
ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְצַטּוָה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַעל ִּבְגֵדי ַהְּכֻהָּנה, ֶנֱאַמר: "ְוַׂשְמָּת ֶאת־ְׁשֵּתי ָהֲאָבִנים ַעל ִּכְתפֹת ָהֵאפֹד 
ַאְבֵני ִזָּכרֹן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת־ְׁשמֹוָתם ִלְפֵני ה' ַעל־ְׁשֵּתי ְכֵתָפיו ְלִזָּכרֹן". ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ָנָׂשא 
מֹות ֶׁשָהיּו ֲחרּוִתים ַעל ַאְבֵני ָהֵאפֹוד, ֶאָּלא ַּגם ְּבָכְך  ֵאפֹוא ֶאת ְׁשמֹוֵתיֶהם ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֹלא ַרק ַּבּׁשֵ
ֶׁשֻּכָּלם ָהיּו ֲחרּוִתים ַעל ִלּבֹו ְוהּוא ָנַתן ֶאת ִלּבֹו ֲאֵליֶהם, ִמְּפֵני ֶׁשָהָיה אֹוֵהב ָׁשלֹום ְורֹוֵדף ָׁשלֹום. ּוִמּתֹוְך 
ֶאת  ָלחּוׁש  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשל  ַנְפׁשֹו  ְּתכּוַנת  ֶאת  ְלַהִּכיר  ְּבכֹחֹו  ָהָיה  ַהְּבִרּיֹות,  ֶאת  ֶׁשָהָיה אֹוֵהב 
ְּכֵאבֹו ְוִעְּצבֹונֹו ְוִלְׂשמַֹח ְּבִׂשְמָחתֹו. ְוֹלא ְלִחָּנם ָהיּו ַאְבֵני ַהּשַֹׁהם ְקבּועֹות ַּדְוָקא ְּבִכְתֵפי ָהֵאפֹוד, ִמְּפֵני 
א ָּבעֹל ֶׁשל ֲחֵברֹו ּוְלִהְׁשַּתֵּתף ִעּמֹו ְּבַצֲערֹו. ְוַגם ָּכל ִאיׁש  ֶׁשָהָאָדם ָצִריְך ְלַהּטֹות ֶאת ְּכֵתָפיו ַעל־ְמָנת ִלּׂשָ
ִמִּיְׂשָרֵאל, ַאף ֶׁשֵאינֹו ּכֵֹהן ְוֵאינֹו נֹוֵׂשא ֶאת ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ְּכֵתָפיו, ָצִריְך ִלְהיֹות ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל 
ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן, ְלִהָּדֵבק ְּבִמּדֹוָתיו, ֶלֱאהֹב ֶאת ַהְּבִרּיֹות ְוִלְהיֹות נֹוֵׂשא ָּבעֹל ִעם ֲחֵברֹו, ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ִהֵּלל: 

"ֱהֵוי ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן".

ְוַאף ִּבְכֵלי ַהִּמְׁשָּכן ָאנּו רֹוִאים ֶאת ַהִּמָּדה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ְנִׂשיַאת עֹל ִעם ֶהָחֵבר, ֶׁשֵּכן ַעל ַהְּכרּוִבים ֶנֱאַמר: 
"ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל־ָאִחיו ֶאל־ַהַּכּפֶֹרת ִיְהיּו ְּפֵני ַהְּכֻרִבים". ֹלא ְלִחָּנם ָהיּו ְּפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו, ִּכי ַּכֲאֶׁשר 

ָהָאָדם ַמִּביט ַּבֲחֵברֹו ּוִמְתּבֹוֵנן ּבֹו, הּוא ָחׁש ֶאת ְּכֵאבֹו, ִמְׁשַּתֵּתף ְּבַצֲערֹו ְונֹוֵׂשא ִעּמֹו ְּבֻעּלֹו. 

ְוַאף מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָהָיה נֹוֵׂשא ְּבֻעָּלם ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמְׁשַּתֵּתף ְּבַצֲעָרם. ְוָכְך ָּדְרׁשּו ֲחַז"ל ֶאת ַהָּפסּוק 
"ַוְיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוִּיְגַּדל מֶֹׁשה ַוֵּיֵצא ֶאל־ֶאָחיו ַוַּיְרא ְּבִסְבֹלָתם", ֶׁשָהָיה מֶֹׁשה נֹוֵתן ֵעיָניו ְוִלּבֹו ִלְהיֹות 
ֵמֵצר ֲעֵליֶהם, ּוְכֶׁשָרָאה ְׁשֵני ִעְבִרים ִנִּצים ָנָׂשא ָּבעֹל ְוָרץ ְלַהִּציל ָעׁשּוק ִמַּיד עֹוְׁשקֹו. ְוֵכן ָעָׂשה ְּבָׁשָעה 
ֶׁשִהִּגיַע ְלִמְדָין ְוָרָאה ֶאת ָהרֹוִעים ְמָגְרִׁשים ֶאת ְּבנֹות ִיְתרֹו, ָרץ ִמָּיד ְלַהִּציָלן ְוִהְׁשָקה ֶאת צֹאָנם. ְוָכל 
ַהָּקָּב"ה  ָּבַחר  ְלִחָּנם  ְלהֹוִדיַע ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ְּבִסּפּור ּתֹוְלדֹוָתיו ֶׁשל מֶֹׁשה,  ַּבֲאִריכּות  ְמֻסָּפר ַּבּתֹוָרה  זֹאת 
ִמְּפֵני ֶׁשּמֶֹׁשה  ֶאָּלא  ַהְּקדֹוָׁשה,  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ַעל־ָידֹו  ְוִלֵּתן  ִמִּמְצַרִים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ְלהֹוִציא  ְּבמֶֹׁשה 
ִנְקֵנית  ֶׁשַהּתֹוָרה  ַהְּדָבִרים  ִמן  ְוִהיא  ֲחֵברֹו,  ִעם  ָּבעֹל  ְנִׂשיָאה  ֶׁשל  ַהְּגדֹוָלה  ַהִּמָּדה  ֶאת  ְּבִלּבֹו  ִהְׁשִריׁש 
ָּבֶהם. ְוֵכן ָאְמרּו ֲחַז"ל, ֶׁשִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ָהיּו ַהּשֹׁוְטִרים ֶׁשֻהְפְקדּו ַעל־ְיֵדי ַּפְרעֹה ְּבָׁשָעה ֶׁשֶהֱעִביד 
אֹוָתם ְּבֶפֶרְך, ְוַכֲאֶׁשר ֹלא ִהְצִליחּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַסֵּים ֶאת ַהִּמְכָסה ֶׁשִהִּטיל ֲעֵליֶהם ַּפְרעֹה, ֶנֱאַמר "ַוֻּיּכּו 
ׁשְֹטֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר־ָׂשמּו ֲעֵלֶהם נְֹגֵׂשי ַפְרעֹה". ּוִבְׂשַכר זֹאת ֶׁשַהּשֹׁוְטִרים ִהְסִּכימּו ִלְהיֹות ֻמִּכים 
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיּכּו ֶאת ָהעֹוְבִדים ַעְצָמם, ֶהֱעָלה אֹוָתם ַהָּקָּב"ה ְּבַדְרָּגה ַוֲעָׂשָאם ְלִזְקֵני ָהָעם, ִּכי ִמָּדתֹו ֶׁשל 

ַמְנִהיג ִהיא ְנִׂשיָאה ָּבעֹל ִעם ֲחֵברֹו.  

ַרִּבי ַחִּיים ְׁשמּוֶאֵלִביץ ָנָׂשא ַּפַעם ְּדָבִרים ְּבִעְנַין ְנִׂשיָאה ָּבעֹל ִעם ֲחֵברֹו, ְוִהְזִּכיר ֶאת ִּדְבֵרי ֲחַז"ל ַהְידּוִעים, 
ַהְמֻׁשָּתף  ֶׁשַהַּצד  ְוִהְסִּביר  ְוַהּסֹוֵמא.  ָּבִנים  לֹו  ֶׁשֵאין  ִמי  ְמצָֹרע,  ָעִני,  ְוֵהם  ְּכֵמת,  ֶנְחָׁשִבים  ֶׁשַאְרָּבָעה 
ְוַלָּמֶות  ָּיּה  ִיְּסַרִּני  "ַיּסֹר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ִמִּיּסּוִרים,  ְּגרּוָעה  ִמיָתה  ֶׁשֲהֵרי  ַעְצָמם,  ַהִּיּסּוִרים  ֵאיָנם  ֶׁשָּבֶהם 
ֹלא ְנָתָנִני", ֶאָּלא ֶׁשַאְרַּבַעת ָהֲאָנִׁשים ַהָּללּו ֹלא ְיכֹוִלים ְלֵהיִטיב ִעם ַהּזּוַלת ְוֹלא ְמֻסָּגִלים ָלֵׂשאת ָּבעֹל 
ִני  ֶׁשל ֶהָחֵבר, ְוָאָדם ָּכֶזה ֶׁשִּנְמָצא ְּבַמָּצב ָּכֶזה, ֶנְחָׁשב ְּכֵמת, ַרְחָמָנא ִלְּצַלן. ֶהָעִני ֶׁשֵאין ְּבָידֹו ָלֵתת ַלּׁשֵ
א ְּבעֹל ֲחֵברֹו. ַהְמצָֹרע ָצִריְך ָלֶׁשֶבת ָּבָדד ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ּוְלִהְתַרֵחק ֵמֲאָנִׁשים,  ְמאּוָמה, ֹלא ָיכֹול ִלּׂשָ
ְוָלֵכן ֵאין לֹו ְלִמי ְלֵהיִטיב, ְוָכְך הּוא ַּגם ִמי ֶׁשֵאין לֹו ָּבִנים ֶׁשֵאין לֹו ְלִמי ְלַהֲעִביר ֶאת טֹוָבתֹו ּוְרכּוׁשֹו. ְוָכְך 
ִני, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל מֶֹׁשה  ַּגם ִעם ַהּסֹוֵמא, ֶׁשִּמְּפֵני ֶׁשֵאינֹו ְמֻסָּגל ִלְראֹות הּוא ֹלא ָחׁש ְּבַצֲערֹו ֶׁשל ַהּׁשֵ
ַרֵּבנּו 'ַוַּיְרא ְּבִסְבֹלָתם', ֶׁשָּנַתן ֵעיָניו ְוִלּבֹו ִלְהיֹות ֵמֵצר ֲעֵליֶהם, ֲאָבל ְּבִלי ְרִאָּיה, ֵאין ָהָאָדם ָחׁש ְּבַצֲערֹו 

ֶׁשל ַהּזּוַלת ַוֲהֵריהּו ְּכֵמת. אּוָלם ָּכל ַהִּמְׁשַּתֵּתף ְּבַצֲעָרם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, זֹוֶכה ְורֹוֶאה ְּבִׂשְמָחָתם. 

בס"ד

ָּבֶהם,  ִנְקֵנית  ֶׁשַהּתֹוָרה  ַהְּדָבִרים  ממ"ח  ֶאָחד 
ִהיא ַהִּמָּדה ֶׁשל "נֹוֵׂשא ָּבעֹל ִעם ֲחֵברֹו". ִמָּדה זֹו, 
ִהיא ִמָּדה ַנֲעֵלית ּוְגבֹוָהה יֹוֵתר ִמִּמְצַות "ְוָאַהְבָּת 
ֲחֵברֹו,  ִעם  ָּבעֹל  ֶׁשַהּנֹוֵׂשא  ִמְּפֵני  ָּכמֹוָך",  ְלֵרֲעָך 
א  ְּבַמּׂשַ ִעּמֹו  ַיַחד  ְונֹוֵׂשא  זּוָלתֹו,  ַצַער  ֶאת  ָחׁש 
ִעם  ֵמֵצר  ִלְהיֹות  ְוִלּבֹו  ֵעיָניו  נֹוֵתן  ֶׁשָעָליו,  ָהעֹל 
ֲחֵברֹו, ַמְרִּגיׁש ֶאת ַמְכאֹוָביו ְונֹוֵטל ּבֹו ֵחֶלק ִעּמֹו. 
ְוָכְך ָהָיה ַה'ָּסָבא' ִמֶּקֶלם ַמְסִּביר, ִּכי ַהּנֹוֵׂשא ָּבעֹל 
ֵאינֹו ְּכִפי ַהֻּמְרָּגל ַלֲחׁשֹב ֶׁשֵּפרּוׁשֹו הּוא ְלִהְצַטֵער 
ְּבַצֲערֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו ּוְלַרֵחם ָעָליו, ֶאָּלא ַהַּכּוָָנה ִהיא 
ְלַהְרִּגיׁש ַמָּמׁש ֶאת ָצָרתֹו ּוְלִהְצַטֵער ִעּמֹו, ְּכִאּלּו 
לֹו ְּבַעְצמֹו ֵאַרע ַהָּדָבר. ְוֵכיַצד ָיכֹול ָהָאָדם ְלַהִּגיַע 
ְלָכְך? ַעל־ְיֵדי ֶׁשָהָאָדם ְמַדֶּמה ְּבַנְפׁשֹו ְּכִאּלּו הּוא 
ַעְצמֹו ַעְכָׁשו ִמְתַיֵּסר ְּבאֹוָתם ִיּסּוִרים ַחס ְוָׁשלֹום, 
ְמַדְמֵין ְלַעְצמֹו ֵּכיַצד ָהָיה ָחׁש ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, ָּכְך 
ִני.  ַהּׁשֵ ֶׁשל  ְּבַצֲערֹו  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ָצִריְך  הּוא  ְּבִדּיּוק 
ֶאת  ְלַהְרִּגיל  ָהָאָדם  ָצִריְך  זֹו,  ְלִמָּדה  ְלַהִּגיַע  ּוְכֵדי 
ְוָאז  ַעְצמֹו ְּבַאֲהַבת ֲחֵבִרים ְּבַמֲעֶׂשה ּוְבַמֲחָׁשָבה, 
ִיְתַעֶּלה ַעד ֶׁשִּיְהֶיה נֹוֵׂשא ָּבעֹל ִעם ֲחֵברֹו ַמָּמׁש. 

ְמַסְּפִרים, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ַּפַעם ַהָּסָבא ִמֶּקֶלם ִּכי 
ְּבנֹו ָׁשַבר ֶאת ַרְגלֹו, ִנְכַנס ְלַחְדרֹו ְלִהְתּבֹוֵדד, ִמְּפֵני 
ֶׁשל  ִטְבִעי  ַצַער  ָהָיה  ְּבנֹו  ַעל  ֶׁשִהְרִּגיׁש  ֶׁשַהַּצַער 
ָאב ֶׁשרֹוֶאה ֶאת ְּבנֹו ְּבִיּסּוָריו, ְוִנְכַנס ְלִהְתּבֹוֵנן ִעם 

ַעְצמֹו ְּכֵדי ָלחּוׁש ֶּבֱאֶמת ֶאת ַהַּצַער ֶׁשל ְּבנֹו. 
ֶׁשַאף ֶׁשּמֹוָׁשבֹו  ַהָּקָּב"ה,  ֶׁשל  ִמָּדתֹו  ִהיא  זֹו  ִמָּדה 
ּוִמְצַטֵער  ָּבָאֶרץ  ַעְצמֹו  ּוַמְׁשִּפיל  יֹוֵרד  ָּבֶעְליֹוִנים 
"ֶעְזָרה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכִפי  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ְּבִיּסּוֵריֶהם 
ְלִהָּדֵבק  ָאנּו  ּוְמֻצּוִים  ְמאֹד",  ִנְמָצא  ְבָצרֹות 

ְּבִמּדֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה ְוִלְנהֹג ְּכמֹוָתן. 

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ה   ַצּוֶ ּתְ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: נֹוֵׂשא ָּבעֹל ִעם ֲחֵברֹו  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

נֹוֵׂשא ָּבעֹל ִעם ֲחֵברֹו, ִהיא ַמֲעָלה ְּגדֹוָלה יֹוֵתר ִמָּכל 
ַהַּמֲעלֹות, ְוִהיא ַאף ְלַמְעָלה ִמִּמַּדת 'ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך', 

ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ְּבַמֲעֶׂשה ַמָּמׁש, ְוִהיא ַהִּמָּדה ָהָראִׁשית 
ְלַהְנָהַגת ָּכל ִמּדֹות ָהָאָדם. ְוַכֲאֶׁשר ִיְרֶצה ָהָאָדם ָלַדַעת 

ֵאיזֹו ֶּדֶרְך ָיבֹור לֹו, ִיְהֶיה נֹוֵׂשא ְּבעֹל ִעם ֲחֵברֹו 
ּוָבֶזה ִיְזֶּכה ְלָכל ַהִּמּדֹות.

)ה'סבא' מקלם(



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה

ֻּכָּלם ַּבֲעָיָרה ִהִּכירּו ֶאת ַפְיְבל ָהֶעְגלֹון. ִּכְמַעט ִמֵּדי יֹום ָעָׂשה ַפְיְבל 
ְיׁשּוִבים  ֶמְרַּכְבּתֹו  ְּכֶׁשַעל  ַהְּגדֹוָלה,  ָהִעיר  ֶאל  ֵמָהֲעָיָרה  ַּדְרּכֹו  ֶאת 
ּתֹוָׁשִבים ׁשֹוִנים ָּבֲעָיָרה, ֶׁשְּפֵניֶהם מּוָעדֹות ֶאל ָהִעיר ְלֶרֶגל ֲעָסִקים 
ְוִעְנָיִנים ׁשֹוִנים. ַאף ֲחִבילֹות ַרּבֹות ָהיּו ׁשֹוְכנֹות ֶּדֶרְך ֶקַבע ְּבֶמְרַּכְבּתֹו, 
אֹוָתן ָהָיה ַמֲעִביר ַּבֲעבּור ַּתְׁשלּום ֻמָעט ְלַיֲעֵדיֶהם ָּבִעיר ַהְּגדֹוָלה. 
ְּדמּותֹו ֶׁשל ַפְיְבל ָהְיָתה ּכֹה ְקׁשּוָרה ְלֶעְגָלתֹו ְוסּוָסיו, ַעד ֶׁשִּכְמַעט 
ֹלא ָהִייָת רֹוֶאה אֹותֹו ְלעֹוָלם ִּבְלֲעֵדיֶהם. ְוִאם ָרִאיָת ַּפַעם ֶאת ַפְיְבל 
ְּבִלי ָהֲעָגָלה ְוַהּסּוִסים ֶׁשּלֹו, ְּכמֹו ְלָמָׁשל ְּבַׁשָּבתֹות ּוְבמֹוֲעִדים, ָהָיה 
ֶׁשֵּכן הּוא  ְּבגּופֹו,  ִחּיּוִני  ֵאיָבר  ֵאיֶזה  לֹו  ָחֵסר  ְּכִאּלּו  ְּלָך  ִנְרֶאה  ַפְיְבל 

ְוֶעְגָלתֹו ָהְפכּו ַלֲחִטיָבה ַאַחת. 

ַהֶּדֶרְך  ָהָיה.  ֵחָמה  ּוְמִהיר  ְקַצר־רּוַח  אּוָלם  ַפְיְבל,  ָהָיה  ָּתִמים  ִאיׁש 
אֹו  ְלַדְרּכֹו  ִמֵהר  ֶּבֱאֶמת  הּוא  ִאם  ְמַׁשֶּנה  ְוֹלא  לֹו,  ָאָצה  ָּתִמיד 
ָהיּו  ְוָתִדיר  ְמַעט,  ְמַאֵחר  ָהָיה  ִאם  ִמְתַרֵחׁש  ָהָיה  ֹלא  ֶׁשְּמאּוָמה 
ֵקט ֶׁשָּבֲעָיָרה. ֹלא  ִנְׁשָמעֹות ְצִליפֹות ַהּשֹׁוט ֶׁשּלֹו ֶׁשִּנְּסרּו ָּבֲאִויר ַהּׁשָ
ַּפַעם ָחׁשּו ַהּנֹוְסִעים ְצִביָטה ַּבֵּלב, ְּכֶׁשָראּו ֶאת ַפְיְבל ַמְצִליף ְּבסּוָסיו 
ֵאי־ ִנָּסה  ַּפַעם  ִּבְמִהירּות, ֹלא  ּוַמְדִהיר אֹוָתם  ּכֹחֹו  ְּבָכל  ַהִּמְסֵּכִנים 

ַלּסּוִסים  ֵיׁש  ַצַער  ַּכָּמה  לֹו  ּוְלַהְסִּביר  ַפְיְבל  ֶׁשל  ְּבָידֹו  ִלְמחֹות  ִמי 
ְוַעד־ַּכָּמה ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהְתַרֵחק ִמְּגִריַמת ַצַער ַּבֲעֵלי־ַחִּיים, אּוָלם 

ִּדְבֵריֶהם ָנְפלּו ַעל ָאְזַנִים ֲעֵרלֹות. 

ַהֶהְרֵּגל ֶׁשל ַפְיְבל ֵאָליו ִהְתַרֵּגל ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים, ָהַפְך ֶאְצלֹו ְלֶטַבע ֵׁשִני 
ְוָקֶׁשה ָהָיה לֹו ְלִהָּגֵמל ִמִּמְנָהגֹו ַהְּקלֹוֵקל ְלַהְלקֹות ֶאת סּוָסיו ְּבָכל 
ֵעת ְמצֹא. ָהָיה ִנְרֶאה ִלְפָעִמים ֶׁשֶּיׁש לֹו ֲהָנָאה ְמֻׁשָּנה ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא 
ַהְּבִרּיֹות  ַעל  א  ּוְלִהְתַנּׂשֵ ִלְׁשֹלט  ֶׁשְּמַבֵּקׁש  ְּכֶאָחד  סּוָסיו,  ֶאת  ַמֶּכה 

ָׁפלֹות ֶׁשַּתַחת ַּבֲעלּותֹו, ְוַהְּדָבִרים ִנְמְׁשכּו ָּכְך ְלאֶֹרְך ָיִמים.  ַהּשְְ

ַפְיְבל  ֶׁשל  ִלּבֹו  ַעל  ְלַדֵּבר  ַּפַעם  ֶׁשִּנָּסה  ָהֲעָיָרה  ֶׁשל  ַרָּבּה  ֶזה  ָהָיה 
ֶנֶפׁש  ֲאִציל  ֶעְגלֹון  אֹותֹו  ַעל  לֹו  ְוִסֵּפר  ִמִּמְנָהגֹו,  אֹותֹו  ּוְלָהִניא 
ֶׁשְּלעֹוָלם ֹלא ָהָיה ֵמִרים ֶאת ָידֹו ַעל סּוָסיו ְּבָאְמרֹו: "ַׁשּוּו ְּבַנְפְׁשֶכם 
ַמִים ְלַאַחר ְמֹלאות ָיַמי ּוְׁשנֹוַתי, ַיֲעִמידּו אֹוִתי  ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשֶאֱעֶלה ַלּׁשָ
ָהיּו  ִלְטעֹן ֶׁשַהּסּוִסים  ְוַאף ִאם אּוַכל  ְלִדין ַעל ֶׁשִהֵּכיִתי ֶאת סּוַסי. 
ֵאיֶזה  ִּתְתַקֵּבְלָנה,  ַטֲענֹוַתי  ִאם  ְוַגם  ִּבְדִהיָרָתם,  ְוִהְתַעְּצלּו  ִנְרִּפים 
ַמֲעָמד ָנחּות ִיְהֶיה ַהָּדָבר ִּבְׁשִביִלי ַלֲעמֹד ִלְפֵני ֵּבית־ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה 

ּוְלִהְתַּדֵּין ִעם סּוס"... ַאְך ַּגם ֶזה ֹלא הֹוִעיל ֶאָּלא ִלְזַמן ֻמָעט ִּבְלַבד.

ְמֻׁשֶּנה  הּו  ְּבַמּׁשֶ ָחׁשּו  ָהֲעָיָרה  ּתֹוְׁשֵבי  ַּכֲאֶׁשר  ָּבִהיר,  ּבֶֹקר  ֶזה  ָהָיה 
ָחֵסר  הּו  ֶׁשַּמּׁשֶ ִהְרִּגיׁשּו  ְוֻכָּלם  ָּבֲאִויר  ִהְדֵהד  ֶקט  ַהּׁשֶ ָרִגיל.  ּוִבְלִּתי 
ָלֶהם ַּבּנֹוף ָהָרִגיל. ָלַקח ָלֶהם ְזַמן־ָמה ְּכֵדי ִלְקֹלט, ֶׁשַפְיְבל ָהֶעְגלֹון 
ִהְפִסיקּו  ַהְּצִליפֹות  ִמָּיָדיו,  ֶנֱעַלם  ֶׁשּלֹו  ַהּשֹׁוט  ֶהֵּכר.  ִלְבִלי  ִהְׁשַּתָּנה 
ּנּוי  ַּבּׁשִ ַמְרִּגיִׁשים ֵהם  ְּכִאּלּו  ְּבָגאֹון,  ִלְצעֹד  ְוַהּסּוִסים ֵהֵחּלּו ִּפְתאֹום 
ֶׁשָעַבר ַעל ַּבֲעֵליֶהם, ְוֵהם ִמְתַהְּלִכים ְּברֹאׁש מּוָרם. "ַמה ָּקָרה לֹו, 

ַאֲחָריו  ַּבֲחַׁשאי  ְוָעְקבּו  ְּבִלָּבם,  ַהְּבִרּיֹות  ָּתְמהּו  ָהֶעְגלֹון"?  ְלַפְיְבל 
ְוָאְמָנם,  ֶקַבע.  ֶׁשל  ִׁשּנּוי  הּוא  ּנּוי  ַהּׁשִ ַהַּפַעם  ֶׁשָאְמָנם  ִלְראֹות  ְּכֵדי 
ַלֲעבֹר  ַפְיְבל  ֶׁשל  ֶעְגָלתֹו  ִהְמִׁשיָכה  ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ֲאֻרִּכים  ָיִמים  ַּגם 
ַעִּליז  ִּפְזמֹון  ַעל ּדּוָכנֹו,  יֹוֵׁשב  ְּכֶׁשַפְיְבל  ָהֲעָיָרה,  ִּבְרחֹובֹות  ִּבְדָמָמה 

ַעל ְׂשָפָתיו ַוֲאֶרֶׁשת ָּפָניו ְמֻרֶּכֶכת יֹוֵתר ַוֲעִדיָנה ְלַהְפִליא. 

ֶׁשָהֲעָגָלה  ְּבָׁשָעה  ִלְׁשאֹל,  ַהּנֹוְסִעים  ַאַחד  ֵהֵעז  ְלָך"?  ֵאַרע  "ָמה 
ָּפַתח  ָלֶכם",  ַוֲאַסֵּפר  "ָהָבה  ַסְקָרִנִּיים.  ְּבנֹוְסִעים  ֲעמּוָסה  ָהְיָתה 
ְוָחַלְמִּתי  ְּבִמָּטִתי  ָׁשַכְבִּתי  ְזַמן־ָמה  "ִלְפֵני  ֵלב:  ְּבִגּלּוי  ִּפיו  ַפְיְבל ֶאת 
ִּבְמקֹום  ְלֶעְגָלִתי  ָרתּום  ַעְצִמי  ֶאת  ָרִאיִתי  ַּבֲחלֹוִמי  נֹוָרא.  ֲחלֹום 
סּוַסי, ְוַעל ַהּדּוָכן יֹוֵׁשב ָאָדם ְּגָדל־ְמַמִּדים ְּכֶׁשְּבָידֹו ַמְגֵלב ֲעָנק ְוהּוא 
ַמְצִליף ִּבי ְּבָכל ּכֹחֹו. 'ִּדּיֹו'! ָזַעק ָהִאיׁש ְוִהָּכה אֹוִתי ְּבַגִּבי, ַוֲאִני ִּכְמַעט 
ִהְתַעַּלְפִּתי ֵמרֹב ְּכֵאִבים. ִנִּסיִתי ִלְזעֹק ְלֶעְזָרה, ַאְך ָהֶעְגלֹון ִהְתַעֵּלם 
ַהָּדָבר  ִנְמַׁשְך  ָּכְך  ַרֲחִמים.  ְלֹלא  אֹוִתי  ְלַהּכֹות  ְוִהְמִׁשיְך  ִמַּזֲעקֹוַתי 
ְׁשטּוף  ְּכֶׁשֻּכִּלי  ֲחלֹוִמי,  ִמּתֹוְך  ִהְתעֹוַרְרִּתי  ֶׁשְּלֶפַתע  ַעד  ְזַמן־ַרב, 
ְׁשִּתי ֶאת ַעְצִמי  ֵזָעה. ָׂשַמְחִּתי ִלְראֹות ִּכי ַהּכֹל ָהָיה ַרק ֲחלֹום, ּוִמּׁשַ
ִּגֲחכּו ְמַעט,  ַהּנֹוְסִעים  ָהַפְכִּתי ְלסּוס"...  ֶּבֱאֶמת ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי ִלְראֹות 
אּוָלם ִהְׁשַּתְּתקּו ִמָּיד ְּכֶׁשָראּו ֶאת ְרִצינּותֹו ֶׁשל ַפְיְבל. "ַהֲחלֹום ִזְעֵזַע 
ַהּסּוִסים ֶׁשִּלי  אֹוִתי ַלֲחלּוִטין. ְלֶפַתע ַחְׁשִּתי ְּבַבת־ַאַחת ֶאת ַמה ּׁשֶ
ָחִׁשים ִמֵּדי יֹום, ַּכֲאֶׁשר ֵהם טֹוֲעִמים ֶאת ַנַחת ְזרֹוִעי ְוֶנֱאָנִקים ַּתַחת 
ְלַמְעָלה  ִמְתַאְּמִצים  ֶׁשַהּסּוִסים  ֵהַבְנִּתי,  ִּפְתאֹום  ֶׁשְּבָיִדי.  ַהּשֹׁוט 
ְוִאּלּו  ָלֶהם,  ַהְּכֵבָדה ָהְרתּוָמה  ָהֲעָגָלה  ִלְסחֹב ֶאת  ְּכֵדי  ִמּכֹחֹוֵתיֶהם 
ֹלא  ַוַּדאי  ְּכמֹוֶהם,  ָּבעֹל  ִלְמׁשְֹך  ְּכֵדי  ִׁשְכִמי  ֶאת  ַמֶּטה  ֲאִני  ָהִייִתי 
ְּבָכל  אֹוָתם  ַמֶּכה  ָהִייִתי  ְוֹלא  ָקׁשֹות  ּכֹה  ֲעֵליֶהם  ִמְתַאְכֵזר  ָהִייִתי 
ַּדְרִּכי  ֶאת  ְלַׁשּנֹות  ְנחּוָׁשה  ַהְחָלָטִתי  ָהְיָתה  ַּבּבֶֹקר,  ְּכֶׁשַּקְמִּתי  ּכִֹחי. 
ּוְלַהְתִחיל ְלַדְמֵין ְלַעְצִמי ְּבָכל ְנִסיָעה, ֶׁשֹּלא ַהּסּוִסים ֵהם ַהּגֹוְרִרים 
ֶאת ָהֲעָגָלה, ֶאָּלא ֲאִני ַעְצִמי ָקׁשּור ֵאֶליָה ַוֲאִני הּוא ֶזה ֶׁשִּמְתַאֵּמץ 

ּוְמַכֶּלה ֶאת ּכִֹחי ִלְסִחיַבת ָהֲעָגָלה ַהְּכֵבָדה". 

ֻּכָּלם  ְוַהּנֹוְסִעים  ָהֶעְגלֹון,  ַפְיְבל  ֶׁשל  ְּדָבָריו  ְּבִסּיּום  ָנְפָלה  ְׁשִתיָקה 
ִהְתַעְּטפּו ְּבדּוִמָּיה ְוִהְרֲהרּו ִּבְדָבָריו ַהִּנְפָלִאים ֶׁשל ָהֶעְגלֹון ַהָּתִמים, 

ֶׁשִהְתַּגָּלה ִלְפֵניֶהם ְּבטַֹהר ִלּבֹו ּוְתִמימּותֹו ָהַרָּבה.

ַהִּנְמָׁשל
ְּבָמָׁשל ֶזה, ִהְׁשַּתֵּמׁש ַה'ָּסָבא' ִמֶּקֶלם, ְּכֵדי ְלַהְסִּביר ָלנּו ַמִהי ִמַּדת 
ַהּנֹוֵׂשא ָּבעֹל ִעם ֲחֵברֹו. ַּכֲאֶׁשר ָהָאָדם ְמַבֵּקׁש ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַצֲערֹו 
ּוִמְתַיֵּסר  ֶזה ֶׁשּסֹוֵבל  ְלַעְצמֹו ֶׁשהּוא  ְלַדְמֵין  ָצִריְך  ַהּזּוַלת, הּוא  ֶׁשל 
ֶׁשרֹוֵבץ  ַהָּכֵבד  ָהעֹל  ַּתַחת  ֶׁשֶּנֱאַנק  ֶזה  ְוהּוא  ָהַאֵחר,  ֶׁשל  ְּבִיּסּוָריו 
ַיְרִּגיׁש ַהְרָּגָׁשה זֹו, ָאז הּוא יּוַכל  ִני. ַּכֲאֶׁשר הּוא  ַעל ִׁשְכמֹו ֶׁשל ַהּׁשֵ

א ַהָּכֵבד ּוְלַסֵּיַע ַּבֲעדֹו ְּבָכְך.  ָלֵׂשאת ַיַחד ִעם ֶהָחֵבר ֶאת ַהַּמּׂשָ
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• ַחָּיב ָאָדם ִלְטרַֹח ְוִלְׁשקֹד ַּבֲעַמל ַנְפׁשֹו ַעל ַּתָּקַנת ֲחֵברֹו, 

ָהָאָדם,  ִמן  ַהִּנְדָרִׁשים  ָהִעָּקִרים  ּוִמן  ַהֲחמּורֹות  ִמן  ְוזֹאת 
ֶׁשֶּנֱאַמר 'ִהִּגיד ְלָך ָאָדם ַמה־ּטֹוב ּוָמה־ה' ּדֹוֵרׁש ִמְּמָך ִּכי ִאם־

ֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד'. )רבנו יונה בשערי תשובה( 

ְוִלְהיֹות  ַהּזּוַלת  ֶׁשל  ְּבַצֲערֹו  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ָהָאָדם  ַעל  ִמְצָוה   •
ְּדַהְינּו ָלחּוׁש ְּבַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא  נֹוֵׂשא ָּבעֹל ִעּמֹו ִּכְפׁשּוטֹו, 
ַהִּמְתַיֵּסר ְּבַצֲערֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו, ְוַעל־ְיֵדי ֵּכן הּוא ֵמֵקל ֶאת ָהעֹל 
ָהרֹוֵבץ ַעל ֲחֵברֹו, ֶׁשהּוא ָחׁש ֲהָקָלה ְּבִמָּדה ְמֻסֶּיֶמת ְּכֶׁשהּוא 

רֹוֶאה ֶׁשַּגם ֲחֵברֹו ִמְצַטֵער ִעּמֹו. 

ְוֵכן ַּכֲאֶׁשר ַהִּצּבּור ֻּכּלֹו ָׁשרּוי ְּבַצַער, ָצִריְך ָהָאָדם ְלַצֵער   •
ֶאת ַנְפׁשֹו ְוֹלא יֹאַמר 'ֵאֵלְך ְלֵביִתי ְואַֹכל ְוֶאְׁשֶּתה ְוָׁשלֹום ָעַלי 

ַנְפִׁשי', ֶאָּלא ְיַצֵער ֶאת ַעְצמֹו ִעם ַהִּצּבּור. 

• ִמְצָוה ָלָאָדם ְלַבֵּקר חֹוִלים ּוְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבַצֲעָרם, ְוַהְמַבֵּקר 

ים ֵמָחְליֹו ְוַצֲערֹו ֶׁשל ַהחֹוֶלה.  ּׁשִ חֹוֶלה נֹוֵטל ֶאָחד ִמּׁשִ

• ַּגם ִמְצַות ִנחּום ֲאֵבִלים ָׁשְרָׁשּה ִמְּנִׂשיָאה ָּבעֹל ִעם ֲחֵברֹו, 
ְוַהִּמְׁשַּתֵּתף  ְּבֶאְבלֹו,  ִעּמֹו  ּוִמְׁשַּתֵּתף  ְּבַצֲערֹו  ֵמֵצר  ֶׁשהּוא 
ְּבֶהְסֵּפדֹו ֶׁשל ִנְפָטר הּוא ִמְׁשַּתֵּתף ְּבַצֲערֹו ֶׁשל ַהֵּמת, ִמְּפֵני 
ֶׁשהּוא ִנְמָצא ָאז ְּבַמָּצב ֶׁשל ִּדין ְוֵאין ִׁשעּור ְלַצֲערֹו ּוַפֲחדֹו. 

)רבי ירוחם ממיר( 

ֵהן  ַעְצמֹו  ְלַהְטִריַח  ָיחּוׁש  ֹלא  ֲחֵברֹו,  ִעם  ָּבעֹל  ַהּנֹוֵׂשא   •

ְּבִטְרַחת ַהּגּוף ְוֵהן ְּבהֹוָצַאת ָממֹון ִּבְׁשִביל ֲחֵברֹו, ְוַגם ְמַצֵער 
ַנְפׁשֹו ִּבְׁשִבילֹו. )תפארת ישראל(

• ִּבְכַלל ְנִׂשיַאת עֹל ִעם ֲחֵברֹו, הּוא ָהָאָדם ֶׁשּנֹוֵׂשא ְוסֹוֵבל 

הּוא  ַהִּמּדֹות  ֵהן  ְּכֵבדֹות  ִאם  ְוַאף  ֲחֵברֹו,  ֶׁשל  ִמּדֹוָתיו  ֶאת 
סֹוֵבל אֹוָתן ְוָדן ֶאת ֲחֵברֹו ְלַכף ְזכּות. )מדרש שמואל(

• ִּבְכַלל ְנִׂשיַאת עֹל ִעם ֲחֵברֹו, ִהיא ִלְקּבַֹע ִלּמּוד ְּבַצְוָּתא ִעם 
ָחֵבר ֶׁשֵאינֹו ְּבָרָמתֹו ַהִּלּמּוִדית, ְּכֵדי ְלַקְּדמֹו ַּבּתֹוָרה, ְוַעל־ְיֵדי 
ָּכְך הּוא זֹוֶכה ַּגם ֶׁשּתֹוָרתֹו ִמְתַקֶּיֶמת ְּבָידֹו, ּוִמי ֶׁשֹּלא עֹוֶׂשה 

ֵּכן, ְמַׁשֵּכַח ַּתְלמּודֹו ְּכמּוָבא ְּבַמֶּסֶכת ְּתמּוָרה. 

• ְוֵכן ַהָּדָבר ַּכֲאֶׁשר הּוא ַמְקִׁשיב ִלְסָבַרת ֲחֵברֹו ּוְמַתְרֵּגם ֶאת 
ַאִּליָּבא  ָרָבא  'ִּתְרְּגָמא  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשּמּוָבא  ְּכמֹו  ָּכָראּוי,  ְּדָבָריו 
ְּדַאַּבֵּיי', ֶׁשָרָבא ִהְסִּביר ֶאת ִׁשיַטת ַאַּבֵּיי ֲהַגם ֶׁשָהָיה ָחלּוק 
ָעָליו, ְוָהָיה חֹוֵׁשב ּוְמַהְרֵהר ֶׁשָּמא ֲחֵברֹו צֹוֵדק. ְוַגם ַּכֲאֶׁשר 
ָּבטּוַח הּוא ֶׁשַהֶּצֶדק ִעּמֹו ְוֹלא ִעם ֲחֵברֹו, ֹלא ִיְהֶיה ְּכִמְתָּגֶאה 

ֶנְגּדֹו ֶאָּלא ַיֲאִזין לֹו ְוַאַחר־ָּכְך ַיֲעִמיֶדּנּו ַעל ָהֱאֶמת. 

ַלֲחֵברֹו  ַהִּסּיּוַע  הּוא  ֲחֵברֹו,  ִעם  ָּבעֹל  נֹוֵׂשא  ִּבְכַלל  עֹוד   •
ר'  ָהַרִּבי  ֶׁשָּכַתב  ּוְכמֹו  ָׁשַמִים,  ּוַמְלכּות  ּתֹוָרה  עֹל  ְּבַקָּבַלת 
ְּבָכל  ְיַסֵּפר  ֶׁשָהָאָדם  ָקָטן',  ְּב'ֶצעִטיל  ִמִּליֶז'ְנְסק  ֱאִליֶמֶלְך 
ֶנֱאָמן,  ָחֵבר  ִלְפֵני  ַוֲאִפּלּו  ם  ַהּׁשֵ ֶּדֶרְך  לֹו  ַהּמֹוֶרה  ִלְפֵני  ַּפַעם 
ַהַּמֲחָׁשבֹות  ָּכל  ִלּבֹו,  ַעל  ֲאֶׁשר  ֵאת  ְמׂשֹוֵחַח  הּוא  ִעּמֹו 
ְוַהִהְרהּוִרים ָהָרִעים ֲאֶׁשר ַהֵּיֶצר ָהַרע ַמֲעֶלה ְּבִלּבֹו, ְוַעל־ְיֵדי 
ִסּפּור ַהְּדָבִרים ַלֲחֵברֹו ֶׁשּנֹוֵׂשא ָּבעֹל ִעּמֹו, הּוא ְמַׁשֵּבר ֶאת 

ּכַֹח ַהֵּיֶצר ֶׁשֹּלא יּוַכל ְלִהְתַּגֵּבר ָעָליו. )שמן הטוב(

ֵּתף ֶאת ַרּבֹו אֹו ֶאת ֲחֵברֹו ְּבַצֲערֹו, ָצִריְך ַּגם ְלהֹוִדיַע  • ִמי ֶׁשּׁשִ
ֲהֵריהּו  ֵּכן,  ֶׁשֹּלא עֹוֶׂשה  ּוִמי  ִמָּצָרתֹו.  נֹוַׁשע  ַּכֲאֶׁשר  ִמָּיד  לֹו 
ְנבֹוִנים ֵהָּמה, ֲחָכִמים ֵהָּמה  ְּבֶגֶדר "ָּבִנים ְסָכִלים ֵהָּמה ְוֹלא 
ְלָהַרע ּוְלֵהיִטיב ֹלא ָיָדעּו", ַּכֲאֶׁשר ַרע ָלֶהם ָּבִאים ֵהם ֵאֶצל 
ר ָלֶהם זֹאת.  ָחָכם, אּוָלם ַּכֲאֶׁשר הּוַטב ָלֶהם ֹלא ֵיְדעּו ְלַבּׂשֵ

• ֵעָצה טֹוָבה ָלָאָדם ְלַהְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו ִלְהיֹות נֹוֵׂשא ָּבעֹל 

ַהּזּוַלת,  ְלַמַען  ִּבְתִפָּלה  ִמְׁשַּתֵּתף  ֶׁשַּכֲאֶׁשר הּוא  ֲחֵברֹו,  ִעם 
ְיַהְרֵהר ְּבִלּבֹו ֶׁשהּוא רֹוֶצה ֶּבֱאֶמת ֶׁשַהִּנְזָקק ִליׁשּוָעה ִיּוַָׁשע 
ֶׁשִהיא  ַהּזֹו  ַהִּמָּדה  ְּבִלּבֹו ֶאת  ַיְׁשִריׁש  ְוָכְך  ַהְּתִפּלֹות,  ִּבְזכּות 

ֶאָחד ממ"ח ְּדָבִרים ֶׁשַהּתֹוָרה ִנְקֵנית ָּבֶהם. )אור יחזקאל( 

• ְּבבֹוא ֵאֶליָך ָאָדם ָעִני ְלַבֵּקׁש ִמְּמָך ַהְלָוָאה אֹו ְצָדָקה, ֹלא 
ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ְּבַעְצְמָך  ִמְסַּתֵּכל  ֶו"ֱהֵוי  ִּבָּזיֹון,  ִמְנַהג  ּבֹו  ִּתְנַהג 
על  כב,  פרק  שמות  משפטים,  פרשת  ברש"י  )מובא  ֶהָעִני". 

הפסוק "ֶאת־ֶהָעִני ִעָּמְך"(

ר ַעל ִׂשְמָחה  • ִמָּדה טֹוָבה ְמֻרָּבה, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָהָאָדם ִמְתַּבּׂשֵ

הּוא  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ְיהּוִדי  ָּכל  אֹו  ֲחֵברֹו  ֶׁשל  ְּבָאֳהלֹו  רּוָיה  ַהּׁשְ
ָׂשֵמַח ְּבִׁשְמָחתֹו ְּכִאּלּו הּוא ַעְצמֹו ָזָכה ְלִׂשְמָחה זֹו, ְוֹלא ַרק 
ִלְׂשמַֹח ְּבִׂשְמָחה ִחיצֹוִנית ֶׁשהּוא ִמְׁשַּתֵּתף ָּבֵארּוַע ֶׁשֲחֵברֹו 
ֲאִמִּתית  ְּבִׂשְמָחה  ֶאָּלא  ַהִּמְׁשַּתְּתִפים,  ִעם  ּוְמַרֵּקד  עֹוֵרְך 

ְּבתֹוְך ִלּבֹו. 

• ָאְמרּו ֲחַז"ל, ֶׁשָּכל ַהִּמְׁשַּתֵּתף ִעם ַהִּצּבּור ְּבָצָרָתם, זֹוֶכה 

ְּבַצַער  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ָהָאָדם  ָצִריְך  ְוָלֵכן  ְּבֶנָחָמָתם,  ְורֹוֶאה 
ִלּבֹו  ְוָלֵתת  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ְּבָצָרה  ִנְמָצא  הּוא  ַּכֲאֶׁשר  ַהִּצּבּור 

ְוַנְפׁשֹו ֲעֵליֶהם. 

ְּכַלל  ְּבעֹל  ַהְּנִׂשיָאה  ִהיא  ֲחֵברֹו,  ִעם  עֹל  ְנִׂשיַאת  ִּבְכַלל   •

ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשִעָּמם,   ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְמָצא ְּבָצַרת ַהָּגלּות, ְוַהּׁשְ
ֵלָמה ֶׁשָּתבֹוא ִּבְמֵהָרה.  ּוְלִהְתַּפֵּלל ַלְּגֻאָּלה ַהּׁשְ

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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ֲחַז"ל ְּבַמֶּסֶכת ֲחִגיָגה ְמַסְּפִרים ַעל ֱאִליָׁשע ֶּבן־ֲאבּוָיה, ֶׁשֻּכָּנה 'ַאֵחר' 
ַּבה'  ֶׁשָּכַפר  ָּכזֹו  ְלַדְרָּגה  ִהִּגיַע  ְוֵכיַצד  ָרָעה.  ְלַתְרּבּות  ֶׁשָּיָצא  ִּבְגַלל 
ְותֹוָרתֹו ֹלא ֵהֵגָּנה ָעָליו? ִמְּפֵני ֶׁשָהָיה נֹוֵהג ְלׁשֹוֵרר ִׁשיִרים ְיָוִנים ְּבִפיו, 
ִני, ּוְבָכְך ֶׁשֹּלא ָהָיה  ִׁשיִרים ֶׁשל ֵאּלּו ֶׁשֶהֱחִריבּו ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
ִמְׁשַּתֵּתף ְּבַצֲעָרם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּסֹוְבִלים ַּבָּגלּות, ָּגַרם לֹו ַהָּדָבר ָלֵצאת 
ְוֶזה ָהָיה ְּתִחַּלת ִקְלקּולֹו ֶׁשֹּלא ָהָיה נֹוֵׂשא ָּבעֹל ִעם  ְלַתְרּבּות ָרָעה, 
ֲחֵבָריו. ְוַהְּגָמָרא ַמְמִׁשיָכה ְלַסֵּפר, ֶׁשַּפַעם ָּפַגׁש ַרָּבה ַּבר ֵׁשיָלא ֶאת 
ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ּוְׁשָאלֹו: "ֶמה עֹוֶׂשה ַהָּקָּב"ה"? ְוֵאִלָּיהּו ֵהִׁשיב: "ַהָּקָּב"ה 
ָמם ֶׁשל ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל, ֲאָבל  ִמִּפיו  חֹוֵזר ְוׁשֹוֶנה ֲהָלכֹות ּוְׁשמּועֹות ִמּׁשְ
ֶׁשל ַהַּתָּנא ַרִּבי ֵמִאיר ֵאינֹו ׁשֹוֶנה". ָּתַמּה ַרָּבה ַעל־ָּכְך ֶׁשֵאין ַהָּקָּב"ה 
חֹוֵזר ַעל ְּדָבָריו ֶׁשל ַרִּבי ֵמִאיר, ְוָאַמר: "ַוֲהֵרי ַרִּבי ֵמִאיר ָאְמָנם ָלַמד 
ִמְּפֵני ֱאִליָׁשע ֶּבן־ֲאבּוָיה ַּגם ְלַאַחר ֶׁשָּיָצא ְלַתְרּבּות ָרָעה, ֲאָבל הּוא 
ְוָכְך  ָזַרק,  ָמׁשּול ְלָאָדם ֶׁשָּמָצא ִרּמֹון, ָאַכל ֶאת ּתֹוכֹו ְוֶאת ְקִליָּפתֹו 
ָעָׂשה ַּגם ַרִּבי ֵמִאיר ֶׁשִּקֵּבל ֵמֱאִליָׁשע ַרק ֶאת ְּדָבָריו ַהּטֹוִבים ְוֶאת 
ֵּדעֹוָתיו ַהְּפסּולֹות ָזַרק". ָאַמר לֹו ֵאִלָּיהּו: "ִּבְזכּות ְּדָבֶריָך, ַעְכָׁשו חֹוֵזר 
ִּבְזַמן ֶׁשָהָאָדם ִמְצַטֵער,  ַרִּבי ֵמִאיר ֶׁשָאַמר,  ְּדָבָריו ֶׁשל  ַהָּקָּב"ה ַעל 
ְלׁשֹון  ֶׁשהּוא  ִמְּזרֹוִעי',  ַקַּלִני  ֵמרֹאִׁשי,  'ַקַּלִני  אֹוֶמֶרת?  ָמה  ְׁשִכיָנה 
ַעל־ָּדָמם  ּוִמְצַטֵער  ָהָאָדם  ֶׁשל  ְּבַצֲערֹו  ָחׁש  ַהָּקָּב"ה  ִּכְבָיכֹול  ּכֶֹבד, 
ֶׁשל ְרָׁשִעים ֶׁשִּנְׁשָּפְך, ְוַקל־ָוחֶֹמר ַעל ַּדם ַצִּדיִקים ֶׁשִּנְׁשָּפְך". ְוָאְמרּו 
מֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵמִאיר,  ַצִּדיִקים, ֶׁשְּתִחָּלה ֹלא ָאַמר ַהָּקָּב"ה ְׁשמּוָעה ִמּׁשְ
הּו ִמִּמָּדתֹו ָהָרָעה ֶׁשל ַאֵחר  ִמְּפֵני ֶׁשָּלַמד ֵמַאֵחר ְוֶׁשָּמא ִנְדַּבק ּבֹו ַמּׁשֶ
ָחׁש  ֶׁשֵאינֹו  ָאָדם  ֶׁשל  ָּכזֹו  ְותֹוָרה  ֲחֵברֹו,  ִעם  ָּבעֹל  נֹוֵׂשא  ָהָיה  ֶׁשֹּלא 
ַמִים. ּוְלַאַחר ֶׁשַרִּבי  ְּבַצַער ַהּזּוַלת ְוֵאינֹו נֹוֵׂשא ְּבֻעּלֹו, ֵאיָנּה ֲחׁשּוָבה ַּבּׁשָ
ֵמִאיר ָאַמר ֶאת ַהַּמֲאָמר ִּבְזַמן ֶׁשָאָדם ִמְצַטֵער ְׁשִכיָנה ָמה אֹוֶמֶרת, 
ְוִהְתַחֵּיב  ֵּבית־ִּדין  ְּבִמיַתת  ַּבֲעֹונֹו  ֶׁשֵּמת  ָאָדם  ַעל  ֶנֶאְמרּו  ְוַהְּדָבִרים 
ִכיָנה  ֶׁשַהּׁשְ ָּכֶזה  ָאָדם  ַעל  ֵמִאיר  ַרִּבי  ָאַמר  ְוַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן  ְּבִמיָתתֹו, 
ַמְרִּגיָׁשה ְּבַצֲערֹו, ִהְתָּבֵרר ֵאפֹוא ֶׁשַרִּבי ֵמִאיר ֹלא ִנְדַּבק ִמִּמָּדתֹו ֶׁשל 
ַאֵחר ְוהּוא נֹוֵׂשא ָּבעֹל ִעם ֲחֵברֹו, ְוָאֵכן ּתֹוכֹו ָאַכל ּוְקִליָּפתֹו ָזַרק, ְוָלֵכן 

מֹו. )כתב אמת( ָאַמר ַהָּקָּב"ה ְׁשמּוָעה ִמּׁשְ

  

ִאיׁש ָחִסיד ֶאָחד ָהָיה, ֶׁשֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָהָיה ָרִגיל ָלבֹוא ֵאָליו ְּבָכל ֵעת. 
ַּפַעם, ֶהֱעִמיד ַׁשַער ַּבֲחַצר ֵּביתֹו, ּוֵמָאז ִהְפִסיק ֵאִלָּיהּו ָלבֹוא ֵאָליו, 
ִמְּפֵני ֶׁשאֹותֹו ָחִסיד ָיַׁשב ַּבַּבִית ְוָהֲעִנִּיים ָהיּו ִנְתָקִלים ַּבֶּדֶלת ַהְּנעּוָלה 
ִנְׁשָמעֹות  ָהיּו  ֹלא  ַצֲעקֹוֵתיֶהם  ְוַאף  ֵאָליו,  ָלבֹוא  ְיכֹוִלים  ָהיּו  ְוֹלא 
ֶגת ְלַסֵּיַע ְלאֹוָתם  ְּפִניָמה. ְוַאף ִאם ֹלא ָהְיָתה ָידֹו ֶׁשל אֹותֹו ָחִסיד ַמּׂשֶ
ְּבַצֲעָרם  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ְלַׁשְוָעָתם,  ְלַהֲאִזין  ָעָליו  ָהָיה  ְלָפחֹות  ֲעִנִּיים, 
ֶׁשַּמְפִסיק  "ְלִפי  "י:  ַרּׁשִ ָׁשם  ְמָפֵרׁש  ְוָכְך  ִעָּמם,  ָּבעֹל  נֹוֵׂשא  ְוִלְהיֹות 

ַּבֲעִנִּיים ַהּצֹוֲעִקים ְוֵאין קֹוָלם ִנְׁשָמע". )מסכת בבא בתרא(

  

ֶׁשָהְיָתה  ִמְּפֵני  ְלִיְׂשָרֵאל  ָצָרה  ֵעת  ָהְיָתה  ַּתְנחּוָמא,  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּבָיָמיו 
ְׁשַנת ַּבּצֶֹרת ְוֹלא ָיְרדּו ְּגָׁשִמים. ָּבאּו ִלְפֵני ַרִּבי ַּתְנחּוָמא ְוִסְּפרּו לֹו ַעל 
ַצֲעָרם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ְוהּוא ָּגַזר ַּתֲעִנית ַעל ַהִּצּבּור. ִהְתַעּנּו יֹום ֶאָחד 

ְוֹלא ָיְרדּו ְּגָׁשִמים, ִהְתַעּנּו יֹום ֵׁשִני ּוְׁשִליִׁשי, ַוֲעַדִין ֹלא ָיְרדּו ְּגָׁשִמים, 
ְצָדָקה  ּוְלַחֵּלק  ַהְּבִרּיֹות  ַעל  ְלַרֵחם  ָהָעם  ֶאת  עֹוֵרר  ַּתְנחּוָמא  ְוַרִּבי 
ֶׁשְּכָבר  ְלִאְׁשּתֹו  ָמעֹות  ֶׁשָּנַתן  ֶאָחד  ָאָדם  ָראּו  ֶאָחד,  יֹום  ָלֲעִנִּיים. 
ֵּגְרָׁשּה ֵמַעל־ָּפָניו ְוָחְׁשדּו ּבֹו ֶׁשַּמְּטָרתֹו ִלְדַבר ֲעֵבָרה. ָאְמרּו לֹו ְלַרִּבי 
ַּתְנחּוָמא, ַמה ָּלנּו ְלִהְתַעּנֹות ִאם ַנֲעׂשֹות ָּכאן ֲעֵברֹות ֲחמּורֹות? ָׁשַלח 
ָלּה  ָנַתָּת  ָמה  "ִמְּפֵני  ּוְׁשָאלֹו:  ְלָפָניו  ָהִאיׁש  ֶאת  ְוִזֵּמן  ַּתְנחּוָמא  ַרִּבי 
ְּבָצָרה ְּגדֹוָלה  ִנְמֵצאת  ְוַהָּלה ֵהִׁשיב: "ִמְּפֵני ֶׁשָרִאיִתי ֶׁשִהיא  ֶּכֶסף"? 
ּוְׁשרּוָיה ְּבַמְחסֹור ָּגדֹול, ִהְתַמֵּלאִתי ָעֶליָה ַרֲחִמים ְוָנַתִּתי ָלּה ָמעֹות 
ְּכֵדי ְלַהֲחיֹות ֶאת ַנְפָׁשּה". ִהְתַרֵּגׁש ַרִּבי ַּתְנחּוָמא ִמְּדָבָריו, ִהְגִּביַּה ֶאת 
ַקל־ ַהְּדָבִרים  ַוֲהֵרי  ָהעֹוָלִמים!  ָּכל  "ִרּבֹון  ְוָאַמר:  ַמֲעָלה  ְּכַלֵּפי  ָּפָניו 

ָוחֶֹמר. ּוָמה ָאָדם ֶזה ֶׁשְּכָבר ִרֵחק ֶאת ִאְׁשּתֹו, ַוֲעַדִין ְמַרֵחם הּוא ָעֶליָה 
ַעד ֶׁשָּנַתן ָלּה ָמעֹות ְּכֵדי ְלַהֲחיֹות ֶאת ַנְפָׁשּה, ֲהֵרי ָאנּו ָּבֶניָך ֲאהּוֶביָך, 
ְּבֵני ְיִדיֶדיָך ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשִּתְתַמֵּלא 
ָעֵלינּו ַרֲחִמים". ֹלא ִסֵּים ַרִּבי ַּתְנחּוָמא ֶאת ְּדָבָריו, ּוִמָּיד ָיְרדּו ְּגָׁשִמים 
ְמֻרִּבים ַעד ֶׁשִהְתַּבְּטָלה ַהַּבּצֶֹרת ְוָׁשתּו ָּכל ָהָעם ִלְרָוָיה. הֹוִסיפּו ַּבֲעֵלי 
ִמְּפֵני  ִלְגרּוָׁשתֹו  ָנַתן ֶאת ַהָּמעֹות  ְוָאְמרּו, ֶׁשאֹותֹו ָאָדם ֹלא  ַהּמּוָסר 
א ְּבֻעָּלה  ָהַרֲחִמים, ֶאָּלא ֵמֲחַמת ֶׁשָרָצה ְלַׁשֵּבר ֶאת ִמּדֹוָתיו ְוָרָצה ִלּׂשָ

ֶׁשל אֹוָתּה ָמַרת ָנֶפׁש. )ויקרא רבה, פרשת בהר(

  

ֵתי ֵעיָניו, ִּגֵּדם  ֲחַז"ל ְמַסְּפִרים ַעל ַנחּום ִאיׁש ַּגם־זֹו, ֶׁשָהָיה סֹוֵמא ִמּׁשְ
ְוָהָיה מּוָטל  ְׁשִחין,  ָמֵלא  ּגּופֹו  ְוָכל  ַרְגָליו,  ֵתי  ִמּׁשְ ִקֵּטַע  ָיָדיו,  ֵתי  ִמּׁשְ
ְּבַבִית ָרעּוַע, ְוַרְגֵלי ִמָּטתֹו מּוָנִחים ִּבְסָפִלים ֶׁשל ַמִים ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיֲעלּו 
ָעָליו ְנָמִלים. ַּפַעם ָׁשַכב ְּבַבִית ָרעּוַע ֶׁשָעַמד ִלּפֹל, ּוִבְקׁשּו ַּתְלִמיָדיו 
ְלַפּנֹות ֶאת ִמָּטתֹו ְוַאַחר־ָּכְך ְלַפּנֹות ֶאת ְּכֵלי ַהַּבִית, ָאַמר ָלֶהם ַנחּום 
ְלַפּנֹות ֵראִׁשית ֶאת ַהֵּכִלים ְוַאֲחֵרי ֶׁשַהַּבִית ִיְתרֹוֵקן, ְיַפּנּו ֶאת ִמָּטתֹו. 
ָעׂשּו ֵּכן, ּוִמָּיד ַאַחר ֶׁשהֹוִציאּוהּו ָנַפל ַהַּבִית. ָראּו ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשְּזכּותֹו 
ְּגדֹוָלה, ְוָשֲׁאלּו: "ִאם ַצִּדיק ָּגמּור ַאָּתה, ַמּדּוַע ֶנֱעַנְׁשָּת ְּבִיּסּוִרים ּכֹה 
ִמְּפֵני  ְלַעְצמֹו,  ַהָּדָבר  ֶאת  ָּגַרם  ֶׁשהּוא  ָלֶהם  ָאַמר  ְוַנחּום  ָקִׁשים"? 
ֲחמֹוִרים,  ְׁשֹלָׁשה  ֶׁשל  א  ַמּׂשָ ִעּמֹו  ְוָנָׂשא  חֹוְתנֹו  ְלֵבית  ָהַלְך  ֶׁשַּפַעם 
ֶאָחד ֶׁשל ַמֲאָכִלים, ֶאָחד ֶׁשל ַמְׁשָקאֹות ְוֶאָחד ֶׁשל ָּכל ִמיֵני ְמָגִדים. 
ַּבֶּדֶרְך ָּבא ֵאָליו ָעִני ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ָמזֹון ְלַהֲחיֹות ֶאת ַנְפׁשֹו, ֲאָבל ַעד 
ִהְצַטֵער  ָרָעב.  ֵמרֹב  ֶהָעִני  ִנְפַטר  ַהֲחמֹור  ֵמַעל  א  ַהַּמּׂשָ ֶאת  ֶׁשָּפַרק 
ִהְצַטֵער  ֶׁשֹּלא  ִּבְגַלל  ִיּסּוִרים  ָעָליו  ֶׁשָּיבֹואּו  ְוָאַמר  ָּגדֹול  ַצַער  ַנחּום 
ְּבַצֲערֹו ֶׁשל ֶהָעִני ְוֹלא ָחׁש ְּבִסְבלֹו, ִּכי ִאם ָהָיה ָחׁש ֶּבֱאֶמת ְּבַצֲערֹו 

ָהָיה ֵמִכין ֵמרֹאׁש ֶאת ַהָּמזֹון ְּכֵדי ְלַהֲחיֹות ֶאת ֶהָעִני. )מסכת תענית(

  

ֶאת ִאּיֹוב ִיֵּסר ַהָּקָּב"ה ְּבִיּסּוִרים ָקִׁשים, ְּכֵדי ְלַהֲעִמידֹו ְּבִנָּסיֹון ִלְראֹות 
ִאם ַיְמִׁשיְך ִלְהיֹות ָּדבּוק ֶּבֱאמּוָנתֹו ַּבָּקָּב"ה, אּוָלם ֶאת ֲחֵבָריו ֹלא ָנַטל 
ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל  ִלּטֹל ֶאת  ָטן ְרׁשּות  ַלּׂשָ ָנַתן  ֶׁשַהָּקָּב"ה ֹלא  ִמְּפֵני  ִמֶּמּנּו 
ְוִאם ָהָיה נֹוֵטל ֶאת ֲחֵבָריו ָהָיה ּגֹוֵרם לֹו ַעל־ְיֵדי ָּכְך ַצַער ֶׁשל  ִאּיֹוב, 
ִמיָתה, ֶׁשֵּכן ֲחֵבָריו ָהיּו נֹוְׂשִאים ָּבעֹל ַיַחד ִעּמֹו ּוְבָכְך ִהְצִליַח ְלַהֲחִזיק 

ַמֲעָמד ְּבִיּסּוָריו ַהָּקִׁשים. )המהרש"א, מסכת בבא בתרא(

ל ְמֻהּלָ
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ל ְמֻתּבָ

ׁש, ִנְקָרא  ׁש ַרֲחִמים ַעל ֲחֵברֹו ְוֵאינֹו ְמַבּקֵ ר לֹו ְלַבּקֵ ֶאְפׁשָ ל ׁשֶ • ּכָ
ְלַרֲחִמים,  ִריְך  ּצָ ׁשֶ הּוא  ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ ִאם  ָרָבא,  ָאַמר  חֹוֵטא. 

ֱחֶלה ַעְצמֹו ָעָליו. )מסכת ברכות( ּיֶ ָצִריְך ׁשֶ

ְואַֹכל  ְלֵביִתי  ֵאֵלְך  ָאָדם  יֹאַמר  ַאל  ַצַער,  ּבְ ּבּור  ַהּצִ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ  •
תּוב אֹוֵמר  ן ָעָליו ַהּכָ ה ּכֵ י, ְוִאם עֹוׂשֶ לֹום ָעַלי ַנְפׁשִ ה ְוׁשָ ּתֶ ְוֶאׁשְ
תֹות  ר ְוׁשָ ׂשָ חֹט צֹאן ָאכֹל ּבָ ָקר ְוׁשָ ְמָחה ָהרֹג ּבָ ׂשֹון ְוׂשִ ה ׂשָ "ְוִהּנֵ
ְתֵריּה? "ְוִנְגָלה ְבָאְזָני  ִתיב ּבַ י ָמָחר ָנמּות". ַמה ּכְ תֹו ּכִ ָיִין ָאכֹול ְוׁשָ
א ְיַצֵער  ֻמתּון". ֶאּלָ ה ָלֶכם ַעד־ּתְ ר ֶהָעוֹן ַהּזֶ ה' ְצָבאֹות ִאם־ְיֻכּפַ
יַח ָיָדיו  ּלֹא ִהּנִ נּו ׁשֶ ה ַרּבֵ מֹשֶׁ ן ָמִצינּו ּבְ ּכֵ ּבּור ׁשֶ ָאָדם ַעְצמֹו ִעם ַהּצִ
ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק ַאף־ַעל־ א ֵהִרים ֶאת ָיָדיו ּבְ ֶסת, ֶאּלָ ר אֹו ּכֶ ַעל ּכַ

ַצַער,  רּוִיים ּבְ ָרֵאל ׁשְ ֵבִדים ָעָליו, ְוָאַמר: "הֹוִאיל ְוִיׂשְ ָהיּו ּכְ י ׁשֶ ּפִ
ּבּור  ַהּצִ ִעם  ַעְצמֹו  ַהְמַצֵער  ְוָכל  ַצַער",  ּבְ ם  ִעּמָ ֶאְהֶיה  ֲאִני  ַאף 

ֶנָחַמת ִצּבּור. )מסכת תענית( זֹוֶכה ְורֹוֶאה ּבְ

ָצר  ָצָרָתם לֹו  ּבְ ָרֵאל ֵעדּות,  ְלִיׂשְ ָיּה  ְבֵטי  "ׁשִ ְזמֹון:  ּפִ ּבַ ֶנֱאַמר   •
ְך  ּיָ ׁשַ הּוא  ׁשֶ ְיהּוִדי  ָהֵעדּות ַעל  ׁשֶ ּוֵבאּורֹו  ּוְבַעְבדּות",  ִסְבלּות  ּבְ
ָחׁש  הּוא  ׁשֶ ּכְ ָצר,  לֹו  ָצָרָתם  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ הּוא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְבֵטי  ְלׁשִ
ּלֹא ָעְמדּו  ָידּוַע ׁשֶ ָכְך ּבְ יׁש ּבְ ֵאינֹו ַמְרּגִ ִני, ּוִמי ׁשֶ ֵ ל ַהּשׁ ַצֲערֹו ׁשֶ ּבְ

ַרְגָליו ַעל ַהר ִסיַני. )תפארת מרדכי(

י ּוַמה  לֹום ָעַלי ַנְפׁשִ עֹל ִעם ֲחֵברֹו ְולֹא יֹאַמר ׁשָ א ּבָ • ְיֵהא נֹוׂשֵ
ֲאַנְחנּו  ַאִחים  ָנְחנּו,  ֶאָחד  ִאיׁש  ֵני  ּבְ נּו  ּלָ ּכֻ י  ּכִ ַהּזֹאת,  ָרה  ְוַלּצָ י  ּלִ
ֶעְזרֹו ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו.  ֵלד, ְוָהעֹוֵזר ִיְהֶיה ֱאלִֹקים ּבְ ְוָאח ְלָצָרה ִיּוָ

)פלא יועץ(

ֱאַמר "ְוִכי־ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמָטה ָידֹו  ּנֶ עֹל ִעם ֲחֵברֹו, ׁשֶ א ּבָ • נֹוׂשֵ
ָצַרת ֲחֵברֹו ְוִיְצַטֵער  ף ּבְ ּתֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ְך ְוֶהֱחַזְקּתָ ּבֹו". ּוִבְכַלל ֶזה ׁשֶ ִעּמָ

ְמָחתֹו. )רבי יוסף תלמיד הרא"ש( ׁשִ ַמח ּבְ ַצֲערֹו ְוִיׂשְ ּבְ

ְתַיֵעץ  ּמִ עֹל ִעם ֲחֵברֹו, הּוא מֹוֶרה הֹוָרָאה ׁשֶ א ּבָ ְכַלל ַהּנֹוׂשֵ • ּבִ
ְזכּותֹו  ּבִ ְך  ְמַהּפֵ ּטֹוֶעה  ּוְכׁשֶ ְזכּות,  ְלַכף  ּוַמְכִריעֹו  ֲחֵברֹו  ִעם 
ִנים ִלְסָבָרתֹו, ְוָלֵכן הּוא  ָבָריו ּוְלַהְראֹות ּפָ ץ ּדְ ְעּתֹו ּוְלָתֵרֵ ב ּדַ ֵ ְלַיּשׁ

לֹום. )לחם שמים( ָ ַמֲעִמידֹו ַעל ָהֱאֶמת ְוַעל ַהּשׁ

עֹל ִעם ֲחֵברֹו,  א ּבָ ל ִעְנַין ָהֲאֵבלּות הּוא ִלְהיֹות נֹוׂשֵ • ּכָ
ן ֵאין ָמקֹום ַלֲאֵבלּות. )רבי ירוחם  ממינסק( ִאם לֹא ּכֵ ׁשֶ

ַצַער  ר רֹוֶאה ֶאת ֲחֵברֹו ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ ָנה ׁשֶ ּוָ עֹל ִעם ֲחֵברֹו, ַהּכַ א ּבָ • נֹוׂשֵ
ם ַמְכִריעֹו ְלַכף ְזכּות  א ּגַ ְלַבד ֶאּלָ ַצֲערֹו, ְולֹא זֹו ּבִ הּוא ִמְצַטֵער ּבְ

ַער. )מדרש שמואל( א רֹב ָהעֹל ְוַהּצַ ְלָהֵקל ֵמָעָליו ְוהּוא נֹוׂשֵ

ָבר  ְוַהּדָ ַלֲחֵברֹו  ָבר  ּדָ ֵאַרע  רּוׁש ִאם  ּפֵ ֲחֵברֹו,  עֹל ִעם  ּבָ א  נֹוׂשֵ  •
א, ָאז הּוא  ּשָׂ ֵצל ִמן ַהּמַ ּנָ ּיִ א ְוָצִריְך ֲחֵברֹו ִלְטרַֹח ַעד ׁשֶ ָעָליו ְלַמּשָׂ
ָבר ֶזה  אֹותֹו עֹל, ּומֹוֶרה ּדָ עֹל ִעם ֲחֵברֹו ְוִנְכַנס ִעם ֲחֵברֹו ּבְ א ּבָ נֹוׂשֵ

הּוא ָאָדם טֹוב. )מהר"ל מפראג( ׁשֶ

ּסֹוֵבל  עֹל ִעם ֲחֵברֹו הּוא, ׁשֶ א ּבָ נֹוׂשֵ ָנה ּבְ ּוָ י ַהּכַ • ֵיׁש אֹוְמִרים ּכִ
ֵבד ָעָליו. )מהרי"ץ( עֹל ּכָ ֵהם ּכְ ל ֲחֵברֹו ַאף ׁשֶ ִמּדֹוָתיו ׁשֶ

י  עֹל ִעם ֲחֵברֹו, ַעד ּכִ א ּבָ • ִיְלַמד ָהָאָדם ֵאיְך ָצִריְך ִלְהיֹות נֹוׂשֵ
ה  ּתֶ ה הּוא ִמׁשְ ַיֲעׂשֶ ל  ּבַ הּוא,  ל־ׁשֶ ּכָ ֵיׁש ַלֲחֵברֹו ַצַער ָקָטן  ִאם 
ַדְרֵכי  ּבְ ָלל הּוא  ּכְ י  ּכִ ַלֲעׂשֹות,  ּלֹא  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ ִאם  ָפָניו,  ּבְ ְמָחה  ְוׂשִ
ָבר  ּדָ ּבַ ַאף  ֲחֵברֹו  ל  ׁשֶ ַצֲערֹו  ּבְ יׁש  ְלַהְרּגִ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ֵלם  ָ ַהּשׁ ָהָאָדם 
מֹוָך,  ּכָ ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבּתָ  ׁש,  ַמּמָ הּוא  ָאִחיו  י  ּכִ ְבֶזה,  ְוַהּנִ ָטן  ַהּקָ

ָצָרתֹו. )רבי משה מרדכי עפשטיין( ְמָחתֹו ְוִתְצַטֵער ּבְ ׂשִ ַמח ּבְ ׂשְ ּתִ

הֹוָצאֹות ָממֹון  ִטְרַחת ַהּגּוף ְוֵהן ּבְ עֹל ִעם ֲחֵברֹו, ֵהן ּבְ א ּבָ • נֹוׂשֵ
ָחֵסר ַלֲחֵברֹו  ׁשֶ ָרה ַלֲחֵברֹו, ְוֵהן ּכְ ּקָ ֶ ַצַער ַנְפׁשֹו ַעל ַמה ּשׁ ְוֵהן ּבְ
ַעְצמֹו  ַהְטִריַח ֶאת  ִמּלְ ָיחּוׁש  ים, לֹא  ִנְצִחּיִ ים אֹו  ּיִ ְזַמּנִ ִעְנָיִנים  ּבְ
)תפארת  א.  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ְלטֹוָבתֹו  דֹו,  ְלַלּמְ ְלָיֲעצֹו, 

ישראל(

ֵני  ׁשּוטֹות, ִמּפְ ָיַדִים ּפְ ֶאְגרֹוִפים ְקמּוִצים ּוֵמת ּבְ • ָהָאָדם נֹוַלד ּבְ
ְצָרָכיו,  ֶאת  אֹותֹו  ֵמַהּסֹוְבִבים  ל  ְלַקּבֵ ָהָאָדם  ָצִריְך  ה  ְתִחּלָ ּבִ ׁשֶ
ּלֹו ֶאת ַהּכֹל ַלֲאֵחִרים, ְוָלֵכן  ֶ ֵדל הּוא ַמֲעִניק ִמּשׁ ר ּגָ ֲאׁשֶ אּוָלם ּכַ
ל  הֹוִתיר ַאֲחָריו ַקב ׁשֶ ְך ׁשֶ ִהְתאֹוֵנן ֵריׁש ָלִקיׁש ֶטֶרם מֹותֹו ַעל ּכָ
ם מֹוִריָקא, ְוָקָרא ַעל ַעְצמֹו 'ְוָעְזבּו ַלֲאֵחִרים ֵחיָלם',  ׁשֵ ְבִלין ּבְ ּתַ
ָבר ֻמָעט ֶזה. )וצדקתו  ם ּדָ ק ַלֲאֵחִרים ּגַ ּלֹא ִחּלֵ ִהְצַטֵער ׁשֶ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

עומדת לעד(

ל  ָרתֹו ׁשֶ ּצָ ְתַנאי ׁשֶ תֹו, ּבִ ְתִפּלָ יַע ֶאת ֲחֵברֹו ּבִ ל ָאָדם ָיכֹול ְלהֹוׁשִ • ּכָ
ָרתֹו  ּצָ ב ּוְבָצָרתֹו לֹו ָצר, ֲאָבל ׁשֶ ת ַהּלֵ ע ּבֹו ַעד ְנֻקּדַ ּגַ ֲחֵברֹו ּתִ

ָבר  ׁש, ֵאינֹו ּדָ מֹו ָצָרתֹו ַמּמָ א ֶאת ַנְפׁשֹו ּכְ ַדּכֵ ל ֲחֵברֹו ּתְ ׁשֶ
דֹול ְוַנֲעֶלה. )ה"אבני נזר"( ַקל ְוָצִריְך ִלְהיֹות ָלֶזה ִאיׁש ּגָ

ֲאָמרֹות ּוִפְתָּגִמים

ָהִראׁשֹון ֵמִבין ַהְּנִׂשיִאים ֶׁשִהְקִריב ֶאת ָקְרָּבנֹו ְלַאַחר ֲחֻנַּכת ַהִּמְׁשָּכן, 
ָהָיה ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב, אּוָלם ְּבׁשֹוֶנה ִמָּכל ַהְּנִׂשיִאים ֹלא מֹוִפיַע 
ֶׁשַּנְחׁשֹון  ִמְּפֵני  ָהְיָתה  ְלָכְך  ֶׁשַהִּסָּבה  ְוָאְמרּו  ָנִׂשיא,  ַהּתַֹאר  ֶאְצלֹו 
ָהָיה ָׁשרּוי ְּבַצַער ַעל ְּפִטיַרת ָנָדב ַוֲאִביהּוא, ְׁשֵני ַהָּבִנים ֶׁשל ֲאחֹותֹו 
ֱאִליֶׁשַבע ֵאֶׁשת ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן, ְוָלֵכן הֹוִריד ֵמַעְצמֹו ֶאת ָּתֳארֹו 'ָנִׂשיא' 

ְּכֵדי ְלַהְראֹות ֶאת ִהְׁשַּתְּתפּותֹו ְּבַצַער ֲאחֹותֹו. )הנצי"ב(

  

ָלּה  ֶׁשֵאַרע  ַאַחת,  ה  ִאּׁשָ ָּגָרה  ָהְיָתה  ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן  ֶׁשל  ִּבְׁשֵכנּותֹו 
ה ּוָבְכָתה ַּבַּלְיָלה ְמרֹורֹות ַעל  ָאסֹון ָּגדֹול ּוְבָנּה ִנְפַטר. ָיְׁשָבה ָהִאּׁשָ
ְּבָנּה ֶׁשִּנְפַטר, ְוַרָּבן ַּגְמִליֵאל ֶׁשִהְתּגֹוֵרר ִּבְׁשֵכנּוָתּה ָּבָכה ַיַחד ִעָּמּה, 
ֵמרֹב ֶׁשָהָיה ִמְצַטֵער ְּבַצֲעָרּה ְונֹוֵׂשא ָּבעֹל ֶׁשל ֶאְבָלּה. ְּבִכּיֹוָתיו ָהיּו 
ּכֹה ַרּבֹות, ַעד ֶׁשִריֵסי ֵעיָניו ָנְׁשרּו ֵמרֹב ֶּבִכי, ְוָהָיה ִנָּכר ָעָליו ַהַּצַער 

ַהָּגדֹול ֶׁשהּוא ָחׁש ְּכִאּלּו ָהָאסֹון ֵאַרע לֹו ַעְצמֹו. )מסכת סנהדרין(

ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֶׁשִהִּביט  ֶׁשְּבָׁשָעה  ְּבֵראִׁשית,  ְּבַיְלקּוט  ֲחַז"ל  ָאְמרּו 
ִלְחיֹות  ָעִתיד  ַהֶּמֶלְך  ֶׁשָּדִוד  ָרָאה  ַהָּבִאים,  ַהּדֹורֹות  ָּכל  ֶאת  ְוָרָאה 
ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  לֹו  ְוֶהֱעִניק  ַרֲחָמיו  ָעָליו  ִנְכְמרּו  ּוִמָּיד  ָקָצר,  ְזַמן  ַרק 
ֶׁשל  ְויֹומֹו  ָּתמּות",  מֹות  ִמֶּמּנּו  ֲאָכְלָך  ְּביֹום  "ִּכי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֵמַחָּייו, 
ַהָּקָּב"ה הּוא ֲהֵרי ֶאֶלף ָׁשָנה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵעיֶניָך ְּכיֹום 
ָׁשָנה  ֶאֶלף  ִלְחיֹות  ָעִתיד  ָהָיה  ָהִראׁשֹון  ֶׁשָאָדם  ִנְמָצא  ֶאְתמֹול", 
ְוֶהֱעִניק ֵמַעְצמֹו ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְלָדִוד ַהֶּמֶלְך. ְוָהָיה ְּבָכְך ְנִׂשיַאת עֹל 
ִעם ָהֲאֵחִרים ַּבַחִּיים ַמָּמׁש, ְוֹלא ַרק ְּבַמֲעִׂשים ַעל־ְיֵדי ַמַּתן ְצָדָקה 
ּוִמְּפֻעַּלת  ִני,  ַהּׁשֵ ְלַהָּצַלת  ַחִּיים  ַהֲעָנַקת  ֶאָּלא  ֲחָסִדים,  ּוְגִמילּות 
ַהָּצָלה זֹו ֶׁשָעָׂשה ָאָדם ָהִראׁשֹון ִעם ָּדִוד ַהֶּמֶלְך, ָיְצָאה ָּכל ַׁשְלֶׁשֶלת 
ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד, ְוגם ַהֶּמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ֶׁשָּיבֹוא ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָעִתיד 
ְלֶׁשֶלת זֹו, ְוָכל זֹאת ֵמאֹוָתּה ְּפֻעָּלה ֶׁשל ְמִסירּות ֶנֶפׁש  ִלְהיֹות ִמּׁשַ

ּוְנִׂשיָאה ָּבעֹל ֶׁשָעָׂשה ָאָדם ָהִראׁשֹון. )דעת חכמה ומוסר(
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ֶה"ָחֵפץ  ֶׁשל  ַהְנָהגֹוָתיו  ִהְׁשַּתּנּו  ָהִראׁשֹוָנה,  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ִּבְׁשנֹות 
ַחִּיים" ִלְבִלי ֶהֵּכר, ּוִמַּדת ַהּנֹוֵׂשא ָּבעֹל ִעם ֲחֵברֹו ִנְּכָרה ָעָליו ְּבָכל ַצַעד 
ָוַׁשַעל. ָּפָניו ְּכִאּלּו ִהְזַּדְּקנּו ְלֶפַתע, ְוַעל ִקְמֵטיֶהם ָנסּוְך ְּכֵאב ָהעֹוָלם 
ַעל  ְּכֵאב  ֲחדּוֵרי  ָהיּו  ּוַמֲעָׂשיו,  ִּדּבּוָריו  ֲהָוָיתֹו,  ָּכל  ַעְגִמימּותֹו.  ָּכל  ַעל 
ַהַּצַער ֶׁשָּנַפל ְּבֶחְלָקם ֶׁשל ְיהּוִדים ַרִּבים ָּבעֹוָלם. ָּכאן ְמָגְרִׁשים ְיהּוִדים 
ִמָּבֵּתיֶהם, ָׁשם ָרְצחּו ְּבַאְכָזִרּיּות ָזֵקן ָוַטף, ְיהּוִדים ִמְתַיְּסִרים ְוסֹוְבִלים, 
ְוִלּבֹו ֶׁשל ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ִנְצָּבט ְוׁשֹוֵתת ָּדם. ְּבַאַחד ַהֵּלילֹות, ִהְתעֹוְרָרה 
ְּבִמָּטתֹו.  ֵאינֹו  ַהַּצִּדיק  ַּבְעָלּה  ִּכי  ִלְראֹות  ְוִהְתַּפְּלָאה  ָנָתּה  ִמּׁשְ ִאְׁשּתֹו 
ָיֵׁשן ַעל ַסְפָסל ָקֶׁשה ּוְמַעט  ֶנְחְּפָזה ְלַחְּפׂשֹו, ּוְמָצַאּתּו ְּכֶׁשהּוא  ִמָּיד 
ְוַהּנֹוָחה,  ַהַחָּמה  ִמָּטְתָך  ֶאת  ָעַזְבָּת  "ַמּדּוַע  ְמַרֲאׁשֹוָתיו.  ַּתַחת  ֶּתֶבן 
ּוִבַּכְרָּת ִליׁשֹן ַעל־ַּגֵּבי ַמָּצע ָקֶׁשה"? ָּתְמָהה ָהַרָּבִנית, ְוֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" 
ִמְתַּגְלְּגִלים  ְוַהְמֻיָּסִרים  ַהְּפִליִטים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  "ַאֵחינּו  ִּבְכֵאב:  ֵהִׁשיב 
ַּבֲחִפירֹות  ַהְּצִעיִרים ׁשֹוְכִבים  ָּבֵנינּו  ּוִמּקֹר,  ֵמָרָעב  ְוֶנֱאָנִקים  ַּבחּוצֹות 
ַּבֲחִזית ַהִּמְלָחָמה ְוַהָּמֶות ְמַרֵחף ֶנֶגד ֵעיֵניֶהם, ֵּכיַצד ֵאפֹוא ֶּתֱעַרב ָעַלי 

ְׁשָנִתי ַעל ִמָּטִתי ִּבְמנּוָחה ּוִבְרָוָחה"?! )ה'חפץ חיים' - חייו ופעלו(

  

ְּבֶאָחד ִמיֵמי חֶֹדׁש ֱאלּול, ָיְׁשבּו ַּכָּמה ַּתְלִמיִדים ִּביִׁשיַבת ֶקֶלם ְוָעְסקּו 
ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָּבֶאְמַצע  ִנְכַנס  ֲחֵברֹו.  ִעם  ָּבעֹל  ַהּנֹוֵׂשא  ֶׁשל  ַּבּנֹוֵׂשא 
ָּדִנֵּיאל מֹוְבׁשֹוִביץ הי"ד, ַהְמַנֵהל ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ֵּבית ַהַּתְלמּוד ְּבֶקֶלם, 
ַמע ֶׁשָּדִנים ְּבִעְנַין נֹוֵׂשא ָּבעֹל  ְוִהְתַעְנֵין ַעל ַהּנֹוֵׂשא ּבֹו עֹוְסִקים, ּוְכֶׁשּׁשָ
ִעם ֲחֵברֹו, ָּתַמּה ְוָאַמר: "ָמה, ְּכָבר אֹוֲחִזים ְּבנֹוֵׂשא ָהעֹל?! ַוֲהֵרי ָאנּו 
ִני ִּבְכָלל ַקָּים, ֶׁשֵּיׁש  ַּבֲעִנּיּוֵתנּו ְצִריִכים קֶֹדם־ּכֹל ָלחּוׁש ּוְלַהְרִּגיׁש ֶׁשַהּׁשֵ
עֹוד ִמיֶׁשהּו ָּבעֹוָלם חּוץ ֵמַעְצִמי, ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ֵיׁש ִּתְקָוה ְלַהְמִׁשיְך 

ָלב ַהָּבא ֶׁשל ְנִׂשיָאה ָּבעֹל ִעם ֲחֵברֹו". )'רבי נתן וכטפויגל'( ַלּׁשָ

  

ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֶאָחד, ָׁשָהה ַרִּבי ַאֲהרֹן ַּבְקְׁשט ְּבַחְדרֹו ֶׁשל ַהָּסָבא ִמֶּקֶלם, 
ּוְכֶׁשִּנְכַנס ְּבנֹו ַרִּבי ַנחּום ְזֵאב, ָחׁש ַהָּסָבא ֶׁשהּוא ְׂשַבע ָרצֹון ּוְכֵעין ַּבת־

ְׂשחֹוק ְנסּוָכה ַעל־ָּפָניו. ִהְתַעְנֵין ָהָאב ַעל ִסַּבת ַהָּדָבר, ְוַהֵּבן ִסֵּפר ִּכי 
ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ַהַּמְׂשִּכיִלים עֹוְרכֹו ֶׁשל ִעּתֹון 'ַהֵּמִליץ', ֵמת ְּבאֹותֹו יֹום, 
ַהּמּוָסר  ִלְתנּוַעת  ְוָעַמד  ַּבָּדת  ַהּלֹוֲחִמים  ִמְּגדֹוֵלי  ָהָיה  ֶׁשַהָּלה  ּוִמֵּכיָון 
ְּבנֹו  ַעל  ַהָּסָבא  ָּתַמּה  ִרָּנה.  ְרָׁשִעים  ַּבֲאבֹד  ָלֵכן  ּוְמַקְטֵרג,  ְּכַמְׂשִטין 
ְוָׁשַאל: "ַהִאם ֵאיְנָך נֹוֵׂשא ָּבעֹל? ִמי יֹוֵדַע, אּוַלי ֵמת ָהִאיׁש ְּבִלי ֶׁשָּזָכה 

ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה, ְוַאָּתה ְמַׂשֵחק ִמֶּמּנּו"? )'הרב שמחה זיסל באקשט'(

  

ִמי ֶׁשֹּלא ָרָאה ֶאת ְּפִעילּותֹו ּוְמִסירּותֹו ָהַרָּבה ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ִמְּבִריְסק, 
ִּבְׁשַנת  ָּבּה  ֶׁשָּפְרָצה  ַהְּגדֹוָלה  ֵרָפה  ַהּׂשְ ְלַאַחר  ָהִעיר,  ְיהּוֵדי  ְלטֹוַבת 
ִעם  ָּבעֹל  ַהּנֹוֵׂשא  ִמַּדת  ּוַמִהי  ָהַרֲחִמים  ִמַּדת  ַמִהי  ָרָאה  תרנ"ה, ֹלא 
ָּכל  ֶאת  ְוִהְׁשִקיַע  ָוַלְיָלה,  יֹוָמם  ָׁשַקט  ְוֹלא  ָנח  ֹלא  ַחִּיים  ַרִּבי  ֲחֵברֹו. 
ֵרָפה  ַהּׂשְ ֵעֶקב  ַּגג  קֹוַרת  ְלֹלא  ֶׁשּנֹוְתרּו  ַהִּמְׁשָּפחֹות  ְּבִׁשּקּום  ּכֹחֹוָתיו 
ָיֵׁשן  ַחִּיים  ַרִּבי  ָהָיה  ֹלא  ֵרָפה,  ַהּׂשְ ֶׁשַאַחר  ָיִמים  אֹוָתם  ָּכל  ַהְּגדֹוָלה. 
ְּבֵביתֹו, ֶאָּלא ָיַׁשן ַעל ָהִרְצָּפה ַּבִּמְסְּדרֹון ַהְמֻׁשָּפע ֶׁשל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת. 
ִמָּטתֹו  ַעל  ֶׁשַּיֲעֶלה  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבֵני  ֶׁשל  ַהְפָצרֹוֵתיֶהם  ָּכל  ָהיּו  ְוא  ַלּׁשָ

ְּבֵביתֹו ָלנּוַח. "ֵאיִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות זֹאת", ָאַמר ָלֶהם ִּבְכֵאב ֶׁשל־ַמָּמׁש,  
ֵאין  ְיהּוִדים  ַהְרֵּבה  ֶׁשְּלָכל־ָּכְך  ְּבָׁשָעה  ִמָּטה,  ַעל  ִלְׁשַּכב  ְמֻסָּגל  "ֵאיִני 

קֹוַרת ַּגג ְלרֹאָׁשם". )מרביצי תורה ומוסר(

  

ָיַׁשב ַּפַעם ָאָדם ֶאָחד ִלְפֵני ַה"ֲחזֹון ִאי"ׁש", ּוְלֶפַתע ָּפַרץ ָהַרב ִּבְבִכי 
ֶׁשִהְתאֹוֵנן  ִלְּצַלן,  ַרְחָמָנא  ֶאָחד  חֹוֶלה  ָּבחּור  ָּכאן  "ָהָיה  ְוִסֵּפר:  ַמר 
ַעל ְּכֵאבֹו ְוִסְבלֹו, ּוְכֶׁשִּנְזָּכר ֲאִני ְּבָבחּור ֶזה ַמְתִחיל ֲאִני ִלְבּכֹות", ְוַאף 
ִמַּדת  ֶאת  ָרָאה  ַּכֲאֶׁשר  ִאי"ׁש",  ַה"ֲחזֹון  ִעם  ִלְבּכֹות  ֵהֵחל  ַהַּתְלִמיד 
ִאי"ׁש"  ֶׁשַה"ֲחזֹון  ַּבְּתקּוָפה  ַרּבֹו.  ֶׁשֵאֶצל  ֲחֵברֹו  ִעם  ָּבעֹל  ַהּנֹוֵׂשא 
ִהְזִהירּו  ְוָהרֹוְפִאים  ַמֵּגָפה ָקָׁשה  ִהְתּגֹוֵרר ִּבְסטֹוְיְּבץ, ִהְׁשּתֹוְלָלה ָׁשם 
ַּבַּמֵּגָפה.  ַהְמַטְּפִלים  ֶאת  ְלַהְדִּביק  ָעלּול  ַהִּנְסִּפים  ִעם  ַהַּמָּגע  ֶׁשַאף 
ִנְמְנעּו ַאְנֵׁשי ַהֶחְבָרה ַקִּדיָׁשא ִמִּלְקּבֹר ֶאת ַהֵּמִתים, ְוֵהם ָהיּו מּוָטִלים 
ְּכֵתָפיו  ַעל  ְנָׂשאֹו  ֶאָחד,  ִנְפָטר  ִאי"ׁש  ַהֲחזֹון  ָנַטל  ְּבֵאין קֹוֵבר.  ְּבִבָּזיֹון 
ָהַאִּמיץ,  ִמַּמֲעֵׂשהּו  ְּכתֹוָצָאה  חּוצֹות.  ָּכל  ְּברֹאׁש  ִלְקבּוָרה  ְוהֹוִליכֹו 
ָאלֹו  ָרֲעָׁשה ָהִעיר ֻּכָּלּה ְוַאְנֵׁשי ַהַח"ק ָׁשבּו ִלְקּבֹר ֶאת ַהִּנְפָטִרים. ְּכֶׁשּׁשְ
ֶּבן־ֲאחֹותֹו ַרִּבי ְׁשַמְרָיהּו ְּגֵרְיִניַמן ַמּדּוַע ִסֵּכן ֶאת ַעְצמֹו, ֵהִׁשיב: "ַהְּגֵזָרה 
ֶׁשל ַהַּמֵּגָפה ִהיא ְּגֵזָרה ַעל ָּכל ַהִּצּבּור ְוֹלא ַרק ַעל ַהִּנְפָטִרים, ְוָאסּור 

ַלַחִּיים ְלִהָּמַנע ִמְּלקֹוְבָרם". )מעשה אי"ש(

  

ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ְיִחיֵאל ְפִריְדַמן, ִמַּיִּקיֵרי ְירּוָׁשַלִים ַהְמֻסָּלִאים ַּבָּפז, ִהְצִליַח 
ַאְך  ֵמָאה.  ּוְמַכֶּסה  ֶטַפח  ְמַגֶּלה  ִּבְבִחיַנת  ַמֲעלֹוָתיו  רֹב  ֶאת  ְלַהְצִניַע 
ִנָּכִרים  ָהיּו  ֲחֵברֹו,  ִעם  ָּבעֹל  ֶׁשּלֹו  ְוַהְּנִׂשיָאה  ֶׁשָעָׂשה  ַהֶחֶסד  ַמֲעֵׂשי 
ְוָהְפכּו ְלֵסֶמל ְוֻדְגָמה. ֶאָחד ִמְּקרֹוָביו ֶׁשָּסַבל ִמַּמֲחָלה ָקָׁשה, ִהְתּגֹוֵרר 
ְמֻסֶּיֶמת  ְּתרּוָפה  ִלְלּגֹם  ִנְזָקק  ָהָיה  ִלְרפּוָאתֹו,  ָיָמיו.  ַּבֲערֹב  ֶאְצלֹו 
ְלִרּפּויֹו, אּוָלם ִמֵּכיָון ֶׁשַהְּתרּוָפה ָהְיָתה ַּבֲעַלת ֵריַח ּדֹוֶחה ְוַטַעם ַמר 
ה ִּבְנִטיָלָתּה. ֶמה ָעָׂשה ֵמיִטיבֹו? ָהָיה נֹוֵטל ַאף הּוא  ְּכַלֲעָנה, ִהְתַקּׁשָ
ֶאת ַהַּמְׁשֶקה ַהָּלֶזה ּוְמִגירֹו ֶאל ּתֹוְך ִּפיו, ּוַמְרֶאה ְלאֹוְרחֹו ִּכי ַהָּדָבר ִנָּתן 
ִלְׁשִתָּיה ְּבדַֹחק. ַרק ְלַאַחר ֶׁשָרָאה ִּכי ָנָחה ַּדְעּתֹו ֶׁשל ַהָּלה ְוַאף הּוא 
ָתה  ָנַטל ֶאת ַהְּתרּוָפה ְּבִעְקבֹוָתיו, ָּפָנה ִלְפֹלט ֶאת ַהַּמְׁשֶקה ַהַּמר ֶׁשּׁשָ
ִּבְמִסירּות. ַּפַעם, ִנְפַטר ֶאָחד ִמְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשִהְתּגֹוֵרר ִּבְבֵני ְּבַרק, 
ָהָיה  ְּתקּוָפה,  ִמֵּדי  ְוַלְיתֹוִמים.  ָלַאְלָמָנה  ִלְדאֹג  ַעל־ַעְצמֹו  ָנַטל  ְוהּוא 
ַהְמַלֵּמד ֶׁשל ֶאָחד  ְוַכֲאֶׁשר  ּוְמַחְּזָקם,  ַהְיתֹוִמים, ְמעֹוְדָדם  לֹוֵמד ִעם 
ֵמֶהם ָעַרְך ַּפַעם ְמִסַּבת ִסּיּום ְוָכל הֹוֵרי ַהִּכָּתה ֻהְזְמנּו ְלִהְׁשַּתֵּתף ָּבּה, 
ִהִּגיַע ַרק ָאָדם ֶאָחד. ָהָיה ֶזה ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ְיִחיֵאל ֶׁשִהְטִריַח ֶאת ַעְצמֹו 
א  ְוִלּׂשָ ַהָּיתֹום  ַהֶּיֶלד  ֶאת  ּוְלַחֵּזק  ְלעֹוֵדד  ַעל־ְמָנת  ִמירּוָׁשַלִים,  ְוִהִּגיַע 
ר לֹו ַאְבֵרְך ָצִעיר ַעל ֻהֶּלֶדת ְּבנֹו ְּבכֹורֹו, ָׂשַמח ִעּמֹו  ְּבֻעּלֹו. ַּכֲאֶׁשר ִּבּׂשֵ
ָלִראׁשֹוָנה  ְלָאב  ָהַפְך  ַעְצמֹו  ְּכִאּלּו הּוא  ִנְרֶאה  ְוָהָיה  ְּגדֹוָלה  ְּבִׂשְמָחה 
ְּבַחָּייו, ְוַאף ַּבֲערֹב ָיָמיו ְּכֶׁשָּסַבל ִיּסּוִרים ָקִׁשים ָהָיה ִנָּכר ָעָליו ֶׁשְּבָׁשָעה 
ִרים לֹו ַעל ִׂשְמָחה ֶׁשל ְיהּוִדי, ֲאִפּלּו ֶׁשֹּלא ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו, ֵמֵסב  ֶׁשְּמַבּׂשְ
ִהְתַּבֵּטא  ָחְליֹו  ְּבֵעת  ִיּסּוָריו.  ֶאת  ּוַמְפִחית  ְיֵתָרה  ִׂשְמָחה  ַהָּדָבר  לֹו 
ַּפַעם ְוָאַמר: "חֹוֵׁשׁש ֲאִני ֶׁשָּמא ָהִייִתי ְמַרֶּמה ֶאת ַעְצִמי ָּכל ָיַמי, ְוָהָיה 
ִנְרֶאה ִּלי ְּכִאּלּו ֲאִני נֹוֵׂשא ָּבעֹל ִעם ָּכל ְיהּוִדי ְוָחׁש ְּבִיּסּוָריו ְּכִאּלּו ֵהם 

ִיּסּוִרים ֶׁשִּלי, ְוַהּיֹום רֹוֶאה ֲאִני ֶׁשֵאין ַהְּדָבִרים ָּכְך". )פארי ירושלים(

ר ְמֻסּפָ
ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים
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ּוְׁשֵניֶהם  ְּבַרְגָלּה  ְּכֵאִבים  ַּפַעם  ָחָׁשה  ֶלּוִין,  ַאְרֵיה  ַרִּבי  ֶׁשל  ַרְעָיתֹו 
ַנִים ֶאל ָהרֹוֵפא, ד"ר קּוק,  ָהְלכּו ִלְׁשאֹל ָּברֹוְפִאים. ְּכֶׁשִּנְכְנסּו ַהּׁשְ
ִהְתַעְנֵין ַהָּלה ְלַמְּטַרת ּבֹוָאם, ְוַרִּבי ַאְרֵיה ָאַמר: "ַרְגָלּה ֶׁשל ִאְׁשִּתי 
ּכֹוֶאֶבת ָלנּו", ְוַהָּדָבר ִהְפִליא ְמאֹד ֶאת ָהרֹוֵפא ֶׁשִהְתַּפֵעל ִמִּמַּדת 
ְנִׂשיַאת ָהעֹל ֶׁשל ַרִּבי ַאְרֵיה ְּבַצֲעָרּה ֶׁשל ַרְעָיתֹו, ַעד ֶׁשהּוא ָחׁש 

ְּכִאּלּו ַרְגלֹו ֶׁשּלֹו ּכֹוֶאֶבת. )איש צדיק היה(

  

ָׂשֵמַח  ֲחֵברֹו,  ְּבטֹוַבת  ָּתִמיד  ָחֵפץ  ָהָיה  ַעָּבִדי,  ֵמִאיר  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
ְּבִׂשְמָחתֹו ּוִמְצַטֵער ְּבַצֲערֹו. ְּכֶׁשָהָיה חֹוֵזר ְּבַׁשַּבת קֶֹדׁש ֵמַהְּתִפָּלה 
ַרִּבים  ַּבֲאָנִׁשים  ְמֻלּוֶה  ְּכֶׁשהּוא  ָחָתן  ְוָהָיה ּפֹוֵגׁש  ַהַחָּמה,  ָהֵנץ  ִעם 
ְּבִׁשְמָחָתם  ָׂשֵמַח  ָהָיה  ְוִנּגּון,  ִׁשיָרה  ִמּתֹוְך  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ְּבַדְרָּכם 
ָׁשרּוי  ְיהּוִדי  רֹוֶאה  ָהָיה  ְוַכֲאֶׁשר  ִהִּכיָרם,  ֶׁשֹּלא  ַלְמרֹות  ִלּבֹו  ְּבָכל 
ְּבַצַער, ָהָיה ִמְׁשַּתֵּתף ְּבַצֲערֹו ְּבָכל ִלּבֹו. ָּכְך ֵאַרע ֳחָדִׁשים ְספּוִרים 
וֹוְלֶּבה,  ְׁשֹלמֹה  ַרִּבי  ְּפִטיַרת  ַעל  לֹו  נֹוַדע  ַּכֲאֶׁשר  ְּפִטיָרתֹו,  ִלְפֵני 
ִּבֵּקׁש ִמְּבנֹו ְלִהְׁשַּתֵּתף ִּבְלָוָיתֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ַהָּמנֹוַח. ַהֵּבן ִנָּסה ְלָהִניא 
אֹותֹו ִמַּכּוָָנתֹו ְּבַטֲעָנה ֶׁשהּוא ָּפטּור ִמן ַהִּמְצָוה ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְּבֶגֶדר 
ְּכֵדי  ִּבְמִסירּות,  ָלֶלֶכת  ִהְתַעֵּקׁש  ָהָאב  ַאְך  ַסָּכָנה,  ּבֹו  ֶׁשֶּיׁש  חֹוֶלה 

ַלְחֹלק ָּכבֹוד ַלִּנְפָטר ֶׁשָהָיה עֹוֵבד ה' ֶּבֱאֶמת. )אמת ליעקב(

  

ְּכֶׁשִהִּגיַע ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ָּדִוד וֹוְלִקין, ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי ַאֲהרֹן וֹוְלִקין ַרָּבּה 
ֶׁשל ִּפיְנְסק ַּבַעל 'ְזַקן ַאֲהרֹן', ְלִפְרקֹו, ָנַתן ּבֹו ַרִּבי מֶֹׁשה לֹוְנִדיְנְסִקי, 
רֹאׁש ְיִׁשיַבת ַרִּדין ּוְמקָֹרבֹו ֶׁשל ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים", ֶאת ֵעיָניו, ְוִׁשְּדכֹו 
ִעם ֶנְכָּדתֹו. ָהָיה ֶזה ְּבִעְקבֹות ַמֲעֶׂשה ָאִציל ֶׁשָעָׂשה ַרִּבי ְׁשמּוֵאל 
ָּדִוד, ַּכֲאֶׁשר ָחָתן ֶאָחד ַּבְיִׁשיָבה ָׁשַפְך ְלָפָניו ֶאת ִלּבֹו ְוִתָּנה לֹו ֶאת 
ַצֲערֹו ַעל ֶׁשעֹוֵמד הּוא ְלִהָּכֵנס ַלֻחָּפה ְוֵאין לֹו ֲאִפּלּו ְמִעיל ִלְלּבֹׁש 
ַּבֲחֻתָּנה, ְּכִפי ִמְנָהָגם. ֹלא ִהֵּסס ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ָּדִוד, ָנַטל ֶאת ְמִעילֹו 
ּוִבְתקּוַפת  ַהחֶֹרף  ְּבִׂשיא  ָהָיה  ַהָּדָבר  ָחָתן.  ְלאֹותֹו  ּוְמָסרֹו  ַהָּיִחיד 
ֶאת  ִהְרִׁשים  ָּדִוד  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ֶׁשל  ָהֲאִציִלי  ּוַמֲעֵׂשהּו  ָלִגים,  ַהּׁשְ
רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְוֶהֱעָלה ֶאת ַקְרנֹו ֶׁשל ַהָּבחּור ְּבֵעיָניו. ְּבנֹוָסף, ֵאַרע 
ְוִנְׁשְקָפה  ָקָׁשה  ְּבַמֲחָלה  ָחָלה  ַהְיִׁשיָבה  ִמַּתְלִמיֵדי  ֶׁשֶאָחד  ַּפַעם 
ַסָּכָנה ְלַחָּייו. יֹום ֶאָחד, ִנְקַלע ַרִּבי ָמְרְּדַכי ְּבנֹו ֶׁשל רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה 
ֶאל ַהַּיַער ַהָּסמּוְך ְלַרִּדין, ְוִהְׁשּתֹוֵמם ִלְראֹות ָאָדם ֶׁשעֹוֵמד ְּבתֹוְך 
ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ִהְתָקֵרב  לֹו.  ַהָּסמּוְך  ָהֵעץ  ַעל  ְּבָיָדיו  ְוטֹוֵפַח  ַהַּיַער 
ַּבֲחַׁשאי ְוִנְדַהם ִלְראֹות ֶאת ַהָּבחּור ְׁשמּוֵאל ָּדִוד עֹוֵמד ּוִמְתַּפֵּלל 
ַהָּבחּור  ֶׁשל  ַהֵּלב  ְּבִכּיֹוָתיו קֹוְרעֹות  ַהחֹוֶלה.  ֲחֵברֹו  ַעל  ְּבַתֲחנּוִנים 
הּוא  ַּכָּמה  ַעד  ִלְראֹות  ִהְׁשָּתָאה  ְוהּוא  ָמְרְּדַכי,  ַרִּבי  ֶאת  ִהְפִליאּו 
נֹוֵׂשא ָּבעֹל ִעם ֲחֵברֹו. ְּכֶׁשָחַזר ַרִּבי ָמְרְּדַכי ְלֵביתֹו ְוִסֵּפר ְלָאִביו ֶאת 
ָראּו ֵעיָניו, ֶהְחִליט ַהָּלה ַעל־ֲאָתר ִּכי ָאָדם ָּכֶזה ָראּוי ִלְהיֹות  ַמה ּׁשֶ

ָחָתן ְלֶנְכָּדתֹו, ִמְּפֵני ִמּדֹוָתיו ַהַּנֲעלֹות ְוַהִּנְפָלאֹות. )בשבילי ראדין(

  

ְוָאַמר:  ֵליּבֹוִביץ ִמָּקֶמִניץ  ַרִּבי ָּברּוְך ֶּבר  ְּפָעִמים ִמְסָּפר, ִהְתַּבֵּטא 
ְוִיְׁשָאלּוִני  ַמְעָלה,  ֶׁשל  ֵּבית־ִּדין  ִלְפֵני  ַלֲעמֹד  יֹוִמי  ַיִּגיַע  "ַּכֲאֶׁשר 
ִיָּקֵרא?  ּתֹוָרה  ָלזֹאת  ְוִכי  ְּבתֹוָרה?!  ֶאֱעֶנה?  ָמה  ָּבאִתי,  ַּבֶּמה 
ָׁשַמִים?  ִיְרַאת  ֶׁשל  ַהְּנכֹוָנה  ַלַּמְדֵרָגה  ִהַּגְעִּתי  ְוִכי  ָׁשַמִים?  ִיְרַאת 
ְוָנָׂשאִתי  אּוָלם ָּדָבר ֶאָחד אּוַכל לֹוַמר, ֶׁשָאַהְבִּתי ְיהּוִדים ֶּבֱאֶמת 
ִלְקָראִתי, ֶמה עֹוֶלה  ִויהּוִדי ָּבא  ָּבְרחֹוב  ֲאִני  ַּכֲאֶׁשר הֹוֵלְך  ְּבֻעָּלם. 
ְּבַמֲחַׁשְבִּתי ִמָּיד? ֶׁשָּתבֹוא ַהְּבָרָכה ַעל רֹאׁשֹו!". ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו 

ֵהִעיד, ִּכי הּוא ָרָאה זֹאת ְּבחּוׁש, ְוַכֲאֶׁשר ָהָיה הֹוֵלְך ִעם ַרּבֹו ְלַטֵּיל, 
ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָהָיה ּפֹוֵגׁש ְיהּוִדים ָהָיה ַרִּבי ָּברּוְך ֶּבר ְמָבֵרְך ָּכל ֶאָחד 
ָקם  ְוֶאָחד ֵמֶהם, ְוִלְפָעִמים ְּכֶׁשָהיּו ְיהּוִדים ִנְכָנִסים ְלֵביתֹו ָהָיה ְמַנּׁשְ

ֵמרֹב ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּפֲעָמה ּבֹו. )מאמר מרדכי(

  

ִמְׁשַּפַחת  ְּבֵבית  ַוֶּסְרַמן  ֶאְלָחָנן  ַרִּבי  ָׁשָהה  תרצ"ט,  ִסיָון  ְּבחֶֹדׁש 
ִנְּסָתה  ִּבְבָרנֹוִביץ',  ִליִׁשיָבתֹו  ּוְכֶׁשָעַמד ָלׁשּוב  ְּבלֹוְנדֹון,  ְׁשֶטֶרְנּבּוְך 
ֶׁשַהַּמָּצב  ַעד  ְּבלֹוְנדֹון  ְלַהְמִּתין  ְלַבְקׁשֹו  ַהִּצְדָקִנית  ַהַּבִית  ַּבֲעַלת 
ִלְפרֹץ ִמְלָחָמה ָקָׁשה.  ֶרַגע ֲעלּוָלה  ִמֵּכיָון ֶׁשְּבָכל  ִיְתָּבֵרר,  ְּבפֹוִלין 
ְוָאַמר: "ַקַּבְרִניט ֲאִמִּתי, ֹלא נֹוֵטׁש  ַלַהָּצָעה  ֶאְלָחָנן ֵסַרב  ַרִּבי  ַאְך 
ְלִהָּמֵצא  ָעַלי  ָקִׁשים,  ּכֹה  ִּבְזַמִּנים  ְסָעָרה.  ְּבֵעת  ַהְּסִפיָנה  ֶאת 
ּוַמה־ַּגם,  ִעָּמם.  ַיַחד  ָּבעֹל  ְוָלֵׂשאת  ַּבְיִׁשיָבה  ַהַּתְלִמיִדים  ִעם 
ִּנְגַזר ַעל  ֲארּוִתי ָּכאן ְּבלֹוְנדֹון ֹלא ּתֹוִעיל ְמאּוָמה, ֶׁשֵּכן ַמה ּׁשֶ ֶׁשִהּׁשָ
זֹו  ָמִׁשיַח".  ֵמֶחְבֵלי  ְלִהָּמֵלט  ֶאְפָׁשרּות  ְוֵאין לֹו  ָעָליו  ָיבֹוא  ָהָאָדם 
ֵּמׁש ָאז ְּכרֹאׁש ְיִׁשיַבת  ָהְיָתה ְּתׁשּוָבתֹו ַּגם ְלַרִּבי ֵאִלָּיהּו לֹוְּפַין, ֶׁשּׁשִ
"ֵעץ ַחִּיים" ְּבלֹוְנדֹון, ְוָאַמר: "ֲהֹלא ֻּכָּלנּו ִנְצָטֵרְך ִלְטעֹם ַטְעמֹו ֶׁשל 
ְּבַצְוָּתא".  ַיַחד ִעם ַהַּתְלִמיִדים  ִחּבּוט ַהֶּקֶבר, ְרצֹוִני ֵאפֹוא ִלְסּבֹל 
ַהְּפֵרָדה ֵמַרִּבי ֶאְלָחָנן ָהְיָתה ּכֹוֶאֶבת ּוַמֲעִציָבה, ְוָאְמָנם הּוא ִנְלַּכד 
ְקדֹוֵׁשי  ִמיְליֹוֵני  ֵׁשֶׁשת  ִעם  ַיַחד  ַהּמֹוֵקד  ַעל  ְוָעָלה  ַהָּבָכא  ְּבֵעֶמק 

ם ִיּקֹם ָּדָמם. )אור אלחנן( ַהּשֹׁוָאה, ַהּׁשֵ

  

ַרּבֹות ָהָיה ַהָּסָבא ִמֶּקֶלם, ַרִּבי ִׂשְמָחה ִזיְסל ִזיו, ַמֲאִריְך ְּבִׂשיחֹוָתיו 
ֻהְׁשַרׁש  ְוַהָּדָבר  ֲחֵברֹו,  ִעם  ָּבעֹל  ַהּנֹוֵׂשא  ֶׁשל  ַהְּגדֹוָלה  ַהִּמָּדה  ַעל 
ְמאֹד ְּבֶקֶרב ְּבֵני ֵּביתֹו ְוַתְלִמיָדיו. ַּפַעם ֵאַרע ָאסֹון ִעם ְיהּוִדי ַּכְפִרי 
ֶאָחד, ֶׁשָהַרַעם ָּפַגע ּבֹו ְּבתֹוְך ֵּביתֹו ְוהּוא ָׁשַבק ַחִּיים ֵמרֹב ַּפַחד. 
לֹו  ָּגְרָמה  ַה'ָּסָבא',  ֶׁשל  ְּבנֹו  ִזיו  ְזֵאב  ַנחּום  ְלַרִּבי  ַהָּדָבר  ְּכֶׁשּנֹוַדע 
ַהְּבׂשֹוָרה ְלַצַער ָּגדֹול ְוִהְׁשַּתֵּתף ְּבַצֲערֹו ֶׁשל ַהּזּוַלת. ְּבֵעת ֶׁשַּכָּמה 
ַעל  ְוִדָּכאֹון  ַצַער  ָחׁש  ֶׁשֵאינֹו  ֶׁשִּמי  ָאַמר,  ְלָפָניו  ָיְׁשבּו  ִמַּתְלִמיָדיו 
לֹו  ֻמְבָטח  ָּכְך,  ְלֵׁשם  ִמְתַאֵּמץ  ֵאינֹו  ְוהּוא  ֶׁשֵאַרע,  ָהָאיֹם  ָהָאסֹון 

ֶׁשָהָיה ִּביָכְלּתֹו ַּגם ְלָהְרגֹו ַּבָּיַדִים, ַרְחָמָנא ִלְּצַלן! )דעת תורה(

  

ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ַזְלָמן אֹוֶיְרַּבְך ָהָיה אֹוֲהָבם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְוָהָיה ִנָּכר ָעָליו 
ֶׁשהּוא נֹוֵׂשא ָּבעֹל ִעם ֲחֵברֹו ְּבאֶֹפן ֻמְׁשָלם. ַרִּבים ָהיּו נֹוֲהִרים ְלֵביתֹו 
ַרב  ְּבֶקֶׁשב  ָלֶהם  ַמֲאִזין  ָהָיה  ְוהּוא  ַצֲעָרם,  ֶאת  ְּבָפָניו  ִלְפרֹק  ְּכֵדי 
ּוִמְׁשַּתֵּתף ְּבַצֲעָרם ִמּתֹוְך ַאֲהָבה ֲאִמִּתית, ַעד ֶׁשָהיּו ָחִׁשים ִּכי ָהַרב 
ֻׁשָּתף ִעָּמם ְּבָצָרָתם ְּכמֹו ְּבִׂשְמָחָתם. ְּבֶדֶרְך־ְּכָלל ָהָיה ְזַמן ְסֻעַּדת 
ַהָּצֳהַרִים ְלַאַחר ְזַמן ַקָּבַלת ַהָּקָהל, ְוָתִדיר ָהָיה ִמְתאֹוֵנן ִּבְפֵני ְּבנֹו 
ַרִּבי ָּברּוְך ְואֹוֵמר: "ֵּכיַצד ֶאְפָׁשר ֶלֱאכֹל ַאֲחֵרי ֶׁשּשֹׁוְמִעים ָצרֹות ּכֹה 
ִמְזמֹוֵרי  ְוקֹוֵרא  ְמאֹד  ְמַעט  ָהָיה אֹוֵכל  ָהֲארּוָחה  ּוִבְׁשַעת  ַרּבֹות", 
ֵאָליו.  ֶׁשָּפנּו  ְלֵאּלּו  ְוַרֲחִמים  ְיׁשּוָעה  ִּבְדַבר  ְלַהְעִּתיר  ְּכֵדי  ְּתִהִּלים 
ֶׁשַּבַּיֲהדּות  ַהָּמאֹור  ֶאת  ֶׁשִּגּלּו  ְּתׁשּוָבה  ַּבֲעֵלי  זּוג  ֵאָליו  ָּבאּו  ַּפַעם 
ִהיא  ֶׁשַהַּכָּלה  ֶׁשִהְתָּבֵרר  ֶאָּלא  ְלִנּשּׂוֵאיֶהם,  מֹוֵעד  ְּכָבר  ְוָקְבעּו 
ְּבַנְפָׁשם.  ֵעצֹות  ָלִׁשית  ָיְדעּו  ֹלא  ַנִים  ְוַהּׁשְ ּכֵֹהן  ִעם  ִחּתּון  ְּפסּוַלת 
ִמְׁשַּתֵּתף  ְּכֶׁשהּוא  ַרָּבה  ְּבֶחְמָלה  ַזְלָמן  ְׁשֹלמֹה  ַרִּבי  ָלֶהם  ֶהֱאִזין 
ְּבַצֲעָרם, ּוְלַאַחר ֶׁשָּבַדק ֶאת ָהִעְנָין ְוֹלא ָמָצא ׁשּום ֶּפַתח ְלֶהֵּתר, 
ָּדָבר  אּוָלם  ָיכֹול,  ֵאיִני  ֶאְתֶכם  ְלַהִּתיר  ָנא,  "ִׁשְמעּו  ָלֶהם:  ָאַמר 
ֶאָחד ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות, ֲאִני ָיכֹול ִלְבּכֹות ּוְלִהְצַטֵער ַיַחד ִאְּתֶכם". 
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ְוהּוא ָּפַרץ ִּבְבִכי ִנְסָער ֶׁשִּנְמַׁשְך ְזַמן ָארְֹך, ַעד ֶׁשָהָיה ִנְרֶאה ְּכִאּלּו ָהָאסֹון 
ַהֵּמיָדע  ִּכי  ַמִים,  ַהּׁשָ ִמן  ִּפְלִאית  ְּבֶדֶרְך  ִהְתָּבֵרר  ְלַבּסֹוף  ַעְצמֹו.  לֹו  ֵאַרע 
ֶׁשִהְתַקֵּבל ַעל ִיחּוָסּה ֶׁשל ַהַּכָּלה ֹלא ָהָיה ָנכֹון, ְוִהיא ֻהְּתָרה ָלבֹוא ַּבָּקָהל 

ְּבִלי ִּפְקּפּוק. )דגל ירושלים(

  

ְיהּוִדי  ִּבְבִריְסק  ִהְתּגֹוֵרר  ִמְּבִריְסק,  ְזֵאב  ִיְצָחק  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּכֻהָּנתֹו  ְּבֵעת 
ִויצּוא  ְיבּוא  ֶאָחד ֶׁשִהְתָּבֵרְך ְּבִמְׁשָּפָחה ְּברּוָכה, ּוְלִמְחָיתֹו ָעַסק ְּבִעְסֵקי 
ְּבַהְבָרַחת  ְוָהֳאַׁשם  ְלטֹונֹות  ַהּׁשִ ִּביֵדי  ָהִאיׁש  ִנְתַּפס  ֶאָחד  יֹום  ַּבִּדים.  ֶׁשל 
ְסחֹוָרה ְּבִלי ַּתְׁשלּוֵמי ֶמֶכס. ַּבִּמְׁשָּפט ַהָּצפּוי לֹו, ָהָיה ַהְּיהּוִדי ָעלּול ְלַקֵּבל 
ִעם  ַהְּקפּוָאה  ְלִסִּביר  ָׁשִנים  ֲאֻרַּכת  ָּגלּות  ַעד־ְּכֵדי  ְמאֹד,  ָחמּור  עֶֹנׁש 
ַמע ָהַרב ַעל ָהעֶֹנׁש ַהָּקֶׁשה ַהָּצפּוי ְלאֹותֹו ְיהּוִדי, ִמֵהר  ֲעבֹוַדת ָּפֶרְך. ְּכֶׁשּׁשָ
ְוִזֵּמן ְלָפָניו ֶאת ֶאָחד ֵמעֹוְרֵכי־ַהִּדין ַהְּגדֹוִלים ֶׁשָּבִעיר, ְוִסֵּפר לֹו ַּבֲחַׁשאי 
ִּכי ְלַדֲאבֹונֹו הּוא ְּבַעְצמֹו ִנְתַּפס ַּבֲעֵבָרה ַעל חֹק ַהֶּמֶכס, ְוִכי ָעָליו ַלֲעמֹד 
ַלֲעׂשֹות.  ָעָליו  ֶמה  ִּבְׁשֵאָלתֹו  ְוַנְפׁשֹו  ָחמּור,  ְלִמְׁשָּפט  ַהְּקרֹוִבים  ַּבָּיִמים 
ָנה ּוֵפַרׁש, אּוָלם ַלְמרֹות זֹאת ָרַחׁש ָּכבֹוד ָלַרב  עֹוֵרְך־ַהִּדין, ָהָיה ְיהּוִדי ֶׁשּׁשָ
ַמע ֶאת ִּדְבֵרי ָהַרב ִנְבַהל ְמאֹד ַעד ֶׁשָּדמֹו ָקָפא ְּבעֹוְרָקיו.  ַהַּנֲעָרץ, ּוְכֶׁשּׁשָ
ַמע  "ְלַדְעִּתי", ָלַחׁש עֹוֵרְך־ַהִּדין ְּבָאְזֵני ָהַרב, ְּכֶׁשהּוא ִנְזָהר ֶׁשּקֹולֹו ֹלא ִיּׁשָ
ָחמּור  ָהַרב  ֶׁשל  ַמָּצבֹו  ֵאּלּו,  ֵמֵעין  ְּבִמְקִרים  ָהַרב  ִנְסיֹוִני  "ּוְלאֹור  ַּבחּוץ, 
ְמאֹד ַוֲחַסר ִסּכּוי ַוֲאִני חֹוֵׁשׁש ְמאֹד ְלגֹוָרלֹו. אּוָלם ֵעָצה ַאַחת ִויִחיָדה ֵיׁש 
ְּבָיִדי, מּוָכן ֲאִני ְלִהְסַּתֵּכן ְוַלְחּדֹר ֶאל ַאְרִכּיֹון ֵּבית ַהִּמְׁשָּפט, ּבֹו רֹוֲחִׁשים 
ָהַרב".  ֶנֶגד  ָהַאְׁשָמה  ִּתיק  ֶאת  ם  ִמּׁשָ ּוְבֵאין רֹוִאים אֹוִציא  ַרב,  ֵאמּון  ִלי 
ִמְׁשַּפְחִּתי",  ָּכל  ְוֶאת  ִמְׂשָרִתי  ֶאת  ַעְצִמי,  ֶאת  ְמַסֵּכן  ֲאִני  ְּבָכְך  "ָאְמָנם 
ִמְּבִריְסק,  ָהַרב  ֶׁשל  ַהָּצָלתֹו  ְלַמַען  "אּוָלם  ְוָאַמר,  עֹוֵרְך־ַהִּדין  ִהְמִׁשיְך 
מּוָכן ֲאִני ְלַסֵּכן ֶאת ַעְצִמי ַוֲאִפּלּו ִלְמסֹר ֶאת ַנְפִׁשי". ְלֵׁשַמע ַהָּצָעתֹו ֶׁשל 
עֹוֵרְך־ַהִּדין, אֹורּו ָּפָניו ֶׁשל ָהַרב ְוהּוא ִמֵהר לֹוַמר: "ַּדע ְלָך, ֶׁשְּלַמֲעֶׂשה ֹלא 
ֲאִני הּוא ָהִאיׁש ֶׁשעֹוֵמד ַלִּמְׁשָּפט, ֶאָּלא ְיהּוִדי ְּפלֹוִני ִמּתֹוְׁשֵבי ִעיֵרנּו. ֹלא 
ָהְיָתה ְּבָיִדי ַהְּבֵרָרה ְוֶנֱאַלְצִּתי ְלַׁשּנֹות ִמִּדּבּוִרי ְלַמַען ִּפּקּוַח ֶנֶפׁש, אּוָלם 
ְּכִאּלּו ַאָּתה עֹוֶׂשה זֹאת  ָאָדם  ְלַמַען אֹותֹו  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ִמְּמָך  ֲאִני  ְמַבֵּקׁש 
ַּבֲעבּוִרי". ְלֵׁשַמע ִּגּלּויֹו ֶׁשל ָהַרב, ָסְמקּו ָּפָניו ֶׁשל עֹוֵרְך־ַהִּדין ְוהּוא ִנָּסה 
ְלִהְתַחֵּמק ֵמַהַּמָּטָלה, אּוָלם ָהַרב ָיַׁשב ִעּמֹו ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ְוִהְסִּביר לֹו ִּכי 
ַצֲערֹו ֶׁשל ַהֶּנֱאָׁשם נֹוֵגַע לֹו ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ַצֲערֹו ֶׁשּלֹו ַעְצמֹו, ֶׁשֵּכן הּוא נֹוֵׂשא 
ָעֵמל הּוא  ָיָמיו  ְוָכל  ַלִּמְׁשָּפט,  ַעְצמֹו עֹוֵמד  ְּכִאּלּו הּוא  ֲחֵברֹו  ְּבֻעּלֹו ֶׁשל 
ִני ְוִיְהֶיה ֵמֵצר ְּבָצָרתֹו ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי.  ַעל־ָּכְך ֶׁשהּוא ָיחּוׁש ְּבַצֲערֹו ֶׁשל ַהּׁשֵ
ַהְּדָבִרים ַהִּנְלָהִבים ֶׁשָּיְצאּו ִמִּלּבֹו ֶׁשל ָהַרב ִמְּבִריְסק, ָּפֲעלּו ֶאת ְּפֻעָּלָתם 

ְוַהְמֻסֶּכֶנת,  ַהְּכֵבָדה  ַהְּמִׂשיָמה  ֶאת  ַעל־ַעְצמֹו  ִלּטֹל  ִהְסִּכים  ְועֹוֵרְך־ַהִּדין 
ְלַהְצִליַח  ּוְבָרָכה  ַהְבָטָחה  ִמֶּמּנּו  ְלַקֵּבל  ָהַרב  ִעם  ִהְתָנה  ֶׁשהּוא  ֶאָּלא 
ִּבְמִׂשיָמתֹו ְּבִלי ְלִהָּתֵפס ְוֹלא ְיֻאֶּנה לֹו ָּכל ַרע. ְּבַחְסֵדי ה', ָעָלה ְּבָידֹו ֶׁשל 
עֹוֵרְך־ַהִּדין ְלַבֵּצַע ֶאת ַהְּמִׂשיָמה ְּבַהְצָלָחה, ְוַכֲאֶׁשר ִהְזַּדְּמָנה לֹו יֹום ֶאָחד 
ִעם  ַהַּמְרִׁשיַע  ַהִּתיק  ֶאת  ַהחּוָצה  ְלַהְגִניב  ִהְצִליַח  ְמֻיֶחֶדת,  ּכֶֹׁשר  ְׁשַעת 
ָּכל ַהִּמְסָמִכים ֶׁשּבֹו, ּוִמֵהר ְלַהְׁשִליכֹו ֶאל ַּתּנּור ָהֵאׁש. ַּדֵּפי ַהְּתִביָעה ָהיּו 
ְלַמֲאכֶֹלת ֵאׁש, ּוְבֶהְעֵּדר ְּתִביָעה ֻּבַּטל ִמְׁשָּפטֹו ֶׁשל אֹותֹו ְיהּוִדי ִמְּבִריְסק 

ְוַנְפׁשֹו ָהְיָתה לֹו ְלָׁשָלל. )בית אב(

  

ַּתְלִמיָדיו  ְּבעֹל  נֹוֵׂשא  ָהָיה  ִמיר,  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ַּפְרצֹוִביץ  ַנחּום  ַרִּבי 
ִּבְבָעָיה  ִמַּתְלִמיָדיו  ֶאָחד  ִהְסַּתֵּבְך  ַּפַעם  ְמאֹודֹו.  ְּבָכל  ֲעֵליֶהם  ּוִמְתַמֵּסר 
ָיַׁשב  ַנחּום  ַרִּבי  אּוָלם  מֹוָצא,  ְּכַחְסַרת  ְּתִחָּלה  ִנְרֵאית  ֶׁשָהְיָתה  ִנְפֶּתֶלת 
ְּבָעיֹוָתיו, ַעד ֶׁשֵחֶפץ  ְסַבְך  ְּבִפְתרֹון  ְוָדן ִעּמֹו  יֹום  ִמֵּדי  ַּכָּמה ָׁשעֹות  ִעּמֹו 
ְּגדֹוִלים  ְּבִעְנָיִנים  ַרק  ְוֹלא  טֹוב.  ְּבִכי  ָהִעְנָין  ֶאת  ְלַסֵּדר  ִהְצִליַח  ְּבָידֹו  ה' 
ַוֲחׁשּוִבים ָהָיה ִמְׁשַּתֵּתף ְונֹוֵׂשא ָּבעֹל, ֶאָּלא ַאף ַּבְּדָבִרים ַהְּקַטִּנים ַהִּנְרִאים 
ְּבַאְנְּגִלָּיה,  הֹוָריו  ְלֵבית  ִלְנסַֹע  ֶׁשָעַמד  ַהַּתְלִמיִדים  ַאַחד  ִסֵּפר  ְּפעּוִטים. 
ִלי  "ֶיׁש  ַנחּום:  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ִמֶּמּנּו.  ְלִהָּפֵרד  ְּכֵדי  ַהְיִׁשיָבה  ְלרֹאׁש  ְוִנְכַנס 
ִיְׁשַמע  ֶׁשָּמא  ַּכֲאַפְרֶּכֶסת  ָאְזנֹו  ַהַּתְלִמיד  ָעָׂשה  ִּבְׁשִביְלָך".  טֹוָבה  ֵעָצה 
ְוָהַרב ְּכמֹו ָאב ַרחּום ּפֹוֶנה ֵאָליו  ֵעָצה ֲעֻמָּקה ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ְּבֶאֶרץ ֵנָכר, 
ְואֹוֵמר: "ְלִפי ֶחְׁשּבֹוִני, ֶמֶזג ָהֲאִויר ְּבַאְנְּגִלָּיה ְּבעֹוָנה זֹו, הּוא ַקר ְמאֹד, ְוָלֵכן 
ַאל ָנא ִּתְׁשַּכח ִלּטֹל ִעְּמָך ְמִעיל ָהגּון ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּמם ּבֹו". ָיָצא ַהַּתְלִמיד 
ָצִריְך  ֵּכיַצד  ַלֶּדֶרְך,  ְּכֵציָדה  ִנְפָלא  ִלּמּוד  ְּכֶׁשְּבִצְקלֹונֹו  ַרּבֹו,  ִמֵּבית  ִנְפָעם 
ַלְחׁשֹב ַעל ַהּזּוַלת. ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, ַּבַהְפָסָקה ַהְּקָצָרה ֶׁשֵּבין ְּתִפַּלת מּוָסף 
יֹום  ְוֵאיַמת  ְּבָידֹו,  "ַׁשֲעֵרי ְתׁשּוָבה"  ַהֵּסֶפר  ִעם  ַנחּום  ַרִּבי  ָיַׁשב  ְלִמְנָחה, 
ַהִּדין ִנֶּכֶרת ַעל־ָּפָניו. אּוָלם ְּכֶׁשִּנַּגׁש ֵאָליו ַרִּבי ַחִּיים וֹוְלִקין ִעם ְּבנֹו ְלָבְרכֹו, 
ֵּביתֹו,  ְּבֵני  ּוִבְׁשלֹום  ִּבְׁשלֹומֹו  ִּבְפרֹוְטרֹוט  ְוִהְתַעְנֵין  ַנחּום  ַרִּבי  ֵאָליו  ִנְפָנה 
יֹום  ַהֶּזה ֶׁשל  ַהָּגדֹול  ַּבְּזַמן  ַאף  ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו  ָהְיָתה  ְלַתְלִמיָדיו  ַהְּדָאָגה  ִּכי 
ַהִּכּפּוִרים. ַּתְלִמיד ַאֵחר ִסֵּפר, ֶׁשִּבְהיֹותֹו ָּבחּור ָצִעיר ָיַׁשב ְלָידֹו, ּוְבֵליל יֹום 
ַהִּכּפּוִרים ְּכֶׁשָּמַסר ַרִּבי ַחִּיים ְׁשמּוֶאֵלִביץ ִׂשיָחה ְוקֹוֵנן ַעל ְיהּוֵדי רּוְסָיה 
ַהְּנתּוִנים ַּבֵּמַצר, ָּפַרץ ַרִּבי ַנחּום ִּבְבִכי ָעצּום, ַעד ֶׁשַהַּתְלִמיד ָרָאה ְּבחּוׁש 
ֵּכיַצד הּוא נֹוֵׂשא ָּבעֹל ִעם ְיהּוִדים ְרחֹוִקים ֶׁשְּכָלל ֵאינֹו ַמִּכיָרם. ָּכְך ָהָיה 
ַּגם ַּכֲאֶׁשר ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ַאַחד ָהַאְבֵרִכים ִנְפְטָרה ְּבִלְדָּתּה ִּבְהיֹוָתה ְצִעיָרה 
ִנְכַנס ֵאָליו ַאַחד ַהַּתְלִמיִדים ּוְמָצאֹו ּבֹוֶכה  ְלָיִמים, ּוְזַמן־ָמה ְלַאַחר ִמֵּכן 
ּוֵמֵצר ַעל ָהָאסֹון ֶׁשֵאַרע ּוִמְתַּפֵּלל ְלַהְצָלַחת ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה. )ישורון כ"ב(

ח ְמֻמּלָ
ה  ׁשֹו ְוָעׂשָ ּמְ ֻעּלֹו, ְוָלֵכן לֹא ָהָיה ֵמִניַח ְלִאיׁש ְלׁשַ א ּבְ הּו ִיּשָׂ יׁשֶ ּמִ ְך ׁשֶ ְעּתֹו נֹוָחה ִמּכָ הּו", לֹא ָהְיָתה ּדַ ַעל "ַיד ֵאִלּיָ יׁש ּבַ ּלִ הּו ָרגּוֶלר ִמּקַ י ֵאִלּיָ ַרּבִ
א ֵאָליו ָאָדם ֶאָחד  א ְלֵביתֹו. ּבָ ֵבָדה אֹוָתּה ָנׂשָ ל ִעיר, ּוְבָידֹו ֲחִביָלה ּכְ ְרחֹוָבּה ׁשֶ ַעם ָהַלְך ּבִ ק ַלֲאֵחִרים. ּפַ ּקֵ ִלי ְלִהְזּדַ ל ִעְנָיָניו ִמּבְ ַעְצמֹו ֶאת ּכָ ּבְ
ׁשֹו  ּמְ עֹל ִעם ֲחֵברֹו, ְלׁשַ א ּבָ נּו ִלְהיֹות נֹוׂשֵ יַח ִלי ַרּבֵ א ַיּנִ הּו: "ָאּנָ י ֵאִלּיָ ַרּבִ יַאת ַהֲחִביָלה, ְוִהְפִציר ּבְ ְנׂשִ ַע לֹו ּבִ ֻעּלֹו ּוְלַסּיֵ א ּבְ יַע ֶאת ַעְצמֹו ִלּשָׂ ְוִהּצִ
ְלִמיד ָחָכם"?  ב ּתַ ֲאִני ֶנְחׁשָ ה ׁשֶ טּוַח ַאּתָ ַאל: "ַהֻאְמָנם ּבָ הּו ְוׁשָ י ֵאִלּיָ ְך ַרּבִ ְלִמיד ָחָכם". ִחּיֵ ּמּוׁש ּתַ ל ׁשִ דֹוָלה ׁשֶ ִמְצָוה ּגְ ה אֹוִתי ּבְ עֹו, ִויַזּכֶ ּוְלַסּיְ
ַבת־ הּו ּבְ י ֵאִלּיָ ְך", ָאַמר ַרּבִ ְלִמיד ָחָכם ֻמְבָהק". "ִאם ּכָ נּו הּוא ּתַ ַרּבֵ ְקּפּוק ׁשֶ ִלי ּפִ ָבר ּבְ רּור ַהּדָ ָבר? ֲהֵרי ּבָ ּדָ ֵאָלה ּבַ ה ְוָאַמר: "ְוִכי ֵיׁש ׁשְ ַמּה ַהּלָ ּתָ

ְלִמיד ָחָכם"...  ּמּוׁש ּתַ ַעְצִמי ִמְצַות ׁשִ ם ּבְ עֹל ִעם ֲחֵברֹו, ַוֲאַקּיֵ א ּבָ ל ִלְהיֹות נֹוׂשֵ דֹוָלה ׁשֶ ְצָוה ַהּגְ ַעְצִמי ֶאת ַהּמִ ם ּבְ חֹוק, "רֹוֶצה ֲאִני ְלַקּיֵ ׂשְ
  

יָבה ַיַחד ִעם  ְך ִמחּוץ ַלְיׁשִ הּוא ְמַהּלֵ ׁשֶ ִצי"ב ִמּוֹולֹוִז'ין, ּכְ ַעם ָרָאהּו ַהּנְ ִעּלּוי ֻמְפָלג. ּפַ ִריְסק ּכְ ים ִמּבְ י ַחּיִ ְרֵסם ַרּבִ ָבר ִהְתּפַ ִעירּותֹו, ּכְ עֹוד ִמּצְ
יַח  ּכּוַח, ִהּנִ ַמֲהַלְך ַהּוִ יָבה. ּבְ ְיׁשִ אֹוָתּה ֵעת ּבַ ּה ָעְסקּו ּבְ ה ּבָ ֻסְגָיה ָקׁשָ ִדְבֵרי ּתֹוָרה ּבְ ַנִים ִהְפִליגּו ּבְ ְ ַאף הּוא ָהָיה ִעּלּוי ֻמְפָלג, ְוַהּשׁ ְלִמיד ַאֵחר, ׁשֶ ּתַ
ארֹו  ים )ֵרַחִים( ַעל ַצּוָ ָמָרא: "ר' ַחּיִ ְלׁשֹון ַהּגְ ִצי"ב ְוָאַמר לֹו ּבִ ָנה ֵאָליו ַהּנְ יד ֶאת ֻעּלֹו ָעָליו. ּפָ ְכּבִ ּמַ ֶאָחד ׁשֶ ֶתף ֲחֵברֹו, ּכְ ים ֶאת ָידֹו ַעל ּכֶ י ַחּיִ ַרּבִ

ּתֹוָרה"?...                     ְוַיֲעֹסק ּבַ


