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ָּפ ָר קפַתׁש ְָ ֹו ׁו
ָּ ַהָשקפֵּכאֹלתר ֵאל,פַולר ֹו ַׂש ָר ץפ ֶֹ ֶא

ֵאל” ֹו ַׂש ָר ָּפֵּבָקפ ְעּמר לפהו ”ַּככו
ַּבָּפָרָׁשה ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ַעל ָּכל ַהִּצּוּוִיים ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר 
ָלנּו, “ְקדִֹׁשים ִּתְהיּו” )ויקרא יט, ב(, ְוַאל ִּתַּטְּמאּו ְּבֻחּקֹות ַהּגֹוִים )עיין 
ויקרא יח, כד( ְוזֹו ַאְזָהָרה ִּבְמֻיָחד ִלְפֵני ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ִנְכָנִסים ְלֶאֶרץ 

ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְמִקיָאה עֹוְבֵרי ֲעֵבָרה )עיין תשב"ץ קטן סימן 
תקנט(, ַּכֻּמְזָּכר ַּבָּפָרָׁשה ַהּקֹוֶדֶמת “ְוֹלא ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם” )במדבר 

ָּכל  ְוֶאת  ֻחֹּקַתי  ָּכל  ֶאת  “ּוְׁשַמְרֶּתם  ֶׁשָּלנּו  ַּבָּפָרָׁשה  ְוׁשּוב  כח(,  יח, 

ִמְׁשָּפַטי ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם, ְוֹלא ָתִקיא ֶאְתֶכם ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא 
ֶאְתֶכם ָׁשָּמה ָלֶׁשֶבת ָּבּה” )במדבר כ, ב(, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר: ִאם 
ִּתְנֲהגּו ְּכָכל ַהּגֹוִים ְוֹתאְמרּו: ְּכָכל ָהַעִּמים ֵּבית ִיְׂשָרֵאל )עיין יחזקאל כ, 
לב(, אֹו ְּכמֹו ַהִּׁשיר ֶׁשל ֶאָחד ֵמַהְמׁשֹוְרִרים ַהְּלֻאִּמִּיים ֶׁשָהָיה ַּתְלִמיד 

ְיִׁשיָבה ּוֵפַרׁש, ֶׁשָּׁשר: ָמַתי ִיְהֶיה ַהַּגָּנב ָהִעְבִרי ִראׁשֹון, ְּכֵדי ֶׁשּסֹוף 
סֹוף ִנְהֶיה ֻאָּמה 'נֹוְרָמִלית’ ְּכמֹו ָּכל ַהּגֹוִים, ַעל ֶזה אֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה 
ֶׁשֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֹלא סֹוֶבֶלת עֹוְבֵרי ֲעֵבָרה ְוַאֶּתם ִּתְגלּו ֵמָהָאֶרץ ְוֹלא 

ִיְהֶיה ָלֶכם ָּבּה ְיִׁשיָבה ָלֶבַטח.  



ץ ֶֹ או הפֵמהו ׁו ָ ֹר ַָ
ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְלַצֲעֵרנּו ֲאַנְחנּו רֹוִאים ַהְרֵּבה, ִּפְתאֹום ֲאָנִׁשים ֹלא 
אֹוֲהִבים ֶאת ָהָאֶרץ ְוֹלא רֹוִצים ְלִהָּׁשֵאר ֹּפה ָּבָאֶרץ, ִמָּכל ִמיֵני ִסּבֹות. 
ֶׁשַהְּמִדיָנה  ְסָקִרים  ַּפַעם  ָּכל  ֵיׁש  ָלָאֶרץ.  ֲעִלָּיה  יֹוֵתר  ֵיׁש  ְוִלְפָעִמים 
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עֹוָׂשה ְּכֵדי ָלַדַעת ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ָעְזבּו ֶאת ָהָאֶרץ, ְוַכָּמה ָחְזרּו, ְלָמָׁשל 
ֶׁשֶּזה   14,500 ָלָאֶרץ.  ְלחּוץ  ָיְרדּו  ּתֹוָׁשִבים   15,200   2016 ִּבְׁשַנת 
ֵמַעל  ָלָאֶרץ  ְּבחּוץ  ֶׁשִּנְׁשָאר  ִמי  ָּכל  ְיהּוִדים.  ָהיּו  ִמּתֹוָכם  ָאחּוז   96
ְלָׁשָנה הּוא ֶנְחָׁשב יֹוֵרד. ְוָכל ַהִּׁשּנּוִיים ָהֵאּלּו ִיְהיּו ָּכל ַהְּזַמן ְּבֶאֶרץ 
ֵהִביאּו  ֲעֵבָרה.  עֹוְבֵרי  סֹוֶבֶלת  ֹלא  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֶאֶרץ  ִמֵּכיָון  ִיְׂשָרֵאל, 
ַהָּגדֹול  ֶחְלָקם  ְלַצֲעֵרנּו  ֵמרּוְסָיה,  ַהּמֹוֲעצֹות  ִמְּבִרית  עֹוִלים  ַהְרֵּבה 
ֶׁשָהָיה ְמֻנָּתק ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים ִמְּׁשִמיַרת ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות, ֹלא ָׁשב ֶאל 
ַהַּיֲהדּות ְּכֶׁשִהִּגיַע ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוַהְרֵּבה ֵמֶהם ֵהם ִּבְבִחיַנת "ַוָּתֹבאּו 
ָהַאֲחרֹונֹות?  ַּבָּׁשִנים  ּקֹוֶרה  ּוַמה  ז(,  ב,  )ירמיה  ַאְרִצי"  ֶאת  ַוְּתַטְּמאּו 
ֶעְׂשרֹות ֲאָלִפים ֵמַהְיָלִדים ְוַהְּנָעִרים ֶׁשָעלּו ִמְּבִרית ַהּמֹוֲעצֹות ְּכָבר 
ֹלא ַחִּיים ָּבָאֶרץ, ֵהם חֹוְזִרים ְלרּוְסָיה, אֹו הֹוְלִכים ַלֲאֶמִריָקה, ֶזה 
ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַרק ְּבִלי ַהָּצרֹות. ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָּפׁשּוט 
ִלְחיֹות ָּבּה, ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִנְקֵנית ְּבִיּסּוִרים )ברכות דף ה ע"א( ָלָּמה? 
ִּכי ְּבָׁשָעה ֶׁשָהָאָדם ֹלא ַמְסִּפיק ָּבָרָמה ָהרּוָחִנית ָאז ָהָאֶרץ ְמִקיָאה 

אֹותֹו, הּוא ַמְרִּגיׁש ֹלא ְּבֹנַח ּפֹה ָּבָאֶרץ ְוהֹוֵלְך. 



הפאשַקָך ָאו ץפֵהתר ֶֹ או הו

ֶאָחד ֵמַהֲחִסיִדים ָעָלה ָלָאֶרץ, ֹלא ִהְסַּתֵּדר לֹו ָּכל ָּכְך ְוָחַזר ְלפֹוִלין. 
ְּבֶאֶרץ  ִלְחיֹות  “ָקֶׁשה  לֹו:  ָאַמר  הּוא  ֶׁשּלֹו,  ָלַאְדמֹו”ר  ְּכֶׁשָהַלְך 
ֶאֶרץ  ַעל  ְמַדֵּבר  ֶׁשַאָּתה  “ִלְפֵני  לֹו:  ָאַמר  ָהַאְדמֹו”ר  ִיְׂשָרֵאל...” 
ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה ָצִריְך ָלַדַעת ֶׁשָהָאֶרץ ִהיא ֹזאת ֶׁשְּמִקיָאה אֹוְתָך, ֹלא 
ַאָּתה ֵמִקיא אֹוָתּה”.  ִלְפָעִמים ִנְרֶאה ָלָאָדם ֶׁשֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֹלא נֹוָחה 
לֹו, ִּבְגַלל ְקָׁשִיים ַּבַּפְרָנָסה, ֵיׁש ֲעָרִבים ּוִפּגּוִעים, ַהֵּׁשם ְיַרֵחם, ְוָלֵכן 
ָהֱאֹלִקי  ַלִּקּיּום  ַהְסָוָאה  ֵהן  ָהֵאּלּו  ַהְּטָענֹות  ָּכל  ַלֲעזֹב.  ַמְחִליט  הּוא 

ֶׁשָהָאֶרץ ְמִקיָאה עֹוְבֵרי ֲעֵבָרה. 
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ה... ֵאלפָשנו ֹו ַׂש ָר ץפ ֶֹ ֶא
ַהֲהָבָנה ַהְּבִסיִסית ֶׁשֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ׁשֹוָנה ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ְוִהיא ִנְבֵנית 
ַעל ְקֻדָּׁשה ְוָטֳהָרה, ֲחֵסָרה ְלרֹב ַעֵּמנּו. ִּבְמֻיָחד ַּבְּמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים 
ֶׁשָּבָאֶרץ ֶׁשַרִּבים ֵמַאֵחינּו ֶׁשֹּלא ׁשֹוְמִרים ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֹלא ְמִביִנים ָמה 
ָקדֹוׁש ָּבֶזה, ּוַמה ּזֹו ְקֻדָּׁשה ִּבְכָלל. ְוָלֵכן ָהֲעָרִבים ִנְׁשָלִחים ְלַהְזִּכיר 
ָלנּו ָּכל ַהְּזַמן ֶאת ַהְּמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים, ֵהם ִנְלָחִמים ַעל ֵאזֹור ַהֹּכֶתל 

ַהַּמֲעָרִבי ְוַהר ַהַּבִית, ַעל ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה, ַעל ֶקֶבר יֹוֵסף. 

ַאְקָצה,  ֶאל  ִמְסַּגד  ְלַמַען  ָלמּות  מּוָכִנים  “ֲאַנְחנּו  צֹוֲעִקים:  ְוֵהם 
מּוָכִנים ְלַהְקִריב ֶאת ַהְיָלִדים ֶׁשָּלנּו ִּבְׁשִביל ֶאל ַאְקָצה...”.

ַעל  ִלְלֹמד  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  צח(,  קיט,  )תהילים  ְּתַחְּכֵמִני”  “ֵמֹאְיַבי 
ּוַבְּמקֹומֹות  ִּבְכָלל,  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ַהְּקֻדָּׁשה  ְׁשִמיַרת  ֲחִׁשיבּות 

ַהְּקדֹוִׁשים ִּבְפָרט.  



ה לו ֵׁ קפְהְּמַכ ְֹ ַמעו ָּפּבר לר ָפַוְהְחּיו בר ֹו ֲע ְהֵּׁשָָחפהו
ָהַרב ָמְרְּדַכי ֵאִלָּיהּו ַזַצ”ל ִהִּגיַע ַּפַעם ִלְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה ִעם ְקבּוַצת 
ַחָּיִלים, ַהַחָּיִלים ָהיּו ֲעֵיִפים, הֹוִרידּו ַנֲעַלִים ְוָהְלכּו ִליֹׁשן. ִּפְתאֹום 
ִהִּגיַע ֵאיֶזה ֵׁשייח ְוִהְתִחיל ִלְצעֹק ֲעֵליֶהם: “ֲחצּוִפים, ִטְּפִׁשים, ֵאיְך 
ֶאת  ְמַכְּבִדים  ֲאַנְחנּו  ַהֶּזה,  ַּבָּמקֹום  ִּבְקֻדָּׁשה  ִמְתַנֲהִגים  ֹלא  ַאֶּתם 
ַהָּמקֹום, מֹוִריִדים ֶאת ַהַּנֲעַלִים ִלְפֵני ֶׁשִּנְכָנִסים ְלָכאן, ׁשֹוְטִפים ָיַדִים 
ַהַּמְכֵּפָלה?”  ִּבְמָעַרת  ְיֵׁשִנים  ָּכָכה  ְוַאֶּתם  ְּבַפַחד,  ִנְכָנִסים  ְוַרְגַלִים, 
ָמְרְּדַכי  ָהַרב  ֲאָבל  ֵאָליו.  ִהְתַיֲחסּו  ַהַחָּיִלים ֹלא  ְוצֹוֵעק.  הּוא צֹוֵעק 
ְוָאַמר לֹו: “ַהֶהְבֵּדל  ַזַצ”ל ֶׁשָּיַדע ַעְרִבית, ָעָנה לֹו ְּבַעְרִבית  ֵאִלָּיהּו 
ְמֻכָּבִדים  ָלֹבא  ְצִריִכים  ַהִּׁשְפָחה  ְּבֵני  ַהִּׁשְפָחה,  ְּבֵני  ֶׁשַאֶּתם  ֵּביֵנינּו 
ֵהם  ָהֲאדֹוִנים!  ֶׁשל  ַהָּבִנים  ֲאַנְחנּו  ֲאָבל  ָלֲאדֹוִנים,  ֶׁשִּנְכָנִסים  ִלְפֵני 
ָיֹבא  ֶׁשָּלּה  ֶׁשַהֵּבן  ֶׁשּמּוָכָנה  ִאָּמא  ְּכמֹו  ַמָּצב!  ְּבָכל  אֹוָתנּו  ְיַקְּבלּו 
ְמֻלְכָלְך ְוִיְׁשַּכב ַּבִּמָּטה ֶׁשָּלּה, ָהִעָּקר ֶׁשָּינּוַח”. ַהֵּׁשייח ָׁשַמע ֶאת ֶזה, 
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ִנְפַּגע ְוָהַלְך. ַהְמַפְּקִדים ֶׁשל ַהָּצָבא ָאְמרּו ָלַרב: “ֶמה ָעִׂשיָת? ֶזה ָיכֹול 
ִלְהיֹות ַּתְקִרית ִּדיְּפלֹוָמִטית, ָעִדיף ָהָיה ֹלא ְלַדֵּבר ִאּתֹו”. ָאַמר ָלֶהם 
ָהַרב: “ֲאִני ָּגַדְלִּתי ִעם ֲעָרִבים, ֲאִני יֹוֵדַע ֵאיְך ְלַדֵּבר ִאָּתם!”. ַאֲחֵרי 
ֲחִצי ָׁשָעה ָחַזר ַהֵּׁשייח, ְוִהִּגיַע ָלַרב ָמְרְּדַכי ֵאִלָּיהּו ְוָאַמר לֹו: “ַאָּתה 

צֹוֵדק, ְסִליָחה”.



הפַלֵבָקפְהַּכֶנֶסק ּיו ְהֶהַבֵּדלפֵּבָןפְהַּכֵנסר
ְּבֶהְקֵׁשר ָלֶזה, ְמֻסָּפר ֶׁשַּפַעם ַאַחת ַהֹּכֶמר ֶׁשל ָהֲעָיָרה ָּפַגׁש ֶאת ַרִּבי 
ְנִקָּיה  ָּתִמיד  ֶׁשָּלנּו  ַהְּכֵנִסָּיה  “ָלָּמה  ְוָׁשַאל אֹותֹו:  ַאייְּבִׁשיץ  ְיהֹוָנָתן 
ּוְמֻסֶּדֶרת, ְוִאּלּו ָּבֵּתי ַהְּכֵנִסּיֹות ֶׁשָּלֶכם ְמֻבְלָּגִנים, ְמֻלְכָלִכים?”, הּוא 
ֶהְבֵּדל  “ֵיׁש  ַאייְּבִׁשיץ:  ְיהֹוָנָתן  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ָעָליו.  ִלְצחֹק  ִהְתַּכֵּון 
ֵּביֵנינּו, ָלֱאֹלִהים ֶׁשָּלֶכם ֵיׁש ִאָּמא ֶׁשְּיכֹוָלה ְלַנּקֹות לֹו ֶאת ַהִּלְכלּוְך, 
ֲאָבל  ָהעֹוָלם.  ְלֻאּמֹות  ַהֶהְסֵּבִרים  ֵאּלּו  ִאָּמא!”  ֵאין  ֶׁשָּלנּו  ָלֱאֹלִקים 
ֶאֶרץ  ַעל  ְוִלְׁשֹמר  ַהְּקדֹוִׁשים,  ַהְּמקֹומֹות  ַעל  ִלְׁשֹמר  ְמֹאד  ָחׁשּוב 

ִיְׂשָרֵאל ַהְּׁשֵלָמה ִּבְקֻדָּׁשָתּה.



ָפַלגשָ ׁר הּו ַָ הפֵּבָןפ ּלו ְהֶהַבֵּדלפְּבַּתפר
ְוַרִּבי ְיהֹוָנָתן, ְוָׁשַאל אֹותֹו ַהֹּכֶמר: “ָלָּמה  ׁשּוב ַּפַעם ִנְפְּגׁשּו ַהֹּכֶמר 
ֶאְצְלֶכם ַּבְּתִפָּלה צֹוֲעִקים ְּבקֹוֵלי קֹולֹות, ְוֶאְצֵלנּו ֻּכָּלם ָׁשִרים ְּבקֹול 
“ַאֶּתם  ְיהֹוָנָתן:  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ָרגּוַע?”  ַהֹּכל  ְּדָמָמה,  ַהֹּכל  ָׁשֵקט. 
ָהֱאֹלִהים ֶׁשָּלֶכם ָּתלּוי ְלַיְדֶכם ַּבְּכֵנִסָּיה ָאז ַאֶּתם ְיכֹוִלים ְלַדֵּבר ֵאָליו 
ְּבֶׁשֶקט, ֲאַנְחנּו ָהֱאֹלִקים ֶׁשָּלנּו ַּבָּׁשַמִים ָאז ֲאַנְחנּו צֹוֲעִקים”. ְוׁשּוב 
ֶזה ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם. ִּכי ַהְּגָמָרא )ברכות דף כד ע"ב( אֹוֶמֶרת, ַהַּמְׁשִמיַע 
קֹולֹו ִּבְתִפָּלתֹו - ֲהֵרי ֶזה ִמְּקַטֵּני ֲאָמָנה. ַהַּמְגִּביַּה קֹולֹו ִּבְתִפָּלתֹו - 
ֲהֵרי ֶזה ִמְּנִביֵאי ַהֶּׁשֶקר. ֶׁשְּכִאּלּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא ָיכֹול ִלְׁשֹמַע 

אֹותֹו ִּכי הּוא ִנְמָצא ַרק ַּבָּׁשַמִים. 
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ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ֹלא ִנְׁשַאר ַחָּיב ְוָׁשַאל ַּגם הּוא ֶאת ַהֹּכֶמר: “ֵאיזֹו ֲעבֹוָדה 
ֲהִכי ֹנַח ַלֲעֹבד ָּבּה?” ַהֹּכֶמר ֹלא ָיַדע, ָאַמר לֹו ָהַרב: “ִלְהיֹות ֹּכֶמר! 
ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשַאָּתה ַמִּגיַע ָלֲעבֹוָדה ַאָּתה רֹוֶאה ֶאת ַהּבֹוס ֶׁשְּלָך ָּתלּוי!”. 
ֵאּלּו ְּדָבִרים ֶׁשל ֵליָצנּוָתא ַּדֲעבֹוָדה ָזָרה, ֶׁשִּמְצָוה לֹוַמר אֹוָתם )מגילה 
דף כה ע"ב, שו"ע יורה דעה סימן קמז סעיף ה(. ֲאָבל ָחׁשּוב ְמֹאד ִלְׁשֹמר 

ֶׁשֶאְפָׁשר,  ַּכָּמה  ַהִּמְדָרׁשֹות  ּוָבֵּתי  ַהְּכֵנִסּיֹות,  ָּבֵּתי  ֶׁשל  ַהְּקֻדָּׁשה  ַעל 
ִּכי ֵיׁש ָּבֶהם ְקֻדָּׁשה ְּתִמיִדית, ַוֲאִפּלּו ֵּבית ְּכֶנֶסת ֶׁשהּוא ׁשֹוֵמם ּוְכָבר 
ַהָּפסּוק  ַעל  ע”א(  כח  דף  )מגילה  ֲחַז”ל  אֹוְמִרים  ּבֹו,  ִמְתַּפְּלִלים  ֹלא 
“ַוֲהִׁשּמֹוִתי ֶאת ִמְקְּדֵׁשיֶכם” )ויקרא כו, לא( ֲאִפּלּו ֶׁשֵהם ׁשֹוֵמִמים ֵיׁש 

ָּבֶהם ְקֻדָּׁשה.



ן תו ּפְהּזו הפער ׁו ַצ ֹר אֵטאפֶאקפהו ַלטו
ֶאָחד  ָהָיה  ַהְּכֶנֶסת.  ָּבֵּתי  ֶאת  ְמַכְּבִדים  ָהיּו  ַהּדֹורֹות  ְּגדֹוֵלי  ַּכָּמה 
ֵמַרּבֹוָתיו  ֶאָחד  ָיָקר,  ַּבר  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ֶׁשִּנְקָרא  ָהִראׁשֹוִנים  ִמְּגדֹוֵלי 
ֶׁשל ַרִׁש”י, הּוא ִנְפַטר ִּבְׁשַנת 1064 ְלִמְנָיָנם. ְּבֵסֶפר ֲחִסיִדים )סימן 
ִלְפֵני  ִּבְזָקנֹו  ְמַכֵּבד  ָהָיה  ָיָקר  ַּבר  ַיֲעקֹב  ֶׁשַרִּבי  ָעָליו,  ְמֻסָּפר  קכח( 

ֲארֹון ַהֹּקֶדׁש. ָהָיה לֹו ָזָקן ָארְֹך ְוהּוא ָהָיה ִמְׁשַּתֵּמׁש ַּבָּזָקן ֶׁשּלֹו ְּכמֹו 
ֶּזה  ַמה  ֵהִבין  ִּכי הּוא  ָלָּמה?  ַהֹּקֶדׁש,  ֲארֹון  ִלְפֵני  ְלָטאֵטא  ַמְטֲאֵטא, 

ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשֵּיׁש ַּבְּמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים, ַּבּתֹוָרה ְוִלְפֵני ֵהיַכל ַהֹּקֶדׁש.



ְּׁשקפֵמָֹשן ֻׁ ַת
ְּבֶהְקֵׁשר ָלֶזה מּוָבא ֶׁשַרֵּבנּו ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ִהִּגיַע ַּפַעם ַאַחת 
ְלֵמירֹון ַלֶּקֶבר ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי, ְוֵיׁש ֵּתאּור ֶׁשּכֹוֵתב ָעָליו 
ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֶהֶליר ַזַצ”ל, ֶׁשָהָיה ְּבאֹותֹו ַהְּזַמן ַאב ֵּבית ַהִּדין ִּבְצַפת, 
ַהָּקדֹוׁש  ַהַחִּיים  ָהאֹור  ָהָהר  ֶׁשֵּמֹראׁש  ְמָלִכים,  ְּכבֹוד  ִסְפרֹו  ְּבסֹוף 
ְוַׁשְלֶהֶבת!”  ֵאׁש  ִלְמקֹום  ֶאָּכֵנס  ַהָּׁשָפל  ֲאִני  “ֵאיְך  ְוָאַמר:  ִהְזַּדְעַזע 
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ְוָיַרד ַעל ַאְרַּבע ֵמרֹב ַּפַחד, ְוָכָכה ָיַרד ֶאת ָּכל ָהָהר. ַהּיֹום ֲאָנִׁשים 
צֹוֲעִקים  ַהֶּקֶבר,  ֶׁשל  ַּבִּמְתָחם  ָהֵאׁש  ַעל  עֹוִׂשים  ְלֵמירֹון,  הֹוְלִכים 
ֶאת  ִּתְׁשַּכח  ְוַאל  ַהַּקָּבּב,  ֶאת  ַהִּׁשיְׁשִליק,  ֶאת  “ָּתִביא  ַלֵּׁשִני:  ֶאָחד 
ַהָּכֵבד...” ִלְכבֹוד ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי ֵהם ְמַנְפְנִפים ְוָׁשִרים “ַּבר 
יֹוָחאי ִנְמַׁשְחָּת ַאְׁשֶריָך - ַּתֲהפְֹך ֶאת ַהְּסֵטייק...”, “ֵאיֹפה ַהִּבירֹות?” 
ֵהם ִמְסֵּכִנים ֶׁשֵהם ֹלא ְמִביִנים ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ַהּנֹוָרָאה ִּבְמקֹום ִקְברֹות 

ַהַּצִּדיִקים. ֶזה ַמָּמׁש ְמקֹום ֵאׁש ְוַׁשְלֶהֶבת. 

ֶאֶרץ  ַּכָּמה  יֹוְדִעים  ֹלא  ֶׁשֲאַנְחנּו  ָעֵלינּו  ְמַרֵחם  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוָׁשה, ַּכָּמה ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ּוִמְדָרׁשֹות ְקדֹוִׁשים, ַּכָּמה ִקְבֵרי 
ַצִּדיִקים ְקדֹוִׁשים, ִּכי ִאם ָהִיינּו יֹוְדִעים ָהִיינּו ַחִּיים ְּבַפַחד ְוֵאיָמה.



אפַּבֵבָקפַּכֶנֶסקפ ֹו ָֹפְאּבּוֲחֵצָ ָפֵמאר ּבר ְֹ
ִסֵּפר ֶאָחד ִמַּתְלִמיֵדי ַרִּבי ֵמִאיר ַאּבּוֲחֵציָרא ַהֵּבן ֶׁשל ‘ַּבָּבא ָסאִלי’ 
– ֶׁשַּפַעם ַאַחת הּוא ִהְתַלָּוה ָלַרב ַּבֶּדֶרְך ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ָּכל ַהֶּדֶרְך 
ֵהם ִּדְּברּו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה, ּוְכֶׁשִהִּגיעּו ְלֶפַתח ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ַרִּבי ֵמִאיר 
ַאּבּוֲחֵציָרא ִהְׁשַּתֵּתק, ַהָּפִנים ֶׁשּלֹו ֶנֶהְפכּו ְלָלָבן, הּוא ָּכַרע ֶּבֶרְך ְוִנְכַנס 
ֻּכּלֹו ְּבַפַחד ְוֵאיָמה, ֹלא ִּדֵּבר ֲאִפּלּו ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה, ְוֹלא ָזז ִמְּמקֹומֹו 
ָּכל ַהְּתִפָּלה. ֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשִּנְכָנִסים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוַמְתִחיִלים ְלַטֵּיל, 
ָיִמיָנה ְׂשֹמאָלה, ַמה ֵּיׁש ְלָך, ֵּתָרַגע! ָאסּור ְלַטֵּיל ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְסָתם 
)מגילה דף כח ע"ב, שו"ע או"ח סימן קנא סעיף א(. ְלַאַחר ֶׁשִּסֵּים ַרִּבי ֵמִאיר 

ַאּבּוֲחֵציָרא ֶאת ַהְּתִפָּלה, ָיָצא ְּבֶחְרַּדת ֹקֶדׁש ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ְוָאז ְּכמֹו 
ִעם  ּתֹוָרה  ְּבִדְבֵרי  ְלַדֵּבר  ְוִהְמִׁשיְך  ִהְתעֹוֵרר  ִמְּׁשָנתֹו,  ַהֵּנעֹור  ִאיׁש 
ַּתְלִמידֹו. ַּכָּמה ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַכֵּבד ֶאת ַהְּמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים ְוֶאת 
ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֹּלא ַנִּגיַע ָחִליָלה ְלַמָּצב ֶׁשל “ַוָּתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם”. 
ְּכֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה ֲעֵברֹות ָחִליָלה, ָהָאֶרץ ְיכֹוָלה ְלָהִקיא אֹותֹו, ִּבְמֻיָחד 
ִאם ֶזה ְּבִעְנָיִנים ֶׁשל ֲעָריֹות )עיין אבות דרבי נתן פרק לט הלכה ד ובדברי 

הגר"א שם אות א(. 
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רֹוְמִסים  ַהּתֹוִעים  ַאֵחינּו  ֶאת  רֹוִאים  ְּכֶׁשֲאַנְחנּו  ַהֵּלב  ּכֹוֵאב  ַּכָּמה 
ְּבֶרֶגל ַּגֲאָוה ֶאת ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ַהֻּטְמָאה ָּכל ַהְּזַמן רֹוָצה ִלינֹק 
ֵמַהְּקֻדָּׁשה )עיין אור החיים במדבר פרק יט פסוק ב( ְוָלֵכן ֵהם ָּכל ַהְּזַמן 
ְרָׁשִעים  “ָסִביב  ַהְּקדֹוִׁשים,  ַּבְּמקֹומֹות  ַהֹּקֶדׁש  ֶאת  ְלַחֵּלל  רֹוִצים 
ְוָיֵגן.  יֹוִׁשיַע  ְיַרֵחם,  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ט(,  יב,  )תהילים  ִיְתַהָּלכּון” 
ְוַהָּכתּוב ַּבָּפָרָׁשה חֹוֵזר ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּפָעִמים ַעל ַהִּצּוּוי ִלְהיֹות ָקדֹוׁש, 
ַמה  ב(,  יט,  )שם  ִּתְהיּו”  “ְקדִֹׁשים  יא, מד(  )ויקרא  ְקדִֹׁשים”  “ִוְהִייֶתם 
ֶּזה ִלְהיֹות ָקדֹוׁש? ַמְסִּביר ָהַרְמָּב”ן )ויקרא פרק יט פסוק ב(: “ְקדִֹׁשים 
ִּתְהיּו” - ְּפרּוִׁשים ִּתְהיּו. ַּכָּמה ֶׁשָאָדם יֹוֵתר ָּפרּוׁש ִמַּתֲאוֹות ָהעֹוָלם 

ַהֶּזה, ָּכָכה הּוא יֹוֵתר ָקדֹוׁש. 

ֵיׁש ְּדָרגֹות ֶעְליֹונֹות ַּבְּקֻדָּׁשה, ַוֲאֵליֶהן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא ִמְתַּכֵּון 
ֶׁשַּנִּגיַע, ֶאָחד ָהָיה ּוִפְרְסמֹו ַהָּכתּוב הּוא מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, 
ֶׁשִהִּגיַע ְלִׂשיא ַהְּפִריׁשּות ִמָּכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ֶׁשֹּלא ָאַכל ְוָׁשָתה 
ְוָלֵכן  ַאְרָּבִעים יֹום )שמות לד, כח(, ּוָפַרׁש ֵמִאְׁשּתֹו )שבת דף פ ע"א(, 
ִאיׁש  ְלמֶֹׁשה  “ְּתִפָּלה  ַמְלָאְך,  ְּכמֹו  הּוא  ָהֱאֹלִקים,  ִאיׁש  ִנְקָרא  הּוא 
ָאָדם.  ְלָכל  ְוֹלא  ַרֵּבנּו  ֶזה ַרק מֶֹׁשה  ֲאָבל  ָהֱאֹלִקים” )תהילים צ, א(, 
ְוָהְרָאָיה, ֶׁשֲאִפּלּו ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָאַמר ָעָליו ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא: “ֵיׁש ְלָך ָאָדם ָּכֶזה ְוַאָּתה נֹוֵתן ּתֹוָרה ַעל ָיִדי?” )מנחות דף כט 
ע”ב(, ֹלא ָּפַרׁש ֵמִאְׁשּתֹו, ְוהּוא ָאַכל ְוָׁשָתה. ְוַקל ָוֹחֶמר ַלּדֹור ֶׁשָּלנּו 

ֶׁשֹּלא ְמַדְּבִרים ַעל סּוֵגי ְּפִריָׁשה ָּכֵאֶּלה, ֶׁשֲהֵרי ְּכָבר ָאְמרּו ֲחַז”ל )שבת 
דף קיב ע”ב(, ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים ָאנּו ִּכְבֵני ָאָדם, ִאם ָהִראׁשֹוִנים 

ִּכְבֵני ָאָדם ָאנּו ַּכֲחמֹוִרים, ְוָהֱאנֹוִׁשּיּות ַּבּדֹור ֶׁשָּלנּו ֻמְרֶּכֶבת ִמְּקָצת 
ָאָדם ְוַהְרֵּבה ֲחמֹור... ְוַהַּתְפִקיד ֶׁשָּלנּו ֹלא ְלַסֵּלק ֶאת ַהֹחֶמר ְלַגְמֵרי, 
ֶאָּלא ְּבתֹוְך ָהֲאִכיָלה ְוַהְּׁשִתָּיה, ְּבתֹוְך ַהִהְתַנֲהגּות ֶׁשְּלָך ִעם ִאְׁשְּתָך, 

ִּתְהֶיה ָקדֹוׁש, ַּתֲעֶׂשה ֶאת ַהֹּכל ְלִפי ַהֲהָלָכה ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה. 

 - ַהּתֹוִעים”  ִמן  ְוִהְבִּדיָלנּו  ִלְכבֹודֹו  ֶׁשְּבָרָאנּו  ֱאֹלֵקינּו  הּוא  “ָּברּוְך 
ִלְפרֹׁש  ָצִריְך  ַאָּתה  ָּכָכה  ָקדֹוׁש  יֹוֵתר  ֶׁשַאָּתה  ַּכָּמה  ַהּנֹוְצִרים  ֵאֶצל 
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יֹוֵתר ֵמִאָּׁשה, ְוִלְהיֹות ָנִזיר אֹו ְנִזיָרה ְוֶזה ֶנֶגד ָהָרצֹון ֶׁשל ַהּתֹוָרה, 
ְוַהָּקדֹוׁש ָּבעֹוָלם  ַהֻּמָּתר  ָּבאֶֹפן  ְוֵלָהנֹות  ְוִרְבָיה,  ִּפְרָיה  ִמְצַות  ְלַקֵּים 
ַהֶּזה, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחַז”ל ַּבְּירּוַׁשְלִמי )קידושין פרק ד הלכה יב(, ָעִתיד 
ָאָדם ִלֵּתן ֶאת ַהִּדין ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָרֲאָתה ֵעינֹו ְוֹלא ָאַכל. ְוָלֵכן ַהִּצּוּוי 
ֶׁשּלֹו  ַּבֹּצֶרְך  ֶׁשּלֹו,  ָּבָרָמה  ֶאָחד  ְלָכל  הּוא   – ִּתְהיּו"  "ְקדִֹׁשים  ֶׁשל 

ּוַבַּדְרָּגה ֶׁשּלֹו )הליכות השולחן ערוך החמישי סימן נח סעיף ט(.  



ל ַהָשקפֻמַגּבו ֹלאפאשֵהבפלר
ִמֵּכיָון  ְוֶזה  ַּבַחִּיים,  ָהָאָדם ֹלא אֹוֵהב ִלְהיֹות ֻמְגָּבל, ֹלא ַּבַּבְנק ְוֹלא 
ֶׁשַהְּנָׁשָמה ִהיא ֵחֶלק ֱאלֹוַּה ִמַּמַעל ּוֵבאֹלִקים ֹלא ַׁשָּיְך ַהְגָּבָלה, ְוָלֵכן 
ַהְּנָׁשָמה ָּתִמיד רֹוָצה ִלְפֹרץ ֶאת ִמְסְּגרֹות ַהַהְגָּבָלה ַהַּגְׁשִמּיֹות. ְּכֹכל 
ֶׁשָהָאָדם יֹוֵתר ַיֲעֶׂשה ְּדָבִרים ֱאֹלִקִּיים ָּכָכה ַהְּנָׁשָמה ְּתַקֵּבל ֶאת ֶחְלָקּה. 

ָהיּו ִטְּפִׁשים ְּבֶמֶׁשְך ַהּדֹורֹות ֶׁשָעׂשּו ֶאת ַעְצָמם ֱאֹלִהים ְּכמֹו ַּפְרֹעה 
ֶׁשַהִּמיִנימּום  ֵהִבין  ְוהּוא  יד(,  סימן  ה  פרשה  שמות  פרשת  רבה  )מדרש 

אֹוֶמֶרת  ֹזאת  ְלִהְתַּפּנֹות,  ִיְצָטֵרְך  ֶׁשֹּלא  ֶזה  ֵמֱאֹלִקים  ֶׁשִּמְתַּבֵּקׁש 
ִלְׁשֹּבר ֶאת ַהֻּמְגָּבלּות ֶׁשל ַהּגּוף ְּבִעְנְיֵני ַהְּפֹסֶלת. חּוץ ֵמַהֵּסֶבל ֶׁשהּוא 
ָעַבר ָּכל ַהּיֹום, ְוַהִּבְזיֹונֹות ֶׁשַהִּמְדָרׁש )ילקוט שמעוני תורה פרשת וארא 
ִאּתֹו  ִהְכִניס  הּוא  ְלַפְרֹעה  ִנְכַנס  ַרֵּבנּו  ֶׁשְּכֶׁשּמֶֹׁשה  ְמַגֶּלה  קפא(  רמז 

ּוַפְרֹעה  ָלַאְרמֹון,  ִמָּסִביב  ֶׁשָהיּו ׁשֹוְמִרים  ְוַהֻּדִּבים  ָהֲאָריֹות  ָּכל  ֶאת 
ַהְּסִתיָמה  ֶּׁשָעָׂשה,  ַמה  ְוָעָׂשה  ַהִּכֵּסא  ַעל  ָקַפץ  ֶרַגע  ּוְבאֹותֹו  ִנְבַהל 
ִהְׁשַּתְחְרָרה... ְוהּוא ָרץ ַלֵּׁשרּוִתים ְוִנְזַּדְּמנּו לֹו ְׁשֵנים ָעָׂשר ַעְכָּבִרים 
ְוָהיּו נֹוְׁשִכים אֹותֹו ְּבָכל ַצד מֹוָׁשבֹו ְוָצַעק ְצָעָקה ְּגדֹוָלה ּוָמָרה ַעד 
ֶׁשָּׁשְמעּו קֹול ַצֲעָקתֹו ְּגדֹוֵלי ַהַּמְלכּות, ְּבאֹוָתּה ַהָּׁשָעה ֻּכָּלם ִהִּכירּו 
ְּבַאְפִריָקה  ְׁשָבִטים  ֵיׁש  ַהּיֹום  ַעד  ֱאֹלִהים.  ֹלא  ְּכָבר  ֶׁשהּוא  ְוָיְדעּו 
זֹו  ֶלֱאלֹוַּה.  ֶׁשָּלֶהם,  ַהַּמְנִהיג  ֶאת  ֶׁשָּלֶהם,  ַהֶּמֶלְך  ֶאת  ֶׁשַּמֲחִׁשיִבים 



ָּפ ָר קפַתׁש ְָ ֹו ׁו

9

ִטְּפׁשּות ְּגדֹוָלה, ָהָאָדם ֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות ֱאֹלִקים, הּוא ֹלא ָיכֹול ְלָהִסיר 
ֶאת ַהִּמְגָּבלֹות ַהַּגְׁשִמּיֹות ֶׁשל ַהּגּוף, ֲאָבל הּוא ֵּכן ָיכֹול ְלָהִסיר ֶאת 
ַהִּמְגָּבלֹות ָהרּוָחִנּיֹות ֶׁשל ַהֶּנֶפׁש ּוְלִהְתַנֵהג ְּבִמּדֹות ֱאֹלִהּיֹות, ִלְהיֹות 

יֹוֵתר ָקדֹוׁש. ְוַעל ְיֵדי ַהְּקֻדָּׁשה ָהָאָדם יֹוֵתר ִנְדָּבק ְלבֹוְראֹו. 



ְמהפהּואפְחּנּון...
ּוָמָצאנּו ֶׁשַהּתֹוָרה ְמַצָּוה אֹוָתנּו “ּוְלָדְבָקה בֹו” )דברים יא, כב(, ּוְכָבר 
ָׁשֲאלּו ֲחַז”ל )כתובות דף קיא ע”ב, ספרי דברים פרשת עקב פיסקא מט( ֵאיְך 
ְלִהַּדֵּבק ַּבה’,’ ֲהֹלא הּוא ֵאׁש אְֹכָלה )דברים ד, כד(? ּוֵבֲארּו:  ֶאְפָׁשר 
ֶׁשָּצִריְך ְלִהְתַּדֵּבק ְּבַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּוְבִמּדֹוֵתיֶהם. ְועֹוד ֵּפְרׁשּו )שבת 
דף קלג ע”ב(, ֶׁשַהֶּדֶרְך ְלִהַּדֵּבק ַּבה’ ִיְתָּבַרְך ִהיא, ְלִהְתַנֵהג ְּכִפי ִמּדֹוָתיו, 

ַמה הּוא ַחּנּון ַאף ַאָּתה ִּתְהֶיה ַחּנּון, ַמה הּוא ַרחּום ַאף ַאָּתה ִּתְהֶיה 
“ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם  ֶזה,  ִּבְכַלל  הּוא  ְקדֹוִׁשים  ִלְהיֹות  ַהִּצּוּוי  ְוַגם  ַרחּום. 
ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ָאִני” )ויקרא יא, מד(, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ִלי,  ְקרֹוִבים  ֶׁשּיֹוֵתר  ַּכָּמה  ִּתְהיּו  ֶׁשַאֶּתם  ֶאְתֶכם  רֹוֶצה  ֲאִני  אֹוֵמר: 
ְוֵאיְך ִנְהֶיה ְקרֹוִבים ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא? ִאם ֲאַנְחנּו ִנְתַנֵהג ְּבִמּדֹוָתיו. 

ַּגם  ַהּדֹור  ְּגדֹוֵלי  ַרּבֹוֵתינּו  ֵאֶצל  ָרִאינּו  ֱאֹלִקית  ַהְנָהָגה  אֹוָתּה  ֶאת 
ַּבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים, ּוְנַסֵּפר:



ָּ ֵפץפְחּיר בפַּבֵבָקפֶהחו ְהְּגּנו
ֶׁשִּנְפַטר  ַחִּיים’,  ‘ֶהָחֵפץ  ֵמָראִדין  ַהֹּכֵהן  ֵמִאיר  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ִלְפֵני ָּפחֹות ִמֵּמָאה ָׁשָנה, ָהָיה ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים, ָּכל ָיָמיו ָהָיה ְמֻחָּבר 
ֶׁשֶהָחֵפץ  ֵאיְך  ַהַּבְיָתה,  ַּגָּנב  לֹו  ִנְכַנס  ֶאָחד  יֹום  ְוָלֲעבֹוָדה.  ַלּתֹוָרה 
ַחִּיים ָרָאה אֹותֹו הּוא ָאַמר לֹו: “ֲאִני ַמְפִקיר ֶאת ַהֹּכל, ַאָּתה ָיכֹול 
ַהּזֹו,  ַהָּפִנים  ַקָּבַלת  ַעל  ִהְתַּפֵּלא  ַהַּגָּנב  רֹוֶצה”,  ֶּׁשַאָּתה  ַמה  ָלַקַחת 
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ְוֶהָחֵפץ ַחִּיים ִהְסִּביר לֹו: “ֲאִני ֹלא רֹוֶצה ֶׁשַּתֲעֹבר ַעל “ֹלא ִּתְגנֹב” 
)שמות כ, יג(, ְוָלֵכן ֲאִני ַמְפִקיר ֶאת ַהֹּכל ֶׁשּתּוַכל ָלַקַחת ַמה ֶּׁשִּתְרֶצה!, 

ַוֲאִני ַּגם מֹוִדיַע ְלָך ֶאת ֶזה ֶׁשֹּלא ַּתְחשֹׁב ֶׁשַאָּתה ִנְכָׁשל ַּבֲעֵבָרה” )עיין 
ַּגָּנב  ְּכֶׁשרֹוִאים  עֹוִׂשים  ֶׁשֲאָנִׁשים  ָהִראׁשֹון  ַהָּדָבר  ע”א(.  כג  דף  נזיר 

ּוִמְתַקְּׁשִרים  אֹותֹו  קֹוְׁשִרים  ַצַּלַחת,  ֶאֶבן,  ַנַעל,  ָעָליו  זֹוְרִקים  ֵהם 
ַלִּמְׁשָטָרה. ֶהָחֵפץ ַחִּיים, חֹוֵׁשב ַאֶחֶרת, ֵאיְך ְלַהִּציל ֶאת ַהְּיהּוִדי ַהֶּזה 

ֵמִאּסּור ְּגֵנָבה... 



ְחל ּמו ֶָ ּפ כו ָׁפחו ְהְּתַלמר
ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַחִּיים ֶּבן ַעָּטר ‘ָהאֹור ַהַחִּיים’ ָהָיה עֹוֶׂשה ֲחֻלָּקה 
ַמְחסֹור  ָהָיה  ַאַחת  ַּפַעם  ֲחָכִמים.  ְלַתְלִמיֵדי  ָׁשבּוַע  ְּבָכל  ָּבָׂשר  ֶׁשל 
ְּבָבָׂשר, ְוָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ָקָנה ֶאת ָּכל ַהָּבָׂשר ְלַחֵּלק ְלַתְלִמיֵדי 
ֲחָכִמים ֲעִנִּיים. ָהָיה ָׁשם ָעִׁשיר ֶאָחד ֶׁשִחֵּפׂש ָּבָׂשר ְלַׁשָּבת, ּוְכֶׁשהּוא 
הּוא  ַלֲעִנִּיים,  ְלַחֵּלק  ַהֹּכל  ֶאת  ָקָנה  ַהָּקדֹוׁש  ַהַחִּיים  ֶׁשָהאֹור  ָׁשַמע 
ָּבא ֵאָליו ְוָדַרׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשִּיְמֹּכר לֹו ֲחִתיַכת ָּבָׂשר ִלְכבֹוד ַׁשָּבת. ָהאֹור 
ַהַחִּיים ֵסַרב ְּבִנימּוס, ֵּכיָון ֶׁשֶּזה ָהָיה ְמֹיָעד ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֲעִנִּיים. 
ִּכֵּבד אֹותֹו  ַהַחִּיים  ְוָהאֹור  ָעִני  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ִהִּגיַע  ִּדּבּור  ְּכֵדי  ּתֹוְך 

ְּבֵנַתח ָּבָׂשר ְמֻׁשָּבח...

ֶהָעִׁשיר ִהְׁשַּתֵּגַע ִמִּקְנָאה, ְוִהְתִחיל ְלַקֵּלל ּוְלַגֵּדף ֶאת ַהַּתְלִמיד ָחָכם 
ַהְמַבֶּזה  ְּכִדין  אֹותֹו  ְוִנָּדה  ּבֹו  ָּגַער  ַהָּקדֹוׁש  ַהַחִּיים  ְוָהאֹור  ֶהָעִני, 

ַּתְלִמיד ָחָכם )שו"ע יורה דעה סימן שלד סעיף מג(.

ֶהָעִׁשיר ִנְבַהל ֵמַהִּנּדּוי ּוִבֵּקׁש ֶׁשָהאֹור ַהַחִּיים ַיִּתיר לֹו ֶאת ַהִּנּדּוי, ָהאֹור 
ַהַחִּיים ָהַלְך ִאּתֹו ְלַבֵּקׁש ְסִליָחה ֵמאֹותֹו ַּתְלִמיד ָחָכם. ַהַּתְלִמיד ָחָכם 
ֶהָעִני ָאַמר ָלאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש: “ֲאִני ָמַחְלִּתי לֹו ְּבאֹותֹו ֶרַגע! ֵאין 
ַמה ְּלַבֵּקׁש ְסִליָחה”. ָהאֹור ַהַחִּיים ִהְתַּפֵעל ֵמִעְנְוָתנּותֹו, ְוַהַּתְלִמיד 
ָחָכם ִהְסִּביר: “ְּכֶׁשָהָאָדם ִמְצָטֵער ֵיׁש ַּגם ַצַער ַלְּׁשִכיָנה, ְוֹלא ָרִציִתי 
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ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְצָטֵער ְּבַצֲעִרי, ָלֵכן ִמָּיד ָמַחְלִּתי לֹו...”.

ְמַבִּזים אֹותֹו, ַמְׁשִּפיִלים אֹותֹו ְוהּוא ִמָּיד סֹוֵלַח, ָלָּמה? ְּכֵדי ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ֹלא ִיְצָטֵער. זֹו ַהְנָהָגה ֱאֹלִקית. 



ה או קשפְהֻּמַפלו גו ’ָפַוְהַנהו אגר לו ָּפפו ָפְחּיר ּבר ְֹ
ִמי  ֶׁשָּכל  ַזַצ”ל  ָפָלאִג’י  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ַעל  ַהָּדָבר  ְמֻפְרָסם  ָהָיה 
ֶׁשָהָיה ְמַבֶּזה אֹותֹו ְּבָפָניו ֹלא ָהָיה קֹוֶרה לֹו ְּכלּום. ֲאָבל ִמי ֶׁשָהָיה 
ְמַבֶּזה אֹותֹו ְלֹלא ְיִדיָעתֹו ָהָיה ֶנֱעָנׁש ְּבאֹותֹו ַהּיֹום! ָלָּמה? ִּכי ְּכֶׁשָהָיה 
ַרִּבי ַחִּיים ָפָלאִג’י יֹוֵדַע ִמִּבְזיֹונֹו, הּוא ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ַעל אֹותֹו ָאָדם 

ֶׁשֹּלא ֵיָעֵנׁש. 

ֵיׁש ַהְנָהָגה ְמֻסֶּיֶמת ַלַּצִּדיִקים ְלִהְתַּפֵּלל ֹלא ַרק ַעל ּדֹוְרֵׁשי ְׁשלֹוָמם 
ֶאָּלא ֲאִפּלּו ַעל ְׁשלֹום ָהאֹוְיִבים ְוַהּׂשֹוְנִאים ֶׁשָּלֶהם.

ָחָלה,  ֶׁשּלֹו  ָהאֹוְיִבים  ִמְּגדֹוֵלי  ֶׁשֶאָחד  ַהַּצִּדיִקים  ַאַחד  ַעל  ְמַסְּפִרים 
ֶׁשּלֹו  ַהֵּבן  ֵאָליו  ָּבא  ַיְבִריא.  ֶׁשהּוא  ּוָבָכה  ִהְתַּפֵּלל  ּוַמָּמׁש  ָּבא  ְוהּוא 
ְוָׁשַאל אֹותֹו: “ַאָּבא, ָלָמה ַאָּתה ִמְתַּפֵּלל ָעָליו? ָמה ָחֵסר ְלָך ָצרֹות? 
ָהַאָּבא:  ָאַמר לֹו  ְלַבד”.  ָימּות  ְּכָבר  ָעָליו, הּוא  ִּתְתַּפֵּלל  ַאל  ָּפׁשּוט 
“ַּכָּפַרת ֲעֹונֹות ְּכָבר ַמִּגיַע ִלי, ִּכי ִאם ֹלא ָהָיה ַמִּגיַע ִלי הּוא ֹלא ָהָיה 
ָּבא ְלַצֵער אֹוִתי, ְוִאם ְּכָבר ַמִּגיַע ִלי ַּכָּפַרת ֲעֹונֹות ָאז ִאם הּוא ָימּות 

ָיבֹוא ִמיֶׁשהּו ַאֵחר, ַוֲאִני ְּכָבר ִהְתַרַּגְלִּתי ֵאָליו...”. 



ּדשקפְהּטשבשקפ ֵאָןפַּגבּולפְלּמר
ּוְכֹכל ֶׁשָהָאָדם ֹלא ַיְגִּביל ֶאת ַהִּמּדֹות ַהּטֹובֹות ָּכָכה הּוא יֹוֵתר ִיְהֶיה 
ּדֹוֶמה ֵלאֹלִקים. ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ּגֹוְמִלים ֲחָסִדים, ַהְּׁשֵאָלה ַעד ֵאיֶזה 
ְלַחָּיִבים  “ַהּגֹוֵמל  ְּגבּול,  ֵאין  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֵאֶצל  ֲאָבל  ְּגבּול? 
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ֹלא  ַּבֲחָסָדיו  אֹוָתנּו  ַמְגִּביל  ָהָיה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִאם  טֹובֹות”, 
ל,  )תהילים  ִנְבָהל”  ָהִייִתי  ָפֶניָך  “ִהְסַּתְרָּת  ַמֲעָמד!  ַמֲחִזיִקים  ָהִיינּו 
ח(, ּוֶבֱאֶמת ִלְפָעִמים רֹוִאים ַצִּדיִקים, ֶׁשִּנְדִמים ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ַּבֲעִׂשַּית ֶחֶסד ְּבִלי ְּגבּול.

ְּכֵדי  ַעד  ִלְרָוָחה,  ָּפתּוַח  ָהָיה  ֶׁשֵּביתֹו  ְמַסְּפִרים,  ִמְּבִריְסק  ָהַרב  ַעל 
ָּכְך ֶׁשֲאָנִׁשים ָהיּו רֹוְׁשִמים ַעל ִקירֹות ַהַּבִית ֶׁשּלֹו מֹוָדעֹות ְּכמֹו לּוַח 
מֹוָדעֹות, ָלָּמה? ִּכי ֶזה ַהַּבִית ִעם ֲהִכי ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים. ָהַרב ִמְּבִריְסק 
ְקָצת.  ָלנּוַח  ַּבּתֹוָרה  ָעָמל  ֶׁשל  ָארְֹך  יֹום  ַאֲחֵרי  ְּבַעְצמֹו  ַמִּגיַע  ָהָיה 
ּוְבֶדֶרְך ְּכָלל ֹלא ָהָיה ַּבַּבִית ָמקֹום, ַהַּבִית ָמֵלא ַּבֲאָנִׁשים. ָמה הּוא 
ֶאת  ַמְׁשִּכיב  ֵמַהִּציִרים,  ַהֶּדֶלת  ֶאת  מֹוִציא  ָהָיה  הּוא  עֹוֶׂשה?  ָהָיה 
ַהֶּדֶלת ַעל ָהִרְצָּפה ְוָיֵׁשן ָעֶליָה. הּוא ֹלא ָחס ַעל ְּכבֹודֹו ֶׁשהּוא ָהַרב 

ְוַאב ֵּבית ַהִּדין ֶׁשל ָהִעיר. ַלֶחֶסד ֵאין ְּגבּולֹות. 

ְּכֶׁשַּפַעם ַאַחת ָׁשַאל אֹותֹו ֶאָחד ֵמָהֲאָנִׁשים ַּבַּבִית ֶׁשֹּלא ִהִּכיר אֹותֹו: 
“ַּכָּמה ְזַמן ֶאְפָׁשר ְלִהָּׁשֵאר ֹּפה ַּבַּבִית ַהֶּזה?” ָאַמר לֹו ָהַרב: “ֲאִני ָּכאן 

ְּכָבר ֶעֶׂשר ָׁשִנים ְוַאף ֶאָחד ֹלא ָאַמר ִלי ְּכלּום...”. 

נֹוֵתן  ָהָיה  הּוא  ַהַּבִית,  ֶאת  ְלַחֵּמם  לֹו  ְמִביִאים  ֶׁשָהיּו  ָהֵעִצים  ָּכל 
ֶזה ָאְמרּו לֹו: “ֲאַנְחנּו נֹוְתִנים ְלָך  ְּכֶׁשַהַּפְרָנִסים ָראּו ֶאת  ַלֲעִנִּיים. 
ֵעִצים ְוֵאין ְלָך ְרׁשּות ָלֵתת אֹוָתם ַלֲעִנִּיים, ֶזה ְמֹיָעד ַאְך ְוַרק ְלִׁשּמּוְׁשָך 
ָהִאיִׁשי”, ַלָּמֳחָרת ֵהם ָּבאּו ְורֹוִאים ֶׁשַהַּבִית ַקר, ֵהם ִהְתַּפְּלאּו ְוָהַרב 
ָאַמר ָלֶהם: “ִאם ֵאין ֵעִצים ָלֲעִנִּיים ַּגם ִלי ֹלא ִיְהֶיה, ִאם ַקר ָלֲעִנִּיים 

ַּגם ִלי ִיְהֶיה ַקר!



ָץ ֹר ׁו ּפְה ָּפער ַצחשתר

ַרִּבי  ָהַאְדמֹוִרי”ם  ִמְּגדֹוֵלי  ֶאָחד  ָהָיה  ָׁשָנה  ִמָּמאַתִים  ְלַמְעָלה  ִלְפֵני 
ִּפְדיֹון  ִמְצַות  ַעל  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ָמַסר  ַזַצ”ל, הּוא  ִמַּסאסֹוב  ֵלייּב  מֶֹׁשה 
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ְׁשבּוִיים. ָהְיָתה לֹו ֶּדֶרְך ְמֻיֶחֶדת ְלַהְצִחיק ּוְלַׁשֲעֵׁשַע ֶאת ַהָּפִריִצים, 
ְוַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ָהָיה ַמְצִליַח ְלַׁשְכֵנַע אֹוָתם ְלהֹוִציא ְיהּוִדים ִמֵּבית 
ְלָכל  ַעְצמֹו  ֶאת  ּוַמְכִניס  ַעְצמֹו,  ֶאת  ַמְׁשִּפיל  ָהָיה  ָהֲאסּוִרים.  הּוא 

ִמיֵני ְמקֹומֹות ְּבָעָיִתִּיים, ְּכֵדי ְלַהִּציל ְנָפׁשֹות ְיהּוִדּיֹות. 

ַלִּכְרָּכָרה  ְיהּוִדית  ִמְׁשָּפָחה  ֶׁשָּקַׁשר  ַאְכָזר,  ָּפִריץ  ָהָיה  ַאַחת  ַּפַעם 
ְּכמֹו  ְלבּוׁשֹו  ֶאת  ִׁשָּנה  ִהְזָּדֵרז,  ָהַרב  ָהִעיר.  ְּבָכל  אֹוָתם  ְוָגַרר  ֶׁשּלֹו 
ֵאיֶזה ָּפִריץ ָעִׁשיר, ְוָעַצר ֶאת ַהִּכְרָּכָרה. הּוא ָעָלה ַלִּכְרָּכָרה ְוִהְתִחיל 
ְוָנַתן ָלֶהם ַמָּתנֹות. הּוא  ְלַהְצִחיק ֶאת ִמְׁשַּפַחת ַהָּפִריץ ֶׁשָהיּו ָׁשם, 
ָלַקח ְוִלֵּטף ֶאת ַהֶּיֶלד ַהּגֹוי ַהָּקָטן ֶׁשל ַהָּפִריץ, ִחֵּבק ְוִנֵּׁשק אֹותֹו, ְּכֵדי 

ִלְמֹצא ֵחן ְּבֵעיֵני ַההֹוִרים ֶׁשּלֹו. 

ְוֵהם  ְוִנְפַצַעת  ִנְגֶרֶרת  ַהְּיהּוִדית  ַהִּמְׁשָּפָחה  ֵמָאחֹוָרה,  ּוֵביְנַתִים 
צֹוֲעִקים ּובֹוִכים. 

ַרִּבי מֶֹׁשה ָעָׂשה ֶאת ַעְצמֹו ִמְתַּפֵּלא ְלֵפֶׁשר ַהְּצָעקֹות, ְוַהָּפִריץ ָאַמר 
ָאַמר  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֶׁשָּלֶהם”.  ָהֹעֶנׁש  ְוֶזה  ֶּכֶסף,  ִלי  ַחָּיִבים  “ֵהם  לֹו: 
ִלְׁשֹמַע אֹוָתם  ִלי  ִנְמַאס  ּוְתַׁשְחֵרר אֹוָתם,  ְמֻיֶחֶדת  ַמָּתָנה  “ַקח  לֹו: 

צֹוֲעִקים, ֵהם ַמְפִריִעים ָלנּו ִלְצחֹק”, ְוָכְך ָהָיה...

ְוָאַמר  ְלִהְתַּפֵּלל  ָלַעּמּוד  ְוִנַּגׁש  ִמְדָרׁשֹו,  ֵּבית  ֶאל  ָחַזר  הּוא  ָּבֶעֶרב 
ְלִהְתַּפֵּלל  ָיכֹול  ֲאִני  ֵאיְך  עֹוָלם,  ֶׁשל  “ִרּבֹונֹו  הּוא:  ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש 
ֵאֶליָך ִעם ֶּפה ֶׁשִּלְפֵני ֶרַגע ִנֵּׁשק ֶאת ַהּגֹוי, ְוִדֵּבר ִּדְבֵרי ְׁשטּות ּוְצחֹוק 
ִעם ַהָּפִריָצה, ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלַהִּניַח ְּתִפִּלין ַעל ָיד ֶׁשִּלְפֵני ֶרַגע ִלְּטָפה 

ּגֹוי, ֲאָבל ֶאת ָּכל ֶזה ָעִׂשיִתי ְלַמַען ָּבֶניָך!!!”.

ְּבֶחֶסד  ְּבֵחן,  הּוא  ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש  ְלִהַּדּמֹות  ֶׁשל  ֵמַהִּצּוּוי  ֵחֶלק  ֶזה 
ְוָלֶלֶכת  ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְהיֹות ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ְקדֹוִׁשים  ּוְבַרֲחִמים. 

ְּבַדְרֵכי ַהּבֹוֵרא ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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