ִק ְרא ּו אֶ ת הַ ּ ֶט ְקסְ ט וַעֲנ ּו עַ ל הַ ׁ ּ ְשאֵ לוֹ ת.
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ָמה בֵּ ין מֶ לַח ְל ָלּשׁוֹן הָ ָרע?
פַּעַ ם ַָסע ַר ִבּי ִי ְשׂ ָר ֵאל מֵ ִאיר ַהכֹּהֵ ן ,הַ יָּדוּעַ בְּ כִ נּוּיוֹ הֶ "חָ פֵ ץ חַ יִּים",
אדין עִ ירוֹ לְעִ יר ַא ֶח ֶרת ,וְ ֵא ָליו ִהצְ טָ ֵרף ַרב ַאחֵ ר .בַּ דֶּ ֶר ִה ְת ָא ְרחוּ
ֵמ ָר ִ
בְּ ַאכְ סַ ְ ָיה וּבָ הּ י ְָשׁבוּ לֶאֱ כֹל ֵאת ְסעוּדָ ָתםִ .בּגְּ מַ ר הַ ְסּעוּדָ ה שָׁ אֲ ָלה
אכֶל?" "טוֹב ְמאֹד" ,הֵ ִשׁיב הֶ "חָ פֵץ
"אי הָ יָה הָ ֹ
בַּ עֲלַת הַ בַּ יִתֵ :
"רק הָ יָה ָחסֵ ר ְקצָ ת מֶ לַח".
ַח ִיּים"" .טוֹב"ֵ ,ה ִשׁיב גַּם הָ ַרב ַהשֵּׂ ִ יַ ,
"ח ֵפץ ַח ִיּים" ָאמַ ר" :אוֹיָ ,תּ ִמיד אֲ ִי
הָ ְלכָה בַּ עֲלַת הַ בַּ יִת לַ ִמּ ְטבָּ ח ,וְ הֶ ָ
"איזֶה לָ שׁוֹן ָה ָרע
ִ זְ ָהר ִמ ָלּשוֹן הָ ָרע וְ עַ כְ שָׁ ו ִכְ שַׁ ל ְִתּי בִּ ְשׁ ִמיעָ תוֹ"ֵ .
ָאמַ ְר ִתּי?" ָתּמַ הּ אוֹתוֹ ַרב .עָ ָה הֶ "חָ פֵץ חַ ִיּים"" :עַ כְ שָׁ יו ֵתּלֵ בַּ עֲלַת
לַמּ ְטבָּ ח וְ ִתגְ עַ ר בַּ ְמּ ָשׁ ֶר ֶתת הָ ַא ְל ָמ ָה .זוֹ ַת ֲע ֶה שֶׁ שָּׂ מָ ה מַ ְספִּ יק
הַ בַּ יִת ִ
ֶמלַח ,וּבַ ֲעלַת הַ בַּ יִת תּ ֹאמַ רָ ' :מה ,הָ ַרבָּ ִ ים ְמשַׁ ְקּ ִרים ,לְדַ עְ ֵתּ ? ַא ְת
יִתגַּלְ גֵּל מֵ הֶ עָ ָרה
ְ
ֲבוֹדה'"ִ .ה ְתפַּ לֵּא הָ ַרב" :עַ ד כְּ דֵ י כָּ
ְמפֻטֶּ ֶרת מֵ ַהע ָ
ְק ַטנָּה כָּ זוֹ?" "בּ ֹא ִתּ ְר ֶאה"ָ ,אמַ ר הֶ "חָ פֵץ חַ ִיּים".
ִ כְ ְסוּ ל ִַמּ ְטבָּ ח וְ ָראוּ ֶאת ְשׁ ֵתּי הַ נּ ִָשׁים ְִרגָּזוֹתַ ,אחֲ ֵרי שֶׁ בַּ עֲלַת הַ בַּ יִת
הוֹדיעָ ה ל ְַמּשָׁ ֶר ֶתת שֶׁ ִהיא ְמפֻטֶּ ֶרת ,בְּ ִדיּוּק כְּ ֵתאוּר הֶ "חָ פֵץ חַ ִיּים".
ִ
כָּעֵ ת הֵ בִ ין הָ ַרב כַּמָּ ה צָ דַ ק הֶ "חָ פֵץ ַח ִיּים" וְ ִשׁ ֵלּם לְבַ עֲלַת הַ בַּ יִת כֶּסֶ ף
ַרב כְּ דֵ י שֶׁ ַתּחֲ זִ יר ֶאת הַ ְמּ ָשׁ ֶר ֶתת ְל ַתפְ ִקידָ הּ וְ י ְַשׁלִימוּ בֵּ י ֵיהֶ ן.

אדין
ָה ַרב י ְִשׂ ָר ֵאל מֵ ִאיר ַהכֹּהֵ ן מֵ ַר ִ
ה"חָ פֵץ ַחיִּים "
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