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פ ָּ ָּ ׁש תַ ַיוש ֵַ
ַהעֹוַלם ְׁ ִּדיִקיםַ ּצש הש

ִּדיק ָש תַ יפש ִָ ְי
“ַוֵּיֵצא ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶלְך ָחָרָנה” )בראשית כח, י(. ַיֲעקֹב ָאִבינּו 
ַהָּמקֹום  ִמן  ַצִּדיק  ְיִציַאת  ַרִׁש”י:  אֹוֵמר  ְלָחָרן.  ֶׁשַבע  ִמְּבֵאר  הֹוֵלְך 

עֹוָׂשה רֶֹׁשם. 

ַמְרִּגיִׁשים  ֶּׁשֹּלא  ַמה  ֶׁשַהּיֹום  ָלַדַעת,  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ִראׁשֹון  ָּדָבר 
ָּכל ָּכְך ֶׁשְּיִציַאת ַצִּדיק ֵמַהָּמקֹום עֹוָׂשה רֶֹׁשם, ֹלא ַרק ִּבְגַלל ֶׁשֵאין 
ַצִּדיִקים ַּבַּדְרָּגה ֶׁשל ַיֲעקֹב ָאִבינּו. ֶאָּלא ַּגם ּוְבִעָּקר ֶׁשֲאַנְחנּו ֹלא ָּבֵרי 
ַהְרָּגָׁשה ֶׁשְּיכֹוִלים ְלַהְרִּגיׁש ָּכֵאֶּלה ְּדָבִרים. ֲאָבל ִעם ָּכל ֶזה, ֲאַנְחנּו 
ְמִביִנים ֶׁשָּכל ָאָדם ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַצִּדיק, ְּכֶׁשהּוא ַמִּגיַע ְלָמקֹום הּוא 
ָצִריְך ְלַהְׁשִאיר ָׁשם רֶֹׁשם. ָּבאָת ְלָמקֹום, ָמה ַאָּתה ָיכֹול ְלַתֵּקן ָׁשם, 

ָלבֹוא ְוַלֲעׂשֹות?



ְיַוןַ ּדש תַהש ֲעלש מש
ָרִאיִתי ִחּדּוׁש ַמְדִהים ֶׁשֵּמִביא ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַאְבָרָהם ִמָּסלֹוִניִקי, 
ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ַחְכֵמי ָסלֹוִניִקי, ְּבִסְפרֹו ִׁשּיּוֵרי ָטֳהָרה )מערכת הד' אות 
ּדֹוֵרׁש  ּכֹוֵתב:  הּוא  ְוָכְך  ֶׁשּדֹוֵרׁש,  ָאָדם  ְלַגֵּבי  ּכֹוֵתב  הּוא  ָׁשם  מה(, 

ִלי  ָנַתן  ֱאֹלִקים  "ה’  ֶנֱאַמר  ֶׁשָעָליו  ָּבַרִּבים(,  )ַהַּכָּוָנה ּדֹוֵרׁש  ַהַּצִּדיק  ֶזה 
ְלׁשֹון ִלּמּוִדים" )ישעיה נ, ד(, ְוָהָאָדם ָצִריְך ְלהֹודֹות ַּבַּמָּתָנה ַהֹּזאת 
ִלְמֹחל  ֹּכַח  לֹו  ֵיׁש  ָּבַאָּגָדה  לֹו,ֶׁשַהּדֹוֵרׁש  ָנַתן  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ִנְמָחִלים  ַהּדֹוֵרׁש(  )אֹותֹו  ַקִּדיׁש  ָאַמר  ְוִאם  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ֲעֹונֹוֵתיֶהם 
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ִּדין  ְּגַזר  ֶנְחַּתם  ֲאִפּלּו  ֶזה ַהּׁשֹוֵמַע,  ֶאת  ָאַמר  ְוִאם  ֲעֹונֹוָתיו.  ָּכל  לֹו 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא מֹוֵחל ֲעֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַהּׁשֹוְמִעים )עיין מדרש משלי 
בובר פרשה י על הפסוק “ועוזב תוכחת מתעה"(. ְוֵכן ַהּׁשֹוֵמַע ְּדרּוׁש ִמִּפי 

ָחָכם ַּבְּדָבִרים ַהִּנְקָרִאים ַאָּגָדה, ִנְמָחִלים לֹו ֲעֹונֹוָתיו. 

ְמַחְּבֵרי  ִנְקָרִאים  ַהַּדְרָׁשִנים  ַמְסִּביר:  ְוהּוא  ַהֹּזאת?  ָהַאָּגָדה  ּזֹו  ַמה 
ַהּתֹוָרה, ֶׁשֵהם ְמָפְרִׁשים ַהְּדָבִרים ַהְּסתּוִמים ְוַהִּנְרִאים ָזִרים ְּבֵעיֵני 
ֶהָהמֹון. – ֵיׁש ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ֶׁשַהּתֹוָרה ִנְרֵאית ָלֶהם מּוָזָרה, ָּכל ִמיֵני 
ִצּוּוִיים ָּכל ִמיֵני ְּדָבִרים, ְוֵהם ָּבִאים ּוַמְסִּביִרים ָלֶהם ֵאיְך ֶׁשַהּתֹוָרה 
ָיָפה ְוֶׁשָּכל ָּדָבר מּוָבן, ּוְמָפְרִׁשים ַהְּדָבִרים ַהְּסתּוִמים ִלְפֵני ֶהָהמֹון, 
ֶׁשָחס ְוָׁשלֹום ֹלא ָיבֹואּו ְלַבּזֹות ְוִלְכֹּפר ָּבֶהם. ּוְכָׁשְמָעם ֵּפרּוָׁשם ִּכי 
ְלַמֲעַלת  ֵאין ָערֹוְך  ֶזה  ּוְכִפי  ּוְלַכְּבָדּה,  ְלַחֵּבב ַהּתֹוָרה  ָּבִאים  ָנֵעמּו, 
ַהּדֹוֵרׁש, ֵאין ֹּכַח ְוֵאין ְסָיג ְוֵאין סֹוף ַלַּמֲעָלה ֶׁשל ַהּדֹוֵרׁש, ּוְבִדין הּוא 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְמַחל לֹו ֲעֹונֹוָתיו ַוֲעֹונֹות ִיְׂשָרֵאל. ֲאָבל ָּכל ֶזה 
אֹוֵמר ַרִּבי ַאְבָרָהם ִמָּסלֹוִניִקי, הּוא ִּבְתַנאי: ּוִבְלַבד ֶׁשִּיְהיּו ְּדָבָריו 
ִּבְדָרָׁשתֹו ְלֵׁשם ָׁשַמִים. ִויַחֵּלק ְּדרּוׁשֹו ִלְׁשֹלָׁשה ֲחָלִקים, ֵחֶלק ִראׁשֹון, 
ְּפָׁשִטים טֹוִבים ַוֲעֵרִבים ֵמַהְמָפְרִׁשים ַז”ל, ְויֹוִסיף ְּכֵדי ִׂשְכלֹו ַהּטֹוב 
ִאם ֲחָננֹו ה’ – ּתֹוִסיף עֹוד ְּדָבִרים, עֹוד ֵּפרּוִׁשים ְוַתְרֶאה ָלֶהם ַּכָּמה 
ַהּתֹוָרה ָיָפה. ֵחֶלק ֵׁשִני, ַהִּדיִנים ַהִּנְדָרִׁשים ִמִּסְדֵרי ַהּיֹום, ִציִצית, 
ֵחֶלק  ְוכּו’.  ַהַּבִית  ַהְנָהַגת  ִמְׁשָּפָחה,  ָטֳהַרת  ַׁשָּבת,  ְמזּוָזה,  ְּתִפִּלין, 
ַהְּׁשִליִׁשי ִּדְבֵרי מּוָסר ַהְׂשֵּכל, חֹוַבת ַהְּלָבבֹות, ֵראִׁשית ָחְכָמה ּוְׁשָאר 
ֶׁשִּיְדרֹׁש  ְיֵדי  ַעל  ִּבְתׁשּוָבה  ַלֲהִׁשיָבם  ִיְהֶיה  ַהְּדרּוׁש  ְורֹב  ְמַחְּבִרים, 
ָלֶהם ֵמִעְנְיֵני ֵּגיִהּנֹם. ַעל ֶזה ִיְהֶיה רֹב ַהְּדרּוׁש. ְוֹלא ְּכמֹו ַהַּדְרָׁשִנים 
ַהַּמְרִאים ֲחִריפּוָתם ַּבְּדָרׁשֹות ֶׁשָּלֶהם ְוֵאין ָּבֶהם ּתֹוֵכָחה. ֵיׁש ַּדְרָׁשִנים 
ֶׁשַאָּתה ׁשֹוֵמַע אֹוָתם, ָּכְך ָּכַתב ְּפלֹוִני, ָּכְך מּוָבא ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה ְוַהֶּזה. 
אֹוְמִרים ִּפְלּפּוִלים ְוִעְנָיִנים. אֹוֵמר ְלָך ַרִּבי ַאְבָרָהם ִמָּסלֹוִניִקי: ֲעזֹב 
אֹוָתם, ַאל ִּתְהֶיה ְּכמֹוָתם, ֵאּלּו ֹלא ַהַּדְרָׁשִנים ֶׁשֲאִני ְמַדֵּבר ֲעֵליֶהם, 
ִּכי ְּבָכל ְּדָרׁשֹוֵתיֶהם ֵאין ּתֹוֵכָחה. ַעד ָּכאן ֵמִביא ָהַרב ִׁשעּוֵרי ָטֳהָרה 

ִמַּכָּמה ְסָפִרים ְוִחּבּוִרים.
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ּוְלַחֵּזק  ִלְדרֹׁש  ַמִּגיַע  ֶׁשהּוא  ָמקֹום  ְּבָכל  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ַהַּתְפִקיד  ְוֶזה 
ה’,  ִלְכבֹוד  ַמֶּׁשהּו  ָׁשם  ַּתֲעֶׂשה  ְלָמקֹום,  ִהַּגְעָּת  רֶֹׁשם.  ּוְלַהְׁשִאיר 
ַּתְׁשִאיר ַמֶּׁשהּו. ֵיׁש ָׁשם ֲאָנִׁשים ֶׁשֹּלא יֹוְדִעים ְּכלּום, ַּתְסִּביר ָלֶהם, 

ַּתְרֶאה ָלֶהם ַּכָּמה ַהּתֹוָרה ֲחׁשּוָבה ּוְמִאיָרה, זֹו ְנֻקָּדה ִראׁשֹוָנה. 



ֲעֹקב ֲעׂשּוְַליש ֲחִמַּׁשהִַנִּסיםַנש
ִנְרֶאה  ֲאַנְחנּו  ֲאָבל  ְקׁשּוָרה,  ִנְרֵאית ֹלא  ְקָצת  ָאְמָנם  ְׁשִנָּיה,  ְנֻקָּדה 
ַּבּסֹוף ֵאיְך ַהֹּכל ִמְסַּתֵּדר ָיֶפה. ַהַּתְרּגּום יֹוָנָתן ֶּבן ֻעִּזיֵאל ְמֻיָחס ְלַרִּבי 
ִנִּסים  ֶׁשֲחִמָּׁשה  י(,  פסוק  כח  )פרק  ַּבָּפָרָׁשה  ֵמִביא  ֻעִּזיֵאל,  ֶּבן  יֹוָנָתן 
ַנֲעׂשּו ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו ְּבאֹותֹו יֹום - הּוא ָיָצא ִמֵּבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשל ֵׁשם 
ָיֵׁשן,  ֹלא  ּתֹוָרה,  ְולֹוֵמד  ֶׁשּיֹוֵׁשב  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ַאְרַּבע  ְלַאַחר  ָוֵעֶבר 
יֹוֵׁשב ְולֹוֵמד, ְּכמֹו ֶׁשּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש )רבה פרשת ויצא פרשה סח אות יא(, 
"ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא" )בראשית כח, יא(, ֲאָבל ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים 
ֹלא ָׁשַכב. ַרק ָאז הּוא ָׁשַכב, ַמה ּקֹוֶרה ָּבֶרַגע ֶׁשהּוא יֹוֵצא? ְּכֶׁשָאָדם 
ָּכֶזה יֹוֵצא ִעם ָּכזֹו ָעְצָמה ֶׁשל ּתֹוָרה, אֹוֵמר ַהַּתְרּגּום יֹוָנָתן ַמֶּׁשהּו 
מּוָזר: ָהעֹוָלם ַמְתִחיל ְלִהְׁשַּתֵּגַע, ָהעֹוָלם ֹלא ָיכֹול ְלָהִכיל ֶאת ָהָעְצָמה 
ַהֹּזאת ֶׁשִּנְקֵראת ַיֲעקֹב ָאִבינּו, ָהעֹוָלם ַמְתִחיל ַלֲעֹבד ֶנֶגד ַהֶּטַבע. ַמה 
ָּקָרה? ֲחִמָּׁשה ִנִּסים: ָהִראׁשֹון, ִנְתַקְּצרּו ְׁשעֹות ַהּיֹום ְוָׁשְקָעה ַהֶּׁשֶמׁש 
ְּבֹלא ִעָּתּה, ֶׁשָהָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָחֵפץ ְלַדֵּבר ִעּמֹו, ְוָכְך ַּגם מּוָבא 
ַּבִּמְדָרׁש )שם אות יב(, ִּפְתאֹום ַהְּזַמן עֹוֵצר ִמֶּלֶכת, ֲאָבל ֹלא עֹוֵצר ְּכֵדי 
ְלַעֵּכב ֶאָּלא קֹוֵפץ ּוִפְתאֹום ַהֶּׁשֶמׁש ׁשֹוַקַעת, ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ֵאָליו ה’ 
ְמַרֲאׁשֹוָתיו  ֲאָבִנים ֶׁשהּוא ָׂשם  ַאְרַּבע  ַהֵּׁשִני,  ַהֵּנס  ַּבַּלְיָלה.  ַּבַּמֲחֶזה 
)יש מחלוקת במדרשים, יש אומרים שהיו שתים עשרה. עיין מדרש רבה פרשת 

ויצא פרשה סח אות יא( ָהְפכּו ֻּכָּלן ְלֶאֶבן ַאַחת. ָּכָכה ַּגם מּוָבא ַּבְּגָמָרא 

)בחולין דף צא ע"ב( ֶׁשָּכל ַאַחת ֵמָהֲאָבִנים ָאְמָרה ָעַלי ַיִּניַח ַצִּדיק ֶאת 

רֹאׁשֹו, ְוִהְתַחְּברּו ֻּכָּלן ְּכֵדי ִלְזּכֹות ֶׁשַּיֲעקֹב ַיִּניַח ֲעֵליֶהם ֶאת ָהֹראׁש. 
ְלַגְלֵּגל אֹוָתּה,  ִמְתַאְּסִפים ָּכל ָהרֹוִעים  ָהֶאֶבן ֶׁשָהיּו  ַהְּׁשִליִׁשי,  ַהֵּנס 



ַהעֹוַלם ְׁ ִּדיִקיםַ ּצש הש

6

ֶעְׂשֵרה  ַאְרַּבע  ְלַאַחר  ַיֲעקֹב,  ַאַחת.  ְּבָיד  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  אֹוָתּה  ִּגְלֵּגל 
ִּפְתאֹום  ְּפָקק,  ְּכֵמִסיר  ָהֶאֶבן  ֶאת  ּוֵמִסיר  ָּבא  ַהִּמְדָרׁש,  ְּבֵבית  ָׁשָנה 
הּוא ְמַקֵּבל ֹּכחֹות. ַהְּבִריָאה ַמְתִחיָלה ְלִהְׁשַּתּנֹות ּוְלִהְתַּבְלֵּבל, ַהֶּטַבע 
ִמְתַּבֵּטל ִּבְפֵני ַהַּצִּדיִקים לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה )אור החיים פרשת בשלח פרק 
ִהְתִחילּו  ַיֲעקֹב,  ֶאת  ָרֲאָתה  ְּכֶׁשַהְּבֵאר  ָהְרִביִעי,  ַהֵּנס  כז(.  פסוק  יד 

ְּכִפי ֶׁשּמּוָבא  ָּפַסק,  ַהֶּזה ֹלא  ְוַהֵּנס  ִלְקָראתֹו.  ְוַלֲעלֹות  ָלצּוף  ַהַּמִים 
ְּבִפְרֵקי ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר )פרק לו(, ֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשָהָיה ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְּבָחָרן 
ַהְּבֵאר ִנְהְיָתה ְּכמֹו ִמְזָרָקה, ַמְׁשָקה ֶאת ֻּכָּלם, ֹלא ָצִריְך ִלְׁשאֹב. ַהֵּנס 
ַהֲחִמיִׁשי, ְקִפיַצת ַהֶּדֶרְך, ְּבאֹותֹו יֹום ֶׁשָּיָצא ִהִּגיַע ְלָחָרן. ֵמֵעין ֶזה 

מּוָבא ַּגם ַּבִּמְדָרׁש )רבה שם אות ח( ְוַגם ַּבְּגָמָרא )חולין דף צא ע"ב(. 

ֶאת  ְמַׁשָּנה  ַהְּבִריָאה  ַרק  ֶׁשֹּלא  ִנְרֶאה,  יב(  )פסוק  ַהָּכתּוב  ּוְבֶהְמֵׁשְך 
ִטְבָעּה ִּבְׁשִביל ַהַּצִּדיק, ֶאָּלא ֲאִפּלּו ַהַּמְלָאִכים ָחְמדּו ְלִהְסַּתֵּכל ּבֹו, 
ֶזה  ִמי  ַהַּמְלָאִכים:  ֶׁשָאְמרּו  ֻעִּזיֵאל,  ֶּבן  יֹוָנָתן  ַהַּתְרּגּום  אֹוֵמר  ָּכְך 

ָהָאָדם ַהֶּזה ֶׁשְּדמּותֹו ֲחקּוָקה ְּבִכֵּסא ַהָּכבֹוד?. 

ִמָּכל אֹוָתם ַהִּנִּסים ָאנּו רֹוִאים ַמה ּקֹוֶרה ְלָאָדם ַאֲחֵרי ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה 
ַמֶּׁשהּו  ִמְתַרֶּגֶׁשת,  ִמְתַּבְלֶּבֶלת,  ִּכְבָיכֹול  ַהְּבִריָאה  ֶׁשל ּתֹוָרה,  ָׁשִנים 

ֹלא ָּברּור קֹוֶרה ֹּפה. 



ִּדיִקים ּצש תַהש ֶּנהְַּבִמיתש ַהעֹוַלםִַמְוּתש
ַהְּגָמָרא )מועד קטן דף כה ע”ב( ְמַסֶּפֶרת, ֶׁשְּכֶׁשִּנְפַטר ַרִּבי ַאָּבהּו ֶׁשָהָיה 
ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ָהָאמֹוָרִאים, ַעּמּוֵדי ְּדֵקיָסִרי ִהִּזילּו ְּדָמעֹות - ָהיּו ָׁשם 
ַעּמּוִדים ְּגדֹוִלים, ִּבְנָיִנים ְּגדֹוִלים, ָהַעּמּוִדים ֵהֵחּלּו ִלְבּכֹות. ּוְכֶׁשַרִּבי 
יֹוֵסי ִנְפַטר, ַהַּמְרְזִבים ֶׁשל ִצּפֹוִרי – ַהְּתָעלֹות ֶׁשּמֹוְׁשכֹות ֶאת ַהַּמִים 
ּכֹוָכִבים  ָראּו  ִנְפַטר  ַיֲעקֹב  ּוְכֶׁשַרִּבי  ְלָדם.  ֶנֶהְפכּו   - ָהִעיר  ְלָכל 
ַּבּיֹום. ּוְכֶׁשַרב ַאִּסי ִנְפַטר ָּכל ָהִאיָלנֹות ֶׁשָהיּו ָּבֵאזֹור, ֶנֶעְקרּו ֻּכָּלם, 
ָיְצאּו ֵמָהֲאָדָמה ַהחּוָצה. ּוְכֶׁשַרִּבי ִחָּיא ִנְפַטר, ָיְרדּו ֲאָבִנים ֶׁשל ֵאׁש 
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ִסיַמאי[,  ַרִּבי  ּגֹוְרִסים  ]ְוֵיׁש  יֹוֵסי  ֵּבַרִּבי  ְמַנֵחם  ּוְכֶׁשַרִּבי  ֵמַהָּׁשַמִים. 
ִנְפַטר, ָּכל ַהּצּורֹות ֶׁשָהיּו ַעל ַהַּמְטְּבעֹות ִנְמחּו, ָאָדם ֵיׁש לֹו ַמְטֵּבַע 
ַמְטֵּבַע  ְורֹוֶאה  ֵמַהִּכיס  מֹוִציא  הּוא  ֲחקּוָקה,  ַהֶּמֶלְך  ֶׁשל  ְּדמּות  ִעם 
ִנְפַטר,  ִחָּיא  ַּבר  ַּתְנחּום  ּוְכֶׁשַרִּבי  ַהַּמְטֵּבַע.  ַעל  ְּדמּות  ֵאין  ֲחָלָקה, 
ָּכל ָהַאְנַּדְרָטאֹות - ָּכל ַהְּפָסִלים, ִנְׁשְּברּו. ּוְכֶׁשַרב ֶאְלָיִׁשיב ִנְפַטר, 
ִנְפַטר  ַהַּצִּדיק  ֶנְחְּפרּו.  ַּגָּנִבים  ֶׁשל  ַמְחָּתרֹות  ִׁשְבִעים  ַהּיֹום  ְּבאֹותֹו 
ָאז ְּכָבר ֵאין ְׁשִמיָרה ָּבִעיר, ַהַּגָּנִבים ָחְזרּו ִלְפֻעָּלה. ּוְכֶׁשַרב ַהְמנּוָנא 
ִנְפַטר, ָיְרדּו ֲאָבִנים ֶׁשל ָּבָרד ֵמָהָרִקיַע. ּוְכֶׁשַרָּבה ְוַרב יֹוֵסף ִנְפְטרּו, 
ַהְּגָׁשִרים ֶׁשל ְנַהר ְּפָרת ִהְתָקְרבּו ֶאָחד ַלֵּׁשִני, ָזזּו ִמְּמקֹוָמם. ּוְכֶׁשַאַּבֵּיי 
ְמַׁשְרְׁשָיא,  ַרב  ּוְכֶׁשִּנְפַטר  ָזזּו.  ִּדְגָלת  ֶׁשל  ַהְּגָׁשִרים  ִנְפְטרּו,  ְוָרָבא 

ַהְּדָקִלים ִהְפִסיקּו ְלהֹוִציא ְּתָמִרים ְוהֹוִציאּו ַרק קֹוִצים. 

ָּכל  ֶאת  ּוְמָתֶאֶרת  ֶׁשַּמֲאִריָכה  ָּבֶזה  ָלנּו  ְלַהִּגיד  רֹוָצה  ַהְּגָמָרא  ָמה 
ִלְזֹרם? ָלָּמה  ִנְפַטר ָאז ַמה ָּקָרה? ַהַחִּיים ֹלא ְצִריִכים  ֶזה? ַהַּצִּדיק 

ַהְּבִריָאה ִמְׁשַּתָּנה ּוִמְתַּבְלֶּבֶלת? 



ִּדיקְַיסֹודַעֹוַלם”ַ ָש ”
ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְמַגֶּלה ָלנּו ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך ְּבָאְמרֹו “ְוַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם” 
)משלי י, כה(, ּוְמָבֶאֶרת ַהְּגָמָרא )יומא דף לח ע”ב(, ָאַמר ַרִּבי ִחָּיא ַּבר 

ִמְתַקֵּים,  ָהעֹוָלם  ֶאָחד  ַצִּדיק  ִּבְׁשִביל  ֲאִפּלּו  יֹוָחָנן,  ַרִּבי  ָאַמר  ַאָּבא 
ָהעֹוָלם,  ֻמְׁשָּתת  ֶׁשָעָליו  ַצִּדיק  ֵיׁש  עֹוָלם".  ְיסֹוד  "ְוַצִּדיק  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ִמְזַּדְעֵזַע  ָהעֹוָלם  ֵמַהְּבִריָאה,  ִמְתַנֵּתק  ּוְכֶׁשהּוא  ִקּיּום,  ֵאין  ִּבְלָעָדיו 
ַהּתֹוָרה,  ַהּיֹום,  ַעד  ֶׁשָהְיָתה  ֶׁשּלֹו  ַהְּקֻדָּׁשה  ְלִהְתַּבְלֵּבל,  ּוַמְתִחיל 
ַהִּמְצֹות ְוַהֲחָסִדים ֶׁשּלֹו, ִזּכּוי ָהַרִּבים ֶׁשּלֹו, ֵהם ֶהֱחִזיקּו ֶאת ָהעֹוָלם, 
ּוְכֶׁשהּוא ִמְסַּתֵּלק, ֵיׁש ַזֲעזּוַע ְוַהֹּכל ַמְתִחיל ְלִהְתַּבְלֵּבל. ַיֲעקֹב ָאִבינּו 
ַהְּבִריָאה  ָּכל  עֹוָלם,  ְיסֹוד  ַצִּדיק  ָהָיה  ֶׁשהּוא  ַוַּדאי  ַהּדֹור,  ְּבאֹותֹו 
ָעְמָדה ִּבְזכּותֹו, ַאֲחֵרי ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים ֶׁשל ּתֹוָרה ְלֹלא ַהְפָסָקה, 
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ּוְלַפְרֵּגן  ָלבֹוא  ְּכֵדי  ַהֹּכל  ְועֹוָׂשה  ּופֹוַרַחת  ִמְתַרֶּגֶׁשת  ַהְּבִריָאה  ָּכל 
רֹוֶצה  ֶׁשהּוא  ֶׁשרֹוָאה  ָהֶאֶבן  ִלְקָראתֹו,  עֹוָלה  ַהְּבֵאר  ָלֵכן  ַלַּצִּדיק, 
ְלָהִרים אֹוָתּה ִהיא ִמְתרֹוֶמֶמת ְלַבד. ּוְכֶׁשַּיֲעקֹב רֹוֶצה ִליֹׁשן, ָהֲאָבִנים 

ָרבֹות ְוָכל ַאַחת אֹוֶמֶרת: “ָעַלי ַיִּניַח ַצִּדיק ֶאת רֹאׁשֹו”. 

ָהָיה  ַלִּׁשעּור,  ְמֹאד  ְמֻאָחר  ֶׁשִהִּגיַע  ֶאָחד,  ַּתְלִמיד  ֵאיֶזה  ַּפַעם  ָהָיה 
ָצִריְך ָלקּום ְּבֶׁשַבע ְוָלֶלֶכת ְלִהְתַּפֵּלל ְוהּוא ִהְתעֹוֵרר ְּבַאַחת ַּבָּצֳהַרִים, 
ָׁשַאל אֹותֹו ָהַרב ֶׁשּלֹו: “ַמה ָּקָרה?” ָאַמר לֹו ַהַּתְלִמיד: “ָהַרב ַמִּכיר 
ַּגם  ָהָיה  ָּכָכה  ֶׁשָרבּו?  ָהֲאָבִנים  ַעל  ָאִבינּו,  ַיֲעקֹב  ֶׁשל  ַהִּסּפּור  ֶאת 
ֶׁשָּלֶהן,  ַּבָּׁשָעה  ִליֹׁשן  ַאְסִּפיק  ֶׁשֲאִני  ָרבּו  ַּבּיֹום  ַהָּׁשעֹות  ָּכל  ֶאְצִלי, 
ַעד  ְוָיַׁשְנִּתי  ִהְתַאֲחדּו  ֻּכָּלן  ְוָאז  ַהְלָאה,  ְוֵכן  ֶעֶׂשר  ֵּתַׁשע,  ְׁשמֹוֶנה, 
ַאַחת... ַּכָּמה ֲאַנְחנּו ְרחֹוִקים ֵמַהְנָהַגת ַהַּצִּדיק ֶׁשִּנְקָרא “ַצִּדיק ְיסֹוד 
עֹוָלם”. ַּכָּמה ֲאַנְחנּו ַחִּיים ַעל ִּפי ַהֶּטַבע, ּוְכֶׁשִּפְתאֹום ֵיׁש ִיּסּוִרים, 
ְּכֵאִבים, ְּבָעיֹות, ָאז ְּבֵסֶדר ֶאְפָׁשר ְלִהְתַּפֵּלל, ְוִלְפָעִמים ַּגם ַהְּתִפָּלה 
ִמְתַקֶּבֶלת. ַאְך ֵאֶצל אֹוָתם ַהַּצִּדיִקים ָאנּו רֹוִאים, ֶׁשָהעֹוָלם ִמְׁשַּתֶּנה 
ְּכֶנֶגד  ִמָּדה  ַמָּמׁש  ְוזֹו  ְרצֹוָנם.  ַלֲעׂשֹות  ִּבְׁשִביל  ִּכְבָיכֹול  ּוִמְׁשּתֹוֵלל 
ִמָּדה: ֵהם ָׁשְברּו ֶאת ַהֶּטַבע ֶׁשָּלֶהם - ַהַּגְׁשִמּיּות, ָהְרצֹונֹות, ַהַּתֲאוֹות, 
ְּבֵבית ֵׁשם  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ַאְרַּבע  ִליֹׁשן  ָהַלְך  ָאִבינּו ֶׁשֹּלא  ַיֲעקֹב  ְּכמֹו 
ַאָּתה  ָמה  ִלְלֹמד  ָּגַמְרָּת  ְולֹוֵמד,  לֹוֵמד  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ַאְרַּבע  ָוֵעֶבר, 
עֹוֶׂשה? לֹוֵמד עֹוד, ֵאיְך? ָמה ַאָּתה ֹלא הֹוֵלְך ִליֹׁשן, ֹלא הֹוֵלְך ָלנּוַח? 
ִנְׁשָאר ַעל ַהֵּסֶפר עֹוד ָועֹוד, ִּבְזכּות ֶזה ַּגם ַהְנָהַגת ַהֶּטַבע ִמְׁשַּתָּנה 

ִּבְׁשִביָלם.



”םַסֹוּפי ֲחתש תַהש ּונש
ֶׁשָּלנּו,  ַּבּדֹורֹות  ַהּיֹום  ִיְׂשָרֵאל,  ְּגדֹוֵלי  ַעל  ִסּפּוִרים  ַּכָּמה  ְנַסֵּפר 
ֵמַהַהְנָהָגה  ַנְתִחיל  ֵמֶהם.  ֲאַנְחנּו ְרחֹוִקים  ַּכָּמה  ְלָהִבין  ְקָצת  ּוְנַנֶּסה 
ֶׁשל ַהֲחַת”ם סֹוֵפר, הּוא ָהָיה אֹוֵמר ָּתִמיד ְּבתֹור ְרִגילּות, ֶׁשַהָּכתּוב 
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)איוב ג, יג(  ִלי"  ָינּוַח  ָאז  ָיַׁשְנִּתי  ְוֶאְׁשקֹוט  ָׁשַכְבִּתי  ַעָּתה  אֹוֵמר "ִּכי 
ּוֵבאּורֹו, ִאם ֲאִני ָיַׁשְנִּתי, ָאז, ַמה ֶּזה ָאז, א’ ֶזה ֶאָחד, ז’ ֶזה ֶׁשַבע, 
ּוְבַיַחד ְׁשמֹוֶנה - ְׁשמֹוֶנה ָׁשעֹות, ִאם ָיַׁשְנִּתי א"ז - ָינּוַח "ִלי”, ֵיׁש ִלי 
ְמנּוָחה ַעְכָׁשו ְּכִמְנַין ִלי, ַּכָּמה ֶזה ל”י? ַאְרָּבִעים ָׁשעֹות ּתֹוָרה. ָיַׁשְנָּת 
ָׁשעֹות  ַאְרָּבִעים  ְוִלְלֹמד  ָלבֹוא  ָיכֹול  ַאָּתה  ַעְכָׁשו  ָׁשעֹות?  ְׁשמֹוֶנה 

ּתֹוָרה )דרך פקודיך מצות ל"ת כד הגהות הצבי והצדק אות קסח(. 

ְּבִתְׁשֵרי  ְּבכ”ה  ְוִנְפַטר  ה’תקכ”ג  ְּבִתְׁשֵרי  ְּבז’  נֹוַלד  סֹוֵפר  ַהֲחַת”ם 
ה’ת”ר, ֹזאת אֹוֶמֶרת ִלְפֵני ֵמָאה ִׁשְבִעים ְוֵתַׁשע ָׁשָנה, ֹלא ִלְפֵני ַאְלֵפי 

ָׁשִנים, ְוֵאּלּו ָהיּו ַהֻּמָּׂשִגים ֶׁשּלֹו. 



ֶליִַעםִַפְוּתֹו ֵֶ יי ְּסטש תַהש ִגיוש ְֵ
ֶׁשל  ָאִביו  ַזַצ”ל,  ַקְנֶיְבְסִקי  ַחִּיים  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש,  ַהְּסַטייֶּפֶלר 
ַרִּבי ַחִּיים ַקְנֶיְבְסִקי ֶׁשִּיְחֶיה, ָהָיה ָרִגיל ִלְלֹמד ְוַלֲעׂשֹות ַּכָּמה ְוַכָּמה 
ְּבתֹור  ִלּמּוד ּתֹוָרה  ֶׁשל  ְרצּופֹות  ָׁשעֹות  ְוֵׁשׁש  ְׁשֹלִׁשים  ֶׁשל  ְסָדִרים 
ֲאחֹותֹו.  ֶאת  ִאיׁש  ַהֲחזֹון  ִהִּציַע לֹו  ַהִּנּׂשּוִאין  ְלִגיל  ְּכֶׁשִהִּגיַע  ָּבחּור. 
ִלְפֵני ַהְּפִגיָׁשה הּוא ָקַבע ֵסֶדר ִלּמּוד ֶׁשל ְׁשֹלִׁשים ְוֵׁשׁש ָׁשעֹות, ְוִתְכֵנן 
ִליֹׁשן ָּבַרֶּכֶבת ַּבְּנִסיָעה ַלְּפִגיָׁשה. ַהְּנִסיָעה ָּבַרֶּכֶבת ָהְיָתה ִּכְׁשמֹוֶנה 
ְׁשעֹות ְנִסיָעה, ָּכָכה הּוא ַיִּגיַע ֵעָרִני ַלְּפִגיָׁשה. ְוָכְך הּוא ָעָׂשה, ָלַמד 
ֶׁשל  ִרּפּוד  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ָרָאה  ָלַרֶּכֶבת  ּוְכֶׁשִהִּגיַע  ָׁשעֹות  ְוֵׁשׁש  ְׁשֹלִׁשים 
ֲחַׁשׁש ַׁשַעְטֵנז, ֶצֶמר ּוִפְׁשָּתן, ְוהּוא ֹלא ָרָצה ָלֶׁשֶבת. ֶמה ָעָׂשה? ָעַמד 
ְוָלַמד ָּכל ַהְּנִסיָעה עֹוד ְׁשמֹוֶנה ָׁשעֹות! ּוְכֶׁשהּוא ִהִּגיַע ַלְּפִגיָׁשה הּוא 
ַהֲחזֹון  ְלָאִחיָה  ְוָאְמָרה  ִנְפְּגָעה  ִהיא  ְוִנְרַּדם.  ַלַּבחּוָרה  ָׁשלֹום  ָאַמר 
ִּבְגַלל  ָּבטּוַח  ֶזה  ִּתְדֲאִגי,  “ַאל  ָלּה:  ְוָאַמר  ִהְרִּגיַע אֹוָתּה  ִאיׁש. הּוא 
לֹו,  ָאְמָרה  ּוְכֶׁשִהיא  ָׁשעֹות”.  ַהְרֵּבה  ֶׁשל  ִלּמּוד  ַאֲחֵרי  ָהָיה  ֶׁשהּוא 
ַהֲחזֹון ִאיׁש:  ְּבֹאֶזן ַאַחת, ָאַמר ָלּה  ֶׁשִּנְרֶאה ָלּה ֶׁשֶהָחָתן ֹלא ׁשֹוֵמַע 
“אּוַלי הּוא ֹלא ׁשֹוֵמַע ְּבֹאֶזן ַאַחת ֲאָבל ֻּכָּלם ִיְׁשְמעּו לֹו, ַאל ִּתְדֲאִגי”. 
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ֶׁשָראּו  ְּבדֹוֵרנּו  ֲאָנִׁשים  ֵיׁש  ָׁשִנים.  ֵמאֹות  ִלְפֵני  ָהָיה  ֹלא  ֶזה  ְוׁשּוב, 
ְוִדְּברּו ִעם ַהְּסַטייֶּפֶלר. 



ֻּבַּבה הש ְׁ ייְנַמןַ בְַוטש ַהיש
ְנַסֵּפר ַּגם ַעל ְּגדֹוֵלי ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבדֹוֵרנּו. ָלַרב ְׁשַטייְנָמן ַזַצ”ל ִהִּגיַע 
ָזֵקן  ְיהּוִדי  ְסִליָחה,  ִמֶּמּנּו  ְלַבֵּקׁש  ֶׁשָּבא  ָׁשִנים,  ַּכָּמה  ִלְפֵני  ְיהּוִדי 
ֻמְפָלג ֶׁשָהָיה ְקָצת יֹוֵתר ְמֻבָּגר ֵמָהַרב ְׁשַטייְנָמן. ָׁשַאל אֹותֹו ָהַרב: 
“ַעל ָמה ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ְסִליָחה”? ָאַמר לֹו ָהִאיׁש: “ָהַרב ִּבְצִעירּותֹו 
ְוָכל ַהְיִׁשיָבה  ְוָהַרב ָהָיה ָצִעיר ְמֹאד  ִנְכַנס ַלְיִׁשיָבה ֶׁשָּלַמְדִּתי ָּבּה, 
ֶיֶלד.  ֵאֵלינּו  ֶׁשַּמְכִניִסים  ָלנּו  ְוִהְפִריַע  ְּגדֹוִלים,  ַּבחּוִרים  ָּבּה  ָהיּו 
ִהְתַאְרַּגּנּו ַּכָּמה ֶחְבֶר’ה ְוָאַמְרנּו: ּבֹוא ְנַלֵּמד ֶאת ַהּצּוִציק ַהֶּזה ֶלַקח. 
ָיִבין  ֶיֶלד  ְּבתֹור  ֶׁשָהַרב  ְּכֵדי  ָהַרב  ֶׁשל  ַּבִּמָּטה  ֻּבָּבה  ְוַׂשְמנּו  ָהַלְכנּו 
ֶאת ָהֶרֶמז - ֵלְך ְּתַׂשֵחק ִעם ֻּבּבֹות, ַאל ָּתֹבא ְלפֹה”. ָהַרב ְׁשַטייְנָמן 
ְּכֶׁשָּיָצא  ְּבֵסֶדר.  ְוַהֹּכל  ְוסֹוֵלַח  ֶזה  ֶאת  זֹוֵכר  ֹלא  ֶׁשהּוא  לֹו,  ָאַמר 
ָהִאיׁש ִמֵּביתֹו ֶׁשל ָהַרב ְׁשַטייְנָמן ִהְתִחיל ָהִאיׁש ִלְבּכֹות, ְוִסֵּפר ַלֵּבן 
ַּבּבֶֹקר,  ָקִמים  ַוֲאַנְחנּו  ַלְיִׁשיָבה  ַמִּגיַע   12 ֶּבן  “ֶיֶלד  ְוָאַמר לֹו:  ֶׁשּלֹו 
ַמִּגיִעים ָיָׁשר ַלִּמָּטה ִלְראֹות ֵאיְך ַהֶּיֶלד ַהֶּזה ָיֵׁשן ִעם ַהֻּבָּבה. ָרִאינּו 
אּוַלי  ָאַמְרנּו  טֹוב,  ָמקֹום,  ְּבאֹותֹו  צּוָרה,  ְּבאֹוָתּה  ֻמַּנַחת  ֶׁשַהֻּבָּבה 
ַהַּלְיָלה הּוא ֹלא ָיַׁשן ַּבִּמָּטה. ִחִּכינּו ְלָמָחר, ְוַגם ָמָחר ֹלא. ַהֶחְבֶר’ה 
ִהְתַּבְלַּבְלנּו  אּוַלי  ִליֹׁשן,  הֹוֵלְך  הּוא  ָמַתי  ַאֲחָריו  ַלֲעקֹב  אֹוִתי  ִמּנּו 
ַהֶּזה  ַהֶּיֶלד  ָמַתי  ִלְראֹות  ַּבַּלְיָלה  ֶעֶׂשר  ִמָּׁשָעה  ְמַחֶּכה  ַוֲאִני  ַּבִּמָּטה, 
הֹוֵלְך ִליֹׁשן. ְוִאּלּו ַהֶּיֶלד ַאְרֵיה ֵלייּב לֹוֵמד ְולֹוֵמד. ְּכֶׁשִהִּגיַע ְׁשַּתִים 
ַוֲאִני  ַּבּבֶֹקר  ַקְמִּתי  ִליֹׁשן,  ְוָהַלְכִּתי  ִהְתַעַּיְפִּתי  ְּכָבר  ֲאִני  ַּבַּלְיָלה 
ֹלא  ַוֲאִני  ַאֲחָריו  ָעַקְבִּתי  ָׁשֵלם  ֹחֶדׁש  ָּכְך  לֹוֵמד,  ֲעַדִין  אֹותֹו  רֹוֶאה 
ְוִכי  ֶיֶלד!  ְּבתֹור  ְׁשַטייְנָמן  ָהַרב  ָהָיה  ֶזה  ָיַׁשן”.  הּוא  ָמַתי  יֹוֵדַע 
ַחָּלִׁשים?  ֲאָנִׁשים  ַהּיֹום  ֹּנאַמר,  ַמה  ַהּדֹור?  ְּגדֹוֵלי  צֹוְמִחים  ְסָתם 
ְּבֵסֶדר, ֲאָבל ֶאת ַהָּׁשעֹות ֶׁשַאָּתה ֵּכן לֹוֵמד, ַאָּתה ָיכֹול ִלְלֹמד אֹוָתן 
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ְּבַהְתָמָדה, ַאָּתה ָיכֹול ִלְלֹמד אֹוָתן ְּבִלי ֶּפֶלאפֹון, ְּבִלי ִסיַגְרָיה, ְּבִלי 
ַהְפָסָקה ָּבֶאְמַצע. 



ִַליֹון ְדַיהַוֹוּכחש בַעֹובש ַהיש
ָהַרב ָּדִוד יֹוֵסף ֶׁשִּיְחֶיה ִסֵּפר ַּפַעם: ֶׁשָהַרב עֹוַבְדָיה יֹוֵסף ַזַצ”ל ָהָיה 
ָצִריְך ִלְכּתֹב ְּתׁשּוָבה ַּבֲהָלָכה ְּבנֹוֵׂשא ְמֹאד ְמֻסָּבְך, נֹוֵׂשא ֶׁשל ֲעגּוָנה, 
ַאֲחֵרי יֹוַמִים ֶׁשָהַרב ּכֹוֵתב, ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי הּוא ִסֵּים ֶאת ַהְּתׁשּוָבה. 
הּוא ָּבא ְוָׁשַאל ֶאת ַהֵּבן ֶׁשּלֹו ֵאיֶזה יֹום ַהּיֹום? ָאַמר לֹו ָהַרב ָּדִוד: ַמה 
ֹּזאת אֹוֶמֶרת ַאָּבא, ֹלא ַׂשְמָּת ֵלב? ְּכָבר יֹום ְׁשִליִׁשי ַהּיֹום, ֹלא ָהַלְכָּת 

ִליֹׁשן? ָאַמר לֹו ָהַרב: “ָׁשַכְחִּתי ִליׁשֹן...”. 

ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ׁשֹוְכִחים ִליׁשֹן? ׁשֹוְכִחים ֶלֱאֹכל? 

ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשּׁשֹוְכִחים ֶאת ָהַאְרָנק, ֶאת ַהִּמְׁשָקַפִים, ֲאָבל ֹלא ִליֹׁשן 
ְלִהְתַּפֵּלל,  ׁשֹוֵכַח  ִלְלֹמד,  ׁשֹוֵכַח  ְלָבֵרְך,  ֶׁשּׁשֹוֵכַח  ֶאָחד  ֵיׁש  ְוֶלֱאֹכל. 

ֲאָבל ִליֹׁשן? ֵאין ָּדָבר ָּכֶזה, הּוא ַמְקִּפיד ְּבָכל ְיָמָמה ִליׁשֹן ַּכהֹוֵגן. 



ְַּבַיַכה?ַ ִלְוֹּכחש
ֵמֵעין ֶזה ְמַסְּפִרים ַעל ַהֲחַת”ם סֹוֵפר, ֶׁשָהָיה לֹו ְמָׁשֵרת ֶׁשָהָיה ֵמִביא 
ָהֲארּוָחה  ֶאת  ָחַמד  הּוא  ַהְּפָעִמים  ְּבַאַחת  ּבֶֹקר.  ֲארּוַחת  ָּתִמיד  לֹו 
ִאם  ֵלב  ָׂשם  ֹלא  ָהַרב  ִמְקֶרה  ‘ְּבָכל  ְלַעְצמֹו:  ָאַמר  ְוהּוא  ָהַרב,  ֶׁשל 
הּוא אֹוֵכל אֹו ֹלא, ֶׁשֲהֵרי הּוא ָּתִמיד ָׁשקּוַע ַּבִּלּמּוד, ָלֵכן ֵאין ֲחָׁשׁש 
ִאם ֲאִני אֹוַכל ֶאת ָהאֶֹכל ְוָאִביא לֹו ַמָּגׁש ֵריק’. ְוָכְך ָעָׂשה, ַלָּמֳחָרת 
ָהַלְך ַהְמָׁשֵרת ְוָאַכל ֶאת ָּכל ַהַּמָּגׁש, “ְּבעֹוָדּה ְּבַכּפֹו ִיְבָלֶעָּנה” )ישעיה 
כח, ד(, ָּגַמר ֶאת ַהֹּכל, ְמַנֶּקה ֶאת ַהֶּפה, ּוַמְכִניס ַמָּגׁש ֵריק. ִלְקַראת 

ֲארּוַחת  ִעם  ָמה  ְוָׁשַאל אֹותֹו  ַלַּׁשָּמׁש  ַהֲחַת”ם סֹוֵפר  ָּפָנה  ַהָּצֳהַרִים 
ַהּבֶֹקר? ָאַמר לֹו ַהַּׁשָּמׁש: “ָהַרב ְּכָבר ָאַכל, ִהֵּנה ַהַּמָּגׁש ֵריק, ַּכִּנְרֶאה 
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הּוא  ִּפְתאֹום  ַּבִּלּמּוד”.  ְׁשִקיעּותֹו  ִּבְגַלל  ֶׁשָאַכל  ֵלב  ָׂשם  ֹלא  ָהַרב 
רֹוֶאה ֶאת ַהֲחַת”ם סֹוֵפר ַמְרִצין, ִמְסַּתֵּכל ָעָליו ְואֹוֵמר לֹו: “ַּתְקִׁשיב, 
ַאָּתה צֹוֵדק, ִאם ָאַכְלִּתי אֹו ֹלא ָאַכְלִּתי ֲאִני ֶּבֱאֶמת ֹלא זֹוֵכר, ָהִייִתי 
ֲאִני  ֶזה  ֶאת  ֵּבַרְכִּתי  ֹלא  אֹו  ֵּבַרְכִּתי  ִאם  ֲאָבל  ַּבִּלּמּוד,  ְמֹאד  ָעסּוק 
ְּבַוַּדאי זֹוֵכר, ַוֲאִני זֹוֵכר ֶׁשֹּלא ֵּבַרְכִּתי, ְוֶלֱאֹכל ְּבִלי ְּבָרָכה ֹלא ַׁשָּיְך 

ֶאְצִלי, ְוִאם ֵּכן ֵאיֹפה ֲארּוַחת ַהּבֶֹקר? 

ַמה ַּלֲעׂשֹות, ֶאְצֵלנּו ֶזה ָהפּוְך, ָאָדם אֹוֵכל ַצַּלַחת ְׁשֵלָמה ְוָאז ִמְסַּתֵּפק, 
ֶרַגע, ֵּבַרְכִּתי אֹו ֹלא? ָּגַמְרָּת ַצַּלַחת ְׁשֵלָמה ַעְכָׁשו, ָאַכְלָּת ֵאיֶזה ְׁשֵּתי 
ִקילֹו אֶֹכל. ִלְפָעִמים הּוא ִמְסַּתֵּפק ִאם הּוא ָאַכל ִׁשעּור, “ַאָּתה ָיכֹול 
ָיכֹול  ֹלא  ַאָּתה  אֹוְתָך,  ְלהֹוִציא  ֵאיֶזה  חֹוָבה?”  ְיֵדי  אֹוִתי  ְלהֹוִציא 
ָלֵצאת ֵמַהֶּדֶלת ֵמרֹב אֶֹכל, ִּתְסַּתֵּכל ַּכָּמה ָאַכְלָּת! ְוֶזה ַהֶהְבֵּדל ֵּביֵנינּו 

ַלֲחַת”ם סֹוֵפר. 



ְדמֹו”יֶַלַחִסיד ֶהְבּּדלַּּביןַַהפש הש
ֶׁשָהָיה  ַזַצ”ל,  ִמַּקְרִלין  ַאֲהֹרן  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו”ר ַהָּקדֹוׁש  ֵיׁש ִסּפּור ַעל 
ָהַאְדמֹו”ר ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֲחִסידּות ַקְרִלין, ֵיׁש לֹו ִׁשיר ָיֶפה ֶׁשָּׁשִרים 
אֹותֹו ְּבַהְרֵּבה ָּבֵּתי ִיְׂשָרֵאל, “ָי-ּה ֶאְכֹסף ֹנַעם ַׁשָּבת”, ִׁשיר ֶׁשָּמֵלא 
ִמַּקְרִלין  ַהָּקדֹוׁש  ַאֲהֹרן  ְוַרִּבי  ַהַּׁשָּבת.  ְלַמֲעַלת  ְוַגְעּגּוִעים  ִּכּסּוִפים 
ָהְיָתה לֹו רּוַח ַהֹּקֶדׁש. ְּבֶאָחד ֵמַהִּטיִׁשים – ֵמַהֻּׁשְלָחנֹות ֶׁשָהָיה עֹוֵרְך 
ְמָבֵרְך  ַּתּפּוַח,  לֹוֵקַח  ֶׁשָהַרב  ְוָרָאה  ֶאָחד  ָחִסיד  ִהִּגיַע  ֲחִסיָדיו,  ִעם 
ֵּביִני  ַהֶהְבֵּדל  ‘ָמה  ֶהָחִסיד,  ֶׁשל  ְּברֹאׁשֹו  ַמְחָׁשָבה  ְוָעְלָתה  ְואֹוֵכל, 
ְמֻיָחד  הּוא  ְּבָמה  ַּתּפּוַח’.  אֹוֵכל  ֲאִני  ְוַגם  ַּתּפּוַח  אֹוֵכל  ָהַרב  ָלַרב, 
ֵיׁש  ֶאְכסֹף”,  "ָי-ּה  ִׁשיר  לֹו  ֵיׁש  ָאז  ַוֲאִני ֹלא?  ַאְדמֹו”ר  ִמֶּמִּני, הּוא 
ֲאָנִׁשים ֶׁשּבֹוִכים ְּכֶׁשָּׁשִרים ֶאת ַהִּׁשיר ַהֶּזה, ָאז ַּגם ֲאִני ֲאַחֵּבר ִׁשיִרים. 
ַרִּבי ַאֲהֹרן ִמַּקְרִלין ָקַלט ֶאת ַמֲחֶׁשֶבת ַהִּפּגּול ֶׁשּלֹו ְוָקָרא לֹו, ְוָאַמר 
ְלֵביְנָך? ַאָּתה רֹוֶצה ַּתּפּוַח, ָּבא  ֵּביִני  ַהֶהְבֵּדל  לֹו: “ַאָּתה יֹוֵדַע ָמה 
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ִנְזָּכר “ֶרַגע ֵיׁש  ְוָאז  ָיֶפה, ַאָּתה ָּבא ֶלֱאֹכל,  ְלָך ַּתּפּוַח ָאדֹם, ָמתֹק, 
ֲאִני ָצִריְך ְלָבֵרְך”, ָאז ַאָּתה ִמָּיד ְמָבֵרְך, ְמַׁשְחֵרר ֶאת  ִלי ַמְחסֹום, 
ַהַּמְחסֹום ְואֹוֵכל ֶאת ַהַּתּפּוַח. ֲאָבל ֲאִני ְמַחֵּפׂש ֵאיְך ְלַׁשֵּבַח ֶאת ַהֵּׁשם, 
ָיִמיָנה ּוְׂשֹמאָלה, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲאִני ָּכל ָּכְך אֹוֵהב  ֲאִני ִמְסַּתֵּכל 
אֹוְתָך, ֲאִני רֹוֶצה ְלָבֵרְך אֹוְתָך, ֲאָבל ָמה ְסָתם ְלָבֵרְך ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה? 
ּוִפְתאֹום ֲאִני רֹוֶאה ַּתּפּוַח, ַוואּו, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֵיׁש ִלי ִהְזַּדְּמנּות 
ְלָבֵרְך אֹוְתָך. ִאם ָהָיה ֶאְפָׁשר ֹלא ֶלֱאֹכל ַּגם ֹלא ָהִייִתי אֹוֵכל, ֲאָבל 

ָאסּור, זֹו ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה, ָאז טֹוֲעִמים ְקָצת, ֶזה ַהֶהְבֵּדל ֵּביֵנינּו”. 

ִמַּקְרִלין?  ַאֲהֹרן  ְלַרִּבי  אֹו  ֶלָחִסיד  ַׁשָּיְך  הּוא  ִאם  ֵיַדע  ָהָאָדם  ְוֵאיְך 
ַהְּׁשֵאָלה ַּכָּמה הּוא אֹוֵכל ְוטֹוֵחן ַאֲחֵרי ַהְּבָרָכה. ָאָדם אֹוֵמר ְלָך ֲאִני 
ְּכמֹו ַרִּבי ַאֲהֹרן ִמַּקְרִלין, ְמָבֵרְך ְמזֹונֹות ְוטֹוֵחן ְלָך ִקילֹו ּבּוֶרָקִסים, 
ִלי  ֵיׁש  ַּתִּגיד  אֹוְתָך,  ָּכְך עֹוד ׁשֹוֵאל  ְוַאַחר  טֹוֵחן’,  ַאַחר  טֹוֵחן  ‘ֵיׁש 
ִּבְרַּכת  ַּפֲעַמִים  ְלָך  ֵיׁש  ַאֲחרֹוָנה,  ְּבָרָכה  ְלָך  ֵאין  ַאֲחרֹוָנה?  ְּבָרָכה 
ַהָּמזֹון ְוֶׁשַבע ְּבָרכֹות ְּבנֹוָסף, ָאַכְלָּת ַמָּגׁש ָׁשֵלם ְלַבד. ַמִּגיִׁשים עֹוף 
ַלֻּׁשְלָחן, ַהֶּבְנָאָדם לֹוֵקַח ֶאת ָהעֹוף, נֹוֵתן ּבֹו ֵעיָניו ְועֹוֶׂשה אֹותֹו ַּגל 
ֶׁשל ֲעָצמֹות, ְועֹוד ִנְׁשָאר ָרֵעב, ַאָּתה ַרִּבי ַאֲהֹרן ִמַּקְרִלין? ַאָּתה ֲאִפּלּו 
ֹלא ַהַּנַעל ֶׁשּלֹו. ַהֲחִסיִדים ָהֲאִמִּתִּיים ְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ָהיּו מֹוִריִדים ֶאת 
ַהֹחֶמר ּוַמֲעִלים ֶאת ָהרּוַח, ָלֵכן ָּכל ַהֶּטַבע ֶׁשָּלֶהם ָהָיה ָהפּוְך ִמַּדְרֵכי 

ַהֶּטַבע, ּוְכֶנֶגד ֶזה ַהֶּטַבע ִהְתַּבֵּטל ִּבְׁשִביָלם. 



ַּתֹוַיתֹו ֹכחש ְׁ ”ְךַ ּׁשש הש
ְמֻסָּפר ַעל ַהָּגאֹון ַרִּבי ַׁשְּבַתאי ֹּכֵהן ַּבַעל ַהַּׁש”ְך ַעל ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך 
ַהֻּׁשְלָחן  ַעל  ַאְבָרָהם  ַהָּמֵגן  ַּבַעל  ַאֶּבֵלי  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ִעם  ְּכֶׁשִּנְפַּגׁש 
ָערּוְך, ֵּבְררּו ֵּביֵניֶהם ַּכָּמה ִּדיִנים. ִּפְתאֹום ִהִּגיַע ַהְמָׁשֵרת ֶׁשל ַהַּׁש”ְך 
ִמיֶׁשהּו  ָּכאן  ֵיׁש  ִמָּכאן,  ָלֵצאת  ֻמְכָרִחים  ָהַרב,  “ְּכבֹוד  לֹו:  ְוָאַמר 
ֶׁשהֹוֵלְך ָלמּות, ְוַאֶּתם ֹּכֲהִנים”. ַהַּׁש”ְך ָיַדע ֶׁשֵהם ְּבֶאְמַצע ֻסְגָיה ְוִאם 
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ֵהם ֵיְצאּו ִיְהֶיה ָחֵסר ָלֶהם ַּבֲהָבָנה, ִמָּיד ָאַמר: “ֲאִני ּגֹוֵזר ֶׁשהּוא ֹלא 
ְוָאַמר ַלָּמֵגן ַאְבָרָהם: “ּבֹוא  ָימּות ַעְכָׁשו, ֶזה ַמְפִריַע ָלנּו ַלִּלּמּוד”. 
ַהַּׁש”ְך  ֶׁשִאם  ָיַדע  ָעָליו, הּוא  ָסַמְך  ַאְבָרָהם  ַהָּמֵגן  ִלְלמֹד”.  ַנְמִׁשיְך 
ּגֹוֵזר ַּגם ַמְלַאְך ַהָּמֶות ַחָּיב ִלְׁשֹמַע. ְּכֶׁשָּגְמרּו ִלְלֹמד, ְוִסְּימּו ֶאת ָּכל 
ַהְּׁשֵאלֹות ֶׁשַּבֻּסְגָיא, ִלָּוה ַהַּׁש”ְך ֶאת ַהָּמֵגן ַאְבָרָהם ְוָיָצא ִאּתֹו ַהחּוָצה, 
ְוָאַמר: “ַעְכָׁשו הּוא ָיכֹול ָלמּות” – ְוָכְך ָהָיה )תורת דוד שמות הגדולים 

עמוד תסט(. ְוֶזה ֹלא ִלְפֵני ַהְרֵּבה ָׁשִנים. 

ג סק”א( הּוא  )סימן  ִמְׁשָּפט  חֶֹׁשן  ַעל  ַהַּׁש”ְך  ֶׁשל  ֵמַהִחּדּוִׁשים  ְּבֶאָחד 
ּכֹוֵתב, ַעְכָׁשו ֲאִני ְּבֶאְמַצע ִלְבֹרַח ֵמַהּגֹוִים )בפרעות ת"ח ות"ט( ְוֵאין ִלי 
ְסָפִרים, ֲאָבל ִעם ָּכל ֶזה ֲאִני ֶאְכּתֹב ְלָך ַּכָּמה ִחּדּוִׁשים. ְוהּוא ּכֹוֵתב 
ְּבצּוָרה  ִהְתַעְּללּו  ָׁשם  ֵמַהְּזָועֹות,  ִלְבֹרַח  ְּבֶאְמַצע  ַהּתֹוָרה  ָּכל  ֶאת 
נֹוָרָאה ַּבְּיהּוִדים, ָהְרגּו, ִהְׁשִמידּו, ָׂשְרפּו, ָחְנקּו, ָּכל ַאְרַּבע ִמיתֹות 
ָּכמֹוָה.  ֵמֵאין  ַאְכָזִרית  ְּבצּוָרה  ּוְרָׁשִעים  ָרִעים  ָהיּו  ַמָּמׁש  ִּדין,  ֵּבית 
ִמי ֶׁשִּיְקָרא ֶאת ַהִּסּפּוִרים ֶׁשָהיּו ִּבְפָרעֹות ת"ח ְות”ט, ִיְרֶאה ֶׁשֵהם 
ָהיּו יֹוֵתר ְּגרּוִעים ֵמַהָּנאִצים ִיַּמח ְׁשָמם. ּוְבתֹוְך ַהְּפָרעֹות ּתֹוְך ְּכֵדי 
ְּבִריָחה ָאְבָדה ִּבּתֹו ֶׁשל ַהַּׁש”ְך ַּכָּידּוַע )ספר בת הש”ך של הרב מ. להמן 
זה על אחותו מובא במבוא למהדורת שו"ת פנים מאירות  ויש אומרים שהיה 

הנדפס בארה"ב(, ְוהּוא ֹלא ִהְפִסיק ַּבֲעָמלֹו ַּבּתֹוָרה ַּבֲחָלִקים ַהָּקִׁשים 

ֶׁשַּבּתֹוָרה, ַּבֻּסְגיֹות ַהֻּמְרָּכבֹות ְּבחֶֹׁשן ִמְׁשָּפט. ּוְכֶׁשָהָאָדם לֹוֵמד ּתֹוָרה 
ְּבָרָמה ָּכזֹו ֶׁשל ְׁשִביַרת ַהֶּטַבע, ִמֵּמיָלא הּוא ַּגם ַמִּגיַע ְלַדְרָּגה ָּכֹזאת 
ֶׁשַהֶּטַבע ְוָכל ָהעֹוָלם ִמְתַּבֵּטל ִלְרצֹונֹוָתיו. ַהֶּטַבע ְמָׁשֵרת ֶאת ָהָאָדם 
ַהֶּזה. ֶזה ְּבִדּיּוק ַמה ֶּׁשָּקָרה ִעם ַיֲעקֹב ָאִבינּו, ְוִעם ְׁשָאר ַהַּצִּדיִקים 
ְּבָכל  יֹוָחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְּכמֹו  ַהֶּטַבע  ֶאת  ְוִׁשּנּו  ִנִּסים  ֶׁשָעׂשּו 
ע”א(.  לד   – ע"ב  לג  דף  )שבת  ֵמַהְּמָעָרה  ְּכֶׁשָּיָצא  ָעָׂשה  ֶׁשהּוא  ַהִּנִּסים 
ְוָכל אֹוָתם ֵאֶּלה ֶׁשָעְמלּו ַּבּתֹוָרה ִמּתֹוְך ָעָמל ְוֶיַזע, ְוָׁשְברּו ֶאת ַהֶּטַבע 
ִמַּצד ַעְצָמם, ָזכּו ְלִנִּסים ְוִנְפָלאֹות, ַהֶּטַבע ֹלא עֹוֶׂשה ֵנס ֶאָּלא אֹוֵמר 
ֲאִני ֹלא ַקָּים ִּבְׁשִביל אֹוָתם ֲאָנִׁשים, ֵאין ֶטַבע. ֲחִמָּׁשה ִנִּסים ַנֲעׂשּו 
ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו ְּכֶׁשהּוא ַרק מֹוִציא ֶאת ָהֶרֶגל ִמחּוץ ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש, 
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ִמְׁשַּתֵּגַע,  ַהֶּטַבע  ִמָּיד  ִנְפָטִרים,  ָהָאמֹוָרִאים  ִמְתַּבְלֵּבל.  ַהֶּטַבע  ִמָּיד 
ַמה ִּיְהֶיה ִאָּתנּו? ִמי ַיֲחִזיק אֹוָתנּו ַעְכָׁשו. ְוֶזה ַמה ֶּׁשַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת 
ועוד(  ע”ב,  כח  דף  כריתות  ע”א,  סד  דף  )ברכות  ַּבַּׁש”ס  ְמקֹומֹות  ְּבַכָּמה 
ֶׁשַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִנְקָרִאים ּבֹוִנים, “ְוַרב ְׁשלֹום ָּבָנִיְך” )ישעיה נד, יג( 

ַאל ִּתְקֵרי ָּבָנִיְך ֶאָּלא ּבֹוָנִיְך. ֵהם ּבֹוִנים ּוְמַקְּיִמים ֶאת ָהעֹוָלם.

 

ע ֶּטבש תַהש ְוִבייש
ַצִּדיק  ְיִציַאת  ְּבִעְנַין  ְוָאַמְרנּו  ֶּׁשָּפַתְחנּו  ְלַמה  ַׁשָּיִכים  ְוַהְּדָבִרים 
ֵמַהָּמקֹום עֹוָׂשה רֶֹׁשם. ַאָּתה ָצִריְך ְלַהְׁשִאיר ֹּפה רֶֹׁשם, ְוָהרֶֹׁשם ֲהִכי 
ָּגדֹול הּוא ְלַׁשּנֹות ֶאת ַהֶּטַבע, ֹלא ְּבַלֲעׂשֹות ִנִּסים ֶאָּלא ִלְׁשֹּבר ֶאת 
ַהֶּטַבע ַהְּבֵהִמי ַהַּתַאְוָתִני ֶׁשל ְּבֵני ָהָאָדם, ֶאת ַהֶּטַבע ָהָרע ֶׁשָּלֶהם, 
ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ָאָדם  ְלֻדְגָמא,  ָּגדֹול.  ֲהִכי  ָהרֶֹׁשם  ֶזה  ַלּתֹוָרה  ּוְלָקְרָבם 
ׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ִּפְתאֹום ַמְתִחיל ִלְׁשֹמר ַׁשָּבת ִּבְזכּוְתָך, ָׁשַבְרָּת לֹו ֶאת 
ַהֶּטַבע, ֶאת ַהַּתֲאָוה. ָאָדם ֶׁשִּמְתַּגֵּבר ַעל ִעְנָיִנים ֶׁשל ְּפַגם ַהְּבִרית, 
ְׁשִמיַרת ָהֵעיַנִים ְוַכּדֹוֶמה ִּבְזכּוְתָך, ָׁשַבְרָּת לֹו ֶאת ַהֶּטַבע. ְוִאם ַאָּתה 
ַהֶּטַבע,  ִלְׁשֹּבר ֶאת  ַאָּתה ּתּוַכל  ַּגם  ֲאֵחִרים,  ַהֶּטַבע ֶׁשל  ׁשֹוֵבר ֶאת 
ְוֶזה ַמה ֶּׁשאֹוֵמר ַהָּכתּוב "ַצִּדיק מֹוֵׁשל ִיְרַאת ֱאֹלִקים" )שמואל ב, כג, 
ג(, ּוֵפְרׁשּו ֲחַז”ל )מועד קטן דף טז ע"ב( ֲאִני מֹוֵׁשל ָּבָאָדם, ִמי מֹוֵׁשל 
ִּבי - ַצִּדיק. ֶׁשֲאִני ּגֹוֵזר ְּגֵזָרה ְוהּוא ְמַבְּטָלּה. ְוֵכן אֹוֵמר ַהָּכתּוב "ִאם 
ּתֹוִציא ָיָקר ִמּזֹוֵלל ְּכִפי ִתְהֶיה" )ירמיה כו, יט( - אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא “ֲאִני ּגֹוֵזר ְּגֵזָרה ְוהּוא ְמַבְּטָלּה” )בבא מציעא דף פה ע”א(. אֹוֵמר 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ַאָּתה ָהָאָדם, ַהָּבָׂשר ָוָדם, ְׁשמֹוִנים ִקילֹו ָּבָׂשר, 
ַאָּתה ַמִּגיַע ְלַדְרָּגה ֶׁשִּכְבָיכֹול, יֹוֵתר ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ֶזה ַּגם ַמה 
ֶּׁשאֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא )בבא מציעא שם(, ֶׁשּזֹו ַהִּסָּבה ֶׁשַרִּבי ִעם ָּכל ַהּתֹוָרה 
ְוַהִּמְצֹות ֶׁשּלֹו, ִעם ָּכל ַהִּמְׁשָניֹות ְוַהִחּבּוִרים ֶׁשּלֹו, ָּתִמיד הּוא ִחֵּפׂש 
ֶאת ִמי ְלַהֲחִזיר ִּבְתׁשּוָבה, הּוא ַּגם ָרָצה ֶאת ַהַּדְרָּגה ַהֹּזאת ֶׁשל “ְּכִפי 
ּתּוַכל  ַּגם  ַאָּתה  ֲאֵחִרים,  ֶׁשל  ַהֶּטַבע  ֶאת  ְמַׁשֶּנה  ַאָּתה  ִאם  ִתְהֶיה”. 
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ְלַׁשּנֹות ֶאת ַהֶּטַבע. 

ַהֵּׁשם ְיַזֵּכנּו, ִלְזּכֹות ְּבֶעְזַרת ה’ ְלִהַּדֵּבק ַּבַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים, ָלֶלֶכת 
ְּבַדְרָּכם, ַלֲעֹמל ַּבּתֹוָרה, ְלַׁשּנֹות ֶאת ַהֶּטַבע ֶׁשָּלנּו, ֶאת ָהֶאגֹוִאיְסִטּיּות, 
ֶאָחד  ָּכל  ַהַּתֲאוֹות,  ְוַאַחר  ַהָּממֹון  ַאַחר  ָהְרִדיָפה  ֶאת  ַהָּכבֹוד,  ֶאת 
ְוַהַּתֲאוֹות ֶׁשּלֹו, ְוִנְזֶּכה יֹוֵתר ְלִהְתַקֵּדׁש ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ִּכְרצֹונֹו, ָאֵמן 

ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.
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