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ר־ּו ֶאתָזַכְרנ ָגה ֲאׁשֶ ם־ַהּדָ ִמְצַרִים ִחּנָ ָצִלים ְוֶאת־ְוֶאת ,ֹנאַכל ּבְ ּוִמים־ַהּבְ   ) יא, ה( ַהׁשּ

ה נוּ  ַמֲ�ׂשֶ ַרּבֵ ם ּבְ ּלָ ל אוֹ ְפ רוֹ , ְמׁש� ַ�ם, בָר ֲ� ַמ  ֶמֶלךְ  ׁשֶ ּפַ ֶלךְ  לוֹ ָא ׁשְ  ׁשֶ ב: "ַהּמֶ  חֹוׁשֵ
ֲאבֹוֶתיךָ  ֲאִני ֵני ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ְצאוּ  ִיׂשְ ּיָ ְצַר  ׁשֶ פּוֵיי יוּ ָה , ִיםִמּמִ ֲהֵרי. ְלבֹוְרָאם טֹוָבה ּכְ  ׁשֶ
ל ָלֶהם ָהיוּ  ָ�  ּכָ עֹוָלם ִמיםַהּטְ ּבְ ּוִאים ַ�ל נוּ ִהְתלֹונְ  זֹאת ּוְבָכל, ןּמָ בַּ  ׁשֶ  ִקׁשּ

ְחְסרוּ  ְוׁשּוִמים ּנֶ ּוָמה ָהָיה ָלֶהם ְלִהְתלֹוֵנן  יםִת חוּ ּפְ  ַמֲאָכִלים ֵהםֲהלֹא וַ , םֵמֶה  ׁשֶ
ם נוּ ַרבֵּ  ִהְרֵהרַ�ל ֶחְסרֹוָנם"?  ּלָ ְרׁשּוְתךָ : "ָאַמר ּוְלַבּסֹוף, ְמַ�ט ְמׁש�  יֲאדֹונִ  ּבִ

ֶלךְ  יב, ַהּמֶ ׁשּוָבה ְלךָ  ָאׁשִ ָנה". ְלָמָחר ּתְ ם נוּ ַרבֵּ  ּפָ ּלָ ר ֶאל ְוָהַלךְ  ְמׁש� ַ ה ַהׂשּ ּנֶ  ַהְממ�
ֶלךְ  ַמַאְכֵלי ַ�ל ֶלךְ  ֲאִני יֹוֵדַ� : "לוֹ  ְוָאַמר, ַהּמֶ ַהּמֶ  תוֹ ּדָ ְס��  רַאַח  לכֹ ֱא לֶ  ָרִגיל ׁשֶ

ׁש  אּוָלם, ׁשּום ָבר ֲאִני חֹוׁשֵ ַהּדָ יק ׁשֶ ׁש  ְוָלֵכן, ִלְבִריאּותוֹ  ַמּזִ ךָ  ֲאִני ְמַבּקֵ ּלֹא ִמּמְ  ׁשֶ
ה לוֹ  ָלֵתת ֵדי ,ׁשּום ךְ לַ יֵא וָ  ֵמַ�ּתָ ּלֹא ּכְ ֶלךְ  בׁשַ יָ , ְלָמֳחָרת". ֵמֲאִכיָלתוֹ  קזֵ נָּ יִ  ׁשֶ  ַהּמֶ

הּסְ לַ  ּדָ ר לוֹ גֵּ ְר ֶה כְ וּ , �� ּוִמים ַאַחר ּתָ ָהָיה ַהׁשּ ַ�ס. ְמָצָאם ְולֹא, לכֵ וֹ א ׁשֶ ֶלךְ  ּכָ  ַהּמֶ
ַאל ר ֶאת ְוׁשָ ַ ה ַהׂשּ ּנֶ ֲאָכִלים ַ�ל ַהְממ� יׁש  לֹא ַמּדּוַ� , ַהּמַ ּוִמים ֶאת ְלָפָניו ִהּגִ  ַהׁשּ

ִמּדֵ  ּתֹוֵמם ָמה, וּ יֹום יּכְ ֹמַ�  ִהׁשְ י ִלׁשְ יו, ִמּפִ ה ּכִ ן ָ�ׂשָ ת ּכֵ ּדַ ְפק� רַה  ּבִ ַ  הּוִדיַהיְּ  ׂשּ
ה ּוָ ּצִ ֶלךְ  ֹנַ� ְמ לִ  לוֹ  ׁשֶ ֶלךְ  ִהְזִעיק. ׁשּום ֲאִכיַלת ֵמַהּמֶ ם נוּ ַרבֵּ  ֶאת ַהּמֶ ּלָ  לוֹ ָא ׁשְ וּ  ְמׁש�

ךְ ־ַ�ל ְמעוּ : "הְוַנֲ�נָ , ּכָ ֶ  הַמ  ָאְזֶניךָ  ִיׁשְ יךָ ׁשּ ר ּפִ ךָ  ָמְנעוּ  ַרק. ְמַדּבֵ ַ�ם ִמּמְ  ַאַחת ּפַ
ֵני. ַוֲהֵרי ְבָרהְוֶ�  ַזַ�ם אָת ִהְתַמלֵּ  ּוְכָבר, ׁשּום ֲאִכיַלת ָרֵאל ּבְ  לכֹ ֱא לֶ  ְרִגיִלים ָהיוּ  ִיׂשְ

ְקִביעּות ִמְצַרִים ֵאּלוּ  ַמֲאָכִלים ּבִ ר ִהְתלֹוֵנןלְּ  הַמ  ַ�ל ָלֶהם ָהָיה לֹא, ַהִאם ּבְ  ֲאׁשֶ
ָבר םֵמֶה  ֶנְחַסר נֹות ַהּדָ ׁשְ רּמִ בַּ  םיֶה ֵד דוּ נְ  ּבִ ַמע"? ְדּבָ ֶלךְ  ׁשָ  ְוָאַמר, ָברַהּדָ  ֶאת ַהּמֶ
נוּ  ם ְלַרּבֵ ּלָ ְרּתָ  ָיֶפה: "ְמׁש� ּבַ ָבֶריךָ ! ּדִ   ".ֱאֶמת ְותֹוַרְתֶכם ֱאֶמת ּדְ
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ר ַ!ל ה ָ!ָניו ְמֹאד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאׁשֶ ֵני ָהֲאָדָמה־ְוָהִאיׁש ֹמש"ֶ   ) יב, ג( ּפְ

י, יןבִּ ׁשִ ּטְ ִמ  ָהַרב ָהָיה ָהֲ�ָנָוה ֵסֶמל ִריׁש  ּדֹב ַרּבִ ַ�ל דלְ ֶפ נְ ּדֶ יְ וַ  ּבֶ  ּדֹוֵבב" ּבַ
ַ�ל ֶאָחד ְיהּוִדי ֹוֵררִהְתגּ  תוֹ נוּ כֵ ׁשְ בִּ ". ִריםיׁשָ ֵמ  נָּ , ֲחנּות ּבַ ל גַה ׁשֶ ּלֵ ֵביתוֹ  ְלִהְתּפַ  ּבְ

ל ַ�ם. ָהַרב ׁשֶ יַ�  ּפַ הּתְ לַ  ִהּגִ ּלוֹ  ִפּלָ ּכ� ׁשֶ ּלֹא יוָת חוֹ קוֹ לָּ ִמ  ֶאָחד ַ�ל זֹוֵ�ם ּכְ  ִהְתַנֵהג ׁשֶ
ָבר ֶאת רִסּפֵ ַאף ־ָבֳחִריוּ , ּוָרהׁשּ כַּ  ִלים ִלְפֵני ַהּדָ ּלְ ְתּפַ  ַרתֲ� ַס בְּ  ָהַרב ָרָאהוּ . ַהּמִ

ר, רּוחוֹ  ַ�ס תנוּ גְ בִּ  ּמוֹ ִע  ְוִדּבֵ . תלוּ ְפ ׁשִ וְ  ֲ�ָנָוהבַּ  ְלִהְתַנֵהג ָהָאָדם ּוְבחֹוַבת ַהּכַ
ל ְלֵביתוֹ  ֶזה ָאָדם סנַ ִנכְ  ְלָיִמים ִעּצּומוֹ , ָהַרב ׁשֶ ל ּבְ , בָחׁשוּ  ִצּבּוִרי קבָ ֲא ַמ  ׁשֶ

ךְ  בֶק ֵ�  רּוַח  ַרתֲ� ַס בְּ  ָנתּון אוֹ צָ ּוְמ  ַמּה . ּכָ ְתִמימּות ְוֵהִעיר ָהִאיׁש  ּתָ  ִלְפֵני ֲהלֹא: "ּבִ
ּלֹא ָהַרב ִלי ָאַמר ָמה־ְזַמן ַדאי ׁשֶ ה: "ְוָאַמר ָהַרב ךְ יֵּ ִח "?! ִלְכעֹס ּכְ . צֹוֵדק ַאּתָ

ֵ לַ  ֱאֶמת ֲאָבל, ְלָהִעיר ַקל ינִ ׁשּ ַ�ת". הזֶ ־ַ�ל ַלֲ�ֹמל ָצִריךְ  ּבֶ ׁשְ ל תוֹ יָ וָ לְ ַה  ּבִ , ָהַרב ׁשֶ
י ָ�ַמד ָרֵאל יתבֵּ "ַה  ְלַיד ךְ אֹוֶיְרבַּ  ַזְלָמן המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ְפְרדוּ , ִמּגּור" ִיׂשְ ּנִ  ָאַמר ּוְכׁשֶ
י ת: "יַרבִּ לָ  ַזְלָמן המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ּמֵ ֶ   "!ֲ�ָנָוה הלָ ְט בָּ , יןבִּ ׁשִ ּטְ ִמ  ָהַרב ִמׁשּ
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ים ץֵפ ָח "ֶה  ִעְניְ  ְלֶפֶטְרּבּוְרג ַ�םּפַ  ָנַסע" ַחּיִ ָלל ינֵ ּבְ ֵני ַאךְ , ַהּכְ ּלֹא ִמּפְ ֵני ָרָצה ׁשֶ ּבְ  ׁשֶ
ל ָיבֹואוּ  ָהִעיר ָניו ֶאת ְלַקּבֵ ַתֲחַנת ּפָ ן  ,תבֶ כֶּ ַר ָה  ּבְ ּכֵ בֹוד ָלהֲח בָּ  ְפׁשוֹ נַ ׁשֶ ּכָ דֹול ּבַ  ַהּגָ

ֲ�ִתיִדים יַ� , ָהִעיר ֶאל ּבֹואוֹ  רבַ ּדְ  ֶאת ֶהֱ�ִלים ָלֵכן, לוֹ  ְלַהְנִחיל ׁשֶ ֵאין ֵאֶליָה  ְוִהּגִ  ּבְ
ְכַנס ָהִעיָרה. רֹוִאים ּנִ י ָחְרדוּ , ְלַאַחר ׁשֶ ה ָראׁשֵ ִהּלָ  ַמּדּוַ�  הוּ לוּ ָא ׁשְ וּ  ִלְקָראתוֹ  ַהּקְ

כּות ֶאת םֵמֶה  ָמַנע ל ָלבֹוא ַהּזְ ָניו ֶאת ְלַקּבֵ ָראּוי ּפָ יבְוהּוא ? ּכָ : ָלֶהם ְוָאַמר ֵהׁשִ
אי" ֵביְתֶכם ָלֶכם ִניםכָ וּ מ ַוּדַ ָכל ּבְ ת ֶ�ֶרב ּבְ ּבָ ֲאָכִלים ׁשַ ָחִדים ַהּמַ ת ַהְמי� ּבָ ַ  ,ַלׁשּ

ין, י ָסֵפק ְוֵאין ַהּקּוֶגל ְוַהַחּמִ ִלּבִ י ּבְ הוּ  ִאם ּכִ ם ִמיׁשֶ ֶ�ֶרב ֶלֱאֹכל ִיְרֶצה ִמּכֶ ת ּבְ ּבָ  ׁשַ
ֲאָכִלים אֹוָתם ֶאת יַ� , ַהּמַ ּצִ ֲ�ַלת לוֹ  ּתַ ִית ּבַ ְחּתֵ  ַאֵחר ַמֲאָכל ַהּבַ ֵדי, יֶהםּתַ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ

ְתרוּ  ַ בַּ  ִיּוָ תׁשּ בֹוד ַאף. ְרֵ�ִבים ּבָ ת ְלַמַאְכֵלי הּוא ּדֹוֶמה ַהּכָ ּבָ ַ אֹוֵכל ִמי, ַהׁשּ  אֹותוֹ  ׁשֶ
ֶ�ֶרב ת ּבְ ּבָ ַהְינוּ , ׁשַ עֹוָלם ּדְ ה ּבָ ֵאר ֵיָאֵלץ, ַהּזֶ ָ תבְּ  בָרֵ�  ְלִהׁשּ ּבָ א עֹוָלםבָּ , ׁשַ   "...ַהּבָ

  
נֵ  ל־מוּ לֶא  נֹוָר  יּפְ בֹות יסֹוֵפ  - )ח, ב( הַהּמְ , ַלְיָלה ּתֵ

ז ַ�ל ְלַרּמֵ נֹוָרה ַהְדָלַקת ְיֵדי־ׁשֶ יַ�  ַהּמְ ּפִ ַהּכֵֹהן ִהׁשְ
ָ ְקד�  ִלּבֹות הׁשּ ֵני ּבְ ָרֵאל ּבְ ֶ  הַמ  םְלַקיֵּ , ִיׂשְ ֱאַמרׁשּ ּנֶ
ְיָלה ירֹנִּ  ִמיקוּ  ּלַ ה ְוִהיא, ּבַ ל ִרּנָ ה ּתֹוָרה ׁשֶ , ּוְתִפּלָ

נֹוָרה אֹור ְיֵדי־ְוַ�ל בֵ  עֹוְמִדים ַהּמְ ילֹותּלֵ ּבַ  ה' יתּבְ
ה תֹוָרהּבְ  קסֹ ֲ� לַ   )(אמרי חן. ּוְתִפּלָ
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רֹות ְבַ!ת ַהּנֵ ה - )שם( ָיִאירּו ׁשִ ִגיַמְטִרּיָ ַהּכֵֹהן ָהָיה ּבְ
ָ ַה  אׁש רֹ ּבְ  ָקּה יְדִל ַמ  ָבה ְוֵאיָנּה  ָנהׁשּ ל ּכָ ָנה ּכָ ָ , ַהׁשּ
ִמְדַר  ּוָבאּמ כַּ  ְנחּוָמא ׁש ּבְ  )נהר שלום. (ּתַ
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נֹ  ה ַהּמְ ה ָזָהבְוֶזה ַמֲ!ׂשֵ הְקׁשָ ִמ  -  )ח, ד( ָרה ִמְקׁשָ
י ׁשֹוןִמלְּ  ה הש5ֶ ּמֹ ׁשֶ , ֹקש"ִ ָ ה ִהְתַקׁשּ ַמֲ�ׂשֶ ּבְ

נֹוָרה מוֹ , ַהּמְ ה ּכְ ָ ִהְתַקׁשּ ה ׁשֶ לֹש5ָ ׁשְ ָבִרים ּבִ ּדְ
כֹותְל ִה וְ , ָרִציםׁשְ , ַהחֶֹדׁש  ִקּדּוׁש , נֹוָסִפים
ִחיָטה ֵתַבת ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ׁשְ ִהיא הְקׁשָ ִמ  ּבְ ׁשֶ

, ָרִציםׁשְ , ַהֹחֶדׁש  ּדּוׁש ִק , נֹוָרהְמ  ִריקֹוןנֹוָט 
ִחיָטה כֹותלְ ִה  ל־ְוַ�ל. ׁשְ אן ֶנֱאַמר ֵאּלוּ  ּכָ ּכָ
ְרָא  ִהיא הְקׁשָ ִמ  ּמַ ַה , הּכַ בָּ ׁשֶ דוֹ  לוֹ  ֶהְרָאה ה"ּקָ ְוִלּמְ
ֶ  הַמ  הׁשּ ָ  )בכור יעקב. (ּבוֹ  ִהְתַקׁשּ
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נֵ  ָרֵא  יּבְ יסֹוֵפ  -  )ז־ח, ו( ֹה, ְוכםֹאָת  ּתָ ְוִטַהְר  לִיׂשְ
בֹות ים ּתֵ ִהּלִ הּוא, ּתְ ל ׁשֶ ּגָ  )שם. (ְלָטֳהָרה ְמס�
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ל־ְוֶהֱ!ִבירּו ַתַ!ר ַ!ל ָרם־ּכָ ׂשָ ַ!ר - )ח, ז( ּבְ י ּתַ ָראׁשֵ
בֹות ִלְהיֹות ֲ�ִתיִדים, ָה ֹוֵלָ�הּת  הּמָ ִר  ָפרָ!  ּתֵ

ָרם ׂשָ ל־ּבְ ָבר ִלְזּכֹר ָצִריךְ  ְוָהָאָדם, ַ!ל־ּכָ ֵדי ֶזה ּדָ ּכְ
סוּ ְו  םַקיֵּ לְ   )להניח ברכה. (רוּ ָה ְוִהּטֶ  ִבְגֵדיֶהם ִכּבְ

�  

ָגה־ָזַכְרנּו ֶאת ר ַהּדָ ם־ֲאׁשֶ ִמְצַרִים ִחּנָ )יא, ה( ֹנאַכל ּבְ

ִ ַר  ְמָפֵרׁש  -  ם י"ׁשּ ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , ֹותְצ ַהּמִ  ִמן ִחּנָ
ים ּלִ ַהּמִ ר־ֹנאַכל הגָ ּדָ ַה  ׁשֶ ה ֲאׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ , ט"יתר ּבְ

י ת ַ�ל ּכִ ּבָ ַ בָ  ַהׁשּ ִמְצַרִים ִהְצַטּווּ  רּכְ מוֹ  ּבְ ָאְמרוּ  ּכְ ׁשֶ
ׁש  נוּ ַרבֵּ  הש5ֶ ּמֹ ׁשֶ  ְדָרׁש ּמִ בַּ  ּקֵ ֶאָחד יֹום העֹ ְר ִמּפַ  ּבִ

ת ֶאת ָלֶהם ְוָנַתן, ָלנּוַח  ּבָ ַ ִעם ֹותְצ ַהּמִ  ג"ְוַתְריַ , ַהׁשּ
ַבע נָ  ֹותְצ ִמ  ׁשֶ ַרּבָ ֶת  ֵהם, ןּדְ םֵמֶה  הֹוֵרד, תִמְצוֹ  ר"ּכֶ

ת ֶאת ּבָ ַ ִמְצַרִים הוּ ְוזֶ  ,ט"תרי ֲהֵרי ַהׁשּ ם ּבְ ִחּנָ
 ָ ׁשּ  )דרך ישרה. (ֵמֶהן טּוִריםּפְ  ָהיוּ  םׁשֶ

�  

י ֶאל ְלּתִ ן ֵ!יֵנינוּ ־ּבִ ִ ַר  ְמָפֵרׁש  -  )יא, ו( ַהּמָ ןָמ , י"ׁשּ
ַ ּבַ  ֶ!ֶרב ןָמ  ַחרׁשּ בֹות, ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ּבָ ּתֵ ֵאּלוּ  ׁשֶ

ה ִגיַמְטִרּיָ ֶ!ֶרב ןָמ וּ  ֶקרּבֹ ּבַ  ןָמ  ּבְ   )החמהאור . (ּבָ
�  

ֶמן ָ ד ַהׁשּ ַטַ!ם ְלׁשַ דְל  -  )יא, ח( ְוָהָיה ַטְעמֹו ּכְ ׁשַ
ֶמ  ָ חּוִרים םֶח ֶל  נֹוָטִריקֹון ןַהׁשּ ֵקִנים ֶמןׁשֶ , ַלּבַ , ַלּזְ

ינֹוקֹות ַבׁש ּדְ  ַהּמָ , ַלּתִ ּתַ  ָהָיה ןׁשֶ לוֹ כָ ֲא ַמ בְּ  הנֶּ ִמׁשְ
 )דעת זקנים. (ֲאִכיָלתוֹ  תֹכלֶ יְ  ְלִפי ֶאָחד ְלָכל

 

  תשע"ופרשת בהעלותך, י"ב בסיון     
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ָנה ר ְוֹנאֵכָלה־ּתְ נּו ָבׂשָ   ּלָ

ִנים ם־יֵ� דוּ יְ  ַרּבָ ת ֶזה־רַאַח  ֶזהבָּ  וּ נֲה כִּ , ׁשֵ ְקִהּלַ ִריְסק ּבִ ּנֹוְדָ�ה, ֲ�ִטיָרהַהּמַ  ּבְ ַלִים'יְ  ּה יָ וּ נּ כִ בְּ  ׁשֶ  רּוׁשָ
ַנת. א'יָט לִ ּדְ  ׁשְ ה, ז"לַ ְר ּתַ  ּבִ ּנָ א ִהְתּפַ ּסֵ נּות ּכִ ִעיר ָהַרּבָ דֹוָלה ּבָ ָ ַה ׁשֶ  ְלַאַחר, ַהּגְ ִריְסק' ףָר 'ׂשּ י, ִמּבְ ַ�  ַרּבִ  בּ יְ לֵ  ְיהֹוׁש�

יְסִקין ֵלט ץלַ ֱא נֶ , ּדִ ה ְלִהּמָ ּנָ ל ּה יָ ְט ֶ� בְּ  ִמּמֶ ָפ  ֲ�ִליָלה ׁשֶ יַ�  ּה בָּ  ,ֶדׁש ַהּקֹ  ְלֶאֶרץ הלָ ָ� וְ , ָלהׁשְ ּפִ  דוֹ וֹ הֵמ  ִהׁשְ
ךְ  ֶמׁשֶ ִרים ּבְ ֶ�ׂשְ ָנה ּכְ ִטיָרתוֹ  ַ�ד ׁשָ ָנַתִים. ּפְ ׁשְ ִריְסק ָהִעיר ָהְיָתה ָיִמים ּכִ י עֹותֵד  ּוֵקיּוְבִחלּ  בּוָכהְמ בִּ  ּבְ  ְלַגּבֵ

ין רּוְלַאַח , ֶהָחָדׁש  ָהַרב ֶזהּות ְחַלט ּוְדָבִרים־ּדִ ֶרת ֶאת ילִט ְלָה  ה� יאּותַהנְּ  ַאּדֶ ל ֵתָפיוכְּ  ַ�ל ׂשִ י ׁשֶ  ּדֹב־יֹוֵסף ַרּבִ
ל ינוֹ נִ , 'יקצִ יְ בֵ לוֹ סוֹ  י ׁשֶ ים ַרּבִ ר, ִמּוֹולֹוִז'ין ַחּיִ ּכָ ִכּנּויוֹ  ַהּמ� י ּבְ ע 'ַרּבִ ִריְסק' רבֶּ  ָיאׁשֶ ל תוֹ ָמ זְ יָ  זוֹ  ָהְיָתה. ִמּבְ  ׁשֶ

י ים הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ ַח  הבָּ ַר , ְזלַמיְ  ַחּיִ ּקֵ ל ַהּפִ יַ� , 'לֹוְדז ׁשֶ ִהּצִ ל מוֹ ׁשְ  ֶאת ׁשֶ י ׁשֶ יַ�  ַרּבֹות ּוָפַ�ל ּדֹב־יֹוֵסף ַרּבִ ּפִ  ְלַהׁשְ
ֹוִנים ַהחּוִגים ַ�ל ְבִריְסק ַהׁשּ ים ּבִ יו. זוֹ  ִלְבִחיָרה ְלַהְסּכִ ל ַמֲאַמּצָ י ׁשֶ ים הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ  ַחתלַ ׁשְ ּוִמ , ִריּפֶ  וּ ָ�שׂ  ַחּיִ
ל ִריְסק יֵד ִנְכבְּ  ׁשֶ יָ�  ּבְ ל יתוֹ ְלבֵ  הִהּגִ י ׁשֶ ר, ּדֹב־יֹוֵסף ַרּבִ ּגָ ה ָאז ׁשֶ ַוְרׁשָ ַתב ּוְבָיָדם, ּבְ נּות ּכְ ִריְסק ִעירלָ  ַרּבָ  ּבְ

ה . ֲ�ִטיָרהַהּמַ  איָט לִ ּדְ  ִחּלָ הּתְ ָ י ִהְתַקׁשּ ל ּדֹב־יֹוֵסף ַרּבִ ָ�ה ֶאת ְלַקּבֵ ָדה ַהַהּצָ ְכּבָ יָון, ַהּנִ ַדע ִמּכֵ ּיָ י ׁשֶ  ָ�ִתיד ּכִ
יל הּוא דֹול עֹל ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל ְלַהּטִ ל ּגָ ְכלּוִסין תבַּ ר� ְמ  ִעיר ַהְנָהַגת ׁשֶ ְבִריְס  א� ַלַחת ַחְבֵרי ִעם ְוִנְכַנס, קּכִ ׁשְ  ַהּמִ

אַמ בְּ  ָ ל ןּתָ ּוַמ  ׂשּ תֹוךְ . ֲהָלָכה־ׁשֶ ָבִרים ּבְ ר, ַהּדְ ֲאׁשֶ ֵק  ָרָאה ּכַ בַּ  ןַהּזָ י ּוָרהבֲח ׁשֶ ִהְתרֹוְממּות ִנְמָצא ָהַרב ּכִ  ּבְ
ׁשּות ְוָקָרא ֹאֶמץ ָאַזר, ַהּתֹוָרה תוַ ְד ֶח  ךְ ִמּתוֹ  ָהרּוַח  ִהְתַרּגְ דֹוָלה ּבְ יב לוֹ ָיכ הּוא ֵאיךְ ! נוּ ַרבֵּ : "ּגְ ֵנינוּ ֶאת  ְלָהׁשִ  ּפָ
ִרים לֹאֲה וַ ? ֵריָקם ה ֶ�ׂשְ ָ יִנים ְיהּוִדים ֶאֶלף ַוֲחִמׁשּ ְבִריְסק לוֹ  ַמְמּתִ ָבִרים". ּבִ ִמיִמים ַהּדְ  ְוַהּנֹוְקִבים ַהּתְ
ֶאָח  חוּ , דּכְ ּלְ ל ִלּבוֹ  ֶאת ֵחץכַּ  ּפִ י ׁשֶ ד, ּדֹב־יֹוֵסף ַרּבִ ׁש  ּוִמּיָ ּקֵ ְגֵדי ֶאת לוֹ  ְלָהִכין ּבִ ת ּבִ ּבָ ַ אֹותוֹ  עֹוד ְוָיָצא ַהׁשּ  ּבְ
ִריְסק ִעירלָ  יֹום י ִעם ַיַחד ּבְ ַלַחת ָראׁשֵ ׁשְ ִרים. ַהּמִ י, ְמַסּפְ ַמע ּכִ ָ ׁשּ ׁשֶ ים ץֵפ ָח "ֶה  ּכְ ַאף" ַחּיִ  זָא  הָה ׁשָ  הּוא ׁשֶ

ה ַוְרׁשָ יַצד, ּבְ יעוּ  ּכֵ ּפִ ְרְנֵסי ִהׁשְ ִריְסק ּפַ י ַ�ל ּבְ ים ּדֹב־יֹוֵסף ַרּבִ ַרב ֹותנּ ְלִהְתַמ  ְלַהְסּכִ : ְוָאַמר ֶנֱאַנח, םיָר ִע בְּ  ּכְ
ִביל ִאם" ׁשְ ִרים ּבִ ה ֶ�ׂשְ ָ ל, ְיהּוִדים ֶאֶלף ַוֲחִמׁשּ ּטֵ י ּבִ  ַאַחת־ַ�ל, ִלְבִריְסק ִלְנֹסַ�  ּוִמֵהר ְרצֹונוֹ  ֶאת ּדֹב־יֹוֵסף ַרּבִ

ה ּמָ ה ּכַ יַח ָמ  ָהָיה ִאם ְוַכּמָ ה יֹוֵדַ�  נוּ ֵק ְד צִ  ׁשִ ּמָ ָרֵאל ללַ כְּ  ּכַ יִנים ִיׂשְ אי, לוֹ  ַמְמּתִ ב ָהָיה לֹא ַוּדַ  ֲאִפּלוּ  ִמְתַ�ּכֵ
ֵאין ָ�ָקא־אּדָ  םלָ וּ א, ֶאָחד ֶרַגע ָרֵאל ללַ כְּ  ׁשֶ יִנים ִיׂשְ ֱאֶמת ַמְמּתִ   ."וֹ אבוֹ לְ  ּבֶ

ל תוֹ וּ נּ ַמ ְת ִה  רְלַאַח  הָמ ־ְזַמן י ׁשֶ ּה  ּדֹב־יֹוֵסף ַרּבִ ַרּבָ ל ּכְ ִריְסק ׁשֶ ה ּמוֹ ִע  ֵאַרע, ּבְ ֶלא ַמֲ�ׂשֶ ֵהִרים ּפֶ  ֶאת ׁשֶ
ֵ�יֵני נוֹ ְר ַק  ַרב ַרק לֹא, ֶהָהמֹון ּבְ ּתֹוָרה ְוָגאֹון ּכְ א, ּבַ יק ֶאּלָ ַצּדִ ה, מֹוֵפת ּוַבַ�ל ּכְ ָהָיה ּוַמֲ�ׂשֶ ךְ  ׁשֶ . ָהָיה ּכָ

ׁשֶ  יַ� ּכְ י ִהּגִ יִחים ינֵ ׁשְ  ָמָצא, ִעיָרהָה  ּדֹב־יֹוֵסף ַרּבִ ּגִ ים ַמׁשְ ּנִ ְפִקיָדם ְממ� ּתַ  תרוּ ׁשְ ַהכַּ  ַ�ל ַח ְלַפּקֵ  ָהָיה ׁשֶ
ר ייזֵ לִ ְט ִא בְּ  ׂשָ ִעיר ַהּבָ ּבָ ֵדי, ׁשֶ יַח  קּדֹ בְ לִ  ּכְ ּגִ ַהּכֹל ּוְלַהׁשְ ה ׁשֶ ר, ּוָרהׁשּ כַּ  ַנֲ�ׂשֶ ׂשָ ְטַר  ְוַהּבָ ּנִ  ְתָ�ֵרבִמ  ֵאינוֹ  ףׁשֶ

ר ִעם ָחִליָלה ׂשָ רכָּ ַה  ַהּבָ יִחים ינֵ ׁשְ . ׁשֵ ּגִ ׁשְ ה ֶזה ׁשֹוִנים ָהיוּ  ַהּמַ ְיָקן ִאיׁש  ָהָיה ָהִראׁשֹון ּוְבעֹוד, ִמּזֶ , ְוָזִריז ּדַ
ל גֵה וֹ נ היָ ָה ׁשֶ  ּלֵ ת ְלִהְתּפַ ִפּלַ ֲחִרית ּתְ ה ֵנץָה  ִעם ׁשַ ֵנהוּ  היָ ָה , ַהַחּמָ יתוֹ ִמ  יֹוֵצא, ָלקּום ַאֵחרְמ  ִמׁשְ ֶאָחד ּבֵ  ּכְ
ָידוֹ  יוָת וֹ ּת ִע ׁשֶ  ָ�ה ׁשֹוֶהה, ּבְ ה ׁשָ ּכָ ה יוָת נוֹ כָ ֲה בַּ  ֲאר� ִפּלָ ל ַלּתְ ּלֵ מֹוֶנה ּוִמְתּפַ יָון. ָמעֹות ּכְ ִעּקַ  ִמּכֵ ָחה רׁשֶ ּגָ  ַהַהׁשְ

ר תרוּ ׁשְ כַּ  ַ�ל ׂשָ מֹות ַהּבֶֹקר עֹותׁשְ בִּ  ִהיא יםיזִ לִ ְט ִא בָּ  ַהּבָ ְקּדָ ָ�ה, ַהּמ� ׁשָ ַהּקַ  ּבְ ר ֶאת ְמִביִאים ִביםצָּ ׁשֶ ׂשָ  ַהּבָ
ית ַחִים־ִמּבֵ ְטּבָ ב נֹוַצר, ַהּמִ יַח  ַמּצָ ּגִ ׁשְ ַהּמַ ר ֶאת ּבֹוֵדק ָהָיה לֹא ׁשֶ ׂשָ ְכַנס ַהּבָ ּנִ ךְ  ןוָ יְוכֵ , ֹותיּ ַהֲחנ�  ֶאל ׁשֶ ּכָ  ָהָיה ׁשֶ
ׁש  א ֲחׁשָ ּמָ לֹוִחים  ָחִליָלה ִמְתָ�ֵרב ׁשֶ ׁשְ ּמִ רּבַ ׂשָ ק ּבָ ְקּפָ ֲחנ�  רְמכָּ נִ הּוא וְ , ְמפ� ר ֹותיּ ּבַ ׂשָ  ַאַחת. ּדֹוֵרׁש  ְלָכל ַהּבָ

ּלֹות �� ל תָהִראׁשֹונוֹ  ַהּפְ י ׁשֶ ִדיַקת ָהְיָתה, ָהִעיר ְלַרב תוֹ וּ נּ ַמ ְת ִה  ִעם ּדֹב־יֹוֵסף ַרּבִ א ּבְ ר, תרוּ ׁשְ ַהכַּ  נֹוׂשֵ  ְוַכֲאׁשֶ
ל גוֹ ָה נְ ִמ  ַ�ל לוֹ  נֹוַדע יַח  ׁשֶ ּגִ ׁשְ ִני ַהּמַ ֵ ים ְוִהְזִהירוֹ  יוֵאלָ  ִהְזִמינוֹ , ַהׁשּ ל ְלַהְקּדִ ּלֵ יַח  ,ְלִהְתּפַ ּגִ  עֹותׁשְ בִּ  ּוְלַהׁשְ

ר יֵח לוֹ ִמׁשְ  ַ�ל ַהּבֶֹקר ׂשָ ָ�ה לֹא. ֹותיּ ַהֲחנ�  לׁשֶ  ַהּבָ יַח  ׁשָ ּגִ ׁשְ יךְ  תוֹ ָא ָר הוֹ לְ  ַהּמַ , םֶד ּקֶ ִמ כְּ  גוֹ ָה נְ ִמ בְּ  ְוִהְמׁשִ
ָרָאה י ָהַרב ּוְכׁשֶ תוֹ  ּכִ ׁשָ ּקָ ָאה לֹא ּבַ ה ּבוֹ  ָרהְת ִה  ,ִהְתַמּלְ ּמָ ָ�ִמים ּכַ ּנוּ  ְוָדַרׁש  ּפְ ְרּכוֹ ־ֶאת ְלֵהיִטיב ִמּמֶ . ּדַ

ל ַאְזָהרֹוָתיו ךְ  ןוָ יכֵ וְ , ִליָלהׁשְ בִּ  נוּ ַנֲ�  ָהַרב ׁשֶ ּכָ ר הֹוָרה ׁשֶ יַח  ֶאת ְלַפּטֵ ּגִ ׁשְ ר ַהּמַ  ְלַמַ�ן, תוֹ ָר ׂשְ ִמּמִ  ְלַאְלּתַ
ְמעוּ  ּנֹוַדע. ָראוּ יְויִ  ִיׁשְ ׁשֶ ל יוָר וּ ּט ּפִ  רבַ ּדְ  ּכְ יַח  ׁשֶ ּגִ ׁשְ ל תוֹ לָּ ִה ְק  ְוַחְבֵרי ְיִדיָדיו. ִעירבָּ  ְסָ�ָרה ְרָצהּפָ , ַהּמַ  ׁשֶ

יַח  ּגִ ׁשְ י ,ןעֹ ְט לִ  ֵהֵחּלוּ  ַהּמַ ל ֶהָחָדׁש  ָהַרב ּכִ יַח ּמַ לַ  ִמְתַנּכֵ ּגִ ַכּפוֹ  ָ�ֶול לֹא ַ�ל ׁשְ מּוָ�ה ִפיץְלָה  ְוֵהֵחּלוּ , ּבְ י ׁשְ  ּכִ
ר ׂשָ ְרְסמוּ  ְוַאף, ֲאִכיָלהבַּ  ָאסּור ָהִעיר ייזֵ לִ ְט ִא בְּ ׁשֶ  ַהּבָ ךְ ־ַ�ל רּוזכְּ  ּפִ י ּכָ ר ֶאת לכֹ ֱא לֶ  ֵאין ּכִ ׂשַ ִחיָטה ּבְ ְ  ַהׁשּ

בָּ  ּנֹוַדע. ִעירׁשֶ ׁשֶ ָבר ּכְ י בּתָ ִמכְ  ְלַפְרֵסם ִמֵהר, ּדֹב־יֹוֵסף יְלַרבִּ  ַהּדָ ךְ  ֶנֱאַמר ּובוֹ  ֶנְגּדִ ר: "ּכָ ֲאׁשֶ ַמע ּכַ  ַ�ל ִרּנּון ִנׁשְ
רַהבָּ  ה ְלהֹוִדיַ�  ִהְנִני, ׂשָ ּזֶ ֶקר ׁשֶ בָּ  יםוִ נָ ֲ�  ְויֹאְכלוּ  ׁשֶ ֵאב ִיְצֲ�קוּ  ְוַהּצֹוֲ�ִקים, עוּ ְוִיׂשְ ֵני רֹב. .."ֵלב־ִמּכְ  ָהִעיר ּבְ

לוּ  ֱחָרץ קָס ּפְ ַה  ֶאת ִקּבְ ל ַהּנֶ ֵני אּוָלם, ָהַרב ׁשֶ ל תוֹ לָּ ִה ְק  ּבְ יַח  ׁשֶ ּגִ ׁשְ ר ַהּמַ ּטָ יכוּ  ַהְמפ� ׁש  םָק בָ ֲא ַמ בְּ  ִהְמׁשִ   . ָהִעּקֵ

אֹוָתם הְק  ֵמֲחׁשּוֵבי ֶאָחד ִהְכִניס, ָיִמים ּבְ נוֹ  ֶאתזֹו  ִהּלָ ְבִריתוֹ  ּבְ ל ּבִ יָון, ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ׁשֶ ּלֹא ּוִמּכֵ  ָרצוּ  ׁשֶ
ִחיַטת ֶלֱאֹכל ְ ֲחטוּ , ָהַרב ִמׁשּ ְכָפר ׁשָ ֵמ  ֵ�ֶגל ָסמּוךְ  ּבִ תִלְס��  ִעיָרהָה  רוֹ ׂשָ בְּ  ֶאת ְוֵהִביאוּ  ןׁשָ ל הוָ צְ ַהּמִ  ּדַ  ׁשֶ
ִרית יָלה ּבְ ל ֵמֲחֵבָריו יםבִּ ַר . ַהּמִ יַח  ׁשֶ ּגִ ׁשְ אוּ  ַהּמַ ף ּבָ ּתֵ ּתַ ת ְלִהׁשְ ּדַ ְס�� ִרית ּבִ ְמָחה, ַהּבְ ִ פּוָלה ָהְיָתה ְוַהׂשּ  ּכְ

ךְ ־ַ�ל ִהְצִליחוּ  ּכָ ְק  ְולֹא, ָלִעיר ִמחּוץ רׂשָ בָּ  אבֵּ ְליַ  ׁשֶ ִחיָטתוֹ  וּ קִהְזּדַ ל ִלׁשְ ר. ָהַרב ׁשֶ ׂשָ ין עֹוֶדּנוּ  ַהּבָ יֶהם ּבֵ ּנֵ , ׁשִ
ֵרץ ּוְלֶפַתע ִניָמה ִהְתּפָ ֵהִביא ָהֶ�ְגלֹון ּפְ ר ֶאת ׁשֶ ׂשָ ָפר ַהּבָ ַ�ִים ֵהיָכן: "ִלְצֹעק ְוֵהֵחל, ֵמַהּכְ ָהיוּ  ַהּמֵ ֶ�ְגָלִתי ׁשֶ  ּבְ

ר ִעם ַיַחד ׂשַ ַ�ִים ֵריֲה ? ָהֵ�ֶגל ּבְ ר ָהיוּ  ַהּמֵ ׂשַ ל ְטֵרָפה ּבְ ָהָלה"! רַאֵח  ֵ�ֶגל ׁשֶ  רּוְלַאַח , ַהּסֹוֲ�ִדים ֶאת ָאֲחָזה ּבֶ
רּור י, הָ�לָ  רָקצָ  ּבֵ ָטעּות ּכִ ר ִנְלַקח ּבְ ׂשַ ַ�ִים ּבְ ֵ  ְוהּוא, ָלהגָ ֵמָהֲ�  ףֵר ַהּטָ  ַהּמֵ ׁשּ ר ִעם ַיַחד לִהְתּבַ ׂשַ  ָהֵ�ֶגל ּבְ

רכָּ ַה  ֵרר. ׁשֵ י ֵאפֹוא ִהְתּבָ לוּ  םֵמֶה  יםבִּ ַר  ּכִ ֲאִכיַלת ִנְכׁשְ ׂשַ  ּבַ ִלים ְוָכל, ְטֵרָפה רּבְ ים ַהּכֵ ְלְקחוּ  ָהַרּבִ ּנִ  ׁשֶ
ָאָלה ַהׁשְ ֵכִנים ּבְ ְ ת ְלצֶֹרךְ  ֵמַהׁשּ ּדַ קֹום ִהייְ וַ , ֶנֶאְסרוּ  הוָ צְ ַהּמִ  ְס�� אוּ . ֱאלִֹקים תְלֶחְרּדַ  ַהּמָ ּבָ ׁשֶ ה ְלָמֳחָרת ּכְ ּמָ  ּכַ

י ׁש  ּוָרהבַהֲח  ֵמָראׁשֵ ל ְסִליָחתוֹ  ֶאת ְלַבּקֵ י ׁשֶ ֵלם בֵסַר , ּדֹב־יֹוֵסף ַרּבִ ַ�ם ְלַקּבְ מּוס ֵמַהּטַ  אּוָלם, ּמוֹ ִע  ַהּכָ
ִחּיּוךְ  ו, וּ נ" ָאַמר ּבְ ה ַ�ְכׁשָ ּלָ י ְלַמְפֵרַ�  ִהְתּגַ ָבר ֶזה ֵאין ּכִ י ָנִדיר ּדָ ִכיַח  ּוִבְלּתִ ר, ׁשָ ׂשַ ּבְ  ִעם ִמְתָ�ֵרב ְטֵרָפה ׁשֶ

גִּ  ֵאפֹוא ךְ ֶר ַהּצֹ  ִמן .רׁשֵ כָּ  רׂשָ בָּ  ַמׁשְ יְּ  יַח ּבְ יַח  ַח ּקֵ ַפ ׁשֶ ּגִ ִמיד ְוַיׁשְ ָבר ַ�ל ּתָ ר ַהּדָ ׂשָ רּות ַהּבָ   �         ".ְוִיְדַאג ְלַכׁשְ

  
  

ְפֶאֶרת ִצּיֹון" יַרּבִ    ל"ַזּצַ  ִיְצָחק ְזֵאב ַיְדֶלר, ַה"ּתִ

ִסיָון תרע"ז ַהִהּלּוָלא ְליֹום  כ"ז ּבְ
  

אֹוֵני ֵלידוֹ ִמגְּ  ַלִים ּגְ יֶק  ְירּוׁשָ רּוׁש  רבֵּ ַח ְמ , ָה יְוַצּדִ ַהּפֵ
ְפֶאֶרת" ְדָרׁש  ַ�ל" ןוֹ ִציּ  ּתִ  ַחתּפַ ִמׁשְ  ִביֲא וַ , ַהּמִ
 לאְד יַ  ִעירבָּ  נֹוַלד. יָרהֲ�ִט ַהּמַ  ַיְדֶלר־גְר בֶּ ְד ְל וֹ גּ 

ִליָטא ּבְ ַחת םְוׁשֵ , ַיְדֶלר ִנְקָרא ָמּה ׁשְ ־ְוַ�ל ׁשֶ ּפַ  ִמׁשְ
ל. יץבִ קוֹ ׁשְ לֶ ְמ  ָאִביו ּתֹוֵקק ָיָמיו ּכָ  ְלֶאֶרץ תַלֲ�לוֹ  ִהׁשְ

ְמִסירוּ  ֵאֶליָה  הָל ָ� וְ , ַהּקֶֹדׁש  ּתוֹ  ִעם תּבִ  ְוַיְלֵדיֶהם ִאׁשְ
ים ַטּנִ ֲחבּוַרת. ַהּקְ ִעיִרים ֵהם ָהיוּ  םיָהעֹולִ  ּבַ  ַהּצְ
ָאר, ַהְיִחיִדים ְ ָ�לוּ  ְזֵקִנים ָהיוּ  ְוַהׁשּ  ֶאת ְלַבּלֹות ׁשֶ
ֵאִרית ֶאֶרץ ְיֵמיֶהם ׁשְ ָרֵאל ּבְ ֵמן ִיׂשְ . ָרּה ָפ ֲ� בַּ  ּוְלִהּטָ

יׁש  ָהָיה ַהּנֹוְסִעים ַאַחד ׁשִ י ַהּיָ א ֱאִליֶ�ֶזר ַרּבִ  ַלְנּדָ
ל ֶנְכּדוֹ  יְלָנא א"ָר גְּ ַה  ׁשֶ י, ִמּוִ ַמח ְזֵאב קִיְצָח  ְוַרּבִ  ַ�ל ׂשָ

ָכה ּזָ ל ֶנְכּדוֹ  לֶא  ְלִהְתַלּוֹות ׁשֶ ל א"ָר גְּ ַה  ׁשֶ ּכָ  ָיָמיו ׁשֶ
ה ֶאת עֹוֵדד ֵאַלת. ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ ָהֲ�ִלּיָ  ַהּנֹוְסִעים ִלׁשְ
יַצד  ְיָלִדים ִעם ָמהָמ ׁשְ  רְלִמְדבַּ  הּוא עֹוֶלה ּכֵ

ים יב, ְקַטּנִ יֶּ  ֵהׁשִ ירָ�  ָאב לוֹ  ׁש ׁשֶ ַלִים ׁשִ ירּוׁשָ  ְוֵאָליו ּבִ
יעוּ . נֹוֵסַ�  הּוא ִהּגִ ׁשֶ  ַהּנֹוְסִעים הוּ לוּ ָא ׁשְ , ָיפוֹ  לַמ נְ לִ  ּכְ

א לֹא ּוַמּדּוַ�  ָאִביו הּוא ֵהיָכן ל ּבָ ָניו ֶאת ְלַקּבֵ , ּפָ
ֱאמּוָנה ָלֶהם ְוָאַמר ִמיָמה ּבֶ יר ָהָאב: "ּתְ י ֶהָ�ׁשִ ּלִ , ׁשֶ

ם הּוא ֶכם ֲאִביֶכם ּגַ ּלָ בַּ  ָאִבינוּ  הּוא. ׁשֶ ָ ׁשֶ  םיִ ַמ ׁשּ
הּוא ּלֹא ּוְבטּוַחִני, לכֹּ ַל  ּוְמַפְרֵנס ןזָ  ׁשֶ  ְולֹא ינִ בֵ זְ ַ� יַ  ׁשֶ

ים ֶאֶרץ ֶחְבֵלי". ינִ ׁשֵ ּטְ יִ  ֵמָאז  ֲ�ֵליֶהם ָ�ְברוּ  ָקׁשִ
קּוָפה ּוְלַאַחר, ַאְרָצה םָת יָּ לִ ֲ�  ה ּתְ ּכָ ְתָחה ֲאר�  ּפָ

ּתוֹ  ְרחֹוב ֲחנּות ִאׁשְ הּוִדי ּבִ בָּ  םַהּיְ יָקהַ� ָה  ִעירׁשֶ , ּתִ
ֶלא חּוְבֹאַר  ָרָכה ִנְכְנָסה ּפֶ  ָראוּ  ְוֵהם םָת וּ נֲח בַּ  ַהּבְ
ָרָכה ֲ�ָמָלם ּבְ ָנם ֶאת. ּבַ ּנֹוַלד ָהִראׁשֹון ּבְ  ׁשֶ

ַלִים ירּוׁשָ ֵ בַּ  ָקְראוּ  ּבִ ן םׁשּ יד הּוא, ןִצּיוֹ ־ּבֶ ּגִ  ַהּמַ
ְלִמיַהיְּ  י ַהּנֹוָדע רּוׁשַ ן ַרּבִ ָנה 14. ֶלרַיְד  ןִצּיוֹ ־ּבֶ  ׁשָ

יו יׁש  ֵמַחּיָ רּוׁשוֹ  ַלֲ�ִריַכת ִהְקּדִ ְפָלא ּפֵ  ַ�ל ַהּנִ
ְדָרׁש  ֲ�ַצת ַהּמִ י, ּכַ ַ�  ַרּבִ יְסִקין בּ יְ לֵ  ְיהֹוׁש� ִריְסק ּדִ   .ִמּבְ

  
ְוָאִביָה ָיֹרק ָיַרק ְּבָפֶניָה ֲהא על הפסוק שבסוף הפרשה: "
ת ָיִמים ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוַאַחר ִתָּכֵלם ִׁשְבַעת ָיִמים ִּתָּסֵגר ִׁשְבַע 

וחומר לשכינה ארבעה עשר ־", מפרש רש"י: "קלֵּתָאֵסף
יום". בספר הגהות אשר"י, שחיבר אחד הראשונים רבי 

טריה, מובא, ְמז' היא העיר קרמס שבאוסישראל מְּקֶר 
עשר יום על ־שרבנו גרשום מאור הגולה התאבל ארבעה

ליצלן, ולמד זאת  בנו שמת לאחר שהמיר את דתו רחמנא
וחומר זה שלשכינה צריך י"ד יום, וכן כתב המהר"ם ־מקל

מרוטנבורג. ומכאן למדו הלכה למעשה, שמי שנהרג בידי 
פי שהיה אז ברשעו, נחשב לו הדבר לכפרה ־על־גויים, אף

ומתאבלים עליו. אולם רבים כתבו, שאין ללמוד מרבנו 
כה גרשום, מפני שעשה כן מרוב צערו על בנו שלא ז

לשוב בתשובה, אולם אין להתאבל על משומדים ואין 
מתעסקים בהם כל עיקר. היה זה בנו היחיד של רבנו 
גרשום, שנחשב כראשון הראשונים ונקרא 'מאור הגולה', 
ויש אומרים שעשה זאת מחמת כפייה ושלא מרצון. 
בהגהת הרמ"א במרדכי מובא, שהבן השתמד יחד עם 

יה הדבר בעבורו אסון אמו, אשתו של רבנו גרשום, וה
כפול. גם ה"אור זרוע" מזכיר את הדבר בשם רבי שמשון 
השר מקוצי, ומדבריו נראה שרבנו גרשום התאבל על בנו 
בשעה שהשתמד ולא בשעה שמת ברשעו, וכמובא בספר 
חסידים: "מה כשנאבד הגוף בוכים, כשנאבדו הגוף 

שכן"?! בדור ההוא היה גם רבי שמעון ־כל־והנשמה לא
ול, שהיה זקן מרבנו גרשום והיה מראשוני חכמי הגד

אשכנז, ובנו אלחנן השתמד לאחר שנחטף בהיותו תינוק 
ל ָחַנן ־שמו את הפיוט "ֵא ־והוטבל לנצרות, ואביו חיבר על

ְּבֹנַעם ַנֲחָלתֹו ְלַהְׁשַּפר" שנאמר ביום ב' של ראש השנה. 
הבן העפיל בדרגות הכמורה, עד שהפך להיות אפיפיור 

ים, ואז נודע לו כי יהודי הוא ואביו הוא גדול לנוצר
הרבנים. כדי להביא את אביו אליו התחכם וגזר על 
המילה, וכשאביו בא התוודע אליו ביחידות והגזירה 
התבטלה. לאחר מכן עלה על מגדל הכנסייה הכריז בקול 

 כי הנצרות היא דת שקר, והפיל עצמו על קידוש השם.
  

 !ַ  תיֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות

  הערוך שבביתכם.  שולחן השבת -' 'שבת טיש", בעזרת ה' יתברך, ניתנת לכם בזאת האפשרות לפרסם בו את תמונת השבת טישלקראת הוצאת הכרך השלישי של " לקוראים הנכבדים!
  מחדירה אווירה קדושה של שבת קודש באלפי בתים בישראל. יש לצלם את התמונה " ושבת 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 של שולחן השבת

 



 

 

  

ָכל יִתי ֶנֱאָמן הּוא־ּבְ   ּבֵ

ל ַהֲחׁשּוִבים ֵמֲחִסיָדיו דָח ֶא  ָרֵאל תבַ ֲה ַא "ָה  ׁשֶ יְז'ִניץ" ִיׂשְ י היָ ָה , ִמּוִ ַכי ַרּבִ יֶגט ֲהָנאכַּ  ָמְרּדְ ָהָיה, ִמּסִ  ׁשֶ
ְלִמיד, ֲאָבָהן־רּובַ  ְרָיןאוֹ ־רבַּ  ְפָלג םָחכָ  ּתַ יר ְוסֹוֵחר מ� ל םּדָ כְ נֶ וְ , ָ�ׁשִ , גְר וּ בּ ְס לְ ְר ּקַ ִמ " ְיֶחְזֵקאל הֶא ְר ּמַ "ַה  ׁשֶ

ֵפקֹות ְנְטֵרסק� " ּוַבַ�ל ל ָאִחיו" ַהּסְ צֹות"ַה  ׁשֶ ן ּקְ  ֲהָנאכַּ  ַאֲהרֹן ַ�ד ֶחֶסתַהְמי�  ֲהָנאכַּ  ַחתּפַ ִמׁשְ  בֹותֵמֲא " ַהֹחש5ֶ
אַקּדִ  ַכי ר' ֶאת וּ נּ כִּ  ַהֲחִסיִדים. יׁשָ ֵ בַּ  ָמְרּדְ ַכי 'ר' םׁשּ ְלץ' ָמְרּדְ ת ּוְבֵ�ת רַח ַא ֵמ , ּפֶ ּנַ י ֲחת� רּוךְ  ַרּבִ ֶרט ּבָ  ִעם ִמּסֶ
ת ְלז ד"יִר ֲה ּמַ ַה  ּבַ יג, ִמּבֶ י ִהּצִ ם ַהֲחׁשּוִבים ֵמֲחִסיָדיוֶאָחד  ֶאת זלְ בֶּ ִמ  ָהַרּבִ ׁשֵ ַכי ר' ּבְ ְלץ ָמְרּדְ בְּ  ּפֶ , ְמֹאד חוֹ ְוׁשִ

ָרֵאל תבַ ֲה ַא ָה וְ  ּדוֹ  ִיׂשְ ַכי ר' ֲחִסידוֹ  ֶאת ֶהֱ�ִמיד ִמּצִ י ץ'לְ ּפֶ  יכַ ּדְ ְר 'ּמָ ַה  ְוֶזה" ְוָאַמר ֲהָנאכַּ  ָמְרּדְ ּלִ ק ּוֵמָאז" ׁשֶ  ִנְדּבַ
ּנּוי ּבוֹ  דֹול אֹוְרִחים ַמְכִניס. ֶזה ּכִ י ָהָיה ּגָ ַכי ַרּבִ בַּ  ֵליל ּוְבָכל, ָמְרּדְ ה ִסּיּום רַאַח לְ , ֹקֶדׁש ־תׁשַ ִפּלָ  היָ ָה , ַהּתְ

ַאר ָ�ה ִנׁשְ ה ׁשָ ּכָ ֵבית ֲאר� ְדָרׁש  ּבְ ּלֹא ָהָיה ָלֶהם  ֶאת ֵאָליו ּוַמְזִמין, ַהּמִ ת ֶאת ִלְסעֹד ֵהיָכןֵאּלּו ׁשֶ ּדַ ת ְס�� ּבָ ַ . ַהׁשּ
ים ָצִנים ָהֲ�ִנּיִ ּבְ ָהיוּ  ַהּקַ ָבר ָרִכיםּדְ בַּ  נֹוְדִדים ׁשֶ י, ָיְדעוּ  ּכְ ל וֹ ֵביתבְּ  ּכִ י ׁשֶ ַכי ַרּבִ לוּ  ֲהָנאכַּ  ָמְרּדְ  רוֹ אְמ בִּ  ִיְתַקּבְ

ִנים ת ְוִיְזּכוּ , ּפָ ּדַ ת ִלְס�� ּבָ ַיד ׁשַ ֶלךְ  ּכְ ַ�ם יִמּדֵ . ַהּמֶ י היָ ָה , ּפַ ַכי ַרּבִ ֵצל ףֵפ וֹ ּת ְס ִה לְ  עֹוֶלה ָמְרּדְ  תבַ ֲה ַא "ָה  וֹ בּ ַר  ּבְ
ָרֵאל ּנוּ  ְוׁשֹוֵאב", ִיׂשְ ה ֵמיִלי תַוֲחִסידוּ  ּתֹוָרה ִמּמֶ ֲ�ׂשֶ מֹוָצֵאי. ַהּמַ ת ּבְ ּבָ י ְלַאַחר, ַאַחת ׁשַ ַרּבִ ַכי ׁשֶ ׁש  ָמְרּדְ ּקֵ  ּבִ

ֵדי וֹ בּ ַר  לֶא  ִנְכַנס, ְלֵביתוֹ  ׁשּובלָ  ל ּכְ ּנוּ  ְלַקּבֵ ְרכַּ  ִמּמֶ ֵר  תּבִ ַ�ם אּוָלם, ָדהּפְ ם ַהּפַ ּנּוי ְלׁשֵ יט, ׁשִ י ָ�ָליו ִהּבִ  ָהַרּבִ
ַכי: "ְוָאַמר ל ַמֵהרְמ  הַאּתָ  ַמּדּוַ� , ָמְרּדְ ךְ ־ּכָ ה? ּכָ ָא  ֵאיְנךָ  ָלּמָ אן רִנׁשְ א"? ָמה־עֹוד ְזַמן ּכָ ּלֵ י ִהְתּפַ ַכי ַרּבִ  ָמְרּדְ

ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ  ה, ַהּדְ ָטן ּוַמֲ�ׂשֶ אֹוָתּה  ָהָיה ׂשָ ָ�ה ּבְ ּלֹא ׁשָ ַפס ׁשֶ ַדְעּתוֹ  ּתָ י ּבְ י ּכִ ה ָהַרּבִ ב ְמַנּסֶ  אֹותוֹ  ְלַ�ּכֵ
ׁשּוב י ָאַמר", ִרידַהיָּ  ֶאל ָאֹנִכי ֵהרַמ ְמ . "ְלֵביתוֹ  ִמּלָ ַכי ַרּבִ ׁש , "ָמְרּדְ ִאם ֲאִני ְוחֹוׁשֵ ב ׁשֶ אן ֶאְתַ�ּכֵ י רֵת וֹ י ּכָ , ִמּדַ
ים ַהּסֹוֲחִרים ֶאת ַאְפִסיד ִאים ָהַרּבִ ּבָ י". ָמהוּ אְמ  ְלַהְרִויַח  לכַ וּ א ְולֹא, ִרידַהיָּ  ֶאת ִלְפֹקד ׁשֶ ַמר ָהַרּבִ  ֶאת ׁשָ

ִלּבוֹ  דוֹ סוֹ  ה ּוָלםא, ּבְ ָכל ִנּסָ ה ֵאין ֲהלֹא ַאךְ : "זֹאת־ּבְ ּה  תבֶ כֶּ ַר  ַ�ּתָ  ַמֵהרְמ  ֵאפֹוא ךָ לְּ  הּוַמ , ִלְנֹסַ�  ּתּוַכל ּבָ
י"? ָלֵצאת ַכי ְוַרּבִ יב ָמְרּדְ י, ֵהׁשִ ד הּוא ּכִ אֹוטֹוּבּוס ִלְנֹסַ�  ִמְתַ�ּתֵ ָחד ּבְ ֵדי ְמי� יק ּכְ יַ�  ְלַהְסּפִ  ִרידַהיָּ  ֶאל ְלַהּגִ
ְזַמן ה ּובׁש . ּבִ י  ִנּסָ ַמע ַלֲ�ָצִתי לוּ : "ְוָאַמר בוֹ כְּ ַ� לְ ָהַרּבִ ׁשְ ל קּובַהנָּ  ַמןזְּ לַ  ַ�ד ןּתֵ ַהְמ , ּתִ ֶבת ׁשֶ ע ְוַאל, ָהַרּכֶ ּסַ  ּתִ

אֹוטֹוּבּוס ם לֹא נוֹ זוֹ ְפ ֶח בְּ  אּוָלם", ּבָ י ׂשָ ַכי ַרּבִ ר ֶאת. ְלַדְרּכוֹ  ְוָיָצא, וֹ בּ ַר  ְלִדְבֵרי ֵלב ָמְרּדְ יָה  ָיֹגר ֲאׁשֶ א ַרּבִ , ּבָ
ֶרךְ  ּוְבֶאְמַצע י. ָקׁשֹות לוּ בְּ ְח נֶ וְ  ִנְפְצעוּ ו יָ� ְס נוֹ וְ  ָהאֹוטֹוּבּוס ִליקֱח ֶה  ַהּדֶ ַכי ַרּבִ צּוִעים ַאַחד ָהָיה ָמְרּדְ  ַהּפְ
ים ׁשִ ן, ַהּקָ ּכֵ לְ  ַאַחת ׁשֶ ַגּבוֹ  יֹותַהח� ּבְ ָרה ׁשֶ ּבְ ָבה ְוָהֶ�ֶצם, ִנׁשְ ְמִהירּות. ַלןִלצְּ  ַרְחָמָנא, יוָת אוֹ ֵר  ֶאת ִנּקְ ְבַהל ּבִ  ה�
צּוַ�  ית לֶא  ַהּפָ בָּ  ָהְרפּוָאה ּבֵ ְחּתוֹ  יִלְבנֵ ע נֹוַד  ְמֵהָרה ְוַ�ד, ַראדֲא  ִעירׁשֶ ּפַ א�  ַ�ל, ַהְמבָֹהִלים ִמׁשְ  תנַּ ּתְ

ָרִכים הּקָ ַה  ַהּדְ ּה  ׁשָ בוֹ  ֲאִביֶהם ִנְקַלע ּבָ ן ּוַמּצָ ּכָ ָניו ֶאָחד. ַהְמס� ל ִמּבָ י ׁשֶ ַכי ַרּבִ ְבִהילּות ָיָצא, ָמְרּדְ ית ּבִ  ִמּבֵ
ָחה ּפָ ׁשְ ִסיֶגט ַהּמִ ּבְ ַדְרּכוֹ  ׁשֶ ת לֶא  ּבְ ל יוֹ לְ ָח  ִמּטַ י ֶאל ִנְכַנס ֶרךְ ּדֶ ּובַ , ָאִביו ׁשֶ יְז'ִניץ ָהַרּבִ ָידוֹ  ִמּוִ ּבְ ׁשֶ ְתָקה ּכְ  ּפִ

ַרת ם ְלַהְזּכָ ׁש . ָמהלֵ ׁשְ  ִלְרפּוָאה ָאִביו ׁשֵ ּקֵ י ּבִ ן ָהַרּבִ ְתָקה ֶאל ְלָצֵרף ֵמַהּבֵ ְדיֹון ַהּפִ ן, וּ ׁש ֶפ נֶ  ּפִ ַהּבֵ יַ�  ְכׁשֶ  ִהּגִ
ר ְלָאִביו י לצֶ ֵא  רוֹ וּ ּק בִּ  ַ�ל לוֹ  ְוִסּפֵ ה ָהָאב ִהְתַ�ְנֵין, ָהַרּבִ ּמָ ֶסף ּכַ ַרׁש  ּכֶ י ּדָ ם ָהַרּבִ ךְ  ְלׁשֵ ַמע. ּכָ ָ ׁשּ ׁשֶ  ֶאת ָהָאב ּכְ

ׁשּוָבה י, ַהּתְ י ּכִ ַרׁש  ָהַרּבִ ל עֹותַמְטבְּ  ּדָ ְתֵרי לֹאוְ  ִלירֹות ׁשֶ ֲחׁשַ  ֶנֱאַנח ֶכֶסף־ּכִ א ְוִלּבוֹ , איּבַ י לוֹ  ִנּבֵ . ֵרבָק  וֹ צּ ִק  ּכִ
ְדָמעֹות י ִנְפַרד ִליׁש ׁשָ  ּבִ ַכי ַרּבִ ֵני ָמְרּדְ ק ָמה־ְזַמן רּוְלַאַח , וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ִמּבְ ּלֵ םבְּ  עֹוָלמוֹ  יתְלבֵ  ִהְסּתַ   .טֹוב ׁשֵ

יָ�ה ִהּגִ ׁשֶ שׂ  ּכְ ָרה ֹוָרהַהּבְ ל ִטיָרתוֹ ּפְ  ַ�ל ַהּמָ י ׁשֶ ַכי ַרּבִ י ֶאל ַהְמֹקָרִבים דַח ַא  ִנְכַנס, ֲהָנאכַּ  ָמְרּדְ , ָהַרּבִ
י ִאם: "ַמּה ָת וְ  י, ֵמרֹאׁש  ָיַדע ָהַרּבִ ָנה ּכִ ַכי יְלַרבִּ  לוֹ  אֹוֶרֶבת ַסּכָ ַדְרּכוֹ  ָמְרּדְ  זֹאת לוֹ  ָאַמר לֹא ֵאפֹוא ַמּדּוַ� , ּבְ

ִציָ�ה ֶאת ּנוּ ִמּמֶ  מֹוֵנַ�  ָהָיה ְוָכךְ , תוֹ ׁש ָר פֹ ְמ  ׁשָ  ַהּפְ ק ּה יָ ְט ֶ� בְּ ׁשֶ  הַהּקָ ּלֵ ַמע"? ָהעֹוָלם־ִמן ִהְסּתַ י ׁשָ  ֶאת ָהַרּבִ
ר ָהָבה: "ְוָאַמר, היָה ִמ ּתְ ַה  ה ְלךָ  ַוֲאַסּפֵ ּנוּ , ַמֲ�ׂשֶ ׁשּוָבה ֶאת ְלָהִבין ּתּוַכל ּוִמּמֶ ֵאָלְת  ַהּתְ  ֶאָחד. "ךָ ִלׁשְ

ְלִמיָדיו ל ַהֲחׁשּוִבים ִמּתַ ידַהּמַ  ׁשֶ דֹול ּגִ י היָ ָה , ׁש ְזִריְט ִמּמֶ  ַהּגָ דֹול ַאֲהרֹן ַרּבִ ק, יןלִ ְר ּקַ ִמ  ַהּגָ ּלֵ ִהְסּתַ  עֹוָלםלְ  ׁשֶ
ּלוֹ  ּכ� ים ןבֶּ  ַאךְ  יֹותוֹ ְה בִּ  טֹוב ׁשֶ לֹש5ִ ׁש וָ  ׁשְ ָנה ׁשֵ יו, ׁשָ ָצִרים ּוְבַחּיָ יק ַהּקְ ֵני ַאְלֵפי ְלַהֲחִזיר ִהְסּפִ ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ

ְתׁשּוָבה דֹולֹות ּוָפַ�ל, הָמ לֵ ׁשְ  ּבִ י תוֹ קוּ לְּ ּתַ ְס ִה  ִלְפֵני רָקצָ  ְזַמן. ּוְנצּורֹות ּגְ ִניָסן ט"ּבְ ר, ב"תקל ּבְ ּקֵ י ּבִ  ַרּבִ
ֵהיָכלוֹ  ַאֲהרֹן ל ּבְ יד וֹ בּ ַר  ׁשֶ ּגִ ַסח ּוִבְפרֹוס, ׁש ְזִריְט ִמּמֶ  ַהּמַ ֵרד ִנְכַנס ַהּפֶ ַדְרּכוֹ  ַרּבוֹ ֵמ  ְלִהּפָ , ְלֵביתוֹ  ְלׁשּוב ּבְ

ֵני ִעם גגֹּ ַלְח ת ְמנָ ־ַ�ל ּצֹות ַחג ֶאת וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ּבְ ֵרב ַהּמַ ּנוּ  ִנְפַרד. ּוָבא ַהּקָ יד ִמּמֶ ּגִ יםלְ  ַהּמַ לֹוםלְ וּ  ַחּיִ  אּוָלם, ׁשָ
ד ָפָניו תוֹ יָא צִ יְ  ִעם ִמּיָ יד ַלחׁשָ , ִמּלְ ּגִ ְלִמיָדיו ֶאָחד ֶאת ַהּמַ רֹוִבים ִמּתַ ׁש  ַהּקְ ּנוּ  ּוִבּקֵ ב ִמּמֶ יַר  ֶאת ְלַ�ּכֵ  ַאֲהרֹן ּבִ

ּלֹא ע ׁשֶ א, ְלֵביתוֹ  ִיּסַ ֵתר ֶאּלָ ֲחַצר ִיּוָ א. וֹ בּ ַר  ּבַ ּבָ ׁשֶ ְלִמיד ּכְ י לֶא  ַהּתַ ׁש  ַאֲהרֹן ַרּבִ ּנוּ  ּוִבּקֵ ב ִמּמֶ  קֹוםּמָ בַּ  ְלִהְתַ�ּכֵ
ת ּדַ ְפק� ָבר עַמ ׁשֵ לְ  ַמּה ּתָ , וֹ בּ ַר  ּבִ ה ֶזה לֹאֲה וַ : "ְוָאַמר ַהּדָ י ַ�ּתָ נוּ  ִנְפַרְדּתִ ׁש  לֹא ְוהּוא, ֵמַרּבֵ ּקֵ ּנוּ  ּבִ ֵתר ִמּמֶ  ְלִהּוָ
קֹום ּמָ א, ּבַ ַר  ֶאּלָ ִבְרכַּ  אֹוִתי ךְ ּבֵ ֶרךְ  תּבְ ׁש  יַצדכֵּ . ַהּדֶ ה ְמַבּקֵ יֵאפֹוא  ַאּתָ ּנִ ב ִמּמֶ אן ְלִהְתַ�ּכֵ  ׁשּובלָ  ְולֹא ּכָ
ֵני ַאךְ "? ְלֵביִתי ְכַנס ִמּפְ ּנִ ִלּבוֹ  ָסֵפק ׁשֶ ל ּבְ י ׁשֶ מּוָהה תוֹ ָא ָר הוֹ  עַמ ׁשֵ לְ  ַאֲהרֹן ַרּבִ ל ַהּתְ יד ׁשֶ ּגִ  ׁשּוב ִנְכַנס, ַהּמַ
ַאל ֵאָליו ֲ�ָצתוֹ  ְוׁשָ יד, ּבַ ּגִ ְרכוֹ  ְוַהּמַ ִבְרכַּ  ּבֵ ֵר  תּבְ ֵאר ְרצֹונוֹ  ַ�ל ללָ כְּ  לוֹ  זּמֵ ְלַר  ִליבְּ , ָדהּפְ ָ ׁשּ ּיִ תוֹ  ׁשֶ ְמִחּצָ  ׁשּוב. ּבִ
י ֵהֵחל ה, יוֲחָפצָ  ֶאת ֶלֱארֹז ַאֲהרֹן ַרּבִ יַ�  ּובׁש  ְוִהּנֵ ְלִמיד ֵאָליו ִהּגִ ׁש  ַהּתַ ם ּוִבּקֵ ׁשֵ יד ּבְ ּגִ י, בוֹ כְּ ַ� לְ  ַהּמַ  ַאֲהרֹן ְוַרּבִ

א ִליָאה ִהְתַמּלֵ יד ֶאל סוֹ נְ כָּ ִה בְּ  ַאךְ , ּוְתִמיָהה ּפְ ּגִ ְרכַּ  וֹ בּ ַר  לוֹ  ָנַתן, ַהּמַ ֵר  תּבִ ָבר הנָ ׁשְ נִ  ךְ כָּ . ָדהּפְ לֹש5  ַהּדָ  ׁשָ
ָ�ִמים י ַ�ד, ּפְ ַרּבִ ַ�ר הּוְלַמְרבֵּ , ְלֵביתוֹ  ָנַסע רֹןַאֲה  ׁשֶ ק ַהּצַ ּלֵ ִקּצּור ִהְסּתַ ֹחל ָיִמים ּבְ ַסח ַהּמֹוֵ�ד ּבְ ּנֹוַדע. ּפֶ ׁשֶ  ּכְ

ָבר ֶמְזִריְטׁש  ַהּדָ ְלִמיִדים ִנְכְנסוּ , ּבְ יד ֶאל ַהּתַ ּגִ ךְ ־ַ�ל הוּ לוּ ָא ׁשְ וּ  ַהּמַ ּתַ  הָחזָ  ִאם ןכֵּ ׁשֶ , ּכָ  ָהָאהּוב דוֹ יְלִמ ׁשֶ
קְלִהְס  ָ�ִתיד ּלֵ ְמֹפָרׁש  הוּ וָּ צִ  לֹא ַמּדּוַ� , ָהעֹוָלם־ִמן ּתַ ּלֹא ּבִ ע ׁשֶ ׁשּוַבת ָהְיָתה ְוזוֹ ? ִיּסַ יד ּתְ ּגִ  מֹוְצִאים ָאנוּ " ַהּמַ

ּתֹוָרה ַה  ּבַ בָּ ׁשֶ ה ַ�ל ֵמִעיד ה"ּקָ ָכל' נוּ ַרבֵּ  ֹמש5ֶ יִתי־ּבְ ַבח ַמהוּ  ְוִלְכאֹוָרה. 'הּוא ןָמ ֱא נֶ  ּבֵ  וֹ ל ָהָיה הֶמ  ְוִכי? ֶזה ׁשֶ
ה ָ בַּ  בנֹ גְ לִ  ְלֹמש5ֶ א? ַמִיםׁשּ ר ֶאּלָ כַּ , הּוא ַהֶהְסּבֵ רׁשֶ ה ָהָיה ֲאׁשֶ ָבִרים רֹוֶאה נוּ ַרבֵּ  ֹמש5ֶ ִרים ּדְ  לֹא, ְוִנְפָלִאים ִנְסּתָ

ה ָהָיה ָבִרים ַלּזּוַלת אֹוָתם ְמַגּלֶ ִלּבוֹ  יםִס מוּ כְ וּ  ֲחתּוִמים ָהיוּ  ְוַהּדְ ַה  תָהֵ�דוּ  ִהיא ְוזוֹ , ּבְ בָּ ׁשֶ , ָ�ָליו ֵמִעיד ה"ּקָ
ָכל ּבְ יתוֹ  ׁשֶ ה הּוא ְוֵאין הּוא ןָמ ֱא נֶ  ּבֵ ה ְלׁשּום ְמַגּלֶ ִרּיָ ָבִרים ּבְ ִרים ּדְ ֲאחֹוֵר  ִנְסּתָ ּמֵ ְרּגֹוד יׁשֶ    �                ". ַהּפַ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ְנֹסַ!  ִהייְ ַו  ַנת ָלַדַ�ת ָצִריְך  -  'ְוגוֹ  ה' ָמהקוּ  'ְוגוֹ  ָהָארֹן ּבִ ּוָ ּכַ

ֲאָמר ֵאר, ַהּמַ תּוב ְוִיְתּבָ י־ַ�ל ַהּכָ ְבֵריֶהם ּפִ ְמנוּ  ּדִ ָרׁשַ ה ׁשֶ ַכּמָ ּבְ
ּטַ  ,ְמקֹומֹות ָרֵאל ֲהִליַכת ַ�םׁשֶ רּמִ בַּ  ִיׂשְ ְלָבֵרר ָהְיָתה ְדּבָ

ד(  ֵציִניצוֹ  ָ ַהּקְ בּויֹות הׁשּ ְ ה רִמְדבַּ  ׁשֹוֵכן ׁשּותְר בִּ  ַהׁשּ , ִצּיָ
ה ְוָצִריְך  י ָלַדַ�ת ַאּתָ ָנם ַהִחיצֹוִנים ּכִ י ֶיׁשְ ּתֵ ׁשְ א' ,ַהְדָרגֹות ּבִ

ִחיַנת הּוא ה ִסיתַהּמֵ  ּבְ ְלָהַרע ּבוֹ  קבָּ ְד נִּ ַל  ְוַהְמַפּתֶ
ִחית ִחיַנת ב', ּוְלַהׁשְ יק ּבְ ּזִ ל ַהּמַ ִטְבעוֹ  ְוֵאין ְוַהְמַחּבֵ ּבְ

ֲאָמר ּוָבא, ְלַפּתֹות אן ַהּמַ ְנֹסַ!  ִהייְ ַו  ּכָ י, ָהָארֹן ּבִ ּנֹוֵסַ�  ּכִ ׁשֶ ּכְ
ִקים ּבְ ל ּבוֹ  ּוִמְתּדַ ד(  ֵציִניצוֹ  ּכָ ָ ַהּקְ ְרִרים הׁשּ ְתּבָ ּמִ ֵציִניצוֹ  ּוְכׁשֶ

ה ָ ׁשּ ד( ִלּפֹות יםִר בְּ ּתַ ׁשְ ִמ וּ  ִמְתּפֹוְצִצים ַהּקְ רַמֲאַמ  ְוהּוא, ַהּקְ
ֵהם ֹאְיֶביָך  צוּ ְוָיפ8  ה' ָמהקוּ  ִלּפֹות ׁשֶ ֱאָחזֹות ַהּקְ ַהּנֶ

ִניצו◌ׁ ה ֵציּבְ ָ ׁשּ ד( ִהייְ ַו  ֵתַבתּבְ  ָרַמז ַוֲאֵליֶהם, ִיְתּפֹוְצצוּ  ַהּקְ
ִחיַנת ּוְכֶנֶגד, ַצַ�ר ׁשֹוןְל  ה עָהַר  ּבְ ָאַמר ָהָאָדם־ֶאת ַהְמַפּתֶ
סוּ יָ ְו  ְנֶאיָך  נ8 ֶניָך  ְמׂשַ רּוׁש , ִמּפָ ִחינֹות אֹוָתם ּפֵ יםיִא נִ ׂשְ ּמַ ַה  ּבְ

ֶרךְ  ִלּבֹות ה' ּדֶ ֵני ּבְ ְלַצד יםבִּ ַר  ׁשֹוןְל  ְואֹוֵמר, סוּ וּ ניָ  ָאָדם ּבְ
ים ֱהיֹוָתם ים ַרּבִ ׁש  יֹוָמאבְּ  ל"זַ  םָר ָמ ֲא ַמ ּכְ  ַהְמַפּתִ ּיֵ רֶצ יֵ  ׁשֶ

ל ָהַרע ל ָזָרה ֲ�בֹוָדה ׁשֶ ְנֹסַ!  ֶזה ְוָכל, ְוכּו' תנוּ זְ  ְוׁשֶ רּוׁש  ,ּבִ ּפֵ
ֶדֶרךְ  ָהָיה, ְנִסיָ�ה ּבְ ֹאֶפן אֹוֵמר ָהָיה חֹוֶנה ּוְכׁשֶ י, ַאֵחר ּבְ ה' ּכִ

חֹוֶנה ׁשֶ ָמקֹום ּכְ יד ֶאָחד ּבְ י ֶזהבָּ  ַיּגִ קֹומֹות ּכִ ּלֹא ַהּמְ ָחָנה ׁשֶ
רּור םׁשָ  ָהָיה לֹא םׁשָ  ה ֵציִניצוֹ  ּבֵ ָ ׁשּ ד( ְצָטֵרךְ  ַהּקְ ּיִ ַלֲחנֹות ׁשֶ

ה ּמָ יק ׁשָ ר ּוְבָמקֹום, םׁשָ  ךְ ֶר ּדֶ  ַמֲ�ָבר ְוַיְסּפִ םׁשָ  ַיֲחֶנה ֲאׁשֶ
יד י ַיּגִ ה ֵציִניצוֹ  ֵיׁש  םׁשָ  ּכִ ָ ׁשּ ד( ִריְך  ַהּקְ ּצָ ב ׁשֶ ְלִהְתַ�ּכֵ

ִביָלם ׁשְ ן ָהָיה ֶזה־ְוַ�ל, םׁשָ  ּבִ נ8  ְואֹוֵמר הש/ֶ מֹ  ְמַכּוֵ החֹ ּבְ
רּוׁש , ָרֵאלִיׂשְ  ַאְלֵפי בֹותְב ִר  ה' הָב ׁשוּ  יב ּפֵ ׁשִ ּיָ ֵציִניצוֹ  ׁשֶ

ה ָ ׁשּ ד( ץ ַהּקְ ל ְלַקּבֵ ְקָרִאים ַוֲאָלִפים ָהְרָבבֹות ּכָ ָרֵאל ַהּנִ ,ִיׂשְ
י ל ּכִ ה ֵציִניצוֹ  ּכָ ָ ׁשּ ד( ָרֵאל ְראוּ ִיּקָ  ַהּקְ ָרַמז ְואּוַלי .ִיׂשְ ׁשֶ

ֵתַבת נּות ֲ�ָלהַמ  ׁשֹוןְל  ַאְלֵפי ּבְ י ְוִתְמָצא, ְוַרּבָ יֵצ ִניצוֹ  ּכִ
ד(  ָ ַהּקְ ר הׁשּ ָבה ֲאׁשֶ ים ָהיוּ  עׁשָ ָהָר  מ"ס ׁשָ ִדים ַרּבִ ְוֵצא, ְוִנְכּבָ

ִין רּות ַמדְל וּ  ן, ָיְצָתה ִמּנַ ל ֶזהבָּ  הש/ֶ מֹ  ִויַכּוֵ ּלֵ ְלִהְתּפַ
ם ַ  ּכַֹח  ְלִהְתַ�ּצֵ ׁשּ ָרֵאל תְקד( ֵ�ֶזר ִיׂשְ    ְוכּו'. ּוְלָבֵרר ַח ּצֵ נַ ְל  ה' ּבְ

  
  

נה לאלף השישי, שנת ה' בי"ג בסיון, בשנה הראשו
אלפים א', אירעו פרעות קשות בעיר פרנקפורט 
בתקופת מסעי הצלב, ועל קינות אלו התחברה קינת 
"אשא בכי ונהי" שנאמרת בתשעה באב בקהילות 
אשכנז. מאתיים שנה לאחר מכן, בי"ג בסיון ר"א, 

על שוב אירעו פרעות בעיר פרנקפורט, ואז נהרגו 
י יצחק ב"ר נתן ואשתו הקדושים רב ,קידוש השם

בתם הכלה, ונקבע יום זה ליום תענית עם אסתר 
למשפחתם, היא משפחת הסופרים שבפרשבורג, 
  שהיו בימיו של החת"ם סופר והוא אינו ממשפחה זו. 

�  

ט"ו בסיון הוא יום לידתו ופטירתו של יהודה 
יעקב, שנולד בשנת ב'קצ"ה, ונפטר בשנת ב'שי"ד ־בן

את קברו של יהודה בעיר יהוד או שכ"ד. יש המזהים 
שמו, עיר שקמה על חורבות הכפר ־שנקראת על

הערבי יהודיה וממנה קיבלה את השם, ואחרים 
מזהים את קברו ברמת הגולן. אולם אין לכך מסורת 

  מבוססת, והיא מסתמכת על מקורות ערביים בלבד. 
�  

בי"ח בסיון תר"ג, נפטר הסבא קדישא רבי יששכר 
פרסם כבעל מופת נפלא, דב מראדושיץ, שהת

  סיון. ־י"ח - וסימנך "בצל כנפיך יחסיון", יחסיון 
�  

בי"ח בסיון תרט"ו, נוסד הת"ת הוותיק בירושלים 
"עץ חיים". יש המקדימים לשנת תר"א, בה עלה רבי 
שמואל סלנט, אולם במכתב שכתב בשנת תרנ"ב, 
מציין רבי שמואל שהת"ת הוקם "לפני יותר 

וקם בשנת תר"א, היה עליו משלושים שנה", ואם ה
לכתוב 'יותר מחמישים שנה'. אך אמת הוא שהיסוד 
הונח כבר בשנת תר"א והשתכלל בתרט"ו, כפי 
שעולה ממכתב אחר שכתב רבי שמואל: "זכיתי 
בעזהשי"ת בבואי לירושלם בשנת תר"א, לזרוע את 
גרעינו יחד עם גאוני קדמאי נ"ע, ובשנת תרט"ו זכינו 

  דה עם הישיבה הקדושה". לשכלל את הת"ת ולאח
?  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
בת ֵ� בָּ  ׁשַ ּיָ י ׁשֶ ַכי ַרּבִ ס ַ�ל אינָ ִמ ׁשְ אוּ ֵמ  טַל בְּ נְ זֶ רוֹ  ָמְרּדְ נּות ּכֵ ְסלוֹ  ָהַרּבָ ַ�ת ־ַקל ֶאָחד ְיהּוִדי ִעירבָּ  ֹוֵררִהְתגּ , ִניםּבִ ְרֵנסּדַ ִהְתּפַ צַ  ׁשֶ  .םלָּ ּכְ

יָ�ה, ּוְכׁשֶ ְצֹותּמִ בַּ  ְוִזְלֵזל ָהִאיׁש  ָהָיה ּפֹוֵחז ִאיׁש  ת ִהּגִ ּבָ ַרץ ַאַחת ׁשַ הַה  ּפָ ֵדר ּלָ ת ֶאת ללֵּ ְלַח  ְוֵהֵחל ּגָ ּבָ ַ ה ָהַרב ּבוֹ  ִהְתָרה. ַהׁשּ ּמָ ָ�ִמים ּכַ , ּפְ
ִמְרּדוֹ  ָ�ַמד ּואה ָלםאוּ  ַזר ְוָהַרב, ּבְ ה ְמֵהָרה ַ�ד. ִנּדּוי ָ�ָליו ּגָ ּלָ י, ָהִאיׁש  ּגִ ם ּכִ ּלָ ּנוּ  ִמְתַרֲחִקים ּכ�  ּוְלַאַחר, תוֹ נוּ ֲח  לֶא  ִנְכָנִסים ְולֹא ִמּמֶ

ַמע ָ ׁשּ ָהַרב ַהֵחֶרם ַ�ל ׁשֶ ֲחָמתוֹ  ִנְכַנס, ָ�ָליו ִטילֵה  ׁשֶ ית לֶא  ּבַ ֶא  ָהַרב ּבֵ ׁשֶ לּוף חְקּדָ ּכְ ָידוֹ  ׁשָ ִית ְמהּוָמה ָקָמה. ּבְ ּבַ ֵכִנים, ּבַ  ִנְכְנסוּ  ׁשְ
ס ְוָהִאיׁש  יֵדי ְוִנְמַסר ִנְתּפַ ָטָרה ּבִ ׁשְ ֵבד ְלעֶֹנׁש  ָצפּוי ָהָיה הּוא. ַהּמִ ֵני ּכָ ם ִמּפְ ִאּיֵ יו ַ�ל ׁשֶ ל ַחּיָ ַ�תבִּ ַאְך , ָהַרב ׁשֶ ט ׁשְ ּפָ ׁשְ יַ�  ַהּמִ י ִהּגִ  ַרּבִ
ַכי ד ַ�ְצמוֹ בְּ  ָמְרּדְ ם ָזז ְולֹא, ְזכּות ָ�ָליו ְוִלּמֵ ָ ָצא ַ�ד ִמׁשּ ּיָ אי ׁשֶ ין ַזּכַ ּדִ י, ּבַ ֱ�ָלִבים ִמן ָהָיה ּכִ  ְוֵאיָנם םָת ּפָ ְר ֶח  ׁשֹוְמִעים עֹוְלִבים ְוֵאיָנם ַהּנֶ

יִבים   .ְמׁשִ
�  

ַנת ׁשְ ָמה, ט"תקע ּבִ ל תוֹ נָּ ֲחת�  ִהְתַקּיְ י ׁשֶ ָרֵאל ַרּבִ ל ֶנְכּדוֹ  ִיׂשְ יַר  ׁשֶ ֶרְסַלב ַנְחָמן ּבִ ּתוֹ  ִעם, ִמּבְ ל ּבִ י ׁשֶ נוֹ , ילבִּ נוֹ ְר ׁשֶ ּטְ ִמ  ַאֲהרֹן ַרּבִ ל ּבְ  ׁשֶ
יד ּגִ י ַהּמַ ַכי ַרּבִ יל ָמְרּדְ ְרנֹוּבִ ׁשֶ ר, ִמּטְ ֶרְסַלב ָהֲ�ָיָרה ֲאׁשֶ קֹומֹות ִמן ַאַחת ָהְיָתה ּבְ ֶהם ַהּמְ א ְמסֹוֵבב ֵמֵ�ת ְלֵ�ת, ָהָיה ּבָ  יוָת וֹ ׁש ָר ּדְ  ֶאת נֹוׂשֵ
ק י. םָ� ָה  ֶאת ּוְמַחּזֵ ַכי ַרּבִ ד ָמְרּדְ ּבֵ י נוֹ ּתָ ח� ְמ  ֶאת ְמֹאד ּכִ ְלִמידוֹ  ְוֶאת ַנְחָמן ַרּבִ י ּתַ ֶרְסַלב ןָנָת  ַרּבִ ר ּוַפַ�ם, ִמּבְ ּקֵ ּבִ ׁשֶ ְבֶרְסַלב ּכְ ה ְוָרָאה ּבִ ּמָ  ּכַ
ל ֲחִסיָדיו י ׁשֶ ִפים ַנְחָמן ַרּבִ ַ�ל אֹוֵמר ל"ֲחזַ : "ָאַמר ,םיֶה ֵד גְּ נַ ְת ִמ  ייֵד בִּ  םׁשָ  ִנְרּדָ ֱ�ָלִבים ׁשֶ  ְוֵאיָנם םָת ּפָ ְר ֶח  ׁשֹוְמִעים, עֹוְלִבים ְוֵאיָנם ַהּנֶ

יִבים תּוב ֲ�ֵליֶהם, ְמׁשִ ָרתוֹ ' אֹוֵמר ַהּכָ ְגב� ֶמׁש ּבִ ֶ ֵצאת ַהׁשּ ן־ִאם. 'ְוֹאֲהָביו ּכְ ה ָמה ּכֵ ם, ֲאִני ֵאפֹוא ֶאֱ�ׂשֶ ּלָ ּכ� ִדים ׁשֶ  ֶאָחד ְוַאף אֹוִתי ְמַכּבְ
ה ֵאינוֹ  ה ֵאיךְ ? אֹוִתי ְמַבּזֶ ַמֲ�ָלה ִלְהיֹותֲאִני  ֶאְזּכֶ ר ה' ֵמאֹוֲהֵבי ִלְהיֹות ,זוֹ  ּבְ ִבים ִלְהיֹות  ֵהם ֲאׁשֶ דֹוָלה ְוֶנְחׁשָ ְעָלה ַהּגְ ִאים ַלּמַ ֵצאתּבָ  ּכְ

ֶמׁש  ֶ ְגב�  ַהׁשּ אן ִאם אּוָלם? ָרתוֹ ּבִ ה  ּכָ קֹום ַהּזֶ ּמָ רּבַ ים ְיהּוִדי ּדָ ֲאָנׁשִ יםְמ  ׁשֶ ְזיֹונוֹ  ַ�ל ׁשֹוֵתק ְוהּוא אֹותוֹ  ַבּזִ  ֶאת ְלַהְקנֹות ֲאִני רֹוֶצה, ּבִ
ד", ֵאָליו ַ�ְצִמי ַכי  הֹוִציא ּוִמּיָ י ָמְרּדְ ׁש , יסוֹ כִּ ִמ  ֶאָחד לבָּ ר�  ָסךְ ַרּבִ ל "ִפּלֹותְת  ּוֵטיִלּק " רֶפ ַהּסֵ  ֶאת ש5 ִלְרכֹּ  ּוִבּקֵ י ׁשֶ ָהָיה ְסכּום, ןָנָת  ַרּבִ  ׁשֶ
ֶוה ִרים יּפִ  ׁשָ   .רֶפ ַהּסֵ  ִחירּמְ ִמ  רֵת וֹ ְוי ֶ�ׂשְ

�  
יתוֹ  ל ּבֵ בָּ  ׁשֶ י, ָחאִקי' א'ַהּבַ ַרְמָלה יָראֲחֵצ יבִ ֲא  קִיְצָח  ַרּבִ ּבְ ל היָ ָה , ׁשֶ יּ ־ּתֵ ְלּפִ ים, ֹותּתַ ֶבת ֹאֶזן ֶאְצלוֹ  ָמְצאוּ  ְוַרּבִ ֶ ל הּוא. ַקׁשּ ל ֶאת ִקּבֵ  ּכָ

ִאים ִנים ראוֹ ְמ בִּ  ַהּבָ ְבֵר  ֶאת ַמעׁשָ , ּפָ ְבֵרי ָלֶהם ּוָמָצא יֶהםּדִ יַ  תוֹ יכָ ִמ ּתְ  ֶאת ָלֶהם ֶהֱ�ִניק, ֵלב ֵמעֶֹמק םכָ ְר בֵּ , ְוֹנַחם ּודִעדּ  ּדִ , ְנִדיָבה דּבְ
ָפָניו אוּ ָיְצ  ְוֵהם ׁש , ֶאָחד יֹום. ִדיםּדָ ּוְמ��  יםִק זָּ ח� ְמ  ִמּלְ ם ָאָדם ִנּגַ ּיָ בָּ  ֶאת ְלַהְתִקיף ְוֵהֵחל ְמס� ְדָבִרים ָחאִקי אַהּבַ ל ְלֵ�יֵני ֲחִריִפים ּבִ  ּכָ

ִית יםִה וֹ ׁשּ ַה  ּבַ ְעּתוֹ  ִהְתָקְרָרה ְולֹא, ּבַ ַטר ַ�ד ּדַ ּסָ ָיָדיו ׁשֶ ל ְלָחָייו ַ�ל ּבְ יקצַּ ַה  ׁשֶ ָהָלה. ּדִ ִית ָקָמה ּבֶ ּבַ  הְלַמְרֵא  ֶנְחְרדוּ  ִחיםַהּנֹוכְ  ְוָכל ּבַ
י אּוָלם, ֵ�יֵניֶהם ָלל ֵהִגיב לֹא קִיְצָח  ַרּבִ א, ּכְ י ךְ ִחיֵּ  ֶאּלָ ַלּפֵ סוֹ , ָאָדם אֹותוֹ  ּכְ ּיְ ְלָחן ְלַיד תבֶ ׁשֶ לָ  ְוִהְזִמינוֹ  ּפִ � ה ךְ וּ רָ� ֶה  ַהׁשּ ּדָ  טֹל. "ִלְס��

ִאיׁש  ִהְפִציר", ָיֶדיךָ  ֵרתְמ כִּ  ְלָפָניו ְוָ�ַמד, ּבָ הּוא, ֲאדֹונוֹ  ִלְפֵני ׁשָ ׁשֶ יַ  תוֹ ּדָ ִלְס��  ּדֹוֵאג ּכְ ֹתם. ְרָחָבה דּבְ ה ּבְ ּדָ �� ס, ַהּסְ ּיְ ְדָבִרים ִיְצָחק יַרבִּ  וֹ ּפִ  ּבִ
ים ַחב, ַרּכִ דֹול ררוֹ צְ  לוֹ  ּתָ ל ּגָ ֶסף ׁשֶ ָ�ה לוֹ  ְוָדַאג, ְלֵביתוֹ  ִמחּוץ לֶא  הוּ וָּ לִ , יסוֹ כִ ְל  ּכֶ ֵני ֶאָחד. ְמחֹוז ֶחְפצוֹ  ַ�ד ְלַהּסָ ָחה ִמּבְ ּפָ ׁשְ ָרָאה ַהּמִ  ׁשֶ

ֲחֶזה ֶאת רּוחוֹ  רצֹ ֲ� לַ  ָהָיה לוֹ ָיכ לֹא, סֹוף ְוַ�ד הִחּלָ ּתְ ִמ  ַהּמַ ַאל, ּבְ בָּ  ֶאת ְוׁשָ ְרֵא  ְוִנְרָ�ׁש  ָהמּום עֹוֵמד ֲאִני: "ָחאִקי אַהּבַ . יֵ�ינַ  הִמּמַ
ֶניךָ  ַ�לֵמ  ְרׁשוֹ ְלגָ  קֹוםְמ בִּ  ה ַ�ל ּפָ ִהּכָ םלְ  אֹוְתךָ  ׁשֶ ה, ִחּנָ ֵקהוּ  ַמֲאִכילוֹ  ַאּתָ ֵרת עֹוֵמד, ּוַמׁשְ ֶ�ֶבד אֹותוֹ  ּוְמׁשָ  אֹותוֹ  סְמַפיֵּ  ְועֹוד, ןָמ ֱא נֶ  ּכְ

ַחת זֹאת ַה  ּתַ הׁשֶ ׁש  ּלָ עוֹ ּפִ  ַ�ל ּוְמִחיָלה ְסִליָחה ְיַבּקֵ יב"? ׁשְ י לוֹ  ֵהׁשִ ַתב ֶאָחד ָאָדם יּתִ ְר כַּ ִה : "ְוָאַמר ֲ�ָנָוהבַּ  קִיְצָח  ַרּבִ ּכָ אֹוִתּיֹות ׁשֶ  ּבְ
דֹולֹות ל, ְלֵביתוֹ  ִניָסהכְּ בַּ  ּגְ א ִמי 'ּכָ ּבָ פּוי ץחוּ , ִיְהֶיה ךְ וּ רבָּ  ְלֵביִתי ׁשֶ ל, ּגֹוֵרס ֲאִני אּוָלם. טֹוָבה' ִמּכְ א ִמי 'ּכָ ּבָ  ֲאִפּלוּ , ִיְהֶיה ךְ וּ רבָּ  ְלֵביִתי ׁשֶ

הּוא ִמי פּוי ׁשֶ ל ָקֵצהוּ  ֶאֶפס ֲאִפּלוּ  יֹוֵדַ�  ֵאיְנךָ . טֹוָבה' ּכְ ים ְוַהֲחָסִדים ַהּטֹובֹות ׁשֶ י ָהַרּבִ ַמְלּתִ ּגָ ה ָהִאיׁש  ִעם ׁשֶ  ֵדַ� יוֹ  ָהִייָת  ְוִאם, ַהּזֶ
ל ּכָ ְרָנָסתוֹ  ׁשֶ יו ּפַ לּוִיים ְוַחּיָ ְזכּוִתי ּתְ ְבָ�ַתִים ָ�ָליו קֹוֵצף ָהִייָת , ּבִ יר ֲאִני אּוָלם .ׁשִ ְעּתוֹ , ְויֹוֵדַ�  אֹותוֹ  ַמּכִ ּדַ  ְוַאף, ְלקּוָיה ַוֲהָבָנתוֹ  ָרהצָ ְק  ׁשֶ

הּוא פּוי ׁשֶ ֱ�  ַ�ל הִנְמנָ , יַת וֹ דּ ִמ  ַ�ל ַמֲ�ִביר ֲאִני טֹוָבה ּכְ יִבים ְוֵאיָנם םָת ּפָ ְר ֶח  ׁשֹוְמִעים עֹוְלִבים ְוֵאיָנם ָלִביםַהּנֶ   ". ְמׁשִ
�  

י ְלַאַחר ַרּבִ ל הבָּ ַר  ןִציֶמְרַמ  קִיְצָח  ַאְבָרָהם ׁשֶ ְזַמן, קְס לוּ ָה  ׁשֶ נּות ֵהןְלכַ  ה� ַרּבָ ְזַמן, קצ'וּ נְ ּמֶ רֶ ְק  ִעירָה  ּבְ י ֲחָתנוֹ  ה� רּוךְ  ַרּבִ , ּבֹוִביץֵליְ  ּדֹב ּבָ
ָיִמי ּלְ הִהְתַמ  םׁשֶ יַבת ְלרֹאׁש  ּנָ ַאל. חֹוְתנוֹ  קֹוםְמ  ֶאת אּלֵ ַמ לְ , יץנִ ֵמ ָק  ְיׁשִ י ׁשָ ים יַרבִּ  וֹ בּ ַר  ַצתֲ� בַּ  רבֶּ  ךְ וּ רבָּ  ַרּבִ ִריְסק ַחּיִ ל ִאם ִמּבְ  ֶאת ְלַקּבֵ
ְפִקיד נּות ּתַ ל, ָהַרּבָ ּבֵ ּקִ ׁשּוָבתוֹ  ֶאת ּוְכׁשֶ ע ַהִחּיּוִבית ּתְ ּקֵ ּתַ ִעיר ִהׁשְ נּות םׁשָ  ֵהןְלכַ  ְוֵהֵחל ּבָ ַרּבָ ַצת ּבָ ה ִעירבָּ  ָהיוּ . ּתֹוָרה ּוְבַהְרּבָ ּמָ  ְקִהּלֹות ּכַ

דוּ  ִהְתַנּגְ ָהָיה ַאֵחר ַרב ְלַ�ְצָמם ִמּנוּ  ְוֵהם, ׁשֹונֹות ּבֹותּסִ ִמ  יוֹ וּ נּ ִמ ְל  ׁשֶ ִעיר ִלְפרֹץ הְמָד ָ�  הזָּ ַ�  תֶק ֲחלֹ ַמ . םָת ּלָ ִה ְק  יגֵ חוּ ֵמ  ׁשֶ י אּוָלם, ּבָ  ַרּבִ
 ֹוָתיודּ ִמ  ַ�ל ֶהֱ�ִביר רבֶּ  ךְ וּ רבָּ 

בֹודוֹ  ַ�ל ּוָמַחל  ַ�ל ְוָאַסר, ּכְ
ְרְנֵסי ה ּפַ ִהּלָ  ֶאת ִלְלֹחם ַהּקְ

י ימֹוִר . "ִמְלַחְמּתוֹ  ים ַרּבִ  ַחּיִ
ה ִעיר 'ַרב' ִלְהיֹות יָ�ַל  ִצּוָ , ּבָ
ה לֹא ַאךְ   'ִריב' ְלעֹוֵרר ילַ ָ�  ִצּוָ

ִעיר ק ְולֹא ָאַמר,  "ּבָ ּפֵ  ִהְסּתַ
א, אתזֹ בְּ  יַ�  ֶאּלָ ִהּגִ ׁשֶ  ָהַרב ּכְ

ִני ֵ  ִלְקָראתוֹ  ָיָצא, ָהִעיר ֶאל ַהׁשּ
ל יֵד כְּ  ָניו ֶאת ְלַקּבֵ הּוא ּפָ ׁשֶ  ּכְ
ת יֵד גְ בִ בְּ  ׁש בוּ לָ  ּבָ ָבר. ׁשַ  ָהָיה ַהּדָ

ל רּוָחם ְלֹמַרת ְרנָ  ׁשֶ , ִסיםַהּפַ
ם ֲ�ָנהַט בְּ  ּגַ  ַוֲ�ָנָוה תנוּ ָר ְת וַ לְ  ׁשֶ

בּול ֵיׁש  י אּוָלם, ּגְ  רבֶּ  ךְ וּ רבָּ  ַרּבִ
ק  ֲאִני: "ְוָאַמר ֲ�ָנָוהבַּ  ִהְצַטּדֵ

ם ַמּדּוַ�  ֵמִבין לֹא  ּכֹה ַאּתֶ
 ִלְקַראת ֵאֵצא לֹא ְוִכי? יםזִ גְ רוֹ 

ְלִמיד יַ�  םָחכָ  ּתַ ִהּגִ  ָלִעיר ׁשֶ
ל ֵאֵצא ְולֹא ָניו ֶאת ְלַקּבֵ "?! ּפָ

קּוָפה רְלַאַח  ק, ּתְ ּפֵ י ִהְסּתַ  ַרּבִ
ֵאַלת רבֶּ  ךְ וּ רבָּ  ׁשְ רּוָתּה כַּ  ּבִ  ׁשְ

ל ְרְנֹגֶלת ׁשֶ ה הֶמ . ַאַחת ּתַ ? ָ�ׂשָ
ְרְנֹגֶלת ֶאת ָנַטל ָידוֹ  ַהּתַ  ךְ ַל ְוָה , ּבְ

ֵח  ָניו ֶאת רְלׁשַ ל ּפָ  ָהַרב ׁשֶ
ֵדי, ֶהָחָדׁש  ֵלךְ  ּכְ  ּבוֹ  ְלִהּמָ
ל ת ֶאת ּוְלַקּבֵ ְעּתוֹ  ַחּוַ  ּדַ

רּוָתּה  ַכׁשְ ל ּבְ ְרְנֹגֶלת ׁשֶ . ַהּתַ
 רֹוןְס ֶח  ׁשּום ֶזהבָּ  ָרָאה לֹא הּוא

בֹוד ּוְפִחיתּות  תוֹ וּ נָת וְ נְ ַ� וְ , ּכָ
ם ָהְיָתה ָבר־ְלׁשֵ  ָהָיה גֵה וֹ נ. ּדָ

ם ָכל ָהַרב ֶאת דבֵּ ְלכַ  ּגַ ֶרךְ  ּבְ  ּדֶ
 ֵאָליו ׁשֹוֵלַח  היָ ָה וְ , יתִר ׁשָ ְפ ֶא 

ְמכ�  ְלִמיָדיו בּוָצהְק  ןוָּ ּבִ ֵדי ִמּתַ  ּכְ
ׂשֹוֲח  ּיְ ִדְבֵרי ּמוֹ ִע  חוּ ׁשֶ   .ּתֹוָרה ּבְ

  
  

ָהל־ֶאת ּוְבַהְקִהיל" ְתְקעוּ  ַהּקָ ׁש  ִמי". ָתִריעוּ  ְולֹא ּתִ ַבּקֵ ּמְ ר ָצִריךְ , םָהָ!  ֶאת ְלהֹוִכיַח  ׁשֶ ֶמ  ֲאֵליֶהם ְלַדּבֵ ָפַתִים ֶתקּבְ ִקיַ!ת ׁשֹוןּלְ ִמ  - ִיְתְקעוּ  םָהָ!  ְקִהילְבַה וּ , ׂשְ ף ּתְ  ּכַ
ּלֹא - ָתִריעוּ  ְולֹא, הְוִחּבָ  ַאֲהָבהּבְ  ֲ!ׂשוּ  ׁשֶ י, ִאיםּטָ ְוַח  ָרִעים אֹוָתם ּתַ א .ַהּמּוָסר ְלִדְבֵרי ֹאֶזן ּטוּ יַ  לֹא ָאז ּכִ ַדְרֵכ  אֹוָתם ְלהֹוִכיַח ֵיׁש  ֶאּלָ  )מגדנות לחזקיהו(. ֹנַ!ם יּבְ

  
ְעּתוֹ  ל ּדַ י ׁשֶ ל ּה ּבָ ַר  ָנָתְנזֹון לאוֹ ׁשָ  ֵסףיוֹ  ַרּבִ  לֹא, בבוֹ ְל  ׁשֶ
יִקים ְוֶצֱאָצִאים ים'ִד ָכ 'נְּ ִמ  נֹוָחה ָהְיָתה ְרָסִמים ְלַצּדִ , ְמפ8
ר נָ  ִאְצְטָלה ַ!ְצָמם ַ!ל ָ!טוּ  ַלְיָלה־ןּבִ  ֲאׁשֶ  ְוָהְפכוּ  ןְדַרּבָ

ה ַמְנִהיֵגי ִלְהיֹות עֹוד, ְקִהּלָ  ְלָכְך  ְראּוִיים ָהיוּ  לֹאֵהם  ּבְ
ד יֶהםַמֲ!  ִמּצַ ר הּוא. ְוָרִגיל ָהָיה לֹוַמר: "ׂשֵ  ֶנֱאַמר ֲאׁשֶ

ת ָפָרׁשַ ַהֲ!  ּבְ ַ!ן, לְֹתָך ּבְ ַ!  'ַוּיַ ן ְיהֹוׁש8 ֵרת נּון־ּבִ ה ְמׁשָ  ֹמש"ֶ
ָריו ח8 ה ֲאדִֹני ַוּיֹאַמר ִמּבְ ָלֵאם' ֹמש"ֶ י. ּכְ ַ!  ּכִ יר ְיהֹוׁש8  ִהּכִ

ה ֶאת ה ְוָיַדע, בַר  ְזַמן נוּ ַרּבֵ  ֹמש"ֶ ּמָ  ְוַ!ל ְצמוֹ ַ!  ַ!ל ָ!ַמל ּכַ
ַדל ַ!ד ֹוָתיוִמדּ  ּגָ םְלַר  ְוָהָיה ׁשֶ ל ּבָ ָרֵאל ׁשֶ  ָחָרה ְוָלֵכן, ִיׂשְ

ד וֹ ּפ ַא  ֶאְלּדָ ָלל נֹוְדעוּ  ּלֹאּכֹה ־ַ!דׁשֶ  ּוֵמיָדד ּבְ ַמֲ!ָלָתם ּכְ , ּבְ
ְתא ּוְלֶפַתע א ֵהֵחּלוּ  םוֹ ּפִ   "...ֲחֶנהּמַ ּבַ  ְלִהְתַנּבֵ

  

  

  
ל תוֹ ּתָ גְ ל8 ּפְ ־רּבַ  דּוַ!  הּוא, ם"ּבַ ַרְמ ָה  ׁשֶ ּיָ , ד"ָהַרֲאַב  ּכַ

 ד"ָהַרֲאַב  הנֶּ ְמכ8 , ַה הָר יֶ ְק ׂשְ וֹ ּפ ִמ  דִו ּדָ ־ןּבֶ  ַאְבָרָהם נוּ ַרּבֵ 
י ִליׁשִ ְ גֹות ּוַבַ!ל ַהׁשּ ָ ִני ד"ָהַרֲאָב ְתנֹו ָהָיה חוֹ ְו , ַהַהׂשּ ֵ  ַהׁשּ

ַ!ל ּכֹול ּבַ עֹוד, ָהֶאׁשְ ַ!ל הּוא ָהִראׁשֹון ד"ָהַרֲאַב  ּבְ  ּבַ
ָלה ּבָ ָפ  לוֹ  ָמְצאוּ  ָנֶאה זֶמ ֶר . ַהּקַ ֵתנוּ ּבְ ָפסּוק, ָרׁשָ  ֲהַרק" ּבְ

ה־ַאְך  ֹמש"ֶ ר ּבְ ּבֶ ם ֲהלֹא ה' ּדִ נוּ ־ּגַ ר ּבָ בֹות", ִדּבֵ  'קַר ֲה  ְוַהּתֵ
ַהְינּו ד"ָהַרֲאַב  נֹוָטִריקֹון ר'ּבֶ ּדִ  הש"ֶ 'מֹ ּבְ  'ְך ַא  ּלֹא, ּדְ  ַרק ׁשֶ

ה ֹמש"ֶ ּבֶ  ם"ַרְמּבַ ָה  הּוא ּבְ א, ה' רּדִ ם ֶאּלָ ר,  וּ נּבָ  ּגַ ּבֵ ּדִ
מֹותוֹ  ָכהָל ֲה  ֵאין ְוִלְפָ!ִמים ּבּור. ּכְ ה ָלׁשֹון הּוא ּדִ  ָקׁשָ

ה,  יַוֲאִמיָרה ַרּכָ ַתב ד"ָהַרֲאַב  ּכִ ָ ַה  ֶאת ּכָ ָלׁשֹון יוָת גוֹ ׂשּ  ּבְ
ה ה ַרק ְולֹא, ָקׁשָ ֹמש"ֶ ר ּבְ ּבֵ יג ּדִ ִ א, ם"ַרְמּבַ ָה  ַ!ל ְוִהׂשּ  ֶאּלָ

ם א ּוַבַ!ל ף"ָהִרי ַ!ל ּגַ יג ֹורַהּמָ ִ ֲחִריפוּ  ִהׂשּ ם. תּבַ  ּגַ
 סּוקּפָ ּבַ  ֹוָרהּת ּבַ  ֶרֶמז רֵפ וֹ ס ם"ַת ֲח ַה  ָמָצא ם"ַרְמּבַ ָל 
ֶאֶרץ מֹוְפַתי בֹותְר " י", ִיםִמְצָר  ּבְ בֹות ָראׁשֵ , ם"ַרְמּבַ  ּתֵ

ִמְצַרִים ָהָיה ֲהֵרי ְוהּוא רהּוא  ְוֵכן. ּבְ ְזּכָ תֹוָספֹות מ8  ּבְ
ְמָנחֹות   .ב"מ תָנחוֹ ְמ  הֵא ְר  ם"ְמּבַ ַר  ְך נָ ְוִסּמָ , ב"מ ּבִ

  

  
ֹון ִראׁש� ֽ ַסח ּבָ ּו ֶאת־ַהּפֶ� ֲֽ�ׂש�   )  ט, ה( ַוּיַ

אן  קֹוםּכָ ִחיד ַהּמָ ׁש  ַהּיָ ּיֵ ,  ְסמּוִכים רזֵ ּפָ  ַטֲ!ֵמי ינֵ ׁשְ  ׁשֶ
י ֲהָרַמת ִנְקָרא ֵזרַהּפָ  ּכִ ׁשּות ַ!ל הּומֹוֶר  קֹול ּבַ  ִהְתַרּגְ

ְמָחה ַ!ל זּמֵ ְלַר , ְמָחהְוׂשִ  ִ דֹוָלהַה  ַהׂשּ ָהְיָתה ּגְ  ִלְבֵני ׁשֶ
ָרֵאל ָקְרּבַ  ִיׂשְ ַסח ןּבְ בוּ , ַהּפֶ ָחׁשְ ַרק ׁשֶ ִמְצַרִים ׁשֶ  ּבְ
ר הוּ יבוּ ִר ְק יַ  לֹא רֵת וֹ ְוי אֹותוֹ  ִהְקִריבוּ  ְדּבָ ּמִ  ּוֶבֱאֶמת, ּבַ

ָכל יֹוֵתרהּו ִהְקִריבוּ  לֹא נֹות ּבְ ר ׁשְ ְדּבָ ֵני, ַהּמִ  ִמּפְ
ְרּבַ  ּקָ ַסח ןׁשֶ לּוי ַהּפֶ  ַרבְק ה8  ֶזה ַסחּוֶפ , ָהֶאֶרץ תיַא ִב ּבְ  ּתָ

י־ַ!ל ּבּור ּפִ ִהְתּבַ . ַהּדִ רוּ ּוְכׁשֶ ְ ַסח ַהְקָרַבת ַ!ל ׂשּ  ַהּפֶ
ְמָחה ָלֶהם זֹאת ָהְיָתה דֹוָלה ְלׂשִ ָזְכָרם ּגְ  ַסחּפֶ  ֶאת ּבְ

גֶ הּוא ׁשֶ  ְוָיְדעוּ , ִמְצַרִים ָנה רֶד ּבְ ֲ!בּוָרם ַמּתָ   )נר תמיד(. ּבַ
�  

ת ָפָרׁשַ ַהֲ!  ּבְ בֹות ַבעׁשֶ  ֵיׁש  לְֹתָך ּבְ ַטַ!ם תמוֹ ָ! ְט ּמ8 ַה  ּתֵ  ּבְ
ָאר יֹוֵתר, ֵזרּפָ  ְ ָרׁשֹות ִמׁשּ ת זֶמ ֶר  ֶזהּבָ  ֵיׁש . ַהּפָ  ִלְתִחּלַ

לּות ֵ ּבַ  ֵהן, ַהּגָ ּזּור ׁשֹוןִמּלְ  ֵזרּפָ  םׁשּ צּוַרת ְוֵהן, ּפִ  ּבְ
ִגיָנה ל ַהּנְ הּוא ֵזרַהּפָ  ׁשֶ ֹאֶפן ׁשֶ ַהּקֹול ּבְ רִמְתּפַ  ׁשֶ  ּזֵ

טְתּפַ ּוִמ  ֵ אן ְוֵיׁש , ׁשּ ָרֵאל ְלַ!ם ֲהָכָנה ּכָ  ֵצאָתם ֶטֶרם ִיׂשְ
ׁש , תלוּ גָּ ַל  ּיֵ ְמקֹומֹות ןּקֵ ְלַת  ָלֶהם ׁשֶ ל םָר וּ זּ ּפִ  ּבִ  הַמ  ּכָ

 ֶ בֹוא ּוְלַבּסֹוף. ֲ!ֵליֶהם ָטלוּ ּמ ׁשּ ה ּתָ ּלָ א8 יה, רֹוָב ַהּקְ  ַהּגְ  ּכִ
ִמּל  ֵזרּפָ  הִגיַמְט ּבְ "ׁש, יֵר  ן"ַזיִ  י"ּפֵ , ּואוֹ ּבְ  בֵר ְוָק  ִרּיָ

זּוֵרינוּ  יַח ּמָ ַה  ְך ֶל ֶמ  רּוַח  ְוֵכן, ּפְ ָ!ִמים ַבעׁשֶ  ּוְכֶנֶגד, ׁשִ  ּפְ
ִאים ֵזרּפָ  ְבָ!ה ּבָ   )(אמונת עתיך. אָת ָמ ֱח נֶ ְד  ׁשִ

�  
א י־ִיְהֶיֽה־ָטֵמ� יׁש ּכִ יׁש ִא� ֶפׁש  ִא�  )  ט, י( ׀ ָלֶנ�

אן ֵיׁש  זֶמ ֶר  י, ּכָ ּמִ הּוא ׁשֶ ר ׁשֶ ּזָ יו ְמפ8 ַמֲ!ׂשָ , ְדָרָכיוּוִב  ּבְ
ַנְפׁשוֹ  םגָ ּפְ  לוֹ  ֲהֵריהוּ  ִמּיּות,  ּבְ רּוָחִנּיּות ּוְבַגׁשְ  ְוָלֵכןּבְ

ַבת ֶפׁש  ּתֵ ַטַ!ם ְטֶ!ֶמתמ8  ָלֶנ�   )(תפוחי חיים. רזֵ ּפָ  ּבְ

ׁש  ְדּגָ  מ8
 

 חּלָ מ8 ְמ 
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