
ת ְּ ּמור

 

ְכַנס ִלְבִרית ּנִ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
ִרית  ל ּבְ ְצָוה ׁשֶ ן. ְסעּוַדת ַהּמִ ֲהַר"ׁש, נֹוַלד ּבֵ י ַהּמַ ַמח ֶצֶדק", ָהַרּבִ י ַה"ּצֶ ל ָהַרּבִ ִלְבנֹו ׁשֶ

ַהֲהָכנֹות  ִרית,  ַהּבְ ִלְפֵני  ְיָלה  ּלַ ּבַ ִפים.  ּתְ ּתַ ִמׁשְ ת  ְוַרּבַ ֲעָנִקית  ִלְהיֹות  ְמֻתְכֶנֶנת  יָלה  ַהּמִ

ָחִטים,  ל אֶֹכל מּוָכנֹות, עֹופֹות ּוְבֵהמֹות ִנׁשְ ּיֹות ֲעצּומֹות ׁשֶ ּמֻ ה. ּכַ כּוָנה ַרּבָ ִעּצּוָמן ְוַהּתְ ּבְ

דֹוָלה. ה ּגְ ְוַהֲהֻמּלָ

ּמֹול,  ת ִלְבנֹו, ֲאִבי ָהַרְך ַהּנִ ׁשֹו, ְוהֹוָרה לֹו ָלֶגׁשֶ ּמְ י ִלְמׁשַ ְיָלה ָקָרא ָהַרּבִ ַאֲחֵרי ֲחצֹות ַהּלַ

ֵרת  ׁשָ י, ָעַבר ַהּמְ ל ָהַרּבִ ִליחּותֹו ׁשֶ ֶרְך ְלִבּצּוַע ׁשְ ּדֶ ם ָמָחר. ּבַ ְתַקּיֵ ִרית לֹא ּתִ ַהּבְ ְולֹוַמר לֹו ׁשֶ

הּו, ְוִהְתִחיָלה ַלְחֹקר אֹותֹו.  ַמּשֶׁ ה ּבְ י. ִהיא ָחׁשָ ל ָהַרּבִ ִנית, ַרְעָיתֹו ׁשֶ ל ָהַרּבָ ֶרְך ַחְדָרּה ׁשֶ ּדֶ

ָתה ָעָליו ָלׁשּוב ַעל ֲעֵקָביו. ָלה ָעָליו, ְוִהיא ִצּוְ ֻהּטְ ִליחּות ׁשֶ ר ָלּה ַעל ַהּשְׁ הּוא ִסּפֵ

ֶסר  ַאל אֹותֹו ַהִאם הּוא ֶהֱעִביר ֶאת ַהּמֶ ׁש, ְוׁשָ ּמֵ ׁשַ י ַלּמְ ֲעבֹור ְזַמן ָמה, ׁשּוב ָקָרא ָהַרּבִ ּכַ

י  ִליחּות, ְוָהַרּבִ ַע ֶאת ַהּשְׁ ּנּו ְלַבּצֵ ִנית ָעְצָרה אֹותֹו ּוָמְנָעה ִמּמֶ ָהַרּבָ י ׁשֶ ר ָלַרּבִ ִלְבנֹו. הּוא ִסּפֵ

ם ָמָחר. ְתַקּיֵ ִרית לֹא ּתִ ַהּבְ ת ְולֹוַמר ִלְבנֹו ׁשֶ ׁשּוב הֹוָרה לֹו ָלֶגׁשֶ

ִרית  ַהּבְ ִלְקַראת  ָבר מּוָכן  ּכְ י. "ַהּכֹל  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ְלַחְדרֹו  ְוִנְכְנָסה  ָכְך,  ּבְ ִהְבִחיָנה  ִנית  ָהַרּבָ

ְלָמֳחָרת,  ָבר.  ּדָ ָלּה  יב  ֵהׁשִ לֹא  י  ְוָהַרּבִ רֹוֶצה?".  ה  ַאּתָ "ָמה  ִנית.  ָהַרּבָ ָאְמָרה  ָמָחר", 

ָהִעיר  י  ַאְנׁשֵ ָחה,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵני  ּבְ ְזָמִנים,  ַהּמֻ ל  ּכָ ָבר  ּכְ פּו  ִהְתַאּסְ ִרית,  ַהּבְ ַעת  ׁשְ יָעה  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ

ינֹוק הּוָבא  הּו", ְוַהּתִ ל ֵאִלּיָ א ׁשֶ ּסֵ ָבר ַעל ַה"ּכִ ב ּכְ ָקאּות, ָיׁשַ ַסְנּדְ ד ּבְ ּבַ י ּכֻ ְוַהֲחִסיִדים. ָהַרּבִ

ִרית  ֵעת. ַהּבְ ִרית ּכָ ר ַלֲעֹרְך ֶאת ַהּבְ ִאי ֶאְפׁשָ ינֹוק ְוָקַבע ׁשֶ ַדק ֶאת ַהּתִ קֹום. ַהּמֹוֵהל ּבָ ַלּמָ

ּמּוָבן. ָמה, ּכַ לֹא ִהְתַקּיְ

ַעם, לֹא ֻהְזַמן ִאיׁש. ַהּכֹל  ִרית, ְוַהּפַ ע מֹוֵעד ָחָדׁש ַלֲעִריַכת ַהּבְ בּועֹות ִנְקּבַ ר ׁשָ ֲעבֹור ִמְסּפַ ּכַ

"ּב. י ָהַרַשׁ ּמֹול ָהָיה ָהַרּבִ י. ָהַרְך ַהּנִ י ַהְנָחיֹות ָהַרּבִ אי, ַעל ּפִ ֲחׁשַ ה ּבַ ַנֲעׂשָ

ם, חֹוֶבֶרת ה, עמוד 24( לֹום – ְמֻתְרּגָ )ּתֹוַרת ׁשָ

סיפור

ִמי )רש״י( רּוָמה )פרשתנו, פרק כה, פסוק ב( "ִלי" – ִלׁשְ ָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ּתְ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ּדַ

ּסּוַח: ַמּדּוַע לֹוַמר  ּנִ ָעָיִתּיּות ִלְכאֹוָרה ּבַ סּוק, ָאנּו ֲעלּוִלים ְלַגּלֹות ּבְ ְלׁשֹון ַהּפָ ן ּבִ ִאם ְנַעּיֵ

רּוָמה? לֹא  ה ַהֲהפּוָכה – ְנִתיַנת ּתְ ֻעּלָ ְוָקא ַלּפְ ָנה ִהיא ּדַ ּוָ רּוָמה", ִאם ַהּכַ "ְוִיְקחּו ִלי ּתְ

רּוָמה"? נּו ִלי ּתְ ק יֹוֵתר לֹוַמר "ְוִיּתְ ָהָיה ַמְתִאים ּוְמֻדּיָ

ְנִתיַנת  ַעל  ְיסֹוִדי.  ָרט  ּפְ אֹוָתנּו  ד  ְלַלּמֵ רֹוָצה  ַהּתֹוָרה  ַהּזֹו,  ַהּבֹוֶדֶדת  ה  ּלָ ּמִ ּבַ ׁשֶ א  ֶאּלָ

ּוַבַעל  יר  ֶהָעׁשִ ׁשֶ ֶזה  ִמי".  "ִלׁשְ ִהיא  ׁשֶ יׁש  ְלַהְדּגִ ְכָלל  ּבִ ֹצֶרְך  ֵאין  ִלְצָדָקה  רּוָמה  ַהּתְ

ָבר מּוָבן ֵמֵאָליו. הּוא  י, ֶזה ּדָ ִביל ֶרַוח ִאיׁשִ ׁשְ ם ה’ ְולֹא ּבִ ב ָלֵתת ְצָדָקה ְלׁשֵ מֹון ַחּיָ ַהּמָ

ֵלם  ֵלב ׁשָ ֶסף ּבְ הּוא ִנְפָרד ֵמַהּכֶ ֶסף, ְוֶעֶצם ֶזה ׁשֶ יג ֶאת ַהּכֶ ֵדי ְלַהּשִׂ ה ְוָעַמל ּכְ ָעַבד ָקׁשֶ

מֹו ּוִבְגַלל  ִמי", ְלַמַען ׁשְ ה ֹזאת "ִלׁשְ ָתם הּוא עֹוׂשֶ הּו ַאֵחר, ִמן ַהּסְ ְונֹוֵתן אֹותֹו ְלִמיׁשֶ

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ִצּוּויֹו ׁשֶ

ִביל ַעְצמֹו.  ׁשְ רּוָמה ִלְצָדָקה, הּוא לֹוֵקַח אֹוָתּה ּבִ ּלֹוֵקַח ֶאת ַהּתְ ן ׁשֶ ְסּכֵ ֲאָבל ֶהָעִני ְוַהּמִ

ַאְך  יתֹו.  ּבֵ ֵני  ּבְ ַנְפׁשֹות  ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ְיָתה,  ַהּבַ ְוָחָלב  ֶלֶחם  ְקָצת  ְלָהִביא  רֹוֶצה  הּוא 

ִלי  רּוְך הּוא, “ְוִיְקחּו  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ם  ְלׁשֵ ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ֶזת ַהּתֹוָרה,  ְמַרּמֶ ִקיָחה,  ַהּלְ ם  ּגַ

ר  ת ָהֹעשֶׁ ֶאת ֲחֻלּקַ ים ּוְמִביִנים ׁשֶ יׁשִ ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ם ה’? ּכְ רּוָמה". ֵאיְך לֹוְקִחים ְצָדָקה ְלׁשֵ ּתְ

ְמלֹוָאם, לֹא  ּבִ ִקים  ם ָהיּו ְמֻסּפָ ּלָ ֻכּ ל  ָרִכים ׁשֶ ל ַהּצְ ּכָ ַעְצמֹו. ִאם  ּבְ ָקַבע ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם 

יר  ֶהָעׁשִ ַעְצמֹו ֶהְחִליט ׁשֶ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ְכָלל. ָלֵכן, ַהּקָ ָדָקה ּבִ ג ַהּצְ ם ֻמּשַׂ ָהָיה ִמְתַקּיֵ

ן,  ּכֵ ִאם  יר.  ֶהָעׁשִ ל  ׁשֶ ְסּפֹו  ִמּכַ ל  ִויַקּבֵ ָעִני  ִיְהֶיה  ֶהָעִני  ְוׁשֶ ְסּפֹו,  ִמּכַ ן  ְוִיּתֵ יר  ָעׁשִ ִיְהֶיה 

ֵדי  ם ה’, ּכְ א ְלׁשֵ ם ַעְצמֹו, ֶאּלָ נּו לֹו, לֹא ְלׁשֵ ּתְ ּנִ ָדָקה ׁשֶ י ַהּצְ ְסּפֵ ֶהָעִני ָצִריְך ָלַקַחת ֶאת ּכַ

י ְרצֹון ה’. ָדָקה ַעל ּפִ ם ַהּצְ ְתַקּיֵ עֹוָלם ּתִ ּבָ ׁשֶ

)לקוטי שיחות, חלק ג, עמוד 908(

ִמְצַות ְלִקיַחת ְצָדָקה שיחת קודש
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