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ִמְזְּבִחי  ֵמִעם  ְבָעְרָמה  ְלָהְרגֹו  ֵרֵעהּו  ַעל  ִאיׁש  ָיִזד  "ְוִכי 
ִּתָּקֶחּנּו ָלמּות" )כא, יד(

ַעְצמֹו  ֶאת  ִלְפֹטר  ָהרֹוֵצַח  ֶׁשְּמַתְכֵנן  ְּבִהְתַחְּכמּות.  ְּבָעְרָמה?  ַמהּו 
ֵמֹעֶנׁש, ְּבַטֲעָנה ֶׁשִּיָּתֵכן ֶׁשעֹוד ִלְפֵני ִמיָתתֹו ְּכָבר ָהָיה ַהִּנְרָצח ְטֵרָפה, 
ְּדַהְינּו חֹוֶלה ְּבַמֲחָלה ְמֻסֶּכֶנת, אֹו ָּפגּוַע ְּבֶאָחד ֵמָהֵאיָבִרים ַהִחּיּוִנִּיים. 
ֶשַהִּדין הּוא ֶׁשַההֹוֵרג ָאָדם ָּכֶזה ֶׁשהּוא ְטֵרָפה, ֵאינֹו ֶנְחָׁשב ְּכרֹוֵצַח, 

ְוַעל ֵּכן ָּפטּור הּוא ֵמֹעֶנׁש ִמיָתה.

ִבים  ָאְמָנם ַהּתֹוָרה ְמַלֶּמֶדת ֶׁשַּטֲעָנה ָּכזֹו ֵאיָנּה ִמְתַקֶּבֶלת, ְוֹלא ִמְתַחּׁשְ
ַּבֲחָׁשׁש ָהָרחֹוק ֶׁשָּמא ָהָיה ְטֵרָפה, ִמְּפֵני ֶׁשהֹוְלִכים ַאַחר ָהֹרב, ְוֹרב 
ְּבֵני ָאָדם ֵאיָנם ְטֵרָפה. ּוִמַּנִין ְלֵמִדים ִּדין ֶזה ֶׁשל ֲהִליָכה ַאַחר ָהֹרב? 
ֶׁשהּוא  ַחִּיים  ִמַּבַעל  ָקְרָּבן  ְלַהְקִריב  ֶׁשָאסּור  ַלְמרֹות  ֵמַהָּקְרָּבנֹות. 
ָּבֶהן  ֵיׁש  ֶׁשָּמא  ָלחּוׁש  ִמְּבִלי  ַהָּקְרָּבנֹות,  ֶאת  ַמְקִריִבים  ֲהֵרי  ְטֵרָפה, 
מּום ְּפִניִמי, ַההֹוֵפְך אֹוָתן ִלְטֵרפֹות - ֵמַאַחר ְוֹרב ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ֵאיָנם 

ְטֵרפֹות.

ִלּמּוד ֶזה ֵמַהָּקְרָּבנֹות ָרמּוז ָּכאן ַּבִּמִּלים "ֵמִעם ִמְזְּבִחי" - ִאם ִיְרֶצה 
ָהרֹוֵצַח ִלְפֹטר ֶאת ַעְצמֹו ְּבַטֲעָנה ֶׁשַהִּנְרָצח ָהָיה ְטֵרָפה, ֲהֵרי "ֵמִעם 
ֶׁשַּטֲעָנתֹו  ַהִּמְזֵּבַח ּתֹוִכיַח לֹו  ַעל  ַהֻּמְקָרִבים  ֵמַהָּקְרָּבנֹות   - ִמְזְּבִחי" 

ֹלא ִמְתַקֶּבֶלת, ּוִמֵּכיָון ֶׁשָּכְך "ִּתָּקֶחּנּו ָלמּות".

)ַהִחיָד"א(

"ִלְנֹטת ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלַהּטֹת" )כג, ב(
ְמַסְּפִרים ַעל ּגֹוי ְמֻלָּמד ֶאָחד, ֶׁשָּפָנה ִליהּוִדי ּוְׁשֵאָלתֹו ְּבִפיו: ֲהֹלא 
ָּכתּוב ְּבתֹוַרְתֶכם "ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלַהּטֹת". ִאם ֵּכן, ּוֵמַאַחר ְוָאנּו ַהּגֹוִיים 

ִהְננּו ָהֹרב, ַחָּיִבים ַּגם ַאֶּתם ְלַקֵּבל ַעל ַעְצְמֶכם ֶאת ָּדֵתנּו.

ְלֵׁשַמע ַהֻּקְׁשָיה ָהֱאִויִלית, ֹלא נֹוַתר ַהְּיהּוִדי ַחָּיב, ְוִהְקָהה ֶאת ִׁשֵּני 
ַהּגֹוי ִּבְתׁשּוָבה ִנַּצַחת:

ִּדין ֶזה ֶׁשהֹוְלִכים ַאַחר ַּדַעת ָהֹרב, נֹוֵהג ַרק ְּבָדָבר ֶׁשּבֹו ָהֹרב ָהָיה 
ַהַּדַעת.  ְוִׁשּקּול  ְסָבָרה  ִּפי  ַעל  ְוִהְכִריַע  ְלַמְסָקָנתֹו  ְוִהִּגיַע  ְּבָסֵפק, 
יּוַכל  ֹלא  ֹרב  ׁשּום  ַלּכֹל,  ְוָידּוַע  ָּברּור  ֶׁשהּוא  ָּדָבר  זֹאת,  ְלֻעַּמת 
ָהֹרב.  ְּבַדַעת  ְּכָלל  ִבים  ִמְתַחּׁשְ ֵאין  ָּכֶזה  ּוְבִמְקֶרה  אֹותֹו,  ְלַהְכִחיׁש 

ָנה" )כג, טז( "ְוַחג ָהָאִסף ְּבֵצאת ַהּׁשָ
ַהָּפסּוק ָּכאן ַמֲעֶלה ְׁשֵּתי ְׁשֵאלֹות:

א( ַמּדּוַע ָּכְתָבה ָּכאן ַהּתֹוָרה "ַחג ָהָאִסף" ְוֹלא "ַחג ַהֻּסּכֹות", ְּכמֹו 
ֶׁשִּנְכַּתב ִּבְׁשָאר ַהְּמקֹומֹות ַּבּתֹוָרה?

ב( ֵהן ַחג ַהֻּסּכֹות ָנֹחג ַּגם ְּכֵזֶכר ְלַעְנֵני ַהָּכבֹוד. ִאם ֵּכן, ַמּדּוַע ָחל 
ַעל  ְלסֹוֵכְך  ֵהֵחּלּו  ַהָּכבֹוד  ַעְנֵני  ַוֲהֵרי  ְּבִניָסן?  ְוֹלא  ְּבִתְׁשֵרי  ַהַחג 

ִיְׂשָרֵאל ִמָּיד ִּביִציָאָתם ִמִּמְצַרִים, ְּבִניָסן.

ֵּתרּוץ ֶאָחד ֵיׁש, ֲאֶׁשר ְמָתֵרץ ֶאת ְׁשֵּתי ַהֻּקְׁשיֹות:

ַעְנֵני ַהָּכבֹוד - ִנְלְקחּו ִמִּיְׂשָרֵאל ְלַאַחר ֵחְטא ָהֵעֶגל. ַעד ְלַאַחר יֹום 
ַהִּכּפּוִרים ִנְׁשֲארּו ִיְׂשָרֵאל ְמֻגִּלים ּוְלַאַחר ֶׁשִּקְּבלּו לּוחֹות ְׁשִנִּיים, ְוַרק 
ָאז ָׁשבּו ֲאֵליֶהם ַעְנֵני ַהָּכבֹוד, ְוָחְזרּו ְלסֹוֵכְך ֲעֵליֶהם. ּוִמֵּכיָון ֶׁשֲחָזַרת 
ָהֲעָנִנים ָּגְרָמה ְלִיְׂשָרֵאל ְלִׂשְמָחה ְמֻחֶּדֶׁשת, ִנְקַּבע ַחג ְמֻיָחד ְלֶרֶגל 

ֲחָזָרָתם. ּוֵמַאַחר ְוָחְזרּו ָהֲעָנִנים ְּבֹחֶדׁש ִּתְׁשֵרי, ָנֹחג ַהַחג ִּבְזַמן ֶזה.

לּוחֹות  ַקָּבַלת  ִלְפֵני  עֹוד  ֶזה  ָהָיה  ִמְׁשָּפִטים,  ְּבָפָרַׁשת  ָּכאן  ְוִהֵּנה 
ְׁשִנִּיים- ָחַזְרָּת ֲעָנֵני ַהָּכבֹוד, ִמִּסָּבה זֹו, ֹלא ִנְקָרא ָּכאן ֲעַדִין ַהַחג "ַחג 

ַהֻּסּכֹות", ִּכי ִאם "ַחג ָהָאִסף".

)ֶמֶׁשְך ָחְכָמה(

ָנה" )כג, טז( "ְוַחג ָהָאִסף ְּבֵצאת ַהּׁשָ
ַהָּפסּוק ָּכאן ַמֲעֶלה ְׁשֵּתי ְׁשֵאלֹות:

א( ַמּדּוַע ָּכְתָבה ָּכאן ַהּתֹוָרה "ַחג ָהָאִסף" ְוֹלא "ַחג ַהֻּסּכֹות", ְּכמֹו 
ֶׁשִּנְכַּתב ִּבְׁשָאר ַהְּמקֹומֹות ַּבּתֹוָרה?

ב( ֵהן ַחג ַהֻּסּכֹות ָנֹחג ַּגם ְּכֵזֶכר ְלַעְנֵני ַהָּכבֹוד. ִאם ֵּכן, ַמּדּוַע ָחל 
ַעל  ְלסֹוֵכְך  ֵהֵחּלּו  ַהָּכבֹוד  ַעְנֵני  ַוֲהֵרי  ְּבִניָסן?  ְוֹלא  ְּבִתְׁשֵרי  ַהַחג 

ִיְׂשָרֵאל ִמָּיד ִּביִציָאָתם ִמִּמְצַרִים, ְּבִניָסן.

ֵּתרּוץ ֶאָחד ֵיׁש, ֲאֶׁשר ְמָתֵרץ ֶאת ְׁשֵּתי ַהֻּקְׁשיֹות:

ַעְנֵני ַהָּכבֹוד - ִנְלְקחּו ִמִּיְׂשָרֵאל ְלַאַחר ֵחְטא ָהֵעֶגל. ַעד ְלַאַחר יֹום 
ַהִּכּפּוִרים ִנְׁשֲארּו ִיְׂשָרֵאל ְמֻגִּלים ּוְלַאַחר ֶׁשִּקְּבלּו לּוחֹות ְׁשִנִּיים, ְוַרק 
ָאז ָׁשבּו ֲאֵליֶהם ַעְנֵני ַהָּכבֹוד, ְוָחְזרּו ְלסֹוֵכְך ֲעֵליֶהם. ּוִמֵּכיָון ֶׁשֲחָזַרת 
ָהֲעָנִנים ָּגְרָמה ְלִיְׂשָרֵאל ְלִׂשְמָחה ְמֻחֶּדֶׁשת, ִנְקַּבע ַחג ְמֻיָחד ְלֶרֶגל 

ֲחָזָרָתם. ּוֵמַאַחר ְוָחְזרּו ָהֲעָנִנים ְּבֹחֶדׁש ִּתְׁשֵרי, ָנֹחג ַהַחג ִּבְזַמן ֶזה.

לּוחֹות  ַקָּבַלת  ִלְפֵני  עֹוד  ֶזה  ָהָיה  ִמְׁשָּפִטים,  ְּבָפָרַׁשת  ָּכאן  ְוִהֵּנה 
ְׁשִנִּיים- ָחַזְרָּת ֲעָנֵני ַהָּכבֹוד, ִמִּסָּבה זֹו, ֹלא ִנְקָרא ָּכאן ֲעַדִין ַהַחג "ַחג 

ַהֻּסּכֹות", ִּכי ִאם "ַחג ָהָאִסף".

)ֶמֶׁשְך ָחְכָמה(

ַּגם ִאם ָיבֹואּו ֲאָנִׁשים ַרִּבים ְוָיִעידּו ִּבְׁשַעת ַלְיָלה, ִּכי ַעָּתה יֹום ְוֹלא 
בּו ְּבִדְבֵריֶהם ְּכָלל. ַלְיָלה, ֹלא ִיְתַחּׁשְ

ֱאֶמת  ֶׁשֱאֹלִקים  ַּבּיֹום,  ֶמׁש  ַּכּׁשֶ ָלנּו  ֶׁשָּברּור  ֶאְצֵלנּו,  ַהָּדָבר  הּוא  ֵּכן 
ַעל  ַאף  ְּבַדְעְּתֶכם,  ְּכָלל  ִבים  ִמְתַחּׁשְ ֵאיֶנּנּו  ֵּכן  ְוַעל  ֱאֶמת,  ְותֹוָרתֹו 
ַרִּבים  ַאֲחֵרי  "ִלְנטֹת  ַּבִּמִּלים:  ַהָּפסּוק  ַּכָּוַנת  ּוְלָכְך  ָהֹרב.  ֶׁשַאֶּתם  ִּפי 
ְּדַהְינּו  ּוְלָכאן,  ְלָכאן  ִלְנטֹות  ָמקֹום  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ְּבָדָבר   - ְלַהֹּטת" 
ְלִהְסַּתֵּפק ַהִאם ַהִּדין ָּכְך אֹו ַאֶחֶרת, ַרק ָׁשם נֹוֲהִגים "ַאֲחֵרי ַרִּבים 

ְלַהֹּטת".

)ּתֹוַרת ֹמֶׁשה(



ִּפְתרֹון ַהִחיָדה ִמָּפָרַׁשת ִיְתרֹו: יֹוֵבל  )יט, ג(

ִהלּוָלא ְדַצִדיַקָיא
ש"ק כ"ה שבט )תרמ"ג(

ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַסַּלְנֶטר
ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִליְּפִקין ִמַּסַּלְנט, ָהָיה ִמְמַיְּסֵדי ְּתנּוַעת ַהּמּוָסר ֶׁשָּקָמה 
ְּבִליָטא ִלְפֵני ְּכ-150 ָׁשָנה. ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ָהָיה ִמֶּצֱאָצָאיו ֶׁשל ַהָּגאֹון 

וֹוְלף,  ְזֵאב  ר'  ָאִביו  ִמִּויְלָנא. 
ְּבַרֲחֵבי  ָעִרים  ְּבִמְסַּפר  ְּכַרב  ִּכֵהן 

ִליָטא. 

ָלְמדֹו  ְּבֵעת  ִּבְצִעירּותֹו,  ְּכָבר 
ֶנְחַׁשב  ַסַּלְנט,  ַּבְיִׁשיָבה ֶׁשָּבֲעָיָרה 
ר' ִיְׂשָרֵאל ְלִעּלּוי ָחִריף, ּוִבְמֵהָרה 
ִמְּגדֹוֵלי  ְּכֶאָחד  הּוא  ִנְמָנה 
ְּבאֹוָתּה  ַהֲחָכִמים.  ַּתְלִמיֵדי 
ְּבַרִּבי  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ָּדַבק  ְּתקּוָפה 
יֹוֵסף זּוְנְדל ִמַּסַּלְנט, ֶׁשָהָיה ָּגדֹול 
ַרּבֹות  ּוְמַיֵּגַע  ּוְבִיְרָאה,  ְּבתֹוָרה 
ַהִּמּדֹות  ַּבֲעבֹוַדת  ְוִלּבֹו  ּכֹחֹו  ֶאת 

ּוְבַמְחֶׁשֶבת ַהּמּוָסר. 

ַרִּבי  ֶׁשל  ַוֲהִליכֹוָתיו  ִהְלכֹוָתיו 
ר'  ַעל  ִהְׁשִּפיעּו  זּוְנְדל,  יֹוֵסף 
ַהָּיִמים,  ִּבְרבֹות  ַרּבֹות.  ִיְׂשָרֵאל 
ְיִׁשיבֹות  ְּבָראׁשּות  ָעַמד  ֵעת 
ְּגדֹולֹות ַוֲחׁשּובֹות ֶּבָעִרים ִויְלָנא 
ְוקֹוְבָנה, ָּדַרׁש ָּתִדיר ִמַּתְלִמיָדיו: 
ֲעֵמִלים  ִּבְהיֹוְתֶכם  "ַּגם 
ַלֲעלֹות  ֲעֵליֶכם  ׂשּוָמה  ַּבּתֹוָרה, 
ַהִּמּדֹות  ַּבֲעבֹוַדת  ּוְלִהְתַעּלֹות 

ּוְבִלּמּוד ַהּמּוָסר".

ְוטֹוִבים  ַרִּבים  ִיְׂשָרֵאל  ְּגדֹוֵלי 
ַּתְלִמיָדיו  ֵּבין  ִּביִׁשיָבתֹו.  ָלְמדּו 
ַהֻּמְבָהִקים ָהיּו ַרִּבי ִיְצָחק ְּבָלאֶזר 

)ֶׁשַאף ִלֵּקט ֶאת ִּדְבֵרי ַרּבֹו ּוִמְׁשָנתֹו ֲעֵלי ֵסֶפר - "אֹור ִיְׂשָרֵאל"(, ַרִּבי 
ַנְפָּתִלי ַאְמְסֶטְרָדם, ְוַה"ַּסָּבא ִמֶּקֶלם" - ַרִּבי ִׂשְמָחה ִזיְסל ִזיו. 

ֶאָחיו  ֶאת  ְמַחֵּזק  ּוַבֲעָירֹות,  ְּבָעִרים  ָּתִדיר  סֹוֵבב  ָהָיה  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי 
ַּגְדלּותֹו  ַלְמרֹות  ַהִּמְצוֹות.  ּוְבִקּיּום  ַּבֲעבֹוַדת ה'  ּוְמָזְרָזם  ַהְּיהּוִדים, 
ָהַרָּבה ְורּום ַמֲעָמדֹו, ָהָיה ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל נֹוֵהג ַּבֲעָנָוה ּוְבִׁשְפלּות רּוַח, 
ָּלה ֶאת ְׁשמֹו.  גִּ ְוֹלא  ִּכיהּוִדי ָּפׁשּוט  ָנַהג  ֵמִעירֹו,  ָלֵצאת  ּוְכֶׁשֻהְצַרְך 

בּוַע ִחיָדה ְלָפָרַׁשת ַהּׁשָ
ֶאת  ּכֹוֶלֶלת  ְּבַפָרָׁשֵתנּו  ִמְצָוה  ֵאיזֹו 

הֹוָצאֹות ֲעבּור ַהְדָּפַסת ֶהָעלֹון ְמֻרּבֹותַהִּמְסָּפר 30?
ְוָאנּו ְזקּוִקים ְלֶעְזַרְתֶכם ְּבִּזּכּוי ָהַרִּבים. 
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ִמִּדְברֹוָתיו.  א  ֶׁשִּיּשָׂ ְּכֵדי  ַלֲעָיָרָתם,  ֶקֶלם  ְיהּוֵדי  ְוִהְזִמינּוהּו  ַמֲעֶׂשה 
ְּבַאְכַסְנָיה  ְוִהְתַאְכֵסן  ֻמָּכר,  ְוֹלא  ָזר  ְּכֵהֶלְך  ִהִּגיַע  ְלֶקֶלם,  ְּבַהִּגיעֹו 
ָרָצה  ֶעֶרב  ִלְקַראת  ְּפׁשּוָטה. 
ְלֵבית  ָהַאְכַסְנָיה  ַּבַעל  ָלֵצאת 
ְּפֵני  ֶאת  ְלַקֵּבל  ִּבְכֵדי  ַהְּכֶנֶסת, 
ָלבֹוא  ָהָאמּור  ֶהָחׁשּוב  ָהאֹוֵרַח 
ָלֲעָיָרה. הּוא ֹלא ֶהֱעָלה ְּבַדְעּתֹו, 
ִּכי ַהֵהֶלְך ַהִּמְתָאֵרַח ְּבֵביתֹו הּוא 
ּוְבַעְצמֹו.  ִּבְכבֹודֹו  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי 
ָּפָניו  ְלָאן  ַה"ֵהֶלְך"  ָאלֹו  ְּכֶׁשּׁשְ
ָהַאְכַסְנָיה  ַּבַעל  ָעָנה  מּוָעדֹות, 
ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ַהָּגאֹון  ִּכי 
ָלֲעָיָרה,  ָּכֵעת  ַמִּגיַע  ַסַּלְנֶטר 
ָּפָניו.  ֶאת  ְלַקֵּבל  הּוא  יֹוֵצא  ְוִכי 
ְוֹלא  ָּגאֹון  ֹלא  ִיְׂשָרֵאל?  "ַרִּבי 
ַצִּדיק..." ִהְפִטיר ַה"ֵהֶלְך". ַּבַעל 
ְלֵׁשַמע  ְמֹאד  ָּכַעס  ָהַאְכַסְנָיה 
ֵּתבֹוׁש  ֹלא  "ְוֵכיַצד  ַהְּדָבִרים: 
ַרִּבי  ַהּדֹור,  ְּבַצִּדיק  ָסָרה  ְלַדֵּבר 

ִיְׂשָרֵאל ַסַּלְנֶטר!?" 

ּוְנִקיׁשֹות  ְמַדְּבִרים,  עֹוָדם 
ִנְׁשְמעּו ְּבֶדֶלת ָהַאְכַסְנָיה. ָראֵׁשי 
ָעְמדּו  ָהֲעָיָרה  ְוִנְכְּבֵדי  ַהָּקָהל 
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַרִּבי  "ָׁשַמְענּו  ַּבֶּפַתח: 
ַסַּלְנֶטר ְּכָבר ִהִּגיַע ָלֲעָיָרה, ַוֲהֵרי 
הּוא ִמְתַאְכֵסן ֶאְצְלָך... " אֹו ָאז 
ֶׁשַהֵהֶלְך  ָהַאְכַסְנָיה  ַּבַעל  ֵהִבין 
ֵאינֹו  ֶאְצלֹו,  ַהִּמְתַאְכֵסן  ַהָּזר 
ֶאָּלא ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו!! הּוא ָנַפל ְלַרְגָליו ּוִבֵּקׁש ֶאת 
ְמִחיָלתֹו ַעל ֶׁשֹּלא ָנַהג ּבֹו ְּבָכבֹוד, ַאְך ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֶהָעָנו ְוַהַּצִּדיק 

ֹלא ֵהִבין ַעל ָמה ְוָלָּמה ַּבָּקַׁשת ַהְּמִחיָלה.

ְׁשָבט תרמ"ג,  כ"ה  ֹקֶדׁש  ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב  ִנְפַטר  ַסַּלְנֶטר  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי 
ַאְך ְּתנּוָעתֹו, ְּתנּוַעת ַהּמּוָסר ַחָּיה ְוַקֶּיֶמת, ְוַרִּבים ְוטֹוִבים הֹוְלִכים 

ְלאֹוָרּה ּוְדֵבִקים ִּבְמָסֶריָה ַהַּנֲעִלים. 

יִקים ְלַפְרְסָמן ָּבעֹוָלם". )ַּבִמְדָּבר ַרָּבה כא ג( ְׁשָבָחן ֶׁשל ַצדִּ "ַהָקָּב"ה ִמְתַעֵּסק בִּ
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ִחיׁש, ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ּוָבא ִהְקִּדים ִהֵּנה ַא

ִאיׁש. ִמְּבִלי ֶׁשִּיְרֵאהּו ְלַבּדֹו, ִנְכַנס ָלֲעָיָרה

ְּכָבר, ִהִּגיַע ָחִסיד' ֵלְייּב ֶׁשל 'ַרִּבי ְלֵביתֹו

ָּגר. ֶׁשְּבֶקֶלם ַהַּצִּדיק ֶאת ְלַבֵּקר

ְוׂשֹוַחח ִּכְּבדֹו אֹותֹו ְלֵביתֹו, ִהְכִניס ָהאֹוֵרַח. הּוא ִמיהּו ָיַדע א ֵלְייּב ַרִּבי

ּתֹוָרה. ִעּמֹו ְּבִדְבֵרי

ְמִעילֹו. ֶאת ְוָלַבׁש ֵלְייּב ַרִּבי ָקם ִּפְתאֹם

ַהַּצִּדיק, ַהָּגאֹון ְּפֵני ֶאת ּוְלַקֵּבל ָלֵצאת ְמַמֵהר ֲאִני אֹוְרִחי, ָנא, "ְסַלח

ָלֲעָיָרה." ֶׁשָּבא ִיְׂשָרֵאל ַסַּלְנֶטר, ַרִּבי

ַצִּדיק." א ַּגם ָּגאֹון, א ִיְׂשָרֵאל "ַרִּבי ּוִמְלֵמל: ָהאֹוֵרַח ִהְתַּפֵּלא

ַעל ְּגדֹול ְלַדֵּבר ָּכ ֵּתבֹוׁש א "ֲהֵכיַצד ְלֵׁשַמע ַהְּדָבִרים. ֵלְייּב ַרִּבי ָּכַעס

ִּבְדָבִרים ָקִׁשים. ָהאֹוֵרַח ֶאת הֹוִכיַח ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַסַּלְנֶטר?" ַהּדֹור,

ַּבֶּפַתח? ֶזה ִמי ַּבֶּדֶלת, ְנִקיׁשֹות ְלֶפַתע

ָהאֹוֵרַח. ִלְכבֹוד ָּבאּו ֶקֶלם ִנְכְּבֵדי ָּכל

ּוָבא, ִיְׂשָרֵאל ִמֵהר ַרִּבי ִּכי "ָׁשַמְענּו,

ָּפָנה." ִמָּיד ֶזה ּוְלַבִית


