
בּוַע, ָּפָרַׁשת ֱאמֹר.  ְיֵמי ְסִפיַרת ָהעֶֹמר, ֶׁשֻּמְזֶּכֶרת ַּגם ְּבָפָרַׁשת ַהּׁשָ ַהְּתקּוָפה ֶׁשֵּבין ֶּפַסח ַלֲעֶצֶרת, ֵהם 
ָהִעְנָין ָהִעָּקִרי ֶׁשל ְיֵמי ְסִפיַרת ָהעֶֹמר, הּוא ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֵּכן ְּבָיִמים ֵאּלּו ָאנּו ִמְתַאְּבִלים ַעל ְּפִטיָרָתם 
ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ַרִּבי ֲעִקיָבא, ֶׁשֹּלא ָנֲהגּו ָּכבֹוד ֶזה ָּבֶזה. ּוְבַוַּדאי ְמֻדָּבר ַעל ֶחְסרֹון־ָמה ַּבַּדְרָּגה ַהְּגבֹוָהה ֶׁשל 
ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל, ְלאֹוָתם ַּתְלִמיִדים ְקדֹוִׁשים ְוַנֲעִלים ֶׁשֵאין ָלנּו ֲהָבָנה ָּבֶהם, ְוָלֵכן ֵיׁש ְלהֹוִסיף ּוְלַהְרּבֹות 
ָּגדֹול  ְּכָלל  ֶזה   - ָּכמֹוָך  ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבָּת  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ָאַמר  ֶׁשָעֶליָה  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבַאֲהַבת  יֹוֵתר  ֵאּלּו  ְּבָיִמים 
ֻבעֹות, ֶׁשָּנחֹג  ַּבּתֹוָרה". ְּבנֹוָסף, ְמַהּוִים ְיֵמי ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ֲהָכָנה ְראּוָיה ִלְקַראת ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ְּבַחג ַהּׁשָ
ים ִלְסִפיַרת ָהעֶֹמר, ַוֲהֵרי ַעל ַמַּתן ּתֹוָרה ֶנֱאַמר "ַוִּיַחן־ָׁשם ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר", ְוָדְרׁשּו ֲחַז"ל  ַּבּיֹום ַהֲחִמּׁשִ
ַוִּיַחן ִּבְלׁשֹון ָיִחיד, ְּכִאיׁש ֶאָחד ְּבֵלב ֶאָחד. ְוֵכן ָאְמרּו ֲחַז"ל ַּבִּמְדָרׁש, "ָאַמר ַהָּקָּב"ה, הֹוִאיל ְוָׂשְנאּו ִיְׂשָרֵאל 
ּוִמְּפֵני  ּתֹוָרִתי".  ֶאת  ָלֶהם  ֶׁשֶאֵּתן  ָעה  ַהּׁשָ ֲהֵרי  ַאַחת,  ֲחִנָּיה  ְוַנֲעׂשּו  לֹום  ַהּׁשָ ֶאת  ְוָאֲהבּו  ַהַּמֲחֹלֶקת  ֶאת 
ֶאֶרץ',  ַה'ֶּדֶרְך  ְיֵמי  ֵהם  ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת  ֶׁשְּיֵמי  ֵאפֹוא  יֹוֵצא  ַלּתֹוָרה",  ָקְדָמה  ֶאֶרץ  ֶׁש"ֶּדֶרְך  ֲחַז"ל  ֶׁשָאְמרּו 

ֶׁשָּבֶהם ָצִריְך ְלַתֵּקן ֶאת ַהַּמֲעִׂשים ְוַהַהְנָהגֹות ְּכַלֵּפי ַהּזּוַלת, ַּכֲהָכָנה ַרָּבִתי ִלְקַראת ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה.
ְּבַדְרּכֹו  ְלַרּבֹו  ִהְתַלּוָה  ַּפַעם  ִּכי  ִמְּזִויל,  ַרִּבי ְׁשֹלמֹה  ַהַּצִּדיק  ֵּביתֹו ֶׁשל  ֶנֱאַמן  ֵאִלָּיהּו רֹוט,  ַרִּבי  ַּפַעם  ִסֵּפר 
ִּבְׁשכּוַנת 'ֵמָאה ְׁשָעִרים', ּוְלֶפַתע ֲעָצרֹו ָהַרִּבי ְוָאַמר: "ְידּוִעים ֲהֵרי ְּדָבָריו ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא, ֶׁשָּדַרׁש ַעל 
ַהְּכָלל  ַמהּו ֵאפֹוא  ַהָּגדֹול,  ַהְּכָלל  ֶזהּו  ְוִאם  ַּבּתֹוָרה.  ָּגדֹול'  'ְּכָלל  ֶזה  ְוָאַמר  ָּכמֹוָך  ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבָּת  ַהָּפסּוק 
ַהָּקָטן"? ָׁשַתק ַהַּתְלִמיד, ְּבַהְמִּתינֹו ִלְׁשמַֹע ֶאת ֶהְסֵּברֹו ַהּקֹוֵלַע ֶׁשל ַרּבֹו, ְוָאְמָנם ְלַאַחר ֶרַגע ַנֲעָנה ָהַרִּבי 
ָעֶליָך ָׂשנּוא ַלֲחֵבְרָך ֹלא ַתֲעֶׂשה, ַּגם ֶזה ִנְכָלל ִּבְדָבָריו ֶׁשל ַרִּבי  ְוָאַמר: "אַֹמר ְלָך ַמהּו ַהְּכָלל ַהָּקָטן. ַמה ּׁשֶ
ֲעִקיָבא", ְוִהְמִׁשיְך ְלַהְסִּביר: "ַּכֲאֶׁשר ִּתְׁשַמע ְלָמָׁשל, ֶׁשּסֹוֵחר ֶאְתֻרִּגים ְּפלֹוִני ִהְרִויַח ְסכּום ָּגדֹול ַּבִּמְסָחר 
נּוא ָעֶליָך ֹלא ַתֲעֶׂשה  ּׂשָ ֶׁשּלֹו, ֲאַזי ַהְּכָלל ַהָּקָטן הּוא ֶׁשֵעיְנָך ֹלא ִּתְהֶיה ָצָרה ִּבְרָוָחיו, ִמְּפֵני ֶׁשָּכל ַמה ּׁשֶ
ַלֲחֵבְרָך, ְוַאף ַאָּתה ֹלא רֹוֶצה ֶׁשֵעינֹו ֶׁשל ַאֵחר ִּתְהֶיה ָצָרה ְּבָך. ְוִאּלּו ַהְּכָלל ַהָּגדֹול הּוא, ֶׁשֹּלא ַרק ֶׁשֹּלא 
ִּתְכַאב ַעל ְרָוָחיו ֶׁשל ַהּזּוַלת, ֶאָּלא ַאף ִּתְׂשַמח ָּבֶהם ְוַתְרִּגיׁש ְּכִאּלּו ָהְרָוִחים ֶׁשְּלָך ֵהָּמה. זֹו ַהִּמָּדה ֶׁשל 
ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך, ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה אֹוֵהב ֶאת ַעְצְמָך ַמָּמׁש". ּוְכֶׁשִּסֵּפר זֹאת ַרִּבי ֵאִלָּיהּו, ִסֵּים ְוָאַמר: "ָיכֹול 

ֲאִני ְלָהִעיד ַעל ַרִּבי ַהָּגדֹול, ֶׁשהּוא ָרַכׁש ַּגם ֶאת ַהְּכָלל ַהָּגדֹול"...
ִיָּתֵכן,  ֵּכיַצד  ַהְּתִמיָהה.  ֵמֵאֶליָה  עֹוָלה  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי  ַּתְלִמיֵדי  ְּפִטיַרת  ְּבִעְנַין  ְמַעט  ְנַעֵּין  ַּכֲאֶׁשר  ְּבַרם, 
ֶׁשַּדְוָקא ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא, ֶזה ֶׁשֶהֱעִמיד ֶאת 'ַהְּכָלל ַהָּגדֹול ַּבּתֹוָרה' ֶׁשל ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך, 
ַּדְוָקא ֵאּלּו ֹלא ִיְנֲהגּו ָּכבֹוד ֶזה ָּבֶזה? ְוֵיׁש ַעל־ָּכְך ֵּבאּוִרים ׁשֹוִנים. ֵראִׁשית, ִאם ְנַדֵּיק ְּבִדְבֵרי ֲחַז"ל, ִנְרֶאה 
ֶאת ַהָּלׁשֹון: "ְׁשֵנים ָעָׂשר ֶאֶלף זּוגֹות ָהיּו לֹו ְלַרִּבי ֲעִקיָבא", ּוַמּדּוַע ַמְדִּגיִׁשים ֶׁשָהיּו י"ב ֶאֶלף זּוגֹות, ְוֹלא 
ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ֶאֶלף? ֶאָּלא ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמַהַּתְלִמיִדים ָנַהג ָּכבֹוד ַּבֲחֵברֹו ֶׁשִעּמֹו ָלַמד, ֲאָבל ֹלא ַּבֲאֵחִרים, 
ְוזֹו ָהְיָתה ַהְּתִביָעה ֶנְגָּדם, ֶׁשֵּכן ָּכל ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל ְמֻצּוֶה ֶלֱאהֹב ֶאת ָּכל ָּבָניו ֲאהּוָביו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה, ְוֹלא ַרק 
ֶאת ֲחֵבָריו ְוֶאת ְיִדיָדיו. ְוִאּלּו ֲאֵחִרים ֵּפְרׁשּו, ֶׁשִּמֵּכיָון ֶׁשּתֹוָרתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא ָהְיָתה ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל־ֶּפה, 
א ּוַמָּתן ּוִמְלַחְמָּתּה ֶׁשל־ּתֹוָרה, ְוָכל ֶאָחד ַמֲחִזיק  ְוֶדֶרְך ַהִּלּמּוד ֶׁשל ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל־ֶּפה ִהיא ַעל־ְיֵדי ַמּׂשָ
ִּבְסָבָרתֹו ּוַמְפִריְך ֶאת ֲחֵברֹו, ֲאַזי ַּכֲאֶׁשר ֵאין ַהּלֹוֵמד ַמִּכיר ְּבֵעֶרְך ֲחֵברֹו, ֵאין ָּכאן ֶאָּלא ִהְתַנְּצחּות ִּבְלַבד, 
ֵמֲחַמת ֵּכן ֹלא ָנֲהגּו ָּכבֹוד ֶזה ָּבֶזה. ְוֵכן ָאְמרּו, ֶׁשָּכל ַהַּתְלִמיִדים ָמְסרּו ַעְצָמם ְלַמַען ּתֹוַרת ַרָּבם, ְוֹלא ָיְכלּו 
ִלְסּבֹל ֶׁשִּמיֶׁשהּו ְמָפֵרׁש ֶאת ּתֹוָרתֹו ֶׁשֹּלא ְלִפי ַּדְעָּתם. ּוָמַתי ִהְפִסיקּו ַהַּתְלִמיִדים ָלמּות? ְּבַל"ג ָּבעֶֹמר 
ֶׁשהּוא יֹום ִהּלּוַלת ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר־יֹוַחאי, ֶׁשָהָיה ִמְּגדֹוֵלי ַּתְלִמיֵדי ַרִּבי ֲעִקיָבא, ּוְמֻיָחד ָהָיה ְּבִמַּדת ַאֲהַבת 
ִיְׂשָרֵאל. ְוַדְוָקא ַעל־ְיֵדי ִמָּדתֹו ַהּטֹוָבה ַהּזֹו ִּתֵּקן ֶאת ָהִעְנָין ֶׁשל ֲחֵבָריו, ּוְכַדאי הּוא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִלְסמְֹך ָעָליו 

ִּבְׁשַעת ַהְּדָחק ֶׁשִּיְפטֹר ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִמן ַהִּדין, ַוה' ָיִחיׁש ֶאת ְּגֻאָּלֵתנּו ְּבָקרֹוב.   

בס"ד

ִמְצַות ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ִהיא ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן ַהּתֹוָרה, 
ַרִּבי  ְוָדַרׁש  ה'",  ֲאִני  ָּכמֹוָך  ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבָּת  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֵאָליו  ְוַכֲאֶׁשר ָּבא  ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה".  ְּכָלל  ֲעִקיָבא: "ֶזה 
אֹותֹו ֵּגר ּוִבֵּקׁש ִלְלמֹד ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ַעל ֶרֶגל 
ָׂשנּוא,  ָעֶליָך  ּׁשֶ "ַמה  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ַאַחת, 
ָאר הּוא  ַלֲחֵבְרָך ֹלא ַתֲעֶׂשה. זֹו ִהיא ָּכל ַהּתֹוָרה, ְוַהּׁשְ
ֵּפרּוׁש ָלֶזה, ֵלְך ּוְלַמד זֹאת". ַעל ִמְצָוה זֹו ֶׁשל ַאֲהַבת 
ִמְצָוה  ׁשּום  ֶׁשֵאין  ִמֶּקֶלם,  ַהָּסָבא  ָּכַתב  ִיְׂשָרֵאל, 
ַּבֲאָלִפים  ַעל־ָיָדּה  ִלְזּכֹות  ֶׁשֶאְפָׁשר  ָלֶזה,  ְּבדֹוֶמה 
ֶאָחד  ָּכל  ַעל  ֶׁשֵּכן  ָוֶרַגע.  ֶרַגע  ְּבָכל  ִמְצֹות  ּוְרָבבֹות 
ָלֵכן  ַאְך  ַעְצָמּה,  ִּבְפֵני  ֲעֵׂשה  ִמְצַות  ֵיׁש  ִמִּיְׂשָרֵאל 
ַהֵּיֶצר ָהַרע ִמְתַּגֵּבר ַעל ָהָאָדם ְמאֹד ָּבֶזה, ּוִמְׁשַּתֵּדל 
ִהיא  ַהִּמְצָוה  ֶרַגע. ׁשֶֹרׁש  ְּבָכל  ַרב  ִמֶּמּנּו הֹון  ְלַאֵּבד 
ְּבָכְך ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹו הּוא ְּכגּוף ֶאָחד, ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב 
ָהַרַּמ"ק ֶׁשָּכל ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵאֵרי ָּבָׂשר ֵהם ְוִנְׁשמֹוֵתיֶהם 
ָחֵפץ  ִלְהיֹות  ֶאָחד  ְלָכל  ָראּוי  ְוָלֵכן  ַיַחד.  ְּכלּולֹות 
ֲחֵברֹו,  ְּבטֹוַבת  טֹוָבה  ְוֵעינֹו  ֲחֵברֹו,  ֶׁשל  ְּבטֹוָבתֹו 
ַמָּמׁש  הּוא  ֶׁשֲהֵרי  ְּכֶׁשּלֹו,  ָעָליו  ָחִביב  ִיְהֶיה  ּוְכבֹודֹו 
ַּבְּירּוַׁשְלִמי  ֲחַז"ל  ֶׁשִהְמִׁשילּו  ּוְכִפי  ִעּמֹו.  ֶאָחד  ְּכגּוף 
ַעל ֶאָחד ֶׁשָחַתְך ְּבָידֹו ָּבָׂשר, ְוַהַּסִּכין ָחְתָכה ְּבָטעּות 
ֶאת ָידֹו. ֲהַיֲעֶלה ַעל ַּדְעּתֹו ְלַהּכֹות ֶאת ָידֹו ֶׁשָחְתָכה 
ִנָּיה? ָּכְך ֵאין לֹו ְלָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל ִלְכעֹס  ֶאת ָידֹו ַהּׁשְ
ַעל ִאיׁש ַאֵחר, ֶׁשֲהֵרי הּוא ְּכֵאיָבר ֶאָחד ְּבגּוף ֶאָחד, 
ִיְׂשָרֵאל  ַאֲהַבת  ִמְצַות  ָנְחנּו.  ֶאָחד  ִאיׁש  ְּבֵני  ְוֻכָּלנּו 
ִּכי  ֶׁשִּנְרֶאה  ִּבְזַמן  ַוֲאִפּלּו  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ֶאָחד  ְלָכל  ִהיא 
ְמָבֵאר  ָהָיה  ְוָכְך  ָמקֹום.  ֶׁשל  ְרצֹונֹו  עֹוֶׂשה  הּוא  ֵאין 
ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב ֶאת ַהָּפסּוק: "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך 
- ֲאִני ה'", ְּכֵׁשם ֶׁשֲאִני ה' אֹוֵהב ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל 
ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה, ְוָתִמיד ֵהם ִנְקָרִאים ָּבִנים ַלָּמקֹום, 

ָּכְך ְצִריִכים ַאֶּתם ֶלֱאהֹב ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל.

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ֱאמֹר

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ְמׁשּוִלים ִיְׂשָרֵאל ַלְּלָבָנה, ָמה ַהְּלָבָנה ְּפָעִמים 

ְמֵלָאה ּוְפָעִמים ֲחֵסָרה, ָּכְך ִיְׂשָרֵאל. אּוָלם ָּתִמיד 

ִהיא ְמִאיָרה, ַאף ְּכֶׁשֵאין רֹוִאים ֶאת־אֹוָרּה. 

)רבי יעקב יוסף מפולנאה(



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ֵרי ַהְּמלּוָכה,  ֹלא ָחָכם ָּגדֹול ָהָיה ֶּפֶטר, ְוִאּלּו ֹלא ָהָיה ָאִביו יֹוַהן ֶאָחד ִמּׂשָ
ַוַּדאי ֹלא ָהָיה ֶאָּלא ַּבַעל־ְמָלאָכה ָּפׁשּוט, ֶאָּלא ֶׁשִּבְזכּות ָאִביו ָמָצא ַּגם 
ְוא ִנָּסה ֶּפֶטר ִלְמצֹא ֵחן ְּבֵעיֵני  ֶּפֶטר ַמֲהָלִכים ְּבתֹוְך ֲחַצר ַהְּמלּוָכה. ַלּׁשָ
ָהָיה ּפֹוֵתַח  ְוַכֲאֶׁשר  ָהָדר לֹו,  ְוֹלא  ֶׁשֵּכן ֹלא ּתַֹאר  ַהְּמלּוָכה,  ֵּבית  ָּבֵאי 
ֶאת ִּפיו ְּבִאְמֵרי ֶׁשֶפר, ִּגּלּו ֻּכָּלם ִּכי ְּכִסיל ָוַבַער הּוא, ְוָעָליו ָאַמר ֶהָחָכם 
ִמָּכל־ָאָדם: "ַּגם ֱאִויל ַמֲחִריׁש ָחָכם ֵיָחֵׁשב אֵֹטם ְׂשָפָתיו ָנבֹון", ּוְכִפי 
אֹותֹו:  ָׁשַאל  ֶאָחד  ֶׁשְּכִסיל  ִמּקֹוְצק,  ֶמְנְּדל  ְמַנֵחם  ַרִּבי  ַעל  ֶׁשְּמֻסָּפר 
"ִאם ַּכֲאֶׁשר ָהֱאִויל ַמֲחִריׁש ֲאַזי הּוא ֶנְחָׁשב ְלָחָכם, ַמּדּוַע ֵאפֹוא ֵאין 
ַּבֲחִריפּות  ְוַנֲעָנה  ְלָחָכם"?  ֶׁשַּיְחְׁשבּוהּו  ְּכֵדי  ֶּבֱאֶמת  ַמֲחִריׁש  ָהֱאִויל 

ִּכְגמּולֹו: "ִמְּפֵני ֶׁשֶּבֱאֶמת הּוא ֹלא ַמֲחִריׁש"...

ְוִהֵּנה ָנַפל ָּדָבר ְּבֵבית ַהְּמלּוָכה. ְּבנֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך, ַהָּנִסיְך יֹוֵרׁש ָהֶעֶצר, 
ִהְמָרה ֶאת ִּפיו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך. ַהֶּמֶלְך ֹלא ָיכֹול ָהָיה ִלְסֹלַח לֹו ַעל ַהַּמֲעֶׂשה 
ָּכְבלּו  ַלִיל  ְּבִאיׁשֹון  ֵמָהַאְרמֹון.  ַהֵּבן  ֶאת  ְלַהְרִחיק  ְוֶהְחִליט  ֶׁשָעָׂשה, 
ַחָּיִלים ֲחמּוִׁשים ֶאת ָיָדיו ְוֶאת ַרְגָליו ֶׁשל ַהָּנִסיְך, ֶהֱעלּוהּו ְּבַעל־ָּכְרחֹו 
ְלַדְרָּכם  ָיְצאּו  ְוֵהם  ַאִּביִרים,  ְלסּוִסים  ָהְרתּוָמה  ְמִהיָרה  ֲעָגָלה  ַעל 
ָהֲאֻרָּכה ֶאל ִעיר ְרחֹוָקה ְמאֹד ִּבְקֵצה ַהַּמְמָלָכה. ַּבִית ָקָטן ָעַמד ָהֵכן 
ִלְקַראת ּבֹואֹו ֶׁשל ַהָּנִסיְך, ֻהְפְקָדה ָעָליו ְׁשִמיָרה ֲהדּוָקה ְוהּוא ֶנֱאַלץ 
ִלְׁשהֹות ַּבָּמקֹום ַהְמֻבָּדד, ְּכעֶֹנׁש ַעל ֲאֶׁשר ִהְמָרה ֶאת ִּפי ָאִביו ַהֶּמֶלְך. 
ֶׁשִּנְמָצא  ֲאהּובֹו  ְּבנֹו  ֶאל  ָיָצא  ַהֶּמֶלְך  ֶׁשל  ְוִלּבֹו  ֲאֻרִּכים,  ָיִמים  ָעְברּו 
ַהֵּבן, אּוָלם  ַהִּנְפַׁשַעת ֶׁשל  ִהְתַנֲהגּותֹו  ַעל  ָחָרה לֹו  ֲעַדִין  ַּבֶּמְרַחִּקים. 
ַלְמרֹות זֹאת הּוא ִהְתַמֵּלא ֵאָליו ְּבַגְעּגּוִעים ַעִּזים ְוִהְׁשּתֹוֵקק ִלְׁשמַֹע 
אֹודֹוָתיו. ָהָיה ֶזה סֹוד ָּגלּוי ָּבַאְרמֹון, ִּכי ַהֶּמֶלְך ִמְתַעְנֵין ְודֹוֵרׁש ִּבְׁשלֹומֹו 
ֶׁשל ַהֵּבן, אּוָלם ֵעֶקב ִרחּוק ַהָּמקֹום, ִּכְמַעט ֹלא ָּדְרָכה ׁשּום ֶרֶגל ָאָדם 
ְלַעְצמֹו,  ֶּפֶטר  ָאַמר  ְלָפַני",  ִהיא  ָּפז  "ִהְזַּדְּמנּות  ִנַּדַחת.  ִעיר  ְּבאֹוָתּה 
ְּבנֹו  ַעל  ֵמיָדע  לֹו  ֶׁשָאִביא  ָּכְך  ַעל־ְיֵדי  ַהֶּמֶלְך,  ְּבֵעיֵני  ֵחן  ִלְמצֹא  "ְּכֵדי 
ַהּגֹוֶלה". ָאַמר ְוָעָׂשה. ִמְּבִלי ְלַהִּביט ַעל ַהֶּדֶרְך ָהֲאֻרָּכה ְוַעל ַהִּטְרָחה 
ַהְּגדֹוָלה, ָיָצא ֶּפֶטר ְלַדְרּכֹו ֶאל ָהִעיר ָהְרחֹוָקה, ּוְלַאַחר ֳחָדִׁשים ִמְסָּפר 
ָׁשב ְּכֶׁשֻּכּלֹו אֶֹׁשר ְוִׂשְמָחה. הּוא ִמֵהר ְלַבֵּקׁש ֵרָאיֹון ִמָּיִדי ִעם ַהֶּמֶלְך, 
ְוַכֲאֶׁשר ָעַמד ְלָפָניו, הֹוִדיַע לֹו ִּכי ֶזה ַעָּתה ָׁשב ִמִּבּקּור ָּבָזק ֵאֶצל ַהָּנִסיְך 
ַהְמגָֹרׁש, ּוְבָידֹו ֵמיָדע ַעל ְׁשלֹומֹו ְוִהְתַנֲהגּותֹו. ֵעיָניו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך אֹורּו 
ָרָאה  ּׁשֶ ְלַסֵּפר לֹו ֶאת ָּכל ַמה  ְּבֶפֶטר  ִהְפִציר  ַהְּדָבִרים, ְוהּוא  ְלֵׁשַמע 
ִנְרֶאה  ְוהּוא  ִּבְנָך ָׂשֵמַח ְמאֹד ִּבְמקֹום ְמגּוָריו,  ַהֶּמֶלְך,  ְוָׁשַמע. "ֲאדֹוִני 
ְוֶאל ִמְׁשַּפַחת  ִנְרֶאה ֶׁשהּוא ִמְתַּגְעֵּגַע ֵאֶליָך  ְוָׁשֵלם. ִּבְכָלל ֹלא  ָּבִריא 
ָעָׂשה.  ּׁשֶ ַמה  ַעל  ֲחָרָטה  ִסָּמֵני  ָעָליו ׁשּום  ִנְרִאים  ֹלא  ְוַאף  ַהְּמלּוָכה, 
ַהֶּמֶלְך,  ֶאת  ַהּשֹׁוְמִעים  ָּכל  ְּבָאְזֵני  ְלַהְׁשִמיץ  ַמְמִׁשיְך  הּוא  ְלֵהֶפְך, 
ּוַמְמִׁשיְך ַּגם ְּבֶאֶרץ ָּגלּותֹו ְּבַמֲעָׂשיו ְּכֶנֶגד ֻחֵּקי ַהְּמלּוָכה. הּוא ַמְמִׁשיְך 
ְלַהְמרֹות ֶאת ִּפי ַהֶּמֶלְך ְּבֵריׁש־ְּגֵלי, עֹוֶׂשה ְּכָכל ָהעֹוֶלה ַעל רּוחֹו, ְוַחָּייו 
ִמְתַנֲהִלים ְלֹלא ָּכל ֶרֶסן". ָּפָניו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ָנְפלּו ְלֵׁשַמע ַהְּדָבִרים, ְוהּוא 
ֶּפֶטר  ֶאל  ָׁשַאג  ְוהּוא  ָּפָניו,  ָסְמקּו  ְלֶפַתע  ּוְבֶעֶצב.  ְּבדּוִמָּיה  ִהְתַּכֵּנס 
ֶׁשָעַמד ְלָפָניו ִּבְמֹלא ַּגֲאָותֹו: "ֵצא ִמָּכאן ִמָּיד! ַאל ָּתבֹוא יֹוֵתר ְלַאְרמֹון 

ַהְּמלּוָכה, ְוַהְפֵסק ְלַסֵּפר ִלי ְּדָבִרים ָרִעים ַעל ְּבִני ֲאהּוִבי"! 

ב ִלּפֹל ֵמרֹב ְרָעָדה. "ַמּדּוַע  ַחְלָחָלה ּוְבָעָתה ָאֲחזּו ֶאת ֶּפֶטר, ְוהּוא ִחּׁשֵ
ְלַהְמִׁשיְך  ִהְסִּפיק  ֶטֶרם  ַאְך  ַעְצמֹו,  ֶאת  ָׁשַאל  ַהֶּמֶלְך"?  ְמָגֵרׁש אֹוִתי 
ָהֵאיָתנֹות  ּוִביֵדיֶהם  ֲחסֹוִנים,  ַחָּיִלים  ְׁשֵני  ּבֹו  ָאֲחזּו  ְּבַמְחְׁשבֹוָתיו, 
ַמְדֵרגֹות  ֶּגֶרם  ֵמרֹאׁש  ְוִהְׁשִליכּוהּו  ָעקּוד,  ֶּכֶבׂש  ָהָיה  ְּכִאּלּו  ְּגָררּוהּו 
ְוא הֹוִגיַע  ְוַלּׁשָ ָהַאְרמֹון,  ְלַמְרְּגלֹות  ֶּפֶטר  ָׁשַכב  ּוֻמֶּכה  ָחבּול  ָהַאְרמֹון. 
ֶאת מֹוחֹו ְלָהִבין ַמּדּוַע ּכֹה ָּכַעס ָעָליו ַהֶּמֶלְך. "ֲהֵרי הּוא ְּבַעְצמֹו ֵּגֵרׁש 
ַּכֲאֶׁשר  ּכֹוֵעס  הּוא  ֵאפֹוא  ּוַמּדּוַע  אֹותֹו,  ִהְכִעיס  ֶׁשהּוא  ִּבְגַלל  אֹותֹו 
ְמַסְּפִרים לֹו ַעל ַמֲעָׂשיו ַהְּנלֹוִזים ֶׁשל ְּבנֹו"?! ִּבְׁשֵאִרית ּכֹחֹוָתיו ִלֵּקט 
ֶּפֶטר ֶאת ַעְצמֹוָתיו ְוָקם ַעל ַרְגָליו ַהּכֹוְׁשלֹות, ְּכֶׁשהּוא ְמַדֶּדה ֶאל ֵּביתֹו 
ָּפצּוַע ְוַזב־ָּדם. ַהִּסּפּור ַעל ֶּפֶטר ַהִּטֵּפׁש ָעָׂשה לֹו ְּכָנַפִים, ּוִבְמֵהָרה ָהָיה 
ָהִאיׁש ְלָמָׁשל ְוִלְׁשִניָנה ְּבֶקֶרב ָּכל ּתֹוְׁשֵבי ַהְּמִדיָנה. ֻּכָּלם ָׂשחּו אֹודֹות 
ְוָלֲעגּו  ַהֶּמֶלְך,  ְּבָאְזֵני  ַהָּנִסיְך  ֶׁשל  ָהָרָעה  ִּדָּבתֹו  ֶאת  ֶׁשהֹוִציא  ַהְּכִסיל 
ִלְמצֹא  ְמַחֵּפׂש  ַהֶּמֶלְך  ִּכי  ְלָהִבין  ִהְׂשִּכיל  ֶׁשֹּלא  ֶּפֶטר  ֶׁשל  ְלִטְּפׁשּותֹו 

ָסֵנגֹוְרָיה ַעל ְּבנֹו, ְוֹלא ֶאת ַהֵהֶפְך. 

ֵרי  ִאיׁש נֹוָסף ָהָיה ְּבַאְרמֹון ַהְּמלּוָכה, ֶׁשַאף הּוא ָהָיה ְּבנֹו ֶׁשל ֶאָחד ִמּׂשָ
ַהֶּמֶלְך, אּוָלם הּוא ָהָיה ִהּפּוכֹו ַהָּגמּור ֶׁשל ֶּפֶטר. ִּפֵּקַח ָהָיה ְוָחָכם, ְוהּוא 
ֵהִבין ַעל־ְנַקָּלה ֶאת ִמְׁשֵּגהּו ֶׁשל ֶּפֶטר, ְוָעַמד ַעל ַאֲהָבתֹו ַהְּכמּוָסה ֶׁשל 
ַהֶּמֶלְך ִלְבנֹו ֲאהּובֹו. ַאף הּוא ָעָׂשה ְּכמֹו ֶּפֶטר, ְוָיָצא ְלַמָּסע ָארְֹך ֶאל 
ַהָּנִסיְך ַהּגֹוֶלה, ַאְך ְּכֶׁשָחַזר ָהיּו ְזִמירֹות ֲאֵחרֹות ְּבִפיו. "ֲאדֹוִני ַהֶּמֶלְך", 
ָהְרחֹוָקה  ֵמָהִעיר  ַעָּתה  ֲאִני  "חֹוֵזר  ַהֶּמֶלְך,  ֶאל  ַהִּפֵּקַח  ָהִאיׁש  ָאַמר 
ר ְלָך, ִּכי הּוא ָּבִריא  ָּבּה ׁשֹוֶהה ִּבְנָך ֲאהּוְבָך, ְוֵראִׁשית רֹוֶצה ֲאִני ְלַבּׂשֵ
ְוָׁשֵלם ְוֹלא ָחֵסר לֹו ָּדָבר, אּוָלם ֵמִאיָדְך ָׁשרּוי ִּבְנָך ְּבֶעֶצב ַעל־ָּכְך ֶׁשהּוא 
ֻהְרַחק ֵמַאְרמֹון ַהְּמלּוָכה, ְוהּוא ִמְתַּגְעֵּגַע ְמאֹד ִלְראֹות ׁשּוב ֶאת ָּפֶניָך 
ּוִמְתָחֵרט  ָהֲאֻרָּכה,  ָוֵליל ַעל ַהָּגלּות  יֹוָמם  ֵעיֶניָך. הּוא ִמְתַאֵּבל  ְואֹור 
ְוִנַחם ְּבָכל ִלּבֹו  ְּבָכל ַנְפׁשֹו ּוְמאֹודֹו ַעל ֶׁשִהְמָרה ֶאת ִּפי ַהֶּמֶלְך, ְוָׁשב 
ַוַּדאי ָיׁשּוב  ְלֵביְתָך,  ִּבְנָך  ִּכי ִאם ָּתִׁשיב ֶאת  ְּבִלִּבי,  ֵאין ָסֵפק  ֲעֵליֶהם. 
ִלְׁשמַֹע ְּבקֹוְלָך ְותּוַכל ִלְׁשאֹב ִמֶּמּנּו רֹב ַנַחת". ֵמֶרַגע ְלֶרַגע ָהְלכּו ָּפָניו 
ְמָחה ָׁשָבה ִלְׁשּכֹן ְּבִלּבֹו.  ְוַהּׂשִ ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ְוִהְתַּבֲהרּו יֹוֵתר, ֵעיָניו אֹורּו 
"ַמֲהרּו ְוַהֲעִניקּו ְלִאיׁש ֶזה ַמָּתנֹות ָלרֹב", ָקָרא ַהֶּמֶלְך ְּבִגיל, "ִאיׁש טֹוב 
ְמָחה ָהֲעצּוָמה ֶׁשָּגַרם  ר טֹוב הּוא, ְוָעַלי ְלַכְּבדֹו ּוְלַיְּקרֹו ַעל ַהּׂשִ ְמַבּׂשֵ
ִלי". ְמֻיָּתר ְלהֹוִסיף, ִּכי ְלַאַחר ָיִמים ְספּוִרים, ְּכָבר ָׁשב ַהָּנִסיְך ְלֵבית 

ְלָוה ָׁשבּו ִלְׁשּכֹן ְּבַאְרמֹון ַהְּמלּוָכה ְלאֶֹרְך ָיִמים. לֹום ְוַהּׁשַ ָאִביו ְוַהּׁשָ

ַהִּנְמָׁשל
ְּבָמָׁשל ִנְפָלא ֶזה, ַהּמּוָבא ְּבֵסֶפר "קֹול ְיהּוָדה" ֶׁשִּנְדַּפס ִּבְפַרְנְקפּוְרט 
ַמִים,  ִלְפֵני ְּכֵמָאה ָׁשָנה, ִנְמֶׁשֶלת ָהַאֲהָבה ָהֲעצּוָמה ֶׁשֵּיׁש ְלָאִבינּו ֶׁשַּבּׁשָ
ַּבָּגלּות  ְׁשרּוִיים  ֶׁשָאנּו  ְוַעל־ַאף  ֲאהּוָביו.  ָּבָניו  ָלנּו,  ֶׁשל־עֹוָלם,  ַמְלּכֹו 
ֲהֵרי  ָהַרִּבים,  ַּבֲעֹונֹוֵתינּו  נֹוַׁשְענּו  ֹלא  ַוֲעַדִין  ָׁשָנה  ְלַאְלַּפִים  ָקרֹוב  ֶזה 
ֶׁשַהָּקָּב"ה יֹוֵׁשב ּוַמֲאִזין ְלִמי ֶׁשְּמַלֵּמד ְזכּות ַעל ִיְׂשָרֵאל, ְוֹלא ְמַקְטֵרג 
ְוַאְׁשֵרי  ְּבטֹוָבֵתנּו,  ְורֹוֶצה  ַהָּקָּב"ה אֹוֵהב אֹוָתנּו  ֶׁשֵּכן  ָחִליָלה,  ֲעֵליֶהם 

ַמִים. ַהַּמְמִליץ טֹוב ַעל ִיְׂשָרֵאל ְועֹוֶׂשה ַנַחת רּוַח ְלָאִבינּו ֶׁשַּבּׁשָ
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ִאם ָחֵפץ ַאָּתה ְלִהָּדֵבק ְּבַאֲהַבת ֲחֵבֶריָך, ֱהֵוי נֹוֵׂשא ְונֹוֵתן   •

ְּבטֹוָבתֹו. )דרך ארץ זוטא(

• ִמְצָוה ַעל ָּכל ָאָדם ֶלֱאהֹב ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ְּכגּופֹו, 
ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך". ְלִפיָכְך ָצִריְך ְלַסֵּפר ְּבִׁשְבחֹו 
ְורֹוֶצה  ַּכֲאֶׁשר הּוא ָחס ַעל ָממֹון ַעְצמֹו  ְוָלחּוס ַעל ָממֹונֹו, 

ִּבְכבֹוד ַעְצמֹו. )הרמב"ם(

• ִנְצַטּוִינּו ֶלֱאהֹב ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ַאֲהַבת ֶנֶפׁש, ֶׁשַּנְחמֹל 
ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ָממֹונֹו ְּכמֹו ֶׁשָאָדם חֹוֵמל ַעל ַעְצמֹו ּוָממֹונֹו, 
נּוא  ּׂשָ ֶׁשֶּנֱאַמר ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך. ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינּו, ַמה ּׁשֶ
ָעֶליָך ַאל ַּתֲעֶׂשה ַלֲחֵבְרָך. ְוָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶזה ְּכָלל ָּגדֹול 
ֶׁשָהאֹוֵהב  ְּבָכְך.  ְּתלּויֹות  ֶׁשַּבּתֹוָרה  ִמְצֹות  ֶׁשַהְרֵּבה  ַּבּתֹוָרה, 
ֲחֵברֹו ְּכַנְפׁשֹו, ֹלא ִיְגנֹב ָממֹונֹו ְוֹלא יֹוֵנהּו ְּבָממֹון ְוֹלא ִּבְדָבִרים, 
ִמְצֹות  ַּכָּמה  ְוֵכן  ַצד,  ְּבׁשּום  לֹו  ַיִּזיק  ְוֹלא  ְּגבּולֹו  ַיִּסיג  ְוֹלא 

ֲאֵחרֹות ְּתלּויֹות ָּבֶזה, ָידּוַע ַהָּדָבר ְלָכל ֶּבן־ַּדַעת. )ספר החנוך(

• ׁשֶֹרׁש ַהִּמְצָוה ֶׁשל ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ָידּוַע, ִּכי ְּכמֹו ֶׁשַּיֲעֶׂשה 
ֵּבין  ָׁשלֹום  ִיְהֶיה  ּוָבֶזה  ּבֹו,  ֲחֵברֹו  ַיֲעֶׂשה  ֵּכן  ַּבֲחֵברֹו,  הּוא 

ַהְּבִרּיֹות. )שם(

• ִמְצַות ֲעֵׂשה ִלְגמֹל ֲחָסִדים ְּבגּופֹו ִעם ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל, ְוֵאּלּו 
ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך,  ְוֵהם ִּבְכַלל  ְּדָבִרים ֶׁשֵאין ָלֶהם ִׁשעּור 
ְוָכל ַהְּדָבִרים ֶׁשַאָּתה רֹוֶצה ֶׁשַּיֲעׂשּו אֹוָתם ְלָך ֲאֵחִרים, ֲעֵׂשה 

ַאָּתה אֹוָתם ְלָאִחיָך ַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצֹות. )הרמב"ם(

לֹום. )סמ"ק( • ִמְצָוה ֶלֱאהֹב ֶאת ֶהָחֵבר, ּוִבְכָלל ֶזה ַאֲהַבת ַהּׁשָ

• ֵאין ַהָּקָּב"ה אֹוֵהב ֶאָּלא ְלִמי ֶׁשאֹוֵהב ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ְוָכל ַמה 
ַהָּקָּב"ה  ַמְגִּדיל  ָּכְך  ְלִיְׂשָרֵאל,  ַאֲהָבתֹו  ֶאת  ַמְגִּדיל  ָהָאָדם  ּׁשֶ
ֶאת ַאֲהָבתֹו ֵאָליו. ְודֹוִמים ֵהם ְלָאב ֶׁשֵאינֹו אֹוֵהב ׁשּום ָאָדם 
ֶנֱאָמָנה.  ַאֲהָבה  ָּבָניו  ֶאת  ֶׁשאֹוֵהב  רֹוֶאה  ֶׁשהּוא  ִמִּמי  יֹוֵתר 

)מסילת ישרים(

ְוִאם  ָעָליו.  ְלַחּפֹות  ָצִריְך  ֲחֵברֹו,  ֵאֶצל  ֶחְסרֹון  רֹוֶאה  ִאם   •
ִמיֶׁשהּו ּכֹוֵעס ַעל ֲחֵברֹו, ָצִריְך ְלַסְּלקֹו ִמֶּמּנּו ּוְלָהִפיס ַּדְעּתֹו. 
ֵמִחים ְּבַמֶּפֶלת ֲחֵבָרם,  ְוֶזה ֵהֶפְך ִמַּדת ָהֲאָנִׁשים ָהָרִעים ֶׁשּׂשְ
ָגגֹות ֶׁשָּלֶהם  ְמַגִּלים ֶאת ַהֶחְסרֹונֹות ֶׁשָּלֶהם, עֹוִׂשים ֶאת ַהּׁשְ
ִלְזדֹונֹות ּוְבָכְך ְמעֹוְרִרים ְמָדִנים ּוַמֲחלֹוקֹות. ְוֹלא עֹוד, ֶאָּלא 
'ָחְכָמה  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשִהְצִליחּו  ְּבָכְך  ְּבַעְצָמם  ֶׁשִּמְתַהְלִלים 
ּוְגבּוָרה', ְוִאּלּו ֶּדֶרְך ַהָחְכָמה ְוַהְּגבּוָרה ָהֲאִמִּתית ִהיא ִלְהיֹות 

ֵמַהּטֹוִבים, ַהְמַקְּיִמים ִמְצָוה זֹאת ָּכָראּוי. )החפץ חיים(

• ֵאין ַהַּכּוָָנה ְּבִמְצַות ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך ֶׁשֶּיֱאַהב ֶאת ֲחֵברֹו 
ַעְצְמָך  ֶׁשַחֵּיי  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ָּדַרׁש  ֶׁשֲהֵרי  ַעְצמֹו,  ֶחְׁשּבֹון  ַעל 
קֹוְדִמים ְלַחֵּיי ֲחֵבְרָך, ֶאָּלא ִצּוְָתה ַהּתֹוָרה ֶׁשֶּיֱאַהב ֶאת ֲחֵברֹו 
ְּבָכל ִעְנָין ְּכֵׁשם ֶׁשהּוא אֹוֵהב ֶאת ַעְצמֹו ְּבָכל ַהּטֹוב. ּוְכֵׁשם 
ֶׁשֶּטַבע ָהָאָדם ֶׁשהּוא רֹוֶצה ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ְלַעְצמֹו עֶֹׁשר ְוָכבֹוד, 
ְוֹלא ְמַקֵּנא ְּבַעְצמֹו ִאם ֶיׁש לֹו זֹאת ְוֵאין ֵעינֹו ָצָרה ְּבַעְצמֹו, ָּכְך 
ָצִריְך ֶלֱאהֹב ֶאת ֲחֵברֹו ּוְלִהְׁשּתֹוֵקק ֶׁשִּיְהֶיה ַלֲחֵברֹו ֶאת ָּכל 
ֵּיׁש ַלֲחֵברֹו.  ַהּטֹוב ֶׁשָּבעֹוָלם, ְוֹלא ִּתְהֶיה לֹו ָצרּות ַעִין ְּבַמה ּׁשֶ
ְוֵיׁש ְּפָעִמים ֶׁשָהָאָדם אֹוֵהב ֶאת ֲחֵברֹו ְורֹוֶצה ְּבטֹוָבתֹו, ֶאָּלא 
ֶׁשהּוא ָרָצה ַּגם ֶׁשְּלַעְצמֹו ִיְהֶיה יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ַלֲחֵברֹו, ְוֶׁשֲחֵברֹו 
ְלעֹוָלם ֹלא ַיִּגיַע ִלְהיֹות ּדֹוֶמה לֹו. ֵאין זֹו ֶּדֶרְך ַהּתֹוָרה, ֶאָּלא 
ַלֲחֵברֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ְוִלְרצֹות  ֵמֲחֵברֹו,  ַהִּקְנָאה  ֶאת  ְלָהִסיר  ָצִריְך 

ִרּבּוי ֶׁשל טֹוָבה ְּכמֹו ֶׁשְּמַאֵחל ְלַעְצמֹו. )הרמב"ן(

• ַּגם ְּבִמְקִרים ָּבֶהם ָהָאָדם ַזַּכאי ַעל־ִּפי ִּדין, ֶיׁש לֹו ְלִהְתַנֵהג 
"ְוֶאת־ ֵמַהָּפסּוק:  ֲחַז"ל  ָּדְרׁשּו  ְוָכְך  ַהִּדין,  ִמּשּׁוַרת  ִלְפִנים 
ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון", ֶזה ַהִּדין ְוִלְפִנים ִמּשּׁוַרת ַהִּדין. ְוֹלא 
ִנְכְנסּו  ְוֹלא  ִּדין־ּתֹוָרה  ָּבּה  ֶׁשָּדנּו  ַעל  ֶאָּלא  ְירּוָׁשַלִים,  ָחְרָבה 

ִלְפִנים ִמּשּׁוַרת ַהִּדין. )מסכת בבא מציעא(

ַוֲהֵרי ֵיׁש  • ֵאיְך ָיכֹול ָאָדם ְלַהִּגיַע ְלִקּיּום ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה? 
ֶׁשל  ִמְצֹות  ְּכגֹון  ְלַקְּיָמן,  ָהָאָדם  ִּביכֶֹלת  ֶׁשֵאין  ַרּבֹות  ִמְצֹות 
ָיכֹול  ַהֶּזה?  ַּבְּזַמן  נֹוֲהגֹות  ֶׁשֵאיָנן  ִמְצֹות  אֹו  ּוְלִוִּיים,  ּכֲֹהִנים 
ְלַקֵּים זֹאת ַעל־ְיֵדי ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשָאז ַנֲעֶׂשה ֵחֶלק ֵמַעם 
ְוִנְמָצא  ָּבְרָוִחים,  ֶׁשִּמְתַחְּלִקים  ֻׁשָּתִפים  ְּכמֹו  ְוֵהם  ִיְׂשָרֵאל, 

ְמַקֵּים ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ַעל־ְיֵדי ַאֲהַבת ֲחֵבִרים. )פתשגן הכתב(

• ַהּסֹוֵטר לֹועֹו ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ְּכִאּלּו סֹוֵטר לֹועֹו ֶׁשל ְׁשִכיָנה, 
ֶׁשֶּנֱאַמר "מֹוֵקׁש ָאָדם ָיַלע קֶֹדׁש". )מסכת סנהדרין(

• ִאם ָאָדם ָחׁש ְּבִלּבֹו ֶׁשָחֵסר לֹו ַהֶהְרֵּגׁש ֶׁשל ַהִהְׁשַּתְּתפּות 
ְלֵהיִטיבֹו  ַהִהְׁשַּתְּדלּות  ִהיא  ָלֶזה  ָהֵעָצה  ַהּזּוַלת,  ְּבַצַער 
ִיְתַּפֵּלל ַעל  ְוֵכן  ְוַהַּמֲעֶׂשה ּפֹוֵעל ַעל ַהֵּלב,  ּוְלַהִּצילֹו ִמַּצַער, 
ְוַאף  ִמִּלּבֹו,  ֶּבֱאֶמת  יֹוְצִאים  ַהְּדָבִרים  ָצַרת זּוָלתֹו ַאף ֶׁשֵאין 

ִאם ַהִּמְצַטֵער הּוא ָאָדם ָּפׁשּוט ַוֲהמֹוִני . )אגרות החזון אי"ש(

ָצִריְך  ֵראִׁשית  ֲחֵברֹו,  ְּפֵני  ְלַהְלָּבַנת  ִּתּקּון  ֶׁשְּמַבֵּקׁש  ִמי   •
ַעְצמֹו.  ֶאת  ְלַתֵּקן  ְוָצִריְך  ַהִּנְפָּגע,  ֶׁשל  ְמִחיָלתֹו  ֶאת  ְלַבֵּקׁש 
ְוֵכיָון  ִּבְפָרט,  ֲחֵבִרים  ּוִבְכבֹוד  ִּבְכָלל  ַהְּבִרּיֹות  ִּבְכבֹוד  יֹוִסיף 
ַּגם  ַהַּגֲאָוה,  ַהַּכַעס אֹו  ְּבִמַּדת  ֲחֵברֹו ְקׁשּוָרה  ְּפֵני  ֶׁשַהְלָּבַנת 

ָּבֶזה ְצִריִכים ְלִהְתַנֵהג ַּבָּקֶצה ָהַאֲחרֹון ְּביֹוֵתר. )אגרות קודש(

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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ֲעִנִּיים  ְׁשֵני  ַּפַעם  ִהִּגיעּו  ֶּבן־ָיִאיר,  ִּפיְנָחס  ַרִּבי  ַהַּתָּנא  ֶׁשל  ֵּביתֹו  ֶאל 
עֹוִרים  ּוְבָיָדם ָסאַתִים ֶׁשל ְׂשעֹוִרים. "ַהִאם ּתּוַכל ִלְׁשמֹר ָלנּו ַעל ַהּׂשְ
ַהָּללּו"? ָׁשֲאלּו ָהֲעִנִּיים ֶאת ַרִּבי ִּפיְנָחס, ְוהּוא ַנֲעָנה ָלֶהם ִּבְמאֹור ָּפִנים 
עֹוִרים. ָעַבר ְזַמן ַרב, ְוָהֲעִנִּיים ֹלא ָּבאּו ְלַבֵּקׁש ֶאת  ְוָנַטל ֵמֶהם ֶאת ַהּׂשְ
עֹוָרה ֵיָרְקבּו ָחִליָלה, ְוִנְמָצא  ִּפְקדֹוָנם. ָחַׁשׁש ַרִּבי ִּפיְנָחס ֶׁשַּגְרְּגֵרי ַהּׂשְ
עֹוִרים  ֶׁשָּממֹוָנם ֶׁשל ָהֲעִנִּיים ֵיֵרד ַלִּטְמיֹון, ְוָלֵכן ָהַלְך ְוָזַרע ֶאת ָּכל ַהּׂשְ
ַרִּבים.  ְׂשעֹוִרים  ְוַיְצִמיחּו  ַיְצִליחּו  ֶׁשֵהם  ַלה'  ְוִהְתַּפֵּלל  ַּבֲאָדָמה, 
עֹוִרים, ָצְמחּו ַהָּללּו  ְּתִפָּלתֹו ִהְתַקְּבָלה, ּוְלַאַחר ֲעָמלֹו ָהַרב ִויִגיעֹו ַּבּׂשְ
ַּכֻּמּיֹות ְּגדֹולֹות ֶׁשל ְׂשעֹוִרים,  ְוִהְתַרּבּו ָּכל־ָּכְך ַעד ֶׁשִהְצַטְּברּו ֶאְצלֹו 
ְּתקּוָפה,  ְלַאַחר  ֶאְצלֹו.  ָהֲעִנִּיים  ִהְפִקידּו  ּׁשֶ ִמַּמה  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ִּפי 
ֶׁשל  ְסָאה  ְׁשֵני  ְּבָידֹו  ֶׁשִהְפִקידּו  ִּפיְנָחס  ְלַרִּבי  ְוִהְזִּכירּו  ָהֲעִנִּיים  ָחְזרּו 
ַוֲחמֹוִרים,  ְּגַמִּלים  ְוָהִביאּו  "ְלכּו  ִּפיְנָחס:  ַרִּבי  ָלֶהם  ָאַמר  ְׂשעֹוִרים. 
עֹוִרים ֶׁשָּלֶכם". ִהְתַּפְּלאּו  ְּכֵדי ֶׁשּתּוְכלּו ְלַהְטִעין ֲעֵליֶהם ֶאת ָּכל ַהּׂשְ
ָהֲעִנִּיים ַעל ְּדָבָריו, ֶׁשֵּכן ִּבְׁשִביל ְׁשֵני ְסָאה ֶׁשל ְׂשעֹוִרים ֹלא ְצִריִכים 
ְלָהִביא ְּגַמִּלים ַוֲחמֹוִרים ַרִּבים. ִּבֵּקׁש ֵמֶהם ַרִּבי ִּפיְנָחס ָלבֹוא ִעּמֹו, 
עֹוִרים ֶׁשָּגְדלּו ֵמאֹוָתם  ְוֶהְרָאה ָלֶהם ֶאת ַהַּכּמּות ָהֲעצּוָמה ֶׁשל ַהּׂשְ
ְׁשֵני ְסָאה ֶׁשל ְׂשעֹוִרים. ִהְׁשּתֹוְממּו ָהֲעִנִּיים ְמאֹד, ְוִהְׁשָּתאּו ֶאל מּול 
ִמַּדת ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ַהְּגדֹוָלה ֶׁשִּפֲעָמה ְּבִלּבֹו ֶׁשל ַרִּבי ִּפיְנָחס, ְוָנְתנּו 

ּתֹוָדה ַלה' ִיְתָּבַרְך ַעל ֶׁשִּבְזכּותֹו ָזכּו ְלֶׁשַפע ּכֹה ָּגדֹול. )ירושלמי דמאי(
  

ַּפַעם ַאַחת, ָׂשַכר ָהָאמֹוָרא ַרָּבה ַּבר־ַּבר ָחָנה, ַּכָּמה ַסָּבִלים ְיהּוִדים, 
ּוִבֵּקׁש ֵמֶהם ְלַהֲעִביר לֹו ָחִבית ֶׁשל ַיִין ְּכֵבָדה, ִמָּמקֹום ְלָמקֹום. ֵהִרימּו 
ְוֵהם  ִּבְדַבר־ָמה  ִנְתְקלּו  ְּבַדְרָּכם  ַאְך  ַהְּכֵבָדה,  ֶהָחִבית  ֶאת  ַהַּסָּבִלים 
ָנְפלּו ַיַחד ִעם ֶהָחִבית. ְלִביׁש ַמָּזָלם ִנְׁשְּבָרה ֶהָחִבית ַהְּכֵבָדה, ְוָכל ַהַּיִין 
ֶׁשָהָיה ָּבּה ִנְׁשַּפְך ְוֶנֱאַבד. ִהְצַטֵער ַרָּבה ְמאֹד ַעל ַהֶּנֶזק ַהָּגדֹול ֶׁשִּנְגַרם 
לֹו ִּבְגַלל ַרְׁשָלנּוָתם ֶׁשל ַהַּסָּבִלים, ּוֵמרֹב ַצַער ָנַטל ֵמֶהם ֶאת ִּבְגֵדיֶהם 
ָהְלכּו  לֹו.  ֶׁשָּגְרמּו  ַהֶּנֶזק  ַעל  אֹוָתם  ִלְתּבַֹע  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי  ָהֶעְליֹוִנים, 
ֵאַרע ּוִבְקׁשּו ִמֶּמּנּו ִלְפסֹק ֶאת־ִּדיָנם.  ַהַּסָּבִלים ֶאל ַרב, ְוִסְּפרּו לֹו ַמה ּׁשֶ
ָקָרא ַרב ְלַרָּבה ְוָאַמר לֹו: "ְמַבֵּקׁש ֲאִני ִמְּמָך, ֶׁשַּתֲחִזיר ַלַּסָּבִלים ַהָּללּו 
ֶאת ַהְּבָגִדים ֶׁשָּלֶהם ֶׁשָּנַטְלָּת ֵמֶהם". ִהְתַּפֵּלא ַרָּבה ַעל ַהִּדין ְוָׁשַאל: 
"ַהִאם ָאְמָנם ָּכְך הּוא ַהִּדין"? ָאַמר לֹו ַרב: "ֵהן, ִמְּפֵני ֶׁשָּצִריְך ַאָּתה 
'ְלַמַען  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִיְׂשָרֵאל,  ַאֲהַבת  ַהִּדין ִמּתֹוְך  ִלְפִנים ִמּשּׁוַרת  ָלֶלֶכת 
ַלַּסָּבִלים  ְוֶהֱחִזיר  ַרב,  ֶׁשל  ְלקֹולֹו  ַרָּבה  ָׁשַמע  טֹוִבים'".  ְּבֶדֶרְך  ֵּתֵלְך 
ֶאת ַהְּבָגִדים ֶׁשָּנַטל ֵמֶהם, ּוִוֵּתר ְּבָכְך ַעל ַהֶּנֶזק ֶׁשָּגְמרּו לֹו. ִּבֵּקׁש ַרָּבה 
ֶאת  ָׁשַמע  ְלַהְפָּתָעתֹו  ַאְך  ָהִעְנָין,  ִהְסַּתֵּים  ֶׁשָּבֶזה  ָחַׁשב  ִּכי  ָלֵצאת, 
ַהַּסָּבִלים ּבֹוִכים ְואֹוְמִרים ְלַרב: "ֲעִנִּיים ְּגדֹוִלים ֲאַנְחנּו, ְוָכל ַהּיֹום ַהֶּזה 
ָעַבר ָעֵלינּו ַּבֲעבֹוָדה ֶׁשל ְנִׂשיַאת ָחִבית ַהַּיִין. ְוַעְכָׁשו ֹלא ִהְׂשַּתַּכְרנּו 
ְמאּוָמה, ֹלא ִקַּבְלנּו ָׂשָכר ַעל ֲעָמֵלנּו, ְוָׁשִבים ָאנּו ַעָּתה ְלֵביֵתנּו ְּכֶׁשָאנּו 
ִנית ְלַרָּבה, ְוָאַמר לֹו: "ָעֶליָך ְלַׁשֵּלם ֶאת  ְרֵעִבים ַלֶּלֶחם". ָּפָנה ַרב ַּבּׁשֵ
ְמאֹד  ַרָּבה  ִהְׁשּתֹוֵמם  ֶהָחִבית".  ְנִׂשיַאת  ַעל  ַהַּסָּבִלים  ֶׁשל  ְׂשָכָרם 
ֶׁשַהַּסָּבִלים  ְּבָכְך  ַּדי  ַהִּדין? ֹלא  ָּכְך הּוא  "ַהִאם  ְוָתַמּה:  ַהְּדָבִרים,  ַעל 
ָׁשְברּו ִלי ֶאת ֶהָחִבית, ְוַעְכָׁשו ֲאִני ִנְדָרׁש ְלַׁשֵּלם ָלֶהם ַעל ֲעבֹוָדָתם 
ֶלֱאהֹב  ְלֶבן־ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֵּיׁש  ִמְּפֵני  ֵּכן,  "ָאְמָנם  ַרב:  לֹו  ָאַמר  ַהְּלקּוָיה"? 
ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ּוְלִהְתַנֵהג ִעּמֹו ִלְפִנים ִמּשּׁוַרת ַהִּדין, ְוַאף־ַעל־ִּפי 

ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵאין ַאָּתה ַחָּיב ְלַׁשֵּלם ָלֶהם, אּוָלם ִמּתֹוְך ַרֲחָמנּות ְוַאֲהַבת 
ְוָעֶליָך ֶנֱאַמר  ִיְׂשָרֵאל, ָעֶליָך ָלֵתת ָלֶהם ֶאת ְׂשָכָרם ּוְלֵהיִטיב ִעָּמם. 

ֶהְמֵׁשְך ַהָּפסּוק 'ְוָאְרחֹות ַצִּדיִקים ִּתְׁשמֹר'". )מסכת בבא מציעא(
  

]ַהָּזֵקן[  ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן  ַהַּתָּנא  ִיְׂשָרֵאל  ְנִׂשיא  ִּבֵּקׁש  ַאַחת,  ַּפַעם 
ֵּבית־ַהִּדין  ַלֲעִלַּית  ֶׁשָּיבֹואּו  ֲחָכִמים  ִׁשְבָעה  ִלְׁשֹלַח  ִמַּתְלִמיָדיו, 
ַהּמֹוָלדֹות.  ֶאת  ב  ּוְלַחּׁשֵ ָנה  ַהּׁשָ ֶאת  ִעָּמם  ְלַעֵּבר  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי  ֶׁשּלֹו, 
ָמָצא  ָהֲעִלָּיה,  ֶאל  ּוְכֶׁשָעָלה  קּום,  ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן  ִהְׁשִּכים  ְלָמֳחָרת, 
ָׁשם ְלַהְפָּתָעתֹו ְׁשמֹוָנה ֲחָכִמים. ַנֲעָנה ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְוָקָרא: "ִמי הּוא 
ִּבַּקְׁשִּתי  ֲאִני  ֶׁשֵּכן  ַהְזָמָנה?  ּוְבִלי  ְרׁשּות  ְלֹלא  ְלָכאן  ֶׁשָעָלה  ָהִאיׁש 
ְבָעה ֲחָכִמים ֶׁשָּיבֹואּו, ְוִהֵּנה רֹוֶאה ֲאִני ָּכאן ִּתְׁשָעה". ַנֲעָנה ַאַחד  ִמּׁשִ
מֹו ָהָיה ְׁשמּוֵאל ַהָּקָטן ַעל־ֵׁשם ִמַּדת ָהֲעָנָוה ֶׁשּבֹו, ְוהּוא  ַהֲחָכִמים ֶׁשּׁשְ
ָאַמר ִּבְׁשַפל־קֹול: "ֲאִני הּוא ֶׁשָעִליִתי ֶׁשֹּלא ִּבְרׁשּות, ַאְך ֹלא ָּבאִתי 
ֶאָּלא  ָנה,  ַהּׁשָ ְּבִעּבּור  ַהֻּמְזָמִנים  ָּכל  ִעם  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ַעל־ְמָנת  ְלָכאן 
ַהִּדיִנים".  ְּפָרֵטי  ָּכל  ֶאת  ְלַמֲעֶׂשה  ֲהָלָכה  ִלְלמֹד  ִּבְׁשִביל  ַרק  ָּבאִתי 
ִנים  ֵהִאיר לֹו ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָּפִנים ְוָאַמר: "ֵׁשב, ְּבִני, ֵׁשב. ְראּויֹות ָּכל ַהּׁשָ
ֻּכָּלן ְלִהְתַעֵּבר ַעל־ָיְדָך ֶׁשִאיׁש ָּגדֹול ַאָּתה, ּוְׁשֵאָלִתי ֹלא ָהְיָתה ֶאָּלא 
ָנה ֶאָּלא ַרק ַעל־ְיֵדי  ִמְּפֵני ֶׁשָּכְך ָאְמרּו ֲחָכִמים, ֶׁשֵאין ְמַעְּבִרים ֶאת ַהּׁשָ
ֲאָנִׁשים ֶׁשֻהְזְמנּו ְלֵׁשם ָּכְך". ּוְמַסֶּפֶרת ַהְּגָמָרא, ֶׁשֶּבֱאֶמת ֹלא ְׁשמּוֵאל 
ַהָּקָטן הּוא ֶזה ֶׁשָעָלה ֶאל ָהֲעִלָּיה ֶׁשֹּלא ְּבַהְזָמָנה, ּוֶבֱאֶמת הּוא ֵּכן ָהָיה 
ָהה ָׁשם ָהָיה ֶזה ֶׁשֹּלא ֻהְזַמן, ֶאָּלא  ֵּבין ַהֻּמְזָמִנים, ְוִאּלּו ָאָדם ַאֵחר ֶׁשּׁשָ
ְלֵעיֵני  ִיְתַּבֶּזה  ֶׁשָּמא  ְוָחַׁשׁש  ָאָדם  אֹותֹו  ַעל  ִרֵחם  ַהָּקָטן  מּוֵאל  ֶׁשּׁשְ
ָּכל ַהִּמְׁשַּתְּתִפים, ּוֵמרֹב ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּבֹו, ִהְסִּכים ְלִהְתַּבּזֹות ְּכֵדי 

ֶׁשִּמיֶׁשהּו ַאֵחר ֹלא ִיְתַּבֵּיׁש ָחִליָלה. )מסכת סנהדרין(
  

ִסּפּור ּדֹוֶמה ָלֶזה ְמֻסָּפר ַעל ַרִּבי, הּוא ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ְמַחֵּבר ַהִּמְׁשָנה, 
ַהַּתְלִמיִדים.  ִּבְפֵני  ְּדָבָריו  ֶאת  ְוָנָׂשא  ַּבֲהָלָכה  ְוָדַרׁש  ָעַמד  ֶׁשַּפַעם 
ְלֶפַתע ָחׁש ַרִּבי ְּבֵריַח ַעז ֶׁשל ׁשּום ֶׁשָּנַדף ַּבֶחֶדר, ּוִמֵּכיָון ֶׁשֲאִנין ַּדַעת 
ָהָיה, ָעַמד ְוָקָרא: "ִמי ֶׁשָאַכל ׁשּום – ֵיֵצא". ָקם ַרִּבי ִחָּיא, ֶׁשָהָיה ַאַחד 
ַהַּתְלִמיִדים ַהֲחׁשּוִבים, ְוָיָצא ִמֵּבית ַהִּמְדָרׁש. ִמָּיד ָקמּו ַאֲחָריו ְׁשָאר 
ְלָמֳחָרת  עּור.  ַהּׁשִ ִהְתַּבֵּטל  ֶׁשָּכְך  ּוִמֵּכיָון  ָיְצאּו,  ֵהם  ְוַאף  ַהַּתְלִמיִדים 
ַּבּבֶֹקר, ָּפַגׁש ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי, ֶאת ַרִּבי ִחָּיא, ְוָאַמר לֹו: "ַאָּתה 
ָּבאָת  ֶטֶרם  ׁשּום  ֶׁשָאַכְלָּת  ְּבָכְך  ַאָּבא,  ֶאת  ֶאֶמׁש  ֶׁשִּצַעְרָּת  ֶזה  הּוא 
ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ִלְלמֹד, ְוָהֵריַח ֶׁשָּנַדף ִמְּמָך ִצֵער אֹותֹו"? ָאַמר לֹו ַרִּבי 
ַהִּמְדָרׁש  ְלֵבית  ֶׁשָּבאִתי  ִלְפֵני  ָאַכְלִּתי ׁשּום  ֹלא  ְוָׁשלֹום!  "ַחס  ָּיא:  חִַ
ֶאת  ְלַהְלִּבין  ָרִציִתי  ֶׁשֹּלא  ִמֵּכיָון  ֶאָּלא  ָהַרע,  ָהֵריַח  ָנַדף  ִמֶּמִּני  ְוֹלא 
ָּפָניו ֶׁשל ָהִאיׁש ֶׁשֶּבֱאֶמת ָאַכל ׁשּום, ַקְמִּתי ְוָיָצאִתי ְּכֵדי ֶׁשֻּכָּלם ֵיְצאּו 
ַאֲחַרי, ְוָכְך ֹלא ִהְתַּגָּלה ִמי הּוא ָהִאיׁש ֶׁשֶּבֱאֶמת ָאַכל ׁשּום, ְוָכְך ֹלא 

ִהְתַּבֵּיׁש ָהִאיׁש". )שם(
  

ה ִמְּבנֹות ָהָאֶרץ.  ֶאָחד ִמּתֹוְׁשֵבי ָּבֶבל, ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוָנָׂשא ִאּׁשָ
ְלׁשֹוָנם ֶׁשל ְּבֵני ָּבֶבל ָהְיָתה ׁשֹוָנה ֵמַהִּניב ָהֲאַרִּמי ֶׁשִּדְּברּו ְּבאֹוָתם ָיִמים 
ה ְלָהִבין ֶאת ְּדָבָריו ֶׁשל ַּבְעָלּה.  ָתה ָהִאּׁשָ ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוָלֵכן ִהְתַקּׁשְ

ל ְמֻהּלָ

ִמִּסּפּוֵרי ֲחַז"ל
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ל ְמֻתּבָ

ָראִתיו.  ּבְ ֲאִני  י  ּכִ ַעם?  ּטַ מֹוָך ֲאִני ה'", ַמה  ּכָ ְלֵרֲעָך  • "ְוָאַהְבּתָ 
)אבות דרבי נתן(

ּתֹוָרה.  דֹול ּבַ ָלל ּגָ י ֲעִקיָבא אֹוֵמר ֶזה ּכְ מֹוָך, ַרּבִ • ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ
ְך  ַחּתֵ ּמְ ָך, ֲהֵרי ֶזה ּדֹוֶמה ְלִמי ׁשֶ ֵני ַעּמֶ לֹא־ִתּקֹם ְולֹא־ִתּטֹר ֶאת־ּבְ
ָך  ְעּתְ ּדַ ַעל  ֲעֶלה  ּתַ ַהִאם  ַעל־ָידֹו.  ין  ּכִ ּסַ ּבַ ה  ְוִהּכָ ין,  ַסּכִ ּבְ ר  ׂשָ ּבָ
ָידֹו ָהַאֶחֶרת, ְוִלְנקֹם ִנְקַמת  ין ּבְ ּכִ ּסַ ָתה ּבַ ִהּכְ ד ׁשֶ ַלֲחזֹר ּוְלַהּכֹות ַלּיָ
מֹוָך. )ירושלמי  ְך ָאְמָרה ּתֹוָרה ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ ָתה? ּכָ ֻהּכְ ד ׁשֶ ַהּיָ

מסכת נדרים(

ָרֵאל   ְקֵני ִיׂשְ ְבִעים ִאיׁש ִמּזִ י ׁשִ ה: "ֶאְסָפה־ּלִ "ה ְלמֹשֶׁ ּבָ • ָאַמר ַהּקָ
ִמְצַרִים, ְוָהיּו  ְתַמּנּו שֹוְטִרים ֲעֵליֶהם ּבְ ּנִ יר ׁשֶ ם ַמּכִ ַאּתֶ - אֹוָתם ׁשֶ
ֶדֶרְך  ָתם ּכְ ְגֻדּלָ ה ִיְתַמּנּו ּבִ ים ַעל־ָיָדם, ַעּתָ ְמַרֲחִמים ֲעֵליֶהם ּוֻמּכִ

ָצָרָתם". )רש"י במדבר( ְצַטֲערּו ּבְ ּנִ ׁשֶ

ִעים,  ִלּבֹו, ֲאִפּלּו ְרׁשָ ֵני ָאָדם ּבְ יל ַעְצמֹו ְלַהְכִניס ַאֲהַבת ּבְ • ַיְרּגִ
ן  ִלּבֹו ְויֹאַמר ִמי ִיּתֵ ע ּבְ ְקּבַ ּיִ ה, ַעד ׁשֶ ִאּלּו ֵהם ֶאָחיו. ְויֹוֵתר ִמּזֶ ּכְ
דֹוִלים ּוְרצּוִיים  ם ּגְ ּלָ ְתׁשּוָבה, ְוִיְהיּו ּכֻ ִבים ּבִ יִקים ׁשָ ה ַצּדִ ְוִיְהיּו ֵאּלֶ
ל־ַעם ה'  ן ּכָ ָרֵאל, "ּוִמי ִיּתֵ ַמֲאַמר אֹוֵהב ֶנֱאָמן ְלָכל ִיׂשְ קֹום, ּכְ ַלּמָ

ְנִביִאים". )הרמ"ק(

ַבע.  ְרַי"ג ְועֹוד ׁשֶ ִמְנַין ּתַ ֶת"ר אֹוִתּיֹות ּכְ רֹות ֵיׁש ּכֶ ּבְ ֶרת ַהּדִ ֲעׂשֶ • ּבַ
ר  ל "ֲאׁשֶ ׁשֶ ַבע ָהאֹוִתּיֹות  ׁשֶ ְועֹוד  ְצוֹת,  ַהּמִ ְרַי"ג  ּתַ ֶנֶגד  ּכְ ְרַי"ג  ּתַ

ְצוֹת. )השל"ה הקדוש( ְרַי"ג ַהּמִ ִסיס ְלָכל ּתַ ֵהן ַהּבָ ְלֵרֶעָך", ׁשֶ

"ְוָאַהְבּתָ  ּתֹוָרה.  ּבַ  " "ְוָאַהְבּתָ ַבת  ּתֵ ֶנֶאְמָרה  ָעִמים  ּפְ לֹשׁ  ׁשָ  •
ה'  ֵאת  "ְוָאַהְבּתָ  ר,  ַהּגֵ ַעל  מֹוָך"  ּכָ לֹו  "ְוָאַהְבּתָ  מֹוָך",  ּכָ ְלֵרֲעָך 
א  יַע ְלַאֲהַבת ה', ֶאּלָ ְלַהּגִ ר  ִאי ֶאְפׁשָ אן ָאְמרּו, ׁשֶ ֱאלֶֹקיָך". ִמּכָ

ָרֵאל. )קובץ הערות( ִאם ָקְדָמה ָלּה ַאֲהַבת ִיׂשְ

ָמּה, ִהיא ֱהיֹותֹו אֹוֵהב  ל ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ִלׁשְ ּדֹות ׁשֶ • ַאַחת ַהּמִ
א ֲאִפּלּו ֵאּלּו ַהְמֻקְלָקִלים  ִרּיֹות. ְו"לֹא ַרק ָאָדם ְמֻיָחד, ֶאּלָ ֶאת ַהּבְ
ל  ִרּיֹוָתיו ׁשֶ ֵהם ּבְ ְך ׁשֶ ֵאין ְלאֹוֲהבֹו ַרק ִמּכָ ֲחָטִאים, ׁשֶ ִמּדֹות אֹו ּבַ ּבְ

"ה". )תפארת ישראל על מסכת אבות( ּבָ ַהּקָ

ֵער ֶאת עֶֹצם ּגֶֹדל  ם־טֹוב: ֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ְלׁשַ ַעל־ׁשֵ • ָאַמר ַהּבַ
ָרֵאל. ֲחֵבִרים ַהְמעֹוְרִרים ַרֲחִמים ַעל  ת ַאֲהַבת ִיׂשְ ֻעּלַ ּפְ
ְבִעים  ׁשִ ל  ׁשֶ ינֹו  ּדִ ַזר  ּגְ ֲחקֹו, קֹוְרִעים  ּדָ ַעת  ׁשְ ּבִ ֲחֵבָרם 

ים.  ים ֲאֻרּכִ ֶות ְלַחּיִ ָלָלה ִלְבָרָכה ְוֶאת ַהּמָ ָנה, הֹוְפִכים ֶאת ַהּקְ ׁשָ
)ספר התולדות(

ר  ּבֵ ּדִ ּבַ רֹות?  ּבְ ֶרת ַהּדִ ֲעׂשֶ ּבַ ָרֵאל  ת ַאֲהַבת ִיׂשְ • ֵהיָכן ְרמּוָזה ִמּדַ
ְוכֹ"ל  ְלֵרֲעָך",  ר  ֲאׁשֶ "ְוכֹל  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַתְחמֹד',  'לֹא  ל  ׁשֶ יִרי  ָהֲעׂשִ

מֹוָך. )הגר"א מווילנא( בֹות ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ י ּתֵ ָראׁשֵ

ית  ַער ָהִראׁשֹון ַהּמֹוִביל ֶאל ַחְצרֹות ּבֵ ַ ָרֵאל, ִהיא ַהּשׁ • ַאֲהַבת ִיׂשְ
ה'. )הבעש"ט(

ְוָאַמר  ְיִחידֹו,  ִלְבנֹו  ק  ֵ ַנּשׁ ּמְ ׁשֶ "ט ַרב ֶאָחד  עׁשְ ַהּבֶ ַעם ָרָאה  ּפַ  •
חּוִתים, ְוָכל  ּפְ ּבַ חּות ׁשֶ ֲאִני אֹוֵהב ַאף ֶאת ַהּפָ לֹו: "ַהֲאֶמן־ִלי, ׁשֶ
ה  ַאּתָ ֶ ה ּשׁ ָרֵאל, יֹוֵתר ִמּמַ ִיׂשְ ִחיתּות ּבְ ּתּוַכל ְלַדּמֹות ִמן ַהּפְ ֶ ַמה ּשׁ

ְנָך ְיִחיֶדָך". )היכל הברכה( אֹוֵהב ֶאת ּבִ

א  ם לֹא ִנְבַחר ֶאּלָ ּלָ נּו, ּוִמּכֻ ה ַרּבֵ מֹות ָהיּו לֹו ְלמֹשֶׁ ָרה ׁשֵ • ֲעׂשָ
ִים  ִמן־ַהּמַ י  ּכִ ְרעֹה,  ת־ּפַ ּבַ ְתָיה  ּבִ לֹו  ָנְתָנה  אֹותֹו  ה,  מֹשֶׁ ם  ֵ ַהּשׁ
ה  מֹשֶׁ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֶזה?  ם  ׁשֵ ְוָקא  ּדַ ע  ִנְקּבַ ּוַמּדּוַע  יִתהּו.  ְמׁשִ
ִויסֹוד  ר  ָהִעּקָ ְוֶזהּו  ב,  ַהּלֵ ּוְנִדיבּות  ָהַרֲחָמנּות  ת  ִמּדַ ַעל  ז  ְמַרּמֵ

ֲהדּות. )רבי מרדכי בנעט( ל ַהּיַ ַהְיסֹודֹות ׁשֶ

ם  ְלׁשֵ ּלֹא  ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ל  ׁשֶ עֹוָלה  ֵהם,  נֹות  ָקְרּבָ ִמיֵני  ה  לֹשָׁ ׁשְ  •
ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ָרה.  ְלַכּפָ ם  ְוָאׁשָ את  ַחּטָ ְוֵכן  ן,  ָקְרּבָ ם  ְלׁשֵ א  ֶאּלָ ָרה  ּפָ ּכַ
ָרֵאל, ַרק ִאם  ֵני־ִיׂשְ ר ַעל ֲעוֹנֹות ּבְ ְפִקידֹו ְלַכּפֵ א ֶאת ּתַ ל ְלַמּלֵ ְמֻסּגָ
ִעים.  ל ְרׁשָ ינֹוִנים ְוׁשֶ ל ּבֵ יִקים, ׁשֶ ל ַצּדִ ִמים ְמעָֹרִבים, ׁשֶ ל ַהּדָ ּכָ

)רבי יצחק אלחנן מקובנא(

ים ָעֶליָך ֶמֶלְך", ַעל־ְיֵדי ִהְתָקְרבּות ְלַאֶחיָך,  ׂשִ ֶרב ַאֶחיָך ּתָ • "ִמּקֶ
ֶמֶלְך, עֹל  ָעֶליָך  ים  ׂשִ ּתָ ְוֵרעּות,  ַאֲחָוה  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ַעל־ְיֵדי 

"ה. )רבי שלום מבעלזא( ּבָ ל עֹוָלם ַהּקָ ַמְלּכֹו ׁשֶ

ֵעי  ּוְבפֹוׁשְ ים  ַקּלִ ּבְ ׁשֶ ַקל  ּבְ ַוֲאִפּלּו  ָבָניו,  ּבְ ֵאר  ִמְתּפָ "ה  ּבָ ַהּקָ  •
ָרֵאל ִנְקָרא ֲעֵליֶהם. )רבי נחמן מברסלב( ם ִיׂשְ ֵ ּשׁ ל־ְזַמן ׁשֶ ָרֵאל, ּכָ ִיׂשְ

ן ַלֲחִסידּות - ַאֲהַבת  ָרֵאל, ִסּמָ ַמִים - ַאֲהַבת ִיׂשְ ן ְלִיְרַאת ׁשָ • ִסּמָ
ֲחֵבִרים. )רבי אשר מסטולין(

ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ יק  ּדִ ַהּצַ ֶאת  ֶלֱאהֹב  ָיכֹול  ְוָהִייִתי  ַהְלַואי   •
ָרֵאל. )רבי  ִיׂשְ ּבְ דֹול ׁשֶ ע ַהּגָ "ה ֶאת ָהָרׁשָ ּבָ אֹוֵהב ַהּקָ מֹו ׁשֶ ּכְ

שלמה מקארלין(

ֲאָמרֹות ּוִפְתָּגִמים

ל  ל ָלּה 'ְׁשֵּתי ֲעָדִׁשים', ְוַכּוָָנתֹו ָהְיָתה ֶׁשְּתַבּׁשֵ ַּפַעם ִּבֵּקׁש ִמֶּמָּנה ְלַבּׁשֵ
לֹו ְמַעט ֲעָדִׁשים, ַאְך ִהיא ִּבְתִמימּוָתּה ֵּפְרָׁשה ֶאת ְּדָבָריו ִּכְפׁשּוָטם, 
ֶלֱאכֹל  ַהַּבַעל ׁשּוב  ָרָצה  ְלָמֳחָרת,  ַמָּמׁש.  ֲעָדִׁשים  ְׁשֵני  ָלה לֹו  ּוִבּׁשְ
ל לֹו ְמַעט ְמאֹד, ָלֵכן  ֲעָדִׁשים, ַאְך ִמְּפֵני ֶׁשָחַׁשׁש ֶׁשָּמא ִאְׁשּתֹו ְּתַבּׁשֵ
ל לֹו ֲעָדִׁשים ְּבִמָּדה ְּגדֹוָלה ֶׁשִּנְקְרָאה  ִהְתַחֵּכם ּוִבֵּקׁש ִמֶּמָּנה ְלַבּׁשֵ
ָלה ְּברֹב  ה, ּוִבּׁשְ 'ְּגִריָוא', ֶׁשֵהִכיָלה ַּכּמּות ֲעצּוָמה. ׁשּוב ָהְלָכה ָהִאּׁשָ
ְּתִמימּות ֶאת ָּכל ַהַּכּמּות ָהֲעצּוָמה ֶׁשל ָהֲעָדִׁשים, ְוִהִּגיָׁשה ְלַבְעָלּה 
ַלֲאִכיָלה, ְוֹלא ָיְדָעה ִּכי ֲחָמתֹו ּבֹוֶעֶרת ְּבִקְרּבֹו. ִּבֵּקׁש ִמֶּמָּנה ַהַּבַעל 
ְלָהִביא ְׁשֵני ּבֹוִציִנין, ְוַכּוָָנתֹו ָהְיָתה ֶׁשָּתִביא לֹו ֲאַבִּטיִחים ַלֲאִכיָלה, 
ם ּבֹוִציָנא ְלֵנרֹות, ְוָלֵכן ֵהִביָאה  ֶאָּלא ֶׁשִּבְלׁשֹון ָהָאֶרץ ָהיּו ְמַכִּנים ַּבּׁשֵ
לֹו ְׁשֵני ֵנרֹות. ִהִּביט ָעֶליָה ַהַּבַעל ְּבַכַעס, ְוָאַמר ָלּה: "ְלִכי ְוִׁשְבִרי ֶאת 
ַהֵּנרֹות ַהָּללּו ַעל ָּבָבא", ְּכֶׁשַּכּוָָנתֹו ֶׁשִּתְׁשּבֹר ֶאת ַהֵּנרֹות ְּבַמְׁשקֹוף 
ה ֶאת ְּדָבָריו, ּוְלִפי ֻּתָּמּה ָחְׁשָבה, ֶׁשַּבְעָלּה  ַהֶּדֶלת. ֹלא ֵהִביָנה ָהִאּׁשָ
ִצּוָה אֹוָתּה ִלְׁשּבֹר ֶאת ַהֵּנרֹות ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל ַהַּתָּנא ָּבָבא ֶּבן־ּבּוָטא, 

ֶׁשָהָיה יֹוֵׁשב ְּבַׁשַער ָהִעיר ְוָדן ֶאת ִּדיֵני ַהּתֹוָרה ְלָכל ַהָּבִאים ֵאָליו 
ְמָעה  ה ַלְחׁשֹב ָּכְך, ִמְּפֵני ֶׁשּׁשָ ֵפט. ַהִּסָּבה ֶׁשֵהִביָאה ֶאת ָהִאּׁשָ ְלִהּׁשָ
ם 'ָּבָבא', ְוֹלא ָיְדָעה ֶׁשַּכּוָָנתֹו ְלַׁשַער ַהַּבִית ֶׁשִּנְקָרא  ִמַּבְעָלּה ֶאת ַהּׁשֵ
ַּבֲאָרִמית ָּבָבא, ְּכמֹו ְׁשמֹות ַהַּמֶּסְכּתֹות, ָּבָבא ַקָּמא, ָּבָבא ְמִציָעא 
ה  ַער ָהִראׁשֹון, ָהֶאְמָצִעי ְוָהַאֲחרֹון. ָהְלָכה ָהִאּׁשָ ּוָבָבא ַּבְתָרא - ַהּׁשַ
ְלַקֵּים ֶאת ִצּוּוי ַּבְעָלּה, ְוָׁשְבָרה ֶאת ַהֵּנרֹות ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל ָּבָבא ֶּבן־
ַהָּדָבר,  ִסַּבת  ַעל  אֹוָתּה  ְוָׁשַאל  ַמֲעֶׂשיָה  ַעל  ַהַּתָּנא  ָּתַמּה  ּבּוָטא. 
ָעַלי  ִצּוָה  ָּכְך  ִּכי  ֵּכן,  "ָעִׂשיִתי  ִּבְתִמימּות:  ְוָאְמָרה  ה  ָהִאּׁשָ ָעְנָתה 
ָעֶליָה,  ִהְקִּפיד  ְוֹלא  ָּכַעס  ֹלא  ַהְּדָבִרים,  ֶאת  ָּבָבא  ָׁשַמע  ַּבְעִלי". 
ּוִבְמקֹום זֹאת ָאַמר ָלּה ְּבִמַּדת ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל: "ִמֵּכיָון ֶׁשַאְּת ָעִׂשית 
ֶאת ְרצֹון ַּבְעֵלְך, ְמָבֵרְך ֲאִני אֹוָתְך ֶׁשַהָּקָּב"ה ְיַזֶּכה אֹוָתְך ִּבְׁשֵני ָּבִנים 
ֶׁשִּיְהיּו ָׁשִוים ְּבֶעְרָּכם ְלָבָבא ֶּבן־ּבּוָטא ְוִיְלְמדּו ּתֹוָרה ָּכל ְיֵמיֶהם, ְׁשֵני 

ָּבִנים ְּכֶנֶגד ְׁשֵני ַהֵּנרֹות". )מסכת נדרים(
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ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֶאָחד, ִהִּגיַע ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ַחִּיים ַמְיְזל ִמּלֹוְדז' 
ִלְקנֹות  ֵמָהַרב  ּוִבֵּקׁש  ָעִני",  ִמְנַחת  "ׁשּו"ת  ַהֵּסֶפר  ּוְבָידֹו  ֶאָחד,  ָעִני 
ִמֶּמּנּו ֶאת ַהֵּסֶפר. ָׁשַאל ָהַרב ִלְמִחיר ַהֵּסֶפר, אּוָלם ֶנְכּדֹו ר' ֱאִליֶעֶזר 
ִיְצָחק ֶׁשָּיַׁשב ְּבָסמּוְך לֹו, ָלַחׁש לֹו: "ֲהֹלא ֶיׁש ְלָך ְּכָבר ְׁשֹלָׁשה ֳעָתִקים 
ֶׁשל ֵסֶפר ֶזה ְּבֵביְתָך, ְוָלָּמה ְלָך עֹוד ֶאָחד"? ֹלא ָעָנה לֹו ָהַרב ְמאּוָמה, 
ְוָנַתן ְלמֹוֵכר ַהְּסָפִרים ָּכפּול ֵמַהְּמִחיר ֶׁשִּבֵּקׁש. ַאֲחֵרי ֶׁשָהִאיׁש ָיָצא 
ַהֶּנֶכד  "ֲהֵרי  ְוָתַמּה:  ֶאְצלֹו  ֶׁשָּיַׁשב  ַהְמקָֹרִבים  ַאַחד  ְׁשָאלֹו  ִמְּלָפָניו, 
ָאַמר ָלַרב, ֶׁשֶּיׁש לֹו ְּכָבר ֵסֶפר ֶזה ַּכָּמה ְּפָעִמים ְוֵאין צֶֹרְך ִלְקנֹותֹו. 
ִּכְפַלִים  ָלִאיׁש  ָנַתן  ָמה  ִמְּפֵני  ִלְקנֹותֹו,  זֹאת  ְּבָכל  ֶהְחִליט  ְוִאם 
ֵמַהְּמִחיר ֶׁשָּקַצב ְּבַעְצמֹו"? ֵהִׁשיב לֹו ָהַרב: "יֹוֵדַע ָהִייִתי ֶׁשֵּיׁש ִעָּמִדי 
ְּבַוַּדאי  ְוָהִאיׁש  ַהּיֹום,  ַׁשָּבת  ֶעֶרב  ֲהֵרי  ֲאָבל  ְּפָעִמים,  ַּכָּמה  ֶזה  ֵסֶפר 
ּוְלַבֵּקׁש  ְנָדבֹות  ְלַקֵּבץ  הּוא  ֶׁשּבֹוׁש  ֶאָּלא  ָּבת.  ַהּׁשַ ְלהֹוָצאֹות  ָזקּוק 
ְצָדָקה, ְוָלֵכן ָּבא ְּבֶדֶרְך ָּכבֹוד ְוִהִּציַע ֶאת ַהֵּסֶפר ִלְמִכיָרה. ַאְך יֹוֵדַע 
ְּבַאֲהַבת  ִּכְפַלִים  לֹו  ָנַתִּתי  ְוָלֵכן  ְמֻרּבֹות,  ָּבת  ַהּׁשַ ֶׁשהֹוָצאֹות  ֲאִני 

ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֶּיׁש ִּבי ְלָכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל". )הפסגה(
  

ֶטֶרם ִהְסַּתֵּלק ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ִמַּקְרִלין ָלעֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב, ִצּוָה ְלַתְלִמיָדיו 
ַלֲעבֹר ְלִהְסּתֹוֵפף ְּבִצּלֹו ֶׁשל ַרִּבי ָמְרְּדַכי ִמֶּנְסִכיז. ָעְברּו ְיֵמי ָהֵאֶבל, 
ְלֶנְסִכיז,  ָּפָנה  ַהֲחִסיִדים,  ֵמֲחׁשּוֵבי  ֶאָחד  ִמְּסְטֶרִליְסק,  אּוִרי  ְוַרִּבי 
ּוִמֵּכיָון ֶׁשָעִני ָּגדֹול ָהָיה, ָהַלְך ְלָׁשם ַרְגִלית. ְּבַהִּגיעֹו, ִנְכַנס ְלֵביתֹו ֶׁשל 
ַרִּבים ֶׁשֶּנֶאְספּו ָלבֹוא ּוְלַחּלֹות ֶאת  ֲאָנִׁשים  ְוָרָאה ָׁשם  ָמְרְּדַכי,  ַרִּבי 
ְּפֵני ַהַּצִּדיק. ֵּבין ַהָּבִאים ָהָיה ִאיׁש ָעִׁשיר ֶאָחד, ֶׁשָּבא ְלִהְתַיֵעץ ִעם 
ָהַרִּבי ְּבִעְנְיֵני ִמְסָחרֹו ּוְלַקֵּבל ֶאת ִּבְרָכתֹו, ְוַרִּבי אּוִרי ָרָאה ֶׁשַהַּצִּדיק 
ְּכַדְרּכֹו ַּבּקֶֹדׁש ְלַקֵּבל ָּכל ָאָדם  ָּפִנים ָיפֹות,  ִקֵּבל ֶאת ָהִאיׁש ְּבֵסֶבר 
ּוְבֵעיָניו  ֶהָעִׁשיר,  ִּבְפֵני  אּוִרי  ַרִּבי  ִהִּביט  ֲאִמִּתית.  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַאֲהַבת 
ַהּצֹוִפּיֹות ָרָאה ִּכי ַהָּלה ָעַבר ַרק ִלְפֵני ְזַמן־ָמה ֲעֵבָרה ֲחמּוָרה ְמאֹד, 
ַרִּבי אּוִרי  ִהְצַטֵער ְמאֹד  ַהּנֹוֶדֶפת ֵמָהִאיׁש.  ַּבַּצֲחָנה  תֹו  ִּבְקֻדּׁשָ ְוָחׁש 
ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ַעל  ּוְפִליָאה  ְּבִהְׁשּתֹוְממּות  ִהְתַמֵּלא  ְוִלּבֹו  ַעל־ָּכְך, 
ְּגדֹוָלה,  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַאֲהַבת  ָּכֶזה,  ֲעַבְרָין  ִאיׁש  ְמַקֵּבל  ֶׁשהּוא  ָמְרְּדַכי, 
ְּכִאּלּו הּוא ַצִּדיק ָּגדֹול. ָחׁש ַרִּבי ָמְרְּדַכי ְּבַמְחְׁשבֹוָתיו ֶׁשל ַרִּבי אּוִרי, 
ּוְבַלַחׁש ָאַמר לֹו: "ֵצא ְּבַבָּקָׁשה ִמֵּביִתי, ָמה ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ָּכאן"? ָיָצא 
ְוִנְכַנס  ַהְּדָרִכים  ְוָיֵגַע ִמִּטְלטּוֵלי  ָעֵיף  ְּבַפֵחי־ֶנֶפׁש, ְּכֶׁשהּוא  ַרִּבי אּוִרי 
ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ְּכֵדי ָלנּוַח ְמַעט ּוְלַכְלֵּכל ֶאת ְצָעָדיו ַהָּבִאים. ֹלא ָעַבר 
ּוְלַאַחר  ֵאָליו,  ֶׁשָּבא  ָהִאיׁש  ֶאת  ְלַחֵּפׂש  ָיָצא  ָמְרְּדַכי  ְוַרִּבי  ַרב,  ְזַמן 
ִחּפּוׁש ָקָצר ְמָצאֹו ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש. ִנַּגׁש ֵאָליו ַרִּבי ָמְרְּדַכי, הֹוִׁשיט לֹו 
ֶאת ָידֹו ְלָׁשלֹום ִּבְמאֹור ָּפִנים, ְוָאַמר: "ָיַדְעִּתי, ְּבִני, ֵאת ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת, 
יֹוֵדַע ַאָּתה ַמּדּוַע  ַהָּלז. ֲאָבל  ִנְגלּו ָּכל ַמֲעָׂשיו ֶׁשל ָהִאיׁש  ְלָפַני  ְוַגם 
ַאֲהַבת  ֶׁשֵאין  ֶׁשִּמי  ִמָּכאן  ֶׁשִּתְלַמד  ְּכֵדי  ְלָכאן?  ַרְּבָך  אֹוְתָך  ָׁשַלח 
ֶּבן־ִיְׂשָרֵאל  רֹוֶאה  הּוא  ִאם  ֶׁשֲאִפּלּו  ָּכל־ָּכְך,  ְּבִלּבֹו  ְּתקּוָעה  ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשָעַבר ֲעֵבָרה ְּגדֹוָלה, ִיְהֶיה אֹוֵהב אֹותֹו ַאֲהָבה ַרָּבה, ֲאַזי ֹלא ִהִּגיַע 
ם ִיְתָּבַרְך. ְוִאם ְּתָקֵרב ָאָדם ָּכֶזה, ַוַּדאי  ַלֲחִצי ַהַּדְרָּגה ֶׁשַּבֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ

ַיֲעֶׂשה ְּתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה". )סיפורי חסידים(
  

ֶּבן־ִצּיֹון  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּבִלּבֹו  ְנטּוָעה  ָהְיָתה  ְלַהְפִליא,  ִיְׂשָרֵאל  ַאֲהַבת 
ְלַתְלִמיָדיו:  ָאַמר  ַּפַעם  ִמִּיְׂשָרֵאל.  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ַאָּבא־ָׁשאּול 
"ֶאת ִמַּדת ָהַאֲהָבה ֶׁשִּלי ְלָכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל, ִקַּבְלִּתי ֵמָאִבי מֹוִרי, 
ֶׁשָהָיה אֹוֵהב ֶּבֱאֶמת ֶאת ָּכל ָּבָניו ֲאהּוָביו ֶׁשל ַהּבֹוֵרא". ָּכל ָיָמיו ָאַחז 
ְּבִמָּדה זֹו, ּוַפַעם ִהְתַּבֵּטא ְוָאַמר: "ֵאין ְּבכִֹחי ְלָהִבין, ֵּכיַצד ֵיׁש ֲאָנִׁשים 
ָהֵאיָבה  נֹוְטִלים ֵהם ֶאת  ּוֵמֵהיָכן  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ָאָדם  ִלְׂשנֹא  ַהְמֻסָּגִלים 
אֹו  ּוִמְתַּפֵּלל  עֹוֵמד  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְיהּוִדי  רֹוֶאה  ְּכֶׁשֲאִני  ַהְּגדֹוָלה? 
לֹוֵמד ּתֹוָרה, ִמְתַמֵּלא ֲאִני ֵאָליו ְּבַאֲהָבה ַעָּזה, ַעד ֶׁשֲאִני ִמְׁשּתֹוֵקק 
ִיְׂשָרֵאל". ַּפַעם, ְלַאַחר ֶׁשִּסֵּים ִלְמסֹר  קֹו ּוְלַחְּבקֹו ֵמרֹב ַאֲהַבת  ְלַנּׁשְ
ָיֵתר  ֻמָּתׁש  ָהָיה  ָרֵחל",  "אֶֹהל  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ַהָּקבּוַע  ִׁשעּורֹו  ֶאת 
עּור  ַהּׁשִ ְלַאַחר  ְּכֶהְרֵּגָלם  ִהִּקיפּוהּו  ּוְכֶׁשַהּשֹׁוְמִעים  ַהִּמָּדה,  ַעל 
ְלַבל  ֵמֶהם  ִּבֵּקׁש  ְּכֶהְרֵּגלֹו  ְוֶׁשֹּלא  ִּבְפֵניֶהם,  ִהְתַנֵּצל  ִּבְׁשֵאלֹוֵתיֶהם, 
ַיְפִריעּוהּו, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָעֵיף ִּבְמֻיָחד. ִנְרְּתעּו ֻּכָּלם ֶׁשֹּלא ְלַהְפִריַע ֶאת 
ְמנּוַחת ַרָּבם, אּוָלם ֶאָחד ֵמָהעֹוְמִדים ִנַּגׁש ֵאָליו ְוָאַמר: "ֹלא ָּבאִתי 
ִלְׁשאֹל ְׁשֵאָלה, ֶאָּלא ְלַבֵּקׁש ְּבָרָכה". ֵמרֹב ֻחְלָׁשה, ַנֲעָנה ַרִּבי ֶּבן־ִצּיֹון 
ְוָאַמר ְלאֹותֹו ָאָדם: "ֵאין ִלי ּכַֹח ֲאִפּלּו ְלָבֵרְך אֹוְתָך", ּוְפָטרֹו ִּבְבָרָכה 
ְקָצָרה. ַנֲעָנה ַאַחד ַהַּתְלִמיִדים ְוָאַמר לֹו ְּבִחּיּוְך: "ְיָבֵרְך אֹוִתי ָהַרב, 
ֶׁשֶאְזֶּכה ְוֶאְהֶיה ְמֻסָּגל ְלָבֵרְך ִּבְמקֹומֹו, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתַעֵּיף ִמְּלָבֵרְך ֶאת 
ְּכמֹו  ִיְׂשָרֵאל  ַאֲהַבת  ְלָך  ָהְיָתה  "ִאּלּו  ֶּבן־ִצּיֹון:  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ָהָעם". 

ֶׁשֶּיׁש ִלי, ֲאַזי ָּכל ִּבְרכֹוֶתיָך ַוַּדאי ָהיּו ִמְתַקְּימֹות". )האיר המזרח(
  

ֶׁשָהְיָתה  ָהֲעצּוָמה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַאֲהַבת  נֹוַדע  ִמָּססֹוב,  ֵלְיּב  מֶֹׁשה  ַרִּבי 
ֶאת  ְּבִפיו  ִלְׁשאֹב  ְמֻסָּגל  ֶׁשֵאינֹו  ֶׁשִּמי  ְוָאַמר,  ִהְתַּבֵּטא  ּוַפַעם  ּבֹו, 
ַהֻּמְגָלה ִמֶּפַצע ֶׁשל ֶיֶלד ְיהּוִדי, ַהָּנגּוַע ַרְחָמָנא ִלְּצַלן ְּבַמֲחַלת ַהֶּדֶבר, 
ָאַמר:  ּוַפַעם  ִיְׂשָרֵאל.  ַאֲהַבת  ֶׁשל  ַהִּמָּדה  ְלַמֲחִצית  ֲעַדִין  ִהִּגיַע  ֹלא 
ֲעָׂשָרה  ֲאָבל  ְּבִמְנָין,  ְלִהְתַּפֵּלל  ִצּבּור  ֵאיָנם  מֶֹׁשה־ֵלְיְּב'ס  "ִּתְׁשָעה 

ַחָּיִטים ְּפׁשּוִטים, ִמְצָטְרִפים ְלִצּבּור ִלְתִפָּלה ְּבִמְנָין". )רמ"ל מסאסוב(
  

ַעל ַהְּגָר"א ִמּוִיְלָנא ְמֻסָּפר, ֶׁשְּבַיְלדּותֹו ִׂשֲחקּו ַּכָּמה ֲחֵבָריו ְּבַנְדֵנָדה, 
ֶזה עֹוֶלה ְוֶזה יֹוֵרד, אּוָלם הּוא ַעְצמֹו ֹלא ִׂשֵחק ִעָּמם ְוָחַזר ְלֵביתֹו. 
ֵהִׁשיב  ְוַהֶּיֶלד  ֲחֵבָריו,  ִעם  ְמַׂשֵחק  ֵאינֹו  ַמּדּוַע  ָאִביו  ֶאְצלֹו  ִהְתַעְנֵין 
ְוֵאיְך  ָּכמֹוָך',  ְלֵרֲעָך  'ְוָאַהְבָּת  ַּבּתֹוָרה  ָּכתּוב  ֲהֵרי  "ַאָּבא,  ְּבטַֹהר־ֵלב: 

ָיכֹול ֲאִני ְלַהֲעלֹות ַעל ַעְצִמי ּוְלַהְׁשִּפיל ֶאת ֲחֵבַרי"? )אהבת ישראל(
  

ַרִּבי זּוָׁשא ֵמֲאִנּפֹוִלי, ָהָיה ָעִני ְמֻדָּכא ָּכל ָיָמיו ְוַהַּמְחסֹור ָהָיה אֹוֵרַח 
ֶקַבע ְּבֵביתֹו. ַּפַעם ִהְצַטְּברּו ְּבָידֹו ֲעָׂשָרה ֻרָּבִלים, ּוְכֵדי ְלָׁשְמָרם ִמְּפֵני 
ָטרֹות ְּבתֹוְך ַהֻחָּמׁש ְּבָפָרַׁשת ִיְתרֹו, ְלַיד  ַהַּגָּנִבים, ָעַמד ְוִהִּניַח ֶאת ַהּׁשְ
ְׁשַטר  ֶאת  ּוְכֶׁשָרָאה  ֶאָחד,  ָאָדם  ִנְכַנס  ְלָיִמים  ִתְגנֹב".  ַהִּמִּלים "ֹלא 
ה ֻרָּבִלים ְלַעְצמֹו, ְוֶאת  ַהֶּכֶסף ֶׁשַּבֻחָּמׁש, ֹלא ָׁשַלט ְּבִיְצרֹו, ָנַטל ֲחִמּׁשָ
ֲחֵמֶׁשת ָהֻרָּבִלים ַהּנֹוָסִפים ִהִּניַח ְּבָפָרַׁשת ְקדִֹׁשים ַּבָּפסּוק: "ְוָאַהְבָּת 
ַאְך  ִלְמעֹוָתיו,  ִהְצָטֵרְך  זּוָׁשא  ְוַרִּבי  ְּתקּוָפה  ָעְבָרה  ָּכמֹוָך".  ְלֵרֲעָך 
ָטרֹות ֶׁשִהִּניַח ּבֹו. ִּדְפֵּדף ָאֶנה  ְּכֶׁשָּפַתח ֶאת ַהֻחָּמׁש ֹלא ָמָצא ֶאת ַהּׁשְ

ר ְמֻסּפָ
ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים
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"ְוָאַהְבָּת  ַהָּפסּוק  ְלַיד  ַהְּסכּום  ַמֲחִצית  ֶאת  ָמָצא  ּוְלֶפַתע  ָוָאָנה, 
ְּפלֹוִני,  ְלִאיׁש  זּוָׁשא  ֵּבין  ַמה  "ְראּו  ְוָאַמר:  ֶנֱאַנח  ָּכמֹוָך",  ְלֵרֲעָך 
ָּכל  ֶאת  ָנַטל  ְּבָידֹו,  ַהָּמעֹות  ְּכֶׁשָהיּו  זּוָׁשא,  ִמִּיְׂשָרֵאל.  ָּכֵׁשר  ִאיׁש 
ַהַּמְטְּבעֹות ְלַעְצמֹו, ְוִאּלּו ְּפלֹוִני ֶׁשהּוא ַרֲחָמן ֶּבן ַרֲחָמִנים, ֹלא ָנַטל 
ְלַעְצמֹו ֶאָּלא ַמֲחִצית ַהְּסכּום, ְוִקֵּים ְּבַעְצמֹו ֶאת ַהִּצּוּוי ֶׁשל ַאֲהַבת 

ִיְׂשָרֵאל, ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך"... )ממעיינות הנצח(
  

ְּבֵבית ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ִמּקֹוְזִמיר, ָיַׁשב ִאיׁש ֶאָחד ְוָאַמר 
ֶאָחד,  ָאָדם  ֵאָליו  ִנַּגׁש  ַהִּמְקָּדׁש.  ֵּבית  ֻחְרַּבן  ַעל  ַהִּקינֹות  ֶאת 
ִהְפִסיקֹו ֵמֲאִמיַרת ַהִּקינֹות, ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו: "ֲעֵׂשה ָנא ִעִּמי טֹוָבה 
ְּגדֹוָלה, ּוְכתֹב ִלי ִמְכָּתב ִלְפלֹוִני ֶׁשַּיֲעמֹד ִליִמיִני ְוִיְתמֹך ִּבי". ָרַמז 
לֹו ַהָּלה, ִּכי עֹוֵסק הּוא ַּבֲאִמיַרת ַהִּקינֹות ְוֵאין הּוא ָיכֹול ְלַהְפִסיק 
ֶאל  ִנַּגׁש  ְיֶחְזֵקאל,  ַרִּבי  זֹאת  ָרָאה  ַּבָּקָׁשתֹו.  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ַעָּתה 
ָהִאיׁש ְוָאַמר לֹו: "ַאָּתה ִמְתַאֵּבל ַעל ַהֻחְרָּבן, ַאְך ִאם ֵאיְנָך עֹוֶׂשה 

ֶחֶסד ִעם ֲחֵבְרָך, ֵאין ְלָך ֻחְרָּבן ָּגדֹול ִמֶּזה". )דברי ישראל(
  

ִמָּסִדיְלקֹוב,  ַחִּיים  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֶאל  ֶאָחד  ִאיׁש  ִהִּגיַע  ַאַחת,  ַּפַעם 
ַּבַעל "ֶּדֶגל ַמֲחֶנה ֶאְפַרִים", ְוִהְתאֹוֵנן ַעל ְׁשֵכנֹו ַהְּיהּוִדי, ֶׁשֵּמֵצר לֹו 
ִּבְדָרִכים ׁשֹונֹות ְויֹוֵרד ְלַחָּייו. ִהְפִציר ָהִאיׁש ְּבַרּבֹו, ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ָעָליו 
ִליִמינֹו.  ַלֲעמֹד  ּבֹו  ְוִהְפִציר  ְׁשֵכנֹו,  ֶׁשל  ָהָרָעה  ִמְּפִגיָעתֹו  ְלִהָּנֵצל 
ִהְתַעֵּמק ָהַרִּבי ְּבַמְחְׁשבֹוָתיו, ְוָלַחׁש ְלַעְצמֹו: "ְיהּוִדי עֹוֶׂשה ָרָעה 
ָהִאיׁש  ֶאל  ָהַרִּבי  ָּפָנה  ְזַמן־ָמה,  ְלַאַחר  ֲהִיָּתֵכן"?!  ַאֵחר,  ִליהּוִדי 
ֶאָחד  ְיהּוִדי  ָּבא  ַאַחת  ַּפַעם  ְּדָבַרי.  ֶאת  ָאִחי,  ָנא,  "ְׁשַמע  ְוָאַמר: 
ַּגם  ְלֶׁשְּלָך.  ּדֹוָמה  ַטֲעָנה  ּוְבִפיו  ַהָּקדֹוׁש,  ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב  ִלְזֵקִני 
הּוא ִהְתּגֹוֵרר ְּבָסמּוְך ְלִאיׁש ַאֵחר ֶׁשֵהִציק לֹו ְמאֹד ּוִבֵּקׁש ִמְּזֵקִני 
ְלִהָּנֵצל ִמֶּמּנּו. ָאַמר לֹו ְזֵקִני, ֲהֵרי ֶנֱאַמר ַּבְּירּוַׁשְלִמי ֵּכיַצד ֹלא־ִתּקֹם 
ְוֹלא־ִתּטֹר? ֲהֵרי ֶזה ּדֹוֶמה ְלִמי ֶׁשחֹוֵתְך ָּבָׂשר, ְוָיְרָדה ַהַּסִּכין ַעל־ָידֹו 
ְוִנְפְצָעה. ְוִכי ַיֲעֶלה ָהָאָדם ַעל ַּדְעּתֹו, ְלִהָּנֵקם ִמָּידֹו ֶׁשָּפְצָעה ֶאת 
ִנָּיה ַעל ֶׁשָחְתָכה ֶאת ָהִראׁשֹוָנה?  ִנָּיה, ְוַיְחּתְֹך ֶאת ָידֹו ַהּׁשְ ָידֹו ַהּׁשְ
ַהְּיהּוִדי  ֲהֵרי  ֶאָחד,  ּגּוף  ֵהם  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּכל  ֶׁשֵּכיָון  ְוָאַמר,  ְוִהְמִׁשיְך 
ְלִהָּנֵקם  ְלָך  ֵאין  ְוָלֵכן  ֶׁשְּלָך,  ַּבּגּוף  נֹוָסף  ֵאיָבר  ְּכמֹו  הּוא  ִני  ַהּׁשֵ
ִמֶּמּנּו, ֶׁשֵּכן ּדֹוֶמה הּוא ְלָאָדם ֶׁשּנֹוֵקם ְּבַעְצמֹו. ֶאָּלא ָמה ֶאֱעֶׂשה? 
ַעָּזה,  ַאֲהָבה  ֶלֱאהֹב אֹוְתָך  ָהִאיׁש  ֵלב  ֶאת  ֶׁשַּיֲהפְֹך  ַלה',  ֶאְתַּפֵּלל 
ְנָאה ֶׁשהּוא ׂשֹוֵנא אֹוְתָך ַעד ַהּיֹום". "ַאף ֲאִני", ִהְמִׁשיְך  יֹוֵתר ֵמַהּׂשִ
ַה'ֶּדֶגל', ְוָאַמר ָלִאיׁש ֶׁשְּלָפָניו, "ֶאֱעֶׂשה ֵּכן ַּגם ָאִני. ֶאְתַּפֵּלל ַלה' 
ֶׁשַּיֲהפְֹך ֶאת ִלּבֹו ֶׁשל ְׁשֵכֶנָך ָעֶליָך ְלטֹוב, ְוהּוא ַיְפִסיק ְלַצֵער אֹוְתָך. 
ְׁשֵכֶנָך ֶאל  ָיבֹוא  ְוַכֲאֶׁשר  ְּבַאֲהָבה,  ְלִהְתַנֵהג ִעּמֹו  ָעֶליָך  ַּגם  אּוָלם 
ֵּביְתָך, ְּתַקֵּבל ֶאת ָּפָניו ַּבֲעָנָוה ְּכִאּלּו ָחָטאָת ֶנְגּדֹו, ְוִתְתַיֵחס ֵאָליו 
ְּבַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ֲאִמִּתית ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה ִמְתַיֵחס ְלָאִחיָך ֶׁשֹּלא ֵהַרע 
ְוֵהֵחל  ִמָּסִדיְלקֹוב  ַהַּצִּדיק  ִּדְבֵרי  ֶאת  ָהִאיׁש  ִקֵּבל  ֵמעֹוָלם".  ְלָך 
ִנְפָלָאה.  ְּכֵעָצה  ִהְתָּבְרָרה  ָהֵעָצה  ְוָאְמָנם  ֲעָצתֹו,  ְלִפי  ְלִהְתַנֵהג 
ַהָּיִמים  ִּבְרבֹות  ֶאָּלא  זֹאת,  ַרק  ְוֹלא  ְלאֹוֲהִבים,  ָהְפכּו  ַהּשֹׂוְנִאים 

ַנִים ִלְהיֹות ְמֻחָּתִנים ֶזה ִעם ֶזה. )אוצר אגדות החסידים( ָהְפכּו ַהּׁשְ
  

ַרִּבי ָאֵׁשר ְזֵאב ֶוְרֶנר, ַרָּבּה ֶׁשל ְטֶבְרָיה, ָהָיה ְמֻיָחד ְּבַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשּבֹו, ְוִהְצַטֵּין ְּבַהְכָנַסת אֹוְרִחים ּוְגִמילּות ֲחָסִדים. ֵּביתֹו ֶׁשִּבְטֶבְרָיה 
ָהָיה ְלֵתל־ַּתְלִּפּיֹות ְלָכל ִמי ֶׁשִהִּגיַע ִלְטֶבְרָיה ְלָצְרֵכי ְּבִריאּותֹו, ְוָכל 
ֶאָחד ָמָצא ֶאְצלֹו ַמֲחֶסה ּוָמעֹון ְוִהְתַקֵּבל ְּבִׂשְמָחה ּוִבְמאֹור ָּפִנים. 
ַּפַעם ִהִּגיַע ֶהָחִסיד ַרִּבי יֹוֵסף ַוְיְנֶּבְרג ִלְטֶבְרָיה, ּוִמָּיד ָעָלה ְלֵביתֹו 

ֶׁשל ָהַרב, ָׁשם ִהְתַקֵּבל ְּבָכבֹוד ָּגדֹול, ְוָהַרב ְּבַעְצמֹו ָטַרח ְלַהֲאִכילֹו 
ּוְלַהְׁשקֹותֹו. ְּבַאְׁשמֶֹרת ַהּבֶֹקר ִהְתעֹוֵרר ָהאֹוֵרַח, ְוִלְפִליָאתֹו ָרָאה 
ֶאת ַרִּבי ָאֵׁשר ְזֵאב יֹוֵׁשב ָסמּוְך ְלִמָּטתֹו ְועֹוֵסק ַּבּתֹוָרה. ִהְתַּפֵּלא 
ָהאֹוֵרַח ַעל־ָּכְך, ַאְך ָהַרב ִהְסִּביר ְוָאַמר: "יֹוֵׁשב ֲאִני ָסמּוְך ֵאֶליָך, ְּכֵדי 
ִלְראֹות ִאם ֵאיְנָך ָזקּוק ִלְדַבר־ָמה. ְוַעְכָׁשו ֶׁשִהְׁשַּכְמָּת קּום, אּוַלי 
ִּתְרֶצה ּכֹוס ַחִּמין ִלְׁשּתֹות"? ִהְתַּפְּלאּו ְמקָֹרָביו ֶׁשל ָהַרב ּוְׁשָאלּוהּו 
ֵאַלי  ָּבִאים  ְּכָלל,  ְוַנֲענּו: "ְּבֶדֶרְך  ַהְּגדֹוָלה ִעם אֹוְרחֹו,  ִטְרָחתֹו  ַעל 
אֹוְרִחים ֶׁשֵאין ַהְּפרּוָטה ְמצּוָיה ְּבִכיָסם, ְוֵאין ִּביָכְלָּתם ְלִהְתַאְכֵסן 
ְּבֵבית ָמלֹון. ֵיׁש ְּבָכְך ֵאפֹוא יֹוֵתר ִמּשּׁום ְצָדָקה, ֵמֲאֶׁשר ַהְכָנַסת 
ּוְבֶאְפָׁשרּותֹו  הּוא,  ָאִמיד  ֶזה  ַוְיְנֶּבְרג  יֹוֵסף  ר'  אּוָלם  אֹוְרִחים. 
ָלֶלֶכת ְלֵבית ָמלֹון, ֶאָּלא ֶׁשהּוא ְמַבֵּכר ָלבֹוא ְוִלְגרֹם ִלי ֲהָנָאה ְּבָכְך 
ִמְצַות  ְלַקֵּים ּבֹו  זֹוֶכה  ֶׁשֲאִני  יֹוֵצא ֵאפֹוא  ֶאְצִלי.  ִמְתָאֵרַח  ֶׁשהּוא 
ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ְּכִהְלָכָתּה, ְוֵכיַצד ֵאפֹוא ֹלא ֲאַכְּבדֹו". ַּפַעם, ִנַּגׁש 
ֶוְרֶנר"? ֹלא ִסֵּפר  ָהַרב  ָּגר  ֻמָּכר, ּוְׁשָאלֹו: "ֵהיָכן  ִּבְלִּתי  ֵאָליו ָאָדם 
זֹאת  ְוַתַחת  ְמַבֵּקׁש,  ָהַרב אֹותֹו הּוא  ִּכי הּוא  ְזֵאב  ָאֵׁשר  ַרִּבי  לֹו 
ָאַמר ַּבֲעָנָוה: "ַאף ֲאִני הֹוֵלְך ְלֵביתֹו, ָהָבה ְוַאְרֶאה ְלָך ֶאת ְמקֹום 
ְמגּוָריו". ִהְתַלּוָה ַהָּלה ְלַרִּבי ָאֵׁשר ְזֵאב, ּוִמֵּכיָון ֶׁשָּנָׂשא ִעּמֹו ַּכָּמה 
א ָּכֵבד ַלֲעֵיָפה, ָנַטל ִמֶּמּנּו ַרִּבי ָאֵׁשר ְזֵאב  ֲחִבילֹות ּוִמְזָודֹות, ַמּׂשָ
ִבים  ֶאת ֲחִבילֹוָתיו ְּכֵדי ְלָהֵקל ִמֶּמּנּו. ַּבֶּדֶרְך, ֵּבְרכּו ָהעֹוְבִרים ְוַהּׁשָ
ְטֶבְרָיה  ֶׁשל  ַהַּנֲעָרץ  ַרָּבּה  ִּכי  ָהִאיׁש  ּוְכֶׁשֵהִבין  ְלָׁשלֹום,  ָהַרב  ֶאת 
נֹוֵׂשא ֶאת ֲחִבילֹוָתיו ְּכַאַחד ָהֲאָנִׁשים ַהְּפׁשּוִטים, ִהְתַחְלֵחל ְמאֹד 
ְוֵהֵחל ְלִהְצַטֵּדק ּוְלַבֵּקׁש ֶאת ְסִליָחתֹו ֶׁשל ָהַרב. ִהְרִּגיעֹו ַרִּבי ָאֵׁשר 
ְזֵאב ְוָאַמר: "ְוִכי ֶמה ָחַׁשְבָּת? ֶׁשַרב ְּבִיְׂשָרֵאל ָּפטּור ִמן ַהִּמְצֹות"? 
ֶאת ַּתְפִקיד ָהַרָּבנּות, ִקֵּבל ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל ַרִּבי מֶֹׁשה ְקִליְרס, 
ַרִּבי  ֶאת  ְלַמּנֹות  ְּבַצּוָָאתֹו  ֶׁשִּצּוָה  ְטֶבְרָיה,  ֶׁשל  ַהְמֻפְרָסם  ַרָּבּה 
ַהְּתרּוִמּיֹות  ִמּדֹוָתיו  ֶאת  ְּבַהִּכירֹו  ְמקֹומֹו,  ַעל  ֶוְרֶנר  ְזֵאב  ָאֵׁשר 
ִויָכְלּתֹו ְלַהֵּלְך ְּכֶנֶגד רּוחֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד. ְמַסְּפִרים, ֶׁשָּבִעיר ְטֶבְרָיה 
ִהְתּגֹוֵרר ְּבאֹוָתם ָיִמים ָאָדם ֶאָחד, ֶׁשָהָיה ְמֻבָּגר ֵמַרִּבי ָאֵׁשר ְזֵאב 
ְּבָׁשִנים, ְוֶהֱחִזיק ְּבַדְעּתֹו ִּכי הּוא ָראּוי יֹוֵתר ְלֶרֶׁשת ֶאת ְמקֹומֹו ֶׁשל 
ָעָׂשה  ְלִהְתַמּנֹות ַעל ְמקֹומֹו. ֶמה  ָצִריְך  ְוהּוא  ְקִליְרס  ַרִּבי מֶֹׁשה 
ַרִּבי ָאֵׁשר ְזֵאב? ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות, ָהָיה ַמֲעִביר ֶאת ַמְׂשֻּכְרּתֹו 
ֶהָחְדִׁשית ְּבתֹור ַרב ָהִעיר, ֶאל אֹותֹו ָאָדם, ְּכֵדי ְלַכְּבדֹו ּוְלַסֵּיַע לֹו 
ְּבדַֹחק  ִהְתַּפְרֵנס  ַעְצמֹו  הּוא  ְוִאּלּו  ְּבֶרַוח,  ֵּביתֹו  ְּבֵני  ֶאת  ְלַפְרֵנס 

ִמִּמְלָּגה ְזעּוָמה ֶׁשל ְיִׁשיַבת 'אֹור ּתֹוָרה'. )מאמר לזכרו(
  

ֶאָחד ֵמֲחִסיָדיו ֶׁשל ַרִּבי ַאְבָרָהם ִמְּסְטֶרִטין ָּבא ֵאָליו ַּפַעם ּוִבֵּקׁש 
ְסֻגָּלה ְלִיְרַאת ָׁשַמִים. ָאַמר לֹו ָהַרִּבי: "ְסֻגָּלה ְלִיְרַאת ָׁשַמִים ֵאיִני 
יֹוֵדַע, ֲאָבל יֹוֵדַע ֲאִני ְסֻגָּלה ְלַאֲהַבת ָׁשַמִים". ָׂשַמח ָהִאיׁש ְוָאַמר: 
ָאַמר  "ּוְבֵכן",  ָׁשַמִים".  ִמִּיְרַאת  ָׁשַמִים  ַאֲהַבת  ְּגדֹוָלה  "ַאְדַרָּבה, 
טֹוָבה  ְסֻגָּלה  ֶׁשֵאין  ִיְׂשָרֵאל,  ַאֲהַבת  ְלַעְצְמָך  ְוַסֵּגל  "ֵלְך  ַהַּצִּדיק, 

ִמֶּמָּנה ְלַאֲהַבת ָׁשַמִים". )תפילה למשה(
  

ְמֻפְרָסם  ָהָיה  ִמּגּוְסִטיִנין,  ֵמִאיר  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ַהּטֹוב'  'ַהְּיהּוִדי 
ִעּמֹו,  ָיַגע  ִמּקֹוְצק  ֶׁשָהַרִּבי  אֹוֵמר  ְוָהָיה  ֶׁשּבֹו,  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַאֲהַבת 
ִיְׂשָרֵאל ְּתקּוָעה ְּבִלּבֹו, ַעד ֶׁשֶּנֶפׁש ׂשֹוְנָאיו ְּתֵהא  ֶׁשְּתֵהא ַאֲהַבת 
ֲאהּוָבה ָעָליו ְּכמֹו ַנְפׁשֹו ֶׁשל ַהּטֹוב ֶׁשְּבאֹוֲהָביו. ָרִגיל ָהָיה ְלָקֵרב 
ֶאת ָהֲאָנִׁשים ַהְּפׁשּוִטים, ְוָהָיה ִמְׁשַּתֵּדל ְלַהֲעלֹוָתם ּוְלָהִרים ֶאת 
ֲאָבִנים  ֶׁשל  ְּבִטיָבם  ְלָהִבין  יֹוֵתר  "ַקל  לֹוַמר:  ָהָיה  ָרִגיל  ַקְרָנם. 
טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות, ֵמֲאֶׁשר ְלָהִבין ְוַלֲעמֹד ַעל ֲחִׁשיבּות קֹוצֹו ֶׁשל 
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ַהְּיהּוִדית  ַהְּנֻקָּדה  ֲחבּוָיה  ְּביֹוֵתר,  ם  ַהְמֻגּׁשָ ַוֲאִפּלּו  ְיהּוִדי,  ְּבָכל  ִּכי  ְיהּוִדי, 
ַּדל  ָהָיה  ּוְבָׂשרֹו  ְנמּוָכה  ָהְיָתה  ָהַרִּבי  ֶׁשל  קֹוָמתֹו  ַהּטֹוב".  ׁשֶֹרׁש  ֶׁשִהיא 
ָהָיה  ּוַבַעל־ָּבָׂשר,  ם  ְמֻגּׁשָ ְיהּוִדי  ְלָפָניו  ִמְזַּדֵּמן  ָהָיה  ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם  ְוָרֶזה, 
ֶנֱהֶנה ִמֶּמּנּו ֲהָנָאה ַרָּבה ְואֹוֵמר ְּבִׂשְמָחה: "ָּכל־ָּכְך ַהְרֵּבה ְיהּוִדי, ְּבִלי ַעִין 

ָהַרע"... )היהודי הטוב מגוסטינין(
  

ּוִבֵּקׁש  ֶאָחד  ָאָדם  ַּפַעם  ִהִּגיַע  ִמּזֹוכֹוִביָצא,  ְיַׁשְעָיה  ַרִּבי  ֶׁשל  ֵּביתֹו  ֶאל 
ַצִּדיק  ֶׁשֵּכן  ָּגדֹול,  ְּבָכבֹוד  ְלֵביתֹו  ְיַׁשְעָיה  ַרִּבי  ִהְכִניסֹו  ְּבֵביתֹו.  ְלִהְתָאֵרַח 
ִנְׂשָּגב ָהָיה ּוַמְכִניס אֹוְרִחים ָּגדֹול, ְוַהָּלה ֶנֱהָנה ִלְׁשהֹות ִּבְמִחָּצתֹו ְוִלְׁשּבֹות 
ָּבת, ָעַזב ָהאֹוֵרַח ֶאת ֵּביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיַׁשְעָיה, ּוְלַאַחר  ְּבֵביתֹו. ִעם ֵצאת ַהּׁשַ
ְּבֵביתֹו.  ָּבִתי  ַהּׁשַ ּכֹוָבעֹו  ֶאת  ָׁשַכח  ָהאֹוֵרַח  ִּכי  ַהַּבִית  ַּבַעל  ִּגָּלה  ְזַמן־ָמה 
ֶאת  ִלּטֹל  ָיׁשּוב  ָהאֹוֵרַח  ֶׁשָּמא  ָׁשבּועֹות  ִמְסַּפר  ְיַׁשְעָיה  ַרִּבי  ִהְמִּתין 
ָיַדע  ֹלא  ָהִעיר  ִמּתֹוְׁשֵבי  ֶאָחד  ְוַאף  ַהָּלה,  ָׁשב  ְלַצֲערֹו ֹלא  ַאְך  ָהֲאֵבָדה, 
ֶאת  ּוָמַכר  ְיַׁשְעָיה,  ַרִּבי  ָהַלְך  ְמגּוָריו.  ְמקֹום  ְוֶאת  ָהִאיׁש  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ֶאת 
ַהּכֹוַבע ַּבֲעָׂשָרה זּוִזים, ּוְבֶכֶסף ֶזה ָחַכר ֶחְלַקת ֲאָדָמה, אֹוָתּה ָחַרׁש, ָזַרע 
ְוָקַצר, ּוָמַכר ֶאת ַהְּתבּוָאה ֶׁשָּגְדָלה ָּבּה. ָּכְך ָעָׂשה ַּכָּמה ָׁשִנים ְרצּופֹות, 
ַעד ֶׁשִהְצַטֵּבר ַּתַחת ָידֹו ְסכּום ִנְכָּבד ְמאֹד. יֹום ֶאָחד, ִנְקַלע אֹותֹו אֹוֵרַח 
ׁשּוב ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיַׁשְעָיה, ְוהּוא ִזָהה אֹותֹו ִמָּיד. "ַהִאם ֵאיְנָך ָהאֹוֵרַח 
ּוְכֶׁשַהָּלה ֵהִׁשיב  ְיַׁשְעָיה,  ַרִּבי  ִלְפֵני ַּכָּמה ָׁשִנים"? ְׁשָאלֹו  ְּבֵביִתי  ָהה  ֶׁשּׁשָ
ְּבִחּיּוב, ִהְתַמֵּלא ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ְּבִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ְוָׁשַאל: "ַהִאם ֹלא ָׁשַכְחָּת 
ֶאְצִלי ְּדַבר־ָמה ְּבאֹוָתּה ֵעת ָּבּה ָׁשִהיָת ְּבֵביִתי"? ִהְרֵהר ַהָּלה ֶרַגע, ּוְלַאַחר 
ִמֵּכן ִנְזַּכר ִּכי ָאְמָנם ָׁשַכח ֶאת ּכֹוָבעֹו ֶאְצלֹו. "ַּכָּמה ָהָיה ָׁשְויֹו ֶׁשל ַהּכֹוַבע"? 
ַרִּבי  הֹוִציא  ְזהּוִבים.  ֲעָׂשָרה  ֶׁשל  ִּבְמִחיר  ָנַקב  ְוַהָּלה  ְיַׁשְעָיה,  ַרִּבי  ָׁשַאל 
ֶהָהמּום,  ָהאֹוֵרַח  ִלְפֵני  ִהִּניָחם  ֶּכֶסף,  ֻרָּבִלים  ָמאַתִים  ֵמַאְרָּגזֹו  ְיַׁשְעָיה 

ְוָאַמר לֹו: "ֲהֵרי ְּדֵמי ַהּכֹוַבע ֶׁשְּלָך. ִיְּטֵלם ַמר, ֶׁשּלֹו ֵהם". )אנשי מידות(
  

ַהָּצָבא  ַעל־ְיֵדי  רֹוַמְנָיה  ְחְרָרה  ְּכֶׁשּׁשֻ ִנָּיה,  ַהּׁשְ ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ְּבִׁשְלֵהי 
ָהרּוִסי, ִהִּגיעּו ָלִעיר ּבֹוטֹוַׁשן ְיהּוִדים ְּפִליִטים ֵמֵאיֵמי ַהִּמְלָחָמה, ֶׁשּגְֹרׁשּו 
ִּביֵדי ַהָּנאִצים ָהֲארּוִרים. ְּבַאַחד ַהָּיִמים, ָׁשב ַרִּבי ַׁשַּמאי ְפֶרְנְקל ֵמֲחׁשּוֵבי 
ָהִעיר ּבֹוטֹוַׁשן ְלֵביתֹו ִּבְׁשַעת ַהָּצֳהַרִים, ְוַרְעָיתֹו ִסְּפָרה לֹו ַעל ַהְּפִליִטים 
ֶׁשִהִּגיעּו ְלִעיָרם ְּבחֶֹסר־ּכֹל, ְוֵאין ָלֶהם ְּכֵלי אֶֹכל ְּבִסיִסִּיים ּוְנחּוִצים. ָאַמר 
ָלּה ַרִּבי ַׁשַּמאי ִמָּיד: "חֹוָבה ָעֵלינּו ִלְפּתַֹח ֶאת ָהָארֹון ּבֹו ְמֻאְכָסִנים ְּכֵלי 

ַהֶּפַסח  ַחג  ֶׁשָּבֶהם.  ָהַאֲחרֹון  ַעד  ַהֵּכִלים  ָּכל  ֶאת  ָלֶהם  ּוְלַחֵּלק  ַהֶּפַסח, 
ְוָאְמָרה  ַהִּצְדָקִנית  ַרְעָיתֹו  ֶנֶעְנָתה  ם".  ַהּׁשֵ ְיַרֵחם  ָאז  ְוַעד  ֲעַדִין,  ָרחֹוק 
ָעִׂשיִתי ְּכָבר  לֹו: "ָיַדְעִּתי ְּכָבר ֵמרֹאׁש ִּכי זֹו ִּתְהֶיה ְּתׁשּוָבְתָך, ְוֶזה ַמה ּׁשֶ

ַּבּבֶֹקר"... )אהבת ישראל(
  

ִּבּתֹו ֶׁשל ַה"ֶּצַמח ַצִּדיק", ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנְּדל ִמּוִיְז'ִניץ, ָהַרָּבִנית ִמְּסקֹוְהל, 
ְלַמֲחָלָתּה.  ָמזֹור  ִלְמצֹא  ִנְּלאּו  ְוָהרֹוְפִאים  ָקָׁשה  ְּבַמֲחָלה  ַּפַעם  ָחְלָתה 
ָהַרִּבי ָּגר ְּבִעיר ַאֶחֶרת, אּוָלם ִמֵּדי יֹום ָהָיה ִמְתַעְנֵין ְּבִמְכָּתִבים ִלְׁשלֹום 
ָּכל  ִהִּגיָעה  ֶאָחד, ֹלא  יֹום  ִלְרפּוָאָתּה.  ֶהֶרף  ְוִהְתַּפֵּלל ְלֹלא  ַהְיָקָרה,  ִּבּתֹו 
הֹוָדָעה ַעל ַמָּצָבּה ֶׁשל ַהַּבת, ְוָהַרִּבי ִהְסּתֹוֵבב ַּבַּבִית ְּכֶׁשהּוא ֻמְדָאג ְמאֹד. 
ִנּסּו ְּבֵני ֵּביתֹו ְלַהְרִּגיעֹו, ַאְך ְלֹלא הֹוִעיל. ָעְברּו ַּכָּמה ָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות, ְוסֹוף־

סֹוף ִהִּגיָעה ַהְּבׂשֹוָרה ַהּטֹוָבה, ִּכי ָעְלָתה ָלּה ֲארּוָכה ַלַּבת ְוִהיא הֹוֶלֶכת 
ְּלָך  "ַמה  ָאִביו:  ֶאת  ְוָׁשַאל  ָּברּוְך  ַרִּבי  ַהֵּבן  ִנְכַנס  ִמַּמֲחָלָתּה.  ּוַמְחִליָמה 
ָאִבי ִּכי ָּדַאְגָּת ָּכל־ָּכְך ַעל ַמַּצב ִּבְּתָך? ִאם ַּבֲאָרִזים ָנְפָלה ַׁשְלֶהֶבת, ַמה 
ּיֹאְמרּו ֲאזֹוֵבי ַהִּקיר"? ָאַמר לֹו ָהַרִּבי: "ְּבִני, ִהְצַטַעְרִּתי ַעל ֶזה ֶׁשַּמָּצָבּה 
ֶׁשל ִּבִּתי ָנַגע ְלִלִּבי ַעד ִעְמֵקי ַנְפִׁשי, ְוִאּלּו ַּכֲאֶׁשר ָּבִאים ֵאַלי ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוִמי 
ְוֵאיִני  ּוְבִמְׁשַּפְחָּתם,  ֶׁשְּבֵביָתם  ַהחֹוִלים  ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ִמֶּמִּני  ּוְמַבְקִׁשים 
ּדֹוֵאג ֲעֵליֶהם ְּכֵׁשם ֶׁשָּדַאְגִּתי ְלִבִּתי. נֹוַכְחִּתי ַעָּתה ָלַדַעת, ִּכי ֹלא ִהַּגְעִּתי 

ַלַּמְדֵרָגה ָהֲאִמִּתית ֶׁשל 'ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך', ָּכמֹוָך ַמָּמׁש". )שרפי קודש(
  

ַרִּבי ְרָפֵאל ָּברּוְך טֹוִליָדנֹו ִמֶּמְקֶנס, ָהָיה ְמֻצָּין ְּבִמַּדת ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּבֹו, 
ְוִהִּגיַע ְלָרָמה ִנְׂשָּגָבה ֶׁשל ְמִסירּות ַלּזּוַלת. ְּבאֹוָתם ָיִמים, ָסְבלּו ּתֹוְׁשֵבי 
ָהֵאזֹור ִמַּמֲחלֹות ִמַּדְּבקֹות, ּוְבגּוָפם ֶׁשל ְצִעיִרים ַרִּבים ָּפְרחּו ֲאַבְעּבּועֹות 
ְׁשִחין, ִּבְגֵדיֶהם ָּבלּו ְוַנֲעֵליֶהם ִנְקְרעּו ֵמרֹב ַמְחסֹור. ַנֲעָׂשה ָלֶהם ַרִּבי ְרָפֵאל 
ָטַרח  ַעְצמֹו  ּוְכַמְלָאְך מֹוִׁשיַע. הּוא  ַרחּום  ְּכָאב  ְוִהְתַּגָּלה  ְּכַפְטרֹון  ָּברּוְך 
ִּבְבָגִדים  ַהְּנגּוִעים  ַהְּנָעִרים  ְלַנּקֹוָתם ּוְלַרֵּפא ֶאת ִּפְצֵעיֶהם, ִהְלִּביׁש ֶאת 
ַרָּבה  ְּבִטְרָחה  ְמֻיֶחֶדת.  ְּבַאְכַסְנָיה  ָנאֹות  ִמּטֹות  ָלֶהם  ְוִהִּציַע  ֲחָדִׁשים 
ֶהֱעִמיד ְמקֹורֹות ַּכְסִּפִּיים ְלָצְרֵכי ְמזֹונֹוֵתיֶהם, ְוִהְפִקיד ֲעֵליֶהם ְמַחְּנִכים 
ְמֻעִּלים ֶׁשִהְקנּו ָלֶהם ַּדַעת ּתֹוָרה ּומּוָסר. ֶאת ַהֻּמְבָחִרים ֵּבין ַהַּתְלִמיִדים, 
ֵקֵרב ְּביֹוֵתר ְוִאְכְסָנם ִּבְמעֹונֹו ְּכִאּלּו ָהיּו ְיָלָדיו ֶׁשּלֹו, ְוהֹוִעיד אֹוָתם ִלְגֻדָּלה. 
ַהָּיִמים ִהְתַמּנּו ְלרֹוִעים רּוָחִנִּיים  ַּכָּמה ֵמֶהם ִהְצִליחּו ְּבִלּמּוָדם, ּוִבְרבֹות 

ְוִהְתַעְּטרּו ִּבְכֻהּנֹות ָרמֹות ִּבְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל. )אורות ממזרח(

ח ְמֻמּלָ
ֲחִמימּות  ָלם ּבַ ְצֹות, ְוָהָיה ְמַקּבְ ֶרְך ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ַער ִמּדֶ ה ַהּצַ ִהְתַרֲחקּו ְלַמְרּבֵ ל ְיהּוִדי, ְלַרּבֹות ֵאּלּו ׁשֶ יְז'ִניץ ָהָיה ְמָקֵרב ּכָ ָרֵאל" ִמּוִ ָה"ַאֲהַבת ִיׂשְ
ל ּגּוף  ּפֹוֵלט ַהחּוָצה ּכָ דֹול ׁשֶ ָבר ּדֹוֶמה? ְלָנָהר ּגָ לֹו ְוָאַמר: "ְלָמה ַהּדָ יל ֶאת ְמׁשָ ַעם ִהְמׁשִ ַמִים. ּפַ ָ ּשׁ ּבַ ם ְלָאִבינּו ׁשֶ יב ֶאת ִלּבָ ֵדי ְלָהׁשִ ּוְבַאֲהָבה, ּכְ
ָהר לֹא  ל ֶקַרח, אֹותֹו ַהּנָ ָלל ֶזה הּוא ּגּוׁש ׁשֶ הּו, הּוא ּפֹוֵלט אֹותֹו ֶאל ַהחֹוף ְלַאַחר ְזַמן־ָמה. יֹוֵצא ִמּכְ ְלׁשֶ ָזר, ְוִאם נֹוֵפל ֵאָליו ּבּול ֵעץ אֹו ֵחֶפץ ּכָ
ָהר ּפֹוֵלט ֶאת  ָהר. ּוַמּדּוַע ֵאין ַהּנָ ה ַמִים ּוִמְתָעֵרב ַיַחד ִעם ֵמי ַהּנָ ַבּסֹוף הּוא ָנֵמס ְוַנֲעׂשֶ ּלְ ָעִמים ַרּבֹות, ַעד ׁשֶ א ְמַלֵחְך ֶאת ׁשּוָליו ּפְ ּפֹוֵלט ֶאּלָ
ִים  ָנֵאי ֶמֶזג ָהֲאִויר ָקְרׁשּו ַהּמַ ִעְקבֹות ּתְ ּבְ א ׁשֶ ָהר ַעְצמֹו. ֶאּלָ ִים, ְוהּוא ֵאפֹוא ֵחֶלק ֵמַהּנָ ַרח הּוא ִמן ַהּמַ ל ַהּקֶ סֹודֹו ׁשֶ ּיְ הּוא יֹוֵדַע ׁשֶ ֵני ׁשֶ ַרח? ִמּפְ ַהּקֶ
ם  ָרֵאל. ּגַ ן־ִיׂשְ ל ְיהּוִדי ּבֶ ם ִעם ּכָ ָבר ּגַ ְך ַהּדָ ָהר. ּכָ מֹו ֵמי ַהּנָ ב ִלְהיֹות ּכְ ה ּוְתִמיָכה, הּוא חֹוֵזר ִליסֹודֹו ְוׁשָ ה, ַאְך ִעם ְמַעט ִחּבָ ְוַנֲעׂשּו ְלֶקַרח ֻנְקׁשֶ
ּנּו ְוהּוא  ִרירּות ִמּמֶ ס ַהּקְ ּמַ ָבר, ּתִ ל ּדָ ים. ּוְבסֹופֹו ׁשֶ ֲחִמימּות ּוְלָהִפיַח ּבֹו רּוַח ַחּיִ ה ְל'ֶקַרח', ָצִריְך ְלָקְרבֹו ּבַ קֹורֹו, ְוַנֲעׂשֶ הּוא ִהְתַרֵחק ָחִליָלה ִמּמְ

ֶדם"... ִמֶקּ ָהר ּכְ ֵמי ַהּנָ ָיׁשּוב ִלְזרֹם ּבְ
  

זֹו  ֲעָרָבה  ּוְראּו,  ְוֹכה ָאַמר: "ּבֹואּו  ְלַעְצָמם,  ת  ּבָ ׁשַ ים  ְועֹוׂשִ ִלים  ּדְ ִמְתּבַ ּבּור,  ַהּצִ ִמן  ים  ּפֹוְרׁשִ ׁשֶ ֶנֶגד אֹוָתם  ּכְ ְוָדַרׁש  ַעם  ּפַ ְמֻפְרָסם ָעַמד  יד  ַמּגִ
יִנים ָהֲאֵחִרים, ִעם  ת ַהּמִ לֹשֶׁ ֶרת ַיַחד ִעם ׁשְ ר ָהֲעָרָבה ִמְתַאֶחֶדת ּוִמְתַחּבֶ ֲאׁשֶ ּה. ּכַ ל ֶיׁש ּבָ ּכֵ ה מּוַסר־ַהׂשְ ּמָ ה, ּכַ ְעָנא־ַרּבָ הֹוׁשַ חֹוְבִטים אֹוָתּה ּבְ ׁשֶ
ְעָנא־ הֹוׁשַ ל. אּוָלם, ּבְ ְנִטיַלת לּוָלב ּוְבַהּלֵ ת ֹקֶדׁש ּבִ ֶחְרּדַ ָבְרִכים ָעֶליָה ּוְמַנְעְנִעים אֹוָתּה ּבְ ּמְ ֶדת ׁשֶ ַהּלּוָלב, ָהֶאְתרֹג ְוַהֲהַדס, ֲהֵריִהי ֲעָרָבה ְמֻכּבֶ

ְרַקע"... ּקַ ַעְצָמּה, ֲאַזי חֹוְבִטים אֹוָתּה ּבַ יִנים ְועֹוֶמֶדת ּבְ ַעת ַהּמִ ת ַאְרּבַ ֶרֶדת ֵמֲאֻגּדַ ר ָהֲעָרָבה ִמְתּפָ ֲאׁשֶ ה, ּכַ ַרּבָ


