ָּפ ָר ַׁשת
ָּב ָלק
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מֹואב ֶאל ִז ְק ֵני ִמ ְדיָ ן" (כב ,ד)
ָ
ֹאמר
"וַ ּי ֶ

יהם ְל ִמ ְל ָח ָמה
מֹואב ְל ַׁש ְכנֵ ַע ֶאת ִמ ְדיָ ןְ ,ל ִה ְצ ָט ֵרף ֲא ֵל ֶ
יצד ִה ְצ ִליחּו ָ
ֵּכ ַ
ּומה ָּל ֶהם
אֹורה ֹלא נִ ְׁש ְק ָפה ַס ָּכנָ ה ְל ִמ ְדיָ ןַ ,
נֶ גֶ ד יִ ְׂש ָר ֵאל? וַ ֲהֹלא ִל ְכ ָ
ִּכי יְ ַס ְּכנּו ֶאת ַע ְצ ָמם ְּב ִמ ְל ָח ָמה ְלֹלא צ ֶֹרְך?
יס ָתם
מֹואב ְל ִמ ְדיָ ןָּ :כ ֵעת ְּכ ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל נִ ְמ ָצ ִאים ִל ְפנֵ י ְּכנִ ָ
ָא ְמרּו ָ
ְל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלְּ ,בוַ ַּדאי יָ בֹואּו ִלנְ קֹם ְּב ָכל ֵאּלּו ֶׁשּגָ ְרמּו ָל ֶהם ָל ֶר ֶדת
ּובזֶ ה
יפרָ ,
פֹוט ַ
יֹוסף ְל ִ
ְל ִמ ְצ ַריִ ם .וַ ֲה ֵרי ַא ֶּתם ַה ִּמ ְדיָ נִ יםְ ,מ ַכ ְר ֶּתם ֶאת ֵ
ּול ִה ְׁש ַּת ְע ֵּבד ָּבּהִ .מ ֵּכיוָ ן
ּול ָבנָ יו ָל ֶר ֶדת ְל ִמ ְצ ַריִ םְ ,
ּגְ ַר ְמ ֶּתם ְליַ ֲעקֹב ְ
ֶׁש ָּכְךְּ ,בּוַ ַּדאי יָ בֹואּו ְל ִה ָּל ֵחם ּגַ ם ָּב ֶכם ,וְ ַעל ֵּכן ְּכ ַדאי ָל ֶכם ְל ִה ְצ ָט ֵרף
ֵא ֵלינּו ְל ִמ ְל ַח ְמ ֵּתנּו ָּב ֶהם.
"ע ָּתה יְ ַל ֲחכּו ַה ָּק ָהל ֶאת ָּכל
מֹואב ְּב ַמה ּשֶׁ ָא ְמרּוַ :
ְל ָכְך ָר ְמזּו זִ ְקנֵ י ָ
ְס ִביב ֵֹתינּו ִּכ ְלחְֹך ַהּשׁ ֹור" – ַע ָּתה יָ בֹואּו ִלנְ קֹם ְּב ָכל ַהּגֹויִ ים ִמ ָּס ִביב,
(ּד ָב ִרים לג,
"ּבכֹור ׁשֹורֹו" ְ
יֹוסףֶׁ ,שּנִ ְק ָרא ׁשֹור ְ -
עֹוללּו ְל ֵ
ַעל ַמה ֶּׁש ְ
יז).
(ּכ ִלי יָ ָקר)
ְ

בס"ד תשע"ט
ילה <
> ָנא ֹלא ִל ְקרֹוא ִּב ְש ַעת ַה ְת ִפ ָ

אֹותּיֹות ַהּנַ "ל הּוא
ימ ְט ִרּיַ ת ָּכל ָה ִ
נּו"ןֵּ ,בי"ת ַעיִ "ן וָ א"ו ֵרי"ׁש .וְ ִהּנֵ ה ּגִ ַ
ימ ְט ִרּיַ ת ֵצרּוף ַה ִּמ ִּלים" :נִ ְתּגַ ְלּגֵ ל ּבֹו ָל ָבן ָה ֲא ַר ִּמי
ְּ - 2279ב ִדּיּוק ְּכגִ ַ
כּוׁשן ִר ְׁש ָע ַתיִ ם".
ּובא ְּב ַ
ָ
טֹובים)
(ּד ָב ִרים ִ
ְ
אּוכל ַּכ ְּב ֶדָך" (כב ,לז)
ַ
ַה ֻא ְמ ָנם ֹלא

יח ִּב ְל ָעם
ּכֹותב ַרּשִׁ "י" :נִ ְתנַ ֵּבא ָּב ָלק ֶׁש ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָברֹ ,לא יַ ְצ ִל ַ
ֵ
ְל ַק ֵּלל ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל".
יצד יָ ַדע זֹאת ָּב ָלק ֵמרֹאׁש?
וְ נִ ְׁש ֶא ֶלת ַעל ָּכְך ַהּשְׁ ֵא ָלהֵּ :כ ַ
חֹולה – ִטּפּול ֶׁש ָהיָ ה
ּול ַט ֵּפל ְּב ֶ
רֹופא מֻ ְמ ֶחהֶׁ ,שּנִ ְק ָרא ָלבֹא ְ
ָמ ָׁשל ְל ֵ
ָאמּור ְל ִה ָּמ ֵׁשְך זְ ַמן ְממֻ ּשָׁ ְך.
חֹולהִ ,מּשֶׁ ֲאְך ּגִ ָּלה
רֹופא ֵא ֶצל ַה ֶ
וְ ִהּנֵ ה ְּכ ָבר ְּב ִבּקּורֹו ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ָה ֵ
ַמ ִהי ַמ ֲח ָלתֹוָּ ,ת ַבע ֶׁשּיְ ַׁש ְּלמּו לֹו ֶאת ְׂש ָכרֹו ֵמרֹאׁשּ ,בֹו ָּב ֶרגַ עָ .א ְמרּו
"מּתֹוְך ְּד ָב ֶריָך ְמ ִבינִ ים ָאנּוֶׁ ,ש ַּמ ָּצבֹו
רֹופאִ :
חֹולה ָל ֵ
ְּבנֵ י ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַה ֶ
ית ָּבהּול ְל ַק ֵּבל ֶאת ְׂש ָכ ְרָך
חֹולה ָאנּוׁשֶׁ .ש ִאם ֹלא ָּכְךֹ ,לא ָהיִ ָ
ֶׁשל ַה ֶ
ּקּוריָך
ית ַמ ְס ִּכים ִל ְדחֹות ֶאת ַק ָּב ַלת ַה ָּש ׂ ָכר ְל ֶא ָחד ִמ ִּב ֶ
ְּכ ָבר ַע ָּתה ,וְ ָהיִ ָ
מּוכן ְל ַה ְמ ִּתיןִ ,מ ְת ָּב ֵרר ֶׁש ֵּמ ִבין
אּולם ֵמ ָהעֻ ְב ָּדה ֶׁש ֵאינְ ָך ָ
ַה ָּב ִאים .וְ ָ
חֹוׁשׁש ַא ָּתה
ּקּורָך ָה ַא ֲחרֹון ֶא ְצלֹו ְּב ֶט ֶרם יָ מּות ,וְ ַעל ֵּכן ֵ
ַא ָּתה ֶׁשּזֶ הּו ִּב ְ
קּוקים ְלָך
ֶׁש ָּמא ֹלא נְ ַׁש ֵּלם ַא ַחר ָּכְךֵּ ,כיוָ ן ֶׁש ִּמ ֵּמ ָילא ְּכ ָבר ֹלא נִ ְהיֶ ה זְ ִ
עֹוד.
יע ֶאל ָּב ָלקָ ,ר ָצה
רֹופא ָהיָ ה ִּב ְל ָעםַּ .כ ֲא ֶׁשר ִהּגִ ַ
דֹומה ְלאֹותֹו ֵ
ְּב ֶ
יח לֹו ָּב ָלקָ .א ַמר לֹו
ְל ַק ֵּבל ִמּיָ ד ֶאת ַה ֶּכ ֶסף וְ ֶאת ַה ָּכבֹוד ֶׁש ִה ְב ִט ַ
ּדֹורׁש ֶאת ְׁש ָכ ְרָך ְּכ ָבר ַע ְכ ָׁשוְּ ,ב ֶט ֶרם ִק ַּל ְל ָּת
ָּב ָלקֵ :מ ָהעֻ ְב ָּדה ֶׁש ַא ָּתה ֵ
חֹוׁשׁש
יח ְל ַק ְּל ָלם ,וְ ַעל ֵּכן ֵ
ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ,נִ ְר ֶאה ֶׁש ֵאינְ ָך ַמ ֲא ִמין ֶׁש ַּת ְצ ִל ַ
ּתּוכל
ַא ָּתה ֶׁש ָּמא ֹלא ֲא ַׁש ֵּלם ְלָך ַא ַחר ָּכְךֵּ ,כיוָ ן ֶׁש ִּמ ֵּמ ָילא ְּכ ָבר ֹלא ַ
ַל ֲעזֹר ִלי.
ּדּוּבנָ א)
(ה ַּמּגִ יד ִמ ְ
ַ
ֹאמר ָּב ָלקָ ...לקֹב אֹיְ ַבי ְל ַק ְח ִּתיָך וְ ִה ֵּנה ֵּב ַר ְכ ָּת
"וַ ּי ֶ
ָב ֵרְך" (כג ,יא)

ּתֹוכם
(ׁש ֵאינָ ּה ְמעֻ ֶּב ֶרת) מֹונָ ה שנ"ד ( )354יָ ִמיםִ .מ ָ
ָׁשנָ ה ְרגִ ָילה ֶ
עֹורר ִק ְטרּוג ַעל
רכ"ב (ֵ )222הם יְ ֵמי ִּדיןֶׁ ,ש ָּב ֶהם ָעלּול ְל ִה ְת ֵ
ּוׁש ָאר קל"ב
אֹומ ִרים ַּת ֲחנּוןְ .
אֹותם ַהּיָ ִמים ֶׁש ָּב ֶהם ְ
יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ ֵהם ָ
אֹומ ִרים
(ַ )132הּיָ ִמים ְּב ָׁשנָ הֵ ,הם יְ ֵמי ָרצֹון ,וְ ֵהם ַהּיָ ִמים ֶׁש ָּב ֶהם ֹלא ְ
ַּת ֲחנּון (.)222+132=354

בּוע ְליַ ְל ִּדי יִ ְׂש ָר ֵאל"
"ּפ ָר ַׁשת ַהּשָׁ ַ
ִמּתֹוְך ַה ִּס ְד ָרהָ :

"וַ ּיִ ְׁש ַלח ַמ ְל ָא ִכים ֶאל ִּב ְל ָעם ֶּבן ְּבעֹר" (כב ,ה)

"ּגֹולל אֹור"ֶׁ ,ש ִּב ְל ָעם הּוא ּגִ ְלּגּולֹו ֶׁשל ָל ָבן ָה ֲא ַר ִּמי,
ֵ
מּובא ַּב ֵּס ֶפר
ָ
כּוׁשן ִר ְׁש ָע ַתיִ ם ֶמ ֶלְך ֲא ַרם
ּול ַא ַחר מֹות ִּב ְל ָעםִ ,ה ְתּגַ ְלּגְ ָלה נִ ְׁש ָמתֹו ְּב ַ
ְ
נַ ֲה ַריִ ם.
יהם
מֹות ֶ
"ּב ְל ָעם ֶּבן ְּבעֹור"ְׁ .ש ֵ
אֹותּיֹות ַהּשֵׁ ם ִ
נִ ָּתן ִל ְמצֹא ְל ָכְך ֶר ֶמז ְּב ִ
אֹותּיֹות ְׂשמֹו ֵהןֵּ :בי"ת ָל ֶמ"ד ַעיִ "ן ֵמ"םֵּ ,בי"ת
ַה ְּמ ֵל ִאים ֶׁשל ָּכל ִ

וְ ִהּנֵ ה ָּב ָלק ִּב ֵּקׁש ִמ ִּב ְל ָעם ֶׁשּיְ ַק ֵּלל ֶאת קל"ב ( )132יְ ֵמי ָה ָרצֹון ,וְ ָכְך
אּולם ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואֹ ,לא ַרק ֶׁשֹּלא
ימי ִּדין .וְ ָ
יַ ַה ְפכּו ַאף ֵהם ִל ֵ
ימי ִּדיןֶ ,א ָּלא ְל ֵה ֶפְךְּ .כיוָ ן ֶׁש ָה ַפְך ה' ְל ִב ְל ָעם
ָה ַפְך ֶאת יְ ֵמי ָה ָרצֹון ִל ֵ
ימי ָרצֹון .נִ ְמ ָצא
ֶאת ַה ְּק ָל ָלה ִל ְב ָר ָכהָ ,ה ְפכּו ִמ ֵּמ ָילא יְ ֵמי ַה ִּדין ִל ֵ
ֶׁש ְּב ַעל ָּכ ְרחֹוֵּ ,ב ֵרְך ִּב ְל ָעם ֶאת רכ"ב ( )222יְ ֵמי ַה ִּדין ֶׁשּיַ ַה ְפכּו ּגַ ם
ֵהם ְל ַר ֲח ִמים,
"לקֹב" ֵהן קל"ב
אֹותּיֹות ָ
ּו"ב ֵרְך"ִ .
"לקֹב" ָ
ָּד ָבר זֶ ה נִ ְר ָמז ָּכאן ַּב ִּמ ִּלים ָ
לֹומר ָּבזֶ ה
"ּב ֵרְך" ֵהן רכ"ב ( .)222וְ ָכְך ִּב ֵּקׁש ָּב ָלק ַ
אֹותּיֹות ָ
( ,)132וְ ִ
"לקֹב"ְּ ,ד ַהיְ נּו ְל ַק ֵּלל
"לקֹב אֹיְ ַבי ְל ַק ְח ִּתיָך" ִּ -ב ַּק ְׁש ִּתי ִמ ְּמָך ָ
ְל ִב ְל ָעםָ :
ֶאת קל"ב יְ ֵמי ָה ָרצֹון" ,וְ ִהּנֵ ה ֵּב ַר ְכ ָּת ָב ֵרְך"  -וְ ִאּלּו ַא ָּתה ֵּב ַר ְכ ָּת ֶאת
ימי ָרצֹון.
רכ"ב יְ ֵמי ַה ִּדיןֶׁ ,שּיַ ַה ְפכּו ּגַ ם ֵהם ִל ֵ
(ר ִּבי ֲע ִק ָיבא ֵאיגֶ ר)
ַ

יקים,
דּוע ַה ָד ָבר ִּכי ִמן ַה ִמדֹות ַה ָנאֹות ְל ַס ֵּפר ְּב ֶֹש ַבח ַה ֲח ָכ ִמים וְ ַה ַצ ִד ִ
ַ
"יָ
ֹשּובה ג ,רכו)
ָ
(ש ֲע ֵרי ְּת
בֹודם ָּכבֹוד" ַ
(מ ְש ֵלי כה ,כז)" :וְ ֶח ֶקר ְּכ ָ
ש ֶנ ֱא ַמר ִ
ְּכמֹו ְ

יקיָ א
לּולא ְד ַצ ִד ַ
ִה ָ

| חיים הופקוביץ

ּבּונם ּב"ר ַנ ְפ ָּת ִלי ֵּבינּוש וַ ֶּס ְר ַמן הי"ד >
ַר ִּבי ֶא ְל ָח ָנן ֶ
יֹום ִראׁשֹון י"א ַּתּמּוז תש"א

"ח ֵפץ
ִּב ְצ ִעירּותֹו ָל ַמד ַר ִּבי ֶא ְל ָחנָ ן ֵא ֶצל ָמ ָרן ַה ָ
ידיו ַהּמֻ ְב ָה ִקים.
ַחּיִ ים" זיע"א וְ ָהיָ ה ְל ֶא ָחד ִמ ַּת ְל ִמ ָ
ְליָ ִמים ִס ֵּפר ַהגרי"ש ַּכ ַהנְ ַמן זַ ַצ"לֶׁ ,ש ָּל ַמד ִאּתֹו
אֹותם ָׁשנִ ים:
רּותא ְּב ָ
ְּב ַח ְב ָ
ּתֹורה ָהיְ ָתה
"א ֲה ָבתֹו ֶׁשל ַר ִּבי ֶא ְל ָחנָ ן ְל ִלּמּוד ַה ָ
ַ
כּורנִ י ֵאיְך
נֹוׁשּיִ ים  .זְ ַ
מּוׂשגִ ים ֱא ִ
ִּב ְל ִּתי נִ ְת ֶּפ ֶסת ְּב ָ
בּוכה
ְּבב ֶֹקר ֶא ָחד יָ ַׁש ְבנּו וְ ָע ַס ְקנּו ְּבסּוגְ יָ ה ְס ָ
ְּב ַמ ֶּס ֶכת זְ ָב ִחים ,וְ ַר ִּבי ֶא ְל ָחנָ ן ִה ִּציג ְּב ָפנַ י קֻ ִׁשיָ ה
יח
מּורהְּ .באֹותֹו ֶרגַ ע נִ ְכנָ ס ְל ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ָׁש ִל ַ
ֲח ָ
ׂשֹורה ְמ ַׂש ַּמ ַחת :זֶ ה ַע ָּתה ִה ְת ַק ֵּבל
ּוב ִפיו ְּב ָ
ָּדחּוף ְ
ְּב ִמ ְׂש ְר ֵדי ַהּיְ ִׁש ָיבה ִמ ְב ָרק ַה ְּמ ַב ֵּש ׂר ִּכי ִא ְׁשּתֹו ֶׁשל
ַר ִּבי ֶא ְל ָחנָ ן יָ ְל ָּדה ְּב ַמּזַ ל טֹוב ֶּבן זָ ָכר.
"הּטֹוב
ּוב ֵרְך ִמּתֹוְך ִׂש ְמ ָחה ֶאת ִּב ְר ַּכת ַ
ַר ִּבי ֶא ְל ָחנָ ן ִה ְתּבֹונֵ ן ַּב ִמ ְב ָרקֵ ,
ּוׁש ַמע ֵּתרּוץ נִ ְפ ָלא
יטיב"ַ ,אְך ִמּיָ ד ִה ְמ ִׁשיְך" :וְ ַע ְכ ָׁשו ַה ְּס ֵּכת ְ
וְ ַה ֵּמ ִ
ֹאׁשי ִּב ְכ ֵדי ְליַ ּשֵׁ ב ֶאת ַהּקֻ ִׁשיָ ה ֶׁש ִה ְק ִׁשינּו זֶ ה ַע ָּתה
ֲא ֶׁשר ָע ָלה ְּבר ִ
ַּבּסּוגְ יָ ה"
ּוב ִרּכּוז ָמ ֵלא.
וְ ָכְך ִה ְמ ַׁש ְכנּו ִל ְלמֹד עֹוד ָׁש ָעה ֲארֻ ָּכה ְּב ַע ְמקּות ְ
ַּכ ֲא ֶׁשר ִסּיַ ְמנּוָ ,קם ַר ִּבי ֶא ְל ָחנָ ן וְ ָא ַמר:
ּול ִה ְתיַ ֵעץ ִעּמֹו ַה ִאם ִלנְ ס ַֹע
"ח ֵפץ ַחּיִ ים" ְ
"ּכ ֵעת ָע ַלי ְל ִה ָּכנֵ ס ַל ָ
ָ
ַל ְּב ִרית".
"ח ֵפץ
חֹוׁש ִביםִ ,סּיֵ ם ָה ַרב ִמּפֹונִ ֶיבז'ֶ ,מה ָענָ ה לֹו ַה ָ
ְ
ּומה ִהּנְ ֶכם
ָ
לֹוׁשה ִמ ִּלים:
ׁשּובתֹו ִה ְס ַּת ְּכ ָמה ִּב ְׁש ָ
ּוב ֵכןְּ ,ת ָ
ַחּיִ ים"? ְ
ּמֹוהל?"
"ה ִאם ַא ָּתה ַה ֵ
ַ
ָּכְך ָענָ ה וְ ֹלא יָ ַסף.
נֹותר ָספּון ַעל ַּת ְלמּודֹו
ׁשּובת ַרּבֹו ,וְ ָ
יטב ֶאת ְּת ַ
ֵה ִבין ַר ִּבי ֶא ְל ָחנָ ן ֵה ֵ
ַּבּיְ ִׁש ָיבה.
יסקָ ,ח ָלה ַּפ ַעם ְּבנֹו ַה ָּק ָטן ְּב ַמ ֲח ַלת ֵמ ַעיִ ם
ְּב ֵעת ֶׁש ִּל ֵּמד ִּביְ ִׁש ַיבת ְּב ִר ְ
רֹופ ִאים ִּכ ְמ ַעט וְ ָא ְמרּו
ָק ָׁשהִ .מּיֹום ְליֹום ִה ְת ַּד ְר ֵּדר ַמ ָּצבֹו ַעד ֶׁש ָה ְ
עֹותיו ָה ַא ֲחרֹונֹות ֶׁשל
נֹואׁשּ .ב ֶֹקר ֶא ָחד ְּכ ָבר ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ִּכי ֵאּלּו ְׁש ָ
ָ
יעה ְׁש ַעת ַא ִמ ַירת ַהּשִׁ עּור ַּביְ ִׁש ָיבה ,נָ ַטל ַר ִּבי ֶא ְל ָחנָ ן
ַהּיֶ ֶלדַ .אְך ְּב ַהּגִ ַ
ידי ְמ ַח ִּכים
"ּת ְל ִמ ַ
ּופנָ ה ָל ֵצאת ְל ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁשַ .
ֶאת ְמ ִעילֹו ָה ֶע ְליֹון ָ
ִליָּ ,כְך ָא ַמר ,מֻ ְכ ָרח ֲאנִ י ָל ֵצאתְּ ".בנֵ י ֵּביתֹו נִ ּסּו ְל ַהנִ יאֹו ִמ ָּכְך .וְ ִכי
חֹולה ְּב ַמ ַּצב ָאנּוׁש?
ֵאיְך יָ כֹל ָל ֶל ֶכת וְ ִל ְמסֹור ִׁשעּורַּ ,כ ֲא ֶׁשר ְּבנֹו ֶ
ֶׁש ָּמא ָע ִדיף ֶׁשּיִ ּשָׁ ֵאר ְּב ֵביתֹו ָסמּוְך ְל ִמ ַּטת ְּבנֹו.
פּואת
יֹוד ַע ָמה ְּב ֱא ֶמת יָ כֹל ַל ֲעזֹר ִל ְר ַ
ַאְך ַר ִּבי ֶא ְל ָחנָ ן ִה ְפ ִטיר" :וְ ִכי ִמי ֵ
ְּבנִ י?"

ַה ָּשׁ ָנה ְמ ַס ֶּפ ֶרת ִלי
ֵּבין ַה ְּמ ָצ ִרים
ָמה ָק ָרה בַ 3-הּשָׁ בּועֹות ִל ְפנֵ י ָׁ 2000שנָ ה
ּומֹוׁש ֶכת ֶאת ַה ֵּלב.
ֶ
ְּב ָׂש ָפה ַק ָּלהְ ,מ ַענְ יֶ נֶ ת
ידיׁש וְ גַ ם ְּב ַאנְ ּגְ ִלית
נִ ַּתן ְל ַק ֵּבל ּגַ ם ְּב ִא ִ
ּוב ִּמ ְס ַּפר ַהּנַ "ל
ַּב ֲחנֻּיֹות ַה ְּס ָפ ִרים ַ
ּומ ֲע ָלה
יל ֵאי ַ 4
ְל ִג ָ

וְ ַא ֵכןְּ ,ב ַח ְס ֵדי ָׁש ַמיִ ם ,זְ ַמן ָק ָצר ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָח ָלּה ִה ְתיַ ְּצבּות ְּב ַמ ָּצבֹו
רֹופא ּגָ דֹול ְּבוַ ְר ָׁשה.
ּתּוח ָסבּוְך ֵא ֶצל ֵ
ֶׁשל ַהּיֶ ֶלד וְ הּוא הֻ ְב ַהל ְלנִ ַ
יתנֹו וְ ַחי עֹוד ַרּבֹות ַּבּשָׁ נִ ים.
קּופת ָמה ָׁשב ְל ֵא ָ
ְל ַא ַחר ְּת ַ
ּתֹורה"
ָ
ִּב ְׁשנַ ת תרפ"א ֵה ִקים ַר ִּבי ֶא ְל ָחנָ ן ֶאת יְ ִׁש ַיבת "א ֶֹהל
חּורים
ּוב ִ
נֹוביץַ .עד ְמ ֵה ָרה יָ ַצא ְׁש ָמּה ַהּטֹוב ְל ֵמ ָרחֹוקַ ,
ִּב ְב ַר ִ
יעּוריו ֶׁשל
יהִׁ .ש ָ
תֹות ָ
ירֹוּפה ִה ְת ַד ְּפקּו ַעל ַּד ְל ֶ
ַר ִּבים ִמ ָּכל ַר ֲח ֵבי ֵא ָ
יטת ִלּמּודֹו ָהיּו ְל ֵׁשם ָּד ָברָ .מסּור ָהיָ ה ְּב ָכל נַ ְפׁשֹו
ַר ִּבי ֶא ְל ָחנָ ן וְ ִׁש ַ
רּוחנִ ית.
יתם ָה ָ
ּוב ֲע ִליָ ָ
ּנּוכם ַ
יע ַרּבֹות ְּב ִח ָ
ידיו ,וְ ִה ְׁש ִק ַ
ְל ַת ְל ִמ ָ
פֹולין נֶ ֱא ָלץ ַר ִּבי ֶא ְל ָחנָ ן ְל ִה ָּמ ֵלט
יׁשת ַהּגֶ ְר ָמנִ ים ימ"ש ְל ִ
ִעם ְּפ ִל ַ
יטים ִהּגֵ ר
ּסֹוביֶ ִ
וילנָ הַ .אְך ְל ַא ַחר ִה ְתנַ ְּכלֻ ּיֹות ִמ ַּצד ַה ְ
נֹוביץְ ,לוִ ְ
ִמ ְב ַר ִ
קֹובנָ ה.
ידים ְל ְ
בּוצת ַּת ְל ִמ ִ
ַר ִּבי ֶא ְל ָחנָ ן ִעם ְק ַ
הֹוצ ָא ָתם
ּומ ְּט ָר ָתם ַא ַחתָ :
קֹובנָ הַ ,
ִּב ְׁשנַ ת תש"א ָּכ ְבׁשּו ַהּגֶ ְר ָמנִ ים ֶאת ְ
הּודים.
יה ַהּיְ ִ
ּתֹוׁש ֶב ָ
הֹורג ֶׁשל ָּכל ָ
ַל ֵ
נֹוׂשא ִה ְלכֹות ִקּדּוׁש
עּורים ְּב ֵ
קּופה ָמ ַסר ַר ִּבי ֶא ְל ָחנָ ן ִׁש ִ
אֹותּה ְּת ָ
ְּב ָ
לֹומר ְּב ֵעת ְמ ִס ַירת
הֹורה ְל ָבנָ יו ֶאת נ ָֻּסח ַה ְּב ָר ָכה ֶׁשּיֵ ׁש ַ
ַהּשֵׁ ם ,וְ ָ
ַהּנֶ ֶפׁש ַעל ִקּדּוׁש ַהּשֵׁ ם.
ְּב ַא ַחד ַהּיָ ִמיםַּ ,כ ֲא ֶׁשר ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ִּכי ְּכ ָבר ָּכ ְל ָתה ָה ָר ָעהִ ,ה ְפ ִצירּו
ידיו ֶׁשּיֵ ֵלְך ִע ָּמם ִל ְמקֹום ִמ ְסּתֹורַ .אְך ַר ִּבי ֶא ְל ָחנָ ן ֶׁש ָע ַסק
ּבֹו ַּת ְל ִמ ָ
אֹותּה ָׁש ָעה ַּב ֲה ָבנַ ת ְּד ָב ָריו ֶׁשל ָה ַר ְׁש ָּב"א ַעל ַהּסּוגְ יָ הֵ ,ס ֵרב ְּת ִח ָּלה
ְּב ָ
ּצֹור ִרים וְ נִ ְר ֶאה ָהיָ ה
יהם ֶׁשל ַה ְ
קֹולֹות ֶ
ֵ
ִל ְׁשמ ַֹע ַעל ָּכְךַ .אְך ִמּשֶׁ ָּק ְרבּו
ּפֹור ִצים ֵהם ְל ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁשֵ ,ה ִרים ַר ִּבי ֶא ְל ָחנָ ן
ִּכי עֹוד ֶרגַ ע ָקט ְ
יח ֶאת
עֹולם ֹלא ֶא ָּפ ֵרד! ֹלא ַא ִס ַ
"מ ְּמָך ְל ָ
ֶאת ֵס ֶפר ָה ַר ְׁש ָּב"א וְ ָק ָראִ :
ַּד ְע ִּתי ֵמ ַה ֲה ָבנָ ה ֶׁשל ְּד ָב ֶריָך!" .הּוא ִא ֵּמץ ֶאת ָה ַר ְׁש ָּב"א ְל ֵחיקֹו,
ידיו.
ּומ ֵהר ִל ְמקֹום ַה ִּמ ְסּתֹור ֶׁש ֵה ִכינּו לֹו ַּת ְל ִמ ָ
ִ
ֹאׁשם ַר ִּבי ֶא ְל ָחנָ ן ֶאל
ּובר ָ
קֹובנָ ה ְ
הּודי ְ
ְּבי"א ְּב ַּתּמּוז תש"א נִ ְל ְקחּו יְ ֵ
ּגֵ יא ַה ֲה ִריגָ ה.
אֹותּה ָׁש ָעה ֶאל ֶא ָחיו
ּובקֹול ָׁש ֶקטִּ ,ד ֵּבר ַר ִּבי ֶא ְל ָחנָ ן ְּב ָ
ְּברֹאׁש זָ קּוף ְ
"ּבּשָׁ ַמיִ ם
עֹוד ָדם וְ ִחיזְ ָקם ִּב ְד ָב ִרים ,וְ כֹה ָא ַמרַ :
הּודים .הּוא ְ
ַהּיְ ִ
גּופינּו ַעל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל,
יקים .נִ ְב ַח ְרנּו ְל ַכ ֵּפר ְּב ֵ
אֹותנּו ְּכ ַצ ִּד ִ
ַמ ֲח ִׁש ִיבים ָ
ימהֶׁ ,שֹּלא ַּת ֲע ֶלה ְּב ַמ ְח ַׁש ְב ֵּתנּו
ׁשּובה ְׁש ֵל ָ
וְ ַעל ֵּכן ָע ֵלינּו ָלׁשּוב ִּב ְת ָ
ּפֹוס ֶלת ֶאת ַה ָּק ְר ָּבן!"
ַמ ְח ֶׁש ֶבת ְּפסּול ֶׁש ִהיא ְּכ ַמ ְח ֶׁש ֶבת ִּפּגּול ַה ֶ
דֹוׁשים
יהם ֶׁשל ַה ְּק ִ
מֹות ֶ
ּומּתֹוְך ְּד ָב ִרים נִ ְׂשּגָ ִבים ֵאּלּוָ ,עלּו נִ ְׁש ֵ
ִ
עֹולם ָה ֶע ְליֹוןָ ,מקֹום
יֹותר ָּב ָ
בֹוּה ְּב ֵ
ִּב ְּס ָע ָרה ַהּשָׁ ַמיְ ָמהַ ,ל ָּמקֹום ַהּגָ ַ
ּבֹורא יִ ְת ָּב ַרְךַ ,ה ְּמ ַק ְּד ִׁשים ְׁשמֹו ְּב ַא ֲה ָבה.
אֹוה ֵבי ַה ֵ
ַהּשָׁ מּור ְל ֲ
ּתֹורתֹו ֶׁשּנִ ְכ ְּתבּו ַעל
ְל ַא ַחר ַה ִּמ ְל ָח ָמה קֻ ְּבצּו ְּב ִמ ְס ַּפר ְס ָפ ִרים ִּד ְב ֵרי ָ
ּוב ָכל ָׁש ָעה ַעל יְ ֵדי
ידיו ְ .ס ָפ ִרים ֵאּלּו נִ ְל ָמ ִדים ְּב ָכל יֹום ְ
יְ ֵדי ַּת ְל ִמ ָ
ּתֹורה ְּב ָכל ֲא ָתר וְ ָא ָתר.
לֹומ ֵדי ָ
ִר ְבבֹות ְ
דֹוע ֶאת ַחּיָ יו ֶׁשל ַר ִּבי
רּורים ָא ְמנָ ם ִה ְצ ִליחּו ִלגְ ַ
ַה ְמ ַר ְצ ִחים ָה ֲא ִ
ּתֹורתֹו ַחּיִ ים וְ ַקּיָ ִמיםְ ,מ ִא ִירים וְ נִ ְצ ִחּיִ ים.
ֶא ְל ָחנָ ןַ ,אְך ִּד ְב ֵרי ָ
"וְ ַע ָּתה ְל ָכה ָּנא ָא ָרה ִּלי ֶאת ָה ָעם ַה ֶּזהִּ ...כי יָ ַד ְע ִּתי
יּואר" (כב ,ו)
ֵאת ֲא ֶׁשר ְּת ָב ֵרְך ְמב ָֹרְך וַ ֲא ֶׁשר ָּתאֹר ָ

ּדּוע
"ּכי יָ ַד ְע ִּתי ֵאת ֲא ֶׁשר ְּת ָב ֵרְך ְמב ָֹרְך"ַ ,מ ַ
ִאם ָא ַמר ָּב ָלק ְל ִב ְל ָעםִ :
ָהיָ ה ָצ ִריְך ְל ַב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו ֶׁשּיְ ַק ֵּלל ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל? וַ ֲה ֵרי יָ כֹל ְל ַב ֵּקׁש
ּומ ֵּמ ָילא ָהיּו נִ ָּצ ִלים ִמ ָּכל נֵ זֶ ק.
מֹואבִ ,
ֶׁשּיְ ָב ֵרְך ֶאת ָ
ידה ַעל ִר ְׁש ָעתֹו ֶׁשל אֹותֹו
ׁשּובה ִהיאֶׁ ,ש ַּב ָּק ָׁשתֹו זֹו ֶׁשל ָּב ָלק ֵה ִע ָ
ַה ְּת ָ
ּגֹויֶׁ .ש ָּב ָלקֵ ,מרֹב ִר ְׁש ָעתֹו ֹלא ִה ְס ַּת ֵּפק ָּבזֶ ה ֶׁש ֵהם יִ ּנָ ְצלּוֶ ,א ָּלא ָר ָצה
(ח ֵפץ ַחּיִ ים)
ָ
		
ּול ַהּזִ יק ְליִ ְׂש ָר ֵאל.
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