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ן ֶמר ְלָך ּפֶ ָ ח ֶאת־ִהׁשּ ּכַ ׁשְ   ) ח, יא( יךָ ֶק ֱאלֹ  ה'־ּתִ

ר ְלִמיָדיו ֶאָחד ִסּפֵ ל ִמּתַ רּוךְ  קֹורּמְ "ַה  ׁשֶ י, יץ'נִ יזְ וִ ־טֶר ּסֶ ִמ " ּבָ ַ%ם ּכִ ֵ%ת ּפַ א ּבָ ּבָ  ׁשֶ
ל ּלֵ י ָרָאה, ְלִהְתּפַ ַכח ּכִ ַחְדרוֹ  ַאְבֵנטוֹ  ֶאת ׁשָ ל ׁש ּוִבּקֵ , ּבְ ּלֵ ְלָ%ָדיו ְלִהְתּפַ  ִהְבִחין. ּבִ

ָכךְ  י ּבְ ר, ָהַרּבִ ַמּה  ְוַכֲאׁשֶ ָפָניו ּתָ ַמע ּבְ ּנוּ  ְוׁשָ י ִמּמֶ ַכח ּכִ  ֵהִגיב, ּמוֹ ִע  ְלַקְחּתוֹ  ׁשָ
ֲחִריפוּ  יַצד: "תּבַ ר ּכֵ ּכַֹח  ֶאְפׁשָ ָבר ִלׁשְ ֶזה ּדָ ֶמר ֶנֱאַמר לֹאֲה וַ ? ּכָ ָ ן ְלךָ  'ִהׁשּ ח־ּפֶ ּכַ ׁשְ  ּתִ

ְכָחה ןִעְניָ  ּוַמהוּ , ֱאלֶֹקיָך' 'ה־ֶאת ִ אן ַהׁשּ א? ּכָ ל ֶאּלָ ּכָ  ֹקֶדם ָהַאְבֵנט ַרתיגִ ֲח  ןִעְניַ  ׁשֶ
ה ִפּלָ ּום הּוא ַהּתְ ִפי, ַהּבֹוֵרא ִלְפֵני דמֹ ֲ% לַ  ֲהָכָנה ִמׁשּ ֱאַמר ּכְ ּנֶ  'ִהּכֹון סָ%מוֹ בְּ  ׁשֶ
ָרֵאל' יךָ ֱאלֶֹק  ִלְקַראת בָּ ַה  תַח כְ ׁשִ  הּוא, ֲאַזי טָהַאְבנֵ  ֶאת ׁשֹוְכִחים ְוִאם, ִיׂשְ   ".ה"ּקָ
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ַכְחּתָ ֶאת   ) ח, יד( יךָ ֶק ֱאלֹ  ה'־ְוָרם ְלָבֶבָך ְוׁשָ

ַ%ם ר ּפַ ּקֵ ָכָדיו ֶאָחד ּבִ ל ִמּנְ י ׁשֶ ֶר  בּ יְ לֵ  ַרּבִ י לצֶ ֵא  ה'סׂשָ , ִמּקֹוְצק לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ַרּבִ
ַמע ָ ׁשּ ׁש , סוֹ חוּ יִ  ַ%ל ּוְכׁשֶ ּקֵ ּנוּ  ּבִ ַבר לֹוַמר ִמּמֶ ם ּתֹוָרה־ּדְ ׁשֵ ֶכד הַנֲ%נָ . נוֹ ְזֵק  ּבְ  ַהּנֶ

ךְ : "ְוָאַמר ֵאר ּכָ דֹוׁש  ינִ ֵק זְ  ּבֵ סּוק־ֶאת ַהּקָ ת ַהּפָ ָפָרׁשַ ּבְ ַכְחּתָ  ְלָבֶבךָ  'ְוָרם בֶק ֵ%  ׁשֶ  ְוׁשָ
ר. ֱאלֶֹקיָך' ה'־ֶאת ֲאׁשֶ ֵני ּכַ ָרֵאל ּבְ ִאים ִיׂשְ ירוּ  ְוִליֵדי ִהְתרֹוְממּות ִליֵדי ּבָ  ָאז, תֲ%ׁשִ
ִאי ' ייֵד לִ  םּבָ ַכְחּתָ ִכיַח  ׁשֹוןִמלְּ  ְוהּוא, 'ְוׁשָ ַהְינוּ , ּוָמצּוי ׁשָ ֵהם ּדְ ִכיִחים ׁשֶ ִמיד ׁשְ  ּתָ

ם לצֶ ֵא  ֵ ַר  ַהׁשּ יָון ךְ ִיְתּבָ ֵאין ִמּכֵ ְרָנָסה תגַ ֲא ּדַ  ָלֶהם ׁשֶ  ָלֶהם ֵיׁש  ֶזה ְיֵדי־ְוַ%ל, ּפַ
הּות ס  ׁשְ ֵדי ְלַטּכֵ ָרִכים  ֵ%צֹותּכְ יַצדְוִלְמֹצא ּדְ ם ֶאל ְלִהְתָקֵרב ּכֵ ֵ ֵרךְ  ַהׁשּ   "...ִיְתּבָ
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יבֹות' ם'ֵא  תַמ ָק ֲה  ִעם יַבת ִהיא, ַהְיׁשִ ה יוּ ָה , ֲ%ִטיָרהַהּמַ  וֹולֹוִז'ין ְיׁשִ ּמָ ּלֹא ּכַ  ׁשֶ
ַ%  ָראוּ  יָבה ַחְדֵרי ֶאת ָיָפה־ןיִ ּבְ ְבנוּ  ִחיםוָּ ר0 ַהְמ  ַהְיׁשִ ּנִ ְטָ%נֹות ּוָבאוּ , ׁשֶ ד ֶאל ּבִ  ַהְמַיּסֵ
י י, ִמּוֹולֹוִז'ין יםַחיִּ  ַרּבִ ָבר ּכִ ְלִמיִדים־ֶאת ְלָהִביא לוֹ ָיכ ַהּדָ ֲאָוה ִליֵדי ַהּתַ  קֹוםְמ בִּ , ּגַ

ת" קָח ּדְ ַה  ִמּתֹוךְ  ּתֹוָרה ִלְלֹמד ּמְ  ּוַמִים, לּתֹאכֵ  ַלחּמֶ בַּ  ּפַ ּתֶ  ׂשּוָרהּבַ ׁשְ  ְוַ%ל, הּתִ
יׁשָ  ָהֶאֶרץ ים יַרבִּ  ךְ יֵּ ִח ". ןּתִ יב ַחּיִ ַמֲ%ׂשֶ  ְוֵהׁשִ ַ%ם: "הּבְ י ּפַ ְרּתִ ּקַ ֲ%ָיָרה ּבִ ה ּבַ , ְקַטּנָ
ת ּוְבֶ%ֶרב ּבָ י ׁשַ ית לֶא  ָהַלְכּתִ ְרָחץ־ּבֵ קֹוִמי ַהּמֶ י. ַהּמְ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ  יַפ גָּ ַמ  ֶאת ץלֹ ְח לַ  ּוְכׁשֶ

ֵבִדים א, ַהּכְ ן ּבָ ּלָ ָכךְ  ִלי ַ% ְלַסיֵּ  ַהּבַ ֵדי ּבְ ּיּוַכל ּכְ י ְלַהְרִויַח  ׁשֶ ּנִ ה ִמּמֶ ּמָ רּוט ּכַ  ֹותּפְ
ָכרוֹ בִּ  ּקְ  ןוָ יְוכֵ , ׂשְ ֹכַח  יַפ גָּ ַמ בְּ  ךְ ׁשַ ָמ  ָהָיה רּוַח ־רצַ ׁשֶ י. ּבְ ִניחּוָתא לוֹ  ֵהַ%ְרּתִ י, ּבְ  ּכִ

ן ּלָ ִע  ַהּבַ ַפִים ֶאת חֹוֵלץ ייִר ּבְ ּגָ ךְ  ְולֹא ְלִאּטוֹ  ַהּמַ ָבר, הָק זְ ָח בְּ  מֹוׁשֵ  ֶאת ִהְכִעיס ְוַהּדָ
ֲחרֹון. ָהִאיׁש  יָ  הָפ ֵר גְ ּמַ ַה  ֶאת ָנַטל וֹ ּפ ַא  ּבַ ּלְ ׁש  דוֹ ׁשֶ ל ַטֲ%ָנהבְּ , ינִ ֵת וֹ כּ ַה לְ  ּוִבּקֵ  ׁשֶ
יַצד ה 'ּכֵ ַפִים ֲחִליַצתבַּ  קֶר ּפֶ  ִניֵד ּמְ ְללַ  ֵמֵ%ז ַאּתָ ְמֶחה ֵאין ֲהֵרי? ַמּגָ מֹוִני מ0  עֹוָלםבָּ  ּכָ

ּלֹו' י ּוֵמָאז! ּכ0 ל מּוָסר ָלַמְדּתִ ּכֵ ֲאִפּלוּ , ַהׂשְ , ַמְדֵרָגה־תּוְנחוּ  ֵ%ֶרךְ ־תחוּ ּפְ  ןלָּ בַּ  ׁשֶ
רּוי ָ ל ַהׁשּ ין ָיָמיו־ּכָ ית ֵליְת כָּ  ּבֵ ְרָחץ־ּבֵ ַקת ּוְמַלאְכּתוֹ  ַהּמֶ ּנּור ַהּסָ  ַוֲחִליַצת ַהּתַ
ַפִים ם, ַמּגָ ֶזה ָאָדם ּגַ ֲאָוה ִליֵדי ָלבֹוא לוֹ ָיכ ּכָ יר ַרק ְולֹא, ּגַ ְפָלג ָ%ׁשִ ְתגּ  מ0 ּמִ  ֹוֵררׁשֶ

ַאְרמֹון נּוי ּבְ ּיֹות ּבָ ל םְוִא . ְלַתְלּפִ ָבר־ּכָ ֲאָוה ִליֵדי ָהָאָדם־ֶאת ְלָהִביא לוֹ ָיכ ּדָ י ִה ַמ , ּגַ
ּקּון , ּוִבְזכּוָתם ָיבֹוא ִליֵדיהְוִיְרָא  מּוָסר ִסְפֵרי ִיְלַמד? תוֹ נָ ּקָ ּתַ ֵאפֹוא  ּדֹות ּתִ   ".ַהּמִ
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ִריתּות יָה  ֵאי ֶזה ֵסֶפר ּכְ ְחּתִ ּלַ ר ׁשִ ֶכם ֲאׁשֶ   הפטרת עקב) -ישעיה נ, א ( ִאּמְ

ָרֵאל ֵלידוֹ גְּ ִמ  ִחידַהיָּ  ָכה ִיׂשְ ּזָ ב ַלּתַֹאר ׁשֶ ּגָ ׁשְ . ְרׁשֹםגֵּ  נוּ ַרבֵּ  הּוא, ה'ַהּגֹולָ  'ְמאֹור ַהּנִ
י ָאַמר ִנְפָלא רוּ ּוֵבא י־ַ%ל, קְס נְ לוֹ ּפְ ִמ  ד"הי ןזוֹ לְ יכֶ ִמ  ְיֶחְזֵקאל ְצִבי ַרּבִ ְבֵרי ּפִ  ּדִ

ָמָרא כַּ , ַסְנֶהְדִריןבְּ  ַהּגְ רׁשֶ ְקׁשוּ  ֲאׁשֶ ָרֵאל ִהְתּבַ ְתׁשּוָבה ׁשּובלָ  ִיׂשְ ַה  נוּ ָטֲ%  ּבִ בָּ ׁשֶ  ה"ּקָ
לּות םׁשָ ְר גֵּ  ּגָ ְעָיה ָ%ָנה ֶזה־ְוַ%ל, ּבַ ַתן תיתוּ ִר כְּ ַה  רֶפ ֵס  הּוא 'ֵהיָכן ְיׁשַ ּנָ ? ָלֶכם' ׁשֶ
ׁשּוָבה ְיֵדי־ְוַ%ל םּתֶ ְח לַּ ׁש0  םיכֶ ֵת נוֹ וֹ ֲ% בַּ  ַחְזרוּ  ּתְ ַרבֵּ  ְוֵכיָון. ּתַ ּקֵ  ְרׁשֹםגֵּ  נוּ ׁשֶ י ןּתִ ּתֵ  ׁשְ

נֹות ּקָ ּלֹא, ּתַ ה ְלָגֵרׁש  ׁשֶ ָ ְרָחּה ־ַ%לבְּ  ִאׁשּ ּלֹא ּכָ י תָלַקַח  ְוׁשֶ ּתֵ ים ׁשְ בָּ ַה  ֵאין, ָנׁשִ  ה"ּקָ
ָפָניו  ְמָגֵרׁש  ָרֵאל ֶאתִמּלְ ה ָצָרה"3 ףנֹוָס  םַ%  ֲ%ֵליֶהם לֹוֵקַח  לֹאאף וְ , ִיׂשְ ָ ִאׁשּ   ּכְ
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ְמעּון  ׁשְ ָר  ְלסֹוף ָסמּוךְ  -  )ז, יב(ְוָהָיה ֵ&ֶקב ּתִ תׁשַ ּפָ

ר ןֶאְתַחנַּ וָ  ךָ  יָאֹנִכ  ֲאׁשֶ םְוׁשָ , ַלֲ&ׂשֹוָתם ַהּיֹום ְמַצּוְ
ֵרׁש  ִ ַר  ּפֵ א עֹוָלםָל  ּוְלָמָחר ַלֲ&ׂשֹוָתם ֹםַהּיו י"ׁשּ ַהּבָ
ָבר, םָר ָכ ׂשְ  ִלּטֹל ֵתַבת ָרמּוז ְוַהּדָ ִהיא ב"ֶק ֵ&  ּבְ ׁשֶ

ַהְינוּ , ָאהיִר ּבְ  ֶדםקֹ  ֶדןֵ&  נֹוָטִריקֹון ן־ׁשֶ  ּדְ ֵ&ֶדןָה ּגַ
ֶטֶרם ִנְבָרא ִפי םָהעֹוָל  ִנְבָרא ּבְ ָאְמרוּ  ּכְ , ל"ֲחזַ  ׁשֶ

י ְרצֹון  לּום ְלעֹוׂשֵ ן ְלַתׁשְ ּמָ  )מאור ושמש(. ה'ּוְמז0
�  

ְמ  בֶק ֵ&  היָ ָה וְ  ׁשְ ז עּוןּתִ ַ ַל  ְמַרּמֵ תׁשּ ֶנֱאַמר וֹ בּ ׁשֶ , ּבָ
ֹקמוֹ  ִאיׁש  אצֵ יֵ ־ַאל ִביִעי,  ִמּמְ ְ ּיֹום ַהׁשּ ְוִהיאּבַ
ָ&ֵקב היָ לוּ ּתְ ַה  ָוהצְ ִמ  ַמְרּתֶ  ְוָאז, ּבֶ יֶתם םּוׁשְ ַוֲ&ׂשִ

ם, ֹאָתם ַמְרּתֶ ה ּוׁשְ ִגיַמְטִרּיָ , ָמּה ׁשְ ִל  ּתֹוָרה ּבְ
ת ּבָ ׁשַ ּבְ , ָמּה ׁשְ לִ  ּתֹוָרה ְוִלְלֹמד תבֶ ׁשֶ לָ  ָצִריךְ  ׁשֶ

ְמ  ְוֵתַבת ׁשְ הבְּ  עּוןּתִ , ׁש ּדָ ְק ִמ  ִלי ְוָ&ׂשוּ  ִגיַמְטִרּיָ
ַהְינוּ  ית ָלֶהם ֵחדְליַ  ּדְ קסֹ ֲ% לַ  ְמַ%ט ׁש ּדָ ְק ִמ  ּבֵ
ּתֹוָר  ִמּלּוָאּה  ב"ֶק ֵ&  ְוֵתַבת, הּבַ ת"יבֵּ  ף"קוּ  ן"ַ%יִ  ּבְ

ה ִגיַמְטִרּיָ ָרכֹות ק' ּבְ י, ּבְ ר ּכִ ֲאׁשֶ ִנְמָצא ָהָאָדם ּכַ
ֵבית ֶנֶסת־ּבְ ת ַהּכְ ּבָ ׁשַ לִ ַה לְ הּוא  לוֹ ָיכ ּבְ ֵמָאה יםׁשְ

ָרכֹות ֶ  הַמ , ּבְ ר ִאיׁשּ י, ָיִחידבְּ  ןיָמ לִ ׁשְ ַה לְ  ֶאְפׁשָ ּכִ
ִצּבּור ְרכֹותֶאת  ׁשֹוֵמַ%  ּבְ ְוֵהן, ַהַהְפָטָרה ּבִ

ֵתַבת ְרמּוזֹות ְמ  ּבְ ׁשְ ִהיא עּוןּתִ ֹוָרהּת  נֹוָטִריקֹון ׁשֶ
תׁשַ  ַהְינוּ , ִביִאיםּונְ  בֹוָדהֲ&  תכוּ לְ ַמ  ּבָ ת ּדְ ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ

ְרכֹות ׁשֹוְמִעים ִביִאים ַהּתֹוָרה ּבִ ְוזֹוִכים ְוַהּנְ
בֶק ֵ&  בֹותַהּתֵ  ְוַאף ,ָאבֹות ְזכּותְוִל  תכוּ ְל ַמ ְל 

ְמ  ׁשְ ה עּוןּתִ ִגיַמְטִרּיָ הלֹ ׁשְ  ּבְ  )ֲאֹרן ֵעֻדת(. ָאֹבת ש,ָ
�  

ׁש ַק  נֹוָטִריקֹון ב"ֶק ֵ&  י, רּתָ ּמ0 ּבַ  ְצְמךָ ַ&  ּדֵ ם ּכִ ֶאת ּגַ
ָבִרים ים  ַהּדְ ִמּיִ ׁשְ םְל  ַלֲ%ׂשֹות ֵיׁש ַהּגַ ְוָאז, ַמִיםׁשָ  ׁשֵ
ִרי ךְ ַר ּובֵ ּוֵבַרְכָך  ַוֲאֵהְבךָ   )אמונים שומר(. ִבְטְנךָ ־ּפְ

�  

בֹות ה ֵ&ֶקב ַהּתֵ ִטים ָהֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ְמעּון ֵאת ַהּמִ ׁשְ ֵהן  ּתִ
ה ִגיַמְטִרּיָ ׁש ּדָ  ָאָדםָה ׁשֶ  תּלוֹ ּקַ ַה  תוֹ וְצ ִמ  ֵאּלוּ  ּבְ

ִפי, יוָב ֵק ֲ& ּבַ  ִ ַר  ֵרׁש ָפ ְמ ׁשֶ  ּכְ סּוק.  י"ׁשּ ּפָ  )מגדנות(ּבַ
�  

ָרף ְוַ&ְקָרב  ַבת -  )ח, טו(ָנָחׁש ׂשָ ִהיא ן"ׁשָ ָ&  ּתֵ
ֵאין ּוִמי, ְקָרבַ&  ףָר ׂשָ  ׁש ָח נָ  ִריקֹוןנֹוָט  ֹכחוֹ  ׁשֶ ּבְ
ּון ָהעֹוָלם־ִמן ֲ%ָרםְלבַ  ִעׁשּ ִהיא 'עֶק ְל וּ 'ּל ַה  ּבְ

ְקֶטֶרת יִקים ַהּמִ ּדִ ּצַ ֵ ְלַ%  נֹוֲהִגים ָהיוּ  ׁשֶ ּה  ןׁשּ ּבָ
דֹורֹות ֶהָ%ָבר,  ה לֹאּבְ ן ַיֲ&ׂשֶ  )'היהודי הקדוש'(. ּכֵ

�  

ָנה ְוַ&ד ַאֲח  ָ ית ַהׁשּ ָנהֵמֵרׁשִ ְמָפֵרׁש  -  )יא, יב( ִרית ׁשָ
ִ ַר  ָנה ֵמֹראׁש  י"ׁשּ ָ זֶמ ְוֶר , ָפּה סוֹ ּבְ  ֵהאיְּ  הַמ  ִנּדֹון ַהׁשּ

ָנה יתׁשִ ֵר ֵמ  בֹותּתֵ בַּ  ְלֶזה ָ ָבה ַהׁשּ ְכּתְ ּנִ ִלי ָרהֵס ֲח  ׁשֶ ּבְ
ֵהן, ף"ָאלֶ  ָ ַה  אׁש רֹ  נֹוָטִריקֹון ׁשֶ הַמ  ּדֹוןנִ  ָנהׁשּ

ָ ַה  םּתָ  ְהֶיהיִ  ַהְינוּ ָנהׁשּ ָנה.  , ּדְ ָ ֹתם ַהׁשּ  )מגדנות(ּבְ
�  

  זתשע"אב ־פרשת עקב, כ' במנחם    
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ט ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ּפַ ה ִמׁשְ   עֹׂשֶ

ה ֲ%ׂשֶ ְפָלא ַהּמַ ָפֵנינוּ  ַהּנִ ּלְ ל םָר גוֹ נֵ 'ָס  ייֵמ בִּ , ַהּנֹוַדַ%ת ביְטׁשוֹ ְרּדִ בֶּ  ִעירבָּ  ֵאַרע, ׁשֶ ָר  ׁשֶ י ֵאל'ִיׂשְ  קִיְצָח  ֵלִוי ַרּבִ
ָבר ֶזה. יְטׁשֹובְרּדִ ִמבֶּ  יקצַּ ַה  ָנַתן ִמּכְ ַנַ%ר ֵ%יָניו־ֶאת ּדִ ִהְתגּ  ָיתֹום ּבְ ִעיר ֹוֵררׁשֶ ֵ% ַמ  ְללֹא, ּבָ ֵ%ָנה ןׁשְ  הָא ָר וְ , ּוַמׁשְ
י הַה  ּכִ ָבר ּלָ יַ%  ּכְ ַמן ִהּגִ ָנה לֹא ַוֲ%ַדִין ְרקוֹ ִפ לְ  ִמּזְ יתוֹ ־ֶאת ּבָ ֵכָניו. ּבֵ יָריו ׁשְ ל ּוַמּכִ ַ%ר ׁשֶ  ְטרּוִדים ָהיוּ  ַהּנַ

ְחָיה־ַ%ל ָלה־ְוַ%ל ַהּמִ ְלּכָ מוּ  ְולֹא, ַהּכַ ֵדל ַ%רנַּ לַ  םבָּ לִ  ׂשָ יקצַּ ַה  ָהָיה ְוִאּלּוֵלא, ְוהֹוֵלךְ  ַהּגָ  היָ ָה , ָ%ָליו חֹוֵמל ּדִ
ירכְ ִה . בֵא ּתָ ְס ּמִ ׁשֶ  ַ%ד רֹוֶ%ה י ּבִ ים קִיְצָח  ֵלִוי ַרּבִ ָא  ִמּלִ ה יְזנֵ ּבְ ּמָ ְרְנֵסי ּכַ , הוָ צְ ִמ  רבַ ְד בִּ  לוֹ  ַ% ְלַסיֵּ  ָהִעיר ִמּפַ

ׁש  ּמֵ ַ%ְצמוֹ  ְוׁשִ ְדָכן ּבְ ׁשַ ִית ִלְבנֹות ּכְ ָרֵאל ּבַ ִיׂשְ ָידוֹ  ה' ץֶפ ֵח  ְוָאְמָנם. ּבְ  ָמָצא ּגּוָפא יְטׁשֹובְרּדִ בֶּ  ִעירּובָ , ִהְצִליַח  ּבְ
ָרה ְיתֹוָמה ַנֲ%ָרה ׁשֵ ֶהָחָתן ןוָ יְוכֵ . בטוֹ  ֶבקּדֶ לַ  אְמרוּ ּיֹ וַ , ּכְ ה ׁשֶ ּלָ ֵניֶהם ָהיוּ  ְוַהּכַ  ֶהֱ%ִמיס, יםִד מוּ לְ גַ וְ  ְיתֹוִמים ׁשְ

יקצַּ ַה  ה הֹוָצאֹות עֹל ֶאת מוֹ כְ ׁשִ ־ַ%ל ּדִ ּנָ י ָלֶהם ְוִהְבִטיַח , ַהֲחת0 יָרה ְלַרּבֹות ַמְחסֹוָרם ְלָכל ִיְדַאג ּכִ   ְוֵכִלים. ּדִ

ֹאָרע ְתקּוַפת ָהָיה ַהּמְ ל נוֹ טוֹ לְ ׁשִ  ּבִ ַסְנּדֶ ֲא  ׁשֶ ַדם, ָהִראׁשֹון רֶלּכְ ּקָ אר ְלָאִחיו ׁשֶ ְוַאף , ָהִראׁשֹון יאִניקֹולַ  ַהּצַ
רּוְסָיה תוֹ יּ ִת ָר בְ ֶח ַה וְ  תוֹ יּ לִ כָּ לְ כַּ ַה  ָ%יֹותבְּ לַ  יאָהַאֲחַר , רזָ  ְיסֹוד" הּוִדיםיְּ בַּ  ָרָאה הּוא ם קַק ְוָח ", ּבְ ים ֶנְגּדָ ּקִ  ח0

ׁשֹות תרוֹ זֵ גְּ ַה  ַאַחת. יםַאְכָזִריִּ  קּוָפה ַהּקָ ּתְ ֵזַר  ָהְיָתה, ַהִהיא ּבַ ּיּוס תּגְ ָבא ַהּגִ  תַר זֵ 'גְּ ׁשֶ  ְוַאף, ָהרּוִסי ַלּצָ
ְנטֹוִניְסִטים' ָאה לֹא ֲ%ַדִין ַהּקַ יֵדי ָקהְק ֶנְח  ִהיא ןכֵּ ׁשֶ , ָלעֹוָלם ּבָ ַנת ָהִראׁשֹון יַלאִניקוֹ  ּבִ ׁשְ ֲחֵמׁש , ה"תקפ ּבִ  ּכַ

ֵרה ָנה ֶ%ׂשְ ל תוֹ קוּ לְּ ּתַ ְס ִה  רְלַאַח  ׁשָ יקצַּ ַה  ׁשֶ ם ֲהֵרי, יְטׁשֹובְרּדִ ִמבֶּ  ּדִ ּגַ ִגיל ְצִעיִרים יםִפ ָט ְח נֶ  ָהיוּ  ָאז ׁשֶ ּיּוס ּבְ , ּגִ
ֶלךְ  ַלֲ%בֹוַדת ְוִנְלָקִחים ַ%ל ַהּמֶ ְר ־ּבַ ה. םָח ּכָ יַ%  ְוִהּנֵ ל ַהְמיָֹחל ַהּיֹום ִהּגִ ִעיר ַהּזּוג יֵא וּ ׂשּ נִ  ׁשֶ  ְלֶפַתע אּוָלם, ַהּצָ

ָכהִהְתַה  ָ%ָרה ּפְ יָה ־ַ%ל ַהּקְ ְמָחה, ּפִ ִ ֹבֶקר. ְלתּוָגה ְפָכהֶה נֶ  ְוַהׂשּ ה יֹום ּבְ ּנָ עֹוד, ַהֲחת0 ַ%ר ּבְ תֹום ַהּנַ ב ַהּיָ  יֹוׁשֵ
ֵבית ְדָרׁש  ּבְ ה ּוַ% קְוׁשָ  ַהּמִ ְתִפּלָ ית ּבִ יֹומוֹ  ֲחִריׁשִ דֹול ּבְ יָ%ה, ַהּגָ הֵח ְוֵה , ָהִעיר ֶאל חֹוְטִפים ְקבּוַצת ְלֶפַתע ִהּגִ  ּלָ

ֵדי ְרחֹובֹותבָּ  ְלׁשֹוֵטט חּוִרים ָלצּוד ּכְ זֵ  ְלֶאֶרץ ּוְלׁשֹוְלָחם ְצִעיִרים ּבַ ֶרַגע. ָרהּגְ , ָהְרחֹובֹות ִהְתרֹוְקנוּ  ֶאָחד ּבְ
ם ּלָ רוּ  ְוכ0 ּתְ ַפַחד ִהְסּתַ ים ּבְ ּתִ ּבָ תוֹ  ּוַ% קׁשָ  ּכֹה ָהָיה ֶהָחָתן אּוָלם, ּבַ ְתִפּלָ ּלֹא ַ%ד ּבִ ַמע ׁשֶ , ְזָהָרהָהַא  ֶאת ׁשָ

ס יֵדי לׁשֵ בָּ  ְפִריכִּ  ְוִנְתּפַ י ַזֲ%קֹוָתיו הֹוִעילוּ  לֹא. יםָהַאְכָזִריִּ  ַהחֹוְטִפים ּבִ עֹות הּוא עֹוֵמד ּכִ  ִלְפֵני ְספּורֹות ׁשָ
ה תוֹ יָס נִ כְּ  ּפָ ם ָ%ְזרוּ  לֹא, ַלח0 ׁשֹוֵתיֶהם ּגַ ּקָ ל ּבַ ִבים ָהעֹוְבִרים ׁשֶ ְקׁשוּ  ְוׁשָ ּבִ ִלים ׁשֶ  לוּ ְוַהלָּ , ָ%ָליו ֲחֹמללַ  ֵמַהַחּיָ

י הֹוִדיעוּ  ָ  ֶ%ֶרב ִעם ּכִ ַ%ר ַלחִיׁשּ ָבִאי ָהִאּמּוִנים הנֵ ַמֲח  לֶא  ַהּנַ בָּ , ַהּצְ   . רּוְסָיה בַר ֲ% ַמ ־פֹוןצְ בִּ  קְס לְ גֶּ נְ כַ ְר ַא  ִעירׁשֶ

ּנֹוַד  ׁשֶ בֶ  עּכְ ַ%ר תיַפ ִט ֲח  ַ%ל יְטׁשֹובְרּדִ ּבְ תֹום ַהּנַ פוּ , ַהּיָ ם ִהְתַ%ּטְ ּלָ ֵבד לבֶ ֵא בְּ  ּכ0 ַבת ֶרבַויֶּ  ּכָ ה ְיהּוָדה־ּבְ ֲאִנּיָ  ּתַ
הֲא וַ  רּות. ִנּיָ ׁש  ָהֶאְפׁשָ ּמֵ ּתַ ְלמֹוִנים ְלִהׁשְ ׁשַ ָאה לֹא ּבְ ּבֹוןבְּ  ּבָ אֹוָתם ןכֵּ ׁשֶ , ֶחׁשְ ֲחדוּ  ָיִמים ּבְ ִקיֵדי ּפָ ְלטֹון ּפְ ִ  ַהׁשּ

ה ְלַאַחר, ׁשַֹחד ִלּטֹל ּמָ ּכַ סוּ  ִריםׂשָ  ׁשֶ ְתּפְ ּנִ נֹוְט  ׁשֶ ְלחוּ , ֹוִניםמלְ ׁשַ  ילֵ ּכְ זֵ  ֶאֶרץ לֶא  ִנׁשְ ַ%ְרבוֹ  ָרהּגְ יר תּבְ , ִסּבִ
נֹות וּ ְוִנּדֹונ ּכֹות ַמֲאָסר ִלׁשְ ֶרךְ  ֲ%בֹוַדת ִעם ֲאר0 נֹוָסף. ּפֶ ְרֵסם ְלָכךְ  ּבְ י, ַהֹחק ִהְתּפַ ל ּכִ יַ%  ִמי ּכָ ּצִ ּיַ ֵמי ׁשֶ  ׁשַֹחד ּדְ

י ְלָפִקיד ְלּתִ עֶֹנׁש  ֵיָ%ֵנׁש , ֶמְמׁשַ הְת בִּ  ָמֶות ּבְ ַחד, ִלּיָ דֹול ָהָיה ֵאפֹוא ְוַהּפַ ל ּכָֹחּה  ֵאין. ּגָ א ַיֲ%ֹקב ּתֹוַלַ%ת ׁשֶ  ֶאּלָ
פוּ  ָהִעיר יהּוֵדיוִ , הֶפ בְּ  י ִהְתַאּסְ ָבּתֵ ֵנִסיּ ־ּבְ ַלת ּוְבַתֲחנּוִנים ִפּלֹותְת בִּ  ְוֵהֵחּלוּ  ֹותַהּכְ תֹום ֶהָחָתן ְלַהּצָ ִחיד .ַהּיָ  ַהּיָ

ְכַנס ּנִ ּלֹות ְוֵהֵחל ָרהַהּקוֹ  ִביֳ% לָ  ׁשֶ ְפ0% ְחרּורוֹ  ִנְמָרצֹות ּבִ י היָ ָה , ְלׁשִ ָ ׁשֶ  קְס ּפְ יֶט וִּ ִמ  לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ַרּבִ  ָאז הָה ׁשּ
בֶ  ד. יְטׁשֹובְרּדִ ּבְ מּוָ%ה עַד וָּ ִה  ִעם ִמּיָ ְ ל רוֹ ְס ָא ֵה  ַ%ל ַהׁשּ ה תיבֵּ  לֶא  ָרץ, ֶהָחָתן ׁשֶ ּלָ ָבה ַהּכַ ׁשְ ּיָ ֲאֵבלּות ׁשֶ ּיֹום ּבַ  ּבַ
ְדָבִרים ָקּה זְּ ַח לְ  ְוֵהֵחל, ָתּה ָח ְמ ׂשִ  י ּוִבי, ךְ ֵת ּפָ ח0 לְ  ינִ נְ וֹ כּ ְת ִה וְ  ִמיקוּ : "ּבִ ְעּתִ ּבַ י ִנׁשְ  ֶאת ַנֲ%ִמיד ַהּיֹום עֹוד ּכִ

ה ּפָ ְרצֹות ַהח0 ֵ  ּבִ י ךְ ְלִצּדֵ  ַיֲ%ֹמד ךְ ַוֲחָתנֵ , םַהׁשּ ָבָריו". חֹוִרין־ּוֶבן ָחְפׁשִ ל ּדְ י ׁשֶ ּנֹוַדע לֶמְנּדְ  ַרּבִ , ָקדֹוׁש  ִאיׁש כְּ  ׁשֶ
בּוָ%ה ְלׁשֹון ּוְבִיחּוד ְ ּה  ַהׁשּ ּבָ ׁש  ׁשֶ ּמֵ ּתַ ים־רּוַח  ֵהִפיחוּ , ִהׁשְ הכַּ בַּ  ַחּיִ   . עֹוד ָלּה  ָהיוּ  לֹא ּוָפֶניָה , ַהְיתֹוָמה ּלָ

ה תיִמבֵּ  וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ּלָ ה ַהּכַ י ָ%ׂשָ יתוֹ  לֶא  רׁשֵ ַהיְ  לֶמְנּדְ  ַרּבִ ל ּבֵ ר ׁשֶ ָבא ׂשַ ָהיָ  ֶזה, ַהּצָ ה הׁשֶ ּנֶ ּיּוס ַ%ל ְממ0 ֵני ּגִ  ּבְ
ָבא ָהִעיר ּלֹא ןוָ יְוכֵ , ַלּצָ ן ָרָצה ׁשֶ ׁש , ףנֹוָס  ִאיׁש  ְלַסּכֵ ּקֵ ִביב רצֵ ָח בֶּ . ְלַבּדוֹ  ְזבוֹ ְלָ%  יווָּ לַ ּמְ ִמ  ּבִ ר ְלֵבית ִמּסָ ַ  ,ַהׂשּ

ָלִבים צוּ ְר ׁשָ  ה ִמי ַ%ל ֵאיָמה ילוּ ִט ֵה ׁשֶ , ֶנֶפׁש ־יזֵּ ַ%  ּכְ ּסָ ּנִ ֵנס ׁשֶ  לוֹ  הַנֲ%ׂשָ  ֵנס אּוָלם, ׁשּותְר  ְללֹא ִניָמהּפְ  ְלִהּכָ
ר, לֶמְנּדְ  יְלַרבִּ  ה תוֹ צּוָר  ֶאת ָראוּ  ְוַכֲאׁשֶ דֹוׁשָ ְכָלִבים ּדֹם מוּ לְ ֶא נֶ  ַהּקְ  רׂשַ . םנָ ְלׁשוֹ  ָחְרצוּ  ְולֹא, ַצְיָתִנים ּכִ

ָבא ם רּוִסי ָהָיה ַהּצָ ָ ׁשּ ָאַהב, ְמג0 ָרה הּפָ ּטִ ַה ' ֶאת ׁשֶ ה־ַ%ל רֵת יָ  'ַהּמָ ּדָ אֹוָתּה  ירוּ ׁשָ  היָ ָה וְ , ַהּמִ ְכרּות ֵ%ת ּבְ ׁשִ  ּבְ
ֶלתְמַ%  ים ְרּפֶ ה ָמה. "חּוׁשִ ַאג"? רֹוֶצה ַאּתָ י לֶא  ׁשָ ָ%ַמד לֶמְנּדְ  ַרּבִ  .ּומֹוָרא תַח  ְללֹא קֹוָמתוֹ  ְמלֹוא ְלָפָניו ׁשֶ

קֹול ּבֹוֵטַח  רּבְ י לוֹ  ִסּפֵ ל רוֹ ָס ֲא ַמ  רבַ ּדְ  ֶאת לֶמְנּדְ  ַרּבִ ִעיר ןָת ָח ֶה  ׁשֶ יֹום ַהּצָ ָכל ָנא בקֹ נְ : "ְוָאַמר, תוֹ ּפָ ח0  ּבְ  ּבְ
ְרֶצה ְסכּום ּתִ ּתֶ  ּוִבְלַבד, ׁשֶ ּתִ ַ%ר ׁש ֶפ נֶ  ֶאת ִלי־ןׁשֶ ָלל ַהּנַ ָבָריו". ְלׁשָ ל ּדְ יתוּ  הּוִדיַהיְּ  ָהַרב ׁשֶ ל ֲחָמתוֹ ־ֶאת ִהּצִ  ׁשֶ
ר ַ ּכֹור ַהׂשּ ִ יַצד: "ָ%ָליו ַח וֹ וצְ לִ  ֵהֵחל ְוהּוא, ַהׁשּ ה ֵ%זֵמ  ּכֵ ֵחד ַאּתָ ר ְלׁשַ ְלמֹוִנים ָצָבא ׂשַ ׁשַ ֵדי ֹוךְ ּת ַאְך "? ּבְ  ּכְ
ּבּור יךְ  ּדִ ת ִלי ְלָהִביא ּתּוַכל ְוִכי: "ִהְמׁשִ לֹש=ֶ ה 'ַיִין ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ְוִאם"? יםלִ בָּ ר0  ֲאָלִפים ׁשְ ַחד ָקׁשֶ , ְמִפיגֹו' ּפַ
ֵאֶצל ֲהֵרי ַצע־ֵאבּתְ  ׁשֶ מוֹ  ּבֶ ַ  ּכְ ם, ֵ%נוּ ּדָ י0 ְמ  רַהׂשּ ְכרּותוֹ  ֶאת ֵהִפיג ָממֹון ּגַ ל ַאַחת־ּוְבַבת, ׁשִ  ַמעׁשְ . "ֹמחוֹ  ִהְצַטּלֵ
ָנה", ָנא ֹקל ִאם, "ַחׁש לַ בְּ  לֶמְנּדְ  יְלַרבִּ  ּפָ ׁשְ ת יִד יָ בְּ  ּתִ ׁש  ָצִריךְ  ֲאִני ִמּתֹוָכם, יםלִ בָּ ר0  ֲאָלִפים ֲחֵמׁשֶ ּמֵ ּתַ  ְלִהׁשְ

ת לֹש=ֶ ׁשְ ֵדי ֲאָלִפים ּבִ ֵחד ּכְ ים ֶאת ְלׁשַ ּנִ ּלֹא ילַ ָ%  ַהְממ0 ינוּ  ׁשֶ ה ַ%ל ֶלךְ ּמֶ לַ  ַיְלׁשִ ְרִמית ַמֲ%ׂשֶ יִתי ּתַ ָ%ׂשִ  ְועֹוד, ׁשֶ
ִים יִתי יכֵ ְר צָ לְ ֲאִני ָזקּוק  ַאְלּפַ ְחֵרר יזַ ֲא , ּבֵ חּור ֶאת ֲאׁשַ ךָ  ַהּבָ ּלְ ר הֹוִסיף" ֲאָבל". "ׁשֶ ַ  ֶאת ְלָהִביא ָ%ֶליךָ , "ַהׂשּ
כּום ּלוֹ  ַהּסְ ַאֵחר ְוִאם, ְיָלהַהלַּ  ֶרֶדת ַ%ד ּכ0 י ".הָמ וּ אְמ  ְלךָ  ְלהֹוִעיל לכַ וּ א לֹא, דָח ֶא  ֶרַגע ֲאִפּלוּ  ּתְ  לֶמְנּדְ  ַרּבִ

ִריָצה ָיָצא ית ּבְ ר ִמּבֵ ַ ית לֶא  רׁשֵ ַהיְ , ַהׂשּ ל ִמְדָרׁשוֹ ־ּבֵ ל ׁשֶ י ׁשֶ ָ%ַמד, ִיְצָחק ֵלִוי ַרּבִ יו ָאז ׁשֶ רּוׂשֹות ְוַכּפָ  ּפְ
ַמְיָמה ָ ו ָקהָ% זְ  ֵ%ת לֹא. "ַהׁשּ י לוֹ  ָאַמר", ַ%ְכׁשָ י, "ִהילּותבְ בִּ  לֶמְנּדְ  ַרּבִ ה, ִהְצַלְחּתִ ִהּלָ ךְ , 'הלַ  ּתְ  ִלּבוֹ ־ֶאת ְלַרּכֵ

ל ר ׁשֶ ַ יג ָ%ֵלינוּ  אּוָלם, ַהׂשּ ִ ְמִהירּות ְלַהׂשּ ל ְסכּום ּבִ ת ׁשֶ כּום". יםלִ בָּ ר0  ֲאָלִפים ֲחֵמׁשֶ  קָ%ֵת  ְסכּום ָהָיה ַהּסְ
ַמע ִמי ְוָכל, ְוִדְמיֹוִני ָ ׁשּ ְחֵרר הוֹ בְ גָּ  ֶאת ׁשֶ ל ָהָיה לֹא. ְלֶרַגע ִהְסּתַ ֶדֶרךְ  ִסּכּוי ּכָ ַבע ּבְ יגוֹ  ַהּטֶ ִ עֹות ְלַהׂשּ ׁשָ  ּבְ

ִיחּוד, רּפָ ְס ִמ  ר ּבְ ֲאׁשֶ ֵני ּכַ ם יְטׁשֹובְרּדִ בֶּ  ּבְ ּבָ ר0 ים ָהיוּ  ּבְ ַמן, ְמרּוִדים ֲ%ִנּיִ חּוק ָהָיה ְוַהּזְ ֵדי ּדָ   . ֵמָהִעיר ָלֵצאת ִמּכְ
  

  
  

י ֵניאֹוְרָסאְהן ַרּבִ   ל"ּצַ זַ  ֵלִוי ִיְצָחק ׁשְ

ְמַנֵחם ַהִהּלּוָלא ְליֹום  אב תש"ד־כ' ּבִ
 

אֹון ִנְגֶל  ּגָ ר הּבְ  רּוְסָיה ַיֲהדּות ַמְנִהיֵגי ֵלידוֹ ִמגְּ , ְוִנְסּתָ
ְמִסירוּ  ִאיָנהְואּוְקרָ  ַחת ׁש ֶפ נֶ  תּבִ ְלטֹון עֹל ּתַ ִ  ַהׁשּ

ל ְוָאִביו, יִט יְס נִ מוּ וֹ ּק ַה  י ׁשֶ יּובַּ  ָהַרּבִ . אִויְטׁש ִמּלְ
ן ֶצֱאָצא יּובַּ " קֶד ֶצ  ַמחצֶּ "לַ  ןבֶּ ־רַאַח ־ּבֶ , אִויְטׁש ִמּלְ
ל ַוֲחָתנוֹ  י ׁשֶ ל הבָּ ַר  יִק ְס בְ נוֹ יָ  המֹ לֹ ׁשְ  ֵמִאיר ַרּבִ  ׁשֶ

ַנת. ביֵ לָ יקוֹ נִ  ׁשְ  יםִט יְס נִ מוּ וֹ ּק ַה  ייֵד בִּ  רַס ֱא נֶ  ט"צַ ְר ּתַ  ּבִ
ֶהם ִמְלַחְמּתוֹ  בֶק ֵ%  ֲהָפַצת ּבָ ָלאֹות רּוְלַאַח , ּתֹוָרה ּבַ  ּתְ

יךְ  םׁשָ , ןַט ְס ְח זַ ָק לְ  ּגַֹרׁש   רַט ְפ נִ וְ  ּתֹוָרה ִפיץְלָה  ִהְמׁשִ
ִנים ִלְפֵני ַמֲאָסרֹו, יוָר וּ ּס יִ בְּ  ר ׁשָ ר. ִמְסּפַ ֲאׁשֶ  יָראׁשֵ  ּכַ

 ְרִדיַפת ַ%ל יתִט יֶ בְ וֹ ּס ַה  רּוְסָיה ֶנֶגד ָמחוּ  ַהּנֹוְצִרים
ת ָסה, ַהּדָ ּנְ ִנים ב"ל זוֹ  ּכִ ִמיְנְסק ַרּבָ  ְוִהְכִריָחה, ּבְ

ְכִחיׁש  בִמְכּתָ  ַ%ל םּתֹ ַלְח  אֹוָתם מֹותֲא ַה ָה  ֶאת ַהּמַ  ׁשָ
י ְוַ%ל ת ְרִדיַפת ֵאין ּכִ רּוְסָיה ּדָ ִהְצִליחוּ  ְלַאַחר. ּבְ  ׁשֶ

ם סנֵּ ְלכַ  ֶהְחִליטוּ , םָת יָמ ׂשִ ְמ בִּ  נֵ  ֶאת ּגַ  ִאיָנהאּוְקרָ  יַרּבָ
א, ּדֹוֶמה ִמְסָמךְ  ַ%ל םּתֹ ַלְח  ּוְלַהְכִריָחם י ֶאּלָ ַרּבִ  ׁשֶ

יַ%  ְצָחקיִ  ֵלִוי ָגלּוי ִהּבִ ְעּתוֹ ־ֶאת ּבְ ִלי ּדַ י ַחדּפַ  ּבְ  ֵאין ּכִ
ךְ ־ַ%ל םּתֹ ַלְח  א זֹאת ַרק ְולֹא, ּכָ ם ֶאּלָ  ִהְצִליַח  ּגַ

ה ֶאת הַהּגֹוָל  צֹותְר ַא ְל  ְלַהֲ%ִביר ְבּדָ ֲחִתימֹות, ָה0%  ׁשֶ
ִנים ה םּתָ ֵמִא  ִנְלְקחוּ  ָהַרּבָ ְכִפּיָ יעוּ . ּבִ ָבִרים ִהּגִ  ַהּדְ

בָּ , ךְ כָּ  ִליֵדי ְרֵסם יתׁשִ ְפ ָח ַה  ִעּתֹונּותׁשֶ  ּבוֹ  ִאּיּור ִהְתּפַ
ל ִאיׁש  הִנְרָא  ֶאְקּדָ  רּוִסי ִמְמׁשָ ׁשֶ ָידוֹ  חּכְ  ְיהּוִדי ְוַרב, ּבְ

ְסָמךְ  ַ%ל םּתֹ ַלְח  ָידוֹ ־ַ%ל ץלָּ א0 ְמ  ָפָניו ַהּמִ ּלְ ָבר. ׁשֶ  ַהּדָ
יר ל םָת ָא נְ ׂשִ  ֶאת ִהְגּבִ ֶנְגדּ  יםִט יְס נִ מוּ וֹ ּק ַה  ׁשֶ  ַאךְ , וֹ ּכְ

יךְ  הּוא ְמִסירוּ  דמֹ ֲ% ַל  ִהְמׁשִ  רַמ ׁשְ ִמ  ַ%ל ׁש ֶפ נֶ  תּבִ
ם ָהָיה הּוא. תְוַהֲחִסידוּ  ַהּתֹוָרה ִחיד ּגַ ֵהל ַהּיָ ּנִ  ׁשֶ

ֵריׁש  ַמּצֹות תיַּ ִפ ֲא ַמ  ם, ילֵ גְּ ־ּבְ ּלָ ּצֹות ָיְדעוּ  ְוכ0 ַהּמַ  ׁשֶ
ּלוֹ  רֹות ׁשֶ ּדָ ַתְכִלית ְמה0 ַ%ם. ּבְ ן ּפַ ּמַ  ַלֲחִקיָרה ז0

ֶא  ה ְמַצעּבְ ִפּלָ יךְ , עזָ  ְולֹא ָנע לֹא הּוא ַאךְ , ַהּתְ  ְוִהְמׁשִ
אּות.  קֹונוֹ  ִלְפֵני תקוּ בֵ ְד בִּ  דמֹ ֲ% לַ  ּתָ ֹאֶפן ְמעֹוֵרר ִהׁשְ   ּבְ

  
החיטה היא המין הראשון משבעת המינים שבהם 
השתבחה ארץ ישראל, והוא הדגן החשוב ביותר מחמשת 

ִּכי כפי שנאמר בפרשה: "מיני הדגן ויסוד מזונו של האדם, 
כך: "כי הלחם  ־" ודרשו עלַהֶּלֶחם ְלַבּדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם־א ַעל

הוא חיותו של אדם", וכן מובא בפסיקתא רבתי "אם חסר 
הוא חטים, אין להם חיים אפילו שעה אחת". לדעת רבי 
מאיר עץ הדעת חיטה היה ובתחילתו היה גדל בעץ. 

ם מאכל בהמה, וכן החיטה מעולה מהשעורה שהיא ג
אמרו במדרש "צורך לחיטים יותר משעורים". במסכת 
בבא מציעא מובאת עצתו של רב יוחנן, להשליש את 
הנכסים שליש בתבואה, שליש בזיתים ושליש בגפנים. 
כיום, גידול החיטה הוא השני הנפוץ ביותר בעולם, אחרי 
התירס ולפני האורז. בשנת תרס"ו, התגלתה בסמוך 

שבארץ ישראל 'אם החיטה', היא חיטת בר  לראש פינה
קדמונית שלא השתנתה ולא בויתה במשך הדורות, 
ונותרה במקוריותה כפי שבראה הקב"ה בבריאת העולם. 
עד היום משתמשים באם החיטה להשבחת החיטה 
הקיימת, וממנה מגדלים חיטה עמידה ומזינה, שאינה 

ן זקוקה לריסוס והעשרה בוויטמינים. רבי שמואל אהר
יודלביץ השתמש פעם במידע של מציאת 'אם החיטה', 
כדי להגדיר את דמותו של רבי דוד בהר"ן, בנו של רבי 
נחום משאדיק: "חכמי הטבע אומרים, שהחיטה שלנו 
מתורבבת היא ואינה הזן המקורי והמזין. אחד החוקרים 
מצא בהרי הגולן את אם החיטה, החיטה המקורית 

התגלית. כיוצא בכך, אין והטבעית, ועולם המדע רעש מ
למצוא בזמננו יהודי מקורי ושורשי, 'ַא שולחן ערוך איד', 
זן זה חלף מן העולם. יש זנים דומים מתורבתים, מהם 
שהוסיפו מצד אחד וגרעו מצד אחר... אבל אם ברצונכם 
למצוא את הזן המקורי, כדוגמת אם החיטה, התחקו אחר 

ן ערוך איד מקורי אורחותיו של רבי דוד בהר"ן, הוא שולח
בלא חסרון ותוספות, ולא בענייני הלכה בלבד, אלא אף 
במידות ודרך ארץ". גם במדבר יהודה התגלו שיבולים 

  וגרגרים של חיטה ושעורה מזמן בית המקדש השני.
  

ַ&ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

ְך    ֶהְמׁשֵ

ֵני ֶהְחִליטוּ  יִקים ׁשְ ּדִ ף ַהּצַ ּתֵ םִע  ְלׁשַ ם ּמָ ף ּגַ ּתָ י ׁש0 ִליׁשִ י הּוא, הוָ צְ ִמ  רבַ ְד לִ  ׁשְ ֵניאֹור ַרּבִ יַאִדי ַזְלָמן ׁשְ  ִמּלִ
ַ%ל ְנָיא' ּבַ ָ ׁשֶ  'ַהּתַ ּנוּ  ּוִבְקׁשוּ , יְטׁשֹובְרּדִ בֶ בְּ  הּוא ַאף הָה ׁשּ םִע  ְלִהְצָטֵרף ִמּמֶ ָ%ם ּמָ ַמּסָ בּוִיים ְלִפְדיֹון ּבְ , ׁשְ

י ָרהבָ ְס  ִמּתֹוךְ  יב לֹא ִאיׁש  ּכִ ֵני ֶאת ֵריָקם ָיׁשִ ת ּפְ לֹש=ֶ יִקים ׁשְ ּדִ ִנים ּוֵאישׂ נְ  ַהּצַ ים. "ַהּפָ  ְלִהְצָטֵרף ֲאִני ַמְסּכִ
ַ%ל ָאַמר", ֶכםּמָ ִע  ְנָיא ּבַ ְתנַ  ֲאָבל, "ַהּתַ ה. ֶאָחד איּבִ ִחּלָ י מֹותׁשְ  ֶאת ִנְרׁשֹם ּתְ ֲ%ֵלי ִעירָה  ַאְנׁשֵ  ַוֲאִני, ַהְיֹכֶלת ּבַ

יָמה". םָת ָמ ְתָר ַה  ֵסֶדר ֶאת עֶאְקבַּ  ד, הנָ כְ וּ ה ָהְרׁשִ ַ%לַאְך ַאַחר ׁשֶ  ִמּיָ ְנָיא ּבַ ּה  ַהּתַ ן ּבָ  מוֹ ׁשְ  ְוֵהיָכן: "ַמּה ּתָ , ִעּיֵ
ל ֵאָלה"? ִגידנָּ ַה  ִניׁש מוּ  ׁשֶ ְ ִמיָהה ָרהעֹוְר  ַהׁשּ ַקְמָצן ָידּוַ%  ָהָיה ִניׁש מוּ  ןכֵּ ׁשֶ , ּתְ ְפָלג ְוִכיַלי ּכְ  ָלהְלַמְע  ֶזה, וְ מ0

ים לֹש=ִ ְ ָנה ִמׁשּ ּלֹא ׁשָ ַתח ׁשֶ ה ּוְלָכל, ְצָדָקהלִ  ָידוֹ ־ֶאת ּפָ ׁשָ ּקָ ה ּבַ אֹוָתּה  ַנֲ%ֶנה ָהָיה ּוְפִנּיָ ִניחּוָתא. ַמְתּכֶֹנת ּבְ  ּבְ
ַ%  ׁשֹוֵלף ָהָיה ְקָרא ֵ%ֶרךְ ־תחוּ ּוְפ  ָ%לּוב ַמְטּבֵ ּנִ ִנים ֵמרֹב ָחלּוד ָהָיה ְכָברוּ  ר'צֶ יְ ַר 'גְּ  ׁשֶ רֹב יקוֹ נִ ֲ% ַמ  , ְוָהָיהׁשָ  ּבְ

יבּות ׁש ּמְ לַ  ֲחׁשִ ַ%ל אּוָלם. ַבּקֵ ְנָיא ּבַ ָנאוֹ  ַ%ל ָ%ַמד ַהּתַ א, עֹוד ְולֹא, פוֹ ְר צָ לְ  ּתְ ַרׁש  ֶאּלָ רֹאׁש  ֲ%ִמידוֹ ְלַה  ּדָ  ּבְ
יָמה ת ָיְצאוּ . ָהְרׁשִ לֹש=ֶ יִקים ׁשְ ּדִ יתוֹ  לֶא  ַהּצַ ל ּבֵ הַה וְ , ִניׁש מוּ  ׁשֶ רֹב ִהְכִניָסם ּלָ בֹוד ּבְ ָ%ה. ְלֵביתוֹ  ּכָ ה ׁשָ ּכָ  ֲאר0

י ִנְרֶאה ָהָיה ְוִאם, ְלִדְבֵריֶהם ֶהֱאִזין ח ִלּבוֹ  ּכִ ֵדי ִנְפּתַ  אֹותוֹ  ֶאת ִליֵדיֶהם ַקלְוׁשָ  ְלַבּסֹוף ָקם, ַקל ֶסֶדק ּכְ
 %ַ חּוק ָחלּוד ַמְטּבֵ ִנים ֵמרֹב ְוׁשָ י לַט נָ  ִליָאהּפְ ַה  הְלַמְרבֵּ  אּוָלם... ׁשָ ֵניאֹור ַרּבִ ַ%  ֶאת ַזְלָמן ׁשְ ְטּבֵ  הֹוָדה, ַהּמַ

ׁשֹות לוֹ  הּוא ִנְרּגָ ׁשֶ ְבָרכֹות אֹותוֹ  ְמָבֵרךְ  ּכְ ה ְלִאּטוֹ  אצָ יָ וְ , ֹותבּ ַר  ּבִ ּזָ ֵני. ֵמָהֲאח0 יִקים ׁשְ ּדִ , ַאֲחָריו כוּ ְר ּתָ ׂשְ ִה  ַהּצַ
ם ִמיָהה ּוְבִלּבָ דֹוָלה ּתְ ה. ּגְ יַצד ֵהם ׁשֹוְמִעים עְלֶפַת  ְוִהּנֵ יר ּכֵ ָמטּוָתא. "ַאֲחֵריֶהם ּדֹוֵלק ֶהָ%ׁשִ יְ  ּבְ  ְלחוּ ִס , כוּ ִמּנַ

רּוָמִתי ַ%ל ִלי ה ּתְ ַטּנָ יִתי־לֶא  ָנא ְוׁשּובוּ  ַהּקְ ה". ּבֵ לֹש=ָ ְ ִניָמה ׁשּוב ִנְכְנסוּ  ַהׁשּ  ְמלֹוא ִליֵדיֶהם לַק ׁשָ , ּומּוִניׁש ּפְ
ים עֹותַמְטבְּ  ַהֹחֶפן יעוּ  ּלֹאׁשֶ  ,ְקַטּנִ ם ִהּגִ ּלָ א ַיַחד ּכ0 ם. לבָּ ר0  ִציֲח לַ  ֶאּלָ ַ%ם ּגַ ב ַהּפַ י ׁשָ ֵניאֹור ַרּבִ  ְוהֹוָדה ַזְלָמן ׁשְ

ׁשֹות לוֹ  ָר  ְוהֹוִסיף, ִנְרּגָ הֵה כָּ  רֹאׁשוֹ  ַ%ל תכוֹ ּבְ הֵה כָ וְ  ּנָ ה עֹוד. ּנָ לֹש=ָ ְ ִית יֹוְצִאים ַהׁשּ יר, ֵמַהּבַ  ּדֹוֵלק ׁשּוב ְוֶהָ%ׁשִ
הּוא ַאֲחֵריֶהם ׁשֶ ׁש  ּכְ ַ%םוְ , ָתםְסִליָח ־ֶאת ְמַבּקֵ ָבר ַהּפַ ה ִליֵדיֶהם ַקלׁשָ  ּכְ ָ ךְ . יםלִ בָּ ר0  ֲחִמׁשּ ֲחֶזה ָחַזר ּכָ  ׁשּוב ַהּמַ

סֹופוֹ  ַ%ד, ְוׁשּוב ּבְ ל ׁשֶ ָבר ׁשֶ יר לַק ׁשָ  ּדָ ל ְסכּום ִליֵדיֶהם ֶהָ%ׁשִ ת ׁשֶ   !יןילִ ִק ְת וּ  ָטִבין יםלִ בָּ ר0  ֲאָלִפים ֲחֵמׁשֶ

ַ%ר ֶאת ָנא ִביאוּ ָה " ס ַהּצֹוֵלַ%  ַהּנַ ְתּפַ ּנִ ר ָראָק ", ַהּיֹום ׁשֶ ַ ְרָתיו ַהׂשּ הּוא, ִלְמׁשָ ׁשֶ ֵ%ינ ָלֶהם קֹוֵרץ ּכְ  ָידוֹ בְ , וּ וֹ ּבְ
יק ּקִ ְטבְּ  ׂשַ ֵבד עֹותַהּמַ ַ%רכְּ  .ַהּכָ ַהּנַ ל ֵהֵחל, ְלָפָניו ֶנֱ%ַמד ׁשֶ ֹוִטים יויָד ִק ּפְ  ֶאת ְלַקּלֵ ִרים ַהׁשּ  רֲאׁשֶ , ְוָהִעּוְ

ַח  ַנַ%ר נֹוְטִלים" ּסֵ י ַ%ל ּפִ ּתֵ ּלֹא ַרְגָליו ׁשְ ְמאּוָמה חְצלָ יִ  ׁשֶ ֶלךְ  ַלֲ%בֹוַדת ּבִ ִסים, ַהּמֶ ְרחוֹ ־ַ%לבְּ  אֹותוֹ  ּוְמַגּיְ ". ּכָ
ּקֹות ן רְלַאַח  ְספּורֹות ּדַ ָבר, ִמּכֵ ַ%ר ָהָיה ּכְ ִית ִמחּוץ ַהּנַ ר, ַלּבַ ֲאׁשֶ ָידוֹ  ּכַ ַט  ּבְ ְחרּור רׁשְ תּוב ׁשִ ַ%ת םתוּ ָח וְ  ּכָ ַטּבַ  ּבְ

ֶלךְ  י ַהּמֶ ְחָרר הּוא ּכִ ָבא  ֵמֲ%בֹוַדת ְמׁש0 יו ְיֵמי ְלָכלַהּצָ ינוּ  חּוץבַּ . ַחּיָ ֵני ִהְמּתִ יִקים ׁשְ ּדִ  ּוְבעֹוד, ָהֲאֵחִרים ַהּצַ
ָ%ה ים ָהַאְרּבָ ם ֶאת עֹוׂשִ ְרּכָ ַצֲ%ֵד  ּדַ ית רצַ ֲח  לֶא  חֹולָמ  יּבְ ֶנֶסת־ּבֵ ינוּ  םׁשָ  ַהּכְ ָבר םָלֶה  ִהְמּתִ ֵני ּכְ  ָהִעיר ּבְ
ה ַלֲ%ִריַכת ּפָ ְמעוּ , ַהח0 ְרסֹות קֹול ֵמֲאחֹוֵריֶהם ׁשָ ַ  ֶזה ָהָיה. סּוִסים ּפַ ָ ַה ר ַהׂשּ ָצא יתוּ ׁשּ ּיָ ְדָהָרה ׁשֶ בֵּ ־ַ%ל ּבִ  יּגַ
ְבּתוֹ  ֵדי, ֶמְרּכַ ז ּכְ ָידוֹ  ָהאֹוָצר ֶאת ְלַבְזּבֵ ּבְ ְמעוּ  ּוְלֶפַתע, ִלּבוֹ ־תְלַתֲאוֹ  ׁשֶ יִרים רבֶ ׁשֶ  תקֹולוֹ  ִנׁשְ ֵרר. ַאּדִ י ִהְתּבָ  ּכִ

ָבה ְרּכָ ָ%ְלָתה ֵ%תבְּ  ּה לָ לוּ ְס ּמַ ִמ  ָסְטָתה ַהּמֶ ר ַ%ל ׁשֶ ׁשֶ ָהר־ֶאת ַהחֹוֶצה ַהּגֶ ְבָרה, ַהּנָ  ְוָצְלָלה ָהֵ%ץ הַמֲ%ֵק  ֶאת ׁשָ
ָהר ּתֹוךְ  לֶא  עֹוֶפֶרתכַּ  ֹוֵצף ַהּנָ ת ָ%ְמדוּ . ַהׁשּ לֹש=ֶ יִקים ׁשְ ּדִ אוּ  ַהּצַ ַמְיָמה יֵניֶהםֵ%  ְוָנׂשְ ָ י, הֹוָדָיהבְּ  ַהׁשּ  לֶמְנּדְ  ַרּבִ

קֹול ָקָרא דֹול ּבְ ן: "ּגָ י", ה' ֹאְיֶביךָ ־ָכל יֹאְבדוּ  ּכֵ ם: "ָאַמר ִיְצָחק ֵלִוי ַרּבִ ׁשֵ ַה  ּכְ בָּ ׁשֶ יָלנוּ  ה"ּקָ ָרה ִהּצִ  ֵמַהּצָ
ן, ָהִראׁשֹוָנה ה ָצָרה ָ%ֵלינוּ  ָיִביא לֹא ּכֵ י", ֲחָדׁשָ ֵניאוֹ  ְוַרּבִ א ַזְלָמן רׁשְ ם לֹא: "ִהְתַנּבֵ  ֶאת ה' ָלנוּ  ֶהְרָאה ְלִחּנָ

ס ֵ%יֵנינוּ  ַהּנֵ י, ּבְ אי ּכִ ַוּדַ ר עֹוֶדּנוּ ". נֹוָסִפים יםִנּסִ  נוּ ּמָ ִע  ְלִהְתַרֵחׁש  ֲ%ִתיִדים ּבְ ּלּו  ּוְלֶפַתע, ְמַדּבֵ זּגִ דֹול ַאְרּגָ  ּגָ
ר ַ%ל ׁשֶ ַפל, ֶמֱחָצהלְ  ֶהָהרּוס ַהּגֶ ּנָ ְיָמה ָצְנָחה ֶטֶרם ָבהְרכָּ ּמֶ ֵמַה  ׁשֶ ח ַאךְ . ַהּמַ ז ִנְפּתַ ת, ָהַאְרּגָ לֹש=ֶ יִקים ּוׁשְ ּדִ  ַהּצַ
ד ִזהוּ  יק ֶאת ִמּיָ ּקִ ְטבְּ  ׂשַ ת ָהיוּ  ּבוֹ  עֹותַהּמַ ְקלוּ  יםלִ בָּ ר0 ָה  ַאְלֵפי ֲחֵמׁשֶ ָ ׁשּ ל ְלָיָדיו ׁשֶ ר ׁשֶ ַ  ָהיוּ  ּוְלִצּדוֹ , ַהׂשּ

ֶסף יֵמ כוּ ְס  יִטי, נֹוָסִפים ּכֶ ְכׁשִ ִליּ  טֹובֹות ַוֲאָבִנים ְיָקִרים םּתַ ׁשֵ  ְמִציָאה. "ֹותּוַמְרּגָ בָּ ַה  הנָּ ִא  ָרהּכְ ְלָיֵדינּו",  ה"ּקָ
א ֶזה אֹוָצר ִנְבָרא ְולֹא, "ֶזהלָ  ֶזה ָאְמרוּ  ִביל ֶאּלָ ׁשְ ה ֶהָחָתן ּבִ ּלָ ֵדי, ַהְיתֹוִמים ְוַהּכַ ּיּוְכלוּ  ּכְ  ֶאת ְלָהִקים ׁשֶ
יָתם ְמָחה ֶאת ְלָתֵאר הָקׁשֶ ". ַהְרָחָבהבְּ  ּבֵ ִ ָ  ָהֲ%צּוָמה ַהׂשּ ׂשּ ית תבַ ֲח ַר בְּ  ָרהְר ׁשֶ ֶנֶסת־ּבֵ  יֲהמֹונֵ  ָ%ְמדוּ  םׁשָ , ַהּכְ

ֵני ינוּ  ָהִעיר ּבְ ִהְמּתִ ה ׁשֶ ּיָ ִצּפִ ל ְלׁשּובוֹ  ּבְ ר, ֶהָחָתן־ׁשֶ ת ֶאת קחוֹ ֵמָר  ָראוּ  ְוַכֲאׁשֶ לֹש=ֶ יֵקי ׁשְ  ְוֶהָחָתן רוֹ דּ ַה  ַצּדִ
םִע  הִנְלוָ  תּדֹוִמים  , ָהיוּ ּמָ לֹש=ֶ ׁשְ ְלָאִכים ּכִ אוּ  ַהּמַ ּבָ ֵ ְלבַ  ׁשֶ ִ . נוֹ בְּ  תֶד לֶּ ה0  ַ%ל ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ֶאת רׂשּ  ָחהְמ ַהׂשּ

ֵ%ת ה ּבְ ּנָ ָחִקים ִהְרִקיָ%ה ַהֲחת0 י ָהָיה ְודֹוֶמה, ׁשְ ּלֹא ִמי ּכִ ְמָחה ָרָאה ׁשֶ ְמָחה ָרָאה לֹא, זוֹ  ׂשִ ָמיו ׂשִ   .ִמּיָ

יר ָהָבה" ֶ  הַמ  ֶכםלָ  ְוַאְסּבִ יק", ִגידנָּ ַה  ִניׁש מוּ  ִעם ֵאַרעׁשּ ַ%ל ִהְמּתִ ְנָיא ּבַ י, ֵרָ%יו ינֵ ׁשְ  ִעם סֹוד ַהּתַ  ַרּבִ
י לֶמְנּדְ  ים ָלהְלַמְע  ִלְפֵני. "קִיְצָח  ֵלִוי ְוַרּבִ לֹש=ִ ְ ָנה ִמׁשּ ק, ׁשָ ּפֵ יתוֹ  ַ%ל ֶאָחד ָ%ִני ִהְתּדַ ל ּבֵ ׁש , ִניׁש מוּ  ׁשֶ  ּוִבּקֵ

ַנת ֶסף־ַמּתְ אֹוָתּה  ָטרּוד ָהָיה ִגידנָּ ַה . ּכֶ ָ%ה ּבְ ל ְלָיָדיו ַקלׁשָ  יםֵמׂשִ  ּוְללֹא, יוָק ָס ֲ% בַּ  ׁשָ ַ%  ֶהָ%ִני ׁשֶ ל ַמְטּבֵ  ׁשֶ
ַ%  ֶאת ִטיַח ֵה  ֶהָ%ִני ַאךְ , ֶאָחד ר'צֵֶ יְ ַר 'גְּ  ְטּבֵ ָפָניו ַהּמַ ֲחַמת ּבְ ם ְוָיָצא, ַזַ%ם־ּבַ ָ ֶלת תיַק ִר ְט בִּ  ִמׁשּ ה. ּדֶ ֲ%ׂשֶ ַגע ַהּמַ  ּפָ

מוּ  ּקֹותֲ%מ0  י עבַּ ִנׁשְ  ְוהּוא, ִניׁש ּבְ ן לֹא הָא לְ ָה וָ  יֹום ֵמאֹותוֹ  ּכִ ר רֵת וֹ י ִלְצָדָקה ִיּתֵ ַ%  ֵמֲאׁשֶ  מּוָבן. ֶזה ַמְטּבֵ
י, ֵמֵאָליו ל ּכִ ל ִמי ּכָ ּבֵ ּקִ ָדיו ׁשֶ ַ%  ֶאת ִמּיָ ְטּבֵ חוּ  ַהּמַ ָפָניו יחוֹ ִט ְמ  היָ ָה , תַהּפָ יךְ  הּוא ַאךְ , ּבְ  גוֹ ָה נְ ִמ בְּ  קבֹּ ְד לִ  ִהְמׁשִ

ה ּנֶ ךְ  ַ%ד, ַהְמׁש0 ֶמׁשֶ ַמן ּבְ ַ%  ֶהֱחִליד ַהּזְ ְטּבֵ ר, ֶאֶמׁש . ןש=ֶ ּיֹ ִמ  ַהּמַ ֲאׁשֶ י ּכַ ַמְעּתִ ל רוֹ ָס ֲא ַמ  ַ%ל ׁשָ תֹום ֶהָחָתן ׁשֶ , ַהּיָ
י ִהְתעֹוְררוּ  ִלּבִ לֹש= ּבְ ִמיהֹות ׁשָ יתֵר . ּתְ יַצד, אׁשִ בָּ ַה  ִטילֵה  ּכֵ ֵני ַ%ל ה"ּקָ ל ָרהזֵ גְּ  יְטׁשֹובְרּדִ בֶּ  ּבְ ת ׁשֶ  ַאְלֵפי ֲחֵמׁשֶ

ר יםלִ בָּ ר0  ֲאׁשֶ ָבר ֵאין, ּכַ ֹכָחם ַהּדָ ִנית? ּבְ ה ַוֲהֵרי, ׁשֵ י ַאּתָ ְעּתָ  לֶמְנּדְ  ַרּבִ ּבַ י ִנׁשְ  ְולֹא, אוֹ לְ כִּ ִמ  ַהּיֹום ֵיֵצא ֶהָחָתן ּכִ
י יבִּ לִ בְּ  ָסֵפק ָהָיה ם ךָ ְת ָ% בוּ ׁשְ  ּכִ ְתַקּיֵ ֲהֵרי, ּתִ בָּ ַה  ֵאין ׁשֶ ָלה יאֵמבִ  ה"ּקָ ּקָ יִקים ְיֵדי־ַ%ל ּתַ ית. ַצּדִ ִליׁשִ , ּוׁשְ

י י ָיַדְעּתִ ִחיד ּכִ כ ַהּיָ ּיָ ם לוֹ ׁשֶ ּלֵ דֹול ּכֹה ְסכּום ְלׁשַ ךְ  ןוָ יְוכֵ , ִבירגְּ ַה  ִניׁש מוּ  ִהּנוֹ , ּגָ ּכָ י ׁשֶ י ָאַמְרּתִ ִלּבִ י ּבְ בָּ ַה  ּכִ  ה"ּקָ
בִס  ל  ֶאת ּבֵ ֹאָרעּכָ ֵדי ַהּמְ יִתי הֶמ ּנֹוָרָאה. ַה  תוֹ וּ נצַָ ְמ ּקַ ִמ צֹו ְלַחלְּ  ּכְ ד? ָ%ׂשִ ַתן ִמּיָ ּנָ ׁשֶ ַ%  ֶאת ִלי ּכְ , ר'צֶ יְ ַר 'גְּ ַה  ַמְטּבֵ

ֲחִמימּות לוֹ  הֹוֵדיִתי דֹוָלה ּבַ י ְוָכךְ , ּגְ ַבְרּתִ ּנוּ  ׁשָ ְמַ%ט ִמּמֶ ה ֶאת ּבִ ִלּפָ ָ  ַהּקְ ׁשּ ְסּפוֹ ־ַ%ל ָתהְר ׁשֶ ָכל ְוֵכן, ּכַ ַ%ם־ּבְ  ּפַ
ְחֵררּסֹוף בַּ ׁשֶ  ַ%ד, תוֹ נוּ צָ ְמ ַק  ְבֵליִמכַּ  ְמַ%ט עֹוד אֹותוֹ  הֹוֵצאִתי ּתַ ִליל ִהׁשְ יל ְוָזָכה ּכָ ָרֵאל ֶנֶפׁש  ְלַהּצִ ׂשְ � ".ִמּיִ

  
 
 

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

ל ְצָוה־ּכָ , ְועֹוד. זֹאת ִהיא הוָ ְצ ּמִ  הַמ  ָלַדַ�ת ָצִריךְ  - )א, ח( 'ְוגוֹ  ַהּמִ
ָבר ֲהלֹא ְמ  בֶק ֵ�  ָאַמר ּכְ ׁשְ ם עּוןּתִ ַמְרּתֶ יֶתם ּוׁשְ  קֹוםּמָ  הּוַמ , ַוֲ�ׂשִ

לַמר לוֹ  ַלֲחזֹר ְצָוה־ּכָ ִלּבֹות ליּכִ ׂשְ ִה  הש*ֶ מֹ  ָהִאיׁש  ֵהן ָאֵכן? ַהּמִ  ּבְ
ֵני י ָאָדם־ּבְ ם ְוהּוא, דֹולגָּ ּכַ  ָטןּקָ ּכַ  םֵ� ְת יַ  ֶאָחד רּוַח  ּכִ ּלָ  ְמִעיטְלַה  ס-

ֲ�בֹוַדת ֶרךְ  ְוָלֵצאת ה' ּבַ ים ִמּדֶ י ְוהּוא, ַהַחּיִ  ָהָאָדם ׂשֹותֲ� בַּ  ּכִ
ְצ ִמ  ִים  ה' ֹותּמִ ּתַ לֹש*  אוֹ ׁשְ רׁשָ בֹואָנה ֵמֲאׁשֶ ם הּוַמ , ּתָ  ַיֲחִזיקוּ  ִאם ּגַ

ַאַחת ל ּבְ ֶהם דֵל וָּ יִ , ּוִבְזִריזּות ְתִמידּותבִּ  ה' ֹותְצ ִמ  ִמּכָ  ָרָ�ה הֹוָלָדה ּבָ
ל ָאר ְלִהְתַ�ּצֵ ׁשְ ִאים תוֹ ְצ ַהּמִ  ּבִ ם הּוַמ , םְלָיָד  ַהּבָ ָיָדם ִיְהיוּ  ִאם ּגַ  ּבְ

ה ּמָ ה ּכַ ּתִ  ֹותְצ ֵמַהּמִ  ְוַכּמָ ם ֵלאּמָ ׁשֶ ְקָצת ַנְפׁשָ  ֹאדּמְ  הּוַמ , ֹותְצ ֵמַהּמִ  ּבִ
הּפָ  ֵלב טּוִבְפָר  ֶזה ַגענֶ  ׂשָ תֹוַרת ַההֹוְלִכים ּבְ  ֹותְצ ַהּמִ  ְלַהְבזֹות, ה' ּבְ

ּלֹות ְראֹוָתם ַהּקַ ֵהם ּבִ ִמים תֹוָרה ֵדיְמ לוֹ  ׁשֶ , ְוכּו' ֹותְצ ַהּמִ  רֹב ּוְמַקּיְ
ים ּוֵריּס יִ  ַהּסֹוֵבב הּוא ְוֶזה בֹוָדם ִויַמֵ�ט ָהֲאָנׁשִ ה ּכְ  םָת נוֹ גוֹ יְ  ְוַיְרּבֶ

לְויִ  ּפַ ַ יִ וְ  ָאָדם ׁשְ ר, ׁש ִאי חׁשּ א ֶזהָל  ַוֲאׁשֶ  יוָת חוֹ ְכ תוֹ בְּ  ה' ִביאנְ  ּבָ
ל ְוָאַמר ְצָוה־ּכָ ה ַאַחת ְלִמְצָוה ַהּתֹוָרה תִלְכָללוּ ס ֵח יִ , ַהּמִ  ְוִצּוָ

ּה ־ַ�ל ּלָ ִ בַּ  ִיְטֶ�ה ְלַבל ּכ- יֹוןׁשּ ר ּגָ ְזּכָ    :ַהּנִ
ֵאין ַטַ�ם ְוָנַתן ׁשּוָבה ָ�ָליו ׁשֶ , 'ְוגוֹ  םּוָבאֶת  יּוןְח ּתִ  ְלַמַ&ן ְוָאַמר, ּתְ

ן ּוֵ ַמֲאַמ  ִנְתּכַ ֶרךְ ־ַ�ל יּוןְח ּתִ  רּבְ י ל"זַ  אֹוְמָרם ּדֶ  ח"ְרַמ  ֵיׁש  ָאָדםבָּ  ּכִ
ַס  ִריםבָ ֵא  יִדים ה"ּוׁשְ ם, ּגִ א ּוְכֶנְגּדָ ָס  רמֹ ׁשְ ִל  ה' רבַ ּדְ  ּבָ  ֹותְצ ִמ  ה"ׁשְ

ה־לֹא ה, הׂשֵ ֲ�  ֹותְצ ִמ  ח"ַמ ְר וּ  ַתֲ�ׂשֶ ֵ�ר ְוִהּנֵ ב ָאָדם ְיׁשַ  רבָ ֵא  ַ�ל אוֹ ּבְ
יד אוֹ   ַוֲאבֹוי אֹויבְּ  ִלּבוֹ  ְוִיְצַ�ק, באוֹ ְכ ַמ  אוֹ  ׁש ֵמחוּ  ֵאיֶזה דָח ֶא  ּגִ
ל ַהִאם, בוֹ אוֹ ְכ ּמַ ִמ  ֱאמֹור קוֹ ֲ� ַצ ְל  ַמֲ�ֶנה ְיַקּבֵ  ח"ְרַמ  ךָ ְל  ֲהלֹא לוֹ  ּבֶ
 ָראּוי ֵאין ֶיֱחֶלה ח"ֵמְרַמ  קֶל ֵח  ְוִאם, יםִמ ֵל ׁשְ  ז"ַמ ְר  םּוֵמֶה  ָבִריםֵא 
ְמיֹון ֶזהוְ ? ֶזה־ַ�ל לּבֹ ְק ִל  ִמיַרת ּדִ ֵהם ֹותְצ ַהּמִ  ׁשְ ָחִדים ׁשֶ ֶנֶגד ְמי-  ּכְ

ָאָדם, יםיִד גִּ ַה וְ  ָבִריםָהֵא  ל עֹוֵבר ּוְכׁשֶ  ַיְפִעיל הנָּ ֵה ֵמ  ַאַחת ּוְמַבּטֵ
ֵאב ֶנְגּדוֹ  ַהּכְ ּכְ ׁשֶ ֵאָבִרים ּבְ יִדים ּבָ ם, ּוַבּגִ ֵאין ּוְכׁשֵ ׁשּוַבת ׁשֶ ִריאּות ּתְ  ּבְ

ֵאב ׁש גֵּ ְר ֶה  ִבירְלַהֲ�  מֹוֶ�ֶלת ז"ַמ ְר  לּום רבָ ָהֵא  ּכְ ׁשְ מוֹ , ח"ְרַמ  ּתַ  ֵכן־ּכְ
ִלימוּ  לֹא לּוםֶאָחד ָה  רֹוןְס ְלֶח  הׂשֵ ֲ�  ֹותְצ ִמ  ז"ַמ ְר  ַיׁשְ ׁשְ , ח"ְרַמ  ּתַ

ִלים לֹא ֵכן־ּוְכמוֹ  ִמיַרת ַיׁשְ ה לֹא ֹותְצ ִמ  ד"ַס ׁשְ  ׁשְ  ְלִבּטּול ַתֲ�ׂשֶ
לּוםַחד ַא  ׁשְ ָס  ּתַ ְצָוה־לּכָ  רַמֲאַמ  ְוהּוא, ה"ׁשְ רּוׁש , ַהּמִ  יָה ֶת לוּ ָל ְכ בִּ  ּפֵ

ּלֹא ל ֶיְחַסר ׁשֶ ָיְדךָ  ּכָ ּבְ ְמרּון, ַלֲ�ׂשֹות ׁשֶ ׁשְ רּוׁש  - ַלֲ&ׂשֹות ּתִ ין ּפֵ  ּבֵ
ה ־ְצֹות לֹאִמ  יןַתֲ�ׂשֶ ה, ִמ  ּבֵ ַ�םְצֹות ֲ�ׂשֵ לּוי ֶזה, יּוןְח ּתִ  ְלַמַ&ן ְוַהּטַ  ּתָ
ה, ֶזהבָּ  ַאּתָ ל ַאַחת רּסֵ ַח ְמ  ּוְכׁשֶ ה ֹותְצ ַהּמִ  ִמּכָ ֶנְגּדוֹ  רּסֵ ַח ְמ  ַאּתָ  תּיוּ ִח  ּכְ
רּוׁש , ּוְרִביֶתם ְואֹוְמרוֹ , ְוכּו'. ֶאָחד רבָ ֵא  ֶאְמָצעּות ּפֵ ּבְ  ִיְהֶיה לֹא ֶזה ׁשֶ

 :ְרּבוּ ְויִ  ְוִיְחיוּ , ֵמַהּטֹובֹות מֹוֵנַ�  ָלֶהם

  
  

אב ־קודש פרשת עקב, י"ז במנחם־ביום ו' ערב שבת
דיו של החת"ם סופר, תרי"ז, הגיע ארצה אחד מתלמי

הוא רבי משה סג"ל המבורגר, המכונה ר' משה 
שם מוצאו, יחד עם אשתו, חמשת ־נאוואמסטער על

בניו ושתי בנותיו, ומהם יצאה משפחת המבורגר 
הענפה בארץ הקודש. אביו הזקן שנותר בפרשבורג, 
ציווה לחרות על מצבתו לאחר מלאות ימיו "אבי ר' 

ירד רבי משה משה שנסע לארץ ישראל". כש
מהאונייה שהביאתו ארצה בעיר הנמל יפו, אמר 
לבני משפחתו: "פרשת השבוע נפתחת בפסוק 'והיה 
עקב תשמעון', ומפרש רש"י 'מצוות שאדם בעקביו'. 
וראו נא כיצד אנו מקיימים עתה מצווה זו של יישוב 
  ארץ ישראל, ודשים ברגלינו באדמת ארץ הקודש"...

�  

אב תרפ"ט, פרצו מאורעות ־ביום חמישי כ"ג במנחם
דם פרצו אל ־דמים בצפת, וערביים מוסתים צמאי

הרובע היהודי, הרגו שמונה עשר יהודים הי"ד 
ופצעו כשמונים. בין הקרבנות היה רבה של צפת רבי 
ישמעאל הכהן, שהיה תלמיד ה"בן איש חי" בבגדד 
ושד"ר של ארץ ישראל, והפורעים רצחוהו באמצע 

יודעים, כי המקווה הקיים עד  לימודו בביתו. מעטים
היום בחצר ציון רשב"י במירון, הוקם בזכותו של 
רבי ישמעאל, שכן נוהג היה לצאת לעתים תכופות 
באישון לילה מצפת ולעלות למירון, שם עסק 
בקבלה בסמוך לציון, ובמהלך הלילה היה יורד 
לטבול במי מגידו לטהרה. לילה אחד, כשחזר אל 

ח לנעול את השער, והחצר חצר הציון ראה כי שכ
התמלאה בחיות בר ושועלים, בהם גם צבועים שכונו 
'ֶּדֶּבה', עליהם התהלכה אגדה מטילה אימה, כי הם 
מצליחים להפנט את קרבנותיהם באמצעות עיניהם 
היוקדות. נעמד רבי ישמעאל וקרא "אלקא דרבי 
שמעון ענני", וכל החיות ברחו. וכששמעו זאת יקירי 

  בעבורו את המקווה בתוך חצר הציון.צפת, הקימו 
  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ
 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  
סּוִקיםי נֵ ׁשְ  ָפ  ֵיׁש  ְסמּוִכים ּפְ ֵתנוּ ּבְ י ְוִנְרֶאה, ָרׁשָ יֵניֶהם רׁשֶ ֶק  ֵאין ּכִ ה. ּבֵ ִחּלָ י" ֶנֱאַמר ּתְ  ְוֵגו' ֱאלֵֹקיֶכם ה' ּכִ

ר איִ ־לֹא ֲאׁשֶ ָ ח ְולֹא ָפִנים ׂשּ ה" ּוְלַאֲחָריו", ׁשַֹחד ִיּקַ ט ֹעׂשֶ ּפַ ר ְוֹאֵהב ְוַאְלָמָנה ָיתֹום ִמׁשְ  ֶלֶחם לוֹ  ָלֶתת ּגֵ
ְמָלה א? ֶזה לצֶ ֵא  ֶזה ןִעְניָ  ּוָמה", ְוׂשִ ֲחזַ  ֶאּלָ ְרׁשוּ  ל"ׁשֶ סּוק ֶאת ּדָ ה" ַהּפָ ֶתר ִיְכּפֶ ּסֵ ן ּבַ ֵחק ־ַמּתָ ָאף ְוׁשַֹחד ּבַ

ה כַּ ", ֵחָמה ַ%ּזָ רׁשֶ ֵחד הּוא, ְצָדָקה נֹוֵתן ָהָאָדם ֲאׁשֶ ְביָ  ְמׁשַ "ה ֶאת כֹולּכִ ּבָ ִרים ַוֲ%ֹונֹוָתיו ַהּקָ ּפְ ָכךְ  ִמְתּכַ   ...ּבְ
�  

ים יםֲחִסיִד  ַ%ם ָ%ְמדוּ  ַרּבִ ַמ "ַה  לֵאצֶ  ּפַ ׂשְ ָרֵאל חּיִ ַסְנּדֶ ֵמֲא " ִיׂשְ ְתָקה ֶהֱחִזיק םֶה ֵמ  ֶאָחד־ְוָכל, רֶלּכְ ָידוֹ  ּפִ  ּבְ
בוּ  ּוָבּה  ֵני מֹותׁשְ  ִנְכּתְ ׁשֹוָתיו וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ּבְ ֵקד ּוַבּקָ ה. ְוַרֲחִמים ְיׁשּוָ%ה רבַ ְד בִּ  ְלִהּפָ  ַ%ל ֶאָחד עֹוֵבר ְוִהּנֵ
ָניו י רּוְלַאַח , ּפָ ָהַרּבִ ן ׁשֶ ֶתק ְקָצרֹות ִעּיֵ ּפֶ קֹול ֵאָליו ָראָק , ּבַ הּוא, ָהעֹוָלִמים ִרּבֹון: "ּבְ  ִיןַ%  ּוַמֲ%ִלים סֹוֵבל ׁשֶ

ָבר". ְלךָ  ַלֲ%זֹר לוֹ ָיכ הּוא ַרק, יםִר ְר וֹ ּס ִמ  ִליָאה עֹוֵרר ַהּדָ י, ַהּנֹוְכִחים ברֶ ֶק בְּ  ּפְ יר ְוָהַרּבִ  ֶזה ָאָדם: "ִהְסּבִ
ה ָ%סּוק ִדין ַ%ּתָ הּוא ּתֹוָרה־ּבְ ֶנֶגד ְמַנֵהל ׁשֶ ׁש  ְוהּוא, ְיתֹוִמים ּכְ  אְולֹ . ָ%ֶול ָלֶהם ְוִלְגרֹם ָלֶהם ְלָהַרע ְמַבּקֵ

א, זֹאת רֹב ֶאּלָ ּבְ א, ִמְצחוֹ ־ְוַ%ּזּות תוֹ ּפָ צְ ח0  ׁשֶ ֵדי ילַ ֵא  ּבָ ׁש  ּכְ י ְלִפיָכךְ . יִת ָמ ְסכָּ ַה ־ֶאת ְלַבּקֵ י לוֹ  ָאַמְרּתִ  ֲאִני ּכִ
בָּ ַה  ְוַרק, יעוֹ ׁשִ הוֹ לְ וּ  לוֹ  ַלֲ%זֹר לוֹ כיָ  לֹא הּוא ה"ּקָ   "...לוֹ  ַלֲ%זֹר לוֹ ָיכהּוא  ַאְלָמנֹות־ןְוַדיַּ  ְיתֹוִמים־ִביֲא  ׁשֶ
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ר ַ%ם ִסּפֵ יןִמּטְ  ָהַרב ּפַ ּבִ י ,ׁשִ ִריׁש  ּדֹב ַרּבִ ַ%ל דלְ ֶפ נְ ּדֶ יְ וַ  ּבֶ י, ִרים'ׁשָ יֵמ  'ּדֹוֵבב ּבַ ַיְלדּותוֹ  ּכִ ם ּבְ ין ִהְתַקּיֵ  ּתֹוָרה־ּדִ

י ָאִביו לצֶ ֵא  ַ%ל בלוֹ יְמ ִר ָה ֵמ  ַיֲ%ֹקב ַרּבִ ֲ%ֹקב' 'ּכֹוָכב ּבַ ר, ִמּיַ ֲאׁשֶ הַה  ייֵר ֵמֲ%ׁשִ ֶאָחד  ּכַ ִהּלָ  ָהיוּ  תוֹ וּ לֲ% בַ בַּ ׁשֶ  ּקְ
ים ּתִ ים ּבָ ע, ַרּבִ יֵדי ִנְתּבַ ָ  ַאַחת ַאְלָמָנה ּבִ ׂשּ ּנוּ  ְכָרהׁשֶ יָרה ִמּמֶ ִנים רּפַ ְס ִמ  ּבוֹ  ְוָדָרה ּדִ ָמה לֹא ַאךְ , ׁשָ ּלְ  לוֹ  ׁשִ
רּוָטה ֲאִפּלוּ  ר, ּה ֲ%ִנּיּוָת  ֵמרֹב ַאַחת ּפְ ל וּ לכָּ  ְוַכֲאׁשֶ ה ,יןצִּ ּקִ ַה ־ּכָ ַ%ל ִצּוָ ְיָתה־ּבַ  ָהַאְלָמָנה. ְלהֹוִציָאּה  ַהּבַ

ּנֹוְתָרה ג־קֹוַרת ְללֹא ׁשֶ ְבָ%ה, ּגַ יר ֶאת ּתָ ֵרָרה ָהְיָתה לֹא ַרבלָ  ַאךְ , יןִד לְ  ֶהָ%ׁשִ  ֶאת ִלְדחֹות ץלַ ֱא נֶ  ְוהּוא ּבְ
ֶדק ןכֵּ ׁשֶ , ּה ָת יָ% בִ ּתְ  ּלֹא רַאַח  ּמוֹ ִע  ַהּצֶ ָמה ׁשֶ ּלְ רּוָטה ׁשִ ַתבׁשֶ  ְלַאַחר אּוָלם. ּפְ ַסק ֶאת ּכָ ינוֹ ־ּפְ  ְלטֹוַבת ּדִ

יר ָנה, ֶהָ%ׁשִ י ֵאָליו ּפָ ין ְלִפי ָאְמָנם: "ְוָאַמר ַיֲ%ֹקב ַרּבִ ֶדק ּתֹוָרה־ּדִ ךָ ִע  ַהּצֶ ָכל אּוָלם, ּמְ ן זֹאת־ּבְ  ֲאִני ִמְתַחּנֵ
ָפֶניךָ  ה ְלטֹוַבת ּבְ ָ ֵאין זוֹ  ַאְלָמָנה ִאׁשּ ֶגתַמ  ָיָדּה  ׁשֶ ֶ יָרָתּה  ַכרׂשְ  ֶאת םלֵּ ְלׁשַ  ׂשּ ה, ּדִ  ָללּון ָ%ֶליָה  רִנְגזַ  ְוַ%ּתָ
ַחת ת ּתַ ּפַ ָ  ּכִ א. םיִ ַמ ַהׁשּ ִית אֹוָתּה  ֵזרֲח ַה  ָאּנָ יְנַתִים ֲאִני ּוָבטּוַח , ַלּבַ ּבֵ  ָמעֹות ַרֲחָמִנים ְיהּוִדים ַיַאְספוּ  ׁשֶ

יר". אבָּ ּובַ  ֶזהבָּ  רכָּ ִנׂשְ  יֹוֵצא ְוִנְמֵצאָת , ֲ%בּוָרּה בַּ  ַמע ֶהָ%ׁשִ ָבִרים־ֶאת ׁשָ . הָמ וּ אְמ  ֵהִגיב ְולֹא, ִתיָקהׁשְ בִּ  ַהּדְ
ַ בַּ  תׁשּ רֹוָבה ּבָ ָהְיָתה, ַהּקְ ע ַאַחת ׁשֶ ּיֹותָר ּפָ  ֵמַאְרּבַ יר ָאַמר, ׁשִ יןִמּטְ  ַרבלָ  ֶהָ%ׁשִ ּבִ ָהָיה ׁשִ : ָצִעיר ֶיֶלד ָאז ׁשֶ
ׁש  ְדַאְתָרא ָמָרא ָאִביךְ " י ְמַבּקֵ ּנִ ר ִמּמֶ ר אּוַלי, ָהַאְלָמָנה ְלַמַ%ן ְלַוּתֵ ּיּוִטים ִמיַרתֲא  ַ%ל הּוא ְיַוּתֵ ת ַהּפִ ּבָ ׁשַ  ּבְ
י ןכֵּ ׁשֶ ? זוֹ  ֶהם ָקְצָרה ַנְפׁשִ ֶלד ָהַלךְ  תוֹ ימוּ ִמ ְת בִּ "... ּבָ ר ַהּיֶ ׁש  תוֹ ָ% ּתָ ְפ ַה לְ וּ , ְלָאִביו זֹאת ְוִסּפֵ  ַאל ָהַרב ִנּגַ

ִליַח  ּבּור־ׁשְ ׁש  ַהּצִ ּנוּ  ּוִבּקֵ ג ִמּמֶ ּלֹא ּיּוִטיםַהּפִ  ִמיַרתֲא  ַ%ל ְלַדּלֵ ָבר. יקִת וָּ ַה  ְנָהגּמִ כַּ  ׁשֶ ִליָאה עֹוֵרר ַהּדָ  ּפְ
ִלים ברֶ ֶק בְּ  ּלְ ְתּפַ ר, ַהּמִ ְפֵני מוּ ֲ% ַר ְת ִה  ְוַכֲאׁשֶ ן ּבִ ּנּוי ַ%ל ַהַחּזָ ִ י ָלֶהם הֹוִדיַ% , ַהׁשּ ה ּכִ ָבר ֶאת ָ%ׂשָ  ּוּויצִ בְּ  ַהּדָ

ִסיּ . ָהַרב ה ּוםּבְ ִפּלָ ָנה, ַהּתְ ירֶהָ%  ֶאל ָהַרב ּפָ ַהְינוּ "! טעְפ עׁשֶ גֶ  ַא  ִאיז טעְפ עׁשֶ גֶ  ַא : "ְוָאַמר ׁשִ ם, ּדְ  ֶהְסּכֵ
ם הּוא ְטנוּ . "ּבוֹ  דמֹ ֲ% לַ  ְוָ%ֶליךָ , ֶהְסּכֵ י ְוָאִחי ֲאִני, ִהּבַ ל הבָּ ַר ( ַנחּום ַרּבִ וּ  ּוַבַ%ל הנָ בְ רוֹ בְּ ְמ וֹ דּ  ׁשֶ  זֹון'ֲח  ת"ַהׁשּ

ָפָניו)" ַנחּום' ל ּבְ יר ׁשֶ ר, ֶהָ%ׁשִ יןִמּטְ  בָהַר  ִסּפֵ ּבִ ָרִאינוּ , "ׁשִ הּוא ּוְכׁשֶ ְקנוּ , רֹאׁשוֹ בְּ  ְמַהְנֵהן ׁשֶ ֵנינוּ  ִזּנַ  ֶאל ׁשְ
ֵדי ָהַאְלָמָנה ֵ ְלבַ  ּכְ שׂ  ֶאת ָלּה  רׂשּ ר ִלְהיֹות ָרָצה נוּ ּתָ ֵמִא  ֶאָחד־ְוָכל, ַהּטֹוָבה ֹוָרהַהּבְ ֵ   "...ָהִראׁשֹון ַהְמַבׂשּ
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י א ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ַרּגָ ַר  ׁשְ ַלִים רַסְטֶמ  דֹותמֹוְס  ְמַנֵהל, אךְ ּבְ ירּוׁשָ ים ּבִ לֹש=ִ ׁשְ ָנה ּכִ  ְלַתְלִמיָדיו רסוּ ָמ  היָ ָה , ׁשָ

ֹאֶפן ִמּיּות רּוָחִנּיּותבְּ  ַמְחסֹוָרם ְלָכל ְוָדַאג ִנְפָלא ּבְ ים. ּוְבַגׁשְ ְלִמיִדים ָהיוּ  ְלִעּתִ ים ַהּתַ  ְלַ%ְצָמם רֹוְכׁשִ
רֹות ֲחנּות ְמָגִדים ּוִמיֵני ּפֵ ר, מּוָכהְס  ּבַ י רֹוֶאה ָהָיה ְוַכֲאׁשֶ ְלִמיִדים ַאַחד ּכִ ד־ִמן עֹוֵמד ַהּתַ י ְוֵהִבין ַהּצַ  ּכִ

ֶה  לוֹ  ַמֲ%ִניק היָ ָה , יסוֹ כִ בְּ  ָמעֹות ֵאין ה ֶתרּסֵ ּובַ  ְצֵנַ% ּבְ ּמָ ֵדי עֹותַמְטבְּ  ּכַ ּלֹא ּכְ ׁש  ׁשֶ ּיֵ ַנת. ֵמֲחֵבָריו ִיְתּבַ ׁשְ  ּבִ
ִדי ִנְמְצאוּ  לֹא ט"תשכ ֵר  םְמַלּמְ ב ְוהּוא, ּתֹוָרה־ְלמּודּתַ בַּ  ֶדׁש ּקֹ בַּ  תְלׁשָ יׁש  ִהְתַנּדֵ ַמּנוֹ  ְלַהְקּדִ ד ִמּזְ  ֶאת ְלַלּמֵ
ָרֵאל ַיְלֵדי ּלֹא, ּתֹוָרה ִיׂשְ ל תְמנָ ־ַ%ל ׁשֶ ְלִמיִדים ַחדַא . סָר ּפְ  ְלַקּבֵ הכִּ בַּ  ַהּתַ ר, ָיתֹום הָהיָ  ּתָ י ְוַכֲאׁשֶ  ַרּבִ

א ְיֶחְזֵקאל ַרּגָ יב לֹא, רוֹ עוּ ׁשִ ־תֶא  ָמַסר ׁשְ הַה  ִהְקׁשִ ׁש . יוִלְדָבָר  ּלָ ּקֵ ר אּוָלם, ָמָרה ּבוֹ  ילִט ְלָה  ֶזה ּבִ ֲאׁשֶ  ּכַ
יט י ָרָאה ָ%ָליו ִהּבִ ד. הָח פוּ נְ  ֶלְחיוֹ  ּכִ ה ֵאָליו זּפַ ְח נֶ  ִמּיָ י, ְוִגּלָ יו ִטּפּול ֵמֹחֶסר ּכִ ּנָ ׁשִ לוּ  בוּ ִנְרְק  ּבְ ֶקת ַהּלָ  ְוַדּלֶ
ֲחִניָכי ָאֲחָזה ד. וּבַ ַלח ִמּיָ ִים רֹוֵפא לֶא  אֹותוֹ  ׁשָ ּנַ ִהְתגּ  תּוִמְצוֹ  ּתֹוָרה ׁשֹוֵמר ׁשִ ֶלד אּוָלם, מּוךְ ָס בְּ  ֹוֵררׁשֶ  ַהּיֶ

ֶתק ִעם רָקצָ  ְזַמן רְלַאַח  ָחַזר ָידוֹ  ּפֶ ׁש  ּבוֹ , ּבְ ּקֵ ם ִמי ָלַדַ%ת ָהרֹוֵפא ּבִ ּלֵ ּפּול הֹוָצאֹות ֶאת ְיׁשַ ָקר ַהּטִ . ַהּיָ
רּוׁש  הַמ " ם יִמ  ּפֵ ּלֵ י ִהְתַלֵהב"? ְיׁשַ א ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ַרּגָ  הּוא ,ַאְלָמנֹות־ןְוַדיַּ  ְיתֹוִמים־ִביֲא , "ְוָקָרא ׁשְ

ם ּלֵ ׁשַ ּיְ ד"! ׁשֶ םַאֲזי , ָכךְ לְ  ַמֲאִמין ָהרֹוֵפא ֵאין ְוִאם: "הֹוִסיף ּוִמּיָ ּלֵ ל־ֶאת ייִס כִּ ִמ  ֲאִני ֲאׁשַ   "...ַההֹוָצאֹות ּכָ
�  

ַלִיםבִּ  נֹוַלד ָקָטן ֶיֶלד י ירּוׁשָ ִסיָון ח"ּבְ ים, ו"תרס ּבְ ִטיַרת רְלַאַח  ֲאָחִדים  ֳחָדׁשִ  ְנָיהֲחנַ  ְוִנְקָרא, ָאִביו ּפְ
ן ַה . יסוִ יְ ּדֵ  ְנָיהֲחנַ ־ּבֶ יעוֹ ּבְ ַסק, ָיִמים ֹחֶדׁש  ְלִגיל ּגִ י ּפָ מּוֵאל ַרּבִ ְנט ׁשְ י ַסּלַ ֵאין ןוָ יכֵּ  ּכִ  ִמי ְוֵאין ַחי ָאִביו ׁשֶ
ִדין וּ נּ ּדֶ ְפ יִּ ׁשֶ  כֹור ּכְ ַ%ְצמוֹ  זֹאת ַלֲ%ׂשֹות ָ%ָליו, ּבְ ל ּבְ ְגּדַ ּיִ ׁשֶ ל סַט  לוֹ  ֵהִכין ְוַאף, ּכְ ֶסף־ׁשֶ רֹוןזִ לְ  ּכֶ ב ּבוֹ , ּכָ  ִנְכּתַ
י ֶלד ַ%ל ּכִ ַה . ְצמוֹ ַ% ־ֶאת ֹותִלְפדּ  ַהּיֶ יעוֹ ּבְ ף ּבוֹ  ֲחִגיִגי ֶטֶקס ֶנֱ%ַרךְ , תִמְצוֹ  ְלִגיל ּגִ ּתֵ ּתַ י ִהׁשְ יםַח  יֹוֵסף ַרּבִ  ּיִ

ַ%ר, זֹוֶנְנֶפְלד יֵדי הִנְפּדָ  ְוַהּנַ ָחס ּכֵֹהן ּבִ יָון. ְמי0 ָהָיה ּכֵ ַלח, ָיתֹום ׁשֶ ֶלד ִנׁשְ יְסִקין ַהְיתֹוִמים־ְלֵבית ַהּיֶ  .ּדִ
ת ַאַחת ּבָ ְמָחה תוֹ בָ ָס  ֶאת רּקֵ ְלבַ  ְוָהַלךְ  ,ׁשּותְר  ְנִטיַלת ְללֹא ָיָצא ׁשַ ָ ׂשּ ְקׁשָ  ַאךְ . ִלְראֹותוֹ  ׁשֶ ּבִ ׁשֶ ּנוּ  הּכְ  ִמּמֶ

ַחד בֵסַר , ּובׁש לָ  א ִמּפַ ּמָ ָצא ַ%ל ֵיָ%ֵנׁש  ׁשֶ ּיָ ִלי ׁשֶ ֵקָנה תוֹ בָ ְוָס , ׁשּותְר  ּבְ ֵדי ֵאָליו הָת וְ לְ נִ  ַהּזְ ׁש  ּכְ ֲ%דוֹ  ְלַבּקֵ . ּבַ
ם ַדְרּכָ ְגׁשוּ  ּבְ י ֶאת ּפָ ַלִים ַהֶחֶסד ַ%ּמּוד, ןיוִּ לֶ  ַאְרֵיה ַרּבִ ירּוׁשָ ַמע, ּבִ ָ ׁשּ הבַּ  ִהְפִציר, ָברַהּדָ ־ֶאת ּוְכׁשֶ יׁשָ  ְיׁשִ

ב ְוהּוא, ְלֵביָתּה  ׁשּובלָ  ֶלד ִעם ׁשָ ֶרךְ  ַהּיֶ ּדֶ ה ּבַ ּכָ ַלִים הכָ ֲא וֹ בּ  ַהְיתֹוִמים־תיבֵּ  ַ%ד ָהֲאר0 ֵדי, ְירּוׁשָ ׁש  ּכְ  ְלַבּקֵ
ֲ%דוֹ  ְעּתוֹ  רְלַאַח  ְוַרק, ּבַ ּדַ ַ%ר ְוָרָאה ָנָחה ׁשֶ ַהּנַ ל ׁשֶ ְרּכוֹ  ֶאת ׁשּוב הׂשָ ָ% , ָרצֹוןבְּ  ִהְתַקּבֵ ה ּדַ ּכָ   .ְלֵביתוֹ  ָהֲאר0

  

ם" י ֲאֹכל ַהּדָ ֶפׁש  ,ַרק ֲחַזק ְלִבְלּתִ ם הּוא ַהּנָ י ַהּדָ ל מּוָסר -" ּכִ ּכֵ אן ֵיׁש  ַהׂשְ ה רֹוֶצה. ָאָדםָל  ּכָ ק ַאּתָ ֲ&בֹוַדת ְלִהְתַחּזֵ   ? ׁשֹוִנים ִחּזּוִקים ַ&ְצְמךָ ־ַ&ל לּוְלַקּבֵ  'ה ּבַ
הֲ&  ְתנַ , ַאְך זֹאת ׂשֵ י', ֶאָחד איּבִ ם לכֹ ֲא  ְלִבְלּתִ ּתֹות  - 'ַהּדָ ִני ּוְבִלי ִלׁשְ ֵ ּבֹון ַהׁשּ י', מוֹ ּדָ ־ֶאתלֹא ַ&ל ֶחׁשְ ם ּכִ ר, 'ֶפׁש ַהנָּ  הּוא ַהּדָ ֵהר ָהִעּקָ ין ְלִהּזָ  (נקודת לבבי)... ַלֲחֵברוֹ  ָאָדם ּבֵ

  
ּלֹא ה'ַמּכָ  תּוָבה' ׁשֶ יחֹות ּתֹוָפַ&ת ִהיא ּכְ ִ ֵטלוֹ  ַהׂשּ  תַהּבְ

ֵבית ֶנֶסת־ּבְ ַ&ם. ַהּכְ ַח  ָרָאה ּפַ ּקֵ ל בּוָרהֲח  ֶאָחד ּפִ  ׁשֶ
ים ַלַהט ְמׂשֹוֲחִחים ֲאָנׁשִ ל ְדָבִריםּבִ  ּבְ : ְוָאַמר, ָכְך ּבְ ־הַמ  ׁשֶ

אִתי 'ַמּדּוַ&  ֶנֱאַמר בֶק ֵ&  תַר ָט ְפ ַה ּבְ "  ּוָפסּוק, ִאיׁש' ְוֵאין ּבָ
ַמּסֶ  ִנְדַרׁש  ֶזה ָר  תֶכ ּבְ ית ַ&ל תכוֹ ּבְ ֶנֶסת־ּבֵ ַה , ַהּכְ ּבָ ׁשֶ  ה"ּקָ
א ם  ּבָ  ֹורֹותדּ ּבַ  מּוָבן ֶזה אּוָלם. ָאָדם ּבוֹ  מֹוֵצא ְולֹאְלׁשָ
י ְדמֹוִניםַהּקַ  ּתֵ ּבָ ֵנִסיּ ־ׁשֶ  ְוֵכיַצד, ָלִעיר ִמחּוץ ָהיוּ  ֹותַהּכְ

ֵרׁש  ָבר ִיְתּפָ ּבָ  ינוּ ֵמ יָ ּבְ  ַהּדָ יׁשֶ ֵנִסיּ  ּתֵ  צֹאן ְמֵלִאים ֹותַהּכְ
א? ָאָדם ַה  ֶאּלָ ּבָ ׁשֶ א ה"ּקָ ים ְורֹוֶאה ּבָ ִרים ֲאָנׁשִ  ְללֹא ְמַדּבְ
בּול ה ּגְ אִתי 'ַמּדּוַ&  קֹוֵראהּוא  ְוָאז, ּוִמּדָ ?! ִאיׁש' ְוֵאין ּבָ

ים לֹא אֵאּלּו,  ֲאָנׁשִ ָ&ה ֵליֲ& ּבַ , יםָנׁשִ  ֶאּלָ ׁשְ ין ּתִ   "...ַקּבִ

  

  

  
סּוקַה  ַ&ל ם" ּפָ ְמּתֶ ה יַר ָב ּדְ ־ֶאת ְוׂשַ ִ ַר  ְמָפֵרׁש ", ֵאּלֶ : י"ׁשּ

ּתִ  ְלַאַחר ַאף" ְצֹות יםנִ יָּ צ/ ְמ  ֱהיוּ , לוּ גְ ׁשֶ ּמִ  ִניחוּ ָה , ּבַ
ין ִפּלִ ֵדי, ְמזּוזֹות ׂשוּ ֲ&  ּתְ ּלֹא ּכְ ים ָלֶכם ִיְהיוּ  ׁשֶ  ֲחָדׁשִ
ְח  ּתַ ׁשֶ י ְזרוּ ּכְ ָבר ַמְפִליא, ּכִ ין". ַהּדָ ִפּלִ  תִמְצוֹ  זֹותּוְמזוּ  ּתְ

ם נֹוֵהג םְוִחּיּוָב  ֵהם ַהּגּוף חּוץ ּגַ  אֹוְמִרים. ְו ָלָאֶרץ ּבְ
ם ׁשֵ אֹון ּבְ יְלָנא אֹוןגָּ ּבַ  זֹאת ּתֹוִלים ְוֵיׁש  ד'ָח ֶא  'ּגָ , ִמּוִ

ַר  ִ ׁשֶ ַתב י"ׁשּ י ּכָ ָראׁשֵ בֹות ּבְ יִסים, מ"ע מ"ה ּתֵ ְדּפִ  ְוַהּמַ
ְעְנחוּ  ין ִניחוּ ָה ' ּפִ ִפּלִ ְמקֹום 'זֹותְמזוּ  ׂשוּ ֲ&  ּתְ  ְפִריׁשוּ ַה ', ּבִ

רּומֹות ְ ַ&  ּתְ ֵהם', רֹותׂשְ ַ& ַמ  רוּ ׂשּ לּויֹות ֹותְצ ִמ  ׁשֶ  ַהּתְ
ָאֶרץ ב אוֹ , ּבָ ְכּתַ ּנִ נֹוָטִריקֹון ' ׁשֶ ִמְצַו  יםנִ יָּ צ/ ְמ  יוּ ֱה ּבְ  תּבְ

רּומֹות' ָנהּוָ ְוַהּכַ ', מ"תו ָטעּות רֹותׂשְ ַ& ּוַמ  ּתְ ', ּוָפְתרּו ּבְ
ין' ִפּלִ ָבִרים קֹורְמ  אּוָלם'. ֹותּוְמזּוז ּתְ  ְוַאף, ֵרי'ְפ 'ּסִ ּבַ  ַהּדְ

 ָ ׁשּ בוּ  לֹא םׁשֶ ין ִנְכּתְ ִפּלִ  ׁש ִנְדָר הּוא ׁשֶ  ֲהֵרי, ּוְמזּוזֹות ּתְ
ִמיכּות סּוִקים ִמּסְ ם" ַהּפְ ם" לֶא " ְמֵהָרה ַוֲאַבְדּתֶ ְמּתֶ  ְוׂשַ

ה יַר ָב ּדְ ־ֶאת ֶאְמרוּ " ֵאּלֶ ּנֶ ין ַ&ל ׁשֶ ִפּלִ אןּוִמ , ּוְמזּוזֹות ּתְ  ּכָ
ה ָלֵמד  רַאּתָ ָהִעּקָ ֶאֶרץת וֹ ְצ ּמִ ַה ֶאת  םְלַקיֵּ  ׁשֶ ָרֵאל ּבְ   .ִיׂשְ

  

  
ר ְזּכֹ� ר ּתִ ִיםְוגֹו'  ָזֹכ� ה ּוְלָכל־ִמְצָרֽ   (ז, יח)   ְלַפְרֹע�

ַבת ה ּתֵ ְפֶסֶקת ְלַפְרֹע� ִיםּמִ ִמ  מ/  ןּכֵ ׁשֶ , אָח ּפְ ִט ּבְ  ְצָרֽ
יֵניֶהם ָהָיה לּדֵ ְב ֶה  ִפְרֵקי רֱאַמ נֶּ ּכַ  ּבֵ יַר ּדְ  ּבְ , ֱאִליֶ&ֶזר ּבִ

ְרעֹה ּפַ ה ׁשֶ ׁשּוָבה ָ&ׂשָ  ּוִמְצַרִים, הֵו ינְ נִ ּבְ  ּוָמַלְך  ְוָהַלְך  ּתְ
ְזּכֹר רָזכֹ  לִנְכּפַ  ְוָלֵכן, םּוָת עׁשְ ִר ּבְ  ָ&ְמדוּ  ׁש , ּתִ ּיֵ  רּכֹ זְ ִל  ׁשֶ
ְרֹעה ֶאתֵמַחד  ה ּפַ ָ&ׂשָ ׁשּוָבה ׁשֶ ָלה ּתְ ֵמִאיָדְך  וּ , ְוִהְתַקּבְ

ם  ּנֹוְתרוּ  ִיםִמְצַר  ֶאתּגַ   פרי אהרן)(. ְוֶנֶ&ְנׁשוּ  םָת עוּ ׁשְ ִר ּבְ  ׁשֶ
�  
ר �ְדּבָ ּמִ ְלָך! ָמן� ּבַ ֲאִכ#     (ח, טז) ַהּמַ

ַבת ְלָך!  ּתֵ ֲאִכ# ָבה ַהּמַ ְכִתיב ִנְכּתְ ְ  ֲאָבל, ד"יוּ  רַס ֲח  ּבִ  אָו ַהׁשּ
ִאּלוּ  ָנע הּוא  הּוא ְוָלֵכן, ָמֵלא ִחיִריק ַאֲחֵרי בִנְכּתָ  ּכְ

ְטָ&ם ֹאֶפ  מ/ ֵנין ָנִדיר ּבְ ׁשְ ַקְדָמא  ִמיםְטָ&  ּבִ ֵתָבה ַאַחת ּבְ ּבְ
אֹות ְמַ&טּוְלַהְטִעים  דמֹ ֲ& ַל  ְוֵיׁש , ֵמְרָכאּוְב    . ף"ּכָ  ּבָ
אן ֵיׁש  זֶמ ְוֶר  ָ&  ּכָ ָהיוּ  ִמיםַלּטְ ָהיוּ , ןּמָ ּבַ  ׁשֶ  ְיכֹוִלים ׁשֶ

ֵ&ת ִלְטעֹם ָכל ֲאִכיָלתוֹ  ּבְ ָרצּו.  ַטַ&ם ּבְ  ְלָכְך  הֶמ ּוְבדוֹ ׁשֶ
ֵת  ֹול ֱאלֹ  ַבתּבְ ע ָ(ם) ק# ַמֽ � ְטָ&ם יםִק, ֲהׁשָ ּמ/ ם ׁשֶ  הּוא ּגַ

ֵני ׁשְ ֵדי ִמיםְטָ&  ּבִ מוֹ , ל"ֲחזַ  ִדְבֵריְל  זּמֵ ְלַר , ּכְ  רְוָזכוֹ  רׁשָ
ִדּבּור ְמעּו ְו  ֶנֶאְמרוּ  ֶאָחד ּבְ ָרֵאל ׁשָ יֶהןִיׂשְ ּתֵ   נר תמיד)(. ׁשְ

�  
ֶרץ ר־ ֶא/ ּה ֶק� ֱאלֹ  'ה! ֲאׁשֶ ׁש ֹאָת0     )(יא, יביָך ּדֵֹר�

ַבת ּה  ּתֵ ַטַ&ם ֹאָת0 א ּבְ ְפִסיק ֶאְתַנְחּתָ ְך  ְוַאַחר, ַהּמַ  ּכָ
י ה2  ֶנֱאַמר יד ֵ(יֵנ# ִמ� ּה ֶק# ֱאלֹ  'ּתָ � ַת  אּוָלם. יָך� ּבָ  ְרּגּוםּבְ

ְלִמי ַבע ֲהכֹוןָל ֱא  ה' יּדִ  אָ& ְר ַא  ֶנֱאַמר ְירּוׁשַ  ָיֵתּה  ּתָ
ְתִדיָרא ָבֵאר ּבִ ּמְ ּלֹא, ְוִנְרֶאה ׁשֶ ִפּסּוק ׁשֶ ָ& ַה  ּכְ , ִמיםּטְ

ִמיד ַבתֵת ְו  ָפֶניָה,  תֶב מּוֶס  ּתָ ּלְ בֹות ׁשֶ ַהְינוּ ֶאל ַהּתֵ  ֶאֶרץ ּדְ
ר ִמיד אֹוָתּה  ּדֹוֵרׁש  יָך ֱאלֶֹק  ה' ֲאׁשֶ   ביאור ירושלמי)(. ּתָ

�  

ׁש  ְדּגָ  מ/
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