
ִמְקָּדׁש  ִלי  "ְוָעׂשּו  ֶנֱאַמר  ִלְבנֹותֹו,  ְוַהֲהָכָנה  ַהִּמְׁשָּכן  ְּתרּוַמת  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ַהָּקָּב"ה  ֶׁשִּצּוָה  ְלַאַחר 
ֲהֵרי ַהְּדָבִרים מּוַסִּבים ַעל  ִּכי  ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם". ָהַאְלֵׁשיְך ַהָּקדֹוׁש ָּתַמּה ַעל ַהָּלׁשֹון "ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם", 
ַהִּמְקָּדׁש, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש", ּוִמן ָהָראּוי ָהָיה לֹוַמר 'ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוכֹו'? ֶאָּלא, ַמְסִּביר ָהַאְלֵׁשיְך, 
ַּכּוַָנת ַהָּפסּוק ִהיא ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל, 'ְּבתֹוָכם' ֹלא ֶנֱאַמר ֶאָּלא 'ְּבתֹוכֹו', ְּבתֹוְך ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ְוֵכן 
ִנְדַרׁש ָּפסּוק ֶזה ִּבְסָפִרים ַרִּבים, ַעל ָּבֵּתי ְכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות ֶׁשַאף ֵהם ְקרּוִיים ִמְקָּדׁש, ְּכִפי ֶׁשָּדְרׁשּו 
ֲחַז"ל 'ָוֱאִהי ָלֶהם ְלִמְקָּדׁש ְמַעט' ֵאּלּו ָּבֵּתי ְכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות. ּוַבַעל 'ֲארֹן ֵעֻדת', ָמָצא ֶרֶמז ִנְפָלא 
ָּבא  ְוַהָּכתּוב  ִמְדָרׁשֹות,  ְּכֵנִסּיֹות  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֵמִאָּתם"  ִּתְּקחּו  "ֲאֶׁשר  ַהֵּתבֹות  ִּכי  ֶׁשְּבָפָרָׁשֵתנּו,  ֶזה  ְּבָפסּוק 
ְלהֹורֹות ַלּדֹורֹות ַהָּבִאים ֶׁשָּכל ֶאָחד ָצִריְך ְלַחֵּזק ּוְלָהִקים ָּבֵּתי ְכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות, ְוַלֲעׂשֹוָתם ָמקֹום 
ִכיָנה ַעל־ְיֵדי ְּכבֹוד ַהָּמקֹום, ְוַאף ַהֵּתבֹות "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם", ְּבִגיַמְטִרָּיה  ְלַהְׁשָרַאת ַהּׁשְ

ְּכֶנֶסת ד' ְּפָעִמים, ְוֵכן ְצָעָקה ח' ְּפָעִמים ֶׁשִהיא ְלׁשֹון ְּתִפָּלה. 

ִני, ֹלא ֵהֵעּזּו  ֲחַז"ל ְמַסְּפִרים ַּבִּמְדָרׁש, ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשָּבאּו ָהרֹוָמִאים ָהְרָׁשִעים ִלְׂשרֹף ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
ְּבַנְפָׁשם ְלִהָּכֵנס ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְּפִניָמה, ְוִחְּפׂשּו ַאַחר ְיהּוִדי ַקל־ַּדַעת ֶׁשהּוא ִיָּכֵנס ִלְפֵניֶהם ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְוֵהם 
ָיבֹואּו ַאֲחָריו. ָמְצאּו ֶאת יֹוֵסף ְמִׁשיָתא ּוִבְקׁשּו ִמֶּמּנּו ְלִהָּכֵנס ְּתִחָּלה, ְוָאְמרּו לֹו ֶׁשָּיכֹול הּוא ִלּטֹל ָּכל ְּכִלי 
ֶׁשִּיְרֶצה ִמּתֹוְך ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ִנְכַנס יֹוֵסף ְמִׁשיָתא ְוָיָצא ִעם ְמנֹוַרת ַהָּזָהב ֶׁשָהְיָתה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ֻהְקְסמּו 
ָהְרָׁשִעים ֵמַהְּמנֹוָרה ַהַּמְרִהיָבה ֶׁשָהְיָתה ֻּכָּלּה ִמְקָׁשה ַאַחת ָזָהב ָטהֹור, ְוָאְמרּו לֹו ְליֹוֵסף: "ֵאין ֶזה ַּדְרּכֹו 
ֶׁשל ֶהְדיֹוט ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִּבְמנֹוָרה ּכֹה ְיָקָרה ֶׁשַּמְתִאיָמה ְלֵבית ַהֶּמֶלְך, ַהֲעֵבר ָלנּו ֶאת ַהְּמנֹוָרה ְוִהָּכֵנס ָלַקַחת 
ֵחֶפץ ַאֵחר". ֵסַרב יֹוֵסף ְמִׁשיָתא ְוָאַמר: "ֹלא ַּדי ֶׁשִהְכַעְסִּתי ְּכָבר ֶאת ּבֹוְרִאי ַּפַעם ַאַחת, ְוַעְכָׁשו ַאְכִעיס 
אֹותֹו ַּפַעם ְׁשִנָּיה"? ָּכֲעסּו ָעָליו ַהּצֹוְרִרים, ְוִנּסּו ְּתִחָּלה ְלַפּתֹותֹו ְּבָממֹון ַרב, ַאְך הּוא ֹלא ִהְסִּכים ְלִהָּכֵנס 
ׁשּוב. ֵהֵחּלּו ַהָּללּו ְלַעּנֹותֹו ְּבִעּנּוִיים ָקִׁשים, ְּכָפתּוהּו ְלֻׁשְלָחן ֶׁשל ַנָּגִרים ְוָהיּו ְמַנְּסִרים ִּבְבָׂשרֹו, ְוהּוא ָעַמד 

ְוָצַעק ִּבְׁשֵאִרית ּכֹחֹוָתיו ִלְפֵני מֹותֹו: "אֹוי ִלי, ַוי ִלי, ֶׁשִהְכַעְסִּתי ֶאת ּבֹוְרִאי".

ְּכֶׁשּשֹׁוְמִעים ֶאת ַהִּסּפּור ַהַּמְרִעיׁש ַהֶּזה, ָאנּו עֹוְמִדים ּוִמְׁשּתֹוְמִמים. ָמה ִהְתַרֵחׁש ִעם אֹותֹו ַקל־ַּדַעת, 
יֹוֵסף ְמִׁשיָתא, ּוַמה ִּפְתאֹום ֵאַרע לֹו ְּבֶרַגע ֶאָחד ֶׁשִּלּבֹו ִהְתַהֵּפְך ִמַּצד ְלַצד? ָׁשָעה ַקָּלה ִלְפֵני ֵכן מּוָכן ָהָיה 
ִלְבזֹז ֶאת ָּכל אֹוְצרֹות ַהּקֶֹדׁש, ְוֵאיְך ֶנְהַּפְך ִלּבֹו ְּבֶרַגע ָקט ְוִהְסִּכים ִלְמסֹר ֶאת ַנְפׁשֹו, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא ְלַהְכִעיס 
ֶאת ּבֹוְראֹו? ְוַהֵּתרּוץ ְלָכְך ַמְרִעיׁש ִׁשְבָעַתִים. יֹוְדִעים ַאֶּתם ָמה ֵאַרע ֵּביְנַתִים? יֹוֵסף ְמִׁשיָתא ִנְכַנס ְלֶרַגע 
ִכיָנה ׁשֹוָרה. ִמָּיד ִעם ְּכִניָסתֹו ְלָמקֹום ֲאֶׁשר ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה, ָמקֹום  ָקָטן ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְלָמקֹום ּבֹו ַהּׁשְ
ֲאֶׁשר ָׁשם ִיֵחד לֹו ַהָּקָּב"ה ַּבִית ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ִהְתַהֵּפְך יֹוֵסף ְמִׁשיָתא ְלָאָדם ַאֵחר, ְוהּוא ָיָצא ְיהּוִדי ׁשֹוֶנה 
ִּנְכַנס. ַעד ְּכֵדי ָּכְך, ֶׁשְּכָבר ִהְסִּכים ִלְמסֹר ֶאת ַנְפׁשֹו ִמּתֹוְך ִעּנּוִים ָקִׁשים ְונֹוָרִאִּיים, ַעל־ ַלֲחלּוִטין ִמַּמה ּׁשֶ

ְמָנת ֶׁשֹּלא ְלַהְכִעיס ֶאת ּבֹוְראֹו.

ּיֹוֵסף ְמִׁשיָתא ָחׁש, ְוהּוא ָיכֹול ָלֵצאת  ַמהּו ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְזַמֵּננּו, ֶׁשַהִּנְכָנס ֵּבין ְּכָתָליו ָיכֹול ָלחּוׁש ֶאת ַמה ּׁשֶ
ְוַנֲעֶלה יֹוֵתר? ֶזהּו ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשִּנְקָרא 'ִמְקָּדׁש  ִּנְכַנס? ַזְך יֹוֵתר, ָטהֹור יֹוֵתר  ִמֶּמּנּו ְּבאֶֹפן ׁשֹוֶנה ִמַּמה ּׁשֶ
ִכיָנה ָּכל ָהֵעת ְוַגם ּבֹו ֵיׁש ּכַֹח ְלרֹוֵמם ּוְלַהֲעלֹות ֶאת ָהָאָדם ְּבַמְדֵרגֹות  ְמַעט', ְוַאף ּבֹו ֶיְׁשָנה ַהְׁשָרַאת ַהּׁשְ

ִנְׂשָּגבֹות ַעד ְמאֹד, ַעד ֶׁשַּגם ִּבְׁשִהָּיה ֻמֶעֶטת ּבֹו ָיכֹול ָהָאָדם ְלִהְתַהֵּפְך ְלטֹוָבה ּוְלִהְׁשַּתּנֹות ְלִאיׁש ַאֵחר. 

זֹוִכים ָאנּו ְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ְּבָכל ֵעת ְמצֹא, ִּבְזַמֵּני ַהְּתִפּלֹות ּוִבְׁשַעת ַהִּלּמּוד, ּוְבָכל ַּפַעם ֶיׁש ָלנּו ֶאת 
ַהִהְזַּדְּמנּות ִלְזּכֹות ַלֲחסֹות ְּבֵצל ְּכָנָפיו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה, ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם ה' ּוְלַהְׁשִּכין ְׁשִכיָנתֹו ְּבתֹוְך ִלּבֹו ֶׁשל ָּכל 

ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמִאָּתנּו.

בס"ד

ַמְׁשֶרה  ֵמַאְרֵצנּו,  ְוָגִלינּו  ִמְקָּדֵׁשנּו  ֵּבית  ָחַרב  ֵמָאז 
ּוָבֵּתי  ְכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי  ַעל  ְׁשִכיָנתֹו  ֶאת  ַהָּקָּב"ה 
ְּכִפי  ְמַעט',  ִמְקָּדׁש  'ָּבֵּתי  ֶׁשִּנְקָרִאים  ִמְדָרׁשֹות, 
ֶׁשֲחַז"ל ָּדְרׁשּו "ָוֱאִהי ָלֶהם ְלִמְקָּדׁש ְמַעט" - 'ֵאּלּו 
ת  ְקֻדּׁשַ ֶׁשְּבָבֶבל'.  ִמְדָרׁשֹות  ּוָבֵּתי  ְכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי 
ת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוַהָּקָּב"ה  ָּבֵּתי ְכֶנֶסת ִהיא ִּכְקֻדּׁשַ
ָנַתן ָלנּו ֶאת ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ִּבְמקֹומֹו. ֲחַז"ל ִהְפִליגּו 
ַבח ְוַהַּמֲעָלה ֶׁשל ַהִּנְכָנס ְלָבֵּתי ְכֵנִסּיֹות,  ְּבגֶֹדל ַהּׁשֶ
ְלֵבית  ִנְכָנס  ֶׁשֵאינֹו  "ָּכל  הּוָנא:  ַרב  ֶׁשָאַמר  ַעד 
ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ִנְכָנס  ֵאינֹו  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַהְּכֶנֶסת 
ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ְוַהִּמְתַּפֵּלל ְּבתֹוכֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְּכִאּלּו 

ִמְתַּפֵּלל ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש".
ֵּבית  מֹוָרא  ֶׁשל  ַהִחּיּוב  ַה'ְיֵרִאים',  ַּבַעל  ְלַדַעת 
ַהְּכֶנֶסת ּוְכבֹודֹו, הּוא ִמן ַהּתֹוָרה ְוִנְלַמד ֵמַהָּפסּוק 
ַקּלּות  נֹוֲהִגים  ֶׁשֵאין  ּוִמָּכאן  ִּתיָראּו",  "ּוִמְקָּדִׁשי 
אֹוָתם  ְמַכְּבִדים  ֶאָּלא  ְכֵנִסּיֹות,  ְּבָבֵּתי  רֹאׁש 
ַּכָּמה  ָּפְסקּו  ּוְכַדְעּתֹו  ְוִנְקיֹוָנם,  ְלָיְפָים  ְודֹוֲאִגים 

ּפֹוְסִקים ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׁשה. 
ֶׁשֵאין ְמׂשֹוֲחִחים  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ֶׁשל  ְּכבֹודֹו  ִּבְכַלל 
ּבֹו ִׂשיָחה ְּבֵטָלה, ְוָכל־ֶׁשֵּכן ְּבֵעת ַהְּתִפָּלה ּוְקִריַאת 
ְוַקּלּות  ִּבָּזיֹון  ֶׁשל  ִׁשּמּוׁש  ּבֹו  עֹוִׂשים  ֹלא  ַהּתֹוָרה, 
ְמַקְּצִרים  ְוֵאין  ִנְכָנִסים ּבֹו ֶׁשֹּלא ְלצֶֹרְך  רֹאׁש, ֹלא 
ּוְכבֹודֹו,  ִנְקיֹונֹו  ַעל  ׁשֹוְמִרים  ַהֶּדֶרְך,  ֶאת  ּבֹו 
ְׂשָכרֹו  ְוָגדֹול  ְוִלּמּוד.  ִלְתִפָּלה  ָמקֹום  ּבֹו  ְוקֹוְבִעים 
ְוִנְזָהר  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְּכבֹוד  ַעל  ֶׁשּשֹׁוֵמר  ִמי  ֶׁשל 
ְּבֵסֶפר  ֶׁשּמּוָבא  ְּכמֹו  ַהְּתִפָּלה,  ְּבֵעת  ְלַדֵּבר  ֶׁשֹּלא 
ַהְּפִנים, ֵׂשיָב"ה ָראֵׁשי ֵּתבֹות ְׁשִתיָקה ָיָפה ִּבְׁשַעת 
ַהְּתִפָּלה, ְוָכל ִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ֵּכן, זֹוֶכה ַלֲאִריכּות ָיִמים 

ּוְתִפָּלתֹו ִמְתַקֶּבֶלת ְלָרצֹון.

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
רּוָמה   ּתְ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: מֹוָרא ִמְקָּדׁש  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

"ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם", ָלָּמה ֶנֱאַמר 
ְּבתֹוָכם ְוֹלא ְּבתֹוכֹו, ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש? ִמְּפֵני ֶׁשֵּמָאז 

ִכיָנה ְּבָבֵּתי  ֶׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ׁשֹוָרה ַהּׁשְ
ְכֵנִסּיֹות ּוְבָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות, ְּבתֹוָכם - ָראֵׁשי ֵּתבֹות 

ָּבֵּתי ְכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות". 
)רבי דוד אבוחצירא הי"ד(



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה

ֶמֶלְך ָּגדֹול ָהָיה ַּפַעם, ָחָכם ָּגדֹול ְוָעִׁשיר ֻמְפָלג, ֶׁשִהְנִהיג ֶאת ְמִדיָנתֹו 
ָׁשִנים  ְּבֶנֱאָמנּות.  אֹותֹו  ְוָעְבדּו  ֲאָהבּוהּו  ָהָאֶרץ  ֶאְזְרֵחי  ְוָכל  ְּבָרָמה 
ְוָכל  ְיָלִדים,  ְּבִלי  ֲעִריִרים  ְּכֶׁשֵהם  ְוַהַּמְלָּכה  ַהֶּמֶלְך  ַעל  ָעְברּו  ַרּבֹות 
ִיֲחלּו  ַהְּמִדיָנה  ֶאְזְרֵחי  ַהָּגדֹול.  ְּבַצֲעָרם  ִהְׁשַּתְּתָפה  ֻּכָּלּה  ַהַּמְמָלָכה 
ְלֶׁשֶלת ַהְּמלּוָכה  ְּכֵדי ֶׁשּׁשַ ִיָּפֵקד ַהֶּמֶלְך ְּביֹוֵרׁש ֶעֶצר,  ְוִצּפּו ַלּיֹום ּבֹו 
ָהַעִּתיָקה ֹלא ִּתָּפֵסק ּוְבראָֹׁשם ַיְמִׁשיְך ַלֲעמֹד ֵנֶצר ִמֶּזַרע ַהְּמלּוָכה. 

ְמָחה, ַּכֲאֶׁשר יֹום ֶאָחד נֹוַדע ְלָכל ְּבֵני ַהְּמִדיָנה,  ָמה ַרָּבה ָהְיָתה ַהּׂשִ
ְמָחה ַהְּגדֹוָלה,  ִּכי ַּבת נֹוְלָדה ְּבֵבית ַהְּמלּוָכה. ֻּכָּלם ָהיּו ֻׁשָּתִפים ַלּׂשִ
ִרים ְּביֹוֵתר ָהיּו ַּכּמּוָבן ַהֶּמֶלְך ְוַהַּמְלָּכה, ֶׁשּכֹוס ָהאֶֹׁשר  אּוָלם ַהְמֻאּׁשָ
ִנים ָחְלפּו ַמֵהר ּוַבת ַהֶּמֶלְך נֹוְתָרה  ֶׁשָּלֶהם ִהְתַמְּלָאה ַעד ֻּתָּמּה. ַהּׁשָ
ַּבת ְיִחיָדה ְלהֹוֶריָה, ְוֵהם ָׁשְמרּו ָעֶליָה ְּכָבַבת ֵעיָנם ּוִמְּלאּו ַאַחר ָּכל 
ִמְׁשֲאלֹות ִלָּבּה. ְוִהֵּנה ִהִּגיָעה ַּבת ַהֶּמֶלְך ְלִפְרָקּה ּוְבֵני ְמָלִכים ַרִּבים 
ְמאֹד  ה  ִהְתַקּׁשָ ַהֶּמֶלְך  ַאְך  ִעָּמּה,  ְלִהְׁשַּתֵּדְך  ְוָרצּו  ָיָדּה  ֶאת  ִּבְּקׁשּו 

ְלִהָּפֵרד ִמִּבּתֹו ַהְיִחיָדה. 

ְּגדֹוֵלי ַהְּמָלִכים ֶׁשָּבעֹוָלם ִּבְקׁשּו ְלִהְׁשַּתֵּדְך ִעם ַהֶּמֶלְך ְוָחְפצּו ָלַקַחת 
ֶאת ִּבּתֹו ַהְיִחיָדה ִלְבָנם, אּוָלם ַהֶּמֶלְך ִהִּציב ְּתַנאי ָקֶׁשה, אֹותֹו ֹלא 
ִהְסִּכים ַאף ֶאָחד ְלַמֵּלא. ַהְּתַנאי ָהָיה, ֶׁשֶהָחָתן ֶׁשִּיְזֶּכה ָלֵׂשאת ֶאת 
ַהֶּמֶלְך  ַּבת  ְּבִעְקבֹות  ְוָלֶלֶכת  ְמִדיָנתֹו  ֶאת  ַלֲעזֹב  ֵיָאֵלץ  ַהֶּמֶלְך,  ַּבת 
ִייַרׁש  ַהּיֹום  ּוְבבֹוא  ַהְּמלּוָכה,  ְּבֵבית  ַיַחד  ִיְתּגֹוֵרר  ָׁשם  ְמִדיָנָתּה,  ֶאל 
ֶאָחד  ַאף  ִהְסִּכים  ֹלא  ֶזה  ִלְתַנאי  ַהֶּמֶלְך.  חֹוְתנֹו  ֶׁשל  ִּכְסאֹו  ֶאת 
ֵמַהְּמָלִכים ָהֲאֵחִרים, ֶׁשֵּכן ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ָרָצה ֶׁשְּבָנם ַיְמִׁשיְך ָלגּור 
ְּבִקְרַבת ָמקֹום ֲאֵליֶהם, ְוַאף ֵהם ִקּוּו ְוָגדֹול ָהָיה ֶחְפָצם ֶׁשְּבָנם ִיְהֶיה 
ַׁשְלֶׁשֶלת  ֶאת  ְוַיְמִׁשיְך  ַהְּמִדיָנה  ְּבַהְנָהַגת  ְמקֹוָמם  ֶאת  ֶׁשִּייַרׁש  ֶזה 

ַהְּמלּוָכה ֶׁשָּלֶהם.

ּכֹה ָעְברּו ָיִמים ֲאֻרִּכים ְוֶהֳחָדִׁשים ָנְקפּו, ַעד ֶׁשַהֶּמֶלְך ְוַהַּמְלָּכה ֵהֵחּלּו 
ְּבַאְרמֹון  הֹוִפיַע  ֶאָחד  יֹום  ְוָאְׁשָרּה.  ַהֶּמֶלְך  ַּבת  ַלֲעִתיד  ִלְדאֹג  ְּכָבר 
ַהְּמלּוָכה ֶּבן־ֶמֶלְך ֶאָחד, ֶׁשִהִּגיַע ִמְּמִדיָנה ְרחֹוָקה ְמאֹד, ְוהּוא ָמָצא 
ּוַבַעל  ֻמְפָלג  ָעִׁשיר  ִּפֵּקַח ְמאֹד,  ָהָיה  ַהָּנִסיְך  ַהֶּמֶלְך.  ְּבֵעיֵני  ֵחן  ִמָּיד 
ִמּדֹות ִנימּוִסּיֹות ַוֲאִציִלּיֹות ַּכָּיֶאה ְלֶבן־ֶמֶלְך, ּוְדמּותֹו ּכֹה ָמְצָאה ֵחן 
ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶלְך, ַעד ֶׁשִּלּבֹו ָהַלְך ֶׁשִבי ַאֲחָריו ְוהּוא ִהְסִּכים ִמָּיד ְלַהָּצַעת 

ּדּוְך ֵּבינֹו ְלֵבין ִּבּתֹו ַהְיִחיָדה, ָּבַבת ֵעינֹו.  ַהּׁשִ

ֶׁשַאף  ַעד  ַהְמיָֹעד,  ֲחָתנֹו  ֶאל  ַהֶּמֶלְך  ֶׁשל  ַאֲהָבתֹו  ָהְיָתה  ְּגדֹוָלה  ּכֹה 
ֹלא ִהְתָנה ִעּמֹו ֶאת ַהְּתַנאי ֶׁשָהָיה ַמְתֶנה ִעם ָּכל ַהְּמָלִכים ֶׁשִּבְקׁשּו 
ַּבת  ִעם  ִיְׁשַּתֵּקַע  ִנּשּׂוָאיו  ֶׁשַאַחר  ִעּמֹו  ִסֵּכם  ְוֹלא  ִעּמֹו,  ְלִהְׁשַּתֵּדְך 
ַהֶּמֶלְך ְּבָסמּוְך ְלַאְרמֹון ַהְּמלּוָכה, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַהְמִׁשיְך ִלְרוֹות ַנַחת 

ִמִּבּתֹו ַהְיִחיָדה ְוָהֲאהּוָבה. 

ִמֵּבית  ָהֲאִציִלי  ָהֶעֶלם  ִעם  ַהֶּמֶלְך  ַּבת  ֶׁשל  ֵארּוֶׂשיָה  ַעל  מּוָעה  ַהּׁשְ
ְּבַרֲחֵבי  ַמֵהר  ִחיׁש  ִהְתַּפְרְסָמה  ָהְרחֹוָקה,  ֶׁשַּבְּמִדיָנה  ַהְּמלּוָכה 

ַהְּמִדיָנה, ְוֻכָּלם ָׂשְמחּו ְּבִׂשְמָחתֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך. ְלַאַחר ֳחָדִׁשים ִמְסָּפר, 
ֶנֶעְרָכה ִׂשְמַחת ַהִּנּשּׂוִאין, ֶׁשִהְתַקְּיָמה ַּכּמּוָבן ְּברֹב ְּפֵאר ְוָהָדר ְּכַיד 

ְמָחה ִהְרִקיָעה ְׁשָחִקים.  ַהֶּמֶלְך, ְוַהּׂשִ

ִּכי  לֹו,  ְוהֹוִדיַע  ְלחֹוְתנֹו  ַהֶּמֶלְך  ֲחַתן  ָּפָנה  ַהִּמְׁשֶּתה,  ְיֵמי  ְלַאַחר ּתֹם 
ִמְתּכֹוֵנן הּוא ִלּטֹל ֶאת ַרְעָיתֹו ּוְלַהְפִליג ִעָּמּה ֶאל ֵמֵעֶבר ַלָּים, ַעל־

ְמָנת ְלִהְׁשַּתֵּקַע ְּבֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹו, ָׁשם ָעִתיד הּוא ָלֶרֶׁשת ֶאת ִּכֵּסא 
ה  ִהְתַקּׁשָ ְוהּוא  ַהֶּמֶלְך ֶאל ִלּבֹו,  ְמִדיָנתֹו. ִהְתַעֵּצב  ְוִלְמֹלְך ַעל  ָאִביו 

ְמאֹד ְלִהָּפֵרד ִמִּבּתֹו ָהֲאהּוָבה. 

ֶׁשּיֹום  ַעד  ַהֶּמֶלְך,  ַעל  ָעְברּו  ָוֶעֶצב  ֵׁשָנה  ְנדּוֵדי  ֶׁשל  ֲאֻרִּכים  ָיִמים 
"ִׁשְמעּו  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ּוִבּתֹו  ֲחָתנֹו  ֶאל  ָּפָנה  אֶֹמץ,  ַהֶּמֶלְך  ָאַזר  ֶאָחד 
ָנא, ָּבִנים ְיָקִרים, ֵאת ֲאֶׁשר אַֹמר ֲאֵליֶכם. יֹוֵדַע ֲאִני ֶׁשָּכְך ַּדְרּכֹו ֶׁשל 
ֶאת  ִלְמנַֹע  ָיכֹול  ָהָאב  ְוֵאין  ִאיָׁשּה,  ַאַחר  הֹוֶלֶכת  ֶׁשָהַרְעָיה  עֹוָלם 
ֵעיִני,  ָּבַבת  ַהְיִחיָדה  ִמִּבִּתי  ְלִהָּפֵרד  ַהָּדָבר  ִלי  ָקֶׁשה  אּוָלם  ַהָּדָבר, 
ְוָלֵכן ְמַבֵּקׁש ֲאִני ִמֶּכם ַרק ָּדָבר ֶאָחד. ְמַבֵּקׁש ֲאִני ֶׁשִּתְּתנּו ִלי ְרׁשּות 
ָלבֹוא ִעָּמֶכם ֶאל ַאְרְצֶכם, ְוֵאיִני ְמַבֵּקׁש ִמֶּכם ַהְרֵּבה. ַּדי ִלי ְּבִקיטֹון 
ָקָטן ְּבָסמּוְך ְלֵביְתֶכם ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל ָלדּור ְּבתֹוכֹו, ְוָכְך אּוַכל ְלַהְמִׁשיְך 

ִלְרוֹות רֹב ַנַחת ִמֶּכם". 

ַהִּנְמָׁשל
ַהָּפסּוק  ַעל  ִּבְדָרָׁשָתם  ַּבִּמְדָרׁש,  ֲחַז"ל  ִהְׁשַּתְּמׁשּו  ֶזה  ְּבָמָׁשל 
ַהָּקָּב"ה  "ָאַמר  ְּבתֹוָכם":  ְוָׁשַכְנִּתי  ִמְקָּדׁש  ִלי  "ְוָעׂשּו  ֶׁשְּבָפָרָׁשֵתנּו: 
ְלִיְׂשָרֵאל, ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ַהּתֹוָרה. ִלְפרֹׁש ֵהיֶמָּנה ֵאיִני ָיכֹול, לֹוַמר 
ָלֶכם ַאל ִּתְּטלּוָה ֵאיִני ָיכֹול, ֶאָּלא ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשַאֶּתם הֹוְלִכים, ַּבִית 

ֶאָחד ֲעׂשּו ִלי ֶׁשָאדּור ְּבתֹוכֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש".

ַהָּקָּב"ה ָנַתן ָלנּו ְּבַמָּתָנה ְּגמּוָרה ֶאת ּתֹוָרתֹו ַהְּקדֹוָׁשה, ֶׁשִהיא ָּבַבת 
ֵעינֹו ְוִעָּמּה ָּבָרא ֶאת עֹוָלמֹו ְוִהְׁשִּתית אֹותֹו ָעֶליָה. ּוָמה הּוא ְמַבֵּקׁש 
ֵמִאָּתנּו? רֹוֶצה הּוא ֶׁשָּנִכין לֹו ַּבִית ָקָטן ֶׁשּבֹו הּוא ַיְׁשֶרה ֶאת ְׁשִכיָנתֹו 
ַהָּקָּב"ה  ִּכי  ָהֵעת,  ָּכל  ִעָּמנּו  ַיַחד  ִלְהיֹות  ַיְמִׁשיְך  הּוא  ְוָכְך  ְּבתֹוֵכנּו, 
ְוִיְׂשָרֵאל ְוַהּתֹוָרה ֻּכָּלם ִמְקָׁשה ַאַחת ֵהם. ּוַמהּו אֹותֹו ַּבִית? ֶזהּו ֵּבית 
ַהָּקָּב"ה  ּובֹו  ּוִמְתַּפְּלִלים ּבֹו,  ֶׁשָאנּו לֹוְמִדים  ַהִּמְדָרׁש  ּוֵבית  ַהְּכֶנֶסת 
ַמְׁשֶרה ֶאת ְׁשִכיָנתֹו ְוִנְמָצא ָּכל ָהֵעת ִאָּתנּו, ְּכמֹו אֹותֹו ֶמֶלְך ֶׁשִּנְמָצא 

ִעם ִּבּתֹו ַהְיִחיָדה ְוָהֲאהּוָבה ְוֹלא ֵמִסיַח ַּדְעּתֹו ִמֶּמָּנה ְלֶרַגע. 

ֲאָבל ִאם ָחִליָלה ְמַזְלְזִלים ִּבְכבֹוד ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ְמִׂשיִחים ּבֹו ְּבֵעת 
ִכיָנה ַהּשֹׁוָרה ּבֹו, ֲאַזי ְמָגְרִׁשים  ַהְּתִפָּלה ְוֹלא ׁשֹוְמִרים ַעל ְּכבֹוד ַהּׁשְ
ָחִליָלה  ּוְמֵצִרים  ִעָּמנּו  ָלדּור  ֶׁשִּבֵּקׁש  ַהָּקָּב"ה  ֶאת  ִּכְבָיכֹול  ְּבָכְך 
ֵּבית  ת  ְקֻדּׁשַ ַעל  ׁשֹוְמִרים  ְוַכֲאֶׁשר  ַהְּקדֹוָׁשה.  ִכיָנה  ַהּׁשְ ַצֲעֵדי  ֶאת 
ִכיָנה ּוְתִפָּלֵתנּו  ַהְּכֶנֶסת, ֶנְהַּפְך ַהָּמקֹום ְלַבִית ָקדֹוׁש ֶׁשּבֹו ׁשֹוָרה ַהּׁשְ

ִמְתַקֶּבֶלת ַּבָּמרֹום ִלְפֵני ֲאדֹון־ּכֹל.
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ְמַעט  ִמְקָּדׁש  ִנְקָרִאים  ִמְדָרׁשֹות  ּוָבֵּתי  ְכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי   •
ָתם ֶׁשֶּנֱאַמר  ִכיָנה ׁשֹוָרה ָּבם, ְוִנְצַטּוִינּו ִלְׁשמֹר ַעל ְקֻדּׁשָ ְוַהּׁשְ

"ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו".  

ת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת הּוא ִחּיּוב  • ְלִׁשיַטת ַהְיֵרִאים, ְׁשִמיַרת ְקֻדּׁשַ

ִמן ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְלַמד ֵמַהָּפסּוק "ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו", אּוָלם ֵיׁש 
ָתם ִמְּדַרָּבָנן, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשַּגם  ּפֹוְסִקים ֶׁשּסֹוְבִרים ֶׁשְּקֻדּׁשָ

ְלִׁשיָטָתם ִּבְזיֹון ֵּבית ַהְּכֶנֶסת הּוא ִאּסּור ִמן ַהּתֹוָרה.

ֵאין נֹוֲהִגים ָּבֶהם ַקּלּות רֹאׁש,  ּוִמְדָרׁשֹות,  ְכֵנִסּיֹות  ְּבָבֵּתי   •
ְּבִזְלזּול,  ּבֹו  ָיַׁשב  ֹלא  ְּבֵטָלה,  ְוִׂשיָחה  ְוִהּתּול  ְׂשחֹוק  ְּכגֹון 
ְּבֵאיָמה  ַהָּקָּב"ה  ִלְפֵני  ֵיֵׁשב  ְיַטֵּיל ּבֹו, ֶאָּלא  ְוֹלא  ָירּוץ ּבֹו  ֹלא 

ּוְבִיְרָאה. 

• ָאסּור ְלַדֵּבר ְּבָבֵּתי ְכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות ִׂשיָחה ְּבֵטָלה, 
ַעל  ֶנֱאַמר  ַהָּקדֹוׁש  ּוַבּזַֹהר  ַהְּתִפָּלה,  ִּבְׁשַעת  ֶׁשֹּלא  ַוֲאִפּלּו 

ָהעֹוֶׂשה ֵּכן ֶׁשֵאין לֹו ֵחֶלק ַּבה' ֱאֹלֵקי ִיְׂשָרֵאל. 

ַהְּכֵנִסּיֹות  ְּבָבֵּתי  ִזְלזּול  ַלֲחַׁשׁש  ְלִהָּכֵנס  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי   •
ְמקֹומֹות  ִלְבנֹות  ָנֲהגּו  ְמאֹד,  ָחמּור  ֶׁשֲעֹוָנם  ַהְמֻקָּדִׁשים 
אֹוָתם  ּוְמַכִּנים  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ת  ִּכְקֻדּׁשַ ִּדיָנם  ֶׁשֵאין  ְּתִפָּלה 
ְוָאז  ְוַכּדֹוֶמה,  ְׁשִטיְּבל  ְּתִפָּלה,  ֵּבית  ְּכגֹון  ׁשֹוִנים,  ְּבִכּנּוִיים 
תֹו ְּפחּוָתה ְמַעט, ּוֻמָּתר ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ּבֹו, ֲאָבל ַּגם  ְקֻדּׁשָ

ּבֹו ָצִריְך ְלִהָּזֵהר ִמַּקּלּות רֹאׁש. 

ְלֵבית  ַהִּנְכָנס  ָהֲאִריַז"ל:  ְּבֵׁשם  ִויַטאל  ַחִּיים  ַרִּבי  ָּכַתב   •
קֶֹדם  ַּבֶּפַתח  ְמַעט  ְלִהְתַעֵּכב  ְמאֹד  ְלִהָּזֵהר  ָצִריְך  ְּכֶנֶסת, 
ֶׁשִּיָּכֵנס, ּוְלַהְראֹות ַעְצמֹו ָיֵרא ְוָחֵרד ּוִמְזַּדְעֵזַע ִלָּכֵנס ְּבֵהיַכל 
ִּתיָראּו.  ּוִמִּמְקָּדִׁשי  ַהָּפסּוק  סֹוד  ְוֶזה  עֹוָלם,  ֶׁשל  ַמְלּכֹו 
ָאבֹוא  ַחְסְּדָך  ְּברֹב  "ַוֲאִני  יֹאַמר  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ְּכֶׁשִּנְכַנס 
ֵביֶתָך ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל־ֵהיַכל־ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶתָך", ְוַאַחר ְּכִניָסתֹו 

ִיְׁשַּתֲחֶוה ְּכֶנֶגד ַהֵהיָכל. 

ְּבַתְכִלית  ִנְזָהר  ֶׁשָהָיה  ַז"ל,  ]ָהֲאִר"י[  ְלמֹוִרי  ָרִאיִתי  ְוַגם 
ַהְּזִהירּות ֶׁשֹּלא ְלַדֵּבר ְּכָלל ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַאף ֶׁשֹּלא ִּבְׁשַעת 
ַהְּתִפָּלה, ְוִכְמַעט ֶׁשֲאִפּלּו ְּבִדְבֵרי מּוָסר ְותֹוָכחֹות ּוְתׁשּוָבה 
ֹלא ָהָיה רֹוֶצה ְלַדֵּבר, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיָּמֵׁשְך ִמֶּזה ֵאיֶזה ִּדּבּור ֶׁשל 
ִהְׁשַּתֲחָויֹות,  ָׁשֹלׁש  ִיְׁשַּתֲחֶוה  ַהְּכֶנֶסת,  ִמֵּבית  ְּבֵצאתֹו  חֹל. 

ְּכֶנֶגד ַהֵהיָכל, ְּכֶנֶגד ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ּוְבֵצאתֹו ֵמַהֶּפַתח. 

• ִיָּזֵהר ְמאֹד ֶׁשֹּלא ַיֲעבֹר ִמְּלִהְתַּפֵּלל ְּבִצּבּור ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים 
ַּבּיֹום, ְוָצִריְך ִלְקּבַֹע לֹו ָמקֹום ָקבּוַע ִלְתִפָּלתֹו, ַּגם ֵּבית ְּכֶנֶסת 
ַהּקֹוֵבַע  ְוָכל  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ְּבתֹוְך  ָקבּוַע  ָמקֹום  ְוַגם  ָקבּוַע 
ָמקֹום ִלְתִפָּלתֹו ֱאֹלֵקי ַאְבָרָהם ְּבֶעְזרֹו, ּוְלַאַחר מֹותֹו אֹוְמִרים 

ָעָליו 'ֵאי ָעָנו, ֵאי ָחִסיד, ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו 
אֹוְיָביו  ִלְתִפָּלתֹו  ָמקֹום  ַהּקֹוֵבַע  ֶׁשָּכל  ֶנֱאַמר  ְוֵכן  לֹום',  ַהּׁשָ

נֹוְפִלים ַּתְחָּתיו. 

ִלְקרֹא  ְּכגֹון  ְלָצְרּכֹו,  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ְלִהָּכֵנס  ֶׁשָּצִריְך  ִמי   •
ם ֵחֶפץ ָּכְלֶׁשהּו, ִיָּכֵנס ְוִיְלַמד  ַלֲחֵברֹו ֶׁשִּנְמָצא ּבֹו אֹו ִלּטֹל ִמּׁשָ
ֶׁשָּצִריְך  אֹוְמִרים  ְוֵיׁש  ִמְׁשָנה,  אֹו  ֲהָלָכה  ְּדַבר  ְּכגֹון  ְמַעט, 

ַלֲעׂשֹות ֵּכן ִּביִׁשיָבה ְוֹלא ַּבֲעִמיָדה. 

• ָאסּור ְלַקֵּצר ֶאת ַהֶּדֶרְך ְּבתֹוְך ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ְּכגֹון ֶׁשִּנְכַנס 

ְלֵבית  ֶׁשִּנְכַנס  ּוִמי  ֶׁשֶּכְנֶגּדֹו.  ֵמַהֶּפַתח  ְויֹוֵצא  ֶאָחד  ִמֶּפַתח 
ָלֵצאת  לֹו  ֻמָּתר  ַּדְרּכֹו,  ְלַקֵּצר  ַעל־ְמָנת  ֶׁשֹּלא  ַהְּכֶנֶסת 

ֵמַהֶּפַתח ָהַאֵחר ְּכֵדי ְלַקֵּצר ַּדְרּכֹו, ְוֵיׁש ַמְחִמיִרים ַּגם ָּבֶזה. 

אֹו  ֶמׁש  ֵמַהּׁשֶ ְלִהָּנֵצל  ְּכֵדי  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ְלִהָּכֵנס  ָאסּור   •
ֵמַהְּגָׁשִמים, ְוֵיׁש ַמִּתיִרים ִאם הּוא לֹוֵמד ְמַעט ְּכֶׁשהּוא ִנְכָנס 

ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת. 

ַהּקֶֹדׁש  ֲארֹון  ֶאת  ִלְראֹות  ְּכֵדי  ְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ְלִהָּכֵנס  ֵאין   •
ַהָּיֶפה ֶׁשּבֹו, אֹו ְלֵבית ְּכֶנֶסת ַעִּתיק ְּכֵדי ֵליָהנֹות ִמָּיְפיֹו, ְּכמֹו 
ִיְלַמד  ֶאָּלא  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשְּבֶאֶרץ  ַהּקֶֹדׁש  ְּבָעֵרי  ַהְּכֶנֶסת  ָּבֵּתי 

ְמַעט אֹו יֹאַמר ְּדַבר ֲהָלָכה. 

ב ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶחְׁשּבֹונֹות ֶׁשֵאיָנם ֶׁשל ִמְצָוה,  • ָאסּור ְלַחּׁשֵ
ֹלא ְלַהֲחִליף ּבֹו ָמעֹות ְוֹלא ַלֲעׂשֹות ּבֹו ֲעָסִקים ׁשֹוִנים, ֲאָבל 

ב ּבֹו ֶחְׁשּבֹונֹות ֶׁשל ִמְצָוה אֹו ֶׁשל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת.  ֻמָּתר ְלַחּׁשֵ

• ָצִריְך ְלַכֵּבד ֶאת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ּוֵבית ַהִּמְדָרׁש, ִלְדאֹג ְלִנְקיֹונֹו 
ְלִנְקיֹון  ֶׁשּדֹוֵאג  ּוִמי  ְלַלְכְלכֹו.  ֶׁשֹּלא  ְוָכל־ֶׁשֵּכן  ֶׁשּבֹו,  ְוַהֵּסֶדר 
ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְׂשָכרֹו ָּגדֹול ְוָעצּום. ַהּנֹוֵטל ֵסֶפר ֵמָהָארֹון ְּבֵבית 
ְוַאף הּוא ִמּשּׁום ְּכבֹוד ֵּבית ַהְּכֶנֶסת  ַהְּכֶנֶסת, ַחָּיב ְלַהֲחִזירֹו 

ּוְסָפָריו, ְוַגם עֹוֶׂשה ֶחֶסד ִעם ַהָּבִאים ַאֲחָריו. 

ַּבּיֹום,  ֲאִפּלּו  ֵנרֹות  ּבֹו  ֶׁשַּמְדִליִקים  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ִמְּכבֹוד   •
ֶׁשֶּנֱאַמר "ַעל־ֵּכן ָּבֻאִרים ַּכְּבדּו ה'". ִמְנַהג ְּבֵני ַאְׁשְּכַנז ְלַהְדִליק 
ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה ְׁשֵני ֵנרֹות ְּבַעּמּוד ַהְּתִפָּלה ֶׁשל ְׁשִליַח ַהִּצּבּור, 
ַעל־ֵׁשם  ַהּקֶֹדׁש  ֲארֹון  ִלְפֵני  ָּתִמיד  ֵנר  ְלַהְדִליק  נֹוֲהִגים  ְוֵכן 

ַהָּכתּוב "ִּכי ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור", ְוֹלא ְמַכִּבים אֹותֹו ְּכָלל. 

ִמֶּמּנּו,  ָזִהיר  ִיְהֶיה  ְוֶהְכֵרִחי,  ִמְצָוה  ֶׁשל  ֶׁשֵאינֹו  ִּדּבּור  ָּכל   •
ַוֲאִפּלּו ִמִּדּבּור ְּבִעְנְיֵני ִמְצָוה ִיָּמַנע ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה, ְוַכֲאֶׁשר 

ִנְכָנס ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֵיֵׁשב ָׁשם ִּבְרָעָדה ּוְבמֹוָרא.

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות

ׁש' ְפֵרי ַהֲהָלָכה ּוִמִלּקּוִטים ׁשֹוִנים ַעל 'מֹוָרא ִמְקּדָ ט ִמּסִ ְמֻלּקָ
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ַאַחת,  ִצְדָקִנית  ה  ִאּׁשָ ָהְיָתה  ֲחַלְפָּתא,  ַּבר  יֹוֵסי  ַרִּבי  ֶׁשל  ִּבְזַמּנֹו 
ָׁשם  ְלִהְתַּפֵּלל  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ְוהֹוֶלֶכת  יֹום  ָּכל  ַמְׁשִּכיָמה  ֶׁשָהְיָתה 
ִּבְדֵבקּות. ָׁשִנים ַרּבֹות ָנֲהָגה ְּבִמְנָהָגּה, ַעד ֶׁשִהְפִליָגה ְּבִזְקָנה ְוִהִּגיָעה 
ה ָסְבָלה  ִליֵמי ֵׂשיָבה ֲאֻרִּכים ְמאֹד. ִהִּגיעּו ַהְּדָבִרים ִליֵדי ָּכְך, ֶׁשָהִאּׁשָ
ִיּסּוִרים ַרִּבים ּוִבְּקָׁשה ְלִהָּפֵטר ִמן ָהעֹוָלם ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִּתְסּבֹל ָּבעֹוָלם 
ֵּכיַצד  ִלְראֹות  ָהרֹוְפִאים  ִהְׁשּתֹוְממּו  ַמֲחלֹוֶתיָה  ַלְמרֹות  אּוָלם  ַהֶּזה, 
ה ְלַרִּבי יֹוֵסי  ִהיא ַמֲאִריָכה ָיִמים ֶׁשֹּלא ְלִפי ֶּדֶרְך ַהֶּטַבע. ָהְלָכה ָהִאּׁשָ
ַמע ַעל ִמְנָהָגּה ַהּטֹוב ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִמֵּדי  ַּבר ֲחַלְפָּתא, ּוְכֶׁשּׁשָ
ַהְּכֶנֶסת.  ְלֵבית  ָיִמים  ְׁשֹלָׁשה  ָלֶלֶכת  ְוֹלא  ְלַהְפִסיק  ָלּה  ִהִּציַע  יֹום, 
ה ֵּכן, ּוִמָּיד ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְסַּתְּימּו ָיֶמיָה ְוִנְׁשָמָתּה ָעְלָתה  ָעְׂשָתה ָהִאּׁשָ

ְלַגן ֵעֶדן ַלָּמקֹום ָהָראּוי ָלּה ְלִפי ַמֲעֶׂשיָה ַהּטֹוִבים. )מדרש משלי(

  

ֶׁשָעְמָדה  ְּבָׂשֵדהּו,  ִיְצָחק  ַּבר  ַנְחָמן  ְלַרב  לֹו  ָהְיָתה  ָעָפר  ֶׁשל  ֲעֵרָמה 
יֹום  ֻּכּלֹו.  ֶדה  ַהּׂשָ ֶאת  ַלֲחרֹׁש  ְוִהְפִריָעה  ֶדה  ַהּׂשָ ְּבֶאְמַצע  ֶנֶגף  ְּכֶאֶבן 
ֶהָעָפר  ֲעֵרַמת  ֶאת  ֶׁשַּיַעְקרּו  ְּכֵדי  ּפֹוֲעִלים  ַנְחָמן  ַרִּבי  ִהְזִמין  ֶאָחד, 
ָּתִמים,  יֹום  ַהּפֹוֲעִלים  ָעְבדּו  ָּגדֹול.  ְלִמיׁשֹור  ֶדה  ַהּׂשָ ֶאת  ְוַיַהְפכּו 
ְוִהְצִליחּו ְלהֹוִריד ַרק ֵחֶלק ֵמֲעַפר ָהֲעֵרָמה, ִּכי ַהֵּתל ָהָיה ָּגדֹול ְוָגבֹוַּה. 
ֶהָעָפר  ּוְבהֹוָצַאת  ַּבֲחִפיָרה  ָעְסקּו  ֶׁשַהּפֹוֲעִלים  ְּבֵעת  ִני,  ַהּׁשֵ ַּבּיֹום 
ַעל־ַּגֵּבי  ב  ְוִהְתַיּׁשֵ ֻמָּכר  ִּבְלִּתי  ֶאָחד  ָאָדם  ִּפְתאֹום  הֹוִפיַע  ַהֵּתל,  ִמן 
ַהְּזַמן  ִהִּגיַע  ְּכָבר  "ָמה?  ְוָׁשַאל:  ִּבְתִמיָהה  ָסִביב  ָהִאיׁש  ִהִּביט  ַהֵּתל. 
ֶׁשל ְּתָחַית ַהֵּמִתים"? ִנְבֲהלּו ַהּפֹוֲעִלים ְוָהְלכּו ִלְקרֹא ְלַרב ַנְחָמן ַּבר־

ִיְצָחק, ּוִמָּיד ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע, ֵהִבין ֶׁשֵאין ָהִאיׁש ָאָדם ָרִגיל, ְוָלֵכן ָׁשַאל 
ֶׁשהּוא  ָהִאיׁש  ֵהִׁשיב  ֵמת"?  אֹו  ַאָּתה  ַחי  ַהִאם  ִלי,  ָנא  "ֱאמֹר  אֹותֹו: 
ֶהָעָפר,  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ֶׁשהֹוִרידּו  ְוַעְכָׁשו  ַהֵּתל,  ַּתַחת  ָקבּור  ְוָהָיה  ֵמת 
ָחַׁשב ֶׁשְּכָבר ִהִּגיַע ְזַמן ְּתָחַית ַהֵּמִתים. ִהְתַּפֵּלא ַרב ַנְחָמן ְוָׁשַאל ֶאת 
ָהִאיׁש: "ַוֲהֵרי ֶּדֶרְך ַהִּנְפָטִרים ֶׁשְּבָׂשָרם ַמְרִקיב, ְוִהֵּנה ֲאִני רֹוֶאה אֹוְתָך 
ָׁשֵלם ְּבָכל ּגּוְפָך ְּכמֹו ָאָדם ַחי"? ֵהִׁשיב לֹו ָהִאיׁש: "ִמְתַּפֵּלא ֲאִני ָעֶליָך 
ַהֶּמֶלְך  ַוֲהֵרי ְׁשֹלמֹה  ִמְׁשֵלי?  ֵסֶפר  ֶאת  ָלַמְדָּת  ְוִכי ֹלא  ְׁשֵאָלְתָך,  ַעל 
ָאַמר 'ּוְרַקב ֲעָצמֹות ִקְנָאה', ִּכי ַהִּקְנָאה ִהיא ֶׁשּגֹוֶרֶמת ְלִרְקבֹון ַהּגּוף. 
ְוַדע ְלָך, ֶׁשִּמָּיַמי ֹלא ִהְקַּפְדִּתי ַעל ֲחֵבַרי, ְוֹלא ָהָיה ִלי ְּבִלִּבי ַּתְרעֶֹמת 
ַעל ֲחֵבַרי, ְוֹלא ַׂשְחִּתי ֵמעֹוָלם ְּדָבִרים ְּבֵטִלים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוְבֵבית 
ָתם ּומֹוָרָאם, ְוֹלא ָנַתִּתי ִלִּבי ֶאָּלא ְלִדְבֵרי  ַהִּמְדָרׁש, ְוָׁשַמְרִּתי ַעל ְקֻדּׁשָ
ּתֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר 'ְוׁשֵֹמַע ִלי ִיְׁשָּכן־ֶּבַטח ְוַׁשֲאַנן ִמַּפַחד ָרָעה'". ְּכֶׁשִּסֵּים 
אֹוְתָך  ְלַהֲעִביר  ֲאִני  "רֹוֶצה  ַנְחָמן:  ַרב  לֹו  ָאַמר  ְּדָבָריו,  ֶאת  ָהִאיׁש 
ְלֶקֶבר ַאֵחר, ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל ְלַפּנֹות ָּכאן ֶאת ֶהָעָפר ֶׁשַעל ִקְבֶרָך", ַאְך 
ַהֵּמת ֹלא ִהְסִּכים ְוָאַמר ֶׁשְּקָברּוהּו ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו ְּבָמקֹום ֶזה ִמּתֹוְך 
ְרׁשּות ַּבַעל ַהָּמקֹום ְּדָאז, ְוָלֵכן ִצּוָה ַרב ַנְחָמן ַלּפֹוֲעִלים ְלַהֲחִזיר ׁשּוב 
ֶאת ֲעַפר ַהֵּתל ַעל־ַּגֵּבי ִקְברֹו ֶׁשל אֹותֹו ָאָדם, ְוַהָּלה ֶנֱעַלם ֵמֵעיֵניֶהם. 
ָּכל ַהּיֹום ַההּוא, ָהָיה ַרב ַנְחָמן ָטרּוד ּוֻמְדָאג ְמאֹד, ֶׁשֵּכן ֲחָׁשׁש ֶׁשָּמא 
ָּגַרם ַצַער ְלאֹותֹו ִנְפָטר ְוִהְרִּגיז אֹותֹו ָלֵצאת ִמִּקְברֹו ִלְפֵני ְזַמן ְּתָחַית 
ֶאת  ְוָרָאה  ֲחלֹום,  ַנְחָמן  ַרב  ָחַלם  ַהַּלְיָלה  ְּבֶאְמַצע  אּוָלם  ַהֵּמִתים, 
ֶמׁש. ָׂשַמח ַרב  ַהָּמנֹוַח יֹוֵׁשב ָׁשֵלו ְוַׁשֲאָנן ְּבֻסָּכתֹו, ּוָפָניו ְמִאיִרים ַּכּׁשֶ
ָרָאה ְוָקָרא ֶאת ַהָּפסּוק: "ַאְׁשֵרי ָאָדם ׁשֵֹמַע ִלי ִלְׁשקֹד  ַנְחָמן ַעל ַמה ּׁשֶ

ַעל־ַּדְלתַֹתי יֹום יֹום ִלְׁשמֹר ְמזּוזֹת ְּפָתָחי". ְוַכָּמה מּוָסר ַהְׂשֵּכל נּוַכל 
ִלְלמֹד ִמַּמֲעֶׂשה ֶזה, ֶׁשאֹותֹו ָאָדם ָזָכה ְלִהָּקֵרא ַחי ַּגם ְלַאַחר מֹותֹו 
ִּבְזכּות ֶׁשָהָיה ַמֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו ּוִבְזכּות ֶזה ֶׁשָהָיה ְמַכֵּבד ֶאת ָּבֵּתי 

ַהְּכֵנִסּיֹות ְוָהָיה ׁשֹוֵמר ַעל ְּכבֹוָדם ּומֹוָרָאם. )ראשית חכמה(

  

ָחָכם ֶאָחד ִנְרָאה ְלַתְלִמידֹו ַּבֲחלֹום, ְוָרָאה ַהַּתְלִמיד ֶּכֶתם ַעל ִמְצחֹו 
ֶׁשֹּלא  ִמְצֲחָך  ַעל  ֶּכֶתם  ֵיׁש  ָמה  "ִמְּפֵני  ַהַּתְלִמיד:  ְׁשָאלֹו  ָהַרב.  ֶׁשל 
ִנְמָחה"? ֵהִׁשיב ָהַרב: "ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ָהִייִתי ִנְזָהר ְלַדֵּבר ִּבְׁשַעת ַהַּקִּדיׁש, 
ֶׁשָּצִריְך  ִמְּפֵני  ָאסּור,  ַהַּקִּדיׁש  ִּבְׁשַעת  ּתֹוָרה  ְּבִדְבֵרי  ְלַהְרֵהר  ַוֲאִפּלּו 

ְלַכּוֵן ִלְתִפָּלתֹו ֶׁשל ְׁשִליַח ַהִּצּבּור". )מטה משה בשם המדרש(

  

ֶׁשָהָיה  ַלֲחֵברֹו  ַּבֲחלֹום  ְּפִטיָרתֹו  ְלַאַחר  ֶׁשָּבא  ֶאָחד,  ְּבָחִסיד  ַמֲעֶׂשה 
ִסָּמן  ְוהּוא  ָרִעים,  ְּכֶׁשָּפָניו  ִלְראֹותֹו  ִהְצַטֵער  ְוַהָּלה  ְּכמֹותֹו,  ַצִּדיק 
"ַמּדּוַע  ֶהָחֵבר:  ְׁשָאלֹו  ַהְּנכֹוָנה.  ִלְמנּוָחתֹו  ִהִּגיַע  ֹלא  הּוא  ַמִים  ֶׁשַּבּׁשָ
ַמְקִּפיד,  ָהִייִתי  ֶׁשֹּלא  "ִמְּפֵני  ֵהִׁשיב:  ְוֶהָחֵבר  ַמִים"?  ַּבּׁשָ ֶנֱעָנׁש  ַאָּתה 
"ץ ָהָיה אֹוֵמר 'ַוְיֻכּלּו' ּוִבְרַּכת 'ָמֵגן ָאבֹות'  ְוָהִייִתי ְמַדֵּבר ְּבָׁשָעה ֶׁשַהּׁשַ

ְּבֵליל ַׁשַּבת קֶֹדׁש. )אהבת חיים(

  

ַרב ָחָמא ַּבר ֲחִניָנא ָּפַגׁש ַּפַעם ֶאת ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ְוִעּמֹו ָהיּו ְּגַמִּלים 
ְטעּוִנים. ָאַמר לֹו: ָמה ַהְּגַמִּלים ַהָּללּו ְטעּוִנים? ָאַמר לֹו: ַאף ָורֶֹגז ְלִמי 
ה ְלָברּוְך, ֵּבין ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא  ה, ֵּבין ְקֻדּׁשָ ה ִלְקֻדּׁשָ ֶׁשְּמַסֵּפר ֵּבין ְקֻדּׁשָ
ְלִיְתָּבַרְך, ּוֵבין ָּכל ְּבָרָכה ּוְבָרָכה, ְוָכל ַהְמַדֵּבר ָּבֶהם ָעָליו ַהָּכתּוב אֹוֵמר 

'ְוֹלא אֹוִתי ָקָראָת ַיֲעקֹב'". )מסכת דרך ארץ(

  

ָיִמים?  ֶהֱאַרְכָּת  ַּבָּמה  ֶּבן־ַׁשּמּוַע,  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ֶאת  ַּתְלִמיָדיו  ָׁשֲאלּו 
ָאַמר ָלֶהם: ִמָּיַמי ֹלא ָעִׂשיִתי ַקַּפְנַּדְרָיא ְוֹלא ִקַּצְרִּתי ֶאת ַּדְרִּכי ְּבתֹוְך 
ַּתְלִמיֵדי  ֵּבין  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  ִלְמקֹוִמי  ָהַלְכִּתי  ְוֹלא  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית 
ַהְיִׁשיָבה ֶׁשָּיְׁשבּו ַעל ָהָאֶרץ, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֵיָרֶאה ֶׁשֲאִני ּדֹוֵרְך ַעל רֹאָׁשם 
ֵכן.  ִלְפֵני  ְלָבֵרְך  ְּבִלי  ּכֲֹהִנים  ְלִבְרַּכת  ַּכַּפי  ֶאת  ָנָׂשאִתי  ְוֹלא  ְּבַגֲאָוה, 

)מסכת מגילה(

  

ַּפַעם ַאַחת, ָחָלה ְּבנֹו ֶׁשל ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ַהַּתָּנִאים. ָׁשַלח 
ְּכֵדי  ּדֹוָסא,  ֶּבן  ֲחִניָנא  ַרִּבי  ֵאֶצל  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ְׁשֵני  ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן 
ֶׁשְּיַבֵּקׁש ַרֲחִמים ַעל ְּבנֹו ְוִיְתַרֵּפא ֵמָחְליֹו. ָּבאּו ְׁשֵני ַהַּתְלִמיִדים ְלַרִּבי 
ָעָלה  ְלֵביתֹו,  ִמְתָקְרִבים  ֶׁשֵהם  ַלַחּלֹון  ִמַּבַעד  ְּכֶׁשָרָאה  ַאְך  ֲחִניָנא, 
ֶאל ֲעִלַּית ַהַּגג ֶׁשָהְיָתה ֵמַעל ֵּביתֹו ְוֵהֵחל ְלִהְתַּפֵּלל ּוְלַבֵּקׁש ַרֲחִמים 
ם,  ַמִים ַעל ַהחֹוֶלה, ְּבנֹו ֶׁשל ַרָּבן ַּגְמִליֵאל. ְלַאַחר ֶׁשָּיַרד ִמּׁשָ ִמן ַהּׁשָ
ַּגְמִליֵאל,  ַרָּבן  ְלֵבית  ַלֲחזֹר  ַאֶּתם  "ְיכֹוִלים  ִליִחים:  ַהּׁשְ ִלְׁשֵני  ָאַמר 
ּוֵמַעָּתה  ִמֶּמּנּו,  ָּפג  ְּכָבר  ַהחֹוֶלה  ֶׁשל  ְּבגּופֹו  ֶׁשָאַחז  ַהַּקַּדַחת  חֹם  ִּכי 
"ְוִכי  ְוָׁשֲאלּו:  ַהַּתְלִמיִדים  ִהְתַּפְּלאּו  ָׁשַמִים".  ְּבַחְסֵדי  ְוַיְבִריא  ֵיָרֵפא 
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ל ְמֻתּבָ

י ִמְדָרׁשֹות,  י ְכֵנִסּיֹות ּוָבּתֵ ּתֵ ְזכּות ּבָ א ּבִ ם ֶאּלָ • ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵ
ְפֵני  ָלה יֹוְרִדים ִמּלִ ָכל יֹום ְויֹום ַמְלֲאֵכי ַחּבָ הּו, ּבְ ֵבי ֵאִלּיָ ָתָנא ּדְ ּדְ
י  י ְכֵנִסּיֹות ּוָבּתֵ ּתֵ ִאְלָמֵלא ּבָ ּלֹו. ׁשֶ ל ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ "ה ְלַחּבֵ ּבָ ַהּקָ
ְצוֹת, ָהיּו  ּוַבּמִ ּתֹוָרה  ּבַ ֶהם  ּבָ ִבים ְועֹוְסִקים  יֹוׁשְ ֵהן  ׁשֶ ִמְדָרׁשֹות, 
אִתי ְוֵאין ִאיׁש'. )אליהו זוטא( ֱאַמר 'ַמּדּוַע ּבָ ּנֶ ד, ׁשֶ ִלים אֹותֹו ִמּיָ ְמַחּבְ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּכְ ְכֵנִסּיֹות  י  ּתֵ ּבָ ל  ׁשֶ ָתם  ָ ְקֻדּשׁ דֹוָלה  ּגְ  •
י  ּתֵ ם", ֵאּלּו ּבָ אּו ׁשָ ר־ּבָ ֲאָרצֹות ֲאׁשֶ ׁש ְמַעט ּבָ "ָוֱאִהי ָלֶהם ְלִמְקּדָ

ָבֶבל. )מסכת מגילה( ּבְ ְכֶנֶסת ׁשֶ

ְרֶזל  ּבַ ל  יפֹו חֹוָמה ׁשֶ ִאּלּו ַמּקִ ּכְ ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ל  ּלֵ ְתּפַ ַהּמִ ל  ּכָ  •
ֶלת ְלָרצֹון. )ירושלמי ברכות( תֹו ִמְתַקּבֶ ּוְתִפּלָ

ל ַיֲעקֹב  ּקֹולֹו ׁשֶ ְזַמן ׁשֶ ו", ּבִ ַדִים ְיֵדי ֵעׂשָ • "ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב ְוַהּיָ
ו. )איכה רבתי( ַדִים ְיֵדי ֵעׂשָ י ִמְדָרׁשֹות, ֵאין ַהּיָ י ְכֵנִסּיֹות ּוְבָבּתֵ ָבּתֵ ּבְ

ֶנֶסת,  ים ָאָדם ְלֵבית ַהּכְ ּכִ ן־ֵלִוי, ְלעֹוָלם ַיׁשְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ • ָאַמר ַרּבִ
ִאים  ֲאִפּלּו ֵמָאה ּבָ ָרה ָהִראׁשֹוִנים, ׁשֶ ֶנה ִעם ֲעׂשָ ה ְוִיּמָ ְזּכֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ם. )מסכת ברכות( ּלָ ֶנֶגד ּכֻ ָכר ּכְ ַאֲחָריו, נֹוְתִנים לֹו ׂשָ

ְלֵבית  ָהָרִגיל  ל  ּכָ ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר  א  ַאּדָ ר־ַרב  ּבַ ָרִבין  ָאַמר   •
"י:  ִ ִאיל ּבֹו, )ּוְמָפֵרׁש ַרּשׁ "ה ַמׁשְ ּבָ א יֹום ֶאָחד, ַהּקָ ֶנֶסת ְולֹא ּבָ ַהּכְ
ֱאַמר 'ִמי ָבֶכם ְיֵרא ה'  ּנֶ א?( ׁשֶ ה לֹא ּבָ לֹוִני, ָלּמָ ל ּפְ יבֹו ׁשֶ ַמה ּטִ
ם  ׁשֵ ִכים ְוֵאין נַֹגּה לֹו ִיְבַטח ּבְ ר ָהַלְך ֲחׁשֵ קֹול ַעְבּדֹו ֲאׁשֶ ׁשֵֹמַע ּבְ

אלָֹקיו'. )שם( ֵען ּבֵ ָ ה' ְוִיּשׁ

ֵנִסּיֹות  ּכְ י  ּתֵ ּבָ ֵאֶצל  ְנָחִלים  ל  ׁשֶ יָבן  ּטִ ַמה  יּו",  ִנּטָ ְנָחִלים  "ּכִ  •
ֵני ָאָדם יֹוְרִדין ְלתֹוָכן  לּו ּבְ ָחִלים ַהּלָ א ַמה ּנְ י ִמְדָרׁשֹות? ֶאּלָ ּוָבּתֵ
י  י ְכֵנִסּיֹות ּוָבּתֵ ּתֵ ְך ּבָ ֵהן ְטֵמִאין, ְוטֹוְבִלין ְועֹוִלין ְטהֹוִרין, ּכָ ׁשֶ ּכְ
ֲעוֹנֹות,  ְמֵלִאים  ֵהן  ׁשֶ ּכְ ְלתֹוָכן  ִנְכָנִסין  ָאָדם  ֵני  ּבְ ִמְדָרׁשֹות, 

ְויֹוְצִאים ְמֵלִאין ִמְצוֹת. )ילקוט פרשת בלק(

ָרֵאל", טֹוִבים אָֹהִלים  נֶֹתיָך ִיׂשְ ּכְ • "ַמה־ּטֹבּו אָֹהֶליָך ַיֲעקֹב ִמׁשְ
ַהּכֹל  ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ אָֹהִלים  ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ ֵמאָֹהִלים  ה  ַמּטָ ל  ׁשֶ
ֲאָבל  ְוַלּכֹוָכִבים,  ָבָנה  ְוַלּלְ ה  ַלַחּמָ עֹוְבִדין  ׁשֶ ֵיׁש  ֶהן  ּבָ ִלין  ִנְכׁשָ
ֶנֶסת אֹו  ְכָנס ְלֵבית ַהּכְ ּנִ ה, ֵאין ְלָך ָאָדם ׁשֶ ל ַמּטָ אָֹהִלים ׁשֶ

ְדָרׁש, ְוחֹוֵטא. )שם( ְלֵבית ַהּמִ

א  ַמַעת ֶאּלָ ל ָאָדם ִנׁשְ ה ׁשֶ ִפּלָ ְנָיִמין אֹוֵמר, ֵאין ּתְ א ּבִ ְנָיא ַאּבָ • ּתַ
ְמקֹום  ה, ּבִ ִפּלָ ה ְוֶאל ַהּתְ מַֹע ֶאל ָהִרּנָ ֱאַמר ִלׁשְ ּנֶ ֶנֶסת, ׁשֶ ֵבית ַהּכְ ּבְ
ֵבית  ּבְ ה,  ִרּנָ ְמקֹום  ּבִ "י:  ִ ַרּשׁ ּוְמָפֵרׁש  ה.  ִפּלָ ּתְ ֵהא  ּתְ ם  ׁשָ ה  ִרּנָ
ְנִעיַמת קֹול  חֹות ּבִ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ּבּור ׁשִ ם אֹוְמִרים ַהּצִ ָ ּשׁ ֶנֶסת ׁשֶ ַהּכְ

ָעֵרב. )מסכת ברכות(

"ה.  ּבָ ְפֶנה ָעְרּפֹו ַלּקָ ּמַ ֶנֶסת, ּדֹוֶמה ְלָאָדם ׁשֶ ֵבית ַהּכְ ר ּבְ • ַהְמַדּבֵ
אִתי ְוֵאין ִאיׁש, ָקָראִתי ְוֵאין עֹוֶנה'.  תּוב אֹוֵמר 'ַמּדּוַע ּבָ ְוָעָליו ַהּכָ

)ספר הרוקח(

ה, הּוא  ִפּלָ ּתְ ֵטָלה ּבַ יָחה ּבְ ל ׂשִ ָעוֹן ֶזה ׁשֶ ַמִים, ׁשֶ ָ ּלּו ִלי ִמן ַהּשׁ • ּגִ
ֹוֵמר ַעל ַעְצמֹו ָיחּוס ַעל ַנְפׁשֹו  לּות, ְוַהּשׁ ּגֹוֵרם ֶאת ֲאִריכּות ַהּגָ ׁשֶ
ְקִריַאת  ּבִ ְולֹא  יׁש,  ַקּדִ ּבְ ְולֹא  ה,  ִפּלָ ּתְ ּבַ יָחה  ׂשִ ׁשּום  ר  ְיַדּבֵ ְולֹא 

ּמּוד. )ספר הגן( ֶאְמַצע ַהּלִ ַהּתֹוָרה ְולֹא ּבְ

ה.  ִפּלָ ִליַח ִצּבּור חֹוֵזר ַהּתְ ְ ַהּשׁ ָעה ׁשֶ ׁשָ ין ּבְ יַחת ֻחּלִ יַח ׂשִ • לֹא ָיׂשִ
ׂשֹא, ְוגֹוֲעִרין ּבֹו! )שולחן ערוך( ח, הּוא חֹוֵטא ְוָגדֹול ֲעוֹנֹו ִמּנְ ְוִאם ׂשָ

ֲעָסָקיו  ר ּבַ ֶנֶסת. ְוָכל ַהְמַסּפֵ ֵבית ַהּכְ ין ּבְ ִדְבֵרי ֻחּלִ ֶעה ּבְ • ְולֹא ִיׁשְ
ֲעַרת  ַחת ּבֹו ּגַ ל, ּתֵ ּלֵ ִליַח ִצּבּור ִמְתּפַ ְ ּשׁ ל ְזַמן ׁשֶ ֶנֶסת ּכָ ֵבית ַהּכְ ּבְ
ִבים ְלהֹוִכיַח ְוַלְחׂשְֹך אֹותֹו ֵמֲחטֹא  ָהל ַחּיָ ל ַהּקָ רּוִרים, ְוַגם ּכָ ַהּבְ
ם  ֵ ַהּשׁ ִלְכבֹוד  ִנְבְראּו  ַהְיצּוִרים  ְוָכל  ַעד,  ֲעֵדי  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַלּשׁ
ִחים  ּבְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ַמע  ִתׁשְ ְולֹא  ְלָבְבָך  ִיְפֶנה  ְוִאם  ַרְך.  ִיְתּבָ
בֹוד  ַהּכָ ה  ַאּיֵ ְוִנְפְלאֹוָתיו,  ֶוֱעזּוזֹו  ִהּלֹוָתיו  ּתְ ִרים  ּוְמַסּפְ ְלָפָניו 
דֹול  ּגָ ין  ֻחּלִ יַחת  ׂשִ ֵעת ַהִהיא  ּבָ ר  ַהְמַסּפֵ י  ּכִ ַהּמֹוָרא? ַאף  ה  ְוַאּיֵ
ַחת  ֵלי י"ז "ּתֵ ִמׁשְ תּוב ּבְ ׁשֹון ַהּכָ ַחת ּבֹו" - ִמּלְ ׂשֹוא! "ּתֵ ֲעוֹנֹו ִמּנְ
 - רּוִרים"  ַהּבְ ֲעַרת  "ּגַ ֵמָאה".  ִסיל  ּכְ ֵמַהּכֹות  ְבֵמִבין  ָעָרה  ּגְ
ִבים  ָהל ַחּיָ ל ַהּקָ רּו. "ְוַגם ּכָ ּלֹא ְיַדּבְ יַח ׁשֶ ּגִ ְבֲחרּו ְלַהׁשְ ּנִ ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ
ַהחֹוב  ָמקֹום  ל  ִמּכָ יִחים,  ּגִ ַמׁשְ ֵיׁש  ֲאִפּלּו  רּוׁש,  ּפֵ  - ְלהֹוִכיחֹו" 

ד ִמְצַות ַהּתֹוָכָחה. )רבנו יונה( ָהל ִמּצַ ם ַעל ַהּקָ מּוָטל ּגַ

ר  ח ֵסֶפר ּתֹוָרה, ָאסּור ְלַסּפֵ ְפּתַ ּנִ יָון ׁשֶ ר ַרב הּוָנא: ּכֵ • ָאַמר ָרָבא ּבַ
ל ָהָעם", ְוֵאין  ֱאַמר: "ּוְכִפְתחֹו ָעְמדּו ּכָ ּנֶ ְדַבר ֲהָלָכה, ׁשֶ ֲאִפּלּו ּבִ
י  ּכִ רּו  ְיַדּבֵ לֹא  י  ּכִ י  "ְוהֹוַחְלּתִ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ִתיָקה,  ׁשְ א  ֶאּלָ ֲעִמיָדה 

א  ִחְסּדָ ַרב  ָאַמר  ֵזיָרא  ר'  ָאַמר  ְועֹוד  ָענּו עֹוד",  ָעְמדּו לֹא 
ֵמָהָכא: "ְוָאְזֵני ָכל ָהָעם ֶאל ֵסֶפר ַהּתֹוָרה". )מסכת סוטה(

ֲאָמרֹות ּוִפְתָּגִמים

ָנִביא ַאָּתה? ֵּכיַצד ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשַהחֹוֶלה ִהְבִריא"? ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי 
ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסא: "ֹלא ָנִביא ֲאִני ְוֹלא ֶּבן ָנִביא, אּוָלם ַקָּבָלה ֵיׁש ְּבָיִדי. 
ַמִים,  ִאם ְׁשגּוָרה ְּתִפָּלִתי ּוְרהּוָטה ְּבִפי, יֹוֵדַע ֲאִני ִּכי ִנְתַקְּבָלה ַּבּׁשָ
ִיְתַרֵּפא".  ֹלא  ֶׁשַהחֹוֶלה  ֲאִני  יֹוֵדַע  ְּבִפי  ְׁשגּוָרה  ַהְּתִפָּלה  ֵאין  ְוִאם 
ָעה  ְלַדְרָּכם, ָרְׁשמּו ְלַעְצָמם ֶאת ַהּׁשָ ֶטֶרם ָּפנּו ַהַּתְלִמיִדים ָלֶלֶכת 
ַהְמֻדֶּיֶקת ָּבּה ִהְתַּפֵּלל ַרִּבי ֲחִניָנא ֶאת ְּתִפָּלתֹו, ְוַכֲאֶׁשר ָחְזרּו ְלַרָּבן 
ָהָיה ֵאֶצל ַרִּבי ֲחִניָנא, ָאַמר ָלֶהם  ַּגְמִליֵאל ְוִסְּפרּו לֹו ֶאת ָּכל ַמה ּׁשֶ
הֹוַסְפֶּתם  ְוֹלא  ֶהְחַסְרֶּתם  ֶׁשֹּלא  ָלֶכם  ֲאִני  "ַמְבִטיַח  ַּגְמִליֵאל:  ַרָּבן 
ֶׁשַרִּבי  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ָּקָרה.  ּׁשֶ ַמה  ֶּבֱאֶמת  ֶזה  ִּכי  ְּכלּום,  ְּבִדְבֵריֶכם 
ֲחִניָנא ִהְתַּפֵּלל, ָּפג ְוֶנֱעַלם ַהחֹם ֵמַהחֹוֶלה ְוהּוא ָקם ּוִבֵּקׁש ֵמִאָּתנּו 

ַמִים ִלְׁשּתֹות"! )מסכת ברכות(

  

"ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶקיָך" - ִצּוָה ְּבִהָּכֵנס ָאָדם ַלִּמְקָּדׁש אֹו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת 

ְּבָפָרַׁשת  ִּדְכִתיב  ְוָכבֹוד,  מֹוָרא  ָּבֶהם  ֶׁשִּיְנַהג  ַהִּמְדָרׁש,  ְלֵבית  אֹו 
ְּבֵבית  ּוָמִצינּו  ִּתיָראּו",  ּוִמְקָּדִׁשי  ִּתְׁשמֹרּו  ַׁשְּבתַֹתי  "ֶאת  ְקדֹוִׁשים: 
ַהְּכֶנֶסת ּוֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשִּנְקְראּו 'ִמְקָּדׁש', ִּכְדִאיָתא ְּבתֹוַרת ּכֲֹהִנים: 
"ַוֲהִׁשּמֹוִתי ֶאת ִמְקְּדֵׁשיֶכם" - ְלַרּבֹות ָּבֵּתי ְכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות, 
ְוַאְמִריָנן ִּבְמִגָּלה: "ָוֱאִהי ָלֶהם ְלִמְקָּדׁש ְמַעט" – "ֵאּלּו ָּבֵּתי ְכֵנִסּיֹות 
 - ִּתיָראּו"  "ּוִמְקָּדִׁשי  ּתֹוָרה  ְּכֶׁשָאְמָרה  ָלַמְדנּו,  ִמְדָרׁשֹות".  ּוָבֵּתי 
ֵאיָנּה  ִהיא,  ֵאיְך   - ְוַהּמֹוָרא  ִּבְכָלל.  ִמְדָרׁשֹות  ּוָבֵּתי  ְכֵנִסּיֹות  ֶׁשָּבֵּתי 
ְמפֶֹרֶׁשת ִמן ַהִּמְקָרא, ּוֵפְרׁשּוָה ֲחָכִמים ָּכל ֶאָחד ְלִפי ְסָבָרתֹו, ְלִפי 
תֹו. "מֹוָרא ִמְקָּדׁש" ִּדְתַנן ִּבְבָרכֹות: "ֹלא ָיֵקל ָאָדם ֶאת  חֶֹמר ְקֻדּׁשָ
ְּכִדְתַנן  ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית  ְוֶׁשל  ַהְּכֶנֶסת  ָּבֵּתי  ֶׁשל  ּומֹוָרא  ְוכּו'";  רֹאׁשֹו 
ִּבְמִגָּלה: "ָּבֵּתי ְכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות ֵאין נֹוֲהִגין ָּבֶהם ַקּלּות רֹאׁש 
ֵמר ָאָדם ִמַּקּלּות רֹאׁש ַהּדֹוָמה  ְוכּו'", ְוֵתן ֶלָחָכם ְוֶיְחַּכם עֹוד, ֶׁשִּיּׁשָ

נּו ֲחָכִמים, ְוָכל ֶׁשֵּכן ֵמָחמּור ִמֶּמּנּו. )ספר יראים( ְלַקּלּות רֹאׁש ֶׁשּׁשָ
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ִּביֵמי ַהּשֹׁוָאה ָהֲאֻיָּמה ֶׁשָעְבָרה ַעל ְיהּוֵדי ֵאירֹוָּפה ְּבחֶֹרף ְׁשַנת תש"ד, 
ָעַמד ָאָדם ְּבֵׁשם ר' ְיהּוָדה ַחִּיים נֹוְיֶזץ, ְּבַיַחד ִעם ֲחבּוַרת ֲאָנִׁשים ְלַיד 
ַאַחת  ה  ִאּׁשָ ֲאֵליֶהם  ִנְּגָׁשה  ִּפְתאֹם  ַראחֹוב.  ַּבֲעָיָרה  ָהַרֶּכֶבת  ַּתֲחַנת 
ַאְלמֹוִנית ְוָאְמָרה ָלֶהם: "ְיהּוִדים! יֹוְדִעים ַאֶּתם ָלָמה ַאֶּתם סֹוְבִלים 
ָּכל־ָּכְך ַהְרֵּבה? ִמְּפֵני ֶׁשַאֶּתם ְמַדְּבִרים ִׂשיחֹות ֻחִּלין ְּבֶאְמַצע ַהְּתִפָּלה 
ְוַאֶּתם ְמַסְּדִרים ֶאת ָּכל ִעְסֵקיֶכם ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת". ַעד ָּכאן ָהיּו ְּדָבֶריָה, 
ּוְבתֹוְך ְׁשִנּיֹות ְספּורֹות ֶנֶעְלָמה, ְוַאף ֶאָחד ֹלא ָיַדע ִמי ִהיא ּוֵמַאִין ָּבָאה 
ְלֶאֶרץ  ָעָלה  ֵמַהּשֹׁוָאה,  ְלִהָּנֵצל  ָזָכה  ַחִּיים  ְיהּוָדה  ר'  ָהְלָכה.  ּוְלֵהיָכן 
ַהִּסּפּור  ְמַסֵּפר ֶאת  ָהָיה  ָיָמיו  ְוָכל  ְּבַרק,  ְּבֵני  ָּבִעיר  ְוִהְתּגֹוֵרר  ִיְׂשָרֵאל 
ָחִליָלה  ְלַדֵּבר  ֶׁשֹּלא  ִּפיֶהם  ַעל  ִלְׁשמֹר  ָהָעם  ָּכל  ֶאת  ּוְמעֹוֵרר  ַהֶּזה 

ְּבֶאְמַצע ַהְּתִפָּלה. )כבוד בית ה'(

  

ַׁשָּבת ַאַחת, ָּפָנה ָהֲאִריַז"ל ְלַתְלִמיָדיו ְוָאַמר ָלֶהם: "ִאם ְּתַקְּבלּו ַעל 
ְוַעד  ִמְּתִחָּלה  ַּבְּתִפָּלה  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְּכלּום  ְלַדֵּבר  ֶׁשֹּלא  ַעְצְמֶכם 
סֹוף, ְוַאף ֶאָחד ִמֶּכם ֹלא ְיַמֵּלא ִּפיו ְׂשחֹוק ַעל ִמי ֶׁשִּיְרֶאה, ֲאַזי ֶאֱעבֹר 
ָהרֹוִעים".  ִׁשְבַעת  ֶאת  ַהּתֹוָרה  ְלֵסֶפר  ְוֶאְקָרא  ַהֵּתָבה  ִלְפֵני  ְּבַעְצִמי 
ִקְּבלּו ַהַּתְלִמיִדים ַעל ַעְצָמם ֶאת ַהַּבָּקָׁשה ְוִקְּימּו אֹוָתּה, ְוָזכּו ִלְראֹות 

ֶאת ִׁשְבַעת רֹוֵעי ִיְׂשָרֵאל. )קדושת בית הכנסת(

  

יֹוֵסף"  "ּפָֹרת  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ַצְדָקה  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָהָיה  ִהְזַּדְּמנּות,  ְּבָכל 
ְמַבֵּקׁש ּוַמְזִהיר ֶאת ׁשֹוְמֵעי ִלְקחֹו, ֶׁשִּיְׁשְמרּו ַעְצָמם ִמְּלַדֵּבר ְּדָבִרים 
ְּבֵטִלים, ְוָכל ֶׁשֵּכן ִּדּבּוִרים ֲאסּוִרים, ָלׁשֹון ָהַרע ּוְרִכילּות, ֶׁשֶקר, ֵליָצנּות 
ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה. ִּבְמֻיָחד ִהְתִריַע ַעל ָּכְך ֶׁשְּמַדְּבִרים ְּדָבִרים ְּבֵטִלים ְּבֵבית 
ַהְּתִפָּלה  ְּבֶאְמַצע  ּוִבְפָרט  ְדַמְלָּכא,  ֵהיָכָלא  ַהִּמְדָרׁש,  ּוְבֵבית  ַהְּכֶנֶסת 
ְוַהִּלּמּוד. ּוְכָבר ָהָיה ַמֲעֶׂשה, ֶׁשִהְבִחין ְּבלּוַח ַהּמֹוָדעֹות ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת 
ִּבְכרּוז ַהּקֹוֵרא: "ָנא ֹלא ְלַדֵּבר ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה", ִמָּיד 
ָׁשַלף ֵעט ֵמֵחיקֹו ְוהֹוִסיף ִּתּקּון ְלנַֹסח ַהְּכרּוז ִּבְלׁשֹון זֹו: "ָנא ֹלא ְלַדֵּבר 
ְּכָלל ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ּוִבְפָרט ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה"! ְוָהָיה 
אֹוֵמר: "ַהֲאִמינּו ִלי, ֵאיֶנִּני ֵמִבין ְּכָלל ֵאיְך ְמֻסָּגִלים ְלַדֵּבר ִׂשיָחה ְּבֵטָלה 
ִעִּמי  ַהַּמְלָּכה  ֶאת  ִלְכּבֹׁש  ֲהַגם   - ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  אֹו  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית 
ַּבָּבִית"?! ְוָהָיה ַמְזִּכיר ְּבִעְנָין ֶזה ֶאת ַהָּפסּוק: "ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּדָך ָאבֹוא 
ֵביֶתָך, ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל־ֵהיַכל־ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶתָך", ְּכֶׁשהּוא ַמְטִעים ְוכֹוֵפל 
ְּבַהְדָּגָׁשה ְמֻיֶחֶדת ֶאת ַהִּמָּלה ָהַאֲחרֹוָנה "ְּבִיְרָאֶתָך", ְורֹוֵמז ְּבַהְדָּגָׁשתֹו 
ָיֵרא,  ַאָּתה  ַהִּמְדָרׁש  ּוֵבית  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ִמן  "ֹלא  ֲחָכִמים:  ְלִדְבֵרי  זֹו 

ֶאָּלא ִמִּמי ֶׁשּשֹׁוֵכן ּבֹו ּוַמְזִהיר ַעל ִיְרָאתֹו". )בית הכנסת כהלכה(

  

ַּפַעם, ַּכֲאֶׁשר ָׁשָהה ַה"ֵּלב ִׂשְמָחה" ִמּגּור ְּבִעיר ַאַחת, ּוְבֵבית ַהְּכֶנֶסת 
"ְלָכל  ַרֵּבנּו:  ָאַמר  ַהּתֹוָרה,  ְּבֵסֶפר  ְמחּוָקה  ִנְמְצָאה אֹות  ִהְתַּפֵּלל  ּבֹו 
ְיהּוִדי, ֵיׁש ַּכָּידּוַע, אֹות ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה. ַּכֲאֶׁשר ְמַדְּבִרים ְּבֶאְמַצע ְקִריַאת 

ַהּתֹוָרה, ּגֹוְרִמים ָלאֹות ֶׁשִּתָּמֵחק". )בני אמונים(

  

ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ַנַחל',  ָה'ַעְרֵבי  ַּבַעל  ֵאְיְּבִׁשיץ  ָּדִוד ְׁשֹלמֹה  ַרִּבי  ְּבַהִּגיַע 
ְלִהְתַּפֵּלל  ְוָקַבע ַעְצמֹו  ְלִהְתּגֹוֵרר ִּבְצַפת, ָׂשַכר ְלַעְצמֹו ִּדיָרה ְקַטָּנה 
ְּבֶאְמַצע  ְמַדֵּבר  ֶׁשֶאָחד  ֶׁשִּבְראֹותֹו  ָהָיה,  ִמְנָהגֹו  ֶאָחד.  ִמְדָרׁש  ְּבֵבית 
ַמִים  ַהּׁשָ ַעל  לֹו  ּוַמְרֶאה  ַלחּוץ,  ּומֹוִליכֹו  ְּבָידֹו  אֹוֲחזֹו  ָהָיה  ַהְּתִפָּלה, 
ֵלאמֹר: "ָצִריְך ִלירֹא ֵמָהִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ְוִלְנהֹג ִּבְכבֹוד ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, 
ְוָאסּור ְלַדֵּבר". ַּפַעם ִהִּגיַע ְלָׁשם ָעִׁשיר ָּגדֹול ְוַגַאְוָתן, ּוְכֶׁשָהַרב הֹוִציאֹו 
ְּכִמְנָהגֹו, ִהָּכה אֹותֹו ַעל ֶלְחיֹו ִמֵּכיָון ֶׁשֹּלא ִהִּכירֹו. ַהִּמְתַּפְּלִלים ִנְבֲהלּו 
ָהַלְך  ְוֶהָעִׁשיר  ַהַּצִּדיק,  ְּבֻחְמָרה ַעל ֶׁשִהָּכה ֶאת  ֶּבָעִׁשיר  ְוָגֲערּו  ְמאֹד 
ְלַפֵּיס ֶאת ָה"ַעְרֵבי ַנַחל" ְוַאף ִהִּציַע לֹו ְסכּום ָּגדֹול, ַאְך ָהַרב ֹלא ָרָצה 
ָלַקַחת ְמאּוָמה ַעל־ַאף ַמְחסֹורֹו ְוָאַמר לֹו ֶׁשהּוא ְּכָבר ָמַחל לֹו ִּבְׁשַעת 

ַהַהָּכָאה. )סיפורי נפלאות(

  

ִעִּתים  ָקַבע  ה',  ְיֵרא  ֶׁשָהָיה  ִּבירּוָׁשַלִים,  ִהְתּגֹוֵרר  ֶאָחד  ָּכֵׁשר  ִאיׁש 
ּוְׁשנֹוָתיו,  ָיָמיו  ְלַאַחר ְמֹלאות  ְּביֶֹׁשר.  ַּכָּפיו  ִמיִגיַע  ְוִהְתַּפְרֵנס  ַלּתֹוָרה 
ִלּוּוהּו ַמָּכָריו ִמּתֹוְך ְּכֵאב ַעל ָאָדם ָּכֵׁשר ֶׁשִּנְפַטר ְלֵבית עֹוָלמֹו, ּוִבְׁשַעת 
ַהְלָוָיתֹו ֵאַרע ְּדַבר ֶּפֶלא ֶׁשָהָיה ְלִׂשיָחה ְּבִפי ָּכל ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ַּבְּלָוָיה. 
ְּבֶאְמַצע ַהֶּדֶרְך, ָנֲחָתה ַלֲהָקה ֶׁשל יֹוִנים ְצחֹורֹות ַעל ִמָּטתֹו ֶׁשל ַהָּמנֹוַח, 
ְוֵהן ִסְּככּו ְּבַכְנֵפיֶהן ָעָליו ַעד ֶׁשֶהֱעלּוהּו ְלִרְכָּבם ֶׁשל ַהֶחְבָרה ַקִּדיָׁשא, 
ְוָאז ֶנֶעְלמּו ָּכל ַהּיֹוִנים ְּכֹלא ָהיּו. ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ְירּוָׁשַלִים ֶׁשָהָיה נֹוֵכַח 
ְלַלּוֹות  ַלַּצִּדיִקים ֶׁשָּבאּו  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ִסָּמן  ְּבָכְך  ַּבַהְלָוָיה ָאַמר, ֶׁשָהָיה 
ֶאת ַהָּמנֹוַח ִלְמנּוַחת עֹוָלִמים, ִּבְׂשַכר זֹאת ֶׁשָהָיה ׁשֹוֵמר ַעל ְּכבֹוָדם 
ֶׁשל ָּבֵּתי ְכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות. ָהֵארּוַע עֹוֵרר ִהְׁשּתֹוְממּות ְּגדֹוָלה 

ַּבֶּנֱאָסִפים ְוָגַרם ְלִחּזּוק ָּגדֹול ְּבמֹוָרא ִמְקָּדׁש. )כבוד בית הכנסת(

  

ֶׁשִּכְּלָתה  ְׂשֵרָפה  ַּפַעם  ָּפְרָצה  ִמְּסְקִויָרא,  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ִמְדָרׁשֹו  ְּבֵבית 
ִּכְמַעט ֶאת ָּכל ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ְלַמֵעט ַחְדרֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ֶׁשָעַמד ְּבָסמּוְך 
ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת. ְלַאַחר ֶׁשָהֵאׁש ָּכְבָתה ֶהְרָאה ָהַרִּבי ַלֲחִסיָדיו ֶאת ַחְדרֹו 
ֵרָפה ִּכְּלָתה ֶאת  ֶׁשּנֹוַתר ִלְפֵליָטה ְּבאַֹרח ֵנס, ְוָאַמר: "ְראּו ָנא, ֶׁשַהּׂשְ
יָחה ְּבֵטָלה ִּבְזַמן ַהְּתִפָּלה  ָּכל ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ִנְזֲהרּו ּבֹו ִמּׂשִ
ְוֹלא ִהְקִּפידּו ַעל מֹוָרא ִמְקָּדׁש, אּוָלם ַּבֶחֶדר ַהָּסמּוְך לֹו, ּבֹו ִנְׁשְמָרה 
ָּכְבָתה  ְּבֵטָלה,  ִׂשיָחה  ֵמעֹוָלם  ָׁשם  ׂשֹוַחְחִּתי  ְוֹלא  ָּכָראּוי  ה  ַהְּקֻדּׁשָ

ָהֵאׁש ְוֹלא ָׁשְלָטה ּבֹו". )קדושת בית הכנסת(

  

ֶׁשל  ָהִעְנָין  ַעל  ַאֲהרֹן"  ִמ"ּתֹוְלדֹות  ָהַאְדמֹו"ר  ְמעֹוֵרר  ָהָיה  ַרּבֹות 
מֹוָרא ִמְקָּדׁש, ְוָהָיה ּדֹוֵרׁש ִמָּכל ִמְתַּפְלֵלי ֵּבית ִמְדָרׁשֹו ֶׁשֹּלא ְיׂשֹוֲחחּו 
ָּכְך  ְלֵׁשם  ִהְתַמּנּו  ְמֻיָחִדים  ׁשֹוְמִרים  ַהְּתִפָּלה.  ְזַמן  ָּכל  ֻחִּלין  ִׂשיַחת 
ִמְסּתֹוֵבב  ָהָיה  ְּבַעְצמֹו  ָהַרִּבי  ְוַגם  ְלָכְך,  ַהִּצּבּור  ֶאת  ְמעֹוְרִרים  ְוָהיּו 
"ץ ְּכֵדי ֶׁשַאף ֶאָחד ֹלא ָיִהין ְּבַנְפׁשֹו ְלׂשֹוֵחַח  ִּבְזַמן ַהְּתִפָּלה ַוֲחָזַרת ַהּׁשַ
ת ֵּבית  ְּבֶאְמַצע ַהְּתִפָּלה, ּוְכֶׁשָרָאה ָמאן ְּדהּו ֶׁשֵאינֹו ׁשֹוֵמר ַעל ְקֻדּׁשַ
ַהְּכֶנֶסת, ָהָיה ּגֹוֵער ּבֹו ְּבַתִּקיפּות ְוֹלא ָהָיה נֹוֵׂשא ָּפִנים ְלַאף ֶאָחד. ְּבָכל 
יֹום־ ַה'ּתֹוְספֹות  ֶׁשִּתֵּקן  ֶׁשֵּבַרְך'  ַה'ִּמי  ֶאת  לֹוַמר  ָנַהג  ְמָבְרִכים  ַׁשַּבת 

ּוְבֵעת  ַהְּתִפָּלה  ְּבֵעת  ְלַדֵּבר  ֶׁשֹּלא  ּוְלׁשֹונֹו  ִּפיו  ֶׁשּשֹׁוֵמר  ִמי  ַעל  טֹוב' 
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ְקִריַאת ַהּתֹוָרה, ּוְבָכל ֵעת־ְמצֹא ָהָיה ַמְתִריַע ִּבְפֵני ַאְנֵׁשי ְׁשלֹומֹו 
ַעל ָּדָבר ָחׁשּוב ֶזה, ְוָאַמר ֶׁשַעל־ְיֵדי ָּכְך ֶאְפָׁשר ְלַבֵּטל ַהְרֵּבה ְּגֵזרֹות 

ָרעֹות. )שופריה דאברהם(

  

ִּכָּנה  ֵאׁש",  "ִאְמֵרי  ַּבַעל  ַא"ׁש  ַהַּמֲהַר"ם  ַאְיֶזְנְׁשָטֶטר,  ֵמִאיר  ַרִּבי 
ַהַּתְלִמיִדים  ִהְתַּפְּלאּו  'ָּגדֹול'.  ַּבּתַֹאר  ִמַּתְלִמיָדיו  ֶאָחד  ֶאת  ַּפַעם 
ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ת  ִּבְקֻדּׁשַ ְמַזְלֵזל  ַּתְלִמיד  ָידּוַע ֶׁשאֹותֹו  ֶׁשֵּכן  ַעל־ָּכְך, 
ָהַרב ֶאת ִהְׁשּתֹוְממּוָתם  ּוְכֶׁשָרָאה  ַּבְּתִפָּלה,  ְּבֵטִלים  ְּדָבִרים  ְוָׂשח 
ָעָליו  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּבְּתִפָּלה,  ְלַדֵּבר  נֹוֵהג  ֶזה  ֶׁשַּתְלִמיד  "ִמְּפֵני  ָאַמר: 
ְלָחן־ָערּוְך 'ָּגדֹול ֲעֹונֹו ִמְּנׂשֹוא', ֲהֵריהּו ְּבֶגֶדר 'ָּגדֹול'... )קדושת  ַּבּׁשֻ

בית הכנסת(

  

ַרִּבי  ָאִביו  ַעל  ִמֶּדְּבֶרִצין,  ְׁשֶטְרן  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ִסֵּפר  ִנְפָלא  ַמֲעֶׂשה 
ַאְבָרָהם ְׁשֶטְרן הי"ד ִמֶּדְּבֶרִצין ַּבַעל "ְמִליֵצי ֵאׁש", ֶׁשַּפַעם ָּדַרׁש 
ִּדּבּור  ֶׁשל  ְוֶהָעֹון  ַהֵחְטא  חֶֹמר  ַעל  ַהָּקָהל  ִּבְפֵני  קֶֹדׁש  ְּבַׁשַּבת 
ַרִּבי מֶֹׁשה  ָהְרַמ"ק,  ְּבֵׁשם  ַהְמֻפְרָסם  ָהֶרֶמז  ֶאת  ְוִהְזִּכיר  ַּבְּתִפָּלה, 
יָבה ָראֵׁשי ֵּתבֹות ְׁשִתיָקה ָיָפה ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה.  קֹוְרדֹוֵבירֹו, ֶׁשּׂשֵ
ַוֵּתהֹום ָּכל  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ַנֲעָׂשה ַרַעׁש ָּגדֹול  ַהּיֹום,  ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת 
ָהִעיר ֻּכָּלּה. ֶאָחד ִמִּמְתַּפֵּלל ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ָחַלם ֲחלֹום נֹוָרא ַּבַּלְיָלה 
ַההּוא, ֵּכיַצד הּוא מּוָטל ַעל ֶעֶרׂש ְּדַוי ְוהּוא ְּבַסָּכַנת ַחִּיים ַהּנֹוֶטה 
אֹותֹו  ְוָדִנים  ַמְעָלה  ֶׁשל  ִּדין  ֵּבית  ִלְפֵני  מּוָבא  הּוא  ְוִהֵּנה  ָלמּות. 
ַלַחִּיים אֹו ַלָּמֶות, ּוְכֶׁשִהְרִּגיׁש ֶׁשהֹוֵלְך ִלְמסֹר ִנְׁשָמתֹו ַלה' ִיְתָּבַרְך 
ִהְתִחיל ְלַהִּפיל ַּתֲחנּוִנים ּוְלַבֵּקׁש ַעל ַנְפׁשֹו ֱהיֹות ְוהּוא ָצִעיר ְלָיִמים 
ְוֶיׁש לֹו עֹוד ַחִּיים ִלְחיֹות ְועֹוד ֹלא ֵהִכין ַעְצמֹו ְּכָלל ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. 
ְוָאז ְׁשָאלּוהּו: "ָלָּמה ַאָּתה ְמַדֵּבר ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה"? ְוֵהִׁשיב: "ֹלא 
ָיַדְעָּת  ֱאֶמת ֶׁשֹּלא  "ַהִאם  ְׁשָאלּוהּו:  ְוׁשּוב  ָהִאּסּור".  ָיַדְעִּתי חֶֹמר 
ֶאת חֶֹמר ָהִאּסּור? ֲהֹלא ֶאְתמֹול ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ִּדֵּבר ְוָדַרׁש ָהַרב 
ִתיָקה ָיָפה ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ִהיא ָראֵׁשי ֵּתבֹות 'ֵׂשיָבה'!  ְוָאַמר ֶׁשּׁשְ
ְוֹלא ַּדי ֶׁשֹּלא ִקַּבְלָּת ַעל ַעְצְמָך ְלַׁשֵּפר ַמֲעֶׂשיָך, עֹוד ֵהַעְזָּת ְוׁשּוב 
ִּדַּבְרָּת, ַהִאם ַאֲחֵרי ֶזה עֹוד ַאָּתה רֹוֶצה ִלְזּכֹות ְוִלְחיֹות"? ַהָּלה ֹלא 
ֹלא  ֶׁשּיֹוֵתר  ֶׁשִהְבִטיַח  ְלַאַחר  ְוַרק  ְמאֹד,  ְוִהְתַחֵּנן  ְוִהְפִציר  ִהְרָּפה 
ָיִׂשיַח ִּבְתִפָּלה, ֵהִׁשיבּו לֹו ֶאת ַחָּייו. מּוָבן ֶׁשָּכל ְּבֵני ָהִעיר ִהְתַחְּזקּו 
ָּגדֹול  ְלָׂשָכר  ָּכְך  ַּבֲעבּור  ְוָזכּו  ַּבְּתִפָּלה  ְּבֵטָלה  ִׂשיָחה  ָלִׂשיַח  ֶׁשֹּלא 

ָּבעֹוָלם ַהָּבא. )מי באר(

  

ִסֵּפר ַרִּבי ָּדִוד ְּפִריֶבר, ֶׁשַּפַעם ָאַמר לֹו ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמְּטׁשֹוְרְטקֹוב: 
יֹוֵדַע ַאָּתה ַמּדּוַע ֵיׁש ִליהּוֵדי ֶּגְרַמְנָיה ַּפְרָנָסה טֹוָבה יֹוֵתר ִמִּליהּוֵדי 
ַּבְּתִפָּלה!  ְלׂשֹוֵחַח  ֶׁשֹּלא  ְמאֹד  ַהְּגדֹוָלה  ַהְקָּפָדָתם  ְגַלל  ּבִִ ּפֹוִלין? 

)מדברנא דאומתיה(

  

ָהִעיר ָּבאּו  ּוְבֵני  ַאַחת,  ְלִעיר  ַּפַעם  ִהִּגיַע  ֵמֲאֶלְּכַסְנֶּדר  ְיִחיֵאל  ַרִּבי 
ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְלִהְתַּפֵּלל ַּבֲעָדם ִמְּפֵני ַהַּמֵּגָפה ֶׁשָּפְרָצה ָּבִעיר ְוִסְּכָנה 
ְיָלִדים ְקַטִּנים. ְׁשָאָלם ָהַרִּבי ִאם ְמַדְּבִרים ֶאְצָלם ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, 
ּוְכֶׁשֵהִׁשיבּו ְּבִחּיּוב, ָּדַרׁש ֵמֶהם ְלַהְבִטיַח לֹו ֶׁשֹּלא ְיַדְּברּו יֹוֵתר ְּבֵבית 

ַהְּכֶנֶסת, ְוָאז ִהְבִטיַח ָלֶהם טֹוב ָוֶחֶסד, ְוָכְך ָהָיה. )צדיק באמונתו(

  

ֵאלֹות ֶׁשֶהֱעִסיָקה ַּכָּמה ִמְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל, ַּבֶּמה ָזכּו ֲעדֹות  ַאַחת ַהּׁשְ
ַעל  ְוִנְׁשֲחטּו  ֶנֶהְרגּו  ַאְׁשְּכַנז  ִמְּבֵני  ֶׁשִּמיְליֹוִנים  ֶׁשְּבעֹוד  ַהִּמְזָרח 
ֲעַרת  ִמּׂשַ ָנְפָלה  ֹלא  ִּכְמַעט  ְוֵהם  ֵאירֹוָּפה,  ְּבׁשֹוַאת  ם  ַהּׁשֵ ִקּדּוׁש 
רֹאָׁשם ַאְרָצה? ָהָיה ֶזה ָה"ִאְמֵרי ֱאֶמת" ִמּגּור, ֶׁשָאַמר ֶאת ַהִּסָּבה 
ַהִּנְרֵאית לֹו ְלַרָּבּה ֶׁשל ְּבֵני ְּבַרק ַרִּבי ַיֲעקֹב ַלְנָּדא: "ְזכּוָתם ַהְּגדֹוָלה 
ת ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת, ְוַהְקָּפָדָתם  ָהְיָתה, ֶׁשַהְּסָפַרִּדים ִנְזֲהרּו ְמאֹד ִּבְקֻדּׁשַ
ֶׁשֹּלא ְלַדֵּבר ִׂשיָחה ְּבֵטָלה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ָהְיָתה ְידּוָעה ּוְמֻפְרֶסֶמת 

ַלּכֹל". )טעם ודעת(

  

ִסֵּפר ִאיׁש ֶאָחד ֵמַאְנְטֶוְרְּפן, ִּכי ָזכּור לֹו ִמַּיְלדּותֹו ֶׁשִהְתַּפֵּלל ְּבֵבית 
ָׁשם  ִּדְּברּו  ְוֹלא  ְּגדֹוָלה,  ְּבִיְרָאה  ִמְקָּדׁש  מֹוָרא  ּבֹו  ֶׁשָּנֲהגּו  ַהְּכֶנֶסת 
ְּכָלל ּוְכָלל. ּוְכֶׁשִּנְקַלע ְלָׁשם ִמְתַּפֵּלל ָזר ְוִהְתִחיל ְלַדֵּבר, ִמָּיד ִהִּגיַע 
ֵאָליו ַׁשַּמׁש ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ִעם ֶּפֶתק ְּבָידֹו ֶׁשָהָיה ָּכתּוב ּבֹו: "ְּבֵבית 
ַהְּכֶנֶסת ֶזה ֵאין ְמַדְּבִרים ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה", ְוֶהְרָאה לֹו, ְוֵתֶכף ָהַלְך 
ָּמׁש ִלְמקֹומֹו. ְוִאם ַהָּלה ֵסַרב ְלַהְפִסיק ְוִהְמִׁשיְך ְלַדֵּבר, ִמָּיד  לֹו ַהּׁשַ
ְוָסַגר  ַהחּוָצה  ְוהֹוִציאֹו  ְּבָעְרּפֹו,  ְּבַנַחת  ַוֲאָחזֹו  ָּמׁש  ַהּׁשַ ֵאָליו  ִהִּגיַע 
ָהֲארּוָרה  ֶׁשַּבּשֹׁוָאה  ָהִאיׁש,  ְוִסֵּפר  ַהְּכֶנֶסת.  ֵּבית  ֶּדֶלת  ֶאת  ָעָליו 
ְּכֶׁשֻרָּבם ְּכֻכָּלם ֶׁשל ָּבֵּתי ַהְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ַהִּמְדָרׁשֹות ֶנְחְרבּו ְוֶנֶהְרסּו 
ֹלא  ְוַלּצֹוֵרר  ִלְפֵליָטה  ִּבְׁשֵלמּותֹו  ֶזה  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ִנְׁשֲאר  ָּכִליל, 
ָהְיָתה ׁשּום ְׁשִליָטה ַעל ֵּבית ְּכֶנֶסת ֶזה, ְוִנְׁשֲארּו ָּכל ִסְפֵרי ַהּקֶֹדׁש 
ֶנֶזק  ְלֹלא  ִּבְמקֹוָמם,  ְוַהִּסּדּוִרים  ה  ַהְּקֻדּׁשָ ְוַתְׁשִמיֵשׁי  ְוַהְּסָפִרים 

ּוְלֹלא ִזיז ָּכל ֶׁשהּוא. )המעין(

  

ַמֲעֶׂשה ְּבַאַחת ַהְּקִהּלֹות, ֶׁשֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָהַעִּתיק ֶׁשָּבּה ִהְתּפֹוֵרר 
ֵמרֹב ִזְקָנה, ּוְבֵני ַהְּקִהָּלה ֵהִקימּו ַעל ָחְרבֹוָתיו ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָחָדׁש 
זֹאת  ַלְמרֹות  ֶהָחָדׁש, אּוָלם  ַלִּבְנָין  ָיָפה  ְּבַעִין  ָּתְרמּו  ֻּכָּלם  ּוְמֻרּוָח. 
ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ָּכְתֵלי  ֶאת  ַרק  ִלְבנֹות  ֶאָּלא  ַהְמֻמִּנים  ִהְצִליחּו  ֹלא 
ַחָּזן  ַּגג ּוְלֹלא ִטּיּוַח. יֹום ֶאָחד, ָעַבר ְּבאֹוָתּה ִעיר  ְוהֹוִתירּוהּו ְלֹלא 
ֶׁשִהְׁשִמיַע,  ְּתִפָּלה  ָּכל  ְּתמּוַרת  ַרב  ָממֹון  ּגֹוֶבה  ֶׁשָהָיה  ְמֻפְרָסם 
ְסכּום  לֹו  ְוִׁשְּלמּו  ַהֵּתָבה  ִלְפֵני  ַלֲעבֹר  ִהְזִמינּוהּו  ַהְּקִהָּלה  ְוָראֵׁשי 
ִלי  ִהְתָּבֲארּו  ְוָאַמר: "ַעְכָׁשו  ָחִריף  ַאְיִזיל  ַרִּבי  ָּכְך  ָּגדֹול. ָׁשַמע ַעל 
ַעּמֹון  ֶאת  ְלָהִביא  ֶנֱאַסר  ָׁשם  ִּכי־ֵתֵצא,  ְּבָפָרַׁשת  ַהָּכתּוב  ִּדְבֵרי 
ּומֹוָאב ִלְקַהל ה', 'ַעל־ְּדַבר ֲאֶׁשר ֹלא־ִקְּדמּו ֶאְתֶכם ַּבֶּלֶחם ּוַבַּמִים 
ַמּדּוַע  ְלַקֲלֶלָך'.  ְוגֹו'  ֶּבן־ְּבעֹור  ֶאת־ִּבְלָעם  ָעֶליָך  ָׂשַכר  ַוֲאֶׁשר  ְוגֹו' 
ָּכְפָלה ַהּתֹוָרה ְׁשֵּתי ִסּבֹות ַעל ִאּסּור ַהִחּתּון ִעָּמם? ַעְכָׁשו ִהְתָּבֵרר 
ִלי ַהָּדָבר, ִאם ָהיּו ְמַיְּסִרים ֶאת ַעּמֹון ּומֹוָאב ַעל־ָּכְך ֶׁשֹּלא ִקְּדמּו 
ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַּבֶּלֶחם ּוַבַּמִים, ָהָיה ָלֶהם ֶּפַתח ִלְטעֹן ֶׁשֹּלא ָעׂשּו זֹאת 
ָמזֹון  ָלֵתת  ְּבכָֹחם  ָהָיה  ֹלא  ַהָּגדֹול  ָעְנָים  ֵמֲחַמת  ֶאָּלא  ֵמרַֹע־ֵלב, 
ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל. אּוָלם ְלַאַחר ֶׁשֶהְראּו ֶׁשֵּיׁש ְּבכָֹחם ִלְׂשּכֹר ֶאת ִּבְלָעם 
ְּבֶכֶסף ָמֵלא ְלַקֵּלל ֶאת ִיְׂשָרֵאל, הּוַכח ֶׁשֹּלא ָסְבלּו ְּכָלל ֵמֶחְסרֹון 
ּוַבַּמִים,  ַּבֶּלֶחם  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ִקְּדמּו  ֹלא  ִלָּבם  רַֹע  ִמּשּׁום  ְוַרק  ִּכיס 
ּוְבִדין הּוא ֶׁשָאסּור ְלַגְּיָרם". "ְוהּוא ַהִּדין", ִסֵּים ַרִּבי ַאְיְזל ֶאת ְּדָבָריו, 
"ִּבְבֵני אֹוָתּה ְקִהָּלה ֶׁשֹּלא ִהְׁשִלימּו ֶאת ְּבִנַּית ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָּכָראּוי. 
ַעד ַעָּתה ָהָיה ִּביָכְלָּתם ֶׁשל ַּפְרְנֵסי ַהְּקִהָּלה ִלְטעֹן ֶׁשֹּלא ָהְיָתה ָיָדם 
ְּלמּו ְסכּום  ֶגת ְלַסֵּים ֶאת ִּבְנַין ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, אּוָלם ְלַאַחר ֶׁשּׁשִ ַמּׂשֶ
ֵאיָנם  ַהְּקִהָּלה  ֶׁשָראֵׁשי  ַּבֲעִליל  הּוַכח  ְמֻפְרָסם,  ַחָּזן  ְלאֹותֹו  ָּגדֹול 
ְּכַלֵּפי ָמקֹום ָקדֹוׁש,  ִזְלזּול  ְוֵאין ָּכאן ֶאָּלא  ִּכיס,  סֹוְבִלים ֵמֶחְסרֹון 

ֶׁשִּמְצָוה ְלַׁשְכְללֹו ּוְלָפֲארֹו ְּבָכל ּכֵֹחנּו". )פרפראות לתורה(
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ְלָחִסיד ִנְכָּבד ְוָעִׁשיר ַּבַעל ֲעָסִקים ְמסָֹעִפים ְּברּוְסָיה, ָהָיה ֵּבן ֶׁשָּזַנח ֶאת 
ַּדְרֵכי ַהַּיֲהדּות ַהְּצרּוָפה ְוָהַלְך ִמֶּדִחי ֶאל ֶּדִחי. ְמָחאֹוָתיו ֶׁשל ֶהָחִסיד ִּבְבנֹו 
ֹלא ֵהִניבּו ּתֹוָצאֹות, ַהָּלה ֹלא ָׁשת ִלּבֹו ְלִדְבֵרי ַהּתֹוָכָחה ְוִהְמִׁשיְך ָלֶלֶכת 
ִּבְׁשִרירּות ִלּבֹו. ַּגם ְּבַהְפִצירֹו ּבֹו ְלִהְצָטֵרף ִלְנִסיָעה ֶאל ַרּבֹו, ַרִּבי ּדֹב־ֶּבר 
ֶׁשָהַאְדמֹו"ר  ְּבָיְדעֹו  ְּבתֶֹקף,  ֵסַרב  ָהֶאְמָצִעי,  ָהַאְדמֹו"ר  ִמְּליּוַּבאִויְטׁש, 
ַיִּטיף לֹו ִּדְבֵרי מּוָסר ְותֹוָכָחה ַעל ִהְתַנֲהגּותֹו ַהְּמִביָׁשה, ְוֵלב ֶהָחִסיד ֶנְחַמץ 
ְּבִקְרּבֹו ְלַמְרֵאה ְּדָרָכיו ַהְּנלֹוזֹות ֶׁשל ְּבנֹו ַאְך ָקְצָרה ָידֹו ֵמהֹוִׁשיַע, ֶוֱהיֹות 
ֶׁשָהָיה ַהֵּבן ֻׁשָּתף ַּבֲעָסָקיו ַהְמסָֹעִפים, ֹלא ָיכֹל ְלָגְרׁשֹו ֵמַעל ָּפָניו. ְּבַאַחת 
ְלָחן ֶהָערּוְך ְּברֹב  ִנים, ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ֵהֵסב ֶהָחִסיד ִעם ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ַלּׁשֻ ַהּׁשָ
ְּפֵאר ְוָהָדר, ַּכָּיֶאה ְוַכָּיאּות ְלַמֲעָמדֹו, ּוְבעֹוד ַהּכֹל קֹוְרִאים ְּבִהְתרֹוְממּות 
ְלָחן.  ָהרּוַח ֶאת ַהַהָּגָדה, הֹוִציא ַהֵּבן ֵמֵחיקֹו ַּפת ֶלֶחם ָׁשחֹר ְוִהִּניָחּה ַעל ַהּׁשֻ
ִלּבֹו ֶׁשל ֶהָחִסיד ָעַצר ִמֶּלֶכת: ֲהִיָּתֵכן? ֶׁשְּבנֹו ִהִּגיַע ִלְׁשַפל ַהַּדְרָּגה ְואֹוֵכל 
ְנָכִאים  ַוֲאִויַרת  ֻהְׁשְּבָתה  ֶהָחג  ִׂשְמַחת  ַהּגֹוִיים?!  ְּכַאַחד  ְּבֶפַסח  ָחֵמץ 
ִהְׁשַּתְּלָטה ַעל ְּבֵני ַהַּבִית. ַהֵּבן ֶׁשֵהִבין ִּכי ִהְרִחיק ֶלֶכת ְּבַמֲעֵׂשהּו ְוִכי ָּפַגע 
ָאִביו  ְלַדֵּבר ִעם  ֵהֵעז  ַעְצמֹו ֹלא  ִהְסַּתֵּגר ְּבתֹוְך  ָאִביו,  ַנְפׁשֹו ֶׁשל  ְּבִצּפֹור 
ִמּטֹוב ְוַעד ָרע. ִּכְכלֹות ְיֵמי ֶהָחג, ָנַסע ֶהָחִסיד ְלַרּבֹו, ְוִסֵּפר לֹו ִּבְכֵאב ַעל 
ַמֲעָׂשיו ַהּפֹוֲחִזים ֶׁשל ַהֵּבן. ֶנֱאַנח ָהַרִּבי ְוָאַמר: "ְקִלָּפה ָקָׁשה אֹוֶפֶפת ֶאת 
קּוַע ִּביֵון ְמֻצָּלה ֶׁשל ַהֻּטְמָאה, ְוֵאין ְּבכִֹחי ְלהֹוִׁשיעֹו. ַסע ַלַּצִּדיק  ִּבְנָך ַהּׁשָ
ַּתֲחלּוֵאי  ֶאת  ְלַרְּפאֹות  ְּבכֹחֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ּוֻמְבְטַחִני,  ֵמרּוִז'ין  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי 
ַהֶּנֶפׁש ֶׁשל ִּבְנָך!" ֶהָחִסיד ָׁשַתק ְּבֶעֶצב, ְּבָיְדעֹו ֶׁשִּיְצָטֵרְך ְלִהְתַאֵּמץ ַרּבֹות 
ְּכֵדי ְלַׁשְכֵנַע ֶאת ְּבנֹו ָלבֹוא ַלַּצִּדיק ֵמרּוִז'ין ּוְלַואי ֶׁשַּיְסִּכים, ְוַרּבֹו ֶׁשָּקָרא 
ַהַהְנָהָגה  ָידּוַע ְלָך ֶׁשֵאֶצל ָהרּוִז'יָנִאי ָּכל  ֶאת ַמְחְׁשבֹוָתיו ָאַמר לֹו: "ֲהֵרי 
ִהיא ְּבַמְלכּות, ִּכְרָּכרֹות ְמפָֹארֹות ַטְרְקִליִנים ְמֻרּוִָחים ְועֹוד ָועֹוד. ֱאמֹר 
ְלִבְנָך ֶׁשְּברּוִז'ין ָּגר ִמיְליֹוֶנר ְיהּוִדי ּוְכַדאי ַלֲעׂשֹות ִעּמֹו ִעְסָקאֹות ַּכְסִּפּיֹות. 
ֶׁשָּכזֹו  ּוַבֲאַמְתָלה  ַלְּנִסיָעה,  ֵאֶליָך  ְלִהְצָטֵרף  ִיְתַנֵּגד  ֹלא  הּוא  ִמְּסָתָמא 
ְּתִביֵאהּו ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְּפִניָמה". ֶהָחִסיד ָּפַעל ַעל־ִּפי ֲעָצתֹו ַהְּנבֹוָנה ֶׁשל ַרּבֹו, 
ְוַהֵּבן ֶׁשֹּלא ָיַדע ַמה ִּמְסַּתֵּתר ֵמֲאחֹוֵרי ַהִּמיְליֹוֶנר ֵמרּוִז'ין, ִהְצָטֵרף ְּבָרצֹון 
ְלָאִביו. ְּבַהִּגיָעם ְלרּוִז'ין, ִהְתַּפֲעלּו ִמֵּביתֹו ַהְמפָֹאר ֶׁשל ַהִּמיְליֹוֶנר, ְוֶהָחִסיד 
ְּפָרִקים  ְּבָראֵׁשי  ַהִּמיְליֹוֶנר  ִעם  ַוֲאַסֵּכם  ִראׁשֹון,  ֶאָּכֵנס  "ֲאִני  ִלְבנֹו:  ָאַמר 
ָהִעְנָין".  ְּבִכי טֹוב ֶאת  ְוִנְגמֹר  ַאָּתה  ָּכְך ָּתבֹוא  ְוַאַחר  ָהִעְסָקה,  ֶהֵּקף  ֶאת 
ָהרֹוֵחׁש  ָּכל  ֶאת  ְּבִהְתַעְנְינּות  ְּכֶׁשהּוא סֹוֵקר  ַּבחּוץ  ְלַהְמִּתין  ַהֵּבן  ִנְׁשַאר 
ְסִביבֹו ְוֵעיָניו ֹלא ָׂשְבעּו ְלַמְרֵאה ַהְּפֵאר ְוֶהָהָדר. ָהָאב ָּפַסע ִנְרָּגׁשֹות ֶאל 
ְמדֹו ְלָפָניו ָּפַרץ ִּבְבִכי ַּתְמרּוִרים. הּוא ִסֵּפר  ַחְדרֹו ָהִאיִׁשי ֶׁשל ַהַּצִּדיק, ּוְבעַָ
ֶנֶפׁש  ֶאת  ַיִּציל  ֶׁשָהַרִּבי  ְּכֵדי  ִמְּליּוַּבאִויְטׁש,  ָהַאְדמֹו"ר  ְיֵדי  ַעל  ִנְׁשַלח  ִּכי 

ְּבנֹו ַהּתֹוֶעה, ֵמֶרֶדת ִלְׁשאֹל ַּתְחִּתית, ּוְבֶרֶטט ּוְבַחְלָחָלה ִסֵּפר ֶאת ֲאֶׁשר 
ָיָדיו ְּבַצַער ְּבָאְמרֹו: "ַרִּבי, ָּכלּו ָּכל ַהִּקִּצין!  ֵאַרע ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ּוָפַכר ֶאת 
ֵאיִני ָיכֹל ִלְסּבֹל ֶאת ַהְנָהָגתֹו ַהְמתֶֹעֶבת ֶׁשל ְּבִני!" ֶנֱאַנח ַהַּצִּדיק ִמִּקירֹות 
ִלּבֹו ַעל ַהֵּבן ֶׁשִּנְלַּכד ְּבֶרֶׁשת ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְוָאַמר ָלָאב: "ַאל ֵיאּוׁש! ְלָכל 
ְיהּוִדי ֵיׁש ֲאִחיָזה ִּבְתׁשּוָבה, ָצִריְך ַרק ְלַהְבִעיר ְּבִקְרּבֹו ֶאת ַהִּניצֹוץ ַהְּיהּוִדי 
ֶהָחבּוי ְּפִניָמה ּוֵמֵאֶליָה ִּתְתַלֵּקַח ַׁשְלֶהֶבת ֵאׁש ַהּקֶֹדׁש, ֵצא ַהחּוָצה ּוְקָרא 
ְלִבְנָך ֶׁשִּיָּכֵנס ֵאַלי!" ֶהָחִסיד ָיָצא, ְּכֶׁשְּבִלּבֹו ְמַפֶעֶמת ִּתְקָוה, ְוהֹוָרה ִלְבנֹו 
ֶעְליֹוָנה, ַאְך  ָצַעד ִּבְתחּוַׁשת ֲחִׁשיבּות  ַהָּלה  ַהִּמיְליֹוֶנר.  ְלִלְׁשַּכת  ְלִהָּכֵנס 
ָּבֶרַגע ֶׁשָּדְרכּו ַּכּפֹות ַרְגָליו ַעל ִמְפַּתן ַחְדרֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ֵהִבין ְּבַבת ַאַחת, ִּכי 
ֵאין ְמֻדָּבר ּפׂה ַעל ִעְסֵקי ָממֹון ֶאָּלא ַעל ִעְסֵקי ְנָׁשמֹות. ָרָצה ַהֵּבן ָלֶסֶגת 
ְלָאחֹור, ַאְך ַהַּצִּדיק ָנַעץ ּבֹו ַמָּבט חֹוֵדר ֶׁשָחַדר ְלתֹוְכֵכי ִנְׁשָמתֹו ְוִעְרֵער 
יו. ֵהם  ֶאת ַּגֲאָותֹו. ַהַּצִּדיק ֹלא ִּדֵּבר ִעם ַהֵּבן ַרק הֹוָרה לֹו ָלֶלֶכת ְּבִעְּקבֹותַָ
ָעְברּו ֵמֶחֶדר ְלֶחֶדר, ְּבָפְסָעם ַעל ְׁשִטיִחים ִיְקֵרי ֵעֶרְך, ַעד ַהִּגיָעם ְלֶחֶדר 
ֶׁשָהָיה ָמֵלא ְּבַמְראֹות. ָרַמז ַהַּצִּדיק ַלֵּבן ְלִהְתּבֹוֵנן ָּבְרִאי ָהִראׁשֹון, ְוַהָּלה 
ַהַּיְלדּוִתּיֹות,  ֵמֵעיָניו  ִנְׁשָקִפים  ְוזְֹך  ְלָיִמים ֶׁשּתֹם  ָצִעיר  ַנַער  ְוָרָאה  ֵהִציץ 
יֹוֵׁשב ַּבְיִׁשיָבה ְוׁשֹוֵקד ְּבִהְתַלֲהבּות ַעל ַּתְלמּודֹו. ְּכֶׁשִהְתּבֹוֵנן ֵהיֵטב ִזָהה, 
ִּכי ַהְּדמּות ַהִּנְׁשֶקֶפת ָּבְרִאי ֵאיָנּה ֶאָּלא הּוא ְּבַעְצמֹו ְּבַנֲערּותֹו ְּבֵעת ָעְסקֹו 
ִני, ּובֹו ָרָאה ַהֵּבן ֵאיְך ִהְתִחיל ָלסּור ִמֶּדֶרְך  ַּבּתֹוָרה. ָעַבר ַהַּצִּדיק ָלְרִאי ַהּׁשֵ
ַלֲחֵבִרים ֹלא  ִהְתַחֵּבר  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  "ץ  ַהּׁשַ ֲחָזַרת  ְּבֵעת  ִּדֵּבר  ִּבְתִחָּלה  ה', 
טֹוִבים ֶׁשָּבֶהם ָמָצא ִעם ִמי ְלַדֵּבר ָּבֵעת ַהּזֹאת, ְוַאַחר ָּכְך ִזְלֵזל ִּבְנִטיַלת 
ִּגָּלה  ִליִׁשי  ַהּׁשְ ָּבְרִאי  ַּבֲעֵקָביו.  ָּדׁש  ֶׁשָאָדם  ַהִּמְצוׂת  ְּבֵאּלּו  ְוַכּיֹוֵצא  ָיַדִים, 
ְלַדֲאבֹון ִלּבֹו ֶאת ַעְצמֹו, מֹוִקיר ַרְגָליו ִמָּלֶלֶכת ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִּביֵמי ַׁשָּבת 
ּומֹוֵעד, ְוִרְגֵׁשי ִּגעּול ְוִתעּוב ָאֲחזּו ּבֹו ְלַמְרֵאה ַמֲעָׂשיו ָהָרִעים ַהִּמְׁשַּתְּקִפים 
ּוְכִליָמה  ּבּוָׁשה  ַהַּצִּדיק.  ֶׁשל  ַהֻּמְפָלאֹות  ַמְראֹוָתיו  ִמַּבַעד  ֵעיָניו  ְלֶנֶגד 
ִּכּסּוהּו ַעד ֶׁשֹּלא ָיכֹל ָהָיה ְלַהִּביט ָהְלָאה, ַאְך ְּפֻקַּדת ַהַּצִּדיק ָּגְבָרה ָעָליו 
ְוַהֲחִמיִׁשי, ָׁשם ָרָאה ֶאת ֶהְמֵׁשְך ֶּדֶרְך ַהַחְתַחִּתים  ָלְרִאי ָהְרִביִעי  ַלֲעבֹר 
ָּבּה ָצַעד ַעד ַהִּגיעֹו ְלמ"ט ַׁשֲעֵרי ֻטְמָאה. ְסַחְרחֹורֹות ּוְבִחילֹות ְּתָקפּוהּו, 
ִּבְראֹותֹו ֵאיְך ָעַבר ִּבְׁשָאט ֶנֶפׁש ַעל ִאּסּוֵרי ַהּתֹוָרה, ַעד ֶׁשֹּלא ָׁשַלט ַעל 
ַעְצמֹו ְוֵהִקיא ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם. ְּכֶׁשִהִּגיַע ָלְרִאי ָהַאֲחרֹון, ָרָאה ֶאת ַעְצמֹו 
ְּבִקְרּבֹו  ִנְׁשַּבר  ַהֵּבן  ַהַּמּצֹות,  ְלַיד  ּוַמִּניחֹו  ֶלֶחם  ִּכַּכר  ַהֵּסֶדר מֹוִציא  ְּבֵליל 
ֶׁשּיֹוֶרה  ּוִבְּקׁשֹו  ַהַּצִּדיק  ְלַרְגֵלי  ִהְׁשַּתֵּטַח  ּוְבַתֲחנּוִנים  ִּבְבִכי  ָּדם,  ְוֵהִקיא 
ֶאת  ְלַזֵּכְך  ְּתׁשּוָבה  ֵסֶדר  ֵמרּוִז'ין  ַהַּצִּדיק  לֹו  ֶהְרָאה  ְּתׁשּוָבה.  ֶּדֶרְך  לֹו 
ַנְפׁשֹו ַהחֹוֵטאת ִמָּכל ַּתֲחלּוֶאיָה, ְוהּוא ִמֵּלא ְּבַדְיָקנּות ַאַחר ְּדָבָריו, ָחַזר 
ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְוָהַפְך ְלָחִסיד ֶנֱאָמן ַלה' ּוְלתֹוָרתֹו. )מטעמי שולחן שבת(

ח ְמֻמּלָ
ת  ַ ְקֻדׁשּ י ַדַעת, ְוַנְפׁשֹו ָהְיָתה ֲעגּוָמה ָעָליו ִלְראֹוָתם ְמַזְלְזִלים ּבִ ה ַקּלֵ ּמָ לּו ּכַ ּלְ ֶנֶסת ּבֹו ִהְתּפַ ת ֹקֶדׁש ְלֵבית ּכְ ּבַ ׁשַ ַעם ּבְ ְלִמיד ָחָכם ֶאָחד ִנְקַלע ּפַ ּתַ
ִלְקִריַאת  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ְוהֹוָצַאת  ַהּקֶֹדׁש  ֲארֹון  ִתיַחת  ּפְ ִעם  ָמה.  ְנׁשָ ִלי  ּבְ גּוף  ּכְ ָנה  ּוָ ּכַ ִלי  ּבְ ּוְמִהיָרה,  ֲחפּוָזה  ה  ִפּלָ ּתְ ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ֶנֶסת,  ַהּכְ ית  ּבֵ
ָלה  ּטָ ל ּבַ יָחה ׁשֶ ׂשִ ְקעּו ּבְ ֶנֶסת ְוֵהם ׁשָ י ַדַעת, ָיְצָאה ֶאל ִמחּוץ ְלֵבית ַהּכְ ל ַקּלֵ ל אֹוָתּה ֲחבּוָרה ׁשֶ יַצד ּכָ בּוַע, ִנְדַהם ָהאֹוֵרַח ִלְראֹות, ּכֵ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ּפָ
ם  י ַדַעת: "ַאּתֶ ַמר־ֶנֶפׁש ְלֵעֶבר אֹוָתם ַקּלֵ יָמה ְוָקָרא ּבְ א ָהאֹוֵרַח ִקְנַאת ה', ָעָלה ַעל ַהּבִ ה, ִהְתַמּלֵ ִפּלָ ִריָאה. ְלַאַחר ַהּתְ ָכה ַעד ְלַאַחר ַהּקְ ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ
ִתיַחת ֲארֹון  ַעת ּפְ ׁשְ אֹוְמִרים ּבִ סּוק ׁשֶ ּפָ ְך ֶנֱאַמר ּבַ ּכָ ֵני ׁשֶ ְך? ִמּפְ ה ֲאִני ֶאְתֶכם ּכָ ם ַמּדּוַע ְמַכּנֶ יְך ְוָאַמר: "יֹוְדִעים ַאּתֶ אֹוְיֵבי ה' ּוְמָנֲאָציו"! ְוִהְמׁשִ

ֶניָך'"...  ְנֶאיָך ִמּפָ ד 'ְוָיֻפצּו ֹאְיֶביָך ְוָיֻנסּו ְמׂשַ ִתיַחת ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש, ִמּיָ ַעת ּפְ ׁשְ ְנֹסַע ָהָארֹן', ַוְיִהי ּבִ ַהּקֶֹדׁש. 'ַוְיִהי ּבִ
  

ֶנֶסת  ּכְ ית  ּבֵ קֹום  ּמָ ּבַ ִלי ִלְראֹות  ַנְפּתָ י  ַרּבִ א  ּלֵ ָרֵאל. ִהְתּפַ ׂשְ ִמּיִ ָרה  א ֲעׂשָ ּה ֶאּלָ ּבָ ּלֹא ָהיּו  ה, ׁשֶ ַעם ַלֲעָיָרה ְקַטּנָ ּפַ ִנְקַלע  יץ  ׁשִ ִלי ֵמרֹוּפְ ַנְפּתָ י  ַרּבִ
ֵבית  ֲהֵרי ּבְ ם ְלֵבית ְקָברֹות, ׁשֶ ֶנֶסת ָלֶכם, ַמּדּוַע ְצִריִכים ַאּתֶ ית ּכְ ְך, ִאם ּבֵ ְפׁשָ ה ּנַ ַדְרּכֹו: "ִמּמַ ְקַלע ּבְ ּנִ ַאל ֶאת ַאַחד ַהְיָלִדים ׁשֶ ּוֵבית ְקָברֹות, ְוׁשָ
ָברֹות  ֵבי ָהִעיר, ּוֵבית ַהּקְ ֶנֶסת נֹוַעד ְלתֹוׁשְ ית ַהּכְ ֶלד ְוָאַמר: "ּבֵ ָך ַהּיֶ ֶנֶסת"? ִחּיֵ ֵבית ַהּכְ ָבר צֶֹרְך ּבְ ק, ֵאין ּכְ ּלֵ ָרה, ְוִאם ֶאָחד ִמְסּתַ ֶנֶסת ָצִריְך ֲעׂשָ ַהּכְ

ינֹוק ֶזה"... א ּתִ ַחִני ֶאּלָ ַמי לֹא ִנּצְ ֶמת ְוָאַמר: "ִמּיָ ׁשּוָבה ַהְמֻחּכֶ ִלי ֵמַהּתְ י ַנְפּתָ ִאים ִמן ַהחּוץ"... ֶנֱהָנה ַרּבִ ּבָ נֹוַעד ְלָזִרים ׁשֶ


