ש ָר ֵאל!
*ה ׁ ְש ְל ָמה ַה ִּס ְד ָרה ַה ְמ *ב ֶ ּ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 שלח ,י"ט בסיון תשע"ט

ִ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

טוֹ ָבה ָה ָא ֶרץ ְמאֹד ְמאֹד )יד ,ז(
ְ ּבאוֹ ַצר ְּגנָ זָ יו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ִמ ְּסלוֹ נִ יםָ ,היְ ָתה ק ְפ ַסת ַט ָ ּבק ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם
יסקֵ ,מ ֲאבוֹ ת ַה ִ ּי ּ ׁשוּב ַה ְ ּיהו ִּדי ַה ִּמ ְת ַחדֵּ ׁש ַ ּב ָּג ִליל ,ו ִּמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ִח ָ ּבה יְ ֵת ָרה
ִמ ַּק ִּל ְ
ָהיְ ָתה לוֹ ַל ֲח ָפ ָציו ׁ ֶשל ַצדִּ יק זֶ הָ ,היְ ָתה ַה ּק ְפ ָסה ָּת ִמיד ַּת ַחת יָ ָדיו וְ לֹא ֲ%זָ בָ ּה
ִמ ָ ּי ָמיוַ ּ .פ ַ%ם נֶ ְֶ %ל ָמה ק ְפ ַסת ַה ַּט ָ ּבק וְ ַל ְמרוֹ ת ַה ִח ּפוּשִׂ ים ָה ַר ִ ּבים ׁ ֶש ֶּנ ְֶ %רכ ּו ,לֹא
ָָ %לה ְ ּביַ ד ַה ְמ ַח ּ ְפשִׂ ים ְלמוֹ ְצ ָא ּה ,וְ ָה ַר ִ ּבי ִה ְצ ַט ֵ%ר ְמאֹד ַ%ל ֲאבֵ ָד ָת ּהְ .ליָ ִמים,
נִ ְק ַלע ֶה ָח ִסיד ַר ִ ּבי זֶ ִּליג ִל ֶידר ְל ֵבית ֶא ָחד ִמ ַּמ ָּכ ָריו ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ּק ֶֹד ׁש ,ו ְּל ַת ְד ֵה ָמתוֹ
ָר ָאה ֶאת ק ְפ ַסת ַה ַּט ָ ּבק ׁ ֶשל ַרבּ וֹ מ ַּנ ַחת ֶא ְצלוֹ ִ .ה ְת ָ ּב ֵררִּ ,כי ַה ָּלה לֹא ַָ %מד
ַ ּב ִּנ ָּסיוֹ ן וְ ָח ַמד ֶאת ַה ּק ְפ ָסה ְל ְַ %צמוֹ ּ ִ .ב ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ּנ ּו ַר ִ ּבי זֶ ִּליג ֶאת ַה ּק ְפ ָסה ,וְ ַה ָּלה
יה ו ְּל ַה ְרנִ ין ֶאת ֵלב ַרבּ וֹ  .נָ ַסע ַר ִ ּבי
שָׂ ַמח ְמאֹד ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ָה ׁ ִשיב ֶאת ָה ֲאבֵ ָדה ִלבְ ֶָ %ל ָ
יצד
יש לוֹ ֶאת ַה ּק ְפ ָסה וְ ִס ּ ֵפר לוֹ ֵּכ ַ
זֶ ִּליג ֶאל ַרבּ וֹ ְ ּבחוּץ ָל ָא ֶרץ ,ו ְּבשִׂ ְמ ָחה ִה ִּג ׁ
י%ה ְליָ דוֹ ַ ,א ְך ָמה ה ְפ ַּתע ַר ִ ּבי זֶ ִּליג ִל ׁ ְשמ ֵַֹ %מ ַרבּ וֹ ֶ ׁ ,ש ֵאינוֹ ָח ֵפץ ַ ּב ּק ְפ ָסה וְ הוּא
ִה ִּג ָ
יָ כוֹ ל ְל ַה ׁ ְש ִא ָיר ּה ֶא ְצלוֹ  ,וְ ִה ְס ִ ּבירֲ " :ה ֵרי ְ ּב ָכל ּ ַפ ַ%ם ׁ ֶש ַה ּק ְפ ָסה ֵּת ָר ֶאה ,נִ ָ ּז ֵכר
ְ ּב ַמ ֲ%שָׂ יו ׁ ֶשל יְ הו ִּדי ֵמ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִּנ ְכ ׁ ַשל ִ ּבגְ נֵ ָב ָת ּה ,וְ ֵאינִ י רוֹ ֶצה ׁ ֶש ֵּת ֵצא,
ילה ,דִּ ָ ּבה ָר ָ%ה ַ%ל יְ הו ִּדי ֵמ ֶא ֶרץ ַה ּק ֶֹד ׁש".
ָח ִל ָ
ִה ֶּננּ ּו וְ ָ ִלינ ּו ֶאל־ ַה ָּמקוֹ ם ֲא ֶׁשר־ ָא ַמר ה' ִּכי ָח ָטאנ ּו )יד ,מ(
ילץַּ ,ת ְל ִמידוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי
ָה" ִא ְמ ֵרי ֱא ֶמת" ִמגּ וּרּ ִ ,ב ֵּקר ּ ַפ ַ%ם ֵא ֶצל ַר ִ ּבי דָּ וִ ד ִמ ִּק ְ
יאל ֵמ ֲא ֶל ְּכ ַסנְ דֶּ רּ ְ .בשִׂ ָ
יח ָתם ִה ִּגיע ּו ֶאל דּ וֹ ר ַה ִּמ ְד ָ ּבר וְ ַ%ל ֵח ְטא ַה ְמ ַר ְּג ִלים,
יְ ִח ֵ
יחה ׁ ָש ַאל ָה" ִא ְמ ֵרי ֱא ֶמת"ֲ " :ה ֵרי ָא ְמר ּו ֲחזַ "לֶ ׁ ,ש ּ ׁ ַש ֲֵ %רי ְת ׁש ּו ָבה לֹא
וְ תוֹ ְך ְּכ ֵדי שִׂ ָ
נִ נְ ֲ%ל ּוָּ .ת ֵמ ַּה ֲאנִ י ִאם ֵּכןָ ,ל ָּמה לֹא ִה ְת ַק ְ ּב ָלה ְּת ׁשו ַּבת ָה ָ%ם ׁ ֶש ָא ְמר ּו ִ'ה ֶּנ ּנ ּו
וְ ִָ %לינ ּוִּ ,כי ָח ָטאנוּ'"? ֵה ׁ ִשיב ַר ִ ּבי דָּ וִ דָ " :מ ַתי ְּת ׁשו ָּבה ֵאינָ ּה חוֹ זֶ ֶרת ֵר ָ
יקם?
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָה ָא ָדם ַמ ִּכיר ְ ּב ֶח ְטאוֹ וְ חוֹ זֵ ר ִ ּב ְת ׁש ּובָ ה ׁ ְש ֵל ָמה .או ָּלם ָה ָ%ם ׁ ֶש ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר לֹא
ָא ַמר ִ'ה ֶּנ ּנ ּו וְ ִָ %לינ ּו ִּכי ָח ָטאנוּ'ֶ ,א ָּלא ָא ַמר ֲ'א ׁ ֶשר־ ָא ַמר ה' ִּכי ָח ָטאנוּ',
יהם ִהיאֶ ׁ ,ש ּלֹא הוֹ ד ּו ְ ּב ֶח ְט ָאם ֶא ָּלא ַרק ה' ָא ַמר ׁ ֶש ָח ָטאנ ּו ,וְ ַרק
ו ַּמ ׁ ְש ָמע ּות דִּ ְב ֵר ֶ
ִמ ּ ְפנֵ י זֶ ה ָאנ ּו חוֹ זְ ִרים ִ ּב ְת ׁשוּבָ הּ ,ו ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּלֹא ָהיְ ָתה ָּכאן ֲח ָר ָטה ֲא ִמ ִּתית ,לֹא
ִה ְת ַק ְ ּב ָלה ְּת ׁשו ָּב ָתם"ִ .ה ְת ּ ַפ ֵ%ל ָה" ִא ְמ ֵרי ֱא ֶמת" ֵמ ַה ּ ֵפרו ּׁש ַה ּקוֹ ֵל ַ ,%וְ ָא ַמר
ק ָר ָביוְ " :רא ּו נָ אָּ ,כ ְך ָצ ִר ְ
יך ִל ְלמֹד ו ְּל ָפ ֵר ׁש ּ ָפסוּק ַ ּב ּתוֹ ָרה".
ִל ְמ ֹ
ְל ַמ ַ ן ִּתזְ ְּכר ּו )טו ,מ(
יט ׁש ,יָ ׁ ְשב ּו ּ ַפ ַ%ם ָ ּבנָ יו וְ שׂ וֹ ֲחח ּו ַ%ל
ַא ֲח ֵרי ּ ְפ ִט ַירת ַה"צֶּ ַמח ֶצ ֶדק" ִמ ְּליו ַ ּּבאוִ ְ
יהםּ ֵ .בין ַהדְּ בָ ִריםִ ,ס ּ ֵפר ְ ּבנוֹ ו ְּמ ַמ ֵּלא ְמקוֹ מוֹ ַ ,ה ַּמ ַה ַר" ׁש
ַּג ְדל ּות ֲא ִב ֶ
יט ׁשַ ּ " :פ ַ%ם יָ ׁ ַש ְב ִּתי וְ ַָ %ס ְק ִּתי ְ ּבסגְ יָ ה ֲחמו ָּרה יַ ַחד ִעם ֶא ָחד ִמ ְּגדוֹ ֵלי
ִמ ְּליו ַ ּּבאוִ ְ
ָה ַר ָ ּבנִ ים ,וְ ִה ְת ַק ּ ׁ ֵשינ ּו ַ ּב ֲהבָ נַ ת ַהדְּ בָ ִריםְ .ל ֶפ ַתע יָ ָצא ַא ָ ּבא ֵמ ַח ְדרוֹ  ,נִ ַּג ׁש ֵא ֵלינ ּו
וְ ִה ְס ִ ּביר ָלנ ּו ֶאת ַהדְּ בָ ִרים ְ ּבט ּוב ַט ַ%ם וָ ַד ַ%ת%ַ ,ד ׁ ֶשאוֹ ר ּו ֵ%ינֵ ינ ּוּ ְ .בטו ִּחים ָהיִ ינ ּו
ׁ ֶש ֶ ּזה ַָּ %תה ָל ַמד ַא ָ ּבא ֶאת ָה ִענְ יָ ןַ ,א ְך ְּכ ׁ ֶש ִּס ֵ ּים ְל ַה ְס ִ ּביר ָא ַמר ָלנ ּוֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ׁ ְשלֹ ִש1ים
וְ ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ּלֹא ִה ְר ֵהר ְ ּב ִענְ יָ ן זֶ ה" .עוֹ ד כּ ָּלם ְּת ֵמ ִהים ַ%ל כּ ַֹח זִ ְכרוֹ נוֹ ַה ּמ ְפ ָלא
ׁ ֶשל ַה"צֶּ ַמח ֶצ ַדק" ,וּבְ נוֹ ַה ַּמ ֲה ִרי"ל ִמ ַּק ּפוֹ ְסטָ ,א ַמר" :יוֹ ֵתר ִמ ַּמה ּ ׁ ֶש ֲאנִ י ִמ ְת ּ ַפ ֵ%ל
ִמ ִ ּז ְכרוֹ נוֹ ַה ַּכ ִ ּביר ׁ ֶשל ַא ָ ּבאִ ,מ ְת ּ ַפ ֵ%ל ֲאנִ י ׁ ֶש ָ ּז ַכר ׁ ֶש ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ְשלֹ ִש1ים וְ ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנָ ה
לֹא ָח ׁ ַשב ְ ּב ִענְ יָ ן זֶ הִ .מ ָּכאן ָאנ ּו ְל ֵמ ִדיםֶ ׁ ,ש ָּכל ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתיו ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ָּכל אוֹ ָתן
ׁ ָשנִ ים ֲארכּ וֹ ת ָהי ּו ׁ ְשמוּרוֹ ת ְ ּבזִ ְכרוֹ נוֹ  ,וְ יוֹ ֵד ַָ %היָ ה ְ ּב ִד ּיוּק ֶמה ָח ׁ ַשב ָּכל אוֹ ָתן
ׁ ָשנִ ים ו ַּמה ּלֹא ָָ %לה ַ%ל ַמ ֲח ׁ ַש ְב ּתוֹ ".
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שנה 6

ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים

ְׁש ַלח־ ְל ָך ֲאנָ ׁ ִשים )יג ,ב( ָ -ר ׁ ֵ
אשי ֵּתבוֹ ת ֵא ֶׁש"ל,
ְ
ילה ֵׁשנָ ה ְלוָ יָ ה ,וְ ֶאת ׁ ְש ָל ׁ ְש ָּתם ָצ ִריך ְל ַק ֵ ּים
ֲא ִכ ָ
ַ ּב ְמ ׁש ָּל ִחים וּבָ ִאים ֵא ֶל ָ
יך) .מגדנות לחזקיהו(
סוֹ ֵפי ַה ֵּתבוֹ ת ׁ ְש ַלח ְל ָך ֲאנָ ׁ ִשים ֵהם ָח ָכםִ ,מ ּ ְפנֵ י
ׁ ֶש ֲאוִ ָיר ּה ׁ ֶשל ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ַמ ְח ִּכים) .יושיע ציון(
ָׁש ָפט ֶ ּבן־חוֹ ִרי )יג ,ה( ֶ -ר ֶמז יֵ ׁש ָּכאן ַלדַּ ָ ּינִ ים ,
יכים ֵהם ִל ְהיוֹ ת ְ ּבנֵ י חוֹ ִרין ְ ּב ׁ ָש ָ%ה ׁ ֶש ֵהם
ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ׁשוֹ ְפ ִטים וְ ָדנִ ים ֶאת ַהדִּ ין ,ו ְּל ַק ֵ ּים ֶאת ַה ֶּנ ֱא ַמר
יש') .בן פורת יוסף(
'לֹא ָתגוּר ּו ִמ ּ ְפנֵ י־ ִא ׁ

יִ גְ ָאל ֶ ּבן־יוֹ ֵסף )יג ,ז( ָ -א ְמר ּו ֲחזַ "לֶ ׁ ,ש ֵאין ֶ ּבן דָּ וִ ד
ָ ּבא ַ%ד ׁ ֶש ִ ּי ְכל ּו נְ ׁ ָשמוֹ ת ׁ ֶש ַ ּבגּ וּף .ו ְּמר ָּמז ְ ּב ָפס ּוק
זֶ הָ ,מ ַתי יָ בוֹ א ַה ָּמ ׁ ִש ַ
יח וְ יִ גְ ָאל? ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֶ ּבן־יוֹ ֵסף,
ַּכ ֲא ׁ ֶשר יוֹ ִסיפ ּו ְל ַה ְרבּ וֹ ת ָ ּבנִ ים) .יד משה(
מ ֶש)ה ְלהוֹ ֵׁש ַ ִ ּבן־נ ּון יְ הוֹ ׁ*ש ַ )יג ,טז( -
וַ ִ ּי ְק ָרא ֹ
ַמדּ ו ִַּ %ה ׁ ְש ַּת ָּנה ַה ּ ׁ ֵשם ֵמהוֹ ֵׁש ַּ ְ %ב ֵצ ֵירי ִליהוֹ ׁ*ש ַ%
ְ ּב *קבּ וּץ? ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָּכל ׁ ִש ּנוּי ַה ּ ׁ ֵשם ָהיָ ה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא
י ׁ ְש ּ ַפע יְ הוֹ ׁש ִַ %מ ִ ּקבּ ּוץ ַה ְמ ַר ְּג ִלים נֶ גְ דּ וֹ ) .כף הכהן(

יתם ֶאת־ ָה ָהר )יג ,יז( ְ -מ ָפ ֵר ׁש
ֲ לוּ זֶ ה ַ ּב ֶּנגֶ ב וַ ֲ ִל ֶ
ַר ּ ׁ ִש"יַ :ה ֶּנגֶ ב הוּא ּ ְפ ָס ְל ָּת ּה ׁ ֶשל ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאלֶ .ר ֶמז
יֵ ׁש ָּכאן ָל ָא ָדםֶ ׁ ,ש ִאם יִ ְס ַּת ּ ֵפק ַ ּב ּ ְפס ֶֹלת וְ לֹא יִ ְרדּ ֹף
ַא ֲח ֵרי ַה ַּת ֲ%נוּגִ ים יִ זְ ֶּכה ְל ִכ ְת ָר ּה ׁ ֶשל ּתוֹ ָרהִּ ,כי
ימ ְט ִר ָ ּיה ּתוֹ ָרה ,וְ זֶ ה ַמה ּ ׁ ֶש ָא ְמר ּו
ֶאת ָה ָהר ְ ּבגִ ַ
ֲחזַ "ל ָהרוֹ ֶצה ְל ַה ְח ִּכים יַ ְד ִרים ,דְּ ַהיְ נ ּו ָהרוֹ ֶצה
ְל ַה ְח ִּכים יִ ְס ַּת ּ ֵפק ַ ּב ּמ ָ%ט ְּכמוֹ ַה ֶּנגֶ ב ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ּה
ְמ ַ%ט) .מדרשו של שם(
ְ
וַ ַ ּי ַהס ָּכ ֵלב )יג ,ל( ַ -ה ָּס ֶמ"ך ְּגדוֹ ָלה ַ%ל ּ ִפי
ַה ָּמסוֹ ָרהְ ,ל ַר ֵּמז ַ%ל ָּכ ֵלב ׁ ֶש ִה ְצ ִל ַ
יח ְ ּב ָח ְכ ָמתוֹ
ְל ַה ׁ ְש ִּתיק ס' ִרבּ וֹ א ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל%ַ ,ל יְ ֵדי ׁ ֶש ִה ְת ַח ֵּכם
מֶ1
שה ו ַּב ּסוֹ ף ִס ּ ֵפר ְ ּב ׁ ִשבְ חוֹ וּבְ ׁ ִשבְ ָח ּה
ְל ַד ֵ ּבר נֶ גֶ ד ֹ
ׁ ֶשל ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל) .אור החמה(
וַ ִ ּי ְב ּכוּ ָה ָ ם ַ ּב ַּליְ ָלה ַההוּ א )יד ,א( ֲ -חזַ "ל ָא ְמרוּ
ׁ ֶש ֶ ּזה ָהיָ ה ְ ּב ֵליל ִּת ׁ ְש ָ%ה ְ ּב ָאב ,וְ ָהיָ ה ֵליל ֵאבֶ ל
ְלדוֹ רוֹ ת ,וְ ֶר ֶמז ָלזֶ ה ׁ ֶש ַה ֵּתבוֹ ת ַ ּב ַּליְ ָלה ַהה ּוא
ימ ְט ִר ָ ּיה ֵליל ט' ָאב) .מנחת כהן(
ְ ּבגִ ַ
מוֹ ִצ ֵאי ִד ַ ּבת־ ָה ָא ֶרץ )יד ,לז( ָ -ר ׁ ֵ
אשי ֵּתבוֹ ת ִמדָּ ה,
ִּכי ַה ְמ ַר ְּג ִלים נִ דּ וֹ נ ּו ִמדָּ ה ְּכנֶ גֶ ד ִמדָּ הֵ ,הם ָח ְטא ּו
ִ ּב ְל ׁשוֹ נָ ם וְ הוֹ ִציא ּו ֶאת דִּ ַ ּבת ָה ָא ֶרץ ָר ָ%ה,
וְ נִ ׁ ְש ַּת ְר ְ ּב ָבה ְל ׁשוֹ נָ ם ו ֵּמת ּו ְ ּבבִ ָ ּזיוֹ ן) .כסא רחמים(
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ְמאוֹ רוֹ ת
ֹ

ַה ָ ּגאוֹ ן ַר ִּבי יְ ה ּו ָדה ֶ ּבן־ ֲ ַטר ִמ ֶפס

זַ צַּ "ל

ְליוֹ ם ַה ִה ּלוּ ָלא י"ט ְ ּב ִס ָיון תצ"ז

ִמ ּ ְפ ֵא ֵרי ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ֶּבן־ ֲַ %טר ַה ְמי ֶח ֶסת ִמ ְּמ ֹג ְר ׁ ֵשי
יליָ ה ,וּ ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ׁ ֶשל ָה"אוֹ ר ַה ַח ִּיים"
ַקשְׂ ִט ְ
ַה ָּקדוֹ ׁשּ ָ .גאוֹ ן וּ פוֹ ֵסק ׁ ֶש ֶּנ ֱַ %רץ ַ%ל ְ ּבנֵ י דּ וֹ רוֹ ְו ִכנּ ּוהוּ
" ִר ִ ּבי ֶא ְל ַּכ ִּביר" ַ -ה ָ ּגדוֹ לִ .ס ּ ְפר ּו ָָ %ליו נִ ִּסים
וְ נִ ְפ ָלאוֹ תְ ,ו ָא ְמר ּו ׁ ֶש ָ ּז ָכה ְלגִ ּלוּי ֵא ִל ָּיה ּוַ .ה ִח ָיד"א
ְמ ַס ּ ֵפר ָָ %ליו ׁ ֶשה ׁ ְש ַל ְך ַ%ל יְ ֵדי ׁ ַש ִ ּליט ָמרוֹ קוֹ ָה ַא ְכזָ ר
ְלגוֹ ב ָה ֲא ָריוֹ תַ ,א ְך יָ ָצא ִמ ּ ׁ ָשם ָ ּב ִריא וְ ׁ ָש ֵלם ְ ּב ֶד ֶר ְך
נֵ סֵ .מ ָאז ֵה ֵח ּל ּו ַאף ַה ָ ּנ ְכ ִרים ְל ִה ּ ׁ ָש ַבע ִ ּב ׁ ְשמוֹ  ,וּ ִמי
ׁ ֶש ָהיָ ה נִ ׁ ְש ַּבע ַל ּ ׁ ֶש ֶקר לֹא ָהיָ ה ַמ ׁ ְש ִלים ׁ ְשנָ תוֹ  .עוֹ ד
ְּב ַח ָּייו ֵא ַרע ּ ַפ ַ%םֶ ׁ ,ש ְּיהו ִּדי ֶא ָחד ָּכ ַפר ְ ּב ׁש ָּתפוֹ ַהגּ וֹ י
י %אוֹ תוֹ ִּב ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי
ַ%ל ַה ֶּכ ֶסף ׁ ֶש ָ ּנ ַתן לוֹ ְ ,ו ִה ׁ ְש ִ ּב ַ
יְ ה ּו ָדה ֶּבן־ ֲַ %טר ,וּ בַ ְּס%דָּ ה ׁ ֶש ַָ %ר ְך ִל ְכבוֹ ד ָּכ ְך ,נִ שְׂ ַרף
ָּכל ַה ַּביִ ת יַ ַחד ִע ּמוֹ ְו ִעם ָּכל ְ ּבנֵ י ֵּביתוֹ ּ ִ .ב ׁ ְשנַ ת תנ"ח
מ ָ ּנה ְל ַד ָּין ְּב ִעירוֹ ּ ,ו ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִּנ ְרדַּ ף ָ%בַ ר ְל ַמ ְקנֵ ס וְ ׁ ָשב
ִ ּב ׁ ְשנַ ת תס"ד ְל ֶפס .לֹא ָר ָצה ֵל ָהנוֹ ת ִמ ּק ּ ַפת ַהצִּ בּ וּר,
אכת ַהצּ וֹ ְרפוּתַ ,א ְך ְל ַא ַח ר
ְו ָהיָ ה ִמ ְת ּ ַפ ְרנֵ ס ִמ ְּמ ֶל ֶ
יח דֵּ י ַמ ְחסוֹ רוֹ  ,לֹא ָהיָ ה ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך
ׁ ֶש ָהיָ ה ַמ ְרוִ ַ
אכה ֲח ָד ׁ ָשה%ַ ,ד
אכ ּתוֹ וְ לֹא ִה ְס ִּכים ְל ַק ֵּבל ְמ ָל ָ
ִּב ְמ ַל ְ
ׁ ֶש ָאזְ ָלה ַה ּ ְפרו ָּטה ִמ ִּכיסוֹ  .נִ ְכ ַּתב ָָ %ליו ִל ְפנֵ י ּ ָפחוֹ ת
ִמ ּ ֵמ ָאה ׁ ָשנָ הְ " :ו ַ%ד ַה ּיוֹ ם נִ ְמ ָצ ִאים ֵאיזֶ ה נְ זָ ִמים
ִמ ָ ּז ָהב ָצרוּף ְמנ ֶּקה ִמ ָּכל ִסיגְ ,ו ֵה ּ ָמה ַמ ֲֵׂ %שה יָ ָדיו,
וְ נִ ְמ ָצ ִאים ֵא ֶצל ֵאיזֶ ה גּ וֹ יִ ים ִ ּב ְמ ִדינַ ת ֶפסֲ ,חבִ יבִ ים
וְ יִ ְק ֵרי ָה ֵֶ %ר ְך ְו ַה ְּמ ִציא ּות"ְ .ק ִה ּלוֹ ת ַרבּ וֹ ת ּ ָפנוּ ֵא ָליו
ִּב ׁ ְש ֵאלוֹ ת ְו ַה ּ ׁש ּו"ת ׁ ֶש ּלוֹ נִ ְד ּ ַפס ָל ַא ֲחרוֹ נָ ה .דְּ ָר ׁשוֹ ָתיו
ַ%ל ַה ּתוֹ ָרה נִ ְד ּ ְפסוּ ְּב ֵס ֶפר " ִמנְ ַחת יְ הוּ ָדה"ִ ,ס ְפרוֹ ַ%ל
וּט ֵרפוֹ ת נִ ְק ָרא " ׁ ִשיר ִמ ְכ ָּתם"ְ ,ו ֵכ ן
יטה ְ
ִה ְלכוֹ ת ׁ ְש ִח ָ
ָּכ ַתב ּ ֵפרו ּׁש ַ%ל ִמ ְד ַר ׁש ַר ָּבה ְו ִחבּ וּר ַ%ל דִּ ינֵ י ִ ּג ִּטין
יצהִ .קבְ רוֹ ְ ּב ִעיר ֶפס ׁ ֶש ְּב ָמרוֹ קוֹ ָ ,ה ַפ ְך ְל ֵתל
וַ ֲח ִל ָ
ַּת ְל ּ ִפ ּיוֹ ת וְ ַר ִ ּבים ִמ ׁ ְש ַּת ְּט ִחים ָָ %ליו ְורוֹ ִאים יְ ׁשוּ עוֹ ת.

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ ת
פרשתנו מסתיימת עם פרשת ציצית ,ובה החיוב של
הטלת תכלת בין חוטי הציצית .חז"ל במסכת מנחות
מסרו על תהליך הפקת התכלת מתוך דמה של חילזון
ובישולו יחד עם סממנים נוספים ,ואמרו שהתכלת אינה
כשרה אלא מן החילזון ,ושלא ממנה פסולה .סימנים
נוספים נמסרו על תהליך הפקת התכלת ,בכך שהחילזון
מצוי בעיקר בים התיכון ודמיו יקרים בשל התהליך
המורכב להפקתו .התכלת היתה מצויה בישראל עד סוף
תקופת האמוראים ורבנן סבוראי ,וכך משמע מהגמרא
במנחות שהאמוראים דנו על תהליך צביעת התכלת .יש
אומרים שהתכלת היתה עדיין בתקופת הגאונים ונעלמה
לקראת סוף תקופתם כתוצאה מניתוק העם מארץ ישראל
וגלויות ישראל ,אך יש אומרים שנגנזה קודם לכן שהרי
במדרש תנחומא מובא שעכשיו אין לנו אלא צבע לבן
והתכלת נגנזה .בתקופת הראשונים ודאי לא היתה
התכלת מצויה ,שכן הרי"ף מספר שבזמנו לא מצוי
התכלת ,והרמב"ן מספר ,שבזמנו היה מלך של גויים
שלבש תכלת .בספר החינוך נכתב 'זה ימים רבים לא
שמעתי מי שזכה לתכלת בטליתו' ,אולם יש מהראשונים
והאחרונים שכתבו שאם התכלת תהיה שוב מצויה ,יש
חיוב ללובשה .לפני למעלה ממאה שנים זיהה האדמו"ר
רבי גרשון העניך מראדז'ין את הדיונון כחילזון התכלת,
ורבים משתמשים בציצית זו עד דורנו ,אולם דעתו לא
ה"ערֹ
התקבלה על דעת רוב הרבנים .וכך כתב עליו ָ
השולחן"" :ודע שזה שנים ספורות שאחד התפאר שמצא
החילזון ועשה ממנו תכלת והמשיך אחריו איזה אנשים,
אך לא היה שומע לו מגדולי הדור ומכלל ישראל ,ונתבטל
הדבר עד כי יבוא גואל צדק בב"א" .בימינו מזהים את
חילזון התכלת עם חילזון ממשפחת הארגמוניים בשם
'ארגמון קהה קוצים' ,ואף הצליחו להפיק ממנו את צבע
התכלת .מעניין לראות שאין שום פרי בעולם בצבע כחול
שכן המאכלים גשמיים הם ,אבל מצויים צמחים ופרחים
בצבע זה ,כי הם רוחניים יותר ודומים לרקיע התכול.

וַ ַ ּי ֲ ל ּו ַב ֶ ּנגֶ ב וַ ָ ּיבֹא ַ ד־ ֶח ְברוֹ ן
ָל ָּמה נֶ ֱא ַמר ְּת ִח ָּלה ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַר ִ ּבים 'וַ ַ ּי ֲ%ל ּו בַ ֶּנגֶ ב' ו ְּל ַא ַחר ִמ ֵּכן 'וַ ָ ּיבֹא ַ%ד־ ֶחבְ רוֹ ן' ִ ּב ְל ׁשוֹ ן יָ ִחיד? ְמ ָפ ֵר ׁש
ַר ּ ׁ ִש"יָּ " :כ ֵלב ְלבַ דּ וֹ ָה ַל ְך ׁ ָשם וְ נִ ׁ ְש ַּת ֵּט ַח ַ%ל ִקבְ ֵרי ָאבוֹ ת ׁ ֶש ּלֹא יְ ֵהא נִ ָּסת ַל ֲחבֵ ָריו ִל ְהיוֹ ת ַ ּב ֲָ %צ ָתם"ְ .מ ַָ %רת
ַה ַּמ ְכ ּ ֵפ ָלה ׁ ֶש ָ ּב ּה נִ ְט ְמנ ּו ָה ָאבוֹ ת ַה ְּקדוֹ ׁ ִשיםָ ,היָ ה ְמקוֹ ם ְּת ִפ ָּלה עוֹ ד ֵמ ַהדּ וֹ רוֹ ת ַה ַּק ְדמוֹ נִ ים ,ו ְּל ׁ ָשם ּ ָפנָ ה ָּכ ֵלב
ְּכ ֵדי ְל ִה ָּנ ֵצל ֵמ ֲַ %צת ְמ ַר ְּג ִליםַּ .גם ָה ַר ְמ ַ ּב"ם ִ ּב ֵּקר ַ ּב ְּמ ָָ %רה ְ ּב ִב ּק ּורוֹ ְ ּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ִ ּב ׁ ְשנַ ת ד'תתקכ"ו ,וְ ָק ַבע
מד ַ ּב ְּמ ָָ %רה ו ְּל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל,
ֶאת יוֹ ם ִּת ׁ ְש ָ%ה ְלח ֶֹד ׁש ַמ ְר ֶח ׁ ְשוָ ן ְליוֹ ם טוֹ ב לוֹ ו ְּלזַ ְרעוֹ ַא ֲח ָריוִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשבּ וֹ זָ ָכה ַל ֲֹ %
ישה
וְ ֵכן ְמ ַס ּ ֵפר ַר ֵ ּבנ ּו עוֹ בַ ְדיָ ה ִמ ַ ּב ְר ְטנ ּו ָרא וְ עוֹ ד ַר ִ ּביםּ ִ .ב ְמאוֹ ת ַה ּ ׁ ָשנִ ים ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת ,נִ ְמנְ ָ%ה ֵמ ַה ְ ּיהו ִּדים ַה ִּג ׁ ָ
יעית ׁ ֶש ְ ּבגֶ ֶרם ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ַה ִחיצוֹ נִ י ַה ָּסמו ְּך ַל ְּמ ָָ %רה
ֶאל ַה ְּמ ָָ %רה ,וְ ה ַּתר ָל ֶהם ַל ֲ%לוֹ ת ַרק ַ%ד ַה ַּמ ְד ֵרגָ ה ַה ּ ׁ ְשבִ ִ
ׁ ֶש ְּכבָ ר ֵאינוֹ ַק ָ ּים ַּכ ּיוֹ םְ .מ ִַּ %טים זָ כ ּו ְל ִה ָּכנֵ ס ְ ּבאוֹ ָתן ׁ ָשנִ ים ֶאל ּתוֹ ְכ ֵכי ַה ְּמ ָָ %רה ְּכ ֵדי ְל ַה ְע ִּתיר ְּת ִפ ָּלה וְ ָצקוּן
ַל ַח ׁש ַ%ל ִקבְ ֵרי ָה ָאבוֹ תַ ,א ְך ַהדְּ בָ ִרים נַ ֲ%שׂ ּו ַ ּב ֲח ׁ ָש ִא ּיוּת ֵמ ֲח ׁ ָש ׁש ׁ ֶש ָּמא יְ ב ַּלע ָל ֶהם.
י%זֶ ר
ִל ְפנֵ י ְּכָ ׁ 140-שנָ הּ ְ ,ב ִסיוָ ן תרל"הָ %ָ ,לה ִלירו ׁ ָּש ַליִ ם ֶא ָחד ִמ ְּגדוֹ ֵלי ַר ָ ּבנֵ י הנְ ַּג ְריָ הַ ,ר ִ ּבי ָמ ְרדְּ ַכי ֱא ִל ֶ
יש ָקדוֹ ׁש ָהיָ ה
וֶ ֶ ּבר ׁ ֶש ִה ְת ּ ַפ ְר ֵסם ְ ּב ִכ ּנוּיוֹ ָ'ה ַרב ֵמ ַאדָּ א' ,וְ הוּא ֲא ִבי ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת וֶ ֶ ּבר ָה ֲ%נֵ ָפה ׁ ֶש ְ ּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאלִ .א ׁ
ָה ַרב ֵמ ַאדָּ א ו ִּמ ְּגדוֹ ֵלי ַה ּלוֹ ֲח ִמים ְל ַמ ַ%ן ִצ ְביוֹ נָ ּה ׁ ֶשל יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ו ְּקד ּ ׁ ָש ָת ּהִ .מדֵּ י ׁ ָשנָ ה ,נוֹ ֵהג ָהיָ ה ִלנְ ס ַֹ%
ְ ּב ׁ ִש ְל ֵהי יְ ֵמי ַה ַּקיִ ץ ְל ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש ֶח ְברוֹ ן ,וְ ׁ ָשם ָהיָ ה ׁשוֹ ֶהה ַ%ד ַא ַחר יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּריםִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִה ׁ ְש ּתוֹ ֵקק
ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ֶאת ְּת ִפ ּלוֹ ת ַה ָ ּי ִמים ַהנּוֹ ָר ִאים ְ ּב ִעיר ָה ָאבוֹ ת ,וְ ִל ְק ַראת ַחג ַה ּסכּ וֹ ת ָהיָ ה ׁ ָשב ִלירו ׁ ָּש ַליִ ם וְ חוֹ גֵ ג ָ ּב ּה
ֶאת ַחג ַה ּס ּכוֹ תְ .מ ָא ְרחוֹ ְ ּב ֶחבְ רוֹ ן ָהיָ ה ֶה ָח ִסיד ַה ּנוֹ ָדע ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן הוֹ יְ זְ ַמןֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ֵמ ֲח ׁשוּבֵ י ָה ִעיר ֶחבְ רוֹ ן
יה ,וְ ַאף ְַ %רבִ ֵ ּיי ָה ִעיר וְ נִ ְכ ָ ּב ֶדי ָה ָהי ּו ִמ ּמוֹ ִק ָיריו ,וּבָ ֶהם ַּגם ַאנְ ׁ ֵשי ַהדָּ ת ַה ּמ ְס ְל ִמ ִ ּיים ׁ ֶש ָ ּב ִעירּ ִ .ב ְפרֹס
ּו ִמ ּ ַפ ְרנָ ֶס ָ
יָ %ה ַרב ֵמ ַאדָּ א ֶאת ַמשְׂ ַאת נַ ְפ ׁשוֹ ִ ּב ְפנֵ י ְמ ָא ְרחוֹ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןִּ ,כי
ַה ָ ּי ִמים ַהנּוֹ ָר ִאים ׁ ֶשל ׁ ְשנַ ת ַּת ְרנַ "דִ ,ה ִ ּב ַ
ְרצוֹ נוֹ ַ%ז לוֹ ַמר ֶאת ַה ְּס ִליחוֹ ת ׁ ֶשל ֶֶ %רב יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ִ ּב ְמ ַָ %רת ַה ַּמ ְכ ּ ֵפ ָלה ,וְ הוּא מו ָּכן ְל ׁ ַש ֵחד ְ ּב ָממוֹ ן ַרב
ֶאת ַה ְממ ִּנים ַ%ל ַה ְּמ ָָ %רה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַ ּי ִּתיר ּו לוֹ ֶאת ַהדָּ בָ ר .יָ ַדע ָה ַרב ֵמ ַאדָּ א ׁ ֶש ַּס ָּכנָ ה יֵ ׁש ַ ּבדָּ בָ ר ,או ָּלם ה ּוא
יעים
ִה ׁ ְש ּתוֹ ֵקק ְ ּב ָכל ְמאוֹ דוֹ ִל ׁ ְש ּפ ְֹך ְּת ִח ָּנה ְ ּב ִקבְ ֵרי ָה ָאבוֹ ת וְ יָ ַדע ׁ ֶש ַה ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ָּמקוֹ ם יְ כוֹ ָלה ִל ְבק ְַֹ %ר ִק ִ
יח ָל ַרב ִלבְ דּ ֹק ִאם
יש יְ ׁשו ָּ%ה ַל ְּכ ָלל וְ ַל ּ ְפ ָרטְּ .כ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶאת ַה ַ ּב ָּק ׁ ָשהִ ,ה ְר ֵהר ְמ ַ%ט וְ ִה ְב ִט ַ
ו ְּל ָה ִח ׁ
יַ ֲֶ %לה ְ ּביָ דוֹ ְל ַה ְסדִּ יר ֶאת ַה ִ ּב ּקוּר ַה ֲח ׁ ָש ִאי וְ ַה ְמס ָּכןָ .ח ְד ׁ ֵשי ֱאלוּל וְ ִת ׁ ְש ֵרי ֵהם יְ ֵמי ִ ּב ּכ ּו ֵרי ֲ%נָ ִבים ,ו ִּמ ֵּכיוָ ן
יהם ִ ּב ְתקו ַּפת ַה ָ ּב ִציר
ׁ ֶשרֹב ּתוֹ ׁ ְשבֵ י ֶחבְ רוֹ ן ָה ְַ %ר ִבים ְ ּבאוֹ ָתם יָ ִמים ָהי ּו ַ ּב ֲֵ %לי ֶּכ ֶרם ֲ%נָ בִ יםָ ,הי ּו ָלנִ ים ְ ּב ַכ ְר ֵמ ֶ
וְ ָה ִעיר ָהיְ ָתה ִמ ְתרוֹ ֶקנֶ ת ָאז ִּכ ְמ ַ%ט ַל ֲחלו ִּטיןּ ִ .ב ֵּק ׁש ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְלנַ ֵּצל ֶאת ַה ִהזְ דַּ ְּמנוּת וְ ׁ ִש ֵחד ֶאת ַא ַחד
ַה ּ ׁשוֹ ְמ ִרים ׁ ֶשל ַה ְּמ ָָ %רה ׁ ֶש ָהיָ ה ִמ ַּמ ִּכ ָיריו ,וְ ֶה ֱ%נִ יק לוֹ ִל ָירה ּת ְר ִּכית זָ ָהבְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ׁ ַש ַּלח ֶאת ַה ּ ׁשוֹ ְמ ִרים
יא ָתםָ ,טבְ ל ּו ָה ַרב וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ּב ִמ ְקוֶה
יצ ָ
ָה ֲא ֵח ִרים ָללוּן ַ ּב ֶּכ ֶרם וְ הוּא יִ ׁ ְשמֹר ְלבַ דּ וֹ ְ ּבאוֹ תוֹ ַליְ ָלהָ .סמו ְּך ִל ִ
ימה ,וְ ָל ְקח ּו ְ ּביָ ָדם נֵ רוֹ ת וְ ִס ְפ ֵרי ְס ִליחוֹ תֶ .את דַּ ְר ָּכם
יסה ֶאל ַה ּק ֶֹד ׁש ּ ְפנִ ָ
ָט ֳה ָרה וְ ֵה ִכינ ּו ְַ %צ ָמם ְ ּב ִס ּל ּו ִדין ַל ְּכנִ ָ
ֶאל ַה ְּמ ָָ %רה ָ%שׂ ּו ְ ּב ֶד ֶר ְך ֲַ %ק ָּלתוֹ ן ְּכ ׁ ֶש ֵהם ְלבו ׁ ִּשים ְּכ ׁ ֵשיְ ִח'ים מ ְס ְל ִמים ְמכ ָ ּב ִדים.
יש ַא ִּמיץ ֶה ָ%שׂ וּי ְללֹא ַחתַ ,א ְך ָה ַרב ְלָּ %מתוֹ ָר ַ%ד ְּכ ֶָ %לה נִ דָּ ף וּבִ ְר ָּכיו ָּכ ׁ ְשל ּו זֶ ה
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָהיָ ה ִא ׁ
יהם ׁשוֹ ְמ ֵרי ָה ִעיר וְ ֶא ָחד ָא ַמר ַל ֲחבֵ רוֹ ְ ּב ְַ %ר ִביתְ " :ר ֵאה נָ א ֶאת ׁ ְשנֵ י ָה ֲאנָ ׁ ִשים
ָ ּבזֶ הּ ְ .ב ַד ְר ָּכםִ ,ה ִ ּביט ּו ֲֵ %ל ֶ
ישוֹ ן ַליְ ָלה"ִ .ה ִ ּביט ָ ּב ֶהם ַה ּ ׁשוֹ ֵמר ַה ּ ׁ ֵשנִ י וְ גָ ַ%ר
ָה ֵא ּל ּו .דּ וֹ ִמים ֵהם ַָ %לי ִּכ ׁ ְשנֵ י ַּג ָּנ ִבים ַה ּ ׁשוֹ ֲח ִרים ְל ֶט ֶרף ְ ּב ִא ׁ
ַ ּב ֲחבֵ רוֹ ַ " :ה ִאם ֵאינְ ָך רוֹ ֶאה ִּכי ׁ ֵשיְ ִח'ים ְמכ ָ ּב ִדים ֵהם ֵא ּל ּו"? ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ׁ ָש ַמע ֶאת ִח ּלו ֵּפי ַהדְּ בָ ִרים ,וְ הוֹ ָדה
ַלה' ְ ּב ִלבּ וֹ ַ%ל ָּכ ְך ׁ ֶש ָה ַרב לֹא ַמ ִּכיר ֶאת ַה ּ ָשׂ ָפה ָה ְַ %רבִ יתַ ,א ֶח ֶרת וַ דַּ אי ָהיָ ה רוֹ ֵ%ד ׁ ִש ְב ַָ %תיִ ם וּזְ ה ּו ָתם ָהיְ ָתה
יהם ֶאת
ימהָ ,סגַ ר ֲֵ %ל ֶ
יסם ַה ּ ׁשוֹ ֵמר ַה ְמ ׁש ָחד ּ ְפנִ ָ
ִמ ְת ַּג ֵּלית ַ%ל נְ ַק ָּלהּ ְ .בבוֹ ָאם ֶאל ְמ ַָ %רת ַה ַּמ ְכ ּ ֵפ ָלהִ ,ה ְכנִ ָ
ַה ּ ֶפ ַתח וְ נָ ַתן ָל ֶהם זְ ַמן ׁ ֶשל ׁ ָש ָ%ה ַא ַחת ִל ְת ִפ ָּלהּ ָ .ב ְדק ּו ָה ַרב וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶאת ַה ָּמקוֹ םָ ,רא ּו בּ וֹ ֶאת
יכלוֹ ת ׁ ֶשל ָה ָאבוֹ ת ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ,וְ גִ ּל ּו בּ וֹ נֶ ֶקב ַ ּב ֲא ָד ָמה ׁ ֶש ָָ %ליו ָהי ּו סוֹ ְרגֵ י ַ ּב ְרזֶ ל וְ הוּא ּ ֶפ ַתח ַה ְּמ ָָ %רה
ַה ֵה ָ
יהם ַ ּבחוֹ ר ,וְ ְָ %מד ּו ׁ ָשם לוֹ ַמר ְס ִליחוֹ ת ְ ּב ִרגְ ׁ ֵשי ק ֶֹד ׁשַ ,א ְך
יהםִ ׁ .ש ְל ׁ ְשל ּו ַה ּ ׁ ְשנַ יִ ם ֶאת ּ ִפ ְת ְקאוֹ ֵת ֶ
ׁ ֶש ַּת ְח ֵּת ֶ
יהם עוֹ ף ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ַר ִ ּבים ָּכמוֹ ה ּו ְמצוּיִ ים ְ ּב ֶח ְברוֹ ן ,וְ ִק ְר ֵקר ְ ּבקוֹ ל ָּגדוֹ ל ו ַּמ ְפ ִחיד ׁ ֶש ִה ְר ִעיד
יח ֵמ ֲֵ %ל ֶ
ְל ֶפ ַתעֵ ,הגִ ַ
ֶאת ׁ ְשנֵ י ַה ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלים ׁ ֶש ָהי ּו ׁ ְשק ּו ִעים ַ ּב ֲא ִמ ַירת ַה ְּס ִליחוֹ ת ִ ּב ְד ֵבק ּותַ .ה ּקוֹ ל ִה ְד ֵהד ַ ּב ִּמבְ נֶ ה ַה ָּגדוֹ ל וְ ָה ֵריק
ימה
יהם וְ ה ְכ ּ ְפ ָלה ְ ּב ְָ %צ ָמ ָת ּה ִ ּב ְתהו ָּדה ַּ ָ %זה%ַ ,ד ׁ ֶש ֵא ָ
יאת ָהעוֹ ף ִה ְצ ַט ְל ְצ ָלה ְ ּב ָאזְ נֵ ֶ
ׁ ֶש ֵּמ ַ%ל ַה ְּמ ָָ %רה ,ו ְּק ִר ַ
וָ ַפ ַחד נָ ְפל ּו ַ%ל ָה ַרב וְ ִכ ְמ ַ%ט ׁ ֶש ִה ְת ֵַּ %לף ַ ּב ָּמקוֹ םִ .מ ֲהר ּו ַה ּ ׁ ְשנַ יִ ם ָל ֵצאת ֵמ ַה ְּמ ָָ %רה ,או ָּלם ֵמרֹב ִח ּ ָפזוֹ ן ׁ ָש ַכח
ָה ַרב ֶאת ֵס ֶפר ַה ְּס ִליחוֹ ת ׁ ֶש ּלוֹ ַ ּב ָּמקוֹ ם ,ו ְּל ָמ ֳח ָרת ִה ְת ּ ַפ ְר ֵסם ָ ּב ִעיר ֶחבְ רוֹ ן ִּכי יְ הו ִּדים ִ ּב ְּקר ּו ְ ּב ַליְ ָלה ַ ּב ְּמ ָָ %רה.
י %יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים וְ ָה ַרב
ָה ְַ %ר ִבים ָּג ֲׁ %ש ּו וְ ָר ֲׁ %ש ּוַ ,א ְך לֹא ִה ְצ ִליח ּו ְלגַ ּלוֹ ת ִמי ֵהם ַה ְמבַ ְּק ִריםּ ֵ .בינְ ַתיִ ם ִה ִּג ַ
ֵמ ַאדָּ א ִס ּ ֵפר ַא ַחר ָּכ ְךֶ ׁ ,ש ִּמ ָ ּי ָמיו לֹא ָח ׁש ִ ּב ְת ִפ ָּלה כּ ֹה ְמרוֹ ֶמ ֶמת ְּכ ִפי ׁ ֶש ָח ׁש ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָשנָ ה ַ ּב ּיוֹ ם ַה ָּקדוֹ ׁש,
ֵמ ֵ%ין ִה ְת ּ ַפ ּ ׁ ְשטוּת ַה ַּג ׁ ְש ִמ ּיוּתִ .מ ָ ּיד ְ ּבמוֹ ָצ ֵאי ַה ּיוֹ ם ַה ָּקדוֹ ׁש ָ%זַ ב ָה ַרב ֶאת ֶחבְ רוֹ ןּ ַ ,ב ֲח ׁ ָש ׁש ׁ ֶש ָּמא יְ ב ַּלע לוֹ .
זְ ַמן ָק ָצר ְל ַא ַחר ִמ ֵּכןּ ִ ,ב ֵּקר ר' ׁ ִש ְמעוֹ ן הוֹ יְ זְ ַמן ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם וְ ִס ּ ֵפר ֶאת ַהדְּ בָ ִרים ִל ִידידוֹ ר' ַח ִ ּיים
ַה ְמבּ ּו ְרגֶ ר ִמ ַ ּי ִּק ֵירי יְ רו ׁ ָּש ַליִ םּ ,ו ְכ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע ֶאת ַה ִּס ּפוּר ַה ִּנ ְפ ָלא ִ ּב ֵּק ׁש ַּגם הוּא ְל ִה ָּכנֵ ס ֶאל ַה ְּמ ָָ %רהָ .ה ַל ְך
ְל ִה ְתיַ ֵ%ץ ִעם ַר ִ ּבי ׁ ְשנֵ יאוֹ ר זַ ְל ָמן ִמ ּל ְ ּב ִלין ַ ּב ַ%ל " ּתוֹ ַרת ֶח ֶסד"ּ ,ו ְכ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע ֶאת ַה ַהצָּ ָ%ה ָא ַמר לוֹ ְ ּב ַפ ְס ָקנוּת:
ילה ְּל ָך ֵמ ֲ%שׂ וֹ ת זֹאת .יֵ ׁש ָ ּבזֶ ה ַס ָּכנַ ת נְ ָפ ׁשוֹ ת ׁ ֶשל ַמ ָּמ ׁש ,וְ ֵאין ְ ּב ָכ ְך ׁשוּם ִמ ְצוַ ת ֲ%שֵׂ ה וְ לֹא ִח ּי ּוב
" ָח ִל ָ
ִמדְּ ַר ָ ּבנָ ן" ,וְ ִהזְ ִהיר ֶאת ַה ּ ׁ ְשנַ יִ ם ְלבַ ל יַ ְכנִ יס ּו ְַ %צ ָמם ִל ֵידי ַס ָּכנָ ה וְ לֹא יָ ׁשוּב ּו ַל ֲ%שׂ וֹ ת ֵּכן יוֹ ֵתר ְלעוֹ ָלם.

ּ ְפנִ ינֵ י אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים
טוֹ ָבה ָה ָא ֶרץ ְמאֹד ְמאֹד
יוֹ ׁ ֵשב ָהיָ ה ַה ַּצדִּ יק ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִמ ּ ְפ ֶר ִּמי ׁ ְש ַלן ְ ּב ִעירוֹ וְ ֵ%ינָ יו צוֹ ִפ ּיוֹ ת ְל ַא ְר ַ ּבע רוּחוֹ ת ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ּו ְמצ ּו ָדתוֹ
יש ָח ִסיד וִ ֵירא ׁ ָש ַמיִ ם ֵמ ַר ִ ּביםֶ ׁ ,ש ָהיָ ה
ּ ְפרו ָּסה ַ%ל ָּכל ַק ְצוֵ י ֵּתבֵ לּ ַ .ב ָ ּי ִמים ָה ֵהםִ ,ה ְתגּ וֹ ֵרר ְ ּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ִא ׁ
ׁ ָשקו ַָּּ %כל יָ ָמיו ְ ּב ָא ֳה ָל ּה ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה וְ לֹא יָ ָצא ִמ ּתוֹ ְך ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ׁ ֶשל ֲה ָל ָכה .דַּ י ָהיָ ה לוֹ ְל ַצדִּ יק זֶ ה ְ ּב ַקב
ָחרוּבִ ין ֵמ ֶֶ %רב ׁ ַש ָ ּבת ְל ֶֶ %רב ׁ ַש ָ ּבת ו ַּפ ְרנָ ָסתוֹ מ ּו ֶט ֶלת ַ%ל ַר ְעיָ תוֹ ַה ִּצ ְד ָקנִ יתֶ ׁ ,ש ָּנשְׂ ָאה ִ ּבגְ בו ָּרה ֶאת עֹל ַה ַ ּביִ ת
וְ ָכל ֲא ׁ ֶשר בּ וֹ  .יָ ִמים ֲאר ִּכים ָ%בְ ר ּו ,וְ ַכ ָּמה ִמ ְ ּבנוֹ ת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ִה ִּגיע ּו ְל ִפ ְר ָקןַ ,א ְך ָל ָר ׁש ֵאין כּ ֹ ל .זְ ַמן ַרב
ׁ ָש ְת ָקה ָה ִא ּ ׁ ָשה ַה ִּצ ְד ָקנִ ית%ַ ,ד ׁ ֶש ָר ֲא ָתה ׁ ֶש ֵאין מוֹ ָצא ִמן ַה ְּסבַ ְך וְ ֵה ֵח ָּלה ְל ַה ְפ ִציר ְ ּבבַ ְע ָל ּהַ " :צר ִלי
יְ %ל ָך ִמ ִּל ּמוּד ַה ּתוֹ ָרה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ,או ָּלם ָּכ ׁ ַשל כּ ַֹח ַה ַּס ָ ּבל וְ ֵאין ְ ּב ֶא ְפ ׁ ָשרו ִּתי ִל ְראוֹ ת יוֹ ֵתר ְ ּב ַצ ֲָ %רן ׁ ֶשל
ְל ַה ְפ ִר ַ
ְ ּבנוֹ ֵתינ ּו ַה ְּכ ׁ ֵשרוֹ תֶ ׁ ,ש ְּמ ַב ְק ׁשוֹ ת ְל ָה ִקים ַ ּביִ ת ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל וְ ֵאין ְ ּביָ ֵדינ ּו ּ ְפרו ָּטה ִלנְ דנְ יָ ָתן .לֹא נוֹ ַתר ְל ָך ָמנוֹ ס,
יהם ׁ ֶשל ַא ֵחינ ּו ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ַה ְּנ ִדיבִ ים,
יה ׁ ֶשל ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ֵת ֵצא ְל ַח ֵ ּזר ַ%ל ּ ִפ ְת ֵח ֶ
ֶא ָּלא ׁ ֶש ֵּת ֵצא ֶאת ְּגבוּלוֹ ֶת ָ
יש
ֲא ׁ ֶשר וַ דַּ אי יִ שְׂ ְמח ּו ְל ַס ֵ ּי ִַ %ליהו ִּדי ָּכ ׁ ֵשר ׁ ֶש ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ּק ֶֹד ׁש וְ יִ ְת ְמכ ּו ְ ּב ָך ִ ּב ְת ִמ ָ
יכה ֲהגוּנָ ה"ִ .הזְ דַּ ְעזֵ ַָ %ה ִא ׁ
ילה ִלי ַל ֲ%שׂ וֹ ת ֶאת ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל
ְל ׁ ֵש ַמע ַה ַה ָּצ ָ%ה וְ ָא ַמר" :מו ָּכן ֲאנִ י ָל ֵצאת ְל ַח ֵ ּזר ַ%ל ַה ּ ְפ ָת ִחים ,או ָּלם ָח ִל ָ
יכה ִ ּבזְ כ ּות
ַק ְרדּ ֹם ַל ְח ּ ֹפר ָ ּב ּה .וְ ִכי ֵא ֵל ְך וְ ֶא ְת ּ ָפ ֵאר ַ ּבגּ וֹ ָלה ׁ ֶש ֲאנִ י ֶ ּבן ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל וַ ֲא ַב ֵּק ׁש ֵֶ %קב ָּכ ְך ְּת ִמ ָ
יטת ֵח ֶפץֶ ׁ ,ש ּלֹא יַ ֲֶ %לה ַ%ל דַּ ל
יש ֶאל ַה ְּמזוּזָ ה וְ ִק ֵ ּבל ַ%ל ְַ %צמוֹ ִ ּבנְ ִק ַ
ָה ָא ֶרץ"? ְ ּבאוֹ ְמרוֹ זֹאת ,נִ ַּג ׁש ָה ִא ׁ
שְׂ ָפ ָתיו ִ ּב ְהיוֹ תוֹ ַ ּבגּ וֹ ָלה ֶאת %בְ דַּ ת ֱהיוֹ תוֹ ּתוֹ ׁ ַשב ֶא ֶרץ ַה ּק ֶֹד ׁש וְ לֹא יִ ְת ּ ָפ ֵאר ָ ּב ּה ְּכ ֵדי ְל ִה ְת ּ ַפ ְרנֵ ס ַ%ל יָ ָד ּה.

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

ְלדֹר ָֹתם וְ נָ ְתנ ּו וְ גוֹ '  -ה ְצ ַר ְך לוֹ ַמר ְלדֹר ָֹתםְ ,ל ַצד ׁ ֶש ּלֹא ָב ָאה
ִמ ְצ ָוה זוֹ ֶא ָּלא ְלזִ ְכרוֹ ן ַה ִּמ ְצוֹת ְּכ ׁ ֶש ִ ּי ְרא ּו אוֹ תוֹ ָּ ,תבוֹ א
יכין
ַה ְּס ָב ָרא לוֹ ַמר ְּכ ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א דּ וֹ ר ָקדוֹ ׁש ְו ָטהוֹ ר ׁ ֶש ֵאין ְצ ִר ִ
יצתַּ ,ת ְלמוּד לוֹ ַמר ְלדֹר ָֹתם .עוֹ ד
ְלזִ ְכרוֹ ן זֶ ה ֵאין צֹ ֶר ְך ְ ּב ִצ ִ
יִ ְר ֶצה ְ ּב ָה ִעיר ָל ּ ָמה ָּכ ַתב ְלדֹר ָֹתם ְ ּב ֶא ְמ ַצע ּ ְפ ָר ֵטי ַה ִּמ ְצ ָוה.
יצת ׁ ְשנֵ י דְּ ָב ִריםַ ,ה ָּל ָבן
ָא ֵכן ְל ַצד ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְּב ִמ ְצ ַות ִצ ִ
ְו ַה ְּת ֵכ ֶלתַ ,ה ָּל ָבן יֶ ׁ ְשנוֹ ְּב ָכל זְ ַמןְ ,ו ַה ְּת ֵכ ֶלת יֵ ׁש זְ ַמן ׁ ֶש ֵאינוֹ
ָמצוּיְ ,ונִ ְת ַח ֵּכם ה' ְו ָא ַמר ְלדֹר ָֹתם ק ֶֹדם זִ ְכרוֹ ן ַה ְּת ֵכ ֶלת
לוֹ ַמר ׁ ֶש ַה ָּל ָבן ְלדוֹ רוֹ ָתם ֲא ָבל ְּת ֵכ ֶלת ְּכ ׁ ֶש ֵאינוֹ ַ ּב ִּנ ְמ ָצאֵ ,אין
ִח ּיוּב בּ וֹ ַ ,ו ֲהגַ ם ׁ ֶש ַה ְּת ֵכ ֶלת ֵאינוֹ ְמ ֵַּ +כב ֶאת ַה ָּל ָבן ְולֹא ַה ָּל ָבן
ֶאת ַה ְּת ֵכ ֶלתַ ,אף־ ַ+ל־ ּ ִפי־ ֵכן ַה ָּל ָבן הוּ א ְּבנִ ְמ ָצא ְלדוֹ רוֹ ת
ְּבלֹא ֶה ְפ ֵסקַ ,מה ּ ׁ ֶש ֵאין ֵּכן ַה ְּת ֵכ ֶלת:
יתם אֹתוֹ וּזְ ַכ ְר ֶּתם ֶאת ָּכל ִמ ְצוֹת ה'ֵ ּ ,פרו ּׁש,
ְו ָא ַמר ו ְּר ִא ֶ
ְּכ ׁ ֶש ַ ּי ִּביט ּו ְּב ִס ַּמן ְַ +בד ּו ָתם יִ ְּתנ ּו ֵלב ׁ ֶש ֵאינָ ם ְּבנֵ י חוֹ ִרין
ַל ֲ+שׂ וֹ ת ְּכ ֶח ְפ ָצם ְּב ַמ ֲא ָכ ָלם ְּב ַמ ְלבּ ּו ׁ ָשם ְּב ִדבּ ו ָּרם ו ְּב ָכל
מד ְ ּב ׁ ָש ָ+ה
יהםְּ ,כ ֶֶ +בד ׁ ֶש ֵא ַ
ַמ ֲ+שֵׂ ֶ
ימת ַרבּ וֹ ָָ +ליוְ ,ו ַל ֲֹ +
מד ְו ַל ֲ+שׂ וֹ ת ָּכל ְמ ָלאכוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ִצ ָּוה
ׁ ֶש ָה ָאדוֹ ן ְמ ַצוֶּ ה ַל ֲֹ +
ה' ַל ֲ+שׂ וֹ תְ ,ו ָא ַמר וְ לֹא ָתתוּר ּו וְ גוֹ 'ֵ ּ ,פרו ּׁש ְל ַצד ׁ ֶש ַה ִּנגְ ֶלה
הוּא דָּ ָבר ׁ ֶש ָה ַ+יִ ן ֲח ֵפ ָצה ְוחוֹ ׁ ֶש ֶקת בּ וֹ  ,ו ִּמ ְצ ַות ַה ּ ֶמ ֶל ְך ִהיא
ִצ ּווּי ֲ+שׂ וֹ ת ֵה ֶפ ְך ָה ָרצוֹ ן ַה ּ ִט ְב ִעי ּושְׂ נוֹ א ֶה ֵָ +רב ַה ּמ ְר ָ ּג ׁש,
ו ִּמן ַה ִּנ ְמנָ ע ׁ ֶש ַ ּי ֲ+מֹד ַּבדָּ ָבר ֶא ָּלא ְּב ֶה ַָ +רת ִס ַּמן ְַ +בד ּותוֹ
הוּא יְ כוֹ ֵפה ּו ְל ַה ּ ֵפ ְך ֲא ׁ ֶשר ֵ+ינוֹ ְו ִלבּ וֹ ׁ ָשם יַ ְח ּפֹץ:
יתי ְל ָה ִעיר ָל ָּמה לֹא ִה ְכ ׁ ִשיר ה' ֶצ ַבע ַה ְּת ֵכ ֶלת ֶא ָּלא
ְו ָר ִא ִ
ִמדָּ ג עוֹ ֶלה ֵמ ַה ָ ּים ְולֹא ִמ ּ ׁ ְש ַאר דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ֶהם ֶצ ַבע זֶ ה
ְַ +צמוֹ ְ ,ואוּ ַלי ׁ ֶשה ּוא ִמ ּ ַט ַ+ם ְַ +צמוֹ ׁ ֶש ֶּזה הוּא סוֹ דוֹ
יְ ,+ו ָה ֵבן ַ ּגם ְל ָה ִעיר
ְּכאוֹ ְמ ָרם זַ "ל יָ ם דּ וֹ ֶמה ָל ָר ִק ַ
ׁ ֶש ָה ַר ֲח ִמים יִ ּ ָמ ׁ ְשכ ּו ֵמ ַה ּתוֹ ָרה ַה ִּנ ְר ֶמזֶ ת ְּביָ םּ ַ .גם ִל ְרמֹז ִּכי
ָה ַר ֲח ִמים נִ ְמ ׁ ָש ִכים ִמ ְּב ִחינָ ה ַה ִּנ ְר ֶמזֶ ת ְ ּב ָדג ְּבסוֹ ד ֵ+ינָ א
יחאַּ ,כ ָ ּידו ַָּ +לרוֹ ִאים ְּבאוֹ ר ַה ַח ִ ּיים:
ּ ְפ ִק ָ

יְ %ל ֶא ֶרץ ּפוֹ ִלין וְ ֵה ֵחל ְ ּב ַמ ָּסעוֹ ַ%ל ּ ְפנֵ י
ֳח ָד ׁ ִשים ֲאר ִּכים ָ%בְ ר ּו ָָ %ליו ו ְּת ָלאוֹ ת ַרבּ וֹ ת ְמ ָצא ּוה ּו%ַ ,ד ׁ ֶש ִה ִּג ַ
ְק ִה ּלוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ַה ְּגדוֹ לוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ְּמ ִדינָ הְּ .כ ַד ְרכּ וֹ ׁ ֶשל יְ הו ִּדיָ ּ ,פנָ ה ְּת ִח ָּלה ֶאל ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ַה ְּמקוֹ ִמי ו ָּמ ָצא
יֵ %מ ֶא ֶרץ ַה ּק ֶֹד ׁש,
נ ַֹחם ֵ ּבין דַּ ּ ֵפי ַה ְּג ָמ ָראֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ִּמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ּלֹא ִּג ָּלה ֶאת זֶ הוּתוֹ ְּכ ַת ְל ִמיד ָח ָכם מ ְפ ָלג ׁ ֶש ִה ִּג ַ
לֹא יִ ֲחס ּו לוֹ ַה ְ ּב ִר ּיוֹ ת ְּתשׂ ו ֶּמת ֵלב ְמר ָ ּבה וְ ִה ִ ּביט ּו ָָ %ליו ְּכ ֶאל ּפוֹ ׁ ֵשט־יָ ד ִמן ַה ּ ׁשו ָּרה .נָ ְקפ ּו יְ ָר ִחים ִמ ְס ּ ָפר
יש ָר ָאה ִּכי ֲַ %דיִ ן לֹא ְָ %ל ָתה ְ ּביָ דוֹ ְל ַק ֵ ּבץ ֶא ָּלא ְסכוּם ָק ָטןֶ ׁ ,ש ּלֹא ָהיָ ה דַּ י בּ וֹ ֶא ָּלא ְּכ ֵדי ִמ ְחיָ תוֹ ָ .ר ָאה
וְ ָה ִא ׁ
ְ
ישא' ַר ִ ּבי יִ שְׂ ָר ֵאל ֵמרוּזִ 'יןְּ ,כ ֵדי
ֶה ָח ִסיד ִּכי ְ ּב ֶד ֶרך זוֹ לֹא יַ ֲֶ %לה ְ ּביָ דוֹ ְל ִה ָּו ׁ ַשע ,וְ ֶה ְח ִליט ִלנְ ס ֶַֹ %אל ַה' ָּסבָ א ַקדִּ ׁ ָ
ְל ִה ָּמ ֵל ְך ְ ּב ַד ְע ּתוֹ וְ ִל ׁ ְשאֹל ְּכ ָדת ַמה ַּל ֲ%שׂ וֹ תְּ .כ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע ַה ַּצדִּ יק ֵמרוּזִ 'ין ֶאת ִס ּפוּרוֹ ׁ ֶשל ָה ִא ׁ
יש ,נָ ַתן לוֹ
ׁ ִש ּ ׁ ָשה ַמ ְט ְ ּבעוֹ ת יִ ְק ֵרי ֵֶ %ר ְך וְ ָא ַמר לוֹ ִ " :מ ְּלבַ ד ְּתר ּו ָמ ִתי זֹאתֵ ,אין ְ ּביָ ִדי ְל ַס ֵ ּי ְַ %ל ָך ְמא ּו ָמה ,או ָּלם ְמיַ ֵ%ץ ֲאנִ י
ְל ָך ִלנְ ס ֶַֹ %אל ַר ִ ּבי דָּ וִ ד ִמ ַ ּז ְ ּב ְלטוֹ ב ׁ ֶשהוּא ָח ָכם ָּגדוֹ ל ו ִּמן ַה ְּס ָתם יֵ ַדע ַמה ְּליַ ֵ%ץ ְל ָך"ַּ .גם ַה ַּצדִּ יק ִמ ַ ּז ְ ּב ְלטוֹ ב
ֶה ֱ%נִ יק לוֹ ׁ ִש ּ ׁ ָשה ַמ ְט ְ ּבעוֹ ת וְ יָ ַ%ץ לוֹ ִלנְ ס ֶַֹ %אל ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִמ ּ ְפ ֶר ִּמי ׁ ְש ַלןּ ְ ,באוֹ ְמרוֹ ַ " :ר ִ ּבי ֵמ ִאיר הוּא נְ ִביא
ֱא ֶמת ,וְ הוּא ְללֹא ָס ֵפק וַ דַּ אי יֵ ַדע ְלהוֹ רוֹ ת ְל ָך ֶאת ַה ַּמ ֲ%שֶׂ ה ֲא ׁ ֶשר ַּת ֲ%שֶׂ ה וְ ֶאת ַהדֶּ ֶר ְך ֲא ׁ ֶשר ֵּת ֵל ְך ָ ּב ּה".
ִה ְמ ׁ ִש ְ
יש ַלן ,וְ ׁ ָשם ּ ָפנָ ה ִמ ָ ּיד ֶאל ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ׁ ֶש ָ ּב ִעיר
יָ %ל ִעיר ּ ְפ ֶר ִּמ ׁ ְ
יך ֶה ָח ִסיד ְל ַכ ֵּתת ֶאת ַרגְ ָליו ַ%ד ׁ ֶש ִה ִּג ַ
ימה .לֹא ָא ְר ָכה ַה ּ ׁ ָש ָ%ה ,וְ ׁשוֹ ֵחט ָה ִעיר נִ ְכנַ ס ֶאל ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁשּ ,ו ְכ ׁ ֶש ָר ָאה ֶאת ַה ְ ּיהו ִּדי
ְּכ ַד ְרכּ וֹ ִמ ָ ּי ִמים יָ ִמ ָ
י %לוֹ ָלבוֹ א ֶאל ֵ ּביתוֹ וְ ִל ְסעֹד ַ%ל ׁש ְל ָחנוֹ .
ׁ ֶש ּיוֹ ׁ ֵשב וְ עוֹ ֵסק ַ ּב ּתוֹ ָרה וְ נִ ָּכר ָָ %ליו ׁ ֶש ָ ּבא ִמדֶּ ֶר ְך ְרחוֹ ָקהִ ,הצִּ ַ
ֵ ּבינְ ַתיִ םָ ,ק ָרא ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר וְ ָא ַמרָ " :ח ׁש ֲאנִ י ָ ּב ִעיר ַ ּב ֲאוִ ָיר ּה ׁ ֶשל ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל" ,וְ הוּא ִמ ֵהר ִל ׁ ְשל ַֹח ֶאת
יֵ %מ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל .יָ ָצא ַה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש
ְמ ׁ ַש ְּמ ׁשוֹ ר' ַא ְריֵ ה ְּכ ֵדי ְל ַח ּ ֵפשׂ ְ ּב ָכל ָה ַא ְכ ַסנְ יוֹ ת ָ ּב ִעיר ֶאת ָהאוֹ ֵר ַח ׁ ֶש ִה ִּג ַ
ָלת ּור ַא ַחר ָהאוֹ ֵר ַח ׁ ֶש ֶ ּזה ִמ ָּקרוֹ ב ָ ּבא ,או ָּלם לֹא ְמ ָצאוֹ ְ ּב ָב ֵּתי ַה ָּמלוֹ ן ׁ ֶש ָ ּב ִעיר ,וְ ָחזַ ר ְ ּביָ ַדיִ ם ֵריקוֹ תִ ׁ .ש ְּלחוֹ
י%
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְל ַח ּ ֵפשׂ ׁשוּב ֶאת ָהאוֹ ֵר ַח וְ ָא ַמרֵ " :מ ִאיר ֵאינֶ ּנ ּו טוֹ ֶ%ה ,וְ ֵאין ָס ֵפק ְ ּב ִל ִ ּבי ִּכי אוֹ ֵר ַח ָח ׁשוּב ִה ִּג ַ
ֵמ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאלּ ְ .ב ָמטו ָּתא ִמ ְּמ ָך ׁשוּב וְ ַח ּ ֵפשׂ ַא ֲח ָריו וְ ָה ִביאוֹ ֵא ַלי"ָ ׁ .ש ָ%ה ֲאר ָּכה ׁשוֹ ֵטט ַה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ִ ּב ְרחוֹ בוֹ ת
ָה ִעיר%ַ ,ד ׁ ֶש ִה ִּג ַ
יֶ %אל ֵ ּביתוֹ ׁ ֶשל ַה ּ ׁשוֹ ֵחט ו ָּמ ָצא ׁ ָשם ָא ָדם ִ ּב ְל ִּתי מ ָּכרִ .מ ֵהר ַה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש וְ ִה ִּציג ֶאת ׁ ְש ֵא ָלתוֹ
ִ ּב ְפנֵ י ָהאוֹ ֵר ַחַ " :ה ִאם ֵמ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ַא ָּתה"? וְ ַה ָּלה נִ ְד ַהם וְ ׁ ָש ַאלִ " :מי ִּג ָּלה ְל ָך ָרז זֶ ה"? ִעם ִה ָּכנְ סוֹ ָ ,רץ
ֵא ָליו ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְ ּבשִׂ ְמ ָחה וְ ִק ְ ּבלוֹ ִ ּב ְמאוֹ ר ּ ָפנִ ים" :זֶ ה ִעדָּ ן וְ ִעדָּ נִ ים ׁ ֶש ֵּמ ִאיר יוֹ ׁ ֵשב ו ְּמ ַצ ּ ֶפה ְלבוֹ ֲא ָךְּ .כבָ ר ִל ְפנֵ י
ׁ ָשנִ ים ֲאר ּכוֹ ת יִ ֵחד לוֹ ֵמ ִאיר ק ּ ָפה נְ עו ָּלה ,וְ ָהיָ ה ְמ ׁ ַש ְל ׁ ֵשל ְלתוֹ ָכ ּה ּ ְפרו ָּטה ַא ַחר ּ ְפרו ָּטהְ ,לצֹ ֶר ְך נִ ּשׂ ּו ֵאי
יךִּ .כי ָּכ ְך ִצ ּו ּו ַ%ל ֵמ ִאיר ְּכבָ ר ֵמ ָאז ה ֶּל ֶדת ְ ּבנוֹ ֶת ָ
ְ ּבנוֹ ֶת ָ
יהן ַּכ ֲא ׁ ֶשר
יךְ ,ל ַמ ַ%ן ְּת ֵהא ַה ְּנדנְ יָ ה ְמצוּיָ ה ַל ֲא ִב ֶ
ְ
ַּת ַּג ְענָ ה ְל ִפ ְר ָקן וְ לֹא יִ ְצ ָט ֵרך ְל ַב ֵּטל ּתוֹ ָרה ו ְּל ַח ֵ ּזר ַ%ל ַה ּ ְפ ָת ִחים"ִ .מדֵּ י דַּ ְ ּברוֹ  ,הוֹ ִציא ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ק ּ ָפה ְּגדוֹ ָלה
ׁ ֶש ָהיְ ָתה ְמ ֵל ָאה ַ ּב ַּמ ְט ְ ּבעוֹ ת ,ו ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ְּס ָפ ָרם ׁ ָש ַקל ְ ּביָ דוֹ ׁ ֶשל ֶה ָח ִסיד ַה ִּנ ְד ָהם ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת ֲאד ִּמים זָ ָהב
יליןֶ ׁ ,ש ָהי ּו ָ ּב ֶהם ְּכ ֵדי ַה ּ ָשׂ ַאת ְ ּבנוֹ ָתיו ְ ּב ָכבוֹ ד ,דַּ י וְ הוֹ ֵתרּ ִ .ב ֵּק ׁש ֶה ָח ִסיד ְלהוֹ דוֹ ת ְל ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר
ָט ִבין ּו ְת ִק ִ
יח ִמן ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ַלה' ַה ּתוֹ ָדה וְ ַה ְּת ִה ָּלה.
ְ ּבקוֹ ל נִ ְר ָּג ׁשַ ,א ְך ָה ַר ִ ּבי ֵמ ֵאן ִל ׁ ְשמ ַֹ %וְ ָא ַמר ׁ ֶש ֵאינוֹ ֶא ָּלא ׁ ָש ִל ַ

בכ"ב בסיון הסתיים חודש הימים למתאוננים
המוזכרים בפרשתנו ,ופסק השליו מלרדת במדבר.
בו ביום לקתה מרים בצרעת כמסופר בסוף פרשתנו,
וישבה בהסגר עד כ"ט בסיון ,יום שילוח המרגלים
לתור את הארץ.

יכל ָק ְד ׁשוֹ ׁ ֶשל ַה ַּצדִּ יק
ִל ְפנֵ י ׁשוּבוֹ ְל ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ְּכ ׁ ֶש ְ ּב ַא ְמ ַּת ְח ּתוֹ ַה ְּסכוּם ַה ָּגדוֹ לָ ׁ ,שב ֶה ָח ִסיד וּבִ ֵּקר ְ ּב ֵה ַ
ֵמרוּזִ 'ין ,וּבְ ִה ְת ּ ַפ ֲ%לוּת ְּגדוֹ ָלה ֶה ֱאזִ ין ְל ִס ּפוּרוֹ ַה ִּנ ְפ ָלאּ ְ .ב ַס ְ ּימוֹ ּ ִ ,ב ֵּק ׁש ַה ַּצדִּ יק ִל ְראוֹ ת ְ ּבמוֹ ֵ%ינָ יו ֶאת
ק ֶד ׁש וְ ַאף ֵה ֵחל ְל ַצ ְח ְצ ָחם ו ְּלנַ ּקוֹ ָתם ְ ּבמוֹ יָ ָדיו ִמן ַה ֲחלו ָּדה ׁ ֶש ָא ֲחזָ ה ָ ּב ֶהם
ַה ַּמ ְט ְ ּבעוֹ תּ ,ונְ ָט ָלם ְ ּב ֶח ְרדַּ ת ֹ
יש ַלן.
ַ ּב ּ ׁ ָשנִ ים ָה ֲארכּ וֹ ת ׁ ֶש ָהי ּו נְ ע ּולוֹ ת ְ ּבק ּ ָפתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִ ּב ְפ ֶר ִּמ ׁ ְ

בכ"ג בסיון בימיו של ירבעם בן נבט ,הראשון למלכי
ישראל ,בטלה הבאת הביכורים לירושלים ,ומובא
בשולחן ערוך שיש הנוהגים להתענות ביום זה .מאז
עשה ירבעם את העגלים בבית אל ובדן ,מפני שידע
שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד.

ִס ּפוּר נִ ְפ ָלא זֶ ה ס ּ ַפר ַ%ל יְ ֵדי ָה ַא ְדמוֹ "ר ַה ָ ּז ֵקן ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם יַ ֲ%קֹב ִמ ַּסדִּ יג ּו ָראֶ ׁ ,ש ִּס ּ ְפרוֹ ְל ֶא ָחד ִמ ְּקרוֹ ֵבי
ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ַ ּבר אוֹ ְריָ ן וּבַ ר ֲאבָ ָהן ו ַּפ ְרנָ ָסתוֹ ָהיְ ָתה דְּ חו ָּקה ָָ %ליו ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ָ ּבא ְלבַ ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ּנ ּו ִמ ְכ ַּתב
ַה ְמ ָל ָצה בּ וֹ יְ ֹפ ַרט יִ ח ּוסוֹ ָה ָרם ,יָ ַ%ץ לוֹ ָה ַר ִ ּבי ׁ ֶש ּלֹא ַל ֲ%שׂ וֹ ת ֵּכן וְ ִס ּ ֵפר לוֹ ַ%ל ֶה ָח ִסיד ַה ָּלז ׁ ֶש ָ ּז ָכה ְל ַק ֵ ּבל ֶאת
יש ַלןּ ִ ,בזְ כוּת זְ ִהיר ּותוֹ ׁ ֶש ּלֹא ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְ ּב ִכ ְת ָר ּה ׁ ֶשל ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל,
ַה ֶּכ ֶסף ָה ַרב ִמ ָ ּי ָדיו ׁ ֶשל ַה ַּצדִּ יק ִמ ּ ְפ ֶר ִּמ ׁ ְ
יש זֶ ה יָ ַ%ץ ׁ ֶש ּלֹא ְל ִה ְת ֵַּ %טר ְ ּב ֶכ ֶתר ֲאבוֹ ָתיו ו ִּבזְ כוּת זֶ ה יִ זְ ֶּכה ְל ִה ָּו ׁ ַשע ְ ּב ַפ ְרנָ ָסה ְ ּב ֶרוַ ח.
וְ ַאף ְל ִא ׁ

בכ"ה בסיון ג'תתע"ח ,נהרגו בגזירת שמים התנאים
הקדושים רבן שמעון בן גמליאל ,רבי ישמעאל בן
אלישע ורבי חנינא סגן הכהנים .ומובא בשולחן
ערוך ,שיש הנוהגים להתענות ביום זה מפני הריגת
התנאים .הם היו שלושה מתוך עשרה הרוגי מלכות
שנהרגו בתקופה ארוכה של יותר ממאה שנה ,ולא
נהרגו בזמן אחד.

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים
כ' בסיון נחשב כיום צום ותענית על מאורעות קשים
שאירעו לעם ישראל ביום זה .מייחסים את קביעת
היום לרבנו תם ,לזכר עלילת הדם שהתרחשה בעיר
בלוישׂ שבצרפת בשנת ד'תתקל"א ,והוא חודש שוב
כיום צום ותענית על גזירות ת"ח ות"ט ,כפי שכותב
הש"ך בספרו "מגילת ֵעפה"" :כי גם גזירות תתקל"א
היה ביום ההוא ובאותן הזמנים ,וגם כי יום זה לא
יארע בשבת קודש בשום פנים" .בכמה קהילות
בזמננו נוהגים לומר ביום זה סליחות.
ה"אוהב ישראל" מאפטא היה אומר ,שכ' בסיון הוא
התחלת יום הכיפורים ,וסימנך "כי יד על כס י־ה",
'כס'  -ראשי תיבות כ' סיון' ,י־ה'  -יום הכיפורים.

תם ְּב ׁשו ֵּלי ִמ ְכ ָּתבָ יוַ " :ה ּ ׁ ָש ָפל ֶּב ֱא ֶמת"ָ ׁ .ש ֲאל ּו ּ ַפ ַ%ם ֶאת ַה' ָּס ָבא
ַר ִּבי ְמנַ ֵחם ֶמנְ דְּ ל ִמ ִּו ֶ
יט ּ ְפ ְסק ַּב ַ%ל " ּ ְפ ִרי ָה ָא ֶרץ" ,נָ ַהג ַל ְח ּ ֹ
יצד ִה ְכ ִּתיר ַר ִ ּבי ֶמנְ דְּ ל ֶאת ְַ %צמוֹ ְ ּבת ַֹאר ּכֹה נִ ְׂש ָ ּגבְ ,ו ֵה ׁ ִשיבֶ " :א ְצלוֹ ָהיְ ָתה ַה ּ ׁ ִש ְפל ּות ּכֹה
ישא' ַר ִּבי יִ שְׂ ָר ֵאל ֵמרוּזִ 'יןֵּ ,כ ַ
ַקדִּ ׁ ָ
ְטבוּ ָ%ה וּ מ ׁ ְש ֶר ׁ ֶשת ְ ּב ְַ %צמוֹ ָתיו%ַ ,ד ׁ ֶש ּלֹא ָהיָ ה נִ ְר ֶאה לוֹ ַהדָּ בָ ר ְּכ ִמדָּ ה טוֹ בָ ה וּ ְכ ַמ ֲָ %לה ְמי ֶח ֶדת" ,וְ ִס ֵּיםֵ " :אין ָא ָדם ַר ּ ׁ ַשאי
יְ %ל ַמ ְד ֵרגָ ה זוֹ ׁ ֶש ֲחבֵ רוֹ יִ ְת ּפֹס ְ ּב ָח ְטמוֹ וְ יוֹ ִליכוֹ ָּכ ְך ִ ּב ְרחוֹ בוֹ ת ִק ְריָ ה ,וְ לֹא יִ ְת ּ ַפ ֵ%ל ִמ ֶ ּזה
תם ַ'ה ּ ׁ ָש ָפל ֶ ּב ֱא ֶמת'ֶ ,א ָ ּלא ִאם יַ ִ ּג ַ
ַל ְח ּ ֹ
יתיֶ ׁ ,ש ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָאבוֹ א ְל ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל,
ְּכ ָלל"ַ .א ַחד ָהעוֹ ִלים ְל ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאלָּ ,בא ּ ַפ ַ%ם ְל ַר ִּבי ֶמנְ דְּ ל ְו ִה ְתאוֹ נֵ ן ְ ּב ָפנָ יוָ " :סבוּר ָהיִ ִ
יתי ְּב ְַ %צ ִמי ִמדּ וֹ ת ָרעוֹ ת ְו ֶה ְר ֵ ּג ִלים
אתי ְל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ִ ּג ִ ּל ִ
א ּו ַכל ַל ֲ%בֹד ֶאת ה' ְ ּבנָ ֵקל וּבְ ִלי ַמ ְׂש ִטינִ ים ,או ָּלם ְַ %כ ׁ ָשו ׁ ֶש ָּב ִ
ְמג ִ ּנים ׁ ֶש ּלֹא ִה ַּכ ְר ִּתי ְּב ְַ %צ ִמי ִּב ְהיוֹ ִתי ְ ּבחוּץ ָל ָא ֶרץ"ָ .א ַמר לוֹ ַר ִּבי ֶמנְ דְּ ל" :טוֹ ֶ%ה ַא ָּתה .לֹא ִמדּ וֹ ת ֲח ָד ׁשוֹ ת ֵהןֶ ,א ָּלא
ית ׁ ָשר ּוי ְּבגַ ֲא ָוה וְ ָל ֵכן לֹא ִה ַּכ ְר ָּת ְ ּב ְַ %צ ְמ ָך ְ ּב ֶח ְסרוֹ נוֹ ת ֵא ּל ּו ,א ּו ָלם ָּכאן ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ׁ ֶש ִהיא
ׁ ֶש ִּב ְהיוֹ ְת ָך ָ ּגר ְ ּבחוּ ץ ָל ָא ֶרץ ָהיִ ָ
ְמס ֶ ּג ֶלת ְלזַ ֵּכ ְך ֶאת ָה ָא ָדם ּו ְל ָהבִ יאוֹ ִל ֵידי ֲ%נָ ָוהַ ,רק ָאז ִה ְת ַח ְל ָּת ְל ַה ִּכיר ֶאת ַמצָּ ְב ָך וּ ִמדּ וֹ ֶת ָ
יךְ ,ו ָא ְמנָ ם ַה ָּכ ַרת ַה ּ ַמצָּ ב ִה ָּנ ּה
ֲח ִצי ְרפוּ ָאהּ ,ו ֵמ ַָּ %תה ֵּת ַדע ֶמה ֶָ %ל ָ
יך ְל ַת ֵּקן".
מה"ָ ,היָ ה יָ ד ּו ִַּ %ב ְת ִמימוּ תוֹ וּבְ ִמדַּ ת ָה ֲ%נָ ָוה ַהיְ ֵת ָרה ׁ ֶשבּ וֹ .
מה זַ ְל ָמן ִל ְ
יפ ׁ ִשיץ ַ ּב ַ%ל " ֶח ְמדַּ ת ׁ ְשלֹ ֹ
ַר ָּב ּה ׁ ֶשל ַו ְר ׁ ָשהַ ,ר ִ ּבי ׁ ְשלֹ ֹ
ּ ַפ ַ%ם ָּבא ֵא ָליו ֶא ָחד ִמ ְ ּבנֵ י ָה ִעיר וְ ִס ּ ֵפר לוֹ ְּב ַצ ַ%ר ַ%ל ּ ַפ ְרנָ ָסתוֹ ׁ ֶש ִה ְת ְַ %ר ֲָ %רה ּו ׁ ְש ָ%תוֹ דְּ ח ּו ָקה ָָ %ליוֵ " .אין ִלי ַמ ׁ ְש ֵ%ן
ו ַּמ ׁ ְש ֵ%נָ ה ,א ּו ָלם ָקרוֹ ב ִָ ׁ %שיר ֶא ָחד יֶ ׁש ִלי ָּב ִעיר קוֹ ְטנָ הּ ,ו ְמבַ ֵּק ׁש ֲאנִ י ֵמ ָה ַרב ׁ ֶש ִּי ְכ ּתֹב ִלי ִמ ְכ ַּתב ַּב ָּק ׁ ָשה ִל ְקרוֹ בִ י זֶ ה,
יש נָ ַסע ְלקוֹ ְטנָ ה ֶאל ְקרוֹ בוֹ ֶה ִָ ׁ %שירַ .ה ָּלה
ישָׂ %ָ .שה ָה ַרב ְּכבַ ָּק ׁ ָשתוֹ ְו ָה ִא ׁ
ׁ ֶש ִּי ְתמ ְֹך ִּבי וְ יַ ֲִ %מ ֵידנִ י ׁשוּ ב ַ%ל ַרגְ ַלי"ִּ ,ב ֵּק ׁש ָה ִא ׁ
ישי ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַלח ֵא ָליו ֵמ ַר ָ ּב ּה ַהנּ וֹ ָדע ׁ ֶשל וַ ְר ׁ ָשהָ ּ .פ ַתח ֶה ִָ ׁ %שיר
שָׂ ַמח ְל ַק ֵּבל ֶאת ּ ְפנֵ י ְקרוֹ בוֹ  ,וְ ׁ ִש ְב ַָ %תיִ ם שָׂ ַמח ְל ַק ֵּבל ִמ ְכ ָּתב ִא ׁ ִ
מה זַ ְל ָמן ָּכ ַתב ָָ %ליו ְּת ָא ִרים ּו ׁ ְשבָ ִחים מ ְפ ָלגִ יםֶ ׁ ,ש ֵאינָ ם נִ ְכ ָּתבִ ים ֶא ָ ּלא ַ%ל ְ ּגדוֹ ֵלי
ֶאת ַה ִּמ ְכ ָּתב ְונִ ְד ַהם ְלגַ ּלוֹ תִּ ,כי ַר ִ ּבי ׁ ְשלֹ ֹ
יָ %ָ %ליו וּ ָפ ַתח ֶאת ִלבּ וֹ ְ ,והוּא ָּת ַמ ְך ִּב ְקרוֹ בוֹ ַה ּיוֹ ֵרד
יש ּ ָפ ׁשוּט ְו ֶה ְדיוֹ טַ .ה ִּמ ְכ ָּתב ִה ׁ ְש ּ ִפ ַ
יִ שְׂ ָר ֵאלּ ְ ,בעוֹ ד הוּ א ֵאינוֹ ֶא ָּלא ִא ׁ
מֶ1
ִּב ְת ִמ ָ
שה ַא ֲהרֹןַ ,ר ָּב ּה ׁ ֶשל קוֹ ְטנָ הְ ,ו ֶה ְר ָאה לוֹ
יכה ׁ ֶשל ַמ ָּמ ׁשְ .ל ַא ַחר ִמ ְס ּ ַפר יָ ִמים ,נִ ְכנַ ס ֶא ָחד ִמ ְּקרוֹ בֵ י ֶה ִָ ׁ %שיר ֶאל ַר ִּבי ֹ
שה ַא ֲהרֹן ֶאת ַה ִּמ ְכ ָּתב וְ ָת ַמ ּה ַ%ל ַה ּ ׁ ְשבָ ִחים ַה ּמ ְפ ָרזִ ים ׁ ֶשבּ וֹ ,
מֶ1
ֶאת ַה ִּמ ְכ ָּתב ׁ ֶש ִּק ֵּבל ֶה ִָ ׁ %שיר ֵמ ַר ָ ּב ּה ׁ ֶשל וַ ְר ׁ ָשהָ .ק ָרא ַר ִּבי ֹ
יהתוֹ ַ%ל נ ַּסח ַה ִּמ ְכ ָּתב .לֹא
יּ ְ %ב ָפנָ יו ֶאת ְּת ִמ ָ
מה זַ ְל ָמן וְ יַ ִ ּב ַ
וּבִ ֵּק ׁש ֵמ ַה ָּבא ְל ָפנָ יו ׁ ֶש ִאם יִ זְ דַּ ֵּמן ְלוַ ְר ׁ ָשה ,יִ ָּכנֵ ס ֶאל ַר ִּבי ׁ ְשלֹ ֹ
יש ִהזְ דַּ ּ ֵמן ֶאל ֵּבית ָה ַרב ְ ּבוַ ְר ׁ ָשה ּו ׁ ְש ָאלוֹ ַ " :מדּ וּ ַָּ %כ ַתב ַר ֵ ּבנ ּו ַ%ל ְקרוֹ בִ י ֶה ִָ ׁ %שיר ׁ ְשבָ ִחים ּכֹה
ְָ %ברוּ יָ ִמים ְמר ִ ּבים וְ ָה ִא ׁ
מה זַ ְל ָמן ְו ָא ַמר ִּב ְת ִמימוּת ו ְּבט ַֹהר ֵלב" :וּ ַמה
מ ְפ ָלגִ ים? ֲה ֵרי לֹא ּכוֹ ְתבִ ים אוֹ ָתם ֶא ָ ּלא ַ%ל ְ ּגדוֹ ֵלי ַהדּ וֹ ר"ָּ .ת ַמ ּה ַר ִּבי ׁ ְשלֹ ֹ
ילת ִמ ְכ ָּתבִ ים ְו ֶה ְר ָאה ָלאוֹ ֵר ַח ֶאת ַה ּ ׁ ְשבָ ִחים
ְּב ָכ ְך? ֲה ֵרי ַ ּגם ַָ %לי ּכוֹ ְתבִ ים ׁ ְשבָ ִחים נִ שְׂ ָ ּגבִ ים ָּכ ֵא ּל ּו" ,ו ְּב ַד ְ ּברוֹ ׁ ָש ַלף ֲחבִ ַ
שה ַא ֲהרֹן ,נִ ְד ַהם ָה ַרב וְ ָק ָרא" :לֹא יֵ ָא ֵמן ִּכי יְ ס ּ ָפר,
מֶ1
ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ְּתב ּו ָָ %ליוְּ ...כ ׁ ֶש ָחזַ ר ָה ִא ׁ
יש ְלקוֹ ְטנָ ה וְ ִס ּ ֵפר ֶאת ַהדְּ בָ ִרים ְל ַר ִּבי ֹ
שה
מֶ1
מה זַ ְל ָמן! ֵא ֵל ְך ֵאפוֹ א ְו ֶא ְת ֶהה ְּב ְַ %צ ִמי ַ%ל ַקנְ ַקנּוֹ ׁ ֶשל ַצדִּ יק זֶ ה"ִ .ה ִ ּג ַ
יַ %ר ִּבי ֹ
לֹא ְכ ִמדַּ ת ָּב ָׂשר ָו ָדם נוֹ ֵהג ַר ִּבי ׁ ְשלֹ ֹ
מה זַ ְל ָמן ְ ּב ָכבוֹ ד ָ ּגדוֹ ל ,וְ ִצ ָּוה ְל ָהבִ יא ְל ָפנָ יו ִמינֵ י ִּת ְקרֹבֶ תַ ,א ְך ַר ִ ּבי
ַא ֲהרֹן ְלוַ ְר ׁ ָשה וְ נִ ְכנַ ס ֶאל ֵ ּבית ָה ַרבִ .ק ְּבלוֹ ַר ִּבי ׁ ְשלֹ ֹ
מה זַ ְל ָמן ְ ּב ִחדּ ו ׁ ֵּשי ּתוֹ ָרה
מ ֶש1ה ַא ֲהרֹן ָא ַמרַ " :מה ִּלי ְּב ִת ְקר ֶֹבת ַ ּג ׁ ְש ִמית ,מוּ ָטב יְ ַכ ְ ּב ֵדנִ י ַמר ְ ּב ִדבְ ֵרי תוֹ ָרתוֹ "ָ ּ .פ ַתח ַר ִ ּבי ׁ ְשלֹ ֹ
ֹ
שה ַא ֲהרֹן" :נָ ִאים
מֶ1
נִ ְפ ָל ִאים ַ ּב ֲח ִריפוּ ת ו ְּב ִקיאוּתָ ,צ ַלל ְּב ַמיִ ם ַאדִּ ִירים ְו ֶה ֱָ %לה ּ ְפנִ ינִ ים וּ ַמ ְר ָ ּג ִל ּיוֹ תְּ .כ ׁ ֶש ִּס ֵּיםָ ,א ַמר ַר ִּבי ֹ
ַהדְּ בָ ִרים ְמאֹד ,א ּו ָלם ַודַּ אי נָ ַהג ַמר ְּכ ֶד ֶר ְך ַה ַּת ָ ּג ִריםְּ .ת ִח ָּלה ֶה ְר ָאה ֶאת ַה ּ ְפס ֶֹלת ,וְ ְַ %כ ׁ ָשו יַ ְר ֶאה נָ א ֶאת ַה ּ ֵפרוֹ ת ַה ְמ ׁש ָּב ִחים
מה זַ ְל ָמן ְו ִחדֵּ ׁש ִחדּ ו ׁ ִּשים נִ ְפ ָל ִאים%ַ ,ד ׁ ֶש ָהי ּו ַהדְּ ָב ִרים ְמ ִא ִירים
ׁ ֶש ּלוֹ וְ י ַ
ֹאמר דָּ בָ ר ָה ָראוּי ְל ִה ְת ַּכ ֶּבד בּ וֹ "ָ ּ .פ ַתח ַר ִ ּבי ׁ ְשלֹ ֹ
וּטים וְ ֵאין ָּב ֶהם ִמן
ִּכנְ ִתינָ ָתם ִמ ִּסינַ י ,א ּו ָלם ָהאוֹ ֵר ַח ֲַ %דיִ ן לֹא ָ ּבא ַ%ל ִס ּפ ּוקוֹ ְו ָא ַמרַ %ֲ " :דיִ ן ֵאין זֶ ה ֶא ָ ּלא ְ ּבגֶ ֶדר דְּ בָ ִרים ּ ְפ ׁש ִ
שה
מֶ1
מה זַ ְל ָמן ֶאת יָ ָדיו ְו ָא ַמר ְּביֹ ֶש1ר ֵלבֵ " :אין ְּביָ ִדי ִחדּ ו ׁ ִּשים ְ ּגדוֹ ִלים ֵמ ֵא ּל ּו"ִ .מ ָּיד ָקם ַר ִּבי ֹ
ַה ּ ׁ ֶשבַ ח"ָ ׁ .ש ַמט ַר ִּבי ׁ ְשלֹ ֹ
מה זַ ְל ָמן ְו ָא ַמרִ " :חדּ ּו ׁ ֶש ָ
יך נִ ְפ ָל ִאים ְמאֹד וּ ְמת ּו ִקים ִמדְּ בַ ׁש ְונ ֶֹפת צוּ ִפים ,וְ ָכל
ַא ֲהרֹן ַ%ל ַרגְ ָליוִּ ,ב ֵּק ׁש ְס ִל ָ
יחה ֵמ ַר ִּבי ׁ ְשלֹ ֹ
יתי ׁ ֶש ֶ ּב ֱא ֶמת ַצדִּ יק ָּת ִמים הוּא".
ַמה ּ ׁ ֶש ָא ַמ ְר ִּתי לֹא ָהיָ ה ֶא ָּלא ִ ּב ׁ ְשבִ יל ְלנַ ּסוֹ ת ֶאת ַמר ּו ְל ָהבִ יאוֹ ִל ֵידי נִ ָּסיוֹ ןְ ,ו ְַ %כ ׁ ָשו ָר ִא ִ
יסק ,יָ ׁ ַשב ּ ַפ ַ%ם
ַר ִּבי ַח ִּיים ִמ ְ ּב ִר ְ
ַּב ֲא ֵס ָפה ְ ּגדוֹ ָלה ׁ ֶשל ַר ָ ּבנִ ים ׁ ֶשדָּ נוּ
ְ ּב ִענְ יְ נֵ י ַה ּ ׁ ָש ָ%הְ .ל ַא ַחר ָה ֲא ֵס ָפה,
י%ה ָ ּב ִע ּתוֹ נוּת ׁ ֶשל אוֹ ָתם
ּפ ְר ְס ָמה יְ ִד ָ
יָ ִמים ,וּבָ ּה ֵּת ֲאר ּו ֶאת ָה ֲא ֵס ָפה ְו ֶאת
ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפים ָ ּב ּה ,וְ ִה ְפ ִליג ּו ְ ּב ֵתאו ִּרים
ּו ׁ ְשבָ ִחים ַ%ל ַר ִּבי ַח ִּיים ּו ׁ ְש ַאר
ֵח ֶלק ַ ּב ִּכנּ וּס.
ַה ְ ּגאוֹ נִ ים ׁ ֶש ָ ּנ ְטלוּ
ְּכ ׁ ֶש ָר ָאה ַר ִ ּבי ַח ִּיים ֶאת ַהדְּ בָ ִרים,
ָס ְל ָדה נַ ְפ ׁשוֹ ֵמ ַה ֵּתאוּ ִרים ַה ּמגְ זָ ִמים
ָָ %ליו ְונַ ְפ ׁשוֹ נָ ְק ָ%ה ִמדִּ בְ ֵרי ַה ֲה ַבאי
ְו ַה ּ ׁ ֶש ֶקר ׁ ֶש ָה ִע ּתוֹ נִ ים ְמ ֵל ִאים ָּב ֶהם
ִמדֵּ י יוֹ םַ ּ .פ ַ%ם ָּבא ֵא ָליו ִע ּתוֹ נַ אי ֶא ָחד
ְּכ ֵדי ְל ַר ְאיְ נוֹ וְ ִל ׁ ְשמ ֶַֹ %את ּתוֹ ְלדוֹ ת
ַח ָּייוַ ,א ְך ַר ִ ּבי ַח ִּיים לֹא ָאבָ ה ַל ֲׂ %שוֹ ת
ֵּכן ְו ָא ַמר ְּב ִחי ְ
אתי
ּוּךַ %ֲ " :דיִ ן לֹא ָק ָר ִ
ֶאת ָה ִע ּתוֹ נִ ים ׁ ֶשל ְַ %כ ׁ ָשו ,וְ ָל ֵכן ֵאינִ י
יוֹ ֵד ַַ %ֲ %דיִ ן ַמה ְ ּל ַס ּ ֵפר ַ%ל ְַ %צ ִמי"...
ָּכ ְך ְמ ַס ּ ְפ ִרים ַ ּגםֶ ׁ ,ש ּ ַפ ַ%ם יָ ׁ ַשב ִע ּמוֹ
ָּב ַר ֶּכבֶ ת ִע ּתוֹ נַ אי ֶא ָחד ,שׂ וֹ נֵ א יִ שְׂ ָר ֵאל,
ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַפ ְך ֵא ׁש ְוגָ ְפ ִרית ַ%ל ַה ְּיהו ִּדים
יהםָ .א ַמר לוֹ ַר ִ ּבי
ו ָּמ ָצא ֶאת ֶח ְסרוֹ נוֹ ֵת ֶ
ַח ִּיים" :וַ דַּ אי יוֹ ֵד ַַ %א ָּתהֶ ׁ ,ש ֶאת
ַה ּ ָשׂ ִעיר ַל ֲ%זָ אזֵ ל ָהי ּו ׁשוֹ ְל ִחים ְ ּביַ ד
יש ִע ִּתי' ׁ ֶשהוּא ִע ּתוֹ נַ איִ ,מ ּ ְפנֵ י
ִ'א ׁ
ׁ ֶשהוּא ִמ ְתיַ ֵּמר ָל ַד ַ%ת ֶאת ָּכל ֲ%וֹנוֹ ת
ַהדּ וֹ רְ ,ואוֹ תוֹ ְמ ׁ ַש ְ ּג ִרים יַ ַחד ִעם
ָה ֲ%וֹנוֹ ת ַל ֲ%זָ אזֵ ל"...

*מ ְט ָ ם

ׁ ְשלַ ח־לְ ָך ֲאנָ ׁ ִשים

)יג ,ב(

יעיִּ ,כי ִּבזְ ַמן ְּב ִרית ֵ ּבין ַה ְּב ָת ִרים
ְ ּב ַט ֲ ֵמי *מ ַ ּנח ְר ִב ִ
יעי יָ ׁש ּוב ּו ֵה ָ ּנה'ַ ,ו ֲה ֵרי ָּכ ֵלב
נֶ ֱא ַמר ְל ַא ְב ָר ָהם 'וְ דוֹ ר ְר ִב ִ
יעי ְליַ ֲ קֹבֶׁ ,ש ָהיָ ה ְּבנוֹ ׁ ֶשל ֶח ְצרוֹ ן ֶּבן
ָהיָ ה דּ וֹ ר ְר ִב ִ
מֶ)
ּ ֶפ ֶרץ ֶּבן יְ הו ָּדה ,וְ ָר ַמז ה' ְל ֹ
שה ׁ ֶש ָה ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ַ ּי ֲ לוּ
יעי ְליוֹ ְצ ֵאי ִמ ְצ ַריִ ם .וְ עוֹ ד
ְל ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל יִ ְהי ּו דּ וֹ ר ְר ִב ִ
מ ֶש)ה ׁ ָש ַלח ֶאת
נִ ְר ְמז ּו ָּכאן דִּ ְב ֵרי ַה ּ ִמ ְד ָר ׁש ׁ ֶש ּ ֹ
יעי
וּביּוֹ ם ָה ְר ִב ִ
ַה ְמ ַר ְּג ִלים ׁ ְשל ֹ ָש)ה יָ ִמים ק ֶֹדם ַה ּ ׁ ַש ָ ּבתַ ,
וּמ *ר ָּמז ַּב ּ ְט ָ ִמים *מ ַּנח
נָ ח ּו ְּב ַד ְר ָּכם ִּבגְ ַלל ַה ּ ׁ ַש ָ ּבתְ ,
יעי) .פני יוסף(
יעי ׁ ֶש ָּנח ּו ַּביּוֹ ם ָה ְר ִב ִ
ְר ִב ִ

ת־א ֶרץ ְּכנַ ַ ן
וְ יָ תר ּו ֶא ֶ

)שם(

שהֶ ׁ ,ש ֶא ֶרץ
מֶ)
ְ ּב ַט ֲ ֵמי ּ ַפ ְׁש ָטא זָ ֵקף ָקטֹןָ .ר ַמז ָל ֶהם ֹ
יכים ֵהם ִלנְ הֹג ַ ּב ֲ נָ וָ ה,
יִ שְׂ ָר ֵאל ֵאינָ ּה סוֹ ֶב ֶלת ַּג ֲאוָ ה ו ְּצ ִר ִ
שה ׁ ְ
מֶ)
וְ ָל ֵכן ָא ַמר ה' ְל ֹ
'ש ַלח־ ְל ָך ֲאנָ ׁ ִשים'ֶ ׁ ,ש ִ ּי ְל ְמדוּ
מ ֶש)ה ֶאת ִמדַּ ת ָה ֲ נָ ָוה .וְ גַ ם ַה ּ ְט ָ ִמים ְמ ַר ּ ְמזִ ים
ִמ ּ ְמ ָך ֹ
ְל ָכ ְךַ ּ ,פ ְׁש ָטא ִה ְתנַ ֲהג ּו ְּב ַפ ׁ ְשטוּת וְ ַה ְפ ׁ ִשיט ּו ֵמ ֲ ֵלי ֶכם
ֶאת ַה ָּז ֵקף ִמדַּ ת ַה ְּז ִקיפוּת וְ ִה ְתנַ ֲהג ּו ַ ּב ֲ נָ ָוה) .שם אליעזר(

לְ ַמ ּ ֵ "טה ֶא ְפ ָ &ריִ ם הוֹ ׁ ֵ "ש ַ ִ ּבן־נֽ וּן

)יג ,ח(

ַט ֲ ֵמי ּ ָפסוּק זֶ הׁ ,שוֹ נִ ים ִמ ּ ַט ֲ ֵמי ַה ּ ְפס ּו ִקים ׁ ֶשל
ַה ְמ ַר ְּג ִלים ָה ֲא ֵח ִרים ׁ ֶש ּ ׁ ָשם *מ ְט ָ ם ֵׁשם ַה ּ ֵׁש ֶבט ְּבזָ ֵקף
ָקטֹן וְ ָכאן ְּב ִט ּ ְפ ָחא ׁ ֶשהוּא ַמ ְפ ִסיק ּ ָפחוֹ ת ִמ ָּז ֵקף ָקטֹן,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָּכל ְּג *ד ַּלת ֵׁש ֶבט ֶא ְפ ַריִ ם הוּא ִ ּב ׁ ְש ִביל יְ הוֹ ׁ *ש ַ
ִּבן נוּן ,וְ ָל ֵכן ִה ְקדִּ ים יַ ֲ קֹב ְל ָב ֵר ְך ֶאת ֶא ְפ ַריִ ם ִמ ּ ְפנֵ י
ׁ ֶש ָ ִתיד יְ הוֹ ׁ *ש ַ ָל ֵצאת ִמ ּ ֶמנּ ּו) .יצחק בנו(

*מ ְד ָ ּג ׁש
ַ ל דִּ ְב ֵרי ַה ְמ ַר ְּג ִלים " ִּכי־ ָחזָ ק הוּא ִמ ֶּמנּ ּו" דָּ ְר ׁשוּ ֲחזַ "ל
ְּב ַמ ֶּס ֶכת סוֹ ָטה" :דָּ ָבר ָּגדוֹ ל דִּ ְּבר ּו ְמ ַר ְּג ִלים ְּבאוֹ ָת ּה
ׁ ָש ָ הִּ ,כי ָחזָ ק הוּא ִמ ֶּמנּ ּו ַאל ִּת ְּק ֵרי ִמ ֶּמנּ וּ ֶא ָּלא ִמ ּ ֶמנּ ּו,
ִּכ ְביָ כוֹ ל ֲא ִפ ּל ּו ַּב ַ ל ַה ַּביִ ת ֵאינוֹ יָ כוֹ ל ְלהוֹ ִציא ֵּכ ָליו
ִמ ּ ׁ ָשם" ,דְּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ָא ְמר ּו ׁ ֶש ָח ִל ָילה ֲחזָ ִקים יוֹ ׁ ְש ֵבי ָה ָא ֶרץ
ֵמ ַה ָּק ָ ּב"הַּ .ב ִּמ ָּלה ִמ ּ ֶמנּ ּו *מ ְד ָ ּג ׁשוֹ ת ַה ּ ֵמ"ם ְו ַהנּ ּו"ן,
ַה ּ ֵמ"ם ְל ַת ׁ ְשלוּם ַהנּ ּו"ן ׁ ֶשל ֵּת ַבת ִמן ,וְ ַהנּ ּו"ן ְל ִס ַּמן
ַה ִּנ ְס ָּתר ְּכ ִא ּל ּו נִ ְכ ַּתב ִמן ֶמנְ ה ּוֵ .אין ֶה ְבדֵּ ל ֵּבין ֵּת ַבת
ִמ ּ ֶמנּ ּו ְּב ַמ ׁ ְש ָמעוּת ׁ ֶשל ֵמ ִא ָּתנ ּו ְּב ַר ִּבים ְל ֵבין ֵמ ַא ֵחר
ְּביָ ִחיד ,וְ ֵאין ׁ ַש ַחר ַל ִ ּנ ּקוּד ׁ ֶש ַר ִּבים טוֹ ִעים ְ ּב ׁ ִשגְ ַרת
ַה ָ ּל ׁשוֹ ן ְואוֹ ְמ ִרים ' ִמ ּ ֶמנּ וֹ 'ָ .ל ֵכן ָּכ ַתב ַר ּ ׁ ִש"י ַ ל דִּ ְב ֵרי
ַה ְ ּג ָמ ָרא ַה ָּלל ּוֶ ׁ ,ש ּל ֹא גּ וֹ ְר ִסים ַ'אל ִּת ְּק ֵרי' ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵ'אין
ֶה ְפ ֵר ׁש ְק ִר ָ ּיה ֵּבין ִמ ֶּמנּ ּו ַה ֶּנ ֱא ָמר ַ ל יָ ִחיד ׁ ֶש ִּנ ְד ָּב ִרים
ָ ָליו ְל ִמ ּ ֶמנּ ּו ׁ ֶשל ַר ִּבים ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ַ ל ַ ְצ ָמן' .או ָּלם
ָה ִא ְּבן ֶ זְ ָרא ָּכ ַתבֶ ׁ ,ש ַאנְ ׁ ֵשי ִמזְ ָרח ִה ְבדִּ יל ּו ֵּבין ִמ ּ ֵמנוּ
ְּבנ ּו"ן ָר ָפה ִּב ְל ׁשוֹ ן ַר ִּביםְ ,ל ֵבין ִמ ּ ֶמנּ ּו ַהדָּ גו ּׁש ְליָ ִחיד.

ְמ *מ ָּלח

ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ִּכ ֵהן ַר ִ ּבי ַאיְ זִ יל ָח ִריף ִּב ְסלוֹ נִ יםָ ,היָ ה ָ ּב ּה ָ ׁ ִשיר
ָּגדוֹ ל וְ ַק ְמ ָצן *מ ְפ ָלג ׁ ֶש ָ ָלה ְל ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ִה ְת ּ ַפ ְרנֵ ס
ֵמ ַה ְלוָ אוֹ ת ְּב ִר ִּבית ְלתוֹ ׁ ְש ֵבי ָה ָא ֶרץַ ,א ְך ֵ ֶקב ַה ּ ִמ ְל ָחמוֹ ת
יש ֶאת
ׁ ֶש ּ ָפ ְרצ ּו ְּבאוֹ ָת ּה ֵ ת ְּב ַמ ְלכ ּות ּ*ת ְר ִּכ ָ ּיהִ ,ה ְפ ִסיד ָה ִא ׁ
ַּכ ְס ּפוֹ ְויָ ָצא נָ ִקי ִמ ָּכל נְ ָכ ָסיוְּ .ב ֵאין מוֹ ָצאָ ,חזַ ר ְל ִעיר
וּב ּה נִ ְפ ַטר ְל ַא ַחר זְ ַמן ָק ָצרָ .הי ּו ַה ְּב ִריּוֹ ת
*ה ַּל ְד ּתוֹ ָ
ַמ ְס ּ ִפ ִידים אוֹ תוֹ וְ אוֹ ְמ ִריםִ " :א ְל ָמ ֵלא ָהיָ ה דּ וֹ ֵחק ֶאת
ַה ּ ׁ ָש ָ הָ ,היָ ה זוֹ ֶכה ְל ִה ָּק ֵבר ְּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל" ,אוּ ָלם ַר ִּבי
יהם יוֹ ֵתר
ַאיְ זִ יל ָא ַמרֲ " :ה ֵרי ַה ַּק ְמ ָצנִ ים ָממוֹ נָ ם ָח ִביב ֲ ֵל ֶ
ִמגּ וּ ָפםְ .ו ָל ֵכן ָממוֹ נוֹ ׁ ֶש ָהיָ ה ָח ִביב ָ ָליו נִ ְק ַּבר ְ ּב ֶא ֶרץ
יִ שְׂ ָר ֵאלַ ,א ְך גּ וּפוֹ ׁ ֶש ּל ֹא ָחס ָ ָליו נִ ְק ַּבר ְּבחוּץ ָל ָא ֶרץ"....

יכם יִ ְהיוּ מוּ ָר ִמים ֵמ ָ םֱ ,הווּ נוֹ ְתנִ ים ֶאת דַּ ְע ְּת ֶכם ַ ל ִחנּ וּ ָכם
יכם ַא ֲח ֵר ֶ
וּבנֵ ֶ
יכם ְ
יכם" ִ -אם ִּת ְרצוּ ֶׁשדּ וֹ רוֹ ֵת ֶ
יכם ִּת ְּתנוּ ַלה' ְּתרוּ ָמה ְלדֹר ֵֹת ֶ
אשית ֲ ִרס ֵֹת ֶ
" ֵמ ֵר ִׁ
יכים ִל ְדאֹג ְל ַח ְ ּנ ָכם ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ּתוֹ ָרה ְו ַה ּ ִמ ְצוֹת )החת"ם סופר(
יהם ְו ַר ִּכים ֵהם ַ ּב ּ ָׁשנִ יםְּ ,כ ָבר ָאז ְצ ִר ִ
יהםַּ ,כ ֲא ֶׁשר ֲ ַדיִ ן מוּ ָט ִלים ֵהם ַ ּב ֲ ִריסוֹ ֵת ֶ
אשית ַח ֵ ּי ֶ
עוֹ ד ֵמ ֵר ִׁ

