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 ק"הרה הכריז אחת ששנה, ע"זי מבעלזא ד"מהרי ק"הרה סיפר

 מי כל, השבועות בחג מדרשו בבית ע"זי נובימרימ מנדל רבי
 מיד, ד"לביהמ מחוץ נא יצא הדברות עשרת את קיים שלא
, ד"בביהמ אחד מנין נשאר שלא עד זה אחר בזה העם כל יצאו

 עשרת את לקיים הרוצה כל בשנית והכריז שב כ"לאחמ
. ד"לביהמ להיכנס בידו הרשות עצמו על ומקבלם, הדברות

 אמר מתחילה, ישראל בני של דרכם היא כך כי, ד"המהרי וביאר
 על הנפש חשבון לעשות האדם על כי, יצא קיים שלא שמי

, המצוות את קיים וכיצד בתורה עסק כיצד – שעברה השנה
 וענין טעם אין אך, האילן פירות על נדונין בעצרת שהרי

 אלא, עתה עד קיים לא אשר על ובמרירות בבכי להישאר
 התורה כל את יקיים ואילך שמעתה עצמו על ויקבל יתחזק

 . כולה
 

 של רבה ע"זי קרייזווירט חיים רבי הגדול הגאון על מספרים
 יורק בניו באחד שבתו את פעם ששבת, שבבלגיה אנטווערפן
 שיעור מסר קודש השבת יום ובצהרי, הברית שבארצות

 המתגוררים העם המון, מקומי מדרש בבית ופלפול' לומדות'ב
 דבריו את לשמוע בהמוניהם הגיעו המדרש בית בסביבות
 אשר יהודים מאות באו מרחוק ואף, והמאלפים הקדושים

 נענה הדרשה באמצע, הקיץ בחום ושתיים כשעה רגלם שירכו
 בדוקה סגולה בפניכם לומר אני הולך הנה, 'ואמר חיים רבי

 המאמץ כל בשבילה שווה היה אשר הקדושה בתורה להתמדה
 גודל על ושוב שוב חזר וכך', הנה הגיעכם עד ההליכה שעות של

 כל ולאחר, הרבה ותועלתה כעת לומר הוא עומד אותה הסגולה
 ידה על לזכות ביותר הגדולה הסגולה: 'ואמר נענה אלו הקדמות

 אזיל פירוש ואידך. ללמוד' להתיישב היא התורה להתמדת
 . גמור

 
, ז״ל ליפשיץ יוסף רבי. שהיה מעשה, המועד במעיין מובא

 מסטיטשין הרבי שערך בעת נוכח היה, שעבר הדור משרידי
, שעבר הדור גדולי אודות על נסבה השיחה. ׳שלחנו׳ את זצ״ל

 משה רבי הקדוש זקינו על נפלאות הרבי סיפר. דעה דור
 לפתע. סטיטשין בחצר לאגדה דמותו שהייתה, זצ״ל מרוזוודוב

 הכל הוכו. הכרתיו״ הן, ״בוודאי, והפטיר ישיש יהודי נענה
 ״?!״האמנם: אליו פנה בעצמו הרבי. דממה השתררה. בתדהמה

, ארבע כבן, הייתי קטן ״ילד. זכרונות והעלה הזקן אישר, ״כן״
 בדרכו בעיירתנו לעבור עומד מרוזוודוב שהרבי נודע כאשר

 לפידים נשאנו הילדים ואנו, חג לבשה העיירה כל. לקוליץ
 ראינו הצהריים אחר בארבע, ואמנם. הראשי הרחוב אל ויצאנו

 בעגלה הופיע הוא! מגיע הרבי, וידענו, מתאבכת אבק עננת
, גאתה האיש של התלהבותו". אבירים סוסים לארבעה רתומה

, רבי, לכם אמר ״מה: בהתפעמות וקרא קולו את נשא הוא
 ״אבל, הרבי אמר, כן״, ״כן ״...סוסים כאלו היום רואים איפה

 את לנו תאר, דיוקנו דמות על לנו ספר? הסבא נראה איך
... הסוסים אבל, זוכר אינו עצמו הרבי את, אה. פניו״ קלסתר

 הנשגב המעמד, תורה מתן מעמד והנה... כמותם רואים איפה
, חושך כיסה, השמים לב עד באש בוער ההר. כמוהו היה שלא

. לב כל החרידו, הוד נוראי, רמים שופר קולות. וערפל ענן
 בכח ה׳ וקול, נחרד העם, ורתת הזדעזע ההר, בערו לפידים

 מארץ הוצאתיך... אלוקיך ד׳ ״אנכי: והכריז אש להבות חוצב
 כי, הקדוש הזוהר ואמר. כ, ב( עבדים״ )שמות מבית מצרים

 אך. האש להבות את ראו רבים. השופר קול את שמעו רבים
 רבים: שלנו הספור וכלשון... אלוקיך״ ה׳ ל״אנכי האזינו מעטים
 אנו, למשל, מה? ואנו. שבמרכבה ברבי ולא בסוסים הבחינו

, שבת ליל של הנפלאה המשפחתית בסעודה כעיקר תופשים
 הקדוש או העיקר הם והבשר הדגים האם. והמלכדת המרוממת
 העיקר הם והאפיקומן הסעודה האם, הסדר ובליל? והזמירות

 כעיקר מחשיבים אנו האם, השבועות ובחג? והשירה ההגדה או
 ? התורה למוד את או והקפה הגלידות, החלב מאכלי את

 
 הכינו ישראל שבני להיות יכול איך, מבאר" הבושם ערוגת"ה

 שמלמעלה בטוח אלא, לישון והלכו יום חמישים, עצמם את
 התורה את שלקבל חושבים היו ערים היו שאם כדי, זאת עשה

 נקיפת להם היה אז כשקמו כ"וא, כשערים רק להיות צריכים
, תקומו כזה במצב אפילו להם אמרו, מאוחר קמנו, מצפון

. מאוחר שקמנו אפילו מצב בכל ללמוד ללמדנו וזהו, ותלמודו
 . התורה ככח כח אין

  
 היה הכל, לחתונה שלי אבא עם אחת פעם הלכתי ילד כשהייתי

  ...ועשיר נוצץ כך כל
 יודעים כולם, מזהה אני הכלה את" ושאלתי לאבא פניתי ואז
 אפשר איך החתן את אבל, מיוחדת שמלה לה יש הכלה שזו

 ...?"חליפות יש לכולם, הדבר אותו נראים כולם, לזהות
 שלוקח מי ותראה האירוע לסוף תחכה" בחיוך לי אמר ואבא
 ...האמיתי" החתן הוא, לביתו הכלה את איתו
 כולם הכלה את ...הכלה היא, התורה את קיבלנו שבועות בחג

? האמיתי החתן מי תדע איך אבל ,אותה מכירים כולם מזהים,
 וממשיך לביתו התורה את לוקח מי ותראה החג לסוף חכה

 השבועות בחג אז .האמיתי החתן שזה תדע אז בה לעסוק
  ...הביתה איתך אותה קח החתן, אתה תהיה
 פעמים נישואין בשמחת להשתתף בבואי, שאמר מי אמר וכבר

 העם כל שהרי' המחותן' ואיזהו הוא מי לדעת עלי שיקשה
 בבגדי - משפחה זבח כבוד במלבושי לבושים המשתתפים

 לצד פורש מהמשתתפים אחד בראותי אמנם, ט"ויו שבת
 גברא האי כי אדע ידוע יפה הזיווג שיעלה בדמע תחינה ומפיל

 בני שבין הללו בנישואין' מחותן' מיהו, כן כמו, המחותן הוא
, תחינה ומעתיר שעומד מי – התורה ונותן התורה עם ישראל
, בתורתך עינינו והאר. רבה אהבה', 'נא והערב' דמעה ומפיל
 . והתורה הבורא עם' מחותנים'ל ניהפך ז"ועי .'ודבק

 אפשר היאך מבין שאינו ע"זי מבעלזא א"מהר ק"הרה אמר וכך
 בניו שיגדלו רוצה אם, ע"בשמו יבשות בעיניים להישאר לאב

 ונעלית גבוהה כך שכל אמר מבעלזא ד"המהרי. התורה בדרך
 שלא עד ויראה בתורה הצאצאים להצלחת התפילה היא

 אם כי, בפירוש ע"שמו בתפילת הגדולה כנסת אנשי תיקנוה
 ונספר לך נודה ודור לדור' בתיבות, מודים בברכת ברמיזה



 

 ~2 ~ 

 
 לך שאודה בנים לי הב ע"רבש ומבקש כאומר שהוא', תהילתך

 מהחזון ברכה שביקש בפלוני מעשה היה וכבר. עליהם תמיד
, ואמר א"החזו לו נענה, שמים ויראת בתורה להצלחה איש

 יראת מידת ואילו, בה תלמד כמה עד תלויה בתורה הצלחתך
 הנרות הדלקת בשעת האם ששופכת בדמעות תלויה שמים
 שטרנבוך משה רבי הגאון כשישב שהיה מעשה. שבת בערב

 הגאון של בשיעורו א"שליט בירושלים' החרדית עדה'ה ד"ראב
 עצומה קושיא רב הטשעבינער והקשה, ל"זצוק טשעבין ד"גאב

 ברוב כהלכה תשובה מיד ענה מ"והגר, הנלמדת הסוגיא על
 לו אמר. אופניו על דבור דבר ויישב ופלפול חריפות

 לקחו שומעי ולפליאת. שלך איננה זו תשובה הטשעבינער
 בדמעות שבכתה אמו של אלא שלו, איננה זו תשובה כי, הסביר
 . בתורה צאצאיה להצלחת שליש

 
 הן? במישור התורה ניתנה לא למה? מה שום על, “סיני הר”

 יחשוב שלא אך, כמדבר עצמו להשפיל אדם שצריך אמת
 מצד להר עולים כלל בדרך שהרי. מערכו גורעת זו שהשפלה

 תחילה עצמו שהמשפיל לך לומר. השני מצדו ויורדים אחד
 מן גולש - חברו על עצמו והמגביה, לפסגה ה“הקב מעלהו
 בעת ובה “עצמי עבור לאכול” ניתן שלא כשם. לשפל הפסגה

 שמרגיש בעת אלא נקנית אינה התורה כך, הזולת עבור לצום
 .שלו כגופו ממש הוא – שחברו האדם

 )במחשבה תחילה(
 

  )שמות יט, ז( יחדיו" העם כל "ויענו
 אמר כבר שהרי מיותר דנראה' יחדיו' התיבה הדגשת להבין יש

 ל"ז שאמרו מה בהקדם' סופר כתב'ה מבאר .'העם כל ויענו'
 אבותיו רגלי עמדו שלא בידעו בושה לו שאין מי כל.( כ נדרים)

 מה עם הבושה מדת של הקשר להבין וצריך. סיני הר על
 מתן בשעת בוודאי כי ונראה. סיני בהר אבותיו רגלי שעמדו

 היו ואילו, שלם בלב התורה לקבל רצו שלא בתוכם היו תורה
, לקבלה רצו שלא מהם היו בביתו עצמו בפני אחד לכל שואלים

 בושו כי, הרוב אחרי המיעוט נגרר ביחד שעמדו מפני אלא
 דבר אשר כל יחדיו כולם וענו, רוצים שאינם הרוב נגד לומר

.( עט יבמות) ל"ז שאמרו כמו בטבע לנו היא הבושה ומדת', וכו
 שלא בידוע בושה לו שאין שמי הקשר וזה'. וכו רחמנים בישנים

 הייתה להם הפחות לכל כי, סיני הר על אבותיו רגלי עמדו
' יחדיו' שהיו שמשום', יחדיו כולם ויענו' הלשון ומבואר. בושה

 . נעשה' ה דבר אשר כל כולם ענו
  

 ( יח, יט שמות" )כולו עשן סיני והר"
. תורה מלימוד הפורשים בין סוגים שני? בא למה סיני בהר עשן

, מפריעתו הפרנסה טרדת אך בתורה חשקה שנפשו מי, האחד
 קול ששומע פעם וכל התורה חשקת בוערת פנימה בלבו אשר

 הוא, ושני. המדרש בית יושבי בין להיות תהמה נפשו התורה
, מהתורה כלל יתפעל לא אשר, לב זדון מתוך התורה מן הפורש

 מעלים עדיין אם, תכבה כי אש. לתקון יוכל לא מעוות בבחינת

 אם אבל, ולהדליקה לשוב אפשר בקל, עשן הנרות או הגחלים
 בשעת ה"הקב לנו רמז זאת. להדליקה קשה שוב, לגמרי כבתה

 וברקים בקולות וללמוד בתורה להתדבק שזוכה מי, תורה מתן
, ללמוד זכה שלא מי אבל. חלקו ואשרי אשריו, אש ולהבות
 בלבו ויישארו, התורה אש אצלו תכבה שלא ישתדל לפחות

  . עשן המעלים ניצוצות
 ( מהורודנא נחומקה רבי בשם)

 

 "ונשמע נעשה' ה דיבר אשר כל ויאמרו"
 ( ז, כד שמות)
 רבוא שישים באו לנשמע נעשה ישראל שהקדימו בשעה"

 ואחד נעשה כנגד אחד כתרים שני אחד לכל וקשרו מלאכים
 ..(פח שבת" )נשמע כנגד

, הקדמה משום אלא אינה הכתרים לקבלת שזכותם כיון, תימה
 לא שהרי, אחד בכתר די כן אם, לנשמע הנעשה שהקדימו

 תורה שבלימוד, הוא הביאור אלא. אחת הקדמה אלא הייתה
 לימוד של נוספת ובחינה, לעשות כדי ללמוד של בחירה ישנה
 במשמע היה לנשמע הנעשה מקדימים שהיו לולא. לימוד לשם

 יודע הייתי לא עדיין אך, לעשות מה לדעת כדי ללמוד שמוכנים
 שהקדימו כיון מעתה. לימוד לשם הלימוד את שמעריכים

 קודם לעשות הסכמתם שגילו מלבד, לנשמע הנעשה
 בעיניהם חשוב לכשעצמו התורה שעסק הוכיחו עוד, השמיעה

 . נוסף בכתר זכו לפיכך, נעלה כערך
 "(שלמה חמדת" בעל ליפשיץ זלמן שלמה רבי הגאון)

 

 )שמות כד, ז( ע"ונשמ נעשה"
 אם, אנו אף כאבותינו כי מפרש היה ע"זי' יואל דברי'ה ק"הרה

 הרי, התורה קבלת לקראת עצמנו להכין בפועל שנעבוד' נעשה'
 תורת תורתו את לנו נותן' ה קול את שנשמע', נשמע'ל נזכה אז

 . אמת
 אף אפשר ודאי – שאכן, ע"זי מקאז'ניץ המגיד ק"הרה אמר וכן

 את ולשטוף לרחוץ יש לכן שקודם אלא, לשמוע כהיום
'. ה קול את באזניו לשמוע יזכה אז או טינוף שמץ מכל האוזניים

 .(ב פרק רבא א"בתנדב, פד אות צופים רמתיים' עי)
 

 ותחדל איתה ללכת היא מתאמצת כי ותרא"
 (א, יח )רות "אליה לדבר

 לן אסיר. אלך תלכי באשר! שבת תחום לן אסיר: לה אמרה
 עמך! מצוות ג"וי מאות שש מפקדינן. אלין תליני באשר! יחוד
 מיתות ארבע. אלוקי ואלוקייך! כוכבים עבודת לן אסיר. עמי

! דין לבית נמסרו קברים' ב. אמות תמותי באשר! ד"לב נמסרו
 חמורות בעבירות שהרשיעו ולנשרפים לנסקלים אחד: "י"רש)

 כל רשעים ואינם חמורה מיתתן שאין ולנחנקים לנהרגים ואחד
 .(ז"מ יבמות" )היא מתאמצת כי ותרא, מיד. אקבר ושם"( כך

 אשה שאל יוחנן רבי כי( ב"י דף בסוטה) מספרת הגמרא
 את הרי, שלי הכנסת לבית באה את מדוע, זקנה אלמנה
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 עד שלך מהבית כנסיות בתי כמה וישנם, במרחק מתגוררת

 לו אמרה? יוחנן רבי של שאלה שמעתם? כאן הכנסת בית
 כיון כי', פסיעות שכר' - שכר הרבה רוצה אני: "הישישה

 מה?" רחוק אלך שלא למה - פסיעה כל על שמשלמים
 שהוזכרה זו אשה: לכם אסביר? הגמרא של הסיפור משמעות

 לא היא. קשים דברים לחפש תמיד יצאה, בהערכה בגמרא
 בתחילה, קלות בחיי כי ידעה היא. קלים חיים לחיות ביקשה

 יוצא כבר מה - לראות נוכחים לימים אבל, קל יהיה שהכל נדמה
 חיים. הרחוק הכנסת לבית ללכת התאמצה היא... קלים מחיים

 מתאמצת כי ותרא? "מלכות לכתר רות זכתה במה. מאמץ של
 כתר את - לעולמים רכשה היא זה במאמץ" ללכת היא

 - מואב מלך של עשיר בית עזבה, רות הזאת המסכנה. המלכות
 הכניסה נעמי. בתכלית עצמה את הפקירה היא, ולמעשה, עגלון
 כמה עד דרך בכל לה להסביר ניסתה נעמי. ייאוש מתוך אותה
: היהודי לעם עמה להצטרף( גשמית מבחינה) לה כדאי שלא

 - לצאת אסור העיר בתוך רק אנו, בשבת, בשבוע אחד יום הרי
 לי אכפת לא, רות השיבה". שבת תחום לן אסיר לה אמרה"

 אני גם בבית נשארת את בשבת אם אלך לשם רק שתלכי היכן
 עם איש ייחוד לנו אסור" נעמי לה אמרה". אלך תלכי באשר"

 היכן דירה להשיג תוכלי לא ואולי בעניות לבד באה את", אשה
". אלין תליני באשר" רות, השיבה ,"נורא לא" ולהתגורר. לישון

 נעמי ניסתה, מצוות עשרה שלוש מאות שש על מצווים אנו
 עבודת לנו אסור. "רות השיבה" עמי עמך" אותה, לשכנע
 בהן חוטאים שאם עבירות יש". אלוקי ואלוקייך" ,"כוכבים
 באשר!" "ד"לב נמסרו מיתות ארבע" מיתה לקבל אפשר במזיד

 כאשר". אקבר ושם!" "ד"לב נמסרו קברים' ב". "אמות תמותי
" ללכת היא מתאמצת כי ותרא: "הגדול הפלא את ראתה נעמי

 נעמי שעה באותה, ומעוניינת רוצה היא הקשיים כל למרות
! זכתה היא - אוי - שחקים הרקיעה והיא. בשמחה. אותה קיבלה

 ימים האריכה רות כי סנהדרין במסכת אומרים ל"חז! זכתה היא
 שלמה המלך כסא ליד. ה"ע המלך שלמה יד על ישבה ועוד
 זו. רות? זאת מי - המלוכה לאם - נוסף מיוחד כסא עמד

 עכשיו היא, זרים בשדות גרעינים ולאסוף נדבות לקבץ שהלכה
 לא. המשיח מלך הוא - דוד בית מלכות - המלכות אם

 את עושה היה האדם אם, ורבותי מורי להתאמץ, להתייאש
 רק! אחריו באה שהייתה ההצלחה לשער אין ביכולתו אשר

: ותרנים נהיים אנו ולפתע, )בנו מכרסם הייאוש כלל שבדרך
. המאמץ על לוותר כדאי לא כי תדעו"(. וגמרנו לעצמי אוותר"

, האזור תושבי הידידים כל את שמעה אמנו לאה: לדוגמא
 שהיא היינו" לקטנה והקטן לגדולה הגדול: "בהחלטיות שפסקו
 היא כי ובטוחים יודעים הכל - סיכויים אין, נו. לעשו תינשא
 לא אני. לא" - איתנה נשארה לאה אך. לעשו להינשא עתידה
 עשו עם גורלי את אקשור לא - בעקשנות". לעשו אנשא
. בכתה והיא! אותי מעניין לא? אומר שהרחוב ומה, הרשע
 -" רכות לאה ועיני... "בכיות: שלה את עשתה היא. מאוד הרבה

, שבטים ששה להעמיד זכתה היא כי, יודע לא ומי. מדמעה
 מה... ותרניות נהיות ואנו, לעקשנות מצפה ה"הקב. קה שבטי

 כך בשביל, אותך לעניין צריך לא, באפשרותך לא ומה ביכולתך

 קדושת של היסודות לגבי עקשנית תהיי רק את!... ה"הקב יש
 והיכולת(, באמת היסודות הן מה ולדעת לשאול) ישראל עם

  . תבוא
 (ל"ז גלינסקי יעקב רבי - להגיד)

 

 אתם אם להם ואמר כגיגית הר עליהם כפה"
 תהא שם לאו ואם מוטב התורה את מקבלים

 (פח שבת) "קבורתכם
 כאן לאו ואם' לומר לו והיה, ביאור לה אין' שם' תיבת ולכאורה

 שכפיית, אלא. עומדים הם ההר תחת שהרי' קבורתכם תהא
, כאחד ישראל והתכנסות התאחדות על מורה כגיגית הר

 להם אמר וכך, אחת גיגית בתוך נמצאים כולם שכביכול
 בני כל עם יחד אחת בגיגית תהיו שלא – לאו אם, ה"הקב

 כי, קבורתכם תהא לגיגית חוץ שהייתכם בעצם –' שם, 'ישראל
 . היצר כנגד לעמוד כח בכם יהיה לא אז

 אחד את ושלח, ט"בשוה ישב ע"זי' אהרן בית'ה ק"הרה
 וכך, עיניו ראו מה לומר ויחזור, עיר של לרחובה שיצא החסידים

 לצד איש מהלכים שיכורים שני ראיתי, בחזרו החסיד סיפר
, בזה זה נאחז הבה - לחברו ואמר מהם אחד נענה והנה, רעהו

 מה שמעתם לסובביו ואמר ק"הרה נענה, ארצה ניפול לא וכך
 נפילות. לידי נבוא לא ברעהו איש נתחזק אם – סח הוא

 

 פרחה ה"הקב מפי שיצא ודיבור דיבור כל"
 בו להחיות שעתיד טל ה"הקב הוריד... נשמתן
 (פח שבת) "אותם והחיה מתים

 צורך היה מה לשם לכאורה ע"זי אמת השפת בעל ק"הרה שאל
 תצא שלא לעשות יכול הכל ה"הקב היה יכול הלא, בזה

 יהדות עם הקשור דבר שכל, להם לרמוז כדי אלא. נשמתם
 "!... נשמתם יצאה" בבחינת נפש למסירות צריך ותורה

 

 חרה מסחר כסף" )משלי ג, יד(כי טוב ס"
שלא היו לו ילדים, לבנו  נפקד בבן לאחר שנים רבות רב כהנא

בן שלוש אמר רב כהנא לאשתו: צריך סליק . כשהיה קרא סליק
ני יאמרה האשה א .ד כדי שילמד תורהלקחת את הילד למלמ

לביתנו, סליק ילמד כאן תביא את המלמד אולי  יכולה בלעדיו...
ל כאן יקבהמלמד . ואני אוכל להשגיח עליו ולראותו כשאחפוץ

 .אצלנוחדר אני אבשל בשבילו, והוא יאכל וישן 
והלך לחפש מלמד תלמיד חכם לבנו, הסתובב רב כהנא  הסכים

ומצא את רבי אליעזר זעירא, עליו מסופר בשוקי טבריה 
 כי התאבל על ירושלים. כל היום שלבש שחורים בגמרא 

הוא פגש את רבי אליעזר כשהוא יושב ומטיל ציציות בבגדו, 
 היכן הם כן.לו ענה  אותו רב כהנא: יש לך אשה וילדים?שאל 

 המצוות ענה רבי אליעזר. םה ילדיאשתי זו התורה ושאל? 
אמר רב כהנא אם כך אתה מתאים להיות מלמד לבני. רוצה אני 
שתבוא לביתי ותלמד את בני במשך עשרים וחמש שנה, אם 
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ככרות זהב סכום עתק, אך אם  25תשלים את השנים תקבל 
סיר אפילו יום אחד לא תקבל כלום, אולם אם בני סליק תח

 יעזוב אותך ואפילו אחר יום אחד תקבל את מלא הסכום.
 ת סליק במשךלימד א לעסקה ואכן הסכים רבי אליעזר זעירא

עד שסליק נהיה לתלמיד חכם השולט בכל  שנה, חמשעשרים ו
התורה כולה. שילם לו רב כהנא את מלא הסכום והם נפרדו 

 ם.לשלו
ולא  28פנה סליק לאביו וביקשו רשות לצאת לשוק, הלא אני בן 

יצא הבן לשוק של טבריה והתפעל ראיתי את השוק מימי. 
זה מוכר עגבניות זה מלפפונים כל אחד מכריז  ממה שראו עיניו,

  בקול על מרכולתו,
ניגש פתאום ראה אדם המכריז מי ורדים מי ורדים למכירה, 

זה מי ורדים? אמר לו המוכר משקה ושאלו מה למוכר סליק 
 מרווה וטעים, ביקש סליק האם אפשר לקבל כוס ממשקה זה?

אמר הבן אבל  שלם.צריך אתה לענה המוכר בבקשה, אך קודם 
 אם אין כסף אין מים! ענה המוכר. אין לי כסף!

ענהו  אני בנו של רב כהנא!יודע אתה מי אני?  סליקאמר לו 
מים מקבלים רק תמורת  בינו...המוכר ואני נכדו של יעקב א

  כסף.
עשרים וחמש  אני יודע את כל התורה כולה! ,חשב הבן ואמר

ענה שנה למדתי תורה מאליעזר זעירא רבי ולא יצאתי מביתי. 
, כדי אם כן אלמד אותך שיעור ראשון בעניני השוק המוכר 

 צריך לשלם!לקנות בשוק 
! אם כל התורה לאביו איני חפץ בדרך זוואמר  לביתו סליקחזר 

שלמדתי מאליעזר זעירא רבי, אינה שווה אפילו כוס מי ורדים 
 איני חפץ בדרך זו. 

אמר לו אביו עלה לעלית הגג שם יש יהלום ששמרנו אני ואמך 
מאחר ואתה לא ומכור אותו אך צא מחר לשוק לעת זקנתנו, 

כמה שווה יהלום זה מבין במסחר, תסתובב בשוק ותשאל 
 למרבה במחיר.ותמכור אותו רק 

יצא הבן לשוק והגיע לרחוב הסנדלרים, שאל אותם כמה אתם 
ראו הסנדלרים את היהלום התפעלו  מציעים עבור היהלום?

  מגודלו והציעו מאה זהובים.
משם המשיך לשוק הרצענים והציע אותו להם. הביטו 

 הרצענים ואמרו נשלם לך עבורו אלף זהובים!
ו תמורת היהלום חמשת המשיך לשוק הטבחים ושם הציעו ל

בסוף היום הוא הגיע לשוק היהלומנים.  אלפים זהובים.
ושאלו מאין יהלום גדולה  כההיהלומנים לא ראו מימיהם אבן 

וכמובן מכר  מיליון זהובים! יקר זה, מוכנים אנו לשלם עבורו
 להם.
אמר לו  .מה שארעוסיפר לאביו על סליק בערב לביתו חזר 

הציעו מגוון של מחירים. מי באמת  אביו אני לא מבין! הרי
 היהלומנים?אולי צודק, הסנדלרים או 

ולכן  מבינים באבנים יפות אינםענה הבן פשוט מאוד, הם 
כדי לדעת מה ערכה האמיתי של האבן, ו. הציעו סכום נמוך

צריך ללכת למקום שבו מבינים באבנים, רק בשוק של 
 .מבינים ערכה של אבן היהלומנים

הנה הכסף בידך אך לפני שהנך הולך לסחור נא: אמר לו רב כה
בשוק, לך לבית המדרש ואל תגיד שאתה בני כדי שלא יכבדו 
אותך בגללי, ואז תראה מה אתה מפסיד. הסכים הבן לנסות 
ולראות איך נראה בית המדרש, מה יש לו להפסיד הכסף בידו 

 יבקר בבית המדרש ומיד אחר כך יצא לסחור. 
מבית המדרש ובוכה. אמר לו סליק מדוע הלך ומצא אדם יוצא 

אתה בוכה? אמר לו אותו יהודי אין אתה יכול לעזור לי אך 
אספר לך כי הרי אמר החכם מכל אדם "דאגה בלב איש 

 ישיחנה" אולי על ידי שאספר לך יוטב לי מעט.
ארעה אצלי תופעה מוזרה, גדלו לי עדרים רבים של בהמות 

בית המדרש שיכשירו לי שראשם ככלב וגופם ככבש ובאתי ל
אותם, אם יכשירו לי אותם אהיה עשיר גדול כי כל כספי 
מושקע בעדרים אלו, נכנסתי לבית המדרש ולא יכלו להכשירם 

 לי, וכך כל כספי ירד לטמיון.
אמר לו סליק אכנס איתך ואשכנע את החכמים להכשירם, 
צחק האיש בליבו מי הוא זה אשר יצליח להכשירם הרי חכמים 

 לים ממנו לא הצליחו. גדו
נכנס סליק בבטחה לביהמ"ד, דפק על הבימה ואמר לחכמים 
יש לי רעיון כיצד לבודקם, נצבוט אותם אם יפעו מה מה מין 
כבש הם, ואם יצעקו הב הב כלב הם! שיבחו החכמים ואמרו מי 

 הוא חכם זה? כיצד לא חשבנו על רעיון פשוט שכזה.
ב ולפעמים הם פועים אמר אותו אדם לפעמים הם צועקים ה

מה, הציע סליק רעיונות ובכל רעיון שבחוהו, אך אותו אדם 
אותם רעיונות לא יועילו כי דומה הוא גם לכלב וגם  אמר שכל

 לכבש. 
הוסיף סליק ואמר, אליעזר זעירא רבי לימדני שצולים בשר 
כלב הוא מצטמק וכשצולים בשר כבש הוא נשאר עבה, באו 

, וכן נצלה בשר מן העדר הזה, אם נצלה בשר כלב ובשר טלה
יצלה ככלב כלב הוא אם ככבש כבש הוא. צלו וראו שכבש הוא! 

 ומינו את סליק לראש הישיבה. 
חזר סליק לביתו שאל אותו אביו רב כהנא איך היה בבית 

 המדרש? אמר לו שמו אותי בראשם וראש הישיבה אני, 
אמר  אמר לו רב כהנא והרי אמרת שלא מעריכים את תורתך,

הבן יפה עשית כשנתת לי למכור את היהלום וראיתי שיש 
המבינים ביהלומים ויש שאינם מבינים, כך גם הללו מבינים 

 בדברי תורה והללו אין מבינים... 
 (מן המים משיתיהוון כמ -וליאס פהרב משה )

 
 יהי רצון שנזכה לקבל 

 את התורה בשתי ידיים, 
 "אורך ימים בימינה 

  ובשמאלה עושר וכבוד"
 . אמן ואמן
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