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ת קַֹרח ֶרְך – ּפָָרׁשַ ֵציָדה ַלּדֶ

ת ָהֲענָָוה ִמּדַ
יָבה  ַהְיׁשִ רֹאׁש  ים  ִהְסּכִ לֹא  ַמּדוַּע 

ן לֹו? ּנִּתַ ּדוּר ׁשֶ ְלִהְתּפַּלֵל ִמּתֹוְך ַהּסִ
ָרֵאל ִלְברַֹח  דֹוֵלי ִיׂשְ ּה נֲָהגוּ ּגְ ּבָ ֶרְך ׁשֶ ְפָלָאה ִהיא ַהּדֶ ַמה ּמֻ
ים, וִּבְלַבד  ַרּבִ ל ּכָבֹוד, ְוַאף ְלַבזּוֹת ַעְצָמם ּבָ ִמּכָל ֵצל ׁשֶ

ֲאָוה ְלִלּבוֵֹתיֶהם. ֶמץ ּגַ ּלֹא יְַחדֹּר ׁשֵ ׁשֶ
זַַצ"ל רֹאׁש  ּגְרוְֹסָמן  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ ָהיָה  יָכֹל  ה לֹא  ּמָ ּכַ ַעד 
ִלְלמֹד  נוַּכל  ַבח,  ׁשֶ ְבֵרי  ּדִ ִלְסּבֹל  יְנְסק-ַקְרִלין  ּפִ יַבת  ְיׁשִ

סוֹף יָָמיו. ֵאַרע ּבְ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ִמּמַ
ִסּדוּר  ָלאוֹר  הוִֹציא  יְנְסק-ַקְרִלין  ּפִ ֲחִסיֵדי  ֵמֲחׁשוֵּבי  ֶאָחד 

ִקיַע ַמֲאָמץ ְמיָֻחד ְלהוִֹציא  יְנְסק-ַקְרִלין. הוּא ִהׁשְ ִמְנַהג ּפִ ּכְ
וְּכִריָכה  ּגְדוֹלוֹת  אוִֹתיּוֹת  ַעל  ּבַ ּדוּר  ַהּסִ ִמן  ְמיָֻחד  עֶֹתק 
ּדוּר  ַהּסִ ִריַכת  ּכְ ַעל  זַַצ"ל.  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ ֲעבוּר  ֶרת  ְמֻעּטֶ
יָבה  ַהְיׁשִ יק רֹאׁש  ּדִ ַהּצַ ים "ִלְכבוֹד ַהגָּאוֹן  ּלִ ַהּמִ ָחַקק ֶאת 

ִליָט"א". ׁשְ
ּלֵל  ּבוֹ ִהְתּפַ ְדָרׁש ׁשֶ יַע אוֹתוֹ ַאְבֵרְך ְלֵבית ַהּמִ ּבָת ִהּגִ ֵליל ׁשַ ּבְ
יָבה  ַהְיׁשִ רֹאׁש  ֶאת  ִלְראוֹת  ָרצוֹן  ִמּתוְֹך  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ
י ָהַרב ֶהֱעִביר  ּלֵל ּבוֹ, ַאְך ְלַמְרּבֵה ָהַאְכזָָבה ִהְבִחין ּכִ ִמְתּפַ
ּבֶֹקר לֹא  ִפּלָה ּבַ ַעת ַהּתְ ׁשְ ֳחָרת ּבִ ּדוּר ְלנְֶכּדוֹ. ּגַם ַלּמָ ֶאת ַהּסִ
יָדוֹ, ֶאּלָא ֶהֱעִבירוֹ ְלנְֶכּדוֹ,  ּדוּר ּבְ ָרֵאל ֶאת ַהּסִ י ִיׂשְ ָאַחז ַרּבִ

ל ָהַאְבֵרְך ָהְיָתה ּגְדוָֹלה ְמאֹד. ְוַאְכזָָבתוֹ ׁשֶ

ֶדֶרְך ַרּבֹוֵתנּו ּבְ



החזון אי"ש זצ"ל

ִזְלזוּל  ְגַלל  ּבִ ַהנֹּוָרִאיּוֹת  ַהּבוּׁשוֹת 
ַתְלִמיד ָחָכם! ּבְ

ים ָהֵאּלֶה" ֲעׂשִ ָלַחִני ַלֲעׂשוֹת ֵאת ּכָל ַהּמַ י ה' ׁשְ "ּכִ
ָרָאה  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ִליָט"א  ׁשְ ֵטיין  ְרׁשְ ִזיְלּבֶ ִיְצָחק  י  ַרּבִ ִסּפֵר 

ֵעינָיו: ּבְ
ל  ׁשֶ ִעּצוָּמּה  ּבְ ְסַלּבוְֹדָקא  יַבת  יׁשִ ּבִ נַַער  ְהיוִֹתי  ּבִ זֶה  ָהיָה 

ף ַה''ֲחזוֹן ִאיׁש" זַַצ''ל. ּתֵ ּתַ ּה ִהׁשְ ָרכוֹת'' ּבָ ַבע ּבְ ְמַחת ''ׁשֶ ׂשִ
ִפים, וֵּברוּר  ּתְ ּתַ ׁשְ ָאְזנֵי ַהּמִ ְמָחה ֵמָהְרחוֹב ָעלוּ ּבְ קוֹלוֹת ׂשִ
ֵסֶפר  ַהְכנַָסת  ֲהלוַּכת  ּתַ ִמְתַקיֶֶּמת  ְרחוֹב  ּבָ ֶהֱעָלה:  ָקָצר 
נֶֶסת ֵאָליו  ְמָחה ַרּבָה ִהיא, ֶאּלָא ַמאי? ּבֵית ַהּכְ ּתוָֹרה. ׂשִ
ָצֲעדוּ ַהחוְֹגִגים לֹא ָהיָה ֵמחוּגֵי ַהיְֵרִאים ִלְדַבר ה'. ָלֵצאת 
טוּ ַהחוְֹגִגים, ְוַה"ֲחזוֹן ִאיׁש" ּפַָסק:  אוֹ לֹא ָלֵצאת? ִהְתַלּבְ

יוְֹצִאים ְלַלוּוֹת ֶאת ֵסֶפר ַהּתוָֹרה!
אוֹתֹו  ָהה ּבְ ָ ּשׁ ְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ׁשֶ ל ֶאָחד ִמּתַ ְעּתוֹ ׁשֶ אוָּלם, ּדַ
ַעְצמוֹ, לֹא ָהיְָתה נוָֹחה ֵמַהְנָהַגת  ִלְכׁשֶ ַמֲעָמד, גָּאוֹן יָדוַּע 
ְמקוֹמוֹ ְולֹא ָלֵצאת  ַה"ֲחזוֹן ִאיׁש". הוּא ֶהְחִליט ְלִהוֵָּתר ּבִ

וְּלַלוּוֹת ֶאת ֵסֶפר ַהּתוָֹרה.
לֹא לוַֹמר ַעל ּכְָך ִמּלָה.  ְדָמָמה, ּבְ ב ּבִ ַה''ֲחזוֹן ִאיׁש'' יָָצא ְוׁשָ
ְרּכַת  ּבִ וְּזַמן  ִסְדָרּה,  ּכְ ִהְתנֲַהָלה  ָרכוֹת  ַהּבְ ַבע  ׁשֶ ְמַחת  ׂשִ
ל  ָרכוֹת, ְותוֹרוֹ ׁשֶ ּבְ דוּ ּבַ ִבים ּכֻּבְ יַע. ֲחׁשוֵּבי ַהיּוֹׁשְ זוֹן ִהּגִ ַהּמָ
ֶאת  יַָצר  ר  "ֲאׁשֶ ְרּכַת  ּבִ ְלָבֵרְך  יַע  ִהּגִ ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ אוֹתוֹ 
י  יְָּצאוּ ִמּפִ ים ׁשֶ ּלִ ַצְלמוֹ". ַאְך ְרֵאה זֶה ּפֶֶלא; ַהּמִ ָהָאָדם ּבְ
ל  ָחְכָמה...''! ַרַחׁש ׁשֶ ר יַָצר ֶאת ָהָאָדם ּבְ ָהַרב ָהיוּ: "ֲאׁשֶ
ת  ֵ ִהְתַעּשׁ ַרב, ׁשֶ ר אוֹתוֹ  ּכֲַאׁשֶ ִבים  ין ַהיּוֹׁשְ ּבֵ ִליָאה ָעַבר  ּפְ

ר יַָצר ֶאת  ִנית, ָחזַר ׁשוּב ַעל ָטעוּתוֹ: "ֲאׁשֶ ֵ ּשׁ ב ְלָבֵרְך ּבַ ְוׁשָ
ית ַעל  ִליׁשִ ְ ּשׁ ב ּבַ ר אוֹתוֹ ת"ח ׁשָ ָחְכָמה"... ּכֲַאׁשֶ ָהָאָדם ּבְ
נֵי  ָחְכָמה" ָעְלָתה ַעל ּפְ ר יַָצר ֶאת ָהָאָדם ּבְ ָטעוּתוֹ: "ֲאׁשֶ
ה  חוּׁשָ ׁש, וָּבֲאִויר ִרֲחָפה ַהּתְ ל ַמּמָ ת ְצחוֹק ׁשֶ ַהּנוְֹכִחים ּבַ
בוֹד  זּוּי ּכְ י ַהּתוָֹרה גּוָֹבה ֶאת ֶעְלּבוֹנָּה! הקב"ה ִנְפָרע ַעל ּבִ ּכִ
ִאיׁש"  ַה"ֲחזוֹן  ְכבוֹד  ּבִ ַגע  ּפָ ׁשֶ ַרב  ֲחָכִמים! אוֹתוֹ  ְלִמיֵדי  ּתַ
ָעִמים  ּלֹא יָָצא ִעּמוֹ ְלַלוּוֹת ֶאת ֵסֶפר ַהּתוָֹרה, ָלָקה ג' ּפְ ׁשֶ ּכְ

ֶרְך ֵעץ ַהַחּיִים( ִבזָּיוֹן ְלֵעינֵי ּכָל ְקַהל ַהּנוְֹכִחים... )ּדֶ ּבְ

ָרֵאל זַַצ"ל  י ִיׂשְ ל ַרּבִ ְּיוֹם ִראׁשוֹן ִנְכנַס ָהַאְבֵרְך ֶאל ּבֵיתוֹ ׁשֶ
ּדוּר ַהּנְִפָלא,  ִנים ְמיָֻחד, הוָֹדה לוֹ ַעל ַהּסִ ְמאוֹר ּפָ לוּ ּבִ ּבְ ּקִ ׁשֶ
ל ָמאַתִים ּדוָֹלר ְוֶהֱעִניק לוֹ, וְּלַאַחר  ָטר ׁשֶ יסוֹ ׁשְ הוִֹציא ִמּכִ
ִסּדוּר  ּבְ ּלֵל  ְלִהְתּפַ יָכוֹל  ֵאיִני  "ֲאִני  ְוָאַמר:  ִהְתנַּצֵל  ִמּכֵן 
זָָהב  אוִֹתיּוֹת  ּבְ ִריָכה  ַהּכְ ַעל  ם  ֲחַרְטּתֶ ׁשֶ ה  ֶאֱעׂשֶ ָמה  זֶה, 
יָבה',  ַהְיׁשִ 'רֹאׁש  ִניָחא  יָבה'?  ַהְיׁשִ רֹאׁש  יק  ּדִ ַהּצַ 'ַהגָּאוֹן 
ִנים ַרּבוֹת, ִניָחא 'ַהגָּאוֹן',  יָבה ׁשָ ֲהלֹא ֲאִני ּכָאן רֹאׁש ַהְיׁשִ
ֲאָבל  יָבה,  ְיׁשִ ְלָכל רֹאׁש  נוֲֹהִגים ְלהוִֹסיפוֹ  ַהיּוֹם  ׁשֶ ּתַֹאר 

ּלֵל  יק'? ֶאת זֶה ֵאיִני ְמֻסגָּל ִלְסּבֹל... ֵאיִני יָכוֹל ְלִהְתּפַ ּדִ 'ַהּצַ
ּכָתוּב ָעַלי ּכָךְ... )וָּמתוֹק ָהאוֹר( ִסּדוּר ׁשֶ ּבְ

ֲחלוֹקוֹת, ֻרּבָם  ִריבוֹת ְוַהּמַ ּכָל ַהּמְ ר ׁשֶ ָאְרחוֹת יֹׁשֶ ְוָכַתב ּבְ
ַמֲחִזיק  ָהיָה  ֶאָחד  ּכָל  ְוִאם  ּגֲַאוָה,  ְיֵדי  ַעל  ּבִָאים  ֻכּלָם  ּכְ
בוֹדוֹ ְוַעל ּגֲַאוָתוֹ, ָהיוּ רֹב  ֲענָוָה ְולֹא ָהיָה ִאְכּפַת לוֹ ַעל ּכְ ּבַ
ִהיא  ית  ֲאִמּתִ ֲענָוָה  ְוׁשֶ לוֹם.  ׁשָ ּבְ רוֹת  ּדְ ִמְסּתַ ֲחלוֹקוֹת  ַהּמַ

ְזַמּנֵינוּ. יֵּׁש ּבִ ָעיוֹת ׁשֶ ית ְלרֹב ַהּבְ דוָּקה ֲאִמּתִ ְרפוָּאה ּבְ



ה  ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ָרֵאל ֶאְתֶכם ֵמֲעַדת  יל ֱאלֵֹקי ִיׂשְ י ִהְבּדִ "ַהְמַעט ִמּכֶם ּכִ
ּכַן  ָרֵאל ְלַהְקִריב ֶאְתֶכם ֵאָליו ַלֲעבֹד ֶאת ֲעבַֹדת ִמׁשְ ִיׂשְ

ְרָתם" )טז, ט( ה' ְוַלֲעמֹד ִלְפנֵי ָהֵעָדה ְלׁשָ

ה ְלקַֹרח ַוֲעָדתֹו הוּא מֹוִכיַח  ל מֹׁשֶ ִדְבֵרי ּתֹוַכְחּתֹו ׁשֶ ּבְ
י הקב"ה אֹוֵהב ֶאת  ּגֲַאָוָתם ְואֹוֵמר ָלֶהם ּכִ אֹוָתם ַעל 

ֲעֵלי ַהּגֲַאָוה. ָהַעְנְוָתִנים, וִּמְתַרֵחק ִמּבַ
ֵאר ֶאת  יְז'ִניץ ַזַצ"ל ּבֵ ק ֱאִליֶעזֶר" ִמוִּ ׂשֶ ּמֶ ָהַאְדמֹו"ר ַה"ּדַ
ִוּיִים  ַהּלְ ׁשֶ וּם  ִמּשׁ  - ִמּכֶם"  "ַהְמַעט  סוִּקים:  ַהּפְ ְלׁשֹון 
ֱאלֵֹקי  יל  ִהְבּדִ י  "ּכִ זָכוּ  ַעְצָמם,  וַּמְקִטיִנים  ַמְמִעיִטים 
ָרֵאל ְלַהְקִריב ֶאְתֶכם ֵאָליו". ָרֵאל ֶאְתֶכם ֵמֲעַדת ִיׂשְ ִיׂשְ

נֵי ֵלִוי"  ְחלֶֹקת, "ַרב ָלֶכם ּבְ ּמַ ֲחִזיִקים ּבַ ם ַהּמַ ֲאָבל ַאּתֶ
ֻדּלָה ְלַעְצְמֶכם, ְולֹא  ים ּגְ ׂשִ ם ְוִהּנְֶכם ְמַחּפְ ְלּתֶ ְלּבַ - ִהְתּבַ
ַחר ה' "ַמה  ּבֹו ּבָ ָכְך, ְוִאּלוּ ַאֲהרֹן, ׁשֶ ֶרְך ִלְזּכֹות ּבְ זֹוִהי ַהּדֶ
ׁשוּט  ֲענָָוה, וְּלִפיָכְך ּפָ ינוּ ָעָליו" - הוּא נֹוֵהג ּבַ י ַתּלִ הוּא ּכִ

ְפִקיד ַהּגָדֹול. הוּא ִנְבָחר ַעל ְיֵדי הקב"ה ַלּתַ וָּברוּר ׁשֶ

ְכֻהנַּת  קוּ ּבִ ְקּפְ ִליַעת קַֹרח ַוֲעָדתֹו ֲעַדִין ּפִ ֲהֵכיַצד ַאֲחֵרי ּבְ
ם? ֵ י ַהּשׁ ַאֲהרֹן ַעל ּפִ

ּכִֹתי  ַוֲהׁשִ ִיְפָרח  הוּ  ַמּטֵ ּבֹו  ֶאְבַחר  ר  ֲאׁשֶ ָהִאיׁש  "ְוָהיָה 
יִנם ֲעֵליֶכם"   ר ֵהם ַמּלִ ָרֵאל ֲאׁשֶ נֵי ִיׂשְ ֻלנּוֹת ּבְ ֵמָעַלי ֶאת ּתְ

)יז, כ(
ְולֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ נֵי  ּבְ קוּ  ְקּפְ ּפִ ֲעַדִין  ׁשֶ סוּק  ֵמַהּפָ ַמע  ַמׁשְ
הוּא ִיְהיֶה  ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ׁשֶ ַחר ּבְ ֶהֱאִמינוּ שהקב"ה ָאֵכן ּבָ

ַהּכֵֹהן ַהּגָדֹול.
ִליַעת  ל ּבְ ֲחזֶה ׁשֶ ְויֵׁש ְלַהְקׁשֹות, ֲהלֹא ָראוּ ֵהם ֶאת ַהּמַ
טֶֹרת,  ים ַמְקִטיֵרי ַהּקְ ִ ֵרַפת ָמאַתִים ַוֲחִמּשׁ קַֹרח ְוֶאת ׂשְ
ּבֹו  ִמּלִ ה  ֵכן מֹׁשֶ ָקַבע  ּלֹא  ׁשֶ ֶהֱאִמינוּ  ֲעַדִין לֹא  ַוֲהֵכיַצד 

ַאֲהרֹן? ַחר ּבְ ר ּבָ ֶאּלָא הקב"ה הוּא זֶה ֲאׁשֶ
י ַחּיִים ַקְניְֵבְסִקי זצ"ל  ר ַהּתֹוָרה ַרּבִ ֵאר ָמָרן ׂשַ ֶאּלָא ּבֵ
ְגַלל  ּבִ ַוֲעָדתֹו זֶה  ֵאַרע ְלקַֹרח  ֶ ּשׁ ּכָל ַמה  ׁשֶ ְברוּ  ּסָ שהם 
ִלְפגַֹע  ְצִריִכים  ָהיוּ  ּלֹא  ׁשֶ נוּ,  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ל  ׁשֶ בֹודֹו  ּכְ
יִקים,  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ בֹוָדם  ּכְ ֶאת  ּתֹוֵבַע  והקב"ה  ְכבֹודֹו,  ּבִ
ַאֲהרֹן  ָכְך ְרָאיָה שהקב"ה ִצוָּה ׁשֶ ֲאָבל ִמּכָל ָמקֹום ֵאין ּבְ
הוּא ָאִחיו  נֵי ׁשֶ ַאֲהרֹן ִמּפְ ַחר ּבְ ִיְהיֶה ּכֵֹהן ּגָדֹול ְוהוּא ּבָ
ה  ּטֶ ַהּמַ ְיֵדי  ַעל  ְלַהְראֹות  ְמיָֻחד  מֹוֵפת  ֻהְצַרְך  ְוָלזֶה 

ַאֲהרֹן. ַחר ּבְ שהקב"ה ּבָ
ְקָרא( )ַטֲעָמא ּדִ

ּדֹות ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ

נֵי  ְגַלל ּבְ ּנְִגַרם ַלֶחְנָוִני ּבִ ֶהָעֶול ַהּגָדוֹל ׁשֶ
רוּ ָלׁשוֹן ָהַרע וְּרִכילוּת! ּבְ ּדִ ָהִעיר ׁשֶ

ּסָפוּ" ר ָלֶהם ּפֶן ּתִ ָכל ֲאׁשֶ עוּ ּבְ ּגְ "סוּרוּ נָא... ְוַאל ּתִ

ְך ָעָליו  יוֹם ִמן ַהיִָּמים ִהְתַהּפֵ ר ּבְ יר, ֲאׁשֶ יהוִּדי ָעׁשִ ה ּבִ ַמֲעׂשֶ
ׁש ִמּכְַסּפוֹ וְּנָכָסיו, ַאְך  ַהּגְַלּגַל, ְויַָרד ִמּנְָכָסיו. נוַֹתר ְמרוֹׁשָ
וְּביוֹם  ן  יִּתֵ ִמי  ְוָאַמר:  ַאַחת,  זָָהב  ַע  ַמְטּבֵ ְלַעְצמוֹ  ִאיר  ִהׁשְ
ֲחזָָרה  ּבַ ְוָאׁשוּב  ֵעֶסק,  ּבְ ַע  ְטּבֵ ַהּמַ ֶאת  ִקיַע  ַאׁשְ ַהיִָּמים  ִמן 

ְלֵאיָתִני וְּלַמֲעָמִדי.
ּלֵא  ָטן אוֵֹכל ֻסּכִָריָּה. ִהְתּפַ נוֹ ַהּקָ י ּבְ יוֹם ֶאָחד ָרָאה ָהִאיׁש ּכִ
ָטן:  ן ַהּקָ ַאל ָהָאב ֶאת ַהּבֵ ָהָאב: ִמּנִַין ִלְבִני ֻסּכִָריָּה זוֹ? ׁשָ

י ּכֶֶסף  יב ַהיֶֶּלד: 'ָלַקְחּתִ ּכִָריָּה'? ֵהׁשִ ִני, ִמי נַָתן ְלָך ֶאת ַהּסֻ 'ּבְ
ּכֶֹלת'. 'ְוֵאיָפה  ַעל ַהּמַ גֵָרה, ְוָקִניִתי ֵאֶצל ַרֲחִמים - ּבַ ֵמַהּמְ

ָהעֶֹדף?'

ַע,  ְטּבֵ י ְלַרֲחִמים ֶאת ַהּמַ ַאל ָהַאּבָא, ְוַהיֶֶּלד ָענָה: 'נַָתּתִ ׁשָ
ּכֶֹלת,  ַאְך הוּא לֹא ֶהֱחִזיר ִלי עֶֹדף'. ָאץ ָרץ ָהַאּבָא ֶאל ַהּמַ

ִני ָקנָה ֶאְצְלָך ֻסּכִָריָּה?' -  ַאל ֶאת ַרֲחִמים: 'ַהִאם ּבְ ְוׁשָ
ּכֶֹלת. 'ַהִאם ֶהֱחזְַרּתָ לוֹ עֶֹדף?' - 'לֹא  ַעל ַהּמַ יב ּבַ 'ּכֵן', ֵהׁשִ
ת,  ְנחֹׁשֶ ַע  ַמְטּבֵ ּנוּ  ִמּמֶ י  ְלּתִ 'ִקּבַ ַרֲחִמים,  יב  ֵהׁשִ י',  ֶהֱחזְַרּתִ

ַהֲחִזיר עֶֹדף'. ָהַאּבָא ּכַָעס: 'ַמה ּפֵרוּׁש ה ּלְ ְולֹא ָהיָה ִמּמַ
ַע זָָהב, הוּא יָכוֹל ְלּתָ ַמְטּבֵ ה ִקּבַ ת, ַאּתָ ַע ְנחֹׁשֶ ְלּתָ ַמְטּבֵ ִקּבַ



אוֵֹמר  ה  ְוַאּתָ ַהֲחנוּת,  ּכָל  ֶאת  ַע  ְטּבֵ ַהּמַ ִעם  ִלְקנוֹת  ָהיָה 
י  ְלּתִ ּלוֹ: לֹא ִקּבַ ׁשֶ ת?' ַאְך ַרֲחִמים ּבְ ַע ְנחֹׁשֶ ְלּתָ ַמְטּבֵ ּבַ ּקִ ׁשֶ
ת. ָהָאב ִהְזִמין ֶאת  ַע ְנחֹׁשֶ י ַמְטּבֵ ְלּתִ ַע זָָהב, ִקּבַ ׁשוּם ַמְטּבֵ

ין. ֵבית ַהּדִ ַרֲחִמים ְלִדין ּתוָֹרה ּבְ
ִמיַע  ִמיַע ָהָאב ֶאת ַטֲענוָֹתיו, ְוַאף ַרֲחִמים ִהׁשְ ין ִהׁשְ ֵבית ַהּדִ ּבְ
ַבע ַעל  ָ י ַרֲחִמים ַחיָּב ְלִהּשׁ ין ּפַָסק ּכִ ֶאת ַטֲענוָֹתיו. ּבֵית ַהּדִ
ַמע זֹאת  ָ ּשׁ ׁשֶ ַע זָָהב. ּכְ ת ְולֹא ַמְטּבֵ ַע ְנחֹׁשֶ ּבֵל ַמְטּבֵ ּקִ ּכְָך ׁשֶ
ּבָע!!  ָכל גּוּפוֹ, וִּמיָּד ָאַמר: 'ֲאִני - ֵאיִני ִנׁשְ ֲעזַע ּבְ ַרֲחִמים ִהְזּדַ
ָכל אֶֹפן'. ָאְמרוּ לֹו  ַבע ּבְ ָ ּלֹא ְלִהּשׁ ָלה יֵׁש ִלי ֵמָאִבי, ׁשֶ ַקּבָ
ּלֵם. ִקּבֵל  ה ַחיָּב ְלׁשַ ּבָע - ַאּתָ ה לֹא ִנׁשְ ין: ִאם ַאּתָ ּבֵית ַהּדִ
ינַר ַהזָָּהב  ּלֵם ֶאת ּדִ ין, ְוִהְתַחיֵּב ְלׁשַ ָעָליו ַרֲחִמים ֶאת ַהּדִ
ָכל ָהִעיר: ַרֲחִמים ָלַקח  ט ּבְ ֵ ּשׁ ּפוּר ִהְתּפַ לוִּמים. ַהּסִ ַתׁשְ ּבְ
ָבר  ַהּדָ ּלֵם!  ְלׁשַ אוֹתוֹ  ִחּיְבוּ  ין  ּדִ וֵּבית  ָקָטן,  ִמיֶֶּלד  ַע  ַמְטּבֵ
ל ּכְָך ָהיוּ  ׁשֶ ּנְִגְרמוּ ְלַרֲחִמים ּבְ ְרֵסם ַלּכֹל, ְוַהּבוּׁשוֹת ׁשֶ ִהְתּפַ

ּגְדוֹלוֹת ַוֲעצוּמוֹת.
ַע  וַּמְטּבֵ ַהיֶֶּלד,  ל  ׁשֶ ָאִביו  ֶאל  ָאָדם  ּבָא  ַהיִָּמים  ִמן  יוֹם  ּבְ
ֶאה, ְוַהּלָה  ּתָ ׁשְ ַאל אוֹתוֹ ָהָאב ַהּמִ יָדוֹ. 'ַמה זֶּה'? ׁשָ זָָהב ּבְ
ִנים לֹא ָהיָה  ר ׁשָ י ִלְפנֵי ִמְסּפַ יב: אוֶֹדה ְולֹא ֵאבוֹׁש, ּכִ ֵהׁשִ
י ָלֵצאת  ִלי ַמה ּלֱֶאכֹל. ְיָלַדי ָרֲעבוּ ְלֶלֶחם, ַוֲאִני ֶהְחַלְטּתִ

ִלְרחוֹב ָהִעיר, אוַּלי יֲַעזֹר ה' ְוַאְצִליַח ְלָהִביא ֶטֶרף ְלֵביִתי. 
ַע זָָהב!  ְרחוֹב ִעם ַמְטּבֵ ְנָך הוֵֹלְך ּבָ וְּלֶפַתע רוֶֹאה ֲאִני ֶאת ּבִ
ַהיֶֶּלד  ׁשֶ ּכְ ְגרוּׁש,  ּבִ ַע  ְטּבֵ ַהּמַ ֶאת  י  ְוֶהֱחַלְפּתִ ֵאָליו  י  ּתִ ִנּגַׁשְ
ת. ּכֵָעת  ַע זָָהב ִלְנחֹׁשֶ ין ַמְטּבֵ ל ּבֵ ָלל לֹא ֵמִבין ַמה ַהֶהְבּדֵ ּכְ
ְרנָָסה, וָּבאִתי ְלַהֲחִזיר ֶאת  ּפֵר ַמזִָּלי, יֵׁש ִלי ּפַ ּתַ ב"ה ִהׁשְ
ְוָעְגַמת  ָהָלה  ּבֶ ֵמרֹב  ִהְתַעּלֵף  ְמַעט  ּכִ ָהַאּבָא  זֵָלה...'  ַהּגְ
ִעְקבוֹת  ְך ּבְ ּפַ ם ִנׁשְ יָת??? ּדָ ה יוֵֹדַע ֶמה ָעׂשִ נֶֶפׁש. 'ַהִאם ַאּתָ

ַע!' ְטּבֵ ַהְחָלַפת ַהּמַ
ַבְדרוֹן זַַצ"ל: מוַֹרי ְוַרּבוַֹתי,  לוֹם ׁשְ י ׁשָ ַעל ִסּפוּר זֶה ָאַמר ַרּבִ
ְוָרָצה  ָרֵעב  ָהיָה  הוּא  ם,  ָאׁשֵ ָהיָה  לֹא  ַהיֶֶּלד  ָלֶכם:  עוּ  ּדְ
ֲעווֹנוֹ. ָהַאּבָא לֹא  ֶלֱאכֹל. יֶֶלד ָקָטן לֹא ֵמִבין, ְוֵאינוֹ ִנְתּפָס ּבַ
י  ין, ְונַָהג ַעל ּפִ ּלוֹ, ָהַלְך ְלֵבית ּדִ ה ֶאת ׁשֶ ָעׂשָ ם, ּכֵיוָן ׁשֶ ָאׁשֵ
ס  ּנְִתּפַ ר, ׁשֶ אי ִאיׁש יָׁשָ ַוּדַ ּכֶֹלת, ּבְ ַעל ַהּמַ ֲהָלָכה. ַרֲחִמים, ּבַ
יָּן  י ֵאין ַלּדַ יִקים, ּכִ ִרים ְוַצּדִ ין ְיׁשָ ַכּפוֹ. ּבֵית ּדִ ַעל לֹא ָעוֶל ּבְ
ַמּצָב  י ָהיָה ּבְ ם, ּכִ ֵעינָיו רוֹאוֹת. ַהּגַּנָב לֹא ָאׁשֵ ֶ ֶאּלָא ַמה ּשׁ
ָהִעיר  נֵי  ּבְ אוָֹתם  ֵאּלוּ  ִמי לֹא צוֵֹדק??  נֶֶפׁש.  ּקוַּח  ּפִ ל  ׁשֶ
נוּ ַעל ּכְָך  יִּּתְ רוּ ָלׁשוֹן ָהַרע וְּרִכילוּת, ֵהם ַהְיִחיִדים ׁשֶ ּבְ ּדִ ׁשֶ

ין! ֶאת ַהּדִ


