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פ ָּ ָר ׁש תַ פ  ְּ ּׁ
פם ֲחּכִמ פַה  ָּ ִמפ לש ת  ּּזּהבַוש ה 

ּנסֹות כש ה  ּּיַָּב  ָֻ ְרטַמש ּׁ
"ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֻּפַּקד ַעל ִּפי מֶֹׁשה ֲעֹבַדת 
ַהְלִוִּים ְּבַיד ִאיָתָמר ֶּבן ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן" )שמות לח, כא( ַּבָּפָרָׁשה ַמְתִחיִלים 
ִלְמנֹות ֶאת ָּכל ַסְך ַהְּכָסִפים ְוַהָּזָהב, ַהַּיֲהלֹוִמים, ָהֲאָבִנים ַהּטֹובֹות 

ְוַהַּמְרָּגִלּיֹות  ֶׁשָּתְרמּו ַלִּמְׁשָּכן.

ְוַהּתֹוָרה ְמָפֶרֶטת ְואֹוֶמֶרת: "ָּכל ַהָּזָהב ֶהָעׂשּוי ַלְּמָלאָכה ְּבֹכל ְמֶלאֶכת 
ַהֹּקֶדׁש, ַוְיִהי ְזַהב ַהְּתנּוָפה ֵּתַׁשע ְוֶעְׂשִרים ִּכָּכר ּוְׁשַבע ֵמאֹות ּוְׁשֹלִׁשים 
ּוְׁשַבע  ְוֶאֶלף  ִּכָּכר  ְמַאת  ָהֵעָדה  ְּפקּוֵדי  ְוֶכֶסף  ַהֹּקֶדׁש  ְּבֶׁשֶקל  ֶׁשֶקל 
ֵמאֹות ַוֲחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ֶּבַקע ַלֻּגְלֹּגֶלת" )שמות 
לח,  כד - כה(, ַהֹּכל ְמֻדָּיק ּוְמֻחְׁשָּבן. ִּבְׁשִביל ָמה ָהָיה ָצִריְך ָּכל ָּכְך 

ְלָפֵרט? ַמה ֶּזה ַמס ַהְכָנָסה? ִמי ִּבֵּקׁש ֶׁשִּיְהֶיה ָּדָבר ָּכֶזה? ְוֹלא ַרק ֶזה, 
ֶאָּלא ַּגם ְׁשמֹות ַהּפֹוֲעִלים ִנְמִנים, "ּוְבַצְלֵאל ֶּבן אּוִרי ֶבן חּור ְלַמֵּטה 
ְיהּוָדה ָעָׂשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת מֶֹׁשה" )שם פסוק כב(, ַהּתֹוָרה 
ְמָפֶרֶטת ֶאת ְׁשמֹו ְוַגם ֶׁשָעָׂשה ַהֹּכל ְּכִפי ִצּוּוי ה', ּוַמְמִׁשיָכה ַהּתֹוָרה 
"ְוִאּתֹו ָאֳהִליָאב ֶּבן ֲאִחיָסָמְך ְלַמֵּטה ָדן ָחָרׁש ְוחֵֹׁשב ְורֵֹקם ַּבְּתֵכֶלת 
ּוָבַאְרָּגָמן ּוְבתֹוַלַעת ַהָּׁשִני ּוַבֵּׁשׁש" )שם פסוק כג(, ׁשּוב ֶהְסֵּבר ְמֹפָרט 
ֲהֵרי  ּוְלַהְסִּביר,  ָּכְך  ָּכל  ְלָפֵרט  ָהִעְנָין  ָמה  ְוַהְּפֻעּלֹות.  ַהּפֹוֵעל  ַעל 
ְּבתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה ֵאין ֲאִפּלּו אֹות ַאַחת ְלַבָּטָלה! ְוָלָּמה ִנְכְּתבּו ָּכל 

ָּכְך ַהְרֵּבה ְּפסּוִקים ֶׁשְּמָפְרִטים ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁשָהָיה ִּבְבִנַּית ַהִּמְׁשָּכן?
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ל אַּהּעֶג ּּכןַמרלַּחטש ִּמפש ה 
ָּגאֹון  ָהָיה  הּוא  סֹורֹוְצִקין,  ַזְלָמן  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  נֹוֶסֶפת ׁשֹוֵאל  ְׁשֵאָלה 
ְוִנְפַטר ְּבתשכ"ו, ָהָיה ַאב ֵּבית ִּדין  ִמִּלְפֵני ַהּׁשֹוָאה, נֹוַלד ְּבתר"מ 
מֹוֶעֶצת  ֹראׁש  יֹוֵׁשב  ָהָיה  הּוא  ַהּׁשֹוָאה.  ִלְפֵני  ְּבאּוְקָרִאיָנה  ְּבלּוְצק 
ְּגדֹוֵלי ַהּתֹוָרה ְוֵיׁש לֹו ֵסֶפר ֶׁשִּנְקָרא 'ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה', ְוָׁשם )שמות פרק 
לח פסוק כא( הּוא ׁשֹוֵאל: ֶרַגע ַאֶּתם ַעם ִיְׂשָרֵאל רֹוִצים ֵּפרּוט ְמֻדָּיק, 

ְוָלֵכן ַהּתֹוָרה ְמָפֶרֶטת ְּבִדּיּוק ֶמה ָעׂשּו ִעם ָּכל ֶׁשֶקל ֶׁשִּנְכַנס. ֲאָבל 
ְמֻדָּיק,  ֵּפרּוט  ִנַּתן ׁשּום  ְוֹלא  ָזָהב,  ֶׁשִּבְקׁשּו  ַאַחת  ַּפַעם  עֹוד  ָהְיָתה 
ָמַתי? ְּבָפָרַׁשת ֵחְטא ָהֵעֶגל: "ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ַאֲהֹרן ָּפְרקּו ִנְזֵמי ַהָּזָהב 
ָּכל  ַוִּיְתָּפְרקּו  ֵאָלי,  ְוָהִביאּו  ּוְבֹנֵתיֶכם  ְּבֵניֶכם  ְנֵׁשיֶכם  ְּבָאְזֵני  ֲאֶׁשר 
ָהָעם ֶאת ִנְזֵמי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵניֶהם ַוָּיִביאּו ֶאל ַאֲהרֹן" )שמות לב, ב(, 

ָׁשם ֹלא ָּכתּוב ַּכָּמה ָאְספּו, ֹלא ְמֹפָרט ַּכָּמה ָּתְרמּו, ְוָלָּמה?



ּּבנרַ  ְ לַֹמֶפהַ ֲחּפַָע 
ְועֹוד יֹוֵתר ִמֶּזה, ַהִּמְדָרׁש )רבה פרשת פקודי פרשה נא סימן ב(, ְמָבֵאר 
ֶׁשַהִּסָּבה ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְמָפֵרט ֶאת ָּכל ַהְּתרּומֹות, ִּבְׁשִביל ֶׁשֹּלא ַיְחְׁשבּו 
ֶׁשהּוא ּגֹוֵנב. מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ֶׁשהֹוִציא אֹוָתם ִמִּמְצַרִים, ָקַרע ָלֶהם ֶאת 
ַהָּים, ָהָיה ָעִׁשיר ָּגדֹול, ֹלא ָהָיה ָחֵסר לֹו ְּכלּום )עיין נדרים דף לח ע"א, 
ובירושלמי שקלים פרק ה הלכה ב (, ַהֵּׁשם ֵמִעיד ָעָליו "ְּבָכל ֵּביִתי ֶנֱאָמן 

ָלֶכם?  ִיְגנֹב  ֲאַדֶּבר ּבֹו",  )במדבר יב, ז - ח(, הּוא  הּוא, ֶּפה ֶאל ֶּפה 
ּומֶֹׁשה ַרֵּבנּו חֹוֵׁשׁש ִמֶּזה, ְואֹוֵמר: "ֶׁשֹּלא ַּתְחְׁשבּו ֶׁשֲאִני ּגֹוֵנב, ִהֵּנה 
ֲאִני מֹוִציא ָלֶכם ַקָּבָלה, ֶזה ַהְּסכּום ַהְמֻדָּיק". ְוִאם ֵּכן ַמה ָּקָרה ֵאֶצל 
ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ְּכֶׁשָּנְתנּו ֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ְלֵחְטא ָהֵעֶגל, ָלָּמה ֹלא 

ָרׁשּום ַּכָּמה ַאֲהֹרן ָלַקח? ָלָמה ַאֲהֹרן ֹלא מֹוִציא ָלֶהם ַקָּבָלה?

ָּכָכה ׁשֹוֵאל ַרִּבי ַזְלָמן סֹורֹוְצִקין ַזַצ"ל.
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פם ִָ הַחֹופש ְּ פַּתֹו ָּ לֹומש ּבש
ָּפׁשּוט  ֲאִמִּתי,  ְּגאֹוִני,  ֵּתרּוץ  ַזַצ"ל  סֹורֹוְצִקין  ַזְלָמן  ַרִּבי  ּוְמָבֵאר 
ֻּכָּלם  ָהַרִּבים,  ְלִזּכּוי  ּוְלכֹוְלִלים,  ִליִׁשיבֹות  ְּכֶׁשַאָּתה אֹוֵסף  ְוָקדֹוׁש: 
ָּתְרמּו לֹו  ַּגָּנב,  ַהֶּזה  ָהַרב  ַאָּתה לֹוֵקַח: "ְׁשַמע,  ַּכָּמה  ָעֶליָך,  ְיַדְּברּו 
300 ֶאֶלף ֶׁשֶקל ְוהּוא לֹוֵקַח ְלַעְצמֹו 299 ֶאֶלף". ִמי ָאַמר ְלָך? "ָּכָכה 
ִנְרֶאה ִלי" – הּוא ַמְמִציא ְלִפי ַהֶּבֶטן ֶׁשּלֹו. ֲאָבל ַאף ַּפַעם ֹלא ְיַדְּברּו 
ַעל ִמיֶׁשהּו ֶׁשהּוא ַהְמַנֵהל ֶׁשל ַּגן ַהַחּיֹות ַהַּתַנִכ"י ַּכָּמה הּוא לֹוֵקַח, 
ַּכָּמה ֲאחּוִזים הּוא לֹוֵקַח,  ְיַדְּברּו ַעל ְּפרֹוֶפסֹור ָּבאּוִניֶבְרִסיָטה  ֹלא 
ְיַרֵחם ַּכָּמה  ְיַדְּברּו ַעל ָּכל ִמיֵני ֲאֻגּדֹות ֶׁשֵאין ָּבֶהן ּתֹוָרה ֶׁשה'  ֹלא 
ֶׁשֵהם לֹוְקִחים ַלִּכיס ֶׁשָּלֶהם. ָּבֶזה ֹלא ָצִריְך ֶחְׁשּבֹון, ֹלא ָצִריְך ֵּפרּוט, 
ֹלא חֹוְׁשִדים. ַרק ְּכֶׁשֶּזה ַמִּגיַע ַלּתֹוָרה, ִּפְתאֹום ֻּכָּלם חֹוְׁשִדים. ְוָלֵכן 
ָהָיה ָצִריְך ִמְנָין ְמֻדָּיק ְּבָרָמה ָּכֹזאת ַעד ַהֶּׁשֶקל ָהַאֲחרֹון! "ָּכל ַהָּזָהב 
ֵּתַׁשע  ַהְּתנּוָפה  ְזַהב  ַוְיִהי  ַהֹּקֶדׁש,  ְמֶלאֶכת  ְּבֹכל  ַלְּמָלאָכה  ֶהָעׂשּוי 
ְוֶעְׂשִרים ִּכָּכר ּוְׁשַבע ֵמאֹות ּוְׁשֹלִׁשים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש" )שמות לח, 
כד(. ְוֶזה ָּבא ְלַחֵּיב אֹוָתנּו, ַּכָּמה ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלִהָּזֵהר ְּכֶׁשֲאָנִׁשים 

ֶׁשֲאִפּלּו  ֻּכָּלם,  ִעם  ְּגלּוִיים  ִלְהיֹות  ְותֹוָרה,  ְקֻדָּׁשה  ְּבִעְנְיֵני  עֹוְסִקים 
מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָּבא ְלַנּקֹות ֶאת ַעְצמֹו ֵמֲחָׁשד, ְוֹלא ָאַמר: "ָמה ִאְכַּפת ִלי 
ֵמֶהם, ֶׁשַּיְחְׁשדּו ִּבְכֵׁשִרים ְוֵיָעְנׁשּו"  ֶאָּלא הּוא ָּבא ְוֶהְרָאה ְּבִדּיּוק ָּכל 
ֶׁשֶקל ְוֶׁשֶקל ְלִמי ִנַּתן ּוְלָמה ִנַּתן, ְוֵאיְך ָעְבדּו ְוִהְׁשַּתְּמׁשּו ּבֹו ַּבּצּוָרה 

ַהּטֹוָבה ְּביֹוֵתר ְּבִלי ִּבְזּבּוִזים ְמֻיָּתִרים "ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה'". 

ֶזה ַרֲעיֹון ֶאָחד ֶׁשֵּיׁש ִלְלֹמד ֵמַהָּפָרָׁשה.



ם? ּּזּהבַּּבעֹוּל אַה  ְּ ּּמהִַנבש ּל
ֶהָעׂשּוי  ַהָּזָהב  "ָּכל  ַּבָּכתּוב  ֵמַהָּפָרָׁשה.  ִלְלֹמד  ָלנּו  ֵיׁש  נֹוָסף  ַרֲעיֹון 
מדרש  קד  מזמור  )תהילים  ַהִּמְדָרׁש  אֹוֵמר  כד(,  לח,  )שמות  ַלְּמָלאָכה" 
תהלים בובר סימן יג( ָּדָבר ֻמְפָלא: ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש – הּוא ָהָיה ֶאָחד 
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אֹותֹו  ֶׁשֶהְחִזיר  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהֶחְברּוָתא  ָהָאמֹוָרִאים,  ִמְּגדֹוֵלי 
ִּבְתׁשּוָבה )בבא מציעא דף פד ע"א(, ֹלא ָהָיה ַהָּזָהב ָצִריְך ְלִהָּבֹראות, 
ְוָלָּמה ִנְבָרא? ִּבְׁשִביל ְּכבֹוד ַהָּמקֹום, ַלִּמְׁשָּכן ְוַלִּמְקָּדׁש, ֶׁשֶּנֱאַמר "ָּכל 

ַהָּזָהב ֶהָעׂשּוי ַלְּמָלאָכה".

אֹוָתנּו,  ְלַלֵּמד  ָלִקיׁש  ֵריׁש  ָּבא  ָמה  ַהִּמְדָרׁש,  ִּדְבֵרי  ְּבֹעֶמק  ִנְתּבֹוֵנן 
ַהְּׂשָערֹות  ַחי,  ַׁשְרֶׁשֶרת  ָלֶהם  ֵיׁש  ַּתְכִׁשיִטים,  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ֵאֶּלה  ָּכל 
ֶׁשָּלֶהם צֹוֵמַח ְוָהֹראׁש ּדֹוֵמם, ָּכל ַהָּזָהב ְוַהַּתְכִׁשיִטים ָהֵאֶּלה ֹלא ָהיּו 
ְצִריִכים ְלִהָּבֹראות ִּבְכָלל. ָּכל ַהָּזָהב ֶׁשַאָּתה ַמִּכיר, ֲאִפּלּו ִׁשֵּני ָזָהב 
ֶׁשל ְּגרּוִזיִנים, ֹלא ָהָיה ָצִריְך ְלִהָּבֵרא ִּבְכָלל, ָאז ָלָּמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ֵּכן ָּבָרא אֹותֹו? ִּכי ַּבּתֹוָרה ָּכתּוב ֶׁשָּצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ָזָהב ַּבִּמְׁשָּכן, 

ּוִבְׁשִביל ְּכבֹוד ַהָּמקֹום ִנְבָרא ַהָּזָהב ְלָכל ָהעֹוָלם. 



ַּהְרּחִנפ ֹּכח  ה 
ְוַהְּׁשֵאָלה ַהִּמְתַּבֶּקֶׁשת ָמה ַהִהָּגיֹון ָּבֶזה? ִּבְׁשִביל ָמקֹום ֶאָחד ָּבעֹוָלם 

ֶׁשִּנְקָרא ִמְׁשָּכן, ָצִריְך ִלְבֹרא ֶאת ַהָּזָהב?

ְוַהְּתׁשּוָבה ְצִריָכה ְלַנֵער אֹוָתנּו ּוְלעֹוֵרר אֹוָתנּו, ֲאַנְחנּו ֹלא ְמִביִנים 
ּוֶבֱאֶמת  ַהַּגְׁשִמי.  ַהָּדָבר  ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ָיכֹול  רּוָחִני  ֶאָחד  ָּדָבר  ַּכָּמה 
ָּכל ְּבִריַאת ַהָּזָהב ָּבעֹוָלם ָּבָאה ַרק ִּבְׁשִביל ַהִּמְׁשָּכן, ְוַעד ַהּיֹום ֵיׁש 
ָזָהב ִּבְזכּות ֶזה, ָּכל ָהֲעִגיִלים, ַהַּתְכִׁשיִטים ִמָּזָהב, ַהֹּכל ִנְבָרא ִּבְגַלל 

ֶׁשָהָיה ָצִריְך אֹותֹו ְלִמְׁשַּכן ה', ּוֵמַהְּׁשֵאִרּיֹות ָּכל ָהעֹוָלם ֶנֱהֶנה. 



תֶַהּחִספַָ ֲהּנא 
ְלֵפרּוׁש  ְּבַהְקָּדָמתֹו  ָהַרְמָּב"ם  ִּדְבֵרי  ֶאת  ַמְזִּכיר  ַהֶּזה  ָהַרֲעיֹון 
ַהִּמְׁשָניֹות. ָהַרְמָּב"ם ּכֹוֵתב ָּדָבר ֻמְפָלא: ִלְפָעִמים ָאנּו רֹוִאים ָאָדם 
ִטֵּפׁש ּוְכִסיל, ֵיׁש לֹו ַנַחת ָּבעֹוָלם, ְוֵאינֹו ָיֵגַע ּבֹו, ַוֲאֵחִרים ְמָׁשְרִתים 
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ֶׁשַּגם  ִמְּפֵני  ַהְּכִסיל,  אֹותֹו  ַנַחת  ִסַּבת  ִּכי  ְמַלאְכּתֹו.  ְועֹוִׂשים  אֹותֹו 
ַאָּתה  ָהַרְמָּב"ם:  אֹוֵמר  ַהּבֹוֵרא.  ַמְּטַרת  ֶׁשהּוא  ְלָאָדם  ְמָׁשֵרת  הּוא 
ִמְליֹון  ֵמָאה  ִּביֻרָּׁשה  ָזָכה  ִּפְתאֹום  ָחָכם,  ָּכְך  ָּכל  ֹלא  ָאָדם  רֹוֶאה 
ּבֹוֶנה  ְמָׁשְרִתים,  ֲעָבִדים,  לֹו  ְוקֹוֶנה  ַהֶּכֶסף  ֶאת  לֹוֵקַח  הּוא  ּדֹוָלר, 
ַלְּבִריָאה,  מֹוִעיל  ֹלא  הּוא  ֶזה?  ָמה  ִּבְׁשִביל  אֹוֵמר:  ְוַאָּתה  ִּבְנָיִנים. 
ֻּכּלֹו ַרק ַּתֲאוֹות, ַמה הּוא מֹוִעיל ָלֱאנֹוׁשּות? אֹוֵמר ָהַרְמָּב"ם, ַאָּתה 
ַהּבֹוֵרא,  ַמְּטַרת  ְלָאָדם ֶׁשהּוא  ְמָׁשֵרת  ְלִמי הּוא מֹוִעיל? הּוא  יֹוֵדַע 
ַּתְכִלית  הּוא  ַהֶּזה  ָהָאָדם  ַהּבֹוֵרא,  ֶׁשל  ַהַּמָּטָרה  ֶׁשהּוא  ָאָדם  ֵיׁש 
ִּכי  ָהַרְמָּב"ם:  ּוַמְסִּביר  ַּבֲעבּוֶרָך'.  ֶנֱאַמר  ָאָדם  'ַנֲעֶׂשה  ַהְּבִריָאה, 
ַּבֲעבּור ֲהָנָאתֹו ְוָעְׁשרֹו ְוִׁשְלטֹונֹו ְיַצֶּוה ַלֲעָבָדיו ִלְבנֹות ַאְרמֹון ֲעָנק 
ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  ִעם  ַאְרמֹון  ִלְבנֹות  ַיְחִליט  ִּפְתאֹום  ַהֶּזה  ַהְמֻׁשָּגע   -
ְוִיְהֶיה  עֹוִׂשים,  ֶׁשַהְּמָלִכים  ְּכֶדֶרְך  ָּגדֹול  ֶּכֶרם  ִלְנֹטַע  "אֹו  ֲחָדִרים, 
ַהָּיִמים  ְּבַאַחד  ַהְּזַמן  ְּבֶמֶׁשְך  ֶׁשָּיֹבא  ְלָחִסיד  מּוָכן  ָהַאְרמֹון  אֹותֹו 
ַהָּצָלתֹו  ְּבָכְך  ְוִתְהֶיה  ַאְרמֹון  אֹותֹו  ִמִּקירֹות  ִקיר  ְּבֵצל  ַלֲחסֹות 
ַאְלַּפִים  אֹו  ֶאֶלף  עֹוד  ַהָּיִמים,  ְּבַאַחד  ָהַרְמָּב"ם:  אֹוֵמר   - ִמָּמֶות" 
ְּבַסָּכַנת  ִיְהֶיה  ְוהּוא  ֵאיִמים  ִיְהֶיה לֹו חֹם  ֶהָחִסיד,  ַיֲעֹבר ָׁשם  ָׁשָנה, 
ֶזה  ִּבְׁשִביל  ַיִּציל אֹותֹו.  ֵצל,  לֹו  ַיֲעֶׂשה  ָהַאְרמֹון  ֶׁשל  ְוַהִּקיר  ַחִּיים, 
ַהְּכִסיל ֶהָעִׁשיר ַהֶּזה ֵמִביא ּפֹוֲעִלים ַוֲאָנִׁשים ֶׁשּטֹוְרִחים ּוִמְתַיְּגִעים, 
ּוְבָכְך הּוא ְּבֶעֶצם ְמָׁשֵרת ְלֶעֶבד ַהֵּׁשם - ֶעֶבד ְלעֹוְבֵדי ַהֵּׁשם. ְוֵכן ַּגם 
ְוִיַּקח ֵמאֹותֹו  ֶׁשָּיֹבא  ִּבְׁשִביל  ֶזה  ָּכל  ָהַרְמָּב"ם -  ַהַּיִין אֹוֵמר  ְּבֶכֶרם 
ָאָדם  ְלַהִּציל  ֹצִרי  ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות  ַהָּיִמים,  ְּבַאַחד  ַיִין  ֶּכֶרם ַּכּמּות ֶׁשל 
ָׁשִנים  ְלֹאֶרְך  ַהֶּזה  ַהֶּכֶרם  ִמָּכל  ָהַרְמָּב"ם:  אֹוֵמר   - ֶאְפֶעה  ֶׁשְּנָׁשכֹו 
ְׁשֵלמֹות ֶׁשֲאָנִׁשים ִמְתַּפְרְנִסים ִמֶּמּנּו ְוֶנֱהִנים ִמֶּמּנּו, ָּכל ֶזה ִּבְׁשִביל 
ֶׁשַּפַעם ַאַחת ַיֲעׂשּו ֵמַהַּיִין ְּתרּוָפה ְוַתִּציל ֶאת ַהָאָדם ֶׁשְּנָׁשכֹו ָנָחׁש. 
ִמי ֶזה ַהֶּבן ָאָדם ַהֶּזה? ֶאָחד ֶׁשעֹוֶׂשה ְרצֹון ה' ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם ִנְבָרא 

ְוִלְכבֹודֹו.  ִּבְׁשִבילֹו 

ָּבעֹוָלם  ֶּׁשִּנְבָרא  ַמה  ָּכל  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ִמֶּזה,  ִלְלֹמד  ָלנּו  ֵיׁש  ַּכָּמה מּוָסר 
"ָּכל ַהָּזָהב ֶהָעׂשּוי ַלְּמָלאָכה" - ַהֹּכל ְלֹצֶרְך ַהְּקֻדָּׁשה, ְלֹצֶרְך ַהִּמְׁשָּכן. 
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ַאָּתה רֹוֶאה ִּבְנָיִנים? ַּכְרֵמי ַיִין ְוָׂשדֹות? ַהֹּכל ְלַמַען ַהּתֹוָרה ּוְלַמַען 
ָהָאָדם ַהָּׁשֵלם! 



ּכה ְּ ֲע ה  ֹחֶסְַה 
ֶאת  ַמֲעִריִכים  ֲאָנִׁשים  ַּכָּמה  ְוִנְבּדֹק,  ָהָעם  ֲהמֹון  ֶאת  ִנְׁשַאל  ְוִאם 
ֶהָחִסיד ַהְמֻיָחד ַהֶּזה? ֶהָעִׁשיר ֶׁשָּבָנה ֶאת ָהַאְרמֹון ֲהֵרי ֹלא ַמִּכיר ֶאת 
ֵיׁש  ְצָדָקה  ִמֶּמּנּו  ְלַבֵּקׁש  ָחִסיד  ָיֹבא אֹותֹו  ִאם  ִּבְכָלל,  ַהֶּזה  ֶהָחִסיד 
ִסּכּוי ֶׁשהּוא ְיָגֵרׁש אֹותֹו ְּבִבָּזיֹון. ְוִאם ֶהָחִסיד ֹיאַמר לֹו: "ָמה ַאָּתה 
ְמָגֵרׁש אֹוִתי, ֲהֵרי ָּכל ֶזה ִּבְׁשִביִלי, ֱאֹלִקים ָּבָרא ֶאת ַהֹּכל ִּבְׁשִביִלי!" 
ִיְתַעְצֵּבן ָעָליו: "ֵלְך ַּתְמִׁשיְך ָיָׁשר, ֵיׁש ָׁשם ֵּבית ְמֻׁשָּגִעים,  ֶהָעִׁשיר 

ִּבְזַמְּנָך ַהָּפנּוי ִּתָּצֵמד ְלֵאיֶזה ֹמַח, ָּכל ֶזה ִנְבָרא ִּבְׁשִביְלָך?"

ְוֶהָעִׁשיר ֶּבֱאֶמת ֲאִפּלּו ֹלא ְמַדְמֵין ֶׁשָּכל ַהִּסָּבה ֶׁשל ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו, ְוֶׁשל 
ַהֲהָנאֹות ֶׁשּלֹו, ַהֹּכל ְּכֵדי ֶׁשאֹותֹו ֶהָחִסיד ֵיָהֶנה ְּבֵאיזֹו ֶׁשִהיא צּוָרה 

ִמֶּזה. 



ּׁשֹוּאה תִַמפְַּב  ִפפב  פש
ֶׁשָעׂשּו  ְּבַרֶּכֶבת  ְלַׁשְנַחאי  ָיָׁשר  ָּבְרָחה  ַהּׁשֹוָאה  ִלְפֵני  ִמיר,  ְיִׁשיַבת 
ֵמאֹות  ָׁשִנים,  ֶעְׂשרֹות  ָּבנּו  ָלַרֶּכֶבת  ַהְּמִסּלֹות  ֶאת  ְלִסין.  ֵמרּוְסָיה 
ְוַאְלֵפי ּפֹוֲעִלים, ַהְרֵּבה ֵמֶהם ֵמתּו, ְוַאף ֶאָחד ֹלא ֵהִבין ָלָּמה ַהַּצאר 

ָהרּוִסי ַהְמֻׁשָּגע רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ְמִסַּלת ַרֶּכֶבת ֲאֻרָּכה ָּכזֹו... 

ָהַרֶּכֶבת  ַעל  ָעלּו  ִמיר  ְיִׁשיַבת  ַּבחּוֵרי  ָּכל  ַהּׁשֹוָאה  ְּכֶׁשִהִּגיָעה  ֲאָבל 
ְוִנְּצלּו, ַהֹּכל ָהָיה ִּבְׁשִביל לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה ַוֲעֵמֶליָה.

ְוַכָּמה ָהֵעֶרְך ֶׁשְּמַקְּבִלים לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה ָּבְרחֹוב? ְלַצֲעֵרנּו ֵאין ֵעֶרְך, 
ָהֲאָנִׁשים ֹלא יֹוְדִעים ֶׁש"ָּכל ַהָּזָהב ֶהָעׂשּוי ַלְּמָלאָכה" - ֶזה ִּבְׁשִביל 
ַהִּמְׁשָּכן, ֹלא יֹוְדִעים ֶׁשָּכל ַהֶּׁשַפע ֶׁשֱאֹלִקים נֹוֵתן ָלֶהם, ֶזה ִּבְׁשִביל 
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ֶׁשִּיְּתנּו ַמֲעֵׂשר ְלַתְלִמיד ָחָכם. ֱאֹלִקים נֹוֵתן ְלָך ֵמָאה ֶאֶלף ּדֹוָלר ְּכֵדי 
ַלָּקדֹוׁש  ָׁשֶוה  ּדֹוָלר,  ֲאָלִפים  ֲעֶׂשֶרת  ָחָכם  ְלַתְלִמיד  ַמֲעֵׂשר  ֶׁשִּתֵּתן 
ַּתֲחִזיק  ֶׁשַאָּתה  ְּכֵדי  ּדֹוָלר  ֶאֶלף  ְּבֵמָאה  אֹוְתָך  ְלַהֲחִזיק  הּוא  ָּברּוְך 
ָיָׁשר  ִיֵּתן לֹו  ַּתִּגיד: "ֶׁשֱאֹלִקים  ַמה  ֲאָלִפים.  ַּבֲעֶׂשֶרת  ָחָכם  ַּתְלִמיד 
ִּתְהֶייָנה  ְלָך  ֶׁשַּגם  ְלַזּכֹות אֹוְתָך,  ֲאָלִפים"? ֹלא, הּוא רֹוֶצה  ֲעֶׂשֶרת 
ְזֻכּיֹות, ֶׁשִּתְדַּבק ְּבַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים )עיין כתובות דף קיא ע"ב וברמב"ם 

הלכות דעות פרק ו הלכה ב(.

ַחִּיים  ֶׁשֵהם  ַהּתֹוָרה  ְללֹוְמֵדי  ַהֲעָרָכה  ַחְסֵרי  ֲאָנִׁשים  ַהְרֵּבה  ֲאָבל 
ְמַדְּבִרים  עֹוד  אֹוָתם,  ַמֲעִריִכים  ֶׁשֹּלא  ַרק  ְוֹלא  ִּבְזכּוָתם,  ְוִנּזֹוִנים 
ֲעֵליֶהם "ַאֶּתם ּגֹוְנִבים ֶּכֶסף", ְוִאם ֵהם עֹוִׂשים ַמְגִּבית ִמָּיד חֹוְׁשִדים: 
"ַּכָּמה ַאָּתה ּגֹוֵנב ְלַעְצְמָך?" ַאָּתה ַחי ִּבְזכּותֹו, ַאָּתה ַקָּים ִּבְזכּותֹו, 

ְוַאָּתה ְמַבֵּקר אֹותֹו ְוחֹוֵׁשד ּבֹו?



ִנפ ִבפלֲַחִנפּנאַּבש םַֻּכּלֹוִַנּזֹוןִַּבפש ּהעֹוּל
ְיהּוָדה ָאַמר  ַהְּגָמָרא )ברכות דף יז ע"ב(, ָאַמר ַרב  ֶזה ַמה ֶּׁשאֹוֶמֶרת 
ַרב, ְּבָכל יֹום ָויֹום ַּבת קֹול יֹוֵצאת ֵמַהר ֹחֵרב ְואֹוֶמֶרת: ָּכל ָהעֹוָלם 
ֻּכּלֹו ִנּזֹון ִּבְׁשִביל ֲחִניָנא ְּבִני, ַוֲחִניָנא ְּבִני ַּדי לֹו ְּבַקב ֲחרּוִבים ֵמֶעֶרב 
ַׁשָּבת ְלֶעֶרב ַׁשָּבת. ֻּכָּלם ֹיאְכלּו ְסֵטייִקים, ַּפְרִּגּיֹות, חּומּוס, ִּפּתֹות, 
ִּפּנּוִקים, ַׁשַּוואְרָמה, ַהֹּכל, ְוַאף ֶאָחד ֹלא חֹוֵׁשב אּוַלי ְלָהִביא ַמֶּׁשהּו 
ֲעָנִבים?  ַסְלִסַּלת  ֵאיֶזה  אּוַלי  לֹו  ִּתְׁשְלחּו  ּדֹוָסא?  ֶּבן  ֲחִניָנא  ְלַרִּבי 
ְּכלּום. ַרק ֲחרּוִבים ֶׁשְּגֵדִלים ֶאְצלֹו ַּבִּגָּנה ֶזה ַמה ֶּׁשהּוא אֹוֵכל. ֹלא 

ַמֲעִריִכים ֶאת ֶזה ֶׁשֵהם ַחִּיים ִּבְזכּותֹו. 



ה? ְּ תַּתֹו ח  ּּמהַּפּוהַּפּעהַא  ּכ 
ְוִאם ָהָאָדם ִיְתּבֹוֵנן ָּבֶזה ְוַיִּכיר ָּבֻעְבָּדה ַּכָּמה ַהּתֹוָרה ֲחׁשּוָבה, ַּכָּמה 
ְלָכל  ַמְׁשִּפיַע  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֲחׁשּוִבים,  ַהֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי 
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ָהעֹוָלם ִּבְׁשִביל ֶׁשָחִסיד ֶאָחד ֵיָהֶנה. 

ִלְפָעִמים ֵיׁש ָלָאָדם ֵיֶצר ָהָרע ֶׁשַּמֲחִליׁש אֹותֹו ְואֹוֵמר לֹו: "ַמה ָּׁשָוה 
ָׁשָעה ַאַחת ֶׁשל ּתֹוָרה, ַאָּתה ֲהֵרי ֹלא ִּתְהֶיה ַּתְלִמיד ָחָכם, ָלָּמה ְלָך?" 
ַאָּתה ֹלא יֹוֵדַע ַמה ּזֹו ָׁשָעה ַאַחת ֶׁשל ּתֹוָרה, ַּכָּמה ַהֹּכַח ֶׁשל ַהּתֹוָרה, 
ְּכַלל  ְוַעל  ָעֶליָך  ְלַהְׁשִּפיַע  ְיכֹוָלה  ִהיא  ְוַכָּמה  רּוָחִנית,  ִמְצָוה  ֶׁשל 

ִיְׂשָרֵאל )עיין קידושין דף מ ע"ב(.

ֵאּלּו ְׁשֵני ָהַרְעיֹונֹות ֶׁשָאנּו ְלֵמִדים ֵמַהָּפָרָׁשה, ְוֵהם ַמְׁשִליִמים ֶאָחד 
ֶאת ַהֵּׁשִני, ַּכָּמה ָצִריְך ְלִהָּזֵהר ֵמהֹוָצַאת ַלַעז, ִּבְמֻיָחד ַעל ָהעֹוְסִקים 
ִּבְמֶלאֶכת ַהֹּקֶדׁש ַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים, ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִנּזֹון ִּבְזכּוָתם. 

ה' ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ֶׁשִּנְזֶּכה ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ְלֶׁשַפע ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה, ֶׁשַּנִּכיר 
ָּבֻעְבָּדה ֶׁשַהֹּכל ִּבְזכּות ַהּתֹוָרה ְולֹוְמֶדיָה, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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