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ּ ְפנִ ינִ ים ּו ַפ ְר ּ ְפ ָראוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים

ִס ּפ ּו ִרים

ׁ ָשנָ ה ַא ַחת ְ ּב ֵליל ַחג ַה ּ ׁ ָשבעוֹ ת ,נִ ְכנַ ס ַר ִ ּבי ַא ֲהרֹן ִמ ַּק ְר ִלין ְלבֵ ית־ ִמ ְד ָר ׁשוֹ  ,וְ ָר ָאה
ֶאת ַה ָּק ָהל יוֹ ׁ ֵשב וְ קוֹ ֵרא ְ ּב ִ'ת ּק ּון ֵליל ׁ ָשבעוֹ ת' ַּכ ָּנהוּג ְ ּב ָכל ְּתפוּצוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל.
ַה ִח ּ ָפזוֹ ן ְל ַה ְס ּ ִפיק ֶאת ָּכל־ ַה ִּת ּקוּן לֹא ָמ ָצא ֵחן ְ ּב ֵ(ינָ יו ,ו ְּל ֶפ ַתע נֶ ֱ( ַמד וְ ֵה ֵחל
קוֹ ֵרא ְ ּברו ִּסית ְמד ֶ ּב ֶרתַ " :דאוַ ואי טוֹ בַ אר! טוֹ ַבאר ַדאוַ ואי"! ְּכלוֹ ַמר ֵּ'תן ְסחוֹ ָרה,
ְסחוֹ ָרה ֵּתן'! ַה ֲח ִס ִידים ִה ִ ּביט ּו בּ וֹ ְ ּב ִה ׁ ְש ּתוֹ ְממוּת ,וְ ָה ַר ִ ּבי ִה ְס ִ ּבירֲ " :ה ֵרי ִמנְ ָהגוֹ
ׁ ֶשל עוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ַּכ ֲא ׁ ֶשר סוֹ ֵחר ְמ ַב ֵּק ׁש ִל ְמ ּכֹר ְסחוֹ רוֹ ת ׁשוֹ נוֹ תֵ ,אין הוּא נוֹ שֵׂ א ִא ּתוֹ
ילים ַה ְּכבֵ ִדיםֶ ,א ָּלא לוֹ ֵק ַח ִע ּמוֹ דּ גְ ָמאוֹ ת ִמ ָּכל סוּג ו ִּמין ,וְ אוֹ ָתם
ֶאת ָּכל ַה ְּג ִל ִ
ְ
ְ
הוּא ַמ ְר ֶאה ַל ּקוֹ נִ יםַ .אך ָמ ַתי יֵ ׁש ַלדּ גְ ָמאוֹ ת ֵ( ֶרך? ַּכ ֲא ׁ ֶשר יֶ ׁש לוֹ ְ ּב ַמ ְח ָסנָ יו
ְסחוֹ ָרה ַמ ְס ּ ֶפ ֶקת ִמ ָּכל סוּגֲ .אבָ ל ִאם ָא ָדם ְמ ׁ ַש ֵּוק ַרק ֶאת ַהדּ גְ ָמאוֹ ת ׁ ֶש ְ ּביָ דוֹ ,
ִמ ְ ּב ִלי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ּלוֹ ְמ ַלאי ׁ ֶשל ְסחוֹ ָרהֲ ,ה ֵרי ְל ׁשוֹ ֶטה יֵ ָח ׁ ֵשב .וְ הוּא ַהדִּ ין ְ ּב ִ'ת ּק ּון
ֵליל ׁ ָשבעוֹ ת' ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ֶ( ֶרב ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרהּ ְ .ב ַליְ ָלה זֶ ה ִמ ְתיַ ּ ׁ ְש ִבים ְל ַסדֵּ ר ֶאת
יאים ּו ְכתוּבִ יםִ ,מ ׁ ְשנָ ה וּגְ ָמ ָרא
ָּכל ַמה ּ ׁ ֶש ָּל ַמ ְדנ ּו ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ַה ּ ׁ ָשנָ הּ ,תוֹ ָרה נְ ִב ִ
וְ ַכדּ וֹ ֶמה .או ָּלם ִמי ׁ ֶש ֵאינוֹ לוֹ ֵמד ָּכל ַה ּ ׁ ָשנָ ה ,וּבְ ֵליל ׁ ָשבעוֹ ת הוּא קוֹ ֵרא ְמ ַ(ט
ְּכדגְ ָמה ִמ ָּכל־דָּ בָ רֲ ,ה ֵריה ּו ְּכאוֹ תוֹ ׁשוֹ ֶטה ַה ַּמצִּ יג דּ גְ ָמאוֹ ת ׁ ֶשל ְסחוֹ ָרה וְ ֵאין
יכם ו ְּמבַ ֵּק ׁש ְּ'תנ ּו נָ א ֶאת ַה ְּסחוֹ ָרה ַ( ְצ ָמ ּה'"...
ְ ּביָ דוֹ ְסחוֹ ָרה .וְ ָל ֵכן ֲאנִ י קוֹ ֵרא ֲא ֵל ֶ
ֶא ָחד ֵמ ֲח ִס ָידיו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יוֹ ֵאל ִמ ַּס ְט ֶמרּ ָ ,בא ּ ַפ ַ(ם ֵא ָליו ְל ַק ֵ ּבל ֵ( ָצה ַ ּב ֲ(בוּר ִּגיסוֹ
ַה ִּמ ְתגּ וֹ ֵרר ְ ּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ו ִּמ ְת ַק ּ ׁ ָשה ׁ ָשם ְ ּב ַפ ְרנָ ָסתוֹ  ,וְ הוּא ְמ ַב ֵּק ׁש ְ ּב ָר ָכה וְ ֵ( ָצה
ְל ַה ֵּגר ְל ַא ְרצוֹ ת־ ַה ְ ּב ִרית .או ָּלם ַל ְמרוֹ ת ׁ ֶש ָחזַ ר וְ ׁ ָש ַאל ּ ְפ ָ( ִמים ִמ ְס ּ ָפר ,לֹא ֵה ׁ ִשיב
לוֹ ָה ַר ִ ּבי ְמא ּו ָמה(ַ ,ד ׁ ֶש ּ ַפ ַ(ם ִה ְפ ִציר ְמאֹד וְ ָד ַר ׁש ְּת ׁשו ָּבה ְ ּברו ָּרה .נֶ ֱאנַ ח ָה ַר ִ ּבי
וְ ָא ַמרְ " :מגִ ַּלת רוּת ּפוֹ ַת ַחת ַ ּב ּ ָפסוּק 'וַ יְ ִהי ִ ּבי ֵמי ׁ ְשפֹט ַה ּ ׁש ְֹפ ִטים וַ יְ ִהי ָר ָ(ב ָ ּב ָא ֶרץ
'ש ֹפט ַה ּ ׁש ְֹפ ִטים'  -דּ וֹ ר ׁ ֶש ּ ׁשוֹ ֵפט
יש ִמ ֵ ּבית ֶל ֶחם יְ הו ָּדה' .וְ ָד ְר ׁש ּו ֲחזַ "ל ׁ ְ
וַ ֵ ּי ֶל ְך ִא ׁ
ְ
ימ ֶלך ֶאת־ ָה ָא ֶרץֶ ,א ָּלא ַּכ ֲא ׁ ֶשר
ֶאת ׁשוֹ ְפ ָטיו ,או ָּלם ִמ ִּס ָ ּבה זוֹ ְל ַבד לֹא ָ(זַ ב ֱא ִל ֶ
ִה ְת ַּג ֵ ּבר ָה ָר ָ(ב ו ַּפ ְרנָ ָסתוֹ ִה ְת ַמ ֲ( ָטהָ ,אז ָ(זַ ב ֶאת־ ָה ָא ֶרץ .וּבְ דוֹ ֶמה ְל ָכ ְך ִמ ְתנַ ֵהג
קר ָּכל
ִּג ְ
יס ָך ,הוּא ֵאינוֹ ִמ ְת ַמ ְר ֵמר ַ(ל יְ ִר ַידת ַה ּתוֹ ָרה וְ נִ ְסיוֹ נוֹ ת ְמ ָה ְר ֵסי ַהדָּ ת ַל ֲ( ֹ
זִ יק יְ הו ִּדי ָ ּב ָא ֶרץּ ,ו ִמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך ֵאינוֹ ְמ ַה ְר ֵהר ׁ ֶש ָּמא ָ( ָליו ַל ֲ(זֹב ֶאת־ ָה ָא ֶרץ .וְ ַרק
ִמ ּ ׁשוּם ח ֶֹסר ּ ַפ ְרנָ ָסה הוּא ְמבַ ֵּק ׁש ַל ֲ(זֹב ֶאת ֶא ֶרץ־ ַה ּק ֶֹד ׁשֲ ,היִ ָּת ֵכן ַּכדָּ בָ ר ַה ֶ ּזה"?!
יש ַצדִּ יק
ימ ֶ
ָ ּב ִעיר אוֹ ְס ְט ָר ָהאּ ִ ,ב ֵ
יהם ׁ ֶשל ַּת ְל ִמ ֵידי ַה ַ ּב ַ(ל־ ׁ ֵשם־טוֹ בִ ,ה ְתגּ וֹ ֵרר ִא ׁ
ְ ּב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי ְצ ִבי ִה ְיר ׁש ַ ּב"ר ׁ ָשא ּול ַה ֵּלוִ יֶ ׁ ,ש ִּנ ְפ ָלאוֹ ת ס ּ ַפר ָ( ָליוִ .ה ְס ַּת ּ ְפק ּותוֹ
ַ ּב ּמ ָ(ט ָהיְ ָתה ְל ַה ְפ ִליא ,וּבְ ֵביתוֹ ַה ָּקט ָהי ּו ַא ְר ָ ּב ָ(ה ַ( ּמו ִּדים ְקבו ִּעים ָ ּב ָא ֶרץ
יהם לו ַּח־ ֵ(ץ ּ ָפ ׁשוּט ׁ ֶש ָ( ָליו ָל ׁ ִשים ֶאת־ ָה ִע ָּסה ,וְ הוּא ׁ ִש ֵּמ ׁש לוֹ ְּכ ׁש ְל ָחן.
וַ ֲ( ֵל ֶ
ָ ּב ַ( ּמוּד ַה ּתוֹ ֵמ ְך ֶאת ַה ִּת ְק ָרה ָהיָ ה ָּתלוּי ַמדָּ ף ּ ָפ ׁשוּט וְ ָ( ָליו נֵ ר ֶח ֶרס ,ו ְּלאוֹ ר ַה ֵּנר
יָ ׁ ַשב וְ ָל ַמד יוֹ ָמם וָ ַליְ ָלה ְ ּב ַה ְת ָמ ָדה נִ ְפ ָל ָאהּ ְ ,ב ִלי ְלבַ ֵּק ׁש ְל ַ( ְצמוֹ ְמא ּו ָמהְּ .גדוֹ ֵלי
ָה ִעיר ִה ׁ ְש ִּכימ ּו ְל ִפ ְתחוֹ  ,וּבָ ֶהם ַר ִ ּבי יֵ יבֵ "י ֵמאוֹ ְס ְט ָר ָהא וְ ַר ִ ּבי ָא ׁ ֵשר ְצבִ י
ֵמאוֹ ְס ְט ָר ָהא ,וְ ָהי ּו נוֹ ֲהגִ ים ְל ַק ֵ ּבל ּ ָפנָ יו ָ ּב ֶרגֶ לַ ּ .פ ַ(ם ָ ּבא ּו ְל ַב ְּקרוֹ ְ ּב ַחג ַה ּ ׁ ָשבעוֹ ת,
וְ ִד ְ ּבר ּו אוֹ דוֹ ת ַה ִּמנְ ָהג ִל ׁ ְשט ַֹח ֲ(שָׂ ִבים ְ ּב ֶרגֶ ל זֶ ה וְ ַה ְּט ָ( ִמים ַה ּ ׁשוֹ נִ ים ְל ָכ ְךָ .א ַמר
ָל ֶהם ַר ִ ּבי ְצבִ י ִה ְיר ׁשְ " :ל ַד ְע ִּתי ְמקוֹ ר ַה ִּמנְ ָהג הוּא ִמדִּ בְ ֵרי ַה ְּג ָמ ָרא ְ ּב ֵ(רוּבִ יןָ ׁ ,שם
ְמס ּ ָפר ַ(ל ַרב ַאדָּ א ַ ּבר־ ַמ ְתנָ ה ׁ ֶש ָה ַל ְך ְלבֵ ית־ ַה ִּמ ְד ָר ׁש ִל ְלמֹד ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ְש ָא ַל ּת ּו
יההַ ' :ה ִאם ַּת ּמ ּו ַהיְ ָרקוֹ ת
ִא ׁ ְש ּתוֹ ַמה ִּת ֵּתן ִלבְ נָ ּה ַה ָּק ָטן ֶל ֱא ֹכלָ ,א ַמר ָל ּה ִ ּב ְת ִמ ָ
ׁ ֶש ָ ּב ֲאגַ ם? וַ ֲה ֵרי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ֲא ִכיל אוֹ תוֹ ָ ּב ֶהם ְ ּב ִלי ַּת ׁ ְשלוּם' .וְ ָל ֵכן ׁשוֹ ְט ִחים
יכים ִל ְמסֹר ֶאת ַה ֶּנ ֶפ ׁש
ֲ(שָׂ בִ ים ְ ּב ַחג ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרהְּ ,כ ֵדי ְל ַה ְראוֹ ת ַ(ד ַּכ ָּמה ְצ ִר ִ
ילת ֲ(שָׂ ִבים ְל ַה ֲחיוֹ ת ָּכל־נֶ ֶפ ׁש".
ַ(ל ִל ּמוּד ַה ּתוֹ ָרה(ַ ,ד ְּכ ֵדי ִה ְס ַּת ּ ְפקוּת ַ ּב ֲא ִכ ַ
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ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת

ית ֶכם
ַ ּגם ׁש ְל ַחן ַה ּ ַׁש ָ ּבת ֶׁש ְ ּב ֵב ְ
יש ד'!
יָ כוֹ ל ְל ָפ ֵאר ֶאת ' ַׁש ָ ּבת ִט ׁ

וְ ַחג ָׁשבעֹת ַּת ֲ שֶׂ ה ְל ָך )שמות לד ,כב( ַ -חג
ַה ּ ָׁשבעוֹ ת נִ ְכ ַּתב ָּת ִמיד ַ ּב ּתוֹ ָרה ֲח ַסר וָ א"ו ,וּבוֹ
ְרמוּזִ ים ַא ְר ַ ּב ַ(ת ׁ ְשמוֹ ת ַה ַחגָׁ ,שבעֹת נוֹ ָט ִריקוֹ ן
ָׁשבעוֹ תּ ִ ,בכּ ו ִּריםֶ ֲ ,צ ֶרתּ ,תוֹ ָרה) .החת"ם סופר(
ִמנְ ָהגֵ י ַחג ַה ּ ָׁשבעוֹ ת ְרמוּזִ ים ַ ּב ּ ׁ ֵשם ַא ֲח ִרית ,וְ ֵהם
ַא ְקדָּ מוּתָ ,ח ָלב ,רוּת ,יָ ָרקִּ ,ת ּקוּן ֵליל ׁ ָשבעוֹ תִּ .כי
אשית ,וְ ָאנ ּו ְמ ַק ְ ּי ִמים לֹא ַרק
ַה ּתוֹ ָרה נִ ְק ֵראת ֵר ִׁ
אוֹ ָת ּה ֶא ָּלא ַּגם ֶאת־ ַה ִּמנְ ָהגִ ים) .ליקוטי יהודה(
וְ יִ ַׁשי הוֹ ִליד ֶאת־דָּ וִ ד )רות ד ,כב( ַ -ה ּ ׁ ֵשם דָּ וִ ד
י( ַ ּב ַּת ַּנ" ְך ְ ּב ִלי י ּו"ד ,ו ְּב ִדבְ ֵרי ַה ָ ּי ִמים נִ ְכ ַּתב
מוֹ ִפ ַ
דָּ וִ יד ָמ ֵלא י ּו"דְ ,ל ַר ֵּמז ׁ ֶש ָהיָ ה דּ וֹ ר ֲ שִׂ ִירי ְל ֶפ ֶרץ
ֶ ּבן־יְ הו ָּדהָ ,ה ֲ שִׂ ִירי יִ ְהיֶ ה ק ֶֹד ׁש) .החיד"א(
ַ ּבח ֶֹד ׁש ַה ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
ישי ְל ֵצאת ְ ּבנֵ י־יִ שְׂ ָר ֵאל )יט ,א( -
ּ
ימ ְט ִר ָיה מ"טְ ,ל ַר ֵּמז ׁ ֶש ְ ּבנֵ י
אשי ַה ֵּתבוֹ ת ְ ּבגִ ַ
ָר ׁ ֵ
יִ שְׂ ָר ֵאל יָ ְצא ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ִמ ּתוֹ ְך מ"ט ַׁש ֲ ֵרי ט ְמ ָאה.
אשי ַה ֵּתבוֹ ת ַ ּב ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה ָ ּבא ּו ִמ ְד ַ ּבר
ו ְּל( ַּמת זֹאת ָר ׁ ֵ
ִסינָ י )שם( ַּגם־ ֵּכן ְ ּבגִ ַ
ימ ְט ִר ָ ּיה מ"טִּ ,כי נִ ְכנְ ס ּו ָאז
ֶאל ּתוֹ ְך מ"ט ַׁש ֲ ֵרי ַה ְ ּקד ּ ָׁשה ,וְ נַ ֲ(שׂ ּו מו ָּכנִ ים
ְל ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ַ ּב ּיוֹ ם ַה ֲח ִמ ּ ִׁשים) .תורת אמת(
וְ ָׁש ַכ ְח ָּת ע ֶֹמר ַ ּב ּ ָשׂ ֶדה לֹא ָת ׁשוּב ְל ַק ְח ּתוֹ )דברים כד,
יט( ּ ְ -ב ָפסוּק זֶ ה יֵ ׁש ֶר ֶמז נִ ְפ ָלא ְל ִדין ִׁש ְכ ָח ה
ִ ּב ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמרֶ ׁ .ש ִאם ִה ְת ַק ֵ ּים בּ וֹ וְ ָׁש ַכ ְח ָּת ע ֶֹמר,
דְּ ַהיְ נ ּו ֶׁש ּ ָׁש ַכח ִל ְס ּ ֹפר יוֹ ם ֶא ָחדֲ ,אזַ י ָּתלוּי ַהדִּ ין,
ַ ּב ּ ָשׂ ֶד"ה נוֹ ָט ִריקוֹ ן ְ ּביוֹ ם ָׁש ֵלם  -דַּ ֵּלג ַה ְ ּב ָר ָכה,
דְּ ַהיְ נ ּו ִאם ׁ ָש ַכח ַּגם ָּכל ַהיּוֹ ם ׁ ֶש ְּל ָמ ֳח ָרתָ ,אז דַּ ֵּלג
ַ(ל ַה ְ ּב ָר ָכה ֵמ ַ( ָּתה וָ ֵאי ַל ְךֲ .אבָ ל ִאם ל ֹ"א -
ׁ ָש ַכ ְח ָּת ַרק ַליְ ָלה ֶא ָחדָ ,אז ָּת ׁש ּו"ב ְל ַק ְח ּתוֹ
ִּת ְס ּפֹר ָׁשבוּעוֹ ת וְ יָ ִמים ִ ּבבְ ָר ָכה) .נפלאות מתורתך(
ַחג ַה ּ ָׁשבעוֹ ת יָ חוּל ַרק ְ ּביָ ִמים ָא ְבד" ּו ,וְ ִס ָּמנָ ְך

ָא ְבדוּ גוֹ יִ ם ֵמ ַא ְרצוֹ  ,דְּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶשגּ וֹ יֵ י ָה ֲא ָרצוֹ ת נֶ ֶאבְ ד ּו
ְ ּביוֹ ם זֶ ה ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּלֹא ָרצ ּו ְל ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ּתוֹ ָרה,
ֹאבד ּו ִמן־ ָה ָא ֶרץ .וְ ַה ֵּתבוֹ ת ָא ְבד ּו גוֹ יִ ם
וְ סוֹ ָפם ֶׁש ּי ְ
יח) .שערי נסים(
ימ ְט ִר ָ ּיה ְ ּגאוּ ָּלה ּו ָמ ִׁש ַ
ֵמ ַא ְרצוֹ ּ ְ ,בגִ ַ
ָׁשבעוֹ ת נוֹ ָט ִריקוֹ ן ִׁש ּ ׁ ָשה ְ ּב ִסיוָ ן ָ ָלה וְ הוֹ ִריד
ּתוֹ ָרה .דִּ גְ לוֹ ָ ַלי ַא ֲה ָבה ְ ּבגִ ַ
ימ ְט ִר ָ ּיה יוֹ ם ַהנּ ּו"ן,
הוּא יוֹ ם ַה ֲח ִמ ּ ִׁשים ּובוֹ נִ ְּתנָ ה ּתוֹ ָרה) .אבקת רוכל(
ימ ְט ִר ָ ּיה ִ ּבזְ כוּ ָת ּה יִ ְהיֶ ה ַה ְ ּגא ּו ָּלה ָלנ ּו ,וְ ֵכן
רוּ ת ְ ּבגִ ַ
יח גּ וֹ ֵאל) .פרדס אליעזר(
ִמ ֶּמ ָּנה יִ ָ ּו ֵלד דָּ וִ ד ּו ָבא ָמ ִׁש ַ
ימ ֶל ְך
יש נָ ֳ( ִמי ַ(ד ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ִמימוֹ ת ֱא ִל ֶ
ימ ֶל ְך ִא ׁ
ְ
ימ ֶלך) .אוצר ישראל(
ִמ ִּליזֶ 'נְ ְסק ,לֹא ָהיָ ה ׁ ֵשם ֱא ִל ֶ

לקבלת הגיליון והנצחות
דוא"ל5806777@gmail.com :

ְ ּד ָר ׁ ָשתוֹ ׁ ֶשל ַ ּב ַ ל־ ַה ְּת ׁש ּו ָבה ְ ּב ַחג ַה ּ ׁ ַָשבעוֹ ת

ְמאוֹ רוֹ ת

ַר ִּבי ַא ְב ָר ָהם ָׁשלוֹ ם ִמ ְּס ְטרוֹ ּ ְפקוֹ ב

זַ ַ ּצ"ל

ְליוֹ ם ַה ִה ּלוּ ָלא ו' בסיון ת"ש

ֲאבִ י ַה ּ ׁשוֹ ׁ ֶש ֶלתֶּ ,בן ַה"דִּ בְ ֵרי יְ ֶחזְ ֵקאל" ִמ ּ ׁ ִשינוֹ ָבה ֶּבן
ַה"דִּ בְ ֵרי ַח ִּיים" ִמצַּ נְ זִ .מ ַּי ְלדוּ תוֹ ָהיָ ה נִ ָּכר ִ ּב ְקד ּ ׁ ָשתוֹ
ַהיְ ֵת ָרהְ ,ו ָאבִ יו ָא ַמר ָ( ָליו ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ָמתוֹ ְ ּגבוֹ ָהה ְמאֹד
וּבְ כֹחוֹ יַ ׁ ְש ּ ִפ ַ
י( יְ ׁש ּועוֹ ת ְליִ ְׂש ָר ֵאלּ ַ .בח ֶֹרף נוֹ ְצרוּ
ְס ָד ִקים ְ ּביָ ָדיוְ ,ו ֵכיוָ ן ׁ ֶש ּלֹא יָ כוֹ ל ָהיָ ה ְלנַ ְ ּג ָבם ָּכ ָרא ּוי
לֹא נָ ַטל יָ ָדיו ִל ְס(דָּ ה ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ְּתקוּ ָפה ֲאר ָּכה(ַ ,ד
ׁ ֶש ַּת ׁש ּכֹחוֹ ְ .ו ַכ ֲא ׁ ֶשר ִא ּמוֹ ָּב ָאה ְל ַס ּ ֵפר זֹאת ְל ָאבִ יו,
ָא ַמר ָל ּהֵ " :אינִ י יָ כוֹ ל ִל ְמנ ַֹ( ֶאת ְ ּבנֵ נ ּו ֵמ ַהנְ ָהגוֹ ָתיו
ַה ְּקדוֹ ׁשוֹ ת"ַ .ה ְת ָמ ָדתוֹ ַ ּב ּתוֹ ָרה ָהיְ ָתה ֲ(צ ּו ָמה (ַ ,ד
ׁ ֶש ָהי ּו לוֹ ִּכ ׁ ְשמוֹ נָ ה ָ(שָׂ ר ׁ ִשעוּ ִרים ְקבוּ ִעים ִמדֵּ י יוֹ ם.
ׁשוֹ ְמ ֵ(י ִל ְקחוֹ ָהי ּו ְמ ִכינִ ים ֶאת ַ( ְצ ָמם ִל ְפנֵ י ַה ּ ׁ ִשעוּ ר
יטבֶ ׁ ,ש ֵּכן ִל ּמוּ דוֹ ָהיָ ה ִּב ְמ ִהירוּת ִמ ּתוֹ ְך יְ ִד ָ
ֵה ֵ
י(תוֹ
ַהיְ סוֹ ִדית ַּב ּתוֹ ָרהִ .מ ּ ׁ ְש ִקיע ּותוֹ ַּב ּתוֹ ָרה לֹא ִהבְ ִחין
ּ ַפ ַ(ם ִּכי ַרגְ לוֹ נֶ ְח ְר ָכה ָּב ֵא ׁש(ַ ,ד ׁ ֶש ַהנּוֹ ְכ ִחים ִּכבּ וּ ָה.
ְל ִע ִּתים ָהיָ ה ׁשוֹ ֵכ ַח ֶל ֱא ֹכל ֵמרֹב ַה ְת ָמ ָדתוֹ ַ(ד יוֹ ם
י(ה ָה ֵ(ת ִל ְסעֹד
יעי ,וְ ָהיָ ה אוֹ ֵמר ְּב ַצח ּות " ִה ִ ּג ָ
ְרבִ ִ
ְס(דַּ ת ְמ ַלוֶּ ה ַמ ְל ָּכה"ַ .ר ֲח ָמנוּ תוֹ ַ(ל ָּכל־ ְ ּברוּ ָאיו ׁ ֶשל
ַה ָּק ָּב"ה ָהיְ ָתה ְל ַה ְפ ִליאְ ,ו ַכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ָהה ְּב ַא ְכ ַסנְ יָ ה
ַא ַחת ָ( ַסק ָּכל ַה ַּליְ ָלה ַ ּב ּתוֹ ָרה ,וּ ַבבּ ֹ ֶקר ַה ׁ ְש ֵּכם יָ ָצא
ָל ֵתת ָמזוֹ ן ַל ַּת ְרנְ גוֹ ִלים ְּבמוֹ יָ ָדיוּ ְ ,באוֹ ְמרוֹ ׁ ֶש ְּב ָכ ְך
הוּא ְמעוֹ ֵרר ֶאת ַח ְס ֵדי ה' יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַ(ל יִ ְׂש ָר ֵאלַ ּ .פ ַ(ם
לֹא ָר ָצה ְל ִה ָּכנֵ ס ַל ֲ( ִר ַ
יכת ׁש ְל ָחנוֹ ְ ,ל ַא ַחר ׁ ֶשנּ וֹ ַדע לוֹ
ִּכי ֶאל ַה ּ ׁש ְל ָחן ֵמ ֵסב ָא ָדם ֶא ָחד ׁ ֶש ֵאין רוּ ַח ֲח ָכ ִמים
ימנּ ּו .א ּו ָלם ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִהצִּ יעוּ לוֹ ְמ ׁ ַש ְּמ ׁ ָשיו ִּכי
נוֹ ָחה ֵה ֶ
ילה וְ ַחס
יְ בַ ְק ׁש ּו ֵמ ַה ָּלה ָל ֵצאת ,נִ ְר ַּתע ְו ָא ַמרָ " :ח ִל ָ
ְלבַ ֵּי ׁש ָא ָדם ִמ ִּי ְׂש ָר ֵאל"ּ ְ .גדוֹ ֵלי דוֹ רוֹ ֶה ֱ( ִריצוּ ה ּו,
ּו ַפ ַ(ם ִה ְת ַ ּב ֵּטא ָ( ָליו ַר ִ ּבי ׁ ָשא ּול ְּב ַר ְ
אשוֹ י
אך ִמ ַּק ׁ
ְּכ ׁ ֶש ָראוּהוּ הוֹ ֵל ְך ָּב ְרחוֹ בְּ ,ב ָאזְ נֵ י ְמ ׁ ַש ְּמ ׁשוֹ ׁ ֶש ִ ּלוָּ ה ּו:
יש ָהעוֹ ָלם ,לֹא ּ ָפחוֹ ת".
יש זֶ ה עוֹ ֵמד ׁ ְש ִל ׁ
" ַ(ל ִא ׁ

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ ת

אחת התופעות הפלאיות של זמננו ,הוא הפזמון "כד יתבין
ישראל" השגור בפי כולם וכיום נוהגים לזמרו בשבועות
ושמחת תורה ,והדעה הרווחת כי מקורו מהזוהר על־פי
סגנונו הארמי ,וכך גם מייחסים אותו ברבים מספרי בני
דורנו .אולם לאמיתו של־דבר ,הפזמון לא מופיע לא
בזוהר ולא במדרשים ,לא בפיוטי הגאונים ולא בשירי
הראשונים ,ואף אחד כלל לא יודע מי כתבו ואימתי ,ויש
שאף פסק להלכה כי מלות השיר אינן זקוקות לגניזה,
שכן אין להם מקור בדברי חז"ל .השיר היה שגור בפי
יוצאי בני ליטא ,והראשון שמזכירו הוא יהודי מינסקאי
בשם אברהם וואלט ,שמספר בזכרונותיו על שיר ששמע
בילדותו בשעת ההקפות בשמחת תורה ב'בלומקעס
קלויז' ,בית־כנסת ישן שבו התפלל ה"שאגת אריה"
כשכיהן שם ברבנות ועוד ,והוא מוסיף וכותב כי חקר
לדעת מהיכן מקור השיר ,אותו היו שרים לפי עדותו
בחיות והתלהבות ,אך לא עלה בידו .רבי אברהם בן
הגר"א ,מעיד כי בבית־מדרשו של אביו היו שרים 'פזמון
שעשה הגר"א' ,ושם מזכיר נוסח דומה לשיר זה
ומקדימים לו שבחים נוספים .בליטא השתמר ניגון עתיק
שבו היו משוררים שם את הניגון ,ואף החזון אי"ש היה
מתלהט באש קודש בעת שניגן שיר זה ולימדו לתלמידיו
בשמחת תורה תש"י ,ואילו את הלחן המוכר יש
המייחסים לרבי מאיר שפירא מלובלין .וכבר העירו על
הלשון בפזמון 'דמשתכחין בצערא דילהון' שמשמעותה
לשון מציאה ,שהרי בארמית אשכח משמעותה מצא ,וכן
'חבל על דאבדין ולא משתכחין'  -שנאבד ואינו מצוי,
ולכאורה כוונת הפזמון שבני ישראל שוכחים צערם
ועוסקים בתורה ,ולכן יש להגיה 'דמשכחין' ,או שהכוונה
לומר שאפילו שהם זוכרים את צערם הם עוסקים בתורה,
וטוב יותר לתקן ולומר 'דשבקין צערא דילהון' ,כפי
הנוסח המופיע בשם הגר"א ,וכן בדומה לכך בזוהר ויקרא,
כיסוד הפזמון" :קב"ה כניש לפמליא דיליה ,ואמר חמו בנו
רחומי ,דאינון דחיקין בגלותא ושבקין צערא דלהון".

אשי ׁ ֶשל ֲא ַרם־צוֹ בָ א
יש ָה ֶא ׁ ְשכּ וֹ לוֹ ת ָהיָ ה ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם ַ(נְ ֶּת ִ ּבי ַה ְּמכ ֶּנה ַ'ר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם ַה ָּגדוֹ ל'ַ ,ר ָ ּב ּה ָה ָר ׁ ִ
ִא ׁ
ִהיא ַח ַּלבּ ּ ָ ,ב ּה יָ ׁ ַשב ַ(ל־ ִמדִּ ין ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָשנִ ים ֲאר ּכוֹ ת ,וְ נוֹ ַדע ִ ּבגְ אוֹ נוּתוֹ ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּבנִ גְ ֶלה וְ נִ ְס ָּתרּ ְ ,ב ִחבּ ּו ָריו
ַה ְּגדוֹ ִלים ְ ּבמו ָּסר וַ ֲה ָל ָכהּ ִ ,ב ְד ָר ׁשוֹ ת ּו ְת ׁשוּבוֹ ת ,וְ ֶאת ּ ִפ ּי ּו ָטיו ְמ ׁשוֹ ְר ִרים ַ(ד ַה ּיוֹ ם ְ ּב ֶק ֶרב ְק ִה ּלוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל.
ֹאש ַר ָ ּבנֵ י ֶא ֶר"ץִ ,ה ְצ ַט ֵ ּין ְ ּב ַ(נְ וְ ָתנ ּות יְ ֵת ָרה וּבְ ִמזְ גוֹ ָה ַר ְךִ .מדֵּ י ֶ( ֶרב
או ָּלם ַל ְמרוֹ ת ְּגד ָּלתוֹ ַ ּב ּתוֹ ָרה ו ַּמ ֲ( ָמדוֹ ְּכר ׁ
ׁ ַש ָ ּבת וְ ַחגָ ,היָ ה טוֹ ֵרח ָל ֶל ֶכת ִ ּב ְכבוֹ דוֹ וּבְ ַ( ְצמוֹ ֶאל ַה ּ ׁש ּוק ,רוֹ ֵכ ׁש ּ ֵפרוֹ ת וִ ָירקוֹ תּ ָ ,בשָׂ ר וְ ָדגִ ים וְ ָכל ַמ ְט ַ( ִּמים
ִל ְכבוֹ ד ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת וְ ַה ּמוֹ ֵ(ד ,ו ְּמ ַק ֵ ּים " ִמ ְצוָ ה בּ וֹ יוֹ ֵתר ִמ ִ ּב ׁ ְשלוּחוֹ " ְּכ ַד ְר ָּכם ׁ ֶשל ָה ָאמוֹ ָר ִאים ַּכ ְּמס ּ ָפר ַ ּב ְּג ָמ ָרא.
ַה ַּמ ֲ(שֶׂ ה ׁ ֶש ְּל ָפנֵ ינ ּו ֵא ַרע ְ ּב ֶ( ֶרב ַחג ַה ּ ׁ ָשבעוֹ ת .אוֹ תוֹ יוֹ ם ִה ׁ ְש ִּכים ָה ַרב ְּכ ִמנְ ָהגוֹ  ,וְ יָ ָצא ִמ ֵ ּביתוֹ ְּכ ׁ ֶשהוּא
ְמ( ָּטף ְ ּב ַט ִּליתוֹ ו ְּמ( ָּטר ִ ּב ְת ִפ ָּליו .דְּ מוּתוֹ ַה ֲהדו ָּרה ִה ׁ ְש ְר ָתה הוֹ ד ְקדו ִּמים ַ(ל דַּ ָ ּי ֵרי ָהר ַֹבע ׁ ֶש ֵה ֵח ּל ּו ַאט־ ַאט
אשוֹ נִ ים ְּכ ִפי ׁ ֶש ִהדֵּ ר ָּכל־יָ ָמיו ְּכ ֵדי
יהם ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִה ִּג ַ
ָל ֵצאת ִמ ָ ּב ֵּת ֶ
י( ֶאל ֵ ּבית־ ַה ְּכנֶ ֶסת ָהיָ ה ֵמ ָה ֲ(שָׂ ָרה ָה ִר ׁ
ִל ּטֹל שָׂ ָכר ְּכנֶ גֶ ד כּ ָּלםְ .ל ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלה ָמ ַסר את ׁ ִשע ּורוֹ ַה ָּקבו ַּ( ְל ׁשוֹ ְמ ֵ(י ִל ְקחוֹ  ,וְ ַרק ְל ַא ַחר ׁ ָש ָ(ה ֲאר ָּכה
יָ ָצא ְל ַד ְרכּ וֹ ֶאל ַה ּ ׁש ּוק ַה ָּגדוֹ לְּ ,כ ֵדי ִל ְר ּ ֹכש< בּ וֹ ֶאת ָצ ְר ֵכי ַחג ַמ ַּתן ּתוֹ ָר ֵתנ ּו ַה ִּמ ְת ָק ֵרב וּבָ א .וּבְ עוֹ דוֹ ּפוֹ ֵס ַ(
ֹאשוֹ ׁ ָשקו ַּ( ְ ּבשַׂ ְר ַ( ּ ָפיו וְ הוּא ְמנַ ֶּסה ְל ַפ ֵּלס דַּ ְר ּכוֹ ֵ ּבין ַהדּ ו ָּכנִ ים ַה ּ ׁשוֹ ְפ ִעים ׁ ֶש ָ( ְמד ּו ִמ ָּכל ֵ(בֶ ר,
ַ ּב ּ ׁש ּוקְּ ,כ ׁ ֶשר ׁ
יחה ְ ּב ֵט ָלה ַהבּ וֹ ַק ַ(ת ֵמ ֲחב ּו ַרת יוֹ ׁ ְשבֵ י־ ְק ָרנוֹ ת ,וְ קוֹ לוֹ ת ְצחוֹ ָקם ַה ּ ָפרו ַּ( ִה ְר ִעיד ּו
ִה ִּגיע ּו ְל ָאזְ נָ יו קוֹ לוֹ ת שִׂ ָ
יבה כּ ָּל ּהְּ .ת ִח ָּלה ִ ּב ֵּק ׁש ָה ַרב ְל ִה ְת ַ( ֵּלם ִמדִּ בְ ֵרי ַה ֶהבֶ לֶ ׁ ,ש ֵּכן ַמה ּלוֹ וְ ָל ֶהם ,או ָּלם ְל ַא ַחר ׁ ֶש ֵה ִציץ
ֶאת ַה ְּס ִב ָ
יהם ִמ ָ ּזוִ ּיוֹ ת ֵ(ינָ יוָ ,א ְדמ ּו ּ ָפנָ יו ִמבּ ּו ׁ ָשהָ .היְ ָתה זוֹ ֲחבו ַּרת ְצ ִע ִירים יְ הו ִּדיםָּ ,כ ֵא ּל ּו ׁ ֶש ּלֹא ָק ְרא ּו וְ לֹא ׁ ָשנ ּו
ֲ( ֵל ֶ
וְ ִה ְס ּתוֹ בְ ב ּו ָּכל ַה ּיוֹ ם ְ ּבח ֶֹסר־ ַמ ַ(שׂ ִמ ּתוֹ ְך ַ ּב ָּט ָלה וְ ׁ ִש ֲ(מוּםּ ְ .ב ַא ֲח ָריוּתוֹ ְּכ ַר ָ ּב ּה ׁ ֶשל ָה ִעיר ,נֶ ֱא ַלץ ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם
ִלבְ דּ ֹק ַ ּב ֶּמה ְמד ָ ּבר ,וּבַ ֲח ִצי אֹזֶ ן ִה ְק ׁ ִשיב ְל ִדבְ ֵרי ַה ֶהבֶ ל ׁ ֶש ָּל ֶהם ,וְ ָח ָרה ַא ּפוֹ ְל ׁ ֵש ַמע דִּ בְ ֵרי ַה ְּנבָ ָלה וְ ַה ִּגדּ ּו ִפים
ֹאש ַה ֲחבו ָּרה ָ( ַמד ִ ּב ְריוֹ ן ְּג ָדל־ ְמ ַמדִּ יםָ ,א ָדם ַּגס־רו ַּח וְ נִ בְ ָ(ר ִמדַּ ַ(ת,
ׁ ֶשל ֲחב ּו ַרת ַה ֵּל ִצים ַק ֵּלי־ ַהדַּ ַ(תּ ְ .בר ׁ
ֹאש ַה ְמ ַד ְ ּב ִרים ,וְ ָכל ַה ּ ׁ ְש ָאר ֵאינָ ם ֶא ָּלא ְמ ַל ֲח ֵכי
ּו ׁ ְשמוֹ ַאבּ ּו ׁ ְשח ּוד ַמ ׁ ְ
אש ַטאָ .ה ַרב זִ ָהה ִמ ָ ּיד ִּכי הוּא ר ׁ
ּ ִפנְ ָּכתוֹ ּ ,ו ִמ ּתוֹ ְך ַ( ּז ּות דִּ ְקד ּ ׁ ָשה ּ ָפנָ ה ֵא ָליו ְ ּבקוֹ ל ַה ּיוֹ ֵרד ַח ְד ֵרי־בָ ֶטןֵ " :א ְ
יך לֹא ֵּתבוֹ ׁש וְ לֹא ִּת ָּכ ֵלםּ ֶ ,בן־יִ שְׂ ָר ֵאל
מד ְ ּב ֶ( ֶרב ַחג
מד ֳקבָ ל־ ַ(ם וְ ֵ( ָדה ו ְּל ַט ֵּמא ֶאת שִׂ ְפתוֹ ֶתי ָך ְ ּב ִדבְ ֵרי נְ בָ ָלה? וְ ֵכ ַ
יצד לֹא ֵּתבוֹ ׁש ַל ֲ( ֹ
ׁ ֶש ָּכמוֹ ָךַ ,ל ֲ( ֹ
ָ
ּ
ַמ ַּתן־ ּתוֹ ָרהַ ,היוֹ ם בּ וֹ נִ ְהיֵ נ ּו ְל ָ(ם וְ ַה ָּק ָ ּב"ה ָ ּב ַחר ָ ּבנ ּו ְּכ ַ(ם־ ְסג ָּלה ,ו ְּל ַה ְכ ִּתים ֶאת נִ ׁ ְש ָמ ְתך ַה ֲחצוּבָ ה ִמ ַּת ַחת
ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ ד"?! ָה ַרב לֹא ִה ְמ ִּתין ִל ְתג ּו ָבתוֹ  ,ו ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַפ ְך ָ( ָליו ֶאת דִּ בְ ֵרי ּתוֹ ַכ ְח ּתוֹ ִ ,ה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְ ּב ַד ְר ּכוֹ .
ַּג ֲאוָ תוֹ ׁ ֶשל ַה ִ ּב ְריוֹ ן נִ ְפ ְּג ָ(ה ְ ּב ַבת־ ַא ַחת ,ו ְּכבוֹ דוֹ ה ׁ ְש ּ ַפל ַ(ד־ ָ( ָפרֲ .חב ּו ַרת ַה ּפוֹ ֲחזִ ים ׁ ֶש ְּסבִ יבוֹ ִה ִ ּביט ּו ָ( ָליו
יהםֵ .הם ִּג ּל ּו ְל ֶפ ַתעִּ ,כי ַּגם ֶאת אוֹ תוֹ ִ ּב ְריוֹ ן ְמגדָּ ל,
יסי ֵ(ינֵ ֶ
יטב ֵ ּבין ִר ֵ
ְ ּבבוּז ,וְ ַל ֲ(גָ ם ְל ִמ ׁ ְש ַ ּב ּתוֹ ָהיָ ה נִ ָּכר ֵה ֵ
זֶ ה ׁ ֶשכּ ָּלם רוֹ ֲ( ִדים ִמ ַּנ ַחת־זְ רוֹ עוֹ ו ִּמ ּ ׁ ֵש ֶבט־ ּ ִפיו ,יֵ ׁש ִמי ׁ ֶש ְּמס ָּגל ְל ַב ְּטלוֹ ִ ּב ְמ ִחי־יָ ד ּו ְל ַה ׁ ְש ִּתיקוֹ ְ ּבבוּז .מ ּו ָבן
ֵמ ֵא ָליו ִּכי זַ ֲ(מוֹ ׁ ֶשל ַאבּ ּו ׁ ְשח ּוד ּ ִפ ְע ּ ֵפ ַ( בּ וֹ ְּכ ֶא ֶרס ׁ ֶשל ַ( ְכנַ אי .הוּא נִ ׁ ְש ַ ּבע ְ ּב ִלבּ וֹ ִּכי לֹא יָ נו ַּח וְ לֹא יִ ׁ ְשקֹט,
ַ(ד ֲא ׁ ֶשר יִ נְ קֹם ֶאת נִ ְק ָמתוֹ ֵמ ָה ַרב ׁ ֶש ֵה ֵ(ז ְלהוֹ ִכיחוֹ ָ ּב ַר ִ ּבים ,ו ְּב ָכ ְך יָ ׁ ִשיב ֶאת ְּכבוֹ דוֹ ָה ָאבוּד ִ ּב ְפנֵ י ֲח ֵב ָריו.
ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ֵ ּבינְ ַתיִ ם ֶאת־דַּ ְרכּ וֹ ֵ ּבין דּ ּו ְכנֵ י ַה ּ ׁש ּוק ,רוֹ ֵכ ׁש ּ ֵפרוֹ ת ְמס ָ ּי ִמים ְּכ ַב ָּק ׁ ַשת ַר ְעיָ תוֹ ,
וְ צוֹ ֵרר אוֹ ָתם ִ ּבזְ ִהירוּת ַ ּב ַּסל ׁ ֶש ִע ּמוֹ  .וְ ִה ֵּנה הוּא ּפוֹ נֶ ה ֶאל ַא ַחת ַה ִּס ְמ ָטאוֹ ת ָה ֲא ֵפלוֹ ת וְ ַה ָּצרוֹ ת,
אשי ׁ ֶשל ַה ּ ׁש ּוק ,וְ ׁ ָשם ִה ְמ ִּתין לוֹ ְּכבָ ר ַה ִ ּב ְריוֹ ן ַה ִּנ ְכ ָלםְּ ,כ ׁ ֶש ְ ּב ִלבּ וֹ ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ת
ׁ ֶש ִּמ ְת ַ( ְּקלוֹ ת ִמ ּתוֹ ְך ְרחוֹ בוֹ ָה ָר ׁ ִ
יטב ְ ּב ִפגְ יוֹ ן ְמל ָּט ׁש ו ַּמבְ ִריק ,ו ֵּמרֹב ַּכ ֲ(סוֹ וַ ֲחרוֹ נוֹ ֶה ְח ִליט ִל ְדקֹר ֶאת ָה ַרב
נָ ָקם וְ ֶר ַצח .יָ דוֹ ָא ֲחזָ ה ֵה ֵ
ְ ּב ֵאין־רוֹ ִאים ו ְּל ֵה ָ( ֵלם ֵ ּבין ָה ֲאנָ ׁ ִשים ָה ַר ִ ּבים ַהגּ וֹ ְד ׁ ִשים ֶאת ַה ּ ׁש ּוקֶ .א ָּלא ׁ ֶש ְּל ֶפ ַתע ִה ְת ַר ֵח ׁש דְּ בַ ר־ ּ ֶפ ֶלא .יָ דוֹ
יב ּה ֶאל־גּ וּפוֹ ְּ .כ ֵא ָביו
יח ְל ָה ׁ ִש ָ
ׁ ֶשה ּו ְר ָמה ָ ּב ֲאוִ יר ִ ּב ְמ ִהירוּת יַ ַחד ִעם ַה ּ ִפגְ יוֹ ן ,יָ ְב ׁ ָשה ְל ֶפ ַתע וְ הוּא לֹא ִה ְצ ִל ַ
ֹאש מ ׁ ְש ּ ָפל ִמ ּתוֹ ְך ַה ְכנָ ָ(ה
ָהי ּו ֲאי ִּמים ,וְ ָכל ַמ ֲא ַמצָּ יו ַה ְּמר ִ ּבים ְל ָהנִ ַ
תה ּוּ ְ .בר ׁ
י( ֶאת־יָ דוֹ (ָ ,ל ּו ַ ּב ּ ֹ
ימה וְ ַה ּ ִפגְ יוֹ ן
י( ֶאל ֵ ּביתוֹ ׁ ֶשל ָה ַרבַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָּכל־ ָה ֵ(ת יָ דוֹ מ ּו ׁ ֶש ֶטת ָק ִד ָ
שת־ ּ ָפנִ ים ,נֶ ֱא ַלץ ַה ִ ּב ְריוֹ ן ְל ַה ִּג ַ
ּו ֹב ֶ <
יש ִה ְתוַ דָּ ה ַ(ל זְ ָממוֹ ו ִּב ֵּק ׁש ְמ ִח ָ
ֲ( ַדיִ ן נָ ע ּוץ ָ ּב ּה ,וּבִ ְד ָמעוֹ ת ׁ ָש ִל ׁ
ילהּ ַ .ב ַ(ל ַר ֲח ִמים ָהיָ ה ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם ,וְ ִלבּ וֹ
יש
יש ׁ ֶש ָ( ַמד ָּכנו ַּ( ְּכ ֶכ ֶלב ַציְ ָתן .הוּא ִה ְת ַר ּ ׁ ֵשם ִּכי ֲח ָר ָטתוֹ ׁ ֶשל ָה ִא ׁ
נִ ְכ ַמר ְל ַמ ְר ֵאה יִ ּס ּו ָריו ַה ָּק ׁ ִשים ׁ ֶשל ָה ִא ׁ
יח ְלהוֹ ִר ָיד ּה ֶאל גּ וּפוֹ ִּכבְ ֵ(ת
ימה ִה ְצ ִל ַ
נוֹ בַ ַ(ת ֵמ ִע ְמ ֵקי ִלבּ וֹ  ,ו ִּמ ָ ּיד ָא ַחז ִ ּבזְ רוֹ עוֹ ַהיְ ֵב ׁ ָשה וּבְ ַק ּלוּת ַמ ְד ִה ָ
ּ
ִה ָּו ְלדוֹ ַ .אבּ ּו ׁ ְשח ּוד ִה ִ ּביט ְּכלֹא ַמ ֲא ִמין ְ ּביָ דוֹ ׁ ֶש ָחזְ ָרה ְל ַת ְפ ֵקד ָּכ ָרגִ יל ,או ָּלם ָר ָאה ִּכי ַה ָיד נוֹ ְת ָרה ֲ(ק ָּמה
את ָך ְּתכ ּ ָפר" ,ו ְּל ַא ַחר
י( קוֹ לוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם ׁ ֶש ָּק ָרא" :וְ ָסר ֲ( ֹונֶ ָך וְ ַח ָּט ְ
ְ ּב ִמ ְק ָצת ְלזִ ְכרוֹ ן־עוֹ ָלםְ .ל ָאזְ נָ יו ִה ִּג ַ
י( ְ ּב ָאזְ נָ יו דִּ בְ ֵרי מו ָּסר וְ ִכבּ ּו ׁ ִשין ,וְ הוֹ ָרה לוֹ דֶּ ֶר ְך ְּת ׁשוּבָ הְּ ,כ ֵדי ִלנְ הֹג ָ ּב ּה ֵמ ַ( ָּתה וָ ֵאי ַלךְ.
ִמ ֵּכן ֵה ֵחל ְל ַה ׁ ְש ִמ ַ
ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת ָ(בְ ר ּו ֵמ ָאזּ ָ .ב ִעיר ְצ ַפת יָ ׁ ַשב ָּגאוֹ ן ָצ ִעיר ְליָ ִמים ְ ּב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי יוֹ ֵסף יְ ִדיד ַה ֵּלוִ יֶ ׁ ,ש ָ( ָלה ְל ֶא ֶרץ
ַה ּק ֶֹד ׁש ֵמ ֲא ַרם־צוֹ בָ א ,וְ ָ( ַסק ַ ּב ּתוֹ ָרה יַ ַחד ִעם ָה ִר ְיד ַ ּב"ז ִמ ְּסלו ְּצק ׁ ֶש ָ( ָלה ַאף הוּא ִל ְצ ַפת .זֶ ה ִמ ְּכבָ ר שָׂ ם
יש
יש זָ ֵקן ֶא ָחדֶ ׁ ,ש ַּל ְמרוֹ ת זִ ְקנוּתוֹ קוֹ ָמתוֹ ֲ( ַדיִ ן ְּת ִמ ָירה וַ ֲחסוֹ נָ ה ,וְ יָ דוֹ ָה ַא ַחת ְמ( ֶּק ֶמת ְמ ַ(טָ .ה ִא ׁ
ִלבּ וֹ ְל ִא ׁ
ִה ׁ ְש ִּכים וְ ֶה ֱ( ִריב ְלבֵ ית־ ַה ִּמ ְד ָר ׁשִ ,ה ְת ּ ַפ ֵּלל ֲארכּ וֹ ת וְ ָהגָ ה ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ָכל ׁ ָש ָ(ה ּ ְפנוּיָ ה ,וְ ָהיָ ה נִ ָּכר ָ( ָליו ִּכי ה ּוא
י( ַחג ַה ּ ׁ ָשבעוֹ ת ,ו ְּב ׁ ָש ָ(ה ׁ ֶש ָּכל ַה ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלים יָ ׁ ְשב ּו ְ ּבבֵ ית־ ַה ְּכנֶ ֶסת
ְמבַ ֵּק ׁש ְ ּב ָכ ְך ְל ַכ ּ ֵפר ַ(ל־ ֲ(בָ רוֹ  .וְ ִה ֵּנה ִה ִּג ַ
יש וְ ֵה ֵחל ְל ַס ּ ֵפר ֶאת ִס ּפוּרוֹ ַה ִּנ ְפ ָלא ,וְ ֶאת
וְ ָ( ְסק ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה ָּכל־ ַה ַּליְ ָלה ְּכ ִמנְ ַהג ְק ִה ּלוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ,נֶ ֱ( ַמד ָה ִא ׁ
ִס ּפוּר יָ דוֹ ָה ֲ(ק ָּמה ׁ ֶש ּנוֹ ְת ָרה ְלזִ ָּכרוֹ ן ֵמאוֹ תוֹ ְמא ָֹרע מ ְפ ָלא ׁ ֶש ֵא ַרע לוֹ ִעם ֶה ָח ָכם ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם ַ(נְ ֶּת ִ ּבי.
יתי ִלי ִמנְ ָהג ׁ ֶשל
יש(ָ " ,שִׂ ִ
" ֵמ ָאז ׁ ַש ְב ִּתי ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ַ(ל ַמ ֲ(שַׂ י וְ זָ ִכ ִ
יתי ַל ֲ(לוֹ ת ְל ֶא ֶרץ־ ַה ּק ֶֹד ׁש"ָ ,א ַמר ָה ִא ׁ
יהם
ֶקבַ ע ,ו ִּמדֵּ י ׁ ָשנָ ה ְ ּב ׁ ָשנָ ה ֲאנִ י ְמ ַס ּ ֵפר ֶאת ִס ּפוּר ַח ַ ּיי ְ ּב ַחג ַה ּ ׁ ָשבעוֹ תְּ ,כ ֵדי ְלעוֹ ֵרר ֶאת ָה ָ(ם ַּכ ָּמה ֲ( ֵל ֶ
ְל ַכ ֵ ּבד ֶאת ַה ֲח ָכ ִמים ו ְּל ִה ָ ּז ֵהר ׁ ֶש ּלֹא ְל ִה ָּכווֹ ת ְ ּבגַ ַח ְל ָּתם ,ו ְּל ַל ְּמ ָדם ַמ ִהי כּ ָֹח ּה ׁ ֶשל ַה ְּת ׁשוּבָ ה ָה ֲא ִמ ִּתית".

ׁ ַש ַ ּלח ַל ְח ְמ ָך ַ ל־ ּ ְפנֵ י ַה ָּמיִ ם ִּכי־ ְברֹב ַה ָ ּי ִמים ִּת ְמ ָצ ֶאנּ ּו
ְס(דּ וֹ ת ְ'מ ַל ֶּוה־ ַמ ְל ָּכה' ׁ ֶש ָהיָ ה עוֹ ֵר ְך ַר ִ ּבי יְ ׁ ַש ְעיָ ה ִמ ְּק ֶר ְס ִטיר ִמדֵּ י מוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבתָ ,הי ּו ְל ׁ ֵשם דָּ בָ ר .יְ הו ִּדים
ָהי ּו נוֹ ֲה ִרים ִל ְק ֶר ְס ִטיר ִמ ָּכל ַר ֲח ֵבי הנְ ַּג ְריָ הּ ,ו ְב ׁ ַש ְ ּבתוֹ ת ַהח ֶֹרף ָהי ּו עוֹ ִלים ַ(ל ָה ַר ֶּכ ֶבת ַה ְּמ ִה ָירה ְ ּבמוֹ ָצ ֵאי
יעים ַאף ִ ּב ׁ ְש ַ(ת ֲחצוֹ תֵ ,ה ֵסבּ ּו ַל ְּס(דָּ ה ְ ּבק ַֹרת־רו ַּח ֵמ ֵ(ין עוֹ ָלם ַה ָ ּבא.
ׁ ַש ָ ּבת ְל ַא ַחר ַה ְבדָּ ָלהּ ,ו ְכ ׁ ֶש ָהי ּו ַמ ִּג ִ
יס ָקא ,וְ ָא ַמר:
ָהיָ ה זֶ ה ְ ּבמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת ַא ַחתַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ַר ִ ּבי יְ ׁ ַש ְעיָ ה ִהזְ ִּכיר ֶאת ַרבּ וֹ ַה ַּנ ֲ( ָרץַ ,ר ִ ּבי ְצבִ י ִה ְיר ׁש ִמ ִּל ְ
" ְל ִע ִּתים ָאנ ּו רוֹ ִאים נִ ִּסים ְּגלוּיִ ים ׁ ֶש ַהצַּ דִּ ִ
יקים ּפוֹ ֲ( ִלים ,או ָּלם ְ ּב ֵ(ינֵ י ָבשָׂ ר נִ ְר ִאים ַהדְּ ָב ִרים ִּכ ְפ ׁשו ִּטים
ק ֶדש ֵא ֶצל ַרבּ וֹ .
ֵמ ֲא ֵל ֶ
יהם" .וְ ָאז ִס ּ ֵפר ֶאת ַה ַּמ ֲ(שֶׂ ה דִּ ְל ַה ָּלן ,לוֹ ָהיָ ה ֵ(ד ְ ּב ֵ(ינָ יו ַ ּב ְּתקו ָּפה ׁ ֶש ָהיָ ה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ַ ּב ּ ֹ
יס ָקא ִא ּ ׁ ָשה ָמ ַרת־נֶ ֶפ ׁש ,ו ִּב ְב ִכי סוֹ ֵ(ר ֵה ֵח ָּלה ִל ׁ ְש ּפ ְֹך ֶאת־ ִל ָ ּב ּה .קוֹ ָל ּה
י(ה ֶאל ָה ַר ִ ּבי ִמ ִּל ְ
יוֹ ם ֶא ָחד ִה ִּג ָ
ישי
יחה ְלהוֹ ִציא ִמ ּ ִפי ָה ַרק ִמ ׁ ְש ּ ָפט ֶא ָחדָ " :א ָּנאַ ,ה ֲחזֵ ר ִלי ֶאת ִא ׁ ִ
ָהיָ ה ְמק ָּטע ֵמרֹב ֶ ּב ִכי ,וְ ִהיא ִה ְצ ִל ָ
ׁ ֶש ִּנ ְל ַקח ִמ ֶּמ ִּני"ְ .ל ַא ַחר ׁ ֶש ּ ׁ ָשבָ ה נַ ְפ ׁ ָש ּה ְמ ַ(טִ ,ס ּ ְפ ָרה לוֹ ָה ִא ּ ׁ ָשה ִּכי ַ ּב ְע ָל ּה נִ ְת ּ ַפס ִ ּב ֵידי ַה ִּמ ׁ ְש ָט ָרה וְ נִ ְכ ָלא
ְ ּבבֵ ית־ ַה ֶּכ ֶלא ׁ ֶש ְ ּב ָקאלוֹ בְ .ל ׁ ֵש ַמע ְמקוֹ ם ַמ ֲא ָסרוֹ אוֹ ר ּו ּ ְפנֵ י ָה ַר ִ ּבי ,וְ הוּא הוֹ ָרה ָל ּה ִמ ָ ּידְ " :ס ִעי ְלבֵ ית־ ַה ּס ַֹהר
יס ָקא ְמבַ ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ּנ ּו ְל ׁ ַש ְח ֵרר ֶאת ַ ּב ְע ֵל ְך ִמ ִּכ ְלאוֹ " .וּבְ עוֹ ד ָה ִא ּ ׁ ָשה
ַה ָּלז ,וְ ִא ְמ ִרי ִל ְמ ַפ ֵּקד ַה ֶּכ ֶלא ִּכי ָה ַר ִ ּבי ִמ ִּל ְ
ִמ ְת ַק ּ ׁ ָשה ְל ַ( ֵּכל ֶאת דִּ בְ ֵרי ָה ַר ִ ּבי ,יָ ֲ(צ ּו ָל ּה ְ ּבנֵ י־ ַה ַ ּביִ ת ְל ַק ֵ ּבל ֶאת ַהדְּ בָ ִרים ִ ּב ְמלוֹ ָאם ו ְּל ַה ֲא ִמין ָ ּב ֶהם
ֶ ּב ֱאמוּנָ ה ׁ ְש ֵל ָמה .לֹא ְ ּבנָ ֵקל ִמ ְּל ָאה ָה ִא ּ ׁ ָשה ַא ַחר הוֹ ָר ָאתוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּביֶ ׁ ,ש ֵּכן ּ ַפ ַחד ָּגדוֹ ל ִמ ֵּלא ֶאת־ ִל ָ ּב ּה ׁ ֶש ָּמא
ּת ׁ ְש ַל ְך ַאף ִהיא ֶאל ַה ֶּכ ֶלא ַ ּב ֲ(וֹן ׁשוֹ ְטטוּת ,או ָּלם ִהיא ִה ְת ַח ְ ּז ָקה ֶ ּב ֱאמוּנַ ת ַצדִּ ִ
יקים וְ נָ ְס ָ(ה ֶאל ָה ִעיר
יה ַל ֲ(שׂ וֹ ת(ַ ,ד ׁ ֶש ְּל ֶפ ַתע
ָקאלוֹ בָ ׁ .ש ָ(ה ֲאר ָּכה סוֹ בְ ָבה ָה ִא ּ ׁ ָשה ְסבִ יב ֵ ּבית־ ַה ּס ַֹהר ְ ּב ִלי ָל ַד ַ(ת ֶמה ָ( ֶל ָ
ִה ְתיַ צֵּ ב מו ָּל ּה ָא ָדם ָחסוֹ ןּ ,ו ְבקוֹ ל ַּת ִּקיף ִ ּב ֵּק ׁש ֶה ְס ֵ ּב ִרים ְל ׁשוֹ ְטט ּו ָת ּה ַ ּב ָּמקוֹ םַ " .א ַחר ִמי ַא ְּת ְמ ַח ּ ֶפשֶׂ ת"?
יש ,ו ְּבקוֹ ל רוֹ ֵ(ד ֵה ׁ ִשיבָ הַ " :א ַחר ְמנַ ֵהל ַה ֶּכ ֶלא"ְ .ל ַה ְפ ָּת ָ(ה ִהזְ דַּ ָהה ַה ָּלה ִּכ ְמנַ ֵהל ַה ָּמקוֹ ם ,וְ ִהיא
ׁ ָש ַאל ָה ִא ׁ
יס ָקא ׁ ָש ַלח אוֹ ִתי ֵא ֶל ָ
יךְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ְּת ׁ ַש ְח ֵרר ֶאת ַ ּב ְע ִלי"ּ ְ .בטו ָּחה
ָר ֲא ָתה ְ ּב ָכ ְך ִס ָּמן ִמן־ ַה ּ ׁ ָש ַמיִ םָ " .ה ַר ִ ּבי ִמ ִּל ְ
ימה ,א ּו ָלם ְל ַמ ְר ֵ ּבה ַה ְפ ָּת ָ( ָת ּה הוֹ ָרה ָל ּה
ָהיְ ָתה ִּכי ַה ְמ ַפ ֵּקד יִ ְפרֹץ ִ ּב ְצחוֹ ק ְמ ׁ ַש ֲ( ׁ ֵש ַ( ְל ׁ ֵש ַמע ַ ּב ָּק ׁ ָש ָת ּה ַה ְּת ִמ ָ
י( ַ(ל ַ ּב ְע ָל ּה ָה ָא ִסירְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ְמ ַמ ְל ֵמל וְ אוֹ ֵמר" :זְ כוּת ְּגדוֹ ָלה
מד ְליַ ד ׁ ַש ַ(ר ַה ֶּכ ֶלא ,ו ְּל ַה ְצ ִ ּב ַ
ַה ְמ ַפ ֵּקד ַל ֲ( ֹ
יש ַמ ֵהר זִ ֲה ָתה ָה ִא ּ ׁ ָשה ֶאת ַ ּב ְע ָל ּה ,וְ ַה ְמ ַפ ֵּקד
נָ ְפ ָלה ְ ּב ֶח ְל ִקיֶ ׁ ,ש ַה ַּצדִּ יק ִמ ִּל ְ
יס ָקא ְמבַ ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ִּני טוֹ בָ ה"ִ .ח ׁ
י(ה ַה ַ ּביְ ָתה.
הוֹ ָרה ְל ׁ ַש ְח ְררוֹ ְל ַא ְל ַּתרְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ֵמ ׁ ִשיב לוֹ ֶאת ָּכל־ ֲח ָפ ָציו וְ ַאף ַמ ֲ(נִ יק לוֹ ֶּכ ֶסף ִל ְד ֵמי נְ ִס ָ
יצד ִה ִּכיר מוֹ ִרי וְ ַר ִ ּבי ֶאת ַה ְמ ַפ ֵּקד ַה ָּלזֶ ה ,ו ַּמדּ ו ַּ( ּכֹה ָח ַרד ִל ׁ ְשמוֹ וּבִ צַּ ע ֶאת
"וְ ַ( ְכ ׁ ָשו ֲא ַס ּ ֵפר ָל ֶכם ֵּכ ַ
ַ ּב ָּק ׁ ָשתוֹ ִמ ָ ּיד"ָ ,א ַמר ַר ִ ּבי יְ ׁ ַש ְעיָ ה וְ ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְל ַס ּ ֵפרְ .מ ַפ ֵּקד זֶ ה ִה ְתגּ וֹ ֵרר ִ ּב ְצ ִעירוּתוֹ ִ ּב ְכ ָפר ָק ָטן ָסמו ְּך
יס ָקא ,וְ ָסבַ ל ָּת ִמיד ֶח ְר ּ ַפת־ ָר ָ(ב .יַ ְלדוּתוֹ ָהיְ ָתה ָק ׁ ָשה ו ֵּמעוֹ ָלם לֹא זָ ָכה ְל ִח ָ ּבה ִמ ַּצד ְ ּבנֵ י ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ,
ְל ִל ְ
וְ ַהיְ ִח ִידים ׁ ֶש ֶא ְצ ָלם ָמ ָצא אֹזֶ ן־ ַק ּ ׁ ֶש ֶבת ו ְּמ ַ(ט ַמ ְרגּ וֹ ַ(ָ ,הי ּו יְ הו ֵּדי ַה ְּכ ָפרֶ .א ְצ ָלם ׁ ִש ֵּמ ׁש ְּכ'גוֹ י ׁ ֶשל־ ׁ ַש ָ ּבת',
יבת ַמיִ ם ,ו ְּמ ַק ֵ ּבל ֵמ ֶהם ְמ ַ(ט ָמזוֹ ן ְל ַה ֲחיוֹ ת ֶאת־נַ ְפ ׁשוֹ ָ .היָ ה זֶ ה
יבת ֵ( ִצים ו ׁ ְּש ִא ַ
וְ ָהיָ ה ְמ ַס ֵ ּי ַ( ָל ֶהם ַ ּב ֲח ִט ַ
י( ָתם ַה ְּקרוֹ ָבה ֶאל ָה ִעיר
ְ ּב ֶ( ֶרב ַחג ַה ּ ׁ ָשבעוֹ תַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ַּכ ָּמה ִמ ּתוֹ ׁ ְש ֵבי ַה ְּכ ָפר ָ( ְמד ּו וְ שׂ וֹ ֲחח ּו ְ ּב ִענְ יָ ן נְ ִס ָ
יס ָקאְּ ,כ ֵדי ִל ׁ ְשהוֹ ת ִ ּב ְמ ִחצָּ תוֹ ׁ ֶשל ַה ַּצדִּ יק ְ ּב ַחג ַמ ַּתן־ ּתוֹ ָרהֵ .מ ָאז ו ִּמ ָּת ִמיד ָהיָ ה ַה ָּצ ִעיר ַס ְק ָרן ְל ַה ִּכיר ֶאת
ִל ְ
יהם ׁ ֶשל ַה ְ ּיהו ִּדים ,אוֹ ָתם ֶה ֱ( ִר ְ
יך ְמאֹד ְּכ ַאנְ ׁ ֵשי ַּת ְרבּ וּת וְ רו ַּח ,וְ ַס ְק ָרנ ּותוֹ נִ צְּ ָתה בּ וֹ ִל ְראוֹ ת
אוֹ ְרחוֹ ת ַח ֵ ּי ֶ
יהם ׁ ֶשל ֲח ִס ָידיוֶ ׁ " .ש ָּמא ַּת ְח ּ ְפצ ּו ִּכי ֶא ְצ ָט ֵרף
יצד ִמ ְתנַ ֶה ֶלת ֲח ֵצרוֹ ׁ ֶשל ַהצַּ דִּ יק וַ ֲה ִליכוֹ ת ַח ֵ ּי ֶ
ִמ ָּקרוֹ ב ֵּכ ַ
י( ְת ֶכם ְל ֶמ ׁ ֶש ְך יְ ֵמי ַה ַחג ,וְ א ּו ַכל ִל ְהיוֹ ת ָל ֶכם ְל ֵ(זֶ ר ִ ּב ׁ ְש ִמ ַירת ָה ֲ(גָ ָלה וְ ַה ּס ּו ִסים וּבַ ֲ(שִׂ ַ ּיית ַה ְּמ ָלאכוֹ ת
ִלנְ ִס ַ
ּ
ָ
יאה .וְ ָא ְמנָ ם ,ה ּוא
י( ֶה ָ( ֵרל ַה ָּצ ִעיר ַל ֲחב ּו ַרת ַה ְיהו ִּדים ,וְ ַה ָּלל ּו ק ְפצ ּו ַ(ל ַה ְּמ ִצ ָ
יכם"ִ ,ה ִּצ ַ
ָה ֲאסוּרוֹ ת ֲ( ֵל ֶ
יס ָקא ,או ָּלם ֵמ ֵ(ת ְל ֵ(ת ָ ּב ַל ׁש ְ ּב ַס ְק ָרנוּת ַא ַחר
אכ ּתוֹ ֶ ּב ֱאמוּנָ ה ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך יְ ֵמי ַה ִ ּב ּקוּר ְ ּב ִל ְ
ָ(שָׂ ה ֶאת ְמ ַל ְ
ַה ְ ּיהו ִּדים ַה ּיוֹ ׁ ְש ִבים ְ ּבבֵ ית־ ַה ִּמ ְד ָר ׁש ַה ָּגדוֹ ל ,וְ ִה ׁ ְש ּתוֹ ֵמם ִל ְראוֹ ָתם ֵ( ִרים ָּכל ַה ַּליְ ָלה ְּכ ׁ ֶש ֵהם ְרכ ּונִ ים ַ(ל־ ַּג ֵ ּבי
ְס ָפ ִרים ְּגדוֹ ִלים ,לוֹ ְמ ִדים ו ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלים ,ו ֵּבין ְל ֵבין אוֹ ְכ ִלים ְמ ַ(ט .עוֹ ָלם ָח ָד ׁש ו ְּמ ַ(נְ יֵ ן נִ גְ ָלה ְל ָפנָ יו ,ו ְּביִ ח ּוד
יאתוֹ ָּג ְד ָלה ְ ּבמוֹ ָצ ֵאי ַה ַחג,
ׁ ָש ְב ָתה ֶאת־ ִלבּ וֹ דְּ מ ּותוֹ ַה ֲהד ּו ָרה ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּביֶ ׁ ,ש ָ( ָליו ׁ ָש ַמע ְּגדוֹ לוֹ ת וּנְ צוּרוֹ תְ ּ .פ ִל ָ
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָר ָאה ֲאנָ ׁ ִשים ַר ִ ּבים נִ ְכנָ ִסים ֶאל ַה ַּצדִּ יק ,וְ יוֹ ְצ ִאים ִמ ֶּמ ּנ ּו ְ ּב ָפנִ ים שְׂ ֵמחוֹ ת ּו ׁ ְש ֵלווֹ ת .וְ ִה ֵּנה ָמ ָצא ַאף
הוּא ׁ ְש ַ(ת ּ ֹכ ֶש<ר ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָה ַר ִ ּבי יָ ָצא ֵמ ַח ְדרוֹ ּ ,ו ָפנָ ה ֵא ָליו ְ ּב ַב ָּק ׁ ָשה ְל ִה ְת ָ ּב ֵר ְךּ ַ " .ב ֶּמה ִּת ְר ֶצה ְל ִה ְת ָ ּב ֵר ְך"? ׁ ָש ַאל
ָה ַר ִ ּביֶ ׁ ,ש ָר ָאה ֶאת ּת ָּמתוֹ ׁ ֶשל ַה ְ ּב ִר ָ ּיה ׁ ֶש ְּל ָפנָ יו ,וְ ַה ָּצ ִעיר ֵה ׁ ִשיבֲ " :אנִ י ְמ ַב ֵּק ׁש ְ ּב ָר ָכה ְל ַפ ְרנָ ָסה ְ ּב ַה ְר ָחבָ הִּ ,כי
י( לוֹ ָה ַר ִ ּבי ָלת ּור ַא ַחר ּ ַפ ְרנָ ָסה ְמכ ֶ ּב ֶדתַ ,א ְך הוּא ֵה ׁ ִשיב
ָק ָצה נַ ְפ ׁ ִשי ָ ּבעֹנִ י ַה ַּמ ְח ּ ִפיר"ְ .ל ׁ ֵש ַמע ַה ַ ּב ָּק ׁ ָשה ִה ִּצ ַ
ימה ְל ָך"? וְ ַה ָּלה
ִּכי נִ ָּסה ֶאת־ ַמ ָ ּזלוֹ ְ ּב ָכ ְך וְ לֹא ָ( ְל ָתה ְ ּביָ דוֹ ֶ ׁ " .ש ָּמא ִּתבְ דּ ֹק ָ ּב ִע ּתוֹ נִ ים ִאם יֵ ׁש ִמשְׂ ָרה ַה ַּמ ְת ִא ָ
אתיּ ָ .ב ִעיר ָקאלוֹ ב ְמ ַח ּ ְפשִׂ ים ָא ָדם ָהגוּן וְ נִ ְמ ָרץ ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל
י(ה ַא ַחת ָמ ָצ ִ
יתי ַּגם זֹאת ,וְ ַרק יְ ִד ָ
ָ(נָ הְּ " :כבָ ר ָ(שִׂ ִ
יש ּ ָפ ׁשוּט וַ ֲהמוֹ נִ י ,וְ ֵאינִ י רוֹ ֶאה ֶאת ַ( ְצ ִמי ַמ ְת ִאים ְל ַת ְפ ִקיד
ְלנַ ֵהל ֶאת ֵ ּבית־ ַה ּס ַֹהר ַה ְּמקוֹ ִמיֲ ,אבָ ל ֲאנִ י ִא ׁ
ָּגדוֹ ל זֶ ה"ְ ׁ " .ש ַמע ַל ֲ( ָצ ִתי וְ ַסע ְל ָקאלוֹ ב ,וַ ֲאנִ י ְמבָ ֵר ְך אוֹ ְת ָך ׁ ֶש ִּתזְ ֶּכה ְ ּב ִמ ּנוּי זֶ ה"ּ ִ .ב ְר ָכתוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ִח ְ ּז ָקה
ֶאת ַה ָּצ ִעיר ,וְ הוּא נִ ָּסה ֶאת־ ַמ ָ ּזלוֹ  .וְ ָא ְמנָ םַ ,ה ִ ּב ְל ִּתי יֵ ָא ֵמן ֵא ַרע ,וְ הוּא ִה ְת ַק ֵ ּבל ִמ ָ ּיד ַל ִּמשְׂ ָרה ַה ֲח ׁשו ָּבה .לֹא
יח ִל ְצבּ ֹר עֹ ֶש<ר ַרב ִמ ַּת ׁ ְשל ּו ֵמי ַה ּ ׁש ַֹחד ׁ ֶש ֶה ֱ(נִ יק ּו לוֹ ַה ְמבַ ְּק ִרים ְ ּב ַב ְק ׁ ָשם
ָ(בְ ר ּו יָ ִמים ֲאר ִּכים ,וְ הוּא ִה ְצ ִל ַ
יס ָקאְּ ,כ ׁ ֶש ִע ּמוֹ ֲ(גָ ָלה ְמ ֵל ָאה ְ ּב ָכל־ט ּוב,
י( ֶאל ָה ַר ִ ּבי ִמ ִּל ְ
יהם ַה ְּכלו ִּאים .יוֹ ם ֶא ָחדִ ,ה ִּג ַ
ִל ְראוֹ ת ֶאת ּ ְפנֵ י יַ ִּק ֵיר ֶ
או ָּלם ַה ַּצדִּ יק ֵמ ֵאן ִל ּטֹל ִמ ֶּמ ּנ ּו ֲא ִפ ּל ּו ּ ְפרו ָּטה ַא ַחתְּ ,כ ִמנְ ָהגוֹ ׁ ֶש ּלֹא ָל ַק ַחת ְמא ּו ָמה ִמ ִּמי ׁ ֶש ֵאינוֹ ֶ ּבן־ ְ ּב ִרית.
יש ׁ ֶש ַהצַּ דִּ יק יִ ּטֹל ִמ ֶּמ ּנ ּו ְמ ַ(ט ְּכ ַה ָּכ ַרת ַה ּטוֹ ב ,ו ְּל ַב ּסוֹ ף ִה ְס ִּכים ָה ַר ִ ּבי ְל ָדבָ ר
ַל ּ ׁ ָשוְ א ָהי ּו ָּכל ַּת ֲחנוּנָ יו ׁ ֶשל ָה ִא ׁ
ימינִ י ּו ְת ַמ ֵּלא ֶאת ַ ּב ָּק ׁ ָש ִתי" ,וְ ַה ְמ ַפ ֵּקד
ֶא ָחדַ " :ה ְב ַטח ִלי ׁ ֶש ְ ּבבוֹ א ָה ֵ(ת וְ ֶא ְצ ָט ֵר ְך ִמ ְּמ ָך טוֹ בָ הַּ ,ת ֲ(מֹד ִל ִ
יח ְ ּב ֵהן־ ִצ ְדקוֹ ִּכי יַ ֲ(שֶׂ ה ֵּכן ְללֹא ָס ֵפק" .וְ ִה ֵּנה ִה ִּג ָ
ִה ְב ִט ַ
י(ה ַה ִהזְ דַּ ְּמנוּת"ִ ,ס ֵ ּים ַר ִ ּבי יְ ׁ ַש ְעיָ ה ֶאת ִס ּפוּרוֹ
יש יְ הו ִּדי ו ְּל ָה ׁ ִשיבוֹ ְלבֵ יתוֹ ְּכ ַב ְּת ִח ָּלה".
ַה ִּנ ְפ ָלא" ,ו ִּבזְ כוּת ִ ּב ְר ָכתוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ֵמ ָאזָ (ָ ,לה ְ ּביָ דוֹ ְל ַה ִּציל ִא ׁ

ּ ְפנִ ינֵ י אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים
ִמדִּ ְב ֵרי ָהאוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ַה ָּקדוֹ ׁש

ִּב ְהיוֹ ת ׁ ֶש ָּבא ְּב ַמ ֲחנֵ נוּ ָקדוֹ ׁשֶ ,ה ָח ָכם ַה ּ ׁ ָש ֵלם ָה ַרב ַה ּכוֹ ֵלל
כמוהר"ר ַח ִ ּיים ן' ֲָ #טרִ ,עם ב' נָ ׁ ָשיו וּב' ַּת ְל ִמ ִידים ׁ ָשם,
ו ְּביוֹ ם־טוֹ ב ׁ ֶשל ַחג ַה ּ ָׁשבעוֹ ת ׁ ְשנַ ת ה'תצ"ט ,יָ ְרדוּ
אריטוֹ ו ָּבאוּ ְל ֵבית־ ַה ְּכנֶ ֶסת .ו ְּכ ָבר יָ ָצא ׁ ְשמוֹ ְ ּב ָכל
ִמ ַּלאזַ ִ
ָהעוֹ ָלם ֵמ ֲח ִסידוּתוֹ ו ֵּמרֹב ָח ְכ ָמתוֹ ְ ,ונָ ְתנוּ ֵלב ָה ָ#ם ַה ֶּזה עם
ָקדוֹ ׁש ַ#ל ֲָ #ס ָקיו ,ו ֵּמרֹב ַ#נְ ְו ָתנ ּותוֹ לֹא ִ ּג ָּלה ׁ ֶש ְ ּב ִס ַּבת
ַה ָ ּגל ּות ַה ּ ָמצוּי ַּב ּ ַמ ֲָ #רב יָ ַרד ִמ ְּנ ָכ ָסיו ָּכל־ ָּכ ְך ׁ ֶש ּלֹא נִ ׁ ְש ַאר
ְּביָ דוֹ ְמא ּו ָמהְ .ו ַה ָּק ָ ּב"ה ְּב ַר ֲח ָמיו ׁ ֶש ּלֹא ָר ָצה ַל ֲ#זֹב ֶאת
ַה ַ ּצדִּ יק ַה ֶּזה ,נָ ַתן ְ ּב ֵלב נְ ִד ֵיבי־ ָ#ם ׁ ֶש ִ ּי ְּתנ ּו לוֹ ַמה ּ ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך
יתי ַ ּגם ֲאנִ י ִל ְהיוֹ ת ִעם ַה ְמ ִַ ּ #שׂ יםְ ,ו ִד ַּב ְר ִּתי
ִל ְמזוֹ נוֹ ָתיוְ .וזָ ִכ ִ
ִעם ְקרוֹ ַבי ְואוֹ ֲה ַבי ְוכוּ' ,ו ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא ְל ַב ֵ ּי ׁש ֶה ָ#נָ ו ַה ֶּזה
ָא ַמ ְרנ ּו לוֹ ׁ ֶש ְ ּי ַמ ֶּנה ב' ַ ּג ָּב ִאים ִלגְ בּ וֹ ת ֵמ ַה ִּמ ְתנַ דְּ ִבים
יהם ְוכוּ'ְ .וזָ ִכ ִ
ּו ְל ַה ֲ#לוֹ תוֹ ְּביָ דוֹ ַ#ל־יְ ֵד ֶ
יתי ִל ְלמֹד ִע ּמוֹ ְּכמוֹ
ג' ֳח ָד ׁ ִשיםְ ,ו ַה ְ ּג ִב ִירים ׁ ֶש ָּב ִאים ִל ׁ ְשמ ִַֹּ #ב ְק ׁש ּו ִמ ּ ִפיו ֵאיזֶ ה
ִחדּ ו ּׁש ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה אוֹ ֵאיזֶ ה דְּ ָר ׁ ָשהְ ,ו ָכ ְך ָ#שָׂ ה ָּכל ַה ֵּלילוֹ ת
ַא ַחר ַה ִּל ּמוּד ּ ָפ ַתח ּ ִפיו ִל ְדרֹשְ -ו .כ ָּלם ָהי ּו מו ָּסר ִעם
ְמ ׁ ָש ִלים ְמתו ִּקיםֲ ,א ׁ ֶשר ַ#ל־ ֵּכן ָּכל ָה ָ#ם יִ ְת ַא ּווּ ַּת ֲא ָוה
מ ִַ #מ ּ ִפיו) .ממכתב תלמידו רבי משה ב"ר שלמה פראנקו מליוורנו(
ִל ׁ ְש ֹ
ַה ִח ָיד"א ְמ ַצ ּ ֵטט ְ ּב ִס ְפרוֹ ִ'מ ְד ַ ּבר ְק ֵדמוֹ ת'ֵ ּ ,פר ּו ׁש נָ ֶאה ְל ַחג
יש אוֹ ר ַה ַח ִ ּיי"םּ ְ ,ב ֵס ֶפר ט ּור
ַה ּ ׁ ָש .בעוֹ ת ְּב ׁ ֵשם ָ'ה ַרב ִעיר ְו ַקדִּ ׁ
ָּב ֶר ֶקת ִס ָּמן תצ"ד'ַ " :ט ַ#ם ׁ ֶש ִּנ ְק ָרא ׁ ָש .בעוֹ תִּ ,כי נִ ׁ ְש ַ ּבע
ַה ָּק ָ ּב"ה ׁ ֶש ּלֹא יָ ִמיר אוֹ ָתנוּ ַו ֲאנַ ְחנוּ נִ ׁ ְש ַּב ְענ ּו לוֹ ׁ ֶש ֵאין ָאנוּ
ְמ ִמ ִירים אוֹ תוֹ ַ ,חס־ ְו ׁ ָשלוֹ ם"ְ ׁ ,ש .בעוֹ ת ִ ּב ׁ ְש ָוא ַ#ל ִמ ׁ ְש ַקל
ׁ ָשבוּעוֹ ת ְ ּב ָק ַמץִּ .ב ְס ָפ ִרים ַר ִּבים ָח ׁ ְשב ּו ִּכי ַה ַּכ ָּונָ ה ְל ַר ֵּבנוּ
ַח ִ ּיים ֶּבן־ ֲַ #טר ָה'אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים' ַה ָּקדוֹ ׁשְ ,ו ַאף ְמ ַצ ּ ְט ִטים ֶאת
ַה ֵּבאוּר ִ ּב ׁ ְשמוֹ ַ ,א ְך זוֹ ָטעוּת ַהנּ וֹ ַב ַ#ת ֵמח ֶֹסר ֲה ָבנָ הֶ ׁ ,ש ֵּכן
ָה'אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים' לֹא ִח ֵּבר ֵס ֶפר ְ ּב ׁ ֵשם טוּר ָּב ֶר ֶקתְ ,ו ַה ַּכוָּ נָ ה
ַל ְּמ .ק ָ ּבל ַר ִּבי ַח ִ ּיים ַה ּכ ֵֹהן ֵמ ֲא ַרם־צוֹ ָבאַּ ,ת ְל ִמיד .מ ְב ָהק ׁ ֶשל
יטאל ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ַטר ְּב ֶונֶ ְציָ ה ְ ּבכ"ה ְ ּבנִ ָ
ַר ִּבי ַח ִ ּיים ִו ַ
יסן תט"ו,
ְונוֹ ַדע ַ#ל־ ׁ ֵשם ּ ֵפרו ּׁשוֹ " ְמקוֹ ר ַח ִ ּיים" ַ#ל ַה ּ ׁ .ש ְל ָחן ָ#ר ּו ְך.

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים
השל"ה הק' מספר מעשה נפלא שאירע בסלוניקי
בליל חג השבועות עם מרן ה"בית יוסף" ,וזה לשונו:
"ולהראות גדולת מעלת זה הלילה ,איך שחביב לפני
הקב"ה לבלתי נִ דום רגע אחת מדביקות התורה וכו',
אכתוב לכם מעשה שאירע קרוב לזמנינו והועתק
מכתב המקובל הר"ר שלמה הלוי אלקבץ ,שהיה
מתחבר בבית של רבנו בית יוסף והופיע עליו רוח
הקודש ,וזה נוסח הכתב .דעו לכם כי הסכמנו החסיד
נר"ו ואני עבדו ועבדיכם מהחברים ,לעמוד על
נפשינו ליל שבועות ולנדד שינה מעינינו .ותהלה
לאל כן עלה בידינו כי לא הפסקנו רגע וכו' ,ובעת
שהתחלנו ללמוד המשנה ולמדנו שתי מסכתות,
זיכנו בוראנו ונשמע את קול המדבר בפי החסיד
נר"ו ,קול גדול בחיתוך אותיות ,וכל השכנים היו
שומעים ולא מבינים .והיה הנעימות רב ,והקול הולך
וחזק ,ונפלנו על פנינו ולא היה רוח באיש לישא
עיניו ופניו לראות מרוב המורא .והדיבור ההוא
מדבר עמנו ,והתחיל ואמר וכו' ,אשריכם בעולם הזה
אשריכם בעולם הבא ,אשר שמתם על נפשכם
לעטרני בלילה הזה וכו' ,ודעו כי אתם מבני עליה
וקול תורתכם והבל פיכם עלה לפני הקב"ה וכו'",
והוא מאריך לפרט את דברי המגיד שמפליג בשבחם
על שישבו כל ליל חג השבועות ועסקו בתורה,
ובסוף אמר להם" :אשריכם בני ,שובו אל לימודכם
ולא תפסיקו רגע ,ועלו לארץ ישראל ,כי לא כל
העתים שוות ואין מעצור להושיע ברב או במעט,
ועיניכם אל תחוס על כליכם כי טוב הארץ העליונה
תאכלו ,ואם תאבו ושמעתם טוב הארץ ההיא
תאכלו" .החברים נבהלו ובכו מתוך שמחה ,ובבוקר
טבלו וסיפרו לחבריהם שלא היו עמם בלילה ,והללו
הצטערו שלא שמעו את הדברים ,אולם גם בלילה
השני של גלויות חזר שוב המחזה הנפלא והשמימי.

מה ֵליְ בּ
ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ִמ ּ ׁ ִשינוֹ ָבה ַ ּב ַ(ל " ָר ָמ ַתיִ ם צוֹ ִפים"ֵ ,מ ִביא ֵ(ד ּות נִ ְפ ָל ָאה ׁ ֶש ָר ָאה ְ ּב ַרבּ וֹ ַר ִ ּבי ׁ ְשלֹ ֹ
יתי ַ(ל ַחג ַה ּ ׁ ָשבעוֹ ת
ִמ ֶּלנְ ְט ׁ ְשנֶ ע ו ְּבג ֶֹדל יִ ְר ָאתוֹ ִל ְק ַראת ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה .וְ זֶ ה ְל ׁשוֹ נוֹ ַ ּ " :פ ַ(ם ַא ַחת ָהיִ ִ
ִ ּב ְק ִה ָּלה ְקדוֹ ׁ ָשה ֶלנְ ְט ׁ ְשנֶ ע ,וְ ִה ֵּנה ִ ּב ְס(דַּ ת ַה ַּליְ ָלה ׁ ֶשל־ ַה ּ ׁש ְל ָחןָ ּ ,פ ַתח ַא ְדמוֹ "ר זַ "ל וְ ָא ַמר ְ ּב ׁ ֵשם ָה ַרב
ַ'ה ְ ּיהו ִּדי' זַ "ל ׁ ֶש ָא ַמר ֵא ְ
יך ׁ ֶש ְ ּב ֵליל ׁ ָשבעוֹ ת ֵאין אוֹ ְמ ִרים ּתוֹ ָרהִּ ,כי דֶּ ֶר ְך ֶא ֶרץ ָק ְד ָמה ַל ּתוֹ ָרה ,וְ ֵאין דֶּ ֶר ְך
ֶא ֶרץ לוֹ ַמר ּתוֹ ָרהִּ ,כי ְל ָמ ָחר יְ ַק ְ ּבל ּו ַה ּתוֹ ָרה(ַ .ד־ ָּכאן דִּ בְ ֵרי ָה ַרב ַה ָּקדוֹ ׁש ַה ְ ּיהו ִּדי זַ "ל .וְ ִס ֵ ּים הוּא'ַ ,אךְ
י('ּ ְ .בתוֹ ְך ָּכ ְך
ימה וּבְ יִ ְר ָאהּ ְ ,ב ֶר ֶתת וּבְ זִ ַ
ֶמה עוֹ שִׂ ים ַ ּב ַּליְ ָלה ַה ֶ ּזה? ְמ ִכינִ ים ַ( ְצ ָמם ְל ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ֵא ָ
ֲא ָחזַ ּת ּו ִחיל ּו ְר ָ( ָדה וָ ַפ ַחד וְ יִ ְר ָאה ,וְ ָר ֲ(ד ּו ָּכל ֵאיבָ ָריו וְ ַא ְר ּכבּ וֹ ָתיו ָדא ְל ָדא נָ ְק ׁ ָשן(ַ ,ד ׁ ֶש ָּת ַפס ֶאת ַ( ְצמוֹ
ַ ּב ׁש ְל ָחן ְ ּב ָכל־גּ וּפוֹ  ,וְ לֹא הוֹ ִעיל ְּכלוּם(ַ .ד ׁ ֶש ּ ָפ ֲחד ּו ָּכל ַאנְ ׁ ֵשי־ ׁ ְשלוֹ מוֹ וְ ה ְכ ְרח ּו ִל ַּקח אוֹ תוֹ ֵמ ַ(ל
ַה ּ ׁש ְל ָחן ,וְ נָ שְׂ א ּו אוֹ תוֹ ְל ַח ְדרוֹ ַה ְמי ָחד וְ ֵהנִ יח ּו ַ(ל ַה ִּמ ָּטה ׁ ֶש ּלוֹ  ,וְ ׁ ָש ַכב ׁ ָשם ַ(ד ׁ ֶש ָּנח ֵמ ַה ּ ַפ ַחד ,וּבָ א
יתי ְּכ ׁ ֶש ָ ּי ׁ ַש ְב ִּתי ֶא ְצלוֹ ַמ ָּמ ׁש".
וְ יָ ׁ ַשב ַ(ל־ ַה ּ ׁש ְל ָחן" .וְ ַה ַּת ְל ִמיד ַר ִ ּבי ׁ ְשמ ּו ֵאל ְמ ַס ֵ ּים ׁ ָשם ו ֵּמ ִעיד :זֶ ה ָר ִא ִ
ׁ ָשנָ ה ַא ַחתּ ְ ,ב ָב ְקרוֹ ׁ ֶשל ַחג ַה ּ ׁ ָשבעוֹ ת ,נִ ְכנַ ס ַה" ֶּצ ַמח ַצדִּ יק" ִמ ִּויזְ 'נִ יץ ְלבֵ ית־ ַה ִּמ ְד ָר ׁשּ ,ו ִב ְפנוֹ תוֹ ֶאל
ַה ֲח ִס ִידים ָא ַמרָ " :ה ַפ ְכ ִּתי ַ ּבדָּ בָ ר ַרבּ וֹ ת ,וְ ִה ַּג ְע ִּתי ַל ַּמ ְס ָקנָ ה ׁ ֶש ֵאין עוֹ ד ָ ּבעוֹ ָלם ָא ָדם ׁ ָש ָפל ו ָּפח ּות ָּכמוֹ נִ י,
ָא ָדם ׁ ֶש ֵאין לוֹ לֹא עוֹ ָלם ַה ֶ ּזה וְ לֹא עוֹ ָלם ַה ָ ּבא"ַ .ה ּנוֹ ְכ ִחים ִה ׁ ְש ּתוֹ ְממ ּו ְל ׁ ֵש ַמע ַהדְּ בָ ִרים ,וְ ָה ַר ִ ּבי ִה ְס ִ ּביר :
יעים ֵא ַלי ֲאנָ ׁ ִשים מ ִּכים ו ְּמי ָּס ִרים ,וְ ַה ָּצרוֹ ת וְ ַה ְּת ָלאוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהם ְמ ׁ ַש ְ ּברוֹ ת גּ וּפוֹ ׁ ֶשל
" ֲה ֵרי ִמדֵּ י יוֹ ם ַמ ִּג ִ
יכם
ָא ָדם .וְ ִכי ָלזֶ ה יִ ָּק ֵרא עוֹ ָלם ַה ֶ ּזה?! וְ ַאף עוֹ ָלם ַה ָ ּבא ֵאין ִליֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ִמדֵּ י ׁ ָשבו ַּ( ֲאנִ י אוֹ ֵמר ִל ְפנֵ ֶ
דְּ בָ ִרים ,ו ְּביוֹ ם ִמן־ ַה ָ ּי ִמים יַ ְד ּ ִפיס ּו אוֹ ָתם וְ יַ ֲ(שׂ ּו ֵמ ֶהם ֵס ֶפר ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִּת ְר ֶצה ִא ּ ׁ ָשה ַל ֲ(שׂ וֹ ת ֶאת ַה ּ ׁש ְל ָחן
יחה ֶאת נֵ רוֹ ת ַה ּ ׁ ַש ָ ּבתְּ ,כבָ ִסיס ְל ָדבָ ר ַה ּמ ָּתרְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּיו ְּכל ּו ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש בּ וֹ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַּכ ְּמב ָֹאר
ׁ ֶש ָ( ָליו ִה ִּנ ָ
יח ֶאת ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶש ִּלי ,ו ְּכ ׁ ֶש ִ ּי ְרא ּו זֹאת ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם יַ ְלק ּונִ י ַמ ּכוֹ ת נֶ ֱא ָמנוֹ ת ַ(ל ׁ ֶש ִּס ְפ ִרי הוֹ ֵפ ְך
ַ ּב ֲה ָל ָכהַּ ,ת ִּנ ַ
ִל ְהיוֹ ת ָ ּב ִסיס ְל ָדבָ ר ַה ּמ ָּתר" .כּ ָּלם נוֹ ְתר ּו ִ ּב ְד ָמ ָמה ,ו ְּל ֶפ ַתע ִה ׁ ְש ַּת ּנ ּו ּ ְפנֵ י ָה ַר ִ ּבי ,ו ַּבת־שְׂ חוֹ ק נִ ְר ֲא ָתה
יהםַ " .א ְך ִאם־ ָּכ ְך הוּא ַהדָּ בָ ר"ָ ,א ַמרְ " ,ל ָכל־ ַה ּ ָפחוֹ ת בּ וֹ א ּו וְ נִ ְת ּ ַפ ֵּללְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ְּל ָפחוֹ ת ָאחו ּׁש ְ ּב ַט ֲ( ָמ ּה
ֲ( ֵל ֶ
ַה ָּמתוֹ ק ׁ ֶשל ַה ְּת ִפ ָּלה" .וְ ִס ּ ְפר ּו ַה ֲח ִס ִידיםִּ ,כי ְּת ִפ ָּלה נִ ְל ֶה ֶבת ָּכזוֹ ׁ ֶשל ַה ֲח ִס ִידים ׁ ֶש ִּל ָ ּבם נָ ַמס ְל ַמ ְר ֵאה
ׁ ִש ְפלוּתוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּביֶ ,ט ֶרם נִ ׁ ְש ְמ ָ(ה ְ ּב ֵבית־ ַה ִּמ ְד ָר ׁשַ .ה ְּכ ָת ִלים ָר ֲ(ד ּוַ ,ה ְּמנוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ַ(ל ַה ִּקירוֹ ת נָ ע ּו וְ זָ ע ּו,
יכל כּ ּלוֹ ְּכ ִא ּל ּו ָ( ָלה וְ ִה ְתנַ ּ ֵשׂ א ְ ּב ִה ְת ַל ֲהב ּות ַה ְּת ִפ ָּלה .זֵ ֶכר ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ִּנ ְל ֶה ֶבת נוֹ ְת ָרה ֲחקו ָּקה ְ ּב ֵלב
וְ ַה ֵה ָ
כּ ָּלם(ַ ,ד ׁ ֶש ּ ַפ ַ(ם ְל ַא ַחר ׁ ָשנִ יםָ ׁ ,ש ַאל ָה ַר ִ ּביַּ " :כ ָּמה זְ ַמן ְּכבָ ר ָח ַלף ֵמאוֹ ָת ּה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל ַחג ַה ּ ׁ ָשבעוֹ ת"?
יבת ֶט ְלזִּ ,כי ְ ּבבַ ֲחרוּתוֹ יָ ׁ ַשב וְ ָל ַמד ְ ּב ַה ְת ָמ ָדה ְ ּב ָכל ַחג ַה ּ ׁ ָשבעוֹ ת
ֹאש יְ ׁ ִש ַ
ִס ּ ֵפר ּ ַפ ַ(ם ַר ִ ּבי ָמ ְרדְּ ַכי ִּג ְ
יפ ֶטר ר ׁ
יסת ַה ַחגְ ,ל ַרבּ וֹ ת ֵליל יוֹ ם־טוֹ ב ׁ ֵשנִ י ׁ ֶשל ָּגל ּיוֹ ת וְ ַהבּ ֶֹקר ׁ ֶש ְּל ָמ ֳח ָרתּ ִ .ב ׁ ְשעוֹ ת ַא ַחר ַה ָּצ ֳה ַריִ ם
ָה ֵחל ִמ ְּכנִ ַ
ָח ׁש צ ֶֹר ְך ָלפו ּׁש ְמ ַ(ט ֵמ ֲ( ַמל ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשל ִּכ ְמ ַ(ט יוֹ ַמיִ ם ְרצו ִּפים ,וְ יָ ָצא ִעם ֲח ֵברוֹ ְל ַט ֵ ּיל ְמ ַ(ט ִ ּב ְרחוֹ בוֹ ת
ָה ִעיר ֶט ְלז .וְ ִה ֵּנה ּ ְפגָ ׁ ָשם ֶא ָחד ִמ ַ ּב ֲ( ֵלי ַה ָ ּב ִּתים ַה ְּמקוֹ ִמ ִ ּיים ,וְ הוּא ִה ִ ּביט ָ ּב ֶהם ְ ּב ִת ָּמהוֹ ןָ " :מה ַא ֶּתם
עוֹ שִׂ ים? ְמ ַט ְ ּי ִלים ְ ּב ַחג ַה ּ ׁ ָשבעוֹ ת"?! וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ֵה ֵח ּל ּו ַה ּ ׁ ְשנַ יִ ם ְל ִה ְצ ַטדֵּ ק" :זֶ ה ַא ֲח ֵרי יוֹ ַמיִ ם ְרצו ִּפים ׁ ֶש ל
יתם ּ ַפ ַ(ם ׁ ִשכּ וֹ ר ׁ ֶש ַא ֲח ֵרי יוֹ ַמיִ ם ׁ ֶשהוּא ׁשוֹ ֶתה ִ ּב ְר ִציפוּת ,הוּא
יש ִ ּב ְת ִמימוּתְ " :ר ִא ֶ
ִל ּמוּד"ָ ,א ַמר ָה ִא ׁ
רוֹ ֶצה ְל ַה ְפ ִסיק ִל ׁ ְש ּתוֹ ת? ְ ּב ֶט ְלז כּ ָּלם ׁ ִש ּכוֹ ִרים ַל ּתוֹ ָרה ,וְ ׁ ִשכּ וֹ ר ֲה ֵרי ֵאינוֹ ַמ ְפ ִסיק ְלעוֹ ָלם ִל ְלמֹד"...
מה ִמ ִ ּבא ַ ּיאן יָ ׁ ַשב ּ ַפ ַ(ם ְ ּב ִכ ּנוּס ַר ָ ּבנִ ים ,וְ ִה ֵּנה ִה ְת ַּג ְל ְּגל ּו ַהדְּ בָ ִרים ּו ָבא ּו ִל ֵידי ַמ ֲא ַמר ֲחזַ "ל
ַר ִ ּבי ָמ ְרדְּ ַכי ׁ ְשלֹ ֹ
יש ֵמ ֶהם ְ ּב ָכךְ.
ּ
יהם לֹא ִה ְצ ִל ַ
ְמס ָ ּים .נִ ּס ּו ַה ּנוֹ ְכ ִחים ְל ִה ָז ֵכר ִ ּב ְמקוֹ ר ַה ַּמ ֲא ָמר ,או ָּלם ַל ְמרוֹ ת ַמ ֲא ַמצֵּ ֶ
יח ִא ׁ
ּ
ָה ַר ִ ּבי יָ ׁ ַשב וְ ׁ ָש ַתק ְּכ ַד ְרכּ וֹ ּ ,ו ְכ ׁ ֶש ָר ָאה ׁ ֶש ַהנּוֹ ְכ ִחים ִמ ְצ ַט ֲ( ִרים ַ(ל ׁ ִש ְכ ָח ָתם ִּג ָּלה ָל ֶהם ֶאת ַה ָּמקוֹ רּ ,ו ִמ ָיד
יח ֶאת־דַּ ְע ָּתםּ ְ " :ב ִד ּיוּק ַה ּיוֹ ם ָל ַמ ְד ִּתי ִענְ יָ ן זֶ ה ,וְ ָל ֵכן זָ ַכ ְר ִּתי ֶאת ְמקוֹ ר ַהדָּ ָבר"ְ .מא ָחר יוֹ ֵתר ִּג ָּלה
ֵהנִ ַ
ָה ַר ִ ּבי ַל ֲאנָ ׁ ָשיוִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת ָל ַמד ֶאת ַהדָּ ָבר ִל ְפנֵ י זְ ַמן ַרבֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ּלֹא ָר ָצה ְלגַ ּלוֹ ת זֹאת ַל ְּמס ִ ּביםֶ ׁ ,ש ֵּכ ן
ָהי ּו ָ ּב ֶהם ְּגאוֹ נִ ים נִ ְכ ָ ּב ִדים וִ יד ּו ֵ(י־ ׁ ֵשם ,וְ ִאם ָהי ּו ׁשוֹ ְמ ִעים ׁ ֶשהוּא זוֹ ֵכר ֶאת ַּת ְלמוּדוֹ ִמ ּ ׁ ֶש ְּכבָ ר ַה ָ ּי ִמים,
ישוּת ַהדַּ ַ(ת .וְ ִד ְב ֵרי ֱא ֶמת ָא ַמרֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי " ְ ּב ָכל־יוֹ ם יִ ְהי ּו ְ ּב ֵ(ינֶ י ָך ַּכ ֲח ָד ׁ ִשים".
ָהיְ ָתה נִ גְ ֶר ֶמת ָל ֶהם ֲח ִל ׁ
ְ ּב ֵליל ַחג ַה ּ ׁ ָשבעוֹ ת ,נִ ְכנַ ס ַר ִ ּבי יְ ֶחזְ ֵקאל ִמ ּקוּזְ ִמיר ְלבֵ ית־ ַה ִּמ ְד ָר ׁשָ ּ ,פנָ ה ֶאל ַהנּוֹ ְכ ִחים וְ ָא ַמר" :יְ הו ִּדים
יְ ָק ִריםֲ ,א ַמ ְר ֶּתם ְ ּבוַ דַּ אי ִּ'ת ּקוּן ֵליל ׁ ָשבעוֹ ת' ְּכ ִמנְ ַהג יִ שְׂ ָר ֵאל .או ָּלם ַמה ּו ַה ִּת ּקוּן? ּ ָפסוּק ִמ ָּכאן ּו ָפס ּוק
ִמ ּ ׁ ָשםִ ,מ ׁ ְשנָ יוֹ ת וְ ַא ָּגדוֹ ת ֵמ ִענְ יָ נִ ים ו ְּמקוֹ מוֹ ת ׁשוֹ נִ ים ְ ּב ָכל־ ַה ּתוֹ ָרה ,וְ נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְּכ ַלל ַה ּתוֹ ָרה .וְ ִה ֵּנה
דָּ ְר ׁש ּו ֲחזַ "ל ֶאת ַה ּ ָפסוּק 'וְ ָא ַה ְב ָּת ְל ֵר ֲ( ָך ָּכמוֹ ָך' ' -זֶ ה ְּכ ָלל ָּגדוֹ ל ַ ּב ּתוֹ ָרה'ִ .אם־ ֵּכן ַא ֲה ַבת יִ שְׂ ָר ֵאל ִהיא
ַה ִּת ּקוּןַ .א ֶּתם אוֹ ְמ ִרים ִּת ּקוּןֲ ,אבָ ל ֲאנַ ְחנ ּו עוֹ שִׂ ים ֶאת ַה ִּת ּקוּן ַ( ְצמוֹ ֶ ,ל ֱאהֹב ָּכל ֶא ָחד ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל ַמ ָּמ ׁש".
ַמ ֲ(שֶׂ ה ִ ּביהו ִּדי ׁ ֶש ִ ּבנְ ע ּו ָריו ִה ְת ַח ֵּנ ְך ַ(ל ִ ּב ְר ֵּכי ַה ּתוֹ ָרה וְ ַה ִּמ ְצוֹתַ ,א ְך ְ ּבצוֹ ק ָה ִע ִּתים זָ נַ ח ֶאת ָמס ֶֹרת
ֲאבוֹ ָתיו וְ ָה ַל ְך ַל ְחצֹב לוֹ בּ ֹארוֹ ת נִ ׁ ְש ָ ּב ִריםָ ׁ .שנָ ה ַא ַחת ְ ּב ֵליל ַחג ַה ּ ׁ ָשבעוֹ ת ,נִ ְת ַקף ְ ּבגַ ְעגּ ו ִּעים ַ( ִ ּזים
ַל ֲ(בָ רוֹ ו ְּלקוֹ נוֹ  ,וְ ֵה ֵחל ְל ַח ּ ֵפשׂ ְמקוֹ ם ּתוֹ ָרה ְּכ ֵדי ְל ִה ְת ַ ּב ּ ֵשׂ ם ֵמ ֲאוִ ַירת ַה ַחג וְ ִל ׁ ְשאֹף ְלנִ ׁ ְש ָמתוֹ רו ַּח ַח ִ ּיים.
יבה
ֹאש ַהיְ ׁ ִש ָ
יבת ּפוֹ נִ ֶ
יש ַ
יש ִל ׁ ִ
יכה ְממ ּ ׁ ֶש ֶכת ִה ִּג ַ
ְל ַא ַחר ֲה ִל ָ
יבז' ,וְ ִה ְת ַק ֵ ּבל ִ ּב ְמאוֹ ר ּ ָפנִ ים ַ(ל־יְ ֵדי ר ׁ
י( ָה ִא ׁ
מה ַּכ ַהנְ ַמןֶ ׁ ,ש ֵּק ְרבוֹ ְ ּב ִמדַּ ת ַא ֲה ַבת יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶשבּ וֹ וְ שׂ וֹ ַחח ִע ּמוֹ ׁ ָש ָ(ה ֲאר ָּכהָ " .מ ַתי
ַהנּוֹ ָדע ַר ִ ּבי יוֹ ֵסף ׁ ְשלֹ ֹ
יש ִ ּב ְת ִמימוּת ,וְ ָה ַרב ֵה ִבין ִּכי ַה ָּלה ַמ ֲח ִליף ֵ ּבין שִׂ ְמ ַחת ּתוֹ ָרה ְל ַחג
יִ ְת ַק ְ ּימ ּו ַה ַה ָּקפוֹ ת"? ׁ ָש ַאל ְל ֶפ ַתע ָה ִא ׁ
ַה ּ ׁ ָשבעוֹ תֶ ׁ ,ש ֵּכן ׁ ְשנֵ י ַה ַח ִּגים ְצר ּובִ ים לוֹ ְ ּבזִ ְכרוֹ נוֹ ִּכ ְק ׁשו ִּרים ַל ּתוֹ ָרה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ,וְ ָה ַרב ֶה ֱ( ִמידוֹ ַ ּב ֲ( ִדינ ּות
יבה ָל ֵצאת ְ ּב ָמחוֹ ל ִעם
וּבְ ָכבוֹ ד ַ(ל ָטע ּותוֹ  .או ָּלם ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא ְל ַא ְכזְ בוֹ ָ ,ר ַמז ָה ַרב ַ ּב ֲח ׁ ַשאי ְלבַ חו ֵּרי ַהיְ ׁ ִש ָ
יבה ִל ְכבוֹ ד ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה.
יכל ַהיְ ׁ ִש ָ
ָהאוֹ ֵר ַח ִמ ּתוֹ ְך ׁ ִש ָירה וְ זִ ְמ ָרה ,וְ ַל ֲ(ר ְֹך ְּכ ֵ(ין ַה ָּקפוֹ ת ְ ּב ֵה ַ

מ ְט ָ ם

ימ ֶל ְך
יש א ִל ֶ
ְו ׁ ֵשם ָה ִא ׁ

)רות א ,ב(

זֶ ה ּו ַט ַ ם ַה ּ ָפזֵ ר ַה ָ ּי ִחיד ִּב ְמגִ ַּלת רוּת ,וְ ֵכן ֵאין ָ ּב ּה
ְט ָ ִמים נוֹ ָס ִפים ַה ִ ּנ ְק ָר ִאים ְּבקוֹ ל ָרם ְּכגוֹ ן ׁ ַש ְל ׁ ֶש ֶלת,
וּפ ֲ ַמיִ ם זַ ְר ָקא ֶס ּ ֹגלְ .ו ַה ּ ָפזֵ ר ַּב ּ ׁ ֵשם
ֶא ָּלא ֵּג ֵר ׁש ֶא ָחד ַ
ימ ֶל ְך ְמ ַר ּ ֵמזֶ ׁ ,ש ַאף ֶׁש ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל ִּב ׁ ְש ַ ת ָר ָ ב ּ ַפ ֵּזר
ֱא ִל ֶ
ַרגְ ֶל ָ
יךְ ,ו ִאם־ ֵּכן ָל ּ ָמה נֶ ֱ נַ ׁש ו ֵּמת ְ ּב ִקצּ וּר יָ ִמים? ִמ ּ ְפנֵ י
מד ַ ּב ּ ֶפ ֶרץ ּו ְל ַפ ְרנֵ ס ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאל,
ׁ ֶש ַא ְד ַר ָּבהָ ,היָ ה לוֹ ַל ֲ ֹ
ִּכי ַהצְּ ָד ָקה ַּתצִּ יל ִמ ָּמוֶ ת וְ ָהיָ ה לוֹ ַּב ֶּמה ְל ַפ ְרנְ ָסם
ְל ֶמ ׁ ֶש ְך ֶ שֶׂ ר ׁ ָשנִ ים ,ו ִּבגְ ַלל ָצר ּות ָה ַ יִ ן נֶ ֱ נַ ׁש .וּ ְל ִמדָּ ה
זוֹ ׁ ֶשל ּ ִפ ּז ּור ִל ְצ ָד ָקהְ ,מ ַר ְּמזִ ים ַה ּ ְט ָ ִמים ַה ְּסמ ּו ִכים
ּ ָפזֵ ר ָּגדוֹ ל ,יָ ֵר ַח ֶ ּבן־יוֹ מוֹ ְו ַק ְרנֵ י ָפ ָרהְ .להוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ּ ִמי
ׁ ֶש ּ ְמ ַפ ֵּזר ִל ְצ ָד ָקה ֵאינוֹ ַמ ְפ ִסידֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר יֵ ׁש ְמ ַפ ֵּזר
וּמי ׁ ֶשהוּ א נוֹ ֵהג ְּב ָפזֵ ר ָּגדוֹ ל ,לֹא ַרק
וְ נוֹ ָסף עוֹ דִ .
ׁ ֶש ֵאינוֹ ִמ ְתרוֹ ׁ ֵש ׁש ֶא ָּלא זוֹ ֶכה ְליָ ֵר ַח ֶּבן־יוֹ מוֹ  ,ו ְּכמוֹ
ׁ ֶש ַה ָ ּי ֵר ַח הוֹ ֵל ְך וּמוֹ ִסיף ָּכ ְך ָ ׁ ְשרוֹ הוֹ ֵל ְך וְ גָ ֵדל ,וְ הוּ א
מוֹ ִסיף ְּבעֹ ֶש1ר וְ ָכבוֹ ד .ו ִּמ ְ ּל ַבד ַה ּ ֵפרוֹ ת ַה ָּלל ּו ִּבשְׂ ָכרוֹ
ׁ ֶשהוּא זוֹ ֶכה ָּבעוֹ ָלם ַה ֶּזהַ ,ה ֶּק ֶרן ַק ֶ ּי ֶמת לוֹ ָלעוֹ ָלם
ַה ָ ּבא ,וְ ָלזֶ ה ְמ ַר ּ ֵמז ַה ּ ַט ַ ם ַק ְרנֵ י ָפ ָרה) .שבות יהודה(

ְו ָ ֽאנ ִֹכי לֹא ֶ ֽא ְהיֶ ה ְּכ ַא ַחת ׁ ִש ְפח ֶ ֹֽת ָ
יך

)ב ,יג(

ֵּת ַבת ֶ ֽא ְהיֶ ה ְ ּב ַט ַ ם זָ ֵקף ָקטֹןִּ ,כי רוּת ִה ְת ַּכ ְּונָ ה ְל ַר ּ ֵמז
ְּב ָכ ְך ַל ּ ׁ ְש ִכינָ ה ַה ְּקדוֹ ָׁשה ָה ְרמ ּוזָ ה ַּב ּ ׁ ֵשם ֶא ְהיֶ "ה ׁ ֶשה ּוא
ׁ ֵשם ׁ ֶשל ַר ֲח ִמים ַו ֲח ָס ִדים ,וְ ָא ְמ ָרה ְלנָ ֳ ִמי ֶׁש ִאם ֵאין
ִע ִּמי ֶאת ַה ּ ֵׁשם ֶׁשל ַר ֲח ִמים ּ ְפ ׁשוּ ִטיםֲ ,אזַ י ֲאנִ י נִ ׁ ְש ֶא ֶרת
ְּכ ַא ַחת ׁ ִש ְפחוֹ ֶת ָ
יךַ ,מה ּ ׁ ֶש ּלֹא ָראוּי ִל ְהיוֹ ת ֵּכן ,וְ ָל ֵכן
יָ ׁש ּוב ּו ָה ַר ֲח ִמים ַה ּ ְפ ׁשו ִּטים ָ ַלי) .רבנו עובדיה מברטנורא(

מ ְד ָ ּג ׁש
ִעם ִחדּ ו ּׁש יִ ּ ׁשוּב ָה ָא ֶרץָ ּ ,פ ׁ ַשט ִמנְ ָהג ֵ ּבין ַה ַח ְק ָל ִאים
ׁ ֶש ֶה ֱ ִדיפ ּו ֶאת ִמ ְצוַ ת יִ ּ ׁשוּב ָה ָא ֶרץ ַ ל־ ּ ְפנֵ י ִמ ְצ ֹות
יהם
ַה ּתוֹ ָרהַ ,ל ֲ ר ְֹך ֵמ ֵ ין ֲה ָב ַאת ִּב ּכו ִּריםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ִּב ֵיד ֶ
ָ ְמ ֵרי ְּתבו ָּאה ְו ַס ֵּלי ּ ֵפרוֹ תְ ,לזֵ ֶכר ָק ְר ַ ּבן ָהע ֶֹמר
ִמ ּ ָמ ֳח ָרת ַה ּ ֶפ ַסח ְו ָק ְר ַּבן ׁ ְש ֵּתי ַה ֶּל ֶחם ְ ּב ַחג ַה ּ ׁ ָשבעוֹ ת.
או ָּלם ִמנְ ַהג ׁ ְשט ּות הוּא ַהנּ וֹ ֵב ַ ֵמ ֶח ְסרוֹ ן ֲה ָבנָ הָ .לע ֶֹמר
יֵ ׁש ׁ ְש ֵּתי ַמ ׁ ְש ָמ יּוֹ תַ ,מ ׁ ְש ָמע ּות ֶׁשל ַּכ ּמוּת ָמזוֹ ןְּ ,כ ִפי
ׁ ֶש ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ִל ְּקט ּו ֵמ ַה ּ ָמן ְּביוֹ ם ׁ ִש ּ ׁ ִשי ְׁשנֵ י ָהע ֶֹמר
ָל ֶא ָחד ,דְּ ַהיְ נ ּו ַּכ ּמוּת ְּכפ ּו ָלה ׁ ֶשל ע ֶֹמר ׁ ֶש ִהיא ֲ שִׂ ִירית
יפה ֹס ֶלת; ו ַּמ ׁ ְש ָמעוּת נוֹ ֶס ֶפת ׁ ֶשל ֲאל ַּמת ְּתב ּו ָאה
ָה ֵא ָ
ְק ׁשו ָּרהְ ׁ .ש ֵּתי ֲאל ּמוֹ ת נִ ְק ָר ִאים ׁ ְשנֵ י ֳ ָמ ִריםְ ,ל ַּמת
ׁ ְשנֵ י ָהע ֶֹמר ַּב ַּכ ּמוּתְּ .ב ִמנְ ַחת ָהע ֶֹמר לֹא ִה ְק ִריבוּ
ֲאל ּמוֹ תֶ ,א ָּלא ִה ְק ִריב ּו ָק ְר ַּבן ִמנְ ָחה ְּב ַכ ּמוּת ׁ ֶשל ע ֶֹמר
שְׂ עוֹ ִרים ֶא ָחד וְ ַה ּכ ֵֹהן ֱהנִ יפוֹ ּ ,ו ְב ׁ ָשבעוֹ ת ֵה ִביאוּ ׁ ְש ֵּתי
ַה ֶּל ֶחם ֵמ ַה ִח ּ ָטה ַה ֲח ָד ׁ ָשהַּ ,כ ּמוּת ְּכפוּ ָלה ׁ ֶשל ע ֶֹמר.
וְ ֵאין ַה ַּכ ָּונָ ה ְל ִב ּכ ּו ֵרי ּ ֵפרוֹ תֶ ׁ ,ש ּל ֹא ְּב ׁ ֵש ִלים ְּבעוֹ נָ ה זוֹ .

ְממ ָּלח

ְ ּב ִעיר ַא ַחת ִ ִה ְתגּ וֹ ֵרר יְ הו ִּדי ַקל־דַּ ַ תֶ ׁ ,ש ִה ְת ּ ַפ ֵּקר
ִּב ְצ ִעירוּתוֹ ָ ,ה ַל ְך ׁ ֶש ִבי ַא ַחר ַּת ֲאוַ ת־ ִלבּ וֹ וְ ָ ַבר ַ ל ָּכל
יש ִהזְ ִקין וְ ֵה ֵחל
ִמ ְצ ֹות ַה ּתוֹ ָרהְ ָ .בר ּו ׁ ָשנִ ים ֲאר ּכוֹ ת וְ ָה ִא ׁ
ַל ְח ׁשֹשֵ 1מ ַהיּוֹ ם בּ וֹ יַ ֲ מֹד ִל ְפנֵ י ֵ ּבית־דִּ ין ׁ ֶשל ַמ ְע ָלה ,וְ יִ ֵּתן
דִּ ין־ ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ַ ל ָּכל ַמ ֲ ָל ָליו ָה ָר ִעים ָּבעוֹ ָלםָ .ה ַל ְך
יטב
יש וְ ָר ַכ ׁש ֵס ֶפר־ ּתוֹ ָרה ְמהדָּ רָ ָ ,ליו ׁ ִש ֵּלם ְ ּב ֵמ ַ
ָה ִא ׁ
ַּכ ְס ּפוֹ ְ ,ו ִה ְכנִ יסוֹ ְּבקוֹ ל ַר ַ ׁש ָּגדוֹ ל ֶאל ֵ ּבית־ ַה ְּכנֶ ֶסת
ׁ ֶש ָּב ִעירּ ְ .ב ֵ ת ַה ְכנָ ַסת ֵס ֶפר ַה ּתוֹ ָרהַ ָ ,מד ׁ ָשם יְ ה ּו ִדי
יש זֶ ה ָסבוּר ַּכ ִּנ ְר ֶאהִּ ,כי
ּ ִפ ֵּק ַח ֶא ָחד ,וּ ִב ׁ ְשנִ ינ ּותוֹ ָא ַמרִ " :א ׁ
ִמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ִה ְכנִ יס ְל ֵ ת זִ ְקנ ּותוֹ ֵס ֶפר־ ּתוֹ ָרה ,נֶ ְח ׁ ָש ִבים לוֹ
ָּכל ֲ וֹנוֹ ָתיו ַו ֲח ָט ָאיוְּ ,כ ִא ּל ּו ֲ שָׂ ָאם ִל ְפנֵ י ַמ ַּתן־ ּתוֹ ָרה"...

יאים ִק ְ ּבלוּ ֵמ ַהר־ ִסינַ יֵּ ,כן ָּכל־נֶ ֶפ ׁשֶׁ .ש ֵ ּי ׁש ְל ָכל־ ֶא ָחד ֵח ֶלק ְמי ָחד,
"נִ ְת ַא ֵּמת ֶא ְצ ִלי ַמה ּ ֶׁש ָא ַמ ְר ִּתי ְ ּב ַחג ַה ּ ָׁשבעוֹ ת ֶה ָ ַברִּ ,כי ְּכמוֹ ֶׁש ָּכל ַה ְּנ ִב ִ
ְו ֵכן ֵח ֶלק ֶׁש ְּמי ָחד ֵמ ַהר־ ִסינַ יְ ,וזֶ ה ִמ ְתעוֹ ֵרר ְ ּב ָכל ָׁשבעוֹ ת ,וּ ִב ְפ ָרט ַא ַחר־ ָּכ ְך ָּכל יְ ֵמי ַה ּ ָׁשנָ ה") .ממכתב ה"אמרי אמת" מגור(

