
  ְּגֵזַרת ַהָּגלּות

  

ַרֵּבינּו ַחִּיים ֵּבן ָעַּטר זיע"א, "ָהאֹור הַחִּיים" ַהָּקדֹוׁש, ָנַהג ִלְׁשֹחט ִמֵּדי יֹום 

ת ַהְּׁשָאר  ֲחִמיִׁשי ֵעֶגל ִלְכבֹוד ַׁשָּבת ֹקֶדׁש. ְלַעְצמֹו ָהָיה לֹוֵקַח ָמָנה ַאַחת ְוֶא 

ת ָּכל ַהָּבָקר ֶא ַמֲחָלה ָּפְקָדה ַהָּׁשבּועֹות,  ָהָיה ְמַחֵּלק ֵּבין ֲעִנֵּיי ִעירֹו. ְּבַאַחד

 ֶׁשאֹותֹוִנְמְצאּו ָּכל ַהְּבֵהמֹות לֹא ְּכֵׁשרֹות ַלֲאִכיָלה, ִמְּלַבד ָהֵעֶגל  ְלִפיָכ, ָּבִעיר

נֹוַצר ַמְחסֹור ַרב ְּבָבָׂשר ִלְכבֹוד ַהַּׁשָּבת, ְוַהְּמַעט  ָלֵכן .ָׁשַחט "ָהאֹור ַהַחִּיים"

  ִעירֹו. ֲעִנֵּיית ַהָּבָׂשר ֵּבין ִהְתָייֵקר ְמֹאד. ְּכַדְרּכֹו, ִחֵּלק ָהַרב ֶא  ֶׁשּנֹוַתר

ִּכי ְּבֵביתֹו ֶׁשל ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ְמַחְּלִקים  ָׁשַמע, ָהִעיר ֵמֲעִׁשיֵרי ֶאָחד

ְוִהִּציַע לֹו ְצמֹו ָּבָׂשר ְּכֵדי ְלַהִּׂשיג ְלעַ ָּפָנה ָהִאיׁש ְלֵביתֹו ֶׁשל ָהַרב . ָּבָׂשר ַלֲעִנִּיים

ְמַנת ָּבָׂשר, ַא ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש לֹא ָיַכל ְלֵהָעֵתר  ַּבֲעבּורַּתְׁשלּום ָּגבֹוַּה ְמֹאד 

ְלַתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ַהְּקבּוִעים ֶאְצלֹו לֹא ִהְסִּפיקּו ְלַבָּקָׁשתֹו ִמְּפֵני ֶׁשַהָּמנֹות 

 ,ַעל ָּכ ּוְבנֹוָסףֶׁשל ֶהָעִׁשיר ְּבַטֲעָנה ִּכי ֵאין לֹו ִאְטִליז ת ַּבָּקָׁשתֹו ָּדָחה ֶא  ְוָלֵכן

ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֲעִנִּיים ְקבּוִעים ֶׁשֵאינֹו ָיֹכל ִלְמֹנַע ֵמֵהם ָּבָׂשר ִלְכבֹוד  ֵיׁש

ר ֶיֶתר ַעל ֵכן, לֹא ִיְהֶיה ְלאֹוָתם ֲעִנִּיים ֵמַאִין ְלַהִּׂשיג ָּבָׂשר ֵמַאחַ  .ַהַּׁשָּבת

  ַהָּבָׂשר ָעָלה ְמֹאד. ֶׁשְּמִחיר

ִהְתַעֵּקׁש ֶהָעִׁשיר ְוִהִּציַע ְלַרֵּבנּו ָממֹון ַרב ְוַגם ַּפְרָנָסה ְקבּוָעה, אּוָלם ַרֵּבינּו 

ַחִּיים ֶהְחִליט  ַרִּביְלַקֵּבל ֵאת ַהָּצעֹוָתיו. ַלְמרֹות ֵסרּובֹו ֶׁשל  ֵסֵרבַחִּיים 

  אּוַלי ְּבָכל זֹאת ִּתָּׁשֵאר ְמַנת ָּבָׂשר ַּגם ִּבְׁשִבילֹו. ְוִלְבֹּדקֶהָעִׁשיר ְלִהָּׁשֵאר 

ת ְמַנת ַהָּבָׂשר ֶׁשָּלֶהם ְּכִמֵּדי ָׁשבּוַע. ֶא ִּבְׁשִביל ְלַקֵּבל ָהִעיר  ֲעִנֵּייֵּביְנַתִים ִנְכְנסּו 

ר ַמִּגיַע ַאט חּוְלקּו ָּכל ְמנֹות ַהָּבָׂשר. ְוִהֵּנה, ְּכֶׁשָרָאה ֶהָעִׁשיר ַאְבֵר ֲאׁשֶ - ַאט

ַּתְלִמיד  הּואַּגם "ַהִאם  ת ְמַנת ַהָּבָׂשר ֶׁשּלֹו ֵהֵחל ֶהָעִׁשיר ִלְצֹעק:ְלַקֵּבל ֶא 

אֹור "הָ  ָׁשַמע" ?ַּגם ֲאִני ְלַקֵּבל ְמַנת ָּבָׂשר אּוַכלְגָללֹו לֹא ַהִאם ּבִ ָחַכם? 

ָּדָבר ְוָנַתן ִּביֵדי ָעָנה ַא לֹא  ת ָצֲעקֹוַתיו ֶׁשל ֶהָעִׁשירַהָּקדֹוׁש ֶא  "ַהַחִּיים

  ת ַהָּבָׂשר. ָהַאְבֵר ֶא 

ְלָכל ָּבָׂשר ַהָּקדֹוׁש ִּכי ָזָכה ְלַחֵּלק  "אֹור ַהַחִּיים"ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ָׂשַמח הָ 

ַׁשָּבת ָחַלם אּוָלם, ְּבֵליל  .ַהָּקֶׁשהַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ָּבֵאי ֵּביתֹו ַלְמרֹות ַהַּמָּצב 
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ָּׁשַמע ֵּכיַצד ׁשֶ  ִמְּפֵניׁש ִּכי ַּבָּׁשַמִים ָּגְזרּו ָעָליו ָּגלּות ְלָׁשָנה ַאַחת ַרֵּבנּו ַהָּקדֹו

. ַאֶהָעִׁשיר ְמַזְלֵזל ְּבַתְלִמיד ָחַכם    לֹא ָמָחה ַעל ָּכ

ּוְכָבר ְּבמֹוָצֵאי  ,ִּכי ֵאין ֶאְפָׁשרּות ְלַעְרֵער ַעל ְּגַזר ַהִּדין "אֹור ַהַחִּיים"ֵהִבין הָ 

ְּפשּוֵטי ָהַעם, ָלַקח ִעּמֹו ְמַעט ֲחָפִצים ְוָיָצא  ְּכֶׁשלת ֹקֶדׁש ָלַבׁש ְּבָגִדים ַׁשּבָ 

 ְלָגלּות. ,ַלֶּדֶר
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