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ָשָרּפ ַׁ ֻקָחרפ ת ֹֻ
ֶכם” רֹוכת ִּתּפ ת ָהָּלכת ִהרת “ות

ֲעָמלפָהּתֹוֻקה
ָּפָרַׁשת ְּבֻחֹּקַתי ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשֹּלא אֹוֲהִבים אֹוָתּה, ֵיׁש ַּבָּפָרָׁשה ַהְרֵּבה 
ְקָללֹות. ֲאָבל ָצִריְך ָלִׂשים ֵלב ֶׁשַהּתֹוָרה ּפֹוַתַחת ַּבְּתִחָּלה ִּבְבָרכֹות. 
ֵיׁש  ג(.  כו,  )ויקרא  ֵּתֵלכּו”  ְּבֻחֹּקַתי  “ִאם  ַלְּבָרכֹות,  ְּתַנאי  ֵיׁש  ָאְמָנם 
ֲאָנִׁשים ֶׁשְּמִביִנים ֶׁשַהַּכָּוָנה ִלְהיֹות ‘ְמָסְרִּתי, ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, 
ֻסְפָּגִנּיֹות ַּבֲחֻנָּכה, ָאְזֵני ָהָמן ְּבפּוִרים, ֹלא ִלְרֹצַח, ֹלא ְלִהְתַחֵּתן ִעם 
ּגֹוי, ִלְהיֹות ׁשֹוֵמר חֹק. ֲאָבל ַרִׁש”י ַעל ַהָּפסּוק ְמָבֵאר ָלנּו ֶׁשַּכָּוַנת 
ַהּתֹוָרה “ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו” – ֶׁשִּתְהיּו ֲעֵמִלים ַּבּתֹוָרה. ְוִאם ָהָאָדם 

ְמַקֵּים ֶאת ֶזה ְּבִלי ָחְכמֹות, הּוא זֹוֶכה ִלְבָרכֹות ְּבִלי סֹוף. 



ָגןפֵעֶדן ִטּיּולפ ת
ִהיא,  טֹוִבים  ְלַחִּיים  ַהַהְבָטחֹות  ָּכל  ַאֲחֵרי  ִמֻּכָּלן  ַהְּגדֹוָלה  ַהְּבָרָכה 
“ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאֹלִהים ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ְלָעם” 
)ויקרא כו, יב(. ַהֵחֶלק ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהָּפסּוק מּוָבן, הּוא ַמְרֶאה ַעל ְמִציאּות 

ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ְוָאנּו  ָהֱאֹלִקים,  ִיְהֶיה  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ְמֻסֶּיֶמת, 
ִנְהֶיה “ַעּמֹו ְוֹצאן ַמְרִעיתֹו” )תהילים ק, ג(. ֲאָבל ַמה ֶּזה “ְוִהְתַהַּלְכִּתי 

ְּבתֹוְכֶכם”? ָמה, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא הֹוֵלְך ִאָּתנּו?

ּוְמָבֵאר ַרִׁש”י ֶׁשַהַּכָּוָנה, ֲאַטֵּיל ִאְּתֶכם ְּבַגן ֵעֶדן )עיין סנהדרין דף קב 
ע”א(. ָהָאָדם ְמַטֵּיל ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבַגן ֵעֶדן ְוֶזה ִׂשיא ַהְּבָרָכה 

ָהֶעְליֹוָנה. ִּכי ַהְּנָׁשָמה ִהיא ֵחֶלק ֱאלֹוַּה ִמָּמַעל )עיין מועד קטן דף טו 
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ִהיא  ַהְּזַמן  ְוָכל  קמח(  עמוד  הרש”ז  ובשו”ת  בכם,  נתתי  דיוקני  דמות  ע”ב 

ִמְׁשּתֹוֶקֶקת ְלִהַּדֵּבק ְלָׁשְרָׁשּה )עיין בספר דברי דוד זלצר פרשת וירא דף 
ִעם  ְמַטֵּיל  ְוהּוא  ָּכְך  ָּכל  ֶעְליֹוָנה  ְּבַדְרָּגה  ַמִּגיַע  ּוְכֶׁשָהָאָדם  לו ע”ב(, 

ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך, ֵאין ְּבָרָכה יֹוֵתר ְּגדֹוָלה ִמּזֹו. 

ְלַנּסֹות ְלַהְסִּביר ַלּגּוף ַהָחְמִרי ַמה ֶּזה עֹוָלם ַהָּבא ַהָּדָבר ָקֶׁשה ְמֹאד, 
ֶׁשֵאֶצל  ַהִּסָּבה  ֹזאת  ָחְמִרּיֹות.  ִמְגָּבלֹות  ִעם  ֻמְגָּבל  ֶׁשַהּגּוף  ִמֵּכיָון 
ָּדתֹות ֲאֵחרֹות ְלַהְבִּדיל ֶאֶלף ַאְלֵפי ַהְבָּדלֹות ֵמַהָּדת ַהְּיהּוִדית, ֵהם 
ַמְבִטיִחים עֹוָלם ַהָּבא ִעם ַּתֲאוֹות ַּגְׁשִמּיֹות. ְוָלֵכן ָאָדם ֶׁשְּכָבר ָּבעֹוָלם 
ַהֶּזה עֹוֶׂשה לֹו ֶאת ַהַּגן ֵעֶדן ֶׁשּלֹו ִעם אֹוָתן ַּתֲאוֹות, הּוא ֹלא טֹוֵרַח 
ֵאין ׁשּום  ֵעֶדן  ֶׁשְּבַגן  ֲחַז”ל אֹוְמִרים  ְוִאּלּו  ֵעֶדן ַההּוא.  ַהַּגן  ִּבְׁשִביל 
ֲהָנָאה ַּגְׁשִמית )עיין כלה רבתי פרק ב הלכה ג(, ֶאָּלא ָּכל ַהֲהָנָאה ִהיא 
ַעד  ָיְדעּו  ֲהָנָאה רּוָחִנית  ֶּזה  ַמה  ֶׁשִהִּכירּו  ִיְׂשָרֵאל  ְוַחְכֵמי  רּוָחִנית. 

ַּכָּמה ָׁשָוה ֲהָנָאה זֹו, ַעל ֶחְׁשּבֹון ָּכל ֲהָנָאה ַּגְׁשִמית ַאֶחֶרת. 



ֵגִּהּנָם? קּופָ ּתֹוֻקהפָּגןפֵעֶדןפות ּכת ֻלֻּמהפֹלאפׁהזת
ֵמאֹות  ְּכַאְרַּבע  ִלְפֵני  ַחי  ִמּלֹוְנְטִׁשיץ,  ֶאְפַרִים  ְׁשֹלֹמה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ְמַעְנֶיֶנת,  ְׁשֵאָלה  יב(  כו,  )ויקרא  ְיָקר  ְּכִלי  ְּבִסְפרֹו  ׁשֹוֵאל  ָׁשָנה, 
ְוַגן ֵעֶדן? ֶאת ָּכל  ֵּגיִהּנֹם  ָוֹעֶנׁש ֶׁשל  ִנְכַּתב ַּבָּפָרָׁשה ָׂשָכר  ָלָּמה ֹלא 
ָּכתּוב,  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַהְּזָועֹות  ָּכל  ֶאת  ָּכתּוב,  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַהְּבָרכֹות 
ַּתּנּור  ֶׁשַבע  ַּתּנּור  ִּתְכּתֹב,  ָלָּמה?  ָּכתּוב,  ֹלא  ְוֵגיִהּנֹם  ֵעֶדן  ַּגן  ֲאָבל 
לֹו  ְוֵיׁש  ַמֶּׁשהּו...  אֹוְתָך,  ִיְקְרעּו  ָהֵעיַנִים,  ֶאת  ְלָך  יֹוִציאּו  ֵּתַׁשע, 
ִׁשְבָעה ֵּתרּוִצים ִמָּכל ְּגדֹוֵלי ָהִראׁשֹוִנים, ּוַבֵּתרּוץ ַהִּׁשִּׁשי ֶׁשּלֹו הּוא 
ֶׁשֵּבֲארּו,  ֶהָחָדׁש,  ַּבְּדָרׁש  ְוָהַר”ן  א(  מאמר  )סוף  ַהּכֹוָזִרי  ְּבֵׁשם  ֵמִביא 
ֶׁשַּבָּפסּוק ַהֶּזה ֶׁשָּכתּוב “ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם” ֲאַנְחנּו ְּכָבר ְמִביִנים 
ֶׁשֵּיׁש עֹוָלם ַהָּבא, ֵאיְך? ֶׁשֲהֵרי ִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר ֶׁשהּוא 
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ְּבתֹוְך  ִאָּתם  “ַהּׁשֵֹכן  ַהִּטּנֶֹפת,  ְּבִׂשיא  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ָּכאן  ִאָּתנּו  ֵיֵלְך 
ָאז  ֶׁשָּלנּו,  ַהְּבָעיֹות  ָּכל  ִעם  ִאָּתנּו  ְוִיְהֶיה  טז(  טז,  )ויקרא  ֻטְמֹאָתם” 
ִיְהֶיה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ַהֶּזה  ַהָחְמִרי  ֵמָהעֹוָלם  ֶׁשְּכֶׁשֵּנֵצא  ַוַּדאי 
ִאָּתנּו. ְוֶזהּו ְּבֶעֶצם ַּגן ֵעֶדן, ַצִּדיִקים יֹוְׁשִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ְּבֹראָׁשם 
ֶׁשל  ֶׁשַּבַהְבָטָחה  ִנְמָצא  ע”א(.  יז  דף  )ברכות  ַהְּׁשִכיָנה  ִמִּזיו  ְוֶנֱהִנים 
“ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם” ָרמּוז ַּגם ַּגן ֵעֶדן ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְהֶיה 

ִאָּתנּו ָּבעֹוָלם ַהָּבא. 

ֶאת ַהְּנֻקָּדה ַהּזֹו ְצִריִכים ְלָבֵאר, ֵּכיָון ֶׁשַהּגּוף ַהָחְמִרי ְמַחֵּפׂש ֲהָנאֹות 
ְסֵטייק  ַמְעִּדיף,  ַאָּתה  ָמה  ַהָחְמִרי,  ַהּגּוף  ֶאת  ִּתְׁשַאל  ִאם  ֲאֵחרֹות, 
ִעם ַקֲעַרת ִצ’יְּפס אֹו ְלַטֵּיל ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא? ַמה ִּיְרֶצה ַהּגּוף 
ַהָחְמִרי ַהְּבֵהִמי? הּוא ַיִּגיד ְלָך: “ּתֹוִסיף עֹוד ְסֵטייק ְוַתֲעזֹב אֹוִתי”. 
ֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים ֹּפה ְּבעֹוַלם ַהֹחֶמר, ַהּגּוף ֹלא ַמְרִּגיׁש ֶאת ַהֹּצֶרְך ֶׁשל 
ַהְּנָׁשָמה ַלִהְׁשּתֹוְקקּות ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ֲאָבל ַּגם ַהּגּוף ֵמִבין ֶׁשִאם 
ְלִהְתַנֵהג  ַחָּיב  ֶׁשהּוא  ֶׁשּלֹו,  ַּבַּבִית  ְלַבֵּקר  ָּבא  ֶׁשַהֶּמֶלְך  לֹו  אֹוְמִרים 
“ְוִהְתַהַּלְכִּתי  ֶׁשל  ַלַהְבָטָחה  ֶהְסֵּבר  ָּדרּוׁש  ֲעַדִין  ֲאָבל  ְּבֶהְתֵאם. 

ְּבתֹוְכֶכם” – ָּכאן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה.



ִרשּון ֻחקּורפלת ֶאפת

ִלְׁשָמְרָך  ְלָפֶניָך  ַמְלָאְך  ֹׁשֵלַח  ָאנִֹכי  ַמְזִהיר “ִהֵּנה  ּוָמָצאנּו ֶׁשַהָּכתּוב 
ָּכאן  כ(,  כג,  )משפטים  ֲהִכֹנִתי”  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ֶאל  ְוַלֲהִביֲאָך  ַּבָּדֶרְך 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא מֹוִדיַע ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְׁשַלח ִאָּתם ַמְלָאְך ֶׁשִּיְׁשֹמר 
ֲעֵליֶהם ַּבֶּדֶרְך ִמָּכל ָרע, “ִהָּׁשֶמר ִמָּפָניו ּוְׁשַמע ְּבֹקלֹו, ַאל ַּתֵּמר ּבֹו 
ִּכי ֹלא ִיָּׂשא ְלִפְׁשֲעֶכם ִּכי ְׁשִמי ְּבִקְרּבֹו” )שמות כג, כא(. אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש 
ֲעֵליֶכם, הּוא  ֶׁשִּיְׁשֹמר  ֵמַהַּמְלָאְך ֶׁשָּׁשַלְחִּתי  ִּתָּזֵהר ְמֹאד  ָּברּוְך הּוא: 
ָאז  ַהֶּמֶלְך.  ֶׁשל  ָׁשִליַח  ַמְלָאְך,  ַרק  ְוֶזה  ַהֲחָטִאים.  ַעל  ָיָׁשר  ַמֲעִניׁש 

ֶׁשַהֶּמֶלְך ִיְהֶיה ִאָּתנּו? ַּכָּמה ָצִריְך ִיְהֶיה ְלִהָּזֵהר ֶׁשֹּלא ַלֲחֹטא?



ֶכם” רֹוכת ִּתּפ ת ָהָּלכת ִהרת “ות

4

ֶׁשּיֹוֵתר  ֲאִפּלּו  ִאָּתנּו,  ִנְמָצא  הּוא  ָּברּוְך  ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֶּבֱאֶמת,  ֲאָבל 
ִמֵּכיָון  ְּגדֹוָלה,  ְיׁשּוָעה  ַּגם  ָּכאן  ֵיׁש  ִּבְכבֹודֹו,  ְלִהָּזֵהר  ָצִריְך 
ֶּדֶרְך  ְיַקֵּבל  ֹלא  ַּגם  הּוא  ה’,  ְּכבֹוד  ַעל  ִלְמֹחל  ָיכֹול  ֹלא  ֶׁשַהַּמְלָאְך 
ובמדרש  כא,  פסוק  כג  פרק  יוחאי  בר  שמעון  דרבי  מכילתא  )עיין  ְּתׁשּוָבה 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֲאָבל  ד(,  סימן  לב  פרשה  משפטים  פרשת  רבה  

ְּבַעְצמֹו הּוא ָיכֹול ְלַקֵּבל ֶּדֶרְך ְּתׁשּוָבה, ּוְכֶׁשְּיֻקַּים ָּבנּו “ְוִהְתַהַּלְכִּתי 
ְּבתֹוְכֶכם” – ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִמֵּמיָלא ֵיׁש ָלנּו יֹוֵתר ֶאְפָׁשרּות ְלַתֵּקן 

ְוַלֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה. 



ִאּר לת ִֹ אּורפָה ֹת ָק ָהִהרת
ֶּזה  ּוַמה  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ַהְּׁשִכיָנה  ַהְׁשָרַאת  ַמִהי  ְלָהִבין  ְלַנּסֹות  ְּכֵדי 
ַהִּמְדָרׁש  ְּבִדְבֵרי  ִנְפַּתח  ַהַּגְׁשִמִּיים,  ַּבַחִּיים  ְּבתֹוְכֶכם”  “ְוִהְתַהַּלְכִּתי 
ִמִּמְצַרִים  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶׁשָּיְצאּו  ְּבָׁשָעה  א(:  אות  ז,  פרשה  במדבר  )רבה 

ְּבִטיט  ְיֵגִעים  ֶׁשָהיּו  ִמְּפֵני  מּוִמין,  ַּבֲעֵלי  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ְּכָכל  רֹב  ָהיּו 
ֲעֵליֶהם  נֹוֶפֶלת  ָהֶאֶבן  ְוָהְיָתה  ַהִּבְנָין,  ְלֹראׁש  ְועֹוִלים  ּוִבְלֵבִנים 
“ָּכְך  ָהֱאֹלִקים:  ָאַמר  ִסיַני  ְלִמְדַּבר  ֶׁשָּבאּו  ֵּכיָון  ָיָדם.  ֶאת  ְוקֹוַטַעת 
הּוא ְּכבֹוָדּה ֶׁשל ּתֹוָרה ֶׁשֶאֵּתן אֹוָתּה ְלדֹור ַּבֲעֵלי מּוִמין? ְוִאם ַאְמִּתין 
ַעד ֶׁשַּיַעְמדּו ֲאֵחִרים  ֲהֵרי ֲאִני ַמְׁשֶהה ֶאת ַמַּתן ּתֹוָרה, ְוָהעֹוָלם ַחָּיב 
ְלַקֵּבל ֶאת ַהֹּכַח ֵמַהּתֹוָרה )עיין שבת דף פח ע”א(, ֶמה ָעָׂשה ָהֱאֹלִקים? 
ָאַמר ַלַּמְלָאִכים, ֶׁשֵּיְרדּו ֵאֶצל ִיְׂשָרֵאל ִויַרְּפאּו אֹוָתם. ְוַדע ֶׁשָּכְך ָהָיה. 
ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ָאַמר ַרִּבי ִסימֹון, ִמַּנִין ֶׁשֹּלא ָהָיה ָּבֶהם ִחְּגִרים - 
ֲאָנִׁשים ְּבִלי ַרְגַלִים? ֶׁשֶּנֱאַמר “ְוִיְתַיְּצבּו ְּבַתְחִּתית ָהָהר” )שמות יט, 
ָהיּו  ֶׁשֹּלא  ּוִמַּנִין  ַרְגָליו.  ַעל  ֶאָּלא  ִנָּצב  ֵאין  “ִהְתַיְּצבּו”?  ֶּזה  ַמה  יז( 
ָּבֶהם ִּגְּדִמים - ְּבִלי ָיַדִים? ֶׁשֶּנֱאַמר “ֹּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה’ ַנֲעֶׂשה” )שמות 
ֶׁשֹּלא  ּוִמַּנִין  ְּתִפִּלין.  ְקִׁשיַרת  ְּכגֹון  ַהָּיַדִים,  ִעם  ַנֲעֶׂשה?  ֵאיְך  ז(  כד, 

ָהיּו ָּבֶהם ֵחְרִׁשים? ֶׁשֶּנֱאַמר “ְוִנְׁשָמע” )שם(. ּוִמַּנִין ֶׁשֹּלא ָהָיה ָּבֶהם 
ֻסִּמין - ִעְוִרים, ֶׁשֶּנֱאַמר “ְוָכל ָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹוֹלת” )שמות כ, טו(. 
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ּוִמַּנִין ֶׁשֹּלא ָהָיה ָּבֶהם ִאְּלִמים? ֶׁשֶּנֱאַמר “ַוַּיֲענּו ָכל ָהָעם” )שמות יט, 
ח(. ִנְמֵצאָת אֹוֵמר ֶׁשֲהֵרי ִנְתַרְּפאּו ֻּכָּלם.

ִנְתּבֹוֵנן ְוִנְרֶאה ַּכָּמה ִנִּסים ְּגלּוִיים ָקרּו ְּבאֹותֹו ָהֶרַגע ֶׁשל ַמַּתן ּתֹוָרה, 
ֵאָבִרים  ָלֶהם  ָצְמחּו  ָהֵאָבִרים  ּוְׁשָאר  ְוַהָּיַדִים,  ָהַרְגַלִים  ְקטּוֵעי  ָּכל 
ֲחָדִׁשים, ָּכל ַּבֲעֵלי ַהּמּוִמים ִמְתַרְּפִאים, ָלָּמה? ִּכי ֵאין ָּכאן ְּכבֹוָדּה 

ֶׁשל ּתֹוָרה. ּוְנָבֵאר ֶאת ֹעֶמק ַהְּדָבִרים ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא.

 

גּום ֹֻ ֻאֻדםפ
 ַּבֹּזַהר ָּפָרַׁשת ֱאֹמר )דף צ ע”ב( מּוָבא, ֶׁשַרִּבי ֶאְלָעָזר ָהָיה יֹוֵׁשב ְּבֵבית 
ָחִמיו ְוָהָיה ְמַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֵעָצה ְּבִעְנָין ְמֻסָּים. ּתֹוְך ְּכֵדי ִּדּבּוָרם ָעַבר 
ָׁשם ָאָדם ֶאָחד ֶׁשָהָיה ֻסָּמא ְּבַעִין ַאַחת. ָחִמיו ֶׁשל ַרִּבי ֶאְלָעָזר ָאַמר 
ַרִּבי  ָאַמר לֹו  ִאּתֹו”,  ְנַדֵּבר  ֵאֵלינּו, ּבֹוא  ִנְׁשַלח  ִמָּׁשַמִים  לֹו: “אּוַלי 
ֶאְלָעָזר: “ֹלא! ִמֵּכיָון ֶׁשהּוא ָאָדם ָּפגּום, ֵיׁש לֹו ַעִין ַאַחת, הּוא ַּבַעל 
מּום ְוהּוא ֵאינֹו ֶנֱאָמן, ֵּכיָון ֶׁשַהָּכתּוב אֹוֵמר “ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ּבֹו מּום 
ֹלא ִיְקָרב” )ויקרא כא, יח(, ֹלא ָיבֹוא ְלַהְקִריב ֲעבֹוַדת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. 
ָהֶעְליֹוָנה,  ַהְּקֻדָּׁשה   - ְּפִגים  ַּבֲאָתר  ָׁשְרָיא  ָלא  ִּדְלֵעָּלא  ַקִּדיָׁשא  ָּדא 

ַהְּׁשִכיָנה, ֵאיָנּה ׁשֹוָרה ְּבָמקֹום ָּפגּום”.

ֶזה,  ֶאת  ֵמִביא  ַּגם  ח(  קטן  סעיף  נג  סימן  חיים  )אורח  ַאְבָרָהם  ַהָּמֵגן 
ֶׁשַהְּקֻדָּׁשה ֹלא ׁשֹוָרה ַעל ַּבַעל מּום. ְוָהַאְדמֹו”ר ַהָּגאֹון ַרִּבי ֶאְלָעָזר 
ִמּמּוְנַקאְטׁש ְּבִסְפרֹו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה )מהדורה ב אות נט( ֵמִביא ְרָאָיה ָלֶזה 
ֶׁשַהּגַֹבּה ֶׁשל  ַהְּגָמָרא ּכֹוֶתֶבת  ְמֹפֶרֶׁשת )בכורות דף מד ע”א(.  ִמְּגָמָרא 
מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָהָיה ֶעֶׂשר ַאּמֹות, ִמֶּזה ֶׁשָּכתּוב ְּבָפָרַׁשת ְּתרּוָמה “ֶעֶׂשר 
ַאּמֹות ֹאֶרְך ַהָּקֶרׁש” )שמות כ, טז(, ּומֶֹׁשה ַרֵּבנּו הּוא ֶזה ֶׁשָּפַרׂש ֶאת 
ַהְיִריעֹות ַעל ַהִּמְׁשָּכן ְוַכָּכתּוב “ַוִּיְפרֹׂש ֶאת ָהֹאֶהל ַעל ַהִּמְׁשָּכן” )שמות 
מ, יט(, ְוִאם ֵּכן הּוא ַחָּיב ִלְהיֹות ְלָפחֹות ְּבגַֹבּה ַהִּמְׁשָּכן ֶׁשהּוא ֶעֶׂשר 

ַאּמֹות. ָׁשַאל ַרב ִׁשיִמי ַּבר ִחָּיא, ִמי ָאַמר? אּוַלי ָהיּו ְלמֶֹׁשה ַרֵּבנּו 
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ָיַדִים ְּגדֹולֹות? ּדֹוָחה ַהְּגָמָרא: ִאם ֵּכן ָעִׂשיָת ֶאת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַּבַעל 
מּום. ֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַהָּיַדִים ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֹלא ָהיּו ִּבְפרֹוּפֹוְרְצָיה 

ַיֲחִסית ַלּגּוף. 

ָׁשַאל ַרִּבי ֶאְלָעָזר ִמּמּוְנַקאְטׁש, ָמה ַהְּבָעָיה לֹוַמר ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָהָיה 
ָיכֹול  ֹלא  מּום  ֶׁשַּבַעל  ֶׁשָּלַמְדנּו  ְּכמֹו  ָלֶזה,  ְוַהְּתׁשּוָבה  מּום?  ַּבַעל 

ִלְהיֹות ֶׁשִּתְׁשֶרה ָעָליו ְׁשִכיָנה.



ִנִּיּם ַֻ ֻהֵאֻבִקּםפֻהקּו
ְוָכאן ַהֵּבן ׁשֹוֵאל: ִאם ֵּכן ָאז ֵאיְך ַהְּׁשִכיָנה ָׁשְרָתה ַעל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו 
ֶׁשָהָיה ְּכַבד ֶּפה ּוְכַבד ָלׁשֹון )שמות ד, י(? ֵאיְך ִהיא ָׁשְרָתה ַעל ִיְצָחק 
ָאִבינּו ֶׁשָהָיה ֻסָּמא )בראשית כז, א(? ֲהֵרי ֹלא ֲחֵסִרים ַצִּדיִקים ְלֹאֶרְך 
ַהּדֹורֹות ֶׁשֵהם ָהיּו ַּבֲעֵלי מּוִמים, ְוָהיּו ַּבֲעֵלי רּוַח ַהֹּקֶדׁש, ְוָהא ֵּכיַצד?

ָּבֶזה,  ִנְפָלא  ַנֲחַלת ָׂשֶדה )פרשת פיקודי אות י( ֵּבאּור  ְּבֵסֶפר  ָרִאיִתי   
ֶׁשַהִּסָּבה ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ֹלא ְיכֹוָלה ִלְׁשרֹות ַעל ַּבַעל מּום, ִמֵּכיָון ֶׁשָּכל 
ְוֵיׁש  ָהָאָדם.  ֶׁשל  ְוַהִּגיִדים  ָהֵאָבִרים  ְּכֶנֶגד  ֵהן  ַהּתֹוָרה  ֶׁשל  ַהִּמְצֹות 
אֹותֹו  ֶׁשְּכֶנֶגד  ָהֶעְליֹוָנה  ַהִּמְצָוה  ֶאת  ִהְׁשִלימּו  ְּכָבר  ֶׁשֵהם  ַצִּדיִקים 
ָהֵאָבר, ְוֵהם ֹלא ְצִריִכים ְּכָבר ְלַתֵּקן ְלאֹותֹו ָהֵאָבר. ְוֶזה ַמה ֶּׁשָהָיה 
ֵאֶצל אֹוָתם ַהַּצִּדיִקים ֶׁשָהיּו ַּבֲעֵלי מּוִמים ֶׁשֵהם ֹלא ָהיּו ְצִריִכים ֶאת 

ָהֵאָבר ַהַּגְׁשִמי, ֵּכיָון ֶׁשְּכָבר ִּתְּקנּו ֶאת ָׁשְרׁשֹו ָהרּוָחִני. 



ָהִּגּדפָהֶּנֱעֻלם
מּוָבא ַּבֲחַז”ל )עיין מכות דף כג ע”ב, ומדרש תנחומא פרשת כי תצא סימן ב 
ובזוהר הקדוש פרשת וישלח דף קע ע”ב(, ֶׁשֵּיׁש ְּבגּוף ָהָאָדם 365 ִּגיִדים 

ְּכֶנֶגד 365 ִמְצֹות ֹלא ַתֲעֶׂשה ֶׁשַּבּתֹוָרה, ּו-248 ֵאָבִרים ְּכֶנֶגד ִמְצֹות 
ִמִּויְלָנא  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ַלָּגאֹון  רֹוֵפא  ִהִּגיַע  ַּפַעם  ַּבּתֹוָרה.  ֶׁשֵּיׁש  ֲעֵׂשה 
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ַזַצ”ל ְוָאַמר לֹו: “ֵאיְך ַאֶּתם אֹוְמִרים ֶׁשֵּיׁש 365 ִּגיִדים, ֲהֵרי ִנַּתְחנּו 
ּגּוָפה ּוָמָצאנּו ָׁשם ַרק 364 ִּגיִדים? ָאַמר לֹו ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא: אֹוָתּה 
ּגּוָפה ֶׁשִּנַּתְחֶּתם, ְּתָבֵרר ְוִתְרֶאה ֶׁשְּבַחָּייו הּוא ָהָיה ָנגּוַע ְמֹאד ְּבַתֲאָוה 
ֲאסּוָרה ֶׁשִהיא ְּכֶנֶגד אֹותֹו ַהִּגיד, ּוֵמרֹב ֶׁשהּוא ָהָיה ָׁשטּוף ָּבּה, הּוא 
ִנֵּתק ֶאת ַהֹּכַח ָהרּוָחִני ֶׁשל ַהִּגיד, ְוַהִּגיד ִאֵּבד ֶאת ֹּכחֹו ְוִנְכַחד. ָּבְדקּו 
ְוָאֵכן ָּכְך ָהָיה )קונטרס שיחות קודש פרלוב עמוד כה, שבילי התורה בראשית 

עמוד 163(. 

רּוָחִני,  יֹוֵתר  ִנְהֶיה  ַעְצמֹו  ַהּגּוף  ְּביֹוֵתר,  ִמְתַקֵּדׁש  ְּכֶׁשָאָדם  ּוִמֶּנֶגד, 
הּוא רֹוֶאה ְּדָבִרים ֶׁשֲאֵחִרים ֹלא רֹוִאים, ּוְכמֹו ֶׁשְּנַסֵּפר ַּכָּמה ִסּפּוִרים 

ֻמְפָלִאים ַעל ְקדֹוֵׁשי ְוַצִּדיֵקי ַהּדֹורֹות.



ז? ִּיּםפִמָּצאנת ַָ ֻמהפֻקֻאהפָקִ ּפ
ְמַסְּפִרים ַעל ַּכָּמה ְוַכָּמה ִמְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבִזְקנּוָתם ֹלא ָהיּו רֹוִאים 
ֶאָּלא ַרק ְּדָבִרים ְקדֹוִׁשים. ַרִּבי ַחִּיים ִמַּצאְנז ַּפַעם ָאַמר: “ְּבֵני ָאָדם 
ְמֻצָּין”,  ֲאִני רֹוֶאה  ָקדֹוׁש  ֵסֶפר  ַעל  ֲאָבל  ִלְראֹות,  ָיכֹול  ְּבקִֹׁשי  ֲאִני 
ָׁשֲאלּו אֹותֹו: “ֲאָבל ָאָדם הּוא יֹוֵתר ָּגדֹול ֵמאֹוִתּיֹות ֶׁשל ִסְפֵרי ֹקֶדׁש 
ְקַטּנֹות?” הּוא ָאַמר ָלֶהם: “ַמה ַּלֲעׂשֹות, ֶזה ָקדֹוׁש ְוֶזה ֹלא ָקדֹוׁש”.



קֹור ֹֻ ֻטאפקֹוֶאהפ ֹת ֻקֵאל’פֵמָא ׂשת ִּ ֻה’אֹוֵהבפ
ַזַצ”ל   ֵמַאְּפָטא  ֶהעִׁשיל  ְיהֹושַֻׁע  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו”ר  ַאַחת  ַּפַעם 
ֶׁשְּבאּוְקָרִאיָנה,  ְּבֶמִז’יּבּוז’  ְלַבֵּקר  ִהִּגיַע  ִיְׂשָרֵאל’  ָה’אֹוֵהב  ַהְמֻכֶּנה 
ֶׁשֵהם  ַאֲחֵרי  ּוִמְצֹות.  ּתֹוָרה  ָׁשְמרּו  ֶׁשֹּלא  ֲאָנִׁשים  ְׁשֵני  ֵאָליו  ִנְכְנסּו 
ִלְׁשֵּתי  נֹוְתִנים  “ָלָּמה  ִמְׁשַּפְחּתֹו:  ְּבֵני  ֶאת  ָׁשַאל  הּוא  ִמֶּמּנּו,  ָיְצאּו 
ָּפרֹות ְלִהָּכֵנס ֵאַלי? ֵאין ֶּדֶלת ַּבְּכִניָסה?”, ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ִהְתַּפְּלאּו, 
ֵהם ָהיּו ְּבֵני ָאָדם ִמּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר, ָאַמר ָלֶהם ָהַרב: “ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ִמי 
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ֵהם ָהיּו ֲאָבל “ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו” )תהילים מט, יג( ָרִאיִתי אֹוָתם 
ְּכמֹו ָּפרֹות” )מסביב לשלחן קובץ ל תשע”ע עמוד 36(. 



ִקּפקֹוֶאהפֵעז... סת בת ֶּ ִּיּםפָקנת ַָ ֻהָקבפ

ַהַּצִּדיק  ַהְּיהּוִדי  שליט”א,  ַקְנֶיְבְסִקי  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּגדֹול  ַהָּגאֹון 
ְוַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ֶׁשָּכל ַהּיֹום רֹוֶאה ַרק ּתֹוָרה, ִהִּגיַע ֵאָליו ַּפַעם ָּבחּור 
ְּכלּום.  ְּגָמָרא,  ִלְלֹמד  ַמְצִליַח  ֹלא  ֲאִני  ָהַאֲחרֹון  “ַּבְּזַמן  לֹו:  ְוָאַמר 
ֶחְׁשּבֹון,  ַאְנְּגִלית,  ִּדְקּדּוק,  ִסְפרּות,  ַמְצִליַח,  ֲאִני  ַהִּמְקצֹועֹות  ְּבָכל 
ִּבְגָמָרא  ַרק  ִמְצַטֵּין,  ֲאִני  ַאְסְטרֹולֹוְגָיה,  ִּבּיֹולֹוְגָיה,  ִפיִזיָקה,  ַמָּדע, 
לֹו:  ְוָאַמר  ָעָליו  ִהְסַּתֵּכל  ַקְנֶיְבְסִקי  ָהַרב  ְּכלּום”.  ֵמִבין  ֹלא  ֲאִני 
“ְּכבֹוד  לֹו:  ְוָאַמר  ִנְבַהל  ַהָּבחּור  ְוָחָלב”,  ָּבָׂשר  ַּבֲאִכיַלת  “ִנְכַׁשְלָּת 
ְּדָבָריו:  ַעל  עֹוֵמד  ְוָהַרב  ַּכְׁשרּות”,  ׁשֹוֵמר  ֲחֵרִדי  ָאָדם  ֲאִני  ָהַרב, 
ְוָסתּום  ָאטּום  ִנְהֵייָת  ַאָּתה  ְוָלֵכן  ְוָחָלב  ָּבָׂשר  ַּבֲאִכיַלת  “ִנְכַׁשְלָּת 
ֶׁשִּלְפֵני  ְוִגָּלה  ְלֵביתֹו  ָחַזר  הּוא  ע”ב(.  לט  דף  )יומא  ַהּתֹוָרה”  ְּבִלּמּוד 
ּוְכֶׁשהּוא  ָּבָׂשר,  ֲאִכיַלת  ַאֲחֵרי  ֲחָלִבית  עּוָגה  ָאַכל  הּוא  ָיִמים  ַּכָּמה 
ִנְזַּכר ֶׁשהּוא ְּבָׂשִרי ָהעּוָגה ָהְיָתה לֹו ְטִעיָמה ִמַּדי, ְוהּוא ֹלא ִהְתַּגֵּבר 

ְוָלַקח עֹוד ִּביס...

הּוא ָּבא ְלהֹודֹות ָלַרב ֶׁשֵהִאיר ֶאת ֵעיָניו ֶׁשְּלָפחֹות ַעְכָׁשו הּוא יֹוֵדַע 
ָמה הּוא ָצִריְך ְלַתֵּקן. ְּבֵני ַהַּבִית ֶׁשל ָהַרב ִהְתַּפֲעלּו ְוָׁשֲאלּו ֶאת ָהַרב: 
“ֶזה רּוַח ַהֹּקֶדׁש?” ]ָּתִמיד ֵיׁש ֶאת ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשאֹוֲהִבים ִלְׁשֹאל ֶאת 
ְיהּוִדי  ִנְסָּתר,  ַצִּדיק  ִּבירּוָׁשַלִים  ָהָיה  ַהֹּקֶדׁש...  רּוַח  ְלָך  ֵיׁש  ָהַרב: 
ֵאָליו  ָּבאּו  ַאַחת  ַּפַעם  ַאֲהרֹונֹוִביץ’.’  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ֶׁשְּׁשמֹו  ָקדֹוׁש 
ֶׁשִּנְכְנסּו  ֵאיְך  ַהֹּקֶדׁש,  ֵיׁש לֹו רּוַח  ִאם  ִלְבּדֹק  ַּבחּוִרים  ֶׁשל  ְקבּוָצה 
ֵאָליו הּוא ָאַמר ָלֶהם: “ָמה ָּבאֶתם ִּבְׁשִביל רּוַח ַהֹּקֶדׁש, ָאה?” )ילקוט 
“ֹזאת ֹלא  ַקְנֶיְבְסִקי:  ָהַרב  ָלֶהם  ָעָנה  אברך שנת תשנ”ב עמוד רצב([. 

רּוַח ַהֹּקֶדׁש, ֶאָּלא ֶׁשָּכתּוב ַּבְּסָפִרים )זוהר פרשת משפטים דף קכה סע"א, 
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ַהָּפִנים  ְוָחָלב  ָּבָׂשר  ֶׁשָאָדם ֶׁשאֹוֵכל  ובבית יוסף אורח חיים סימן קעג(, 

ֶזה...  ֶאת  ָרִאיִתי  ָאז  יֹום   40 ְּבֶמֶׁשְך  ֵעז  ֶׁשל  ְלָפִנים  ֶנֱהָפִכים  ֶׁשּלֹו 
)מנחת ערב עמוד קפח(. 

זֹו ָהְרִאָּיה ֶׁשל ֲאָנִׁשים ְקדֹוִׁשים.



ִלּפֻטבּול? ֵאְּךפֻלָדָערפִאםפָהּכת
ַּפַעם ִסְּפרּו ָלַרב ִמְּבִריְסק ַעל ַרִּבי ִאיֶסר ַזְלָמן ֶמְלֶצר ַזַצ”ל ֶׁשָּיכֹול 
ַהִּׂשיַחת  ָעָליו: “ֶאת  ָאַמר  ִמְּבִריְסק  ָהַרב  ַהְּכִלי ָטבּול.  ִלְראֹות ִאם 
ֻחִּלין ֶׁשּלֹו ֲאַנְחנּו ֹלא ְמִביִנים”. ָאָדם ָקדֹוׁש רֹוֶאה ְּדָבִרים ֶׁשֲאֵחִרים 
ֹלא רֹוִאים. ּוְכֶׁשָּׁשֲאלּו ֶאת ַרִּבי ִאיֶסר ַזְלָמן: “ֵאיְך ֶּבֱאֶמת רֹוִאים?” 
ֲהָוָי”ה ָּברּוְך  ַהְּכִלי ֵׁשם  ְּבִדְמיֹוְנֶכם ַעל  ְלַצֵּיר  ִהְסִּביר: “ְּתַנּסּו  הּוא 
הּוא, ִאם ִהְצַלְחֶּתם ִסיָמן ֶׁשַהְּכִלי ָטבּול, ְוִאם ֹלא – ַהְּכִלי ֹלא ָטבּול” 

)טובך יביעו חלק ב עמוד נא(. 



ִלּן’ ִאָּירפ‘ָהַֹוֶזהפִמּלּו ת קת
ָהָיה  ִמּלּוְּבִלין’,  ‘ַהחֹוֶזה  הֹוְרִביץ  ִיְצָחק  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ַהָּגאֹון 
רֹוֶאה ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו, ֲאָבל ְּבַגְׁשִמּיּות הּוא ֹלא ָהָיה רֹוֶאה 
ְּכלּום, ִמֵּכיָון ֶׁשֶּׁשַבע ָׁשִנים הּוא ָקַׁשר ֶאת ָהֵעיַנִים ְּכֵדי ֹלא ְלִהָּכֵׁשל 
ְקֻדָּׁשה, ֶׁשָהיּו רֹוִצים ִלְראֹות,  ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשל  ְּבַמְרֶאה ָאסּור. ֲאָבל 
ָהְיָתה ָּבָאה ֵאָליו ִאָּׁשה ְואֹוֶמֶרת לֹו: “ְּכבֹוד  הּוא ָהָיה רֹוֶאה ַהֹּכל. 
ֶאת  ּפֹוֵתַח  ֶרַגע”,  “ַחִּכי  ָלּה:  ָהָיה אֹוֵמר  ֶנֱעַלם”, הּוא  ַּבֲעִלי  ָהַרב, 
ַהְּגָמָרא ִמְסַּתֵּכל, ְואֹוֵמר ָלּה: “הּוא ִנְמָצא ִּבְרחֹוב ָּכֶזה ְוָכֶזה ְּבַבִית 

ְּפלֹוִני, ְלִכי ְלָׁשם ְוִתְמְצִאי אֹותֹו” ְוָכְך ָהָיה.
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ּדֹון טּוףפִמּלֹונת ַֻ ֶה ’ָהָ ֻ אפֵמִאּק’פות
‘ַהַּבָּבא ֵמִאיר’, ַרִּבי ֵמִאיר ַאּבּוֲחֵציָרא ַזַצ”ל ְּבנֹו ֶׁשל ‘ַהַּבָּבא ָסאִלי’ 
הּוא ִנְפַטר ִלְפֵני ְּכַאְרָּבִעים ָׁשָנה. ִהִּגיָעה ֵאָליו ִמְׁשָּפָחה ֶׁשַהֵּבן ֶׁשָּלֶהם 
ָהָיה  ֵמִאיר, ֵמעֹוָלם ֹלא  ַהַּבָּבא  ַלֲהֹרג אֹותֹו.  ְוָרצּו  ֶנְחַטף ְּבלֹוְנּדֹון, 
ְּבלֹוְנּדֹון, ֲאָבל הּוא ָיַדע ְלַצֵּיר ָלֶהם ֵמַהַּבִית ֶׁשּלֹו ְּבַאְׁשּדֹוד ְּבִדּיּוק 
ֵאיֹפה הּוא ִנְמָצא ְּבלֹוְנּדֹון, ְּבֵאיֶזה ִמְבֶנה ּוְבֵאיֶזה ֶחֶדר. הּוא ָנַתן ָלֶהם 
ֶאת ָּכל ַהְּפָרִטים, ְוָאַמר ָלֶהם ְלכּו ִעם ֶזה ְלֹכחֹות ַהִּמְׁשָטָרה, ּוֶבֱאֶמת 
ָּבאּו ּוָמְצאּו ְוִחְּלצּו אֹותֹו, ֶזה ִהְתַּפְרֵסם ָּבִעּתֹון. ְוֻכָּלם ִהְׁשּתֹוְממּו ֵאיְך 
ֶזה? ְוַהְּתׁשּוָבה, ְּכֶׁשָאָדם ֹלא רֹוֶאה ְּדָבִרים ֶׁשֲאסּוִרים, ָאז הּוא רֹוֶאה 

ְּדָבִרים ֶׁשֲאֵחִרים ֹלא רֹוִאים.



לֹור ֲַ ֻכלפָהָּמ קּוֻפהפלת ָהּתת
ַהר  ְּבַמֲעַמד  ִהְתַרְּפאּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעם  ַהִּמְדָרׁש,  ְלִדְבֵרי  ֲחָזָרה  ַנְחֹזר 
ַמָּצָבם  ִסיַני  ַהר  ְלַמֲעַמד  ִהִּגיעּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשַעם  ְוִנְתּבֹוֵנן,  ִסיַני, 
ְּבֻטְמַאת  ְמֵלִאים  ָהיּו  ֵהם  יֹום   49 ִלְפֵני  ַרק  ָהָיה טֹוב,  ָהרּוָחִני ֹלא 
ִמְצַרִים, ַעד ֶׁשַהַּׂשר ֶׁשל ַהִּמְצִרים ֹלא ֵהִבין ָלָּמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
עֹוְבֵדי  ַהָּללּו  ֵהם ׁשֹוִנים:  ְּבָמה  ֵמַהִּמְצִרים,  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ַמִּציל 
ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוַהָּללּו עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה )עיין מדרש רבה פרשת אחרי מות 
פרשה כג סימן ב(. ְוֶאְצָלם ַהּמּום ַהּגּוָפִני ָהָיה ּבֹו ֹּכַח ְלִסּלּוק ַהְּׁשִכיָנה. 

ְוָלֵכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִרֵּפא אֹוָתם ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ֲעֵליֶהם ַהְׁשָרַאת 
ַהְּׁשִכיָנה ִויַקְּבלּו ֶאת ַהּתֹוָרה ִמּתֹוְך ָּכבֹוד ְוִׂשְמָחה. 

ְלִפי ֶזה מּוֶבֶנת ָעְצַמת ַהְּבָרָכה ֶׁשל “ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם”. אֹוֵמר 
ַמֲחלֹות,  ָלֶכם  ִיְהיּו  ִאְּתֶכם ֹלא  ֶאְהֶיה  ֲאִני  ִאם  ָּברּוְך הּוא:  ַהָּקדֹוׁש 
ְוֶחְדָוה  “ֹעז  ִּכי  ֶׁשהּוא  ָּכל  ַצַער  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ֹלא  מּוִמים,  אֹו  ָצרֹות 
ִּבְמקֹמֹו” )דברי הימים א טז, כז(, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא ִנְמָצא ְּבָמקֹום 
ֶׁשֵּיׁש ַעְצבּות, ֵאין ַעְצבּות ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא )חגיגה דף ה ע”ב(, 
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ְוָלֵכן “ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם” זֹו ַהְּבָרָכה ֲהִכי ְּגדֹוָלה ַלּגּוף!, ֶׁשַפע, 
ַהְצָלָחה, ַּפְרָנָסה טֹוָבה, ֵאין ְמִריבֹות, ֵאין ְקָׁשִיים, ַהֹּכל. ְוָלֵכן ַהְּבָרָכה 
ַהּזֹו ִהִּגיָעה ַּבּסֹוף, ַאֲחֵרי ֶׁשָּקָראָת ַּבּתֹוָרה ֶאת ָּכל ַהְּבָרכֹות ִאם ַאָּתה 

רֹוֶצה עֹוד ַמֶּׁשהּו? “ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם” - ַהְּבָרָכה ַהֻּמְׁשֶלֶמת. 



ִמּדֹו ָרלת ִּיּםפות ַָ ֵפץפ ַֻ ָמֲעָקבפֶה ָהִּגּלּוּפ ת

ַה”ְּוִהְתַהַּלְכִּתי  ֶאת  ֶרַגע  ְּבָכל  ָחיּו  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ֶׁשָּכאן  ַצִּדיִקים  ָהיּו 
ְּבתֹוְכֶכם”, ּוְנַסֵּפר:

ְּבַאְנְּגִלָּיה ָהָיה ְיהּוִדי ַצִּדיק ְוַתְלִמיד ָחָכם, ְׁשמֹו ַרִּבי ְיהּוָדה ַאְרֵיה 
ֵליּב ְגרֹוְסַנס הּוא ָהָיה ַּגם ֹראׁש ֵּבית ַהִּדין ֶׁשל ְקִהַּלת ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל 
ְיִׁשיַבת  ֹראׁש  ֵלייּבֹוִביץ’  ֶּבר  ָּברּוְך  ַרִּבי  ֵאֶצל  ָלַמד  הּוא  ְּבלֹוְנּדֹון, 
ְמֻפְרָסִמים:  ְיִׁשיבֹות  ְּגדֹוֵלי ָראֵׁשי  ְׁשֵני  ָהיּו  ַהְּזַמן  ָקאֶמִניץ. ְּבאֹותֹו 
ַרִּבי ָּברּוְך ֶּבר ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ְׁשקֹוּפ, ּוְׁשֵניֶהם ִנְפְטרּו ִלְפֵני ַהּׁשֹוָאה. 
ָאַמר ֲעֵליֶהם ַהֲחזֹון ִאי”ׁש, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָלַקח אֹוָתם ִלְפֵני 
ַהּׁשֹוָאה ִּכי ִאם ֵהם ָהיּו ִּבְזַמן ַהּׁשֹוָאה, ִּבְזכּות ֲעַמל ַהּתֹוָרה ֶׁשָּלֶהם 
ֹלא ָהְיָתה ׁשֹוָאה )ספר חומת מבצר פרק יד עמוד סו(. ְוָהַרב ְגרֹוְסַנס ָלַמד 
ֵאֶצל ַרִּבי ָּברּוְך ֶּבער ֵלייּבֹוִביץ’. ַהַּבִית ֶׁשל ָהַרב ֵליּבֹוִביץ’ ָּתִמיד 
ָהָיה ָּפתּוַח ִלְרָוָחה. ַרק ִּבְזַמִּנים ֶׁשָהיּו רֹוִצים ְלַדֵּבר ִאּתֹו ִּביִחידּות 
ִהִּגיַע  ַאַחת  ֶׁשַּפַעם  ְגרֹוְסַנס  ָהַרב  ְוִסֵּפר  ַהַּבִית.  ֶאת  סֹוְגִרים  ָהיּו 
ַּתְלִמיד  ֶׁשָהָיה  ַאייִּׁשישֹוֶבר,  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ַּבְיִׁשיָבה  ְלִבּקּור 
ֶהָחֵפץ ַחִּיים, ְוֻכָּלם ָיְדעּו ֶׁשַאַחר ָּכְך הּוא הֹוֵלְך ְלִהְתָאֵרַח ַּבַּבִית ֶׁשל 
ֹראׁש ַהְיִׁשיָבה ַרִּבי ָּברּוְך ֶּבר, ְוֶׁשֵהם ְיַדְּברּו ָׁשם. ָהַרב ְגרֹוְסַנס ֶׁשָהָיה 
ָּבחּור ָצִעיר, ֶהְחִליט ְלִהְתַחֵּבא ַּבַּבִית ְוִלְׁשֹמַע ַמה ֵהם ְמַדְּבִרים. הּוא 
ָרץ ַלַּבִית ֶׁשל ַרִּבי ָּברּוְך ֶּבר ֶׁשָּתִמיד ָהָיה ָּפתּוַח, ְוִהְתַחֵּבא ִמַּתַחת 
ַלִּמָּטה. ַאֲחֵרי ֶעֶׂשר ַּדּקֹות ִהִּגיעּו ָהַרָּבִנים, ְוָהַרָּבִנית ִּבְקָׁשה ִמֻּכָּלם 
ָלֵצאת ְוֵהם ִנְכְנסּו ְוִהְתַיְּׁשבּו. הּוא ׁשֹוֵמַע ֶאת ַרִּבי ָּברּוְך ֶּבער אֹוֵמר: 
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“נּוּוּו...”, ַהֵּלב ֶׁשּלֹו ֶנֱעַצר, הּוא ָהָיה ָּבטּוַח ֶׁשהּוא רֹוֶאה אֹותֹו ּוְמַסֵּמן 
לֹו ֶׁשֵּיֵצא, הּוא ֹלא ָיָצא ְוׁשּוב ַאֲחֵרי ֶעֶׂשר ְׁשִנּיֹות אֹוֵמר ַרִּבי ָּברּוְך 
ֶּבר: “נּוּוּוּוּו...”, הּוא ִהְתִחיל ִלְרֹעד ֵמרֹב ַּפַחד ְוָרָצה ָלֵצאת, ֲאָבל 
ַהּגּוף ֶׁשּלֹו ִהְתַאֵּבן. ַּבַּפַעם ַהְּׁשִליִׁשית ֶׁשַרִּבי ָּברּוְך ֶּבר ָאַמר: “נּוּוּוּו”, 
ֶׁשאֹוֵמר  ֶּבר  ָּברּוְך  ַרִּבי  ֶאת  ְוָאז הּוא ׁשֹוֵמַע  ָלֵצאת,  ָּבא  ְּכָבר  הּוא 
ְלִהָּׁשֵאר  ֶהְחִליט  הּוא  ְמַסֵּפר?”,  ָהֶרֶּב’ה  ָמה  “נּוּוּו  ִיְׂשָרֵאל:  ְלַרִּבי 
ְוהּוא ׁשֹוֵמַע ֶׁשַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ְמַסֵּפר ַעל ַרּבֹו ֶהָחֵפץ ַחִּיים ֶׁשְּבָכל יֹום 
ָהָיה  ָׁשָעה  ּוְבֶמֶׁשְך  ַּבְיִׁשיָבה  ַהַּתְלִמיִדים  ָּכל  ֶאת  אֹוֵסף  ָהָיה  ִׁשִּׁשי 
ַחִּיים,  ֶהָחֵפץ  ִסֵּפר  ַהְּפָעִמים  ְּבַאַחת  ַצִּדיִקים.  ִסּפּוֵרי  ָלֶהם  ְמַסֵּפר 
ֶׁשְּכֶׁשָהָיה ָּבחּור הּוא ֶהְחִליט ַלֲעקֹב ַאֲחֵרי ַרּבֹו ַרִּבי ַנחּום ֵמהֹוַרְדָנא, 
ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַעְרִבית  ְּתִפַּלת  ַאֲחֵרי  ַמִּגיַע  ֶׁשָהַרב  ָּתִמיד  ָיַדע  הּוא 
ַאֲחֵרי  ְלִהְתַחֵּבא  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ  ֶהְחִליט  ָׁשם.  ַעְצמֹו  ֶאת  נֹוֵעל  ְוהּוא 
ְּתִפַּלת ַעְרִבית, ִלְראֹות ָמה ַרּבֹו עֹוֶׂשה ָׁשם. ְוָכְך ָהָיה, ַאֲחֵרי ְּתִפַּלת 
ַעְרִבית ִהְתַחֵּבא ִמַּתַחת ַאַחד ַהַּסְפָסִלים. ַהַּגַּבאי ִחָּכה ֶׁשֻּכָּלם ֵיְצאּו, 
ִּכָּבה ֶאת ָהאֹורֹות ְוָסַגר ֶאת ַהֶּדֶלת. ַאֲחֵרי ֲחִצי ָׁשָעה ִהִּגיַע ַרִּבי ַנחּום 
ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ָנַעל ַאֲחָריו ֶאת ַהֶּדֶלת, הֹוִציא ֵסֶפר ַקָּבָלה ְוִהְתִחיל 
ִלְלֹמד. ְוִסֵּפר ֶהָחֵפץ ַחִּיים: “ֲאִני ָהִייִתי ָאז ָּבחּור ָצִעיר ְוָרִאיִתי ֵאׁש 
ְּגדֹוָלה יֹוֶרֶדת ֵמַהָּׁשַמִים, ִהְתַחְלִּתי ִלְרֹעד, ֹלא ָיַדְעִּתי ָמה ֲאִני רֹוֶאה, 
ַאֲחֵרי ֲחִצי ָׁשָעה ָסַגר ָהַרב ֶאת ַהֵּסֶפר ְוָיָצא ִמֵּבית ַהִּמְדָרׁש. ַוֲאִני, 

ָרַעְדִּתי ִמַּפַחד ַעד ַהּבֶֹקר”.

ָּכאן ָעַצר ַרִּבי ָּברּוְך ֶּבר ֶאת ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמר לֹו: “ֶזה ֶׁשַרִּבי ַנחּום 
הֹוִריד ֵאׁש ֵמַהָּׁשַמִים ֶזה ֹלא ִחּדּוׁש, ֲאָבל ֶזה ֶׁשֶהָחֵפץ ַחִּיים ָרָאה ֶאת 

ֶזה ְּבִגיל 15 ֶזה ִחּדּוׁש”. 

ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִהְמִׁשיְך ֶאת ַהִּסּפּור: ֵאיְך ֶׁשֶהָחֵפץ ַחִּיים ָּגַמר ֶאת ַהִּסּפּור, 
ֶאָחד ֵמַהַּתְלִמיִדים ָאַמר ֶלָחֵפץ ַחִּיים: “ַרִּבי, ִּתְסַלח ִלי, ֲאָבל ַּגם ֲאִני 
ְוָעַקְבִּתי  ָעַקְבִּתי ַאֲחֶריָך, יֹום ֶאָחד ָרִאיִתי ֶאת ָהַרב יֹוֵצא ֵמַהַּבִית 
ַאֲחָריו, ָהַרב ָיָצא ֵמָהִעיר ְוִנְכַנס ַלַּיַער ְוָרִאיִתי ֶׁשָהַרב עֹוֵמד ְלַיד ֵעץ 
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ְואֹוֵמר ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: “ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲאִני ְמַצֵּיר ִמְּסִביִבי 
ְּתׁשּוָבה  ִלי  ִּתֵּתן  ֶׁשֹּלא  ַעד  ֵאֶליָך,  ִמְתַּפֵּלל  ַוֲאִני  ַהחֹול,  ַעל  ִעּגּול 
ֶׁשַאָּתה ַּתֲעֶׂשה ֶאת ַמה ֶּׁשֲאִני ְמַבֵּקׁש ֲאִני ֹלא יֹוֵצא ִמּפֹה” ְּכמֹו חֹוִני 
ַהְמַעֵּגל )עיין תענית דף יט ע”א(, ַאֲחֵרי ַּכָּמה ַּדּקֹות ָהַרב ָיָצא, ֵהַבְנִּתי 

ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָעָנה ָלַרב, ְוָהַרב ַּגם יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ָעָנה לֹו...” 

ֶהָחֵפץ ַחִּיים ָׁשַמע ֶאת ֶזה ְוָׁשַתק, הּוא ֹלא ָרָצה ְלַדֵּבר ַעל ֶזה. 



ָורפֶחלפֻהָקבפֶ ןפִצּיֹוןפָאֻ אפֻחאּול ִמצת הפ ת ַֻ ָהֲהֻנ
ְוהּוא  ְּבָעיֹות,  ַּתְרַי”ג  ְּכמֹו  ָלֶהם  ִנְרֶאה  ִמְצֹות  ֶׁשַּתְרַי”ג  ֲאָנִׁשים  ֵיׁש 
ִלְזּכֹות  ְּכֵדי  ַהְּׁשִכיָנה.  ְוַהְׁשָרַאת  ֵאִלָּיהּו  ְלִגּלּוי  ִלְזּכֹות  עֹוד  רֹוֶצה 
ְוֹלא  ַחָּיב,  ֶּׁשהּוא  ִמַּמה  יֹוֵתר  ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ָאָדם  ָהֵאּלּו  ַּבְּדָבִרים 

ְלִהְסַּתֵּפק ַּבִּמיִנימּום ִּבְׁשִמיַרת ּתֹוָרה ּוִמְצֹות. 

ִהִּגיַע ַּפַעם ַאַחת ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ַלָּגאֹון ַהָּגדֹול ַרִּבי ֶּבן ִצּיֹון ַאָּבא ָׁשאּול 
ַזַצ”ל, ְוָאַמר ָלַרב: “ָקֶׁשה ִלי ִלְׁשֹמר ֶאת ָּכל ַה-613 ִמְצֹות, ַּתֲעֶׂשה 
ִלי ֲהָנָחה. ּתֹוִריד ִלי ַּכָּמה ִמְצוֹת”. ָאַמר לֹו ָהַרב ֶּבן ִצּיֹון: “ִהַּגְעָּת 
ָלִאיׁש ַהָּנכֹון ַּבְּזַמן ַהָּנכֹון, ֲאִני מּוָכן ְלהֹוִריד ְלָך ָקרֹוב ִלְׁשֵני ְׁשִליׁש 
ִמַּתְרַי”ג ִמְצֹות, ֲאָבל ִּבְתַנאי ֶאָחד, ֶׁשַאָּתה ַמְבִטיַח ִלי ֶׁשַּמה ֶּׁשִּנְׁשַאר 
ַאָּתה עֹוֶׂשה!” ָהִאיׁש ִהְבִטיַח לֹו ֶׁשהּוא ַיֲעֶׂשה ֶאת ָּכל ַהְּׁשָאר. ִהְתִחיל 
ָהַרב ֶּבן ִצּיֹון ַלֲעֹבר ִאּתֹו ַעל ַהִּמְצֹות ְוָאַמר לֹו: ָּכל ִּדיֵני ַהָּקְרָּבנֹות 
עֹוד  ֵיׁש  ְלָך,  יֹוֵרד  ַהָּנִׁשים  ֶׁשל  ַהִּמְצֹות  ָּכל  ְלָך,  יֹוֵרד  ְוַהִּמְקָּדׁש, 
ֲאִכיַלת  ְלָך.  ֲאִני מֹוִריד  ַּגם אֹוָתם  ּוְלִוִּים,  ֹּכֲהִנים  ֶׁשל  ִמְצֹות  ַּכָּמה 
ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות, ְׁשָקִצים ּוְרָמִׂשים, ַאָּתה ִמֵּמיָלא ׁשֹוֵמר ְּבִלי ִטְרָחה, 
ַמְחָׁשָבה  זֹו  ֶּׁשִּנְׁשַאר ְלָך ִּתְׁשֹמר”,  ַעְכָׁשו ַמה  ָּכֵׁשר.  ַהֹּכל  ַהּיֹום  ֵיׁש 
ֶׁשל ָאָדם ֶׁשִּבְתִחַּלת ַהֶּדֶרְך, ְּכֶׁשָּקֶׁשה לֹו ְוהּוא ְמַחֵּפׂש ֻקּלֹות, ֲאָבל 
ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ִל”ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם” ַאָּתה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות יֹוֵתר. 
ָלָּמה? ִּכי ְּכֶׁשָאָדם ֵמִבין ֶׁשַהֶּמֶלְך ָיכֹול ִלְהיֹות ִאּתֹו ַמה הּוא עֹוֶׂשה? 
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הּוא עֹוֶׂשה ַהֹּכל ִלְמֹצא ֵחן ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶלְך. ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשִּמְסַּתְּפִקים 
ְּבַמה ֶּׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָאַמר, ְׁשֹמר ַׁשָּבת - ׁשֹוֵמר ַׁשָּבת, ְּתִפָּלה 
- ְּתִפָּלה. ֲאָבל הּוא ֹלא ַמְרֶאה ֶּבֱאֶמת ֶׁשהּוא רֹוֶצה ִלְמֹצא ֵחן ְּבֵעיֵני 
ַהֶּמֶלְך. ַרק ַעל ְיֵדי ֶׁשָהָאָדם עֹוֶׂשה יֹוֵתר ֵמַהִחּיּוב ֶׁשּלֹו, הּוא לֹוֵמד 
ְּפסּוִקים  ְּבַכָּמה  חֹוָבה  ְיֵדי  ָלֵצאת  ָיכֹול  ֶׁשהּוא  ֲאִפּלּו  ּתֹוָרה  ַהְרֵּבה 
)מנחות דף צט ע”ב(, הּוא הֹוֵלְך ְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים ְּבִלי ְּתָנִאים, ֶאָּלא 

ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה, ָּבֶזה הּוא ַמְרֶאה ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשהּוא אֹוֵהב 
אֹותֹו ְוֶׁשהּוא רֹוֶצה ֶׁשִּיְׁשֶרה ֶאְצלֹו.  



ֻמִנּ הּוִדּפָ ֻּצֻבאפָהֶּגקת ֻּילפָהּית ַָ ָה

ּוֶבֱאֶמת ִאם ָאָדם ִמְתַיֵחס ַלּתֹוָרה ְוַלִּמְצֹות ַּבּתֹוָרה ְּכ”ִדְבֵרי ֱאֹלִקים 
ַחִּיים” הּוא ֹלא עֹוֶׂשה ְלַעְצמֹו ֲהָנחֹות, ְוֹלא ְמַחֵּפׂש ֻקּלֹות.

ְּכֵמָאה  ִלְפֵני  ְּבֶגְרַמְנָיה  ֶׁשַחי  ֶעְטִליְנֶגר  יֹוֶקב  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ַוֲחִמִּׁשים ָׁשָנה, ִנְׁשַאל ְׁשֵאָלה ֵמַחָּיל ְיהּוִדי ֶׁשֵּׁשֵרת ַּבָּצָבא ַהֶּגְרָמִני. 
ְּבֶעְמַּדת  ֶׁשָעַמד  ַהַחָּיל  ֶאת  ְלַהֲחִליף  ָּבא  ְּכֶׁשהּוא  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד 
ּוִפְתאֹום  אֹותֹו  ְלַחֵּפׂש  ָיַרד  הּוא  אֹותֹו,  רֹוֶאה  ֹלא  הּוא  ַהְּׁשִמיָרה, 
ַהְּיהּוִדי  ַהַחָּיל  ֶאת  רֹוֶאה  הּוא  קֹולֹות.  הּוא ׁשֹוֵמַע  ַהִּׂשיִחים  ִמּתֹוְך 
ָׁשַאל  הּוא  ָהֵעִצים.  ֵּבין  ְוָזרּוק  ָקׁשּור  ָערֹם,  ָּבֶעְמָּדה  ְלָפָניו  ֶׁשָהָיה 
אֹותֹו: “ַמה ָּקָרה?” ְוהּוא ִסֵּפר ֶׁשַּכָּמה ַחָּיִלים ָּבאּו ִלְצחֹק ַעל ַהַחָּיל 
ַהְּיהּוִדי, ִהְתַנְּפלּו ָעָליו, ָלְקחּו לֹו ֶאת ַהְּבָגִדים ְוָקְׁשרּו אֹותֹו, הּוא 
הּוא  ְּבָגִדים.  לֹו  ְלָהִביא  ְוֵיֵלְך  אֹותֹו  ֶׁשְּיַׁשְחֵרר  ֶעְזָרה  ִמֶּמּנּו  ִּבֵּקׁש 
ֶהְחִליט ַלֲעֹזר לֹו. ֵּביְנַתִים ִהִּגיעּו ֵמַהָּצָבא ִלְבּדֹק ַהִאם ַהַחָּיל ֶׁשָאמּור 
ִלְׁשֹמר עֹוֶׂשה ֶאת ֲעבֹוָדתֹו, ְוֵהם ֹלא ָמְצאּו אֹותֹו, הּוא ָהַלְך ְלָהִביא 
ֶלָחֵבר ֶׁשּלֹו ְּבָגִדים. ְּכֶׁשָּמְצאּו אֹותֹו ִהְכִניסּו אֹותֹו ַלֶּכֶלא, ּוְגַזר ַהִּדין 
ָהָיה ָידּוַע ֵמֹראׁש, הּוא ָהָיה ְּבַסָּכַנת ָמֶות. הּוא ָׁשַלח ְׁשֵאָלה ְלַבַעל 
ֶהָערּוְך ַלֵּנר ָהַרב ֶעְטִליְנֶגר, ַהִאם הּוא ָיכֹול ְלַגּלֹות ֶאת ַהִּסָּבה ָלָּמה 
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ַהַחָּיל  ַעל  ַהִּסּפּור  ָּכל  ֶאת  ּוְלַסֵּפר  ַהְּׁשִמיָרה,  ֶעְמַּדת  ֶאת  ָעַזב  הּוא 
ֶׁשָּׁשַכב ָערֹם. ְוָכַתב ַעל ַהּנֹוֵׂשא ַהֶּזה ְּתׁשּוָבה ְּבׁשּו”ת ִּבְנַין ִצּיֹון )סימן 
קעב( ּוָפַסק ֶׁשָאסּור לֹו ְלַסֵּפר, ֶׁשֲהֵרי ִאם הּוא ְיַסֵּפר ַהַחָּיל ִיְתַּבֵּיׁש 

ֶׁשָּכל ַהַחָּיִלים ִיְצֲחקּו ַעל אֹותֹו ַחָּיל, ְוהּוא ִיְהֶיה ִּבְכַלל ַהַּמְלִּבין ְּפֵני 
ֲחֵברֹו ָּבַרִּבים, ּוַבְּגָמָרא )סוטה דף י ע”ב( ָאְמרּו: ֹנַח לֹו ָלָאָדם ֶׁשַּיִּפיל 

ַעְצמֹו ְלִכְבַׁשן ָהֵאׁש ְוַאל ַיְלִּבין ְּפֵני ֲחֵברֹו ָּבַרִּבים. 

יֹוֵדַע  ַאָּתה  ִאם  ִהיא,  ָלֶזה  ְוַהְּתׁשּוָבה  ָּכֶזה?  ְּבִנָּסיֹון  עֹוְמִדים  ֵאיְך 
ֶׁשָּכל ַהַחִּיים ֵהם ִּבְׁשִביל ַהַּתְכִלית ֶׁשל “ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם”, ַאָּתה 

ִמְתַנֵהל ְלִפי ַהֵּסֶפר, ְלִפי ִצּוּוי ַהֶּמֶלְך ְוֹלא ׁשֹוֵאל ְׁשֵאלֹות. 



ִקּ סת בת ֶּ ִּיּםפָקנת ַָ ָקִ ּפ ָהֻּמֻסאז’פלת

ֵיׁש ִסּפּור ְקָצת ַמְצִחיק, ַהָּגאֹון ַהָּגדֹול ַרִּבי ַחִּיים ַקְנֶיְבְסִקי ֶׁשִּיְחֶיה, 
ָהָיה ְמֹאד ְמַכֵּבד ֶאת ָאִביו ַהָּגאֹון ַרִּבי ַיֲעקֹב ִיְׂשָרֵאל ַקְנֶיְבְסִקי ַזַצ”ל, 
ָהָיה  הּוא  ַהּדֹור  ְּגדֹול  ָהָיה  ֶׁשהּוא  ִמֶּזה  חּוץ  ַהָּקדֹוׁש’,  ‘ַהְּסַטייֶּפֶלר 
ַחִּיים  ֶׁשַרִּבי  ַלְּסַטייֶּפֶלר,  ָאְמָרה  ָהַרָּבִנית  ֶאָחד  יֹום  ַאָּבא ֶׁשּלֹו.  ַּגם 
ַהְּסַטייֶּפֶלר  ַהַּגב.  ִנְתַּפס לֹו  ַמָּמׁש  ִּבְנָין[  ְּבאֹותֹו  ָּגר ָׁשם  ָהָיה  ]הּוא 
ַלַּבִית  ְוִנְכַנס  ַזִית,  ְוֵהִביא ַּבְקּבּוק ֶׁשֶמן  ְלֵביתֹו  ָהַלְך  ֶזה,  ָׁשַמע ֶאת 
ֶׁשל ְּבנֹו ָהַרב ַחִּיים ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו: ּתֹוִריד ֶאת ַהֻחְלָצה ְוַתֲעֶלה ַלִּמָּטה, 
ֲאִני רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ְלָך ָמָסאז’. ַרִּבי ַחִּיים ְמֻמְׁשָמע, עֹוֶׂשה ֶאת ִצּוּוי 
ַהַּזִית, ּוְמַצֶּוה ָעָליו:  ְוַהְּסַטייֶּפֶלר עֹוֶׂשה לֹו ָמָסאז’ ִעם ֶׁשֶמן  ָאִביו, 
הּוא  ַלַּבִית  ַהְּסַטייֶּפֶלר  ְּכֶׁשָחַזר  ַהּבֶֹקר”.  ַעד  ֵמַהִּמָּטה  ָּתקּום  “ַאל 
ְּבֶעְזַרת  ָמָסאז’,  לֹו  ְוָעִׂשיִתי  ְלַחִּייְמֶק’ה  “ָהַלְכִּתי  ָלַרָּבִנית:  ָאַמר 
ַהֵּׁשם ַעד ַהֹּבֶקר הּוא ַיְרִּגיׁש טֹוב”. ָהַרָּבִנית ָאְמָרה לֹו: “ְלִמי ָעִׂשיָת 
ָמָסאז’?”, הּוא ָאַמר ָלּה: “ְלַחִּיים, ָאַמְרְּת ֶׁשּכֹוֵאב לֹו ַהַּגב”. ָהַרָּבִנית 
ָצֲחָקה ְוָאְמָרה: “ֹלא ִהְתַּכַּוְנִּתי ֵאָליו, ִהְתַּכַּוְנִּתי ְלַרִּבי ַחִּיים ְקלּוְפט 
– ַהְּסַטייֶּפֶלר ָהָיה ַהַּסָּבא ֶׁשל ִאְׁשּתֹו -  הּוא ִמְסֵּכן ּכֹוֵאב לֹו ַהַּגב...”
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ֶאת ַהִּסּפּור ַהֶּזה ָׁשַמְעִּתי ֵמָהַרב ְׁשֹלֹמה ֶלִויְנְׁשֵטיין שליט”א, ְוהּוא 
ָאַמר ֶׁשהּוא ֹלא ָּכל ָּכְך ֶהֱאִמין ַלִּסּפּור ַהֶּזה ְוָהַלְך ְלָבֵרר אֹותֹו ֵאֶצל 
ִאֵּׁשר  ַהֶּנֶכד  ֲאִמִּתי.  ַהִּסּפּור  ַהִאם  ַקְנֶיְבְסִקי,  ַחִּיים  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהֶּנֶכד 
ֶׁשַהִּסּפּור ֲאִמִּתי  ְוָאַמר לֹו ֶׁשֵּיׁש ֶהְמֵׁשְך ַלִּסּפּור: ֵאיְך ֶׁשַהְּסַטייֶּפֶלר 
ָׁשַמע ֶׁשֹּלא ּכֹוֵאב ְלַרִּבי ַחִּיים ַקְנֶיְבְסִקי ַהַּגב, הּוא ָרץ ַהחּוָצה, ָׁשֲאלּו 
אֹותֹו: “ְלָאן ַאָּתה ָרץ?”, ְוהּוא ָאַמר ָלֶהם: “ֲאִני ָרץ ְלַהִּגיד ְלַרִּבי 
ַחִּיים ַהֵּבן ֶׁשִּלי ֶׁשָּיקּום ֵמַהִּמָּטה, ִּכי ִאם ֹלא, הּוא ַיֲעֶׂשה ִּכּבּוד ָאב 

ְוִיָּׁשֵאר ַּבִּמָּטה ַעד ַהּבֶֹקר ְּבִלי ָלזּוז...”

ָּכאן זֹו ֻּדְגָמא ְלִמְצַות “ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך” )שמות כ, יב( ְּבִלי 
ָחְכמֹות, ָהַאָּבא אֹוֵמר - עֹוִׂשים, ְוֶזה ָלָּמה, ִמֵּכיָון ֶׁשֶּזה ִצּוּוי ַהֵּׁשם. 
ִנְרֶאה  ַמְתִאים,  ַמְתִאים, ֹלא  ֵּכן  ְׁשֵאלֹות,  ִלְׁשֹאל  ַמְתִחיל  ַאָּתה  ִאם 
ִלי אֹו ֹלא ִנְרֶאה ִלי, ַאָּתה ַמְפִסיד ֶאת ַה”ְּוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם”. ֶזה 

ַהּסֹוד ַהָּגדֹול ֶׁשל ַהָּפָרָׁשה. 

ֵּכן  ָאֵמן  ִל”ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם”  ֶׁשִּנְזֶּכה  ַיֲעֹזר  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ְיִהי ָרצֹון. 
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