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ה ּמָ ָ ְכנֹו ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת ׁשּ   ) יב, ה( ְלׁשִ

ַמּה " ֱאֶמת יֵר ְמ ִא "ָה  סּוק ְלׁשֹון ַ�ל ּתָ ְתִחיל, ַהּפָ ּמַ ם יםבִּ ַר  ׁשֹוןלְ בִּ  ׁשֶ  ׁשֹוןלְ בִּ  ּוְמַסּיֵ
יר  ,ידָיִח  ַ�לְוִהְסּבִ ל־ׁשֶ ה־ֶאת ש$ רֹ ְד לִ וְ  ַלֲחֹקר ַהחֹוָבה ֶטֶלתוּ מ ָאָדם ּכָ ּבָ ְרבַּ  ַהּסִ  ןְלח%

ית ֵדי, ׁש ּדָ ְק ַהּמִ  ּבֵ ן לֹאֲה וַ . ֵמָחָדׁש ִלְבנֹוָתּה  ּכְ ְרּבָ א ַהח% ם תַא נְ ׂשִ  בֶק ֵ�  ּבָ , ִחּנָ
ּקּון וָּ  ְוזוֹ , ְוַאְחדּות ֲהָבהַא  ֵאפֹוא הּוא ְלָכךְ  ְוַהּתִ סּוק ַנתּכַ  -" ִתְדְרׁשוּ  ְכנוֹ ׁשִ לְ " ַהּפָ

ה ּוְלָבֵרר ִלְדרֹש$  ֵיׁש  ִכיָנה ָלּמָ ְ ָקה ַהׁשּ ּלְ ית ִהְסּתַ ֵניה זֶ וְ , ׁש ּדָ ְק ַהּמִ  ִמּבֵ ֱהִייֶתם ִמּפְ  ׁשֶ
ים ם תַא נְ ׂשִ  ֵמֲחַמת יםבִּ ַר  יםגִ לָ ְפ לִ  יםגִ לָּ פ% ְמ ַה  ַרּבִ ר ְוֵכיַצד. ִחּנָ ? זֹאתן ּקֵ ְלַת  ֶאְפׁשָ

ָ  אָת ּובָ " ְיֵדי־ַ�ל הׁשּ ֹכַח , ָיִחיד ׁשֹוןלְ בִּ  -" ּמָ ִאיׁש , ָהַאְחדּות ּבְ ֵלב ֶאָחד.  ֶאָחד ּכְ   ּבְ
�  

י ר־ּכִ ׂשָ ָך ֶלֱאֹכל ּבָ ה ַנְפׁשְ   ) יב, כ( ְתַאּוֶ

י ִוי ְיִחיֵאל ֵמִאיר ַרּבִ ַ�ם ִנְכַנס, ֵמאֹוְסְטרֹוְבָצא ַהּלֵ מֹוָצֵאי ִמְדָרׁשוֹ  יתְלבֵ  ּפַ  ּבְ
ת ּבָ ַהֲח  הָא ָר וְ , ׁשַ ת יםִד ֲ� וַ ְת ִמ  ִסיִדיםׁשֶ ּדַ ְס�% ה הוֶּ לַ ְמ  ּבִ , ָחָלב ַמַאְכֵלי ַ�ל ַמְלּכָ

יָגה לֹא ָיָדם ןכֵּ ׁשֶ  ִ ָראוּ . רׂשָ בָּ  יילֵ ׁשִ בְ ּתַ  ש$ִלְרכֹּ  ִהׂשּ ׁשֶ י־ֶאת לוּ ַהלָּ  ּכְ  ִמֲהרוּ , ָהַרּבִ
ֲאָכִלים־ֶאת ְלַכּסֹות ֵני, ַהּמַ ׁשוּ  ִמּפְ ּיְ ִהְתּבַ ֵאיָנם ַ�ל ׁשֶ ִפי רׂשָ בָּ  ַמַאְכֵלי אֹוְכִלים ׁשֶ  ּכְ
ּמְ  ֵ�תבְּ  ָהָראּוי ת תֶא  יםוִּ לַ ׁשֶ ּבָ ה ׁשַ ְלּכָ י אֹוָתם ִנֵחם. ַהּמַ  ָלֶכם ֵאין: "ְוָאַמר ָהַרּבִ

ׁש  הּמֶ בַּ  ּיֵ ֶכם ְלִהְתּבַ ִהּנְ מֹוָצֵא  ָחָלב ַמַאְכֵלי אֹוְכִלים ׁשֶ בַּ י ּבְ י ׁש ֶד קֹ  תׁשַ ם, ּכִ ֵני ּגַ  ּבְ
ָרֵאל רּמִ בַּ  ִיׂשְ ים וּ ָהי ְדּבָ ן עֹוׂשִ ֲהֵרי. ּכֵ ר ֲ�ֵליֶהם רֱאַס נֶ  ׁשֶ ׂשַ ֲאָוה ּבְ ְכְנסוּ  ַ�ד ּתַ ּנִ  ׁשֶ

ָרֵאל ְלֶאֶרץ ֵני יםלִ כָ ֱא נֶּ ׁשֶ  יםִמ לָ ׁשְ  נֹותָקְרבְּ  אֹוְכִלים יוּ ָה וְ , ִיׂשְ  ְוַלְיָלה ָיִמים ִלׁשְ
לָ , ֶאָחד א ַמְקִריִבים ֵאין ֲהלֹא ִמיםּוׁשְ ימֹות ֶאּלָ ן־ְוִאם. ַהֹחל ּבִ ר ,ּכֵ ֲאׁשֶ  ָהיוּ  ּכַ

יֹום יםִמ לָ ׁשְ  נֹותָקְרבְּ  ַמְקִריִבים י ּבְ ִ ׁשּ ר ֶאת ֶלֱאֹכל ְיכֹוִלים ָהיוּ  לֹא, ׁשִ ׂשָ  ַהּבָ
מֹוָצֵאי ת ּבְ ּבָ ָאְכלוּ  ךָ ֲח ְר כָּ ־ְוַ�ל, ׁשַ ת ָחָלב ַמַאְכֵלי ׁשֶ ּדַ ְס�% ה הוֶּ לַ ְמ  ּבִ   "...ַמְלּכָ

�  

ֵלכּו ֵק ֱאלֹ ה' ַאֲחֵרי    ) יג, ה( יֶכם ּתֵ

ׁשְ  סוּ , ג"ּפַ ְר ּתַ  ַנתּבִ ּנְ ה ַהּדֹור ֵלידוֹ גְּ  ִהְתּכַ ֵנִסּיָ דֹוָלה ַלּכְ ָמה ַהּגְ ִהְתַקּיְ  ִויָנה ִעירבָּ  ׁשֶ
אֹוְסְטִריָּ  ּבְ ִעְניְ  ָלדּון, הׁשֶ ָ�ה ינֵ ּבְ ָ ֶבת יֹותוֹ ְה בִּ . ְוַהּדֹור ַהׁשּ ַרּכֶ ַגׁש , ּבָ  ץֵפ ָח "ֶה  ּפָ

ים ת ֶנֱאַמר ַמּדּוַ� : "לוֹ ָא ׁשְ וּ , ִמּגּור" ֱאֶמת יֵר ְמ ִא "ָה  ֶאת" ַחּיִ ָפָרׁשַ  'ַאֲחֵרי הֵא ְר  ּבְ
לֵ  ֱאלֵֹקיֶכם ה' ִ ַר  לֹאֲה וַ  ?כּו'ּתֵ ה ְמָפֵרׁש  י"ׁשּ ַכּמָ ָכל, ְמקֹומֹות ּבְ ּבְ ֱאַמר ָמקֹום־ׁשֶ ּנֶ  ׁשֶ

ְפָלג הּוא 'ַאֲחֵרי' וּ לּ ְוִא , ָסמּוךְ  הּוא 'ַאַחר' בָּ ַה  ֶאל, ַוֲהֵרי מ%  ִלְהיֹות ָצִריךְ  ה"ּקָ
ְפָלִגים ְולֹא ּוְקרֹוִבים םְסמּוִכי ּנוּ  מ% ן־ְוִאם ,ִמּמֶ ה ּכֵ "? ַאַחר ְולֹא ַאֲחֵרי ֶנֱאַמר ָלּמָ

דֹוָלה ִהיא, אּוָלם  ָיה ּגְ ׁשְ י ְוָאַמר: "ק% ידַנֲ�ָנה ָהַרּבִ רּוץ רְלַמ  ַאּגִ ֶרךְ ־ַ�ל ּתֵ  ּדֶ
אֹוָתּה . תַהֲחִסידוּ  ה ּבְ ָהָאָדם ִמּדָ ְבִחיַנת ְצמוֹ ַ�  ֶאת רֹוֶאה ׁשֶ הּוא, 'ַאֲחֵרי' ּבִ  ׁשֶ

ְפָלג ָרחֹוק ּנוּ  ּומ% ַר  ִמּמֶ אֹוָתּה , ךְ ִיְתּבָ ה ּבְ ךְ  תוֹ ִלְזכּ  הּוא לוֹ ָיכ ִמּדָ סּוק ְלֶהְמׁשֵ  ַהּפָ
יַ�  קּון' 'בוֹ לְ  ּוְלַהּגִ ִפי, ִתְדּבָ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ֵרי ה'ָקרֹוב ' ׁשֶ ּבְ   "... ֵלב'־ְלִנׁשְ

�  

ן לֹו ְולֹא ּתֵ ִת ־ָנתֹון ּתִ ָך לוֹ ֵיַרע ְלָבְבָך ּבְ   ) טו, י( ּתְ

ָרֵאל תבַ ֲה ַא "ָה  לֶא  יְז'ִניץ" ִיׂשְ יַ� , ִמּוִ ַ�ם ִהּגִ  בוֹ ַמצָּ ־ַ�ל ְוִהְתאֹוֵנן ֶאָחד ִניָ�  ּפַ
ִלי ְלּכָ ׁשֶ  ַהּכַ ַלף. הַהּקָ י ׁשָ ל ררוֹ צְ  ָהַרּבִ ֶסף ׁשֶ ַ�ִין ָ�ִני ְלאֹותוֹ  ְוֶהֱ�ִניקוֹ , יסוֹ כִּ ִמ  ּכֶ  ּבְ

ִלי, ָיָפה ָידוֹ  ָ�ָלה כּוםְס  ֵאיֶזה קּדֹ בְ לִ  ִמּבְ ָניו. ּבְ ל ּפָ הַה  ׁשֶ ר רוֹ ַהצְּ  הְלַמְרֵא  אֹורוּ  ּלָ
ד ּבָ ָצא, ַהְמכ% ּיָ ָפָניו ּוְכׁשֶ י ָאַמר, ִמּלְ י ֲאחֹותוֹ ־ְלֶבן ָהַרּבִ ל ַרּבִ ַכח ברוֹ ְד חוֹ  ֶמְנּדֶ ּנָ  ׁשֶ

יר ָהָבה: "םׁשָ  ר ֶאת ךָ לְ  ְוַאְסּבִ ׁשֶ ָבר ּפֵ ן ן'ָנתוֹ  ָאְמָרה ַהּתֹוָרה ֵריֲה . ַהּדָ ּתֵ  לוֹ  ּתִ
ךָ  ְלָבְבךָ  ֵיַרע־ְולֹא ִתּתְ ַהְינוּ , לֹו' ּבְ ׁש  ּדְ ּיֵ י ָ�ִנילֶ  ָלֵתת ׁשֶ ְהֶיה ַ�ד, רֵת וֹ ְוה ּדַ ּתִ  ׁשֶ

טּוַח  ךָ  ּבָ ִלּבְ ְעּתָ  ּבְ ּיַ ּסִ בוֹ  ְמַ�ט ְלֵהָחֵלץ לוֹ  ׁשֶ ּצָ ךָ  ִיְתעֹוֵרר ְולֹא, הׁשֶ ּקָ ַה  ִמּמַ ִלּבְ  ּבְ
א ָסֵפק ׁשּום ּמָ י חֹותּפָ  לוֹ  ָנַתּתָ  ׁשֶ לּום לוֹ  הֹוַ�ְלּתָ  ְולֹא ִמּדַ   ". ךָ ְת ינָ ִת נְ בִּ  ּכְ

  

  
ָרָכה ּוְקָלָלה )(יא, כו ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ּבְ

בֹות -  ה ַהּיֹום ִלְפֵניֶכם ןֵת נֹ  ָאֹנִכי ַהּתֵ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
ּתֹוָרהק סֹ ֲ& ַל  ָרֵאל הש$ֶ מֹ  ָלֶהם ָאַמר. ּבַ ְראוּ , ְלִיׂשְ

קסֹ ֲ& ַל , ִלְפֵניֶכם נֹוֵתן ֲאִני טֹוָבה ֵ�ָצה וֹ ֵאיז
ּתֹוָרה ְזּכוּ  ְוָאז, ּבַ  )פתחון טוב(. ְבָרָכהִל  ּתִ

�  

בֹות סּוק  ּתֵ , לֵֹקינוּ ֱא  נוּ ֵא ָפ ְר : נֹוָטִריקֹוןֵהן ה זֶ ּפָ
ַחתנַ , ׁשּוָ�ְתךָ יְ  ְלָתהּכָ  נוּ ׁשֵ ְפ נַ , יָבֵרינוּ ֵא  קזֵ ֲח ַה 
נוּ ּכ'  ַחדיַ  אֹורנֵ  ֶניךָ ּפָ  אֹורְמ ִל , ֹוָראנ נוּ יֵ� ּפִ ׁשְ ּתַ  ּלָ
יםְמ  יֵ�נוּ ה, ַקּוִ ַגעֶר  ָכלּבְ , נוּ כֵּ לְ ַמ  יֹוםוָ  ֹוםי ֹוׁשִ
יֵ�נוּ ה נוּ נֵ נְ וֹ ּכ  ֵתנוּ וּ , ֹוׁשִ לַק  ְתִפּלָ ַמַ�ְנךָ ְל  עֹוָלםְל  ּבֵ
ילֵ ַה   )מחמדי שמים(. נוּ ּצִ

�  

י בֹות ָראׁשֵ ְפֵניֶכםִל  ֵתןנֹ  ֹנִכיָא  ֵאהְר  ַהּתֵ
ה ִגיַמְטִרּיָ ָרֵאל ַ�ל זּמֵ ְלַר , ר"ֵא ּפְ  ּבְ ְקָרִאים ִיׂשְ ּנִ ׁשֶ

ֵאר ֱאַמר, ּפְ ּנֶ ר ׁשֶ ָרֵאל ֲאׁשֶ ָך ־ִיׂשְ ָארּבְ ְוִהיא, ֶאְתּפָ
ם ַהּתֹוָרה, אָפ ְר  אֹוִתּיֹות ּגַ ְלָכל ְרפּוָאה ִהיא ׁשֶ

ֱאַמר ,ַהּגּוף ּנֶ אְר ַמ  רוֹ ׂשָ בְּ ־ּוְלָכל ׁשֶ  )ֻׁשלחן מלכים( .ּפֵ
�  

הַהּקְ  ַהּתֹוָרה ִהיא ָאֹנִכי ֲהֵרי, דֹוׁשָ ֶרת ׁשֶ ֲ�ׂשֶ
רֹות ּבְ ֵתַבת יםּפֹוְתִח  ַהּדִ ֶאת ַהּלֹוֵמד. ָאֹנִכי ּבְ
ָכר ְבָרָכהִל  זֹוֶכה, ָמּה ּוְמַקיְּ  ַהּתֹוָרה טֹוב ּוְלׂשָ
עֹוָלם ה ּבָ ְקָרא ַהּזֶ ּנִ נֹוָטִריקֹון ה"ָל ָל ְק וּ , יֹום ׁשֶ

ֶרןוְ  אַה  עֹוָלםָל  וֹ ל תֶמ יֶּ ַק  ַהּקֶ  )נפש חיה(. ּבָ
�  

ָנה אׁש רֹ  נֹוָטִריקֹון ֵאהְר  ָ ּפּוִריםַה , לּולֱא , ַהׁשּ , ּכִ
ֵהם ין יֵמ יְ  ׁשֶ ֶכת ּוָבֶהם, ְוַרֲחִמים ּדִ ִמְתַהּפֶ

ָלָלה  )חסד ורחמים(. ּוְלטֹוָבה ְבָרָכהִל  ַהּקְ
�  

ת ָרׁשַ ָסמּוךְ  אוֹ  ֱאלּולֹחֶדׁש בְּ  ָלהָח  הֵא ְר  ּפָ לֹו.  ּבְ
יַ� ִה  לּולֱא  הֵא ְר  נֹוָטִריקֹון הֵא ְר  ֹחֶדׁש ַה  אׁש רֹ , ּגִ
ָנה אׁש רֹ , לּולֱא  ָ ּפּוִרים יֹום הּוא ֹורא, ַהׁשּ , ַהּכִ
ְעָנהה ר. אבָּ ַר  ֹוׁשַ ַמִיםׁשֶ  ִביֶכםֲא  צֹוןְר  -  ֲאׁשֶ ָ ׁשּ , ּבַ

ליִ  -  ָאֹנִכי ִאם, 'ה ַח ּכֹ  אנָ  ְגּדַ ים ׁשֶ ָאזה'  צֹוןְר  עֹוׂשִ
יִלים  ָאנוּ  הֲ� נַ  -  ןֵת נֹ , ְבָיכֹולכִּ  ְוֹכחוֹ  מוֹ ׁשְ ַמְגּדִ ׂשֶ

ֵני תוֹ יּ ִת ֹאו - ִלְפֵניֶכם, ֲחזֹרנַ  ׁשּוָבהּתְ  ַהּיֹום, ֶמֶלךְ  ּפְ
 )ֹחדש בשנה(. ָחםר% יְ  ּואה ֹעֵזבוְ  ֹוֶדהמ נֹוָטִריקֹון - 

�  

ֵני, ָאֶרץָה ־ןִמ  ֲ�ֶלהיַ  ֵאדוְ  נֹוָטִריקֹון ַהּיֹום ִמּפְ
ז ַהּיֹוםׁשֶ  ָנה ְלרֹאׁש  ְמַרּמֵ ָ יַ�  ַהׁשּ ּפִ ׁשְ טֹוָבה ַהּמַ

ל־ַ�ל ּוְבָרָכה ָנהַה  ּכָ ָ  )זכר חיי"ם(. ִתיָדהָהֲ�  ׁשּ
�  

ירוּ ִה  נֹוָטִריקֹון הְרֵא" ָה , אׁשֹוןִר  ְרֵיהַא  ְזּכִ ַאְרֵיהׁשֶ
ל ָהִראׁשֹון הּוא ֲ�ֵלי ִמּכָ ים ּבַ ר ַהַחּיִ ְזּכָ ָמָרא ַהּמ% ּגְ ּבַ
ַמּסֶ  ָרכֹות תכֶ ּבְ % ּובַ , ּבְ רגַּ ְת יִ ' ךְ וּ רָ�  ְלָחןׁשּ ֲאִרי ּבֵ ּכַ

רגַּ ְת ּמִ ְוַה , 'ּבֹוְראוֹ  ַלֲ�בֹוַדת ֲאִרי ּבֵ ם ּבֹו  ּכַ ִמְתַקּיֵ
ָרָכה ַהּיֹום ִלְפֵניֶכם ןֵת נֹ  ָאֹנִכי הֵא ְר   )אור תורה(. ּבְ
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ל   עֹוף ָטהֹור ּתֹאֵכלוּ ־ּכָ

ְלִמיִדים ים ּתַ "ז, לָ  לוֹ  ָהיוּ  ַרּבִ ן דוִ ּדָ  יַרבִּ ַרְדּבַ י ּה בָּ ַר , ִזְמָרא־ּבֶ ל ָהָראׁשִ  יוּ ָה  םֵמֶה  יםבִּ ְוַר , ִמְצַרִים־ׁשֶ
א ַהּדֹור ֵלידוֹ גְ לִ  ֶהם, ַהּבָ ַ�ל ּבָ י, ל"ָהֲאִריזַ  ַאף. ְועֹוד" ֶצתבֶּ ק% ְמ  הָט יׁשִ " ּבַ י לּוְרָיא קִיְצָח  ַרּבִ ַנּזִ ּכְ  הִנְמנָ , ַאׁשְ

ין ְלִמיָדיו ּבֵ ִהְתגּ  ֵ�תבְּ  ּתַ ִמְצַרִים ֹוֵררׁשֶ ְלַח  ַ�ל ָסמּוךְ , ּבְ יְוחֹוְתנֹו  דוֹ ּדוֹ  ןׁש% ַכי ַרּבִ  ּמוֹ ִע  ַיַחד .יסִס נְ ַר ְפ  ָמְרּדְ
ֵני ָלְמדוּ  י דוֹ אָמ פוֹ ֲא  ִיְצָחק יַרבִּ , וֹ ליגִּ  ֵניבְּ  נֹוָסִפים ֲחֵבִרים ׁשְ ַ�ם. יאִס ָפ  קִיְצָח  ְוַרּבִ ָנה, ּפַ  וֹ בּ ַר לְ  ל"ָהֲאִריזַ  ּפָ
ה: "ְוָאַמר לֹש$ָ ְלִמיִדים ׁשְ אן ֵיׁש  ּתַ מֹוֵתיֶהם ּכָ ְ ׁשּ ַמּה ". קִיְצָח  ׁשֶ ָבִריםַה  ַ�ל ז"ָהַרְדבַּ  ּתָ ַאל ּדְ נִ : "ְוׁשָ  הַמ , יּבְ

ָדָבר ךָ ְת נָ וָּ כַּ  יב ל"ְוָהֲאִריזַ "? ֶזה ּבְ ַ�ל, איִה  יִת נָ וָּ כַּ : "ֵהׁשִ ְ ׁשֶ  ַאף־ׁשֶ ם ִנְקָרִאים נוּ ּתֵ ׁשְ לָ ׁשּ ׁשֵ  דֵר ִנּפָ , ֶאָחד ּבְ
ָ�ִתיד ה ֶזה נוּ ֵת הוּ ַמ בְּ  ׁשֹוִנים ְוִנְהֶיה ּבֶ עֹוד. ִמּזֶ ְרֵסם ֲאִני ּבְ ָח  ֶאְתּפַ ָלה ְכַמתּבְ ּבָ ֶרת ַהּקַ ְסּתֶ ֲח  ֲהֵרי, ַהּנִ  יִר בֵ ׁשֶ
ָחְכַמת עֹוָלםבָּ  ְמעוֹ ׁשִ  ֵיֵצא אדוֹ ָמ פוֹ ֲא  ִיְצָחק ְ ְולַ , ָהִעּיּון ּבְ יׁשּ בַּ  ִליׁשִ ל ֹותנּ ׁשַ לְ  ֶטַבע ִיְהֶיה בּוָרהֲח ׁשֶ ָבר־ּכָ  ּדָ

ִהּפּוךְ  ְוַלֲ�ׂשֹותוֹ  ַמע". ּבְ ָבִרים ֶאת ז"ָהַרְדבַּ  ׁשָ ַמר ַהּדְ ִלּבוֹ  אֹוָתם ְוׁשָ ְררוּ  ּוְלָיִמים, ּבְ ָבִרים ִהְתּבָ    .כֹוִניםנְ כִּ  ַהּדְ

ָנה ֶזה ָהָיה ׁשָ ן רְלַאַח  ּכְ ַנת, ִמּכֵ ׁשְ ָהַרְדבַּ  ְלַאַחר, ֵ�ֶרךְ לְ  ג"שי ּבִ ּה , ִמְצַרִים־ֶאת ָ�ַזב ז"ׁשֶ ׁש  ּבָ ּמֵ נּות ׁשִ ַרּבָ  ּבָ
ּה  ִמְצַרִים ַיֲהדּות תגַ ָה נְ ַה ּובְ  ּלָ ךְ  ּכ% ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ָרֵאל ְלֶאֶרץ בְוׁשָ , ֹותבּ ַר  ׁשָ ּה , ִיׂשְ ְצִעירּותוֹ  ֹוֵררִהְתגּ  ּבָ  ְלַאַחר ּבִ

ָהָיה ין ׁשֶ ָפַרד ַהּגֹוִלים ּבֵ ְרָסם רּוׁש גֵּ בַּ  ִמּסְ ַנת ַהְמפ% ׁשְ בוֹ  קֹוםְמ  ֶאת. ב"רנ ּבִ ִעיר ָקַבע מֹוׁשָ ֶדׁש  ּבְ , תַפ צְ  ַהּקֹ
ָהְיָתה ֲחָכִמים ְמֵלָאה ָאז ׁשֶ יֵרי, ִריםְוסֹוְפ  ּבַ ִרים עֹוד ָיִמים ֶהֱאִריךְ  םְוׁשָ , ֶ�ְליֹון יּוְקדֹוׁשֵ  ּתֹוָרה ַאּדִ ֶ�ׂשְ  ּכְ

ָנה אֹוָתם. ׁשָ ה ָהְיָתה, ָיִמים ּבְ דֹוָלה ְיהּוִדית ְקִהּלָ בְּ  ייִק נִ לוֹ ׂשָ  ִעירבָּ  ּגְ בוּ  ּוָבּה , ָוןיָ ׁשֶ ַחת ּוְגאֹוִנים ֲחָכִמים ָיׁשְ  ּתַ
יַר , ם"ַד ׁשְ ְר ַה ַמ  תגַ ָה נְ ַה  מּוֵאל ּבִ ה ׁשְ ין. ְמִדיָנה־ּדֶ י ּבֵ ּתֵ ִהּלֹות ׁשְ ְלחוּ  ַהּקְ רֹות ִנׁשְ ָ�ְסקוּ , ָתםָה לְ  אֵמָהכָ  ִאּגְ  ׁשֶ

ֵאלֹות ׁשְ ַ�ם. ַהּדֹור ְוִעְנְיֵני תוֹ יּ ִת כָ לְ ִה  ּבִ יַ�  ּפַ "ז  ִהּגִ ָ ִמ  בּתָ ִמכְ ֶאל ָהַרְדּבַ ְגָנן ָהָיהׁשֶ , ייִק נִ לוֹ ׂשּ ֲחִריפּות ְמס% , ּבַ
ל ֵריַח  ּנוּ ִמּמֶ  ְוָנַדף ַחְכֵמי ִזְלזּול ׁשֶ ֶאֶרץ ַהּתֹוָרה ּבְ ּבְ ָבר־ַ�ל ׁשֹותֲח לַ  ָאסּור. "ַהּקֶֹדׁש  ׁשֶ  ז"ָהַרְדבַּ  ָאַמר", ַהּדָ
ִלּבוֹ  א ילַ ָ� וְ , "ּבְ ל ּה ָת ָא נְ ִק  ֶאת ְלַקּנֵ ִבי ֶאֶרץ ׁשֶ יםבָּ  ּוְלהֹוִדיַ�  ,ַהּצְ ם ֶאת ַרּבִ ל םָת יבוּ ׁשִ ֲח וַ  ֶ�ְרּכָ  ַחְכֵמי ׁשֶ
ר ָרהַהּתוֹ  ּה  ֲאׁשֶ ַקל ְלַאַחר". ּבָ ָ ׁשּ ָבר־ֶאת ׁשֶ ַתְלִמידוֹ  ז"ָהַרְדבַּ  ַחרבָּ , ַהּדָ י ּבְ  ַאף־ְוַ�ל, אדוֹ ָמ פוֹ ֲא  קִיְצָח  ַרּבִ

בֶ  ְלָיִמים ָצִעיר ָאז ֱהיֹותוֹ  מֹוֶנה ןּכְ ֵרה ׁשְ יָמה ֶאת ָ�ָליו ילִט ֵה , ֶ�ׂשְ ׂשִ דֹוָלה ַהּמְ יב ַהּגְ ָרֵאל ְלֶאֶרץ ְלָהׁשִ  ִיׂשְ
בֹוָדּה  ֶאת נֹוָסף. ָהָאבּוד ּכְ מוֹ , תוֹ חוּ ְק ִפ וּ  ְלָחְכָמתוֹ  ּבְ ם ּכְ אֹונּותוֹ  ּגַ ּתֹוָרה ּוְבִקיאּותוֹ  ּגְ י היָ ָה , ּבַ ם קִיְצָח  ַרּבִ  ּגַ

יר ְפָלג ָ�ׁשִ ל ָ�צּום ְסכּום ּמוֹ ִע  ָנַטל, ייִק נִ לוֹ ׂשָ לְ  תוֹ יָא צִ יְ  ְוִלְקַראת, מ% ינְ  ֶאֶלףכְּ  ׁשֶ  ַסרֶיְח  ְלַבל, ָזָהב ֵריּדִ
אֹוָתּה . ֶזגַהּמָ  ׁש , ָלֵכן ֹקֶדם ָמה־ְזַמן. ְרָקָחהּמֶ כַּ  הּוִדיתַהיְּ  ייִק נִ לוֹ ׂשָ  ָהְיָתה, ֵ�ת ּבְ  ֵמָהִאי ַנֲ�ָרה ֶאָחד ָאָדם ִקּדֵ

ם ,ִכּיֹוס ינִ וָ יְּ ַה  ׁשֵ ת ִרְבָקה ּבְ ׁש , גוֹ ְר לֶ וָ  ֵלבכָּ ־ּבַ ּקֵ ּבִ ה ּה אָת ׂשֵ לְ  ּוְכׁשֶ ָ א ,ְלִאׁשּ הּוא ןְוָטַ�  ַאֵחר ָאָדם ּבָ ּה  ׁשֶ ׁשָ  ִקּדְ
ָבר ּוְבעֹוד. ָלֵכן ֹקֶדם ל םָח ְת ִפ לְ  לָט וּ מ ַהּדָ נֵ  ׁשֶ א, ָהִעיר יַרּבָ י ָאָדם ּבָ ִליׁשִ ִפי, הּוא ַאף ְוָטַ�ן ׁשְ ּלְ  ָהֱאֶמת ׁשֶ

ָלה יָה  ֶאת ִקּבְ ּנוּ  ִקּדּוׁשֶ ֶטֶרם עֹוד ִמּמֶ אוּ  ּבְ נַ  ּבָ ְ ה. ָהֲאֵחִרים ִיםַהׁשּ בּוכָ  ָהְיָתה ַרּבָ ִעְנָין הַהּמְ  ַ�ד, ֶזה ּוךְ בָס  ּבְ
ֶדֶרךְ  ּבְ ֹאָרע ֶאת ָאז וּ נּ כִּ  תחוּ צַ  ׁשֶ בּוְך ְוַהּמּוָזר  ַהּמְ ֵ בַּ ַהּסָ תלֶּ ְמׁש%  ֶ�ְגָלה - " אָת לְּ ּתִ  ָלאגְ ֶ� " םׁשּ   ...ׁשֶ

ד ל תוֹ ָ� גָּ ַה  ִעם ִמּיָ י ׁשֶ יָבה ֶאל ִנְכַנס, ייִק נִ לוֹ ׂשָ לְ  אדוֹ ָמ פוֹ ֲא  קִיְצָח  ַרּבִ דוֹ  ַהְיׁשִ ִעיר ָלהַהּגְ ף, ּבָ  ֶאת ְוָחׂשַ
ל ַ�ד, ּוַבֲחִריפּות תְגאֹונוּ בִּ  ְדׁשוֹ ָק  ַ� רוֹ זְ  ּכָ ְלִמיִדים־ׁשֶ דֹול ּכֹחוֹ  מּול לֶא  יםִמ ְמ וֹ ּת ׁשְ ִמ  ָ�ְמדוּ  ַהּתַ . ֹוָרהּת בַּ  ַהּגָ

ָ�ְמדוּ  ׁשֶ ל ֶזהּותוֹ ־ַ�ל ּכְ ְמעוּ  ַח ֵר וֹ ָהא ׁשֶ ַרד ְוׁשָ ּיָ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ׁשֶ ל ָאְזָניו ֶאת ְלַגּלֹות רוּ ִמֲה , ֲאֵליֶהם ִיׂשְ  רֹאׁש  ׁשֶ
יָבה יׁש  ַהְיׁשִ ׁשִ יַ�  ָהֲאִרי ַ�ל לוֹ  רוּ ְוִסּפְ , ַהּיָ ִהּגִ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ׁשֶ י ַאףׁשֶ , ִיׂשְ דֹול ְלָיִמים הּוא ָצִעיר ּכִ  ּכֹחוֹ  ּגָ

ָזֵקן ֹוָרהּת בַּ  ל וּ נִהְתּכֹונְ , ְלָמֳחָרת. ָיִמים ַבעׂשְ וּ  ּכְ ְלִמיִדים ּכָ ֵדי, םָד מוּ לְ ּתַ  ֶאת ֵהיֵטב וּ ננְּ ְוׁשִ  ַהּתַ ֲ�ֶלה ּכְ ּיַ  ׁשֶ
ָיָדם ֵחם ּבְ ּה  ְלִהּלָ ִמְלַחְמּתָ ל ּבְ גּול ָהאֹוֵרַח  ִעם ּתֹוָרה־ׁשֶ רכַּ  .ַהּדָ א ֲאׁשֶ י ּבָ יָבה ֶאל קִיְצָח  ַרּבִ ּבֶֹקר ַהְיׁשִ ָנה, ּבַ  ּפָ

ד, עֹוְסִקים ֵהם הּמֶ בַּ  ִלְראֹות יַ�  ּוִמּיָ לְ  ִלְפֵני ִהּצִ ב ִמידַהּתַ ׁשַ ּיָ ָסמּוךְ  ׁשֶ ָיה לוֹ  ּבְ ׁשְ דֹוָלה ק%  ְגָיהּס% בַּ  ַוֲ�צּוָמה ּגְ
ְלֶמֶדת ם ְוָיָצא, ַהּנִ ָ ְלִמיד אֹותוֹ  ָקם. יונָ יָ נְ ִע לְ  ִמׁשּ יַ�  ּתַ ָיה ֶאת ְוִהּצִ ׁשְ ְפֵני ָהֲ�צּוָמה ַהּק% ְלִמיִדים ּבִ  אּוָלם, ַהּתַ

ה לֹא ּלָ ן ָהָיה ִמי ָלֶהם ּגִ ְקׁשָ ָיה ְלַ�ְצמוֹ  , ְוִיֵחסַהּמַ ׁשְ ב ָמה־ְזַמן רְלַאַח . ֶאת ַהּק% י ׁשָ  ְורֹאׁש , קִיְצָח  ַרּבִ
יָבה ָיה ֶאת ֵאָליו ִהְפָנה ַהְיׁשִ ׁשְ ִלי, ַהּק% הּוא ָלַדַ�ת ִמּבְ יַ�  ֶזה ׁשֶ ִהּצִ ךְ . אֹוָתּה  ׁשֶ י ִחּיֵ  ִמי ַ�ל: "ְוָאַמר קִיְצָח  ַרּבִ
ה ִהְקׁשָ ָיה־ֶאת ׁשֶ ׁשְ ם ַהחֹוָבה ֶלתֶט וּ מ ,ַהּק% ד", ּה צָ ְר ָת לְ  ּגַ ַתח ּוִמּיָ יו ֶאת ּפָ ֵתרּוץ ּפִ אֹורוּ  ַ�ד ִנְפָלא ּבְ  ֵ�יֵני ׁשֶ

ם ּלָ יָבה רֹאׁש  ּמוֹ ִע  ִנְכַנס. ּכ% ִדְבֵרי ַהְיׁשִ ֵ�ל ַ�ד, ּתֹוָרה ּבְ ִהְתּפַ דֹול ִמּכֹחוֹ  ׁשֶ ּתֹוָרה ַהּגָ י, ּבַ  ֶאת ָמָצא ִיְצָחק ְוַרּבִ
נּות ּמְ א ַהִהְזּדַ בוֹ  ֶאת ְלַקּנֵ ל ּה ָד ּכְ ָרֵאל ֶאֶרץ ׁשֶ ה, ִיׂשְ ֵאינוֹ  ָלֶהם ְוִגּלָ א ׁשֶ ְלִמיָדיו ייֵר ִע צְּ ִמ  ֶאָחד ֶאּלָ ל ּתַ  ׁשֶ

י הלָ ָ� , רּפָ ְס ִמ  ָיִמים רְלַאַח . ז"ָהַרְדבַּ  ל תוֹ יבָ יׁשִ בִּ  רּקֵ ְלבַ  קִיְצָח  ַרּבִ ָ�ְסקוּ  ֵ�תבְּ , ם"ַד ׁשְ ְר ַה ַמ  ׁשֶ  ִעְנָיןבָּ  ׁשֶ
ל ּוךְ בַהּסָ  ּדּוׁשִ  ׁשֶ ים יןַהּקִ ׁשִ ּלָ ה. ַהְמׁש% יַ�  ְוִהּנֵ יםּדְ ַק ַהְמ  ַאַחד ִהּגִ ֵהִעידוּ  ֵ�ִדים ְוֵהִביא ׁשִ י, ׁשֶ  ָהִראׁשֹון יֵד ֵ�  ּכִ

סּוִלים ן, תֵ�דוּ לְ  ֵהם ּפְ ּכֵ ין ַ�ל ְוָ�ְברוּ  יםּוְרָמׂשִ  יםצִ ָק ׁשְ  ָאְכלוּ  ׁשֶ י. ַהּתֹוָרה ּדִ ד־ִמן ָ�ַמד ִיְצָחק ַרּבִ  ַהּצַ
ַמע ָבִרים יִחּלּוֵפ  ֶאת ְוׁשָ ד ְוֵהִבין ,ַהּדְ ָחְכָמתוֹ  ִמּיָ י ּבְ ֶקר יֵד ֵ�  ּכִ רוּ ׂשְ נִּ , ׁשֶ ֵהם ׁשֶ ֵדי ׁש ּדֵ ַק ַהְמ  ְיֵדי־ַ�ל ּכְ ל ּכְ  ְלַבּטֵ

י ֶאת י ִיְצָחק ְללֹא מֹוָרא  ָקם .ָהִראׁשֹון ִקּדּוׁשֵ ׁש  קֹוםָמ בְּ : "ְוָאַמרַרּבִ ּיֵ ֵ  ִחּלּול ׁשֶ בֹוד חֹוְלִקים ֵאין ,םַהׁשּ  ּכָ
ׁש  ְוָלֵכן .ַרבלָ  ימוּ ". ָברּדָ בַּ  ָלדּון ׁשּותְר  ֲאִני ְמַבּקֵ ִנים ִהְסּכִ ּיָ י, ּמוֹ ִע  ַהּדַ ָנה ִיְצָחק ְוַרּבִ ַאל ָהֵ�ִדים ֶאל ּפָ  ְוׁשָ

ל ִנְפָרד ֶאָחד־ּכָ ָרִאיָת  יםּוְרָמׂשִ  יםצִ ָק ׁשְ  אֹוָתם, ִלי ָנא רמֹ ֱא : "ּבְ ָאְכלוּ  ׁשֶ  אוֹ  ׁשֹור רׂשַ ִמבְּ  ָהיוּ  ַהִאם, ׁשֶ
לוּ "? ֶבשׂ כֶּ  ְלּבְ ֵאָלה עַמ ׁשֵ לְ  ָהֵ�ִדים ִהְתּבַ ְ ְפָלִגים םיּבּוִר  ןכֵּ ׁשֶ , ַהׁשּ א ָהְיָתה לֹא םָת דוּ ֵ�  ְוָכל ָהיוּ  מ%  תֵ�דוּ  ֶאּלָ

ֶקר יָון, ׁשֶ ָבל ּוִמּכֵ ַהּנָ ָ  ׁשֶ ׂשּ ֵאָלה אֹוָתם ֵהִכין לֹא אֹוָתם ַכרׁשֶ ָכִלים ינֵ ׁשְ  ָיְדעוּ  לֹא ,זוֹ  ִלׁשְ  יבָהׁשִ לְּ  הַמ  ַהּסְ
ְתקוּ  ת ְוׁשָ ֹבש$ֶ ִנים ּבְ ַלךְ  אּוָלםבָּ . ּפָ ׁשְ י, ַהס ה% ֶהם ִלְגעֹר ֵהֵחל ִיְצָחק ְוַרּבִ ָהֵ�ִדים ַ�ד, הָק זְ ָח בְּ  ּבָ רוּ  ׁשֶ ּבְ , ְוִגּלוּ  ִנׁשְ

י ָגִדים תיגַ ִר ֲא בַּ  ָתםְלִמְחיָ  ֵהם עֹוְסִקים ּכִ ה אֹוָתם ַכרׂשָ  ָאָדם ְואֹותוֹ , ּבְ ָ ֲחִמׁשּ יָנִרים ּבַ דוְ , ּדִ  רּקֵ ׁשַ לְ  אֹוָתם ִלּמֵ
ֵ�ל. םָת דוּ ֵ� בְּ  ל ֵמָחְכָמתוֹ  ם"ַד ׁשְ ְר ַה ַמ  ִהְתּפַ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ַח ֵר וֹ ָהא ׁשֶ בֹוד לוֹ  הׂשָ ָ� וְ , ִיׂשְ דֹול ּכָ לוּ  ּוֵמָאז, ּגָ  ִקּבְ

ֵהר ייִק נִ לוֹ ׂשָ  ַחְכֵמי ַ�ְצָמם ַ�ל ְכבֹוָדם ְלִהּזָ ל ּבִ ֶדֶרךְ  םָלֶה  ְוָכְתבוּ  ַהּקֶֹדׁש  ֶאֶרץ ַחְכֵמי ׁשֶ בֹוד ּבְ ָראּוי ּכָ   �     .ּכָ

  
  

י אַיאן ַרּבִ ָרֵאל ִמּבִ ִציג־ִיׂשְ   ל"ַזּצַ  ַלְיּפְ

ְמַנֵחם ַהִהּלּוָלא ְליֹום  ָאב תשי"א־ל' ּבִ
  

י ְלָאִביו נֹוַלד כ אןאיַ בִּ ִמ  קִיְצָח  ַרּבִ ֱאלּול ד"ּבְ  א', ּבֶ
ְסִליחֹות  ַיֲ�ֹקב ַאְבָרָהם יַרבִּ  נוֹ ֵק זְ וּ , ח"לַ ְר ּתַ  ּדִ

א יגּוָראּדִ ִמּסַ  ּטֵ ָחִסיד יַ� גִּ 'ִה ׁשֶ  ִהְתּבַ , ָלעֹוָלם' ָוִתיק ּכְ
ִמְנַה  ס ַהֲחִסיִדים גּכְ ּנֵ יֹום ַיַחד ְלִהְתּכַ ְסִליחֹות א' ּבְ . ּדִ
רֹאׁש  ִנּמֹול ָנה ּבְ ָ ם־ַ�ל ְוִנְקָרא, ַהׁשּ ֹו נֵק זְ ־ֲאִבי ׁשֵ

א'ַקּדִ  אבָ 'ּסָ ַה  י יׁשָ  רְלַאַח . ֵמרּוִז'ין ָרֵאלִיׂשְ  ַרּבִ
ִטיַרת , ָהִראׁשֹוָנה ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת ְוִסּיּום ָאִביו ּפְ
ב ֵ ַליְ  ִהְתַיׁשּ ִציגּבְ תֹוָרתוֹ  ִעירָה ־ֶאת ְוֵהִאיר ּפְ  ּבְ

ל. תוֹ קוּ ְד צִ וְ  , ָהָרמֹות ַמֲ�לֹוָתיו־ֶאת ִהְצִניַ�  ָיָמיו־ּכָ
ר ַ�ם ִנְכַנס ְוַכֲאׁשֶ ִאיׁש  ׁשוֹ ּמְ ׁשַ ְמ  ּפַ , ְלַחְדרוֹ  ַלְיָלה ֹוןּבְ
ַמן ְלַאַחר ּזְ ה ָלֵכן ֹקֶדם בַר  ׁשֶ ּבָ אֹור־ֶאת ּכִ  אוֹ צָ ְמ , ַהּמָ
ב ק יֹוׁשֵ בֹוָתיו ִמְתַ�ּמֵ ַמְחׁשְ ְדֵבקּות ירוּ ְוׁשָ  ּבְ  ּבִ

ִאית ֹכַח  נֹוַדע. ִעּלָ תוֹ  ּבְ ִפּלָ  ְיׁשּועֹות לֵ� וֹ ּפ  היָ ָה וְ , ּתְ
ָניו ְלׁשֹוֲחֵרי ְפִטיָרתוֹ . ּפָ ֵביתוֹ  ָמְצאוּ , ּבִ ֶסף ררוֹ צְ  ּבְ  ּכֶ

ֶתק ִעם ְכַת  ּפֶ ׁש  הּוא ּבוֹ , ָידוֹ ־בּבִ יב ְמַבּקֵ  ִלְפלֹוִני ְלָהׁשִ
נָּ  ָתיוְמעוֹ  ֶאת ַ�םלֹו  ןַת ׁשֶ ֵדי ְלַפַ�ם ִמּפַ ֵרךְ  ּכְ  ְלִהְתּבָ

ל ֶזַרעבְּ  יָון אּוָלם, ָמאיָּ ַק ־ׁשֶ ְלֵת  לוּ ֲ� נְ נִּ ׁשֶ  ִמּכֵ  יּדַ
י ָרָצה לֹא, ָרהזֵ ַהגְּ  ָ�ָליו ָרהְוִנְגזְ  ַמִיםׁשָ   ָהַרּבִ

ׁש  ּמֵ ּתַ חּוק בוֹ ַמּצָ  ַאף־ַ�ל עֹותּמָ בַּ  ְלִהׁשְ ַנת. ַהּדָ ׁשְ  ּבִ
ר ה"צֶ ְר ּתִ  ּקֵ ֶאֶרץ ּבִ ָרֵאל ּבְ קֹום ְוֵחן ִיׂשְ  ָמָצא ַהּמָ

ְלָבבוֹ  ְמִסּלֹות ַנת ַרק אּוָלם, ּבִ ׁשְ  ֶאת ָקַבע ט"צַ ְר ּתַ  ּבִ
ֵתל נוֹ כָּ ׁשְ ִמ  יּ  ְלֵתל ָהָיהֹו יתּובֵ , ָאִביב־ּבְ ְלּפִ  ָהָיה. ֹותּתַ

ָכה יגּוָראַסּדִ  יתְלבֵ  ָהִראׁשֹון ֶצרַהנֶּ  ּזָ  ֶאת ַלֲ�ֹבר ׁשֶ
יל ִ  ּגִ ךְ  בֹודכְ לִ וְ , ִעיםבְ ַהׁשּ  ֲחִסיָדיו ִעם ֵ�דוַ ִהְת  ּכָ

יר ְבֵרי ֶאת ְוִהְזּכִ ָבהלְ  ִעיםבְ ׁשִ  ןבֶּ " ל"ֲחזַ  ּדִ  ְוָאַמר", ׂשֵ
ַבת ּתֵ יָבה ׁשֶ ה ִהיא ְלׂשֵ יַמְטִרּיָ ב ּגִ י, ָאָדם ׁשָ  ּכִ

ִאים ּבָ ׁשֶ ַנת ּכְ ְבִעים ִלׁשְ ִ ן ָצִריךְ  ַהׁשּ  ַהּכֹל ְלַתּקֵ
ֵלם ָאָדם ְוִלְהיֹות ָ נֹות ג"לַ  רְלַאַח  רַט ְפ נִ . ַהׁשּ  ׁשְ
ָא  ַהְנָהָגה ים ׁשֶ  ןַמ ְוִנְט , נוֹ ֵק זְ וּ  יובִ ּכְ ֵבית ַהַחּיִ ְצַפתּבְ   .ּבִ

  
שכנא  אחד מגדולי ישראל המפורסמים, היה רבי שלום

 "בית שמואל"במלובלין, רבו וחותנו הראשון של הרמ"א. 
לכן , , מובא: "שכנא בכ"ף הוא לשון שכינהלשמות גיטין

ְלִׁשְכנֹו הגאון מוהר"ר שכנא ז"ל, נתן סימן על עצמו '
כי בפרשתנו), כלומר שלא תאמר בבי"ת".  פסוק' (ִתְדְרׁשּו

על  שמות דומים יש, שבנא ושכנא, הראשון היה ממונה
ביתו של חזקיהו המלך, וגם חברו של הלל נקרא שבנא 
כמובא במסכת שבת, אלא שהתוספות גורסים שם שכנא 

ולכן המליץ רבי שכנא כי לא ייתכן שנקרא בשם רשע. 
את הפסוק 'לשכנו תדרשו', כדי להורות שהשם נכתב 

אולם  אך נכתב בסופו באל"ף ולא בה"א. ,בכ"ף ולא בבי"ת
"שי  יובהגהות מוסיףזון מלבוב רבי יוסף שאול נתנ

למורה" על ה"בית שמואל" כך: "בטיב גיטין תמה, דמה 
צריך ליתן סימן בדבר שהיה מפורסם שנקרא שכנא 
בכ"ף. ואני שמעתי, שנמצא בקראקא ש"ס שהגיה הגאון 
מורנו שכנא ז"ל בפרק חלק בשמות של משיח, שהגיה 

ימן אני אומר 'שכנא שמו, שנאמר לשכנו תדרשו', וזהו הס
שנתן הגאון ר' שכנא ודו"ק". ולפי הגהה זו לא בא רבי 
שכנא לתת סימן לשמו שלו, שהרי ברור הוא ששכנא 
נכתב בכ"ף ולא בבי"ת, אלא בא לתת סימן לשמו של 
משיח, כדברי חז"ל במסכת סנהדרין פרק חלק, שנחלקו 
בשמו של המשיח, ובא לומר ששכנא שמו. וכן מובא 

ובספר  ר' יוזפ'ׂש מקראקא, בסדר הגט לר' מיכלבספר 
"קב ונקי": "וגם שמעתי, שכשלמד הגאון הנזכר באגדה 
דפרק חלק, שנחלקו שם בשמו של משיח, וכל אחד הביא 

המקרא, אמר הגאון הנ"ל, 'אילו הייתי שם, הייתי ־סמך מן
שנאמר לשכנו תדרשו'. וכן ראיתי נדפס  ,אומר שכנא שמו

און מו"ה שכנא בסוף גמרא נדה שהוגה מן הגמרא של הג
ז"ל". רבי ראובן מרגליות ב"מרגליות הים" על סנהדרין 
מוסיף, כי בתשובה שכתב בנו של רבי שכנא לאחר 
פטירת אביו, נאמר: "נטרפה השעה ונשבה ארון הקודש, 
ונתבקש בישיבה של מעלה מאור הגולה רוח אפינו משיח 

  ".  וכו', הנקרא בשם קדשו שלום המכונה שכנא ה'
  

ַ&ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

י ח ֶאת־ּכִ ְפּתַ   ָיְדָך לוֹ ־ָפֹתַח ּתִ

יָקה ֶאֶרץ ָיפוֹ  ִעירָה  ִהיא ַ�ּתִ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ַא  תבֶ ְוֶנְחׁשֶ , ִיׂשְ ֵמל ֵמָ�ֵרי תַח ּכְ יקֹות ַהּנָ ֶרת ִהיא. עֹוָלםבָּ  ָהַ�ּתִ ְזּכֶ  מ%
ָבר ֵסֶפר ּכְ ַ�  ּבְ ַנֲחַלת ְיהֹוׁש% ֶבט ּבְ ּה , ןּדָ  ׁשֵ ְרּכָ יעוּ  ּדַ הּוְבאוּ  ִזיםָהֲאָר  ֲ�ֵצי ִהּגִ ָבנֹון ׁשֶ ת ִמּלְ ית ִלְבִנּיַ ׁש  ּבֵ ְקּדָ  ַהּמִ

ִביא ָיַרד ְוֵאֶליָה , ָהִראׁשֹון ׁש  יֹוָנה ַהּנָ ּקֵ ּבִ ׁשֶ ה ִלְברַֹח  ּכְ יׁשָ ְרׁשִ ְפֵני ּתַ  ָיפוֹ  ָהְפָכה, ָנֵמל ִעיר יֹוָתּה ְה בִּ . ה' ִמּלִ
ַ�ר ִלְהיֹות ָרֵאל ְלֶאֶרץ יָסהנִ כְּ ַה  ׁשַ ל ָיְרדוּ  ְוֵאֶליָה , ִיׂשְ יעוּ  ָהעֹוִלים־ּכָ ִהּגִ ּה  ְוָ�ׂשוּ  ַאְרָצה ׁשֶ  ְיֵמיֶהם ֶאת ּבָ

ָחה ִעירבָּ . ָהִראׁשֹוִנים ּתְ ה ִהְתּפַ ה ְקִהּלָ ל ְקַטּנָ ְרְנסוּ  ְיהּוִדים ׁשֶ ִהְתּפַ ר ׁשֶ ִעּקָ ְסָחר ָהעֹוִלים ֵמֵארּוַח  ּבְ , ּוִמּמִ
ךְ  ה ָהְלָכה ַמןַהזְּ  ּוְבֶמׁשֶ ִהּלָ ָחה ַהּקְ ּתְ ל יָה בֶ ׁשָ וֹ ּת ִמ  ֶאָחד. ְוִהְתּפַ יר ְיהּוִדי היָ ָה , ָיפוֹ  ׁשֶ יַ�  ָ�ׁשִ ִהּגִ  ֵאֶליָה  ׁשֶ

ְזָרח ֵמַאְרצֹות ַלח הּוא. ַהּמִ ְסָחר ָידוֹ  ׁשָ ּמִ ּיּוְבאוּ  ׁשֹונֹות ְסחֹורֹות ָרַכׁש , ּבַ ֳאִנּיֹות ַאְרָצה ׁשֶ יעוּ  ּבָ ִהּגִ  ׁשֶ
ָ�ֵרי אֹוָתן ּוָמַכר, חֹוקֹותְר  ֵמֲאָרצֹות ְמִחיר ָהָאֶרץ ּבְ ל ּבִ ְלּפָ נֹוָסף. ְמפ%  ּבוֹ , ָיַדִים בְרַח  ָמלֹון יתבֵּ  ֵהִקים, ּבְ
ים אֹוְרִחים נוּ ִהְתַאְכְס  יעוּ  ַרּבִ ִהּגִ ֵדי ַאְרָצה ׁשֶ ל, ַהּקֶֹדׁש  ַאְדַמת ֶאת ִלְפֹקד ּכְ ֲאָתֶריָה  ּוְלַטּיֵ   . ָה יֶר ְוָ�  ּבַ

קּוָפה הֲאר%  ּתְ יר ָרָאה ּכָ ָרָכה ֶהָ�ׁשִ ֲ�ָמלוֹ  ּבְ  ָרהֵת יְ ַה  תוֹ ָח לָ צְ ַה  אּוָלם. ָחהוָ צְ  ְוֵאין יֹוֵצאת ְוֵאין ץֶר ּפֶ  ֵאין, ּבַ
ֵ�ינָ  יםינִ נִ צְ לִ  ָהְיָתה ל ויּבְ ים ַהּסֹוֲחִרים ַאַחד ׁשֶ יָ  ָהַ�ְרִבּיִ ּבְ הַה . ַ�ִין ְוַצר ַמֲ�ָלִלים ַרע ִאיׁש , פוֹ ׁשֶ  ָרָאה ּלָ

ֵ�יַנִים יַצד ֹותלכָּ  ּבְ ה הּוִדיַהיְּ  ּכֵ ּזֶ רֹוב ׁשֶ א ִמּקָ ה, ּבָ עֹוד, יוָק ָס ֲ� בַּ  ַחִיל עֹוׂשֶ ב הּוא ּבְ ֲחנּותוֹ  יֹוׁשֵ ֶאֶפס ּבַ  שׂ ַ� ַמ  ּבְ
רּוטֹות ּוַמְרִויַח  ִמְסָחרוֹ  ֹותְמַ�ּט  ּפְ שׂ  ּומֹוחוֹ , ּבְ נּות ִחּפֵ ְחּתָ ַקּדַ יַצד ךְ ֶר ּדֶ  ּבְ  ִדיהוּ ַהיְּ  ַהּסֹוֵחר ֶאת ַלֲהגֹות ּכֵ

ה־ִמן ִסּלָ ךְ , ּוָמָצא ָהַ�ְרִבי ָיַגע. ַהּמְ קּוָפה ּוְבֶמׁשֶ ה ּתְ ּכָ ָידוֹ  הָ�לָ  ֲאר% ל הָמ לֵ ׁשְ  תכֶ ַמּסֶ  תווֹ ְט לִ  ּבְ  ִריםָק ׁשְ  ׁשֶ
י הּוִדיַהיְּ  ַ�ל ְוֶהֱ�ִליל, יםבִ זָ כְ וּ  ְלטֹון ֵמֵ�יֵני יוָק ָס ֲ�  ֶאת ַמֲ�ִלים הּוא ּכִ ִ ַלט ינִ 'ָמ ְת עוֹ ָה  ַהׁשּ ָ ׁשּ  ֶרץָא בָּ  ָאז ׁשֶ

ּזוֹ , בַר  ָ�ָמלבְּ  הגָ ְר ֶא נֶ  ָהֲ�ִליָלה. ׁש ָר ְד נִּ ים כַּ ּסִ ּמִ ַה ־תם ֶא לֵּ ׁשַ ְמ  ינוֹ ֵא , וְ םיִר צָ ְמ  ְללֹא  רֹאׁשוֹ ־ַ�ל ָלהְט וּ ה ּוְכׁשֶ
ל ד ֵהִבין, הּוִדיַהיְּ  ַהּסֹוֵחר ׁשֶ י ִמּיָ  ֶאת ָמָצא ְוהּוא, ַמֲ�ָצר ַצו ֶנְגּדוֹ  אצָ הוּ  ְמֵהָרה ַ�ד. ָרָ�הָה  ֵאָליו ְלָתהכָּ  ּכִ

ָלךְ  ַ�ְצמוֹ  ׁשְ ִקְרבּ  ָנְפָלה ְורּוחוֹ , יַח ִר ּובְ  גסֹוָר  יֵמֲאחֹוֵר  לֶא  מ% ֵני. וֹ ּבְ ְחּתוֹ  ּבְ ּפַ  ְוִנּסוּ  עֹוָלמֹות ִהְרִעיׁשוּ  ִמׁשְ
ֵחד ל־ֶאת ְלׁשַ ָבר ַהּנֹוְגִעים־ּכָ ּדָ ֵבָדה ּכֹה ָהְיָתה ָהֲ�ִליָלה אּוָלם, ּבַ ַרְקִליִטים ַ�ד, ְונֹוֶקֶבת ּכְ ַהּפְ ׂשְ  ׁשֶ ּנִ רוּ ׁשֶ  ּכְ

תוֹ  ל ַלֲהַגּנָ יםָהֲא  ׁשֶ ְמַ�ט, ָנׁשִ ֵיאּוׁש  ְיֵדיֶהם ֶאת ֵהִרימוּ  ּכִ ךְ . ּבְ ֶמׁשֶ קּוָפה ּבְ ים ּתְ ּכִ ין הּוִדיַהיְּ  קַמ נָ  ֲאר%  ילֵ ְת כָּ  ּבֵ
ית עֹוד, ַהּסַֹהר ּבֵ ים יוָר גוֹ נֵ ָס  ּבְ יב ְמַנּסִ ַמֲהלַ  ָרהְע ׁשַ  ִמְלָחָמה ְלָהׁשִ ט ךְ ּבְ ּפָ ׁשְ ִהְתַנֵהל ָהָארֹךְ  ַהּמִ   . אֹודֹוָתיו ׁשֶ

ַא  ִמים דַח ּבְ ל ּה ָפ וֹ חבְּ  יםׂשִ ָר ְפ ִמ  ְסִפיַנת הנָ גְ ָ� , ַהּיָ ה, ָיפוֹ ־ׁשֶ ּנָ ִנים ּואשׂ נְ  ְיהּוִדי ָיַרד ּוִמּמֶ  ַמְרֶאה ּוַבַ�ל ּפָ
ד ֲאִציִלי י ֶזה ָהָיה. ְוִנְכּבָ ְמׁשֹון ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ְ ִמ  ׁשִ ְלִמיֵדיֶהם ֵמֲחׁשּוֵבי דָח ֶא , הָק בְ יטוֹ ּפִ ׁשּ ל ּתַ יד ׁשֶ ּגִ  ַהּמַ

י ׁש ְזִריְט ִמּמֶ  ר, ִמּקֹוִריץ ְנָחסיּפִ  ְוַרּבִ יֵקי יֵמִראׁשֹונֵ  ֶאָחד ָהָיה ֲאׁשֶ ָ�לוּ  תַהֲחִסידוּ  ַצּדִ ַנת ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ ׁשֶ ׁשְ  ּבִ
ּה  ְוָתְקעוּ  נ"תק ל, תוֹ יָד ִר יְ  ִעם. ֵאיָתן ָיֵתד ּבָ יקצַּ ַה  ִהְתַקּבֵ ִנים ראוֹ ְמ בִּ  ּדִ ַ�  ָיפוֹ  ְיהּוֵדי ְיֵדי־ַ�ל ּפָ  יםּטִ ַהּמְ

ָ�ְמדוּ  ל יבוֹ ִט  ַ�ל ַמֵהר ׁשֶ גּול ַח ֵר וֹ ָהא ׁשֶ בֹוד רַאַח  ְכִניסּוהוּ ם ִה ְוֵה , ַהּדָ ית לֶא  ּכָ ֵדי ָהַאְכַסְנָיה ּבֵ  ְמַ�ט ָלנּוַח  ּכְ
ִסיָ�ה ה ֵמַהּנְ ּכָ ת ָהֲאר% ָלאֹות ְוַרּבַ ֵ�ינוֹ . ַהּתְ ה ּבְ י, ַח ֵר וֹ ָהא ִהְבִחין ַהַחּדָ ֵניֶהם ּכִ ל ּפְ ֵני ׁשֶ יִ  ּבְ , תמוֹ גוּ ֲ�  תַהּבַ

ה קֹוֶדֶרת הנָ נָ ֲ� וַ  רּוׂשָ קֹוםבַּ  ּפְ ָהה ּוַבֲאִצילּות תֲ�ִדינוּ בַּ . ּמָ י ּתָ ְמׁשֹון ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ָבר־ַ�ל ׁשִ ְרצוּ  ּוְלֶפַתע, ַהּדָ  ּפָ
ֵני ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ דֹוָלה ָצָרָתם ֶאת ְלָפָניו וּ נּ ִת וְ , ַמר ִכיבְ בִּ  ַהּמִ ָפ  ָלהָהֲ�ִלי ְוֶאת ַהּגְ ְ ה ָלהַהׁשּ . ֲאִביֶהם ַ�ל ָלהְט וּ ׁשֶ

א זוֹ  ֵאין. לַ� ּמַ בַּ  ָידוֹ  ְוֵאין ָאִבינוּ  הּוא רׁשֵ כָּ  ִאיׁש " ָפ  ֲ�ִליָלה ֶאּלָ ה ָלהׁשְ יֵדי ָ�ָליו ָלהּוְט ׁשֶ  עׁשָ ָר  יַ�ְרבִ  ּבִ
ֵ�ינוֹ  ַבךְ ־ִמן מֹוָצא מֹוְצִאים ֵאיֶנּנוּ  אּוָלם, תוֹ ָח לָ צְ ַה בְּ  ָצָרה ׁשֶ יַצד יֹוְדִעים ֶנּנוּ ְוֵאי ַהּסְ ץ ּכֵ  ָאִבינוּ  ֶאת ְלַחּלֵ
ֶ  ִמּבֹור ל ָצָרתוֹ  עַמ ׁשֵ לְ ". ִביַהׁשּ בוּ , הּוִדיַהיְּ  ַהּסֹוֵחר ׁשֶ ָניו ִהְתַ�ּצְ ל ּפָ י ׁשֶ ְמׁשֹון ַיֲ�ֹקב ַרּבִ קּוא ִה ְוה, ׁשִ  ְתַ�ּמֵ

בֹוָתיו ַמְחׁשְ ה ִבירוּ ֲ� ְוַה  ָנא חּוׁשוּ : "ִניםּפָ  ראוֹ ְמ בִּ  ְוָאַמר רַ� נְ נִ  ְלֶפַתע. יוּפָ ַ� ְר ׂשַ בְ וּ  ּבְ ׁשָ ּקָ  לָט וּ ַהּמ  ַלֲאִביֶכם ּבַ
ֵבית ֶלא ּבְ ֵ ְלַא , ַהּכֶ דֹול ְסכּום ָלֵתת ָלֶכם רׁשּ ח ְוִאם, ָדָקהצְ לִ  ּגָ ם ְוִלּבוֹ  ָידוֹ ־ֶאת ִיְפּתַ ךְ  ְלׁשֵ ְבָטח, ּכָ ֵצא לוֹ  מ% ּיֵ  ׁשֶ

י ם ָחְפׁשִ ל ְוַזךְ  ָנִקי ְוֵיֵצא ִחּנָ ְ ַה  ָהֲ�ִליָלה ִמּכָ ֵני רוּ גְּ ׁשִ  ֲאָתר־ַ�ל". ָלהָפ ׁשּ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ִליַח  ַהּמִ  ֲאִביֶהם לֶא  ׁשָ
יב ֵהׁשִ ּמּוָבן ׁשֶ ִחּיּוב ּכַ ִנים וְ  ,ּבְ חּוי ְללֹא הוּ קוּ לְּ ִח וְ  דבָּ כְ נִ  ְסכּום ְלָהִרים ִמֲהרוּ ַהּבָ ה ייֵּ נִ ֲ� לַ  ּדִ ִהּלָ   . ַהּקְ

ה יַ�  ְוִהּנֵ ט יֹום ִהּגִ ּפָ ׁשְ ֹוְפִטים ַיְכִריעוּ  ּבוֹ  ַהּיֹום, ילִ ָר וֹ גּ ַה  ַהּמִ ינוֹ ־ֶאת ַהׁשּ ל ּדִ ם־ׁשֶ ֱאׁשָ ה. ַהּנֶ ִהּלָ  ַהּקְ
ה הּוִדיתַהיְּ  ַטּנָ יָ  ַהּקְ ּבְ ֶמַתח היָ וּ רׁשְ  ָהְיָתה פוֹ ׁשֶ דֹול ּבְ ֵהם, ּגָ ׁשֶ ִפים ּכְ ּתְ ּתַ ַצֲ�רוֹ  ִמׁשְ ל ּבְ  יִריםּתִ ְע ּוַמ  םָר בֵ ֲח  ׁשֶ

ה ְתִפּלָ ֲ�דוֹ  ּבִ אֹוָתם. ּבַ ית היָ ָה , יםָיִמ  ּבְ ט ּבֵ ּפָ ׁשְ ם ַהּמִ ּקָ ּה  תַפ ׂשְ  ַ�ל ְממ% ל ַיּמָ ר, ָיפוֹ ־ׁשֶ ֲאׁשֶ  ּפֹוִנים ַהַחּלֹונֹות ּכַ
ם־ֶאל ים, ַהּיָ ּלִ ִית ילֵ ְת כָּ  ֶאת יםכִ ֲח לַ ְמ  ְוַהּגַ ְדֵרגֹות ְוַאף, ַהּבַ הֹוִבילוּ  ַהּמַ ט םאּולַ  לֶא  ׁשֶ ּפָ ׁשְ מֹות יוּ ָה , ַהּמִ ּקָ  ְממ%

ם־ֵמי ֵמַ�ל ֹוְפִטיםַה . ַהּיָ ָבר ׁשּ בוּ  ּכְ ב הּוִדיַהיְּ  ַהּסֹוֵחר, םיֶה ֵת מוֹ קוֹ ְמ  ַ�ל ָיׁשְ ָלאֹות ָקׁשּור ָיׁשַ ְלׁשְ ׁשַ ל ּבְ  ׁשֶ
ְרֶזל ִמים לַסְפַס  ַ�ל ּבַ ֱאׁשָ ה, ַהּנֶ ית גֹותְדֵר ַמ  ַ�ל ַהּתֹוֵבַ�  ָהַ�ְרִבי ַהּסֹוֵחר עֹוֶלה ְוִהּנֵ ט ּבֵ ּפָ ׁשְ ָידוֹ , ַהּמִ ּבְ ׁשֶ יק ּכְ  ּתִ

ְסָמ  ּלוֹ  ִכיםַהּמִ ם ֶנֶגד ָהְרָאיֹות ִעם ּכ% ֱאׁשָ ְת  ְלֶפַתע. ַהּנֶ ְדֵרגֹות ֵהֵחּלוּ , םאוֹ ּפִ ֵבר ְלִהְתנֹוֵ�ַ�  ַהּמַ ָ ַחת ּוְלִהׁשּ  ּתַ
ל ַרְגָליו הַה  ׁשֶ יק ּוְבֶטֶרם, ּלָ ִצּדֵ  ֲ�ֶקהּמַ בַּ  זֵח ָא ֵה לְ  ִהְסּפִ ּלְ ְדֵרגֹות יׁשֶ ְחֵרר, ַהּמַ  ָמתוֹ קוֹ  ְמלֹוא ְוָנַפל רֹאׁשוֹ  ִהְסּתַ

לֵּ  ּתֹוךְ  לֶא  רׁשֵ ַהיְ  ם יּגַ ל ִעם ַיַחד, יםִפ צְ וֹ ּק ַה  ַהּיָ יק ּכָ ְסָמִכים ּתִ ָהָלה. ַהּמִ דֹוָלה ּבֶ קֹום ָקָמה ּגְ ּמָ ה ּבַ  ְוַכּמָ
ם ֶאל ץּפֹ ְק לִ  ִנּסוּ  ִחיםֵמַהּנֹוכְ  יל ַהּיָ הְוַה  ַהּמֹוֵ�ד־ֶאת ֲחרוּ ֵא ֵהם  ַאךְ , ַהּתֹוֵבַ� ־ֶאת ּוְלַהּצִ . קֹוםּמָ בַּ  ּוֵמת ֶטַבע ּלָ

ר" ֶהְעּדֵ יק ּבְ ִביָ�ה ּתִ ִלים ָאנוּ  ,ַהּתְ ַתב ֶאת ְמַבּטְ ּום ּכְ ְחרּורוֹ  ַ�ל ּומֹוִרים ,ָהִאׁשּ ַנאי ְללֹא ׁשִ ל ּתְ  ַהּסֹוֵחר ׁשֶ
ֹוְפִטים רֹאׁש  ָראָק ", הּוִדיַהיְּ  ַ�ת ַהׁשּ ֱאָסִפים ְלַהְפּתָ ְתרּועֹות. ַהּנֶ ְמָחה ּבִ  םָר בֵ ֲח  ֶאת ָיפוֹ  יְיהּוֵד  ִלּווּ , ׂשִ

ְחָרר יתֵר  תְוֶא , ַהְמׁש% ם אׁשִ ְרּכָ יקצַּ ַה  לֶא  ָ�ׂשוּ  ּדַ ְ ִמ  ּדִ ֵדי, הָק בְ יטוֹ ּפִ ׁשּ ֵ ְלבַ  ּכְ ָלה ַ�ל לוֹ  רׂשּ ְלִאית ַהַהּצָ  הַמ . "ַהּפִ
ֵמִהים ֶכםלָּ  ָנה"? ּתְ י ֲאֵליֶהם ּפָ ְמׁשֹון ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ָבר ֵריֲה , "ְוָאַמר ׁשִ ָבר ַהּדָ תבְּ  ֹוָרהּת בַּ  זִנְרַמ  ּכְ , הֵא ְר  ָפָרׁשַ

ֲהֵרי וֹ  ֶנֱאַמר םׁשָ  ׁשֶ ְדָך� ל� �ח ֶאת־ָיֽ ְפּתַ ַח ּתִ י־ָפֹת� ֽ בֹות ,ּכִ �ח ְוַהּתֵ ְפּתַ ַח ּתִ ַטֲ�ֵמי תמוֹ ָ� ְט מ%  ָפֹת� א ּבְ ְרּגָ , ִבירּתְ  ּדַ
ז יֵד כְּ  ִאם ְלַרּמֵ ד ֶאת ּפֹוְתִחים ׁשֶ ה ֲאַזי, ָדָקהצְ לִ  ַהּיָ ְרּגָ ַחת ַהּדַ ּתַ בֶּ  ,עׁשָ ָהָר ַרְגֵלי  ׁשֶ �       ..."תֶר ִנׁשְ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
  

דּון ְוגֹו' ַאּבֵ ד ּתְ תּוב ִלְרֹמז ִאּבּוד  -  ַאּבֵ ן ַהּכָ ּוְבֶדֶרְך ֶרֶמז ְיַכּוֵ
ם ֱ#ָלם ּגַ ַח ַהּנֶ ר ־ַלּכֹ ֲאׁשֶ ּכַ ָרֵאל, ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ֹכַח ַ#ם ּבְ ן ּבְ ּכֵ

ר ִיְתַ#ּצְ  דּו ִנְגֶלה ְוִנְסּתָ ה ַהּטֹוב ְיַאּבְ ֲ#ׂשֶ ַתֲ#צּומֹות ַהּמַ מּו ּבְ
לֵמֶהם, ְוהּוא אֹוְמרֹו  ם־ּכָ ר ָ&ְבדּו ׁשָ קֹומֹות ֲאׁשֶ רּוׁש ַהּמְ , ּפֵ

ע  א ס"מ ָהָרׁשָ ּסֵ הּוא ּכִ ם ֲ#בֹוָדָתם ׁשֶ ַ#ת ׁשָ ר ַמּגַ ֲאׁשֶ
ם ּכֹ  ַח ֶזה ִיְתַ#ּצֵ ְנִפיַלת ּכֹ י ּבִ רֹו, ּכִ ַח ָהֶ#ְליֹון ְוָהָיה ה' ְלַ#ּקְ

ל־ְלֶמֶלְך ַ#ל  ָהָאֶרץ:־ּכָ

אן, ְלִפי  -  ְוָנַתן ְלָך ַרֲחִמים ְוִרַחְמָך  ַנת ַמֲאָמר ֶזה ּכָ ּוָ ּכַ
ל ַהְרגּו ּכָ ּיַ ַחת ׁשֶ ּדַ ה ַ#ל ִעיר ַהּנִ ּוָ ּצִ ָהִעיר ְלִפי ֶחֶרב, ־ׁשֶ

ה יֹוִליד ֶטַבע ָהַאְכָזִר  ה ַהּזֶ ם, ַמֲ#ׂשֶ ֶהְמּתָ ֵלב ַוֲאִפּלּו ּבְ ּיּות ּבְ
ת ָהרֹוְצִחים  ְמֵ#אִלים ּכַ ׁשְ רּו ָלנּו ַהּיִ ּפְ ּסִ מֹו ׁשֶ ָהָאָדם, ּכְ
הֹוְרִגים  ָ#ה ׁשֶ ׁשָ דֹול ּבְ ק ּגָ י ֵיׁש ָלֶהם ֵחׁשֶ ֶלְך, ּכִ ַמֲאַמר ַהּמֶ ּבְ
ִחיָנה  ָאָדם ְוִנְכְרָתה ֵמֶהם ׁשֶֹרׁש ָהַרֲחִמים ְוָהיּו ְלַאְכָזר, ְוַהּבְ

ְהֶיה נִ  ַחת. ָלֶזה ָאַמר ַ#ְצָמּה ּתִ ּדַ רֹוְצֵחי ִעיר ַהּנִ ת ּבְ ֶרׁשֶ ׁשְ
ַבע יֹוִליד  ַהּטֶ ן ָלֶהם ה' ַרֲחִמים ֲהַגם ׁשֶ ּתֵ ּיִ ָלֶהם ַהְבָטָחה ׁשֶ
ֶהם ּכַֹח ָהַרֲחִמים  יַ# ּבָ ּפִ ֶהם ָהַאְכָזִרּיּות ְמקֹור ָהַרֲחִמים ַיׁשְ ּבָ

ֶה  ּנֹוַלד ּבָ ַח ָהַאְכָזִרּיּות ׁשֶ ל ּכֹ ה. ֵמָחָדׁש ְלַבּטֵ ֲ#ׂשֶ ַח ַהּמַ ם ִמּכֹ
ל ְוִרַחְמָך ְואֹוְמרֹו  ּכָ ֶזה, ׁשֶ ֶגֶדר ־ֵהִעיר ּבָ ָהָאָדם הּוא ּבְ ְזַמן ׁשֶ

מוֹ  א ־ֶטַבע ַאְכָזִרי, ּכְ ֵאין ה' ְמַרֵחם ֶאּלָ ֵכן ִיְתַנֵהג ה' ִעּמֹו ׁשֶ
  ְלַרֲחָמן:

י ִיְהֶיה ְבָך ֶאְביֹון ְוגֹו' וֵּ ְבָך אֹוְמרֹו  - ּכִ ְתּכַ ּנִ ן ִלְרֹמז , אּוַלי ׁשֶ
ר ָלָאָדם  ּבֹוֵחר ה' ְלַיּסֵ י ַטַ#ם ׁשֶ ָאְמרּו, ּכִ ַמֲאָמָרם ַז"ל ׁשֶ
ה  ֶאְמָצעּותֹו ִיְזּכֶ ּבְ ֵדי ׁשֶ ִיּסּוֵרי ָהעִֹני, הּוא ּכְ ה ּבְ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ

ַמֲאַמר  ָרַמז ּבְ ֶ , ְבָך ֶאְביֹוןֲחֵברֹו ַהְמַפְרְנסֹו, ְוהּוא ַמה ׁשּ
א ל ְתָך ּבָ ִסּבָ רּוׁש ּבְ דֹול. ְואֹוְמרֹו ּפֵ , ֵמַאַחד ַאֶחיָך ֹו ָהעִֹני ַהּגָ

הּוא  ע ׁשֶ חּות, ּדַ הּוא ּפָ ְראֹותֹו ֶאְביֹון ׁשֶ רּוׁש לֹא ַתְחׁשֹב ּבִ ּפֵ
ַפל  ַאֶחיָך, ְוֵאין הֹוָכָחה ֵמָהעִֹני ֱהיֹותֹו ׁשְ ּבְ ָחִדים ׁשֶ ֵמַהְמי0

ר ַהְדָרגֹות ֵאּלּו ֵמַאַחד ַאֶחיָך  ּדֵ ּסִ ַאְרְצָך, ַאִחים, ְוַטַ#ם ׁשֶ ּבְ
י ִעיְרָך  יָך ַוֲ#ִנּיֵ א לֹוַמר ֲ#ִנּיֶ ּבָ ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ָאְמרּו ׁשֶ ֲהַגם ׁשֶ

  ְוגֹו':

  
  

בא' אלול תמ"ח, עלה משה רבנו להר סיני לקבל את 
הלוחות השניות, והעבירו שופר במחנה שלא יטעו 
אחר עבודה זרה כמו במעשה העגל. ביום זה 

, ולכן נוהגים להשכים מתחילים ארבעים ימי רחמים
קום ולומר סליחות מא' באלול, ובני אשכנז 

  מתחילים מהשבוע שלפני ראש השנה. 
�  

ביום זה, בחודש השישי ביום אחד לחודש בשנת 
ג'ת"ח, היה דבר ה' ביד חגי הנביא אל זרובבל 

יהוצדק הכהן ־שאלתיאל פחת יהודה, ויהושע בן־בן
המקדש הגדול, על אשר לא התחילו בבניין בית 

השני והוא עומד עדיין בחורבנו. דבריו התקבלו מיד, 
שנה  4לאחר  הוובכ"ד באלול החלו בבניינו, וסיימו

  שנה עד שנת ג'תתכ"ח.  420בשנת ג'תי"ב, ועמד 
�  

שט"ו,  - ' לטובה ּה"ָב ָׁש ביום ב' באלול שנת אלקים 'ֲח 
סיים מרן ה"בית יוסף", את ה'שולחן ערוך' חלק 

ביריה הסמוך לצפת. אורח חיים, אותו כתב בכפר 
יעקב, וכמה ־בכפר זה ישב התנא רבי אליעזר בן

מגדולי האמוראים, ושם קבורים אבא שאול ורבי 
אליעזר המודעי. סמוך לשם היה יישוב בשם נבוריה, 
בו התגוררו יהודים בזמן בתי המקדש ובזמן 
האמוראים, ובהם רבי יעקב איש כפר נבוריא שקברו 

צעו במקום התגלו מזוהה במקום. בחפירות שבו
שרידי בית כנסת עתיק מאוד, שהינו אחד הקדומים 
בגליל, ומתוארך לשלהי בית המקדש השני. עקב 
רעידת אדמה ננטש המקום, ונבנה מחדש בשנת 

גבי כתובת שהיתה חרותה ־ד'שצ"ב, כפי המופיע על
על משקוף הפתח והשתמרה עד היום: "למספר 

הבית, ארבע מאות ותשעים וארבע שנה לחורבן 
נבנה בסרר חנינא בן ליזר ולוליאנא הבר יודן". 

ה, בסמ"ך המתחלפת בשי"ן ָר ָר ר' היא לשון ְׂש רס'ב
  שמאלית, ואף במקרא ובלשון חכמים בא חילוף זה. 

�'  

?  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ
 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
  
ים ָהיוּ  ְרׁשּומֹותי ׁשֵ ְר וֹ דּ  סּוק ֶאת ּדֹוְרׁשִ ן ָנתֹון" ַהּפָ ּתֵ י אֹוְמִרים יוּ ָה וְ ", לוֹ  ּתִ י ּכִ ּתֵ ד ֵאּלוּ  ְנִתינֹות ׁשְ אוּ  ְלַלּמֵ  ַ�ל ּבָ
ָסִפים רׂשַ ַמְע  תׁשַ ְפָר ַה  יתֵר . ּכְ עֹות ֶאת ְלַהְפִריׁש  ֵיׁש  -  ן''ָנתוֹ  ,אׁשִ יָחםּוְלַה  ַהּמָ ָמקֹום ּנִ ָחד ּבְ ן רּוְלַאַח , ְמי% ן' ִמּכֵ ּתֵ  'ּתִ

ם ָ ךָ  ְלָבְבךָ  ֵיַרע־'ְולֹא ְוָאז, ָדָקהצְ לִ  ָמעֹות ִמׁשּ ִתּתְ ן, לֹו' ּבְ ּכֵ ים ְצָדָקה ָלֵתת ָאָדםָל  יֹוֵתר ַקל ׁשֶ עֹות ַלֲ�ִנּיִ ָבר ֵמַהּמָ ּכְ  ׁשֶ
ר רֵת וֹ י, ָדָקהצְ ִל  ִהְקָצה י־ַ�ל. יסוֹ כִּ ִמ  ֶהםָל  יקְלַהֲ�נִ  ָצִריךְ  ֵמֲאׁשֶ י גֵה וֹ נ ָהָיה ֶזה ּפִ ַט  ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ ְרׁשְ  ֵמרּוְדִניק םַהְלּבֶ
ּלֹא ׁש  ׁשֶ ּמֵ ּתַ ְמע ְלִהׁשְ ם. רַמֲ�ׂשֵ  ֹותעְמ  םֵמֶה  ִהְפִריׁש  ֶטֶרם, ָתיווֹ ּבִ ךְ  ְלׁשֵ ית לוֹ  ָהְיָתה ּכָ ּקִ ד ׂשַ ֶחֶדת ּבַ ּה , ְמי%  ָהָיה ּבָ
יַח  ֲ�ׂשֵ ַה  עֹותְמ  ֶאת ַמּנִ ּלוֹ  רּמַ ה היָ ָה וְ , ׁשֶ ל ְוָיְדעוּ . ֶזעְקל' ר'ַמֲ�ׂשֵ  אֹוָתּה  ְמַכּנֶ ֵני ּכָ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ י, ַהּמִ  לֹא ֲ�ַדִין ִאם ּכִ

ְ ִע  ֶסף־ֶאת רוּ ׂשּ יחוּ  ְולֹא ַהּכֶ ָסִפים רׂשַ ַמְע  ֶאת ִהּנִ אֹותוֹ  ַהּכְ ׁש  לבֶ ֶט  רֹותֵפ כְּ  ֲהֵריֶהם, ררוֹ צְ  ּבְ ֵאין ַמּמָ   . םֵמֶה  ֵליָהנֹות ׁשֶ
�  

דֹול ְצָדָקהל ַ� בַּ  י ָהָיה ּגָ א ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ַרּגָ ִ ִמ  ׁשְ ה ָהָיה ָיָמיו־ְוָכל, הבָ ינוֹ ׁשּ ֶ ַ� ּוְמ  עֹוׂשֶ יַ  ָקהָד צְ  תְלִמְצוַ  ֲאֵחִרים הׂשּ  דּבְ
ׁשֹוֶנה אּוָלם .ְרָחָבה ים יֵר בְ ּדִ "ַה  ֵמָאִביו ּבְ יד, ְנזִמצַּ " ַחּיִ ּלֹא ִהְקּפִ רֵמֲא  יֹוֵתר ָלֵתת ׁשֶ ָכָסיו ׁש ֶמ חֹ  ׁשֶ ִדין ִמּנְ  רׂשַ ַמְע  ּכְ

ָסִפים סּוק ל"ֲחזַ  הוּ דוּ ָמ לְּ ׁשֶ  ּכְ ָפ  ֵמַהּפָ ֵתנוּ ּבְ ר רׂשֵ ֲ� " ָרׁשָ ֵ ַ�ׂשּ ִביל רׂשֵ 'ֲ�  -" ּתְ ׁשְ ר'ׁשֶ  ּבִ ֵ ְתַ�ׁשּ  ַלֲהָלָכה ּוְבֶהְתֵאם, ּתִ
ז לַא " הָק סוּ ּפְ ַה  ַ�ם". ׁש ֶמ ֵמחֹ  רֵת וֹ י ָאָדם ְיַבְזּבֵ ּה , בקוֹ ּפְ רוֹ ְט ְס  ֵביּתֹוׁשְ ִמ  ֶאָחד ָנַסע ּפַ י ןֵה כִּ  ּבָ א ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ַרּגָ  ׁשְ
נּותבָּ  אֹוָתּה  ַרּבָ ְכַנס. ַצְנז ִעירָל , ֵ�ת ּבְ ּנִ ׁשֶ יקצַּ ַה  ֶאל ּכְ י ּדִ ים ַרּבִ ר ַחּיִ י לוֹ  ְוִסּפֵ , בקוֹ ּפְ רוֹ ְט ְס  ִעירָה  ֵביִמּתֹוׁשְ  דָח ֶא  הּוא ּכִ

י ֶאְצלוֹ  ִהְתַ�ְנֵין ל ָהַרּבִ יַצד רוֹ ָק ֲח וַ , נוֹ בְּ  ֹוםִלׁשְ ֵני ֶאת ַמְדִריךְ  הּוא ּכֵ ֲ�בֹוַדת תוֹ לָּ ִה ְק  ּבְ ר. ה' ּבַ  תוֹ גָ ָה נְ ַה  ַ�ל ָהִאיׁש  ִסּפֵ
ְפָלָאה ל ַהּמ% י ׁשֶ א ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ַרּגָ יַצד לוֹ ָא ׁשְ  יבִּ ַר ָה ׁשֶ כְ וּ , ַוֲ�בֹוָדה ֹוָרהתבְּ  ׁשְ ִמְצוַ  נֹוֵהג הּוא ּכֵ יב, ְצָדָקה תּבְ  הּלָ ַה  ֵהׁשִ

ר י ְוִסּפֵ יד וֹ בּ ַר  ּכִ ּלֹא ַמְקּפִ ְסּפוֹ  ׁש ֶמ ֵמחֹ  יֹוֵתר ָלֵתת ׁשֶ ַמּה . ִמּכַ ים יֵר בְ ּדִ "ַה  ּתָ ַאל" ַחּיִ ה לוֹ  ׁש יֶ  ְוִאם: "ְוׁשָ ָ , יםלִ בָּ ר%  ֲחִמׁשּ
היַּ  הּוַמ ? ָדָקהצְ לִ  ֶאָחד לבָּ ר%  ַרק נֹוֵתן הּוא א ֶהָ�ִני ִאם ֲ�ׂשֶ ּבָ תֲח  ְלָכל ָזקּוק ְלָפָניו ׁשֶ ַתק"? יםלִ בָּ ר% ָה  ֵמׁשֶ , ָהִאיׁש  ׁשָ

ָחַזר ר ּוְכׁשֶ ָבר ֶאת ִסּפֵ א ְיֶחְזֵקאל יְלַרבִּ  ַהּדָ ַרּגָ ַמע. ׁשְ ָבִרים ֶאת ָהַרב ׁשָ יר ּוְכֵדי, ַהּדְ ְרּכוֹ  ֶאת ְלַהְסּבִ ר ּדַ ךְ  ִאיׁש ָל  ִסּפֵ : ּכָ
ָרה ָהָבה" יד ַמּדּוַ�  ַוֲאַסּפְ ךְ ־ַ�ל ֲאִני ַמְקּפִ ע ׁש ֶמ ֵמחֹ  יֹוֵתר ןנֹוֵת  ְוֵאיִני ּכָ ְצִעירּוִתי. יַת וֹ ִמּמְ י, ּבִ ְבּתִ  ַהּטֹוב יִר בֵ ֲח  ִעם ָיׁשַ

י ִריְגל ְנָחסיּפִ  ַרּבִ ֲחֵצרוֹ  ִמּבְ ל ּבַ ְעָיה רׁשֵ ָא  יַרבִּ  נוּ ַרבֵּ  ׁשֶ יץֵמרוֹ  ְיׁשַ ׁשִ ְזָרן ָהִייִתי ֲאִני. ּפְ דֹול ּפַ ְצָדָקה ּגָ ֶדֶרךְ  ּבִ י, ָאִבי ּכְ  ְוָנַתּתִ
יםלָ  ל ֶאת ֲ�ִנּיִ ֶ  הַמ  ּכָ ָיִדי ָהָיהׁשּ ָ ְממ% ה נֶּ ַ� ִמְת  ָהָיה יִר בֵ ֲח  ְוִאּלוּ , ּבְ ף כֹותׁשּ ִסגּ  ּגּופוֹ ־ֶאת ּוְמַסּגֵ  ִנְכַנס, ֶאָחד יֹום. ּוִפיםּבְ

י ְדָרׁש  ְלֵבית ָהַרּבִ ָנה, ַהּמִ י ְוָאַמר ילַ ֵא  ּפָ ַמְעּתִ ה 'ׁשָ ַאּתָ ר ׁשֶ ל־ֶאת ְמַפּזֵ ךָ ־ּכָ ע. ִלְצָדָקה ְרכּוׁשְ ֵאין ְלךָ  ּדַ  ךְ כָ בְּ  ְרצֹוִני ׁשֶ
י נֹוָחה ֵמַהְנָהָגה זֹו. ְעּתִ ן ְלךָ  ֲאִני המֹוֶר  ְוֵאין ּדַ ּתֵ ּתִ ְלַבד ׁש ֶמ חֹ  ׁשֶ אי ָאִביךְ  ְוַרק, ּבִ ַ ן ִלְנהֹג ַרׁשּ ה אּוָלם ּכֵ ֵלךְ  ַאל ַאּתָ  ּתֵ

ן רְלַאַח . יו'ָת בוֹ ְק ִע בְּ  ָנה ִמּכֵ י 'ֵאין לוֹ  ְוָאַמר ַלֲחֵבִרי ּפָ ְעּתִ ם". ָהַרּבֹות' יךָ ֶת וֹ יּ נִ ֲ� ּתַ ִמ  נֹוָחה ּדַ י ִסּיֵ א ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ַרּגָ  ׁשְ
י ֲאִני: "ְוָאַמר ַמְעּתִ ל ַלֲ�ָצתוֹ  ׁשָ י ׁשֶ ךְ ־ַ�ל ִמְתָחֵרט ְוֵאיִני ַרּבִ ה לֹא יִר בֵ ֲח  אּוָלם, ּכָ ן ָ�ׂשָ ה, ּכֵ   ".ְמֹאד ִמְצַטֵ�ר הּוא ְוַ�ּתָ
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י ַבְדרֹון ַהּכֵֹהן לֹוםׁשָ  ַרּבִ ָחה ֲאִבי ,ׁשְ ּפָ ׁשְ ל נוֹ ֵק זְ וּ  ֲ�ִטיָרהַהּמַ  ַהּמִ ַהְרׁשַ  ׁשֶ ְלִמיָדיו היָ ָה , 'ןזַ ְר בֶּ ִמ  ם"ַהּמַ ל ִמּתַ י ׁשֶ  ַרּבִ

דֹול ַאֲהרֹן יִקים, ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ ִמ  ַהּגָ ָהָיה ָ�ָליו דוּ יִע ֵה  ְוַצּדִ יק ׁשֶ ר ַצּדִ , ָזָהב צֹוְרפּות אֶכתְמלֶ בִּ  ָ�ַסק ְלַפְרָנָסתוֹ . ִנְסּתָ
ָ�הוּ  ָהָיה ְבׁשָ ְמַלאְכּת  עֹוֵסק ׁשֶ ְלמּודוֹ  ַ�ל ְוחֹוֵזר יםִד חוּ יִ  ֵחדיַ ְמ  ָהָיה וֹ ּבִ ה־ַ�לבְּ  ּתַ ל. ּפֶ  רׂשַ ַמְע  ְלַהְפִריׁש  גַה נָ  ָיָמיו־ּכָ

ָסִפים ק היָ ָה וְ , יוָת סוֹ נָ כְ ַה ֵמ  ּכְ ְסּפוֹ ־ֶאת ְמַחּלֵ יםלַ  ּכַ ַ�ם. ְוֶאְביֹוִנים ֲ�ִנּיִ דוֹ  ֶהְפֵסד לוֹ  ֵאַרע ּפַ ָהב אֶכתְמלֶ בִּ  לּגָ  אּוָלם, ַהּזָ
ם רַמֲ�ׂשֵ  ִהְפִריׁש  הּוא כּום ּגַ ק ִמּסְ ּלוֹ  ַהֶהּזֵ ְחּתוֹ  יִלְבנֵ וְ  ,ּכ% ּפַ יר ִמׁשְ י, ִהְסּבִ ַח  ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ֲהֵרי ּכִ  ַ�ל ךְ ֵר ְלבָ  ָאָדם ביָּ ׁשֶ

ׁשֵ  ָהָרָ�ה ּמְ  םּכְ  ןּמִ ׁשֶ  ּוְכמוֹ , ַהּטֹוָבה־ַ�ל ךְ ֵר בָ ׁשֶ
ךְ , רׂשֵ ַמֲ�  ָלֵתת גֵה וֹ נ הּוא ָהֶרַוח ם ָלֵתת ָצִריךְ  ּכָ  ּגַ

  . ַהֶהְפֵסד־ִמן
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ִנים רֹותׂשְ ַ�  ִלְפֵני ְבֵני הָר ְר וֹ גּ ְת ִה , ׁשָ ה קַר בְּ  ּבִ ָ  ִאׁשּ
ָאה ִצְדָקִנית ִמים ּבָ ּיָ ָהְיָתה, ּבַ דֹוָלה יתנִ בָ ְד נַ  ׁשֶ  ּגְ
ֵהיְכֵלי ְוָתְמָכה ַ�ם. ֶחֶסדוָ  ּתֹוָרה ּבְ ְמָ�ה ּפַ  ַ�ל ׁשָ
עֹוֶמֶדת ַאַחת ְיתֹוָמה א ׁשֶ ׂשֵ יָבה־ְלֶבן ְלִהּנָ , ְיׁשִ

רּוָטה ה ָ�ְלָתה. היָס כִ בְּ  ְמצּוָיה ֵאיָנּה  ְוַהּפְ ָ  ָהִאׁשּ
י לֶא  ָרֵאל ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ַ�ל ֶיְבְסִקיַקנְ  ִיׂשְ  ְקִהּלֹות" ּבַ

יָ�ה", ַיֲ�ֹקב ָפָניו ְוִהּצִ ִהיא ּבְ את מּוָכָנה ׁשֶ  ָלׂשֵ
ָכל ׂשּ  אֹותהֹוצְ  ֶטלנֵ  ּבְ ת ְלַרּבֹות ּוִאיןַהּנִ  ְרִכיׁשַ

יָרה א ּוגזּ לַ  ּדִ ָ ׂשּ ְתַנאי, ַהּנִ ה ּבִ ְזּכֶ ּתִ  דמֹ ֲ� ַל  ׁשֶ
ֲ�ִתיָדה םָת ּפָ ח% בְּ  ָנה רְלַאַח  ךְ ֵר ָ� ֵה ְל  ׁשֶ ׁשָ . ּכְ

ים ה מֹוֵ�ד ִלְפֵני רּפָ ְס ִמ  ֳחָדׁשִ ּנָ  ָחְלָתה, ַהֲחת%
ה ָ ה ָהִאׁשּ יׁשָ ַמֲחָלה ַהְיׁשִ אְר ַמ  תכַ וּ שׂ ֲח  ּבְ , ּפֵ

ָבר ְוָהרֹוְפִאים יָה  ִהְתָיֲאׁשוּ  ּכְ ֹאַרח אּוָלם. ֵמַחּיֶ  ּבְ
ֶלא יָכה ּפֶ ה ִהְמׁשִ ָ ַתּמּוז ב' יֹום ַ�ד ֹותיְח לִ  ָהִאׁשּ  ּבְ
ל םָת ּפָ ח%  ֶנֶ�ְרָכה ּבוֹ , יֹום ּוְבאֹותוֹ , ל"תש ֵני ׁשֶ  ּבְ
ה ִנְפְטָרה, ַהּזּוג ָ ִהּלֹות"ְוַה , יתנִ בָ ְד נִּ ַה  ָהִאׁשּ  ּקְ

בֹוד ָלּה  קלֹ ְח לַ וְ  ְלַלּוֹוָתּה  ָהַלךְ " ַיֲ�ֹקב   .ַאֲחרֹון ּכָ
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ר י ִסּפֵ נֵ  ןיְ ֵט ׁשְ ְר בֶּ יְל זִ  ְצִבי דוִ ּדָ  ַרּבִ ל יֵמַרּבָ , ָאִביב־ּתֵ
ַ�ם ּפַ ה ׁשֶ ָהָיה ֶאָחד ִליהּוִדי ִהְתַלּוָ ִנים ּוךְ שׂ ֲח  ׁשֶ ֵדי ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ֶאל ַיַחד לוּ ָ� וְ , ּבָ ֵרךְ  ּכְ יו ְלִהְתּבָ ָנה. ִמּפִ  ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ּפָ

ְפִריׁש  ִהיא ֲ�ָצִתי: "ְוָאַמר ֵאָליו ּתַ ָסִפים רׂשַ ַמְע  ׁשֶ יבּות ְוֵאין, ּתֹוָרה ְלַאְחָזַקת ּכְ יָבה ְלֵאיזוֹ  ֲחׁשִ ְרֶצה ְיׁשִ ּתִ  אוֹ  ׁשֶ
ְלמּוד ה ְוִאם. ּתֹוָרה־ּתַ כּום אְמלֹ  ֶאת ְלַהְפִריׁש  ְלךָ  ָקׁשֶ ַבת ַהּסְ סֹוף ַאַחת־ּבְ ָכל ְפִריׁש ּתַ ׁשֶ  במּוָט , ֶדׁש חֹ ַה  ּבְ  ְסכּום יֹום־ּבְ

נַ  ָיְצאוּ ". ָקָטן ְ יתוֹ  םיִ ַהׁשּ ל ִמּבֵ י, ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ׁשֶ ֵנס ֲחזֹר: "ָאָדם ְלאֹותוֹ  ָיַ�ץ ְצִבי דוִ ּדָ  ְוַרּבִ  ָהַרב־ֶאת דבֵּ ְוכַ , ְוִהּכָ
ַסְנּדְ  ה". ָקאּותּבְ ן ָהִאיׁש  ָ�ׂשָ ְדָבָר  יִתיָ�ׂשִ : "ְוָאַמר ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ֶאל ִנְכַנס, ּכֵ י, יוּכִ י .ַרּבִ ְמּתִ י וֹ תָצ ֲ�  ֶאת ִקּיַ ְלּתִ  יַל ָ�  ְוִקּבַ

ל רַמֲ�ׂשֵ  ְלַהְפִריׁש  יָון. ַהְכָנסֹוַתי־ִמּכָ טּוַח  ּוִמּכֵ ּבָ ֲ�זֹר ֲאִני ׁשֶ ּיַ ן ִלי ןְוִיּתֶ  ה' ִלי ׁשֶ ֵדי  יאִת בָּ  ָלֵכן, ּבֵ ו ּכְ ָבר ַ�ְכׁשָ  דבֵּ ְלכַ ּכְ
ַסְנּדְ  ָהַרב־ֶאת רֹאׁשוֹ  ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  לוֹ  ְעַנענִ ". ָקאּותּבְ ל ּבְ ְמַקּבֵ ָבִרים־ֶאת ּכִ ָנה ִלְתקּוַפת ,ְוָאְמָנם, ַהּדְ ָ ׁש  ַהׁשּ ּמֵ  זֹוןֲח ַה  ׁשִ
קכְּ  ׁש "ִאי ל ַה  ַסְנּדָ ְבִריתֹו ׁשֶ ּנֹוַלד ,ןבֵּ ּבִ ֶדֶרךְ  ָאָדם ְלאֹותוֹ  ׁשֶ   .ֵנס ּבְ

  

ָרָכה ַהּיֹום ִלְפֵניֶכם ֹנֵתן ָאֹנִכי ְרֵאה" ה -" ּוְקָלָלה ּבְ תּוב ַתחּפָ  ָלּמָ ם ָיִחיד ׁשֹוןְל ּבִ  ַהּכָ ֵני? יםּבִ ַר  ׁשֹוןְל ּבִ  ְוִסּיֵ ל ִמּפְ ּכָ ִאּלוּ  ׁשֹבַלְח  ָצִריךְ  ָאָדם־ׁשֶ עֹוָלם ָיִחיד הּוא ּכְ   , ּבָ
ה ְוִאם ּלוֹ  ָהעֹוָלם־ְוֶאת ְצמוֹ ַ& ־ֶאת ִהְכִריַ&  ַאַחתָוה ִמְצ  ָ&ׂשָ ַת  ְוָלֵכן, ְזכּות־ְלַכף ּכ' ל ָיִחיד ׁשֹוןְל ּבִ  חּפָ ּכָ ּלוֹ  ָהעֹוָלם־ֶאת ֹותנּ ׁשַ ְל  ּכַֹח  לוֹ ־ׁש יֶ  ֶאָחד־ׁשֶ  רבי יחיא בדיחי)(. ּכ'

  
יַ&  ֶאָחד ׁשֹוֶטה ַ&ם ִהּגִ י לֶא  ּפַ ִריְסק ּדֹב ֵסףיוֹ  ַרּבִ , ִמּבְ
י ֲחלֹום, נוּ ַרּבֵ : "לוֹ  ְוָאַמר י ָחַלְמּתִ יִתי ייִת נֵּ ַמ ְת ִה  ּכִ  ְוַנֲ&ׂשֵ

ָרֵאל ָדהֵ&  ְלַמְנִהיג ִיׂשְ י ִלי הְודֹוֶמ , ּבְ י ִנְזְרָקה ְנבּוָאה ּכִ ". ּבִ
ְך  י ִחּיֵ ת ֶנֱאַמר ָ&ֶליָך : "לוֹ  ְוָאַמר ּדֹב ֵסףיוֹ  ַרּבִ ָפָרׁשַ , הֵא ְר  ּבְ

י' ָך ָנִביא אֹו חֵֹלם ֲחלֹום־ּכִ ִקְרּבְ ַמע , ''גוֹ ְו  'ָיקּום ּבְ לֹא ִתׁשְ
ִביא ַההּוא אֹו ֶאל־ֶאל ְבֵרי ַהּנָ . 'ם ַהֲחלֹום ַההּואחֹוֵל ־ּדִ
ֵני ָחְלמוּ  ִאּלוּ ? ֵמֲחלֹוְמָך  ָך ְל  ׁש יֶ  ּתֹוֶ&ֶלת ֵאיזוֹ  ןּכֵ ׁשֶ   ּבְ

ה ִהּלָ לוּ  יוּ ָה , ָ&ֶליָך  ַהּקְ ים ַהּלָ ֱאֶמת אֹוְתָך  ְמַמּנִ םְלַר  ּבֶ . ּבָ
ו אּוָלם ה ַ&ְכׁשָ ַאּתָ  ֵאין, ָ&ֶליָך  ֵהם ְולֹא ֲ&ֵליֶהם ָחַלְמּתָ  ׁשֶ

א ֵאּלוּ  ָבִרים ֶאּלָ ֵטִלים ּדְ ָבר ַוֲהֵרי, ּבְ ֵאין ל"ֲחזַ  נוּ דוּ ּמְ ִל  ּכְ  ׁשֶ
א  ֲחלֹומֹו ֶאּלָ   "... ִלּבוֹ י ֵמִהְרהּוֵר ַמְרִאים לֹו ָלָאָדם ּבַ

  

  

  

  
ימוּ ־ְולֹא ִתְתּגֲֹדדוּ  לֹא" נוּ ֵת ׁשָ ָר ָפ ּבְ  ֶנֱאַמר  ָקְרָחה ָתׂשִ

ין ים", ָלֵמת ֵ&יֵניֶכם ּבֵ ֵמִהים ְוַרּבִ ב ַמּדּוַ&  ּתְ  תֵמ ָל  ִנְכּתַ
ָק  ל הׁשָ גוּ ּדְ  ם"ּוְבֵמ  חּתָ ַפ ּבְ  ְולֹא, ְרפּוָיה ם"ּוֵמ  ץַמ ּבְ  ׁשֶ

ם. ַהְיִדיָ&ה א"ֵה  ׁשֵ ַבת, מּוָבא ל"ָהֲאִריזַ  ּבְ ַהּתֵ  ֵמתָל  ׁשֶ
ָק  ֵני, ֵמת־אָל  ִנְקֵראת ץַמ ּבְ ִפי ִמּפְ ּלְ  ֵאין ָהֱאֶמת ׁשֶ

א, ֵמת ָהָאָדם ק ַרק ֶאּלָ ּלֵ ה ָהעֹוָלם ִמן ִמְסּתַ  ְועֹוֶלה ַהּזֶ
אֹור אֹורֵל  ים ּבָ ַנת ְוזֹוִהי, ַהַחּיִ ּוָ בֹות ּכַ ין ַהּתֵ , ֵ&יֵניֶכם ּבֵ

ז ַרק ְלַרּמֵ ין ׁשֶ ָבר ִנְרֶאה ֵ&יֵניֶכם ּבֵ ָהָאָדם ַהּדָ , ֵמת ׁשֶ
עֹוד ָמתֹו  ּבְ א עֹוָלםּבָ ה יָ ָח ִנׁשְ ּוָ . ַהּבָ  ְרֶאהנִּ ּכַ  ִהיא ָנתוֹ ּכַ

ֲאָרִמית אָל  ְלֵתַבת ְקֵר  ּבַ ּנִ חֹוָל  לֹאְו , ץַמ ָק ּבְ  תאׁשֶ  םּבְ
ִפי ָ  ּכְ ָטעּות גּורַהׁשּ ִפי ּבְ יִרים ֵיׁש  אּוָלם. יםּבִ ַר  ּבְ ְסּבִ  ַהּמַ

טּותּבְ  ִאם, ַפׁשְ ד ָהָיה ׁשֶ ּקָ  ִנְרֵאית ָהְיָתה תּמֵ ַל  ְמנ'
ֵאין ָנהּוָ ַהּכַ  ין ָקְרָחה ַח רֹ ְק ִל  ׁשֶ ל ֵ&יָניו ּבֵ ת ׁשֶ , ַ&ְצמוֹ  ַהּמֵ

עֹוד ים לֹא לּבֵ ַא ְת ּמִ ַה ׁשֶ  ִהיא ָנהּוָ ַהּכַ  ּבְ  ָקְרָחה ָיׂשִ
ַ&ְצמוֹ  ֵני ּבְ ת־ַ&ל ֲ&רוֹ ַצ  ִמּפְ  ֵמתָל  ֶנֱאַמר ְוָלֵכן, ַהּמֵ

ַהּכַ  ְלהֹורֹות ְגַלל ָנהּוָ ׁשֶ ת ּבִ ת ַ&ל ְולֹא, ַהּמֵ   ַ&ְצמֹו.  ַהּמֵ

  
ֹנִכ�י ה ָאֽ   )  יא, כו( ְרֵא�

ַטֲ&ֵמי ֲ&ֵליֶהם ּוְתִביר ְרִביִעי ּבְ ִתּקּונֵ  ֶנֱאַמר ׁשֶ , זַֹהר יּבְ
א ָתאַנֲח  ּוְתִביר אְלֵ&ּלָ  אַסְלָק  ִביִעיְר   ֵיׁש ז ֶמ ֶר . ְלַתּתָ

אן י ה' ְלִיְרַאת ּכָ  ָהָאָדם ְוָצִריְך , ִיְרָאה ׁשֹוןְל  הֵא ְר , ּכִ
יַ&  ם ה' ְלִיְרַאת ְלַהּגִ  ָהרֹוְממּות ִיְרַאת ְיֵדי־ַ&ל ּגַ

עֹוָלה  ְצמוֹ ַ&  תלוּ ְפ ׁשִ  ְיֵדי־ַ&ל ְוַגם, ִביִעיְר ּכִ  ָלהְלַמְע  ׁשֶ
בּור וֹ בּ ּלִ ׁשֶ  ירִב ְת ּכִ  ה יֹוֶרֶדתִהיא ְו , ׁשָ   ישא ברכה)( .ַמּטָ

�  
� ִלְפֵנ�י ַכְלּתָ   )  יד, כג( יךָ ֶק� ֱאלֹ  '׀ ה�  ְוָאֽ

 � ַכְלּתָ ַטַ&ם ְוָאֽ ִים ּבְ ְרׁשַ פּוָלה תוֹ ָר וּ צּ ׁשֶ  ּגֵ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ּכְ
ַמּסֶ  ל"ֲחזַ  ָנה רֹאׁש  תֶכ ּבְ ָ ֵני ַהׁשּ ׁשְ ּבִ תּוב רֹותׂשְ ַ& ַמ  ׁשֶ  ַהּכָ
ֵהָמה רׂשַ ַמְע , רּבֵ ַד ְמ  ָגןר ׂשַ ּוַמְע  ּבְ   תפוחי חיים)(. ּדָ

�  
ֹון ָך! ֶאְבי� א ִיְֽהֶיה־ּבְ �י לֹ# ֶפס ּכִ   )  טו, ד( ֶא%

דֹול ףָזֵק  יֵמ ֲ& ַט ּבְ  א ְרָחאַט  ַמֲאִריְך , ִבירּתְ , ּגָ , ֶאְתַנְחּתָ
ִ ַר  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר  ּבִ  י"ׁשּ ים ְזַמןׁשֶ עֹוׂשִ  לׁשֶ  ְרצֹונוֹ  ׁשֶ

ָך ־ִיְהֶיה לֹא ָמקֹום י, ֶאְביֹון ּבְ דֹול ףָזֵק  ּכִ ז ּגָ  ְלַגֲאָוה ְמַרּמֵ
ָהָאָדם ְזִקיפּות הֹוֵלְך  ׁשֶ  ֶאת ַיֲהֹפְך  ְוִאם, קֹוָמה ּבִ

ֲאָוה ּבָ  ְורּוַח  ִלְתִביר ַהּגַ י  ְוַאף, ָרהִנׁשְ  ְרָחאַט  ַיֲאִריְך ּכִ
ימֹות בּוַ&  ּבִ ָ ּבַ  ָינּוַח  ַהׁשּ ׁשַ ֶא  ֹקֶדׁש  תּבְ אּבְ  ָאז, ְתַנְחּתָ

ה ל ַלַהְבָטָחה ִיְזּכֶ י ׁשֶ ָך ־ִיְהֶיה לֹא ּכִ   קול יעקב)( .ֶאְביֹון ּבְ
�  

ְדָך&  ח ֶאת־ָיֽ ) ְפּתַ ֹתַח ּתִ   )  טו, יא( ּפָ*

ַטֲ&ֵמי י, ְזָלאַא ְו  ַקְדָמא ּבְ ים ֵיׁש  ּכִ  ֶאל ְוָלֶלֶכת ְלַהְקּדִ
ֶדֶרְך  ּבוֹ  ְוִלְתֹמְך  ֶהָ&ִני בֹוד ּבְ  ָלבֹוא ְך ִיְצָטֵר  ֶטֶרם, ּכָ
ל ֵאֶליָך  ֶניָך  ָחִליָלה ׁש יֵּ ְוִיְתּבַ  ְצָדָקה ְלַקּבֵ   מי באר)( .ִמּפָ

�  
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