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ָשָרּפ ַׁ ִמָ  ַש ָשָפ
ֵּמּמָהָאֶפץ! ׁזָהּפּוִ,מעש

ָּגָדַּ ּקֹוָצּפמׁוהש הש
ַהְרֵּבה   - א(  כא,  )שמות  ִלְפֵניֶהם”  ָּתִׂשים  ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפִטים  “ְוֵאֶּלה 
ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים ִנְלָמִדים ֵמַהָּפָרָׁשה ַהֹּזאת, ֵמֶהם ַמֶּסְכּתֹות ְׁשֵלמֹות, 
ַסְנֶהְדִרין ְועֹוד. ִמָּכל  ְנִזיִקין, ָּבָבא ְמִציָעא, ָּבָבא ָּבְתָרא,  ָּכל ֵסֶדר 
ֲחַז”ל  ְּדָרׁשֹות  ִּפי  ַעל  ֶׁשּיֹוְצִאים  ִּדיִנים,  ֲהמֹון  ֵיׁש  ַּבּתֹוָרה  ָּפסּוק 
ֶׁשִחְּדׁשּו ְּבֶמֶׁשְך ַהּדֹורֹות. ָּבַחְרנּו ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ְלַדֵּבר ַעל ָּפסּוק ֶאָחד 

ַּבָּפָרָׁשה.

אֹוֵמר ַהָּכתּוב: “ִּכי ֵתֵצא ֵאׁש ּוָמְצָאה ֹקִצים ְוֶנֱאַכל ָּגִדיׁש אֹו ַהָּקָמה 
אֹו ַהָּׂשֶדה ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם ַהַּמְבִער ֶאת ַהְּבֵעָרה” )שמות כב, ה(, ַהְּפָׁשט 
ַלַּבִית  ֶרַגע  ִנְכַנס  ִנְפֵנף.  ִנְפֵנף  ֶּבָחֵצר,  ַמְנַּגל  ָעָׂשה  ָאָדם  ַהָּפׁשּוט: 
ֶׁשּלֹו,  ֶהָחֵצר  ֶאת  ִלְׂשרֹף  ְוִהְתִחיָלה  ָּבֲעָרה  ָהֵאׁש  ִהְתַנְפֵנף.  ְוַהַּמְנַּגל 
ְוִנְׂשַרף לֹו ַהָּגִדיׁש, ַהָּקָמה, ַהָּׂשֶדה, ֶזה ֶׁשִהְדִליק ֶאת  ֶׁשל ַהְּׁשֵכִנים 

ַהַּמְנַּגל ָצִריְך ְלַׁשֵּלם. 

ַּבְּגָמָרא )בבא קמא  ְוָדְרׁשּו ֲחַז”ל  ַאְך ֵיׁש ַּגם ְּדָרׁש ַעל ַהָּפסּוק ַהֶּזה, 
דף ס ע”א(, ָאַמר ַרִּבי יֹוָנָתן: ֵאין ֻּפְרָענּות ָּבָאה ָלעֹוָלם ֶאָּלא ִּבְזַמן 

ַמִּגיעֹות  ֲעֵברֹות  ֶׁשעֹוִׂשים  ֲאָנִׁשים  ֵיׁש  ִאם   - ָּבעֹוָלם  ֶׁשָהְרָׁשִעים 
ֵתֵצא  "ִּכי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֵמַהַּצִּדיִקים,  ֶאָּלא  ַמְתֶחֶלת  ְוֵאיָנּה  ַהָּצרֹות. 
ֵאׁש" – ֵאׁש זֹו ַהֻּפְרָענּות, ַהַּמֲחלֹות, ַהִּיּסּוִרים, ַהָּצרֹות, ַהִּפּגּוִעים, 
ִּבְזַמן  יֹוֵצאת?  ֵאׁש  ֵאיָמַתי  ָהְרָׁשִעים.  ֵאּלּו  – קֹוִצים  ֹקִצים  ּוָמְצָאה 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהַּצִּדיִקים,  ִמן  ֶאָּלא  ַמְתֶחֶלת  ְוֹלא  ְמצּוִיים!  ֶׁשַהּקֹוִצים 
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ְּכָבר  ַהַּצִּדיִקים,  ֵהם  ֶׁשַהָּגִדיׁש,  ֶנֱאַכל?  ֶּזה  ַמה  ָּגִדיׁש”.  “ְוֶנֱאַכל 
ֶנֶאְכלּו ְּתִחָּלה.



ּפ? ַָ ָּדָּקּפמֶנֱעָנ ּצש ָלָּמהמהש
ְוִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה: ָמה ַהַּצִּדיִקים ָעׂשּו, ָלָמה ֵהם ֶנֱעָנִׁשים ְועֹוד ַּבְּתִחָּלה 

ִלְפֵני ָהְרָׁשִעים?

ֶאת  ְמַסְּלִקים  ֹלא  ַאֶּתם  ָלָמה  ַצִּדיִקים  ַאֶּתם  ִאם  ִהיא,  ְוַהְּתׁשּוָבה 
)תהילים קד, לה(,  ָהָאֶרץ”  ִמן  ַחָּטִאים  “ִיַּתּמּו  ָהעֹוָלם?  ִמן  ָהִרְׁשעּות 
ַאֶּתם ַצִּדיִקים ָּכל ַהָּכבֹוד, ֲאָבל ָלָמה ַאֶּתם ֹלא עֹוִׂשים ֶׁשִּיְהיּו עֹוד 
ַצִּדיִקים? ִּבְגַלל ֶזה ַהַּצִּדיִקים ִמְסַּתְּכִנים ְּבָמֶות, ְּבָצרֹות ּוְבִיּסּוִרים.



ׁבֵפָכּפ קמאש ׁפֵנסמפש ָּבּמׁ פש פש
ַהָּנִׂשיא  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַעל  ְמַסֶּפֶרת  ע”א(,  ח  דף  בתרא  )בבא  ַהְּגָמָרא 
ְמַחֵּבר ַהִּמְׁשָניֹות, ַהַּתָּנא ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ָהָיה אֹוֵמר ְּדָבִרים ֹלא ָּכל ָּכְך 
ּפֹוּפֹוָלִרִּיים, ּוִבְזַמּנֹו ָהָיה ָרָעב ָּגדֹול. ִמֵּכיָון ֶׁשָהָיה ָעִׁשיר ָּגדֹול, ָּפַתח 
ֶאת אֹוָצרֹו ְוָאַמר: “ָּכל ִמי ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה ֲאִני ֲאַפְרֵנס אֹותֹו, ִמי ֶׁשֹּלא 
ִמְׁשָנה,  ִמְקָרא,  לֹוֵמד,  ַאָּתה  ָמה  ְמַׁשֶּנה  ֹלא  ַלֲעבֹד”.  ֶׁשֵּיֵלְך  לֹוֵמד 
ְּגָמָרא, ֲהָלָכה, ַאָּגָדה, ְּתִהִּלים, ָּכל עֹוד ַאָּתה לֹוֵמד ֲאִני ְמַׁשֵּלם. ֲאָבל 
ִאם ַאָּתה ַעם ָהָאֶרץ, ֹלא לֹוֵמד ְּכלּום, ֵלְך ְּתַחֵּפׂש ֲעבֹוָדה! ֲאִני ֹלא 

נֹוֵתן ְלָך. 

ָעצּום,  ָּגאֹון  ָקָדִׁשים,  ֹקֶדׁש  ָהָיה  הּוא  ַעְמָרם,  ֶּבן  יֹוָנָתן  ַרִּבי  ָּדַחק 
“ַרִּבי,  לֹו:  ָאַמר  אֹותֹו.  ִהִּכיר  ֹלא  ַהָּנִׂשיא  ְיהּוָדה  ְוַרִּבי  ְוִנְכַנס, 
ַּפְרְנֵסִני”. ָאַמר לֹו: “ְּבִני, ָקִריָת? ָׁשִניָת? ָלַמְדָּת ּתֹוָרה?” ָאַמר לֹו: 
“ֹלא!”. ָאַמר לֹו: “ִאם ֵּכן ַּבָּמה ֲאַפְרֵנס אֹוְתָך? ְּבֵאיזֹו ְזכּות?” ָאַמר 
לֹו ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ֶּבן ַעְמָרם: “ַּפְרְנֵסִני ַּכֶּכֶלב ְוָכעֹוֵרב” - ְּכמֹו ֶׁשּזֹוְרִקים 
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ֲעָצמֹות ַלֶּכֶלב, ְׁשֵאִרּיֹות ָלעֹוֵרב, ָּכָכה ַּגם ְּתַפְרֵנס אֹוִתי ְּכמֹו ַּבַעל 
ַאֲחֵרי  ּוִפְרֵנס אֹותֹו.  ַהְּדָבִרים  ַהָּנִׂשיא ֶאת  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ִקֵּבל  ַחִּיים. 
ֶׁשָּיָצא, ִהְתִחיל ַרִּבי ְלִהְצַטֵער ְוָאַמר: “ֶמה ָעִׂשיִתי? אֹוי ִלי ֶׁשָּנַתִּתי 
ִּפִּתי ְלַעם ָהָאֶרץ” – ַמה ֶּזה ֶּבן ָאָדם ֶׁשֹּלא לֹוֵמד ּתֹוָרה ְּבֵאיזֹו ְזכּות 
הּוא ַחי, ִּבְׁשִביל ָמה ְלהֹוִריד ֵמַהַּמְׂשֹּכֶרת ֶׁשל ָהַאְבֵרִכים ְוָלֵתת לֹו?. 
ְוָכְך ִהְצַטֵער ְוִהְתָחֵרט. ַעד ֶׁשִהִּגיַע ְּבנֹו ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר ַרִּבי ְוָאַמר 
לֹו: “ַאָּבא, ַאָּתה יֹוֵדַע ִמי ֶזה ֶׁשָהָיה ֶאְצְלָך? ֶזה ַרִּבי יֹוָנָתן ֶּבן ַעְמָרם 
– ַּתְלִמיְדָך, ֶׁשִּׁשָּנה ֶאת ַעְצמֹו ְקָצת ִּכי ֹלא ָרָצה ֵלָהנֹות ִמְּכבֹוד ּתֹוָרה 
ִמָּיָמיו”. ִמָּיד ָׁשַלח ַרִּבי ְׁשִליִחים ְלַחֵּפׂש אֹותֹו, ָּבְדקּו ְוָאֵכן ֶזה ָהָיה 
הּוא. ַאֲחֵרי ֶׁשָרָאה ַרִּבי ָּכָכה, ָאַמר: “ָמה ֲאִני עֹוֶׂשה? ֲאִני ַמְפִסיד 
ְּבָכְך ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְיָקִרים ֶׁשֹּלא רֹוִצים ֵלָהנֹות ִמְּכבֹוד ַהּתֹוָרה, 
ְוֵהם ָימּותּו ָּבָרָעב”. ִמָּיד ָּפַתח ַרִּבי ֶאת ַׁשֲעֵרי ֵּביתֹו ְוָאַמר: “ִיָּכְנסּו 
ַהְּצנּוִעים  ַהֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  אֹוָתם  ַּגם  ְוָכְך  ִיָּכְנסּו.  ֻּכָּלם   - ַהֹּכל” 

ֶׁשֹּלא ָרצּו ֵלָהנֹות ַּבֲעבּור ּתֹוָרָתם, ֹלא ַיְפִסידּו. 



ֻשׁפָענּוִ? ָּגָּעהמהש ָ ָּמּמ ש
ׁשֹוֶאֶלת ַהְּגָמָרא: ָלָּמה ַרִּבי ָעָׂשה ָּכְך ֶׁשֹּלא ָרָצה ָלֵתת ַּפְרָנָסה ְלַעֵּמי 
“ֵאין  ֶׁשָאַמר:  ְלִׁשָּטתֹו,   - ְלַטְעֵמּה  ַרִּבי  ַהְּגָמָרא:  אֹוֶמֶרת  ָהָאֶרץ? 
ֻּפְרָענּות ָּבָאה ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ַעֵּמי ָהָאֶרץ” - ַאֶּתם ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֵהֵבאֶתם 
ָלנּו ֶאת ָהָרָעב, ַהָּצרֹות, ָהֲאסֹונֹות, ֲאִני עֹוד ָצִריְך ְלַפְרֵנס אֹוָתם? 

ֵלְך ַּתֲעֹבד! ַאָּתה ֵהֵבאָת ֶאת ָהָרָעב. 



ֲחזֹוןמָאַּמּוֶבןמּגּוׁפֹּון הש
ְמֻסָּפר ֶׁשֶּבן ּגּוְריֹון ִנְפַּגׁש ִעם ַהֲחזֹון ִאיׁש ְוָאַמר לֹו: “ַאֶּתם ַהֲחֵרִדים 
ָהֲעָרִבים,  ֶאת  ַיֲעֹצר  ִמי  ּתֹוָרה.  ּתֹוָרה,  ּתֹוָרה,  לֹוְמִדים  ַהּיֹום  ָּכל 
ֶאת ַהִּפּגּוִעים? ִעם ְּגָמרֹות ּוְסֶטְנֵּדִרים ִּתָּלֲחמּו ִאָּתם?, ַאֶּתם ַחָּיִבים 
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ֶאת ַצַה”ל”. ָאַמר לֹו ַהֲחזֹון ִאיׁש: “ְּכֶׁשּיֹוְצִרים ְּבָעָיה ָצִריְך ִלְפֹּתר 
אֹוָתּה, ֲאָבל ִאם ֻּכָּלם ֵיְׁשבּו ְוִיְלְמדּו ּתֹוָרה ֹלא ִּתְהֶיה ְּבָעָיה!” הּוא 
ָּפַתח לֹו ֶאת ַהַּתַנ”ְך – ֶאת אֹותֹו ַהַּתַנ”ְך ֶׁשֶהְרָאה ֶּבן ּגּוְריֹון ַעְצמֹו 
ְּבָפָרַׁשת   – ָהָאֶרץ  ַעל  ַטאּבּו  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש  ְלהֹוִכיַח  ַּבְלפּור  ְּבַהְצָהַרת 
ְּבֻחֹּקַתי: “ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ” )ויקרא כו, ו(. ָאַמר 
ֵּכיָון  ָצָבא,  ָצִריְך  ַהּיֹום  ֶׁשל  ַהַּמָּצב  ְלִפי  “ֶּבֱאֶמת,  ִאיׁש:  ַהֲחזֹון  לֹו 
ֶׁשַאֶּתם ֹלא ׁשֹוְמִרים ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ֲאָבל ֶאת ַהָּצָבא ָצִריְך ִּבְגַלְלֶכם! 

ֹלא ִּבְגָלֵלנּו” )עיין בספר קשת גיבורים חלק ד עמוד 46(. 



ֶּמֶלְך פמהש ִֶ סמׁלֶכ ּמש הש
ָהָאֶרץ,  ַעֵּמי  ִּבְׁשִביל  ֶאָּלא  ָּבָאה  ֻּפְרָענּות  ֵאין  ַרִּבי:  ֶּׁשָאַמר  ַמה  ֶזה 
אֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא: ֶזה ֹלא ְסַתם ִמְׁשָּפט ֶׁשל ַרִּבי, זֹו ֶּבֱאֶמת ַהְּמִציאּות. 
ּוְמַסֶּפֶרת ַהְּגָמָרא )בבא בתרא דף ח ע"א(, יֹום ֶאָחד ִהִּגיעּו ְלַרִּבי ְקבּוָצה 
ַאְנֵׁשי  ֶׁשָּכל  ִצָּוה  ִהְׁשַּתֵּגַע,  ַהֶּמֶלְך  ָאְמרּו לֹו:  ְמֹבָהִלים,  ֲאָנִׁשים  ֶׁשל 

ְטֶבְרָיה ָיִביאּו לֹו ַמס ְלֶכֶתר ָחָדׁש.

ַמה ָּקָרה? ָיָצא ֵאיֶזה ֶּכֶתר ָאְפָנִתי ָחָדׁש. ְּכמֹו ֶׁשֵּיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשַּמֲחִליִפים 
ָאַמְרִּתי  ָׁשָנה.  ָּכל  ֶּכֶתר  ַמֲחִליף  ָׁשָנה, הּוא  ָּכל  ִמְטָּבח  אֹו  ְמכֹוִנית 
ַּפַעם: ָּתֵאר ְלָך ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָהָיה ַמֲחִליף ֲאָנִׁשים ָּכל ָׁשָנה 
ַמְׁשִאיר  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָׁשִנים  ַּכָּמה  מֹוֶדְרִני...  יֹוֵתר  ְלַמֶּׁשהּו 
אֹוְתָך ֹּפה? ָאז ָלָּמה ֶאת ַהְּמכֹוִנית ְוַהִּמְטָּבח ַאָּתה ַמֲחִליף ָּכל ָׁשָנה? 
ָהָיה אֹותֹו  ָּכְך  ְיַרֵחם.  ָׁשָנה ה’  ָּכל  ַמֲחִליִפים  ִאָּׁשה  ַּגם  ָּכֵאֶּלה  ְוֵיׁש 
ָמה  ָחָדׁש,  ֶּכֶתר  ְוָצִריְך  ֶׁשּלֹו  ַלְּכָתִרים  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ִהִּגיַע  ַהֶּמֶלְך, 
ַהְּבָעָיה? עֹוִׂשים ְּגֵזָרה ַעל ַהִּצּבּור, ֵאין ַהִּצּבּור ָעִני )רשב"א גיטין דף 
ס ע"א ד"ה רבה(, ַמס ַעל ָּכל ַאְנֵׁשי ְטֶבְרָיה ֶׁשִּיְדֲאגּו לֹו ְלֶכֶתר. ִהִּגיעּו 

ַאְנֵׁשי ְטֶבְרָיה ִלְפֵני ַרִּבי ְוָאְמרּו לֹו: “ִּבְטֶבְרָיה ֵיׁש ַּגם ַּכָּמה ַאְבֵרִכים 
ְּבֵני ּתֹוָרה, ַאָּתה ָיכֹול ִלְכּתֹב ָלנּו ִמְכָּתב ֶׁשַּגם ָהַאְבֵרִכים ְיַׁשְּלמּו ֶאת 
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ַרִּבי: “ַמה ִּפְתאֹום,  ֲהֵרי ֶזה ַמס ַעל ֻּכָּלם”, ָאַמר ָלֶהם  ַהֶּזה?  ַהַּמס 
ֹלא  ֵהם  ט(,  קה,  )תהילים  ִבְמִׁשיָחי”  ִּתְּגעּו  “ַאל  ָחִליָלה,  ַאְבֵרִכים? 
ְיַׁשְּלמּו”. ָאְמרּו לֹו: “ִאם ַאָּתה ֹלא ְמַצֶּוה ַעל ָהַאְבֵרִכים ַּגם ְלַׁשֵּלם ֶאת 
ַהַּמס, ֲאַנְחנּו ּבֹוְרִחים ֵמָהִעיר ּוַמְׁשִאיִרים ָׁשם ֶאת ָהַאְבֵרִכים ְלַבד 
ְוַהֹּכל ִיֹּפל ֲעֵליֶהם”. ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי: “ָמה ַאֶּתם ְמַאְּיִמים? ִּתְבְרחּו!”. 
ֵחִצי ֵמָהִעיר ַעֵּמי ָהֲאָרצֹות ָּבְרחּו. ֵאיְך ֶׁשָּבְרחּו ִּפְתאֹום ִהִּגיָעה ְּגֵזָרה 
ֲחָדָׁשה ֵמַהֶּמֶלְך, ַאֶּתם ַאְנֵׁשי ְטֶבְרָיה ֹלא ְצִריִכים ְלָהִביא ֶאת ַהֹּכל 
ְוָאְמרּו  ַרִּבי  ֶאל  ִהִּגיעּו  ַהֶּכֶתר.  ֵמהֹוָצאֹות  ָאחּוז  ֲחִמִּׁשים  ַרק  ֶאָּלא 
לֹו: “ַעְכָׁשו ֶׁשֶּזה ַרק ֲחִמִּׁשים ָאחּוז אּוַלי ִּתְכּתֹב ֵאיֶזה ִמְכָּתב ֶׁשַּגם 
ַהְּבֵני ּתֹוָרה ְוָהַאְבֵרִכים ְיַׁשְּלמּו?” ָאַמר ָלֶהם: “ְּבׁשּום אֶֹפן!” ָאְמרּו 
לֹו: “ִאם ַאָּתה ֹלא אֹוֵמר ָלֶהם ְלַׁשֵּלם ַּגם ֲאַנְחנּו ִנְבַרח ְוַהֹּכל ִיֹּפל 
ֲעֵליֶהם”. ַרִּבי ֹלא ִהְתַרֵּגׁש ֵמָהִאּיּום, ּוָבְרחּו ֻּכָּלם, חּוץ ֵמָהַאְבֵרִכים. 
ִנְׁשַאר ַרק ּכֹוֵבס ֶאָחד ֶׁשָהָיה ָמכּור ַלֲעבֹוָדה ֶׁשָאַמר: “ֲאִני ֹלא עֹוֵזב 
ֶאת ָהִעיר, ֵיׁש ִלי ֹּפה ִמְכָּבָסה”. ָיְצָאה ְּגֵזָרה ֲחָדָׁשה ֵמַהֶּמֶלְך ֶׁשֶאת 
ָּכל ַהֶּכֶסף ָיִביא ַרק ַהּכֹוֵבס, ָרָאה ַהּכֹוֵבס ָּכָכה ּוָבַרח ַּגם הּוא. ֵאיְך 
ֶׁשָּבַרח ָאַמר ַהֶּמֶלְך: “טֹוב, ֹלא ָצִריְך, ַאל ָּתִביאּו ְּכלּום”. ֶרַגע, ֲאָבל 
ֵיׁש ַאְבֵרִכים? ַהֶּמֶלְך ִּבְכָלל ֹלא סֹוֵפר אֹוָתם, ֹלא ִּבְגַלל ֶׁשֵאין ָלֶהם 
ֶּכֶסף ֶאָּלא ָּפׁשּוט ֵהם ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם ֹעל ּתֹוָרה - ֶהֱעִבירּו ֵמֶהם ֹעל 
ֻּפְרָענּות  ֶׁשֵאין  “ְרִאיֶתם,  ַרִּבי:  ָאַמר  )אבות פרק ג משנה ה(,  ַמְלכּות 
ָהָאֶרץ  ַעֵּמי  ְזַמן ֶׁשָהיּו  ָהָאֶרץ? ָּכל  ַעֵּמי  ִּבְׁשִביל  ָּבָאה ָלעֹוָלם ֶאָּלא 

ָהְיָתה ְּגֵזָרה, ֵאין ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֵאין ְּגֵזָרה!”. 



קמֵאּןמָשּגּוָעּפ ָּבׁבֵנּמּׁבפש
ֵמֵעין ֶזה ָאַמר ַהֲחזֹון ִאיׁש, ֶׁשִּבְבֵני ְּבַרק ֹלא ִיְהיּו ִּפּגּוִעים, ֹלא ִיְהיּו 
ְּפָצצֹות, ָּכל ְזַמן ֶׁשֹּלא ִיְפְּתחּו ָׁשם ַמֶּׁשהּו ִחּלֹוִני, מֹוֲעדֹון אֹו ֶקְניֹון 
ָּפרּוץ. ְּבִמְלֶחֶמת ַהִּמְפָרץ ָהיּו ָׁשם ַאְזָעקֹות ְּבִלי ַהְפָסָקה ְוָנַפל ִטיל 
ִּבְבֵני ְּבַרק, ִמָּיד ָהְלכּו ָלַרב ַקְנֶיְבְסִקי ֶׁשִּיְחֶיה, ָאְמרּו לֹו: “ְּכבֹוד ָהַרב, 
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ִהְבִטיַח”.  ִּבְבֵני ְּבַרק, ֵאיְך ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות? ַהֲחזֹון ִאיׁש  ָנַפל ִטיל 
ָאַמר ָלֶהם ָהַרב: “ֶזה ֹלא ִּבְבֵני ְּבַרק”. “ַּבֲחָדׁשֹות ָאְמרּו ִּבְבֵני ְּבַרק”, 
ְּבַרק!  ִּבְבֵני  ֹלא  ֶזה  יֹוְדִעים,  ֹלא  “ֵהם  ַקְנֶיְבְסִקי:  ָהַרב  ָלֶהם  ָאַמר 
ַהֲחזֹון ִאיׁש ָאַמר ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה!” ָהְלכּו, ָּבְדקּו ְוָראּו ֶׁשֶּזה ָנַפל ִּבְגבּול 
ְּבֵני ְּבַרק ָרַמת ַּגן, ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ֶמְטִרים ִמְּגבּול ְּבֵני ְּבַרק )מנחת נתן 
ִמְׁשַּתְּדִלים  ָלָּמה?  ִיֹּפל,  ֶׁשֹּלא  ָאַמר  ִאיׁש  ַהֲחזֹון  קעט(.  עמוד  אינפלד 

ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ִעיר ַהּתֹוָרה, ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ִאם ַהּיֹום, ִעם ָּכל ַהְּפִריצּות 
ְוַהֵּפאֹות ֶׁשֵּיׁש ָׁשם, ַהַהְבָטָחה ֶׁשל ַהֲחזֹון ִאיׁש ֲעַדִין ְּבתֶֹקף... ָיכֹול 
ִלְהיֹות ֶׁשַהִּטיל ַמִּגיַע ְואֹוֵמר: “ֹּפה ֲאִני ָיכֹול ִלֹּפל, ֶזה ֹלא ִנְרֶאה ְּבֵני 
ְּבַרק, ֶזה ִנְרֶאה ָּפִריז, אּוַלי ַנֲעֶׂשה ֵאיֶזה ִּבּקּור ּפֹה”. ֲאָבל ֵיׁש ָׁשם 

ַּגם ַהְרֵּבה ּתֹוָרה, ֵאין ָסֵפק.



ִמֲחֵפָדּפ ָׂשׁנאש
ָהָאֶרץ,  ַעֵּמי  ִּבְׁשִביל  ֶאָּלא  ָּבָאה  ֻּפְרָענּות  ֵאין  ֶׁשָאַמר:  ַרִּבי  ִּדְבֵרי 
ַהֻּפְרָענּות ֵמַעם  ְלַסֵּלק ֶאת  ְּכֵדי  ְוָלֵכן  ְלַרְגֵלנּו.  ִלְהיֹות ֵנר  ְצִריִכים 
ִיְׂשָרֵאל, ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְדֹאג ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ַעֵּמי ָהָאֶרץ!. ַּפַעם ֶּבֱאֶמת 
ֵיׁש  ֶאָּלא  ִׂשְנָאה  ֵאין  ַהּיֹום  ֲחָכִמים,  ְלַתְלִמיֵדי  ְּגדֹוָלה  ִׂשְנָאה  ָהְיָתה 
ְּבָך.  ֶׁשִּיְבֲחרּו  ִסּכּוי  ֵיׁש  ַהֲחֵרִדים  ַעל  יֹוֵרד  ַאָּתה  ִאם  ּפֹוִליִטיָקה. 
ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ַמה ִּלְמֹּכר ָמה הּוא עֹוֶׂשה? יֹוֵרד ַעל ַהֲחֵרִדים! ֵיׁש 
ָהָיה  הּוא  ִּבְתׁשּוָבה,  אֹותֹו  ַיֲחִזיר  ֶׁשַהֵּׁשם  ֶאָחד,  ּפֹוִליִטיָקִאי  ֵאיֶזה 
ַׂשר ַהִּבָּטחֹון ַוֲחַסר ִּבָּטחֹון. ִלְפֵני ַהְּבִחירֹות ַמה הּוא אֹוֵמר? ֲאַנְחנּו 
ֶנֶגד ֵאּלּו ֶׁשֹּלא  ְוַגם  ַהְמַחְּבִלים,  ֶנֶׁשק -  ֶנֶגד ֵאּלּו ֶׁשְּמִריִמים  ִנָּלֵחם 
ִנָּכַנע ֹלא ָלֶהם ְוֹלא ָלֶהם. ֶזה ָאָדם  ְמִריִמים ֶנֶׁשק - ַהֲחֵרִדים. ֹלא 
ָרדּוד, ֵאין לֹו ַמה ִּלְמֹּכר, חּוץ ִמִּׂשְנַאת ֲאֵחִרים, הּוא רֹוֶצה ֶאת ֶזה 
ַרק ִּבְׁשִביל ְלִהְתַקֵּדם ְּבֵאיֶזה ַּתְפִקיד ּוְלַקֵּבל קֹולֹות. ְּבִלי ֶזה הּוא 
יֹוֵתר  ֵיׁש  ַהּיֹום  ְוָכבֹוד.  ֶּכֶסף  ָּכָכה, הּוא רֹוֶצה ַרק  ְמַדֵּבר  ָהָיה  ֹלא 
ּבּורּות ֵמֲאֶׁשר ִׂשְנָאה, ֲאָנִׁשים ִּבְכָלל ֹלא יֹוְדִעים ָלָּמה ׂשֹוְנִאים ֶאת 
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ָלֵכן  ּוִמְצֹות.  ּתֹוָרה  ֶּזה  ַמה  יֹוְדִעים  ֹלא  ִּבְכָלל  ֲאָנִׁשים  ַהֲחֵרִדים? 
ָּתִׂשים  ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפִטים  "ְוֵאֶּלה  ַהָּפָרָׁשה  ִּבְתִחַּלת  ַהּתֹוָרה  אֹוֶמֶרת 
ִלְפֵניֶהם" ַּתִּגיׁש ָלֶהם ֶאת ֶזה, ַּתְסִּביר ָלֶהם. אֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא )עירובין 
דף נד ע”ב(, ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ִמַּנִין ֶׁשַחָּיב ָאָדם ִלְׁשנֹות ְלַתְלִמידֹו 

)דברים לא, יט(.  ִיְׂשָרֵאל"  ְּבֵני  ֶאת  "ְוַלְּמָדּה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֶׁשְּיַלְּמֶדּנּו?  ַעד 
ּוִמַּנִין ַעד ֶׁשְּתֵהא ְסדּוָרה ְּבִפיֶהם, ֶׁשַהַּתְלִמיד ָיִבין ֶאת ַהֹּכל ַעל ֻּבְריֹו? 
ֶׁשֶּנֱאַמר "ִׂשיָמּה ְּבִפיֶהם". ּוִמַּנִין ֶׁשַחָּיב ְלַהְראֹות לֹו ָּפִנים? ֶׁשֶּנֱאַמר 

"ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם" - ַּתְרֶאה ָלֶהם ָּפִנים.

ַהַּתְפִקיד ֶׁשָּלנּו ָלבֹוא ּוְלַהְנִּגיׁש ֶאת ַהּתֹוָרה ְלָכל ֶאָחד, ֹלא ְלַהְחִליט 
ִּבְׁשִביָלם ְולֹוַמר: “ֶזה ֹלא ַמְתִאים לֹו ְוֶזה ֹלא”. ֵיׁש ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים 
ֶׁשחֹוְׁשִׁשים ְלַהֲעִמיס ִמְצֹות ַעל ְקַהל ֲעָדָתם ְוֵהם ַמְחִליִטים ַלְחּתְֹך 
ֶאת  ְלַלֵּמד  ָהַרב  ֶׁשל  ַהַּתְפִקיד  ָּכָכה,  ַלֲעׂשֹות  ָאסּור  ַּבִּמְצֹות.  ָלֶהם 
ַהֹּכל ְוָכל ֶאָחד ַיֲעֶׂשה ְּכִפי ֹּכחֹוָתיו, ַאְך ָאסּור ֵמֹראׁש ְלַהְפִחית ָלֶהם 

ֵמַהִּמְצֹות, ּוְלַהְחִליט ֶׁשֵהם ֹלא ְיכֹוִלים. 



ן ִָ ָּ ָּלׁו ָ ָנהמנֹוֶסֶפִמּבש
ִהִּגיעּו ַּפַעם ַּכָּמה ֶרפֹוְרִמים ְלַרִּבי ַאייִזיל ָחִריף ַזַצ”ל ְוָאְמרּו לֹו: “ִאם 
ַאָּתה ֹלא עֹוֶׂשה ַּכָּמה ִּתּקּוִנים ַּבָּדת ּומֹוֵחק ַּכָּמה ְּתִפּלֹות ֵמַהִּסּדּור, 
ֲאַנְחנּו הֹוְלִכים ּוִמְתַנְּצִרים”. ָאַמר ָלֶהם ָהַרב: “ּתֹוָדה ַרָּבה, ִיְהֶיה ִלי 
ֵחֶלק יֹוֵתר ָּגדֹול ַּבָּדג”. ֵהם ֹלא ֵהִבינּו ָמה ָהַרב אֹוֵמר, ְוהּוא ִהְסִּביר: 
“ֲחַז”ל ָאְמרּו )בבא בתרא דף עד ע”ב( ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹוא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ִמְתַנְּצִרים  ֶׁשַאֶּתם  ְוַעְכָׁשו  ַהִּלְוָיָתן.  ְּבַׂשר  ֶאת  ַלַּצִּדיִקים  ִיֵּתן  הּוא 
ִיְהֶיה ִלי יֹוֵתר ַמה ֶּלֱאכֹל”. הּוא ֹלא ִהְתַרֵּגׁש. ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשְּמַאְּיִמים: 
 12 ַרק  ַהַּׁשָּבת  ֶאת  ַּתֲעֶׂשה  ֹלא  ִאם  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ְּתַׁשֶּנה  ֹלא  “ִאם 
ָׁשעֹות, ֲאִני ֹלא ׁשֹוֵמר אֹוָתּה”, ֶזה ָאָדם ִטֵּפׁש, ָאָדם ֶׁשֹּלא יֹוֵדַע ַמה 

ֶּזה ַהּתֹוָרה.
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ּפ ַָ ָּיּפמׁוֶהָע ֶהָחֵפץמחש
ַזַצ”ל,  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ  ַהֹּכֵהן,  ֵמִאיר  ִיְׂשָרֵאל  ְלַרִּבי  ֶאָחד  ָעִׁשיר  ִהִּגיַע 
ְוהּוא ִּבְקֻדָּׁשתֹו ִהִּכיר ֶׁשהּוא ֹלא ׁשֹוֵמר ַׁשָּבת, ֶהָעִׁשיר ַהֶּזה ָהָיה ּתֹוֵרם 
ַהָּיד  ֶאת  לֹו  ָּתַפס  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ  ֶׁשל ּתֹוָרה.  ְלַהְרֵּבה מֹוָסדֹות  ָּגדֹול 
ּוָבָכה, ָׁשַאל אֹותֹו ֶהָעִׁשיר: “ַרִּבי, ָלָמה ַאָּתה ּבֹוֶכה?” ָאַמר לֹו ֶהָחֵפץ 
ַחִּיים: “ֲאִני ּבֹוֶכה ֵאיְך ָיד ָּכל ָּכְך טֹוָבה ֶׁשּתֹוֶרֶמת ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ֶּכֶסף 
ִליִׁשיבֹות, ִּתָּׂשֵרף ַּבֵּגיִהּנֹם”. ֶהָעִׁשיר ִהְתַרֵּגׁש ְמֹאד ְוָאַמר לֹו: “ַרִּבי, 
ַאל ִּתְבֶּכה, ֵּתן ִלי ְׁשֹלָׁשה ָׁשבּועֹות ַוֲאִני סֹוֵגר ֶאת ָּכל ָהֵעֶסק, ֹלא 
ּפֹוֵתַח יֹוֵתר ְּבַׁשָּבת”, ָאַמר לֹו ֶהָחֵפץ ַחִּיים ִּבְדָמעֹות: “ְוִכי ַהַּׁשָּבת 
ֲאִני נֹוֵתן ְלָך ֶאת ָּכל ַהַּׁשָּבתֹות, ֲאָבל  ִּבי  ִהיא ֶׁשִּלי? ִאם ֶזה ָּתלּוי 
ַהַּׁשָּבת ִהיא ֹלא ֶׁשִּלי!” ָאַמר לֹו ֶהָעִׁשיר: “ָהַרב, ֲאָבל ֲאִני ֹלא ָיכֹול 
ִלְסֹּגר ִמָּיד”, ָאַמר לֹו ָהַרב: “ֲאִני ֹלא ָיכֹול ָלֵתת ְלָך ִאּׁשּור, זֹו ֹלא 

ַהּתֹוָרה ֶׁשִּלי”. ָּבָכה ֶהָחֵפץ ַחִּיים ַעד ֶׁשֶהָעִׁשיר ִהְׁשַּתְכַנע. 

ָלֵכן ַהַּתְפִקיד ֶׁשָּלנּו הּוא ְלַהְנִּגיׁש ֶאת ַהּתֹוָרה, ּוְלַהְסִּביר ַלֲאָנִׁשים 
ַּכָּמה ָהֲעֵברֹות ֲחמּורֹות. ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ִמְסֵּכִנים חֹוְטִאים ִמּבּורּות 
ְוֹחֶסר ְיִדיָעה, ּוִמי ָצִריְך ָלֵתת ֶאת ַהִּדין ַעל ֶזה? ַההֹוִרים, ָהַרָּבִנים 
ֶׁשֹּלא ְמַדְּבִרים ּוְמַלְּמִדים ֶאת ָהָעם, ַהַּדְרָׁשִנים ֶׁשִּבְמקֹום ְלַסֵּפר ָלֶהם 
ִמיֵני  ָּכל  ָלֶהם  ְמַסְּפִרים  ִלְפֵניֶהם"  ָּתִׂשים  ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפִטים  "ְוֵאֶּלה 
ְּדָבִרים טֹוִבים, ֵאיְך ַהַחִּיים ּתּוִתים, ֶזה ֶנְחָמד ְוָיֶפה, ֲאָבל ָאָדם ֶׁשֹּלא 
ֶּזה ַּכְׁשרּות, ַאָּתה  ִמְׁשָּפָחה, ַמה  ָטֳהַרת  ֶּזה ַׁשָּבת, ַמה ּזֹו  יֹוֵדַע ַמה 

עֹוֶׂשה לֹו ִׁשעּור ֶׁשַהַחִּיים ּתּוִתים...



פּוִ ַׁ ּבּופּוִמּׁבכש
ַהּבּורּות חֹוֶגֶגת ְוַאָּתה ְמַדֵּבר ַעל ּתּוִתים...

ָּבִאים ֲאָנִׁשים ְוׁשֹוֲאִלים: “ָנכֹון ֻמָּתר ֶלֱאֹכל ָּדג ְּבִמְסָעָדה ֹלא ְּכֵׁשָרה? 
ִמְסָעָדה  זֹו  ֶׁשִאם  יֹוְדִעים  ֹלא  ֵהם  ָסלֹומֹון”.  ֶׁשֶּזה  רֹוֶאה  ֲאִני  ֲהֵרי 
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ּוְׁשִריְמְּפִסים  ְוָחָלב  ָּבָׂשר  ַּגם  ְמַטְּגִנים  ַמֲחַבת  ְּבאֹותֹו  ְּכֵׁשָרה,  ֹלא 
ַוֲחָרִקים. ֶאָחד ׁשֹוֵאל: “ָמה ַהְּבָעָיה ִלְׁשּתֹות ַיִין ֶׁשל ּגֹוי? ֶזה ֲעָנִבים”. 
ְּדָבִרים  ְמַעְרְּבִבים ָּבֶהם  ְּפָעִמים  ֶנֶסְך, ַהְרֵּבה  ֵיין  ֵמָהִעְנָין ֶׁשל  חּוץ 
ֲאסּוִרים ְלַטַעם, ְלַמְרֶאה ְּכמֹו ָּדם ֶׁשל ֲחָרִקים ִּבְׁשִביל ֶׁשַהַּיִין ִיְהֶיה 
יֹוֵתר ָאדֹם. ֶזה ֶׁשֹּלא ָּכתּוב ֶאת ַהּמּוָצִרים ָהֵאֶּלה ֶזה ֹלא אֹוֵמר ֶׁשֵאין. 
ָּבֶזה,  ְוִנְכָׁשִלים  ַרָּבִנים  ְלַעְצָמם  ֶׁשּקֹוְרִאים  ָּכֵאֶּלה  ַּגם  ֵיׁש  ְלַצֲעֵרנּו 
ְוָלָמה ֲאִני אֹוֵמר: “קֹוְרִאים ְלַעְצָמם ַרָּבִנים?” ִּכי ַהַּתְפִקיד ֶׁשל ַרב 
ְּבַמֲעֶרֶכת ַהַּכְׁשרּות ֶזה ַלֲחֹׁשד ְּבָכל ָּדָבר )עיין כלה רבתי פרק ח הלכה 
א(, ַעד ֶׁשַאָּתה ֹלא יֹוֵדַע ְּבֵמָאה ָאחּוז ֶׁשֶּזה ָּכֵׁשר, ַאָּתה ֹלא ָיכֹול ָלֵתת 

ְלֶזה ִאּׁשּור.



ּׁגדֹוָלה ׁפָ ִּמהש ּתש פּוִמׁוהש ַׁ ּכש מהש ָּגּחש ַׁ  ש
ִסֵּפר ֶאָחד ֵמַהַּמְׁשִּגיִחים ֶׁשל ָּבָד”ץ ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית, ֶׁשִּבְקׁשּו ֵמֶהם 
ְּבֵאיֶזה ִמְפָעל ִּבְסָפַרד ֶׁשִּיְּתנּו ָלֶהם ַּכְׁשרּות ְלֶׁשֶמן ַזִית. ֵהם מּוָכִנים 
עֹוד  ִעם  ָהַלְך  ַמְׁשִּגיַח  אֹותֹו  ֶׁשִּיְצָטְרכּו.  ְּכִפי  ַהַהְׁשָּגָחה  ַעל  ְלַׁשֵּלם 
ְׁשֵני ַמְׁשִּגיִחים ְלאֹותֹו ִמְפָעל, ְוָראּו ֶׁשֶּבֱאֶמת ַהֹּכל ַּכּׁשּוָרה, ְּבִדּיּוק 
ֵאיֹפה ַמְכִניִסים ֶאת ַהֵּזיִתים, ֵאיֹפה ֵהם ִנְטָחִנים ּוִמְסַּתְּנִנים, ֵאיֹפה 
ַהֶּׁשֶמן יֹוֵצא, ַהֹּכל ָהָיה ִנְרֶאה ְּבֵסֶדר. ַהַּנְגָלה ָהִראׁשֹוָנה ָהְיָתה ֶאֶלף 
ֲחֵמׁש ֵמאֹות ַּבְקּבּוִקים, יֹוְצִאים ָּכל ַהַּבְקּבּוִקים ְוִלְפֵני ֶׁשָּׂשִמים ֶאת 
ַהָּתִוּיֹות ֶׁשל ַהָּבָד”ץ אֹוֵמר ַהַּמְׁשִּגיַח: “ַמֶּׁשהּו ִהְפִריַע ִלי, ֹלא יֹוֵדַע 
ֵמֵאיֹפה  ִלְראֹות  ַהַּתֲהִליְך.  ָּכל  ֶאת  ִלְבּדֹק  ַּפַעם  עֹוד  ִּבַּקְׁשִּתי  ָמה. 
ַמִּגיִעים ַהֵּזיִתים, ֵמֵאיֹפה ַהִּמְׁשלֹוַח, ֵּביְנַתִים ָיְצָאה ַנְגָלה ְׁשִנָּיה, עֹוד 
ֲאָבל  ָמה,  יֹוֵדַע  ֹלא  ֲאִני  ַּפַעם  ְוׁשּוב  ַּבְקּבּוִקים.  ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  ֶאֶלף 

ֵאיֶזה ָסֵפק ְמַקֵּנן ְּבִלִּבי, ַוֲאִני ַמְחִליט ִלְבֹּדק עֹוד. 

ָּכל ַהְּזַמן ַּבַעל ַהִּמְפָעל ַהִּסיִני ָהָיה ִמְסּתֹוֵבב ְסִביֵבנּו, ֹלא ָנַתן ָלנּו 
ֶרַגע ְמנּוָחה, ֶזה ָהָיה מּוָזר. ‘ִאם ַאָּתה סֹוֵמְך ָעֵלינּו, ָלָמה ַאָּתה ָּכל 



ֵּמּמָהָאֶפץ ׁזָהּפּוִ,מעש

10

ָּכְך ָלחּוץ ִמָּכל ַצַעד ֶׁשָּלנּו?’. 

ֶאת  ִנַּצְלִּתי  ַהִּמְפָעל.  ְלַבַעל  ָקָרא  ִמיֶׁשהּו  ַּדּקֹות  ַּכָּמה  ַּכֲעבֹור 
ָׁשַאְלִּתי  ָׁשם,  ֵמַהּפֹוֲעִלים  ֶאָחד  ִעם  ִׂשיָחה  ְוָתַפְסִּתי  ַהִהְזַּדְּמנּות, 
ֵחֶלק  ֵאיֶזה  ַהְּמכֹונֹות?  ֹּפה ֶאת  ְמַנִּקים  ַאֶּתם  ֵאיְך  ִלי,  ַּתִּגיד  אֹותֹו: 
ַאֶּתם ְמַנִּקים? הּוא אֹוֵמר ִלי: ּבֹוא ִּתְרֶאה ֵמֵאיֹפה ֲאַנְחנּו ְמַנִּקים – 
ְלִהְתַנֵהג  ֵהִבין ֶׁשָּׁשֶוה  ָיֶפה, הּוא  ֵאֵלינּו  ִמְתַיֵחס  הּוא ָרָאה ֶׁשַהּבֹוס 
ִלי:  ְוָאַמר  ַהִּצּנֹור  ְלֹראׁש  ְלַמְעָלה  אֹוִתי  ָלַקח  הּוא  ְּבָכבֹוד,  ִאָּתנּו 
ּוְמַנִּקים.  ַהִּצּנֹור  ֶאת  ּפֹוְתִחים  ּוֹפה  ְמַנִּקים,  ַהֶּזה  ָהֵאזֹור  ֶאת  ִהֵּנה, 
ֶׁשל  ַהּסֹוד  “ֶזה  ִּגָּלה:  ְוָהעֹוֵבד  ֹּפה?”  ּפֹוֵתַח  ַאָּתה  “ָלָמה  ָׁשַאְלִּתי: 
ַהִּמְפָעל, ּבֹוא ֲאִני ֲאַגֶּלה ְלָך”, הּוא ָּפַתח ֶאת ַהִּצּנֹור ְוָרִאינּו ֶׁשְּבתֹוְך 
ַהִּצּנֹור ַהָּגדֹול ֵיׁש ְׁשֵני ִצּנֹורֹות, ְּבֶאָחד ֵמֶהם עֹוֵבר ֶׁשֶמן ַהַּזִית ֶׁשָּטֲחנּו 
ַּבִּמְפָעל, ּוַבִּצּנֹור ַהֵּׁשִני ַמִּגיַע ֶׁשֶמן ִמָּמקֹום ַאֵחר ַלֲחלּוִטין! ֹלא יֹוֵדַע 
ִּבְכָלל ֵמֵאיֹפה ֶזה ַמִּגיַע, ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֶמן ְמכֹונֹות, ֶׁשֶמן ֵמַהַחי אֹו 

ֵמַהּצֹוֵמַח, ְוַהֹּכל ִמְתָעֵרב ַּבַּבְקּבּוִקים.

ִעם  ָזָרה  ְּבֶאֶרץ  ֲאִני  ְמֹאד,  ָחַׁשְׁשִּתי  ֶרַגע  “ְּבאֹותֹו  ַהַּמְׁשִּגיַח:  ִסֵּפר 
ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים ַּבְקּבּוִקים, ָּפַחְדִּתי ְלַהִּגיד ְלַבַעל ַהִּמְפָעל ֶׁשִּגִּליִתי ֶאת 
ַהַּתְרִמית ֶׁשּלֹו, ָאז ָּתַפְסנּו ֶאת ָהַרְגַלִים ּוָבַרְחנּו ִעם ָּכל ַהַּמְדֵּבקֹות 

ֶׁשל ַהָּבָד”ץ, ִהַּגְענּו ָלָאֶרץ ְוהֹוֵדינּו ַלה’ ֶׁשִהִּציל אֹוָתנּו”. 

ִמי ָהָיה ָיכֹול ַלְחׁשֹב ַעל ָּדָבר ָּכֶזה, ֶׁשְּבתֹוְך ַהִּצּנֹור ֵיׁש ְׁשֵני ִצּנֹורֹות? 
ַאָּתה רֹוֶאה ֵזיִתים ִנְכָנִסים ְוֶׁשֶמן יֹוֵצא, ֲאָבל ֶזה ֶׁשֶמן ִמָּמקֹום ַאֵחר 

ַלֲחלּוִטין. זֹו ִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ׁשֹוֵמר.



ָּמׁצֹוִ ׁנָּגַּמֶאִמהש ׁלהש
ִּבְבִחיַנת  ְּבִׁשעּוִרים  ּוְלַהְסִּביר  ְלַסֵּפר  ְצִריִכים  ָהֵאּלּו  ַהְּדָבִרים  ֶאת 
“ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם” – ְלַהְנִּגיׁש ָלֶהם ֶאת ִקּיּום 
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ַהִּמְצֹות, ּוְלַהְסִּביר ָלֶהם ְּכָכל ַהִּנָּתן.

ָמָרן ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך ַרִּבי יֹוֵסף ָקארֹו ַזַצ”ל ִלְפֵני ַּכֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנה 
ֶהְחִליט ְלַחֵּבר ֵסֶפר, ַאֲחֵרי ֶׁשָהִרי”ף ְוָהַרְמָּב”ם ִחְּברּו ְסָפִרים, ַאֲחֵרי 
‘ֲאִני  ָקארֹו:  יֹוֵסף  ַרִּבי  ֶהְחִליט  ַהּטּוִרים,  ּוַבַעל  ַהּתֹוָספֹות  ִּפְסֵקי 
ָּכל  ֶאת  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי  ָמה?  ִּבְׁשִביל  ֵסֶפר!’  ְמַחֵּבר 
ּוְלַחֵּפׂש  ִלְטֹרַח  ִיְצָטֵרְך  ְוֹלא  ָערּוְך,  ֻׁשְלָחן  ְּכמֹו  ֲערּוכֹות  ַהֲהָלכֹות 
יֹוֵתר ִמַּדי, ָּכל ַהֲהָלכֹות ְּבַכף ָיְדָך, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה "ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים 
ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם", ָלֵכן הּוא ָקָרא ְלִסְפרֹו ֻׁשְלָחן ָערּוְך )הקדמת 

המחבר לשלחן ערוך אורח חיים(. 



ֵּיּמָאָדפ ֵסֶפפמחש
ַאֲחֵרי ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך ָּבאּו עֹוד ַרָּבִנים ְוָאְמרּו: ‘ַנֲעֶׂשה יֹוֵתר ַקל, ִקּצּור 
ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ֶׁשִחְּברֹו  ָאָדם  ַחֵּיי  ַהֵּסֶפר  ְלָמָׁשל  ְּכמֹו  ָערּוְך’.  ֻׁשְלָחן 

ַּדְנִציג ַזַצ”ל, ֶׁשהּוא ִקּצּור ְוִתְמצּות ֶׁשל ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך.

ְמַסְּפִרים ֶׁשָּׁשֲאלּו אֹותֹו: “ָלָּמה ָקָראָת ַלֵּסֶפר ַחֵּיי ָאָדם?” ָאַמר ָלֶהם 
ְׁשֵּתי ִסּבֹות: א’ ֶזה ָּכל ַחָּייו ֶׁשל ָהָאָדם, ִמי ֶׁשּלֹוֵמד ֶאת ֶזה יֹוֵדַע ֵאיְך 
ִלְחיֹות. ב’ ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיֲעׂשּו ִקּצּור ַעל ַהֵּסֶפר ֶׁשִּלי ְוִיְקְראּו לֹו ִקּצּור 

ַחֵּיי ָאָדם, ֲאִני ִקַּצְרִּתי ַמְסִּפיק )שפע חיים מצאנז חלק יא עמוד תיא(.



ֵּמדמֲאֵחָפּפ ּׁתלש
ַאֲחָריו ָּבאּו עֹוד ּפֹוְסִקים ְוִקְּצרּו עֹוד ָועֹוד ְּכֵדי ֶׁשָהָאָדם יּוַכל ָלַדַעת 
ַמה  ִליֹׁשן,  ִלְׁשּתֹות,  ֶלֱאֹכל,  ָמַתי  ַּבַחִּיים,  ָׁשָלב  ְּבָכל  ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך 
ֻּמָּתר ָמה ָאסּור? ְוִאם ַאָּתה ְּכָבר יֹוֵדַע? ְּתַלֵּמד ַהְלָאה ַלֲאֵחִרים, ֵיׁש 
ֶאָחד ֶׁשאֹוֵמר: “ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ִלְדרֹׁש”, ַאל ִּתְדרֹׁש! ַאָּתה רֹוֶאה ֶאת 
ַהָּׁשֵכן ֶׁשְּלָך, ַּתִּגיד לֹו: “ּבֶֹקר טֹוב, ָנַטְלָּת ָיַדִים?” הּוא ִיְׁשַאל אֹוְתָך: 
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“ַמה ֶּזה ְנִטיַלת ָיַדִים?” ַּתְסִּביר לֹו ֵאיְך נֹוְטִלים ָיַדִים. ְוִאם ֵאין ְלָך 
ַנְטָלה? ַקח ּכֹוס ַּתֲעֶׂשה ָיִמין ְׂשֹמאל ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים. הּוא ִיְׁשַאל אֹוְתָך 
ְּבִזְלזּול ַמה ֶּזה? ַּתִּגיד לֹו ָמה ִאְכַּפת ְלָך, ַּתֲעֶׂשה ִּבְׁשִביל ַהַחְיַּדִּקים 
ֶׁשֵּיְלכּו. ַּתִּגיד לֹו: “ַּתִּניַח ְּתִפִּלין, ֶזה ִיְׁשֹמר ְלָך ַעל ַהֹּמַח ְוַעל ַהֵּלב”, 
הּוא  ִאם  לֹו,  ְלַהִּניַח  ֶׁשָּזִכיָת  ָהִעָּקר  ֶׁשַּיִּניַח  ַהִּסָּבה  ָמה  ְמַׁשֶּנה  ֹלא 
ִהִּניַח ְּתִפִּלין ֲאִפּלּו ַּפַעם ַאַחת ְּבַחָּייו הּוא ָיָצא ִמֶּגֶדר 'ַקְרַקְפָּתא ְּדָלא 
ַמַּנח ְּתִפִּלין’ )עיין ראש השנה דף יג ע”א, וברמב”ם הלכות תשובה פרק ג 
הלכה ה, ובספר תורה שלמה חלק יב פרשת בא מילואים עמוד רסח סימן מג(, 

הּוא ִיְזֶּכה ָלֵצאת ֵמַהֵּגיִהּנֹם ִּבְזכּוְתָך! ַאָּתה רֹוֶאה ָאָדם ֶׁשֹּלא ׁשֹוֵמר 
ָיבֹוא,  הּוא  ְּבַׁשָּבת.  ִיַּסע  ֶׁשֹּלא  ִּבְתַנאי  ֶאְצְלָך  אֹותֹו  ַּתְזִמין  ַׁשָּבת, 
ְּבִעְנְיֵני  ְוֹלא ָחׁשּוד  ָהגּון  ָאָדם  ֶׁשִּיְהֶיה  ]ַּכּמּוָבן  ֵיָהֶנה  ִיְׁשֶּתה,  ֹיאַכל 

ְצִניעּות[ ְוִיְרֶצה ַלֲעׂשֹות ָּכָכה ַּגם ְּבֵביתֹו. 

ְלַצֲעֵרנּו ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ֹלא ִאְכַּפת ָלֶהם ָּכל ָּכְך ֵמַהֵּׁשִני, ָלֵכן ָּבָאה 
ַהּתֹוָרה ְואֹוֶמֶרת "ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם". ִלְפֵניֶהם 
- ַאל ִּתְדַאג ַרק ְלַעְצְמָך, ֶׁשֹּלא ַיִּגיַע ַמָּצב ֶׁשל "ִּכי ֵתֵצא ֵאׁש ּוָמְצָאה 

ֹקִצים ְוֶנֱאַכל ָּגִדיׁש" – ֵאּלּו ַהַּצִּדיִקים. 

ְרצֹונֹו  ְוַלֲעׂשֹות  ָהַרִּבים,  ְלַזּכֹות ֶאת  ַהֵּׁשם  ְּבֶעְזַרת  ְיַזֶּכה אֹוָתנּו  ה’ 
ִּכְרצֹונֹו ָאֵמן ְוָאֵמן. 
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