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א  | 66 ָּפָרַׁשת ִּכי ִתּׂשָ

ֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש" )ל, יג( "ֶזה ִיְּתנּו... ַמֲחִצית ַהּׁשֶ
ִמַּתַחת  ַמְטֵּבַע ֶׁשל ֵאׁש  ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא הֹוִציא  ַּבֲחַז"ל  מּוָבא 
ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד, ֶהְרָאה אֹוָתּה ְלֹמֶׁשה ְוָאַמר לֹו: "ֶזה ִיְּתנּו"- ָּכזֹו ַמְטֵּבַע 

ִיֵּתן ָּכל ֶאָחד.

ְוִנָּתן ְלַהְקׁשֹות ַעל ִּדְבֵרי ֲחַז"ל ְׁשֵּתי ֻקְׁשיֹות:

ַמְטֵּבַע,  ְלֹמֶׁשה  ְלַהְראֹות  ָצִריְך  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָהָיה  ַמּדּוַע  א. 
ַהִאם ֹלא ִהִּכיר ֹמֶׁשה צּוַרת ַמְטֵּבַע?

ב. ִמְּפֵני ָמה ֶהְרָאה ה' ְלֹמֶׁשה ַמְטֵּבַע ֶׁשל ֵאׁש ְוֹלא ַמְטֵּבַע ְרִגיָלה?

ִנָּתן ַלֲענֹות ַעל ָּכְך, ֶׁשֹּמֶׁשה ָאֵכן ָיַדע ַמִהי צּוַרת ַהַּמְטֵּבַע, ַאְך ָּתַמּה: 
ֵאיְך ִיָּתֵכן ֶׁשַּמְטֵּבַע ְקַטָּנה ְּתַהֶּוה ֹּכֶפר ֶנֶפׁש?

ְּכֵדי  ַמְטֵּבַע ֶׁשל ֵאׁש,  ֶהְרָאה לֹו ה'  ִלְתִמיָהתֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה,  ִּכְתׁשּוָבה 
ֶאָּלא  ַהֶּנֶפׁש,  ֹּכֶפר  ֶאת  עֹוֶׂשה  ֶזה  ֶׁשל  ַהְּסכּום  ֹלא  ְלֹמֶׁשה:  לֹוַמר 
ְוָהָרצֹון ָהֲאִמִּתי ֶׁשָּבּה נֹוֵתן ָּכל ֶאָחד ֶאת ַמֲחִצית  ֵאׁש ַהִהְתַלֲהבּות 
ָּבֶזה  ְּבֶנֶפׁש ֲחֵפָצה ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא,  ֶקל,  ַהּׁשֶ

ִיְהֶיה ָלֶהם ֹּכֶפר ֶנֶפׁש.

)ֹאֶהל ּתֹוָרה(

  "ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ֶזה ִלי   ְלֹדֹרֵתיֶכם" )ל, לא(
ֹּבא ּוְרֵאה ַּכָּמה ִנִּסים ַנֲעׂשּו ְּבֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה! ְּכֶׁשֵהֵחל ֹמֶׁשה ַלֲעׂשֹותֹו, 
ה ִליְטִרים,  ֹלא ָלַקח ִּכי ִאם ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹלג ֶׁשֶמן- ֶׁשֵהם ָּפחֹות ֵמֲחִמּׁשָ
ָלם ְּבִסיר, ְוָטַבל ָּבֶהם ָׁשָרִׁשים ֶׁשל ִמיֵני ְּבָׂשִמים. ְוִהֵּנה, ְּבֶדֶרְך  ּוִבּׁשְ
ַהֶּטַבע, ֹלא ָהָיה נֹוָתר ֵמאֹוָתם ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹלג, ִּכי ִאם ַּכּמּות ְקַטָּנה 
ֶמן ְּבַדְפנֹות ָהִסיר. ֵחֶלק  ְמֹאד. ֶׁשֲהֵרי ִּבְזַמן ַהִּבּׁשּול ִנְבַלע ֵחֶלק ֵמַהּׁשֶ
ֶמן ִנְסַּפג ְּבָׁשְרֵׁשי ַהְּבָׂשִמים ָהַרִּבים ֶׁשִּנְטְּבלּו ּבֹו, ּוַכּמּות  נֹוָסף ֵמַהּׁשֶ

ֶמן ִמְתַאָּדה  ְּבַמֲהַלְך ַהִּבּׁשּול. נֹוֶסֶפת ֵמַהּׁשֶ

ִלְמִׁשיַחת  ֶׁשּנֹוצר  ַהִּמְׁשָחה  ֶׁשֶמן  ִהְסִּפיק  ֹזאת  ָּכל  ַלְמרֹות  ְוִהֵּנה, 
ְיֵמי  ִׁשְבַעת  ְּבָכל  ּוָבָניו  ַאֲהֹרן  ְוִלְמִׁשיַחת  ֵּכָליו,  ְוָכל  ֻּכּלֹו  ַהִּמְׁשָּכן 
ַהִּמּלּוִאים. ְוֹלא ַרק ַאֲהֹרן ּוָבָניו, ִּכי ִאם ֶאת ָּכל ַהֹּכֲהִנים ַהְּגדֹוִלים 
ַאֲחָריו ִנְמְׁשחּו ַּגם ֵהם ְּבאֹותֹו ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה. עֹוד ִׁשֵּמׁש אֹותֹו ֶׁשֶמן 
ְּבאֹותֹו  ְלַמְלכּוָתם  ֶׁשִּנְמְׁשחּו  ּוְׁשֹלֹמה,  ָּדִוד  ָׁשאּול  ִלְמִׁשיַחת   ַאף 

ֶׁשֶמן, ְוֵכן ְׁשָאר ָראֵׁשי ׁשֹוָׁשלֹות ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל.

ֶמן, ִנְׁשַאר  ִּבְׁשֵלמּותֹו ְויֹוִסיף ְלִהְתַקֵּים ַּגם  ְוִעם ָּכל ֶזה ֹּכל ַּכּמּות ַהּׁשֶ
ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ֶזה ִלי ְלֹדֹרֵתיֶכם".

)הֹוָריֹות יא ַעּמּוד ב(

"ֶהָעִׁשיר ֹלא ַיְרֶּבה" )ל, טו(
ַטֲעֵמי ַהִּמְקָרא ְלִמִּלים ֵאּלּו, ֵהם "ֻמַּנח ְרִביִעי", ּוַמהּו ָהֶרֶמז ַּבָּדָבר?

ְטָעִמים ֵאּלּו ָּבִאים ְלַרֵּמז ָלנּו ַעל ַהֲהָלָכה ֶׁשֵאין ָלֵתת ִלְצָדָקה יֹוֵתר 
ֵמֹחֶמׁש.

ְוָכְך ָּבִאים ַהְּטָעִמים לֹוַמר ֶלָעִׁשיר ַהָּבא ָלֵתת ְצָדָקה: "ֻמַּנח ְרִביִעי"- 
ַהֲחִמיִׁשי-  ַהֵחֶלק  ֶאת  ְוַרק  ֶאְצְלָך,  ִמַּכְסְּפָך  ֲחָלִקים  ַאְרָּבָעה  ַהַּנח 

ַהֹחֶמׁש, ִּתֵּתן ִלְצָדָקה.

)קֹול ֵאִלָּיהּו(

ַוַיְרא ֶאת ָהֵעֶגל ּוְמחֹֹלת ַוִיַחר ַאף ֹמֶׁשה )לב, יט(
ַהֲעָיָרה,  ִמּתֹוָׁשֵבי  ְיהּוִדי  ָסֲערּו:  ְוָהרּוחֹות  ְנבֹוָכה,  ַקֶמִניץ  ְקִהַּלת 
ֲאֶׁשר ִנְמֶנה ַעל חּוֵגי ַהַּפְׁשָרִנים ֶהְחִליט ִלְפתֹוַח ֵּבית ֵסֶפר "ַּתְרּבּוִתי" 

ְּבַקֶמִניץ!

ָיְׁשבּו ַחּׁשּוֵבי ַהְּקִהָּלה, ְוִנּסּו 
ְלַסֵּכל  ֵּכיַצד  ֵעָצה  ְלַטֵּכס 

ֶאת ַהַּמְחָׁשָבה ֲהָרָעה.

ֵליּבֹוִביץ',  ֶּבער  ָּברּוְך  ַרִּבי 
ֹקֶדׁש,  ֵאׁש  ֻּכּלֹו  ָּכל  ֲאֶׁשר 
ָהִאיׁש  ַלִאיׁש.  ִלְקֹרא  ָׁשַלח 
ֶּבער,  ָּברּוְך  ַרִּבי  ֶאל  ִהִּגיַע 

ְּכֶׁשָּפָניו ֲחתּומֹות.

"ְׁשַמע ָנא!" ָּפָנה ֵאָליו ָהַרב 
ִּבְתִחָּנה, "ֲחֹזר ְּבָך ִמָּתְכִניְתָך 
ַהּנֹוֶעֶזת, ָּכל טֹוב ֹלא ִיְצַמח 
ִמָּכְך!" ַאְך ָהִאיׁש ֵהִעיז ָּפָניו 
ְוָאַמר: "ַרִּבי, ֹלא ַיֲעֹזר ָלֶכם 
ֵּבית  ֶאְפַּתח את  ֲאִני  ְּכלּום! 

ַהֵּסֶפר!"

ָהִאיׁש, ָּפַׁשט  ִמִּפי  ַהּיֹוְצאֹות  ַהִּמִּלים  ַרִּבי ָּברּוְך ֶּבער ֶאת  ַמע  ְּכֶׁשּׁשָ
ְוֹלא  ַמר  ֶּבִכי  ָּבָכה  הּוא  ָהָאֶרץ,  ַעל  ב  ְוִהְתַיּׁשֵ ָהֶעְליֹון  ְמִעילֹו  ֶאת 

הֹוִסיף ְלָדֵּבר ְמאּוָמה ְּבִעְנָין, ַרק ִּדְמעֹוָתיו ָזְלגּו ַעל ָהָאֶרץ.

ִהִּגיַע  ֶנֶפׁש.  ְּבַׁשְלַות  ְּבִמָּטתֹו  ָלנּום  ּוָפָנה  ַהַּבִית,  ִמן  ָהָרָׁשע  ָיָצא 
ַהֹּבֶקר- ְוָכל ַקֶמִניץ ָהְיָתה ְּכֶמְרָקָחה- ָהִאיׁש ֹלא ָקם ִמִּמָּטתֹו!

"ַוְיִהי ָׁשם ִעם ה' ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה" )לד, כח(
ְמַהְּלִכים  ֶׁשָהיּו  ַאָּבא,  ַּבר  ִחָּיא  ַרִּבי  ְוַתְלִמידֹו  יֹוָחָנן  ְּבַרִּבי  ַמֲעֶׂשה 
ֵמָהִעיר ְטֶבְרָיה ָלִעיר ִצּפֹוִרי. ְּבַדְרָּכם ִהְצִּביַע ַרִּבי יֹוָחָנן ְלֶעְבָרּה ֶׁשל 
ַנִים  ֶּכֶרם ַאַחת, ְוָאַמר: "זֹו ָהְיָתה ֶׁשִּלי, ּוָמַכְרִּתי אֹוָתּה". ִהְמִׁשיכּו ַהּׁשְ
ְּבַדְרָּכם, ְוִהִּגיעּו ִלְׂשֵדה ֵזיִתים. "ַאף זֹו ֶׁשִּלי ָהְיָתה, ּוָמַכְרִּתי אֹוָתּה" 
- ִהְכִריז ׁשּוב ַרִּבי יֹוָחָנן. ְוָכְך ָחַזר ַהָּדָבר ַעל ַעְצמֹו, ַעד ֶׁשּנֹוַכח ַרִּבי 

ִחָּיא ִלְראֹות ֶׁשָּמַכר ַרִּבי יֹוָחָנן ֶאת ָּכל ְׂשדֹוָתיו.

ְּכַדאי  ָהָיה  ֹלא  "ְוִכי   - ְלַרּבֹו  ִחָּיא  ַרִּבי  ָּפָנה   - ַרִּבי"  ָנא  "ְיַלְּמֵדִני 
ֶׁשּתֹוִתיר ִמָּכל ְׂשדֹוֶתיָך, ֲאִפּלּו ָׂשֶדה ַאַחת, ְלִהְתַּפְרֵנס ִמֶּמָּנה ִּביֵמי 

ִזְקנּוְתָך?!"

ה,  ְויֹו ִׁשּׁשָ ָעָנה לֹו ַרִּבי יֹוָחָנן: "ֵעֶסק טֹוב ָעִׂשיִתי. ָמַכְרִּתי ָּדָבר ֶׁשּׁשָ
ְויֹו ַאְרָּבִעים". ְוָקִניִתי ְּתמּוָרתֹו ָּדָבר ֶׁשּׁשָ

דֹות?!" - ָּתַמּה ַרִּבי ִחָּיא.  ה ְזהּוִבים ָהָיה ָׁשְוָים ֶׁשל ָּכל ַהּשָׂ "ְוִכי ִׁשּׁשָ
"ּוַמהּו ַהָּדָבר ֶׁשָּקִניָת?" - הֹוִסיף ִלְׁשֹאל ְּבַסְקָרנּות.

ּוְכָרִמים,  ָׂשדֹות  "ָמַכְרִּתי  ְוִהְסִּביר:  ַּתְלִמידֹו  ְלֵעֶבר  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ִחֵּיְך 
ה ָיִמים ָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת  ה ָיִמים, ֵהן ְּבִׁשּׁשָ ֶׁשִּנְבְראּו ְּבִׁשּׁשָ

ָהעֹוָלם, ְוָקִניִתי ּתֹוָרה ֶׁשִּנְבְרָאה ְּבַאְרָּבִעים יֹום".

א ִסיָמן יט( )ַּתְנחּוָמא ִּכי ִתּשָׂ



ִּפְתרֹון ַהִחיָדה ִמָּפָרַׁשת ְּתַצֶּוה: ַּתְרִׁשיׁש

ִהלּוָלא ְדַצִדיַקָיא יֹום ְׁשִליִׁשי יט' ֲאָדר ב' )תרצ"ב(

ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים זֹוֶנְנֶפְלד
ַמֲעֶׂשה ְוָרֲאָתה אֹותֹו ִּבתֹו ְּבִאיׁשֹון ַלִיל עֹוֵמד ְוׁשֹוֵאב 
ִלְמֹנַע  ְּכֶׁשִּנְּסָתה  ֵּביתֹו.  ֶׁשַּבֲחַצר  ַהְּבֵאר  ִמּתֹוְך  ַמִים 
ִמֶּמנּו ֹזאת ְּבַּטֲעָנה ִּכי ֵאין ֶזה ְלִפי ְּכבֹודֹו, ָעָנה ָלּה ַרִּבי 
יֹוֵסף ַחִּיים ִּכי ֶאֶמׁש ָרָאה ְׁשֵני ְיָלִדים ְקַטִּנים עֹוְמִדים 
ְוׁשֹוֲאִבים ַמִים ִמן ַהְּבֵאר. ְלַאַחר ֵּברּור ָקָצר ִהְתָּבֵרר 
לֹו ִּכי ֲאִביֶהם ָעִני ָמרּוד ְוֵאין ַהְּפרּוָטה ְמצּוָיה ְּבִכיסֹו 
כּוָנִתי ֲעבּור ֲעבֹוָדתֹו , ַעל  ֵלם ְלּׁשֹוֵאב ַהַּמִים ַהּׁשְ ְלּׁשָ
ֵּכן ֶנֱאָלִצים ְיָלָדיו ְלַּסֵּיַע לֹו ִּבְמֶלאֶכת ְׁשִאיַבת ַהַּמִים .

 "ְוִכי ָמה ֹיאְמרּו ַהְּבִרּיֹות, ָּתְמָהה ִּבתֹו ֶׁשל ר' יֹוֵסף 
ַחִּיים, ַרב ָהִעיר ְירּוָׁשַלִים ַנֲעָׂשה ְלׁשֹוֵאב ַמִים?! " 

ַמִים , ַנֲעָנה ָלּה ר' יֹוֵסף ַחִּיים, ַרב  "ּוָמה ֹיאְמרּו ַּבּׁשָ
ָהִעיר יֹוֵׁשב ִּבְּמנּוָחה ְּבֵביתֹו ִויָלִדים ְקַטִּנים ֶנֱאָלִצים 
פּוף ְדָלֵיי ַמִים ַרק ִמּׁשּום  ִלְסֹחב ַעל ַּגָּבם ַהָּקָטן ְוַהּׁשָ

ֶׁשֵאין ִמי ֶׁשרֹוֶאה ְּבָצָרָתם ְוֶנֱחַּלץ ְלֶעְזָרָתם ??!!".

ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים זֹוֶנְנֶפְלד ַרָּבה ֶׁשל ָהִעיר ְירּוָׁשַלִים , ְּבנֹוָסף ֶלֱהיֹותֹו 
ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה ּוְבִּיְרָאה , ָהָיה ָמסּור ְּבָכל ְמאֹודֹו ִלְבֵני ִעירֹו, ְוָדַרׁש 

ָּתִמיד ְּבטֹוָבָתם ּוְבַרְווָחָתם.

מֹוַלְדּתֹו  ֵמֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ָעָלה  זֹוֶנְנֶפְלד  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי 
זי"ע  סֹוֵפר"  ַה"ְּכָתב  ַּבַעל  ֶׁשל  ִּביִׁשיָבתֹו  ָלַמד  ָׁשם  הּוְנַגְרָיה, 
ָהַעִּתיָקה  ָּבִעיר  ִהְׁשַּתֵּכן   ָהָאֶרץ  ֶאל  ְּבַהִּגיעֹו  ְּפֶרְׁשּבּוְרג.  ֶׁשָּבִעיר 
ִּבירּוָׁשַלִים. ַעד ְמֵהָרה ִהְתַחֵּבב ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ַעל ַרָּבֵני ָהִעיר  - 
 ַהַמַהִרי"ל ִּדיְסִקין ְוַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַסַּלְנט ֶׁשֶהֱעִריכּו ְּמֹאד ֶאת ְּגאֹונּותֹו 

ְוֶאת ֲחִריפּות ִׂשְכלֹו.

בּוַע ִחיָדה ְלָפָרַׁשת ַהּׁשָ
ֵמַהּתֹוָרה  ַהְּדֻמּיֹות  ְׁשֵּתי  ֵמֶהן 
ַּבַּפַעם  זֹו  ְּבָפָרָׁשה  ֶׁשּמֹוִפיעֹות 

ָהִראׁשֹוָנה?
ציורים: מוטי הלר

© כל הזכויות שמורות  

ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנֹכָּנה 
יָך"  יּוְגְרלּו ִסְפֵרי "ְוִשַנְנָּתם ְלָבנֵֶ

ׁשּובֹות ִנַּתן ִלְׁשֹלח: תְּ
אֹו ְלַפְקס: 15325382688

jhopko@gmail.com :ֵמייל אֹו בְּ

ַהּזֹוִכים ִּבְּפָרס 
ַחִּיים עֹוֶזִרי. ְּבַרְכֶפְלד

ֶאהּוד ּגֹוְזַלן. ֵּבית ֶׁשֶמׁש
ִנַּתן ְלַקֵּבל ֶהָעלֹון ַּבֵמייל הנ"ל

ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַסַּלְנט , ִהְתַמָּנה 
ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ְלַרָּבה ֶׁשל ָהִעיר ְירּוָׁשַלִים , ְוָהָיה 

ְלַּמְנִהיָגה  ָהִראׁשֹון ֶׁשל ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית. 

ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ָהָיה ְמֹעָרב ְּבִעְנָייֵניָה ַהִּצּבּוִרִּיים 
ַמְנִהיֵגי   . ְּתקּוָפה  ְּבאֹוָתּה  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ֶׁשל 
ָעה   ַהִּצּבּור ָהיּו ִמְתַיֲעִצים ִעּמֹו ָּתִדיר ְּבִעְנְיֵני ַהּׁשָ

ּופֹוֲעִלים עפ"י הֹוָראֹוָתיו ַהֲחָכמֹות. 

ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי  ִׁשֵּמׁש  ַּתְפִקיָדיו  ְלָכל  ְּבנֹוָסף 
ְּכמֹוֵהל ֻמְמֶחה, ְוַרִּבים ִמּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר ְירּוָׁשַלִים 
ָמלּו ֶאת ְּבֵניֶהם ַּתַחת ָיָדיו . ְמֻסָּפר ִּכי ַּפַעם ָחַזר 
ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ִמְּבִרית ִמָּלה ְּביֹום ָחְרִּפי ִּבְמֻיָחד. 
ִהְתַנֲהָלה  ְוַהִּכְרָּכָרה   ַאְרָצה,  ִנָּתְך  ַעז  ֶּגֶׁשם 
ִּבְכֵבדּות ְּבֶדֶרְך ְרצּוָפה ֶרֶפׁש ּוֹבץ. ְלֶפַּתע ִהְבִחין 
ה ְצִעיָרה ְוִתינֹוָקּה ְּבָיָדּה,  ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים  ְּבִאּׁשָ
ד  ְלּׁשַ ַעד  ְרֻטִבים  ַהֶּדֶרְך,  ְּבַּצד  עֹוְמִדים  ְּכֶׁשֵהם 

ַעְצמֹוֵתיֶהם ְורֹוֲעִדים ִמקֹור. 

ִּגילֹו  ּוִמְּמרֹום  ַלֲעצֹר,  ָלֶעְגלֹון  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי  הֹוָרה  ִהּסּוס  ְלֹלא 
ְלטֹוַבת  ַהְּסגּוָרה,  ַּבִּכְרָּכָרה  ַהּנֹוַח  ְמקֹומֹו  ֶאת  ּוִפָּנה  ָקם  ַהְּמֻבָּגר 
ב ִמחּוץ ַלִּכְרָּכָרה - ַעל  ה ּוְבָנּה ַהָּקָטן, ְוִאּלּו הּוא ַעְצמֹו  ִהְתַיּׁשֵ ָהִאּׁשָ

ַיד ְמקֹום מֹוָׁשבֹו ֶׁשל ָהֶעְגלֹון ...

ְליֹומֹו  ַעד  ְירּוָׁשַלִים  ֶׁשל  ְּכַרָּבה  ִּכיֵהן  זֹוֶנְנֶפְלד  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי 
ָהַאֲחרֹון – י"ט ֲאָדר ב, תרצ"ב. ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו 

"ּוֹמֶׁשה ֹלא ָיַדע ִּכי ָקַרן עֹור ָּפָניו" )לד, כט(
ָיֵרי ְּדיֹו ֶׁשִּנְׁשַּתְּירּו  אֹוֵמר ַהִּמְדָרׁש: ֵמֵהיָכן ָזָכה ֹמֶׁשה ְלַקְרֵני הֹוד? ִמּׁשְ

ַּבֻּקְלמֹוס ְוִקְּנָחּה ְּבִציִצּיֹות רֹאׁשֹו. ְׁשֵאָלה ַהּנֹוַבַעת ִמִּמְדָרׁש ֶזה:

ִלְכִתיַבת  ְּבִדּיּוק  ָצִריְך  ְּדיֹו  ַּכָּמה  ָיַדע  ֹלא  ֶׁשה'  לֹוַמר  ִיָּתֵכן  ֵאיְך 
ַהּתֹוָרה?

ִנָּתן ַלֲענֹות ַעל ָּכְך, ֶׁשה' ַּכּמּוָבן ָיַדע ַּכָּמה ְּדיֹו ֵיׁש ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְלֹצֶרְך 
מֶֹׁשה  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ֶאת  ַּגם  ִלְכֹּתב  ָהָיה  ְמֻתְכָנן  ַאְך  ַהּתֹוָרה,  ְּכִתיַבת 
ְּבָפָרַׁשת ְּתַצֶּוה. ְלַבּסֹוף ֹלא ֻהְזַּכר ָׁשם ְׁשמֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה, ִמּׁשּום ֶׁשִּבֵּקׁש 

ְּבִעְּקבֹות ֵחְטא ָהֵעֶגל: "ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְרָך".

מֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ֹלא ִנְכַּתב ַעל ִּפי ַהִּתְכנּון, נֹוַתר ְּדיֹו ַּבֻּקְלמֹוס,  ִמֵּכיָון ֶׁשּׁשְ
ּוְדיֹו ֶזה ֵהִאיר ֶאת ָּפָניו ֶׁשל מֶֹׁשה.

)ֲחֻנַּכת ַהּתֹוָרה(

"ַוֹּיאֶמר ה' ִהֵּנה ָמקֹום ִאִּתי ְוִנַּצְבָּת ַעל ַהּצּור" "ְוָהָיה ַּבֲעֹבר 
ְּכֹבִדי ְוַׂשְמִּתיָך ְּבִנְקַרת ַהּצּור" )לג, כא-כב(

ַמה ְּמַרְּמִזים ְּפסּוִקים ֵאּלּו?

ִּבְפסּוִקים ֵאּלּו הֹוָרה ה' ְלֹמֶׁשה ֵּכיַצד ַעל ָהָאָדם ִלְנֹהג ַּכֲאֶׁשר ְמֻדָּבר 
ְּבִמְלָחָמה ַעל ַהָּכבֹוד.

ִּבְלַבד, "ְוִנַּצְבָּת ַעל  "ִהֵּנה ָמקֹום ִאִּתי" - ִאם ְמֻדָּבר ִּבְכבֹוד ָׁשַמִים 
ַהּצּור" - ֵיׁש ַלֲעֹמד ְּכצּור ֵאיָתן, ְלֹלא ְּפָׁשרֹות.

ֲאָבל "ְוָהָיה ַּבֲעֹבר ְּכֹבִדי" - ַּכֲאֶׁשר ָּכלּול ַּבַּמֲאָבק ַּגם ָּכבֹוד ִאיִׁשי, 
ְוֹלא ַרק ְכבֹוִדי  ָאז "ְוַׂשְמִּתיָך ְּבִנְקַרת ַהּצּור" - ַעל ָהָאָדם ְלַהְצִניַע 

ֶאת ַעְצמֹו ְוִלְהיֹות ָעָנו.

)ַמֲהַר"ם ַׁשִּפיָרא ִמּלּוְּבִלין(

"ִסּפּוַרי ַצִּדיִקים ַעל ִמּדֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים"
6 ְּכָרִכים

ניתן לפנות לרב יעקב הופקוביץ: 0527113332

ָּכַתב: ח. הֹוְּפקֹוִביץ

ַחֵּיי- ַוִיְׁשַלח( ַבׁש... )ַרֵּבנּו בְּ יִקים( טֹוב ֵמֲאִכיַלת ַהדְּ ְכבֹוָדם )ֶׁשל ַהַּצדִּ ְוִרּבּוי ַהֲחִקיָרה בִּ

יג ְיִׁשירֹות ַּבִּמְסָּפר הנ"ל יג ַּבֲחֻנּיֹות ַהְּסָפִרים. ִנַּתן ְלַהּשִׂ ְלַהּשִׂ


