בס"ד

נמצאים בבידוד? עם הספרים המרתקים
"שבת טיש" ו"מידות טיש" ,לא תהיו מבודדים!
פרשת ואתחנן-נחמו ,י"א במנחם־אב תש"פ
.

ִ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

ְׁש ַמע יִ שְׂ ָר ֵאל ה' ֱאל ֹ ֵקינ ּו ה' ֶא ָחד )ו ,ד(
ִ ּב ׁ ְשנוֹ ת ַה ּ ׁשוֹ ָאה ָה ֲאי ָּמהָ ,מ ְצא ּו יְ ָל ִדים יְ תוֹ ִמים ַר ִ ּבים ִמ ְס ּתוֹ ר ו ַּמ ֲח ֶסה ִ ּב ְכנֵ ִס ּיוֹ ת
יהם ַ!ד יַ ֲ!בֹר זַ ַ!םַ .ר ִ ּבים ֵמ ַההוֹ ִרים לֹא
ו ִּמנְ זָ ִרים ,וְ ֶח ְל ָקם נִ ְמ ְסר ּו ִ ּב ֵידי הוֹ ֵר ֶ
ׁ ָשב ּו ְל ַא ַחר ַה ּ ׁשוֹ ָאהּ ָ ,ב ּה נִ ְס ּפ ּו ַ!ל־ ִקדּ ו ּׁש ַה ּ ׁ ֵשם ,וְ ַה ָ ּבנִ ים נוֹ ְתר ּו ְרחוֹ ִקים
ילםָ .ה ַרב ִמ ּפוֹ נִ ֶ
ֵמ ַה ּתוֹ ָרהּ ְ ,ב ִלי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ִמי ׁ ֶש ַ ּי ִּצ ֵ
מה ַּכ ַהנְ ַמן,
יבז'ַ ,ר ִ ּבי יוֹ ֵסף ׁ ְשלֹ ֹ
ָמ ַסר נַ ְפ ׁשוֹ ְל ַמ ַ!ן אוֹ ָתן נְ ׁ ָשמוֹ ת ְטהוֹ רוֹ ת וְ זַ ּכוֹ ת ,וְ ָהיָ ה נוֹ ֵדד ִמ ָּמקוֹ ם ְל ָמקוֹ ם
יבם ְל ָא ִבינ ּו
ו ִּמ ִּמנְ זָ ר ְל ִמנְ זָ ר וְ ָתר ַא ַחר יְ ָל ִדים יְ הו ִּדים ַר ִּכיםְּ ,כ ֵדי ְל ָה ׁ ִש ָ
ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ םָ .היָ ה ָ! ָליו ְל ִה ְתמוֹ ֵדד ִעם נִ ְסיוֹ נוֹ ת ַה ְּכנֵ ִס ָ ּיה ְל ַה ְס ִּתיר ֶאת ַהיְ ָל ִדים
ַה ְ ּיהו ִּדים ,אוֹ ָתם ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ָהיָ ה ְל ַה ִּכירִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָ!בַ ר זְ ַמן ַרב ֵמ ָאז ָרא ּו ֶאת
יהם ,וְ ִכ ְמ ַ!ט ׁ ֶש ּ ׁ ָש ְכח ּו ִ ּב ְכ ָלל ׁ ֶש ֵהם יְ הו ִּדיםּ ְ .ב ַא ַחד ַה ָ ּי ִמים נוֹ ַדע לוֹ ִּ ,כי
הוֹ ֵר ֶ
יאם
ְ ּב ַא ַחד ַה ִּמנְ זָ ִרים יֵ ׁש ְקבו ָּצה ְּגדוֹ ָלה ׁ ֶשל יְ תוֹ ִמים יְ הו ִּדים ,וְ ָ! ָליו ְלהוֹ ִצ ָ
י! ָה ַרב ֶאל ְמנַ ֵהל ַה ִּמנְ זָ ר וְ ָד ַר ׁש ְ ּב ַת ִּקיפ ּות
ַ ּב ֶה ְקדֵּ םֶ ּ ,פן יְ ַא ֵחר ֶאת־ ַה ּמוֹ ֵ!דִ .ה ִּג ַ
ְלהוֹ ִציא ְל ָפנָ יו ֶאת ַהיְ ָל ִדים ַה ְ ּיהו ִּדיםַ ,א ְך ַה ָּלה ָט ַ!ן ׁ ֶש ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַ! ִמי יְ הו ִּדי ו ִּמי
לֹאָ .א ַמר לוֹ ָה ַרבֶּ " :תן ִלי ַּכ ָּמה דַּ ּקוֹ ת ְספוּרוֹ ת ִל ׁ ְשהוֹ ת ִ ּב ְמ ִחצַּ ת ַהיְ ָל ִדים ,וַ ֲאנִ י
ְּכבָ ר ֲאזַ ֶהה ִמי הוּא יֶ ֶלד יְ הו ִּדי ו ִּמי לֹא"ִ .לגְ ֵלג ָ! ָליו ְמנַ ֵהל ַה ִּמנְ זָ רַ ,א ְך ָה ַרב
ִה ְת ַ! ֵּק ׁש וְ ָ! ַמד ַ!ל ׁ ֶש ּלוֹ ּ ְ .ב ֵלית ְ ּב ֵר ָרה נִ ְכנַ ע ַה ְמנַ ֵהל ִל ְד ִר ׁ ַ
ישת ָה ַרב וְ ִה ִּתיר לוֹ
ִל ׁ ְשהוֹ ת ִעם ַהיְ ָל ִדים דַּ ּקוֹ ת ְספוּרוֹ ת ִ ּב ְלבַ ד .נִ ְכנַ ס ָה ַרב ֶאל־ ָהאו ָּלם בּ וֹ ָהי ּו
ְמכ ָּנ ִסים ַהיְ ָל ִדים ,וּבַ ָּמקוֹ ם ָהיָ ה ַר ַ! ׁש וַ ֲהמ ָּלה ְּכ ַד ְר ָּכם ׁ ֶשל־יְ ָל ִדיםִ .ה ָּסה ָה ַרב
ֶאת־כּ ָּלם ,וְ ַהיְ ָל ִדים ִה ִ ּביט ּו ָ ּב ַרב ִמ ּתוֹ ְך ַס ְק ָרנוּת ,ו ִּפ ְתאוֹ ם ֵה ֵחל ָה ַרב ִל ׁ ְשאֹג
ְ ּבקוֹ ל וּבְ ִה ְת ַר ְּג ׁשוּתְ ׁ " :ש ַמע יִ שְׂ ָר ֵאל ה' ֱאלֹ ֵקינ ּו ה' ֶא ָחד"! ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן ִהשְׂ ָּת ְר ָרה
דּ ו ִּמ ָ ּיה ְק ָצ ָרה ,ו ִּפ ְתאוֹ ם ִה ְתעוֹ ֵרר ַה ִּניצוֹ ץ ַה ְ ּיהו ִּדי ֶה ָחבוּי ְ ּב ִלבּ וֹ ת ַהיְ ָל ִדים ,וְ ֵהם
ֵה ֵח ּל ּו ִלזְ עֹקַ " :א ָ ּבא"ִ " ,א ָּמא"!ִ ,ה ִּקיפ ּו ֶאת ָה ַרב וְ יָ ְצא ּו ְל ַח ֵ ּיי ּתוֹ ָרה ו ְּקד ּ ׁ ָשה.
וְ ָא ַה ְב ָּת ֵאת ה' ֱאל ֹ ֶק ָ
יך ְ ּב ָכל־ ְל ָב ְב ָך ו ְּב ָכל־נַ ְפ ְׁש ָך ו ְּב ָכל־ ְמא ֶֹד ָך )ו ,ה(
ֶל" ָח ֵפץ ַח ִ ּיים"ָ ,היָ ה ֵ ּבן יָ ָקר וּבַ ַ!ל ִּכ ׁ ְשרוֹ נוֹ ת נִ ְפ ָל ִאים ְ ּב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהםֶ ,א ָּלא
ׁ ֶש ְּל ַמ ְר ֵ ּבה ַה ַּצ ַ!ר נִ ְפ ַטר ְ ּב ִק ּצוּר יָ ִמים וְ ׁ ָשנִ יםַ ,ר ְח ָמנָ א ִל ְּצ ַלןּ ְ .ב ׁ ָש ָ!ה ׁ ֶש ָ ּי ְצ ָאה
ְלוָ יָ תוֹ ָ! ַמד ָאבִ יו ַה ָּגדוֹ ל וְ נָ שָׂ א דִּ בְ ֵרי ֶה ְס ּ ֵפד ,וְ כֹה ָא ַמרּ ִ " :ב ׁ ְשנוֹ ת ַה ְּגזֵ רוֹ ת ַּת"ח
וְ ַת"טּ ְ ,ב ׁ ָש ָ!ה ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַפ ְך ה' ֶאת ֲחרוֹ ן ַא ּפוֹ ַ!ל ַ!שְׂ רוֹ ת ְק ִה ּלוֹ ת ,ו ֵּמאוֹ ת ַא ְל ֵפי
יְ הו ִּדים נֶ ֶה ְרג ּו וְ נִ ׁ ְש ֲחט ּו ַ!ל ִקדּ ּו ׁש ַה ּ ׁ ֵשםִ ,ה ְתגּ וֹ ְר ָרה ְ ּב ַא ַחת ָה ֲ!יָ רוֹ ת ֵאם יְ הו ִּד ָ ּיה
יהּ ֵ .ב ָ
ִעם ְ ּבנָ ּה ַה ָ ּי ִחידֶ ׁ ,ש ָהיָ ה יָ ָקר ָל ּה יוֹ ֵתר ִמ ָ ּב ַבת ֵ!ינֶ ָ
יתם ָ! ַמד ִ ּב ְק ֵצה ָה ֲ!יָ ָרה,
ית ּה וְ ָה ְרג ּו ֶאת
ו ְּב ׁ ָש ָ!ה ׁ ֶש ּ ָפ ְרצ ּו ַה ּקוֹ זָ ִקים ָה ְר ׁ ָש ִעים ָל ֲ!יָ ָרהִ ,ה ְתנַ ּ ְפל ּו ִמ ָ ּיד ַ!ל־ ֵ ּב ָ
יה
יהְ !ָ .מ ָדה ָה ִא ּ ׁ ָשה ְ ּב ֵא ֶלם יְ גוֹ נָ ּה ַ!ל־יַ ד ְ ּבנָ ּה ַה ֵּמת וְ ַכ ּ ֶפ ָ
ְ ּבנָ ּה ַה ָ ּי ִחיד ְל ֵ!ינֶ ָ
יחה
יה ,או ָּלם ׁשוֹ ֶפ ֶכת ִהיא ְמ ִרי שִׂ ָ
ּ ְפרוּשׂ וֹ ת ַל ּ ׁ ָש ַמיִ ם .יָ ַב ׁש ְמקוֹ ר דִּ ְמעוֹ ֶת ָ
אהב
את ֵלב ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּיֹ ַ
וְ אוֹ ֶמ ֶרת ִל ְפנֵ י ה' יִ ְת ָ ּב ַר ְך'ִ :רבּ וֹ ן ָהעוֹ ָל ִמים! ְל ָכל ָא ָדם ָ ּב ָר ָ
אוֹ ְת ָךַ ,רק ֲאנִ י ִ ּב ְּת ָך לֹא יָ כ ְֹל ִּתי ֶל ֱאהֹב אוֹ ְת ָך ְ ּב ָכל־ ִל ִ ּביֶ ׁ ,ש ֵּכן ְ ּב ַמ ֲח ִצית ִמ ִּל ִ ּבי
ָא ַה ְב ִּתי ֶאת־ ְ ּבנִ י ַה ָ ּי ִחיד .או ָּלם ַ! ָּתה ְל ַא ַחר ׁ ֶש ַּנ ֲ!שָׂ ה ְרצוֹ נְ ָך וּבְ נִ י נִ ְל ַקח ִמ ֶּמ ִּני,
יתי
ׁשוּב א ּו ַכל ֶל ֱאהֹב אוֹ ְת ָך ְ ּב ָכל־ ִל ִ ּבי'"" .וְ ַאף ֲאנִ י"ָ ,א ַמר ֶה' ָח ֵפץ ַח ִ ּיים'ָ " ,ר ִצ ִ
ֶל ֱאהֹב ֶאת־ה' ְ ּב ָכל־ ִל ִ ּבי ,או ָּלם ֲה ֵרי ֵאין ֲאנִ י ֶא ָּלא ָ ּבשָׂ ר וָ ָדם וְ ָאב ִל ָ
יל ִדים,
יהםַ !ָ ,מ ְד ִּתי וְ ִח ַּל ְק ִּתי
וְ ִט ְבעוֹ ׁ ֶשל ָה ָא ָדם ׁ ֶש ַר ֲח ֵמי ָאב ַ!ל־ ָ ּבנָ יו וְ ַא ֲה ָבתוֹ ֲא ֵל ֶ
ֶאת־ ִל ִ ּבי ַל ֲח ָל ִקיםֵ ,ח ֶלק ְליֶ ֶלד זֶ ה וְ ֵח ֶלק ְליֶ ֶלד זֶ ה ,או ָּלם ַ! ָּתה ִמ ּ ׁ ֶש ָּל ַקח ַה ָּק ָ ּב"ה
יל ַדיֲ ,ה ֵרי נִ ׁ ְש ַאר ִלי ֵח ֶלק נוֹ ָסף ְ ּב ִל ִ ּבי ְל ַא ֲה ָבתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך".
ִמ ֶּמ ִּני ֶאת ֶא ָחד ִמ ָ
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ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים
וָ ֶא ְת ַח ַּנן ֶאל־ה' ָ ּב ֵ&ת ַה ִהוא ֵלאמֹר )ג ,כג( ָ -א ְמר ּו
מ ֶש3ה ַר ֵ ּבנ ּו ִה ְת ּ ַפ ֵּלל תקט"ו
ֲחזַ "ל ַ ּב ִּמ ְד ָר ׁשֶ ׁ ,ש ּ ֹ
ְּת ִפ ּלוֹ ת ְּכ ִמנְ יַ ן וָ ֶא ְת ַח ַּנן ,וְ ַה ַּט ַ!ם ׁ ֶש ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ִמנְ יָ ן
ימ ְט ִר ָ ּיה
זֶ ה הוּא ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵּת ַבת ְּת ִפ ָּלה ִהיא ְ ּבגִ ַ
תקט"ו ְּכ ִמנְ יַ ן וָ ֶא ְת ַח ַּנן) .רבי פינחס מקוריץ(
ימ ְט ִר ָ ּיה
מ ֶש)ה ִה ְת ּ ַפ ֵּלל תקט"ו ְּת ִפ ּלוֹ תְּ ,כ ִמנְ יַ ן ַה ִּג ַ
ֹ
ׁ ֶשל ַה ֵּתבוֹ ת ְ ּב ִמדַּ ת ַהדִּ יןִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָר ָצה ְלבַ ֵּטל ֶאת
ִמדַּ ת ַהדִּ ין ו ְּל ָה ְפכוֹ ְל ִמדַּ ת ָה ַר ֲח ִמים) .נפש חיה(

ימ ְט ִר ָ ּיה ְ ּב ֵ&ינֵ י
וְ ֶא ְת ַח ַּנן  -וָ ֶא ֵּתן ֵחןּ ָ ,ב ֵ&ת ַה ִהיא ְ ּבגִ ַ
ֱאל ִֹקים ְ ּ
)ב ִמ ּלוּי =  (300וְ ָא ָדםִּ ,כי ַה ִּמ ְת ּ ַפ ֵּלל ִמ ִּלבּ וֹ
זוֹ ֶכה ִל ּ ָשׂ א ֵחן ְ ּב ֵ&ינֵ י ֱאל ִֹקים וְ ָא ָדם) .כסף צרוף(
ָ ּב ֵ&ת ַה ִהיא  -נוֹ ָט ִריקוֹ ן ְ ּב ָכל ֵ&ת ָּת ִמיד ה' הוּא
יַ ֲ!נֶ ה אוֹ ִתיִּ ,כי ַה ְּת ִפ ָּלה יָ ָפה ָּת ִמיד) .נפש יהודה(
וְ ַא ֶּתם ַהדְּ ֵב ִקים ַ ּבה' ֱאל ֹ ֵק ֶ
יכם ַח ִ ּיים ּ*כ ְּל ֶכם ַהיּוֹ ם )ד,
ד( ּ ִ -ב ְק ִר ַ
יאת ׁ ְש ַמע יֵ ׁש ְר ַמ"ח ֵּתבוֹ ת,
יכם ֱא ֶמתְ ,מ ַח ִ ּיים
ו ְּכ ׁ ֶש ְּמ ָצ ְר ִפים ַה ֵּתבוֹ ת ה' ֱאל ֵֹק ֶ
יב ֵרי ָה ָא ָדם ְ ּב ָכל־יוֹ ם .וְ זֶ ה ְמר ָּמז
ֶאת־ ָּכל־ ֵא ְ
ְ ּב ָפסוּק זֶ ה ,וְ ַא ֶּתם  -אוֹ ִת ּיוֹ ת וֶ ֱא ֶמתַ ,הדְּ ֵב ִקים ַ ּבה'
יכם ַּ -כ ֲא ׁ ֶשר ְּת ַד ְ ּבק ּו ֵּת ַבת ֱא ֶמת ֶאל ה'
ֱאל ֵֹק ֶ
יכםָ ,אז יִ ְת ַק ֵ ּים ָ ּב ֶכם ַח ִ ּיים ּ*כ ְּל ֶכם ַהיּוֹ ם,
ֱאל ֵֹק ֶ
יב ִרים) .דגל מחנה אפרים(
ו ְּת ַק ְ ּבל ּו ִח ּיוּ ת ְ ּב ָכל ָה ֵא ָ
וְ ַׁש ְב ָּת ַ&ד־ה' ֱאל ֹ ֶק ָ
יך )ד ,ל(  -וְ ַׁש ְב ָּת ְ ּב ַמ ׁ ְש ָמע ּות
ׁ ֶשל ִאם ִּת ְׁשבּ ֹת ַׁש ָ ּבתְ ,ל ַר ֵּמז ְל ִדבְ ֵרי ֲחזַ "ל ׁ ֶש ִאם
ָּכל־יִ שְׂ ָר ֵאל יִ ׁ ְש ְמר ּו ַ&ל־ ַה ּ ַׁש ָ ּבתָ ,אז וְ ַׁש ְב ָּת ַ&ד־ה'
ֱאל ֶֹק ָ
יך ַ ּב ְּגא ָּלה ַה ּ ׁ ְש ֵל ָמה ְ ּב ָקרוֹ ב) .עולת שלמה(
ְׁש ַמע יִ שְׂ ָר ֵאל ה' ֱאל ֹ ֵקינוּ ה' ֶא ָחד )ו ,ד(  -מו ָּבא
אשי ֵּתבוֹ ת
ַ ּב ִּמ ְד ָר ׁשַ :מה ּו ְׁש ַמע יִ שְׂ ָר ֵאל? ְׁש ַמע ָר ׁ ֵ
יכם ,וְ הוּא ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ִ ּב ׁ ַ
שְׂ א ּו ָמרוֹ ם ֵ&ינֵ ֶ
יש ְעיָ ה שְׂ אוּ
יכם ּו ְראוּ ִמי ָ ּב ָרא ֵא ֶּלהֶ ׁ ,ש ִהיא
ָמרוֹ ם ֵ&ינֵ ֶ
ישה ֶאת ָה ֱאמוּנָ ה ְ ּב ֵלב ָּכל־ ֶא ָחד ַ!ל
ַמ ׁ ְש ִר ׁ ָ
ַהנְ ָהגַ ת ַהבּ וֹ ֵרא ָ ּבעוֹ ָלמוֹ  .וְ עוֹ ד יֵ ׁש ָ ּב ּה ֶר ֶמז,
ְׁש ַמע נוֹ ָט ִריקוֹ ן ַׁש ֲח ִריתִ ,מנְ ָחהְ &ַ ,ר ִביתֶ ׁ ,ש ָּצ ִר ְ
יך
ְל ַק ֵ ּבל עוֹ ל ַמ ְלכ ּות ָׁש ַמיִ ם ָ -ר ׁ ֵ
אשי ֵּתבוֹ ת ְׁש ַמע,
ִ ּב ְת ִפ ַּלת ׁ ַש ֲח ִריתִ ,מנְ ָחה וְ ַ! ְרבִ ית) .אבודרהם(
ְ ּב ֵתבוֹ ת ְׁש ַמע ֶא ָחד ְרמוּזִ ים ָּכל ַה ָּק ְר ָ ּבנוֹ ת:
ְׁש ָל ִמיםִ ,מנְ ָחה ,עוֹ ָלהָ ,א ׁ ָשםַ ,ח ָּטאת ,דְּ בָ ִרים.
ּו ְד ָב ִרים זוֹ ַה ְּת ִפ ָּלהֶ ׁ ,ש ִהיא ִ ּב ְמקוֹ ם ָק ְר ָ ּבנוֹ ת.
וְ ָל ָּמה ָה ַ!יִ "ן ׁ ֶשל ׁ ְש ַמע וְ ַהדָּ ֶל"ת ׁ ֶשל ֶא ָחד
ְּגדוֹ לוֹ ת? ִּכי ַה ָּק ָ ּב"ה הוּא ֵ&ד ׁ ֶש ִּמי ׁ ֶש ְּמ ַכ ֵּון
ִ ּב ְת ִפ ָּלתוֹ ֵ ,אינָ ּה חוֹ זֶ ֶרת ֵר ָ
יקם) .ספר התעודה(
? .? -

לקבלת הגיליון והנצחות
דוא"ל5806777@gmail.com :

ִּכי ִהוא ָח ְכ ַמ ְת ֶכם ּו ִבינַ ְת ֶכם ְל ֵ&ינֵ י ָה ַ& ִּמים

ְמאוֹ רוֹ ת

יליוֹ ִמצְּ ַפת ְו ִאיזְ ִמיר
ַר ִּבי דָּ ִוד ֲח ִב ְ

זַ ַ ּצ"ל

ְליוֹ ם ַה ִה ּלוּ ָלא ִּת ׁ ְש ָ ה ְ ּב ָאב תכ"א

ֵמ ֲח ׁשוּבֵ י ַח ְכ ֵמי ְצ ַפתָּ ,ב ּה ִה ְתגּ וֹ ְרר ּו ֲאבוֹ ָתיו ׁ ֶש ָהיוּ
ִמצֶּ ֱא ָצ ֵאי ְמ ֹג ְר ׁ ֵשי ְס ָפ ַרד ,וְ ָהיָ ה בָ ִקי ְ ּב ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּב ָלה
אוֹ ָת ּה ִק ֵּבל ֵמ ַרבּ וֹ ַר ִּבי ִּבנְ יָ ִמין ַה ֵּלוִ י ִמצְּ ַפתֶ ׁ ,ש ֵּי ׁש
ַה ְמ ׁ ַש ֲ! ִרים ִּכי הוּא ִח ֵ ּבר ֶאת ַה ֵּס ֶפר " ֶח ְמדַּ ת יָ ִמים".
ַה ִח ָיד"א ְמ ַס ּ ֵפר ָ! ָליוָ ׁ " :ש ַמ ְע ִּתי ִמ ִ ּז ְקנֵ י ָה ַר ָ ּבנִ ים
ְּב ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁשֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ִ ּב ׁ ְשנַ ת ַּביִ "ת ,וְ ָהיָ ה ָא ָדם ָ ּגדוֹ ל
וְ ָקדוֹ ׁשְ ,ו ָהיָ ה לוֹ ַמ ִ ּגיד"ִ .מצְּ ַפת ָ!בַ ר ִלירוּ ׁ ָש ַליִ ם
יט ְליָ ה ְלטוֹ ַבת
יַ ַחד ִעם ַרבּ וֹ  ,וְ יָ ָצא ִ ּב ׁ ְש ִליחוּת ְל ִא ַ
יח
ֲ!נִ ֵּיי ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאלִּ .ב ְהיוֹ תוֹ ְּבת ְר ִּכ ָּיהְ ּ ,פגָ ׁשוֹ ְמ ׁ ִש ַ
ַה ּ ׁ ֶש ֶקר ַהנּוֹ ָדע ׁ ַש ְּב ַתי ְצבִ יֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ָאז ָצ ִעיר ְליָ ִמים,
וְ ָל ַמד ַק ָ ּב ָלה ִמ ּ ִפיוֵ .מ ֲח ַמת ַה ֵּמ ִציק נֶ ֱא ַלץ ַל ֲ!זֹב ֶאת
יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם יַ ַחד ִעם ַרבּ וֹ  ,וְ נִ ְמ ְלט ּו ְלחוּץ ָל ָא ֶרץַ .ר ִ ּבי
ִּבנְ יָ ִמין ִה ְתיַ ּ ׁ ֵשב ְ ּבסו ְּריָ הְ ,ו ַר ִּבי דָּ וִ ד ְּב ִאיזְ ִמיר
ׁ ֶש ְּבת ְר ִּכ ָּיהָ ׁ ,שם ִה ְת ַמ ָּנה ְל ַרב ָה ִעיר ַה ּ ַמ ֲ! ִט ָירה,
ְו ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ִל ְפעֹל ָּכל־יָ ָמיו ְל ַמ ַ!ן ֲ!נִ ֵּיי יְ רוּ ׁ ָש ַליִ ם.
יטת ָה ֲא ִריזַ "ל ְּכ ִפי
ֵה ִפיץ ֶאת ּתוֹ ַרת ַה ַּק ָּב ָלה ְ ּב ׁ ִש ַ
ׁ ֶש ִּק ֵּבל ֵמ ַרבּ וֹ ֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ִמ ַּת ְל ִמ ֵידי ַּת ְל ִמ ָידיוְ ,ו ַאף ַ!ל
ַמצַּ ְב ּתוֹ נֶ ֱח ַרת " ָה ַרב ַה ָ ּגדוֹ ל ַה ְמק ָּבל ָה ֱאל ִֹקי"ַ .ר ִּבי
ֵא ִל ָּיהוּ ַה ּכ ֵֹהן ֵמ ִאיזְ ִמיר ַּב ַ!ל " ׁ ֵש ֶבט מו ָּסר"ֵ ,מבִ יא
ְּב ִס ְפרוֹ " ֵאזוֹ ר ֵא ִל ָּיהוּ " דְּ בַ ר ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע ִמ ּ ִפיו
יליוֹ " .נִ ְפ ַטר
ּו ְמ ַכ ֵ ּנה ּו ׁ ָשם " ָה ַרב ַה ְמק ָּבל ַר ִּבי דָּ וִ ד ֲחבִ ְ
ְּב ִאיזְ ִמיר ְ ּביוֹ ם ח ְר ַּבן ֵּבית ֱאלֹ ֵקינ ּו וְ נִ ְט ַמן ׁ ָשם,
יליוֹ ָהיָ ה
ּו ַמצַּ ְב ּתוֹ ִה ׁ ְש ַּת ּ ְמ ָרהְּ .בנוֹ ַר ִּבי יְ ה ּו ָדה ֲחבִ ְ
יְ ִליד יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ,ו ְּליָ ִמים נַ ֲ! ָׂשה ַר ָ ּב ּה ׁ ֶשל־ ָק ִהיר
ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ו ְּל ַא ַחר ִמ ֵּכן ַר ָ ּבה ׁ ֶשל־ ֶחבְ רוֹ ןְ ,וכ ָ ּנה "נֵ זֶ ר
ַה ֲח ִס ִידים" ,וְ ָ! ָליו ָּכ ַתב ַה ִח ָיד"א" :וְ ׁ ָש ַמ ְענוּ ַּכ ָּמה
ישוּ תוֹ וּ ְקד ּ ׁ ָשתוֹ " ,וּ בְ נוֹ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן
ִענְ יָ נִ ים ִמ ּ ְפ ִר ׁ
יליוֹ ֵמ ַר ָ ּבנֵ י ֶחבְ רוֹ ןִ ,ה ְד ּ ִפיס ֵח ֶלק ָק ָטן ֵמ ִחדּ ּו ׁ ָשיו
ֲחבִ ְ
ַּב ְּס ָפ ִרים " ֶח ְל ַקת ְ ּבנֵ י יְ ה ּו ָדה" וְ " ֶחבֶ ל ְ ּבנֵ י יְ ה ּו ָדה".

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ&ת

על תיבת 'ואתחנן' כתב בעל הטורים וכן בפענח רזא ועוד,
שהיא בגימטריה 'שירה'" ,שאמר לפניו שירה כדי שישמע
תפילתו" ,כי שירה היא אחד מעשרה לשונות של תפילה.
וכן כתב רבנו בחיי ,ש"השירה כמו התפילה ממשיכה
הכוונה במחשבתו מלמעלה למטה ,כי שירה בגימטריה
תפילה" ,וכבר מוזכר במדרש "כבד את ה' מהונך" -
מגרונך .וכשם שהתפילה נאמרת בשירה ,כך גם הלימוד,
כמובא בתוספות במגילה "שהיו רגילין לשנות המשניות
בזמרה ,לפי שהיו שונין אותן על־פה ,ועל־ידי כן היו
נזכרים יותר" .ואומנם ,נמצאו כתבי־יד עתיקים בהם
מובאים טעמי המקרא על המשניות ,וכן מובא בספר
"מצרף לחכמה" שראה משניות בכתב־יד עם נגינות ,וכן
כתב השל"ה הקדוש שהלימוד צריך להיות בשיר בין
במקרא ובין במשנה ,ולזה תמצא ספרי המשנה הקדומים
כתובים עם הניקוד והטעמים .על־פי זה ביאר בעל
"תפארת ישראל" ,מדוע אמרו חז"ל לעתים 'חסורי
מחסרא והכי קתני' או 'לישנא קטיעא' על דברי המשנה,
"שהיו להן זמירות מיוחדין לכל משנה ומשנה ,ולפי
עניות דעתי היה זה כדי לחזק המשנה בכח הזיכרון,
מדהיו שונין המשניות על־פה אפילו בימי רבי ,ועל־ידי
הניגון נזכר היטב לישנא דמתניתין ,באשר שהיה הזמר
מסודר לפי המלות והבבות שבמשנה ,ולכן כמה פעמים
בחר התנא גם־כן במלה זאת ולפעמים באחרת ,הכל כפי
הנאות לקול השיר המיוחד למשנה ,ומהאי טעמא
לפעמים נשנה בבא שנראית יתירה במשנה זו ,ואין צריך
לומר זו ,אבל היה כדי לשקול בבות המשנה כפי הבבות
שבפרקי השיר .ומהאי טעמא אף שהיה חסורי מחסרא
הניחוה כך ,מדמובן ממילא ,דאם לא־כן יהיה מעשה
לסתור ,ואם היו מבלבלים המלות ,יתבלבל השיר המיוחד
לה ויתבלבל הזיכרון ,ותשתכח המשנה חס וחלילה.
ובדבר זה יתורצו כמה קושיות ודקדוקים" .אולם יש
כותבים ,שדברים אלו לא יצאו מהתפארת ישראל עצמו,
אלא הם הוספה של בנו ,ואין הדברים מתקבלים על־הלב.

אשי ׁ ֶשל ֶּג ְ'ר ָ ּבא ,ו ָּמ ֵלא ָהיָ ה ְ ּב ָח ְכ ָמה ו ַּמדָּ ע,
ישאַ ,ר ָ ּב ּה ָה ָר ׁ ִ
ָח ָכם מ ְפ ָלג ָהיָ ה ַר ִ ּבי יַ ֲ!קֹב ַהכּ ֵֹהן ְּג ִד ׁ ָ
ְ ּב ִפ ְּקח ּות וְ ַהשְׂ ֵּכל .הוּא ִח ֵ ּבר ְס ָפ ִרים ַר ִ ּבים ְ ּב ָכל ִמ ְקצוֹ עוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ,וּבָ ֶהם ִס ְפרוֹ ַה ִּנ ְפ ָלא " ְמ ִעיל יַ ֲ!קֹב" ַ!ל
ילה ,אוֹ תוֹ ִח ֵ ּבר ְּכ ִפי ַה ְמס ּ ָפרִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְ ּביַ ְלדוּתוֹ ָהיָ ה נוֹ ֵטל ְל ִע ִּתים ְמ ַ!ט ׁ ֶש ֶמן ֵמ ַה ֵּנר ַהדּ וֹ ֵלק ְ ּבבֵ ית
ְמ ִע ָ
ּ
ַה ְּכנֶ ֶסתְּ ,כ ֵדי ִל ְלמֹד ְלאוֹ רוֹ ֵמרֹב ֶח ׁ ְש ַקת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשבּ וֹ ו ֵּמרֹב ָה ֲ!נִ י ּות ׁ ֶש ָהיְ ָתה ְ ּבבֵ יתוֹ ּ ,ו ְכ ׁ ֶש ָּג ַדל וְ יָ ַדע
ילה.
ילהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ֵ ּי ָח ׁ ֵשב לוֹ ְּכ ִא ּל ּו ִה ְק ִריב ָק ְר ַ ּבן ְמ ִע ָ
ׁ ֶש ַה ֶּנ ֱהנֶ ה ִמן ַה ֶה ְקדֵּ ׁש ַח ָ ּיבָ ׁ ,ש ַקע ְ ּב ִל ּמוּד ִה ְלכוֹ ת ְמ ִע ָ
ילים ְּכ ִא ַּו ְל ָּתם ,ו ַּמ ֶּכה אוֹ ָתם ׁשוֹ ק ַ!ל־יָ ֵר ְךּ ַ .ב ֲ! ָס ָקיו
ִ ּב ְל ׁשוֹ נוֹ ַה ַחדָּ ה וּבְ ִבינָ תוֹ ַהיְ ֵת ָרהָ ,היָ ה עוֹ נֶ ה ַל ְּכ ִס ִ
יהם
יש ַמ ֵהר ָק ַלט ֶאת ִמנְ ֲהגֵ ֶ
ִ ּב ְמ ֶל ֶ
אכת ַהצּוֹ ְרפוּת ָ ּב ּה ָ! ַסק ְל ִמ ְחיָ תוֹ  ,נָ שָׂ א וְ נָ ַתן ִעם ָה ַ! ְרבִ ים ׁ ֶש ְ ּב ִעירוֹ  ,וְ ִח ׁ
יהם!ַ ,ד ׁ ֶש ְּל ִע ִּתים ָהיָ ה עוֹ ְק ָצם ַ!ל־ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ְכח ּו אוֹ דִּ ְּלג ּו דְּ בַ ר־ ָמה ִמ ִּת ְפ ָל ָתם ,וְ ָהיָ ה ֵמ ׁ ִשיב ָל ֶהם
וְ נִ ימ ּו ֵס ֶ
יהםַ ּ .פ ַ!ם ָה ַל ְך ְ ּבנַ ֲ!ר ּותוֹ ִעם ָאבִ יו ִ ּב ׁ ְשכוּנַ ת ָה ַ! ְר ִבים ,ו ְּכ ֵדי ְל ַקצֵּ ר ֶאת־דַּ ְר ָּכם
ְּת ׁשוּבוֹ ת קוֹ ְלעוֹ ת ְל ַט ֲ!נוֹ ֵת ֶ
יהם ,וְ ַה ָּלה ִ ּב ֵּק ׁש ִל ְלעֹג ָל ֶהם וְ ׁ ָש ַאל" :וַ ֲה ֵרי
ָ!בְ ר ּו דֶּ ֶר ְך ֵ ּבית ְקבָ רוֹ ת מ ְס ְל ִמיָ .ר ָאה אוֹ ָתם ַ! ְרבִ י ֶא ָחד ִמ ַּמ ָּכ ֵר ֶ
כּ ֲֹהנִ ים ַא ֶּתם ,וְ ִאם־ ֵּכן ֵּכ ַ
יצד ַא ֶּתם ְמ ַקצְּ ִרים ֶאת־דַּ ְר ְּכ ֶכם דֶּ ֶרך ֵ ּבית־ ַה ְּקבָ רוֹ ת? ַה ִאם ַ!ל ַה ְּקבָ ִרים ׁ ֶש ָּלנוּ
מ ָּתר ָל ֶכם ִל ְדרֹ ְך"? ִ ּב ֵּק ׁש ַה ֵ ּבן ֵמ ָא ִביו ְר ׁשוּת ַל ֲ!נוֹ ת ,ו ָּפ ַתח ּ ִפיו ְ ּב ָח ְכ ָמהַ " :ה ִּנ ְפ ָט ִרים ׁ ֶש ָּלנ ּוַ ,רק
יהם עוֹ לוֹ ת ַה ּ ׁ ָש ַמיְ ָמה וְ ִא ּל ּו גּ ו ָּפם נוֹ ַתר ַ ּב ֶּקבֶ ר ,וְ ָל ֵכן נוֹ ֶת ֶרת ַה ּט ְמ ָאה ְ ּב ֵבית־ ַה ְּקבָ רוֹ ת .או ָּלם ַא ֶּתם
נִ ׁ ְשמוֹ ֵת ֶ
ַה ּמ ְס ְל ִמיםֲ ,ה ֵרי ַמ ֲא ִמינִ ים ַא ֶּתם ׁ ֶש ַּגם ַהגּ ּו ִפים ׁ ֶש ָּל ֶכם עוֹ ִלים ַל ּ ׁ ָש ַמיִ ם ,וְ ִאם־ ֵּכן ַה ְּקבָ ִרים ֵר ִ
יקים וְ ֵאינָ ם
יטב ֶאת ָהע ֶֹקץ ׁ ֶש ָּט ַמן ֵ ּבין דְּ בָ ָריו ,בּ וֹ ָל ַ!ג ֶל ֱאמוּנָ ָתם ,או ָּלם לֹא יָ כוֹ ל ָהיָ ה
ְמ ַט ְּמ ִאים"ָ .ה ַ! ְרבִ י ָק ַלט ֵה ֵ
יטב
מר ֵה ֵ
ַּכ ּמוּבָ ן ְל ַה ְכ ִח ׁ
יש ֶאת ֱאמוּנָ תוֹ ׁ ֶש ּלוֹ ַ! ְצמוֹ  ,וּבְ ַ!ל־ ָּכ ְרחוֹ נֶ ֱא ַלץ ְל ַה ְס ִּכים ִע ּמוֹ  ,וְ ָא ַמר ְל ָא ִביוְ ׁ " :ש ֹ
יאים ַר ִ ּבים
ַ!ל ִ ּבנְ ָך ַה ּ ִפ ֵּק ַח"ָּ ...כ ְך ָהיָ ה ַּגם ִעם ַ! ְרבִ י ַא ֵחר ׁ ֶש ּ ׁ ְש ָאלוֹ ַ " :מדּ ו ַּ! ָאנ ּו ַה ּמ ְס ְל ִמים ַמ ֲא ִמינִ ים ִ ּבנְ בִ ִ
יאים וְ ׁ ֶשבַ ע נְ בִ יאוֹ ת"? ִח ֵ ּי ְך ַר ִ ּבי יַ ֲ!קֹב ו ָּמ ַדד לוֹ ֶאת
ְ ּב ָכל־ ַהדּ וֹ רוֹ ת ,וְ ַל ְ ּיהו ִּדים יֵ ׁש ַרק ַא ְר ָ ּב ִעים ו ׁ ְּשמוֹ נָ ה נְ ִב ִ
י! נֶ גֶ ד שַׂ ק ָּגדוֹ ל ׁ ֶשל נוֹ צוֹ ת"...
ִמדָּ תוֹ ָ " :מ ׁ ָשל ְל ָמה ַהדָּ בָ ר דּ וֹ ֶמה? ְלגו ּׁש ֶא ָחד ׁ ֶשל זָ ָהב ָטהוֹ רֶ ׁ ,שהוּא ַמ ְכ ִר ַ
ו ְּכ ׁ ֶש ּ ׁ ְש ָאלוֹ ַא ֵחר" :וַ ֲה ֵרי ֲאנַ ְחנ ּו ָה ַר ִ ּבים וְ ַא ֶּתם ַה ְּמ ַ!טּ ,ו ְבתוֹ ַר ְת ֶכם נֶ ֱא ַמר ַ'א ֲח ֵרי ַר ִ ּבים ְל ַה ּטוֹ ת'"? ֵה ׁ ִשיב
ַ!ל־ ֲא ָתרִ " :אם ִּכ ְדבָ ֶר ָ
מאזְ נַ יִ ם,
יך ׁ ֶש ַא ֶּתם ַר ִ ּבים וְ ָאנ ּו ְמ ַ! ִּטיםֲ ,ה ֵרי ֲאנַ ְחנ ּו ְל ַמ ְע ָלהֶ ׁ ,ש ֵּכן ִאם נַ ֲ! ֶלה ַ!ל ַּכף ֹ
ית ַרק ְל ַמ ְע ָלה וְ לֹא ִת ְהיֶ ה ְל ָמ ָּטה'"...
ַא ֶּתם ֵּת ְרד ּו ַמ ָּטה־ ָּמ ָּטה וַ ֲאנַ ְחנ ּו נַ ֲ! ֶלה ַמ ְע ָלה־ ָּמ ְע ָלהֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר 'וְ ָהיִ ָ
יוֹ ם ֶא ָחדּ ְ ,ב ׁ ָש ָ!ה ׁ ֶש ַר ִ ּבי יַ ֲ!קֹב ָ! ַמד ַ ּב ֲחנוּת ַהצּוֹ ְרפוּת ׁ ֶש ּלוֹ  ,נִ ְכנַ ס ְל ֶפ ַתע ַ! ְרבִ י ֶא ָחד ִמ ּתוֹ ׁ ְשבֵ י ָה ִעיר,
ׁ ֶש ָ! ַסק ִע ּמוֹ ַרבּ וֹ ת ְ ּב ַמ ּ ָשׂ א ּו ַמ ָּתן ,ו ְּב ָפנִ ים נְ פוּלוֹ ת ִ ּב ֵּק ׁש ִמ ֶּמנּ ּו ַל ֲ!ר ְֹך לוֹ ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן סוֹ ִפי ִמ ָּכל ַמה ּ ׁ ֶשה ּוא ַח ָ ּיב
לוֹ ֶ ׁ ,ש ֵּכן ָא ָצה לוֹ ַהדֶּ ֶר ְך וְ ָ! ָליו ַל ֲ!זֹב ֶאת ָה ִעיר ִל ְצ ִמיתוּתָּ .ת ַמ ּה ַר ִ ּבי יַ ֲ!קֹב ַ!ל ַהדָּ בָ רֶ ׁ ,ש ֵּכן ַה ָּלה ָהיָ ה
יל ֵידי ָה ִעיר וְ גָ ר ָ ּב ּה ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת ,וּבִ ְהיוֹ תוֹ ִעם ָה ַ! ְרבִ י ְ ּב ִק ׁ ְש ֵרי יְ ִדיד ּותָ ,אזַ ר עֹז ּו ׁ ְש ָאלוֹ ַ " :מה ָּק ָרה ְל ָך
ִמ ִ
יס ָמ ְך"? נֶ ֱאנַ ח ָה ַ! ְר ִבי
יְ ִד ִידיֶ ׁ ,ש ַא ָּתה נֶ ֱא ַלץ ַל ֲ!זֹב ֶאת ִעיר ה ַּל ְד ְּת ָך? ׁ ֶש ָּמא א ּו ַכל ִל ְהיוֹ ת ְל ָך ְל ֵ!זֶ ר וַ ֲא ִח ָ
וְ ָא ַמרָ " :ק ׁ ֶשה ִלי ְל ַה ֲא ִמין ׁ ֶש ּתו ַּכל ַל ֲ!זֹר ִלי ,או ָּלם ֲא ַס ּ ֵפר ְל ָך ֶאת־ ָצ ָר ִתי ַה ְּגדוֹ ָלה ,וְ ת ּו ַכל ְל ָפחוֹ ת
יה ,או ָּלם ַהדָּ בָ ר לֹא ָהיָ ה ְלרו ִּחי,
ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּתף ִע ִּמי ְ ּב ַצ ֲ! ִריִ .ל ְפנֵ י זְ ַמן־ ָמה ִ ּב ְק ׁ ָשה ִא ׁ ְש ִּתי ְל ַב ֵּקר ְ ּבבֵ ית הוֹ ֶר ָ
וְ ָל ֵכן ֵס ַר ְב ִּתי ְל ַב ָּק ׁ ָש ָת ּהִ .מ ּ ׁשוּם־ ָמה ִה ְת ַ! ְּק ׁ ָשה זוֹ ְל ַה ְמרוֹ ת ֶאת־ ּ ִפי!ַ ,ד ׁ ֶש ֲח ָמ ִתי ָ ּב ֲ! ָרה ְ ּב ִק ְר ִ ּבי .לֹא
ׁ ָש ַל ְט ִּתי ְ ּברו ִּחי ,וְ ָא ַמ ְר ִּתי ָל ּה 'יְ כוֹ ָלה ַא ְּת ָל ֵצאת ְל ַב ְּק ָרם ,או ָּלם ְר ִאי נָ א ׁ ֶש ַ! ָּתה אוֹ ֵכל ֲאנִ י ֶאת ָה ִר ּמוֹ ן
יתנ ּו .וְ ִאם לֹא יַ ֲ! ֶלה ַהדָּ בָ ר ְ ּביָ ֵד ְך ָל ׁשוּב ַה ַ ּביְ ָתה ְ ּב ֶט ֶרם ֲא ַס ֵ ּים
ַה ָּלזֶ ה ,וְ ַ!ד ׁ ֶש ֲא ַס ֵ ּים אוֹ תוֹ ָ! ַליִ ְך ָל ׁשוּב ְלבֵ ֵ
ֹ
ֹ
אתא' ָ ׁ -שלש!ַ 3ל־ ׁ ָשלש."3
אתא ַפ ְת ָל ָ
ילת ָה ִר ּמוֹ ןֲ ,ה ֵרי ַא ְּת ְמג ֶֹר ׁ ֶשת ִלי ִ ּב ׁ ְשבו ָּ!ה ֲחמו ָּרהְּ ,ת ָל ָ
ֶאת ֲא ִכ ַ
יתי"ִ ,ה ְמ ׁ ִש ְ
יך ָה ַ! ְרבִ י ְל ַס ּ ֵפר ֶאת־ ִס ּפוּרוֹ ִמ ּתוֹ ְך נְ ִהי וָ בֶ ִכיִּ " ,כי ָה ִא ּ ׁ ָשה ִּתזְ דָּ ֵרז ָל ׁשוּב ַה ַ ּביְ ָתה,
" ָ ּבטו ַּח ָהיִ ִ
יטה זוֹ ְל ִה ְת ַ! ֵּכב ְ ּב ַד ְר ָּכ ּה ְל ַמ ְע ָלה
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא ָּתחוּל ַה ּ ׁ ְשבו ָּ!ה ַה ֲחמו ָּרה ,או ָּלם ְּכמוֹ ְל ַה ְכ ִעיסֶ ,ה ְח ִל ָ
ילת ָה ִר ּמוֹ ן .לֹא נוֹ ְת ָרה ְ ּביָ ִדי ַה ְ ּב ֵר ָרה ,וְ ָה ַל ְכ ִּתי
ִמן־ ַה ִּמדָּ הּ ,ו ְכ ׁ ֶש ּ ׁ ָשבָ ה ַל ַ ּביִ תְּ ,כבָ ר ִס ַ ּי ְמ ִּתי זֶ ה ִמ ְּכבָ ר ֶאת ֲא ִכ ַ
אדי ׁ ֶש ָּלנ ּו ְּכ ֵדי ְלבַ ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ּנ ּו ֵ! ָצה וְ ַת ְחבּ ו ָּלה ֵא ְ
ֶאל ַה ָּק ִ
יך ְל ַב ֵּטל ֶאת ַה ּ ׁ ְשבו ָּ!ה ,או ָּלם ַה ָּלה ָ! ַמד ַ!ל־דַּ ְע ּתוֹ
וְ ָט ַ!ן ִּכי ֵאין ָמנוֹ ס ,וְ ָ! ַלי ְל ַק ֵ ּים ֶאת ַה ּ ׁ ְשבו ָּ!ה ִ ּב ְמלוֹ ָא ּהַ !ָ .לי ְלגָ ֵר ׁש ֵאפוֹ א ֶאת ִא ׁ ְש ִּתי ,ו ְּל ִפי ח ֵּקי
יש ַא ֵחר ,וְ ָאז ּתו ַּכל ָל ׁשוּב ֵא ַלי"!ַ .ל־ ּ ָפנָ יו
ָה ִא ְס ָלאם לֹא א ּו ַכל ְל ַק ְח ָּת ּהֶ ,א ָּלא ִאם־ ֵּכן ָה ְל ָכה וְ ָהיְ ָתה ְל ִא ׁ
ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יַ ֲ!קֹב נִ ְר ֲא ָתה ַ ּבת־שְׂ חוֹ קֶ ׁ ,ש ָה ְל ָכה וְ ִה ְת ַר ֲח ָבה ְּכ ָכל ׁ ֶש ָה ַ! ְרבִ י ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְ ּב ִס ּפוּרוֹ ַ .ה ָּלה נִ ְפ ַּג ע
יאתוֹ ּ ֶפ ַתח ֶה ָח ָכם
ִמ ְּצחוֹ קוֹ ׁ ֶשל ֶ ּבן־שִׂ יחוֹ  ,וְ ִה ְת ַר ֵ!ם ְ ּב ִלבּ וֹ ַ!ל ׁ ֶשהוּא ּכֹה שׂ וֹ ֵחק ְל ִמ ׁ ְש ַ ּב ּתוֹ  ,או ָּלם ִל ְפ ִל ָ
ַה ְ ּיהו ִּדי וְ ָא ַמרָ " :צ ָר ְת ָך ֵאינָ ּה ָצ ָרה ְּכ ָלל ,וּמ ָּתר ַא ָּתה ָל ׁשוּב וְ ָל ַק ַחת ֶאת־ ִא ׁ ְש ְּת ָך ְל ִא ּ ׁ ָשה ְללֹא ׁשוּם ָס ֵפק".
יאה דַּ ַ!ת ִמ ֶּמ ִּני ֵהם דְּ בָ ֶר ָ
יך ,וְ ִכי ָח ָכם
יאה ִהשְׂ ָּת ְר ָרה ַ!ל־ ּ ְפנֵ י ָה ַ! ְר ִבי וְ הוּא ִמ ֵהר ִל ׁ ְשאֹלְ ּ " :פ ִל ָ
ֲא ֶר ׁ ֶשת ּ ְפ ִל ָ
אדי ַה ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ָּלנ ּו"? או ָּלם ַר ִ ּבי יַ ֲ!קֹב ָ! ַמד ַ!ל־ ׁ ֶש ּלוֹ וְ ָא ַמרֲ " :ה ֵרי ְ ּב ׁ ָש ָ!ה ׁ ֶש ָא ַכ ְל ָּת
ַא ָּתה יוֹ ֵתר ֵמ ַה ָּק ִ
ֶאת־ ָה ִר ּמוֹ ן ,לֹא יִ ָּת ֵכן ׁ ֶש ָא ַכ ְל ָּת ֶאת־ ָּכל־ ַה ַּג ְר ִעינִ ים ַ!ד ָה ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ,ו ְּבוַ דַּ אי נָ ְפל ּו ַּכ ָּמה ַּג ְר ְּג ִרים ִמ ְּמ ָך
ַא ְר ָצה ,וְ ִאם־ ֵּכן ֲ! ַדיִ ן לֹא ִס ַ ּי ְמ ָּת ֶאת־ ֲא ִכי ַלת ָה ִר ּמוֹ ן ַ!ד ְל ֶרגַ ע זֶ ה .נִ ְמ ָצא ֵאפוֹ אֶ ׁ ,ש ִא ׁ ְש ְּת ָך ׁ ָשבָ ה ֶט ֶרם
ילת ָה ִר ּמוֹ ן ,וּמ ֶּת ֶרת ִהיא ְל ָך ְללֹא ָס ֵפק" .שִׂ ְמ ָחתוֹ ׁ ֶשל ָה ַ! ְרבִ י ְל ׁ ֵש ַמע ָה ֵ! ָצה ַה ְּגאוֹ נִ ית לֹא
ִס ַ ּי ְמ ָּת ֶאת־ ֲא ִכ ַ
ילה.
נִ ֶּתנֶ ת ְל ׁ ִשעוּר ,וְ ָא ְמנָ ם ְּכ ׁ ֶש ּ ׁ ָשב ְל ֵביתוֹ ִּ ,ג ָּלה ִמ ַּת ַחת ַל ּ ׁש ְל ָחן ַּג ְר ְּג ִרים ִמ ְס ּ ָפר ׁ ֶש ָּנ ְפל ּו ִמ ֶּמ ּנ ּו ִ ּב ׁ ְש ַ!ת ָה ֲא ִכ ָ
ָ!בְ ר ּו ֳח ָד ׁ ִשים ִמ ְס ּ ָפר ,וּבְ ֶ! ֶרב ַחג ַה ּס ּכוֹ ת ,נִ ׁ ְש ְמע ּו ְל ֶפ ַתע דְּ ִפיקוֹ ת ַ!ל דַּ ְל ּתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יַ ֲ!קֹב ַהכּ ֵֹהן.
ְּכ ׁ ֶש ּ ָפ ַתח ַ ּב ַ!ל־ ַה ַ ּביִ ת ֶאת־ ַהדֶּ ֶלת ,נִ ְד ַהם ִל ְראוֹ ת ָּג ָמל עוֹ ֵמד ְ ּב ֶפ ַתח ַה ַ ּביִ ת ,וְ ָ! ָליו ַמ ּ ָשׂ א ָּכבֵ ד ׁ ֶשל ּ ֵפרוֹ ת
יהם ֲח ָריוֹ ת ׁ ֶשל דֶּ ֶקל ְל ִסכּ ו ְּך .מוֹ בִ יל ַה ָּג ָמל ָהיָ ה לֹא
ְמ ׁש ָ ּב ִחיםְּ ,ת ָמ ִרים וְ ִר ּמוֹ נִ ים נֶ ְח ָמ ִדים ְל ַמ ְר ֶאה ,וַ ֲ! ֵל ֶ
ַא ֵחר ֵמ ֲא ׁ ֶשר אוֹ תוֹ ַ! ְרבִ י ׁ ֶש ּנוֹ ׁ ַשע ַ!ל־יָ דוֹ ּ ,ו ְכ ׁ ֶש ָר ָאה ֶאת ַר ִ ּבי יַ ֲ!קֹב ָּת ֵמ ַּהָ ,א ַמרַ " :מה ְּל ָך ִמ ְת ּ ַפ ֵּלא? זוֹ
ִמנְ ָח ִתי ַה ְּצנו ָּ!ה ַ!ל ׁ ֶש ִה ַּצ ְל ָּתנִ יּ ָ .בר ּו ְך ַא ָּתה ַלה' ,וְ ַ! ָּתה יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ֵאין ָח ְכ ָמה ְּכ ָח ְכ ַמת יִ שְׂ ָר ֵאל".

ֲא ׁ ֶשר יִ ְר ַצח ֶאת־ ֵר ֵ&ה ּו ִ ּב ְב ִלי־ ַד ַ&ת וְ ה ּוא לֹא־שׂ נֵ א לוֹ
ִ ּב ְכ ָפר ָק ָטן ִה ְתגּ וֹ ֵרר ר' ׁ ַש ְכנָ א ַה ּמוֹ זֵ ג ,וְ ֶאת ּ ַפ ְרנָ ָסתוֹ ָמ ָצא ִמ ֵ ּבית ַמ ְרזֵ ַח אוֹ תוֹ ָח ַכר ֵמ ַה ּ ָפ ִריץ ַה ְּמקוֹ ִמי.
ְּכ ַד ְר ָּכם ׁ ֶשל ָה ִא ָּכ ִרים ַה ָּנ ְכ ִר ִ ּייםָ ,הי ּו ָ ּב ִאים ַה ָּלל ּו ִמדֵּ י יוֹ ם ,ו ְּמ ַכ ִּלים ֶאת ַּכ ְס ּ ָפם ַה ּמ ָ!ט אוֹ תוֹ ִה ְרוִ יח ּו ְ ּבזֵ ַ!ת
יהם ַ ּב ִּט ּ ָפה ַה ָּמ ָרהִ ּ .פנְ ָקס ָּגדוֹ ל ָהיָ ה ְלר' ׁ ַש ְכנָ א ,בּ וֹ ָהיָ ה רוֹ ׁ ֵשם
י! ֶאת יְ גוֹ נָ ם ּו ְת ָלאוֹ ֵת ֶ
ַא ּ ָפםְּ ,כ ֵדי ְל ַה ְט ִ ּב ַ
יהם ׁ ֶשל־ ָה ִא ָּכ ִרים ,ו ִּמדֵּ י ּ ַפ ַ!ם ָהיָ ה גּ וֹ בֶ ה ֵמ ֶהם ֶאת־חוֹ בָ ם ַ!ד־ ַה ּ ְפרו ָּטה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה .ר'
ֶאת־ ָּכל־חוֹ בוֹ ֵת ֶ
יטב ֶאת־ ָלקוֹ חוֹ ָתיו ו ָּמ ָצא ְמ ִס ּלוֹ ת ְל ִל ָ ּבםָּ ,כ ְך ׁ ֶש ַאף ֶא ָחד לֹא ִה ְמ ָרה ֶאת־ ּ ִפיו וְ ִה ְק ּ ִפיד
ׁ ַש ְכנָ א ִה ִּכיר ֵה ֵ
מר ַ!ל ִק ׁ ְש ֵרי יְ ִדיד ּות ִע ּמוֹ  .או ָּלם ׁשוֹ נִ ים ָהי ּו ַהדְּ בָ ִרים ִעם ַא ַחד ָה ִא ָּכ ִרים ׁ ֶש ָה ַפ ְך ְ ּבכ ַֹח ַה ְ ּזרוֹ ַ! ְל ַמנְ ִהיג
ִל ׁ ְש ֹ
ַה ְּכ ָפר ,וְ ַה ָּלה ׁ ֶש ָהיָ ה ֵּג ֶאה ְ ּב ַמ ֲ! ָמדוֹ ָ ,היָ ה ׁשוֹ ֶתה ְל ׁ ָש ְכ ָרה ְ ּב ֵבית ַה ְּמזִ יגָ ה ,ו ֵּמעוֹ ָלם לֹא ׁ ִש ֵּלם ְלר' ׁ ַש ְכנָ א
ֲא ִפ ּל ּו ּ ְפרו ָּטה ַא ַחת .חוֹ בוֹ ָה ַל ְך וְ ָת ַפח ,וְ הוּא ְּכ ָלל לֹא ִּג ָּלה ִס ָּמנִ ים ִּכי ְ ּב ַכ ָּונָ תוֹ ְל ׁ ַש ֵּלם ֵאי ּ ַפ ַ!ם ֶאת־חוֹ בוֹ ,
ימי ֶה ָח ָּגא ׁ ֶשל ָה ִא ָּכ ִרים ַה ּנוֹ ְצ ִר ִ ּייםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר
ַ!ד ׁ ֶש ַּסבְ ָלנ ּותוֹ ׁ ֶשל ַה ּמוֹ זֵ ג ִּכ ְמ ַ!ט ו ָּפ ְק ָ!הָ .היָ ה זֶ ה ְ ּב ֶא ָחד ִמ ֵ
יש לוֹ ַ ּב ְקבּ וּק ְּכ ַר ְס ָּתנִ י ִעם
אוֹ תוֹ ָ! ִריץ נִ ְכנַ ס ִעם ֶחבֶ ר ְמ ֵר ָ!יו ֶאל ֵ ּבית ַה ְּמזִ יגָ ה ,וְ ָד ַר ׁש ֵמר' ׁ ַש ְכנָ א ְל ַה ִּג ׁ
ישתוֹ  ,וְ ר' ׁ ַש ְכנָ א
יֵ ין־שָׂ ָרף ,וְ ִה ְפ ִטיר ְּכ ַד ְרכּ וֹ ְ'ר ׁשֹם ְ ּב ִפנְ ָק ְס ָך ַ!ל־ ֶח ׁ ְשבּ וֹ נִ י'ֶ .א ָּלא ׁ ֶש ַה ּ ַפ ַ!ם לֹא נֶ ֶ!נְ ָתה דְּ ִר ׁ ָ
י! ִל ְמ ַמדִּ ים ַמ ְד ִאיגִ ים ,לֹא יִ זְ ֶּכה ְל ַק ֵ ּבל ִמ ֶּמ ּנ ּו
י! לוֹ ִּכי ַ!ד ׁ ֶש ּלֹא יְ ׁ ַש ֵּלם ֶאת־חוֹ בוֹ ַה ָּמ ֵלא ׁ ֶש ְּכבָ ר ִה ִּג ַ
הוֹ ִד ַ
ֹאש ַה ִ ּב ְריוֹ נִ ים ָ! ְל ָתה וְ גָ ֲא ָתה ,וְ הוּא ֵה ֵחל ִ ּב ְק ִריאוֹ ת זַ ַ!ם ְּכ ַל ּ ֵפי ר' ׁ ַש ְכנָ א,
ֲא ִפ ּל ּו ִט ּ ָפה ַא ַחתֲ .ח ָמתוֹ ׁ ֶשל ר ׁ
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֶח ֶבר ָה ִא ָּכ ִרים ׁ ֶש ְּסבִ יבוֹ ַמ ֲח ִרים־ ַמ ֲחזִ ִ
א ֶמר ְל ַהכּ וֹ תוֹ נֶ ֶפ ׁש .ר' ׁ ַש ְכנָ א ָהיָ ה
יקים ַא ֲח ָריו ,וְ ֵהם גָ ְמר ּו ֹ
ַ ּב ַ!ל קוֹ ָמה וּבַ ַ!ל כּ ַֹחּ ,ו ְכ ׁ ֶש ָר ָאה ׁ ֶש ָּצ ָרתוֹ ָצ ָרה ,נִ ַּג ׁש ֶאל ַה ַּמנְ ִהיג ַהצּ וֹ וֵ ַח ,וַ ֲה ָדפוֹ ְל ָאחוֹ ר ִ ּב ְמ ִחי־יָ דַ .ה ָּלה
ֹאשוֹ ְ ּבחֹד ַה ּ ׁש ְל ָחן ׁ ֶש ָ! ַמד ֵמ ֲאחוֹ ָריו,
ִא ֵ ּבד ֶאת ׁ ִש ּווּי ִמ ׁ ְש ָקלוֹ וְ נָ ַפל ַל ֲאחוֹ ָריוֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ְּל ַה ָּותוֹ נֶ ְח ַ ּבט ר ׁ
וְ ַ!ל־ ֲא ָתר נָ ַפל ַא ְר ָצה וְ ִה ְת ּ ַפ ֵּגר ִמ ָ ּידּ ֶ .ב ָה ָלה ָא ֲחזָ ה ֶאת־ ָה ִא ָּכ ִרים ׁ ֶש ַ ּב ָּמקוֹ ם ,וְ ַה ָּלל ּו ִמ ֲהר ּו ְל ַה ִּקיף ֶאת ֵ ּבית
יעים ְל ָכל־ ְ ּבנֵ י ַה ְּכ ָפר ַ!ל־מוֹ תוֹ ׁ ֶשל־ ַמנְ ִהיגָ םֶ ׁ ,ש ִּנ ְר ַצח ְ ּב ַכ ָּונָ ה ְּת ִח ָּלה
ַה ַּמ ְרזֵ ַחְּ ,כ ׁ ֶש ֵהם ׁשוֹ ֲאגִ ים ְ ּבקוֹ ל וּמוֹ ִד ִ
ִ ּב ֵידי ַה ּמוֹ זֵ ג ַה ְ ּיהו ִּדי .ר' ׁ ַש ְכנָ א ׁ ֶש ּ ִפ ֵּק ַח ָהיָ הֵ ,ה ִבין ִּכי נִ ְק ַלע ְל ָצ ָרה ְצרו ָּרה ,וְ יָ ַדע ִּכי ָכ ְל ָתה ֵא ָליו ָה ָר ָ!ה.
ישה ּו ָלשִׂ ים
ְ ּב ֵאין רוֹ ִאים ,נִ ֵּצל ֶאת ַה ְּמהו ָּמה ַה ְּגדוֹ ָלה ׁ ֶש ִה ְתחוֹ ְל ָלה ַ ּב ָּמקוֹ ם ,וְ עוֹ ד ְ ּב ֶט ֶרם ִס ּ ֵפק ָהיָ ה ְ ּביַ ד ִמ ׁ ֶ
ֵלב ֵא ָליו וְ ִל ְבדּ ֹק ֶאת־ ַמ ֲ!שָׂ יוִ ,מ ֵהר ְל ִה ְת ַח ֵּמק ֵמ ַהדֶּ ֶלת ָה ֲאחוֹ ִרית ׁ ֶשל ֵ ּבית ַה ַּמ ְרזֵ ַח ,וְ ָ!שָׂ ה ֶאת דַּ ְרכּ וֹ
ַהיְ ׁ ֵשר ֶאל ְמעוֹ נוֹ ׁ ֶשל ַהצַּ דִּ יק ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם ַמ ִּת ְתיָ ה ּו ִמ ּ ׁ ְש ְט ֶפנְ ׁ ְשט ,ו ִּמ ָ ּיד ּ ָפ ַרץ ִ ּבבְ ִכי ַּת ְמרו ִּרים.
" ַר ֵ ּבנ ּו ַה ָּגדוֹ ל"ָ ,ק ָרא ר' ׁ ַש ְכנָ א ְ ּבקוֹ ל בּ וֹ ִכיםָ " ,אסוֹ ן ָּגדוֹ ל נָ ַפל ָ! ַלי ׁ ֶש ּלֹא ְ ּב ַא ׁ ְש ָמ ִתי ,וַ ֲאנִ י ָאנָ ה
י!ה ַה ּ ׁ ְשמו ָּ!הִּ ,כי כּ ֹחוֹ ת
י!תוֹ ׁ ֶשל ר' ׁ ַש ְכנָ א ׁ ֶש ּ ׁ ָש ָהה ִ ּב ׁ ְש ְט ֶפנְ ׁ ֶשט ַה ְמר ֶח ֶקת ִמ ֵ ּביתוֹ ְּכבָ ר ִה ִּג ָ
ֲאנִ י־בָ א"? ִל ִיד ָ
יש ּו ִלבְ נֵ י ֵ ּביתוֹ הוֹ ָד ָ!ה ַ!ל־ ִמ ׁ ְש ּ ָפטוֹ ׁ ֶש ָ! ִתיד
ַה ִּמ ׁ ְש ָט ָרה ּ ָפ ׁ ְשט ּו ַ!ל־ ֵ ּביתוֹ וְ ִח ּ ְפשׂ ּו ַא ֲח ָריו נוֹ ָא ׁשוֹ ת ,וְ ַאף ִה ִּג ׁ
ְל ִה ְת ַק ֵ ּים ְ ּבעוֹ ד יוֹ ַמיִ ם ְ ּב ֶמ ְר ַּכז ַה ְּכ ָפר ֳק ָבל־ ַ!ם וְ ֵ! ָדה ,וְ נִ ְר ֶאה ׁ ֶש ָא ְפ ָסה לוֹ ָּכל־ ִּת ְקוָהַ .ה ַּצדִּ יק ָא ַחז ְּכ ַד ְרכּ וֹ
ֶאת־יָ דוֹ ׁ ֶשל ר' ׁ ַש ְכנָ אֶ ,ה ְע ִּתיר ָ! ָליו דִּ בְ ֵרי ִח ּזוּק וֶ ֱאמוּנָ הִ ,ה ׁ ְש ַּת ֵּתף ִע ּמוֹ ְ ּב ַצ ֲ!רוֹ ִמ ּתוֹ ְך ֲאנָ ָחה ֲ!מ ָּקה,
ישת ַה ּ ׁ ִש ְלטוֹ נוֹ ת .ו ְּמבָ ֵר ְך ֲאנִ י
ו ְּלבַ ּסוֹ ף ָא ַמרְ ׁ " :ש ַמע ַל ֲ! ָצ ִתי וְ ׁשוּב ִל ְכ ָפ ְר ָך ְּכ ֵדי ְל ִה ְתיַ צֵּ ב ַ ּב ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ִּכ ְד ִר ׁ ַ
יל ָך ֵמ ַהגּ וֹ יִ ים ְמשַׂ ְּנ ֵאי נַ ְפ ׁ ֶש ָך"ַ .ל ְמרוֹ ת ׁ ֶשר' ׁ ַש ְכנָ א ִה ְת ַק ּ ׁ ָשה
יא ָך ִמן־ ַה ֵּמ ַצר וְ יַ ִּצ ְ
אוֹ ְת ָךֶ ׁ ,ש ַה ָּק ָ ּב"ה יוֹ ִצ ֲ
א ֶמן וְ ָחזַ ר ֶאל־ ַה ְּכ ָפרְּ ,כ ֵדי ְל ִה ְתיַ ֵּצב ַ ּב ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ַה ּפ ְמ ִ ּבי.
ְל ַמ ֵּלא ַא ַחר ֲ! ָצתוֹ ׁ ֶשל־ ָה ַר ִ ּביִ ,ה ְת ַמ ֵּלא ֶ ּב ֱאמוּנַ ת־ ֹ
ַהדִּ ּיוּנִ ים לֹא ָא ְרכ ּו זְ ַמן ַרב ,וְ ַה ּ ׁשוֹ ְפ ִטים ׁ ֶש ָהי ּו שׂ וֹ נְ ֵאי יִ שְׂ ָר ֵאל מבְ ָה ִקים ,הוֹ ִציא ּו ִח ׁ
יש ַמ ֵהר ֶאת־דִּ ינוֹ
ַל ָּמוֶ תּ ְ ,ב ַא ׁ ְש ַמת ֶר ַצח ִא ָּכר ַחף ִמ ּ ֶפ ׁ ַשע ְ ּב ַכ ָּונָ ה ְּת ִח ָּלה ו ִּמ ּתוֹ ְך זָ דוֹ ן .לֹא הוֹ ִעיל ּו לוֹ ָּכל־ ַט ֲ!נוֹ ָתיוִּ ,כי לֹא
ֹאש ָה ִא ָּכ ִרים ֶא ָּלא ֲה ָדפוֹ ִמ ּתוֹ ְך ִה ְתגּ וֹ נְ נוּת ,וְ ַהדְּ בָ ִרים נָ ְפל ּו ַ!ל ָאזְ נַ יִ ם ֲ! ֵרלוֹ ת .וְ ָכאן
ִה ְת ַּכ ֵּון ַל ֲהרֹג ֶאת ר ׁ
ֵא ַרע ַמ ֲ!שֶׂ ה ּ ֶפ ֶלא ִמן־ ַה ּ ׁ ָש ַמיִ םּ ְ .בעוֹ ד ַה ּ ׁשוֹ ְפ ִטים ָק ִמים ְּכ ֵדי ְל ַה ְכ ִריז ֶאת ְּגזַ ר דִּ ינוֹ ׁ ֶשל ר' ׁ ַש ְכנָ א ַל ָּמוֶ ת,
יהםָ .היְ ָתה זוֹ ְר ִע ַידת ֲא ָד ָמה ָק ׁ ָשה ׁ ֶש ִה ְת ַר ֲח ׁ ָשה ָ ּב ֵאזוֹ ר,
ֵה ֵח ָּלה ָה ֲא ָד ָמה ְל ֶפ ַתע ָלנוּד וְ ָלנו ַּ! ִמ ַּת ַחת ַרגְ ֵל ֶ
ֹאשם.
וְ ַה ֶּנ ֱא ָס ִפים ִמ ֲהר ּו ְל ִה ָּמ ֵלט ֵמאו ַּלם ֵ ּבית ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ַהחו ָּצהֵ ,מ ֲח ׁ ָש ׁש ׁ ֶש ִּת ְק ַרת ַה ַ ּביִ ת ִּת ּפֹל ַ!ל־ר ׁ ָ
ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ׁ ֶש ִה ְצ ִליח ּו ְל ִה ָּמ ֵלט ִמן־ ָהאו ָּלםָ ,הי ּו לֹא ַא ֵחר ֵמ ֲא ׁ ֶשר ַה ּ ׁשוֹ ְפ ִטים ַה ִּנ ְכ ָ ּב ִדים ְ ּב ַ! ְצ ָמםֶ ׁ ,ש ִה ְת ַק ּ ׁש ּו
ְל ַפ ֵּלס ֶאת דַּ ְר ָּכם ַהח ּו ָצה ,וְ נִ ְל ְּכד ּו ַּת ַחת ַה ֲה ִריסוֹ ת ְּכ ׁ ֶש ֵהם ּ ְפצו ִּעים וְ זָ בֵ י דָּ םֳ .ח ָד ׁ ִשים ֲאר ִּכים ׁ ָש ְכב ּו
יהם וְ ׁ ָשב ּו
ַה ּ ׁשוֹ ְפ ִטים יַ ַחד ִעם ַה ּתוֹ ְב ִעים ַ!ל ִמ ַּטת ָח ְליָ ם ,וְ ַרק ְל ַא ַחר ְּתקו ָּפה ֲאר ָּכה ֶה ְח ִלימ ּו ִמ ּ ִפ ְצ ֵ! ֶ
ְל ִה ְת ַה ֵּל ְך ַ ּבחוּץ ַ!ל־ ִמ ׁ ְש ַ!נְ ָּתם .ר' ׁ ַש ְכנָ א ַ! ְצמוֹ לֹא נִ ּזֹק ְ ּב ַח ְס ֵדי ׁ ָש ַמיִ ם ָ ּב ְר ִע ָידה ַה ְּגדוֹ ָלה ,או ָּלם שִׂ ְמ ָחתוֹ
י!ה ְלבֵ יתוֹ ַהזְ ָמנָ ה ְמחדֶּ ׁ ֶשת
ַ!ל ִ ּב ּטוּל ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ְּכנֶ גְ דּ וֹ ָהיְ ָתה מ ְקדֶּ ֶמת ִמדַּ יְּ .כ ׁ ָשנָ ה ְל ַא ַחר ָה ַר ַ! ׁשִ ,ה ִּג ָ
ֹאש ָה ִא ָּכ ִרים.
מד ַ!ל דּ ו ַּכן ַה ֶּנ ֱא ׁ ָש ִמים ְּכרוֹ ְצחוֹ ְ ּבזָ דוֹ ן ׁ ֶשל ר ׁ
ַל ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ,וְ הוּא נִ ְת ַ ּבע ׁשוּב ַל ֲ! ֹ
ֶא ָּלא ׁ ֶש ַה ּ ַפ ַ!ם ִה ְתנַ ֵהל ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ְ ּבא ֶֹפן ׁשוֹ נֶ ה ְלגַ ְמ ֵריַ .ה ּ ׁשוֹ ְפ ִטים ָהי ּו נְ תוּנִ ים ֲ! ַדיִ ן ַּת ַחת ַה ִּס ּיוּט ׁ ֶשל
יה ,וְ ִעם ְּת ִח ַּלת ַהדִּ ּיוּנִ ים,
ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ַה ּקוֹ ֵדםּ ְ ,ב ַמ ֲה ָלכוֹ ֵא ְר ָ!ה ְר ִע ַידת ָה ֲא ָד ָמה וְ ֵהם נִ ְל ְּכד ּו ַּת ַחת ֲה ִריסוֹ ֶת ָ
ֹאש ַה ּ ׁשוֹ ְפ ִטים וְ ָא ַמרְ " :ר ִע ַידת ָה ֲא ָד ָמה ׁ ֶש ֵא ְר ָ!ה
י!ה ָלשֵׂ את ֶאת־דְּ בָ ֶר ָ
עוֹ ד ְ ּב ֶט ֶרם ֵה ֵח ָּלה ַה ְּתבִ ָ
יהָ ,קם ר ׁ
ְ ּב ֵ!ת ַהדִּ ּיוּן ַה ּקוֹ ֶדם ,לֹא ָ ּבא ְל ִח ָּנםֵ .אין ָס ֵפק ְ ּב ִל ִ ּביִּ ,כי ִמן־ ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִ ּב ְק ׁש ּו ְל ַהזְ ִהיר אוֹ ָתנ ּו ׁ ֶש ּלֹא נִ ׁ ְש ּפ ְֹך דָּ ם
נָ ִקי ,וּבָ רוּר ִלי ִּכי ַה ְ ּיהו ִּדי ׁ ֶש ְּל ָפנֵ ינ ּו לֹא ָא ׁ ֵשם ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶש ֵא ַרעָ .ה ֵ!ד ּיוֹ ת ׁ ֶשל־ ָה ִא ָּכ ִרים ׁ ְשתוּיֵ י ַה ַ ּייִ ן ׁ ֶש ּ ׁ ָשה ּו
י!ה נֶ גֶ ד ַה ְ ּיהו ִּדי ַה ּמוֹ זֵ ג ,וְ ָאנ ּו
ילה וְ ֵאין ָל ּה ׁשוּם ֵ! ֶר ְך ,וְ ָל ֵכן ִמ ְת ַ ּב ֶּט ֶלת ַה ְּתבִ ָ
ְ ּבבֵ ית ַה ַּמ ְרזֵ ַח ֵאינָ ּה ְקבִ ָ
ַמ ְכ ִריזִ ים ָ! ָליו ְּכ ַ!ל ַחף ִמ ּ ֶפ ׁ ַשע וְ הוּא ְמ ׁש ְח ָרר ְללֹא ְּתנַ אי"ַ .ר ַ! ׁש וַ ֲהמ ָּלה ִה ְתעוֹ ְרר ּו ְ ּבאו ַּלם ֵ ּבית
ישוֹ ַ!ל ׁש ְל ָחנוֹ  ,וְ ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך" :וְ לֹא ַרק זוֹ ֶ ,א ָּלא ִמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָה ִא ָּכ ִרים נוֹ ְתר ּו
ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ,או ָּלם ַה ּ ׁשוֹ ֵפט ִה ָּכה ְ ּב ַפ ִּט ׁ
ְ
י! ָ ּבזֹאת ִּכי
יפים ְ ּב ֶמ ׁ ֶשך ְּתקו ָּפה ֲאר ָּכהֲ ,אנִ י מוֹ ִד ַ
ַח ָ ּיבִ ים ַל ּמוֹ זֵ ג ְסכ ּו ֵמי ָ! ֵתק ַ!ל ׁ ְש ִת ַ ּית ַמ ׁ ְש ָקאוֹ ת ֲח ִר ִ
יהם ְל ׁ ַש ְּלמוֹ ַ!ד ַה ּ ְפרו ָּטה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה" .ר' ׁ ַש ְכנָ א ִה ְת ַק ּ ׁ ָשה ְל ַ! ֵּכל ֶאת ַה ִ ּז ּכוּי
ַהחוֹ ב ׁ ָש ִריר וְ ַק ָ ּים וַ ֲ! ֵל ֶ
י!ּ ,ובְ ָאזְ נָ יו ִצ ְל ְצל ּו דְּ בָ ָריו ׁ ֶשל־ ָה ַר ִ ּביֶ ׁ ,ש ֵ ּב ְרכוֹ ִּכי יִ ָּנ ֵצל ִמי ֵדי ְמבַ ְק ׁ ֵשי ָר ָ!תוֹ  ,וַ יְ ִהי ְלנֵ ס.
ַה ַּמ ְפ ִּת ַ

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

ַּבצַּ ר ְל ָך ָּ -כת ּוב זֶ ה ְמ ַד ֵּבר ְּב ַה ְב ָט ַחת ַה ְ ּגא ָּלהִּ ,כי ַּב ַ ּצר ְל ַ ם
יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶשה ּוא זְ ַמן ַה ָ ּגלוּת ,עוֹ ד לוֹ ׁ ֶש ִ ּי ְמ ָצאוּ הוּ
ָּכל־ ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ָה ֲאמ ּו ִרים ְּב ָסמו ְּךֶ ׁ ,ש ֵהם ַה ׁ ְש ָמ ָדה ִמן
ָה ֲא ָד ָמה ַו ֲה ָפ ָצה ֵּבין ָהא ּמוֹ תְ ,ו ַה ְמ ָ ָטה ׁ ֶש ִ ּי ּ ׁ ָש ֲאר ּו ְמ ֵתי
יחְ ,ולֹא
ִמ ְס ּ ָפר ,זֶ ה יִ ְהיֶ ה ְ ּב ַא ֲח ִרית ַה ָ ּי ִמים ְו ֵהם ֶח ְב ֵלי ָמ ׁ ִש ַ
יִ ְהיֶ ה ָל ֶהם ָּכל־ ַה ָ ּצרוֹ ת ִּב ְת ִמידוּת ִּבזְ ַמ ִ ּנים ֲאר ִּכיםֶ ,א ָּלא
יחם ׁ ֶש ְ ּיעוֹ ֵרר ה' ְל ָב ָבם ָאז ָל ׁשוּ ב
ְ ּב ַא ֲח ִרית ַה ָ ּי ִמיםּ ,ו ַמ ְב ִט ָ
ִּב ְת ׁשו ָּבהְ ,וה ּוא אוֹ ְמרוֹ ְו ׁ ַש ְב ָּת ַ ד־ה'ְ ,ונָ ַתן ַט ַ ם
ְל ַה ְב ָט ָחה זוֹ ִּכי ֵאל ַרחוּם ה' ֱאל ֶֹה ָ
יח ֵּזק
יך לֹא יַ ְר ּ ְפ ָך ְוגוֹ ' ִו ַ
ִל ְ ּב ָך ָל ׁשוּב ְוגוֹ ':
יכ ֵאל ִל ְפנֵ י ה' ׁ ֶש ֵה ִביא ְ ּבז ַֹהר
ְואו ַּלי ׁ ֶש ּזוֹ ִהיא ַט ֲ נַ ת ִמ ָ
ָח ָד ׁשֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ָּבא ּו ַא ֲח ִרית ַה ָ ּי ִמים ו ָּמ ְצא ּו אוֹ ָתם
וּפ ַר ׁ ְש ִּתי
ָּכל־ ַהדְּ ָב ִרים ְו ָל ּ ָמה לֹא יְ עוֹ ֵרר ה' ִל ָּבם ָל ׁשוּבֵ ,
ת ַח אוֹ ָצר
ַה ַּמ ֲא ָמר ְּב ָמקוֹ ם ַא ֵחרְ .ו ֵ ינֵ ינ ּו ַלה' צוֹ ִפ ּיוֹ תִ ,ל ְפ ּ ֹ
וּל ַה ּטוֹ ת ְל ָבבוֹ ת ַ ם ה'
רו ַּח ָט ֳה ָרה ִל ְפק ַֹח ֵ ינַ יִ ם ִע ְּורוֹ ת ְ
ְל ַה ִּכיר נְ ִעימ ּות ֲ ֵרב ּות יְ ִדיד ּותוֹ :
נ ֵֹתן ְל ָך ָּכל־ ַה ָ ּי ִמים ֵ ּ -פרו ּׁש ְל ִפי ׁ ֶש ָא ַמר ָל ֶהם ְל ַמ ַ ן
ַּת ֲא ִר ְ
ֹאמר ּו ׁ ֶש ַה ַּכ ָּונָ ה
מ ֶש1ה ׁ ֶש ּי ְ
יך יָ ִמים ַ ל־ ָה ֲא ָד ָמהָ ,ח ׁש ֹ
ְ
יהם
יהם ה ּוא ׁ ֶשה' ַמ ֲא ִריך יְ ֵמ ֶ
ִהיא ׁ ֶש ַ ל־יְ ֵדי ַמ ֲ שֵׂ ֶ
ַ ל־ ָה ֲא ָד ָמה ,ו ִּמ ּמוֹ ָצא ָד ָבר ַא ָּתה ָל ֵמדֶ ׁ ,ש ִהגְ ִּביל ה' יְ ֵמי
נְ ִתינַ ת ָה ָא ֶרץ ְּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ִהגְ ִּביל ַח ֵ ּיי ָה ָא ָדם ,דִּ ְכ ִתיב ִאם
יחם ְל ַה ֲא ִר ְ
יהם ְּכ ׁ ֶש ֵ ּי ְלכוּ ְּב ֶד ֶר ְך
יך יְ ֵמ ֶ
ֲחרו ִּצים יָ ָמיוְ ,ו ִה ְב ִט ָ
יך נ ֵֹתן ְלךָ
וּב ֵאר ֲא ׁ ֶשר ה' ֱאל ֶֹה ָ
יָ ׁ ָשרָ ,לזֶ ה ָ ּג ַמר א ֶֹמר ֵ
ָּכל־ ַה ָ ּי ִמיםֵ ּ ,פרו ּׁש ִּכי ַמ ְּתנַ ת ה' ִהיא ְלעוֹ ְל ֵמי ַ ד לֹא ִלזְ ַמן
מגְ ָּבל ,ו ֵּמ ַ ָּתה אוֹ ְמרוֹ ו ְּל ַמ ַ ן ַּת ֲא ִר ְ
יך יָ ִמיםֵ ּ ,פרו ּׁש ׁ ֶש ּלֹא
יָ מוּת ּו ָ ּב ּה ְּב ַק ְצרוּת ׁ ָשנִ ים ַ ,ל־דֶּ ֶר ְך אוֹ ְמרוֹ ְל ַמ ַ ן יִ ְרבּ וּ
יכם ְוגוֹ 'ְ ,ואוֹ ְמרוֹ ָּכל־ ַה ָ ּי ִמים ִהיא ַה ֲ ָמ ַדת ָה ָא ֶרץ ְ ּביַ ד
יְ ֵמ ֶ
יִ שְׂ ָר ֵאל:

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים
"לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב
וכיום הכיפורים" ,וישנם שישה טעמים שבגללם
נעשה ט"ו באב ליום־טוב :פסקו בו מתי מדבר וחזר
הדיבור מה' למשה רבנו; הותרו השבטים לבוא זה
בזה; שבט בנימין הותר לבוא בקהל; בו ביום ביטל
הושע בן־אלה ,מלך ישראל האחרון ,את המשמרות
שהעמיד ירבעם בן־נבט מלך ישראל הראשון ,שלא
יעלו ישראל לירושלים; וניתנו בו הרוגי ביתר
לקבורה .וסימנך 'חמשה עשר' נוטריקון :ח'יתון
ח'ולות בכרמים ,מ'תי מדבר ,ש'בטים הותרו ,ה'רוגי
ביתר ,ע'צי מערכה ,ש'בט בנימין ,ר'גל) .עתים לבינה(
על גדולת יום חמישה עשר באב ,כתב ה'בן־איש־חי'
בספרו חלק א' ,ש"צריך לעשות שמחה ,מפני שיש
עילוי לשכינה כמו שמובא בזוהר הקדוש ,וכיון
שעלה חודש זה בט"ו שוב לא יֵ רד ,דמעלין בקודש".
על 'שבת נחמו' כתב רבי יהושע אבן־שועיב תלמיד
הרשב"א בדרשותיו לפרשת ואתחנן" :נהגו לעשות
השבת הזה אחר ט' באב ביום־טוב ,והיא מצווה
גדולה שהוא יום נחמה ,ואף־על־פי שאינו יום־טוב
ממש ,עשו אותו יום מקודש לכבוד השבת ביום ט"ו,
וכל השמח בו זוכה בנחמת בניין בית המקדש".
בי"ח במנחם־אב תענית צדיקים ,כמובא בשולחן
ערוך ,שבו כבה נר המערבי בימי אחז ,ויש גורסים
בי"ז בו ,ולכן ראוי להחמיר בשניהם .בספר 'כף
החיים' כותב ,כי בי"ז באב תרפ"ט" ,קמו הישמעאלים
על היהודים יושבי ארץ ישראל ,והרגו כמה אנשים
ונשים ושרפו בתים וספרים וספרי תורה ,ובפרט
ביושבי חברון יום י"ח הנזכר עשו נקמות במיתות
משונות ,ושארית הפליטה גלו לירושלים מפחדם
שם ,וחשבו לאבד את כל יושבי ארץ ישראל ח"ו,
לולי ה' שהיה לנו שהפיר עצת גויים".
?

יט ׁשִ ,ה ְת ַא ְּספ ּו ַּת ְל ִמ ָידיו ְל ַלוּ וֹ ת ֶאת־ ַר ָּבם ִל ְמנוּ ַחת עוֹ ָל ִמיםּ ֵ .בין ַה ָּב ִאים ָהי ּו ַ ּגם
ְל ַא ַחר ִה ְס ַּת ְּלקוּת ַה ּ ַמ ִ ּגיד ִמ ֶּמזְ ִר ְ
ָה ַא ִחים ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ָה ַר ִּבי ר' ֱא ִל ֶ
ימ ֶל ְך ִמ ִ ּליזֶ 'נְ ְסק ְו ָה ַר ִּבי ר' ז ּו ׁ ָשא ֵמ ֲאנִ ּיפוֹ ִלי ,ו ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ִּנגְ נַ ז ֲארוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ִה ְתיַ ֲ!צוּ
יהם ְל ַמנְ ִהיגַ .א ַחר יִ ּ ׁשוּ ב ַהדַּ ַ!ת ֶה ְח ִליט ּו ְל ַח ֵ ּלק ֶאת ַּת ְפ ִקיד ַה ַהנְ ָהגָ ה ִל ׁ ְשנַ יִ םַ ,ר ִּבי
ַה ַּת ְל ִמ ִידים ֶאת־ ִמי ְל ַמנּ וֹ ת ֲ! ֵל ֶ
ימ ֶל ְך יְ ַמ ֵ ּלא ֶאת
יטאְ ,ו ָה ַר ִ ּבי ר' ֱא ִל ֶ
ְמנַ ֵחם ֶמנְ דְּ ל ִמ ִּוי ֶט ּ ְפ ְסק יְ ַמ ֵּלא ֶאת ְמקוֹ ם ַה ַּמ ִ ּגיד ִ ּב ְמ ִדינוֹ ת רו ְּסיָ הַ ,ריְ ִסין וְ ִל ָ
ֹאשם וְ יָ ְצאוּ ְל ַד ְר ָּכם ְּכ ֵדי ָל ׁשוּ ב ְלפוֹ ִלין ,וּבַ דֶּ ֶר ְך
ימ ֶל ְך ְ ּבר ׁ ָ
יציָ הָ .ה ְלכ ּו ֲח ִס ֵידי ּפוֹ ִלין ִעם ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ְמקוֹ מוֹ ְ ּבפוֹ ִלין ְוגַ ִּל ְ
ְ
יאת ַה ֲח ִס ִידים יָ ׁ ַשן ַּכ ָּמה
י!ת ַהדֶּ ֶרך וְ ִל ְפ ִל ַ
ימ ֶל ְך ְל ַח ְדרוֹ ִּ ,ב ֵּק ׁש ָלנוּ ַח ִמיגִ ַ
נִ ְכנְ סוּ ְלבֵ ית ָמלוֹ ן ֶא ָחדְּ .כ ׁ ֶש ִ ּנ ְכנַ ס ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
יהם ְל ַרב ו ַּמנְ ִהיגֵ ,ה ֵח ּל ּו ְל ַה ְר ֵה ר
ׁ ָשעוֹ ת ְ ּב ֶר ֶצףַ .הדָּ בָ ר ָהיָ ה ְל ֶפ ֶלא ְּב ֵ!ינֵ י ַה ַּת ְל ִמ ִידים ְו ֵח ֶלק ֵמ ֵא ּל ּו ׁ ֶש ִּק ְּבל ּו אוֹ תוֹ ֲ! ֵל ֶ
ל־כ ְך? ׁ ָש ַמע ָה ַר ִּבי ר' ז ּו ׁ ָשא ֶאת
ישן ׁ ָשעוֹ ת ְרצוּ פוֹ ת ָּכ ָּ
יצד יִ ָּת ֵכן ׁ ֶש ּ ְמ ַמ ֵּלא ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל ַה ַּמ ִ ּגיד יִ ׁ ַ
ַ!ל־ ַה ְ ּב ִח ָירהֶ ׁ ,ש ֵּכן ֵּכ ַ
ימ ֶל ְךַ !ָ ,מד ַ!ל־ ִמ ְפ ַּתן ַה ֶח ֶדר ִמ ַ ּבחוּץ ְו ִה ִ ּנ ַ
ָה ִרנּ וּן ְוהוּא ָה ַל ְך ִמ ָּיד ֶאל־ ַה ֶח ֶדר ׁ ֶשל ָה ַר ִּבי ר' ֱא ִל ֶ
יח ֶאת־ ַּכף־יָ דוֹ
ימ ֶל ְך וְ יָ ַרד
ַ!ל־ ַה ְּמז ּוזָ ה ַה ְּקבוּ ָ!ה ְּב ֶפ ַתח ַה ַּביִ ת ִמ ָּי ִמיןְ .ו ִה ֵּנה ּ ִפ ְל ֵאי ּ ְפ ָל ִאיםֵּ ,ת ֶכף ו ִּמ ָּיד ִה ְתעוֹ ֵרר ָה ַר ִ ּבי ר' ֱא ִל ֶ
ִמ ִּמ ָּטתוֹ ַ .הדָּ בָ ר ָהיָ ה ְל ֶפ ֶלא ְּב ֵ!ינֵ י ַה ֲח ִס ִידיםּ ,ובִ ְק ׁש ּו ֶה ְס ֵ ּב ִרים ֵמ ַר ִּבי ז ּו ׁ ָשאְּ " .כ ָלל יָ דו ַּ! הוּא ְ ּב ַמ ֲ! ַלת עוֹ ְב ֵדי ה'",
ָא ַמר ַר ִּבי ז ּו ׁ ָשאֶ ׁ " ,ש ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ָצ ִר ְ
יתי
'ש ִּו ִ
יך ְל ׁ ַש ּווֹ ת ֶאת ה' יִ ְת ָּב ַר ְך ְלנֶ גֶ ד ֵ!ינָ יו ָּת ִמיד ָּכל־ ַה ּיוֹ םְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ׁ ִ
ה' ְלנֶ גְ דִּ י ָת ִמיד'ַ .א ְך ֵמי ָלא ַּב ּיוֹ ם ,יָ כוֹ ל ָה ָא ָדם ְל ַצ ֵּיר ְל ַ! ְצמוֹ ֶאת־ ַה ּ ׁ ֵשםַ ,א ְך ַמה ַּי ֲ! ֶׂשה ַּב ַּליְ ָלה? וְ ָל ֵכן סוֹ ְמ ִכים ָא נוּ
ַ!ל־ ַה ְּמז ּוזָ ה ׁ ֶש ָ ּב ּה ָּכתוּב ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם ,וְ זֶ ה ּו ַה ֶּק ׁ ֶשר ׁ ֶש ֵּבין ַצדִּ ֵ
יקי ֱא ֶמת עוֹ בְ ֵדי ה' ְּב ָט ֳה ָרה ְלבֵ ין ַה ְּמז ּוזָ ה ְּב ֵ!ת ׁ ְשנָ ָתם.
יתי ה'
יתי ְּב ָכ ְך ֶאת־ ׁ ֵשם ה' ,וְ ָל ֵכן ֵה ִקיץ ָא ִחי ַהצַּ דִּ יק ִמ ָּידְּ ,כ ֵדי ְל ַק ֵּים ׁ ִש ִּו ִ
ַא ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִה ַּנ ְח ִּתי ֶאת־יָ ִדי ַ!ל־ ַה ְּמזוּזָ הִּ ,כ ִּס ִ
ְלנֶ גְ דּ וֹ "ְּ .כ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ְמע ּו ַה ֲח ִס ִידים ֶאת ַהדָּ בָ ר ַה ִ ּנ ְפ ָלא ַה ֶ ּזהִ ,ה ְת ַר ְ ּג ׁש ּו ְמאֹד ִמ ּ ֹג ֶדל ְקד ּ ׁ ָשתוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִּבי ר' ֱא ִל ֶ
ימ ֶל ְך וְ שָׂ ְמחוּ
ֹאשם ,וְ לֹא הוֹ ִתיר אוֹ ָתם ַּכצּ ֹאן ֲא ׁ ֶשר ֵאין ָל ֶהם רוֹ ֶ!ה.
ַ!ל ׁ ֶש ַה ָּק ָּב"ה זִ ֵּמן ָל ֶהם ַמנְ ִהיג ּכֹה ַצדִּ יק ִל ְהיוֹ ת ֲ! ָט ָרה ְלר ׁ ָ
ַר ִּבי שִׂ ְמ ָחה בּ ּונִ ים ֵמאוֹ ְטבוֹ ְצקָ ׁ ,ש ָהה ַּכ ָּמה ׁ ָשנִ ים ְ ּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל וּ ְכ ׁ ֶש ָחזַ ר ִמ ֶּמ ָּנה ְלבֵ יתוֹ ׁ ֶש ַּבגּ וֹ ָלהִ ,ה ְתנַ ֵהג ׁ ָשם
ישוּ ת ְ ּגדוֹ ָלה וְ ִק ֵּבל ָ! ָליו ח ְמרוֹ ת ְמי ָחדוֹ תֶ ׁ ,ש ּלֹא ָּת ִמיד ָהיְ ָתה ָל ֶהם ֲהבָ נָ ה ַ ּג ׁ ְש ִמיתֵּ .בין ַה ּ ׁ ְש ָאר נָ ַהגְ ,לנַ ּ ׁ ֵשק ֶאת
ִּב ְפ ִר ׁ
ַה ְּמזוּזָ ה ְּבמוֹ ּ ִפיו ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמנַ ּ ׁ ְש ִקים ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ,וְ לֹא ַ!ל־יְ ֵדי ַה ָ ּנ ַחת ַה ָּיד ַ!ל ַה ְּמז ּוזָ ה וְ נִ ּ ׁש ּו ָק ּהּ ְ .ב ָד ָבר זֶ ה נָ ַהג ְּב ַ! ְצמוֹ
וְ גַ ם דָּ ַר ׁש זֹאת ֵמ ָהאוֹ ְר ִחים ְו ַה ֲח ִס ִידים ׁ ֶש ָ ּבאוּ ֵא ָליו ,וְ ִצוָּ ה ַ!ל ַה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ׁ ֶש ָּכל־ ִמי ׁ ֶש ּלֹא ְמנַ ּ ׁ ֵשק ֶאת ַה ְּמז ּוזָ ה ְּב ִפיו
ַמ ָּמ ׁש ,לֹא יַ ְכנִ יסוֹ ְל ָפנָ יוַ ּ .פ ַ!ם ִהזְ דַּ ּ ֵמן ַה" ּ ְ ׂש ַפת ֱא ֶמת" ִמגּ וּ ר ְלאוֹ ְטבוֹ ְצק וְ ָר ָצה ְלבַ ְּקרוֹ ַ ,א ְך ְּכ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַהדֶּ ֶלת
ֶאת קוֹ ל ִל ּמוּ דוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי שִׂ ְמ ָחה בּ וּ נִ ים ׁ ֶש ָהיָ ה לוֹ ֵמד ְ ּבקוֹ ל ָ ּגדוֹ לִּ ,בבְ ִחינַ ת "קוֹ ל ה' ֶ ּב ָה ָדר"ָ ,חזַ ר ַל ֲאחוֹ ָריו ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא
ר־כ ְך וְ ִס ּ ֵפרֶ ׁ ,ש ָה ַר ִ ּבי ִמגּ וּר ָהיָ ה ָּכאן ְוהוּא יָ בוֹ א ׁשוּ ב ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן,
ְל ַה ְפ ִסיקוֹ ִמ ִ ּל ּמ ּודוֹ  .נִ ְכנַ ס ַה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ַא ַח ָּ
וּ בִ ְת ִמימוּ תוֹ הוֹ ִסיף ַה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש וְ ׁ ָש ַאלָ " :ר ִא ִ
יתי ׁ ֶש ָה ַר ִּבי ִמגּ וּ ר נִ ּ ׁ ֵשק ֶאת ַה ְּמז ּוזָ ה ְ ּביָ דוֹ וְ לֹא ְ ּב ִפיוַ ,ה ִאם ְל ַה ְר ׁשוֹ ת לוֹ
ְל ִה ָּכנֵ ס ֶאל־ ָה ַר ִּבי ְּכ ׁ ֶש ָּיבוֹ א ׁשוּב"? ִח ֵּי ְך ָה ַר ִּבי ְו ָא ַמרַ " :מה־ ְּל ָך? ַו ֲה ֵרי ָה ַר ִּבי ִמגּ וּ ר הוּא ְ ּב ַ! ְצמוֹ ְמז ּוזָ ה ְקדוֹ ׁ ָשה"!
יבתוֹ ׁ ֶשל ַה ֲח ַת"ם סוֹ ֵפר ,נָ ֲהר ּו ַּבח ּו ִרים ַר ִ ּבים ִמ ָּכל ַק ְצוֵ י ֶא ֶרץ ְּכ ֵדי ִל ְלמֹד ּתוֹ ָרה ִמ ּ ִפיו ,וְ ַר ִ ּבים ַ ּגם ָ ּבא ּו ֵא ָל יו
ֶאל־יְ ׁ ִש ָ
י! ֵא ָליו ִע ּל ּוי ֶא ָחד ְּכ ֵדי ְל ִה ָּב ֵחן ֶא ְצלוֹ ַ!ל־ ְמנָ ת ְל ִה ָּס ֵמ ְך ְלהוֹ רוֹ ת ֲה ָל ָכה
יכה ְלהוֹ ָר ָאהַ ּ .פ ַ!ם ִה ִ ּג ַ
ְּכ ֵדי ְל ַק ֵּבל ִמ ֶּמנּ וּ ְס ִמ ָ
ְּביִ שְׂ ָר ֵאלְ ,ו ַה ֲח ַת"ם סוֹ ֵפר ָּת ָהה ַ!ל ַקנְ ַק ּנוֹ וְ נֶ ֱהנָ ה ְמאֹד ִמ ִידיעוֹ ָתיו ַה ְ ּגדוֹ לוֹ תָ .ה ִע ּלוּי ֶה ְר ָאה ֶאת ּכֹחוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל ַ ּב ּתוֹ ָרה
וּבַ ַּת ְלמ ּוד ְו ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ְּכבַ ַ!ל ִּכ ׁ ְשרוֹ ן ָ ּגדוֹ ל ,א ּו ָלם ַה ֲח ַת"ם סוֹ ֵפר ָח ׁש ׁ ֶש ֵאין לוֹ יִ ְר ַאת ׁ ָש ַמיִ ם ַמ ְס ּ ֶפ ֶקת וְ ָל ֵכן ָ! ַקב
יח ֶאת־יָ דוֹ ַ!ל ַה ְּמזוּזָ ה ְ ּב ֵצאתוֹ ֵ ,ה ִבין ִמ ָּיד ִּכי ֵאין לוֹ יִ ְר ַאת
וּכ ׁ ֶש ָר ָאה ׁ ֶש ַה ָּלה לֹא ִה ִּנ ַ
ַא ֲח ָריו ְּב ׁ ָש ָ!ה ׁ ֶש ָּי ָצא ִמ ֵּביתוֹ ְ ,
ׁ ָש ַמיִ ם ְו ַ!ל־ ֲא ָתר ֶה ְח ִליט ׁ ֶש ּלֹא ְל ַה ְס ִמיכוֹ ְלהוֹ ָר ָאהִּ ,כי ָר ָאה ְּב ָכ ְך זִ ְלזוּל ְּב ִמנְ ֲהגֵ י ֲח ָכ ֵמינ ּו וְ ח ֶֹסר יִ ְר ַאת ׁ ָש ַמיִ ם.
ַהצַּ דִּ יק ַר ִּבי זְ ֵאב ֵאיְ דֶּ ְל ַמן ִה ְק ּ ִפיד ְמאֹד ַ!ל נִ ּ ׁשוּק ָּכל ְמז ּוזָ ה ׁ ֶש ָ! ַבר ֶא ְצ ָל ּהּ ַ .גם ְּבזִ ְקנ ּותוֹ ְּכ ׁ ֶש ָהיָ ה ָּכפוּף וְ לֹא ָר ָאה ֶאת
ֹאשוֹ וּ ִמ ּ ׁ ֵש ׁש ֶאת
ַה ְּמזוּזָ הְּ ,כ ׁ ֶש ָהיָ ה עוֹ ֵבר דֶּ ֶר ְך ַה ּ ֶפ ַתח ִה ְת ָק ֵרב ְּב ָכל ּכֹחוֹ ֶאל ַה ּ ַמ ׁ ְשקוֹ ףְ ,ו ֵה ִרים יָ דוֹ ַ!ל ְּכ ֵתפוֹ וְ ר ׁ
יח ְלמוֹ ְצ ָא ּהִ ,ל ְפ ָ! ִמים ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ַה ְּמז ּוזָ ה ָהיְ ָתה ְקב ּו ָ!ה ְ ּבתוֹ ְך ַה ִּקירָ ,היָ ה
ַה ַּמ ׁ ְשקוֹ ף ַ!ד ׁ ֶש ָּנגַ ע ַּב ְּמזוּזָ הְּ .כ ׁ ֶש ּלֹא ִה ְצ ִל ַ
ְמבַ ֵּק ׁש ׁ ֶש ִּי ְ ּגע ּו ִעם־יָ דוֹ ְ ּבחוֹ ר ַה ְּמזוּזָ הַ ּ .פ ַ!ם ְּכ ׁ ֶש ּלֹא ָׂשם ֵלב ׁ ֶש ָ! ַבר דֶּ ֶר ְך ּ ֶפ ַתחֵ ,מ ֲח ַמת ר ׁ
ֹאשוֹ ַה ָּכפוּף ,וְ ָא ְמר ּו לוֹ
ר־כ ְך ׁ ֶש ָ! ְברוּ ְליַ ד ּ ֶפ ַתח ִעם ְמז ּוזָ הִּ ,ב ֵּק ׁש ַל ֲחזֹר ַל ֲאחוֹ ָריו ְּכ ֵדי ְלנַ ּ ׁ ְש ָק ּה.
ַא ַח ָּ
ן־צ ּיוֹ ן יַ ְד ֶלר ,וְ יָ ָצא דֶּ ֶר ְך ַה ּ ׁ ַש ַ!ר
ַר ִּבי יִ ְצ ָחק זְ ֵאב יַ ְד ֶלר ַּב ַ!ל " ִּת ְפ ֶא ֶרת ִצ ּיוֹ ן"ָ ,ה ַל ְך ּ ַפ ַ!ם ִעם ְּבנוֹ ַה ּ ַמ ִ ּגיד ַהנּוֹ ָדע ַר ִּבי ֶ ּב ִ
ׁ ֶשל ָה ִעיר ָה ַ! ִּת ָ
יקהְ .ל ַא ַחר זְ ַמן ָמהָ ,חזַ ר ַל ֲאחוֹ ָריו ְו ָא ַמר ִלבְ נוֹ " :נִ ְד ֶמה ִ ּלי ׁ ֶש ְּב ׁ ָש ָ!ה ׁ ֶש ָ! ַב ְרנוּ ֶאת ַה ּ ׁ ַש ַ!רָ ׁ ,ש ַכ ְח ִּתי
וּכ ׁ ֶש ָחזַ ר נָ ׁ ַשק ֶאת ַה ְּמזוּזָ ה ְּב ִה ְת ַל ֲהבוּ ת.
ְלנַ ּ ׁ ֵשק ֶאת ַה ְּמזוּזָ ה"ְ ,
יבהֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ְ ּבנִ הוּ ל
ֹאש יְ ׁ ִשיבַ ת " ּתוֹ ָרה ָו ַד ַ!ת" ְּב ַא ְר ַה"בִּ ,ב ֵּקר ּ ַפ ַ!ם ְּבגַ ן ַהיְ ָל ִדים ׁ ֶש ְ ּב ָסמוּ ְך ַליְ ׁ ִש ָ
ַר ִּבי יַ ֲ!קֹב ָק ִמינֶ ְצ ִקי ר ׁ
ְ ּבנוֹ ַר ִּבי ִּבנְ יָ ִמיןְ .ו ִה ֵּנה ִהבְ ִחין ָה ַרבִּ ,כי ַה ְּמז ּוזָ ה נִ ְק ְּב ָ!ה ְּב ָמקוֹ ם נָ מו ְּך יוֹ ֵתר ֵמ ֲא ׁ ֶשר ַה ֲה ָל ָכה קוֹ בַ ַ!תְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ַהיְ ָל ִדים
יה ְּביָ ָדם ִעם ְּכנִ י ָס ָתם ַל ִּכ ָּתהֶ !ֶ " .צם ָה ַר ְעיוֹ ן ׁ ֶש ַהיְ ָל ִדים ִמ ְת ַר ְ ּג ִלים ְלנַ ּ ׁ ֵשק ֶאת ַה ְּמז ּוזָ ה ִעם ְּכנִ י ָס ָתם
י! ֵא ֶל ָ
יו ְּכל ּו ְל ַה ִ ּג ַ
ַל ִּכ ָּתה ,הוּא ַר ְעיוֹ ן טוֹ ב"ָ ,א ַמ ר
ַר ִּבי יַ ֲ!קֹב" ,א ּו ָלם ַה ֲהנָ ָחה
ְ ּב ָמקוֹ ם נָ ְ
מוּך ִמדַּ י ֵאינָ ּה
ְרא ּויָ ה ְּכ ָלל"ִ " .ק ְבע ּו ֶא ת
יש ָה ֶ! ְליוֹ ן ׁ ֶש ל
ַה ְּמזוּזָ ה ַ ּב ּ ׁ ְש ִל ׁ
ַה ַּמ ׁ ְשקוֹ ףְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ַה ֲה ָל ָכה
דּ וֹ ֶר ׁ ֶשת"ִּ ,ב ֵּק ׁש ַר ִ ּבי יַ ֲ!קֹב ,
"או ָּלם ַה ִ ּניח ּו ׁ ְש ַר ְפ ָרף ָק ָט ן
ְ ּב ָס ְ
מוּך ַל ְּמז ּוזָ ה ,וְ ָכל־יֶ ֶלד
יה ְּכ ֵד י
יו ַּכל ֵאפוֹ א ַל ֲ!לוֹ ת ָ! ֶל ָ
י! ֶאל־ ַה ְּמזוּזָ הֶ ׁ .ש ִאם
ְל ַה ִ ּג ַ
לֹא־ ֵכן!ֲ ,לו ִּלים ַה ַּת ְל ִמ ִידים
ִל ְלמֹד ִמ ָּכאן ְּב ָטעוּ תִּ ,כ י
יח ֶאת ַה ְּמזוּזָ ה
ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָהנִ ַ
ְּב ָכל־ ָמקוֹ ם ׁ ֶשרוֹ ִציםַ ,ו ֲה ֵר י
ילה".
ֵאין זֶ ה נָ כוֹ ןְ ,ו ָאסוּ ר ְל ַח ֵּנ ְך יְ ָל ִדים ׁ ֶש ּלֹא ַ ּבדֶּ ֶר ְך ַה ְ ּנכוֹ נָ הָ ,ח ִל ָ

*מ ְט ָ&ם

ָו ֶֽא ְת ַח ַ ּנן ֶאל־ה'

)ג ,כג(

ֵּת ַבת וָ ֶֽא ְת ַח ַ ּנן ְ ּב ַט ַ&ם ִט ּ ְפ ָחא ַה ּ ַמ ְפ ִס ָיקה ְמ ַ&ט
יהִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִבנְ יַ ן ִה ְת ּ ַפ ֵ&ל
ֵמ ַה ֵּתבוֹ ת ׁ ֶש ְ ּל ַא ֲח ֶר ָ
ׁ ֶש ְּב ֶד ֶר ְך־ ְּכ ָלל ָּב ָאה ִּב ְל ׁשוֹ ן ִה ְת ּ ָפ ֲארוּת ׁ ֶש ָה ָא ָדם ְמ ַס ּ ֵפר
מ ֶש)ה ַר ֵּבנ ּו הוֹ ִסיף ִמ ָ ּיד
ַ&ל־ ַ& ְצמוֹ ֶאת ַמ ֲ&שָׂ יו ,או ָּלם ֹ
וְ ָא ַמר ׁ ֶש ִה ְת ַח ֵ ּנן ֶאל ה' ּו ְל ָפנָ יו ֵאין ַּג ֲאוָ ה ְו ִה ְת ּ ָפ ֲארוּת,
או ָּלם ָא ָדם ַא ֵחר ׁ ֶשהוּא ָרם ַה ַּמ ֲ& ָלה ֵאין לוֹ ְל ׁ ַש ֵ ּב ַח
ֶאת ַ& ְצמוֹ ְ ּב ַמ ֲ&שָׂ יו וּ ְל ִה ְת ּ ָפ ֵאר ָ ּב ֶהם) .דיבובי חן(

ה־נא
ֶא ְע ְ ּב ָר ָ ּ

)ג ,כה(

שה
מֶ)
ְ ּב ַט ַ&ם ְר ִב ִ
יעיְ ,ל ַר ֵּמז ְל ִד ְב ֵרי ֲחזַ "ל ַּב ּ ִמ ְד ָר ׁשֶׁ ,ש ּ ֹ
ַר ֵּבנ ּו ָ& ִתיד ִל ְהיוֹ ת ַמנְ ִהיג יִ שְׂ ָר ֵאל ֶל ָ& ִתיד ָלבוֹ א,
שה נוֹ ָט ִריקוֹ ן
מֶ)
וְ ַ&ל־ ּ ִפי זֶ ה ָּכ ַתב ָה ֲא ִריזַ "לֶ ׁ ,ש ּ ֹ
ַמה־ ּ ׁ ֶש ָהיָ ה הוּא ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ,וְ ָל ֵכן *מ ְט ָ&מוֹ ת ֵּתבוֹ ת ֵא ּלוּ
שה ַר ֵּבנ ּו ִּב ֵּק ׁש וְ ָא ַמר ַל ָּק ָּב"ה,
מֶ)
ְ ּב ַט ַ&ם ְר ִב ִ
יעיֶ ׁ ,ש ּ ֹ
ִמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֲאנִ י ָ& ִתיד ִל ְהיוֹ ת ַמנְ ִהיגָ ם ׁ ֶשל־יִ שְׂ ָר ֵאל
יעיתִ ,אם־ ָּכ ְך
ֶל ָ& ִתיד ָלבוֹ א ְל ַא ַחר ַה ָּגלוּת ָה ְר ִב ִ
ֶא ְע ְ ּב ָרה־ ָ ּנא ְּכ ָבר ַ& ְכ ׁ ָשו ְל ֶא ֶרץ־יִ שְׂ ָר ֵאל) .פני יוסף(

ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ְ ּב ַ ֽא ֲח ִרית ַה ָ ּי ִמים

)ד ,ל(

ֵּת ַבת ָה ֵא ֶּלה ְ ּב ֶא ְתנַ ְח ָּתא ,אוּ ָלם ִל ְכאוֹ ָרה ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך
יהֶ ,א ָּלא
ְל ַה ְט ִעים ֵּכן ְ ּב ֵת ַבת ַה ָ ּי ִמים ַה ּ ׁ ַש ֶ ּי ֶכת ַל ֲאחוֹ ֶר ָ
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָּכאן ַה ְב ָט ָחה ֵמ ַה ָּק ָּב"הִּ ,כי ְ ּב ַא ֲח ִרית ַה ָ ּי ִמים
יַ ֲחזֹר ָּכל־ ָא ָדם ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל ִּב ְת ׁשוּ ָבה ,וְ ָל ֵכן ַה ֵּתבוֹ ת
מוּסבּ וֹ ת ַ&ל ַה ֵּתבוֹ ת ַה ָּבאוֹ ת ְו ׁ ַש ְב ָּת
ְ ּב ַא ֲח ִרית ַה ָ ּי ִמיםַ ,
ַ$ד־ה' ֱאל ֹ ֶק ָ
ש ַמ ְע ָּת ְ ּבק ֹֽלוֹ ) .ה'שר שלום' מבעלזא(
יך וְ ׁ ָ ֽ

*מ ְד ָ ּג ׁש
ַ&ל ַה ּ ָפס ּוק " ֶא ֶרץ זָ ַבת ָח ָלב ו ְּד ָב ׁש" ׁ ֶש ַּב ּ ָפ ָר ָׁשהָּ ,כ ַתב
ַּב ַ&ל ַה ּטו ִּרים" :י"ו ּ ְפ ָ& ִמים ְּכ ִתיב זָ ַבת ָח ָלב ו ְּד ַב ׁש
ַ ּב ּתוֹ ָרהְּ ,כנֶ גֶ ד ְל ִד ִידי ֲחזָ ֵאי ָח ָלב ּו ְד ַב ׁש דְּ ָכל יִ שְׂ ָר ֵאל
וְ ָה ֵוי י"ו ּ ַפ ְר ָסאוֹ ת" .וְ ַהדְּ ָב ִרים ְּתמ ּו ִהיםֶ ׁ ,ש ֵּכן ַה ֵּתבוֹ ת
זָ ַבת ָח ָלב ו ְּד ַב ׁש *מזְ ָּכרוֹ ת ַּב ּתוֹ ָרה ַרק ט"ו ּ ְפ ָ& ִמים,
וְ ַא ַחת ֵמ ֶהן ַ&ל־יְ ֵדי ַה ְמ ַר ְ ּג ִלים ִלגְ נַ אי וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר
ִל ְמנוֹ ָת ּה ,וְ עוֹ ד ׁ ְש ַּתיִ ם ֶׁש ָא ְמר ּו דָּ ָתן וַ ֲא ִב ָירם ַא ַחת ַ&ל
מוּהַ ,מדּ ו ַּ& ִהזְ ִּכיר ַ ּב ַ&ל
ִמ ְצ ַריִ ם וְ ַא ַחת ִלגְ נַ אי .וְ עוֹ ד ָּת ַּ
ַה ּט ּו ִרים דְּ ָב ִרים ֵא ּל ּו ָּכאן וְ ל ֹא ְּב ָפ ָר ׁ ַשת וַ ֵ ּי ֶל ְךָׁ ,שם
*מזְ ָּכרוֹ ת ַה ֵּתבוֹ ת ַּב ּ ַפ ַ&ם ָה ַא ֲחרוֹ נָ הְ .ו ֵכן ְּתמ ּו ִהים
ֶה ְמ ׁ ֵש ְך דְּ ָב ָריוֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ְּב ַמ ֶּס ֶכת ְמגִ ָ ּלה נֶ ֱא ַמר ַ&ל ֶא ֶרץ
יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִהיא כ"ב ּ ַפ ְר ָסאוֹ ת וְ לֹא ט"ז .יֵ ׁש ׁ ֶש ִה ְס ִּבירוּ
ׁ ֶש ִה ְכ ִליל ַּגם ֶאת ַה ּ ָפסוּק " ֶא ֶרץ־זֵ ית ׁ ֶש ֶמן ו ְּד ָב ׁש",
וְ יֵ ׁש ׁ ֶש ָרצ ּו ְלהוֹ ִסיף ֶא ָחד אוֹ ׁ ְשנַ יִ ם ִמ ֵּס ֶפר יְ הוֹ ׁ *ש ַ&,
יאים ׁ ֶש ּ ָפסוּ ק זֶ ה *מזְ ָּכר
או ָּלם יֵ ׁש ֲח ִמ ּ ׁ ָשה ּ ְפס ּו ִקים ַּב ְּנ ִב ִ
י& ֵאפוֹ א ֶ&שְׂ ִרים ּ ְפ ָ& ִמים.
וּב ַּת ַּנ" ְך ּ*כ ּלוֹ מוֹ ִפ ַ
ָּב ֶהםַ ,

ְמ *מ ָּלח

דָּ ַר ׁש ּ ַפ ַ&ם ָה ִ" ִא ְמ ֵרי ַח ִ ּיים" ִמוִּ יזְ 'נִ יץ ִּבגְ נ ּות ַה ַּג ֲא ָוה
ו ִּב ׁ ְש ַבח ָה ֲ&נָ ָוה ,וְ ָד ַר ׁש ְּכ ִמין ח ֶֹמר ֶאת־ ַה ּ ְפס ּו ִקים
יכםְ ,ו ַא ָּתה ּפֹה ֲ&מֹד
ׁ ֶש ְּב ָפ ָר ׁ ָש ֵתנ ּוׁ " :שוּ ב ּו ָל ֶכם ְל ָא ֳה ֵל ֶ
ִע ּ ָמ ִדי" .וְ ָכ ְך ִה ְס ִּבירָ " :א ָדם ׁ ֶשהוּ א ַ ּב ַ&ל ַ ּג ֲא ָוה וְ ָל ֵכן
'שב ּו
*מ ְכ ָר ִחים ְל ַד ֵּבר ֵא ָליו ִּב ְל ׁשוֹ ן ַר ִּבים ,וְ אוֹ ְמ ִרים לוֹ ׁ ְ
ָל ֶכם' וְ דוֹ ְר ִׁשים ִּב ׁ ְשלוֹ מוֹ ִּב ְל ׁשוֹ ן ַר ִּבים ַ'מה ּ ׁ ְשלוֹ ְמ ֶכם',
ְל ָא ָדם ָּכזֶ ה אוֹ ְמ ִרים ְ'ל ָא ֳה ֵל ֶ
יכם' ְ -מ ׁ ַש ְ ּל ִחים אוֹ תוֹ
ית ֶכם ְל ׁ ָשלוֹ ם .או ָּלם
ְל ֵביתוֹ וְ אוֹ ְמ ִרים לוֹ ְלכ ּו ְל ֵב ְ
'וְ ַא ָּתה' ִ -מי ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַד ֵּבר ֵא ָליו ִּב ְל ׁשוֹ ן ' ַא ָּתה' ְּכ ַד ֵּבר
יש ֶאל ֵר ֵ&ה ּוִּ ,כי הוּ א ִמ ְתנַ ֵהג ַּב ֲ&נָ ָוהְ ,ל ָא ָדם ָּכזֶ ה
ִא ׁ
מד ִע ּ ָמ ִדי' ִ -ה ּ ׁ ָש ֵאר נָ א ָּכאן ִע ָּמנ ּו"...
'פה ֲ& ֹ
ְמ ַב ְק ׁ ִשים ּ ֹ

" ֶא ְע ְ ּב ָרה־ ָּנא ְו ֶא ְר ֶאה ֶאת־ ָה ָא ֶרץ ַה ּטוֹ ָבה" ְ -ל ֵׁשם ָמה ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יה ְ ּב ַודַּ אי יִ ְר ֶא ָּנה?!
מ ֶש)ה ַר ֵ ּבנוּ לוֹ ַמר ֶׁשרוֹ ֶצה ִל ְראוֹ ת ֶאת־ ָה ֶא ֶרץ ַה ּטוֹ ָבה? ֲה ֵרי ִאם עוֹ ֵבר ֵא ֶל ָ
יך ֹ
ְ
מ ֶש)ה ַר ֵ ּבנוּ ֶׁש ַה ָ ּק ָ ּב"ה יַ ְר ֶאה לוֹ ַרק ֶאת ַה ֵח ֶלק ַה ּטוֹ בְ ,ו ַ&ל־זֶ ה ָצ ִריך ָה ָא ָדם ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ָּת ִמיד ִל ְראוֹ ת ַרק ֶאת־ ַה ּטוֹ ב ְ ּב ָכל־דָּ ָבר) .רמ"מ מקוצק(
ֶא ָּלא ִ ּב ֵ ּק ׁש ֹ

