
ֵהֵחל  ְוֵכָליו,  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  ְלָהִקים  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ֶׁשִּסֵּים  ֶׁשְּבָׁשָעה  ַּתְנחּוָמא,  ְּבִמְדַרׁש  ְמַסְּפִרים  ֲחַז"ל 
ַלֲערְֹך ֶאת ֶחְׁשּבֹון ַהַהְכָנסֹות ֵמַהְּתרּומֹות ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְלֻעַּמת ַההֹוָצאֹות ֶׁשל ְּכֵלי ַהִּמְׁשָּכן, ְוִגָּלה 
ה ְׁשָקִלים, ֶׁשֲהֵרי ִמְּמַאת ִּכַּכר  ֶׁשָחֵסר ִמן ַהִּמְׁשָקל ַהְּכָלִלי ָסְך ֶׁשל ֶאֶלף ְׁשַבע ֵמאֹות ִׁשְבִעים ַוֲחִמּׁשָ
ָיַדע ַמה ַּנֲעָׂשה ִעם ָהעֶֹדף  ִיְׂשָרֵאל ָעָׂשה ֶאת ְמַאת ָהֲאָדִנים ַלְּקָרִׁשים, ַאְך ֹלא  ְּבֵני  ַהֶּכֶסף ֶׁשָּתְרמּו 
ֶׁשָהָיה ַּבֶּכֶסף ְוֹלא ָיַדע ֵהיָכן הּוא. ֵהֵחל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַלְחׁשֹׁש ֶׁשָּמא ַיְחְׁשדּו ּבֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּכי ָנַטל ֶאת 
ְוָאְמָרה לֹו:  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ָיְצָאה ַּבת־קֹול  ִיְתַחֵּלל ֵׁשם ָׁשַמִים ַעל־ָידֹו.  ְוִהְצַטֵער ֶׁשָּמא  ְלַעְצמֹו,  ָהעֶֹדף 
ה ְוִׁשְבִעים ָעָׂשה ָוִוים ָלַעּמּוִדים", ְוָאז ִנְזַּכר מֶֹׁשה ֶׁשֵּמָהעֶֹדף ֶׁשל  "ְוֶאת־ָהֶאֶלף ּוְׁשַבע ַהֵּמאֹות ַוֲחִמּׁשָ
ַהֶּכֶסף ָעָׂשה ָוִוים ְלַעּמּוֵדי ֶהָחֵצר, ְוָׂשַמח ְמאֹד ֶׁשֲאִפּלּו ְּפרּוָטה ֹלא ָהְיָתה ֲחֵסָרה ַּבִּמְׁשָּכן, ְוִהְתַקֵּים ּבֹו 
ְּבמֶֹׁשה: "ֹלא־ֵכן ַעְבִּדי מֶֹׁשה, ְּבָכל־ֵּביִתי ֶנֱאָמן הּוא". ְוֵיׁש ִמְדָרׁש ַהְמַסֵּפר, ִּכי ְּבָׁשָעה ֶׁשָחְלָׁשה ַּדְעּתֹו 
ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְוֵהֵחל ְלִהְתַּפֵּלל ַלָּקָּב"ה ֶׁשָּיִאיר ֶאת ֵעיָניו, ָּבָאה ֵאָליו ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ַהַּתָּנא ַרִּבי ֲעִקיָבא 
ֶׁשִהְתַּגְּלָתה לֹו ְּכִצּפֹור, ְוָיְׁשָבה ַעל ָוֵוי ָהַעּמּוִדים, ְוָאז אֹורּו ֵעיָניו ֶׁשל מֶֹׁשה ְוָקָרא ֶאת ַהָּפסּוק ַהָּלֶזה 
ְּבִׂשְמָחה. ְוָכְך מּוָבא ַּגם ְּבִמְדַרׁש ַהֵּבאּור, ֶׁשֶהְגמֹון ֶאָחד ָּבא ַּפַעם ְלַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן־ַזַּכאי ְוָאַמר לֹו: מֶֹׁשה 
ב ָנכֹון  ַרְּבֶכם, אֹו ַּגָּנב ָהָיה, אֹו ֶׁשֹּלא ָהָיה ָּבִקי ְּבֶחְׁשּבֹון. הֹוִכיַח לֹו ַרִּבי יֹוָחָנן ְלאֹותֹו ֶהְגמֹון, ֶׁשהּוא ֹלא ִחּׁשֵ

ֶאת ֶחְׁשּבֹון ַהִּכָּכרֹות, ֶׁשֵּכן ָּכל ִּכָּכר ֶׁשל ֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ָּכפּול הּוא ִמְׁשְקֵלי ַהחֹל ֶׁשָהיּו ְנהּוִגים ִּבְזַמָּנם. 

ֵלם מּוָבא, ִּכי ִמִּסָּבה זֹו ֻמְטָעמֹות ַהֵּתבֹות "ְוֶאת־ָהֶאֶלף" ְּבַטַעם ַאְזָלא ֵּגֵרׁש ֶׁשִּנְקָרא  ְּבתֹוָספֹות ַהּׁשָ
ְּבקֹול ָרם, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְלִפְתרֹון ַּתֲעלּוַמת ַהֶּכֶסף ֶׁשָהָיה ָחֵסר לֹו, ִהְתַמֵּלא ְּבִׂשְמָחה 

ְואֹורּו ֵעיָניו ַעל ֶׁשֶּנְחַלץ ֵמַהֲחָׁשד ֶׁשָחְׁשדּו ּבֹו ֶׁשָּמא ָנַטל ֶאת ַהָּממֹון ְלַעְצמֹו, ָחִליָלה. 

ְמֻסָּפר, ִּכי ְּבַאַחת ָהֲעָירֹות ָחְנכּו ֲחִסיָדיו ֶׁשל ַהַּמֲהִרי"ד ִמֶּבְלז ֵּבית ִמְדָרׁש ָחָדׁש, ְוָהַרִּבי ֻהְזַמן ַלֲחֻנַּכת 
ַהַּבִית. ַאַחד ַהֲחִסיִדים ִהְכִניס ּבֹו ַּבּיֹום ֵסֶפר ּתֹוָרה ֶׁשִּנְכַּתב ַעל־ְיֵדי סֹוֵפר ֻמְמֶחה, ְוַהּסֹוֵפר ִהְתָּפֵאר 
ָׂשָכר  נֹוֵטל  ֶׁשהּוא  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְּבסֹוְפרֹו  ֲחָׁשד  ֵמִטיל  ֶׁשהּוא  ְּכֵדי  ַהְמפָֹאר, ּתֹוְך  ִּבְכַתב־ָידֹו  ָהַרִּבי  ִּבְפֵני 
ֵסֶפר  ֶׁשל  ָהַעּמּוִדים  ְּבָראֵׁשי  ָוִוי"ן  ּכֹוְתִבים  ַמּדּוַע  ַאָּתה  "יֹוֵדַע  ָהַרִּבי:  לֹו  ָאַמר  ָּפָרִׁשּיֹוָתיו.  ַעל  ָּגבֹוַּה 
ָאר  ַהּתֹוָרה"? ָנבֹוְך ַהּסֹוֵפר ְוָאַמר: "ַּכִּנְרֶאה ִּבְגַלל ֶׁשֵּיׁש ֵּתבֹות ַרּבֹות ֶׁשַּמְתִחילֹות ָּבאֹות ָוא"ו, יֹוֵתר ִמּׁשְ
ַהַּיְרִחי, ֶאָחד  ַרֵּבנּו ַאְבָרָהם  ִּדְבֵרי  ִנְפָלא ַעל־ִּפי  ְוַאְׁשִמיַע ְלָך ָּדָבר  ָהַרִּבי: "ָהָבה  ָהאֹוִתּיֹות". ָאַמר לֹו 
ִמְּגדֹוֵלי ָהִראׁשֹוִנים, ַּבַעל ֵסֶפר 'ַהַּמְנִהיג'. הּוא ַמְזִּכיר ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש ֶׁשּמֶֹׁשה ִהְצַטֵער ַעל ֶחְׁשּבֹון 
ַהֶּכֶסף ֶׁשֶּנֱעַלם ִמֶּמּנּו, ּוְכֶׁשִּנְזַּכר ֶׁשָעָׂשה ֵמֶהם ָוִוים ָלַעּמּוִדים ָׂשַמח, ְוכֹוֵתב ֶׁשָּלֵכן ֶנֶאְמרּו ֵּתבֹות ַרּבֹות 
ְוַיִּציב' ֶׁשַּמְתִחילֹות ְּבָוא"ו, ִּכי ָעְמדּו ִליִמין מֶֹׁשה ֶׁשֹּלא ַיְחְׁשדּו ּבֹו. ִמִּסָּבה זֹו עֹוִׂשים  ְּבִבְרַּכת 'ֱאֶמת 
ָוִוי"ם ְלַעּמּוֵדי ֵסֶפר ַהּתֹוָרה, ִמְּפֵני ֶׁשַהּתֹוָרה ִנְקֵראת 'ּתֹוַרת מֶֹׁשה', ּוְבָכְך ְמַרְּמִזים ַעל מֶֹׁשה ֶׁשַהּוִָוי"ם 
ְּבֵתבֹות  ֶׁשַּמְתִחיִלים  ַהּתֹוָרה,  ְּבֵסֶפר  ֵיׁש  ַעּמּוִדים  ַּכָּמה  אּוָלם  ְּכבֹודֹו.  ַעל  ּוְמִגִּנים  ִליִמינֹו  עֹוְמִדים 
ְמֻסָּימֹות ְלִפי ַהָּמסֶֹרת, ְוֵאילּו ֵהם? ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאֹלִקים, ְיהּוָדה ַאָּתה יֹודּוָך, ַהָּבִאים ַאֲחֵריֶהם ַּבָּים, 
'ִּבּיּוׁש מֶֹׁשה',  ַיַחד  ַהָּללּו עֹוִלים  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ָּבם.  ְוָאִעיָדה  ַמה־ּטֹבּו  ִעיִרים,  ַהּׂשְ ְׁשֵני  ְׁשָמר־ְלָך אֹו 
ֶׁשהֹוִציא  ַהֶּכֶסף  ֶחְׁשּבֹון  ִמִּזְכרֹונֹו  ֶׁשֶּנֱעַלם  ְּבֵעת  ַרֵּבנּו  ְלמֶֹׁשה  ֶׁשָהיּו  ְוַהּבּוָׁשה  ַהִּבָּזיֹון  ַעל  ְלַרֵּמז  ְּכֵדי 
ְלָוֵוי ָהַעּמּוִדים". ִסֵּים ָהַרִּבי ְוָאַמר ַלּסֹוֵפר: "ּוַמה ָּלַמְדנּו ִמָּכאן? ֶׁשֵאין ַלְחׁשֹד ַּבֲאֵחִרים ּוְלַהִּטיל ָּבֶהם 
ְסֵפקֹות ַוֲחָׁשדֹות, ּוִבְגַלל ֶזה ַמְרִּבים ְּבָוִוי"ן ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה, ְּכֵדי ְלַהְזִּכיר ֶׁשַּגם מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֶנְחַׁשד ְלִחָּנם".

ִלְּמָדנּו ָּכאן מֶֹׁשה ַרֵּבנּו מּוָסר ַהְׂשֵּכל, ֶׁשָּכל ֶאָחד ָצִריְך ְלִהְׁשַּתֵּדל ְלֵהָראֹות ִּכְנִקי ַּכַּפִים ּוַבר־ֵלָבב, ֶׁשָּכל 
ָממֹונֹו ָּכֵׁשר ְוָיָׁשר, ְלִהְתַרֵחק ִמָּכל ָּדָבר ֶׁשָּיכֹול ְלִהְתָּפֵרׁש ָחִליָלה ֶׁשֵאין ָיָדיו ְנִקּיֹות וְלַקֵּדׁש ֵׁשם ָׁשַמִים. 

בס"ד

ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ָהָאָדם,  ִנָּכר  ֶׁשָּבֶהן  ַהְּדָרִכים  ַאַחת 
ָיכֹול  ְוַכֲעסֹו'.  'ּכֹוסֹו  ִעם  ַיַחד  'ְּבִכיסֹו'  הּוא  ֲחַז"ל, 
ְלַהְקִּפיד  ַּבּתֹוָרה,  ְלַהְתִמיד  ַּבִּמְצֹות,  ְלַהֵּדר  ָהָאָדם 
ְלִהָּזֵהר  ָצִריְך  ְּביֹוֵתר  אּוָלם  ְּכַבֲחמּוָרה,  ַקָּלה  ַעל 
א ְוִלֵּתן  ְּבָממֹון ֲחֵברֹו, ִלְהיֹות ְנִקי ַכַּפִים ּוַבר־ֵלָבב, ִלּׂשָ
ּוְכֵׁשם  ְוַהֶּנֱאָמנּות.  ַהּיֶֹׁשר  ְּבֶדֶרְך  ּוְלִהְתַנֵהג  ֶּבֱאמּוָנה 
ָּכְך  ְּכֶׁשָּלְך,  ָעֶליָך  ָחִביב  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ֲחֵבְרָך  ֶׁשְּכבֹוד 
ָעֶליָך  ָחִביב  ֶׁשִּיְהֶיה  ֲחֵבְרָך  ְּבָממֹון  ְלִהָּזֵהר  ָצִריְך  ַּגם 
ְּכֶׁשָּלְך, ֶׁשֲהֵרי ֵאין ְלָך ָחמּור ְּבָכל ָהִאּסּוִרים ֶׁשַּבּתֹוָרה 
ֵמעֶֹנׁש ַהָּגֵזל, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל ְּבִמְדַרׁש ַּתְנחּוָמא. 
ְּבָׁשָעה ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ַּבְּתִפָּלה ּוִמְתַוִּדים "ָאַׁשְמנּו, 
ְוַלְחׁשֹב:  ְלַהְרֵהר  ָהָאָדם  ָעלּול  ָחַמְסנּו",  ָּגַזְלנּו, 
ֶׁשּיֹוֵׁשב  ֲאִני  ִלְסִטים  ַהִאם  ֲאִני?  ְוַחְמָסן  ַּגְזָלן  "ְוִכי 
ֶאָּלא  ַהְּבִרּיֹות"?  ֶאת  ּוְמַלְסֵטם  ְּדָרִכים  ָּפָרַׁשת  ַעל 
ְלִעִּתים  ֶאָּלא  ַמָּמׁש,  ֶׁשל  ְלַגָּנב  ַּדְוָקא  ַהַּכּוָָנה  ֶׁשֵאין 
ְּבֶגֶדר  ֶׁשֵאיָנם  ַמה־ְּבָכְך  ֶׁשל  ִּבְדָבִרים  ָאנּו  ִנְכָׁשִלים 
ֶזה  ִאם  ְלַמְכִּביר.  ֵהן  ְלָכְך  ְוַהֻּדְגָמאֹות  ַּכַּפִים,  ְנִקּיּות 
ֵחֶפץ ֶׁשֵאינֹו ֶׁשָּלנּו ְוִהִּגיַע ְלָיֵדינּו ְּבֶדֶרְך־ֹלא־ֶדֶרְך ְוָאנּו 
ַכְחנּו ִמֶּמּנּו,  עֹוִׂשים ּבֹו ִׁשּמּוׁש, ִאם ֶזה חֹוב ָקָטן ֶׁשּׁשָ
ִאם ֶזה ַהְפָרָעה ַלּזּוַלת ּוְגִריַמת ְנָזִקים ׁשֹוִנים ְוַצַער 
ַלֲעצֹר  ָהָאָדם  ַעל  ׂשּוָמה  ְנטּוָיה.  ַהָּיד  ְועֹוד  ָלַאֵחר, 
ֶאת ַהִּפְרָצה ְּבעֹוָדּה ְקַטָּנה, ִּכי ַּדְרּכֹו ֶׁשל ַהֵּיֶצר ָהַרע 
ֶׁשַהּיֹום אֹוֵמר לֹו ֲעֵׂשה ָּכְך ּוְלָמָחר ֲעֵׂשה ָּכְך, ּוְלַבּסֹוף 
ְּגֵדָלה ַהִּפְרָצה ְלִמְכׁשֹול ָּגדֹול, ָחִליָלה. ּוְכָבר ָאְמרּו 
ֲחַז"ל ֶׁשַהְמַקְטֵרג ָּברֹאׁש הּוא ַהָּגֵזל, ְוֹלא ֶנֱעַנׁש ּדֹור 
ַהַּמּבּול ַרק ַּבֲעֹון ֶהָחָמס ֶׁשָהָיה ִּבְרׁשּוָתם. ְוִאּלּו ַעל 
ִמי ֶׁשּנֹוֵׂשא ְונֹוֵתן ֶּבֱאמּוָנה ָאְמרּו ֲחַז"ל, ֶׁשֶּנְחָׁשב הּוא 
ְּכִאּלּו ִקֵּים ֶאת־ָּכל־ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה, ְוָגדֹול ְׂשָכרֹו ָּבעֹוָלם 

ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא.

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
קּוֵדי ּפְ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ְנִקי ַכַּפִים  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ָזָכה ּדֹוֵרנּו ְוַרִּבים ְמַהְּדִרים ַּבִּמְצֹות יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ֶּבָעָבר, 
ַהְּתִפִּלין ְמֻהָּדרֹות ְלֵאין ִׁשעּור, ֲאָנִׁשים ְמַהְּדִרים 

ִּבְקִנַּית ֶאְתרֹג ָנִקי, ֲאָבל ַהִאם ַּגם ַעל ַהֶּכֶסף ּבֹו רֹוְכִׁשים 
ֶאת ַהִּמְצֹות, ַמְקִּפיִדים ֵהם ֶׁשִּיְהֶיה ָנִקי ַלֲחלּוִטין 

ְלֹלא ׁשּוב ְרָבב?! 
)יחיד ודורו(



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ְוא  ַלּׁשָ ַוֲחַסר־ּכֹל.  ַמָּזל  ִּביׁש  ֶׁשָהָיה  ָעִני  ִאיׁש  ִהְתּגֹוֵרר  ָקָטן,  ִּבְכָפר 
ַלֲעׂשֹות  ִּנָּסה  ּׁשֶ ַמה  ְוָכל  ִּבְמָלאכֹות ׁשֹונֹות,  ָידֹו  ִלְׁשֹלַח  ָהִאיׁש  ִנָּסה 
ְּכֵדי ְלִהְתַּפְרֵנס ִמֶּמּנּו, ֹלא ָרָאה ְּבָרָכה ַּבֲעָמלֹו. ָיִמים ָקִׁשים ָעְברּו ַעל 
יָגה ְמאּום.  ָהִאיׁש, ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּגְדָלה, עֹוָלָליו ָׁשֲאלּו ֶלֶחם, ְוָידֹו ֹלא ִהּׂשִ
ְלֶאֶרץ  ּוְלַהְפִליג  ַמָּזלֹו  ְלַׁשּנֹות ֶאת  ְלַנּסֹות  ָהִאיׁש  ֶהְחִליט  יֹום ֶאָחד, 
ֵמֵעֶבר  ֶאל  ְלַדְרּכֹו  ִהְפִליג  ִמְׁשַּפְחּתֹו,  ִמְּבֵני  ֶׁשִּנְפַרד  ְוַאֲחֵרי  ְרחֹוָקה, 
ַלָּים. ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות ָׁשָהה ָהִאיׁש ַּבֵּנָכר, ְּבעֹוד ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ְנֵמִקים 
ָּבָרָעב ִּבְכָפָרם ַהָּקָטן, ְּכֶׁשֵהם ְמַצִּפים ּוְמַיֲחִלים ְלׁשּובֹו ֶׁשל ֲאִביֶהם 
ָהְרחֹוָקה ֹלא  ָּבָאֶרץ  ְוַגם  ָהִאיׁש,  ַאֲחֵרי  ַהַּמָּזל  ָרַדף  ְּתִחָּלה,  ַהַּבְיָתה. 
ָרָאה ְּבָרָכה ַּבֲעָמלֹו, ְוַרק ַאֲחֵרי ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה, ַאֲחֵרי ִיּסּוִרים ּוְתָלאֹות 
ּוֵמָעִני  ַמָּצבֹו,  ִמְתַהֵּפְך  ֵּכיַצד  ִלְראֹות  סֹוף־סֹוף  ָהִאיׁש  ֵהֵחל  ַרִּבים, 
ָמרּוד ֶׁשֹּלא ָיַדע צּוַרת ַמְטֵּבַע ַמִהי, ָהַפְך ְלָעִׁשיר ֻמְפָלג ְוָצַבר הֹון ַרב 
ִמִּמְסָחרֹו ַּבֵּנָכר. ָּכל אֹוָתן ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות, ָהָמה ִלּבֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ֶאל ְּבֵני 
ְּבִבְטָחה,  ְלֵביתֹו  ְוָלׁשּוב  ְּפֵניֶהם  ִלְראֹות ֶאת  ְוִהְתַּגְעֵּגַע  ִויָלָדיו,  ֵּביתֹו 
ֶאָּלא ֶׁשַהָּדָבר ִנְבַצר ִמֶּמּנּו ֵעֶקב ַהֶּמְרָחק ַהָּגדֹול ְוֵעֶקב ְרצֹונֹו ִלְצּבֹר 
הֹון ַרב ֶטֶרם ׁשּובֹו ַהַּבְיָתה. יֹום ֶאָחד, ָיַׁשב ָהִאיׁש ִעם ַעְצמֹו, ְוִהֵּנה 
ָצפּו ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ְוָעלּו ְלֶנֶגד ֵעיָניו ְּכִאּלּו הּוא רֹוֶאה אֹוָתם ֶזה ַעָּתה, 
ְוַגל ֶׁשל ַּגְעּגּוִעים ַעִּזים ָאַחז ּבֹו, ַעד ֶׁשהּוא ֶהְחִליט ְּבאֹותֹו ֶרַגע ְלַחֵּסל 
ֶאת ֲעָסָקיו ַּבָּמקֹום, ְוָלׁשּוב ְלֵביתֹו ִעם ְצרֹור ֶּכֶסף ָּגדֹול, ִמֶּמּנּו יּוַכל 
ּוַמְחסֹור.  ְּדָאָגה  ְלֹלא  ֲאֻרּכֹות  ָׁשִנים  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבֵני  ִעם  ַיַחד  ִלְחיֹות 
ָּכל  ֶאת  ִלְמּכֹר  ָהִאיׁש  ִהְצִליַח  ְספּוִרים  ֳחָדִׁשים  ְותֹוְך  ְוָעָׂשה,  ָאַמר 
ְרכּוׁשֹו ֶׁשָּצַבר ִּבְׁשנֹות ְׁשהּותֹו ַּבּגֹוָלה, ָצַרר ֶאת ַהָּממֹון ָהַרב ֶׁשָחַסְך 
ָּבֳאִנָּיה  ְלַהְפִליג  ְלִהְתּכֹוֵנן  ְוֵהֵחל  ֲאֻרָּכה,  ְּתקּוָפה  אֹוָתּה  ָּכל  ְּבֶמֶׁשְך 
ִמְׁשַּפְחּתֹו,  ִלְבֵני  ִנְרָּגׁש  ִמְכָּתב  ָהִאיׁש  ִׁשֵּגר  ֵצאתֹו,  ֶטֶרם  ֵּביתֹו.  ֶאל 
ַהֶּדֶרְך  ֶאל  ְיִציָאתֹו  ְוַעל  ֻמְפָלג  ְלָעִׁשיר  ֲהִפיָכתֹו  ַעל  ָלֶהם  ר  ִּבּׂשֵ ָּבּה 
ִלְקַראת ׁשּובֹו ַהַּבְיָתה. "ָאבֹוא ֲאֵליֶכם ְּבעֹוד ְּכִׁשְבָעה ֳחָדִׁשים", ָּכַתב 
ָהָאב ַהִּנְרָּגׁש ְּבִמְכָּתבֹו, ּוִבֵּקׁש ִמְּבֵני ֵּביתֹו ָלבֹוא ְלַקֵּבל ֶאת ָּפָניו ְּבחֹוף 
ְוָיִכינּו  ְּבַהְלָוָאה,  ִיְרְּכׁשּו  ָנִאים אֹוָתם  ִּבְבָגִדים  ְלבּוִׁשים  ְּכֶׁשֵהם  ַהָּים, 

ֶאת ַהַּבִית ָּכָראּוי. 

עֹודֹו עֹוֶלה ֶאל ָהֳאִנָּיה, ַאֲחֵרי ֶׁשִּנְפַרד ִמַּמָּכָריו ָּבָאֶרץ ָהְרחֹוָקה, ָּפָנה 
ֵאָליו ֶאָחד ֵמֲחֵבָריו ְוָאַמר: "ְׁשַמע ָנא, ְיִדיִדי ַהָּיָקר. רֹוֶצה ֲאִני ְלָהֵסב 
ֶאת ְּתׂשּוֶמת ִלְּבָך ְלָכְך, ֶׁשאּוַלי נֹוַתְרָּת ַחָּיב ְלֵאי־ִמי ִמּתֹוְׁשֵבי ְמִדיָנה 
ַכְחָּת ֶאת ַהָּדָבר ֵמרֹב ִטְרָּדה ּוְדָאָגה. ִאם  זֹו ְסכּום ָּכְלֶׁשהּו, ְוִיָּתֵכן ֶׁשּׁשָ
ֹלא ַּתֲחִזיר ֶאת ַהָּממֹון ְלִמי ֶׁשַאָּתה ַחָּיב לֹו, ַיֲעמֹד ְלָך ַהָּדָבר ְּכִמְכׁשֹול 
ְּבַדְרְּכָך, ּוִמֵּכיָון ֶׁשַהֶּדֶרְך ְרחֹוָקה ְמאֹד ִמֵּביְתָך ֶׁשִּנְמָצא ֵמֵעֶבר ַלָּים, 
ִּבְצחֹוק  ָהִאיׁש  ָּפַרץ  ְלנֹוֶׁשיָך".  ּוְלַהֲחִזיר ֶאת ַהחֹוב  ֹלא ּתּוַכל ָלׁשּוב 
ָּגדֹול, ִּבֵּטל ִּבְמִחי־ָיד ֶאת ִּדְבֵרי ֲחֵברֹו ְוַהְּדָבִרים ְּכָלל ֹלא ָחְדרּו ְלָאְזָניו. 

ְּכֶׁשִּקְּבלּו ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ֶאת ַהִּמְכָּתב ַהְמַרֵּגׁש ֶׁשל ֲאִביֶהם, ִהְתַמֵּלא 
ַהָּגדֹול  ְוַעד  ֵמַהָּקָטן  ַהַּבִית  ְּבֵני  ָּכל  ְוִׂשְמָחה.  ִּגיל  ְּבִרְגׁשֹות  ַהַּבִית 
ָנְטלּו ְסכּום  ַהַּבְיָתה,  ָהָאב  ֲחָזָרתֹו ֶׁשל  ִלְקַראת  ִלָּבם  ְּבָכל  ִהְתַרְּגׁשּו 
ֶּכֶסף ָּגדֹול ְּבַהְלָוָאה ְוִעּמֹו ָרְכׁשּו ְּבָגִדים ָיִפים, ִנּקּו ֶאת ַהַּבִית ְוִחְּדׁשּו 

ִׁשְבַעת  ִסּיּום  ִלְקַראת  ְּדרּוָכה  ְּבִצִּפָּיה  ְוִהְמִּתינּו  ְויִֹפי,  ִּבְפֵאר  אֹותֹו 
ֶהֳחָדִׁשים, ָאז ִיְזּכּו סֹוף־סֹוף ִלְראֹות ֶאת ֲאִביֶהם ַהָּיָקר. 

ַּבּיֹום ַהְמיָֹעד, ָיְצאּו ָּכל ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ֶאל ַהָּנֵמל, ְוִהְׁשִקיפּו ִּבְנִׁשיָמה 
ֲאִביֶהם  ּוָבּה  ַהִּמְתָקֶרֶבת  ָהֳאִנָּיה  ֶאת  ִלְראֹות  ְּכֵדי  ַהָּים  ֶאל  ֲעצּוָרה 
הֹוֶלֶכת  ּוְקֵרָבה,  ֶׁשהֹוֶלֶכת  ַּבָּים  ְנֻקָּדה  ֵהם  רֹוִאים  ְוִהֵּנה,  ָהָאהּוב. 
ִסּפּוָנּה  ְוַעל  ְּגדֹוָלה,  ִמְפָרִׂשים  ָּכֳאִנַּית  ִמְתַּגֵּלית  ֶׁשִהיא  ַעד  ּוְגֵדָלה, 
ֶׁשִּכְמַעט  ַעד  ֵמֶהם,  ָנַסע  ֵמָאז  ָעַבר  רֹב  ּכֹה  ֶׁשְּזַמן  ֲאִביֶהם,  עֹוֵמד 
ָׁשְכחּו ֶאת ַמְרֵאהּו. ַהִהְתַרְּגׁשּות ְּבֶקֶרב ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ָהְלָכה ְוָגְבָרה, 
ְמָחה ְלתּוָגה. ְלַמְרֵּבה ַהֲחָרָדה ְוַהִּתָּמהֹון,  אּוָלם ְלֶפַתע ִהְתַהְּפָכה ַהּׂשִ
ַהּנֹוְסִעים  ֳאִנַּית  ֶאל  ִמְתָקֶרֶבת  ַהחֹוִפים  ִמְׁשָמר  ֳאִנַּית  ִּכי  ֻּכָּלם  ָראּו 
ְּבֵני  ְּבעֹוד  ַהָּנֵמל.  ֶאל  ְלִהְתָקֵרב  ּתּוַכל  ְלַבל  ַּדְרָּכּה,  ֶאת  ְוחֹוֶסֶמת 
ַהִּמְׁשָּפָחה צֹוִפים ַּבֲאִביֶהם ָהעֹוֵמד ַעל ַהִּסּפּון, ְּכֶׁשהּוא מּוָכן ּוְמֻזָּמן 
ָלֶרֶדת ֶאל ַהחֹוף, ְוהּוא ְמנֹוֵפף ֲאֵליֶהם ְּבִהְתַרְּגׁשּות, ִנְּגׁשּו ֵאָליו ַּכָּמה 
ַעָּתה  "ֶזה  ָעָליו.  ֲאסּוָרה  ַהחֹוף  ֶאל  ְיִריָדתֹו  ִּכי  לֹו  ְוהֹוִדיעּו  ׁשֹוְטִרים 
ְּבַאַחד  "ִּכי  ֵסֶבר,  ֲחמּורֹות  ְּבָפִנים  ַהּשֹׁוְטִרים  ָאְמרּו  ְיִדיָעה",  ִקַּבְלנּו 
ָהִאִּיים ָהְרחֹוִקים ֶׁשל אֹוָתּה ְמִדיָנה ָּבּה ָׁשִהיָת ַעד־ּכֹה, ִמְתּגֹוֵרר ָאָדם 
ֶאָחד ֶׁשִהִּגיׁש ֶנְגְּדָך ְּתִביָעה ְּבִגין חֹוב ָיָׁשן ֶׁשַאָּתה ַחָּיב לֹו ַוֲעַדִין ֹלא 
ָהְרחֹוָקה,  ַהְּמִדיָנה  ֶאל  ֵאפֹוא  ָלׁשּוב  ִהְּנָך  ִמְתַּבֵּקׁש  ַעל־ָיְדָך.  ִנְפָרע 
ֶאל  ָלֶרֶדת  ֵהָּנה,  ָלׁשּוב  ּתּוַכל  ְוָאז  ָּגַזְלָּת,  ֲאֶׁשר  ַהְּגֵזָלה  ֶאת  ְלָהִׁשיב 
ַהחֹוף ּוְלִהָּפֵגׁש ִעם ְּבֵני ִמְׁשַּפְחְּתָך". ָּפַרץ ָהִאיׁש ִּבְבִכי ַמר ְוִהְתִחיל 
ְלִהְתַחֵּנן ַעל־ַנְפׁשֹו ֶׁשַּיִּתירּו לֹו ָלׁשּוב ְלֵביתֹו. הּוא ַאף ִהִּציַע ַלּשֹׁוְטִרים 
ָּכל  ַאְך  ָאָדם,  ְלאֹותֹו  ַחָּיב  הּוא  ּׁשֶ ִמַּמה  ְּבַהְרֵּבה  ָּגדֹול  ְסכּום  ִלְׁשֹלַח 
ְּדָבָריו ָנְפלּו ַעל ָאְזַנִים ֲעֵרלֹות. "ָהָיה ָעֶליָך ְלָהִׁשיב ֶאת ַהַהְלָוָאה ֶטֶרם 
ֵצאְתָך ֵמאֹוָתּה ְמִדיָנה ְרחֹוָקה", ָאְמרּו ַהּשֹׁוְטִרים, "ְוַאף ֻהְזַהְרָּת ַעל־

ָּכְך ִלְפֵני ְנִסיָעְתָך, ֶאָּלא ֶׁשֹּלא ִהֵּטיָת אֶֹזן ִלְדָבִרים ֵאּלּו". ַרק ְלַאַחר 
ַהְפָצרֹות ַרּבֹות, ֵנאֹותּו ַהּשֹׁוְטִרים ְלַהִּתיר לֹו ַלֲעמֹד ַעל ִסּפּון ָהֳאִנָּיה 
ְּכֵדי ֶׁשְּבֵני ֵּביתֹו יּוְכלּו ְלַהִּביט ָעָליו ְזַמן ֻמָעט, ּוְלַאַחר ִמֵּכן הּוא ֻהְׁשַלְך 
ָהְרחֹוָקה,  ָהָאֶרץ  ֶאל  ַּבֲחָזָרה  ַּדְרָּכּה  ֶאת  ֶׁשָעְׂשָתה  ָהֳאִנָּיה  ֶאל  ׁשּוב 

ְוהּוא ִנְפַרד ְּבַאְכָזִרּיּות ִמיָלָדיו ֶׁשּכֹה ִהְתַּגְעְּגעּו ִלְראֹותֹו.

ַהִּנְמָׁשל
ְּבָמָׁשל ֶזה, ִהְׁשַּתֵּמׁש ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ַעל־ְמָנת ְלַהְמִׁשיל ֶאת ְיִריָדתֹו 
ֶׁשל ָהָאָדם ֶאל ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְּכֵדי ְלַקֵּים ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ְוהּוא ְּכאֹוֵרַח 
ֶׁשָרַכׁש  ַהְּסחֹוָרה  ִעם  ְלֵביתֹו  ָלׁשּוב  ְוָעִתיד  ְרחֹוָקה  ִלְמִדיָנה  ֶׁשָּנַדד 
ַמְיָמה ְלַאַחר ִסּיּום ַּתְפִקידֹו ָּבעֹוָלם  ַּבֶּדֶרְך. ַּכֲאֶׁשר ָהָאָדם עֹוֶלה ַהּׁשָ
ַהֶּזה, הּוא עֹוֵבר ַּתֲהִליְך ֶׁשל ִזּקּוק ְוִזּכּוְך ַהְּנָׁשָמה ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַהִּגיַע 
ְוָגֵזל,  עֶֹׁשק  ֶׁשל  ָעֹון  ְּבָידֹו  ִאם  אּוָלם  ְּבַגן־ֵעֶדן,  ַהֻּמְבָטח  ִלְמקֹומֹו 
ֵּתָאֵלץ  ֶאָּלא  ַהַּנֲחָלה,  ְוֶאל  ַהְּמנּוָחה  ֶאל  ְלַהִּגיַע  ִנְׁשָמתֹו  ּתּוַכל  ֹלא 
ֵעיָניו  ְוֶהָחָכם  ִעּוֵת.  ֲאֶׁשר  ֵאת  ְלַתֵּקן  ְּכֵדי  ָלעֹוָלם  ׁשּוב  ְלִהְתַּגְלֵּגל 
ְּברֹאׁשֹו, ְלַזֵּכְך ֶאת ַעְצמֹו ִמָּכל ָעֹון ֶׁשל ָּגֵזל עֹוד ְּבַחֵּיי ִחּיּותֹו, ְלָהִׁשיב 

ָּכל ְּפרּוָטה ִלְבָעֶליָה, ְוָאז ָׁשמּור לֹו ְמקֹומֹו ְּבַגן־ֵעֶדן.
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ְלִפי  ְּבִכיסֹו,  ִנָּכר  ְוָאָדם  ָּגדֹול  ִמְקצֹוַע  ֵהם  ָממֹונֹות  ִּדיֵני   •
ֶׁשַּנְפׁשֹו ֶׁשל ָאָדם ְמַחְּמַדּתּו, ּוִבְפָרט ַּבּדֹורֹות ַהָּללּו ּדֹור ֶׁשל 
ֶרץ.  ָממֹון, ְוֶדֶרְך ִאיׁש ָיָׁשר ְּבֵעיָניו ּומֹוֶרה ֶהֵּתר ְלַטֵהר ֶאת ַהּׁשֶ
ָהִאּסּוִרים  עֹוֶׂשה  ְוֵאינֹו  ִּבְלָבבֹו  ה'  ִיְרַאת  ָנַגע  ֲאֶׁשר  ְוֵיׁש 
ם, ְואֹוָתם ִיְקָרא  ַהְמֻפְרָסִמים ַרק עֹוֶׂשה ֻּדְגָמָתם ְּבִׁשּנּוי ַהּׁשֵ
ְּבֵׁשם ֶרַוח ְוַהְצָלָחה, ֲחִריפּות ַוֲחִריצּות. ַאְך ָהִאיׁש ַהַּמֲאִמין 
ַיֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ִּכי "עֶֹׂשה עֶֹׁשר ְוֹלא ְבִמְׁשָּפט,  ַּבה' 

ַּבֲחִצי ָיָמיו ַיַעְזֶבּנּו ּוְבַאֲחִריתֹו ִיְהֶיה ָנָבל". )פלא יועץ(

• ָצִריְך ְלִהָּזֵהר ְמאֹד ֶׁשֹּלא ְלהֹונֹות ְוִלְגזֹל ֶאת ַהּזּוַלת, ְוזֹו ִהיא 
ֶׁשַּמְכִניִסים  ְּבָׁשָעה  ָהָאָדם  ֶׁשִּנְׁשָאל  ָהִראׁשֹוָנה  ֵאָלה  ַהּׁשְ

אֹותֹו ַלִּדין, ִאם ָנָׂשא ְוָנַתן ֶּבֱאמּוָנה. )מסכת שבת(

ְנִטיַלת ָּדָבר ֶׁשל ַהּזּוַלת  ִנְכָלִלים ַּגם  ְּגֵנָבה ּוְגֵזָלה,  • ְּבִאּסּור 
ְמִׁשיבֹו,  ְוֵאינֹו  ְּבֶהֵּתר  ְלָידֹו  ֶׁשִהִּגיַע  ָּדָבר  ִעּכּוב  ְלֹלא ְרׁשּות, 

ְוֵכן ֶּגֶזל ֵׁשָנה אֹו ָּכל ַהְפָרָעה ֶׁשִהיא ַלּזּוַלת. )ממון כשר(

ָּבּה  ֵיׁש  ִלְבָעֶליָה,  ַמְסֶּפֶקת  ֶׁשֵאיָנּה  ִמְּסֻעָּדה  ַהֶּנֱהֶנה  ָּכל   •
ֲאַבק ָּגֵזל. )הרמב"ם(

ָנתֹו, ִהּנֹו ַּגְזָלן, ִמְּפֵני ֶׁשָּגַזל ִמֶּמּנּו ֶאת  • ַהֵּמִעיר ֶאת ֲחֵברֹו ִמּׁשְ
ְמנּוָחתֹו, ְוזֹוִהי ְּגֵזָלה ֶׁשֵאין ָלּה ֲהָׁשָבה. )החפץ חיים(

ְּבָכְך  ְוֵיׁש  ָנְכִרי.  ַּדַעת  ַוֲאִפּלּו  ֲאסּוָרה,  ַּדַעת  ְּגֵנַבת  ַּגם   •
ַהּזּוַלת  ִּבְזֻכּיֹות  ַהִּמְׁשַּתֵּמׁש  ְּכגֹון  ׁשֹוִנים,  ָוֳאָפִנים  ְּפָרִטים 
ְלַקְּיָמן,  ְּבִלי ֶׁשהּוא חֹוֵׁשב  ְלָצְרֵכי ַעְצמֹו, ַמְבִטיַח ַהְבָטחֹות 
ֶׁשהּוא  ַיְחׁשֹב  ֶׁשַהָּלה  ְּכֵדי  ִני  ַהּׁשֵ ְלַמַען  ָּדָבר  ֶׁשעֹוֶׂשה  אֹו 
ִּבְזַמן ֶׁשִהְתַּכּוֵן ְּכָבר ַלֲעׂשֹותֹו ִמֵּמיָלא.  עֹוֶׂשה זֹאת ִלְכבֹודֹו 

)ממון כשר(

ִלּטֹל  ָאסּור  ְוֵכן  ְׂשחֹוק,  ֶּדֶרְך  ֲאִפּלּו  ֵמַהּזּוַלת  ִלְגנֹב  ָאסּור   •
ֵאיָנם  ֶׁשַהְּבָעִלים  יֹוֵדַע  ִאם  ַּגם  ַהְּבָעִלים,  ְרׁשּות  ְלֹלא  ָּדָבר 

ַמְקִּפיִדים ָעָליו. )שלחן ערוך(

ַעל־ְמָנת  ַוֲאִפּלּו  ְלַהֲחִזיר,  ַעל־ְמָנת  ָּדָבר  ִלּטֹל  ָאסּור  ְוֵכן   •
ְלַהֲחִזיר ָּדָבר ְמֻׁשָּבח יֹוֵתר. )ספר החנוך(

ּומּוָסר,  ֶלַקח  ְלַלֵּמד  ְּכֵדי  ֵמַהּזּוַלת  ֵחֶפץ  ִלּטֹל  ָאסּור  ְוֵכן   •
ָּכל־ָאָדם  ֶׁשַּיד  ְּבָמקֹום  ְיַקר־ֵעֶרְך  ֵחֶפץ  ֶׁשַּמִּניַח  ִמי  ְּכגֹון 
ְמַמְׁשֶמֶׁשת ָּבֶהם, ְוהּוא ְמַבֵּקׁש ְלַלֵּמד ֶאת ֲחֵברֹו מּוָסר ְּבָכְך 
ֶׁשהּוא נֹוֵטל ֶאת ַהֵחֶפץ ִלְזַמן ֻמָעט ְּכֵדי ֶׁשַהָּלה ִיְלַמד ֵמַעָּתה 

ָוֵאיַלְך ִלְׁשמֹר ַעל ֲחָפָציו, ְוַגם ֶזה ִנְקָרא ַּגָּנב. )היכל הברכה(

ַּגְזָלן, חּוץ ִמְּדַבר ִמְצָוה ְּכגֹון  • ַהּשֹׁוֵאל ֶׁשֹּלא ִמַּדַעת ִנְקָרא 

ַטִּלית ּוְתִפִּלין ֶׁשּנֹוַח לֹו ָלָאָדם ֶׁשֵּתָעֶׂשה ִמְצָוה ְּבָממֹונֹו, ְוַרק 
ְּבַאְקַראי ְוֹלא ִּבְקִביעּות. ְוֵיׁש אֹוְמִרים, ֶׁשִּבְזַמֵּננּו ֶׁשֲאָנִׁשים 
ֶחְפֵצי  ֲאִפּלּו  ַהּזּוַלת,  ְּבֶחְפֵצי  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ֵאין  ַמְקִּפיִדים, 

קֶֹדׁש ּוִמְצָוה, ְּכגֹון ְּתִפִּלין אֹו ְסָפִרים. )הזהרו בממון חבריכם(

ְנִטיַלת ָממֹון ַהּזּוַלת,  • ֵיׁש ָלָאָדם ְלִהְׁשַּתֵּדל ִלְברַֹח ִמִּנְסיֹון 
ָממֹון  ִּבְנִטיַלת  ִיָּכֵׁשל  ֶׁשֹּלא  ְּבאֶֹפן  ַחָּייו  ָאְרחֹות  ֶאת  ּוְלַכּוֵן 
ֶׁשִהִּניחּו  ַסַּלְנֶטר,  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַעל  ְמֻסָּפר  ְוֵכן  ֶׁשּלֹו.  ֶׁשֵאינֹו 
ֶאְצלֹו ַּפַעם ֶּכֶסף ֶׁשל ֲאֵחִרים ֶׁשֹּלא ְּבֵעִדים ְוֹלא ָהָיה ַהָּממֹון 
ְלִהְתַיֵחד  ֶׁשֵאין  ְּבָאְמרֹו  ַהחּוָצה,  ָּבַרח  ּוִמָּיד  ּוָמנּוי,  ָספּור 
ִעם ָממֹון ֶׁשֵאינֹו ֶׁשּלֹו, ֶׁשֲהֵרי ָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁשרֹוב ְּבֵני ָהָאָדם 

ִנְכָׁשִלים ְּבָגֵזל. )ממון כשר(

• ּפֹוֵעל ָׂשִכיר ָצִריְך ְלִהָּזֵהר ֶׁשֹּלא ְלַבֵּטל ְזַמּנֹו, ְוִאם ִּבֵּטל ֶאת 
ֶאָּלא  ָהָאבּוד,  ַהְּזַמן  ֶאת ׁשִֹוי  ַלְּבָעִלים  ְלַהֲחִזיר  ָצִריְך  ַהְּזַמן 

ִאם־ֵּכן ָנַתן לֹו ְרׁשּות ְלָכְך. )שם( 

ְּכגֹון  ֶׁשּלֹו,  ֶׁשֵאינֹו  ָממֹון  ְּבָידֹו  ֶׁשֵּיׁש  ָהָאָדם  ָזקּוק  ְּביֹוֵתר   •
ַּגַּבאי ְצָדָקה ְוֵכן ּפֹוֵעל ֶׁשהּוא ְׂשִכיר ָׁשעֹות, ְלִהָּזֵהר ְּבַתְכִלית 

ַהְּזִהירּות ֶׁשֹּלא ְלִהָּכֵׁשל ִּבְנִטיָלה ִמַּכְסֵּפי ַהּזּוַלת. )שם( 

ַהְמַהֵּפְך  'ָעִני  ִּבְכַלל ִאּסּור  ֲהֵריהּו  ֲחֵברֹו,  ֶׁשל  ַהּגֹוֵזל ּתֹורֹו   •
ַּבֲחָרָרה' ְוֵיׁש ָּבֶזה ַּגם ִמּשּׁום ֶּגֶזל ְזַמן. )באמונתו יחיה(

ֶׁשִּיְׁשַּכח  ִיָּתֵכן  ַׁשְכָחן,  ֶׁשהּוא  ָהָאָדם  ֶׁשל  ֶׁשִּטְבעֹו  ִמֵּכיָון   •
ְוָלֵכן ָצִריְך ָהָאָדם ִלְרׁשֹם ָּכל חֹוב ֶׁשַחָּיִבים לֹו  חֹוב ָּכְלֶׁשהּו 

אֹו ֶׁשַחָּיב ַלֲאֵחִרים, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְׁשַּכח. )השל"ה הק'(

ִּבֵּקׁש ֵאין נֹוְתִנים  ֵאינֹו ֶׁשּלֹו, ַמה ּׁשֶ • ִמי ֶׁשּנֹוֵתן ֵעיָניו ְּבַמה ּׁשֶ
ּוִמָּכאן.  ִמָּכאן  ֵקֵרַח  ְוִנְמָצא  ִמֶּמּנּו,  נֹוְטִלים  ְּבָידֹו  ּׁשֶ ּוַמה  לֹו 

)מסכת סוטה(

• ַעל ָהָאָדם ְלִהְתַרֵחק ֵמַחֵּיי מֹוָתרֹות ֶׁשְּמִביִאים ְלִמְכׁשֹוִלים 
ָממֹונֹו  ְלַפֵּזר  ֶׁשֹּלא  ָזִהיר  ִלְהיֹות  ָלָאָדם  ְוֵיׁש  ָממֹון,  ְּבִעְנְיֵני 
ְלָכבֹוד ְמֻדֶּמה, ְלִהְתַלֵּבׁש ְּבַמְלּבּוִׁשים ְיָקִרים ְוָלדּור ְּבֵהיְכֵלי 
ּוְמִביאֹו  ִּבְזַמן ָקָצר  ֶזה ְמַכֶּלה ָממֹונֹו ֶׁשל ָאָדם  ָּכבֹוד, ֶׁשָּכל 

ִליֵדי עִֹני, ּוְלַבּסֹוף ִליֵדי ָּגֵזל. )אהבת חסד(

ָחׁשּוד  ַּבר־ִיְׂשָרֵאל  ׁשּום  ֵאין  ָּבָׂשר  ֲאִכיַלת  ְלִעְנַין  ְּכמֹו   •
ְלַהְכִניס ָּבָׂשר ְלתֹוְך ִּפיו ִאם ֹלא ֶׁשּיֹוֵדַע ֶׁשהּוא ָּבָׂשר ָּכֵׁשר, 
ָּדָבר  ְּבׁשּום  ִלַּגע  ֶׁשֹּלא  ָממֹון  ְּבִעְנְיֵני  ַּגם  ְוָנכֹון  ֵמָהָראּוי  ֵּכן 
ִּדין.  ַעל־ִּפי  לֹו  ַׁשָּיְך  ֶׁשהּוא  יֹוֵדַע  ֶׁשֵאינֹו  ָּכל־ְזַמן  ֶׁשְּבָממֹון, 

)ה"חפץ חיים"(

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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ָנְכִרי ּוִבֵּקׁש ִלְקנֹות ִמֶּמּנּו ַאְרָּבָעה  ַמֲעֶׂשה ְּבָאָדם ֶאָחד, ֶׁשָּבא ֵאָליו 
ְוֹלא  ָחׁשּוְך,  ְּבַבִית  ַהּמֹוֵכר  ָיַׁשב  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ְּתָמִרים.  ֶׁשל  ּכֹוִרים 
ָהָיה ֵנר ְּבָידֹו ְּכֵדי ְלָהִאיר ֶאת ַהַּבִית, ְוַאף ַּכף ְּגדֹוָלה ֶׁשַּמֲחִזיָקה ִמָּדה 
ְּגדֹוָלה ֹלא ָהְיָתה ְּבָידֹו. ָּפָנה ַהּמֹוֵכר ְוָנַטל ַּכף ְקַטָּנה, ְוֵהֵחל ְלַהְכִניס 
ִּקים ֶׁשל ַהָּנְכִרי ַהּקֹוֶנה. ְּפָעִמים ַרּבֹות ִמֵּלא ַהּמֹוֵכר  ְּתָמִרים ְלתֹוְך ַהּׂשַ
ק, ְּכֶׁשהּוא סֹוֵפר ָּכל  ֶאת ַהַּכף ַהְּקַטָּנה ְוֶהֱעִביר ֶאת ַהְּתֵאִנים ֶאל ַהּׂשַ
ָהֵעת ֶאת ַהְּפָעִמים ֶׁשֶהֱעִביר ֶאת ַהְּתֵאִנים ְּכֵדי ָלַדַעת ְלֵאיזֹו ַּכּמּות 
ִּקים ֶׁשל ַהָּנְכִרי,  ְּכָבר ִהִּגיַע. ִּבְזַמן ֶׁשַהּמֹוֵכר ֶהֱעִביר ֶאת ַהְּתֵאִנים ַלּׂשַ
ַמִים הּוא יֹוֵדַע ָוֵעד ֶׁשַאָּתה מֹוֵדד ִלי  ָאַמר לֹו ַהּקֹוֶנה: "ֱאֹלֵקינּו ֶׁשַּבּׁשָ
ָנכֹון, ִּכי ֲאִני ֹלא רֹוֶאה ְמאּוָמה ַּכָּמה ַאָּתה מֹוֵכר ִלי". ֵעֶקב ַהֲחֵׁשָכה 
ְוָהֲאֵפָלה ֶׁשָהיּו ַּבַּבִית, ְוֵעֶקב ָּכְך ֶׁשֹּלא ָהְיָתה ְּבָידֹו ַּכף ְּגדֹוָלה, ָטָעה 
ֶׁשִּבֵּקׁש  ַהּכֹוִרים  ֵמַאְרַּבַעת  ְסִאים  ְׁשֹלָׁשה  ַלָּנְכִרי  ְוֶהְחִסיר  ַהּמֹוֵכר 
ֶאת  ַהָּלה  לֹו  ִׁשֵּלם  ַהָּנְכִרי,  ֶׁשל  ַׂשָּקיו  ֶׁשִהְתַמְּלאּו  ְלַאַחר  ִלְקנֹות. 
ֶאת  ַהּמֹוֵכר  ָנַטל  ְלֵביתֹו.  ְוָהַלְך  ּכֹוִרים  ַאְרָּבָעה  ַעל  ַהָּמֵלא  ָכר  ַהּשָׂ
ְּבֵביתֹו  אֹותֹו  ְוִהִּניַח  ֶׁשֶמן,  ֶׁשל  ָּגדֹול  ַּכד  ִעּמֹו  ְוָקָנה  ֶׁשִּקֵּבל  ַהֶּכֶסף 
ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָמַכר ֶאת ַהְּתָמִרים ַלָּנְכִרי. ָעְברּו ָיִמים ִמְסָּפר, ּוְכֶׁשִּנְכַנס 
ַהּמֹוֵכר ְּבַאַחד ַהָּיִמים ֶאל ָהאֹוָצר ּבֹו ָמַכר ֶאת ַהְּתֵאִנים ּובֹו ָעַמד ַּכד 
ֶמן ֶׁשּלֹו ִנַּגר ְוִנְסַּפג  ֶמן, ֶנֱחַרד ִלְראֹות ִּכי ַהַּכד ָנַפל ְוִנְׁשַּבר ְוָכל ַהּׁשֶ ַהּׁשֶ
ַאְרָצה. ָּבַדק ָהִאיׁש ֶאת ַּכּמּות ַהְּתֵאִנים ֶׁשּנֹוְתָרה לֹו ְוִגָּלה, ִּכי ְּבָטעּות 
ָמַכר ַלָּנְכִרי ָּפחֹות ֵמַהַּכּמּות ָעֶליָה ִׁשֵּלם, ְוִהְצִּדיק ָעָליו ֶאת ַהִּדין ַעל 
ֶמן ֶׁשִהְפִסיד, ַעל־ָּכְך ֶׁשָּגַזל ֶאת ַהּקֹוֶנה ַעל־ַאף ֶׁשָהָיה ָנְכִרי, ִּכי ַּגם  ַהּׁשֶ

ֶּגֶזל ּגֹוי ָאסּור. )תנא דבי אליהו רבה(

  

ֶׁשָהיּו  ַיִין  ֶׁשל  ָחִבּיֹות  ֵמאֹות  ַאְרַּבע  ֶהְחִמיצּו  הּוָנא  ַרב  ָלָאמֹוָרא 
ּוָבֶהם  ְלַבְּקרֹו,  ַהֲחָכִמים  ָּבאּו  ְמאֹד.  ָּגדֹול  ָהָיה  ְוֶהְפֵסדֹו  ְּבַמְרֵּתפֹו, 
"ִמֵּכיָון  ַהֲחָכִמים:  לֹו  ָאְמרּו  ֲחִסיָדא.  ַסָּלא  ַרב  ֶׁשל  ָאִחיו  ְיהּוָדה  ַרב 
ֶׁשֵאין ֶזה ָּדָבר ָרִגיל ֶׁשַאְרַּבע ֵמאֹות ָחִבּיֹות ַיִין ַיְחִמיצּו, ֲהֵרי ֶׁשָעֶליָך 
ְלַפְׁשֵּפׁש ְּבַמֲעֶׂשיָך ְוִלְבּדֹק ַמּדּוַע ֵאַרע ְלָך ְמאָֹרע ָּכֶזה". ָאַמר ָלֶהם 
ַרב הּוָנא: "אּוַלי יֹוְדִעים ַאֶּתם ַּבֶּמה ָעַלי ְלַתֵּקן ֶאת ַמֲעַׂשי"? ָאְמרּו 
לֹו ַהֲחָכִמים: ָׁשַמְענּו ָעֶליָך ֶׁשֵאיְנָך נֹוֵתן ָלָאִריס ֶׁשְּלָך, ֶׁשעֹוֵבד ֶאְצְלָך 
ָהָראּוי  ְּכִפי  ֶׁשַּבֶּכֶרם  ַהְּגָפִנים  ִמְּזמֹורֹות  ֵחֶלק  ֶׁשְּלָך,  ָהֲעָנִבים  ְּבֶכֶרם 
ַלֲעׂשֹות". ָאַמר ָלֶהם ַרב הּוָנא: "ֱאֶמת הּוא ֶׁשֹּלא ָנַתִּתי לֹו ְלָאִריס ֶזה  
ֶאת ַהְּזמֹורֹות ֶׁשִּלי, ֲאָבל ָעִׂשיִתי זֹאת ִמְּפֵני ֶׁשָהָאִריס ֹלא ִהְׁשִאיר ִלי 
ְּכלּום ַּבֶּכֶרם ְוָגַנב ֶאת ָּכל ָהֲעָנִבים ֶׁשָהיּו ֶאְצִלי". ָאְמרּו לֹו ַהֲחָכִמים: 
גּור ְּבִפי ַהְּבִרּיֹות ֶׁשִּמי  "ַעְכָׁשו רֹוִאים ָאנּו ֵּכיַצד ִמְתַקֵּים ַהִּפְתָּגם ַהּׁשָ
ֶׁשּגֹוֵנב ֵמַהַּגָּנב ַאף הּוא טֹוֵעם ַטַעם ֶׁשל ְּגֵנָבה. ֶׁשֵּכן ַאף־ַעל־ַּגב ֶׁשהּוא 
ָּגַנב ֶאת ַהְּזמֹורֹות, ָהָיה ְלָך ְלַׁשֵּלם לֹו ֶאת ַהַּמִּגיַע לֹו". ָאַמר ָלֶהם ַרב 
הּוָנא: "ְמַקֵּבל ֲאִני ֶאת ִּדְבֵריֶכם, ּוְמַקֵּבל ֲאִני ַעל ַעְצִמי ְלַׁשֵּלם לֹו ֶאת 
ַמִים, ְוָחַזר ַהחֶֹמץ  ְׂשָכרֹו". ִמָּיד ַנֲעָׂשה לֹו ְלַרב הּוָנא ֵנס ָּגדֹול ִמן ַהּׁשָ
ַיִין. ְוֵיׁש אֹוְמִרים, ֶׁשְּמִחיר ַהחֶֹמץ ִהְתַיֵּקר ְוָעָלה,  ְוַנֲעָׂשה  ֶׁשֶּבָחִבּיֹות 

ַעד ֶׁשְּמִחירֹו ָהָיה ָׁשֶוה ִלְמִחיר ַהַּיִין. )מסכת ברכות(

ְצִריִכים  ָהִיינּו  ָלנּו,  ִנֶּתֶנת  ַהּתֹוָרה  ָהְיָתה  ֹלא  ֶׁשִאם  ָאַמר,  יֹוָחָנן  ַרִּבי 
ְּבעֹוָלמֹו.  ָּבָרא  ֶׁשַהָּקָּב"ה  ַהַחִּיים  ִמַּבֲעֵלי  ְלִהְתַנֵהג  ֵּכיַצד  ִלְלמֹד 
ִמן  ַהּזּוַלת,  ּוְׁשִמיָרה ַעל ָממֹון  ָּגֵזל  ִלְלמֹד ַעל ִאּסּור  ָעֵלינּו  ְלֻדְגָמה, 
ַבָּקִציר  ָאְגָרה  ַלְחָמּה  ַּבַּקִיץ  "ָּתִכין  ְּבִמְׁשֵלי  ֶנֱאַמר  ֶׁשָעֶליָה  ַהְּנָמָלה, 
ַמֲאָכָלּה", ֶׁשִהיא אֹוֶגֶרת ֶאת ַלְחָמּה ִלימֹות ַהחֶֹרף ְוֵאין ַאַחת נֹוַגַעת 
ָּיְך ַלֲחֶבְרָּתּה ֲאִפּלּו ִּכְמֹלא ַהִּניָמה. ּוְמֻסָּפר, ֶׁשַּפַעם ַאַחת  ּׁשַ ְּבַמה ּׁשֶ
ַחְברֹוֶתיָה  ָּכל  ּוָבאּו  ֶׁשָּמְצָאה,  ִחָּטה  ֶׁשל  ַּגְרֵּגר  ַאַחת  ְנָמָלה  ִהִּפיָלה 
ְּכֵדי  ַהַּגְרֵּגר  ֶאת  ְמִריָחה  ָהְיָתה  ֵמֶהן  ַאַחת  ְוָכל  ַהִחָּטה,  ֶאת  ְוִהִּקיפּו 
ֵאינֹו  ַהִחָּטה  ֶׁשַּגְרֵּגר  ְּבַאָּפם  ָחׁשּו  ְוַכֲאֶׁשר  ֶׁשָּלֶהן,  הּוא  ִאם  ִלְראֹות 
ֶׁשָּלֶהן, ָעְקפּו ֶאת ַהָּמקֹום ְוֹלא ְנָטלּוָה. ָּכְך ָעְבָרה ְנָמָלה ְועֹוד ְנָמָלה, 
ְוַאף ַאַחת ֵמֶהן ֹלא ָנְטָלה ֶאת ַהִחָּטה, ְוַרק ְלַבּסֹוף ְּכֶׁשָּבָאה ַהְּנָמָלה 

ַּבֲעַלת ַהַּגְרֵּגר, ָמְצָאה ֶאת ַהִחָּטה ּוְנָטַלָּתה ְלַעְצָמּה. )דברים רבה(

  

ַמְרִּביץ  ָהָיה  ַהַּתָּנִאים,  ִמְּגדֹוֵלי  ֶאָחד  ֶׁשָהָיה  ֶּבן־ָּבְטִנית,  ָׁשאּול  ַאָּבא 
ּתֹוָרה ְלַתְלִמיָדיו ֶׁשָהיּו ָּבִאים ִלְלמֹד ֶאְצלֹו, ְוָהָיה ִמְתַּפְרֵנס ִמְּמִכיַרת 
ֶׁשֶמן ְוַיִין ֶׁשָהָיה מֹוֵכר ַלֲאָנִׁשים ֶׁשָּבאּו ִלְקנֹות ֶאְצלֹו ְלִפי ִמָּדה. נֹוֵהג 
ָהָיה ַאָּבא ָׁשאּול ְלַמֵּלא ֶאת ַהִּמּדֹות ִמֵּדי ַלְיָלה, ְּכֵדי ֶׁשְּלָמֳחָרת ִיְהיּו 
לֹו ַּכִּדים מּוָכִנים ִלְמִכיָרה. ּוַמּדּוַע ָהָיה ֵמִכין אֹוָתם ֵמַהַּלְיָלה ַהּקֹוֵדם? 
ִיְתַמּצּו  ַהִּמָּדה  ִּבְכִלי  ֶׁשִּנְמָצאֹות  ְוַהַּיִין  ֶמן  ַהּׁשֶ ִמְּפֵני ֶׁשָרָצה ֶׁשִּטּפֹות 
ְמֵלָאה  ִמָּדה  ִלְמּכֹר  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי  ְלַמָּטה,  ֶׁשעֹוֵמד  ַהְּכִלי  ְלתֹוְך  ְוֵיְרדּו 
ֶמן ְוַהַּיִין ְלַעְצמֹו ּוְמִכיַרת ִמָּדה  ַלּקֹוִנים ְוֹלא ִיָּכֵׁשל ָחִליָלה ִּבְנִטיַלת ַהּׁשֶ
ְוֵהִביא  ֶּבן־ָּבְטִנית  ָׁשאּול  ַאָּבא  ָּבא  ַאַחת,  ַּפַעם  ַלָּלקֹוחֹות.  ְּפחּוָתה 
ַרּבֹות  ָׁשִנים  ְּבֶמֶׁשְך  ִּכֵּנס  , אֹוָתם  ַיִין  ֶׁשל  ָחִבּיֹות  ֵמאֹות  ְׁשֹלׁש  ִעּמֹו 
ִמָּכל אֹוָתן ִטּפֹות ֶׁשל ָלקֹוחֹות ֶׁשֹּלא ָרצּו ְלַהְמִּתין ַעד ֶׁשְּיַסֵּים ִלְמדֹד 
ָהָיה  ַהּזּוַלת,  ִמַּכְסֵּפי  ֵליָהנֹות  ָרָצה  ּוִמֵּכיָון ֶׁשֹּלא  ִּבְׁשִביָלם,  ַהַּיִין  ֶאת 
ְמַלֵּקט ֶאת ַהִּטּפֹות זֹו ְלזֹו ַעד ֶׁשִהְצַטְּברּו ֶאְצלֹו ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ָחִבּיֹות 
ַיִין ְׁשֵלמֹות ִמָּכל אֹוָתן ִטּפֹות. ַּגם ֲחֵבָריו ֶׁשל ַאָּבא ָׁשאּול ִּכְּנסּו ְׁשֹלׁש 
ֶאל  ֶהָחִבּיֹות  ֵמאֹות  ֶאת ֵׁשׁש  ֵהִביאּו  ְוַיַחד  ֶׁשֶמן,  ֶׁשל  ָחִבּיֹות  ֵמאֹות 
ֶמן ְוַהַּיִין.  ַהִּגְזָּבִרים ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים ְוָׁשֲאלּו אֹוָתם ַמה ַּלֲעׂשֹות ִעם ַהּׁשֶ
ֶמן  ָאְמרּו ָלֶהם ַהִּגְזָּבִרים: "ֹלא ָהָיה ֲעֵליֶכם ֶלֱאסֹף ֶאת ִטּפֹות ַהַּיִין ְוַהּׁשֶ
ִמַּצד ַהִּדין, ִמְּפֵני ֶׁשַהָּלקֹוחֹות ִוְּתרּו ֲעֵליֶהם". ָאְמרּו ָלֶהם ַאָּבא ָׁשאּול 
ְוַהֲחָכִמים: "ֲאָבל ֵאין ְרצֹוֵננּו ְּבָממֹון ַהּזּוַלת ְוֵאיֶנּנּו ֲחֵפִצים ְלַקְחָּתם 
ַעְצְמֶכם,  ַעל  ֶׁשֶהְחַמְרֶּתם  "ִמְּפֵני  ַהִּגְזָּבִרים:  ָלֶהם  ָאְמרּו  ְלַעְצֵמנּו". 
ֲעׂשּו ֵמֶהם ָצְרֵכי ָהַרִּבים, ָׁשֵּכן ָׁשִנינּו ֶׁשִּמי ֶׁשָּגַזל ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ִמִּמי ָּגַזל, 

ַיֲעֶׂשה ָּבֶהם ָצְרֵכי ָהַרִּבים". )מסכת ביצה(

  

ְּגָׁשִמים.  ָיְרדּו  ֹלא  ַרב  ְזַמן  ּוְבֶמֶׁשְך  ַּבּצֶֹרת  ְׁשַנת  ָהְיָתה  ַאַחת,  ָׁשָנה 
ָׁשְלחּו ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵני ֲחָכִמים ְלֵביתֹו ֶׁשל ַאָּבא ִחְלִקָּיה ֶנְכּדֹו ֶׁשל 
חֹוִני ַהְמַעֵּגל, ְּכֵדי ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַהְּגָׁשִמים ְּכמֹו ֶׁשָעָׂשה 
ִחְלִקָּיה,  ַאָּבא  ֶאת  ְלַחֵּפׂש  ַהֲחָכִמים  ְׁשֵני  ָּבאּו  ַהְמַעֵּגל.  חֹוִני  ְזֵקנֹו 

ל ְמֻהּלָ
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ל ְמֻתּבָ
ְוָנַתּתָ  אָת  "ָנׂשָ לֹו:  אֹוְמִרים  ין,  ַלּדִ ָאָדם  ְכִניִסים  ּמַ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ  •

ֱאמּוָנה"? )מסכת שבת( ּבֶ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ֲאָמָנה,  ֲעֵלי  ּבַ ִביל  ׁשְ ּבִ א  ֶאּלָ יֹוְרִדים  ִמים  ׁשָ ַהּגְ ֵאין   •
"י:  ִ ַרּשׁ ּוֵפֵרׁש  ָקף",  ִנׁשְ ַמִים  ָ ִמּשׁ ְוֶצֶדק  ְצָמח  ּתִ ֵמֶאֶרץ  "ֱאֶמת 
ן - ֶצֶדק  א ּוַמּתָ ַמּשָׂ ׁש ֱאמּוָנה ּבְ ּיֵ ְצָמח, ׁשֶ ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ּתִ ְזַמן ׁשֶ ּבִ

ֵהם ְצָדָקה. )מסכת תענית( ִמים ׁשֶ ׁשָ ַהְינּו ּגְ ָקף, ּדְ ַמִים ִנׁשְ ָ ִמּשׁ

ְרַי"ג ִמְצוֹת.  ם ּתַ ִאּלּו ִקּיֵ ֱאמּוָנה, ֲהֵרי הּוא ּכְ א ְונֹוֵתן ּבֶ ל ַהּנֹוׂשֵ • ּכָ
)בית המדרש(

ְוׁשֹוֶנה  קֹוֵרא  ֵהא  ּיְ ׁשֶ ַעל־ָיְדָך.  ִמְתַאֵהב  ַמִים  ׁשָ ם  ׁשֵ ְיֵהא   •
ֱאמּוָנה ְוִדּבּורֹו  נֹו ּבֶ אֹו ּוַמּתָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ִויֵהא ַמּשָׂ ׁש ּתַ ּמֵ ּוְמׁשַ
ָאִביו  ֵרי  ַאׁשְ ָעָליו?  אֹוְמרֹות  ִרּיֹות  ַהּבְ ָמה  ִרּיֹות.  ַהּבְ ִעם  ַנַחת  ּבְ
ִרּיֹות  ַלּבְ ָלֶהם  אֹוי  ּתֹוָרה.  דֹו  ּמְ ּלִ ׁשֶ ַרּבֹו  ֵרי  ַאׁשְ ּתֹוָרה,  דֹו  ּמְ ּלִ ׁשֶ
ָרָכיו,  ה ָנִאים ּדְ ּמָ ַמד ּתֹוָרה ְראּו ּכַ ּלָ לֹוִני ׁשֶ ּלֹא ָלְמדּו ּתֹוָרה, ּפְ ׁשֶ
י־ תּוב אֹוֵמר "ַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבּדִ יו. ָעָליו ַהּכָ ִנים ַמֲעׂשָ ה ְמֻתּקָ ּמָ ּכַ

ָאר". )מסכת יומא( ָך ֶאְתּפָ ר־ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ ָאּתָ

ֱאמּוָנה, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר "ֶאֱהבּו ֶאת־ה'  א ּבָ "ה ָחֵפץ ֶאּלָ ּבָ • ֵאין ַהּקָ
ָעִרים ְוָיבֹא גֹוי־ ְתחּו ׁשְ ל־ֲחִסיָדיו ֱאמּוִנים נֵֹצר ה'", ְואֹוֵמר "ּפִ ּכָ

יק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים". )הרמח"ל( ַצּדִ

ָך.  לּו ִמּמְ ָך ִיּטְ ּלְ ם ֶאת ׁשֶ ָך, ְלַבּסֹוף ּגַ ּלְ ֵאינֹו ׁשֶ • ִאם ָנַטְלּתָ ֶאת ׁשֶ
)תנא דבי אליהו זוטא(

ֵזל. )תנחומא( ּתֹוָרה, ֵמעֶֹנׁש ַהּגָ ּבַ ָכל ָהִאּסּוִרים ׁשֶ • ֵאין ְלָך ָחמּור ּבְ

ר  אֹות ִסּדֵ ֵזל. כ"ד ַחּטָ ּה? ּגָ • ְסָאה ְמֵלָאה ֲעוֹנֹות, ִמי ְמַקְטֵרג ּבָ
ָגֵזל. )מדרש תנחומא( א ּבְ ם לֹא ָחַתם ֶאּלָ ּלָ ְיֶחְזֵקאל, ּוִמּכֻ

ר  יֹשֶׁ הּוא ִמְתַנֵהג ּבְ מֹון, ְוָכל ָאָדם ׁשֶ ּמָ ְדקּות הּוא ּבַ ר ַהּצִ • ִעּקַ
מּור. )קב הישר( יק ּגָ רּות, ֶזהּו ַצּדִ ַכׁשְ ּוָממֹונֹו ּבְ

ֵאין  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִמּגּוָפם,  יֹוֵתר  ֲעֵליֶהם  ָחִביב  ָממֹוָנם  יִקים  ַצּדִ  •
ָגֵזל. )מסכת סוטה( ִטים ְיֵדיֶהם ּבְ ּפֹוׁשְ

תֹו  ְמִחּצָ ב ּבִ ֱאמּוָנה, זֹוֶכה ְויֹוׁשֵ ִרּיֹות ּבֶ א ְונֹוֵתן ִעם ַהּבְ ל ַהּנֹוׂשֵ • ּכָ
ֶבת  ָלׁשֶ ֶנֶאְמֵני־ֶאֶרץ  ּבְ "ֵעיַני  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכְ "ה,  ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ
א  ְרֵתִני". ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ִמים הּוא ְיׁשָ ֶדֶרְך ּתָ ִדי, הֵֹלְך ּבְ ִעּמָ
ִעְנָין  ּכְ ֱאמּוָנה,  ַבֲעֵלי  ּבְ ִמיד  ּתָ ֵעיָניו  נֹוֵתן  "ה  ּבָ ַהּקָ ׁשֶ

ֱאַמר "ה' ֵעיֶניָך ֲהלֹוא ֶלֱאמּוָנה". )מעלות האדם( ּנֶ ׁשֶ

ַמְזִמין לֹו  "ה  ּבָ ְוַהּקָ ים  ִמְתַרּבִ ְנָכָסיו  ֱאמּוָנה,  ּבֶ ְונֹוֵתן  א  ַהּנֹוׂשֵ  •
ָממֹוָנם  ְוִיְהֶיה  ֱאמּוָנתֹו  ּבֶ ּבֹוְטִחים  ָאָדם  ֵני  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְרָנָסתֹו,  ּפַ

ִמיד. )ראשית חכמה( ָמצּוי ֶאְצלֹו ּתָ

תֹו  ְמִחּצָ ב ּבִ ִרּיֹות, יֹוׁשֵ ה ֶאת ַהּבְ ֱאמּוָנה ְולֹא ְמַאּנֶ א ְונֹוֵתן ּבֶ • ַהּנֹוׂשֵ
"ה. )רש"י במסכת תמיד( ּבָ ל ַהּקָ ׁשֶ

ִעְנְיֵני ָממֹונֹות,  ט ּבְ ּפָ ׁשְ ֶדֶרְך ַהּמִ ֹוֵמר ֶאת ַעְצמֹו ְלִהְתַנֵהג ּבְ • ַהּשׁ
ְמרּו  "ׁשִ ִדְכִתיב  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל  ה'  ְיׁשּוַעת  ֵמַהְמָקְרִבים  הּוא 
ְוִצְדָקִתי  ָלבֹוא  ְיׁשּוָעִתי  י־ְקרֹוָבה  ּכִ ְצָדָקה  ַוֲעׂשּו  ט  ּפָ ִמׁשְ

לֹות". )אהבת חסד( ְלִהּגָ

ֲעוֹן  חּו ְלָך ּבַ נֹות צֹום ִמּתֹוְך ֲחִסידּות, ִיְתַקּפְ ר ׁשְ י ֶעׂשֶ ע, ּכִ • ּדַ
ֵנָבה. )רבי אברהם בן הרמב"ם( ֵזל ּוִמן ַהּגְ ֲאִכיָלה ַאַחת ִמן ַהּגָ

ֱאמּוָנה  ּבֶ ּלֹא  ׁשֶ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ר  עֹשֶׁ ִצים  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ה,  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ ים  ַרּבִ  •
ִבים ֵמאֹותֹו  ְך ְמַנּדְ ְגֵזַלת עֹוֵבד ּכֹוָכִבים, ְוַאַחר־ּכָ ם, ּכִ ֵ ּוְבִחּלּול ַהּשׁ
'ִמי  ת  ְרּכַ ּבִ ָלֶהם  ְוָלֵתת  ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ְלָכבֹוד  ָלֶהם  ִלְהיֹות  ָממֹון, 
ָאה  א ִמְצָוה ַהּבָ ם ְוִתְפֶאֶרת, ְוֵאין ֶזה ֶאּלָ ַרְך' ִלְהיֹות ָלֶהם ׁשֵ ּבֵ ׁשֶ

ה ֶמַלח ְוִקּיּום". )המהרש"א בכתובות( ר ַהּזֶ ֲעֵבָרה, ְוֵאין ָלעֹשֶׁ ּבַ

ַאל־ ְיתֹוִמים  ֵדי  ּוִבׂשְ עֹוָלם  בּול  ּגְ ג  ּסֵ "ַאל־ּתַ ֵלי  ִמׁשְ ּבְ ֶנֱאַמר   •
ע,  ּגַ ּתִ ַאל  ֵהם  עֹוָלם  בּול  ּגְ ג  ּשֵׂ ּתַ ַאל  בֹות  ַהּתֵ י  ְוָראׁשֵ בֹא",  ּתָ
ִגיָעה  ֵהר ַאף ִמּנְ ֵזל, ָעָליו ְלִהּזָ ֵצל ִמּגָ רֹוֶצה ְלִהּנָ י ׁשֶ ּמִ ְדָך ׁשֶ ְלַלּמֶ

ֶחְפֵצי ַהּזּוַלת. )אבן ספיר( ּבְ

ָנִקי  ְהֶיה ָהָאָדם  ּיִ ׁשֶ ּוְכֵדי  ים,  ַרּבִ מֹון ִמְכׁשֹולֹוָתיו  ת ַהּמָ • ֶחְמּדַ
ּנּו - ֵיַדע  ה ִמּמֶ דֹול ְוִדְקּדּוק ַרב, ְוִאם ִנּקָ ֵמֶהם, ָצִריְך לֹו ִעּיּון ּגָ
ים  ֲעָנִפים ַרּבִ דּו ּבַ ים ִיְתַחּסְ י ַרּבִ דֹוָלה. ּכִ ָבר ְלַמְדֵרָגה ּגְ יַע ּכְ ִהּגִ ׁשֶ
ֶאל  יַע  ְלַהּגִ ָיְכלּו  לֹא  ַצע  ַהּבֶ ְנַאת  ׂשִ ּוְבִעְנָין  ַהֲחִסידּות,  ֵמַעְנֵפי 

ֵלמּות. )מסלת ישרים( ְ ַהּשׁ

ֵהן  פּול  ּכָ ִאּסּורֹו  ֱאמּוָנה,  ּבֶ ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ ּבְ עֹוֵסק  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי   •
ֵאין לֹו  ֶזה ׁשֶ ה ּבָ י ְמַגּלֶ קֹום, ּכִ ין ָאָדם ַלּמָ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ְוֵהן ּבֵ ּבֵ
ֵאין ָאָדם  ׁשֶ ָהָיה ַמֲאִמין  ָרֵאל. ִאם  ִיׂשְ אלֵֹקי  ּבֵ חֹון  ּוִבּטָ ֱאמּוָנה 
ְולֹא  יעֹו  ַיּגִ ָעָליו  ְגַזר  ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ַלֲחֵברֹו,  ּמּוָכן  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ נֹוֵגַע 

ֵזל. )רחמי האב( א ִליֵדי ּגָ ַיֲעִדיף ְולֹא ַיְחִסיר, לֹא ָהָיה ּבָ

ֵנַבת  ִוים, ּגְ יו ְוִלּבֹו ׁשָ ה ְיֵתָרה ַלֲחֵברֹו ְוֵאין ּפִ ְרֶאה ִחּבָ • ַהּמַ
ֵרי. )פלא יועץ( ַעת ִמּקְ ּדַ

ֲאָמרֹות ּוִפְתָּגִמים

ְלַחְּפׂשֹו,  ָהְלכּו  ֶדה.  ַּבּׂשָ ַּבֲעבֹוָדתֹו  ַעָּתה  ִנְמָצא  ֶׁשהּוא  ְוָׁשְמעּו 
ְמאּוָמה.  ָלֶהם  ָעָנה  ֹלא  הּוא  ַאְך  ְלָׁשלֹום,  ֵּבְרכּוהּו  ּוְכֶׁשְּמָצאּוהּו 
ֲעבֹוָדתֹו,  ֶאת  ִסֵּים  ִחְלִקָּיה  ֶׁשַאָּבא  ַעד  ַהֲחָכִמים  ְׁשֵני  ִהְמִּתינּו 
ּוְכֶׁשָחַזר ְלֵביתֹו ָראּו ֶׁשהּוא ַמִּניַח ֶאת ִּבְגדֹו ָהֶעְליֹון ַעל ְּכֵתפֹו ְוֶאת 
ִנָּיה. ָהְלכּו ַאֲחָריו  ֲעֵרַמת ָהֵעִצים ֶׁשָחַטב, הּוא ַמִּניַח ַעל ְּכֵתפֹו ַהּׁשְ
ָלֶהם  ֵהִׁשיב  ֹלא  ַמּדּוַע  ְׁשָאלּוהּו  ְלֵביתֹו  ּוְכֶׁשָּבאּו  ַהֲחָכִמים,  ְׁשֵני 
יֹום  ְׂשִכיר  "ֲהֵרי  ָלֶהם:  ְוֵהִׁשיב  ֶדה,  ַּבּׂשָ ִּבְהיֹותֹו  ְּכֶׁשֵּבְרכּוהּו  ָׁשלֹום 
אי ִלָּבֵטל ִמְּמַלאְכִּתי ֲאִפּלּו ֶרַגע ֶאָחד, ִּכי ְּבָכְך ֶאָּכֵׁשל  ֲאִני ְוֵאיִני ַרּׁשַ
ֶאת  ִהִּניַח  ַמּדּוַע  ַהֲחָכִמים  ְׁשָאלּוהּו  ֶׁשִּלי".  ֶׁשֵאינֹו  ָממֹון  ִּבְנִטיַלת 
ְלָהֵקל  ְּכֵדי  ַהֶּבֶגד  ַעל־ַּגֵּבי  ָהֵעִצים  ִהִּניַח ֶאת  ְוֹלא  ְּכֵתפֹו,  ַעל  ִּבְגדֹו 
ָעָליו ְלַבל ַיְכִּבידּו ָהֵעִצים ַעל ְּבָׂשרֹו, ֵהִׁשיב ַאָּבא ִחְלִקָּיה: "ֶּבֶגד ֶזה 
ָׁשַאְלִּתי  ַוֲהֵרי  ְּבַהְׁשָאָלה,  ִמַּמָּכַרי  ֵמֶאָחד  ְוָנַטְלִּתי אֹותֹו  ֶׁשִּלי  ֵאינֹו 
אֹותֹו ַעל־ְמָנת ִלְלּבֹׁש אֹותֹו ֲאָבל ֹלא ַעל־ְמָנת ְלַהִּניַח ָעָליו ֵעִצים, 

ְוָלֵכן ִנְמַנְעִּתי ִמַּלֲעׂשֹות זֹאת". )מסכת תענית(

ָהה  ַמר זּוְטָרא ֲחִסיָדא, ִהְתָאַרח ַּפַעם ְּבַאְכַסְנָיה ַאַחת, ּוִבְזַמן ֶׁשּׁשָ
ָׁשם ִנְגַנב ָּגִביַע ֶׁשָהָיה ָעׂשּוי ֶּכֶסף ִמַּבַעל ַהָּמלֹון. ֵהֵחל ַּבַעל ַהָּמלֹון 
ַצֲערֹו  ֶאת  ְוִסֵּפר  ִמֶּמּנּו,  ִנְגַנב  ֶׁשַהָּגִביַע  ְוֵהִבין  ַהָּגִביַע  ֶאת  ְלַחֵּפׂש 
ְלַמר זּוְטָרא. ָעַקב ַמר זּוְטָרא ַאַחר אֹוְרֵחי ַהָּמלֹון, ּוִפְתאֹום ָרָאה 
ֶאת ַאַחד ַהַּתְלִמיִדים ְּכֶׁשהּוא נֹוֵטל ֶאת ָיָדיו ּוְמַנְּגָבן ְּבֶבֶגד ֶׁשָהָיה 
ָהֲאֵחִרים.  ַהַּתְלִמיִדים  ְלַאַחד  ֶאָּלא  לֹו,  ַׁשָּיְך  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ָׁשם  ָּתלּוי 
ָאַמר ַמר זּוְטָרא ְּבִלּבֹו: "ֶזה ַהַּגָּנב"! ּוִמָּיד הֹוָרה ִלְתּפֹס ֶאת ַהַּתְלִמיד 
ְוַלְחקֹר אֹותֹו, ְוָאְמָנם ַהָּלה הֹוָדה ֶׁשהּוא ָּגַנב ֶאת ַהָּגִביַע. ִהְתַּפְּלאּו 
ְוָאַמר:  ִהְסִּביר  ְוהּוא  ַהַּגָּנב,  ֶׁשהּוא  זּוְטָרא  ַמר  ָיַדע  ֵמֵהיָכן  ֻּכָּלם 
ִּבְגִליַמת  ָיָדיו  ֶאת  ְמַנֵּגב  ֵּכיַצד הּוא  ַהַּתְלִמיד  ֶאת  ָרִאיִתי  "ַּכֲאֶׁשר 
ֲחֵברֹו, ֵהַבְנִּתי ִמָּיד ֶׁשהּוא ַהַּגָּנב. ַמּדּוַע? ִמְּפֵני ֶׁשִאם ֹלא ִאְכַּפת לֹו 
ֲחֵברֹו,  ִּבְגִליַמת  ָיָדיו  ֶאת  ְלַנֵּגב  ְמֻסָּגל  ְוהּוא  ַהּזּוַלת  ֶׁשל  ֵמַהָּממֹון 

ַּכִּנְרֶאה ֶׁשהּוא ַּגם ִנְכַׁשל ִּבְנִטיַלת ַהָּגִביַע". )מסכת בבא מציעא(
5



ְּבִׁשְלֵהי חֶֹדׁש ֲאָדר תשכ"ט, ִנְכַנס ֶאָחד ִמַּבחּוֵרי ְיִׁשיַבת ִויְז'ִניץ ְלֵבית 
ַהִּמְרַקַחת, ְוָרַכׁש ָׁשם ְּתרּוָפה ֶׁשֲעלּוָתּה ִלירֹות ּבֹוְדדֹות. ַהָּבחּור ִׁשֵּלם 
ִּבְׁשָטר ֶׁשל ָחֵמׁש ִלירֹות, ַאְך ָהרֹוֵקַח ֹלא ָׂשם ֵלב ָּכָראּוי, ְוֶהֱחִזיר לֹו עֶֹדף 
ְּכִאּלּו ִקֵּבל ְׁשָטר ֶׁשל ֶעֶׂשר ִלירֹות. ִהְכִניס ַהָּבחּור ֶאת ַהֶּכֶסף ְלִכיסֹו 
ַהִּמְרַקַחת,  ִמֵּבית  ֶּדֶרְך  ִּכְבַרת  ֶׁשִהְתַרֵחק  ְלַאַחר  ְוַרק  ִלְסּפֹר,  ִמְּבִלי 
ָׂשם ִלּבֹו ַלָּטעּות ֶׁשל ָהרֹוֵקַח ְוָחַזר ֵאָליו ְּכֵדי ְלָהִׁשיב לֹו ֶאת ַהֶהְפֵרׁש. 
ִהְתַּפֵעל ָהרֹוֵקַח ְמאֹד ִמָּיְׁשרֹו ֶׁשל ַהָּבחּור ּוְׁשָאלֹו ַעל ְמקֹום ִלּמּודֹו, 
"ָאֵכן,  ְּבִהְתַרְּגׁשּות:  ָאַמר  ִויְז'ִניץ  ִּביִׁשיַבת  לֹוֵמד  ֶׁשַהָּלה  ַמע  ּוְכֶׁשּׁשָ
ִהְתַּפֲעלּותֹו,  ֵמרֹב  ְוֶנֱאָמנּות".  ְליֶֹׁשר  ְמַחְּנִכים  ֶׁשֶאְצְלֶכם  ָׁשַמְעִּתי 
ִּפְרֵסם ָהרֹוֵקַח ֶאת ַהְּמאָֹרע ַלּקֹוִנים ֶׁשִהִּגיעּו ֵאָליו, ְוַהָּדָבר ִהְתַּגְלֵּגל 
ְוִהִּגיַע ְלָאְזָניו ֶׁשל ָהַרִּבי ָה"ִאְמֵרי ַחִּיים" ִמּוִיְז'ִניץ. ָיִמים ְמַעִּטים ְלַאַחר 
ִמֵּכן, ְּברֹאׁש חֶֹדׁש ִניָסן תשכ"ט, ִנְכְנסּו ַּבחּוֵרי ַהְיִׁשיָבה ֶאל ָהַרִּבי ְּכֵדי 
ְלִהָּפֵרד ִמֶּמּנּו ִעם ִסּיּום 'ְזַמן' ַהחֶֹרף, ְוהּוא ׂשֹוַחח ִעָּמם ַעל ַהֲחִׁשיבּות 
ם ְּבָכל ֲהִליכֹוֵתיֶהם, ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא ֵׁשם ָׁשַמִים ִמְתַאֵהב  ֶׁשל ִקּדּוׁש ַהּׁשֵ
ִמַּבִית  ָטהֹור  ָזָהב  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ְיִׁשיָבה  "ַּבחּור  ְוִהְתַּבֵּטא:  ַעל־ָיָדם, 
ָּפַרץ  ְּדָבָריו,  ְּבִסּיּום  ַהחּוָצה".  ּוִביִציָאתֹו  ַּבְיִׁשיָבה  ְּבִלּמּודֹו  ּוִמחּוץ, 
ָהַרִּבי ִּבְבִכי ֶׁשל ִהְתַרְּגׁשּות ְוָאַמר: "ָּבִכיִתי ַהּיֹום ֵמרֹב ִׂשְמָחה, ַּכֲאֶׁשר 
ְוָכל  ָׁשַמְעִּתי ַעל 'ֶנֶפׁש ַאַחת ֵמִאָּתנּו' ֶׁשִּקֵּדׁש ֵׁשם־ָׁשַמִים ְּבַמֲעֵׂשהּו 

ַהּשֹׁוְמִעים ִּגּלּו ִּכי ַהֵּסֶמל ֶׁשָּלנּו הּוא ַהּיֶֹׁשר". )מאיר החיים(

  

ֶאל ַה"ִּתְפֶאֶרת ְׁשֹלמֹה" ֵמָרדֹוְמְסק, ִהִּגיַע ַּפַעם ֶאָחד ְלִהְתָּבֵרְך ִמִּפיו 
ּוִבֵּקׁש ְלַהֲעִניק לֹו ַמְטֵּבַע ֶׁשל ָזהּוב ֶאָחד, ִּכְדֵמי ִּפְדיֹון. ָהָיה ֶזה ַמְטֵּבַע 
ַּבַעל־ֵעֶרְך, אּוָלם ָהַרִּבי ֵסַרב ָלַקַחת, ַעל־ַאף ֶׁשַהָּלה ִהְפִציר ּבֹו ַרּבֹות. 
ִלְצָדָקה,  ֶזה  ַמְטֵּבַע  ָלֵתת  ַאָּתה  רֹוֶצה  "ִאם  ָהַרִּבי:  לֹו  ָאַמר  ְלַבּסֹוף 
ַמּדּוַע ָצִריְך ַאָּתה ָלֵתת זֹאת ַּדְרִּכי? ְוִכי ֵאיְנָך ָיכֹול ְלַהֲעִביר ְּבַעְצְמָך 
ֶאת ַהָּממֹון ִלְצָדָקה? ְוֵׁשִנית, ֲהֹלא עֹוֶמֶדת ָּכאן ֻקַּפת ְצָדָקה ְותּוַכל 
ִׁשְלֵׁשל  ַהְּצָדָקה,  ֻקַּפת  ֶאל  ָהִאיׁש  ָּפָנה  ַהַּמְטֵּבַע".  ֶאת  ָּבּה  ְלַהְכִניס 
ָּבּה ַמְטֵּבַע ָּכְלֶׁשהּו ְוָהַלְך ְלַדְרּכֹו. ְלַאַחר ֶׁשָּיָצא ַהָּלה, ָּפַתח ָהַרִּבי ֶאת 
ַּבֻּקָּפה  ִׁשְלֵׁשל  ֹלא  ַהָּלה  ִּכי  טֹוִבָּיה,  ר'  ֶׁשּלֹו,  ָּמׁש  ַלּׁשַ ְוֶהְרָאה  ַהֻּקָּפה 
ֶאת ַמְטֵּבַע ַהָּזָהב ֶׁשָהָיה לֹו, ֶאָּלא ִהְכִניס ַּתְחָּתיו ַמְטֵּבַע ָּפחּות ְוָירּוד 
ָּמׁש:  ֶׁשל ְנחֶֹׁשת, ֶׁשֶעְרּכֹו ְמַעט ְמאֹד. ִהִּביט ָהַרִּבי ַּבַּמְטֵּבַע ְוָאַמר ַלּׁשַ
"ר' טֹוִבָּיה, ַוַּדאי ָּתֵמַּה ַאָּתה ָעַלי ַמּדּוַע ֹלא ָרִציִתי ִלּטֹל ֶאת ַהַּמְטֵּבַע 
ִמָּזָהב ִמיֵדי ָהָאָדם ַהָּלז, ֶׁשֲהֵרי ְׁשרּוִיים ֲאַנְחנּו ַּבֲעִנּיּות ְּגדֹוָלה ְוַהַּבִית 
ַּבּשּׁוק  ִלְסחֹר  ַעְצָמּה  ֶאת  ְלַבּזֹות  ֻמְכָרָחה  ֶׁשָהַרָּבִנית  ַעד  ִמּכֹל,  ֵריק 
ִעם נֹוצֹות ְּכֵדי ְלַהְרִויַח ְמַעט ֶּכֶסף. אּוָלם ַּדע ְלָך ֶׁשָהִאיׁש ַהָּלז ִקֵּבל 
ַמִים עֶֹׁשר ָּגדֹול, ֶאָּלא ֶׁשהּוא ִמְׁשַּתֵּמׁש ִעם ַּכְסּפֹו ָלֶלֶכת ַאַחר  ִמן ַהּׁשָ
ַּתֲאַות ִלּבֹו. יֹום ָיבֹוא, ְוהּוא ַיֲעמֹד ִלְפֵני ֵּבית־ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ְוִיְׁשָאלּוהּו 
ַמֲעִׂשים  ַּכָּמה  ְולֹוַמר  ְלָפֵרט  ַיְתִחיל  ְוהּוא  ַּכְסְּפָך?  ִעם  ָעִׂשיָת  ֶמה 
ְנלֹוִזים ָעָׂשה ְּבַכְסּפֹו. ֵּבין ַהְּדָבִרים ַיְזִּכיר ְויֹאַמר ֶׁשַּמְטֵּבַע ֶׁשל ָזָהב ָנַתן 
ָּתִפים ֶׁשּלֹו,  ִלי, ַוֲאִני ֶאְצָטֵרְך ֵאפֹוא ַלֲעמֹד ֵּבין ָּכל ַּבֲעֵלי ָהֲעֵברֹות ַהּׁשֻ
ְוַאָּתה רֹוֶצה ֶׁשֶאַּקח ָממֹון ָּכֶזה? ֵאיִני ָחֵפץ ְּבָממֹון ָּפסּול, ַרק ְּבָממֹון 
ְּביֶֹׁשר,  ָהָאָדם  ֶאל  ִהִּגיַע  ֶׁשֹּלא  ָּכֶזה  ְוֶכֶסף  ַהַּכְׁשרּות,  ְּבַתְכִלית  ָּכֵׁשר 

ָיכֹול ְלהֹוִריד ָּכל ֶאָחד ִמַּמְדֵרגֹוָתיו ּוַמֲעלֹוָתיו". )בישישים חכמה(

ָלבּוׁש  ְּכֶׁשהּוא  ַהִּכּפּוִרים  ְּביֹום  ַּפַעם  ָעַמד  ִמַּסַּלְנט,  ֻזְנְּדל  יֹוֵסף  ַרִּבי 
ַהּיֹום.  ְּכַדת  ּוְבָטֳהָרה  ה  ִּבְקֻדּׁשָ ְוִהְתַּפֵּלל  ְּבַטִּלית,  ְוָעטּוף  ְּבִקיְטל 
ְלֶפַתע ָרָאה ִמַּבַעד ַהַחּלֹון, ְּגִדי ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶאָחד קֹוֵפץ ְלתֹוְך ָׂשֵדהּו 
ַהַּמֲעֶׂשה,  ֶאת  ֵהם  ַאף  ֶׁשָראּו  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ְׁשָאר  ַאֵחר.  ָאָדם  ֶׁשל 
ְוֵיֵלְך ְלַטֵּפל  ַיְפִסיק ִמְּתִפָּלתֹו ְּביֹום ַהָּקדֹוׁש  ָזזּו ִמְּמקֹוָמם, ִּכי ִמי  ֹלא 
ִּבְבֶהְמָּתם ֶׁשל ֲאֵחִרים? אּוָלם ַרִּבי ֻזְנְּדל ֹלא ִהֵּסס ְלֶרַגע, ִהְפִסיק ֶאת 
ְּתִפָּלתֹו ְוָרץ ִמֵּבית ַהִּמְדָרׁש ִעם ַטִּליתֹו, ְּכֵדי ְלהֹוִציא ֶאת ַהְּגִדי ִמּתֹוְך 
ַהִּגָּנה ְוִלְמנַֹע ְּגִריַמת ְנָזִקים. ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְסִּביר ְוָאַמר: "ַהּתֹוָרה ָחָסה 
ְּבָכל־ֵעת  ְּבָכְך  ָזִהיר  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ְוָהָאָדם  ֶׁשל־ִיְׂשָרֵאל,  ַעל־ָממֹוָנם 

ּוְבָכל־ְזַמן". )אנשי מידות(

  

ַהָּממֹון  ְּבַכְׁשרּות  ִמְּפֶרִּמיְׁשַלן  ֵמִאיר  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהֻּמְפָלָאה  ְזִהירּותֹו 
ְלמֹוֵפת.  ָהיּו  ָסֵפק,  ֶׁשל  ִנְדנּוד  ִמָּכל  ָטֳהָרתֹו  ְוַעל  ִלְרׁשּותֹו  ֶׁשִהִּגיַע 
ְלָפָניו  ַמִּגיִׁשים  ֵּביתֹו  ֶאל  ַהָּבִאים  ֲהמֹוֵני  ֶׁשָהיּו  ָהַרב  ַהָּממֹון  ָּכל  ֶאת 
ְּכִמְנָחה, ָהָיה ְמַחֵּלק ִלְצָדָקה, ְוֹלא ָהָיה ְמַׁשֵּיר ְלַעְצמֹו ֲאִפּלּו ְּפרּוָטה. 
ַהַּמְטֵּבַע ָהָרִגיל אֹותֹו ִהְסִּכים ְלַקֵּבל ִמיֵדי ַהּפֹוְקִדים ֶאת ֵּביתֹו, ָהָיה 
ַמִּניַח  ֵאי־ִמי  ָהָיה  ּוַכֲאֶׁשר  ְמאֹד,  ָצנּוַע  ְסכּום  ֶׁשָהָיה  ֶפְרִציֶגר',  'ֲחִצי 
ְסכּום ָּגדֹול יֹוֵתר ִמֶּזה, ָהָיה ִמְתַרֵעם ְואֹוֵמר: "ַמֵהר ְוטֹל ֶאת ַּכְסְּפָך 
ַּבֲחָזָרה, ֶׁשֵּכן ֵמִאיר ֵאינֹו ָזקּוק ְלָכל־ָּכְך ַהְרֵּבה ָממֹון". ִלְצָרָכיו ּוְלָצְרֵכי 
ּוַמְטֵּבַע  סֶֹלת,  ִמּתֹוְך  סֶֹלת  ֶׁשְּלָפָניו  ַהָּממֹון  ִמּתֹוְך  ּבֹוֵרר  ָהָיה  ֵּביתֹו, 
ֶאָחד ִמִּני ֶאֶלף ֶׁשָהָיה ִנְמָצא ָּכֵׁשר ְוָראּוי, ָהָיה נֹוֵטל ְלַעְצמֹו. ִמִּסָּבה זֹו, 
ֵאַרע ֹלא ַּפַעם, ֶׁשֹּלא ָהָיה לֹו ֲאִפּלּו ְּכֵדי ַקב ָחרּוִבין ְלָצְרֵכי ְּבֵני ַהַּבִית 
ִמַּקִּליׁש,  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ֶּבן־ָאִחיו  ֵאָליו  ָּבא  ַּפַעם  ָּבָרָעב.  ֲעטּוִפים  ְוָהיּו 
ְוִהְׁשּתֹוֵמם ִלְראֹות ִּכי ַהַּבִית ָמֵלא ְוָגדּוׁש ַּבֲהמֹון ָאָדם ֶׁשָּבאּו ְלִהְתַּדֵּפק 
ּוָפָנה  ֵּבין ֶהָהמֹון,  ְלִהָּדֵחק  ַהַּצִּדיק. ֹלא ָרָצה ָהאֹוֵרַח  ַעל ְׁשָעָריו ֶׁשל 
ִלְלמֹד ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ַעד ַיֲעבֹר ַעְּמָך ה', ֶאָּלא ֶׁשַרק ְלָמֳחָרת ַּבֲחצֹות 
ַרִּבי  ָׁשב  ִּבְׁשָעָריו.  ֵמַהָּבִאים  ִהְתרֹוֵקן  ְוַהַּבִית  ָהָאֶרץ  ָׁשְקָטה  ַהּיֹום 
ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית ּדֹודֹו, ְוִהְצַטֵער ִלְראֹותֹו ׁשֹוֵכב ַּבִּמָּטה ְוגֹוֵנַח ִמִּלּבֹו. "ָמה 
ֵאַרע ְלָך, ּדֹוִדי ַהָּיָקר"? ֶנֱחַרד ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל, ְוַרִּבי ֵמִאיר ֵהִׁשיב: "ָחׁש ֲאִני 
ֻחְלָׁשה נֹוָרָאה, ֶׁשֵּכן ֵמָאז יֹום ֶאְתמֹול ֹלא ָּבא ֶאל ִּפי ֲאִפּלּו ִטַּפת ַחִּמין, 
ְוָכל אֹוָתן ָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות ׂשֹוַחְחִּתי ְוָעַסְקִּתי ִעם  ַהָּבִאים ְּבֵצל קֹוָרִתי 
ַעד ֶׁשֻחְלָׁשה ְּגדֹוָלה ָיְרָדה ָעַלי". ִהְתַּפֵּלא ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ְוָׁשַאל: "ּוַמּדּוַע 
ֶּבֱאֶמת ֹלא ָׁשָתה ָהַרִּבי ְמאּוָמה ֵמֶאֶמׁש"? ְוַרִּבי ֵמִאיר ָאַמר ִּבְׁשַפל־

קֹול: "ֶאת ָהֱאֶמת ֹלא ֲאַכֵחד ִמְּמָך, ֶׁשֵאין ְּבָיִדי ָמעֹות ִלְרּכֹׁש ֵּתה ְוֻסָּכר 
ְּכֵדי  ְותֹוְך  ָהאֹוֵרַח,  ִהְׁשּתֹוֵמם  ַהְּתׁשּוָבה  ְלֵׁשַמע  ַחִּמין".  ַלֲהָכַנת ּכֹוס 
ְלָחן ֶהָעמּוס ַלֲעֵיָפה ִּבְסכּוֵמי ֶּכֶסף ְּגדֹוִלים, ָאַמר:  ֶׁשהּוא ַמִּביט ַעל ַהּׁשֻ
"ַוֲהֹלא ֶּכֶסף ַרב ְּכחֹול ַהָּים ִנְמָצא ּפֹה, ּוַמּדּוַע יֹאַמר ָהַרִּבי ֶׁשֵאין ְּבָידֹו 
ְמאּוָמה"? ִּבֵּטל ַרִּבי ֵמִאיר ֶאת ְּדָבָריו ְוָאַמר: "ִמָּכל ַהָּמעֹות ַהָּללּו, ֵאין 
לֹו ְלֵמִאיר ֲאִפּלּו ְּפרּוָטה ַאַחת ְּכֵׁשָרה ְלָצְרֵכי ַעְצמֹו". עֹוָדם ְמַדְּבִרים, 
'ֲחִצי  ֶׁשל  ְּפרּוָטה  ֵמִאיר  ְלַרִּבי  ְוהֹוִׁשיט  ֶאָחד  ָאָדם  ִנְכַנס  ַהַּבִית  ְוֶאל 
ֶפְרִציֶגר'. ִמָּיד אֹורּו ָּפָניו ֶׁשל ָהַרִּבי ְוָאַמר: "ִהֵּנה ִהִּגיַע ַהַּמְטֵּבַע ַהָּכֵׁשר 
ַהְמיָֹעד ְלִׁשּמּוׁשֹו ֶׁשל ֵמִאיר, ַעְכָׁשו ְּכָבר אּוַכל ִלְׁשּתֹות ּכֹוס ֶׁשל ַחִּמין 

ִמָּממֹון ָּכֵׁשר ְוָיָׁשר". )אספקלריה המאירה(

ר ְמֻסּפָ
ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים
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יל ְפֶרְנֶקל־ְּתאֹוִמים, ָהָיה סּוס ֶאָחד  ֵאֶצל ֶהָחִסיד ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶהּׁשִ
ְּבֶנֱאָמנּות  ֲאדֹונֹו  ֶאת  ְוֵׁשֵרת  ִטְבִעִּיים,  ֹלא  ּכֹחֹות  ַּבַעל  ֶׁשָהָיה 
ּוִבְמִסירּות. ַהּסּוס ָעַבד ְּבֶמֶרץ ַרב ֶׁשעֹוֵרר ְּפִליָאה ְּבֵעיֵני ָּכל רֹוָאיו, 
ָיִמים  ּסּוִסים ֲאֵחִרים ֹלא ָעׂשּו ְּבֶמֶׁשְך  ִּבְזַמן ָקָצר ַמה ּׁשֶ ְוִהְסִּפיק 
ְלָאְזָניו ֶׁשל ַהָּפִריץ ַהְּמקֹוִמי,  ִהִּגיָעה  ֲאֻרִּכים. ַהּתֹוָפָעה ַהִּפְלִאית 
ְוַהָּלה ָחַמד ֶאת ַהּסּוס ַהָּנִדיר ּוִבֵּקׁש ִלְרּכֹׁש אֹותֹו ִמָּיָדיו ֶׁשל ַרִּבי 
ב. ִמֵּכיָון ֶׁשַהָּפִריץ ָהָיה ִאיׁש ָקֶׁשה ֶׁשָרָדה  יל ְּבָממֹון רַַ ְיהֹוֻׁשַע ֶהּׁשִ
יל  ֶהּׁשִ ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּבָיָדיו  ָהְיָתה  ֹלא  ַרֲחִמים,  ְלֹלא  ִּבְנִתיָניו 
ַהְּבֵרָרה, ְוהּוא ָמַכר לֹו ֶאת ַהּסּוס ַהִּנְמָרץ. ַאְך ְרֵאה ֶזה ֶּפֶלא, ֵמָאז 
ִלְהיֹות  ְוָהַפְך  ָהַרב  ִמִּמְרצֹו  ָחַדל  ַהָּפִריץ,  ֶׁשל  ְלָיָדיו  ַהּסּוס  ָעַבר 
ְּכַאַחד ַהּסּוִסים, ּוְברֹב ַאְכָזָבה, ֶהֱחִזיר ַהָּפִריץ ֶאת ַהּסּוס ְלָיָדיו ֶׁשל 
יל ַּבֲחלֹומֹו  יל. ְּבאֹותֹו ַלְיָלה ָרָאה ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶהּׁשִ ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶהּׁשִ
ֶאת ַאַחד ַהּפֹוֲעִלים ֶׁשָעַבד ֶאְצלֹו, ְוִנְפַטר ְזַמן־ָמה ִלְפֵני ֵכן. ַהָּלה 
ֹלא  ִנְכַׁשל  ְּכפֹוֵעל,  ֶאְצלֹו  ֶׁשָעַבד  ַּבְּתקּוָפה  ִּכי  ַּבֲחלֹומֹו,  ִסֵּפר 
ְּכֶׁשָעַמד  ְּפִטיָרתֹו,  ְלַאַחר  ְּבָעָליו.  ְּבָממֹון  ָידֹו  ְוָׁשַלח  ִּבְגֵנָבה  ַּפַעם 
ְּבִגְלּגּול  ִנְׁשָמתֹו  ֶאת  ְלַהֲחִזיר  ֶהְחִליטּו  ַמְעָלה,  ֶׁשל  ֵּבית־ִּדין  ִלְפֵני 
ֶאת  לֹו  ְלָהִׁשיב  יּוַכל  ֲאדֹונֹו,  ֵאֶצל  ֲעבֹוָדתֹו  ְוַעל־ְיֵדי  סּוס,  ְּבתֹוְך 
יל ָמַכר ֶאת ַהּסּוס ַלָּפִריץ,  ְּגֵנבֹוָתיו.ַאְך ְּבָׁשָעה ֶׁשַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶהּׁשִ
ִהְפִסיק ַהּסּוס ֶאת ֲעבֹוָדתֹו, ֶׁשֵּכן ְיִריָדתֹו ָלעֹוָלם ֹלא ָהְיָתה ֶאָּלא 
יל ֵמֲחלֹומֹו,  ְלָהִׁשיב ַלֲאדֹונֹו ֶאת ְּגֵזָלתֹו. ְּכֶׁשֵהִקיץ ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶהּׁשִ
ַמִים ַעל ָממֹון  ִהְתַּפֲעָמה רּוחֹו, ְוִהְׁשָּתָאה ַעל ַהִּדְקּדּוק ַהָּגדֹול ַּבּׁשָ

ַהּזּוַלת. )מרבה חיים(

  

ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ֶאְפַרִים ּכֵֹהן ִמְּגדֹוֵלי ַהּלֹוְמִדים ִּביִׁשיַבת "ּפָֹרת יֹוֵסף", 
ַאָּגִסי  ַאֲהרֹן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶהָחָכם  ְיִדידֹו  ֶאת  ַּבֲחלֹום  ַּפַעם  ָרָאה 
ְוֵאִלָּיהּו  ִמָּטתֹו  ַעל  ׁשֹוֵכב  הּוא  ֵּכיַצד  ַאֲהרֹן",  "ְּבֵני  ַּבַעל  ִמַּבְגַּדד 
ִנְבַהל  ַּגָּנב"!  "ַּגָּנב,  ְּבֻחְמָרה:  ְלֶעְברֹו  ְוקֹוֵרא  ַעל־ָידֹו  עֹוֵמד  ַהָּנִביא 
ַהֲחלֹום  ֶאת  ִׁשְמעֹון  ְלַרִּבי  ְוִסֵּפר  ָהַלְך  ּוְלָמֳחָרת  ֶאְפַרִים,  ַרִּבי 
ֶׁשָרָאה. ֶּבָהָלה ָאֲחָזה ֶאת ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְלֵׁשַמע ַהֲחלֹום, ְוהּוא ִנְפָנה 
ִמָּיד ִלְבּדֹק ֶאת ֶחְׁשּבֹונֹוָתיו ּוְרִׁשימֹות ַההֹוָצאֹות ְוַהַהְכָנסֹות ֶׁשּלֹו. 
ְוֶהֱחִזיר ְלַאַחד  ְלִׂשְמָחתֹו, ָמָצא ֶׁשָאְמָנם ָטָעה ְּבַאַחד ַהִחּשּׁוִבים 
לֹו,  ְלַהֲחִזיר  ָאמּור  ָהָיה  ּׁשֶ ִמַּמה  יֹוֵתר  ָנמּוְך  ְסכּום  ֶׁשּלֹו  ַהַּמְלִוים 
ּוִמָּיד ָּפָנה ְלֹלא ְׁשִהּיֹות ְלָהִׁשיב ֶאת ַהָּממֹון ִלְבָעָליו, ַוָּתָׁשב רּוחֹו 

ֵאָליו. )אמרי שמעון(

  

ְׁשמּוֵאל'  'ְמִעיל  ַּבַעל  יּוְדֶלִביץ  ַאֲהרֹן  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ֶׁשל  ְזִהירּותֹו 
ִּבְׁשכּוַנת  ִהְתּגֹוֵרר  ָּבּה  ַּבְּתקּוָפה  ְלַהְפִליא.  ָהְיָתה  ַהּזּוַלת,  ְּבָממֹון 
ַׁשֲעֵרי ֶחֶסד, ִּגְּדלּו ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ַּתְרְנגֶֹלת ֶׁשָהְיָתה ֵמִטיָלה ֵּביִצים. 
ֵכִנים  ַהּׁשְ ְוַגם  ְנפֹוָצה,  ּתֹוָפָעה  ְּבֶגֶדר  ַהָּדָבר  ָהָיה  ָיִמים  ְּבאֹוָתם 
ַהַּתְרְנגֶֹלת  ֶאת  ַּפַעם  ְּכֶׁשָרָאה  אּוָלם  ַּבֲחֵצָרם,  ַּתְרְנגֹוִלים  ִּגְּדלּו 
ָׁשַלח  ּוִמָּיד  ְמאֹד  ִנְבַהל  ֵכִנים,  ַהּׁשְ ַּבֲחַצר  ֵזְרעֹוִנים  ְמַנֶּקֶרת  ֶׁשּלֹו 
ֵכִנים ְּכֵדי ְלַבֵּקׁש  ֶאת ַהַּתְרְנגֶֹלת ֶאל ַהּשֹׁוֵחט, ְוִחֵּזר ַעל ִּפְתֵחי ַהּׁשְ
ִהְסַּתֵּפק  ַאְך  ֶּכֶסף,  ְסכּום  ָאָדם  לֹו  ֶהֱעִניק  ַּפַעם  ְמִחיָלָתם.  ֶאת 
ַחִּיים"  "ֵעץ  ִליִׁשיַבת  ִּכְתרּוָמה  אֹו  ִאיִׁשית  לֹו  ִנַּתן  ַהְּסכּום  ַהִאם 
לֹו  הֹוָרה  ְוהּוא  ְפַרְנק  ֶּפַסח  ְצִבי  ַרִּבי  ֶאת  ִלְׁשאֹל  ָהַלְך  ָלַמד.  ָּבּה 
ֶׁשַהֶּכֶסף ָנתּון לֹו, ְוָכְך ָעָׂשה. ְלָיִמים, ִנְזַּכר ֵמאֹותֹו ַמֲעֶׂשה ְוֶהְחִליט 
ַהְּסכּום  ֶאת  ְוֶהֱחִזיר  ְׁשֵאָלה,  ָעָליו  ֶׁשֵּיׁש  ַּבֶּכֶסף  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶׁשֹּלא 
ֻּכּלֹו ַלְיִׁשיָבה. ִּבְתקּוַפת עִֹני ּוַמְחסֹור, ָנַתן לֹו ָאָדם ֶעְׂשִרים ְּגרּוׁש 

ָמזֹון  ֵמְרִכיַׁשת  ָּגבֹוַּה  ָהָיה  ַהְּסכּום  חֶֹדׁש.  רֹאׁש  ְסֻעַּדת  ַלֲעִריַכת 
ְוֵעֶקב ְרצֹונֹו  ַהּזּוַלת  ְזִהירּותֹו ְּבָממֹון  ִלְסֻעָּדה ַאַחת, אּוָלם ִמּגֶֹדל 
ֶׁשֹּלא ְלַׁשּנֹות ִמַּדַעת ַהּנֹוֵתן, ָהַלְך ְוָרַכׁש ִמְצְרֵכי ָמזֹון ַּבְּסכּום ֻּכּלֹו. 
ְלַסֵּים ֶאת ַהְּסֻעָּדה ִעם ַהַּמֲאָכִלים  ְּבקִֹׁשי ַרב ִהְצִליחּו ַהּסֹוֲעִדים 
ַעל  ְוַהְמַקְּבלֹו  ְּתַנאי,  הּוא  ְּתַנאי  ֲאָבל  ֵמֶהְרֵּגָלם,  יֹוֵתר  ָהַרִּבים 
ְּברֹוְיָדא  ָּבֵּתי  ִּבְׁשכּוַנת  ְמגּוָריו  ִּבְתקּוַפת  ּבֹו.  ַלֲעמֹד  ָצִריְך  ַעְצמֹו 
כּוָנה  ַהּׁשְ ֶׁשַּדָּיֵרי  ִהיא  ְקדּוָמה  ַּתָּקָנה  ִּכי  לֹו  נֹוַדע  ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים, 
ַעִּתיָקה  ַּתָּקָנה  זֹו  ָהְיָתה  ֶׁשָּבּה.  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְלִהְתַּפֵּלל  ַחָּיִבים 
ֶׁשִּמֵּלא  ַאֲהרֹן,  ְׁשמּוֵאל  ֵמַרִּבי  חּוץ  ָעֶליָה,  ִהְקִּפיד  ֹלא  ֶאָחד  ְוַאף 
אֹוָתּה ִּכְכָתָבּה ְוִכְלׁשֹוָנּה, ֶׁשֲהֵרי ֵאין ְלַׁשּנֹות ִמַּדַעת ַהְּבָעִלים. ֹלא 
זֹו ִּבְלַבד, ֶאָּלא ֶׁשַּפַעם ֻהְצַרְך ִלְנסַֹע ִמחּוץ ָלִעיר ִלְנִסיָעה ֶׁשל יֹום 
ְוָׂשַכר ְּבֶכֶסף ָמֵלא ַחָּיט ֶאָחד ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ָׁשם ִּבְמקֹומֹו.  ֶאָחד, 
כּוָנה  ַהּׁשְ ֶׁשַּדָּיֵרי  ָהְיָתה  ַהַּתָּקָנה  ֶׁשַּכּוַָנת  ָאְמָנם,  אֹוֵמר  ַהִהָּגיֹון 
כּוָנה, ְוֹלא ֶהֱעלּו ַעל ַּדְעָּתם ִלְמנַֹע  ִיְקְּבעּו ֶאת ְמקֹום ְּתִפָּלָתם ַּבּׁשְ
ֵמַהַּדָּיִרים ִלְנסַֹע ֲאִפּלּו ְליֹום ֶאָחד ּוְלֵהָעֵדר ֵמַהְּתִפָּלה, אּוָלם הּוא 
ֹלא הֹוָרה ֶהֵּתר ְלַעְצמֹו ְוֹלא ִׁשָּנה ִמן ַהָּלׁשֹון ִּכְכָתבֹו. ְּבַיְלדּותֹו ָהָיה 
ֶסת ׁשּו"ת ַמֲהִרי"ל  ֲחַסר־ּכֹל, ְוַכֲאֶׁשר ָמָצא ַּפַעם ִּבְגִניַזת ֵּבית ַהְּכנֶֶ
ִּדיְסִקין ָיָׁשן ּוָבלּוי, ָׂשַמח ָעָליו ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל ָרב, ְוָלַמד ּבֹו ְּבָכל ֵעת־
ְמצֹא. ִּבְרבֹות ַהָּיִמים ֵהֵחל ְלִהְסַּתֵּפק, ֶׁשָּמא ַהֵּסֶפר ָהָיה ְרכּוׁש ֵּבית 
ַהְּכֶנֶסת ְוָהָיה ָאסּור ָעָליו ְלַקְחּתֹו, ּוְכֵדי ָלֵצאת ִמְּכַלל ָסֵפק ָרַכׁש 

ׁשּו"ת ַמֲהִרי"ל ָחָדׁש ְוִהְקִּדיׁשֹו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת. )מעילו של שמואל(

  

ֶאת  ְּבָידֹו  ְוָאַחז  ָּבַרֶּכֶבת,  ַּפַעם  ָנַסע  ִמּוִיְז'ִניץ  ִיְׂשָרֵאל"  ָה"ַאֲהַבת 
ֶאת  ְלַנֵּקב  ֶׁשָּיבֹוא  ַהְמַבֵּקר  ַלֲעִלַּית  ְּבַהְמִּתינֹו  ַהְּנִסיָעה  ַּכְרִטיס 
ַהְמַבֵּקר ֹלא  ִּכי  ָהַרִּבי  ְּכֶׁשָרָאה  ַהְּנִסיָעה,  ַהַּכְרִטיס ֶׁשָרַכׁש. ְּבסֹוף 
ָעָלה ַעל ָהַרֶּכֶבת ִמּשּׁום־ָמה, ָקם ְוָקַרע ֶאת ַהַּכְרִטיס ֶׁשּלֹו ְלֵעין־
ּכֹל, ְּכֵדי ֶׁשֻּכָּלם ִיְראּו ְוִיְלְמדּו ִמֶּמּנּו ֶׁשֵאין ִלְנסַֹע ְּבִחָּנם ָּבַרֶּכֶבת, ְוֵיׁש 

ֵאיָנם ְּבֵני ְּבִרית. )הליכות החיים( ְלִהָּזֵהר ְּבָממֹון ַהּזּוַלת ַּגם ִמּׁשֶ

  

ָהָיה  ַחִּיים",  ֶה"ָחֵפץ  ַּתְלִמיֵדי  ִריֵדי  ִמּׂשְ צּוֶקְרַמן,  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי 
ָזִהיר ְמאֹד ְּבָממֹון ַהּזּוַלת ְוִהְתַרֵחק ִמֶּמּנּו ְּכמֹו ֵמֵאׁש. ַּפַעם ָלַמד 
ְלִעְנַין  ִהִּגיעּו  ְוַכֲאֶׁשר  נֹוָסף,  ָאָדם  ִעם  ְּתׁשּוָבה"  "ַׁשֲעֵרי  ַּבֵּסֶפר 
ִאּסּור ָּגֵזל ֶׁשָעָליו ֶהֱאִריְך ַרֵּבנּו יֹוָנה ְּבחֶֹמר ֶהָעֹון ְוַעל־ָּכְך ֶׁשָּממֹון 
ְּבָידֹו  ִיְתַקֵּים  ֶׁשֹּלא  ַרק  ְוהֹוָנָאה, ֹלא  ּוִמְרָמה  ִמָּגֵזל  ָהָאָדם  ֶׁשָּצַבר 
ַרִּבי  ָׁשַקע  ָהָאָדם,  ֶׁשל  ָרָעתֹו  ֶאת  ְמַבֵּקׁש  ַעְצמֹו  ֶׁשַהָּממֹון  ֶאָּלא 
ְוֻהְרַּגְלִּתי  ֻחַּנְכִּתי  הֹוַרי  "ִמֵּבית  ְלַסֵּפר:  ְוֵהֵחל  ְּבִהְרהּוִרים  ָמְרְּדַכי 
ַוֲהַגם ֶׁשְּבֵביֵתנּו ֹלא ָהָיה ְמאּוָמה,  ֶׁשָּממֹון ֲאֵחִרים הּוא ְּכמֹו ֵאׁש, 
ֶׁשל  ָממֹוָנם  ֲאָבל  ְּבִצְמצּום,  ָהָיה  ְוַהָּמזֹון  ַּבּכֹל  ָׂשְרָרה  ָהֲעִנּיּות 
ֲאֵחִרים ָהָיה ַּבֲעבּוֵרנּו ְּכמֹו ֵאׁש", ְוִהְמִׁשיְך ְוָאַמר: "ְוַגם ַעל ַעְצִמי 
ֲאִני ָיכֹול לֹוַמר, ֶׁשֵאין ִלי ׁשּום ִנָּסיֹון ְּבָממֹון ֲאֵחִרים. ִאּלּו ָהיּו ֻמָּנח 
ָהִייִתי  ֶׁשִּלי, ֹלא  ֶׁשֵאינֹו  ּדֹוָלר  ִמיְליֹון  ֶׁשל  ָּגדֹול  ְסכּום  ֻׁשְלָחִני  ַעל 
ָחׁש ׁשּום ְמִׁשיָכה אֹו ֶחְמָּדה ְלֶכֶסף ֶזה, ְוָהִייִתי ָיֵׁשן ָרגּוַע ְּכִאּלּו ֵאין 
ֶאְצִלי ְמאּוָמה". ְלַאַחר ִמֵּכן ִסֵּפר ַעל ַהְּתקּוָפה ֶׁשְּלַאַחר ַהּשֹׁוָאה 
ָהֲאֻיָּמה, ָאז ָהָיה ְמֻמֶּנה ַעל ַהְּכָסִפים ָהַרִּבים ֶׁשּיֲֹעדּו ִלְפֵליֵטי ְּבֵני 
ַהְיִׁשיבֹות ֶׁשִהְתַקְּבצּו ְּבלֹוְדז', ְוַתַחת ָיָדיו ָעְברּו ְסכּוִמים ֲעצּוִמים 
ָיָדיו  ֶאת  ֵהִרים  ְּדָמעֹות,  ַעד  ִהְתַרֵּגׁש  ְּכֵדי ִסּפּורֹו  ֶׁשל ָממֹון. ּתֹוְך 
ַמִים ְוָאַמר: "ָיכֹול ֲאִני ְלָהִרים ֶאת ָיַדי ְולֹוַמר, 'ָיַדי ְנִקּיֹות'!  ֶאל ַהּׁשָ
ת  ִהְתַעּׁשֵ ֶרַגע  ְלַאַחר  ְלַעְצִמי".  ָנַטְלִּתי  ֹלא  ַאַחת  ֲאגֹוָרה  ֲאִפּלּו 
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ִמִּסְתֵרי  ֶׁשִהְתַּגָּלה  ַהָּגדֹול  ָהרֶֹׁשם  ֶאת  ְלַטְׁשֵטׁש  ּוְכֵדי  ֵמִהְתַרְּגׁשּותֹו, 
ָּיְך לֹו ְוָעָליו הּוא  ְלָבבֹו, ָאַמר ְלֶבן־ִׂשיחֹו: "נּו, ְלָכל ֶאָחד ֵיׁש ִעְנָין ֶאָחד ֶׁשּׁשַ
ַהְּדָבִרים  ִּבְׁשָאר  ַמּדּוַע  ְמַחֵּיב אֹוִתי  ֲהֵרי  ֶזה  ִמְׁשָמר, אּוָלם  ִמָּכל  ׁשֹוֵמר 
ֵאיִני ּכֹה ָנִקי ְוַזְך ְּכמֹו ְּבִעְנַין ָממֹון ַהּזּוַלת". ְּבֶמֶׁשְך ְיֵמי ַחָּייו ָהיּו לֹו ַמָּצִבים 
ְּגדֹוִלים,  ִהְתַּגְלְּגלּו ְסכּוִמים  ָידֹו  ְוַתַחת  ְוָלחּוץ  ָהָיה ָּדחּוק  ֶׁשָּבֶהם  ׁשֹוִנים 
ְוַאף ֶׁשָהָיה לֹו ֶהֵּתר ָּברּור ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבָּממֹון ְלַעְצמֹו ְלַכְּתִחָּלה ְלִפי ָּכל 
ַהֵּדעֹות, ֲהֵרי ֶׁשְּלִדידֹו ָהיּו ְסכּוִמים ֵאּלּו ְּכִאּלּו ֵאיָנם ַקָּיִמים, ֵמֲחָׁשׁש ֶׁשָּמא 
ֶׁשָהָיה ׁשֹוֵאל  ִמי  ְלָכל  ַהְּנִקּיּות.  ְּבַתְכִלית  ְוָכֵׁשר  ָנִקי  ֶזה  ֵאין ָממֹון  ְואּוַלי 
ָהָיה  ְלֵבין ּתֹוֵמְך ּתֹוָרה,  ֶּבן־ּתֹוָרה  ֵּבין  ּוְזֻבלּון  ׂשָכר  ִיּׂשָ ֶהְסֵּכם  ְלַגֵּבי  אֹותֹו 
ְלַעְצמֹו  ַאְך  ְלַכְּתִחָּלה,  ָראּוי  ֶׁשַהָּדָבר  ְוָהָיה אֹוֵמר  ַלֲעׂשֹות זֹאת  ֵמעֹוֵדד 
ַּבֶהְסֵּכם  ֶאֱעמֹד  ְּבִהְתַנְּצלּות: "חֹוְׁשַׁשִני ֶׁשֹּלא  ָּכֵאּלּו  ַהָּצעֹות  ַּכָּמה  ָּדָחה 
ָּתִפי ִיְהֶיה ְזֻבלּון".  ׂשָכר ְּבאֹוָתּה ִמָּדה ֶׁשּׁשֻ ְּכָראּוי, ֶׁשָּמא ֹלא ֶאְלַמד ְּכִיּׂשָ
ַהָּסמּוְך,  ַהִּמְדָרׁש  ְלֵבית  ַלְיָלה  ְּבִאיׁשֹון  ִמֵּביתֹו  יֹוֵרד  ָהָיה  ַרּבֹות  ְּפָעִמים 
ַלּלֹוְמִדים  ֵהִעיר  ַאף  ּוַפַעם  ְוא,  ַלּׁשָ ֶׁשָּפֲעָלה  ַהְּתאּוָרה  ֶאת  ְלַכּבֹות  ְּכֵדי 
ֶאת  ְלַכּלֹות  ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  ַעל־ָּכְך,  ְלַהְקִּפיד  ַהַּלְיָלה  ִּבְׁשעֹות  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית 

ָממֹון ַהִּצּבּור. )יחיד ודורו(

  

ַמֲעֶׂשה ְּבֶאָחד ִמְּבֵני ְירּוָׁשַלִים ֶׁשּנֹוַלד לֹו ֵּבן ְּבכֹור, ְוָהַלְך ֶאל ַהֲחזֹון ִאי"ׁש 
ה ְסָלִעים ֶׁשל ֶּכֶסף ָצרּוף ֶׁשָהיּו ִּבְרׁשּותֹו, ְלצֶֹרְך  ְּכֵדי ְלַקֵּבל ִמֶּמּנּו ֲחִמּׁשָ
ִמָּיָדיו  ַהֵּבן  ֲאִבי  קֹוֶנה  ַהִּפְדיֹון,  ֶׁשְּלַאַחר  הּוא,  ָהרֹוֵוַח  ַהִּמְנָהג  ְּבנֹו.  ִּפְדיֹון 
ַלּסֹוֵחר,  ָהעֹוְבִרים  ְּבַמְטְּבעֹות  ַהְּסָלִעים  ֲחֵמֶׁשת  ַהּכֵֹהן ַהּפֹוֶדה ֶאת  ֶׁשל 
ֶאת  ִאי"ׁש  ַהֲחזֹון  ְּכֶׁשָּמַסר  אּוָלם  ְלַבֲעֵליֶהם.  ַהְּסָלִעים  ֶאת  ּוַמֲחִזיר 
ֶׁשהּוא  ַהִּפְדיֹון  ִלְפֵני  ַלּכֵֹהן  יֹוִדיַע  ְלַבל  לֹו  הֹוָרה  ָאָדם,  ְלאֹותֹו  ַהְּסָלִעים 
ִמְתַּכּוֵן ִלְקנֹות ִמֶּמּנּו ַּבֲחָזָרה ֶאת ַהְּסָלִעים, ְּכֵדי ֶׁשַהְּנִתיָנה ִּתְהֶיה ְּבַמָּתָנה 
ְּגמּוָרה ּוִבְסִמיכּות ַּדַעת ְׁשֵלָמה. ַהּכֵֹהן ַהּפֹוֶדה ָהָיה ַרִּבי ַאְבָרָהם ָמְרְּדַכי 
ּכֵֹהן ִמּקֹוְבָנה ֶׁשָעָלה ִלירּוָׁשַלִים ְוִׁשֵּמׁש ָּבּה ְּכמֹוֵהל ֻמְמֶחה ּוַמְרִּביץ ּתֹוָרה, 
ֲחֵמֶׁשת  ֶאת  ַּבֲחָזָרה  ִמֶּמּנּו  ִלְרּכֹׁש  ּוִבֵּקׁש  ַהּכֵֹהן  ֶאל  ַהֵּבן  ֲאִבי  ּוְכֶׁשָּפָנה 
ִּכי  ֵמרֹאׁש  ָיַדע  ֶׁשֹּלא  ְוָאַמר,  ָמְרְּדַכי  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ִהְתַנֵּצל  ַהְּסָלִעים, 
ִיְתַּבֵּקׁש ְלָהִׁשיב ֶאת ַהַּמְטְּבעֹות, ְוַעָּתה ְּכָבר ֵאיָנם ִּבְרׁשּותֹו. ִהְׁשּתֹוֵמם 
ִהְסִּפיק  ְוֵאיְך  ַהִּפְדיֹון,  ְלַאַחר  ִמָּיד  ָהָיה  ַהָּדָבר  ְּדָבָריו, ֶׁשֵּכן  ַהֵּבן ַעל  ֲאִבי 
"ֵיׁש  ִהְסִּביר:  ְוַהּכֵֹהן  ֵמְרׁשּותֹו,  ַהְּסָלִעים  ֲחֵמֶׁשת  ֶאת  ְלַהֲעִביר  ְּכָבר 
ַמְטְּבעֹות  ְלתֹוָכן  ְמַׁשְלֵׁשל  ֲאִני  ַּפַעם  ּוִמֵּדי  ְצָדָקה ׁשֹונֹות  ֻקּפֹות  ְּבֵביִתי 
ָנִקי  ִלְצָדָקה, ֲאָבל ָּתִדיר ְמַלּוֶה אֹוִתי ַהֲחָׁשׁש ֶׁשָּמא ַהֶּכֶסף ֶׁשְּבָיִדי ֵאינֹו 

ְוֵאיְך  ְוֶתן־לֹו',  ָּלְך  ִמּׁשֶ 'ַצֵּדק  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ְצָדָקה  ְּבִמְצַות  ֶׁשֲהֵרי  ְוָיָׁשר, 
ְלֹלא ׁשּום  ָּכֵׁשר  ָממֹון  ְלָיִדי  ִמְזַּדֵּמן  ַּכֲאֶׁשר  ְוָלֵכן  ָסֵנגֹור?  ַנֲעֶׂשה  ָקֵטגֹור 
ֲחָׁשׁש ּוִפְקּפּוק, ֲהֵריִני ְמַחְּלקֹו ִמָּיד ִלְצָדָקה". ְלַאַחר ִהְרהּור נֹוָסף, ִהִּציַע 
ַהּכֵֹהן ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשַּגַּבאי ַהְּצָדָקה ָיבֹוא ְלרֹוֵקן ֶאת ַהֻּקָּפה, ִיְקֶנה ִמֶּמּנּו ֶאת 
ִהִּגיַע  ַּכֲאֶׁשר  ְמֻסֶּיֶמת,  ְּתקּוָפה  ְלַאַחר  ַהֵּבן.  ַלֲאִבי  ְוַיֲחִזיֵרם  ַהַּמְטְּבעֹות 
ֲאִבי ַהֵּבן ֶאל ַהֲחזֹון ִאי"ׁש ְּכֵדי ְלָהִׁשיב לֹו ֶאת ֲחֵמֶׁשת ַהְּסָלִעים, ִסֵּפר לֹו 
ֶאת ַהְּמאָֹרע ֻּכּלֹו ְוִהְסִּביר לֹו ֶאת ַהִּסָּבה ַמּדּוַע ִהְתַעֵּכב ַעד ַעָּתה ְלָהִׁשיב 
ַמע ַהֲחזֹון ִאי"ׁש ֶאת ַהְנָהָגתֹו ֶׁשל ַרִּבי ַאְבָרָהם  לֹו ֶאת ַהְּסָלִעים, ּוְכֶׁשּׁשָ
ָמְרְּדַכי ּכֵֹהן ִהְתַּפֵעל ְמאֹד ְוָאַמר: "ָדאס ִאיז ַא ֶעהְרִליֶכער ִאיד"  - ֶזהּו 

ְיהּוִדי ָּכֵׁשר ְוָיָׁשר. )הכהן הגדול מאחיו(

  

ַחִּיים"  ָה"ִאְמֵרי  ֶׁשל  ְלֵביתֹו  ַּפַעם  ֻהְזַמן  ִליֶּבְרְפרֹוְיְנד,  ָמְרְּדַכי  ר'  ַהַּנָּגר 
ַּפַעם  ְּבָכל  ִהְתַנְדֵנד  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְּבַחְדרֹו  ַהְּסָפִרים  ֶׁשֲארֹון  ִמְּפֵני  ִמּוִיְז'ִניץ, 
ֶׁשָהיּו ּפֹוְתִחים ֶאת ֶּדֶלת ָהָארֹון, ְוָהָיה ֲחָׁשׁש ֶׁשָהָארֹון ִיְתַהֵּפְך ָחִליָלה ִעם 
ַהְּסָפִרים ֶׁשּבֹו. ָּבַדק ר' ָמְרְּדַכי ֶאת ָהָארֹון ְוִגָּלה ִמָּיד, ִּכי ַאַחת ָהַרְגַלִים 
ֶׁשּלֹו ְקָצָרה ֵמַחְברֹוֶתיָה, ְוָלֵכן הֹוִציא ַמְטֵּבַע ִמִּכיסֹו, ְּתָחָבּה ַּתַחת ָהֶרֶגל 
ִלְראֹות  ַהַּנָּגר  ָׂשַמח  ָיָׁשר.  ְוָעַמד  ַּכּנֹו  ַעל  ָהָארֹון  ִהְתַיֵּצב  ְוִהֵּנה  ַהְּקָצָרה 
ִּכי ָעָלה ְּבָידֹו ְלַסֵּדר ֶאת ָהִעְנָין ִּבְמִחי־ָיד ְוִהְתּכֹוֵנן ָלֵצאת ֵמַהָּמקֹום ְּבִלי 
ִלּטֹל ָׂשָכר ַעל־ֲעבֹוָדתֹו, ֶׁשֵּכן ֹלא ִנְדְרָׁשה ִמֶּמּנּו ָּכל ֲעבֹוַדת ַנָּגרּות, ֶאָּלא 
ַּתַחת  ֶׁשִהִּניַח  ַהַּמְטֵּבַע  ְּבֵעֶרְך  ַאֵחר  ַמְטֵּבַע  לֹו  ְוֶהֱחִזיר  ְקָראֹו  ֶׁשָהַרִּבי 
ָהָארֹון. ִהְתַּפֵּלא ר' ָמְרְּדַכי ְוָאַמר: "ֵאין זֹו ֶאָּלא ְּפרּוָטה ְׁשחּוָקה ֶׁשֵאיָנּה 
ָלבֹוא  ְּכַדאי  ֹלא  ַאַחת,  ֲאגֹוָרה  "ְּבִגין  ָאַמר:  ָהַרִּבי  אּוָלם  ְּכלּום",  ָׁשָוה 
ׁשּוב ָלעֹוָלם ַהֶּזה ְּבִגְלּגּול". ַּפַעם ָׁשָהה ָהַרִּבי ְּבַאְנְטֶוְרֶּפן, ּוִבְהיֹותֹו ְּבֵבית 
ַהִּמְדָרׁש ִנַּגׁש ֵאָליו ָעִני ֶאָחד ּוָפַׁשט ָידֹו ִלְצָדָקה. ֱהיֹות ֶׁשֹּלא ָהָיה ֶּכֶסף 
ה ְפַרְנִקים  ְּבָידֹו ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, ִּבֵּקׁש ֵמַאַחד ַהּסֹוְבִבים ְלַהְלוֹות לֹו ֲחִמּׁשָ
ְוַאַחד ָהַאְבֵרִכים ָנַתן לֹו ֶאת ַהַּמְטְּבעֹות. ָנַטל ָהַרִּבי ֶאת ַהַּמְטְּבעֹות ִמָּידֹו, 
ַאְך ָאַמר לֹו: "ַאל ִּתְׁשַּכח ְלַבֵּקׁש זֹאת ִמֶּמִּני ַּבֲחָזָרה". מּוָבן ֶׁשַהָּלה 'ָׁשַכח' 
ַלְּתִפָּלה,  ָהַרִּבי  ְּכֶׁשִהִּגיַע  ַהּיֹום  ְלָמֳחָרת  ַאְך  ַהֶּכֶסף,  ֶאת  ֵמָהַרִּבי  ְלַבֵּקׁש 
ֵהֵחל ְלָבֵרר ִמי ָנַתן לֹו ֶאת ַהַּמְטְּבעֹות, ְוהּוא ָׁשַאל ַעל־ָּכְך ַּכָּמה ְּפָעִמים 
ַעד ֶׁשַהָּלה ִנַּגׁש ֵאָליו. ָאַמר לֹו ָהַרִּבי: "ַהִאם רֹוֶצה ַאָּתה ֶׁשָאׁשּוב ֵמָהעֹוָלם 

ה ְפַרְנִקים"?! )מאיר החיים( ָהֶעְליֹון ִּבְׁשִביל ְלָהִׁשיב ְלָך ֲחִמּׁשָ

  

ח ְמֻמּלָ
ה  ּבֹו, ְועֹוׂשֶ ִרּיֹות  ַהּבְ ל  ֵאמּוָנם ׁשֶ ּבְ י ַהּזּוַלת, מֹוֵעל  ַכְסּפֵ ּבְ ְוָהָיה ְמַזְלֵזל  ר,  יֹשֶׁ ּבְ ְסּפֹו ָיבֹוא ֵאָליו  ּכַ ׁשֶ ִנְזָהר  ּלֹא ָהָיה  סֹוֵחר ֶאָחד ׁשֶ ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ
ָיָמיו  ּוְבַאֲחִרית  ָנָבל",  ִיְהֶיה  ּוְבַאֲחִריתֹו  ַיַעְזֶבּנּו  ָיָמיו  ֲחִצי  ּבַ ט,  ּפָ ְבִמׁשְ ר ְולֹא  ה עֹשֶׁ סּוק "עֹׂשֶ ּבֹו ַהּפָ ם  ֶקר. ִהְתַקּיֵ ָוׁשֶ ה  ְרִמּיָ ֶדֶרְך  ּבְ ִמְסָחרֹו 
י ְמקֹום ְמגּוָריו ַצר לֹו,  ָחׁש ָהִאיׁש ּכִ ל ֶאת־חֹוָבם, ַעד ׁשֶ ְתִביָעָתם ְלַקּבֵ ים ְלָהִציק לֹו ּבִ ְסּפֹו. ֵהֵחּלּו ַהּנֹוׁשִ ל־ּכַ ט ֶאת ָהֶרֶגל ְוִהְפִסיד ֶאת־ּכָ ׁשַ ּפָ
ֵמִהים? ַוֲהלֹא ִמְקָרא ְמֹפָרׁש הּוא  ֶכם ּתְ אי, ָאַמר ָחָכם ֶאָחד: "ַמה ּלָ ל ָהַרּמַ ִריָחתֹו ׁשֶ ַבר ּבְ ּנֹוַדע ּדְ ׁשֶ ָרֵאל. ּכְ אי ָקם ְוָעָלה ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ּוַבֲחׁשַ

ִלינּו ֵמַאְרֵצנּו'"... ֵני ֲחָטֵאינּו ּגָ ה 'ּוִמּפְ ִפּלָ ּתְ ַח נֹוָסף ְוָאַמר: "ְוַאף ָאנּו אֹוְמִרים ּבַ ּקֵ ְהֶיה ְפֵליָטה'"... ֶהֱחָרה־ֶהֱחִזיק ַאֲחָריו ּפִ 'ּוְבַהר ִצּיֹון ּתִ
  

ָעַלי  א ׁשֶ ָנה ִלי ִעְסָקה טֹוָבה, ֶאּלָ ּמְ י, ִהְזּדַ יו: "ַרּבִ ׁש ֵעָצה ִמּפִ יׁש, ּוְלַבּקֵ ל ַקּלִ ּה ׁשֶ ים ֶאְלָעָזר ַוְקס, ַרּבָ י ַחּיִ ֹאל ֶאת ַרּבִ סֹוֵחר ֶאָחד, ִנְכַנס ִלׁשְ
ר  ׁשֵ ּכָ ִיְהֶיה  מֹון לֹא  ַהּמָ ׁשֶ ְוַעל־ַאף  ר,  ַהּיֹשֶׁ ֶדֶרְך  ּבְ ֵאיָנּה  ׁשֶ ֶלת  ּוְמֻעּקֶ ַעְרמּוִמית  ֶדֶרְך  ּבְ ַהּסֹוֲחִרים,  ֶדֶרְך  ּכְ ִהי  ְלׁשֶ ּכָ ָיה  ַהּטָ ֵאיזֹו  ּה  ּבָ ַלֲעׂשֹות 
יַע ֲאִני ְלָך ִלְמׁשְֹך ֶאת ָיֶדיָך ֵמִעְסָקה זֹו  ד ּבֹו". ָאַמר לֹו ָהַרב: "ַמּצִ ּבֵ דֹול ָהָראּוי ְלִהְתּכַ כֹול ֲאִני ְלַהְרִויַח ֶרַוח ּגָ ּיָ רּות, ֲהֵרי ׁשֶ ׁשְ ַתְכִלית ַהּכַ ּבְ
ל־ ּכָ ְדָך ׁשֶ ֻתִבים', ְלַלּמֶ ה ֵהם ּכְ ה ּוִמּזֶ ֶהם ֶנֱאַמר 'ִמּזֶ ּבָ ִרית ׁשֶ ֵני לּוחֹות ַהּבְ ׁשְ ר, ְוֶרֶמז ָלֶזה ָמָצאנּו ּבִ ַתְכִלית ַהּיֹשֶׁ ֵאינֹו ּבְ ל ֶרַוח ׁשֶ ּוְלִהְתַרֵחק ִמּכָ

ֶהם 'לֹא ִתְגֹנב'"! ֵהא קֹוֵרא ּבָ ה ֶאת ַהּלּוחֹות, ִאם ְלַצד ֶזה ְוִאם ְלַצד ֶזה, ֲעַדִין ּתְ ּטֶ ּתַ ה ׁשֶ ּמָ ּכַ


