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

יש" ַ ּב ֲחנּ /י ֹות ַה ְּס ָפ ִרים
ֲח ֵמ ׁ ֶשת ְּכ ָר ֵכי ׁ ַ
"ש ָ ּבת ִט ׁ
פרשת נח ,ד' במרחשון תש"פ

ִס ּפ ּו ִרים ְו ַא ָ ּגדוֹ ת
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ּ ְפנִ ינִ ים ּו ַפ ְר ּ ְפ ָראוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים

ִס ּפ ּו ִרים ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

וַ ִּת ָּמ ֵלא ָה ָא ֶרץ ָח ָמס )ו ,יא( ַ ּ -פ ֲ) ַמיִ ם נֶ ֶא ְמ ָרה
ַ ּב ּתוֹ ָרה ֵּת ַבת וַ ִּת ָּמ ֵלאַ ּ ,פ ַ)ם ַא ַחת ָּכאן ְ ּבדוֹ ר
ַה ַּמבּ וּל וְ ַה ּ ׁ ְשנִ ָ ּיה ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם וַ ִּת ָּמ ֵלא ָה ָא ֶרץ א ָֹתם ,
ַּכ ּמוּבָ א ִ ּב ְמגַ ֶּלה ֲ) /מ ּקוֹ ת ֶׁשדּ וֹ ר ַה ַּמבּ וּל ִה ְת ַּג ְל ֵּגל
ְ ּב ִׁש ְעבּ וּ ד ִמ ְצ ַריִ ם ְל ַת ֵּקן ֲ)וֹנָ ם) .דמשק אליעזר(

ֵא ֶּלה ּתוֹ ְלדֹת נ ַֹח נ ַֹח )ו ,ט(
ָרגִ יל ָהיָ ה ַר ִ ּבי ְּג ַד ְליָ ה ִמ ִּלינִ יץ ְל ָפ ֵר ׁש ָּכ ְך ֶאת ַה ּ ָפסוּקֵ " :א ֶּלה ּתוֹ ְלדֹת ֹנ ַח ֹ -נ ַח",
ִמי ׁ ֶשהוּא נוֹ ַח ַל ְ ּב ִר ּיוֹ ת ,זוֹ ֶכה ַּגם ִל ְהיוֹ ת נוֹ ַח ַל ָּמקוֹ ם.
יש ַצדִּ יק ָּת ִמים ָהיָ ה ְ ּב ֹדר ָֹתיו )שם(
נ ַֹח ִא ׁ
ֶא ָחד ֵמ ֲח ִס ָידיו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יְ ֶחזְ ֵקאל ִמ ּקוֹ זְ ִמירִ ,ה ְת ַמ ָּנה ְל ַרב ְ ּב ִעיר ַא ַחתֶ .ט ֶרם
יח
ֲ)לוֹ תוֹ ַ)ל ִּכ ֵּסא ָה ַר ָ ּבנוּת ,נִ ְכנַ ס ֶאל ַרבּ וֹ ו ִּב ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ּנ ּו ְ ּב ָר ָכה וְ ֵ) ָצה ְל ַה ְצ ִל ַ
ְל ַהנְ ִהיג ֶאת ֲ) ָדתוֹ ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם וְ ׁ ַש ְלוָ ה)ַ ,ד ׁ ֶש ּלֹא יִ ְהיֶ ה ְל ַאף ֶא ָחד ִמ ְ ּבנֵ י ַה ְּק ִה ָּלה
יש ַצדִּ יק
ַּת ְרע ֶֹמת נֶ גְ דּ וֹ ָ .א ַמר לוֹ ַר ִ ּבי יְ ֶחזְ ֵקאל)ַ " :ל ֹנ ַח נֶ ֱא ַמר ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָהיָ ה ִא ׁ
ָּת ִמים ,ו ְּב ָכל זֹאת ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַהדּ וֹ ְר ׁ ִשים אוֹ תוֹ ְל ׁ ֶשבַ ח וְ יֵ ׁש ַהדּ וֹ ְר ׁ ִשים
אוֹ תוֹ ִלגְ נַ איִּ .כי ָּכל ָא ָדם ׁ ֶש ְּמ ַכ ֵהן ָ ּב ַר ָ ּבנוּת ו ְּב ַת ְפ ִקיד ִצבּ ו ִּרי וְ ֵאין לוֹ ִמ ְתנַ ְּג ִדים,
אכ ּתוֹ ְר ִמ ָ ּיהִ ,מ ְתנַ ֵהג ַ ּב ֲחנָ ּ /פה ו ְּמ ַא ֵחז ֶאת ֵ)ינֵ י
ּ ֵפרו ּׁש ַהדָּ בָ ר ׁ ֶשהוּא עוֹ שֶׂ ה ְמ ַל ְ
יש ֱא ֶמת ׁ ֶש ַהצֶּ ֶדק נֵ ר ְל ַרגְ ָליוֵ ,אינוֹ נִ ְר ָּתע
ַה ְ ּב ִר ּיוֹ ת ְּכ ֵדי ִל ְר ּ ֹכשֶ 0את ִל ָ ּבם .או ָּלם ִא ׁ
ִמ ִּמ ְתנַ ְּג ִדים וְ ֵאינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש ֵמ ֶהםֶ ,א ָּלא נוֹ שֵׂ א ְ ּבגָ אוֹ ן ֶאת ַּת ְפ ִקידוֹ ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ּתוֹ ָרה".

אשי ַה ֵּתבוֹ ת
ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ ָח ָמס )ו ,יג( ָ -ר ׁ ֵ
ימ ְט ִר ָ ּיה זֶ ה ָ ּגזֵ לְּ ,כ ִדבְ ֵרי ַר ּ ׁ ִש"י ׁ ֶש ּלֹא נֶ ְח ַּתם ְּגזַ ר
ְ ּבגִ ַ
דִּ ינָ ם ֶא ָּלא ַ)ל ַה ָ ּגזֵ ל) .מגדנות(
וְ זֶ ה ֲא ֶׁשר ַּת ֲ(שֶׂ ה א ָֹת ּה )ו ,טו( ִ -מדּ וֹ ת ַה ֵּתבָ ה ֵהן
לש"נ ,ל' ַא ּמוֹ ת קוֹ ָמ ָת ּה ,ש' ַא ּמוֹ ת ָא ְר ָּכ ּה וְ נ'
יהן ֵהן ֶּכ ֶר"ם
ַא ּמוֹ ת ָר ְח ָ ּב ּהָ .האוֹ ִת ּיוֹ ת ׁ ֶש ִּל ְפנֵ ֶ
יהן ָס ַת"םְּ ,כ ִדבְ ֵרי ֲחזַ "ל ׁ ֶש ָּנח ָס ַתם ֶאת
וְ ַא ֲח ֵר ֶ
ְּת ִפ ָּלתוֹ וְ לֹא ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ַ)ל ְ ּבנֵ י דּ וֹ רוֹ  ,וְ ָל ֵכן נִ ְצ ַט ָּוה
יה נִ ְכ ׁ ַשל
ַל ֲ)שׂ וֹ ת ֵּת ָבה ְ ּב ִמדּ וֹ ת לש"נ וְ ַא ֲח ֶר ָ
ְ ּב ֶכ ֶרם) .רבי יהונתן אייבשיץ(

ֲח ִס ָידיו ׁ ֶשל ַהחוֹ זֶ ה ִמ ּ/ל ְ ּב ִלין ׁ ְש ָאל ּוה ּו ּ ַפ ַ)םִ " :מי ָּגדוֹ ל ִמ ִּמיָּ ,ת ִמים ִמ ָּגדוֹ ל ,אוֹ
ְל ֵה ֶפ ְך"? ֵה ׁ ִשיב ָל ֶהם ַהחוֹ זֶ הֲ " :ה ֵרי ֲה ָל ָכה ּ ְפס ּו ָקה ִהיאֶ ׁ ,ש ִאם ָ ּבא ָא ָדם ִלבְ צֹ ַ)
ַ)ל ַה ּ ַפת ּו ׁ ְש ֵּתי ִּכ ָּכרוֹ ת ְל ָפנָ יוְּ ,גדוֹ ָלה ׁ ֶש ִהיא ּ ְפרו ָּסה ּו ְק ַט ָּנה ׁ ֶש ִהיא ׁ ְש ֵל ָמה,
בּ וֹ ֵצ ַ) ְּת ִח ָּלה ַ)ל ַה ּ ׁ ְש ֵל ָמהִ .מ ָּכאן ַא ָּתה ָל ֵמדֶ ׁ ,ש ָּת ִמים וְ גָ דוֹ לָּ ,ת ִמים ָ) ִדיף".

צ ַֹהר ַּת ֲ(שֶׂ ה ַל ֵּת ָבה )ו ,טז( ַ -ה ֵּתבוֹ ת צ ַֹהר ַּת ֲ(שֶׂ ה,
ימ ְט ִר ָ ּיה ֶא ֶלף וְ ִׁש ְב ִעיםְּ ,כ ִמנְ יַ ן ַה ֵּתבוֹ ת :הוּ א
ְ ּבגִ ַ
ַח ּלוֹ ןַ ,א ְך יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים ֶא ֶבן טוֹ ָבה ַה ְמ ִא ָירה,
ַּכ ּמוּבָ א ְ ּב ַר ּ ׁ ִש"י) .מגדנות(

וְ ָהיָ ה ְל ָך וְ ָל ֶהם ְל ָא ְכ ָלה )ו ,כא(
ישית ִעם ֲח ִס ָידיוּ ,ו ְכ ׁ ֶש ִח ֵּלק
יָ ׁ ַשב ּ ַפ ַ)ם ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם ִמ ּפוֹ ִריסוֹ ב ִ ּב ְס )/דָּ ה ׁ ְש ִל ׁ ִ
ָל ֶהם ׁ ִש ַיריִ ם ַּכ ָּנהוּגָ ׁ ,ש ַאל ְ ּב ֶד ֶר ְך ַצח ּותַ " :מה דַּ ְע ְּת ֶכם ָּגדוֹ ל יוֹ ֵתרַּ ,ת ֲאוַ ת ַה ָּכבוֹ ד
ילה"? וְ ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך" :דּ וֹ ֶמה ִלי ׁ ֶש ַּת ֲאוַ ת ַה ָּכבוֹ ד ְּגדוֹ ָלה יוֹ ֵתרֶ ׁ ,ש ֵּכן
אוֹ ַּת ֲאוַ ת ָה ֲא ִכ ָ
ֲאנִ י ַ) ְצ ִמי ִמ ְת ַא ֶּוה ֶל ֱא ֹכל יוֹ ֵתר ,וְ ֵאינִ י עוֹ שֶׂ ה זֹאת ִמ ּ ְפנֵ י ַה ָּכבוֹ ד ְּכ ֵדי ׁ ֶשא ּו ַכל
ְל ַח ֵּלק ִמ ּ ׁ ְשיָ ֵרי ַמ ֲא ָכ ַלי ,וַ ֲה ֵרי ָל ֶכם ַּכ ָּמה ְּגדוֹ ָלה ִהיא ַּת ֲאוַ ת ַה ָּכבוֹ ד"...

אשי ֵּתבוֹ ת
ְּתהוֹ ם ַר ָ ּבה וַ ֲא /רבּ ֹת ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם )ז ,יא( ָ -ר ׁ ֵ
ּתוֹ ָרה ,וְ ָסמו ְּך לוֹ נֶ ֱא ַמר וַ יְ ִהי ַה ֶ ּג ֶׁשם ַ)ל־ ָה ָא ֶרץ,
ֶר ֶמז ְל ִדבְ ֵרי ֲחזַ "ל ְ ּב ַמ ֶּס ֶכת ַּת ֲ)נִ ית ָּגדוֹ ל יוֹ ם
ַה ְ ּג ָׁש ִמים ְּכיוֹ ם ׁ ֶש ִּנ ְּתנָ ה בּ וֹ ּתוֹ ָרה) .תורה מסיני(
ימ ְט ִר ָ ּיה עוֹ גִּ ,כי
וַ ִ ּי ּ ָׁש ֶאר ַא ְך־נ ַֹח )ז ,כג( ַ -א ְך־ ֹנ ַח ְ ּבגִ ַ

וַ ֵ ּי ְׁש ְּת ִמן־ ַה ַ ּייִ ן וַ ִ ּי ְׁש ָּכר וַ ִ ּי ְת ַ ּגל ְ ּבתוֹ ְך ָא ֳהל ֹה )ט ,כא(
יש ִמ ְפ ַרנְ ְקפ ּו ְרטָ ,היָ ה יָ דו ַּ) ְּכאוֹ ֵהב יִ שְׂ ָר ֵאל /מ ְב ָהקּ ַ ,ב ַ)ל ֵלב
ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם ַא ִ ּב ׁ
טוֹ ב וְ נוֹ ַח ַל ְ ּב ִר ּיוֹ תֶ ׁ ,ש ֵּמעוֹ ָלם לֹא דָּ ָחה ָא ָדם ֵמ ַ)ל ּ ָפנָ יוַ ּ .פ ַ)ם ָ ּבא ֵא ָליו ֶא ָחד
ִמ ּתוֹ ׁ ְשבֵ י ָה ִעירֶ ׁ ,ש ִּנ ְת ּ ַפס ַל ִּט ּ ָפה ַה ָּמ ָרה וְ ָהיָ ה ִמ ׁ ְש ַּת ֵּכר ְל ִע ִּתים ְּתכוּפוֹ ת ,וּבִ ֵּק ׁש
ימינוֹ ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ַה ּ ִשׂ יא ֶאת ְ ּבנוֹ ָתיו ׁ ֶש ִה ִּגיע ּו
מד ִל ִ
ֵמ ָה ַרב ִמכ ַּתב ַה ְמ ָל ָצה ַל ֲ) ֹ
יש וְ ָכ ַתב לוֹ ַה ְמ ָל ָצה נִ ְר ֶּג ׁ ֶשת ְל ַא ֵחינ ּו ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל,
ְל ִפ ְר ָקןִ .ר ֵחם ָ) ָליו ַר ִ ּבי ַא ִ ּב ׁ
יש ֶל ֱאסֹף ְמ ַ)ט ֶּכ ֶסףָ ,ה ַל ְך ְלבֵ ית ַה ַּמ ְרזֵ ַח
או ָּלם ִמ ָ ּיד ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָ) ָלה ִ ּב ֵידי ָה ִא ׁ
יפיםַ ּ .פ ַ)ם ַא ַחתִ ,ה ׁ ְש ַּת ֵּכר ַ)ד דְּ ָלא יָ ַדע
וּבִ זְ ֵ ּבז ֶאת ַה ֶּכ ֶסף ְּתמו ַּרת ַמ ׁ ְש ָקאוֹ ת ֲח ִר ִ
יש ׁשוּב ֶאל ַר ִ ּבי ַא ִ ּבי ׁש
וְ ׁ ֶש ִה ְת ּ ַפ ֵּכ ַח ָר ָאה ׁ ֶש ְּכ ַתב ַה ַה ְמ ָל ָצה נֶ ֱא ַבד ִמ ֶּמ ּנ ּוָ ּ .פנָ ה ָה ִא ׁ
וְ ִס ּ ֵפר לוֹ ַ)ל ַה ִּמ ְכ ָּתב ׁ ֶש ֶּנ ֱאבַ ד ִמ ֶּמ ּנ ּו ּו ִב ֵּק ׁש ָח ָד ׁש ַּת ְח ָּתיוַ .א ְך ִמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ְּל ָאזְ נֵ י
ישֵ ,ס ַרב ְל ַב ָּק ׁ ָשתוֹ וְ ָא ַמר:
ָה ַרב ִה ִּגיע ּו ׁ ְשמוּעוֹ ת ַ)ל ִה ְתנַ ֲהג ּותוֹ ׁ ֶשל ָה ִא ׁ
ּ
'שכּ וֹ ר
יהה ָהיְ ָתה ִלי ִמ ּ ׁ ֶש ְּכבָ ר ַה ָ ּי ִמיםַ ,מדּ ו ַּ) ׁ ָשגוּר ְ ּב ִפי ַה ְ ּב ִריוֹ ת לוֹ ַמר ׁ ִ
" ְּת ִמ ָ
'שכּ וֹ ר
אשוֹ ן ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם ָהיָ ה ֹנ ַח ,ו ַּמדּ ו ַּ) לֹא אוֹ ְמ ִרים ׁ ִ
ְּכלוֹ ט'? וַ ֲה ֵרי ַה ּ ׁ ִשכּ וֹ ר ָה ִר ׁ
ְּכנ ַֹח'? ַא ְך ַ) ְכ ׁ ָשו ִה ְת ָ ּב ֵרר ִלי ַהדָּ בָ רְ .ל ֹנ ַח לֹא ָהי ּו ָ ּבנוֹ ת וְ לֹא ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ֵאפוֹ א
ִל ְדאֹג ִלנְ /דנְ יָ ָתן ,וְ ָל ֵכן יָ כוֹ ל ָהיָ ה ְל ַה ִּתיר ְל ַ) ְצמוֹ ִל ׁ ְש ּתוֹ ת .או ָּלם ְללוֹ ט ָהי ּו ׁ ְש ֵּתי
יאן ,וְ ִאם ֵּכן ַמה ְּל ָך ׁשוֹ ֶתה"?...
ָ ּבנוֹ ת בּ וֹ גְ רוֹ ת וְ ָהיָ ה ָ) ָליו ְל ַה ּ ִשׂ ָ
זמני השבת  -ירושלים הדלה"נ  4.14צאת השבת  5.27רבנו תם 6.06

ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת

ַּגם הוּא נִ ְפ ַלט ֵמ ַה ַּמבּ וּל) .רבי יהודה החסיד(
אשוֹ ן
אשוֹ ן ְ ּב ֶא ָחד ַלח ֶֹד ׁש )ח ,יג( ַ -ה ֵּתבוֹ ת ָ ּב ִר ׁ
ָ ּב ִר ׁ
ימ ְט ִר ָ ּיה זֶ ה ִּת ְׁש ֵריְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ּ ֵפ ַר ׁש
ְ ּב ֶא ָחד ַלחוֹ ֶד ׁש ְ ּבגִ ַ
ַר ּ ׁ ִש"י) .מגדנות(
וַ ִ ּי ֶבן נ ַֹח ִמזְ ֵ ּב ַח ַלה' )ח ,כ( ַ -ה ִּמזְ ֵ ּב ַח ְמ ַר ֵּמז ַל ֵּנס ׁ ֶשל
נ ַֹח ַ ּב ַּמבּ וּל .מ ַ -א ְר ָ ּב ִעים יְ ֵמי ַה ַּמבּ וּל ,ז ִׁ -ש ְב ָ(ה
ֵמ ַה ְ ּב ֵהמוֹ ת ַה ְּטהוֹ רוֹ ת ,ב ְׁ -שנַ יִ ם ֵמ ַה ְ ּב ֵהמוֹ ת
ׁ ֶש ֵאינָ ן ְטהוֹ רוֹ ת ,ח ְׁ -שמוֹ נַ ת ָה ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ִּנ ְּצל ּו
יהם) .שערי נסים(
שת ָ ּבנָ יו וּנְ ׁשוֹ ֵת ֶ
ַ ּב ֵּתבָ ה ,נ ַֹחְ ׁ ,שלֹ ֶ 0
ק ֶד ׁשְּ ,כ ִפי
שָׂ ָפה ֶא ָחת )יא ,א( ּ ְ -בגִ ַ
ימ ְט ִר ָ ּיה ְל ׁשוֹ ן ַה ּ ֹ
ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י) .בעל הטורים(
וַ ֲא ִבי יִ ְס ָּכה )יא ,כט(  -יִ ְס ָּכה ִהיא שָׂ ָרה ְּכ ִפי
ׁ ֶש ְּמ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י ,וְ ֶר ֶמז ָלזֶ ה ׁ ֶש ּ ָשׂ ָרה ְ ּב ַא ְת ַ ּב" ׁש
ימ ְט ִר ָ ּיה צ"ה ְּכ ִמנְ יַ ן יִ ְס ָּכה) .מגדנות(
ְ ּבגִ ַ

לרפואת הילדה מרים בת חיה ברכה יהודית תחי'
ולרפואת הנער אושר אמיל בן ברטה שיחי'

הגיליון מודפס באלפי עותקים לזיכוי הרבים בנדבת ידידינו היקרים הי"ו

לע"נ ג'מילה בת יוכבד ,אליהו בן חנינה ושמעון בן ג'מילה ע"ה  -למשפחת אוחיון .ולע"נ רבי שמעון זנטי בן מסעודה ע"ה
ולע"נ מרת רחל בת אנייה ע"ה למשפחת גטו ,ולע"נ סמי בן שלמה ז"ל למשפחת אבוקרט ,ולע"נ מסגנאו בן יצחק טדלה
ולרפואת :הבחור גבריאל זנטי בן חנינה שיחי' ,חזקיה בן כאפי שיחי' ואורה בת במוני יפה למשפחת מגן תחי'  -בתושח"י

לקבלת הגיליון והנצחות
דוא"ל5806777@gmail.com :

ְמאוֹ רוֹ ת

ַה ָ ּגאוֹ ן ַר ִּבי יוֹ ָאב יְ הוֹ ׁ/ש ַ( ַויְ נְ ֶ ּג ְר ֶטן ִמ ִ ּקינְ ְצק

יש ָה ֲא ָד ָמה וַ ִ ּי ּ ַטע ָּכ ֶרם
וַ ָ ּי ֶחל נ ַֹח ִא ׁ
זִ י" ַ

ְליוֹ ם ַה ִה ּלוּ ָלא ד' ְ ּב ַמ ְר ֶח ׁ ְש ָון תרפ"ב

ִמ ְ ּגדוֹ ֵלי ַה ּתוֹ ָרה ְּבדוֹ רוֹ ּ ,פוֹ ֵסק וּבַ ַ)ל ְסבָ ָרה יְ ׁ ָש ָרה,
ּו ְמ /פ ְר ָסם ַ)ל ׁ ֵשם ִס ְפרוֹ " ֶח ְל ַקת יוֹ ָאב"ִ .מ ַּי ְלד ּותוֹ
יסתוֹ ַה ְּמ ִה ָירה ,וְ ִק ֵּב ל
ִה ְת ּ ַפ ְר ֵסם ְּב ׁ ַש ְקדָּ נ ּותוֹ ּו ִב ְת ִפ ָ
ּתוֹ ָרה ִמ ּ ִפי ַּב ַ)ל ֲאג /דַּ ת ֵאזוֹ ב ָאבִ יו ׁ ֶשל ָה ַאבְ נֵ י נֵ זֶ ר,
וְ ֵכן ָהיָ ה ַּת ְל ִמ ָידם ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ַא ְב ָר ָהם ִמ ְּט ׁ ֶש ְכנוֹ ב
ׁ ֶש ִּכ ָ ּנה ּו 'אוֹ ָצר ָ ּבלוּ ם' וְ ָהיָ ה קוֹ ֵרא לוֹ ְּב ִח ָ ּבה 'אוֹ ַצר
ַה ְּס ָפ ִרים ׁ ֶש ִּלי'ַ ,ה ִחדּ ו ׁ ֵּשי ָה ִרי"מ וְ ַר ִּבי ֶה ִ ּנ ְ
יך
ֵמ ֲא ֶל ְּכ ַסנְ דֶּ רֶ .את ָה ַא ְבנֵ י נֵ זֶ ר ִק ֵּבל ְל ַרבּ וֹ ְו ָהיָ ה חוֹ ֵתם
לוֹ ְּכ ַת ְל ִמיד ִ ּב ְפנֵ י ָה ַרבַּ .ב ּ ׁ ַש ָ ּבת ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ְל ַח ָּייו,
אשית ׁ ֶשל ׁ ְשנַ ת תרפ"בְּ ,ב ׁ ָש ְכבוֹ ַ)ל ֶ) ֶר ׂש
ׁ ַש ַּבת ְּב ֵר ׁ ִ
דְּ וַ יָ ,א ַמרִ " :מ ּ ְפנֵ י ָמה ׁ ָש ָ)ה ה' ֶאל ֶה ֶבל ְו ֶאל
ִמנְ ָחתוֹ  ,וְ ִא ּל ּו ֶאל ַקיִ ן לֹא ׁ ָש ָ)ה? ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֶהבֶ ל ֵהבִ יא
ימי נְ ע ּו ָריו
ִמ ְּבכוֹ רוֹ ת צֹאנוֹ ֶ ,הבֶ ל זָ ַכר ֶאת ה' ַ ּגם ִּב ֵ
ְּכ ׁ ֶשהוּא ִּב ְמלֹא ּכֹחוֹ ַ ,א ְך ַקיִ ן ֵהבִ יא ַרק ִמ ּ ְפ ִרי
ָה ֲא ָד ָמהְּ ,ב ׁ ָש ָ)ה ׁ ֶש ִהזְ ִקין וְ נִ זְ ַּכר ׁ ֶש ּסוֹ פוֹ ָל ׁשוּב ֶא ל
ָה ֲא ָד ָמה ,וְ ָל ֵכן לֹא ִה ְת ַק ֵּבל ָק ְר ָּבנוֹ ְל ָרצוֹ ן" .וְ ַכ ָּמה
נָ ִאים ַהדְּ ָב ִרים ְל ִמי ׁ ֶש ֲא ָמ ָרםֶ ׁ ,ש ֵּכן ִמ ְּנעו ָּריו ָהיָ ה
דָּ בוּק ַּבה'ְ ,ו ָכל יָ ָמיו ִמ ּיוֹ ם ָ) ְמדוֹ ַ)ל דַּ ְע ּתוֹ ַ)ד יוֹ מוֹ
ָה ַא ֲחרוֹ ן ָהיוּ ְמ ֵל ִאים ְ ּבתוֹ ָרה ּו ִמ ְצוֹתַ .א ֲה ָבתוֹ
ַל ְ ּב ִר ּיוֹ ת ְוטוּ ב ִלבּ וֹ ָהי ּו ְללֹא ְ ּגבוּל ,דַּ ְלתוֹ ת ֵּביתוֹ
יהןֲ ,אנָ ׁ ִשים יָ ְצא ּו ְונִ ְכנְ ס ּו,
סוֹ בְ ב ּו ָּכל ַה ּיוֹ ם ַ)ל ִצ ֵיר ֶ
וְ לֹא ָהיָ ה ָא ָדם ׁ ֶש ִּב ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ּנ ּו ֶ)זְ ָרה וְ לֹא נַ ֲ)נָ ה ְ ּביַ ד
אשוֹ נָ הִ ,ס ֵּכן לֹא ּ ַפ ַ)ם
ְר ָח ָבהְּ .ב ִמ ְל ֶח ֶמת ָהעוֹ ָלם ָה ִר ׁ
ֶאת ַח ָּייו ְּכ ֵדי ְל ַהצִּ יל יְ הוּ ִדים ׁ ֶש ֶ ּנ ֶא ְסרוּ ִּב ְפ /קדַּ ת
ַה ּכוֹ בֵ ׁש ַה ֶ ּג ְר ָמנִ י ,וְ ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל ְל ַמ ַ)ן ׁ ִש ְחר ּו ָרם ַ ּגם
ְּכ ׁ ֶש ַהדָּ בָ ר ָהיָ ה ָּכרוּ ְך ְּב ִס ּכוּן ַ) ְצ ִמיִ .ס ְפרוֹ " ֶח ְל ַקת
שם ָ ּגדוֹ ל ְ ּבעוֹ ַלם ַה ּתוֹ ָרה ,וְ ֵכ ן
יוֹ ָאב" ָ) ָׂשה רֹ ֶ 0
ַה ּ/קנְ ְט ֵרס ַק ָּבא דְּ ַק ׁ ְשיָ ָתא ָ ּב ּה ק"ג /ק ׁ ְשיוֹ ת ְּכ ִמנְ יַ ן
ַק ָּבא ְּבלֹא ֵּתרו ִּצים ,וְ ַר ִ ּבים ָ) ְמל ּו ְּכ ֵדי ְל ָת ְר ָצם.

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ(ת

דבר פלא כתב רבי יהונתן אייבשיץ בספרו "תפארת
יהונתן" על אנשי דור הפלגה .ראשית הוא מעלה את
התמיהה כיצד רצו לבנות מגדל עד השמים ,אחר שידעו
את המרחק הגדול מהארץ עד הרקיע ,ועל פי חכמת
הבניין היו צריכים לבנות בניין רחב יותר מכדור הארץ,
שהולך ונהיה צר עד השמים ,ולא היה באפשרותם להגיע
לרקיע .ומסביר שבהיותם חוקרי טבע גילו שהגשמים
נוצרים מהאדים העולים מן הארץ ומתהווים בעננים
שבשמים ,והם חשבו לבנות מגדל גבוה יותר מהעננים
כדי להינצל מהגשמים שעתידים לרדת לעולם ,שכן
התייראו שמא שוב יבוא מבול לעולם .ומוסיף ,שמכיוון
שבירח לדבריו יש מקום יישוב כמו בכדור הארץ ,רצו
אנשי דור הפלגה לבנות מגדל גבוה עד מעל העננים עד
שייצאו מאטמוספירת העולם ,ומשם רצו לעלות אל
הירח בכדור פורח כדי להינצל מהמבול שעתיד לרדת על
העולם .והוא מספר שאנשי מדע ניסו לירות כדורים
פורחים בכוח אבק שריפה )חומר נפץ( אל מחוץ לכדור
הארץ ,וגילו שהכדור ממשיך לנסוק כלפי מעלה ולא שב
ארצה ,ומזה הסיקו שבתחילה עולה הכדור בכוח אבק
השריפה שבו ולאחר מכן אין הכדור חוזר ארצה לאחר
שיצא מאוויר העולם .וזו היתה תוכניתם של אנשי דור
הפלגה להגיע עם המגדל אל מעבר לאוויר העולם ,ומשם
יפרחו ב'ספינה' וישוטו באוויר עד הירח .מעניין שרבי
יהונתן הקדים בדבריו אלו את הניסיון ההיסטורי הראשון
שנעשה בהפרחת בלון אוויר מאויש ,כאשר בשנת תקמ"ג,
כעשרים שנה לאחר פטירת רבי יהונתן ,התבצעה הטיסה
הראשונה בשמי פריז ,בה היו שני אנשים שהצליחו לטוס
במשך כ 25-דקות למרחק של  9ק"מ ובגובה של 100
מטר מעל העיר .מן העניין להוסיף את דברי רבנו בחיי
שמסביר כי אנשי דור הפלגה ביקשו להשתמש במגדל
למניעת מכת אש מן השמים ,כמו כליא ברק ,שהומצא על
ידי המדען בנג'מין פרנקלין בשנת תקי"ב ,ולאמיתו של
דבר היה כבר ידוע בזמן חז"ל כמובא בתוספתא.

אשוֹ נָ הִ ,ה ְתנוֹ ֵסס ְ ּבגָ אוֹ ן
ִ ּב ֵ
ימי ַה ּז ַֹהר ׁ ֶשל יַ ֲהדוּת ְק ָר ָקא ַה ְּגדוֹ ָלהּ ַ ,ב ְּתקו ָּפה ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י ִמ ְל ֶח ֶמת ָהעוֹ ָלם ָה ִר ׁ
יפיםַ .ה ֵ ּיינוֹ ת ִמ ֵ ּבית ַה ִ ּי ּצוּר ׁ ֶשל ַה ֶ ּי ֶקב ַה ָּגדוֹ ל ָהי ּו
שת ָּגדוֹ ל ָ ּב ִעירְ ,ליִ צּ וּר יֵ ינוֹ ת ו ַּמ ׁ ְש ָקאוֹ ת ֲח ִר ִ
ֵ ּבית ֲחרֹ ֶ 0
ְמבָּ /ק ׁ ִשים ְ ּב ַר ֲחבֵ י ָהעוֹ ָלם ַה ְ ּיהו ִּדי ,וּבְ ָ) ָליו ָּג ְרפ ּו הוֹ ן ַרב ֵמ ָה ְרוָ ִחים .לֹא ַר ִ ּבים יָ ְדע ּו ֶאת סוֹ ד ַה ְצ ָל ַחת ֵ ּבית
שת)ַ ,ד ׁ ֶש ַה ּסוֹ ד ִה ְת ַּג ָּלה ְ ּב ֵ)ת ׁ ֶש ָה" ַאבְ נֵ י נֵ זֶ ר"ַ ,ר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם ִמ ּסוֹ ְכ ְט ׁשוֹ ב ,יָ ׁ ַשב ּ ַפ ַ)ם וְ ִה ְתוַ ֵ)ד ִעם
ַה ֲחרֹ ֶ 0
יהם ֶאת ַה ִּס ּפוּר דִּ ְל ַה ָּלןְּ ,כ ֵדי ְל ַה ְראוֹ ת ָל ֶהם ַמ ִהי כּ ָֹח ּה ׁ ֶשל ֱאמוּנַ ת ַצדִּ ִ
יתנָ ה.
יקים ֵא ָ
ֲח ִס ָידיו וְ ִס ּ ֵפר ְ ּב ָאזְ נֵ ֶ
ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת ק ֶֹדם ָל ֵכןִ ,ה ְתגּ וֹ ֵרר ִ ּב ְק ָר ָקא מוֹ זֵ ג יְ הו ִּדי ְ ּב ׁ ֵשם ר' ׁ ַש ְכנָ אַ .ה ָּלה ּ ָפ ַתח לוֹ ֲחנוּת ְק ַט ָּנה
אשי ׁ ֶשל ְק ָר ָקא ,ו ִּמדֵּ י ׁ ָשנָ ה ָהיָ ה נוֹ ֵהג ִלנְ ס ַֹ) ְלטוֹ ַקאי ׁ ֶש ִ ּב ְצפוֹ ן־ ִמזְ ַרח
ְל ִמ ְמ ַּכר יֵ ינוֹ ת ׁשוֹ נִ ים ִ ּב ְרחוֹ ָב ּה ָה ָר ׁ ִ
/הנְ ַּג ְריָ הֵ ,אזוֹ ר ׁ ֶש ִה ְת ּ ַפ ְר ֵסם ִ ּבזְ כוּת זַ ֵּני ָה ֲ)נָ בִ ים ַה ִ ּיח ּו ִד ִ ּיים ׁ ֶשבּ וֹ  ,וְ ׁ ָשם ָר ַכ ׁש ְמ ַלאי ׁ ֶשל יֵ ינוֹ ת ְמ ׁ /ש ָ ּב ִחים
אוֹ ָתם יִ ֵ ּבא ְל ִעירוֹ ְק ָר ָקאָ ׁ .שנִ ים ַרבּ וֹ ת ָמ ָצא ר' ׁ ַש ְכנָ א ֶאת ּ ַפ ְרנָ ָסתוֹ ְ ּב ָכבוֹ ד ֵמ ֲחנ ּותוֹ ַה ְּק ַט ָּנהֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ְּל ֶפ ַת ע
ֵה ֵחל ַּג ְל ַּגל ַמ ָ ּזלוֹ ְל ִה ְת ַה ּ ֵפ ְך ,ו ְּל ַא ַחר ַּכ ָּמה ִע ְס ָקאוֹ ת כּ וֹ ׁ ְשלוֹ ת יָ ָצא נָ ִקי ִמ ָּכל נְ ָכ ָסיו וְ ִא ֵ ּבד ֶאת ָּכל
ֶח ְסכוֹ נוֹ ָתיו ׁ ֶש ָאגַ ר ִ ּב ׁ ְשנוֹ ת ַה ּשׂ ֹבַ עׁ .שוּב לֹא ָ) ָלה ְ ּביָ דוֹ ִל ְר ּכ ׁש ַּכ ּמוּת ְּגדוֹ ָלה ׁ ֶשל ַה ֵ ּיינוֹ ת ַה /הנְ ָּג ִר ִ ּיים
ַה ְמ /ב ָּק ׁ ִשיםֶ ׁ ,ש ֵּכן ֶּכ ֶסף ְמזָּ /מן לֹא ָהיָ ה ְ ּביָ דוֹ ְל ַת ׁ ְשלוּם דְּ ֵמי ַה ַ ּייִ ן וְ הוֹ ְצאוֹ ת ַהדֶּ ֶר ְך ,וְ ַת ַחת זֹאת ָהיָ ה רוֹ ֵכ ׁש
ָחבִ ּיוֹ ת /מ ָ)טוֹ ת ְ ּב ֶ)זְ ַרת ַה ְלוָ אוֹ ת ׁ ֶש ָּנ ַטל ִמ ִיד ָידיו ְ ּב ַמ ֲא ָמץ ַרבּ ,ו ִמ ְּמ ִכ ָיר ָתן ִה ְת ּ ַפ ְרנֵ ס ְ ּבד ַֹחק ַרב.
י) ְל ָאזְ נָ יו ׁ ִש ְמעוֹ ׁ ֶשל ְמ ַמ ֵּלא ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי
ילה ְל /הנְ ַּג ְריָ הִ ,ה ִּג ַ
י)תוֹ ָה ְרגִ ָ
ׁ ָשנָ ה ַא ַחתֶ ,ט ֶרם ֵצאתוֹ ִלנְ ִס ָ
ימינוֹ ב ,הוּא ַר ִ ּבי ְצבִ י ִה ְיר ׁש ַהכּ ֵֹהןֶ ׁ ,ש ּ/כ ָּנה 'ר' ִה ְיר ׁש ְמ ׁ ָש ֵרת' ַ)ל ֱהיוֹ תוֹ ִמ ְּל ָפנִ ים
ְמנַ ֵחם ֶמנְ דְּ ל ֵמ ִר ִ
ְמ ׁ ַש ְּמ ׁשוֹ ַ ּב ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֶמנְ דְּ ל ,ו ְּל ַא ַחר ּ ְפ ִט ָירתוֹ ִה ְת ַמ ָּנה ַ)ל ְמקוֹ מוֹ ְ ּב ַהנְ ָהגַ ת ָה ֵ) ָדה וְ ִה ְת ּ ַפ ְר ֵסם ְּכפוֹ ֵ)ל
יְ ׁשוּעוֹ ת וְ ַצדִּ יק נִ שְׂ ָּגבֶ .ה ְח ִליט ר' ׁ ַש ְכנָ א ִל ְפקֹד ֶאת ֵ ּבית ַה ַּצדִּ יק ו ְּל ִה ְת ָ ּב ֵר ְך ִמ ּ ִפיו ָל ׁשוּב ְל ָ) ׁ ְשרוֹ ְּכ ִמ ֶּק ֶדם.
ְּכ ׁ ֶש ָ) ַמד ִל ְפנֵ י ַר ִ ּבי ִה ְיר ׁשָ ,מ ַסר לוֹ ר' ׁ ַש ְכנָ א ֶאת ּ ִפ ְת ָקתוֹ וּבָ ּה ׁ ְשמוֹ ּו ׁ ְשמוֹ ת ְ ּבנֵ י ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ּ ְ ,ב ֵצרוּף ַּכ ָּמה
ישת ָחבִ ּיוֹ ת ַה ַ ּייִ ן וְ הוֹ ְצאוֹ ת ַהדֶּ ֶר ְךִ .ע ֵ ּין ָה ַר ִ ּבי ַ ּב ּ ֶפ ֶתקִ ,ה ְר ֵהר
ֵמ ַה ַּמ ְט ְ ּבעוֹ ת ׁ ֶש ִ ּב ְר ׁש ּותוֹ  ,אוֹ ָתם ֵה ִכין ִל ְר ִכ ׁ ַ
ְמ ַ)ט ו ְּל ַב ּסוֹ ף ָא ַמרִ " :אם ְרצוֹ נְ ָך ְל ִה ְת ָ ּב ֵר ְך ִ ּבבְ ָר ָכה ְראוּיָ הֶ )ָ ,ל ָ
יך ְל ָה ִביא ְל ׁ ֵשם ָּכ ְך ְסכוּם ָּגדוֹ ל ְ ּב ַה ְר ֵ ּבה",
ימינוֹ ב ִל ְדרֹשִ 0מ ְּמ ׁ ַש ֲח ֵרי ּ ָפנָ יו ְסכו ִּמים ְּגדוֹ ִלים
וְ ָה ַר ִ ּבי נָ ַקב ַ ּב ְּסכוּם ַהדָּ ר ּו ׁשָ .רגִ יל ָהיָ ה ַר ִ ּבי ִה ְיר ׁש ֵמ ִר ִ
ְל ָצ ְר ֵכי ְצ ָד ָקה)ַ ,ד ׁ ֶש ְּל ִע ִּתים ִה ׁ ְש ָּתא ּו ַה ּ ׁשוֹ ְמ ִעים ְל ׁ ֵש ַמע ַה ְּסכו ִּמים ַה ּ/מ ְפ ָרזִ יםַ ,א ְך ֵ) ֶקב ַה ַּכ ָּונוֹ ת
ַה ִּנ ְס ָּתרוֹ ת ׁ ֶש ָהי ּו לוֹ ַל ַּצדִּ יקַ )ָ ,מד ַ)ל ׁ ֶש ּלוֹ וְ לֹא זָ ז ִמדַּ ְע ּתוֹ ַ .אף ַ) ָּתהַ )ָ ,מד ר' ׁ ַש ְכנָ א ַּכ ֲהלוּם ַר ַ)םֶ ׁ ,ש ֵּכן
ישת ָח ִב ּיוֹ ת
ַה ְּסכוּם ׁ ֶש ָה ַר ִ ּבי דָּ ַר ׁש ָהיָ ה ׁ ָשוֶ ה ְ ּב ֶ) ְרכּ וֹ ְל ָכל ַה ְּסכוּם ׁ ֶש ָ) ָלה ְ ּביָ דוֹ ְ ּברֹב ָ) ָמל ְל ַה ּ ִשׂ יג ִל ְר ִכ ׁ ַ
ַה ַ ּייִ ן ,או ָּלם ְ ּבכ ַֹח ֱאמוּנַ ת ַה ַּצדִּ ִ
יקים ׁ ֶש ְ ּב ִק ְרבּ וֹ  ,לֹא ָח ׁ ַשב ּ ַפ ֲ) ַמיִ ם ו ְּביָ ַדיִ ם רוֹ ֲ)דוֹ ת ָמ ַסר ַל ַּצדִּ יק ֶאת ָּכל
ְצרוֹ ר ַה ֶּכ ֶסף ׁ ֶש ָהיָ ה ְ ּב ַא ְמ ַּת ְח ּתוֹ ָ ּ .פנָ יו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ִה ְיר ׁש ָצ ֲהל ּו ְל ַמ ְר ֵאה ַה ְּסכוּם ַה ָּגדוֹ ל ,וְ הוּא ִה ְר ִעיף ַ)ל ר'
ישת ֶה ָחבִ ּיוֹ ת ְ ּב /הנְ ַּג ְריָ ה.
ׁ ַש ְכנָ א ְ ּב ָרכוֹ ת ַ)ד ְ ּב ִלי דַּ י וּבֵ ְרכוֹ ְ ּב ַה ְצ ָל ָחה ְמ /ר ָ ּבה ְ ּב ֵ) ֶסק ַה ַ ּייִ ן ׁ ֶש ּלוֹ וּבִ ְר ִכ ׁ ַ
ַ)ל ַאף ׁ ֶש ִּכיסוֹ ׁ ֶשל ר' ׁ ַש ְכנָ א ָהיָ ה ֵריקֶ ,ה ְח ִליט ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יח
יך ְ ּב ַד ְרכּ וֹ ְל /הנְ ַּג ְריָ ה ְּכ ׁ ֶש ְּת ִפ ָּלתוֹ ְ ּב ִפיו ׁ ֶש ַ ּי ְצ ִל ַ
ה' דַּ ְרכּ וֹ ְל ַמ ְע ָלה ִמדֶּ ֶר ְך ַה ֶּטבַ עּ ְ .ב ַה ִּגיעוֹ ִל ְמחוֹ ז ֶח ְפצוֹ ָ ּ ,פנָ ה ר' ׁ ַש ְכנָ א ְּכ ַד ְרכּ וֹ ֶאל ָה ַא ְכ ַסנְ יָ ה ַה ְּקב ּו ָ)ה,
ְל ׁ ָשם ִה ִּגיע ּו סוֹ ֲח ֵרי יַ יִ ן ַר ִ ּבים ֵמ ֲא ָרצוֹ ת ׁשוֹ נוֹ תּ ,ו ְמ ַת ְּו ִכים ְמ /מ ָּל ִחים נִ ְכנְ ס ּו וְ יָ ְצא ּו ִעם ִע ְס ָקאוֹ ת ּ ָפז ְ ּב ַת ְּו ָכם
ֵ ּבין יַ ְצ ָרנֵ י ַה ַ ּייִ ן וְ ַה ּסוֹ ֲח ִרים ׁ ֶש ִה ִּגיע ּו ֶאל ַה ָּמקוֹ םַ .ה ָ ּי ִחיד ִמ ֵ ּבין ָּכל ַה ּסוֹ ֲח ִרים ׁ ֶש ָ ּי ׁ ַשב ְ ּבח ֶֹסר ַמ ַ)שׂ ָ ,היָ ה
ְמי /דָּ ֵ)נ ּו ר' ׁ ַש ְכנָ אֶ ׁ ,ש ּלֹא ָהיָ ה ְ ּב ֶא ְפ ׁ ָשרוּתוֹ ִל ְר ּכ ׁש ְמא ּו ָמהַ ,א ְך ָסמו ְּך ו ָּבטו ַּח ָהיָ ה ַ)ל ִ ּב ְר ַּכת ַה ַּצדִּ יק
יצד יִ ּפֹל דָּ בָ רּ ִ .ב ְמרו ַּצת ַה ָ ּי ִמיםָ ,ה ַל ְך ַה ִּמ ְס ָחר וְ ִה ְת ַמ ֵ)טֶ ׁ ,ש ֵּכן רֹב ַה ּסוֹ ֲח ִרים ְּכבָ ר ׁ ָשב ּו
וְ ִה ְמ ִּתין ִל ְראוֹ ת ֵּכ ַ
יתם ִעם ִמ ְט ַ)ן ַה ַ ּייִ ן ׁ ֶש ָר ְכ ׁש ּו)ַ ,ד ׁ ֶש ָה ַא ְכ ַסנְ יָ ה ִה ְתרוֹ ְקנָ ה ִּכ ְמ ַ)ט .יוֹ ם ֶא ָחד ,נִ ְכנַ ס ֶא ָחד ִמ ְּמ ַת ְּו ֵכי ַה ַ ּייִ ן
ְלבֵ ָ
יל ָך ִהזְ דַּ ְּמנ ּות
ֶאל ָה ַא ְכ ַסנְ יָ ה וְ שָׂ ַמח ִל ְפ ּ ֹגשֶ 0את ר' ׁ ַש ְכנָ אַ ,ה ּסוֹ ֵחר ַה ָ ּי ִחיד ׁ ֶש ּ ׁ ָש ָהה ַ ּב ָּמקוֹ ם" .יֶ ׁש ִלי ִ ּב ׁ ְשבִ ְ
ׁ ֶש ּלֹא ַּת ֲחזֹרִ ,ע ְס ָקה נִ ְפ ָל ָאה ׁ ֶש ֶרוַ ח ָּגדוֹ ל ְ ּב ִצדָּ ּה"ִ .ה ְתיַ ּ ׁ ְשב ּו ַה ּ ׁ ְשנַ יִ ם וְ ר' ׁ ַש ְכנָ א ִה ְק ׁ ִשיב ְל ִדבְ ֵרי ַה ְמ ַת ֵּו ְך:
" ְ ּב ָמחוֹ ז זֶ ה ,עוֹ ֵמד יֶ ֶקב ְר ַחב יָ ַדיִ ם ׁ ֶשאוֹ ֵצר ְ ּב /חבּ וֹ ָחבִ ּיוֹ ת יַ יִ ן ַרבּ וֹ ת ַמ ֲ)שֵׂ י יְ ֵדי ַ ּב ַ)ל ַה ֶ ּי ֶקב ַה ָּמנוֹ ַחַ .ה ָּלה
נִ ְפ ַטר ִל ְפנֵ י ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֶ)שְׂ ִרים ׁ ָשנָ ה ,ו ְּל ַא ַחר ּ ְפ ִט ָירתוֹ ּ ָפ ְר ָצה ַמ ֲחלֹ ֶקת ָק ׁ ָשה ֵ ּבין ַה ּיוֹ ְר ׁ ִשיםֵ .מ ַא ַחר וְ לֹא
ימ ָתן
י) ְל ֵ) ֶמק ַה ּ ׁ ָשוֶ ה ,נִ נְ ַ)ל ַה ָּמקוֹ ם ַ)ל ְּכ ָר ָ)יו וְ ַ)ל ִק ְרבּ וֹ וְ ָכל ָחבִ ּיוֹ ת ַה ַ ּייִ ן נוֹ ְתר ּו ַ ּב ֲח ִת ָ
ִה ְצ ִליח ּו ְל ַה ִּג ַ
יחֶ .א ֶמ ׁשְ ,ל ַא ַחר ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת ׁ ֶשל דִּ ין ו ְּדבָ ִריםִ ,ה ִּגיע ּו ַהצְּ ָד ִדים ִל ֵידי ֶה ְס ֵּכם ׁ ָשלוֹ ם וְ ַ) ְכ ׁ ָשו
ַּת ַחת סוֹ ֵרג וּבְ ִר ַ
ְמ ַח ּ ְפשִׂ ים ֵהם סוֹ ֵחר ׁ ֶש ַ ּי ְס ִּכים ִל ְר ּכ ׁש ֶאת ָּכל ָח ִב ּיוֹ ת ַה ַ ּייִ ן ְ ּב ַבת ַא ַחתָ .א ְמנָ ם ְמ /ד ָ ּבר ְ ּב ַכ ּמ ּות ְּגדוֹ ָלהֲ ,אבָ ל
ֵמ ִא ָיד ְך יֵ ׁש ָּכאן ִהזְ דַּ ְּמנוּת ּ ָפזֶ ׁ ,ש ֵּכן ַה ְּמ ִחיר ׁ ֶש ַה ּיוֹ ְר ׁ ִשים דּ וֹ ְר ׁ ִשים הוּא ְמ ִחיר נָ מו ְּךִּ ,כ ְמ ַ)ט ֲח ִצי ִח ָּנם".
יצד ְל ַה ְס ִ ּביר ֶאת ָה )/בְ דָּ ה ַה ּ ְפ ׁשו ָּטה
ְ ּבעוֹ ד ר' ׁ ַש ְכנָ א מוֹ ֶחה ֶאת ֶאגְ ֵלי ַה ֵ ּז ָ)ה ׁ ֶש ְ ּב ִמ ְצחוֹ וְ לֹא יוֹ ֵד ַ) ֵּכ ַ
ׁ ֶש ֵאין ְ ּב ִכיסוֹ ֲא ִפ ּל ּו ּ ְפרו ָּטה ְל ׁ ֵשם ָּכ ְך ,נֶ ְח ַלץ ַה ְמ ַת ֵּו ְך ְל ֶ)זְ ָרתוֹ וְ ָא ַמרְ " :מ ׁ ַש ֵ)ר ֲאנִ י ִּכי ִמן ַה ְּס ָתם ְּכבָ ר ָאזַ ל
יס ָך ,או ָּלם ֵאין ָס ֵפק ְ ּב ִל ִ ּבי ִּכי ַה ּיוֹ ְר ׁ ִשים יַ ְס ִּכימ ּו ִל ְמכּ ֹר ְל ָך ֶאת ַה ַ ּייִ ן ְ ּב ַה ָּק ָפהֶ ׁ ,ש ֵּכן יָ דו ַּ) ַא ָּתה
ַה ֶּכ ֶסף ְ ּב ִכ ְ
יש נֶ ֱא ָמן" ,וּבְ ֶט ֶרם ִה ְס ּ ִפיק ר' ׁ ַש ְכנָ א ְל ָהגִ יב ְּכבָ ר יָ ָצא ַה ְמ ַת ֵּו ְך ִ ּב ְמרו ָּצה וְ ָחזַ ר ִעם ְּת ׁשוּבָ ה ִח ּיו ִּבית.
ְּכ ִא ׁ
ְּכ ׁ ֶשהוּבְ א ּו ֶה ָח ִב ּיוֹ ת ַה ֲחתוּמוֹ ת ִל ְק ָר ָקאֵ ,הבִ ין ר' ׁ ַש ְכנָ א ִּכי הוּא ָ)שָׂ ה ֶאת ִע ְס ַקת ַח ָ ּייוַ .ה ַ ּייִ ן ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַכב
יח ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ַה ְ ּז ַמן ַ)ד ׁ ֶש ָה ַפ ְך ְליַ יִ ן /מבְ ָחר
ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֶ)שְׂ ִרים ׁ ָשנָ ה ַ ּב ַּמ ְר ֵּתף ָה ָא ֵפלִ ,ה ׁ ְש ִ ּב ַ
יח
ׁ ֶש ְ ּב /מבְ ָח ִרים ,וְ תוֹ ְך זְ ַמן ָק ָצר ָמ ַכר ר' ׁ ַש ְכנָ א ֶאת ָּכל ֶה ָח ִב ּיוֹ ת ִ ּב ְמ ִחיר ְמ /פ ְל ּ ָפלּ ָ .ב ְרוָ ִחים ַה ְּגדוֹ ִליםִ ,ה ְצ ִל ַ
שת
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ר' ׁ ַש ְכנָ א ְל ׁ ַש ֵּלם ֶאת ָּכל ַה ַּת ׁ ְשלוּם ׁ ֶש ִה ְת ַח ֵ ּיב ַל ּיוֹ ְר ׁ ִשים וְ עוֹ ד נוֹ ַתר ְ ּביָ דוֹ ְסכוּם ָ)צוּם ִל ְפ ִת ַ
ְליִ ּצוּר יַ יִ ן וְ ׁ ִש ּו ּוקוֹ ְ ּב ָכל ַר ֲחבֵ י ּפוֹ ִלין" .זֶ ה ּו כּ ֹחוֹ ׁ ֶשל ֱאמוּנַ ת ַצדִּ ִ
יקים"ִ ,ס ֵ ּים ָה" ַאבְ נֵ י נֵ זֶ ר" ֶאת ִס ּפוּרוֹ
ע ֶש0ר ַה ָּגדוֹ ל לוֹ ו ְּלזַ ְרעוֹ ַא ֲח ָריו".
ַה ִּנ ְפ ָלא ְ ּב ָאזְ נֵ י ַּת ְל ִמ ָידיו" ,ו ִּבזְ כ ּות ֱאמוּנָ ה זוֹ זָ ָכה ָה ִא ׁ
יש ָל ֹ

ן־ה ַ ּייִ ן ַו ִ ּי ְׁש ָּכר
ַו ֵ ּי ְׁש ְּת ִמ ַ
יח
יל ְצ ִקיֶ ׁ ,ש ּ ׁ ִש ֵּמ ׁש ַרבּ וֹ ת ַ ּב ּ ׁ ָשנִ ים ְּכ ַמ ׁ ְש ִּג ַ
ִמ ַ ּי ִּק ֵירי יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ָהיָ ה ַה ְמ ַח ֵּנ ְך ַה ּנוֹ ָדע ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים־ ַחיְ ְקל זְ ֵאב ִמ ֶ
יבת ַ'ח ֵ ּיי עוֹ ָלם' ׁ ֶש ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם וְ ִח ֵּנ ְך ַּת ְל ִמ ִידים ַר ִ ּבים ְלתוֹ ָרה וְ יִ ְר ָאהְ .מ /ס ָ ּבל
יש ַ
רו ָּחנִ י ְ ּב ַת ְלמוּד ּתוֹ ָרה וִ ׁ ִ
ְ ּביִ ּסו ִּרים ָהיָ הְ ,ל ַא ַחר ׁ ֶש ַּמ ֲח ָלה ָק ׁ ָשה ֵה ֵח ָּלה ְל ִה ְת ּ ַפ ּ ׁ ֵשט ְ ּב ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ת ַרגְ ָליו ַ)ד ׁ ֶש ָהרוֹ ְפ ִאים נֶ ֶא ְלצ ּו ִל ְכרֹת
ֶאת ָה ֶרגֶ ל ּ/כ ָּל ּה ,לֹא ָ) ֵלינ ּו .נַּ /סח ַמצַּ ְב ּתוֹ ׁ ֶש ְ ּב ַהר ַה ְּמנ ּוחוֹ ת ְמעוֹ ֵרר ִה ׁ ְש ָּתא ּות ֶאל מוּל ַ)נְ וְ ַָתנ ּותוֹ ׁ ֶשל
יהֶ ׁ " :ש ָּסבַ ל רֹב יָ ָמיו יִ ּסו ִּרים ,וּבָ ֲ)וֹנוֹ ת
ַה ָּמנוֹ ַח ׁ ֶש ּלֹא ִה ְר ׁ ָשה ְלהוֹ ִסיף לוֹ ׁשוּם ּת ַֹאר ,וְ ַא ְך זֹאת נֶ ְח ַרת ָ) ֶל ָ
י)".
י) ַל ַּמ ְד ֵרגָ ה ׁ ֶש ָהיָ ה יָ כוֹ ל ְל ַה ִּג ַ
ָה ַר ִ ּבים לֹא ִה ִּג ַ
ימה וּבַ ֲחרוּזִ ים ֶאת ִס ּפוּר
ְ ּב ֵ)ת ְס )/דַּ ת ׁ ֶשבַ ע ְ ּב ָרכוֹ ת ְל ֶא ָחד ִמ ָ ּבנָ יו ,נֶ ֱ) ַמד ַר ִ ּבי ַחיְ ְקל וְ ֵה ֵחל ְל ַס ּ ֵפר ִ ּבנְ ִע ָ
ַח ָ ּייו ַה ַּמ ְפ ִעים בּ וֹ ָּת ָלה ֶאת ִס ַ ּבת יִ ּס ּו ָריוְּ ,כ ֵדי ְלעוֹ ֵרר ֶאת ַה ּ ׁשוֹ ְמ ִעים ו ְּל ַה ְחדִּ יר ְ ּב ִל ָ ּבם ַא ֲה ַבת יִ שְׂ ָר ֵאל
יבת ְס ַלבּ וֹ ְד ָקהּ ְ ,ב ֵ)ת ׁ ֶש ָ ּי ׁ ַשב ִעם ֲח ֵמ ׁ ֶשת
וּמוֹ ָרא ִמדִּ ין ׁ ָש ַמיִ םָ .היָ ה זֶ ה ִ ּב ְצ ִעיר ּותוֹ ִ ּב ְהיוֹ תוֹ ַּת ְל ִמיד יְ ׁ ִש ַ
ֲחבֵ ָריו ְ ּבבֵ ית ַה ְּכנֶ ֶסת ַ'ה ְלוָ יַ ת ַה ֵּמת' ׁ ֶש ָ) ַמד ְ ּב ַפ ֲא ֵתי ָה ִעירֶ ׁ ,ש ּ/כ ָּנה ָּכ ְך ֵ) ֶקב ַה ִּמנְ ָהג ְל ַל ּווֹ ת ֶאת ַה ִּנ ְפ ָט ִרים
ַ)ד ֵ ּבית ְּכנֶ ֶסת זֶ ה ,וְ ׁ ָשם ָהי ּו עוֹ ְר ִכים ֶאת ַה ֶה ְס ּ ֵפ ִדים ֶט ֶרם ְקבו ָּר ָתם ְ ּב ֵבית ַה ְּקבָ רוֹ ת ַה ָּסמו ְּךָ .סמו ְּך ָל ֶהם,
יש ַּג ְלמוּד ׁ ֶש ָהיָ ה יָ דו ַּ) ְּכ ִמי ׁ ֶש ְּמ ַח ֵ ּבב ֶאת ַה ִּט ּ ָפה ַה ָּמ ָרה ,וְ ַה ְ ּב ִר ּיוֹ ת ִּכ ּנ ּוה ּו ָּכ ְך
יָ ׁ ַשב ַּגם 'יִ ְצ ָחק ַה ּ ׁ ִשכּ וֹ ר'ִ ,א ׁ
ימים שָׂ ַרר
ַ)ל־ ׁ ֵשם ׁ ִש ְכרוּתוֹ ַה ְּקב ּו ָ)ה .אוֹ תוֹ ַליְ ָלה ָהיָ ה ֵליל ח ֶֹרף ָּכבֵ דַ ,ה ּ ׁ ֶש ֶלג ִּכ ָּסה ֶאת ָה ָא ֶרץ ּו ְכפוֹ ר ֵא ִ
חם נָ ִעיםְ .ל ֶפ ַתע נִ ְכנַ ס ֶ)גְ לוֹ ן יְ הו ִּדי,
ַ ּבחוּץּ ְ ,בעוֹ ד ְ ּבבֵ ית ַה ְּכנֶ ֶסת ָהיָ ה ַה ַּת ּנוּר /מ ָּסק ַּכ ֲה ָל ָכה וְ ִה ׁ ְש ָרה ְסבִ יבוֹ ֹ
ְמ /כ ֶּסה ּ/כ ּלוֹ ְ ּב ׁ ֶש ֶלג וְ ָכל גּ וּפוֹ רוֹ ֵ)ד ִמ ּקוֹ ר ,וְ הוּא ּ ָפנָ ה ֶאל ַה ַּת ְל ִמ ִידים ׁ ֶש ָ ּי ׁ ְשב ּו וְ ָ) ְסק ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה" :חו ּׁש ּו נָ א
יהם
וְ ַה ִּציל ּו ֶאת סו ִּסי ַה ִּמ ְס ֵּכןֶ ׁ ,ש ֶה ֱח ִליק ַ ּב ּ ׁ ֶש ֶלג וְ ֵאין ְ ּבכ ִֹחי ְל ָה ִרימוֹ " .נָ בוֹ כ ּו ַה ַ ּבחו ִּרים וְ ִה ְת ַל ְ ּבט ּו ִאם ֲ) ֵל ֶ
יח וְ ַה ַ ּבחו ִּרים ֵה ׁ ִשיב ּו ֶאת ּ ְפנֵ י
יהםַ .מ ֲ)שֵׂ ה שָׂ ָטן ִה ְצ ִל ַ
ְל ַה ְפ ִסיק ֶאת ִל ּמ ּו ָדם ְל ׁ ֵשם ָּכ ְך וְ ַהדֵּ עוֹ ת נֶ ְח ְלק ּו ֵ ּבינֵ ֶ
ָה ֶ)גְ לוֹ ן ֵר ָ
ילם
קר ָה ַ)ז ׁ ֶש ָ)לוּל ְל ַה ּ ִפ ָ
יקם ְ ּב ַט ֲ)נָ ה ׁ ֶש ַּת ְלמוּד ּתוֹ ָרה ְּכנֶ גֶ ד ּ/כ ָּלם ,וְ יִ ָּת ֵכן ׁ ֶש ַּגם ָח ׁ ְש ׁש ּו ֵמ ַה ּ ֹ
יהםִ .לבּ וֹ ׁ ֶשל ָה ֶ)גְ לוֹ ן נִ ׁ ְש ַ ּבר ְ ּב ִק ְרבּ וֹ  ,וְ הוּא יָ ַדע ׁ ֶש ְ ּב ָכ ְך נֶ ֱח ַרץ ַהגּ וֹ ָרל ַ)ל ַמ ֵּטה
ְל ִמ ׁ ְש ָּכב ו ְּל ַס ֵּכן ֶאת ַח ֵ ּי ֶ
ַל ְחמוֹ ַה ָ ּי ִחיד וְ ָ) ִתיד הוּא ַל ֲה ֹפ ְך ְל ָ)נִ י ַה ְמ ַח ֵ ּזר ַ)ל ַה ּ ְפ ָת ִחיםְ .ל ֶפ ַתע נִ ׁ ְש ַמע קוֹ לוֹ ׁ ֶשל 'יִ ְצ ָחק ַה ּ ׁ ִשכּ וֹ ר'
יאתוֹ ִה ְד ֲה ָדה ְ ּב ַר ֲחבֵ י ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסתַ " :ה ִאם ֵאינְ ֶכם רוֹ ִצים ַל ֲ)שׂ וֹ ת
ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַכב ַ)ל ַס ְפ ָסל ָסמו ְּך ַל ַּת ּנוּרּ ,ו ְק ִר ָ
יכם"! ר' ַחיְ ְקל,
יטב ֶאת דְּ בָ ַרי! עוֹ ד יָ בוֹ א ּו ֲ) ֵלי ֶכם יָ ִמים ׁ ֶש ּלֹא ּתו ְּכל ּו ָל ֶל ֶכת ְ ּב ַרגְ ֵל ֶ
ֶח ֶסד ִעם יְ הו ִּדי? זִ ְכר ּו ֵה ֵ
שָׂ ַחק ַ)ל דִּ בְ ֵרי ַה ּ ׁ ִשכּ וֹ ר ּו ׁ ְש ָאלוֹ ְ ּב ַל ַ)ג" :וְ ִכי ַּגם יִ ְצ ָחק ַ ּב ּפוֹ ְס ִקים"? ַא ְך ַה ּ ׁ ִשכּ וֹ ר ָחזַ ר ַ)ל דְּ בָ ָריו" :עוֹ ד ִּת ְראוּ
ׁ ֶשצָּ ַד ְק ִּתי"ּ ֵ .בינְ ַתיִ ם יָ ָצא ָה ֶ)גְ לוֹ ן ְ ּביָ ַדיִ ם ֵריקוֹ ת ו ְּב ַפ ֵחי נֶ ֶפ ׁש ,וְ ַה ַ ּבחו ִּרים נִ ּס ּו ַל ֲחזֹר ְל ַת ְלמ ּו ָדםַ ,א ְך דְּ בָ ָריו
ׁ ֶשל ַה ּ ׁ ִשכּ וֹ ר ָח ְדר ּו ְ ּב ָכל זֹאת ְל ִל ָ ּבםֵ .הם ֵה ֵח ּל ּו ׁשוּב ְל ִה ְתדַּ ֵ ּין ַ ּבדָּ בָ ר ,ו ְּב ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ׁ ְשנִ ָ ּיה נִ ְמנ ּו וְ גָ ְמר ּו ִּכי
יל ֶ
יהם ָל ֵצאת ְל ֶ)זְ ַרת ָה ֶ)גְ לוֹ ןִ .ה ְת ַ) ְּטפ ּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים ִ ּב ְמ ִע ֵ
ֲ) ֵל ֶ
יהם וְ יָ ְצא ּו ְל ַח ּ ֵפשׂ ֶאת ָה ֶ)גְ לוֹ ן וְ ֶאת סוּסוֹ
ׁ ֶש ָּנ ַפל ,או ָּלם ְּכ ׁ ֶש ִה ִּגיע ּוִּ ,ג ּל ּו ִּכי ֵא ֲחר ּו ֶאת ַה ּמוֹ ֵ)דַ .ה ּסוּס ָק ָפא ַל ָּמוֶ ת וְ ָה ֶ)גְ לוֹ ן יָ ׁ ַשב וּבִ ָּכה ֶאת ַמר גּ וֹ ָרלוֹ .
ַה ַ ּבחו ִּרים ִה ְת ַמ ְּלא ּו ְ ּב ִרגְ ׁשוֹ ת ָא ׁ ָשם ,או ָּלם ְּכבָ ר ָהיָ ה ְמ /א ָחר ִמדַּ י וְ ֵאין ַה ַּנ ֲ)שָׂ ה ֵאין ְל ָה ׁ ִשיב.
י) לוֹ ִּכי ַה ַּליְ ָלה
ָ)בְ ר ּו ֳח ָד ׁ ִשים ִמ ְס ּ ָפר ֵמאוֹ תוֹ ִמ ְק ֶרה ,וְ ֶ) ֶרב ֶא ָחד ּ ָפנָ ה יִ ְצ ָחק ַה ּ ׁ ִשכּ וֹ ר ְלר' ַחיְ ְקל ,וְ הוֹ ִד ַ
ָ) ִתיד הוּא ְל ָה ׁ ִשיב ֶאת נִ ׁ ְש ָמתוֹ ְלבוֹ ְר ָא ּה .ר' ַחיְ ְקל ָח ׁ ַשב ׁ ֶש ַה ּ ׁ ִשכּ וֹ ר חוֹ ֵמד ִע ּמוֹ ָלצוֹ ן ,וְ או ַּלי ַה ַ ּייִ ן ְמ ַד ֵ ּבר
ִמ ּתוֹ ְך ְּגרוֹ נוֹ  ,או ָּלם ַמ ָ ּבטוֹ ׁ ֶשל ָה ִא ׁ
יש ָהיָ ה ַחד וְ ָצלוּל וְ הוּא דָּ ַר ׁש ֵמ ַה ַּת ְל ִמיד ַהבְ ָט ָחה ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א ְלבֵ יתוֹ
ִ ּב ׁ ְש ַ)ת ַא ַחת ֶ)שְׂ ֵרה ַ ּב ַּליְ ָלהּ ַ .ב ּ ׁ ָש ָ)ה ַהיְ עו ָּדה ,דָּ ַפק ר' ַחיְ ְקל ַ)ל דַּ ְל ּתוֹ ׁ ֶשל ַה ּ ׁ ִשכּ וֹ ר ,וְ ֵ)ינָ יו ָח ׁ ְשכ ּו ְל ַמ ְר ֵאה
ַה ַ ּביִ ת ַה ָּק ָטן ׁ ֶש ָּס ֵפק ָהיָ ה ִאם הוּא ַח ָ ּיב ְּכ ָלל ִ ּב ְמזוּזָ ה ֵמ ֲח ַמת ָק ְטנוֹ ַ .הדַּ ּל ּות וְ ָה ֲ)נִ ּי ּות זָ ֲ)ק ּו ִמ ָּכל ּ ִפ ָּנה
וְ זו ַּלת ִמ ָּטה וְ ִכ ֵּסא לֹא ָהיָ ה ׁ ָשם ְמא ּו ָמה .יִ ְצ ָחק שָׂ ַמח ְמאֹד ְלבוֹ אוֹ ׁ ֶשל ַּת ְל ִמיד ַהיְ ׁ ִשיבָ ה ,וּבְ עוֹ דוֹ ׁ ָשכ ּוב
י) לוֹ ַ)ל ְרצוֹ נוֹ ְל ִה ָּקבֵ ר ְ ּבבֵ ית ַה ְּקבָ רוֹ ת ַה ָ ּי ׁ ָשן ְליַ ד ִקבְ רוֹ ׁ ֶשל ַצדִּ יק ּ ְפלוֹ נִ יֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ַא ַחד
ְ ּב ִמ ָּטתוֹ הוֹ ִד ַ
יהה ְל ׁ ֵש ַמע ַ ּב ָּק ׁ ָשתוֹ ֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי זֶ ה ִעדָּ ן וְ ִעדָּ נִ ים
ַה ְּגאוֹ נִ ים ַה ְמ /פ ְר ָס ִמים ַ ּבדּ וֹ ר ַה ּקוֹ ֵדם .ר' ַחיְ ְקל ִה ְת ַמ ֵּלא ְּת ִמ ָ
ישא לֹא יַ ְס ִּכימ ּו ִל ְקבּ ֹר
ׁ ֶש ְּכבָ ר ִה ְפ ִסיק ּו ִל ְקבּ ֹר נִ ְפ ָט ִרים ְ ּבבֵ ית ַה ְּקבָ רוֹ ת ַה ָ ּי ׁ ָשןּ ,ווַ דַּ אי ׁ ֶש ַחבְ ֵרי ַה ֶחבְ ָרה ַקדִּ ׁ ָ
י) ַ)ל ַא ְר ַּגז ְּכ ָת ִבים ׁ ֶש ָ) ַמד ְ ּב ָסמו ְּך ְל ִמ ָּטתוֹ וְ ָא ַמרֶ " :את
ׁ ִשכּ וֹ ר ְליַ ד ַה ָּגאוֹ ן ַה ְמ /פ ְר ָסםֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ִ ּי ְצ ָחק ִה ְצ ִ ּב ַ
'ש ַמע
ַה ְּכ ָתבִ ים ַה ָּלל ּו ַּת ֲ)בִ יר ָל ַרב ,וְ ַהכּ ֹל יָ בוֹ א ַ)ל ְמקוֹ מוֹ ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם"ִ .מ ָ ּיד ְל ַא ַחר ִמ ֵּכןָ ,ק ָרא ַה ּ ׁ ִשכּ וֹ ר ׁ ְ
יש ֶאת נִ ׁ ְש ָמתוֹ ְלבוֹ ְראוֹ  .ר' ַחיְ ְקל ַה ִּנ ְד ָהם
יִ שְׂ ָר ֵאל' ְ ּב ַכ ָּונָ ה ,ו ְּלנֶ גֶ ד ֵ)ינָ יו ַה ִּנ ְד ָהמוֹ ת ׁ ֶשל ר' ַחיְ ְקלֵ ,ה ׁ ִשיב ָה ִא ׁ
ֵה ֵחל ְל ָה ִרים קוֹ ל זְ ָ) ָקה ַ)ד ׁ ֶש ָּכל ָה ִעיר ָהיְ ָתה ְּכ ֶמ ְר ָק ָחהָ .ה ַרב ׁ ֶש /הזְ ַ)ק ֶאל ַה ָּמקוֹ םִ ,ה ׁ ְש ּתוֹ ֵמם ְל ִמ ְק ָרא
יש הוֹ ִל ְ
יך ֶאת ּ/כ ָּלם ׁשוֹ ָלל וְ ַל ֲא ִמ ּתוֹ ׁ ֶשל דָּ בָ ר ָהיָ ה ַצדִּ יק נִ ְס ָּתר
ְּכ ָת ָביו ׁ ֶשל ַה ָּמנוֹ ַח ,ו ְּל ֶפ ַתע ִה ְת ַּג ָּלה ִּכי ָה ִא ׁ
יחתוֹ ׁ ֶשל ַה ַּצדִּ יק
וְ גָ אוֹ ן ָ)צוּם ְ ּבתוֹ ַרת ַה ִּנגְ ֶלה וְ ַה ִּנ ְס ָּתרּ ִ .ב ְלוָ יָ תוֹ ִה ׁ ְש ַּת ְּתפ ּו ָּכל ְ ּבנֵ י ָה ִעיר ׁ ֶש ִ ּב ְק ׁש ּו ֶאת ְס ִל ָ
ַה ָּמנוֹ ַח ,וְ ִקבְ רוֹ נִ ְכ ָרה ְּכ ַב ָּק ׁ ָשתוֹ ַ ּב ָּמקוֹ ם ַה ְמ /כ ָ ּבד ְ ּב ֵבית ַה ְּקבָ רוֹ ת ַה ָ ּי ׁ ָשן.
ְּכ ׁ ֶש ִּס ֵ ּים ר' ַחיְ ְקל ֶאת ִס ּפוּרוֹ ַה ַּמ ְר ִע ׁ
ישָ ,א ַמר ׁ ֶש ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַ) ָמה ֵא ַרע ִעם ֲח ֵמ ׁ ֶשת ֲחבֵ ָריוֲ ,אבָ ל ֶא ְצלוֹ
יכתוֹ ָה ְפ ָכה ִל ְהיוֹ ת /מגְ ֶ ּב ֶלתָ .סמו ְּך ִל ְפ ִט ָירתוֹ ,
ִה ְת ַק ְ ּי ָמה ִק ְל ָלתוֹ ׁ ֶשל ַה ַּצדִּ יק ַה ִּנ ְס ָּתרַ ,רגְ לוֹ נִ ְכ ְר ָתה וַ ֲה ִל ָ
ִה ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ָטה ַה ַּמ ֲח ָלה ַּגם ְל ַרגְ לוֹ ַה ּ ׁ ְשנִ ָ ּיה וְ ָהרוֹ ְפ ִאים ָרצ ּו ִל ְכרֹת ַּגם אוֹ ָת ּהַ ,א ְך ַר ִ ּבי ַא ֲהרֹן ִמ ֶ ּב ְלז ִצ ָּוה לוֹ ׁ ֶש ּלֹא
ַל ֲ)שׂ וֹ ת ֵּכןַ .ר ִ ּבי ַחיְ ְקל ִה ְת ַ ּב ֵּטא ָאזִּ ,כי ַה ָּס ֵפק ְמנַ ֵּקר ְ ּב ִלבּ וֹ ַ)ל ַּכ ָּונַ ת ַה ַּצדִּ יק ַה ִּנ ְס ָּתרִ ,אם ַּכ ָּונָ תוֹ ָהיְ ָתה
י)ת ַרגְ לוֹ ָה ַא ַחת .נִ ְפ ָל ִאים דַּ ְר ֵכי ַה ַה ׁ ְש ָּג ָחה,
יל ְך ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ַרגְ ָליו וְ ָדבָ ר זֶ ה ִה ְת ַק ֵ ּים ְּכבָ ר ִ ּב ְק ִט ַ
ׁ ֶש ּלֹא יו ַּכל ֵל ֵ
יהם נִ ְפ ַּגע
ו ְּל ַא ַחר ּ ְפ ִט ָירתוֹ ָ ,ח ְל ָתה ַּגם ִא ׁ ְש ּתוֹ ַהצִּ ְד ָקנִ ית וְ ַאף ִהיא נְּ /ת ַָחה ְּכבַ ְע ָל ּהּ ְ .בנוֹ ָסףֶ ,א ָחד ִמ ְ ּבנֵ ֶ
י)ה ְ ּב ַרגְ לוֹ ְ .ל ַל ְּמ ֵדנ ּוַּ ,כ ָּמה ְמ /ד ְקדָּ ק הוּא ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן
ִ ּב ְצ ִעירוּתוֹ ִמ ּ ָפגָ ז ִ ּב ְמא ְֹרעוֹ ת ַּת ּ ׁ ַש"ח וְ ַהדָּ בָ ר ָּג ַרם לוֹ ִל ְצ ִל ָ
ׁ ָש ַמיִ ם ַּכ ָּמה ָצ ִר ְ
ּ
ּ
י)ה ַ ּבזו ַּלת ְמ ׁ ַש ְּל ִמים ַּגם ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶזה.
יך ָה ָא ָדם ְל ִה ָ ּז ֵהר ִ ּב ְכבוֹ ד ֲחבֵ רוֹ  ,וְ ַ)ל ָּכ ְך ׁ ֶש ַ)ל ּ ְפגִ ָ

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

ֵא ֶ ּלה ּתוֹ ְלדֹת ֹנ ַח וְ גוֹ 'ֵ ּ ,פרו ּׁש ֵא ֶּלה ֵס ֶדר ּתוֹ ְלדוֹ ָתיו ַמה
ּ ׁ ֶשהוֹ ִליד ֵמ ַה ּטוֹ בוֹ ת ְּב ֶא ְמ ָצעוּתוֹ  .א' ֹנ ַחְ ,והוּא ַ ל דֶּ ֶר ְך
אשית ַר ָ ּבה ְוזֶ ה ְל ׁשוֹ נָ ם ְ ּב ׁ ָש ָ ה ׁ ֶש ָּב ָרא
אוֹ ְמ ָרם זַ "ל ִּב ְב ֵר ׁ ִ
ַה ָּק ָ ּב"ה ָה ָא ָדם ִה ׁ ְש ִליטוֹ ַ ל ַה ּכֹלָ ּ .פ ָרה ָהיְ ָתה נִ ׁ ְש ַמ ַ ת
ְלחוֹ ֵר ׁש ֶּת ֶלם ְוכוּ ' ּו ָמ ְרד ּו בּ וֹ ְוכוּ'ֵּ ,כ ָיון ׁ ֶש ָּבא ֹנ ַח נָ ח ּו ְוכוּ'.
יפים
יש ָא ַמר ,ק ֶֹדם ֹנ ַח ָהיוּ ַה ַּמיִ ם עוֹ ִלים ּו ְמ ִצ ִ
יש ָל ִק ׁ
ֵר ׁ
יהןֵּ ,כ ָיון ׁ ֶש ָּבא ֹנ ַח נָ חוּ ְוכוּ' ַ ,ד ָּכאן .זֶ ה הוּא
אוֹ ָתם ִמ ִּק ְב ֵר ֶ
ׁ ֶש ּמוֹ נֶ ה ְ ּב ֵס ֶדר ּתוֹ ְלדוֹ ָתיו ְּבאוֹ ְמרוֹ ּ ַפ ַ ם ב' ֹנ ַחּ .תוֹ ֶל ֶדת
יש ָה ֲא ָד ָמה ְוהוּא ַ ל דֶּ ֶר ְך
ישֵ ּ ,פרו ּׁש ֱהיוֹ תוֹ ִא ׁ
ׁ ֵשנִ יתִ ,א ׁ
אוֹ ְמ ָרם זַ "ל ו ֵּמ ִע ְ ּצבוֹ ן יָ ֵדינ ּו ַ ד ׁ ֶש ּלֹא ָ ּבא ֹנ ַח לֹא ָהיָ ה ָל ֶהם
ְּכ ֵלי ַמ ֲח ֵר ׁ ָשה ְוהוּא ֵה ִכין ָל ֶהם ְוכו' ַ ,ד ָּכאןְ .והוּא ׁ ֶש ָר ַמז
יש .ג' ַצדִּ יקָ ,ר ַמז ִּכי הוּא יְ סוֹ ד ָהעוֹ ָלם ַ ל דֶּ ֶר ְך
ְּב ֵת ַבת ִא ׁ
אוֹ ְמרוֹ ְו ַצדִּ יק יְ סוֹ ד עוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ִא ּלוּ לֹא ָהיָ ה הוּא לֹא ָהיָ ה
ָהעוֹ ָלם ַּב ְּמ ִציא ּות ְו ָהיָ ה ַה ּכֹל ְּכלֹא ָהיָ ה ַּב ּ ַמבּ וּל ,וּבוֹ יָ ַסד
ה' עוֹ ָלמוֹ  .ד'ָּ ,ת ִמים ַ ,ל דֶּ ֶר ְך אוֹ ְמ ָרם זַ "ל ְּב +ח ִּלין דַּ ף ו',
וּפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י
ְוזֶ ה ְל ׁשוֹ נָ ם ַצדִּ יק ְּב ַמ ֲ שָׂ יו ָּת ִמים ִּב ְד ָר ָכיוֵ ,
רוּח ַ ,ד ָּכאן .זֶ ה יַ ִ ּגיד
ְוזֶ ה ְל ׁשוֹ נוֹ ּ ִ ,ב ְד ָר ָכיו  ָ -נָ ו ּו ׁ ְש ַפל ַ
ע ֶֹצם ִא ּ ׁש ּורוֹ ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ְּבדוֹ רוֹ ָתיו ָה ָר ִעים ֶאת ּ+כ ָּלם ָהיָ ה ָ נָ ו
ְוכוּ'ְ ,והוּא ִל ְפנִ ים ִמ ּ ׁשו ַּרת ַהדִּ יןִּ ,כי ׁשו ַּרת ַהדִּ ין נוֹ ֶתנֶ ת
ִעם ָח ִסיד ְוגוֹ ' ְו ִעם ִע ֵּק ׁש ְוגוֹ 'ְ ,והוּא לֹא ֵכן ָ שָׂ הְ .ועוֹ ד
ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ְ ּב ֵ ינֵ י דּ וֹ רוֹ ָתיו +ה ַּכר ֱהיוֹ תוֹ ָ נָ ו ְוהוּא אוֹ ְמרוֹ
ָּת ִמים ְ ּבדֹר ָֹתיוָ .א ַמר ְל ׁשוֹ ן ַר ִּבים ְל ַה ִ ּגיד ַמ ֲ ָלתוֹ ְ ,ו ִה ֵּנה ָּכל
ָא ָדם יַ ּ ִשׂ יג ַה ָּכ ַרת ג' דּ וֹ רוֹ תָ ,ה ֶא ָחד דּ וֹ ר ָא ִביו וּב' דּ וֹ רוֹ ְוג'
דּ וֹ ר ָּבנָ יוְ ,ו ִה ִ ּגיד ַה ָּכתוּב ִּכי ְ ּב +כ ָּלם ָהיָ ה הוּא ְמ +ס ָ ּים:
וַ יְ ִהי ִמ ֵּקץ וְ גוֹ ' ָ -צ ִר ְ
יך ָל ַד ַ ת ִמ ַ ּניִ ן יָ ַדע זְ ַמן ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ִל ְפ ּת ַֹח
ַח ּלוֹ ן ַה ֵּת ָבה ְולֹא ָח ׁש ִל ְט ִבי ָ ה ַּב ּ ַמיִ ם ּ ֶפן יִ ְק ָר ֶאנּ וּ ָאסוֹ ן.
ְואו ַּלי ׁ ֶש +ה ְב ַטח ׁ ֶש ֵאין יוֹ ֵתר ִמ ּ ׁ ְשנֵ ים ָ שָׂ ר חֹ ֶד ׁש .עוֹ ד ִמ ּ ַמה
ילה ו ִּמן ַה ְּס ָתם ֵה ִכין ִלזְ ַמן +מגְ ָּבל ו ִּמ ֶּזה
ּ ׁ ֶש ֵה ִכין ָצ ְר ֵכי ֲא ִכ ָ
יָ ַדע ׁ ִשעוּר ֲא ׁ ֶשר יִ ְהיֶ ה ׁ ָשמוּר ַּב ֵּת ָבה:

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים
בד' במרחשון תקי"ח ,לפני כ־ 250שנה ,נשרפו אלפי
ספרים יהודיים בגזירתו של ההגמון של העיר
קמניץ פודולסק שבאוקראינה .היה זה כתוצאה
מעלילותיהם של ה'פרנקיסטים' ,אותה כת ידועה
לשמצה בראשותו של המשומד יעקב פרנק,
שהמשיכו להאמין במשיח השקר שבתי צבי ובסופו
של דבר התנצרו ויצאו מכלל ישראל .כתוצאה
מעלילותיהם ,ציווה ההגמון לשרוף את ספרי
התלמוד והמשנה וספרים נוספים ,אולם מהשמים
תבעו את עלבון התורה וההגמון נתקף ימים ספורים
לאחר השריפה במחלה כבדה ,ומת בייסורים קשים.
ו' במרחשון נחשב כיום תענית צדיקים ,כי בו
התעלל נבוכדנאצר מלך בבל במלך יהודה האחרון
צדקיהו ,שחט את בניו לעיניו ועיוור את עיניו .היה
זה בשנת חורבן בית המקדש הראשון ,כאשר
צדקיהו ניסה להימלט דרך מנהרה עד יריחו ,אולם
הקב"ה זימן לשם צבי בעל קרניים וכשהכשדיים
ראוהו רצו אחריו לצודו ,ולכדו את צדקיהו שיצא
באותה שעה יחד עם בני משפחתו מפתח המנהרה.
ביום זה בשנת ג'תכ"ז ,נערך טבח ביהודי בית שאן
בידי הצוררים היוונים ,וביום זה בשנת ד'קע"ד
אירעו פרעות ביהודי אלכסנדריה והם גורשו מהעיר
על ידי האספסוף הנוצרי שהוסת בידי הנזירים
ושליחי הבישוף קריליוס.
בז' בו שואלים את הגשמים ,שהוא ט"ו יום אחר
הרגל כדי שיגיע אחרון שבארץ ישראל לנהר פרת.
בח' במרחשון תפ"א ,נשרפה חצר רבי יהודה חסיד
ובית הכנסת שבו בירושלים העתיקה ,בידי הערבים
שדרשו את חובם על רכישת החצר.

/מ ְט ָ(ם
ָה" ַא ֲה ַבת יִ שְׂ ָר ֵאל" ִמ ִּויזְ 'נִ יץ ִּב ֵּקר ּ ַפ ַ)ם ָּב ִעיר ח ּו ְסטַ ,ו ֲהמוֹ נִ ים יָ ְצא ּו ִל ְק ָראתוֹ וְ ִה ְמ ִּתינ ּו ְלבוֹ אוֹ ְּב ַת ֲחנַ ת ָה ַר ֶּכ ֶבת ְּכ ֵדי
יש ִמ ְס ֵּכן ְו /א ְמ ָללֶ ׁ ,ש ְ ּבגָ ָדיו ָהיוּ ְקרו ִּעים וּבְ ל ּויִ ים ְו ָכל גּ וּ פוֹ ָהיָ ה ְמ /כ ֶּסה
ְל ׁ ַש ֵחר ֶאת ּ ָפנָ יוֵּ .בין ַה ַּמ ְמ ִּתינִ ים ָהיָ ה ַ ּגם ִא ׁ
יש ִל ְפרֹס ִ ּב ׁ ְשלוֹ ם ָהאוֹ ֵר ַח
ִּב ׁ ְש ִחין ּפוֹ ֵר ַח)ַ ,ד ׁ ֶש ָּכל ַה ּסוֹ בְ בִ ים ִה ְת ַר ֲחק ּו ִמ ֶּמנּ ּו ֵמ ֲח ַמת ִמאוּסְּ .כ ׁ ֶש ִה ִ ּג ַ
י) ּתוֹ רוֹ ׁ ֶשל ָה ִא ׁ
ַהדָּ גוּלִ ,ח ְ ּבקוֹ ַהצַּ דִּ יק ְ ּברֹב ַא ֲה ָבה ְו ֵה ֵחל ְל ׂשוֹ ֵח ַח ִע ּמוֹ ִּב ִידיד ּות וּ ְב ִח ָ ּבה יְ ֵת ָרה)ַ ,ד ׁ ֶש ָּכל ַה ֶּנ ֱא ָס ִפים ִה ְת ַר ְ ּג ׁש ּו ְל ַמ ְר ֵאה
יש ָיואָ ׁ ,שם נִ ְמנָ ה ֵּבין ְמ ַק ְּב ֵלי ּ ָפנָ יו
ַא ֲה ָבתוֹ ַה ְ ּגדוֹ ָלה ׁ ֶשל ָה ַר ִּבי ְל ָכל יְ הו ִּדי ַּב ֲא ׁ ֶשר הוּאָּ .כ ְך ָהיָ ה ַ ּגם ְּבבִ ּק ּורוֹ ָ ּב ִעיר וִ ׁ ִ
ְ
ְ
ֶא ָחד ִמ ּתוֹ ׁ ְשבֵ י ָה ִעיר ׁ ֶש ּ ׁ ִש ֵּמ ׁש ִּכ ְמנַ ֶּקה ֲא /רבּ וֹ ת וּבְ גָ ָדיו ָהיוּ ְמז ָֹה ִמים וּ ְמ ֵל ִאים ּ ִפ ַ
יחַ ,אך ָה ַר ִּבי לֹא ׁ ָשת ִלבּ וֹ ְל ָכך וְ ִח ְ ּבקוֹ
יח ַה ִּכבְ ׁ ָשן.
ִמ ּתוֹ ְך ַא ֲה ָבה ְ ּגדוֹ ָלהֲ ,הגַ ם ׁ ֶש ְ ּבגָ ָדיו /ה ְכ ְּתמ ּו ִמ ּ ִפ ַ
ישוֹ ן
ֶה" ָח ֵפץ ַח ִּיים" ׁ ָש ָהה ּ ַפ ַ)ם ְּב ָמלוֹ ן ָּב ִעיר ּ ֶפ ֶט ְרבּ ּו ְרגְ ,ל ֶרגֶ ל ִה ְת ַּכ ְ ּנסוּת ַר ָ ּבנִ ים ׁ ֶש ּ /ז ּ ְמנ ּו ֶאל ָה ִעיר ְּב ִענְ יְ נֵ י ַה ְּכ ָללְּ .ב ִא ׁ
יבה.
ַליְ ָלה ִהזְ דַּ ֵּקק ְלגִ ְליוֹ ן נְ יָ ר ,א ּו ָלם ָּכל ַה ֲחנּ /יוֹ ת ָהי ּו ְסגוּ רוֹ ת וְ לֹא ָהיָ ה ְּב ֶא ְפ ׁ ָשרוּ ת ְמ ַל ָּויו ִל ְר ּ ֹכש 0לוֹ גִ ְליוֹ נוֹ ת ִל ְכ ִת ָ
ש דַּ ף נְ יָ ר ְּב ֶכ ֶסף ָמ ֵלא .הוֹ ׁ ִשיט
יט ׁשֶ ׁ ,ש ַאף הוּא ׁ ָש ָהה ַ ּב ָּמלוֹ ן ,וּבִ ֵּק ׁש ִל ְר ּ ֹכ 0
ּ ָפנָ ה ֶה" ָח ֵפץ ַח ִּיים" ֶאל ָה ַר ּ ׁ ַש"בּ ִמ ְ ּליוּ ַּבאוִ ְ
ח ֶש0תֵ .ס ַרב ָה ַר ִּבי ְו ִה ְס ִּביר
לוֹ ָה ַר ִּבי ִ ּג ָ ּליוֹ ן ַּב ֲא ִדיב ּות ,א ּו ָלם ֶה" ָח ֵפץ ַח ִּיים" ִּב ֵּק ׁש ְל ׁ ַש ֵּלם ו ָּמ ַסר לוֹ ַּכ ָּמה ּ ְפרוּ טוֹ ת נְ ֹ
ׁ ֶשהוּא ַמ ֲ)נִ יק לוֹ ֶאת ַה ְּניָ ר ְללֹא ָמעוֹ ת ,אוּ ָלם ֶה" ָח ֵפץ ַח ִּיים" ָ) ַמד ַ)ל ׁ ֶש ּלוֹ וְ ָד ַר ׁש ֵמ ָה ַר ִ ּבי ְל ַק ֵּבל ִמ ֶּמנּ ּו ֶאת
ַה ָּמעוֹ תָּ .ת ַמ ּה ַה ָּנ ִדיב ַה ָּידוּ ַ) ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ /ש ַ) זֶ ִּליג ּ ַפ ְר ִסיץ ִמ ּמוֹ ְס ְק ָבה ׁ ֶש ּ ׁ ָש ָהה ׁ ָשםְ ,ו ׁ ָש ַאל ֶאת ֶה" ָח ֵפץ ַח ִּיים"ֲ " :ה ֵרי
ח ֶש0ת ,ו ַּמדּ וּ ַ) ֵמ ַאנְ ָּת ְל ַק ֵּבל ִמ ֶּמ ּנ ּו ֶאת ַה ִ ּג ָ ּליוֹ ן ְּכ ַמ ָּתנָ ה"?
ֵא ֶצל ָה ַר ִּבי ִמ ְ ּליו ַּּבאוִ ְ
יט ׁש ֵאין ׁשוּם ֵ) ֶר ְך ְל ַכ ָּמה ּ ְפרוּטוֹ ת נְ ֹ
ְ
ֵה ׁ ִשיב לוֹ ֶה" ָח ֵפץ ַח ִּיים"ָ " :א ְמנָ ם ֵאין ֵ) ֶר ְך ְלאוֹ ָתן ּ ְפרוּטוֹ תֲ ,אבָ ל ִמ ָ ּגזֵ ל ׁ ֶשל ַּכ ּ ָמה ּ ְפרוּ טוֹ ת נִ בְ ָרא ַמ ְל ַאך ַח ָּב ָלה
יה ׁ ֶשל ּ ֶפ ֶט ְרבּ ּו ְרג"ִ .ה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַר ִ ּבי זֶ ִּליג וְ ִה ְק ׁ ָשהַ " :ו ֲה ֵרי ֵאין ָּכאן ָ ּגזֵ לֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ָה ַר ִ ּבי ָמ ַסר
ׁ ֶש ָּיכוֹ ל ַל ֲהרֹס ֶאת ָּכל חוֹ מוֹ ֶת ָ
ֶאת ַה ְּניָ ר ְ ּב ַמ ָּתנָ ה ְ ּגמ ּו ָרה"? ְונַ ֲ)נָ הְּ " :כ ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּב ִלים ַמ ָּתנָ הֵ ,אין ָל ַד ַ)ת ִאם ֶּב ֱא ֶמת נִ ְמ ַסר ַהדָּ בָ ר ְ ּב ַמ ָּתנָ ה ְ ּגמוּ ָרהִּ ,כי
יִ ָּת ֵכן ׁ ֶש ָה ָא ָדם ַהנּוֹ ֵתן ָח ׁש בּ ּו ׁ ָשה ְו ִאי נְ ִעימ ּות ,וְ הוּא מוֹ ֵסר ֶאת ַה ֵח ֶפץ ׁ ֶש ּלֹא ְּב ֵלב ׁ ָש ֵלם ,וְ ָל ֵכן ֶה ֱ) ַד ְפ ִּתי ְל ׁ ַש ֵּלםְּ ,כ ֵדי
ׁ ֶש ּלֹא ְל ִה ָּכ ׁ ֵשל ַּב ֲאבַ ק ָ ּגזֵ ל".
ישיבַ ת לוֹ ְמזֶ 'ה ְּב ֶפ ַתח ִּת ְק ָוה ,וּ ִמדֵּ י
אש יְ ׁ ִשיבַ ת ּפוֹ נִ יבֶ ז'ִּ ,כי ְ ּבבַ ֲחר ּותוֹ ָל ַמד ִּב ׁ ִ
ִס ּ ֵפר ּ ַפ ַ)ם ַר ִּבי ׁ ְש ֵ
מוּאל רוֹ זוֹ בְ ְס ִקי ,רֹ ׁ
י)
י) ְל ָפנָ יו ֶאת ִחדּ ּו ׁ ָשיוַ ּ .פ ַ)ם ִה ִ ּג ַ
ׁ ָשב ּו ַ) ָהיָ ה נוֹ ֵהג ִלנְ ס ַֹ) ִלבְ נֵ י־בְ ַרקְ ,ו ָהיָ ה ּפוֹ ֵקד ֶאת ֵּביתוֹ ׁ ֶשל ַה" ֲחזוֹ ן ִאי" ׁש" וּ ַמצִּ ַ
ֵא ָליו ְּב ׁ ָש ָ)ה ׁ ֶש ָּי ׁ ַשב וְ ָל ַמד ִעם ִ ּגיסוֹ ַר ִ ּבי יַ ֲ)קֹב יִ שְׂ ָר ֵאל ַקנְ יֶ ְב ְס ִקי ַה ְּ'ס ַטיְ ּ ֶפ ֶלר'ְ ,ו ַה ּ ׁ ְשנַ יִ ם ֶה ֱאזִ ינוּ ְּב ֶק ׁ ֶשב ַרב ְל ִד ְב ֵרי
ּתוֹ ָרתוֹ ְּב ַא ַחת ַה ּ/סגְ יוֹ ת ׁ ֶש ַּב ּ ׁ ַש"סְּ .כ ׁ ֶש ִּס ֵּיםָ ,א ַמר לוֹ ַה ֲחזוֹ ן ִאי" ׁש ׁ ֶשדְּ בָ ָריו ֱא ֶמת ִמ ְּת ִח ָ ּל ָתם ְו ַ)ד סוֹ ָפם ,א ּו ָלם
ַה ְּס ַטיְ ּ ֶפ ֶלר ׁ ָש ַתק ָּכל ָה ֵ)תְ .ל ַא ַחר זְ ַמן ְמ /ס ָּיםּ ִ ,ג ָ ּלה ַר ִּבי ׁ ְשמו ֵּאל ִּכי ֶאת ָּכל ַמ ֲה ַל ְך ַה ּ/סגְ יָ ה ׁ ֶש ִחדֵּ ׁשְּ ,כ ָבר ֶה ֱ) ָלה זֶ ה
ִמ ְּכבָ ר ַה ְּס ַטיְ ּ ֶפ ֶלר ְּב ֶא ָחד ֵמ ִחבּ ּו ָריוְ ,ו ָכ ַתב ׁ ָשם ֶאת ָּכל ַה ִחדּ ו ׁ ִּשים ׁ ֶש ִחדֵּ ׁש ְ ּב ִענְ יָ ן זֶ הְ ׁ .ש ִת ָ
יקתוֹ ׁ ֶשל ַה ְּס ַטיְ ֶפ ֶלר
יח ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ַ)ל ָה ָרצוֹ ן ַה ִּטבְ ִעי ְלגַ ּלוֹ ת ִּכי הוּ א ַ) ְצמוֹ ְּכבָ ר ִחדֵּ ׁש דְּ בָ ִרים ֵא ּל ּוָ ,הי ּו לוֹ ְל ֶפ ֶלא
וְ ַ)נְ ְו ָתנ ּותוֹ ֶ ׁ ,ש ִה ְצ ִל ַ
ּומוֹ ֵפת.
ְּב ֶ) ֶרב ּ ֶפ ַסח ַּת ְר ּ ַפ"חְ ,ל ַא ַחר ׁ ֶש ִה ְכנִ יס ַר ִּבי ְצבִ י ַה ּכ ֵֹהן קוֹ ְפ ׁ ִשיץֶ ׁ ,ש ָּנ ָׂשא ֶאת נֶ ְכדַּ ת ַר ִּבי יוֹ ֵסף ַח ִּיים זוֹ נֶ נְ ֶפ ְלד ַר ָ ּב ּה ׁ ֶשל
יְ רו ׁ ָּש ַליִ םֶ ,את ְ ּבנוֹ ַר ִּבי ַא ְב ָר ָהם ִ ּב ְב ִריתוֹ ׁ ֶשל ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינ ּוֵ ,ה ֵח ָּלה ְס )/דַּ ת ַה ּ ִמ ְצ ָוה ְו ַה ְמ /ס ִּבים ִה ְת ּ ַפ ְ ּלאוּ ִל ְראוֹ ת
ׁ ֶש ֲאבִ י ַה ֵ ּבן נֶ ֱ) ַדר ִמ ּ ֶמ ָ ּנהְ .ל ַא ַחר ׁ ָשעוֹ ת ִמ ְס ּ ָפר ִה ְת ָּב ֵררִּ ,כי ֲאבִ י ַה ֵּבן ִּכ ֵּתת ֶאת ַרגְ ָליו ַ)ד ָה ִעיר ָה ַ) ִּת ָ
יקהֶ ׁ ,ש ֵּכן יָ ַדע
ישה ׁ ֶש ָהיְ ָתה ַמ ְק ּ ִפ ָידה ְל ִה ְת ַ)נּ וֹ ת ְּב ֶ) ֶרב ּ ֶפ ַסח ַּת ֲ)נִ ית ְּבכוֹ ִריםְ ,וגַ ם ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָשנָ ה ִּב ְק ׁ ָשה
ׁ ֶש ּ ׁ ָשם ִמ ְתגּ וֹ ֶר ֶרת ִא ּ ׁ ָשה יְ ׁ ִש ׁ ָ
ְל ִה ְת ַ)נּוֹ תֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵּכן יָ בִ יא ּו לוֹ דְּ בַ ר ַמ ֲא ָכל ִמ ְּס )/דַּ ת ַה ְ ּב ִרית ׁ ֶשל ָה ַר ְך ַה ִּנ ּמוֹ ל ְלבֵ ית קוֹ ְפ ׁ ִשיץִ .מ ּ ְפ ַאת ַהדֶּ ֶר ְך
ית ּה ׁ ֶשל ַה ְ ּז ֵקנָ ה ,לֹא ָהיָ ה ִמי ׁ ֶש ִּי ְט ַרח ְל ָהבִ יא ָל ּה ַמ ֲא ָכ ִלים ִמ ְּס )/דַּ ת ַה ְּב ִריתְ ,ו ַר ִ ּבי ְצבִ י ֶה ְח ִליט
ָה ֲא /ר ָּכה ַ)ד ֵ ּב ָ
יח
ילה ִלבְ נוֹ ְ ,ו ָכ ְך ִה ְצ ִל ַ
ַל ֲ)שׂ וֹ ת זֹאת ְ ּב ַ) ְצמוֹ ַ ,ל ְמרוֹ ת ַה ְּט ָרדוֹ ת ַה ְ ּגדוֹ לוֹ ת ְ ּב ֶ) ֶרב ּ ֶפ ַסח ּו ְס )/דַּ ת ַה ּ ִמ ְצ ָוה ׁ ֶשל ְּב ִרית ַה ּ ִמ ָ
יה ִל ׁ ְשבּ ֹר ֶאת צוֹ ָמה ׁ ֶש ִּס ֵּכן ֶאת ְ ּב ִריא ּו ָת ּה.
י) ָ) ֶל ָ
ְל ַה ׁ ְש ּ ִפ ַ
שה ִמזְ ָר ִחי,
מֶ0
ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ְל ִצ ּיוֹ ן ַר ִ ּבי נִ ִּסים ַח ִּיים ֹ
ׁ ֶש ַ)ל ַאף ֱהיוֹ תוֹ ִמ ְ ּגדוֹ ֵלי דּ וֹ רוֹ ָהיָ ה ַ)נְ וְ ָתן וּ ׁ ְש ַפל
ֶ ּב ֶר ְךָ ,ה ַל ְך ּ ַפ ַ)ם ְּב ָצ ֳה ֵרי ַה ּיוֹ םְ ,ו ִה ֵּנה רוֹ ֶאה ה ּוא
יה ַּתבְ נִ ית ְּכבֵ ָדה ,וּבָ ּה
ַא ְל ָמנָ ה זְ ֵקנָ ה נוֹ ֵׂשאת ְ ּביָ ֶד ָ
ָּב ֵצק ָ)רוּ ְך ַל ֲא ִפ ָּיהּ ְ .באוֹ ָתם יָ ִמים ,לֹא ָהיָ ה
ַה ַּתנּ ּור ָמצ ּוי ְ ּב ָכל ַ ּביִ תְ ,ו ָכל ֲ) ֶק ֶרת ַ ּביִ ת ָהיְ ָתה
ְמ ִכינָ ה ֶאת דִּ ְב ֵרי ַה ַּמ ֲא ֶפה ׁ ֶש ָּל ּה ַ)ל ַּת ְבנִ ית,
וְ עוֹ זְ רוֹ ׁ ֶשל ָהאוֹ ֶפה ָהיָ ה נוֹ ֵטל ֶאת ַה ַּת ְבנִ ית ֶאל
ַה ַּתנּ ּור ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ָּב ִעירּ ,ו ַמ ֲחזִ ָיר ּה ְל ַא ַחר ָה ֲא ִפ ָּיה
ִּב ְׂש ַכר ָמהִ .ה ְצ ַט ֵ)ר ָה ַרב ִל ְראוֹ ת ֶאת ָה ַא ְל ָמנָ ה
ישה נוֹ ֵׂשאת ַּתבְ נִ ית ּכֹה ְּכבֵ ָדה ,וְ ׁ ָש ַאל אוֹ ָת ּה
ַהיְ ׁ ִש ׁ ָ
ַמדּ ו ַּ) ֵאין ִהיא ַמ ְפ ִק ָידה ֶאת ַה ַּמ ָ ּג ׁש ִּב ֵידי עוֹ זְ רוֹ
אכ ּתוֹ ִהיא זוֹ  .נֶ ֶאנְ ָחה
ׁ ֶשל ָהאוֹ ֶפהֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ְמ ַל ְ
ָה ִא ּ ׁ ָשה וְ ִס ּ ְפ ָרהֶ ׁ ,ש ָהעוֹ זֵ ר ִמ ְת ַ) ֵּמר ָ ּב ּה ׁ ֶש ֵּכן יוֹ ֵד ַ)
הוּא ׁ ֶש ִהיא ַא ְל ָמנָ ה ְו ֵאין ִמי ׁ ֶש ַּי ֲ)מֹד ִלי ִמינָ ּה.
סר לוֹ ֶאת ַה ַּתבְ נִ ית ,וְ ַ)ל ַאף
ִצוָּ ה ָ) ֶל ָ
יה ָה ַרב ִל ְמ ֹ
ִאי ְרצוֹ נָ ּה נָ ָׂשא ֶאת ַה ַּתבְ נִ ית ַ)ד ַּתנּוּ רוֹ ׁ ֶשל
ָהאוֹ ֶפהְּ .ב ַה ִ ּגיעוֹ ָ ,ח ַרד ָהאוֹ ֶפה ִל ְק ָראתוֹ ְו ָת ָהה
ַמדּ ּו ַ) ָהיָ ה ָה ַרב ָצ ִר ְ
יך ִל ְטר ַֹח ְּב ַ) ְצמוֹ וְ לֹא ָמ ַסר
ְ
ֶאת ַה ַּת ְבנִ ית ִּב ֵידי ָהעוֹ זֵ רַ ,אך ָה ַרב ִס ּ ֵפר לוֹ
ׁ ֶש ַה ַּתבְ נִ ית ֵאינָ ּה ׁ ֶש ּלוֹ ֶא ָ ּלא ׁ ֶשל ָה ַא ְל ָמנָ ה ַה ְ ּז ֵקנָ ה,
ְוהוֹ ִכיחוֹ ְ ּב /ח ְמ ָרה ַ)ל זִ ְלז ּולוֹ ׁ ֶשל ָהעוֹ זֵ ר ְּב ִא ּ ׁ ָשה
ָמ ַרת נֶ ֶפ ׁש זוֹ ֶ ׁ ,ש ָּכל ַה ְמ ַצ ֲ) ָר ּה עוֹ בֵ ר ְ ּב ָלאו ִמן ַה ּתוֹ ָרהְ ,ו ִהזְ ִהיר אוֹ תוֹ ְל ַכ ְ ּב ָד ּה ָּכ ָראוּי.

ֵא ֶּלה ּֽתוֹ לְ ֹדת ֹנ ַח ֹנ ַח

)ו ,ט(

יעי ְו ִהיא /מ ְפ ֶס ֶקת ִמ ֵּת ַבת
ֵּת ַבת ֹנ ַח ַה ּ ׁ ְשנִ ָ ּיה ְ ּב ַט ַ(ם ְר ִב ִ
אשוֹ נָ ה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ַט ַ(ם זָ ֵקף ָקטֹן ַה ּ ַמ ְפ ִסיק ,וְ גַ ם
ֹנ ַח ָה ִר ׁ
ֵאינָ ּה ְמ /ח ֶ ּב ֶרת ַל ֵּתבוֹ ת ַה ָּבאוֹ תֶ .ר ֶמז יֵ ׁש ָּכאן ַל ּמו ָּבא
ַּב ְּס ָפ ִרים ׁ ֶש ּ ֹנ ַח לֹא ָהיָ ה ְמ ַת ֵּקן ֶאת ַאנְ ֵׁשי דּ וֹ רוֹ וְ ל ֹא
ִל ְּמ ָדם ָל ֶל ֶכת ְּב ַד ְר ֵכי ה'ְ ,ל ַּ (/מת ַא ְב ָר ָהם ֶׁש ָהיָ ה ְמ ַת ֵּקן
ֶאת ְ ּבנֵ י דּ וֹ רוֹ ּו ְמ ָק ְר ָבם ְל ָא ִבינ ּו ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ,וְ ָל ֵכן ַה ֵּת ָבה
/מ ְט ֶ( ֶמת ְ ּב ַט ַ(ם ִּב ְפנֵ י ַ( ְצמוֹ ִּ ,כי ַאף הוּא ָ( ַבד ֶאת ה'
ִ ּב ְפנֵ י ַ( ְצמוֹ ) .נחלת צבי(

ת־חם וְ ֶאת־יָ ֶֽפת
ת־שם ֶא ָ
ֶא ׁ ֵ

)ו ,י(

ׁ ֵשם /מ ְט ָ(ם ְ ּב ַט ַ(ם ִט ּ ְפ ָחא ַה ַּמ ְפ ִסיק ֵמ ָחם וָ יָ ֶפתִ ,מ ּ ְפנֵ י
יש ַצדִּ יק
ׁ ֶשהוּא ִע ַּקר ּתוֹ ְלדוֹ ת נ ַֹחֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי הוּ א ָהיָ ה ִא ׁ
ו ִּמ ֶּמנּ ּו יָ ְצא ּו ָה ָאבוֹ ת ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים וְ ַ(ם יִ שְׂ ָר ֵאל ּ/כ ּלוֹ  ,וְ ָכל
יאת ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ ָהיָ ה ַרק ִ ּב ׁ ְש ִב ָילםּ ,ו ׁ ְשנֵ י
ַמ ֲ(שֶׂ ה ְ ּב ִר ַ
יהם ל ֹא נִ ְב ְרא ּו ֶא ָּלא ִל ְהיוֹ ת
ֶא ָחיו ָחם וָ יֶ ֶפת וְ תוֹ ְלדוֹ ֵת ֶ
ְל ֶצוֶ ת ָלזֶ ה) .ברכת איש(

ֹצ ַהר ׀ ַּ ֽת ֲ#שֶׂ ה לַ ֵּת ָבה

)ו ,טז(

ָא ְמר ּו ֲחזַ "לֶ ׁ ,ש ָהיְ ָתה לוֹ ְל ֹנ ַח ַמ ְר ָּג ִלית ׁ ֶש ָהיְ ָתה
ַמ ְב ֶה ֶקת ַ ּביּוֹ ם וְ ֵכ ָהה ַּב ַּליְ ָלה ,ו ִּמ ּ ֶמ ָ ּנה יָ ַדע ְל ַה ְב ִחין ֵּבין
יוֹ ם ו ֵּבין ָליְ ָלהִּ ,כי ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ְו ַה ָ ּי ֵר ַח ל ֹא ׁ ִש ְּמ ׁש ּו ִּב ׁ ְשנַ ת
ַה ַּמבּ ּול .וְ ֶר ֶמז ָלזֶ ה ַ ּב ּ ְט ָ( ִמים ׁ ֶש ְּב ֵתבוֹ ת ֵא ּל ּו ׁ ֶש ֵהם /מ ַ ּנח
יעיִּ ,כי ִ ּב ׁ ְשנַ ת ַה ַּמבּ וּ ל ָהי ּו /מ ָּנ ִחים ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ְו ַה ָ ּי ֵר ַח
ְר ִב ִ
יאה) .פני יוסף(
יעי ַל ְּב ִר ָ
ׁ ֶש ִּנ ְב ְרא ּו ַּביּוֹ ם ָה ְר ִב ִ

/מ ְד ָ ּג ׁש
ַּב ּ ׁ ַש"ס ְמ /ס ּ ָפר ַּכ ָּמה ּ ְפ ָ( ִמים ַ(ל ָאמוֹ ָר ִאים
ׁ ֶש ִה ׁ ְש ַּת ְּמ ׁשוּ ְל ִע ִּתים ַּב ִ ּב ּטוּי 'עוֹ ְר ָבא ּ ָפ ַרח'ַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר
וּב ְּק ׁש ּו ְל ָה ֵסב ֶאת ְּתשׂ ו ֶּמת
נִ ׁ ְש ֲאל ּו ְׁש ֵא ָלה ְמ /ס ֶ ּי ֶמתִ ,
יהםַ .ר ּ ִׁש"י ְמ ָב ֵאר,
ֵלב ַה ּ ׁשוֹ ֵאל ָלעוֹ ף ַה ּפוֹ ֵר ַח ֵמ ֲ( ֵל ֶ
ׁ ֶש ַּכ ֲא ׁ ֶשר לֹא ָהיָ ה ְּביָ דוֹ ׁ ֶשל ַה ִּנ ׁ ְש ָאל ַל ֲ(נוֹ ת ַ(ל
ַה ּ ׁ ְש ֵא ָלהָ ,היָ ה ַמ ְר ֶאה לוֹ ֶאת ָהעוֹ ף ַה ּפוֹ ֵר ַח ֵמ ָ( ָליו
ְּכ ֵדי ְל ַה ֲ( ִבירוֹ ִמן ָה ִענְ יָ ןַ .א ְך ַר ֵּבנ ּו ֲחנַ נְ ֵאל ְמ ָב ֵאר,
ׁ ֶש ַה ִּנ ְׁש ָאל ָר ָצה ְל ַר ּ ֵמז ַל ּ ׁשוֹ ֵאל ׁ ֶשדְּ ָב ָריו ֵאין ָּב ֶהם
ַמ ָּמ ׁש ,וְ ָל ֵכן ָהיָ ה ִמ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ַּב ִ ּב ּטוּי עוֹ ְר ָבא ּ ָפ ַרחְּ ,כמוֹ
ִמשְׂ ָח ָקם ׁ ֶשל ַהיְ ָל ִדים ָּבעוֹ ְר ִבים ׁ ֶש ֵהם ֲה ָב ִלים ׁ ֶש ֵאין
ָּב ֶהם ַמ ָּמ ׁשִּ .ב ְס ָפ ִרים ַר ִּבים ָּכ ְתב ּו ֵּבאוּר ְמ ַ(נְ יֵ ן ַ(ל
ַה ִּב ּטוּיֶ ׁ ,שהוּא ַ(ל ׁ ֵשם ָהעוֹ ֵרב ׁ ֶש ּ ֹנ ַח ׁ ָש ַלח ִמן ַה ֵּת ָבה
ִל ְראוֹ ת ֲה ַק ּל ּו ַה ַּמיִ ם ֵמ ַ(ל ָה ָא ֶרץַ ,א ְך ָהעוֹ ֵרב ֲה ֵרי לֹא
וּבהֶ ,א ָּלא יָ ָצא יָ צוֹ א וָ ׁשוֹ ב
ׁ ָשב ֶאל נ ַֹח ִעם ְּת ׁש ָ
ַ(ד־יְ בֹ ֶש4ת ַה ַּמיִ ם ,וְ זוֹ ָהיְ ָתה ַּכוָּ נָ ָתם ִ ּב ְת ׁש ָ
וּב ָתםְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ָהעוֹ ֵרב ל ֹא ֵה ׁ ִשיב ְל ֹנ ַח ָּכ ְך ל ֹא ָא ׁ ִשיב ְל ָך...

ְמ /מ ָּלח

ַר ִּבי ַאיְ זִ יל ָח ִריףִ ,ה ְת ּ ַפ ְר ֵסם ִּבגְ אוֹ נוּתוֹ ַּב ּתוֹ ָרה ְל ַצד
י(י ְּב ִרית
ְל ׁשוֹ נוֹ ַה ּ ׁ ְשנוּ נָ הּ ָ ,ב ּה ָהיָ ה ַמ ְצ ִליף ו ְּמיַ ֵּסר ַמ ְר ׁ ִש ֵ
יח ֶאת ַה ַּק ְמ ָצנִ ים ְּב ׁ ָש ָ(ה
וְ עוֹ ְב ֵרי ֲ( ֵב ָרהְּ .ביִ חוּד ָהיָ ה מוֹ ִכ ַ
ׁ ֶש ָהיָ ה ַמ ְת ִרים אוֹ ָתם ִל ְצ ָד ָקה ,וּ ְפ ָ( ִמים ַרבּ וֹ ת ָ( ָלה ְּביָ דוֹ
ְלהוֹ ִציא ֵמ ֶהם ְסכוּ ִמים נִ ְכ ָּב ִדים ְלטוֹ ַבת ָה ֲ(נִ ִ ּייםַ ּ .פ ַ(ם
נִ ְכנַ ס ְל ָ( ִׁשיר ֶא ָחד ׁ ֶש ָהיָ ה /מ ְחזָ ק ְּכ ַק ְמ ָצן /מ ְפ ָלג ,ו ִּב ֵּק ׁש
ִמ ּ ֶמנּ ּו נְ ָד ָבה ֲהגוּנָ ה ִל ְצ ָד ָקהָּ .ת ַמ ּה ֶה ָ( ׁ ִשיר וְ ָא ַמר:
" ְּכלוּם ֵאינְ ָך יוֹ ֵד ַ( ׁ ֶש ֶּ'בן נ ַֹח' ֲאנִ י וְ ֵאינִ י ּפוֹ ֵת ַח ֶאת יָ ִדי
י(ה ִמצִּ דִּ י
ִל ְצ ָד ָקה"? ָא ַמר לוֹ ַר ִּבי ַאיְ זִ ילֵ " :אין ְמנִ ָ
ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ֶּבן נ ַֹח ,או ָּלם ְל ֹנ ַח ֲה ֵרי ָהי ּו ׁ ְשל ֹ ָש4ה ָּבנִ ים ,וְ ָל ָּמה
ָּב ַח ְר ָּת ְל ָך ִל ְהיוֹ ת דַּ וְ ָקא ַה ּ ׁ ֵשנִ י ׁ ֶש ָּב ֶהם ,הוּא ָחם"?5

יהם ֶׁשל ַצדִּ ִ
יהם ֶׁשל ַצדִּ ִ
יקים,
יקים ַמ ֲ(שִׂ ים טוֹ ִבים" .ל ֹא דַּ י ָל ֶהם ְלתוֹ ְלדוֹ ֵת ֶ
"ל ַל ֶּמ ְד ָך ֶׁש ִע ַ ּקר ּתוֹ ְלדוֹ ֵת ֶ
ַ(ל ַה ּ ָפסוּ ק " ֵא ֶּלה ּתוֹ ְלדֹת ֹנ ַח" ְמ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ִׁש"יְ :
ְלאוֹ ָתם ַה ִּמ ְת ַהדְּ ִרים ְ ּביִ חוּ ָסם ֶאל ַהצַּ דִּ ִ
יהם) .רבי ישראל ממודז'יץ(
יהם ְל ַה ְרבּ וֹ ת ַ ּגם ַ ּב ֲ(שִׂ ַ ּיית ַמ ֲ(שִׂ ים טוֹ ִבים ַּכ ֲאבוֹ ֵת ֶ
יקיםֶ ,א ָּלא ֲ( ֵל ֶ

