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ָּפָרְׁש תִֹוַחדֹו 
ַיַחּ תְיְלַכּת ְִ

ַצָלק" ַּ ת"ְאַבָרָיתתיֹוַחּדתֶא ת
ֲאַנְחנּו  ֲאָנִׁשים  ַּכָּמה  ְׁשֵאָלה.  ִנְׁשַאל  ַהָּפָרָׁשה  ֶאת  ֶׁשַּנְתִחיל  ִלְפֵני 
ַמִּכיִרים ֶׁשּלֹוְקִחים ֶאת ַהַחִּיים ִּבְרִצינּות? ְּכֶׁשַאָּתה ַחי, לֹוֵמד, עֹוֵבד, 
ְמַתְפֵקד, ִמְתַחֵּתן, ַאָּתה ֵמִבין ְוחֹוֵׁשב ָלָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה ָּכל ָּדָבר? ָמה 

ַהַּתְכִלית ָהֲאִמִּתית ֶׁשל ַהַחִּיים.

ִּבְתִחַּלת ַהָּפָרָׁשה ּכֹוֶתֶבת ַהּתֹוָרה "ְוֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם, 
ַמּדּוַע  ִלְׁשֹאל:  ְוֵיׁש  יט(,  כה,  )בראשית  ִיְצָחק"  ֶאת  הֹוִליד  ַאְבָרָהם 
ְלִפי  ְמָבֵאר,  ַרִׁש"י  ִיְצָחק?  ֶאת  הֹוִליד  ֶׁשַאְבָרָהם  ַהּתֹוָרה  ּכֹוֶפֶלת 
ֶׁשָהיּו אֹוְמִרים ֵליָצֵני ַהּדֹור: ֵמֲאִביֶמֶלְך ִנְתַעְּבָרה ָׂשָרה – ֶׁשֲאִביֶמֶלְך 
ָלַקח ֶאת ָׂשָרה )בראשית פרק כ( ּוִמֶּמּנּו ִהיא ִהְתַעְּבָרה. ְוָהְרָאָיה ֶׁשִהיא 
ָהְיָתה ַּכָּמה ָׁשִנים ִעם ַאְבָרָהם ְוֹלא ִהְתַעְּבָרה, ּוִמָּיד ְלַאַחר ְלִקיַחת 
ֲאִביֶמֶלְך ִהיא ִהְתַעְּבָרה. ֹלא ָמְצאּו ַמה ְּלַהִּגיד, ֶׁשִּיְצָחק ַמְמֵזר, ֶזה 
ָלׁשֹון ָהָרע ָּבָרָמה ֲהִכי ְּגבֹוָהה. ֶמה ָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא? ִׁשָּנה 
ֶאת ָּפָניו ֶׁשל ִיְצָחק ְּכמֹו ַהָּפִנים ֶׁשל ַאְבָרָהם, ְוֻכָּלם ָאְמרּו: ַאְבָרָהם 

ֶּבֱאֶמת הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק. 



אתְעחתְיֵּלָּצַנּת ָּ ֻקַׁש
ּבֹוא ִנְׁשַאל ְׁשֵאָלה ַעל ַהֵּליָצִנים ָהֵאֶּלה: ָמה ַאֶּתם אֹוְמִרים, ֶׁשָּׂשָרה 
ַּבת ִּתְׁשִעים ְיכֹוָלה ָלֶלֶדת אֹו ֹלא? ָמה ַהִהָּגיֹון ֶׁשִאָּׁשה ַּבת ִּתְׁשִעים 
ֵמֲאִביֶמֶלְך  ִּתְתַעֵּבר  ֶׁשָּׂשָרה  ֵנס  ָעָׂשה  ֶׁשה'  אֹוֶמֶרת  ֹזאת  ֵּתֵלד, 
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ְלִׁשַּטְתֶכם, ֵיׁש ִהָּגיֹון ָּבֶזה? ְוִאם ֶּבֱאֶמת ֱאֹלִקים ָעָׂשה ֶאת ַהֵּנס ַהֶּזה 
ַעל ָׂשָרה, הּוא ֹלא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהֵּנס ַהֶּזה ֶׁשֶּזה ָיֹבא ֵמַאְבָרָהם? 
ֶׁשל  ַהְמַתְכְנִנים  ִּכְבָיכֹול  ֶׁשֵהם  ָאְמרּו  ְּבֵליָצנּוָתם  ַהֵּליָצִנים  ְואֹוָתם 
ּבֹוֵרא עֹוָלם, 'ּבֹוֵרא עֹוָלם, ִאם ַעד ַעְכָׁשו ֹלא ָעִׂשיָת ֶאת ַהֵּנס ִעם 
ַאְבָרָהם ַּכִּנְרֶאה ֶׁשֶּזה ֹלא ַאָּתה ֶאָּלא ֲאִביֶמֶלְך'. ְוִכי ֵמֲאִביֶמֶלְך ֶזה ֵּכן 
ֶׁשֵאיָנם  ֵּכיָון  ֵליָצִנים,  ֲאָבל ָמה, ֹלא ׁשֹוֲאִלים ְׁשֵאלֹות ַעל  ֶהְגיֹוִני? 
לֹוְקִחים ֶאת ַהַחִּיים ִּבְרִצינּות, ָּכל ַמה ֶּׁשֶאְפָׁשר ְלַקֵּלל, ְלָחֵרף, ְלַגֵּדף 

- עֹוִׂשים. 

ָאָדם ֹלא חֹוֵׁשב ַעל ַמה ֶּׁשּיֹוֵצא לֹו ֵמַהֶּפה. ִאם ַעל ָּכל ִמָּלה ֹלא ַּכהֹוֵגן 
ֶׁשָהָיה ָהָאָדם אֹוֵמר, ְמַקֵּלל ּוְמַגֵּדף, אֹו ַמְׁשִּפיל אֹו ְמַדֵּבר ָלׁשֹון ָהָרע, 
הּוא ָהָיה ְמַׁשֵּלם ּדֹוָלר, ָהָיה לֹו ִסּכּוי ְלַהִּגיַע ְלַגן ֵעֶדן. ָאַמְרָּת ָלׁשֹון 
ָהָרע? ִׂשים ּדֹוָלר. ָּפַגְעָּת? ָאַמְרָּת ִמָּלה ֹלא ַּבָּמקֹום? ִׂשים ּדֹוָלר. ָאז 

ָהָאָדם ָהָיה ִנְזָהר ֹלא ַלֲעׂשֹות ָטֻעּיֹות ִּכי ֶזה עֹוֶלה ֶּכֶסף. 

ָהָיה ַקְמָצן ֶאָחד ֶׁשָאַמר: "ֲאִני ַאף ַּפַעם ֹלא טֹוֶעה, ִּכי ַעל ָטֻעּיֹות 
ִּבְרִצינּות  ַהַחִּיים  ֶאת  לֹוְקִחים  ֶׁשֹּלא  ָהֲאָנִׁשים  ֲאָבל  ְמַׁשְּלִמים...". 
ֵהם אֹוְמִרים: "ָּכל ַהַחִּיים ֹּפה ֵהם ְּכלּום, ָאז ַמְקִסימּום ַנִּגיד ֶׁשהּוא 
ַמְמֵזר – ֵמֲאִביֶמֶלְך ִנְתַעְּבָרה ָׂשָרה". "ֵּכן ִאיׁש ִרָּמה ֶאת ֵרֵעהּו ְוָאַמר 
ֲהֹלא ְמַׂשֵחק ָאִני" )משלי כו, יט(. ַהֹּכל ְצחֹוִקים, ַהֹּכל ְסֶטְנְּדַאּפ, ַהֹּכל 
ּתּוִתים ַהֹּכל ַעְגָבִנּיֹות ַהֹּכל ֵּכיף, ָמה ַהְּבָעָיה? ַהְּבָעָיה ִהיא ֶׁשאֹוָתם 
ֲאָנִׁשים ֵהם ַחִּיים ְּבֶעֶצם ְּבִמין ֶׁשֶקר ַמְתִמיד, ֶׁשֶקר ֶׁשָּכל ַהְּזַמן ֵמִביא 
אֹוָתם ִלְמֹצא ְצחֹוק ַאֵחר, ֹלא ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבַחִּיים. ֶרַגע, ָמה ֲאִני עֹוֶׂשה? 

ִאם ֵאין ַּתְכִלית ַלַחִּיים ָאז ָלָּמה ֹלא ִלְפֹּגַע, ְלָחֵרף ּוְלַגֵּדף? 



ָחָּמיתֹלאתַחַגֹנב?
ָהַרב אּוִרי ֹזַהר ִלְפֵני ֲחָזָרתֹו ִּבְתׁשּוָבה, ִהְזִמינּו אֹותֹו ִלְמִסָּבה ְּבֵתל 
ָאִביב ֵאֶצל ִמְליֹוֵנר ָעִׁשיר ֶאָחד. ּתֹוְך ְּכֵדי ַהְּמִסָּבה ֵחֶלק ָׁשתּו, ֵחֶלק 



ַיַחּ תְיְלַכּת ְִ

5

ָּכל  ָעׂשּו  ֶׁשּלֹו.  ְוֶחְלְּבָנה'  ּוְׁשֵחֶלת  'ַהָּנָטף  ִעם  ֶאָחד  ָּכל  ִהְׁשּתֹוְללּו, 
ַהַּבִית  ְּבַסּלֹון  ָעַבר  ַהְּמִסָּבה הּוא  ָיְצאּו ְּבסֹוף  ְּכֶׁשֵהם  ִמיֵני ְׁשֻטּיֹות. 
ְוָרָאה ֵאיֶזה ִּפְסלֹון ַמְדִהים ִמַּׁשִיׁש ִעם ִׁשּלּוב ֶׁשל ְקִריְסָטל ְוָכל ִמיֵני 
ְּדָבִרים נֹוְצִצים, ָמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו, הּוא ָּפׁשּוט ֵהִרים ֶאת ֶזה ְוָלַקח. 
ִאְׁשּתֹו ֶׁשָרֲאָתה ֶאת ֶזה ָׁשֲאָלה אֹותֹו: "ַמה ָּקָרה ִנְהֵייָת ַּגָּנב?", ְוהּוא 
ָעָנה ָלּה: "ֶהָעִׁשיר ַהֶּזה ֹלא ָחֵסר לֹו ֶּכֶסף, הּוא ָּבטּוַח ֹלא ָיִׂשים ֵלב, 
לֹו  ָעְׂשָתה  ִאְׁשּתֹו  ִלי".  ָנַתן  ַהּגֹוָרל  ַעְכָׁשו  ֶזה,  ֶאת  לֹו  ָנַתן  ַהּגֹוָרל 
ַהְפָּגָנה. ָעְצָרה ֶאת ָהֶרֶכב, ָיְׁשָבה ְּבֶאְמַצע ַהְּכִביׁש ְוָאְמָרה לֹו "ֲאִני 
ִאְׁשּתֹו,  ִּבְׁשִביל  ֶזה  ֶאת  ֶהֱחִזיר  הּוא  ַמֲחִזיר".  ֶׁשַאָּתה  ַעד  ָזָזה  ֹלא 
ֲאָבל הּוא ִסֵּפר, ֵמאֹותֹו ַהּיֹום ִהְתַחְלִּתי ַלְחׁשֹב ָלָּמה ֹלא ִלְגֹנב? ֵּתן 
ִלי ִסָּבה ַאַחת ִחּלֹוִנית. ִּבְגַלל ֶׁשֶּזה ֹלא ֱאנֹוִׁשי? ִּבְׁשִביִלי ֶזה ֱאנֹוִׁשי! 
יֹוֵדַע  ַאָּתה  ֶזה!  ַעל  ָעַבְדִּתי  ֲאִני  ַּגם  ֶזה?  ַעל  ָעַבד  ַאֵחר  ָאָדם  ִּכי 
ֱאנֹוִׁשי,  ֹלא  ֶׁשֶּזה  ֶהְחִליט  ִמי  ַהְּבָעָיה?  ָמה  ִלְגנֹב...  ֶזה  ָקֶׁשה  ֵאיֶזה 
ַהִּניצֹוץ ָהִראׁשֹון  ְוֶזה  ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשַאָּתה טֹוֶעה.  ָאז  ַמְחִליט?  ַאָּתה 

ֶׁשִהְתִחיל ִלְבֹער ּבֹו. 

ָאָדם  ֵּבין  ֶׁשל  ֲעֵברֹות  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשָּצִריְך ֹלא  ְמִביִנים  ֲאָנִׁשים  ַהְרֵּבה 
ַלֲחֵברֹו, ְוַהְּׁשֵאָלה ָלָּמה? ָלָּמה ֹלא ִלְפֹּגַע, ְלַהֲעִליב, ְלַהְׁשִּפיל, ִלְצחֹק 
ּבֹוֵרא,  ֵיׁש  ַלַחִּיים,  ַאֶחֶרת  ַּתְכִלית  ֶׁשֵּיׁש  ֵמִבין  ָאָדם  ִאם  ּוְלַבּזֹות? 
ִמָּכל  ְלִהָּמַנע  ְּכַדאי  ָלָּמה  ֵמִבין  ֻמְׁשָּגח, הּוא  ַהֹּכל  ְוֹעֶנׁש,  ָׂשָכר  ֵיׁש 
ַעד  ַלֲעׂשֹות  ֹלא  ָלָּמה  ָאז  ַּתְכִלית  ֵאין  ִאם  ֲאָבל  ָהֵאֶּלה.  ַהְּדָבִרים 
ַהּסֹוף? ַאְּדַרָּבה ֵּתָהֶנה ַעד ַהּסֹוף, ָּכל ְזַמן ֶׁשַאָּתה ֶנֱהֶנה ֵּתָהֶנה, ָּבֶרַגע 
ֶׁשַאָּתה ַמְתִחיל ִלְסֹּבל, ִּתְתַאֵּבד, ָלָּמה? ִּכי ִאם ֵאין ַּתְכִלית ַלַחִּיים, 
ְוִאם ָּכל ַהַּתְכִלית ֶזה ֵלָהנֹות ְוַלֲעׂשֹות ַמה ֶּׁשֲאַנְחנּו רֹוִצים, ָאז ָלָּמה 
ִלְסֹּבל? ִּתְתַאֵּבד! ַוֲאַנְחנּו רֹוִאים ֶׁשֲאָנִׁשים ֹלא ִמְתַאְּבִדים, ִּכי ֲאָנִׁשים 
רֹוִאים ַמֶּׁשהּו ַאֵחר, ְוַגם ֵאּלּו ֶׁשֵּכן ִמְתַאְּבִדים ֶזה ֹלא ִּבְגַלל ֶׁשָּכַאב 
ֶנֶפׁש.  ִיּסּוֵרי  ּגּוף,  ִיּסּוֵרי  נֹוָרִאים,  ִיּסּוִרים  ָלֶהם  ָהיּו  ַהֵּׁשן...  ָלֶהם 
ֲאָבל ֵאין ָאָדם ֶׁשְּכֶׁשּכֹוֵאב לֹו ַמֶּׁשהּו ָקָטן הּוא ִמְתַאֵּבד. ְוָלָּמה ֹלא? 
ֲהֵרי ִאם ַּתְכִלית ַהַחִּיים ֵלָהנֹות, ַאָּתה ְמַאֵּבד ֶאת ַהַּתְכִלית ְּבאֹותֹו 
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ַהֵּׁשם  ּוָברּוְך  ְּבָך.  ִּתיֶרה  אֹו  ּבֹו  ִּתיֶרה  ְּבָך?  ָּפַגע  ִמיֶׁשהּו  ָהֶרַגע... 
ֶׁשָהעֹוָלם ֹלא ָּכֶזה. 



ְיְּצַּדַּקּתתַוְצֲעָרת
ֶאת  ִקְּבָלה  ְּכֶׁשִרְבָקה  ַהָּפָרָׁשה  ְּבֶהְמֵׁשְך  ְּבִדּיּוק  ִנְרֶאה  ִנְתּבֹוֵנן  ִאם 
ָאנִֹכי  ֶּזה  ָלָּמה  ֵּכן  ִאם  ַוֹּתאֶמר  ְּבִקְרָּבּה  ַהָּבִנים  "ַוִּיְתֹרֲצצּו  ַהֵהָריֹון, 
ֶּזה  "ָלָּמה  ְמָפֵרׁש  ַרִׁש"י  )בראשית כה, כב(,  ַהֵּׁשם"  ִלְדרֹׁש ֶאת  ַוֵּתֶלְך 
ָאנִֹכי": ִאם ָּכְך ָּגדֹול ַצַער ָהִעּבּור, ָלָמה ֲאִני ִמְתַּפֶּלֶלת ָּכל ָּכְך ַעל 
ָעָליו  ַמְסֶּכֶמת  ַהַּדַעת  "ֵאין  ַהָּקדֹוׁש,  ַהַחִּיים  ָהאֹור  אֹוֵמר  ֵהָריֹון. 
ֶׁשִּתְמַאס ַהַּצֶּדֶקת ְּבֶהְריֹוָנּה ְלַצד ַהַּצַער" - ַמה ֶּׁשַרִׁש"י ָאַמר ָקֶׁשה 
ַהַחִּיים  ָהאֹור  ְואֹוֵמר  ַהַּצַער?  ִּבְגַלל  ַּבֵהָריֹון  ִּתְמַאס  ֶׁשִהיא  ְלָהִבין, 
ַהָּקדֹוׁש ִמְׁשָּפט ֶׁשהּוא ְיסֹוד ַהַחִּיים: "ִּכי ַהַּצִּדיִקים ִיְסְּבלּו ַצַער ָּגדֹול 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְלַתְכִלית טֹוב ְוִנְצִחי" - ֹזאת אֹוֶמֶרת ֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות 
ֶׁשַהַּצִּדיִקים ִיְתלֹוְננּו ַעל ֵאיֶזה ַצַער אֹו ֵסֶבל, ַהִּמְתלֹוֵנן ֵאינֹו ַצִּדיק. 
ּומֹוִכיַח ֵּכן, ֶׁשֲהֵרי ְּכֶׁשִהיא הֹוֶלֶכת ִלְדרֹׁש ֶאת ה' ְואֹוְמִרים ָלּה "ְׁשֵני 
ִהיא  )בראשית כה, כג(,  ִיָּפֵרדּו"  ִמֵּמַעִיְך  ְלֻאִּמים  ּוְׁשֵני  ְּבִבְטֵנְך,  גֹוִים 
"ֵיׁש  ְואֹוֵמר  ָאָדם  ָּבא  ָּפֲחתּו?  ַהְּכֵאִבים  ְוִכי  ָלּה,  ָעַזר  ֶמה  ִנְרְּגָעה. 
ִלי ְּכֵאִבים ַּבֶּבֶטן", עֹוִׂשים לֹו ְּבִדיָקה, ַוואּו ה' ְיַרֵחם ֵיׁש ְלָך ַמֲחָלה 
ַּבֵּמַעִים, ְוהּוא אֹוֵמר: "ּתֹוָדה ַרָּבה, ַעְכָׁשו ֲאִני ָרגּוַע ְּכָבר ֹלא ּכֹוֵאב 
ִלי...", ַאְּדַרָּבה, ַעְכָׁשו ֶׁשּנֹוַדע ְלָך עֹוד יֹוֵתר ּכֹוֵאב, עֹוד יֹוֵתר ְּבָעָיה, 
ְוִאם ֵּכן ָמה ִהְרִּגיַע ֶאת ִרְבָקה ְּכֶׁשָאְמרּו ָלּה ֶאת ִסַּבת קִֹׁשי ַהֵהָריֹון? 

ַהָּבִנים  "ַוִּיְתֹרֲצצּו  ַאֵחר,  ְּפָׁשט  ַהָּקדֹוׁש  ַהַחִּיים  ָהאֹור  ְמָבֵאר  ְוָלֵכן 
ִּכְבָיכֹול  ַמְרִּגיָׁשה  ְוִהיא  ַּבֶּבֶטן,  ָלּה  ִמְתרֹוְצִצים  ַהָּבִנים  ְּבִקְרָּבּה": 
ֶׁשַהְּוָלדֹות ֶׁשָּלּה ֹלא ַמֲחִזיִקים ַמֲעָמד, ִמְתַרְּסִקים, ְוִהיא ָאְמָרה: ֹלא 
ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֱאֹלִקים ָעָׂשה ֵנס ַעל ֶׁשֶקר, ֶׁשֲהֵרי ִרְבָקה ָהְיָתה ֲעָקָרה 
ְוַכְמֹבָאר ַּבָּכתּוב "ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא" )שם 



ַיַחּ תְיְלַכּת ְִ

7

פסוק כא( ְוָלֵכן ִהיא ִהְתַּפְּלָאה ָלָּמה ִנְהָיה ֵנס ַהֵהָריֹון? ְּכֵדי ֶׁשַהָּבִנים 

ְּבָרָכה  ְלַקֵּבל  ָהְלָכה  ִהיא  ָלֵכן  ִלְהיֹות!  ָיכֹול  ַּבֶּבֶטן? ֹלא  ִלי  ָימּותּו 
ִּבְׁשִביל ֶׁשַהֵהָריֹון ַיֲחִזיק ַמֲעָמד, ֲאָבל ֹלא ַעל ַהְּכֵאִבים ַהִפיִזִּיים. 

ֶׁשָאְמרּו:  ַהֵּליָצנּות  ִּדְבֵרי  ַעל  ֶּׁשָאַמְרנּו  ְלַמה  ִמְתַחְּבִרים  ְוַהְּדָבִרים 
ֵמֲאִביֶמֶלְך ִנְתַעְּבָרה ָׂשָרה, ְוִכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוֶׂשה ֵנס ִלְדַבר 
ֲעֵבָרה? ַלֲאִביֶמֶלְך? ַמה ַהִהָּגיֹון? ְוָכְך ַּגם ֹּפה ֶׁשָּלֵכן "ַוֵּתֶלְך ִלְדרֹׁש 

ֶאת ַהֵּׁשם" )בראשית כה, כב(. 



ְּבֲיֵדּתְּכַבֵׁשּהתַּדְרֲלָמָנא
ְוִהֵּנה ֹקֶדם ֶהְריֹוָנּה ֶׁשל ִרְבָקה ְמֹבָאר ַּבָּכתּוב ֶׁשִּיְצָחק ִהְתַּפֵּלל ָעֶליָה 
)בראשית  לֹו"  ַוֵּיָעֶתר  ִהוא  ֲעָקָרה  ִּכי  ִאְׁשּתֹו  ְלנַֹכח  ִיְצָחק  "ַוֶּיְעַּתר 
כה, כא( ּוֵבֵאר ַרִׁש"י "ַוֵּיָעֶתר לֹו": לֹו ְוֹלא ָלּה, ֶׁשֵאין ּדֹוָמה ְּתִפַּלת 

ַמה  ָלּה.  ְוֹלא  לֹו  ְלִפיָכְך  ָרָׁשע,  ֶּבן  ַצִּדיק  ִלְתִפַּלת  ַצִּדיק  ֶּבן  ַצִּדיק 
ַהֵּבאּור ָּבֶזה?

ְּבֵסֶפר ְצרֹור ַהֹּמר )פרשת תולדות על הפסוק "ויגדלו הנערים"( ֵּבֵאר ָּבֶזה 
ֵּבאּור ַמְדִהים: ִרְבָקה ָחְׁשָׁשה ְמֹאד ֵמַהְיָלִדים ֶׁשָּלּה, ִהיא ָיְדָעה ֶׁשָּיכֹול 
ָלֹבא ֵאיֶזה ֵעָׂשו, ִּבְמֻיָחד ַעל ִּפי ַהְּכָלל ֶׁשָאְמרּו ַּבְּגָמָרא )בבא בתרא 
דף קי ע"א( ֶׁשרֹב ָּבִנים ּדֹוִמים ַלֲאֵחי ָהֵאם. ְוָלֵכן ָּכל ָאָדם ֶׁשִּמְתַחֵּתן 

ִיְבּדֹק ְּבַאֶחיָה, ָהַאִחים ְּבָעָיִתִּיים? ִּתָּזֵהר! ּוְבֵׁשם ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי 
ַיֲעקֹב ִיְׂשָרֵאל ַקְנֶיְבְסִקי ַהְּסַטייֶּפֶלר ַזַצ"ל מּוָבא ֶׁשַהּיֹום ֶזה ׁשֹוֶנה ִּכי 
ְוֶזה ֹלא ַמְרֶאה ַעל ַהִחּנּוְך  ָיכֹול ִלְהיֹות ָאָדם ֶׁשִהְתַקְלֵקל ֵמָהְרחֹוב 
אֹוֶמֶרת  ְוַהּתֹוָרה  רסה(.  עמוד  ח"א  יעקב  הקהילות  רבנו  )אורחות  ַּבַּבִית 
ָהֲאַרִּמי  ָלָבן  ִמָּנן,  ַּבר  )בראשית כד, כט(,  ָלָבן"  ּוְׁשמֹו  ָאח  "ּוְלִרְבָקה 
ַהַּגָּנִבים,  ַהַּׁשְקָרִנים,  ֲאִבי ֲאבֹות  ַהֻּטְמָאה,  ֲאִבי ֲאבֹות  ַהֶּזה,  ָהָרָׁשע 
ָהְרָׁשִעים, ַהְּפרּוִצים ְוַהְמַכְּׁשִפים, ְוָלֵכן ִרְבָקה חֹוֶׁשֶׁשת ַמה ִּיְהֶיה ִעם 
ִהיא  ְיָלִדים,  ָלּה  ִיְהיּו  ֶׁשֹּלא  ִהְתַּפְּלָלה  ָעְׂשָתה?  ֶמה  ֶׁשִּלי?  ַהְיָלִדים 
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ִאְׁשּתֹו,  ְלנַֹכח  ִהְתַּפֵּלל?  ַמה  ִיְצָחק  ֲאָבל  ְיָלִדים.  ָצִריְך  ֹלא  ָּפֲחָדה, 
ַמה ֶּזה ְלנַֹכח? ְּבִדּיּוק ָהפּוְך, ֶׁשֵּכן ִיְהיּו ְיָלִדים. הּוא ָסַבר ֶׁשֲאַנְחנּו 
ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשָּלנּו, ִאי ֶאְפָׁשר ָלֹבא ְולֹוַמר: ִמֵּכיָון 
ֵאין  ְיָלִדים,  ָנִביא  ֹלא  ָאז  ָחִליָלה,  ַצִּדיִקים  ְיָלִדים  ָלנּו  ִיְהיּו  ֶׁשֹּלא 
ְלִמי?  לֹו":  "ַוֵּיָעֶתר  ֻמְפָלא,  ָּדָבר  ַהָּכתּוב?  אֹוֵמר  ּוָמה  ָּדָבר.  ָּכֶזה 
ַהָּבִנים  ּוְכֶׁשִּמְתרֹוְצִצים  ְיָלִדים.  ִקְּבָלה  ְוִהיא  ְלִרְבָקה,  ְוֹלא  ְלִיְצָחק 
ְּבִקְרָּבּה ִהיא הֹוֶלֶכת ִלְדרֹׁש ֶאת ה', ְואֹוְמִרים ָלּה: "ַאל ִּתְדֲאִגי, ֵיׁש 
ָלְך ְׁשֵני ּגֹוִים ׁשֹוִנים ַּבֶּבֶטן", ֶזה ַמה ֶּׁשִהְרִּגיַע אֹוָתּה, ֶׁשְּלָפחֹות ֶאָחד 
ִיְהֶיה ַצִּדיק. ִהיא ָּפֲחָדה ֶׁשָּכל ְיָלֶדיָה ִיְהיּו ְרָׁשִעים. ֶזה ַמְרֶאה ָלנּו 
ֶאת ַהַּצִּדיקּות ַהּנֹוָרָאה, ֶׁשִהיא ֹלא ָרְצָתה ְלָהִביא ְיָלִדים ֶׁשֹּלא ִיְהיּו 

ָחִליָלה ְיָלִדים ְרָׁשִעים. 

ְּבדֹוֶמה ָלֶזה ְמֻסָּפר ַּבְּגָמָרא )ברכות דף י ע"א(, ַעל ִחְזִקָּיה ַהֶּמֶלְך ֶׁשֹּלא 
ָרָצה ְלִהְתַחֵּתן. ָאַמר לֹו ְיַׁשְעָיה ְנבּוָאה ְּבֵׁשם ה' "ַצו ְלֵביֶתָך ִּכי ֵמת 
ַאָּתה ְוֹלא ִתְחֶיה" )מלכים ב, כ, א(, ֵמת ַאָּתה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוֹלא ִּתְחֶיה 
ָלעֹוָלם ַהָּבא, ִמֵּכיָון ֶׁשַאָּתה ֹלא ִמְתַחֵּתן ְוֹלא ֵמִביא ְיָלִדים. ָאַמר לֹו 
ֲאִני ֹלא רֹוֶצה  ְרָׁשִעים,  ִיְהיּו  ֶׁשְּיָלַדי  ַהֹּקֶדׁש  ְּברּוַח  ָרִאיִתי  ִחְזִקָּיה: 
ַהָּנִביא:  ְיַׁשְעָיה  לֹו  אֹוֵמר  ַהֵּׁשם.  ַמְכִעיֵסי  ְרָׁשִעים,  ֶׁשִּיְהיּו  ְיָלִדים 
"ַּבֲהֵדי ַּכְבֵׁשי ְּדַרֲחָמָנא ָלָּמה ָלְך"? - ָמה ַאָּתה ִמְתָעֵרב ְּבֶחְׁשּבֹונֹות 
ִמְׁשַּתְכֵנַע  ִחְזִקָּיה  ְּבִלי ׁשּום ִׁשּקּוִלים.  ְרצֹון ה'  ֶאת  ַּתֲעֶׂשה  ָׁשַמִים, 
ְואֹוֵמר ִליַׁשְעָיה: אּוַלי ֶאְתַחֵּתן ִעם ַהַּבת ֶׁשְּלָך ֶׁשִהיא ַּבת ֶׁשל ָנִביא, 
ְּגדֹול ַהּדֹור, ּוִמִּזּוּוג ֶׁשל ַצִּדיק ְוַצִּדיָקה אּוַלי ִיְהיּו ְיָלִדים ַצִּדיִקים. 
ָהָיה  ֵמֶהם  ְוֶאָחד  ְרָׁשִעים,  ְיָלִדים  ְׁשֵני  לֹו  ָיְצאּו  ַּבּסֹוף,  ָּקָרה  ּוַמה 
)דברי  ָּבעֹוָלם  ַהּתֹוֵעבֹות  ָּכל  ְוָעָׂשה  ַּבֵהיָכל  ֶצֶלם  ֶׁשֶהֱעִמיד  ְמַנֶּׁשה 

הימים ב פרק לג(, ִחְזִקָּיה ָצַדק! 

ֵיׁש ִמְדָרׁש )ברכות דף י ע"א בהגהות הב"ח אות ב( ֶׁשְּמַסֵּפר, ֶׁשִחְזִקָּיה ָהָיה 
סֹוֵחב אֹוָתם ַעל ַהְּכֵתַפִים ִמֵּדי יֹום, ּוְבֶאָחד ֵמַהְּדָרִכים ֶׁשָּלַקח אֹוָתם 
ַלַּתְלמּוד ּתֹוָרה הּוא ָׁשַמע ֶאָחד ֵמֶהם אֹוֵמר ָלָאח ֶׁשּלֹו, ַהָּקַרַחת ֶׁשל 
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ַאָּבא ֶׁשָּלנּו ַמָּמׁש ַמְתִאיָמה ִלְׁשחֹט ָעֶליָה ָקְרָּבנֹות ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. ֵאיְך 
ֶׁשהּוא ָׁשַמע ֶאת ֶזה ֲחָבָטם ַּבַּקְרַקע, ֶאָחד ֵמת ְוֶאָחד ִנַּצל, ֶזה ֶׁשִּנַּצל 

ֶזה ְמַנֶּׁשה ֶׁשִהְכִניס ֶצֶלם ַּבֵהיָכל ְוָעָׂשה ֶאת ָּכל ַהְּזָועֹות ַהּנֹוָראֹות.



ָחַדּתתַרָׁשַעּת ַּ
ַנְחֹזר ְלִרְבָקה ִאֵּמנּו ֶׁשִּמְתַּפֶּלֶלת ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ָלּה ְיָלִדים ְרָׁשִעים. ִהיא 
ַמְעִּדיָפה ְלִהָּׁשֵאר ֲעָקָרה, ְלֵהָחֵׁשב ְּכֵמָתה, ָהִעָּקר ֶׁשֹּלא ִיְתַחֵּלל ֵׁשם 
ה' ְּבַמֲעֵׂשיֶהם. ְוֶזה ָּכל ָּכְך ַמְתִאים ִעם ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש ַרָּבה )פרשת 
ב(,  טו,  )בראשית  ִלי"  ִּתֶּתן  ַמה  ֱאֹלִהים  "ה'  ט(  אות  מד  פרשה  לך  לך 

ָאַמר ַאְבָרָהם ְלָפָניו, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ִאם ָעִתיד ֲאִני ְלַהֲעִמיד ָּבִנים 
ּוְלַהְכִעיְסָך מּוָטב ִלי ַוֲאִני הֹוֵלְך ֲעִריִרי. ְוַהְּדָבִרים ַמְבִהיִלים, אֹוֵמר 
ַאְבָרָהם ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ֲהֵרי ִהְבַטְחָּת ִלי ֶזַרע, ַאְך ִאם ָחִליָלה 
ָצִריְך ָלֵצאת ִלי ֵּבן ָרָׁשע ָאז ֶׁשֱאִליֶעֶזר ַיְמִׁשיְך אֹוִתי "ְוִהֵּנה ֶבן ֵּביִתי 
יֹוֵרׁש ֹאִתי" )שם פסוק ג(. ָלֵכן ּפֹוַתַחת ַהּתֹוָרה ְואֹוֶמֶרת "ֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת 
ִיְצָחק ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק" ֶׁשַהְּתִפָּלה ֶׁשּלֹו ִהְתַקְּבָלה, ַאְבָרָהם 
ַהּׁשֹוֶׁשֶלת  ֶאת  ַמְמִׁשיָכה  ִרְבָקה  ְוַגם  ּוְקדֹוִׁשים,  ַצִּדיִקים  ְוִיְצָחק 

ְואֹוֶמֶרת: ֲאִני ִמְתַּפֶּלֶלת ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ִלי ְיָלִדים ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתַקְלְקלּו.

ְלֶזה  ֶׁשִהְתַנְּגדּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּגדֹוֵלי  ַהְרֵּבה  ָהיּו  ַהַהְׂשָּכָלה  ִּבְתקּוַפת 
ְוֶׁשֹּלא  ִיְתַּפֵּלל  ֶׁשֹּלא  ְיָלִדים  לֹו  ֶׁשֵאין  ִמי  ְיָלִדים,  ָיִביאּו  ֶׁשֲאָנִׁשים 
ִיָּׁשֵאר  ֹלא  ֶׁשהּוא  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֶיֶלד  ָּתִביא  ִאם  ִּכי  ִטּפּוִלים,  ַיֲעֶׂשה 
ְיהּוִדי, ֵמַהָּׁשַמִים ְמַרֲחִמים ָעֶליָך, ֲעזֹב, ַאל ִּתְתָעֵרב )מאיר עיני ישראל 
ח"ג עמוד 815(. ָּבֶזה ֲאַנְחנּו ְמִביִנים ֶׁשַהַּצִּדיִקים רֹוִאים ַמה ַהַּתְכִלית 

ָהֲאִמִּתית ֶׁשל ַהַחִּיים, ֶׁשֶּזה ֹלא ְלָהִביא ְיָלִדים ְוֶזהּו, ִלְזרֹק אֹוָתם, ֵאיְך 
ֲאַנְחנּו  ְוֵלָהנֹות,  ֵיְצאּו. ַהַּתְכִלית ֶׁשל ַהַחִּיים ֶזה ֹלא ִלְחיֹות  ֶׁשֵּיְצאּו 
ַהְּדָבִרים  ָּכל  ֵּבין  ֶׁשְּמַחֵּבר  ַהָּדָבר  ֶאת  ַהָּׁשִני,  חּוט  ֶאת  ֹּפה  רֹוִאים 
ַהִּיּסּוִרים,  ְוֹלא  ַהְיָלִדים  ֶזה ֹלא  ַלַּצִּדיִקים  ֶּׁשָחׁשּוב  ַמה  ָלֵכן  ַהָּללּו. 
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זֹוִהי  ָּבעֹוָלם,  ַהֵּׁשם  ְּכבֹוד  ֶאת  ַמְרִּבים  ֵאיְך  ֶאָחד,  ָּדָבר  ַרק  ֶאָּלא 
ְלֻאִּמים  ּוְׁשֵני  ְּבִבְטֵנְך  גֹוִים  "ְׁשֵני  ָׁשְמָעה  ְּכֶׁשִרְבָקה  ָלֵכן  ַהַּתְכִלית. 
ַיֲעקֹב  ֶזה  ַהָּצִעיר –  ֶזה  ַיֲעֹבד ָצִעיר" ּוִמי  ְוַרב  ְוכּו'  ִיָּפֵרדּו  ִמֵּמַעִיְך 

ַהַּצִּדיק, ָאז ְּבֵסֶדר, ֵיׁש ְלָפחֹות ַמֶּׁשהּו ְלָהִביא ָלעֹוָלם.

 

ֶּדֶרְךתַרָׁשַעּת
ַנְחֹזר ְלאֹוָתם ַהֵּליָצִנים ֶׁשָהיּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ִאם ִנְתּבֹוֵנן ִנְרֶאה 
ֶׁשַהֶּדֶרְך ַחָּטִאים ֶׁשל ָהֲאָנִׁשים ַהֵּליָצִנים ֶׁשֵהם ְמַבִּזים ּוַמְׁשִּפיִלים. ֶזה 
ְּבִדּיּוק ַהֶּדֶרְך ֶׁשל ֵעָׂשו, "ַוִּיְגְּדלּו ַהְּנָעִרים ַוְיִהי ֵעָׂשו ִאיׁש ֹיֵדַע ַצִיד 
ָהָיה  כז(.  כה,  )בראשית  ֹאָהִלים"  יֵֹׁשב  ָּתם  ִאיׁש  ְוַיֲעקֹב  ָׂשֶדה  ִאיׁש 
ַהִּמְדָרׁש  ְלֵבית  ִנְכָנס  ָהָיה  ֵעָׂשו  ַהּיֹום  ֶׁשִאם  ְׁשַבְדרֹון  ָהַרב  אֹוֵמר 
ְוַהָּיַדִים, ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו  ֻּכָּלם ָהיּו ָרִצים ּוְמַנְּׁשִקים לֹו ֶאת ָהַרְגַלִים 
ָּגדֹול.  ְׁשְטַרייְמל  לֹו  ָהָיה  ַאְדמֹו"ר,  ִנְרֶאה  ָהָיה  ָלָּמה? הּוא  ְוַרֵּבנּו, 
ַקֲעקּוִעים,  ָמֵלא  ֶׁשֻּכּלֹו  ֶאָחד  ֶּבַטח  ֵעָׂשו?  ָהָיה  ִמי  חֹוְׁשִבים:  ֻּכָּלם 
ֶאָּלא  ָּדָבר,  אֹותֹו  ִנְרֶאה  ָהָיה  ָוֹלא!  ֹלא  ְוכּו',  ַסִּמים  ְטַרְקטֹורֹוִנים, 
ֹלא  אֹוֵמר:  ֵעָׂשו  ִּכי  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ָהֲעֹונֹות  ָּכל  ֶאת  עֹוֶׂשה  הּוא  ָמה? 
ִּבְמִכיַרת  ְלַיֲעקֹב  אֹוֵמר  ֶּׁשהּוא  ַמה  ְוֶזה  ַהַחִּיים,  ַּתְכִלית  ִלי  ִאְכַּפת 
ַהְּבכֹוָרה "ִהֵּנה ָאנִֹכי הֹוֵלְך ָלמּות ְוָלָּמה ֶּזה ִלי ְּבֹכָרה" )שם פסוק לב(. 
ְרָׁשִעים ָמה אֹוְמִרים? ַהּיֹום ֹנאַכל ּוָמָחר ָנמּות )עיין ישעיה כב, יג(, ֵּתן 
ִלי ַהּיֹום ֵלָהנֹות. ּוְכֶנְגּדֹו ָמה ַיֲעקֹב עֹוֶׂשה? עֹוֵבד ָקֶׁשה, "ַיֲעקֹב ִאיׁש 
ָּתם יֵֹׁשב ֹאָהִלים", ָלָּמה? הּוא ֵמִבין ֶאת ַּתְכִלית ַהַחִּיים ּוַמְמִׁשיְך ֶאת 
ְואֹוֵמר ָׁשֹלׁש  ָּבא  ְּכֶׁשָהָאָדם  ְוִרְבָקה.  ָׂשָרה  ְוִיְצָחק,  ַאְבָרָהם  ָמֹסֶרת 
ְּפָעִמים ְּביֹום "ֱאֹלֵקי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵקי ִיְצָחק ֵואֹלֵקי ַיֲעקֹב", ָמה ַאָּתה 
ַמְזִּכיר אֹוָתם? ַהִאם ַאָּתה ֵמִבין ֶׁשַהַּתְכִלית ַּבַחִּיים ִהיא ֹלא ֶלֱאֹכל, 
ִלְׁשּתֹות ְוֵלָהנֹות, ֶאָּלא ַלֲעֹמל ָקֶׁשה, "ָאָדם ְלָעָמל יּוָּלד" )איוב ה, ז(, 
ּוִבְכַלל ֶזה ְלֵהיִטיב ִעם ֲאֵחִרים, ְלָקְרָבם ַלּתֹוָרה, ְלַהְגִּדיל ֶאת ֵׁשם 
ַהֵּׁשם ָּבעֹוָלם ּוְלָהִבין ָלָמה ַאָּתה ֹּפה? ִמי ֶׁשֵּמִבין ֶאת ֶזה ָיכֹול לֹוַמר 
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ְּבֵלב ָׁשֵלם "ֱאֹלֵקי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב" – הּוא הֹוֵלְך ְּבַדְרָּכם. ַאְך 
ָלָבן,  ֱאֹלֵהי  ַיִּגיד  ְואּוַלי  ְוָלָבן,  ְלֵעָׂשו  ִנְדֶמה  הּוא  ָּבֶזה  ֶׁשּטֹוֶעה  ִמי 

ֱאֹלֵהי ֵעָׂשו, ֱאֹלֵהי ַהֵּליָצִנים ֶׁשָּצֲחקּו ַעל ַאְבָרָהם ָאִבינּו. 



ַמַיְּר תעֹוָחתתְיָּבא
ּוֶבֱאֶמת ְּכֶׁשאֹוֵמר ַיֲעקֹב ְלֵעָׂשו "ַאָּתה מּוָכן ִלְמֹּכר ֶאת ַהְּבכֹוָרה ְּבַעד 
ְּפרּוַסת ֶלֶחם ּוְנִזיד ֲעָדִׁשים" )בראשית כה, לג - לד(, ֹלא ִאְכַּפת לֹו – 
ָּתִביא. ֵיׁש ַהּיֹום ֲאָנִׁשים ִטְּפִׁשים ֶׁשאֹוְמִרים: ֲאִני ֹלא ַמֲאִמין ָּבעֹוָלם 
ַהָּבא, ּומֹוְכִרים ֶאת ָהעֹוָלם ַהָּבא. ֶנְחְלקּו ָּבֶזה ַהּפֹוְסִקים ְוַלֲהָלָכה ֵאין 
ָּבֶזה ּתֶֹקף ִהְלָכִתי )עיין בקונטרס מכירת עולם הבא אריכות הדברים(. ֲאָבל 
ֵהם ַמְרִאים ָּבֶזה ֶאת ַהּבּורּות ֶׁשָּלֶהם ְּבָכל ַהֲהָבָנה ְלַתְכִלית ַהַחִּיים. 

ִמֶּמְזִריְטׁש ַרִּבי  ַהַּמִּגיד  ֵיׁש ִסּפּור ַעל ֶאָחד ֵמַהֲחִסיִדים ֶׁשִהִּגיַע ֶאל 
ּדֹב ֶּבער ִמֶּמְזִריְטׁש ַזַצ"ל, ֶׁשָהָיה ַּתְלִמידֹו ּוַמְמִׁשיְך ַּדְרּכֹו ֶׁשל ַהַּבַעל 
ְוֵאין  ֶׁשִּלי  ַהַּבת  ֶאת  ְלַחֵּתן  ָצִריְך  ֲאִני  "ַרִּבי,  לֹו:  ְוָאַמר  טֹוב,  ֵׁשם 
ִלי ֶּכֶסף", ָאַמר לֹו ָהַרב: ֵלְך ְלֻפְנָּדק ְּפלֹוִני ְוֵׁשב ָׁשם, ּוִמָּׁשם ָּתֹבא 
ְּתִהִּלים,  קֹוֵרא  ָּבַאְכַסְנָיה,  יֹוֵׁשב  ְלָׁשם,  ַמִּגיַע  הּוא  ַהְיׁשּוָעה".  ְלָך 
ֵאין לֹו ַמה ַּלֲעׂשֹות. ִּפְתאֹום ַמִּגיִעים ַלָּמקֹום ֲחבּוָרה ֶׁשל ֵליָצִנים, 
ַּכִּנְרֶאה ִּגְלּגּול ֶׁשל אֹוָתם ֵליָצִנים ִּביֵמי ַאְבָרָהם, ְוֵהם רֹוִאים ַּבַּצד 
ָחִסיד ָּתִמים ָּכֶזה, ָאַמר ֶאָחד ֵמֶהם ּבֹואּו ַנֲעֶׂשה ְצחֹוִקים. ָׁשַאל ֶאת 
ֶהָחִסיד: "ִמָּמה ַאָּתה ִמְתַּפְרֵנס? ָמה ַהִּביְזֶנס ֶׁשְּלָך? ָאַמר לֹו ֶהָחִסיד: 
"ֵאין ִלי ִּביְזֶנס, ְוֵאין ִלי ֶּכֶסף". ָאַמר לֹו אֹותֹו סֹוֵחר: "ּבֹוא ַנֲעֶׂשה 
לֹו  ָאַמר  ֶׁשִּלי",  ַהָּבא  ָהעֹוָלם  ָּכל  ֶאת  ְלָך  ִלְמֹּכר  מּוָכן  ֲאִני  ֵעֶסק, 
ֶהָחִסיד: "ֵאין ִלי ֶּכֶסף ְּכלּום, ֵיׁש ִלי ַרק ְּפרּוָטה ַאַחת, ֶזה ָּכל ַמה 
ַעל  ָחְתמּו  ְּבָעָיה".  ֵאין  מּוָכן,  "ֲאִני  ַהּסֹוֵחר:  לֹו  ָאַמר  ִלי",  ֶּׁשֵּיׁש 
ָהָיה,  ָּכְך  ִּבְפרּוָטה.  ֶׁשּלֹו  ַהָּבא  ָהעֹוָלם  ֶאת  לֹו  מֹוֵכר  ֶׁשהּוא  ְׁשָטר 
ְוֻכָּלם צֹוֲחִקים ַעל ְּתִמימּות ֶהָחִסיד. ְּכֶׁשִהִּגיַע אֹותֹו סֹוֵחר ְלֵביתֹו, 
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הּוא ִסֵּפר ְלִאְׁשּתֹו ֵאיֶזה ְצחֹוִקים ָהָיה ַהּיֹום ָּבַאְכַסְנָיה, ֵאיְך ֶׁשהּוא 
ָמַכר ֶאת ָהעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשּלֹו ְלֵאיֶזה ְיהּוִדי ָּתִמים ֶאָחד. ֵאיְך ֶׁשִאְׁשּתֹו 
ָׁשְמָעה ֶאת ֶזה ָּפְתָחה ִמָּיד ֶאת ַהִּמְזָוָדה, ָׂשָמה ָׁשם ֶאת ָּכל ַהְּבָגִדים 
ָרָׁשע  ַאָּתה  ַמְסִּפיק  ֶׁשִּלי,  ְלַאָּבא  הֹוֶלֶכת  "ֲאִני  לֹו:  ְוָאְמָרה  ֶׁשָּלּה 
ּוֻמְׁשָחת, ֹלא ָקם ְוֹלא ִמְתַּפֵּלל, ַעְכָׁשו ַּגם עֹוָלם ַהָּבא ֵאין ְלָך, ַאָּתה 
ֲאִני  ְלִאְׁשּתֹו:  ְוָאַמר  ִנְבַהל  ַהּסֹוֵחר  ִאְּתָך".  ִלְחיֹות  רֹוָצה  ֹלא  ּגֹוי, 
ַעְכָׁשו הֹוֵלְך ְלַבֵּטל ֶאת ַהְּמִכיָרה". הּוא ָחַזר ֶאל ָהַאְכַסְנָיה ּוָמָצא ֶאת 
אֹותֹו ָחִסיד ְוָאַמר לֹו: "ַּתְחִזיר ִלי ְּבַבָּקָׁשה ֶאת ַמה ֶּׁשָּמַכְרִּתי ְלָך", 
ּדֹוָלר,  ִּבְתמּוָרה  ַקח  ִאְּתָך,  ָצַחְקִּתי  "ְסָתם  ְמָסֵרב.  ֶהָחִסיד  ְואֹותֹו 
ֲעָׂשָרה ּדֹוָלִרים, ַרק ַּתְחִזיר ִלי ֶאת ַהְּׁשָטר", ְוֶהָחִסיד ִמְתַנֵּגד. ַּבּסֹוף 
ִהִּגיעּו ְלַהְחָלָטה ָלֶלֶכת ֵאֶצל ָהַאְדמֹו"ר ְוִלְׁשֹמַע ַמה ֶּׁשִּיְפסֹק. הֹוְלִכים 
ָלַאְדמֹו"ר, ְוהּוא ָאַמר ֶלָחִסיד: "ָעִׂשיָת ֵעֶסק טֹוב, ַאל ִּתְמֹּכר לֹו ֶאת 
ֶזה ֲחָזָרה". ִנְבַהל ַהּסֹוֵחר ְואֹוֵמר ָלַרב: "ַרִּבי, ָּכל ַהְּׁשלֹום ַּבִית ֶׁשִּלי 
ָּתלּוי ָּבֶזה"! ָאַמר לֹו ָהַאְדמֹו"ר: "ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ֶׁשהּוא ִיְמֹּכר ְלָך 
ַּבֲחָזָרה, ְּתַׁשֵּלם לֹו ֶאת ָּכל הֹוָצאֹות ַהֲחֻתָּנה ֶׁשל ַהַּבת ֶׁשּלֹו". ַהּסֹוֵחר 
ִהְתַעְצֵּבן: "ְּכבֹוד ָהַרב, ִהְגַזְמָּת ְלַגְמֵרי! ָלָמה ֲאִני ָצִריְך ְלַׁשֵּלם לֹו 
ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה? ָמַכְרִּתי לֹו ֶאת ֶזה ִּבְפרּוָטה", הּוא ִנָּסה ְלִהְתַנֵּגד ַאְך 
ָהִאיׁש ֵהִבין ֶׁשִּבְׁשִביל ַהְּׁשלֹום ַּבִית ֶׁשּלֹו הּוא ַחָּיב ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה. 
ְּבֵלית ְּבֵרָרה הּוא ִׁשֵּלם לֹו ֶאת ָּכל הֹוָצאֹות ַהֲחֻתָּנה ְוֶהָחִסיד ֶהֱחִזיר 
לֹו ֶאת ַהְּׁשָטר. הּוא ָרץ ְלִאְׁשּתֹו ְוֶהְרָאה ָלּה ֶאת ַהְּׁשָטר, ְוֶׁשַהְּמִכיָרה 
ָיִמים הּוא  ְוַהֹּכל ָחַזר ַעל ְמקֹומֹו ְּבָׁשלֹום. ַּכֲעבֹור ַּכָּמה  ִהְתַּבְּטָלה, 
ִהְתִחיל ַלְחׁשֹב ְּבִלּבֹו: 'ֵאיֶזה ִמין סֹוֵחר ֲאִני, ָמַכְרִּתי ַמֶּׁשהּו ִּבְפרּוָטה 
ְוָקִניִתי אֹותֹו ַאַחר ָּכְך ִּפי ַּכָּמה ֲאָלִפים?', הּוא ָחַזר ֶאל ָהַרב ְוָאַמר 
ֶׁשֵּיׁש  ְּבַוַּדאי  ַהֶּזה  ַּבִּמָּקח  ֲהֵרי  ַהּתֹוָרה?  זֹו  ַהַּיֲהדּות?  זֹו  "ַרִּבי,  לֹו: 
ּבֹו יֹוֵתר ִמְּכֵדי הֹוָנָאה )שולחן ערוך חו"מ סימן רכז סעיף ד(, ַמה ֶּזה?" 
ָאַמר לֹו ָהַרב: ֲאִני ַאְסִּביר ְלָך, ְּכֶׁשָּמַכְרָּת ֶאת ָהעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשְּלָך, 
ְסכּום  ָעָליו  ְּכֶׁשִּׁשַּלְמָּת  ַעְכָׁשו  ֲאָבל  ְּפרּוָטה,  ָׁשֶוה  ָהָיה  ֶּבֱאֶמת הּוא 
ָּגדֹול ֶׁשָּכֶזה ִלְזּכֹות ּבֹו ַּבֲחָזָרה, ֶהֱעֵליָת ֶאת ָׁשְויֹו, ְוָלֵכן זֹו ֹלא ְּגֵנָבה 
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ְוֹלא הֹוָנָאה". 

 ֵאין ָאָדם ֶׁשרֹוֶצה ְלִהַּדּמֹות ְלֵעָׂשו. ָלָּמה ֹלא? ֵעָׂשו ֲהֵרי ֶנֱהֶנה, אֹוֵכל, 
ׁשֹוֶתה, רֹוֵצַח ְונֹוֵאף, הּוא עֹוֶׂשה ֶאת ָּכל ַהַּתֲענּוִגים ֶׁשָּבעֹוָלם, ֲאָבל 
ִנְזֹּכר  ַהֵּׁשם  ֶׁשְּבֶעְזַרת  אֹוָתנּו  ַיִּציל  ַהֵּׁשם  ֵעָׂשו,  ֶׁשהּוא  ִלְזֹּכר  ָצִריְך 
ְוֵנַדע ַמה ַּתְכִלית ַהַחִּיים ְוֹלא ִנְתַּבְלֵּבל ַּבֶּׁשֶטף ּוַבֵּמרֹוץ ֶׁשל ַהַחִּיים, 

ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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