יש" ֶּכ ֶר ְך ה'
הו ָצ ַאת ׁ ַ
"ש ָ ּבת ִט ׁ
נו ִל ְק ַראת ֹ
ִה ּכ ֹו ּ
ש ָר ֵאל!
ְו ַה ׁ ְש ָל ַמת ַה ִּס ְד ָרה ַה ְמ *ב ֶ ּק ׁ ֶשת ְ ּב ָכל ֵ ּבית יִ ְ ׂ
בס"ד

פרשת נצבים ,כ"ח באלול תשע"ח

ִס ּפ ּו ִרים ְו ַא ָ ּגדוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים ּו ַפ ְר ּ ְפ ָראוֹ ת

ִס ּפ ּו ִרָים ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

ֵמח ֵֹטב ֵ ֶצ ָ
ימיך )כט ,י(
יך ַ ד ׁש ֵֹאב ֵמ ֶ
ָה ַר ָ ּבנִ ית ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק ֵמ ִאיר ִמ ִ ּזינְ קוֹ בּ ְ ,בנוֹ ׁ ֶשל ָה"אוֹ ֵהב יִ שְׂ ָר ֵאל" ֵמ ַא ּ ְפ ָטא,
ָהיְ ָתה ִא ּ ׁ ָשה ִצ ְד ָקנִ ית וְ ַר ַ ּבת ֶח ֶסדַ ּ .פ ַ#ם ָה ְל ָכה ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל
יש ּ ָפ ׁשוּט ְ ּב ׁ ֵשם ר' יַ ֲ#קֹב ַ ּב ַ#ל־ ֲ#גָ ָלה,
ּובְ ִה ָּכנְ ָס ּה ׁ ָש ְמ ָ#ה ִּכי ַא ַחד ַה ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִליםִ ,א ׁ
ׁ ָש ַבק ַח ִ ּיים ְל ָכל ַחיָ .ק ְר ָאה ָה ַר ָ ּבנִ ית ְ ּב ַצ ַ#ר" :אוֹ יַ ,ר ִ ּבי יַ ֲ#קֹב נִ ְפ ַטר"! וְ ֵה ֵח ָּלה
יתי
יתי וְ לֹא נוֹ ַתר ִלי ְ ּב ֵב ִ
ְל ַס ּ ֵפרִ " :ל ְפנֵ י ְּתקו ָּפהָ ,אזְ ל ּו ָּכל ֲֵ #צי ַה ַה ָּס ָקה ׁ ֶש ְ ּבבֵ ִ
ֲא ִפ ּל ּו ָּכ ִפיס ֶא ָחד .לֹא ָהיָ ה ִלי ַ ּב ֶּמה ְל ַה ִּסיק ֶאת ַה ַ ּביִ ת וְ לֹא ֶאת ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש
ַה ָּגדוֹ ל ,וְ לֹא יָ ַד ְע ִּתי ָל ׁ ִשית ֵ#צוֹ ת ְ ּבנַ ְפ ׁ ִשי .נִ ְמ ַל ְכ ִּתי ְ ּב ַד ְע ִּתי וְ ִס ּ ַפ ְר ִּתי ְלר' יַ ֲ#קֹב
ַה ָּמנוֹ ַח ַ#ל ָּכ ְך ,וְ הוּא ָר ַתם ִמ ָ ּיד ֶאת ֶ#גְ ָלתוֹ  ,נָ ַסע ֶאל ַה ַ ּי ַ#ר וְ ָח ַטב ִלי ׁ ָשם ִֵ #צים
ְמלוֹ א ָה ֲ#גָ ָלהּ ִ .בזְ כ ּות ָּכ ְךָ #ָ ,לה ְ ּביָ ִדי ְל ַה ִּסיק ֶאת ַה ַּת ּנוּר ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש
וִ יהו ִּדים ַר ִ ּבים יָ ׁ ְשב ּו ִל ְלמֹד ּו ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּללַ ּ .פ ַ#ם ַא ֶח ֶרת ֵא ַרע ִלי וְ ָאזְ ל ּו ָּכל ַה ַּמיִ ם
יתיָ .ה ַל ְכ ִּתי ְלר' יַ ֲ#קֹב וְ הוּא ׁשוּב ָר ַתם ֶאת ֶ#גְ ָלתוֹ ו ִּמ ֵּלא ֶאת ָּכל ֲח ִבית
ׁ ֶש ְ ּבבֵ ִ
יתי"ִ " .רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם"! ָא ְמ ָרה ָה ַר ָ ּבנִ ית" ,יְ ִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִּמ ָּכל ֵ#ץ
ַה ַּמיִ ם ׁ ֶש ְ ּב ֵב ִ
וָ ֵ#ץ ׁ ֶש ֵהבִ יא ר' יַ ֲ#קֹב ,יִ ָ ּב ֵרא ַמ ְל ָא ְך ֵמ ִליץ טוֹ ב ַ ּב ֲ#דוֹ  ,וְ ָכל ִט ּפוֹ ת ַה ַּמיִ ם
ַּת ֲ#מ ְֹדנָ ה לוֹ ִלזְ /כ ּיוֹ ת ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א ּו ִל ְק ָראתוֹ ָ ּבעוֹ ָלם ָה ְֶ #ליוֹ ן"ְּ .כ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק
ֵמ ִאיר ֶאת דִּ בְ ֵרי ָה ַר ָ ּבנִ יתָ ,א ַמרֶ ּ " :פ ֶלא ְ ּב ֵ#ינַ י ִמ ַּניִ ן ָל ּה רו ַּח ַה ּק ֶֹד ׁש ָּכזֶ הִּ ,כי
ְ ּב ִד ּיוּק ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמ ָרה ָּכאןָּ ,כ ְך ָא ְמר ּו ְל ַמ ְע ָלה ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם".

ל ֹא ַב ּ ָׁש ַמיִ ם ִהוא )ל ,יב(
יַ #קצָּ ב ֶא ָחדֶ ׁ ,ש ִ ּב ְר ׁשוּתוֹ ָהי ּו ְ ּב ֵהמוֹ ת ַרבּ וֹ תֶ ,אל ַהחוֹ זֶ ה ִמ ּ/ל ְ ּב ִלין
ּ ַפ ַ#םִ ,ה ִּג ַ
וּבִ ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ּנ ּו ֵָ #צה וְ תו ׁ ִּש ָ ּיהַ " .מ ֵּג ָפה ּ ָפ ְר ָצה ְַ #כ ׁ ָשו ֵ ּבין ַה ְ ּב ֵהמוֹ ת" ִס ּ ֵפר ַה ַּקצָּ ב,
"וְ ַרבּ וֹ ת ֵמ ֶהן נִ ְמ ָצאוֹ ת ְט ֵרפוֹ תְ .מבַ ֵּק ׁש ֲאנִ י ָל ַד ַ#תִ ,אם ִל ׁ ְשחֹט ְַ #כ ׁ ָשו ֶאת ָּכל
ימה
ַה ְ ּב ֵהמוֹ ת אוֹ ִל ְמכּ ֹר אוֹ ָתן ִ ּב ְמ ִחיר מוּזָ ל"ּ ִ .ב ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ּנ ּו ַהחוֹ זֶ ה ַל ֲ#ר ְֹך ְר ׁ ִש ָ
יה#ָ .שָׂ ה ַה ַּק ָּצב
ִמ ָּכל ַה ְ ּב ֵהמוֹ ת ׁ ֶש ִ ּב ְר ׁשוּתוֹ  ,ו ְּל ָת ֵאר ָּכל ַא ַחת ֵמ ֶהן ְ ּב ָת ֳא ָר ּה וְ ִס ָּמנֶ ָ
ימה וְ ָא ַמרּ ְ " :ב ֵה ָמה זוֹ ְּכ ׁ ֵש ָרה וְ זוֹ ְט ֵר ָפה" ,וְ ָכ ְך ָ#בַ ר ַ#ל
ֵּכן ,וְ ָה ַר ִ ּבי ִה ִ ּביט ָ ּב ְר ׁ ִש ָ
ימה ,או ָּלם ַ#ל ֵח ֶלק ֵמ ַה ְ ּב ֵהמוֹ ת ָא ַמר" :זוֹ ֵאינִ י יוֹ ֵד ִַ ."#ה ְת ּ ַפ ֵּלא ַה ַּק ָּצב
ָּכל ָה ְר ׁ ִש ָ
ְ
וְ ָה ַר ִ ּבי ִה ְס ִ ּבירּ ִ " :בבְ ֵהמוֹ ת ֵא ּל ּו ִּת ָּמ ֶצאנָ ה ׁ ְש ֵאלוֹ ת ַ#ל ַּכ ׁ ְשר ּו ָתן ,וְ ֵאיך יִ ְפסֹק ָה ַרב
ִאם ִהיא ְּכ ׁ ֵש ָרה אוֹ לֹאֵ ,אינִ י יוֹ ֵד ֶַ ׁ ,#ש ֵּכן ּתוֹ ָרה לֹא ַב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִהוא"...
ַה ִעד ִֹתי ָב ֶכם ַהיּוֹ ם ֶאת־ ַה ּ ָׁש ַמיִ ם וְ ֶאת־ ָה ָא ֶרץ )ל ,יט(
ִ ּב ׁ ְשנָ תוֹ ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ׁ ֶשל ַה" ּ ְשׂ ַפת ֱא ֶמת" ִמגּ וּרּ ִ ,ב ׁ ְשנַ ת תרס"הָ ּ ,פ ְר ָצה ִמ ְל ֶח ֶמת
רו ְּסיָ ה־יַ ּ ַפן ׁ ֶש ִה ְס ַּת ְ ּי ָמה ְ ּב ִכ ּ ׁ ָשלוֹ ן צוֹ ֵרב ַל ַּצד ָהרו ִּסיּ ְ .באוֹ ָת ּה ֵ#ת ּ/ג ְ ּיס ּו ַר ִ ּבים
ִמיהו ֵּדי ּפוֹ ִלין ׁ ֶש ָהי ּו ְ ּבגִ יל ַה ִּג ּיוּס ,וְ נִ ׁ ְש ְלח ּו ִלשְׂ דוֹ ת ַה ְּק ָרב ַ ּב ִּמזְ ָרח ָה ָרחוֹ ק.
יש ַה ָ ּי ֵרא וְ ַר ְך ַה ֵּלבָ ב יֵ ֵל ְך וְ יָ ׁשֹב
ַל ֲח ִס ָידיו ִהזְ ִּכיר ָה ַר ִ ּבי ֶאת ַה ּ ָפסוּק " ִמי־ ָה ִא ׁ
ְלבֵ יתוֹ "ֶ ׁ ,ש ִּמי ׁ ֶשהוּא יְ ֵרא ׁ ָש ַמיִ ם יֵ ֵל ְך וְ יָ ׁשֹב ְלבֵ יתוֹ ָלבֶ ַטחְּ .גדוֹ ָלה ָהיְ ָתה דַּ ֲאגָ תוֹ
ַל ֲח ִס ָידיו ,וְ ָכל אוֹ ָתם יָ ִמים ׁ ֶש ָהי ּו ַ ּב ֲחזִ ית לֹא ָָ #לה ַ#ל ִמ ָּטתוֹ וְ ׁ ָש ַכב ַ#ל ָה ָא ֶרץ
ְּכ ׁ ֶש ֲחל ּוקוֹ /מ ָּצע ִמ ַּת ְח ָּתיו וְ /כ ּלוֹ ָספ ּוג ִמדִּ ְמעוֹ ָתיו ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַפ ְך ַ#ל ָצ ַרת ַ#ם יִ שְׂ ָר ֵאל.
ַה ֲח ִס ִידים ׁ ֶש ָרצ ּו ְל ׁ ַש ֵּמ ַח ֶאת ִלבּ וֹ ָ ,הי ּו כּ וֹ ְתבִ ים לוֹ ִמן ַה ֲחזִ יתִ ,מ ּתוֹ ְך ַה ֲח ִפירוֹ ת,
ִחדּ ו ׁ ֵּשי ּתוֹ ָרה וְ ֵת ֲאר ּו ֶאת קוֹ רוֹ ֵת ֶ
יהםַ .א ְב ֵר ְך ֶא ָחדִ ,ע ּלוּי ֵמאוֹ ְס ְטרוֹ בְ ָצאָּ ,כ ַתב לוֹ
ּ ִפ ְל ּפוּל ָאר ְֹך ְ ּב ִדבְ ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו יוֹ נָ ה ,ו ְּב ִמ ְכ ַּתב ַה ְּת ׁשוּבָ ה ּ ָפ ַתח ָה ַר ִ ּבי ַ ּב ּ ָפסוּקַ " :ה ִעד ִֹתי
בָ ֶכם ַה ּיוֹ ם ֶאת־ ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ֶאת־ ָה ָא ֶרץ" ו ֵּפ ַר ׁשֲ ' :ה ִעדֹ ִתי' הוּא ִמ ְּל ׁשוֹ ן ֲִ #די
וְ ִק ּ ׁשוּטַ ,ה ָּק ָ ּב"ה אוֹ ֵמר ׁ ֶשהוּא ְמ ַק ּ ׁ ֵשט ֶאת ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ ִ ּביהו ִּדים ָּכ ֵא ֶּלה!

זמני השבת  -ירושלים
הדלה"נ  6.20צאת השבת  7.32רבנו תם 8.12

ימה טוֹ ָבה
יבה וַ ֲח ִת ָ
ִ ּב ְר ַּכת ְּכ ִת ָ
לְ כָ ל הַ קּ וֹ ְראִ ים הַ ּנִכְ ָ ּב ִדים וּלְ כָ ל ֵ ּבית יִ שְׂ ָראֵ ל
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ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים
ֹאש ח ֶֹד ׁש ֱאלוּל וְ ַ#ד הוֹ ׁ ַש ְענָ א
יְ ֵמי ַה ְּת ׁשוּבָ ה ֵמר ׁ
ַר ָ ּבהְ ,מ /ר ָּמזִ ים ַ ּב ּ ָפסוּק ׁ ֶש ָא ַמר יַ ֲ#קֹב ָא ִבינ ּו וַ ֲאנִ י
אכהֶ ׁ ,ש ְ ּביָ ִמים ֵא ּל ּו
ֶא ְתנַ ֲה ָלה ְל ִא ּ ִטי ְל ֶרגֶ ל ַה ְּמ ָל ָ
ָצ ִר ְ
יך ְל ִה ְתנַ ֵהל ְ ּב ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ו ִּב ְת ׁשוּבָ ה ְל ֶרגֶ ל
אכת יוֹ ם ַהדִּ יןָ .ר ׁ ֵ
ְמ ֶל ֶ
אשי ַה ֵּתבוֹ ת וַ ֲאנִ י ֶא ְתנַ ֲה ָלה
ְל ִא ִּטי ְל ֶרגֶ ל ֵהם ֱאלוּ ל ,וְ ֵת ַבת ְל ִא ּ ִטי ְמ ַר ֶּמזֶ ת ַ#ל
יְ ֵמי ַה ְּת ׁשו ָּבה ,ל  -ל' יָ ִמים ׁ ֶשל ח ֶֹד ׁש ֱאלוּל .א -
אשוֹ ן ׁ ֶשל ֲ#שֶׂ ֶרת
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ׁ ֶשהוּא ַה ּיוֹ ם ָה ִר ׁ
ר ׁ
יְ ֵמי ְּת ׁשוּבָ ה ,ו ׁ ְּשנֵ י ַה ָ ּי ִמים נֶ ְח ׁ ָשבִ ים ְּכיוֹ ם ֶא ָחד,
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה
ְּכיוֹ ָמא ֲא ִר ְ
יכ ָּתא .ט  -ט' יָ ִמים ׁ ֶש ֵ ּבין ר ׁ
ְליוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים .י  -י' יָ ִמים ִמ ּיוֹ ם ִּכ ּפוּר ַ#ד
הוֹ ׁ ַש ְענָ א ַר ָ ּבה) .ילקוט שבע(
ַא ֶּתם נִ צָּ ִבים ַהיּוֹ ם )כט ,ט( ַ -א ֶּתם אוֹ ִת ּיוֹ ת ֱא ֶמת,
ֶר ֶמז יֵ ׁש ְל ִדבְ ֵרי ֲחזַ "ל ְ ּב ַמ ֶּס ֶכת ׁ ַש ָ ּבת ִּכי ַל ּ ׁ ֶש ֶק ר
ֵאין ַרגְ ַליִ ם או ָּלם שְׂ ַפת ֱא ֶמת ִּתכּ וֹ ן ָל ַ#דִּ ,כי
ַא ֶּתם ֱ -א ֶמת ,נִ צָּ ִבים ַהיּוֹ ם) .תפארת עוזך(

וַ ַ ּי ְׁש ִל ֵכם )כט ,כז( ָ -ח ֵסר יוּ "דְ ,ל ַר ֵּמז ַ#ל י'
ַה ְמ ַר ְּג ִלים ׁ ֶש ַ ּב ֲ#וֹנָ ם יָ ְצא ּו ַ ּב ָּגל ּות) .זרע אברהם(
וִ ִיר ְׁש ָּת ּה )ל ,ה(  -אוֹ ִת ּיוֹ ת יֵ ׁש ּתוֹ ָרהְ ,ל ַר ֵּמז ָ ּבא
ׁ ֶש ֵאין ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ְלנַ ֲח ָלה ִלבְ נֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ֶא ָּלא
ִאם ְמ ַק ְ ּי ִמים ָ ּב ּה ֶאת ַה ּתוֹ ָרהְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר וַ ִ ּי ֵּתן
ָל ֶהם ַא ְרצוֹ ת גּ וֹ יִ ם וַ ֲַ #מל ְל /א ִּמים יִ ָיר ׁש ּוּ ַ ,ב ֲ#בוּר
יִ ְׁש ְמר ּו *ח ָ ּקיו וְ תוֹ ר ָֹתיו יִ נְ צֹר ּו) .ישמח ישראל(
ֶאת־ ְל ָב ְב ָך וְ ֶאת־ ְל ַבב זַ ְר ֶ ָך )ל ,ו( ֶ -את־ ְל ָב ְב ָך וְ ֶאת
יחֶ ׁ ,ש ָאז ִּת ְהיֶ ה
ימ ְט ִר ָ ּיה זֶ ה ִלימוֹ ת ַה ָּמ ִׁש ַ
ְ ּבגִ ַ
ֲ#בוֹ ַדת ה' ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת) .זרע קודש(

אשי ֵּתבוֹ ת
ִמי יַ ֲ ֶלה־ ָּלנ ּו ַה ּ ָׁש ַמיְ ָמה )ל ,יב( ָ -ר ׁ ֵ
ִמי ָלה וְ סוֹ ֵפי ֵּתבוֹ ת ׁ ֵשם ֲהוָ יָ "הִ ,אם ָּתמ ּול ּו ֶאת
ילה ִעם ַה ָּק ָ ּב"הִּ ,תזְ ּכ ּו
ְלבַ ְב ֶכם וְ ִת ְכ ְרת ּו ְ ּב ִרית ִמ ָ
ְל ִה ְת ַּ #לוֹ ת ַל ּ ָׁש ַמיִ ם ו ְּל ִהדָּ ֵבק ַ ּב ּ ְׁש ִכינָ ה) .הרי"ח(
ימ ְט ִר ָ ּיה ֵאינָ ּה נָ ָחה ְ ּבגַ ֵּסי
ל ֹא ַב ּ ָׁש ַמיִ ם )שם( ּ ְ -בגִ ַ
ָהרו ַּחְּ ,כ ִדבְ ֵרי ֲחזַ "ל לֹא ִת ְמ ָצא ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּבגַ ֵּסי
ָהרו ַּח וּבַ ֲֵ #לי ַּג ֲאוָ ה) .כסף צרוף(
ִּכי־ ָקרוֹ ב ֵא ֶל ָ
יך ַהדָּ ָבר ְמאֹד )ל ,יד( ֵּ -ת ַבת ְמאֹד
ימ ְט ִר ָ ּיה ְ ּגא ּו ָּלהִּ ,כי ְקרוֹ בָ ה ַה ְּג /א ָּלה ו ְּתלוּיָ ה
ְ ּבגִ ַ
יך ְ ּב ַמ ֲ#שֶׂ ָ
ַ#ל יְ ֵדי ֵא ֶל ָ
יך ּו ִב ְת ׁש ּו ָב ְת ָך) .ספרים(
ִאם ׁ ַש ְב ָּת ֶאל ה'ַ ,א ׁ ְש ֶר ָ
יך וְ טוֹ ב ְל ָך ָלעוֹ ָלם ַה ָ ּבא,
ָאהוּב ַל ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ נֶ ְח ָמד ַל ְ ּב ִר ּיוֹ ת ,וְ ִאם לֹא  -אוֹ י לוֹ
אשי ֵּתבוֹ ת ֱאלוּל) .מן התורה(
וְ אוֹ י ְלנַ ְפ ׁשוֹ ָ -ר ׁ ֵ

לקבלת הגיליון והנצחות
דוא"ל5806777@gmail.com :

ְמאוֹ רוֹ ת

ַה ַ ּצ ִּדיק ַר ִּבי ְר ָפ ֵאל ִמ ּ ְט ֶׁש ְכנוֹ ב

אשוֹ ן ִ ּביר ּו ׁ ָש ַליִ ם וַ ֲחזָ ָרתוֹ ְל ָא ִביו ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם
ַה ּמ ּו ָמר ָה ִר ׁ
זי"ע

ְליוֹ ם ַה ִה ּלוּ ָלא כ"ח ֶ ּב ֱאלוּ ל תרנ"ד

נוֹ ַלד ִּב ׁ ְשנַ ת תקפ"ג ְל ָאבִ יו ַר ִּבי ַאבְ ָר ָהם ַלנְ דָּ א
ִמ ְּט ׁ ֶש ְכנוֹ ב ֲאבִ י ַה ּ ׁשוֹ ׁ ֶש ֶלת ,ו ְּכבָ ר ִמ ְ ּנעו ָּריו ִה ְצ ַט ֵּין
ְ ּב ִמדּ וֹ ת יְ ׁ ָשרוֹ תָ .צנוּ ַָ #היָ ה ִּב ְד ָר ָכיו#ָ ,נָ ו ְונֶ ְח ָּבא ֶאל
ַה ֵּכ ִליםָּ ,תם וִ ׁ ַ
ישר דֶּ ֶר ְךּ ַ .גם ָאבִ יו ָהיָ ה ְמ ׁ ַש ְ ּבחוֹ
שב
יש ָּתם יֹ ֵ ;
ְ ּב ִמדָּ ה טוֹ ָבה זוֹ ְ ,ו ָהיָ ה ְמ ַכ ֶּנה אוֹ תוֹ ִ'א ׁ
א ָֹה ִלים'ְּ .ב ַה ִ ּגיעוֹ ְל ִפ ְרקוֹ  ,נָ ָׂשא ֶאת ִ ּב ּתוֹ ׁ ֶשל ַה ָּנגִ יד
ר' ַפיְ ב ּו ׁש אוֹ ּ ְפטוֹ בְ ְס ִקי ִמ ָ ּז'ד ּונְ ְס ָקא־ווֹ ָלע ׁ ֶש ָהיָ ה
ילדֶּ ְס ַהיְ ם ַּב ַ#ל ׁשוּ"ת
ִמצֶּ ֱא ָצ ֵאי ַר ִּבי ֶא ְליָ ִקים ֶ ּגץ ֵמ ִה ְ
ש ַהם" ְו" ַר ּ ְפדוּנִ י ַ ּב ַּת ּפוּ ִחים" .חוֹ ְתנוֹ זֶ ה ָהיָ ה
" ֶאבֶ ן ַה ּ ׁ ֹ
אשוֹ ן
ִָ ׁ #שיר /מ ְפ ָלג ,ו ׁ ְּשמוֹ יָ ָצא ִל ְת ִה ָּלה ְּכ ְַ #ס ָקן ִר ׁ
ַּב ּ ַמ ֲָ #לה ּו ְכעֹ ֶׂשה ֶח ֶסד ַל ֲא ָל ִפיםִ .מ ַּכ ְס ּפוֹ ַה ּ ְפ ָר ִטי
ֵה ִקים ֵּבית ִמ ְד ָר ׁש ַּב ֲ#יֶ ֶרת ְמגו ָּריו ,וְ ַל ֲח ָתנוֹ ַר ִּבי
ְר ָפ ֵאל ִה ְק ִציב ֲֶׂ #ש ֶרת ֲא ָל ִפים /ר ַּבל ֶּכ ֶסף ִּכנְ /דנְ יָ ה,
ּוּכל ָל ׁ ֶשבֶ ת ַ#ל ַה ּתוֹ ָרה ְו ַ#ל ָה ֲ#בוֹ ָדה ְללֹא
ְּכ ֵדי ׁ ֶשי ַ
דְּ ָאגוֹ ת ָח ְמ ִר ּיוֹ תֲ .א ִציל ַה ִּמדּ וֹ ת ָהיָ הְ ,ו ַכ ֲא ׁ ֶשר נִ ְפ ַטר
יסיו ַה ּיוֹ ְר ׁ ִשים ָ ּבא ּו ְו ָא ְמר ּוֶ ׁ ,ש ְ ּל ִפי /ח ֵּקי
חוֹ ְתנוֹ  ,וְ גִ ָ
יהם ְל ָהבִ יא ִא ּ ׁשוּ ר ֵמ ֲאחוֹ ָתם ִ -א ׁ ְש ּתוֹ ,
ַה ְּמ ִדינָ ה ֲֵ #ל ֶ
מוּכנִ ים ֵהם
ׁ ֶש ִהיא ְמוַ ֶּת ֶרת ַ#ל ֶח ְל ָק ּה ַּביְ /ר ּ ׁ ָשה ּו ָ
ְל ׁ ַש ֵּלם לוֹ ְסכוּם ְ ּגדוֹ ָלה ַ ּב ֲ#בוּר זֶ הָ ,א ַמר ִ ּב ְת ִמימוּת:
יכם ְל ׁ ַש ֵּלם ִלי? ַו ֲה ֵרי ַ#ל ּ ִפי /ח ֵּקי
" ְל ׁ ֵשם ָמה ֲֵ #ל ֶ
ילה ִלי
ַה ּתוֹ ָרה ֵאין ַה ַּבת יוֹ ֶר ׁ ֶשת ֵ ּבין ַה ָ ּבנִ ים וְ ָח ִל ָ
ִל ּטֹל ְמא ּו ָמה ׁ ֶש ּלֹא ַ#ל־ ּ ִפי דִּ ין ּתוֹ ָרה"ַ .ל ְמרוֹ ת
ׁ ֶש ִּב ְרבוֹ ת ַה ָּי ִמים ִה ְפ ִסיד ֶאת ָּכל ְרכ ּו ׁשוֹ  ,לֹא ָר ָצה
ְל ַק ֵּבל ַ#ל ְַ #צמוֹ ִמ ְׂש ָרה ַר ָ ּבנִ יתַ ,ל ְמרוֹ ת ׁ ֶש ָאבִ יו
ׁ ִשדְּ לוֹ ַל ֲׂ #שוֹ ת ֵּכןֶ ׁ ,ש ֵּכן ֶה ֱִ #דיף ִל ְחיוֹ ת ְּבד ַֹחק וְ לֹא
ַל ֲ#שׂ וֹ ת ּתוֹ ָרתוֹ ַק ְרדּ ֹם ַל ְח ּ ֹפר בּ וֹ ְ .ל ַא ַחר ִה ְס ַּת ְ ּלק ּו ת
ָאבִ יוִ ,ה ׁ ְש ַּת ֵּקע ְ ּבוַ ְר ׁ ָשה וְ נִ ְמנַ ע ִמ ְּל ַהנְ ִהיג ֵָ #דה ְּכמוֹ
ׁ ְשלֹ ֶש;ת ֶא ָחיו ַה ְמ /פ ְר ָס ִמיםְ ,ו ַחי ִּב ְצנִ יעוּ ת ּו ְד ָחק.
ְל ַא ַחר ּ ְפ ִט ָירתוֹ נִ ְט ַמן ְּבבֵ ית ָה ְַ #ל ִמין ׁ ֶש ְ ּבוַ ְר ׁ ָשה.

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ ת

מהפסוק שבפרשתנו "לֹא ַב ּׁ ָש ַמיִ ם ִהוא" ,דרשו חז"ל בכמה
מקומות ,שמאז שניתנה תורה לישראל היא מסורה בידי
חכמי הדור ואין לפסוק הלכה על פי חלומות ,וגם אין
משגיחין בבת קול .כך כתב החת"ם סופר ,שרוב הפעמים
הבת קול היא נגד ההלכה ,כמו שמצינו בתנורו של עכנאי
ובמעשה של רבה בר נחמני שהיתה מחלוקת בשמים
בדיני נגעים וקראוהו לבית דין של מעלה לפסוק בין
הקב"ה לפמליא של מעלה ,וכשעלה אמר טהור ויצתה
נשמתו בטהרה ,אולם להלכה נפסק שהנגע טמא .מעניין
הדבר ,שלמרות שתורה לא בשמים היא ,מצינו בכמה
מקורות בספרי הגאונים והראשונים המזכירים דברים
שנתגלו אליהם מן השמים ,ויש אף שלמדו מזה דבר
הלכה .כך מצאנו ברא"ש בשם רב האי גאון שהנשבע
בספר תחנונים או ספר תהלות' ,הראוני מן השמים
ששבועה זו כשבועה בספר תורה' ,כך כתב גם הרשב"א
'כותב אני לך עיקר הדברים בדין כאשר הראנו מן
השמים' .גם הראב"ד מתבטא בלשון 'הופיעה רוח הקודש
בבית מדרשנו' ,אלא שהחת"ם סופר מבאר שאין הכוונה
לרוח הקודש אלא לרוח ה' על עוסקי תורה לשמה.
ולמרות זאת לא חת הרמב"ן לחלוק על הראב"ד .יש
שכתבו ,שרק במקום שיש מחלוקת אין משגיחים בבת
קול ותורה לא בשמים ,אולם לשם הכרעה מהווה הדבר
גילוי מילתא והסכמה מן השמים וניתן לסמוך עליו ,וכמו
שמצינו במדרש רבה שמן השמים הסכימו לתקנות אנשי
כנסת הגדולה ובבוקר מצאו את ספרם חתום מן השמים.
אחד מבעלי התוספות ,רבנו יעקב החסיד ממרויש ,חיבר
ספר שלם בשם "שו"ת מן השמים" ,ובו שאלות ששאל
בשאלת חלום וקיבל עליהם תשובות מן השמים .בטעות
ייחסו את הספר לרבנו תם ואינו שלו ,והמחבר היה חי
בשלהי זמן הרמב"ם .בסימן ג' מובאת השאלה לגבי
המחלוקת בין תפילין רש"י לרבנו תם ,ומן השמים ענו לו
'אלו ואלו דברי אלקים חיים' ,וגם בשמים נחלקו בכך,
הקב"ה אומר כרבנו תם ,וכל פמליא של מעלה כרש"י.

אשית ַה ִ ּי ּ ׁשוּב ַה ְ ּיהו ִּדי ַה ִּמ ְת ַחדֵּ ׁש ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ םַ .ה ִ ּי ּ ׁשוּב ָהיָ ה ָק ָטן וְ ַדל וְ ָהעוֹ ִלים
ַה ָ ּי ִמים ,יְ ֵמי ֵר ׁ ִ
ִלירו ׁ ָּש ַליִ ם נֶ ֶאבְ ק ּו ָק ׁשוֹ ת ִעם ַמ ְחסוֹ ר ָחמוּר וַ ֲ#נִ ּי ּות ַמ ְח ּ ִפ ָירה ׁ ֶש ָהיְ ָתה ְמנַ ת ֶח ְל ָקםַ ,א ְך ַל ְמרוֹ ת ָּכל
ַה ְּק ׁ ָשיִ ים וְ ַה ִ ּי ּסו ִּרים נֶ ֶא ְחז ּו ְ ּב ַא ְד ַמת ַה ּק ֶֹד ׁש ִ ּב ְמ ִסיר ּות נֶ ֶפ ׁש .וְ ִה ֵּנה ָ ּב ָאה ַ#ל יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ָצ ָרה ֲח ָד ׁ ָשה.
יסיוֹ ן ַהנּוֹ ְצ ִרי ֵה ֵחל ִלנְ עֹץ ֶאת ִצ ּ ָפ ְרנָ יו ִ ּביהו ֵּדי ָה ִעיר וְ נִ ָּסה ָלצוּד נְ ׁ ָשמוֹ ת ְטהוֹ רוֹ ת ּו ְל ַה ֲ#בִ ָירן ַ#ל דָּ ָתן,
ַה ִּמ ְ
ַר ְח ָמנָ א ִל ְּצ ַלןּ ְ .באוֹ ָתם יָ ִמיםָ ּ ,פ ֲָ #לה ֶחבְ ָרה לוֹ נְ דוֹ נִ ית ׁ ֶש ּ ָשׂ ָמה ָל ּה ְל ַמ ָּט ָרה ְל ָה ִפיץ ֶאת ַה ַּנ ְצר ּות ְ ּב ֶק ֶרב
ַה ְ ּיהו ִּדים ,ו ְּל ׁ ֵשם ָּכ ְך ּ ִפ ְ ּז ָרה הוֹ ן ֵָ #תק ׁ ֶשל ׁ ִשבְ ַ#ת ֲא ָל ִפים ִלירוֹ ת שְׂ ֶט ְר ִלינְ ג ְ ּב ׁ ָשנָ הֶ ׁ ,ש ֶּנ ְח ׁ ַשב ְ ּבאוֹ ָתם יָ ִמים
יהם ָהי ּו ַל ּ ׁ ָשוְ אַ .ל ְמרוֹ ת ַה ַּמ ְחסוֹ ר ַה ָּגדוֹ ל וְ ַה ְּמצו ָּקה ַה ָּק ׁ ָשה ָ ּב ּה ָהי ּו יְ הו ֵּדי
ְל ֶכ ֶסף ַרב ,או ָּלם ַמ ֲא ַמ ֵּצ ֶ
יסיוֹ ןְ #ָ ,מד ּו ּ/כ ָּלם ַ ּב ִּנ ָּסיוֹ ן
יחי ַה ִּמ ְ
יהם ׁ ְש ִל ֵ
יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ׁ ְשרוּיִ ים ָאז ,וְ ַל ְמרוֹ ת ַה ּ ִפ ּתוּיִ ם ַה ּקוֹ ְר ִצים ׁ ֶש ִה ִּציג ּו ִ ּב ְפנֵ ֶ
ַה ָּק ׁ ֶשהְ ,ל ַרבּ וֹ ת ֵא ּל ּו ׁ ֶש ְ ּב ִצדֵּ י ַה ַּמ ֲחנֶ ה.
יש ַקל דַּ ַ#ת
ִ ּב ׁ ְשנַ ת ַּת ְק ַצ"זִ ,ה ִּג ַ
יִ #לירו ׁ ָּש ַליִ ם ָא ָדם ְ ּב ׁ ֵשם ׁ ִש ְמעוֹ ן רוֹ זֶ נְ ַטל ,יְ ִליד ָה ִעיר ּפוֹ זְ נָ אִ ,א ׁ
יִ #לירו ׁ ָּש ַליִ ם ,זִ ְלזֵ ל ַ ּב ִּמ ְצוֹת ׁ ֶש ֵ ּבין ָא ָדם ַל ָּמקוֹ ם וְ ׁ ֶש ֵ ּבין ָא ָדם
וַ ֲה ַפ ְכ ּ ַפ ְך ְ ּב ַד ְע ּתוֹ  .עוֹ ד ִ ּב ְצ ִעירוּתוֹ ֶט ֶרם ִה ִּג ַ
יש נוֹ ֵכלָ ,צבו ַּּ #ופוֹ ֵח ַח .זְ ַמן ָק ָצר ְל ַא ַחר ַה ִּגיעוֹ ַא ְר ָצה ,נָ ַפל דָּ בָ ר ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ םְ .לתוֹ ׁ ְשבֵ י
ַל ֲחבֵ רוֹ  ,וְ ָהיָ ה ִא ׁ
ָה ִעיר ַה ְ ּיהו ִּדים נוֹ ַדעִּ ,כי רוֹ זֶ נְ ַטל ַה ְ ּיהו ִּדי ֵה ִמיר ֶאת דָּ תוֹ יַ ַחד ִעם ִא ׁ ְש ּתוֹ ּו ׁ ְשנֵ י יְ ָל ָדיו ,וּבְ ָכ ְך ָה ְפכ ּו ִל ְהיוֹ ת
אשי ַה ִ ּי ּ ׁש ּוב
אשוֹ נֵ י ַה ּמו ָּמ ִרים ׁ ֶש ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ םַ ,ר ְח ָמנָ א ִל ְּצ ַלןַ .ה ְ ּבשׂ וֹ ָרה ָה ֲאיָּ /מה ִה ְּכ ָתה ְ ּב ַת ְד ֵה ָמה ֶאת ָר ׁ ֵ
ִר ׁ
יה נֶ ְח ְרד ּו ִל ׁ ְשמ ַֹ#ַ #ל ַמ ֲ#שֵׂ ה ַה ְּנבֵ ָלה ׁ ֶש ַּנ ֲ#שָׂ ה ָ ּב ּהְּ .ת ִח ָּלה ,נִ ּס ּו ַּכ ָּמה ִמ ִיד ָידיו ְל ׁ ֶש ָ#בַ ר
ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ,וְ ַר ָ ּבנֶ ָ
מ ַ.#
ׁ ֶשל רוֹ זֶ נְ ַטל ְל ָהנִ יאוֹ ִמ ַּמ ֲ#שֵׂ ה ּו ו ְּל ָה ׁ ִשיבוֹ ֶאל ָא ִבינ ּו ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ םֶ ,א ָּלא ׁ ֶשהוּא ָא ַטם ֶאת ָאזְ נוֹ ִמ ּ ׁ ְש ֹ
ִה ְת ָ ּב ֵררִּ ,כי ְ ּברֹב ַּת ֲאוַ ת ַה ֶ ּב ַצע ׁ ֶשבּ וֹ ִ ,ה ְס ִּכים רוֹ זֶ נְ ַטל ְל ָה ִמיר ֶאת דָּ תוֹ ִ ּב ְתמו ָּרה ִל ְסכוּם ַרב ׁ ֶש /הבְ ַטח לוֹ ,
וְ ָא ְמנָ ם ְל ַא ַחר ְּתקו ָּפה ְק ָצ ָרהָ ּ ,פ ַתח ַה ּמ ּו ָמר ֵ ּבית ָמלוֹ ן ִמחוּץ ְלחוֹ מוֹ ת יְ רו ׁ ָּש ַליִ םּ ַ ,ב ְּתקו ָּפה ׁ ֶש ַה ִ ּי ּ ׁשוּב ּ/כ ּלוֹ
ָהיָ ה נָ תוּן ֲַ #דיִ ן ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַהחוֹ מוֹ ת וְ עוֹ ד לֹא הו ְּקמ ּו ַה ּ ׁ ְשכוּנוֹ ת ַה ֲח ָד ׁשוֹ ת ִמחוּץ ָל ִעירַ .מ ֵהר ְמאֹד
יח ְלעוֹ ֵרר ָָ #ליו ֶאת ֲח ָמ ָתם ׁ ֶשל אוֹ ְר ֵחי ַה ָּמלוֹ ן
ִה ְת ּ ַפ ְר ֵסם ַה ּמ ּו ָמר ֶה ָח ָד ׁש ְּכנוֹ ֵכל /מ ׁ ְש ָחת וְ ַת ְכ ָכןֶ ׁ ,ש ִה ְצ ִל ַ
יסיוֹ ן ְ ּב ְַ #צ ָמם ִּג ּל ּו ֵאיזוֹ ְ'סחוֹ ָרה' נָ ְפ ָלה
אשי ַה ִּמ ְ
ְ ּב ַט ֲ#נָ ה ׁ ֶשהוּא סוֹ ֵחט אוֹ ָתם וְ גוֹ נֵ ב ֵמ ֶהם ְּכ ָס ִפים ,וְ ַאף ָר ׁ ֵ
יהם .יְ ָל ָדיו ׁ ֶשל ַה ּמ ּו ָמרָ ,ה ְלכ ּו ַאף ֵהם
ְ ּב ֶח ְל ָקםּ ,ו ִמ ֲהר ּו ְל ַפ ְּטרוֹ ִמ ִּמשְׂ ָרתוֹ ִּכ ְמ ַפ ֵּק ַח ַ#ל ְ ּבנִ ַ ּית מוֹ ְסדוֹ ֵת ֶ
אשוֹ ן ָהיָ ה ַה ּמ ּו ָמר ֶ ּב ְר ְּג ַהיְ ם ׁ ֶש ָהיָ ה
ִ ּב ְד ָר ָכיו ְל ַמ ְר ֵ ּבה ַה ַּצ ַ#ר ,ו ׁ ְּשנַ יִ ם ֵמ ֲח ָתנָ יו ָהי ּו ֵמ ֲִ ׁ #ש ֵירי ָה ִעירָ .ה ִר ׁ
אשוֹ נֵ י ַה ַ ּבנְ ָק ִאים ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם וְ ַה ּ ׁ ֵשנִ י ׁ ִש ֵּמ ׁש ִּכ ְמנַ ֵהל ַהדּ ַֹאר ַהצָּ ְר ָפ ִתי ָ ּב ִעיר' .מו ָּמר ְל ַה ְכ ִעיס' ָהיָ ה
ֵמ ִר ׁ
רוֹ זֶ נְ ַטל ,וְ ִח ּ ֵפשׂ ָּת ִמיד ֲא ַמ ְת ָלאוֹ ת ְּכ ֵדי ְלנַ ֵּג ַח ֶאת ֶא ָחיו ַה ְ ּיהו ִּדים ו ְּל ִה ָּכנֵ ס ִע ָּמם ְלוִ כּ ּו ֵחי ְס ָרקְ .ל ִע ִּתים ָהיָ ה
יהם ַה ָּקמוֹ ת ׁ ֶשל ַה ְ ּיהו ִּדיםָ ,היָ ה ִמ ְת ֵַּ #נג ַ#ל ַה ָ ּבשָׂ ר וְ לוֹ ֵ#ג ְל ֵא ּל ּו
נוֹ ֵטל ְ ּב ַפ ְר ֶה ְסיָ ה ְ ּבשַׂ ר ְט ֵר ָפה ,ו ְּלנֶ גֶ ד ֵ#ינֵ ֶ
ׁ ֶש ִה ִ ּביע ּו ְ ּב ָפנָ יו ֶאת ׁ ְש ַאט נַ ְפ ׁ ָשםַ .ה ְ ּיה ּו ִדים ֶה ֱִ #דיפ ּו ְל ִה ְת ֵַּ #לם ִמ ֶּמ ּנ ּו וְ לֹא יִ ֲחס ּו לוֹ ָּכל ֲח ׁ ִשיבוּתּ ,ו ְכ ׁ ֶש ָהי ּו
נִ ְת ָק ִלים בּ וֹ ָהי ּו ִמ ְת ַר ֲח ִקים ִמ ֶּמ ּנ ּו ֵמ ֲח ַמת ִמאוּסַּ .כ ָּמה ְּגדוֹ ָלה ָהיְ ָתה ַה ִה ׁ ְש ּתוֹ ְממוּת ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ םַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר
ִה ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ָטה ַה ּ ׁ ְשמו ָּ#ה ְּכמוֹ ֵא ׁש ִ ּבשְׂ ֵדה קוֹ ִציםִּ ,כי רוֹ זֶ נְ ַטל ַה ּמ ּו ָמר ָהיָ ה ְלבַ ַ#ל ְּת ׁשוּבָ ה וְ הוּא ׁ ָשב ְליַ ֲהד ּותוֹ .
אשוֹ ן ַל ֲא ִמ ַירת
ַהדָּ בָ ר ֵא ַרע ְ ּבמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ַ ּבת־ק ֶֹד ׁש ּ ָפ ָר ׁ ַשת נִ ָּצבִ ים־וַ ֵ ּי ֶל ְך ,כ"ה ֶ ּב ֱאלוּל תרכ"אַ ,ה ַּליְ ָלה ָה ִר ׁ
ַה ְּס ִליחוֹ ת ְּכ ִמנְ ַהג יְ הו ֵּדי ַא ׁ ְש ְּכנַ זּ ְ .ב ׁ ָש ָ#ה ׁ ֶש ְ ּיהו ֵּדי ָה ִעיר ָהי ּו ְ ּב ַד ְר ָּכם ְל ָב ֵּתי ַה ְּכנֶ ֶסת ַל ֲא ִמ ַירת ַה ְּס ִליחוֹ ת
וַ ֲאוִ ָירה ִע ָּל ִאית ׁ ֶשל ֶח ְרדַּ ת ַהדִּ ין ָהיְ ָתה ׁ ְשר ּויָ ה ַ#ל ּ ְפנֵ י ַהכּ ֹל ,נִ ְת ַקף ְל ֶפ ַתע ַה ּמ ּו ָמר ְ ּב ִה ְרהו ֵּרי ֲח ָר ָטה וְ רו ַּח
ָט ֳה ָרה יָ ְר ָדה ָָ #ליו ִמ ָּמרוֹ םּ ְ .ב ִלי ַל ְח ׁשֹב ַה ְר ֵ ּבהָ ,אץ ֶאל ַה '/ח ְר ָ ּבה' וְ נִ ְכנַ ס ְלבֵ ית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ַה ָ ּי ׁ ָשן ׁ ֶש ֶ ּב ָח ֵצר.
נֶ ֱַ #מד ַ ּב ּ ִפ ָּנה ׁ ֶש ְּליַ ד ַהדֶּ ֶלת ,נָ ַטל ְליָ דוֹ ֵס ֶפר ְס ִליחוֹ ת וְ ֵה ֵחל לוֹ ַמר ִעם ַה ִּצבּ וּר ֶאת ַה ְּס ִליחוֹ ת ְ ּבקוֹ ל ָּגדוֹ ל,
ישָ " :א ׁ ַש ְמנ ּוּ ָ ,בגַ ְדנ ּו".
ו ְּכ ׁ ֶש ִה ִּג ַ
יְ #ל ֵס ֶדר ַה ִּודּ וּיִ ,ה ָּכה ַ#ל ִלבּ וֹ ְ ּב ָחזְ ָקה וְ ָק ָרא ְ ּבקוֹ ל נִ ׁ ְש ָ ּבר ו ִּב ְד ָמעוֹ ת ׁ ָש ִל ׁ
ַה ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלים ִה ִ ּביט ּו ָָ #ליו ְ ּב ִת ָּמהוֹ ן וְ ַל ַ#ג וְ ִה ְת ַק ּ ׁש ּו ְל ַה ֲא ִמין ִּכי הוּא ֶ ּב ֱא ֶמת ִמ ְת ַּכ ֵּון ָל ׁשוּב ִ ּב ְת ׁשוּבָ ה
ֹאש
ׁ ְש ֵל ָמה ,וְ גַ ם ַר ָ ּבנֵ י ָה ִעיר ֲא ֵל ֶ
יהם ָ ּבא ְל ָמ ֳח ָרת ו ִּב ֵּק ׁש ָל ׁשוּב ְליַ ֲהדוּתוֹ ֵ ,מ ֲאנ ּו ְל ַה ֲא ִמין לוֹ ּ ְ .ב ֶֶ #רב ר ׁ
ַה ּ ׁ ָשנָ ה ,נִ ְכנַ ס רוֹ זֶ נְ ַטל ֶאל ַא ַחד ַה ַּס ּ ָפ ִרים ִ ּב ְרחוֹ ב ַה ְ ּיהו ִּדים וְ ָד ַר ׁש ִמ ֶּמנּ ּו ְל ִה ְס ַּת ּ ֵפר ַּכדָּ ת וְ ַכדִּ יןְּ ,כ ׁ ֶשהוּא
מוֹ ִתיר לוֹ ׁ ְש ֵּתי ּ ֵפאוֹ ת ֲ/ #ב ּתוֹ ת ְ ּב ִצדֵּ י ר ׁ
ֹאשוֹ ְּכ ִדין ַה ּתוֹ ָרה#ֲ .טוּר זָ ָקן ְמפ ָֹאר ָהיָ ה ֵמ ָאז ו ִּמ ָּת ִמיד ,וְ צ ּו ָרתוֹ
יהם ׁ ֶשל ׁ ְשלֹ ָש;ה
ַה ְ ּיהו ִּדית ָחזְ ָרה ָָ #ליו ִ ּב ְמלוֹ א ֲה ָד ָר ּהִ .מ ּ ׁ ָשם ִמ ֵהר ְל ִה ַּט ֵהר ִל ְכבוֹ ד יוֹ ם ַהדִּ ין ְלנֶ גֶ ד ֵ#ינֵ ֶ
ַר ָ ּבנִ יםָ ּ ,פ ַר ׁש ְל ֶק ֶרן זָ וִ ית ְ ּבבֵ ית ִמ ְד ָר ׁשוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יְ ׁ ַש ְעיָ ה ַ ּב ְרדַּ ִּקי וְ ֵה ֵחל ִל ְבכּ וֹ תְ .לבֵ יתוֹ לֹא ָחזַ ר יוֹ ֵתר ,וְ ֶאת
ֵלילוֹ ָתיו ָ#שָׂ ה ַ ּב ֶ'ה ְקדֵּ ׁש' ׁ ֶש ַ ּב ֲח ַצר ַה /ח ְר ָ ּבהָ ׁ ,שם ַּגם ָס ַ#ד ֶאת ִלבּ וֹ ְ ּב ֶל ֶחם ַצר ו ְּמ ַ#ט ַמיִ ם ,וְ ֶאת ָּכל זְ ַמ ּנוֹ
ֶה ֱ#בִ יר ַ ּב ֲא ִמ ַירת ְּת ִה ִּליםּ ְ .בנֵ י ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ַה ּ/מ ְד ָאגִ ים ֵה ֵח ּל ּו ְל ַח ּ ְפשׂ וֹ  ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ְמ ָצא ּוה ּו יוֹ ׁ ֵשב ֵ ּבין ֲ#נִ ֵ ּיי ָה ִעיר
יִּ #כי
ת ֶקף וְ הוֹ ִד ַ
ְל ַא ַחר ׁ ֶשצּ ּו ָרתוֹ ִה ׁ ְש ַּת ְּנ ָתה ְללֹא ֶה ֵּכר ,נִ ּס ּו ְל ִה ְת ַח ֵּנן ְל ָפנָ יו ַל ֲחזֹר ַה ַ ּביְ ָתהַ ,א ְך הוּא ֵס ַרב ְ ּב ֹ
יתנָ ה ָל ׁשוּב ְלבוֹ ְראוֹ ְ ּב ֵלב ׁ ָש ֵלםּ ְ .ב ֶֶ #רב יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּריםִ ,הזְ ִמינוֹ ַה ּקוֹ נְ סוּל ָה ַאנְ ְּג ִלי ֵא ָליו ַ ּב ֲא ַמ ְת ָלה
דַּ ְע ּתוֹ ֵא ָ
יל ָדיו יוֹ ׁ ְש ִבים ׁ ָשם ו ַּמ ְמ ִּתינִ ים לוֹ ,
ָּכ ְל ׁ ֶש ִהי ,וְ הוּא ִה ְת ּ ַפ ָּתה וְ נִ ְכנַ ס ֵא ָליוְּ .כ ׁ ֶש ִּנ ְכנַ ס ,נִ ְב ַהל ְלגַ ּלוֹ ת ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ וִ ָ
יהםֶ ,א ָּלא ׁ ֶשהוּא ִה ְמ ׁ ִש ְ
מד ְ ּב ֵסר ּובוֹ ְּ .כ ׁ ֶש ִ ּב ֵּק ׁש
ְּכ ׁ ֶש ֵהם ְמ ָמ ְר ִרים ִ ּב ְב ִכי ּו ִמ ְת ַח ְּננִ ים ְל ָפנָ יו ָל ׁשוּב ֲא ֵל ֶ
יך ַל ֲֹ #
ָל ֵצאתְּ ,ת ָפס ּוה ּו ׁשוֹ ְמ ֵרי ַה ּקוֹ נְ סוּל ּו ְכ ָפתוּה ּוָּ " .כאן ִּת ּ ׁ ָש ֵאר ְ ּב ַ#ל־ ָּכ ְר ֲח ָך ַה ַּליְ ָלה ו ָּמ ָחר ,וְ לֹא ּתו ַּכל ְל ִה ָּכנֵ ס
ְלבֵ ית ַה ְּכנֶ ֶסת ׁ ֶשל ַה ְ ּיהו ִּדים ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים"ָ ,א ְמ ָרה לוֹ ִא ׁ ְש ּתוֹ ַה ּמו ֶּמ ֶרת ,וְ הוּא ּ ָפ ַרץ ִ ּב ְב ִכי ַמרּ ְ .ב ֶמ ׁ ֶש ְך ָּכל
יח ִל ְבר ַֹח
ׁ ְשעוֹ ת ַה ּיוֹ ם נֶ ֱאבַ ק ַ ּב ַ#ל ַה ְּת ׁשוּבָ ה ְ ּבכוֹ ְב ׁ ָשיו ,וְ ַרק ִל ְפנוֹ ת ֶֶ #רבְּ ,כ ׁ ֶש ַה ַח ָּמה נָ ְט ָתה ִל ׁ ְשק ִַֹ ,#ה ְצ ִל ַ
ימהּ ְ ,ב ִד ּיוּק ָ ּב ֶרגַ ע ׁ ֶשהוֹ ִציא ּו ֶאת ִס ְפ ֵרי
ִמ ַּמ ֲא ָסרוֹ ַהיְ ׁ ֵשר ֶאל ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסתּ ְ .בכֹחוֹ ָתיו ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ָּכ ׁ ַשל ּ ְפנִ ָ
ַה ּתוֹ ָרה ֵמ ֲארוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ,וְ ַה ַח ָ ּזן ּ ָפ ַתח ַ ּב ֲא ִמ ַירת ָּ'כל נִ ְד ֵרי' .יַ ַחד ִעם ָּכל ַה ָּק ָהלָ ,ק ָרא ַ ּב ַ#ל ַה ְּת ׁשוּבָ ה ְ ּבקוֹ ל
נִ ׁ ְש ָ ּברָ " :אנ ּו ַמ ִּת ִירין ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ִעם ָה ֲ#בַ ְריָ נִ ים" וְ ָכל גּ וּפוֹ ִה ַּט ְל ֵטל ִ ּב ְב ִכי ַמר ִמ ּתוֹ ְך ְּת ׁשוּבָ ה ׁ ְש ֵל ָמה.

ְו ַׁש ְב ָּת ַ ד־ה' ֱאל ֹ ֶק ָ
יך ְו ָׁש ַמ ְע ָּת ְבקֹלוֹ
ס ִָ #פים ָהי ּו
ר' ַאנְ ׁ ִשילָ ,היָ ה ֵמ ֲִ ׁ #ש ֶירי ָה ַהבּ וֹ ְל ִטים ׁ ֶשל יַ ֲהדוּת רו ְּסיָ ה ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י ְּכ ָמ ַ
אתיִ ם ׁ ָשנָ הָ #ֲ .ס ִקים ְמ ֹ
לוֹ ַ ּב ֲא ָרצוֹ ת ַרבּ וֹ ת וְ ח ּו ׁשוֹ ַה ִּמ ְס ָח ִרי ַה ְמ /פ ָּתח ֵמעוֹ ָלם לֹא ִא ְכזְ בוֹ  .הוּא ָצבַ ר הוֹ ן ַרב#ַ ,ד ׁ ֶש ַּנ ֲ#שָׂ ה ֵאיל הוֹ ן
ׁ ֶשל ַמ ָּמ ׁש ,או ָּלם ַל ְמרוֹ ת ֲִ ׁ #שיר ּותוֹ ַה ְּגדוֹ ָלה לֹא זָ נַ ח ֶאת ֱאלֹ ָקיו וְ ֶאת ַּ #מוֹ  ,וְ ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ָל ֶל ֶכת ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ּתוֹ ָרה
ו ְּל ַד ְקדֵּ ק ַ ּב ִּמ ְצ ֹותֲ .א ִפ ּל ּו ֶאת ְלבו ּׁשוֹ ַה ְ ּיהו ִּדי לֹא ֵה ִמיר ֵמעוֹ ָלם וְ ָהיָ ה ִמ ְת ַה ֵּל ְך ְ ּבגָ אוֹ ן ֵ ּבין שָׂ ִרים ּונְ גִ ִידים
ְ ּב ִלי ַל ְח ׁ ֹ
שש; ִמ ּ ְפנֵ י ַה ַּמ ְל ִעיגִ ים .יָ ָמיו ְָ #בר ּו ָָ #ליו ַ#ל ֵמי ְמנ ּוחוֹ ת ,וְ ִה ֵּנה ָק ַפץ ָָ #ליו /רגְ זוֹ ׁ ֶשל ְ ּבנוֹ יְ ִחידוֹ
דָּ וִ ְד'לֶ #ֶ .לם ָצ ִעיר ָהיָ הּ ְ ,בר ּו ְך ִּכ ׁ ְשרוֹ ןְ ,מ /מ ָּלח ו ִּפ ֵּק ַחֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ַה ָּממוֹ ן ָה ַרב ׁ ֶש ִ ּב ְר ׁשוּת ָא ִביו ִסנְ וֵ ר ֶאת ֵ#ינָ יו
וְ ַאט־ ַאט ִּג ָּלה ָה ָאבִּ ,כי ְ ּבנוֹ ִא ֵ ּבד ֶאת ַה ֵח ׁ ֶשק ְ ּב ִל ּמוּד ַה ּתוֹ ָרה ,ו ִּב ְמקוֹ ם ִל ְצלֹל ֶאל יַ ם ַה ּתוֹ ָרה וְ ִל ׁ ְשק ַֹּ ְ #בנִ ְב ֵכי
יה ַה ְמ ִאירוֹ ת ֵ#ינַ יִ םּ ִ ,ב ֵּכר ְל ִה ְתרוֹ ִֵ #ַ #עם ֲחבֵ ִרים ְמ /פ ְק ָפ ִקים ׁ ֶשהוֹ ִריד ּוה ּו ִלבְ ֵאר ׁ ַש ַחת וְ ֵ#ינֵ י ָה ָאב
/סגְ יוֹ ֶת ָ
יט ׁשָ ,היָ ה ר' ַאנְ ׁ ִשיל ,ו ְּפ ִָ #מים
יצים ׁ ֶשל ָה ַא ְדמוֹ "ר ָה ֶא ְמ ָצ ִעי ִמ ְּליו ַ ּּבאוִ ְ
רוֹ אוֹ ת וְ ָכלוֹ תֵ .מ ֲח ִס ָידיו ַה ַּמ ֲִ #ר ִ
ַרבּ וֹ ת ִה ְפ ִציר ִ ּבבְ נוֹ ִלנְ ס ִַֹ #ע ּמוֹ ְל ַרבּ וֹ ֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ַה ֵ ּבן ֵס ַרב ֵמ ֲח ׁ ָש ׁש ׁ ֶש ָּמא יַ ִּטיף לוֹ ָה ַר ִ ּבי דִּ בְ ֵרי מו ָּסר וְ תוֹ ֵכ ָחה
ישה וְ יַ ְפ ִציר בּ וֹ ָל ׁשוּב ִמדַּ ְרכּ וֹ ָה ָר ָ#הּ ִ .ב ְרבוֹ ת ַה ָ ּי ִמים ,נַ ֲ#שָׂ ה ַה ֵ ּבן ׁ /ש ָּתף ַל ֲָ #ס ָקיו ׁ ֶשל
ַ#ל ִה ְתנַ ֲהג ּותוֹ ַה ְמבִ ׁ ָ
ר' ַאנְ ׁ ִשיל ,וְ ַל ְמרוֹ ת ַה ַּצ ַ#ר ׁ ֶש ָּג ַרם לוֹ ְ ּב ִה ְתנַ ֲהג ּותוֹ ַה ְּנלוֹ זָ ה ,לֹא יָ כוֹ ל ָהיָ ה ְלגָ ְר ׁשוֹ ֵמ ַ#ל ּ ָפנָ יו וְ הוּא נוֹ ַתר
ָסמו ְּך ַ#ל ׁ /ש ְל ָחנוֹ ְ ,ל ָב ׁ ְש ּתוֹ ּו ְל ֶח ְר ּ ָפתוֹ .
ְ ּב ַא ַחת ַה ּ ׁ ָשנִ יםְּ ,כ ׁ ֶש ָ ּי ׁ ַשב ר' ַאנְ ׁ ִשיל ְ ּב ֵליל ַה ֵּס ֶדר ְּכ ֶמ ֶל ְך ִ ּבגְ דוּדְּ ,כ ׁ ֶש ִּמ ְּסבִ יבוֹ ָּכל ְ ּבנֵ י ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ָה ֲ#נֵ ָפה
יח ּה ַ#ל ַה ּ ׁ /ש ְל ָחןָּ .כל ַהנּוֹ ְכ ִחים
ְל ַרבּ וֹ ת אוֹ ְר ִחים ַר ִ ּבים ,הוֹ ִציא ְל ֶפ ַתע ַה ֵ ּבן ַה ּסוֹ ֵרר ִּכ ַּכר ֶל ֶחם ֵמ ֵחיקוֹ וְ ִה ִּנ ָ
/הכּ ּו ְ ּב ַת ְד ֵה ָמה וְ שִׂ ְמ ַחת ַה ַחג /ה ׁ ְש ְ ּב ָתה ְ ּב ַבת ַא ַחתְּ ,כ ׁ ֶש ֲאוִ ַירת נְ ָכ ִאים וַ ֲאבֵ לוּת ִמ ׁ ְש ַּת ֶּל ֶטת ַ#ל ַה ַ ּביִ תַ .ה ֵ ּבן
ַה ּפוֹ ֵחז ֵהבִ ין ִּכי ִה ְר ִחיק ֶל ֶכת ְ ּב ַמ ֲ#שֵׂ ה ּו ,וְ הוּא ִמ ֵהר ְלבַ ֵ#ר ֶאת ֶה ָח ֵמץ ֵמ ַה ַ ּביִ ת ְּכ ׁ ֶשהוּא ִמ ְס ַּת ֵּגר ְ ּבתוֹ ְך
ְַ #צמוֹ וְ לֹא ַמ ֲח ִליף ִעם ָא ִביו ִמ ָּלה ִמ ּטוֹ ב וְ ַ#ד ָרעִ .עם ּתֹם יְ ֵמי ַה ַחג ,נָ ַסע ר' ַאנְ ׁ ִשיל ְל ַרבּ וֹ ָה ַא ְדמוֹ "ר
ָה ֶא ְמ ָצ ִעי ,וְ ׁ ָשם ּ ָפ ַרץ ִ ּב ְב ִכי ַמר ְּכ ׁ ֶשהוּא ְמגוֹ ֵלל ְ ּב ָפנָ יו ֶאת ָצ ָרתוֹ ַה ְּגדוֹ ָלה ַה ּ ׁ ְשר ּויָ ה ְ ּב ֵביתוֹ ָ .ה ַר ִ ּבי ֶה ֱאזִ ין
ִל ְדבָ ָריו ְ ּברֹב ַר ֲח ִמים וְ ֶח ְמ ָלה ,ו ְּלבַ ּסוֹ ף נֶ ֱאנַ ח וְ ָא ַמרְ " :ק ִל ּ ָפה ְּגדוֹ ָלה אוֹ ֶפ ֶפת ֶאת ִ ּבנְ ָך ַה ּ ׁ ָשקו ַּּ ִ #ביוֵ ן ְמצ ּו ָלה
ַ#ד ַצ ָּוארוֹ וְ ֵאין ְ ּבכ ִֹחי ְלהוֹ ׁ ִשיעוֹ ָ #ֲ .צ ִתי ִהיאֶ ׁ ,ש ִּת ַּסע ֶאל ַהצַּ דִּ יק ַר ִ ּבי יִ שְׂ ָר ֵאל ֵמרוּזִ 'ין ,וְ הוּא וַ דַּ אי יִ ְמ ָצא
ְרפו ָּאה ְל ַת ֲחלו ֵּאי נַ ְפ ׁשוֹ ׁ ֶשל ִ ּבנְ ָך"ָ .ה ַר ִ ּבי ְּכ ִא ּל ּו ָק ָרא ֶאת ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתיו וְ ָא ַמר" :וַ דַּ אי ִמ ְת ּ ַפ ֵּלא ַא ָּתה ַ#ל
יך ִ ּבנְ ִסיעוֹ ֶת ָ
ֲָ #צ ִתיֶ ׁ ,ש ֵּכן ִ ּבנְ ָך ְמ ָס ֵרב ְל ִה ְצ ָט ֵרף ֵא ֶל ָ
יך ַלצַּ דִּ ִ
יקיםַ ,א ְך יָ דו ְַּ #ל ָך וַ דַּ אי ׁ ֶש ַהנְ ָהגָ תוֹ ׁ ֶשל ַהצַּ דִּ יק
ָ
ֵמרוּזִ 'ין ִהיא ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ַּמ ְלכ ּות וּבֵ יתוֹ דּ וֹ ֶמה ְל ַא ְרמוֹ ן ְמלו ָּכהַ .ס ּ ֵפר נָ א ֵאפוֹ א ְלבִ נְ ך ׁ ֶש ִּמ ְת ֵַּ #תד ַא ָּתה ְל ִה ּ ָפגֵ ׁש
יליוֹ נֶ ר' ָּגדוֹ ל ְ ּבר ּוזִ 'ין ,וּבַ ֲא ַמ ְת ָלה זוֹ ּתו ַּכל ְל ָהבִ יא ֶאת ִ ּבנְ ָך ֵא ָליו"ִ .ק ֵ ּבל ר' ַאנְ ׁ ִשיל ֶאת ֲָ #צתוֹ ַה ְּנבוֹ נָ ה
ִעם ' ִמ ְ
י#תוֹ ְלר ּוזִ 'ין.
יח ָל ַק ַחת ֶאת ַה ֵ ּבן ִע ּמוֹ ִ ּבנְ ִס ָ
ׁ ֶשל ַרבּ וֹ  ,וְ ִה ְצ ִל ַ
ישא ֵמרוּזִ 'ין וְ ַה ָ ּב ִּתים ַה ְמפ ָֹא ִרים ׁ ֶשבּ וֹ ,
עוֹ ד ֵמ ָרחוֹ קְּ ,כ ׁ ֶש ָר ָאה ַה ֵ ּבן ֶאת יְ ִפי ֲח ֵצרוֹ ׁ ֶשל ַה ָּסבָ א ַקדִּ ׁ ָ
יליוֹ נֶ ר' ְּכ ֵדי ְל ַס ֵּכם ִא ּתוֹ ֶאת ּ ְפ ָר ֵטי ָה ִע ְס ָקה.
אשוֹ ן ֶאל ַ'ה ִּמ ְ
ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ָ ּב ֶהם ְ ּב ִה ׁ ְש ָּתאוּתּ ְ ,בעוֹ ד ָה ָאב נִ ְכנַ ס ִר ׁ
ְּכ ׁ ֶש ֶּנ ֱַ #מד ר' ַאנְ ׁ ִשיל ֵא ֶצל ַה ַּצדִּ יקָ ּ ,פ ַרץ ִ ּב ְב ִכי ַּת ְמרו ִּרים ְּכ ׁ ֶשהוּא ְמ ַס ּ ֵפר ֶאת ָּכל ְּת ָלאוֹ ָתיו וְ ֶאת ׁ ְש ִליחוּתוֹ
ׁ ֶשל ַרבּ וֹ ָה ַא ְדמוֹ "ר ָה ֶא ְמ ָצ ִעי ׁ ֶש ּ ׁ ְש ָלחוֹ ְל ָכאןְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ָה ַר ִ ּבי יַ ִּציל ֶאת נֶ ֶפ ׁש ְ ּבנוֹ ֵמ ֶר ֶדת ׁ ַש ַחתּ ְ .ב ַח ְל ָח ָלה ִס ּ ֵפר
ֶאת ֲא ׁ ֶשר ֵא ַרע ְ ּב ֵליל ַה ֵּס ֶדר ו ָּפ ַכר ֶאת יָ ָדיו ְ ּב ַצ ַ#ר וְ ָק ָראַ " :ר ִ ּביָּ ,כל ּו ָּכל ַה ִּק ִּציןֵ ,אינִ י יָ כוֹ ל ִל ְסבּ ֹל ֶאת
ִה ְתנַ ֲהג ּותוֹ ַה ְמת ֶֶֹ #בת ׁ ֶשל ְ ּבנִ י" .נֶ ֱאנַ ח ַה ַּצדִּ יק ִמ ִּקירוֹ ת ִלבּ וֹ ַ#ל ַה ֵ ּבן ָהאוֹ בֵ ד ׁ ֶש ִּנ ְל ַּכד ְ ּב ִר ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל ַה ֵ ּי ֶצר
ָה ַרע ,וְ ָא ַמר ָל ָאבַ " :אל יֵ או ּׁש! ְל ָכל ֶ ּבן יִ שְׂ ָר ֵאל יֵ ׁש נִ יצוֹ ץ יְ הו ִּדי ׁ ֶש ָחבוּי ְ ּב ִלבּ וֹ  ,וְ ָצ ִר ְ
יך ַרק ְל ַה ְל ִהיבָ ּה
ק ֶד ׁש".
ו ְּל ַה ִּצית ָ ּב ּה ֶאת ָהא ּור ,וְ ָאז ִהיא ִמ ְת ַל ַּק ַחת ְל ׁ ַש ְל ֶה ֶבת ֵא ׁש ֹ
ימה ,לֹא ָח ׁ ַשד ְּת ִח ָּלה ִ ּב ְמאו ָּמה ,או ָּלם ַא ַחר ִה ָּכנְ סוֹ ֶאל
ְּכ ׁ ֶש ִּנ ְכנַ ס ַה ֵ ּבן ְ ּב ִע ְקבוֹ ת ָאבִ יו ֶאל ַה ּק ֶֹד ׁש ּ ְפנִ ָ
ַח ְדרוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּביָ ,ק ַלט סוֹ ף־סוֹ ף ׁ ֶש ּלֹא ְמ /ד ָ ּבר ָּכאן ַ#ל ִע ְס ֵקי ָממוֹ ן ֶא ָּלא ַ#ל ִע ְס ֵקי נְ ׁ ָשמוֹ תְּ .ת ִח ָּלה ָר ָצה
ָל ֶסגֶ ת ְל ָאחוֹ ר ,או ָּלם ָה ַר ִ ּבי נָ ַ#ץ בּ וֹ ֶאת ֵ#ינָ יו ַהחוֹ ְדרוֹ ת ׁ ֶש ַָח ְדר ּו ְלתוֹ ְך נִ ׁ ְש ָמתוֹ וְ ִע ְר ֲ#ר ּו ֶאת ַּג ֲאוָ תוֹ ָ .ה ַר ִ ּבי
לֹא הוֹ ִציא ֶהגֶ ה ִמ ּ ִפיו ,וְ הוֹ ָרה ָל ֶֶ #לם ָל ֶל ֶכת ְ ּב ִע ְקבוֹ ָתיו .יַ ַחד ָ#בְ ר ּו ֵמ ֶח ֶדר ְל ֶח ֶדרְּ ,כ ׁ ֶש ֵהם ּפוֹ ְס ִעים ַ#ל
ַמ ְרבַ דִּ ים יִ ְק ֵרי ֵֶ #ר ְך ,ו ְּלבַ ּסוֹ ף ִה ִּגיע ּו ְל ֶח ֶדר ׁ ֶש ָהיָ ה /מ ָּקף ְ ּב ַמ ְראוֹ ת ִמ ָּכל ְצ ָד ָדיוַ .הצַּ דִּ יק הוֹ ָרה ַל ַּנ ַ#ר ְל ַה ִ ּביט
אשוֹ נָ ה ,ו ְּכ ׁ ֶש ֵה ִציץ ָ ּב ּה ְל ֶרגַ ע נִ ְר ַּתע ַל ֲאחוֹ ָריו .הוּא ָר ָאה ַ ּב ַּמ ְר ָאה יֶ ֶלד ָצ ִעיר ְליָ ִמיםֶ ׁ ,ש ּתֹם וָ זֹ ְך
ַ ּב ַּמ ְר ָאה ָה ִר ׁ
יטבִּ ,ג ָּלה ִּכי ַה ִּנ ׁ ְש ָקף
נִ ׁ ְש ָק ִפים ֵמ ֵ#ינָ יו ַה ַ ּי ְלדו ִּת ּיוּת ,יוֹ ׁ ֵשב וְ ׁשוֹ ֵקד ְ ּב ִה ְת ַל ֲהבוּת ַ#ל ַּת ְלמוּדוֹ ּ ,ו ְכ ׁ ֶש ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ֵה ֵ
ֵאינוֹ ֶא ָּלא הוּא ְַ #צמוֹ ִ ּב ׁ ְשנוֹ ת יַ ְלד ּותוֹ #ַ .ל ּ ִפי הוֹ ָר ַאת ַהצַּ דִּ יקִ ,ה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַל ַּמ ְר ָאה ַה ָ ּב ָאה וְ ׁ ָשם ִּג ָּלה ֶאת
יצד הוּא ִמדַּ ְרדֵּ ר ַאט־ ַאט ִמדֶּ ִחי ֶאל
יצד הוּא עוֹ ֵסק ַ ּב ּתוֹ ָרהּ ַ .ב ַּמ ְראוֹ ת ַה ָ ּבאוֹ ת ָר ָאה ֵּכ ַ
ְַ #צמוֹ ְ ּבנַ ֲ#רוּתוֹ ֵּכ ַ
ילת יָ ַדיִ ם,
יחת /ח ִּלין ַ ּב ְּת ִפ ָּלה ו ְּמזַ ְלזֵ ל ִ ּבנְ ִט ַ
דֶּ ִחיְּ ,ת ִח ָּלה הוּא ְמזַ ְלזֵ ל ַ ּב ִּמ ְצ ֹות ׁ ֶש ָא ָדם דָּ ׁש ַ ּב ֲֵ #קבָ יו ,שָׂ ח שִׂ ַ
ו ִּמ ּ ׁ ָשם ַהדֶּ ֶר ְך ְק ָצ ָרה ַל ֲ#בֹר ַ#ל ִא ּסו ֵּרי ּתוֹ ָרה ֲחמו ִּריםִ .רגְ ׁ ֵשי ִּגע ּול וְ ִתעוּב ָא ֲחז ּו בּ וֹ ְל ַמ ְר ֵאה ַמ ֲ#שָׂ יו
ימה לֹא יָ כוֹ ל ָהיָ ה
ָה ָר ִעים ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ְּק ִפים ִמ ַ ּב ַ#ד ַמ ְראוֹ ָתיו ַה ּ/מ ְפ ָלאוֹ ת ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי#ַ ,ד ׁ ֶש ֵּמרֹב בּ ּו ׁ ָשה ו ְּכ ִל ָ
ְל ַה ִ ּביט ַ ּב ַּמ ְראוֹ ת ַה ָ ּבאוֹ תֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ּ ְפ /קדַּ ת ָה ַר ִ ּבי ָחזְ ָקה ָָ #ליו ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְל ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ָ ּב ֶהן#ַ ,ד ׁ ֶש ָ ּב ַא ֲחרוֹ נָ ה ָר ָאה
יח ֶאת ִּכ ַּכר ַה ֶּל ֶחם ַ#ל ׁ /ש ְל ַחן ַה ֵּס ֶדרִ .לבּ וֹ נִ ׁ ְש ַ ּבר ְ ּב ִק ְרבּ וֹ וְ הוּא ִה ְתנַ ּ ֵפל ְל ַרגְ ֵלי ַה ַּצדִּ יק,
ֶאת ְַ #צמוֹ ַמ ִּנ ַ
ְּכ ׁ ֶשהוּא ְמבַ ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ּנ ּו ִ ּב ְב ִכי וְ ַת ֲחנוּנִ ים דֶּ ֶר ְך ְּת ׁשוּבָ ה.
"ק ּום ַ#ל ַרגְ ֶל ָ
יך" ִצ ָּוה לוֹ ַהצַּ דִּ יק ֵמרוּזִ 'ין ,וְ ִסדֵּ ר לוֹ ֵס ֶדר ְּת ׁשוּבָ ה ְּכ ֵדי ְל ַר ּ ֵפא ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ ַהחוֹ ֵטאת ִמ ָּכל
יהַ .ה ֵ ּבן ִמ ֵּלא ְ ּב ַדיְ ָקנ ּות ַא ַחר דִּ בְ ֵרי ַה ַּצדִּ יק ,וּבִ ְרבוֹ ת ַה ָ ּי ִמים ִה ִּכיר ּו ּ/כ ָּלם ֶאת ֶה ָח ִסיד ַה ָּו ִתיק ר'
ַּת ֲחל ּו ֶא ָ
דָּ וִ דֶ ׁ ,ש ָהיָ ה נֶ ֱא ָמן ַלה' ו ְּלתוֹ ָרתוֹ וְ ָכל יָ ָמיו ָהי ּו ְמ ֵל ִאים ַ ּב ּתוֹ ָרהּ ַ ,ב ִּמ ְצוֹת וּבְ ַמ ֲ#שִׂ ים טוֹ בִ ים.

ּ ְפנִ ינֵ י אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים
ִמדִּ ְב ֵרי ָהאוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ַה ָּקדוֹ ׁש ַ#ל ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה

ו ָּמל ה' ֱאלֹ ֶק ָ
יך וְ גוֹ ' ְּ -כ ׁ ֶש ָ ּבא לוֹ ַמר ִּת ּקוּן ַה ְּת ׁשו ָּבהִ ,סדֵּ ר
ׁ ְש ָל ׁ ְש ָּתםְּ ,כנֶ גֶ ד ְּת ׁשו ַּבת ַּת ְלמוּד ּתוֹ ָרהָ ,א ַמר ְּת ׁשו ָּבה
אשוֹ נָ ה וְ ׁ ַש ְב ָּת ַ ד־ה'ְ ,וגָ ַמר א ֶֹמר וְ ׁ ָש ַמ ְע ָּת ְ ּבקֹלוֹ ׁ ֶשה ּוא
ִר ׁ
ַּת ְלמוּד ּתוֹ ָרהְ ,ולֹא ִהזְ ִּכיר ִע ּמוֹ דָּ ָבר ַא ֵחרְ ,וזוֹ ִהיא
וּבה ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך ַה ּ ׁ ָשב ֲ(שׂ וֹ תְ ,ו ָא ַמר ְּכנֶ גְ דָּ ּה
ַה ְת ָח ַלת ַה ְּת ׁש ָ
וְ ׁ ָשב ה' ֱאל ֶֹק ָ
יך ֶאת־ ׁ ְשבו ְּת ָך וְ ִר ֲח ֶמ ָך וְ ׁ ָשב וְ ִק ֶּב ְצ ָך וְ גוֹ ',
ְּכאוֹ ְמ ָרם זַ "ל ׁ ֶש ִּבזְ כ ּות ֵ( ֶסק ַה ּתוֹ ָרה יִ ְהיוּ יִ שְׂ ָר ֵאל נִ גְ ָא ִלין.
ַ ּגם ָא ַמר ַ(ל־ ָמה ָא ְב ָדה ָה ָא ֶרץ ַ(ל־ ָ(זְ ָבם ֶאת־ ּתוֹ ָר ִתיָ ,לזֶ ה
יאם ֶאל ָה ָא ֶרץ
ְּכ ׁ ֶש ָ ּי ׁשוּבוּ ְל ַת ְלמ ּוד ּתוֹ ָרה יְ ַק ְּב ֵצם ה' ִו ִיב ֵ
ֲא ׁ ֶשר יָ ְר ׁשוּ ְוגוֹ ' .וּ ְכנֶ גֶ ד ׁ ְש ִמ ַירת ִמ ְצ ֹות לֹא ַת ֲ(שֶׂ ה ָא ַמר
ו ָּמל ה' ֱאלֹ ֶק ָ
יך ֶאת־ ְל ָב ְב ָך וְ גוֹ 'ְ ,ויָ ד ּו ַ( ִּכי ָ( ְר ַלת ַה ֵּלב הוּא
ֲ(שׂ וֹ ת ֶר ׁ ַשע ְו ַא ֲה ַבת ָה ֶר ׁ ַשעֶ ׁ ,ש ִּלבּ וֹ ׁ ֶשל ָא ָדם ְמ ַח ְּמ ַד ּת ּו,
יש
ו ְּכנֶ גְ דּ וֹ ָא ַמר ו ָּמל וְ גוֹ ' ְל ַא ֲה ָבה ֶאת־ה'ֵ ּ ,פר ּו ׁש ׁ ֶש ַּת ְל ִּב ׁ
יא ְת ָך ִ ּבנְ ִעימ ּות יְ ִדיד ּות
ָה ַא ֲה ָבה ֲא ׁ ֶשר ִּת ֵּכן ְ ּב ָך ַה ּת ֶֹכן ְּב ִר ָ
ְ
ִח ַּבת ֱאלֹ ֶק ָ
יךְ ,ויִ ֵחד שָׂ ָכר ָלזֶ ה ׁ ֶש ַ ּי ֲהפֹך ה' ָּכל ַה ָ ּצרוֹ ת
ָ
ֵמ ָ( ֵלינוּ ַ(ל שׂ וֹ נְ ֵאינ ּו ְּבאוֹ ְמרוֹ וְ נָ ַתן וְ גוֹ ' ַ ל־אֹיְ ֶביך וְ גוֹ '.
ית
ו ְּכנֶ גֶ ד ִק ּיוּם ִמ ְצוֹת ֲ(שֵׂ הָ ,א ַמר וְ ַא ָּתה ָת ׁשוּב וְ גוֹ ' וְ ָ שִׂ ָ
ֶאת־ ָּכל־ ִמ ְצו ָֹתיוֲ ,ה ֵרי זֶ ה ִמ ְצוֹת ֲ(שֵׂ הְ ,ויִ ֵחד ָל ֶהם שְׂ ַכר
ַה ְק ָר ַבת ַה ּתוֹ ֶ( ֶלת ְּכאוֹ ְמרוֹ וְ הוֹ ִת ְר ָך וְ גוֹ ' ְויָ ׁשוּב ָלשׂ וּשׂ וְ גוֹ ':
ְל ַא ֲה ָבה ֶאת ה' וְ גוֹ ' ַ -מ ֲא ָמר זֶ ה ָסמו ְּך ִעם ַמה ּ ׁ ֶש ְּל ַמ ְע ָלה
ִמ ּ ֶמנּ ּוֶ ׁ ,ש ָא ַמר ְל ַמ ַ ן ִּת ְחיֶ ה ַא ָּתה וְ זַ ְר ֶ ָךְ ,וגָ ַמר א ֶֹמר
ְל ַא ֲה ָבה וְ גוֹ 'ֵ ּ ,פרו ּׁש ׁ ֶש ּ ַט ַ(ם ָח ֵפץ ַ ּב ַח ִ ּיים הוּא ְל ַא ֲה ָבה
מ ַ ְּבקוֹ לוֹ וְ גוֹ 'ְ ,ונָ ַתן ַט ַ(ם ִּכי הוּא ַח ֶ ּיי ָךִּ ,כי ַמה
ֶאת־ה' ִל ׁ ְש ֹ
ָּל ָא ָדם ַח ִ ּיים ִאם לֹא ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָּב ַר ְךֶ ׁ ,ש ֲ(שִׂ ַ ּית ְרצוֹ נוֹ ִהיא
ְּתסוֹ ֵבב ׁ ֶש ִ ּידָּ ֵבק ָה ָא ָדם ְּבקוֹ נוֹ ְּ ,כאוֹ ְמרוֹ וּ ְל ָד ְב ָקה בוֹ ְ ,וזֶ ה
הוּא ַ( ְצמוֹ ַה ַח ִ ּיים ָּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה ְוא ֶֹר ְך יָ ִמים ָלעוֹ ָלם ַה ָּבא,
ְוהוּא אוֹ ְמרוֹ וְ א ֶֹר ְך יָ ֶמ ָ
יךְ .ואוֹ ְמרוֹ ָל ׁ ֶש ֶבת ַ ל ְוגוֹ ' ְּ -כ ִא ּלוּ
ָא ַמר ְו ָל ׁ ֶש ֶבת ְוגוֹ 'ְ ,ו ָד ָבר זֶ ה ַ ּגם־ ֵּכן הוּא ֵמ ַה ּ ָשׂ גַ ת ַה ּ ׁ ְש ֵלמ ּות,
יבת ָה ָא ֶרץ ִהיא ִמ ְצ ָוה ּכוֹ ֶל ֶלת ָּכל ַה ּתוֹ ָרה:
ִּכי יְ ׁ ִש ַ

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים
בכל השבתות הסמוכות לראש חודש ,מכריזים בבית
הכנסת לאחר ההפטרה ולפני תפילת המוסף ,את
המועד של ראש חודש הקרוב ,והשבת בה מכריזים
על החודש ,נקראת על שם זה 'שבת מברכים' .תקנה
זו נתקנה בדורות הראשונים ,כדי להודיע מתי הוא
ראש חודש גם לאלו שאינם באים לבית הכנסת
בימות החול מפני שהם טרודים לפרנסתם.
החודש היחיד שבו אין מכריזים על החודש ,הוא
חודש תשרי .וטעמים שונים ניתנו בדבר .בשער
הציון ועוד הסבירו באופן הפשוט ,שהרי ראש השנה
מועדו קבוע בתחילת החודש ויומו ידוע לכולם ,ויש
שהוסיפו ש"הוא מבורך ועומד" .בעל הלבושים
והמגן אברהם הסמיכו לכך את דברי חז"ל שדרשו
את הפסוק "תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו",
איזהו חג שהחודש מתכסה בו? הווי אומר זה ראש
השנה ,ולפיכך אין מכריזים מקודם על בואו החודש
המכוסה .יש שכתבו שהוא כדי לערבב את השטן
שלא יבוא לקטרג בראש השנה ,ואחרים הסבירו
שלא יבואו לידי טעות ויחשבו שהיום הראשון של
ראש השנה שייך לחודש אלול ,כמו בכל החודשים
שיש להם שני ראשי חודשים שהיום הראשון שייך
לחודש הקודם ,ויבואו למנות את ימי החודש מהיום
השני .בספרי החסידות מובא בשם הבעש"ט,
שחודש תשרי הוא החודש השביעי ,שהוא המושבע
והמשביע על כל השנה ,ולכן הקב"ה מברכו בעצמו
ועל ידו מתברכים כל חודשי השנה
יש שנהגו שלא לברך גם לפני ראש חודש אב ,מפני
שהוא חודש של פורענות ,אולם המנהג לא השתמר,
אלא שבכמה קהילות מקדימים בחודש זה את
דוֹשׁים" של ריה"ל.
"מ ַח ֵדּשׁ ֳח ָד ִשׁים יְ ַקבֵּ ץ ְק ִ
הקינה ְ
?

*מ ְט ָ ם
ַר ִ ּבי ְַ #מ ָרם ֶ ּבן־דִּ יוָ אןַ ,ה ְמ /כ ֶּנה ָה ֵֶ #ד"ן ַה ָּקדוֹ ׁשֶ ׁ ,ש ָהיָ ה יְ ִליד יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ו ִּמ ְּגדוֹ ֵלי ַה ְמ /ק ָ ּב ִלים ָ ּב ּה ,נִ ׁ ְש ַלח
ַ#ל־יְ ֵדי ְק ִה ַּלת ֶחבְ רוֹ ן ְּכ ׁ ַשדָּ "ר ְל ָמרוֹ קוֹ ּ ,ובָ ּה ּ ָפ ַ#ל ַרבּ וֹ ת ְל ִח ּזוּק ַה ִ ּי ּ ׁשוּב ְ ּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל .הוּא ַאף לֹא
ִה ְס ּ ִפיק ָל ׁשוּב ַא ְר ָצה ,וּבְ עוֹ דוֹ ְ ּב ֵאם ַהדֶּ ֶר ְך נִ ְפ ַטר וְ ִצ ּיוּנוֹ ָה ַפ ְך ְל ֵתל ַּת ְל ּ ִפ ּיוֹ תְ .מ /ס ּ ָפרֶ ׁ ,ש ְ ּב ַמ ֲה ַל ְך נְ ד ּו ָדיו
יַ ּ #פ ַ#ם ָל ִעיר ֶפס ׁ ֶש ְ ּב ָמרוֹ קוֹ וְ ׁ ָשם ָ ּבא ְל ָפנָ יו ָ#נִ י
ְ ּב ַא ְרצוֹ ת ַהגּ וֹ ָלה ְל ַמ ַ#ן יִ ּ ׁשוּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאלִ ,ה ִּג ַ
ּ
ֶ ּבן־טוֹ ִבים וְ ִס ּ ֵפר לוֹ ַ#ל ְ ּבנוֹ ׁ ֶש ִה ִּג ַ
יְ #ל ִפ ְרקוֹ וְ עוֹ ֵמד הוּא ָלשֵׂ את יְ תוֹ ָמה ֲ#נִ ָיהֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ֵאין ְ ּביָ דוֹ
יהםּ ִ .ב ְהיוֹ תוֹ ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ֲח ׁשוּבָ ה ו ְּמיֶ /ח ֶסת ,בּ וֹ ׁש הוּא ַאף
ְל ַה ּ ִשׂ יג ֶאת ַההוֹ ָצאוֹ ת ַה ְמ /רבּ וֹ ת ְלנִ ּשׂ ּו ֵא ֶ
יש ַאף לֹא ִס ּ ֵפר ַ#ל ְמצ ּו ָקתוֹ ְ ,ל ַמ ֵ#ט ָהאוֹ ֵר ַח ַהדָּ גוּל ׁ ֶש ָ ּבא ֵמ ֶא ֶרץ ַה ּק ֶֹד ׁש.
ִל ְפ ׁשֹט יָ ד ֵ ּבין ַמ ִּכ ָיריו ,ו ְּל ִא ׁ
נָ בוֹ ְך ַר ִ ּבי ְַ #מ ָרם וְ ָא ַמרָ " :ממוֹ ן לֹא א ּו ַכל ִל ְתרֹם ְל ָךֶ ׁ ,ש ֵּכן ֶּכ ֶסף ּ ְפ ָר ִטי ֵאין ִע ִּמי ֶא ָּלא ּ ְפרוּטוֹ ת
ק ֶד ׁש הוּא ְל ֶחבְ רוֹ ן ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש .או ָּלם זֹאת א ּו ַכל ַל ֲ#שׂ וֹ ת ִע ְּמ ָך,
ְמ ַּ #טוֹ ת ,וְ ַה ֶּכ ֶסף ָה ַרב ׁ ֶש ִ ּב ְר ׁשו ִּתי ֹ
ימת ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ִּלי ׁ ֶש ִהיא ֵח ֶפץ ׁ ֶשל ְק /ד ּ ׁ ָשה ,וְ ַא ָּתה ִּת ְמ ְּכ ֶר ָּנה ְל ָכל ַה ַּמ ְר ֶ ּבה ַ ּב ְּמ ִחיר,
ַא ֲ#נִ יק ְל ָך ֶאת ְּג ִל ַ
ָ
וְ או ַּלי יַ ֲֶ #לה ְ ּביָ ְד ָך ְל ַה ּ ִשׂ יג ֶאת הוֹ ָצאוֹ ת נִ ּשׂ ּו ֵאי ִ ּבנְ ך"ְּ .כ ׁ ֶשנּ וֹ ַדע ָ ּב ִעיר ִּכי ְ ּביָ דוֹ ׁ ֶשל ֶה ָ#נִ י ְמצוּיָ ה
יֵ #מ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאלֵ ,ה ֵח ּל ּו ֲִ ׁ #ש ֵירי ֶפס
ימתוֹ ַה ְּצחוֹ ָרה וְ ַה ְמ /קדֶּ ׁ ֶשת ׁ ֶשל ָהאוֹ ֵר ַח ַהדָּ גוּל ׁ ֶש ִה ִּג ַ
ְּג ִל ָ
יהם ִמי יִ זְ ֶּכה ָ ּבאוֹ ָצר ַה ְמנָּ /צר ,ו ְּל ַב ּסוֹ ף ְר ָכ ׁשוֹ ֶא ָחד ֵמ ֲִ ׁ #ש ֵירי ֶה ִָ ׁ #שיר ִ ּב ְמ ִחיר כּ ֹה ָּגבוֹ ַּה,
ְל ִה ְת ָחרוֹ ת ֵ ּבינֵ ֶ
ׁ ֶש ִע ּמוֹ ִה ְצ ִל ַ
יח ֶה ָ#נִ י ְל ַה ּ ִשׂ יא ֶאת ְ ּבנֵ י ַה ּזוּג ְ ּב ַה ְר ָחבָ ה ְּכיַ ד ַה ֶּמ ֶל ְךַ .ר ִ ּבי ְַ #מ ָרם ֶ ּבן־דִּ יוָ אן ְַ #צמוֹ
י#ה ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת,
ִה ׁ ְש ַּת ֵּתף ַ ּב ֲח /ת ָּנהְּ ,כ ׁ ֶשהוּא שָׂ ֵמ ַח ַ#ל ַה ֶח ֶסד ׁ ֶש ָּג ַמל וְ שִׂ ַּמח ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפיםְּ .כ ׁ ֶש ִה ִּג ָ
יבה וְ ַה ְּצחוֹ ָרה ׁ ֶש /ה ְקדְּ ׁ ָשה
חל ַּת ַחת ַאדַּ ְר ּתוֹ ַה ַּמ ְר ִה ָ
ִה ְת ֵַּ #טף ַה ַּצדִּ יק ִ ּבגְ ִל ָ
ח ָרה ׁ ֶשל יְ ֵמי ַה ֹ
ימתוֹ ַה ּ ׁ ְש ֹ
ּ
א ֶש;ר ַ#ל ַה ִּמ ְצוָ ה ַה ְּגדוֹ ָלה ׁ ֶש ָּנ ְפ ָלה ְ ּב ֶח ְלקוֹ ַל ֲ#שׂ וֹ ת ֶח ֶסד ִעם ַהזו ַּלת
ק ֶד ׁשְּ ,כ ׁ ֶש ְ ּב ִלבּ וֹ שִׂ ְמ ָחה וָ ֹ
ְל ׁ ַש ַ ּבת־ ֹ
ְ ּבגוּפוֹ וּבְ ָממוֹ נוֹ .
מ ֶש;ה ִמ ְ ּזוִ יל ַל ֲה ָפ ַצת ּתוֹ ָרה וְ ָט ֳה ָרה ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל ָהיְ ָתה ְלמוֹ ֵפת .הוּא לֹא
ְמ ִסיר ּותוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ְּג ַד ְליָ ה ֹ
יהם#ַ ,ד ׁ ֶש ַה ָּלל ּו ֲָ #צר ּוה ּו ְּכ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ָהה
יס ִטים ׁ ֶש ָ#ל ּו ָאז ַל ּ ׁ ִש ְלטוֹ ן ּו ֵמ ִה ְתנַ ְּכ /ל ּיוֹ ֵת ֶ
נִ ְר ַּתע ֵמ ְר ִדיפוֹ ת ַה ּקוֹ מ ּונִ ְ
מה ִמ ְ ּזוִ יל ,וְ הוֹ ִציא ּו ֶאת ְּגזַ ר דִּ ינוֹ ַל ָּמוֶ ת ַ ּב ֲ#וֹן נִ הוּל ַּת ְלמוּד ּתוֹ ָרה ַ ּב ֲח ׁ ַשאי ו ִּמ ְק ֶוה
ְ ּבבֵ ית ָא ִביו ַר ִ ּבי ׁ ְשלֹ ֹ
יכן
יסט ְ ּבזִ ְלזוּל" :נ ּוֵ ,ה ָ
ָט ֳה ָרה ׁ ֶש ָהיָ ה ְ ּבבֵ יתוֹ ְ .ל ַא ַחר ַה ְק ָר ַאת ְּגזַ ר ַהדִּ יןָ ,ק ָרא ְל ֶ#בְ רוֹ ַה ּ ׁשוֹ ֵפט ַה ּקוֹ מוּנִ ְ
מ ֶש;ה ְמלוֹ א קוֹ ָמתוֹ וְ ָא ַמר ְ ּבעֹז :
ָה ֱאל ִֹקים ׁ ֶש ְּל ָך ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ְל ַהצִּ יל אוֹ ְת ָך ִמ ַּת ַחת יָ ִדי"? נֶ ֱַ #מד ַר ִ ּבי ְּג ַד ְליָ ה ֹ
ְ
" ִאם ַה ָּק ָ ּב"ה ָח ֵפץ ׁ ֶש ָאמ ּות ַּת ַחת יֶ ְד ֶכםָּ ,כ ְך ָא ְמנָ ם יִ ְהיֶ הַ ,א ְך ִאם ֵאין ְרצוֹ נוֹ ְ ּב ָכך לֹא ּתו ְּכל ּו ַל ֲ#שׂ וֹ ת
שה ֶאל
מֶ;
ִלי ְמא ּו ָמה" .מוּבָ ן ֵמ ֵא ָליו ׁ ֶש ֲח ָמתוֹ ׁ ֶשל ַה ּ ׁשוֹ ֵפט ָ ּב ֲָ #רה וְ הוּא ִמ ֵהר ְלהוֹ ִציא ֶאת ַר ִ ּבי ְּג ַד ְליָ ה ֹ
ֲח ַצר ֵ ּבית ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ,דָּ ַר ְך ֶאת נִ ׁ ְשקוֹ וְ ִכ ְּונוֹ ְל ֶ#בְ רוֹ ֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ִ ּב ּתוֹ ַה ְּק ַט ָּנה ׁ ֶשל ַה ּ ׁשוֹ ֵפט ָר ֲא ָתה זֹאת
יצד ֵאינְ ָך בּ וֹ ׁש ְל ִה ְת ֵַּ #סק ִעם יְ הו ִּדי ָ ּבזוּי"? נִ ְר ַּתע ַה ּ ׁשוֹ ֵפט
וְ ָק ְר ָאה ְל ֶ#בְ רוֹ ִ ּב ׁ ְש ַאט נֶ ֶפ ׁשַ " :א ָ ּבאֵּ ,כ ַ
ילה אוֹ ְת ָך וְ לֹא ָה ֱאל ִֹקים
ית ַ ּב ַח ִ ּייםִ ,היא זוֹ ׁ ֶש ִהצִּ ָ
וְ ָק ָרא ְל ֶ#בְ רוֹ "דַּ ע ְל ָך ׁ ֶש ִא ּלו ֵּלא ִ ּב ִּתי ְּכבָ ר לֹא ָהיִ ָ
יביר
מה ְל ָה ִמיר ֶאת ְּגזַ ר דִּ ינוֹ ְלגֵ רו ּׁש ְל ִס ִ ּ
ׁ ֶש ְּל ָך"ְ ...ל ַא ַחר ִה ׁ ְש ַּתדְּ /ל ּיוֹ ת ַרבּ וֹ תָ #ָ ,לה ִ ּב ֵידי ָאבִ יו ַר ִ ּבי ׁ ְשלֹ ֹ
מר ַ#ל ָּכל ַה ִּמ ְצ ֹות ,וְ ַאף ּ ַפ ַ#ם
ִעם ֲ#בוֹ ַדת ּ ֶפ ֶר ְךָ ׁ ,שם ׁ ָש ָהה ׁ ָשנִ ים ֲא /רכּ וֹ ת ּובְ ַמ ֲה ָל ָכן ָמ ַסר נַ ְפ ׁשוֹ ִל ׁ ְש ֹ
יבירָ ,ר ָאה ּ ַפ ַ#ם ׁ ְשנֵ י ְק ִצינִ ים
לֹא ֶה ְח ִסיר ִמ ְּל ָהנִ ַ
יח ְּת ִפ ִּלין וְ ׁ ָש ַמר ַ#ל ָּכל ַה ּ ׁ ַש ָ ּבתוֹ תּ ִ .ב ׁ ְשה ּותוֹ ְ ּב ִס ִ ּ
יצד ְל ִה ְת ַקדֵּ ם ַ ּב ִּמשְׂ ָחק.
ָר ֵמי־ ֶד ֶרג ׁ ֶש ּ ִשׂ ֲחק ּו ֶאת ִמשְׂ ַחק ַה ּ ׁ ַש ְח ָמט ,וּבְ ַמ ֲה ָלכוֹ ְָ #צר ּו וְ ָח ְככ ּו ְ ּב ַד ְע ָּתם ֵּכ ַ
מ ֶש;ה ַ#ל ַּכ ָּמה ַמ ֲה ָל ִכים ְּגאוֹ נִ ִ ּיים ,וְ ֵהם נִ ְפ ֲ#מ ּו ֵמ ָח ְכ ָמתוֹ ו ֵּמ ָאז ֵה ֵח ּל ּו ְל ָה ֵקל
הוֹ ָרה ָל ֶהם ַר ִ ּבי ְּג ַד ְליָ ה ֹ
ִ ּב ְתנָ ֵאי ַמ ֲא ָסרוֹ ַה ָּק ׁ ִשים .דַּ ְר ָּכםָ #ָ ,לה ְ ּביָ דוֹ ְל ַה ּ ִשׂ יג ְסחוֹ רוֹ ת יְ ָקרוֹ ת ׁ ֶש ִה ִּגיע ּו ַ ּב ֲח ׁ ַשאי ֶאל ַה ַּמ ֲחנֶ ה,
או ָּלם ֶאת ָּכל ָה ְרוָ ִחים ׁ ֶש ָָ #לה ְ ּביָ דוֹ ְל ַה ּ ִשׂ יגָ ׁ ,ש ַלח ֶאל ַּת ְלמוּד ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָ ּב ִעיר מוֹ ְס ְקבָ הְּ ,כ ֵדי ִל ְתמ ְֹך
בּ וֹ ּו ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ֹאש
יך ְל ַל ֵּמד ֶאת יַ ְל ֵדי יִ שְׂ ָר ֵאל ּתוֹ ָרה ,וְ ִא ּל ּו ְל ְַ #צמוֹ ִה ְס ַּת ּ ֵפק ְ ּב ַקב ָחרוּבִ יןּ ְ .ב ֶֶ #רב ר ׁ
ַה ּ ׁ ָשנָ הִ ,ה ּ ִשׂ יג ּו לוֹ יְ ִד ָידיו ַה ְּק ִצינִ ים ׁשוֹ ָפר ָּכ ׁ ֵשר ,או ָּלם הוּא ָח ׁ ַש ׁש ִל ְתק ַֹ #בּ וֹ ּ ֶפן יְ בַּ /לע לוֹ ָּ .כל יוֹ ם
מ ֶש;ה ִ ּב ְת ִפ ָּלה ,וְ ִל ְק ַראת ְּת ִפ ַּלת ִמנְ ָחה ֵא ַרע לוֹ נֵ ס ו ְּק ָט ָטה ֲהמוֹ נִ ית
ר ׁ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ַָ #מד ַר ִ ּבי ְּג ַד ְליָ ה ֹ
שה ֶאת
מֶ;
ּ ָפ ְר ָצה ֵ ּבין ָה ֲא ִס ִיריםַ .ה ּסוֹ ֲה ִרים ָהי ּו ֲ#סו ִּקים ְ ּב ַה ְר ָּג ַ#ת ָהרוּחוֹ ת ,ו ֵּבינְ ַתיִ ם נִ ֵּצל ַר ִ ּבי ְּג ַד ְליָ ה ֹ
שים קוֹ לוֹ ת ְּכ ִמ ְצוַ ת ַה ּיוֹ ם ,וַ יְ ִהי ְלנֵ ס.
ַה ִהזְ דַּ ְּמנוּתּ ֵ ,ב ַר ְך ְ ּב ַכ ָּונָ ה ֶאת ִ ּב ְרכוֹ ת ַה ּ ׁשוֹ ָפר וְ ָת ַקע ׁ ְשלֹ ִ ;
ִ ּב ְתקו ַּפת ַה ְּמא ָֹרעוֹ ת ְ ּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ,שָׂ ַרר ַמ ְחסוֹ ר ָחמוּר ְ ּבנֵ ְפ ְט ִע ּמוֹ ָהי ּו ִמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים ָאז ַּגם ְל ִב ּ ׁשוּל
י#ה ֶ#גְ ַלת ַה ֵּנ ְפ ְטָ ,הי ּו נֶ ֱָ #מ ִדים ָּכ ל
וְ גַ ם ְל ָמאוֹ רַ .ה ֵּנ ְפ ְט ָהיָ ה ְמ /ח ָּלק ְ ּב ַה ְק ָצבָ ה ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ָהיְ ָתה ַמ ִּג ָ
יסר זַ ְל ָמן ֶמ ְל ֶצר ַ ּב ַ#ל ָה" ֶאבֶ ן
ּתוֹ ׁ ְשבֵ י ָה ֵאזוֹ ר ַ ּב ּתוֹ ר ְּכ ֵדי ְל ַק ְ ּבלוֹ ַ ּ .פ ַ#ם ,יָ ְר ָדה ַר ָ ּבנִ יתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ִא ָ
ָה ָאזֶ ל" ֶאל ָה ְרחוֹ בִ ,עם ּ ַפח ַה ֵּנ ְפ ְט ָה ֵריק ׁ ֶש ְ ּביָ ָד ּה ,וְ נֶ ְֶ #מ ָדה ְ ּבסוֹ ף ַה ּתוֹ ר ָה ָאר ְֹךִ .ה ִּכיר ָ ּב ּה ַה ּמוֹ ֵכר
ׁ ֶש ִהיא ֵא ׁ ֶשת ָח ֵבר ְּכ ָחבֵ ר ,ו ִּמ ּ ְפנֵ י ְּכבוֹ ָד ּה ּו ְכבוֹ ד ַ ּב ְע ָל ּה ַהדָּ גוּלִ ,ה ְקדִּ ים ֶאת ּתוֹ ָר ּה וְ יָ ַצק ָל ּה נֵ ְפ ְט ְמלוֹ א
ית ּהִ ,ה ְת ּ ַפ ֵּלא ַר ִ ּבי ִא ָ
ַה ּ ַפחְּ .כ ׁ ֶש ָחזְ ָרה ְל ֵב ָ
יסר זַ ְל ָמן וְ ׁ ָש ַאלַ " :מה־ ֶ ּזה ִמ ַה ְר ְּת ִל ְמצֹא"? ּו ְכ ׁ ֶש ִּס ּ ְפ ָרה לוֹ
ֹאשוֹ וְ ָא ַמר" :זוֹ ְּגנֵ בָ ה ׁ ֶשל ַמ ָּמ ׁש ִמ ָּכל ָהעוֹ ְמ ִדים
ָה ַר ָ ּבנִ ית ַ#ל ַה ּמוֹ ֵכר ׁ ֶש ִה ְקדִּ ים ֶאת ּתוֹ ָר ּה ,נִ ְענַ ע ְ ּבר ׁ
ַ ּב ּתוֹ ר! ַָ #ליִ ְך ָל ׁשוּב ו ְּל ַה ְמ ִּתין ְּכמוֹ ּ/כ ָּלם ְ ּב ַסבְ ָלנוּת וְ ֵאין ְר ׁש ּות ַל ּמוֹ ֵכר ְל ַה ְקדִּ ים ַאף ֶא ָחד ַ#ל־ ּ ְפנֵ י
יצ ָ
ָה ֲא ֵח ִרים"ָּ .כ ְך ְמ /ס ּ ָפר ַּגםֶ ׁ ,ש ִ ּב ִ
יאתוֹ ּ ַפ ַ#ם ִמ ֵ ּבית ַה ֶּמ ְר ָחץ ׁ ָשב וְ ׁ ִש ֵּלם ַל ַ ּב ָּלן ַּת ׁ ְשלוּם נוֹ ָסףּ ְ ,ב ָא ְמרוֹ
ׁ ֶש ְ ּב ָטע ּות ִה ְכנִ יס ֶאת ְמ ִעילוֹ ְל ֵת ָבה ַא ֶח ֶרת ִמ ּזוֹ ׁ ֶש ָ ּב ּה ִה ְכנִ יס ֶאת ׁ ְש ַאר ְ ּבגָ ָדיו ,ו ִּמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש
יך הוּא ְל ׁ ַש ֵּלם ּ ַפ ֲַ #מיִ םַ .מ ֲ#שֵׂ ה ּו זֶ ה ָהיָ ה ְל ֵס ֶמל וְ /דגְ ָמה ְל ַת ְל ִמ ָידיו ַּכ ָּמה ָצ ִר ְ
ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ֵּתבוֹ ת ָצ ִר ְ
יך
ָה ָא ָדם ִל ְהיוֹ ת זָ ִהיר ִ ּב ְד ָר ָכיו וְ יָ ׁ ָשר ְ ּב ַמ ֲ#שָׂ יו.

ַה ִ ּנ ְס ָּת ֹרת

)כט ,כח(

ְּב ֵס ֶפר ַה ַּתנְ יָ א נֶ ֱא ַמרֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש ַא ֲה ָבה נִ ְס ֶּת ֶרת ֵ ּבין ַה ָּק ָ ּב"ה
ְליִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ ֶר ֶמז ָלזֶ ה ְּב ָר ׁ ֵ
אשי ַה ֵּתבוֹ ת ַלה' ֱאל ֵֹקינוּ
וְ ַה ִּנגְ ל ֹת ָלנ ּו ׁ ֶש ֵהם ֱאלוּלִּ ,כי ְ ּבח ֶֹד ׁש זֶ ה ִמ ְת ַּג ֵ ּלית
ְל ֵ ינֵ ינ ּו ָה ַא ֲה ָבה ַה ִּנ ְס ֶּת ֶרת ,ו ִּבזְ כוּת זֶ ה יֶ ׁש ָלנוּ ִק ּי ּום
ָלנ ּו ּו ְל ָבנֵ ינ ּו ַ ד עוֹ ָלם .וְ ָל ֵכן ֵּת ַבת ַה ִ ּנ ְס ָּת ֹרת *מ ְט ֶ ֶמת
ִּב ׁ ְשנֵ י ְט ָ ִמים יַ ַחד ּ ַפ ְׁש ָטא זָ ֵקף ָקטֹןֶ ׁ ,ש ֲא ִפ ּלוּ
ׁ ֶש ַה ָּק ָּב"ה ׁשוֹ ֵל ַח ָ ֵלינ ּו ְל ִע ִּתים ְר ָ ִמים ְּכ ֵדי ְל ַפ ּ ׁ ֵשט
ַ ְקמוּ ִמית ׁ ֶש ַּב ֵּלבְ ,ו ִהיא ַה ּ ַפ ׁ ְש ָטאִ ,מ ָ ּיד ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן
הוּא זוֹ ֵקף ֶאת ַ ֵּמנ ּו ַה ָּקטֹן ָ ּב ַ ּ ִמיםַּ ,כ ֶ ּנ ֱא ַמר ִמי יָ ק ּום
יַ ֲ קֹב ִּכי ָקטֹן הוּ אְ .ו ָל ֵכן ָ ּב ִאים ְׁשנֵ י ַה ּ ְט ָ ִמים ְ ּב ֵת ָבה
ַא ַחתְ ,ל ַר ֵּמז ׁ ֶש ַה ָּק ָּב"ה זוֹ ֵקף אוֹ ָתנ ּו ִמ ָ ּיד ְ ּב ַר ֲח ִמים
ְל ַא ַחר ַה ּ ַפ ׁ ְש ָטא ׁ ֶש ָ ּב ָאה ְל ַפ ּ ׁ ֵשט ַ ְק ִמימוּת) .מכתם לדוד(

ַה ִ ּנ ְס ָּת ֹרת לַ ֽ ה' ֱאלֹ ֵקינ ּו וְ ַה ִ ּנגְ לֹת

)שם(

ֵּת ַבת ַה ִ ּנ ְס ָּת ֹרת ְ ּב ַט ֲ ֵמי ּ ַפ ְׁש ָטא ָקטֹן ,וְ ִא ּלוּ ֵּת ַבת
וְ ַה ִ ּנגְ ל ֹת ְּב ַט ַ ם ֵּג ְר ׁ ַשיִ ם ַה ְמ ַר ֵּמז ַ ל ׁ ְשנֵ י גֵ ר ּו ׁ ִשיןִּ ,כי
ְל ַא ַחר ׁ ְש ֵּתי ַה ָּג *ליּוֹ ת ׁ ֶשל ַ ם יִ שְׂ ָר ֵאל ְּב *ח ְר ַ ּבן ַּביִ ת
אשוֹ ן וְ ׁ ֵשנִ י ,יִ ְת ּ ַפ ּ ׁ ֵשט ַ ם יִ שְׂ ָר ֵאל ֶׁשהוּא ַה ָּק ָטן
ִר ׁ
ׁ ֶש ָ ּב *א ּמוֹ ת ַ ל ָּכל ָהעוֹ ָלם ּ*כ ּלוֹ ַ ד ַה ְ ּג *א ָ ּלה) .אגרת ריב"ז(

ִ ֽכי־יָ ֹבא ּו ָ ֶל ָ
יך

)ל ,א(

ְּכ ׁ ֶש ַה ָּק ָּב"ה ְמעוֹ ֵרר ֶאת ָה ָא ָדם ִל ְת ׁשו ָּבהְ ,מנַ ֶּסה ה ּוא
ְּת ִח ָּלה ְלעוֹ ְררוֹ ְ ּב ַר ֲח ִמים ַו ֲח ָס ִדים וְ ַרק ַא ַחר ָּכ ְך
ְ ּביִ ּסו ִּרים .וְ ָל ֵכן *מ ְט ָ מוֹ ת ַה ֵּתבוֹ ת ְ ּב ַק ְד ָמא ְו ַאזְ ָלאִּ ,כי
הוּא ַמ ְקדִּ ים ֶאת ַה ְ ּב ָר ָכה ַל ְ ּק ָל ָלה) .אשל אברהם(

*מ ְד ָ ּג ׁש
אשוֹ ן
יכם ׁ ִש ְב ֵט ֶ
אש ֶ
ַ ל ַה ֵּתבוֹ ת " ָר ׁ ֵ
יכם" ׁ ֶש ַּב ּ ָפסוּ ק ָה ִר ׁ
יכם ְל ִׁש ְב ֵט ֶ
אש ֶ
ַּב ּ ָפ ָר ׁ ָשהְ ,מ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י ָ'ר ׁ ֵ
יכם' ,דְּ ַהיְ נוּ
אשי
ׁ ֶש ַה ֵּתבוֹ ת ְמ *ח ָּברוֹ ת זוֹ ְלזוֹ ּו ְכ ִא ּל ּו נֶ ֱא ַמר ָר ֵׁ
יכם ,וְ ָכ ְך ַּגם ַמ ׁ ְש ַמע ִמ ּ ַט ֲ ֵמי ַה ִּמ ְק ָרא
ִׁש ְב ֵט ֶ
יעי ,וְ ִאם ָהיְ ָתה ַה ַּכ ָּונָ ה ְּבנִ ְפ ָרד
ַה ְמ *ח ָ ּב ִרים ְּב *מ ַּנח ְר ִב ִ
אשים וּ ְל ָכל ַה ּ ׁ ְש ָב ִטיםָ ,ל ָּמה ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ְל ַהזְ ִּכיר
ְל ָר ׁ ִ
אשים ְ ּבנִ ְפ ָרד? וַ ֲה ֵרי ֵהם ִּב ְכ ַלל ַה ּ ׁ ְש ָב ִטים ,וְ גַ ם
ֶאת ָה ָר ׁ ִ
ַה ְּז ֵקנִ ים וְ ַה ּ ׁשוֹ ְט ִרים ִּב ְכ ַלל זֶ ה ֵהםָּ .כ ְך ַּגם עוֹ ֶלה
אשוֹ נִ ים ,וְ יֵ ׁש
ִמ ַּת ְרגּ וּם יוֹ נָ ָתן ְו ָכ ְך ּ ֵפ ְר ׁשוּ רֹב ָה ִר ׁ
אשים ָ ְמד ּו ְל ִפי ֵס ֶדר
אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ַּכ ָּונַ ת ַר ּ ׁ ִש"י ׁ ֶש ָה ָר ׁ ִ
ַה ּ ׁ ְש ָב ִטיםַ .ר ִ ּבי ֱא ִלי ֶ זֶ ר ְפ ֶל ְק ֶלשׂ ַּב ַ ל " ְּת ׁשו ָּבה
ֵמ ַא ֲה ָבה" דָּ ַר ׁש ֵּתבוֹ ת ֵא ּל ּו ׁ ֶש ְ ּב ַר ּ ׁ ִש"י ְל ַר ֵּמז ְל ִד ְב ֵרי
ֲחזַ "ל ְּב ַמ ֶּס ֶכת ֲ ָר ִכין ּ ַ'פ ְרנָ ס ְל ִפי דּ וֹ רוֹ 'ִּ ,כי ְל ִפי
אשיםּ ,ו ְכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל
ַה ּ ׁ ְש ָב ִטים ָּכ ְך נִ ְר ִאים ָה ָר ׁ ִ
שה ְּבדוֹ רוֹ ּ ְ ,ב ָדן
מֶ4
ְּבר ׁ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה 'יְ *ר ַ ּב ַ ל ְּבדוֹ רוֹ ְּכ ֹ
ְּבדוֹ רוֹ ְּכ ַא ֲהרֹן ְּבדוֹ רוֹ  ,יִ ְפ ָּתח ְּבדוֹ רוֹ ִּכ ׁ ְשמ ּו ֵאל ְּבדוֹ רוֹ ".

ְמ *מ ָּלח
שׂ וֹ ֲחח ּו ּ ַפ ַ ם ַּכ ּ ָמה ֲח ָכ ִמים וְ ִה ְת ַּג ְל ְּגל ּו ַהדְּ ָב ִרים אוֹ דוֹ ת
ֲ שֶׂ ֶרת ַה ּ ׁ ְש ָב ִטים .נַ ֲ נָ ה ֶא ָחד וְ ָא ַמרֲ " :אנִ י ִל ְכ ֶׁש ַ ְצ ִמי
ָּב ִרי ִליֶ ׁ ,ש ֵּמ ֲ שֶׂ ֶרת ַה ּ ׁ ְש ָב ִטים ל ֹא נוֹ ַתר שָׂ ִריד ו ָּפ ִליט,
וְ ַאף ָמ ִצינ ּו דֵּ ָ ה ַ ּב ֲחזַ "ל ֶׁש ֵאינָ ם ֲ ִת ִידים ַל ֲחזֹר .וְ ַאף
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ְּב ָפ ָר ׁ ַשת נִ צָּ ִבים ' ִאם־יִ ְהיֶ ה נִ דַּ ֲח ָך ִ ּב ְק ֵצה
ַה ּ ָׁש ָמיִ ם ִמ ּ ׁ ָשם יְ ַק ֶּב ְצ ָך'ֶ ,ר ֶמז הוּא ִל ְת ָחיַ ת ַה ּ ֵמ ִתים .וְ ִאם
יש?
ִּת ׁ ְש ָאל ּונִ י ֵמ ֵה ָ
יכן ָּבטוּ ַח ֲאנִ י ׁ ֶש ּל ֹא נוֹ ַתר ֵמ ֶהם ִא ׁ
ׁ ֶש ֵּכן ִא ּל ּו ָהי ּו ֲ שֶׂ ֶרת ַה ּ ׁ ְש ָב ִטים יוֹ ׁ ְש ִבים ַ ל ַא ְד ָמ ָתם
וַ דַּ אי ְּכ ָבר ָהי ּו ַה ְמ ׁ *ש ָ ּל ִחים ׁ ֶשל ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל יוֹ ְצ ִאים
יהם ְּכ ֵדי ְלהוֹ ִציא ֵמ ֶהם ְּכ ָס ִפים ְליִ ּ ׁשוּב ָה ָא ֶרץ ,וְ ִאם
ֲא ֵל ֶ
ל ֹא ָ שׂ ּו ֵּכןֲ ,חזָ ָקה ִהיא ׁ ֶש ְּכ ָבר ָא ְבד ּו ִמן ָהעוֹ ָלם"...

" ְו ָׁשב ה' ֱאל ֹ ֶק ָ
יך ֶאת־ ְׁשבוּ ְת ָך ְו ִר ֲח ֶמ ָך ְו ָׁשב ְו ִק ֶ ּב ְצ ָך ִמ ָּכל־ ָה ַ ִּמים" ָ -ל ָּמה נֶ ֱא ַמר ּ ַפ ֲ ַמיִ ם ' ְו ָׁשב'? ֶא ָּלא ֶׁש ֵ ּי ׁש ְׁשנֵ י סוּ גֵ י יְ הוּ ִדים ַ ּבגּ וֹ ָלה .יֵ ׁש ֶׁש ָח ִׁשים ֶאת ּכ ֶֹבד ַה ָ ּגלוּ ת
אשוֹ נִ יםַ .א ְך ַ ּגם ַ ל ֵא ּלוּ ׁ ֶש ּ ָמ ְצאוּ ק ַֹרת רוּ ַח ָ ּב ָא ֶרץ נָ ְכ ִר ָ ּיה יְ ַר ֵחם ה' " ְו ׁ ָשב ְו ִק ֶ ּב ְצ ָך ִמ ָּכל ָה ַ ּ ִמים") ...פרפראות לתורה(
וּ ִמ ְׁש ּתוֹ ְק ִקים ְל ֶא ֶרץ ָה ָאבוֹ תְ ,ואוֹ ָתם יָ ִׁשיב ה' ִר ׁ

