ש ָר ֵאל!
ה ׁ ְש ְל ָמה ַה ִּס ְד ָרה ַה ְמב ֶ ּק ׁ ֶשת ְ ּב ָכל ֵ ּבית יִ ְ ׂ
בס"ד

יש" ַ ּב ֲחנ ּי ֹות ַה ְּס ָפ ִרים
ֲח ֵמ ׁ ֶשת ְּכ ָר ֵכי ׁ ַ
"ש ָ ּבת ִט ׁ
פרשת בחוקותי ,כ' באייר תשע"ט
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ִס ּפ ּו ִרים ְו ַא ָ ּגדוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים ּו ַפ ְר ּ ְפ ָראוֹ ת

ִס ּפ ּו ִרים ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

ם־בח ּק ַֹתי ֵּת ֵלכוּ )כו ,ג( ֶׁ -ש ִּת ְהיוּ ֲ ֵמ ִלים ַ ּב ּתוֹ ָרה )רש"י(
ִא ְ ּ
ְל ַא ַחר נִ ּשׂ ו ֵּאי ָה" ַאבְ נֵ י נֵ זֶ ר" ִמ ּסוֹ ְכ ְט ׁשוֹ ב ִעם ַ ּבת ָה ַר ִ ּבי ִמ ּקוֹ ְצקָ ,א ַמר ּ ַפ ַ"ם
חוֹ ְתנוֹ ְל ָא ִביוִּ ,כי ְ ּבנוֹ ָה ִע ּלוּי "הוּא ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל ָּגדוֹ ל ,וְ יֵ ׁש לוֹ ּכ ַֹח ָּגדוֹ ל ַ ּב ְּת ִפ ָּלה.
או ָּלם יָ ֵרא ֲאנִ י ׁ ֶש ָּמא יַ ִ ּזיק לוֹ ַהדָּ ָבר ְלכ ַֹח ַה ּ ֵשׂ ֶכל ׁ ֶשבּ וֹ "ָ .הי ּו ַהדְּ בָ ִרים ְּתמו ִּהים
יתי ְמנַ ֵהל ֶאת
ַ"ד ׁ ֶש ָה" ַאבְ נֵ י נֵ זֶ ר" ִה ְס ִ ּבירָ " :היָ ה ִ ּב ְר ׁשו ִּתי ׁ ָשעוֹ ן ׁ ֶש ַ"ל ּ ִפיו ָהיִ ִ
ֵס ֶדר יוֹ ִמי ְ ּב ִל ּמוּד ו ְּת ִפ ָּלהַ ּ .פ ַ"ם ִה ְת ַק ְל ֵקל ַה ּ ׁ ָשעוֹ ן ,או ָּלם לֹא ָהיָ ה ְ ּביָ ִדי ָמעוֹ ת
ְּכ ֵדי ְל ַת ְּקנוֹ ִ .ה ְת ּ ַפ ַּל ְל ִּתי ֶאל ה' ו ִּמ ָ ּיד ִה ְת ַק ְ ּב ָלה ְּת ִפ ָּל ִתי וְ ַה ּ ׁ ָשעוֹ ן ָחזַ ר ִל ְפעֹל.
יתי ׁ ֶש ְ ּב ִכ ּיוֹ ַתי עוֹ שׂ וֹ ת רֹ ֶש+ם ְל ַמ ְע ָלה ,ו ֵּמ ָאז נָ ַהגְ ִּתי ִל ְבכּ וֹ ת ְ ּב ָכל ּ ַפ ַ"ם
ָר ִא ִ
ַ
יתי ִמ ְתק ּ ׁ ֶשה ְ ּב ֵאיזוֹ ,סגְ יָ ה ,ו ִּמן ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ָהי ּו ְמ ִא ִירים ֶאת ֵ"ינַ י .חוֹ ְתנִ י
ׁ ֶש ָהיִ ִ
ששֶ ׁ +ש ָּמא יַ ִ ּזיק ַהדָּ בָ ר ְלשִׂ ְכ ִליֶ ׁ .ש ֵּכן ָה ִע ָּקר ְל ַה ּ ִשׂ יג
יש ְ ּב ָכ ְךֵ ,ה ֵחל ַל ֲח ׁ ֹ
ׁ ֶש ִה ְר ִּג ׁ
י"ת ַה ּ ֵשׂ ֶכל וְ ִת ְהי ּו ֲ" ֵמ ִלים ַ ּב ּתוֹ ָרה ,וְ לֹא ְ ּב ֶא ְמ ָצעוּת ַה ְּת ִפ ָּלה".
ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ִ ּביגִ ַ
יכם ְ ּב ִע ָּתם )כו ,ד(
וְ נָ ַת ִּתי גִ ְׁש ֵמ ֶ
ֶא ָחד ִמ ְ ּבנֵ י ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ְסלוֹ נִ ים ׁ ֶש ָ" ְל ָתה ְל ֶא ֶרץ ַה ּק ֶֹד ׁש ִ ּב ׁ ְשנַ ת תר"ה ,נָ ַסע ּ ַפ ַ"ם
יט ׁשִ .ה ְת ַ"נְ יֵ ן ָה ַר ִ ּבי ֶא ְצלוֹ ַ"ל ׁ ְשלוֹ ָמם ׁ ֶשל יְ הו ֵּדי
ְלבַ ֵּקר ֶאת ַה ַּמ ֲה ַר" ׁש ִמ ְּליו ַ ּּבאוִ ְ
ישָּ " :ת ֵמ ַּה ֲאנִ י ַ"ל ַה ּמוּבָ א ַ ּב ְּס ָפ ִרים,
ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ,ו ִּב ְת ׁש ּו ָבתוֹ ִה ְת ַ ּב ֵּטא ָה ִא ׁ
יתי
ׁ ֶש ְ ּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל יוֹ ׁ ְשבִ ים יְ הו ִּדים ַ ּב ֲ" ֵלי נְ ׁ ָשמוֹ ת ְּגבוֹ הוֹ ת ,וְ ִא ּל ּו ֲאנִ י לֹא ָר ִא ִ
זֹאת"ָּ .ג ַ"ר בּ וֹ ָה ַר ִ ּבי" :וְ ִכי ֵמבִ ין ַא ָּתה ִ ּבנְ ׁ ָשמוֹ ת ְּגבוֹ הוֹ ת? ָהבָ ה וַ ֲא ַס ּ ֵפר ְל ָך
י" כּ ֹחוֹ ׁ ֶשל יְ הו ִּדי
יכן ַמ ִּג ַ
ַמ ֲ"שֶׂ ה ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֵמ ָא ִבי ַה' ֶּצ ַמח ֶצ ֶדק' וְ ִת ְר ֶאה ַ"ד ֵה ָ
ּ ָפ ׁשוּט ֵמ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאלּ ִ .ב ְכ ָפר ֶא ָחד ִ ּב ְס ִביבוֹ ת יְ רו ׁ ָּש ַליִ םִ ,ה ְתגּ וֹ ֵרר יְ הו ִּדי ּ ָפ ׁשוּט
ׁ ֶש ּלֹא ָק ָרא וְ לֹא ׁ ָשנָ ה ,לֹא יָ ַדע ֶאת ּ ֵפרו ּׁש ַה ִּמ ּלוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ְּת ִפ ָּלה וְ לֹא ֶאת ֵס ֶדר
ַה ְּת ִפ ּלוֹ תִ .מדַּ י ׁ ָשבו ַּ" נָ ַהג ְל ִה ָּכנֵ ס ִ ּב ְקבִ יעוּת ִלירו ׁ ָּש ַליִ ם ו ְּל ַב ֵּק ׁש ֵמ ָה ַרב ׁ ֶש ְ ּי ַסדֵּ ר
ֹאש ח ֶֹד ׁש
לוֹ ֶאת ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה ַל ָ ּי ִמים ַה ָ ּב ִאיםַ ּ .פ ַ"ם ִה ִּג ַ
יש ְ ּב ֶ" ֶרב ר ׁ
י" ָה ִא ׁ
ַמ ְר ֶח ׁ ְשוָ ן ֶאל ָה ַרב ,ו ִּב ֵּק ׁש ׁ ֶש ִ ּי ְר ׁשֹם לוֹ ֶאת ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה ַל ּ ׁ ָשבוּעוֹ ת ַה ְּקרוֹ ִבים,
ימי ַהח ֶֹרף ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַהדְּ ָר ִכים
ִּכי חוֹ ׁ ֵש ׁש הוּא ׁ ֶש ּלֹא יו ַּכל ָלבוֹ א ִלירו ׁ ָּש ַליִ ם ִ ּב ֵ
ימי ַה ּ ׁ ָשבו ַּ" ַה ָ ּבא
ְמגּ ָ ,בבוֹ ת ְ ּבבֹץ וָ ֶר ֶפ ׁש"ָ .שָׂ ה ָה ַרב ְּכבַ ָּק ׁ ָשתוֹ  ,או ָּלם ְ ּב ֶא ָחד ִמ ֵ
יאתוֹ ָר ָאה ׁ ֶש ָּכל
י" ִלירו ׁ ָּש ַליִ ם ְּכ ֵדי ִל ְר ּ ֹכש +דְּ בַ ר ָמה ,וְ ִל ְפ ִל ָ
יש ְל ַה ִּג ַ
,ה ְצ ַר ְך ָה ִא ׁ
י" ְ ּביוֹ ם
ֲחנּ ,יוֹ ת ַה ְ ּיהו ִּדים ְסגוּרוֹ ת .נִ ְב ַהל ַה ַּכ ְפ ִרי ,וְ ָח ׁ ַשב ׁ ֶש ָּט ָ"ה ְ ּב ֶח ׁ ְשבּ וֹ נוֹ וְ ִה ִּג ַ
ק ֶד ׁשֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ּ ִפ ְתאוֹ ם ָר ָאה יְ הו ִּדי ֶא ָחד הוֹ ֵל ְך ו ְּביָ דוֹ ַט ִּלית ּו ְת ִפ ִּלין.
ׁ ַש ַ ּבת ֹ
ִה ְתיַ ּ ׁ ְש ָבה דַּ ְע ּתוֹ ֲ ,אבָ ל ֲ" ַדיִ ן ָ" ַמד וְ ָת ָההַ " :מה ּיוֹ ם ִמ ּיוֹ ַמיִ ם"? וְ נִ ַּג ׁש ִל ׁ ְשאֹל ֶאת
יש ִה ְצ ַט ֵ"ר ׁ ֶש ָא ַכל ְ ּביוֹ ם
ַה ְ ּיהו ִּדיִ .ס ּ ֵפר לוֹ ַה ָּלה ִּכי ַה ּיוֹ ם הוּא ַּת ֲ"נִ ית ִצבּ וּר ,וְ ָה ִא ׁ
ַּת ֲ"נִ ית וְ לֹא ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ֶאת ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה ְ ּב ַת ֲ"נִ ּיוֹ ת ִצבּ וּרָ .ה ַל ְך ֶאל ָה ַרב ו ְּבקוֹ ל
בּ וֹ ִכים ִה ְתאוֹ נֵ ן ְ ּב ָפנָ יו ַמדּ ו ַּ" לֹא ָר ׁ ַשם לוֹ ׁ ֶש ַה ּיוֹ ם ָצ ִר ְ
יך ְל ִה ְת ַ" ּנוֹ ת ִעם ַהצִּ בּ וּר.
י" ָה ַרב ֶאת רוּחוֹ ַה ִּנ ְס ֶ" ֶרת וְ ִס ּ ֵפר לוֹ ִּ ,כי ֵאין זוֹ ַּת ֲ"נִ ית ְקבו ָּ"ה ׁ ֶש ָּק ְבע ּו
ִה ְר ִּג ַ
יש
ֲח ָכ ִמיםֶ ,א ָּלא ַּת ֲ"נִ ית ׁ ֶש ָּגזְ ר ּו ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ַ"ל ֲ" ִצ ַירת ְּג ׁ ָש ִמיםִ .ה ְת ּ ַפ ֵּלא ָה ִא ׁ
יאהַ " :ה ִאם ְל ׁ ֵשם ָּכ ְך ָצ ִר ְ
יך ִלגְ זֹר ַּת ֲ"נִ ית ַ"ל ַה ִּצבּ וּר? ֲאנִ י נוֹ ֵהג
וְ ָק ָרא ִ ּב ְפ ִל ָ
ָל ֵצאת ֶאל ַה ּ ָשׂ ֶדה ְ ּב ָכל ּ ַפ ַ"ם ׁ ֶש ַה ֶּג ׁ ֶשם ִמ ְת ַ" ֵּכב ִמ ָּלבוֹ א ,קוֹ ֵרא ֶאל ה' ְ ּב ָחזְ ָקה
וְ ַה ֶּג ׁ ֶשם ַמ ְת ִחיל ִמ ָ ּיד ָל ֶר ֶדתִ .ה ְת ּ ַפ ֵּלא ָה ַרב וּבִ ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ּנ ּו ַל ֲ"שׂ וֹ ת ֵּכן ַ" ְכ ׁ ָשו,
יש ָ"שָׂ ה ִּכ ְדבָ ָריוַ "ָ .מד ַ ּבחוּץ ו ִּב ֵּק ׁש ִ ּב ְת ִמימוּת ֵמ ַה ָּק ָ ּב"ה ׁ ֶש ּיוֹ ִריד ֶּג ׁ ֶשם,
וְ ָה ִא ׁ
וּבַ ָּק ׁ ָשתוֹ ִה ְת ַמ ְּל ָאה ִמ ָ ּידְּ .כ ׁ ֶש ִּס ֵ ּים ָה ַר ִ ּבי ֶאת ִס ּפוּרוֹ ָ ,א ַמר ָלאוֹ ֵר ַחַ " :ה ִאם יָ כוֹ ל
ַא ָּתה ְל ַה ֲ" ִר ְ
יך ִמי ְ ּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל הוּא ַ ּב ַ"ל נְ ׁ ָש ָמה ְּגבוֹ ָהה"?
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ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים
ִאם־ ְ ּבח ּק ַֹתי ֵּת ֵלכ ּו )כו ,ג( ֵּ -ת ְלכ ּו נוֹ ָט ִריקוֹ ן וְ נַ ְפ ׁ ִשי
ְּכ ָ" ָפר ַלכּ ֹ ל ִּת ְהיֶ הִּ ,כי ֵאין ַה ּתוֹ ָרה ִמ ְת ַק ֶ ּי ֶמת
ֶא ָּלא ְ ּב ִמי ׁ ֶש ֵּמשִׂ ים ַ" ְצמוֹ ְּכ ָ ָפר) .תפוחי חיים(
ִאם־ ְ ּבח ּק ַֹתי ֵּת ֵלכוּ ֶ ׁ -ש ִּת ְהי ּו ֲ" ֵמ ִלים ַ ּב ּתוֹ ָרה
)רש"י(ָ ָ .מ"ל נוֹ ָט ִריקוֹ ן ַ ל־ ְמנָ ת ִל ְלמֹד ,
מר ַ ,ל־ ְמנָ ת
ַ ל־ ְמנָ ת ְל ַל ֵּמד ַ ,ל־ ְמנָ ת ִל ׁ ְש ֹ
ַל ֲ"שׂ וֹ ת ַ ,ל־ ְמנָ ת ְל ַק ֵ ּיםְּ ,כ ַמ ְּט ַרת ַה ִּל ּמוּדִ ,ל ְלמֹד
מר וְ ַל ֲ שׂ וֹ ת) .זמרת הארץ(
וְ ִל ְלמֹד ִל ְׁש ֹ
וַ ֲא ַכ ְל ֶּתם ַל ְח ְמ ֶכם ָלשׂ ַבע )כו ,ה( ִ -אם ּת ְ
ֹאכלוּ
ַל ְח ְמ ֶכם ָלשׂ ֹבַ ע ְ ּב ַׁש ַ ּבת־ק ֶֹד ׁשָ ,ה ְרמוּזָ ה ְ ּב ֵת ַבת
יש ְב ֶּתם ׁ ֶש ָ ּב ּה ַה ֵּתבוֹ ת יוֹ ם ַׁש ָ ּבתָ ,אז ִּתזְ ּכ ּו ָל ֶב ַטח
וִ ַׁ
ְ ּב ַא ְר ְצ ֶכםִּ ,כי ַה ְמ ַ" ֵּנג ֶאת־ ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת נוֹ ְתנִ ים לוֹ
נַ ֲח ָלה ְ ּב ִלי ְמ ָצ ִרים וְ נִ ַּצל ִמ ִּמ ְל ֶח ֶמת גּ וֹ ג ו ָּמגוֹ ג.
וְ ֵכן ָל ֶב ַטח נוֹ ָט ִריקוֹ ן ַ ּבל ֵחט ,דְּ ַהיְ נ ּו ְ ּב ִלי ֵח ְטא
וְ ֶח ְסרוֹ ןִּ ,כי ִ ּבימוֹ ת ַהחֹל ָצ ִר ְ
יך ְלהוֹ ִתיר ְמ ַ"ט
ָמזוֹ ן זֵ ֶכר ַל ,ח ְר ָ ּבן ּו ְב ׁ ַש ָ ּבת ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יך) .אור למאיר(
יש ְב ֶּתם ָל ֶב ַטח ְ ּב ַא ְר ְצ ֶכם )שם( ֶ -ר ֶמז יֵ ׁש ָּכאן
וִ ַׁ
ְל ִדבְ ֵרי ֲחזַ "ל ְ ּב ,ס ָּכהְ ,מ ׁ ַש ֵ ּב ַח ֲאנִ י ֶאת ָה ַ" ְצ ָלנִ ים
יהם ָ ּב ֶרגֶ לִּ ,כי ְ ּב ֵת ַבת
ׁ ֶש ֵאינָ ם יוֹ ְצ ִאים ִמ ָ ּב ֵּת ֶ
ָל ֶב ַט"ח ְמ ,ר ָּמזִ ים ב' יָ ִמים דְּ ׁ ָשב ,עוֹ ת ,ט' יָ ִמים
דְּ ,ס ּכוֹ ת ,ח' יָ ִמים ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח ,וּבָ ֶהם ֵּת ְׁשב ּו ָל ֶב ַט ח
ית ֶכם ,וְ ַאף ְ ּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ָהי ּו
ְ ּב ִלי ָל ֵצאת ִמ ֵ ּב ְ
ְמקוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ָּנ ֲהג ּו ׁ ְשנֵ י יָ ִמים ִמ ָּס ֵפק ַ ּב ְ ּז ַמן ׁ ֶש ִּקדְּ ׁש ּו
ַ"ל־ ּ ִפי ָה ְר ִא ָ ּיהְּ ,כ ִדבְ ֵרי ָה ַר ְמ ַ ּב"ם) .רקועי פחים(
יש ֶאל־ ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ָּת ׁ ,שב ּו )כה,
יש ֶאל־ ֲא ,ח ָ ּזתוֹ וְ ִא ׁ
ִא ׁ
ּ
ימ ְט ִר ָיה ֲח ִמ ּ ִׁשיםְ ,ל ַר ֵּמז
אשי ַה ֵּתבוֹ ת ְ ּבגִ ַ
י( ָ -ר ׁ ֵ
ׁ ֶש ָ ּי ׁשוּב ּו ִ ּב ׁ ְשנַ ת ַה ֲח ִמ ּ ִׁשים ַ ּב ּיוֹ בֵ ל) .פניני הפרשה(
וְ ֵ ץ ַה ּ ָשׂ ֶדה יִ ֵּתן ּ ִפ ְריוֹ )כו ,ד(  ֵ -ץ רוֹ ֵמז ַל ּתוֹ ָרה,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ֵ"ץ ַח ִ ּיים ִהיא ַל ַּמ ֲחזִ ִ
יקים ָ ּב ּה ,וְ ֵ ץ
ימ ְט ִר ָ ּיה ַּת ְלמוּדִ ּ ,פ ְריוֹ נוֹ ָט ִריקוֹ ן
ַה ּ ָשׂ ֶדה ְ ּבגִ ַ
וְ שִׂ ְפ ֵתי ְרנָ נוֹ ת יְ ַה ֶּלל־ ּ ִפיִּ ,כי ִל ּמוּד ַה ּתוֹ ָרה ָצ ִר ְ
יך
ִל ְהיוֹ ת ְ ּבקוֹ ל ו ִּמ ּתוֹ ְך ׁ ִש ָירה וְ זִ ְמ ָרה) .אמרי חיים(

יכם )כו ,יח( ֶׁ -ש ַב"ע נוֹ ָט ִריקוֹ ן
ֹאת ֶ
ֶׁש ַבע ַ ל־ ַח ּט ֵ
ֶׁש ּלֹא ֲ ַמ ְל ֶּתם ַ ּב ּתוֹ ָרה ,וְ ֵח ְטא זֶ ה הוּא עוֹ ֶלה ַ" ל
ָּכל ַה ֲח ָט ִאים ֶׁש ּלֹא ָ ְמלוּ ַ ּב ּתוֹ ָרה) .פניני הפרשה(
ְ ּב ֶ ְר ְּכ ָך נְ ָפ ׁשֹת )כז ,ב( ַ -ס ְך ַה ּ ׁ ְש ָק ִלים ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת
ֲ ָר ִכין עוֹ ֶלה קמ"גְּ ,כ ִמנְ יַ ן מ"ה ַה ְ ּק ָללוֹ ת
ׁ ֶש ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ְ ּבח ּק ַֹתי וְ צ"ח ַה ְ ּק ָללוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ִּכי
ָתבוֹ אֶ ׁ ,ש ָה ֲ" ָר ִכין ְמבַ ְּט ִלים אוֹ ָתן) .בעל הטורים(
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ְמאוֹ רוֹ ת

ִאם־ ְ ּבח ּק ַֹתי ֵּת ֵלכ ּו

ֹ

ַר ִּבי יִ ְצ ָחק ַאיְ זִ יק ַה ֵּל ִוי ַר ִ ּבינוֹ ִביץ

זַ ַ ּצ"ל

ְליוֹ ם ַה ִה ּלוּ ָלא כ' ְ ּב ִא ָ ּיר תרע"ד

ָ ּגאוֹ ן ַ ּב ּתוֹ ָרה וּבְ תוֹ ְלדוֹ ת יִ ְׂש ָר ֵאלִ ,מ ְ ּגדוֹ ֵלי ַה ּלוֹ ֲח ִמים
אשוֹ נִ ים"
ַּב ַהשְׂ ָּכ ָלהּ ,ו ְמ ,פ ְר ָסם ִ ּב ְס ָפ ָריו "דּ וֹ רוֹ ת ָה ִר ׁ
ָּב ֶהם ֶה ֱ" ִמיד נְ כוֹ נָ ה ֶאת ִה ׁ ְש ַּת ְל ׁ ְשל ּות ְמ ִס ַירת
ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּב ַ"ל־ ּ ֶפה ,וְ ֵה ׁ ִשיב ְּת ׁשוּ ָבה נִ צַּ ַחת ִל ְמ ָה ְר ֵסי
ַהדָּ ת וְ ַהחוֹ ְק ִרים ּפוֹ ְר ֵקי ָהעֹל .נוֹ ַלד ְ ּב ִאיוְ נִ יץ
ַה ְּסמוּ ָכה ְל ִמינְ ְסקְ ,ל ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ְמיֶ ,ח ֶסת ּו ְמ ,כ ֶּב ֶדת.
ישיבַ ת ווֹ לוֹ זִ 'ין ,וְ ִק ֵ ּבל
ִּב ְצ ִעיר ּותוֹ ָל ַמד ְּכ ׁ ָשנָ ה ִּב ׁ ִ
יסקְ ,ו ֶט ֶרם ָ"זַ ב ֶאת
ּתוֹ ָרה ִמ ּ ִפי ַר ִ ּבי יוֹ ֵסף־דּ ֹב ִמ ְ ּב ִר ְ
אשי
ַהיְ ׁ ִשיבָ ה נָ ָׂשא ּ ִפ ְל ּפ ּול ָארֹ ְך ׁ ֶש ָּנ ָׂשא ֵחן ְּב ֵ"ינֵ י ָר ׁ ֵ
ַהיְ ׁ ִשיבָ הִ .מ ְּנעוּ ָריו ָהיָ ה נִ ָּכר ְ ּב ִמדּ וֹ ָתיו ַה ְּתרוּ ִמ ּיוֹ ת ,
וּבִ ְתק ּו ַפת ִל ּמו ָּדיו ְ ּבווֹ לוֹ זִ 'יןִ ,ה ְתגּ וֹ ֵרר ְ ּבבֵ ית ֶא ָח ד
יש ְל ַ" ְצמוֹ ֲח ָל ִקים
ִמ ְ ּבנֵ י ָה ִעיר וְ ַה ָּלה ָהיָ ה ַמ ְפ ִר ׁ
נִ ְכ ָ ּב ִדים ֵמ ַה ֶּכ ֶסף ׁ ֶש ְ ּבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ׁ ָש ְלחוּ ֵא ָליו
ילנָ אְ ,והוּא ׁ ָש ַתק וְ לֹא ִּב ְּי ׁשוֹ ִ .מ ִּס ָּבה זוֹ נֶ ֱא ַלץ
ִמ ִּו ְ
ֶל ֱא ֹכל ֶל ֶחם ַצר ו ַּמיִ ם ַל ַחץְ ,ו ַכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ְש ָאלוֹ ּ ַפ ַ"ם
ֲחבֵ רוֹ ַל ֶח ֶדר ַמדּ ו ַּ" ֵאין הוּא אוֹ ֵכל ָּבשָׂ רֵ ,ה ׁ ִשיב
ילת ָּבשָׂ ר ֵאינָ ּה טוֹ ָבה ַלגּ וּ ף.
ׁ ֶש ְּל ַד ַ"ת ָה ַר ְמ ַּב"ם ֲא ִכ ַ
י" ֶאת ַ" ְצמוֹ ַ ּב ּתוֹ ָרה,
וּאיו ִּב ֵּק ׁש ְל ַה ׁ ְש ִק ַ
ְל ַא ַחר נִ ּ ׂש ָ
סק ַ ּב ּ ִמ ְס ָחרְ ,ו ָ" ָׂשה ֶאת
או ָּלם ְקרוֹ בָ יו דָּ ֲחק ּו בּ וֹ ַל ֲ" ֹ
אכ ּתוֹ ֲ" ַראיָ .רגִ יל ָהיָ ה לוֹ ַמרִּ ,כי
ּתוֹ ָרתוֹ ֶקבַ ע וּ ְמ ַל ְ
ַרבּ וֹ ָתיו ָה ִע ָּק ִר ִּיים ָהי ּו ַה' ִּמ ׁ ְשנֶ ה ַל ּ ֶמ ֶל ְך' ְו ַה'נּוֹ ָדע
יהם ָהגָ ה ָּת ִדירִּ .ב ְצ ִעיר ּותוֹ ָהיָ ה
ִ ּביהוּ ָדה'ֶ ׁ ,ש ְּב ִס ְפ ֵר ֶ
ימי ׁ ִש ּ ׁ ִשי ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ֵש ׁש ׁ ָשעוֹ ת ְרצוּ פוֹ ת
עוֹ ֵמד ִּב ֵ
וְ ׁשוֹ ֵקד ַ"ל־ ַה ּתוֹ ָרה .נָ ַטל ֵח ֶלק ְּב ַהנְ ָהגַ ת ַהדּ וֹ ר
ְו ִה ׁ ְש ַּת ֵּתף ַ ּב ֲא ֵספוֹ ת ַרבּ וֹ ת ְּב ִענְ יְ נֵ י ַה ּ ׁ ָש ָ"הּ ִ .ב ׁ ְשנַ ת
תרנ"ה ָ"בַ ר ְל ,הנְ ַ ּג ְריָ ה ְ ּב ָ"נְ יוֹ  ,וְ ׁ ָשם ֵה ֵחל ְּב ִמ ְפ ָ"לוֹ
אשוֹ נִ ים" ,אוֹ תוֹ ָּכ ַתב ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך
ַה ָ ּגדוֹ ל "דּ וֹ רוֹ ת ָה ִר ׁ
ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֶ"שְׂ ֵרה ׁ ָשנָ ה וְ ֵה ִאיר ְּב ָכ ְך ֶאת עוֹ ַלם ַה ּתוֹ ָרה,
ו ִּמ ּ ׁ ְשנַ ת תרס"ב ִה ְתגּ וֹ ֵרר ְּב ַה ְמבּ וּ ְרג ׁ ֶש ְ ּבגֶ ְר ַמנְ יָ ה.

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ ת

על פרשת התוכחה שבפרשתנו ,כתב הרמב"ן שהיא
מרמזת על הגלות שאחרי חורבן בית המקדש הראשון,
והתוכחה שבפרשת כי תבוא מרמזת על הגלות שאחרי
חורבן בית המקדש השני .התוכחה נקראת במשנה בכינוי
'קללות' ובזמנם היה נהוג לקרוא את שתי פרשיות
התוכחה בתעניות ציבור .מדברי הפסוק במשלי" :מוסר ה'
בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו" ,למד רבי חייא בר
גמדא בירושלמי ,שצריך לקרוא את כל הפרשה בלי
הפסק ,ורבי יוסי בר אבין מוסיף על כך שצריך להתחיל
ולסיים בכי טוב ,וכך גם נפסק בהלכה לקרוא את הפרשה
כאחד בכי טוב ,ונוהגים להתחיל את העלייה השלישית
בפסוק "ואכלתם ישן נושן" ,ולסיים בפסוק "אלה
החוקים" .נוהגים גם לקרוא את התוכחה בקול נמוך
ובחיפזון ,כקריאת מגילת איכה ,אולם אין לקרוא בקול
נמוך ביותר עד שלא ישמעוהו הקוראים .רבים נרתעים
מלעלות לתורה בפרשיות אלו ,ובפרט התוכחה שבמשנה
תורה שהיא בלשון נוכח ,ונראה כאילו הקורא מקלל את
העולה העומד בסמוך לו ומדבר אליו בלשון נוכח ,ולכן
נוהגים ברוב הקהילות שהקורא בתורה הוא עולה לתורה
לפסוקי התוכחה ,ויש מקומות שהוא עולה לתורה מעצמו
בלי שיקראוהו בשמו .יש קהילות שהשמש מכריז 'יעלה
מי שירצה' ,ואם לא נמצא מי שיעלה עולה הקורא עצמו.
בקהילת מגנצא נהגו להתנות עם השמש ,שאם לא יימצא
מי שיעלה לתורה ,יעלה הוא בעצמו ,ומאחר והוא שכיר
בבית הכנסת אין להקפיד על כך .ברוב הקהילות מברכים
על העלייה תחילה וסוף ,ויש מקומות שאין מברכים.
במגן אברהם מובא ,שאם כבר קראו לאדם לעלות לתורה,
יש לו לעלות ואין לו לחשוש מכך .רבי חיים מפרידבורג
אחיו של המהר"ל מפראג כתב ב'ספר החיים' ,שכל
הקודם לעלות לתורה בפרשה זו הרי זה משובח ויתברך
מאדון הברכות ,ואומנם ה"שדי חמד" נהג לעלות לתורה
בקריאת התוכחה ,והזכיר את הפסוק המובא לעיל
מהירושלמי "מוסר שד"י אל תמאס" ,ובו מרומז ספרו.

אלי ׁ ֶש ְ ּב ָמרוֹ קוֹ ִ ּב ׁ ְשנַ ת
ַר ֵ ּבנ ּו ַח ִ ּיים ֶ ּבן־ ֲ" ָטרָ ,ה"אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים" ַה ָּקדוֹ ׁשָ "ָ ,לה ְל ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ֵמ ָה ִעיר ָס ִ
תק"ב ,וְ ִה ְס ַּת ֵּלק ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ְל ַא ַחר ּ ָפחוֹ ת ִמ ּ ׁ ָשנָ ה ֵמ ֲ" ִל ָ ּיתוֹ ּ ְ ,בט"ו ְ ּב ַת ּמוּז תק"ג"ַ .ל ְמקוֹ מוֹ ְּכ ַרב וְ ַד ְר ׁ ָשן
ִה ְת ַמ ָּנה ֶה ָח ָכם ַר ִ ּבי ָמ ְרדְּ ַכיֶ ׁ ,ש ִּס ּ ֵפר ְמא ָֹרע נִ ְפ ָלא ׁ ֶש ֵא ַרע ִעם ָה"אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים" ְ ּב ָמרוֹ קוֹ  ,וְ הוּא ִס ּ ְפרוֹ
ְל ַת ְל ִמידוֹ ַה ְמ ,ק ָ ּבל ַהנּוֹ ָדע ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים ׁ ָשא ּול דְּ וֵ יךְּ ַהכּ ֵֹהןֶ ׁ ,ש ִּס ּ ְפרוֹ ְל ַת ְל ִמ ָידיו וְ ָכ ְך הוּא ִה ׁ ְש ַּת ֵּמר ְלדוֹ רוֹ ת.
ִמנְ ָהג ְמיָ ,חד ָהיָ ה לוֹ ָל"אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים" ,ו ִּמדֵּ י ֶ" ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ָהיָ ה ְמ ַס ּ ֵפק נִ ְת ֵחי ָ ּבשָׂ ר ְל ַת ְל ִמ ֵידי ַה ֲח ָכ ִמים
ׁ ֶש ְ ּב ִעירוֹ ֶ ׁ ,ש ּלֹא ִה ּ ִשׂ יגָ ה יָ ָדם ִל ְר ּ ֹכשּ ָ +בשָׂ ר ְּכ ֵדי ְל ַ" ֵּנג ֶאת ַה ּ ׁ ַש ָ ּבתֵ .א ַרע ּ ַפ ַ"ם ,ו ַּמ ֵּג ָפה ּ ָפ ְר ָצה ֵ ּבין ֶ" ְד ֵרי
ַה ָ ּב ָקר וְ רֹב ַה ְ ּב ֵהמוֹ ת ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ֲחט ּו נִ ְמ ְצא ּו ְט ֵרפוֹ ת .מוּבָ ן ֵמ ֵא ָליו ׁ ֶש ְּמ ִחיר ַה ָ ּבשָׂ ר ִה ְתיַ ֵּקר ְמאֹד ,וְ ַאף ַל ֲ" ׁ ִש ֵירי
י" ֶ" ֶרב ׁ ַש ָ ּבתּ ,ו ְכ ׁ ֶש ָר ָאה ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים ׁ ֶש ֵאין
ש ָ ּבשָׂ ר ִל ְכבוֹ ד ׁ ַש ָ ּבתִ .ה ִּג ַ
ָה ֲ"יָ ָרה לֹא ָהיְ ָתה ָה ֶא ְפ ׁ ָשר ּות ִל ְרכּ ֹ +
ְ ּב ֶא ְפ ׁ ָשרוּתוֹ ִלנְ הֹג ְ ּב ִמנְ ָהגוֹ ַה ּטוֹ ב ְּכ ִמדֵּ י ֶ" ֶרב ׁ ַש ָ ּבת וְ ַה ָ ּבשָׂ ר ָאזַ ל ִמן ַה ּ ׁש ּוקִ ,צ ָּוה ִל ׁ ְשחֹט ֵ"גֶ ל ֶ ּבן־ ָ ּב ָקר ְּכ ֵדי
ְל ַח ֵּלק ֶאת ְ ּבשָׂ רוֹ ְללוֹ ְמ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה ,וּבְ ַח ְס ֵדי ׁ ָש ַמיִ ם יָ ָצא ָה ֵ"גֶ ל נָ ִקי ְללֹא ִס ְר ָכה ָּכ ְל ׁ ֶש ִהיֵ .ה ִכין ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים
ֶאת ְמנוֹ ת ַה ָ ּבשָׂ ר ַל ֲח ,ל ָּקה ,ו ְּל ֶפ ַתע נִ ְכנַ ס ֶא ָחד ֵמ ֲ" ׁ ִש ֵירי ָה ִעיר ּו ִב ֵּק ׁש ִל ְר ּ ֹכשִ +מ ֶּמ ּנ ּו נֵ ַתח ָהגוּן ׁ ֶשל ָ ּבשָׂ ר
יתי הוּא
ְּתמו ַּרת ְסכוּם ָּגדוֹ ל וְ נָ ֶאה .דָּ ָחה ּו ָה"אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים" ִמ ְּל ָפנָ יו וְ ָא ַמר" :וְ ִכי חוֹ ׁ ֵשב ַא ָּתה ׁ ֶש ַּק ָּצב ֲאנִ י וּבֵ ִ
ָמקוֹ ִלין ְל ִמ ְמ ַּכר ָ ּבשָׂ ר? ָּכל נִ ְת ֵחי ַה ָ ּבשָׂ ר ְמי ָֹ" ִדים ַא ְך וְ ַרק ְל ַת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ׁ ֶש ְּמיַ ְּג ִעים ַ" ְצ ָמם ְ ּב ִל ּמ ּוד
ַה ּתוֹ ָרה וְ ֵאין ֲאנִ י מוֹ ְכ ָרם ְ ּב ַ"ד ֶ ּב ַצע ֶּכ ֶסף"ִ .ק ֵ ּבל ֶה ָ" ׁ ִשיר ֶאת דִּ בְ ֵרי ָה ַרב ְ ּבמ ַֹרת רו ַּח ,וְ תוֹ ְך ְּכ ֵדי ַהדְּ בָ ִרים
נִ ְכנַ ס ֶאל ַה ַ ּביִ ת ַאבְ ֵר ְך ָצ ִעיר ׁ ֶש ָה ֲ"נִ ּי ּות ִה ׁ ְש ִח ָירה ֶאת ׁ ִש ָּניו ,וְ ָה ַרב ִמ ֵהר ְל ַק ְ ּבלוֹ ְ ּב ֵסבֶ ר ּ ָפנִ ים יָ פוֹ ת וְ ֶה ֱ"נִ יק
יכה ָה ְראוּיָ ה ְל ִה ְת ַּכ ֵ ּבדִ .ה ִ ּביט ֶה ָ" ׁ ִשיר ֶ ּב ָ"נִ י ַה ִּמ ְס ֵּכןָ ,ר ָאה ֶאת ְלב ּו ׁש
לוֹ ָמנָ ה ֲהגוּנָ ה ׁ ֶשל ָ ּבשָׂ רֲ ,ח ִת ָ
ַה ְ ּבלוֹ ִאים ׁ ֶש ָ" ָליו וְ ֶאת ֲ" ִמ ָידתוֹ ָה ֲ"לו ָּבה ,וְ ָק ָרא ְ ּבזִ ְלזוּל וּגְ נַ איֲ " :הגַ ם זֶ ה ַּת ְל ִמיד ָח ָכם ׁ ֶש ָראוּי ְל ַק ֵ ּבל ָ ּבשָׂ ר
ִמי ֵדי ָה ַרב ,וְ ִא ּל ּו ֲאנִ י ָה ִא ׁ
יש ַה ִּנ ְכ ָ ּבד ֵאינִ י זַ ַּכאי ְל ָכ ְך"? ָח ַסם ָה"אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים" ֶאת ּ ִפיוָ ׁ ,ש ַמע ֶאת ֶח ְר ּ ָפתוֹ
וְ לֹא ָ"נָ ה ַל ְּכ ִסיל ְּכ ִא ַּו ְל ּתוֹ ּ ְ .ב ֵליל ׁ ַש ָ ּבתָ "ָ ,לה ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים ַ"ל יְ צוּעוֹ ו ִּב ׁ ְשנָ תוֹ ָר ָאה ֶאת ַ" ְצמוֹ ַ ּב ִח ָ ּזיוֹ ן ְּכ ׁ ֶשה ּוא
עוֹ ֵמד ִ ּב ְפנֵ י ֵ ּבית דִּ ין ׁ ֶשל ַמ ְע ָלה ,וְ ׁ ָשם ָא ְמר ּו לוֹ ׁ ֶש ִּק ְטרוּג ָּגדוֹ ל ִה ְתעוֹ ֵרר ָ" ָליו ִמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ּלֹא ִמ ָחה ֶ ּב ָ" ׁ ִשיר
ׁ ֶש ִ ּז ְלזֵ ל ְ ּבאוֹ תוֹ ַּת ְל ִמיד ָח ָכם ׁ ֶש ָ ּבא ְל ָפנָ יו ,וְ ָצ ִר ְ
ימהְּ ,כ ֵדי ְל ַכ ּ ֵפר ַ"ל
יך הוּא ָל ֵצאת ְלגָ ל ּות ׁ ֶשל ׁ ָשנָ ה ְּת ִמ ָ
ּ
ִ
ַמ ֲ"שֵׂ ה ּוּ ִ ,ב ְהיוֹ ת וְ ַה ָּק ָ ּב"ה ְמ ַד ְקדֵּ ק ִעם ַה ַּצדִּ ִ
יקים ְּכחוּט ַה ּ ַשׂ ֲ" ָרה .ק ֵ ּבל ָה"אוֹ ר ַה ַח ִיים" ֶאת ַהדִּ ין ְ ּב ַא ֲהבָ ה,
ּו ִמ ָ ּיד ִעם ֵצאת ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת נָ ַטל ֶאת ַא ְמ ַּת ְח ּתוֹ וַ ֲח ָפ ָציו וְ ֵה ֵחל ַ ּב ָּגלוּת ָה ֲא ,ר ָּכה וְ ַה ָּק ׁ ָשהְּ ,כ ֵדי ְל ַ" ּנוֹ ת ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ
ו ְּלזַ ֵּכ ְך ֶאת נִ ׁ ְש ָמתוֹ  .יֵ ׁש ְמ ַס ּ ְפ ִריםֶ ׁ ,ש ֶה ָ" ׁ ִשיר ֵמת ְ ּב ִפ ְתאוֹ ִמ ּיוּת ִּכי ִמן ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ָּתבְ ע ּו ֶאת ֶ" ְלבּ וֹ ן ַה ּתוֹ ָרה,
יש.
וְ ָהאוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ָּגזַ ר ַ"ל ַ" ְצמוֹ ָּגלוּת ִּכי ָח ׁש ׁ ֶש ְ ּבגִ ינוֹ ֵמת ָה ִא ׁ
יָ ִמים ֲא ,ר ִּכים ָ"בְ ר ּו ַ"ל ַר ֵ ּבנ ּו ָה"אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים" ִ ּבנְ ד ּו ָדיו ּו ִב ְת ָלאוֹ ָתיו ,ו ִּמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ּלֹא ִּג ָּלה ֶאת זֶ הוּתוֹ וְ ג ֶֹדל
ַמ ֲ"לוֹ ָתיוִ ,ה ִ ּביט ּו בּ וֹ ַה ְ ּב ִר ּיוֹ ת ְּכ ֶאל אוֹ ֵר ַח ּפוֹ ֵר ַח ַה ְמ ַח ֵ ּזר ַ"ל ַה ּ ְפ ָת ִחים וְ לֹא ׁ ָש ְמר ּו ַ"ל ְּכבוֹ דוֹ ָּכ ָראוּי .וְ ִה ֵּנה
יש ׁ ֶשכּ ֹחוֹ ָתיו ָאזְ ל ּו,
ִה ִּג ַ
ק ֶד ׁש ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְ ּב ,ח ּק ַֹתיַ .ה ּ ׁ ָש ָ"ה ָהיְ ָתה ׁ ְש ַ"ת ֲחצוֹ ת ו ִּמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ִה ְר ִּג ׁ
י" ֶ" ֶרב ׁ ַש ַ ּבת־ ֹ
ֶה ְח ִליט ָלנו ַּח ְמ ַ"ט ֶט ֶרם יַ ְמ ׁ ִש ְ
יך ְ ּב ַד ְר ּכוֹ ֶאל ָה ִעיר ַה ְּסמ ּו ָכהּ ָ ,ב ּה יְ ַב ֵּק ׁש ִל ׁ ְשבּ ֹת ֶאת ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ַה ְּקרוֹ בָ ה.
ילן ָּגבוֹ ַּה ׁ ֶש ֲ"נָ ָפיו ָה ְר ָחבִ ים ֵה ֵצ ּל ּו ַ"ל ְס ִביבוֹ ָתיו וַ ֵ ּי ׁ ֶשב ַּת ְח ָּתיוִ ,ה ְתדַּ ֵ ּבק
ִ ּב ׁ ְש ֵא ִרית כּ ֹחוֹ ָתיו ּ ָפ ַסע ֶאל ֵ"בֶ ר ִא ָ
ְ ּבשַׂ ְר ַ" ּ ָפיו ָ ּבעוֹ ָלמוֹ ת ָה ֶ" ְליוֹ נִ ים ,ו ְּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָ"ה זָ ָכה ְל ֶה ָא ָרה ֶ" ְליוֹ נָ ה ִמן ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם"ַ ,ד ׁ ֶש ִה ְת ַחדְּ ׁש ּו לוֹ מ"ב
אשוֹ ן ׁ ֶש ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה " ִאם ְ ּב ,ח ּק ַֹתי ֵּת ֵלכ ּו"ְ .ל ַא ַחר ׁ ֶש ָּנח ָּכל ָצ ְרכּ וֹ ִ ,ה ְמ ׁ ִש ְ
יך
ּ ֵפר ּו ׁ ִשים נַ ֲ" ִלים ַ"ל ַה ּ ָפסוּק ָה ִר ׁ
יסת ַה ּ ׁ ַש ָ ּבתֶ .את ְצ ָ" ָדיו ִּכ ֵּון ֶאל ֵ"בֶ ר ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ׁ ֶש ָ ּב ִעיר וְ ׁ ָשם ִה ְתיַ ּ ׁ ֵשב
ְ ּב ַד ְרכּ וֹ וְ נִ ְכנַ ס ֶאל ָה ִעיר ָסמו ְּך ִל ְכנִ ַ
ַ ּב ַ ּי ְר ָכ ַתיִ ם ֵ ּבין ָה ֲ"נִ ִ ּיים ְּכ ׁ ֶשהוּא ַמ ְס ִּתיר ֶאת דַּ ְרגּ וֹ ָתיו וְ ר ּום קוֹ ָמתוֹ ְ .ל ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלהָ ,ר ָאה ּו ַה ּ ׁ ַש ָּמ ׁש ו ִּב ֵּק ׁש
ֵמ ַא ַחד ַה ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלים ְל ַהזְ ִמינוֹ ֵא ָליו ְלבֵ יתוֹ ְּכ ֵדי ִל ְסעֹד ַ"ל ׁ ,ש ְל ָחנוֹ ּ ְ .בתֹם ַה ְּס ",דָּ ה ִס ּ ֵפר ַה ְמ ָא ֵר ַחִּ ,כי ִמנְ ָהג
הוּא ִ ּב ְק ִה ָּל ָתם ְל ִה ְת ַּכ ֵּנס ְ ּב ַצוְ ָּתא ְל ַא ַחר ְס ",דַּ ת ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ְ ּבבֵ יתוֹ ׁ ֶשל ָה ַרב ַה ַּנ ֲ" ָרץּ ְ ,ב ׁ ִשירוֹ ת וְ ִת ׁ ְש ָ ּבחוֹ ת ִל ְכבוֹ ד
ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת וְ ִדבְ ֵרי ּתוֹ ָרה ְמתו ִּקים ִמדְּ ַב ׁשַ .ר ָ ּבם ׁ ֶשל ְ ּבנֵ י ָה ִעירָ ,היָ ה ֶא ָחד ִמ ַּצדִּ ֵ
יקי ַהדּ וֹ ר ׁ ֶש ָ ּז ָכה ְל ַמ ְד ֵרגוֹ ת
ילי דִּ נְ ַה ְרדָּ ָ"אּ ְ .ב ֶא ְמ ַצע ַה ְּס ",דָּ הָ ּ ,פ ַתח ָה ַרב וְ ִס ּ ֵפר ִּכי
י"א ִּכ ׁ ְשבִ ֵ
ילי דִּ ְר ִק ָ
ְּגדוֹ לוֹ ת ּונְ ִה ִירים ָהי ּו לוֹ ׁ ְש ִב ֵ
ק ַתי ׁ ֶש ֲא ָמ ָרם ַה ַּצדִּ יק ַה ָּקדוֹ ׁש ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים
ִה ְת ַּג ּל ּו לוֹ ִמן ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם י"ד ּ ֵפר ּו ׁ ִשים נִ ְפ ָל ִאים ַ"ל ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְ ּב ,ח ֹּ
ֶ ּבן־ ֲ" ָטרֶ ׁ ,שהוּא ֶ ּבן דּ וֹ ָרםְ .ל ַת ְד ֵה ַמת ַה ְמ ,ס ִ ּביםָ ,קם ַא ַחד ָה ֲ"נִ ִ ּיים וְ ִה ְכ ִריז ַ'ח ִ ּיים ֶ ּבן־ ֲ" ָטר' ְללֹא ִּכ ּנוּי ׁ ֶשל
ָּכבוֹ דָ .היָ ה זֶ ה ַר ֵ ּבנ ּו ָה"אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים" ַ" ְצמוֹ ׁ ֶש ְ ּברֹב ַ"נְ וְ ָתנ ּותוֹ ִה ְת ַק ּ ׁ ָשה ִל ׁ ְשמ ַֹ" דִּ בְ ֵרי ׁ ֶשבַ ח ַ"ל ַ" ְצמוֹ ,
או ָּלם ַה ְמ ,ס ִ ּבים ָרגְ ז ּו ָ" ָליו וְ ִכ ְמ ַ"ט ְק ָרע ּוה ּו ִלגְ זָ ִריםַ .הדָּ בָ ר נִ ׁ ְשנָ ה ַּגם ִ ּב ְס ",דַּ ת יוֹ ם ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת וְ גַ ם ַ ּב ְּס ",דָּ ה
אשוֹ ן ׁ ֶש ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה ,ו ְּב ָכל
ַה ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
ישיתּ ְ .ב ָכל ּ ַפ ַ"ם הוֹ ִסיף ָה ַרב ְלבָ ֵאר ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָ"ה ָ"שָׂ ר דְּ ָר ִכים ֶאת ַה ּ ָפסוּק ָה ִר ׁ
ישיתְּ ,כבָ ר ּ ָפ ְק ָ"ה ַסבְ ָלנ ּו ָתם ׁ ֶשל ָה ַרב וּבְ נֵ י
ּ ַפ ַ"ם ָק ָרא ֶה ָ"נִ י ַ'ח ִ ּיים ֶ ּבן־ ֲ" ָטר' ְללֹא ִּכ ּנוּיּ ַ .ב ּ ַפ ַ"ם ַה ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
ַה ְּק ִה ָּלה ,וְ ֵהם ָּכ ְלא ּו ֶאת ֶה ָ"נִ י ַה ִּת ְמהוֹ נִ י ְ ּב ֶח ֶדר ְצ ָד ִדי .לֹא ָ"בְ ָרה ׁ ָש ָ"ה ֲא ,ר ָּכה ,ו ְּס ָ" ָרה ְּגדוֹ ָלה וַ ֲאיָּ ,מה
ֵה ֵח ָּלה ְל ִה ׁ ְש ּתוֹ ֵלל"ַ ,ד ׁ ֶש ּ,כ ָּלם ֵהבִ ינ ּו ׁ ֶש ֵאין זוֹ ְס ָ" ָרה ִטבְ ִעיתִ .ה ְת ַ" ֵּמק ָה ַרב ְ ּב ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתיו ַ"ד ׁ ֶש ִּג ּל ּו לוֹ ִמן
יה ּנֹם ַהבּ וֹ ֵ"ר ְ ּב ָכל יְ מוֹ ת ַה ּ ׁ ָשבו ַּ",
ַה ּ ׁ ָש ַמיִ םִּ ,כי ַה ְּס ָ" ָרה ּ ָפ ְר ָצה ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְ ּב ָכל ׁ ַש ָ ּבת נָ ִחים ָה ְר ׁ ָש ִעים ִמן ַה ֵּג ִ
ק ֶד ׁש ְלחֹל,
וּבְ ָכל מוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת ׁ ָשב ַה ֵּג ִ
יה ּנֹם ְל ִס ְדרוֹ ְל ַא ַחר ׁ ֶש ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים ֶ ּבן־ ֲ" ָטר ַמבְ דִּ יל ַ"ל ַהכּ וֹ ס ֵ ּבין ֹ
יכ ְל ּתוֹ ְל ַה ְבדִּ יל .נָ ֵקל ְל ָת ֵאר ֶאת ַה ֲח ָר ָדה ׁ ֶש ָא ֲחזָ ה ְ ּב ַרב
או ָּלם ַ" ְכ ׁ ָשו ָּכלוּא הוּא ַ ּב ֶח ֶדר ֶא ְצלוֹ וְ ֵאין ִ ּב ָ
ַה ְּק ִה ָּלהֶ ׁ ,ש ֵהבִ ין ִּכי ָה"אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים" ִ ּב ְכבוֹ דוֹ וּבְ ַ" ְצמוֹ נִ ְכ ָלא ַ"ל יָ דוֹ וְ הוּא ִמ ֵהר ְל ׁ ַש ְח ְררוֹ ו ְּל ַפ ְ ּיסוֹ " .דַּ ע
ְל ָך"ָ ,א ַמר ָה ַרב ְל ַר ִ ּבי ַח ִ ּייםִּ " ,כי ִמן ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִּג ּל ּו ִלי ׁ ֶש ִ ּבגְ ַלל ַה ִ ּי ּסו ִּרים ׁ ֶש ָּסבַ ְל ָּת ְּכבָ ר ִה ְת ַּכ ּ ֵפר ֲ"וֹנְ ָך ַ"ל
ית ָך" ,וְ ִכ ְדבָ ָריו ֵּכן ָ"שָׂ ה ָה"אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים",
י"ת ִ ּבזְ יוֹ נוֹ ׁ ֶשל ַה ַּת ְל ִמיד ָח ָכם וְ ׁשוּב ַר ּ ׁ ַשאי ַא ָּתה ַל ֲחזֹר ְל ֵב ְ
ׁ ְש ִמ ַ
ק ַתי.
ּו ְליָ ִמים ֶה ֱ" ָלה ֶאת מ"ב ַה ּ ֵפר ּו ׁ ִשים ְ ּב ִס ְפרוֹ ַה ָּקדוֹ ׁש "אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים" ַ"ל ַה ּתוֹ ָרהּ ְ ,ב ָפ ָר ׁ ַשת ְ ּב ,ח ּ ֹ

וְ ֶאת־ ִמ ְצו ַֹתי ִּת ׁ ְש ְמר ּו
ִ ּב ְס ָפ ִרים ַר ִ ּבים ּ ֵפ ְר ׁש ּו ֶאת ְס ִמיכוּת ַהדְּ בָ ִרים ַ ּב ּ ָפסוּקִ " :אם־ ְ ּב ,ח ּק ַֹתי ֵּת ֵלכ ּו וְ ֶאת־ ִמ ְצו ַֹתי ִּת ׁ ְש ְמר ּו
יתם א ָֹתם"ּ ְ ,ב ַמ ֲא ַמר ֲחזַ "ל ְ ּב ָאבוֹ ת " ִמ ְצוָ ה גּ וֹ ֶר ֶרת ִמ ְצוָ ה"ִ .אם ָה ָא ָדם ַמ ְת ִחיל ְ ּב ִמ ְצוָ ה ַא ַחת וְ הוֹ ֵל ְך
וַ ֲ"שִׂ ֶ
ְ ּב ,ח ּקוֹ ת ַה ּתוֹ ָרהְ ,מבִ יאוֹ ַהדָּ בָ ר ִל ׁ ְש ִמ ַירת ִמ ְצ ֹות נוֹ ָספוֹ ת וְ הוּא ִמ ְת ָק ֵרב ֶאל ָאבִ יו ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ םַ .ר ָ ּב ּה ַהנּוֹ ָדע
ימי יַ ְלדוּתוֹ ָ ּב ִעיר ַ ּבגְ דַּ ד ׁ ֶש ְ ּב ִע ַירק ,ו ִּמ ֶּמנּ ּו נ ּו ַכל ִל ְראוֹ ת
ׁ ֶשל ֶחבְ רוֹ ןַ ,ר ִ ּבי ֵא ִל ָ ּיה ּו ָמנִ יִ ,ס ּ ֵפר ַמ ֲ"שֶׂ ה ׁ ֶש ֵא ַרע ִ ּב ֵ
ֶאת ּג ֶֹדל נִ ׁ ְש ָמתוֹ ׁ ֶשל יְ הו ִּדי ּ ָפ ׁשוּט ׁ ֶש ָהיָ ה ְ ּב ַת ְח ִּתית ַה ַּמ ְד ֵרגָ ה ,וּבְ ִע ְקבוֹ ת ִמ ְצוָ ה ַא ַחת ׁ ֶש ָ"שָׂ ה ָ" ָלה ִמבּ וֹ ר
ַּת ְח ִּת ּיוֹ ת וְ ִה ְת ָק ֵרב ֶאל ָא ִביו ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ַ"ד ׁ ֶש ַּנ ֲ"שָׂ ה ְל ַצדִּ יק ָּגמוּר.
ילה ֲחב ּו ַרת ִ ּב ְריוֹ נִ ים וּפוֹ ׁ ְש ִעים ֶאת ִח ָּת ָתם ַ"ל ּתוֹ ׁ ְשבֵ י ָה ִעיר ַה ְּגדוֹ ָלה ַ ּבגְ דַּ ד .יָ ָדם ׁ ֶשל
ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהםִ ,ה ִּט ָ
יהם ִמ ִ ּב ָ ּזה וָ ׁשֹד ,וְ ָהי ּו
ַה ָּלל ּו ָהיְ ָתה ַ ּבכּ ֹל וְ יַ ד כּ ֹל ָ ּבםֵ ,הם לֹא ָ ּב ֲחל ּו ְ ּב ׁשוּם דֶּ ֶר ְך ְּכ ֵדי ְל ַהגְ דִּ יל ֶאת אוֹ ְצרוֹ ֵת ֶ
ששִ +מ ּמוֹ ָר ָא ּה ׁ ֶשל ַמ ְלכ ּותַּ .כ ָּמה ִמיהו ֵּדי ָה ִעיר ׁ ֶש ָה ְלכ ּו ׁ ְשבִ י ַא ַחר יִ ְצ ָרם,
ְמ ַל ְס ְט ִמים ֶאת ַה ְ ּב ִר ּיוֹ ת ְ ּב ִלי ַל ְח ׁ ֹ
ִה ְס ַּת ּ ְפח ּו ַאף ֵהם ֶאל ֲחב ּו ַרת ַה ּפוֹ ׁ ְש ִעים ַה ְּנלוֹ זִ ים ,וְ ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָהיָ ה מוֹ ׁ ִשיקוֹ יְ ִליד ָה ִעיר ַ ּבגְ דַּ דֶ ׁ ,ש ַח ָ ּייו
ְ ּביַ ְלד ּותוֹ ָהי ּו ְלמו ֵּדי ַצ ַ"ר וָ ֵסבֶ ל ,וְ ַ"ד ְמ ֵה ָרה ָמ ָצא ֶאת דַּ ְרכּ וֹ ֶאל ְ ּבנֵ י ַה ֲחבו ָּרה וְ נַ ֲ"שָׂ ה ְּכ ֶא ָחד ֵמ ֶהם.
ְ ּבנֵ י ָה ִעיר ִה ׁ ְש ַּתדְּ ל ּו ׁ ֶש ּלֹא ְל ִה ָּת ֵקל ְ ּב ֶא ָחד ֵמאוֹ ָתם ִ ּב ְריוֹ נִ ים ,וּבְ יִ חוּד נִ זְ ֲהר ּו ְ ּב ָכ ְך יְ הו ֵּדי ַה ְּק ִה ָּלה
יהם ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִה ְצ ָט ְרפ ּו ֶאל ֲחב ּו ַרת ָה ֲ"בַ ְריָ נִ ים .יוֹ ם ֶא ָחדׁ ,שוֹ ֵטט מוֹ ׁ ִשיקוֹ ְ ּב ַפ ֲא ֵתי
ׁ ֶש ִה ְתנַ ְּכר ּו ַאף ַל ֲא ֵח ֶ
יצד ֶא ָחד
ָה ִעיר ְּכ ַד ְרכּ וֹ ְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ְמ ׁ ַש ֵחר ַא ַחר ֶט ֶרף ַקל ְּכ ֵדי ְל ַה ֲ" ׁ ִשיר ֶאת ִּכי ָסיו ,ו ְּל ֶפ ַתע נֶ ֱח ַרד ְלגַ ּלוֹ ת ֵּכ ַ
ֵמ ַ" ְרבִ ֵ ּיי ָה ִעיר ַה ֶּנ ֱא ָל ִחים ,גּ וֹ ֵרר ַא ֲח ָריו יֶ ֶלד יְ הו ִּדי ְמ ,פ ָחד ׁ ֶש ָ ּז ַ"ק וְ יִ ֵּלל ְ ּבקוֹ ל נִ ְפ ָחד ֵמ ֲח ׁ ָש ׁש ׁ ֶש ָּמא יְ בַּ ,לע
יש ַא ְכזָ ר וְ ַרע ַמ ֲ" ָל ִלים וְ ,כ ָּלם יָ ְרא ּו ִמ ֶּמ ּנ ּו וְ נִ בְ ֲ"ת ּו ִמ ּ ָפנָ יו ,וְ ַאף מוֹ ׁ ִשיקוֹ ֶה ֱ" ִדיף
לוֹ ַ .החוֹ ֵטף ָהיָ ה יָ דו ַּ" ְּכ ִא ׁ
ׁ ֶש ּלֹא ְל ִה ָּכנֵ ס ִא ּתוֹ ְל ִתגְ ָרה .או ָּלםְ ,ל ֶפ ַתע נִ ְד ַלק בּ וֹ ַה ִּניצוֹ ץ ַה ְ ּיהו ִּדי וְ הוּא ֶה ְח ִליט ְל ָהנִ ַ
יח ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ ְ ּב ַכ ּפוֹ
ו ְּל ַה ִּציל ֶאת ַה ֶ ּי ֶלד ִמי ֵדי ְמ ַב ֵּק ׁש ָר ָ"תוֹ ֶ .ח ֶר ׁש ֵה ֵחל ַל ֲ"קֹב ַא ַחר ָה ַ" ְרבִ י ּו ְכ ׁ ֶש ָר ָאה ּו נִ ְכנַ ס ֶאל ְמ ָ" ָרה נִ ְס ֶּת ֶרת
י" ֶאת ַהחוֹ ֵטף ְ ּב ַמ ַּכת ַאדִּ ִירים ,וְ ִה ִּציל ֶאת ַט ְר ּפוֹ ִמ ֶּמ ּנ ּו ָ ּב ִריא וְ ׁ ָש ֵלם.
ִמחוּץ ָל ִעיר ,נִ ְכנַ ס ַא ֲח ָריו וְ ׁ ָשם ִה ְכנִ ַ
ֵמ ָאז ָ" ָלה ְ ּביָ דוֹ ׁ ֶשל מוֹ ׁ ִשיקוֹ ַל ֲ"שׂ וֹ ת ֶאת ַמ ֲ"שֶׂ ה ַה ֶח ֶסד ׁ ֶש ּלוֹ  ,נִ ְכנְ ָסה ְ ּב ִלבּ וֹ רו ַּח ָט ֳה ָרה ִמ ָּמרוֹ ם.
יטיב ֶאת ַמ ֲ"שָׂ יו וּבִ ֵּק ׁש
ַה ִּניצוֹ ץ ַה ְ ּיהו ִּדי ַה ָּכבוּי ׁ ֶש ּלוֹ נִ ְד ַלק"ַ ,ד ׁ ֶש ָה ַפ ְך ְל ֶל ָהבָ ה בּ וֹ ֶ" ֶרת ,וְ ַאט־ ַאט ֵה ֵחל ְל ֵה ִ
ק ִש+י ָּגדוֹ ל עוֹ ֵמד ְל ִפ ְתחוֹ ִ .מנְ ָהג הוּא ֵ ּבין ְּכנְ ,פיוֹ ת
ַל ֲחזֹר ַל ּמ ּו ָטב ו ְּל ִה ְת ָק ֵרב ֵלאלֹ ָקיו .יָ דֹ ַ" יָ ַדע מוֹ ׁ ִשיקוֹ ִּ ,כי ֹ
ַה ּ ׁשוֹ ְד ִדיםֶ ׁ ,ש ִאם ֶא ָחד ֵמ ֶהם ּפוֹ ֵר ׁש ֵמ ֶהם ו ַּמ ֲח ִליט ְל ׁ ַש ּנוֹ ת ֶאת ַמ ֲ"שָׂ יו ,הוֹ גִ ים אוֹ תוֹ ֲחבֵ ָריו ִמן ַה ְּמ ִס ָּלה
י"
יהם ְּכ ָליָ הֵּ .כיוָ ן ׁ ֶש ָּכ ְךָ ,ח ׁ ַש ׁש מוֹ ׁ ִשיקוֹ ְלהוֹ ִד ַ
יהם ַה ְּכמ ּו ִסים וְ יָ ִמיט ֲ" ֵל ֶ
ֵמ ֲח ׁ ָש ׁש ׁ ֶש ָּמא יְ גַ ֶּלה ֶאת סוֹ דוֹ ֵת ֶ
ֳקבָ ל־ ַ"ם וְ ֵ" ָדה ׁ ֶשהוּא ָח ַדל ִל ְהיוֹ ת ָח ֵבר ִ ּב ְכנְ ,פיַ ת ַה ּפוֹ ׁ ְש ִעים ,וְ ַת ַחת זֹאת ָ" ָלה ְ ּב ִא ׁ
ישוֹ ן ַליְ ָלה ֶאל ֵ ּביתוֹ
ׁ ֶשל ַרב ָה ִעיר ַ ּבגְ דַּ ד וּבִ ֵּק ׁש ְל ַק ֵ ּבל ִמ ֶּמ ּנ ּו ֵ" ָצה וְ ת ּו ׁ ִש ָ ּיה.
ׁ ָש ַמע ָה ַרב ֶאת דְּ בָ ָריו ׁ ֶשל מוֹ ׁ ִשיקוֹ  ,ו ִּמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ִּנ ָּכ ִרים דִּ בְ ֵרי ֱא ֶמת יָ ַדע ׁ ֶש ְּת ׁשו ָּבתוֹ ׁ ְש ִר ָירה וְ ַק ָ ּי ֶמת.
" ׁ ְש ַמע ַל ֲ" ָצ ִתי" ָא ַמר לוֹ ָה ַרבֵ " ,מ ַ" ָּתה ָ" ֶל ָ
את ִמדַּ ְע ְּת ָך ּו ִבינָ ְת ָך ִה ְס ַּת ְּת ָרה.
יך ְל ַה ֲ" ִמיד ּ ָפנִ ים ְּכ ִא ּל ּו יָ ָצ ָ
יך ְל ִה ְת ַח ּזוֹ ת ְל ֵח ֵר ׁש־ ִא ֵּלם ׁ ֶש ֵאינוֹ ׁשוֹ ֵמ ַ" וְ ֵאינוֹ ְמ ַד ֵ ּבר ,וְ ָכל ִמי ׁ ֶש ִ ּי ְפנֶ ה ֵא ֶל ָ
ָ" ֶל ָ
יך ִ ּב ְד ַבר ָמהַ ,ה ֵ ּבט ָ" ָליו
ְ ּב ֵ"ינַ יִ ם ְּת ֵמהוֹ ת וְ ַאל ַּת ֲ"נֶ ה לוֹ ְמא ּו ָמה" .מוֹ ׁ ִשיקוֹ ִה ְק ׁ ִשיב ְ ּברֹב ֶק ׁ ֶשב ַל ֲ" ָצתוֹ ַה ְּנבוֹ נָ ה ׁ ֶשל ָה ַרב ,וְ ַה ָּלה
יךַּ " :כ ֲא ׁ ֶשר יְ גַ ּל ּו ֲחבֵ ֶר ָ
ִה ְמ ׁ ִש ְ
י"ה ,וְ ַאף דַּ ְע ְּת ָך ִה ְת ַ ּב ְּל ָ"ה
יך ַה ּפוֹ ׁ ְש ִעים ׁ ֶש ִא ַ ּב ְד ָּת ֶאת יְ כ ֶֹלת ַהדִּ בּ וּר וְ ַה ּ ׁ ְש ִמ ָ
ָ
ָ
ָ" ֶל ָ
יהם וְ יָ נִ יח ּו ְלך ְלנַ ְפ ׁ ְשך" .לֹא ָ"בְ ר ּו יָ ִמים ְמ ,ר ִ ּבים ו ַּבגְ דַּ ד
יך ,יִ ְת ּפוֹ גֵ ג ֲח ׁ ָש ׁ ָשם ׁ ֶש ָּמא ְּתגַ ֶּלה ֶאת סוֹ דוֹ ֵת ֶ
יהם ו ְּל ַמ ְר ֵאה
יאה ,וְ לֹא ֶה ֱא ִמינ ּו ְל ִמ ׁ ְש ַמע ָאזְ נֵ ֶ
ָר ֲ" ׁ ָשה ּ,כ ָּל ּה" .מוֹ ׁ ִשיקוֹ ַה ּפוֹ ׁ ֵש ַ" ִה ׁ ְש ַּת ֵּגע"! ָא ְמר ּו ּ,כ ָּלם ִ ּב ְפ ִל ָ
ֵ"ינֵ ֶ
יהםַּ .גם ְ ּבנֵ י ַה ְּק ִה ָּלה ַה ְ ּיהו ִּדית לֹא יָ ְדע ּו ֶאת סוֹ דוֹ ׁ ֶשל ָה ִא ׁ
יש ,וְ ָהי ּו ְ ּבטו ִּחים ִּכי ִמן ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ִש ְּלמ ּו לוֹ
יש ּוה ּו ְ ּבעֹנֶ ׁש ּכֹה ָחמוּרַ .חבְ ֵרי ַה ְּכנְ ,פיָ ה ָ" ְקב ּו ַא ֲח ָריו זְ ַמן ָמהְּ ,כ ֵדי ְלוַ דֵּ א ׁ ֶש ֵאין
ַ"ל ַמ ֲ"שָׂ יו ָה ָר ִעים וְ ֶה ֱ"נִ ׁ
יטיב כּ ֹה ְל ִה ְת ַח ּזוֹ ת ַ"ד ׁ ֶש ֵהם נָ ד ּו לוֹ ְ ּבר ׁ ָ
הוּא ַמ ֲ" ִמיד ּ ָפנִ יםַ ,א ְך הוּא ֵה ִ
ֹאשםִ ,ה ׁ ְש ַּת ְּתפ ּו ְ ּב ַצ ֲ"רוֹ וְ ׁ ִש ְּלחוּהוּ
ְלנַ ְפ ׁשוֹ ְללֹא ֲח ׁ ָש ׁש וּמוֹ ָרא.
ׁ ָשנִ ים ֲא ,רכּ וֹ ת ָח ְלפ ּו ,מוֹ ׁ ִשיקוֹ ִק ֵ ּים ַ ּב ֵּס ֶתר ֶאת ָּכל ַה ִּמ ְצ ֹות וְ ָהגָ ה ַ ּב ּתוֹ ָרה ַ ּב ֲח ׁ ַשאיְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ַמ ֲ" ִמיד ּ ָפנִ ים
ָּכל ָה ֵ"ת ְּכ ָא ָדם לֹא ׁ ָשפוּי ׁ ֶש ּיוֹ ׁ ֵשב ָ ּב ָדד ו ִּמ ְת ַר ֵחק ֵמ ַה ְ ּב ִר ּיוֹ תִּ .כבְ ַח ָ ּייו ָּכ ְך ָהיָ ה ְ ּבמוֹ תוֹ ּ ,ומוֹ ׁ ִשיקוֹ נִ ְפ ַטר
ִ ּב ְהיוֹ תוֹ ַּג ְלמוּד וְ ָ"זוּב ,וּבְ נֵ י ַה ְּק ִה ָּלה ִמ ֲהר ּו ְלקוֹ בְ רוֹ ְ ּב ֶקבֶ ר ָ ּבזוּי ִ ּב ְק ֵצה ֵ ּבית ָה ַ" ְל ִמין ַה ְּמקוֹ ִמיּ ְ ,ב ִלי ָל ֵתת
ָ" ָליו ֶאת ַהדַּ ַ"ת יוֹ ֵתר ִמדַּ יָ ׁ .שנִ ים ְמ ַ" ּטוֹ ת ְל ַא ַחר ִמ ֵּכןִ ,ה ְס ַּת ֵּלק ַר ָ ּב ּה ַה ַּנ ֲ" ָרץ ׁ ֶשל ָה ִעיר ַ ּבגְ דַּ דַ .הדָּ בָ ר ָהיָ ה
ְ ּב ַליְ ָלה ָּג ׁשוּם וְ ָח ְר ּ ִפי ,ו ִּמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ַה ַּק ְ ּב ָרנִ ים ִה ְת ַק ּ ׁש ּו ִ ּב ְר ִא ָ ּי ָתםָ ,קבְ ר ּו ֶאת ָה ַרב ְ ּב ָטעוּת ְ ּב ָסמו ְּך ְל ִק ְברוֹ ׁ ֶשל
מוֹ ׁ ִשיקוֹ ַה ּפוֹ ׁ ֵש ַ" ׁ ֶש ִה ׁ ְש ַּת ָּטה ְ ּבסוֹ ף יָ ָמיוַ .הבּ ֶֹקר אוֹ ר וְ ָה ִעיר ָהיְ ָתה ְּכ ֶמ ְר ָק ָחהֲ " .היִ ָּת ֵכן"? ָּת ְמה ּו ּ,כ ָּלם
ְ ּבזַ ַ"םִ " ,ל ְקבּ ֹר ֶאת ָה ַרב ַה ָּקדוֹ ׁש ְליַ ד ָא ָדם ּכֹה נִ ְת ָ"ב"? או ָּלם ֶאת ַה ַּנ ֲ"שָׂ ה ֵאין ְל ָה ׁ ִשיב .יָ ׁ ְשב ּו ַר ָ ּבנֵ י ָה ִעיר
ְ ּב ַת ֲ"נִ יתָּ ,גזְ ר ּו ְּת ִפ ּלוֹ ת וְ ַת ֲחנוּנִ ים וּבִ ְּק ׁש ּו ֶה ְס ֵ ּבר ִמן ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ַמדּ ו ַּ" נִ גְ זַ ר ַ"ל ָה ַרב ְל ִה ָּקבֵ ר ְ ּב ָמקוֹ ם כּ ֹה ָ ּבזוּי.
וְ ִה ֵּנה ִה ְת ַּג ָּלה ָל ֶהם ִמן ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ַ ּב ֲחלוֹ םִּ ,כי זֶ הוּתוֹ ָה ֲא ִמ ִּתית ׁ ֶשל מוֹ ׁ ִשיקוֹ ָהיְ ָתה נִ ְס ֶּת ֶרת ֵמ ֶהם ָּכל
ַה ָ ּי ִמים ,וְ הוּא ִּכ ּ ֵפר ִ ּב ְת ׁש ּו ָבתוֹ ַה ֵּכנָ ה ַ"ל ַמ ֲ"שָׂ יו ִמ ְּל ָפנִ ים"ַ ,ד ׁ ֶש ַּנ ֲ"שָׂ ה ַצדִּ יק ָּגמוּר .וְ ֵכיוָ ן ׁ ֶש ָה ַרב הוּא
ׁ ֶש ִה ְד ִריכוֹ וְ ֵק ְרבוֹ ַּת ַחת ַּכנְ ֵפי ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה ,נִ ְק ַ ּבר הוּא ַ"ל יָ דוֹ ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְלסוֹ ֵכ ְך ָ" ָליו ַּגם ָ ּבעוֹ ָלם ָה ֶ" ְליוֹ ן
ו ְּל ָהגֵ ן ָ" ָליו ִמ ּ ְפנֵ י ַה ַּמ ְל ָא ִכים ַה ַּמ ׁ ְש ִחי ִתיםְּ .כ ׁ ֶש ִּס ּ ְפר ּו ָה ַר ָ ּבנִ ים ִלבְ נֵ י ָה ִעיר ֶאת דְּ ַבר ֲחלוֹ ָמםֵ ,ה ֵח ּל ּו ְל ִה ָ ּז ֵכר
יח ְלהוֹ ִל ְ
יך אוֹ ָתם ׁשוֹ ָלל ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָשנִ ים
יש ִה ְצ ִל ַ
ְ ּב ַמ ֲ"שִׂ ים ׁשוֹ נִ ים ׁ ֶשל מוֹ ׁ ִשיקוֹ  ,ו ְּל ַאט־ ְל ַאט ִּג ּל ּו ִּכי ָה ִא ׁ
ֲא ,רכּ וֹ ת ,וּבְ עוֹ דוֹ ִמ ְת ַח ֶ ּזה ְל ׁשוֹ ֶטה ,מ ְפ ָלגִ ,ה ְת ָק ֵרב ְלבוֹ ְראוֹ וְ ָחזַ ר ֵא ָליו ִ ּב ְת ׁשוּבָ ה ׁ ְש ֵל ָמה.

ּ ְפנִ ינֵ י אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים

ִמדִּ ְב ֵרי ָהאוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ַה ָּקדוֹ ׁש ַ"ל ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה

וְ נָ ַת ִּתי ִמ ׁ ְש ָּכנִ י ְּבתוֹ ֲכ ֶכם ֵ ּ -פרו ּׁש ַ ל דֶּ ֶר ְך אוֹ ְמרוֹ א ֶֹהל ׁ ִש ֵּכן
ָ ּב ָא ָדםֶ ׁ ,ש ִע ַּקר ִמ ׁ ְש ָּכנוֹ יִ ְת ָּב ַר ְך ה ּוא ּתוֹ ְך נִ ׁ ְשמוֹ ת ַ ם
ְקדוֹ ׁשוֹ ְ .ואוֹ ְמרוֹ וְ לֹא ִתגְ ַ ל נַ ְפ ׁ ִשי ְולֹא ִה ְס ּ ִפיק אוֹ ְמרוֹ
ֹאמר נָ א יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶשדָּ ָבר
וְ נָ ַת ִּתי ִמ ׁ ְש ָּכנִ יְ ,ל ַצד ׁ ֶש ָח ׁש ה' ִּכי י ַ
יח ה' הוּ א דָּ ָבר ָרחוֹ ק ֵמ ַה ּ ֵשׂ ֶכל ׁ ֶש ָ ּיד ּור דִּ ַירת
זֶ ה ׁ ֶש ַּמ ְב ִט ַ
רוּחנִ ּיוּת ּתוֹ ְך ְ ּבנֵ י ָא ָדם
רוּחנִ י ִּב ְל ִּתי ַ ּב ַ ל ַּת ְכ ִלית ָה ָ
ֶק ַבע ָ
יח ה' ֲ שׂ וֹ ת ֵּכן ,זֶ ה יִ ְהיֶ ה
ַּב ֲ ֵלי צו ָּרה ָוח ֶֹמרַ ,ו ֲהגַ ם ִּכי יַ ְב ִט ַ
ְל ַצד ע ֶֹצם ָה ַא ֲה ָבה יַ ֲה ֹפ ְך ַה ּצ ּו ָרה ַ ,ל דֶּ ֶר ְך ַמה ּ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש
יתי
אתי ְלגַ ִּני ְוגוֹ ' ָא ַכ ְל ִּתי יַ ְע ִרי ְוגוֹ ' ׁ ָש ִת ִ
ָה ַר ׁ ְש ִּב"י ַ ּב ּ ָפסוּק ָ ּב ִ
יֵ ינִ י ְוגוֹ 'ָ ,מ ׁ ָשל ְל ָח ָתן ְוכוּ ' ,יְ ּ ַ ,ין ׁ ָשם דְּ ָב ָריוְ .וה ּוא דְּ ַבר
ֵה ֶפ ְך ְּתכוּנַ ת ַה ִה ׁ ְש ַּת ּו ּות ְו ָד ָבר ָּכזֶ ה לֹא יַ ְת ִמיד ְּכ ַמ ֲ שֵׂ ה
נִ ִּסים ְו ֵאין ִמ ְב ָטח ְל ַה ְת ָמ ַדת ַהדָּ ָבר ְו ִתגְ ַ ל ָהרו ָּחנִ ּי ּות
ַל ַ ּג ׁ ְש ִמ ּיוּתָ ,לזֶ ה ָא ַמר וְ לֹא־ ִתגְ ַ ל נַ ְפ ׁ ִשי ֶא ְת ֶכם ִּכי יְ כוֹ נֵ ן ה'
ְּתכוּנַ ת נַ ְפ ׁ ָשם ְ ּב ֵס ֶדר ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ּכֹן ה' ְּבתוֹ ָכם ְּכ ֶד ֶר ְך
ַה ִּמ ְת ַק ֵ ּבל ִּב ְתכוּנַ ת ַה ִּנ ׁ ְש ַּת ָּוהְ ,והוֹ ִסיף לוֹ ַמר ְו ִה ְת ַה ַּל ְכ ִּתי
ְּבתוֹ ֲכ ֶכם לוֹ ַמר ׁ ֶש ּ ִמ ְּל ַבד ׁ ֶש ּלֹא יִ גְ ַ ל ַ ּגם יִ ְהיֶ ה לוֹ נַ ַחת רוּ ַח
ְּב ַה ׁ ְש ָר ַאת ׁ ְש ִכינָ תוֹ ְּבתוֹ ְך ּתוֹ ָכםְ ,ו ִהיא ְּב ִחינַ ת ַה ְּנ ׁ ָש ָמה
וּפרו ּׁש ְו ִה ְת ַה ַּל ְכ ִּתי ה ּוא ִטיּ וּ ל ֶה ָ ֵרב:
ׁ ֶש ִהיא ּתוֹ ְך ּתוֹ ָכםֵ ,
ְואוֹ ְמרוֹ וַ ֲא ַכ ְל ֶּתם יָ ָׁשן נוֹ ָׁשן ָּ -כאן ָר ַמז ִל ְס  ,דַּ ת עוֹ ָלם
ימם ה' ִמ ַ ּייִ ן ַה ְמ ׁ ,ש ָּמר ַּב ֲ נָ ָביו ִמ ּ ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי
ַה ָּבא ׁ ֶש ַ ּי ְט ִע ָ
אשיתּ ַ ,גם ִמ ְּבשָׂ רוֹ ׁ ֶשל ִל ְויָ ָתןְ ,ו ֵאין ְל ָך יָ ׁ ָשן נוֹ ׁ ָשן ָּכזֶ ה
ְב ֵר ׁ ִ
יאת ָה ָא ָדם :
ׁ ֶש ּלֹא ִקדְּ מוֹ דָּ ָבר ָּבעוֹ ָלם ק ֶֹדם ִל ְב ִר ַ
ְואוֹ ְמרוֹ וְ נָ ַת ִּתי ִמ ׁ ְש ָּכנִ י ְוגוֹ '  -יִ ְר ֶצה ַ ל דֶּ ֶר ְך ַמ ֲא ָמ ָרם זַ "ל
ׁ ֶש ָ ִתיד ַה ָּקדוֹ ׁש ָּבר ּו ְך הוּא ְלהוֹ ִריד ִמ ׁ ְש ָּכן ִמן ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם,
ְויֵ ׁש ֵמ ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ "ל ׁ ֶש ָא ְמר ּו ׁ ֶשהוּא ִמ ּ ׁש ַֹהםְ ,ויֵ ׁש ֵמ ַרבּ וֹ ֵתינוּ
זַ "ל ׁ ֶש ָא ְמרוּ ִמ ָ ּי ׁ ְש ֵפהּ ,ו ְכאוֹ ְמרוֹ ּ ָפ ַ ְל ָּת ה' ִמ ְּק ָד ׁש ה' ּכוֹ נֲ נוּ
יָ ֶד ָ
יךְ ,והוּא אוֹ ְמרוֹ וְ נָ ַת ִּתי ִמ ׁ ְש ָּכנִ י ְּבתוֹ ֲכ ֶכם ּ ֵפרו ּׁש ִמ ׁ ְש ָּכן
ׁ ֶש ּכוֹ נְ נוּ יָ ַדי אוֹ ִר ֵידהוּ ְו ֶא ְּתנֵ הוּ ְּבתוֹ ְכ ֶכם ,ו ֵּמ ָאז ַ ד עוֹ ָלם
יַ ֲ מֹד ַהדָּ ָבר ְּכאוֹ ְמרוֹ ְולֹא ִתגְ ַ ל נַ ְפ ׁ ִשי ֶא ְת ֶכםִּ ,כי יַ ֲ ִביר
רו ַּח ַה ּ ,ט ְמ ָאה ִמן ָה ָא ֶרץ:

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים
מסורה בשם הנצי"ב מוולוז'ין שקיבל מאבותיו ר'
יצחק ור' חיים מוולוז'ין ,שהרוצה שתפילותיו יעשו
פרי ,יתענה בערב שבת בחוקותי ויקרא שניים מקרא
ואחד תרגום ,ואז תתקבל תפילתו לרצון.
פרשת בחוקותי נקראת תמיד לפני חג השבועות,
כמו שאמרו חז"ל במגילה שעזרא תיקן להם
לישראל לקרוא את הקללות שבפרשת בחוקותי,
לפני עצרת ,כדי שתכלה שנה וקללותיה ,וחג
השבועות נחשב ראש השנה שבו נידונים פירות
האילן ,וכתבו התוספות שקוראים גם את פרשת
במדבר לפני שבועות ,כדי להפסיק בין הקללות לחג.
בכ' באייר בשנת תמ"ט ,בשנה השנייה ליציאת
מצרים ,נעלה הענן מעל המשכן ,והחל המסע
הראשון מחורב עד קדש ברנע ,ונסעו אותו בשלושה
ימים במקום באחד עשר יום ,כי קפצה להם הדרך.
בכ"ב באייר התאוו לאכול בשר ,והחל השליו לרדת
באותו היום או למחרת ,עד כ"ב סיון ,ואז נמצא איש
מקושש עצים ביום השבת ,והיה גם מעשה המגדף.
בכ"ד באייר תש"ה ,באה הקץ למלחמת העולם
השנייה ושואת יהודי אירופה ,לאחר שהצבא
הגרמני נכנע ללא תנאים לצבאות בעלות הברית.
בכ"ה באייר תקצ"ב ,נפטר רבי יעקב לורברבוים
מליסא ,בעל 'חוות דעת' ו'נתיבות המשפט' .אביו רבי
יעקב משה ב"ר נתן בן ה'חכם צבי' ,נקרא תחילה
בשם משה לבד ,ולאחר שחלה הוסיף לעצמו את
השם יעקב ,כשם בנו ,ונקרא אפוא יעקב בן יעקב.
בכ"ו באייר תק"ו ,נפטר הרמח"ל ,רבי משה חיים
לוצאטו ,בהיותו בן ל"ט בלבד .הוא נקבר בטבריה
ליד התנא רבי עקיבא ,ויש אומרים שנקבר בכפר
יאסיף הסמוך לעיר עכו ,שהיא ספק חוצה לארץ.

ְל ֵ"ת זִ ְקנוּתוֹ ָ ׁ ,ש ָהה ַר ִּבי יִ שְׂ ָר ֵאל ַס ַּלנְ ֶטר ָּב ִעיר ּ ָפ ִריז ,וְ ׁ ָשם ָרגִ יל ָהיָ ה ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְּבבֵ ית ְּכנֶ ֶסת ָקבו ַּ"ְּ .ב ָפ ָר ׁ ַשת
ְּב ,ח ּקֹ ַתיָ ,ר ָאה ַר ִּבי יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ַאף ֶא ָחד ֵמ ַה ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלים ֵאינוֹ עוֹ ֶלה ַל ּתוֹ ָרה ,ו ַּמ ְמ ִּתינִ ים ֵהם ְל ָ"נִ י ֶא ָחד ׁ ֶש ִהבְ ִטיח ּו
יצד
לוֹ ְמ ַ"ט ֶּכ ֶסףִּ ,ב ְתמו ָּרה ְל ַה ְס ָּכ ָמתוֹ ַל ֲ"לוֹ ת ַל ּתוֹ ָרה ְּב ָפ ָר ׁ ַשת ַה ְּק ָללוֹ תַ .מה ִּנ ְד ֲהמ ּו ַה ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלים ִל ְראוֹ תֵּ ,כ ַ
יאת ַה ּ ְפסו ִּקיםְּ .כ ׁ ֶש ָר ָאה
ָקם ַר ִּבי יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ָ" ָלה ַל ּתוֹ ָרהֵּ ,ב ַר ְך ֶאת ִּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה וְ ָר ַמז ַל ּקוֹ ֵרא ְל ַה ְת ִחיל ִּב ְק ִר ַ
יהְ .ל ַא ַחר
ַר ִּבי יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ַה ּקוֹ ֵרא ְמ ָס ֵרב ִל ְקרֹא ִמ ּ ְפנֵ י ְּכבוֹ דוֹ ָ ,ק ָרא ְּב ַ" ְצמוֹ ֶאת ָּכל ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה וּבֵ ַר ְך ְל ַא ֲח ֶר ָ
יאה זוֹ ַ ,מדּ ו ַּ" ְמ ַא ְּל ִצים
יח ַר ִּבי יִ שְׂ ָר ֵאל ֶאת ַּג ָּב ֵאי ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסת וְ ָא ַמרִ " :אם חוֹ ׁ ְש ׁ ִשים ַא ֶּתם ִמ ְּק ִר ָ
ַה ְּת ִפ ָּלה ,הוֹ ִכ ַ
ַא ֶּתם ָא ָדם ָ"נִ י ַל ֲ"לוֹ ת ַל ּתוֹ ָרה? ַה ִאם יָ ֶאה ַהדָּ בָ ר ְל ַה ְכ ִריחוֹ ִל ְמ ּכֹר ֶאת ַ" ְצמוֹ ַּב ֲ"בוּר ַּכ ָּמה ּ ְפרוּטוֹ ת ֲ"לוּבוֹ ת"?
יס ִקיןָ ,ר ְכ ׁ ָשה ּ ַפ ַ"ם ְסחוֹ ָרה ַּב ּ ׁש ּוק וְ שָׂ ְכ ָרה ַס ָּבל ֶא ָחד ְל ַה ֲ"בִ יר ֶאת
יסקֵ ,א ׁ ֶשת ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ,ש ַ" ֵליְ בּ דִּ ְ
ָה ַר ָּבנִ ית ִמ ְּב ִר ְ
ית ּהְ .ל ַא ַחר זְ ַמן ָמהָ ,ר ָאה ָה ַרב ֶאת ַה ְּצרוֹ רוֹ ת וְ ִה ְת ַ"נְ יֵ ן ֵא ֶצל ָה ַר ָּבנִ ית ַ"ל גּ וֹ בַ ּה ַה ּ ָשׂ ָכר
ַה ֲחבִ ילוֹ ת ֶאל ֵּב ָ
ׁ ֶש ּ ׁ ִש ְּל ָמה ַל ַּס ָּבל ַ"ל ִט ְר ָחתוֹ ְּ .כ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע ֶאת ַה ְּסכוּםָ ,א ַמר ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ,ש ַ" ֵליְ בּ "ַ " :ל ִמ ׁ ְש ָקל ָּכזֶ ה ׁ ֶשל ַמ ּ ָשׂ אָ ,צ ִר ְ
יך
ְל ׁ ַש ֵּלם יוֹ ֵתר ִמ ַּמה ּ ׁ ֶש ּ ׁ ִש ַּל ְמ ְּת" ,ו ִּמ ָ ּיד הוֹ ִציא ִמ ִּכיסוֹ ֶאת ַה ְּסכוּם ָהעוֹ ֵדף וְ ׁ ָש ַלח ֶאת ֶא ָחד ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו ְל ַח ּ ֵפשׂ ֶאת
ילה ַ"ל ַה ָּלאו
ַה ַּס ָּבל ְּב ֶט ֶרם יַ ֲ" ֶלה ַ"ל יְ צוּעוֹ  ,ו ְּל ַק ֵ ּים ֶאת ִצ ּווּי ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשל " ְּביוֹ מוֹ ִת ֵּתן שְׂ ָכרוֹ " ,וְ לֹא ַל ֲ"בֹר ָח ִל ָ
יה ָת ּה
י"ה ֶאת ְּת ִמ ָ
ׁ ֶשל "לֹא־ ָת ִלין ּ ְפ ַּ ",לת שָׂ ִכיר ִא ְּת ָך ַ"ד־בּ ֶֹקר"ַ .הדָּ בָ ר ָהיָ ה ָּתמו ַּּה ְּב ֵ"ינֵ י ָה ַר ָּבנִ ית וְ ִהיא ִה ִּב ָ
יאת ִמ ׁ ְש ָקל ָּכזֶ ה"?
יכן יוֹ ֵד ַ" ָה ַרב ׁ ֶש ָ" ֵמל ַּב ּתוֹ ָרה יוֹ ָמם וָ ַליְ ָלהַ ,מה ּו גּ וֹ בַ ּה שְׂ ָכרוֹ ׁ ֶשל ַה ַּס ָּבל ַ"ל נְ שִׂ ַ
ְּבקוֹ לֵ " :מ ֵה ָ
ק ַתי מוּבָ ִאים דִּ ינֵ י ַה ַה ֲ" ָר ָכה ׁ ֶשל ָא ָדם וּבְ ֵה ָמה ,וְ ׁ ָשם נֶ ֱא ַמר 'וְ ֶה ֱ" ִמיד
ִח ֵ ּי ְך ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ,ש ַ" ֵליְ בּ וְ ָא ַמרְּ " :ב ָפ ָר ׁ ַשת ְּב ,ח ּ ֹ
ֶאת־ ַה ְּב ֵה ָמה ִל ְפנֵ י ַה ּכ ֵֹהן ,וְ ֶה ֱ" ִר ְ
יכן יֵ ַדע ַה ּכ ֵֹהן ָהעוֹ ֵמד ְל ׁ ָש ֵרת
יההֵ ,מ ֵה ָ
יך ַה ּכ ֵֹהן א ָֹת ּה' .וְ ַאף ָּכאן עוֹ ָלה ַה ְּת ִמ ָ
ְ
יש ִּכי־יַ ְקדִּ ׁש
ְּבבֵ ית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש"ַ ,ל ׁשֹוִ י ְּב ֵה ָמהָּ ,ג ָמל וַ ֲחמוֹ ר? וְ ָכך ַהדָּ בָ ר ַּגם ְּב ֵח ֶרם ְל ֶה ְקדֵּ ׁשֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר 'וְ ִא ׁ
ימ ַתי נַ ֲ"שָׂ ה ַה ּכ ֵֹהן ׁ ַש ַּמאי ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַ" ְל ַה ֲ" ִר ְ
יך נְ ָכ ִסים וּבָ ִּתים? ֶא ָּלא
ֶאת־ ֵּביתוֹ ק ֶֹד ׁש ַלה' וְ ֶה ֱ" ִריכוֹ ַה ּכ ֵֹהן'ֵ ,מ ֵא ָ
ִמ ָּכאן ָאנ ּו ְל ֵמ ִדיםֶ ׁ ,ש ְּב ׁ ָש ָ"ה ׁ ֶשנּוֹ גֵ ַ" ַהדָּ בָ ר ַל ֲה ָל ָכה וְ ָצ ִר ְ
יך ָל ַד ַ"ת ֶאת ַה ּ ׁשֹוִ י ַה ְמ ,ד ָ ּיק וְ ַה ַה ֲ" ָר ָכה ַה ְּנכוֹ נָ ה,
ַמ ֲ"נִ ִ
יקים לוֹ ִמן ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ָח ְכ ָמה ו ְּתבוּנָ ה ַּכ ִּנ ְד ָר ׁש .וְ ַאף ָּכאן ֵה ִאיר ּו ֶאת ֵ"ינַ י ִמן ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ְלגַ ֵּבי שְׂ ָכרוֹ ַה ְמ ,ד ָ ּיק
ׁ ֶשל ַה ַּס ָּבל".
ַה ְּנ ִצי"ב ִמוּוֹ לוֹ זִ 'ין ִהזְ דַּ ֵּמן ּ ַפ ַ"ם ָל ִעיר אוֹ ֶד ָסה ,וְ ִה ְת ַאכְ ֵסן ְּבבֵ יתוֹ ׁ ֶשל נָ גִ יד ֶא ָחדֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ְמ ַד ְקדֵּ ק ַּב ִּמ ְצוֹת וְ ׁ ָש ַמר
יצד ִּבנְ יָ ן ָח ָד ׁש הוֹ ֵל ְך וְ נִ בְ נֶ ה וּבַ ָּנ ִאים
ַ"ל ַק ָּלה ְּכבַ ֲחמו ָּרהִּ .ב ְס ",דַּ ת יוֹ ם ַה ּ ׁ ַש ָּבתָ ,ר ָאה ַה ְּנ ִצי"ב ִמ ַּב ַ"ד ַה ַח ּלוֹ ן ֵּכ ַ
ֵמ ַא ֵחינ ּו ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ,עוֹ שִׂ ים ׁ ַש ַּב ָּתם חֹל וְ עוֹ ְס ִקים ַּב ֲ"בוֹ ַדת ַה ְּבנִ ָ ּיהַ ,ר ְח ָמנָ א ִל ְּצ ַלןִ .ה ְצ ַט ֵ"ר ַה ְּנ ִצי"ב ִל ְראוֹ ת ֶאת
יש ְּג ֵלי ,וּבֵ ינְ ַתיִ ם הוֹ ִסיף לוֹ ַּב ַ"ל ַה ַּביִ ת ֶמ ַלח ַ"ל ּ ְפ ָצ ָ"יו וְ ָא ַמר" :יִ ְר ֶאה ַר ֵּבנ ּו ַמה ִּטיבָ ּה
ַה ּ ׁ ַש ָּבת ִמ ְת ַח ֶּל ֶלת ְּב ֵר ׁ
ׁ ֶשל ָה ִעיר אוֹ ֶד ָסהֶ ׁ ,ש ָּב ּה עוֹ בְ ִרים יְ הו ִּדים ִּב ׁ ְש ַאט נֶ ֶפ ׁש ַ"ל ַה ּתוֹ ָרה וְ ַה ִּמ ְצוֹת" .נַ ְפ ׁשוֹ ׁ ֶשל ַה ְּנ ִצי"ב ָס ְל ָדה ָּת ִמיד
ִמדִּ בְ ֵרי ֶּב ַלע וְ ָ"וֹן ַ"ל ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ ָת ִמיד ִח ּ ֵפשׂ ַל ֲה ֹפ ְך ִּבזְ כו ָּתם ְּכ ִפי ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר "לֹא־ ִה ִּביט ָאוֶ ן ְּביַ ֲ"קֹב וְ לֹא־ ָר ָאה
יתי ַּב ֲ"וֹנוֹ ַתי ָה ַר ִּבים ,או ָּלם ַה ִאם
ָ" ָמל ְּביִ שְׂ ָר ֵאל" ,נַ ֲ"נָ ה וְ ָא ַמר ַל ָּנגִ ידִ " :ל ִּבי וַ דַּ אי דּ וֹ ֵאב וְ כוֹ ֵאב ַ"ל ַמה ּ ׁ ֶש ָר ִא ִ
יתם ְסבִ יב ׁ ,ש ְל ַחן ַה ּ ׁ ַש ָּבת ו ְּל ִה ְת ַ" ֵּנג
חוֹ ׁ ֵשב ַא ָּתה ׁ ֶש ְ ּיהו ִּדים ֵא ּל ּו לֹא ָהי ּו רוֹ ִצים ָל ׁ ֶשבֶ ת ַ" ָּתה יַ ַחד ִעם ְּבנֵ י ֵּב ָ
מד ַּבחוּץ וְ ַל ֲ"בֹד ְּבזֵ ַ"ת ַא ּ ָפם ִמ ּתוֹ ְך ִח ּלוּל ׁ ַש ָּבת?! ִמי יוֹ ֵד ַ" ַמה ַּמ ָּצבָ ם ׁ ֶשל יְ הו ִּדים
ִּב ְס ",דָּ ה דְּ ׁ ֵשנָ הֵ ,מ ֲא ׁ ֶשר ַל ֲ" ֹ
יהם וְ ָצ ִר ְ
יך ְל ָק ְרבָ ם ְּב ַד ְר ֵכי נ ַֹ"ם ְלתוֹ ָרה ו ִּמ ְצוֹת".
ֵא ּל ּו? וְ ָל ֵכן ָאסוּר ְל ַק ְט ֵרג ֲ" ֵל ֶ
יס ָחה ִעם ַּת ְל ִמ ָידיו ַּב ֲ"גָ ָלה ֶאל ָה ִעיר וַ ְר ׁ ָשהָ ׁ .שם נִ ְכנְ ס ּו ְל ַאכְ ַסנְ יָ ה
יוֹ ם ֶא ָחד ,יָ ָצא ַר ִּבי שִׂ ְמ ָחה בּ ּונִ ים ִמ ּ ְפ ׁ ִש ְ
יטיבִ ים ֶאת ִל ָּבם ְּב ַמ ׁ ְש ֶקה ָח ִריף ְל ַא ַחר ֲ" ַמל יוֹ ָמם.
ַא ַחת וְ ָרא ּו ׁ ְשנֵ י ַס ָּב ִלים יְ הו ִּדים יוֹ ׁ ְשבִ ים זֶ ה ֵא ֶצל זֶ ה ו ֵּמ ִ
ִה ְת ָק ְרב ּו ָה ַר ִּבי ּו ְמ ַל ָ ּויו וְ יָ ׁ ְשב ּו ְּב ָסמו ְּך ַל ַּס ָּב ִלים ,וְ ִה ֵּנה ֵהם ׁשוֹ ְמ ִעים ֶאת ֶא ָחד ֵמ ֶהם ׁשוֹ ֵאל ֶאת ֲחבֵ רוֹ ַ"ל ַה ְּב ִרית
יצד יָ כֹל ַאבְ ָר ָהם ַה ַּצדִּ יק
ימ ֶל ְך ֶמ ֶל ְך ְּג ָררָּ " .ת ֵמ ַּה ֲאנִ י" ָא ַמר ַה ַּס ָּבל ַל ֲחבֵ רוֹ ֵּ " ,כ ַ
ׁ ֶש ָּכ ַרת ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינ ּו ִעם ֲאבִ ֶ
ילים"? וְ ִה ְמ ׁ ִש ְ
יהם ְּב ִרית' ְמיֶּ ,ת ֶרת".
יהם' ַּב ּ ָפסוּק 'וַ ִ ּי ְכ ְרת ּו ׁ ְשנֵ ֶ
'שנֵ ֶ
יך" :וְ גַ ם ֵּתבַ ת ׁ ְ
ִל ְכרֹת ְּב ִרית ִעם גּ וֹ י עוֹ בֵ ד ֱא ִל ִ
ימ ֶל ְך" .יָ ָצא
"א ָּלא ִמ ָּכאן ַא ָּתה ָל ֵמדֶ ׁ ,ש ַּגם ְל ַא ַחר ׁ ֶש ָּכ ְרת ּו ְּב ִרית נוֹ ַתר ַאבְ ָר ָהם ְלבַ דּ וֹ וְ לֹא ָל ַמד ִמדְּ ָר ָכיו ׁ ֶשל ֲאבִ ֶ
ֶ
י" ֵתנ ּו ְלוַ ְר ׁ ָשה
ָה ַר ִּבי וְ ַת ְל ִמ ָידיו וְ ָא ַמר ָל ֶהםָּ " :כל נְ ִס ָ
ָהיְ ָתה ְּכ ָד ִאית ְּכ ֵדי ִל ׁ ְשמ ַֹ" דָּ בָ ר זֶ הַּ .גם ְּכ ׁ ֶש ָה ָא ָדם
ּכוֹ ֵרת ְּב ִרית ִעם ֲחבֵ רוֹ ָ ,צ ִר ְ
יך הוּא ִלזְ ּ ֹכר ֶאת
יהם'ִ ,ל ְהיוֹ ת יַ ַחד ַא ְך ַּגם ְּבנִ ְפ ָרד ְּב ֵ"ת וּבְ עוֹ נָ ה
'שנֵ ֶ
ַה ּ ׁ ְ
ַא ַחת ,ו ְּדרו ׁ ָּשה ְל ָכ ְך ָחכְ ָמה יְ ֵת ָרה".
ַר ִּבי ִאי ָסר זַ ְל ָמן ֶמ ְל ֶצרָ ,ה ַל ְך ּ ַפ ַ"ם ִעם ַּת ְל ִמידוֹ ְּכ ֵדי
ישיבַ ת " ֵ"ץ ַח ִ ּיים" ִּבירו ׁ ָּש ַליִ ם,
ִל ְמסֹר ֶאת ׁ ִשע ּורוֹ ִּב ׁ ִ
אש ּו ָת ּה ָ" ַמדְּ .ב ַד ְר ָּכם ֵה ֵח ּל ּו ִט ּפוֹ ת ֶּג ׁ ֶשם ָל ֶר ֶדת,
ְּב ָר ׁ
י" ֶאל ַהיְ ׁ ִשיבָ ה,
יהם ְּכ ֵדי ְל ַה ִּג ַ
וְ ֵהם זֵ ְרז ּו ֶאת ַצ ֲ" ֵד ֶ
יהם ּפוֹ ׁ ֵשט יָ ד וּבִ ֵּק ׁש ְל ַה ְת ִרים
או ָּלם ְל ֶפ ַתע נִ ַּג ׁש ֲא ֵל ֶ
יסר זַ ְל ָמן ִל ְצ ָד ָקהַ "ָ .צר ָה ַרב ֶאת ֲה ִל ָ
ֶאת ַר ִּבי ִא ָ
יכתוֹ
וְ ֵה ֵחל ְל ַח ּ ֵפשׂ ֶּכ ֶסף ְּב ִכיסוֹ ְּכ ֵדי ִל ְתרֹם ְלאוֹ תוֹ ָא ָדם.
ֵּבינְ ַתיִ ם ִה ְת ַח ֵ ּזק ַה ֶּג ׁ ֶשם ,או ָּלם ָה ַרב לֹא ׁ ָשת ִלבּ וֹ
ְל ָכ ְךְ .ל ַא ַחר ׁ ֶש ִה ְמ ׁ ִשיכ ּו ָל ֶל ֶכתָּ ,ת ַמ ּה ַה ַּת ְל ִמיד:
ֹאש ַהיְ ׁ ִשיבָ ה
" ֲה ֵרי לֹא ָהיָ ה ַהדָּ בָ ר ָראוּי ְל ַ" ֵּכב ֶאת ר ׁ
ְּב ַד ְר ּכוֹ ִל ְמ ִס ַירת ַה ּ ׁ ִשעוּרְּ ,בעוֹ ד ַה ֶּג ׁ ֶשם יוֹ ֵרד ָ" ָליו".
אכה ׁ ֶש ִּלי
יסר זַ ְל ָמן ַ ּב ֲ"נָ וָ הַ " :ה ְּמ ָל ָ
ֵה ׁ ִשיב לוֹ ַר ִּבי ִא ָ
אכ ּתוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם זֶ ה
ִהיא ִל ְמסֹר ׁ ִשעו ִּרים ,וְ ִא ּל ּו ְמ ַל ְ
אכ ִּתי
ֹאמר ָלנ ּו ׁ ֶש ְּמ ַל ְ
ִהיא ֶל ֱאסֹף ַּכ ְס ּ ֵפי ְצ ָד ָקה .ו ִּמי י ַ
אכ ּתוֹ ׁ ֶש ּלוֹ "?...
יוֹ ֵתר ֲח ׁשוּבָ ה ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ֵמ ֲא ׁ ֶשר ְמ ַל ְ

מ ְט ָ ם
יתי ֶא ְת ֶכם
יכם וְ ִה ְפ ֵר ִ
יתי ֲאלֵ ֶ
ו ָּפנִ ִ

)כו ,ט(

ֵּת ַבת ו ָּפנִ ִיתי ִמ ְ ּל ֵ ילְּ ,בעוֹ ד ַה ֵּתבוֹ ת וְ ִה ְפ ֵר ִיתי,
וְ ִה ְר ֵ ּב ִיתי ,וַ ֲה ִ ֽקימ ִֹתי ּ -כ ָ ּלן ִמ ְּל ַרעַ .ה ֵּתבוֹ ת ְּבוָ א"ו
ַה ִה ּפו ְּךְ ,ו ָכ ַתב ָה' ִא ְּבן ֶ זְ ָרא' ׁ ֶש ְּלעוֹ ָלם ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַה ּ ִמ ָּלה
ִמ ְּל ַרע ִעם וָ א"ו ַמ ׁ ְש ָמעוּתוֹ ְל ָ ִתיד ,וְ ִאם ִמ ְ ּל ֵ יל הוּ א
ָ ָבר" ,חוּץ ִמ ּ ְמ ֵתי ְמ ַ ט"ְּ ,כגוֹ ן ֵּת ָבה זוֹ ׁ ֶש ִהיא
ִמ ְּל ֵ ילְּ ,כ ִדין נָ ֵחי ל"ה ) ָל ֶמ"ד ַה ּ ֹפ ַ ל ֵה"א( .וְ יֵ ׁש ָּכאן
יכם ֶ " -א ְפנֶ ה
יתי ֲא ֵל ֶ
ֶר ֶמז ְל ִד ְב ֵרי ַר ּ ִׁש"י ׁ ֶש ּ ְמ ָפ ֵר ׁש ו ָּפנִ ִ
ִמ ָּכל ֲ ָס ַקי ְל ׁ ַש ֵּלם שְׂ ַכ ְר ֶכם" ,וּ ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשה' ָח ֵפץ ֶח ֶסד
הוּא ַמ ְקדִּ ים ְל ׁ ַש ֵ ּלם שָׂ ָכרְ ,ו ָל ֵכן ַה ֵּת ָבה מ ְט ֶ ֶמת
ִמ ְ ּל ֵ יל ְל ַר ּ ֵמז ׁ ֶשה' ַמ ְקדִּ ים ְל ׁ ַש ֵ ּלם שָׂ ָכר) .נר תמיד(.

וְ ָה ָא ֶרץ ֵּ ֽת ָ! ֵ #זב ֵמ ֶהם

)כו ,מג(

ְ ּב ַט ֲ ֵמי ַק ְד ָמא וְ ַאזְ ָלאְ ,ל ַר ּ ֵמז ְל ִד ְב ֵרי ֲחזַ "ל ַ ל
ַה ּ ָפסוּ ק "וְ נוֹ ַׁשנְ ֶּתם ָּב ָא ֶרץ"ְ ,צ ָד ָקה ָ שָׂ ה ַה ָּק ָּב"ה ִעם
יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִה ְקדִּ ים ׁ ְש ֵּתי ׁ ָשנִ ים ְל ַהגְ לוֹ ָתם ,ק ֶֹדם
ימ ְט ִר ָ ּיה ׁ ֶשל 'וְ נוֹ ַׁשנְ ֶּתם'.
ׁ ֶש ִה ְת ַק ֵ ּים ָּב ֶהם ִמ ְס ּ ַפר ַה ִ ּג ַ
וְ ַט ֲ ֵמי ַק ְד ָמא ְו ַאזְ ָלא ְמ ַר ּ ְמזִ ים ְל ָכ ְךֶ ׁ ,ש ַה ָּק ָּב"ה
יכם ַל ָ ּגל ּות ק ֶֹדם ַה ְּז ַמן) .פני יוסף(
ִה ְקדִּ ים ְלהוֹ ִל ָ

ל־מ ְעשַׂ ' ר ָ ּב ָק &ר וָ ֹצאן
וְ ָכ ַ

)כז ,לב(

ֵּת ַבת ָ ּב ָקר& ְ ּב ַט ַ ם ִט ּ ְפ ָחא ׁ ֶשהוּא ַט ַ ם ַמ ְפ ִסיק וְ הוּ א
מ ְפ ָרד ִמ ֵּת ַבת וָ ֹצאןֶ ׁ ,ש ּל ֹא ַּכ ָּנהוּג ַ ּב ּתוֹ ָרה .וְ ֶר ֶמז יֵ ׁש
ָּכאן ְל ִד ְב ֵרי ֲחזַ "ל ִּב ְבכוֹ רוֹ תֶ ׁ ,ש ַּמ ְעשַׂ ר ָּב ָקר וָ צֹאן ֵאין
יהם
ִמ ְת ַ ּ ְשׂ ִרים זֶ ה ַ ל זֶ הַ ,רק ְּכ ָבשִׂ ים וְ ִע ִּזים ׁ ֶש ּ ׁ ְשנֵ ֶ
נִ ְק ָר ִאים צֹאן ִמ ְת ַ ּ ְשׂ ִרים ,וְ ל ֹא ָ ּב ָקר וָ צֹאן) .ברכת איש(

?

מ ְד ָ ּג ׁש
ְּבסוֹ ף ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה נֶ ֱא ַמר" :ל ֹא יַ ֲח ִל ֶ
יפנּ ּו ְול ֹא־יָ ִמיר אֹתוֹ
טוֹ ב ְּב ָרע אוֹ ־ ַרע ְּבטוֹ ב" ַ .ל ַה ֶה ְבדֵּ ל ַה ּ ִמ ּל ּו ִלי ֵ ּבין
ַה ְח ָל ָפה ַל ֲה ָמ ָרה ,נֶ ֶא ְמר ּו דֵּ עוֹ ת ׁשוֹ נוֹ תִ .מדִּ ְב ֵרי ֲחזַ "ל
ִּב ְתמ ּו ָרה ַמ ׁ ְש ַמעֶ ׁ ,ש ַה ְח ָל ָפה ִהיא ְּב ׁ ֶשל ֲא ֵח ִרים
וַ ֲה ָמ ָרה ִהיא ְּב ׁ ֶשל ַ ְצמוֹ ַ .ה ּ ַמ ְל ִּבי"ם ְמ ַח ֵ ּלק ֵ ּבין
ַה ְח ָל ָפה ׁ ֶש ַּנ ֲ שֵׂ ית ְּב ָד ָבר ׁשוֹ נֶ הְּ ,כגוֹ ן ְ ּב ֵה ָמה ְּב ֵח ֶפץ,
אוֹ ֵח ֶפץ ׁ ֶש ּלוֹ ְּב ֶׁשל ֲח ֵברוֹ  ,ו ְּר ָאיָ ה ְל ָכ ְך ֵמ ַה ּ ָפס ּוק
"וַ יְ ַח ֵ ּלף שִׂ ְמל ָֹתיו" ׁ ֶש ֶה ֱח ִליף ֶאת ְּבגָ ָדיו ִּב ְבגָ ִדים
ֲא ֵח ִרים; וְ ִא ּל ּו ֲה ָמ ָרה נַ ֲ שֵׂ ית ְ ּב ָד ָבר דּ וֹ ֶמהְּ ,כגוֹ ן
ְ ּב ֵה ָמה ִ ּב ְב ֵה ָמה ַא ֶח ֶרתַ .א ְך ְל ֶפ ֶלא ׁ ֶש ְּבסוֹ ף ַה ּ ָפס ּוק
נֶ ֶא ְמ ָרה ַרק ֲה ָמ ָרה "וְ ָהיָ ה־הוּא ּו ְתמו ָּרתוֹ יִ ְהיֶ ה־ ּק ֶֹד ׁש"
יהם ֶה ְבדֵּ ל ,ו ֶּב ֱא ֶמת ָה ַר ְמ ַּב"ם מוֹ נֶ ה
ו ַּמ ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ֵאין ֵ ּבינֵ ֶ
אוֹ ָתן ְּכ ִמ ְצוָ ה ַא ַחתָ .ה ַר ּ ׁ ַש"ר ִה ְיר ׁש ַו ֲא ֵח ִרים ַמ ְב ִחינִ ים
ֵּבין ַה ְח ָל ָפה ׁ ֶשל ַרע ְּבטוֹ בְ ,ל ֵבין ֲה ָמ ָרה ׁ ֶשל טוֹ ב ְּב ַרע,
יהם ַּב ּ ְפסוּ ִקים " ְּכבוֹ ָדם ְ ּב ָקלוֹ ן ָא ִמיר",
ו ְּר ָאיָ ה ְל ִד ְב ֵר ֶ
"וְ ַ ִּמי ֵה ִמיר ְּכבוֹ דוֹ ְּבלוֹ א יוֹ ִעיל".

ְממ ָּלח
ְ ּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ַה ָּגדוֹ ל ָּב ִעיר מוֹ ְס ְק ָבהְ ָ ,מדוּ ַה ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלים
ק ַתיְּ ,כ ׁ ֶש ֵהם
ְּב ֶא ְמ ַצע ְק ִר ַ
יאת ַה ּתוֹ ָרה ְּב ָפ ָר ׁ ַשת ְ ּבח ּ ֹ
נְ בוֹ ִכים וְ אוֹ ְב ֵדי ֵ צוֹ תַ .אף ֶא ָחד ל ֹא ָר ָצה ַל ֲ לוֹ ת
ַל ּתוֹ ָרה ִל ְפס ּו ֵקי ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ַ ,ד ׁ ֶש ָּקם ר' ָּבר ּו ְך ְפ ַריְ דֶּ נְ ֶּב ְרג
וְ ֶה ֱ ָלה ַל ּתוֹ ָרה ַח ָ ּיל יְ הו ִּדיֶ ׁ ,ש ּ ֵׁש ַרת ְּב ַ ל ָּכ ְרחוֹ ִ ּב ְצ ָבאוֹ
רוּסיָּ .ת ְמה ּו ַה ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלים וְ ׁ ָש ֲאל ּו" :ל ֹא דַּ י
ׁ ֶשל ַהצַּ אר ָה ִ
לוֹ ׁ ֶשהוּ א ְמג ָ ּיס ַלצָּ ָבא ַה ָ ּנ ְכ ִריְ ,ו ַא ָּתה ַמ ׁ ְש ּ ִפיל אוֹ תוֹ ַ ד
ָ ָפר"? ִח ֵ ּי ְך ר' ָ ּבר ּו ְך ְו ִה ְס ִ ּבירֲ " :ה ֵרי ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל ַ'מה
ּ ׁ ֶש ָּקנָ ה ֶ ֶבד ָקנָ ה ַרבּ וֹ ' ,וְ ַח ָ ּיל זֶ ה הוּא ֲה ֵרי ַ ְבדּ וֹ ׁ ֶשל
ַהצַּ אר ָהרוּ ִסי .יַ ַ ְבר ּו ֵאפוֹ א ָּכל ּ ְפס ּו ֵקי ַה ּתוֹ ֵכ ָחה
ֹאש ֲאדוֹ נוֹ ְויָ חוּל ּו ָ ָליו"...
וְ ַה ְּק ָללוֹ ת ַה ִּנ ְמ ָרצוֹ ת ַ ל ר ׁ

ילה ְליֵ אוּ ׁש ְוח ְל ַׁשת ַהדַּ ַ ת.
ָל ָּמה נִ ְס ְמ ָכה ּ ָפ ָר ַׁשת ֲ ָר ִכין ְל ָפ ָר ַׁשת ַה ּתוֹ ֵכ ָחה? ְל ִפי ֶׁש ְ ּב ׁ ָש ָ ה ֶׁש ָא ָדם ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל ׁשוֹ ֵמ ַ ֶאת ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ,יָ כוֹ ל הוּ א ָלבוֹ א ָח ִל ָ
יכה ַה ּתוֹ ָרה ֶאת ּ ָפ ָר ַׁשת ֲ ָר ִכין ְּכ ֵדי ְל ַל ְּמ ֵדנוּ ֶׁ ,ש ִּליהוּ ִדי יֵ ׁש ָּת ִמיד ֵ ֶר ְך ְו ׁש ִֹוי ְ ּב ָכל ֵ ת וּ ְב ָכל ַמצָּ ב ,וּ ְכ ָבר ִמ ֶ ּבן ח ֶֹד ׁש ָו ַמ ְע ָלה יֶ ׁש לוֹ ֵ ֶר ְך ִמ ּ ֶׁש ּלוֹ "
ִה ְס ִמ ָ

)רבי מאיר שפירא(

