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ָ ַפָשָרּפ ּב הב
ָרֶּלָקחפִמִּמָצָוַפיֹוֵבל

ִמָצָוַפָרּיֹוֵבל

ָׁשָנה  ַהֲחִמִּׁשים  ְׁשַנת  ִהוא  ַהּיֹוֵבל: “יֹוֵבל  ִמְצַות  ֻמְזֶּכֶרת  ְּבָפָרָׁשֵתנּו 
ִתְבְצרּו ֶאת  ְוֹלא  ְסִפיֶחיָה  ִתְקְצרּו ֶאת  ְוֹלא  ִתְזָרעּו  ָלֶכם ֹלא  ִּתְהֶיה 
ְנִזֶריָה” )ויקרא כה, יא(. ַּגם ַּבּיֹוֵבל ָצִריְך ִלְׁשֹמר ַעל ָהֲאָדָמה “ִּכי יֹוֵבל 
ִהוא ֹקֶדׁש ִּתְהֶיה ָלֶכם ִמן ַהָּׂשֶדה ֹּתאְכלּו ֶאת ְּתבּוָאָתּה” )שם פסוק 
יב(, ֹלא זֹוְרִעים ְוֹלא קֹוְצִרים, “ִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל ַהֹּזאת ָּתֻׁשבּו ִאיׁש ֶאל 

ֲאֻחָּזתֹו” )שם פסוק יג( זֹו ִמְצָוה ְמֻיֶחֶדת.

ְוִאם ַנְפִעיל ֶאת ַהִהָּגיֹון ָהֱאנֹוִׁשי, ִנְרֶאה ֶׁשּזֹו ִלְכאֹוָרה ַהִּמְצָוה ֲהִכי 
ֹלא מּוֶבֶנת ֶׁשֵּיׁש. ָאָדם מֹוֵכר ֶאת ַהָּׂשֶדה ֶׁשּלֹו, ַאֲחֵרי ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה 
ַמִּגיַע ַהּיֹוֵבל, הּוא ָצִריְך ְלַהְחִזיר ֶאת ַהָּׂשֶדה. ַאֲחֵרי ֶׁשִהְׁשַקְעִּתי ֶאת 
ַלְּבָעִלים  ְלַהְחִזיר אֹוָתּה  ָצִריְך  ֲאִני  ַהֹּזאת,  ַּבָּׂשֶדה  ֶׁשִּלי  ַהַחִּיים  ָּכל 

ְּבִחָּנם! ָמה ַהִהָּגיֹון? 

ְוַהּתֹוָרה ְמָבֶאֶרת ֶׁשָּכל ַהְּמִכיָרה ִּתְתַנֵהל ְלִפי ַסְך ַהָּׁשִנים ַהְּסמּוכֹות 
ְּבִמְסַּפר  ֲעִמיֶתָך  ֵמֵאת  ִּתְקֶנה  ַהּיֹוֵבל  ַאַחר  ָׁשִנים  “ְּבִמְסַּפר  ַלּיֹוֵבל: 
ְׁשֵני ְתבּוֹאת ִיְמָּכר ָלְך. ְלִפי רֹב ַהָּׁשִנים ַּתְרֶּבה ִמְקָנתֹו ּוְלִפי ְמעֹט 
ַהָּׁשִנים ַּתְמִעיט ִמְקָנתֹו ִּכי ִמְסַּפר ְּתבּוֹאת הּוא מֵֹכר ָלְך” )ויקרא פרק 
כה, טו – טז( ְלֻדְגָמא, ִאם ְמִחיר ַהָּׂשֶדה ַלֲחִמִּׁשים ָׁשָנה הּוא ֲחִמִּׁשים 

ֶאֶלף ּדֹוָלר, ִאם ִנְמָצִאים ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ִלְפֵני ַהּיֹוֵבל ַהָּׂשֶדה ִּתָּמֵכר 
ַרק  ַהּיֹוֵבל  ִלְפֵני  ַאַחת  ָׁשָנה  ִנְמָצִאים  ְוִאם  ּדֹוָלר.  ֶאֶלף  ְּבֶעְׂשִרים 
ִנְמֶּכֶרת,  ְוֹלא  ֻמְׂשֶּכֶרת  ַהָּׂשֶדה  ֶׁשָּתִמיד  ֵּכן  ִאם  יֹוֵצא  ּדֹוָלר.  ְּבֶאֶלף 
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ָּכאן? ַהָּטמּון  ָהֱאֹלִקי  ָהַרֲעיֹון  ָמה 



רפָמָ ִקיָעפָשָשִיַ? רפָאּתב ָּכּמב
ַּגם  ֶזה  ֶׁשָהָאָדם קֹוֶנה  ַּבִית  ֶׁשָּכל  ִנְרֶאה,  ְלֶרַגע  ַנְחשֹׁב  ִאם  ּוֶבֱאֶמת 
ֹלא ָׁשֶוה ֶאת ַהַהְׁשָקָעה ֶׁשהּוא ַמְׁשִקיַע ּבֹו. ָאָדם ּבֹוֶנה ַּבִית ֶׁשָּיכֹול 
ֶׁשּלֹו  ֵמַהַחִּיים  ָׁשִנים  ַמְׁשִקיַע  הּוא  ָׁשָנה.  ְל-500  ַמֲעָמד  ְלַהֲחִזיק 
ִּבְׁשִביל ִלְבנֹות ֶאת ַהַּבִית, אֹו ְלַׁשֵּלם ֶאת ַהַּמְׁשַּכְנָּתא ֶׁשהּוא ָלַקח, 
ִנְרָּגע, הּוא מֹוִסיף, ְמַׁשֵּפץ ּוְמַׁשְכֵלל, ַּכָּמה ָׁשִנים  ְוַגם ָאז הּוא ֹלא 
ֵמֲחִמִּׁשים  ָּפחֹות  ַהְרֵּבה  ִלְפָעִמים  ַּבַּבִית?  ִלְחיֹות  לֹו  ִנְׁשַאר  עֹוד 
ִלְחיֹות  ְּכִאּלּו הּוא הֹוֵלְך  ָועֹוד  ַּבַּבִית עֹוד  ַמְׁשִקיַע  ְוָהָאָדם  ָׁשָנה... 

ָׁשם ֵמאֹות ָׁשִנים.  



ֵירפֵלִוין ָּ ִשיפָא ָּ ָרָשִיַפֶ לפ
ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי ַאְרֵיה ֵלִוין ָהָיה ָחִמיו ֶׁשל ָהַרב ֶאְלָיִׁשיב, הּוא ָהָיה 
ָאָדם ָצנּוַע ְמֹאד ְוַהַּבִית ֶׁשּלֹו ָהָיה ָקָטן ְמֹאד, ָׁשם ִּגֵּדל ֶאת ִׁשְבַעת 
ְיָלָדיו. יֹום ֶאָחד ָּבאּו ֵאָליו ַּכָּמה ַעְסָקִנים ְוָאְמרּו לֹו: “אּוַלי ַנֲעִביר 
ִלי  “ֹנַח  ַאְרֵיה:  ַרִּבי  ָלֶהם  ָאַמר  יֹוֵתר?”  ְּגדֹוָלה  ְלִדיָרה  ָהַרב  ֶאת 
ְּבִדיַרת ֶחֶדר זֹו, ָּכָכה ֲאִני ֹלא ָצִריְך ִלְטֹרַח, ַהֹּכל ָקרֹוב ֵאַלי, ְּפִסיָעה 

ַאַחת ְלֹפה ֶזה ַהִּמְטָּבח, ְׁשֵּתי ְּפִסיעֹות ְלֹפה ֶזה ַהִּמָּטה ֶׁשִּלי...”

ֵיׁש ֲאָנִׁשים ִמְסֵּכִנים, ֵיׁש ָלֶהם ַּבִית ָּגדֹול, ַעד ֶׁשהּוא ַמִּגיַע ֵמַהִּמְטָּבח 
ֹלא  ָהעֹוָלם  רֹב  ֲאָבל  ַּפַעם...  עֹוד  ָרֵעב  ִנְהָיה  הּוא  ַהֵּׁשָנה  ַלֲחַדר 
ְלִקְנְיֵני  ַחֵּייֶהם  ַּתְכִלית  ָּכל  ֶאת  ֶׁשַּמְׁשִקיִעים  ֲאָנִׁשים  ַעל  ְמַרֵחם 

ָהעֹוָלם ַהֶּזה.  
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ֶׁשֵאין  יֹוֵבל,  ְּבִמְצַות  ָהָאָדם  ֶאת  ְלַלֵּמד  ַהּתֹוָרה  ָּבָאה  ֶזה  ִּבְׁשִביל 
ִקְנָיִנים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה! ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ְּכֶׁשָאָדם קֹוֶנה ַקְרַקע הּוא רֹוֶצה 
ְלָהִקים ָׁשם ִּבְנָין ָּגדֹול, ּוְלַהְׁשִקיַע עֹוד ָועֹוד, ָּבָאה ַהּתֹוָרה ְואֹוֶמֶרת 
ַּתְׁשִקיַע  ַאל  ִמֵּמיָלא  ֲאֻחָּזתֹו”,  ֶאל  ִאיׁש  ָּתֻׁשבּו  ַהּיֹוֵבל  “ִּבְׁשַנת  ְלָך: 
יֹוֵתר ִמַּדי ְּבִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה. ִּתְבּדֹק ַּכָּמה ָׁשִנים ֵיׁש ַעד ַהּיֹוֵבל, 
ֲאָלִפים  ֲעֶׂשֶרת  ָׁשִנים,  ֶעֶׂשר  ּדֹוָלר.  ֶאֶלף  ְׁשֹלִׁשים  ָׁשָנה?  ְׁשֹלִׁשים 

ּדֹוָלר. ַאל ַּתְחשֹׁב ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ֶׁשְּלָך ְלעֹוָלם. 



רפ ָיֵמיפָרָשֲחּּוַפִויֵמיפָרִּזָקנב
ַרֲעיֹון נֹוָסף ּוְקָצת יֹוֵתר ָעמֹק ַהּתֹוָרה ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו ְּבִמְצַות ַהּיֹוֵבל, 
ְּכֹכל ֶׁשַהְּזַמן ָסמּוְך ַלּיֹוֵבל ַהְּמִחיר ָׁשֶוה ָּפחֹות. ְיֵמי ַהַּבֲחרּות ָׁשִוים 
ָלָאָדם הֹון ַרב, ִאם הּוא ַמְקִּדיׁש אֹוָתם ְלַחֵּיי ּתֹוָרה ּוִמְצֹות הּוא זֹוֶכה 
ְּכָבר  ְּכֶׁשהּוא  ַהִּזְקָנה  ְיֵמי  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה  ְּגדֹוָלה.  ִּדְׁשַמָּיא  ְלִסַּיְעָּתא 

ָקרֹוב ַלֶּקֶבר, ַהְּמִחיר ָׁשֶוה ָּפחֹות. 

ֲחַז”ל )אבות פרק ד משנה כ( ָאְמרּו ֶאת ֶזה ַּבִּמְׁשָנה: ַהּלֹוֵמד ֶיֶלד ְלַמה 
הּוא ּדֹוֶמה, ִלְדיֹו ְּכתּוָבה ַעל ְנָיר ָחָלק, ְוַהּלֹוֵמד ָזֵקן ְלַמה הּוא ּדֹוֶמה, 
ֶׁשּיֹוֵתר  ַּכָּמה  ּוְלַנֵּצל  ָלֹבא  ָצִריְך  ָלֵכן  ְנָיר ָמחּוק.  ַעל  ִלְדיֹו ְּכתּוָבה 
ֶאת ְיֵמי ַהַּבֲחרּות, ַלֲעֹמל ְוַלְחטֹף עֹוד ַּדף ְּגָמָרא ְועֹוד ָּדָבר, ָּכל ֶרַגע 

ְוֶרַגע ָׁשֶוה ָזָהב. 

ִּביְזֶנס ִאם ָּתֹבא ֶלָעִׁשיר ַהָּגדֹול ָּבעֹוָלם, ֵיׁש  ְּבִעְנָיִנים ֶׁשל  ּוֶבֱאֶמת 
ֶאת  ִיַּקח  הּוא  ִעְסָקה,  עֹוד  ֶּכֶסף,  עֹוד  ַלֲעׂשֹות  ִהְזַּדְּמנּות  עֹוד  ְלָך 
ָהִעְסָקה, ָלָּמה? ֹאֵהב ֶּכֶסף ֹלא ִיְׂשַּבע ֶּכֶסף” )קהלת ה, ט(, ֲאִפּלּו ֶׁשֵּיׁש 
לֹו ַמְסִּפיק ֶּכֶסף ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות, הּוא ֲעַדִין ַיֲעֹבד, ִיְטַרח ְוַיֲעֹמל. ְוִאם 
ֵּכן ַּכָּמה ָהָאָדם ָצִריְך ְלִהְׁשַּתֵּדל ִּבְׁשִביל ַחִּיים ִנְצִחִּיים, ָלֹבא ְוַלְחטֹף 

ְוָלַקַחת עֹוד ָועֹוד. 
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עפֶ לפָרָּׁשֵלמּוַ ּב ֵיֶצּפרב
ַּבִהְזַּדְּמנּות ַהּזֹו, ָרִציִתי ְלַדֵּבר ַעל סּוג ֵיֶצר ָהָרע ְמֻיָחד ְּבִמינֹו, הּוא 
רֹוֶצה  ָהָאָדם  ִלְפָעִמים  ּוְנָבֵאר:  ַהְּׁשֵלמּות’.  ֶׁשל  ָהָרע  ‘ֵיֶצר  ִנְקָרא 
ַהֵּיֶצר  ַהֶּמֶלְך.  ֶּדֶרְך  ְּכָבר ַעל  ְוהּוא  ִלְלֹמד ּתֹוָרה,  ַלֲעֹבד ֶאת ה’ אֹו 
ָהָרע יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ֹלא ָיכֹול ְלָהִסיט אֹותֹו ֵמַהְּמִסָּלה ָהעֹוָלה ֵּבית ֵאל 
ַמְחָׁשבֹות ַעל  ַמְכִניס לֹו  ְוָלֵכן ַמה הּוא עֹוֶׂשה? הּוא  ְּבׁשּום צּוָרה, 
ֲהִכי  ָּבאֶֹפן  ִּתְלַמד  ְמֻיָחד,  ַוֲהִכי  טֹוב  ֲהִכי  ָּבאֶֹפן  ִּתְתַּפֵּלל  ְׁשֵלמּות, 
ָעמֹק ּוָבִרּכּוז ַהַּמְקִסיָמִלי, ְוִאם הּוא ֹלא ַמְצִליַח לֹוֵחׁש לֹו ֶׁשֶּזה ֹלא 

ָׁשֶוה ְּכלּום, אֹו ַהֹּכל אֹו ְּכלּום, ַעד ָּכאן ִּדְבֵרי ַהֵּיֶצר ָהָרע. 



בֹוַ רפֶ ִּכָמָעטפָוֹלאפִנָכָּתבפֵסֶפּפחֹובֹוַפָרָּלבב ָרִּסשב
ִּבְׁשִביל ַהֵּיֶצר ָהָרע ַהֶּזה, ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְלֹמד ֶאת ַמה ֶּׁשָּכַתב ַרֵּבנּו 
ַּבְחֵיי ַּבַהְקָּדָמה ְלִסְפרֹו חֹובֹות ַהְּלָבבֹות, ְוָׁשם הּוא ְמַגֶּלה ֶאת ַמְצּפּוֵני 
ְלָבבֹו ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשֶהְחִליט ִלְכּתֹב ֶאת ַהֵּסֶפר ִנְכְנָסה לֹו ַמְחָׁשָבה: "ִּכי 
ֵאין ִאיׁש ָּכֹמִני ָראּוי ְלַחֵּבר ִחּבּור ָּכֹמהּו, ְוִׁשַעְרִּתי ְּבַנְפִׁשי, ִּכי ֹּכִחי 
ְּבֵעיַני  ַהָּדָבר  ּכֶֹבד  ִמְּפֵני  לֹו,  ַהָּצִריְך  ְּכִפי  ַמְחְלקֹוָתיו  ֵמַחֵּלק  ָקָצר 
ְוֹקֶצר ַּדְעִּתי ַוֲחִליׁשּות ִׂשְכִלי ֵמַהִּׂשיג ָהִעְנָיִנים, ַעד ֶׁשָאַמְרִּתי ְּבַנְפִׁשי 

ָלׁשּוב ִמַּמֲחַׁשְבִּתי ְוַלֲהִׁשיָבּה ִמַּמה ֶּׁשִהְסִּכיָמה ָעָליו". 

אֹותֹו  ִהְכִניס  ַהְּׁשֵלמּות  ֶׁשל  ַהֶּזה  ָהָרע  ֶׁשַהֵּיֶצר  ְמַגֶּלה  ַּבְחֵיי  ַרֵּבנּו 
ִלְסֵפקֹות, ַהִאם ְּכַדאי ְלַחֵּבר ֶאת ַהִחּבּור ֹלא ְּבאֶֹפן ֻמְׁשָלם, ְוִכְמַעט 
ֶאת  ָוׁשּוב  ׁשּוב  ֶׁשּבֹוְדִקים  ַהַּצִּדיִקים  ַאְך  ָלֶזה.  ִהְתַּפָּתה  ֶׁשהּוא 
ַמֲעֵׂשיֶהם ֵהם ְמַגִּלים ֶאת ַטְכִסיֵסי ַהֵּיֶצר ָהָרע, ְוַגם ָּכאן ִּגָּלה ַרֵּבנּו 
ִיְׂשָרֵאל  ַּבְחֵיי ֶאת ֹעֶמק ַטְכִסיס ַהֵּיֶצר ָהָרע, ֶׁשָרָצה ְלַהְפִסיד ֵמַעם 
ֵסֶפר ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְּכמֹו ֵסֶפר חֹובֹות ַהְּלָבבֹות. ּוַמְמִׁשיְך ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 
ְלַגּלֹות ְצפּונֹות ִלּבֹו: "ְוַכֲאֶׁשר ַזּמֹוִתי )חשבתי( ְלָהִסיר ַמָּׂשא ַהֹּטַרח 
ַהֶּזה ֵמָעַלי ּוְלָהִניַח ִלי ֵמַחְּברֹו, ַׁשְבִּתי ְוָחַׁשְדִּתי ֶאת ַנְפִׁשי ַעל ָּבֳחָרּה 
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ִּבְמנּוָחה, ְוִלְׁשֹּכן ִּבְמעֹון ָהַעְצָלה ְּבַהְׁשֵקט ּוְבִבְטָחה, ְוָיֵראִתי, ֶׁשִּיְהֶיה 
ֶּדֶרְך  ֶאל  ִהַּטִני  ְוֶׁשהּוא  ַהֹּזאת,  ַהַּמֲחָׁשָבה  ְלַהִּניַח  ַהַּתֲאָוה  ְרצֹון 
ַהְּמנּוָחה ְוַהַּׁשְלָוה ּוְלַהְסִּכים ַעל ַהַהָּנָחה ְוָלֶׁשֶבת ְּבמֹוַׁשב ָהַעְצלּות, 
ֶחְסרֹוִנים  ְוַכָּמה  ַהּמֹוָרא,  ַּבֲעבּור  ָאְבדּו  ְׂשָכִלים  ַּכָּמה  ִּכי  ְוָיַדְעִּתי, 

ָּגַרם אֹוָתם ַהַּפַחד". 

ֵראִׁשית ְמַגֶּלה ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי, ֶׁשִּלְפָעִמים ַרֲעיֹון ַהְּׁשֵלמּות ֶׁשל 'אֹו ַהֹּכל 
ַלֲעׂשֹות  ַהֹּכַח  ֶאת  ָלָאָדם  ֵאין  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ֵמַעְצלּות,  נֹוֵבַע  ְּכלּום'  אֹו 
ַהֹּכל הּוא ִמְתַעֵּצל ְוֹלא עֹוֶׂשה ְּכלּום. ּוָמה ַהֲחָׁשׁש ֶׁשאּוַלי ֹלא ֵיֵצא 
ַהָּדָבר ֻמְׁשָלם? ַּגם ַעל ֶזה אֹוֵמר ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי: "ָזַכְרִּתי ִּדְבֵרי ָהאֹוֵמר: 
ִמן ַהְּזִהירּות ֶׁשֹּלא ַּתְרֶּבה ְלִהָּזֵהר, ְוָאַמְרִּתי, ֶׁשִאם ָהָיה ָּכל ִמְתַעֵּסק 
ַהְּנכֹוָנה, ׁשֹוֵתק  ַהְיָׁשָרה  ַהֶּדֶרְך  ֵמִעְנְיֵני ַהּטֹוָבה אֹו ְלהֹורֹות  ְּבִעְנָין 
ָּדָבר  ְמַדֵּבר  ָאָדם  ָהָיה  ֹלא  ְרצֹונֹו,  ָּכל  לֹו  ִיָּגֵמר  ֲאֶׁשר  ַעד  ְועֹוֵמד, 
ַאֲחֵרי ַהְּנִביִאים ֲעֵליֶהם ַהָּׁשלֹום. ְוִאּלּו ָהָיה ָּכל ִמי ֶׁשרֹוֶצה ְלַמֹּלאות 
לֹו ָּכל ִמּדֹות ַהּטֹוב, ְוֹלא ָיכֹול ְלַהִּׂשיָגם, ַמִּניַח ַמה ֶּׁשִּיְזַּדֵּמן לֹו ֵמֵהן, 
ָהיּו ָּכל ְּבֵני ָאָדם ֵריִקים ִמן ַהּטֹובֹות ַוֲחֵסִרים ִמן ַהֲחמּודֹות, ְוָׁשִבים 
ּוְמעֹונֹות  ׁשֹוֵמִמים  ַהּטֹוב  ְׁשִביֵלי  ְוָהיּו  ִנְכָזָבה,  ּתֹוֶחֶלת  ִּבְמרּוַצת 

ַהֶחֶסד ֶנֱעָזִבים".

ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ְמַגֶּלה ָלנּו ְיסֹוד ָעצּום: ָּכל ִמָּדה טֹוָבה אֹו ַקָּבָלה טֹוָבה 
ֶׁשַאָּתה רֹוֶצה ְלַקֵּבל ַעל ַעְצְמָך ּוַבּסֹוף ִנְמָנע ִמְּלַקֵּבל ִּבְגַלל ַמְחָׁשבֹות 

ַעל ְׁשֵלמּות – זֹו ַמֲחֶׁשֶבת ַהֵּיֶצר ָהָרע. 

ֵיׁש ָאָדם ֶׁשרֹוֶצה ְלַהְחִזיר ִּבְתׁשּוָבה ֶאת ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֲאָבל הּוא 
ֹלא ַמְצִליַח, ָאז ַּגם ְּכֶׁשִּמְזַּדֵּמן לֹו ִחּלֹוִני אֹו ְׁשַנִים ֶזה ֹלא ָּכֶזה ְמַעְנֵין 
אֹותֹו, “ֲעזֹב, ָמה ְלַׁשְכֵנַע ִחּלֹוִני ַרק ִלֹּטל ָיַדִים?”, ְוָהָאָדם ֹלא יֹוֵדַע 

ֶׁשֶּזה ָהַרֲעיֹון ֶׁשל ַהֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשַּמִּגיַע ָלָאָדם.
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םפִלָלֹמדפָ ”ס? כב רפִרָפִסיקפָרָּתָלִמידפחב ּמב לב
ִסֵּפר ִלי ֶאָחד ִמַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ַהְּגדֹוִלים ִּבירּוָׁשַלִים: ִלְפֵני ַּכָּמה 
ָׁשִנים ָהִייִתי לֹוֵמד ֶאת ַהַּׁש”ס ְּבַהְתָמָדה, ַעד ֶׁשָאַמְרִּתי: ֶרַגע, ֲאִני 
ַאף ַּפַעם ֹלא ֵאַדע אֹו ֶאְזֹּכר ֶאת ַהַּׁש”ס ְּבַעל ֶּפה, ֲאִני ַּגם ַּכִּנְרֶאה ֹלא 
ַאְצִליַח ְלַסֵּים ֶאת ַהַּׁש”ס, ָאז ִּבְׁשִביל ָמה ְּכַדאי ְלַהְתִחיל?, ְוִהְפַסְקִּתי 
ִלְלֹמד ֶאת ַהַּׁש”ס. ַאֲחֵרי ַּכָּמה ְזַמן ָרִאיִתי ֶאת ִּדְבֵרי ַהחֹובֹות ַהְּלָבבֹות 
ָהֵאּלּו, ְוֵהַבְנִּתי ֵאיֶזה ָׂשָטן ָרע ָּגַרם ִלי ְלַהְפִסיק ִלְלֹמד ֶאת ַהַּׁש”ס. 



ן חּוּפָרָמֻצּיב ָקָלֵקלפָרשב ַָ רפֶ ִר ָרִּסשב
אֹותֹו ַּתְלִמיד ָחָכם ִסֵּפר ִלי ִסּפּור ְמַזְעֵזַע ֶׁשָּקָרה ֹּפה ָּבָאֶרץ, ַעל ֹראׁש 
ְיִׁשיָבה ֶאָחד ֶׁשָּכל ַהְּזַמן ָהָיה אֹוֵמר  ַלַּבחּוִרים ַּבְיִׁשיָבה ֶׁשּלֹו: “ִאם 
ַאָּתה ֹלא לֹוֵמד ְּבִעּיּון, ּוְבָכל ַהֹּכַח, ּוְבָכל ַהֵחֶׁשק, ּוְבָכל ַהֲחִמימּות, 
ּוְבָכל ָהֹעֶמק, ַאל ַּתֲעֶׂשה טֹוָבה! ַאל ִּתְלַמד ִּבְכָלל!”. ַּכּמּוָבן ֶׁשֻּכָּלם 

ָׁשְמעּו לֹו, הּוא ֹראׁש ַהְיִׁשיָבה... 

ַאֲחֵרי ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ִנְפַּגׁש ֹראׁש ַהְיִׁשיָבה ַהֶּזה, ִעם ֶאָחד ֵמַהַּתְלִמיִדים 
ֶׁשּלֹו, ֶׁשִּכְמַעט ָעַזב ֶאת ַהָּדת... ֹראׁש ַהְיִׁשיָבה ִהְתַּפֵּלא, הּוא ָזַכר אֹותֹו 
ֶׁשהּוא ָהָיה ִמְצַטֵּין ַּבְיִׁשיָבה ְוהּוא ָׁשַאל אֹותֹו: “ַמה ָּקָרה ְלָך? ָלָמה 
ָעַזְבָּת ֶאת ֶּדֶרְך ַהּתֹוָרה?” ְואֹותֹו ָּבחּור ָעָנה לֹו: “ַהִּמִּלים ֶׁשְּלָך ַעד 
ַהּיֹום ְמַחְלֲחלֹות ִלי ָּבֹאֶזן, ִאם ַאָּתה ֹלא ָיכֹול ִלְלֹמד ִעם ָּכל ַהֹּכחֹות, 
ִעם ָּכל ָהִעּיּון, ַהֵחֶׁשק ְוַהִהְתַלֲהבּות, ַאל ִּתְלַמד, ְוֶזה ַמה ֶּׁשָעִׂשיִתי 
ְוִתְרֶאה ְלָאן ִהַּגְעִּתי, ֵמָאז ֶׁשָעַזְבִּתי ֶאת ַהְיִׁשיָבה ֹלא ָּפַתְחִּתי ֵסֶפר 
ִּכי ַאָּתה ִלַּמְדָּת אֹוִתי ֶׁשִאם ֲאִני ֹלא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ִּבְׁשֵלמּות ָאז ֹלא 

ַלֲעׂשֹות ִּבְכָלל, ָאז ֹלא ָעִׂשיִתי ִּבְכָלל...”

ֶמה ָהָיה ָחֵסר ְלֹראׁש ַהְיִׁשיָבה ַהֶּזה? ַּכָּמה ׁשּורֹות ְּבחֹובֹות ַהְּלָבבֹות, 
אֹוֵמר ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי: ַאל ִּתְׁשַמע ַלֵּיֶצר ָהָרע ַהֶּזה, ֵיׁש ְלָך ַעְכָׁשו ַּכָּמה 
ִעם  ְּגָמָרא  ִלְפֹּתַח  ָיכֹול  ַאָּתה  ְּתִהִּלים?  ִלְקֹרא  ָיכֹול  ַאָּתה  ַּדּקֹות, 
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ְלַׁשְכֵנַע  ַעְכָׁשו  ָיכֹול  ַאָּתה  ַּתֲעֶׂשה!  ַמֶּׁשהּו?  ַלֲעׂשֹות  ׁשֹוֶטְנְׁשֵטיין? 
ִחּלֹוִני ִלֹּטל ָיַדִים? ְלַׁשְכֵנַע אֹותֹו ִלְקֹׁשר ֶאת ַהְּׂשרֹוִכים ְׂשֹמאל ְוָאז 
ָיִמין? ַּתֲעֶׂשה! ִּכי ֶזה ַהַּמֲעֶׂשה ָׂשָטן ֶׁשִּכְמַעט ָּגַרם ִלי ֹלא ִלְכּתֹב ֶאת 

ַהֵּסֶפר ַהִּנְפָלא ַהֶּזה. 



אפֲחֹטףפֶוֱאכֹל ִ ָּננב
ּוְכֶׁשִּנְתּבֹוֵנן ִנְרֶאה ֶׁשּזֹו ְּגָמָרא ְמֹפֶרֶׁשת, אֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא )עירובין דף 
ֲחטֹף  ְוָׁשנּון(  ָחִריף  )ָאָדם  ִׁשְּנָנא  ְיהּוָדה:  ְלַרב  ְׁשמּוֵאל  ָאַמר  ע”א(,  נד 

ַּתֲחטֹף   – ָּדֵמי  ְּכִהּלּוָלא  ִמֵּנּה  ְּדָאְזִליַנן  ְּדָעְלָמא  ְוִאְׁשֵּתי  ֲחֹטף  ֶוֱאֹכל 
ְוֹּתאַכל ַּתֲחֹטף ְוִתְׁשֶּתה ֶׁשָהעֹוָלם ַהֶּזה ֶׁשֲאַנְחנּו הֹוְלִכים ִמֶּמּנּו ּדֹוֶמה 

ִלְמִסָּבה ְוִהּלּוָלה...

ּוְׁשִתָּיה,  עּוגֹות  אֶֹכל,  ַּכּמּוָבן  ָׁשם  ֵיׁש  ְּגדֹוָלה,  ִלְמִסָּבה  ַמִּגיַע  ָאָדם 
ָּבָׂשר, ָּדִגים, ְׁשִניֶצִלים, ֲאָבל ֵיׁש ָמֵלא ֲאָנִׁשים ַעל ַהַּבר, ַאָּתה יֹוֵדַע 
ֶׁשִאם ֹלא ָּתִׂשים ַמְרְּפִקים ְוִתְהֶיה יֹוֵתר ִמַּדי ִאיְנֵטִליֵגְנט, ַאָּתה ִּתָּׁשֵאר 
ָרֵעב... ָּכָכה ֶזה ַּגם ְּבִעְנָיִנים רּוָחִנִּיים, ִאם ֹלא ַּתֲחטֹף ַמה ֶּׁשַּמִּגיַע 
ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ֵמַעְכָׁשו...  ַעְצְמָך  ַעל  ַקִּדיׁש  ִּתְקָרא  ִּתַּקח,  ְוֹלא  ֵאֶליָך 
ַּתֲחטֹף  ֲאָנִׁשים, ִאם ֹלא  ָמֵלא  ֲאָבל  ָמֵלא אֶֹכל,  ְלֵבי ִהּלּוָלא,  ּדֹוֶמה 

ְוִתַּקח ֶאת ַמה ֶּׁשַּמִּגיַע ֵאֶליָך, ֹלא ַּתִּׂשיג ְּכלּום. 

ֲאִני זֹוֵכר ֶׁשָהִייִתי ְּבֵארּוַע, ְוָיַׁשב ְלָיִדי ֵאיֶזה ֶאָחד ְמֻפָּנק ָחַׁשב ֶׁשהּוא 
ַהִּגיַע ְלֵאיֶזה ִמְסָעָדה, ַהִּגיַע ְמֻאָחר ּוִבֵּקׁש ָמָנה ִראׁשֹוָנה, ָאְמרּו לֹו: 
טֹוָבה,  “ַּתֲעֶׂשה  ַלֶּמְלָצר:  ָאַמר  הּוא  ִנְגַמר”,  ִראׁשֹוָנה,  ָמָנה  “ֵאין 
ָמָנה  ַמִּגיִׁשים  ַהֶּמְלָצִרים  ּוֵביְנַתִים  ִראׁשֹוָנה”.  ָמָנה  ִלי  ְּתַחֵּפׂש  ֵלְך 
ְׁשִנָּיה, ַאֲחֵרי ֶעֶׂשר ַּדּקֹות חֹוֵזר ַהֶּמְלָצר ְואֹוֵמר לֹו: “ִמְצָטֵער, ֵאין 
ָמָנה ִראׁשֹוָנה!” ָאַמר לֹו ָהִאיׁש: “טֹוב, נּו ַמה ַּלֲעׂשֹות, ָּתִביא ָמָנה 
ְׁשִנָּיה!”, ַהֶּמְלָצר ָחַזר ֵאָליו ַאֲחֵרי ָחֵמׁש ַּדּקֹות ְואֹוֵמר לֹו: “ִמְצָטֵער 
ִלי  ָּתִביא  “ָאז  ּוִבֵּקׁש:  ִהְתַאְכֵזב  ָהִאיׁש  ְׁשִנָּיה”.  ָמָנה  ֵאין  ַּגם  ֲאָבל 
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ְלָפחֹות ִקּנּוַח” - ְוַהֶּמְלָצר אֹוֵמר לֹו: “ַעד ֶׁשִחַּפְׂשִּתי ְלָך ָמָנה ְׁשִנָּיה, 
ַּגם ֶזה ִנְגַמר”. ַאל ִּתְהֶיה ָּכָכה ַּבַחִּיים. ִאם ֱאֹלִקים ְמַזֵּמן ְלָך ִמְצֹות 
ַאל ְּתַפְסֵפס אֹוָתן, ִמְצָוה ַהָּבָאה ְלָיְדָך ַאל ַּתֲחִמיֶצָּנה )מכילתא דרבי 
ָהָרע  ַלֵּיֶצר  ִּתְׁשַמע  ַאל  ט(,  - מסכתא דפסחא פרשה  בא  ישמעאל פרשת 

ֶׁשאֹוֵמר ְלָך: “אֹו ַהֹּכל אֹו ְּכלּום”. ִלְפָעִמים ַהֵּיֶצר ָהָרע ַהֶּזה ִמְתַחֵּפׂש 
ְלֹראׁש ְיִׁשיָבה אֹו ְלַרב. ֶזה ָּדָבר ֶׁשֶּבֱאֶמת ִלְפָעִמים ׁשֹוֵבר ַּבחּוִרים, 
ָּיָצא  ַמה  ַּבְיִׁשיָבה,  ָׁשִנים  ָחֵמׁש  “ָלַמְדִּתי  ֶׁשחֹוְׁשִבים:  ַּבחּוִרים  ֵיׁש 
ִמֶּמִּני? ִסַּיְמִּתי ְׁשֵּתי ַמֶּסְכּתֹות, ְוִכי ִנְהֵייִתי ְּגדֹול ַהּדֹור? ָאז ִּבְׁשִביל 
ֶאת  ֶׁשַּמְכִניס  ָהָרע  ַהֵּיֶצר  ְּבִדּיּוק  ְוֶזה  ִּביִׁשיָבה?”  ִלְלֹמד  ִּבְכָלל  ָמה 
ַהַּמְחָׁשָבה ַהּזֹו ָלָאָדם ֶׁשִהיא ֹלא ְנכֹוָנה. ְוַגם ֶזה ָרמּוז ְּבִמְצַות ַהּיֹוֵבל, 
ַּבַחִּיים  ֶרַגע  ָּכל  ֶּכֶסף.  ָׁשֶוה  הּוא  ַהּיֹוֵבל,  ִלְפֵני  מּוָעט  ְזַמן  ֶׁשֲאִפּלּו 

ָהָאָדם ָיכֹול ְלַהְכִניס ְלַעְצמֹו ְזֻכּיֹות ַאִּדירֹות. 



פִסּיּוםפָרָּׁש”ספָשפ-פ25פָ ִנּיֹוַ
ֶזה ַמה ֶּׁשרֹוִאים ֵאֶצל ְּגדֹוֵלי ַהּתֹוָרה ָהֲאִמִּתִּיים, ַהָּגאֹון ַהָּגדֹול ַרִּבי 
ָׁשָנה,  ְּכִׁשְבִעים  ִלְפֵני  ְירּוָׁשַלִים  ֶׁשל  ַרָּבּה  ַזַצ”ל,  ְפַרְנק  ֶּפַסח  ְצִבי 
ַּבֶּפַתח  ַמָּדף  לֹו  ָהָיה  ָׁשם.  ְולֹוֵמד  יֹוֵׁשב  ֶׁשָהָיה  ָּגדֹול  ֶחֶדר  לֹו  ָהָיה 
ֶׁשל ַהֶחֶדר ְלַיד ַהֶּדֶלת, ּוְבָכל ַּפַעם ֶׁשָהָיה ִנְכָנס ָהְיָתה לֹו ָׁשם ְּגָמָרא 
ֻמַּנַחת ּוְמַחָּכה, ְוהּוא ָהָיה לֹוֵקַח ֶאת ַהְּגָמָרא ֵמַהֶּפַתח ּוַמְתִחיל ִלְלֹמד 
ַעד ֶׁשָהָיה ַמִּגיַע ַלָּמקֹום ֶׁשּלֹו, 20 ְׁשִנּיֹות 25 ְׁשִנּיֹות ְוָאז ָהָיה ִמְתַיֵּׁשב, 
ַמִּניַח ֶאת ַהְּגָמָרא ּוַמְתִחיל ֶאת ַהִּלּמּוד ֶׁשּלֹו. ּוְכֶׁשָהָיה ָצִריְך ָלֵצאת 
ֵמַהֶחֶדר ָהָיה לֹוֵקַח ׁשּוב ֶאת ַהְּגָמָרא ְולֹוֵמד ַעד ַהֶּפַתח ְוסֹוֵגר ֶאת 
ַהְּגָמָרא, ּוַמִּניַח ַעל ַהַּמָּדף. ּתֹוְך ַּכָּמה ָׁשִנים הּוא ָעָׂשה ִסּיּום ַׁש”ס ַרק 
ִמֶּזה... ּוַבִּסּיּום ַהֶּזה הּוא ִהְׁשִקיַע יֹוֵתר ִמָּכל ְמִסּבֹות ַהִּסּיּום ֶׁשהּוא 
ַּבֶּמה  ַהֵּלילֹות?  ִמָּכל  ַהֶּזה  ַהַּלְיָלה  ִּנְׁשַּתָּנה  ַמה  ָׁשֲאלּו אֹותֹו,  ָעָׂשה. 
ׁשֹוֶנה ַהִּסּיּום ַהֶּזה ִמָּכל ַהִּסּיּוִמים? ָעָנה ָלֶהם ָהַרב: ֶזה ִסּיּום ַׁש”ס 
ֶׁשל 25 ְׁשִנּיֹות, ְועֹוד 25 ְׁשִנּיֹות ְועֹוד 25 ְׁשִנּיֹות ָּכפּול ַּכָּמה ָׁשִנים... 
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ָּכל ְׁשִנָּיה ּוְׁשִנָּיה ֶזה ַמָּתָנה ֶׁשֱאֹלִקים נֹוֵתן ְלָך, ַאָּתה ַרק ָצִריְך ַלֲחטֹף 
ּוְלַמֵּלא אֹוָתּה ְּבתֶֹכן. 

ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה ְלָקֵרב ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתָּבַרְך, ָאֵמן. 
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