
ְדּבָר ּמִ ת ּבַ ָרׁשַ ֶרְך  ּפָ ֵציָדה ַלּדֶ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ְדּבָר?  נָה ַהּתוָֹרה ּבַּמִ  ַמדּוַּע ִנּתְ
ִמְדּבַר ִסינַי" )במדבר א, א( ה ּבְ "ַויְַדּבֵר ה' ֶאל מֶֹשׁ

נֵָאי ְמגוִּרים. ֵאין ַמִים,  ְדּבָר הוּא ְמקוֹם ֶהְפֵקר. ֵאין ּבוֹ ּתְ ַהּמִ
ֵאין ַמְזגָּן... אי ׁשֶ ַמל וְּבַוּדַ ֵאין ַחׁשְ

ִנים ַרּבוֹת  ְדּבָר ׁשָ ּמִ הוֹת ּבַ ָרֵאל ִלׁשְ נֵי ִיׂשְ ָאז ּכֵיַצד יְָכלוּ ּבְ
ּכָל ּכְָך?

ה',  ֶאל  ָהֵעינִַים  ֶאת  את  ָלׂשֵ ַאַחת:  ֶרְך  ּדֶ ַרק  יֵׁש  ַלזֹּאת 
נֵי  ִמּפְ ָעָליו  מֹר  ְוִיׁשְ ְצָרָכיו  ֶאת  ָלָאָדם  ן  ּיִּתֵ ׁשֶ ּבוֹ  ְוִלְבטַֹח 

ְדּבָר. ְגֵעי ַהּמִ ּפִ
ר  ֵ ּיִּשׁ ָרֵאל זָכוּ ְלַעּמוּד ָענָן ׁשֶ נֵי ִיׂשְ ְדּבָר. ּבְ דוֹר ַהּמִ ְוּכְָך ָהיָה ּבְ

ָהְלָכה  ַמִים ְוִלְבֵאר ַמִים ׁשֶ ָ ֶרךְ, ְלָמן ִמן ַהּשׁ ָלֶהם ֶאת ַהּדֶ
ם ְלָכל ָמקוֹם. ִעּמָ

ִלְחיוֹת  ֵאיְך  ֵדנוּ  ְלַלּמְ ֵדי  ּכְ ְדּבָר,  ּמִ ּבַ ַהּתוָֹרה  נָה  ִנּתְ ָלֵכן 
ִמּכָל  ְלִהְתַעּלֵם  ָצִריְך  ּתוָֹרה  ַהּלוֵֹמד  ָאָדם  ּתוָֹרה.  ַחיֵּי 
נִָאים  ַלּתְ ְלִהְתיֵַחס  לֹא  מֹאלוֹ,  וִּמּשְׂ ִמיִמינוֹ  ּקוֶֹרה  ֶ ׁשּ ַמה 
ִליְך ָעָליו ֶאת  ה' וְּלַהׁשְ ְטחוֹנוֹ ּבַ ִביב. ָעָליו ִלְתלוֹת ּבִ ּסָ ּמִ ׁשֶ

ְיָהבוֹ.
ֵלְך ַעל ה'  ֶלְך )תהלים נה, כג( "ַהׁשְ ִוד ַהּמֶ ַעל ּכְָך אוֵֹמר ּדָ
יק". ִאם  ּדִ ן ְלעוָֹלם מוֹט ַלּצַ ֶלָך - לֹא ִיּתֵ ְיָהְבָך ְוהוּא ְיַכְלּכְ

ה' - לֹא יְֶחַסר ְלָך ְמאוָּמה! ְבַטח ּבַ ּתִ
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ּדֹות ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ

ה מוֹצֵא ַעְנְוָתנוּתֹו  ם ַאּתָ ֻדּלָתוֹ - ׁשָ ְמקוֹם ּגְ  ּבִ
נַאי ִלְזּכוֹת ְלִקְניַן ּתוָֹרה. וַּמה ּקוֶֹרה ַאֲחֵרי  ָהֲענָוָה, ִהיא ּתְ
אי  ַ ה הוּא ַרּשׁ ַעּתָ ּמֵ ָאָדם זוֶֹכה ְלתוָֹרה? ֵאין זֶה אוֵֹמר ׁשֶ ׁשֶ

ּגְַבהוּת  ִליֵדי  ְמִביָאה אוֹתוֹ  ַהּתוָֹרה  ִאם  ַגֲאוָה...  ּבְ ִלְנהֹג 
וֶת. ית לוֹ ַסם ַהּמָ ַעת, ּתוָֹרתוֹ נֲַעׂשֵ ַהּלֵב וְּזִחיחוּת ַהּדַ

ַלּתוָֹרה,  זּוֶֹכה  ׁשֶ ַאֲחֵרי  ּגַם  ַעְנְוָתנוּתוֹ  ּבְ ָאר  ִנׁשְ ֶהָענָו 



ם  ֻדּלָתוֹ - ׁשָ ְמקוֹם ּגְ נֶת ֶאת ַהּנֶֶפׁש. ּבִ ְוַאְדַרּבָה, ַהּתוָֹרה ְמַעּדֶ
ה מוֵֹצא ַעְנְוָתנוּתוֹ. ַאּתָ

ָמעוֹת  י ֵאִליָּהוּ ּדְ ל ַרּבִ ַמּדוַּע זְָלגוּ ֵעינָיו ׁשֶ
ת ַחִיל'? ֶאְמַצע 'ֵאׁשֶ ּבְ

ַהיְִּרָאה  ַעּמוּד  הגה"צ  ִליָט"א:  ׁשְ ז  ֶאְלּבָ ְראוֵּבן  י  ַרּבִ ִסּפֵר 
א.  יׁשָ ַקּדִ ֲחִסיָדא  ָהיָה  זַַצ"ל  יָאן  לוּּפְ ֵאִליָּהוּ  י  ַרּבִ ְוַהּמוָּסר 
יַח  ּגִ ַמׁשְ ׁש ּכְ ּמֵ ָרֵאל ְוֵהֵחל ְלׁשַ ִזְקנוּתוֹ הוּא ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ

ַפר ֲחִסיִדים". יַבת "ּכְ ל ְיׁשִ וְּמנֵַהל רוָּחִני ׁשֶ
ֵחיָפה  ָרֵאל' ּבְ ְפֶאֶרת ִיׂשְ יַבת 'ּתִ יׁשִ י ּבִ ּלַָמְדּתִ ׁשֶ ְצִעירוִּתי ּכְ ּבִ
ָהיוּ  ֱאלוּל  חֶֹדׁש  ּבְ ָעִמים.  ּפְ ה  ּמָ ּכַ אוֹתוֹ  מַֹע  ִלׁשְ זִָכיִתי 
יַחת ִחזּוּק ִלְקַראת ַהיִָּמים  יָבה ִלְמסֹר ׂשִ ְמִביִאים אוֹתוֹ ַלְיׁשִ
ֲעֵלי  ּבַ ְוֵכן  ֵחיָפה  ל  ׁשֶ ַהֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ּכָל  ַהּנוָֹרִאים. 
ּלֹו  יָחה ׁשֶ מַֹע אוֹתוֹ. ַהּשִׂ יבוֹת ָהיוּ ּבִָאים ִלׁשְ ים ּבוְֹגֵרי ְיׁשִ ּתִ ּבָ
י  י ּכָל ּכְָך ֶאת ַהּתֶֹכן, ֲאָבל ּדַ ִאיִדיׁש. לֹא ֵהַבְנּתִ נֶֶאְמָרה ּבְ
ֵדי ְלִהְתעוֵֹרר וְּלִהְתַחזֵּק.  ּלוֹ, ּכְ ּבוּר ׁשֶ ּלוֹ וַּבּדִ ְרֶאה ׁשֶ ּמַ ָהיָה ּבַ
ַפת  ּבוּר, ֵהִבין ֵהיֵטב ֶאת ׂשְ ַפת ַהּדִ ּלֹא ֵהִבין ֶאת ׂשְ ּגַם ִמי ׁשֶ
ַמִים!".  ִּית: "יְִרַאת ׁשָ נַז ּכְ ֲהִגיָּה ַאׁשְ ַהּלֵב. הוּא ָהיָה זוֵֹעק ּבַ

ָבבוֹת. הוֹר ָחְדָרה ַלּלְ ּבוֹ ַהּטָ יְָּצָאה ִמּלִ ּלוֹ ׁשֶ ְָּעָקה ׁשֶ ְוַהז
סוֵּקי  עוֹדוֹ ְמׁשוֵֹרר ֶאת ּפְ ּבָת, ּבְ ֵליל ׁשַ ַעם ּבְ ּפַ ְמֻסּפָר ָעָליו, ׁשֶ
ְעָלּה  ּבַ ָעִרים  ְ ּשׁ ּבַ "נוָֹדע  ַלּפָסוּק  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ַחִיל",  ת  "ֵאׁשֶ

ָמעוֹת. ְבּתוֹ ִעם ִזְקנֵי ָאֶרץ", זְָלגוּ ֵעינָיו ּדְ ׁשִ ּבְ
ְלִמיֵדי  ִמּתַ ה  ּמָ ּכַ ְוֵכן  ִנית  ָהַרּבָ ָבה  יָׁשְ ּבָת  ַ ַהּשׁ ְלַחן  ׁשֻ ּבְ
יַח ְולֹא ֵהִבינוּ ָמה עוֵֹרר ֶאת  ּגִ ׁשְ ּמַ ּבַ יטוּ  יָבה. ֵהם ִהּבִ ַהְיׁשִ
ְוָתְמָהה  ִנית  ָהַרּבָ ְנָתה  ּפָ ׁשֶ ַעד  ִלְדָמעוֹת.  ַעד  ׁשוּתוֹ  ִהְתַרּגְ
ֲאִני ִנְכנָס ְלֵבית  ׁשֶ י ֵאִליָּהוּ: "ּכְ יב ָלּה ַרּבִ ָבר. ֵהׁשִ ר ַהּדָ ְלֵפׁשֶ
ר ִלי ֶאת  חוִּרים ְמַסּדֵ ְדָרׁש ּכֻּלָם ָקִמים ִלְכבוִֹדי. ַאַחד ַהּבַ ַהּמִ
ִליַח  ׁשְ ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ּבִ ּדוּר.  ַהּסִ ֶאת  ָעָליו  ַמּנִיַח  ר,  ֶטְנּדֵ ַהּסְ
ַעְצמֹו  ַעל  חוֹזֵר  ָבר  ַהּדָ ֲאַסיֵּם.  ׁשֶ ַעד  ִלי  ין  ַמְמּתִ ּבוּר  ַהּצִ
ַסְבָלנוּת ַעד  יִנים ִלי ּבְ ֵרה. ּכֻּלָם ַמְמּתִ מוֹנֶה ֶעׂשְ ְתִפּלַת ׁשְ ּבִ
ֲחזַָרת  ּבוּר ַמְתִחיל ּבַ ִליַח ַהּצִ ִפּלִָתי, ְוַרק ָאז ׁשְ ֲאַסיֵּם ֶאת ּתְ ׁשֶ

"ץ". ַ ַהּשׁ
י ֵאִליָּהוּ. "אוָּלם  יְך ַרּבִ "ֲאִני זוֶֹכה ִלְכבוֹד ְמָלִכים", ִהְמׁשִ
ַחד ְוֵאיָמה. ַמּדוַּע ּכֻּלָם  ב ַעל ּכָךְ, ֲאִני ִנְתָקף ּפַ ֲאִני חוֹׁשֵ ׁשֶ ּכְ
ֲאִני  ׁשֶ טוִּחים  ּבְ ֵהם  י  ּכִ ִלְצָרַכי?  ְודוֲֹאִגים  אוִֹתי  ִדים  ְמַכּבְ
יר ֶאת  ַמִים. אוָּלם ֲאִני ֲהֵרי ַמּכִ יק ִויֵרא ׁשָ ָאָדם גָּדוֹל, ַצּדִ
ִחיתוּת  ּפְ ֶאת  ֵהיֵטב  יוֵֹדַע  ֲאִני  ִמּכֻּלָם,  טוֹב  יוֵֹתר  ַעְצִמי 
י" ָאַמר  ים ְיכוִֹלים ִלְטעוֹת ּבִ י... ּכָאן, ּבָעוָֹלם ַהזֶּה, ֲאנָׁשִ ֶעְרּכִ

ָאבוֹא ָלעוָֹלם ַהּבָא". ׁשֶ וַָּדע ָהֱאֶמת? ּכְ י ֵאִליָּהוּ. "ָמַתי ּתִ ַרּבִ
ְבּתֹו  ׁשִ ּבְ  – ְעָלּה  ּבַ ָעִרים  ְ ּשׁ ּבַ 'נוָֹדע  אוֵֹמר  ֶלְך  ַהּמֶ לֹמֹה  ׁשְ
ֶחְבָרָתם  ּבְ ָהֱאֶמת  עוַֹלם  ּבְ ב  יוֹׁשֵ יק  ּדִ ַהּצַ ָאֶרץ'.  ִזְקנֵי  ִעם 
יִקים ְוַתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ַהּגְדוִֹלים - 'ִזְקנֵי ָאֶרץ'.  ּדִ ל ַהּצַ ׁשֶ

ִּיו  ִמז ְונֱֶהִנים  יֶהם  ָראׁשֵ ּבְ ְוַעְטרוֵֹתיֶהם  ִבים  יוֹׁשְ יִקים  'ַצּדִ
ְבֵרי ּתוָֹרה, ְוהוּא  ִרים ּדִ ִכינָה' )ברכות יז, א(, ֵהם ְמַדּבְ ְ ַהּשׁ

ֵרי ֶחְלקוֹ! ֶאָחד ִמן ַהֲחבוָּרה. ַאׁשְ ם ּכְ ף ִעּמָ ּתֵ ּתַ ִמׁשְ
י ֵאִליָּהוּ, ַוֲאנָָחה ּכֵָבָדה  י?!" - זַָעק ַרּבִ "ַאְך ַמה ּיְִהיֶה ִאּתִ
ָאבוֹא ְלעוַֹלם ָהֱאֶמת, יֹאְמרוּ  הוֹר. "ְכׁשֶ ָחה ֶאת ִלּבוֹ ַהּטָ ּלְ ּפִ
ּגַם  ּכֵן  ִאם  ְזָרח',  'ּמִ ּבַ ְבּתָ  יָׁשַ ַהזֶּה  ּבָעוָֹלם  ָהִייָת  ׁשֶ ּכְ ִלי: 
ְזָרח', יַַחד ִעם 'ִזְקנֵי ָאֶרץ'.  'ּמִ יב אוְֹתָך ּבַ ּבָעוָֹלם ָהֶעְליוֹן נוֹׁשִ
ִדְבֵרי ּתוָֹרה,  ינֵיֶהם ּבְ רוּ ּבֵ יִקים ַהּגְדוִֹלים ְיַדּבְ ּדִ ֲחבוַּרת ַהּצַ
ג ַעל ָמה  ּכָמוִֹני, לֹא ִיְהיֶה ִלי ֻמּשָׂ ַוֲאִני? - ּבוּר ְוַעם ָהָאֶרץ ׁשֶ

ִרים. ֵהם ְמַדּבְ
ֶאת  ִלְנׁשְֹך  ֵאָאֵלץ  ים,  וְּבַמֲעׂשִ תוָֹרה  ּבְ ל  ְוַהּדַ ָטן  ַהּקָ ֲאִני, 
ה  ּבוּׁשָ ים.  ַרּבִ ּבָ יְִתּגַּלֶה  ְקלוִֹני  ְלׁשוִֹני.  ֶאת  ְוִלְנצֹר  ָפַתי  ׂשְ

נַי, ְולֹא ֶאְבּכֶה?!" ה ֶאת ּפָ ַכּסֶ ה ּתְ וְּכִלּמָ
מוֵֹצא  ה  ַאּתָ ם  ׁשָ  - ֻדּלָתוֹ  ּגְ ְמקוֹם  ּבִ ָאַמְרנוּ:  ר  ֲאׁשֶ הוּא 

ַעְנְוָתנוּתוֹ !
ְדּבָר( ּמִ ֵכִני ַאֲחֶריָך' – ּבַ )ִמּתוְֹך 'ָמׁשְ



ל? ּטֵר ֶאת ַהּמוֹׁשֵ ַמדּוַּע ַהצָּאר ָהרוִּסי ּפִ
לוְֹמזֶ'ה,  יַבת  יׁשִ ּבִ ְַּמן'  ַהז 'סוֹף  ִלְקַראת  ִנים,  ָ ַהּשׁ ַאַחת  ּבְ
ֵרד ִמּמוָֹרם ְוַרּבָם ָמָרן  ְלִמיִדים ְלִהּפָ ה ּתַ ָ ּשׁ ִרים ְוׁשִ ׁשוּ ֶעׂשְ ִנּגְ
י ְיִחיֵאל ִמיְכל גּוְֹרדוֹן זצוק"ל. ּכָל ֶאָחד ֵמֶהם  ַהגָּאוֹן ַרּבִ

ָהיָה ָאמוּר ִלְפנוֹת ְלַדְרּכוֹ, ִלְמקוֹמוֹ וְּלַחיָּיו.
ֶרךְ,  ַלּדֶ ֵציָדה  ּבְ אוָֹתם  ְלַציֵּד  לוְֹמזֶ'ה  יַבת  ְיׁשִ רֹאׁש  ׁש  ּקֵ ּבִ

יְַּתִאים ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמֶהם. ִחּפֵשׂ וָּמָצא! הוּ ׁשֶ ֶ ַמּשׁ
אי  ַוּדַ ים ִמּכֶם ִיְזּכוּ ּבְ נָה ְלַתְלִמיָדיו ָהֲאהוִּבים – ַרּבִ נַי – ּפָ ּבָ
ַוֲאַסּפֵר  ִיְזּכוּ. ָהָבה  ַוֲאֵחִרים לֹא  נוּת,  ַרּבָ רוֹת  ְלַקּבֵל ִמׂשְ

ֶרְך ַלַחּיִים. ֵעין מוֵֹרה ּדֶ ׁש ָלֶכם ּכְ ּמֵ ּיְׁשַ ָלֶכם ִסּפוּר ׁשֶ
ַעם ַלֲערְֹך ִסיּוּר  ַהּצָאר ָהרוִּסי, ִניקוַֹלאי ָהִראׁשוֹן, יָָצא ּפַ
ָהִראׁשוֹנָה  ִדינָה  ַהּמְ ֶאל  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ַמְלכוּתוֹ.  ְמִדינוֹת  ּבִ
ֵאָליו  נָה  ּפָ קוִֹמי,  ַהּמְ ל  ַהּמוֹׁשֵ ְיֵדי  ַעל  ְבָרָכה  ּבִ ְוִנְתַקּבֵל 

ִדינָה"? ה ְמנֵַהל ֶאת ִעְנְינֵי ַהּמְ ַאל: "ֵאיְך ַאּתָ ַהּצָאר ְוׁשָ
ל. יב ַהּמוֹׁשֵ ְכָתבוֹ ְוִכְלׁשוֹנוֹ!" – ֵהׁשִ - "ְלִפי ַהחֹק ּכִ
ה ְמֻפּטָר"! נַָתן ּבוֹ ַהּצָאר ַמּבָט ְמַאיֵּם ְוָקַבע: "ַאּתָ

ה  ּמֶ ַתְדֵהָמה. ִנְבַצר ֵמֶהם ְלָהִבין: ּבַ ַאְלֵפי ָהֶאְזָרִחים ֻהּכוּ ּבְ
ְבֵרי ַהּצָאר  ל?! ַאְך ִאיׁש לֹא ֵהֵעז ְלַעְרֵער ַעל ּדִ ָחָטא ַהּמוֹׁשֵ
ָעִריץ  ּנוַֹדע ּכְ ְמיָֻחד לֹא ַעל ִניקוַֹלאי ָהִראׁשוֹן ימ"ש ׁשֶ – ּבִ

ְרזֶל". ה ֵלב ְוֻכּנָה "ָצאר ַהּבַ ְקׁשֵ
ה  ּמָ ַהּצָאר ָלַגם ּכַ ה ַהֲחִגיִגי, ְלַאַחר ׁשֶ ּתֶ ׁשְ ֵעת ַהּמִ ֶעֶרב, ּבְ ּבָ
ֶאָחד  עֹז  ָאזַר  ָעָליו,  טוָֹבה  ָהְיָתה  ְורוּחוֹ  'ווְֹדָקה'  ּכוֹסוֹת 
ר ַהִחיָדה  ַאל אוֹתוֹ ְלֵפׁשֶ ְלכוִּתית, ְוׁשָ ַמְליָה ַהּמַ י ַהּפָ ֵמַאְנׁשֵ
וּם  ַרק ִמּשׁ ֻהנָּתוֹ  ל ִמּכְ יַח ֶאת ַהּמוֹׁשֵ ַהּמוּזָָרה, וַּמּדוַּע ִהּדִ

ים. ֵסֶפר ַהֻחּקִ הוּא ְמַדְקֵדק ּבְ ׁשֶ
ַהחֹק,  י  ּפִ ַעל  ְמִדינָה  ְלנֵַהל  ֵדי  "ּכְ ְוָאַמר:  ַהּצָאר  יב  ֵהׁשִ
יק  יְַסּפִ זֶה  ִביל  ׁשְ ּבִ ל,  מוֹׁשֵ ּבְ ָצִריְך  ֵאין  ְוִכְלׁשוֹנוֹ,  ְכָתבוֹ  ּכִ

ָטָרה"... ל ִמׁשְ ַסּמַ
ֵעדוּת  ּה ֻצּיְדוּ ּבוְֹגֵרי לוְֹמזֶ'ה )ּכְ ֶרְך' ּבָ ַעד ּכָאן ַה'ּצֵיָדה ַלּדֶ

י'(. ל ָהַרּבִ ְרָכתוֹ ׁשֶ ִסְפרוֹ 'ּבִ יָבה ּבְ ֶאָחד ִמּבוְֹגֵרי ַהְיׁשִ
ֶרְך' הוּא ָחד וָּברוּר:  ַלּדֶ ַה'ּצֵיָדה  ּפוּר  ִמּסִ עוֶֹלה  ׁשֶ ֶסר  ַהּמֶ

יהוִּדי ֻמְכַרַחת 'ַהּתוָֹרה' ְלֵהָהֵפְך ְל'תוַֹרת  ֵדי ְלִהְתנֵַהל ּכִ ּכְ
ס,  י, ֵמעוָֹלם לֹא ֻהְדּפַ ְלָחן ָערוְּך ַהֲחִמיׁשִ ֻ ּכֵן ַהּשׁ ַחּיִים'. ׁשֶ
ר  ַעל ִאי ֶאְפׁשָ וְּכֵדי ָלַדַעת ּכֵיַצד ְלִהְתנֵַהל ַעל ּכָל ַצַעד ְוׁשַ
ּפוֵֹטר ֶאת  ַעל רֹאׁש ָקָטן, ׁשֶ ָטָרה - ּבַ ל ִמׁשְ ַסּמַ ְלִהְתנֵַהג ּכְ
ֶפר", ֶאּלָא יֵׁש ְלַהְפִעיל ּגַם י ַהּסֵ ּנוֵֹהג "ַעל ּפִ ָכְך ׁשֶ ַעְצמוֹ ּבְ

ִמיכוּת  ַהּסְ ָחָדׁש אוֹדוֹת  ּבֵאוּר  ּכָאן  יֵׁש  א  ּמָ ׁשֶ ַהּלֵב.  ֶאת 
ב  ר ָאָדם יוֹׁשֵ ּכֲַאׁשֶ בוּעוֹת.  ָ ְדּבָר ְלַחג ַהּשׁ ּמִ ּבַ ת  ָרׁשַ ּפָ ל  ׁשֶ
לֹא  ֲעַדִין  הוּא  יהוִּדי,  ּכִ ְוַחי  וְּתֵאנָתוֹ,  ּגְַפנוֹ  ַחת  ּתַ ִעיר,  ּבָ
ין  ם ּבֵ ְדּבָר, ֵאי ׁשָ ּמִ ְוָקא ּבַ י. ּדַ ִמְבַחן ַהּתוָֹרה ָהֲאִמּתִ ָעַמד ּבְ
ם  ׁשָ ְוָקא  ּדַ ֶהְרגֵּלוֹ,  ּכְ זוֵֹרם  ַהּכֹל  ּלֹא  ׁשֶ ִעּתוֹת  ּבְ ַהגֵָּאיוֹת, 
ל ְיהוִּדי. ִאם הוּא ְיהוִּדי ּתוָֹרִתי  עוֶֹמֶדת ְלִמְבָחן ַמהוּתוֹ ׁשֶ
יְך ִלְחיוֹת  ְדּבָר הוּא יְַמׁשִ ּמִ ּלָה, ֲאזַי ּגַם ּבַ ְמלֹא מוָּבן ַהּמִ ּבִ
עֶֹמק ַהּנֶֶפׁש,  ּלוֹ ֵאינָּה ֻמְפנֶֶמת ּבְ יהוִּדי. ַאְך ִאם ַהּתוָֹרה ׁשֶ ּכִ
ִרי ֲעָמֵלנוּ"( ְדּבָר ֵערֹם ְוֶעְריָה. )"ּפְ ּמִ ֲאזַי ִיְמָצא ֶאת ַעְצמוֹ ּבַ

נּּו  ׁש נַָטל ִמּמֶ ּמָ ַ ַהּשׁ ַמה ֵהִגיב ַהֲחזֹון ִאיׁש ּכְ
ִמְדּבַר ִסינַי" )א, א( ָמָרא? "ּבְ ֶאת ַהּגְ

ְדּבָר, ְוָדְרׁשוּ ֲחזַ"ל )במדבר רבה א, ז(  ּמִ נָה ּבַ ַהּתוָֹרה ִנּתְ
ה ֶאת ַעְצמֹו  ֵאינוֹ עוֹׂשֶ י "ּכָל ִמי ׁשֶ ֵדנוּ ּכִ ָבר ְלַלּמְ ּבָא ַהּדָ ׁשֶ
ִמְדּבָר, ֶהְפֵקר, ֵאינוֹ יָכוֹל ִלְקנוֹת ֶאת ַהָחְכָמה ְוַהּתוָֹרה". ּכְ
ִסיִסי  נַאי ּבְ ְפלוּת ָהרוַּח ִהּנָּה ּתְ ָהֲענָוָה ְוׁשִ ִנְמָצא, ֵאפוֹא, ׁשֶ
 – ּתוָֹרה  ָמָצאנוּ  ּבוֹ  ׁשֶ ָמקוֹם  ָכל  ּבְ ְוָאֵכן  ַהּתוָֹרה,  ִלְקִניַּת 

ת ָהֲענָוָה. ָמָצאנוּ ּגַם ֶאת ִמּדַ

זַַצ"ל  ִאיׁש"  ַה"ֲחזוֹן  יַע  ִהּגִ ר  ּכֲַאׁשֶ ְמֻסּפָר,  ַהזֶּה  ִעְניָן  ּבָ
ֶבן ֲעִליָּה  מוֹ ְלָפנָיו ּכְ ָבר ָהַלְך ׁשְ יֵמי ַאְבֵרכוּתוֹ, ּכְ ְלִמיְנְסק ּבִ
ַמְרֵאה  ֶאת  ירוּ  ִהּכִ ַהּכֹל  ּדוֹר, אוָּלם לֹא  ּבַ ׁשֶ ֵמַהְמיָֻחִדים 

נָיו. ּפָ
יעוּ  ִהּגִ ּה, ְוֵכיוָן ׁשֶ ָמָרא ְלַעיֵּן ּבָ ְדָרׁש ְונַָטל ּגְ ָעָלה ְלֵבית ַהּמִ
ׁש, הוִֹציא  ּמָ ַ נָה ֵאָליו ַהּשׁ ָמָרא, ּפָ עוּר ְוִנְצְרכוּ ַלּגְ ִ לוְֹמֵדי ַהּשׁ
לוַֹמר  ָצִריְך  ׁשוּט  ּפָ "ְיהוִּדי  ְוִהְפִטיר:  ֶפר  ַהּסֵ ֶאת  ִמיָָּדיו 

ּה!". ֵדי ִלְלמֹד ּבָ ָמָרא ּכְ ה ַלּגְ ים, ָאנוּ ְזקוִּקים ַעּתָ ִהּלִ ּתְ

ֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ּבְ



ִלי אֶֹמר ֵהִניד ַה"ֲחזוֹן ִאיׁש" ֶאת רֹאׁשוֹ ְלאוֹת ַהְסּכָָמה. ּבְ
ֵבית  ּבְ ּלֵל  ְלִהְתּפַ ִאיׁש"  ַה"ֲחזוֹן  יַע  ִהּגִ ר  ּכֲַאׁשֶ ְלָמֳחָרת, 
ּכְאוֵֹרַח,  ַלּתוָֹרה  ֲעִליָּה  ּבַ דוֹ  ְלַכּבְ ׁש  ּמָ ַ ַהּשׁ ָרָצה  ְדָרׁש,  ַהּמִ
יב ַה"ֲחזוֹן ִאיׁש": "ַאְבָרָהם  ֵהׁשִ ׁשֶ מוֹ, ּכְ ׁש ָלַדַעת ֶאת ׁשְ וִּבּקֵ
ּבָט  ּמַ ׁשֶ ּכְ ׁש  ּמָ ַ ַהּשׁ ּבוֹ  יט  ִהּבִ יוֵֹסף",  ַמְריָהוּ  ׁשְ ן  ּבֶ ְעיָהוּ  ְיׁשַ
ּכֻּלָם  ל ָהַאְבֵרְך ׁשֶ מוֹ ׁשֶ ֵעינָיו – ַהִאם ֵאין זֶה ׁשְ ְמֻבְלּבָל ּבְ

ֲעלוּת? ָכבוֹד וְּבִהְתּפַ ִחים ּבוֹ ּבְ ׂשָ
ּכְָך  ָאֵכן  י  ּכִ ַהֲהָבנָה  ָחְדָרה ְלמֹחוֹ  ׁשֶ ֶרַגע ֶאָחד ָחַלף ַעד 
ִזְלזוּל ּכֹה גָּדוֹל... יו ּבְ ַלּפָ הוּא... זֶהוּ ָהַאְבֵרְך – ְוהוּא נַָהג ּכְ

ׁש ְמִחיָלה, ַאְך  קוֹל ּבוִֹכים ּפָנָה ֶאל ַה"ֲחזוֹן ִאיׁש" וִּבּקֵ ּבְ

ְלוָה: "ַעל ָמה ָעַלי ִלְמחֹל? ֵהן  ׁשַ יב לוֹ ּבְ ַה"ֲחזוֹן ִאיׁש" ֵהׁשִ
נָּה ְזכוּת  בוַּע יֶׁשְ עוּר ַהּקָ ִ ָבָריו – ְללוְֹמֵדי ַהּשׁ ָכל ּדְ ָצַדק ַמר ּבְ
ים..."  ִהּלִ ָמָרא, ִויהוִּדי ָאֵכן ָצִריְך לוַֹמר ּתְ ּגְ ְקִדיָמה ְלַעיֵּן ּבַ

)וָּמתוֹק ָהאוֹר(
ַהגֵָּאיוֹת,  ין  ּבֵ ם  ׁשָ ֵאי  ְדּבָר,  ּמִ ּבַ ְוָקא  ּדַ י.  ָהֲאִמּתִ ַהּתוָֹרה 
עוֶֹמֶדת  ם  ׁשָ ְוָקא  ּדַ ֶהְרגֵּלוֹ,  ּכְ זוֵֹרם  ַהּכֹל  ּלֹא  ׁשֶ ִעּתוֹת  ּבְ
ְמלֹא  ל ְיהוִּדי. ִאם הוּא ְיהוִּדי ּתוָֹרִתי ּבִ ְלִמְבָחן ַמהוּתוֹ ׁשֶ
יהוִּדי.  יְך ִלְחיוֹת ּכִ ְדּבָר הוּא יְַמׁשִ ּמִ ּלָה, ֲאזַי ּגַם ּבַ מוָּבן ַהּמִ
ֲאזַי  ַהּנֶֶפׁש,  עֶֹמק  ּבְ ֻמְפנֶֶמת  ֵאינָּה  ּלוֹ  ׁשֶ ַהּתוָֹרה  ִאם  ַאְך 

ִרי ֲעָמֵלנוּ"( ְדּבָר ֵערֹם ְוֶעְריָה. )"ּפְ ּמִ ִיְמָצא ֶאת ַעְצמוֹ ּבַ


