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ם ְמֹאד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם ַמְרּתֶ   ) ד, טו( ְוִנׁשְ

י  לֶא  ׂשָכר  ַרּבִ ָ ְלז  ּדֹב  ִיׂשּ יַ� ,  ִמּבֶ ַ�ם  ִהּגִ ָרָאה  ֶאָחד  בַר   ּפַ ָגאֹון  ְצמוֹ ַ�   ת ֶא   ׁשֶ יר  ּכְ ,  ַאּדִ
ָדה  ָמָנה  ְוָנַטל ל  ִנְכּבָ מֹונָ   ׁשֶ ִמיִנית   הׁשְ ׁשְ ּבִ ת  ִמ   ׁשֶ ּדַ ֲאָוה ּמִ י  לוֹ   ָאַמר.  ַהּגַ :  ָהַרּבִ

ה"  ַבַ�ל   ַמֲ�ׂשֶ ׁשּוָבה־ ּבְ ׁש ,  ֶאָחד  ּתְ ּקֵ ּבִ יֵמי  ָהרנָּ בַּ   לבֹּ ְט לִ   ׁשֶ ָלִגים,    ַהֹחֶרף  ּבִ ׁשְ ַהּמ*
ֵדי יַ�   ַאךְ .  ָתיוֹונוֹ ֲ�   ַ�ל  רּפֵ כַ לְ   ּכְ ִהּגִ ׁשֶ ָהר  ֶאל  ּכְ ָידוֹ   ְוַגְרֶזן  ַהּנָ בֹותַמֲח   ֵהֵחּלוּ ,  ּבְ   ׁשָ

מֹחוֹ   ְלִהְתרֹוֵצץ ר  ּוְלֶפַתע ,  ּבְ ָכל  ִנְזּכַ חֹוַבת    ַהֲהָלכֹות   ּבְ ִמיַרת ַ�ל  ִריאּות   ׁשְ ,  ַהּבְ
ַמע   ּוְכִאּלוּ  ִלּבוֹ   ׁשָ ם   ת ַק ֲ� צַ   ּבְ ַמְרּתֶ ר?!  ִהיא'  ןֵהיכָ   ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם  ְמֹאד  'ְוִנׁשְ ּבֵ   ִהְתּגַ
ן ,  יוָר הוּ ְר ִה   ַ�ל  ָהִאיׁש  ּכֵ ַמר   ׁשֶ ֵאין  רֹאֶמ   ּגָ א  ֶזה  ׁשֶ ֶצר  ֲ�ַצת  ֶאּלָ   ר בַ ׁשָ ,  ַרעָה   ַהּיֵ
ִזיָזא א  ּגְ ָחַזר .  ְוָטַבל  ָיַרד ,  ְדַבְרּדָ ׁשֶ ְלֵאי   ְלִיְצרוֹ   ָהִאיׁש   ָאַמר ,  ְלֵביתוֹ   ּכְ ָלִאים־ 'ּפִ !  ּפְ

י  לֹא  ְע ־ ַ�ל  ָ�ָלה   ְולֹא  ָיַדְעּתִ יּדַ ה  ַ�ד  ּתִ ךָ ,  ַ�ּתָ ִהּנְ דֹול'   ּכֹה  ַלְמָדן  ׁשֶ ֶצר 1  ּגָ   ְוַהּיֵ
יב  ד לוֹ   ֵהׁשִ ֶלא  'ָמה  ִמּיָ ַמד  עֹוָלםבָּ  ֶאָחד  ָאָדם ָהָיה   ַהִאם? ַהּפֶ ּלָ ְלָ�ַד   ׁשֶ   "?!1 יּבִ

�  

  ה, ו) (  יךָ ֶק ֱאלֹ ה'  ָאֹנִכי  

י  ָהָיה   ָרִגיל ִריְנַוְלד  ֵסףיוֹ   ַרּבִ א  ּגְ אּפָ ר    ִמּפָ ׁשֵ ְלַסּפֵ י "  ם ׂשֶ ַהבֹּ   ֲ�רּוַגת " ָה   נוֹ ֵק זְ   ם ּבְ   ַרּבִ
ן  הש3ֶ מֹ  ִריְנַוְלד  ַ�ְמָרם ־ּבֶ ָאַמר,  ֵמחּוְסט  ּגְ ִטיָרתוֹ   ִלְפֵני  ׁשֶ י ,  ּפְ   ַהּתֹוָרה   ֲ�ִתיָדה  ּכִ

ד  הוֹ ַהּקְ ָכל"  ן כֵּ ׁשֶ ,  ְלָאֶמִריָקה  תלוּ גָ לְ   ָלֵצאת  ׁשָ ַהּתֹוָרה  ָרִאינוּ  ַהּדֹורֹות ־ ּבְ   ָהְלָכה   ׁשֶ
ָרֵאל־ֵמֶאֶרץ ,  הלָ ּגוֹ   רַאַח   ּגֹוָלה ם,  ְלָבֶבל  ִיׂשְ ָ נַ ,  ִלְסָפַרד  ּוִמׁשּ ּכְ ,  ְוָצְרַפת   זְלַאׁשְ

ְצָטֵרךְ   לֹא   ִאםֵאפֹוא,    יֹוֵדַ�   ּוִמי.  ְרָיהְנגַּ ְוה*   פֹוִליןלְ   ָ�ְבָרה  ּוְלָיִמים   ִלּטֹל ַהּתֹוָרה    ּתִ
ל  ׁשּוב ים"1  ְלָאֶמִריָקה  לֹות גְ לִ וְ   ְנדּוִדים־ ַמּקֵ ָברׁשֶ   ְלַאַחר,  ּוְלִעּתִ ע   ּכְ ּקֵ ּתַ   ִהׁשְ

ָאֶמִריָקה י   ה יָ ָה ,  ּבְ ְכֵאב   חׂשָ   יֹוֵסף   ַרּבִ ל ַהֲחמּוָרה    ָהרּוָחִנית  ַהְיִריָדה  ַ�ל   ּבִ   ׁשֶ
ָהב',    ֲהדּות יַּ ַה  ַהּזָ 'ֶאֶרץ  ר.  ֵריָקא'־א 'ַ�ּמָ   ְרׁשּומֹות   יּדֹוְרׁשֵ   וּ נּ כִּ   אֹוָתּה ּבְ :  ְוִסּפֵ
ּדוֹ "  ׁשֶ ִרינְ ִדיּכְ ּגְ ִיְצָחק  ֵלִוי  י  ַרּבִ ְהִלים  ,  ִמּצֶ ַ�לַוְלד  יַ�   ֶמְרָקִחים'  לֹות ּדְ גְ 'ִמ   ּבַ   ִהּגִ

ֹוָאה  ִלְפֵני  רָקצָ   ְזַמן  ְלָאֶמִריָקה ד  ְלַהְנִהיג  ֵהֵחל,  ַהׁשּ   ב לֵ ֲח ִיּצּור    ּבֹואוֹ   ִעם  ִמּיָ
ָרֵאל ֶרת  תוֹ ָח גָּ ׁשְ ַה בְּ   ִיׂשְ ּדֶ ים  אּוָלם .  ַהְמה* ִדיָנה   ִמיהּוֵדי   ַרּבִ ָלל   ֵהִבינוּ   לֹא   ַהּמְ   הָמ   ּכְ

ָבִרים,  ְרצֹונוֹ  יעוּ   ְוַהּדְ ךְ   ִליֵדי  ִהּגִ בָּ ,  ּכָ   ְזׁשּוְרַנאל'   ןגְ אְר 'ָמ   יִא יׁשָ יִד ִא ָה   ִעּתֹוןׁשֶ
ְרֵסם י,  ִהְתּפַ יַ�   'ָלַאֲחרֹוָנה  ּכִ ִרית ־ְלַאְרצֹות  ִהּגִ ְזַר   בַר   ַהּבְ ה־ ח ִמּמִ ם ,  ֵאירֹוּפָ ׁשֵ   ּבְ

ִריְנַוְלד הּוִדים  ּתֹוֵבַ�   ְוהּוא,  ּגְ ּיְ ל    ָחָלבּו  ּת ׁשְ יִ   לֹא  ׁשֶ ָרהׁשֶ ילוּ   ֶטֶרם  ּפָ   אֹוָתּה   ַיְטּבִ
ְקֶוה'  ּמִ ָבִרים1  ּבַ ירוּ   ְוַהּדְ ּפּור  ֶאת   לוֹ   ִהְזּכִ ַמע  ַהּסִ ָ ׁשּ ַ�ל  ֵמָאִביו  ׁשֶ ד  ּבַ ּגֵ ,  ַיֲ�קֹב'  'ַוּיַ
ׁש  ְפּגַ ּנִ ַ�ם  ׁשֶ ֶבת בָּ   ּפַ הְוַה ,  ִויָנה  ֵמָהִעיר  ִמְתּבֹוֵלל  ְיהּוִדי  ִעם  ַרּכֶ ׁש   ּלָ ּקֵ   ְרָבתוֹ ִק   ֶאת  ּבִ
ַטֲ�ָנה י   ּבְ י   . ֲאִני'  ְיהּוִדי  'ֲהלֹא   ּכִ ָהַרּבִ ךָ   ה ּמָ 'בַּ   לוֹ ָא ׁשְ   ּוְכׁשֶ הַה   ָ�ָנה ?  ְיהּוִדי'  ִהּנְ י   ּלָ   ּכִ

ם  הּוא ֶרת   ֶאת   'ְמַקּיֵ רֹות'   ֲ�ׂשֶ ּבְ ַמּה 1  ַהּדִ י  ּתָ ַאל  ָהַרּבִ ךָ   'ַהִאם   ְוׁשָ   ׁשֹוֵמר   ִהּנְ
ת' ּבָ א  ׁשַ ּלֵ ִמיַרת   ִנְכְלָלה   ְוִכי?  'ָמה? ְוָהִאיׁש ִהְתּפַ ת   ׁשְ ּבָ ַ ֶרת   ַהׁשּ ֲ�ׂשֶ רֹות'  ּבַ ּבְ ?1  ַהּדִ

ךְ ־ 'ִאם ָכל  הַמ ,  ֵאפֹוא'  ּכָ ה  זֹאת ־ ּבְ ַאל  ?ם'יֵּ ַק ְמ   ַאּתָ הַה   ִנׁשְ יב,  ּלָ   ׁשֹוֵמר   'ֲאִני,  ְוֵהׁשִ
ֲאִדיקּות לוּ   ֹות צְ ַהּמִ   ַ�ל  ּבַ ֵבית  'ִיְזּכֹר'   ִמיַרת ֲא לַ   הֹוֵלךְ   : ַהּלָ ֶנֶסת ־ּבְ   ֵכל אוֹ   ֲאִני,  ַהּכְ

אֹות    - ' ךְ לַ ּדְ יְ נֵ 'ְק  ְפּתָ ֶ�ֶרב   ְועֹוֵרךְ , ֶפַסח בְּ ּכ* ּפּוִרים־יֹום  ּבְ רֹות  ַהּכִ ּפָ ְרְנגֹול'  ִעם  ּכַ   "1 ּתַ
�  

ה ְתַמּנָ ּנִ ׁשֶ י  ּכְ ֶמְלָקא  ר'  ָהַרּבִ ִוי  ׁשְ ּה לְ   הּוְרִביץ  ַהּלֵ ל  ַרּבָ   ֵהֵחל ,  ּבּוְרגִניְקְלׂשְ ָהִעיר    ׁשֶ
ֵחם יִליםּמַ בַּ   ְלִהּלָ ּכִ ה,    ָהעֹל־ ּופֹוְרֵקי  ַ�ת ַהּדַ ־ יַקלֵּ   ׂשְ ִהּלָ ּקְ ּבַ רׁשֶ דּוהוּ   ְוַכֲאׁשֶ ּבְ   ּכִ

ִפְנַק   הנָ ּקָ ּתַ   ׁש ּדֵ ּוְלַח   בּתֹ כְ לִ  ה־ סּבְ ִהּלָ ִפי,  ַהּקְ כּות   ּכְ מּוָרה  ַהּזְ ְ נֵ   ַהׁשּ ָהִעיר  ְלַרּבָ י 
יק  ַחר בָּ ,  ּדֹור־ ִמּדֹור ְנָקס לַ   ְלַהְעּתִ ֶרת  ֶאת   ּפִ רֹות  ֲ�ׂשֶ ּבְ ְמהוּ 1  ַהּדִ י  ּתָ ָהל  ָראׁשֵ   ַהּקָ

ָבר  ַ�ל יר  ְוהּוא,  ַהּדָ י: " ִהְסּבִ י,  ָלַדַ�ת   נֹוַכְחּתִ ִרים  ּכִ אן  ְמַהּדְ הּקְ בַּ   ּכָ   ֶאת  םְלַקיֵּ   ִהּלָ
נֹות  ּקָ ה  ּתַ ִהּלָ ר  רֵת וֹ י   ַהּקְ תוּ   ֹות צְ ַהּמִ   ֶאת   ֵמֲאׁשֶ ּתֹוָרה  בֹות ַהּכְ י   ְוָלֵכן,  ּבַ ּתִ ׁשְ ּקַ   ּבִ

ֶרת ֶאת  ְלַהְתִקין  רוֹ  ֲ�ׂשֶ ּבְ נֹות   ת ַהּדִ ַתּקָ ה ּכְ ִהּלָ ִתְקָוה ׁשֶ ַהּקְ מוּ יְּ , ּבְ ם  ַקּיְ   "1  אֹוָתם ּגַ

  
ן ֶאל  ֵ�ֶרְך    -  )ג, כג (ה'  ־ ָוֶאְתַחּנַ "ְך ּבְ ל ַמְנְצּפַ ַהּנּו"ן ׁשֶ

וְ 700 בֹות  ,  הַהּתֵ ִגיַמְטִרּיָ ,  יַ#ְצמֹוַת   ַהֲ#ָלַאת   ַ#ל  ּבְ
ׁש   הש3ֶ ּמֹ ׁשֶ  ּקֵ  )הדר התורה(.  ְצמֹוָתיוַ# ְלַהֲ#ָלַאת   ּבִ

�  

ה  ןֶאְתַחנַּ וָ  ִגיַמְטִרּיָ ִמְנַין    ו" תקט  ּבְ הּכְ ִפּלָ י ,  ּתְ ּכִ
ה ל   מֹש3ֶ ּלֵ ִפּלֹות  ו" תקט  ִהְתּפַ ֵנס   ּתְ . ֶרץ ָא לָ   ְלִהּכָ

לוְ  ּלֵ י   ,ֶזה  ִמְנָין  ִהְתּפַ ְלָאִכים   ּכִ ִלים  ַהּמַ ּלְ ָכל   ִמְתּפַ ּבְ
ִפּלֹות ו " תקט יֹום  ֱאַמר  ּתְ ּנֶ ָרה  ֶרֶגל  ְוַרְגֵליֶהם, ׁשֶ , ְיׁשָ

ָרה הבְּ   ְיׁשָ  )האותיות הקדושות(.  ו" תקט  ִגיַמְטִרּיָ
�  

ִתּק   מּוָבא   -  )ג, כו(  ָלךְ ־ ַרב ל,  רזַֹה   יּונֵ ּבְ ֶבל   בַר   ּכָ ִמּבָ
י   ְוָכל  ָרֵאל ־ֵמֶאֶרץ   ַרּבִ ָאַמר   ְוֶזהוּ .  ִיׂשְ ה'   לוֹ   ׁשֶ

ַר  ה  ךְ ִיְתּבָ ה  ךָּ יֶּ ּדַ ,  ךְ ַרב־ָל ,  ְלמֹש3ֶ ַאּתָ ָבֶבל  בַר   ׁשֶ ,  ּבְ
ם  ְהיֹותלִ   ףּתֹוֶס ־ ְוַאל  י ּגַ ָאֶרץ  ַרּבִ  ) אדרת אליהו(1  ּבָ

�  

ז ,  ד" ְויוּ   ו " ָוא  ֲחֵסָרה  ֹתִספוּ   -   )ב  ד,(  לֹא ֹתִספוּ  ְלַרּמֵ
ל ּכָ ְצָוהלַ   ַהּמֹוִסיף ׁשֶ  ) אותיות ומופתים(. ּגֹוֵרַ#   -  ּמִ

�  

ם  וְ  ֵבִקים  ַה ַאּתֶ ד(יֶכם  ֵק לֹ ֱא   ה'ּבַ ּדְ י   -  )ד,  ָראׁשֵ
בֹות  ה  ַהּתֵ ִגיַמְטִרּיָ י,  ַאֲהָבהּבְ   ּבְ יֶּ   ִמי  ּכִ לוֹ   ׁש ׁשֶ

בּוק  הּוא  ָאז , ה'  ת בַ ֲה ַא  ַר  ּבוֹ  ּדָ  ) תיקון שבת(. ךְ ִיְתּבָ
�  

ַמְרּתֶ  טו)(  םְוִנׁשְ ֶנֱאַמר    -   ד,   �ַ ְיהֹוׁש* ֵסֶפר  ּבְ
ַמְרּתֶ  '  ה־ ת ֶא   ה ְלַאֲהבָ   ם ְלַנְפׁשֵֹתיכֶ   ד ְמאֹ   םְוִנׁשְ

בֹות  י סֹופֵ   ם יכֶ ֵק ֱאלֹ  י ,  ַהְתָמָדה  ּתֵ ׁשֶ   ּכִ ָכל  ָהָאָדם ּכְ
ִלּמּודוֹ   ַמְתִמיד  יֹוֵתר  ּבְ א  ּבָ הּוא  ַאֲהַבת    ִליֵדי , 

ֵ�יָניו יֹום ־ ּוְבָכל  ֹוָרהַהּת  ים  ּבְ ֲחָדׁשִ  ) סימן טוב(. ּכַ
�  

חֵֹרב ּבְ ִרית  ּבְ נּו  ִעּמָ ַרת  ב(   ּכָ ָלה   ַהּתֹוָרה  -  )ה,  ִנְמׁשְ
י,  ַמִיםְל  א  ַמִים  ֵאין  ּכִ ֵיׁש   ַמִים   ּוְבֵתַבת ,  ּתֹוָרה  ֶאּלָ
ַלת  זֶמ ֶר  ּמֹ   ָיִמים  ם" ֵמ ,  ַהּתֹוָרה  ְלַקּבָ ה ָ�לָ   הש3ֶ ׁשֶ
ַלת   ִלְפֵני  רֹוםּמָ לַ  ם  ְוהֹוִריד,  ַהּתֹוָרה  ַקּבָ ָ ד" יוּ   ִמׁשּ
ֶרת   - רֹות   ֲ�ׂשֶ ּבְ ֵדי   ָיִמים  ם" ֵמ לְ   ׁשּוב  הלָ ָ� וְ ,  ַהּדִ ּכְ

ל  )חכמה שבה(. ם ָ� לָ   ִביָאּה ָה לְ וּ  ַהּתֹוָרה ֶאת   ְלַקּבֵ
�  

ָלְך   ִייַטב  טז (ּוְלַמַ#ן  ,  ייֵ ְח בַּ   נוּ ַרבֵּ   בַת כָּ   -  )ה, 
בַּ  ת " ֵטי  ָהאֹות   ִפיָ�המוֹ   לֹא  ָהִראׁשֹוִנים   ּוחֹות לּ ׁשֶ

ֶזת  ֵבר   ֹוָפםּס ׁשֶ   ןוָ יכֵּ ,  טֹובלְ   ַהְמַרּמֶ ָ אּוָלם ,  ְלִהׁשּ
אן   תּוָבה ּכָ ְוֵכן   ּוָיה ט נְ   ַ� רוֹ זְ ּובִ ,  ַמִיםֲ# ּפַ   ת " יּטֵ ַה   ּכְ
ֲהַר .  ךְ לָ   בַט ִיי   ְלַמַ�ן ַרג  ל" ְוַהּמַ ַתב  ִמּפְ ָהאֹות,  ּכָ ׁשֶ

ָבה  ת" ֵטי אן  ִנְכּתְ ֵדי    ּכָ ָרֵא   זּמֵ ְלַר ּכְ ם ,  לְלִיׂשְ ּגַ ׁשֶ
יַ�  ָהֵ#ֶגל  א ְט ֵח   ר ְלַאַח   ) כרם שלמה(. טֹוב   ָלֶהם  ַמּגִ

�  

ַ#ל  ְלאֹות  ם  ְרּתָ ח(  ָיֶדךָ ־ ּוְקׁשַ ְמָנחֹות  ל ֲחַז"   -   )ו,  ּבִ
ׁש ,  ָלְמדוּ  ּיֵ ין  ִניַח ְלָה   ׁשֶ ִפּלִ ּבֶֹרת  קֹוםְמ בִּ   ַהּתְ ַהּקִ

ֹגַבּה ׁשֶ  ד   ּבְ ַבת   ֶזה לָ   ז ֶמ ְוֶר ,  ַהּיָ ּתֵ ִגיַמְטִריָּ   ָיְדךָ   ׁשֶ ה ּבְ
ד   ּה ַב וֹ גּ  ין  ָאְמרוּ   ְוֵכן,  ַהּיָ ְוַגם ,  ָקְדֹקד   זוֹ   -  יךָ ֵ#ינֶ   ּבֵ

ין ה ֵהן   יךָ ינֶ ֵ#  ּבֵ ִגיַמְטִרּיָ  )ברכת פרץ(.  ָקְדֹקד   זוֹ  ּבְ
�  
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ֹמאל  רּו ָיִמין ּוׂשְ   לֹא ָתס,

חֹות   ַאַחת ּפָ ׁשְ ְזָרח ־ ֶתלכֹּ   ֶאת   ַהְמָפֲארֹות  ַהֲחׁשּובֹות  ַהּמִ ל  ַהּמִ ּה ,  ְסָפַרד  ַיֲהדּות   ׁשֶ ,  ינִ בַּ ַר ׁשָ   ַחת ּפַ ִמׁשְ   ִהּנָ
ה ּנָ אֹוִנים   ָיְצאוּ   ִמּמֶ ָחהבַּ   ַהּתֹוָרה  ְוקֹול   ,נֹוָדִעים  ּגְ ּפָ ׁשְ ָרָמה  ְמַהְדֵהד  ּמִ ּיֹות  ַאַחת  .ַהּיֹום־ַ�ד  ּבְ מ* ּה   ַההֹוד  ִמּדְ ,  ּבָ

י  היָ ָה  ים  יֹוֵסף  ַרּבִ ל   ןבֶּ ,  ינִ בַּ ַר ׁשָ   ַחּיִ ּבָ יע  ָד ַהּנוֹ   ַהְמק* ַ�   ַרּבִ ּקְ ,  ְיהֹוׁש* ם  אוֹ רָ ׁשֶ ׁשֵ דֹול  וֹ בּ ַר   ּבְ ".  ַחי ־ ִאיׁש ־ן בֶּ " ַה ,  ַהּגָ
לְ   יֵמִראׁשֹונֵ   ָהָיה  יו ָר עוּ נְּ ִמ  יַבתיְ   י ִמיֵד ּתַ ּה ",  יֹוֵסף  ּפָֹרת"   ׁשִ ַא   קּוָפהּתְ בַ וּ   ,ֲ�צּוָמה  ה ָד ָמ ְת ַה בְּ   טלֵּ בַּ ִהְת   ּבָ ּלְ   ר ַח ׁשֶ

כּוַנת   ֹוֵררִהְתגּ   ּוָאיוִנׂשּ  ׁשְ ָרֵאל  ית בֵּ   ּבִ נַ יר  ָהִע   יִלְגאֹונֵ   עּדַ וַ ִהְת   םְוׁשָ ,  ִיׂשְ ּכְ י,  יםזִּ ָהַאׁשְ י,  גְר בֶּ צְ ינְ ִמ   ל' וְ לְ וֶ   ַרּבִ   ַרּבִ
ים  י ,  ָנֶאה  ַחּיִ י,  זיְ ַר גְ נְ יוּ   ד וִ ּדָ   ַרּבִ ְמׁשֹון  ַרּבִ י,  יִק ְס נְ לַ וֹ ּפ   ַאֲהרֹן  ׁשִ ְרׁשֹון  ְוַרּבִ ידֹות  ּגֵ   י ִמּדֵ   נוֹ ִמי זְ ִה   ָהַאֲחרֹון  ֶזה.  ַלּפִ
ָנה   ת   ַבע ֶק   ֶרךְ ּדֶ ׁשָ ּדַ ַ   ִסּיּום  ִלְס�* נָּ   ַאף,  ס" ַהׁשּ ים   ְלַהְזִמין  ַהג ׁשֶ ִחיד   הּוא"   ן כֵּ ׁשֶ   ה,וָ נָ ֲ�   ִמּתֹוךְ   ׁשֹוִנים  ֲאָנׁשִ   ַהּיָ

יו ַלּפָ ּכְ ֲאָוה   זוֹ   ֵאין  ׁשֶ ם  ּגַ ַ  ֶאת   ְלַסּיֵ ָכל  ס" ַהׁשּ ָנה  ּבְ ן  נֹוֵהג  הּוא  ַאף  ןכֵּ ׁשֶ ,  ׁשָ אוֹ   הּמֶ בַּ   ִלי  ְוֵאין, ּכֵ   . " ֶנְגּדוֹ   ת ְלִהְתּגָ

ַ�ל  ְיהּוִדי יס־ ּבַ ָאֶמִריָקהָאז    ָהָיה   ֵלב ־ ַבַ�ל וּ   ּכִ ָרֵאל  ר'   מוֹ ׁשְ וּ ,  ּבְ   אִרי 'ַה   ּנּוי כִּ בַּ   רכָּ ַהּמ* ,  ל ׁשְ י ִפ   ַאֲהרֹן  ִיׂשְ
ְסּפוֹ   ֶאת .  ל' ׁשְ י פִ  י  ֲהָקַמת לַ   ֶהֱ�ִמיד  ּכַ ּתֵ י  ִחּנּוךְ ־ ּבָ ַמְך    ּוְבִיחּוד,  ְרפּוָאה־יזֵ ּוֶמְרכְּ   ְצָדָקה  ינֵ וּ גּ ְר ִא ,  ֹות ְכֵנִסיּ ־ ּוָבּתֵ ּתָ
ְפָ�ִלים  ַאַחד.  תֹוָרה־ י זֵ ּוֶמְרכְּ   יבֹות יׁשִ בִּ  ַזם  ַהּמִ ּיָ ֶאֶרץ   ּתֹוָרה  זֶמְרכַּ   היָ ָה ,  ׁשֶ ָרֵאל ־ּבְ   ֲחָכִמים ־ ְלַתְלִמיֵדי   ִיׂשְ

ְבָחִרים ם  מ* ׁשֵ ָרה,  ל'ׁשְ י פִ   אִריַה   'ָמכֹון  ּבְ דֹוָלה  ֶקֶרן  ֶהֱ�ִמיד  זוֹ   ּוְלַמּטָ ֶמת   ּגְ ּיֶ כֹון  ֵדיְמ לוֹ .  ַהּיֹום  ַ�ד  ַהּקַ   יוּ ָה   ַהּמָ
אֹוֵני  נַ   ּתֹוָרה־ ּגְ ּכְ ַלת   ָהְיָתה  ּוְלֶפֶלא,  יםזִּ ַאׁשְ י  ֶהָחָכם  ַקּבָ ָפַרּדִ י  ַהּסְ ים  יֹוֵסף  ַרּבִ ׁש   ַהּכֹוֵלל  ֶאל  ינִ בַּ ַר ׁשָ   ַחּיִ ּקָ ,  ַהְמב*
ה  אּוָלם  ָהָיה   ַמֲ�ׂשֶ ךְ   ׁשֶ בֵ .  ָהָיה   ּכָ ַרר   ינִ בַּ ַר ׁשָ   ַחתּפַ ִמׁשְ   יתּבְ ן  ,  ָהעִֹני  ׂשָ ּכֵ ׁשְ ־ ֲאִביׁשֶ ָחהַהּמִ ְפרוֹ   ָמׁש   לֹא  ּפָ   , ִמּסִ

ִהְצִליַח   ה  יְוִהּנֵ ים  יֹוֵסף  ַרּבִ ְרְנגֹול  ש3ִלְרכֹּ   ַחּיִ ת   בֹודכְ לִ   ּתַ ּבָ ִ ,  ׁשַ ָחִקים  ִהְרִקיָ�ה  ִיתבַּ בַּ   ָחה ְמ ְוַהׂשּ ה .  ׁשְ   ֵהֵחּלָ
ִנית יר  ָהַרּבָ ה,  ָהעֹוף  ֶאת   ְלַהְכׁשִ ֵאָלה  ,רבֶ ׁשֶ וָ   ׁשֹד  ְוִהּנֵ ָתה  ׁשְ ּלְ ְר   ִהְתּגַ ּתַ י  .ְנגֹול ּבַ ים  יֹוֵסף  ַרּבִ ְרֵאי   ָהָיהׁשֶ   ַחּיִ   ִמּיִ
ָבר  ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל  ךְ ַמ ָס   לֹא,  הֹוָרָאה ּדָ ל  ַהּטֹוב   יִדידוֹ לִ   ּוָפָנה,  ּבַ ףַה' ,  ָאִביו  ׁשֶ ים   ּכַ י'  ַהַחּיִ ים  ַיֲ�קֹב  ַרּבִ .  רפֵ סוֹ   ַחּיִ

ַדק  ָהַרב ֵ�ינוֹ   ָהעֹוף  ֶאת   ּבָ ה  ּבְ י  יֹוֵצא.  פוֹ ְוִהְטִרי  ,ַהַחּדָ ים  ֹוֵסףי  ַרּבִ יתוֹ   ַחּיִ ץ   ְוִלּבוֹ ,  ת מוֹ גוּ ֲ�   ִניםפָ בְּ   ִמּבֵ   ִמְתַחּמֵ
ִקְרּבוֹ  ֵני   ַ�ל   תוֹ לָ ְמ ֶח בְּ   ּבְ ָאְלצוּ   ֵביתוֹ ־ּבְ ּיֵ ר  ׁשֶ ֲאָכל  ַ�ל   ְלַוּתֵ ּכֹה  ב ֵר ָ� ֶה   ַהּמַ ה   ,לוֹ   ִצּפוּ   ׁשֶ .  ִלְקָראתוֹ   ָאִביו   ְוִהּנֵ

ַמּה "?  ינִ בְּ   ךָ לְּ   הַמ "  י  ּתָ ַ�   ַרּבִ ַמעּוְכׁשֶ ,  ְיהֹוׁש* ָ ֵאָלה  ַ�ל  ׁשּ ְ ְפָלה  ַהׁשּ ּנָ עֹוף  ׁשֶ ְפִליָאה  ֵהִגיב ,  ּבָ ַ�ת : " ּבִ ׁשְ   ק ָח ּדְ   ּבִ
ףַה   לֶא   ִלְפנֹות   ֵאין,  זוֹ כָּ  ים'  'ּכַ דֹולַה   ירְחִמ ּמַ ַה   ַהַחּיִ א,  ּגָ יָה   ָהַרב   ֶאל  ֶאּלָ ַנּזִ ּכְ ְ בַּ   ַאׁשְ .  יק לִ ּפְ ּטֶ ִמ   ָהִעּלּוי ,  כּוָנהׁשּ
ַוּדַ   ְוהּוא,  ֵאָליו  ָנא  הנֵ ּפְ  ן  אּוָלם".  ָברּדָ בַּ   רּתֵ ֶה   ְלךָ   ִיְמָצא  איּבְ ,  ַאֵחר  ְלַרב  ִלְפנֹות   ָאסּור   ֲהֵרי : " ָנבֹוךְ   נֹוַתר  ַהּבֵ

ָבר  ְלַאַחר ּכְ ָבר  םָחכָ   ההֹוָר   ׁשֶ ּדָ יַ�   ְוָהָאב "?  ּבַ ים  ַיֲ�קֹב  יְלַרבִּ   רמֹ ֱא : " ִהּצִ ִמי  ַחּיִ ׁשְ י,  ּבִ י  ֲאִני  ּכִ ּתִ ׁשְ ּקַ מַֹ�   ּבִ   ִלׁשְ
ת ַ�ת־ַחּוַ ָבר  תֶפ נֹוֶס   ּדַ ּדָ ַמע".  ּבַ ָ ׁשּ ף ' ַה   ּוְכׁשֶ ים   ּכַ יר ,  זֹאת   'ַהַחּיִ ִתְקָוה ,  יקלִ ּפְ ּטֶ ִמ   ַרב לָ   ִלְפנֹות  לוֹ   ִהּתִ י "   ּבְ   ּכִ

ּלוֹ   אָר ּתֵ ֶה ְד   אָח כֹ בְּ   ַתח ּפֶ   ְלךָ   ִיְמָצא  יר  ּפֹוַלְנְסִקי   ָהַרב,  ְוָאְמָנם".  ׁשֶ ָבר  ִעּיּון  רְלַאַח   ִהְכׁשִ ּדָ ָרָאה ,  ּבַ   ּוְכׁשֶ
ַהׁשּ  ׁש   ֹוֵאלׁשֶ ָבר  ְוָנבֹוךְ   חֹוׁשֵ ּדָ ַלׁש ,  ּבַ ָנף  ֵמָהעֹוף  ּתָ ּלוֹ   יןַהַחּמִ   ת ַר ֵד ְק לִ   ְכִניסוֹ ִה ,  ַאַחת   ּכָ " ְוָאַמר  ,ׁשֶ   ךָ ְל   ֵאין: 

ן,  ׁשֹש3ְח לַּ   הַמ  ּכֵ ם   ׁשֶ ה  ֵמָהעֹוף  לֹאכַ  ֲאִני  ּגַ ה. ַהּזֶ ְמָחה  ל כֹ ֱא וֶ  ֵלךְ   ְוַאּתָ ׂשִ ה ".  ךָ ַלְחֶמ   ּבְ ִרּנָ ב  ּבְ י  ׁשָ ים   ֵסף יוֹ  ַרּבִ   ַחּיִ
ְיָתה ִנית ,  ַהּבַ ָקה   ְוָהַרּבָ ֵני   ָהעֹוף   ֶאת  ִחּלְ ְכַנס   ָהֶאָחד ,  ֲחָלִקים  ִלׁשְ יר   ה* ל  ַלּסִ ת   ֵליל   ׁשֶ ּבָ ִני ,  ׁשַ ֵ ִסיר   ְוַהׁשּ   ּבְ

ְפַקד  ין ַהַחּמִ  ה* יֵדי  ׁשֶ כּוָנִתי   ָהאֹוֶפה  ּבִ ְ ִמים  גִמְנַה כְּ ,  ַהׁשּ ר   ָהֵהם   ַהּיָ ֶהְעּדֵ ּנּוִרים  ּבְ ת  ְליֹום,  םַמְתִאיִמי  ּתַ ּבָ ַ .  ַהׁשּ
ֵליל ת   ּבְ ּבָ י   ָהַלךְ   ׁשַ ים  יֹוֵסף   ַרּבִ י   ָאִביו  ֶאת   ר ּקֵ ְלבַ   וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ   ִעם   ַחּיִ ַ�   ַרּבִ ִהְתַ�נָּ ,  ְיהֹוׁש* אֹותוֹ   ה ׁשֶ בּוַ�   ּבְ   ׁשָ

ֲ�ִנית ת  ִמּמֹוָצֵאי ַהְפָסָקה   ּתַ ּבָ ת   ֶ�ֶרב  ְוַ�ד  ׁשַ ּבָ ָחְזרוּ , ׁשַ ַא   ָ�ָלה  ָתה יְ בַּ ַה   ּוְכׁשֶ ם ּבְ ל   ֵריַח  ּפָ ֵרָפה   ׁשֶ ְמִהירּות.  ׂשְ   ּבִ
ְתחוּ  ֶלת   ֶאת  ּפָ ּלוּ   ָתם ּוְלֶחְרּדָ ,  ַהּדֶ י   ּגִ ּבוֹ   יר ּסִ ַה   ּכִ ֵ   ׁשֶ ׁשּ ֵאׁש   ָ�ָלה  ָהעֹוף  ל ִהְתּבַ יל ,  ּבָ ְבׁשִ ּלֹא   ַ�ד   ֶנְחַרךְ   ְוַהּתַ   ׁשֶ

ּנוּ   לכֹ ֱא לֶ   ןִנּתָ   ָהָיה ּבֶֹקר  ְלָמֳחָרת.  ָמה וּ א ְמ   ִמּמֶ ינוּ ,  ּבַ נֵ   ִהְמּתִ ָחה  יּבְ ּפָ ׁשְ ִליַח   בֹואלְ   ַהּמִ ָ   ין ַהַחּמִ   ִסיר  ִעם  ַהׁשּ
ּנּור  כּוָנִתי  ֵמַהּתַ ְ ה ַה ַאְך  ,  ַהׁשּ ַלח .  ָלבֹוא  ִמְתַמְהֵמּהַ   ּלָ ִנים   ַאַחד   ִנׁשְ ֵדי  ַהּבָ ִליַח   ֵהיָכן   קּדֹ בְ לִ   ּכְ ָ יַ� ,  ַהׁשּ ִהּגִ   ּוְכׁשֶ

ה ַה  ט בַ ָח ,  ָהאֹוֶפה ֶאל  י ּלָ ּתֵ ׁשְ י  לֹא  ל לָ כְּ ! ַוֲאבֹוי יאוֹ : " רֹאׁשוֹ  ַ�ל ָיָדיו  ּבִ ֶכם  יר ּסִ ַה   ֶאת   ִהְכַנְסּתִ ּלָ ּנּור ֶאל  ׁשֶ ,  ַהּתַ
י י  ּכִ ַכְחּתִ זֹון  ֵמרֹב  אֹותוֹ   ׁשָ ֶ�ֶרב  ִחּפָ ת   ּבְ ּבָ ֲחנּות   ׁשַ ִין  ּבַ ֲחִצית   ְוַגם"1  ַהּיַ ה  ַהּמַ ִנּיָ ְ ל  ַהׁשּ   ֶנֶאְכָלה   לֹא  ָהעֹוף  ׁשֶ

י,  ָסֵפק  ֵאין " .  ֵאפֹוא ָ ־ ִמן  אֹות   ֶזהוּ   ּכִ י   ַמִיםַהׁשּ ל  ָ�ֵלינוּ   ָהָיה  ּכִ ים'   ף'כַּ ַה   קַס ּפְ   ֶאת   ְלַקּבֵ י  ָאַמר",  ַהַחּיִ   יֹוֵסף   ַרּבִ
ים ְמָחה  ָמֵלא  היָ ָה וְ ,  ִליָלָדיו  ַחּיִ ּכוּ   ַ�ל  ׂשִ ּזִ ַ�ל  אֹותוֹ   ׁשֶ ּלֹא  ִמּמַ ְפָלה  ָברִמּדָ   ֵלָהנֹות   ׁשֶ ּנָ ֵאַלת  ּבוֹ   ׁשֶ .  םָחכָ ־ ׁשְ

יֹום,  ְלָמֳחָרת  ת ׁשַ בְּ   ִראׁשֹון  ּבְ ַגׁש ,  ּבָ י  ּפָ ים   יֹוֵסף  ַרּבִ ים'  ף 'כַּ ַה   ֶאת  ַחּיִ ר,  ַהַחּיִ ּפֵ ּסִ ֹאָרע־ֶאת  לוֹ   ּוְכׁשֶ ְלִאי   ַהּמְ ,  ַהּפִ
" ְוָאַמר  רֹאׁשוֹ בְּ   ַהּפֹוֵסק   ִנְעַנע  אי,  וּ נ:  ַוּדַ י   ֲהֵרי .  ּבְ ָהעֹוף  ְלךָ   ָאַמְרּתִ ַמִים ־ ּוִמן,  ֲאִכיָלהבַּ   ָאסּור   ָהָיה   ׁשֶ ָ   ַהׁשּ

ְמרוּ  ּיֹום  ִהייְ וַ ".  ֶליךָ ָ�   ֵאפֹוא  ׁשָ ִני  ּבַ ֵ ַגׁש ,  ַהׁשּ י  ּפָ ים  יֹוֵסף  ַרּבִ ר  יק לִ ּפְ ּטֶ ִמ   ָהַרב  ֶאת   ַחּיִ ה   ֶאת   לוֹ   ְוִסּפֵ ֲ�ׂשֶ   ַהּמַ
ּלוֹ  א,  ּכ* ה   ֶאּלָ ּזֶ ךְ   ׁשֶ עֹז   ְוָאַמר   ִחּיֵ ר  ָהָיה   ָהעֹוף,  ָגהָא ּדְ   ַאל : " רּוַח ־ּבְ ׁשֵ מוֹ   ּכָ י   ּכְ ָאַמְרּתִ   י ָאַכְלּתִ   ַאף  ַוֲאִני,  ְלךָ   ׁשֶ

ּנוּ  ת  ִמּמֶ ּבָ ׁשַ א .  ּבְ ַמִים ־ן ּמִ ׁשֶ   ֶאּלָ ָ ׁשוּ   ַהׁשּ ל   ִלְכבֹודוֹ   ָחׁשְ ים'  ף 'כַּ ַה   ׁשֶ ַמְעָלה  בוּ בְּ ִס   ְוָלֵכן   ַהַחּיִ   ָהִעְנָין   ֶאת   ִמּלְ
ָהעֹוף  ֵביְתךָ   ׁשֶ ֹאָרע ".  לכֵ ָא יֵ   לֹא   ּבְ ְפִליא   ַהּמְ ל   נוֹ ְר ַק ־ ֶאת   ֵהִרים   ַהּמַ י   ָהַאְבֵרךְ   ׁשֶ ָפַרּדִ ֵ�יָני  ַהּסְ ל   ו ּבְ אֹון   ׁשֶ   ַהּגָ

יט   ְוהּוא, יקלִ ּפְ ּטֶ ִמ  ֲ�לּות  ָ�ָליו  ִהּבִ ִהְתּפַ לּוָיה   ּבְ י"? ְלךָ   ַ� ְלַסיֵּ   ֲאִני לוֹ ָיכ   הּמֶ בַּ , ָנא  רמֹ ֱא . " ּגְ ַרּבִ ים   יֹוֵסף  ּוְכׁשֶ   ַחּיִ
ר י  לוֹ   ִסּפֵ ָקה  ַנְפׁשוֹ   ּכִ ֵבית  ֹוָרה ּת בַּ   ָחׁשְ ל   ִמְדָרׁשוֹ ־ ּבְ ִדיב   ׁשֶ ְפָלִגים  יָה נֶ אוֹ גְּ   ִעם  ַחדיַ ,  לׁשְ י ִפ   אִרי ַה   ַהּנָ ל   ַהּמ*   ׁשֶ

ַלִים יבוּ   ַאךְ ,  ְירּוׁשָ ָניו  ֶאת   ֵהׁשִ קֹום  ןוָ י כֵּ   ֵריָקם  ּפָ ַהּמָ י יִ   יקלִ ּפְ ּטֶ ִמ   ָהַרב  ִהְבִטיחוֹ ,  ילכִ ֵמָה   ַצר  ׁשֶ ֵנסּכִ   ִבי ֳ� לָ   ּכָ
ֲ�בּורוֹ   ַהּקֹוָרה " ּבַ יַצד .  ל   ֲאִני   ל וֹ ָיכ  ּכֵ הַהְמ   ָטַ�ן"?  ָהַאְבֵרךְ   ֶאת  ְלַקּבֵ ּנֶ " מ* ִעים   ַוֲהֵרי ,  ְלִמיֵדי   ַאְרּבָ   ֲחָכִמים ־ ּתַ

ְפָלִגים יִנים עֹוְמִדים  מ* ֵנס  ּוַמְמּתִ ר ־ְוִאי, ְלִהּכָ ג   ֶאְפׁשָ ר   אּוָלם". ֲ�ֵליֶהם  ְלַדּלֵ ֲאׁשֶ ַמע  ּכַ   ַ�ל  יקלִ ּפְ ּטֶ ִמ  ֵמָהַרב  ׁשָ
ֹאָרע  ְפִליא ַהּמְ יַצד,  ַהּמַ ַמִים־ִמן  ּכֵ ָ ְמרוּ   ַהׁשּ יק לׁשֶ   ַרְגָליו   ֶאת  ׁשָ ים , ֶזה ַצּדִ לוֹ ְלַק   ֲאָתר־ַ�ל  ִהְסּכִ     .ַלּכֹוֵלל  ּבְ

י ים  יֹוֵסף  ַרּבִ ר,  ָיִמיםלְ וּ ,  ל'ׁשְ י ִפ   אִריַה   'ָמכֹוןבְּ   ׁשּובָח   ךְ בָּ ְד ְלנִ   ָהַפךְ   ַחּיִ ֲאׁשֶ רוּ   ּכַ ילְ   ִסּפְ   ַזְלָמן   המֹ לֹ ׁשְ   ַרּבִ
כֹוןָהֲאִויָרה    ַ�ל  ךְ ְרבַּ אֹויֶ  ּמָ מוֹ , " ּבַ ִמים  ּכְ ּיָ ָנה   ִעיםבְ ׁשִ   ִלְפֵני  ִביםַהּטוֹ   ּבַ ִבים: " ָאַמר",  ׁשָ ם  חֹוׁשְ ּתּוְכלוּ   ַאּתֶ   ׁשֶ

קֹום   ֶאת   ְלַהֲחִזיר  ם  זֹאת ?  רוּ ָ�בָ   ְלָיִמים   ַהּמָ ְגַלל   אֹוְמִרים  ַאּתֶ ּלֹא  ּבִ ם  ׁשֶ ְרּתֶ י  ֶאת   ִהּכַ     �"1 ינִ בַּ ַר ׁשָ   יֹוֵסף  ַרּבִ

  
  

י ָראָקא  ַרּבִ יָרא ִמּקְ ּפִ ק ַהּכֵֹהן ׁשַ   ל " ַזּצַ  ִיְצַחָ

ְמַנֵחם  ַהִהּלּוָלא ְליֹום  ָאב שמ"ב ־ט"ז ּבִ
  

ִנים   ֵלי דוֹ ִמגְּ  דֹורוֹ   ָהַרּבָ ָבר  ְצִעירּותוֹ בִּ .  ּבְ ה   ּכְ   ִהְתַמּנָ
ן ן   ר ּוְלַאַח ,  ְקָרָקא  ִעירבָּ   ְלַדּיָ ר  ִמּכֵ ּה   ִהְתַ�ּטֵ ַרּבָ  ּכְ

י ל  ָהָראׁשִ ָטעּות .  ָהִעיר  ׁשֶ ב   ּבְ ָהָיה   ָ�ָליו  ִנְכּתַ  ׁשֶ
ה  ִחּלָ א־ ֵריׁש   ּתְ   ִעם   הוּ יפוּ לִ ֱח ֶה וְ ,  יץנִ ְמ רֶ ְק בִּ   ְמִתיְבּתָ

ם   ַאֵחר ֵ ׁשּ יֵדי  ֶנֱ�ַרץ.  ַהּדֹוֶמה   ּבַ , רוֹ דוֹ   ֵלי דוֹ גְּ   ּבִ
ֶהֱחִליפוּ  ׁשּובֹות  ּמוֹ ִע   ׁשֶ ֲהָלָכה   ּתְ ירּוהוּ   ּבַ ָכבֹוד  ְוִהְזּכִ  ּבְ

ַהְרׁשַ .  ב ַר  יר  ל"ַהּמַ ּלוֹ   ְתׁשּוָבה בִּ   ַמְזּכִ   ֲ�גּוָנה   אֹודֹות  ׁשֶ
ר י  ֲאׁשֶ ְעּת   ֶאת   ה וָּ ִח   ק ִיְצָח   ַרּבִ דֹון  וֹ ּדַ ּנָ ר,  ּבַ  ְוַכֲאׁשֶ

ַאל יָראׁשַ   ןָנָת   יַרבִּ   ִנׁשְ ָבר  ַאֲחָריו  אנָ ְד רוֹ הוֹ ֵמ   ּפִ ּדָ ,  ּבַ
ָבר: "יב ֵהׁשִ  ֵק   הֹוָרה   ּכְ ֲהַר ". ֲחָתנֹו  ןַהזָּ ִליןִמּל*   ם "ַהּמַ  ּבְ

ֵאר ִמיד  ְוָחַתם ,  ּבוֹ   ִהְתּפָ " ּתָ ֶלךְ   ֲחַתן:  אֹון  ַהּמֶ  ַהּגָ
י  מֹוֵרנוּ  ם בְּ   רַט ְפ נִ ".  ִלְבָרָכה   ִזְכרֹונוֹ   ץ"כַּ   קִיְצָח   ַרּבִ  ׁשֵ

ָנה  מֹוִנים ׁשְ  ןבֶ כְּ  יֹותוֹ ְה בִּ  טֹוב  : קַק ְח נֶ   וֹ ּת בְ ַמצַּ   ְוַ�ל, ׁשָ
ֵצא" ָ בַּ   ּוַח שׂ לָ   קִיְצָח   ַוּיֵ ,  יִציָרה לִ   טֹוב   ם "ׁשֵ בְּ ,  ֶדה ׂשּ

ר  ּטָ ה   ַהְמ�* לֹש3ָ ׁשְ ל  ֶכֶתר בְּ ,  ָתִרים כְ   ּבִ , ּתֹוָרה ־ ׁשֶ
ל  ֶכֶתרּובְ ,  ְטהֹוָרה   ה'  ּוְבִיְרַאת ה ־ ׁשֶ ּנָ ה*   ְוִלּבוֹ   ָיָדיו,  ּכְ

ל  ֶכֶתרבְּ ,  ה נָ וּ מֱא  ְלּתוֹ ,  תוּ כ לְ ַמ ־ ׁשֶ  ִלְהיֹות  ֶמְמׁשַ
ה   ֲהלֹא,  כּותזְ לִ וְ  לֹש3ָ ם   ֵהן  ׁשְ ּלָ  ַהּטֹוב  מוֹ ׁשְ וּ ,  ָזָכה   ּוְבכ*

ל   ְמקֹומוֹ   ַ�ל".  ם יֶה בֵּ גַּ ־ ַ�ל  עֹוֶלה  י  ִהְתַקּבֵ  ַרּבִ
י  ֱאִליֶ�ֶזר ַנזִּ ּכְ ַ�ל  ַאׁשְ י"  ּבַ ה   ְוַאֲחָריו",  ה'  ַמֲ�ׂשֵ   ִהְתַמּנָ
ֲהַר  י  ָאִביו.  חֹוְתנוֹ   קֹום ְמ   ַ�ל  ם "ַהּמַ  ַהּכֵֹהן  דוִ ּדָ   ַרּבִ

יָראׁשַ  ְקֵני  ה יָ ָה ,  ּפִ נֵ   ִמזִּ ית  יַרּבָ ין־ ּבֵ  ְוֵיׁש ,  א ָק רָ ְק בִּ   ַהּדִ
ֲ�ִרים  הּוא  ַהְמׁשַ נוֹ   ׁשֶ ל  ּבְ י   ׁשֶ   ץ "כַּ   רׁשֵ ָא   ר"בַּ   יֹוֵאל  ַרּבִ

יָראׁשַ  ל   ֲחָתנוֹ ,  ּפִ י   ׁשֶ   נוֹ ֵק זְ   אנָ זְ וֹ ּפ ִמ   ר בֶּ יְ לוֹ ְק   ק ִיְצָח   ַרּבִ
ל ַהְרׁשַ   ׁשֶ ּנוּ   נֹוְתרוּ   לֹא.  ל"ַהּמַ י,  ִרים ִחּבוּ   ִמּמֶ  ִאם   ּכִ

סוּ   לֹוד'  יֵר גָּ 'ּתַ   ת יַ גְ ס*   ַ�ל  יוׁשָ וּ דּ ִח  ְדּפְ ּנִ סֹוף  ׁשֶ   ת כֶ ַמּסֶ   ּבְ
ָחה   אֹודֹות  ב ִמְכּתָ   ְוֵכן,  ְמִציָ�א  אבָ בָּ  ּפָ הֹוִציאוּ   ִמׁשְ  ׁשֶ

ל  ַלַ�ז   ָ�ֶליָה  ִכּנּוי  אֹוָתּה   וּ נּ כִ וְ   ת ַמְמֵזרוּ   ׁשֶ ַנאיַה   ּבְ   ּגְ
ֲהָלכָ  ְתׁשּובֹותוּ  ,יר'לִ אְד 'נָ  ִסְפֵרי ה ּבַ   .רוֹ וֹ ד  ֵליוֹ דגְּ   ּבְ

  
היה   אותו,  עקרו  וחז"ל  שהשתרשו בעם  הקדומים  המנהגים  אחד 
תרעומת   "מפני  אותם  וביטלו  יום,  בכל  הדברות  עשרת  את  לומר 

יאמרו לעמי   - המינין"   אמת, ותדעו  ־ "שלא  תורה  שאר  אין  הארץ 
כפירו  בסיני",  מפיו  ושמעו  הקב"ה  שאמר  מה  אלא  ש  שאין קורים 

'ילמדנו',   במדרש  כמובא  קורח,  בני  טענת  היתה  כבר  וזו  רש"י. 
ש"לא נתן לנו אלא עשרת הדברות, ולא שם חלה ולא שם תרומה  

ות ולא שם ציצית שמענו, אלא מעצמך אתה (משה) אומר  ר ומעש 
בכל  הדברות  אמירת  לביטול  בנוסף  באלו  ־ כן".  חז"ל  נאבקו  יום, 

כי בעבר  שהוסיפו אותם לפרשיות התפילין שלהם,   ויש הסבורים 
ביטלו   שחז"ל  עד  התפילין,  בכל  למעשה  הלכה  נהוג  הדבר  היה 
והיה   קדש  שמוע,  אם  והיה  שמע  הפרשיות  את ארבע  וקבעו  זאת 
התורה.   כל  הם  שהדברות  יאמרו  שלא  סיבה  מאותה  יביאך,  כי 
קוראים:   היה  המקדש  שבבית  בתמיד  המשנה  מדברי  לכך  ראיה 

ואומנם, בתפילין  "עשרת הדברים, שמע, והיה אם   ויאמר".  שמוע, 
נמצאו   שני,  בית  מזמן  יהודה  שבמדבר  קומראן  במערות  שנמצאו 

בתפילין.   הדברות  היום  עשרת  שעד  קומראן,  כת  בני  כי  ומסתבר, 
כדין וכנגדם   כראוי, פירשו את המצוות שלא  לא התבררה זהותם 

חז"ל.   פרשיות,  לחמו  ללא  היו  שם,  שנמצאו  התפילין  בתי  רוב 
הבדואים שגילו אותם הוציאו את הפרשיות והחזירון שלא  כיוון ש 

שהיו   המקוריות  היריעות  שלוש  נמצאו  מהן  באחת  אולם  כסדרן, 
הכניסה   שמצאה  שהבדואי  רביעית  פרשיה  של  תוספת  עם  בה, 
ללא אחריות, כאשר באחת מופיעה פרשת קדש עם כמה פסוקים  

עשר  בשלישית  הסמוכים,  הפסוקים  עם  שמע  בשנייה  ת  נוספים, 
תפילין   נמצאו  זאת,  לעומת  יביאך.  כי  והיה  פרשת  וכן  הדברות, 

בר  מורדי  של  להלכה  ־ נוספות  מתאימות  הפרשיות  ובהן  כוכבא, 
כדעת   תפילין  שם  שנמצאו  הוא  והמפליא  הדורות,  בכל  כנהוג 
רש"י וגם כדעת רבנו תם, ללמדך שכבר אז היו שני מנהגים בדבר  

רבנו  ־ בארץ של  התפילין  שבעל  או  שעלה  ישראל,  בבלי  היה  תם 
על   עולה  אינו  שגודלן  קומראן,  בפרשיות  המפליא  במרד.  לסייע 

4X2    מילימטר, ולמרות זאת אין אות נוגעת בחברתה. במגילות ים
למעלה   לפני  עתיקים  כתבים  בהן  רבות,  תגליות  נמצאו  המלח 
מאלפיים שנה מהתנ"ך חוץ ממגילת אסתר, מהספרים החיצוניים,  

בי הכת עצמה. הכתיב במגילות בדרך כלל  כוכבא, וכת ־ איגרות בר
כתיב מלא, שממנו אפשר בית    הוא  בזמן  ללמוד על צורת ההגייה 

השני. אנשי הכת שינו הרבה מנוסח המסורה, כמו למשל  המקדש  
האות    שלושה הוספת   את  ב'אשרי'  הוסיפו  וכן  בתהלים,  מזמורים 

ואילו   מעשיו",  בכל  וחסיד  בדבריו  אלקים  "נאמן  החסרה:  נו"ן 
  תרגום השבעים הוסיפו: "נאמן ה' בכל דרכיו וצדיק בכל מעשיו".  ב

ַ#ת   יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ָך ַהּיֹום  ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ   ֲאׁשֶ

ַ�ל יּ   ּבַ ת   יתִד חוּ יִ   ּותִאיׁשִ ין־ְוַרּבַ יךְ   ִיְחָיא  יאִר ָמ   היָ ָה ,  ַאְנּפִ יָמן  ַחְכֵמי   ֵלידוֹ ִמגְּ ,  ַאְלׁשֵ ָ�ְמדוּ   ּתֵ רֹאׁש   ׁשֶ   ּבְ
ָרֵאל־ְלֶאֶרץ   ָהעֹוִלים הַהּיֹום  ־ ַ�ד יםִק ּפְ ַר ְת ִמ   יםבִּ ְוַר , ִיׂשְ ֶ�ְרּגָ מּותוֹ   ַ�ל  ּבְ ֶקת  ּדְ בֹור  ָהָיה   ִזְכרֹונוֹ .  ַהְמַרּתֶ   ד סוּ ־ ּכְ

ּלֹ  ד   א ׁשֶ ה  ְמַאּבֵ ם,  ִטּפָ ּלָ יָרה   תוֹ יָט לִ ׁשְ   ְלמּול  יםִא ּתָ ִמׁשְ   ָ�ְמדוּ   ְוכ* ּבִ ּה   ֹוָרה ּת בַּ   ַהּכַ ּלָ נַּ   ׁשֹון לְ בִּ   ּוְבִיחּוד ,  ּכ* ,  ךְ " ַהּתַ
ׁש   ָסַפר  אֹותוֹ  מֹוֶנה  ַמּמָ ִליּ   ּכְ ִקי   ְוָהָיה   ֹות ַמְרּגָ ָכל   ּבָ ַ�ם.  יָה גֶּ ּתַ   ּבְ עֹודוֹ ,  ּפַ דּוָחה   ּתוֹ ְוַדְע   ְלָיִמים  ָצִעיר  ּבְ ,  ָ�ָליו  ּבְ
רֹוֵבי   ֶאָחד   ֵהִהין  ְחּתוֹ   ִמּקְ ּפַ ׁש   ִמׁשְ ּנוּ   ְלַבּקֵ ת   ֶאת  ְלַגּלֹות   ִמּמֶ ן ,  ָנִדיר  ֶרַגע  ֶזה  ָהָיה .  ֹוָרה ּת בַּ   ּכֹחוֹ   ִמּדַ ּכֵ   ַ�ְנְוָתן   ׁשֶ
נֵ   ָהָיה  ְוָצנּוַ�  ַרּבָ יָמן  יּכְ ז   ִאיםלָּ ַהְמס*   ּתֵ ּפָ " ֹוְבִביםּס לַ   ָאַמר  ְוהּוא,  ּבַ ה  ָנא  רוּ ְמ ִא :  ׁשָ ַבּקָ סּוק  ֶאת   ּבְ ָ   ַהּפָ   גּורַהׁשּ

ריְ 'וַ  ה־ לֶא   ה'  ַדּבֵ ן  ַלֲ�ׂשֹות   ִנּסוּ   ַהּסֹוְבִבים".  ְלַמְפֵרַ�   אמֹר'לֵּ   מֹש3ֶ ָבר ,  ּכֵ י  ָלֶהם  ָ�ָלה  ְוַהּדָ קֹש3ִ   הּוא   ְוִאּלוּ ,  בַר   ּבְ
חֹון  ָאַמר ִבּטָ נַּ   רפֶ ֵס   ֶאת   ָנא  ְטלוּ : " ָמֵלא  ּבְ ל   ַניָפ לְ   ְראוּ ְוִק ,  ךְ " ַהּתַ ה־ּכָ ְרצוּ   ִמּלָ ּתִ ִחיָנה  ַהּסֹוְבִבים  ֵהֵחּלוּ ".  ׁשֶ ּבְ ,  ּבַ

ה י  ָחַזר,  םָת מוּ ְמ וֹ ּת ׁשְ ִה וְ   םָת יָא לִ ּפְ   ּוְלַמְרּבָ סּוק  ִמּלֹות   ֶאת   ִיְחָיא  ַרּבִ הּוא,  ְלַמְפֵרַ�   ַהּפָ ׁשֶ ְרִהיטּות  קֹוֵרא  ּכְ   ּבִ
ֶאָחד ַה  ֶפר  ִמּתֹוךְ   ֹוֵראּק ּכְ ו" .  ַהּסֵ יטַה   ְוַ�ְכׁשָ ַטֲ�ֵמי  וּ ּבִ ִגיָנה  ּבְ ל  ַהּנְ סּוִקים  ׁשֶ אֹון  ָלֶהם  ָאַמר",  ַהּפְ ְלִאי  ַהּגָ ,  ַהּפִ

ְפֵניֶהם  ִלְקרֹא  ֵהֵחל  ְוהּוא ְקָרא  ַטֲ�ֵמי  ֶאת   ּבִ ִאים  ַהּמִ בֹות   ְקִריַאת   ְללֹא,  ַהּבָ ֱאָסִפים.  ַ�ְצָמן  ַהּתֵ יטוּ   ַהּנֶ   ּבוֹ   ִהּבִ
ֵט  ַמּבָ ל  הּוא  אּוָלם,  ַהֲ�ָרָצה  יּבְ ּטֵ ְבֵריֶהם  ֶאת   ּבִ " ְוָאַמר,  ֲ�ָנָוהבַּ   ּדִ אוּ   ַאל:  ּלְ ְתּפַ   ֶאת  רֹוֶאה  ֲאִני  ןכֵּ ׁשֶ ,  ילַ ָ�   ּתִ

סּוִקים ִאּלוּ   ַהּפְ תּוִבים  ֵהם  ּכְ ֱאֶמת   ַוֲהֵריִני,  ַניָפ לְ   ּכְ קֹוֵרא   ּבֶ ָתב־ ִמן  ּכְ ִקיאּותוֹ   "1 ַהּכְ ְדִהיָמה   ּבְ ִסְפֵרי   ַהּמַ   ּבְ
נַּ  ְגָמה  ֵסֶמללְ   ָהְיָתה   ךְ " ַהּתַ ָ�תוֹ   ,ְוד* ֲחַתן   ִנְבַחר  ַאף  ּוִבׁשְ נַּ   ּכַ ּבוֹ   ִמְבָחן   ר ְלַאַח ,  יִמ לָ עוֹ ָה   ךְ " ַהּתַ   ֶאת  ִהְדִהים   ׁשֶ

ְקִריָאה  ַהּנֹוְכִחים ל  ְרהּוָטה ּבִ ָרִקים  ׁשֶ ִליָטה,  יםִמ לֵ ׁשְ   ּפְ ְחֶלֶטת   ּוׁשְ ָכל  מ*   .  ַהּקֶֹדׁש ־ ֵביְת כִּ   יָרְבֵד  ּבְ

ר   ָתָביו כְ בִּ  ּמֵ ּתַ ל  ִהׁשְ לֹש3  ךְ " נַּ ּתַ בַּ   ֵיׁש   ַהִאם  ָידּוַ�   חֹוֵקר  לוֹ ָא ׁשְ   ּבוֹ ,  בִמְכּתָ   ְלָמׁשָ ים  ׁשָ   ְרצּופֹות  ִמּלִ
ְתִחילֹות  מֹות   ַהּמַ אֹוָתּה   ּוְמַסּיְ יב,  אֹות   ּבְ ׁשּוָבה ֲ�רּוָכה ֵהיֵטב  ְוֵהׁשִ אֹות : " ּתְ ְגָמאֹות   ֵיׁש   ו " ָוא  ּבָ מוֹ ,  ֹות בּ ַר   ּד*   ּכְ

ַ�שׂ  ּתֶ ִמ   ָלֶהם  'ַוּיַ ּת יִּ וַ   וּ אְכל ּיֹ וַ   הׁשְ ימ יַּ ַו   וּ ׁשְ ּכִ ּתֹוָרה  'וּ ׁשְ ְמע ַו '   ְוֵכן,  ּבַ ׁשְ חַו   וּ ּיִ ּלֵ ִיְרְמָיה  'וּ ׁשּוב יָּ וַ  וּ ְיׁשַ   אּוָלם,  ּבְ
יֵניֶהן סּוק  סֹוף   ֵיׁש   ּבֵ ֵסֶפר  ְוִאּלוּ   ;ּפָ ע  מֹוִפיעֹות   ְמָיה ֶח נְ   ּבְ ים   ַאְרּבַ ע וַ   וּ ּיֹאְכל וַ '   ֵאּלוּ כָּ   ְרצּופֹות  ִמּלִ ּבְ ׂשְ   וּ ּיִ

ִמינ וַ  ׁשְ נַו   וּ ּיַ ְתַ�ּדְ לֹש3ֵכן  וְ   , 'וּ ּיִ סּוק    ְרצּופֹות  ׁשָ ּפָ ּבַ ם    ֶחְזֵקאל יְ ֵסֶפר  ּובְ .  ' וּ ַלֲאבֵֹתינ ְו   וּ ִלְנִביֵאנ ְו   וּ ְלכֲֹהֵנינוּ ' ׁשָ
לֹש3   ָמָצאנוּ  בֹות  ׁשָ ְתִחילֹות  ּתֵ מֹות  ַהּמַ ּיְ ֱאַמר  ,א" ֵה  אֹות בָּ  ּוִמְסּתַ ּנֶ י ְלַמַ�ן '  ׁשֶ   "1 הנָּ ֵה   ה ָבאָת ה,   הְראֹוְתכָ ַה ּכִ

ְכָתב   ֹוָרה ּת בַּ   ַרק   לֹא  אּוָלם  ּבִ ִקי   ָהָיה   ׁשֶ א,  ְלַהְפִליא  ּבָ ם   ֶאּלָ ּתֹוָרה   ּגַ בְּ   ּבַ ה־ ַ�ל ׁשֶ ים,  ּפֶ   ִרים ֲח ׁשַ ְמ   ָהיוּ   ְוַרּבִ
ֵדי  ְלִפְתחוֹ  י  ל" ֲחזַ   ְלִדְבֵרי  ְמקֹורֹות   ִלְמצֹא  ּכְ ְלּתִ ִדְבֵרי  ָלׁשֹון־ יֵק וּ יּ ִד לְ   אוֹ   ְידּוִעים  ּבִ   עֹוד   יֹותוֹ ְה בִּ .  ם " ַרְמבַּ ָה   ּבְ
גֹוַלת יָמן  ּבְ ים   ֶהֱ�ָלה ,  ּתֵ ָתב־ַ�ל   יםבִּ ַר   ִחּדּוׁשִ א ,  ַהּכְ ַה   ֶאּלָ ּבְ יעוֹ ׁשֶ יֵדי   ֶטֶרף   ָנַפל  ַאְרָצה   ּגִ י  ּבִ ַ�ל   ַאְנׁשֵ ִלּיַ   ּבְ

ֶהֱ�לּוהּו ַאְרָצה, ם  הֹונוּ וְ   ׁשֶ ָאר  ֶאת   ּגַ יָמן  ַחְכֵמי  ׁשְ ַדד   ְרכּוׁשוֹ ָכל  וְ ,  ּתֵ ְבָ�ה.  ִנׁשְ ִזי   ׁשִ ים    םַאְרּגָ ְמֵלִאים ּוְגדּוׁשִ
ִסְפֵרי  יִקים   קֶֹדׁש ־ ֵביְת ְוכִ   תֹוָרה־ ּבְ ֵני   ַ�ּתִ ִנים  ֵמאֹות   ּבְ י   ַלח ׁשָ ,  ׁשָ ת   ִיְחָיא  ַרּבִ ֳאִנּיַ ה   ּבָ ֲחַנת   ָהֲ�ִלּיָ ֲ�ָבר   ִמּתַ   ַהּמַ

ֵתיָמן  ןּדֶ ַ� בְּ  ּבְ ם,  ֵחיָפה  לַמ נְ לִ   ׁשֶ ּלָ יֵדי  ִנְגְנבוּ   ְוכ* י  ּבִ ע  ַאְנׁשֵ י" .  ֶרׁשַ ְעּתִ כּוָלה־ןְלַמְחַס   ִהּגַ   ֶאת   ְוָרִאיִתי,  ַהּתְ
ֹוְמִרים  יֵניֶהם   ִקים לְּ ַח ְמ   ַהׁשּ כּוַלת  ֶאת   ּבֵ ִזים  ּתְ ר ",  ָהַאְרּגָ ָפִרים, " ָהעֹוִלים  ַאַחד   ִסּפֵ ד־ֵבי ְת ְוכִ   ַהּסְ   לוּ לְ וֹ גּ ְת ִה   ַהּיָ

זּוִרים יָון ,  ַאְרָצה  ּפְ ים  ּכֵ ׂשִ ַהְמַחּפְ רוּ   ׁשֶ ין   ֶסף כֶ ־י ֵר ְט ׁשִ   ר ַאַח   ּתָ יםַהּדַ   ּבֵ ין   ִיְחָיא  י ַרבִּ ".  ּפִ ָ לַ   ִהְמּתִ ַלת  ְוא ׁשּ   ְלַקּבָ
ר,  אֹוְצרֹוָתיו ם   ִנְדַרׁש ,  ַ� יְפגִּ ַמ בְּ   םָ� בָ ּתְ   ְוַכֲאׁשֶ ּלֵ ֵמי   ֶאת  ְלׁשַ ים   הּוא 1  ה ְרצָ ַא   תוֹ יָּ לִ ֲ�   ּדְ   ֵמֹחֶסר   ְלָכךְ   ִהְסּכִ

ֵרָרה א,  ּבְ ם  ֶאּלָ ּגַ " הֹוִעיל   לֹא  ֶזה  ׁשֶ ֵרָפה  ְרָצהּפָ .  ה  ינֵ ְמַאְרגְּ   לוֹ   וּ רּקְ ׁשִ "  ׂשְ ֵמַצח   ָהֲ�ִלּיָ ה־ ּבְ ָ�ַמד ,  ְנחּוׁשָ   ּוְכׁשֶ
ּלוֹ ־ ַ�ל  יבוּ   ,ׁשֶ ל    םינִ וֹ ּמ ִר   ינֵ ׁשְ   לוֹ   ֵהׁשִ ָהיּו ֶאְצלוֹ   ּתֹוָרה־ ֵסֶפר ׁשֶ ְלֵאי1  ׁשֶ ָלאֹות   ּפִ ֵרָפה',  ּפְ ְ   ֶאת  היכָ ּתִ ִה   לֹא  'ַהׂשּ

ֶכת  ּתֶ בָּ   ַהּמַ ָ�ִתיד  1 ִרּמֹוִנים ׁשֶ ְסָפָריו  ַאַחת   לֹא  ִיְחָיא  יאִר ָמ   ִנְתַקל,  ּבֶ רוּ   ּבִ ְמּכְ ּנִ ְמִכירֹות   ׁשֶ ּיוֹ   ּבִ ְמּבִ כְ   אוֹ   ת ּפ*   נוּ ׁשָ
ִסְפִרּיֹות  ַרֲחֵבי  ׁשֹונֹות   ּבְ ה ָהְיָתה זוֹ  ה ּוַמכָּ , ָהעֹוָלם  ּבְ ׁשָ יֹוֵתר  ַהּקָ ל  ּבְ ּבֵ ּקִ יֵמי  ׁשֶ יו  ּבִ ׁש  לֹא  ה נָּ ּמֶ ּוִמ , ַחּיָ     . ִהְתאֹוׁשֵ

ֶדֶרךְ  יָמ   ַחְכֵמי  ּכְ ְרָנָסתוֹ   ְוֶאת,  ּבוֹ   רּפֹ ַלְח   ַקְרּדֹם  ּתֹוָרתוֹ   ַלֲ�ׂשֹות   ִיְחָיא  אִריָמ   ָאָבה  לֹא,  ןּתֵ   ָמָצא   ֶרץָא בָּ   ּפַ
ַהת ה  זוֹ   ְמַלאְכּתוֹ   ֶאת.  ּתֹוָרה־ ִסְפֵרי   ֵמַהּגָ ְמִחיּ   ָ�ׂשָ מ* יָרה  תוּ ּבְ ֶחֶדת   ַאּדִ ה  ָהָיה וְ ,  ּוְמי* ּיֹות   ְמַגּלֶ ,  ְזִעירֹות   ָט�*

ָ�ְברוּ   תֹוָרה־ ִסְפֵרי .  ָהַ�ִין־עֹוף ְמ ּובִ   ףָט ֲח בַּ ,  ת ירוֹ ּתִ יַ וְ   ת רוֹ ֵס ֲח  ָהה   ׁשֶ ה   ַהּגָ ּכָ ְמִחים  יםיִה גִּ ַמ   ֵאֶצל   ֲאר*   יוּ ָה ,  מ*
ז  עֹוֵמד  ְוהּוא,  ְמִהירּות בִּ   ְלָפָניו   ִנְגָלִלים ּכָ ּלוֹ   ּוְמר* ַ�ם  יִמּדֵ .  ָתבכְּ בַּ   ּכ* יַ� ,  ַהּגֹוְלִלים  ֶאת   עֹוֵצר  הּוא  ּפַ   ַ�ל   ַמְצּבִ

ּקֹות    ת אוֹ יגִ ׁשְ  ׁשֶ ּדַ ּקָ גֹון,  ֲ�ֵליֶהן  דמֹ ֲ� לַ   הׁשֶ ם  ת ַפ לָ ֲח ַה   ּכְ ֲהָויָ   ֱאלִֹקים  ׁשֵ ין   ְנִגיעֹות  אוֹ ,  ה" ּבַ   ר בָ ּדָ ,  ָהאֹוִתּיֹות   ּבֵ
 �ֵ ֶלת  לֹא  רׂשָ בָּ ־ יןׁשֶ ּגֶ ט  סּפֹ ְת לִ   ְמס* ַמּבָ ים.  ֶאָחד   ּבְ ָ�ה,  ְלִעּתִ ׁשָ ָ�ַמד  ּבְ ֵבית   ׁשֶ ֶנֶסת ־ ּבְ יט  ַהּכְ ֵסֶפר   ְוִהּבִ   ָרה ַהּתוֹ ־ּבְ

ַ�ת  ׁשְ ָהה  ּבִ יַ� ִה ,  ַהַהְגּבָ ים.  ַאֵחר  ֵסֶפר  ְלהֹוִציא  הוָּ צִ וְ   ָטעּות  ַ�ל  ְצּבִ ָהָיה,  ּוְלִעּתִ ׁשֶ   ה יָ ָה ,  ַלּתֹוָרה  עֹוֶלה  ּכְ
ַחת ְט ַהּמִ   ֶאת  ְלֶרַגע   ִסיר ֵמ  ָתב  ֶאת  הַהְמַכּסָ   ּפַ ֶטֶרם   עֹוד ,  ַהּכְ ַר   ּבְ עוֹ   הוֶ ֲח ּוַמ ,  ַהּתֹוָרה  ַ�ל   ךְ ּבֵ ֶאְצּבָ   סּול ּפְ   ַ�ל   ּבְ

ִתיב  ּכְ יעוּ 1  ּבַ ָבִרים  ְוִהּגִ ךְ   ִליֵדי  ַהּדְ ָהיוּ ,  ּכָ י   ׁשֶ ּתֵ ְרבוּ   ְכֶנֶסת ־ ּבָ ּסֵ ן  ֹוָרהּת לַ   תוֹ לוֹ ֲ� ַה לְ   ׁשֶ 1  ִסְפֵריֶהם   ֶאת   ִיְפסֹל  ּפֶ
ִפיָסה   ַרק  לֹא  אּוָלם ה  ְמִהיָרה  ית נִ אוֹ גְּ   ּתְ א ,  ּבוֹ ָהיּו    ְוַחּדָ ים .  ר ׂשָ בָ ־ֵ�יֵני לְ   רבֶ ֵ� ֵמ   ת צֹוִפּיוֹ   ֵ�יַנִים  ַאף   ֶאּלָ   ְלִעּתִ

ים  ָהָיה ּכִ ָהה  ת כַּ ׁשְ לִ לְ   ֶקרּבֹ בַּ   ַמׁשְ ְתחוּ   ְבֶטֶרםוּ ,  ַהַהּגָ יַ�   היָ ָה ,  הָה גָּ ַה לְ   ַהּתֹוָרה־ר פֶ ֵס   ֶאת   ְלָפָניו  ּפָ   ַ�ל  ַמְצּבִ
ם  ּתֹוָרה־ ֵסֶפר ּיָ ׁש ,  ְמס* ַ�ּמּוד  ְתחוֹ וֹ ְלפ   ְמַבּקֵ לֹוִני  ּבְ ַ�ם.  ָטעּות   ּבוֹ   ּומֹוֵצא  ,ּפְ ָבה   ְמזּוָזה  ְלָפָניו  ִביאוּ ֵה   ּפַ ְכּתְ ּנִ   ׁשֶ

ִדְקּדּוק ה  ָרהבְ ָ� ,  בַר   ּבְ ּמָ ם  ת הוֹ ַהגָּ   ּכַ ּלָ ְמרוּ   ְוכ* ל ־ ֶאת   ָ�ֶליָה   ּגָ ְללוּ   ַאךְ .  ַהַהּלֵ זּוָזה  ֶאת   ּגָ   ּה ָת צָ ְק ִמ   ְוַרק  ְלָפָניו  ַהּמְ
לְּ  זּוָזה  ָקָרא  ּוְכָבר,  ְלֵ�יָניו  הָת ִנְתּגַ סּוָלה'  'ַהּמְ ֹוְמִעי !  ּפְ עּות   ֵהיָכן  ָלַדַ�ת   ּוִבְקׁשוּ   ִנְדֲהמוּ   םַהׁשּ   אּוָלם ,  ַהּטָ
ה  הּוא  ׂשוּ : " ֲ�ֵליֶהם  ִצּוָ ַ�ְצְמֶכם  ַחּפְ ל   עוּ גְּ יַ ְת ִה ".  ְצאוּ ּוִמ   ּבְ סּוִקים  ַ�ל  ַלֲ�בֹר  ַהּסֹוְבִבים   ּכָ בַּ   ַהּפְ ַ�ם   זּוָזהּמְ ׁשֶ   ּפַ

ָיָדם   ֶחֶרס   ְוֶהֱ�לוּ ,  םיִ ַמ ֲ� ּופַ  יַח   ָאז־ אוֹ .  ּבְ עוֹ ֶאצְ   ֶאת   ִהּנִ סּוק  ַ�ל  ּבָ ָבִרים  ְוָהיוּ : " ַהּפָ ה  ַהּדְ ר   ָהֵאּלֶ ךָ   ָאֹנִכי  ֲאׁשֶ   ְמַצּוְ
ְדָהִמים   ִחיםֹוכְ נּ לַ   ְוֶהְרָאה ",  ְלָבֶבךָ ־ַ#ל   ַהּיֹום י   ַהּנִ הּמִ ַה   ּכִ ים   ל " ֲחזַ   ֲהֵרי . " הָר ֵס ֲח   'ַהּיֹום'   ּלָ סּוק  ַ�ל   ּדֹוְרׁשִ   ֶזה   ּפָ

ָכל  ּבְ ְבֵרי   ִיְהיוּ   ם יוֹ   ׁשֶ ים   יךָ ֵ�ינֶ בְּ   תֹוָרה ־ ּדִ ֲחָדׁשִ ֲח   ּוְמזּוָזה.  ּכַ ּה   ָרהֵס ׁשֶ ה ּמִ ַה   ּבָ   רֹון ְס ֶח   ּה ָת עוּ ָמ ׁשְ ַמ ,  'ַהּיֹום'  ּלָ
ִדְבֵרי ְלמּוד  ת וַ צְ ִמ   ּוְבִקּיּום  ַ�ְצָמם  ַהּתֹוָרה־ ּבְ ֶלאְוִכי    ,ּתֹוָרה־ ּתַ י  ֵאפֹוא  ּפֶ ָ�ַמְדּתִ עּות ־ַ�ל   ׁשֶ ד  ַהּטָ �   "?!1ִמּיָ

  
  
  

ְבֵרי ים  ָהאֹור  ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה  ַ�ל  ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ם  ֵבִקים   ְוַאּתֶ ה,  ָלַדַ�ת  ָצִריךְ   -   )ד,  ד(   'ְוגוֹ   ַהּדְ ם  ָאַמר   ָלּמָ   ְוַאּתֶ

תֹוֶסֶפת  ִקים  מוּ ִיְד   ְולֹא?  ִראׁשֹון  ִעְנָין  ַ�ל  מֹוִסיףכְּ   ו "ָוא  ּבְ ְדּבָ   ַהּנִ
�ל  ַאֲחֵרי  הֹוְלִכים לַ   ה'בַּ ַ ֵבִקים   אֹוְמרוֹ   עֹוד .  ר עוֹ ּפְ   ּבַ ֵה   ַהּדְ   א "ּבְ

ּקָ   ִצינוּ ָמ   ְולֹא,  ַהְיִדיָ�ה ק  ֶזה  ת קוּ בֵ ּדְ   רֹוןִזכְ   ם ַד ׁשֶ ְצּדַ ּי-   לֹוַמר   ׁשֶ
ֵבִקים   ָ�ָליו ְתבָּ   ,ְואּוַלי.  ַהּדְ ּיִ ֶרךְ ־ַ�ל   ֵאר ׁשֶ ֶ   הַמ   ּדֶ ְרׁשוּ ׁשּ   ל "זַ   ּדָ

ַסְנֶהְדִרין  סּוק   ּבְ ּפָ �יֵני   ֵחן   ָמָצא   ַח ְונֹ   ּבֵַ   -   'ַח ְונֹ '  :ְלׁשֹוָנם   ְוֶזה,  ה'  ּבְ
ר   ַח נֹ   ֲאִפּלוּ  ּיֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ַדאי  ָהָיה   לֹא  ,ם ֵמֶה   ׁשֶ א ,  ּכְ ָצא  ֶאּלָ ּמָ   , ֵחן  ׁשֶ

אן־ַ�ד  מוֹ .  ּכָ ן   ֵכן־ּכְ ּוֵ רּוׁש   -  םְוַאּתֶ   ר ַמֲאַמ ּבְ   ִנְתּכַ ם  ְוַגם  ,ּפֵ   ַאּתֶ
ָ ְלִה   ְראּוִיים   ֱהִייֶתם  א,  ד ֵמ ׁשּ בּוִקים   ֱהיֹוְתֶכם   ְלַצד   ֶאּלָ רּוׁש ,  ּדְ   , ּפֵ

ְתׁשּוָבה  ם ּתֶ בְ ַר ָק ְת נִ  ם   ֶזהבָּ ,  ה'בַּ   ם ּתֶ ְק בַּ ְד נִ וְ   ּבִ ים   ַאּתֶ ק .  ַחּיִ   ְוִדְקּדֵ
ֶכם   לֹוַמר  ּלְ ּלֹא   ְלָהִעיר   , ּכ, א ֶא   ,אֹוֵמר   הּוא   ם ֵמֶה   קֶל ֵח   ַ�ל   ׁשֶ   ּלָ

ם   ַ�ל ּלָ תּוב  אֹוֵמר   הּוא   ְוֵכן.  ּכ- ת  ַהּכָ ָפָרׁשַ ַמֲ�ׂשֵ   ְנָחסיּפִ   ּבְ   ה ּבְ
ֶאת ־ ְולֹא  ר עוֹ ּפְ  יִתי  ֵני־ ִכּלִ ִקְנָאִתי־ ּבְ ּבְ ָרֵאל    ָלַמְדּתָ   אָה ,  ִיׂשְ

עֹוְמִדים ָ ִה לְ   ָהיוּ   ׁשֶ ם   ד ֵמ ׁשּ ּלָ ּפִ   ַגם ֲה וַ ,  ּכ- ַנע  הּוא  ְנָחסיׁשֶ ּמָ   ׁשֶ
ְכָרח   ֶזה ־לּכָ ־ִעם ,  ןיוֹ ּלָ כִּ ַה   םֵמֶה  �ׂשוּ   מ-ָ ׁשּוָבה  ׁשֶ ךְ ־ַאַחר   ּתְ ,  ּכָ

ִאם  א  ְנָחס יּפִ   מֹוִעיל  ָהָיה   לֹא  ֵכן  לֹא   ׁשֶ ֶ   ה ַמ לְ   ר ּפֵ כַ לְ   ֶאּלָ ָבר ׁשּ   ּכְ
 �ֶ  ה ַמ ְל  ְולֹא , הוּ ׂשוּ ָ �ִתיד ׁשָּ:  

ֵבִקים ֵאר   -   ֱאלֵֹקיֶכם  ה' ּבַ   ַהּדְ י־ַ�ל  ִיְתּבָ ֶ   ה ַמ   ּפִ ַתב ׁשּ   ם"ַרְמּבַ   ּכָ
ֶפֶרק  ְבָ�ה  : ְלׁשֹונוֹ   ְוֶזה ,  ַהּתֹוָרה  יְיסֹוֵד   ֹות כלְ ֵמִה   ו'   ּבְ מֹות  ְוׁשִ   ׁשֵ

ל,  ְוכּו'  ה" ֲהָויָ   ֵהם  ְבָ�ה  ַאַחת   אֹות   ֲאִפּלוּ   ַהּמֹוֵחק  ּכָ ִ   מֹותׁשֵ   ִמׁשּ
ל   .לֹוֶקה  ֵאּלוּ  ל   ּכָ ְטּפָ ָפָניו   ה' לַ   ַהּנִ ר   ִמּלְ ּתָ   , ְוכּו'  קוֹ ֲח ְמ ִל   מ-

ַאֲחָריו גֹון  ִמּלְ ל  ד'   ּכְ ל   ' ם ֶכ '  יךָ ֱאלֶֹק   ׁשֶ   ֵאיָנם  ֱאלֵֹקיֶכם   ׁשֶ
ָאר   ֵהם   ַוֲהֵרי,  ִנְמָחִקים  ׁשְ ל  אֹוִתּיֹות   ּכִ ם   ׁשֶ ֵ   ׁשֵ ַהׁשּ ם   ם ׁשֶ ׁשָ ,  ְמַקּדְ

אן־ַ�ד  ֶ  ה ַמ  ְוהּוא . ּכָ ןׁשּ ּוֵ ְתּכַ ַמֲאַמ  ָלֶהם לֹוַמר   ּנִ ֵבִקים ר ּבְ ,  ה' ּבַ   ַהּדְ
רּוׁש  ֵ   ּוְלִפי   , ּפֵ ׁשּ ָחד   ֶזה   םׁשֶ ם  ַהְמי-   תֶק ִנְדבֶּ   אֹות  ֵאין   , ה" ֲהָויָ   ׁשֵ

ַאֲחָריו  לוֹ   ת ֶכ ֶמ ְס נִ וְ  א  ִמּלְ ָפָניו  ֶאּלָ גֹון,  ִמּלְ ,  ה'כַּ   ה'ּבַ   ה' לַ   ּכְ
ֶהם   ֵאין  ֵאּלוּ   ְואֹוִתּיֹות  ָ ְקד-   ּבָ ר   ה ׁשּ ּתָ ן־ְוִאם ,  ם ָק ֲח ְמ ִל   ּומ- ְהֶיה   ּכֵ   ּתִ

ָרֵאל  ת קוּ בֵ ּדְ  ֶדֶרךְ   ה'בַּ   ִיׂשְ ֵאין  ֶזה   ּבְ ֵ   ׁשֶ ם   ם ַהׁשּ ׁשָ ַמר   ֶזה לָ ,  ְמַקּדְ   ּגָ
רּוׁש ,  ֵקיֶכם ֱאלֹ   ר ֹאֶמ  ם   ֶזה   תקוּ בֵ ּדְ   ,ּפֵ ַאּתֶ   ֵאיָנּה   ה' בַּ   יםִק בֵ ּדְ   ׁשֶ

ָפָניו  ָהאֹוִתּיֹות   ת קוּ בֵ ְד כִּ  ּלְ ּמִ א  ,ׁשֶ ַאֲחָריו   אֹוִתּיֹות כָּ   ֶאּלָ ּלְ ּמִ   ׁשֶ
ֵהם ל   ' ם ֶכ '  ׁשֶ ֵהם  ֱאלֵֹקיֶכם   ׁשֶ ים   ׁשֶ ָאר   ְקדֹוׁשִ ׁשְ ל   ָהאֹוִתּיֹות   ּכִ   ׁשֶ
ם ֵ   :ַהׁשּ

  
  

 1.00אב תש"ד, בשעה  ־ במנחם  בליל שבת אור לט"ז 
בלב  כבד  אסון  אירע  חצות,  כאשר האוניה  ־אחר  ים, 

הדוויה   אירופה  מגולת  ניצולים  היו  בה  'ֶמְפקּוֶרה', 
תורכיה,   דרך  מרומניה  ארצה  לעלות  שביקשו 
טובעה בידי צוללת, וכל מאות הנוסעים צללו הימה,  
ספינת   נוסעי  בידי  שנמשו  ניצולים  חמישה  למעט 

הנוס תורכיים  העולים  מלחים  שישה  'בולבול'.  פת 
ניצלו גם הם, כיוון שמיהרו לקפוץ אל סירת ההצלה 
הנספים   בין  המפקורה.  סיפון  על  שהיתה  היחידה 
של  ביתם  נאמן  שכטר,  שאול  ב"ר  בנציון  רבי  היה 
חיים', שפעל   ובנו ה'אמרי  מויז'ניץ  ישראל'  ה'אהבת 

של  ־במסירות בתו  וכן  בשואה;  יהודים  להצלת  נפש 
מרדכי  ה'א רבי  אשת  העניא  הרבנית  ישראל'  הבת 

מבאיאן פייגא  ־ שרגא  לאה  ומרת  הי"ד,  טשרנוביץ 
עד   קאנער מטשחויב בחיפה.  אביש  אברהם  רבי  בת 
המדויק   הנוסעים  מניין  בדיוק  ידוע  לא  היום 

בין   נע  והוא  על  394־ל  320באונייה,  ידוע  וגם   ,
בין   רבים,  וטבעו    150־ל   50יתומים  באונייה  שהיו 

כי  רח"ל   מסתבר  דמם.  ייקום  ה'  באיבם,  בעודם 
צוללת גרמנית היא שטיבעה את הספינה, אולם היו  
טעות   עקב  אותה  טיבעה  רוסית  צוללת  כי  שטענו 
בזיהוי או מתוך כוונות זדון. ספינה נוספת של עולים  

בלב היו  ־ שטובעו  סיפונה  שעל  סטרומה,  היא  ים, 
מרומניה,    768 להימלט  הם  אף  שניסו  פליטים 

לאחר  והוטב רוסית,  צוללת  בידי  השחור  בים  עו 
שהבריטים בארץ סירבו לתת לעולים אשרות כניסה  
רק   בגבולם.  לעגון  והתורכים מנעו מהאונייה  ארצה 
לפני   בארה"ב  נפטר  והוא  שרד,  הנוסעים  מבין  אחד 

בן   שנים  הספינות  91מספר  שתי  נס  בדרך  ניצלו   .
עם   בולבול  מרומניה,  מפקורה  עם  שיצאו  האחרות 

שרטון,    390 על  ועלתה  לסערה  שנקלעה  נוסעים, 
  נוסעים.   308ומורינה עם   ;ונוסעיה הגיעו לאיסנטבול

  

ְבֵרי ִמים   ּדִ  ַהּיָ
 

ִניֵני ים   אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
י  לֶא  ל  ּה בָּ ַר ,  ָחִריף  ְזליְ ַא   ַרּבִ יַ� ,  ְסלֹוִנים  ׁשֶ ַ�ם  ִהּגִ ֵדי  ֶאָחד  ָחִסיד  ּפַ ן  ּכְ ּיֵ פוֹ ׁש*   ִעם   ְלִהְתּדַ יט.  ּתָ י   ּבוֹ   ִהּבִ   ַרּבִ
ְתִמיָהה  לזְ יְ ַא  ל   ֲהֵרי: " ּבִ ָרּה ׁשֶ ּוַרת  'ִלְפִנים ִהיא   ת ֲחִסידוּ ִעּקָ ין' ִמׁשּ   "?1 יןּדִ בַּ  ד מֹ ֲ� לַ   ֵאפֹוא  ךָ לְּ   הּוָמ , ַהּדִ
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ל  ָרׁשוֹ ִמְד ־יתבֵּ   לֶא  יַ� ,  יןבִּ ׁשִ ְט בִּ "  ִריםׁשָ י ֵמ   ּדֹוֵבב" ַה   ׁשֶ ַ�ם  ִהּגִ ִהְתגּ ,  ְנָדבֹות ־ ץבֵּ ַק ְמ   מּוָזר  ְיהּוִדי  ּפַ   ֹוֵרר ׁשֶ
ִעיר ָ�ַזב  ּוְלַאַחר,  ַאֶחֶרת   ּבְ קֹום  ֶאת   ׁשֶ ה  ַהּמָ ּלָ ְתא  ִהְתּגַ ֱ�לְ   םוֹ ּפִ ּנֶ ית  מוּ ׁשֶ ְדָרׁש ־ִמּבֵ ין  ַהּמִ ִפּלִ ,  ְיָקרֹות   ּתְ
ָהי ְלִמיִדים  דַח ְלַא   כֹותיָּ ׁשַ   וּ ׁשֶ ד.  ַהּתַ   ְלַתְלִמידוֹ   ִלְקרֹא  ִמֵהר  ְוָהַרב,  ינִ הוֹ ְמ ּתִ   ְיהּוִדי  אֹותוֹ   ַ�ל  ָנַפל  ַהֲחׁשָ
י ַכי  ַרּבִ ׁש ,  ןיְ ׁשַ ְד נְ מוּ   ָמְרּדְ ּנוּ   ּוִבּקֵ שׂ   ֵצא: " ִמּמֶ ֶזה  ָהִאיׁש   ַאֲחֵרי  ְוַחּפֵ רֹוָבה  ִביָבהּסְ בַּ   ַהּלָ   אּוָלם ,  נוּ יֵר ִע לְ   ַהּקְ
ם־ַ�ןְלַמ  ֵ ׁשוֹ   ְוַאל  ימוֹ לִ כְ ּתַ   ַאל,  ַהׁשּ ַבּיְ א,  ּתְ ְחקֹ   ֶאּלָ ַתְחּבּולֹות   אֹותוֹ   ר ּתַ ֵרר   ְלַאַחר  ְוַרק.  ׁשֹונֹות  ּבְ ְתּבָ ּיִ   ְלךָ   ׁשֶ

ִ כַּ  י  ְמָלה ׂשּ ין   ּכִ ִפּלִ ָידוֹ   ַהּתְ ִמי  לוֹ   ר מֹ ֱא ,  ּבְ ׁשְ הּוִדי  רַאַח 'ֵמ   ּבִ ּיְ ל  ׁשֶ ְבךָ   ֶאְמָצִעים ־ּדַ ַמּצָ ה   ּבְ   ם ְלַקיֵּ   לוֹ   ָקׁשֶ
ְתִדירּות  ין  הוָ צְ ִמ   ּבִ ּבֵ ֶנת   ְוָלֵכן,  ַלֲחֵברוֹ   ָאָדם   ׁשֶ ּמֶ ְזּדַ ּמִ ׁשֶ ל  הוָ צְ ִמ   ְלָיְדךָ   ּכְ ַדאי   ֵאין,  ֲאֵבָדה־ת בַ ׁשָ ֲה   ׁשֶ   ּכְ

א,  הנָּ יצֶ ִמ ֲח ַה לְ  ין  ֶאת   ר סֹ ּוְמ   יןבִּ ׁשִ ְט לִ   ׁשּוב  ֶאּלָ ִפּלִ ֲ�ִביֵר   ָהַרב  יֵד ילִ   ַהּתְ ּיַ ְלִמיד   הָ�ׂשָ "1  ֵליֶהן'ָ� בְ לִ   ןׁשֶ   ַהּתַ
ְדָבָר  ה־ַ�ל .  יץבִ ילוֹ ׁשִ ְק   הכָ מוּ ּסְ ַה   ֲ�ָיָרהבָּ   ָהִאיׁש   ֶאת   ָמָצא  ִחּפּוׁש   רּוְלַאַח ,  יוּכִ ה  ְנַקּלָ ּלָ י  ִהְתּגַ   ָהִאיׁש   ּכִ

ֱאֶמת ין־ ֶאת   ָנַטל   ּבֶ ִפּלִ ל  תֶמ כֶּ ח* ְמ ַה   ּוַבֲ�ָצתוֹ ,  ַהּתְ ִליַח   ִהְצִליַח   ָהַרב   ׁשֶ ָ יבוֹ ָה לְ   ַהׁשּ ִהגִּ וּ   .ׁשִ ,  ָהַרב  ֶאל   יַ� ְכׁשֶ
ק  ֵהֵחל  יָון  ָממֹון לוֹ   ְוֶהֱ�ִניק רּוחוֹ ־ֶאת ְלַחּזֵ יר   ּכֵ ִהּכִ יַ�   ּבוֹ  ׁשֶ ִהּגִ ין  ְוָנַהג,  םֶלֶח ־ תְלַפ   ׁשֶ ּוַרת ַהּדִ   .  ִלְפִנים ִמׁשּ
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ַ�ם ין  ִהְתַנֵהל  ּפַ י  לצֶ ֵא   ּתֹוָרה־ ּדִ ים  ַרּבִ ֶהֱאִזין  ּוְלַאַחר,  טיְר וִ זְ יְ רַ ְק   ַחּיִ כֶֹבד  ׁשֶ ָ�נֹות   ְלָכל  רֹאׁש ־ּבְ יַ� ,  ַהּטְ   ִהּצִ
ָרה  ׁשָ ֵדי  ּפְ ם  ּכְ ְכסּוךְ ־ֶאת  ְלַסּיֵ ֶהְתֵאם   ְוזֹאת,  ַהּסִ * בַּ   רֱאַמ נֶּ לַ   ּבְ ל" ׁשֶ   ךְ וּ רָ� ־ ְלָחןׁשּ ית  ּכָ ין־ּבֵ ה   ּדִ עֹוׂשֶ ָרה   ׁשֶ ׁשָ   ּפְ
ִמיד ח   ֶזה  ֲהֵרי,  ּתָ ּבָ יַ�   ְלַאַחר  אּוָלם".  ְמׁש* ִהּצִ ָרה  ֶאת   ׁשֶ ׁשָ ׁש ,  ַהּפְ ים  יְלַרבִּ   ַ� ַהּתֹובֵ   ִנּגַ יר  ַחּיִ ְדָמעֹות   ְוִהְסּבִ   ּבִ

י,  ִליׁש ׁשָ  ְתבָּ   ִאם  ּכִ ם  לֹא  עַהּנִ ּלֵ כּום  ְמלֹא  ֶאת   לוֹ   ְיׁשַ ל  ֵיְרדוּ ,  ַהּסְ   ָ�לּול   ְוהּוא,  ָחִליָלה  ְלִטְמיֹון  יוָק ָס ֲ�   ּכָ
יַ�  ת   ַ�ד  ְלַהּגִ ִרים.  ם ֶח לֶ ־ ּפַ ְבֵרי  ִנּכָ י  ן וָ יְוכֵ ,  ֱאֶמת־ ּדִ ַרּבִ ים  ׁשֶ ם ִהְת   ַחּיִ ֵ י  ַרׁשּ ֱאֶמת   ּכִ ָנה,  ָ�גּום  בוֹ ַמצָּ   ּבֶ   ֶאל   ּפָ
ְתבָּ  יַ�   ע ַהּנִ ל  ֶאת  ם לֵּ ְלׁשַ   לוֹ   ְוִהּצִ כּום  ּכָ ּוַרת  ִלְפִנים   ַהּסְ ין  ִמׁשּ ַמע   ִאם "   ַהְבָטָחה  ְוהֹוִסיף,  ַהּדִ ׁשְ קֹוִלי  ּתִ ,  ּבְ

טּוַחִני י  ּבְ ְפִסיד  לֹא  ּכִ ָבר   ּתַ בָּ ְוַה   ּדָ א   ה" ּקָ ְתבָּ ַה ".  ךָ נְ רוֹ ְס ֶח   ְיַמּלֵ   ה ַנֲ�נָ   ֲאָתר ־ְוַ�ל,  ֶנֶפׁש ־ִציל ֲא   ִאיׁש   ָהָיה  ע ּנִ
ם ּלֵ כּום  א ְמלֹ   ֶאת  ֹוֵבַ� ּת לַ   ְוׁשִ ְתבָּ   ֶאל  ּפֹוֶנה  ְוַהּתֹוֵבַ� ,  ָ�ִטיםמ*   ָיִמים   ָ�ְברוּ   לֹא .  ַהּסְ ם  קֹול בְּ   ע ַהּנִ ְמּגָ   , ְמג*

ל  הּואוְ  ַאֲחֵרי,  ִמְתַנּצֵ ִדיָקה  ׁשֶ ְקּדָ   ְוִעּיּון  ַמֲ�ִמיָקה   ּבְ ִסְפֵרי  קְמד* ַבע   ףֶס כֶּ ַה   ֶאת   ָמָצא,  ת נוֹ וֹ בּ ׁשְ ֶח ַה   ּבְ ּתָ .  ׁשֶ
ׁש   הּוא ׁש ,  ְסִליָחתוֹ   ֶאת   ֵאפֹוא  ְמַבּקֵ מֹון  ֶאת   לוֹ   רְלַהֲחִזי  ּוְמַבּקֵ ְתבָּ   אּוָלם,  ַהּמָ ָבר   ע ַהּנִ ּכְ ם  ׁשֶ ּלֵ   ְוִהְתָיֵאׁש   ׁשִ

ְסּפוֹ  יְנַתִים  ָזָכה ,  ִמּכַ ְרכַּ   ֶאת   ִלְראֹות   ּבֵ ֶמת ִמְתַק   ָהַרב  תּבִ ַמִים־ ּוִמן,  ּיֶ ָ נּו לוֹ   ַהׁשּ ד  ִזּמְ ִנְכּבָ ךְ   ןוָ יכֵּ .  ֶרַוח  ּכָ   ׁשֶ
ים לֹא  ֶסף ֵלָהנֹות   ִהְסּכִ כּום ֶאת  ב ּדֵ ְונִ   ,ֵמַהּכֶ ת   ַהּסְ ַ   ִלְקִנּיַ יַבת   ָהִראׁשֹון ס " ַהׁשּ ים'  'ֵ�ץ  ִליׁשִ   .  ןּפֶ ְר וֶ ְט נְ ַא בְּ   ַחּיִ
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ִעְניְ   ת גֶ לֶ ְפ מ*   ְזִהירּות  ןּדַ לַ   לוֹ   ָהְיָתה,  ָממֹון  ינֵ ּבְ י  ּיָ ְמׁשֹון  המֹ לֹ ׁשְ   ַרּבִ ל  ְוִהְתַרֵחק,  ָקֶרִליץ  ׁשִ זֵ ־ קבַ ֲא   ִמּכָ .  ל ּגָ
א,  ְיֵתָרה  ַמֲ�ֶלה  ֶזהבָּ   ָרָאה  לֹא  מוֹ צְ ַ� ׁשֶ כְ לִ   אּוָלם ַרס  ֶאּלָ ךְ   ּגָ ּכָ ב  ׁשֶ ּוַרת   ִמְתַחּיֵ ִטיַרת  רְלַאַח .  ַהֲהָלָכה  ִמׁשּ   ּפְ

אוּ ,  ר'לֶ ּפֶ יְ ַט 'ּסְ ַה   דוֹ ּדוֹ  ְבֵרי   וְלָפָני  ּבָ ד־ּדִ ֶאְמרוּ   ֶהְסּפֵ ּנֶ בוּ   ּוַמֲאָמִרים  ָ�ָליו  ׁשֶ ְכּתְ ּנִ   סֹוְבבוּ   ּוָבֶהם,  אֹודֹוָתיו  ׁשֶ
ים  רּפֵ ְלַס   ַהּסֹוְפִדים ִמ   ּוְזִהירּותוֹ   תוֹ ִצְדָק   ַ�ל  ַמֲ�ׂשִ " ַמּה ָת וְ ,  ְדָממֹוָנא־י לֵּ ּבְ י  לֹא :  ד  הַמ   ֵהַבְנּתִ   ֵיׁש   ֶהְסּפֵ

אן ּלֹ   ִהיא  הַמֲ�לָ   ְוִכי,  ּכָ ָיָדם,  ְמעֹונוֹ   ֶאת   ּפֹוְקִדים  ָהיוּ   ְסָפִרים־ סֹוֲחֵרי"?!  בנָּ גַּ   ָהָיה  אׁשֶ ּבְ ׁשֶ   ְסָפִרים   ּכְ
לוּ   ְנִדיִרים ְלּגְ ִהְתּגַ י   ְוָיְדעוּ ,  ׁשֹונֹות   ֹותׁשּ ִמיר*  ֲאֵליֶהם ׁשֶ יר   ְפצוֹ ֶח   ִמּתֹוךְ ,  ְסָפִרים  ש3ִלְרכֹּ ׂש  ׂשָ   הּוא ּכִ   ְלַהֲ�ׁשִ

תֹוַר   ָתיווֹ ְיִדיע  ֶאת ַ�ם.  ַהּדֹורֹות   ֵלידוֹ גְּ   תּבְ ן  ּפַ ּמֵ ל  ָאָדם   ְלֵביתוֹ   ִנְזּדַ ּבֵ ּקִ ָ ְיר*   ׁשֶ   ּוָבא ,  קֶֹדׁש ־ ִסְפֵרי  ּוְבתֹוָכּה   ה ׁשּ
יַ�  הּוא,  ְמִכיָרהלִ   אֹוָתם  ְלַהּצִ ׁשֶ ְסכּום  נֹוֵקב   ּכְ ְתמּוָרה   ָצנּוַ�   ּבִ ָפִרים  ֶאת  ָהַרב   לַט נָ .  ּבִ ןִע ,  ַהּסְ   א ָהכָ   ּיֵ

ָ�ה  רּוְלַאַח ,  ָתםְוָה  ה  ׁשָ " ֹוֵחר ּס לַ   ָאַמר  ַקּלָ   ָיָקר   ֶזה  ר פֶ ֵס   ןכֵּ ׁשֶ .  ֶאָחד  ְלֵסֶפר  טָר ּפְ ,  קֹוֶנה  ֲאִני  ַהּכֹל  ֶאת : 
יקֹות ־ְלַאְסָפן   אֹותוֹ   ִלְמּכֹר  ְותּוַכל,  ְמֹאד ְמִחיר  ַ�ּתִ בֹוּהַ   ּבִ ְמקֹום,  ּגָ ְמּכֹר  ּבִ ּתִ ְמִחיר  אֹותוֹ   ִלי   ׁשֶ ".  טָ� מ*   ּבִ
ֵדי ־ ְותֹוךְ  ְמּכֹר   ַאל : " אֹותוֹ   ְזִהיר ְוִה   הֹוִסיף  ִדּבּור ־ּכְ וּ ־ ִמן  ְלָאָדם  ר פֶ ַהּסֵ   ֶאת  ּתִ ֵאין   ְלִמי ,  קַהׁשּ   ֲהָבָנה   לוֹ   ׁשֶ

ֵ�ֶרךְ  ָבִרים  ּבְ יִקים  ּדְ א,  ַ�ּתִ הַה ".  ִעְנָין־י ינֵ בִ ְמ לִ   ַרק  ֶאּלָ ַמע  ּלָ רּור  רּוְלַאַח ,  ַלֲ�ָצתוֹ   ׁשָ יף  ּבֵ   ָנַסע   ַמּקִ
ִרית ־ְלַאְרצֹות ָידוֹ   רֶפ ַהּסֵ   ֶאת   ָמַכר  םְוׁשָ   ַהּבְ ּבְ הלְ   ׁשֶ ל  ִסְפִרּיָ ְסכּום  ת אוֹ יָט ִס ְר בֶ ינִ אוּ ָה   ַאַחת   ׁשֶ ל   קָ�ֵת   ּבִ   ׁשֶ
ִרים ֶ�ׂשְ ל  ְלֵביתוֹ   ִנְכַנס,  ַאְרָצה  ׁשּובוֹ בְּ   .ֹוָלר דּ   ֶאֶלף   ּכְ ֵדי   ָהַרב   ׁשֶ ר ,  הנָ ָמ ֱא נֶּ ַה   ֲ�ָצתוֹ   ַ�ל   לוֹ   ְלהֹודֹות   ּכְ   ֲאׁשֶ
ְזכּוָתּה  ים.  בַר   הֹון  ִהְרִויַח   ּבִ ר  ,ְלִעּתִ י  ִסּפֵ ְמׁשֹון  המֹ לֹ ׁשְ   ַרּבִ ּפּור  ֶאת   ׁשִ ר  ַהּסִ ֲאׁשֶ יָחה   ָנסֹוָבה  ּכַ ִ   אֹודֹות  ַהׂשּ
יִקים  ְנִדיִרים  ְסָפִרים ִלי,  ְוַ�ּתִ ים  ִמּבְ ׂשִ ּיָ ה   ִלּבוֹ   ׁשֶ ְבּדָ ָה�* ֶדת   ׁשֶ דֹוָלה  ַמֲ�ָלתוֹ   ַ�ל   ְמַלּמֶ ְזִהירּות  ַהּגְ ָממֹון   ּבִ   ּבְ
כָ   ָרָאה לֹא  ן כֵּ ׁשֶ .  זּוָלתוֹ  א, ְיֵתָרה ה ַמֲ�לָ   ׁשּום  ךְ ּבְ רּוָרה   חֹוָבה  ֶאּלָ ל  ַ�ל  ֶטֶלת וּ ַהּמ ּבְ ין   רֵמִעּקַ , ָאָדם־ּכָ   .  ַהּדִ

�  

ְפרֹ  ׁש ,  ה" תשל  ַהּפּוִרים   ְיֵמי  סּבִ ּקֵ י   ּבִ ָכִדים  ֵמַאַחד   ַאְבַרְמְסִקי  ְיֶחְזֵקאל  ַרּבִ כּוַנת  ְלֵביתוֹ   ָלבֹוא  ַהּנְ ׁשְ ּבִ   ׁשֶ
ִית  ָפָניו  ְוִלְקרֹא  ,ַגן'וָ   'ּבַ ה   ֶאת   ּבְ ִגּלָ ם   ַהּמְ ן ,  ֲאָדרבַּ   ד" יבְּ   ּגַ ּכֵ א  ֵפקּסָ ִמ   ְלַ�ְצמוֹ   ֶהְחִמיר  ׁשֶ ּמָ קֹום   ֵאין  ׁשֶ   ַהּמָ

ַלִים  קלֶ ֵח  י  ַאף,  ִמירּוׁשָ ְ בַּ   ּפּוִרים   ִלְנהֹג  ַלֲהָלָכה  ִהְכִריַ�   ַלֲאֵחִרים  ּכִ ט  כּוָנהׁשּ ֲאָדר  ו" ּבְ ַלִים   ּבַ ירּוׁשָ ֵליל .  ּכִ   ּבְ
יַ�   ד" י ֶכד ַה   ִהּגִ יָבה  ֵמֲחֵבָריו  ֶאָחד  ִעם  ּנֶ ְיׁשִ יוְ ,  ּבַ ךְ ־ ַ�ל  ִהְתַמְרֵמר  ְיֶחְזֵקאל   ַרּבִ םכְּ .  ְמֹאד   ּכָ ּיֵ ּסִ ֶכד   ׁשֶ   ַהּנֶ

ה־ ֶאת   ִלְקרֹא ִגּלָ ל: " לוֹ   ָאַמר,  ַהּמְ ְמָרה  ּכָ ָהָאָדם   ח* ׁש   ׁשֶ ּוַרת   ִלְפִנים  ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל  ירַהְחִמ לְ   ְמַבּקֵ ין  ִמׁשּ ,  ַהּדִ
ִצְנָ�ה  ֹוָתּה ַלֲ�שׂ   הּוא   ָצִריךְ  מּוָרה  ּבְ י .  ּגְ ָבר   ֶרַגע בָּ   ּכִ ַהּדָ א  ׁשֶ ים ִליִדיַ�ת  ּבָ ְמָרה   וֹ ז  ֵאין ׁשּוב,  ֲאֵחִרים ֲאָנׁשִ   ח*
א הוּ  ֶאּלָ ֶ ה  ֶאת   ְוִלְקרֹא ַ�ְצִמי ־ַ�ל יר ְלַהְחִמ   ָהְיָתה  יִת נָ וָּ כַּ . ַאֵחר  ַמׁשּ ִגּלָ ֵני ַהּמְ ׁשְ א,  ַהּפּוִרים ְיֵמי  ּבִ ּמָ ָכל   ׁשֶ   ּבְ
כּוַנת   יןֵא   זֹאת  ִית   ׁשְ יָון  ַאךְ ,  ְוִנְרֵאית   ְסמּוָכה  ַגן' וָ   'ּבַ יָת   ִמּכֵ ּלִ ּגִ ָבר  ֶאת  ׁשֶ ְלוָ   ְרךָ ַלֲחבֵ   ַהּדָ ּנִ   ׁשּוב ,  ֵאֶליךָ   הׁשֶ
ְמָרה  זוֹ   ֵאין ר,  ָיִמים  ָהיוּ : " ְוהֹוִסיף".  ח* ֲאׁשֶ י  ּכַ ְבּתִ ֵבית  ָיׁשַ ין־ּבְ לֹוְנדֹון  ַהּדִ ָרִציִתי,  ּבְ   ִמי ַ�צְ ־ַ�ל   ירְלַהְחִמ   ׁשֶ
ם   ִניַח ּוְלָה  ין   ּגַ ִפּלִ ַתב  ָ�ֶליָה ,  ָתם־ וּ נ בֵּ ַר ּדְ   ּתְ * בַּ   יֹוֵסף'  ית'בֵּ ַה   ָרןָמ   ּכָ ּלֹא ,  ךְ וּ רָ�   ְלָחן ׁשּ א   ִניֵחם יְ   ׁשֶ   ִמי   ֶאּלָ

ְחָזק הּוא ׁשֶ  ְרָסם  מ* ֲחִסידוּ  ּוְמפ* ְמָרה   ןוָ י כֵ וְ . ת ּבַ ח* ִצְנָ�ה  ם ְלַקיֵּ   ֵיׁש  ׁשֶ מּוָרה ּבְ ר י ִמ יִת יִ ָה , ּגְ ּגֵ ֶחֶדר   ְסּתַ   י ְצָדִד  ּבְ
ֵאין  ֳהַרִים עֹותׁשְ בִּ   רֹוִאים־ּבְ ר  כַּ ,  ַהּצָ םֲאׁשֶ ּלָ ין  ֶאת  ִניַח ּוְלָה ,  ַהְפָסָקהלְ   יםְצִא וֹ י ָהיּו  ּכ* ִפּלִ ֲחׁשָ  ַהּתְ   ". ּות יּ ִא ּבַ

  

ֵ#ת ִטיָרתוֹ  ּבְ ל ּפְ י ׁשֶ ׁש , ִמּגּוְסִטיִנין ֵמִאיר ְיִחיֵאל ַרּבִ ּקֵ ְ  ּבִ ָניו ינֵ ִמׁשּ ַ#ְמ  ּבָ ּיַ ֶרת ֶאת ְלָפָניו ְוִיְקְראוּ  ְלִצּדוֹ  דוּ ׁשֶ רֹות ֲ#ׂשֶ ּבְ ֵרׁש  ְוהּוא, ַהּדִ ל ָלֶהם ּפֵ ר ּכָ ּבֵ ר ּדִ .  ְוִדּבֵ
יעוּ  ִהּגִ או  ֶאל ּוְכׁשֶ ל ַהּלָ עוּ : "ָאַמר",  ִתְגֹנב לֹא" ׁשֶ י, ָלֶכם ּדְ ל ֵאין ּכִ ק ּגֹוְנִבים ִאם ֶהְבּדֵ ֶסף ָמֵלא ׂשַ רּוָטהַרק   אוֹ , ּכֶ  הרבי מקוצק) ( "1ַאַחת ּפְ

  
ִנים  ֵלי דוֹ ִמגְּ   ד ָח ֶא  ַ#ם  ִנְקַלע,  פֹוִליןּבְ   ָהַרּבָ   ל' ּפְ ְמ 'ֶט ְל   ּפַ

ֶגְרַמְנָיה   ֵרפֹוְרִמי  קֹומֹות  ִמּסּוג,  ּבְ ָאְמרוּ   ַהּמְ   ֲ#ֵליֶהם   ׁשֶ
ֵהם ּכֶֹפ   םִאי ְמֵל ,  ַח נֹ   ְלֵתַבת  ּדֹוִמים  ׁשֶ ִית   ּוִבְכִפיָרה   ר ּבַ   ִמּבַ

,  ַהְמֹפָאר   ָהאּוָלם  ֶאת  ְוָסַקר   ָהַרב  ָ#ַמד 1  ּוִמחּוץ
ָחד  טוֹ   ה ָה ּתַ ׁשְ נִ   ּוִבְמי, ֵני   ַ#ל  ַמּבָ   ֶאת   יםִק ְב חוֹ ַה   ָהֲאָריֹות  ׁשְ

ִרית  לּוחֹות ַ#ל  ַהּבְ ּבֵ ־ ׁשֶ ִחּקּוי ,  ַהּקֶֹדׁש ־ ֲארֹון  י ּגַ   ָ#לּוב   ּכְ
ל י   ַהּקֶֹדׁש ־ ֲארֹונֹות  ׁשֶ ָבּתֵ ְמהּו  .  יםיִּ ִת ָר סוֹ ָמ   ְכֶנֶסת־ ּבְ ֵני ּתָ   ּבְ

קֹום ֲא   ַהּמָ ָחד ּמְ   ה ַמ ְוִכי  : "לּו ֶאת ָהאֹוֵרַח ְוׁשָ בֹודוֹ   ָמָצא   י,   ּכְ
ֵני  ׁשְ הּוא ,  ֵאּלוּ   ֲאָריֹות  ּבִ יט  ׁשֶ ּכֹות  ּכֹה   ֲ#ֵליֶהם  ַמּבִ "?  ֲאר,
יב  ְוָהַרב ִגחּוךְ   ֵהׁשִ "ּוְבַלַ#ג  ּבְ ֲאִני,ֶא רוֹ :  י    ה  ,  ֵאּלוּ   ֲאָריֹותּכִ

ֲחִזיִקים  ַהְיִחיִדים  םֵה  ּמַ אן  ׁשֶ ּבְ   תֶר ׂשֶ ֲ# ּבַ   ּכָ   "1רֹות ַהּדִ

  

  

  
א  :  ֶנֱאַמר   ּוָבּה ,  'ַנֲחמּו'  ִהיא   ןֶאְתַחנַּ וָ   תַר ָט ַהְפ  ֹול קֹוֵר� 
ק

ה�  ֶרְך  
 ּדֶ ּו  ּנ� ּפַ ר  � ְדּבָ ּמִ אן.  'ּבַ יב  נֹוַצר   ִמּכָ ָ   ַהּנִ :  גּור ַהׁשּ
קֹול   ָהָיה   קֹוִלי " ר   קֹוֵרא   ּכְ ְדּבָ ּמִ ְלָאָדם  ּבַ ׁש  ּמֵ ַהְמׁשַ  ,"

ָ ַל ַהּקֹוֵרא     ֶזה  אּוָלם,  ְוִלּבוֹ   ָאְזנוֹ   ה ַמּטֶ   ָאָדם  ְוֵאין   ְוא ׁשּ
ּטּוי  ׁש   ּבִ ּבָ "ְך    י ינִ ִט ּלָ ַה   ְרּגּוםַהּתַ   בֹותְק ִע ּבְ   ְמׁש, ּנַ ַהּתַ ל  ׁשֶ

ּזַֹהר  וּ  ּבַ מּוָבא  ְך  ּכָ י  ּכִ ן  ְלַצּיֵ ְוֵיׁש  ַהּנֹוְצִרי,  ְליֹון  ְנּגֶ ָבֶאּוַ
ָרׁש,   ּדְ ֶדֶרְך  ָמעּות  ַאְך ּבְ תּוב  ַמׁשְ   קֹוֵרא  קֹול   הּוא   ַהּכָ

  הִנְצַטּוָ   ְוהּוא ,  ַהּקֹול  לוֹ   ָקָרא   ֵהיָכן  ֶנֱאַמר   ְולֹא ,  ִביא ַלנָּ 
ר ּמִ ּבַ   ה'  ךְ ֶר ּדֶ   ֶאת  ֹותנּ ַפ ְל  ְך   ְלָכךְ   ָיה ְרָא .  ְדּבָ   ֵמֶהְמׁשֵ

סּוק  ֵלֽאלֹ   ַהּפָ �ה  ְמִסּלָ ה  ֲ�ָרָב� ֽ ּבָ רּו   ְ קּול   ,ינוּ ֵקֽ ַיׁשּ ָ   ַהׁשּ
ֶנֶגד  ר ּמִ ּבַ   ,ָהִראׁשֹון  ְלקוֹ ֶח   ּכְ יל  ְדּבָ נֶ   ַמְקּבִ ֲ#ָרָבה   ֶגד ּכְ ,  ּבָ

ֶנֶגד   וּ נּ ּפַ  ְ   ּכְ ֶנֶגד   ה'  ְוֶדֶרךְ ,  רוּ ַיׁשּ ה   ּכְ .  אלֵֹקינוּ ֵל   ְמִסּלָ
ָלל ַטֲ#ֵמי   ַהּכְ ְקָרא   ּבְ ֵק ,  הּוא   ַהּמִ ּזָ א  ָקָטן ־ ףׁשֶ ּבָ   ׁשֶ
ֶדֶרךְ  ָלל־ ּבְ ֵרת,    ִעם  ּכְ ֶוה ְמׁשָ דֹול ־ ףֵק זָ ְל   וֹ ּכ ְר ֶ# ּבְ   ׁשָ   ּגָ
א  ּבָ ִמיד   ׁשֶ ֵרת  ְללֹא  ּתָ ר ,  ְלָפָניו   ְמׁשָ ֵניֶהם   ְוַכֲאׁשֶ   ׁשְ
ִאים ִני.   יֹוֵתר   ַמְפִסיק   ָהִראׁשֹון,  ֶזה   ר ַאַח   ֶזה   ּבָ ֵ   ֵמַהׁשּ

  

יץ ה$  ר  ''ְוֵהִפ& י ִמְסּפָ� 
ם  ְמֵת ַאְרּתֶ      (ד, כז)  ְוִנׁשְ

ם,  זּמֵ ַר ְל  ּגַ ר   ׁשֶ ֲאׁשֶ ֲהָפַצת  עֹוֵסק  ָהָאָדם  ּכַ יץ ִפ ּוֵמ   ה'  ר ַב ּדְ   ּבַ
מוֹ  ַר   ׁשְ עֹוָלם  ךְ ִיְתּבָ ַדְרגָּ   זֹאת  ה ַיֲ#ׂשֶ ,  ּבָ ַהְינוּ ,  ְתִביר   א ּבְ ּדְ
רּוַח  ּבָ   ּבְ ׁשּוט  ְצמוֹ ַ#   ֶאת  ְוִיְרֶאה ,  ַגֲאָוה   ּוְבִלי   ָרה ִנׁשְ ,ְוָקָטן   ּפָ

  שם אליעזר)(.  ר ּפָ ְס ִמ   י ֵת ְמ ּכִ   ִלְהיֹות
�  

ֶנ�יךָ  ָך� ִמּפָ ים ִמּמְ ִמ$ ים ַוֲֽ�צ* דִֹל&      (ד, לח)  ּגֹוִי$ם ּגְ

ַטֲ#ֵמי  א   ּבְ ְרּגָ זְלַר ,  ְתִביר   ּדַ ַה   ּמֵ ּבָ ׁשֶ ּבֹר   ה " ּקָ ָתם  ֶאת   ִיׁשְ ְרּגָ ,ּדַ
דֹוִלים  יֹוָתםֱה   ְוַיֲחִליׁש  ִמים  ּגְ   דברי יחיאל) (.  ַוֲ#צ,

�  
ל־טּוב-  ים ּכָ 
ים ְמֵלִא 1 ּתִ      (ו, יא)ּוָב2

מּוּהַ  ה ,  ּתָ יר   לֹא   ָלּמָ ְמִציַאת  ַהּטֹוָבה   םֶצ ֶ#   ֶאת  ִהְזּכִ ים   ּבִ ּתִ ּבָ
ר   תֶב ׁשֶ ָל   מּוָכִנים נִ   לֹא   ֲאׁשֶ מוֹ ,  יֶתםּבְ ֲחצּוִבים ַה   ּבֹורֹותַה   ּכְ

ּלֹא  םֲח   ׁשֶ ּלֹא   ְוֵזיִתים  ּוְכָרִמים  ַצְבּתֶ ם  ׁשֶ יר ,  ְנַטְעּתֶ ְוִהְזּכִ
ים  ַרק  ּתִ ַהּבָ ל  ְמֵלִאים  ׁשֶ ָאְמרּו  בטוּ ־ ּכָ ׁשֶ א  ֶאּלָ ,  ל"ֲחזַ . 

ַה  ּבָ ׁשֶ ֵני   ַ#ל  ֵהִביא   ה "ּקָ ָרֵאל  ּבְ ים  ִעים גָ נְ   ֶרץָא ּבָ   ִיׂשְ ּתִ ּבָ ,  ּבַ
ֵדי  ִהְטִמינוּ   יםנִ מוֹ ְט ּמַ ַה   ֶאת  ּלֹותְלגַ   ּכְ ים יִּ ִר מוֹ ֱא ָה   ׁשֶ

ִקירֹות ים  ּבְ ּתִ ים   ֶאת   ִלְבנֹות  ִיְצָטְרכוּ   ְוָלֵכן,  ַהּבָ ּתִ ַהּבָ
יר   לֹא   ּוְלִפיָכךְ ,  ֵמָחָדׁש  ים   ְמִציַאת  םֶצ ֶ#   ֶאת  ִהְזּכִ ּתִ .  ַהּבָ

ַבת  ְוָלֵכן ים  ּתֵ 1 ּתִ ַקְדָמא   ּוָב2 ֶ   ה ּמַ ׁשֶ ,  ְזָלא ְוַא   ּבְ ימוּ ִהְקּדִ ׁשּ
ְנִתיָצה   ֵיָהֵרס   ִלְבנֹות בֹות,  ּבִ ר    ְוַהּתֵ 
 ל־טּוב- ֲאׁשֶ ים ּכָ 
ְמֵלִא

אָת3  א־ִמּלֵ נַּ   לֹֽ מ, נַּ   ַזְרָקא   ח ּבְ ַהְינוּ ,  לגֹּ ֶס   ח מ, כוּ ְר ָט ְצ יִּ ׁשֶ   ּדְ
ִית  חֹותנָּ ַהּמ,   ָהֲאָבִנים  ֶאת  ִלְזרֹק  ּבַ ֵני,  ּבַ ה  ִמּפְ ּלָ ג, ַהּסְ

ּמ,   ְוָהאֹוָצר  ָתִלים  ח נָּ ׁשֶ ּכְ ז  ְוֶזה .  ּבַ ּמָ י  סּוק ּפָ ּבַ   ְמר, ה'  ִנַחם  ־ ּכִ
ל ּכָ ִנַחם  ׂשֹון   ְיֵדי ־ ַ#ל,  ָחְרבֶֹתיָה ־ ִצּיֹון  ֵצא    ָחה ְמ ְוׂשִ   ׂשָ ִיּמָ

ּה   יר.    -ּבָ ּקִ ּבַ מֹון ׁשֶ     צמח הצבי) (ַהּמָ

ׁש  ְדּגָ  מ,
 

 ח ּלָ מ, ְמ 

  ◌ִ 

ְטָ#ם    מ,
 


