
ִּבְתִחַּלת ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, ְמֻסָּפר ַעל ַיֲעקֹב ָאִבינּו ֶׁשָּנַפל ְלִמְׁשָּכב ֶטֶרם מֹותֹו, "ַוּיֹאֶמר ְליֹוֵסף ִהֵּנה ָאִביָך חֶֹלה, 
יֹוֵסף  ָנַטל  ּוַמּדּוַע  ִמְצַות ִּבּקּור חֹוִלים.  ְלַקֵּים  ְוָהַלְך  ְוֶאת־ֶאְפָרִים",  ה  ָבָניו ִעּמֹו ֶאת־ְמַנּׁשֶ ַוִּיַּקח ֶאת־ְׁשֵני 
ִעּמֹו ֶאת ְׁשֵני ָבָניו? ְּכֵדי ֶׁשִּיְתָּבְרכּו ִמַּיֲעקֹב ִלְפֵני מֹותֹו, ּוְכֵדי ְלַלְּמָדם ּוְלַחְּנָכם ְּבִמְצָוה זֹו, ֶׁשָעֶליָה ָּכְתבּו 
ַהִּפְלִאִּיים  ִלְדָבָריו  ֶסֶמְך  ַּפְעֵנַח",  "ָצְפַנת  ַּבַעל  ֵמרֹוְגְטׁשֹוב  ַהָּגאֹון  ָמָצא  ּוִמָּכאן  ְּגדֹוָלה".  "ִמְצָוה  ֶׁשִהיא 
ִאְלּתֹות', ֶׁשַּכֲאֶׁשר הֹוֵלְך ָאָדם ְלַבֵּקר חֹוֶלה, ֹלא ֵיֵלְך ְלַבּדֹו ֶאָּלא ִיַּקח ִעּמֹו  ֶׁשל ַרב ֲאַחאי ָּגאֹון ְּב'ֵסֶפר ַהּׁשְ
ֲאָנִׁשים נֹוָסִפים, ְוָתַמּה ָעָליו ַהְּנִצי"ב ִמּוֹולֹוִז'ין "ֶׁשִּדְבֵרי ַרֵּבנּו ֵאֶּלה, ֹלא ְמָצאִתים ְּבׁשּום ֵסֶפר ִמן־ִראׁשֹון 
ִּבְדָרַׁשת  ְוַאף  ָנַטל ִעּמֹו ֶאת־ָּבָניו ִמּשּׁום ָּכְך.  ֶנֱאַמר ֶׁשּיֹוֵסף  ְוֶזה ֶּפֶלא", אּוָלם ָּכאן ַּבָּפסּוק  ְוַעד־ַאֲחרֹון, 
ֲחַז"ל ֶׁשָּלְמדּו ֶאת ִמְצַות ִּבּקּור חֹוִלים ֵמַהָּפסּוק: "ֵיְלכּו – ֶזה ִּבּקּור חֹוִלים", ִנְרֶאה ֵּכן, ֶׁשֲהֵרי ֶנֱאַמר 'ֵיְלכּו' 
ִּבְלׁשֹון ַרִּבים ְוֹלא 'ֵיֵלְך' ִּבְלׁשֹון ָיִחיד.  ְוַכֲאֶׁשר ִהִּגיַע יֹוֵסף ְלָאִביו ְּכֵדי ְלַבְּקרֹו, ֶנֱאַמר: "ַוִּיְתַחֵּזק ִיְׂשָרֵאל 
ִכיָנה ְלַמְעָלה ְמַרֲאׁשֹוָתיו ֶׁשל־חֹוֶלה. ְּבִמְדַרׁש ַּתְלִּפּיֹות מּוָבא  ַוֵּיֶׁשב ַעל־ַהִּמָּטה", ּוִמָּכאן ָאְמרּו ֲחַז"ל ַהּׁשְ
ים ֵמָחְליֹו, ֶׁשֲהֵרי ְּבֶטֶרם ָּבא יֹוֵסף  ּׁשִ ִמָּכאן ֶרֶמז ִנְפָלא ְלִדְבֵרי ֲחַז"ל ֶׁשַהְמַבֵּקר ֶאת־ַהחֹוֶלה נֹוֵטל ֶאָחד ִמּׁשִ
ים, ּוְלַאַחר ֶׁשָּבא ֵאָליו ֶנֱאַמר "ַוֵּיֶׁשב ַעל־ַהִּמָּטה"  ְלַבְּקרֹו, ֶנֱאַמר "ִהֵּנה ָאִביָך חֶֹלה" – ִהֵּנ"ה ְּבִגיַמְטִרָּיה ִׁשּׁשִ
– ַהִּמָּט"ה ְּבִגיַמְטִרָּיה נ"ט, ּוִמָּכאן ֶׁשהּוַקל ָעָליו ֵחֶלק ֶאָחד ֵמָחְליֹו. ְוַעל ַהְּתִמיָהה ֵּכיַצד ֻמָּתר ְלֶבן־ִּגיל 
ים ֵמָחְליֹו ֶׁשל ַהחֹוֶלה, ְמָתְרִצים ְּבֶדֶרְך ִחּדּוד, ֶׁשִּמֵּכיָון ֶׁשהּוא ַרק  ּׁשִ ְלִהְסַּתֵּכן ְּבָכְך ֶׁשהּוא נֹוֵטל ֶאָחד ִמּׁשִ

ים ָּבֵטל ָּברֹב, ֵאין ָּכאן ַסָּכָנה... ּׁשִ ים, ַוֲהֵרי ָידּוַע ַהְּכָלל ֶׁשָּקְבעּו ֲחַז"ל ֶׁשֶאָחד ִמּׁשִ ּׁשִ ֵחֶלק ֶאָחד ִמּׁשִ
ָּגדֹול  ֶׁשַטח  ָרְכׁשּו  ַאְמְׂשֶטְרַּדם  ּכֹוֵלל  ֶׁשְּפִקיֵדי  ְּבָׁשָעה  ִּכי  ִסֵּפר,  ַיְדֶלר  ֶּבן־ִצּיֹון  ַרִּבי  ַהְּירּוַׁשְלִמי  ַהַּמִּגיד 
ְירּוָׁשַלִים,  ְּבֵני  ְלַמַען  ֵּבית־ְרפּוָאה  ָעָליו  ְלָהִקים  ְּכֵדי  ָהַעִּתיָקה,  ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים  ְׁשֶכם  ְלַׁשַער  ְּבָסמּוְך 
ִנְכְנסּו ֶאל ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֵלְיּב ִּדיְסִקין ְּכֵדי ְלַסֵּפר לֹו ַעל־ַהָּדָבר, ְוהּוא ָאַמר ָלֶהם ְּבִחּיּוְך: "ְיִהי ָרצֹון, ֶׁשֹּלא 
ִּתְׁשֶרה ְׁשִכיָנה ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם". ִנְבֲהלּו ַהָּללּו, ּוְלַאַחר ֶרַגע ֵהִבינּו ֶאת ִּדְבֵרי ַהִחּדּוד, ֶׁשֲהֵרי ָאְמרּו ֲחַז"ל 
ַהחֹוִלים  ִיְרּבּו  ֶׁשֹּלא  ֵלְיּב,  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ֵּבְרָכם  ְוָלֵכן  ֶׁשל־חֹוֶלה,  ְמַרֲאׁשֹוָתיו  ְלַמְעָלה  ְׁשרּוָיה  ִכיָנה  ֶׁשַהּׁשְ
ִכיָנה... ּומֹוִסיף ַרִּבי ֶּבן־ִצּיֹון, ֶׁשִּדְבֵרי ַהַּצִּדיק ָעׂשּו רֶֹׁשם, ּוְלַבּסֹוף  ְּבִמְׁשָּכָנם ּוִמֵּמיָלא ֹלא ִּתְׁשֶרה ָׁשם ַהּׁשְ
ִהְתַּבְּטָלה ְרִכיַׁשת ַהִּמְגָרׁש, ְוַתַחת זֹאת ָרְכׁשּו ִמְגָרׁש ַאֵחר ְּבָסמּוְך ִלְׁשכּוַנת 'ַמֲחֵנה ְיהּוָדה', ָעָליו ִנְבָנה 

ֵרת ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים ַרּבֹות ֶאת ּתֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִים. ֵּבית־ָהְרפּוָאה ַהּנֹוָדע 'ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק' ַהָּיָׁשן, ֶׁשּׁשֵ
ְוָכְך ִסֵּפר  ִיְׂשָרֵאל.  ּוִמְצַות ַאֲהַבת  ִמְּנִׂשיַאת עֹל ִעם־ֲחֵברֹו  ִנְפָרד  ִּבְלִּתי  ִמְצַות ִּבּקּור חֹוִלים, ִהיא ֵחֶלק 
ַּפַעם ִסֵּפר ַרִּבי ַאְבָרָהם ַחִּיים ְּבִרים, ִמְּגאֹוֵני ְירּוָׁשַלִים ְוַצִּדיֶקיָה, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִנְכַנס יֹום ֶאָחד ֶאל ַרּבֹו ַהֲחזֹון 
ִאי"ׁש, ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֵעָצה ֵּכיַצד ְלִהְתַחֵּזק ְּבִמְצַות ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל. ֵהִׁשיב לֹו ַהֲחזֹון ִאי"ׁש ְוָיַעץ לֹו: "ֵצא 
ְוַחֵּפׂש ָאָדם ֵמָהִעיר ֵחיָפה ָהְרחֹוָקה ֲאֶׁשר ָזקּוק ִלְרפּוָאה, ִיְהֶיה ָּכל־ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְהֶיה, ְוִהְתַחֵּקה ַאַחר ְׁשמֹו 

ְוֵׁשם ִאּמֹו, ְוִהְתַּפֵּלל ִלְרפּוָאתֹו ְּבָכל־ִלֶּבָך. ְוָכְך ִּתְתַחֵּזק ְּבִקְרְּבָך ָהַאֲהָבה ְלָכל־ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל". 
ְלַסֵּפר  ָרִגיל  ָהָיה  ְיֻכֶּנה,  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵׁשם  ְלָכל ֲאֶׁשר  ַהְּגדֹוָלה  ְּבַאֲהָבתֹו  ַזְלָמן אֹוֶיְרַּבְך, ֶׁשּנֹוַדע  ַרִּבי ְׁשֹלמֹה 
ֶאת ַהִּסּפּור ַהִּנְפָלא ֶׁשֵאַרע ִעם ַרִּבי ָּברּוְך ְפֶרְנְקל ִמַּלְיְּפִניק ַּבַעל "ָּברּוְך ַטַעם". ַאַחת ִמְּבנֹוָתיו ֶׁשִהִּגיָעה 
ְלִפְרָקּה, ִהְׁשַּתְּדָכה ִעם ְּבנֹו ֶׁשל ְיהּוִדי ָנִגיד ֶאָחד, ּוְבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ִהְתּכֹוְננּו ְּכָבר ַלֲחֻתָּנה ַהְּקרֹוָבה. ְּבאֹוָתּה 
יֹום  ַמָּמׁש.  ָעָליו  ֶאת־ַעְצמֹו  ְוֶהֱחָלה  ְּבַצֲערֹו  ִהְצַטֵער  ְוָהַרב  ְלִמְׁשָּכב,  ַהְּמקֹוִמי  ַהַּמִים  ׁשֹוֵאב  ָנַפל  ֵעת, 
ֶאָחד ִנְכְנסּו ַהְמֻחָּתִנים ְלַבֵּקר ֶאת־ָהַרב, ְוִהְתַּפְּלאּו ִלְראֹות ִּכי ָּפָניו ֵאיָנם ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹום. ִנְבֲהלּו ַהָּללּו 
ְמעּו ֶׁשַהִּסָּבה ְלָכְך ִהיא ַמֲחָלתֹו ֶׁשל ׁשֹוֵאב־ַהַּמִים, ִהְתַּפְּלָאה ַהְמֻחֶּתֶנת ְוָתְמָהה:  ּוְׁשָאלּוהּו ַעל־ָּכְך, ּוְכֶׁשּׁשָ
"ְלִהְתַּפֵּלל ָעָליו ְמִביָנה ֲאִני, אּוָלם ְלִהְצַטֵער ּכֹה ֲעֻמּקֹות"?! ִנְדַהם ַה"ָּברּוְך ַטַעם" ִלְׁשמַֹע ֶאת־ַהְּדָבִרים 
ה ַהּזֹו ַרְחָמנּות ַעל ְיהּוִדי ֶׁשִּמְתַיֵּסר ְּבִיּסּוִרים, ְוֵאיָנּה  ּדּוְך. "ִאם ֵאין ָלִאּׁשָ ִמִּפיָה, ְוֶהְחִליט ְלַבֵּטל ֶאת־ַהּׁשִ
ְמִביָנה ֶׁשֵּיׁש ְלִהְצַטֵער ַעל־ָּכְך, ֵאין ֶזה ִמן־ָהָראּוי ְלִהְׁשַּתֵּדְך ִעָּמם, ֶׁשֵּכן ֵאין ָּבֶהם ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ֲאִמִּתית". 

בס"ד

ִמְצַות ִּבּקּור חֹוִלים, ִהיא ַאַחת ַהִּמְצֹות ַהֲחׁשּובֹות 
ֶׁשָהעֹוֶׂשה  ֵמַהִּמְצֹות  ְוִהיא  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ֶׁשֵּבין 
אֹוָתן אֹוֵכל ֵּפרֹוֵתיֶהם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוַהֶּקֶרן ַקֶּיֶמת לֹו 
ַּבִּמְקָרא  ְמפֶֹרֶׁשת  ַהִּמְצָוה  ֶׁשֵאין  ַאף  ַהָּבא.  ָלעֹוָלם 
ֲהֵרי ִהיא ְרמּוָזה ּבֹו, ְוֵכן ִהְסִמיכּוהּו ַעל ַהֶּנֱאַמר 'ֵיְלכּו' 
ֶׁשל  ֵמַהִּצּוּוִים  ִנְלֶמֶדת  ִהיא  ְוֵכן  חֹוִלים,  ִּבּקּור  ֶזה   -
'ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו', 'ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך', ְוִהיא ִּבְכַלל 
ְּגִמילּות ֲחָסִדים, ֶאָּלא ֶׁשִּנְצַטּוִינּו ִּבְמֻיָחד ַעל ִמְצָוה 
ָאְמרּו  ְוָעֶליָה  ְּגדֹוָלה",  "ִמְצָוה  ם  ַּבּׁשֵ ֶׁשִּנְקֵראת  זֹו 
ֶאת־ַהחֹוֶלה,  ֶהֱחָיה  ְּכִאּלּו  ֵּכן  ֶׁשעֹוֶׂשה  ֶׁשִּמי  ֲחַז"ל 
ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ְמַבְּקרֹו ְּכִאּלּו ׁשֹוֵפְך ָּדִמים. ַמְּטַרת ִּבּקּור 
חֹוִלים ִהיא ְלָהֵקל ֵמָחְליֹו ֶׁשל ַהָּזקּוק ִלְרפּוָאה, ְּבָכְך 
ֶׁשהּוא ִמְתַעֵּסק ִּבְצָרָכיו ּוְביֹוֵתר ְּבָכְך ֶׁשהּוא ִמְתַּפֵּלל 
ְלַמֲענֹו ּוְמַבֵּקׁש ָעָליו ַרֲחִמים, ּוְבָכְך ֶׁשהּוא נֹוֵסְך ּבֹו 
יֹוֵתר  ְמצּוָיה  זֹו  ִמְצָוה  ָהְיָתה  ֶּבָעָבר,  ְוכַֹח.  ִּתְקָוה 
"ִּבּקּור  ֶחְברֹות  הּוְקמּו  ְוַאף  ְרפּוָאה,  ָּבֵּתי  ְּבֶהְעֵּדר 
חֹוִלים" ִּבְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל. ַּכּיֹום, ִהְׁשָּתְרָׁשה ַהֲהָבָנה 
ִנְמָצִאים  ִלְרפּוָאה  ֶׁשַהְּזקּוִקים  ֶׁשִּמֵּכיָון  ַהֻּמְטֵעית, 
ְמֻיֶחֶדת  ְלֶעְזָרה  ְזקּוִקים  ֵהם  ֵאין  ְרפּוָאה,  ְּבָבֵּתי 
חֹוָבה,  ְיֵדי  ָלֵצאת  ַרק  ַנֲעִׂשים  ֶאְצָלם  ְוַהִּבּקּוִרים 
ִּבְתׂשּוֶמת־ ֶׁשֵּכן  ֵּכן,  ַהָּדָבר  ֵאין  אּוָלם  ִּבְכָלל.  ִאם 
ֶאת  ְמעֹוְרִרים  ַהִּבּקּור,  ִּבְׁשַעת  ֶׁשַּמֲעִניִקים  ַהֵּלב 
ֲעמּוִסים  ֵהם  ֶׁשֵּכן  יֹוֵתר,  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ָהְרפּוִאי  ַהֶּצֶות 
ְלָכל־ ְלַהֲעִניק  ְּבָיָדם  ִסֵּפק  ְוֵאין  ְלַצֲעֵרנּו  ַלֲעֵיָפה 
ֶאָחד ָּכל־ָצְרּכֹו. ַהִּבּקּוִרים ַהְּתכּוִפים נֹוְסִכים ּכֹחֹות 
ַהִּבּקּוִרים  ְוַעל־ְיֵדי  ֶאת־ִלּבֹו,  ּוְמַׂשְּמִחים  ַּבחֹוֶלה 
ֵיׁש  ַאְך  ִלְׁשלֹומֹו.  ְוִלְדאֹג  ֶאת־ְצָרָכיו  ְלַמֵּלא  ֶאְפָׁשר 
ִלְזּכֹר ֶאת־ַהְּדרּוׁש ֶׁשָּדְרׁשּו, ֶׁשֹּלא ְלִחָּנם ִנְלַמד ִּבּקּור 
ְלהֹורֹות  ְּכֵדי  ֶאָּלא  ֶׁשַּבּתֹוָרה,  'ֵיְלכּו'  ִמֵּתַבת  חֹוִלים 

ֶׁשֵּיׁש ָלבֹוא ְוָלֶלֶכת ִמָּיד, ְוֹלא ְלַהְטִריַח יֹוֵתר ִמַּדי. 

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ַוְיִחי

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ִּבּקּור חֹוִלים  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ֲחקֹר חֹוִלים 
ּוַבֵּקר ֶאת־ְמזֹוִרים

ְוַדֵּבר ַעל־ְלַבב נֹוָאִׁשים ּוָמִרים.
)רב האי גאון(

ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר 

"ִמּדֹות ִטיׁש"
ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור 

ם  ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל־ָּכל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ַהִּזָּכרֹון ָהִראׁשֹון ִמיֵמי ַיְלדּותֹו ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשל לּוָקה, ָהָיה ַמְרֶאה ַהָּים 
ִאים ָּברּוַח. ְּכַפר ְמגּוָריו  ַהָּתכֹל ּוֵמיָמיו ַהַּמְקִציִפים ַעל־ַּגֵּבי ַהַּגִּלים ַהִּנּׂשָ
ַהָּקָטן ָהָיה ָסמּוְך ְמאֹד ַלָּים, ֶׁשָהָיה ֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד ֵמַחֵּייֶהם ֶׁשל ְּבֵני 
ַהְּכָפר. אּוָלם ֹלא ַרק ֲהָנָאה ִמָּיְפיֹו ַהַּמְרִהיב ֶׁשל־ַהָּים ָהָיה ְמַנת־ֶחְלָקם, 
ֶאָּלא ִמֶּמּנּו ַּגם ָיְנקּו ֶאת־ַּפְרָנָסָתם. ְּבַאְׁשמֶֹרת ַהּבֶֹקר, ְּכָבר ָהיּו יֹוְרִדים 
ם  ִמּׁשָ ְוׁשֹוִלים  ֶאל־ַהַּמִים,  ִמְכמֹורֹות  ַמְׁשִליִכים  ַהַּיָּמה,  ַהּתֹוָׁשִבים 
ְמֻסָּגל  ְוָהָיה  ֶאת־ַהָּים,  ְמאֹד  ָאַהב  לּוָקה  ׁשֹוִנים.  ִמּסּוִגים  ָלרֹב  ָּדִגים 
ָלֶׁשֶבת ָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות ְוִלְצּפֹות ֶאל ָהאֶֹפק ָהָרחֹוק, ִלְׁשמַֹע ֶאת ִאְוַׁשת 
ֶׁשל  ַהַּמְפִעים  ַהַּמֲחֶזה  ֶׁשִּמָּסִביב.  ְוָלרַֹגע  ְלָוה  ַלּׁשַ ּוְלִהְתַמֵּכר  ַהַּגִּלים 
ֶמׁש ַהּשֹׁוַקַעת ֶאל ּתֹוְך ַהָּים ַהָּתכֹל, ְוַקְרֶניָה ָהַאֲחרֹונֹות צֹוְבעֹות  ַהּׁשֶ
ַמִים ִּבְגָוֵני ַאְרָּגָמן לֹוֵהט, ִהְקִסימּו ֶאת־ַנְפׁשֹו, ְוֵעינֹו ֹלא ָׂשְבָעה  ֶאת־ַהּׁשָ
ִמִּלְראֹות ֶאת ְיִציָרתֹו ַהֻּמְפָלָאה ֶׁשל ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם. ְלִעִּתים, ָהָיה יֹוֵצא 
ִנְׂשָּכר ִמיִׁשיָבתֹו ָהֲאֻרָּכה ְּבָסמּוְך ְלחֹוף ַהָּים, ֶׁשֵּכן ָהָיה ָהִראׁשֹון ְלַגּלֹות 
אּוָלם  ַהּשֹׁוְצִפים,  ִעם־ַהַּגִּלים  ַהחֹוף  ֶאל  ֶׁשִּנְסֲחפּו  ׁשֹוִנים  אֹוָצרֹות 
ְּבֶדֶרְך־ְּכָלל ֹלא ָהָיה ָּבֶהם ָּכל־ֵעֶרְך. ְיִׁשיָבתֹו ַהְּבֵטָלה ְלַיד חֹוף ַהָּים, ֹלא 
ֶׁשָּדָבר  ִנְבָער,  ְּכֶבן־ְּכָפר  ָּגַדל  ְולּוָקה  ְוִנְסיֹון־ַחִּיים,  ָחְכָמה  לֹו  הֹוִסיָפה 

ֵאין לֹו ְּבעֹוָלמֹו, ְלַמֵעט ַהָּים ַהּסֹוֵער ְוֵסֶדר יֹומֹו ַהַחְדּגֹוִני. 
יֹום ֶאָחד, ְּבעֹודֹו יֹוֵׁשב ְּכֶהְרֵּגלֹו ַעל־ַהחֹוף ַהַּמְזִהיב, ַמֲאִזין ְלַגֵּלי ַהָּים 
ַחָּדה  ְצָוָחה  ְלֶפַתע  ִהִּגיָעה  ַהָּצלּול,  ַהָּים  ֵמֲאִויר  ְוֶנֱהֶנה  ָהרֹוֲחִׁשים 
ִנְרֲאָתה  ַהּגֹוֲעִׁשים,  ַהָּים  ַּגֵּלי  ֵּבין  ָּגדֹול,  ְּבֶמְרָחק  לּוָקה.  ֶׁשל  ְלָאְזָניו 
ְסִפיָנה ְקַטָּנה ּוְטרּוָפה, ַהֶּנֱאֶבֶקת ַעל־ַנְפָׁשּה ָּברּוַח ַהּסֹוֶעֶרת, ְוִנְרֵאית 
ְּכעֹוֶמֶדת ִלְטּבַֹע. ְלֶרַגע ִהְתַּגְּבָהה ַהְּסִפיָנה ַעל־ַּגֵּבי ַּגל סֹוֵער, ּוְלֶרַגע 
ָׁשְקָעה ִּבְמצּולֹות ַהָּים, ְוֶנֶעְלָמה ֵמָהַעִין. ְּבֵעינֹו ַהַחָּדה ִהְבִחין לּוָקה, 
ִּכי ַעל ַהְּסִפיָנה עֹוֵמד ָאָדם ּבֹוֵדד ַהְמַנֶּסה ְּבָכל־ּכֹחֹו ְלַנּוֵט ֶאת־ַהְּסִפיָנה 
ֶאל־ַהחֹוף, אּוָלם ּכֹחֹוָתיו הֹוְלִכים ְואֹוְזִלים ְוהּוא צֹוֵוַח ְלֶעְזָרה. ְּכַאָּיָלה 
ְׁשלּוָחה ּוְכֵחץ ִמֶּקֶׁשת, ָנַטל לּוָקה ֶאת נֹאד ַהַּמִים ְוֶאת ַאְמַּתַחת ַהָּמזֹון 
ֶאל־ַהחֹוף,  ְקׁשּוָרה  ֶׁשָעְמָדה  ַהְּקַטָּנה  ִסיָרתֹו  ֶאל  ָקַפץ  ִעּמֹו,  ֶׁשָהיּו 
ְוֵהֵחל ַלְחּתֹר ְּבֶמֶרץ ְלִכּוּון ַהִּסיָרה ַהְּטרּוָפה. ֲהִליכֹות ַהָּים ָהיּו ְנִהירֹות 
ּוִבְמִהירּות  ְּבַיד־ָאָּמן  ֶאת־ִסיָרתֹו  ִנּוֵט  ְוהּוא  ַּכף־ָידֹו,  ִּכְׁשִביֵלי  ְללּוָקה 

ַרָּבה, ְּכֶׁשָּכל־ֻּכּלֹו ָּדרּוְך ְלֵהָחֵלץ ְלֶעְזָרתֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ַהּטֹוֵבַע ַּבָּים. 
ַהּטֹוב  ֲחֵברֹו  ַּגם  ַהּטֹוַבַעת.  ַהְּסִפיָנה  ֶאת  ָרָאה  לּוָקה  ַרק  ֹלא  אּוָלם 
ֶנֱחַלץ  הּוא  ְוַאף  ַהַּמִים,  ֶאל־ְּפֵני  ְוָצָפה  ֵעת  ְּבאֹוָתּה  ָעַמד  ַאְנטֹוְניֹו, 
ְלֶעְזָרה. ְוִהֵּנה הּוא ַמְצִליַח ְּכָבר לּוָקה ִלְראֹות ֶאת ָהִאיׁש ָהעֹוֵמד ַעל־

ָּתׁשּוׁש  ָהָיה  ָהִאיׁש  ָהֵאיָתִנים.  ַּבַּגִּלים  נֹוָאׁשֹות  ְוֶנֱאַבק  ַהְּסִפיָנה,  ַּגֵּבי 
ַלֲחלּוִטין, ְוָהָיה ִנְרֶאה ַּכֲאחּוז ֵיאּוׁש ְוִחָּדלֹון, אּוָלם ְּכֶׁשָרָאה ֶאת ַהִּסיָרה 
ַהְּקַטָּנה ַהִּמְתָקֶרֶבת ֵאָליו, אֹורּו ֵעיָניו. הּוא ָרָאה ָאְמָנם ִּכי ֹלא ְסִפיָנה 
ֶׁשל־ַמָּמׁש ִמְתָקֶרֶבת ֵאָליו, ֶאָּלא ִסיָרה ְקַטָּנה, ְוֹלא ֲאָנִׁשים ְמֻבָּגִרים 
ַּבֲעֵלי ִנָּסיֹון ָּבִאים ְלֶעְזָרתֹו, ֶאָּלא ַנַער ָצִעיר ְלָיִמים, אּוָלם טֹוֵבַע ֶנֱאַחז 
ֲאִפּלּו ַּבַּקׁש, ְוַקל־ָוחֶֹמר ְּבִסיַרת ָמׁשֹוִטים ַהָּצָפה ַעל־ְּפֵני ַהָּים. לּוָקה 
ְּכָלל ֹלא ֶהֱעָלה ַעל־ַּדְעּתֹו, ִּכי ָהִאיׁש ֶׁשִּכְמַעט ָטַבע ִעם־ְסִפיָנתֹו, ֵאינֹו 
ֶאָּלא ַהָּנִסיְך ָהֲאִציִלי ֶּבן־ַהֶּמֶלְך, ֶׁשִּבֵּקׁש ְלִהְׁשַּתֲעֵׁשַע ְמַעט ְּבַהְפָלָגה 
ְקָצָרה ַּבְּסִפיָנה ַהַּמְלכּוִתית, ּוֵמחֶֹסר ִנָּסיֹון ְוֶיַדע, ָמָצא ֶאת־ַעְצמֹו ִּבן־

ְּבַמֲעֶקה  ּכֹחֹוָתיו  ִּבְׁשֵאִרית  אֹוֵחז  ַהָּנִסיְך  ּוְבעֹוד  ְּבֵלב־ָים.  ָעמֹק  ֶרַגע 
ַהְּסִפיָנה, ֵהִטיל לּוָקה ֶחֶבל ָעֶבה ֶׁשָהָיה ָקׁשּור ְלִסיָרתֹו, ּוְברֹאׁשֹו ֶקֶרס 

ַּבְרֶזל ֵאיָתן, ּוְׁשֵּתי ַהִּסירֹות ִנְקְׁשרּו זֹו ְלזֹו ְּבָחְזָקה. 

"ַקח ֶאת נֹאד־ַהַּמִים", ָצַעק לּוָקה ְּבקֹול ָרם, ְּכֵדי ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ְׁשאֹון 
ּוְבעֹוד  ֶאת־ַנְפְׁשָך",  ְלָהִׁשיב  ְּכֵדי  ַמִים צֹוְנִנים  ִלְרָוָיה  "ּוְׁשֵתה  ַהַּגִּלים, 
ַהָּנִסיְך ַמִּביט ּבֹו ְּבַמָּבט ּתֹוֶהה ּוְמֻבְלָּבל, ִהְׁשִליְך לּוָקה ֵאָליו ֶאת ַהּנֹאד 
לּוָקה  ָׁשָלה  ֵּביְנַתִים,  ֻלְגָמיו.  ְמֹלא  ִמֶּמּנּו  ִלְׁשּתֹות  ְוֵזֵרז אֹותֹו  ֶׁשִעּמֹו, 
ְוִהְׁשִליְך ַאף אֹוָתּה ֶאל־ַהָּנִסיְך ֶׁשַעל־ ֵמַאְמַּתְחּתֹו ִּכַּכר ֶלֶחם ֲאפּוָיה, 

ַּגֵּבי ַהְּסִפיָנה. ַהָּלה ִהִּביט ּבֹו ְּבַמָּבט מּוָזר, ֶׁשְּתִמיָהה ְוַלַעג ְמַׁשְּמִׁשים 
ִהִּגיַע  ֵּביְנַתִים  ְוַהָּדָבר ִהְפִליא ְמאֹד ֶאת־לּוָקה. אּוָלם  ּבֹו ְּבִעְרּבּוְבָיה, 
ְּבִזּנּוק  ַהּטֹוֵבַע.  ְלַמַען  חּוִׁשים  ְלֵהָחֵלץ  ֶׁשִּמֵהר  ַאְנטֹוְניֹו,  ֲחֵברֹו  ַּגם 
ְוָצָפה ִמן־ַהַּצד ַאַחר ַהִּמְתַרֵחׁש,  ָמִהיר, ֶׁשִהְפִליא ֶאת־לּוָקה ֶׁשָעַמד 
ַהְּטרּוָפה,  ַהְּסִפיָנה  ֶׁשל  ִסּפּוָנּה  ֶאל  ַהְּקַטָּנה  ִמִּסיָרתֹו  ַאְנטֹוְניֹו  ִּדֵּלג 
ְלַנּוֵט  ְוֵהֵחל  ֶאת־ַהֶהֶגה  ֵאיָתנֹות  ְּבָיַדִים  ָּתַפס  ּוְדָבִרים  אֶֹמר  ּוְלֹלא 
ְּכֵלי  ָעְגנּו ְׁשֹלֶׁשת  ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ָקָצר  ְזַמן  ְמֻנֶּסה.  ְּכַסָּפן  ֶאת־ַהְּסִפיָנה 
ְּבָיָדיו  ִנְתָמְך  ְּכֶׁשהּוא  ִמְּסִפיָנתֹו,  ָיַרד  ְוַהָּנִסיְך  ַלחֹוף,  ְּבָסמּוְך  ִיט  ַהּׁשַ
ִפים  ֶׁשל ַאְנטֹוְניֹו, ֶׁשִהִּצילֹו ֵמֶרֶדת ָׁשַחת. ּוְבעֹוד ְׁשֵני ַהְּנָעִרים ִמְתַנּׁשְ
ָּפָרִׁשים  ּוְפֻלַּגת  ְלֶפַתע ְּתרּועֹות ֲחצֹוְצרֹות  ִנְׁשְמעּו  ָהַרב,  ֵמַהַּמֲאָמץ 
ֶאָחד  ָצַעק  ַהָּנִסיְך"!  "ִהֵּנה  ֶאל־ַהָּמקֹום.  ִּבְמִהירּות  ִהִּגיָעה  ְמִהיִרים 
ֶאת  ִּבְמִהירּות  ִהִּקיפּו  ְוֵהם  ִני,  ַהּׁשֵ ָצַהל  ְוָׁשֵלם",  ָּבִריא  "הּוא  ֵמֶהם, 
ַהְּנָעִרים  ֵהִבינּו  ַעָּתה  ַרק  ּכֹחֹות.  ַּבֲאִפיַסת  ַעל־ַהחֹוף  ַכב  ֶׁשּׁשָ ַהָּנִסיְך 

ֶאת־ִמי ִהִּצילּו ִמָּמֶות ִּבְטִביָעה, ְוִׂשְמָחָתם ָהְיָתה ְּכפּוָלה ַוֲעצּוָמה. 
ְלִהְתַיֵּצב  ַהְזָמַנת ָּכבֹוד  ַהְּנָעִרים ִקְּבלּו  ּוְׁשֵני  ָיִמים ְמֻרִּבים,  ֹלא ָעְברּו 
ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ַהֶּנֱעָרץ ֶׁשל ַהְּמִדיָנה ֻּכָּלּה. אּוָלם ָּכאן ֵאַרע ָּדָבר ֶׁשִהְפִליא 
ֶאת לּוָקה ְמאֹד, ְוהּוא ָּדַרׁש ַעל־ָּכְך ֶהְסֵּבִרים ֵמַהֶּמֶלְך. ְּבעֹוד ַאְנטֹוְניֹו 
ְּפטֹור  ְלַרּבֹות  ִיְקרֹות־ֵעֶרְך,  ּוְתׁשּורֹות  ַרּבֹות  ַמָּתנֹות  ֵמַהֶּמֶלְך  ִקֵּבל 
ְסכּום  לּוָקה  ִקֵּבל  ַהֻּמְרֶחֶבת,  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבֵני  ְלָכל  ַהְּמִדיָנה  ִמִּמֵּסי 
ָקָטן ְּבַהְרֵּבה, ְוַהֶּמֶלְך ִהְסַּתֵּפק ְּבַכָּמה ִמּלֹות ּתֹוָדה ְוַהֲעָרָכה. "ַמּדּוַע 
ֲאִני  "ַוֲהֵרי  ְוִהְמִׁשיְך:  ִנָחר,  ְּבָגרֹון  לּוָקה  ָצַעק  ְלָרָעה"?  ַמְפִלים אֹוִתי 
ֶלֶחם  ּוְפרּוַסת  ֶאת־ִצְמאֹונֹו  ְלַרּוֹות  ְּכֵדי  ַחִּיים  ַמִים  ַלָּנִסיְך  ֶהֱעַנְקִּתי 
ָּפָנה  ָּתִבין"?  ֹלא  "ַמּדּוַע  ְּבֵלב־ָים",  ְּבעֹודֹו  ֶאת־ִלּבֹו,  ְלַהְׂשִּביַע  ְּכֵדי 
ֵאָליו ַהֶּמֶלְך ַּבֲחִביבּות, ְּכֶׁשֵהִבין ִּכי ַנַער ִנְבָער הּוא ֶּבן־ַהְּכָפר ֶׁשְּלָפָניו, 
ּוִביָנתֹו ֵאיָנּה ֻמְפֶלֶגת. "ֲהֵרי ַהָּנִסיְך ָהָיה ָׁשרּוי ְּבַמָּצב ֶׁשל ַסָּכַנת ַחִּיים, 
ּוְכֶפַׂשע ָהָיה ֵּבינֹו ּוֵבין ְטִביָעה ָחִליָלה ֵּבין ַּגֵּלי ַהָּים ַהּסֹוֲעִרים. ְוִכי ְלֵמי 
ְׁשִתָּיה הּוא ָהָיה ָצִריְך ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה? אֹו ֶׁשָּמא ִלְפרּוַסת ֶלֶחם?! ָהָיה 
ְלָך ְלַהִּצילֹו ִמְּטִביָעה, ְוֹלא ַלְחׁשֹב ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ַעל זּוטֹות ֶׁשָּכֵאּלּו. 
ֲחֵבְרָך ְלֻעַּמת זֹאת, ָיַדע ְלַהְבִחין ֵּבין ִעָּקר ְוָטֵפל, ְוהּוא ִּבְתבּוָנתֹו ִהִּציל 

ֶאת ְּבִני ַהָּיָקר ִמְּטִביָעה, ְוָלֵכן ֶהֱעַנְקִּתי לֹו ַמָּתנֹות ּכֹה ַרּבֹות".

ַהִּנְמָׁשל
ְּבָמָׁשל ִנְפָלא ֶזה, ִהְׁשַּתֵּמׁש ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ֵמִאיר ָחָדׁש, ְּכֵדי ְלַהְסִּביר 
ֶאת ַהַּמָּטָרה ָהִעָּקִרית ְּבִמְצַות ִּבּקּור חֹוִלים. ָהעֹוֶׂשה ֶחֶסד ִעם ֲחֵברֹו 
ּוְמַבְּקרֹו ְּבָחְליֹו, ַאְך ֵאינֹו ִמְתַּפֵּלל ָעָליו ְוֵאינֹו ׁשֹוֵפְך ְּתִחָּנה ִלְרפּוָאתֹו, 
ּדֹוֶמה הּוא ְלאֹותֹו ַנַער ְּכִסיל, ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא רֹוֶאה ָאָדם טֹוֵבַע ַּבָּים, 
ַהֶחֶסד  ַלֲאִכיָלה.  ּוָמזֹון  ִלְׁשִתָּיה  ַמִים  לֹו  ּוַמֲעִניק  ֵאָליו  ְמַמֵהר  הּוא 
ֶׁשָאנּו ַמֲעִניִקים ַלּזּוַלת, ּדֹוֶמה הּוא ְלכֹוס ַמִים ְּבֵלב ָים סֹוֵער, אּוָלם 
ִאם ִנְתַּפֵּלל ָעָליו ְוִנְׁשּפְֹך ִׂשיַח ִלְפֵני רֹוֵפא ָּכל־ָבָׂשר ְּכֵדי ֶׁשַּיִּציֶלּנּו, ִיְהֶיה 

ֵלם.  ּדֹוֶמה ְּכִאּלּו הֹוֵצאנּו אֹותֹו ֵמַהַּמִים, ְוֶזהּו ַמֲעֶׂשה ַהֶחֶסד ַהּׁשָ
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• ֶנְחְלקּו ַהּפֹוְסִקים ִאם ִמְצַות ִּבּקּור חֹוִלים ִהיא ִמן־ַהּתֹוָרה 
"ָמה  ֲחַז"ל  ֶׁשְּדָרׁשּוהּו  ִּבְדָרָכיו"  "ְוָהַלְכָּת  ֵמַהִּצּוּוי  ְוִנְלֶמֶדת 
ֶׁשהּוא  אֹו  חֹוִלים",  ַּבֵּקר  ַאָּתה  ַאף  חֹוִלים,  ְמַבֵּקר  ַהָּקָּב"ה 
ִצּוּוי ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים ּוִבְכַלל ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך 
ֲהָלָכה  ֶׁשִהיא  ְוֵיׁש אֹוְמִרים  ֲחָסִדים.  ְּגִמילּות  ּוִמְצַות  ָּכמֹוָך 

ְלמֶֹׁשה ִמִּסיַני. )יקרא דחיי(

• ַהְמַבֵּקר ֶאת־ַהחֹוֶלה ֶנְחָׁשב ְּכִאּלּו ֶהֱחָיה אֹותֹו, ּוִמי ֶׁשֵאינֹו 
ֶנְחָׁשב ְּכׁשֹוֵפְך ָּדִמים, ּוְלִעִּתים עֹוְבִרים ַעל ָלאו  ֵּכן  עֹוֶׂשה 

ֶׁשל "ֹלא ַתֲעמֹד ַעל־ַּדם ֵרֶעָך". )אהבת חסד(

 – ְּבגּוף  ֲחָלִקים:  ִלְׁשֹלָׁשה  ֶנְחֶלֶקת  חֹוִלים  ִּבּקּור  ִמְצַות   •
ְלָפָניו  ּוְלַרֵּבץ  ְלַכֵּבד  ַהחֹוֶלה,  ְּבָצְרֵכי  ִהְתַעְּסקּות  ַעל־ְיֵדי 
ְוִלְדאֹג ְלַמֲענֹו. ְּבֶנֶפׁש – ַעל־ְיֵדי ְּתִפָּלה ְלַמֲענֹו ּוְלַבֵּקׁש ָעָליו 
ַרֲחִמים. ּוְבָממֹון – ִלְתמְֹך ּבֹו ְלצֶֹרְך ִחּיּותֹו ּוְרפּוָאתֹו ּוְלַסֵּיַע 

ַּבֲעדֹו. )השל"ה הקדוש(

• ִּבּקּור חֹוִלים ֵאין ָלּה ִׁשעּור, ֲאִפּלּו ָּגדֹול ֵאֶצל ָקָטן. ְוָאַמר 
ָרָבא: ֲאִפּלּו ֵמָאה ְּפָעִמים ַּבּיֹום, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא ַיְטִריַח ֶאת־

ַהחֹוֶלה. )מסכת נדרים(

ְּתלּוָיה  ֶׁשֵאיָנּה  ִמְּפֵני  חֹוִלים,  ִּבּקּור  ַעל  ְמָבְרִכים  ֵאין   •
ְוֵאין  ְּבִבּקּורֹו,  ַהחֹוֶלה  ִיְרֶצה  ֶׁשָּמא ֹלא  ַהְמַבֵּקר,  ִּביֵדי  ֻּכָּלּה 
אֹוָתּה.  ְמַקְּיִמים  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ֶׁשַּגם  ִמְצָוה  ַעל  ְמָבְרִכים 

)יקרא דחיי(

• ָהעֹוֵסק ְּבִמְצַות ִּבּקּור חֹוִלים, ָּפטּור ִמִּמְצָוה ַאֶחֶרת, ֶׁשֵּכן 
ְלִהְתַּבֵּטל  ֵאין  אּוָלם  ִמן־ַהִּמְצָוה,  ָּפטּור  ַּבִּמְצָוה  ָהעֹוֵסק 
ֶּדֶרְך  ִיְמָצא  ְוַהַּמְׂשִּכיל  ָּכְך,  ִמּשּׁום  ּוִמְצָוה  ּתֹוָרה  ִמִּדְבֵרי 

ַלֲעׂשֹות ְׁשֵניֶהם. )שם(

ָיִמים  ְׁשֹלָׁשה  ְלַאַחר  ֶאָּלא  ַהחֹוֶלה,  ֶאת  ְמַבְּקִרים  ֵאין   •

ֵמָחְליֹו ֶׁשָּמא ִמְקֶרה הּוא, ְוֵאין ָראּוי ְלַהְפִחידֹו ְוֹלא ְלַהֲחִליׁש 
ַמָּזלֹו. אּוָלם ִאם ִהְכִּביד ָעָליו ַהחִֹלי ָחִליָלה, ֵיׁש ְלַבְּקרֹו ִמָּיד. 
ַהְּקרֹוִבים ְוַהְיִדיִדים ֶׁשְרִגיִלים ְלִהָּכֵנס ְלֵביתֹו ִנְכָנִסים ִמָּיד, 

ּוִמי ֶׁשֵאין לֹו ִמי ֶׁשְּיַטֵּפל ּבֹו, ֵיׁש ְלַבְּקרֹו ִמָּיד. )שם(

• ַהְמַבֵּקר ֶאת־ַהחֹוֶלה, ְּכִאּלּו ָנַטל ֵחֶלק ֵמָחְליֹו, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא 

ְוַהְמַבֵּקר ֶאת ֶּבן־ ֵמֵקל ָעָליו ַעל –ְיֵדי ִהְׁשַּתְּתפּות ְּבַצֲערֹו. 
ְׁשנֹוָתיו,  ְּכִמְסַּפר  ֶׁשהּוא  אֹו  ְּבַמָּזלֹו  ֶׁשּנֹוַלד  ְּדַהְינּו  ִּגילֹו, 
ְּדָבִרים  ַלחֹוֶלה  ְלַסֵּפר  ְוֵיׁש  ְּבָחְליֹו.  ים  ּׁשִ ִמּׁשִ ֶאָחד  נֹוֵטל 
ַהְמַׁשְּמִחים ֶאת־ַהֵּלב ּוְמִסיִחים ַּדְעּתֹו ִמַּצֲערֹו, ְוֹלא ַיֲאִריְך 

א ָעָליו. )שם( ְּבִבּקּורֹו ֶאְצלֹו ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ְלַמּׂשָ

• ֵאין ָלֶׁשֶבת ָּגבֹוַּה יֹוֵתר ֵמַהחֹוֶלה, ְוֹלא ֵיֵׁשב ֵמֲאחֹוֵרי רֹאׁשֹו 

ִכיָנה ְלַמְעָלה ְמַרֲאׁשֹוָתיו, ֶׁשֶּנֱאַמר "ה' ִיְסָעֶדּנּו  ִמְּפֵני ֶׁשַהּׁשְ
ַעל־ֶעֶרׂש ְּדָוי". )הרמב"ם(

• ַהַּמֲחִזיק ְּגַמ"ח ְּתרּופֹות ְּבֵביתֹו ְוַהְמַיֵעץ ְלחֹוִלים ְּבִעְנְיֵני 
ְרפּוָאה, ְמַקֵּים ָּבֶזה ִמְצַות ִּבּקּור חֹוִלים ְּבִהּדּור ּוְׂשָכרֹו ָּגדֹול 

ַמִים. )ביקור חולים( ִמן־ַהּׁשָ

ְלַבֵּקר  ְוֵיׁש  ָאָדם,  ַעל־ָּכל  מּוֶטֶלת  חֹוִלים  ִּבּקּור  ִמְצַות   •
ְּגדֹוָלה  ְּבִעיר  אּוָלם  ַמִּכיָרם.  ֶׁשֵאיָנם  ֲאִפּלּו  ִיְׂשָרֵאל  חֹוֵלי 
ָממֹון  ְנִתיַנת  ַעל־ְיֵדי  ְלִהָּפֵטר  ָיכֹול  ְמֻרִּבים,  ָּבּה  ֶׁשַהחֹוִלים 
ַעל  ְרָפֵאנּו  ְּבִבְרַּכת  ְלַכּוֵן  ֵיׁש  אּוָלם  חֹוִלים,  ִּבּקּור  ְלֶחְבַרת 

חֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ּוְלַבֵּקׁש ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים. )שם(

יֹוֵתר  ּבֹו  ּוִמְצָוה  ְּבַעְצמֹו,  ֶאת־ַהחֹוֶלה  ְלַבֵּקר  ִמְצָוה   •
ִמִּבְׁשלּוחֹו, אּוָלם ִאם ִנְמָצא ְּבִעיר ַאֶחֶרת, ּוִבְפָרט ִאם ֵיׁש 
חֹוִלים,  ִּבּקּור  חֹוַבת  ְיֵדי  ָלֵצאת  ֶאְפָׁשר  ּתֹוָרה,  ִּבּטּול  ְּבָכְך 

ְּבֶאְמָצעּות ָׁשִליַח אֹו ַעל־ְיֵדי ִמְכָּתב ְוֶטֶלפֹון. )סולת מנחה(

• ִעַּקר ִמְצַות ִּבּקּור חֹוִלים, הּוא ַּבָּקַׁשת ַרֲחִמים ַעל־ַהחֹוֶלה 
ֶׁשִּיְתַרֵּפא. ּוִמי ֶׁשִּבְּקרֹו ְוֹלא ִּבֵּקׁש ָעָליו ַרֲחִמים, ְּכִאּלּו ֹלא 

ִקֵּים ֶאת־ַהִּמְצָוה. )הרמב"ן(

• ְּבָׁשָעה ֶׁשעֹוְמִדים ֵאֶצל ַהָּזקּוק ִלְרפּוָאה, ֵאין צֶֹרְך ְלַהְזִּכיר 
ֶאת־ְׁשמֹו, ֶׁשֵּכן ִהְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַעל ִמְרָים: "ֵאל ָנא ְרָפא 
ָנא ָלּה", אּוָלם ְּבָׁשָעה ֶׁשֵאין עֹוְמִדים ֶאְצלֹו, ָצִריְך ְלַהְזִּכיר 

ְׁשמֹו. )יקרא דחיי(

• נֹוֲהִגים ְלַהְזִּכיר ֶאת ַהחֹוֶלה ְּבֵׁשם ִאּמֹו, ְוִאם ֵאין יֹוְדִעים 
ַּגם  יֹוְדִעים  ּוְכֶׁשֵאין  ָאִביו,  ֵׁשם  ֶאת  ַמְזִּכיִרים  ֶאת־ְׁשָמּה, 
ֶׁשֶהֱחִליפּו  ְוֵאּלּו  ֶׁשל־ָהִאיׁש.  ִעירֹו  ֵׁשם  ֶאת  ַמְזִּכיִרים  זֹאת 
ָפה ַהְמֻדֶּבֶרת, ֵיׁש ְלַהְזִּכיָרם ִּבְׁשָמם ַהְּמקֹוִרי  ֶאת ְׁשָמם ַלּׂשָ

ְוָהֲאִמִּתי, ְוֵכן ַהָּדָבר ְּבֵׁשם ָהֵאם. )בשם החזון אי"ש(

"ַּכֲאֶׁשר  לֹוַמר:  לֹוְּפַין  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח  ָהָיה  ָרִגיל   •
עֹוְבִרים ְלַיד ֵּבית־ְרפּוָאה, אֹו ׁשֹוְמִעים ַאְזָעַקת ַאְמּבּוַלְנס 
ּוְלִהָּמַנע  ְלִהְתַעֵּלם  ֶאְפָׁשר  ֵאיְך  ִלְרפּוָאה,  ַהָּזקּוק  ְלָאָדם 

ִמְּלִהְתַּפֵּלל ְּתִפָּלה ְקָצָרה ִלְרפּוָאָתם"? )רודף צדקה וחסד(

ְוִהיא ֵחֶלק  • חֹוָבה ַעל־ָהָאָדם ְלִהְׁשַּתֵּדל ִלְרפּוַאת ַעְצמֹו, 
"ִמן־ ַעְצמֹו.  ַלחֹוֶלה  ַּגם  ֶּיֶכת  ֶׁשּׁשַ חֹוִלים  ִּבּקּור  ִמִּמְצַות 
ַהחֹוָבה ַעל־ָהָאָדם ְלִהְׁשַּתֵּדל ִּבְרפּוַאת ַעְצמֹו, ְּכמֹו ֶׁשהּוא 
ַחָּיב ְלִהְׁשַּתֵּדל ִּבְרפּוַאת ֲחֵברֹו. ְוָלֵכן ִהְׁשַּתֵּדל ָנא ְלִהְתַּגֵּבר 
ַעל ְרצֹונֹות ַהִּטְבִעּיֹות, ּוְלַמֵּלא ַאַחר ְּפֻקַּדת ָהרֹוְפִאים ְּבַמה 
ִּבּקּור  ֶׁשל  ְּגדֹוָלה  ִמְצָוה  ְוזֹו  ָהְרפּוָאה,  ְלצֶֹרְך  ּמֹוְצִאים  ּׁשֶ

חֹוִלים". )החזון אי"ש(

ל ֻמְרּגָ
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ֶּבן־ יֹוָחָנן  ַרָּבן  ִמִּפי  ּתֹוָרה  ִלְלמֹד  ָהַלְך  ֶּבן־ּדֹוָסא,  ֲחִניָנא  ַרִּבי  ַהַּתָּנא 
ָּפָנה  יֹוָחָנן.  ַרָּבן  ֶׁשל  ְּבנֹו  ָחָלה  ֶאְצלֹו,  ָהה  ֶׁשּׁשָ ַהָּיִמים  ּוְבַאַחד  ַזַּכאי, 
ֶאל ַרִּבי ֲחִניָנא ְוָאַמר לֹו: "ֲחִניָנא ְּבִני, ַּבֵּקׁש ָנא ַרֲחִמים ָעָליו ְוִיְחֶיה". 
ִהִּניַח ַרִּבי ֲחִניָנא ֶאת רֹאׁשֹו ֵּבין ִּבְרָּכיו ּוִבֵּקׁש ָעָליו ַרֲחִמים, ּוְתִפָּלתֹו 
ְוָאַמר:  ֶּבן־ַזַּכאי  יֹוָחָנן  ַרָּבן  ַנֲעָנה  ִהְבִריא.  ְוַהֶּיֶלד  ַמִים  ַּבּׁשָ ִהְתַקְּבָלה 
"ִאְלָמֵלא ֵהִטיַח ֶּבן־ַזַּכאי ֶאת־רֹאׁשֹו ֵּבין ִּבְרָּכיו ָּכל־ַהּיֹום ֻּכּלֹו, ֹלא ָהיּו 
ַעל־ַעְצמֹו.  ָהְיָתה  ְוַכּוָָנתֹו  ְּתִפָּלתֹו",  ְמַקְּבִלים  ְוֹלא  ָעָליו  ַמְׁשִּגיִחים 
ִהְתַּפְּלָאה ִאְׁשּתֹו, ְוָאְמָרה לֹו: "ְוִכי ַרִּבי ֲחִניָנא ָּגדֹול ִמְּמָך"? ָאַמר ָלּה 
ַרָּבן יֹוָחָנן: "ֹלא, ֶאָּלא ֶׁשהּוא ּדֹוֶמה ְּכֶעֶבד ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך, ֶׁשהּוא ֶּבן־ַּבִית 
ַוֲאִני  ִּיְרֶצה,  ּׁשֶ ַמה  ּוְלַבֵּקׁש  ִּבְרׁשּות  ֶׁשֹּלא  ֵאָליו  ְלִהָּכֵנס  ְוָיכֹול  ֶאְצלֹו 

ְּכַׂשר ָהעֹוֵמד ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ֶׁשֵאינֹו ָרִגיל ָלבֹוא ְלָפָניו". )מסכת ברכות(
  

ֲעֵליֶהם  ּוְמַבֵּקׁש  חֹוִלים  ְמַבֵּקר  ָהָיה  ֶּבן־יֹוַחאי  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַהַּתָּנא 
סֹוֵבל  ֶׁשהּוא  ּוְמָצאֹו  ֶאָחד,  חֹוֶלה  ְלַבֵּקר  ִנְכַנס  ֶאָחד,  יֹום  ַרֲחִמים. 
ָהָיה  ִלְּצַלן.  ַרְחָמָנא  ָחְליֹו,  ֵמֲחַמת  ָּתְפָחה  ֶׁשִּבְטנֹו  ַעד  ֵמַעִים  ֵמחִֹלי 
ַהחֹוֶלה ְּבַצַער ָּגדֹול, ּוֵמרֹב ִיּסּוָריו ּוַמְכאֹוָביו ֹלא ָׁשַלט ְּבַעְצמֹו, ְוֵהִטיַח 
ְּדָבִרים ְּכַלֵּפי ַמְעָלה. ָּפָנה ֵאָליו ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר לֹו ִּבְגָעָרה: "ֵריָקא 
ֶׁשְּכמֹוְתָך! ִּבְמקֹום ְלַגֵּדף ּוְלָחֵרף, ָהָיה ְלָך ְלַבֵּקׁש ַרֲחִמים ַעל־ַעְצְמָך 
ֶׁשַהָּקָּב"ה ָיחּוס ָעֶליָך ְוִיְגַאל אֹוְתָך ִמַּמֲחָלְתָך". ִהְתַקֵּצף ַהחֹוֶלה ַעל 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר לֹו: "ְיַסֵּלק ַהָּקָּב"ה ִמֶּמִּני ֶאת־ַהחִֹלי, ְוָיִטיל אֹוָתּה 
ֶׁשָּבא  ַעל  ְוִהְתַנֵחם  ַהְּדָבִרים,  ְלֵׁשַמע  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ִהְתַעֵּצב  ָעֶליָך"! 
ִּבּקּור  ִמְצַות  ֶאת  ְלַקֵּים  ָיכֹול  ָהָיה  ַּכֲאֶׁשר  ַהָּלז,  ֶאת־ַהחֹוֶלה  ְלַבֵּקר 
ֶׁשִהַּנְחִּתי  ִמְּפֵני  ָעַלי,  ָּבא  "ָּכל־זֹאת  ְוָאַמר:  ֲאֵחִרים,  ַעל־ְיֵדי  חֹוִלים 

ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְוָהַלְכִּתי ַלֲעסֹק ִּבְדָבִרים ְּבֵטִלים". )אבות דרבי נתן(
  

ֶאָחד  ָהָיה  ֹלא  ַאְך  ְלִמְׁשָּכב,  ֶחְלּבֹו  ַרב  ָהָאמֹוָרא  ָנַפל  ַאַחת,  ַּפַעם 
ָקם  ּוִמָּיד  ֶאת־ַהָּדָבר,  ַּכֲהָנא  ַרב  ָרָאה  ְלַבְּקרֹו.  ֶׁשָהַלְך  ֵמַהֲחָכִמים 
ֶחְלּבֹו  ַרב  ִּכי  ָלֶכם,  ָידּוַע  "ֶלֱהֵוי  ַהְיִׁשיָבה:  ַּתְלִמיֵדי  ָּכל  ִּבְפֵני  ְוִהְכִריז 
ׁשֹוֵכב ְּבֵביתֹו חֹוֶלה, ְוֵיׁש ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ְלַבְּקרֹו ּוְלַקֵּים ּבֹו ִמְצַוֹת ִּבּקּור 
חֹוִלים", ְוִהְמִׁשיְך: "ּוְכֵדי ְלַהְראֹות ָלֶכם ַּכָּמה ֲחׁשּוָבה ִמְצָוה זֹו, ֲאַסֵּפר 
ָלֶכם ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה ִעם ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשָחָלה, ְוֹלא 
ְוֶהְחִליט  ַרִּבי ֲעִקיָבא,  ְּכֵדי ְלַבְּקרֹו. ָרָאה זֹאת  ִנְכְנסּו ֵאָליו ַהֲחָכִמים 
ָנִקי  ֵאינֹו  ֶׁשַהַּבִית  ָרָאה  ְלָפָניו  ּוְכֶׁשִּנְכַנס  ְּבַעְצמֹו ֶאל־ַהחֹוֶלה,  ָלֶלֶכת 
ְלַנּקֹות  ְוֵהֵחל  ַׁשְרוּוָליו  ִהְפִׁשיל  ּוִמָּיד  ִלְנׁשֹם,  ַהחֹוֶלה  ה  ִמְתַקּׁשֶ ְוָלֵכן 
לֹו:  ָאַמר  ֶׁשַהחֹוֶלה  ַעד  ֶׁשַּבַּבִית,  ֶאת־ֶהָעָפר  ְוִרֵּבץ  ִּכֵּבד  ֶאת־ַהַּבִית. 
'ַרִּבי, ֶהֱחִּייָתִני'! ּוְכֶׁשָרֲאָתה ַהֻּפְנָּדִקית ַּבֲעַלת ָהַאְכַסְנָיה ֶׁשָּבּה ָׁשָהה 
ַהַּתְלִמיד, ִּכי ַהַּתָּנא ַהּנֹוָדע ַרִּבי ֲעִקיָבא ִהִּגיַע ְלַבְּקרֹו, ֵהִביָנה ֶׁשהּוא 
ִאיׁש ָחׁשּוב, ְוָלֵכן ֵהֵחָּלה ִלְטרַֹח ַּבֲעדֹו, ִחְּמָמה ַּבֲעבּורֹו ַמִים ְוָטְרָחה 
ַּבֲעבּורֹו ַעד ֶׁשֶהְחִלים. ְוַכֲאֶׁשר ִנְכַנס ַרִּבי ֲעִקיָבא ְוָרָאה ֶׁשַהַּתְלִמיד 
ְמַבֵּקר  ֶׁשֵאינֹו  ֶׁשָּכל־ִמי  ַהַּתְלִמיִדים,  ִּבְפֵני  ְוָדַרׁש  ִמָּיד  ָיָצא  ֶהְחִלים, 
חֹוִלים, ֲהֵריהּו ְּכִאּלּו ׁשֹוֵפְך ָּדִמים, ִמְּפֵני ֶׁשְּבֵני ָאָדם ֶׁשִּנְכָנִסים ְלַבְּקרֹו 
עֹוִׂשים לֹו ַלחֹוֶלה ֶאת ָּכל־ְצָרָכיו". ְוהֹוִסיפּו ַעל־ָּכְך ַּבְּגָמָרא, ֶׁשַּכֲאֶׁשר 

ֵאין ָּבִאים ֶאל ַהחֹוֶלה ְלַבְּקרֹו, ִמּתֹוְך ָּכְך ֵאין ִאיׁש ָׂשם ֶאל־ִלּבֹו ִלְראֹות 
ְוָלֵכן  ֶׁשִּיְחֶיה,  ָעָליו  ֵאין ִמְתַּפְּלִלים  ְוִיּסּוָריו, ּוִמֵּמיָלא  ֶאת ּגֶֹדל ַצֲערֹו 
אּוָלם  ֲעֵבָרה.  ַהּגֹוֶרֶרת  ַּכֲעֵבָרה  ָּדִמים  ִלְׁשִפיכּות  ַהָּדָבר  ֶנְחָׁשב 
ָעָליו  ּוְמַבֵּקׁש  עֹוֵמד  ֲהֵריהּו  ֶאת־ַצֲערֹו,  ְורֹוֶאה  ֶאת־ַהחֹוֶלה  ַהְמַבֵּקר 

ַרֲחִמים ּוִמּתֹוְך ָּכְך הּוא ְמַחֵּייהּו. )מסכת נדרים(
  

ַמע ַעל ָאָדם ֶאָחד ְיֵרא ָׁשַמִים ֶׁשָּנַפל  ַמֲעֶׂשה ְּבָעִׁשיר ָּגדֹול ֶאָחד, ֶׁשּׁשָ
ְלֶעְזָרתֹו,  ֶהָעִׁשיר  ֶנְחַלץ  ַחִּיים.  ַסָּכַנת  ֶׁשל  ְלַמָּצב  ְוִהִּגיַע  ְלִמְׁשָּכב, 
ְוִׁשֵּלם ִמִּכיסֹו ָמאַתִים ְזהּוִבים ְּכֵדי ְלַרְּפאֹו, ּוְבַחְסֵדי ָׁשַמִים ָעְלָתה לֹו 
ֲארּוָכה. ָׂשַמח ֶהָעִׁשיר ַעל ֶׁשֶהֱחָיה ֶנֶפׁש ַאַחת ִמִּיְׂשָרֵאל, ֶׁשֵּכן ָיַדע 
ָידֹו  יָגה  ִהּׂשִ ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא  ִמְתַרֵּפא,  ַהחֹוֶלה  ָהָיה  ְּתִמיָכתֹו ֹלא  ֶׁשְּלֹלא 
ָזקּוק,  ָהָיה  ֲאֵליֶהם  ָהְרפּוָאה  ַסְמָמֵני  ֶאת  ְוִלְקנֹות  ָּברֹוְפִאים  ִלְדרֹׁש 
ְוִהְתָּפֵאר ְּבִלּבֹו ַעל ֶׁשָּזָכה ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה ּכֹה ְּגדֹוָלה ַוֲעצּוָמה. ַּבַּלְיָלה, 
ִּפְנָקִסים  ּוְבָידֹו  ָּפִנים,  ַהְדַרת  ַּבַעל  ֶאָחד  ָזֵקן  ַּבֲחלֹומֹו  ֶהָעִׁשיר  ָרָאה 
ְּגדֹוִלים ּוְמֻהָּדִרים. ְׁשָאלֹו ֶהָעִׁשיר: "ַמה ָּכתּוב ְּבִפְנָקִסים ֵאּלּו"? ְוַהָּזֵקן 
ֵהִׁשיב: "ָּכאן ְּכתּובֹות ָּכל ַהִּמְצֹות ֶׁשעֹוִׂשים ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְוָכל ִמְצָוה 
"ֵאיֶזה הּוא  ֶהָעִׁשיר:  ָׁשַאל  ּוִמיָנּה".  ְלִפי סּוָגּה  ַעְצָמּה  ִּבְפֵני  ְּכתּוָבה 
ַהִּפְנָקס ֶׁשל ִמְצַות ְצָדָקה ּוְגִמילּות־ֲחָסִדים"? ְוַהָּזֵקן ֶהְרָאה לֹו ִּפְנָקס 
ָאר ַהִּפְנָקִסים. ִהְתַּפֵּלא ֶהָעִׁשיר ְוָׁשַאל: "ַמּדּוַע  ָּגדֹול ְוָעֶבה יֹוֵתר ִמּׁשְ
ִּפְנָקס ֶזה ָעֶבה ְוָגדֹול יֹוֵתר ִמֻּכָּלם"? ְוַהָּזֵקן ִהְסִּביר: "ִמְּפֵני ֶׁשְּבִמְצַות 
חֹוִלים,  ִּבּקּור  ִמְצַות  ַרִּבים,  ֲחָלִקים  ֵיׁש  ּוְגִמילּות־ֲחָסִדים  ְצָדָקה 
ַהְלָּבַׁשת ֲעֻרִּמים, ֶלֶחם ָלְרֵעִבים, ְוַלֲעׂשֹות ָצְרֵכי ָהַרִּבים, ְועֹוד ֵחֶלק 
יִאים ְיתֹוִמים ֲעִנִּיים,  ַלַּמֲחִזיִקים ְּבַיד לֹוְמֵדי ּתֹוָרה, ְועֹוד ֵחֶלק ַלַּמּׂשִ
ְועֹוד ָּכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה, ְוָלֵכן ַהִּפְנָקס ּכֹה ָּגדֹול ְוָעֶבה". ָּפָנה ֶהָעִׁשיר ּוִבֵּקׁש 
ֵמַהָּזֵקן: "ָאָּנא, ַהְרֵאה ִלי ְּבַבָּקָׁשה ְּבתֹוְך ַהִּפְנָקס ַהָּגדֹול ַהָּלֶזה, ֶאת 
ַהֵחֶלק ֶׁשל עֹוֵׂשי ַהְּצָדָקה ְלַהָּצַלת חֹוִלים". ָּפַתח ַהָּזֵקן ֶאת־ַהִּפְנָקס, 
ְׁשמֹות  ֶׁשל  ְרִׁשיָמה  ָׁשם  רֹוֶאה  הּוא  ְוִהֵּנה  ּבֹו.  ְלַעֵּין  ֵהֵחל  ְוֶהָעִׁשיר 
חֹוִלים,  ְלַהִּציל  ְּכֵדי  ִמִּכיָסם  ַרב  ֶּכֶסף  ָנְתנּו  ֲאֶׁשר  ׁשֹוִנים,  ְנִדיִבים 
ּוְלַאַחר ֶׁשָּקָרא ֵׁשמֹות ַרִּבים ָׁשַאל ֶאת־ַהָּזֵקן: "ַהִאם ּתּוַכל ְלַהְראֹות 
ְוָנַתִּתי  חֹוֶלה  ַהָּצַלת  ֶׁשל  ָּכזֹו  ִמְצָוה  ָעִׂשיִתי  ֲאִני  ַּגם  ִּכי  ֶאת־ְׁשִמי? 
ַּבֲעבּורֹו ֶּכֶסף ַרב"? ֶהֱעִביר ַהָּזֵקן ֶאת ַּדֵּפי ַהִּפְנָקס ְוֶהְרָאה לֹו ֶאת ְׁשמֹו 
מֹוִפיַע ֵּבין ְׁשָאר ַהִּמְתַנְּדִבים. ֵהִציץ ֶהָעִׁשיר ְּבַדף ֶׁשְּלָפָניו, ְוִהְתַּפֵּלא 
ִלְראֹות ִּכי ְּבׁשּוָרה ַאַחת ִלְפֵני ְׁשמֹו, ָּכתּוב ְׁשמֹו ֶׁשל ָאָדם ֶאָחד, ְּפלֹוִני 
ְוַרק ָאָדם  ָנִדיר ּוְמֻיָחד,  ֶּבן־ְּפלֹוִני ֵמָהִעיר ֶׁשּלֹו, ְואֹותֹו ָׁשם ָהָיה ֵׁשם 
ֶאָחד ָהָיה ִנְקָרא ְּבֵׁשם ֶזה ְּבִעירֹו, ְוהּוא ִהִּכירֹו ֵהיֵטב. ָּתַמּה ֶהָעִׁשיר 
ְּתִמיָהה ְּגדֹוָלה, ֶׁשֵּכן ָיַדע ֵהיֵטב ֶׁשאֹותֹו ָאָדם ֵאינֹו ֶאָּלא ָעִני ָמרּוד, 
ְוֵאין לֹו ְּבִכיסֹו ְּפרּוָטה ְלָפְרָטּה, ְוָלֵכן ָּתַמּה: "ֵאיְך ִיָּתֵכן ֶׁשָהִאיׁש ַהֶּזה 
ַוֲהֹלא  ָּבָאֶרץ?  ֲאֶׁשר  ַהְּנִדיִבים  ִמְּגדֹוֵלי  ְּכֶאָחד  ְּבִפְנָקס,  ְלָפַני  ָרׁשּום 
ּוַפְרָנַסת  ְלַפְרָנָסתֹו  ְּבקִֹׁשי  ֶאָּלא  לֹו  ֶׁשֵאין  ּבֹו  ֲאִני  ְויֹוֵדַע  ַמִּכירֹו  ֲאִני 
ּוְלַהִּציל  ִלְצָדָקה  ְלַפֵּזר  ְּכֵדי  ָמעֹות  לֹו  ֶׁשֵאין  ּוְבַוַּדאי  ֵּביתֹו,  ַאְנֵׁשי 
ָאַמר:  ְוכֹה  ֶזה,  ָאָדם  ֶׁשל  ֶאת־ִסּפּורֹו  ְוִסֵּפר  ַהָּזֵקן  ָּפַתח  חֹוִלים"?! 
"ִאיׁש ָעִני ֶזה ָהַלְך ַּפַעם ָּבְרחֹוב, ְוִהֵּנה ִהְזַּדֵּמן לֹו ְּבַדְרּכֹו ִאיׁש ַאֵחר, 

ל ְמֻהּלָ

ִמִּסּפּוֵרי ֲחַז"ל
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ל ְמֻתּבָ

ר  ֲאׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ְוֶאת־ַהּמַ ָבּה  ֵיְלכּו  ֶרְך  ֶאת־ַהּדֶ ָלֶהם  "ְוהֹוַדְעּתָ   •
ּקּור  ּבִ ֶזה   - ֵיְלכּו  ֲחָסִדים,  ִמילּות  ּגְ זֹו   - ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  ַיֲעׂשּון". 

ל ֲהִליָכה ִהיא. )מסכת בבא מציעא( ּקּור חֹוִלים ִמְצָוה ׁשֶ ּבִ חֹוִלים, ׁשֶ

ּקּור  ְנחּוֵמי ֲאֵבִלים, ּבִ ָבִרים ְמִביִאים טֹוָבה ָלעֹוָלם: ּתַ ה ּדְ לֹשָׁ • ׁשְ
חֹוִלים ּוְגִמילּות ֲחָסִדים. )אבות דרבי נתן(

יִהּנֹם,  ל־ּגֵ יָנּה ׁשֶ ר ֶאת־ַהחֹוֶלה, ִנּצֹל ִמּדִ ל ַהְמַבּקֵ • ָאַמר ַרב: ּכָ
ֵטהּו ה'". ְוִאם  יֹום ָרָעה ְיַמּלְ ל ּבְ יל ֶאל־ּדָ ּכִ ֵרי ַמׂשְ ֱאַמר "ַאׁשְ ּנֶ ׁשֶ
ר  ַ ְוֻאּשׁ הּו  ִויַחּיֵ ְמֵרהּו  ִיׁשְ "ה'  ה?  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ָכרֹו  ּשְׂ ַמה  רֹו  ּקְ ּבִ
ֶצר ָהַרע,  ְמֵרהּו - ִמּיֵ ֶנֶפׁש אְֹיָביו". ה' ִיׁשְ ּבְ ֵנהּו  ּתְ ָאֶרץ, ְוַאל־ּתִ ּבָ
ִדים אֹותֹו,  ַהּכֹל ְמַכּבְ ָאֶרץ - ׁשֶ ר ּבָ ַ ּסּוִרים, ְוֻאּשׁ הּו - ִמן־ַהּיִ ִויַחּיֵ
ָאהּו  ִרּפְ ַנֲעָמן ׁשֶ נּו לֹו ֵרִעים ּכְ ּמְ ְזּדַ ּיִ ֶנֶפׁש אְֹיָביו - ׁשֶ ֵנהּו ּבְ ּתְ ְוַאל־ּתִ

קּו ַמְלכּותֹו. )מסכת נדרים( ִחּלְ ְרַחְבָעם ׁשֶ ַרְעּתֹו, ְולֹא ֵרִעים ּכִ ִמּצָ

עּור? ָסַבר  עּור. ַמאי ֵאין לֹו ׁשִ ּקּור חֹוִלים ֵאין לֹו ׁשִ ְנָיא, ּבִ • ּתַ
י: ְוָכל־ ּיֵ ָכרֹו, ָאַמר לֹו ַאּבַ ן־ׂשְ עּור ְלַמּתַ ֵאין ׁשִ ַרב יֹוֵסף לֹוַמר, ׁשֶ
ָזִהיר  "ֱהֵוי  ִנינּו  ׁשָ ַוֲהֵרי  ָכָרן?  ן־ׂשְ ְלַמּתַ עּור  ׁשִ ֵיׁש  ִמי  ְצוֹת  ַהּמִ
ָכָרן  ן־ׂשְ ה יֹוֵדַע ַמּתַ ֵאין ַאּתָ ְבִמְצָוה ֲחמּוָרה, ׁשֶ ּכִ ה  ִמְצָוה ַקּלָ ּבְ
ָרָבא  ָקָטן.  ֵאֶצל  דֹול  ּגָ ֲאִפּלּו  י:  ּיֵ ַאּבַ ָאַמר  א  ֶאּלָ ל־ִמְצוֹת"?!  ׁשֶ

ּיֹום. )שם( ָעִמים ּבַ ָאַמר: ֲאִפּלּו ֵמָאה ּפְ

נֹוֵטל  ֶאת־ַהחֹוֶלה,  ר  ַהְמַבּקֵ ל  ּכָ ר־ֲחִניָנא:  ּבַ ָחָמא  י  ַרּבִ ָאַמר   •
ְנסּו  ִיּכָ ן,  ִאם־ּכֵ ְלָרָבא:  י  ּיֵ ַאּבַ ֵלּה  ֲאַמר  ַצֲערֹו.  ּבְ ים  ִ ּשׁ ִ ִמּשׁ ֶאָחד 
ל־ֶאָחד נֹוֵטל ֶאָחד  ּכָ א ׁשֶ ים ְויֹוִציאּוהּו ֵמָחְליֹו? ֶאּלָ ים ֲאָנׁשִ ִ ּשׁ ׁשִ
ֶאְצלֹו,  ַהּקֹוְדִמים  רּו  ּקְ ּבִ ׁשֶ ְלַאַחר  לֹו  ּנֹוַתר  ׁשֶ ֵמַהחִֹלי  ים  ִ ּשׁ ִ ִמּשׁ

ילֹו. )שם( ֶבן־ּגִ ְוַדְוָקא ּבְ

"ה  ּבָ ַהּקָ חֹוֶלה', ׁשֶ ר ּבַ ה 'ְלַבּקֵ ִגיַמְטִרּיָ ֵאלֵֹני" - ּבְ ָרא ֵאָליו ה' ּבְ • "ַוּיֵ
י ְלִמיָלתֹו. )בעל הטורים( ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהּשׁ ר ֶאת־ַאְבָרָהם ּבַ א ְלַבּקֵ ּבָ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִין?  ִמּנַ ְלִבּקּור חֹוִלים ִמן־ַהּתֹוָרה  • ָאַמר עּוָלא: ֶרֶמז 
ֵקד  ִיּפָ ל־ָהָאָדם  ּכָ ת  ּוְפֻקּדַ ה  ֵאּלֶ ְיֻמתּון  ל־ָהָאָדם  ּכָ מֹות  "ִאם־ּכְ
ל־ָהָאָדם  ּכָ מֹות  ִאם־ּכְ ָרָבא,  ָאַמר  ַמע?  ַמׁשְ ַמאי  ֲעֵליֶהם". 
ל־ ת ּכָ ֲעִריָסָתם, ּוְפֻקּדַ ּבַ ֵהם חֹוִלים ּומּוָטִלים  ה, ׁשֶ ְימּותּון ֵאּלֶ

ִרים אֹוָתם. )מסכת נדרים( ֵני ָאָדם ְמַבּקְ ּבְ ָאָדם ׁשֶ

ְחֶיה,  ּיִ ר ֶאת־ַהחֹוֶלה ּגֹוֵרם לֹו ׁשֶ יֵמי: ַהְמַבּקֵ • ָאַמר ַרב ּדִ
מּות. )שם( ּיָ ר ֶאת־ַהחֹוָלה ּגֹוֵרם לֹו ׁשֶ ֵאינֹו ְמַבּקֵ ְוָכל ׁשֶ

ה  ַהּפֶ ַדִים,  ַהּיָ ל־ָאָדם:  ל־ּכָ ׁשֶ ְרׁשּותֹו  ּבִ "ה  ּבָ ַהּקָ ָרא  ּבָ ה  לֹשָׁ ׁשְ  •
ְלַנֵחם  חֹוִלים,  ר  ְלַבּקֵ ִמְצָוה,  ִלְדַבר  ֵליֵלְך  ָהַרְגַלִים  ְוָהַרְגַלִים. 

ֲאֵבִלים, ִלְקּבֹר ֵמִתים, ְוִלְגִמילּות ֲחָסִדים - הֹוֵלְך. )מדרש תנחומא(

ְיֵרא  ר,  ְוָיׁשָ ם  ּתָ ִאיׁש  ָהָיה  ׁשֶ ְלִאּיֹוב,  לֹו  ָהיּו  ִמּדֹות  ה  ַהְרּבֵ  •
ים,  ֲעֻרּמִ יׁש  ּוַמְלּבִ ים  ֶאת־ָהֲעִנּיִ חֹוֵנן  ְוָהָיה  ֵמָרע,  ְוָסר  ֱאלִֹקים 
ר ֶאת־ ר ּוְמַבּקֵ ָהָיה ְמַחּזֵ ה טֹוָבה ׁשֶ ל ֵאּלּו ָהְיָתה לֹו ִמּדָ ְוַעל־ּכָ

ים ָהָיה ֵמִביא ֶאת ָהרֹוֵפא ִעּמֹו. )מדרש איוב( ַהחֹוִלים, ְוֵאֶצל ָהֲעִנּיִ

ַנִים ְלַהְכָנַסת  ר ַהחֹוֶלה, ּוְטַרח ׁשְ • ָאַמר ֶהָחָכם: ְטַרח ִמיל ְלַבּקֵ
ה ִלְכבֹוד ַהּבֹוֵרא. )רבי ידעיה הפניני( לֹשָׁ ֵני־ָאָדם, ּוְטַרח ׁשְ ין ּבְ לֹום ּבֵ ׁשָ

אֹוֵהב ְצָדקֹות ְואֹוֵהב ּתֹוָכחֹות, ּוְגִמילּות ֲחָסִדים  ל־ָאָדם ׁשֶ • ּכָ
ֶבר,  ין ִחּבּוט ַהּקֶ חּוָצה ָלָאֶרץ, ֵאין לֹו ּדִ ר ּבְ ּוִבּקּור חֹוִלים, ֲאִפּלּו ּדָ

יִהּנֹם ֵאינֹו רֹוֶאה. )ספר הגן( ל־ּגֵ ין ׁשֶ ַוֲאִפּלּו ּדִ

ר  ַבּקֵ ּתְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵהם  ים  ּלִ ּדַ ְוִאם  ְוָהֲאסּוִרים,  ַהחֹוִלים  ר  ּקֵ ּבַ  •
ְוַלֲחמֹל  ים  ֲעִנּיִ ּבָ ִלְראֹות  ּקּור  ַהּבִ ר  ְוִעּקַ ַוֲאִציֵליֶהם.  יֵריֶהם  ֲעׁשִ

ֲעֵליֶהם. )'אגרת מוסר' לרבי שלמה אבן־לחמיש(

ה ַעל־ַהחֹוֶלה יֹוֵתר ֵמָחְליֹו. )מבחר הפנינים( ֵבד ָקׁשֶ ּקּור ָהָאָדם ַהּכָ • ּבִ

ָגִדים  ׁש ּבְ ְלּבַ ים, ּתִ ר חֹוִלים ְוַגם ֲעֻרּמִ ּקֵ ְדָרָכיו ַהּטֹוִבים, ּבַ ְך ּבִ • ַהּלֵ
ַקח ֵעיֶניָך ַעל־ְיתֹוִמים. )רבי יהודה אלבאז( ֲחׁשּוִבים, ּפְ

ּקּור  ִליחּות ִמְצָוה ּבִ ׁשְ ְבּתָ ֵליֵלְך ּבִ ִהְתַנּדַ ֵמַח ַעל ׁשֶ ָך ִיְהֶיה ׂשָ • ִלּבְ
ַאֵחר  ּבְ ַלֲעׂשֹוָתּה  ר  ִאי־ֶאְפׁשָ ׁשֶ ִהיא,  ֲחָסִדים  ּוְגִמילּות  חֹוִלים, 

ּתֹוָרה יֹוָמם ָוָלְיָלה. )רבי יוסף זונדל מסלאנט( ִאּלּו ָעַסְקּתָ ּבַ ב ְלָך ּכְ ְוֶנְחׁשָ

ל־ָאָדם  ַעל־ּכָ ַהּמּוֶטֶלת  ַהחֹוִלים  ּקּור  ּבִ ִמְצַות  ֵרי  ֵמִעּקְ  •
ִסְבלֹו,  ּבְ יׁש  ְלַהְרּגִ ֶאת־ַהחֹוֶלה,  ֵעיָניו  מֹו  ּבְ ִלְראֹות  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ

עֹל ּוְלַהֲחלֹות ַעְצמֹו ָעָליו. )רבי יחזקאל לווינשטיין( את ִעּמֹו ּבָ ָלׂשֵ

י ֵחֶלק  ר ָראּוי ְלָהִבין ַהחִֹלי, ָראּו ְלָהִבין ַהחֹוֶלה, ּכִ • יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ
ן ֶאת־ֶזה,  ְצִליַח ְלַתּקֵ ּתַ ל־ַהחֹוֶלה, ּוְכׁשֶ א ֵמֲהַלְך־רּוחֹו ׁשֶ דֹול ּבָ ּגָ
ֲחָלה. )רבי אליהו דסלר( ֲעבֹר ַהּמַ ה ִאּתֹו ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה,  ּתַ ה ַמְרּבֶ ַאּתָ ׁשֶ

ֶמת  ֶרן ַקּיֶ ה ְוַהּקֶ עֹוָלם ַהּזֶ רֹוֵתיֶהם ּבָ ָאָדם אֹוֵכל ּפֵ • "ְדָבִרים ׁשֶ
ִאם  ת". ׁשֶ ה ּוְלָוַית ַהּמֵ ּלָ ּקּור חֹוִלים, ְוַהְכָנַסת ּכַ א: ּבִ ָלעֹוָלם ַהּבָ

ה ָלֵתת ְצָדָקה  לֹום, ְסֻגּלָ יתֹו ַחס־ְוׁשָ תֹוְך ּבֵ ֵיׁש ָלָאָדם חֹוֶלה ּבְ
ת. )רבי חנוך העניך מאלכסנדר( ֵצל ֵמַהְלָוַית ַהּמֵ ה, ְוִיּנָ ּלָ ְלַהְכָנַסת ּכַ

ֲאָמרֹות ּוִפְתָּגִמים

ֶׁשָהָיה חֹוֶלה ְּבַמֲחָלה ְּפִניִמית ָקָׁשה, ֶאָּלא ֶׁשִּמַּבחּוץ ֹלא ָהָיה ִנָּכר 
ִמֵּכיָון  ְוָׁשֵלם.  ָּבִריא  ְּכָאָדם  ָהָיה ַעל־ַרְגָליו  ָעָליו ְּכלּום, ֶׁשֵּכן צֹוֵעד 
ֶׁשָחׁש ְּבַמְכאֹוָביו, ָהַלְך ִלְדרֹׁש ָּברֹוְפִאים, ּוְלַאַחר ֶׁשְּבָדקּוהּו ָרְׁשמּו 
ְלֵהָרֵפא,  ְּכֵדי  ָלַקַחת  ֶׁשָעָליו  ַהַּסְמָמִנים  ְׁשמֹות  ֶאת  ַעל־ֶּפֶתק  לֹו 
ַּבּיֹום,  ּבֹו  ְמזֹורֹו  ֶאת  ָלַקַחת  ְלַמֵהר  ֶׁשָעָליו  ִהְזִהירּוהּו  ְוָהרֹוְפִאים 
ט ָחִליָלה ַמֲחָלתֹו ַהְּפִניִמית ְוִיְסַּתֵּכן  ִּכי ִאם ֹלא ַיֲעֶׂשה ֵּכן, ִּתְתַּפּׁשֵ
ְוִלְבּדֹק  ְלַחֵּפׂש  ָהִאיׁש  ָהַלְך  ָחִליָלה.  ַּתָּקָנה  לֹו  ִּתְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ַעד 
ַּכָּמה ְמִחיָרם ֶׁשל ַהַּסְמָמִנים, ְוָרָאה ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ִלְקנֹוָתם ְּבָפחֹות 
ֵמֲעָׂשָרה ִּדיָנִרים, אּוָלם ֹלא ָהָיה ְּבִכיסֹו ֶאָּלא ִׁשְבָעה ִּדיָנִרים. ָהַלְך 
יג  ָהִאיׁש ִּבְרחֹוָבּה ֶׁשל־ִעיר ְוֹלא ָיַדע ָלִׁשית ֵעָצה ְּבַנְפׁשֹו, ֵמֵהיָכן ַיּׂשִ
ֶאת ַהָּממֹון ֶהָחֵסר לֹו, ְוִהֵּנה ְּפָגׁשֹו אֹותֹו ָאָדם ֶׁשַאָּתה ַמִּכירֹו ְוהּוא 
ָיַדע ֶׁשָהרֹוֵפא ִהְזִהיר אֹותֹו ָלַקַחת ֶאת ַהְּתרּופֹות ּבֹו ַּבּיֹום, ּוִמֵּכיָון 
ּלֹו  ֶׁשֵהִבין ֶׁשֵאין לֹו ֵּדי ָממֹון ְּבִכיסֹו, ִהְׁשִלים לֹו ְׁשֹלָׁשה ִּדיָנִרים ִמּׁשֶ

ְוַהָּלה ִנְרָּפא ִּבְזכּותֹו. ְויֹוֵצא ֵאפֹוא ֶׁשִּבְזכּות ְׁשֹלָׁשה ִּדיָנִרים ֶׁשָּנַתן, 
ִמְּגדֹוֵלי  ְּכֶאָחד  ַּבִּפְנָקס  ִנְרַׁשם  ְוָלֵכן  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ַאַחת  ֶנֶפׁש  ֶהֱחָיה 
ַהַּנְדָבִנים". ִהְתַרֵעם ֶהָעִׁשיר ְוָקָרא ַּבֲחלֹומֹו: "ְוִכי ִּדין ֱאֶמת הּוא?! 
ִּדיְנֵרי  ְׁשֹלָׁשה  ַרק  ָנַתן  ְוֶזה  ָזָהב,  ִּדיְנֵרי  ָמאַתִים  ָנַתִּתי  ֲאִני  ַוֲהֹלא 
ֶּכֶסף, ְוהּוא ָּכתּוב ְלָפַני"? ֵהִׁשיב לֹו ַהָּזֵקן: "ֱאֶמת ֶׁשָּנַתָּת ַסְך ָּגדֹול, 
אּוָלם ִמְצָוְתָך ְּפחּוָתה ִּבְגַלל ְׁשֹלָׁשה ְּדָבִרים. ִמְּפֵני ֶׁשַאָּתה ִמְתָּפֵאר 
ְּבַמֲעֶׂשה ַהְּצָדָקה ֶׁשְּלָך, ּוִמְּפֵני ֶׁשַהחֹוֶלה ֲאֶׁשר ִּפַּזְרָּת ַּבֲעבּורֹו ַסְך 
ְּבֵני־ֵּביתֹו, ּוִמְּפֵני  ִּבְפֵני ָּכל  ָּכֶזה ְמָפֵאר אֹוְתָך ּוְמרֹוֵמם אֹוְתָך  ָּגדֹול 
ֶׁשַאָּתה ִמְתַּכֵּבד ִּבְפֵני ָּכל ְּבֵני ִעיְרָך ֶׁשּיֹוְדִעים ֶאת ַמֲעֶׂשה ַהְּצָדָקה 
ְוֵאינֹו ִמְתָּפֵאר  ְּבֵעיָניו  ִנְדָבתֹו ֲחׁשּוָבה  ֵאין  ָעִני,  ֶׁשְּלָך. אּוָלם אֹותֹו 
ָּכְך,  ִּבְׁשִביל  ְמַכְּבִדים אֹותֹו  ֵאיָנם  ָהִעיר  ּוְבֵני  ַהחֹוֶלה  ְוַגם  ְּבַעְצמֹו, 
ֶׁשֵּכן ַּבֶּמה ֶנְחָׁשִבים ְׁשֹלָׁשה ִּדיְנֵרי ֶּכֶסף? ְוָלֵכן ֹלא ִנְפַחת ִמַּמֲעֶׂשה 

ַהְּצָדָקה ֶׁשּלֹו ְמאּוָמה ּוִמְצָותֹו ְׁשֵלָמה". )נפלאים מעשיך(
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ַהַּמְרֵּפא  ִעיר  ֶאל  ַאַחת  ַּפַעם  ָנַסע  ִמְּקָראָקא,  סֹוֵפר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ְלִמְׁשָּכב.  ְוָנַפל  ָחְליֹו  ָעָליו  ִהְכִּביד  ם  ֶׁשּׁשָ ֶאָּלא  ְלַהְבָרָאה,  ָמִריְנַּבד 
וֹוְלף  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַהָּידּוַע  ַהָּנִדיב  ַּגם  ַּבָּמקֹום  ָׁשָהה  ֵעת  ְּבאֹוָתּה 
ֶאת־ ְלַבֵּקר  ִנְכַנס  ְוהּוא  ּוְבִצְדקּותֹו,  ַּבֲחִסידּותֹו  ֶׁשּנֹוַדע  רֹוְטִׁשיְלד, 

ָהַרב ּוְלַקֵּים ִמְצַות ִּבּקּור חֹוִלים. ְלַאַחר ְזַמן ֻמָעט, ָקם ַהָּנִדיב ּוִבֵּקׁש 
ֶאת־ִּבּקּוְרָך"?  ְמַקֵּצר  ַאָּתה  "ַמּדּוַע  ִּבְתִמיָהה:  ְׁשָאלֹו  ְוָהַרב  ָלֵצאת, 
ְוַנֲעָנה: "ֲהֵרי ֶאת ִמְצַות ִּבּקּור חֹוִלים לֹוְמִדים ֲחַז"ל ֵמַהָּפסּוק 'ֶאת־

ַהֶּדֶרְך ֵיְלכּו ָבּה', 'ֵיְלכּו' ־ ֶזה ִּבּקּור חֹוִלים, ְוִאם־ֵּכן ֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז ֶׁשִּמְצַות 
ִּבּקּור ְוחֹוִלים ְצִריָכה ִלְהיֹות ַּבֲהִליָכה, ְּדַהְינּו ֹלא ְלַהְטִריַח ֶאת־ַהחֹוֶלה 

ְזַמן ַרב, ֶאָּלא ְלִהָּכֵנס ְוָלֶלֶכת"... )אוצר פתגמים ושיחות(
  

ֶלּוִין, ָהיּו ִמְקָׁשה ַאַחת ֶׁשל ֲעִׂשַּית  ַרִּבי ַאְרֵיה  ַחָּייו ֶׁשל  ְיֵמי  ּתֹוְלדֹות 
ְּבֵבית־ ְּכָוִתיִקין  ּבֶֹקר  ִמֵּדי  ְלִהְתַּפֵּלל  ָהָיה  נֹוֵהג  ִעם־ַהּזּוַלת.  ֶחֶסד 

ַהְּכֶנֶסת ַהָּסמּוְך ְלֵביתֹו, ְונֹוֵהג ָהָיה ְלַהְזִמין ֶאת ָהעֹוִלים ַלּתֹוָרה. ַּפַעם 
ִהְכִריז ִּבְׁשמֹו ֶׁשל ַאַחד ַהִּמְתַּפְּלִלים, אּוָלם ִמָּיד ְלַאַחר ֶׁשִהְזִּכיר ֶאת־

ְּבַדְעּתֹו,  ְוַתִּקיף  ִנְכָּבד  ַהִּמְתַּפְּלִלים, ִאיׁש  ִנַּגׁש ַאַחד  ַהָּלה,  ְׁשמֹו ֶׁשל 
ֶׁשָהָיה לֹו ִריב ּוָמדֹון ִעם אֹותֹו ָאָדם ֶׁשָּזָכה ָּבֲעִלָּיה ַלּתֹוָרה, ְוִכָּלה ֶאת־

ְוָקָרא  ָּבַרִּבים  ִּבְּיׁשֹו  ֵמָעָליו,  ֶאת־ַטִּליתֹו  ִהְׁשִליְך  ַאְרֵיה.  ְּבַרִּבי  ַזְעמֹו 
ַאְרֵיה  ַרִּבי  ִהְתַאֵּזר  ֲעִלּיֹות"?  ָּכאן  ַהְמַחֵּלק  ְלִאיׁש  ָׂשְמָך  "ִמי  ֵאָליו: 
ִּבְגבּוָרה, ִקֵּבל ֶאת־ִּבְזיֹונֹו ְּבַאֲהָבה, ְוֹלא ָעָנה ְמאּוָמה. ַאְך ְּכֵדי ִלְמנַֹע 
ִמָּמֳחָרת  ָהֵחל  ִהְפִסיק  ַעל־ְּכבֹודֹו,  ְלָהֵגן  ֶׁשָּיבֹואּו  ֵמֵאּלּו  ַמֲחֹלֶקת 
ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֵבית־ְּכֶנֶסת ֶזה, ְוִהְרִחיק ֶלֶכת ִמֵּדי יֹום ְּבַאְׁשמֶֹרת ַהּבֶֹקר, 
ְיהּוָדה'  'ַמֲחֵנה  ֶׁשִּבְׁשכּוַנת  ַחָּמה'  'ָזֳהֵרי  ַהּוִָתיק  ֵּבית־ַהְּכֶנֶסת  ֶאל 
ַּתִּקיף  ִאיׁש  אֹותֹו  ָחָלה  ֻמָעִטים,  ָיִמים  ְלַאַחר  ְמַעט.  ַהְמֻרֶחֶקת 
ַמע ַרִּבי ַאְרֵיה ָּכְך, ִהְתַעֵּטף ַּבֲאִצילּות  ְוֻאְׁשַּפז ְּבֵבית ָהְרפּוָאה. ְּכֶׁשּׁשָ
ֶנֶפׁש ְוַהֲעָבָרה ַעל־ַהִּמּדֹות, ְוָהַלְך ְלַבֵּקר ֶאת ָהִאיׁש ְּכָיִדיד ָוִתיק, ֵּבְרכֹו 
ַהָּלה  ּוְכֶׁשָרָאה  ְמִהיָרה.  ַהְחָלָמה  לֹו  ְוֵאֵחל  ְׁשֵלָמה  ְרפּוָאה  ְּבִבְרַּכת 
ֶאת ַרִּבי ַאְרֵיה, ֻהְפַּתע ִמּטַֹהר ִמּדֹוָתיו ְוֵהֵחל ְלִהְתַחֵּנן ְלָפָניו ֶׁשִּיְסַלח 
ְוִיְמַחל לֹו ַעל ִהְתַנֲהגּותֹו ַהְּנלֹוָזה ְּכַלָּפיו. ְוָכְך ִסֵּפר ַאַחד ַהְמַלְּמִדים 
ְּבַתְלמּוד־ּתֹוָרה "ֵעץ ַחִּיים" ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים: "ֶאָחד ִמיָלֵדינּו ָחָלה ָקׁשֹות, 
ִהְׁשִּפיַע  ֶׁשַהָּדָבר  ּומּוָבן  ַלְיָלה,  ִמֵּדי  ָחְליֹו  ִמַּטת  ֶאל  ְמֻרָּתִקים  ְוָהִיינּו 
ָעֵלינּו ִמְּבִחיָנה ַנְפִׁשית ְוגּוָפִנית ְּכֶאָחד. ַלְיָלה ֶאָחד, ִהִּגיַע ַרִּבי ַאְרֵיה 
ִעם  ִנְׁשֶהה  ְוָאנּו  ִליׁשֹן,  'ְלכּו  ְוִהִּציַע:  ַהִּצְדָקִנית,  ַרְעָיתֹו  ִעם  ְלֵביֵתנּו 
ִּבְנֶכם ְוִנְסַעד אֹותֹו ְּבָחְליֹו'. מּוָבן ֶׁשֵּסַרְבנּו ְלָכְך, אּוָלם ַרִּבי ַאְרֵיה ָּפָנה 
ְּבָחְכָמה ְוָאַמר: 'ֵהִבינּו אֹוָתנּו, ָאנּו ִמְתּגֹוְרִרים ְּבִדיָרה ְקַטָּנה ַּבת ֶחֶדר 
ֶאָחד. ֵיׁש ָלנּו ַּכָּמה ִעְנָיִנים ֲחׁשּוִבים ְלׂשֹוֵחַח ֵּביֵנינּו, ַאְך ֵאין ָלנּו ֵהיָכן 
ְׁשַעת  ָּכאן  ָמָצאנּו  ְוָלֵכן  ְּבֵביֵתנּו,  ְקַטִּנים  ְיָלִדים  ֶׁשֵּכן  זֹאת,  ַלֲעׂשֹות 
ֶאת־ ְלַקֵּבל  ַאְרֵיה  ַרִּבי  ִהְצִליַח  ָּכְך  ַמְפִריַע'.  ְּבֵאין  ְלׂשֹוֵחַח  ַהּכֶֹׁשר 

ַהְסָּכָמֵתנּו, ְּכִאּלּו ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים טֹוָבה ִעּמֹו ְּבָכְך"... )איש חסיד היה(
  

יֹום ֶאָחד, ָראּו עֹוְבֵרי אַֹרח ֶאת ַרָּבם ַהַּנֲעָרץ, ַרִּבי ַחִּיים ִחְזִקָּיהּו ְמִדיִני 
ֶׁשֵּכן  ֻּכָּלם,  ִהְתַּפְּלאּו  ַהּיֹום.  ְּכחֹם  ָּבְרחֹוב  הֹוֵלְך  ֶחֶמד",  "ְׂשֵדי  ַּבַעל 
ְמַעִּטים ָהיּו ַהְּזַמִּנים ָּבֶהם ָיָצא ִמֵּביתֹו, ּוְׁשָאלּוהּו ְלָאן ָּפָניו מּוָעדֹות. 

"הֹוֵלְך ֲאִני ְלַקֵּים ִמְצַות ִּבּקּור חֹוִלים", ֵהִׁשיב ָהַרב. "ּוִמיהּו ַהחֹוֶלה"? 
ְוָאְמרּו: "ֲהֵרי ִאיׁש ֲעַבְרָין  ָׁשֲאלּו, ּוְכֶׁשָהַרב ָנַקב ִּבְׁשמֹו, ֶנְחְרדּו ֻּכָּלם 
הּוא, ְוַאל ַיְרּבּו ְּכמֹותֹו ְּבִיְׂשָרֵאל. ְוָהַרב ְמַבְּקרֹו"?! ֵהִׁשיב ָהַרב ְוָאַמר: 
ָמֵלא  חֹוֵטא,  ֲאִפּלּו  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּכל־ָאָדם  ֲחַז"ל,  ָאְמרּו  ְּכָבר  "ַוֲהֵרי 
ָאנּו הֹוְלִכים  ִּבְלַבד  ֲהֵרי ֹלא ֶאת ַהחֹוֶלה  ְוֵׁשִנית,  ְּכִרּמֹון.  ִמְצֹות  הּוא 
ִכיָנה ֲאֶׁשר ִלְמַרֲאׁשֹוָתיו". ָׁשְמעּו זֹאת ָהֲאָנִׁשים  ְלַבֵּקר, ֶאָּלא ֶאת־ַהּׁשְ
ְוָיַׁשב ַעל־ַהִּמָּטה  ְוָהְלכּו ִעם ָהַרב, ּוְכֶׁשָרָאה אֹוָתם ַהחֹוֶלה, ִהְתַחֵּזק 
ִלְכבֹוָדם. ֹלא ָעְברּו ָיִמים ַרִּבים, ְוָהִאיׁש ִהְתַרֵּפא ְוִהְתַהֵּלְך ַּבחּוץ ַעל־

ְלַבְּקרֹו ַעל־ַאף  ְמִסירּותֹו ֶׁשל־ָהַרב ֶׁשָּבא  ָרָאה ֶאת  ּוֵמָאז  ִמְׁשַעְנּתֹו, 
ִהְתַנֲהגּותֹו ַהְּנלֹוָזה, ִהְתַהֵּפְך ִלּבֹו ְוָחַזר ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, ְוֹלא ִנְמָצא 

ּבֹו ֶעְרַות־ָּדָבר. )אורות ממזרח(
  

ָהָיה  ַלְּירּוַׁשְלִמי,  ַה'ִּניר'  ַּבַעל  ִמֻּקְּבִרין,  ַׁשאִפיט  ַמאִרים  ֵמִאיר  ַרִּבי 
ֶנֱאַלץ  ָהָיה  ָּכְך  ֶׁשֵעֶקב  ַאף  ְוִנְדָּכִאים,  ֶחְלָּכִאים  ִעם  ֲחָסִדים  ּגֹוֵמל 
ְלִהְתַּבּזֹות. ְּבָכל־ַּפַעם ֶׁשָהָיה נֹוַדע לֹו ַעל ְיהּוִדי ָּבִעיר ֶׁשָּנַפל ְלִמְׁשָּכב, 
ּוְלַקֵּים ּבֹו ִמְצַות ִּבּקּור חֹוִלים. ַּפַעם  ְלַבְּקרֹו  ְּכֵדי  ֵאָליו  ִהְזָּדֵרז ָלבֹוא 
ְמָצאּוהּו עֹוֵמד ְלַבּדֹו ְּבַבִית ֻמְזָנח, ּבֹו ָׁשַכב ִאיׁש ַּגְלמּוד ְוָעזּוב, ְּבָידֹו 
ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ַרָּבה.  ַּבֲחִריצּות  ַהַּבִית  ְּבִנְקיֹון  ִמְתַעֵּסק  ְוהּוא  ַמְטֲאֵטא 
ָעָלה ִלְדרֹׁש ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשָּבִעיר, ְוִהְתַמְרֵמר ְלָאְזֵני ַהֶּנֱאָסִפים ַעל 
ְּבקֹול,  ְוָׁשַאל  ָּתַמּה  "ַמּדּוַע",  חֹוִלים.  ִּבּקּור  ְּבִמְצַות  ִזְלזּול  ֶׁשּנֹוֲהִגים 
"ְמַכְּבִדים ֶאת ָהַרב ָמָרא ְדַאְתָרא ְּבִמְצֹות ְמצּויֹות, ְּכגֹון ְּבַסְנְּדָקאּות 
חֹוִלים  ְּבִׁשּמּוׁש  ְלַכְּבדֹו  ַעל־ַהַּדַעת  עֹוֶלה  ְוֹלא  ִקּדּוִׁשין,  ְּבִסּדּור  אֹו 
ְוִרֵּבץ  ֶׁשִּכֵּבד  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי  ַהַּתָּנא  ָנַהג  ָּכְך  ַוֲהֵרי  ּוְׁשכּוִחים?  ֲעזּוִבים 

ְּבמֹו־ָיָדיו ִלְפֵני ַּתְלִמיד ֶׁשָּנַפל ְלִמְׁשָּכב"... )מרביצי תורה(
  

ַּבֲעָיָרה ְקַטָּנה ַהְּסמּוָכה ַלֲאֶלְּכַסְנֶּדר, ִהְתּגֹוֵרר ָעִׁשיר ֻמְפָלג, ֶׁשִּנְמָנה 
ֻמְפָלג  ַקְמָצן  ֵמֲאֶלְּכַסְנֶּדר.  ִיְׂשָרֵאל"  ַה"ִּיְׂשַמח  ֶׁשל  ֲחִסיָדיו  ֵּבין 
ְלֵביתֹו.  אֹוְרִחים  ִהְכִניס  ְוֹלא  ְלִאיׁש  ְּפרּוָטה  ָנַתן  ֹלא  ּוֵמעֹוָלם  ָהָיה, 
ְּבאֹוָתּה ֲעָיָרה ִהְתּגֹוֵרר ַּגם ַאְבֵרְך ֶאָחד, ַאף הּוא ֵמֲחִסיֵדי ֲאֶלְּכַסְנֶּדר, 
ּוְמֻטָּפל  ָהָיה  ָמרּוד  ֶׁשָעִני  ֶאָּלא  ִּתינֹוקֹות,  ִּכְמַלֵּמד  ֶׁשִהְתַּפְרֵנס 
ִהִּגיעּו  ֵמֶהם  ֶׁשֵחֶלק  ְיָלִדים,  ָעָׂשר  ַאְרָּבָעה  ִעם  ְּברּוָכה  ְּבִמְׁשָּפָחה 
ְלִפְרָקם. יֹום ֶאָחד, ַּכֲאֶׁשר ָּכַׁשל ּכַֹח ַהַּסָּבל, ָּפָנה ַהְמַלֵּמד ֶהָעִני ֶאל 
ֶהָעִׁשיר  ְיָלָדיו, אּוָלם  ַאת  ְלַהּׂשָ ֶעְזָרה  ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו  ַהֻּמְפָלג,  ֶהָעִׁשיר 
ְּבַפֵחי  ָיָצא  ַהְמַלֵּמד  ָּפִנים.  ְּבבֶֹׁשת  ִמֵּביתֹו  ְוֵגְרׁשֹו  ֶאת־ִלּבֹו  ִהְקִׁשיַח 
ּבֹוֶכה  ְּכֶׁשהּוא  ַּבֲאֶלְּכַסְנֶּדר,  ַרּבֹו  ִּבְפֵני  ָׁשַפְך  ָהַרב  ְוֶאת־ַצֲערֹו  ֶנֶפׁש, 
ְלֹלא ֲהפּוגֹות. ִהְרִּגיעֹו ָהַרִּבי ְוִדֵּבר ַעל־ִלּבֹו ִּכי ְיׁשּוַעת ה' ְּכֶהֶרף־ַעִין, 
ָחְלפּו  ֹלא  ַהָּסמּוְך.  ְּבֵבית־ַהִּמְדָרׁש  ֵּביְנַתִים  ְלַהְמִּתין  ִמֶּמּנּו  ּוִבֵּקׁש 
ּוְבָידֹו  ֶאל־ָהַרִּבי  ְּבֶבָהָלה  ִהִּגיַע  ַקְמָצן  ָעִׁשיר  ְואֹותֹו  ְמֻרּבֹות,  ָׁשעֹות 
ִּפְתָקה ִעם־ִּפְדיֹון, ְוִסֵּפר ִּכי ִאְׁשּתֹו ָחְלָתה ְּבאֶֹפן ִּפְתאֹוִמי ְוָהרֹוְפִאים 
ֹלא מֹוְצִאים ָלּה ָמזֹור ּוְתרּוָפה. "ַהִאם ִהְתַּפַּלְלָּת ַהּיֹום"? ְׁשָאלֹו ָהַרִּבי, 
ְוֶהָעִׁשיר ֵהִׁשיב ַּכּמּוָבן ְּבִחּיּוב. "ַהִאם ִהְתּבֹוַנְנָּת ַּבִּמְׁשָנה 'ֵאילּו ְדָבִרים 
"ֲהֵרי  ְוִהְמִׁשיְך:  ָׁשַאל,  ְוכּו'"?  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ֵּפרֹוֵתיֶהם  אֹוֵכל  ֶׁשָאָדם 
יֹוֵדַע  ַהֵּמת'.  ּוְלָוַית  ַּכָּלה  ְוַהְכָנַסת  חֹוִלים  'ִּבּקּור  ָׁשם  אֹוֵמר  ַהַּתָּנא 
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ַאָּתה ַמּדּוַע ִהְזִּכיר ֶאת ַהְכָנַסת ַּכָּלה ֵּבין ִּבּקּור חֹוִלים ּוְלָוַית ַהֵּמת? 
ְּכֵדי ְלַרֵּמז, ֶׁשִּמי ֶׁשרֹוֶצה ְלַהִּציל ֶאת ַהחֹוֶלה ֶׁשֹּלא ָיבֹוא ִליֵדי ְלָוַית 
ַהֵּמת, ָעָליו ְלַקֵּים ִמְצַות ַהְכָנַסת ַּכָּלה ּוִבְזכּות ֶזה ַיְבִריא ַהחֹוֶלה. 
ַלְּמַלֵּמד  ֻרַּבל־ֶּכֶסף  ֵמאֹות  ַאְרַּבע  ֵּתן  ַּתְבִריא?  ֶׁשַרְעָיְתָך  ְרצֹוְנָך 
יא ֶאת־ְיָלָדיו, ּוִבְזכּות ֶזה ִּתּוַָׁשע  ֶהָעִני ֶּבן־ֲעָיָרְתָך, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַהּׂשִ
ִּבְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְּבֶדֶרְך ֵנס". ְּבִלי אֶֹמר ּוְדָבִרים ָרץ ֶהָעִׁשיר ִלְקרֹא 
ַלְּמַלֵּמד ֶהָעִני ִמֵּבית־ַהִּמְדָרׁש, ְוִלְפִליָאתֹו ִהִּניַח ְלָפָניו ְצרֹור ָּתפּוַח 
ֶאל־ֶהָעִׁשיר  ּוְבִפנֹותֹו  ָהַרִּבי,  ָאַמר  ֶאת־ַהֶּכֶסף"  "ַקח  ִעם־ָמעֹות. 
ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ ְּבֶעְזַרת  ִּכי  ְלָך,  ֲאִני  "ַמְבִטיַח  ָמֵלא:  ְּבֶפה  לֹו  ָאַמר 
ִמן־ַהּמֹוָתר  ֶׁשָעִׂשיָת".  ַהְּגדֹוָלה  ַהִּמְצָוה  ִּבְזכּות  ִּתְתַרֵּפא  זּוָגְתָך 
ה ִנְרְּפָאה ְּבֶדֶרְך ִּפְלִאית, ְוֹלא ִנְזְקָקה ֹלא ְלרֹוְפִאים  ְלַצֵּין, ִּכי ָהִאּׁשָ

ְוֹלא ִלְתרּופֹות ָּכְלֶׁשֵהן, ַוְיִהי ְלֵנס. )תולדות ה'ישמח ישראל'(
  

ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ַזְלָמן אֹוֶיְרַּבְך, ָהָיה ֲאִציל ֶנֶפׁש ְוֵסֶמל ְלִמּדֹות ְּתרּוִמּיֹות. 
ָמָצא  ַהּדֹור,  ְוַהְנָהַגת  ּתֹוָרה  ְּבַהְרָּבַצת  ֶהָעמּוס  יֹומֹו  ֵסֶדר  ְּבתֹוְך 
ְּבִזְקנּותֹו  ַּגם  ָנַהג  ָּכְך  ְּבָבֵּתי ָאבֹות.  ּוְזֵקִנים  ְלַבֵּקר חֹוִלים  ְּכֵדי  ְזַמן 
ִׁשָּנה  ֹלא  ְּגבֹוהֹות,  ְלקֹומֹות  ַלֲעלֹות  ה  ְּכֶׁשִהְתַקּׁשָ ְוַאף  ַהֻּמְפֶלֶגת, 
ּוְבֶעֶרב  ָנה  רֹאׁש־ַהּׁשָ ְּבֶעֶרב  ִּבְמֻיָחד  ַעל־ָּכְך  ְוִהְקִּפיד  ֶאת־ִמְנָהגֹו, 
ֵמָהֲאָנִׁשים  ְוֶעְלּבֹונֹות  ְּפִגיעֹות  ָסַפג  ַּפַעם,  ֹלא  יֹום־ַהִּכּפּוִרים. 
אֹוָתם ִּבֵּקר, אּוָלם הּוא ָׂשם ְלִפיו ַמְחסֹום ְוִקֵּבל ִיּסּוָריו ְּבַאֲהָבה. 
ָנה ֶאָחד, ָהַלְך ְלַבֵּקר ְיהּוִדי ָזֵקן ֶאָחד, אֹותֹו ִהִּכיר  ֶעֶרב רֹאׁש ַהּׁשָ
ְקַצר־רּוַח,  ֶׁשָהָיה  ַהָּלה  ֵאָליו  ָּפָנה  ִהָּכְנסֹו,  ִעם  ִמָּיד  ִמְּצִעירּותֹו. 
ְוָאַמר ְּבִזְלזּול: "ְׁשֹלמֹה ַזְלָמן! ַנֲעֵׂשיָת ְלָאָדם ָּגדֹול, ַעד ֶׁשֵאין ְלָך 
ְּפָעִמים  ַרק  ֵאַלי  ָּבא  ַאָּתה  ָּכמֹוִני.  ְּפׁשּוִטים  ֲאָנִׁשים  ְלַבֵּקר  ְּפַנאי 
יֹוֵתר".  ְקרֹובֹות  ְלִעִּתים  ְלַבֵּקר  ָעֶליָך  ָהָיה  ְּבעֹוד  ָנה,  ַּבּׁשָ ּבֹוְדדֹות 
ְוֹלא  ִּבְדָמָמה,  ַהּתֹוָכָחה  ִּדְבֵרי  ֶאת  ִקֵּבל  ַזְלָמן  ְׁשֹלמֹה  ַרִּבי  אּוָלם 
ֲאִפּלּו  ה  ִהְתַקּׁשָ ְּכָבר  ְּבִזְקנּותֹו,  ֶנֶפׁש.  ְּגבּוַרת  ִמּתֹוְך  ְּכָלל  ֵהִגיב 
ַלְמרֹות  אּוָלם  ָנה,  רֹאׁש־ַהּׁשָ ְּבֶעֶרב  ְסִליחֹות  ַלֲאִמיַרת  ְלַהִּגיַע 
ֻחְלָׁשתֹו ֹלא ִוֵּתר ַעל־ִמְנָהגֹו ְלַבֵּקר חֹוִלים ּוְזֵקִנים ּוְלָבְרָכם ְּבִבְרַכת 
ְּבָפָניו:  ְוָתְמהּו  ִהְתַּפְּלאּו ַעל־ָּכְך  ַוֲחִתיָמה טֹוָבה. ְמקָֹרָביו  ְּכִתיָבה 
ְלַבֵּקר  ִּבְׁשִביל  ְוִאּלּו  ְמַוֵּתר,  ַאָּתה  ְּבִצּבּור  ְסִליחֹות  ֲאִמיַרת  "ַעל 
חֹוִלים ַאָּתה ְמַטֵּפס ַעד ַלּקֹומֹות ָהֶעְליֹונֹות ִמּתֹוְך ַמֲאָמץ ָּגדֹול"? 
ְוַרִּבי ְׁשֹלמֹה ַזְלָמן ֵהִׁשיב ְּבָחְכָמה: "ֲהֵרי ַהָּקָּב"ה יֹוֵדַע ֶׁשֵאין ִלי ּכַֹח 
ַוֲאִני ָחלּוׁש ְּבגּוִפי, ְוָלֵכן הּוא ְּבַוַּדאי ִיְסַלח ִלי ַעל ֶׁשֵאיִני ִמְׁשַּתֵּתף 
ַּבֲאִמיַרת ַהְּסִליחֹות. אּוָלם אֹוָתם ְזֵקִנים ְוַגְלמּוִדים ֵאיָנם יֹוְדִעים 

זֹאת, ְוִאם ֹלא ֲאַבֵּקר אֹוָתם ֲהֵרי ֹלא ִיְסְלחּו ִלי". )ביקור חולים(
  

ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ַחִּיים ַמְיְזל, ַרָּבּה ַהּנֹוָדע ֶׁשל לֹוְדז', ִנְכַנס ַּפַעם ְלֵביתֹו 
ַלֲעִנֵּיי  ְּגדֹוָלה  ְּתרּוָמה  ִמֶּמּנּו  ְלַבֵּקׁש  ְּכֵדי  ֶאָחד,  ַקְמָצן  ָעִׁשיר  ֶׁשל 
ָחָכם  ְּכִאיׁש  ָידּוַע  הּוא  ֲהֵרי  "ַרֵּבנּו,  ְוָׁשַאל:  ֶהָעִׁשיר  ָּתַמּה  ָהִעיר. 
ְּכִמי  ְמֻפְרָסם  ֶׁשֲאִני  ְּבָׁשָעה  ֵאַלי,  ָלבֹוא  ֵאפֹוא  ָרָאה  ּוָמה  ְוָנבֹון, 
יֹוֵדַע  "ֲהֹלא  ְוָאַמר:  ַחִּיים  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ִחֵּיְך  ִמן־ַהַּנְדָבִנים"?  ֶׁשֵאינֹו 
ַמְעִּתי  ּוִמֵּכיָון ֶׁשּׁשָ ָעַלי ְמאֹד,  ֲחִביָבה  ִמְצַות ִּבּקּור חֹוִלים  ִּכי  ַמר, 
ֶׁשַאָּתה חֹוֶלה, ִנְכַנְסִּתי ֵאֶליָך ְּכֵדי ְלַבֶּקְרָך ְּבָחְלֶיָך". ִהְתַּפֵּלא ַהָּלה 
ְׁשֹלמֹה  "ִמִּפי  ָחִליָלה"?  ֲאִני,  ֶׁשחֹוֶלה  ְלַרֵּבנּו  ִסֵּפר  "ִמי  ְוָׁשַאל: 
ְּבִחּיּוְך,  ָהַרב  ָאַמר  זֹאת",  ָלַמְדִּתי  ִמָּכל־ָאָדם,  ֶהָחָכם  ַהֶּמֶלְך, 
חֹוָלה  ָרָעה  'ֵיׁש  ְּבקֶֹהֶלת,  ָאַמר  ַהֶּמֶלְך  ְׁשֹלמֹה  "ֲהֵרי  ְוִהְמִׁשיְך: 
ִהְצַטֵחק  ְלָרָעתֹו'"...  ִלְבָעָליו  ֶמׁש, עֶֹׁשר ָׁשמּור  ַהּׁשָ ַּתַחת  ָרִאיִתי 
ֶׁשֵּכן  ְוא,  ַלּׁשָ ֶאת־ַעְצמֹו  ִהְטִריַח  ֶׁשַרֵּבנּו  "חֹוְׁשַבִני  ְוָאַמר:  ֶהָעִׁשיר 
ָּבִריא אּוָלם ֲאִני", אּוָלם ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ַחִּיים ֵהִׁשיב ִמָּיד: "ְּכִפי ַהִּנְרֶאה 

ָׁשַכְחָּת ֶאת ִּדְבֵרי ֲחַז"ל ִּבְנָדִרים, ֶׁשָּכל ַהְמַבֵּקר ֶאת־ַהחֹוֶלה, נֹוֵטל 
ֲעַדִין ִמְצַות ִּבּקּור חֹוִלים  ִקַּיְמִּתי  ַוֲאִני ֹלא  ְּבָחְליֹו.  ים  ּׁשִ ִמּׁשִ ֶאָחד 
הּו ִמַּמֲחָלְתָך"... ְוֹלא ָזז ַרִּבי  ְּכִהְלָכָתּה, ֶׁשֵּכן ֶטֶרם ָנַטְלִּתי ִמְּמָך ַמּׁשֶ
ְּבָידֹו ְּתרּוָמה  ַקְמָצן ָׁשַקל  ם, ַעד ֶׁשאֹותֹו ָעִׁשיר  ַחִּיים ִמּׁשָ ֵאִלָּיהּו 

ֲהגּוָנה ַלֲעִנֵּיי ָהִעיר. )שרי המאה(
  

ַחִּיים"  ַה"ִּדְבֵרי  ֶׁשל  ֶּבן־ְּבנֹו  ִמּבֹוּבֹוב,  ַהְלֶּבְרְׁשַטם  ְׁשֹלמֹה  ַרִּבי 
ִמַּצְנז, ָהָיה ְמַהֵּדר ְּבִמְצַות ִּבּקּור חֹוִלים, ְוַכֲאֶׁשר ָהָיה נֹוַדע לֹו ַעל 
ְיהּוִדי חֹוֶלה ָּבִעיר אֹו ִּבְסִביבֹוֶתיָה, ָהָיה ָחׁש ֶאל־ִמָּטתֹו ּוִמְׁשַּתֵּדל 
ְלַסֲעדֹו ְּכֵמיַטב ְיָכְלּתֹו. ַּפַעם נֹוַדע לֹו, ִּכי ֶאל ָהִעיר ַצְנז ִהִּגיַע ֵהֶלְך 
ְיהּוִדי ִמְּקִהָּלה ְרחֹוָקה, ּוִמָּיד ְלַאַחר ּבֹואֹו ִנְתַקף ְּבַׁשֶחֶפת ָהֵראֹות 
ְּבצּוָרה ָקָׁשה, ְוהּוא מּוָטל ְּבַאְכַסְנָיתֹו ְלֹלא ּדֹוֵאג. ִמֵהר ַרִּבי ְׁשֹלמֹה 
ַמֲאַמִּצים  ָעׂשּו  ְוַהָּללּו  ָהרֹוְפִאים,  ֵמיַטב  ֶאת  ֶאל־ִמָּטתֹו  ְוִהְזִעיק 
ְּבַטֲעָנה  ְלַחָּייו  נֹוָאׁש  ֶׁשָאְמרּו  ֶאָּלא  ֲארּוָכה,  לֹו  ְלַהֲעלֹות  ְמֻרִּבים 
ָהרֹוְפִאים,  ִּדְבֵרי  ְלֵׁשַמע  ָּכל־ִּתְקָוה.  לֹו  ְוֵאין  ֲאכּולֹות  ֶׁשֵראֹוָתיו 
ִנְזַעק ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ֶאל ְזֵקנֹו ַה"ִּדְבֵרי ַחִּיים" ְוִהְתָּפֵרץ ִּבְבִכָּיה ְּגדֹוָלה: 
הֹוִׁשיָעה  ְּבֵיאּוׁש,  ָיַדִים  ֵהִרימּו  ְוָהרֹוְפִאים  נֹוָאׁש,  ְּבַמָּצב  "ַהחֹוֶלה 
ָּנא"! ִמָּיד ְּתָפסֹו ַרִּבי ַחִּיים ְּבִבְגּדֹו ְוָאַמר: "ַמה ִּתְצַעק ֵאַלי? ֲהִיָּפֵלא 
ֵמה' ָּדָבר?! ֲהֵרי ַהָּקָּב"ה ָיכֹול ִלְברֹא ַלְּיהּוִדי ֵראֹות ֲחָדׁשֹות ּוְלַרְּפאֹו 
ְּבֶדֶרְך ֵנס, ֲחזֹר ֶאת־ַהחֹוָלה ּוָבֵרְך אֹותֹו ְּבִבְרַּכת ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה". 
ִּכי  ָרָאה  ִמְסָּפר  ָׁשעֹות  ּוְלַאַחר  ְזֵקנֹו,  ְּכִדְבֵרי  ְׁשֹלמֹה  ַרִּבי  ָעָׂשה 
ְלַמְרֵאה  ִהְׁשּתֹוֵמם  ׁשּוב,  ֶׁשֻהְזַעק  ָהרֹוֵפא  ֲהָטָבה.  ִסָּמֵני  ַּבחֹוֶלה 
ַעל־ִטְבִעי  ֵנס  ָּכאן  ִהְתחֹוֵלל  "ַהֻאְמָנם  ִּבְפִליָאה:  ְוָקָרא  ֵעיָניו 
ְּבַאְבָחָנִתי  ָטַעְנִּתי  ֶׁשָּמא  אֹו  ֲחָדָׁשה?  ֵרָאה  ֶזה  ָּבִאיׁש  ְוֻהְׁשְּתָלה 
ָהַרִּבי  ְזֵקנֹו  ֵאֶצל  ִּבּקּורֹו  ַעל  ְׁשֹלמֹה  ַרִּבי  לֹו  ִסֵּפר  ָהִראׁשֹוָנה"?! 
ֲחָדָׁשה.  ֵרָאה  ְלַמֲענֹו  ִלְברֹא  ָיכֹול  ַהָּקָּב"ה  ִּכי  ּוְתׁשּוָבתֹו  ַהַּנֲעָרץ, 
ְּבכַֹח  ֶׁשֵּיׁש  ִמְּדָבֶריָך,  "יֹוֵצא  ְוָׁשַאל:  ִלְתהֹות  ָהרֹוֵפא  ִהְמִׁשיְך 
ַהַּצִּדיִקים ִלְגזֹר ֶׁשִּתָּבֵרא ָיד אֹו ֶרֶגל ֲחָדָׁשה ָּבָאָדם? ֲהַגם ְלסֹוֵמא 
ִמָּיד:  ֵהִׁשיב  ְׁשֹלמֹה  ְוַרִּבי  ֲחָדָׁשה"?  ַעִין  ִּתָּבֵרא  ֶאת־ֵעינֹו  ֶׁשִּנְּקרּו 
"ִאּלּו ָהָיה ּכַֹח ָּכֶזה ַּבַּצִּדיִקים, ָהְיָתה ִמְתַּבֶּטֶלת ַהְּבִחיָרה ָּבעֹוָלם, 
ַוֲאִפּלּו ָאָדם ָרחֹוק ִמּתֹוָרה ּוִמְצֹות ָהָיה חֹוֵזר ִמָּיד ִּבְתׁשּוָבה ְוהֹוֵפְך 
ְּכמֹו  ְוִנְסָּתר  ְּפִניִמי  ְּבֵאיָבר  אּוָלם  ָׁשַמִים.  ְיֵרא  ִלְהיֹות  ְּבַעל־ָּכְרחֹו 
ֵרָאה ֲחָדָׁשה, ָיכֹול ָהרֹוֵפא ְלִהְׁשַּתְעֵׁשַע ְּבַאְׁשָלָיה ִּכי ָטָעה ֶאֶמׁש 
ָּבַאְבָחָנה ֶׁשּלֹו, ְוהּוא ְמַהְרֵהר ֶׁשָּמא ַהחֹוֶלה ֹלא ָהָיה ּכֹה ְמֻסָּכן ְּכִפי 
ֶׁשָחְׁשבּו ַּבְּתִחָּלה. ְוזֹאת, ִמְּפֵני ֶׁשַהָּקָּב"ה רֹוֶצה ְּתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה 
ּוִמּתֹוְך ָרצֹון ֲאִמִּתי ֶׁשל־ָהָאָדם, ְוֹלא ַּתַחת ַהְׁשָּפָעה ִחיצֹוִנית ֶׁשל 
ְמאָֹרע ַמְרִעיׁש". ְלַאַחר ִמֵּכן, ְּכֶׁשִּסֵּפר ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ֶאת ַהְּדָבִרים 
ָאַמְרָּת,  "ָיֶפה  ְוָאַמר:  ֶאת־ְּתׁשּוָבתֹו  ַחִּיים"  ַה"ִּדְבֵרי  ִקֵּלס  ִלְזֵקנֹו, 

ֱאֶמת ִּדַּבְרָּת"... )מרביצי תורה(
  

ָּבִעיר  ַּפַעם  ָׁשָהה  ָמרֹוקֹו,  ְמׁשֹוְרֵרי  ְּגדֹול  ֶּבן־ֲחִסין,  ָּדִוד  ַרָּבן 
ַאְמְׂשֶטְרַּדם, ּוְבַׁשַּבת־קֶֹדׁש ִהְתַלּוָה ֶאל ַרב ָהִעיר ְוָראֵׁשי ַהָּקָהל, 
ְּבֶלְכָּתם ְלַבֵּקר חֹוֶלה ֶאָחד ֶׁשָּסַבל ֵמֶאֶבן ְּבִכְליֹוָתיו. ְּכֶׁשִּנְכַנס ַרִּבי 
ָּדִוד ֵאָליו, ַנֲעָנה ְוָאַמר ְּבַצחּות: "ֲהֵרי ֶנֱאַמר ַּבּתֹוָרה 'ֹלא־ִיְהֶיה ְלָך 
ָּפַרץ  ַהִחּדּוד,  ְּדַבר  ְלֵׁשַמע  ּוְקַטָּנה'"...  ְּגדֹוָלה  ָוָאֶבן  ֶאֶבן  ְּבִכיְסָך 
ָהֶאֶבן  ָיְצָאה  ַהחֹוֶלה ִּבְצחֹוק ַעז, ּוֵמרֹב ֶׁשּגּופֹו ִהַּטְלֵטל ִּבְׂשחֹוקֹו, 

ִמְּמקֹוָמּה ְוהּוא ִהְתַרֵּפא ְּבֶדֶרְך ֵנס. )מלכי רבנן(
  

ָהָיה  ִּבירּוָׁשַלִים,  ַּבְגַּדד  ֲעַדת  ַחְכֵמי  ִמְּגדֹוֵלי  מּוָצִפי,  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
ְמַבֵּקר חֹוֶלה  ָהָיה  ְוַכֲאֶׁשר  חֹוִלים,  ִּבּקּור  ְּבִמְצַות  ַרּבֹות  ִמְׁשַּתֵּדל 
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ְזקּוִקים  ְּבֵני־ֵּביתֹו  ִאם  ִלְבּדֹק  ֶאל־ִלּבֹו  ֵמִׂשים  ְוַאף  ָעָליו,  ִמְתַּפֵּלל  ָהָיה 
ִאם  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ֶאת  ְוָׁשַאל  ְלַבֵּקר חֹוֶלה,  ָהַלְך  ַּפַעם  ַּכְסִּפית.  ְלֶעְזָרה 
ַמה  ָלֶהם  ֶׁשִאֵּים  ִּכי  ֵהִבין  ֶׁשֵהם ׁשֹוְתִקים,  ּוְכֶׁשָרָאה  ְלִסּיּוַע.  ְזקּוִקים  ֵהם 
ֶּלֱאכֹל, ַאְך ֹלא ֵהִגיב ְמאּוָמה ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְלַבְּיָׁשם. ִעם ְיִציָאתֹו, ִּבֵּקׁש ֵמֶאָחד 
ִמַּתְלִמיָדיו ְלִהְתַלּוֹות ֵאָליו, ָהַלְך ֶאל ַהּשּׁוק ְוָׁשם ָקָנה ִמְצְרֵכי ָמזֹון ִחּיּוִנִּיים 
ִמי  ָלֶהם  ְיַסֵּפר  ִהְזִהיר אֹותֹו ֶׁשֹּלא  ַאְך  ַּתְלִמידֹו,  ִּביֵדי  ַלִּמְׁשָּפָחה  ּוְׁשָלָחם 

ָׁשַלח ָלֶהם ֶאת־ַהִּמְׁשלֹוַח ַהִּנְכָּבד. )ארי עלה מבבל(
  

ַּבִית ָקָטן ְלחֹוִלים ֲחׂשּוֵכי ַמְרֵּפא, ֶׁשֵּכן ֶּבָעָבר ִּבְרחֹוב ַחַּב"ד ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים 
ֵמֶהם,  ִנְלְקָחה  ֶחְדַות־ַהַחִּיים  ֲאֶׁשר  ֲעלּוֵבי־ָאָדם,  ָׁשְכבּו  ְוָׁשם  ָהַעִּתיָקה, 
ַּגם  הֹוְפִכין.  ָלּה  ֶׁשֵאין  ְּכֶאֶבן  ָׁשם  ְוָׁשְכבּו  ֲעֵליֶהם  ֶנְהַּפְך  ֶׁשּגֹוָרָלם  ְלַאַחר 
ְקרֹוֵבי ִמְׁשַּפְחָּתם ִמֲעטּו ְלַבְּקָרם, ִמּתֹוְך ַהְּכֵאב ְוַהּתּוָגה ֶׁשַּמְׁשִאיר ַאֲחָריו 
ָּכל ִּבּקּור ְּבָמקֹום ָּכֶזה, ְוַרק ֶקֶרן־אֹור ַאַחת ָזְרָחה ָלֶהם. ָהָיה ֶזה ַרִּבי יֹוֵסף 
ְלַהְתָמָדתֹו  ְּבנֹוָסף  ֲאֶׁשר  ְירּוָׁשַלִים,  ֶׁשל  ַהַּנֲעָרץ  ַרָּבּה  זֹוֶנְנֶפְלד,  ַחִּיים 
ְּבֵביָתם  ְּבאַֹרח־ֶקַבע  ְמַבֵּקר  ָהָיה  ַהְּגדֹוָלה,  ֶאת־ָהִעיר  ְוַהְנָהָגתֹו  ָהֲעצּוָמה 
ֶׁשל ֻמֵּכי ַהּגֹוָרל, ְמעֹוֵדד ּוְמַחֵּזק ֶאת ַהחֹוִלים ּוַמְרִעיף ֲעֵליֶהם ַטְלֵלי ְּתִחָּיה. 
ְּדמּותֹו  ּוְכֶׁשָהְיָתה מֹוִפיָעה  ְּכַמְלָאְך מֹוִׁשיַע,  ְלבֹואֹו  ְמַצִּפים  ָהיּו  ַהחֹוִלים 
ַהְּתִמיָרה ְּבֶפַתח ַהֶחֶדר, ְּכִאּלּו ִנְדְלקּו ָהֵעיַנִים ַהְּכבּויֹות ְּבִזיק ֶׁשל־ִּתְקָוה, 
ּוְלָׁשָעה ַקָּלה ִנְתַחְּלָפה ֲאִויַרת ַהַּקְדרּות ְּבַנֲהֶרה ֶׁשל אֶֹׁשר ִרְגִעי. ָהָאחֹות 
ָהָראִׁשית ָנֲהָגה ְלַסֵּפר, ִּכי ִצִּפָּיה ַאַחת ָהְיָתה ָּתִמיד ְּבִפי ָהֻאְמָלִלים: "ָמַתי 
ָעֵלינּו  ַהּבֹוַקַעת  ַהְיִחיָדה  ָהאֹור  ֶקֶרן  הּוא  ֶׁשֵּכן  ְלַבְּקֵרנּו  ַחִּיים  ַרִּבי  ָיבֹוא 
ְיֵדי־חֹוָבה',  'ָלֵצאת  ֶׁשל  ִׁשְגָרִתי  ִּבּקּור  ֶזה  ָהָיה  ְוֹלא  ּגֹוָרֵלנּו".  ִמַּמְחַׁשֵּכי 
ַהִּמְכָּתִבים  ֶאת  ִּבְפֵניֶהם  קֹוֵרא  ָּכל־ֶאָחד,  ִּבְׁשלֹום  ִמְתַעְנֵין  ָהָיה  ֶאָּלא 
ֶׁשִהִּגיעּו ֲעֵליֶהם, ַמְבִטיַח ִלְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ֲעִריִרים ֶׁשִּיְדַאג ַלֲאִמיַרת ַקִּדיׁש 
ֶׁשִעּמֹו  ַהְּצָדָקה  ִמַּכְסֵּפי  ְמַׁשֵּלם  ְוָהָיה  ְּבַהְבָטחֹוָתיו  ָעַמד  ְוַאף  ַאֲחֵריֶהם, 

ְלַאְבֵרִכים ֶׁשּיֹאְמרּו ַקִּדיׁש, ְלִעּלּוי ַהְּנָׁשמֹות ַהַּגְלמּודֹות. )בדור תהפוכות(
  

ָּבִעיר ְּבִריְסק, ִהְתּגֹוֵרר ַּתְלִמיד־ָחָכם ֶאָחד ִויֵרא ָׁשַמִים ֻמְפָלג, ּוְׁשמֹו ַרִּבי 
ְוָכל  ְלִמְׁשָּכב,  ָנַפל  ַּפַעם  ַראֶׁשעס".  ִמיְכל  "ר'  ֶׁשִּנְקָרא  רֹוֶזְנֶּבְרג,  ִמיְכל 
ַהִּבּקּוִרים  ָהָיה.  ִנְכָּבד  ִאיׁש  ֶׁשֵּכן  ְלַבְּקרֹו,  ְּכֵדי  ְלֵביתֹו  ָעלּו  ָהִעיר  ֲחׁשּוֵבי 
ַהְמֻרִּבים ְּכָבר ָהיּו לֹו ְלָזָרא, אּוָלם הּוא ָׁשַתק ִמְּפֵני ְּכבֹוד ַהְמַבְּקִרים ְוֹלא 
ָאַמר ְמאּוָמה. אּוָלם ְּכֶׁשִהִּגיַע ֵאָליו ַהְּגִרי"ז ִמְּבִריְסק, ָאַמר לֹו ַרִּבי ִמיְכל 
ָאַמר  ָרָבא  ָלּה ִׁשעּור,  ֵאין  "ַּתְנָיא ִּבּקּור חֹוִלים  ִּבְנָדִרים:  ֲחַז"ל  ִּדְבֵרי  ֶאת 

ֲאִפּלּו ֵמָאה ְּפָעִמים ַּבּיֹום". ִמָּיד ָקם ָהַרב ִמּמֹוָׁשבֹו, ִאֵחל לֹו ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה 
ְוָיָצא ֵמַהַּבִית. ִלְפִליַאת ְמַלּוָיו ִהְסִּביר ָלֶהם ָהַרב, ְּכָנבֹון ַהֵּמִבין ָּדָבר ִמּתֹוְך 
ָּדָבר ִּכי הּוא ֵהִבין ִמּתֹוְך ִּדְבֵרי ַהחֹוֶלה ֶׁשהּוא ְמַבֵּקׁש ְלַרֵּמז ַלָּבִאים, ִּכי ִאם 
ִיָּתֵכן  ֲהֵרי ֹלא  ַּבּיֹום,  ּוְלַבֵּקר ֶאת־ַהחֹוֶלה ֲאִפּלּו ֵמָאה ְּפָעִמים  ָצִריְך ָלבֹוא 

ְך... )עובדות והנהגות( ֶׁשַהִּבּקּור ִיְהֶיה ְמֻמּׁשָ
  

ַּבֲערֹב ָיָמיו ֶׁשל ַרִּבי ִׂשְמָחה ִזיְסל ְּברֹוְיָּדא, רֹאׁש ְיִׁשיַבת ֶחְברֹון, ֹלא ָחׁש 
ְּבֵעת  ִּבְׁשלֹומֹו,  ְוִלְדרֹׁש  ְלַבְּקרֹו  ִהִּגיעּו  ַהְיִׁשיָבה  ִמַּתְלִמיֵדי  ְוַכָּמה  ְּבטֹוב 
ָעה ַהִּבְלִּתי נֹוָחה, ָּפַתח ָלֶהם רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה  ְמנּוַחת ַהָּצֳהַרִים. ַלְמרֹות ַהּׁשָ
ְלָחן,  ֶאל־ַהּׁשֻ בּו  ִהְתַיּׁשְ ַהַּתְלִמיִדים  ְּפִניָמה.  ְלִהָּכֵנס  ְוִהְזִמיָנם  ֶאת־ַהֶּדֶלת 
ְּבאֶֹפן ֶׁשָהָיה ִנְרֶאה ִּכי ֵהם ִמְתַּכּוְִנים ִלְׁשהֹות ְזַמן ַרב ַּבַּבִית, ִמְּבִלי ָלִׂשים ֵלב 
ִּכי ֵהם ְלטַֹרח ְּבָׁשָעה ְּדחּוָקה זֹו. ִּבֵּקׁש ַרִּבי ִׂשְמָחה ִזיְסל ְלַרֵּמז ָלֶהם ַעל־ָּכְך, 
ַאְך ִמֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָרָצה ִלְפּגַֹע ִּבְכבֹוָדם, ָאַמר: "זֹוְכִרים ַאֶּתם ְּבַוַּדאי ֶאת ִּדְבֵרי 
ַהְּגָמָרא ְּבַמֶּסֶכת ָּבָבא ְמִציָעא, ִּכי ֵמַהָּפסּוק 'ֶאת־ַהֶּדֶרְך ֵיְלכּו ָבּה' לֹוְמִדים 
'ֵיְלכּו' ־ ֶזה ִּבּקּור חֹוִלים. ּוִמָּכאן ַמְׁשַמע, ֶׁשַעל ַהְמַבֵּקר ָלַדַעת ַּגם  ֲחַז"ל 
ָעה ָלֶלֶכת"... ַהַּבחּוִרים ֵהִבינּו ֶאת־ָהֶרֶמז ְוִנְפְרדּו ִמֶּמּנּו  ֵאיָמַתי ִהִּגיָעה ַהּׁשָ
ְלָׁשלֹום, ְוָיְצאּו ִנְפָעִמים ִמְּלָפָניו. ֶׁשֵּכן ְּבָׁשָעה ֶׁשִהְקׁשּו ַעל־ַּדְלּתֹו ִהְכִניָסם 
ַאַחר ְּכבֹוד ַהַּבְיָתה ְוֹלא ָּדָחה אֹוָתם ַעל־ַהַּסף, ַלְמרֹות ֶׁשַהִּבּקּור ָהָיה ָקֶׁשה 
ָעָליו ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה. ְוַרק ְּכֶׁשֵהִבין ַאַחר־ָּכְך ֶׁשֵהם ִמְתַּכּוְִנים ְלִהּוֵָתר ְזַמן ַרב, 

ָרַמז ָלֶהם ֶאת ַהְרָּגָׁשתֹו ְּבֶדֶרְך ָּכבֹוד ּוִבְנִעימּות ְמַלֶּבֶבת. )נסיך ממלכת התורה(
  

ְוִהִּציַע  ַיֲעקֹב ִׁשְּכַנִּזי,  ַרִּבי  ַרִּבי ְיהּוָדה ַצְדָקה ַלֲחָתנֹו  י ֶאָחד, ָּפָנה  יֹום ִׁשּׁשִ
ַנִים  ְוַהּׁשְ ְּבִחּיּוב,  ַנֲעָנה  ֶהָחָתן  חֹוִלים.  ִּבּקּור  ְלִמְצַות  ֵאָליו  ְלִהְתַלּוֹות  לֹו 
ָיְצאּו ְלַדְרָּכם ְּבמֹוִנית ֶׁשָהַרב ִהְזִמין ִּבְמֻיָחד ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ֶאל ָהִאיׁש ֶׁשָּנַפל 
ְלִמְׁשָּכב. "הּוא ַחָּיט ֻמְמֶחה ְלֶׁשָעַבר, ֲאֶׁשר ַרָּבִנים ְוַתְלִמיֵדי־ֲחָכִמים ַרִּבים 
ְוָנַהג  ְּבֶנֱאָמנּות  ֻּכָּלם ֵׁשֵרת  ְּבָגִדים. ֶאת  ֲחִליפֹות  ָלֶהם  ֶׁשִּיְתּפֹר  ֵאָליו  ָּבאּו 
ִעָּמם ְּבֶדֶרְך־ֶאֶרץ יֹוֵצא ִמן־ַהְּכָלל, ְוָלֵכן ִמַּצד ַהָּכַרת ַהּטֹוב ִהְרַּגְׁשִּתי חֹוָבה 
ְלַבְּקרֹו". ְּכֶׁשִּנְכְנסּו ֶאל ָהִאיׁש, ֻהְפַּתע ַהָּלה ְּבִלי־ְגבּול, ְלַאַחר ֶׁשֹּלא ִּפֵּלל 
ְוָדַרׁש  ַהַחָּיט  ִּבְמִחַּצת  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָיַׁשב  ַקָּלה  ָׁשָעה  ָחׁשּוב.  ּכֹה  ְלִבּקּור 
ְׁשֵלָמה  ִּבְרפּוָאה  ֵּבְרכֹו  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ַּבֲחִביבּות,  ּבֹו  ִהְתַעְנֵין  ִּבְׁשלֹומֹו, 
ְוָקָרא  ֶׁשל־ָהַרב,  ָיָדיו  ִּבְׁשֵּתי  ַהַחָּיט  ָּתַפס  ֶזה  ְּבֶרַגע  ִמֶּמּנּו.  ְלִהָּפֵרד  ְוָעַמד 
ָרִאיִתי  ֶהֱחִּייָתִני,  אֹוִתי!  ְלַבֵּקר  ֶׁשהֹוַאְלָּת  ַעל  ַרִּבי,  "ּתֹוָדה,  ְּבִהְתַרְּגׁשּות: 

ָּפֶניָך ַמָּמׁש ִּכְראֹות ְּפֵני ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא"... )וזאת ליהודה(

ח ְמֻמּלָ
יִרים  ָהֲעׁשִ ַאַחד  ֵאָליו ֶאת  ְוִהְזִמין  ִלין',  ֻלּבְ ַחְכֵמי  יַבת  'ְיׁשִ ַהּנֹוַדַעת  יָבתֹו  ִליׁשִ ים  ַאּבִ ַמׁשְ ס  ְלַגּיֵ ֵדי  ּכְ ְללֹוְדז'  ַעם  ּפַ יַע  ִהּגִ ִלין,  ּבְ ִמּלֻ יָרא  ּפִ ׁשַ ֵמִאיר  י  ַרּבִ
ל  יבֹו ׁשֶ י ֵמִאיר ָיַדע ֵהיֵטב ַמה־ּטִ ּנּו ָלבֹוא ֵאָליו. ַרּבִ תֹו, ְוָלֵכן ִנְבָצר ִמּמֶ ק ְלִמּטָ י הּוא חֹוֶלה ּוְמֻרּתָ ַלח ִלְמֹסר לֹו, ּכִ ה ׁשָ ִעיר, אּוָלם ַהּלָ ּבָ ַהְידּוִעים ׁשֶ
ר ִנְכַנס ְלֵביתֹו  ֲאׁשֶ ּכַ ּקּור חֹוִלים". מּוָבן, ׁשֶ ם ִמְצַות ּבִ ֵאינֹו יֹוֵדַע, ְוִהְכִריז: "ָהָבה ְוֵאְלָכה ְלַקּיֵ ה ַעְצמֹו ּכְ יר, אּוָלם הּוא ָעׂשָ ַקף ֶאת־ֶהָעׁשִ ר ּתָ ַה'חִֹלי' ֲאׁשֶ
ְבָעה מֹוִנים",  י ׁשִ רּוָמְתָך ּפִ יל ֶאת ּתְ ה ָעֶליָך ְלַהְגּדִ ל־ַמֲחָלה לֹא ִנְרֶאה ָעָליו. "ַעּתָ ן ׁשֶ ן עֶֹנג, ְוָכל־ִסּמָ ַ ִריא ּוְמֻדּשׁ ֵביתֹו ּבָ ב ּבְ יר, ְמָצאֹו יֹוׁשֵ ל־ֶהָעׁשִ ׁשֶ
מֹוִני"?... ר ּכָ א אֹוְתָך ְלַאְלּתַ ה, ֵאיֶזה רֹוֵפא ָהָיה ָיכֹול ְלַרּפֵ ִחּיּוְך: "ֱאֹמר ִלי ַאּתָ יב ּבְ י ֵמִאיר ֵהׁשִ יר, ְוַרּבִ ַמּה ֶהָעׁשִ ִלין. "ּוַמּדּוַע?" ּתָ ל־ֻלּבְ ּה ׁשֶ ָאַמר לֹו ַרּבָ

  
ְבּתֹו ָהיּו ֲחרּוטֹות  מֹו ָהָיה ַמְרקּוס ֶהְרץ, ְוַעל ֶמְרּכַ ְרפּוָאה. ׁשְ דֹול ָהָיה ּבִ ּלֹא ָהָיה ִמן ַהְיֵרִאים ִלְדַבר־ה', אּוָלם ֻמְמֶחה ּגָ ֶבְרִלין, ׁשֶ רֹוֵפא ְיהּוִדי ֶאָחד ָהָיה ּבְ
בֹות "ַמְלַאְך־ י ַהּתֵ ָראׁשֵ ְבּתֹו ּכְ ַעל ֶמְרּכַ ר ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ׁשֶ יר ְלֵרֵעהּו ֶאת ּפֵ יַצד ְיהּוִדי ֶאָחד ַמְסּבִ ַמע ָהרֹוֵפא, ּכֵ ַעם ׁשָ מֹו מ"ה. ּפַ ל־ׁשְ בֹות ׁשֶ י ַהּתֵ ָראׁשֵ

ָפָניו,  ּלְ ה ִזָהה ֶאת־ַהחֹוֶלה ׁשֶ תֹו. ַעל־ְנַקּלָ ב ְוָהרֹוֵפא ֻהְבַהל ֶאל־ִמּטָ ּכָ ַעת... ְלָיִמים, ָנַפל אֹותֹו ְיהּוִדי ְלִמׁשְ ְלֶוה ֶאל אֹותֹו רֹוֵפא ַקל־ּדַ ּנִ י הּוא ׁשֶ ֶות", ּכִ ַהּמָ
ִתים"... ה ַהּמֵ ּתֹונֹוָתיו, ְוַעל־ֲאָתר ַנֲעָנה ְוָאַמר: "ְמַחּיֶ ד ַהחֹוֶלה ֶאת־ֶעׁשְ י"? לֹא ִאּבֵ ְבּתִ ַעל־ֶמְרּכַ בֹות ׁשֶ י ַהּתֵ ו ְלָראׁשֵ ְוָאַמר לֹו: "נּו, ּוַמה ּתֹאַמר ַעְכׁשָ

  
ָמתֹו עֹוֶמֶדת ִלְפרַֹח ִמּגּופֹו. ָנַתן לֹו  יו, ְוִנׁשְ א ֹאֶכל ֶאל־ּפִ ה ָיִמים לֹא ּבָ ּמָ ן ֶזה ּכַ ּכֵ ַבר־ָמה ֶלֱאֹכל, ׁשֶ ׁש ּדְ ּקֵ ּבִ ק ָעִני ָמרּוד ׁשֶ ּפֵ ל ַקְמָצן ֶאָחד, ִהְתּדַ יתֹו ׁשֶ ֶאל ּבֵ
ה. ָיִמים  ַמֲחַלת ֵמַעִים ָקׁשָ ׁש, ְוָלָקה ּבְ זֹון ַהְמֻעּפָ ה ֵמרֹב ַקְמָצנּותֹו. ָאַכל ֶהָעִני ֶאת ַהּמָ ּפָ ִליְך ָלַאׁשְ ֵביתֹו, אֹותֹו לֹא ִהׁשְ ָהָיה לֹו ּבְ יר ָמזֹון ְקלֹוֵקל ׁשֶ ֶהָעׁשִ
ה ְרִציֶתם ִלְזרֹק  זֹון ַהּזֶ ְחּתֹו. "ְוֶאת־ַהּמָ ּפַ ְפַטר ָהַלְך ְלַנֵחם ֶאת־ִמׁשְ ּנִ רֹו, ּוְלַאַחר ׁשֶ ְך ָהַלְך ְלַבּקְ ְמָצן ַעל־ּכָ ַמע ַהּקַ ָ ּשׁ ָחְליֹו, ּוְכׁשֶ ן ּבְ ְסּכֵ ה ַהּמִ ר ִהְתַעּנָ ִמְסּפָ

ת ְוִנחּום ֲאֵבִלים"... ּקּור חֹוִלים, ַהְלָוַית ַהּמֵ ע ִמְצֹות. ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ּבִ ם ַאְרּבַ ְזכּותֹו ָזִכיִתי ְלַקּיֵ ֵני־ֵביתֹו, "ַוֲהֵרי ּבִ ְמָצן ֶאת ּבְ ַאל ַהּקַ ה"? ׁשָ ּפָ ָלַאׁשְ


