
  
  מסכת שבת דף יג/ב

ר יֹוֵסף י ִיְצָחק ּבַ ינֹו ְלֵביָנהּ  :ָאַמר ַרּבִ   .:ִסיָנר ַמְפִסיק ּבֵ

הוּ  ֵבי ֵאִלּיָ א ּדְ ּנָ ָנה ַהְרבֵּ  ,ּתַ ָ ׁשּ ַתְלִמיד ֶאָחד, ׁשֶ ה ּבְ ׁש ַמֲעׂשֶ ּמֵ ה, ְוׁשִ ה ְוָקָרא ַהְרּבֵ
ּתוֹ  ֲחִצי ָיָמיו, ְוָהְיָתה ִאׁשְ ה, ְוֵמת ּבַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהְרּבֵ יו ּתַ ִפּלָ  נֹוֶטֶלת ּתְ

י ָבּתֵ ֶרת ּבְ י-ּוְמַחּזֶ ֵנִסּיֹות ּוְבָבּתֵ תוּ  :ֶהםִמְדָרׁשֹות, ְואֹוֶמֶרת לָ -ּכְ ּתֹוָרה: ּכָ ב ּבַ
יָך ְוֹאֶרְך ָיֶמיךָ " י הּוא ַחּיֶ ה, ְוקָ "ּכִ ָנה ַהְרּבֵ ָ ׁשּ ֲעִלי ׁשֶ ׁש , ּבַ ּמֵ ה, ְוׁשִ ָרא ַהְרּבֵ

ֲחִצי ָיָמיו? ת ּבַ ֵני ַמה ּמֵ ה, ִמּפְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהְרּבֵ ָיה ָאָדם ַמֲחִזיָרּה ְולֹא הָ  ּתַ
ָבר י ֶאְצָלּה, וְ  .ּדָ ַעם ַאַחת ִנְתַאַרְחּתִ ל אֹותֹו ְמֹאָרע, ָהְיָתה ְמִסיָחה ִלי כָּ ּפַ

יֵמי ִנּדֹוֵתיְך ַמה הּוא ֶאְצֵלְך? ָאְמרָ  י, ּבִ ּתִ י ָלּה: ּבִ לֹום, ְוָאַמְרּתִ ה ִלי: ַחס ְוׁשָ
י. ה לֹא ָנַגע ּבִ ע ְקַטּנָ ֶאְצּבַ יֵמי ִליּבּוֵניְך, מַ  ַוֲאִפּלּו ּבְ ה הּוא ֶאְצֵלְך? ָאַכל ּבִ

י, ָתה ִעּמִ י, ְוׁשָ ר, לֹא ָעְלָתה  ִעּמִ ׂשָ ֵקרּוב ּבָ י ּבְ ן ִעּמִ ָבר ַאֵחר, דַּ ְוָיׁשַ ְעּתֹו ַעל ּדָ
ִנים  א ּפָ לֹא ָנׂשָ ֲהָרגֹו, ׁשֶ קֹום ׁשֶ רּוְך ַהּמָ י ָלּה: ּבָ ֲהֵרי ַהּתֹוָרה לַ ְוָאַמְרּתִ ּתֹוָרה, ׁשֶ

ְקַרב" ת ֻטְמָאָתּה לֹא ּתִ ִנּדַ ה ּבְ ָ י ָאָתא רַ  .ָאְמָרה: "ְוֶאל ִאׁשּ  :יֵמי ָאַמרב ּדִ ּכִ
ה ֲחָדא ַהְוָיא ַמֲעָרָבא ָאְמרוּ  . ִמּטָ   ּבְ

  כך מבואר נושא זה בספר:  "שיעורים בהגדות חז"ל"
  של הרב חנוך גבהרד שליט"א.

  
  

ים   ַהּתֹוָרה ְמקֹור ַהַחּיִ
  

ֵבי  א ּדְ ּנָ הוּ ָלַמְדנּו ֵאֶצל  =ּתַ ִביא:  ֵאִלּיָ ַתְלִמיד אֶ ַהּנָ ה ּבְ ה ַמֲעׂשֶ ָנה ַהְרּבֵ ָ ׁשּ ָחד, ׁשֶ
ָניֹות,  ּתֹוָרה ְוָקָרא ִמׁשְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים הַ ּבַ ׁש ּתַ ּמֵ ה, ְוׁשִ ה, ַהְרּבֵ ְך ָאְמרּו ְרּבֵ ַעל ּכָ ׁשֶ

דֹולַהֲחָכִמים: " ּמּודָ  ּגָ ל ּתֹוָרה יֹוֵתר ִמּלִ ּה ׁשֶ ּמּוׁשָ  ַמְסלּול ֶזה הּוא . ִמּתֹוךְ (ברכות ז/ב)ּה" ׁשִ
ְלִמיד ה, ְוִלְזּכֹות ִלְהיֹות ּתַ ם ָהֲעִלּיָ ֻסּלָ ם ָנכֹון ּבְ יץ ּתֹוָרה - ָאמּור ָהָיה ְלִהְתַקּדֵ ָחָכם, ַמְרּבִ

ְלִמיִדים.  ֲעִמיד ּתַ יָבה ַהּמַ   ְוֹראׁש ְיׁשִ
ְך,  ֹפַעל לֹא ָהָיה ּכָ ְלִמיד ָצִעיר וְ ּבְ ֲחִצי ָיָמיו, מֵ אֹותֹו ּתַ ִלית ּבַ ה ְלַסּיֵם ֶאת  ִמּבְ ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ

יק ֲעַדִין ְלַמּצֹות ֵמַעְצמֹו, אֶ  ּלֹא ִהְסּפִ ּה, ִמּתֹוְך ׁשֶ ֵהֵחל ּבָ ְכִנית ׁשֶ ים ַהּתָ חּוִדּיִ ת ַהּכֹחֹות ַהּיִ
ָלה. ִאּלּו ָהָיה מִ  יו ָהיּו ְלַבּטָ ִאּלּו ַחּיָ ּכְ ֲעבֹוַדת ה', ַוֲהֵרי ׁשֶ ּלֹו ּבַ ָלאכֹות תְ ׁשֶ ֶאָחד ִמּמְ ץ ּבְ ַאּמֵ

ֵטִלים"  "ְדָבִרים ּבְ ירּום ּכִ ל ים")(ברכות כח/ב: "משכים לדברים בטלַהחּוִלין, ֲהֵרי ֲחַז"ל ִהְגּדִ , ְוֵאין ֶהְבּדֵ
הֹוִתיר אֹוָתּה  יב ְלַעְצמֹו, אֹו ׁשֶ ִהּצִ ָרה ׁשֶ ּטָ ַע ֶאת ַהּמַ יק ְלַבּצֵ ֶמת.מְ ִאם ִהְסּפִ   ֻיּתֶ

שׁ  ְגָמא: ִטּפֵ יַע  ּדֻ ֶטֶרם ִהְצִליַח ְלַהּגִ ָרה, ּוֵמת ּבְ ּטָ ְקִליָעה ַלּמַ ן ּבִ ֶאָחד ֶהְחִליט ְלִהְתַאּמֵ
ְתָחָריו ִיְתּפֹס ֶאת ְמקֹומֹו, ַאְך ֵמַאַחר  ל ַרע, ְוֶאָחד ִמּמִ ָכְך ּכָ יִמים, ֵאין ּבְ ִגים ַמְרׁשִ ֵ ְלֶהׂשּ



ִרים כְּ  ְגּדָ ְדָבִרים ַהּמֻ ק ּבִ ְלִמיד ִהְתַעּסֵ ֶמׁש ֵיׁש ִיְתרֹון" ְואֹותֹו ּתַ ֶ יָלא (ויקר"ר כח/א)"ֵמַעל ַהׁשּ , ִמּמֵ
ּתֹוָרה ּוַבֲעבֹוַדת ה',  ָצִריְך ָהָיה ְלָפחֹות ִלְזּכֹות, ְלהֹוִציא ֶאל ַהּפַֹעל ֶאת ִיחּוִדּיֹותֹו ּבַ

ה. ַלח ָלעֹוָלם ַהזֶּ ִדּיּוק ְלַמֲעָנּה הּוא ִנׁשְ ּבְ   ׁשֶ
ְתאֹוִמי לֹא ָהָיה כָּ  ְמקֹומֹות רַ ְלמֹותֹו ַהּפִ ּבִ ֵני ׁשֶ ר ֶהְגיֹוִני, ִמּפְ ים מּוָבא ֵעֶרְך ַהּתֹוָרה ל ֶהְסּבֵ ּבִ

ְקָרא ֶאת ַהְמחֻ  ה ַהּמִ ל ָהעֹוֵסק ּבֹו, ּוְבָכל ָמקֹום ְמַדּמֶ יבּותֹו ׁשֶ ר ְוֹגֶדל ֲחׁשִ ְמֻחּבָ ר ַלּתֹוָרה, ּכִ ּבָ
רֹון ֶזה ְמָבֲאִרים ֲחזַ  י ִעּקָ ַעְצָמם, ְוַעל ּפִ ים ּבְ ְקָראֹות.ַלַחּיִ   "ל ֶאת ַהּמִ

ה  ה ָחָזק ּכַֹח ַהּתֹוָרה, ְוַכּמָ ּמָ ַמת ַהזַֹּהר: ּבֹא ּוְרֵאה ּכַ ַהְקּדָ יא ֶעְליֹוָנה ַעל ַהּכֹל, הִ ֶנֱאַמר ּבְ
ּתֹוָרה יֹוָמם ָוַלְיָלה ְולֹא ָיסּור ִממֶּ  ּום ֶזה ָצִריְך ָהָאָדם ַלֲעֹסק ּבַ תּוב: "לֹא ּוִמׁשּ ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ּנָ

יָך, ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה" ָימּושׁ  ה ִמּפִ י ִאם ִנְפָרד ָהָאָדם (יהושע א/ח) ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהזֶּ , ּכִ
ים  ִאּלּו הּוא ִנְפָרד ֵמֵעץ ַהַחּיִ סּוקִ (תרגום עברי ע"פ נפה"ח ד/לג)ֵמַהּתֹוָרה, ּכְ ים ָלֹרב, , ְוֵכן ּפְ

ים. ַהּתֹוָרה ִהיא ְמקֹור ַהַחּיִ   ׁשֶ
ל  ָלֵכן ִמי ֹאֶפן ּכָ ר ּבְ ֻחּבָ ּמְ ִריְך הָ  -ׁשֶ ּצָ אי ׁשֶ ְך ֵאיָתן ַלּתֹוָרה, ַוּדַ סּוק: ּכָ ָיה ְלִהְתַקּיֵם ּבֹו ַהּפָ

ר ַאתֶּ  ֲאִריכּו ָיִמים, ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ה ּתַ ָבר ַהזֶּ יֶכם, ּוַבּדָ י הּוא ַחּיֵ ן "ּכִ ְרּדֵ ם ֹעְבִרים ֶאת ַהּיַ
ּה"  ּתָ ה ְלִרׁשְ ּמָ עוּ )(דברים לב/מזׁשָ ׁשִ ּלֹא ֻמְבָטח לֹו ִלְחיֹות ּבְ י ׁשֶ ר ֻמְפָלג, ְוַגם לֹא , ְוַאף ַעל ּפִ

ה זֶּ ֲחִצי ָיָמיו, ׁשֶ ּלֹא ָימּות ּבַ ּדֹור, ֲאָבל ְלָפחֹות ׁשֶ ן  ִלְהיֹות ֲהִכי ָזֵקן ּבַ ֵעֶרְך ּבֶ   .35ּבְ
  
  

ִלים ִמְצָוה מּוָרה ְזכּות ְלַהׁשְ   ׁשְ
  
ן -ַעל וְ  ּתֹו ּכֵ הַ ָהְיָתה ִאׁשְ ַאב ָלּה ְמֹאד, ׁשֶ ָבר ּכָ יּדָ ִפּלָ ין ו נֹוֶטֶלת ּתְ ִפּלִ =ָלְקָחה ֶאת ַהּתְ

ין ַמֲאִריְך ָימִ  ִפּלִ יַח ּתְ ּנִ ל ַהּמַ ְמֹפָרׁש: "ּכָ ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ּבִ ּלֹו, ׁשֶ (מנחות מד/א. סיבות נוספות ים" ׁשֶ

י ָיֶדיָה בְּ לנטילת תפיליו בשד"צ) ּתֵ ׁשְ ְך ָהְיָתה ַמֲחִזיָקה ּבִ ִפלִּ . ּכָ מֹות, ָכבֹוד, ֶאת ַהּתְ ין ַהְמֻיּתָ
ֶרת  ם ּוְמַחּזֶ י=ִמְסּתֹוֶבֶבת ִאּתָ ָבּתֵ י-ּבְ ֵנִסּיֹות ּוְבָבּתֵ ֹאל ֶאת ֹות, ִמְדָרשׁ -ּכְ ֵדי ִלׁשְ ּכְ

ֶזה. ָבר ּכָ ם, ַמּדּוַע ֵאַרע ְלַבְעָלּה ּדָ ִבים ׁשָ   ַהֲחָכִמים ַהּיֹוׁשְ

ַכר ִמְצווֹ  ׁשּוָטה ְוַהְידּוָעה: "ׂשְ ׁשּוָבה ַהּפְ ַהאי ָעְלָמא ַהֲחָכִמים לֹא ָענּו ָלּה ֶאת ַהּתְ ת ּבְ
א"  ׁשּוט,(קידושין לט/ב)ֵליּכָ ּמּוָבן ַהּפָ ָכר ּבַ ְצָוה ַמֲעִניָקה ׂשָ עוֹ  . ָאְמָנם ֵאין ַהּמִ ּתֹוָרה, ּוִמי ׁשֶ ֵסק ּבַ

חֶ  ם לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה ֵאינֹו הֹוֵפְך ִלְהיֹות ָמנּוי ּבְ ים. ּגַ ּטּוַח ַחּיִ ָלב, מֵ ְבַרת ּבִ הּו ׁשָ ֵאיֶזׁשֶ ִתים ּבְ
ְגֹמר ַלעֲ  ּיִ ֹמר ֶאת ַהְמַקּיֵם אֹוָתּה, ְלָפחֹות ַעד ׁשֶ ֵלמּות ֲאָבל ִמְצָוה ֲאמּוָרה ִלׁשְ ׁשְ ׂשֹוָתּה ּבִ

יב ְלַעְצמ.  זֹו ָהְיָתה ַטֲעַנת ָהִאשָּׁ (ראה קידושין לט/ב: "למען יאריכון ימיך") ֲעִלי ִהּצִ ָרה ה: "ּבַ ֹו ַמּטָ
ִליָמּה"?    ִחּיּוִבית, ּוַמּדּוַע לֹא ָזָכה ְלַהׁשְ

הוּ  י ּבֹון, ׁשֶ ֱאַמר ַעל ַרּבִ ּנֶ ֶ ּתֹוָרה ַהֲחָכִמים ְיכֹוִלים ָהיּו ַלֲענֹות ָלּה ֶאת ַמה ׁשּ א ָיַגע ּבַ
ְלִמיד ֵאין ּתַ ֶ נֹוָתיו, ַמה ׁשּ מֹוֶנה ׁשְ ִרים ּוׁשְ ֶעׂשְ ָנה ָוִתיק ָיכֹול ִלְלֹמד בְּ  ּבְ (תל' ירושל' ֵמָאה ׁשָ

עֹות ברכות כ/א) ַהְרּגָ ִקים ּבְ ׁשוּ -, ֲאָבל ַהֲחָכִמים לֹא ִמְתַעּסְ ּקְ א ּבִ ְוא, ֶאּלָ ֱאֶמת  ׁשָ ָלַדַעת ַמה ּבֶ
שֶּׁ  ּמַ י ּבֹון, אֹו ׁשֶ ל ַרּבִ ה ׁשֶ ְרּגָ יַע ַלּדַ אן, ְוַהִאם הּוא ָאֵכן ִהּגִ ִליִלי ָהָיה הּו ְמַצעֵ ֵאַרע ּכָ ר ּוׁשְ

  ִאּתֹו.



לִ  י ֵהם ְמַסּמְ ין, ּכִ ִפּלִ ְוָקא ֶאת ַהּתְ ֲחָרה ָלַקַחת ּדַ ִעיָרה ּבָ ין ָהַאְלָמָנה ַהּצְ ּבֵ ר ׁשֶ ׁשֶ ים ֶאת ַהּקֶ
"ה ְלַעם  ּבָ ָרֵאל  -ַהּקָ סּוק: "ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו" (ברכות ו/א)ִיׂשְ ֶאל  , ִמְתַיֵחסטז)(ישעיהו לח/, ְוַהּפָ

פִ  ין ַהּתְ ְהֶיה ּתֹוַרת ב)-(מנחות מד/א ּלִ ין: "ְלַמַען ּתִ ִפּלִ ּתְ מֹו ֵכן ֶנֱאַמר ּבַ ִפיָך" ה, ּכְ . (שמות יג/ט)' ּבְ
ָרה, ְודֶ  ֶרְך ַהְיׁשָ ִנים ֶאת ָהָאָדם ַלּדֶ ֵהם ְמַכּוְ ֶהם ִהיא, ׁשֶ ּלָ ה ׁשֶ ֻגּלָ ָרה ֲהֵרי ֵאיָנּה ַהּסְ ֶרְך ְיׁשָ

ֲעֵרי  דֵ ָמֶות! ָלכֵ -מֹוִביָלה ֶאל ׁשַ ְוָקא אֹוָתם, ּכְ ה ָלַקַחת ּדַ ָ ֲחָרה ָהִאׁשּ יַע ֶאת ַצֲעָרּה, ן ּבָ י ְלַהּבִ
ה לַ  ֲהֵרי ֵהם ֲאמּוִרים ִלְהיֹות ְסֻגּלָ ֵאָלָתּה, ׁשֶ ה ֶאת ׁשְ יׁשָ (נצח ֲאִריכּות ָיִמים ּוָבֶהם ִהיא ִהְדּגִ

  .ישראל למהר"ל פ"ז)

ה ְלהֹוִכיחַ  ָ ין ָרְצָתה ָהִאׁשּ ִפּלִ עְ ַעל ְיֵדי ַהּתְ ל ּבַ ר ֶהָהדּוק ׁשֶ ׁשֶ ֵדי , ֶאת ַהּקֶ "ה, ּכְ ָקּבָ ָלּה ּבַ
א הִ  ֵאָלה זֹו, ַח"ו, ֶאּלָ ׁשְ ֵאין ַמְטָרָתּה ְלָבֵעט, אֹו ְלַלְגֵלג ּבִ ת ְלֻסְגָיה זֹו ְלהֹוִכיַח ׁשֶ ׁשֶ יא ִנּגֶ

ְלִמיִדים ַעל ִמיָתתֹו ַהֲחטוּ  ת ֹקֶדׁש, ּוֶבֱאֶמת רֹוָצה ְלעֹוֵרר ֶאת ַהּתַ ֶחְרּדַ ְעָלּה, פָ ּבְ ל ּבַ ה ׁשֶ
ירּו ְלַעְצָמם, ְוִאם ֶישְׁ  ְסּבִ ּיַ ֵדי ׁשֶ ירּו ָלּה, ְוַגם ּכְ ְסּבִ ּיַ ֵדי ׁשֶ ם ּכְ ֵאינֹו ּגַ יֵניֶהם, ָחִליָלה, ִמי ׁשֶ נֹו ּבֵ

ֹכֶבד ין, אֹו ְלִמְצָוה ַאֶחֶרת, ִיְרֶאה ָמה ֵאַרע ְלבַ  -ִמְתַיֵחס ּבְ ִפּלִ  ְעָלּה, ְוָיִפיק ְלָקִחיםֹראׁש ַלּתְ
ֶטֶרם ִיְהֶיה ְמֻאָחר  ְפָטר, ֲאָבל ַיֲעשֶׂ (מהרש"א)ּבְ ָמה , ֶזה ָאְמָנם לֹא ְיַחּיֶה ֶאת ַהּנִ ה לֹו ִעּלּוי ְנׁשָ

ח. ּבָ   ְמׁשֻ

ִעיָרה ָהְיָתה וְ  ה ָהַאְלָמָנה ַהּצְ ָ ית אֹוֶמֶרת ָלֶהם ָהִאׁשּ דְ  -=ִלְבֵני ּבֵ תּוב ָרׁש: ַהּמִ ּכָ
ּתֹוָרה:  קֹולֹו, ּוְלָדְבָקּה ּבֹו, ּבַ ֹמַע ּבְ י"ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאלֶֹקיָך, ִלׁשְ יָך ְוֹאֶרְך  ּכִ הּוא ַחּיֶ

ע ה' ַלֲאֹבֶתיָך" ָיֶמיָך,  ּבַ ר ִנׁשְ ֶבת ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ יַצד . ְלאֹור הַ (דברים ל/כ)ָלׁשֶ ְבָטָחה זֹו, ּכֵ

ה ַעל  ר ְלָבֵאר ֶאת ָהֻעְבּדָ ָ ֶאְפׁשָ ׁשּ ֲעִלי ׁשֶ ה, ְוָקָרא ַהְר ּבַ ְלִמיֵדי ָנה ַהְרּבֵ ׁש ּתַ ּמֵ ה, ְוׁשִ ּבֵ
ֲחִצי ָיָמיו? ת ּבַ ֵני ַמה ּמֵ ה, ִמּפְ   ֲחָכִמים ַהְרּבֵ

יב ָלּה ָאָדם ַמֲחִזיָרּה ַאף ְולֹא ָהָיה  ָבר =ֵמׁשִ ִהיא  -לעַ ַעל ַטֲענֹוֶתיָה. ַאף ּדָ י ׁשֶ ּפִ
ְעָלּה לֹא ָהָיה ָהאִ  ּבַ עֹולָ ַעְצָמּה ָיְדָעה ֵהיֵטב, ׁשֶ ִעיר ָהִראׁשֹון ּבָ ָאמּור, יׁש ַהּצָ ת, ֲאָבל ּכָ ּמֵ ם ׁשֶ

א ַעל שֶׁ  ְפָטר ָצִעיר ְלָיִמים, ֶאּלָ ּה לֹא ָהְיָתה ַעל ֱהיֹות ַהּנִ ּלָ ֵאָלה ׁשֶ ְ יב ְלַעְצמֹו ַהׁשּ ִהּצִ
ׁש אֹוָתן. רֹות ַנֲעלֹות ִלְכבֹוד ה', ְולֹא ָזָכה ְלַמּמֵ   ַמּטָ

ִביא ַמְקשִׁ  הּו ַהּנָ   יב ָלַאְלָמָנהֵאִלּיָ

ֵדי ְלָבֵאר ָלּה ֶאת ְמבּוָכָתּה,  ר, ּכְ ִביא ְלַסּפֵ הּו ַהּנָ יְך ֵאִלּיָ ַעם אַ ִהְמׁשִ י ּפַ ַחת ִנְתַאַרְחּתִ
ֵאָלָתּה ּוְכֵדי ֶאְצָלּה,  ֹמַע ֶאת ׁשְ ֵדי ִלׁשְ ְמֻיָחד ּכְ ה זֹו לַ ֵאֶצל ַאְלָמָנה זֹו, ּבִ ֲענֹות ָלּה. ֵמֻעְבּדָ

ּה רֹוִאים אָ  ֵאָלָתהּ ְלַבּדָ ה ֶאת ׁשְ ָ יָגה ָהִאׁשּ ֵאיזֹו ֶחְרַדת ֹקֶדׁש ִהּצִ נּות ִהיא נּו, ּבְ , ּוְבֵאיזֹו ּכֵ
ְרֵכי ה', ְולֹ  יל ּוְלָהִבין ֶאת ּדַ ּכִ ֵדי ְלַהׂשְ ׁשּוָבה, ּכְ ֹמַע ּתְ ה ִלׁשְ ׁשָ ּקְ א ִמּתֹוְך ְטרּוְנָיה ּוִבּקֶֹרת, ּבִ

בּוֵרי  ה ַאְלָמנֹות ּוׁשְ ֲהֵרי ְלַכּמָ ִביא? ּוְלָכאן ֵלב-ׁשֶ הּו ַהּנָ יַע ֵאִלּיָ הּוא  ִהּגִ ׁשֶ יַע, לֹא ּכְ ִהּגִ
ְזה ִביא ּבִ הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ א ּכְ י ָידּוַע, ֶאּלָ ְלּתִ ׂש ְלֵהֶלְך ּבִ   ּות ְמֵלָאה ּוְבֹגֶדל ִטְבִעי.ֻמְסֶוה ּוְמֻחּפָ

ר:  ִביא ְלַסּפֵ הּו ַהּנָ יְך ֵאִלּיָ ל אֹותִהְמׁשִ ְעָלּה ֹו ְמֹאָרע, ְוָהְיָתה ְמִסיָחה ִלי ּכָ ַעל ּבַ
לֹא ֵחְטא"  ָלל: "ֵאין ָמֶות ּבְ ֲחִצי ָיָמיו. ִמּתֹוְך ַהּכְ ְפַטר ּבַ ּנִ י ָלּה (שבת נה/א)ֶהָחָכם ׁשֶ ַאְרּתִ , ּבֵ



ת מֹותֹו,  י ָלּה: ֶאת ִסּבַ ָלִלי ַאּתְ ְוָאַמְרּתִ ֹאֶפן ּכְ ֱאֶמת ּבְ יק, ּבֶ הּוא ָהָיה ַצּדִ ַאּתְ ְסבּוָרה ׁשֶ

ִעי ָלְך  ֵאיֵנְך יֹוַדַעת ֲעֵליֶהן, ֲאָבל ּדְ ֵסֶתר, ׁשֶ ה ֲעֵברֹות ּבְ י, צֹוֶדֶקת, הּוא לֹא ָעׂשָ ּתִ ּתֹוְך ּבִ ּמִ ׁשֶ
יר ְלַעְצמֹו ִאּסּוִרים ֲחמּוִרים, ְוַאף שִׁ  ְדִעי ָטעּות ְוַגֲאָוה הּוא ִהּתִ ּתֵ ִלי ׁשֶ ָכְך, ִמּבְ ף אֹוָתְך ּבְ ּתֵ

ָפה ִלְדַבר ֲעֵבָרה,  ּתָ ַאּתְ ׁשֻ יֵמי ִנּדֹוֵתיְך ׁשֶ ם? וּ ּבִ יַצד ְנַהְגּתֶ ַמה הּוא ֶאְצֵלְך? ָאְמָרה ּכֵ
לֹום,  ֲהָלָכה, ְוֶהְחִמיר ַעל ַעְצמֹו ִלי: ַחס ְוׁשָ ֲעִלי ִהְתַנֵהג ּכַ ְלנּו, ּבַ יָעה ְנגִ ַוֲאִפּלוּ לֹא ִנְכׁשַ

ה  ה ַקּלָ ע ְקַטּנָ ֶאְצּבַ י.הּוא ּבְ   לֹא ָנַגע ּבִ

בְ  ִ ְזַמן ְיֵמי ַהׁשּ ם ּבִ יַצד ִהְתַנַהְגּתֶ ֹאל אֹוָתּה: ּכֵ הּו ִלׁשְ יְך ֵאִלּיָ ים? ִהְמׁשִ יֵמי ָעה ְנִקּיִ ּבִ
ֵאין צֹ ִליּבּוֵניְך, ַמה הּוא ֶאְצֵלְך?  יר ִלי ׁשֶ ֲעִלי ִהְסּבִ ָכל דִּ ָעְנָתה לֹו: ּבַ יֵני ֶרְך ּבְ

א  מּוָרה, ֶאּלָ ה ּגְ ָהִייִתי ִנּדָ ְזַמן ׁשֶ מֹו ּבִ י, ְושָׁ ַהַהְרָחקֹות, ּכְ י ָאַכל ִעּמִ ן ִעּמִ י, ְוָיׁשַ ָתה ִעּמִ
ה ַאַחת  ִמּטָ ר, ּבְ ׂשָ ֵקרּוב ּבָ ְעּתֹו ֲאָבל ּבְ ָבר ַאֵחר, ֲחׁשֹב ַלְחֹטא, ְולַ לֹא ָעְלָתה ּדַ ַעל ּדָ

ר ִלישׁ  לֹוַמר: לֹא יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ   ֹון ַיַחד.ּכְ

רֹון חָ  ִביא ְלאֹוָתּה ַאְלָמָנה, ִעּקָ הּו ַהּנָ יר ֵאִלּיָ ה, ִהְסּבִ ָבִרים ֵאּלֶ ֵדי ְלָהִבין ַעל ּדְ ׁשּוב, שּכְ
ה. ג. ֻחמְ  ה. ב. ֻטְמַאת ִנּדָ ָלִלים: א. ִאּסּור ִנּדָ ה ּכְ לֹׁשָ   ַרת ָהִאּסּור.אֹותֹו ֵיׁש ָלַדַעת ׁשְ

 

ה ְוֻטְמָאָתהּ    ִאּסּור ִנּדָ

ְבָעה ָיִמים, ּובְ  א _ ה ִלְסּפֹר ׁשִ ָ ֶבת ָהִאׁשּ ה, ַחּיֶ ּדָ ם ַהּנִ ה ִלְלּבֹׁש ַאַחר ַהְפָסַקת ּדַ ָיִמים ֵאּלֶ
ְבָעה ה ִנְקָרִאים: 'ִלּבּון', "ׁשִ ּקֶֹרת, ָיִמים ֵאּלֶ ָגִדים ְלָבִנים ְלֹצֶרְך ּבִ ִסּיּוָמם ָעֶליָה  ּבְ ים", ּבְ ְנִקּיִ

ִמְקֵוה ָטֳהָרה. הִ  ְמָאָתּה, ֲאִפּלּו ִאם ָעְברוּ ִלְטּבֹל ּבְ ִנים ֲאֻרּכֹות ֵמָאז  יא ֵאיָנּה יֹוֵצאת ִמּטֻ ׁשָ
ל ֵמי  ר ׁשֶ ׁשֵ ִמְקֶוה ּכָ ְטִביָלה ּבְ א ּבִ ָמּה, ֶאּלָ ַסק ּדָ ּפָ ִמים.-ׁשֶ ׁשָ   ּגְ

ם ֻטְמָאה, ַעל  א ּגַ ְלַבד, ֶאּלָ ה' ֵאינֹו ּכֹוֵלל ַרק ִאּסּור ּבִ ין 'ִנּדָ ן-ב _ ּדִ ית ּכֵ ּבֵ ׁשֶ ׁש -ּכְ ְקּדָ ַהּמִ
ֵני  ם, ְוָכל ּבְ ָטֳהָרה, ָהָיה ַעל ַהטְּ  -ָהָיה ַקּיָ ָרֵאל ָהיּו ִמְתַנֲהִגים ּבְ ֵמר לֹא ִיׂשְ ָ ֵמִאים ְלִהׁשּ

ֵהר, כְּ  ְרזוּ ְלִהּטָ ֵמִאים ִהְזּדָ ל ַהּטְ ַמֲאָכִלים ּוְבֵכִלים, ָלֵכן ּכָ ּלֹא ְלַהְרּבֹות ֻטְמָאה ָלַגַעת ּבְ ֵדי ׁשֶ
ֶרת.   ְמֻיּתֶ

גְ  ָבה הַ ּדֻ ָכל ִמְקֶרה ִחּיְ ֲהֵרי לֹא ּבְ ה, ׁשֶ ן ִלְמֹצא ֵאֶצל ִנּדָ ָבר ִנּתָ ה, ָמא ַלּדָ ָ ּתֹוָרה ֶאת ָהִאׁשּ
נָ  ּבֹו ֶיׁשְ ִמְקֶרה ׁשֶ א ַרק ּבְ ִביָלה [ֶאּלָ ים ִלְפֵני ַהּטְ ְבָעה ְנִקּיִ ֲעֶרֶכת],  -ה ִאיִלְסּפֹר ׁשִ ּמַ ְסִדירּות ּבַ

ָרֵאל ֶהְחִמיר נֹות ִיׂשְ ה, אֶ ַאְך ּבְ ה ְלִנּדָ ין ִנּדָ ק ּבֵ ָכל ִמְקֶרה ִלְסּפֹר ּו ַעל ַעְצָמן לֹא ְלַחּלֵ א ּבְ ּלָ
ים. ְבָעה ְנִקּיִ   ׁשִ

ית-ַעל  ְזַמן ּבֵ ן ּבִ רְ -ּכֵ ִהְזּדָ ים ׁשֶ ֹמַע ַעל ָנׁשִ ן ָהָיה ִלׁשְ ׁש, ִנּתַ ְקּדָ ד ִעם ַהְפָסַקת ַהּמִ זוּ ִלְטּבֹל ִמּיָ
קִ  ם, עֹוד ֹקֶדם ְסִפיַרת ַהּנְ ִביָלה זֹו ֵאיָנּה מֹוִריָדהַהּדָ ּטְ ים, ַלְמרֹות ׁשֶ ּנָה ֶאת ִאּסּור  ּיִ ִמּמֶ

ה אֵ  אֹוַרְיָתא, ּוֵמַעּתָ ה ּדְ ּדָ ה, ַאְך הֹוִריָדה ְלָפחֹות ֶאת ֻטְמַאת ַהּנִ ּדָ ָאה ֹאֶכל ַהּנִ ין ִהיא ְמַטּמְ
ִמים, ִיְהֶיה ָעֶליָה ִלטְ  ְבַעת ַהּיָ ִנית,ְוֵכִלים, ְוַאַחר ּתֹם ְסִפיַרת ׁשִ ֵדי ְלהוֹ  ּבֹל ׁשֵ ה ּכְ ּנָ ִריד ִמּמֶ

ה. ּדָ   ֶאת ִאּסּור ַהּנִ



ֵני  ּבְ ְזַמן ׁשֶ ן ָהָיה לִ  -ּבִ ָטֳהָרה, ִנּתַ יִדים ֶלֱאֹכל ּבְ ָרֵאל ָהיּו ַמְקּפִ ִהיא ֲעַדִין ִיׂשְ ה ׁשֶ ָ ְמֹצא ִאׁשּ
ָכל ֹאֶפן  ים, ַאְך ּבְ ְבָעה ְנִקּיִ י עֹוד לֹא ָעְברּו ָעֶליָה ׁשִ ה, ּכִ ָבר ִהיא ְטהוֹ ִנּדָ י ִהיא ּכְ ָרה, ּכִ

ה ֵמַהּתֹוָרה. ִהיא ִהְפִסיָקה ִלְהיֹות ִנּדָ ַעם ַאַחת, ַאַחר ׁשֶ   ָטְבָלה ּפַ

ם אֶ  ְרּתֶ ה: "ְוִהזַּ ים ֵאּלֶ ִמּלִ ה חֹוֶתֶמת ַהּתֹוָרה ּבְ ת ִנּדָ ָרׁשַ ֵני ג _ ֶאת סֹוף ּפָ ָרֵאל  -ת ּבְ ִיׂשְ
ֻטְמָאָתם, ְמָאָתם, ְולֹא ָיֻמתּו ּבְ תֹוכָ  ִמּטֻ ר ּבְ ִני ֲאׁשֶ ּכָ ָאם ֶאת ִמׁשְ ַטּמְ ְך (ויקרא טו/לא)ם" ּבְ . ִמּכָ

ְמאָ  ָנה ַלּטֻ ּוָ ַהּכַ יק ׁשֶ ים, ֵיׁש ְלַהּסִ ָלׁשֹון ַרּבִ תּוָבה ּבְ ְמָאה זֹו ּכְ ּטֻ ּתֹו, ׁשֶ ין ִאיׁש ְלִאׁשְ ֶכת ּבֵ ּיֶ ַ ה ַהׁשּ
ה, ַדת ֹמׁשֶ ְצִניעּות ְוָטֳהָרה ּכְ ִאם ֵהם ִמְתַנֲהִגים ּבִ יֵניהֶ  ׁשֶ רּוָיה ּבֵ ִכיָנה, ְוִנְמָצא ָאז ׁשְ ְ ם ַהׁשּ

ֻטְמאָ  ְך: "ְולֹא ָיֻמתּו ּבְ ֶהְמׁשֵ תּוב ּבַ ּכָ ֶ ׁש, ּוַמה ׁשּ ן ַמּמָ ּכָ תֹוָכם ִמׁשְ ָתם", ִאם ֵהם, ָחִליָלה, ּבְ
ר בְּ  ן ה' ֲאׁשֶ ּכַ ַהְינּו: ִמׁשְ יָתם, ּדְ אּו ֶאת ּבֵ ין, ָאז ְיַטּמְ ּדִ ק ֵמֶהם תֹוָכם, יְ לֹא ִיְנֲהגּו ּכַ ַסּלֵ

ה', ַרק 'ֵאׁש',  ָ ֵאר ֵמָה'ִאיׁש' ּוֵמָה'ִאׁשּ ָ ִכיָנתֹו, ְוָאז ִיׁשּ "ה ֶאת ׁשְ ּבָ ה', -י ָהאֹוִתּיֹות: 'ָי כִּ ַהּקָ
ּתֹאַכל אֹוָתם, ְויָ  ִאיָרם ִעם ָהֵאׁש ׁשֶ ק ֵמֶהם ּוַמׁשְ ּלֵ ם ה', ְוהּוא ִמְסּתַ (הקדמת טהרת מּותּו ֵהן ׁשֵ

  .ישראל)

אַ  ר ׁשֶ ּבֵ ֵביתִמְסּתַ ין ּבְ ִפּלִ ִהְסּתֹוְבָבה ִעם ַהּתְ ְדָרׁש, -ְלָמָנה זֹו, ׁשֶ י נִ ַהּמִ ּתֵ ין ׁשְ ָלה ּבֵ ְכׁשְ
י ִהיא לֹא ֲאמּוָרה ָלַדַעת  ָמָתּה, ּכִ לּו, ְוֶזה ָאְמָנם לֹא ַאׁשְ ִבילֹות ַהּלָ ל ַהֲהָלכֹות, אֶ ַהּטְ ת ּכָ

את ְלַבַעל ַעם  ֵ ם ה-ְוִאם ִהיא ָהְיָתה ִנׂשּ מוֹ ָהָאֶרץ, ּגַ ה חֹוְטִאים ּוא לֹא ָהָיה ֶנֱעַנׁש, ּכְ  ַהְרּבֵ
ְעָלּה הָ  ִאם ּבַ ר, ׁשֶ ּבֵ ַהֲעִניׁש אֹוָתם, ְועֹוד יֹוֵתר ִמְסּתַ יִנים ִמּלְ ְמּתִ ּמַ ָהָאֶרץ, ֲהֵרי -ָיה ַעם ׁשֶ
ְנֶחה אֹוָתּה, ְוִאיׁש לֹ  ּתַ ִנית, ׁשֶ ַעְצָמּה ָהְיָתה הֹוֶלֶכת ֶאל ָהַרּבָ ִהיא ּבְ ָגגֹות, א ֶנֱעַנׁש ׁשֶ ַעל ׁשְ

ְלִמי ָהָיה ּתַ ְעָלּה ׁשֶ מּו ָנכֹון ֶאת ַהּתֹוָרה. ֲאָבל ּבַ ְלְמדּו ִויַקּיְ ּיִ ן ָיַדע ֶאת ַעד ׁשֶ ד ָחָכם, הּוא ּכֵ
י ֶבר, הּוא ָהָיה ַמְסּבִ ל, ְוִאם ָהִיינּו ְיכֹוִלים ְלהֹוִציא אֹותֹו ֵמַהּקֶ ְלּפּול ַהֶהְבּדֵ ר ֶאת ַהּפִ

הּוא ִהְמִצי ה, ְוָהִאשָּׁ ֶהָעֹקם ׁשֶ יר ְלַעְצמֹו ֶאת ָהִאּסּור ַהזֶּ ֵדי ְלַהּתִ ָלה א, ּכְ ְכׁשְ ּנִ ִמיָמה ׁשֶ ה ַהּתְ
רּור ר ּבָ יַע ָלּה ֶהְסּבֵ ֶהְחֵלט ַמּגִ יַע ָלּה ָלמּות, ֲאָבל ּבְ ֹתם ֵלב, לֹא ַמּגִ ּוֵמִאיר, ַמּדּוַע ֵמת  ּבְ

ְעָלּה.   ּבַ

ֲהָרגוֹ  קֹום ׁשֶ רּוְך ַהּמָ   ּבָ

ן -ַעל וְ  י ָלּה: אָ ּכֵ ְלַבד, ּוִמלְּ ַמְרּתִ ִעי ָלְך, ַרק ֵחְטא ֶזה ָהָיה לֹו ּבִ ַבד ֲעֵבָרה זֹו הּוא ּדְ
ּצּוָרה הַ  "ה ִיְתַנֵהג ִאּתֹו ּבַ ּבָ ַהּקָ אי ׁשֶ יִקים ָהָיה ָזְך ְוָנִקי, ְוָלֵכן הּוא ַזּכַ ְתִאיָמה ַרק ְלַצּדִ ּמַ

ָעָרה ְ ק ִאּתֹו ַעל חּוט ַהׂשּ   .ֻמְפָלִגים, ִויַדְקּדֵ

ּוָרה, ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד בְּ  ים ּוְפׁשּוִטים ֵמַהׁשּ ים ְקַטּנִ ּקֶֹרת ֲחִריָפה, ֲאָנׁשִ ָכזֹו ּבִ
ֲעלֹות שֶׁ  ֹמַח ַעל ַהּמַ יק, ְצִריָכה ִלׂשְ ַעל ַצּדִ ִכית ְלָכֶזה ּבַ זָּ יַע ֲאָבל ַאּתְ ׁשֶ ֲעֵלְך ָזָכה ְלַהּגִ ּבַ

רּוְך ַהּמָ ֲאֵליֶהן, ְוָלֵכן  ֲהָרגֹו, ּבָ ּלֹו, קֹום ׁשֶ עּות ׁשֶ ְגַלל ַהּטָ א ֲעֵלְך ז"ל בַּ שֶׁ ּבִ לֹא ָנׂשָ
ִנים ַלּתֹוָרה,  יל ְלַקּיֵם ָנכֹון ֶאת ִהְלכֹוֶתיָה. ּפָ ּכִ   ְולֹא ִהׂשְ

ה יֹוֵתר  ָלׁשֹון ַהְרּבֵ ם ּבְ ת ּגַ ֶרׁשֶ ֲהָרגֹו", ִמְתּפָ קֹום ׁשֶ רּוְך ַהּמָ ִביא: "ּבָ הּו ַהּנָ ל ֵאִלּיָ ִביָעה ׁשֶ ַהּקְ
ָהֲעַבְרָין ֵמת "!  רּוְך ה' ׁשֶ יַע ֹעֶנׁש ָמֶות, (חת"ס)ֲחִריָפה: "ּבָ ל ֲעֵבָרה ַמּגִ ַעל ּכָ ְגַלל ׁשֶ . לֹא ּבִ

ר חֹוְטִאים ֲאנָ  ֲאׁשֶ ּוַלִים, ֲאָבל ּכַ ׁשּ ים ַהּמּוָרִמים ֵמַעם, ֶזה ּגֹוֵרם ְלַסַחף ְמֹאד ָחמּור ּבַ ׁשִ



ה זֹו  ֵדר ְקדֹוׁשָ ר ּגָ ֲאׁשֶ ּה. ּכַ ַח ּבָ ּבֵ ּתַ ְך ִהׁשְ ל ּכָ ָרֵאל ּכָ ַעם ִיׂשְ ֳהָרה ׁשֶ ֵאי ַהּטָ נֹוׂשְ ּוִבְפָרט ּבְ
ֶכֶרם ה' ְצָבאֹות. ְרָצה ּבְ זֹּו ּפִ   ִנְפֶרֶצת, ֲהֵרי ׁשֶ

 

ֹא ֵאין  ִנים ַלֲעַבְרָיִנים-ַמׂשּ   ּפָ

ל  ֶהָחִסיד ַההּוא לֹא ָיַדע ֲהָלָכה ּכָ ֵכן ׁשֶ ׁשּוָטה ּוְמֹפֶרשֶׁ  -לֹא ִיּתָ ְך ּפְ ׁש ּכָ ּמֵ ת, ֵמַאַחר ְוהּוא ׁשִ
י בְּ  ָנה זֹו, ּכִ ַתּקָ הּוא ִזְלֵזל ּבְ א ָצִריְך לֹוַמר ׁשֶ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ֶאּלָ ית ֵעיָניו ִהיא ָהְיָתה ִנְראֵ ּתַ

ֹאֶפן שֶׁ  ִנים ַלּתֹוָרה", ּבְ א ּפָ לֹוַמר: הּוא "לֹא ָנׂשָ ֶרת ּוֻמְגֶזֶמת, ּכְ ְמֻיּתֶ דּו ּכִ ַהֲחָכִמים ָקְבעוּ ְוִלּמְ
  .(רמב"ן מובא עיון יעקב)

ִנים לַ  א ּפָ ּלֹא ָנׂשָ ט: "ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַהּמִ יִחים ׁשֶ ְקִריָאה ׁשֹוֶטֶפת ָהִיינוּ ַמּנִ בָּ ּבִ "ה, ּתֹוָרה" ָנסֹוב ַעל ַהּקָ
ל  ְלִמיד ָלַמד. ֲהָנָחה זֹו ֵאיָנּה ּכָ ַהּתַ ִנים ַלּתֹוָרה ׁשֶ א ּפָ ּלֹא ָנׂשָ ךְ  -ׁשֶ ֲהֵרי ָאנּו ּכָ ׁשּוָטה, ׁשֶ  ּפְ

ִנים ַלּתֹוָרה ּוְללֹוְמֶדיָה  א ּפָ ן נֹוׂשֵ "ה ּכֵ ּבָ ַהּקָ , ד לא אשא פנים לישראל"?)(ברכות כ/ב: "כיציֹוְדִעים ׁשֶ
ְלמִ  ד ֶאת ֲאָבל ֵמַאַחר ְוַהּתַ ִנים ַלּתֹוָרה, הּוא ִאּבֵ א ּפָ ַעְצמֹו לֹא ָנׂשָ יַאת הַ יד ּבְ כּות ִלְנׂשִ זְּ

ּלֹא ַעל ִנים, ׁשֶ "ה ֶהֱעִני -ּפָ ּבָ ט, ְוָלֵכן ַהּקָ ּפָ ׁשְ ֶדק ְוַהּמִ י ַהּצֶ י ֻחּקֵ ם ֶאת ַמה ּפִ ּלֹא ִקּיֵ ׁשֹו ַעל ׁשֶ
ַמד  ּלָ ֶ ֹאֶפן עֶ (ראה עיון יעקב)ׁשּ ּבְ יָון ׁשֶ יק, ַהקָּ , ַאְך ִמּכֵ "ה לֹא ִהְתַנֵהג ִאּתֹו ְקרֹוִני הּוא ָהָיה ַצּדִ ּבָ

ַעם  ַעם ַאַחר ּפַ ּמֹוֵחל ָלֶהם ּפַ ׁשּוֵטי ָהָעם, ׁשֶ ְתַנֵהג ִעם ּפְ ּמִ ִפי ׁשֶ   .שאת משה)(מּכְ

ֲעלֵ  ּבַ ַאּתְ טֹוֶעֶנת ׁשֶ ׁשֶ י, ּכְ ּתִ ִעי ָלְך ּבִ ִביא: ּדְ הּו ַהּנָ ֵאר ָלּה ֵאִלּיָ יַע ּבֵ ַלֲחִצי ָיָמיו, ַאּתְ ְך לֹא ִהּגִ
מֹו ָיָדיו הּוא הֹוִביל ֶאת ל ִמְכַסת ָיָמיו, ּבְ ת  טֹוָעה! הּוא ִסּיֵם ְלַגְמֵרי ֶאת ּכָ ַעְצמֹו ֶאל ְנֻקּדַ

ַמֲעָנן ָרצּוי הָ  ּלְ ְכִנּיֹות, ׁשֶ יָעה עֹוד ּתָ ים. ָאְמָנם ַאּתְ ַמּצִ הּוא ִיְחֶיה, ְואּוַלי ִסּיּום ַהַחּיִ ָיה ָלְך ׁשֶ
ָחֵצר,ַאף ָיבִ  ים ּבַ ּנִ ע ׁשֹוׁשַ הּוא ִיּטַ ְרָנָסה, אּוַלי ַאּתְ רֹוָצה ׁשֶ ד ֶאֶלף ְואּוַלי עוֹ  יא ָלְך ּפַ

צַּ  ָפָניו, הּוא לֹא ּבִ יב ּבְ "ה ִהּצִ ּבָ ַהּקָ ְכִנּיֹות ׁשֶ ְכִנּיֹות. ֲאָבל ֶאת ַהּתָ ְכִנית ָהִראׁשֹוָנה ּתָ ע. ַהּתָ
ְבֵרי ַהֲחָכִמים ָכל ּדִ ֵהר ּבְ רֹות ְוֶאְתגָּ ִהיא ְלִהזָּ יב ַמּטָ יל ְלַהּצִ   ִרים., ּוְבַמְקּבִ

ְעֵלְך, הּוא ָאְמָנם ָהָיה דָּ  ל ּבַ ין ׁשֶ ִפּלִ ַטְלּתְ ֶאת ַהּתְ ּנָ ָיֵדְך ׁשֶ הּוא ָטעּות ּבְ ְצוֹות ׁשֶ ּמִ בּוק ּבַ
פָ  יב ּבְ "ה ִהּצִ ּבָ ַהּקָ ֶ יל ְלַקּיֵם ֶאת ַמה ׁשּ ּכִ יב ְלַעְצמֹו, ֲאָבל לֹא ִהׂשְ ל ָניו, לִ ִהּצִ ֹמר ֶאת ּכָ ׁשְ

ַעל  ּבְ ְכָתב ְוׁשֶ ּבִ ְבֵרי ַהּתֹוָרה, ׁשֶ ה -ּדִ   . (הקדמת הרמ"מ קרפ להלכות נדה)ּפֶ

ְגַלל  ֲהָרגֹו", ּבִ קֹום ׁשֶ רּוְך ַהּמָ ִביא: "ּבָ הּו ַהּנָ ְך ָאַמר ָלּה ֵאִלּיָ ִנים שֶׁ ַעל ּכָ א ּפָ ְפָטר לֹא ָנׂשָ ַהּנִ
ִהְלכֹוֶתיָה  ֲהֵרי ַהּתֹוָרה ָאְמָרה: "וְ , תב, ראה גר"א)(הכוַלּתֹוָרה ְלַהֲחִמיר ּבְ ה ׁשֶ ָ ֶאל ִאׁשּ

ְקַרב"  ת ֻטְמָאָתּה לֹא ּתִ ִנּדַ ַמר אֶ (ויקרא יח/יט)ּבְ הּוא לֹא ׁשָ יָון ׁשֶ י ַהּתֹוָרה, , ּוִמּכֵ ת ֻחּקֵ
הּוא ְיַקּיֵם אֶ  ִלי ׁשֶ ל ִלּמּוד ּתֹוָרה ָעָקר, ִמּבְ ֻכּיֹות ׁשֶ ַמד.ת ַמה שֶּׁ לֹא ָעְמדּו לֹו ַהזְּ   ּלָ

 

ים'   ַהּתֹוָרה 'ַסם ַחיִּ

ִפי  ִדים, ּכְ ּוּוִנים ְמֻנּגָ ֵני ּכִ ֵעת ּוְבעֹוָנה ַאַחת, ִלׁשְ ל ּבְ ּצֵ ֶלת ְלִהְתּפַ ית ְמֻסּגֶ ּיּות ָהֱאנֹוׁשִ ָהִאיׁשִ
לּו ָבם"  ׁשְ ִעים ִיּכָ ִקים ֵיְלכּו ָבם, ּוֹפׁשְ ְרֵכי ה', ְוַצּדִ ִרים ּדַ ֱאַמר: "ְיׁשָ ּנֶ ר . (הושע יד/י)ׁשֶ לֹא ְמֻדּבָ

יק ֵמַהְנָהַגת  ּדִ ֶלת ַהְנָהַגת ַהּצַ ּצֶ ֶרְך, ִמְתּפַ א ֵמאֹוָתּה ּדֶ ָרִכים ִנְפָרדֹות, ֶאּלָ י ּדְ ּתֵ אן ַעל ׁשְ ּכָ



ֹמאָלּה  ִני ׂשְ ֵ ע, ָהֶאָחד לֹוֵקַח ֶאת ַעְצמֹו ְיִמיָנה ְוַהׁשּ ים (נזיר כג/א. הוריות י/ב)ָהָרׁשָ אן ְמַגּלִ . ּכָ
ּצּול  ּפִ ִמים, ּוְבֵחֶלק ָאנּו, ׁשֶ יק ּתָ ָבִרים הּוא ַצּדִ ֵחֶלק ֵמַהּדְ ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות ֵאֶצל ָאָדם ֶאָחד. ּבְ

ד  ּתֹוָרה ּוָברּוָחִנּיּות, ַאְך ּבַ ֵבק ּבַ ְדָרׁש הּוא ּדָ ֵבית ַהּמִ ֵבק -ַאֵחר הּוא ֲעַבְרָין. ּבְ ַבד הּוא ּדָ ּבְ
ִפי שֶׁ  ֹאֶפן ָהָאסּור, ּכְ ִמּיּות ּבְ ַגׁשְ ם ּבְ י ִהיא 'ַסם ּגַ ַהּתֹוָרה ִנְקֵראת 'ַסם', ּכִ אֹוְמִרים ֲחַז"ל ׁשֶ

ּה  ְמִאיִלים ּבָ ׂשְ ֶות' ַלּמַ ּה, ְו'ַסם ַהּמָ ְיִמיִנים ּבָ ים' ַלּמַ ם (שבת פח/ב)ַחּיִ ה ָאַכל ּגַ .  ֶהָחִסיד ַהזֶּ
ים, לֹא הֹוִעיָלה ְלָהִסיר ל ַסם ַהַחּיִ ָנה ׁשֶ ים ְוַגם ַסם ָמֶות, ְוַהּמָ ֶות. ַסם ַחּיִ   ֶאת ְמָנת ַסם ַהּמָ

 

י ִמְתַרֵחק ְלּתִ   ה' ִהְרִחיק ֶאת ַהּבִ

י ָאָתא  א ּכִ ּבָ ׁשֶ יֵמי =ּכְ ָרֵאל, ַרב ּדִ ֶבל ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ל ְלָבֵאר אֶ ָאַמר ִמּבָ עּות ׁשֶ ת ַהּטָ

ְלִמיד ַההּוא:  ה ֲחָדא ַהּתַ ְפָטר ּולְ ַהְוָיא =ַאַחת ְרָחָבה ִמּטָ ִבְגַלל ַאְלָמָנתֹו, וּ =ָהְיָתה ַלּנִ
ְלִמיד ָקַבע לְ  ר, ְואֹותֹו ּתַ ׂשָ יֵניֶהם ֵקרּוב ּבָ ּה לֹא ָהָיה, ָחִליָלה, ּבֵ ּתֹו, ָרְחּבָ ַעְצמֹו ּוְלִאׁשְ

ְך. ל ַהֲחָכִמים לֹא ָהְיָתה ּכָ ַעת ּכָ ּדַ ר, ַלְמרֹות ׁשֶ ֶזה ֻמּתָ ֹאֶפן ּכָ ּבְ   ׁשֶ

ַמֲעָרָבא  ַצד ַמעֲ ּבְ ֹוֶכֶנת ּבְ ָרֵאל ַהׁשּ ֶאֶרץ ִיׂשְ ֶבל =ּבְ ל ּבָ עּות לְ ָאְמרּו ָרב ׁשֶ ָבֵאר ֶאת ַהּטָ

ְלִמיד:  ל ַהּתַ ר יֹוֵסף, ִסיָנר ׁשֶ י ִיְצָחק ּבַ ְוהּוא ינֹו ְלֵביָנּה, ַמְפִסיק בֵּ ָהָיה ָאַמר ַרּבִ
ל ַחְכֵמי הַ  ם ׁשֶ ַדְעּתָ ב ּבְ ֵ ִלי ְלִהְתַחׁשּ יק, ִמּבְ ה ַמְסּפִ זֶּ ְסקּו ַאֶחרֶ ָקַבע ְלַעְצמֹו ׁשֶ ּפָ   ת.ּתֹוָרה ׁשֶ

י ּתֵ ה ּבָ ַכּמָ ּבְ ה ׁשֶ ָעָיה, מֹוִכיחָ -ָהֻעְבּדָ ירּו, ֶמה ָהְיָתה ַהּבְ ה ָאֵכן לֹא ִמְדָרׁש ִהְסּבִ ָ ָהִאׁשּ ה ׁשֶ
י ּתֵ ה ּבָ ָתה ֶאת ַרְגֶליָה ְלַהְרּבֵ יבּו ֶאת ִמְדָרׁש, ְוַהֲחָכִמי-ָהְיָתה ַעְצָלִנית, ְוִכּתְ ם לֹא ֵהׁשִ ם ׁשָ

א  ֶניָה ֵריָקם, ֶאּלָ ִרים.ּפָ יגּו ֶהְסּבֵ ּה, ְוִהּצִ ּלָ עּוִנים ׁשֶ   ִהְתַיֲחסּו ַלּטִ

הַ  ִביא, ָסִביר ְלָהִניַח ׁשֶ הּו ַהּנָ ְבֵרי ֵאִלּיָ ְמָעה ֶאת ּדִ ה ׁשָ ָ ר ָהִאׁשּ ֲאׁשֶ ה, ּכַ ּנָ ַסק ִמּמֶ ַער לֹא ּפָ ּצַ
ִהיא ּכֹה ֶהֱעִריָכה, ֲאָבל ֵמאַ  ָקר, ׁשֶ ְעָלּה ַהּיָ ֲהֵרי סֹוף סֹוף ִנְפַטר ּבַ ֵאָלה, וְ ַחר ׁשֶ ְ ֶאת ֹחד ַהׁשּ
ם ָמקֹום ְלַתנְ  ב ּגַ ּלֵ ח ּבַ ָבר ִנְפּתַ ִביא ְלַהְקהֹות, ּכְ הּו ַהּנָ חּוִמים, ּוְלִתְקָוה ִלְבנֹות ִהְצִליַח ֵאִלּיָ

ר ָיִעיל ְוָנכֹון.  ׁשֵ ֹאֶפן ּכָ ַעל ַאֵחר, ּבְ ִית, ִעם ּבַ   ֵמָחָדׁש ֶאת ַהּבַ

ל  ִהיא ְסבּוָרה ָהְיָתה -ּכָ ַעל ָנכֹון, ְוִהּנֵה ֵאַרע לֹו  ְזַמן ׁשֶ ְעָלּה ּפָ ּבַ ֶזה ָאסֹון, ֶזה ּגֹוֵרם כָּ ׁשֶ
ָתה ָלהּ  ּלְ ִהְתּגַ ֶרַגע ׁשֶ ים טֹוִבים, ַאְך ּבְ עֹוָלם ּוְבַחּיִ ְעָלּה,  ְלִאּבּוד ָהֵאמּון ּבָ ל ּבַ עּות ׁשֶ ַהּטָ

קּוחֹות  ִהירּות מֹוַנַעת ָאסֹון, ּוְבֵעיַנִים ּפְ זְּ םִהיא ֵהִביָנה ׁשֶ ּקֵ ן ְלׁשַ ֶרְך  ִנּתָ ֶאת ַהֲהִריסֹות, ְוַהּדֶ
ׁשּוָטה ְוֶהֱאִמיָנה ְלָכְך ִהיא, ְלָבֵרר ֶאת ַהֲהָלכֹות ֵאֶצל מֹוֵרי הֹוָרָאה.    ַהּפְ

 


