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ּכֵל ֵמַהְנָהגוֹת ָהעֹוָלם ַהזֶּה מוַּסר ַהׂשְ
ְנֶכם")א,  ְקִריבוּ ֶאת ָקְרּבַ ֵהָמה ִמן ַהּבָָקר וִּמן ַהצֹּאן ּתַ "ִמן ַהּבְ
ַה"ּבֵן ִאיׁש ַחי"  ַעל  ּבַ ִנְפָלא  אֶֹפן  ּבְ ֵאר  ּתֵ זֶה  ּפָסוּק  ֶאת  ב( 
ּתוָֹרה.  ּבַ גָּדוֹל  ַרב  ַחי  ַאַחת  ִעיר  ּבְ ל:  ָמׁשָ י  ּפִ ַעל  זַַצ"ל, 
ים  ׁשִ וְּמַבּקְ ֵבית ִמְדָרׁשוֹ  ּבְ ִמְצטוְֹפִפים  ים ָהיוּ  ְלִמיִדים ַרּבִ ּתַ
ֲאֻרּכוֹת  עוֹת  ׁשָ ְך  וְּבֶמׁשֶ ֵמֶהם  ָמנַע  ְוָהַרב לֹא  יו,  ִמּפִ ּתוָֹרה 

ֶהם ּתוָֹרה וַָדַעת. יץ ּבָ ִהְרּבִ
ם  ְרצוֹנוֹ ָלֵצאת יַַחד ִעּמָ י ּבִ יוֹם ֶאָחד ָאַמר ָהַרב ְלַתְלִמיָדיו ּכִ
ָפנָיו  ְטחוּ ּבְ ְלִמיִדים ַעל ּכְָך ְוַאף ׁשָ ְמהוּ ַהּתַ וּק. ּתָ ּשׁ ְלַטיֵּל ּבַ

ַדְעּתוֹ. ִמיָהָתם, אוָּלם ָהַרב נוַֹתר ֵאיָתן ּבְ ֶאת ּתְ
ִאים  ִגיֵבי ּכַֹח ַהּנוֹׂשְ ִלים ׂשְ וּק ָראוּ ַסּבָ יעוּ ֶאל ַהּשׁ ר ִהּגִ ּכֲַאׁשֶ

ִלים  ּבָ וּק. "ְראוּ ֶאת ַהּסַ ַדְרּכָם ַלֲחנֻיּוֹת ַהּשׁ ֵבִדים ּבְ אוֹת ּכְ ָ ַמּשׁ
ֵהם  ֵמֶהם!  ִלְלמֹד  יֵׁש  גָּדוֹל  "מוָּסר  ָהַרב,  ָאַמר  ַהּלָלוּ", 
תוֹ. ֵאין ֵהם  ּקוָֹמָתם ִנְכּפֶֶפת ֵמַחּמָ א ּכֵָבד ַעד ׁשֶ ִאים ַמּשָׂ נוֹׂשְ
ִעים. ּכְָך ֵהם  קֹר, ֶאת ֲעבוָֹדָתם ֵהם ְמַבּצְ חֹם אוֹ ּבְ יִחים ּבְ ּגִ ַמׁשְ

ָכל יוֹם". ֲעֵמִלים ּכָל ַהיּוֹם ּכֻּלוֹ ּבְ
חֹם אֹו  ַמֲאָמץ, ּבְ ב ּבְ ֵ "ּגַם ָאנוּ", ָאַמר ָהַרב, "ַאל ָלנוּ ְלִהְתַחּשׁ
קֹר. ַאל ָלנוּ ְלִהְתַרּפוֹת ֵמֲעַמל ַהּתוָֹרה ַאף לֹא ְלֶרַגע ֶאָחד  ּבְ

ִהיא!" וּם ִסּבָה ׁשֶ וִּמּשׁ
יעוּ ֶאל ּבֵית ִמְסָחר.  יכוּ ָהַרב ְוַתְלִמיָדיו ְוִהּגִ ְלַאַחר ִמּכֵן ִהְמׁשִ
ַעל  ּבוֹנוָֹתיו.  ֶחׁשְ ִסְפֵרי  ּבְ ְוֻרּבוֹ  רֹאׁשוֹ  קוַּע  ׁשָ ָהיָה  ַהּסוֵֹחר 
הוּא  אוָּלם  אֶֹכל,  ַצּלַַחת  ֻמּנַַחת  ָהיְָתה  ָפנָיו  ּלְ ׁשֶ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ
ִרים.  וִּבים וְּבִמְסּפָ ִחּשׁ ָלל ֶאּלָא ָהיָה ָטרוּד ּבְ ּה ּכְ לֹא נַָגע ּבָ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ



ָבר ַקר... ַמּדוַּע ֵאיְנָך  ל ַהּסוֵֹחר, "ָהאֶֹכל ּכְ נוֹ ׁשֶ נָה ּבְ "ַאּבָא", ּפָ
ִמְתיַגֵַּע  "ֲאִני  ַהּסוֵֹחר,  ָענָה  עוֹת",  ׁשָ לֹׁש  ׁשָ "ִמזֶּה  אוֵֹכל?". 
י ֲחֵסִרים ִלי ַסְך  ּבוֹנוֹת ַהֲחנוּת ּכִ ֶחׁשְ ִלְמצֹא ֵהיָכן יֵׁש ָטעוּת ּבְ

נֵי ְזהוִּבים..." ל ׁשְ ׁשֶ
ה ֶעֶבד  ם", ָאַמר ָהַרב ְלַתְלִמיָדיו, "סוֵֹחר זֶה נֲַעׂשֶ "רוִֹאים ַאּתֶ
ִתיָּה ְוהוּא ְמכוֵֹפף  לֹא ֲאִכיָלה וְּבלֹא ׁשְ ְלָממוֹנוֹ. הוּא נוָֹתר ּבְ
נֵי ְזהוִּבים!..." ל ׁשְ ֵדי ִלְמצֹא ָטעוּת ׁשֶ עוֹת ּכְ לֹׁש ׁשָ ֶאת רֹאׁשוֹ ׁשָ

ְגיָה  ֲהָבנַת ַהּסֻ ִעים ּבַ ר ָאנוּ ִמְתיַּגְ "ַאף ָאנוּ", ָאַמר ָהַרב, "ּכֲַאׁשֶ
ְכָלל  ּבִ נְַבִחין  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ְמאוֵֹדנוּ  ָכל  ּבְ ָכְך  ּבְ קַֹע  ִלׁשְ ָעֵלינוּ 
ָבר ַעל ֶהְסּבֵרוֹ ָהָראוּי  יָּבוֹא ַהּדָ ֶקה, וִּבְלַבד ׁשֶ ַמׁשְ אֶֹכל אוֹ ּבְ ּבְ
יכוּ ָהַרב ְוַתְלִמיָדיו ְוִהְבִחינוּ  ְוַהּנָכוֹן! זֶהוּ ֲעַמל ַהּתוָֹרה!". ִהְמׁשִ
ְפצוּ  ּקָ ֶהם ׁשֶ ָחָקם. ָהיוּ ּבָ ִמׂשְ ּתוְֹבִבים ּבְ ׁשְ ְקבוַּצת ְיָלִדים ַהּמִ ּבִ
ּצֲָחקוּ ְוָרצוּ ְללֹא  ָעָפר ְוָהיוּ ׁשֶ ׁשוּ ּבְ ּלְ ִהְתּפַ לוִּלית ַמִים, ָהיוּ ׁשֶ ׁשְ ּבִ

ּכָל ִסּבָה ִנְרֵאית ָלַעִין.
ּבָם  ּלִ ֶ ים ֵהם ַמה ּשׁ "ְראוּ ֶאת ַהְיָלִדים ַהּלָלוּ", ָאַמר ָהַרב, "עוֹׂשִ

ְלִעיִגים ֲעֵליֶהם". נֵי ַהּמַ ָלל ִמּפְ ים ּכְ ּיְׁשִ ָחֵפץ ְוֵאין ֵהם ִמְתּבַ
ְצווֹת  ּתוָֹרה וַּבּמִ ר ָאנוּ עוְֹסִקים ּבַ "ַאף ָאנוּ", ָאַמר ָהַרב, "ּכֲַאׁשֶ

ְלִעיִגים ָעֵלינוּ". נֵי ַהּמַ יֵּׁש ִמּפְ ֶחְפֵצנוּ, ַאל ָלנוּ ְלִהְתּבַ ּכְ
"ִמן  ּפָסוּק:  ּבַ נֱֶאַמר  ַחי",  ִאיׁש  ן  ַה"ּבֵ ָאַמר  ל  ַהּנְִמׁשָ ּגַם  זֶהוּ 
לֹׁש ְקבוּצוֹת ַהּלָלוּ.  ֵהָמה ִמן ַהּבָָקר וִּמן ַהצֹּאן", ֶרֶמז ִלׁשְ ַהּבְ
ְבֵהַמת  ֵבִדים ּכִ אוֹת ּכְ ָ ִאים ַמּשׁ ּבִָלים ַהּנוֹׂשְ ֵהָמה" - ַהּסַ "ִמן ַהּבְ
ִמיד ֶאת ִסְפֵרי  ר וּבוֵֹדק ּתָ א. "ִמן ַהּבָָקר" - ַהּסֹוֵחר ַהְמַבּקֵ ַמּשָׂ
ים ַמה  ִעיִרים ָהעוֹׂשִ ּבוֹנוָֹתיו. "וִּמן ַהצֹּאן" - ַהְיָלִדים ַהּצְ ֶחׁשְ
ְלְמדוּ  ּתִ ְנֶכם"  ָקְרּבַ ֶאת  ְקִריבוּ  "ּתַ ֵאּלֶה  ִמּכָל  ָחֵפץ.  ּבָם  ּלִ ֶ ּשׁ

מוָּסר ְוִתְתָקְרבוּ ַלֲעבוַֹדת ה'!

ֶדֶרְך ַרּבֹוֵתינּו ּבְ

ָצְדָקה  ְיהוָּדה  ָהַרב  ל  ׁשֶ ָבָריו  ּדְ ָהיוּ  ָמה 
ּבוּר? זצ"ל ִלְקבוַּצת ַעְסָקנֵי ַהּצִ

י  ּכִ ה ָחֵמץ  ֵתָעׂשֶ ַלה' לֹא  ְקִריבוּ  ּתַ ר  ֲאׁשֶ ְנָחה  ַהּמִ "ּכָל 
ה ַלה' )ב,  ֶ ּנוּ ִאּשׁ ַבׁש לֹא ַתְקִטירוּ ִמּמֶ אֹר ְוָכל ּדְ ָכל ׂשְ
ָמָרן  ם  ׁשֵ ּבְ ְלָבֵאר  ֵהִביא  ָהאֹור"  "וָּמתֹוק  ֵסֶפר  ּבְ יא( 
יֹוֵסף",  "ּפֹוַרת  יַבת  ְיׁשִ רֹאׁש  ַזַצ"ל  ַצְדָקה  ְיהוָּדה  י  ַרּבִ

ִנים. ָבׁש הוּא ֲהָסַרת ּפָ ַעס, ְוִאּלוּ ַהּדְ אֹור הוּא ַהּכַ ַהּשְׂ ׁשֶ
ֵאינֶּנָה  זֹו  ַהְנָהָגה  ִמיד.  ּתָ ּכֹוֲעִסים  ר  ֲאׁשֶ ים  ֲאנָׁשִ נָם  יֶׁשְ
ִנּיָה,  ְ יצֹוִניּוּת ַהּשׁ ֲעָבר ַלּקִ ָלל וְּכָלל, אוָּלם ּגַם ַהּמַ טֹוָבה ּכְ
ַהְנָהָגה  ֵאינֶּנָה  ִמיד,  ּתָ ִנים  ּפָ יִרים  ַמְסּבִ ָאָדם  נֵי  ּבְ ּה  ּבָ ׁשֶ
ֵאינֹו  ׁשֶ וִּמי  ִלְכעֹס,  ָאָדם  ָצִריְך  ִלְפָעִמים  ן  ּכֵ ׁשֶ ִחיּוִּבית, 
ר ָאָדם ַמְבִחין  וָּרה. ְלֻדְגָמה: ּכֲַאׁשֶ ּשׁ ּכֹוֵעס ֵאינֹו נֹוֵהג ּכַ
ה  עֹוְבֵרי ֲעֵבָרה, ָעָליו ְלהֹוִכיַח אֹוָתם, ְוִאם ֵאינֹו עֹוׂשֶ ּבְ

יו. ַלּפָ ִביָעה ּכְ ן, ַקּיֶֶמת ּתְ ּכֵ
ּכֹוֵעס  לֹוַמר:  ּכְ אֹור",  "ׂשְ הוּא  ָאָדם  ׁשֶ ֵאפֹוא,  ִנְמָצא, 
ָבׁש"  "ּדְ ֶגֶדר  ּבְ ִדיר  ּתָ הוּא  ׁשֶ ָאָדם  ְלִחּלוִּפין,  ִמיד, אֹו,  ּתָ
ַבׁש  ּדְ ְוָכל  אֹר  ׂשְ ָכל  י  "ּכִ ּנוּ,  ִמּמֶ ְלַהְקִטיר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי   -

ה ַלה'", ֶאּלָא ָהָאָדם ָצִריְך ִלְצעֹד  ֶ ּנוּ ִאּשׁ לֹא ַתְקִטירוּ ִמּמֶ
ל הקב"ה. ַעם ְלִפי ְרצֹונֹו ׁשֶ ָכל ּפַ ִביל ַהזָָּהב, ְוִלְנהֹג ּבְ ׁשְ ּבִ
אֹודֹות  ִליהוָּדה"  "ְוזֹאת  ֵסֶפר  ּבְ ר  ְמֻסּפָ ְלָכְך  ר  ֶהְקׁשֵ ּבְ
ָמָצא  ר  ּכֲַאׁשֶ ׁשֶ ַזַצ"ל,  ַצְדָקה  ְיהוָּדה  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ַהְנָהָגתֹו 

נֵי ִאיׁש. ְלנָכֹון ְלָהִעיר ְלעֹוְבֵרי ֲעֵבָרה לֹא ָחת ִמּפְ
ֶבל, ֲהלֹא  ל ָאִרי ִמּבָ נַת תשל"ב ִעם ֲעלֹותֹו ׁשֶ ׁשְ ָהיָה זֶה ּבִ
יׁש  ן ִאיׁש ַחי", ֶהָחָכם ַהּיָׁשִ ל ַה"ּבֵ ִריד ׁשֶ הוּא נְֶכדֹו ַהּשָׂ
י יֲַעקֹב ַחּיִים  ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ּבְ ד,  ְגּדַ ַחּיִים ַזַצ"ל ִמּבַ ִוד  ּדָ י  ַרּבִ

ַזַצ"ל.
ַצְדָקה  ְיהוָּדה  י  ַרּבִ יָָצא  ּבֹואֹו,  ַבר  ּדְ נֹוַדע  ר  ּכֲַאׁשֶ
ֲחָכִמים  ל  ׁשֶ ָדה  ִנְכּבָ ְקבוָּצה  ָראׁשוּת  ּבְ ַלִים,  ִמירוּׁשָ
ֵדי  ּכְ יֹוֵסף",  "ּפֹוַרת  יַבת  ִמיׁשִ ִנים  ּפָ ְנׂשוֵּאי  ִנים  ְוַרּבָ
עוָּפה. ֵדה ַהּתְ ׂשְ טֹוס ּבִ ִרְדּתֹו ִמן ַהּמָ נָיו ּבְ יל ֶאת ּפָ ְלַהְקּבִ

ִצּבוּר  ַעְסָקנֵי  ל  ׁשֶ נֹוֶסֶפת  ְקבוָּצה  ָמְצאוּ  ם  ְלׁשָ בֹוָאם  ּבְ
ֵאינָם ׁשֹוְמֵרי ּתֹוָרה ִמְצוֹות, ְנִציֵגי "ִאְרגּוּן יוְֹצֵאי ִעיָרק"  ׁשֶ
ָלעֹוֶלה  ּכָבֹוד  ַלֲחלֹק  ֵהם  ּגַם  אוּ  ּבָ ׁשֶ מֹוְסדֹות,  ָאר  וּׁשְ

ֶהָחׁשוּב וְּלָבְרכֹו ְלֶרֶגל ֲעִליָּתֹו ַאְרָצה.
י ְיהוָּדה  ַרּבִ נָה  ּפָ טֹוס,  ִלְנִחיַתת ַהּמָ ינוּ  ִהְמּתִ ׁשֶ ְרָגִעים  ּבָ



ְפנוּ  אֶֹמץ רוּחֹו ֶאל אֹוָתם ַעְסָקִנים ְוָאַמר ָלֶהם: "ִהְתַאּסַ ּבְ
ל ֲחָכִמים  ָדה ׁשֶ ָראׁשוּת ְקבוָּצה ִנְכּבָ ַלִים, ּבְ ַצְדָקה ִמירוּׁשָ
ֵדי  ּכְ יֹוֵסף",  "ּפֹוַרת  יַבת  ִמיׁשִ ִנים  ּפָ ְנׂשוֵּאי  ִנים  ְוַרּבָ
עוָּפה. ֵדה ַהּתְ ׂשְ טֹוס ּבִ ִרְדּתֹו ִמן ַהּמָ נָיו ּבְ יל ֶאת ּפָ ְלַהְקּבִ

ִצּבוּר  ַעְסָקנֵי  ל  ׁשֶ נֹוֶסֶפת  ְקבוָּצה  ָמְצאוּ  ם  ְלׁשָ בֹוָאם  ּבְ
ֵאינָם ׁשֹוְמֵרי ּתֹוָרה ִמְצוֹות, ְנִציֵגי "ִאְרגּוּן יוְֹצֵאי ִעיָרק"  ׁשֶ
ָלעֹוֶלה  ּכָבֹוד  ַלֲחלֹק  ֵהם  ּגַם  אוּ  ּבָ ׁשֶ מֹוְסדֹות,  ָאר  וּׁשְ

ֶהָחׁשוּב וְּלָבְרכֹו ְלֶרֶגל ֲעִליָּתֹו ַאְרָצה.
י ְיהוָּדה  ַרּבִ נָה  ּפָ טֹוס,  ִלְנִחיַתת ַהּמָ ינוּ  ִהְמּתִ ׁשֶ ְרָגִעים  ּבָ
ְפנוּ  אֶֹמץ רוּחֹו ֶאל אֹוָתם ַעְסָקִנים ְוָאַמר ָלֶהם: "ִהְתַאּסַ ּבְ
נוּ יֹוֵסף ַחּיִים ַזַצ"ל,  ל ַרּבֵ ּפֹה ָלֵתת ּכָבֹוד ִויָקר ְלנְֶכדֹו ׁשֶ
נוּ  ּלָ ּכֻ יו  וִּמּפִ ֶבל,  ּבָ ְיהוֵּדי  ּכָל  ל  ׁשֶ וְּמאֹוָרם  ם  ַרּבָ ָהיָה  ׁשֶ
ַוֲאִני  ַהזֶּה.  ַהיֹּום  ֶעֶצם  ַעד  ׁשֹוִתים  ָאנוּ  יָמיו  וִּמּמֵ ַחּיִים 
ֶכם  ּלָ ַמה  ּפֹה?  ֶכם  ּלָ ַמה  טוּת:  ַפׁשְ ּבְ ֶאְתֶכם  ׁשֹוֵאל 
יֹוֵסף ַחּיִים  נוּ  ל ַרּבֵ ְזַמּנֹו ׁשֶ ּבִ יֹוֵסף ַחּיִים? ַהִאם  נוּ  וְּלַרּבֵ
ְוִאם  מֹוֶכם?  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ְלַחּלֵל  ִעיָרק  ִמיהוֵּדי  הוּ  ִמיׁשֶ ֵהֵעז 
נוּ יֹוֵסף ַחּיִים, ֵאיְך  ל ּכָבֹוד ְוַהֲעָרָכה ְלַרּבֵ ֶכם ִזיק ׁשֶ יֵׁש ּבָ
ֶרְך  ְמסֹוֶרת ָאבֹות ְוָלסוּר ִמּדֶ ְך ּבִ בֹוׁשוּ ִלְבעֹט ּכָל ּכָ לֹא ּתֵ

ָרֵאל ַסּבָא?". ִיׂשְ
י ַסְלָמן  ל ַרּבִ ב ְליָדֹו ֶהָחָכם ַהְמֻקּבָ ָעה ִנּצַ אֹוָתּה ׁשָ ּבְ

ָבָריו  ּדְ ַמע  ְלִמׁשְ ר  ֲאׁשֶ יָבה,  ׂשֵ ִאיׁש  ַזַצ"ל,  מוַּצִפי 
ְעְזעוּ ֶאת  ִּ ז ֶבִכי ִויָלָלה, ׁשֶ ַח ְונַָתן קֹולֹו ּבְ ַהּנֹוְקִבים ִהְתיַּפֵ
ֵמרֹב  ְרַקע  ּקַ ּבַ נֵיֶהם  ּפְ ְבׁשוּ  ּכָ ים  ָהֲאנָׁשִ ַהּנֹוְכִחים.  ּכָל 

ת ֱאלִֹקים. ּלֹו ָהַפְך ְלֶחְרּדַ ֲעָמד ּכֻ ה, ְוַהּמַ ה וְּכִלּמָ ּבוּׁשָ

ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ

ִנינֵי ּפוִּרים ּפְ
נִַים ִמן ָהֶאָחד... ְ טֹוִבים ַהּשׁ

ׁש, ָמה  ֶבן ׁשֵ ְהיוֹתוֹ יֶֶלד ּכְ ַאל ּבִ יץ זצ"ל ִנׁשְ ׁשִ י ְיהוֹנָָתן ַאְיּבְ ַרּבִ
וֵרוֹׁש,  ְגָתן וֶָתֶרׁש ֶאל ֲאַחׁשְ ל ּבִ ַכי ְלַגּלוֹת ֶאת ַהּסוֹד ׁשֶ ָרָאה ָמְרּדְ
וֵרוֹׁש ָהיָה נֱֶהָרג ְוָהיָה ָהעוָֹלם  ְוִכי ֶמה ָהיָה ִאְכּפַת לוֹ ִאם ֲאַחׁשְ

ע ֶאָחד? ָחֵסר ָרׁשָ
ַכי  ּלָה ֶאת ַהּסוֹד, ִהְרִויַח ָמְרּדְ ּגִ ִנינוּת: ַעל ְיֵדי ּכְָך ׁשֶ ׁשְ יב ּבִ ֵהׁשִ

ִעים... נֵי ְרׁשָ קוּ ׁשְ ּלְ ֶרׁש, ְוִהְסּתַ ְגָתן ְוַגם ּתֶ ּנֶֶהְרגוּ ּגַם ּבִ ׁשֶ

יֹום ֶאָחד" "ּבְ
ִמיד ַלֲהרֹג וְּלַאּבֵד ֶאת ּכָל ַהּיְהוִּדים ִמּנַַער ְוַעד זֵָקן ַטף  "ְלַהׁשְ

יוֹם ֶאָחד" )ג, יג( ים ּבְ ְונָׁשִ
ְוָקא  יֶׁש ְלַהְקׁשוֹת ַמּדוַּע ָרָצה ָהָמן ַלֲהרוֹג ֶאת ּכָל ַהְיהוִּדים ּדַ

יוֹם ֶאָחד? ּבְ
ם ר' ְצִבי ְיֶחְזֵקאל ִמיְכְלזֹאהן  ׁשֵ ְרִלין זצ"ל ּבְ לֹמֹה ִמּקַ ב ר' ׁשְ ֵ ִיּשׁ
ל ְוִיְהיֶה ַחג ַלְיהוִּדים  ְָּממוֹ ִיּכָׁשֶ ז ׁש ׁשֶ ָהָמן ָחׁשַ וּם ׁשֶ זצ"ל, ִמּשׁ
ַוֲחָמתוֹ ָאנוּ חוְֹגִגים  ְוָרָצה ַלֲעשׂוֹתוֹ ַרק יוֹם ֶאָחד )ְוַעל ַאּפוֹ 

לֹמֹה אוֹת מ"ג(. ַמע ׁשְ ֵלם...(. )ׁשֶ ֵמִחים חֶֹדׁש ׁשָ יוַֹמִים וּׂשְ

ִמנִַּין יַָדע ַחְרבֹונָא ֶאת גַֹּבּה ָהֵעץ?
אוָֹתּה ֵעָצה  ַאף ַחְרבוֹנָא ָהיָה ּבְ ְמִגּלָה ט"ז א' ׁשֶ ַמ' ּבִ ּגְ ְמבָֹאר ּבַ

ַכי ָעָליו. יַּת ָהֵעץ וְּתִליַּת ָמְרּדְ ל ֲעׂשִ ׁשֶ
אוָֹתּה  ַאף ַחְרבוֹנָא ָהיָה ּבְ ְוָצִריְך ְלָהִבין ַמּדוַּע ָאְמרוּ חז"ל ׁשֶ
וֵרוֹׁש "ּגַם  ַחְרבוֹנָא ָאַמר ַלֲאַחׁשְ ִגּלָה ְמבָֹאר ׁשֶ ּמְ ֵעָצה, ֲהֵרי ּבַ
ים ֶאת ָהָמן ְולֹא  ּבָא ְלַהֲאׁשִ ַמע ׁשֶ ר ָהָמן", וַּמׁשְ ִהּנֵה ָהֵעץ ֲאׁשֶ

ָבר. ף ַלּדָ ּתָ ָאֵכן ָהיָה ׁשֻ קוֹר ׁשֶ ָבר. וַּמהוּ ַהּמָ ף ַלּדָ ּתָ ָהיָה ׁשֻ ׁשֶ
ָאַמר ַחְרבוֹנָה "גָּבוֹּהַ  מוָּכח ּכֵן ִמּדְ ב ּדְ ֵ "א ְליַּשׁ ַהְרׁשָ ְוָכַתב ַהּמַ

י ְיהוָּדה ַצְדָקה ַזַצ"ל ַרּבִ
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ִדיּוּק  ְרָאיָה ְלַבד לֹא ָהיָה יָכוֹל ֵליַדע ּבְ ה", ַוֲהלֹא ּבִ ים ַאּמָ ִ ֲחִמּשׁ
לֹו  נְָּתנוּ  ׁשֶ ּכְ ָהָמן  ֵבית  ּבְ ָהיָה  ׁשֶ ּכְָרֲחָך  ַעל  ֶאּלָא  גְָּבהוֹ,  ֶאת 

ה". ים ַאּמָ ִ אוֲֹהָביו ֶאת ָהֵעָצה "יֲַעשׂוּ ֵעץ גָּבֹּהַ ֲחִמּשׁ
יל  יד ִמּדוְּבנָא, ְוִהְמׁשִ ּגִ קוֹל יֲַעקֹב ְלַהּמַ ְוָכְך ּכַָתב ְלָבֵאר ּגַם ּבְ
ֶרְך  ּדֶ ִהְנִהיגוֹ. ּבַ ָהיָה לוֹ נַַער ָקָטן ׁשֶ ל ְלָעִני ִעוֵּר, ׁשֶ ַעל זֶה ָמׁשָ
לוֹ.  ָאַבד  עוֹת  ַמְטּבְ ִרים  ֶעׂשְ נָה  ּמָ ׁשֶ ּכְַסּפוֹ  י  ּכִ ָהִעוֵּר  יׁש  ִהְרּגִ
ָאַבד ְוִלְרטֹן ַעל ַמזָּלוֹ. ָרָאה  ִהְתִחיל ֶהָעִני ִלְבּכוֹת ַעל ּכְַסּפוֹ ׁשֶ
ִהּנֵה   - ָלִעוֵּר  ְוָאַמר  וָּפנָה  ַרֲחָמיו,  ְוִנְכְמרוּ  ַצֲערוֹ  ַהּנַַער ֶאת 
ּבֹו  ַפס  ּתָ ִמיַּד  ְלךָ,  ָאְבדוּ  ׁשֶ עוֹת  ְטּבְ ַהּמַ ִרים  ֶעׂשְ ֶאת  ָמָצאִתי 

ּלֵם ִלי  ְוִהּנְָך ְמׁשַ ּכִֵני,  ּתַ ְוַהּנַַער צוֵֹעק - ַמּדוַּע  ְוִהּכָהוּ.  ָהִעוֵּר 
יבוֹ ָהִעוֵּר, ֵהן  ַהֲחִזיִרי ְלָך ֶאת ֲאֵבָדְתָך? ֱהׁשִ ַחת טוָֹבה ְבּ ָרָעה ּתַ
ִאם לֹא ּכֵן ִמּנִַין ְלָך ְסכוּם ִמְסּפָָרם,  ּנִי, ׁשֶ י ִמּמֶ ְסּפִ ה גָּנְַבּתָ ּכַ ַאּתָ
ת ָהֵעץ,  ִדיּוּק ֶאת ִמּדַ יַָּדע ּבְ ִרים ּכֶֶסף. ּכְָך ַחְרבוֹנָא ִמּתוְֹך ׁשֶ ֶעׂשְ

ל ָהָמן, וְּכִדְבֵרי חז"ל. אוָֹתּה ֵעָצה ׁשֶ ָהיָה ּבְ אוֹת הוּא ׁשֶ
ָהיוּ  ֶלְך ׁשֶ ִריֵסי ַהּמֶ ַחְרבוֹנָא ָהיָה ִמּסָ ]ָאְמנָם הגר"א ְמָפֵרׁש, ׁשֶ
ֶלְך ְלָהִביא  ַלח ַהּמֶ ָ ּשׁ אוָֹתן ׁשֶ ִמיד, ְוהוּא ָהיָה ּבְ עוְֹמִדים ְלָפנָיו ּתָ
ֵהִכין ָהָמן ֶאת ָהֵעץ[. ה, וְּלָכְך ָהיָה יוֵֹדַע ׁשֶ ּתֶ ׁשְ ֶאת ָהָמן ֶאל ַהּמִ


