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

אור ב"ה
ַׁ
"ש ָ ּבת ִט ׁ
יש" ֶּכ ֶר ְך ה' ָי ָצא ָל ֹ
פרשת חיי שרה ,כ"ה במרחשון תשע"ט
שבת מברכים חודש כסלו .מולדו :יום ה' שעה  9עם  45דק' 12 ,חלקים .ר"ח בימים ה-ו.

ִ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
וַ ָ ּיבֹא ַא ְב ָר ָהם ִל ְס ּפֹד ְלשָׂ ָרה וְ ִל ְב ּכ ָֹת ּה )כג ,ב(
ישָ ,ה ַר ָּמ"אָ ,היָ ה ִמ ְּגדוֹ ֵלי ַּת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ׁ ָשלוֹ ם ׁ ַש ְכנָ א
ַר ֵ ּבנ ּו מ ֶֹשה ִא ֶ
יס ְר ִל ׁ
ִמ ּל ְ ּב ִלין ַּת ְל ִמידוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יַ ֲ"קֹב ּפוֹ ַלק ַ ּ'ב ַ"ל ַה ִח ּלו ִּקים'ַ .רבּ וֹ ֶה ֱ" ִריכוֹ ְמאֹד
וּבָ ַחר בּ וֹ ְּכ ָח ָתן ְל ִב ּתוֹ ָמ ַרת גּ וֹ ְל ָדה ,או ָּלם ְל ַא ַחר ְּכ ׁ ָשלֹש ׁ ָשנִ ים ִ ּב ְלבַ דּ ְ ,בי"א
ְ ּב ִסיוָ ן שי"ב ,נִ ְפ ְט ָרה ִא ׁ ְש ּתוֹ ִ ּב ְהיוֹ ָת ּה ַ ּבת ֶ"שְׂ ִרים ִ ּב ְל ַבדָ .ה ַר ָּמ"א ִה ְס ּ ִפ ָיד ּה
וּבִ ָּכה ֶאת ִה ְס ַּת ְּלק ּו ָת ּה ְ ּב ֶה ְס ּ ֵפד נִ ְר ָּג ׁש ׁ ֶש ָ"שָׂ ה ר ֶֹשם ַרב ַ"ל ַה ֶּנ ֱא ָס ִפים וְ עוֹ ְר ָרה
ֶאת ַה ְּל ָבבוֹ ת"ַ ,ד ׁ ֶש ָא ְמר ּו ָ" ָליו ׁ ֶש ּלֹא יִ ָּת ֵכן ׁ ֶש ִח ֵ ּבר ֶאת ַה ֶה ְס ּ ֵפד ְ ּב ׁ ָש ָ"ה ׁ ֶש ֵּמתוֹ
מ ּו ָטל ְל ָפנָ יו ,וְ ָהיָ ה ֶא ְצלוֹ ְּכבָ ר מו ָּכן ִמ ְ ּבעוֹ ד מוֹ ֵ"ד...
יעי ,ג' ִ ּב ְמנַ ֵחם־ ָאב תקנ"וִ ,ה ְס ַּת ֵּלק ָה ַר ֲאבָ "ד ׁ ֶשל ְלבוֹ בַ ,ר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל
ְ ּביוֹ ם ְר ִב ִ
סוֹ ִלירּ ַ ,ב ַ"ל " ׁ ֵשם ִמ ּ ׁ ְשמו ֵּאל" ַ"ל ַה ּתוֹ ָרה וְ ַה ּ ׁ ַש"ס .יַ ַחד ִעם ַה ְ ּבשׂ וֹ ָרה ַה ָּמ ָרה
ַ"ל ִה ְס ַּת ְּלק ּותוֹ ׁ ֶשל ַר ָ ּבם ָה ָאהוּבִ ,ק ְ ּבל ּו יְ הו ֵּדי ְלבוֹ ב הוֹ ָד ָ"ה ְמ ַצ ֶ" ֶרת נוֹ ֶס ֶפת
ַ"ל ְּגזֵ ָרה ֲח ָד ׁ ָשה ִמ ַּט ַ"ם ָה ָר ׁש ּיוֹ ת ׁ ֶש ִה ִּטיל ּו ַמס ַ"ל נֵ רוֹ ת ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ֶה ְת ֵאם
ְל ִמ ְס ּ ַפר ַה ֵּנרוֹ תַ .ר ָ ּב ּה ׁ ֶשל ְלבוֹ בַ ,ר ִ ּבי ְמ ׁש ָּלם ַהכּ ֵֹהן ַ ּב ַ"ל " ִע ַּקר ּתוֹ ְספוֹ ת
יוֹ ם־טוֹ ב"ָ ּ ,פ ַתח ְ ּב ֶה ְס ּ ֵפדוֹ ִעם ַה ּ ָפסוּק" :וְ נֵ ר ֱאל ִֹהים ֶט ֶרם יִ ְכ ֶ ּבה ו ׁ ְּשמו ֵּאל ׁש ֵֹכב
יכל ה'" ,וְ ָא ַמרֲ " :חזַ "ל ָא ְמר ּו ׁ ֶש ַח ָּמה לוֹ ָקה ַ"ל ַאב־ ֵ ּבית־דִּ ין ׁ ֶש ֵּמת ,וְ ָסמו ְּך
ְ ּב ֵה ַ
ָלזֶ ה ָא ְמר ּו ַ"ל ַה ְּמאוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ָּלק ּוְ "ַ .כ ׁ ָשוֶ ׁ ,ש ֵא ְרע ּו ׁ ְש ֵּתי ַה ָּצרוֹ ת ְ ּביוֹ ם ֶא ָחד,
ׁ ֶש ִּנ ְפ ַטר ַאב ֵ ּבית־ ַהדִּ ין וְ ָלק ּו ַה ְּמאוֹ רוֹ ת ִ ּבגְ זֵ ַרת ַה ַּמס ,יֵ ׁש ְל ִה ְת ַא ֵ ּבל ׁ ִשבְ ָ" ַתיִ ם".
ְּתנ ּו ִלי ֲאח ַּזת־ ֶק ֶבר ִע ָּמ ֶכם וְ ֶא ְק ְ ּב ָרה ֵמ ִתי ִמ ְּל ָפנָ י )כג ,ד(
ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך דּ וֹ רוֹ ת ֲאר ִּכים"ָ ,ל ּו יְ הו ִּדים ַר ִ ּבים ְל ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ְּכ ֵדי ִל ְחיוֹ ת ָ ּב ּה ֶאת
יהם ו ְּל ִה ָּקבֵ ר ָ ּב ּה ,וּבִ זְ כ ּו ָתם ִה ְת ַחדֵּ ׁש ַה ִ ּי ּ ׁשוּב ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ּק ֶֹד ׁשָ .הי ּו
ׁ ְש ֵא ִרית ַח ֵ ּי ֶ
ׁ ֶש ָּל ֲ"ג ּו ָל ֶהם ַ"ל ׁ ֶש ָ ּב ִאים ְל ִה ָּקבֵ ר ָ ּב ָא ֶרץ ,או ָּלם ְּכבָ ר ֵה ׁ ִשיב ּו ָל ֶהם ְּת ׁשוּבָ ה
נִ ַּצ ַחתֶ ׁ ,ש ְּת ִח ַּלת ַה ִ ּי ּ ׁשוּב ָ ּב ָא ֶרץ ֵה ֵח ָּלה ִעם ֶק ֶברֵ ,א ֶצל ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינ ּו ׁ ֶש ִ ּב ֵּק ׁש
ֲאח ַ ּזת ֶקבֶ ר ְ ּב ֶח ְברוֹ ן ,וְ גַ ם ְּכ ׁ ֶש ָ ּי ְצא ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם נָ ְטל ּו ִע ָּמם ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ֶאת ַ" ְצמוֹ ת
יוֹ ֵסף .וְ ַדוְ ָקא ִמ ְּקבָ ִרים ֵא ּל ּו וּבִ זְ כ ּו ָתםָ ,היְ ָתה ָלנ ּו ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ְלנַ ֲח ַלת עוֹ ָל ִמים.
שׂ וֹ נֵ א יִ שְׂ ָר ֵאל ֶא ָחד ָא ַמר ּ ַפ ַ"ם ְל ַר ִ ּבי יְ הוֹ נָ ָתן ַאיְ ְ ּב ׁ ִשיץָ " :קץ ֲאנִ י ִמ ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל
ׁ ֶש ִּמ ְת ַר ִ ּבים ְ ּב ָכל ָמקוֹ םָ .היִ ִ
יתי ְמ ׁ ַש ֵּלם ָממוֹ ן ַרב ִל ְמצֹא ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ
ָ
י" ֲאנִ י ְלך ָמקוֹ ם ׁ ֶש ּתו ַּכל ִל ׁ ְשכּ ֹן ׁ ָשם
יְ הו ִּדים"ִ .ח ֵ ּי ְך ַר ִ ּבי יְ הוֹ נָ ָתן וְ ָא ַמרַ " :מצִּ ַ
יש וְ נַ ֲ"נָ הּ ְ :בבֵ ית ַה ְּקבָ רוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶכם"...
"ה ָ
ָלבֶ ַטח ְ ּב ִלי ַאף יְ הו ִּדי"ֵ .
יכן?" ָּת ַמ ּה ָה ִא ׁ
וַ ִ ּי ְׁש ַּתחוּ ַא ְב ָר ָהם ִל ְפנֵ י ַ#ם־ ָה ָא ֶרץ )כג ,יב(
ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם דָּ וִ ד ִמ ֶ ּב ְט ׁש ּו ְט ׁשּ ַ ,ב ַ"ל "דַּ ַ"ת ְקדוֹ ׁ ִשים"ִ ׁ ,ש ֵּמ ׁש ְּכמוֹ ֵהל מ ְמ ֶחה.
ּ ַפ ַ"ם ָמל ִּתינוֹ ק ַ"ל ִ ּב ְר ֵּכי ָא ָדם ּ ָפ ׁש ּוט ׁ ֶש ּ ׁ ִש ֵּמ ׁש ְּכ ַסנְ דָּ קִ .ה ְת ּ ָפ ֵאר ַה ָּלה ְ ּב ָכ ְך,
ׁ ֶש ָה ַרב נֶ ֱא ַלץ ִל ְכר ַֹ" ְל ָפנָ יו ִ ּב ׁ ְש ַ"ת ַה ְ ּב ִריתַ ,א ְך ָה ַרב ֵה ׁ ִשיב לוֹ ִּכגְ מוּלוֹ ֲ " :הלוֹ א
ם־ה ָא ֶרץ'"...
זֶ ה ּו ּ ָפסוּק ְמפ ָֹר ׁשֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר 'וַ ִ ּי ְׁש ַּתח ּו ַא ְב ָר ָהם ִל ְפנֵ י ַָ #
וָ ֲא ָב ֵר ְך ֶאת־ה' ֱאל ֹ ֵקי ֲאדֹנִ י ַא ְב ָר ָהם ֲא ֶׁשר ִהנְ ַחנִ י ְ ּב ֶד ֶר ְך ֱא ֶמת )כד ,מח(
דֶּ ֶר ְך ַה ּ ׁ ַש ְד ָכנִ יםְ ,ל ׁ ַש ּנוֹ ת ו ְּל ַה ֲ" ִלים ֶאת ָה ֱא ֶמת .וְ דוֹ ְר ׁ ֵשי ְר ׁשוּמוֹ ת ָא ְמרוַּׁ :ש ְד ָכן
י"זֶ רֲ " :א ׁ ֶשר ִהנְ ַחנִ י ְ ּב ֶד ֶר ְך
יכ ְך ָא ַמר ֱא ִל ֶ
אשי ֵּתבוֹ ת ֶׁש ֶקר דּ וֹ בֵ ר ֶּכ ֶסף נוֹ ֵטלְ .ל ִפ ָ
ָר ׁ ֵ
ֱא ֶמת"ִּ ,כי ְ ּב ׁ ִשדּ ו ְּך זֶ הָ "ָ ,לה ְ ּביָ דוֹ ָל ֶל ֶכת ְ ּב ֶד ֶר ְך ָה ֱא ֶמת ְ ּב ִלי ְל ִהזְ דַּ ֵּקק ַל ּ ׁ ֶש ֶקר...
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יש
ְּ 5כ ָר ֵכי ַׁש ָ ּבת ִט ׁ
ישה ַ ּב ֲחנ ּיוֹ ת ַה ְּס ָפ ִרים
ִל ְר ִכ ָׁ
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ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים

וַ ִ ּי ְהי ּו ַח ֵ ּיי שָׂ ָרה ֵמ ָאה ָׁשנָ ה וְ ֶ#שְׂ ִרים ָׁשנָ ה וְ ֶׁש ַבע
ָׁשנִ ים ) -כג ,א( – ְמ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י ַ ּבת ק' ְּכ ַבת כ'
ְל ֵח ְטא ,וּ ַבת כ' ְּכ ַבת ז' ְלי ִֹפי .וְ ַר ִ ּבים ִמ ְת ַק ּ ׁ ִשים
ִ ּב ְדבָ ָריו ׁ ֶש ֲה ֵרי ֶ ּבן כ' חוֹ ֵטא יוֹ ֵתר ִמ ֶ ּבן ק' ,ו ַּבת כ'
נָ ָאה ִמ ַ ּבת ז'? ַא ְך יִ ָּת ֵכן ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָּכאן ָטע ּות ַהדְּ פ ּוס
וְ ַה ָּנכוֹ ן הוּא ַּכ ּמו ָּבא ְ ּב ִמ ְד ַר ׁש ַר ָ ּבהּ ַ :בת ק' ְּכ ַבת כ'
ְלנוֹ י ,ו ַּבת כ' ְּכ ַבת ז' ְל ֵח ְטא) .כנסת הגדולה(

וַ ָּת ָמת שָׂ ָרה ְ ּב ִק ְריַ ת ַא ְר ַ ּבע )כג ,ב( – ָל ָּמה נִ ְק ָרא
ׁ ֵשם ַה ָּמקוֹ ם ִק ְריַ ת ַא ְר ַ ּבע? ְמ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י"ַ ,ל ׁ ֵשם
ימן ׁ ֵש ׁ ַשי וְ ַת ְל ַמי
ַא ְר ָ ּב ָ#ה ֲ"נָ ִקים ׁ ֶש ָהי ּו ׁ ָשםֲ ,א ִח ָ
יהם
יהם ) ַר ּ ׁ ִש"י ִ ּביהוֹ ׁש ַ" ּ ֵפ ַר ׁשֶ ׁ ,ש ּ ׁ ֵשם ֲא ִב ֶ
וַ ֲאבִ ֶ
ָהיָ ה ַ'א ְר ַ ּבע'( .וְ ֶר ֶמז ְל ָכ ְךִּ ,כי ִק ְריַ ת ַא ְר ַ ּבע
ימ ְט ִר ָ ּיה ַ#ל ֵׁשם ַא ְר ַ ּבע ֲ#נָ ִקים) .מגדנות(
ְ ּבגִ ַ
וַ ה' ֵ ּב ַר ְך ֶאת־ ַא ְב ָר ָהם ַ ּב ּכֹל )כד ,א( ְמ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י ,
ימ ְט ִר ָ ּיה ֵ ּבן ,ו ֵּמ ַא ַחר ׁ ֶש ָהיָ ה לוֹ ֵ ּבן
ַ ּב ּ ֹכל עוֹ ֶלה ְ ּבגִ ַ
ָצ ִר ְ
יך ְל ַה ּ ִשׂ יאוֹ ִא ּ ׁ ָשה .וְ עוֹ ד ְמר ָּמזִּ ,כי ֵ ּב ַר ְך
ימ ְט ִר ָ ּיה זֶ ה ְ ּביִ ְצ ָחקְ ,ל ַר ֵּמז ׁ ֶש ַה ְ ּב ָר ָכה ַ ּבכּ ֹ ל
ְ ּבגִ ַ
ָהיְ ָתה ִ ּבבְ נוֹ יִ ְצ ָחק וְ לֹא ְ ּביִ ׁ ְש ָמ ֵ"אל) .מגדנות(

יֵ ׁש ַצדִּ ִ
יקים ׁ ֶש ִע ַּקר דַּ ֲאגָ ָתם ְל ַ" ְצ ָמםְ ,לתוֹ ָר ָתם
יהםַ ,א ְך ַהצַּ דִּ יק ָה ֲא ִמ ִּתי נוֹ ֵהג ְּכ ַאבְ ָר ָהם
ּו ְל ִמ ְצ ֹו ֵת ֶ
ָאבִ ינ ּו ׁ ֶש ִה ְת ָ ּב ֵר ְך ַ ּב ִּמדָּ ה ׁ ֶשל ַ ּב ּ ֹכלִ ,ל ְדאֹג ַל ְּכ ָלל
וְ לֹא ַרק ְל ַ" ְצמוֹ ) .רבי לוי יצחק מבארדיטשוב(
מ ֵש.ל ְ ּב ָכל־ ֲא ֶׁשר־לוֹ )כד ,ב( – ֵּתבוֹ ת ֵא ּל ּו
ַה ּ ֹ
מו ַּסבּ וֹ ת ַ"ל ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינ ּו ,וְ ַה ּתוֹ ָרה ְמ ִע ָידה
ְ ּב ׁ ִשבְ חוֹ ׁ ֶש ָהיָ ה מוֹ ֵׁשל ְ ּב ָכל־ ֲא ֶׁשר־לוֹ  ,וְ לֹא
ְּכאוֹ ָתם ֲ" ׁ ִש ִירים ׁ ֶש ַה ָּממוֹ ן ׁשוֹ ֵלט ָ ּב ֶהם) .כלי יקר(
ָל ָמה ֶה ֱ" ִדיף ַאבְ ָר ָהם ָא ִבינ ּו ָל ַק ַחת ַּכ ָּלה ְליִ ְצ ָחק
ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ׁ ֶש ָהי ּו עוֹ בְ ֵדי ֲ#בוֹ ָדה זָ ָרהִ ,מ ּ ְפנֵ י
ׁ ֶש ְ ּבנוֹ ת ְּכנָ ַ"ן ָהי ּו מ ׁ ְש ָחתוֹ ת ַ ּב ִּמדּ וֹ ת) .אבני נזר(
אשי ֵּתבוֹ ת
ַא ְּת ֲהיִ י ְל ַא ְל ֵפי ְר ָב ָבה )כד ,ס( ְ -ר ָב ָבה ָר ׁ ֵ
ִר ְב ָקה ַ ּבת ְ ּבתו ֵּאל ָה ֲא ַר ִּמיְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ָּכתוּב ִ ּב ְת ִח ַּלת
ּ ָפ ָר ׁ ַשת ּתוֹ ְלדוֹ תּ ְ :ב ַק ְח ּתוֹ ֶאת־ ִרבְ ָקה ַ ּבת־ ְ ּבתו ֵּאל
ָה ֲא ַר ִּמיּ ,ו ִב ׁ ְש ָמ ּה ְמר ֶּמזֶ ת ַה ְ ּב ָר ָכה ׁ ֶש ֵ ּב ְרכ ּו אוֹ ָת ּה
ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ָל ּה ָ ּבנִ ים ַר ִ ּבים) .מגדנות(
אשי
וַ ִּת ַ ּקח ַהצָּ ִעיף וַ ִּת ְת ָּכס )כד ,סה( – ָצ ִעיף ָר ׁ ֵ
יכים ְַּ #מ ָך יִ שְׂ ָר ֵאל ּ ַפ ְרנָ ָסה ,וְ ִעם ַט ֲ"נָ ה
ֵּתבוֹ תְ :צ ִר ִ
זוֹ ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַל ֵּמד זְ כוּת ַ"ל יִ שְׂ ָר ֵאל ,וַ ִּת ְת ָּכס -
יהם) .רבי צבי הירש מרימינוב(
ו ְּל ַכ ּסוֹ ת ָ ּב ּה ּ ִפ ׁ ְש ֵ" ֶ

לקבלת הגיליון והנצחות
דוא"ל5806777@gmail.com :
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ְמאוֹ רוֹ ת

מה ַאיְ ְ ּב ִׁשיץ
ָה ַרב ַה ָּקדוֹ ׁש ַר ִּבי דָּ ִוד ְׁשל ֹ ֹ

ַו ָ ּיבֹא ַא ְב ָר ָהם ִל ְס ּפֹד
ַזצַּ "ל

בוּשי ְׂש ָרד ְו ְַ #ר ֵבי נַ ַחל
ַ ּב ַ ל ְל ׁ ֵ
ְליוֹ ם ַה ִה ּלוּ ָלא כ"ב ְ ּב ַמ ְר ֶח ׁ ְש ָון תקע"ד

ִמ ְ ּגדוֹ ֵלי ְ ּגאוֹ נֵ י דּ וֹ רוֹ ּ ,פוֹ ֵסק ְמפ ְר ָסם וּ ְמ ַח ֵ ּבר ְס ָפ ִרים
נוֹ ָד ִעים ַ ּב ֲה ָל ָכהִּ ,ב ְדרו ּׁש וּבַ ֲח ִסידוּ תִ .מ ַּי ְלד ּותוֹ נוֹ ַדע
ְּכ ִע ּלוּי וְ ָל ַמד ִמ ּ ִפי ְ ּגאוֹ נֵ י דּ וֹ רוֹ ִּ .ב ְצ ִעיר ּותוֹ ְּכ ָבר
ֹאש יְ ׁ ִשיבָ ה ְו ֶה ֱ" ִמיד ַּת ְל ִמ ִידים ַר ִּבים.
ׁ ִש ֵּמ ׁש ְּכר ׁ
יציָ ה ְו ָהיָ ה ֶא ָחד
ׁ ִש ֵּמ ׁש ְּכ ַר ָּבן ׁ ֶשל ַּכ ָּמה ְק ִה ּלוֹ ת ְּבגַ ִ ּל ְ
יצי ַה ֲח ִסידוּ ת ְ ּברוֹ ַמנְ יָ ה ,אוֹ ָת ּה ִק ֵּבל
אשוֹ נֵ י ְמ ִפ ֵ
ֵמ ִר ׁ
יט ׁש.
ֵמ ַרבּ וֹ ָתיוַּ ,ת ְל ִמ ֵידי ַה ּ ַמ ִ ּגיד ִמ ֶּמזְ ִר ְ
נָ ַהג ֶאת ַר ָּבנוּ תוֹ ְ ּב ָר ָמה ְו ָהיָ ה יוֹ ׁ ֵשב ְ ּב ִדין ְּב ֶח ֶדר ַא ֵחר
ִמ ַ ּב ֲ" ֵלי ַהדִּ יןְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא יִ ְר ֶאה אוֹ ָתם וְ לֹא יַ ֶּטה ֶאת
ַהדִּ ין ְלטוֹ בַ ת ֶא ָחד ֵמ ֶהםִ ,אם ַמ ִּכירוֹ .
ַּב ֲ"רֹב יָ ָמיוָ "ָ ,לה ְל ֶא ֶרץ ַה ּק ֶֹד ׁש ְּב ִע ְקבוֹ ת דִּ ְב ֵרי
ַה" ֶח ֶסד ְל ַא ְב ָר ָהם" ַ"ל ׁ ְשנַ ת ת"ר ׁ ֶש ִהיא ֵ"ת ּ ְפ ִק ָידה
ַל ְ ּגא ָּלהְ ,ו ִה ׁ ְש ַּת ֵּקע ָּב ִעיר ְצ ַפתּ ְ .ברֹב ַ"נְ ְו ָתנוּ תוֹ לֹא
ּ ִפ ְר ֵסם ֶאת ַ" ְצמוֹ ְו ִה ְס ַּת ֵּתר ְּב ַמ ְסוֶ ה ׁ ֶשל ְמ ַל ֵּמד
ִּתינוֹ קוֹ תִ ,מ ָּכ ְך ִה ְת ּ ַפ ְרנֵ ס ְ ּבד ַֹחקְ .ל ַא ַחר ְּכ ָח ֵמ ׁש
ׁ ָשנִ ים ֵמ ֲ" ִל ָּיתוֹ  ,נִ ְפ ַטר ְ ּבכ"ב ְּב ַמ ְר ֶח ׁ ְשוָ ן תקע"ד,
ִּב ְהיוֹ תוֹ ְּכבֶ ן ׁ ִש ּ ׁ ִשים .נִ ְט ַמן ִּב ְמ ָ" ַרת ְקב ּו ָרה ְּבבֵ ית
ָה ַ" ְל ִמין ָה ַ" ִּתיק ִּב ְצ ַפתּ ָ ,ב ּה נִ ְט ְמנ ּו ַּכ ָּמה ִמצַּ דִּ ֵ
יקי
דּ וֹ רוֹ ְ ,ו ֶאל ַה ָּמקוֹ ם נוֹ ֲה ִרים ַר ִ ּבים ְל ִה ּ ָפ ֵקד ִּב ְדבַ ר
יְ ׁש ּו ָ"ה וְ ַר ֲח ִמיםָ .ל ַא ֲחרוֹ נָ ה ִה ְת ַ ּג ְּל ָתה ַה ּ ַמצֵּ ָבה
ַה ְּמקוֹ ִרית ,וּ ִמ ּ ׁ ָשם נוֹ ַדע ִּכי נִ ְפ ַטר ִ ּב ׁ ְשנַ ת תקע"ד
וְ לֹא ְּכ ִפי ׁ ֶש ָּסבְ ר ּו ׁ ֶש ִּנ ְפ ַטר ִּב ׁ ְשנַ ת תק"ע.
אשי ֵּתבוֹ ת
נוֹ ַדע ַ"ל ׁ ֵשם ְס ָפ ָריו " ְלבו ׁ ֵּשי שְׂ ָרד" ָ -ר ׁ ֵ
ׁ ְשמוּ ַטת ו ׁ ְּשב ּו ַרת ֲ" ָצמוֹ תֵ ,ר ָאה ,דִּ ינִ ים ְּביוֹ ֶרה ֵד ָ"ה ,
וְ " ַ ְר ֵבי נַ ַחל" ַ"ל ַה ּתוֹ ָרה ְּב ֶד ֶר ְך ַה ֲח ִסיד ּות ,וְ לֹא
נוֹ ְד ָ"ה ִס ַ ּבת ׁ ֵשם ַה ֵּס ֶפרִ .ח ֵ ּבר עוֹ ד ִחבּ ו ִּרים ַר ִּבים
ְּב ִמ ְקצוֹ עוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ְור ָּבם נֶ ֶאבְ ד ּוַ ,א ְך ֶח ְל ָקם ִה ְת ַ ּג ּלוּ
ְו ִה ְת ּ ַפ ְר ְסמ ּו ,וּבָ ֶהם ׁ ְש ֵאלוֹ ת וּ ְת ׁשוּבוֹ ת ַ ּב ֲה ָל ָכה.

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ#ת

וּשׁ ָמהּ
שׁה ְ
בסוף הפרשה מסופר "וַ יּ ֶֹסף ַאבְ ָר ָהם וַ יִּ ַקּח ִא ָ ּ
טוּרה" וממנה נולדו לו ששה בנים נוספים ,על יצחק
ְק ָ
וישמעאל בניו .ופירשו חז"ל במדרש ,שקטורה היא הגר
ומפני שנאים מעשיה כקטורת שלא נישאה לאחר אחר
שגירשה אברהם ,נקראה קטורה .בדברי הימים היא
מוזכרת כ" ִפּילֶ גֶ שׁ ַאבְ ָר ָהם" ועליה הכוונה בפסוק "וְ לִ בְ נֵ י
ַהפִּ ילַ גְ ִשׁים ֲא ֶשׁר לְ ַאבְ ָר ָהם" בכתיב חסר פִּ לַ גְ ָשׁם שלא
היתה אלא פילגש אחת ,היא קטורה והיא הגר.
על הפסוק "וְ יִ ְצ ָחק בָּ א ִמבּוֹא בְּ ֵאר לַ ַחי ר ִֹאי" אומרים חז"ל,
שהלך להחזיר לאביו את הגר שישבה על הבאר ואמרה
לה' "ראה בעלבוני" .אברהם נשאהּ בגיל  ,140שלוש שנים
לאחר פטירת שרה ,והיא כלכלה את שיבתו .הרשב"ם
והאבן עזרא מסבירים כפשוטו של מקרא שקטורה אינה
הגר ,אלא אשה שלישית ,אחת הפילגשים אשר לאברהם.
שׁים ֵה ָמּה ְמּלָ כוֹת" ,מביא
על הפסוק בשיר השיריםִ " :שׁ ִ ּ
רש"י שהם אברהם ויוצאי ירכו :בני קטורה ט"ז ,ישמעאל
ובניו י"ג ,יצחק ובניו ג' ,בני יעקב י"ב ,בני עשיו ט"ז ,הרי
שישים .במסכת סופרים נאמר ,שאברהם אבינו נטל את
בני קטורה ובנה להם כרך גדול של ברזל והכניסם
לתוכה ,והשמש מעולם לא זורחת בה מרוב גובהה ומסר
להן אוצר של אבנים טובות ומרגליות .וכן אמרו שאברהם
מסר להם שם טומאה והיא חכמת האצטגנינות והראייה
בכוכבים .יש שמסבירים ש"ארץ קדם" ,לשם שלח
אברהם את בני הפילגשים ,הן ארצות המזרח הרחוק,
והחכמה העתיקה שבידי הסינים מקורם ממה שקיבלו
מאברהם אבינו .מעניין להוסיף ,כי המסורת הסינית
מספרת על כך שאת כל חכמתם הם קיבלו מאנשים
ענקים שבארצות המערב ,ויש תולים זאת באברהם
שעליו אמרו חז"ל שהוא האדם הגדול בענקים וקומתו
כנגד שבעים וארבעה אנשים .אין בני קטורה מתייחסים
לאברהם והרמב"ם פוסק שבני קטורה וזרעם חייבים
במילה ,ויש אומרים שהחיוב למול היה רק לבני אברהם
ולא לזרעם ,או שהחיוב נפסק עם קבלת התורה.

יט ׁשוֹ ב ,נִ ְפ ַטר ׁ ָשם יְ הו ִּדי ָ" ׁ ִשיר ֶא ָחד
ימי ַר ָ ּבנ ּותוֹ ׁ ֶשל ָסנֵ גוֹ ָרם ׁ ֶשל יִ שְׂ ָר ֵאל ַר ִ ּבי ֵלוִ י יִ ְצ ָחק ָ ּב ִעיר ֶ ּב ְרדִּ ְ
ִ ּב ֵ
ְ
ּ
ַ
ַ
ישת
ישא וְ ָד ְר ׁש ּו ְסכוּם ָ"צוּם ֵמ ַהיוֹ ְר ׁ ִשים ִל ְר ִכ ׁ ַ
ׁ ֶש ָהיָ ה יָ דו ַּ" ְלק ְמ ָצן מ ְפ ָלגֵּ .כיוָ ן ׁ ֶש ָּכךּ ָ ,בא ּו ַאנְ ׁ ֵשי ַה ֶחבְ ָרה קדִּ ׁ ָ
ַה ֶּקבֶ רַ ,א ְך ַה ּיוֹ ְר ׁ ִשים לֹא ָרצ ּו ְל ׁ ַש ֵּלםְ .לבַ ּסוֹ ף ִה ְס ִּכימ ּו ָל ֶל ֶכת ְל ִה ְתדַּ ֵ ּין ֵא ֶצל ַר ִ ּבי ֵלוִ י יִ ְצ ָחקּ ,ו ְכ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע ַ"ל
ּ ְפ ִט ָירתוֹ ׁ ֶשל ֶה ָ" ׁ ִשירִ ,ה ְת ַר ֵּג ׁש ְמאֹד וְ ִצ ָּוה לֹא ִל ְדרֹש ֵמ ַה ּיוֹ ְר ׁ ִשים ֲא ִפ ּל ּו ּ ְפרו ָּטה ַא ַחתֶ ,א ָּלא ִל ּטֹל ֵמ ֶהם ַמה
י" ׁ ְש ַ"ת ַה ְּלוָ יָ ה יוֹ ִדיע ּו לוֹ ִּ ,כי ַּגם הוּא ְ ּב ַ" ְצמוֹ רוֹ ֶצה
ּ ׁ ֶש ִ ּי ְרצ ּו .וְ לֹא ַרק זֹאתֶ ,א ָּלא ַאף ִ ּב ֵּק ׁש ׁ ֶש ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַּת ִּג ַ
ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּתף ָ ּב ּהִ .ה ְת ּ ַפ ְּלא ּו ְ ּבנֵ י ָה ִעיר ַ"ל ַהדָּ בָ רַ ,א ְך ִק ְ ּימ ּו ֶאת דְּ בָ ָריו ִ ּב ְמלוֹ ָאםּ .ו ְכ ׁ ֶש ִה ְת ּ ַפ ְר ֵסם ַהדָּ בָ ר ׁ ֶש ַה ַּצדִּ יק
הוֹ ֵל ְך ְל ַל ּווֹ ת ֶאת ַה ַּק ְמ ָצן ׁ ֶש ֵּמתָ ,ה ְלכ ּו ָּכל ְ ּבנֵ י ָה ִעיר וְ נַ ֲ"שָׂ ה לוֹ ָּכבוֹ ד ָּגדוֹ ל ְ ּבמוֹ תוֹ ְּ .כ ׁ ֶש ָחזְ ר ּו ְ ּבנֵ י ָה ִעיר
ישָּ ,תה ּו ָה ֲאנָ ׁ ִשים ְ ּב ָאזְ נֵ י ַה ַּצדִּ יק ַ"ל ַמ ֲ"שָׂ יו ,וְ ַר ִ ּבי ֵלוִ י יִ ְצ ָחק ִה ְס ִ ּביר ָל ֶהם:
ֵמ ַה ְלוָ יָ תוֹ ׁ ֶשל אוֹ תוֹ ִא ׁ
יש ַה ָּמנוֹ ַח ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ֶ ּזה ַ" ָּתה נִ ְק ַ ּברּ ָ ,בא ֵא ַלי ׁ ָשלֹש ּ ְפ ָ" ִמים ְּכ ֵדי ְל ִה ְתדַּ ֵ ּין ֶא ְצ ִלי ְ ּב ִדין ּתוֹ ָרהּ ,ו ְב ׁ ָשלֹש
ָה ִא ׁ
יכים כּ ָּלנ ּו ִלנְ הֹג בּ וֹ ָּכבוֹ ד .וְ ַ" ָּתה ֲא ַס ּ ֵפר ָל ֶכם ֶמה ָהיָ ה ִ ּב ׁ ְשל ֶֹשת דִּ ינֵ י ַה ּתוֹ ָרה,
ַה ּ ְפ ָ" ִמים זָ ָכה ַ ּבדִּ ין ,וְ ָל ֵכן ְצ ִר ִ
יש.
יש ָח ׁשוּב ָהיָ ה ָה ִא ׁ
וְ ַאף ַא ֶּתם ַּת ְס ִּכימ ּו ִע ִּמי ׁ ֶש ִא ׁ
ישת יַ יִ ן ,וְ הוּא ָהיָ ה
ַמ ֲ"שֶׂ ה ְ ּבסוֹ ֵכן ֶא ָחד ׁ ֶשל יַ יִ ןֶ ׁ ,ש ָהיָ ה נוֹ ֵהג ְל ַק ֵ ּבל ֵמ ַה ֶחנְ וָ נִ ים ׁ ֶשל ִעירוֹ ָמעוֹ ת ִל ְר ִכ ׁ ַ
נוֹ ֵס ַ" ָל ִעיר ַה ְּגדוֹ ָלה ִעם ַה ָּמעוֹ ת וְ קוֹ נֶ ה ׁ ָשם יַ יִ ן ו ֵּמבִ יא ָל ֶהםַ ּ .פ ַ"ם ַא ַחת ֵא ַרעֶ ׁ ,ש ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ָר ַכ ׁש ֶאת ַּכ ּמ ּות
ַה ַ ּייִ ן ׁ ֶש ִ ּב ֵּק ׁש וְ ָר ָצה ְל ׁ ַש ֵּלם ֶאת ַה ָּמעוֹ תִּ ,ג ָּלה ְל ֶח ְרדָּ תוֹ ׁ ֶש ַה ֶּכ ֶסף נֶ ֱ" ַלם! ְסכוּם ָּגדוֹ ל ׁ ֶשל ֶּכ ֶסף ָהיָ ה ְ ּב ִכיסוֹ ַא ְך
יש וְ הוּא נָ ַפל ִמ ְת ַ" ֵּלףִ .ה ְת ִחיל ּו ְל ָה ִעירוֹ ו ְּלעוֹ ְררוֹ  ,או ָּלם ְללֹא
הוּא נֶ ֱאבַ ד .זַ ֲ" ַקת ׁ ֶשבֶ ר ּ ָפ ְר ָצה ִמ ֵּלב ָה ִא ׁ
הוֹ ִעילִ .הבְ ִהיל ּו רוֹ ְפ ִאיםַ ,א ְך ַּגם ֵהם ָא ְמר ּו ׁ ֶש ַ"ד ׁ ֶש ּלֹא ּת ְחזַ ר לוֹ ָה ֲא ֵב ָדה לֹא יָ ׁשוּב ִל ְת ִח ָ ּיהִּ ,כי ִמ ָ ּיד ְּכ ׁ ֶש ָהיָ ה
ִמ ְתעוֹ ֵרר וְ ָר ָאה ׁ ֶש ַה ֶּכ ֶסף לֹא נִ ְמ ָצא ֶא ְצלוֹ ָהיָ ה ִמ ְת ַ" ֵּלף ׁשוּבּ ְ .באוֹ ָת ּה ֵ"ת ִהזְ דַּ ֵּמן ַל ָּמקוֹ ם ַה ִּנ ְפ ָטר ַה ֶ ּזה,
ו ְּכ ׁ ֶש ָר ָאה ֶאת ַה ֶ ּב ָה ָלה ַה ְּגדוֹ ָלה וְ ַה ְּמהו ָּמה ׁ ֶש ִּמ ְּסבִ יב ַה ִּמ ְת ַ" ֵּלףַ "ָ ,מד וְ ִה ְכ ִריז ׁ ֶשהוּא ָמ ָצא ֶאת ָה ֲאבֵ ָדה.
יש ִמ ָ ּיד ,וְ ֶה ָ" ׁ ִשיר ָמ ַסר לוֹ ֶאת ָּכל ַה ְּסכוּם ִ ּב ְמלוֹ אוֹ  ,וְ ַכ ּמוּבָ ן ׁ ֶש ּ ָשׂ ַמח ְמאֹד וְ הוֹ ָדה ֶל ָ" ׁ ִשיר ַ"ל
ִה ְתעוֹ ֵרר ָה ִא ׁ
ׁ ֶש ִה ִּציל ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ  .או ָּלםַ ,ל ֲא ִמ ּתוֹ ׁ ֶשל דָּ בָ ר ִמי ׁ ֶש ָּמ ָצא ֶאת ַה ֶּכ ֶסף ָהיָ ה ָא ָדם ַא ֵחר ְלגַ ְמ ֵריֶ ,א ָּלא ְּכ ׁ ֶש ֶה ָ" ׁ ִשיר
ָר ָאה ֶאת ַצ ֲ"רוֹ ַה ָּגדוֹ ל ׁ ֶשל ַה ִּמ ְת ַ" ֵּלף וְ ָח ׁ ַש ׁש ְל ַח ָ ּייוִ ׁ ,ש ֵּלם ִמ ִּכיסוֹ ֶאת ָּכל ַה ְּסכוּם ַה ָּגדוֹ ל ְּכ ֵדי ְל ַהצִּ ילוֹ וְ ִק ֵ ּים
ְ ּב ָכ ְך ִמ ְצוָ ה נִ שְׂ ָּג ָבהּ ֵ .בין ָה ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ָ" ְמד ּו ִמ ָּס ִביבָ ,היָ ה ַּגם ָה ִא ׁ
יש ׁ ֶש ָּמ ָצא ֶ ּב ֱא ֶמת ֶאת ַה ֶּכ ֶסף ו ְּת ִח ָּלה ְּת ָקפוֹ
יִ ְצרוֹ ׁ ֶש ּלֹא ְל ַה ֲחזִ יר ֶאת ָה ֲאבֵ ָדהַ ,א ְך ְּכ ׁ ֶש ָר ָאה ׁ ֶש ָא ָדם זָ ר ִה ְס ִּכים ְלהוֹ ִציא ִמ ִּכיסוֹ ֶּכ ֶסף כּ ֹה ַרב ְּכ ֵדי ְל ַה ִּציל ֶאת
ַה ְמ ַא ֵ ּבדִ ,ה ָּכה ּו ִלבּ וֹ ֵמרֹב ֲח ָר ָטה וְ הוּא ָ ּבא ֶאל ֶה ָ" ׁ ִשיר דְּ נַ ן ְל ִע ֵירנ ּו וּבִ ֵּק ׁש ְל ַה ֲחזִ יר לוֹ ֶאת ַה ֶּכ ֶסףֶ ,א ָּלא ׁ ֶשה ּוא
יהּ ָ .בא ּו
ֵס ַרב ִל ּטֹל ִמ ֶּמ ּנ ּו ַאף ּ ְפרו ָּטה וְ ָט ַ"ן ׁ ֶשהוּא זָ ָכה ְ ּב ִמ ְצוַ ת ַה ָּצ ַלת נְ ָפ ׁשוֹ ת וְ ֵאין הוּא רוֹ ֶצה ְלוַ ֵּתר ָ" ֶל ָ
יה.
ַה ּ ׁ ְשנַ יִ ם ֵא ַלי ְל ִדין ּתוֹ ָרה וְ ֶה ָ" ׁ ִשיר יָ ָצא זַ ַּכאי ַ ּבדִּ יןִּ ,כי ַה ִּמ ְצוָ ה ִהיא ׁ ֶש ּלוֹ וְ ֵאין לוֹ ְלוַ ֵּתר ָ" ֶל ָ
יש ָ"נִ י וְ ֶאבְ יוֹ ן,
וְ ִדין ּתוֹ ָרה נוֹ ָסף ָהיָ ה ֶל ָ" ׁ ִשיר ַה ָּמנוֹ ַח ְל ָפנַ י ,וְ ָכ ְך ָהיָ ה ַמ ֲ"שֶׂ הֶ .א ָחד ִמ ּתוֹ ׁ ְש ֵבי ִע ֵירנ ּוִ ,א ׁ
יח ְמ ַ"טֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ִא ׁ ְש ּתוֹ ָמנְ ָ"ה ִמ ֶּמ ּנ ּו ָל ֵצאת ֵמ ַה ַ ּביִ ת.
ָר ָצה ִלנְ ס ַֹ" ַל ֶּמ ְר ַח ִּקים ְּכ ֵדי ְלנַ ּסוֹ ת ֶאת ַמ ָ ּזלוֹ ו ְּל ַה ְרוִ ַ
יח
יש וְ ִס ּ ֵפר ְל ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶש ָ" ׁ ִשיר ֶא ָחד ִהזְ ִמינו◌ׁ ְל ׁ ַש ֵּמ ׁש ֶא ְצלוֹ ְּכ ָפ ִקיד ְ ּבבֵ ית ִמ ְס ָחרוֹ  ,וְ ׁ ָשם יַ ְרוִ ַ
ּ ַפ ַ"םִ ,ה ְת ַח ֵּכם ָה ִא ׁ
יש דְּ נַ ן
ֶרוַ ח ָּגדוֹ ל ,וּבֵ ינְ ַתיִ ם ְּת ַק ֵ ּבל ָה ִא ּ ׁ ָשה ִמדֵּ י ׁ ָשבו ַּ" ְסכוּם ְמס ָ ּים ׁ ֶש ַ ּי ְס ּ ִפיק ְל ִמ ְחיָ ָת ּה ִמ ֵ ּבית ִמ ְס ָחרוֹ ׁ ֶשל ָה ִא ׁ
יש ִ ּב ֵּק ׁש ָל ֵצאת ִמ ֵ ּביתוֹ וְ ָל ֵכן
ׁ ֶש ַה ּיוֹ ם נִ ְק ַ ּבר ְ ּב ִע ֵירנ ּו .לֹא ָהי ּו ַ ּבדְּ בָ ִרים ָה ֵא ּל ּו ׁ ֶש ֶמץ ׁ ֶשל ֱא ֶמתֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ָה ִא ׁ
ישיּ ָ ,ב ָאה ָה ִא ּ ׁ ָשה ְל ִפי ּת ָּמ ּה ֶאל ֵ ּבית ִמ ְס ָחרוֹ ׁ ֶשל
י" ֶאת רו ָּח ּהּ ְ .ביוֹ ם ֲח ִמ ׁ ִ
ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ַ ּב ֲא ַמ ְת ָלה זוֹ ְּכ ֵדי ְל ַה ְר ִּג ַ
ֶה ָ" ׁ ִשיר דְּ נַ ן וְ ָד ְר ׁ ָשה ֶאת ַּכ ְס ּ ָפ ּה ְּכ ִפי ׁ ֶש ַ ּב ְע ָל ּה ָא ַמרַ ,א ְך ַה ּ ְפ ִק ִידים ַ ּב ָּמקוֹ ם לֹא יָ ְדע ּו ָמה ִהיא ָס ָחה.
ִה ְתעוֹ ְר ָרה ַ ּב ָּמקוֹ ם ְמהו ָּמה ְּגדוֹ ָלהּ ,ו ְכ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע זֹאת ֶה ָ" ׁ ִשיר נַ ֲ"נָ ה וְ ָא ַמרָ " :צ ְדק ּו דִּ בְ ֵרי ָה ִא ּ ׁ ָשה ו ֵּמ ַה ּיוֹ ם ָ" ֵלינ ּו
יש ׁ ֶש ָּנ ַסע ַל ֶּמ ְר ַח ִּקים ,וּבֶ ֱא ֶמת
ְל ׁ ַש ֵּלם ָל ּה ִמדֵּ י ׁ ָשבו ַּ" ְסכוּם ָקצוּב ְלהוֹ ָצאוֹ ת ֵ ּב ָ
ית ּה"ְ .ל ַא ַחר ְּתקו ָּפהָ ,חזַ ר ָה ִא ׁ
יחְ .ל ַה ְפ ָּת ָ"תוֹ ָ ׁ ,ש ַמע ֵמ ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶש ֶה ָ" ׁ ִשיר ָּת ַמ ְך ָ ּב ּה ִמדֵּ י
יח ה' דַּ ְר ּכוֹ וְ הוּא ָחזַ ר ִעם ְסכוּם ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ִה ְרוִ ַ
ִה ְצ ִל ַ
ׁ ָשבו ַּ" ,וְ הוּא ִמ ֵהר ֶאל ֵ ּביתוֹ ְּכ ֵדי ְל ַה ֲחזִ יר לוֹ ֶאת ָּכל ַה ֶּכ ֶסף ׁ ֶש ּ ׁ ִש ֵּלם ְל ִא ׁ ְש ּתוֹ ַ ,א ְך הוּא ָט ַ"ן ׁ ֶש ֵאינוֹ רוֹ ֶצה
יהם ֵא ַלי ְל ִדין ,וַ ֲאנִ י ִה ְצדַּ ְק ִּתי ֶאת
ְל ַק ֵ ּבל ִמ ֶּמ ּנ ּו ּ ְפרו ָּטהִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ְּכ ָבר זָ ָכה ַ ּב ִּמ ְצוָ הַּ .גם ָּכאן ָ ּבאנ ּו ׁ ְשנֵ ֶ
ֶה ָ" ׁ ִשיר וְ ִה ְס ַּכ ְמ ִּתי ִע ּמוֹ ׁ ֶש ֵאין לוֹ ְלוַ ֵּתר ַ"ל ַה ִּמ ְצוָ ה ַה ְּגדוֹ ָלה ׁ ֶש ָ ּז ָכה ָ ּב ּה.
י" ְ ּב ֵ" ֶסק טוֹ ב ׁ ֶש ִהזְ דַּ ֵּמן
ישי ֵא ַרעֶ .א ָחד ִמ ּתוֹ ׁ ְש ֵבי ָה ִעיר נִ זְ ַקק ִל ְסכוּם ָּגדוֹ ל ְּכ ֵדי ְל ַה ׁ ְש ִק ַ
וְ ַאף ִמ ְק ֶרה ׁ ְש ִל ׁ ִ
יש ֶאל ֶה ָ" ׁ ִשיר ַה ָּלזֶ ה ו ִּב ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ּנ ּו ַה ְלוָ ָאה ִ ּב ְסכוּם ָּגדוֹ ל,
ְל ָפנָ יוֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ּלֹא ָהיָ ה ְ ּביָ דוֹ ּ ְפרו ָּטהִ .ה ִּג ַ
י" ָה ִא ׁ
־בר ּו ְך־ה ּוא ׁ ֶשהוּא ַ ּב ַ"ל ַה ִ ּב ָּטחוֹ ן
יש ׁ ֶש ֶה ָ" ֵרב יִ ְהיֶ ה ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּ
ו ְּכ ׁ ֶש ֶה ָ" ׁ ִשיר ִ ּב ֵּק ׁש ָ" ֵרב ְל ַה ְלוָ ָאתוֹ ָ ,א ַמר ָה ִא ׁ
יש ַחיִ ל ַ ּב ֲ" ָס ָקיו וְ ִה ְרוִ ַ
וְ ֶה ָ" ׁ ִשיר ִה ְס ִּכים"ָ .שָׂ ה ָה ִא ׁ
יח ְרוָ ִחים ְּגדוֹ ִליםַ ,א ְך ְּכ ׁ ֶש ָ ּבא ֶאל ֶה ָ" ׁ ִשיר ְּכ ֵדי ְל ַה ֲחזִ יר לוֹ
־בר ּו ְך־ה ּוא ְּכבָ ר ֶה ֱחזִ יר לוֹ ֶאת
ֶאת ַה ַה ְלוָ ָאהָ ,ט ַ"ן ַה ָּלה ׁ ֶש ֵאינוֹ רוֹ ֶצה ְל ַק ֵ ּבל ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֶה ָ" ֵרב ,הוּא ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּ
יש ׁ ֶשהוּא
ַה ַה ְלוָ ָאה ִ ּב ְמלוֹ ָא ּה ַ"ל יְ ֵדי ְרוָ ִחים ׁשוֹ נִ ים ׁ ֶש ָ"שָׂ ה ְ ּב ִמ ְס ָחרוֹ ֵ ,מ ָאז ֶה ֱ"נִ יק לוֹ ֶאת ַה ְלוָ ָאתוֹ ָ .ט ַ"ן ָה ִא ׁ
רוֹ ֶצה ְל ַה ֲחזִ יר ֶאת ַהחוֹ ב ,וְ ַה ּ ׁ ְשנַ יִ ם ׁשוּב ָ ּבא ּו ְל ִדין ּתוֹ ָרה ,וְ גַ ם ָּכאן ִה ְצדַּ ְק ִּתי ֶאת ֶה ָ" ׁ ִשיר וְ ָא ַמ ְר ִּתי ׁ ֶשהוּא
צוֹ ֵדק וְ ֵאין לוֹ ִח ּיוּב ְל ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ַה ְלוָ ָאה ַ ּב ֲחזָ ָרה.
"רוֹ ִאים ַא ֶּתם ֵאפוֹ א"ִ ,ס ֵ ּים ַה ַּצדִּ יק ֶאת ִס ּפו ָּריו ַה ִּנ ְפ ָל ִאים וְ ָא ַמרֶ ׁ " ,ש ֶה ָ" ׁ ִשיר דְּ נַ ן לֹא ָהיָ ה ַק ְמ ָצן ְּכ ִפי
ׁ ֶש ֲח ׁ ַש ְב ֶּתם ָּכל יְ ֵמי ַח ָ ּייוֶ ,א ָּלא ָא ָדם נַ ֲ" ֶלה ׁ ֶש ָּנ ַתן ְצ ָד ָקה ַ ּב ֶּס ֶתר ,וְ ָל ֵכן ִּכ ַ ּב ְד ִּתיו ְ ּבמוֹ תוֹ ָּכבוֹ ד ָּגדוֹ ל".
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ַה ּ ׁ ָשעוֹ ן ַה ְמ ׁש ָ ּב ׁש ׁ ֶש ָ ּג ַרם ַל ַהצָּ ָלה

ּ ְפנִ ינֵ י אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים

מ ֶשה ֵמ ָה ִעיר מו ְּסטִּ ,כי נְ ָ" ָליו נִ ְק ְרע ּו וְ ֵאין
ָהיָ ה זֶ ה ְ ּביוֹ ם ִר ׁ
אשוֹ ן ַ ּב ּ ׁ ָשבו ַּ"ַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ִּג ָּלה ֶה ָח ִסיד ר' ֹ
יכ ְל ּתוֹ ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
אכה ָ ּב ִעיר ָהי ּו ְסגו ִּרים ַ"ל
יך ְ ּב ַד ְרכּ וֹ ִ .ח ּפוּשָׂ יו ַא ַחר ַסנְ דְּ ָלר ָהי ּו ַל ּ ׁ ָשוְ אָּ .כל ָ ּב ֵּתי ַה ְּמ ָל ָ
ִ ּב ָ
אכה.
אשוֹ ן הוּא יוֹ ם ַה ּ ׁ ַש ָ ּבתוֹ ן ׁ ֶשל ַה ּנוֹ ְצ ִרים וְ יוֹ ם ְמנ ּו ָח ָתםּ ,ובוֹ ׁשוֹ ְב ִתים ֵהם ִמ ָּכל ְמ ָל ָ
ַמ ְס ֵּגרֶ ׁ ,ש ֵּכן יוֹ ם ִר ׁ
מ ֶשה ֶאל ַסנְ דְּ ָלר ָ" ֵרל ָצ ִעיר ְליָ ִמיםֶ ׁ ,ש ָ ּי ׁ ַשב ְ ּב ֶפ ַתח ֲחנ ּותוֹ ַה ּמ ּוגֶ ֶפתָ " ,א ָּנא ִמ ְּמ ָךַּ ,ת ֵּקן ִלי
"וָ ִס ִ
ילי"ָ ּ ,פנָ ה ר' ֹ
יכ ְל ִּתי ְל ִה ְת ַה ֵּל ְך ִעם נַ ֲ" ַליִ ם ְקרוּעוֹ ת"ּ ְ .ב ַד ְ ּברוֹ ָּ ,ת ַחב ר'
ֶאת נְ ָ" ַלי ִ ּב ְד ִחיפ ּותִּ ,כי נֶ ְח ּ ַפז ֲאנִ י ְל ַד ְר ִּכי וְ ֵאין ִ ּב ָ
ילי ׁ ְש ַטר ֶּכ ֶסף יְ ַקר ֵ" ֶר ְך וְ ָק ַרץ לוֹ ְ ּב ֵ"ינוֹ ַ ,א ְך ַה ָּלה נִ ְר ַּתע וְ ָא ַמר ְ ּבקוֹ ל נָ מו ְּךָּ " :גדוֹ ל
מ ֶֹשה ְל ִכיסוֹ ׁ ֶשל וָ ִס ִ
אכה
יח ְסכוּם כּ ֹה נָ ֶאה ,או ָּלם ַה ּיוֹ ם הוּא יוֹ ם ְמנ ּו ָח ֵתנ ּו וְ ַה ְּמ ָל ָ
אכה ו ְּל ַה ְרוִ ַ
ֶח ְפ ִצי ְל ַב ֵּצ ַ" ְל ָך ֶאת ַה ְּמ ָל ָ
יח לוֹ ַ"ל ָה ַא ְפ ִס ּיוּת
משה ,וּבְ גִ חו ְּך ֵה ֵחל ְלהוֹ ִכ ַ
ֲאס ּו ָרה ָ" ֵלינ ּו"ִ .ח ּיו ְּך ׁ ֶשל ִ ּב ּטוּל ָ" ָלה ַ"ל שְׂ ָפ ָתיו ׁ ֶשל ר' ׁ ֶ
ָ
ְ
ׁ ֶש ָ ּב ֱאמוּנָ ה ַה ּנוֹ ְצ ִרית וְ ִה ְפ ִטירֵ " :אין ְל ָך ִמ ַּמה ַּל ְח ׁשֹשֵ .אין ָּכל ֵ" ֶרך ֶל ֱאמוּנָ ְתך ַה ְּת ֵפ ָלה וְ ֵאין ָ ּב ּה ׁ ֶש ֶמץ
ׁ ֶשל ֱא ֶמתַ .אף ַה ּכ ֶֹמר ׁ ֶש ָּל ֶכם עוֹ שֶׂ ה ֶאת ּתוֹ ַר ְת ֶכם ּ ְפ ַל ְס ֵּתר ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר זָ קוּק הוּא ִל ְדבַ ר ָמה עוֹ שֶׂ ה הוּא ֶאת
ילי וְ ֶח ְמדַּ ת ַה ָּממוֹ ן
ׁ ַש ַ ּב ּתוֹ חֹל וְ לוֹ ֵ"ג הוּא ְ ּב ִלבּ וֹ ְל ָכל ַה ָּקדוֹ ׁש וְ ַה ָ ּי ָקר"ַ .הדְּ בָ ִרים ִח ְל ֲחל ּו ְל ִלבּ וֹ ׁ ֶשל וָ ִס ִ
מ ֶשה ִלשְׂ בִ יעוּת ְרצוֹ נוֹ  ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ָר ָאה ִּכי טוֹ ב,
ֶה ֱ"בִ ַיר ּת ּו ַ"ל דָּ תוֹ  .הוּא ִמ ֵהר ְל ַב ֵּצ ַ" ֶאת ְמ ַל ְ
אכ ּתוֹ ׁ ֶשל ר' ֹ
ילי ָ" ְמד ּו
יסי ֲחנ ּותוֹ וְ ֵה ֵחל ַל ֲ"בֹד ְ ּב ֶמ ֶרץ .לֹא ָא ְרכ ּו ַה ּ ׁ ָשעוֹ ת ,וְ ַכ ָּמה ֵמ ֲחבֵ ָריו ׁ ֶשל וָ ִס ִ
ּ ָפ ַתח ִל ְרוָ ָחה ֶאת ְּת ִר ֵ
ִמ ׁ ְש ּתוֹ ְמ ִמים ִל ְראוֹ תוֹ עוֹ ֵבד ִ ּב ְמלֹא ּ ֹכחוֹ ָ ,לב ּו ׁש ְ ּב ַס ְר ַ ּבל ֲ"בוֹ ָדה וְ יָ ָדיו מ ְכ ָּתמוֹ ת ֵמ ָ" ָמלַ " .ה ִאם ׁ ָש ַכ ְח ָּת
יהם וְ ִצ ֵּטט ֶאת
אשוֹ ן ,יוֹ ם ַה ּ ׁ ַש ָ ּבתוֹ ן"? ִה ְת ּ ַפ ְּלא ּו ַה ֲחבֵ ִרים ,או ָּלם ַה ָּלז ִ ּב ֵּטל ִ ּב ְמ ִחי יָ ד ֶאת דִּ בְ ֵר ֶ
ׁ ֶש ַה ּיוֹ ם יוֹ ם ִר ׁ
דְּ בָ ָריו ׁ ֶשל ַה ְ ּיהו ִּדי ר' מ ֶֹשהֶ ׁ ,ש ָהיָ ה מ ָּכר ֵא ֶצל כּ ָּלם ְּכסוֹ ֵחר ְממ ָּלחִּ ,כי ָּכל ֱאמוּנָ ָתם ֵאינָ ּה ֶא ָּלא דִּ בְ ֵרי ֶהבֶ ל
אשוֹ ן ,וְ תוֹ ְך
אכה ַה ִּנבְ ָ" ִריםֵ ,ה ֵח ּל ּו ַאף ֵהם ַל ֲ"בֹד ִ ּב ֵ
וְ ֵאין ָ ּב ּה ַמ ָּמ ׁשְּ .כ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ְמע ּו זֹאת ַ ּב ֲ" ֵלי ְמ ָל ָ
ימי ִר ׁ
יהם עוֹ ד וָ עוֹ ד סוֹ ֲח ִרים וְ א ָּמנִ ים"ַ ,ד ׁ ֶש ִה ִּגיע ּו ַהדְּ בָ ִרים ְל ָאזְ נֵ י ַהכּ ֶֹמר ַה ְּמקוֹ ִמי.
ְּתקו ָּפה ְק ָצ ָרה נִ גְ ְרר ּו ַא ֲח ֵר ֶ
ַה ָּלה ֵה ֵחל ְל ִה ְת ַח ּקוֹ ת ַא ַחר ַה ִּמ ְת ַר ֵח ׁש ָ ּב ִעיר וְ גִ ָּלהִּ ,כי ַה ּ ִפ ְר ָצה ִמ ְת ַר ֶח ֶבת ְּכנָ ָהר ׁשוֹ ֵטף וְ ַהכּ ֹל ֵה ֵחל ִ ּב ֵידי
יפה ִ ּב ְפנֵ י ֵ ּבית ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ָ ּב ִעיר ,וּבָ ּה גּ וֹ ֵלל ֶאת ַמ ֶּס ֶכת
יש ַהכּ ֶֹמר קבְ ָלנָ ה ֲח ִר ָ
יְ הו ִּדי ְמקוֹ ִמי"ַ .ל ֲא ָתרִ ,ה ִּג ׁ
י" ַ"ל ַר ִ ּבים ִל ְפרֹק ֶאת עֹל ֱאמוּנָ ָתם.
ַה ִ ּז ְלזוּל ׁ ֶשל ַה ְ ּיהו ִּדי ְ ּב ִע ְּק ֵרי ַהדָּ ת ַה ּנוֹ ְצ ִרית ׁ ֶש ִה ׁ ְש ּ ִפ ַ

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

ְ ּבאוֹ ָת ּה ֵ"תָ ׁ ,ש ָהה ר' מ ֶֹשה ִמ ּמו ְּסט ָ ּב ִעיר ֶ ּב ְלזּ ִ ,ב ְמ ִחצָּ תוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יִ ּ ָשׂ שׂ ָכר דּ ֹב ִמ ֶ ּב ְלז )יוֹ ם ַה ִה ּלו ָּלא
ְ ּבכ"ב ְ ּב ַמ ְר ֶח ׁ ְשוָ ן תרפ"ז(ְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַ" דָּ בָ ר ֵמ ַה ִּמ ְת ַר ֵח ׁש ָ ּב ִעיר ּו ֵמ ַה ַה ְל ׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ְּתל ּויָ ה וְ עוֹ ֶמ ֶדת נֶ גְ דּ וֹ .
מ ֶשה ְּכ ׁ ֶש ְ ּביָ ָדם ַצו ַמ ֲא ָסר ,נֶ ֱא ַמר ָל ֶהם ִּכי ַה ֶּנ ֱא ׁ ָשם לֹא נִ ְמ ָצא ָ ּב ִעיר
ְּכ ׁ ֶש ִה ִּגיע ּו ַה ּ ׁשוֹ ְט ִרים ֶאל ֵ ּביתוֹ ׁ ֶשל ר' ֹ
יש
וּבְ נֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ִמ ֲהר ּו ְל ַהזְ ִהיר ֶאת ֲאבִ ֶ
יהם ׁ ֶש ּלֹא ָל ׁשוּב ַה ַ ּביְ ָתה וְ הוּא ִה ְס ַּת ֵּתר ְ ּב ֶב ְלז ַ"ד יַ ֲ"בֹר זָ ַ"םִ .ח ׁ
ַמ ֵהר ִה ְת ּ ַפ ְר ֵסם ָה ִענְ יָ ן ְ ּבבֶ ְלז וְ ַהדָּ בָ ר הוּבָ א ִל ִיד ָ
י"תוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּביּ ,ו ְכ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע זֹאת ֵה ֵחל ְל ִה ְס ּתוֹ ֵבב ְ ּב ַח ְדרוֹ
מ ֶשהּ ְ .ב ַה ִּגיעוֹ ּ ִ ,ב ֵּק ׁש ָה ַר ִ ּבי ִמ ֶּמ ּנ ּו ְל ׁ ַש ְחזֵ ר ֶאת דְּ בָ ָריו ׁ ֶש ָא ַמר ַל ַּסנְ דְּ ָלרַ ,אךְ
ׁ ָש ָ"ה ֲאר ָּכה וְ ׁ ָש ַלח ִל ְקרֹא ְלר' ֹ
ֵמרֹב ּ ַפ ַחד וּבְ ָ" ָתה ֵה ֵחל ר' מ ֶֹשה ְלגַ ְמ ֵּגם ִ ּב ְל ׁשוֹ נוֹ "ַ ,ד ׁ ֶש ָה ַר ִ ּבי ִה ְר ִּגיעוֹ וּבִ ֵּק ׁש ְל ַס ּ ֵפר ֶאת ָּכל ַמה ּ ׁ ֶש ָא ַמר.
יחה ׁ ֶש ָהיְ ָתה ֵ ּבינוֹ ְל ֵבין ַה ַּסנְ דְּ ָלרָ .ה ַר ִ ּבי ִה ְק ׁ ִשיב
מ ֶשה ֲאוִ יר ,נִ ְר ַּגע ְמ ַ"ט וְ ֵה ֵחל ְלגוֹ ֵלל ֶאת ַה ּ ִשׂ ָ
ׁ ָש ַאף ר' ֹ
ְ ּב ֶק ׁ ֶשב ַרב ,ו ְּב ַס ְ ּימוֹ ָא ַמרֲ " :ה ֵרי ָא ַמ ְר ָּת לוֹ ֶאת ָה ֱא ֶמת ,וְ ֵאין ְל ָך ִמ ַּמה ַּל ְח ׁשֹש"ָ .ה ִעיר מ ּו ְסטּ ָ ,ב ּה ִה ְתגּ וֹ ֵרר
ר' מ ֶֹשהָ ,היְ ָתה ְּכפו ָּפה ְל ִעיר ַה ָּמחוֹ ז זוֹ ְלקוֹ בָ ה ,וְ ָכל ׁשוֹ ְט ֵרי ַה ָּמחוֹ ז ָהי ּו ְּכפו ִּפים ִל ְפקדּ וֹ ָתיו ׁ ֶשל ְק ִצין
מ ֶשה ִל ְפנֵ י ַה ָּק ִציןָ ,ק ַבע ַה ָּלה ֲא ֵס ָפה ְ ּב ַת ֲא ִר ְ
יך
ַה ִּמ ׁ ְש ָט ָרה ַה ָ ּב ִכיר ׁ ֶש ְ ּב ִעיר ַה ָּמחוֹ זְּ .כ ׁ ֶש ִה ִּג ַ
י" ִענְ יָ נוֹ ׁ ֶשל ר' ֹ
אשי ָ ּב ִעיר מ ּו ְסט,
יה הזְ ְמנ ּו ׁשוֹ ְט ֵרי ָה ִעיר מו ְּסט וְ ָכל ַהנּוֹ גְ ִעים ַ ּבדָּ בָ רַ .ה ּ ׁשוֹ ֵטר ָה ָר ׁ ִ
וְ ׁ ָש ָ"ה ְמס ֶ ּי ֶמת ,וְ ֵא ֶל ָ
ָהיָ ה שׂ וֹ נֵ א יְ הו ִּדים מ ׁ ְש ָ ּבע וּבִ ְרצוֹ נוֹ ְל ַה ְפ ִליל ֶאת ר' מ ֶֹשה ו ְּל ַה ְח ִמיר ְ ּב ָ"נְ ׁשוֹ ִ ,ה ְת ַה ֵּל ְך ְ ּבאוֹ תוֹ יוֹ ם בּ וֹ
אכה ָ ּב ִעיר וְ אוֹ ֵסף ֶאת ָּכל
נֶ ֶ" ְר ָכה ָה ֲא ֵס ָפהִ ,מ ּ ׁ ְשעוֹ ת ַהבּ ֶֹקר ַה ּמ ְקדָּ מוֹ תְּ ,כ ׁ ֶשה ּוא גּ וֹ בֶ ה ֵ"ד ּיוֹ ת ִמ ַ ּב ֲ" ֵלי ַה ְּמ ָל ָ
יח
ָה ֵ"ד ּיוֹ ת ְ ּב ִתיק ַ"ב־ ֶּכ ֶרסִ .ח ּיו ְּך ָר ָחב ָהיָ ה נָ סו ְּך ַ"ל ּ ָפנָ יו וְ הוּא ִח ֵּכ ְך ֶאת יָ ָדיו ַ ּב ֲהנָ ָאהּ ַ ,ב ֲה ִריחוֹ ֶאת ֵר ַ
מ ֶשה ַה ְ ּיהו ִּדי ׁ ֶש ֵה ֵ"ז ְלזַ ְלזֵ ל ָ ּב ֱאמוּנָ ה ַה ּנוֹ ְצ ִריתֶ .א ָּלא ׁ ֶש ּיוֹ ׁ ֵשב ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם יִ שְׂ ָחקָ .ה ֲא ֵס ָפה
ַה ְּנ ָק ָמה ְ ּבר' ֹ
י"
נוֹ ֲ" ָדה ַל ּ ׁ ָש ָ"ה ׁ ְש ַּתיִ ם ַ ּב ָּצ ֳה ַריִ ם ,וְ ַה ּ ׁשוֹ ֵטר לֹא שָׂ ם ִלבּ וֹ ִּכי ַה ּ ׁ ָשעוֹ ן ׁ ֶש ְ ּב ִכיסוֹ ִה ְת ַק ְל ֵקלּ ִ .ב ְמקוֹ ם ְל ַה ִּג ַ
אשי ְ ּב ֵסבֶ ר
ַ ּב ּ ׁ ָש ָ"ה ַה ְּנקו ָּבהֵ ,א ַחר ַה ּ ׁשוֹ ֵטר ַל ֲא ֵס ָפה ּו ְכ ׁ ֶש ִּנ ְכנַ ס ִ ּב ְצ ָ" ִדים יְ ִה ִירים וּבְ טו ִּחיםִ ,קדְּ מוֹ ַה ָּק ִצין ָה ָר ׁ ִ
י" ָּכל ָּכ ְך ְמא ָחר ו ִּמ ְת ַה ֵּל ְך ַמ ֲ" ַד ּנוֹ ת ְּכ ִא ּל ּו
ּ ָפנִ ים ֲחמוּרוֹ ת וְ ֵה ֵחל ְל ַה ְר ִעים ָ" ָליו ְ ּבקוֹ לוֹ ַ " :מדּ ו ַּ" ַא ָּתה ַמ ִּג ַ
ִע ּתוֹ ֶת ָ
יך ְ ּביָ ֶדי ָך? ָּכ ְך ַא ָּתה ְמזַ ְלזֵ ל ָ ּבנ ּו"?! ׁ ָש ַאגַ .ה ָּלה נִ ָּסה ְל ִה ְצ ַטדֵּ ק וְ ֵה ֵחל ְל ַה ְס ִ ּביר ֶאת ִס ַ ּבת ָה ִאח ּור ְ ּב ָכ ְך
ׁ ֶש ָהיָ ה ָ"סוּק ִ ּבגְ בִ ַ ּית ָה ֵ"ד ּיוֹ ת ,וְ ַאף נִ ָּסה ְל ַהצִּ יג ֶאת ַה ִּתיק ַה ָּתפו ַּח ׁ ֶש ְ ּביָ ָדיוֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ַה ָּק ִצין ַה ּזוֹ ֵ"ם לֹא
ִה ָּטה אֹזֶ ן ִל ְדבָ ָריו ,נָ ַטל ֶאת ַה ִּתיק וְ ִה ׁ ְש ִליכוֹ ֶאל ּתוֹ ְך ַה ַּת ּנוּר ַהבּ וֹ ֵ"ר ְּכ ׁ ֶש ָּכל ָה ֵ"ד ּיוֹ ת ָהי ּו ְל ַמ ֲאכ ֶֹלת ֵא ׁש.
זַ ֲ"מוֹ ׁ ֶשל ַה ָּק ִצין ֲ" ַדיִ ן לֹא ׁ ָש ַכ ְך ,וְ הוּא ָּת ַל ׁש ִמ ְ ּבגָ ָדיו ֶאת ָּכל ַהדְּ ָרגוֹ ת וְ אוֹ תוֹ ת ַה ִה ְצ ַט ְ ּינוּת וְ ִהדִּ יחוֹ ַ"ל
י"ה נִ גְ נַ ז ִל ְצ ִמית ּות .ר'
מ ֶשה ּו ְכ ַתב ַה ְּתבִ ָ
ֲא ָתר ִמ ִּמשְׂ ָרתוֹ ְּכ ׁשוֹ ֵטרֵ .מח ֶֹסר ְר ָאיוֹ תִ ,ה ְת ַ ּב ֵּטל ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ׁ ֶשל ר' ֹ
יח ְ ּב ִפי כּ ֹ ל.
מ ֶֹשה ָחזַ ר ֶאל ֵ ּביתוֹ ְ ּבשִׂ ְמ ָחה וְ ַה ֵּנס ָהיָ ה ְלשִׂ ַ
מ ֶשה ָר ַכ ׁש ִמ ְט ָ"ן ָּגדוֹ ל ׁ ֶשל ֲ" ֵצי ַה ָּס ָקה,
ָ"בְ ר ּו ִמ ְס ּ ַפר ֳח ָד ׁ ִשים וְ ַהח ֶֹרף ִה ִּג ַ
י" ִ ּב ְמלֹא ָה ָ" ְצ ָמה .ר' ֹ
וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּתר ַא ַחר ּפוֹ ֵ"ל ׁ ֶש ְ ּי ַב ֵּק ַ" ַ ּב ֲ"בוּרוֹ ֶאת ָה ֵ" ִציםָ ,מ ָצא ִא ָּכר ׁ ֶש ַּנ ֲ"נָ ה ְ ּבשִׂ ְמ ָחה ַל ֲ"בוֹ ָדה ַ"ל ְמנָ ת
מ ֶשה וְ ִלבּ וֹ ָ" ַמד ִמ ִּל ְפעֹםָ .היָ ה זֶ ה
ְל ַה ְרוִ ַ
יח ִמ ְס ּ ַפר ּ ְפרוּטוֹ תְּ .כ ׁ ֶש ֵה ֵחל ַה ּפוֹ ֵ"ל ַ ּב ֲ"בוֹ ָדתוֹ ִ ,ה ִ ּביט בּ וֹ ר' ֹ
ַה ּ ׁשוֹ ֵטר ַה ֵּג ֶאה ְל ׁ ֶש ָ"בַ רֶ ׁ ,ש ָה ַפ ְך ְל ׁ ֶשבֶ ר ְּכ ִליֵ ,מ ִא ָּג ָרא ָר ָמא ְל ֵב ָירא ֲ" ִמ ְ
יק ָּתאְּ .כ ׁ ֶש ָ" ַמד ַה ָּלה ַ"ל זֶ הוּתוֹ ׁ ֶשל
ר' מ ֶֹשהָ ,א ַמר ִ ּב ְמ ִרירוּת ֵלבַ " :ה ִאם חוֹ ׁ ֵשב ַא ָּתה ׁ ֶש ֵאינֶ ִּני יוֹ ֵד ַ"ֶ ׁ ,ש ָה ַר ִ ּבי ׁ ֶש ְּל ָך הוּא זֶ ה ׁ ֶשהוֹ ִריד אוֹ ִתי
ִמ ְּגד ָּל ִתי"...

ֵ ּגר־וְ תוֹ ׁ ָשב וְ גוֹ ' ְ -ויֵ ׁש ְל ָך ָל ַד ַ תִּ ,כי ָּכל ּתוֹ ָר ֵתנ ּו ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה
ִהיא שִׂ ְכ ִלית ו ִּב ְפ ָרט ְ ּב ִענְ יְ נֵ י ַה ַהנְ ָהגָ ה ָה ַא ְר ִציתְ ,
וּכמוֹ
ׁ ֶש ָאנ ּו ִמ ְתנַ ֲהגִ ים ְּבגֵ ר ַהיּ וֹ ׁ ֵשב ִע ָּמנ ּוְּ ,כמוֹ ֵכן יִ ְת ַח ֵ ּיב
יהם ְל ַה ֲחיוֹ ת ָא ָדם
שִׂ ְכ ִל ּי ּות יוֹ ׁ ְש ֵבי ָה ָא ֶרץ ְל ַהנְ ִהיג ֵ ּבינֵ ֶ
ׁ ֶשהוּא ֵ ּגר ְותוֹ ׁ ָשב ִע ּ ָמ ֶהם ְו ָל ֵתת לוֹ ַמ ְּתנַ ת ִח ָּנםְ ,ו ִהיא
ַט ֲ נַ ת ַא ְב ָר ָהם ֵּגר־וְ תוֹ ׁ ָשב ָאנ ִֹכי ְּתנ ּו ִליְ ,ו ִד ְקדֵּ ק לוֹ ַמר ֵ ּגר
ְולֹא ִה ְס ּ ִפיק לוֹ ַמר ּתוֹ ׁ ָשבַ ,ה ְמ ַכ ֵּון לוֹ ַמרֶ ׁ ,ש ֲהגַ ם ׁ ֶש ֲאנִ י ֵ ּגר
ְו ֵאינִ י ִמ ֶּכםַ ,אף־ ַ ל־ ּ ִפי־ ֵכן ֲה ֵרינִ י ּתוֹ ׁ ָשב .עוֹ ד ַט ַ ם אוֹ ְמרוֹ
ֵּגרִּ ,כי ָח ׁש לוֹ ַמר ַ ל ַ ְצמוֹ ּתוֹ ׁ ָשב ָּבעוֹ ָלם ַה ֶּזהְ ,וה ּוא ֵה ֶפ ְך
ִמדַּ ת ַה ַ ּצדִּ ִ
יקיםָ ,לזֶ ה ִה ְקדִּ ים לוֹ ַמר ֵ ּגר:
וַ ּיֹ ַ
אמר ה' וְ גוֹ ' ַה ְק ֵרה וְ גוֹ ' ָּ -בטו ַּח ָהיָ ה ֱא ִלי ֶ זֶ ר ַ ּב ֲאדוֹ נוֹ
ׁ ֶש ְּת ִפ ָּלתוֹ ְמ 0ק ֶּב ֶלת ֲא ׁ ֶשר ִה ְת ּ ַפ ֵּלל הוּא יִ ׁ ְש ַלח ַמ ְל ָאכוֹ וְ גוֹ ',
ְוהוֹ ִסיף ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה הוּא ָראוּי ֵל ָ שׂ וֹ ת ַהדָּ ָבר
ַ ל־יָ דוֹ ִּ ,כי יִ ּ ָמ ֵצא ִל ְפ ָ ִמים ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ְמנִ י ָ ה ְל ַק ֵ ּים דִּ ְב ֵרי
ַה ְּת ִפ ָּלה ִמ ַ ּצד ָה ֶא ְמ ָצ ִעיָ ,לזֶ ה ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ֵלאלֹ ֵהי ֲאדוֹ נוֹ
ׁ ֶש ַ ּי ְק ֶרה ְל ָפנָ יו:
יאה ְמ ַ ט,
אמר ׁ ְש ֵתה וְ גוֹ ' ֵ ּ -פרו ּׁשְּ ,כנֶ גֶ ד ׁ ֶש ָא ַמ ְר ָּת ְ ּג ִמ ָ
ת ַ
וַ ּ ֹ
ׁ ְש ֵתה ְּכ ֶח ְפ ְצ ָךְ .ולֹא ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ֶּתה הוּא ְּביָ דוֹ ֶ ,א ָּלא ִהיא ִּת ְט ַרח
ת ֶרד ַּכדָּ ּה ַ#ל־יָ ָד ּה
ַּב ִּמ ְצ ָוה ְל ַה ׁ ְשקוֹ ת ָצ ֵמא ְל ַמיִ ם ,וַ ְּת ַמ ֵהר וַ ּ ֹ
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא יִ ְט ַרח הוּא ִּבשְׂ ֵאת ַה ַּכד ִל ׁ ְש ּתוֹ תְ .ואוֹ ְמרוֹ
וַ ַּת ׁ ְש ֵקה ּו ּ ֵפרו ּׁשִ ,מ ְּל ַבד ׁ ֶש ּלֹא ָט ַרח ָלשֵׂ את ַה ַּכד ,עוֹ ד ָל ּה
ׁ ֶש ָהיְ ָתה טוֹ ַר ַחת ְל ָק ֵרב ְל ִפיו ַה ַּמיִ ם ׁ ֶש ּלֹא יִ ְצ ָט ֵר ְך הוּא
ֲא ִפ ּלוּ ְל ַה ּטוֹ ת ַה ְּכ ִליְ .ו ַט ַ ם ׁ ֶש ּלֹא ָא ְמ ָרה ֵּת ֶכף ו ִּמ ָ ּיד ַּגם
ִלגְ ַמ ֶ ּל ָ
יך וְ גוֹ 'ְ ,לתוֹ ֶס ֶפת ַו ְת ָרנוּת נִ ְת ַּכ ְּונָ ה ַה ַ ּצדֶּ ֶקתֶ ׁ ,ש ִאם
ָ
ָהיְ ָתה ַמ ְקדֶּ ֶמת לוֹ ַמר ַ ּגם ִלגְ ַמ ֶ ּליך ְוגוֹ ' ק ֶֹדם ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ֶּתה הוּא,
יֵ ׁש ָמקוֹ ם לוֹ ְל ַמ ֵהר ְל ָה ֵקל ָט ְר ָח ּה ֵּכ ָיון ׁ ֶשעוֹ ד ָל ּה ִט ְר ַחת
ַה ְ ּג ַמ ִּליםַ ,מה־ ּ ׁ ֶש ֵאין־ ֵּכן ק ֶֹדם ׁ ֶש ּתוֹ ִדי ֵ ה ּו יַ ְח ׁשֹב ִּכי הוּ א
זֶ ה ָּכל ַה ּט ַֹרח ְויִ ׁ ְש ֶּתה ְּכ ֶח ְפצוֹ ְל ַאט־ ְל ַאטְ ,ו ַא ַחר ׁ ֶש ּ ׁ ָש ָתה
ֵּת ֶכף ָא ְמ ָרה ַ ּגם ִלגְ ַמ ֶ ּל ָ
יך וְ גוֹ ':

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים
בכ"ג במרחשון תש"ג ,התרחש הנס הגדול בקרב
המפורסם באל־עלמיין שבמצרים ,שם הובס הצבא
הנאצי שהתקרב בצעדי ענק לארץ הקודש ואיים על
שארית הפליטה אשר בה.
היה זה בעיצומה של השואה האיומה שכילתה
שליש מעמנו הי"ד ,בעוד כוחם של הנאצים
במותניהם ומדינות רבות נופלות לידיהם כפרי בשל.
הגנרל הגרמני יוהנס רומל התקדם בראש הארמיה
האפריקאית שכללה כוחות גרמניים ואיטלקיים
רבים ,במגמה לכבוש את המזרח התיכון כולו.
שלושה קרבות נערכו באל־עלמיין בין הגרמנים
לארמיה השמינית הבריטית בראשות הגנרל ברנרד
מונטגומרי ,והאחרון שבהם היה המכריע מכולם.
באותו קרב ,הוכה רומל שוק על ירך והוא נאלץ
לסגת מערבה לאורך חופי צפון אפריקה.
קרב זה הכריע את המערכה במזרח התיכון וארץ
ישראל ניצלה ברגע האחרון מציפורני הנאצים,
לקיים מה שנאמר" :ובהר ציון תהיה פליטה" .הנס
היה כה מוחשי ,עד שגם המרשל הבריטי מונטגומרי
אמר אז ש"היתה זו יד ה'" ,לאחר שכוחות האויב
נכנעו בפתאומיות וללא הסבר.
הקרב המוצלח באל־עלמיין יחד עם קרב סטלינגרד
המפורסם ,היוו את ראשית המפנה לטובת צבאות
בעלות הברית במלחמה נגד גרמניה הנאצית.
וינסטון צ'רצ'יל ,ראש ממשלת בריטניה ,כתב" :זה
אינו הסוף של המלחמה ,אין זה אפילו תחילת הסוף,
אבל אולי זהו סוף ההתחלה" ,ובזיכרונותיו כתב:
"לפני אל־עלמיין לא ידענו ניצחון ,אחרי אל־עלמיין
לא ידענו עוד תבוסה".
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ח ֶסר י ֶֹשרֶ .את
ַר ִּבי ְר ָפ ֵאל ִמ ֶּב ְר ׁ ִשידָ ,היָ ה יָ ד ּו ַ" ְּכ ִא ׁ
יש ֱא ֶמת ׁ ֶש ִה ְת ַר ֵחק ָּכל יָ ָמיו ִמ ָּכל ֲאבַ ק ׁ ֶש ֶקר וְ ׁ ֶש ֶמץ ׁ ֶשל ֹ
יש זֹאת ַ ּגם ְּב ִלבּ וֹ ת יְ ָל ִדים ַר ִּכיםַ ּ .פ ַ"ם ַא ַחתֶ ,ה ֱ" ִמידוּ
ִמדָּ תוֹ זוֹ ָהיָ ה ַמנְ ִחיל ְל ָכל אוֹ ֲהבָ יו וּ ַמ ִּכ ָיריו ְו ִה ׁ ְש ִר ׁ
יְ הו ִּדי ֶא ָחד ַלדִּ ין ְּב ַא ׁ ְש ַמת ִמ ְס ָחר לֹא ח ִּקיַ .ה ּ ׁשוֹ ְפ ִטים ָרצ ּו ַל ְחרֹץ ֶאת גּ וֹ ָרלוֹ ְלעֹנֶ ׁש ָחמ ּור ,א ּו ָלם ְל ַא ַחר
ִה ׁ ְש ַּתדְּ לוּ ת ַר ָ ּבה הוֹ ִדיע ּוִּ ,כי ִאם יָ בוֹ א ּו ׁ ְשנֵ י ַהצַּ דִּ ִ
מ ֶשה ְצבִ י ִמ ַּסוְ ַרן,
יקים ַה ְּיהוּ ִדיםַ ,ר ִּבי ְר ָפ ֵאל ִמ ֶּב ְר ׁ ִשיד וְ ַר ִ ּבי ֹ
וְ יִ ּ ׁ ָשבְ ע ּו ׁ ֶש ַה ְּיהו ִּדי ַחף ִמ ּ ֶפ ׁ ַשעֲ ,אזַ י יְ ׁ ַש ְח ְררוּ ה ּו ְו ַח ָּייו יִ ְהיוּ לוֹ ְל ׁ ָש ָללִ .מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּ ִפ ּק ּו ַח נֶ ֶפ ׁש דּ וֹ ֶחה ֶאת ָּכל
מ ֶשה ְצבִ י ַל ֲ" ׂשוֹ ת ֵּכן ּו ְל ַהצִּ יל נֶ ֶפ ׁש ַא ַחת ִמ ִּישְׂ ָר ֵאל ,א ּו ָלם ַר ִּבי ְר ָפ ֵאל ׁ ֶש ִה ְת ַר ֵח ק
ַה ּתוֹ ָרה ּכ ָ ּל ּהִ ,ה ְס ִּכים ַר ִּבי ֹ
ָּכל יָ ָמיו ִמן ַה ּ ׁ ֶש ֶקר ,לֹא יָ ַדע ָל ׁ ִשית ֵ"צוֹ ת ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ ֵ .מ ַחדְ "ָ ,מדוּ ַח ָּייו ׁ ֶשל ָא ָדם ִמ ִּישְׂ ָר ֵאל ַ"ל ַהגּ וֹ ָרל ,וּ ֵמ ִא ָיד ְך
ָק ׁ ֶשה ָהיָ ה לוֹ ַל ֲ"בֹר ַ"ל ִמדָּ תוֹ ו ְּלהוֹ ִציא דְּ בַ ר ׁ ֶש ֶקר ִמ ּ ִפיו .יוֹ ם ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ָק ַרב וּ ָבא ו ְּבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ׁ ֶשל
יהם וְ ִלבּ וֹ נָ ַמס ִמ ְּכ ֵאבִ .עם ֶר ֶדת ַה ַּליְ ָלה ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י יוֹ ם ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט,
ַה ֶ ּנ ֱא ׁ ָשם ִה ְת ַח ְּננ ּו ִּב ְפנֵ י ַר ִ ּבי ְר ָפ ֵאל ַ"ל נֶ ֶפ ׁש ֲאבִ ֶ
ִה ְס ַּת ֵ ּגר ְ ּב ַח ְדרוֹ וְ ָק ָרא ְ ּבקוֹ ל ַמרִ " :רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלםָ ,ק ֵחנִ י ֵמ ָהעוֹ ָלם ַה ֶ ּזהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא ֶא ְצ ָט ֵר ְך ְלהוֹ ִציא דְּ ַבר
י" ֶאל ֵּביתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ְר ָפ ֵאל ְּכ ׁ ֶש ְּב ִפיו הוֹ ָד ָ"הִּ ,כי ַה ֶ ּנ ֱא ׁ ָשם הוֹ ָדה
יח ָמ ִהיר ִה ִ ּג ַ
ׁ ֶש ֶקר ִמ ּ ִפי"ַ .הבּ ֶֹקר ֵה ִאיר וְ ׁ ָש ִל ַ
ְּב ַא ׁ ְש ָמתוֹ ְו ַהצַּ דִּ ִ
יקים ּ ְפטו ִּרים ִמ ְּל ִה ּ ׁ ָשבַ ע ׁ ְשבוּ ַ"ת ׁ ֶש ֶקרֶ ,א ָ ּלא ַּכ ֲא ׁ ֶשר ּ ָפ ְתח ּו ֶאת דֶּ ֶלת ַח ְדרוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי ְר ָפ ֵאל,
נִ ְד ֲהמ ּו ּכ ָ ּלם ְלגַ ּלוֹ ת ִּכי ַהצַּ דִּ יק ִה ְס ַּת ֵּלק ִמן ָהעוֹ ָלםְּ ,כ ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ָמתוֹ ְטהוֹ ָרה ִמ ָּכל ְר ָבב ְו ִהיא ׁ ָש ָבה ְלבוֹ ְר ָא ּה ֶצ ָחה
וּבָ ָרה.
ַר ִּבי יִ שְׂ ָר ֵאל ַס ַּלנְ ֶטרְ ,מיַ ֵּסד ְּתנוּ ַ"ת ַה ּמו ָּסרָ ,היָ ה ְמפ ְר ָסם ִּבגְ אוֹ נוּ תוֹ וּבְ ִקיא ּותוֹ ְּב ָכל ַח ְד ֵרי ּתוֹ ָרהְּ .ב ַמ ָּסעוֹ
ילנָ א וְ ׁ ָשם ִה ְת ַא ְּספ ּו לוֹ ְמ ֵדי ָה ִעיר ְּכ ֵדי ִל ׁ ְשמ ַֹ" ֶא ת
י" ָל ִעיר וִ ְ
יטאִ ,ה ִ ּג ַ
ישיבוֹ ת ִל ָ
ְל ַמ ַ"ן ַה ְחדָּ ַרת ִל ּמוּ ד ַה ּמ ּו ָסר ִּב ׁ ִ
ּ ִפ ְל ּפ ּו ָליוּ ָ ,ב ֶהם ֶה ְר ָאה ֶאת ּכֹחוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל ַ ּב ּתוֹ ָרהְּ .ב ַמ ֲה ַל ְך ׁ ִשע ּו ָריוִ ,ה ְת ַא ְּספ ּו ַּכ ּ ָמה ִמ ִּמ ְתנַ ְ ּג ָדיו ׁ ֶש ִ ּנ ּס ּו ְל ַה ְק ִטין
ימים ְל ָפנָ יו ק ׁ ְשיוֹ ת ּו ִפ ְרכוֹ תְּ ,כ ֵדי ְל ַ" ְר ֵ"ר ֶאת יְ סוֹ דוֹ ת ּ ִפ ְל ּפ ּו ָליו.
ֶאת דְּ מוּ תוֹ ְּב ֵ"ינֵ י יְ הוּ ֵדי ָה ִעיר וְ ָהי ּו ַמ ֲ" ִר ִ
יש ְל ֶרגַ עּ ,ו ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן
ּ ַפ ַ"ם ִה ְק ׁ ָשה ַא ַחד ַה ּ ׁשוֹ ֲא ִלים ק ׁ ְשיָ ה ֲחמ ּו ָרהְ ,ו ַכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמע זֹאת ַר ִ ּבי יִ שְׂ ָר ֵאל ֶה ֱח ִר ׁ
ָא ַמר" :ק ׁ ְשיָ ה ֲחזָ ָקה ִהיאְ ,ו ֵאין ְּביָ ִדי ְל ַָת ְר ָצ ּה ָּכ ָראוּי"ַ .חדֵּ י אֹזֶ ן ׁ ָש ְמע ּו ֵּכ ַ
יצד ָה ַרב ְּכ ִא ּל ּו ְמשׂ וֹ ֵח ַח ִעם ַ" ְצמוֹ
ו ְּל ֶפ ַתע ָא ַמר" :יִ שְׂ ָר ֵאל! ֲה ֵרי לוֹ ֵמד ַא ָּתה מוּ ָסרּ ,ו ַמה ִעם ִמדַּ ת ָה ֱא ֶמת"?! וּבְ ַד ְ ּברוֹ ָר ַקע ְ ּב ַרגְ לוֹ ִ ,ה ְפ ִסיק ֶאת
ימהְ .מא ָחר יוֹ ֵתרִ ,ה ְס ִּביר ָה ַרב ְל ַת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶש ָּת ְמה ּו ִאם לֹא ָהיָ ה לוֹ ֵּתרוּץ ָּכ ְל ׁ ֶשה ּו ְּכ ֵדי
ַה ּ ׁ ִשע ּור וְ יָ ַרד ִמן ַה ִ ּב ָ
ְליַ ּ ׁ ֵשב ֶאת ק ׁ ְשיַ ת ַה ּ ׁשוֹ ֵאלָ " :ה ֱא ֶמת ִהיאֶ ׁ ,ש ָּב ֶרגַ ע ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֶאת ַה ּק ׁ ְשיָ ה"ָ ,ל ּו ְּבמ ִֹחי ִמ ָּיד ֲח ִמ ּ ׁ ָשה ֵּתרוּ ִצים
ְּכ ֵדי ִל ְדחוֹ ת ֶאת דְּ בָ ָריו .א ּו ָלם יָ ַד ְע ִּתיֶ ׁ ,ש ָּכל ַה ֵּתרו ִּצים ֵאינָ ם עוֹ ִלים ְּב ָקנֶ ה ֶא ָחד ִעם ָה ֱא ֶמת ַל ֲא ִמ ָּת ּה ,וְ ָל ֵכן
ֶה ֱ" ַד ְפ ִּתי ְל ַה ְפ ִסיק ֶאת ַה ּ ׁ ִשע ּור וְ ָל ֶר ֶדת ִמן ַהדּ ו ָּכן".
אשי
ְּביָ ָמיו ׁ ֶשל ַר ִּבי יִ ְצ ָחק ֶא ְל ָחנָ ן ִמ ּקוֹ בְ נָ אִ ,ה ְתגּ וֹ ֵרר ִּב ְק ִה ָּלתוֹ ָא ָדם נִ ְכ ָ ּבד ּונְ ׂשוּא ּ ָפנִ יםֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ֶא ָחד ֵמ ָר ׁ ֵ
ַה ְּק ִה ָּלה וְ ָ" ַסק ְּב ִענְ יְ נֵ י ִצבּ ּור ַר ִּביםַ ּ .פ ַ"ם ִה ְתעוֹ ֵרר ִו ּכו ַּח ְ ּב ֶא ָחד ֵמ ִענְ יְ נֵ י ַה ְּכ ָללַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר רֹב ָר ׁ ֵ
אשי ַה ָּק ָהל נָ טוּ
יש ֵהגֵ ן ְּב ַל ַהט ַ"ל ֶ" ְמדָּ תוֹ ְו ַאף נִ ָּסה ְל ׁ ַש ְכנֵ ַ" ֶאת ָה ַרב ִּכ י
ְל ַצד ֶא ָחד ְו ַרק אוֹ תוֹ ָא ָדם נָ ָטה ְל ֵד ָ"ה ַא ֶח ֶרתָ .ה ִא ׁ
ַהצֶּ ֶדק ִא ּתוֹ ֶ ,א ָּלא ׁ ֶשדַּ ְע ּתוֹ לֹא ִה ְת ַק ְּב ָלה ,וּ ֵמ ָאז ׁ ָש ַמר ִטינָ ה ַ"ל ָה ַרב ְו ַאף ֵה ֵחל ְל ִה ְת ַר ֵחק ִמ ָּכל ִענְ יְ נֵ י ַהצִּ בּ וּר .
יהםְּ .כ ׁ ֶש ִ ּנ ְכנַ ס ַר ִּבי
ְל ַא ַחר ְּתקוּ ָפה ,נֶ ֶ" ְר ָכה ָּב ִעיר ְס"דַּ ת ִמ ְצ ָוה ָ ּב ּה ִה ׁ ְש ַּת ְּתפוּ ֲח ׁשוּבֵ י ָה ִעיר ְואוֹ תוֹ ָא ָדם ֵ ּבינֵ ֶ
יִ ְצ ָחק ֶא ְל ָחנָ ן ֶאל ַה ְּס"דָּ הָ ,קמ ּו ּכ ָּלם ִל ְכבוֹ דוֹ ְל ַמ ֵ"ט אוֹ תוֹ ָא ָדם ׁ ֶש ּלֹא נָ ע וְ לֹא זָ ע ִמ ֶּמ ּנ ּוַ .ה ָּק ָהל ּכ ּלוֹ נִ ְר ַ" ׁש
ְל ַמ ְר ֵאה ַ" ּזוּ תוֹ ׁ ֶשל ַה ָּלז ,א ּו ָלם ַה ָּי ִחיד ׁ ֶש ּלֹא ָּכ ַ"ס ָהיָ ה ַר ִּבי יִ ְצ ָחק ֶא ְל ָחנָ ןֶ ׁ ,ש ַאף נִ ַ ּג ׁש ֵא ָליו ְּכ ׁ ֶש ּ ָפנָ יו ְמ ִאירוֹ ת,
חםַ .ה ָ ּלה נִ ְפ ַ"ם ְלנ ַֹכח ִמדּ וֹ ָתיו ַה ַ ּנ ֲ"לוֹ ת ׁ ֶשל ַר ִּבי יִ ְצ ָחק ֶא ְל ָחנָ ן וּ ֵמרֹב
הוֹ ׁ ִשיט לוֹ ֶאת יָ דוֹ ְו ִה ְת ַ"נְ יֵ ן ִל ׁ ְשלוֹ מוֹ ְ ּב ֹ
ק ָרבָ יו ׁ ֶשל ָה ַרב ָּת ְמהוּ ַ"ל ַמ ֲ" ֵׂשה ּו ְו ָהי ּו ַאף ׁ ֶש ָּט ֲ"נ ּו ׁ ֶש ֵּי ׁש ָּבזֶ ה ִמ ּ ׁשוּ ם
ִה ְת ַר ְ ּג ׁשוּת לֹא הוֹ ִציא ֶהגֶ ה ִמ ּ ִפיוְ .מ ֹ
ישתוֹ ִּ ,כי ָא ָדם ׁ ֶש ַּמ ֲ"בִ יר ַ"ל ִמדּ וֹ ָתיו
ַה ׁ ְש ּ ָפ ַלת ְּכבוֹ ד ַה ּתוֹ ָרה ,א ּו ָלם יָ ִמים ָ"בְ ר ּו ְוכ ָ ּלם ָרא ּו ַּכ ָּמה ָצ ַדק ָה ַרב ְּבגִ ׁ ָ
לֹא ַמ ְפ ִסיד ְמא ּו ָמהָ .היָ ה זֶ ה ְל ַא ַחר ׁ ֶשנּוֹ ַדע ַ"ל ְ ּגזֵ ָרה ֲח ָד ׁ ָשה ׁ ֶש ִ ּנ ְּת ָכה ַ"ל יוֹ ׁ ְשבֵ י ָה ִעירְ ,ו ַ"ל ּ ִפי ָה ִה ְצ ַט ּו ּו ְ ּבנֵ י
אשי
ַה ְּק ִה ָּלה ַל ֲ"זֹב ֶאת ָה ִעיר ִּבזְ ַמן ָק ָצר ,ו ְּל ַה ׁ ְש ִאיר ֶאת ָּכל ְרכ ּו ׁ ָשם ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ֵ ּגוָ םְ .ל ַא ַחר ׁ ֶשנּוֹ ַ"ץ ָה ַרב ְ ּב ָר ׁ ֵ
י" ָ" ָליו ְל ַב ֵּטל ֶאת ַה ְ ּגזֵ ָרה .לֹא
ַה ָּק ָהל ִה ְת ָּב ֵררִּ ,כי אוֹ תוֹ ָא ָדם ְמק ָֹרב הוּא ֶאל ַה ּמוֹ ׁ ֵשל ְואו ַּלי יו ַּכל ְל ַה ׁ ְש ּ ִפ ַ
ילם ֵמ ַה ְ ּגזֵ ָרה
ִה ׁ ְש ַּת ָהה ַר ִּבי יִ ְצ ָחק ֶא ְל ָחנָ ן ,וּ ִמ ָּיד ָּכ ַתב לוֹ ִמ ְכ ָּתב נִ ְר ָ ּג ׁש ְ ּבבַ ָּק ׁ ָשה ִל ְפעֹל ְל ַמ ַ"ן ְּבנֵ י ָה ִעיר וּ ְל ַהצִּ ָ
ַה ָּק ׁ ָשהְּ .כ ׁ ֶש ִּק ֵּבל ַה ָּלז ֶאת ַה ִּמ ְכ ָּתב ,נַ ֲ"נָ ה
ִמ ָּיד וּ ְב ִה ׁ ְש ַּתדְּ לוּ תוֹ ָס ָרה ַה ְ ּגזֵ ָרהְּ .כ ׁ ֶש ָ ּבאוּ
ְלבַ ּ ֵשׂ ר ְל ַר ִּבי יִ ְצ ָחק ֶא ְל ָחנָ ן ַ"ל ָּכ ְךָ ,א ַמר:
" ְרא ּוִּ ,כי ַהצֶּ ֶדק ָהיָ ה ִע ּ ִמי ִּב ׁ ְש ָ"תוֹ ַּכ ֲא ׁ ֶשר
ּ ִפ ַּי ְס ִּתי ֶאת ָה ָא ָדם ַה ֶ ּזהַ .א ֶּתם ִה ְת ַר ַ" ְמ ֶּתם
י"ה ִ ּב ְכבוֹ ִדי ,א ּו ָלם
יתם ְּב ָכ ְך ּ ְפגִ ָ
ָ" ַלי ּו ְר ִא ֶ
ִמ ֶּמ ִ ּני לֹא ָ ּג ַרע ַהדָּ בָ ר ְמא ּו ָמהְ ,ו ִאם לֹא
יתי נוֹ ֵהג ֵּכןֶ ,מה ָהיָ ה עוֹ ֶלה ְ ּבגוֹ ָר ָלם ׁ ֶשל
ָהיִ ִ
ָּכל ְ ּבנֵ י ָה ִעיר"?!
ָה" ִא ְמ ֵרי ֱא ֶמת" ִמגּ ּור ָא ַמר ּ ַפ ַ"םִּ ,כי ֵמעוֹ ָלם
לֹא נִ צְּ חוֹ ָא ָדםְּ ,כמוֹ אוֹ תוֹ ֶ ּבן יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם,
ׁ ֶש ָּבא ּ ַפ ַ"ם ְלבֵ יתוֹ ְּב ׁ ָש ָ"ה לֹא נוֹ ָחה וּבְ יָ דוֹ
ּ ֶפ ֶתק ְל ַהזְ ִּכיר ֶאת ִ ּב ּתוֹ ַהחוֹ ָלנִ יתֵ .מרֹב
ִט ְרדּ וֹ ָתיו ָא ַמר לוֹ ָה ַר ִ ּביַ " :ה ֲא ֵמן ִלי ׁ ֶש ֵאין
ִלי ּ ְפנַ אי ַאף ֶרגַ ע ֶא ָחד"ָ ׁ .ש ַמע זֹאת ַה ְּיהוּ ִדי
ְו ָא ַמר ִּב ְכ ֵאבִ " :לי יֵ ׁש ּ ְפנַ אי ְּכבָ ר יוֹ ֵתר
ֵמ ֶ"שְׂ ִרים ׁ ָשנָ ה ְל ַט ּ ֵפל ְּבבִ ִּתי ַהחוֹ ָלנִ יתְ ,ו ִא ּלוּ
יל ּה ֲא ִפ ּל ּו ֶרגַ ע ֶא ָחד"?! ָא ַמר
ָל ַר ִּבי ֵאין ִ ּב ׁ ְשבִ ָ
לוֹ ָה ַר ִ ּבי" :נִ צַּ ְח ַּתנִ י ְּבנִ י ,נִ צַּ ְח ָּתנִ י" ,נָ ַטל
יש ּו ַ"ת ה'
ִמ ֶּמנּ ּו ֶאת ַה ּ ֶפ ֶתק ְו ִח ְ ּזקוֹ ְל ַצ ּפוֹ ת ִל ׁ
ְּכ ֶה ֶרף ַ"יִ ן.

מ ְט ָ#ם
בְּ ֶ֨כסֶ ף מָ ֵ֜לא יִ ְתּנֶ ֥נָּה ִ ֛לּי

)כג ,ט(

ַ#ל ְֶ #פרוֹ ן ִה ְמ ִליצוּ ֲחזַ "ל ֶאת ַה ּ ָפס ּוק ְּב ִמ ׁ ְש ֵלי "נִ ֳב ָהל
יש ַרע ָ#יִ ן וְ לֹא־יֵ ַדע ִּכי־ ֶח ֶסר יְ ב ֶֹאנּ וּ "ֶׁ ,ש ָא ַמר
ַלהוֹ ן ִא ׁ
ַה ְר ֵ ּבה וַ ֲא ִפ ּל ּו ְמ ַ#ט לֹא ָ#שָׂ ה ,דָּ ַר ׁש ׁ ְש ָק ִלים ְּגדוֹ ִלים
ֹאבד ִמ ֶּמנּ וּ  .וְ ֶר ֶמז ָלזֶ ה
וְ ל ֹא יָ ַדע ִּכי ֶח ֶסר יְ ב ֶֹאנּ ּו וְ ַכ ְס ּפוֹ י ַ
ְ ּב ַט ֲֵ #מי ַה ִּמ ְק ָרא ׁ ֶש ּמ ְט ָ#מוֹ ת ְ ּב ַט ֲֵ #מי ַק ְד ָמא ְו ַאזְ ָלא,
ְל ַר ֵּמז ַ#ל ְֶ #פרוֹ ן ׁ ֶשדָּ ַר ׁש ֶּכ ֶסף ָמ ֵלא או ָּלם ַה ֶּכ ֶסף
יש ַמ ֵהר) .נחלת צבי(
יַ ְקדִּ ים ְויֶ ֱאזַ ל וְ יַ ַ#זְ ֶבנּ ּו ִח ׁ

לְ ֛ ֹכל בָּ ֵ ֥אי ַ ֽשׁﬠַר־ﬠִ ֖ירוֹ לֵאמֹֽ ר

)כג ,י(

ֵּת ַבת לְ ֛ ֹכל מ ְט ֶֶ #מת ְ ּב ֶה ְפ ֵסק ְּב ַט ַ#ם ְּת ִביר ו ְּמנ ֶּק ֶדת
ְּבחוֹ ָלם ָח ֵסרְ ,ול ֹא ְּכמוֹ ְ ּברֹב ַה ּ ְפ ִָ #מים ְ ּב ָק ַמץ ָק ָטן
וּמ ָּכאן ְר ָאיָ ה ְל ִד ְב ֵרי ַר ּ ׁ ִש"י
וְ נִ ְס ֶמ ֶכת ַל ֵּת ָבה ַה ָ ּב ָאהִ ,
מל ֶח ֶסד ִעם
ׁ ֶש ָּכל ְ ּבנֵ י ָה ִעיר ִה ְת ַּב ּ ְטל ּו ִמ ּ ְמ ַל ְ
אכ ָּתם ִלגְ ֹ
שָׂ ָרהֶ ׁ ,ש ִאם ָהיְ ָתה ַה ֵּת ָבה נִ ְס ֶמ ֶכת ַה ַּמ ׁ ְש ָמעוּת ָהיְ ָתה
ַרק ִמי ׁ ֶש ָהיָ ה ְ ּב ׁ ַש ַ#ר ָה ִעיר ְול ֹא ָּכל ָה ִעיר) .עין הבאר(

קָ ֨ ַבר אַ בְ ָר ֜ ָהם אֶ ת־שָׂ ָ ֣רה ִא ְשׁ ֗תּוֹ

)כג ,יט(

יעיֶ ,ר ֶמז
ַה ֵּתבוֹ ת מ ְט ָ#מוֹ ת ְ ּב ַק ְד ָמא וְ ַאזְ ָלא מ ַּנח ְר ִב ִ
ְל ָכ ְך ֶׁש ַא ְב ָר ָהם ִה ְקדִּ ים וְ ָק ַבר ֶאת שָׂ ָרהִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָ ּי ַדע
ׁ ֶש ֶ ּל ִָ #תיד יִ ְהי ּו מ ָ ּנ ִחים ׁ ָשם ַא ְר ָ ּב ָ#ה זוּגוֹ ת) .וירא משה(

ֹאמר
ַויּ ֓ ַ

)כד ,יב(

שה ׁ ָש ֲאל ּו ׁ ֶש ּלֹא ַּכהֹגֶ ן,
ְּב ׁ ַש ְל ׁ ֶש ֶלתְּ ,כ ִד ְב ֵרי ֲחזַ "ל ׁ ֶש ּ ׁ ְשל ֹ ָ .
ִל ׁ ְשנַ יִ ם ֵה ׁ ִשיב ּו ַּכהֹגֶ ן ו ְּל ֶא ָחד ׁ ֶש ּל ֹא ַּכהֹגֶ ןִּ ,כי ׁ ָשא ּול
י#זֶ ר) .בנין שלמה(
וְ יִ ְפ ָּתח נִ ׁ ְש ֲ#נ ּו ַ#ל ַה ּ ׁ ַש ְל ׁ ֶש ֶלת ׁ ֶשל ֱא ִל ֶ

מ ְד ָ ּג ׁש
ְּכ ׁ ֶש ּ ְמ ַס ּ ֵפר ֱא ִל ֶ
י#זֶ ר ִל ְבתו ֵּאל ו ִּמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ַ#ל ׁ ְש ִליח ּותוֹ
הוּא אוֹ ֵמר" :וָ א ַֹמר ֶאל־ ֲאדֹנִ י א ַלי ל ֹא־ ֵת ֵל ְך ָה ִא ּ ׁ ָשה
ַא ֲח ָרי"ֵּ .ת ַבת אוּ ַלי נִ ְכ ֶּת ֶבת ְּב ֶד ֶר ְך ְּכ ָלל ָמ ֵלא וְ ָכאן
וּבא ְ ּב ַר ּ ׁ ִש"יֵ " :א ַלי
ֲח ֵס ָרה ,ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך דָּ ְר ׁש ּו ֲחזַ "ל ַּכ ּמ ָ
י#זֶ ר ,וְ ָהיָ ה ְמ ַח ֵּזר ִל ְמצֹא
ְּכ ִתיבּ ַ .בת ָהיְ ָתה לוֹ ֶל ֱא ִל ֶ
ֹאמר לוֹ ַא ְב ָר ָהם ִל ְפנוֹ ת ֵא ָליו ְל ַה ּ ִשׂ יאוֹ ִ ּב ּתוֹ ".
ִע ָ ּלה ׁ ֶש ּי ַ
או ָּלם ְל ִפי ּ ֵפרו ּׁש זֶ ה ,ל ֹא מו ָּבן ַה ּ ָפסוּקֵ " :א ַלי
ל ֹא־ ֵת ֵל ְך ָה ִא ּ ׁ ָשה"? ְו ָל ֵכן ְמ ַת ֵּקן ַ ּב ַ#ל " ִל ּק ּו ֵטי
ַמ ֲה ִרי"ל"ֶ ׁ ,שצָּ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ְּב ַר ּ ׁ ִש"יֵ " :א ִלי ְּכ ִתיב",
י#זֶ ר ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ֶאל ה' ו ִּב ֵּק ׁשֵ :א ִלי ,ל ֹא ֵת ֵל ְך
ׁ ֶש ֱא ִל ֶ
ָה ִא ּ ׁ ָשה ַא ֲח ָרי" ,וְ ָאז ֶא ֵּתן ְליִ ְצ ָחק ֶאת ִּב ִּתיַ ...ה ָּגאוֹ ן
ִמ ִּו ְילנָ א ְמ ָפ ֵר ׁשֶ ׁ ,ש ְ ּב ֵת ַבת " ּ ֶפן" ִמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים ְּכ ׁ ֶש ּל ֹא
רוֹ ִצים ׁ ֶש ַהדָּ ָבר יֶ ֱא ַרעְּ ,כמוֹ " ּ ֶפן יִ ְפ ֶּתה ְל ַב ְב ֶכם",
ו ְּב ֵת ַבת "או ַּלי" ִמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים ְּכ ׁ ֶש ְּמ ַקוִּ ים ׁ ֶש ָּכ ְך יִ ְהיֶ ה,
י#זֶ ר ָא ַמר
ְּכמוֹ " :א ּו ַלי ִא ָּבנֶ ה ִמ ּ ֶמ ָ ּנה"ְ .ו ַכ ֲא ֶׁשר ֱא ִל ֶ
"א ּו ַלי" וְ ל ֹא " ּ ֶפן" ,דָּ ְר ׁש ּו ֲחזַ "ל ׁ ֶש ַּכוָּ נָ תוֹ ָהיְ ָתה ְל ִב ּתוֹ .

ְממ ָּלח
ַר ִּבי ֶא ְפ ַריִ ם זַ ְל ָמן ַמ ְר ָּג ִל ּיוֹ תַ ,ר ָּב ּה ׁ ֶשל ְּברוֹ ד ,זָ ָכה ְלתוֹ ָרה
אשי ַה ּ ׁ ִש ְלטוֹ ן ו ְּפ ִָ #מים ַרבּ וֹ ת
וּגְ ד ָ ּלהְ .מק ָֹרב ָהיָ ה ֶאל ָר ׁ ֵ
אשי
יטיב ִעם יְ ה ּו ֵדי ָה ִעירֶ .א ָחד ֵמ ָר ֵׁ
ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל ֶא ְצ ָלם ְל ֵה ִ
ָה ִעיר ָהיָ ה ְּת ֵאב ֶּב ַצע וְ רוֹ ֵדף ׁ ַש ְלמוֹ נִ ים ,וּ ְכ ׁ ֶש ָּבא ֵא ָליו
ּ ַפ ַ#ם ָה ַרב ִעם ַּב ָּק ׁ ָשה ְל ַמ ַ#ן ֶא ָחד ִמ ְ ּבנֵ י ָה ִעירִ ,ס ּ ֵפר
ַה ָ ּלה ַ#ל חוֹ ב ָּגדוֹ ל ׁ ֶשהוּ א ַח ָ ּיב ְל ֶא ָחד ִמ ּסוֹ ֲח ֵרי ָה ִעיר,
וְ ָר ַמז ָל ַרב ְל ׁ ַש ֵּלם ֶאת ַהחוֹ ב ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ַסדֵּ ר ֶאת ָה ִענְ יָ ן.
יאתוֹ ָא ַמר ָה ַרבְ #ַ " :כ ָׁשו ֵה ַבנְ ִּתי ַמדּ ו ַּ #נֶ ֱא ַמר ֵא ֶצל
יצ ָ
ִּב ִ
ְֶ #פרוֹ ן 'ע ֵֹבר ַל ּס ֵֹחר'ִּ ,כי ְֶ #פרוֹ ן ׁ ֶש ָהיָ ה נְ שִׂ יא ְּבנֵ י ֵחת
ָר ָאה ּ ְפ ִחיתוּת ָּכבוֹ ד ְּב ְַ #צמוֹ ִל ּטֹל ֶאת ַה ֶּכ ֶסף ,וְ ָל ֵכן ׁ ָש ַלח
סוֹ ֵחר ֶא ָחד ׁ ֶש ָהיָ ה ַּב ַ#ל חוֹ בוֹ  ,וְ הוּא ִּת ֵּו ְך ָּב ֶא ְמ ַצע"...

ִמ ְ ּבנֵ י יִ ְׁש ָמ ֵ#אל ָהיוּ" ,ו ִּמ ְׁש ָמע ְודו ָּמה ו ַּמ ּ ָשׂ א" ָ -א ָדם ֶה ָח ֵפץ ְ ּב ַח ִ ּיים טוֹ ִבים
ּמ ָ ּיה) ...רבי שמחה בונים מפשיסחא(
ש ֵּכלִ :ל ְׁשמ ִַֹ ,#ל ְׁש ּתֹק ְו ָל ֵשׂ את ְ ּבדו ִ
יִ ְל ַמד ִמ ָּכאן מ ּו ַסר ַה ְ ׂ
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