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פ ָּ ָר ּׁ ַיּפתַ ִַ
תֹוּעְלַּתם ְׁ יםַ ּסּויר ָר ּמֲעּלתַּה

ְתּעְּללּותַיֹוֵסףְַּבֶאַחיׁ הר
ַאַחד ָהַרְעיֹונֹות ַהְּגדֹוִלים ֶׁשָּצִריְך ְלעֹוֵרר אֹוָתנּו ַּבָּפָרָׁשה ַהּזֹו, ִאם 
ָנִׂשים ֵלב, ִנְרֶאה ֶׁשְּבֶעֶצם יֹוֵסף ִּכְבָיכֹול ִמְתַעֵּלל ְּבֶאָחיו: ָּבא ּוַמְחִּביא 
ָלֶהם ֶאת ַהֶּכֶסף )בראשית מב, כה(, ָׂשם ֶאת ִׁשְמעֹון ְּבֵבית ַהֹּסַהר )שם 
ַמְחִּביא  )בראשית מב, טו(,  ִּבְנָיִמין  ֶאת  ְלָהִביא  ְמַבֵּקׁש  מב, כד(, הּוא 

ָהאֹור  ַהֶּזה?  ַהָּבָלָגן  ָּכל  ָלָּמה  ב(,  מד,  )שם  ֶׁשּלֹו  ַהָּגִביַע  ֶאת  ֶאְצָלם 
ְמָבֵאר,  ִמֵּקץ )בראשית פרק נד פסוק א – ב(  ְּבָפָרַׁשת  ַהָּקדֹוׁש  ַהַחִּיים 
ֶׁשָּכל ֶזה ָהָיה ִמַּכָּמה ִסּבֹות, ְוַאַחת ֵמַהִּסּבֹות ִּבְׁשִביל ְלַכֵּפר ַעל ֲעֹון 

ַהְּמִכיָרה.



ֲעֶׂשֶיתֲַהיּוֵגיַּמְלכּות
ְוַעל ֶזה ֵיׁש ְׁשֵאָלה ְּגדֹוָלה, ִמַּמה ֶּׁשּמּוָבא ְּבאֹוַצר ַהִּמְדָרִׁשים )אייזנשטיין 
ֶאת  ִלְלֹמד  ִהְתִחיל  רֹוִמי  ֶׁשל  ֶׁשַהֵּקיָסר  מלכות(,  הרוגי  עשרת  מדרש 

ָּתִׂשים  ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפִטים  ִל"ְוֵאֶּלה  ֶׁשִהִּגיַע  ַעד  לֹוֵמד  ְוָהָיה  ַהּתֹוָרה, 
ִלְפֵניֶהם ְוכּו’ ְוֹגֵנב ִאיׁש ּוְמָכרֹו" )שמות כא, טז(, ִמָּיד ִצָּוה ְלַמֹּלאות 
ִיְׂשָרֵאל,  ֵמַחְכֵמי  ֲעָׂשָרה  ֵאָליו  ּוְלָהִביא  ְּבַנֲעַלִים  ֶׁשּלֹו  ָהַאְרמֹון  ֶאת 
ָּבאּו ְלָפָניו ְוהֹוִׁשיָבם ְּבָקֶתְדָראֹות ֶׁשל ָזָהב. ָאַמר ָלֶהם: “ֹעֶמק ַהִּדין 
ֵיׁש ִלי ִלְׁשֹאל ִמֶּכם” – ֵיׁש ִלי ְׁשֵאָלה ְּבִלּמּוד ְוַתֲענּו ִלי ֶאת ָהֱאֶמת, 
“ִמי ֶׁשָּגַנב ִאיׁש ֵמֶאָחיו ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֵמָהָעם ֶׁשּלֹו, ְוִהְתַעֶּמר ּבֹו 
ֵּכן,  “ִאם  ָלֶהם:  ָאַמר  יּוָמת”,  “מֹות  לֹו:  ָאְמרּו  ִּדינֹו?”  ַמה  ּוְמָכרֹו 
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ְוִאם  יֹוֵסף.  ְמִכיַרת  ַעל  ִמיָתה  ַחָּיִבים  ְוַאֶּתם  ֲחָכִמים  ֲעָׂשָרה  ַאֶּתם 
ֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשָבִטים ָהיּו ַּבַחִּיים ָהִייִתי ָּדן ְוהֹוֵרג אֹוָתם, ֲאָבל ֵהם ֵאיָנם 
ְזַמן,  ָלנּו  “ֵּתן  ָאְמרּו לֹו:  ֲאבֹוֵתיֶכם”,  ֲעֹון  ִּתְּׂשאּו  ַאֶּתם  ָאז  ַּבַחִּיים, 
ְׁשֹלָׁשה ָיִמים, ִאם ִנְמָצא ְזכּות ְּבַעְצֵמנּו מּוָטב, ְוִאם ָלאו ֲעֵׂשה ָּבנּו 

ַמה ֶּׁשַּתְחֹּפץ” – ַמה ֶּׁשִּתְרֶצה. ְוִנְתַרָּצה ָלֶהם ְלָדָבר ֶזה. 

ֶׁשַּיְזִּכיר ֶאת ַהֵּׁשם  ֹּכֵהן ָּגדֹול  ִיְׁשָמֵעאל  ְלַרִּבי  ְוָהְלכּו  ִמְּלָפָניו  ָיְצאּו 
ַהָּגדֹול - ֵׁשם ַהְמֹפָרׁש, ְוַיֲעֶלה ָלָרִקיַע ְוַיֲחֹקר ִאם ִנְגְזָרה ְּגֵזָרה ֵמֵאת 
ּוְבִקּדּוִׁשין  ִּבְטִביָלה  ַעְצמֹו  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  ִטֵהר  ִמָּיד  ִיְתָּבַרְך.  ה’ 
ְוִנְתַעֵּטף ְּבַטִּלית ּוְתִפִּלין ְוִהְזִּכיר ֵׁשם ַהֵּׁשם ַהְמֹפָרׁש ְּבֵפרּוׁשֹו, ּוִמָּיד 
ַּגְבִריֵאל  ָהָרִקיַע ַהִּׁשִּׁשי ּוָפַגע ּבֹו  ְלַמְעָלה ַעד  ֶוֱהִביאֹו  ְנָׂשאֹו ָהרּוַח 
ַהַּמְלָאְך, ָאַמר לֹו ַהַּמְלָאְך ַּגְבִריֵאל: “ַאָּתה הּוא ִיְׁשָמֵעאל ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ִמְׁשַּתֵּבַח ּבֹו ְּבָכל יֹום ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶעֶבד ָּבָאֶרץ ֶׁשּדֹוֶמה לֹו? 
ָלָמה ָעִליָת ְלָכאן?”, ָאַמר לֹו: “ְלִפי ֶׁשַּמְלכּות ָהְרָׁשָעה ָּגְזָרה ְלַאֵּבד 
ִמֶּמּנּו ֲעָׂשָרה ֵמַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל, ְוָעִליִתי ָלַדַעת ִאם ִנְגְזָרה ַהְּגֵזָרה ִמִּפי 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא”. ָאַמר לֹו ַּגְבִריֵאל: “ִיְׁשָמֵעאל ְּבִני, ֵחי ַנְפְׁשָך” 
ַחְכֵמי  ֶׁשֲעָׂשָרה  ַהַּפְרּגֹוד,  ֵמֲאחֹוֵרי  ָׁשַמְעִּתי  “ֶׁשָּכְך  ִנְׁשָּבע,  ֲאִני   -
ִיְׂשָרֵאל ִנְמְסרּו ַלֲהִריָגה ִּביֵדי ַמְלכּות ָהְרָׁשָעה ַעל ְמִכיַרת יֹוֵסף”, 
ָׁשַאל אֹותֹו ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל: “ְוִכי ֹלא ָמָצא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּפִריָעה 
ַּגְבִריֵאל:  לֹו  ָאַמר  ֵמָאז,  ָעַבר  ְזַמן  ַּכָּמה   - ָּבנּו?”  ֶאָּלא  ִּבְמִכיָרתֹו 
ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְואֹוֶמֶרת  ַהִּדין ְמַקְטֶרֶגת ְּבָכל יֹום  “ִמַּדת 
לֹו: “ְּכלּום ָּכַתְבָּת אֹות ַאַחת ְּבתֹוָרְתָך ְלַבָּטָלה? ֲהֵרי ַהְּׁשָבִטים ָמְכרּו 
ֶאת יֹוֵסף ְוֹלא ָּפַרְעָּת ֵמֶהם ּוִמַּזְרָעם”, ָלֵכן ִנְגְזָרה ְּגֵזָרה ַעל ֲעָׂשָרה 
ַהָּקדֹוׁש  ָמָצא  יֹוֵסף ֹלא  ָהַאִחים ֶאת  ֶׁשָּמְכרּו  ּוִמּיֹום  ִיְׂשָרֵאל,  ַחְכֵמי 
ָּברּוְך הּוא ֲעָׂשָרה ֲחָכִמים ַוֲחִסיִדים ְּכמֹו ַהְּׁשָבִטים ְוָלֵכן ֹלא ּפֹוֵרַע 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאָּלא ִמֶּכם”. ָיַרד ְוָאַמר ַלֲחֵבָריו: “ִנְגְזָרה ְּגֵזָרה 

ְוִנְכַּתב ְוֶנְחַּתם”. 
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ְפַמֵעאל יַיר ּיּבר ְׁ יֵאלַ ְמלר ָּ ְמעֹוןֶַּבןַ יּגתַּיַּבןַפר ֲהיר
ָהיּו יֹוְׁשִבים זּוגֹות זּוגֹות. ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ְוַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל, 
ְוַרִּבי  ְוַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ְּתַרְדיֹון, ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַׁשּמּוַע  ַרִּבי ֲעִקיָבא 
ַרִּבי  ֶּבן ָּבָבא,  ְוַרִּבי ְיהּוָדה  ֲחִכיָנאי  ֶּבן  ֲחִניָנא  ַרִּבי  ְיֵׁשָבב ַהּסֹוֵפר, 

ֻחְצִּפית ַהְמֻתְרְּגָמן ְוַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ָּדָמא. 

ֲחִמָּׁשה זּוגֹות ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ַהַּתָּנִאים ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ִמי ֵהם, ָּבאּו 
ִמי  ְוָׁשַאל  ַהֵּקיָסר  ִנְכַנס  ֶׁשָּלֶהם.  ַלֲהִריָגה  ְוִהְתּכֹוְננּו  ְּבַיַחד  ְוָיְׁשבּו 
ְוָאַמר: “ֲאִני ָנִׂשיא ֶּבן  ַּגְמִליֵאל  ֵיָהֵרג ִראׁשֹון? ָקם ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן 
ָנִׂשיא ִמַּזְרעֹו ֶׁשל ָּדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל, ֲאִני ֵאָהֵרג ְּתִחָּלה” - ֲאִני רֹוֶצה 
ִלְהיֹות ָהִראׁשֹון. ֶׁשֹּלא ָרָצה ִלְראֹות ַּבֲהִריַגת ֲחֵבָריו. ָאַמר לֹו ַרִּבי 
ִיְׁשָמֵעאל ֹּכֵהן ָּגדֹול: “ֲאִני ֹּכֵהן ָּגדֹול ֶּבן ֹּכֵהן ָּגדֹול, ִמַּזְרעֹו ֶׁשל ַאֲהֹרן 
ְּגדֹוֵלי  ְׁשֵני  ֲחֵבַרי”.  ְּבִמיַתת  ֶאְרֶאה  ְוֹלא  ְּתִחָּלה  ֵאָהֵרג  ֲאִני  ַהֹּכֵהן, 
ַהּדֹור ַעל ָמה ֵהם ָרִבים? ִמי ָימּות ִראׁשֹון, ַרק ֹלא ִלְראֹות ֶאת ַהֵּׁשִני 
ַנֲעֶׂשה  ְּתִחָּלה,  ְלֵהָהֵרג  רֹוִצים  ָוֶזה  ֶזה  “ִאם  ַהֵּקיָסר:  ָאַמר  סֹוֵבל. 
ּגֹוָרל!” ִהִּפילּו ּגֹוָרל ְוָיָצא ַעל ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל, ְוִצָּוה ַהֵּקיָסר 
ַלְחּתְֹך ֶאת ֹראׁשֹו ַעל ַהָּמקֹום. ָחְתכּו ֶאת ֹראׁשֹו ּוְנָטלֹו ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל 
ְוֹזאת  ּתֹוָרה  ֹזאת  “ַאיי,  ְוָאַמר:  ָעָליו  ְוָצַוח  ִּבְרָּכיו,  ַעל  ָּגדֹול  ֹּכֵהן 
ֵאיְך  ְלׁשֹונֹות  ְּבִׁשְבִעים  ַהּתֹוָרה  ְמָבֶאֶרת  ֶׁשָהְיָתה  ַהָּלׁשֹון  ְׂשָכָרּה? 
ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ַעל  ּובֹוֶכה  ִמְתאֹוֵנן  ְוָהָיה  ֶהָעָפר?”  ֶאת  ְמַלֶחֶכת  ַעָּתה 
ֲחֵבְרָך,  ַעל  ּבֹוֶכה  ַאָּתה  ָמה  “ָזֵקן,  ַהֵּקיָסר:  לֹו  ָאַמר  ַּגְמִליֵאל.  ֶּבן 
ִּתְבֶּכה ַעל ַעְצְמָך”, ָאַמר לֹו ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל: “ֵאיֶנִּני ּבֹוֶכה ַעל ַעְצִמי, 
ֶׁשל  ִּביִׁשיָבה  ֶׁשְּקָדַמִני  ְוַעל  ּוְבָחְכָמה  ְּבתֹוָרה  ִמֶּמִּני  ָּגדֹול  ֶׁשֲחֵבִרי 
ַמְעָלה”. עֹודֹו ִמְתאֹוֵנן ּובֹוֶכה, ִהְׁשִקיָפה ַּבת ַהֵּקיָסר ִמַּבַעד ַלַחּלֹון, 
ְוָרֲאָתה ֶאת ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ְוֶאת ָיְפיֹו, ָׁשְלָחה ְלָאִביָה: “ַּבָּקָׁשה ַאַחת 
ִמְּלַוֵּתר ָלֶהם ַעל  ְיכֹוָלה?” ָאַמר ָלּה: “ִּבִּתי, ַהֹּכל ֶאֱעֶׂשה חּוץ  ֲאִני 
ָהֹעֶנׁש”. ָאְמָרה לֹו: “ַרק ַעל ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ְּתַוֵּתר, ִּתְרֶאה ֵאיֶזה ָאָדם 
אֹוָתם”,  הֹוֵרג  ֶׁשֲאִני  ִנְׁשַּבְעִּתי  ְּכָבר  “ִּבִּתי,  ָלּה:  ָאַמר  הּוא”,  ָיֶפה 
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ָאְמָרה לֹו: “ְלָפחֹות ֶאת ְּדמּות ְּדיֹוָקנֹו ֲאִני רֹוָצה”. ִמָּיד ָקָרא ַהֵּקיָסר 
ָלרֹוְפִאים, ְוִצָּוה ְלַהְפִׁשיט ֶאת עֹור ָּפָניו ֶׁשל ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ְּבעֹודֹו 
ַחי, ְוָחְתכּו ֶאת ָּכל ַהָּפִנים ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשּלֹו. ְוֵכיָון ֶׁשִהִּגיעּו ֶאל ְמקֹום 
ְּתִפִּלין ָצַעק ְצָעָקה ְּגדֹוָלה ּוָמָרה ְוִנְזַּדְעְזעּו ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. ָצַעק ְצָעָקה 
ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ַהָּׁשֵרת  ַמְלֲאֵכי  ָאְמרּו  ַהָּכבֹוד.  ִּכֵּסא  ְוִנְזַּדְעַזע  ְׁשִנָּיה 
ָּברּוְך הּוא: “ַצִּדיק ָּכֶזה ֶׁשֶהְרֵאיָת לֹו ָּכל ִּגְנֵזי עֹוָלם, ֵיָהֵרג ְּבִמיָתה 
ִמֶּזה ָהָרָׁשע? זֹו ּתֹוָרה ְוזֹו ְׂשָכָרּה?” ָאַמר ָלֶהם: “ַהִּניחּו לֹו, ֶׁשַּתֲעֹמד 
ֶאֱעֶׂשה,  ָמה  הּוא:  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר  ֶׁשְּלַאֲחָריו,  ַלּדֹורֹות  ְזכּותֹו 
ְוַרק  ַהְּׁשָבִטים  ַעל  ְּגֵזָרה  ֵיׁש   - אֹוָתּה”  ֶׁשָּיֵפר  ִמי  ְוֵאין  ִהיא  ְּגֵזָרה 
ֵאּלּו ְיכֹוִלים ִלְסּתֹם ֶאת ִּפי ַהְמַקְטֵרג. ָיְצָאה ַּבת קֹול ְוָאְמָרה: “ִאם 
ִּתְצַעק עֹוד ַּפַעם ַאַחת, ַיֲהפְֹך ָּכל ָהעֹוָלם ְלֹתהּו ָובֹהּו”, ְּכֶׁשָּׁשַמע ַרִּבי 
ִיְׁשָמֵעאל ָּכְך ָׁשַתק. ָאַמר לֹו ַהֵּקיָסר: “ְּכֶׁשָחַתְכנּו ְלָך ֶאת ַהָּפִנים ֹלא 
ָצַעְקָּת, ֹלא ָּכַאב ְלָך, ַרק ְּכֶׁשִהַּגְענּו ִלְמקֹום ְּתִפִּלין ָּכַאב ְלָך?” ָאַמר 
לֹו ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל: “ֲאִני ֹלא ּבֹוֶכה ִמְּכֵאב, ֲאִני ּבֹוֶכה ַעל ָּכְך ֶׁשִאַּבְדִּתי 
ֶאת ִמְצַות ְּתִפִּלין”. ָאַמר לֹו ַהֵּקיָסר: “ֲעַדִין ַאָּתה ּבֹוֵטַח ֵּבאֹלֶהיָך? - 
ִּתְרֶאה ָמה הּוא ָעָׂשה ְלָך. ֵאיֹפה הּוא?” ָאַמר לֹו ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל: “ֵהן 
ִיְקְטֵלִני לֹו ֲאַיֵחל” )איוב יג, טו( - ֲאִפּלּו ִאם ַיֲהֹרג אֹוִתי ֲאַיֵחל ְוֶאְבַטח 

ּבֹו, ִמָּיד ָיְצָאה ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל.



יַבא יֲַעקר יּגתַּיּבר ֲהיר
ִּכְתֵרי  ּדֹוֵרׁש  ֶׁשָהָיה  יֹוֵסף,  ֶּבן  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ֶאת  הֹוִציאּו  ָּכְך  ַאַחר 
ֵאיְך  ִמִּסיַני.  ְלמֶֹׁשה  ֶׁשִּנְמְסָרה  ְּכמֹו  ַּבּתֹוָרה  ָּפִנים  ּוְמַגֶּלה  אֹוִתּיֹות 
ֶׁשָּבאּו ַלֲהֹרג אֹותֹו, ָּבא ִמְכָּתב ַלֵּקיָסר ֶׁשֶּמֶלְך ַעְרִבָּיה ִהְתִחיל ְּבֶמֶרד, 
ְוָלֵכן ִצָּוה ַהֵּקיָסר ֶׁשָּיִׂשימּו ֶאת ַרִּבי ֲעִקיָבא ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים. ּוְכֶׁשָּׁשב 
ַּבְרֶזל  ֶׁשל  ְּבַמְסְרקֹות  ְּבָׂשרֹו  ֶאת  ְוָסְרקּו  ְלהֹוִציאֹו  ִצָּוה  ֵמַהִּמְלָחָמה 
ֲחִתיכֹות ֲחִתיכֹות. ּוָמה ַרִּבי ֲעִקיָבא עֹוֶׂשה ְּבאֹוָתם ְרָגִעים? אֹוֵמר 
ְּדָרָכיו ִמְׁשָּפט  ִּכי ָכל  ַהֲאִזינּו: “ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו  ִמָּפָרַׁשת  ָּפסּוק 
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ְוָיָׁשר הּוא” )דברים לב, ד(. ָּכל ֲחִתיָכה  ְוֵאין ָעֶול ַצִּדיק  ֵאל ֱאמּוָנה 
קֹול  ַּבת  ָיְצָאה  ֵמת.  ֶׁשהּוא  ַעד  אֹוֵמר  הּוא  ָּכָכה  ִמֶּמּנּו  ֶׁשחֹוְתִכים 
ְוָאְמָרה: “ַאְׁשֶריָך ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשָהִייָת ַצִּדיק ְוָיָׁשר, ְוָיְצָאה ִנְׁשָמְתָך 
ְּבַצִּדיק ְוָיָׁשר”. ְוָכתּוב ֶׁשַּמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ָּבכּו ָעָליו. ּוְמֻסָּפר ֶׁשֵאִלָּיהּו 
ַהָּנִביא ָקַבר אֹותֹו )בבא מציעא דף קיד ע"ב תוספות דיבור המתחיל מהו(.



ּּצאְנזַּּבּׁשֹוַאהַ ַהּאְדמֹו”יַמר
ֶּדֶרְך ַאַּגב, ַּבּדֹור ַהּקֹוֵדם ָהָיה ֶאת ָהַאְדמֹו”ר ִמַּצאְנז ַזַצ”ל ַהּקֹוֵדם, 
ָהַאְדמֹו”ר  ֶׁשל  ַאָּבא  זצוק”ל,  ַהְלֶּבְרְׁשַטאם  ְיהּוָדה  ְיקּוִתיֵאל  ַרִּבי 
ִמְתַעְּלִלים  ָהיּו  ְׁשָמם  ִיַּמח  ְוַהָּנאִצים  ַּבּׁשֹוָאה  ָהָיה  הּוא  ַהּיֹום.  ֶׁשל 
ּבֹו ְּבצּוָרה נֹוָרָאה. ֶאָחד ֵמַהְּדָבִרים ַהּנֹוָרִאים ֶׁשָעׂשּו, ָהָיה ָׁשם ַהר 
ֵמֲעָׂשָרה  ָּפחֹות  ָהְיָתה  ַמְדֵרָגה  ְוָכל  ַמְדֵרגֹות,  ֵמאֹות  ֵׁשׁש  ִעם  ָּגֹבַּה 
ֶסְנִטיֶמְטִרים,, ְוַהְּיהּוִדים ָהיּו ְצִריִכים ִלְסחֹב ַעל ַהּגּוף ֶׁשָּלֶהם ֲחִמִּׁשים 
ִקילֹו ֲאָבִנים, ְוַלֲעלֹות ֶאת ָּכל ָהָהר ְוָלֶרֶדת ִּבְמִהירּות ַּבַּמְדֵרגֹות. ֵהם 
ָרצּו ְּבתֹוָרנּות ֶאָחד ַאֲחֵרי ַהֵּׁשִני. ֵהם ְּבַעְצָמם ָהיּו ׁשֹוְקִלים ְּבקִֹׁשי 
ַאְרָּבִעים ִקילֹו, ּוְלָהִרים ֲחִמִּׁשים ִקילֹו ָהָיה ֵמֵעֶבר ִליָכְלָּתם. ְוֵהם ָהיּו 
ִמְתַרְּסִקים ַעל ַהַּמְדֵרגֹות ְוַהְּסָלִעים ְונֹוְפִחים ֶאת ִנְׁשָמָתם. ָהַאְדמֹו”ר 
ִמַּצאְנז, ַּגם ֻהְכַרח ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה. ְוֶאָחד ֵמָהֲאָנִׁשים ֶׁשָהָיה ְלָידֹו ִסֵּפר 
ֶׁשָהָיה ׁשֹוֵמַע אֹותֹו ְּבָכל ַּפַעם ְמַמְלֵמל ֶאת ַהָּפסּוק ְּבָפָרַׁשת ִּכי ָתֹבא: 
“ַּתַחת ֲאֶׁשר ֹלא ָעַבְדָּת ֶאת ְד’ ֱאֹלֶקיָך ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמרֹב ֹּכל, 
ְוָעַבְדָּת ֶאת ֹאְיֶביָך ֲאֶׁשר ְיַׁשְּלֶחּנּו ד’ ָּבְך ְּבָרָעב ּוְבָצָמא ּוְבֹחֶסר ֹּכל” 
ֲאָנִׁשים  ּוִמְּׂשֹמאל  ִמָּיִמין  ַּבַּמֲחנֹות,  ִנְמָצא  ָאָדם  ֶּבן  מז(.  כח,  )דברים 

ְּתזּוָנה,  ָמֶות, הּוא סֹוֵבל ִמַּתת  ְּבַסָּכַנת  ְׁשִנָּיה הּוא  ִמְתַרְּסִקים, ָּכל 
ֵמִהְתַעְּללּות נֹוָרָאה ְוהּוא ַמְצִּדיק ָעָליו ֶאת ַהִּדין, ְוֶאת ַהָּפסּוק ַהֶּזה 
הּוא ְמַמְלֵמל ּתֹוְך ְּכֵדי ַהִהְתַעְּללּות ַהּנֹוָרָאה - ְוהּוא ֹלא ָהָיה ַּתָּנא, 

ֵיׁש ֲאָנִׁשים ְּבדֹוֵרנּו ֶׁשעֹוד ָזכּו ִלְראֹות אֹותֹו. 
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יַנאֶַּבןְַּתּיְדיֹון יֲַחנר יּגתַּיּבר ֲהיר
ַנְחֹזר ַלֲעֶׂשֶרת ֲהרּוֵגי ַמְלכּות. ַאֲחֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא, הֹוִציאּו ֶאת ַרִּבי 
ְוָאָדם,  ֱאֹלִקים  ִּבְפֵני  ָנִעים  ֶׁשָהָיה  ָעָליו  ָאְמרּו  ְּתַרְדיֹון,  ֶּבן  ֲחִניָנא 
ּוֵמעֹוָלם ֹלא ִהְקִּפיד ַעל ָאָדם, ֹלא ָעְלָתה ִקְלַלת ֲחֵברֹו ַעל ְׂשָפתֹו. 
ּוְכֶׁשִּנְגְזָרה ְּגֵזָרה ֹלא ִלְלֹמד ּתֹוָרה, ָהַלְך ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ְּתַרְדיֹון ְוֶהְחִליט 
ִלְלֹמד ּתֹוָרה, ָּבא ַהֵּקיָסר ְוִצָּוה ְלָכְרכֹו ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה ּוְלָׂשְרפֹו, ֲאָבל 
ֵהם ֹלא ָרצּו ֶׁשהּוא ָימּות ַמֵהר ָאז ָלְקחּו ְספֹוִגים ֶׁשל ֶצֶמר ְמֵלִאים 
ֶאת  ַיְרִּגיׁש  ְוהּוא  ַחי  ִיָּׁשֵמר  ֶׁשַהֵּלב  ְּכֵדי  ַהֵּלב,  ַעל  לֹו  ְוָׂשמּו  ְּבַמִים 
ַצַער ַהְּׂשֵרָפה. ַּתְלִמיָדיו ָהיּו ּבֹוִכים ְוׁשֹוֲאִלים אֹותֹו: ַרֵּבנּו, ָמה ַאָּתה 
ִנְׂשָרִפים ְואֹוִתּיֹות ּפֹוְרחֹות.  ְּגִויִלים  רֹוֶאה? ָאַמר ָלֶהם: ֲאִני רֹוֶאה 
ִהְתִחיל ַרִּבי ֲחִניָנא ִלְבּכֹות. ָאְמרּו לֹו ַּתְלִמיָדיו: “ָלָמה ַאָּתה ּבֹוֶכה?” 
ֵהם ָיְדעּו ֶׁשהּוא ֹלא ּבֹוֶכה ַעל ְּכֵאִבים. ָאַמר ָלֶהם: “ִאם ְלַבִּדי ָהִייִתי 
ִנְׂשָרף ֹלא ָהָיה ָקֶׁשה ִלי, ֲאָבל ַעְכָׁשו ֲאִני ִנְׂשָרף ְוֵסֶפר ּתֹוָרה ִעִּמי ְוַעל 
ֶזה ֲאִני ּבֹוֶכה”. ָהָיה ָׁשם ׁשֹוֵמר ֶׁשָאַמר לֹו: “ַרִּבי, ַאָּתה רֹוֶצה ְלַהִּגיַע 
ִליִׁשיָבה ֶׁשל ַמְעָלה ַמֵהר, ָנכֹון? ְוַהֶּצֶמר ַהָּספּוג ְּבַמִים ְמַעֵּכב אֹוְתָך, 
ִאם ֲאִני מֹוִריד ְלָך ֶאת ַהְּספֹוג ּוַמְרֶּבה ֶאת ָהֵאׁש ַאָּתה ַמְכִניס אֹוִתי 
ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא?” ָאַמר לֹו: “ֵּכן”, ִּבֵּקׁש ֶׁשִּיָּׁשַבע לֹו ַעל ֶזה ְוִנְׁשַּבע 
לֹו. ִמָּיד ִהְגִּביר ַהּׁשֹוֵמר ֶאת ַהַּׁשְלֶהֶבת, ְוָנַטל ֶאת ַהְּספֹוִגים, ְוָקַפץ 
ַאֲחָריו ְלתֹוְך ָהֵאׁש ְוִנְׂשַרף. ָיְצָאה ַּבת קֹול ְוָאְמָרה: “ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן 

ְּתַרְדיֹון ְוַהּקֹוְסִטיָנר - ַהּׁשֹוֵמר - ְמֻזָּמִנים ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא”.



יְַיהּוַדהֶַּבןַַּבַבא יּגתַּיּבר ֲהיר
ַאֲחָריו הֹוִציאּו ֶאת ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ָּבָבא, ָעָליו אֹוֵמר ַהִּמְדָרׁש ֶׁשהּוא 
ֹלא ָטַעם ַטֲעָמּה ֶׁשל ֵׁשָנה ֶאָּלא ִּכְׁשַנת ַהּסּוס, ֶׁשֶּזה ֲחִצי ָׁשָעה, ָּכְך 
ָהְיָתה ַהְנָהָגתֹו ִמִּגיל ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ַעד ְלִגיל ְׁשמֹוִנים. ְוהֹוִציאּוהּו 
“ַאֶּתם  ָלֶהם:  ָאַמר  ּוְלַמְעָלה.  ָׁשעֹות  ּוִמֵּתַׁשע  ִׁשִּׁשי  ְּביֹום  ַלהֹוֵרג 
ֶׁשֲאִני  ִלְפֵני  ִמְצָוה  ְּבעֹוד  ִלְזּכֹות  רֹוֶצה  ֲאִני  ְמַעט,  ְלַחּכֹות  ְיכֹוִלים 
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עֹוֵזב ֶאת ָהעֹוָלם”, ָאַמר לֹו ְׁשִליַח ַהֵּקיָסר: “ַאָּתה ֲעַדִין ַמֲאִמין ֶׁשֵּיׁש 
ֹּכַח ָּבֱאֹלִקים ֶׁשְּלָך ֶׁשַאָּתה ּבֹוֵטַח ָעָליו?” ָאַמר לֹו: “ָּגדֹול ה’ ּוְמֻהָּלל 
ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר” )תהילים קמה, ג( ָאַמר לֹו ְׁשִליַח ַהֵּקיָסר:  ְמֹאד 
“ֲאַנְחנּו  לֹו:  ָאַמר  ֲחֵבֶריָך?”  ְוֶאת  אֹוְתָך  ִהִּציל  ֹלא  ָלָּמה  ֵּכן  “ִאם 
ְּכֵדי  ַהֵּקיָסר  ִּביֵדי  אֹוָתנּו  ְוָׂשם  ְונֹוָרא,  ָּגדֹול  ְלֶמֶלְך  ִמיָתה  ַחָּיִבים 
ְוָכַעס:  ְּדָבָריו  ֶאת  ְוָׁשַמע  ַהֵּקיָסר  ִהִּגיַע  ָּכְך”.  ַאַחר  ִמֶּמּנּו  ְלִהָּפַרע 
ַאֶּתם  ִמיָתה  ֶּפַתח  ַעל  ְלָפַני!  ִמָּיד  ִּתָּכַנע  ַאֶּתם!  ֲחצּוִפים  “ֵאיֶזה 
ָרָׁשע,  ֶּבן  ָרָׁשע  ֵקיָסר  ְלָך  אֹוי  ְיהּוָדה:  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  עֹוְמִדים!”, 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָרָאה ֻחְרַּבן ֵּביתֹו ַוֲהִריַגת ֲחִסיָדיו ְוַצִּדיָקיו ְוֹלא 
ָעָׂשה ִקְנָאה, ִּתְרֶאה ֵאיֶזה ֹּכַח ֵיׁש ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוַאָּתה ַהֵּקיָסר 
ָעְנְׁשָך”.  ֶאת  ְּתַקֵּבל  ַּבּסֹוף  ָּכבֹוד,  ְקָצת  ְמַקֵּבל  ֹלא  ְּכֶׁשַאָּתה  ּכֹוֵעס 
ָאְמרּו לֹו ַּתְלִמיָדיו: “ַרֵּבנּו, ָהָיה ְלָך ְלַהֲחִניף לֹו, אּוַלי ָהָיה ַמִּציל 
ָלָרָׁשע סֹופֹו  ַהַּמֲחִניף  ֶׁשָּכל  ְלַמְדֶּתם  “ְוִכי ֹלא  ָלֶהם:  ָאַמר  אֹוְתָך”, 
נֹוֵפל ְּבָיָדיו?” ָאַמר לֹו: “ְּבַחֶּייָך ֵקיָסר ַהְמֵּתן ִלי ַעד ֶׁשֲאַקֵּים ִמְצָוה 
ַהֵּקיָסר,  ִהְסִּכים  ִקּדּוׁש,  ַלֲעׂשֹות  ָרָצה  הּוא   – ְׁשָמּה”  ְוַׁשָּבת  ַאַחת 
ִמָּיד ִהְתִחיל ְּבִקּדּוׁש ְוָאַמר "ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ" )בראשית ב, א(, 
ְּבקֹול ָרם ְוָנִעים ְּכִאּלּו ֵאין ׁשּום ָּדָבר, ְּכִאּלּו ַעְכָׁשו הּוא יֹוֵׁשב ַּבַּבִית 
ֶׁשִהִּגיַע  ֵּכיָון  ִמָּסִביב.  ְוֵאין ְּכלּום  ֻׁשְלָחן ָערּוְך,  ַהִּמְׁשָּפָחה מּול  ִעם 
ַל”ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאֹלִקים ַלֲעׂשֹות” )שם פסוק ג(, ֹלא ִהִּניחּוהּו ִלְגֹמר ְוִצָּוה 
ַהֵּקיָסר ַוֲהָרגּוהּו, ְוָיְצָאה ִנְׁשָמתֹו ְּבֵׁשם ַהֵּׁשם "ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאֹלִקים” – 
ְוֶנֱהַרג. ָיְצָתה ַּבת קֹול ְוָאְמָרה: “ַאְׁשֶריָך ַרִּבי ְיהּוָדה ֶׁשָהִייָת ּדֹוֶמה 
ֵאָבִרים  ַוֲחָתכּוהּו  ֵקיָסר  ְוִצָּוה  ֵּבאֹלִקים”,  ִנְׁשָמְתָך  ְוָיְצָאה  ְלַמְלָאְך 

ֵאָבִרים ְוִהְׁשִליכּוהּו ַלְּכָלִבים, ְוֹלא ִנְסַּפד ְוֹלא ִנְקַּבר.



יְַיהּוַדהֶַּבןַַּדַמא יּגתַּיּבר ֲהיר
ַאַחר ָּכְך הֹוִציאּו ֶאת ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ָּדָמא, ֶעֶרב ַחג ַהָּׁשבּועֹות ָהָיה 
ּוִבֵּקׁש ִאם ֶאְפָׁשר ְלַחּכֹות ַעד ַהַּלְיָלה? ַּגם הּוא ָרָצה ַלֲעׂשֹות ִקּדּוׁש 
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ְמַקֵּבל  ֶׁשַאָּתה  ָּׂשָכר  ַמה  ֲחֵבֶריָך?  ְּכמֹו  ַאָּתה  “ַּגם  לֹו:  ָאְמרּו  ַּבַחג. 
ִּליֵרֶאיָך”  ָצַפְנָּת  ֲאֶׁשר  טּוְבָך  ַרב  “ָמה  ָלֶהם:  ָאַמר  ַהּתֹוָרה?”  ַעל 
ֶׁשַאֶּתם  ַאֶּתם  ׁשֹוִטים  “ֵאיֶזה  ַהּׁשֹוְמִרים:  לֹו  ָאְמרּו  כ(,  לא,  )תהילים 

ַמֲאִמיִנים ֶׁשֵּיׁש עֹוָלם ַהָּבא”, ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ְיהּוָדה: “ֵאין ׁשֹוִטים 
“אֹוי  ַלֵּקיָסר:  ְוָאַמר  ַחִּיים”,  ֵּבאֹלִקים  ֶׁשּכֹוְפִרים  ְּכמֹוֶכם,  ָּבעֹוָלם 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִעם  אֹוָתנּו  ְּכֶׁשִּתְרֶאה  ּוְלָבְׁשְּתָך  ְלֶחְרָּפְתָך  ְלָך 
ַהַּתְחּתֹוָנה,  ַּבַּמְדֵרָגה  ַּתְחִּתית  ִּבְׁשאֹול  יֹוֵׁשב  ְוַאָּתה  ַהַחִּיים,  ְּבאֹור 
ִמָּיד  ַהֵּקיָסר  ֶזה  ֶאת  ֶׁשָּׁשַמע  ֵאיְך  ְּבֵגיִהּנֹם”.  ַּתְחּתֹון  ֲהִכי  ַּבָּמדֹור 
ָחָרה ַאּפֹו ְוִצָּוה ְלָקְׁשרֹו ְּבַׂשֲערֹות ֹראׁשֹו ִּבְזַנב ַהּסּוס ּוְלָמְׁשכֹו ְּבָכל 
ּוְלָזְרָקם. ּוָבא  ֲחָלִקים  ֲחָלִקים  ֵאָבָריו  ִצָּוה ַלְחּתְֹך  ְוַאַחר ָּכְך  רֹוִמי, 
ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ְוָלַקח ֶאת ֵאָבָריו ְוָקַבר אֹוָתם ִּבְמָעָרה. ְוָׁשְמעּו ִמּתֹוְך 
ַהְּמָעָרה קֹולֹות ֶׁשל ֶּבִכי ְׁשֹלִׁשים יֹום, ָּבאּו ְוָאְמרּו ַלֵּקיָסר: “ִּתְרֶאה 
ַמה ֶּזה, ֶזה ֹּכַח ֶעְליֹון ַמֶּׁשהּו נֹוָרא, ַּתְפִסיק ַלֲהֹרג אֹוָתם, ַהַּמְלָאִכים 
ּבֹוִכים, ַמה ֵּיׁש ָׁשם רּוחֹות? ֵׁשִדים? ַאל ִּתְתַעֵּסק ִאָּתם”, ָאַמר ָלֶהם: 
“ַּגם ִאם ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִיְתַהֵּפְך ְלֹתהּו ָוֹבהּו, ֲאִני ֹלא ְמַוֵּתר ַעד ֶׁשֲאִני 

ֶאֱהֹרג ֶאת ֻּכָּלם”.

ֶאָחד ִמִּזְקֵני רֹוִמי ָאַמר לֹו: “ַאָּתה עֹוֶׂשה ָטעּות, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ַיֲעִניׁש אֹוְתָך”, ִמָּיד ָחָרה ַאּפֹו ְוִצָּוה ְלָחְנקֹו. ְּכֶׁשָּׁשַמע ַהָּזֵקן ָּכְך ִמָּיד 
ְוֹלא ָראּוהּו.  ֶנֶעְלָמה ּגּוָפתֹו  ֶנְחַנק  ְוֵאיְך ֶׁשהּוא  ַעְצמֹו  ָרץ ּוָמל ֶאת 
ְּכֶׁשָרָאה ַהֵּקיָסר ָּכְך ֶנְחַרד ֲחָרָדה ְּגדֹוָלה, ּוְבָכל ֹזאת ֹלא ָׁשב ַאּפֹו 

ְועֹוד ָידֹו ְנטּוָיה.



ַמן ְָ יתַּהְמֻתְי ִר יַֻחְצ יּגתַּיּבר ֲהיר
ַאַחר ָּכְך הֹוִציאּו ֶאת ַרִּבי ֻחְצִּפית ַהְמֻתְרְּגָמן, ָעָליו ָאְמרּו ֶׁשָהָיה ֶּבן 
ֵמָאה ּוְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה, ּוְכֶׁשהֹוִציאּוהּו ַלהֹוֵרג ָהָיה ִנְרֶאה ְּכַמְלַאְך ה’. 
ָהְלכּו ְוָאְמרּו ַלֵּקיָסר: ְּתַרֵחם ַעל ַהָּזֵקן ַהֶּזה, ָהַלְך ַהֵּקיָסר ּוְׁשָאלֹו: 
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 – ֶאָחד”  יֹום  ָּפחֹות  ּוְׁשֹלִׁשים  “ֵמָאה  לֹו:  ָאַמר  ַאָּתה?”  ַּכָּמה  “ֶּבן 
ַהּיֹום ָּבֶעֶרב יֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשִּלי. ָאַמר לֹו ַהֵּקיָסר: “ָמה ַאָּתה ְמַבֵּקׁש 
יֹום  ֶׁשִּלי  ַהֲהִריָגה  ִעם  “ֶׁשַּתְמִּתין  לֹו:  ָאַמר  ֻהֶּלֶדת?”  ַלּיֹום  ַמָּתָנה 
ָאַמר  ִמְצָוה?”,  “ֵאיזֹו  ָאַמר לֹו:  ַאַחת”,  ִמְצָוה  ְלַקֵּים  ֶאָחד, ֶׁשאּוַכל 
לֹו: “ְקִריַאת ְׁשַמע ַעְרִבית ְוַׁשֲחִרית, ְלַהְמִליְך ָעַלי ֶאת ַמְלכּות ַהֵּׁשם 
ַהּנֹוָרא ַהָּגדֹול ְוַהְמֻיָחד”. ָאַמר לֹו ַהֵּקיָסר: “ַאֶּתם ֻּכְּלֶכם ְמֻׁשָּגִעים, 
ָמה ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים ִלְפֵני ַהָּמֶות ֶׁשָּלֶכם, ֵאיְנֶכם ְמִביִנים ֶׁשֱאֹלֵקיֶכם 
ָזֵקן, ֲאִני ְּכָבר יֹוֵתר ָחָזק ִמֶּמּנּו”. ְּכֶׁשָּׁשַמע ַרִּבי ֻחְצִּפית ֶאת ִּגּדּוָפיו 
ֶׁשל ַהֵּקיָסר ָאַמר לֹו: “אֹוי ְלָך ֵקיָסר, ַמה ַּתֲעֶׂשה ְליֹום ַאֲחרֹון ֶׁשִּיְפֹקד 
ִלְתלֹותֹו,  ַהֶּמֶלְך  ִצָּוה  ִמָּיד  ֱאֹלֵקיֶכם?”,  ְוֶאת  רֹוִמי  ֶאת  ִיְתָּבַרְך  ה’ 
לֹו  ַנֲחֹלק  ְמֻבָּגר  ָאָדם  ֶׁשהּוא  ֵּכיָון  ַהֵּקיָסר:  ָאַמר  ּוְלָסְקלֹו.  ְלָהְרגֹו 

ְקָצת ָּכבֹוד, ַוֲאִני ַמְסִּכים ֶׁשַּיְסִּפידּו ְוִיְקְּברּו אֹותֹו.



יַנאי יַנהֶַּבןֲַחכר יֲַחנר יּגתַּיּבר ֲהיר
ֶעֶרב  ַהּיֹום  אֹותֹו  ֲחִכיָנאי.  ֶּבן  ֲחִניָנה  ַרִּבי  ֶאת  הֹוִציאּו  ַאֲחָריו 
ִּגיל  ַעד  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ִמִּגיל  ְּבַתֲעִנית,  ָהָיה  ָיָמיו  ְוָכל  ָהָיה,  ַׁשָּבת 
ִּתְׁשִעים ְוָחֵמׁש, ְוָהָיה אֹוֵכל ַרק ַּבַּלְיָלה. ָאְמרּו לֹו ַּתְלִמיָדיו: “ַרִּבי, 
ְרצֹוְנָך ֶׁשִּתְטַעם ַמֶּׁשהּו ֹקֶדם ֶׁשָּתמּות?” ָאַמר ָלֶהם: “ַעד ַעְכָׁשו ֹלא 
ָהיּו  ָּבֶזה?  ַהְּפָׁשט  ָמה  ְלָהִבין  ָצִריְך  אֹוַכל?”.  ֲאִני  ַעְכָׁשו  ָאַכְלִּתי, 
ָּכֵאֶּלה ֶׁשִּלְפֵני ֶׁשָהְרגּו אֹוָתם ֵהם ִּבְקׁשּו ַיִין ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיְרִּגיׁשּו ְּבַצַער 
ַהֲהִריָגה )סנהדרין דף מג ע"א(, ְוהּוא ַּגם ֶאת ֶזה ֹלא ָרָצה, ֶאָּלא ַרק 
ַלֲעׂשֹות ִקּדּוׁש, ִהְתִחיל "ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ” )בראשית ב, א( ַעד 
ָיְצָאה  ַוֲהָרגּוהּו.  ִלְגֹמר  ִהִּניחּוהּו  ְוֹלא  ג(,  )שם פסוק  “ַוְיַקֵּדׁש אֹותֹו” 
ַּבת קֹול ְוָאְמָרה: “ַאְׁשֶריָך ַרִּבי ֲחִניָנה ֶׁשָהִייָת ָקדֹוׁש ְוָיְצָאה ִנְׁשָמְתָך 

ִּבְקֻדָּׁשה” - ְּבֵתַבת "ַוְיַקֵּדׁש”.
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יְַיֵפַבבַּהּסֹוֵפי יּגתַּיּבר ֲהיר
ַאַחר ָּכְך הֹוִציאּו ֶאת ַרִּבי ְיֵׁשָבב ַהּסֹוֵפר ֶׁשָהָיה ֶּבן ִּתְׁשִעים, ְואֹותֹו 
יֹום יֹום ֻהַּלְדּתֹו ָהָיה. ֵּכיָון ֶׁשהֹוִציאּו אֹותֹו ְׁשָאלּוהּו ַּתְלִמיָדיו: “ַמה 
ֶׁשִּתְׁשַּתַּכח  ּתֹוָרה  ֲעִתיָדה  “ָּבַני,  ָלֶהם:  ָאַמר  ַהּתֹוָרה?”  ַעל  ִּיְהֶיה 
ַוֲאִני  ְוַהְּלַואי  ָלֶכם,  ְלָהִציק  ַּתְמִׁשיְך  ַהֹּזאת  ָהֻאָּמה  ִּכי  ִמִּיְׂשָרֵאל 
ָּדם  ִלְׁשּפְֹך  ָהְרָׁשָעה  ֹזאת  ֻאָּמה  ַוֲעִתיָדה  ַהּדֹור,  ַעל  ַּכָּפָרה  ָהִייִתי 
ָהֻאָּמה  ַהִהְסטֹוְרָיה,  ְּבֶמֶׁשְך  ָצְדקּו.  ְנבּוָאתֹו  ִּדְבֵרי  ַּכָּמה  ִמִּיְׂשָרֵאל”. 
ַהּזֹו ֵאּלּו ָהרֹוָמִאים, ַהַּנְצרּות, ַהָּוִתיָקן, ָּכל ֱאדֹום. ָאְמרּו לֹו: “ַרֵּבנּו, 
ַמה ִּיְהֶיה ָעֵלינּו?” ָאַמר ָלֶהם: “ִּתְתַחְּזקּו ְּבַאְחּדּות ּוְבַאֲהָבה ֵּביֵניֶכם, 
אּוַלי ִּתְהֶיה ָלֶכם ִּתְקָוה”. ָאַמר לֹו ַהֵּקיָסר: “ָזֵקן, ֶּבן ַּכָּמה ַאָּתה?” 
ָאַמר לֹו: “ֶּבן ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ָאנִֹכי, ְועֹוד ִלְפֵני ֶׁשָּיָצאִתי ִמֶּבֶטן ִאִּמי 
ָהְיָתה ְּגֵזָרה ֶׁשָאנּו ִנָּמֵסר ְּבָיְדָך” - ֶׁשֹּלא ַּתְחשֹׁב ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה ֹזאת 
ָאַמר  ַהָּבא?”  ָּבעֹוָלם  ַמֲאִמין  “ַאָּתה  ַהֵּקיָסר:  אֹותֹו  ָׁשַאל  ֵמַעְצְמָך. 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָעִתיד  ַמֲאִמין  ֹלא  ֶׁשַאָּתה  ְלָך  ְואֹוי  “ְּבַוַּדאי,  לֹו: 
הּוא ְלַׁשֵּלם ְלָך”. ִמָּיד ָאַמר ַהֵּקיָסר: “ַּתַהְרגּו אֹותֹו ְוִנְרֶאה ֶאת ֹּכַח 

ֱאֹלָקיו”, ַוֲהָרגּוהּו ִּבְׂשֵרָפה.



יֶַאְלַעַזיֶַּבןַּפּמּוּע יּגתַּיּבר ֲהיר
ְוָחֵמׁש  ֵמָאה  ֶּבן  ֶׁשָהָיה  ַׁשּמּוַע  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ֶאת  הֹוִציאּו  ַאֲחָריו 
ְּבִדּיּוק ְּבאֹותֹו ַהּיֹום, ּוִמַּקְטנּותֹו ְוַעד סֹוף ָיָמיו ֹלא ָׁשַמע ָאָדם ֶׁשהּוא 
הֹוִציא ִּדְבֵרי ִּתְפלּות ִמִּפיו, ַאף ַּפַעם ֹלא ָאַמר ַמֶּׁשהּו ֹלא ַּבָּמקֹום, 
ָּתִמיד ַרק ִּדְבֵרי ְקֻדָּׁשה ְותֹוָרה יֹוְצִאים ִמִּפיו ַהָּקדֹוׁש. ְוֹלא ִנְתקֹוֵטט 
ָׁשָנה.  ְׁשמֹוִנים  ְּבַתֲעִנית  ְוָיַׁשב  רּוַח,  ּוְׁשַפל  ָעָנו  ְוָהָיה  ֲחֵבָריו,  ִעם 
ַּדּקֹות  ַּכָּמה  ָּכל  ַּדּקֹות,  ְׁשמֹוִנים  ְּבַתֲעִנית  ֵנֵׁשב  ֶׁשֲאַנְחנּו  ַהְּלַואי 

ַחָּיִבים ְלַנְׁשֵנׁש עּוִגָּיה, ָחִטיף, ּכֹוס ֵּתה, ָקֶפה... 

ֵאיֹפה ֲאַנְחנּו ְוֵאיֹפה ַרּבֹוֵתינּו ַהַּתָּנִאים ַהְּקדֹוִׁשים. 
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ְוָׁשֲאלּו  ַּתְלִמיָדיו  ּוָבאּו  ַהִּכּפּוִרים.  יֹום  ָהָיה  ֶׁשֶּנֱהַרג  ַהּיֹום  ְואֹותֹו 
ַרִּבי  ָלֶהם: “ֲאִני רֹוֶאה ֶאת  ָאַמר  ַאָּתה רֹוֶאה?”  אֹותֹו: “ַרֵּבנּו, ָמה 
ָאְמרּו  ַּבֲהָלָכה”.  ִמְתַוְּכִחים  יֹוֵסף  ֶּבן  ֲעִקיָבא  ְוַרִּבי  ָּבָבא  ֶּבן  ְיהּוָדה 
לֹו: “ּוִמי ִהְכִריַע ֵּביֵניֶהם?” ָאַמר ָלֶהם: “ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ֹּכֵהן ָּגדֹול”. 
ֶׁשָּטַרח  ֲעִקיָבא,  “ְּכַרִּבי  ָלֶהם:  ָאַמר  ֲהָלָכה?”  ִנְפְסָקה  ִמי  “ְּכמֹו 
קֹול  ַּבת  ְוָיְצָאה  ְלָהְרגֹו,  ַהֵּקיָסר  ִצָּוה  ִמָּיד  ַּבּתֹוָרה”.  ֹּכחֹו  ְּבָכל 
ְוָיְצָאה  ָטהֹור,  ֶׁשָהִייָת  ַׁשּמּוַע,  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  “ַאְׁשֶריָך,  ְוָאְמָרה: 

ִנְׁשָמְתָך ְּבָטֳהָרה”.



ֹׁנֹות ּיתֲַע ִַ ּּכ
ֶהֱאַרְכנּו ְקָצת ְּבִסּפּור ֲעֶׂשֶרת ֲהרּוֵגי ַמְלכּות, ְּכֵדי ְלַהְראֹות ִמי ָהיּו 
ְוֵיׁש  נֹוָראֹות,  ּוְזָועֹות  ְמֻׁשּנֹות  ְּבִמיתֹות  ֶׁשֶּנֶהְרגּו  ָהֵאּלּו  ַהְּקדֹוִׁשים 
עֹוד ֲאִריכּות ַעל ֶזה ְּבַכָּמה ְוַכָּמה ִמְדָרִׁשים. ְוָכל ֶזה ַעל ָמה ָהָיה? 
ַעל ֲעֹון ְמִכיַרת יֹוֵסף. ֶהָעֹון ַהֶּזה ָהָיה ָּכל ָּכְך ָחמּור ַעד ֶׁשַהְּקדֹוִׁשים 
ָהֵאֶּלה, ֶׁשְּבֶעֶצם ָּכל ַהּתֹוָרה ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ַהּיֹום ֶזה ֲאִפּלּו ֹלא ָאחּוז ֶאָחד 

ִמַּמה ֶּׁשֵהם ָיְדעּו, ֵהם ִקְּבלּו ֶאת ָהֹעֶנׁש ַּבּצּוָרה ַהַּמְזִויָעה ְּביֹוֵתר.

ַמה  ֶׁשָּכל  ַהָּקדֹוׁש  ַהַחִּיים  ָהאֹור  ֵּפַרׁש  ֲהֹלא  ִמְתַעֶּצֶמת:  ְוַהֻּקְׁשָיא 
ַהְּמִכיָרה,  ֲעֹון  ַעל  ָלֶהם  ְלַכֵּפר  ְּכֵדי  ָהָיה  ָהַאִחים  ֶאת  ִצֵער  ֶּׁשּיֹוֵסף 

ְוָכאן ָאנּו רֹוִאים ֶׁשֹּלא ָהְיָתה ָלֶהם ֶּבֱאֶמת ַּכָּפָרה?



יֹוֵסףַֹלאַַמּחל
ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי )בראשית פרק נ פסוק יז( ְמָבֵאר, ֶׁשֶּבֱאֶמת יֹוֵסף ֹלא ָאַמר 
ְמִחיָלה.  ֵאין   - ָלֶהם  ֶׁשָּמַחל  ָאַמר  ְוָכל עֹוד ֹלא  ָלֶהם,  ָמַחל  ֶׁשהּוא 

ְוָלֵכן ֶנֶעְנׁשּו ֲעֶׂשֶרת ֲהרּוֵגי ַמְלכּות.

ַּכָּמה ָחׁשּוב ָּתִמיד ֶׁשִאם עֹוִׂשים ָרָעה ְלִמיֶׁשהּו, ְלַפֵּיס אֹותֹו ּוְלַבֵּקׁש 
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ִמֶּמּנּו ְסִליָחה ַעד ֶׁשִּיְמַחל ְּכִפי ַהְּגָדִרים ַהֻּמְזָּכִרים ַּבֲהָלָכה )שו"ע אורח 
חיים סימן תרו סעיף א(, ְוִלְׁשֹמַע ִמֶּמּנּו ִּבְמֹפָרׁש ֶׁשהּוא מֹוֵחל.



ּצּעיַּקלַַּבעֹוַלםַּהֶּזה
ָחַׁשְבִּתי ַעל ַרֲעיֹון ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ְלָבֵאר ֶאת ָהִעְנָין ְּבֶדֶרְך ַאֶחֶרת. 
ִּכְבָיכֹול,  ֶׁשּלֹו  ָלַאִחים  ּוֵמִציק  ָּבא  ֶׁשּיֹוֵסף  ַּבָּפָרָׁשה  רֹוִאים  ֲאַנְחנּו 
אֹוֵסר ֶאת ִׁשְמעֹון )בראשית מב, כד(, ַמְכִריַח אֹוָתם ְלָהִביא ֶאת ִּבְנָיִמין 
)שם מב, טו(, ְוַאֲחֵרי ָּכל ַהָּבָלָגן ַהֶּזה, ָּבא יֹוֵסף ּוַמֲעִליל ֲעֵליֶהם ֶׁשֵהם 

ָלֶהם ָּכל  ָלָּמה ָּבא  ְמִביִנים  ְוֵהם ֹלא  ַהָּגִביַע )שם מד, טו(,  ָּגְנבּו ֶאת 
ֶזה? ּוְלַבּסֹוף ַהָּכתּוב אֹוֵמר "ְוֹלא ָיֹכל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵּפק" )שם מה, א( 
הּוא ְּכָבר ֹלא ָיכֹול ַלֲעֹמד ַּבַּצַער ֶׁשהּוא ָעָׂשה ָלֶהם, ּוִמְתַּגֶּלה ֲאֵליֶהם. 
ְוִאם ִנְתּבֹוֵנן ְּבֹעֶמק ָהִעְנָין, ִנְרֶאה ֶׁשִאם יֹוֵסף ָהָיה ַמְמִׁשיְך ַלֲעׂשֹות 
ָלֶהם עֹוד ְקָצת ַצַער, ִיָּתֵכן ֶׁשֹּלא ָהיּו ֶנֱהָרִגים אֹוָתם ֲעֶׂשֶרת ֲהרּוֵגי 
ַמְלכּות ַהְּקדֹוִׁשים ְוַהְּטהֹוִרים, ֵּכיָון ֶׁשְּכָבר ִהְתַּכְּפרּו ְּבאֹותֹו ַהַּצַער, 
ֶׁשַּכָּפַרת ֲעֹונֹות ֲאִפּלּו מּוָעָטה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה מֹוִריָדה ֵמָהֳעָנִׁשים ֶׁשל 
עֹוָלם ַהָּבא. ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ְּבֵסֶפר ְיסֹוד ְוֹׁשֶרׁש ָהֲעבֹוָדה )ח"ג פרק ג אות 
ד( ֶׁשַּצַער ֶאָחד ָקָטן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָׁשֶוה ְּכֶנֶגד ַאְלֵפי ַצַער ָּבעֹוָלם ַהָּבא. 
ּוְבֵסֶפר ַעְרֵבי ַנַחל )פרשת נח דף עד ע"א( ָּכַתב, ֶׁשִּיּסּוֵרי ָהעֹוָלם ַהֶּזה 
ְמַכְּפִרים יֹוֵתר ִמֵּגיִהּנֹם. ְוַעֵּין עֹוד ְּבֵסֶפר ִאְמֵרי ִׁשְמעֹון ַאָּגִסי )עמוד 
קיא(. ְוִאּלּו ָהיּו ַהְּׁשָבִטים יֹוְדִעים ֶׁשַהַּצַער ַהֶּזה ֶׁשעֹוֶׂשה ָלֶהם יֹוֵסף 

ְמַכֵּפר ָלֶהם ֶאת ֲעֹון ַהְּמִכיָרה, ְוֶזה ִיְמַנע ֶאת ֲהִריַגת ֲעֶׂשֶרת ֲהרּוֵגי 
ַמְלכּות, ָמה ֵהם ָהיּו אֹוְמִרים? “ֵּתן ָלנּו עֹוד ִיּסּוִרים!” ֶׁשֵּכן, ַהֹּכל 
ְּכַדאי ִּבְׁשִביל ִלְמֹנַע ֶאת ֲהִריַגת ֲעֶׂשֶרת ֲהרּוֵגי ַמְלכּות. ַאְך ַהָּכתּוב 

ַמְדִּגיׁש: “ְוֹלא ָיֹכל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵּפק”. 

ַהָּדָבר ַהֶּזה ְּבֶעֶצם ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ֶלַקח ּומּוָסר ָּגדֹול ַלַחִּיים: ִלְפָעִמים 
ֵיׁש ְלָך ְּכֵאב ֹראׁש, ַאָּתה ֹלא ַמְצִליַח ִלְלֹמד, ְמַׁשְּגִעים אֹוְתָך ָהִאָּׁשה 
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ְיִדיִדי, ִאם ֵּתַדע ָמה ַאָּתה מֹוִריד ִמְּמָך ֵאיֶזה ִקְטרּוִגים,  ְוַהְיָלִדים, 
ֵאיֶזה ֳעָנִׁשים, ַאָּתה ְּתַבֵּקׁש עֹוד. 



ָֹות ּהּּלְחַמנר ְׁ יםַ ּהַּנאצר
ֵיׁש ְׁשֵני ִסּפּוִרים ֶׁשַּמְמִחיִׁשים ֶאת ֶזה:

ָׁשם  ָהיּו  נֹוָרא,  ַמֲחֶנה  ָהָיה  ֶּבְלֶזן  ֶּבְרֶּגן  ַמֲחֶנה  ַהּנֹוָרָאה  ַּבּׁשֹוָאה 
ִמְׂשָרפֹות ּוִמיתֹות ְמֻׁשּנֹות, ַּכָּמה ָיִמים ִלְפֵני ַהּסֹוף ֵהם ָאְספּו ֶאת ָּכל 
ַהְּיהּוִדים ְוָאְמרּו ָלֶהם: “ָהֲאֶמִריָקִאים ַּבֶּדֶרְך ְלָכאן, ַוֲאַנְחנּו רֹוִצים 
ֶׁשַּתְראּו ָלֶהם ַּכָּמה ֶׁשָהִיינּו טֹוִבים ִאְּתֶכם”, ֵהם ָּבאּו ְוֵהִביאּו ָלֶהם 
ַלְחָמִנּיֹות ְטִרּיֹות, ָהָיה ֶזה ַהֲחלֹום ֶׁשל ָּכל ִנּצֹול ׁשֹוָאה ֶׁשְּכָבר ָחֵמׁש 

ָׁשִנים ֹלא ָרָאה ֶלֶחם ָטִרי.

ִמָּיד ֻּכָּלם ֶנֶעְמדּו ַּבּתֹור, ֵּבין ָהעֹוְמִדים ָהָיה ָׁשם ְיהּוִדי ֶׁשָחַׁשׁש ֶׁשֹּלא 
ִּתָּׁשֵאר לֹו ַלְחָמִנָּיה, הּוא ָרָאה ֶׁשַהַּלְחָמִנּיֹות ָּבַאְרָּגז עֹוְמדֹות ְלִהָּגֵמר 
ַהַּלְחָמִנָּיה  ֶאת  ִקֵּבל  ְּבִדּיּוק  הּוא  ּתֹורֹו,  ְּכֶׁשִהִּגיַע  ָארְֹך,  ּתֹור  ְוֵיׁש 
ָחַׁשב  הּוא  ָחָדׁש.  ַאְרָּגז  ְלָהִביא  ָהַלְך  ַהָּנאִצי  ֶׁשָּבַאְרָּגז.  ָהַאֲחרֹוָנה 
ְלֶרַגע: ‘ָלָּמה ֶׁשֲאִני ֹלא ֲאַקֵּבל עֹוד ַאַחת?’. הּוא ֶהְחִּביא ֶאת ַהַּלְחָמִנָּיה 
ָהִראׁשֹוָנה ִּבְבָגָדיו, ּוְכֶׁשִהִּגיַע ַהָּנאִצי ִעם ַאְרָּגז נֹוָסף ֶׁשל ַלְחָמִנּיֹות 

הֹוִׁשיט ֶאת ָידֹו, ְוָכְך ִהְצִליַח ָלַקַחת עֹוד ַלְחָמִנָּיה. 

ָיד  ַמְרִּגיׁש  הּוא  ְלֶפַתע  ֶׁשּלֹו.  ַהְּצִריף  ְלִכּוּון  ָלֶלֶכת  ִהְתִחיל  הּוא 
ִלי  ֵּתן  ַלְחָמִנּיֹות,  ְׁשֵּתי  ֶׁשָּלַקְחָּת  אֹוְתָך  “ָרִאיִתי  אֹותֹו,  ֶׁשּתֹוֶפֶסת 
ַהֶּגְרָמִנים.  ָהָיה ֶזה ָקִצין רּוִסי ֶׁשָּנַפל ַּבֶּׁשִבי ֵאֶצל  ַלְחָמִנָּיה ַאַחת”. 
ַהְּיהּוִדי ָחַׁשב ְּבִלּבֹו: ‘ֵאין ִלי ַמה ְּלַפֵחד ִמֶּמּנּו, הּוא ַּגם ָאִסיר ָּכאן’. 
ְוָלֵכן ֵסַרב ְלַבָּקָׁשתֹו. ַהָּקִצין ָהרּוִסי ָרָאה ֶׁשהּוא ְמָסֵרב, ִמָּיד ָׁשַרק 
ּוְלִסּיּום  ֶרַצח.  ַמּכֹות  לֹו  ְלַהְרִּביץ  ְוִהְתִחילּו  ֶׁשָּבאּו  ֵמֲחֵבָריו  ְלַכָּמה 

ָּגְנבּו ִמֶּמּנּו ֶאת ְׁשֵּתי ַהַּלְחָמִנּיֹות ְוָהְלכּו. 
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ַהְּיהּוִדי ָׁשַכב ַעל ָהִרְצָּפה ֻמֶּכה ְוָחבּול, ּוָבְרָגִעים ָהַאֲחרֹוִנים ִלְפֵני 
ֶׁשהּוא ִאֵּבד ֶאת ַהַהָּכָרה, הּוא ֵמִרים ֶאת ָהֵעיַנִים ַלָּׁשַמִים ִּבְטרּוְנָיה 
ְוׁשֹוֵאל: “ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָלָּמה? ָחֵמׁש ָׁשִנים ֲאִני ַמֲחִזיק ַמֲעָמד, 
ַאָּתה נֹוֵתן ִלי ֹּכַח ִלְחיֹות, ְוָכל ֶזה ִּבְׁשִביל ֶׁשּיֹום ִלְפֵני ַהִּׁשְחרּור ֲאִני 

ָאמּות?” ְוִאֵּבד ֶאת ַהַהָּכָרה. 

ְלַאַחר ַּכָּמה ָׁשעֹות הּוא ִמְתעֹוֵרר, ְורֹוֶאה אֹור ֶׁשֶמׁש. ֶזה ָהָיה ָּדָבר 
ֻמְפָלא ְּבֵעיָניו, ֵּכיָון ֶׁשָּתִמיד ָהיּו ְמִעיִרים אֹוָתם ִלְפֵני ְזִריַחת ַהֶּׁשֶמׁש, 
רֹוֶאה  הּוא  ּוִפְתאֹום  אֹותֹו.  הֹוְרִגים  ָהיּו  ַּבִּמָּטה  ִנְׁשָאר  ֶׁשָהָיה  ּוִמי 
ֶׁשֶמׁש. ַּגם ַהֶּׁשֶקט ֶׁשָּׁשַמע ָהָיה מּוָזר ְּבֵעיָניו. הּוא ֵהִבין ֶׁשַהֶּגְרָמִנים 

ָּבְרחּו ְוָעְזבּו ֶאת ַהַּמֲחֶנה. 

הּוא ַמְתִחיל ִלְזֹחל ְוֶלֱאסֹף ֶאת ָהֲעָצמֹות ֶׁשּלֹו ַהּכֹוֲאבֹות, ּוְמַגֶּלה ֶאת 
ָהיּו  ַהַּלְחָמִנּיֹות  ֶׁשָּכל  ִהְתָּבֵרר  ֵמִתים.  ְׂשרּוִעים  ֶׁשּלֹו  ַהֲחֵבִרים  ָּכל 

ֻמְרָעלֹות...

ַעל  ְלַהֵּׁשם  הֹוָדָיה  ֶׁשל  ֶּבִכי  ִלְבּכֹות  ִהְתִחיל  הּוא  ָהֶרַגע  ְּבאֹותֹו 
ֶׁשִּנְלְקחּו ִמֶּמּנּו ַהַּלְחָמִנּיֹות, “אֹוְדָך ה’ ִּכי ָאַנְפָּת ִּבי” )ישעיה יב, א(.



ּלּויַּהְנַהּגתַה’ ָר
ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי, ִאם ַהִּסּפּור ֹלא ָהָיה ִמְסַּתֵּים ָּכָכה, ֶאָּלא הּוא ָהָיה 
ִמְתעֹוֵרר ְוֹלא ָהָיה רֹוֶאה ֲאָנִׁשים ְׂשרּוִעים ֵמִתים ִמְּסִביבֹו, ְוֹלא ָהָיה 
ְּבַכַעס  ָהָיה  הּוא  ַחָּייו  ְיֵמי  ָּכל  ֻמְרָעלֹות,  ָהיּו  ֶׁשַהַּלְחָמִנּיֹות  ְמַגֶּלה 
ּוְטרּוְנָיה ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִרֵחם ָעָליו ְוָנַתן 
לֹו ִלְראֹות ֶאת ַהּטֹוָבה, ֶׁשְּבֶעֶצם ָּכל ֶאְגרֹוף ֶׁשהּוא ִקֵּבל ְוָכל ַלְחָמִנָּיה 

ֶׁשָּלְקחּו לֹו, ֶזה ָהָיה ֶחֶסד ָעצּום.

ִּדינֹו  ַאְך  ֲחֵבָריו,  ְׁשָאר  ְּכמֹו  ָמֶות,  ִּדין  ְּגַזר  ָעָליו  ַּגם  ֶׁשָהָיה  ְוִיָּתֵכן 
ֻהְמַּתק ְּבַכָּמה ַמּכֹות ֵמַהָּקִצין ָהרּוִסי ַוֲחֵבָריו, ְוָיָצא ִמָּמֶות ְלַחִּיים.
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יֹוֶפסֹוי ְִ ּה ְׁ ַהּאְדמֹו”יֵַמַידֹוְמְסקַ
ִסּפּור נֹוָסף ָׁשַמְעִּתי ַעל ָהַאְדמֹו”ר ַרִּבי ְׁשֹלֹמה ֵמָרדֹוְמְסק זצוק”ל 
ֶׁשָהָיה ִאיׁש ָקדֹוׁש ְמֹאד. ְּבֶאָחד ִמַּמְסעֹוָתיו ִהִּגיַע ִעם ֲחִסיָדיו ַלֲעָיַרת 
ַהְּזַמן  ְּבאֹותֹו  ִהִּגיַע  ָהֲעָיָרה  ְלאֹוָתּה  ֶׁשְּבֶצ’ְכָיה.  ָמִריְנַּבאד  ַהּנֶֹפׁש 
ְּפרֹוֶפסֹור ְיהּוִדי ֶׁשִאְׁשּתֹו ָחְלָתה ְּבִדָּכאֹון ְוָהיּו ָלּה ִיּסּוִרים ְּגדֹוִלים 

ִמַּבִית ּוִמחּוץ. 

ְוַהּתֹוָרה  ַהַּיֲהדּות  ֶאת  ָאַהב  ֹלא  ּומֹוֶדְרִני,  ַמְׂשִּכיל  ְּפרֹוֶפסֹור  אֹותֹו 
ַאְדמֹו”ר  ָּכאן  ֶׁשֵּיׁש  ָׁשַמע  הּוא  ַאְך  ִּבְפָרט.  ַהֲחִסידּות  ְוֶאת  ִּבְכָלל, 
ִהִּגיַע  הּוא  ְּבָרָכה.  ְלַבֵּקׁש  ָלֹבא  ְוֶהְחִליט  ִמְתַקְּימֹות,  ֶׁשִּבְרכֹוָתיו 
“ַאָּתה  אֹותֹו:  ְוָׁשַאל  ֵאָליו  ֶׁשִּיְתָקֵרב  ִּבֵּקׁש  ְוָהַאְדמֹו”ר  ָלַאְדמֹו”ר, 
ְיהּוִדי?”, “ְּבַוַּדאי ֶׁשֲאִני ְיהּוִדי”. ִמָּיד ָקם ָהַאְדמֹו”ר ְוָנַתן לֹו ְסִטיָרה 
ֶאת  ְלַחּקֹות  ַּכּמּוָבן אֹוֲהִבים  ַהֲחִסיִדים  ֶׁשֵהִעיָפה אֹותֹו.  ֲחָזָקה  ָּכזֹו 
ֵיׁש  ָמה  ֲאָבל  ִמְצָוה,  זֹו  ִמְּבִחיָנָתם  ָהַאְדמֹו”ר,  ֶׁשל  ַרב’  'ַהַּמֲעֵׂשה 
ִיְזּכּו  ֻּכָּלם  ְוֵאיְך  ִיְבַרח,  הּוא  ְסִטיָרה  לֹו  ִיֵּתן  ֶאָחד  ָּכל  ִאם  ְּבָעָיה, 
ְּבִמְצָוה זֹו? ֶמה ָעׂשּו? ָקְׁשרּו אֹותֹו ֶאל ַהֻּׁשְלָחן ְוֵהֵחּלּו ְלַהּכֹות אֹותֹו 
ְּבִעידּוד ָהַאְדמֹו”ר. ִאם ָהָיה לֹו ָסֵפק ִלְפֵני ֵכן ִאם ַהֲחִסיִדים ֵהם ְּבֵני 
ָאָדם, ַעְכָׁשו הּוא ְּכָבר ָהָיה ָּבטּוַח ֶׁשֹּלא. הּוא ָחַׁשב ְלַעְצמֹו ֶׁשהּוא 

ָנַפל ְּבֵׁשֶבט ָקִניָּבאִלי, ְוִיֵחל ָלֵצאת ִמָּׁשם ַחי. 

ָהַרִּבי,  ְּבהֹוָרַאת  אֹותֹו  ְמַׁשְחְרִרים  ַמּכֹות,  ֶׁשל  ָׁשָעה  ֲחִצי  ַאֲחֵרי 
ְוהּוא ְמַדֶּדה ְלֵביתֹו, ְורֹוֶאה ָׁשם ֶאת ִאְׁשּתֹו ְּבִריָאה ַלֲחלּוִטין, “ָמה? 
ֵאיְך? ַמה ָּקָרה?” ְוִהיא ְמַסֶּפֶרת לֹו ֶׁשַּבֲחִצי ַהָּׁשָעה ָהַאֲחרֹוָנה ִהיא 
ִהְתִחיָלה ְלַהְרִּגיׁש יֹוֵתר טֹוב ְויֹוֵתר טֹוב, ַעד ֶׁשִהיא ִהְרִּגיָׁשה ֶׁשִהיא 
ִהְבִריָאה ְלַגְמֵרי. ָהָיה ֶזה ְּבִדּיּוק ְּבאֹותֹו ְזַמן ֶׁשהּוא ִקֵּבל ֶאת ַהַּמּכֹות 

ֵמַהֲחִסיִדים ְּבִעידּוד ָהַאְדמֹו”ר. 

הּוא ָאַזר ֹאֶמץ ְוָחַזר ָלַאְדמֹו”ר ְלָבֵרר ֶאת ָהִעְנָין, ָאַמר לֹו ָהַאְדמֹו”ר: 
“ָהְיָתה ָעֶליָך ְּגֵזָרה נֹוָרָאה ְוִהְמַּתְקִּתי ְלָך ֶאת ֶזה ַּבֲחִצי ָׁשָעה”. 
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ַּגם הּוא ִאּלּו ָהָיה יֹוֵדַע ֶׁשְּבָכל ַמָּכה ּוַמָּכה, הּוא מֹוִריד ֵסֶבל ֶׁשל ָׁשָנה 
ֵמַהִּיּסּוִרים ֶׁשּלֹו ְוֶׁשל ִאְׁשּתֹו, ַמה הּוא ָהָיה אֹוֵמר? ֶאְפָׁשר עֹוד ַּכָּמה 

ַמּכֹות? ַרק ֶׁשָהָאָדם ֹלא ָּתִמיד יֹוֵדַע.



עּוטַּהְּלַבַנהַ מר
ע”ב(,  ס  )דף  ְּבֻחִּלין  ַּבְּגָמָרא  ֶּׁשָאְמרּו  ַמה  ְלָפֵרׁש  ֶאְפָׁשר  ֶזה  ִּפי  ַעל 
ְמָלִכים  ְׁשֵני  “ֵאין  ְוָטֲעָנה:  ַהֶּׁשֶמׁש  ְּבֹגֶדל  ַּבְּתִחָּלה  ָהְיָתה  ֶׁשַהְּלָבָנה 
ְיכֹוִלים ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֶכֶתר ֶאָחד”. ָאַמר ָלּה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: “ְלִכי 
ֶׁשָאַמְרִּתי  ִּבְגַלל  “ָמה,  ָּכֲעָסה:  ְקָצת  ְוַהְּלָבָנה  ַעְצֵמְך”.  ֶאת  ּוַמֲעִטי 
ְּדָבִרים ֶׁשל ַטַעם ֲאִני ְצִריָכה ְלַמֵעט ֶאת ַעְצִמי?” ָאַמר ָלּה ַהָּקדֹוׁש 
ָחְדֵׁשי  ְלִפי  ִיְמנּו  ִיְׂשָרֵאל  ְוַעם  אֹוָתְך,  ֲאַפֵּיס  “ֲאִני  הּוא:  ָּברּוְך 
ְׁשֵמְך”,  ַעל  ִיָּקְראּו  “ַהַּצִּדיִקים  ָלּה:  ָאַמר  ִהְתַּפְּיָסה.  ְוֹלא  ַהְּלָבָנה”. 
ְוֹלא ִהְתַּפְּיָסה. ְואֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא ֶׁשאֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: “ָהִביאּו 
ָעַלי ַּכָּפָרה ַעל ֶׁשִּמַעְטִּתי ֶאת ַהָּיֵרַח”. ֵאּלּו ְּדָבִרים ְּגבֹוִהים ְוֹלא ָּכאן 

ַהָּמקֹום ְלַהֲאִריְך ָּבֶהם. 

ַאְך ֵיׁש ַּכָּמה ְּדָבִרים ֶׁשְּצִריִכים ְלָהִבין, ָמה ָהִעְנָין ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ִיְמנּו 
ְלִפי ַהְּלָבָנה? ּוָמה ַהֵּפרּוׁש ֶׁשַהַּצִּדיִקים ִיָּקְראּו ַעל ְׁשָמּה?

ְמִאיָרה?  ִהיא  ָמַתי  ֶׁשַהְּלָבָנה  ְלָבֵאר,  ִּדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא  ָחַׁשְבִּתי 
ַּבַּלְיָלה ַּבחֶֹׁשְך, ּוְכֹכל ֶׁשַהחֶֹׁשְך יֹוֵתר ָּגדֹול ָּכְך ַהְּלָבָנה יֹוֵתר ְמִאיָרה. 
ִיְרֶאה ֶאת אֹור  ּוְכֹכל ֶׁשִּיְהֶיה ָהָאָדם ְּבָמקֹום ָחׁשּוְך יֹוֵתר, ָּכְך הּוא 

ַהְּלָבָנה יֹוֵתר ִּבְמֹלא ָעְצָמָתּה. 

ְּכֶנֶגד  ּוְבקִֹׁשי,  ְּבחֶֹׁשְך  ִנְמָצא  ֶׁשִאם הּוא  ִלְזֹּכר  ָהָאָדם  ָצִריְך  ּוִמָּכאן 
ֶזה הּוא ִמְתַלֵּבן יֹוֵתר ְוִנְׁשָמתֹו ְמִאיָרה יֹוֵתר, ְויּוַכל ְלַהִּגיַע ִלְדָרגֹות 
ֶׁשַהְּלָבָנה  ֵּכיָון  ַהְּלָבָנה,  ִנְקָרִאים ַעל ֵׁשם  ַהַּצִּדיִקים  ְוָלֵכן  ְּגבֹוהֹות. 

ְמִאיָרה ַּבחֶֹׁשְך ְוזֹוִהי ֶּדֶרְך ַהַּצִּדיִקים.
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ֱאמּוַנְתָךַּּבֵּלילֹות” ֶׁ ”
ַּבּבֶֹקר  "ְלַהִּגיד  ַהָּפסּוק  ַעל  ַּפַעם,  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ  ָאַמר  ֶזה  ֶּדֶרְך  ַעל 
ַחְסֶּדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות" )תהילים צב, ג( ָמה ַהֵּפרּוׁש? ַהּבֶֹקר הּוא 
ְלַהִּגיד ֶאת ַחְסּדֹו ֶׁשל  ְוַקל  ַמָּצב ֶׁשֻּכָּלם רֹוִאים אֹותֹו, ַהֹּכל ָּברּור, 
ַמֲעָמד  ְלַהֲחִזיק   - ַּבֵּלילֹות”  "ֱאמּוָנְתָך  ֲאָבל  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ִּבְׁשִביל   - ַהֵּׁשם  ֶחֶסד  ֶׁשֶּזה  ְולֹוַמר  חֶֹׁשְך  ְּכֶׁשֵּיׁש  ַּבֵּלילֹות,  ֶּבֱאמּוָנה 
ֶזה ָצִריְך ַהְרֵּבה ֱאמּוָנה )עיין ילקוט קמעוני רמז תקיט(. ְוֶזה ַמה ֶּׁשאֹוֵמר 
“ְלַהִּגיד  ָּכְך,  ָּכל  ּוְמִאיִרים  ַחִּיים טֹוִבים  לֹו  ָהיּו  ֶׁשֹּלא  ַהֶּמֶלְך,  ָּדִוד 
ַּבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות”. ַהָּדָבר ַהֶּזה ְמַלֵּמד ֶאת ִמָּדתֹו ֶׁשל 
ַנחּום ִאיׁש ַּגם זּו, ֶׁשָעָליו אֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא )תענית דף כא ע"א( ָּכל ַמה 
ֶּׁשָהָיה קֹוֶרה לֹו ָהָיה אֹוֵמר: ַּגם זּו ְלטֹוָבה. הּוא ֵהִבין ֶׁשִאם ֵיׁש ָצרֹות 
ַהְרֵּבה  ְּגֵזרֹות  ְמַזֵּכְך אֹוִתי ּוְמַבֵּטל  ֶזה  ֲעֹונֹות,  ְלַכָּפַרת  ֶזה  ְוִיּסּוִרים 

יֹוֵתר ָקׁשֹות. 



אֶַחֶסד ַָ יּמְטיר ּלְיַלהְַּבגר
ֵיׁש ַּגם ֶרֶמז ָיֶפה ָלֶזה, ֶׁשֵּתַבת 'ַלְיָלה’ עֹוָלה ְּבִגיַמְטִרָּיא ‘ֶחֶסד’ ִעם 
אֹוִתּיֹוֶתיָה )75(, ללמד, שגם כשאדם רואה את עצמו במצב של 
"ולחושך קרא  ונרמז כן בפסוק  יזכור שזהו חסד השם.  לילה, 
ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹחֶׁשְך  ַעְצמֹו  ֶאת  רֹוֶאה  ֶׁשְּכֶׁשָאָדם  ה(,  א,  )בראשית  לילה" 
"ָּתֶׁשת  ַּבָּפסּוק  ִנְרָמז  ְוֵכן  ‘ֶחֶסד’.   - ‘ַלְיָלה’  ָלֶזה  קֹוֵרא  הּוא  ָּברּוְך 
חֶֹׁשְך ִויִהי ָלְיָלה" )תהילים קד, כ( ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא נֹוֵתן 
ִלי  ֵאין  ‘ֶזהּו, ְּכָבר  ְוָהָאָדם חֹוֵׁשב:  ָהָאָדם,  ְוַעל  ֶאת ַהחֶֹׁשְך ָּבעֹוָלם 
 - ָלְיָלה”  “ִויִהי  ְוִלְזֹּכר  ָלַדַעת  ָצִריְך  הּוא  ִמֶּזה’,  ָלֵצאת  ֶאְפָׁשרּות 

ֶזה ‘ֶחֶסד’.
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י” יַַאּנְפַּתַּבר ”אֹוְדָךַה’ַּכר
ְּבֶדֶרְך זֹו ּדֹוֶרֶׁשת ַהְּגָמָרא )נידה דף לא ע”א( ֶאת ַהָּפסּוק “ְוָאַמְרָּת ַּבּיֹום 
ַההּוא אֹוְדָך ה’ ִּכי ָאַנְפָּת ִּבי ָיׁשֹב ַאְּפָך ּוְתַנֲחֵמִני” )ישעיה יב, א(, ַמהּו 
אֹוְדָך ה’ ִּכי ָאַנְפָּת ִּבי? ָמָׁשל ִלְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם ֶׁשָּיְצאּו ִלְסחֹוָרה, ִנְכַנס 
ְלָיִמים  ּוְמַגֵּדף.  ְמָחֵרף  ִהְתִחיל  ְסִפיָנתֹו,  ְוִהְפִסיד  ֵמֶהם  ְלֶאָחד  קֹוץ 
ַּבָּים, ָאַמר ּתֹוָדה ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך  ְסִפיָנתֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו  ָׁשַמע ֶׁשָּטְבָעה 

הּוא ֶׁשִהְכִניס ִלי ֶאת ַהּקֹוץ ָּבֶרֶגל.



ים ְתּעְּללּותַַּבּאחר יתַּההר ּּתְכלר
ֶזה ַמה ֶּׁשֲאַנְחנּו ְלֵמִדים ִמָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש, ָּבא ְיהּוָדה ּוִמְתַוֵּכַח ִעם יֹוֵסף 
ֲעָבָדיו ֵלאֹמר  ָּבנּו? “ֲאֹדִני ָׁשַאל ֶאת  ִמְתַעֵּלל  ַאָּתה  ְוטֹוֵען לֹו: ָמה 
ְמַׁשֵּגַע אֹוָתנּו?  ַאָּתה  ָלָמה  ָלֶכם ָאב אֹו ָאח” )בראשית מד, יט(  ֲהֵיׁש 
ְוִיָּנְצלּו  ַהִּקְטרּוג,  ִיְסַּתֵּלק  ַצַער  ְקָצת  עֹוד  ֶׁשִעם  יֹוֵדַע  ָהָיה  ְוִאּלּו 
ֲעֶׂשֶרת ֲהרּוֵגי ַמְלכּות ְוָכל ַמה ֶּׁשָּקָראנּו ֵמַהִּמְדָרׁש, ָהָיה ְמַבֵּקׁש עֹוד 
ְוֵכן ִאם יֹוֵסף ָהָיה יֹוֵדַע ֶאת ֶזה ָהָיה עֹוֶׂשה ָלֶהם עֹוד ְקָצת  ַצַער. 
ַרֲעיֹון  ֶזה  ְלִהְתַאֵּפק”.  יֹוֵסף  ָיֹכל  “ְוֹלא  אֹוֵמר:  ַהָּכתּוב  ֲאָבל  ַצַער. 

ֶאָחד ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ִלְלמֹד ַּבָּפָרָׁשה.



ְיאֶַאתַַהֲעַגלֹות” ָּ ּׁ ”
ַרֲעיֹון ֵׁשִני, ַאֲחֵרי ֶׁשּיֹוֵסף ִמְתַוֵּדַע ֶאל ֶאָחיו )בראשית מה, ג(, הּוא אֹוֵמר 
ְלֶאָחיו ֶׁשּיֹוִדיעּו ְלָאִביו ֶׁשהּוא ַחי ְוֶׁשהּוא ֶמֶלְך ְּבִמְצַרִים ְוֶׁשֵּיֵרד ֵאָליו 
)שם פסוקים ט - יג(. ְוָהַאִחים עֹוִׂשים ֵּכן: “ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי 

יֹוֵסף ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵלֶהם, ַוַּיְרא ֶאת ָהֲעָגלֹות ֲאֶׁשר ָׁשַלח יֹוֵסף ָלֵׂשאת 
ֶאת  ָרָאה  הּוא  כז(,  מה,  )בראשית  ֲאִביֶהם”  ַיֲעקֹב  רּוַח  ַוְּתִחי  ֹאתֹו, 
ְוָחְיָתה רּוחֹו. ַרִׁש”י ְמָבֵאר: ִסיָמן ָמַסר ָלֶהם יֹוֵסף, ַּבֶּמה  ָהֲעָגלֹות 
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ָהָיה ָעסּוק ְּכֶׁשָּפַרׁש ִמֶּמּנּו? ְּבָפָרַׁשת ֶעְגָלה ֲערּוָפה. ֶׁשֲהֵרי יֹוֵסף ָהָיה 
ַהֶחְברּוָתא ֶׁשל ָאִביו ַיֲעקֹב, ֵהם ָלְמדּו ְּבַיַחד ָּכל ַמה ֶּׁשָּלַמד ְּבֵבית 
ַהִּמְדָרׁש ֶׁשל ֵׁשם ָוֵעֶבר )רש"י בראשית פרק לז פסוק ג(. ְוֶהְרָאה ְלָאִביו 
ּוְׁשַּתִים  ֶעְׂשִרים  ִלְפֵני  ֶׁשָּלַמְדנּו  ַהִּלּמּוד  ֶאת  ֲעַדִין  זֹוֵכר  ֲאִני  ָּבֶזה, 
ָׁשָנה. ְוֶזה ַמה ֶּׁשָאַמר "ַוַּיְרא ֶאת ָהֲעָגלֹות ֲאֶׁשר ָׁשַלח יֹוֵסף" - ְוֹלא 
ְלַהְראֹות  ָהֲעָגלֹות  ֶׁשָּׁשַלח ֶאת  יֹוֵסף  ֶזה  ַּפְרֹעה -  ָׁשַלח  ֲאֶׁשר  ָאַמר 

ְלָאִביו ֶאת ֶזה. 

ַּכָּמה מּוָסר ֵיׁש ָּבֶזה ְלַלְּמֵדנּו... 

ֶיֶלד  ַהֹּכל  ְּבַסְך  ָהָיה  ֲהֵרי  הּוא  לֹו,  ֶׁשָהיּו  ַהִּנְסיֹונֹות  ָּכל  ִעם  יֹוֵסף 
ְלֶעֶבד )בראשית לז, ב, ובסדר  ְּכֶׁשִּנְמַּכר  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ְׁשַבע  ֶּבן  ָצִעיר 
עולם רבה ליינר פרק ב(, הּוא עֹוֵבר ְזָועֹות, עֹוֵבר ְקָׁשִיים )מדרש רבה 

פרשת וישב פרשה פז אות י(, ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַּבֶּכֶלא ִעם ֲעַבְרָיִנים 

ְלִמיָתה )מדרש שכל טוב בובר פרשת וישב פרק  ָקִׁשים ֶׁשעֹוְמִדים  ֲהִכי 
לט סימן כ(, ּוְבָכל ֹזאת הּוא ֹלא ׁשֹוֵכַח ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֹלא 

ּכֹוֵעס ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, הּוא ַמְמִׁשיְך ִלְלֹמד, ָלָּמה? ֵּכיָון ֶׁשַּגם 
הּוא ָיַדע ֶאת ַהּסֹוד ַהֶּזה, ֶׁשָּכל ִיּסּוִרים ֶׁשַּמִּגיִעים ָלָאָדם ֵהם ְּבֶעֶצם 
ְּבָרָכה, ְוָלֵכן ָּכל ַמה ֶּׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵמִביא ַעל ָהָאָדם ֶזה ֲהִכי 
טֹוב ָּבעֹוָלם. ְוֹלא ַרק ֶׁשהּוא ֹלא עֹוֵזב ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, עֹוד 
הּוא ַמְמִׁשיְך ִלְלֹמד ּתֹוָרה ַּגם ַּבַּמָּצב ֶׁשּלֹו, ְּבָכל ַהִּטְרָחה ֶׁשּלֹו, ְּבָכל 
הּוא  ִאם  ֵּבין  ָׁשָפל,  ֶעֶבד  הּוא  ִאם  ֵּבין  ֶמֶלְך  הּוא  ִאם  ֵּבין  ַהָּבָלָגן, 

ַּבֶּכֶלא, ֵּבין ִאם הּוא ְּבִכֵּסא ַמְלכּותֹו. 

ַהָּדָבר ַהֶּזה ֵיׁש ּבֹו ְּכֵדי ְלַחֵּזק אֹוָתנּו, ִלְפָעִמים ָאָדם אֹוֵמר: “ָקֶׁשה 
ִלי, ְמַׁשְּגִעים אֹוִתי, ֲאִני ֹלא ָיכֹול ִלְלֹמד, ִאי ֶאְפָׁשר ִלְלֹמד, ַהְיָלִדים, 
ָהִאָּׁשה, ַהַּפְרָנָסה”, ֵּתַדע ְלָך ֶׁשֶּזה ַמה ֶּׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא רֹוֶצה. 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַהָּגדֹול  ַהָּדָבר  ְּבֶעֶצם  הּוא  ַהֶּזה,  ַהִּנָּסיֹון  ַהֶּזה,  ֶׁשַהָּדָבר 
ָּברּוְך הּוא נֹוֵתן ְלָך ּוַמֲעִמיד אֹוְתָך ּבֹו, ְוֵיׁש ּבֹו ֹּכַח ְלַבֵּטל ַּכָּמה ְוַכָּמה 
ְוִהְתַּגְּברּות ֶׁשל ָהָאָדם ַלֲעֹבד ֶאת ּבֹוְראֹו  ְּגֵזרֹות, ּוְבָכל ִהְׁשַּתְּדלּות 



תֹוּעְלַּתם ְׁ יםַ ּסּויר ָר ּמֲעּלתַּה

20

ַּבַּמָּצב ַהֶּזה הּוא ַמְכִניַע ֶאת ַהֵּיֶצר ָהָרע ְוֶאת ָּכל ֹּכחֹוָתיו. 



יּח” ”ֲאֶפיֶַיֱאּהבַה’ַיֹוכר
ְוֶזה ַמה ֶּׁשאֹוֵמר ַהָּכתּוב ְּבִמְׁשֵלי )פרק ג פסוק יב( “ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיֱאַהב 
ה’ יֹוִכיַח ּוְכָאב ֶאת ֵּבן ִיְרֶצה” - ִמי ֶׁשה’ אֹוֵהב אֹותֹו הּוא נֹוֵתן לֹו 
ִיּסּוִרים, נֹוֵתן לֹו ִרּצּוי ֶׁשל ֹעֶנׁש ְקָצת ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ָלָּמה? ִּבְׁשִביל 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ָאָדם  ָחִליָלה  ֲאָבל  ַהָּבא.  ָלעֹוָלם  ֵיָעֵנׁש  ֶׁשֹּלא 
ָּפָניו  ֶאל  ְלֹׂשְנָאיו  “ּוְמַׁשֵּלם  ָעָליו:  אֹוֵמר  ַהָּכתּוב  אֹותֹו  אֹוֵהב  ֹלא 
ְלַהֲאִבידֹו  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָׂשָכר  י(, הּוא נֹוֵתן לֹו  ז,  ְלַהֲאִבידֹו” )דברים 
ִמָּנן  ַּבר  ח(.  סימן  ויגש  פרשת  בובר  תנחומא  )מדרש  ַהָּבא  עֹוָלם  ֵמַחֵּיי 
ַהָּדָבר ַהֶּזה ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ָחס ְוָׁשלֹום, ֹלא ִלְבעֹט ַּבִּיּסּוִרים, ִלְׂשֹמַח 
ַּבִּיּסּוִרים, ְוַהְּׂשֵמִחים ְּבִיּסּוִרים ָּדְרׁשּו ֲעֵליֶהם ֲחַז”ל )גיטין דף לו ע”ב( 
ֶאת ַהָּכתּוב, “ְוֹאֲהָביו ְּכֵצאת ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְגֻבָרתֹו” )שופטים ה, לא(. ִּכי ִאם 
ָהָאָדם ַמִּכיר ַּבִּיּסּוִרים ְּבֶעֶצם הּוא מֹוֶדה: ֲאִני ֹלא ְּבֵסֶדר, ּבֹוֵרא עֹוָלם 
ְּבֵסֶדר, הּוא ַמְרֶאה ֶאת ּתֶֹקף ְוֹחֶזק ַאֲהָבתֹו ֶאל ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך. ְּכמֹו 
אֹוָתם ֲעֶׂשֶרת ֲהרּוֵגי ַמְלכּות, ַמה ֵהם ָּבאּו ְוָעׂשּו ָּבְרָגִעים ָהַאֲחרֹוִנים 
עֹוד  ַלֲעׂשֹות  ִנּסּו  ַהִּדין,  ֶאת  ֲעֵליֶהם  ִהְצִּדיקּו  ֶׁשָּלֶהם?  ַהַחִּיים  ֶׁשל 
ִמְצָוה ְועֹוד ַמֲעָלה ְלַׂשֵּמַח ֶאת ַהֵּׁשם ָּבְרָגִעים ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשל ַהַחִּיים 
ִהְׁשַּתֵּגַע.  ַהֵּקיָסר  ֲאִפּלּו  ָהֵאּלּו?  ַלְּדָרגֹות  ִהִּגיעּו  ֵהם  ֵאיְך  ֶׁשָּלֶהם. 
ְוַהְּתׁשּוָבה ָלֶזה, ְּכֶׁשַּמִּכיִרים ָּבֵעֶרְך ֶׁשל ַהִּיּסּוִרים, יֹוְדִעים ַּכָּמה ֵהם 

טֹוִבים ֲעבּוֵרנּו. 

ְוֹלא  ִיּסּוִרים,  ָלנּו  ִיְהיּו  ֹלא  ַהֵּׁשם  ֶׁשְּבֶעְזַרת  ִמְתַּפְלִלים,  ֲאַנְחנּו 
ָחִליָלה ַעל ַאף ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ֲאָבל ִאם ֵהם ְּכָבר ַמִּגיִעים, ֶׁשִּנְזֶּכה 
ְּבָכל  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ַלֲעֹבד  ְוִנְזֶּכה  ֶׁשָּלֶהם  ָּבֵעֶרְך  ְלַהִּכיר 
ּתֹוָרה  ְלַהְגִּדיל  ְוִנְזֶּכה  ּוְבַׁשְלָוה  ְּבַנַחת  ֵלָבב,  ּוְבטּוב  ְּבִׂשְמָחה  ַמָּצב 

ּוְלַהְאִּדיָרּה ָאֵמן ְוָאֵמן.
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