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"ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך" )כז, כ(
ִנְכַּתב  ֹלא  ּוַמּדּוַע  "ְוַאָּתה",  ַּבִּמָּלה  ַהִחּבּור  ָו"ו  ָּכאן  נֹוְסָפה  ַמּדּוַע 

"ַאָּתה ְּתַצֶּוה"?

ִנָּתן ְלַהְסִּביר ְולֹוַמר, ֶׁשָּו"ו ַהִחּבּור ָּבָאה ְלַחֵּבר ֶאת ַהִּמִּלים "ַאָּתה 
ְּתַצֶּוה", ַלָּפָרָׁשה ַהּקֹוֶדֶמת, ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה. ָרָצה ְמֹאד ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו 
לֹו  ָאַמר  ָּכְך  ְוַעל  ַלִּמְׁשָּכן,  ֲחׁשּוָבה  ְּתרּוָמה  ּלֹו  ִמּׁשֶ הּוא  ַּגם  ָלֵתת 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ֵהן ָּכל ְרצֹוְנָך ִּבְנִתיַנת ַהְּנָדָבה הּוא ִלְזּכֹות ְּבֵחֶלק 
"ָּגדֹול  הּוא:  ְּכָלל  ֲהֹלא  ָלֵתת.  עֹוד  ָצִריְך  ֵאיְנָך  ָּכְך,  ְוִאם  ַּבִּמְצָוה, 
ַלֲאֵחִרים  ֶׁשּגֹוֵרם  ֶזה  ֶׁשל  ֶחְלקֹו  ָּגדֹול  ֵמָהעֹוֶׂשה"-  יֹוֵתר  ה  ַהְמַעּשֶׂ
ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה, יֹוֵתר ֵמָהעֹוֶׂשה ֶאת ַהִּמְצָוה ְּבַעְצמֹו- ְוַעל ֵּכן, ַאָּתה 
ִנְדבֹוֵתיֶהם ַלִּמְׁשָּכן, ֶחְלְקָך ָּגדֹול  ַהְּנִדיִבים ָלֵתת ֶאת  ֶׁשָּגַרְמָּת ְלָכל 
ל ֻּכָּלם. ָּלֶהם, ְוֶנְחָׁשב ְלָך ְּכִאּלּו ֵהֵבאָת ְּבַעְצְמָך ְנָדָבה ְּגדֹוָלה ִמּׁשֶ ִמּׁשֶ

אֹוָתּה  ַהְמַחֶּבֶרת  "ְוַאָּתה",  ֶׁשַּבִּמָּלה  ַהִחּבּור  ְּבָו"ו  ָרמּוז  ֶזה  ָּדָבר 
ְלָפָרַׁשת ְּתרּוָמה, ָהעֹוֶסֶקת ְּבִנְדַבת ַהִּמְׁשָּכן. ְלִפי ֶזה ִּתְתָּבֵרר ַּכָּוַנת 

ִּדְבֵרי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלֹמֶׁשה ָּכְך:

ָצִריְך  ֵאיְנָך  ַאָּתה  ַלִּמְׁשָּכן,  ְּתרּוָמה  ָלֵתת  ֻּכָּלם  ֶׁשִּנְצַטּוּו  ְלַאַחר 
ְּלָך, ֶׁשֲהֵרי "ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה"- ַאָּתה, ַעל  ְלִהְצַטֵער ַעל ֶׁשֵאיְנָך נֹוֵתן ִמּׁשֶ
ל ֻּכָּלם. ְיֵדי ֶׁשִהְּנָך ְמַצֶּוה ֶאת ֻּכָּלם ָלֵתת, זֹוֶכה ַאָּתה ְלֵחֶלק ָּגדֹול ִמּׁשֶ

)ֵחן טֹוב(

"ְוַאָּתה ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת ַאֲהרֹן ָאִחיָך" )כח, א(
ָּכְתָבה  ֹלא  ּוַמּדּוַע  ְו"ֵאֶליָך"?  "ְוַאָּתה"  ַהִּמִּלים  ָּכאן  נֹוְספּו  ַמּדּוַע 

ַהּתֹוָרה ְּבַפְׁשטּות: "ַקח ֶאת ַאֲהרֹן ָאִחיָך"?

ָּגדֹול,  ַהֹּכֵהן  ִיְהֶיה  ֶׁשהּוא  ֹמֶׁשה  ִקָּוה  ֶׁשִּבְתִחָּלה  הּוא,  ַהֶהְסֵּבר 
ּוְכֶׁשהֹוִדיַע לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשֹּלא ִיְזֶּכה ְלֶכֶתר ַהְּכֻהָּנה, ִּבֵּקׁש 
ֶׁשִאם  ְועֹוד  ְלָך.  ֶׁשֵּיׁש  ְּבֶכֶתר ַהּתֹוָרה  ְלָך  ַּדי  ָאַמר לֹו:  ְוָכְך  ְלַפְּיסֹו, 

ִּתְהֶיה ֹּכֵהן ָּגדֹול, ֹלא ִיְהֶיה ְלָך ְזַמן ְלַלֵּמד ֶאת ָהָעם ְוָלדּון אֹוָתם.

עֹוד הֹוִסיף ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַרּצֹות ֶאת ֹמֶׁשה, ְוָאַמר: ָאְמָנם ֹּכֵהן 
ָּגדֹול ֹלא ִּתְזֶּכה ִלְהיֹות, אּוָלם ִּתְתַנֵחם ַּבְּזכּות ֶׁשָּנַתִּתי ְלָך, ֶׁשַאָּתה 
ִּתְהֶיה ֶזה ֶׁשְּמַמֶּנה ֶאת ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול, ְוֶזהּו ָהָרמּוז ַּבִּמָּלה "ְוַאָּתה"- 
ַאָּתה ֶזה ֶׁשְּתָקֵרב. ְוֹלא ַרק זֹאת, ֶאָּלא "ֵאֶליָך"- ָהִאיׁש ֶׁשאֹותֹו ְּתַמֶּנה, 

ִיְהֶיה ָהִאיׁש ַהָּקרֹוב ְּביֹוֵתר ֵאֶליָך, ְוהּוא ַאֲהרֹן ָאִחיָך.

)ְיֵפה ֹּתַאר(

לח( )כח,  ה'"  ִלְפֵני  ָלֶהם  ְלָרצֹון  ָּתִמיד  ִמְצחֹו  ַעל  "ְוָהָיה 
ֵאָלה: ְוִכי ַּדי ָּבֻעְבָּדה ֶׁשַהִּציץ ִיְהֶיה ַעל ִמְצחֹו ֶׁשל ַהֹּכֵהן  ִנְׁשֶאֶלת ַהּׁשְ

ַהָּגדֹול ָּתִמיד, ְּכֵדי ְלַהְבִטיַח ֶׁשִּיְהֶיה ְלָרצֹון ִלְפֵני ה'?

ָאְמרּו ֲחַז"ל, ֶׁשַהִּציץ ָהָיה ְמַכֵּפר ַעל  ִנָּתן ְלַהְסִּביר ֹזאת ַעל ִּפי ַמה ּׁשֶ
ַעּזּות ָּפִנים. ֲהֵכיַצד? ְּבָׁשָעה ֶׁשַעֵּזי ַהָּפִנים ְוָהְרָׁשִעים ָהיּו רֹוִאים ֶאת 

ַהִּציץ, ָהָיה ִלָּבם ִנְׁשָּבר ְּבִקְרָּבם, ְוָהיּו חֹוְזִרים ִּבְתׁשּוָבה.

ּוֵמַאַחר ַוֲחָזַרת ָהְרָׁשִעים ִּבְתׁשּוָבה, ּגֹוֶרֶמת ַנַחת רּוַח ְמֻרָּבה ַלָּקדֹוׁש 
ִהיא  ָּתִמיד,  ִמְצחֹו  ַעל  ַהִּציץ  ֱהיֹות  ֶׁשֻעְבַּדת  ִנְמָצא  הּוא,  ָּברּוְך 

ֶׁשּגֹוֶרֶמת ֶׁשִּיְהֶיה  ְלָרצֹון ִלְפֵני ה'.

)ָּכְתנֹות אֹור(

"ְוָהָיה ִפי רֹאׁשֹו ְּבתֹוכֹו ָׂשָפה ִיְהֶיה ְלִפיו ָסִביב... ְּכִפי ַתְחָרא 
ִיְהֶיה ּלֹו" )כח, לב(

"ִּפי",  ְּפָעִמים:  ַהֶּפה ָׁשֹלׁש  ֻמְזָּכר  ַהְּמִעיל,  ַהְמַדֵּבר ַעל  ֶזה,  ְּבָפסּוק 
"ְלִפיו", "ְּכִפי". ַמה ָּבא ַהָּדָבר ְלַלְּמֵדנּו?

ע"א(,  טז  )ֲעָרִכין  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ּׁשֶ ַמה  ִּפי  ַעל  זֹאת,  ְלַהְסִּביר  ִנָּתן 
ֶׁשַהְּמִעיל ָּבא ְלַכֵּפר ַעל ֵחְטא ָלׁשֹון ָהָרע. ְלִפי ֶזה, ָּבא ָּכל ִאְזּכּור ֶׁשל 
ַהִּמָּלה ֶּפה, ְלַרֵּמז ַעל ֹאֶפן ּבֹו ֵיׁש ִלְׁשֹמר ַעל ַהֶּפה ִמְּפֵני ָלׁשֹון ָהָרע:

"ִּפי רֹאׁשֹו ְּבתֹוכֹו"- ֶׁשְּיַדֵּבר ִּפי ָהָאָדם ַרק ְּדָבִרים ַהּנֹוְגִעים ְלתֹוכֹו, 
ְלַעְצמֹו, ְוֹלא ַלֲחֵברֹו.

ָאְמרּו ֲחַז"ל )ֲעָרִכין ט"ו:(, ֶׁשִהִּקיף  "ָׂשָפה ִיְהֶיה ְלִפיו"- רֹוֵמז ְלַמה ּׁשֶ
ָפַתִים.  ְוַהּשְׂ ַּנִים  ַהּׁשִ ִּבְׁשֵּתי חֹומֹות,  ַהָּלׁשֹון  ֶאת  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש 

ִמּתֹוְך ָּכְך ָיִבין ָהָאָדם ַּכָּמה ֵיׁש ִלְׁשֹמר ַעל ַהָּלׁשֹון.

ְריֹוִנים ֶׁשָּלֶהם, ִּפיֶהם ָּכפּול  "י: "ֶׁשַהּׁשִ "ְּכִפי ַתְחָרא"- ְּכִפי ֶׁשֵּפֵרׁש ַרּׁשִ
ּוִמָּכאן  ְּפִניָמה.  ְמֻקָּפלֹות  ִּתְהֶיָנה  ַהְּמִעיל  ַּבד  ֶׁשַּקְצוֹות  ְלתֹוָכן", 
ְּפִניָמה,  ִּכְמֻקָּפלֹות  ַהֶּפה  ְקצֹות  ֶׁשֵהן  ָפַתִים,  ַהּשְׂ ֶׁשִּתְהֶיָנה  ָלַמְדנּו 

ְּכִאּלּו ֶנְחְסמּו ְּבִׁשְריֹון, ְוֵאיָנן ְמֻׁשְחָררֹות ְלַדֵּבר ִּכְרצֹוָנן.

)ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה(

ֹאָתם  ְוֵהַנְפָּת  ָבָניו  ַּכֵּפי  ְוַעל  ַאֲהֹרן  ַּכֵּפי  ַעל  ַהֹּכל  "ְוַׂשְמָּת 
ְּתנּוָפה ִלְפֵני ה'" )כט, כד(

ַמּדּוַע ְמִניִפים ַרק ָקְרְּבנֹות ְׁשָלִמים, ְוֹלא ֶאת ְׁשָאר ַהָּקְרָּבנֹות? ְּכֵדי 
ַלֲענֹות ַעל ָּכְך ֵיׁש ְלַהְסִּביר ְּתִחָּלה ַמה ַּטַעם ַהְּתנּוָפה ִּבְכָלל?

ַהָּקְרָּבן  ֶאת  ְּבָיָדיו  ֵמִניף  ָהָיה  ֶׁשַהֹּכֵהן  לז ע"ב(  )ֻסָּכה  ֲחַז"ל  ָאְמרּו 
ַהָּדָבר  ַמִים.  ַהּׁשָ רּוחֹות  ּוְלַאְרַּבע  ּוְלַמָּטה  ְלַמְעָלה  ַהְּצָדִדים,  ְלָכל 
ָהָיה מֹוִעיל ְּכֵדי ַלֲעֹצר רּוחֹות ּוְטָלִלים ָרִעים, ְוֵכן ַנֲעָׂשה ַהָּדָבר ְּכֵדי 
ְלהֹוִדיַע ָּבזֹאת, ֶׁשֵעיֵני ה' ְמׁשֹוְטטֹות ְּבָכל רּוחֹות ָהעֹוָלם, ְלַהְׁשִּגיַח 

ַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד.

ַרק  ָרִעים,  ּוְטָלִלים  רּוחֹות  ַלֲעֹצר  ְּתנּוָפה  אֹוָתּה  ְּבֹכַח  ָהָיה  ָאְמָנם 
ְּבֵעת ֶׁשַהָּקְרָּבן הּוָבא ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה ּוֵמָרצֹון ְלַׁשֵּבַח ּוְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל 
ַרק  ִּכי ִאם  ָּכְלֶׁשהּו,  ֵחְטא  ַעל  ָּבא  ְׁשָלִמים, ֶׁשֹּלא  ָקְרַּבן  ְוִהֵּנה  ַלה'. 
ִמּתֹוְך ְרצֹון ַהְּבָעִלים ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ָהָיה ְּבֹכַח 

ְּתנּוָפתֹו ַלֲעֹצר ֶאת ָהרּוחֹות ְוַהְּטָלִלים ָהָרִעים.

ְלֻעַּמת ֹזאת, ְׁשָאר ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות ָּבאּו ְלַכֵּפר ַעל ֵחְטא ָּכְלֶׁשהּו, ְוַעל 
ְמָחה ְׁשֵלָמה. ְוִאם ֵּכן ִנְמָצא ֶׁשְּתנּוָפָתם  ֵּכן ַּבֲהָבָאָתם ֹלא ָהְיָתה ַהּשִׂ
ֹלא ָהְיָתה מֹוִעיָלה ַלֲעִציַרת ָהרּוחֹות ְוַהְּטָלִלים, ּוִמֵּכיָון ֶׁשָּכְך, ֹלא 

ֵהִניפּו אֹוָתם.

)ַרְלַּב"ג(



ִּפְתרֹון ַהִחיָדה ִמָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה: ָוו, ֵׁשׁש

ִהלּוָלא ְדַצִדיַקָיא יֹום ֵׁשִני י"א ֲאָדר תע"ר

ַּבַעל ָה"ֶאְגֵלי ַטל"
ַרִּבי ַאְבָרָהם ֶּבֶרְנְׁשֵטיין - ָהַאְדמֹו"ר ִמּסֹוְכצ'ֹוב, ָהָיה ִמְּגאֹוֵני ַיֲהדּות 
ּפֹוִלין. ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה ּוַבֲהָלָכה, ְוָעַמל ָּתִדיר ַעל ַּתְלמּודֹו ְּבַהְתָמָדה 

ּוִבְמִסירּות ֶנֶפׁש. 

ֶזה  ִהְסַּתְּיָמה  ַׁשָּבת  ְסֻעַּדת  ֶאָחד.  ָחְרִּפי  ַׁשָּבת  ְּבֵליל  ָהָיה  ַמֲעֶׂשה 
ִמְּכָבר, ְוַרִּבי ַאְבָרָהם ָׁשַקע ְּבַתְלמּודֹו. ְלֶפַתע ָּכָבה ַהֵּנר ְלאֹורֹו ָלַמד, 
ְך ֻמְחָלט ִהְׂשָּתֵרר ַּבַּבִית. ַרִּבי ַאְבָרָהם ֹלא ִהֵּסס ְלֶרַגע. הּוא ָיָצא  ְוחֶֹשׁ
ִרֵּצד  ֶׁשאֹוָרּה  ַהֵּנר  ֲעָׁשִׁשית  ְלֵעֶבר  ּוָפַסע  ְּבָידֹו,  ַהֵּסֶפר  ִעם  ִמֵּביתֹו 
ֲחלּוׁשֹות ֵמַעל ְּבֵאר ַהַּמִים ֶׁשֶּבָחֵצר. ֹקר ַמְקִּפיא ָׂשַרר ַּבחּוץ, ֶנֶפׁש 
ַחָּיה ֹלא ִנְרֲאָתה ָּבְרחֹוב ְּבֶמֶזג ֲאִויר ֶׁשָּכֶזה, ַאְך ַרִּבי ַאְבָרָהם ֹלא ָׁשת 
ִלּבֹו ְלזֹאת. עֹוֵמד הּוא ַעל ַיד ַהְּבֵאר ְוַתְלמּודֹו ְּבָידֹו, ָׁשקּוַע ְּבִלּמּוד 
ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ּוְבַאֲהָבָתּה ִיְׂשֶּגה ָּתִמיד. ָּכְך ָעַמד ְוָלַמד ְּבֶמֶׁשְך 

ַלְיָלה ָׁשֵלם. 

ָרף" ִמּקֹוְצק, ֶׁשַאף ָלַקח אֹותֹו  ַרִּבי ַאְבָרָהם ָהָיה ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַה"ּשָׂ
ְּכָחָתן ְלִבּתֹו. ְלַאַחר ְּפִטיַרת חֹוְתנֹו, ִׁשֵּמׁש ַרִּבי ַאְבָרָהם ְּכַרב ְּבִמְסַּפר 
ָעִרים, ַעד ֶׁשָּקַבע ֶאת מֹוָׁשבֹו ָּבֲעָיָרה סֹוְכצ'ֹוב, ָׁשם ִהְתַקְּבצּו ְסִביבֹו 
ֲחִסיִדים ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה. ְּכמֹו ֵכן ָעַמד ַרִּבי ַאְבָרָהם ְּבָראׁשּות ְיִׁשיָבה, 

ּוָבּה ָלְמדּו ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַרִּבים.

ָלֶהם  ָּדַאג  ְיֹכֶלת.  ְמעּוֵטי  ִליהּוִדים  ַרּבֹות  ָּדַאג  ִמּסֹוְכצ'ֹוב  ָהַרִּבי 
ְלַפְרָנָסה ּוְרָוָחה, ִחְּזָקם ְועֹוְדָדם. ִּבְמֻיָחד ָהָיה ָנתּון ִלּבֹו ִלְמצּוַקת 
ֵעִצים,  סֹוֵחר  ְיהּוִדי  ָהַרִּבי  ֶאל  ְוִנְכַנס  ַמֲעֶׂשה  ִיְׂשָרֵאל.  ֶאֶרץ  ֲעִנֵּיי 
ְוָצָרתֹו ְּבִפיו: ֶאֶמׁש ָחַתם ִעְסָקה ִעם סֹוֵחר ֵמַהָּיִריד ְּבַלְיְּפִציג, ְלַסֵּפק 
לֹו ִמְטַען ֵעִצים ּתֹוְך ִמְסַּפר ָיִמים. ָּדא ָעָקא, ַהִּמְטָען ָאמּור ְלַהִּגיַע  
ְלַלְיְּפִציג ֶּדֶרְך ְנַהר ַהִּויֶסל, ַאְך ֹנַכח הּוא ָלַדַעת ִּכי ַּבָּיִמים ָהַאֲחרֹוִנים 
ְזִריַמת ַהַּמִים ֵאיָנּה ֲחָזָקה ַּדָּיּה ַּבָּנָהר. ְוִאם ָּכְך ְּפֵני ַהְּדָבִרים, ַהִּמְטָען 
ַיְפִסיד  ַהְּצָדִדים,  ֶׁשָחְתמּו  ַהֶהְסֵּכם  ִּפי  ַעל  ְלַיֲעדֹו.  ַּבְּזַמן  ַיִּגיַע  ֹלא 

סֹוֵחר ָהֵעִצים ֶאת ָּכל ַּכְסּפֹו ִאם ַהִּמְטָען ֹלא ַיִּגיַע ַּבְּזַמן ֶׁשִּנְקַּבע... 

ָהַרִּבי  ָּתָהה  ַלִּויֶסל?"  ַמִים  ְלַהְזִרים  ִּביֹכְלִּתי  ְוִכי  ֶאֱעֶׂשה,  "ָמה 
ְוהֹוִסיף: "ָאֵכן, ֵיׁש ָּדָבר ֶאָחד ֶׁשּיּוַכל ְּבֶהְחֵלט ַלֲעֹזר ְלָך: ִאם ִּתְתֹרם 
ָּכֵעת ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים רּוָּבל ְלטֹוַבת ֲעִנֵּיי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְזכּות ַהִּמְצָוה 
ְּתַסֵּיַע ְלָך". ַעל ֲאַתר הֹוִציא ַהְּיהּוִדי ִמִּכיסֹו ֶאת ַהְּסכּום ֶׁשָּנַקב ָהַרִּבי, 
ְסכּום ָעצּום ְּבאֹוָתם ָיִמים, ּוְמָסרֹו ָלַרִּבי ְלטֹוַבת ֲעִנֵּיי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 
ְוָאֵכן, ִמָּיד ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָגאּו ְלֶפַתע ֵמי ַהִּויֶסל ְוֵהֵחּלּו ִלְזֹרם ְּבֹעז. 

ִחיׁש ַקל ִהִּגיַע ְּבָׁשלֹום ִמְטַען ָהֵעִצים ְלַיֲעדֹו. 

ִהְלכֹות  ַעל  ַטל"  "ֶאְגֵלי  ֲחׁשּוִבים:  ִחּבּוִרים   2 ִחֵּבר  ַאְבָרָהם  ַרִּבי 
ְלָחן ָערּוְך. ִחּבּוִרים ֵאּלּו  ַׁשָּבת, ְו"ַאְבֵני ֵנֶזר" ַעל ַאְרַּבַעת ֶחְלֵקי ַהּׁשֻ

בּוַע ִחיָדה ְלָפָרַׁשת ַהּׁשָ
ַהֹּכֵהן  ֶׁשל  ַהֹחֶׁשן  ֵמַאְבֵני  ֵאיזֹו 
ְלֶאֶרץ  ֵזֶהה  ְּבֵׁשם  ִנְקֵראת  ַהָּגדֹול 

ַהֻּמְזֶּכֶרת ִּבְנִביִאים?

הֹוָצאֹות ֲעבּור ַהְדָּפַסת ֶהָעלֹון ְמֻרּבֹות
ְוָאנּו ְזקּוִקים ְלֶעְזַרְתֶכם ְּבִּזּכּוי ָהַרִּבים. 
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ַהְּסֻעָּדה. ַאַחר ַׁשָּבת ֵליל

ְוָחְדָרה ְּבעֹז, ָׁשְרָקה  ָהרּוַח ָהָיה. ְוָגׁשּום ַקר ָחְרִּפי, ַלְיָלה

ַהָּיָׁשן. ַהְּתִריס ֲחַרֵּכי ְּבַעד

ַהֵּנר. ְלאֹור ְוָלַמד ָיַׁשב ָהַרִּבי

ְלַהְרִעיד ַהַּבִית ִלְבֵני ְוָגַרם ַהַּבִית, ְלתֹו ִּפְתאִֹמי ָחַדר רּוַח ַמַּׁשב

ִמּקֹר.

ִּבְפָראּות, ִרְּצָדה ֶׁשַּׁשְלַהְבּתֹו ַּבֵּנר, הּוא ַהִּביט ַּבּקֹר. ְּכָלל ָחׁש א ָהַרִּבי

ָּכְבָתה. ְוַאַחר

ַהִאם ָהַרִּבי? ַּיֲעֶׂשה ַמה ַלֲחלּוִטין. ָחׁשּו ָּכָבה, ְוַהַּבִית ַהֵּנר אֹוָיה!

עֹוד. ִלְלמֹד ְוָהַרִּבי ָחֵפץ ,ָֹאר עֹוד ַהַּלְיָלה ִמִּלּמּודֹו? ָחִליָלה, ִיָּבֵטל,

ִהְבִחינּו א ֶׁשָּׂשְרָרה, ַּבֲחֵׁשָכה ַלְיָלה. ִלְׁשַנת ֻּכָּלם ָּפנּו ֶהָחׁשּו ַּבַּבִית

ַלַּבִית. ִמחּוץ ֶׁשָחַמק ֶאל ָּבַרִּבי,

ְּבאֹור ּוְמִאיָרה ֶׁשֶּבָחֵצר, ַהְּבֵאר ֵמַעל ַּבֲעָׁשִׁשית, ֶׁשְּתלּוָיה ִנְזַּכר ָהַרִּבי

ְּכֶׁשַהְּגָמָרא ַהְּבֵאר, ֶאל ָלֵצאת ִמֵהר ַמִים. הּוא ִלְׁשאֹב  ַלָּבִאים ָקלּוׁש

ְּבָידֹו.

ֵהִאיר ָקלּוׁש ְואֹור ָוָאָנה, ָאֶנה ָּברּוַח ָנָעה ָהֲעָׁשִׁשית ָנְׁשָבה. רּוַח ָקָרה

ַהְּבֵאר. ְסִביבֹות ֶאת

ְּבעֹוַלם  ְיסֹוד  ִסְפֵרי  ְוִהָּנם  ָלאֹור,  ֵצאָתם  ְלַאַחר  ִמָּיד  ִהְתַּפְרְסמּו 
ַהּתֹוָרה ְוַהֲהָלָכה.

ַרִּבי ַאְבָרָהם ִמּסֹוְכצ'ֹוב ִנְפַטר ְּבֵׁשם טֹוב ְּבי"א ֲאָדר א' תר"ע, ּוְבנֹו 
ִּבְמקֹומֹו ֶאת  ִהְנִהיג  מּוֵאל",  ִמּׁשְ ם  ַה"ּׁשֵ ַּבַעל  ַרִּבי ְׁשמּוֵאל,  ַהַּצִּדיק 

ֲעַדת ֲחִסיֵדי סֹוְכצ'ֹוב. 

ַרִּבי ַאְבָרָהם ּוְבנֹו ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ְטמּוִנים ֶזה ְלַצד ֶזה, ְּבֹאֶהל ַהַּקָּים ַעד 
ַהּיֹום ָּבֲעָיָרה סֹוְכצ'ֹוב. 

ְזכּוָתם ָּתֵגן ָעֵלינּו.

ְסָפִרים ִנְפָלִאים ְלּפּוִרים
ְּבִּצּפּוי ְלִמיַנְצַיה ָּכל ַּדף
אֹו ִצּפּוי ַנְילֹון ָּכל ַּדף

88 ִסְפרֹוִנים
88 ַצִּדיִקים

ֶֹשַבח ַהֲחָכִמים ְוַהַצִדיִקים,  "ָידּוַע ַהָדָבר ִּכי ִמן ַהִמדֹות ַהָנאֹות ְלַסֵּפר בְּ
ֹשּוָבה ג, רכו( ְּכמֹו ְשֶנֱאַמר )ִמְשֵלי כה, כז(: "ְוֶחֶקר ְּכבֹוָדם ָּכבֹוד" )ַשֲעֵרי תְּ


