
ְלָכְך,  ָראּוי  ְוִנְמָצא  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ְלַהְנִהיג  ַהָּקָּב"ה  ַעל־ְיֵדי  ִנְבַחר  ַרֵּבנּו  ֶׁשּמֶֹׁשה  ַּבִּמְדָרׁש,  ָאְמרּו  ֲחַז"ל 
ִּבְזכּות ַהְנָהָגתֹו ַהְמֻיֶחֶדת ְּבָׁשָעה ֶׁשָהָיה רֹוֶעה ֶאת ַהּצֹאן, ָׁשם ִהְתַּגּלּו ִמּדֹות ָהַאֲהָבה ְוַהֶחְמָלה ֶׁשּלֹו 
ְּכַלֵּפי ַהְּגָדִיים ְוַהְּטָלִאים ָהַרִּכים. ְוַכֲאֶׁשר ָּבַרח ַּפַעם ְּגִדי ֶאָחד ֵמָהֵעֶדר, ָרץ מֶֹׁשה ַאֲחָריו ִמּתֹוְך ְּדָאָגה 
ְוִהְרִּכיבֹו ַעל  ְוַכֲאֶׁשר ִּגָּלה ִּכי ִסַּבת ַהָּדָבר ָהְיָתה ִצְמאֹונֹו ֶׁשל ַהְּגִדי, ָחַמל ַעל ַהְּגִדי ֶהָעֵיף  ִלְׁשלֹומֹו, 
ְּכֵתָפיו. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָאַמר ַהָּקָּב"ה ְלמֶֹׁשה: "ַאָּתה ִּתְרֶעה ֶאת צֹאִני ִיְׂשָרֵאל" ְוָׁשַלח אֹותֹו ִלְגאֹל ֶאת 
ָהָעם ִמִּמְצַרִים. ָּכְך ָהָיה ַּגם ָּדִוד ַהֶּמֶלְך, ֶׁשָהָיה מֹוִציא ְּתִחָּלה ֶאת ַהְּכָבִׂשים ַהְּקַטִּנים ֶאל ָהֵעֶׂשב ָהַרְך, 
ְוַאַחר־ָּכְך מֹוִציא ֶאת ַהְּזֵקִנים, ּוְלַבּסֹוף ֶאת ָהֵאיִלים ַהּבֹוְגִרים ֶׁשְּבכָֹחם ֶלֱאכֹל ֶאת ָהֲעָׂשִבים ַהָּקִׁשים. 
ָאַמר ַהָּקָּב"ה, "ִמי ֶׁשהּוא יֹוֵדַע ִלְרעֹות ֶאת ַהּצֹאן, ָּכל ֶאָחד ְלִפי ּכֹחֹו, ָיבֹוא ְוִיְרֶעה ֶאת ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל". 

ַהְנָהָגָתם ֶׁשל רֹוֵעי ִיְׂשָרֵאל ִהיא ֵאפֹוא, ְּבִׂשיַמת ֵלב ְמֻיֶחֶדת ִלְצִעיֵרי ַהּצֹאן, ְלַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל ַהְיָקִרים, 
ֵאּלּו ֶׁשְּמַהִּוים ָלנּו ֲעתּוָדה ְוִתְקָוה ְלֶהְמֵׁשְך ַהֲעָבַרת ָמסֶֹרת ַהּתֹוָרה ַלּדֹורֹות ַהָּבִאים ּוִבְזכּוָתם ָהעֹוָלם 

ַקָּים, ּוִבְפָרט ְלאֹוָתם ְּגָדִיים ַרִּכים ֶׁשָּיְצאּו ְלַחֵּפׂש ְלַעְצָמם ְמקֹור ַמִים ְוִאְּבדּו ֶאת ַּדְרָּכם ַּבֲחָזָרה.  

ֶזה ַּגם סֹוד ַהִּוּכּוַח ֵּבין מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְלֵבין ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים. ַאֲחֵרי ַמַּכת ַאְרֶּבה, ַּכֲאֶׁשר ַעְבֵדי ַּפְרעֹה 
ָּבאּו ֵאָליו ְוָאְמרּו לֹו: "ַעד־ָמַתי ִיְהֶיה ֶזה ָלנּו ְלמֹוֵקׁש? ַׁשַּלח ֶאת־ָהֲאָנִׁשים ְוַיַעְבדּו ֶאת־ה' ֱאֹלֵקיֶהם. 
ֲהֶטֶרם ֵּתַדע ִּכי ָאְבָדה ִמְצָרִים"?! ָקָרא ַּפְרעֹה ְלמֶֹׁשה ְוָאַמר לֹו: "ְלכּו ִעְבדּו ֶאת־ה' ֱאֹלֵקיֶכם, ִמי ָוִמי 
ַההְֹלִכים"? עֹוֶנה לֹו מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְּבַתִּקיפּות: "ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך, ְּבָבֵנינּו ּוִבְבנֹוֵתנּו, ְּבצֹאֵננּו ּוִבְבָקֵרנּו 
ֵנֵלְך, ִּכי ַחג־ה' ָלנּו"! מֶֹׁשה ַמְדִּגיׁש ָּכאן ַּפֲעַמִים ֶאת ַיְלֵדי ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוֹלא ַרק ֶׁשהּוא ַמְזִּכיר אֹוָתם 
ִלְפֵני  ְנָעֵרינּו  ַמְקִּדים ֶאת  ּוַמְזִּכיר אֹוָתם ִראׁשֹוִנים,  ַהְמֻבָּגִרים  יֹוֵתר ֵמֵאת  ַמֲחִׁשיב אֹוָתם  ַּגם  ֶאָּלא 
ְוַהְּטהֹוִרים,  ַהְּקַטִּנים  ַהְיָלִדים  ֵהם  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶׁשל  ּכֹחֹו  ֶׁשִעַּקר  ָיַדע  ֶׁשּמֶֹׁשה  ִמְּפֵני  ַמּדּוַע?  ְזֵקֵנינּו. 
ַוֲחִׁשיבּוָתם ִהיא ִראׁשֹוָנה ַּבַּמֲעָלה. אּוָלם ַּפְרעֹה ֹלא ֵהִבין זֹאת, ִּכי ְלִׁשיָטתֹו ַהֵחֶלק ֶהָחׁשּוב ָּבָעם ֵהם 
ָהֲאָנִׁשים ַהְמֻבָּגִרים ֶׁשּבֹו, ְוָלֵכן הּוא עֹוֶנה ְלמֶֹׁשה ְואֹוֵמר: "ֹלא ֵכן! ְלכּו־ָנא ַהְּגָבִרים ְוִעְבדּו ֶאת־ה' ִּכי 
אָֹתּה ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים", ַאְך מֶֹׁשה ִהְמִׁשיְך ְלִהְתַעֵּקׁש ִּכי "ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך", ּוְברֹב ַּכֲעסֹו ֵּגֵרׁש 

אֹותֹו ַּפְרעֹה ֵמִעם ָּפָניו. 

ְלַאַחר  ַרּבֹו, אּוָלם  ְּבַחֵּיי  ַּתְלמּוד־ּתֹוָרה  ֵהִקים  ָרִביְנְסִקי,  ָאֵׁשר  ַרִּבי  ַחִּיים",  ֶה"ָחֵפץ  ִמַּתְלִמיֵדי  ֶאָחד 
ְּתקּוַפת־ָמה, ִנְקַלע ַהּמֹוָסד ִלְמצּוָקה ַּכְסִּפית ְּגדֹוָלה. ֵמחֶֹסר ְּבֵרָרה, ֶהְחִליט ַהְמַיֵּסד ִלּטֹל ְלָידֹו ַמֵּקל 
ְנדּוִדים ּוְלִהְתַּדֵּפק ַעל ַּדְלתֹות ְנִדיִבים, ְּכֵדי ְלַהְתִריָמם ְלטֹוַבת ֵּבית ִלּמּוָדם ֶׁשל ַּתְׁשַּב"ר. ֶטֶרם ֵצאתֹו 
ַלַּתְלמּוד  ִלְתרֹם  ְלַׁשְכְנָעם  ְּכֵדי  ַלְּנִדיִבים  ָּיכֹול הּוא לֹוַמר  ַמה  ְוָׁשַאל אֹותֹו  ַרּבֹו  ֶאל  ִנְכַנס  ַלַּמְגִּבית, 
ּתֹוָרה. ִהְתַלֵהב ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ְלֵׁשַמע ַהְּׁשֵאָלה ְוָאַמר ְּבַלַהט: "ּכֹה ּתֹאַמר ָלֶהם ְלאֹוָתם ְנִדיֵבי־ָעם. 
ְלַרָּבָנן  ֵמֶהם  ָלָאמֹוָרִאים,  ֵמַהַּתָּנִאים  ְלדֹור,  ִמּדֹור  ֶׁשֵּיׁש  ַהַּמֲחִריָדה  ַהּדֹורֹות  ִליִריַדת  ֵעִדים  ֻּכָּלנּו 
ְוַהְיִריָדה ַעד ּדֹוֵרנּו ָאנּו הּוא ְלֵאין ִׁשעּור, ּוְכָבר ָאְמרּו ֲחַז"ל  ָסבֹוָרֵאי, ְּגאֹוִנים, ִראׁשֹוִנים ְוַאֲחרֹוִנים, 
'ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים ָאנּו ִּכְבֵני ָאָדם, ְוִאם ִראׁשֹוִנים ִּכְבֵני ָאָדם ָאנּו ַּכֲחמֹוִרים'. ֲאָבל ַרק ְּבָדָבר 
ֶאָחד ֵאין ְיִריַדת ַהּדֹורֹות ְוהּוא נֹוַתר ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשָהָיה ַּבָּיִמים ַהַּקְדמֹוִנים, ְוהּוא ִּתינֹוקֹות ֶׁשל־ֵּבית־
ַרָּבן! אֹותֹו ֶהֶבל ִּפיֶהם ֶׁשל ִּתינֹוקֹות ֶׁשֹּלא ָטֲעמּו ַטַעם ֵחְטא, ִנְׁשַאר ַזְך ְוָנִקי ְּכמֹו ֶׁשל ַהַּתְׁשַּב"ר ִּביֵמי 
ֶקֶדם", ְוָאז ִהְגִּביַּה ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ֶאת קֹולֹו ְוָאַמר ְלַתְלִמידֹו: "ֱאמֹר ְלאֹוָתם ְנִדיִבים, 'ַּתֲארּו ְלַעְצְמֶכם 
ֶׁשַאֶּתם ְמִריִמים ְּתרּוָמה ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה ּבֹו לֹוְמִדים ַאַּבֵּיי ְוָרָבא ְּבַיְלדּוָתם, ְוַאֶּתם זֹוִכים ָלַקַחת ֵחֶלק 

ְּבֶהֶבל ִּפיֶהם ֶׁשל ִּתינֹוקֹות ֶׁשל־ֵּבית־ַרָּבן ֶׁשֹּלא ָטֲעמּו ַטַעם ֵחְטא'". 

בס"ד

ֶׁשל־ ִּתינֹוקֹות  ַּתְׁשַּב"ר,  ֶׁשל  ַוֲחִׁשיבּוָתם  ּכָֹחם 
ֶׁשָאְמרּו  ַעד  ֲערְֹך,  ְלֵאין  ְוָעצּום  ָּגדֹול  ֵּבית־ַרָּבן, 
ֲחַז"ל ֶׁשֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקֵּים ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ַהֶהֶבל 
ִנָּתן  ַּתְׁשַּב"ר  ֲחִׁשיבּות ִלּמּוָדם ֶׁשל  ַעל  ֶׁשָּלֶהם. 

־ִלְלמֹד ֵמַהֲהָלָכה ֶׁשִּנְפְסָקה, ֶׁשֵאין ְמַבְּטִלים ִּתי
נֹוקֹות ֶׁשל־ֵּבית־ַרָּבן ֲאִפּלּו ְלִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, 
ַהַּכָּוָנה  ְוֵאין  ֲעֵליֶהם.  ָהעֹוָלם עֹוֵמד  ֶׁשָּכל  ִמְּפֵני 
ְלַבחּוֵרי  ַאף  ֶאָּלא  ַמָּמׁש,  ֶׁשל  ְלִתינֹוקֹות  ַרק 

ֶעְׂש ִּגיל  ַעד  ַּתְׁשַּב"ר  ְמֻכִּנים  ֵהם  ֶׁשַּגם  ־ְיִׁשיָבה 
ִרים ָׁשָנה ֶׁשַעד ָאז ֵאיָנם ֶנֱעָנִׁשים ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל 

־ַמְעָלה. ְזכּות ַהִּלּמּוד ֶׁשל ַּתְׁשַּב"ר ֵמֵגן ַעל ָהעֹו
ָלם ֻּכּלֹו, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל, ֶׁשָּכל ִעיר ֶׁשֵאין ָּבּה 
ִמְּפֵני  אֹוָתּה  ַמֲחִריִבים  ֶׁשל־ֵּבית־ַרָּבן,  ִּתינֹוקֹות 
ֻחְרָּבָנּה  ִסַּבת  ָהְיָתה  ְוזֹו  ִקּיּום.  ְזכּות  ָלּה  ֶׁשֵאין 
ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ִּבְזַמן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ִמְּפֵני ֶׁשִּבְּטלּו 
ֲחַז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ֶׁשל־ֵּבית־ַרָּבן,  ִּתינֹוקֹות  ָּבּה 
ֲחַמת  "ְוֵאת  ֶׁשְּבִיְרְמָיה:  ֵמַהָּפסּוק  זֹאת  ְוָדְרׁשּו 
ה' ָמֵלאִתי ִנְלֵאיִתי ָהִכיל ְׁשפְֹך ַעל־עֹוָלל ַּבחּוץ", 

־ִמְּפֵני ָמה ָׁשַפְך ַהָּקָּב"ה ֶאת ֲחָמתֹו? ִמְּפֵני ֶׁשָה
עֹוָלִלים ָהיּו ַּבחּוץ, ֶׁשִּתינֹוקֹות ֶׁשל־ֵּבית־ַרָּבן ֹלא 
ָיְׁשבּו ַעל ַּתְלמּוָדם ֶאָּלא ִּבְּטלּו ֶאת ְזַמָּנם ָלִריק. 
"ַאל־ִּתְּגעּו  ַהָּפסּוק  ֶאת  ֲחַז"ל  ָּדְרׁשּו  ַּגם  ְוָכְך 
ְוָלָּמה  ֶׁשל־ֵּבית־ַרָּבן.  ִּתינֹוקֹות  ֵאּלּו  ִבְמִׁשיָחי" 
ֶיׁש  ְיהּוִדי  ֶיֶלד  ֶׁשָּכל  ִמְּפֵני  ְמִׁשיָחי?  ְמֻכִּנים  ֵהם 
לֹו ְּבִחיַנת ָמִׁשיַח ְוָכל ֶאָחד ֵמֶהם ָצִריְך ְׁשִמיָרה 
ְמֻיֶחֶדת ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ִלְגּדֹל ַּבּתֹוָרה, ְוַעל־ְיֵדי ִלּמּוד 
ִּביַאת  ְוֶאת  ַהְּגֻאָּלה  ֶאת  ְמָקְרִבים  ַהַּתְׁשַּב"ר, 

ַהָּמִׁשיַח ִּבְמֵהָרה.  

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ּכַֹח ַּתְׁשַּב"רָּפָרַׁשת ּבֹא  

ת ִטיׁש ּבָ ית ַשׁ  ִמּבֵ

ָּכל ְיהּוִדי, ָיָקר ְּבֵעיֵני ַהָּקָּב"ה 

ְּכמֹו ֵּבן ָיִחיד ֶׁשּנֹוַלד ְלהֹוָריו ְלֵעת ִזְקנּוָתם, 

ְוַאף יֹוֵתר ִמָּכְך. 

)ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב( 



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה

ֲאָרצֹות ַרּבֹות  ְוִנָּׂשא, ֶׁשָּׁשַלט ַעל  ָּגדֹול  ֶמֶלְך  ָהָיה  ָׁשִנים ַרּבֹות,  ִלְפֵני 
ְותֹוְׁשֵבי  ֶחֶסד  ֶמֶלְך  ָהָיה  ַהֶּמֶלְך  ַרִּבים.  ּתֹוָׁשִבים  ָהיּו  ִׁשְלטֹונֹו  ְוַתַחת 
ַהְּמִדינֹות ֶׁשְּבִׁשְלטֹונֹו, ָאֲהבּו אֹותֹו ְמאֹד ְוָעְבדּו אֹותֹו ְּבֶנֱאָמנּות. ִמֵּדי 
ַּפַעם, ָהָיה ַהֶּמֶלְך יֹוֵרד ֶאל ָהָעם, ְמַטֵּיל ֵּבין ְמִדינֹות ִׁשְלטֹונֹו ּוַמֲאִזין 
ִּבְפֵני  ִלְׁשטַֹח  ְּכֵדי  ַהִהְזַּדְּמנּות  ֶאת  ְמַנְּצִלים  ָהיּו  ַרִּבים  ָהָעם.  ְלַרֲחֵׁשי 
ַהֶּמֶלְך ֶאת ַּבָּקׁשֹוֵתיֶהם, ְוהּוא ָהָיה ַמֲאִזין ָלֶהם ְּברֹב ֶקֶׁשב ּוִמְׁשַּתֵּדל 
ְלֵהיִטיב ִעם ְנִתיָניו ּוְלַׂשֵּמַח ֶאת ִלָּבם. ִעיר ַאַחת ָהְיָתה ִּבְמִדיַנת ַמְלכּותֹו 
ַהַּמְמָלָכה.  ֶׁשל  ַהִּביָרה  ֵמִעיר  ַהְרֵחק  ְמֻמֶּקֶמת  ֶׁשָהְיָתה  ַהֶּמֶלְך,  ֶׁשל 
ֵעֶקב ָהִרחּוק ַהָּגדֹול ֶׁשל ָהִעיר, ִהְתִחילּו ַהּתֹוָׁשִבים ֶׁשָּבּה ִלְׁשּכַֹח ַאט־

ֶׁשֹּלא  ַמֲעִׂשים  ַלֲעׂשֹות  ְוֵהֵחּלּו  ַהֶחֶסד,  ְוַרב  ָהָאהּוב  ַמְלָּכם  ֶאת  ַאט 
ָהיּו ִּכְרצֹון ַהֶּמֶלְך. ְּבתֹוְך ָהִעיר ִהְתּגֹוְררּו ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ְרָׁשִעים, ֶׁשֹּלא 
ָראּו ְּבַעִין ָיָפה ֶאת ִׁשְלטֹונֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ְוֶאת ַאֲהָבָתם ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ְּבֵני 
ָהִעיר ֵאָליו, ְוֵהם ָהיּו ַמְמִריִדים ֶאת ַהּתֹוָׁשִבים ֶׁשֹּלא ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹון 
ַהֶּמֶלְך ֶאָּלא ְלַהְמרֹות ֶאת ִּפיו ְוַלֲעבֹר ִּבְׁשַאט ֶנֶפׁש ַעל ֻחֵּקי ַהְּמִדיָנה. 
ְזַמן ַרב ִנְמַׁשְך ַהָּדָבר, ְוֶאְזְרֵחי ָהִעיר ָׂשְמחּו ַעל־ָּכְך ֶׁשֵאין ִמי ֶׁשִּיְתַּבע 
אֹוָתם ְלִדין ַעל ָּכְך ֶׁשֵהם ַמְמִרים ֶאת ִּפי ַהֶּמֶלְך, אּוָלם יֹום ֶאָחד ֶנְחְרדּו 
ִּכי  ִהִּגיָעה ַהְּׁשמּוָעה,  ְלָאְזֵניֶהם  ָּגדֹול.  ַּפַחד  ְוִהְתַמְּלאּו  ָהִעיר  ּתֹוְׁשֵבי 
ַהְּנלֹוָזה  ִהְתַנֲהגּוָתם  ַעל  ַהְּׁשמּוָעה  ִהִּגיָעה  ְוַהִּגּבֹור  ַהָּגדֹול  ַהֶּמֶלְך  ֶאל 
ִיָּתֵכן ֶׁשָּכְך  ָוַזַעם. "ֹלא  ֶעְבָרה  ֲעֵליֶהם  ִהְתַמֵּלא  ְוהּוא  ָהִעיר,  ְּבֵני  ֶׁשל 
ִיְגְמלּו ִלי ְּבֵני ָהִעיר ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה, ְלַאַחר ָּכל ַהָּׁשִנים ָהֲאֻרּכֹות ָּבֶהן 
ִסַּיְעִּתי ָלֶהם ְוִהֵּטיִתי ָלֶהם אֶֹזן ַקֶּׁשֶבת", ָאַמר ַהֶּמֶלְך, ְוהֹוִדיַע ְלָׂשָריו 
ְוַחָּיָליו ִּכי ְּבָקרֹוב ִמְתּכֹוֵנן הּוא ַלֲעלֹות ֶאל ָהִעיר ַהּסֹוֶרֶרת ּוְלַהֲעִניׁש 
ֶאת ּתֹוָׁשֶביָה ָּכָראּוי. ָנֵקל ְלַׁשֵער ֶאת ַהַּפַחד ַהָּגדֹול ֶׁשָּנַפל ַעל ּתֹוְׁשֵבי 
ָהִעיר, ְוֵהם ִהְסּתֹוְבבּו ִּבְרחֹובֹוֶתיָה ְׁשבּוִרים ּוְרצּוִצים, ְוֹלא ָיְדעּו ֶאת 
ַנְפָׁשם ֵּכיַצד ְלִהָּנֵצל ֵמָעְנׁשֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ְוַכֲעסֹו. ִהְתַּכְּנסּו ָראֵׁשי ָהִעיר 
ָקם  ָהִעְנָין,  ְצָדֵדי  ָּכל  ֶאת  ְוָׁשְקלּו  ֶׁשָחְׁשבּו  ּוְלַאַחר  ְּדחּוָפה,  ַלֲאֵסָפה 
ַאַחד ַהֶּנֱאָסִפים ְוָאַמר: "ֲהֵרי ֻּכָּלנּו ַמִּכיִרים ֶאת ַהֶּמֶלְך ְויֹוְדִעים, ֶׁשהּוא 
ֶמֶלְך ֶחֶסד ּוָמֵלא ְּבַרֲחִמים ְוֶחְמָלה. ֵאין ָסֵפק ְּבִלִּבי, ִּכי ִאם ָנבֹוא ֵאָליו 
ַעל  ָלנּו  ֶׁשִּיְסַלח  ְּבָפָניו  ְוִנְתַחֵּנן  ָזֵקן,  ְוַעד  ִמַּנַער  ָהִעיר,  ְּבֵני  ָּכל  ֻּכָּלנּו, 
ַמֲעֵׂשינּו  ֶאת  ְנַׁשֵּפר  ָוֵאיַלְך  ֵמַעָּתה  ִּכי  לֹו  ְוַנְבִטיַח  ָהָרִעים,  ַמֲעֵׂשינּו 
ֲחרֹון  ֶאת  ֵמָעֵלינּו  ְוָיִסיר  ַהֶּמֶלְך  ִיְתַּפֵּיס  ַוַּדאי  ִּפיו,  ֶאת  ַנְמֶרה  ְוֹלא 
ַאּפֹו". ָמְצָאה ָהֵעָצה ֵחן ְּבֵעיֵני ַהֶּנֱאָסִפים, ְוָכל ְּבֵני ָהִעיר ֶנֶאְספּו ַּבּיֹום 
ֶׁשְּבִעיר  ַהְּמלּוָכה  ַאְרמֹון  ַעד  ָהֲאֻרָּכה  ַהֶּדֶרְך  ֶאל  ַיַחד  ְוָיְצאּו  ַהָּנקּוב, 
ִהְתַּכְּנסּו  ָהֲאֻרָּכה,  ַהֶּדֶרְך  ָהִעיר ָצֲעדּו ֶאת  ֶׁשְּבֵני  ְזַמן  ַהִּביָרה. ְּבאֹותֹו 
ְלַאְפֵׁשר  ָלנּו  "ָאסּור  ָלֶזה:  ֶזה  ְוָאְמרּו  ָּבַאְרמֹון  ַהֶּמֶלְך  ִמָּׂשֵרי  ַּכָּמה 
ַהֶּמֶלְך  ִּכי  ָסֵפק,  ָלנּו  ֵאין  ַהֶּמֶלְך.  ְלַדֵּבר ִעם  ָהִעיר ַהּסֹוֶרֶרת  ְלתֹוְׁשֵבי 

ַמֲעֵׂשיֶהם  ַעל  ִמְתָחְרִטים  ֵהם  ֵּכיַצד  ֶׁשִּיְׁשַמע  ְלַאַחר  ֲעֵליֶהם  ְיַרֵחם 
ּוְמַבְקִׁשים ֶאת ְסִליָחתֹו, ְוָעֵלינּו ִלְמנַֹע ֶאת ַהָּדָבר". ָהְלכּו ָׂשֵרי ַהֶּמֶלְך 
ׁשֹוְמִרים  ְוֶהֱעִמידּו  ְמאֹד  ְּגבֹוָהה  חֹוָמה  ָלַאְרמֹון  ִמָּסִביב  ְוֵהִקימּו 
ַּבְּׁשָעִרים ֶׁשֹּלא ִהִּתירּו ֶאת ַהְּכִניָסה ָלַאְרמֹון, ַרק ַלֲאָנִׁשים ֻמְזָמִנים. 
ְלַאַחר ַמָּסע ָארְֹך ּוְמָפֵרְך, ִהִּגיעּו ּתֹוְׁשֵבי ָהִעיר ֶאל ִעיר ַהְּמלּוָכה ּוָפנּו 
ִמָּיד ֶאל ַאְרמֹון ַהֶּמֶלְך, ּוָמה ַרָּבה ָהְיָתה ַאְכָזָבָתם ִלְראֹות ֶאת ַהחֹוָמה 
ְנפּוחֹות  ְּבַרְגַלִים  ַהּתֹוָׁשִבים  ָעְמדּו  ָהַאְרמֹון.  ֶאת  ֶׁשִהִּקיָפה  ַהְּגבֹוָהה 
ֵמרֹב ְּתָלאֹות ַהֶּדֶרְך, ּוְבֵעיֵניֶהם ְּדָמעֹות. "ְוִכי ָטַרְחנּו ַלָּׁשְוא"? ָׁשֲאלּו 
ֶזה ֶאת ֶזה, "ַהִאם ָּכל ַהֶּדֶרְך ָהֲאֻרָּכה ֶׁשָעִׂשינּו ְוָכל ַהְּתָלאֹות ַהָּקׁשֹות 
ֶׁשָּמְצאּו אֹוָתנּו ַּבֶּדֶרְך, ָּכל זֹאת ָהָיה ְלִחָּנם ְוֹלא ִנְזֶּכה ִלְראֹות ֶאת ְּפֵני 
ַהֶּמֶלְך ּוְלַפֵּיס אֹותֹו"? ִהִּביטּו ָהֲאָנִׁשים ּכֹה ָוכֹה ְוִחְּפׂשּו ִּפְרָצה ָּכְלֶׁשהּו 
ְוִגָּלה  ֵעיָניו,  ֶאת  ָהֲאָנִׁשים  ַאַחד  ָנָׂשא  ְלֶפַתע  ַלָּׁשְוא.  ַאְך  ַּבחֹוָמה, 
ַהַחּלֹון  ְלֵעֶבר  ָהִאיׁש  ִהְצִּביַע  ַהחֹוָמה.  ִּבְמרֹוֵמי  ָקָטן  ַחּלֹון  ְלִׂשְמָחתֹו 
ְלִהָּדֵחק  נּוַכל  "ֵּכיַצד  ְוָאְמרּו:  ֵיאּוָׁשם  ֶאת  ִהִּביעּו  ֻּכָּלם  ַהָּקָטן, אּוָלם 
ֶּדֶרְך ַחּלֹון ּכֹה ָקָטן? ֲהֵרי ַאף ַאָחד ֵמִאָּתנּו ֵאינֹו ִּבְמַמִּדים ּכֹה ְקַטִּנים 
ֶׁשהּוא ָיכֹול ְלִהְׁשַּתֵחל ֶּדֶרְך ִּפְרָצה ּכֹה ְקַטָּנה ַּבחֹוָמה". ִהִּביט ָהִאיׁש 
ֵאיֶנּנּו  ַהְמֻבָּגִרים,  ָהֲאָנִׁשים  ֲאַנְחנּו,  "ָאְמָנם  ָאַמר:  ּוְלֶפַתע  ָוָאָנה  ָאֶנה 
ְיכֹוִלים ְלִהָּדֵחק ְּבַחּלֹון ּכֹה ָקָטן, אּוָלם ַאַחד ַהְיָלִדים ֶׁשָּלנּו ָּכאן, ַוַּדאי 
יּוַכל ְלִהָּכֵנס ְּפִניָמה ְוִלְפּתַֹח ָלנּו ֶאת ַהְּׁשָעִרים ִמִּבְפִנים". ַעד ְמֵהָרה, 
ִטְּפסּו ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ְזִריִזים ֶזה ַעל ֶזה, ֵהִרימּו ַעל ִּכְתֵפי ָהֶעְליֹון ֶאת 
ַאַחד ַהְיָלִדים ַהֲחרּוִצים ֶׁשָּבֶהם, ּוְלִׂשְמַחת ֻּכָּלם, ָעָלה ְּבָידֹו ֶׁשל ַהֶּיֶלד 
ַהָּקָטן ְלִהָּכֵנס ְּפִניָמה ֶּדֶרְך ַהַחּלֹון, ּוְלַאַחר ְזַמן ָקָצר ָּפַתח ַהֶּיֶלד ֶאת 
ַׁשֲעֵרי ַהחֹוָמה ִמִּבְפִנים ְוַהּתֹוָׁשִבים ִמֲהרּו ָלרּוץ ֶאת ַהֶּמֶלְך ּוְלִהְתַאֵחד 

ִעּמֹו ְּבַאֲהָבה ּוְבִהְתַּפְּיסּות. 

ַהִּנְמָׁשל 
ְוַהָּללּו  ּוְמַקְטְרִגים,  ַמְׂשִטיִנים  ִּביֵדי  ִלְמִׁשָּסה  ָנתּון  ִיְׂשָרֵאל  ַעם 
ַמֲעִמיִדים חֹומֹות ְּכֵדי ַלֲעצֹר אֹוָתנּו ִמְּלִהְתָקֵרב ְלבֹוְרֵאנּו, ֶמֶלְך ַמְלֵכי 
ֶׁשֵאיָנם  ְּבַמֲעֵׂשינּו  אֹותֹו  ֶׁשִהְכַעְסנּו  ַאֲחֵרי  ֵאָליו  ְוָלׁשּוב  ַהְּמָלִכים, 
ִלְרצֹונֹו. חֹומֹות ֶׁשל ִקְטרּוִגים עֹוְמִדים ְּבַדְרֵּכנּו ֶאל ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים, 
זֹו  ְּבִפְרָצה  ְוַרֲחִמים.  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשל  ֶּדֶרְך  ָּבּה,  ֶיׁש  ְקַטָּנה  ִּפְרָצה  אּוָלם 
ֵאין ַלֲאָנִׁשים ְיכֶֹלת ְלִהָּכֵנס, ְוַרק ִּתינֹוקֹות ֶׁשל־ֵּבית־ַרָּבן, ִּבְזכּות ֶהֶבל 
ֶאת  ּופֹוְתִחים  ַהְּגבֹוָהה  ַהחֹוָמה  ֶאת  ֵהם  ַמְבִקיִעים  ַהָּטהֹור,  ִּפיֶהם 
ַהְּׁשָעִרים ַהְּנעּוִלים ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, ּוִבְזכּוָתם ַמְצִליִחים ֻּכָּלנּו ְלִהְתָקֵרב 

ֶאל ַהָּקָּב"ה ְוָלׁשּוב ֵאָליו ֶּבֱאֶמת.
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ֶׁשל־ֵּבית־ַרָּבן,  ִּתינֹוקֹות  ֶׁשל  ִּפיֶהם  ֶהֶבל  ְזכּות  ְּגדֹוָלה  א. 
ִמְּפֵני  ּתֹוָרה  ְלַבֵּטל  ָאסּור  ְוָלֵכן  ַקָּים.  ָהעֹוָלם  ֶׁשֲעֵליֶהם 

ַּתְׁשַּב"ר, ֲאִפּלּו ְלִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. 

ב. ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות ָמְצאּו ֶרֶמז ַּבָּפסּוק "ְוָלׁשֹון ַרָּכה ִּתְׁשָּבר־
ָּגֶרם", ֶׁשְּלׁשֹון ַהִּתינֹוקֹות ֶׁשִהיא ַרָּכה ִּתְׁשּבֹר ּכָֹחן ֶׁשל ָצרֹות 
ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ִּתְׁשָּב"ר־ָּגֶר"ם  ֶׁשֲהֵרי  ְּכֶעֶצם,  ֲחָזקֹות  ֶׁשֵהן 

ִּתינֹוקֹות ֶׁשל־ֵּבית־ַרָּבן, ְּגֵזרֹות ָרעֹות ְמַבְּטִלים. 

ּתֹוָרה  ַּתְלמּוד  ָוִעיר  ִעיר  ְּבָכל  ּוְלָהִקים  ְלַתֵּקן  ָצִריְך  ג. 
ּוְלַהֲעִמיד ָּבֶהם ְמַלְּמֵדי ִּתינֹוקֹות ְראּוִיים, ְוָכל ִעיר ֶׁשֵאין ָּבּה 
ֶׁשֵאין  ִמְּפֵני  ָהִעיר,  ַאְנֵׁשי  ֶאת  ַמֲחִריִמים  ִּתינֹוקֹות,  ְמַלֵּמד 
ָהִעיר ִמְתַקֶּיֶמת ְלֹלא ַּתְׁשַּב"ר ֶׁשּלֹוְמִדים ָּבּה ּתֹוָרה, ַוֲעלּוָלה 

ִהיא ְלֵהָחֵרב. 

ֶעְׂשֵרה,  ְׁשֹלׁש  ִּגיל  ַעד  ֶנְחָׁשִבים  ֶׁשל־ֵּבית־ַרָּבן  ִּתינֹוקֹות  ד. 
ֵאין  ֶזה  ִּגיל  ֶׁשַעד  ִמְּפֵני  ֶעְׂשִרים,  ִּגיל  ַעד  אֹוְמִרים  ְוֵיׁש 
ֶנְחָׁשִבים  ְוֵהם  ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה,  ַמֲעִניִׁשים ֶאת ָהָאָדם ְּבֵבית 

ְּבַדְרָּגה ֶׁשֵאין ָּבֶהם ַטַעם ֵחְטא. 

ה. ַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשַהָּקָטן ֶּבן ָּפחֹות ִמי"ג ָּפטּור ִמן ַהִּמְצוֹת, ַחָּיב 
אָֹתם  "ְוִלַּמְדֶּתם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ּתֹוָרה,  ְלַלְּמדֹו  ַהּתֹוָרה  ִמן  ָאִביו 
ִמֶּׁשַּיְתִחיל  ִלְלמֹד?  ַחָּיב  ּוֵמֵאיָמַתי  ָּבם".  ְלַדֵּבר  ֶאת־ְּבֵניֶכם 
ְלַדֵּבר, ְמַלְּמדֹו "ּתֹוָרה ִצָּוה־ָלנּו מֶֹׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת ַיֲעקֹב", 
ְמַלְּמדֹו  ְוַאַחר־ָּכְך  ִיְׂשָרֵאל,  ְׁשַמע  ִמָּפָרַׁשת  ִראׁשֹון  ּוָפסּוק 
ַּתְלמּודֹו  ְלֵבית  ֶׁשִּיָּכֵנס  ַעד  ְּבַעל־ֶּפה,  ְּפסּוִקים  ְמַעט־ְמַעט 
ִמְּפֵני  ַהִּמְצָוה,  ֶאת  ְמַקֵּים  ֶׁשָהָאב  ֵיָחֵׁשב  ְוָאז  ַרּבֹו,  ֵאֶצל 

ֶׁשְּׁשלּוחֹו ֶׁשל ָאָדם ְּכמֹותֹו. 

ַאף־ַעל־ִּפי  ֲעבֹוָדָתם,  ַעל  ָׂשָכר  ִלּטֹל  ִלְמַלְּמִדים  ֻמָּתר  ו. 
ֶׁשָאסּור ִלְלמֹד ּתֹוָרה ְּבָׂשָכר, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְואִֹתי ִצָּוה ה' ָּבֵעת 
ַהִהוא ְלַלֵּמד ֶאְתֶכם ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים", ָמה ֲאִני ְּבִחָּנם ַאף 
ַאֶּתם ְּבִחָּנם, אּוָלם ַהִּתינֹוקֹות ַהְּקַטִּנים ֶׁשֵהם ְצִריִכים ִׁשּמּור 
ֶׁשֹּלא ַיַעְסקּו ִּבְדָבִרים ְּבֵטִלים, ֻמָּתר ָלַקַחת ִּבְׁשִביל ֶזה ָׂשָכר 

ַעל ִּבּטּול ְמָלאָכה. 

ֶׁשעֹוֶׂשה  אֹו  ְויֹוֵצא,  ַהִּתינֹוקֹות  ֶׁשַּמִּניַח  ִּתינֹוקֹות  ְמַלֵּמד  ז. 
ָארּור  ִּבְכַלל  ֲהֵריהּו  ִמִּלּמּודֹו,  ּוִמְתַרֵּׁשל  ַאֶחֶרת  ְמָלאָכה 
ְמַלְּמִדים  ַרק  ְלַמּנֹות  ָצִריְך  ְוָלֵכן  ְרִמָּיה,  ה'  ְמֶלאֶכת  עֶֹׂשה 

ַּבֲעֵלי ִיְרַאת ה', ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים, ּוְמַדְקְּדִקים ַּבּתֹוָרה. 

ָהעֹוְבִדים  ַּכֲאֶׁשר  ַּגם  ַּתְׁשַּב"ר,  ֶׁשל  ּתֹוָרה  ְלַבֵּטל  ָאסּור  ח. 
ׁשֹוְבִתים ְּכֵדי ֶׁשַּיֲעלּו ֶאת ְׂשָכָרם. ְוִאם ַחָּיִבים ֵהם ִלְׁשּבֹות, 
ִמְדָרׁשֹות  ּוָבֵּתי  ְכֵנִסּיֹות  ְּבָבֵּתי  ַהַּתְלִמיִדים  ֶאת  ַיַאְספּו 
ְוִיְלְמדּו ִעָּמם ּתֹוָרה ַּבְּזַמן ֶׁשּׁשֹוְבִתים, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְיַכּלּו ְזַמָּנם 

ָלִריק ְוֹלא ִיְהֶיה ָהעֹוָלם ָׁשֵמם ְּבִלי ּתֹוָרה.

ּוְקָצת  ַהּיֹום  ִּבְׁשעֹות  הּוא  ַּתְׁשַּב"ר,  ֶׁשל  ַהִּלּמּוד  ְזַמן  ט. 
ְוֵאין ְמַבְּטִלים  ֵמַהֵּלילֹות, ְּכֵדי ְלַחְּנָכם ִלְלמֹד ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה. 
ֶאת ַהִּתינֹוקֹות ִמִּלּמּוָדם ְּכָלל, חּוץ ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת ְוֶעֶרב יֹום־
טֹוב ְּבסֹוף ַהּיֹום, ְוַהִּמְנָהג ֶׁשֵאין לֹוְמִדים ָאז ֶאָּלא ַעד ֲחצֹות 
ְזַמן  ְיַחְּנכּו ֶאת ַהַּתְלִמיִדים ִלְקּבַֹע  ְוַאף ִּביֵמי ְמנּוָחה,  ַהּיֹום. 
ְמֻסָּים ְּבָכל יֹום ִלְלמֹד ּתֹוָרה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתַקְּימּו ָּבֶהם ָחִליָלה 

ִּדְבֵרי ֲחַז"ל "ִאם ַּתַעְזֵבִני יֹום, יוַׂמִים ֶאֶעְזֶבּךָ". 

י. ֵיׁש ֶׁשִהִּתירּו ְלַבֵּטל ּתֹוָרה ֶׁשל ַּתְׁשַּב"ר, ִלְכבֹוד ַהְלָוָיתֹו ֶׁשל 
ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּנְסַּתֵּלק, ְוֻהַּתר ַהָּדָבר ַעל־ִּפי ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל 

ֶׁשָראּו ָּבֶזה ְלָהֵקל ִמְּפֵני ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה. 

ִלּטֹל  ַהְמַלֵּמד  ָיכֹול  ֶהֶבל  ְלִדְבֵרי  ִלּבֹו  ֶׁשְּמַפֶּנה  ַּתְלִמיד  יא. 
ִמֶּמּנּו ֶאת ַהֵחֶפץ ֶׁשֵּמִסיר ִלּבֹו ִמן ַהִּלּמּוד, ְוַיֲחִזיֶרּנּו לֹו ְלַאַחר 
ֶׁשְּיַסֵּים ֶאת ְזַמן ִלּמּודֹו. ְוִאם ַהָּדָבר ֵמִביא ֶאת ַהַּתְלִמיד ִליֵדי 

ִקְלקּול, ֻמָּתר ִלּטֹל ִמֶּמּנּו ְוֵאינֹו ָצִריְך ְלַהֲחִזיֶרּנּו לֹו ְּכָלל. 

ְׂשמֹאל  ֶׁשל  ְּבֶדֶרְך  ְּבַתְלִמיָדיו  נֹוֵהג  ָאָדם  ְיֵהא  ְלעֹוָלם  יב. 
ְלַתֵּקן  מּוָסר  ֵׁשֶבט  ִמֶּמּנּו  ִיְמַנע  ְוַאל  ְמָקֶרֶבת,  ְוָיִמין  ּדֹוָחה 
ֶאת ַמֲעָׂשיו, ַאְך ַיֲעֶׂשה זֹאת ִמּתֹוְך ְנִעימּות ְוַיְכִניס ּבֹו ֵחֶׁשק 

ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוִקּיּום ִמְצוֹת ה'. 

יג. ְּכָבר ָנֲהגּו ַרִּבים ְלַהְקִּדיׁש ְזַמן־ָמה ְּבֶמֶׁשְך ַהּיֹום ְלִלּמּוֵדי 
ְּכִתיָבה ְוֶחְׁשּבֹון, ְּכִעְנָין ָטֵפל ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ַעל 
ּוֻמָּתר  ָהעֹוָלם,  ִעְנְיֵני  ּוְׁשַאר  ָּכָראּוי  ִלְכּתֹב  ְלַהְרִּגיָלם  ְמָנת 
ִלּמּוֵדי  ֶאת  לֹוְמִדים  ּבֹו  ַהִּלּמּוד  ְּבַחְדֵרי  ַאף  זֹאת  ַלֲעׂשֹות 

ַהּקֶֹדׁש. 

ִיְּגעּו  ֶׁשֹּלא  ַהַּתְלִמיִדים  ֶאת  ּוְלַחֵּנְך  ְלַהְרִּגיל  ָצִריְך  יד. 
ְוִלְנגַֹע  ְּברֹאָׁשם  ְיַחְּככּו  ְוֶׁשֹּלא  ַּבּגּוף,  ַהְמֻכִּסים  ַּבְּמקֹומֹות 
ְנִטיָלה.  ָצִריְך  ֵאּלּו  ִּבְמקֹומֹות  ֶׁשַהּנֹוֵגַע  ִמְּפֵני  ְּבַנֲעֵליֶהם, 
ְּבֶאְמַצע  ָנַגע  ְלַהְפִסיק ֶאת ִלּמּודֹו ִאם  ְלַתְלִמיד  ֵאין  אּוָלם 
ַהִּלּמּוד ְּכֵדי ִלּטֹל ָיָדיו, ְוֵאין ַהְמַלֵּמד ָצִריְך ִלְגעֹר ָּבֶהם ֶאָּלא 
ַיְרִּגיל אֹוָתם ֶׁשֹּלא ַיֲעׂשּו ֵּכן, ְוֹלא ִיְצָטֵרְך ְלהֹוִכיַח אֹוָתם ַעל־

ָּכְך. 

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות

)על־פי פסקי השולחן ערוך, ושולחן ערוך הרב הלכות תלמוד־תורה, וספרי הלכה  שונים( 
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ְוָהָאמֹוָרא  ְּבָבֶבל,  ַאַחת  ְּבִעיר  ְּגָׁשִמים  ֲעִציַרת  ָהְיָתה  ַאַחת,  ַּפַעם 
ָהִעיר  ּתֹוְׁשֵבי  ֶׁשל  ַצֲעָרם  ֶאת  ּוְכֶׁשָרָאה  ַּפַעם,  ְלָׁשם  ִנְקַלע  ַרב 
ּוְלַבֵּקׁש  ַלה'  ְלִהְתַּפֵּלל  ְּכֵדי  ִצּבּור  ַּתֲעִנית  ָּגַזר  ְלַמִים,  ֶׁשְּמַׁשְּוִעים 
ַהֵּתָבה,  ִלְפֵני  ִצּבּור  ְׁשִליַח  ַרב  ָׁשַלח  ְּבָרָכה.  ִּגְׁשֵמי  ֲעֵליֶהם  ֶׁשּיֹוִריד 
ּוְכֶׁשָאַמר ַהַחָּזן "ַמִּׁשיב ָהרּוַח" ֵהֵחָּלה רּוַח ִלְנׁשֹב, ּוְכֶׁשָאַמר "מֹוִריד 
ְׁשִליַח  ֶׁשל  ֶׁשְּתִפּלֹוָתיו  ִמָּכְך  ַרב  ִהְתַּפֵעל  ְּגָׁשִמים.  ָיְרדּו  ַהֶּגֶׁשם" 
ַהִּצּבּור ִהְתַקְּבלּו ִמָּיד, ְוָׁשַאל אֹותֹו: "ַמה ַּמֲעֶׂשיָך"? ֵהִׁשיב לֹו ָהִאיׁש: 
ַיְלֵדי  ְּכמֹו  ָהֲעִנִּיים  ַיְלֵדי  ֶאת  ְמַלֵּמד  ַוֲאִני  ֲאִני,  ִּתינֹוקֹות  "ְמַלֵּמד 
ָהֲעִׁשיִרים, ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלַׁשֵּלם ֵאינֹו ּדֹוֵרׁש ִמֶּמּנּו ַּתְׁשלּום. ְוֵיׁש 
ִעָּמִדי ָּדִגים ְקַטִּנים ְלַׁשֲעׁשּוַע, ְוַכֲאֶׁשר ֲאִני רֹוֶאה ֶיֶלד ָקָטן ֶׁשַּנְפׁשֹו 
ֵאיָנּה חֹוֶׁשֶקת ְּבִלּמּוד, ֲאִני מֹוֵׁשְך אֹותֹו ַעל־ְיֵדי ֶׁשֲאִני נֹוֵתן לֹו ֶאת 
ְוִהְסִּכים  ִלְלמֹד",  ֶׁשָּבא  ַעד  אֹותֹו  ְמַׁשֵּדל  ַוֲאִני  ְלַׁשֲעׁשּוַע,  ַהָּדִגים 
ֲעִציַרת  ִנְפְסָקה  ֶׁשִּלְכבֹודֹו  ַעד  ְמאֹד  ַעד  ְזכּותֹו  ֶׁשָּגדֹול  ַרב  ִעּמֹו 

ַהְּגָׁשִמים. )מסכת תענית(

  

ַמֲעֶׂשה ְּבכֵֹהן ֶׁשָהָיה ְיֵרא ָׁשַמִים ַּבֵּסֶתר, ְוָכל ַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים ֶׁשָהָיה 
עֹוֶׂשה ָהָיה עֹוֶׂשה ַּבֵּסֶתר, ְוָהיּו לֹו ֲעָׂשָרה ְיָלִדים ִׁשָּׁשה ָּבִנים ְוַאְרַּבע 
ָּבנֹות, ּוְבָכל יֹום ָויֹום ָהָיה ִמְׁשַּתֵּטַח ּוְמַבֵּקׁש ַרֲחִמים, ּוְמַלֵחְך ִּבְלׁשֹונֹו 
ָעָפר ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָיבֹוא ֶאָחד ֵמֶהם ִליֵדי ֲעֵבָרה ְוִליֵדי ָּדָבר ְמכָֹער, ְוֹלא 
ִמָּבֶבל  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ְוֶהֱעָלה  ַהּסֹוֵפר  ֶעְזָרא  ֶׁשָּבא  ַעד  ָׁשָנה  ָעְבָרה 
ִלירּוָׁשַלִים, ְוַאף אֹותֹו ּכֵֹהן ָעָלה ִעּמֹו, ְוָזָכה ִלְראֹות ְּבֶמֶׁשְך ֲחִמִּׁשים 
ָׁשָנה ֶׁשָהיּו ִמָּבָניו ּכֲֹהִנים ְּגדֹוִלים ּוִפְרֵחי ְּכֻהָּנה, ּוָבא לֹו ַעל־ְיֵדי ֶׁשָהָיה 

ַמְרֶּבה ִּבְתִפָּלה ְלבֹוֵרא ָהעֹוָלם. )תנא דבי אליהו(

  

ְוָעָליו  ְוֶנֱאָמן,  ָמסּור  ִּתינֹוקֹות  ְמַלֵּמד  ָהָיה  ֵׁשיָלת  ַּבר  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי 
ַּכּכֹוָכִבים  ָהַרִּבים  "ּוַמְצִּדיֵקי  ְּבָדִנֵּיאל:  ַהָּפסּוק  ֶאת  ֲחַז"ל  ָּדְרׁשּו 
ְׁשמּוֵאל  ַרב  ְּכגֹון  ִמי?  ְּכגֹון  ִּתינֹוקֹות,  ְמַלְּמֵדי  ֵאּלּו  ָוֶעד",  ְלעֹוָלם 
ֵׁשיָלת  ַּבר  ְׁשמּוֵאל  ַרב  ֶאת  ַרב  ָמָצא  ַאַחת  ַּפַעם  ֵׁשיָלת.  ַּבר 
ָהִייָת  ֶׁשֲהֵרי  ַּתְלִמיֶדיָך?  ֶאת  ָעַזְבָּת  "ְוִכי  ּוְׁשָאלֹו:  ְּבִגָּנתֹו,   עֹוֵמד 
ָרִגיל ְלַלְּמָדם ֶּבֱאמּוָנה ְוָלֶׁשֶבת ַעל ַּגָּבם ָּתִמיד"? ֱהִׁשיבֹו ַרב ְׁשמּוֵאל 
ַּבר ֵׁשיָלת: "ַהֲאֵמן ִלי ֶׁשְּכָבר ָעְברּו ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים ֶׁשֹּלא ָהִייִתי 
ִּתינֹוקֹות  ַּתְלִמיַדי,  ַעל  ָהֵעת  ָּכל  ְנתּוָנה  ַּדְעִּתי  ַעְכָׁשו  ְוַגם  זֹו,  ְּבִגָּנה 
ְמַלְּמֵדי  ֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת  ַמְסִּביר  ַהַּמַהְרָׁש"א  ַרָּבם".  ֵּבית  ֶׁשל 
ַּבַּלְיָלה  ַרק  ִנְרִאים  ֶׁשַהּכֹוָכִבים  ֶׁשְּכֵׁשם  ִמְּפֵני  ְלכֹוָכִבים,  ִּתינֹוקֹות 
אּוָלם ִנְמָצִאים ַּגם ַּבּיֹום, ָּכְך ַּגם ְמַלְּמֵדי ִּתינֹוקֹות ִנְרִאים ַרק ִּבְׁשַעת 
ֲעבֹוָדָתם אּוָלם ַּדְעָּתם ְנתּוָנה ָּכל ָהֵעת ַעל ַּתְלִמיֵדיֶהם. ְוַהֶּבן ִאיׁש 
ַחי ָּכַתב, ֶׁשַהְמַלְּמִדים ּדֹוִמים ְלכֹוָכִבים, ִמְּפֵני ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשַהּכֹוָכִבים 
ֵהם  ְּגדֹוִלים  ָּדָבר  ֶׁשל  ַלֲאִמּתֹו  ְמאֹד, אּוָלם  ְקַטִּנים  ְלֵעיֵנינּו  ִנְרִאים 
ְמאֹד ְוֵיׁש ָּבֶהם ּכֹוָכִבים ֶׁשֵהם ְּגדֹוִלים ִמַּכּדּור ָהָאֶרץ, ָּכְך ֵהם ְמַלְּמֵדי 
ִּתינֹוקֹות ֶׁשַּמֲעָלָתם ְּגדֹוָלה ְמאֹד ַוֲחִׁשיבּוָתם ְלֵאין ֲערְֹך, ִמְּפֵני ֶׁשֵהם 
ְמַלְּמִדים ַּתְלִמיֵדי ִיְׂשָרֵאל ְטהֹוִרים ֶׁשֶהֶבל ִּפיֶהם ֵאין ּבֹו ֵחְטא. ַרב 
אֹוֵכל  ְוָהָיה  ַהְּקדֹוָׁשה  ֲעבֹוָדתֹו  ִּבְזכּות  ָזָכה  ֶזה  ֵׁשיָלת  ַּבר  ְׁשמּוֵאל 
ִמֶּׁשּלֹו ְוׁשֹוֶתה ִמֶּׁשּלֹו ְוָנח ְּבֵצל ָהַאְרמֹון, ְוֹלא ָהָיה ְׁשִליַח ַהֶּמֶלְך ָּבא 

ָעִׁשיר  ְּכִאיׁש  ֶהֱחִׁשיבּוהּו  ֶׁשֹּלא  ִמְּפֵני  אֹותֹו,  ַלֲעבֹד  ִמֶּמּנּו  ְלַבֵּקׁש 
ְּבֵעיֵניֶהם. )מסכתות בבא בתרא וכתובות(

  

ֶאת  ְלַבֵּקר  הֹוֵלְך  יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָהֱאֹלִקי  ַהַּתָּנא  ְּכֶׁשָהָיה 
ְּפֵני  ְלַהְקִּביל  הֹוֵלְך  "ֲהֵריִני  אֹוֵמר:  ָהָיה  ֶׁשל־ֵּבית־ַרָּבן,  ַהִּתינֹוקֹות 
ְׁשִכיָנה", ְוָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק ָּכל ַהְמַלֵּמד ּתֹוָרה ְלִתינֹוקֹות ִּדיָרתֹו ִעם 

ַהְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה. )זֹהר חדש(

  

ִמְתַקֵּים  ָהעֹוָלם  ֵאין  ְנִׂשיָאה,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ִמּׁשּום  ָלִקיׁש  ֵריׁש  ָאַמר 
ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ֶהֶבל ִּתינֹוקֹות ֶׁשל־ֵּבית־ַרָּבן. ָׁשַאל ַרב ָּפָּפא ֶאת ַאַּבֵּיי: 
ַאַּבֵּיי:  לֹו  ֵהִׁשיב  ֲחׁשּובֹות"?  ֵאיָנן  ַהִאם  ְותֹוָרְתָך?  ּתֹוָרִתי  ִעם  "ָמה 
"ֵאינֹו ּדֹוֶמה ֶהֶבל ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ֵחְטא, ְלֶהֶבל ֶׁשֵאין ּבֹו ֵחְטא". )מסכת שבת(

  

ַרִּבי ִחָּיא ַּבר ַאָּדא, ָהָיה ְמַלֵּמד ִּתינֹוקֹות ֵאֶצל ֵריׁש ָלִקיׁש. ַּפַעם ֹלא 
ָּבא ְּבֶמֶׁשְך ְׁשֹלָׁשה ָיִמים, ְוַהַּתְלִמיִדים ִהְתַּבְּטלּו ִמִּלּמּוָדם ָּכל אֹותֹו 
ַהְיָלִדים  ַוֲאִבי  ִחָּיא,  ַרִּבי  ָחַזר  ָיִמים,  ְׁשֹלָׁשה  ֶׁשָעְברּו  ְלַאַחר  ַהְּזַמן. 
ָּבאָת  ֹלא  ּוַמּדּוַע  ָיִמים?  ְׁשֹלָׁשה  ְּבֶמֶׁשְך  ָהִייָת  "ֵהיָכן  אֹותֹו:  ָׁשַאל 
ִחָּיא  ַרִּבי  לֹו  ֵהִׁשיב  ַהָּללּו"?  ַהָּיִמים  ָּכל  ְּבֶמֶׁשְך  ַהְיָלִדים  ֶאת  ְלַלֵּמד 
ְוָאַמר: "ִקַּבְלִּתי ֵמָאִבי ֶּכֶרם ִּביֻרָּׁשה, ְוִהִּגיַע ֵעת ְּבִציר ָהֲעָנִבים. ִאם 
ֹלא ָהִייִתי ּבֹוֵצר ֶאת ָהֲעָנִבים, ָהיּו ַהָּללּו ִמְתַקְלְקִלים ְוִנְפָסִדים, ְוָלֵכן 
ִּבְמִהירּות",  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ֶאָּלא  ַהְּבֵרָרה  ְּבָיִדי  נֹוְתָרה  ֹלא 
ְוַרִּבי ִחָּיא ִהְמִׁשיְך ְוֵתֵאר ֶאת ַהֶּׁשַפע ַהָּגדֹול ֶׁשָהָיה ְּבֶכֶרם ָהֲעָנִבים: 
ּוִמָּכל  ֲעָנִבים,  ֶאְׁשּכֹולֹות  ֵמאֹות  ְׁשֹלׁש  ָּבַצְרִּתי  ָהִראׁשֹון,  "ַּבּיֹום 
ְׁשֵלָמה  ָחִבית  ְלַמֵּלא  ִהְצַלְחִּתי  ֶׁשָּסַחְטִּתי,  ֶאָחד  ֲעָנִבים  ֶאְׁשּכֹול 
ַיִין! ַאְך ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ְלֻעַּמת זֹאת, ְּכָבר ָהִייִתי ָצִריְך ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶׁשל 
ִּבְׁשֵני ֶאְׁשּכֹולֹות ֲעָנִבים ְּכֵדי ְלַמֵּלא ָחִבית ַאַחת ֶׁשל ַיִין, ְוִאּלּו ַּבּיֹום 
ֲעָנִבים  ֶאְׁשּכֹולֹות  ְׁשֹלָׁשה  ֶׁשִּמָּכל  ַעד  ַהְּתפּוָקה  ָיְרָדה  ַהְּׁשִליִׁשי 
ְּבֶמֶׁשְך  ֶׁשָעַבְדִּתי  ַלְמרֹות  ַאְך  ַאַחת.  ְּבָחִבית  ַיִין  ְלַמֵּלא  ִהְצַלְחִּתי 
ְּבַכְרִמי ֲעָנִבים ַרִּבים,  ָיִמים ִלְבִציַרת ָהֲעָנִבים, ֲעַדִין נֹוְתרּו  ְׁשֹלָׁשה 
ֶאת  ִלְבצֹר  ִהְסַּפְקִּתי  ְוֹלא  ֶהְפֵקר  נֹוְתָרה  ֵמַהֶּכֶרם  ֶׁשַּמֲחִצית  ַעד 
ָהֲעָנִבים ֶׁשָּגְדלּו ּבֹו. ָאַמר לֹו ֲאִבי ַהְיָלִדים: "ֶּבֱאֶמת ִנְרֶאה ֶׁשַהֶּכֶרם 
ַהָּׁשָנה  ָהָיה  ּבֹו  ְוַהְיבּול  ְמאֹד  ְמֻׁשָּבח  ֶּכֶרם  הּוא  ֵמָאִביָך,  ֶׁשָּיַרְׁשָּת 
ְּבֶׁשַפע ָּגדֹול, ְוָכל ֶאְׁשּכֹול ָהָיה ָּגדֹול ְּביֹוֵתר ּוְמֻשָּפע ְּבַיִין ַרב, אּוָלם 
רֹוֶצה ֲאִני ְלַהְראֹות ְלָך ָּדָבר ֶׁשֹּלא ִהְבַחְנָּת ּבֹו. ַהִאם ֹלא ַׂשְמָּת ִלְּבָך 
ִלְראֹות, ֶׁשַהְיבּול ֶׁשְּבַכְרְמָך ָיַרד ִמּיֹום ְליֹום? ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ִהְצַלְחָּת 
ֶנֱאַלְצָּת  ְּכָבר  ַהֵּׁשִני  ַּבּיֹום  ּבֹוֵדד,  ֵמֶאְׁשּכֹול  ְׁשֵלָמה  ָחִבית  ְלַמֵּלא 
ְוִאּלּו ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ְּכָבר  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִּבְׁשֵני ֶאְׁשּכֹולֹות ִּבְׁשִביל ָּכְך, 
ַמּדּוַע  ַהִּסָּבה  ֶאת  ַּגם  ְלָך  ְוַאִּגיד  ֶאְׁשּכֹולֹות.  ִּבְׁשֹלָׁשה  ִהְׁשַּתַּמְׁשָּת 
ִלַּמְדָּת  ְוֹלא  ֵאּלּו  ָיִמים  ִּבְׁשֹלָׁשה  ֶׁשִהְתַּבַּטְלָּת  ִמְּפֵני  ֵּכן,  ְלָך  ֵאַרע 
ֶאת ַהִּתינֹוקֹות ֶׁשל־ֵּבית־ַרָּבן, ֶׁשֵּביְנַתִים ִּבְּטלּו ֶאת ְזַמָּנם ְוֹלא ָלְמדּו 
ּתֹוָרה ִּבְזַמן ָיָקר ָּכֶזה. ִמִּסָּבה זֹו ָהַלְך ַהֶּׁשַפע ֶׁשְּלָך ַּבֶּכֶרם ְוִהְתַמֵעט 

ִמּיֹום ְליֹום". )מסכת כתובות(

ל ְמֻהּלָ

ִמִּסּפּוֵרי ֲחַז"ל
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ל ְמֻתּבָ

ֹאֶפן  ּכָ ּה  ּבָ עֹוְסִקים  ָאנּו  ֵאין  ָיֵדינּו,  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ִמְצָוה  ל  ּכָ  •
ַאַחת  ל  ּכָ ַעל  ק  ּוְלַדְקּדֵ ַלֲעֹמד  אנּו  ּבָ ְוִאּלּו  ְוַכֲהָלָכה. 
"ה ַעל ָמה הּוא ַמֲעִמיד אֹוָתנּו  ּבָ ַמּה ִהיא ִמן ַהּקָ ְוַאַחת, ּתֵ
ִאם  י  ּכִ ָיֵדינּו  ּבְ ֻמְחֶזֶקת  ִמְצָוה  ֵאין  י  ּכִ ְלעֹוָלמֹו,  ּוַמֲעִמיד 
ן  ית־ַרּבָ ל־ּבֵ ׁשֶ ינֹוקֹות  ּתִ ל  ׁשֶ יֶהן  ּפִ ְוֶהֶבל  ִמיָלה  ִמְצַות 

ֶהם ֵחְטא. )מדרש תהלים(  ֵאין ּבָ ׁשֶ

ל ֶאת ַהּתֹוָרה, ָאַמר ָלֶהם  ָרֵאל ְלַקּבֵ ָעְמדּו ִיׂשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ • ּבְ
"ה: "ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם ּתֹוָרה, ָהִביאּו ִלי ֲעֵרִבים טֹוִבים  ּבָ ַהּקָ
ֲעֵרִבים  ֵנינּו  ּבָ "ֲהֵרי  ָאְמרּו:  ָלֶכם".  ֶנָה  ְוֶאּתְ ְמרּוָה  ׁשְ ּתִ ׁשֶ
אי ֲעֵרִבים טֹוִבים". )שיר  ַוּדַ "ה: "ָהא  ּבָ אֹוָתנּו". ָאַמר ַהּקָ

השירים רבה(

ּתֹוָרה,  ָדם  ְלַלּמְ ָהָאֶרץ  ַעם  ּוִבְבֵני  ים  ֲעִנּיִ ְבֵני  ּבִ ֵהר  ִהּזָ  •
ֵצא תֹוָרה. )מסכת נדרים( א ֵמֶהם ּתֵ ּמָ ׁשֶ

ֵהם  ׁשֶ ַעד  ִזי,  ּפָ ן  ּבֶ ָחָנן  י  ַרּבִ ָאַמר  ֵבית ה'",  ּבְ תּוִלים  •"ׁשְ
ֵבית  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ינֹוקֹות  ַהּתִ ֵאּלּו  ה',  ֵבית  ּבְ ֵהם  ִתיִלים  ׁשְ

ֶפר. )במדבר רבה(  ַהּסֵ

ּתֹוָרה  ִלְלֹמד  נֹו  ּבְ ֶאת  ְכִניס  ַהּמַ ל  ּכָ ְקִטיָנא,  ַרב  ָאַמר   •
ֲחֵבָריו  ַהְינּו ׁשֶ יעֹו, ּדְ ׁש, ָרץ ַאֲחָריו ְוֵאינֹו ַמּגִ ן ׁשֵ חֹות ִמּבֶ ּפָ
יִגים  מֹותֹו ְוֵאין ַמּשִׂ ּתֹוָרה ּכְ ְקִחים ּבַ ָרִצים ַאֲחָריו ִלְהיֹות ּפִ

אֹותֹו. )מסכת כתובות( 

תֹוַרת ּכֲֹהִנים, ַיְתִחילּו  ינֹוקֹות ּבְ ֵני ָמה ַמְתִחיִלין ַלּתִ • ִמּפְ
ינֹוקֹות  ְוַהּתִ הֹוִאיל  "ה,  ּבָ ַהּקָ ָאַמר  ית?  ֵראׁשִ ִמּבְ ָלֶהם 
קּו  ְוִיְתַעּסְ ְטהֹוִרים  ָיבֹואּו  ְטהֹוִרים,  נֹות  ְרּבָ ְוַהּקָ ְטהֹוִרים 

ָטֳהרֹות. )ילקוט פרשת צו( ּבְ

ינֹוקֹות  ַהּתִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ַאָחא:  ַרב  ּדְ ֵרּה  ּבְ הּוָנא  ַרב  ָאַמר   •
ת קֹול יֹוֵצאת ְואֹוֶמֶרת ָלֶהם, 'ֵלְך  ן, ּבַ ַרּבָ ית  ִנְפָטִרים ִמּבֵ
ֵריַח  ּכְ ְלָפַני  יֶכם  ּפִ ֶהֶבל  ל  ִנְתַקּבֵ ַלְחֶמָך',  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֱאֹכל 

יחֹוַח. )קהלת רבה( ַהּנִ

ְנָיר  ַעל  תּוָבה  ּכְ ִלְדיֹו  ּדֹוֶמה?  הּוא  ְלָמה  ֶיֶלד  ַהּלֹוֵמד   •
ָחָדׁש. )מסכת אבות( 

לּו ֲעֵליֶהם ְוַעל  מּו ְוִקּבְ ָרֵאל, ִקּיְ ָנה ּתֹוָרה ְלִיׂשְ ּתְ ּנִ • ִמּיֹום ׁשֶ
י  ה ְוִלְזּכֹות ּוִלְחיֹות ְלַחּיֵ ם ָהעֹוָלם ַהּזֶ ַזְרָעם ַאֲחֵריֶהם ְלַקּיֵ
ית־ ל־ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ל ּתִ יֶהם ׁשֶ ְזכּות ֶהֶבל ּפִ א, ּבִ ָהעֹוָלם ַהּבָ

ן. )ספר הזכרונות(  ַרּבָ

ִהיא  ּתֹוָרה,  ִלְלֹמד  ִלְנָעִרים  ]ָלֵתת[  ְצָדָקה  ִמְצַות   •
ָדקֹות. )שולחן ערוך יורה־דעה(  ל ַהּצְ ה ִמּכָ ֻעּלָ ַהּמְ

ה ֲחִביִבים  ּמָ ִמְדַרׁש ֵאיָכה: "ּבֹוא ּוְרֵאה ּכַ • ָאְמרּו ֲחַז"ל ּבְ
ַסְנֶהְדִרין  ְלָתה  ּגָ "ה.  ּבָ ַהּקָ ִלְפֵני  ן  ית־ַרּבָ ל־ּבֵ ׁשֶ ינֹוקֹות  ּתִ
ְמרֹות  ִמׁשְ לּו  ּגָ ֶהם.  ִעּמָ ִכיָנה  ׁשְ ְלָתה  ּגָ ְולֹא  ַלִים,  ִמירּוׁשָ
ינֹוקֹות,  לּו ּתִ ּגָ יָון ׁשֶ ִכיָנה. ּכֵ ְלָתה ׁשְ ים, ְולֹא ּגָ ּכֲֹהִנים ּוְלִוּיִ
ָרֵאל  ִיׂשְ ְלִמיֵדי  ּתַ ֵהם  ְיָקִרים  ּכֹה  ם".  ִעּמָ ִכיָנה  ׁשְ ְלָתה  ּגָ
ל  ּכָ לּו  ּגָ ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ ׁשֶ ַעד  "ה,  ּבָ ַהּקָ ֵעיֵני  ּבְ ּתֹוָרה  ּלֹוְמִדים  ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ם, אּוָלם ּכַ ִכיָנה ַיַחד ִעּמָ ְלָתה ׁשְ ָרֵאל לֹא ּגָ אֹוֵני ִיׂשְ ּגְ
עֹוָלם  ּבָ ִקּיּום  ִלי  ֵאין  ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ָאְמָרה  ינֹוקֹות,  ַהּתִ לּו  ּגָ
ם ֵאֵצא ַאף  ָרֵאל, ְוַיַחד ִעּמָ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ינֹוקֹות ׁשֶ ְלֲעֵדי ַהּתִ ּבִ
ֱאַמר 'ִעּמֹו־ָאנִֹכי ְבָצָרה'. )חובת התלמידים( ּנֶ ָגלּות, ׁשֶ ֲאִני ּבְ

"ה ֲאִפּלּו  ּבָ ן, ָחִביב ִלְפֵני ַהּקָ ית־ַרּבָ ל־ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ • ִלּמּוד ּתִ
ים  ְמֻצּוִ ָאנּו  ַוֲעֵליֶהם  ָהָאמֹוָרִאים,  דֹוֵלי  ּגְ ל  ׁשֶ ּמּוָדם  ִמּלִ
י ֵהם ְיסֹוד ַהְיסֹודֹות  ה, ּכִ דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ ה ַאְזָהרֹות ּבַ ַכּמָ ּבְ
ּבֹור  ַיד־ּגִ ים ּבְ ָען ֲעֵליֶהם, ּוְכִחּצִ ָרֵאל ִנׁשְ ית ִיׂשְ ל ּבֵ ר ּכָ ֲאׁשֶ
נּו  ּלָ ׁשֶ ְלָחָמה  ַהּמִ ֵלי  ּכְ ֵהם  ַער  ַהּנַ י  ּכִ עּוִרים,  ַהּנְ ֵני  ּבְ ן  ּכֵ

ֶצר ָהָרע. )ה"חפץ חיים"(  נּו ִעם ַהּיֵ ִמְלַחְמּתֵ ּבְ

י  ְלַרּבִ ַאְבַרְמְסִקי  ְיֶחְזֵקאל  י  ַרּבִ יַח  ּגִ ׁשְ ַהּמַ ַעם  ּפַ ָאַמר   •
ַהּלֹוֵמד  ְיהּוִדי  ֶיֶלד  ל  "ּכָ ׁשּוְלִזיְנֶגר:  ִוי  ַהּלֵ ַכי  ָמְרּדְ ה  ֹמשֶׁ
ל  ִמּכָ יֹוֵתר  דֹול  ּגָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְכַלל  ּבִ ֶעְרּכֹו  ּתֹוָרה,  ַתְלמּוד  ּבְ

ְנִהיִגים". )דף של ספינה(  ָהֲאֵחִרים ְוַהּמַ

ֲאָמרֹות ּוִפְתָּגִמים

ַּכֲאֶׁשר ָהיּו ַרִּבי ֲחִניָנא ְוַרִּבי ִחָּיא ִמְתַוְּכִחים ֵּביֵניֶהם ְּבִעְנְיֵני ּתֹוָרה 
ַוֲהָלָכה, ָהָיה ַרִּבי ֲחִניָנא אֹוֵמר ְלַרִּבי ֲחִניָנא: "ִעִּמי ַאָּתה ִמְתַוֵּכַח? 
ַמֲחִזיָרּה  ֲאִני  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ְוָׁשלֹום  ַחס  ּתֹוָרה  ִּתְׁשַּתַּכח  ִאם  ַוֲהֵרי 
"ִעִּמי  ָלׁשֹון:  ַמְטֵּבַע  ְּבאֹותֹו  ִחָּיא  ַרִּבי  לֹו  ֵהִׁשיב  ִּפְלּפּוִלי".  ִמּתֹוְך 
ִמִּיְׂשָרֵאל.  ִּתְׁשַּתַּכח  ֶׁשֹּלא  ַלּתֹוָרה  ָעִׂשיִתי  ֲאִני  ִמְתַוֵּכַח?  ַאָּתה 
ֶמה ָעִׂשיִתי? ָהַלְכִּתי ְוָזַרְעִּתי ִזְרֵעי ִּפְׁשָּתן ְוָקַלְעִּתי ֵמֶהם ְרָׁשתֹות 
ִליתֹוִמים,  ְּבָׂשָרם  ֶאת  ְוֶהֱאַכְלִּתי  ְצָבִאים,  ַצְדִּתי  ּוִמְכמֹורֹות. 
ֲחֵמֶׁשת  ֶאת  ָּכַתְבִּתי  ֲעֵליֶהן  ְקָלף,  ְיִריעֹות  ֵהַכְנִּתי  ּוֵמעֹורֹוֵתיֶהם 
ִּתינֹוקֹות,  ְמַלְּמֵדי  ָׁשם  ֶׁשֵאין  ְלָמקֹום  ְוָעִליִתי  ַהּתֹוָרה  ֻחְמֵׁשי 
ֶאָחד  ְלָכל  ֻחְמֵׁשי ּתֹוָרה  ַּבֲחִמָּׁשה  ִּתינֹוקֹות  ֲחִמָּׁשה  ִעם  ְוָלַמְדִּתי 
ַהִּמְׁשָנה.  ִסְדֵרי  ֵׁשֶׁשת  ֶאת  ְיָלִדים  ְלִׁשָּׁשה  ְוִלַּמְדִּתי  ִסְפרֹו,  ְוֶאָחד 
ְוָאַמְרִּתי ָלֶהם, ָּבֵעת ַהּזֹאת ֶׁשֹּלא ֶאְהֶיה ָּכאן ֶאְצְלֶכם, ְוַעד ֶׁשָאבֹוא 
ֶאת  ָלֶזה  ֶזה  ְוַלְּמדּו  ִמְקָראֹות  ֶזה  ֶאת  ֶזה  ַלְּמדּו  ֲאֵליֶכם,  ַּבֲחָזָרה 
ָאַמר  ֶזה  ַעל  ִמִּיְׂשָרֵאל".  ִּתְׁשַּתַּכח  ֶׁשֹּלא  ַלּתֹוָרה  ְוָעִׂשיִתי  ִסְדרֹו, 

יֹוֵסי  ְּבַרִּבי  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ִחָּיא".  ַמֲעֵׂשי  "ְּגדֹוִלים  ַרִּבי: 
ְלַרִּבי: "ֲאִפּלּו ִמְּמָך הּוא ָּגדֹול"? ָאַמר לֹו "ֵּכן הּוא". ָאַמר לֹו: "ַהִאם 
ָהיּו ַמֲעָׂשיו ְּגדֹוִלים יֹוֵתר ֵמַהַּמֲעִׂשים ֶׁשָעָׂשה ָאִבי"? ָאַמר לֹו ַרִּבי: 
ֵמָאִביָך".  ָּגדֹול  ֶׁשהּוא  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָּכזֹאת  ֵּתָאֵמר  ֹלא  ְוָׁשלֹום,  ַחס 

)מסכת בבא מציעא(

  

ָלֶהם  ָאַמר  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ְלַקֵּבל  ִסיַני  ַהר  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשָעְמדּו 
ַהָּקָּב"ה, ְסבּוִרים ַאֶּתם ֶׁשִּבְׁשבּוָעה ִּבְלַבד ֶאֵּתן ָלֶכם ֶאת ַהּתֹוָרה? 
ִיְׂשָרֵאל  ִּבְקׁשּו  ַהִּמְצוֹת.  ֶאת  ֶׁשְּתַקְּימּו  טֹוִבים  ֲעֵרִבים  ִלי  ָהִביאּו 
ְלָהִביא ֶאת ָהָאבֹות ַהְּקדֹוִׁשים ַּכֲעֵרִבים, אּוָלם ַהָּקָּב"ה ֹלא ִהְסִּכים 
ִיְהיּו  ִיְׂשָרֵאל "ָּבֵנינּו  ַהְּנִביִאים, ַעד ֶׁשָאְמרּו  ְוַאף ֹלא ֶאת  ְלַקְּבָלם, 
ֲעֵרִבים"! ָאַמר ָלֶהם ַהָּקָּב"ה: "ְּבַוַּדאי ֵהם ֲעֵרִבים טֹוִבים, ְוַעל ָיָדם 
ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם ֶאת ַהּתֹוָרה. ְוֶזה ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר "ִמִּפי עֹוְלִלים ְויְֹנִקים 

5ִיַּסְדָּת עֹז ְלַמַען צֹוְרֶריָך". )שיר השירים רבה(



ְמַלֵּמד  ֶׁשל  ְּכעֹוֵזר  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב  ִׁשֵּמׁש  ָיָמיו,  ְּבֵראִׁשית 
ִּתינֹוקֹות, ְוַתְפִקידֹו ָהָיה ְלהֹוִליְך ּוְלָהִביא ַּתְׁשַּב"ר ֶאל ֵּבית ַהַּתְלמּוד, 
ַרָּבא,  ְׁשֵמּה  ְיֵהא  ָאֵמן,  ַלֲענֹות  ְּכֵדי  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ּוְלהֹוִליָכם 
ִּבְדֵבקּות  עֹוֶׂשה  ָהָיה  ַהְּקדֹוָׁשה  ֲעבֹוָדתֹו  ֶאת  ָנִעים.  ְּבקֹול  ּוְקֻדָּׁשה 
ַטַעם  ָטֲעמּו  ֶׁשֹּלא  ֶׁשל־ֵּבית־ַרָּבן  ְּבִתינֹוקֹות  ֶׁשֵּכן  ּוְבִהְתַלֲהבּות, 
ָהָיה  ַהַּתְלמּוד,  ְלֵבית  ּוְבָׁשָעה ֶׁשָהָיה הֹוֵלְך ִעָּמם  ֵחְטא ָעסּוק הּוא, 
ִהְתַקְּבָלה  ַוֲעבֹוָדתֹו  ְּבִהְתַלֲהבּות,  ִנְפָלִאים  ִׁשיִרים  ִעָּמם  ְמׁשֹוֵרר 
ְלָרצֹון ּוְלַנַחת רּוַח ַּבָּׁשַמִים, ְּכמֹו ַהִּׁשיר ֶׁשָהיּו ַהְלִוִּים אֹוְמִרים ְּבֵבית 
ַהַּבַעל־ ֶׁשל  ַּדְרּכֹו  ּוַמְמִׁשיְך  ַּתְלִמידֹו  ִמֶּמְזִריְטׁש,  ַהַּמִּגיד  ַהִּמְקָּדׁש. 
ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ֶאת  נֹוְׁשִקים  ֶׁשָהִיינּו  "ַהְלַואי  אֹוֵמר:  ָהָיה  ֵׁשם־טֹוב 
ּדּוְכָנא'  ָה'ֵריׁש  ְוַרִּבי  מֹוִרי  ֶׁשָהָיה  ַאֲהָבה  ְּבאֹוָתּה  ּתֹוָרה,  ְּבִׂשְמַחת 
ְלֵבית  ַּתְלִמיָדיו ְּבָׁשָעה ֶׁשָהָיה מֹוִליָכם  ְמַנֵּׁשק ֶאת  ִלְמַלֵּמד(  )עֹוֵזר 

ַּתְלמּוָדם".  )שבחי הבעש"ט(

  

ָיְרָדה  ַאְנְּדָרָלמּוְסָיה  ַּכֲאֶׁשר  ַהְּׁשִנָּיה,  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ְיֵמי  ַהָּיִמים 
ָּברּוְך  ְרָפֵאל  ַרִּבי  ֶׁשל  ָאְזָניו  ֶאל  ְּבֵראִׁשית.  ִסְדֵרי  ְוִהְתַהְּפכּו  ָלעֹוָלם 
טֹוִליָדנֹו ִמֶּמְקֶנס, ִהִּגיָעה ְׁשמּוָעה ָמָרה, ִּכי ַּתְלמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשָּבִעיר 
ִהְפִסיקּו  ֶׁשל־ֵּבית־ַרָּבן  ְוִתינֹוקֹות  ִהְתַּבֵּטל  ָמרֹוקֹו  ֶׁשִּבְצפֹון  אֹוְׁשָדא 
ִּכְמַעט  ְוכֹחֹוָתיו  רֹוֵפף  ָהָיה  ָהַרב  ֶׁשל  ְּבִריאּותֹו  ַמַּצב  ּתֹוָרה.  ִלְלמֹד 
ֶרַגע  ֲאִפּלּו  ְלִהְתַמְהֵמַּה  ֹלא  ְנחּוָׁשה,  ָהְיָתה  ַהְחָלָטתֹו  אּוָלם  ָאְזלּו, 
ָיָצא  ְוָהַרב  ֲאִויר סֹוֵער,  ְּבֶמֶזג  ֶזה  ָהָיה  ְלאֹוְׁשָדא.  ִמָּיד  ְוָלֵצאת  ָקָטן 
ֶאל ָהַרֶּכֶבת ְּבִלּוּוי ַּתְלִמידֹו ַרִּבי ִיְצָחק אֹוֲחָנה. ַהְּקרֹונֹות ָהיּו ְמֵלִאים 
ַעד ֶאֶפס ָמקֹום, ְוֵעיֵני ַהּנֹוְסִעים ָהֲעָרִבים ָירּו ִזיֵקי ִׂשְנָאה ֶנֶגד ָהַרב 
ַהְּיהּוִדי, ְוָהיּו ָּבֶהם ַּכָּמה ִּבְריֹוִנים ֲחצּוִפים ְוַעֵּזי ָּפִנים ֶׁשָּיְרקּו ְּבָפָניו ֶׁשל 
ָהַרב ְּכֵדי ְלַבּזֹותֹו. ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ָיַׁשב ָהַרב ָּכל ֶמֶׁשְך ַהְּנִסיָעה ַעל 
ַמְדֵרגֹות ַהָּקרֹון, ְּכֶׁשהּוא ָחׂשּוף ְלרּוַח ַעָּזה ֶׁשָּנְׁשָבה ְּפִניָמה, ְוִכְמַעט 
ְלאֹוְׁשָדא  ֶׁשִהִּגיַע  ַעד  מּוָחִׁשית,  ַסָּכָנה  ִּבְתָנֵאי  ָנַסע  ָּכְך  ִלּפֹל.  ָמט 
ִמָּיד  ָּפָנה  ֶאָּלא  ּכַֹח,  ּוְלַהֲחִליף  ָלנּוַח  ֵסַרב  ְּבַהִּגיעֹו,  ְוָרצּוץ.  ָׁשבּור 
ְוִקֵּבץ ֶאת ָּכל ַּפְרְנֵסי ַהְּקִהָּלה ְוָדַרׁש ֵמֶהם ִלְפּתַֹח ִמָּיד ֶאת ַּתְלמּוד 
ַהּתֹוָרה ַלְיָלִדים. "ָּכל ִקּיּוֵמנּו ָּבעֹוָלם עֹוֵמד ְּבַסָּכָנה, ְּבִלי ֶהֶבל ִּפיֶהם 
ֶׁשל ַּתְׁשַּב"ר"! ִהְכִריז ָהַרב ִּבְכֵאב, "ִּבְפָרט ִּבְׁשַעת ֵחרּום ְוַסָּכָנה ָּכזֹו 
ֶׁשֵּכן  ָּגדֹול,  ְּבָסֵפק  ִקּיּוֵמנּו  ִנְמָצא  ַהָּקָׁשה,  ַהִּמְלָחָמה  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה 
ֶנֱאַמר ְּבֵסֶפר ְּתִהִּלים 'ִמִּפי עֹוְלִלים ְויְֹנִקים ִיַּסְדָּת עֹז ְלַמַען צֹוְרֶריָך 
ָהַרב  ֶׁשל  ְּדָבָריו  ָנְפלּו  ַהַּצַער,  ְלַמְרֵּבה  ּוִמְתַנֵּקם'".  אֹוֵיב  ְלַהְׁשִּבית 
ִמְּדָבָריו.  ִהְׁשַּתְכְנעּו  ֹלא  ְּכָלל  אֹוְׁשָדא  ַוֲעִׁשיֵרי  ֲעֵרלֹות  ָאְזַנִים  ַעל 
ְלֶפַתע, ָּפַרץ ַרִּבי ְרָפֵאל ָּברּוְך ִּבְבִכי ַמר ְוִנְסָער, ַעד ֶׁשַהָּקָהל ִנְבַהל 
ְלַמְרֵאהּו ְוַכָּמה ֵמֶהם ֵהֵחּלּו ְלַבֵּקׁש ֶאת ְסִליָחתֹו ְוִהְפִצירּו ּבֹו ְלֵהָרַגע 
ֵמִהְתַרְּגׁשּותֹו. "ֹלא ֲעֵליֶכם ָּבִכיִתי, ֶאָּלא ַעל ַעְצִמי. ֶׁשֵּכן ָאְמרּו ֲחַז"ל 
ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ִיְרַאת ָׁשַמִים ְּדָבָריו ִנְׁשָמִעים, ְוִהֵּנה ִהְרֵּביִתי ְלַדֵּבר 

ִיְרַאת  ִּבי  ֶׁשֵאין  הּוא  ִסָּמן  ַּכִּנְרֶאה  ִלי,  ׁשֹוְמִעים  ַאֶּתם  ְוֵאין  ִעָּמֶכם 
ִּבְתִמימּות  ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ָהַרב  ְּדָבָריו ֶׁשל  ִּבי".  ַרק  ְוַהּקֹוָלר ָּתלּוי  ָׁשַמִים 
ֲעִׁשיֵרי  ַהְּלָבבֹות ֶׁשל  ֶאל  ִנְכְנסּו  ַּגם  ּוְלַבּסֹוף  ַהֵּלב  ִמן  ָיְצאּו  ּוְבֵכנּות, 
ַהְּקִהָּלה ְוִרְּככּו אֹוָתם. ָהַרב ָיָצא ִמִּלְפֵניֶהם ֲעטּור ִנָּצחֹון, ְועֹוד ְּבאֹותֹו 
יֹום ִהְתַחְּדׁשּו ְוִנְפְּתחּו ַׁשֲעֵרי ַהַּת"ת ְּבאֹוְׁשָדא, ְלַמַען ִּתינֹוקֹות ֶׁשל־

ֵּבית־ַרָּבן. )אורות ממזרח(

  

ִעם  ְלִהְׁשַּתֲעֵׁשַע  ִמְּׁשּפֹוִלי  ַקִּדיָׁשא  ַהָּסָבא  ָהָיה  נֹוֵהג  ְלִעִּתים, 
ִּתינֹוקֹות ֶׁשל־ֵּבית־ַרָּבן, ֶׁשֹּלא ָטֲעמּו ַטַעם ֵחְטא, ְוָהָיה ְמַׂשֵחק ִעָּמם 
ּוְלָקְרָבם  ִלָּבם  ֶאת  ְלַׂשֵּמַח  ְּכֵדי  ַהְיָלִדים,  ַׁשֲעׁשּוֵעי  ּוְׁשָאר  ֶּבֱאגֹוִזים 
ְלָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ְוַאף ְּבָׁשָעה ֶׁשָהָיה ִמְׁשַּתֲעֵׁשַע ִעָּמם, ָהָיה ְמַיֵחד 
ִיחּוִדים ִנְׂשָּגִבים ְוַכָּונֹות ִנְסָּתרֹות ָהיּו ִעּמֹו ְּבַמֲעָׂשיו. ַּפַעם ִּבֵּקר ֶאְצלֹו 
ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ַהַּצִּדיִקים ֶׁשְּבדֹורֹו, ְוַהָּלה ִהְתַּפֵּלא ִלְראֹות ֶאת ַהָּסָבא 
ַקִּדיָׁשא ַהַּנֲעָרץ ְמַׂשֵחק ִעם ֶיֶלד ָקָטן ֶּבֱאגֹוִזים. ִהְתּבֹוֵנן ּבֹו ַהַּצִּדיק 
אֹותֹו  ֶׁשָּׁשֲאלּו  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ִלְמקָֹרָביו  ָאַמר  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ָמה,  ְזַמן 
ְּבַהְׁשָּפַעת  ַעָּתה  ֶׁשָהַרִּבי עֹוֵסק  ִּכי רֹוֶאה הּוא  ַמֲעָׂשיו,  ֶאת  ְלָפֵרׁש 
ּוְזַמן  ְּגָׁשִמים  ֲעִציַרת  ָהְיָתה  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ִּכי  ַהָּׁשַמִים,  ִמן  ְּגָׁשִמים 
ְזַמן ָקָצר ְלַאַחר ִמֵּכן, ִהְתַקְּׁשרּו  ְוָאְמָנם,  ָיְרדּו ַמִים ָלעֹוָלם.  ַרב ֹלא 

ַהָּׁשַמִים ֶּבָעִבים ְוִגְׁשֵמי ְּבָרָכה ָיְרדּו ָלעֹוָלם. )איש הפלא(

  

ִּבְׁשַנת תרמ"ה ְלֵעֶרְך, ְּבֵעת ֶׁשֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ָנַדד ֵמִעיר ְלִעיר ְּכֵדי 
ְוִהְבִחין  נֹוּבֹוְגרֹוד,  ָהִעיר  ֶּדֶרְך  ָעַבר  ַהְּקדֹוִׁשים,  ְסָפָריו  ֶאת  ִלְמּכֹר 
חֶֹרף  ְּבֵליל  ֶזה  ָהָיה  ַהְּמקֹוִמי.  ַהִּמְדָרׁש  ִמֵּבית  ַהּבֹוֵקַע  ָּגדֹול  ְּבאֹור 
ָהְיָתה  ְוַרָּבה  ַהַחִּמיִמים,  ְּבָבֵּתיֶהם  ְּכלּוִאים  ָהיּו  ַהּתֹוָׁשִבים  ַסְגִריִרי, 
ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  ּדֹוֵלק  ָהאֹור  ַמּדּוַע  ַחִּיים"  ֶה"ָחֵפץ  ְּבֵעיֵני  ַהְּתִמיָהה 
ּוְכֶׁשִהִּביט  ַהִּמְדָרׁש,  ֵּבית  ֶאל  ַחִּיים"  ֶה"ָחֵפץ  ִנְכַנס  ַלְיָלה.  ְּבִאיׁשֹון 
ְּפִניָמה, נֹוַתר עֹוֵמד ַּבֶּפַתח ַּכֲהלּום ַרַעם. ְלֶנֶגד ֵעיָניו ָיְׁשבּו ַּתְלִמיִדים 
ְוַהְתָמָדה, ַעד ֶׁשֵּמרֹב ִהְתַרְּגׁשּות  ּוְנָעִרים ַרִּבים, ְוֵהם ָלְמדּו ְּבֵחֶׁשק 
ִנְקוּו ְּדָמעֹות ְּבֵעיָניו ֶׁשל ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים". ְזַמן־ָמה ָעַמד ְוִהִּביט ְּבֵעיַנִים 
אֹוֲהבֹות ַּבְיָלִדים ֶׁשָּיְׁשבּו ְוָלְמדּו ְּבקֹול ּוְבֵחֶׁשק, ּוְלַבּסֹוף ִנַּגׁש ֶאל ֶאָחד 
ֵמֶהם ּוֵבֵרר ֶאְצלֹו ַמּדּוַע ֵהם לֹוְמִדים ְּבָׁשָעה ּכֹה ְמֻאֶחֶרת. ְּכֶׁשָּׁשַמע 
ִהְתָּבֵרר,  ִׁשְבָעַתִים.  ִהְתַרֵּגׁש  ַהַּנַער,  ְּתׁשּוַבת  ֶאת  ַחִּיים"  ֶה"ָחֵפץ 
ְלִהְתּכֹוֵנן  ְּכֵדי  ִמְׁשָנָתם,  ֶאת  ְוגֹוְרִסים  ַעָּתה  יֹוְׁשִבים  ַהַּתְלִמיִדים  ִּכי 
ְיִׁשיַבת  ְמַנֵהל  ַהָּדגּול,  ָהאֹוֵרַח  ֵאֶצל  ָמָחר  ַהּגֹוָרִלי  ַהִּמְבָחן  ִלְקַראת 
לֹוְמָז'א ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ׁשּוֶלִביץ, ֶׁשָעִתיד ְלַבֵּקר ָמָחר ְּבֵבית ַּתְלמּוָדם, 
ְזַמן־ָמה  ְלַאַחר  ַקְנַקָּנם.  ַעל  ְוִלְתהֹות  ַהִּמְבָחן  ְּבכּור  ְלַהֲעִמיָדם 
ִהִּגיַע ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ָלִעיר לֹוְמָז'א, ְוֵראִׁשית ָּדָבר ָּפָנה ְלַחֵּפׂש ֶאת 
ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, ְוַכֲאֶׁשר ְּפָגׁשֹו ָנַפל ַעל ַצָּוארֹו ְוִהִּביַע לֹו ֶאת הֹוָקָרתֹו 

ר ְמֻסּפָ

ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים
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ַּבְּסִביָבה  ּתֹוָרה  ֶׁשל  רּוַח  ְלַהְחִּדיר  ֶׁשִהְצִליַח  ָּכְך  ַעל  ָהֲעֻמָּקה 
ֻּכָּלּה, ַעד ֶׁשֲאִויַרת ַהּתֹוָרה ָחְדָרה ֶאל ֵלב ַהַּתְלִמיִדים ַהְּצִעיִרים 

ְוִהְכִניָסה ָּבֶהם ֵחֶׁשק ַהּתֹוָרה. )ה'חפץ חיים' - חייו ופעלו(

ָּבִעיר  ַהְיֵרִאים  ַמֲחֵנה  ְלַהְצָלַחת  ַהְּגדֹולֹות  ַהַּמֲעָרכֹות  ְּבַאַחת 
ַּבַּמֲעָרָכה,  ְלַסֵּיַע  ַהְיִׁשיָבה  ִלְבֵני  ְלהֹורֹות  צֶֹרְך  נֹוַצר  ָּבָרנֹוִביץ, 
אּוָלם ַרִּבי ֶאְלָחָנן ַוֶּסְרַמן ִהְתַנֵּגד ְלָכְך. ַּבֲאֵסָפה ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ּתֹוָרה 
ַהְמַׁשְּתִפים  ַאַחד  ְּכֶׁשָּקם  ְּבֵביתֹו,  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד  ֶׁשִהְתַקְּיָמה 
ְוִהִּציַע ְלַׁשֵּלב ֶאת ַּתְלִמיֵדי ַהְיִׁשיָבה ַּבְּפִעילּות ַהֲחׁשּוָבה, ְוִלְדרֹׁש 
ְוַהְׁשָּפָעה  ַהָּדת  ִחּזּוק  ִלְפֻעּלֹות  ִמְּזַמָּנם  ֵחֶלק  ְלַהְקִּדיׁש  ֵמֶהם 
ְּבַתִּקיפּות  ְלָכְך  ֶאְלָחָנן  ַרִּבי  ִהְתַנֵּגד  ַהְּקַטּנֹות,  ָּבֲעָירֹות  רּוָחִנית 
ַחִּיים  'ַרִּבי  אֹו  ֶאָחד  ַחִּיים'  'ָחֵפץ  ֶּׁשַּמְׁשִּפיַע  "ַמה  ְוָאַמר:  ַרָּבה, 
ֲאִפּלּו  ְלַהְׁשִּפיַע  ַיְסִּפיקּו  ֹלא  ְׁשֵלִמים,  ּדֹורֹות  ַעל  ֶאָחד,  עֹוֵזר' 
ֻּכָּלם  ַּכֲאֶׁשר  ֶׁשָּלֶהם!  ֵמַהְּגָמָרא  אֹוָתם  ֶׁשָּלְקחּו  ַּבחּוִרים  ֶאֶלף 
ִמּתֹוְך  ֶׁשאּוַלי  ִּתְקָוה,  ָלנּו  ֶיׁש  עֹוד  ּוִביִגיָעה,  ְּבַהְתָמָדה  לֹוְמִדים 
קֹוָמה  ִׁשעּור  ַּבַעל  ָּגאֹון  ָלנּו  ִיְצַמח  ְלַתְלמּוד  ֶׁשִּנְכָנִסים  ֶאֶלף 
ַעל  הּוא  ַאף  ֶׁשַּיְׁשִּפיַע  עֹוֵזר',  ַחִּיים  'ַרִּבי  אֹו  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ְּכמֹו 
ָיֵדינּו ִמֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ִמי  ַהּדֹורֹות ַהָּבִאים, אּוָלם ְלהֹוִציָאם ְּבמֹו 
יֹוֵדַע ְלֵהיָכן ַנִּגיַע"?! ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר, ִמֵּכיָון ֶׁשַהְּׁשֵאָלה ָהְיָתה ַרק 
ְלָׁשָעה ְוֹלא ָהְיָתה ְּבֵרָרה ַאֶחֶרת, ִהְתַוֵעד ַרִּבי ֶאְלָחָנן ִעם ַה"ֵּבית 
ַּבּנֹוֵׂשא  ָּדנּו  ּוְׁשֵניֶהם  ְּבָבָרנֹוִביץ,  ֶׁשִהְתּגֹוֵרר  ִמְּסלֹוִנים  ַאְבָרָהם" 
ַוֲעַדִין ֹלא ִהִּגיעּו ִליֵדי ַמְסָקָנה  ַיַחד. ִׂשיָחָתם ִהְתָאְרָכה ְזַמן ַרב, 
"ֲהָלָכה  ְמַעְנֶיֶנת:  ְסָבָרה  ָהַרִּבי  ֶהֱעָלה  ַּבּסֹוף  אּוָלם  סֹוִפית, 
ְלִבְנַין ֵּבית  ְמַבְּטִלים ַּתְׁשַּב"ר ִמַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֲאִפּלּו  ִהיא, ֶׁשֵאין 
ַהִּמְקָּדׁש, אּוָלם ָמה ַהִּדין ַּכֲאֶׁשר ָּבא אֹוֵיב ּוְמַבֵּקׁש ְלַהֲחִריב ֶאת 
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש? ַהִאם ֻמָּתר ָאז ְלַבֵּטל ּתֹוָרה ִמַּתְׁשַּב"ר ְּכֵדי ְלַהִּצילֹו 
ִמיֵדיֶהם"? ִהְסִּכים ַרִּבי ֶאְלָחָנן ְלַטֲעָנה זֹו ְוֵזֵרז ֶאת ַּתְלִמיָדיו ְלַסֵּיַע 

ְלַהְצָלַחת ַהַּמֲעָרָכה ְוָלׁשּוב ִמָּיד ְלַתְלמּוָדם. )אור אלחנן(

  

ר' ַנחּום ֵלִוי, ַאְבֵרְך ֶּבן־ּתֹוָרה ַּבַעל ִמְׁשָּפָחה ְּברּוַכת ְיָלִדים, ָמָצא 
ּבֹו  ֶׁשַהּמֹוָסד  ְלַאַחר  ַּפְרָנָסה,  ְמקֹור  ְלֹלא  ֶאָחד  יֹום  ַעְצמֹו  ֶאת 
ָעַבד ִהְכִריז ַעל ִצְמצּוִמים  ֵעֶקב ְקָׁשִיים ַּכְלָּכִלִּיים. ְּתקּוָפה ָקָׁשה 
ָעְבָרה ַעל ַהִּמְׁשָּפָחה, ְּתקּוָפה ֶׁשל עִֹני ּוַמְחסֹור, ְוָהֶעֶצב ְוַהִּדְכּדּוְך 
ֶׁשִהְתַקָּׁשה  ַהִּמְׁשָּפָחה  ַּבֲאִבי  אֹותֹוֵתיֶהם  ֶאת  ָלֵתת  ֵהֵחּלּו 
ִּבְמִציַאת ְמקֹום ֲעבֹוָדה ִחּלּוִפי. ִמְּפֵני ְּכבֹודֹו, ֹלא ַנֲעָנה ר' ַנחּום 
ְמֻכֶּבֶדת  ִמְׂשָרה  לֹו  ָהְיָתה  ָלֵכן  קֶֹדם  ֶׁשֵּכן  ֲעבֹוָדה,  ַהָּצַעת  ְלָכל 
ֶׁשל  ֶלֶחם  ַּפת  ַעד  ִהִּגיַע  ַּכֲאֶׁשר  ָהִעִּתים,  ְּבצֹוק  ַוֲחׁשּוָבה, אּוָלם 
ְמָנת  ַעל  ֶׁשָּתבֹוא,  ֲעבֹוָדה  ַהָּצַעת  ְלָכל  ְלֵהָענֹות  ֶהְחִליט  ַמָּמׁש, 
ֶׁשִּתְהֶיה ְּבָידֹו ָהֶאְפָׁשרּות ְלַכְלֵּכל ֶאת ְּבֵני ֵּביתֹו ּוְלָהִביא ֶלֶחם ְלִפי 
ַהַּטף. ִמָּיד ַאֲחֵרי ַהַהְחָלָטה ָהַאִּמיָצה, ִזְּמנּו לֹו ִמן ַהָּׁשַמִים ִלְפּגֹׁש 
ֶאת ֶאָחד ִמַּמָּכָריו, ַהְמַׁשֵּמׁש ִּכְמַנֵהל ַּתְלמּוד ּתֹוָרה, ְוַהָּלה ָאַמר 
לֹו ָסֵפק ִּבְרִצינּות ָסֵפק ְּבִהּתּול, ִּכי הּוא ְמַחֵּפׂש ְמַלֶּוה ְלַהָּסַעת 
ַמֲעֶלה  ַנחּום  ָהָיה ר'  ְּכִתּקּוָנם, ֹלא  ְּבָיִמים  ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשַּבַּת"ת. 
ַּתְלִמיִדים, אּוָלם  ַהָּסעֹות  ְמַלֶּוה  ִלְהיֹות  ַיֲהפְֹך  ֶׁשהּוא  ַּדְעּתֹו  ַעל 
ְיֻגֶּנה ְוַעל־ֲאָתר ָנַתן ֶאת ְּתׁשּוָבתֹו ַהִחּיּוִבית ִלְמַנֵהל  ַהֶהְכֵרַח ֹלא 
ְּבַעל־ָּכְרחֹו,  ִּכְמַעט  ַנחּום  ִקֵּבל ר'  ַהִּמְׂשָרה  ִמֵּכיָון ֶׁשֶאת  ַהַּת"ת. 
ָיַרד  רּוחֹו  ּוַמַּצב  ֵׁשד,  ֶׁשְּכָפאֹו  ְּכִמי  ְמַלאְכּתֹו  ֶאת  ָעָׂשה  הּוא 
ְּפָלִאים ְּבָכל יֹום ֶׁשָחַלף. ָהֲעבֹוָדה ַהְמֻאֶּמֶצת ִמֵּדי יֹום ְלַהְׁשִליט 

ִּבְפָרט  ַהָּגדֹול,  ַהַהָּסעֹות  ְּבֶרֶכב  ָהַרִּבים  ַהַּתְלִמיִדים  ְּבֶקֶרב  ֵסֶדר 
ָּכָראּוי  ְמֻרָּכִזים  ֵאיָנם  ַהַּתְלִמיִדים  ַּכֲאֶׁשר  ַהִּלּמּוִדים  יֹום  ְּבסֹוף 
ְוַנְפִׁשית ְּכֶאָחד, ְוהּוא  ֲעֵיפּות ּגּוָפִנית  ְּכִבְׁשעֹות ַהּבֶֹקר, ָּגְרמּו לוׂ 

ָחׁש אֹוֵבד ֵעצֹות. 

ַהְׂשֵּכל  ֶׁשּמּוַסר  ְמַעְנֵין,  ִסּפּור  ַהַהָּסעֹות  ַנַהג  לֹו  ִסֵּפר  ֶאָחד,  יֹום 
ַרב ְלִצּדֹו. "ַמֲעֶׂשה ְּבַנַהג ַהָּסעֹות ֶׁשל ַּתְלִמיִדים, ֶׁשִּוּכּוַח ַעז ָּפַרץ 
ֵּבינֹו ְלֵבין ַהְמַלֶּוה ֶׁשָּנַסע ִעּמֹו ִמֵּדי יֹום. ּתֶֹכן ַהִּוּכּוַח ָהָיה, ַעל ִמי 
מּוֶטֶלת ַהחֹוָבה ִלְפּתַֹח ְּבָכל ַּתֲחָנה ֶאת ֶּדֶלת ָהֶרֶכב, ְּכֵדי ְלַאְפֵׁשר 
ֶׁשָהֶרֶכב  ִמֵּכיָון  ִמֶּמּנּו.  ְוָלֶרֶדת  ָהֶרֶכב  ֶאל  ַלֲעלֹות  ַלַּתְלִמיִדים 
ֵמַהַּמָּטָלה  ַהְּׁשַנִים  ִהְתַחְּמקּו  ְּכֵבָדה,  ָהְיָתה  ְוַהֶּדֶלת  ְמֻיָּׁשן  ָהָיה 
ֶׁשל  ַּתְפִקידֹו  ֶׁשֶּזהּו  ָטַען,  ַהָּנָהג  ֶזה.  ַעל  ֶזה  אֹוָתּה  ְוִהְׁשִליכּו 
ַהְמַלֶּוה, אּוָלם ַהָּלה ָטַען ֶׁשַהָּדָבר מּוָטל ַעל ִּכְתֵפי ַהָּנָהג, ְוַהְּׁשַנִים 
ֶאל  ִלְפנֹות  ְוֶהְחִליטּו  ַהְּׁשַנִים  ִנְמְלכּו  ַהְּסַבְך.  ִמן  ֵעָצה  ָמְצאּו  ֹלא 
ּוִבְקׁשּו  ַאָּבא־ָׁשאּול,  ֶּבן־ִצּיֹון  ַרִּבי  יֹוֵסף",  "ּפָֹרת  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש 
ְלִהְתַּדֵּין ְּבָפָניו ּוְלַקֵּבל ֶאת ְּפַסק ִּדינֹו. ְּכֶׁשָּׁשַמע ַרִּבי ֶּבן־ִצּיֹון ֶאת 
ַהְּדָבִרים, ָׁשַתק ְמַעט ּוְלַאַחר ַמֲחָׁשָבה ְקָצָרה ָקם ְוָאַמר: 'ֵאיֶנִּני 
ֵמִבין ְּכָלל ַמּדּוַע ַאֶּתם ִמְתַוְּכִחים? ַוֲהֵרי ָּכל ֶיֶלד ְיהּוִדי הּוא ֵסֶפר 
ֲארֹון  ְּבֶגֶדר  ֲהֵריִהי  ַהַּתְלִמיִדים,  נֹוְסִעים  ָּבּה  ְוַהְּמכֹוִנית  ּתֹוָרה! 
קֶֹדׁש ֶׁשּׁשֹוְכִנים ּבֹו ִסְפֵרי ּתֹוָרה ַרִּבים. ְוִאם־ֵּכן, ֲחׁשּוָבה ְּפִתיַחת 
ֲאִני  ָּכְך  ְוַעל  ַהּקֶֹדׁש.  ֲארֹון  ֶׁשל  ַּדְלּתֹו  ְּפִתיַחת  ְּכמֹו  ָהֶרֶכב,  ֶּדֶלת 
ּכֹה  ַּתְפִקיד  ַעל  ְלַוֵּתר  מּוָכן  ִמֶּכם  ִמיֶׁשהּו  ֵּכיַצד  ֵאפֹוא,  ָּתֵמַּה 
ָחׁשּוב ֶׁשל ְּפִתיַחת ַהֵהיָכל ַעְׂשרֹות ְּפָעִמים ִמֵּדי יֹום'"? ְּכֶׁשִּסֵּים 
ַנַהג  ַהַהָּסעֹות ֶאת ִסּפּורֹו, נֹוַתר ר' ַנחּום ַעל ְמקֹומֹו ַּכֲהלּום ַרַעם. 
ַהִּמִּלים ֶׁשל ָחָכם ֶּבן־ִצּיֹון ִצְלְצלּו ְּבָאְזָניו ָּכל ָהֵעת. "ֶיֶלד ְיהּוִדי הּוא 
ֲהֵריִהי  ַּדְלּתֹו  ּוְפִתיַחת  קֶֹדׁש,  ֲארֹון  ֲהֵריהּו  ַהֶּטְנֶּדר  ּתֹוָרה!  ֵסֶפר 
ִּכְפִתיַחת ַהֵהיָכל"! ַהִּמִּלים ִנְקרּו ְּבמֹוחֹו ְוֹלא ָנְתנּו לֹו ָמנֹוַח. הּוא 
ָחַזר ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ָּכל ָהֵעת ַעל ַהְּדָבִרים ַהִּנְׂשָּגִבים ְוָאַמר ְלַעְצמֹו: 
"ֲאִני זֹוֶכה ְּבֶעֶצם ְלהֹוִליְך ִמֵּדי יֹום ְׁשֹלִׁשים ִסְפֵרי ּתֹוָרה ֵמַהִּביָמה 
ַלֲארֹון ַהּקֶֹדׁש! ֵאין ּפֹה ְיָלִדים ׁשֹוָבִבים ֶׁשַּמְטִריִדים ֶאת ְמנּוָחתֹו 

ֶׁשל ְמַלֶּוה ְמֻמְרָמר, ֶאָּלא ֵיׁש ָּכאן ִסְפֵרי ּתֹוָרה ְקדֹוִׁשים"! 

ַעל  ַהִּתְסּכּול  ֶהֵּכר.  ְלֹלא  ַנחּום  ר'  ֶׁשל  ַחָּייו  ִהְׁשַּתּנּו  יֹום  ֵמאֹותֹו 
ְיִריַדת ַקְרנֹו ְוַהְׁשָּפָלתֹו ֶנֱעַלם, ּוִבְמקֹומֹו ִמְּלָאה ֶאת ִלּבֹו ְּתחּוָׁשה 
ִעּסּוק  ֶׁשל  ָהֲעצּוָמה  ַהְּזכּות  ְּבֶחְלקֹו  ֶׁשָּנְפָלה  ְיהּוִדי  ֶׁשל  ִעָּלִאית 
ְלֶרֶכב  ְלָמֳחָרת  ֶׁשָעָלה  ָהִראׁשֹון  ַהֶּיֶלד  ֶאת  ַחִּיים.  ְּבִסְפֵרי ּתֹוָרה 
"ּבֶֹקר  ָרָחב.  ְּבִחּיּוְך  ַנחּום  ר'  ִקֵּדם  ַהּקֶֹדׁש,  ַלֲארֹון   - ַהַהָּסעֹות 
טֹוב ְלָך, ֵסֶפר ּתֹוָרה ֶׁשִּלי" ָאַמר לֹו, ְוִהְכִניסֹו ְּברֹב ַאֲהָבה ְוִרְגֵׁשי 
ְוַהְּׁשִליִׁשי,  קֶֹדׁש ֶאל ּתֹוְכֵכי ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש. ָּכְך ָהָיה ַּגם ִעם ַהֵּׁשִני 
ְוַהִהְתַלֲהבּות ֹלא ָּפָגה ַּגם ְלַאַחר ֶׁשָעלּו ָּבֶזה ַאַחר ֶזה ָּכל ְׁשֹלִׁשים 
ַהַּתְלִמיִדים, ֶׁשְּבֶעֶצם ָהיּו ְׁשֹלִׁשים ִסְפֵרי ּתֹוָרה ְיָקִרים. ַמַּצב רּוחֹו 
ְוַהַּתְלִמיִדים  ַצִּדיִקים,  ְוִסּפּוֵרי  ִׁשיִרים  ָׁשַפע  הּוא  ְּפָלִאים,  ָעָלה 
ָיְׁשבּו ְמֻרָּתִקים ְלִכְסאֹוֵתיֶהם ְּבַׁשְלָוה ָוַנַחת, ִמְּבִלי ְלהֹוִציא ֶהֶגה 
ִמִּפיֶהם. ְלָמֳחָרת, ִהְמִּתין ְלר' ַנחּום ָאָדם ְּבַאַחת ַהַּתֲחנֹות. "ַהִאם 
ַאָּתה ַהְמַלֶּוה ֶׁשל ֶאְתמֹול"? ָׁשַאל ָהִאיׁש, ּוְכֶׁשַּנֲעָנה ְּבִחּיּוב ָאַמר: 
"ַאל ִּתְׁשַאל ַמה ָּקָרה. ְּבִני ִמְתַקֶּׁשה ָלֶלֶכת ֶאל ַהַּת"ת ְּבִׂשְמָחה, 
ּוִמֵּדי ּבֶֹקר ָאנּו ִמְתַקִּׁשים ַּבַּבִית ִלְׁשֹלַח אֹותֹו ְּברַֹגע ֶאל ִלּמּוָדיו. 
אֹותֹו  ֶׁשָרִאינּו  ַעד  ַמָּמׁש,  ֶׁשל  ִסּיּוט  ִּבְׁשִביֵלנּו  ָהָיה  ּבֶֹקר  ָּכל 
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יֹוֵצא ֵמַהַּבִית, אּוָלם ַהּיֹום ַּבּבֶֹקר ִהְתעֹוֵרר ַהֵּבן ֲחִצי ָׁשָעה ִלְפֵני ַהְּזַמן, 
ִהְתַלֵּבׁש ְלַבד, ָּדָבר ֶׁשֹּלא ָקָרה ֵמעֹוָלם, ְוָעַמד מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְּכֵדי ִלְׁשהֹות 
ִּבְמִחַּצת 'ָהַרִּבי ֶׁשל ַהֶּטְנֶּדר' ִּכְלׁשֹונֹו. ָהִייִתי ַחָּיב ִלְראֹות ֶאת ַהֶּפֶלא ְּבמֹו 
ֵעיַני, ּוְלָהִבין ֵּכיַצד ִהְצַלְחָּת ְלחֹוֵלל ֶּפֶלא ָּכֶזה, ְוִלְגרֹם ַלֶּיֶלד ֶׁשָּלנּו ֵחֶׁשק 
ּכֹה ָּגדֹול ָלֶלֶכת ַלַּת"ת". ָהָאב ֹלא ָהָיה ַהָּיִחיד, ַאֲחָריו ָהיּו הֹוִרים נֹוָסִפים 
ָׁשַמִים  ְוִיְרַאת  ַאֲהַבת ּתֹוָרה  ֶׁשַּמְחִּדיר  ַהָּמסּור  ַלְּמַלֶּוה  ְלהֹודֹות  ֶׁשָּבאּו 
ְּבֶקֶרב ַהַּתְלִמיִדים, ְוַאֲחֵריֶהם ִהִּגיעּו ַאף ַהְמַלְּמִדים ֶׁשל ַהַּתְלִמיִדים ְוַגם 
ִנְדָהִמים ֶאל מּול ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש  ְוֵהם ָעְמדּו  ּוְבַעְצמֹו  ִּבְכבֹודֹו  ַהְמַנֵהל 

ֶׁשל ר' ַנחּום. 

ַמָּמׁש  "ִהְתעֹוַרְרִּתי  ַהִּנְפָלא,  ַחָּייו  ִסּפּור  ֶאת  ַנחּום  ר'  ְמַסֵּים  "ֲאִני", 
ֻּכִּלי  ָּכל  ֶאת  ְמַמֵּלא  ֶׁשל־ֵּבית־ַרָּבן  ְלִתינֹוקֹות  ִּכְמַלֶּוה  ַּתְפִקיִדי  ַלַחִּיים. 
ַהָּללּו  ַהְּקדֹוִׁשים  ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה  ֲאִני אֹוֵהב ֶאת  ְּבַחַּיי.  ַטַעם  ִלי  ּוַמֲעִניק 
ַהָּנָהג אֹוֵהב  ְוַגם  ֶנֶפׁש, ּוִמְתמֹוֵגג ִלְראֹוָתם ְׂשֵמִחים ּוְמֻאָּׁשִרים,  ַאֲהַבת 
ֲאִני ֹלא מּוָכן  ַהּיֹום  ַהָּנָהג ֶׁשל ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש.  ֲהֵרי  ִּכי הּוא  ֶאת ֲעבֹוָדתֹו, 
ְלַוֵּתר ַעל ַּתְפִקיִדי ֶהָחׁשּוב, ְוֹלא ִמְׁשּתֹוֵקק ְּכָלל ַלֲחזֹר ַלַּתְפִקיִדי ַהּקֹוֵדם 
ּבֹו ָעַסְקִּתי ִעם ְנָירֹות ּוִמְסָמִכים, ֶּכֶסף ָיֵבׁש ֲחַסר רּוַח ַחִּיים. ִמי ִיְדֶמה ִלי 
ּוִמי ִיְׁשֶוה ִלי ַעל ַהְּזכּות ַהְּגדֹוָלה ֶׁשָּנְפָלה ְּבֶחְלִקי, ְלהֹוִביל ִמֵּדי יֹום ִסְפֵרי 
ּתֹוָרה ְלָמקֹום ּבֹו הֹוְפִכים אֹוָתם ִלְהיֹות ִסְפֵרי ּתֹוָרה ְמֻהָּדִרים ּוְקדֹוִׁשים 

יֹוֵתר". )חנוך מלכותי(

  

ָיַׁשב ְּביֹום ִׁשִּׁשי ֶאָחד  ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַסַּלְנט,  ְירּוָׁשַלִים,  ַהַּנֲעָרץ ֶׁשל  ַרָּבּה 
ְּבֵביתֹו ֲאֶׁשר ַּבֲחַצר ַה'ֻחְרָּבה' ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים ָהַעִּתיָקה, ְוִהֵּנה הּוא ׁשֹוֵמַע 
ֶׁשָעַמד  ַחִּיים'  'ֵעץ  ַהְמֻפְרָסם  ַּבַּת"ת  ַהָּוִתיִקים  ַהְמַלְּמִדים  ַאַחד  ֶאת 
ִׁשיר  ְמִגַּלת  ֶאת  ַּתְלִמיָדיו  ִעם  ַיַחד  קֹוֵרא  ְּכֶׁשהּוא  ַהֻחְרָּבה,  ַּבֲחַצר 
ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ִהְתמֹוֵגג  ּוִבְדֵבקּות.  ִּבְנִעימּות  ְּבָפסּוק  ָּפסּוק  ַהִּׁשיִרים 
ַרָּבם  ֶׁשל  ְּבִנּצּוחֹו  ַהְיָקִרים  ַהַּתְלִמיִדים  ֶׁשל  ָהֲעֵרִבים  ַהּקֹולֹות  ְלֵׁשַמע 
ַהָּיָקר, ּוֵמרֹב ִהְתרֹוְממּות רּוַח, ָיָצא ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ִמֵּביתֹו, ָעָלה ֶאל ִּכָּתתֹו 
ֶׁשל ַהְמַלֵּמד, ְוָעַמד ֵמֲאחֹוֵרי ַהֶּדֶלת ְּכֵדי ְלַהֲאִזין ַלּקֹולֹות ַהְּנִעיִמים ֶׁשל 
ַיְלֵדי ַהַּתְׁשַּב"ר. ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ִהְקִׁשיב ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַלֲאִמיַרת ַהַּתְלִמיִדים 
ַלְּמַלֵּמד  ְוָאַמר  ַהֶּדֶלת  ּוְכֶׁשִּסְּימּו ָּפַתח ֶאת  ְּבַטֲעֵמיֶהם,  ֶאת ַהְּפסּוִקים 
ְּבַצחּות: "חֹוְׁשַׁשִני, ֶׁשֹּלא ִּתְמָצא ֶאת ְמקֹוְמָך ְּבַגן ֵעֶדן". ִנְבַהל ַהְמַלֵּמד, 
אּוָלם ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ִהְרִּגיעֹו ְּבִחּיּוְך ְוָאַמר: "יֹוֵדַע ַאָּתה ָלָּמה חֹוֵׁשׁש ֲאִני 

ְלָך? ִמְּפֵני ֶׁשָרִאיָת ֶאת עֹוָלְמָך ְּבַחֶּייָך. ֶׁשֲהֵרי יֹוֵׁשב ַעָּתה ַמָּמׁש ְּבַגן ֵעֶדן, 
ִמִּזיו  ְוֶנֱהֶנה  ֶׁשל־ֵּבית־ַרָּבן,  ִּתינֹוקֹות  ֶׁשל  ַהְּטהֹוָרה  ִׁשיָרָתם  ֶאת  ׁשֹוֵמַע 
ְּבֵביִתי,  ְלִהָּׁשֵאר  ָיכְֹלִּתי  ִמִּזְמָרָתם, ַעד ֶׁשֹּלא  ֶנֱהֵניִתי  ֲאִני ּכֹה  ַהְּׁשִכיָנה. 
ֶׁשל  ִּפיֶהם  ְלֶהֶבל  ּוְלַהְקִׁשיב  ִמָּקרֹוב  ִלְׁשמַֹע  ְּכֵדי  ְלָכאן  ָלבֹוא  ְוָטַרְחִּתי 

ִּתינֹוקֹות ֶׁשל־ֵּבית־ַרָּבן". )אוצרות האגדה(

  

ָרִגיל ָהָיה ַה"ִּדְבֵרי ַחִּיים" ִמַּצְנז, ְלִהְתּכֹוֵנן ִמֵּדי יֹום ִׁשִּׁשי ְּבָׁשָעה ֻמְקֶּדֶמת 
ִלְקַראת ַׁשָּבת ַהַּמְלָּכה, ְוָהָיה יֹוֵצא ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדה ּוְלִהְתּבֹוֵדד ִעם קֹונֹו. 
ְּבַדְרּכֹו ָהָיה נֹוֵהג ְלִהָּכֵנס ְלִבְנַין ַהַּת"ת ְּכֵדי ִלְראֹות ֶאת ַהִּתינֹוקֹות ֶׁשל־
ַנַחת  ָחְפַנִים  ְוָהָיה ׁשֹוֵאב ְמֹלא  ַּבּתֹוָרה,  ְּבֵעת ֶׁשֵהם עֹוְסִקים  ֵּבית־ַרָּבן 
ִמִּלּמּוָדם. ָהָיה ֶזה ַּפַעם ִּביֵמי ַהַּקִיץ, ַּכֲאֶׁשר ֵעֶקב  ַהחֹם ַהָּכֵבד ָהיּו ָּכל 
ַהְיָקִרים  ַהְיָלִדים  ֶׁשל  ְוקֹוָלם  ִלְרָוָחה,  ְּפתּוִחים  ַּבַּת"ת  ַהִּכּתֹות  ַחּלֹונֹות 
ִנְׁשָמע ְּכָבר ְלֵמָרחֹוק. קֹוָלם ַהָּטהֹור ִהְלִהיב ּכֹה ֶאת ַה"ִּדְבֵרי ַחִּיים", ַעד 
ֶׁשהּוא ֹלא ָיכֹול ָהָיה ַלֲעצֹר ֶאת ִהְתַלֲהבּותֹו ַהְּגדֹוָלה, ּוְכֵדי ֶׁשֹּלא ְלַאֵּבד 
ְזַמן ָיָקר ַעד ֶׁשַּיִּקיף ֶאת ַהִּבְנָין ְוַיִּגיַע ְלִפְתחֹו ָהָראִׁשי, ִטֵּפס ְוִנְכַנס ֶּדֶרְך 
ְוָׁשַאף  ָהַרִּבי  ָעַמד  ְּבִהָּכְנסֹו,  ַּתְׁשַּב"ר.  ֶׁשל  ִלּמּוָדם  ְמקֹום  ֶאל  ַהַחּלֹון 
ְּפִניָמה ְמֹלא ֵראֹוָתיו, ְוָאַמר: "ֲהֵריִני רֹוֶצה ִלְנׁשֹם ֲאִויר ָטהֹור ֶׁשל ֶהֶבל 

ִּפיֶהם ֶׁשל ַּתְׁשַּב"ר ֶׁשֵאין ָּבֶהם ֵחְטא". )יפה שיחתן(

  

ְּבֵליל חֶֹרף ַקר ְוַסְגִריִרי, ַּכֲאֶׁשר ֶׁשֶלג ָּכֵבד ִּכָּסה ֶאת ְּפֵני ָהִעיר הֹורֹוְדָנא, 
ַהַחָּמה,  ֵהֵנָצה  ְּבֶטֶרם  ִמֵּביָתם עֹוד  ֶׁשָּיְצאּו  ַמְׁשִּכיֵמי קּום  ַּכָּמה  ִנְדֲהמּו 
ִלְראֹות ָאָדם הֹוֵלְך ַּבֶּׁשֶלג ַהָּסִמיְך ְוהּוא ִנְרֶאה ְּכרֹוֵקד. ְּכֶׁשִהְתָקְרבּו, ָראּו 
ָאָדם ָלבּוׁש ְמִעיל, עֹוֵמד ְודֹוֵרְך ְּבַרְגָליו ֶאת ַהֶּׁשֶלג, ְּכֶׁשהּוא ְמַמְלֵמל ָּכל 
ְוֻכּלֹו רֹוֵעד ִמּקֹר. ְּכֶׁשִּגּלּו ִּכי ָהִאיׁש  ָהֵעת: "ְלֵׁשם ִמְצָוה, ְלֵׁשם ִמְצָוה", 
ַמֲעָׂשיו  ַעל  ַנחּום ֵמהֹורֹוְדָנא, ִהְׁשּתֹוְממּו ְמאֹד  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ֶאָּלא  ֵאינֹו 
ִּתְזַרח  ְמַעט  "עֹוד  ְוָאַמר:  ַנחּום  ַרִּבי  ָלֶהם  ִהְסִּביר  ָּכְך.  ַעל  לּוהּו  ּוְׁשאַָ
ַהֶּׁשֶמׁש ְוַהִּתינֹוקֹות ֶׁשל־ֵּבית־ַרָּבן ִעם ַהְמַלְּמִדים ֶׁשָּלֶהם ִיְצָטְרכּו ַלֲעבֹר 
ְּבֶדֶרְך זֹו. ָאַמְרִּתי ְלַעְצִמי, ִאם ַיַעְברּו ַעל ְּפֵני ַהֶּׁשֶלג ַהָּכֵבד, ֲעלּוִלים ֵהם 
ְלִהְצַטֵּנן ָחִליָלה ְוִלּפֹל ְלִמְׁשָּכב, ְוֵעֶקב ָּכְך ֹלא ִיְהֶיה ְּבֶאְפָׁשרּוָתם ִלְלמֹד 
ּתֹוָרה ּוְלָהֵגן ַעל ַהּדֹור. ֶהְחַלְטִּתי ֵאפֹוא ְלַפּנֹות ָלֶהם ֶאת ַהֶּׁשֶלג ְוִלְסֹלל 

ָלֶהם ֶּדֶרְך ְלֵבית ַּתְלמּוָדם". )רבי נחום הצדיק(

ח ְמֻמּלָ
דּו  ִיּסְ ִנים', אֹוָתם  ְמֻתּקָ ֵסֶפר  י  ּתֵ 'ּבָ ְלַעְצָמם  ְראּו  ּקָ ׁשֶ ַהִחּנּוְך  מֹוְסדֹות  ּבְ י  ּכִ מּוָעה,  ְ ַהּשׁ ַעם  ּפַ יָעה  ִהּגִ ַצְיְטִלין,  ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ְלָאְזָניו 
ֵסֶפר  ֵמֵעין  ּנּו  ִמּמֶ ְוִהְתִקינּו  ּתֹוָרה,  י  ֻחְמׁשֵ ה  ָ ֲחִמּשׁ ל  ׁשֶ ִקּצּור  ָעְרכּו  ַמִים,  ׁשָ ִיְרַאת  ִלי  ּבְ ָוֹחל  ִלּמּוֵדי קֶֹדׁש  ָלְמדּו  ּוָבֶהם  יִלים,  ּכִ ׂשְ ַהּמַ
ל  ֵביתֹו ׁשֶ ר ּבְ ׁשּוִטים ּוִבּקֵ ְבָגִדים ּפְ ַעם ּבִ ׂש ּפַ ִהְתַחּפֵ ָבר ּדֹוֶמה, ְלֶמֶלְך ֶאָחד, ׁשֶ ל ְלָמה ַהּדָ ַע ְוָאַמר: "ָמׁשָ י ְיהֹוׁשֻ ֵחְך ַרּבִ ר. ּגִ ִסּפּוִרים ְמֻקּצָ
ָך  ה ְלָפָניו ְוָאַמר לֹו: "ְרצֹוִני ִלְגֹמל ִעּמְ ּלָ יתֹו, ִהְתּגַ ֶלְך ִמּבֵ דֹו ְמֹאד, ְוֶטֶרם ֵצאת ַהּמֶ ּבְ ְפִרי ּכִ ּלֹא ָיַדע ֶאת ֶזהּות אֹוְרחֹו. ַהּכַ ְפִרי, ׁשֶ ר ּכַ ִאּכָ
י". ָאַמר לֹו  ׁש ֵהיֶמּנִ ַבּקֵ ּתְ ה ׁשֶ ׁשָ ּקָ ל ּבַ א ּכָ ֶלְך, ְוָלֵכן מּוָכן ֲאִני ְלַמּלֵ י ֲאִני ַהּמֶ ַדְעּתָ ּכִ ּיָ ִלי ׁשֶ ִדי ִמּבְ יָת ִעּמָ ָעׂשִ דֹול ׁשֶ בֹוד ַהּגָ ַעד ַהּכָ ֶחֶסד ּבְ
ה ְמֹאד,  ֶרְך ֲאֻרּכָ ְסחֹורֹות ׁשֹונֹות, ְוַהּדֶ ֲעָגָלה ֲעמּוָסה ּבִ דֹוָלה ּבַ י ֶאל ָהִעיר ַהּגְ ּלִ ָפר ׁשֶ י יֹום ֲאִני נֹוֵסַע ֵמַהּכְ ֶלְך. ִמּדֵ ר: "ֲאדֹוִני ַהּמֶ ָהִאּכָ
ר  ר ְלַקּצֵ יַצד ֶאְפׁשָ ֶלְך ְוָאַמר: "ּכֵ ֶרְך ַעד ְלֶמֱחָצה". ָלַעג לֹו ַהּמֶ ר ִלי ֶאת ַהּדֶ ַקּצֵ ּיְ ֶלְך ׁשֶ ׁש ֲאִני ֵאפֹוא ֵמַהּמֶ ְרָסאֹות. ְמַבּקֵ ר ּפַ ְלַמְעָלה ֵמֶעׂשֶ
ְרָחק  נֹות ֶאת ַהּמֶ ַסּמְ ּמְ ֶרְך עֹוְמדֹות ַאְבֵני־ִצּיּון ׁשֶ ל ַהּדֶ ה לֹא? ַוֲהֵרי ְלֹאֶרְך ּכָ ר: "ָלּמָ ָבר"! ָאַמר לֹו ָהִאּכָ ֵכן ַהּדָ ִיּתָ ֶרְך? ֲהֵרי לֹא  ֶאת ַהּדֶ
ֵחִצי".  ּבְ ֶרת  ְמֻקּצֶ ֶרְך  ַהּדֶ ְוִנְמֵצאת  ר,  ֶעׂשֶ ִמּתֹוְך  ֲאָבִנים  ָחֵמׁש  ק  ְלַסּלֵ ה ֵאפֹוא  ַצּוֵ ֶאֶבן ַאַחת.  ְרָסה עֹוֶמֶדת  ּפַ ּוְבָכל  ָהִעיר,  ּנֹוַתר ַעד  ׁשֶ
ֵלִמים  ָרִקים ׁשְ ׁש. ְוִכי ִאם ַיַעְקרּו ּפְ ר ִטּפֵ יִלים ִנְבָעִרים ֵאּלּו ְלאֹותֹו ִאּכָ ּכִ ל, "ּדֹוִמים ַמׂשְ ְמׁשָ ַע ֶאל ַהּנִ י ְיהֹוׁשֻ יַע ַרּבִ ֶזה", ִהּגִ ּיֹוֵצא ּבָ "ּכַ

ר?"... ְתַקּצֵ ְך ִהיא ּתִ ֵמַהּתֹוָרה, ַהִאם ַעל־ְיֵדי ּכָ


