאל",  ּוׂשְ ָיִמין  ְלָך  ידּו  ר־ַיּגִ ֲאׁשֶ ָבר  ַהּדָ • "לֹא ָתסּור ִמן 
הּוא ָיִמין, ְוָכל־ מֹאל ׁשֶ מֹאל ְוַעל ׂשְ הּוא ׂשְ אֹוֵמר ְלָך ַעל ָיִמין ׁשֶ
מֹאל. )רש"י בדברים( מֹאל – ׂשְ אֹוֵמר ַעל ָיִמין - ָיִמין, ְוַעל ׂשְ ן ׁשֶ ּכֵ ׁשֶ

ְבָרא  ַהּנִ ָאָדם  ְלׁשּום  ה  ְיַבּזֶ ּלֹא  ׁשֶ ֻמְזָהר  ָהָאָדם  ׁשֶ י  • ַאף־ַעל־ּפִ
קֹום  ִנים ַלּמָ ְקְראּו ּבָ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ן ִלְבֵני ִיׂשְ ּכֵ ֶצֶלם ֱאלִֹקים, ְוָכל־ׁשֶ ּבְ
ה  דֹול הּוא ַעל ַהְמַבּזֶ ָלל, ֲאָבל ָהַאְזָהָרה ְוָהעֶֹנׁש ַהּגָ ּכְ ְוִנְכְללּו ּבַ
ָחְליֹו,  ֶלְך ָאָסא ֶנֱעַנׁש ֲעֵליֶהם ּבְ ַהּמֶ ָבר ָמִצינּו ׁשֶ ּכְ ְלִמיד ָחָכם. ׁשֶ ּתַ
ֵני ָמה ֶנֱעַנׁש ָאָסא,  ַרׁש ָרָבא ִמּפְ סֹוָטה, ּדָ א ּדְ ֶפֶרק ַקּמָ ְדַגְרִסיָנן ּבְ ּכִ

ַתְלִמיד ֲחָכִמים. )מנורת המאור( ְרָיא ּבְ ה ַאְנּגַ ָעׂשָ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ְלׁשֹונֹו  ּבִ ֵמֲחטֹא  ֵמר  ָ ּוְלִהּשׁ ֵהר  ְלִהּזָ ֵסֶפר,  ר  ְמַחּבֵ ְלָכל  ְוָראּוי   •
ּלֹא  ׁשֶ טֹוב  ְוַהּיֹוֵתר  ה',  ְוִחּלּול  חּוְרָבא  ְנִפיק  ּדִ ִקְנטּוִרין  ִדְבֵרי  ּבְ
ֵסֶפר  ן ּבְ ְעּתֹו ְויֹאַמר ַעּיֵ ר ַעל ֵסֶפר ִמּטֹוב ַעד ַרע, ַרק ִיְכּתֹב ּדַ ְלַדּבֵ

לֹוִני ְוַהּבֹוֵחר ִיְבָחר. )פלא יועץ( ּפְ

ָברֹות ַהּסֹוְתרֹות זֹו ֶאת זֹו, ֵאל ֶאָחד  ְוַהּסְ עֹות  ל ִחּלּוֵקי ַהּדֵ ּכָ  •
ְנָתָנן ּוַפְרָנס ֶאָחד ֲאָמָרן. )השל"ה הקדוש(

ל  ְמַקּבֵ ְוֵאינֹו  ּלֹו  ׁשֶ ַדְרּכֹו  ּבְ ַההֹוֵלְך  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ְיִריָדתֹו  ֵסֶדר   •
ְכַלל  ִקים ַעְצָמם ֵמֶהם, ֵאיָנם ּבִ דֹוֵלי ַהּדֹור, ְוַהְמַנּתְ ָמרּות ּגְ

ם נֹוְטִלים ְלַעְצָמם  ִהּנָ ר ׁשֶ ֵלי ַהּתֹוָרה, ְוֶזהּו סֹוָפם ַהּמַ ְמַקּבְ
ָרֵאל. )שיחות מוסר(  אלֵֹקי ִיׂשְ לֹוַמר ֵאין ָלנּו ֵחֶלק ּבֵ

ֲאָמרֹות ּוִפְתָּגִמים

ֹלא ִנְקַּבר ַאַחר ְּפִטיָרתֹו ְּבֶקֶבר ְּכֶדֶרְך ָּכל ָהָאֶרץ, ִמְּפֵני ֶׁשָּכְך ִּבֵּקׁש 
ֵּביָתם  ֶׁשל  ַהַּגג  ַּבֲעִלַּית  ּגּוָפתֹו  ֶאת  ִהִּניָחה  ִאְׁשּתֹו  ֶאָּלא  ֵמִאְׁשּתֹו, 
ְּבֶדֶרְך ֹלא  ּוְׁשַּתִים.  ְלֶעְׂשִרים  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ֵּבין  ָׁשַכב  ְוָׁשם 
ִטְבִעית, ִנְׁשַמר ּגּופֹו ֶׁשל ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוֹלא ִהְרִקיב ְּכָלל ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים 
יֹוֵצאת  ּתֹוַלַעת  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ֶׁשל  ִאְׁשּתֹו  ָרֲאָתה  ֶאָחד,  יֹום  ַרּבֹות. 
ה ְמאֹד ְוָחְׁשָׁשה ֶׁשָּמא ּגּופֹו  ֵמָאְזנֹו ֶׁשל ַרִּבי ֶאְלָעָזר. ִנְבֲהָלה ָהִאּׁשָ
ַיְתִחיל ְלַהְרִקיב ֵמַעָּתה, אּוָלם ְּבאֹותֹו ַלְיָלה ִנְרָאה ֵאֶליָה ַּבְעָלּה ַרִּבי 
ֶאְלָעָזר ַּבֲחלֹום, ְוָאַמר ָלּה: "ֵאין ָלְך ַמה ַּלֲחׁשֹׁש ֶׁשַהּגּוף ַיְרִקיב, ֶאָּלא 
ַמִים. ִמְּפֵני  ֶׁשַהּתֹוַלַעת ֶׁשָרִאיָת ֶׁשָּיְצָאה ֵמָאְזַני, ָהְיָתה עֶֹנׁש ִמן ַהּׁשָ
ֶׁשִּמָּיד  ְוָהֱאֶמת  ָחָכם,  ַּתְלִמיד  ְמַבִּזים  ֵאיְך  ָׁשַמְעִּתי  ַאַחת  ֶׁשַּפַעם 
ָמִחיִתי ּבֹו ְּבאֹותֹו ְמַבֶּזה, ֶאָּלא ֶׁשֹּלא ָמִחיִתי ַמְסִּפיק ְּכִפי ֶׁשָהִייִתי 
ָצִריְך ִלְמחֹות, ְוָלֵכן ֶנֱעַנְׁשִּתי ַּבּתֹוַלַעת ֶׁשָרִאית, ְוַעְכָׁשו ְּכָבר ִקַּבְלִּתי 

ֶאת ַהִּתּקּון ַהָּנכֹון ְלִנְׁשָמִתי ַעל־ָּכְך". )מסכת בבא מציעא(

ַרב  ֶׁשל  ֲחֵברֹו  ְׁשמּוֵאל,  ַהְמֻפְרָסם  ָהָאמֹוָרא  ֶׁשל  ְּפִטיָרתֹו  ְלַאַחר 
ֶאָחד  ָאָדם  ָהָיה  ַהַּתָּנִאים,  ְּתקּוַפת  ַאַחר  ָהָאמֹוָרִאים  ּוֵמִראׁשֹוֵני 
ֲחָכִמים  ִּדְבֵרי  ַעל  ָעַבר  ּוְבָכְך  ִּבְגנּותֹו,  ְוִסֵּפר  ָסָרה  ֶנְגּדֹו  ֶׁשִּדֵּבר 
נֹוֵפל  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ֶׁשל  ִמָּטָתן  ַאַחר  ַהְמַסֵּפר  ֶׁשָּכל  ֶׁשָאְמרּו 
ְּבֵגיִהּנֹם, ֶׁשֶּנֱאַמר ְוַהַּמִּטים ֲעַקְלַקּלֹוָתם יֹוִליֵכם ה' ֶאת־ּפֲֹעֵלי ָהָאֶון 
ְׁשמּוֵאל,  ֶׁשל  ְּכבֹודֹו  ֶאת  ַהָּקָּב"ה  ִקֵּנא  ּוִמָּיד  ַעל־ִיְׂשָרֵאל.  ָׁשלֹום 
ּוְלֶפַתע ָנְפָלה קֹוָרה ִמַּגג ַהַּבִית, ְוִהיא ָּפְצָעה ֶאת רֹאׁשֹו ֶׁשל ָהִאיׁש 
ֶׁשִּדֵּבר ַעל ְׁשמּוֵאל ְורֹוְצָצה ֶאת מֹוחֹו ַעד ֶׁשֵּמת ְּבִבָּזיֹון ְּכעֶֹנׁש ַעל 

ְּפִגיָעה ְּבַתְלִמיד ָחָכם. 
ֶאָּלא  ְּכֵבָדה,  ָהְיָתה  ֹלא  ֶׁשָּנְפָלה  ֶׁשַהּקֹוָרה  ַהֶּבן־ִאיׁש־ַחי,  ְוָכַתב 
ֵקיָסם ָקָטן ֶׁשֹּלא ָהָיה ּבֹו ְּכֵדי ְלָהִמית, ּוְכֵדי ֶׁשֹּלא יֹאְמרּו ֶׁשְּבִמְקֶרה 
ַעל  ָעְנׁשֹו  ֶׁשִּיְתַּפְרֵסם  ְּכֵדי  ֵנס  ַהָּקָּב"ה  ָעָׂשה  ְּכֵבָדה,  ִמּקֹוָרה  ֵמת 

ֶׁשִּזְלֵזל ְּבָחָכם. )מסכת ברכות(
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ִּביִׁשיָבתֹו  סֹוֵפר"  ַה"ֲחַתם  ֶׁשל  ָהֲעֻמִּקים  עּוָריו  ִמּׁשִ ְּבֶאָחד 
ִאְּגָרא  ְמֻׁשָּלם  ַרִּבי  ֶׁשל  ֻקְׁשָיתֹו  ֶאת  ִּבְדָבָריו  ִהְזִּכיר  ֶׁשִּבְפֶרְׁשּבּוְרג, 
ִמִּטיְסְמִניץ, ֶׁשָהָיה ִמְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ֶׁשָּקַדם לֹו, ּוְכֶׁשִּנְפַטר ָהָיה ַהֲחַת"ם 
סֹוֵפר ְּכֶבן ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע, ְוֵתֵרץ ֶאת ַהֻּקְׁשָיה ְּבֵתרּוץ הֹוֵלם. ִּבְׁשָגָגה 
ָהְיה  ֶׁשֹּלא  ְּבֻנָּסח  סֹוֵפר  ַהֲחַת"ם  ִהְתַּבֵּטא  ִּליט,  ַהּׁשַ ִמִּפי  ֶׁשָּיְצָאה 
ִלְכבֹודֹו ֶׁשל ַרִּבי ְמֻׁשָּלם, ּוִמָּיד ְּבאֹותֹו ֶרַגע ִהְרִּגיׁש ִּכי ִהְסַּתְּתמּו ִמֶּמּנּו 
ַמְעְינֹות ַהָחְכָמה, ַעד ֶׁשֹּלא ָהָיה ָיכֹול ְלַהְמִׁשיְך ִלְלמֹד. ִנָּסה ַהֲחַת"ם 
סֹוֵפר ָלׁשּוב ְלִלּמּודֹו ּוְכֶׁשָרָאה ֶׁשהּוא ֹלא ַמְצִליַח, ִהְפִסיק ִמָּיד ֶאת 
ַמִים ִמְּפֵני ְּכבֹודֹו ֶׁשל  ִׁשעּורֹו ְוֵהִבין ְּבַדְעּתֹו ִּכי ַהָּדָבר ַנֲעָׂשה לֹו ִמן ַהּׁשָ
ַרִּבי ְמֻׁשָּלם ִאְּגָרא. ָיָצא ֵמַהְיִׁשיָבה ְוִנְכַנס ְלֵביתֹו ְּכֶׁשהּוא ָעֵצב ְוָכאּוב, 
ִלְפֵני  ִׂשיַח  ׁשֹוֵפְך  ְּכֶׁשהּוא  ַעְצמֹו,  ְלֵבין  ֵּבינֹו  ְוִהְתּבֹוֵדד  ְלַחְדרֹו  ִנְכַנס 
קֹונֹו ּוְמַבֵּקׁש ֶאת ְסִליָחתֹו ֶׁשל ְּגאֹון ִיְׂשָרֵאל. ְזַמן־ָמה ְלַאַחר ִמֵּכן, ָיָצא 
עּור, ְוִהֵּנה ָרָאה ִמָּיד ֶׁשִּנְפְּתחּו לֹו ׁשּוב ַמְעְינֹות  ֵמַחְדרֹו ְוָחַזר ֶאל ַהּׁשִ
ְלָמֳחָרת,  ַוְיִהי  ְּבִׂשְמָחה.  ְּבִׁשעּורֹו  ִהְמִׁשיְך  ְוהּוא  ְּכִמּקֶֹדם,  ַהָחְכָמה 
ְּכֶׁשִּנְכַנס ַהֲחַת"ם סֹוֵפר ִלְלמֹד ִעם ַהַּתְלִמיִדים, ִהְתִחיל ְלַדֵּבר ְּבקֹול 
ְמֻׁשָּלם  ַרִּבי  ֶׁשל  ִּבְכבֹודֹו  ָּפַגְעִּתי  ֶאְתמֹול  ַהְיָקִרים,  "ָּבַני  ְוָאַמר:  ֶּבִכי 
ִׁשעּוִרי,  ֶאת  ִהְפַסְקִּתי  ְוָלֵכן  ַהָחְכָמה,  ַמְעְינֹות  ִמֶּמִּני  ְוִנְסְּתמּו  ִאְּגָרא 
ָצִריְך  ַּכָּמה  ִּתְלְמדּו  ּוִמָּכאן  ָּבַרִּבים,  ַהָּדָבר  ַעל  ִמְתַוֶּדה  ֲאִני  ְוַעְכָׁשו 

ְלִהָּזֵהר ִּבְכבֹודֹו ֶׁשל ָּכל ַּתְלִמיד ָחָכם ְוָגדֹול ַּבּתֹוָרה". )זכרון למשה(

  

ְמִסַּבת  ַּפַעם  ָהְיָתה  ַנֲערּותֹו  ֶׁשִּביֵמי  ַחִּיים",  ֶה"ָחֵפץ  ֶׁשל  ְּבנֹו  ִסֵּפר 
ְמֵרִעים ֵאֶצל ָאִביו ְוָׁשתּו ָאז ַמְׁשֶקה ְּבַצְוָּתא, ְוַכִּנְרֶאה ָהָיה ַהָּדָבר ְּביֹום 
ַּבר ַהִּמְצָוה ֶׁשּלֹו. ָׁשְקעּו ַהְמֻסִּבים ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה, ְוַהַּנַער ַעְצמֹו ִהְצִליַח 
הּוְטבּו  ּוְדָבַריו  ַאְרֵיה",  ֲאַגת  ַה"ּׁשַ ֶׁשל  ֲחָזָקה  ֻקְׁשָיה  ּוְלָתֵרץ  ְלַהְפִריְך 
ֶׁשַּיְצִליַח  אֹותֹו  ּוֵבְרכּו  ֶׁשָּקמּו  ַעד  ַהְמֻסִּבים,  ַהּלֹוְמִדים  ְּבֵעיֵני  ְמאֹד 
ְוָאַמר:  ַהְמֻסִּבים  ֶאל  ַנֲעָנה  ְוהּוא  ַהַּנַער,  ֶׁשל  רּוחֹו  ָּגֲאָתה  ְּבִלּמּודֹו. 
ֲאַגת ַאְרֵיה'". ְּבאֹותֹו ֶרַגע,  "ִמי ִיֵּתן, ְוֶאְזֶּכה ְלָתֵרץ ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַה'ּׁשַ
ָחְורּו ָּפָניו ֶׁשל ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים", ְוהּוא ָּדָחה ֶאת ְּבנֹו ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו ְוָגַער ּבֹו 
ְּבֻפְמֵּבי: "ַאָּתה ְּכָבר ֹלא ִּתְגַּדל ִלְהיֹות ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה! ִמְּפֵני ְּדָבֶריָך ֵאּלּו 
ְוִסֵּים  ָהֲאִרי".  ְּכֵלב  ֶׁשִּלָּבם  ַהּנֹוָדִעים,  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְגאֹוֵני  ְמַזְלֵזל  ֶׁשַאָּתה 
ְּבנֹו ֶׁשל ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ֶאת ִסּפּורֹו ְוָאַמר: "ְלַדֲאבֹוִני ָהַרב, ִהְתַקְּיָמה 
ָהִייִתי  ְוֹלא  זֹו  ָרָעה  ְּבִמָּדה  ִהְמַׁשְכִּתי  ֹלא  ְוָאְמָנם  ָאִבי,  ֶׁשל  ְנבּוָאתֹו 
ָׂשֵמַח ְּבַתָּקַלת ֲחֵבַרי ַּבּתֹוָרה, ְוָכל־ֶׁשֵּכן ְּבַתָּקַלת ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל, ָאְמָנם 

ֹלא ָּגַדְלִּתי ַּבּתֹוָרה ְּכִפי ֶׁשָהִייִתי ָראּוי ִלְהיֹות". )כתבי הח"ח(

  

ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאְיֶּגר ַוֲחֵברֹו ַרִּבי ַיֲעקֹב ִמִּליָסא ַּבַעל "ַחּוַת ַּדַעת", ָהְלכּו 
ַּפַעם ַיַחד ְוׂשֹוֲחחּו ֵּביֵניֶהם ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה. ְּבַדְרָּכם, ָעְברּו ְׁשֵני ַהְּגאֹוִנים 
ְלַיד ַסְפָסל ֶאָחד, ָעָליו ָיְׁשבּו ַּכָּמה ְנָעִרים ְצִעיִרים. ִהְתַּפֵּלא ַרִּבי ַיֲעקֹב 
ַהְּנָעִרים ֹלא ָזעּו ִּבְכָלל ִמְּמקֹוָמם ְלַמְרֵאה ְׁשֵני ַהְּגאֹוִנים  ִּכי  ִלְראֹות, 
ֶׁשָעְברּו ִלְפֵניֶהם, ֹלא ָקמּו ִלְכבֹוָדם ְוֹלא ִהְתַיֲחסּו ֲאֵליֶהם ְּכָלל. ָהָיה לֹו 
ְלַרִּבי ַיֲעקֹב ַצַער ָּגדֹול ִמֶּזה, ִמְּפֵני ֶׁשָרָאה ְּבָכְך ִּבְזיֹון ַהּתֹוָרה ִויִריַדת 
ֶאת  ָנא  "ְרֵאה  ֲעִקיָבא:  ַרִּבי  ַלֲחֵברֹו  ָאַמר  ְמִרירּות  ּוֵמרֹב  ַהּדֹורֹות, 
ַהִּזְלזּול ַהָּגדֹול ֶׁשל אֹוָתם ְנָעִרים ַהְמנָֹעִרים ִמְּכבֹוד ַהּתֹוָרה. ַּכִּנְרֶאה 

ֶׁשַהֻחְצָּפה  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ָעֶליָה  ִדְמִׁשיָחא,  ִעְקְבָתא  ִליֵמי  ִהַּגְענּו  ְּכָבר 
ִּתְגַּדל ּוְנָעִרים ְּפֵני ְזֵקִנים ַיְלִּבינּו". ִנֲחמֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא ְוָאַמר לֹו: "ַהְלַואי 
ּוְכָבר ָהִיינּו ַמִּגיִעים ַלֻחְצָּפה ַהְיֵתָרה ֶׁשל ְימֹות ַהָּמִׁשיַח, ֲאָבל ֲעַדִין ֹלא 
ִהַּגְענּו ָלֶזה. עֹוד ָיבֹוא יֹום, ֶׁשְּגאֹוֵני ַהּדֹור ֵיְׁשבּו ַעל ַהַּסְפָסל, ְוִלְפֵניֶהם 
ַיַעְברּו ַּכָּמה ְנָעִרים, ְוֶאָחד ֵמאֹוָתם ְנָעִרים יֹאַמר ַלֲחֵברֹו 'ְרֵאה ָנא ֵאיזֹו 
ְוֹלא  ִלְפֵניֶהם  עֹוְבִרים  אֹוָתנּו  ֶׁשרֹוִאים  ַהָּללּו,  ַהְּזֵקִנים  ִמַּצד  ֻחְצָּפה 
ְימֹות  ֶׁשל  ִיְסֵּגי  ֻחְצָּפה  ְּבֶגֶדר  ְּכָבר  ַהָּדָבר  ִיְהֶיה  ְוָאז  ִלְכבֹוֵדנּו',  ָקִמים 

ַהָּמִׁשיַח. )סוגה בשושנים(

  

ַרִּבי ֵׁשם־טֹוב ָּגאִגין, ִמְּגדֹוֵלי ָהַרָּבִנים ְוַהַּדָּיִנים ָּבִעיר ָקִהיר ֶׁשְּבִמְצַרִים, 
ֶׁשְּבִעירֹו  ַהָּגדֹול  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ֶׁשֶּנֶעְרָכה  ְּבֻחָּפה  ַּפַעם  ִהְׁשַּתֵּתף 
ֶאת חֶֹסר  ָהָראִׁשי  ָהַרב  ּוְכֶׁשָרָאה  ָהִעיר,  ֶׁשל  ָהָראִׁשי  ַרָּבּה  ִעם  ַיַחד 
ְוחֶֹסר  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְּכַלֵּפי  ִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהם  ּוְבֵני  ָהאֹוְרִחים  ֶׁשל  ַהָּכבֹוד 
ִלְמחֹות  ָקם  ְוהּוא  ָּגדֹול  ִּבְכֵאב  ִהְתַמֵּלא  ַּבָּמקֹום,  ְוַהָּטֳהָרה  ה  ַהְּקֻדּׁשָ
ַּבְּנֱאָסִפים ַעל ַמֲעֵׂשיֶהם ַהְּנלֹוִזים, ַאְך ַהֶּנֱאָסִפים ֹלא ִהּטּו ֶאת ָאְזָנם 
ֵאָליו ְּכָלל ְוֵהֵחּלּו ְלַבּזֹותֹו ּוְלָחְרפֹו ְּכַאַחד ָהֵריִקים. ִּבְראֹותֹו זֹאת, ָקם 
א  ָהַרב ָהָראִׁשי ְוהֹוִדיַע, ֶׁשהּוא ְמָסֵרב ְלַסֵּדר ֶאת ַהִּקּדּוִׁשין ַלּזּוג ַהִּנּׂשָ
ְוָיָצא ִמן ַהָּמקֹום ָּבֳחִרי־ַאף. ַהְּבֵרָרה ֹלא נֹוְתָרה ְּבָידֹו ֶׁשל ַהַּדָּין, ְוהּוא 
ַמִים ָּתְבעּו  ִסֵּדר ֶאת ַהִּקּדּוִׁשין ִּבְמקֹומֹו ֶׁשל ָהַרב ָהָראִׁשי, ַאְך ִמן ַהּׁשָ
ֶאת ֶעְלּבֹוָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה. ָיִמים ֲאָחִדים ְלַאַחר ַהֲחֻתָּנה, ָחְלָתה ַהַּכָּלה 
ְּבַמֵּגָפה ָקָׁשה, ְוַאף ֶהָחָתן ִנְדַּבק ְּבאֹוָתּה ַמֲחָלה, ּוְׁשֵניֶהם ֵמתּו ְּבִקּצּור 
ָיִמים ְּבתֹוְך ְׁשבּוַע ַהָּיִמים ֵמֲחֻתָּנָתם. ּוְמַסֵּים ַרִּבי ֵׁשם־טֹוב ֶאת ִסּפּורֹו 
ְּבתֹוְך  ּוִבְלָוָיָתן  ְּבֻחָּפָתן  נֹוְכִחים  ָהִיינּו  ָהָראִׁשי  ְוָהַרב  "ַוֲאִני  ְּבָכְתבֹו: 
ֵמר ְלַבּזֹות ַּתְלִמיד  ִׁשְבָעה, ַרְחָמָנא ִלְּצַלן. זֹאת אֹוֶמֶרת, ְלִהָּזֵהר ּוְלִהּׁשָ

ָחָכם, ְוָכל־ֶׁשֵּכן ַרב ָראִׁשי ְּבָחְכָמה ּוְבִיְרָאה". )כתר שם־טוב(

  

ּוְברֹאָׁשם  ַרִּבים,  ֲחָכִמים  ְוַתְלִמיֵדי  ְּגאֹוִנים  ִהְתּגֹוְררּו  ְסלּוְצק,  ָּבִעיר 
ְוַרִּבי  ִוילֹוְבְסִקי,  ָּדִוד  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָהִריְדַּב"ז  ָהִעיר,  ֶׁשל  ַרָּבּה  ָעַמד 
ִאיָסר ַזְלָמן ֶמְלֶצר ָעַמד ָאז ְּברֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ַהַּמֲעִטיָרה ֶׁשִּבְסלּוְצק. 
ּוִבְהיֹותֹו ַקַּנאי ַלה' ּוְלתֹוָרתֹו,  ִהְנִהיג ֶאת ֲעָדתֹו ְּבַתִּקיפּות,  ָהִריְדַּב"ז 
ָלַחם ֶנֶגד ַמְרִׁשיֵעי ַהְּבִרית ְּבֶקֶרב ַהְּקִהָּלה ֶׁשִּנּסּו ְלַׁשּנֹות ֶאת ַהִּמְנָהִגים 
ַהְּקדּוִמים, ּוִבְקׁשּו ְלַהְכִניס רּוַח ֲחָדָׁשה ֶאל ָהִעיר. ַּתִּקיפּותֹו ֶׁשל ָהַרב 
ה  ֲחִמּׁשָ ָהְלכּו  ּוַפַעם  ַהָּקָהל,  ִמַּתִּקיֵפי  ַּכָּמה  ְּבֵעיֵני  ִלְצִניִנים  ָהְיָתה 
ֶׁשִהְׂשָּתֵרר  ָהִעיר  ְּבַרב  ִלְנקֹם  ְוֶהְחִליטּו  ַהְּקִהָּלה,  ְּבַוַעד  ֲחֵבִרים 
ַּדָּין  ֲעֵליֶהם  ּוִמּנּו  ַּפְרָנִסים  ה  ֲחִמּׁשָ אֹוָתם  ָהְלכּו  ָעׂשּו?  ֶמה  ֲעֵליֶהם. 
ָחָדׁש ְלֹלא ְרׁשּותֹו ֶׁשל ָהַרב. ָהְיָתה זֹו ְּפִגיָעה ָקָׁשה ִּבְכבֹודֹו ֶׁשל ָהַרב, 
ַהְּפִגיָעה  ָיִגיב ַעל  ְוֵכיַצד  ָהִריְדַּב"ז  ַּיֲעֶׂשה  ִהְמִּתינּו ִלְראֹות ַמה  ְוֻכָּלם 
ָהֲעצּוָמה ִּבְכבֹוד ַהּתֹוָרה. ְוִהֵּנה ִהִּגיַע יֹום ַׁשַּבת־קֶֹדׁש, ָהַרב ָעַמד ְלַיד 
ִמַּתְלִמיֵדי  ֵמֵאְיִׁשיׁשֹוק  ָׁשלֹום  ַרִּבי  ָעְמדּו  לֹו  ְּבָסמּוְך  ַהּקֶֹדׁש,  ֲארֹון 
ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים", ֶׁשָהָיה ָידּוַע ְּכָגאֹון ְוַצִּדיק, ְורֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ַרִּבי ִאיָסר 
ַזְלָמן ֶמְלֶצר. ִלְפֵני ְקִריַאת ַהּתֹוָרה, ָעָלה ָהִריְדַּב"ז ַעל ַמְדֵרגֹות ֲארֹון 
ֲאֵליֶכם.  אַֹמר  ֲאֶׁשר  ֵאת  ַהְּקִהָּלה  ְּבֵני  ָנא  "ִׁשְמעּו  ְוִהְכִריז:  ַהּקֶֹדׁש 
ָּבִעיר  ָּכאן  ּוִמּנּו  ַּבְּקִהָּלה  ַּפְרָנִסים  ַּכָּמה  ָהְלכּו  ִמְסָּפר,  ָיִמים  ִלְפֵני 
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ַוֲאִני אֹוֵמר ָּכְך. ִרּבֹונֹו  ְּכֵדי ְלַהְכִעיס אֹוִתי,  ַּדָּין ֶאָחד ְלֹלא ְרׁשּוִתי 
ְלִמיֶׁשהּו  ָהָיה  ַהִאם  ַהַּסְנְּדָלר,  ָּדִוד  ַיֲעקֹב  ָהִייִתי  ִאּלּו  עֹוָלם!  ֶׁשל 
ָּדִוד  ַיֲעקֹב  ָהִייִתי  ְוִאּלּו  ֹלא!  ִּפי?  ֶאת  ַמְמִרים  ְוָהיּו  ָעַלי,  ְטָענֹות 
ָחְלקּו  ִאם־ֵּכן  ּוַמּדּוַע  ֹלא!  ָעַלי?  חֹוֵלק  ִמיֶׁשהּו  ָהָיה  ְּכלּום  ַהַחָּיט, 
ָעַלי? ִמְּפֵני ֶׁשֲאִני לֹוֵמד ֶאת ּתֹוָרְתָך ַהְּקדֹוָׁשה. ְמַבֵּקׁש ֲאִני ִמְּמָך, 
ַמִים, ֶׁשֵּתֵצא ְלַקֵּנא ֶאת ִקְנָאְתָך ְוַתֲעמֹד ִליִמיִני"! ָהָיה  ָאִבי ֶׁשַּבּׁשָ
ְוֻכָּלם  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ַרר  ֶׁשּׂשָ ַהֶּמַתח  ֶאת  ְּבַסִּכין  ַלְחּתְֹך  ֶאְפָׁשר 
ֵהִרים  ְוִהֵּנה  ָהַרב.  ֶׁשל  ְּדָבָריו  ְלֶהְמֵׁשְך  ֲעצּוָרה  ִּבְנִׁשיָמה  ִהְמִּתינּו 
ָהִריְדַּב"ז ֶאת קֹולֹו ְוָאַמר: "ִמְּפֵני ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה, מֹוִדיַע ֲאִני ָּבזֹאת, 
ִּכי ֲחֵמֶׁשת ַהַּפְרָנִסים ֶׁשָעׂשּו ֶאת ַהַּצַעד ַהַּמְחִּפיר ַהֶּזה, ֹלא יֹוִציאּו 
ָּבֶזה  ֶזה  ִהִּביטּו  ְוֻכָּלם  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ָקָמה  ְׁשָנָתם"! ְמהּוָמה  ֶאת 
ְּבַתְדֵהָמה ּוֵמֲאנּו ְלַהֲאִמין ְלִמְׁשַמע ָאְזָנם. ֲהֵרי ֶזה ָּדָבר נֹוָרא ְוָאיֹם, 
ָהַרב  ָהִריְדַּב"ז, אּוָלם  ִמִּפי  ִנְמֶרֶצת ֶׁשָּיְצָאה ְמפָֹרׁשֹות  ְקָלָלה ּכֹה 
ִהְמִׁשיְך ַלֲעמֹד ְּבָגאֹון ַעל ַמְדֵרגֹות ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש ְוֹלא ִהְתַיֵחס ְּכָלל 
ָהמּום,  ָהָיה  ַעְצמֹו  ֶמְלֶצר  ַזְלָמן  ִאיָסר  ַרִּבי  ַּגם  ַהְּגדֹוָלה.  ַלֲהֻמָּלה 
ְוִהֵּנה הּוא רֹוֶאה ֶאת ַרִּבי ָׁשלֹום ֵמֵאְיִׁשיׁשֹוק ִנַּגׁש ָלִריְדַּב"ז. ָחַׁשב 
ַרִּבי ִאיָסר ַזְלָמן ְוָאַמר ְלַעְצמֹו: "ִאם הּוא ְּכָבר ִנַּגׁש ֶאל ָהַרב, ַמה 
ְּדָבָריו  ַוַּדאי ְּכָבר ְיעֹוֵרר אֹותֹו ַרִּבי ָׁשלֹום ַעל  ַוֲהֵרי  ִּלי ְלִהְתָעֵרב? 
ַרִּבי ָׁשלֹום לֹוֵחׁש  ֵּכיַצד  ַזְלָמן  ִאיָסר  ַרִּבי  ְוִהֵּנה ׁשֹוֵמַע  ַהֲחִריִפים, 
ֶׁשאֹוָתם  ָאַמְרָּת  ֲהֵרי  ִּיְהֶיה?  "ַמה  ְואֹוֵמר:  ָהִריְדַּב"ז  ֶׁשל  ְּבָאְזָניו 
ֶאת  יֹוִציאּו  ֵּכן  ִאם  ִּיְהֶיה  ּוַמה  ְׁשָנָתם,  ֶאת  יֹוִציאּו  ֹלא  ַּפְרָנִסים 
ְׁשָנָתם, ֲהֵרי ִיְהֶיה ָּבֶזה ִחּלּול ה' ָּגדֹול". ָׁשַמע ָהִריְדַּב"ז ֶאת ְלִחיָׁשתֹו 
ְוָקָרא:  ֶׁשל ַרִּבי ָׁשלֹום, ָעָלה ֵׁשִנית ַעל ַהִּביָמה, ִהָּסה ֶאת ַהָּקָהל 
"ִמֵּכיָון ֶׁשֶּנֱאַמר ִלי ַעָּתה, ֶׁשָעלּול ָלֵצאת ִחּלּול ה' ָּגדֹול ִאם יֹוִציאּו 
ַהַּפְרָנִסים ֶאת ְׁשָנָתם, ֲהֵריִני מֹוִדיַע ָּבזֹאת ֳקָבל־ַעם ְוֵעָדה, ֶׁשֹּלא 
ה ֳחָדִׁשים". ּוְבָאְמרֹו זֹאת ָיַרד ָהִריְדַּב"ז  ַיַעְברּו ֲעֵליֶהם ֲאִפּלּו ֲחִמּׁשָ
ֵמַהִּביָמה, ְוֻכָּלם נֹוְתרּו ֲהמּוִמים ְוִנְרָעִׁשים ַעל ְמקֹומֹוֵתיֶהם. ְמֻיָּתר 
ְלהֹוִסיף, ִּכי ָּכל ֲחֵמֶׁשת ַהַּפְרָנִסים ִנְפְטרּו ְּבִקּצּור ָיִמים ִמְּפֵני ְּכבֹוד 

ַהּתֹוָרה, ְוָכל ָהָאֶרץ ָרֲעָׁשה ִמָּכְך. )שאל אביך ויגדך(

  

ִּבְצִעירּותֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאְיֶּגר, ִּדְּברּו ּבֹו ִנְכָּבדֹות ִעם ִּבּתֹו ֶׁשל 
חֹוְתנֹו ֶלָעִתיד, ּוְכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ִלְתהֹות ַעל ַקְנַקּנֹו, ָנַסע ַרִּבי ֲעִקיָבא 
ִויִדיֵדי ַהִּמְׁשָּפָחה ָּבאּו ְלַבֵּקר ֶאת ֶהָחָתן ַהְמיָֹעד  ֶאל ִעיר חֹוְתנֹו, 
ְמעֹו ָיָצא ְלָפָניו ְּכִעּלּוי ִנְפָלא, ּוְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה. ַמה  ֶׁשּׁשִ
ִּבְדָמָמה  ִּכי ֶהָחָתן ַהְמיָֹעד יֹוֵׁשב  ְּפִליָאָתם ִלְראֹות,  ָהְיָתה  ְּגדֹוָלה 
ְוֹלא ּפֹוֶצה ִּפיו ְּכָלל ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה, ַעד ֶׁשֻּכָּלם ָהיּו ְּבטּוִחים ִּכי ַעם 
ָהָאֶרץ ָּגדֹול הּוא ְוהֹוִליכּו ֶאת ַהְמֻחָּתן ׁשֹוָלל. ַּגם ֲאִבי ַהַּכָּלה ָׂשם 
ְלַרֵּבי  ְלַרֵּמז  ֶׁשֵהֵחל  ַעד  ַמֲעֵׂשהּו,  ַעל  ִהְתַנֵחם  ּוְבִלּבֹו  ְלָכְך  ִלּבֹו 
ָיִמים ִמְסָּפר,  ְּבָיַדִים ֵריקֹות. ָעְברּו  ֲעִקיָבא ִּכי ָעָליו ָלׁשּוב ְלֵביתֹו 
ְוִלְפִליַאת ֻּכָּלם, ָּפַתח ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶאת ִּפיו ְוָהָיה ַּכַּמְעָין ַהִּמְתַּגֵּבר 
ֶאת  ֶׁשִהְדִהימּו  ֻמְפָלִאים  ּתֹוָרה  ִחּדּוֵׁשי  ִלְנּבַֹע  ַמְפִסיק  ֶׁשֵאינֹו 
ַהּסֹוְבִבים, ַעד ֶׁשָּכל ָהִעיר ָהְמָתה ִמְּגאֹונּותֹו ַהֻּמְפֶלֶגת ֶׁשל ָהֶעֶלם 
ְלַלַעג  ָהַפְכִּתי  ֶׁשִּכְמַעט  ַעד  ּכֹה,  ַעד  ָׁשַתְקָּת  "ַמּדּוַע  ַהָּצִעיר. 
"ָהָבה  ֵהִׁשיב:  ֲעִקיָבא  ְוַרִּבי  ֶלָעִתיד,  חֹוְתנֹו  ְּבָפָניו  ָּתַמּה  ָוֶקֶלס"? 
ָמָצאִתי  ָהִעיר,  ֶאל  ִהַּגְעִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ְׁשִתיָקִתי.  ֶאת  ְלָך  ְוַאְסִּביר 
ַעל  ִּדְּברּו  ְוֻכָּלם  ִׁשּדּוָכיו,  ְלֶרֶגל  ַאף הּוא  ֶׁשִהִּגיַע  נֹוָסף,  ֶעֶלם  ָּכאן 
ִּפי  ֶאת  ֶׁשֶאְפַּתח  ֶׁשָּבֶרַגע  ָיַדְעִּתי,  ַּבּתֹוָרה.  ִויִדיעֹוָתיו  ַהְתָמָדתֹו 
ָצִעיר  ִעּלּוי  אֹותֹו  ַעל  ַאֲאִפיל  ֶׁשִעָּמִדי,  ַהִחּדּוִׁשים  ֶאת  ְוַאְׁשִמיַע 
ֶהְחַלְטִּתי  ְוָלֵכן  ְסִביבֹו,  ֶׁשּנֹוַצר  ַהָּגדֹול  ָהרֶֹׁשם  ֶאת  ַוֲאַטְׁשֵטׁש 

ִלְׁשּתֹק. מּוָטב ִלי ֶׁשַּיֲחִזיקּו אֹוִתי ְלַעם ָהָאֶרץ, ַאף ֶׁשַהָּדָבר ִיְגרֹם 
ְוִנְמֵצאִתי ְמַבֶּזה  ִלי ּבּוָׁשה ְּגדֹוָלה, ֵמֲאֶׁשר ְלִהְתַּכֵּבד ִּבְקלֹון ֲחֵבִרי 

ַּתְלִמיד ָחָכם, ָחִליָלה". )תורת המידות(

  

ֶׁשְּבֵלְיְקוּוד,  ִּביִׁשיָבתֹו  קֹוְטֶלר  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ֶׁשל  עּוָריו  ִמּׁשִ ְּבֶאָחד 
ִהְקִריא ֶאת ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאְיֶּגר ַעל ַהֻּסְגָיה ַהִּנְלֶמֶדת ְוִהְרָּבה 
ֶׁשּלֹו  ַהַּמֲהָלְך  ֶאל  ִהְמִׁשיְך  ּוְבֶטֶרם  ְּדָבָריו,  ַעל  ֲחָזקֹות  ְּבֻקְׁשיֹות 
ַאֶּתם,  חֹוְׁשִבים  "ִאם  ַלַּתְלִמיִדים:  ְוָאַמר  ְּבִדּבּורֹו  ָעַצר  ַּבֻּסְגָיה, 
ֶׁשַאֲחֵרי ֻקְׁשיֹוַתי ַהְמֻרּבֹות אּוַלי ִנְדחּו ְּדָבָריו ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאְיֶּגר, 
ֲהֵרי ֶׁשָּטעּות ִהיא ְּבֶיְדֶכם. ָּברּור ִלי ַהָּדָבר, ֶׁשִאּלּו ָהָיה ַרִּבי ֲעִקיָבא 
ב ִּבְמִחי־ָיד ּוְבִחּיּוְך  ְּבַעְצמֹו ִנְכַנס ְלָכאן ְוׁשֹוֵמַע ֶאת ְּדָבַרי, ָהָיה ְמַיּׁשֵ
ֶׁשל ִּבּטּול ֶאת ָּכל ַהֻּקְׁשיֹות ַהְּקַטּנֹות ֶׁשִּלי, ּומֹוִכיַח ָלנּו ְּבֶרַגע ֶאָחד 
ֶׁשְּדָבַרי ֵאיָנם ְנכֹוִנים. ִּכי ָּבטּוַח ֲאִני ְּבַעְצִמי ֶׁשַהֻּקְׁשיֹות ֶׁשִּלי ֶּבֱאֶמת 
ֵאיָנן ֻקְׁשיֹות, ֶאָּלא ֶׁשֲאִני ֹלא ַמְסִּפיק ָּגדֹול ַּבִּלּמּוד ִּבְׁשִביל ִלְמצֹא 
ֲעִקיָבא  ְוַרִּבי  ַּנֲעֶׂשה,  ַמה  אּוָלם  ֲעֵליֶהן.  ַהְּנכֹוִנים  ַהֵּתרּוִצים  ֶאת 
ב ָלנּו ֶאת ַהֻּקְׁשיֹות, ְוָלֵכן נֹוַתְרנּו  ֵאְיֶּגר ֹלא ִנְמָצא ָּכאן ִּבְׁשִביל ְלַיּׁשֵ
ֲאָבל  ְּבַמֲהָלְך ׁשֹוֶנה.  ַהֻּסְגָיה  ֶאת  ְלָבֵאר  ֲאִני  ּוְמַנֶּסה  ִעּיּון,  ְּבָצִריְך 
ְּדעּו ָלֶכם ֶׁשְּדָבָריו ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא ֹלא ָזזּו ִמְּמקֹוָמם" )כבוד חכמים(

  

ַרִּבי ֶאְלָעָזר ִמּטֹוְרִניְגַרד ָהָיה נֹוֵהג ִלְנסַֹע ִמַּפַעם ְלַפַעם ֶאל 'ַהחֹוֶזה' 
ִמֻּלְּבִלין, ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶלַקח ִמִּפיו. ְּבבֹואֹו, ָהָיה ְמַחֵּפׂש ַּבֶּמה ָיכֹול הּוא 
ְלַׁשֵּמׁש ֶאת ַרּבֹו, ְּכֵדי ְלַקֵּים ִמְצַות ִׁשּמּוׁש ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ַּפַעם, 
ִתָּיה הֹוִציא  ַהּׁשְ ּוְלַאַחר  ַחִּמין,  ִּבְׁשִתַּית ּכֹוס  ַרּבֹו  ַעל־ְיֵדי  ִהְתַּכֵּבד 
ֶאת ַהּכֹוס ִמְּלָפָניו. ְׁשָאלֹו ָהַרִּבי ַמּדּוַע הּוא ַמְטִריַח ֶאת ַעְצמֹו ַּגם 
ְּבַהְחָזַרת ַהְּכִלי, ְוָעָנה: "ֲהֵרי ַּגם הֹוָצַאת ַּכף ּוַמְחָּתה ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים 

ָהְיָתה ַאַחת ִמן ָהֲעבֹודֹות ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש". )חסידים מספרים(

  

ִמְּגדֹוֵלי  ַהְּירּוַׁשְלִמי,  ַעל  "ִניר"  ַּבַעל  ִמֻּקְּבִרין  ַמאִרים  ֵמִאיר  ַרִּבי 
ֲחִסיֵדי ֶלְכִויְטׁש ְוֻקְּבִרין, ֹלא ָנַקם ְוֹלא ָנַטר ְּבִאיׁש. ְׁשָאלּוהּו ַּפַעם: 
ְּכָנָחׁש"?  ְונֹוֵטר  ֲחַז"ל ֶׁשַּתְלִמיד ָחָכם נֹוֵקם  "ֲהִיָּתֵכן? ֲהֹלא ָאְמרּו 
ֵהִׁשיב ָלֶהם ַרִּבי ֵמִאיר: "ַּתֲארּו ָנא ְּבַעְצְמֶכם, ֶׁשֶּלָעִתיד עֹוֵמד ֲאִני 
ִּבְפֵני ֵּבית־ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ְוִיְׁשֲאלּו אֹוִתי 'ַמּדּוַע ָהִייָת נֹוֵקם ְונֹוֵטר 
ָּדֵרי  ְוָכל  ָהִייִתי',  ָחָכם  ֶׁשַּתְלִמיד  'ִמְּפֵני  ָאִׁשיב  ַוֲאִני  ְּכבֹוְדָך'?  ַעל 
ָחָכם  ַהַּתְלִמיד  ָנא ֶאת  'ְראּו  ְויֹאְמרּו  ָּגדֹול  ִּבְצחֹוק  ִיְפְצחּו  ַמְעָלה 
ַהָּלֶזה'... ַאְך ִאם ֹלא ֲאַקֵּנא ֶאת ְּכבֹוִדי, ְוִיְׁשֲאלּו אֹוִתי ְּבֵבית־ִּדין ֶׁשל 
ַמְעָלה ַמּדּוַע ֹלא ָנַקְמִּתי ְּכַתְלִמיד ָחָכם, ָאִׁשיב ֶׁשֹּלא ָיַדְעִּתי ֶׁשֲאִני 
ַּיִּגידּו, ְּבטּוַחִני ֶׁשֹּלא  ֶּבֱאֶמת ַּתְלִמיד ָחָכם. ַוֲאַזי, ַּגם ִאם ַיִּגידּו ַמה ּׁשֶ

ְיַׂשֲחקּו ָעַלי"... )שם(

  

ִּכי  ַחִּיים",  ֶה"ָחֵפץ  ֶׁשל  ָוִתיק  ַּתְלִמיד  ְּבלֹוְך,  ְׁשֹלמֹה  ַרִּבי  ִסֵּפר 
ַּפַעם ִהְכִּתירּו ַרב ְּבִעיר ְּגדֹוָלה, ְוִלְכבֹוד ָהַרב ֶהָחָדׁש ָעְרכּו ַקָּבַלת 
ָהִראׁשֹוָנה  ּוִבְדָרָׁשתֹו  ָּפָניו,  ֶאת  ְלַקֵּבל  ָיְצאּו  ֻּכָּלם  ְּגדֹוָלה.  ָּפִנים 
ְּדָבָריו  ַעל  ִהְתַעְּנגּו  ַהּשֹׁוְמִעים  ְוָכל  ַּבֲהָלָכה  ָחִריף  ִּפְלּפּול  ָנָׂשא 
ֻמְפָלג  ִעּלּוי  ֶׁשָהָיה  ָצִעיר  ַאְבֵרְך  ָהָיה  ַהּשֹׁוְמִעים  ֵּבין  ַהִּנְפָלִאים. 
ִלְהיֹות  ְמֻעָּתד  ָהָיה  ַהָּלה  ֶעְׂשִרים.  ְלִגיל  ִהִּגיַע  ַוֲעַדִין ֹלא  ַּבּתֹוָרה, 
ְלִבּתֹו  ֻׁשְלַחן חֹוְתנֹו ֶׁשְּלָקחֹו  ְוָהָיה ָסמּוְך ַעל  ַהָּבא,  ִמְּגדֹוֵלי ַהּדֹור 
ִּבְזכּות ְּגאֹונּותֹו ָהַאִּדיָרה. ְלֶפַתע, ָזַרק ָהִעּלּוי ַהָּצִעיר ֻקְׁשָיה ֲחָזָקה 
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ְלָתֵרץ  ָהַרב  ִנָּסה  ֶהָחָדׁש.  ָהַרב  ֶׁשל  ִּפְלּפּולֹו  ָּכל  ֶאת  ֶׁשִהְפִריָכה  ַּכַּבְרֶזל 
ֲעָמלֹו  ְוָכל  ֶזה,  ַאַחר  ָּבֶזה  ְּדָבָריו  ֶאת  ָּדָחה  ָהִעּלּוי  אּוָלם  ַהֻּקְׁשָיה,  ֶאת 
ב ֶאת ַהֻּקְׁשָיה ָעָלה ַּבּתֹהּו. ּתֹוְך ְּכֵדי ִמְלַחְמָּתּה ֶׁשל ּתֹוָרה  ֶׁשל ָהַרב ְלַיּׁשֵ
"ֶזה  לֹו:  ְוָאַמר  ָהַרב  ֶאל  ַהָּצִעיר  ָהִעּלּוי  ָּפַלט  ְדאֹוַרְיָתא,  ִרְתָחא  ּוִמּתֹוְך 
ְלָבֵרְך  ַעָּתה ֵּבְרכּו ָעֶליָך 'ָּברּוְך ַאָּתה ְּבבֶֹאָך', ְודֹוֶמה ָעַלי ֶׁשְּכָבר ֶאְפָׁשר 
ָעֶליָך ֶאת ֶהְמֵׁשְך ַהָּפסּוק 'ּוָברּוְך ַאָּתה ְּבֵצאֶתָך'"... ַהְּדָבִרים ָּפְגעּו ְמאֹד 
ַמִים ָּתְבעּו ֶאת ֶעְלּבֹונֹו. אֹותֹו ִעּלּוי ֹלא ָזָכה ְלָבִנים  ָּבַרב ֶהָחָדׁש, ּוִמן ַהּׁשָ

ַרְחָמָנא ִלְּצַלן, ְונֹוַתר ֲעִריִרי ָּכל ָיָמיו. )תיקון המדות( 

  

ָהָיה  ַהְּכֶנֶסת  ִמָּבֵּתי  ְּבֶאָחד  ַהָּקָהל  ָּכל  ַּכֲאֶׁשר  ְּבַחג ִׂשְמַחת ּתֹוָרה ֶאָחד, 
ֶאָחד  ָאָדם  ִּפְתאֹום  ִנְכַנס  ַהְּקדֹוָׁשה,  ַהּתֹוָרה  ִלְכבֹוד  ְּבִרּקּוִדים  ָׁשקּוַע 
ּוְבאֹוָתּה  ֵהיֶמּנּו,  נֹוָחה  ֲחָכִמים  רּוַח  ֶׁשֵאין  ְמֻסָּים  ְלִאְרּגּון  ֶׁשִהְׁשַּתֵּיְך 
ְּגדֹוֵלי  רֹב  ֶׁשל  ְלַדְעָּתם  ְּבִנּגּוד  ֶׁשָהָיה  ְמֻסָּים  ְּבִעְנָין  ָהִאיׁש  ָּפַעל  ְּתקּוָפה 
ַהּתֹוָרה. ֵּבין ַהֲהמֹוִנים ָהַרִּבים, ָהָיה ַאְבֵרְך ֶאָחד ָיָקר ְמאֹד ִויֵרא ָׁשַמִים, 
ַהִּביָמה  ַעל  ָעָלה  ַהָּלז,  ָהִאיׁש  ֶאת  ּוְכֶׁשָרָאה  רּוחֹו,  ְּבַסֲעַרת  ָעַצר  ֶׁשֹּלא 
ְוֵאין  ָהַרִּבים  ֶאת  ּוַמְחִטיא  חֹוֵטא  ַאָּתה  ָטֵמא!  "ֵצא  ְּבִרְתָחה:  ְוָצַעק 
ֶנֶחְלקּו  ְוַהֵּדעֹות  ְמקֹוְמָך ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש ֶזה". ֲהֻמָּלה ִהְׂשָּתְרָרה ַּבָּמקֹום, 
ִאם ָהַאְבֵרְך ָעָׂשה ַּכּשּׁוָרה אֹו ֹלא. ַאף ָאנּו ֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים ֶחְׁשּבֹונֹות ָׁשַמִים, 
ְלַאַחר  ָסמּוְך  ִּפְתאֹום  ְּבֶפַתע  ִנְפַטר  ַאְבֵרְך  ֶׁשאֹותֹו  ִהיא,  ֻעְבָּדה  אּוָלם 

אֹותֹו ִמְקֶרה, ְּכֶׁשהּוא ְּבֵמיַטב ָיָמיו ּוְבִׂשיא ּכֹחֹו ּוִמְרצֹו. )שם( 

  

ְּבֵעת ַהַּמֲחֹלֶקת ַהְמֻפְרֶסֶמת ֵּבין ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ ְוַרִּבי ַיֲעקֹב ֶעְמִּדין, 
ָהָיה ַּתְלִמיד ֶאָחד ְלַרִּבי ְיהֹוָנָתן ֶׁשִּזְלֵזל ִּבְכבֹוד ַרּבֹו ּוַפַעם ִהְתַּבֵּטא ְוָאַמר, 
ֶנֶאְמרּו ִמּתֹוְך חֶֹסר ָּכבֹוד  ּוְדָבָריו  ֶׁשְּלַדְעּתֹו צֹוְדִקים ַהחֹוְלִקים ַעל ַרּבֹו, 
ַמִים  ְלַרּבֹו ַהָּגדֹול. ְּכֶׁשּנֹוַדע ַהָּדָבר ְלַרִּבי ְיהֹוָנָתן, ִהְתַּבֵּטא ְוָאַמר ֶׁשִּמן ַהּׁשָ
ִיְהֶיה  ֶאָּלא  ְמנּוָחה,  ִּתְהֶיה לֹו  ַחָּייו ֹלא  ְוָכל  ַהָּלֶזה,  ַהַּתְלִמיד  ַיֲעִניׁשּו ֶאת 
ָנע ָוָנד ְּכמֹו ַקִין ִּבְׁשָעתֹו. ִקְלָלתֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ָּדְבָקה ְּבאֹותֹו ַּתְלִמיד, ְוהּוא 
ֹלא ָיכֹול ָהָיה ָלֶׁשֶבת ִּבְמנּוָחה ִּבְמקֹומֹו ְוָנַדד ִּבְדָרִכים ְּבִלי ִסָּבה ְוַתְכִלית, 
ְּכִאּלּו ִמיֶׁשהּו רֹוֵדף ַאֲחָריו ָּכל ָהֵעת. יֹום ֶאָחד, ִהִּגיַע ַהַּתְלִמיד ֶאל ָהִעיר 
ִנְכַנס  ֱאֶמת".  "ִּדְבֵרי  ַּבַעל  ָּדִוד  ֶּבֶכר  ִיְצָחק  ַרִּבי  ָאז  ִּכֵהן  ָּבּה  קֹוְׂשָטא, 
ָעמֹק  ִׁשעּור  ּומֹוֵסר  יֹוֵׁשב  ָהַרב  ֶאת  ְוָרָאה  ַהִּמְדָרׁש,  ֵּבית  ֶאל  ַהַּתְלִמיד 

ַהַּתְלִמיד  ֶהֱאִזין  ִמֶּמּנּו.  ֵעיָניו  מֹוִציא  ְוֹלא  ַהֵּסֶפר  ִמּתֹוְך  קֹוֵרא  ְּכֶׁשהּוא 
ֲעצּוָמה  ֻקְׁשָיה  ִהְקָׁשה  ֻמְפָלג  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ֶׁשָהָיה  ּוִמֵּכיָון  ָהַרב,  ְלִדְבֵרי 
ִהְתַיֵחס  ְוֹלא  ְּכָלל  ִיְצָחק  ַרִּבי  ּבֹו  ִהִּביט  ֹלא  ִלְפִליָאתֹו,  ָהַרב.  ִּדְבֵרי  ַעל 
ֵאָליו, ֶאָּלא ִהְמִׁשיְך ְּבִׁשעּורֹו. ָׁשַתק ַהַּתְלִמיד, ַאְך ְלַאַחר ְזַמן ְמֻסָּים ׁשּוב 
ִהְקָׁשה ֻקְׁשָיה ֲחָזָקה, ְוׁשּוב ֹלא ִהְתַיֵחס ֵאָליו ָהַרב. ִהְתַמְרֵמר ַהַּתְלִמיד 
ִלי  ֵאַלי ְוֹלא עֹוֶנה  ֵאין ָהַרב ּפֹוֶנה  ִּבְכֵאב: "ַמּדּוַע  ְוָקָרא  ַהַּיַחס  ַעל חֶֹסר 
ַעל ֻקְׁשיֹוַתי"? ָאַמר לֹו ַרִּבי ִיְצָחק: "ִּכְמֻדַּמִני ֶׁשֵּיׁש ָעֶליָך ְקֵפָדה ֶׁשל ָאָדם 
ָּגדֹול, ְוָלֵכן ֵאין ְּדָבֶריָך ִנְׁשָמִעים". ָּפַרץ ַהַּתְלִמיד ִּבְבִכי ְוָאַמר: "ּוַמה ָּיכֹול 
ִהיא  "ֲעָצִתי  ָהַרב:  לֹו  ֵהִׁשיב  ֶחְטִאי"?  ֶאת  ְלַתֵּקן  ַעל־ְמָנת  ַלֲעׂשֹות  ֲאִני 
ִּתְמָצא  ִאם  ְמֻסְּפַקִני  ֲאָבל  אֹותֹו,  ְלַפֵּיס  ּוְתַנֶּסה  ַרְּבָך  ֶאל  ִמָּיד  ֶׁשַּתֲחזֹר 
ִמֻּתְרִּכָּיה  ַּבֲחָזָרה  ְּבַמָּסעֹו  ְוֵהֵחל  ִמָּיד  ַהַּתְלִמיד  ְּבַחִּיים". ָקם  ֲעַדִין  אֹותֹו 
ְלֶגְרַמְנָיה, ֶאָּלא ֶׁשְּבַהִּגיעֹו ִּגָּלה ִּכי ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ְּכָבר ִהְסַּתֵּלק ְלֵבית עֹוָלמֹו, 
ּוִמֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָעְלָתה ְּבָידֹו ְלַפְּיסֹו נֹוְתָרה ַהְּקָלָלה ִלְרּבֹץ ָעָליו ַעד סֹוף ָיָמיו. 
ֵיׁש ְלָהִעיר, ֶׁשַהִּסּפּור ֵאַרע ַּכִּנְרֶאה ִעם ַרב ַאֵחר, ֶׁשֵּכן ַרִּבי ִיְצָחק ִנְפַטר 
ְּכָבר ִּבְׁשַנת תקט"ו, ְוַרִּבי ְיהֹוָנָתן ִנְפַטר ַרק ִּבְׁשַנת תקכ"ד. )הרב מבריסק(

  

ֶׁשל  ָּפָניו  ֶאת  ְלַׁשֵחר  ַרִּבים  ְוַאְדמֹו"ִרים  ַצִּדיִקים  ִהִּגיעּו  ַאַחת,  ַׁשָּבת 
ָּבת, ִהִּגיַע  ַה"ֶּצַמח ַצִּדיק" ִמּוִיְז'ִניץ ֶׁשָהָיה ָּבִעיר, ְוָׁשְבתּו ְּבִצּלֹו. ְלַאַחר ַהּׁשַ
ַּגם ַה"ִּייַטב ֵלב" ִמִּסיֶגט ְלַבֵּקר ֶאת ַהַּצִּדיק, ְוֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי ָהִעיר ֶׁשָהָיה 
ִהְתַּבֵּטא  ַעּזֹות',  ַיֲעֶנה  'ְוָעִׁשיר  ֶנֱאַמר  ֶׁשָעָליו  ְנָכִסים,  ּוַבַעל  ָּגדֹול  ָעִׁשיר 
ִּבְפֵני ֲחֵברֹו ְּבִזְלזּול ַעל ַהַּצִּדיק ָהאֹוֵרַח ַעל ֶׁשֹּלא ָּבא ִלְׁשּבֹת ָּבִעיר ִּכְׁשַאר 
ָהַאְדמֹו"ִרים ֶׁשָּבאּו ְּכָבר ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת. ִּבּטּויו ַהְמַזְלֵזל ֶׁשל ֶהָעִׁשיר, ִהִּגיַע 
ְלָאְזָניו ֶׁשל ַה"ִּייַטב ֵלב" ֶׁשָעַבר ְּבָסמּוְך, ְוהּוא ִהְתַּבֵּטא ְוָאַמר ִּכי ַהָּלה ֹלא 
ֶׁשָעִתיד  ֶׁשָחַׁשב  ִמְּפֵני  ְלַרּבֹו,  ְוָרץ  ֶהָעִׁשיר  ִנְבַהל  ִּבְבָגָדיו.  ְלִהָּקֵבר  ִיְזֶּכה 
אּוָלם  ִלְלּבֹׁש,  ְּכֵדי  ּלֹו  ִמּׁשֶ לֹו  ִיְהיּו  ֹלא  ְּבָגִדים  ְוַאף  ִמְּנָכָסיו  ָלֶרֶדת  הּוא 
ֶׁשל  ִּבְכבֹודֹו  ִנְזַהר  ֹלא  ֶׁשַהָּלה  ִמְּפֵני  ְמאּוָמה,  ֵהִגיב  ֹלא  ַצִּדיק"  ַה"ֶּצַמח 
ַהַּצִּדיק ָהאֹוֵרַח ְוִנְכֶוה ְּבַגַחְלּתֹו. ֶהְעִּתיר ֶהָעִׁשיר ּוִבֵּקׁש ֵמַרּבֹו ְּבָכל־זֹאת 
ִלְפעֹל ַּבֲעבּורֹו, ְוָהָיה ִנְרֶאה ֶׁשָהַרִּבי ִהְמִּתיק ְּבָכל־זֹאת ֶאת ַהְּגֵזָרה. ָעְברּו 
ְּבִויָנה  ַּפַעם  ָהה  ְּכֶׁשּשָׁ ַאְך  ִמְּנָכָסיו,  ָאְמָנם  ָיַרד  ְוֶהָעִׁשיר ֹלא  ַרִּבים  ָיִמים 
ְלצֶֹרְך ֲעָסָקיו, ִנְפַטר ְּבִפְתאֹוִמּיּות ְוֹלא ִנְקַּבר ַּבַּתְכִריִכים ֶׁשֵהִכין ְלַעְצמֹו, 

ּוְבָכְך ִהְתַקְּיָמה ַהְּקָלָלה. )מפי ספרים וסופרים(

  

ח ְמֻמּלָ
ְלִמיד־ָחָכם. אּוָלם  ל ּתַ ין ׁשֶ ָחל ָעָליו ּדִ ָיֵמינּו ֵאין ִאיׁש ׁשֶ י ּבְ ְלָחן ָערּוְך, ּכִ ֻ ּשׁ רֹב ְמִרירּות: "ָאְמָנם ִנְפַסק ּבַ ְרִלין ּבְ י ְצִבי־ִהיְרׁש ּבֶ ַעם ַרּבִ ָאַמר ּפַ
ְלִמיֵדי־ 'ּתַ ָרכֹות,  ּבְ ֶכת  סֹוף ַמּסֶ ּבְ ָאְמרּו ֲחַז"ל  ֶ ּשׁ ָיֵמינּו ָאנּו, ְוהּוא ַמה  ּבְ ם  ּגַ ְלִמיד־ָחָכם  ּתַ ל  ין ׁשֶ ַהּדִ יו ָחל  ַגּבָ ּלְ ׁשֶ ָבר ֶאָחד  ּדָ ֵיׁש  ָכל־זֹאת  ּבְ

א'"... עֹוָלם ַהּבָ ה ְולֹא ּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ֲחָכִמים ֵאין ָלֶהם ְמנּוָחה לֹא ּבָ

  
ִלים  ָרה ֻרּבָ ִלים ְלַתְלִמיד־ָחָכם ַוֲעׂשָ ה ֻרּבָ ָ ֵני ְמִחיִרים ׁשֹוִנים, ֲחִמּשׁ "ס, ְוָקַבע לֹו ׁשְ ַ ים ַעל ַהּשׁ ַעם ֵסֶפר ִחּדּוׁשִ ר ּפַ ִנים, ִחּבֵ דֹוֵלי ָהַרּבָ ֶאָחד ִמּגְ
יַע ָהִאיׁש ּוְבָידֹו ׁשּוָרה  ִלים. ְלַאַחר ְזַמן־ָמה, ִהּגִ ה ֻרּבָ ָ ֲחִמּשׁ ֶפר ּבַ ַתְלִמיד־ָחָכם ְוָרַכׁש ֶאת ַהּסֵ יג ֶאת ַעְצמֹו ּכְ ִהּצִ א ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ְלֶהְדיֹוט. ּבָ
ִלים  ה ֻרּבָ ָ ׁש, ְוָאַמר ָלִאיׁש: "ָעֶליָך ְלהֹוִסיף ִלי עֹוד ֲחִמּשׁ ֶהם ַמּמָ ֵאין ּבָ גֹות ְוָרָאה ׁשֶ ַהּשָׂ ֶפר. ֵהִציץ ָהַרב ּבַ יֹות ַעל ַהּסֵ גֹות ְוֻקׁשְ ל ַהּשָׂ ה ׁשֶ ֲאֻרּכָ
ה  ָ ְמּתָ ַרק ֲחִמּשׁ ּלַ ְלִמיד־ָחָכם ְוָלֵכן ׁשִ ֶחְזַקת ּתַ ֶפר, ָהִייָת ֲעַדִין ּבְ ר ָקִניָת ֶאת ַהּסֵ ֲאׁשֶ יר: "ּכַ ה, ְוָהַרב ִהְסּבִ ַמּה ַהּלָ ". ּתָ ְמּתָ ּלַ ִ ּשׁ ֶפר ׁשֶ ַעל ְמִחיר ַהּסֵ

ל"... ה ֻרּבָ ָ א ַעם־ָהָאֶרץ ֻמְפָלג, ְוָעֶליָך ְלהֹוִסיף ֵאפֹוא, עֹוד ֲחִמּשׁ ֵאיְנָך ֶאּלָ ֲעִליל, ׁשֶ ו הֹוַכְחּתָ ּבַ ִלים. אּוָלם ַעְכׁשָ ֻרּבָ


