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ֵלכּו ־ִאם ּקַֹתי ּתֵ ח� ְהיוּ  – )כו, ג(ּבְ ּתִ ּתֹוָרה ֲ!ֵמִלים ׁשֶ   (רש"י) ּבַ

ּנֹוַדע  יְסְמִניץ, ׁשֶ ָרא ִמּטִ ם ִאּגְ ּלָ י ְמׁש� ָרֵאל ַהּנֹוָדִעים, ָהָיה ַרּבִ דֹוֵלי ִיׂשְ ֶאָחד ִמּגְ
ְפ  יָרה ּוַבֲחִריפּותֹו ַהּנִ ְגאֹונּותֹו ָהַאּדִ ַ%ם, ָנַפל ִסְכסּוְך ָממֹוִני ּבִ ין ָלָאה. ּפַ ֵני ּבֵ ׁשְ

ִפים  ּתָ ִהְתּגֹוְררּו ׁש� ָהִעְנָין ָהָיה לְ  ָבאּו ֵאָליווּ , ֵאָליו ךְ מוּ ָס ׁשֶ יָון ׁשֶ ִדין־ּתֹוָרה. ִמּכֵ
ם  ּלָ י ְמׁש� ׁש ֵמֶהם ַרּבִ ּקֵ ִלים, ּבִ ּתָ ים ּוְמפ� ָרִטים ּבֹו ָהיּו ַרּבִ ְך ְוַהּפְ ּבָ ה ּוְמס� ָלבֹוא ָקׁשֶ

ם  ִפים, ְוָאְמרּו ְלַ%ְצָמם: "ֲהֵרי ּגַ ּתָ � ֵני ַהׁשּ ֶרְך ָאָצה ָלֶהם ִלׁשְ ְלָמֳחָרת, אּוָלם ַהּדֶ
ִפים  ּתָ � ֵני ַהׁשּ ין". ָ%ְמדּו ׁשְ ֲ%ָיָרֵתנּו ֵיׁש ַרב, ֵנֵלְך ֵאָליו ְוהּוא ִיְפֹסק ָלנּו ֶאת ַהּדִ ּבַ

יגּו ְלָפנָ  ֲ%ָיָרָתם, ְוִהּצִ ּבַ ְפֵני ָהַרב ׁשֶ ִעְנָין ּבִ ן ָהַרב ּבָ יֵניֶהם. ִעּיֵ ּבֵ ְכסּוְך ׁשֶ יו ֶאת ַהּסִ
ָהה ִניִמי, ׁשָ ין ְמַ%ט, ִנְכַנס ְלַחְדרֹו ַהּפְ ׁש ֵמֶהם ְלַהְמּתִ ם ְזַמן־ָמה, ּוְלַאַחר  ּוִבּקֵ ׁשָ

ֵניֶהםִמכֵּ  ִפים ּוׁשְ ּתָ � ֵ%יֵני ַהׁשּ ָצא ֵחן ּבְ ּמָ ין מּוָכן ְוָ%רּוְך, ׁשֶ ַסק ּדִ  ן ָיָצא ִעם ּפְ
ִפים ׁשּוב ֶאל ָהִעיר  ּתָ � יעּו ַהׁשּ ֶמת, ִהּגִ ּיֶ קּוָפה ְמס� ְך. ְלַאַחר ּתְ ְמחּו ְמֹאד ַ%ל־ּכָ ׂשָ
יַצד הּוא  ם, ְוִנְרֶאה ּכֵ ּלָ י ְמׁש� ֵנס ׁשּוב ְלַרּבִ ִטיְסְמִניץ, ְוָאְמרּו ְלַ%ְצָמם: "ָהָבה ִנּכָ

ַנִים ֶאל ָה  ְ נּו". ִנְכְנסּו ַהׁשּ ּלָ ין ׁשֶ ינּו ּפֹוֵסק ֶאת ַהּדִ ּלֹא ִהְמּתִ ְך ׁשֶ לּו ַ%ל־ּכָ ַרב, ִהְתַנּצְ
ל אֹותֹו ַרב  ינֹו ׁשֶ ַסק ּדִ מֹו ּפְ ִדּיּוק ּכְ יָנם ּבְ ַסק ֶאת ּדִ ם ּפָ ּלָ י ְמׁש� ם, ְוַרּבִ ְוָנְסעּו ְלַדְרּכָ

י ְמׁש�  ר, ְוַרּבִ ִחּיּוְך ִנְסּתָ ַנִים ֶזה ַ%ל ֶזה ּבְ ְ יטּו ַהׁשּ ֲ%ָיָרָתם. ִהּבִ כָ ּבַ ם ָחׁש ּבְ ׁש ּלָ ְך ּוִבּקֵ
י ֵמֶה  ְלּתִ ׁש ַרב ּבִ ּיֵ ם, ׁשֶ ּלָ י ְמׁש� ר נֹוַדע ְלַרּבִ ֲאׁשֶ ָבר. ַוְיִהי ּכַ ם ְלַגּלֹות לֹו ֶאת ַהּדָ

עֹוד הּוא ַ%ְצמֹו  ָ%ה, ּבְ ָ ַמֲחִצית ַהׁשּ ין ּבְ ַסק ֶאת ַהּדִ ּפָ ה ְמֹאד, ׁשֶ ֲ%ָיָרה ְקַטּנָ ר ּבַ ּכָ מ�
ְך, וִ  ִביל ּכָ ׁשְ ל ָהַרב ִנְזַקק ִלְזַמן ַרב ּבִ ָניו ׁשֶ יל ֶאת ּפָ בֹודֹו ְוָיָצא ְלַהְקּבִ ר ַ%ל ּכְ ּתֵ

א ֶאל אֹותֹו ַרב  ּבָ ׁשֶ ר. אּוָלם ּכְ ּבָ אֹוֵני ַהּדֹור ְמד� ֶאָחד ִמּגְ ּבְ בֹו ׁשֶ חֹוׁשְ ַההּוא, ּבְ
בֹוד ְתִמימּות: "ַיֲאִמין לֹו ּכְ ר לֹו ָהַרב ּבִ ָסק, ִסּפֵ ַאב ֶאת ַהּפְ ַאל אֹותֹו ֵמֵהיָכן ׁשָ  ְוׁשָ

י  ְפֹסק. ִנְכַנְסּתִ י ַמה ּלִ ין לֹא ָיַדְעּתִ ַסק ַהּדִ י ֶאת ּפְ ַמְעּתִ ָ ׁשּ ָ%ה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ָהַרב, ׁשֶ
ֵאיִני יֹוֵדַ% ַמה  ה ׁשֶ ּלֹא ֵיֵצא ִחּלּול ה' ִמּזֶ "ה ׁשֶ ּבָ ִכיִתי ִלְפֵני ַהּקָ ם ּבָ ְלַחְדִרי ְוׁשָ

ַמִים ֵהִאירּו ֶאת ֵ%יַני ּוָמָצאִתי ָ ְפֹסק, ּוִמן ַהׁשּ ל  ּלִ תּוב ּכָ ּבֹו ָהָיה ּכָ ֵסֶפר ׁשֶ
ם ֲאִני  קֹומֹו ְוָאַמר: "ִלְבּכֹות?! ּגַ ד ָקם ִמּמְ ם, ּוִמּיָ ּלָ י ְמׁש� ַמע זֹאת ַרּבִ ָסק". ׁשָ ַהּפְ

ַ% ְולֹא ִלְבּכֹות", ְוָהַלְך ְלַדְרּכֹו.   ָיכֹול! ַ%ל ַהּתֹוָרה ָצִריְך ַלֲ%ֹמל ּוְלִהְתַיּגֵ
�  

רֹון ְנָיִמין ר' ַהּבָ יץיְ ַא  ְלףווֹ  ּבִ ׁשִ נוֹ , ּבְ ל ּבְ י ׁשֶ יץיְ ַא  ְיהֹוָנָתן ר' ָהַרּבִ ׁשִ  ָסר, ּבְ
יתֵר בְּ  ֶרךְ  ָיָמיו אׁשִ ן רְלַאַח  אּוָלם, ה' ִמּדֶ יו ַ%ל םִנַח  ִמּכֵ ב ַמֲ%ׂשָ ְתׁשּוָבה ְוׁשָ  ּבִ

ֵ%ת. ְלקֹונוֹ  ָמהלֵ ׁשְ  ר ּבְ ּדָ  ֶאת ָכָחהַהּתוֹ  ִלְקִריַאת ְלַהֲ%לֹות ֲהגוּ נָ , ןזֶ ְד ֶר ּדְ  ִעירבָּ  ׁשֶ
 ַ ִמְנַה  ׁש ּמָ ַהׁשּ ָנהַאְך , ֹותבּ ַר  ְקִהּלֹות גּכְ ת ַאַחת ׁשָ ָפָרׁשַ ּקַֹתי ּבְ ח� אי ָטָ%ה, ּבְ ּבַ  ַהּגַ

רֹון ֶאת ְוָקָרא ת ַהּבָ י ַלֲ%ִלּיַ ִליׁשִ ּה , ׁשְ ֵבית ְמבּוָכה ָקָמה. ַהּתֹוָכָחה ִנְקֵראת ּבָ  ּבְ
ִנים תֶס נֶ כְּ ַה  יעוּ  ְוָהַרּבָ יןלְ  רֹוןבָּ לַ  ִהּצִ יָמה  ַהְמּתִ  הּוא אּוָלם, ְרִביִעי ַ%דַ%ל ַהּבִ

ל ָ%ָליו ֶאת ַהּתֹוָכָחה,  ָבר ְוָאַמרִקּבֵ ַהּדָ ָרה לוֹ  ִיְהֶיה ׁשֶ יו ַ%ל ְלַכּפָ   . ַמֲ%ׂשָ
�  

ּמֹוִתי ֶאת ֵריַח ִניחֲֹחֶכם־ַוֲהׁשִ יֶכם ְולֹא ָאִריַח ּבְ ׁשֵ   )כו, לא( ִמְקּדְ

י ת" ַ%לבַּ  ׁש ְט רוּ וְ ַא ֵמ  ּדֹב ַאְבָרָהם ַרּבִ ָרֵאל ְלֶאֶרץ הלָ ָ% ", ַ%ִין־ּבַ ַנת ִיׂשְ ׁשְ  א"תקצ ּבִ
ְמִסירּות  ְוָ%ַמד רֹאׁש ּבִ ְצַפ  ָהֵ%ָדה ּבְ ַלִים ָנַסע תוֹ יָּ לִ ֲ%  רְלַאַח . תּבִ  ִעיר ִלירּוׁשָ

יַ% , ַהּקֶֹדׁש  ִהּגִ ִית רַה  ֶאל ּוְכׁשֶ ית קֹוםְמ  ֶאת ְוָרָאה ַהּבַ ׁש  ּבֵ ְקּדָ  נוֹ בָּ ְר ח� בְּ  ַהּמִ
כוּ  ָ%ִליםְוׁשוּ  ר, ּבוֹ  ִהּלְ ּבַ ִקְרבּ  ִלּבוֹ  ִנׁשְ יַ% . וֹ ּבְ  ֶאל ְלִהְתָקֵרב יםוִּ לַ ַהְמ  דַח ַא  לוֹ  ִהּצִ

ַטֲ%ָנה, ַהּקֶֹדׁש  ָבר ּבְ ַהּדָ ר ׁשֶ ּתָ ֵני, ֵמַהּפֹוְסִקים ֵחֶלק ַדַ%תלְ  מ� ד�  ִמּפְ ּקְ ָ ׁשֶ  הׁשּ
הָק  לֹא ִראׁשֹוָנה י אּוָלם .ָלבֹוא ָ%ִתידלֶ  ְדׁשָ ָחה ּדֹב םַאְבָרָה  ַרּבִ ָבָריו ֶאת ּדָ , ּדְ

ַצחּות ְוָאַמר קֹום ִאם, ךְ ְפׁשָ נַּ  הִמּמַ : "ּבְ ׁש  ַהּמָ ּדָ ֵנס סּורָא  ֲהֵרי ְמק�  ְוִאם, ֵאָליו ְלִהּכָ
ָ ְקד�  ׁשּום ּבוֹ  ֵאין ֵנסצֶֹרְך  ֵאפֹוא ִלי־ׁש יֶּ  ּדּוַ% ַמ , הׁשּ   ?"... ֵאָליו ְלִהּכָ

  
ֵלכוּ ־ִאם ּקַֹתי ּתֵ ח�   )כו, ג( ּבְ

ָנה ֵליל, ַאַחת ׁשָ בַּ  ּבְ ָר  ֹקֶדׁש ־תׁשַ ח�  תׁשַ ּפָ , ַתיּקֹ ּבְ
א'ַקּדִ  אבָ 'ּסָ ַה  בׁשַ יָ  י יׁשָ ְ  בּ יְ לֵ  ַרּבִ ִעם  ילִ ּפוֹ ִמׁשּ

לוֹ ַאְנׁשֵ  ָכל ִלְדרֹש3 ִנְרֶצה ִאם: "ְוָאַמר, מוֹ י ׁשְ ּבְ
ה ָרׁשָ יק לֹא, ַהּפָ ְסּפִ לֲאִפּלּו  ָלנוּ  ּתַ ת ּכָ ּבָ ַ י, ַהׁשּ ּכִ

ה ִנים ַהְרּבֵ ת.  ֹוָרהּת לַ  ּפָ י אּוָלםְוִהיא ָיֶפה ִנְדֶרׁשֶ ּדַ
י ָלנוּ  ּתֵ ׁשְ בֹות ּבִ ה תָהִראׁשֹונוֹ  ַהּתֵ ָרׁשָ ּפָ ֵדי, ּבַ ּכְ

ל ָהֱאמּוָנה ֶאת ִלְראֹות ָרֵאל םַ%  ׁשֶ ָאנוּ . ִיׂשְ
בֹותי אׁשֵ ָר  - 'ִאם' ְמִריםוֹ א ֲאִמיןַמ  ִניֲא  ּתֵ

ֱאמּוָנה ַהּבֹוֵר  הָמ לֵ ׁשְ  ּבֶ הּוא מוֹ ׁשְ  ךְ ַר בָּ ְת יִ  אׁשֶ
ל ֶאת ּוַמְנִהיג ּבֹוֵרא ְלַבּדוֹ  רּוִאים ּכָ ְוַהּגֹוִיים, ַהּבְ

ים י - 'ִאם' ְמָפְרׁשִ בֹות ָראׁשֵ , ְגְלִגיםלַ ְמ  ּמֹותא�  ּתֵ
הַא  -  'ִאם': ְואֹוְמִרים ֶכםַמ  ּיֵ נוּ ָא  - 'ִאם' ְוׁשּוב? ְלּכְ

יִביםְמ  בָּ ַה , ךְ לֶ ֶמ  לֵא  – 'ִאם': ׁשִ וֹ ְלכּ ַמ  הּוא ה"ּקָ
ל , ָ%ָפרֵמ  םכֶ נְ דוֹ ֲא  - 'ִאם' אֹוְמִרים ְוֵהם. עֹוָלם ׁשֶ

הּוא יִבים ְוָאנוּ , ָחִליָלה ָוָדם רׂשָ בָּ  ׁשֶ : ָלֶהם ְמׁשִ
ַמ ַמ  יָדךְ ִא  -  'ִאם'" כֹון הּוא ךְ ֶפ ַהֵה , עׁשְ ְוֵכיַצד , ַהּנָ

ֵל  יַת ּקֹ ח� ּבְ ? ָאנּו נֹוֲהִגים  "!כוּ ּתֵ
�  

ּתֵ  ָרׁשֹות יׁשְ ל ּפָ ּתֹוָרה ֵיׁש  ּתֹוָכָחה ׁשֶ ת ּבַ ָרׁשַ , ּפָ
ח�  י תׁשַ ּוָפָר  ַתיּקֹ ּבְ י, ָתבֹוא ּכִ בֹות ָראׁשֵ ַתב ּתֵ ֵדי, ּכָ ּכְ
יׁשֶ  זּמֵ ְלַר  ָללֹות ּדַ ּקְ ֵהן ּבַ תּובֹות ׁשֶ ּתֹוָרה ּכְ ְוֵאין, ּבַ
בֹואוּ  ךְ ֶר צֹ  ּיָ ֵני ַ%ל ָחִליָלה ׁשֶ ָרֵאל ּבְ , ֹפַ%לבְּ  ִיׂשְ

ִריָאה ְיֵדי־ְוַ%ל ִאּלוּ  ָלֶהם בׁשָ ְח נֶ  ֹוָרהּת בַּ  ַהּקְ ּכְ
ָבר  לוּ ּכְ םָ%  ֶאת ִקּבְ    )אוצר התורה(. ְנׁשָ

�  

ם ַלְחְמֶכם ָלׂשַבע  אן ֵיׁש  זֶמ ֶר  - ) כו, ה(ַוֲאַכְלּתֶ ּכָ
יַח  תיַא בִ בְּ  ָלבֹוא ָ%ִתידלֶ  ׁשִ נֹוָטִריקֹון ַבעוֹ שׂ ָל , ַהּמָ
תוּ  רּבַ ־ֹורׁש  ּדַ    )שמחת האמא(. ִתיָדהֲ!  ןָת יָ וְ ִל  ְס%�

�  

ָקר ָוֹצאן־ְוָכל ר ּבָ ְדעוּ יֵ וְ  נֹוָטִריקֹון -) (כז, לב ַמְעׂשַ
םּכ�  הָל  ּלָ , צֹאןָו  רָק ּבָ  ֹוֶ%הר ָהָיהׁשֶ , ִקיָבאֲ!  תֵמ  ּמָ

ר־יַ  ַ%ת - ֲ!ֹברּכֹל ֲאׁשֶ ׁשְ ר תכוּ לְ ַהּמַ  ֲהרּוֵגי ּתִ ֲאׁשֶ
ֵ  ִקּדּוׁש ־ַ%ל ְוֶנֶהְרגוּ  ָהעֹוָלם־ִמן ָ%ְברוּ  ַחת , םַהׁשּ ּתַ

ֶבט ָ ַ%ת קֹוםְמ בִּ  יוּ ָה  - ַהׁשּ ׁשְ ָרֵאל  יֵט בְ ׁשִ  ּתִ ֵדיִיׂשְ ּכְ
יִרי אּוָלם, ֵסףיוֹ  ְמִכיַרת ַ%ל רּפֵ כַ לְ  -  ָהֲ!ׂשִ

יִרי י הּוא, תכוּ לְ ַהּמַ  ֲהרּוֵגי יןבֵּ ִמ  ָהֲ%ׂשִ ַרּבִ
ְביָ  הּוא - ִיְהֶיה־ּקֶֹדׁש ַלה', ֲ%ִקיָבא ב  כֹולּכִ ֶנְחׁשָ

בָּ ַה  ַ%ל ָרהּפָ כַ לְ  ָהָיה ה"ּקָ ִמְניַ ַאף הּוא  ׁשֶ ןּבְ
ָבִטים ְ    רבי שמשון מאוסטרופלי הי"ד)(. ַהׁשּ

�  

ר יַר  נֹוָטִריקֹון ַיֲ!בֹר - ) שם( ַיֲ!ֹבר־ּכֹל ֲאׁשֶ ּבִ
, ָמהׁשָ נְ  ְלִעּבּור זֶמ ֶר  הּוא ַיֲ!ֹבר, ֹוֵסףי־ןּבֶ  ִקיָבאֲ! 

ַחת ָ  ּתַ ָבִטים ֵהם ֶבטַהׁשּ ְ ֲ%ִקיָבא יְוַרבִּ , ַהׁשּ
יִרי    )מעשה ברבי עקיבא(. ה'ַל  ִיְהֶיה־ּקֶֹדׁש  ָהֲ!ׂשִ

?   

  

  תשע"וחזק, כ' באייר ־פרשת בחוקותי    
.  
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ם ֶאת   ֹאְיֵביֶכם ְוָנְפלּו ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב־ּוְרַדְפּתֶ

דֹולֹות ֶהָ%ִרים ַאַחת ִהיא, ןצְ ֶר בְּ ּדֶ  ָהִעיר ה�  ְוַהֲחׁשּובֹות ַהּגְ ִה , ְרָיהְנגַּ ּבְ הְוַהּקְ ּה  הּוִדיתַהיְּ  ּלָ ּבָ  נֹוְסָדה ׁשֶ
ֵמָאה ִלְפֵני ָנה ִעיםבְ ׁשִ וְ  ּכְ יתֵר בְּ . ׁשָ ם ּבוֹ , ֶזה ִנְפָלא ִסּפּור ֵאַרע ָה יֶמ יָ  אׁשִ ֹאֶפן ֶזה ִמְקָרא ִהְתַקּיֵ ְלִא  ּבְ  ִהייְ וַ  יּפִ

ל. סנֵ לְ  יר ָהָיה, ָיִמים אֹוָתםבְּ ׁשֶ  ןצְ ֶר בְּ ּדֶ  ִעירָה  מֹוׁשֵ ְפָלג ָ%ׁשִ ָרֵאל ׂשֹוֵנאה יָ ָה וְ  ,יםבִּ ַר  ְנָכִסים ַ%לּובַ  מ�  ִיׂשְ
ְבָהק הּקְ בַּ  ָצָרה ָהְיָתה ֵ%ינוֹ  .מ� ַחת ַההֹוֶלֶכת הּוִדיתַהיְּ  ִהּלָ ּתַ ָרה ִיחּודבְ וּ  ,ִעירבָּ  ּוִמְתּפַ ּבְ  מּול לַא  תוֹ ָא נְ ׂשִ  ִהְתּגַ

ָרֲחׁשוּ  ָהֲ%צּוָמה ָהַאֲהָדה ֵני ׁשֶ ּה לְ , ֶאָחדכְּ  יםִר כְ נָ וְ  ְיהּוִדים, ָהִעיר ּבְ ל ַרּבָ ה ׁשֶ ִהּלָ ִעיר הּוִדיתַהיְּ  ַהּקְ  ֶתרּסֵ בַּ  .ּבָ
ָפ  ֲ%ִליָלהל ׁשֵ וֹ ּמ ַה  ָרַקם י, הּוִדיַהיְּ  ָהַרב ֶנֶגד ְוִנְבֵזית ָלהׁשְ ַחת חֹוֵתר הּוא ּכִ ְלטֹון ּתַ ִ ִריַהה�  ַהׁשּ ַ% , ְנּגָ  ּוְמַסּיֵ

ַלךְ  ָהַרב. יםיִּ ִר ְט ְס אוֹ ָה  ִדיםְר וֹ ּמ לַ  ׁשְ ֲ%ָצר אּתָ  לֶא  ה� ל, ַהּמַ ַ%ְצמוֹ  ְוַהּמֹוׁשֵ ב ּבְ ס ַ%ל ָיׁשַ ֹוֵפט ּכֵ י ַהׁשּ ֵדי ָהָראׁשִ  ּכְ
ִעְנָינוֹ  ָלדּון י, ֵמֵאָליו מּוָבן. ּבְ ם ִנְמָצא ָהַרב ּכִ ֶח  ְלַאַחר, ָאׁשֵ ב ָהָיה יםִע בָּ ׁשְ ּמ� ַה  רבֶ ׁשֶ ְרּכָ ּלוֹ  מ� יו ּכ� ל ֵמֲאָנׁשָ  ׁשֶ

ל ינוֹ  ַזרגְ וּ , ַהּמֹוׁשֵ ל ּדִ רֹאׁש . ֶותּמָ לַ  ץֶנֱחַר  בָהַר  ׁשֶ ֹוֵפט ָיָצא מּוָרם ּבְ ית ַהׁשּ ט ִמּבֵ ּפָ ׁשְ ְבּתוֹ  ַ%ל הלָ ָ% , ַהּמִ  ֶמְרּכַ
ה יתוֹ  לֶא  וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ְוָ%ׂשָ הּוא, ּבֵ ׁשֶ ֵמ  ּכְ ָ%ָלה ַ%ל ְוצֹוֵהל ַח ׂשָ ָידוֹ  ׁשֶ ה ִמן ַלֲהגֹות ּבְ ִסּלָ . ְפׁשוֹ נַ  נּואׂשְ  ֶאת ַהּמְ

ל ץלַ ֱא נֶ  ְלֵביתוֹ  ַדְרּכוֹ בְּ  ֶרךְ ַלֲ%בֹר  ַהּמֹוׁשֵ ר ַתעֶפ לְ וּ  ,ָ%בֹות ַיַ%ר ּדֶ ּבַ י דָח ֶא  ִנׁשְ ּלֵ ְלּגַ ָבה ִמּגַ ְרּכָ  ִהיאוְ  ,ַהּמֶ
ָכה ֶביָה  ַ%ל ִהְתַהּפְ ל. יֹוׁשְ ְמַ%ט ָיָצא ַהּמֹוׁשֵ ד. ׁשּותנוּ ֲא  ִנְפַצע בכָּ ַר ָה  אּוָלם, ַגעּפֶ  ְללֹא ּכִ ן ַ%ז ֲחׁשָ ִלּבוֹ  ִקּנֵ  ּבְ

ל י, לַהּמֹוׁשֵ  ׁשֶ אּוָנה לֹא ּכִ ָבר ַאְקָרִאית ּתְ ּדָ א, ּבַ ֵאין הלָ בְּ ִח  יתנִ דוֹ זְ  דיָ  ֶאּלָ   . וֹ ּת ְר כַּ ְר כִ בְּ  רֹוִאים ּבְ

ָ%ה ה ׁשָ ּכָ ֵני ָ%ְמלוּ  ֲאר� ַלת תוֹ יָ וְ לִ  ּבְ ַהּצָ צּוַ%  בכָּ ַר ָה  ּבְ ל ּוְבִתּקּון ַהּפָ ְלּגַ בּור ַהּגַ ָ ַמע ּוְלֶפַתע, ַהׁשּ  קֹול ִנׁשְ
ְקׁשּוק לִּ גַּ  ׁשִ ָתם ִהְתָקְרָבה ְרעּוָ%ה ָלהגָ ֲ% וַ , סּוִסים ּוַפְרסֹות יםְלּגַ ּמָ ִהיא, ְל%� ׁשֶ  סּוִסים ְלֶצֶמד ְרתּוָמה ּכְ
ים חּוׁשִ ל ָצַ%ק", ָלהגָ ָהֲ%  ֶאת ְצרוּ ִע . "ּכְ ְדָבָר  ָ%ׂשוּ  לוּ ְוַהלָּ , יווָּ לַ ְמ  לֶא  ַהּמֹוׁשֵ ל. יוּכִ יט ַהּמֹוׁשֵ ֲחָט  ִהּבִ  ַ%ל ףּבַ

יו ֶאת הוָּ ִע וְ , ָלהגָ ָהֲ%  מֹ  ּפִ ה ָלהגָ ֲ%  זוֹ  ָהְיָתה. רּוַח ־ַרתּבְ ֵ%ת ַאךְ , ּוְרעּוָ%ה ְקַטּנָ קְלִהְתּפַ  ֵאין ָצָרה ּבְ  רֵת יָ  ּנֵ
ה־ַ%ל ּדָ ס ַמֵהר ִחיׁש . ַהּמִ ה, ָלהגָ ָהֲ%  ֶאל ִטּפֵ ר אּלֹ ַה  ָהֶ%ְגלֹון ַ%ל ְוִצּוָ ּכָ יתוֹ  לֶא  וֹ ְלָהִביא, מ� יָבה. ּבֵ  ַ%ל ַהְיׁשִ

ְפָס  ה לַהּסַ ְקׁשֶ בַּ  ַהּנ� ֶצת ָלהגָ ֲ% ׁשֶ ְמַ%ט, ַהְמַקּפֶ ל ּגּופוֹ  ֶאת הָר בְּ ׁשִ  ּכִ ל ׁשֶ . ִלְמנּוָחה נֹוָאׁשֹות עוַּ ׁשִ  ְוהּוא, ַהּמֹוׁשֵ
א ד ֶאּלָ ּיָ ּמִ יעוֹ ַה  ִעם ׁשֶ יתוֹ  ַלֲחַצר ּגִ מוּ , ּבֵ ָניו ֶאת ִקּדְ , יםְמִהיִר  סּוִסים ַ%ל ְרכּוִבים, ְמֹבָהִלים ׁשֹוְטִרים ֶצֶמד ּפָ

ֵלט ִהְצִליַח  ָהַרב: "ִאּיֹוב ַרתוֹ שׂ בְּ  ּוְבִפיֶהם ֶלא ְלִהּמָ ה הּואוְ , ֵמַהּכֶ ה עֹוׂשֶ בּול לֶא  וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ַ%ּתָ , ְרָיהְנגַּ ה�  ּגְ
בּול ֶאת ְלַהְבִריַח י ֵד כְּ  ם ,ַהּגְ ָ יבוֹ ָה לְ  ַנְצִליַח  לֹא ִמׁשּ ָניו ".ׁשִ ל ּפָ ל ׁשֶ ַ%ס קוּ ְמ ָס  ַהּמֹוׁשֵ ב דוֹ ּוְבעוֹ , ִמּכַ  ַ%ל יֹוׁשֵ

ה, ָהְרעּוָ%ה ָהֶ%ְגָלה ב ָהֶ%ְגלֹון ַ%ל ִצּוָ ׁשַ ּיָ ל ׁשֶ גַּ  ָהֵ%ת ּכָ ׁשֶ ל ֶאל הנֶ ְפ מ�  וֹ בּ ּכְ ף ְלִהְתּכֹוֵנן, ַהּמֹוׁשֵ  ָמִהיר ְלִמְרּדָ
ים ַהּסּוִסים ֶצֶמד ֶאת ְלַהֲחִליף ַמֲהרוּ . "ַהּבֹוֵרַח  ָהָאִסיר ַאַחר חּוׁשִ סּוִסים ַהּכְ יִרים ּבְ , יִת וָ ְר א� ֵמ  יםְוַרֲ%ַננִּ  ַאּבִ

ם ֵדי ַאֲחֵרינוּ  ְכבוּ ִר  ְוַאּתֶ ְתִפיַסת ָלנוּ  ַ% ְלַסיֵּ  ּכְ ה", ַהּבֹוֵרַח  ּבִ ד, ִצּוָ ּסּוִסים ָהֶ%ְגלֹון ִהְצִליף ןכֵּ ִמ  ְלַאַחר ּוִמּיָ  ּבַ
ים ְתחוּ  לוּ ְוַהלָּ , ַהֲחָדׁשִ ְדִהיָרה ּפָ בּול ןוּ וּ ְלכִ  תֶפ ֶר טֹ ְמ  ּבִ ל. ַהּגְ ַכח ִאּלוּ כְּ  ַהּמֹוׁשֵ , תוֹ וּ יׁש ׁשִ ְת וּ  תוֹ פוּ יֵ ֲ%  ֶאת ׁשָ

ְקִריאֹות ִהְדִהיר, ַ%סְוכַ  ָמהָק נְ  ִמּתֹוךְ  ֲ%לּוִמים ּוְבֹכחֹות ִלי, ָהֶ%ְגלֹון ֶאת ְקצּובֹות ּבִ  ַ%ל ְלֶרַגע בׁשְֹח לַ  ִמּבְ
ל ֶזהּותוֹ  ר אּלֹ ַה  ָהֶ%ְגלֹון ׁשֶ ּכָ ּמְ , מ�   . יוָת אוֹ ָר הוֹ  ֶאת ּוְדָבִרים רֶמ אֹ  ְללֹא ַ% צֵּ בַ ׁשֶ

ה ֵ%יֵניֶהם ּוְלֶנֶגד, ןצְ ֶר בְּ ּדֶ  ִעירָה  ֶאת ָיְצָאה ָלהגָ ָהֲ%  ּלָ ר ִהְתּגַ ׁשֶ ָ%בַ  ָהָארֹךְ  ַהּגֶ ֵני־ַ%ל רׁשֶ ָהר ּפְ ַרם ַהּנָ ּזָ  ׁשֶ
ר ָהָיה ְמֹאד ַצר. ִעירלָ  ִמחּוץ ׁשֶ ְבנָ , ַהּגֶ ּנִ ִנים ִלְפֵני הׁשֶ , ָלהגָ ֲ% בַּ  ָ%ָליו ִעיםנֹוְס  ָהיוּ  לֹא ללָ כְּ  ּוְבֶדֶרךְ , ֹותבּ ַר  ׁשָ
א בֵּ ־ַ%ל ַרק ֶאּלָ ָרָאה, ָהֶ%ְגלֹון ֶאל ִריץּפָ ַה  ָצַ%ק"! רצֹ ֲ% . "סּוִסים יּגַ ׁשֶ ַה  ּכְ הׁשֶ ן לֹא ללָ כְּ  ּלָ ּוֵ  ֶאת רצֹ ֲ% לַ  ִמְתּכַ

ֶטֶרם ֶ%ְגָלתוֹ  ס ּבְ ר ַ%ל ִטּפֵ ׁשֶ הַה  אּוָלם, ַהּגֶ ִאּלוּ  ּלָ ַמע לֹא ּכְ ְמִהירּות סּוָסיו ֶאת רְוִהְדִהי, ִריָאהּקְ ַה  ֶאת ׁשָ  ּבִ
דֹוָלה ַבת. רֵת וֹ י ּגְ ָקה, ַאַחת־ּבְ בֵּ ־ַ%ל ָלהגָ ָהֲ%  ִזּנְ ר יּגַ ׁשֶ ָהֲ%  ןוָ יְוכֵ , רצַּ ַה  ַהּגֶ ִדּיּוק ָהְיָתה ָלהגָ ׁשֶ רַֹחב ּבְ ר ּבְ ׁשֶ , ַהּגֶ

יֵדי נֹוְתָרה לֹא ל ּבִ רּות ַהּמֹוׁשֵ ה ְקּפֹץלִ  ָהֶאְפׁשָ ּנָ ְרּכוֹ  ןוָ יכֵּ , ִמּמֶ ּדַ ר ַמֲ%ֶקה ְיֵדי־ַ%ל ֶנְחְסָמה ׁשֶ ׁשֶ ָ לַ . ַהּגֶ  ְואׁשּ
ה ל ִנּסָ רֹוץ ֶאת רצֹ ֲ% לַ  ֶ%ְגלֹוןלָ  ְלהֹורֹות ַהּמֹוׁשֵ ִדּיּוק ַאךְ , טָֹרףַהְמ  ַהּמֵ יעוּ  ּבְ ִהּגִ ׁשֶ ר ְלֶאְמַצע ּכְ ׁשֶ  ָ%ַצר, ַהּגֶ

הַה  ְבּתוֹ  ֶאת ּלָ ִפְתאֹוִמּיּות ֶמְרּכַ הּוא, ּבְ ׁשֶ ק ּכְ ַבת ִהְסּתֹוֵבב ְוָאז ָלהגָ ֵמָהֲ%  יםַהּסּוִס  ֶאת ְמַנּתֵ  ֶאל ַאַחת־ּבְ
ל ה ַהִאם. "ַהּמֹוׁשֵ יר ַאּתָ הַה  ָקָרא"? אֹוִתי ַמּכִ ל ֶאל ּלָ יךְ , ַהּמֹוׁשֵ ָניו מּול לֶא  ְוִהְמׁשִ ְדָהמֹות ּפָ  הּוא ֲאִני: "ַהּנִ

ל ּה בָּ ַר  ֶהֱ%ַמְדּתָ  ְמֹאד ְלךָ  מֹוֶדה ַוֲאִני, ןצְ ֶר בְּ ּדֶ  ׁשֶ  ַהּקֹוְדִמים ַהּסּוִסים. ְמִהיִרים הכֹּ  סּוִסים ֶצֶמד יִלְרׁשּוִת  ׁשֶ
י ּלִ ים ָהיוּ  ׁשֶ ׁשִ ים ַחּלָ ִלים ָהיוּ  לֹא ְוֵהם, ּוְכחּוׁשִ ּגָ ֶדֶרךְ ַמֲ%ָמד  ְלַהֲחִזיק ְמס� ם ֲאִני. ְמִהיָרה ּכֹה ּבְ  ְלךָ  מֹוֶדה ּגַ
ְרּבּון  ּודָהִעדּ  ַ%ל יְוַהּדִ ַדְרּכִ בּול ֶאל ּבְ הְמ  ַוֲאִני, ַהּגְ ֵמַהיּ  ַקּוֶ ְפִסיק ָהְלָאהוָ  ֹוםׁשֶ הּוִדים ֶאת ףּדֹ ְר לִ  ּתַ  לֹא ַ%ל ַהּיְ

כַ  ָ%ֶול ל. םּפָ ּבְ ב ַהּמֹוׁשֵ ֶפה ָיׁשַ עּור ּבְ הּוא, ּפָ ׁשֶ ָפָניו ן'לוֹ גְ 'ֶ% בָּ  ִנְדָהמֹות ֵ%יַנִים לֹוֵטׁש  ּכְ ּלְ ֶטֶרם ְועֹוד, ׁשֶ  ָהָיה ּבְ
ק ָיָדיו ִסּפֵ ת ּבְ ֵ ְמִהירּות בָהַר  ָקַפץ, ְלִהְתַ%ׁשּ קֹום ִמן ֶנֱ%ַלם ְמִהיָרה ּוִבְדָהָרה, ַהּסּוִסים ַאַחד ַ%ל ּבִ   . ַהּמָ

אֹוָתם יעוּ , ְרָגִעים ּבְ ָרְכבוּ  יםִר ְט וֹ ׁשּ ַה  ינֵ ׁשְ  ִהּגִ ל, ֵמֲאחֹוֵריֶהם ׁשֶ ַהּמֹוׁשֵ ַתח, אֹוָתם ָרָאה ּוְכׁשֶ ְזָ%קֹות ּפָ  ּבִ
ׁש  רבֶ ׁשֶ  ֵרז םֵמֶה  ּוִבּקֵ ל ֶ%ְגָלתוֹ  אּוָלם. ַהּבֹוֵרַח  ָהֶ%ְגלֹון תֶא  סּפֹ ְת לִ  ְלִהְזּדָ ל ׁשֶ ם ֶאת ָחְסָמה ַהּמֹוׁשֵ ְרּכָ ל ּדַ  ׁשֶ
ָאה ִהיא ןכֵּ ׁשֶ , יםִר ְט וֹ ׁשּ ַה  ל ֶאת ִמּלְ ר רַֹחב ּכָ ׁשֶ ָבר ַלֲ%ׂשֹותָלֶהם  נֹוַתר ְולֹא, ַהּגֶ ר חּוץ, ּדָ  ְלַנְפֵנף ֵמֲאׁשֶ
יט םיֶה ֵת בוֹ ְר ַח בְּ  ֵ%יַנִים ּוְלַהּבִ יַצד תוֹ לכָּ  ּבְ ה אלֹ ְמ בִּ  ָלֶהם לֹוֵ%ג הּוִדיַהיְּ  ָהַרב ּכֵ ְמִהירּות ְוֶנֱ%ַלם ּפֶ ָזק ּבִ . ַהּבָ
ב ָלהגָ ֲ% בָּ  ל ָיׁשַ ּלוֹ , ַהּמֹוׁשֵ ּכ� ׁשֶ ַ%ס ָמֵלא ּכְ ֵיאּוׁש  ָיָדיו ֶאת ּפֹוֵכר ְוהּוא, רֹוןָח וְ  ּכַ ל ִנְתַקף, ַזַ%ם ֵמרֹב. ּבְ  ַהּמֹוׁשֵ

עּול ְלֶפַתע ׁשִ ֵדי ָלהגָ ֲ% בָּ  ֶנֱ%ַמד ְוהּוא, ַ%ז ּבְ ֹאף ּכְ ַק  ףנֹוָס  עּולׁשִ  ץֶר ּפֶ . ַצח ֲאִויר ְמַ%ט ִלׁשְ  ְועֹוד, אֹותוֹ  ףּתָ
ֶטֶרם יק ּבְ ִצּדֵ  ֲ%ֶקהּמַ בַּ  זחֹ ֱא לֶ  ִהְסּפִ ּלְ ר יׁשֶ ׁשֶ ד, ַהּגֶ ּוּוי ֶאת ִאּבֵ ָקלוֹ  ׁשִ ר רֹוםִמּמְ  חנַ ְוצָ , ִמׁשְ ׁשֶ  ֵמי ּתֹוךְ  לֶא  ַהּגֶ
ָהר פּוִאי ַהּנָ יו םַהּקְ ְחּתָ ּתַ ְדָהִמים ֹוְטִריםׁשּ לַ  .ׁשֶ א ,נֹוַתר לֹא ַהּנִ ל ֶאת ִלְראֹות ֶאּלָ יף ַהּמֹוׁשֵ ּקִ  ָהרנָּ בַּ  טֹוֵבַ%  ַהּתַ

ר ֹופוֹ ס. ֵ%יֵניֶהם מּול לֶא  ל ַהּמַ ל ׁשֶ יַח  ָהָיה ַהּמֹוׁשֵ ִפי ְלׂשִ ם, לכֹ ־ּבְ ּלָ ְמרוּ  ְוכ� י רֶמ אֹ  ּגָ ל ְנׁשוֹ ָ%  ֶאת ּכִ  ִמן ִקּבֵ
 ָ ְוא ֲ%ִליַלת בֶק ֵ% , םיִ ַמ ַהׁשּ ָ ֶהֱ%ִליל ַהׁשּ ְלָוה ָחְזָרה ּוֵמָאז, הּוִדיַהיְּ  ָהַרב ַ%ל ׁשֶ ַ   �       .ןצְ ֶר בְּ ּדֶ  ָהִעיר ֶאל ַהׁשּ

  
  

י ִוי ַרּבִ  ַרּבִ   ל"ַזּצַ ינֹוִביץ ִיְצָחק ַאְיִזיק ַהּלֵ

ר תרע"ד ַהִהּלּוָלא ְליֹום ִאּיָ  כ' ּבְ
  

אֹון ּתֹוָרה ּגָ ָרֵאל דֹותּוְבתֹולְ  ּבַ  ַהּלֹוֲחִמים ֵלידוֹ ִמגְּ , ִיׂשְ
ָלה ּכָ ַהׂשְ ְרָסם, ּבַ ְסָפָריו ּוְמפ� " ָהִראׁשֹוִנים ּדֹורֹות" ּבִ

ֶהם לּות ֶאת ְנכֹוָנה ֶהֱ%ִמיד ּבָ ְלׁשְ ּתַ  ְמִסיַרת ִהׁשְ
בְּ  הַהּתֹוָר  ה־ַ%לׁשֶ יב, ּפֶ ׁשּוָבה ְוֵהׁשִ ַח  ּתְ  יֵס ְר ָה ְמ ִל  תִנּצַ
ת  יץנִ וְ יִא בְּ  נֹוַלד. ָהעֹל ּפֹוְרֵקי ְוַהחֹוְקִרים ַהּדָ

ָחה, ְלִמיְנְסק הכָ מוּ ּסְ ַה  ּפָ ֶדת ֶחֶסתְמי�  ְלִמׁשְ ּבֶ . ּוְמכ�
ְצִעירּותוֹ  ָנה ָלַמד ּבִ ׁשָ יַבת ּכְ יׁשִ ל, וֹולֹוִז'ין ּבִ  ְוִקּבֵ

יִמ  ּתֹוָרה י ּפִ ִריְסק ּדֹב־ֵסףיוֹ  ַרּבִ  ֶאת ָ%ַזב ְוֶטֶרם, ִמּבְ
יָבה א ַהְיׁשִ ְלּפּול ָנׂשָ נָּ  ךְ ָארֹ  ּפִ אׁשֶ ֵ%יֵני ֵחן ׂשָ י ּבְ  ָראׁשֵ
יָבה עּוָריו. ַהְיׁשִ ִמּדֹוָתיו רִנכָּ ָהָיה  ִמּנְ , תוֹ יּ ִמ רוּ ּתְ ַה  ּבְ

וֹולֹוִז'ין יוִלּמּוָד  ּוִבְתקּוַפת בֵ  ֹוֵררִהְתגּ , ּבְ  ָחדֶא  יתּבְ
ֵני הְוַה  ָהִעיר ִמּבְ  ֲחָלִקים ְלַ%ְצמוֹ  ַמְפִריׁש  ָהָיה ּלָ

ִדים ֶסף ִנְכּבָ ֵני ֵמַהּכֶ ּבְ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ְלחוּ  ַהּמִ  ֵאָליו ׁשָ
יְלָנא ַתק ְוהּוא, ִמּוִ ׁשוֹ  ְולֹא ׁשָ ּיְ הּסִ ִמ . ּבִ  ץלַ ֱא נֶ  זוֹ  ּבָ

ר, ַחץלַ  ּוַמִים ַצר םֶח ֶל  לכֹ ֱא לֶ  ַ%ם לוֹ ָא ׁשְ  ְוַכֲאׁשֶ  ּפַ
יב, רׂשָ בָּ  אֹוֵכל הּוא ֵאין ַמּדּוַ%  ֶחֶדרלַ  רוֹ בֵ ֲח   ֵהׁשִ

לְּ  . ּוףגּ לַ  טֹוָבה ֵאיָנּה  רׂשָ בָּ  ֲאִכיַלת ם"ַרְמבַּ ָה  ַדַ%תׁשֶ
ׁש  ּוָאיוִנׂשּ  רְלַאַח  ּקֵ ִקיַ%  ּבִ ּתֹוָרה ְצמוֹ ַ%  ֶאת ְלַהׁשְ , ּבַ

ֲחקוּ  יובָ רוֹ ְק  אּוָלם ְסָחר קסֹ ֲ% ַל  ּבוֹ  ּדָ ּמִ ה, ּבַ  ֶאת ְוָ%ׂשָ
י, לֹוַמר ָהָיה ָרִגיל. איֲ%ַר  ּוְמַלאְכּתוֹ  ַבעֶק  ֹוָרתוֹ ּת   ּכִ
ִריִּ  יוָת וֹ בּ ַר  נֶ 'ַה  ָהיוּ  םיָהִעּקָ ׁשְ ֶלךְ  הּמִ  ּנֹוָדע'ְוַה ' ַלּמֶ

יהּוָדה ִסְפֵריֶהם', ּבִ ּבְ ִדיר ָהָגה ׁשֶ ְצִעירּותוֹ . ּתָ  ָהָיה ּבִ
יֵמי עֹוֵמד י ּבִ ִ ׁשּ ךְ  ׁשִ ֶמׁשֶ ׁש  ּבְ עֹות ׁשֵ  ְרצּופֹות ׁשָ

ַהְנָהַגת קלֶ ֵח  ָנַטל. ַהּתֹוָרה־ַ%ל ְוׁשֹוֵקד  ַהּדֹור ּבְ
ף ּתֵ ּתַ ֲאֵס  ְוִהׁשְ ִעְניְ  ֹותבּ ַר  פֹותּבַ ָ%ה ינֵ ּבְ ָ ַנת. ַהׁשּ ׁשְ  ּבִ

ָ%ְניֹו,  ְרָיהְנגַּ ְלה�  ָ%ַבר ה"תרנ ִמְפָ%לוֹ  ֵהֵחל םְוׁשָ ּבְ  ּבְ
דֹול ַתב אֹותוֹ ", ָהִראׁשֹוִנים ּדֹורֹות" ַהּגָ ךְ  ּכָ ֶמׁשֶ  ּבְ

ֵרה מֹוֶנהׁשְ  ָנה ֶ%ׂשְ ָכךְ  ְוֵהִאיר ׁשָ , ַהּתֹוָרה םעֹוַל  ֶאת ּבְ
ַנת ְ ֶגְרַמְנָיה גְר וּ בּ ְמ ַה בְּ  ֹוֵררִהְתגּ  ב"תרס ּוִמׁשּ ּבְ   .  ׁשֶ

  
בסוף הפרשה נוהגים לומר "חזק חזק ונתחזק", לסימן 
סיום הספר. על מקור המנהג של אמירת 'חזק', כתבו 

במדרש, שליהושע  פי המובא־כי הוא על ,הראשונים
נון היה ספר תורה בחיקו, ואומר לו הקב"ה חזק ואמץ, ־בן

ומכאן למסיים בתורה שאומרים לו 'חזק'. בספר תניא 
רבתי כתב, שהסיבה לכך היא, מפני שהקורא בתורה צריך 
לעמוד באימה וביראה, ויש עליו אימת הקב"ה ואימת 

כתב הציבור, לכן מברכים אותו בברכת חזק. מהר"ם מינץ 
שהטעם לכך הוא כמו שאנו אומרים בסיום מסכת 'הדרן', 
כלומר חזור על המסכת שלא תשכחנה, לכן אומרים לחזן 
'חזק' שיתחזק בחזרת החומש שסיים, ועוד טעם שיש 
בכך משום ברכה לקורא על שזכה לסיים את המצווה. 

שהטעם הוא מפני שהתורה מתשת כוחו  ,הפרי חדש כתב
חז"ל שהתורה נקראת תושיה מפני פי דברי ־של אדם, על

שהיא מתשת כוחו של אדם. מסיבה זו, יש הנוהגים לברך 
את העולה לתורה בברכת 'יישר כוחך', מפני שהתורה 
היא אחד הדברים הצריכים חיזוק, ומחזקים אותו בכך 
שעלה לתורה ונדר לצדקה, וכן נוהגים בני עדות המזרח 

חיים פאלאג'י  לברך את העולה בברכת 'חזק וברוך'. רבי
כותב, שהקב"ה קבע בסוף כל חומש דברי חיזוק לעם 
ישראל, כדי שלא ייפלו לייאוש, ולכן אומרים 'חזק'. 
המנהג הקדום היה לומר 'חזק' פעם אחת בלבד, כפי 
שעולה מדברי הראשונים. באליה רבה מצא רמז של ג' 
פעמים חזק, שהם בגימטריה משה, ומסיבה זו לא היתה 

"ם סופר נוחה מהאומרים 'חזק חזק דעתו של החת
ונתחזק' כפי שהשתרש בדורות האחרונים, כי אז נחסר 
עניין הגימטריה של משה, ויש שמצאו לו גימטריה 'כלות 
משה'. יש שנהגו שרק הקורא אמר חזק, ויש אומרים שגם 
העולה אומר זאת ואין בכך הפסק. יש שנהגו לומר חזק 

ק בסוף כל התורה, בסיום כל חומש, ואחרים נהגו כן ר
ומנהג שלישי היה שבכל עלייה לתורה היה הציבור 

גדולה" מובא, שהעולה המברך את העולה כן, ב"כנסת 
 צריך לענות לקהל "חזקו ואמצו" על שבירכוהו ב'חזק'. 

  

ַ!ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות

  הערוך שבביתכם.  שולחן השבת -' 'שבת טישת ה' יתברך, ניתנת לכם בזאת האפשרות לפרסם בו את תמונת ה", בעזרשבת טישלקראת הוצאת הכרך השלישי של " לקוראים הנכבדים!
  " ומחדירה אווירה קדושה של שבת קודש באלפי בתים בישראל. יש לצלם את התמונה שבת טיששל "הספרים הקודמים רבים מהקוראים נהנים לראות את תמונת שולחן השבת שלהם, מפארת את 

  "שבת טיש" על השולחן. ויה"ר שנזכה בקרוב ל"יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים". יספר ו. תינתן עדיפות כמובן, לתמונות בהן יופיעgmail.com 5806777@:, ולשגר אלינו בדוא"ללרוחב שולחן השבתשל 

 



 

 

  

ְמָאסּו ְוִאם ֶאת־ְוִאם ּקַֹתי ּתִ ח� ֶכם־ּבְ ְגַ!ל ַנְפׁשְ ַטי ּתִ ּפָ   ִמׁשְ

סּוק יֵדי ִנְדַרׁש  ֶזה ּפָ ִ ַר  ּבִ דֹוׁש  י"ׁשּ ים ֲאֵחִריםבַּ  סמֹוֵא : "ַהּקָ ה". ַהֲחָכִמים ׂשֹוֵנא, ָהעֹוׂשִ ֲ%ׂשֶ  ַהּנֹוָרא ֵמַהּמַ
ָפֵנינוּ  ּלְ ה ִלְלֹמד לכַ נוּ , ׁשֶ ּמָ ל ןֶהָ%וֹ  ָחמּור ּכַ ֵאין ַהֲחָכִמים בֹודכְ בִּ  ַהְמַזְלֵזל ׁשֶ רּוָפה ׁשֶ תוֹ  ּתְ  ַאְבֵרךְ . ְלַמּכָ

ִעיר ְקָראָקא ָהָיה ְלָיִמים ָצִעיר ִעיר לוֹ יגִּ  ְוַלְמרֹות, ּבָ ָבר בׁשַ ְח נֶ  ַהּצָ ֶאָחד ּכְ אֹונֵ ִמ  ּכְ ָהְיָתה, ָהִעיר יּגְ  ִעיר ׁשֶ
ָרֵאל ֵאםוְ  ִיׂשְ ֹכלָּ  אכָּ ַר כְּ , ּבְ ֵני ָהַאְבֵרךְ  ָזָכה. ּה בַּ  אּדְ ְלָחנֹות ִלׁשְ ם . ְלָחנוֹ ׁש�  ַ%ל ִהְתַאֲחדוּ  הלָּ ּוְגד�  ְותֹוָרה, ׁש� ּגַ

יִרים מ�  ָאִביו ב ַ%ל ְוַגם חֹוְתנֹו ָהיּו ֲ%ׁשִ ְמכּו ּבֹו, ְוהּוא ָיׁשַ ּתָ הּוא, ָהֲ%בֹוָדה ְוַ%ל ַהּתֹוָרהְפָלִגים ׁשֶ ׁשֶ נּוי ּכְ  ּפָ
ְרּדֹות ְרָנָסה ִמּטִ ת ָהַאְבֵרךְ  ֶאת ְמקֹום ִלּמּוָדיו ָקַבע .ּפַ ֲ%ִלּיַ ג ּבַ ְבְנָתה ּגַ ּנִ ָחד ׁשֶ ְמי� ל ֶאת לצֵּ נִ וְ , ֲ%בּורוֹ בַּ  ּבִ  ּכָ

ֵאין, ִנְפָלָאה הָד יִק ׁשְ וּ  ַהְתָמָדה ךְ ִמּתוֹ  ְלתֹוָרה יוָת וֹ ּת ִע  ׁשֶ א לוֹ  ּכְ לֶ  ֶאּלָ ל תוֹ ּמ ַא  ת"ּדָ ְלַבד ֲהָלָכה ׁשֶ   . ּבִ

יַ% , ֶאָחד יֹום ר בּתָ ִמכְ  ִהּגִ ּטָ ל יָה ֶס נָ ְר ּפַ  לֶא  ְמ%� י ֲחִגיִגית הֹוָדָ%ה ּוָבּה , ְקָראָקא ׁשֶ ֶלךְ  ּכִ דֹול ַהּמֶ  ַהּגָ
ד ּקּור ִמיֵמי ָחדֶא  ְוֶאת ,ִעירבָּ  רּקֵ ְלבַ  ִמְתַ%ּתֵ ן הּוא ַהּבִ ּוֵ ם ֵחדְליַ  ִמְתּכַ ּקּור ְלׁשֵ הּקְ בַּ  ּבִ  הּוִדיתַהיְּ  ִהּלָ

ְרֶסֶמת יָקהַ% ְוָה  ַהְמפ� ּה  ּתִ ּבָ שׂ . ׁשֶ רֹוב רוֹ וּ ּק בִּ  ַ%ל ֹוָרהַהּבְ ל ַהּקָ ֶלךְ  ׁשֶ ָטהִהְתּפַ , ַהּמֶ ְ ֵאׁש  ׁשּ , קֹוִצים הֵד ׂשְ בִּ  ּכְ
ה ּוְבֵני ִהּלָ ּקּור ִלְקַראת ְלִהְתּכֹוֵנן ַרב ֶמֶרץבְּ  ֵהֵחּלוּ  ַהּקְ י, ָיְדעוּ  ֵהיֵטב. םָר ָה  ַהּבִ ֵ%יֵני ֵחן ִלְמצֹא ֲ%ֵליֶהם ּכִ  ּבְ

ֶלךְ  תיַ לְ ַמ ּפָ  ם, ַהּמֶ ךְ  ּוְלׁשֵ ל ָחְסכוּ  לֹא ּכָ בָּ  הּוִדיַהיְּ  ְוָהרַֹבע, לְוָ%ָמ  ץָמ ֲא ַמ  ּכָ ה ִעירׁשֶ ּנָ ָניו ֶאת ׁשִ נָּ  ּפָ ּתַ  הְוִהׁשְ
ר ִלְבִלי ה. ֶהּכֵ יַ%  ְוִהּנֵ ֶלךְ  תיַ לְ ַמ ָפ וּ , ַהְמיָֹחל ַהּיֹום ִהּגִ ָתה ַהּמֶ הּוִדים רַֹבע לֶא  ּה ְרכָּ ּדַ  ֶאת ָ%ׂשְ ְקָראָקא ַהּיְ ּבִ . ׁשֶ

ֵניֶהם ֶאת ם ּפְ ַ%ר ִקּדֵ ר ְמֹפָאר ׁשַ ּטָ ָ%ָליו, ּוְמ%� ָרָזה ִהְתנֹוְסָסה ׁשֶ ְבחוֹ  ּכְ ׁשִ ל ּבְ יָסר ׁשֶ ל ַהּקֵ ּלָ  ,הֹודוֹ  םָירוּ  ַהְמה�
נֵ  ָ%ְמדוּ  לוֹ  ְוָסמּוךְ  לוּ , יָה ֶס נָ ְר ַפ וּ  ָהִעיר יַרּבָ ּבְ ּקִ ֵני ֶאת ׁשֶ ֶלךְ  ּפְ ִבְרכַּ  ַהּמֶ ָחַלק" תּבְ בֹודוֹ  ׁשֶ רבָ לְ  ִמּכְ ", ָוָדם ׂשָ

יׁשוּ  בֹוד  לוֹ  ְוִהּגִ ַנת ֶאתַאַחר ּכָ ה ַמּתְ ִהּלָ ֵצרּוף, הּוִדיתַהיְּ  ַהּקְ ר ִנְמָלץ בּתָ ִמכְ  ּבְ ּטָ   .ּוְמ%�

ַלת ִנים ַקּבָ ֶבת ַהּפָ ְלּבֶ ֵ%יֵני ֵחן ָמְצָאה ַהּנִ ֶלךְ  ּבְ ר, ַהּמֶ י ָהָיה ְוִנּכָ ךְ  ָרצֹון ַבעׂשְ  הּוא ּכִ  צֹוֲהלֹות ֵ%יַנִיםבְּ  .ִמּכָ
ִקיף ֵני־ַ%ל ִהׁשְ ֱאָסִפים ּפְ ים ַהּנֶ ְצאוּ  ָהַרּבִ ּיָ ָרָכה ֶאת ֵהם ַאף ּוֵבְרכוּ  ,ִלְקָראתוֹ  ׁשֶ  ִלְמָלִכים הּוִדיתַהיְּ  ַהּבְ

י ָהָיה ּדֹוֶמה. רֹוְזִניםוְ  ּה  הָס נְּ כַּ ְת ִה  הּוִדיתַהיְּ  ְקָראָקא ּכִ ּלָ ַלת דְלַמֲ%ַמ  ּכ� ִנים ַקּבָ ל ַהּפָ ֶלךְ  ׁשֶ  ְוַ%ד רַ% נַּ ִמ , ַהּמֶ
ּלֹא ַ%ד, ָזֵקן ֵביתוֹ  ִאיׁש  נֹוַתר ׁשֶ ָבר .ּבְ ְמַ%ט ָהָיה ַהּדָ , ָהִעּלּוי ָהַאְבֵרךְ  ֵ%נוּ ּדָ י� ְמ  ֶזה ָהָיה .ֵמֶאָחד חּוץ, ָנכֹון ּכִ
ָח  ָקר ְזַמּנוֹ  ַ%ל סׁשֶ ַחְדרוֹ  גוֹ ָה נְ ִמ כְּ  נֹוַתר ְוהּוא ַהּיָ ת ּבְ ֲ%ִלּיַ ּבַ ג ׁשֶ ֵדי ַאךְ . ַהּגַ ּלֹא ּכְ נּות ֶאת ַיְפִסיד ׁשֶ ּמְ  ַהִהְזּדַ
ָרָכה ֶאת ךְ ֵר ְלבָ  ִדיָרה ַהּבְ יט ךְ לֶ ֶמ  ַ%ל ַהּנְ ּלִ ַחּלֹון דמֹ ֲ% לַ  ֶהְחִליט, ְוׁשַ יתוֹ  ּבְ ֶלךְ  ֶאת ִיְרֶאה רְוַכֲאׁשֶ , ּבֵ  עֹוֵבר ַהּמֶ

יו ְחּתָ ְרחֹוב ּתַ הּוִדים ּבִ ח, ַהּיְ ִית ַחּלֹון ֶאת ִיְפּתַ ָרָכה ֶאת תכוּ לְ ּוַמ  םׁשֵ בְּ  ִויָבֵרךְ  ַהּבַ ִדיָרה ַהּבְ ה ָאַמר. ַהּנְ , ְוָ%ׂשָ
ר תֹוךְ  ְוַכֲאׁשֶ בֹוד תיַּ ִמ וּ דּ  ּבְ ָאְפָפה ַהּכָ הּוִדים רַֹבע ֶאת ׁשֶ ְמעוּ , ַהּיְ ְרסֹות קֹולֹות ִנׁשְ ל ַהּסּוִסים ּפַ ֶבתְר ֶמ  ׁשֶ  ּכֶ
ֶלךְ  ַתח, ַהּמֶ ַבת ָהַאְבֵרךְ  ּפָ ָרָאה, ַהַחּלֹון ךְ ֶר ּדֶ  רֹאׁשוֹ  ֶאת בְרבֵּ ׁשִ , תוֹ יָּ לִ ֲ% בַּ ׁשֶ  ַהַחּלֹון ֶאת ַאַחת־ּבְ  ֶאת ּוְכׁשֶ
ֶלךְ  ב ַהּמֶ בֵּ ־ַ%ל יֹוׁשֵ ָרה יּגַ ְרּכָ תּוָחה ַמְלכּוִתית ּכִ ֵר , ּפְ ָרָכה ֶאת ךְ ּבֵ ָנה ַהּבְ ַכּוָ   . יןִד וּ לּ ִס בְ וּ  ּבְ

לוֹ  ְלרַֹ%  י, ָהַאְבֵרְך ָהִעּלּוי ִהְבִחין לֹא, ַמּזָ דֹוָלה ֶאֶבן ּכִ  ָנְפָלה תוֹ יָח ִת ּפְ  ְוִעם, ַהַחּלֹון ֶאֶדן ַ%ל ָ%ְמָדה ּגְ
קֹול ָהֶאֶבן דֹול ַרַ%ׁש  ּבְ הֹוִבילוּ  ַהּסּוִסים ַאַחד לַ%  רׁשֵ ַהיְ , ּגָ ֶלךְ  תֶר כֶּ ְר כִּ  ֶאת ׁשֶ ל ֶאת ָאֲחזוּ  ְוֵאיָמה ַחדּפַ . ַהּמֶ  ּכָ

ֱאָסִפים ִלים, ַהּנֶ קוּ  ְוַהַחּיָ ְמִהירּות ִזּנְ ֵדי ּבִ ֶלךְ  ַ%ל ְלסֹוֵכךְ  ּכְ ָבהַמֲח  ִמּתֹוךְ , ַהּמֶ א ׁשָ ּמָ ְפַית  ׁשֶ נ�  ִדיםְר מוֹ ּכְ
ֶלךְ  ַ% ִלְפגֹּ  תׁשֶ ַבּקֶ ְמ  ּמֶ ְסִריקֹות ֵהֵחּלוּ  ְמֵהָרה ַ%דוְ  ,ּבַ ִלים. ּזֹוֵרקַה  ַאַחר ּבִ ֵדי, בַר  ְלַמֲאָמץ ִנְזְקקוּ  לֹא ַהַחּיָ  ּכְ

ִעיר הּוִדיַהיְּ  ָהַאְבֵרךְ  ֶאת ְלַגּלֹות ב, ַהּצָ ׁשַ ּיָ ת ּבֹוֵדד ׁשֶ ֲ%ִלּיַ ג ּבַ לִ  ּוַ% קׁשָ  היָ ָה וְ  ַהּגַ  וֹ ֵאיז ָלַדַ%ת ילִ בְּ , ּמּודוֹ ּבְ
ׁשֹוֵגג ללֵ וֹ ח ְמהּוָמה ָ לַ . ּבְ ה ְואׁשּ י ןעֹ ְט לִ  ָהַאְבֵרךְ  ִנּסָ ָנה ׁשּום ְוִכי, ַ%לּמַ בַּ  ָידוֹ  ֵאין ּכִ ּוָ  לוֹ  ָהְיָתה לֹא ָרָ%ה ּכַ
ה רִנְגַר  ְוהּוא, הֹוִעילוּ  לֹא ַטֲ%נֹוָתיו אּוָלם, ָחִליָלה ׂשֶ ית לֶא  דוּ ָ%ק ּכְ ֶלא ּבֵ ְלכּוִתי ַהּכֶ ֶלךְ . ַהּמַ  ְמֹאד ָזַ%ם ַהּמֶ

ֹאָרע ַ%ל ינוֹ  ֶאת ִלְגזֹר ְוָדַרׁש , ַהּמְ ל ּדִ ְמעוּ  ְלַמַ%ן, ֶותָמ לְ  ַהּזֹוֵרק ׁשֶ ל. ָראוּ יְויִ  ִיׁשְ ְרְנֵסי יַמֲאַמצֵּ  ּכָ ה ּפַ ִהּלָ  ַהּקְ
ךְ  ל ִלּבוֹ  ֶאת ְלַרּכֵ ֶלךְ  ׁשֶ ּתֹהוּ  לוּ ָ% , ַהּמֶ ְלמֹוִנים ָ%ְזרוּ  לֹאַאף וְ , ּבַ ַ ָלנּות ַהׁשּ ַתּדְ ְ ֵר  ברֶ ֶק בְּ  הבָּ ַר ָה  ְוַהׁשּ  יׂשָ

לּוָכה ֵדי ַהּמְ זֵ  רַֹ%  ֶאת ְלַהֲ%ִביר ּכְ ֵני תיַא לִ ְפ לִ . ָרהַהּגְ ה ּבְ ִהּלָ םַר  ָ%ַמד, ַהּקְ ד־ִמן ָרץֲ% ַהנַּ  ּבָ ָלל וְ , ַהּצַ  לֹאהּוא ּכְ
יםר� ַהְמ  יםצִּ ֲאַמ ּמַ בַּ  קלֶ ֵח  ָנַטל ל וֹ תלָ צָּ ְלַה  ּבִ ָבר. ָהִעּלּוי ָהַאְבֵרךְ  ׁשֶ בִנׂשְ  ָהָיה ַהּדָ יָנָתם ּגָ ל ִמּבִ  ָהִעיר ְיהּוֵדי ׁשֶ

ר ָהִעְנָיןְוֵהם ִנְלאּו לְ  ׁשֶ ם אּוָלם, ָהִבין ֶאת ּפֵ ּלָ י ֵהִבינוּ  ּכ� ָבִרים ּכִ ִרים ּדְ ג ִנְסּתָ סֹופוֹ . וֹ ּבְ ל ּבְ ָבר ׁשֶ  ִרימוּ ֵה , ּדָ
ְרנָ  ָלה, לבֶ ֵא וְ  ּתּוָגה יִרְגׁשֵ  ּוִמּתֹוךְ , אּוׁש יֵ בְּ  ְיֵדיֶהם ֶאת ִסיםַהּפַ ה ִקּבְ ִהּלָ  ,הַהְיִדיָ%  ֶאת אאָק רָ ְק בִּ  הּוִדיתַהיְּ  ַהּקְ

ל יגִ ָר ּטְ ַה  מֹותוֹ  ַ%ל ִעיר ָהִעּלּוי ׁשֶ ל תוֹ יָ% ִד גְ וּ , ַהּצָ ֵמיַט  ַהְמֹפָאר ָהִאיָלן ׁשֶ   . ָיָמיו בּבְ

הּוְבָאה ׁשֶ תוֹ  ּכְ ל ִמּטָ ית ַבתֲח ַר  לֶא  ֶהָהרּוג ׁשֶ ְדָרׁש  ּבֵ דֹול ַהּמִ ְקָראָקא ַהּגָ ּבִ פוּ , ׁשֶ ל ִהְתַאּסְ ֵני ּכָ  ָהִעיר ּבְ
רֹאׁש . ידוֹ ּפִ ְס ַה לְ וּ  ֹותוֹ ְלַלוּ  ּה  ָ%ַמד יםוִּ לַ ַהְמ  ּבְ ל ָרץֲ% ַהנַּ  ַרּבָ ׁש , ְקָראָקא ׁשֶ ּגַ ּנִ ת ֶאל ְלֶפַתע ׁשֶ : ְוָאַמר ַהּמֵ

ְגזֵ  ָ%ֶליךָ  ֲאִני הוֶּ צַ ְמ " לּ , ַהּתֹוָרה תַר ּבִ ת ֶאת ָלֶהם ּוְלַגּלֹות םָהָ%  ֶאל ֹותְלִהְתּגַ ּלֹא, ךָ מֹוְת  ִסּבַ  זוֹ  יֹאְמרוּ  ׁשֶ
יק ּוְבָכךְ , ָרּה כָ ׂשְ  ְוזוֹ  ּתֹוָרה ּתִ ׁשְ לּונֹות ֶאת ילַ ָ% ֵמ  ּתַ ֵני ּתְ ָרֵאל ּבְ  ּוְלֶנֶגד, ַהּסֹוְבִבים ֶאת ָאֲחזוּ  ְוֵאיָמה ַחדּפַ ". ִיׂשְ

ְדָהמֹות ֵ%יֵניֶהם ה ֶהָהרּוג ִהְתרֹוֵמם ַהּנִ י, ְוִגּלָ ָלה ּכִ ְלּגְ ָמתוֹ  ּבוֹ  ִהְתּגַ ל ִנׁשְ ר ָהִאיׁש  ׁשֶ  ָהֶאֶבן ֶאת ָזַרק ֲאׁשֶ
ִביא ִיְרְמָיהוּ  ַ%ל ׁשֹוָנהָהִרא ָ%ה ַהּנָ ׁשָ ְרבַּ  ַ%ל אבֵּ נַ ְת ִה ׁשֶ  ּבְ ַלִים ןח� ׁש  ּוֵבית ְירּוׁשָ ְקּדָ ֱאַמר ָהִראׁשֹון ַהּמִ ּנֶ ִפי ׁשֶ , ּכְ

ֵאיָכה " ּדוּ ּבְ י ַוּיַ י־ָצְמתּו ַבּבֹור ַחּיָ ם ַ%ל ִיְרְמָיהוּ ֶאֶבן ּבִ ַ%ם זוֹ . "", ּוְדָרׁשּוהּו ֲחַז"ל ּגַ ָבר יִריתָהֲ%ׂשִ  ַהּפַ ּכְ  ׁשֶ
י ְלּתִ ְלּגַ ֵדי, ָלעֹוָלם ּוָבאִתי ִהְתּגַ דֹול יִע ׁשְ ּוִפ  ְטִאיֶח  ֶאת ןּקֵ ְלַת  ּכְ ר תֵא  ןּקֵ ְלַת  ָזִכיִתי ֶזה ּוְבִגְלּגּול, ַהּגָ  ֲאׁשֶ

ה הכָּ זַ  נֹוְתָרה יִת ָמ ׁשְ ְונִ  ,ִויִתיָ%  ֶכם ָהַרב. ּוְנִקּיָ ּלָ ל ָיַדע ׁשֶ ה לֹא ְוָלֵכן, זֹאת ּכָ ְזכּוִתי ךְ פֹ ֲה לַ  ִנּסָ ֵדי, ּבִ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
ב ֵ  ִקּדּוׁש  ַ%ל ִמיָתִתי ֶאת ְלַ%ּכֵ ּקּון ִסּיּום ְוֶאת םַהׁשּ עֹוָלם יִת ָמ ׁשְ נִ  ּתִ ַס ". ּבְ ָבִרים מוֹ יְּ ּבְ  ֶהָהרּוג בׁשָ , ֵאּלוּ  ּדְ
ֵני הוּ וּ וּ לִ  ּבֹוִכים ּוְבקֹול, ֵ%יָניו ֶאת ְוָ%ַצם ַבר, עֹוָלִמים ִלְמנּוַחת ְקָראָקא ּבְ ּדְ ׁשֶ ֹאָרע ּכְ ם קַק ְח נֶ  ַהּמְ ִלּבָ  ְלֹאֶרךְ  ּבְ
ּנוּ , ָיִמים ה ָלְמדוּ  ּוִמּמֶ ּמָ ל ֲ%ֹונוֹ  ָחמּור ּכַ הַמ בְּ  ֵהן, ֲחָכִמים בֹודכְ בִּ  ַהְמַזְלֵזל ׁשֶ ִדּבּור ְוֵהן ֲ%ׂשֶ �                 .ּבְ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ%ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
י לֹום ְוָנַתּתִ ָאֶרץ ׁשָ ה ,ָלַדַ�ת ָצִריְך  - ּבָ ְצַרךְ  ָלּמָ �ֶזה לֹוַמר ה

ָבר רַח ַא  ּכְ ם ָאַמר ׁשֶ ְבּתֶ ן ְואּוַלי, ֶבַטחָל  ִויׁשַ ַכּוֵ ּיְ םַ�  ַ�ל ׁשֶ
ֵני ָרֵאל ּבְ ּלֹא ַ�ְצָמם ִיׂשְ רּוד ָלֶהם ִיְהֶיה ׁשֶ ָבבֹות ּפֵ ע ַהּלְ ּטַ ּיִ ׁשֶ
יֵניֶהם ה' לֹום ּבֵ ר אוֹ  .תעוּ ְוֵר  ׁשָ ןׁשֶ , ֶאְפׁשָ ַכּוֵ ָללוּ  ַ�ל ּיְ תּכְ

ָרֵאל ֶאֶרץ ַ�ל רבֵּ ַד ּמְ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ  ְוֵתַדע, ָהעֹוָלם יָרּה  ִיׂשְ ַמְזּכִ
ִכּנּוי אֹוְמרוֹ  ,ּבְ ָסמּוךְ  ּכְ ַאְרְצֶכם ּבְ ָאֶרץ ָאַמר ְוָכאן, ּבְ ,ּבָ

י םיָח ִט בְ ּמַ ׁשֶ  לֹום ִיְהֶיה ּכִ ָכל ׁשָ ָח  ְוִתְמָצא, ָהעֹוָלם ּבְ ץֵפ ׁשֶ
ָבר ה' ּדָ ֵרי ַמדְל וּ  ֵצאוְ , ּבַ ֶנֶגד ִעיםבְ ׁשִ  ַהַחג ִמּפָ ִעיםבְ ׁשִ  ּכְ

ּמֹות �ִעְנָין ל"זַ  ַרּבֹוֵתינוּ  יֵר ְמ ַא ּוַמ , א ם .ֶזה ּבְ ִפי ּגַ ַבע ּכְ ,ַהּטֶ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ם ְרדוּ ֶיְח  עֹוָלםבָּ  ִמְלָחמֹות ּכְ ִבים ּגַ ַטח ַהּיֹוׁשְ ְלקֹול ּבֶ

ַמר ֶזהָל וְ , ִמְלָחָמה נֹותֲ�  ַכ  רֹאֶמ  ּגָ םּוׁשְ    :ַמֲחִריד ְוֵאין ְבּתֶ
יּבַ ׁשְ ְוִה  ה ּתִ רּוׁש  - ָרָ!ה ַחּיָ ְהיוּ  ה' םיָח ִט בְ ִה ׁשֶ  ְלַצד ּפֵ ּיִ ׁשֶ

ִבים ַטח יֹוׁשְ ַחת ִאיׁש  ּבֶ ְפנוֹ  ּתַ ה ,ּוְתֵאָנתוֹ  ּגַ בבַּ ְיס�  ִמּזֶ
ָרִכים ַהּדְ ּוב ִמן ְקָצת ָהְרחֹוִקים ׁשֶ ׁשּ ֶהם טֵ� ַמ ְת ּתִ  ַהּיִ ֶרֶגל ּבָ

ְצאּון ןּכֵ ׁשֶ  יָוןְוֵכ , ּדֹוֶרֶכת ִריּ  ַחּיֹות םׁשָ  ִיּמָ ְדּבָ ֹותַהּמִ
ּוב ֶאל אוֹ בָל  ְוִיְתָקְרבוּ  ׁשּ יּבַ ׁשְ ְוִה  ָאַמר ֶזהָל , ַהּיִ ה ּתִ   :ָרָ!ה ַחּיָ
ם ה -  ֹאְיֵביֶכם־ֶאת ּוְרַדְפּתֶ ִהְבִטיַח  רַאַח  ,ָקׁשֶ לֹוםׁשָ בְּ  ׁשֶ
ן לֹוַמר קֹוםּמָ  הַמ  ּוְבִבְטָחה הַמ  יּכִ  ,ִיְרֶצה ָאֵכן ?ּכֵ

 ֶ ֶ  הִמּמַ  הּוא ִהְבִטיַח ׁשּ ּמֹותׁשּ �ָהא ּלֹא ָלֶהם ּמֵ ְולֹא עוּ ֵר יָ  ׁשֶ
ִחיתוּ  ֶ  הִמּמַ  לֹא ֲאָבל ,ַיׁשְ ָרֵאלׁשּ ׂשְ ּיִ רִעּקַ  ִהיא ְוזוֹ , ֹותּמ ָלא�  ּמִ

ּלֹא ,ַהַהְבָטָחה ֵנס י יֹאְמרוּ  ׁשֶ לֹום ּכִ ָ ם הּוא הָח ְט ְוַהּבִ  ַהׁשּ ּגַ ׁשֶ
ִחיתוּ יַ  ְולֹא עוּ ָר יֵ  לֹא ֵהם , יןִל ְמ גוֹ ּכְ  ְוִנְמְצאוּ  ֹותּמ ָלא�  ׁשְ

ְלמּוד ם לֹוַמר ּתַ י ,'וֹ גְו  ּוְרַדְפּתֶ ם ּכִ פוּ  ַאּתֶ ְרּדְ אֹוָתם ּתִ
י־ַ�ל־ְוַאף, םדוּ בְּ ַא ְת וּ  בוּ  ֵכן־ּפִ ׁשְ ְולֹא לֹוםׁשָ ּוְב  ַטחבֶ ָל  ּתֵ

ַאְרְצֶכם ֶחֶרב ֲ�בֹרַת  ֶ  הּוַמ  .ּבְ ָראׁשּ תּוב אֹוָתם ּקָ , םאֹוְיִבי ַהּכָ
ֵהם דַצ ְל  לֹא ִאים ׁשֶ ִאם, ַהּקֶֹדׁש  ִעיר ַ�ל צּורָל  ּבָ ן־ׁשֶ ֵאין ּכֵ

לֹום ְוֵאין ַטחבֶּ  ֶביָה  ׁשָ א, ְליֹוׁשְ ְלַצד אֹוְיִבים אֹוָתם ָקָרא ֶאּלָ
ֵ�  ה' אֹוְיֵבי ם .ְואֹוְיֵבינוּ  ה' אֹוְיֵבי ִנְקָרִאים ַהּגֹוִים יִרׁשְ ּגַ

ּיֹוֵדַ�  דַצ ְל  י ה' ׁשֶ ל ּכִ ּמ  ּכָ �ָרֵאל יֵא ׂשֹונְ  ֹותָהא ַבעֶט בְּ  ִיׂשְ
א ְתַקּנֵ מּוָרה ָלּה  ְוֵאין ְיסֹוִדית ְנָאהׂשִ  ְוִהיא ,ַהּמִ   :ּתְ

  
  

מסורה בשם הנצי"ב מוולוז'ין שקיבל מאבותיו ר' 
יצחק ור' חיים מוולוז'ין, שהרוצה שתפילותיו יעשו 
פרי, יתענה בערב שבת בחוקותי ויקרא שניים מקרא 

  בל תפילתו לרצון. ואחד תרגום, ואז תתק
�  

פרשת בחוקותי נקראת תמיד לפני חג השבועות, 
כמו שאמרו חז"ל במגילה שעזרא תיקן להם 
לישראל לקרוא את הקללות שבפרשת בחוקותי, 
לפני עצרת, כדי שתכלה שנה וקללותיה, וחג 
השבועות נחשב ראש השנה שבו נידונים פירות 

ראים גם את פרשת והאילן, וכתבו התוספות שק
  במדבר לפני שבועות, כדי להפסיק בין הקללות לחג.

�  

בכ' באייר בשנת תמ"ט, בשנה השנייה ליציאת 
מצרים, נעלה הענן מעל המשכן, והחל המסע 
הראשון מחורב עד קדש ברנע, ונסעו אותו בשלושה 

  קפצה להם הדרך. כי ימים במקום באחד עשר יום, 
�  

רדת בכ"ב באייר התאוו לאכול בשר, והחל השליו ל
נמצא איש אז עד כ"ב סיון, ו ,באותו היום או למחרת

  מקושש עצים ביום השבת, והיה גם מעשה המגדף.
�  

בכ"ד באייר תש"ה, באה הקץ למלחמת העולם 
השנייה ושואת יהודי אירופה, לאחר שהצבא 

  הגרמני נכנע ללא תנאים לצבאות בעלות הברית. 
�  

ם בכ"ה באייר תקצ"ב, נפטר רבי יעקב לורברבוי
מליסא, בעל 'חוות דעת' ו'נתיבות המשפט'. אביו רבי 

נקרא תחילה  ,יעקב משה ב"ר נתן בן ה'חכם צבי'
בשם משה לבד, ולאחר שחלה הוסיף לעצמו את 

  השם יעקב, כשם בנו, ונקרא אפוא יעקב בן יעקב. 
�  

בכ"ו באייר תק"ו, נפטר הרמח"ל, רבי משה חיים 
בר בטבריה נקהוא בהיותו בן ל"ט בלבד.  ,לוצאטו

ליד התנא רבי עקיבא, ויש אומרים שנקבר בכפר 
  . הסמוך לעיר עכו, שהיא ספק חוצה לארץ יאסיף

  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
ל יתוֹ בֵ לְ  י ׁשֶ יַ% , ָנהבְ ִמּקוֹ  ֶאְלָחָנן קִיְצָח  ַרּבִ ָרא ,ָכהלָ ֲה  רבַ ְד בִּ  ָלהֵא ׁשְ  ִעם בִמְכּתָ  ַ%םּפַ  ִהּגִ ּקָ  ֶאת ּוְכׁשֶ

ב ְכּתָ א ַהּמִ ּלֵ ךְ ־ַ%ל ִהְתּפַ יָון, ְמֹאד ּכָ ָבר ִמּכֵ ַהּדָ ׁשּוט ָהָיה ׁשֶ ךְ ־ַ%ל ְוָהָיה ִאּסּורלְ  ּפָ ִדְבֵרי ְמֹפָרׁש  קָס ּפְ  ּכָ  ּבְ
 ַ דֹוָלה ֵאפֹוא ָהְיָתה תוֹ יָה ִמ ּתְ . ךְ "ַהׁשּ ׁשּוָבה ָלהֵא ׁשְ  ֵאָליו ִריםגְּ ׁשַ ְמ  ַמּדּוַ% , ּגְ ַהּתְ רּוָרה ּכֹה ָה ילֶ ָ%  ׁשֶ , ּבְ

י ֵהִבין הּוא אּוָלם ָבִרים ֵיׁש  ּכִ ֵרר. ָברּדָ בַּ  ַלֲחֹקר ְוֵהֵחל גוֹ בְּ  ּדְ י, ִהְתּבָ ל ּה בָּ ַר  ּכִ ה ׁשֶ ִהּלָ  בַר  ְזַמן ֶזה סֹוֵבל ַהּקְ
דּות דֹוָלה ֵמִהְתַנּגְ ְצָאה הגָ גָ ׁשְ כִ וְ , ּגְ ּיָ ַחת ׁשֶ יט ִמּתַ ּלִ ַ יר ַהׁשּ ַבר ֶאת ִהּתִ ֵאָלה ּדְ ְ . הְמָר ְלח�  קסֹ ְפ לִ  קֹוםְמ בִּ , ַהׁשּ

י ֵהִבין י, ֶאְלָחָנן קִיְצָח  ַרּבִ ֵני ּכִ ה ּבְ ִהּלָ ה ִיְמְצאוּ  ַהּקְ ר תַ% ׁשְ  ַ%ּתָ יר ּכֹש3ֶ ֲחלֶֹקת ֶאת ְלַהְגּבִ  ְוֶאת ַהּמַ
דּות הּוא ַטֲ%ָנהבְּ , ָהַרב ֶנֶגד ַהִהְתַנּגְ ירַמ  ׁשֶ ֶנֶגד ֲחמּוִרים ִאּסּוִרים ּתִ ְעּתוֹ  ּכְ ל ּדַ ַ  ׁשֶ י ְוֵהִבין, ךְ "ַהׁשּ  ִאם ּכִ

ב ֶאת ָלֶהם ִיְכּתֹב ְכּתָ ִפי ַהּמִ ְלַבד ַהֲהָלָכה ּכְ ל, ּבִ ְגּדַ ֲחלֶֹקת ֵאׁש  ּתִ ה הֶמ . ַהּמַ י ָ%ׂשָ ב? ֶאְלָחָנן קִיְצָח  ַרּבִ  ָיׁשַ
יר ּובוֹ  בִמְכּתָ  ְוָכַתב ָבר ֶאת ִהּתִ ד אּוָלם, ַהּדָ ר ְלַאַחר ִמּיָ ּגֵ ִ ׁשּ ב ֶאת ׁשֶ ְכּתָ ְבִהילּות רגֵּ ׁשִָ , ָהִראׁשֹון ַהּמִ  ּבִ
ִני בִמְכּתָ  ַתב ּובוֹ , ׁשֵ הּוא ּכָ ָבר ןכֵּ ׁשֶ , ָהִראׁשֹון ְסקוֹ ִמּפִ  ּבוֹ  חֹוֵזר ׁשֶ ד ַהּדָ ּגָ ל ְמֹפָרׁש  קִלְפָס  ְמנ� ַ  ׁשֶ , ךְ "ַהׁשּ
ָבר ְוָלֵכן ר. ָאסּור ַהּדָ ֲאׁשֶ ֵני לוּ בְּ ִהְתַק  ּכַ ִבים ׁשְ ְכּתָ ֲחלֶֹקת ָטהְק ׁשָ , ֶזה רַאַח  ֶזהבָּ  ַהּמִ ִעיר ַהּמַ  ִאם ןכֵּ ׁשֶ , ּבָ

םַר  ל ּבָ ָרֵאל־ׁשֶ ְרָסם ִיׂשְ ָבר ָטָ%ה ַהְמפ� ּדָ ם ֲאַזי, ּבַ םַר  ּגַ ּגֹות ִלְטעֹות לוֹ ָיכ ּבָ ר, ָיִמיםלְ . ְוִלׁשְ י ִסּפֵ  ריָס ִא  ַרּבִ
ּפּור ֶאת רֶמְלצֶ  ַזְלָמן ל היָּ כִ בְּ  ִמּתֹוךְ  ָאַמרוְ , ַהּסִ ה אוּ ְר וּ  ְצאוּ : "ֲ%ָנָוה ׁשֶ ּמָ דֹול ּכַ י ָהָיה ּגָ  ֶאְלָחָנן קִיְצָח  ַרּבִ
ה ַ%ל ָהָיה ְוַכּמָ ֶנֶגד רּתֵ ֶה  בּתֹ כְ לִ  ָהָיה מּוָכן. תלוֹ צָ ֱא נֶ  ִמּדֹות ּבַ ָבר ֶאת רסֹ ֱא לֶ  ְוׁשּוב ְמֹפָרׁש  ךְ "ׁשַ  ּכְ , ַהּדָ
ּלֹא ּוִבְלַבד ֲחלֶֹקת ֲ%ֵליבַּ  ָיֵ%ּזוּ  ׁשֶ םַר  ֶנֶגד רֹאׁש  ְלָהִרים ַהּמַ   ". ָהָאֶרץ ָטהְק ׁשָ  ּוְבָכךְ , ּבָ
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ֲחלֶֹקת ִלְברַֹח  ָבִרים ִמן יוּ ָה , יםנִ ָר ְת וַּ ַה  ִמן ְוִלְהיֹות ִמּמַ ִצּפֹור ַהּדְ ּבְ ל ְפׁשוֹ נַ  ׁשֶ י ׁשֶ ַכי ַרּבִ , ןַמ ְר ֶק צוּ  ָמְרּדְ

ְ ִמ  ְלִמיָדיו ייֵד ִר ׂשּ ל ּתַ ם ְואֹוָתם", יםַחיִּ  ץֵפ ָח "ֶה  ׁשֶ ְצִעירּותוֹ . תוֹ ָא וָּ צַ בְּ  ָקַבע ּגַ יַבת ָלַמד תֵ% , ּבִ יׁשִ , יןַרּדִ  ּבִ
ָהָיה הֹוד־נֹוָרא דַמֲ%ָמ בְּ  נֹוֵכַח  היָ ָה  ָתב ַ%ל ֶהֱ%ָלה ַאף ְוהּוא, ְלַרְגָליו ְוֵנר דָס מוּ  ִליסֹוד לוֹ  ׁשֶ  ֶאת ַהּכְ

ָבִרים ָנה ֶזה ָהָיה. "ַהּדְ ׁשָ ִטיַרת ִלְפֵני ֵחִציוָ  ּכְ ים ץֵפ ָח 'ֶה  ּפְ יׁש וְ  ,'ַחּיִ ׁש  ָאז ִהְרּגִ ּיֵ ל ןִעְניָ  ֵאיֶזה ׁשֶ  תֶק ֲחלֹ ַמ  ׁשֶ
ִעְניְ  ַלח ֶאָחד יֹום. היבָ ׁשִ יְ ַה  ַהְנָהַלת ינֵ ּבְ ים ץֵפ ָח ֶה  ׁשָ ֵני, ְלהֹוִדיַ%  ַחּיִ ּבְ יָבה ׁשֶ ְנסוּ  ַהְיׁשִ  ֶקרבֹּ בַּ  ֵאָליו ִיּכָ
ֹאֶפן חּוף ּבְ י, ּדָ ֶ  לוֹ  ׁש יֶ  ּכִ ְכַנְסנוּ  ְלַאַחר. לֹוַמר הוּ ַמׁשּ ּנִ ֶזה ֶזהֲח ַמ  ָרִאינוּ , ְלֵביתוֹ  ּוָבאנוּ  ׁשֶ ַ%ד ּכָ  לֹא ַהּיֹום ׁשֶ

י ָמׁש  ּנִ ים ץֵפ ָח ֶה . ִמּמֶ יׁש  ֶהָחלּוׁש  ַחּיִ ׁשִ ל ְוַהּיָ ךְ ־ּכָ ׁש�  ךְ ִנְתָמ  ָ%ַמד, ּכָ ְלָהב ְוָהָיה ְלָחנוֹ ּבְ ֵאׁש  ְמׁש�  ָזקּוף, ּכְ
ְלֶהֶבת ּוָפָניו ָרַ%ד פוֹ ּגוּ  ְוָכל קֹוָמתוֹ  ְמלֹוא ׁשַ יָבה: "הָח ְת ִר בְּ  ְוָאַמר ְיִמינוֹ  דיַ  ְוֵהִרים, ּכְ ל ַהְיׁשִ  ץֵפ ָח ֶה  ׁשֶ
ים לֹום ַ%ל נֹוְסָדה ַחּיִ ָבָריו ַ%ל ָחַזר ְוׁשּוב"! הצָ ַהחוּ  תֶק ֲחלֹ ַמ , ׁשָ ן הּוא"! הצָ ַהחוּ  תֶק ֲחלֹ ַמ : "ּדְ ָיָדיו ִסּמֵ  ּבְ

ִליךְ  ַמׁשְ הוּ  ּכְ ֶ ָבִרים ַ%ל ָחַזר ְוׁשּוב, הצָ ַהחוּ  ַמׁשּ ךְ ", הצָ ַהחוּ  תֶק ֲחלֹ ַמ " ַהּדְ לֹש3 ָחַזר ּכָ ָ%ִמים ׁשָ  ְוָרִאינוּ , ּפְ
הּוא ֵאיךְ  ִקְרּבוֹ  ּבֹוֵ%ר ׁשֶ בוֹ ". ּבְ ִמְכּתָ ֲחלֶֹקת תוּ נגְ בִּ  ּבְ לֹום תלַ ֲ% ּוַמ  ַהּמַ ָ ים ץֵפ ָח "ֶה  ַתבכָּ  ַהׁשּ  יַח ַא ": "ַחּיִ
ָרֵאל ַללכְּ  ְוַ%ל םַ%ְצְמכֶ  ַ%ל ָנא חּוסוּ , יְוֵרַ%  ְמקֹומוֹ  ֶאָחד ְוָכל, ִיׂשְ ֲחלֶֹקת ֵאׁש  ֶאת ְלַכּבֹות הִיְרֶא  ּבִ , ַהּמַ
ֵדי ּלֹא ּכְ מוֹ  ְיֵהא ׁשֶ ל לוֹ דַהגָּ  ׁשְ ּלָ ץ, עֹוד ְמח� לֹום ְלַהְרּבֹות ְוִיְתַאּמֵ ְמקֹומוֹ  ׁשָ   ". ּבִ
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ל י ִהְתַרֵחק, ָיָמיו ּכָ ִריְנַוְלד ֵסףיוֹ  ַרּבִ ַ%ל אּפָ אִמּפָ  ּגְ ל", יֹוֵסף ַוְיִחי" ּבַ ל ּה לָּ צִ ־ִמּצֵ  לֹא ֵמעֹוָלם. תֶק ֲחלֹ ַמ  ׁשֶ

יב ָבר יוָפ ְר ָח ְמ לִ  ֵהׁשִ ה ְולֹא ּדָ ַח  ִנּסָ ְעּתוֹ  ֶאת ּוְלהֹוִכיַח  ַהּזּוַלת ִעם ְלִהְתַוּכֵ ִדיר  .ּדַ שׂ ּתָ יַצד ִחּפֵ  ִלְברַֹח  ּכֵ
ֲחלֶֹקת ֵמֵאׁש  ֵאיָנּה  ַהּמַ ין ַמְבִחיָנה ׁשֶ דֹולִ  ּבֵ יםְק לִ  יםּגְ ל היָ ָה ָלֵכן וְ , ַטּנִ ּבָ ל ַ%ל ְמק� ִהּלֹות ַהחּוִגים ּכָ . ְוַהּקְ

דֹוָלה תוֹ חוּ ּקְ ִפ בְּ  מוֹ , ַהּגְ רוֹ ְויָ  תוֹ ימוּ ִמ ּתְ  ּכְ ַמר, ׁשְ ָכל ְצמוֹ ַ%  ֶאת ׁשָ נֹות ּבְ ָאֶמִריָקה ְמגּוָריו ׁשְ ּלֹא ּבְ  רֵר גָּ ִה לְ  ׁשֶ
יטוֹ  ֵליְבּדְ ְוֶה  ִוּכּוִחים ִמיֵני ְלָכל ַמר, תׁשִ ֵר  ַ%ל ְוׁשָ ם ִעם תְיִדידוּ  יִקׁשְ ּלָ  ּבוֹ  אוּ נְּ ַק ְת ִה  רוֹ ּדוֹ  ֵלידוֹ ִמגְּ  יםבִּ ַר . ּכ�
ָ%ָלה ַ%ל ָידוֹ  ׁשֶ ךְ  ּבְ ָהַלךְ  ּוַפַ%ם, ּכָ ׁשֶ ף  ּכְ ּתֵ ּתַ ַהְדָלַקתְלִהׁשְ ה ֵנר ּבְ ּכָ ל ֲחנ� י ׁשֶ ַגׁש , רְטֶמ ּסַ ִמ  יֹוֵאל ַרּבִ ַדְרּכוֹ  ּפָ  ּבְ
י ֶאת ַטיְ  יֹוָנָתן ַרּבִ יַ% , טׂשְ ּפֶ ִמּבּוַד  ףׁשְ ֵנינוּ  ֲהלֹא, ַיַחד ְוֵנֵלךְ  ּבֹוא: "לוֹ  ְוִהּצִ  ָאַמר". ֶאָחד ְלָמקֹום הֹוְלִכים ׁשְ
י לוֹ  א ָהַרב: "יֹוָנָתן ַרּבִ אּפָ ךָ  ֲאַכֵחד לֹא, ִמּפָ י ִמּמְ ּתֹוֵקק ּכִ ֶרךְ  ָלֶלֶכת ֲאִני ִמׁשְ ּדֶ ֶכם ּבַ ּלָ   . .."ׁשֶ
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ַ%ם ִנְקַלע, קיֹוְר ־יוּ נְ  יִמיהּוֵד  דָח ֶא  ִניִמית ְלַמֲחלֶֹקת ּפַ מֹוָסד ּפְ ֵהִקים ּבְ מוֹ  ׁשֶ ת ָ%ַמד הּוא. ָיָדיו ּבְ ָפָרׁשַ  ּבְ

ָרִכים יַצד ֹותקְסֵפ  ָמֵלא היָ ָה וְ , ּדְ תֹוךְ  ְלִהְתַנֵהג ּכֵ ַח ַק  ּבְ ֲחלֶֹקת תּלַ אֹוָתּה . ַהּמַ יד ָההׁשָ , ֵ%ת ּבְ ּגִ  ַהּמַ
ְלִמי י ַהְירּוׁשַ לֹום ַרּבִ ַאְרצֹות ַבְדרֹוןׁשְ  ׁשָ ִרית־ּבְ ַמע, ַהּבְ ָ ׁשּ ךְ ־ַ%ל ֶזה ְיהּוִדי ּוְכׁשֶ  ֵאָליו תַלֲ%לוֹ  ִמֵהר, ּכָ

ׁש  ֹמַ%  ּוִבּקֵ ֲ%ָצתוֹ  ִלׁשְ היַּ  הַמ  ּבַ ַמע. ֲ%ׂשֶ י ׁשָ ָרֵטי תֶא  ֹוםלׁשָ  ַרּבִ ה ּפְ ֲ%ׂשֶ  תנֶ גֶ הוֹ  ֵ%ָצה לוֹ  ָלֵתת ְוֶהְחִליט, ַהּמַ
ִלי ֵנס ּבְ ם, ָנא ַמעׁשְ : "לוֹ  ָאַמר ְוָכךְ . ִטיםָר ְפ ־ְפָרֵטילִ  ְלִהּכָ ף ָהִייִתי ֲאִני ּגַ ּתָ ֵאיֶזה ׁש�  ִלְפֵני ּתֹוָרִני מֹוָסד ּבְ

ִנים ר, ֹותבּ ַר  ׁשָ ְרָצה ְוַכֲאׁשֶ י, תֶק ֲחלֹ ַמ  ּבוֹ  ּפָ ַרְחּתִ ה ּבָ ּנָ מוֹ  ִמּמֶ ַאְרנָ  הָר מוּ ׁשְ , ַהּיֹום ְוַ%ד ּוֵמָאז. ֵמֵאׁש  ּכְ  יִק ּבְ
ֶרת י". אֹוָתּה  ְלךָ  ְלַהְראֹות ןיָ נְ %� ְמ  ַוֲאִני, ָיִמים ֵמאֹוָתם ַמְזּכֶ לֹום ַרּבִ ַלף ׁשָ  ּוֵמַאַחד, יסוֹ כִּ ִמ  ַאְרָנקוֹ  ֶאת ׁשָ
ִאים ת הֹוִציא ַהּתָ ּסַ ה ְנָיר ּפִ ָ%ֶליָה , ָנהִויׁשָ  ְקַטּנָ יק ׁשֶ ְכַת  ֶהְעּתִ ֶרת ִמּתֹוךְ  ׁשּורֹות רּפַ ְס ִמ  ָידוֹ ־בּבִ  רָס ַהּמוּ  ִאּגֶ

כָּ  ִרים ּוְללֹא תמוֹ ּדָ ַהְק  ְללֹא, ִלְבנוֹ  ם"ַרְמבַּ ָה  בַת ׁשֶ ּקְ  ַאל: "ם"ַרְמבַּ ָה  ׁשֹוןלְ  ְוֶזה. ְותֹוָספֹות ֶהְסּבֵ ׁשַ  צוּ ּתְ
ֶפׁש  ַהּגּוף הַהְמַכלָּ  ֲחלֶֹקתּמַ בַּ  ַנְפׁשֹוֵתיֶכם־ֶאת מֹון ְוַהּנֶ ַארנִּ  הּוַמ , ְוַהּמָ ִחירוּ  ִניםבָ לְ  ָרִאיִתי? עֹוד ׁשְ , ִהׁשְ

חוֹ  ּפָ ָתם ְסרוּ וּ ה ִריםְוׂשָ  ִנְסּפוּ  תִמׁשְ ּלָ ד� דֹולֹות ַוֲ%ָירֹות ִמּגְ , דוּ ְס ְפ נִ  יםַוֲחִסיִד  ִנְפְרדוּ  ְוִקּבּוִצים, רוּ ֲ% ְר ַ% ְת נִ  ּגְ
יְוַא  ִדים, דוּ ָאבָ  ֱאמּוָנה ְנׁשֵ ּזוּ  וּ לּ ַק נֵ  ְוִנְכּבָ ת ְוִנְתּבַ ִסּבַ ֲחלֶֹקת ּבְ אוּ  ְנִביִאים. ַהּמַ  ָחְכמוּ  ַוֲחָכִמים ִנּבְ

ׂשוּ  ִפילֹוסֹוִפיםוּ  ֲחלֶֹקת ָרַ%ת רּפֵ ְלַס  ְוָיְספוּ  ִחּפְ יעוּ  ְולֹא, ַהּמַ  וּ סוּ ְונ אֹוָתּה  ְנאוּ ׂשִ  ָלֵכן .ּה ָת ילִ כְ ַת לְ  ִהּגִ
ֶניָה  ל ְוִהְתַרֲחקוּ  ִמּפָ י". ָה יֶ% ְוֵר  יָה לֶ ֲא גוֹ וְ , אֹוֲהֶביָה  ִמּכָ לֹום ַרּבִ יב ׁשָ ְתָקה ֶאת ֵהׁשִ  ְוִנְפַרד, ְלַאְרָנקוֹ  ַהּפִ

ר, לֹוםׁשָ לְ  ֵמָהִאיׁש  ֲאׁשֶ ָבִר ַה  ּכַ ִבים מֹוחוֹ בְּ  יםִד ֲה ְד ַה ְמ  םיּדְ ט גַה נָ  לֹוםׁשָ  יַרבִּ . וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ּוְמַנּתְ  ֶאת ְלַצּטֵ
ֲחלֶֹקת תנוּ גְ בִּ  ם"ַרְמבַּ ָה  ׁשֹוןלְ  ָכל, ַהּמַ נּות ּבְ ּמְ ָהָיה ִהְזּדַ ֲחלֶֹקת ַגענֶ  ֶנֶגד ְמׂשֹוֵחַח  ׁשֶ ר ַהּמַ ָ  ְוֶהְעּדֵ   . לֹוםַהׁשּ

�  
    

קֹוָמה' -" ָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם קֹוֲמִמּיּות" ַ!ם ָאַמר. )י"רש( 'ְזקּוָפה ּבְ ַמח"ַה  ּפַ יּוּבַ " קֶד ֶצ  ּצֶ ַ ָה  ְלֶנְכּדוֹ  אִויְטׁש ִמּלְ דֹול ֶחֶסד: "בּ "ַרׁשּ ה ּגָ ּבָ ַה  ָ!ׂשָ ּבְ  ָהָאָדם ִעם ה"ּקָ    אוֹ ָר ׁשֶ
ךְ  קֹוָמה ְלַהּלֵ ָ  ֶאת רֹוֶאה הּוא, ּוְבָכך ְזקּוָפה ּבְ ׁשֶ  ֲאִפּלוּ  םיִ ַמ ַהׁשּ ךְ  הּואּכְ ל ֶרץָהָא  ַ!ל ְמַהּלֵ רֹוִאים יםַחיִּ ַה  ֵליֲ! ַב ּכְ  ְולֹא, םיִ ַמ ׁשָ  ְלכּותַמ  עֹל ּוְמַקּבֵ  ".ָהָאֶרץ ֶאת ַרק ׁשֶ

  
ֵב  ל ִמְדָרׁשוֹ  יתּבְ י ׁשֶ  ֶנֶ!ְמדוּ , לֹוִניםִמּסְ ָחִריף  ילזִ יְ ַא  ַרּבִ

ַ!ם ל ּפַ ּלֵ ת  ְלִהְתּפַ ִפּלַ ל  ָחֵסר ָהָיה אּוָלם, ִמְנָחהּתְ ּלֵ ִמְתּפַ
יִרי ַ  ָיָצא. ְנָיןּמִ ַל  ֲ!ׂשִ ר ׁש ּמָ ַהׁשּ ל רַאַח  ְלַחּזֵ ּלֵ , ףנֹוָס  ִמְתּפַ

יָוןּוִמ  ָ!ה ּכֵ ָ ַהׁשּ חּוָקה ָהְיָתה ׁשֶ ן ּדְ  ָהעֹוְבִרים דַח ַא  ֶאת ִזּמֵ
ִבים ָהָיה ְוׁשָ ׁש , ֹותְצ ּוִמ  ִמּתֹוָרה ָרחֹוק ׁשֶ ּנוּ  ּוִבּקֵ  ִמּמֶ

ה. ְנָיןּמִ ַל  ֲאֵליֶהם ְלִהְצָטֵרף ִלים ַאַחד ִנּסָ ּלְ ְתּפַ ב ַהּמִ  ְלַ!ּכֵ
ָבר ֶאת א, ַהּדָ י ֶאּלָ ַרּבִ ְך  ילזִ יְ ַא  ׁשֶ ַצחּות ְוָאַמר ִחּיֵ  ֲהֵרי: "ּבְ

ת ֶנֱאַמר ָפָרׁשַ ח�  ּבְ ר 'ּכֹל, ַתיּקֹ ּבְ ֶבט'־ֲאׁשֶ ָ ַחת ַהׁשּ  - ַיֲ!בֹר ּתַ
ל ְבֵטי ֶאָחד ּכָ ִ ָרֵאל ִמׁשּ יִרי, ִיׂשְ  - ַלה'' ּקֶֹדׁש ־ִיְהֶיה 'ָהֲ!ׂשִ
ָרה ְלִהְצָטֵרף לוֹ ָיכ ָרֵאל ַלֲ!ׂשָ ׂשְ ָבר ְלָכל ִמּיִ ה ּדָ ָ ׁשּ ְקד� ּבִ , ׁשֶ

ֵני ׁשֶ  ר א'ּלֹ ִמּפְ ין ְיַבּקֵ   "...ָלַרע' טֹוב־ּבֵ

  

  

  
ת ָפָרׁשַ ח�  ּבְ ִיְרְמ  יִריםְפִט ַמ  ּקַֹתיּבְ י",  ָיהוּ ּבְ ּזִ י ּוָמ!� ּזִ "ה' !�

סּוק ֶנֱאַמר ּובוֹ  אֹוְמִרים ַהּפָ ם ׁשֶ ְקד�  ּגַ אּבִ ָ  ִסְדָראְד  ׁשּ
זֹון תּוְבִבְרּכַ  רּוְך " ַהּמָ ֶבר ּבָ ר ַהּגֶ  ה' ְוָהָיה ה'ּבַ  ִיְבַטח ֲאׁשֶ

רֹב". ִמְבַטחוֹ  ָפִרים ּבְ יָּ ְמ ַה  ַהּסְ ֶדת, יםִק ד� ּקֶ ַבת ְמנ�  ּתֵ
ִהיא ַאף־ַ!ל, חּתָ ַפ ּבְ  ִמְבַטחוֹ  סֹוף ׁשֶ סּוק ּבְ ם. ַהּפָ ׁשֵ  ּבְ

ׁש , אֹוְמִרים א"ָר גְּ ַה  ּיֵ ְסָחאֹות ינֵ ׁשְ  ׁשֶ ַפ  נ�  אוֹ  חּתָ ּבְ
ׁש  ָכְך ְל  זּמֵ ְלַר , ץַמ ָק ּבְ  ּיֵ ים ׁשֶ ׁש  ֲאָנׁשִ ּיֵ חֹוןּבִ  ָלֶהם ׁשֶ  ּטָ

ַפע זֹוִכים ְוֵהם ָמֵלא מוֹ  ְרָוָחהּבִ  ְלׁשֶ הּוא חּתָ ַהּפַ  ּכְ  ׁשֶ
ַתח ׁשֹוןִמּלְ  תּוַח  ּפֶ חֹון ּוִמי, ּפָ ּטָ ַהּבִ ּלוֹ  ׁשֶ  ָמֵלא ֵאינוֹ  ׁשֶ

ל ַהְינוּ , ץַמ ָק ּבְ  ְמזֹונוֹ  ֶאת ְמַקּבֵ ִצְמצּום ּדְ  אֹור"ָה . ּבְ
ִאיר ם ֵמִביא" ַהּמֵ ׁשֵ ַ!ל ּבְ ם־ַהּבַ סּוקׁשֶ , טֹוב־ׁשֵ ר" ּפָ  ֲאׁשֶ

 ֵריְק  ִמְבַטחוֹ  ִאיָתא"ְו , ץַמ ָק ּבְ  הּוא" ה'ּבַ  ִיְבַטח
ַפּתָ  ֲאִריכּות םׁשָ  ּוֵבֵאר", ח"ּבְ ׁש  ּבַ ּיֵ לֹש3 ׁשֶ  ַמֲ!לֹות ׁשָ

חֹוןּבְ  ַמ . ִבּטָ ָבָר  עּוַמׁשְ ׁש  יוִמּדְ ּיֵ אן ׁשֶ  ְוֵיׁש , ּוְכִתיב ֵריְק  ּכָ
ָאְמרוּ  ּוָ  ׁשֶ ּכַ יםּבִ  ַאֵחר ְלָפסּוק ָנתוֹ ׁשֶ ר" ְתִהּלִ ם־ֲאׁשֶ  ׂשָ

ִאּיֹוב. ִמְבַטחוֹ  ה' ָ!ִמים ּבְ ח ְוֵכן ב' ּפְ ַפּתָ ם ּבְ ם ׁשָ   ", ַאְך ּגַ
  

  
ֵל�כוּ  י ּתֵ 
ּקַֹת ח�  )  כו, ג( ִאם־ּבְ

ַטֲ!ֵמי א ְרָחאַט  ּבְ ִ ַר  ְלִדְבֵרי אןּכָ  ֵיׁש  זֶמ ֶר . ֶאְתַנְחּתָ  י"ׁשּ
ְהיוּ  ּתִ ּתֹוָרה ֲ!ֵמִלים ׁשֶ ִפי ׁשֶ ּבַ ָאבֹות ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ , ּכְ , ּבְ

ְך  ל ּה ְרּכָ ּדַ  ִהיא ּכָ יְוכּו'  ּתֹוָרה־ׁשֶ ְחֶיה ַצַ!ר ְוַחּיֵ , ּתִ
ּלֶ , ל"ֲחזַ  ְוָאְמרוּ  ּבָ ַה  ָלבֹוא ָ!ִתידׁשֶ  ֵסֶפר ֵמִביא ה"ּקָ
ֵחיקוֹ  ּתֹוָרה ָ!ַסק ְלִמי ְואֹוֵמר, ּבְ ּה  ׁשֶ  ְוִלּטֹל ָלבֹוא ּבָ
ָכרוֹ  ד. ׂשְ ִציםְת ִמ  ִמּיָ  ּכֹוָכִבים ֵדיעֹוְב  ּוָבִאים ַקּבְ

ים ׁשִ ּבָ ַה  ָלֶהם אֹוֵמר, ַהּתֹוָרה־ֶאת םְלַקיֵּ  ּוְמַבּקְ , ה"ּקָ
עֹוָלם ׁשֹוִטים ּבָ ַרח ִמי, ׁשֶ ּטָ ֶ!ֶרב ׁשֶ ת ּבְ ּבָ  יֹאַכל הּוא ׁשַ

תּבְ  ּבָ ָ!  ֵהם ְוֵאּלוּ , ׁשַ א ְרָחאַט  ִמיםַהּטְ י, ְוֶאְתַנְחּתָ ּמִ  ׁשֶ
ָ!ֵמ  ּתֹוָרה לׁשֶ ְרָחהף , ַ!ל ַא ה' ֹותּק ּוְבח�  ּבַ ַ!ר ַהּטִ  ְוַהּצַ

ׁש לוֹ  ּיֶ ה ִלְמנּוָחה  ֹוףּס ּבַ , ׁשֶ   )תפוחי חיים(. רָכ ְוׂשָ ִיְזּכֶ
�  

ם � ִעּתָ ֵמיֶכ
ם ּבְ י ִגׁשְ �  )  כו, ד( ְוָנַֽתּתִ

ַטֲ!ֵמי תַאְתָנח,  ְרָחאַט  ַמֲאִריְך  ּבְ ּבַ ּסִ  ִהְתָאְרכּות ׁשֶ
ָרחֹות ל ַהּטְ ְגַלל ִהיא, ָהָאָדם ׁשֶ ִמּיּותַהגַּ  ֲאִריכּות ּבִ , ׁשְ

ִדְבֵרי ה ל"ֲחזַ  ּכְ ה ְנָכִסים ַמְרּבֶ ָאָגה ַמְרּבֶ ם ּדְ , ְוִאם ְיַקּיֵ
ה ְלַאְתָנח ּוְמנּוָחה.  ֵלכּו, ִיְזּכֶ ּקַֹתי ּתֵ ח�   )פניני התורה(ּבְ

�  

ים ִנ  ׁש ׁשָ ן־ָחֵמ! ם ִמּבֶ  )  כז, ה( ְוִא#

ַטֲ!ֵמי  ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵריז ּמֵ ַר ְל , ְרִביִעי ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ
ַנת, ִכיןָר ֲ! ּבַ  ְ ׁשּ ְלַמ  ָחֵמׁש  ׁשֶ ַהְינוּ , ןֶה ֵמ  הּטָ ּכִ  ַרקׁשֶ  ּדְ

סֹוף ָנה ּבְ ָ ית ַהׁשּ ל וֹ ְרּכ ֶ!  עֹוֶלה ַהֲחִמיׁשִ  ְוָלֵכן, ָהָאָדם ׁשֶ
בֹות ַקְדָמא ָחֵמׁש ־ןִמּבֶ  ְוִאם ַהּתֵ ָנה, ְזָלאְוַא  ּבְ ָ ַהׁשּ  ׁשֶ

ית יָמה ַהֲחִמיׁשִ ִנים ְוֵתַבת, ְוהֹוֶלֶכת ַמְקּדִ , ְרִביִעיּבִ  ׁשָ
ִהיא מוֹ  תֶב ֶנְחׁשֶ  ׁשֶ ָנה ּכְ ָ   )פני יוסף(. וֹ ּכ ְר ֶ! ּבְ  ָהְרִביִעית ַהׁשּ
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