
ְלַפְרעֹה  ְמֻׁשְעָּבִדים  ָהיּו  ָׁשָנה ִמּתֹוָכן,  ָוֵׁשׁש  ְּבִמְצַרִים. ְׁשמֹוִנים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָׁשִנים ָׁשהּו  ְוֶעֶׂשר  ָמאַתִים 
ְּברֹאׁש  ַּפְרעֹה  ֶאת  ַלֲעבֹד  ָּפְסקּו  ִמִּמְצַרִים,  ִיְׂשָרֵאל  ְלֵצאת  ָהַאֲחרֹוָנה  ַּבָּׁשָנה  ָּפֶרְך.  ֲעבֹוַדת  ָּבֶהן  ְוָעְבדּו 
ַהָּׁשָנה ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל, אּוָלם ְיִציַאת ִמְצַרִים ָהְיָתה ַרק ְּבחֶֹדׁש ִניָסן, ְלַאַחר ְּכַמֲחִצית ַהָּׁשָנה. ַמּדּוַע 
ֵאפֹוא ִעֵּכב ַהָּקָּב"ה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ַעד ְיִציָאָתם ְּבַחג ַהֶּפַסח, ִאם ְּכָבר ֹלא ָהיּו ְמֻׁשְעָּבִדים ְלַפְרעֹה? 
ּוַמּדּוַע ָהָיה ֲעֵליֶהם ָלֵצאת ְּבִחָּפזֹון ְּכִפי ֶׁשִּנְצַטּוּו ַּבּתֹוָרה, ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה יֹוֵתר, ְלַאַחר ֶׁשָהיּו 
ְּכָבר ְׁשקּוִעים ְּבמ"ט ַׁשֲעֵרי ֻטְמָאה ְוִכְמַעט ָׁשְקעּו ַּגם ְּבַׁשַער ַהֲחִמִּׁשים, ּוַמּדּוַע ֹלא ָהָיה טֹוב יֹוֵתר ֶׁשֵּיְצאּו 
ִלְפֵני ֵכן ְּבִלי ִחָּפזֹון? ְּתִמיָהה זֹו ֶהֱעָלה ַהָּסָבא ִמְּסַלּבֹוְדָקא, ַהָּגאֹון ַרִּבי ָנָתן ְצִבי ִפיְנְקל, ְוהּוא ִחֵּזק ֶאת 
ְּתִמיָהתֹו ְּבָכְך ֶׁשְּכָבר ִעם ִּביָאתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ּוְבׂשֹוַרת ַהְּגֻאָּלה ְּבִפיו ֶנֱאַמר: "ַוַּיֲאֵמן ָהָעם". ְוִאם ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ִהִּגיעּו ְּכָבר ְלַמָּצב ֶׁשל ֱאמּוָנה ְּבַהְׁשָּגַחת ַהּבֹוֵרא, ְלֵׁשם ָמה ָהָיה ֲעֵליֶהם ְלִהְתַעֵּכב עֹוד ְּבִמְצַרִים, 
ּוְלֵׁשם ָמה ֵהִביא ַהָּקָּב"ה ַעל ַּפְרעֹה ְוַהִּמְצִרים ֶעֶׂשר ַמּכֹות ְּבזֹו ַאַחר זֹו? ַּדי ָהָיה לֹו ְּבַמָּכה ַאַחת ְּגדֹוָלה, 

ְּכֵדי ְלַהְכִריַח ֶאת ַּפְרעֹה ְלהֹוִציָאם ַלֵחרּות?

ָּכל  ִמְצַרִים.  ְּגֻאַּלת  ְּבִסּפּוֵרי  ַעְצָמּה  ַּבּתֹוָרה  ִנְמָצא  ְּכָבר  ַהְּתׁשּוָבה  ְּתׁשּוָבתֹו,  ֶאת  ַהָּסָבא  ִהְסִּביר  ֶאָּלא, 
ִהְׁשַּתהּוָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ָהְיָתה ִּבְׁשִביל ֶׁשּיּוְכלּו ְלַסֵּפר ַאַחר־ָּכְך ִלְבֵניֶהם ְוִלְבֵני ְבֵניֶהם ַעד סֹוף 
ָּכל ַהּדֹורֹות, ֶאת ַהְׁשָּגָחתֹו ַהְּפָרִטית ַהְמֻיֶחֶדת ֶׁשל ַהָּקָּב"ה ִעם ָּכל ְּברּוָאיו ּוְביֹוֵתר ִעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ָאְמָנם 
ְּבִלָּבם ָהֱאמּוָנה  ֲעַדִין ֹלא ֻהְׁשְרָׁשה  "ַוַּיֲאֵמן ָהָעם", אּוָלם  ְלַמָּצב ֶׁשל  ָלֵכן  ִהִּגיעּו קֶֹדם  ְּכָבר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ַהַּמּכֹות  ֶאת  ֶׁשִּיְראּו  ְּכֵדי  ְּבִמְצַרִים  ַהָּקָּב"ה  אֹוָתם  ִעֵּכב  ְוָלֵכן  ִיְתָּבַרְך,  ַהּבֹוֵרא  ֶׁשל  ַהְּפָרִטית  ַּבַהְׁשָּגָחה 
ֶׁשֵהִביא ַעל ַהִּמְצִרים, ּוְבָכל ַמָּכה ְוַכָּמה ִהְתַחְּזָקה וֻהְׁשְרָׁשה ְּבִלָּבם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִעַּקר ָהֱאמּוָנה ִּכי ַהָּקָּב"ה 
ְמַחֵּדׁש ְּבטּובֹו ְּבָכל יֹום ָּתִמיד ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית, ּוְבכֹחֹו ׁשֹוֵלט ַעל ָהֶעְליֹוִנים ּוַבַּתְחּתֹוִנים ְוַהְּבִריָאה ֻּכָּלּה 

ְנתּוָנה ְּבָיָדיו ְוהּוא עֹוֶׂשה ָּבּה ִּכְראֹות ֵעיָניו. 

ֵחֶפץ  ֶׁשָּכל  אֹוֵמר  ְוָהָיה  ְּפָרִטית,  ְּבַהְׁשָּגָחה  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ְּבַתְלִמיָדיו  ֶהְחִּדיר  ַהָּקדֹוׁש,  ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב 
ָּבעֹוָלם ֲאִפּלּו ּדֹוֵמם, ֵיׁש ָעָליו ַהְׁשָּגָחה ֶעְליֹוָנה, ַוֲאִפּלּו ַּכֲאֶׁשר ֲעָגָלה נֹוַסַעת ְּכֶׁשִהיא ְמֵלָאה ְּבֶתֶבן, ְוַקׁש 
ֶאָחד נֹוֵפל ֵמֲאחֹוֵרי ָהֲעָגָלה, ַּגם ַעל ֶזה ִהְכִריזּו ִמְלַמְעָלה ְוַגם ָלֶזה ֵיׁש ִסָּבה ּוַמָּטָרה, ְוֵכן ָּכל ָעֶלה ֶׁשּנֹוֵפל 
ְזַמן ּוְבֵאיֶזה ָמקֹום ִיּפֹל. ַּפַעם, ָהַלְך ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב ִעם ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו,  ִנְגָזר ָעָליו ְּבֵאיֶזה  ִמן ָהִאיָלן 
ְוַהָּלה ָצָמא ְמאֹד ְלַמִים ַעד ֶׁשִּכְמַעט ָּכְלָתה ַנְפׁשֹו ֵמרֹב ִצָּמאֹון. ְׁשָאלֹו ַרּבֹו: "ַהִאם ַאָּתה ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה 
ְׁשֵלָמה, ֶׁשַהָּקָּב"ה ְּכָבר ִזֵּמן ְלָך ֵמרֹאׁש ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ַמִים ְלִצְמאֹוְנָך"? ָאַמר לֹו ַהַּתְלִמיד "ֵּכן, ַרִּבי". 
ִהְמִׁשיכּו ַהְּׁשַנִים ָלֶלֶכת ַוֲעַדִין ֹלא ָמְצאּו ְמקֹור ַמִים ַחִּיים. ָאַמר ַהַּתְלִמיד ְלַרּבֹו ִּכי הּוא ָצֵמא ְמאֹד, ַעד 
ְוָלֵכן  ֲעַדִין ֹלא ַמְסֶּפֶקת  ָהַרִּבי: "ַּכִּנְרֶאה ֶׁשֱאמּוָנְתָך  ְּבַסָּכָנה ַמָּמׁש. ָאַמר לֹו  ְּכָבר  ֶׁשהּוא ַמְרִּגיׁש ֶׁשהּוא 
ֲעַדִין ֹלא ִנְמָצא ַּבֲעבּוְרָך ַמִים". ַרק ְלַאַחר ֶׁשַהַּתְלִמיד ִהְתַיֵּׁשב ְּבַדְעּתֹו ְוָאַמר ְלַרּבֹו ֶׁשהּוא ְּכָבר ַמֲאִמין 
ֶּבֱאֶמת, ִּגָּלה ִּפְתאֹום ּגֹוי ֶאָחד הֹוֵלְך ְוַכד ַמִים ָּגדֹול ַעל ְּכֵתפֹו. ְקָראֹו ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב ֵאָליו ְוָרַכׁש ִמֶּמּנּו 
ְּבָמקֹום ּכֹה  ַמִים  ַּכד  ַהַּתְלִמיד. "ַמּדּוַע נֹוֵׂשא ַאָּתה  ֶנֶפׁש  ְוֶהֱחָיה ֶאת  ַּכָּמה ְּפרּוטֹות  ִּבְׁשִביל  ַהַּמִים  ֶאת 
ׁשֹוֵמם"? ְׁשָאלֹו ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב, ְוַהּגֹוי ֵהִׁשיב: "ַּגם ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ֶאת ַהִּסָּבה, אּוָלם ָהָאדֹון ֶׁשִּלי ֶהְחִליט 
ִּפְתאֹום ְלֹלא ִסָּבה ִלְׁשֹלַח אֹוִתי ְלָהִביא ַמִים ַחִּיים ִמַּמְעָין ָרחֹוק. ֲאִני סֹוֵחב ַלָּׁשְוא ֶאת ַהַּמִים ְּכָבר ֶמְרָחק 
ַרב ְּבִלי ׁשּום ַמָּטָרה ְוַתְכִלית". ָּפָנה ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב ֶאל ַּתְלִמידֹו ְוָאַמר: "ְרֵאה ַּכָּמה ְּגדֹוָלה ִהיא ַהְׁשָּגָחתֹו 
ִיְתָּבַרְך, ּוֵמרֹב ַאֲהָבתֹו אֹוְתָך ִהְכִניס ִׁשָּגעֹון ְּבאֹותֹו ַׂשר, ְּכֵדי ֶׁשָּיִכין ְלָך ַמִים ֵמרֹאׁש ְלַהְרוֹות ִצְמאֹוְנָך, ְוָכל 

זֹאת ָצָפה ַהָּקָּב"ה ְּכָבר ֵמָאז ְּבִריַאת ָהעֹוָלם". 

בס"ד

הּוא  ִיְתָּבַרְך,  ַּבה'  ָהֱאמּוָנה  ְיסֹודֹות  ֵמִעְּקֵרי 
ְוַעל  ָאָדם  ָּכל  ַעל  ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה  ָהֱאמּוָנה 
ַהְּבִריָאה ֻּכָּלּה. ֲחַז"ל ִלְּמדּונּו ֶׁש'ֵאין ָאָדם נֹוֵקף 
ִאם־ֵּכן  ֶאָּלא  ַהֶּזה(,  )ָּבעֹוָלם  ִמְּלַמָּטה  ֶאְצָּבעֹו 
ֶׁשל  ַמֲעָׂשיו  ְוָכל  ִמְלַמְעָלה',  ָעָליו  ַמְכִריִזים 
ָהָאָדם ָּבעֹוָלם, ֲאִפּלּו ָּדָבר ָקָטן ִּכְנִקיַפת ֶאְצַּבע, 
ְּפָרִטית ִמַּמַעל.  ְּבַהְׁשָּגָחה  ַּבָּׁשַמִים  ִנְקַּבע  ַהּכֹל 
ֶׁשָּכל  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ְּבִלּבֹו  קֹוֵבַע  ְּכֶׁשָהָאָדם 
ְמאָֹרע ְוָכל קִֹׁשי, ַהּכֹל ַנֲעֶׂשה ְּבַהְׁשָּגָחה ֶעְליֹוָנה 
ְוַהּכֹל ַנֲעֶׂשה ְלטֹוָבתֹו ְּכֵדי ְלַהְפִחית ֶאת ִיּסּוָריו 

־ִמן ָהעֹוָלם ַהָּבא, ֲאַזי ַקל לֹו ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ַהְּק
ָׁשִיים ְוהּוא צֹוֵלַח אֹוָתם ִּבְגבּוָרה. ַּגם ִאם ִנְגַרם 
ְלַהֲאִמין  ָצִריְך  ֲאֵחִרים,  ַעל־ְיֵדי  ַצַער  ָלָאָדם 

ֲאָנ ְואֹוָתם  ְמֻדְקָּדק,  ְּבֶחְׁשּבֹון  ַנֲעֶׂשה  ־ֶׁשַהּכֹל 
ִׁשים ֶׁשִצֲערּוהּו ֵהם ְׁשִליִחים ִמָּׁשַמִים ֶׁשִּנְׁשְלחּו 

ֶׁשְּמַג ֶאָּלא  ֲעוֹנֹוָתיו,  ַעל  ּוְלַכֵּפר  ְלַצֲערֹו  ־ְּכֵדי 
ַחָּיב,  ַעל־ְיֵדי  ְוחֹוָבה  ַזַּכאי  ַעל־ְיֵדי  ְזכּות  ְלְּגִלים 
ָהיּו  ַלֲחֵברֹו,  ְלָהִציק  ּבֹוֵחר  ָהָיה  ֹלא  ֲחֵברֹו  ְוִאם 
ָאָדם  ַעל־ְיֵדי  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ַהָּדָבר  ֶאת  ְמַגְלְּגִלים 
ָהִראׁשֹוִנים  ְלָמקֹום.  ְׁשלּוִחים  ְוַהְרֵּבה  ַאֵחר, 
ִהיא  ִאם  ַהְּפָרִטית  ַהַהְׁשָּגָחה  ְּבַהְגָּדַרת  ֶנְחְלקּו 
ַּגם ְּבַחי ְודֹוֵמם, אֹו ֶׁשָּבֶהם ֵיׁש ַהְׁשָּגָחה ְּכָלִלית, 

־ֲאָבל ַעל ָהָאָדם ֵיׁש ַוַּדאי ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, ּוִב
ְפָרט ְלֶבן ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָעָליו ֵיׁש ַהְׁשָּגָחה ְמֻיֶחֶדת. 
ַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַהֲחִסידּות,  ְמַיֵּסד 
ִּגָּלה, ִּכי ַהַהְׁשָּגָחה ַהְּפָרִטית ִנְמֵצאת ְּבָכל ָּדָבר 
ֶׁשַּבְּבִריָאה, ַוֲאִפּלּו ַּבֲחָפִצים ּדֹוְמִמים ְּכמֹו ֵעֶׂשב 

ַהָּׂשֶדה, ְוַהּכֹל ֻמְׁשָּגח ֵמַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך.

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ

5806777@gmail.com :לתגובות: דוא"ל C

ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטיתָּפָרַׁשת ָוֵאָרא  

ת ִטיׁש ּבָ ית ַשׁ  ִמּבֵ

ְּכבֹוד ַהּזּוַלת

ה' הּוא ִצּלֹו ֶׁשל ָהָאָדם, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶלְך 
ִּבְתִהִּלים: "ה' ׁשְֹמֶרָך ה' ִצְּלָך", ּוְכֵׁשם ֶׁשַהֵּצל ֶׁשל 

ָהָאָדם ּדֹוֶמה ִלְדמּותֹו ְוָכל ַמה ֶּׁשהּוא עֹוֶׂשה ַאף ַהֵּצל 
עֹוֶׂשה ִעּמֹו, ָּכְך ִמְתַנֵהג ַהָּקָּב"ה ִעם ָהָאָדם, ְוִאם 
ָהָאָדם ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית 
ֵמֵאת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ָעָליו, הּוא זֹוֶכה ִּבְׁשִביל ָּכְך 

ְלַהְׁשָּגָחה ְמֻיֶחֶדת ֵמֵאת ַהּבֹוֵרא ֶׁשְּמסֹוֵכְך ָעָליו ַּכֵּצל 
ּוִמְתַנֵהג ְלִפי ַמֲעָׂשיו. )ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב( 



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה

ּוְבֵעת  ַׁשָּבת,  ְּבֶעֶרב  ַאַחת  ְלִעיר  ֶׁשִּנְקַלע  ֶאָחד  ְּבָאָדם  ַמֲעֶׂשה 
ַהְּתִפּלֹות ָהַלְך ָהִאיׁש ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ַהָּגדֹול ֶׁשָּבִעיר. ְּבַׁשַּבת קֶֹדׁש 
ַּבּבֶֹקר, ְלַאַחר ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ְּכֶׁשֵהֵחּלּו ִלְקרֹא ַּבּתֹוָרה, ָיַׁשב ָהִאיׁש 
ְוִהִּביט ַּבַּגַּבאי ֶׁשִהְזִמין ֶאת ַהִּמְתַּפְּלִלים ַלֲעלֹות ַלּתֹוָרה ְוַעל ָּפָניו 
ֵהֵחָּלה ְלִהְצַטֵּיר ְּתִמיָהה ְּגדֹוָלה. ְּתִחָּלה ָרָאה ֵּכיַצד ַהַּגַּבאי ַמֲעֶלה 
ֶאת ַהּכֵֹהן ַלּתֹוָרה, ְוַהָּלה ָיַׁשב ְּבַצד ִמְזָרח ֶׁשל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת. ְלֵלִוי 
ֶהֱעָלה ַהַּגַּבאי ִאיׁש ֶאָחד ֶׁשָּיַׁשב ַּבַּצד ַהַּמֲעָרִבי, ְוִלְׁשִליִׁשי ֶהֱעָלה 
ָאָדם ִמַּצד ָצפֹון. ְוִאם ֹלא ַּדי ְּבָכְך, ָּתַמּה ָהִאיׁש ַעל ַהֶהְבֵּדִלים ֵּבין 
ִמָּכאן  ֶזה  ָנמּוְך,  ְוֶזה  ָּגבֹוַּה  ֶזה  ָצִעיר,  ְוֶזה  ָזֵקן  ֶזה  ָהעֹוִלים ַלּתֹוָרה. 
ְוֶזה ִמָּׁשם, ַעד ֶׁשְּבקִֹׁשי ָעָלה ְּבָידֹו ְלִהְתַאֵּפק ַעד ְלִסּיּום ַהְּתִפָּלה. 
ִנְפָנה  ְוַהַּגַּבאי  ִהְסַּתְּיָמה  ֶׁשַהְּתִפָּלה  ַעד  ָהאֹוֵרַח  ִהְמִּתין  ִּבְדִריכּות 
ְׁשֵאלֹות:  ִּבְצרֹור  ְלַהְתִקיפֹו  ֵהֵחל  ְוהּוא  ְּדָבָריו,  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ֵאָליו 
ֶׁשּיֹוְׁשִבים  ַהְּזֵקִנים  ָהֲאָנִׁשים  ָּכל  ֶאת  ַלּתֹוָרה  ֶהֱעֵליָת  ֹלא  "ַמּדּוַע 
ַּבַּצד ַהִּמְזָרִחי ֶׁשל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת? ַמּדּוַע ַאָּתה ְמַׁשֶּנה ֶאת ַהְּסָדִרים, 
ַמֲעֶלה ּומֹוִריד, מֹוִליָך ּוֵמִביא, ּוְמַׁשֶּנה ֶאת ָּכל ַהְּסָדִרים ֵּבין ְזֵקִנים 

ִלְצִעיִרים ּוֵבין ַהּיֹוְׁשִבים ְּבָכל ִצֵּדי ֵּבית ַהְּכֶנֶסת"? 

ָצַחק ַהַּגַּבאי ַהִּפֵּקַח ְלֵׁשַמע ְׁשֵאָלתֹו ַהְּתִמיָמה ֶׁשל ָהאֹוֵרַח ְוָאַמר 
ִמָּקרֹוב  ֶזה  ֶזה.  ְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ָקבּוַע  ִמְתַּפֵּלל  ֵאיְנָך  ֲהֵרי  "ַאָּתה  לֹו: 
ָּבאָת ְּכאֹוֵרַח ִמן ַהחּוץ, ְוִאם אֹוֵרַח ַאָּתה ֵּכיַצד ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ִלְלמֹד 
ַעל ֶרֶגל ַאַחת ֶאת ָּכל ַהְּפָרִטים ְוַהִּסּבֹות ְלָכל ָּדָבר? ִאּלּו ָהִייָת ׁשֹוֶהה 
ָּכאן ְּבֶמֶׁשְך ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה, ָהִייָת ַמְבִחין ְורֹוֶאה, ֶׁשָּכל ַהֲחֻלָּקה ֶׁשִּלי 
ְמֻסֶּדֶרת ְּבֵסֶדר ָנכֹון ּוְמֻדָּיק. ִאּלּו ָהִייָת ָּכאן ָּכל ָהֵעת, ָהִייָת רֹוֶאה 
ֶׁשַּבָּׁשבּוַע ָהִראׁשֹון ֶהֱעֵליִתי ַלּתֹוָרה ֶאת ַהּכֵֹהן ָהַאֵחר, ּוְלַאֲחָריו ֵלִוי 
ִמַּצד ַאֵחר, ַאֲחֵריֶהם ָעלּו ַלּתֹוָרה ָּבֶזה ַאַחר ֶזה ִמְתַּפְּלִלים ֲאֵחִרים 
ִמָּכל ִצֵּדי ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ּוִמֵּדי ָׁשבּוַע עֹוִלים ֲאֵחִרים ְלִפי ַהּתֹור ּוְלִפי 

ַהֵּסֶדר ַהָּנכֹון". 

ַהִּנְמָׁשל 
ֶׁשל  ַחָּייו  ֶאת  ְלַהְמִׁשיל  ְּכֵדי  ַחִּיים"  ֶה"ָחֵפץ  ִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶזה  ְּבָמָׁשל 

ְׁשנֹוָתיו  ְּבֶמֶׁשְך  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ִנְמָצא  ָהָאָדם  ַהֶּזה.  ָּבעֹוָלם  ָהָאָדם 
ִאיָלן, ְוֹלא  ֲחַז"ל ֹלא ְּכִצּלֹו ֶׁשל  ֶׁשעֹוְברֹות ְּכמֹו ֵצל, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו 
ַמָּמׁש  ֶׁשהּוא  ַהּפֹוֵרַח,  ָהעֹוף  ֶׁשל  ְּכִצּלֹו  ֶאָּלא  ּכֶֹתל,  ֶׁשל  ְּכִצּלֹו 
ְּכֶהֶרף ַעִין. ְוָהָאָדם ֶׁשַּמְתִחיל ִלְׁשאֹל ְׁשֵאלֹות ַעל ַהְנָהַגת ַהָּקָּב"ה 
ֶׁשִּמְתַרֲחִׁשים  ׁשֹוִנים  ְמאָֹרעֹות  ַעל  ְוֻקְׁשיֹות  ְּתִמיהֹות  ְּבעֹוָלמֹו, 
ְלאֹותֹו  ּדֹוֶמה  הּוא  ֲהֵרי  ֻּכָּלּה,  ַהְּבִריָאה  ְוִעם  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ִעּמֹו 
ֶּפִתי ֶׁשִהְתִחיל ִלְׁשאֹל ְׁשֵאלֹות ּוְתִמיהֹות ַלַּגַּבאי. ִאּלּו ָהָיה ָהִאיׁש 
ִנְמָצא ָּכאן ֵמאֹות ַּבָּׁשִנים ְוָהָיה ָיכֹול ְלִהְסַּתֵּכל ְּבַמָּבט ָרָחב ַעל ָּכל 
ַהַּנֲעֶׂשה ָּבעֹוָלם, הּוא ָהָיה ֵמִבין ֶׁשָּכל ְמאָֹרע ַהִּמְתַרֵחׁש ָּבעֹוָלם ֶיׁש 
לֹו ַמָּטָרה ְוַתְכִלית, ָּכל ָאָדם ֶׁשהּוא ַעְכָׁשו ָעִני ָמרּוד, ִיָּתֵכן ֶׁשָהָיה 
ָצִריְך  ִעְנָין אֹותֹו הּוא  ֵאיֶזה  ְלַתֵּקן  ָּבא  ְוַעְכָׁשו  ָּגדֹול  ָעִׁשיר  ֶּבָעָבר 
הּוא  ְוַעְכָׁשו  ָעִני,  ַּפַעם  ָהָיה  ַעְכָׁשו  ֶׁשל  ֶהָעִׁשיר  ַּבֲעִנּיּותֹו.  ְלַתֵּקן 
ְוֵכן  ֶּׁשָּנְתנּו לֹו,  ַלֲאֵחִרים ֶאת ַמה  ּוַמֲעִניק  ְּבִנְסיֹון ָהעֶֹׁשר  ִמְתַנֶּסה 

ַעל ֶזה ַהֶּדֶרְך. 

ְוַעְכָׁשו ֶׁשָהָאָדם ִנְמָצא ְּבעֹוָלם ָיִמים ְקָצִרים, ֲהֵריהּו ְּכאֹוֵרַח ָהעֹוֵבר 
ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ְוֵאינֹו ַמִּכיר ֲאִפּלּו ֶאת ַהֶּנֶפׁש ַהּׁשֹוֶכֶנת ְּבתֹוְך ּגּופֹו, 
ּוָמה הּוא  ָּבעֹוָלם  ִּגְלּגּול הּוא  ֵאיֶזה  ֶׁשּבֹו,  ָהֲאִמִּתי  ָהָאָדם  ִמי הּוא 
ֵאין  ּוְמֻצְמֶצֶמת,  ְקַטָּנה  ּכֹה  ָהָאָדם  ֶׁשל  ֶׁשַּדְעּתֹו  ְוֵכיָון  ְלַתֵּקן,  ָּבא 
ִעּמֹו  ְלִהְתַהֵּלְך  ָצִריְך  ֶאָּלא  ַהָּקָּב"ה,  ֶׁשל  ַהְנָהָגתֹו  ַאַחר  ַלְחקֹר  לֹו 
ִּבְתִמימּות ּוְלַהֲאִמין ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשהּוא עֹוֶׂשה ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ִּכי ִמִּפי 

ֶעְליֹון ֹלא ֵתֵצא ָהָרעֹות ָחִליָלה. 

ְוֵאין לֹו ָלָאָדם ְלִהְתַמְרֵמר ַעל ִיּסּוָריו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֶׁשֵּכן ְמֻקָּבִלים 
ָהִיינּו  ָּבעֹוָלם, ֹלא  ַהִּיּסּוִרים  ֶׁשִאְלָמֵלא  ֶׁשָאַמר,  ַהְּגָר"א  ְּבֵׁשם  ָאנּו 
מֹוְצִאים ָיֵדינּו ְוַרְגֵלינּו ְּבֶזה ָהעֹוָלם. ּוְבָׁשָעה ֶׁשָהָאָדם עֹוֵמד ִלְפֵני 
ְּכֶנֶגד ַמֲעָׂשיו  ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ּובֹוְדִקים ֶאת ַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים  ֵּבית 
ָׂשֵמַח  ָהָאָדם  ְוָאז  ְלטֹוָבה  ַהַּכף  ֶאת  ִיּסּוָריו  ַמְכִריִעים  ַּכִּדין,  ֶׁשֹּלא 
ַהַּצַער  ִּבְזכּות  ִּכי  ַהֶּזה,  ֶּׁשִהְצַטֵער ָּבעֹוָלם  ַלָּקָּב"ה ַעל ַמה  ּומֹוֶדה 

ַהֶּזה הּוא זֹוֶכה ֶׁשִּדינֹו ִנְגָזר ְלטֹוָבה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא. 
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א. ִמַּדת ַהִּבָּטחֹון ִעָּקר ָּגדֹול הּוא ֵמִעְּקֵרי ַהּתֹוָרה, ְוָהָאָדם 
ִמְתַנֵהל  ַהּכֹל  ִּכי  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ְּבִלּבֹו  ְלַהְׁשִריׁש  ָצִריְך 

ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ֶׁשל ַהָּקָּב"ה ַעל ָּכל ְּברּוָאיו ְּבעֹוָלם.

ה'  ִּכי  ְלַהֲאִמין  ִהיא,  ַהְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה  ָהֱאמּוָנה  ב. 
ַמְנִהיג ֶאת עֹוָלמֹו ֵמָהֵחל ְוַעד ָּכָלה, ְוֵאין ָּכל ְּפֻעָּלה ִמָּקָטן 
ְוַעד ָּגדֹול ֶׁשֵאיָנּה ְּפִרי ַהְׁשָּגָחה ֶׁשל ַהָּקָּב"ה, ַהּדֹוֵאג ְלָכל 
ֶׁשל  ָׁשַמִים  ֶחְׁשּבֹונֹות  ַעל־ִּפי  ֶאת עֹוָלמֹו  ּוְמַנֵהל  ְּבִרּיֹוָתיו 

ָׂשָכר ָועֶֹנׁש. 

ִּביֵדי  ַהּכֹל  ִּכי  ִּבְלָבבֹו  ָהָאָדם  ֶׁשֵּיַדע  ַהִּבָּטחֹון הּוא  ִעְנַין  ג. 
לֹו  ְוֵאין  ַהַּמָּזל,  ּוְלַהֲחִליף  ַהְּטָבִעים  ְלַׁשּנֹות  ּוְבָידֹו  ָׁשַמִים, 

ַמֲעצֹור ְלהֹוִׁשיַע ְּבַרב אֹו ִּבְמָעט. 

ד. ְוַגם ַּכֲאֶׁשר ָצָרה ְקרֹוָבה ָלבֹוא, ְיׁשּוַעת ה' ְּכֶהֶרף ַעִין, ִּכי 
ּכֹל ָיכֹול הּוא ְוֹלא ִיָּבֵצר ִמֶּמּנּו ְמאּוָמה. ְוַגם ַּכֲאֶׁשר ִיְרֶאה 
ִנְמַנַעת  ַהַהָּצָלה  ֶׁשִּתְהֶיה  לֹו  ָראּוי  ֵאין  ַצָּוארֹו,  ַעל  ַהֶחֶרב 

ִמִּלּבֹו. 

ה. ֵיׁש ָלָאָדם ְלַהֲאִמין, ִּכי ָּכל ַּדְרֵכי ה' ְיָׁשִרים ְוֵאין ִיּסּוִרים 
ָּבִאים ַעל ָהָאָדם ְּבִמְקֶרה. ַהּכֹל ָּבא ְּבִדין ּוְבִמְׁשָּפט, ְוִאם 
ָנַקף ֶאְצָּבעֹו הּוא עֶֹנׁש ְלַמֲעָׂשיו ֶׁשֵאיָנם טֹוִבים, ְוִאם ֶנֱהָנה 

הּוא ְּגמּול ְלַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים. 

ַהּבֹוֵרא  ַהְׁשָּגַחת  ָּכל  ִּכי  ְּבַנְפׁשֹו,  ִלְקּבַֹע  ָהָאָדם  ָצִריְך  ו. 
ִיְתָּבַרְך ִהיא ְּפָרִטית ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמְּבֵני ָהָאָדם, ְוֵעיָניו 
ְּפקּוחֹות ַעל ָּכל ַּדְרֵכיֶהם. ְוָלֵכן ֻמְזָהר ָהָאָדם ָלֵתת ֵלב ְלָכל 
ֶׁשִּבְגָללֹו  ַהֵחְטא  ַמהּו  ִלְבּדֹק  ְּכֵדי  ִעּמֹו,  ֶׁשַּנֲעֶׂשה  ְמאָֹרע 

ִנְגַרם לֹו ַהָּדָבר. 

ְּכמֹו  ָּגדֹול,  ְּבַמֲעֶׂשה  ַרק  ַהָּקָּב"ה  ֶׁשל  ַהְׁשָּגָחתֹו  ֵאין  ז. 
ַּבָּים  ָלֵצאת  ֶׁשְּיַבְקׁשּו  ָּבֵעת  ֲאָנִׁשים  ְקָצת  ֶׁשחֹוְׁשִבים 
ַהָּקָּב"ה,  ֶאל  ֵעיֵניֶהם  ְוָאז  ְּבַׁשָּיָרה,  ָלֵצאת  אֹו  ִלְסחֹוָרה 
ּוַבֲעׂשֹוָתם ַמֲעֶׂשה ָקָטן ֹלא ִיְזְּכרּו ֶאת ה' ִמְּפֵני ֶׁשַהְּפֻעָּלה 
ַקָּלה ְּבֵעיֵניֶהם. ְוֵאין ַהָּדָבר ֵּכן, ֶאָּלא ַהּכֹל ַנֲעֶׂשה ְּבַהְׁשָּגַחת 
ַהּבֹוֵרא, ֵּבין ָּדָבר ָּגדֹול ּוֵבין ָּדָבר ָקָטן. ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר "ְּבָכל־

ַעל  ִּתְסמֹך  ַאל  ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה,  ָּדָבר  ְּבָכל  ָדֵעהּו",  ְּדָרֶכיָך 
ַעְצְמָך, ֶאָּלא ָּדֵעהּו ֶאת ַהָּקָּב"ה ֶׁשהּוא ַמְנִהיג אֹוְתָך ִמָּקָטן 
ָּפָרָׁשה  ִהיא  "ֵאיזֹו  ַקָּפָרא:  ַּבר  ָּדַרׁש  ֶזה  ְוַעל  ָּגדֹול.  ְוַעד 
ְקַטָּנה ֶׁשָּכל ּגּוֵפי ּתֹוָרה ְּתלּוִיין ָּבּה? ֱהֵוי אֹוֵמר ְּבָכל־ְּדָרֶכיָך 

ָדֵעהּו". 

הּוא  ִּכי  ַּבה',  ּוִמְבַטחֹו  ְיָהבֹו  ְלַהְׁשִליְך  ָהָאָדם  ָצִריְך  ח. 
"ַהְׁשֵלְך  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכִפי  ִעּמֹו,  ִיְקֶרה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת  ַהּקֹוֵבַע 
ַעל־ה' ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכְלְּכֶלָך ֹלא־ִיֵּתן ְלעֹוָלם מֹוט ַלַּצִּדיק". 

ִּבְזכּות  ְוַהְצָלָחה  ִליׁשּוָעה  ִיְזֶּכה  ַּבה',  ֶׁשּבֹוֵטַח  ִמי  ט. 
ִּבְּטחֹונֹו, ְּכִפי ֶׁשֶּנֱאַמר " ְוַהּבֹוֵטַח ַּבה' ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו". 

ְּבִמְׁשֵלי:  ִּדְבֵרי ְׁשֹלמֹה  ִהיא  ַּבה'  ַהִּבָּטחֹון  ִמן  ַהּתֹוָצָאה  י. 
"ְּבָכל־ְּדָרֶכיָך ָדֵעהּו ְוהּוא ְיַיֵּׁשר אְֹרחֶֹתיָך", ִּכי ִמְּלַבד ְׂשַכר 
ַּבַּמֲעֶׂשה  ַּתְצִליַח  ַהָּׁשַמִים,  ִמן  ָּגדֹול  הּוא  ֲאֶׁשר  ַהִּבָּטחֹון 

ַההּוא ֲאֶׁשר ָזַכְרָּת ּבֹו ֶאת ה'. 

ְּבָיָדיו  ָהֵעת  ָּכל  ָמצּוי  הּוא  ִּכי  ְלַהֲאִמין  ָהָאָדם  ָצִריְך  יא. 
ְּבָכל  ְלהֹוִׁשיעֹו  סֹוִפית  ֵאין  ְיכֶֹלת  ְּבָידֹו  ְוֵיׁש  ַהָּקָּב"ה,  ֶׁשל 
ְּבֶדֶרְך ַהֶּטַבע,  ֵאין ָהָאָדם רֹוֶאה מֹוָצא  ַּכֲאֶׁשר  ְוַגם  ַמָּצב. 
ָצִריְך ְלַהֲאִמין ֶׁשַהּכֹל ִנְמָצא ְּבַהְׁשָּגָחה ֶעְליֹוָנה ְוֵיׁש ִּתְקָוה 

ְלַאֲחִריתֹו.

ְוֵאין  ַמֲעָׂשיו  ָּכל  ַעל  ה'  ֶׁשַרֲחֵמי  ְלַהֲאִמין  ָצִריְך  ַּגם  יב. 
ָלָאָדם ְלִהְתָיֵאׁש ִמן ָהַרֲחִמים. ְוַגם ִאם ַעל־ִּפי ׁשּוַרת ַהִּדין 
ֵאינֹו ַזַּכאי ְלִהָּוַׁשע, מּוָטל לֹו ִלְבטַֹח ִּכי ה' ָיחּוס ָעָליו ְורֹוֶצה 
ְּבׁשּובֹו  ִאם  ִּכי  ַהֵּמת  ְּבמֹות  ָחֵפץ  ֵאין ה'  ִּכי  ְּבטֹוָבתֹו,  ַרק 

ִמַּדְרּכֹו ָוָחָיה.

יג. ֵאין לֹו ָלָאָדם ִלְסמְֹך ֶאת ִּבְּטחֹונֹו ְּבֶאְמָצִעים ִטְבִעִּיים, 
ַעל  אֹו  ַּכְסּפֹו,  ֶאת  ְלַהְבִטיַח  ְּכֵדי  ְנָכִסים  ַהַּמְרֶּבה  ְּכמֹו 
ָהרֹוְפִאים ְוַדְרֵכי ָהְרפּוָאה, ֶאָּלא ְלַהֲאִמין ֶׁשֵאין ֵהם ֶאָּלא 
ְּגֵזַרת  ַעל־ְיֵדי  ַהַּנֲעׂשֹות  ִלְפֻעּלֹות  ִחיצֹוִנִּיים  ֶאְמָצִעִּיים 
ַהַהְׁשָּגָחה ַהֶעְליֹוָנה. ּוְכָבר ֻהְזַהְרנּו ַעל ָּכְך ַּבּתֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר 
"ְוָאַמְרָּת ִּבְלָבֶבָך ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת־ַהַחִיל ַהֶּזה". 

ַהֶּגֶבר  ָארּור  ה'  ָאַמר  "ּכֹה  ַהָּנִביא:  ִיְרְמָיהּו  ָאַמר  ְוֵכן  יד. 
ִלּבֹו",  ָיסּור  ּוִמן־ה'  ְזרֹעֹו  ָּבָׂשר  ְוָׂשם  ָּבָאָדם  ִיְבַטח  ֲאֶׁשר 
"ּוִמן־ה'  ַּבָּפסּוק  ֶנֱאַמר  ָהָיה  ֹלא  ֶׁשִאם  ָהַרְמַּב"ם,  ּוֵבֵאר 
ֶׁשֲהֵרי רֹב  ִּבְכַלל ָארּור,  ִּכְמַעט  ָאָדם  ָּכל  ָהָיה  ִלּבֹו",  ָיסּור 
ִאָּׁשה  ְּבָאִביו,  ּבֹוֵטַח  ֵּבן  ְּבזּוָלָתם.  ּבֹוְטִחים  ָהָאָדם  ְּבֵני 
ְּבַבְעָלּה, ֻׁשָּתף ְּבֻׁשָּתפֹו ְועֹוד, ֶאָּלא ֶׁשַהִּנְכָלל ְּבָארּור הּוא 
ֲאָבל  ִלּבֹו.  ָיסּור  ִמן־ה'  ְוַגם  ָּבָאָדם  ִמְבַטחֹו  ֶׁשָּׂשם  ִמי  ַרק 
ִמי ֶׁשֶּנֱעַזר ְּבֶאְמָצִעים ִטְבִעִּיים ְּכֶאְמָצִעִּיים, ְויֹוֵדַע ֶׁשַהּכֹל 

ֻמְׁשָּגח ֵמֵאת ה', ֵאינֹו ִּבְכַלל ָארּור. 

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות

)על־פי ספרי הראשונים, הרמב"ם ובנו רבי אברהם, רבנו יונה, הרשב"א, וכן ספר החינוך, הרמח"ל ועוד(
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ַּפַעם  ָהְלכּו  ֲעִקיָבא,  ְוַרִּבי  ְיהֹוֻׁשַע  ְוַרִּבי  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ַהַּתָּנִאים 
ֲחָכִמים.  ְלַתְלִמיֵדי  ְּכָסִפים  ֶלֱאסֹף  ְּכֵדי  ַאְנטֹוְכָיא,  ָהִעיר  ֶאל 
רֹוֵדף  ֶׁשָהָיה  יּוָדן,  ַאָּבא  ְּבֵׁשם  ַצִּדיק  ָאָדם  ִהְתּגֹוֵרר  ִעיר  ְּבאֹוָתּה 
ְצָדָקה ָוֶחֶסד ּוְבָכל ַּפַעם ֶׁשָהיּו ַהַּתָּנִאים ָּבִאים ְלִעירֹו, ָהָיה נֹוֵתן 
ָלֶהם ְנָדָבה ְּגדֹוָלה. ְלָיִמים, ָיַרד ַאָּבא יּוָדן ִמְּנָכָסיו, ּוְכֶׁשָרָאה ֶאת 
ַהַּתָּנִאים ָּבִאים ְלִעירֹו ִהְתַּכְרְּכמּו ָּפָניו ֵמרֹב ַצַער ַעל ֶׁשֵאין לֹו ַמה 
ָּלֵתת ָלֶהם ִלְצָדָקה. ְּכֶׁשָחַזר ְלֵביתֹו ְּבָפִנים ֲעצּובֹות, ָׁשֲאָלה אֹותֹו 
ָהִאָּׁשה ְלֵפֶׁשר ַעְצבּותֹו, ְוַכֲאֶׁשר ִסֵּפר ָלּה ַעל ַהַּתָּנִאים ֶׁשָּבאּו ֶאל 
ִלְמּכֹר  ִצְדקּוָתּה  ְּברֹב  ָיֲעָצה לֹו ִאְׁשּתֹו  ְצָדָקה,  ֶלֱאסֹף  ְּכֵדי  ָהִעיר 
ִיֵּתן  ִּבְתמּוָרתֹו,  ֶׁשְּיַקֵּבל  ַהֶּכֶסף  ְוֶאת  לֹו,  ֶׁשּנֹוַתר  ָׂשֵדהּו  ֲחִצי  ֶאת 
ִּביֵדי  ָמַסר  ְוַכֲאֶׁשר  ִּכְדָבֶריָה,  יּוָדן  ַאָּבא  ָעָׂשה  ִלְצָדָקה.  ַלַּתָּנִאים 
לֹו  הֹודּו  ָׂשֵדהּו,  ַלֲחִצי  ִּבְתמּוָרה  ֶׁשִּקֵּבל  ַהֶּכֶסף  ֶאת  ַהַּתָּנִאים 
ִלּבֹו  ִמְׁשֲאלֹות  ָּכל  ְיַמֵּלא  ֶׁשַהָּקָּב"ה  אֹותֹו  ּוֵבְרכּו  ְמאֹד  ַהַּתָּנִאים 
ְלטֹוָבה. יֹום ֶאָחד, ָהַלְך ַאָּבא יּוָדן ֶאל ֲחִצי ָׂשֵדהּו ֶׁשּנֹוַתר ִלְפֵלָטה, 
ַרְגֵלי  ַּתַחת  ּבֹור  ִנְפַער  ְלֶפַתע  ַהָּׂשֶדה.  ֶאת  ְּבָפָרתֹו  ְוֵהֵחל חֹוֵרׁש 
ָּפָרתֹו ְוִהיא ָנְפָלה ְּפִניָמה ְלתֹוְך ַהּבֹור. ֵהִרים ַאָּבא יּוָדן ֶאת ֵעיָניו 
ַלָּׁשַמִים ְוָאַמר: "ָּבטּוַח ֲאִני ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשַהָּקָּב"ה עֹוֶׂשה ִעִּמי ַהּכֹל 
ֶרֶגל  ִנְׁשְּבָרה  ְלטֹוָבִתי  ּוְבַוַּדאי  ִמַּמַעל,  ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה  ַנֲעֶׂשה 
ָּפָרִתי". ָיַרד ַאָּבא יּוָדן ֶאל ַהּבֹור ְּכֵדי ְלַנּסֹות ְלהֹוִציא ֶאת ָּפָרתֹו, 
ּוְלַמְרֵּבה ִׂשְמָחתֹו ִּגָּלה אֹוָצר ָּגדֹול ֶׁשל ִּדיָנִרים ֶׁשָהָיה ָטמּון ַּבּבֹור. 
ַהֻּמְפָלָאה  ַהַהְׁשָּגָחה  ַעל  ַלָּקָּב"ה  ְוהֹוָדָיה  ֶׁשַבח  יּוָדן  ַאָּבא  ָנַתן 
ֶׁשָּזָכה ָלּה, ּוְכֶׁשָחַזר ְלֵביתֹו ִסֵּפר ְלִאְׁשּתֹו ַעל ַהֵּנס ַהָּגדֹול ֶׁשֵאַרע 
ִעּמֹו. ְלָיִמים, ִהִּגיעּו ַהַּתָּנִאים ׁשּוב ְלִעירֹו ֶׁשל ַאָּבא יּוָדן, ְוַכֲאֶׁשר 
ִהְתַעְנְינּו ִּבְׁשלֹומֹו נֹוַדע ָלֶהם, ִּכי ַהָּלה ָהַפְך ִלְהיֹות ָעִׁשיר ֻמְפָלג 
ַרִּבים,  ְנָכִסים  ְּבַבֲעלּותֹו  ֶׁשָהיּו  ַעד  ָלֵכן,  קֶֹדם  ֶּׁשָהָיה  ִמַּמה  יֹוֵתר 
ְוָכל ַמה ֶּׁשהּוא  ֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹות, ָּפִרים ּוְכָבִׂשים, ִעִּזים ּוְגַמִּלים, 
עֹוֶׂשה ה' ַמְצִליַח ַּבֲעדֹו. ְּכֶׁשָּבאּו ַהֲחָכִמים ְלֵביתֹו, ָיָצא ַאָּבא יּוָדן 
ִלְקָראָתם ְוִהְכִניָסם ְלֵביתֹו ְּבִׂשְמָחה. ָאַמר ָלֶהם ַאָּבא יּוָדן: "ְּדעּו 
ֵּפרֹות  ֶׁשָעְׂשָתה  ִהיא  אֹוִתי  ֶׁשֵּבַרְכֶּתם  ֶׁשַהְּבָרָכה  ֲחָכִמים,  ָלֶכם 
ּוִבְזכּוָתּה ָזִכיִתי ָלעֶֹׁשר ַהָּגדֹול ַהֶּזה". ָאְמרּו לֹו ַהַּתָּנִאים: "יֹוְדִעים 
ָאנּו ֶׁשַּכָּוָנְתָך ָהְיָתה ְלטֹוָבה, ְוָלֵכן ָהִיינּו נֹוֲהִגים ִלְרׁשֹם ֶאת ִׁשְמָך 
ָהִראׁשֹון ִּבְרִׁשיַמת ַהּתֹוְרִמים, ַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשָהיּו ֲאָנִׁשים ֶׁשָּתְרמּו 
יֹוֵתר ִמְּמָך, ִמְּפֵני ֶׁשַאָּתה ָנַתָּת ְּבֵלב ָׁשֵלם". ָקְראּו ָעָליו ַהֲחָכִמים 
ֶאת ַהָּפסּוק "ַמַּתן ָאָדם ַיְרִחיב לֹו", ּוֵפְרׁשּוהּו, ֶׁשְּכִפי ֶׁשֵּיׁש ִּבְרצֹונֹו 
ֶׁשל ָהָאָדם ָלֵתת, ַהָּקָּב"ה ַמְרִחיב לֹו ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו, 
ְּפָרִטית.  ְּבַהְׁשָּגָחה  נֹוֵהג ִעּמֹו  ַהָּקָּב"ה  ָּכְך  ִמְתַנֵהג  ֶׁשָהָאָדם  ּוְכִפי 

)על־פי ירושלמי הוריות(

  

ִאיׁש ֶאָחד ָהָיה ִמְתַּפְרֵנס ִמְּמִכיַרת ַיִין ּוַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפים, אּוָלם 
ִמֵּכיָון ֶׁשַהַּיִין ָהָיה ָמצּוי ֶאְצלֹו ָּכל ָהֵעת ְוהּוא ָהָיה אֹוֵהב ִלְׁשּתֹותֹו, 
ָממֹונֹו.  ָּכל  ָאַזל  ֶׁשִּכְמַעט  ַעד  ַיִין  ֶׁשל  ְׁשֵלִמים  ַּכִּדים  ְמַכֶּלה  ָהָיה 
יֹום ֶאָחד, ִהְתַּכְּנסּו ָּבָניו ּוְבֵני ֵּביתֹו ֶׁשל אֹותֹו ָאָדם ְוָאְמרּו ֶזה ָלֶזה: 

"ַעד ָמַתי ַנִּניַח ְלָאִבינּו ִלְׁשּתֹות ֶאת ַהַּיִין ֶׁשַּבֲחנּות ּוְלַכּלֹות ֶאת ָּכל 
ַהָּממֹון? ֲהֵרי הּוא ֹלא מֹוִתיר ָלנּו ְּכלּום ִמְּנָכָסיו"! ֶהְחִליטּו ַהָּבִנים 
ֶׁשִּיְתַּפֵּכַח  ַעד  ָהִעיר  ִמן  ּוְלהֹוִציאֹו  ֵמֲחנּותֹו  ָהָאב  ֶאת  ְלהֹוִציא 
ֶׁשִהְׁשַּתֵּכר,  ַעד  ַיִין  ֲאִביֶהם  ֶאת  ְוִהְׁשקּו  ַהָּבִנים  ָהְלכּו  ִמֵּיינֹו. 
ְוֵהִניחּוהּו ְּבֵבית ַהְּקָברֹות. ָׁשַכב ָהָאב ֵּבין  ּוְלַאַחר ִמֵּכן הֹוִציאּוהּו 
ַהָּׁשַמִים,  ִמן  ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה  ֵעת  ְּבאֹוָתּה  ּוְבִדּיּוק  ַהְּקָבִרים, 
ַיִין.  ְמֵלִאים  ְוַכִּדים  נֹאדֹות  ִעָּמם  ֶׁשָּנְׂשאּו  ַיִין  מֹוְכֵרי  ָׁשם  ָעְברּו 
ְלַיד ֵּבית ַהְּקָברֹות,  ְוָעְמדּו  ַּכֲאֶׁשר ִהְתָקְרבּו ַהּמֹוְכִרים ֶאל ָהִעיר 
ְמאֹד.  ְוִנְבֲהלּו  ָהִעיר  ִמּתֹוְך  ּוְזָעקֹות  קֹולֹות  ִּפְתאֹום  ָׁשְמעּו 
ֶהְחִליטּו ַהּמֹוְכִרים ָלרּוץ ֶאל ָהִעיר ִלְראֹות ַמה ָּקָרה ָׁשם, ֶׁשָּמא 
ָצִריְך ְלַהִּציל ֲאָנִׁשים ֶׁשִּנְקְלעּו ְלָצָרה, ּוֵביְנַתִים ֶהְחִליטּו ְלַהְחִּביא 
ֶאת נֹאדֹות ַהַּיִין ְוַהַּכִּדים ֵּבין ַהְּקָבִרים. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ֵהִקיץ ָהָאב 
ְּבֵבית  ִנְמָצא  ֶׁשהּוא  ֵלב  ָׂשם  ְוֹלא  ְסִביבֹו  ִהִּביט  ִמְּׁשָנתֹו,  ַהִּׁשּכֹור 
ַהְּקָברֹות ַּבֲחֵׁשָכה. ָצֵמא ָהָיה ְלַיִין, ְוַכֲאֶׁשר ִהְבִחין ִּפְתאֹום ֶׁשַּכד 
ַיִין מּוָנח לֹו ִלְמַרֲאׁשֹוָתיו, ֹלא ָחַׁשב ַּפֲעַמִים, ָּפַתח ֶאת ַהַּכד ְוָׁשָתה 
ֶאת ֻּכּלֹו ַעד ֶׁשִּנְרַּדם ׁשּוב ֵמרֹב ִׁשְכרּות. ֵּביְנַתִים ִהְתַעְּכבּו נֹוְׂשֵאי 
ִמְתעֹוֵרר  ֶׁשָהָיה  ַּפַעם  ְּבָכל  ְוָׁשָתה  ָׁשָתה  ְוָהִאיׁש  ִמַּלֲחזֹר,  ַהַּיִין 
ָאְמרּו  ָיִמים,  ְׁשֹלָׁשה  ַאֲחֵרי  ִׁשְכרּות.  ִמּתֹוְך  ִלְׁשָנתֹו  ׁשּוב  ְוחֹוֵזר 
ַהָּבִנים ֶזה ָלֶזה: "ֵאיְך ָעִׂשינּו ָּדָבר ָּכֶזה, ְלָגֵרׁש ֶאת ָאִבינּו ִמֵּביֵתנּו 
ְוהֹוַתְרנּו אֹותֹו ַלֲאָנחֹות ְּבֵבית ַהְּקָברֹות ִמְּבִלי ִלְבּדֹק ַמה ְּׁשלֹומֹו"? 
ָהְלכּו ַהָּבִנים ִלְראֹות ֶאת ֲאִביֶהם, ּוְלַתְדֵהָמָתם ָמְצאּו אֹותֹו ָיֵׁשן 
ְוָאְמרּו:  ַיִין ְסִביבֹו. ִהְתַּפְּלאּו ַהָּבִנים  ֵּבין ַהְּקָבִרים ְּכֶׁשּנֹאדֹות ֶׁשל 
"ַּגם ָּכאן ָזִכיָת ְלַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ִמַּמַעל ְוַהָּקָּב"ה ֹלא ָעַזב אֹוְתָך? 
ִאם ִמן ַהָּׁשַמִים ָנְתנּו ְלָך ַּגם ָּכאן ַיִין, ֵאין ָלנּו ֵעָצה ּוְתבּוָנה ֶנֶגד ה'". 
יֹום  ּוְבָכל  ִמְנָהג,  ֵּביֵניֶהם  ְוָעׂשּו  ַהַּבְיָתה  ָהָאב  ַהָּבִנים ֶאת  ֶהֱחִזירּו 
ָהָיה ַאַחד ַהָּבִנים ָּבא ּוְמַסֵּיַע ְלָאִביו ְונֹוֵתן לֹו ִלְׁשּתֹות ְּכִפי ְרצֹונֹו. 

)על־פי ויקרא רבה(

  

ִמֵּדי  ְלַהְפִליג  נֹוֲהִגים  ֶׁשָהיּו  ַּפַעם,  ָהיּו  ְּבִמְסָחר  ֻׁשָּתִפים  ְׁשֵני 
ְּתקּוָפה ָּבֳאִנָּיה ֶאל ְמִדיַנת ַהָּים, ְוָׁשם ָהיּו מֹוְכִרים ְסחֹוָרה ֶׁשֹּלא 
ָהְיָתה ְמצּוָיה ָׁשם ְורֹוְכִׁשים ָׁשם ֲחָפִצים ֶׁשֹּלא ָהיּו ְמצּוִיים ְּבֶאֶרץ 
ַּפַעם  ְּגדֹוִלים.  ִּבְרָוִחים  ַאְרָצה  ְּבׁשּוָבם  אֹוָתם  ּומֹוְכִרים  ִיְׂשָרֵאל 
יֹום  ֶאת  ְוָקְבעּו  ְלַדְרָּכם,  ָלֵצאת  ַהֻּׁשָּתִפים  ְׁשֵני  ֶהְחִליטּו  ַאַחת, 
ַהְיעּוָדה,  ַּבָּׁשָעה  ֶחְפָצם.  ִלְמחֹוז  אֹוָתם  ֶׁשִּתַּקח  ָּבֳאִנָּיה  ֵצאָתם 
ִהִּגיַע ַאַחד ַהֻּׁשָּתִפים ְוָעָלה ֶאל ַהְּסִפיָנה, אּוָלם ֻׁשָּתפֹו ַהֵּׁשִני ֹלא 
אּוָלם  ְזַמן־ָמה,  ַהחֹוֵבל  ַרב  ִהְמִּתין  ַהּסֹוֵחר  ֶׁשל  ְלַבָּקָׁשתֹו  ִהִּגיַע. 
ְלַבּסֹוף ָּפְקָעה ַסְבָלנּותֹו ְוהּוא ָיָצא ְלַהְפָלָגה ִמְּבִלי ְלַהְמִּתין עֹוד 
ַלּסֹוֵחר ַהֵּׁשִני ֶׁשִהְתַמְהֵמַּה. ַהּסֹוֵחר ֶׁשָּיַׁשב ַּבְּסִפיָנה ֹלא ָיַדע ָמה 
ֵאַרע ִעם ֲחֵברֹו ְוִהְצַטֵער ְּתִחָּלה ַעל ֶׁשֹּלא ָּבא ַּכֻּמְסָּכם ַיַחד ִעּמֹו, 
ֶאָּלא ֶׁשַאֲחֵרי ֶׁשִהְרֵהר ַּבָּדָבר ָׂשַמח ְּבִלּבֹו, ֶׁשֵּכן ָּכְך יּוַכל ְלַהְרִויַח 
ִּכְפַלִים ְּבִמְסָחרֹו ְּבֵהָעֵדר ֻׁשָּתפֹו. ָמה ֵאַרע ְלאֹותֹו ֻׁשָּתף ּוַמּדּוַע 
ִהְׁשִּכים  ּבֶֹקר,  ְּבאֹותֹו  ֶׁשִּבֵּקׁש?  ְּכִפי  ָהֳאִנָּיה  ֶאל  ִמָּלבֹוא  ִהְתַעֵּכב 

ל ְמֻהּלָ

ִמִּסּפּוֵרי ֲחַז"ל
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ל ְמֻתּבָ
ן ַמְכִריִזים  א ִאם ּכֵ ה, ֶאּלָ ַמּטָ עֹו ִמּלְ • ֵאין ָאָדם נֹוֵקף ֶאְצּבָ
ַמה־ ְוָאָדם  ִמְצֲעֵדי־ָגֶבר  'ֵמה'  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִמְלַמְעָלה,  ָעָליו 
ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ה  ַמּכָ ם  ּדַ ֱאִליֶעֶזר,  י  ַרּבִ ָאַמר  ְרּכֹו'.  ּדַ ִבין  ּיָ
ל ַיד  ֲאגּוָדל ׁשֶ ם עֹוָלה. ָאַמר ָרָבא, ּבַ מֹו ּדַ ה ָעָליו ּכְ ְמַרּצֶ
ִני  ה, ּוְבִנּגּוף ׁשֵ ֹכַח ּוִמְצַטֵער ַהְרּבֵ הּוא נֹוֵגף ּבְ ֵני ׁשֶ ָיִמין, ִמּפְ
ר הּוא הֹוֵלְך ִלְדַבר  ֲאׁשֶ ּכַ א ָהִראׁשֹון, ְוַרק  ִהְתַרּפֵ קֶֹדם ׁשֶ

ִמְצָוה. )מסכת חולין(

ְרּגּוָתא,  ּגַ ֵריׁש  ֲאִפּלּו  ַרב:  ָרָבא ָאַמר  ר  ּבַ ָחָנא  ַרב  • ָאַמר 
ה  ִמְתַמּנָ ּבֹורֹות,  ּבַ ׁשֶ ִים  ַהּמַ ת  ֲחֻלּקַ ַעל  ה  ַהְמֻמּנֶ ָאָדם 
ַוֲאִפּלּו  ֵמַעְצמֹו,  ה  ַנֲעׂשֶ ֶזה  ְוֵאין  ְלַתְפִקידֹו  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן 
ְפִקיד ָקָטן ּוָפׁשּוט. )מסכת בבא בתרא(  הּוא ּתַ ֶזה ׁשֶ ְפִקיד ּכָ ּתַ

ֵמָעיו,  ּבְ ַעם  ּפַ ָחׁש  יא,  ׂשִ ַהּנָ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ דֹוׁש,  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ  •
ּפּוִחים, ַאְך לֹא ָיַדע ִאם  רּוָפה ְלָכְך הּוא ֵיין ּתַ ַהּתְ ְוָיַדע ׁשֶ
ל עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים. ָאַמר לֹו  ּפּוִחים ׁשֶ ּתֹות ֵיין ּתַ ר ִלׁשְ ֻמּתָ
ֵמָעיו ְוֵהִביאּו  ַעם ָחׁש ָאִביו ּבְ ּפַ י יֹוֵסי, ׁשֶ ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ ַרּבִ
ן  ּבֶ ָבר  ּכְ ָהָיה  ִין  ְוַהּיַ ּכֹוָכִבים,  ל עֹוְבֵדי  ׁשֶ ּפּוִחים  ּתַ ֵיין  לֹו 
י ִלְבּדֹק ּוָמְצאּו ּגֹוי  ה ַרּבִ א. ִצּוָ ָתה ְוִהְתַרּפֵ ָנה, ׁשָ ְבִעים ׁשָ ׁשִ
ְבִעים  ל ׁשִ ּפּוִחים ׁשֶ י ֵיין ּתַ ּדֵ לֹשׁ ֵמאֹות ּכַ ָהיּו לֹו ׁשְ ֶאָחד ׁשֶ
עֹוָלמֹו  ַסר  ּמָ ׁשֶ קֹום  ַהּמָ רּוְך  "ּבָ ְוָאַמר:  י  ַרּבִ ַמח  ׂשָ ָנה.  ׁשָ

ְלׁשֹוְמִרים". )מסכת עבודה זרה( 

א  ֶאּלָ ָבר,  ַהּדָ לּוי  ּתָ ָהָאָדם  ְזכּות  ּבִ לֹא  ּוְמזֹוֵני,  ֵני  ּבָ י,  ַחּיֵ  •
ְוַרב  ה  ַרּבָ ֲהֵרי  ׁשֶ ָרִטית.  ּפְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  לֹו  ַמּזָ ּבְ
ִעים  ׁשְ א ָהָיה ַחי ּתִ יִקים, ַרב ִחְסּדָ ֵניֶהם ָהיּו ַצּדִ א ׁשְ ִחְסּדָ
)מסכת  ָנה.  ׁשָ ִעים  ַאְרּבָ ַרק  ַחי  ָהָיה  ה  ְוַרּבָ ָנה,  ׁשָ ִים  ּתַ ּוׁשְ

מועד קטן(

ִנְפָלאֹות  ה  ֱאַמר "ְלעֹׂשֵ ּנֶ ׁשֶ ִנּסֹו,  ּבְ יר  ַמּכִ ס  ַהּנֵ ַעל  ּבַ ֵאין   •
הּוא  ים  ִנּסִ ה  ּמָ ּכַ יֹוֵדַע  ְלַבּדֹו  "ה  ּבָ ַהּקָ ַרק  ְלַבּדֹו",  דֹלֹות  ּגְ
ה ִעּמֹו ִמן  ֲעׂשֶ ּנַ ס ׁשֶ ּנֵ ּבַ יר  ה ָלָאָדם, ְוֵאין ָהָאָדם ַמּכִ עֹוׂשֶ

ָרִטית. )מסכת נדה( ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ַמִים ּבְ ָ ַהּשׁ

ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ְלֵבית  מֹוָנִאים  ַהַחׁשְ ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ  •

ּנּו  ּוִמּמֶ דֹול  ּגָ ּכֵֹהן  ל  ׁשֶ חֹוָתמֹו  ּבְ ָחתּום  ֶמן  ׁשֶ ְך  ּפַ ָמְצאּו 
ָיִמים.  מֹוָנה  ׁשְ ֵנס  ֶדֶרְך  ּבְ ְלָקה  ּדָ ׁשֶ נֹוָרה  ַהּמְ ֶאת  ִהְדִליקּו 
ַעם ָיַצק  ּפַ א ׁשֶ ֶמן? ֶאּלָ ְך ׁשֶ דֹול ּפַ ַמּדּוַע ִהְטִמין ַהּכֵֹהן ַהּגָ
דֹוָלה  ּמּות ּגְ ְכְנָסה ּבֹו ּכַ ּנִ ְך ְוָרָאה ׁשֶ ֶמן ְלתֹוְך ַהּפַ ַהּכֵֹהן ׁשֶ
ָרִטית  ָחה ּפְ ּגָ י ַהׁשְ ְך ֵמִכיל, ְוֵהִבין ּכִ ַהּפַ ֶ ה ּשׁ מֹוָנה ִמּמַ י ׁשְ ּפִ
ַהּכֵֹהן  ָנַטל  ָלבֹוא.  ֶלָעִתיד  צֶֹרְך  ּבֹו  ְוִיְהֶיה  ָבר  ּדָ ּבַ ֵיׁש 
חֹוָתמֹו ְוִהְטִמינֹו ֵהיֵטב ַעד  ְך, ָחַתם אֹותֹו ּבְ דֹול ֶאת ַהּפַ ַהּגָ
אן ָצִריְך ָהָאָדם ִלְלֹמד  מֹוָנִאים. ִמּכָ יֵמי ַהַחׁשְ ָצאּוהּו ּבִ ּמְ ׁשֶ
ם  ָרִטית ּגַ ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ְתַרֵחׁש ִעּמֹו, הּוא ּבְ ּמִ ה ׁשֶ ל ַמֲעׂשֶ ּכָ ׁשֶ

ָבר. )שפת אמת( ה ַלּדָ ּבָ ה ֶאת ַהּסִ ִאם ֵאינֹו ֵמִבין ַעּתָ

ָרִטית, ָאז  ָחה ּפְ ּגָ ֱאמּוַנת ַהׁשְ יל ָהָאָדם ַעְצמֹו ּבֶ • ִאם ַיְרּגִ
עֹוָלם,  ּטּול ּבָ ֶלּנּו ׁשּום ּבִ ָבר ְולֹא ְיַבּטְ לֹא ִיְכַעס ַעל ׁשּום ּדָ
ֵצל ַמֲעֵברֹות ְוִאּסּוִרים  ְנָאה ּוֵפרּוד ְלָבבֹות ְוִיּנָ ְולֹא ָיבֹוא ְלׂשִ
ם  ֵ ל ֶזה ַרק ַהּשׁ ּכָ הּוא ַמֲאִמין ְויֹוֵדַע ׁשֶ יָון ׁשֶ עּור ּכֵ ִלי ׁשִ ּבְ
יֹון  ּסָ תֹוְך ַהּנִ ָרה, ְוהּוא ּבְ תֹוְך ַהַהְסּתָ ַעְצמֹו הּוא ּבְ ַרְך ּבְ ִיְתּבָ
אי  ַוּדַ ֹחֶזק ֶזה ָהֱאמּוָנה, ּבְ ִמיד ּבְ ֲחִזיק ַעְצמֹו ּתָ ֵרי ַהּמַ ְוַאׁשְ
מֹו  ּכְ ַעִין,  ּבְ ַעִין  ד  ִמּיָ ְוִנְפָלאֹות  ים  ִנּסִ לֹו  ַמְרֶאה  "ה  ּבָ ַהּקָ

ִניִתי. )שומר אמונים(  תּוב ֲאִני ד' לֹא ׁשָ ּכָ ׁשֶ

ֱאמּוָנה  ב  ּלֵ ּבַ ִריׁש  ְלַהׁשְ ה  ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ הּוא  ָנחּוץ  ּוְמֹאד   •
הּוא  ׁשֶ הּוא,  רּוְך  ּבָ ַהּבֹוֵרא  ַחת  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ֵלָמה  ּוׁשְ ׁשּוָטה  ּפְ
ַמה  ְוַאף  ְלַבּדֹו,  דֹולֹות  ּגְ ִנְפָלאֹות  ה  ְועֹוׂשֶ עֹוָלמֹו  ַמְנִהיג 
תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ִויָכְלּתֹו,  ּכַֹח ה'  ן  ם־ּכֵ ּגַ ַבע הּוא  ַהּטֶ הּוא  ֶ ּשׁ
)ישמח  ַבע.  ַהּטֶ ה  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ֱאלִֹקים  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ

ישראל( 

ה, ְזַמן  ַמן ַהּזֶ ּזְ ם ּבַ י ּגַ • ָרִגיל ָהָיה ַה"ֲחזֹון ִאי"ׁש" לֹוַמר, ּכִ
ָרִטית  ּפְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ּוְבחּוׁש  ַעִין  ּבְ רֹוִאים  ִנים,  ּפָ ר  ֶהְסּתֵ ל  ׁשֶ

ּדּוִכים ְוִזּוּוִגים.  ִעְנְיֵני ׁשִ לּוָיה ּבְ ּגְ

ְבֵהָמה ּוַבֲעֵלי  ַרְך, ְוַאף ּבִ ָחה ֵמה' ִיְתּבָ ּגָ ַהׁשְ א ּבְ ָבר ּבָ ל ּדָ • ּכָ
ָאָדם. ְרִציַחת  ן ּבָ ּכֵ לֹום, ְוָכל ׁשֶ ִמְקֶרה ַחס ְוׁשָ ים ֵאינֹו ּבְ ַחּיִ

ִנים ִהיא  ְנּתָ ּפָ ַפַעם ַאַחת, אּוָלם ַהְלּבַ ית ּבְ ָאָדם ַנֲעׂשֵ
ָעִמים ַרּבֹות. )רבי אליהו האתמרי(  ְרִציָחה ַהחֹוֶזֶרת ּפְ

ֲאָמרֹות ּוִפְתָּגִמים

ָהִאיׁש קּום ְוָיָצא ִמֵּביתֹו עֹוד ְּבֶטֶרם ָזְרָחה ַהֶּׁשֶמׁש. ִמְּפֵני ֶׁשָרָצה 
ֵּבין  ַצר  ִלְׁשִביל  ִנְכַנס  ִמְּבעֹוד מֹוֵעד,  ָהֳאִנָּיה  ֶאל  ְלַהִּגיַע  ְלִהְזָּדֵרז 
ָׂשדֹות ְּבִצֵּדי ַהֶּדֶרְך, ְּכֵדי ְלַקֵּצר ֶאת ַּדְרּכֹו ֶאל ֶּדֶרְך ַהֶּמֶלְך. ְלֶפַתע 
לֹו  ְוֵהֵסב  ְּכַמַחט  ְּבָׂשרֹו  ֶאת  ָּדַקר  ְוַהּקֹוץ  ָּבֶרֶגל,  קֹוץ  לֹו  ִנְתַקע 
ִיּסּוִרים ְּגדֹוִלים. ַהְּכֵאב ָהָיה ּכֹה ָּגדֹול, ַעד ֶׁשָהִאיׁש ֹלא ָהָיה ְמֻסָּגל 
ְוֻכּלֹו  ַרְגלֹו  ַעל  ְּכֶׁשהּוא צֹוֵלַע  ְלֵביתֹו  ָחַזר  ְוהּוא  ְּבַדְרּכֹו  ְלַהְמִׁשיְך 
ַהּקֹוץ  ֶאת  ְלַחֵּלץ  ָהִאיׁש  ִנָּסה  ַהַּבְיָתה,  ְּבַהִּגיעֹו  ְוכֹוֵאב.  ּדֹוֵאב 
ַּגם  ַאְך  זֹאת,  ַלֲעׂשֹות  ִהְצִליַח  ֲאֻרָּכה  ָׁשָעה  ְלַאַחר  ְוַרק  ֵמַרְגלֹו, 
ְלַהְמִּתין  ֶנֱאַלץ  ְוהּוא  ָלֶלֶכת  ִּכְמַעט  ְמֻסָּגל  ָהָיה  ֹלא  ִמֵּכן  ְלַאַחר 
ְזַמן־ָמה ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּזק ְמַעט. ְּכֶׁשִהִּגיַע ֶאל ַהָּנֵמל, ְּכָבר ֹלא ָמָצא 
ַהּסֹוֵחר ֶאת ַהְּסִפיָנה ֶׁשְּכָבר ִהְפִליָגה ִלְפֵני ְזַמן ַרב ְוהּוא ִהְצַטֵער 
ַעל ָּכְך ַצַער ַרב ְוָרָאה ְּבִדְמיֹונֹו ֶאת ֲחֵברֹו ַהּסֹוֵחר ַמְרִויַח הֹון ָעֵתק 
ְּבִמְסָחרֹו, ְוִהְצַטֵער ְמאֹד ַעל ֶׁשּכֹה ָעְלָתה לֹו. ִהְרהּוִרים נּוִגים ָעלּו 
ַהָּׁשַמִים  ִמן  ָעַלי  ִּגְלְּגלּו  ַמּדּוַע  ִלי?  ֵאַרע  ּכֹה  "ַמּדּוַע  ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו: 

ַהְׁשָּגָחה  ִּכי  ֵהִבין  ְזַמן־ָמה  ְלַאַחר  ַאְך  ַהִּמְסָחר"?  ֶאת  ְלַהְפִסיד 
ְּפָרִטית ְמֻיֶחֶדת ָהְיָתה לֹו, ְוַהּקֹוץ ֶׁשִּנְתַחב ְּבַרְגלֹו ָהָיה ֵנס ַהַהָּצָלה 
ָקָׁשה  ִלְסָעָרה  ִנְקְלָעה  ֲחֵברֹו  ָנַסע  ָּבּה  ָהֳאִנָּיה  ִּכי  ִהְתָּבֵרר,  ֶׁשּלֹו. 
ַהּסֹוֵחר  ִנְבַהל  ֶׁשָּבֶהם.  ָהַאֲחרֹון  ַעד  ַהַּמְיָמה  ָצְללּו  נֹוְסֶעיָה  ְוָכל 
ְוֵהֵחל ְלהֹודֹות ַלָּקָּב"ה ַעל ַהֵּנס ַהְּפָרִטי ֶׁשָעָׂשה ִעּמֹו, ַעד  ְמאֹד, 

ֶׁשְּברֹב ַרֲחָמיו ִהִּצילֹו ַּדְוָקא ַעל ְיֵדי ִיּסּוֵרי ַהּקֹוץ. )על־פי מסכת נדה(

  

ְּברֹוִמי,  ַהְּמלּוָכה  ִמָּׂשרֹות  ַאַחת  ַאַחת,  ַמְטרֹוִניָתא  ָׁשֲאָלה  ַּפַעם 
ֶאת  ַהָּקָּב"ה  ָּבָרא  ָיִמים  "ְּבַכָּמה  ֲחַלְפָּתא:  ַּבר  יֹוֵסי  ַרִּבי  ֶאת 
עֹוָלמֹו"? ָאַמר ָלּה: "ְּבִׁשָּׁשה ָיִמים". ָאְמָרה לֹו: "ִאם ֵּכן, ָמה עֹוֶׂשה 
ַהָּקָּב"ה ֵמאֹוָתּה ָׁשָעה ָוֵאיַלְך"? ְוֵהִׁשיב ָלּה: "ַהָּקָּב"ה יֹוֵׁשב ְועֹוֶׂשה 
ֻסָּלמֹות, ַמְׁשִּפיל ָלֶזה ּוֵמִרים ָלֶזה, מֹוִריד ָלֶזה ּוַמֲעֶלה ָלֶזה, ְוַהּכֹל 

5ִמְתַנֵהל ְּבַהְׁשָּגָחה ֶעְליֹוָנה ָּכל ָהֵעת". )על־פי במדבר רבה(



ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ִּבֵּקׁש  ַהָּקדֹוׁש,  ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ְּכֶׁשִהְתַּפְרֵסם 
יֹוֵסף ִמּפֹוְלָנָאה ַּבַעל "ּתְֹלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף" ִלְתהֹות ַעל ַקְנַקּנֹו ּוְלָהִבין 
ֶאת ִעְּקֵרי ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות ְוהּוא ָנַסע ְלֶמִּז'יּבּוז'. ׂשֹוַחח ִעּמֹו ַהַּבַעל־
ּוְבַדְּבָרם  ִׁשיָטתֹו,  ְיסֹודֹות  ֶאת  לֹו  ְוִהְסִּביר  ֲאֻרָּכה  ָׁשָעה  ֵׁשם־טֹוב 
ָעַבר ּגֹוי ֶאָחד ְלַיד ַחּלֹון ֵּביתֹו, ֶׁשֶהֱחִזיק ְּבָידֹו ְּכֵלי ֲעבֹוָדה ֶׁשל ֶּפָחח 
ַהְמַתֵּקן ְּכֵלי ַּבְרֶזל ׁשֹוִנים, ְוָקָרא ְּפִניָמה: "ִיְׂשָרֵאל, אּוַלי ֵיׁש ְלָך ֵּכִלים 
ְוָאַמר  ִּבְׁשִליָלה  ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב  ֵהִׁשיב  ִּתּקּון"?  ֶׁשְּצִריִכים  ְׁשבּוִרים 
ֶׁשֵאין לֹו ׁשּום ְּכִלי ָׁשבּור, ַאְך ַהָּנְכִרי ָׁשַאל ׁשּוב: "אּוַלי ְּבָכל זֹאת ֵיׁש 
ַהִחּפּוׁש  ַאֲחֵרי  ְואּוַלי  ַּבַּבִית,  ֵהיֵטב  ּוְבדֹק  ַחֵּפׂש  ְׁשבּוִרים.  ֵּכִלים  ְלָך 
ְוהּוא  ְּבֵביְתָך  ֶׁשִהְתַקְלֵקל  ָּדָבר  ֵאיֶזה  סֹוף־סֹוף  ִּתְמָצא  ְוַהְּבִדיָקה 
ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ֶאל  ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב  ָּפָנה  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ִּתּקּון".  ּדֹוֵרׁש 
ָּבעֹוָלם  ָהָאָדם  ִעם  ֶּׁשִּמְתַרֵחׁש  ַמה  ֶׁשָּכל  ְלָך  "ַּדע  לֹו:  ְוָאַמר  יֹוֵסף 
ַהֶּזה, ַהּכֹל הּוא ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ֵמֵאת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך. ְוַגם ָנְכִרי ֶזה, 
הּוא ְׁשִליַח ַהַהְׁשָּגָחה ָהֶעְליֹוָנה ְּכֵדי ְלהֹוִכיַח אֹוִתי ַעל ָּפַני ּוְלהֹורֹות 
ִלי ֶׁשָהָאָדם ֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות ְּבַתְכִלית ַהְּׁשֵלמּות, ְוָתִמיד ָצִריְך ָהָאָדם 
ִלְבּדֹק ְּבַעְצמֹו אּוַלי ֶיׁש לֹו ַמֶּׁשהּו ָׁשבּור ֶׁשָּצִריְך ִּתּקּון, ַמֶּׁשהּו ָלקּוי 
ִהְמִׁשיְך  ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב  ּוַבֲהִליכֹוָתיו".  ְּבַמֲעָׂשיו  ִׁשּפּור,  ֶׁשָּצִריְך 
ִּבְדָבָריו, ּוְלַבּסֹוף ָאַמר ָהאֹוֵרַח: "ְמַקֵּבל ֲאִני ֶאת ְּדָבָריו ֶׁשל ַמר, אּוָלם 
ִלְהיֹות ֶׁשַּגם ִׂשיחֹות ְּפׁשּוטֹות ֶׁשל  ָיכֹול  ֵּכיַצד  ְלָהִבין  ֲאִני  ִמְתַקֶּׁשה 
ָלזֹאת  ְּתׁשּוָבה.  ִהְרהּוֵרי  ִליֵדי  ַהּׁשֹוֵמַע  ֶאת  ְלָהִביא  ְמֻסָּגלֹות  ָנְכִרי, 
ַהַּבַעל־ ָאַמר לֹו  ְּדָבִרים ֵאּלּו".  ְלַקֵּבל  ְוֹלא אּוַכל  ְלַהְסִּכין  ֹלא אּוַכל 
ֵׁשם־טֹוב: "ֹלא ַּבְיכֶֹלת ֶׁשְּלָך ַהָּדָבר ָּתלּוי, ִּכי ִאם ִּבְרצֹוְנָך. ָּכל ְיָכְלּתֹו 
ֶׁשל ָהעֹוָלם ְּתלּוָיה ָּבָרצֹון, ֶׁשֲהֵרי ָׁשגּור לֹוַמר ֶׁשֵאין ְלָך ָּדָבר ָהעֹוֵמד 
ִּבְפֵני ָהָרצֹון. ִאם ִּתְרֶצה ּוְתַבֵּקׁש, ּתּוַכל ְלִהְתַעֵּמק ִּבְדָבַרי ּוְלָהִבין ִּכי 
ְּכֶׁשהּוא  ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב  ִמֵּבית  יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָיָצא  ִאִּתי".  ַהֶּצֶדק 
ֶעְגָלתֹו  ְלַצד  ֶאָחד עֹוֵמד  ֶעְגלֹון  ָרָאה  ּוְבַדְרּכֹו  ְּבַמְחְׁשבֹוָתיו,  ָׁשקּוַע 
ֶׁשִהְתַהְּפָכה ַעל־ִּפיָה, ְוַהָּלה ָּפָנה ֵאָליו ְוִהְתַחֵּנן: "ְיהּוִדי, ְּבַבָּקָׁשה ּבֹוא 
ַוֲעזֹר ִלי ְלָהִרים ֶאת ֶעְגָלִתי ֶׁשָּנְפָלה". ִהִּביט ַרִּבי ַיֲעקֹב יֹוֵסף ַּבֶּמְרָּכָבה 
ַהְּגדֹוָלה ְוָאַמר: "ַצר ִלי, ֲאָבל ַחָּלׁש ּוְרֵפה־כַֹח ֲאִני, ְוֵאיִני ָיכֹול ַלֲעזֹר 
ַאָּתה  ֶׁשֵאין  ֶאָּלא  ְיהּוִדי,  ַאָּתה,  "ָיכֹול  ְוָאַמר:  ַהָּנְכִרי  ִהְתַקֵּצף  ְלָך". 
ִּבְמקֹומֹו  ֶנֱעַצר  ַהְּדָבִרים,  ֶאת  יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ְּכֶׁשָּׁשַמע  רֹוֶצה"! 
ִּכְמֻסָּמר. ֵהיֵטב ָזַכר ֶאת ִּדְבֵרי ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב ֶׁשָאַמר לֹו ִלְפֵני ְזַמן 
ַעל  ָהֲעָגָלה  ְלָהִרים ֶאת  ַלָּנְכִרי  ְוָעַזר  ִנַּגׁש  ּוִמָּיד  ְּדָבִרים ּדֹוִמים,  ָמה 
ִּתָּלּה. ְּכֶׁשִּסֵּים, ָחַזר ַרִּבי ַיֲעקֹב יֹוֵסף ֶאל ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב, ָעַמד ְלָפָניו 
ֶׁשָּכל  ֲאִני  ַעְכָׁשו רֹוֶאה  ִּכי  ּומֹוִרי,  ַרִּבי  ְלָך  "ַנֲעֵניִתי  ְוָאַמר:  ְּבַהְכָנָעה 
ְּדָבֶריָך ֶנֱאָמִנים ְוצֹוְדִקים, ּוֶבֱאֶמת ָּכל ָּדָבר ַנֲעֶׂשה ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית 

ִמַּמַעל". )שרי המאה(

  

"ֵאׁש  ַּבַעל  ֵמאֹוְז'רֹוב,  ֶאְּפְׁשֵטְין  ַהֵּלִוי  ְיִחיֵאל  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר 
ִׁשֵּמׁש  ָׁשם  ְּבפֹוִלין,  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ִעם  ִהְתּגֹוֵרר  מֶֹׁשה",  ּו"ְבֵאר  ָּדת" 
ְּכַרָּבּה ֶׁשל ָהִעיר אֹוְז'רֹוב. ִּבְׁשַנת תרפ"ו, ִהְתַּגָּלה ֵאָליו ָסבֹו ְוִהִּציַע 
ַהְׁשָּגָחה  זֹו  ְוָהְיָתה  ָיֵתד,  ָׁשם  ְוִלְתקַֹע  ְלַאְרצֹות־ַהְּבִרית  ְלָהֵגר  לֹו 

ְּפָרִטית ְמֻיֶחֶדת, ְּבָכְך ֶׁשָהַאְדמֹו"ר ִנַּצל ִעם ֶצֱאָצָאיו ֵמֵאיֵמי ַהּׁשֹוָאה. 
ְיִציָאתֹו ִמּפֹוִלין ִעם ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו, ֹלא ָעְלָתה לֹו ְּבָנֵקל. ְּכֵדי ְלַהִּׂשיג 
ַאְׁשַרת ְּכִניָסה ְלָאֶמִריָקה, ָהָיה ַעל ָהַרִּבי ְלִהְצַטֵּיד ְּבִמְסָמְך ַהְמַאֵּׁשר 
ִּכי הּוא ֻהְזַמן ְלַׁשֵּמׁש ָּבַרָּבנּות ְּבַאַחת ַהְּקִהּלֹות ַהְּיהּוִדּיֹות ְּבַאְרצֹות 
ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַהֲחׁשּוִבים,  ַהְּכֶנֶסת  ִמָּבֵּתי  ְּבֶאָחד  ְלָפחֹות  אֹו  ַהְּבִרית, 
ַהְכָנָסה.  ְיכֶֹלת  ְלֹלא  ָהָאֵמִריָקִאית  ַהַּכְלָּכָלה  ַעל  ְלַמֲעָמָסה  ִיּפֹל 
ַמֲעִריָציו ְּבָאֶמִריָקה ָּדֲאגּו ְלַהֲעִביר ֵאָליו ְּכַתב ַרָּבנּות ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת 
ֲחֵבִרים,  ּוְׁשמֹוִנים  ֵמָאה  ָאז  ָמָנה  ֲאֶׁשר  ִּבְניּו־יֹוְרק,  ָיאנֹוב  יֹוְצֵאי  ֶׁשל 
ִמַּטַעם  ֵאָליו  ֶׁשִּנְׁשְלָחה  ַאֶחֶרת  ְּתעּוָדה  ְלַקֵּבל  ֶהֱעִדיף  הּוא  ַאְך 
ֵּבית ְּכֶנֶסת יֹוְצֵאי אֹוְז'רֹוב, ִאם־ִּכי ֵּבית ְּכֶנֶסת ֶזה ָמָנה ַרק ְׁשֹלִׁשים 
ִּבְגַלל  ִעירֹו.  ַאְנֵׁשי  ִעם  ִלְהיֹות  ֶׁשֶהֱעִדיף  ִמְּפֵני  ִּבְלַבד,  ִמְתַּפְּלִלים 
לֹו  ְלַהֲעִניק  ָהָאֵמִריָקִאִּיים  ַהִּׁשְלטֹונֹות  ֵסְרבּו  ַהִּמְתַּפְּלִלים,  ִמעּוט 
ְּבִמְׂשָרה  ִיְמָצא  ֹלא  ֶׁשָּמא  ֶׁשָחְׁשׁשּו  ִמְּפֵני  ַהְמיֶֹחֶלת,  ַהִּויָזה  ֶאת 
ְּבַהְׁשָּגָחה  ַהִּויָזה  ֶאת  ָהַרִּבי  ִקֵּבל  ָּדָבר  ֶׁשל  ְּבסֹופֹו  ַּפְרָנָסתֹו.  ְּכֵדי  זֹו 
ְּפָרִטית ְמֻיֶחֶדת. יֹום ֶאָחד, ָנַסע ָהַרִּבי ָּבַרֶּכֶבת ֵמאֹוְטבֹוְצק ְלַוְרָׁשא, 
ְּכֵדי ְלַנּסֹות ׁשּוב ְלַהְׁשִּפיַע ַעל ַהְמֻמִּנים ָהָאֵמִריָקִאִּיים אּוַלי ְיַאְּׁשרּו 
ּוְכַדְרּכֹו  ַּתּפּוַח,  ָאַכל  ַּבָּקרֹון,  ֶׁשָּיַׁשב  ְּבֵעת  ַהִּויָזה.  ֶאת  זֹאת  ְּבָכל  לֹו 
ֶׁשֹּלא  ְזִהירּות  ִמּתֹוְך  ְמִעילֹו,  ִּכיֵסי  ֶאל ּתֹוְך  ַהְּקִלּפֹות  ָּכל  ֶאת  ָאַסף 
ִּתּפֹל ֲאִפּלּו ְקִלָּפה ַאַחת ַאְרָצה. מּולֹו ָיַׁשב ִאיׁש ָנְכִרי, ֶׁשָהָיה ִנְרֶאה 
ַהְּיהּוִדי  ֶׁשל  ַמֲעָׂשיו  ַאַחר  ְּבִהְתַעְנְינּות  ָעַקב  ְוַהָּלה  ְמֻכָּבד,  ְּכִאיׁש 
ְנׂשּוא ַהָּפִנים ֶׁשָּיַׁשב ְלמּולֹו, ּוִבְמֻיָחד ִהְתַּפֵעל ִמְּזִהירּותֹו ָהַרָּבה ֶׁשל 
ָהַרִּבי ֶׁשֹּלא ְלַלְכֵלְך ֶאת ַהָּקרֹון ִּבְקִלּפֹות ַהַּתּפּוַח. ֵהֵחל ַהָּלה ְלַהִּקיפֹו 
ִסֵּפר  ְוָהַרִּבי  ְנִסיָעתֹו,  ַמְּטַרת  ּוַמִהי  ָּפָניו  ְלֵהיָכן מּוָעדֹות  ִּבְׁשֵאלֹות, 
ְלִהְצַטֵּיד  ְּכֵדי  ְלַוְרָׁשא  ֲאִני  "נֹוֵסַע  ַּכֲהָוָיָתם:  ְּדָבִרים  ִּבְתִמימּות  לֹו 
ְּבִויָזה ְלָאֶמִריָקה, ַאְך ַמֲעִריִמים ָעַלי ְקָׁשִיים ְּבָכְך". ִלְפִליָאתֹו ָאַמר 
ְוַהּכֹל  ָהָאֵמִריָקִאית,  ַהּקֹוְנסּוְלָיה  ֶאל  ֵלְך  ְּדָאָגה.  "ַאל  ָהִאיׁש:  לֹו 
ִיְסַּתֵּדר ַעל ַהַּצד ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר". ָׁשַמע ָהַרִּבי ַלֲעָצתֹו ּוָפָנה ִמָּיד ֶאל 
ָהָיה  ָּבַרֶּכֶבת  ֶׁשָּפַגׁש  ָאָדם  אֹותֹו  ִּכי  לֹו,  ִהְתָּבֵרר  ְוָׁשם  ַהּקֹוְנסּוְלָיה, 
ְלִהְׁשַּתְּדלּותֹו  ְוהֹודֹות  ַהְּׂשָרָרה  ְּבחּוֵגי  ַהַּמְׁשִּפיִעים  ֵמֲחׁשּוֵבי  ֶאָחד 
ּוְלָכל  לֹו  ִמָּיִדי  ִאּׁשּור  ָהַרִּבי  ִקֵּבל  ַהַחָּמה,  ְוַהְמָלָצתֹו  ֶזה  ִאיׁש  ֶׁשל 

ִמְׁשַּפְחּתֹו ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ֻמְפָלָאה. )במחיצתם(

  

ַּכֲאֶׁשר  ַהָּׁשִנים תרע"ט-תר"פ,  ֵּבין  ְזִויל,  ָּבִעיר  ַהְּפָרעֹות  ִּבְתקּוַפת 
ּוִבְרכּוׁש,  ְּבֶנֶפׁש  ָהִעיר  ִּביהּוֵדי  ּוָפְגעּו  ִּבְריֹוִנים  ְּכנּוְפיֹות  ִהְׁשּתֹוְללּו 
ַרִּבי  ֶלֶחם.  ַּפת  ַעד  ְוִהִּגיעּו  ּוְבחֶֹסר־ּכֹל  ְּבֵעירֹם  ַרִּבים  ְיהּוִדים  נֹוְתרּו 
ְׁשֹלמֹה ִמְּזִויל ֵהֵחל ְּבִמְפַעל ַהָּצָלה ָּגדֹול, קֹוֵמם ֶאת ַהֲהִריסֹות ּוָבא 
ְלֶעְזַרת ַהִּנְזָקִקים. ֲעָגלֹות ְטעּונֹות ַחּלֹות ָעְמדּו ְלַיד ֵּביתֹו ְּבָכל ֶעֶרב 
ְּתמּוָרה,  ָּכל  ְלֹלא  ַׁשָּבת  ִלְכבֹוד  ַחּלֹות  ְוָנַטל  ָּבא  ִּדְכִפין  ְוָכל  ַׁשָּבת, 
ַהַּקָּצִבים  ֵאֶצל  ָּבָׂשר  ְמנֹות  ְלַקָּבַלת  ִּפְתָקאֹות  ְמַחֵּלק  ָהָיה  ּוְבנֹוָסף 
ְלִכּסּוי  ָּכֵאּלּו  ָעֵתק  ְסכּוֵמי  לֹוֵקַח  הּוא  ֵמַאִין  ְּכֶׁשִּנְׁשַאל  ָּבִעיר. 
ַההֹוָצאֹות, ָהָיה ַמְסִּביר ִּכי 'ֶאָחד' נֹוֵׂשא ָּבעֹל, ְוָה'ֶאָחד' ָהָיה ַהָּקדֹוׁש־
ָּברּוְך־הּוא ְּבַעְצמֹו, ִּכי ִמֵּדי ָׁשבּוַע ָהָיה ָהַרִּבי לֹוֶוה ְסכּוִמים ֲעצּוִמים 
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ְוָכל ַּפַעם ָרָאה ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ְמֻיֶחֶדת ֵּכיַצד ַהָּקָּב"ה ִזֵּמן ְּבָידֹו 
ִהיא  ְסתּוָמה  ִחיָדה  ַהְּגדֹוִלים.  ַהחֹובֹות  ֶאת  ָׁשבּוַע  ָּכל  ְלַהֲחִזיר 
ֶׁשִּנְׁשֲאָרה ֲעלּוָמה ַעד ַהּיֹום, ֵמַאִין ָנַטל ֶאת ַהְּסכּוִמים ָהַאִּדיִרים 
ֶׁשּלֹו  ְוַהִּנְרָחִבים  ָהַרִּבים  ְוַהַהָּצָלה  ַהֶחֶסד  ִמְפֲעֵלי  ָּכל  ֶאת  ְלַמֵּמן 
ָּדָבר,  ְלֵׁשם  ָהיּו  ְּבֵביתֹו  ְוָהֲעִנּיּות  ַהִּצְמצּום  ָלָאֶרץ.  ּוְבחּוץ  ָּבָאֶרץ 
ּוְכֶׁשִּנְסַּתֵּלק ִמן ָהעֹוָלם ֹלא הֹוִתיר ַאֲחָריו ֲאִפּלּו ַקָּבא ְדמֹוִריָקא, 
אּוָלם ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ְמֻיֶחֶדת ַוֲחָׁשִאית ָהְיָתה לֹו, ּוִבְזכּוָתּה ָזָכה 

ִלְפעֹל ֲחָסִדים ּכֹה ַרִּבים. )צדיק יסוד עולם(

  

ָּבִעיר ְּבִריְסק, ִהְתּגֹוֵרר ַחָּזן ֶאָחד ְּבֵׁשם ר' ַחִּיים, ֶׁשֵּנַחן ְּבקֹול ָנִעים 
ְוחֹוֵדר ְלָבבֹות, ַעד ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשִהִּגיַע ְלִנָּסיֹון ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול 
ֶׁשִּבְבִריְסק ְּכֵדי ְלִהְתַקֵּבל ְלִמְׂשַרת ַהַחָּזנּות, ָהָיה ֶזה ְּבֶעֶרב רֹאׁש 
חֶֹדׁש ְוהּוא ִהְתַּפֵּלל ְּתִפַּלת יֹום ִּכּפּור ָקָטן. הּוא ֵהֵחל ִּבְתִפָּלתֹו 
ְּבָׁשָעה 3 ְּבָצֳהַרִים ְוִסֵּים ְּבָׁשָעה ֵּתַׁשע ַּבַּלְיָלה, ְוָכל ֲחֵמֶׁשת ַאְלֵפי 
ַהִּמְתַּפְּלִלים ֶׁשָהיּו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול, ָעְמדּו ַעל ַרְגֵליֶהם ָּכל 
ַהְמַרֶּגֶׁשת.  ִלְתִפָּלתֹו  ִּבְדָמעֹות  ְוֶהֱאִזינּו  ֲאֻרּכֹות  ָׁשעֹות  אֹוָתן 
ִמַּפַחד  ָהִאיׁש  ִהְסַּתֵּתר  ַהְּׁשִנָּיה,  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ִּבְתקּוַפת 
ַהּכֹוֵבׁש ַהֶּגְרָמִני, ְויֹום ֶאָחד ִנְכַנס ְלֶאָחד ֵמַחְדֵרי ֵּביתֹו ְוָעָלה ַעל 
ְמֻיָּבִׁשים.  ֵּפרֹות  ִמְּכָבר  ֶזה  ֶהְחִּביא  ָּבּה  ִצְנֶצֶנת  ִלּטֹל  ְּכֵדי  ִּכֵּסא 
ָּפַגע  ֶאָחד  ּוָפָגז  ְּכֵבָדה  ַהְפָּגָזה  ֵהֵחָּלה  ַהִּכֵּסא,  ַעל  עֹוֵמד  ְּבעֹודֹו 
נֹוַתר  ַעְצמֹו  ְוהּוא  ַהְּכָתִלים  ָנְפלּו  ִמְּסִביבֹו  ָּכִליל.  ַוֲהָרסֹו  ְּבֵביתֹו 
ְּתִמיִמים  ְׁשבּוַעִים  ְּבֶמֶׁשְך  ָלזּוז.  ְיכֶֹלת  ִמְּבִלי  ַהִּכֵּסא  ַעל  ַלֲעמֹד 
ָעַמד ַהַחָּזן ַעל ִּכְּסאֹו ֵּבינֹות ַלֲהִריסֹות, ְּכֶׁשהּוא ָּתלּוי ֵּבין ָׁשַמִים 
ְמֻיָּבׁש  ְּפִרי  נֹוֵטל  ָהָיה  ָּבָרָעב,  ִנְתָקף  ְּכֶׁשָהָיה  ַּפַעם  ּוִמֵּדי  ָלָאֶרץ, 
ֵמַהִּצְנֶצֶנת ֶׁשְּלָפָניו, ּוִמֶּמָּנה ָהָיה ְמַחֶּיה ֶאת ַעְצמֹו ָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות. 
ֶאת  ָהרּוִסים  ָּכְבׁשּו  ֵמַהִּצְנֶצֶנת,  ָהַאֲחרֹון  ַהְּפִרי  ְּכֶׁשָאַזל  ְּבִדּיּוק 
ָהִעיר ְוֵהֵחּלּו ְּבִפּנּוי ַהֲהִריסֹות ּוְבַהָּצַלת ַהְּלכּוִדים, ָּבֶהם ַּגם ַהַחָּזן. 
ָזָכה ָהִאיׁש ְלַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ְמֻיֶחֶדת, ַּכֲאֶׁשר ִמן ַהָּׁשַמִים ִזְּמנּו לֹו 
ִמְּבעֹוד מֹוֵעד ָמזֹון ְלַהֲחיֹות ֶאת ַנְפׁשֹו ְּבָכל אֹוָתם ָיִמים ֲאֻרִּכים 

ֵּבין ַהֲהִריסֹות, ַוִּתָּנֵצל ַנְפׁשֹו. )'רבי וועלוול'(

ִאְׁשּתֹו ָהַרָּבִנית ֶׁשל ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֵלְיּב ִּדיְסִקין ִמְּבִריְסק, ִהְתאֹוְנָנה 
ַצִּדיק  ִאיׁש  ֶׁשָהָיה  יּוֶלס  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ָהִאיִׁשי,  רֹוְפאֹו  ִּבְפֵני  ַּפַעם 
ִמַּיִּקיֵרי ְירּוָׁשַלִים, ִּכי ָהַרב ְמַׁשֵּיר ַּבְּזַמן ָהַאֲחרֹון ֶאת ְּבַׂשר ָהעֹוף 
לֹו,  ְוַדי  ַהָּמָרק  ַּבֲאִכיַלת  ַרק  ּוִמְסַּתֵּפק  ְלָפָניו,  ַמִּגיָׁשה  ֶׁשִהיא 
ֶׁשִּפֵּקַח  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ּכֹחֹו.  ְוַהָּתַׁשת  ִלְבִריאּותֹו  חֹוֶׁשֶׁשת  ִהיא  ַאְך 
ְוָיַעץ ָלּה ֶׁשִּמָּכאן ּוְלַהָּבא, ַּתֲהפְֹך ֶאת ֵסֶדר  ָהָיה, ָמָצא ָלּה ֵעָצה 
ַהָּגַׁשת ַהָּמנֹות, ְוֶאת ַהָּבָׂשר ַּתְקִּדים ֵמַעָּתה ִלְפֵני ַהָּמָרק, ְּדַהְינּו 
ֶׁשֹּלא ַּתִּגיׁש ֶאת ַהָּמָרק ֶטֶרם יֹאַכל ֶאת ַהָּבָׂשר. ָהֵעָצה הּוְטָבה 
ַהְּסֻעָּדה,  ִּבְׁשַעת  ִּכְדָבָריו.  ָעְׂשָתה  ּוְלָמֳחָרת  ָהַרָּבִנית  ְּבֵעיֵני 
ְּכֶׁשָהַרב ִּבֵּקׁש ֶלֱאכֹל ֶאת ַהָּבָׂשר, ָמָצא ָּבּה ֶעֶצם ְׁשבּוָרה, ּוִמְּפֵני 
ֶׁשִהְסַּתֵּפק ִאם ָהעֹוף ָּכֵׁשר ָמַׁשְך ָיָדיו ֵמַהַּמֲאָכל. ָׂשַמח ָהַרב ַעל 
ְוָרָאה  ָהָרִגיל,  ַהֵּסֶדר  ֶאת  יֹום  ְּבאֹותֹו  ְּבִדּיּוק  ִׁשְּנָתה  ֶׁשָהַרָּבִנית 
ְּבָכְך ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ְמֻיֶחֶדת ֶׁשַּדְוָקא ִּבְגַלל ַהִּׁשּנּוי ִּגָּלה ֶאת ְּדַבר 
ָחִליָלה  ִיָּכֵׁשל  ֶׁשֹּלא  ָעָליו  ָׁשְמרּו  ַהָּׁשַמִים  ּוִמן  ַּבָּבָׂשר,  ַהְּׁשֵאָלה 

ְּבִאּסּור. )עמוד אש(

  

ְפֶרְנֶקל ְּבִטּיּולֹו  ָּדִוד  ַרִּבי  ַה"ֲחזֹון ִאי"ׁש" ָהַלְך ַּפַעם ִעם ַּתְלִמידֹו 
ִמְּפֵני  ּוָמֵגן  ְּכִקיר  ֶׁשִּׁשְּמׁשּו  ְּברֹוׁש  ֲעֵצי  ְלַיד  ּוְכֶׁשָעְברּו  ַהּיֹוִמי, 
ְוָאַמר:  ִאי"ׁש  ַהֲחזֹון  ֶנֱעַצר  ֶּבְרַמן,  ַּפְרֵּדס  אֶֹרְך  ְּפֵני  ַעל  ַהֶּׁשֶמׁש 

"ִעַּלת ָּכל ָהִעּלֹות ְוִסַּבת ָּכל ַהִּסּבֹות ֶׁשָּנְטעּו ָּכאן ֲעֵצי ְּברֹוׁש, ְּכֵדי 
ָלנּו חֹם ַהֶּׁשֶמׁש".  ַיְפִריַע  ְוֹלא  יֹוָמם  ְלֵצל  ְלַטֵּיל ָּכאן  ָאנּו  ֶׁשּנּוַכל 
ַהֲחזֹון  ֶׁשל  ְּפִטיָרתֹו  ְלַאַחר  ִמְסָּפר  ֶׁשָּיִמים  ַהָּדָבר,  ִיְהֶיה  ְלֶפֶלא 
ַּדָּיּה ֶאת  ְמַבֶּׁשֶלת  ֵאיָנּה  ַהֶּׁשֶמׁש  ִּכי  ַהַּפְרֵּדס  ַחְקְלֵאי  ִּגּלּו  ִאי"ׁש, 
ַהֵּפרֹות ֵעֶקב ַהֵּצל ֶׁשל ֲעֵצי ַהְּברֹוׁש, ְוֵהם ָעְקרּו ֶאת ָּכל ָהֵעִצים 

ֶׁשַּבְּׂשֵדָרה. )מעשה אי"ש(

  

ַרִּבי ָמְרְּדַכי ְּפָרגֹוַמְנְסִקי, ְּבִחיר ְיִׁשיַבת ֶטְלז, ָנַסע ַּפַעם ָּבַרֶּכֶבת 
ַהְּׁשַנִים  ֵהֵחּלּו  ּומֹוֵהל.  ׁשֹוֵחט  ֶׁשָהָיה  ֶאָחד  ְיהּוִדי  ָיַׁשב  ְּכֶׁשְּלִצּדֹו 
ִׂשיָחה  ֵּביֵניֶהם  ִהְתַּפְּתָחה  ְמֵהָרה  ְוַעד  ּתֹוָרה,  ְּבִדְבֵרי  ְלׂשֹוֵחַח 
ֲעֻמָּקה ֶׁשִהְׁשִּכיָחה ֵמֶהם ֵהיָכן ֵהם ִנְמָצִאים. ְׁשקּוִעים ָהיּו ַהְּׁשַנִים 
ְּבִׂשיָחָתם ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה, ַעד ֶׁשֹּלא ָׂשמּו ֵלב ֶׁשָהַרֶּכֶבת ָעְבָרה ֶאת 
ַּבַחּלֹון,  ַהּׁשֹוֵחט  ִהִּביט  ְלֶפַתע  ָלֶרֶדת.  ֲעֵליֶהם  ָהָיה  ָּבּה  ַהַּתֲחָנה 
ָהָיה  ַהָּדָבר  ְמאֹד.  ִנְבַהל  ְּבַדְרָּכּה,  ִהְמִׁשיָכה  ֶׁשָהַרֶּכֶבת  ּוְכֶׁשָרָאה 
ֹלא  ַלֲחזֹר  ְּבֶאְפָׁשרּוָתם  ִיְהֶיה  ִעָּמּה  ַאֶחֶרת  ַרֶּכֶבת  ִׁשִּׁשי,  ְּביֹום 
ַהֶּדֶרְך  ֵאם  ַעל  ִלְׁשּבֹות  ֲעֵליֶהם  ִיְהֶיה  ִּכי  ֵהִבינּו  ְוַהְּׁשַנִּים  ָהְיָתה, 
"ַמה  ְוָאַמר:  ִלְדאֹג  ַהּׁשֹוֵחט  ֵהֵחל  ַמְתִאיָמה.  ַאְכַסְנָיה  ֵמחֶֹסר 
ִּיְהֶיה? ֵהיָכן ִנְתַאְכֵסן"? אּוָלם ַרִּבי ָמְרְּדַכי ִהְרִּגיעֹו ְוָאַמר: "ָׁשַמע 
ָנא ְיסֹוד ָּגדֹול. ְיהּוִדי ַאף ַּפַעם ֵאינֹו ּתֹוֶעה ַּבֶּדֶרְך, ָּכל ְיהּוִדי הֹוֵלְך 
ַּבֶּדֶרְך ֶׁשהֹוִבילּו אֹותֹו ִמן ַהָּׁשַמִים ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, ַוַּדאי ֶיׁש ָלנּו 
ֵאיֶזה ִעְנָין ְלַתֵּקן ַּבָּמקֹום ֶׁשֵאָליו ָנבֹוא". ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיָעה ָהַרֶּכֶבת 
ָיְדעּו  ַלַּתֲחָנה ַהָּבָאה, ֶהְחִליטּו ַהְּׁשַנִים ָלֶרֶדת ָׁשם ַלְמרֹות ֶׁשֹּלא 
ְוָׁשִבים  ִלְׁשאֹל ֶאת ָהעֹוְבִרים  ַהְּׁשַנִים  ֵהֵחּלּו  ִנְקְלעּו.  ְלֵהיָכן  ְּכָלל 
ֻּכָּלם  אּוָלם  ַלַּתֲחָנה,  ַהְּסמּוָכה  ַּבֲעָיָרה  ִמְתּגֹוְרִרים  ְיהּוִדים  ִאם 
ָצַעד  ַהּׁשֹוֵחט  ִּבְלַבד.  ּגֹוִיים  ִמְתּגֹוְרִרים  ֶׁשַּבֲעָיָרה  ָלֶהם  ָאְמרּו 
ְלִהְתַעְנֵין  ִהְמִׁשיְך  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ְוִאּלּו  ִּבְׁשִתיָקה,  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ְלַיד 
ּוְלַחֵּפׂש ַּבֲעָיָרה ֻּכָּלּה, ַעד ֶׁשְּבאַֹרח ֶּפֶלא נֹוַדע לֹו ִּכי ְיהּוִדי ּבֹוֵדד 
ָּפַתח  ְוַכֲאֶׁשר  ַהֶּדֶלת,  ַעל  ְוָנְקׁשּו  ַהְּׁשַנִים  ָּפנּו  ַּבָּמקֹום.  ִמְתּגֹוֵרר 
ְלָפָניו,  ֶׁשעֹוְמִדים  ַהְּיהּוִדים  ְׁשֵני  ֶאת  ְוָרָאה  ַהֶּדֶלת  ֶאת  ַהְּיהּוִדי 
ֵאיָנם  ַהְּׁשַנִים  ִּכי  ָהִאיׁש  ָהָיה  ִהְתַרְּגׁשּות. ָסבּור  ֵמרֹב  ִּבְבִכי  ָּפַרץ 
ְוֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא... ַרק ְלַאַחר ֶׁשִּנְרַּגע ָהִאיׁש  ֶאָּלא ַאְבָרָהם ָאִבינּו 
ָהִאיׁש  ֵהֵחל  ַהַּבְיָתה,  ִנְכְנסּו  ָהאֹוְרִחים  ֶׁשְּׁשֵני  ּוְלַאַחר  ִמִּבְכיֹו, 
ְלַסֵּפר ֶאת ִסּפּורֹו ַהִּנְפָלא: "ִלְפֵני ָׁשבּוַע נֹוַלד ִלי ֵּבן, ְוַהּיֹום הּוא 
ַמְעִּתיר  ּוִמְתַּפֵּלל,  עֹוֵמד  ֲאִני  ַהּיֹום  ָּכל  ְלֵלָדתֹו.  ַהְּׁשִמיִני  ַהּיֹום 
ְּבִני.  ֶאת  ֶׁשָּימּול  ְיהּוִדי  ִלי  ֶׁשַּיְזִמין  ה'  ִלְפֵני  ִּבְדָמעֹות  ּוִמְתַחֵּנן 
ְּכִנְרֶאה ֶׁשַאֶּתם ִנְׁשַלְחֶּתם ֵאַלי ִמן ַהָּׁשַמִים ְלַמֵּלא ֶאת ְמֻבָּקִׁשי". 
ִהִּביט ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַּבּׁשֹוֵחט ֶׁשְּלִצּדֹו, ְוַהָּלה הֹוִציא ִמָּיד ֶאת ַהִּתיק 
ִעם ְּכֵלי ַהִּמיָלה ֶׁשָהָיה ְּבַאְמַּתְחּתֹו, ּוִמָּיד ֵהֵחל ְלִהְתּכֹוֵנן ַלְּבִרית. 
ַרִּבי ָמְרְּדַכי ִׁשֵּמׁש ְּכַסְנָּדק ָלַרְך ַהִּנּמֹול, ֵרֵעהּו ָהָיה ַהּמֹוֵהל ַוֲאִבי 
ַהֵּבן ֵּבַרְך ְּבִהְתַרְּגׁשּות ֶאת ַהְּבָרכֹות, ְוהֹוָדה ַלה' ַעל ֶׁשָּזָכה ָלמּול 
ְּבֵבית  ָׁשהּו  ָּבּה  ַהַּׁשָּבת  ְלַאַחר  ְלֵלָדתֹו.  ַהְּׁשִמיִני  ַּבּיֹום  ְּבנֹו  ֶאת 
ְוָאַמר לֹו: "רֹוֶאה  ִלְמַלֵּוהּו  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ָּפָנה  ַהֶּיֶלד,  ֲאִבי  ְמָאְרָחם 

ַאָּתה? ְיהּוִדי ַאף ַּפַעם ֹלא ּתֹוֶעה ַּבֶּדֶרְך"... )אות ברית(

  

'ַהֵּגט  ְּבִעְנַין  ָּגדֹול  ֻּפְלמּוס  נֹוַצר  ָׁשָנה,  ַוֲחִמִּׁשים  ָמאַתִים  ִלְפֵני 
ַרִּבי  ִמְּקִליָוא.  ִליְפִׁשיץ  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ִּביֵדי  ֶׁשִּנְכַּתב  ִמְּקִליָוא' 
ְּגדֹוֵלי  ָּכל  ְוִכְמַעט  ַהֵּגט,  ֶאת  ָּפַסל  ִמְפַרְנְקפּוְרט  ַאִּביׁש  ַאְבָרָהם 
ְּבֵני  ֶנְחְלקּו ַּבָּדָבר ַעד ֶׁשָהְיָתה ָּכל ַהּגֹוָלה ִּכְמדּוַרת ָהֵאׁש.  ַהּדֹור 
ֶׁשֹּלא  ְוֶהְחִליטּו  ַרָּבם,  ֶׁשל  ְּכבֹודֹו  ֶאת  ִקְּנאּו  ְפַרְנְקפּוְרט  ְקִהַּלת 
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ְלַמּנֹות ְּבִעיָרם ׁשּום ַרב ֶׁשִהְכִׁשיר ֶאת ַהֵּגט ְּכֶנֶגד ַּדְעּתֹו ָהאֹוֶסֶרת ֶׁשל 
ַרִּבי ַאִּביׁש. ְּכֶׁשִהְתַּפָּנה ְמקֹום ָהַרָּבנּות ָּבִעיר, ֵהֵחּלּו ָלתּור ַאַחר ַרב ַּבַעל 
ָהַרָּבִנים  ְּגדֹוֵלי  ִמֵּבין  ַהָּיִחיד  ִּכי  ִהְתָּבֵרר,  ִחּפּוׁש  ּוְלַאַחר  קֹוָמה,  ִׁשעּור 
ְּבאֹותֹו ּדֹור ֶׁשֹּלא ָחַתם ַעל ְּפַסק ַהַּמְכִׁשיר ֶאת ַהֵּגט, הּוא ַרִּבי ִּפיְנָחס 
ַרִּבי  ָּכַתב  ַּגם  ָּכַתב  ָּדָבר,  ֶׁשל  ַלֲאִמּתֹו  'ַהְפָלָא"ה'.  ַּבַעל  הּוְרִביץ  ַהֵּלִוי 
ֶׁשִּסֵּים  ְלַאַחר  ַאְך  ִמְּקִליָוא,  ַהֵּגט  ְלַהְכִׁשיר ֶאת  ֲאֻרָּכה  ִּפיְנָחס ְּתׁשּוָבה 
ִלְכּתֹב ֶאת ַהְּתׁשּוָבה, ִּבֵּקׁש ִלּטֹל ֶאת ֻקְפַסת ַהחֹול ֶׁשָעְמָדה ַעל ֻׁשְלָחנֹו, 
ְּבאֹוָתן  ֶׁשָּנֲהגּו  ְּכִפי  אֹוָתן,  ּוְלַיֵּבׁש  ָהאֹוִתּיֹות  ַעל  ַהחֹול  ֶאת  ְלַפֵּזר  ְּכֵדי 
ָהִאֶּגֶרת  ַעל  ָּתְכָנּה  ֶאת  ְוָיַצק  ַהְּדיֹו  ֶקֶסת  ֶאת  ָנַטל  ְּבָטעּות  ַאְך  ָׁשִנים, 
ָהֲאֻרָּכה ֶׁשָּכַתב. ְּכֶׁשָרָאה ַרִּבי ִּפיְנָחס ֶׁשָּכל ֲעָמלֹו ָהָיה ָלִריק, ְוַעָּתה ָצִריְך 
הּוא ְלַהְעִּתיק ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ֵמָחָדׁש, ֵהִבין ִּכי ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ֵיׁש ַּבָּדָבר 
ָּבִעְנָין.  ֵּדָעה  ְיַחֶּוה  ְוֹלא  ֶׁשִּיְׁשּתֹק  לֹו  ָעִדיף  ִּכי  לֹו  ְמַרְּמִזים  ַהָּׁשַמִים  ּוִמן 
ְלָיִמים, ְּכֶׁשָּזָכה ְלִהְתַעֵּטר ְּבַרָּבנּוָתּה ֶׁשל ְקִהַּלת ְפַרְנְקפּוְרט ַהַּמֲעִטיָרה, 
ָראּו ְמקָֹרָביו ֵּכיַצד ָזָכה ָהַרב ְלַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ְמֻיֶחֶדת ֶׁשִּבְזכּוָתּה ָזָכה 

ְלַתְפִקיד ּכֹה ָחׁשּוב. )אֹהל אברהם(

  

ִּבְׁשַנת תרצ"ג, ָׁשִנים ְספּורֹות ִלְפֵני ְּפרֹץ ַהּׁשֹוָאה ָהֲאֻיָּמה, ָעָלה ַהָּנִגיד 
ַרִּבי ַיֲעקֹב ַהְלֶּפִרין, ִמִּויָנה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ַרִּבי ַיֲעקֹב ָהָיה ַעְסָקן ָּפִעיל 
ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ְלַאַחר  ְּבִויָנה  ְוִהְׁשַּתֵּקע  ָׁשַמִים,  ְּכבֹוד  ְלַמַען  ּוָמסּור 
ָהִראׁשֹוָנה, ָּבּה ָהָיה ֶמְרָּכז ָּגדֹול ְלתֹוָרה ַוֲחִסידּות. ְמקָֹרב ָהָיה ָלַאְדמֹו"ר 
ָהְרִׁשיָמה  ְּברֹאׁש  ָעַמד  ַּבָּקָׁשתֹו  ּוְלִפי  ִמְּטׁשֹוְרְטקֹוב,  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי 
ָהיּו  ֻּכָּלם  תרצ"ב.  ִּבְׁשַנת  ַהִּויָנִאי  ַהְּקִהָּלה  ַוַעד  ִלְבִחירֹות  ַהֲחֵרִדית 
ְסמּוִכים ּוְבטּוִחים, ִּכי ָהְרִׁשיָמה ֲעִתיָדה ְלַהְכִניס ְׁשֹלָׁשה ְנִציִגים ְלַוַעד 
ַהְּקִהָּלה ְוַהָּללּו יּוְכלּו ִלְפעֹל ַרּבֹות ְלַמַען ְיהּוֵדי ָהִעיר, אּוָלם ֵעֶקב ִסּבֹות 
ִהְׁשַּתָּנה  ַהְּבִחירֹות,  ְלמֹוֵעד  ְמאֹד  ָסמּוְך  ֶׁשִהְתַרֲחׁשּו  ּוְמֻׁשּנֹות  ׁשֹונֹות 
ַהַּמֲאָזן ְלחֹוָבה. ַּכֲאֶׁשר ִהְסַּתֵּים יֹום ַהְּבִחירֹות ִהְתָּבֵרר, ִּכי ֲחֵסִרים ַּכָּמה 
ַעְׂשרֹות קֹולֹות ִּבְלַבד ִּבְכֵדי ְלַהְׁשִלים ֶאת ְסכּום ַהּקֹולֹות ַהָּדרּוׁש ְלֵׁשם 
ַהְכָנַסת ָנִציג ֶאָחד. ָהַאְכָזָבה ָהְיָתה ַּכּמּוָבן ְּגדֹוָלה, ְוַרִּבי ַיֲעקֹב ֹלא ָיַדע 
ֶאת ַנְפׁשֹו. אּוָלם ַאְכָזָבה זֹו ִהְתָּבְרָרה ְלַאַחר ִמֵּכן ְּכֵנס ַהַהָּצָלה ֶׁשל ַרִּבי 
ַיֲעקֹב ּוִמְׁשַּפְחּתֹו. ֳחָדִׁשים ְספּוִרים ְלַאַחר ַהִּכָּׁשלֹון, ֶהְחִליט ַרִּבי ַיֲעקֹב 
ְּבַדְעּתֹו  עֹוֶלה  ָהָיה  ֹלא  ֶּׁשְּבַוַּדאי  ַמה  ִמְׁשַּפְחּתֹו,  ִעם  ַאְרָצה  ַלֲעלֹות 
ַלֲעׂשֹות ִאּלּו ָהָיה ִנְבַחר ַלֲחֵבר ַוַעד ַהְּקִהָּלה, ְוַיַחד ִעָּמם ָהָיה עֹוֶלה ַאף 

הּוא ַעל ַהּמֹוֵקד. ָהְיָתה זֹו ֵאפֹוא ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ַמָּמׁש ֶׁשָעְמָדה ָלֶהם 
ְלַחּיֹוָתם ְּכַהּיֹום ַהֶּזה. )'רבי משה מרדכי'(

  

ַמְחסֹור  ָהָיה  ָהַעְרִבים,  ִמְּפָרעֹות  ִּבירּוָׁשַלִים  ֶׁשָהיּו  ַהְּמאָֹרעֹות  ִּביֵמי 
ְוַרִּבי  קֶֹדׁש,  ַׁשַּבת  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמה  ַמִים  ֵהִביאּו  ַּפַעם  ָּבִעיר.  ְּבַמִים  ָּגדֹול 
ְּגֵלי,  ְּבֵריׁש  ַהַּׁשָּבת  ִחּלּול  ַעל  ְּבתֶֹקף  ּוָמָחה  ָעַמד  ַאָּבא־ָׁשאּול  ֵאִלָּיהּו 
ַׁשָּבת.  ַהּדֹוֶחה  ֶנֶפׁש  ִּפּקּוַח  ֶׁשל  ְּבֶגֶדר  ַהַּמָּצב  ָהָיה  ֶׁשִּלְדָבָריו ֹלא  ִמְּפֵני 
ְּדָבָריו ָנְפלּו ַעל ָאְזַנִים ֲעֵרלֹות ְוַהְמֻמִּנים ִּבְקׁשּו ְלַהְתִחיל ַּבֲחֻלַּקת ַהַּמִים, 
אּוָלם ְלֶפַתע ִהְתּפֹוֵצץ ָּפָגז ְּבָסמּוְך ּוְרִסיס ֶׁשָּפַגע ְּבדּוד ַהַּמִים ָּגַרם ְלָכל 
ַהַּמִים ְלִהָּׁשֵפְך ַהחּוָצה. ָּכל ַהּנֹוְכִחים ָעְמדּו ִנְדָהִמים ְלַמְרֵאה ַהַהְׁשָּגָחה 
ַהְּפָרִטית ִמן ַהָּׁשַמִים ְלהֹוִכיַח ֶאת ִצְדַקת ְּדָבָריו ֶׁשל ַרִּבי ֵאִלָּיהּו. )'רב"צ 

אבא־שאול'(

  

ָלׂשּוַח  ַּתְלִמיָדיו  ִעם  ַּפַעם  ָהַלְך  ִמְּפִׁשיְסָחא  ּבּוִנים  ִׂשְמָחה  ר'  ָהַרִּבי 
ַּבָּׂשֶדה, ּוְבַדְרּכֹו ִהְתּכֹוֵפף ַאְרָצה ְוָנַטל ַּגְרֵּגר ֶאָחד ִמן ַהחֹול ְוָחַזר ְוִהִּניחֹו 
ִּבְמקֹומֹו. ְוֶאל ַּתְלִמיָדיו ָאַמר: "ִמי ֶׁשֵאינֹו ַמֲאִמין ֶׁשַּגְרֵּגר חֹול ֶזה ָצִריְך 
ּכֹוֵפר  ִּבְכַלל  הּוא  ְּפָרִטית,  ְּבַהְׁשָּגָחה  ַהֶּזה  ַּבָּמקֹום  ַּדְוָקא  מּוָנח  ִלְהיֹות 

ְוֶאִּפיקֹורֹוס". )שיח שרפי קודש(

  

ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ִּביָלָדיו  ַמְחִּדיר  ָהָיה  ֶלִּויְנְׁשֵטְין,  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח 
ָהְיָתה  ָהֱאמּוָנה  ַיְלדּוָתם.  ִמיֵמי  עֹוד  ָהֶעְליֹוָנה,  ַהְּפָרִטית  ָּבַהְׁשָּגָחה 
ְמאָֹרע  ְלָכל  ֵלב  ָׂשִמים  ְוָהיּו  ה'  ֵמֵאת  ַנֲעֶׂשה  ַהּכֹל  ִּכי  ְּבִלָּבם,  ְקבּוָעה 
ֶׁשֵאַרע ִעָּמם, ִלְראֹות ָּבֶזה ֶאת ַהַהְׁשָּגָחה ַהְּפָרִטית. ִסְּפָרה ַּפַעם ִּבּתֹו 
ֶׁשל ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל, ֶׁשְּבַיְלדּוָתּה ָהָיה ָאִביָה ְמעֹוֵדד אֹוָתּה ְלַחֵּפׂש ּוְלַהְבִחין 
ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, ְוַעל ָּכל ִסּפּור ֶׁשָהְיָתה ַהַּיְלָּדה ְמַסֶּפֶרת ַעל ָּכְך ְלַאַחר 
ֶׁשָּׂשָמה ִלָּבה ַלַהְׂשָּגָחה ֶׁשַּבָּדָבר, ָהְיָתה ְמַקֶּבֶלת ַּבֲעבּור ֶזה ְּדַבר ְמִתיָקה. 
ַמֲעִׂשים  ֶׁשֵהם  ִׁשְגָרִתִּיים  ְּדָבִרים  ַעל  ַּדְוָקא  ָהָיה  ַהָּדֵגׁש  ִעַּקר  אּוָלם 
ֶׁשְּבָכל יֹום, ְּכגֹון ֶׁשִהִּגיָעה ֶאל ַהֲחנּות ַאֲחֵרי ְׁשַעת ַהְּסִגיָרה ּוְלִׂשְמָחָתּה 
ָרֲאָתה ִּכי ַהֲחנּות ֲעַדִין ְּפתּוָחה, ִּכי קֹוֶנה ֶאָחד ָעַמד ָׁשם ְוִעֵּכב ֶאת ַּבַעל 

ַהֲחנּות, ְוָכְך ִהְסִּפיָקה ִלְקנֹות ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, ְוַכּדֹוֶמה. )טיב האמונה(

ח ְמֻמּלָ
י ִיְצָחק  ס ַרּבִ ּנֵ ָנה, ׁשִ ּכָ ָרֵאל. ְלֹנַכח ַהּסַ ֶכֶרם ִיׂשְ ב ּבְ ֵ ָלה רֹאׁש ְורּוחֹות ָזרֹות ֵהֵחּלּו ְלַנׁשּ ּכָ י ִיְצָחק ִמּוֹולֹוִז'ין, ֵהִריָמה ַהַהׂשְ ל ַרּבִ ְתקּוָפתֹו ׁשֶ ּבִ
ּלֹא  ה ׁשֶ ּמָ ל ּכַ ַפץ ָעָליו ֻרְגָזם ׁשֶ ּקָ א ׁשֶ ָנּה. ֶאּלָ ֵני ָהָרָעה ּוְלַהֲחִזיר ֲעָטָרה ְלָיׁשְ ם ֶאת ּפְ ֵדי ְלַקּדֵ ָרִכים ׁשֹונֹות ּכְ ׂש ּדְ ֶאת ָמְתָניו, ְוֵהֵחל ְלַחּפֵ
ָחה  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ים  ַנֲעׂשִ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ֹאָרעֹות  ַהּמְ ל  "ּכָ ְוָצְוחּו:  ָעְמדּו  לּו  ְוַהּלָ ה',  ֲעׂשֶ ּתַ ְוַאל  ב  'ׁשֵ יַטת  ׁשִ ּבְ ְוָדְגלּו  יטֹוָתיו  ִ ִמּשׁ נֹוָחה  ם  ְעּתָ ּדַ ָהְיָתה 
ָנה  ׁשְ ּמִ י ִיְצָחק: "ֶנֱאַמר ּבַ ַמִים ְיַרֵחמּו". ָאַמר ָלֶהם ַרּבִ ָ "ה ְולֹא ַלֲעׂשֹות ְמאּוָמה ּוִמן ַהּשׁ ּבָ ּקָ א ִלְבטַֹח ּבַ ן ֵאפֹוא, ֵאין ָלנּו ֶאּלָ ֶעְליֹוָנה, ִאם־ּכֵ
ׁש ְוֵאין ׁשֹוֵאל,  ה, ְוֵאין ְמַבּקֵ י ַמֲעׂשֶ לּו ַאְנׁשֵ ְלּדְ ׁש ּבֹשּׁו ֲחֵבִרים ְוִנּדַ ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ֶ ן־ָיִאיר אֹוֵמר, ִמּשׁ יְנָחס ּבֶ י ּפִ ֶכת סֹוָטה, 'ַרּבִ סֹוף ַמּסֶ ּבְ
ַמִים'.  ָ ּשׁ ּבַ ֵען? ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ָ י, ַעל ִמי ָלנּו ְלִהּשׁ א ִיְסּגֵ יָחא ֻחְצּפָ ִעְקְבָתא ִדְמׁשִ ם 'ּבְ ַמִים', ְוֵכן ֶנֱאַמר ׁשָ ָ ּשׁ ּבַ ֵען? ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ָ ַעל ִמי ָלנּו ְלִהּשׁ
ָרֵאל?  ְקדּו ֶאת ַעם ִיׂשְ ּפָ ָלאֹות ׁשֶ אּור ַהּתְ ֶאְמַצע ּתֵ ַמִים, ּבְ ָ ּשׁ ּבַ ֵען ַרק ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ָ ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ ָבר ׁשֶ , ַמּדּוַע ֶנֱאַמר ַהּדָ מּוּהַ ָבר ּתָ ְוַהּדָ
ר  ּבֵ א, ִמְסּתַ "ה? ֶאּלָ ּבָ ֵען ַרק ַעל ַהּקָ ָ ֵאין ַעל ִמי ְלִהּשׁ ָכְך ׁשֶ מּו ּבְ ֹאָרעֹות, ִויַסּיְ ל ַהּמְ סֹוף ּכָ ט ֶזה ּבְ ּפָ בּו ִמׁשְ ְכּתְ ּיִ ין נֹוֶתֶנת, ׁשֶ ַוֲהֵרי ׁשּוַרת ַהּדִ
ל  ָרֵאל ְוַאַחד ַהֶחְסרֹונֹות ׁשֶ ִיׂשְ ל ַעם  ים ׁשֶ ׁשִ ֹאָרעֹות ַהּקָ ֵען, ֶזה ַעְצמֹו ַאַחד ַהּמְ ָ ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ ַעְצמֹו, ׁשֶ ָבר ֶזה ִלְכׁשֶ ּדָ אן, ׁשֶ ִמּכָ
ַמן, עֹוְמִדים  ְגֵעי ַהּזְ ֲחפּות ַאַחר ּפִ יַצד ַלֲעצֹר ֶאת ְיִריַדת ַהּדֹורֹות ְוַהִהּסָ ֶאְמָצִעים ּכֵ ס ֵעָצה ְוִלְנקֹט ּבְ רֹוִצים ְלַטּכֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ֵפל, ׁשֶ ָ ַהּדֹור ַהּשׁ

ַמִים'"... ָ ּשׁ ּבַ א ַעל ָאִבינּו ׁשֶ ֵען, ֶאּלָ ָ מֹוְתֶכם ְוצֹוְוִחים 'ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ ים ּכְ ֲאָנׁשִ


