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 "את מספר ימיך אמלא". בפרשתנו נאמר 

לשון הברכה "את מספר ימיך אמלא" הרי  וצריך להבין מהו
 ?"והארכת ימים"לומר היה לכאורה צריך 

הגמרא בברכות אלא יש בפסוק זה משמעות אחרת, ובהקדם, 
בור מאריכין לו יפרשיותיו עם הצכל המשלים " :אומרת )ח:(

מבאר ו ?"ימיו ושנותיוהכפילות " י". ולכאורה מהוימיו ושנותי
 "אריכות שנים"ש ,בן יהוידע ובספררבינו יוסף חיים זי"ע 

הכונה  "אריכות ימים"ו .שיחיה שנים רבות ,נה בכמותוהכו
 .שיהיו ימיו מלאים וטובים ,באיכות

 'שפת אמת'אדמו"ר בעל ההר פטירתו של כ"ק ומסופר שלאח
אחיו הרה"ק ר'  לא י"עפנה בנו בעל האמרי אמת ז י"עמגור ז

משה בצלאל הי"ד ואמר: לאבא היה אריכות ימים. ושאלו ר' 
משה בצלאל, כיצד, הלוא אבא נפטר בטרם מלאו לו נ"ח 
שנים? והשיב: לאבא ז"ל היה אריכות ימים, ימיו היו גדולים 

ארכו אצלו כי ניצל את הזמן והימים ומלאים והם הת
 בשלמות.

יו יהיו שימ ,היינו ","את מספר ימיך אמלא :כוונת ווזה
יק דברים רבים בזמן ספן ויה בזממלאים, כאשר יזכה לברכ

 .קצר
לגאון רבי יוסף שאול נתנזון זצוק"ל שאלת עגונה  פעם באה

חמורה ששום רב לא  שאלה וז התהישואל ומשיב, בעל שו"ת 
עד  ,בחבלי עיגונה כמה שנים רצה להתירה והאשה נשארה

שאול והוא למד ובירר את השאלה  רבי יוסףהגאון שבאה אל 
ארוכה כתב תשובה ות, שבועו שתי משךב היטב עם תלמידיו

 שא.להינהיא מותרת הוכיח בהוכחות גדולות שו
 רצה לקחת אחריות עלאבל עדיין הוא חשש להתירה ולא 

עמו סכים עד שגם הרה"ק רבי חיים מצאנז זי"ע יצמו ע
כדי סע לצאנז יתביקש מהאשה העגונה שר. לכן הוא להית

 להתירה.לפסק מצאנז שיצטרף גם הוא  לבקש מהרב
, ולכן כשראה הגאון לפני ראש השנה פוריםהיה זה ימים ס

לנסוע לצאנז המליץ מתכוננת כבר שהאשה  שאול רבי יוסף
לה שתמתין עד לאחר ימי חג סוכות, כי בודאי היא לא תוכל 

שקהל החסידים באים להיכנס בימים עמוסים כאלו, 
והוא דבוק בשמי מרומים כל היום, ובוודאי  להסתופף בצלו

 לאחר לכן עדיף לה להמתין עדיכניסוה לקודש פנימה,  לא
 הקדושים. הימים 

, אחרי שנים רבות שהיתה מרת נפשאבל האשה מחמת 
לדבריו,  לא שמעהא, יושבת בדד בלי יכולת להינש אשהי

לעשור ונעמדה לפני  ומיד נסעה לצאנז, והגיעה שמה בין כסה
עזבה את המקום מן הבוקר  ולא 'ברי חייםד'הדלת ביתו של 

יתה לסלקה משם לא הסכימה וה עד הערב, וגם כאשר רצו
 על הארץ ובוכה.  נשכבת

הקהל והגבאים היו  כאשר ,היה עד ליל ערב יום הכיפורים כך
ליד חדרו ראתה האשה שאין איש טרודים בהכנות לכפרות, 

מיד פתחה את משמרתו,  עלאינו עומד וגם הגבאי , של הרב
'דברי חיים נכנסה פנימה והניחה על שולחנו חדרו של הדלת 

ולבקש  תלבכו והחלהיב', שמאת התשובה שהכין ה'ואל ו
 ה, אני ממתינה כאן כבר כמרחם נא עלי ,רבי" :בתחנונים

 . "רת, זקוקה אני להיימים
הבין שיש דברים בגו,  תשובהאת ה 'ברי חייםד'ה כאשר ראה

כבר הלילה  ,רר גמוואז אמר לאשה: "בסדבמשך זמן,  ועיין בו
  נסה למצוא היתר עבורך'. אשב וא

תשובותיו של  את, שהיה כותב וה שיקראו לר' זאנוויליצ מיד
תתחיל , שב וזאנוויל": וכאשר הגיע ר' זאנוויל אמר לוהרב, 
 . דבר התשובהלו מילה במילה את החל לומר ו, "בלכתו

כעבור שעתיים סיים לכתוב את התשובה ההלכתית להתירה, 
חתם את שמו עליה ונתן לאשה הגונה שתקח מכתב זה אל 

 רבי יוסף שאול נתנזון. 
 חזרהם הכיפורים נסעה האשה בדרכה מיד במוצאי יו

יוסף שאול  רג, ולאחר חג הסוכות נכנסה אל הגאון רבימבלל
 . רבי יוסף'ברי חייםד'ה ו שלונתנה לו את תשובתנתנזון 

 הספיק לכתוברבי חיים מצאנז שאול השתומם מאד ש
בגוף  , ובעיינוכל כך בזמן קצרתשובה במילתא חמירתא 

קדשו  התשובה התפעל עד למאד ושמח שכיוון לדעת
 ת.דבריו בכמה וכמה ראיואת חיזק  םיברי חיהדשו

, כיצד הצליחה שאל את האשה בסיימו לקרוא את התשובה
לו האשה  סיפרה לחדרו של הרב מצאנז מהר כל כך?להיכנס 

לא הניחו לה כלל  כי מתחילה ,ה לה הדברשאכן לא בנקל על
הדעת היא  הסחת ברגע שלפור יום כיערב ליל ובלהיכנס, 

הראתה לו את המכתב ש פנימה דוניצלה זאת ונכנסה אל הק
 ה.התירלתשובה וכתב לה  תיישבהוא הו

בענוותנותו אמר  רבי יוסף שאולהגאון כששמע זאת 
חסידים מ"מ  אני אף שאינני רבי ואין לי א,ראו נו: לתלמידי

הכיפורים ולכתוב  רב יוםאין בכוחי להתיישב בליל ע
 לחסידים הלך בליל ערב יום תשובות, והרב מצאנז שהוא רבי

 ...עמוקה זו בלי לעיין כלל בספרים הכיפורים וכתב תשובה
זי"ע: מקנא אני בהרה"ק בעל הייטב לב אמר פעם כמו כן 

שכן בערב פסח בבוקר למד את שיעוריו , זי"ע זמצאנ
 אחר כך התפלל שחרית, לאחר התפילה קיבל קהלם, הקבועי

ערב  לברכה ואחר כך ערך את שולחנו וסיפר המעשה של
מהשיכר שנשאר,  פסח, לאחר עריכת השולחן שתו החסידים
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ולאחר שריפת חמץ עוד ץ, ולאחר כל זאת הלך לשרוף חמ
חמץ. ואילו אני, קם בערב פסח  היה לפני סוף זמן אכילת

אולם עד שאני  ,להתפלל כל עוד נשמתי בי בבוקר וממהר
 ק.התפילה כבר הגיע סוף זמן אכילת חמץ, עכדה" מסיים

צאנז קליוזנבורג זצוק"ל היה מפרש בדרך מהרה"ק האדמו"ר 
הימים עצמם יתרבו , ש"ירבו ימיכם למעןזו את הפסוק "

 ו שיספיק בהם הרבה. ויתארכ
בזה מקבלת מליצתו של הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זי"ע 
יותר משמעות, וכך אמר: "ויהי מקץ שנתיים ימים", לפעמים 

כלומר שאוחז  -יהודי מגיע לרגעים אחרונים "ויהי מקץ" 
שסך הכל  מקבל "שנתיים"בסוף, ואז עושה חשבון הנפש ו

 .ניצל מכל חייו רק שנתיים
שהיום עצמו  מתפרשת "אריכות ימים"הרי לנו כי כשם ש

כשאין  שגם להיפך נעשה ארוך יותר, ומספיק בו הרבה. הרי
   ספיק מעט ביום. מ ברכה בזמן,

)פ"ב מ"ז( ואולי יש לפרש בזה את דברי המשנה באבות 
וי לימוד התורה, בי", היינו שעל ידי רמרבה תורה מרבה חיים"

לברכה בזמן, והחיים שלו נהיים רבים, שמספיק בהם  זוכה
 ה. בהר

)פו:(: אמר רב שמואל ביומא  אבזה יש לבאר את דברי הגמר
בר נחמני אמר רבי יונתן: גדולה תשובה שמארכת ימיו 
ושנותיו של אדם, שנאמר )יחזקאל ל"ג, י"ט( "ובשוב רשע 

 מרשעתו וכו' הוא יחיה".
ללמד,  ,חז"ל כופלים ואומרים "מארכת ימיו ושנותיו"והיינו, 

ה מתחרט על מעשיו הרעים, הוא זוכה שהקב"כשאדם כי 
 בזמןהחסיר ש להשלים את כל מה , כדיבזמןה נותן לו ברכ

  נכשל בעבירות. ש
 

*** 
 

ִשיָבה ַהַמֲעִטיָרה, הּוא  ת ַהיְּ ֵהִקים ָהַרב מפוניבז' זצוק"ל אֶׁ שֶׁ כְּ
ל ִני שֶׁ כְּ ת ַהטֶׁ וֶׁ ִריֵדי שֹוָאה,  ֵצַרף ַלצֶׁ מּוִדים, שְּ הּוִדים ַגלְּ ִדים יְּ ָהעֹובְּ

ָחד  וקשיי ָנָסה. אֶׁ קֹור ַפרְּ ָתה ֲעבּוָרם קֹוַרת ַגג ּומְּ ִשיָבה ִהּוְּ יֹום. ַהיְּ
ִשיָבה'. ִעַקר ֲעבֹוָדתֹו  'ַנָגר ַהיְּ ִשֵמש כְּ ה שֶׁ ם ָהָיה ר' ֹמשֶׁ ֵמהֶׁ

ִהתְּ  ִתקּון סטנדרים שֶׁ ָדה בְּ ַמקְּ ָהָיה ָחם ִהתְּ ָחד שֶׁ קּו. יֹום אֶׁ ָפרְּ
ַאֵמץ  ה יֹוֵשב ָכפּוף, ַמִזיַע ּוִמתְּ ת ר' ֹמשֶׁ יָֻחד, ָרָאה ָהַרב זצ"ל אֶׁ ִבמְּ
ָרָאה ָיִמים ָיִפים יֹוֵתר, ִנַגש ֵאָליו ָהַרב  ר שֶׁ דֶׁ נְּ טֶׁ ַתֵקן סְּ לְּ

כּות ה, ֵאיזֹו זְּ ָאַמר, 'ר' ֹמשֶׁ מֹו וְּ ת ִשכְּ ֵיש ָלנּו,  ּוַבֲחִביבּות ִלֵטף אֶׁ
ה ָזַקף  ִשיָבה'. ר' ֹמשֶׁ ת ַהיְּ ַיַחד בֹוִנים אֶׁ נּו בְּ לֹוִשים ָשָנה ֲאַנחְּ שְּ
ָת ָמה ָאַמר  ָפַגש 'ָשַמעְּ ָכל ִמי שֶׁ ַגע ָאַמר לְּ ִחֵיְך. ֵמאֹותֹו רֶׁ ת ֵגוֹו וְּ אֶׁ
לֹוִשים  ָבר שְּ ִשיָבה כְּ ת ַהיְּ ַיַחד בֹוִנים אֶׁ ֵנינּו בְּ ִלי ָהַרב, שְּ

ָעִני בפרשה נאמר בפסוקָשָנה'. ת הֶׁ ת ַעִמי אֶׁ ה אֶׁ וֶׁ ף ַתלְּ סֶׁ : "ִאם כֶׁ
ְך". ִשימּון ָעָליו נֶׁשֶׁ ה ֹלא תְּ נשֶׁ יֶׁה לֹו כְּ  ִעָמְך ֹלא ִתהְּ

ָפֵרש ַרִש"י, "ָהֵוי  ָוָאה? מְּ ַות ַהַהלְּ ִמצְּ ָעִני ִעָמְך" לְּ ת הֶׁ ר "אֶׁ ָמה ֵפשֶׁ
ִאּלּו ַאתָ  ָך כְּ מְּ ַעצְּ ַתֵכל בְּ ִגיַח ַרִבי ִמסְּ ה ָעִני". שֹוֵאל ָמָרן ַהַמשְּ

ִאּלּו  מֹו כְּ ת ַעצְּ אֹות אֶׁ ה ִלרְּ וֶׁ ֻרַחם ִמִמיר זי"ע, ַמדּוַע ָצִריְך ַהַמלְּ יְּ
ַדיֹו. ה לֹו וְּ ַלּוֶׁ ָלָמה ֹלא יְּ  הּוא ָעִני, וְּ

ֱאַמר ַבָפָרָשה:  נֶׁ שֹות ַגם ַעל עֹוד ָפסּוק שֶׁ ַהקְּ ֵאָלה זֹו ֵיש לְּ ֵעין שְּ כְּ
ָרִים",  ץ ִמצְּ רֶׁ אֶׁ ם בְּ נּו ִכי ֵגִרים ֲהִייתֶׁ ָחצֶׁ ֹלא ִתלְּ ֵגר ֹלא תֹונֶׁה וְּ "וְּ
ִכי ִאם ֹלא ָהִיינּו ֵגִרים  ם", וְּ ת "ִכי ֵגִרים ֲהִייתֶׁ פֶׁ ַמִהי ַהתֹוסֶׁ

ַרִים ֹלא  ִמצְּ ִצּוּוי זֶׁה?!בְּ ֻצִּוים בְּ  ָהִיינּו מְּ

ת  דֶׁ ַלמֶׁ ַהתֹוָרה מְּ ֵרי ָהאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוש שֶׁ ָבֵאר ַעל ִפי ִדבְּ ֵיש לְּ וְּ
ָבר לֹו  ַעל ַהָממֹון ַהִנצְּ ִנים שֶׁ ַהפְּ ָעָליו לְּ ָעִשיר שֶׁ ה הֶׁ וֶׁ ת ַהַמלְּ אֶׁ

דָ  'ַגַבאי צְּ ַשֵמש ַרק כְּ ָרָכיו הּוא מְּ ר ִלצְּ ַבַעל ֵמֵעבֶׁ ֹלא כְּ ַבד וְּ ָקה' ִבלְּ
ָך.  ּלְּ ֹלא שֶׁ ּלֹו וְּ ק שֶׁ ָעִני ִעָמְך", ִכי זֶׁהּו ַהֵחלֶׁ ת הֶׁ זֶׁהּו "אֶׁ  כיוןַהַבִית. וְּ

ָממֹון  ָּלא שֶׁ כֹו, אֶׁ ִפי ָצרְּ ָחד ָקצּוב ָממֹון כְּ ָכל אֶׁ ּלְּ ת ִהיא שֶׁ ָהֱאמֶׁ שֶׁ
תֹוַרת 'ַגבָ  ָעִשיר בְּ ָצא ָכֵעת ִביֵדי הֶׁ ָעִני ִנמְּ ָצא ִאם הֶׁ ַבד, ִנמְּ אּות' ִבלְּ

ָּלֲעִני ֵאין  ֵשם שֶׁ אֹוָתּה ִמָדּה, ּוכְּ ֻכָּלנּו ֲעִנִיים אֹו ֲעִשיִרים בְּ ֵכן שֶׁ
ה,  ֲהֵרי ָממֹוָנם ָשוֶׁ ִגיש, שֶׁ ַהרְּ ָעִשיר לְּ ַכב, ָכְך ָצִריְך ַגם הֶׁ ה ִלשְּ ַבמֶׁ

ִגיש ֵכן, ִיֵתן ַהרְּ ָעִשיר לְּ ִכיל הֶׁ ת ַהָממֹון ַהַשָיְך לֹו  ִאם ַישְּ ָעִני אֶׁ לֶׁ
ץ ֵלב. ֵחפֶׁ  בְּ

טּוב ַטַעם,  ָבֵאר ֹזאת בְּ רֹו 'ַדַעת תֹוָרה' מְּ ִספְּ ִגיַח ִמִמיר בְּ הַמשְּ
ִמיִדים  ת ַהַתלְּ ִדים אֶׁ ַלמְּ פּוָאה ָהיּו מְּ ִלמּוֵדי רְּ ר לְּ ָבֵתי ַהֵספֶׁ ַבֲעַבר בְּ

ל  ד שֶׁ לֶׁ פּוָאה ַעל שֶׁ ת תֹוַרת ָהרְּ ָדה ַעל אֶׁ ָעמְּ ֵאָלה שֶׁ ֹכל שְּ ֵמת. בְּ
ִדים  ַלמְּ ְך ַמֲהָלכֹו ִמתְּ רֶׁ ד, וע"פ דֶׁ לֶׁ אֹותֹו שֶׁ ק, ָהיּו ַמִביִטים בְּ רֶׁ ַהפֶׁ
ִחיָדה  ְך ַהיְּ רֶׁ ָתה ַהדֶׁ פּוָאה. זֹו ָהיְּ ֵני ָהרְּ יְּ ֹכל ִענְּ ה בְּ ַמֲעשֶׁ ֹעל לְּ ֵאיְך ִלפְּ

דִ  ַהבְּ ַהִנתּוַח. לְּ פּוָאה וְּ ַמת ָהרְּ ִלמּוד ָחכְּ ֹמד לְּ יל, ָכְך ִנַתן ַגם ִללְּ
ד'  לֶׁ ֹמד ֵמַה'שֶׁ יָך ִללְּ ת תֹוַרת 'ֵבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו', ָעלֶׁ ִנים אֶׁ ַהפְּ ּולְּ
ָך. ִכי ִאם ַאָתה ֹלא ָתחּוש  ש ֲחֵברְּ ָך' ַעל נֶׁפֶׁ מְּ נּו ֵמ'ַעצְּ ַהיְּ דְּ

ָאר חֲ  ָרָעב, ָצָמא, קֹור, ּושְּ ַבֵטאת בְּ ֳעִני ַהִמתְּ חּוַשת הֶׁ ֵסִרים, ִבתְּ
ָוָאה, ִכי  ַות ַהַהלְּ ת ִמצְּ ִמים אֶׁ ַקיְּ ָהִבין ֵכיַצד מְּ עֹוָלם לְּ ֹלא תּוַכל לְּ
ָגָמן,  ַארְּ ִשי וְּ מֶׁ ַדל ַהֵשן ָעטּוף בְּ רֹוֵמי ִמגְּ ַאָתה ֹלא ָשם, ַאָתה ִבמְּ

ַרִבים? ָרְך לְּ ָעִני ַהִנצְּ ָך הֶׁ ל ֲחֵברְּ ַהבּוָשה שֶׁ ֵאב וְּ  !ֵכיַצד ָתחּוש ַבכְּ

ִאּלּו ַאָתה ָעִני",  ָך כְּ מְּ ַעצְּ ַתֵכל בְּ ֵרי ַרִש"י "ָהֵוי ִמסְּ ִדבְּ זֹוִהי ַהֲהָבָנה בְּ
ִתתֹו לֹו, ִאם  ֵדי לְּ ָך ַרק כְּ ָידְּ ָצא בְּ ִנמְּ ָלל וְּ ָך כְּ ּלְּ ָך ֵאינֹו שֶׁ פֶׁ ֲהֵרי ַכסְּ שֶׁ

ַמצָ  בֹוֵנן ָנא בְּ קֹומֹו, ִהתְּ ָך ִבמְּ מְּ ת ַעצְּ ֵין אֶׁ ַדמְּ יֶׁה ֵכן ַנֵסה לְּ בֹו, ִתהְּ
הּוִדי  ִאים יְּ ַרפְּ ַחִיים ּומְּ ַמד ֵכיַצד מְּ ד' ָכמֹוהּו, ּוִמָשם ִתלְּ לֶׁ ַגע 'שֶׁ רֶׁ לְּ

ֵדי ַהזּוָלת. ַחסְּ ָרְך לְּ ש ַהִנצְּ נֶׁפֶׁ גּוף ּובְּ  ָכאּוב בְּ

ָרִים", ֹלא ַרק ִמשּום  ץ ִמצְּ רֶׁ אֶׁ ם בְּ זֶׁהּו ַגם ַהִצּוּוי "ִכי ֵגִרים ֲהִייתֶׁ
ָעבָ  בְּ ִאּלּו שֶׁ ש ַהֵגר כְּ ת נֶׁפֶׁ ָּלא ָעֵלינּו ָלחּוש אֶׁ ר ָהִיינּו ָכמֹוהּו, אֶׁ

ץ  רֶׁ אֶׁ צּוקֹוָתיו בְּ ת מְּ אֶׁ ִגיש אֹותֹו וְּ ַהרְּ ֵמנּו ּולְּ ַעצְּ נּו ֵגִרים בְּ ָכֵעת ֲאַנחְּ
ַסֵיַע ַבֲעדֹו, ֵתיִטיב  ָּלא ַגם תְּ ִחיֵצנּו אֶׁ ֹּלא ַתלְּ ָאז ֹלא ַרק שֶׁ ָזָרה לֹו. וְּ

 ֹו.ִעמ

ף, הּוא ָשַמח ָבחּור ִביִשיַבת פֹוָרת יֹוֵסף  סֶׁ ַטר כֶׁ ָמָצא ִביִשיָבה שְּ
ֻפָזִרין  ִדיּוק ָלַמד בב"מ כא: ָמעֹות ַהמְּ דֹוָלה, ֲהֵרי הּוא בְּ ָחה גְּ ִשמְּ

ַצֵין שהש ף ַשָיְך לֹו. )ִמן ָהָראּוי לְּ סֶׁ ּלֹו, ּוִמֵמיָלא ַהכֶׁ ו"ע ֲהֵרי ֵאּלּו שֶׁ
מּוִכים  נֹו ּוֵביתֹו ַהסְּ ִציַאת בְּ מְּ ִעיף ב' ָפַסק שֶׁ יֹו"ד ִסיָמן ר"ע סְּ בְּ
ִשיָבה  ִהֵנה ַבחּוֵרי יְּ ּלֹו. וְּ דֹוִלים ֲהֵרי ֵאּלּו שֶׁ ָחנֹו ֲאִפּלּו ַהגְּ ַעל ֻשלְּ

מּוִכים ַעל -ֲאִפּלּו ֵמַעל ִגיל ַבר ָשִבים ִכסְּ ָלל נֶׁחְּ ְך כְּ רֶׁ דֶׁ ָוה בְּ ִמצְּ
ָלֵכן ֻשלְּ  ם. וְּ ם ַעל הֹוֵריהֶׁ ָּלהֶׁ ֲהֵרי ֹכל ַההֹוָצאֹות שֶׁ ם שֶׁ ַחן ֲאִביהֶׁ

ָאִביו  יֹוִדיַע לְּ ל ָהַאָבא וְּ ף ֲהֵרי זֶׁה שֶׁ סֶׁ ָמָצא כֶׁ ִשיָבה שֶׁ ַבחּור יְּ
צֹונֹו(. ַתֵמש בֹו ִכרְּ ִהשְּ שּותֹו לְּ ת רְּ ף ִויַקֵבל אֶׁ סֶׁ כּום כֶׁ ָמָצא סְּ  שֶׁ

ִשיבָ  מֹו אֹותֹו ַבחּור יְּ ַעצְּ ת ַהֲהָלָכה ָאַמר לְּ ָיַדע אֶׁ ָכל ֹזאת ַאף שֶׁ ה בְּ
ת,  רֶׁ ַאל אֹותֹו ָמה ַהֲהָלָכה אֹומֶׁ ִישְּ ן ִציֹון וְּ ָחָכם בֶׁ הּוא ִיַגש לְּ שֶׁ
ִריז ַעל  ַהכְּ ֵאין ֹכל חֹוָבה לְּ ִמיד, ָפַסק ָהַרב שֶׁ ִצָפה ַהַתלְּ ִפי שֶׁ ּוכְּ

דַ  ִמיד ָפָנה לְּ ַהַתלְּ ִציָאה, וְּ טֹוב ֵלב, ַאְך הּוא ֹלא ַהמְּ כֹו ָשֵמַח וְּ רְּ
ָהַרב ַאָבא ָשאּול ָקָרא לֹו.  ָרש, וְּ ת ֵבית ַהִמדְּ לֶׁ ל דֶׁ ַהִגיַע אֶׁ ִפיק לְּ ִהסְּ
ָאַמר: "ַוַדאי  ף וְּ סֶׁ ַטר כֶׁ ָתָעה, ָשַלף ָהַרב ִמִכיסֹו שְּ ה ַהַהפְּ בֶׁ ַלַמרְּ

ת ַהשְּ  ָך אֶׁ אֹוד; ַקח לְּ ַאֵבד מְּ ַטֵער ַהמְּ ֵרז ִמצְּ ַהכְּ ַמָתָנה, וְּ ָטר ַהזֶׁה בְּ
ָמָצאָת." ִציָאה שֶׁ  ַעל ַהמְּ

פֹו ַבֲחָזָרה  ת ַכסְּ ִקֵבל אֶׁ ַאֵבד שֶׁ ָשַמח ַגם ַהמְּ ִמיד, וְּ ָשַמח ַהַתלְּ
ן ִציֹון ַאָבא ָשאּול. כּות ָהַרב בֶׁ  ִבזְּ

ֻסָפר ַעל ַהָגאֹון ַרִבי  ְך ֵעץ ַהַחִיים" מְּ רֶׁ דֶׁ ר "בְּ ֵספֶׁ ָמן בְּ ר ַזלְּ ִאיסֶׁ
ת  לֶׁ ִפיקֹות ַעל ַהדֶׁ ָמעֹות דְּ ָהיּו ִנשְּ ָכל ַפַעם שֶׁ בְּ ר זצוק"ל שֶׁ צֶׁ לְּ מֶׁ
ת  ֹתַח אֶׁ ָנת ִלפְּ ן ַעל מְּ ִהירּות יֹוֵצאת ֹדפֶׁ קֹומֹו ִבמְּ ָהָיה ָהַרב ָקם ִממְּ

ת ַלדֹוֵפק. לֶׁ  ַהדֶׁ

ִמידֹו  ָלַמד ִעם ַתלְּ ָיַשב וְּ ָשָעה שֶׁ ָחד ַהָיִמים בְּ אֶׁ ִקישֹות בְּ עּו נְּ מְּ ִנשְּ
ת  קֹומֹו ָפַתח ָהַרב אֶׁ ִמיד ָלזּוז ִממְּ ִפיק ַהַתלְּ ם ִהסְּ רֶׁ טֶׁ ת, ּובְּ לֶׁ ַבדֶׁ
ת ַרבֹו: ֲהֹלא ֲאִני  ִמיד אֶׁ אֹו ָשַאל ַהַתלְּ ִכסְּ ָשב ָהַרב לְּ ת. ִמשֶׁ לֶׁ ַהדֶׁ

לֶׁת? ָענָ  ת ַהדֶׁ ֹתַח אֶׁ ַגש ֲאִני ִלפְּ ה ָהַרב ָצִעיר ֵמָהַרב, ּוַמדּוַע ֹלא אֶׁ
לֶׁת עֹוֵמד ָעִני... ֵאיְך אּוַכל ָלֵתת לֹו  אּוַלי ֵמַאֲחֵרי ַהדֶׁ ִמידֹו: וְּ ַתלְּ לְּ

לֶׁת?! ת ַהדֶׁ ָפָניו אֶׁ חּו בְּ תְּ ִיפְּ ִתין ַעד שֶׁ ַהמְּ  לְּ

ָמה  ר ָחכְּ ֹחסֶׁ ֹשב שֶׁ ִביר: "ָטעּות ִהיא ַלחְּ ִהסְּ ִשיְך ָהַרב וְּ ּוִמַיד ִהמְּ
ָגַרם לֹו ִלהְּ  ל ָאָדם הּוא שֶׁ ִאּלּו שֶׁ ָתִחים, וְּ ַחֵזר ַעל ַהפְּ יֹות ָעִני ַהמְּ

ָמה  ֹראש  שליַהָחכְּ ֵאֵשב ָכאן ַבַבִית בְּ ת ִלי שֶׁ מֶׁ ִהיא ַהגֹורֶׁ
ר  ָרד ִמֵסדֶׁ ִתי ִנפְּ ק ִבלְּ ֵחלֶׁ ֵכן ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ָקַבע שֶׁ ָחן... שֶׁ ַהֻשלְּ

יּו  ִיהְּ ִריָאה הּוא שֶׁ ָבִרים ָבעֹוָלם,  ענייםַהבְּ ֻחַמש דְּ נֱֶׁאַמר בְּ ִפי שֶׁ כְּ
ָרח  הּו ֻמכְּ ִהֵנה ִמישֶׁ ץ". וְּ ב ָהָארֶׁ רֶׁ יֹון ִמקֶׁ בְּ ַדל אֶׁ )טו, יא(: "ִכי ֹלא יֶׁחְּ
הּוִדי זֶׁה ֹלא ָהָיה  ִאם יְּ ל ָהֲעִניּות, וְּ ִקיד ַהזֶׁה שֶׁ ת ַהַתפְּ ַמֵּלא אֶׁ לְּ

יוֹ  ָהִייִתי ֲאִני ָצִריְך ִלהְּ יֹון ִיָתֵכן שֶׁ בְּ ָכֵעת ָהאֶׁ קֹומֹו, וְּ יֹון ִבמְּ בְּ ת ָהאֶׁ
ה ַעל  לּום ַיֲעלֶׁ ה ַהזֶׁה, כְּ ִקיד ַהָקשֶׁ ת ַהַתפְּ מֹו אֶׁ הּוא ָנַטל ַעל ַעצְּ שֶׁ

לֶׁת"?! ר ַלדֶׁ ִתין ֵמֵעבֶׁ ַהמְּ ֵתן לֹו לְּ אֶׁ  ַהַדַעת שֶׁ

 


