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ְהֶיה ִעם  ִמים ּתִ   ) יח, יג( יךָ ֶק ֱאלֹ ה' ּתָ

ר ְלִמיָדיו ֶאָחד ִסּפֵ ל ִמּתַ י ׁשֶ ַהְרׁשַ  דלְ ֶפ ינְ ִר גְּ  עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ י, יאלִ יָה ִמ ּסְ ִמ  ג"ַהּמַ  ּכִ
ת ָפָרׁשַ עּורבַּ , ׁשְֹפִטים ּבְ ִ בּוַ"  ׁשּ ַסר ַהּקָ ּמָ ׁש  ׁשֶ ּמָ ח$ ִ ַר ־ּבְ סוּ ־ֶאת ָראָק , י"ׁשּ  קַהּפָ

ִמים ְהֶיה 'ּתָ ׁש ־ַ"ל ָיָדיו ִניַח ֵה , ֱאלֶֹקיָך' ה' ִעם ּתִ ּמָ ! ֲחִביִבים ִריםחוּ בַּ : "ְוָקָרא ַהח$
עוּ  ֲ"ִתיִדים ָלֶכם ּדְ ָרֵאל םַ"  ַ"ל ָלבֹוא ׁשֶ ים ִיׂשְ ים ְזַמּנִ  ֶאת רכֹּ זְ לִ  ָלֶכם ּוְכַדאי, ָקׁשִ

ְבֵרי ִ ַר  ּדִ דֹוׁש  י"ׁשּ ָפסּוק ַהּקָ ַהְטָ"ָמה ְוִהְקִריא", םכֶ בְּ לִ ־ַ"ל ֹוָתםא תרוֹ ְח לַ וְ , ֶזה ּבְ  ּבְ
ךְ ו: "יָר בָ ּדְ  ֶאת א, ָהֲ"ִתידֹות ַאַחר ַתְחֹקר ְולֹא, ְתִמימּותבִּ  ּמוֹ ִע  ִהְתַהּלֵ ל ֶאּלָ  הַמ  ּכָ
 ֶ בֹואׁשּ ל ָ"ֶליךָ  ּיָ ְהֶיה ְוָאז, ְתִמימּותבִּ  ַקּבֵ ִמים ּתִ : ְוהֹוִסיף", ּוְלֶחְלקוֹ  ּמוֹ ִע  ּתָ
י ,ֲאִני ּוָבטּוַח " ְבֵרי ּכִ ל ְדׁשוֹ ָק  ּדִ ִ ַר  ׁשֶ קוּ , ֵאּלוּ  ל"זַ  י"ׁשּ ָכל ֶאְתֶכם ְיַחּזְ ב ּבְ  ַמּצָ

הּוא ְלִמיד". ׁשֶ ר ַהּתַ ָבר־ֶאת ִסּפֵ ֲ"בֹר ַהּדָ ָנה ְוָחֵמׁש  ִעיםבְ ׁשִ  ּכַ ְהיֹותֹו ָזֵקן ׁשָ , ּבִ
ַבע ָיִמים,  ה ַ"ד: "ְוָאַמרּוׂשְ ְבִהירּות ֲאִני זֹוֵכר, ַ"ּתָ ְבֵר  ֶאת ּבִ ִ ַר  יּדִ דֹוׁש  י"ׁשּ ַהּקָ

ה הבְּ  ִמּלָ י אוֹ ִמּלָ ַמְעּתִ נּו, , ֵמָאז ׁשָ י ַרּבֵ ָבִריםָתם ִמּפִ לוּ  ְוַהּדְ ִמּתֹוְך  ּכַֹח  ִלי נוּ ָנְת  ַהּלָ
חֹון,  ל ֶאת ַלֲ"בֹרֱאמּוָנה ּוִבּטָ ְתָקאֹות ּכָ אוּ  ַהַהְרּפַ ּבָ י,  ילַ ָ"  ׁשֶ ַחּיַ יּבְ   ".ָלֶהם ְוָיֹכְלּתִ

�  

ל בְּ  יֵא וּ ׂשּ נִ ִעם  ינֹו ׁשֶ ן לוֹ ָא ׁשְ , ילִ וֹ ּפ יּטִ לַ זְּ ִמ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ּתָ ְרֵנס ֵמֵהיָכן ַהְמח$  ַהּזּוג ִיְתּפַ
ִעיר ּדַ , ָידּוַ" : "הְוַנֲ"נָ , ַהּצָ ל וֹ ְרכּ ׁשֶ ִ ַר  ׁשֶ ְלׁשֹונוֹ  רצֵּ ְלַק  י"ׁשּ ה ְוָכל, ּבִ ְדָבָריו  ִמּלָ ּבִ

ָמקֹום אּוָלם. ּוְקצּוָבה ָדהדוּ ְמ  ֵפרּוׁש ֶהֱאִריךְ ׁשֶ  ָמָצאנוּ  ֶאָחד ּבְ ִמים, ּבְ ְהֶיה' 'ּתָ . ּתִ
אן ׁש , ִדיםֵמ לְ  ָאנוּ  ּוִמּכָ ּיֵ   "...ָהֲ"ִתידֹות ַאַחר ַלֲחֹקר ְולֹא ֱאמּוָנהבֶּ  רְלִהְתַאזֵּ  ׁשֶ

� 

בּול ֵרֲ�ָך  יג ּגְ   ) יט, יד(לֹא ַתּסִ

יֶאל  ים ַרּבִ ִריְסק ַחּיִ יַ"  ִמּבְ ִהּלֹות יִ בְּ  בַר  ִהּגִ ָרֵאלַאַחת ִמּקְ  ַ"ל ְלָפָניו ְוִהְתאֹוֵנן, ׂשְ
לֹוִני בַר  ב ּפְ ֵ ִהְתַיׁשּ ִלי ׁשֶ ִעירוֹ  ְרׁשּותוֹ  ּבְ ָכךְ  יגּסִ ַמ  ְוהּוא ּבְ בּולוֹ ־ֶאת ּבְ ׁש . "ּגְ  ְמַבּקֵ

נוּ  ֲאִני רְלׁשַ  ֵמַרּבֵ ֶרת ּגֵ ֵדי יִת לָּ ִה ְק  יְבנֵ לִ  ִאּגֶ לוּ , ּכְ ַקּבְ ּיְ , ְדַאְתָרא אָר ּמָ כַּ  רּוִתיָמ  ֶאת ׁשֶ
בּוִלי יגּסִ ַמ  ַ"ל ְוֶיֱאֹסר ׁש ", ינַ ָפ בְּ  הֹוָרָאה ּוְלהֹורֹות ָלדּון ּגְ ּקֵ . ַנְפׁשוֹ ־רַמ בְּ  ָהַרב ּבִ
י ֶנֱאַנח ים ַרּבִ ָבר ִאם, ַלֲ"ׂשֹות ֲאִני לוֹ כיָּ  הּוַמ : "ְוָאַמר ַחּיִ ךְ ־ַ"ל ָיָצא ּכְ  רּתֵ ֶה  ּכָ
ִנים ֵמָאה ַמּה "? ַרּבָ ַאל: " ָהַרב ּתָ י"?! ֶזהכָּ  רּתֵ ֶה  ִנְמָצא ֵהיָכןְוׁשָ ים ְוַרּבִ יבֱה  ַחּיִ ֹו ׁשִ

ִחּיּוךְ  ָבר לֹאֲה וַ : "הגֶ וּ נ ּבְ ִנים ֵמָאה ּכְ יגוּ , ְויֹוֵתר ַרּבָ ִ בּול ֶאת ִאיׁש  ִהׂשּ   "...ֵרֵ"הוּ  ּגְ
�  

י ֵחם ָ�ֶליָה ־ִתְקַרב ֶאל־ּכִ   ) כ, י(ִעיר ְלִהּלָ

יר ְלַאַח  ַרּבִ נוֹ , הּוְרִביץ ֱאִליֶ"ֶזר ׁשֶ ל ּבְ י ׁשֶ לִ  ַרּבִ יץֵמרוֹ  יַנְפּתָ ׁשִ ה, ּפְ נּות ִהְתַמּנָ  ְלַרּבָ
יַ" , ב'יקוֹ זִ ּדְ  ִעירָה  א ָהִעיר ֶאל ִהּגִ ּה  ְוָנׂשָ הָר ּדְ  ּבָ ס ַ"ל תוֹ לוֹ ֲ"  ְלֶרֶגל ֲחִגיִגית ׁשָ  ּכֵ

נּות ה. ָהַרּבָ ִחּלָ א ּתְ ְבֵרי ָנׂשָ ִעְניַ  ּוִפְלּפּול ֲהָלָכה ּדִ ְמָאה ןּבְ ן רּוְלַאַח , ִצּבּורבְּ  ט$  ִמּכֵ
י ִעְניְ  ךְ ִהְמׁשִ ת ינֵ ּבְ ָרׁשַ בּוַ"  ּפָ ָ ָר , ַהׁשּ ָפ : "ְוָאַמר, ׁשְֹפִטים תׁשַ ּפָ ֵתנוּ ּבְ  ֶנֱאַמר ָרׁשָ

י' ֵחם ָ"ֶליָה ־ִתְקַרב ֶאל־ּכִ לֹום ,ִעיר ְלִהּלָ ָבִרים. 'ְוָקָראָת ֵאֶליָה ְלׁשָ  ֲאמּוִרים ְוַהּדְ
ה ְלַרב ְתַמּנֶ רֹוב ֶזה ַהּמִ נּות  ִמּקָ ַרּבָ הּבְ ָר  ְקִהּלָ ׂשְ ה. ֵאלִמּיִ ִחּלָ לֹום ִלְקרֹא ָ"ָליו ּתְ  ׁשָ
ַדְרכֵ  ְרבוֹ ּוְלָק  ִעירבָּ  ָאָדם ְלָכל ַ"ְנךָ ־ְוָהָיה ִאם', ֹנַ"ם יּבְ לֹום ּתַ ֵני ִאם -  'ׁשָ  ָהִעיר ּבְ

ִלים לֹוםבְּ  אֹותוֹ  ְמַקּבְ ָבר ִעיםנָּ ־הּוַמ  ֹובּט ־הַמ  ֲאַזי - 'ּוָפְתָחה ָלְך', ׁשָ  'ְוָהָיה, ַהּדָ
ל יִבים ִאם אּוָלם. ַוֲ"ָבדּוָך' ָלַמס ְלךָ  ִיְהיוּ  ָבּה ־ְמָצאַהנִּ  ָהָ"ם־ּכָ , ִמְלָחָמה ֵהם ְמׁשִ

ִלים לֹא־'ְוִאם ךְ  ַתׁשְ ָתה ִעּמָ ךָ  ְוָ"ׂשְ  ִטילְלָה  ֵיׁש  - ָ"ֶליָה' 'ְוַצְרּתָ  ֲאַזי, ִמְלָחָמה' ִעּמְ
יָ  ֱאלֶֹקיךָ  ה' 'ּוְנָתָנּה  ּוְלַבּסֹוף, ַמִיםׁשָ  ְועֹל מֹוָרא ֲ"ֵליֶהם ָבִרים"... ֶדָך'ּבְ  ַהּדְ

יִפים ּקִ ל ַהּתַ ֵני ַ"ל מֹוָרא ִטילוּ ֵה  ֶהָחָדׁש  ָהַרב ׁשֶ  ֶאת ִהְנִהיג הּוא ְוָאְמָנם, ָהִעיר ּבְ
נּות ָיד ִעירבָּ  ָהַרּבָ ָלה רּוַח  ֶנֶהְדָפה ּוִבְזכּותוֹ , ֲחָזָקה ּבְ ּכָ ָחְדָרה ַהַהׂשְ ִמים יָּ בַּ  ׁשֶ

ֶכֶרםָהֵהם  ָרֵאל יתבֵּ  ּבְ םלְ  ָהְיָתה ב'יקוֹ זִ ְד וּ , ִיׂשְ ְקִהּלֹות ּוְלִתְפֶאֶרת ׁשֵ   .היָ יצְ לִּ גַּ  ּבִ
�  

  

ח ׁשַֹחד־ְולֹא ֵאינוֹ ׁשֶ  נֹוָטִריקֹון ד"ַח ׁשֹ -  )טז, יט( ִתּקַ
י, יןּדִ  ֹוֵקרח ַֹחד ּכִ ף ַהׁשּ  )רמ"ד וואלי(. ֱאֶמתָה  ְמַסּלֵ

�  

י, 'ד ַמתֲח  םׁשָ  נֹוָטִריקֹון דַח ׁשֹ בָּ ַה  ּכִ נֹוֵתן ה"ּקָ
ין תְלִמּדַ  ׁשּותְר  ןּבְ  ַ" ִלְפגֹּ  ַהּדִ ְוַגם, ׁשַֹחד ַהּנֹוֵטל ַדּיָ
ַֹחדֵתן נוֹ  ִאיׁש ּבָ   )רבי שלם אלשבזי מתימן(. ַהׁשּ

�  

ח ְולֹא ְמָצא םָלָאָד  זֶמ ֶר , דַח ׁשֹ ִתּקַ ּנִ ֵ"ת ׁשֶ ּבְ
ּבּור ַהּצִ יֹאַמר אּלֹ ְוָצרֹות, ׁשֶ  ֵזרֹותגְ בִּ  ירוּ ׁשָ  ׁשֶ

לֹום י יָ�ַל  ׁשָ ח לֹא, וְ ַנְפׁשִ נֹוָטִריקֹון ד"ַח ׁשֹ ִיּקַ
א, יָצהּדִ  ְדָוהֶח  ָחהְמ ׂשִ  ּבּור ִעם ִיְצַטֵ�ר ֶאּלָ ַהּצִ
הָאז וְ  ם  ִלְראֹות ִיְזּכֶ  )אזור אליהו(. תוֹ ָמ ֱח נֶ ּבְ ּגַ

�  

ְרּדֹף ֶצ  ִ ַר  ְמָפֵרׁש  -  )טז, כ(ֶדק ֶצֶדק ּתִ רַאַח  ךְ ּלֵ ַה  י"ׁשּ
ין ית־ּדִ ים יוּוְדָבָר . ָיֶפה ּבֵ ׁשּוָבה ַ"ל ִנְדָרׁשִ ַהּתְ
ֹחֶדׁש  ּבוֹ  ֱאלּול ּבְ ת ִנְקֵראת ׁשֶ ָרׁשַ , ׁשְֹפִטים ּפָ
ִאם ָ"ה יןּדִ ּבַ  ָיֶפה ָלֵצאת רֹוֶצה ָהָאָדם ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ֲ"ֹמד ּיַ בָּ ַה  ִלְפֵני ׁשֶ ל ׁשֵֹפט ה"ּקָ קֶד ֶצ  ֲאַזי, ָהָאֶרץ־ּכָ
ְרּדֹף ֶצֶדק יק, ּתִ יךָ  ְלַהְצּדִ ְתׁשּוָבה ַמֲ"ׂשֶ , ָמהֵל ׁשְ  ּבִ

ֵהם, 'ה ָ"ִמיםּפְ  'י נֹוָטִריקֹון ה"ֶפ יָ  ְוֵתַבת ׁשֶ
ה ִגיַמְטִרּיָ ים ּבְ ִ ים זּמֵ ְלַר , ֲחִמׁשּ ִ יָנה ֵריֲ� ׁשַ  ַלֲחִמׁשּ ּבִ

ָאז ִאים ׁשֶ  )קהלת משה(. ָמהלֵ ׁשְ  ִלְתׁשּוָבה ּבָ
�  

ְהֶיה ִעם  ִמים ּתִ ִמים -  )יח, יג( יךָ ֶק ֱאלֹ  ה'ּתָ ְהֶיה ּתָ ּתִ
אן ֶנֱאַמר לֹא -  יךָ ֱאלֶֹק  ה' ִלְפֵני א, ּכָ ה' ִעם ֶאּלָ
ִאם ךָ ְד ְלַלּמֶ , יךָ ֱאלֶֹק  ךְ  ׁשֶ ְתַהּלֵ ְתִמימּות ּתִ ֲהֵרי ּבִ
ה ִמים הּוא ַאףׁשֶ , יךָ ֱאלֶֹק  ה' ִעם ַאּתָ ֱאַמר ּתָ ּנֶ ׁשֶ

ִמים ּורַהצּ  ִמיָמה ַהּתֹוָרה ְוַאף, לוֹ ֳ" ּפָ  ּתָ ֱאַמר ּתְ ּנֶ ׁשֶ
ִמיָמה ה' ּתֹוַרת ֵרי ֶנֱאַמר ְוָלֵכן, ּתְ ַאׁשְ

ָרֵאל ְוַאף, ךְ ֶר ָד ־ְתִמיֵמי ִמיִמים ִיׂשְ בֹותְק ִע בְּ  ֵהם ּתְ
ָ"ָליו ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ךְ  ֶנֱאַמר ׁשֶ ת,  ִמְתַהּלֵ וֹ ּמ ּבְ

יק ֵרי ַצּדִ ָבר. יוַאֲחָר  ָבָניו ַאׁשְ ָבה ָרמּוז ְוַהּדָ ּתֵ ּבַ
יּבְ  ֹוָרהּת בַּ  ָהִראׁשֹוָנה ְבָרָהםַא  נֹוָטִריקֹון, ת"ֵראׁשִ

ֵריַא , ִמיםּתָ  ִבינוּ ָא   )באר משה(. ֲחָריוַא  ָניוָב  ׁשְ
�  

י ֵחם ָ�ֶליָה ־ִתְקַרב ֶאל־ּכִ סּוק - )כ, י( ִעיר ְלִהּלָ ַהּפָ
ֵאר ֶדֶרךְ  ִמְתּבָ ל יכִּ , ָהָאָדם־ַ"ל רּוׁש ּדְ  ּבְ ָאָדם־ּכָ

ה ִעיר ִנְקָרא ר, ְקַטּנָ ֶצר ָיבֹוא ְוַכֲאׁשֶ ֵחם ַהּיֵ ְלִהּלָ
ם"לוֹ ׁשָ ְל  ֵאֶליָה  ְוָקָראָת  ֲאַזי, ָהָאָדם ֶנֶגד

ׁשּובלָ וְ  ִהְתָחֵרטְל  ֹוָפרׁש  ְתֹקַ" ִל  נֹוָטִריקֹון
לוֹ  ִאם היָ ָה וְ , ֲ"ֹונֹוָתיוֵמ  נֹוָטִריקֹון -  ַיַ"ְנךָ  ם"ׁשָ
ַיֲ"ֶנה - ַיַ�ְנךָ  ָאז, אֶתיךָ ּטֹ ַח ֵמ  בוּ ׁש ְו  קֹולוֹ ְל  ַמעׁשְ 

בָּ ַה  ְלךָ  ח - ְך ּלָ  ּוָפְתָחה ה"ּקָ יֵר ֲ� ׁשַ  ְלךָ  ְוִיְפּתַ
ָטִאיםֲח ַה  נֹוָטִריקֹון -  ם"ָ� ָה  היָ ָה וְ , ְתׁשּוָבה

 �ַמסָל , רוּ ּפ ּכִ  יֹוםְל  נֹוָטִריקֹון - ָך ְל , ִדיםָר ְמ  ֹונֹותֲ
ָרהְל  -   )אל חי ריקירבי עמנו(. ִליָחהְס  ִחיָלהְמ  ַכּפָ

  זתשע"פרשת שופטים, ד' באלול     
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י ְלָחָמה ַ�ל־ּכִ   ֹאְיֶבָך ְוָרִאיָת סּוס ָוֶרֶכב־ֵתֵצא ַלּמִ

ה ָזָכה" ים־ֶאת ְוִזּכָ ה ָהַרּבִ ּמָ ה ּכַ ָ"ִמים ְוַכּמָ ְמִסירוּ  ַנְפׁשוֹ ־ֶאת ּוָמַסר, ּפְ  ְכלוֹ ׂשִ  ְלִפי, ֶזה־ַ"ל ׁש ֶפ נֶ  תּבִ
ים־ֶאת תוֹ כּ זַ לְ  יםלָ  מֹוִכיַח  היָ ָה וְ , ָהַרּבִ תֹוַכַחת ַרּבִ ָרֵאל ֶאת ברֵ ָק לְ , ֶרתּתָ ְמס$  ֲהָבהְוַא  הלָּ ג$ ְמ  ּבְ  ַלֲאִביֶהם ִיׂשְ

בַּ  ָ ׁשֶ ִיחּוד םָד ֲח יַ לְ וּ , םיִ ַמ ׁשּ מּור ּבְ ל וֹ ּת בְ ַמצַּ ־ַ"ל ְרתוּ ֶנְח  ֵאּלוּ  ַמְרִטיטֹות ׁשּורֹות". ּגָ י ׁשֶ דֹול ַאֲהרֹן ַרּבִ  ַהּגָ
ְרִלין ִגיל תוֹ קוּ לְּ ּתַ ְס ִה  רְלַאַח , ִמּקַ ִנים ו"ל ּבְ ְלַבד ׁשָ נֹות ְוַלְמרֹות. ּבִ יו ׁשְ ָצרֹות ַחּיָ יק, ַהּקְ  ְלַהֲ"ִמיד ִהְסּפִ

מֹוִנים" ִפי" ְתׁשּוָבה־ֵליֲ" בַּ  ֶאֶלף ׁשְ ֵהִעידוּ  ּכְ יִקים ָ"ָליו ׁשֶ ִהְתָקְרבוּ  ְיהּוִדים וּ ֵאלּ  יוּ ָה וְ , ַצּדִ  קֹוָנם לֶא  ׁשֶ
ִרין תוֹ ָ" ּפָ ׁשְ ַה בְּ  ֵמיׁשָ יד וֹ בּ ַר  לֶא  ִהְתָקֵרב ֵמָאז. ּוַבֲ"ִקיִפין ּבְ ּגִ  הְוַנֲ"ׂשָ  ָאֳהלוֹ  ברֶ ּקֶ ִמ  ׁש ָמ  לֹא, ׁש ְזִריְט ִמּמֶ  ַהּמַ
יֹום, ָנֶאה זֶמ ֶר  ְלָכךְ  ּוָמְצאוּ , ְיִמינוֹ ־דיַ לְ  ּבְ ִטיָרתוֹ  ׁשֶ י ּפְ נִ  ט"ּבְ ִנים, יָסןּבְ חּוד ' ְמַכּוְ ִפיָרה ֶאת ַהּיִ ּסְ   '.  ךָ ְיִמינֶ  רֵא יָ ּבַ

ָנה", אנָ בְּ וּ דּ  ִעירלָ  ַסע" ַ"ם ּפָ יד ּפַ ּגִ  ִלּבוֹ ". ִלְתׁשּוָבה םָהָ" ־ֶאת ְלעֹוֵרר ָ"ֶליךָ  םְוׁשָ , "הזֶ  ְלַתְלִמידוֹ  ַהּמַ
ל י ׁשֶ ִקְרבּ  ְחַמץנֶ  ַאֲהרֹן ַרּבִ ָבר ןכֵּ ׁשֶ , ַההֹוָרָאה עַמ ׁשֵ לְ  וֹ ּבְ ַמע ִמּכְ ֵני עַמ ׁשֵ  ֶאת ׁשָ י ְוָיַדע, אנָ בְּ וּ דּ  ּבְ  ִהְתַרֲחקוּ  ּכִ

ֶרךְ  ֹמַ"  םּפָ ְר ָ"  ְוִהְקׁשוּ , ה' ִמּדֶ ְבֵרי ִלׁשְ ִביא ּוְכיֹוָנה ,ְותֹוָכָחה מּוָסר ּדִ ׁש , תוֹ ָ" ׁשְ בִּ  ַהּנָ ּקֵ י ּבִ  ִלְכּבֹש;  ַאֲהרֹן ַרּבִ
ָ  אּוָלם .וֹ ּת ְח כַ תוֹ וְ  תוֹ ָא בוּ נְ  ֶאת ֶמְזִריְטׁש  ֵארְלִהׁשּ י ָיָצא ְמֹפָרׁש  ןכֵּ ׁשֶ , ִלּבוֹ ־ַ"ל ָ"ְלָתה לֹא זֹאת ּבְ  ּכֵֹהן ִמּפִ

דֹול ָ"ָליו ּגָ ע ָלֵצאת ֶהְחִליט ְוָלֵכן, אנָ בְּ וּ דלְ  ִלְנֹסַ"  ׁשֶ ין ְלַמּסָ רֹובֹות ָהֲ"ָירֹות ּבֵ תֹור ַהּקְ יד ּבְ . ִריםיׁשָ ֵמ  ַמּגִ
ה ַלֲ"ָיָרה ְקַלענִ  יוָד דוּ נְ בִ וּ , ִדיםֲאָח  ָיִמים ָ"ְברוּ  ֶרךְ  לַמ ֲ" ֵמ  ָלנּוַח  ַאְכַסְנָיהלְ  ְוִנְכַנס, ְקַטּנָ ַדְרּכֹו ִה ַהּדֶ ק. ּכְ ּפֵ  ְסּתַ

ׁש  לֹא, ָ"טּמ$ בַּ  ּקֵ ַ"ל ּבִ ם ֶחֶדר לוֹ  ְלַהְקִציב ָהַאְכַסְנָיה ִמּבַ כַּ נִ וְ , ִליָנה ְלׁשֵ ה ַסְפָסל ַ"לב ׁשְ ְקׁשֶ . בֹואּמָ בַּ ׁשֶ  נ$
ָבה ְצָרהֶנֶ"  ַלְיָלה ִאיׁשֹוןבְּ  ָסמּוךְ  ֶמְרּכָ ה, ָהַאְכַסְנָיה ֵריֲ" ׁשַ לְ  ּבְ ּנָ ִריץ ָיַרד ִמּמֶ ַ"ל. דבָּ כְ נִ  ּפָ  יץִק ֵה  ָהַאְכַסְנָיה ּבַ

ד ֵני ֶאת םּדֵ ְלַק  ְוָאץ, ָלהגָ ָהֲ"  יאֹוַפנֵּ  עַמ ׁשֵ לְ  ִמּיָ ִתְקָוה, ַח ֵר וֹ ָהא ּפְ ל ּבְ  ֶאל ִנְכַנס ִריץּפָ ַה . ֲהגּוָנה ְנִתיָנה ְלַקּבֵ
ב, ַרְקִליןַהּטְ  ֵ ְלָחן ְלַיד ִהְתַיׁשּ $ ִניחּוָתא ַהׁשּ יׁש  ְוָדַרׁש  ּבְ ין ּכֹוס לוֹ  ְלַהּגִ יט יְנַתִיםבֵּ . ַחּמִ  ְוֵ"יָניו, ְסִביבֹוָתיו ִהּבִ
ַכב ךְ לֶ ֵה ַה  ַ"ל ָנחוּ  ָ ׁשּ ְפָסל־ַ"ל ׁשֶ י ֶזה ָהָיה. ַהּסַ ׁשַ  ַאֲהרֹן ַרּבִ ּיָ ּקֹות ןׁשֶ הּוא, ּסּותגַ בְּ  ִעירוֹ ֱה  ִריץּפָ ְוַה , ֲ"מ$ ׁשֶ  ּכְ

ה הּמַ בַּ  ּבוֹ  ַמּכֶ ר ּטֶ ָידוֹ  ֲאׁשֶ ִ  הַמ . "ּבְ ַאל"? ְמךָ ׁשּ פֹוָלִנית ׁשָ י אּוָלם, ּבְ ּלֹא, ַאֲהרֹן ַרּבִ ַתק, תוֹ ָפ ׂשְ ־ֶאת ֵהִבין ׁשֶ . ׁשָ
ִתיָקתוֹ  פֹוָלִנית! ֱאֹמר', רמֹ 'ֱא : ַהְינוּ "! איּדַ גַּ , איּדַ גַּ : "ַזַ"םבְּ  ֵאָליו ָצַ"ק ְוהּוא, ִריץּפָ ַה ִהְכִעיָסה ֶאת  ׁשְ . ּבְ

י אּוָלם ִריץ ֵאָליו לּפַ ְט נִ  ַמּדּוַ"  ֵהִבין לֹא ַאֲהרֹן ַרּבִ ה ּפָ ּנֶ יךְ , ֶזה ְמׁש$ ִתיָקתוֹ  קבֹּ ְד לִ  ְוִהְמׁשִ ׁשְ ל ּבִ ֲ"סֹו ׁשֶ . ּכַ
ַבר, ְוהּוא  ִריץ ּגָ ַמְקלוֹ  ְלַהּכֹותוֹ  ֵהֵחלַהּפָ ֲחַמת ּבְ הּוא, ַ"םזַ ־ּבַ ׁשֶ ל ֵאָליו נֹוֵהם ּכְ  - "! איּדַ גַּ , איּדַ גַּ : "ָהֵ"ת־ּכָ

יְנַתִים! ֱאֹמר', 'ֱאֹמר ר הּוַמ  רֹוֶצה הּוא ָמה. "ֵ"יָניו הְלַמְרֵא  ְוִנְבַהל, איָהַאְכְסנַ  ִנְכַנס ּבֵ ׁשֶ יו"? קֹוָת ֲ" צַ  ּפֵ
יֹו לָא ׁשְ  הְוַה , ַאֲהרֹן ַרּבִ יר ּלָ ִהּכִ ָפה ֶאת ׁשֶ ָ ֵאר ַהּפֹוָלִנית ַהׂשּ וָּ ־ֶאת ּבֵ  ַאךְ ", ר'מֹ ֱא , רמֹ 'ֱא  צֹוֵ"ק הּוא": ָנתוֹ ּכַ

ן", לֹוַמר ָ"ֶליךָ  הֶמ  יֹוֵדַ"  ֵאיִני ּכֵ ַמע לֹא ׁשֶ מוֹ  ִריץּפָ ַה  תלַ ֵא ׁשְ  ֶאת ׁשָ י ֵהִבין ָאז־אוֹ . ִלׁשְ י, ַאֲהרֹן ַרּבִ  לֹא ּכִ
ָבר א ֵאינוֹ  ֶזה יץ'ִר 'ָפ וּ , הּוא קיֵר  ּדָ ִליַח  ֶאּלָ ַמִים־ִמן ׁשָ ָ ִליחוּ  ְלעֹוְררוֹ  ַהׁשּ ד, הִנְצַטוָּ  ָ"ֶליָה  תוֹ ִלׁשְ ׁש  ּוִמּיָ ּקֵ  ּבִ

ְפִסיק ִריץּפָ לַ  רמֹ ֱא : "איֵמָהַאְכְסנַ  ּיַ ע ֲאִני ּוַמְבִטיַח , ינִ ֵת וֹ כּ ַה לְ  ׁשֶ ֶאּסַ ֵדי אנָ בְּ דוּ לְ  ׁשֶ ". םָהָ" ־ֶאת םׁשָ  ְלהֹוִכיַח  ּכְ
הַה  ָבָריו־ַ"ל ָחַזר ּלָ תּוִמים ּדְ ל ַהּסְ י ׁשֶ ְפֵני ַאֲהרֹן ַרּבִ ֶלא הּוְלַמְרבֵּ , ץִריּפָ ַה  ּבִ הַה  ָחַדל ַהּפֶ ד  ּלָ   .יוָת וֹ כּ ּמַ ִמ ִמּיָ

י, ֵהִאיר ַהּבֶֹקר ֹוֶכֶנת, אנָ בְּ וּ דּ  ָהִעיר ֶאל ְלַדְרּכוֹ  ָיָצא ַאֲהרֹן ְוַרּבִ יַ"  הּוא. ִליןְה ווֹ  חֹוזְמ בִּ  ִהיא ַאף ַהׁשּ  ִהּגִ
יֹום ֵאֶליָה  י ּבְ ָר  ֲחִמיׁשִ ִה  ּוְכִמְנַהג, ׁשְֹפִטים תׁשַ ּפָ ֵדי, ַהֹחֶדׁש ־סְרנַ ּפַ  לֶא  סנַ ִנכְ , ָהֵהם ִמיםיָּ בַּ  ּלֹותַהּקְ ׁש  ּכְ  ְלַבּקֵ
ּנוּ  ַ בַּ  ש;רֹ ְד לִ  ׁשּותְר  ִמּמֶ תׁשּ רֹוָבה ּבָ ֵבית ַהּקְ ְדָרׁש ־ּבְ דֹול ַהּמִ בָּ  ַהּגָ הַה . ִעירׁשֶ ר ּלָ תוֹ  ֶנְעּתַ ׁשָ ַלח, ְלַבּקָ  ֶאת ְוׁשָ

ית ׁש ּמַ ׁשַ  ְדָרׁש ־ּבֵ ֵדי ַהּמִ ל ּבֹואוֹ  לַ"  ְלַהְכִריז ּכְ יד ׁשֶ ָר  ְוַ"ל, ִעיָרהָה  ִריםיׁשָ ֵמ ־ַמּגִ  ִלְהיֹות ִתיָדהָהֲ"  תוֹ ׁשָ ּדְ
ֵבית ְדָרׁש ־ּבְ בַּ  ַהּמִ ׁשַ ת בַּ בְּ  ִהייְ וַ . ֹקֶדׁש ־תּבְ ּבָ ית ילֵ ְוַסְפְס , קּובַהנָּ  דֹוֵ" ּמ ׁשַ ְדָרׁש ־ּבֵ ָבר ַהּמִ יםבַּ  ְמֵלִאים ּכְ  ֲאָנׁשִ
אוּ  ּבָ ידַהּמַ  ְלִדְבֵרי ְלַהֲאִזין ׁשֶ י. ַהּנֹוֵדד ּגִ יָמה־ַ"ל עֹוֵמד ַאֲהרֹן ַרּבִ ׁש , ַהּבִ ִדְבֵרי ְלַהְתִחיל ּוְמַבּקֵ  יןׁשִ וּ בּ כִּ  ּבְ

א, רָס ּומוּ  ּבּור ֶאּלָ ַהּצִ ֲ"דוֹ  ָ"ַצר ׁשֶ יִנים. "ּבַ לֹו אבוֹ לְ  ָאנוּ  ַמְמּתִ ְדָבִרים ְלַהְתִחיל ְוֵאין, ַהֹחֶדׁש ־סְרנַ ּפַ  ׁשֶ  ֶטֶרם ּבִ
ן ָיבֹוא ל". ׁשּותוֹ ְר  ְוִיּתֵ י ִקּבֵ ָבר־ֶאת ַאֲהרֹן ַרּבִ ין, ַהּדָ ֹוְמִעים ִצּבּור ִעם ַיַחד ְוִהְמּתִ לֹו אבוֹ לְ  ַהׁשּ ְרנָ  ׁשֶ . סַהּפַ
ה יַ"  ְוִהּנֵ הַה  ִהּגִ הּוא, ּלָ ׁשֶ רֹאׁש  ַמֲ"ַדּנֹות ּפֹוֵסַ"  ּכְ ב, ְסרּוָחה ּוְבַגֲאָוה מּוָרם ּבְ ֵ ָחד ְמקֹומוֹ  ַ"ל ְוִהְתַיׁשּ  ַהְמי$
ָסמ ן ְלִביַמת ּוךְ ּבְ ְרׁשָ י. ַהּדַ ָהה לֹא ַאֲהרֹן ַרּבִ ּתַ ָר  ֶאת ֹוָרהּת בַּ  ָקָראנוּ  ֶקרּבֹ בַּ  ַהּיֹום: "ְוָאַמר, ִהׁשְ , ׁשְֹפִטים תׁשַ ּפָ

ּה  י ֶנֱאַמר ּבָ ֵרׁש  ְוֹכה. ֹאְיֶבָך'־ַ�ל ְלָחָמהּמִ ַל  ֵתֵצא־'ּכִ תּוב ִמְתּפָ י. ַהּכָ ר -  ְלָחָמה'ּמִ ַל  ֵתֵצא־'ּכִ ֲאׁשֶ  ֵצאּתֵ  ּכַ
ֵדי ְלִמְלָחָמה ים־ֶאת ְלהֹוִכיַח  ּכְ יֶהם־ַ"ל םָר ּסְ יַ לְ וּ  ָהַרּבִ  ֶאת ְוִתְרֶאה -  סּוס' 'ְוָרִאיָת ָהָרִעים,  ַמֲ"ׂשֵ

סּוס ִמְתַנֵהג ַהֹחֶדׁש ־סְרנַ ּפַ  הּוא - ב'ֶכ ֶר 'ָו , דֶר ֶפ כְ וּ  ּכְ ָך' בַר  ם'ַ� , ֶרֶכבכָּ  ָרָחב ּוִבְטנוֹ  ִמּדֹות בַח ְר  ׁשֶ  ףּוְבנֹוָס  -  ִמּמְ
ביֵ  לוֹ  ֵבית בַר  םַ"  ׁשֵ ְדָרׁש ־ּבְ ְחׁשֹש; ַאל -  ם'ֵמֶה  ִתיָראלֹא ' ֲאַזי, ַהּמִ ְבֵרי ָלֶהם ִמּלֹוַמר ּתַ  נֹוְקִבים מּוָסר ּדִ

ה ָ"יו ָטָאיוֲח ־תֶא  ֶאָחד־ְלָכל ּוְתַגּלֶ ְדֵהָמה". ּוְפׁשָ ֵבית ָנְפָלה ּתַ ְדָרׁש ־ּבְ ר, ַהּמִ ַתח־ֶאת ךְ ּתֹ ַלְח  ָהָיה ְוֶאְפׁשָ  ַהּמֶ
יןבְּ  י אּוָלם, ַסּכִ ָהה לֹא ַאֲהרֹן ַרּבִ ּתַ ל ַהֲחמּוִרים םיֶה ֵא ָט ֲח  ֶאת ְלָפֵרט ְוֵהֵחל, ִהׁשְ ִבים ׁשֶ  ַהּיֹוׁשְ

ֵבית ְדָרׁש ־ּבְ הּוא, ַהּמִ ׁשֶ ם־ַ"ל םּדָ ְמ ָ"  ִמּיֹום ְלֶאָחד ֶאָחד אֹוָתם מֹוֶנה ּכְ ְעּתָ ַבת. ּדַ ְרצוּ , ַאַחת־ּבְ ם ּפָ ּלָ  ִכיבְ בִּ  ּכ$
ְדָרׁש ־יתּובֵ , סֹוֵ"ר ּלוֹ  ַהּמִ ים. ְרָקָחהּמֶ כַּ  ָהָיה ּכ$ ל ְלַרְגָליו ָנְפלוּ  ַרּבִ י ׁשֶ ֶרךְ  ּוִבְקׁשוּ  ַאֲהרֹן ַרּבִ ׁשּוָבה ּדֶ  ַאךְ , ּתְ
ֵני אֹוָתם הּסָ ִה  הּוא ַ  ִמּפְ ׁשּ ת תְקד$ ּבָ ַ ה, ַהׁשּ ֵדי הֹוָרָאה ְלמֹוֵרי ִלְפנֹות ֲ"ֵליֶהם ְוִצּוָ ן ּכְ ִדיָנם ְלַ"ּיֵ  הֶמ  קּדֹ בְ לִ וְ  ּבְ

ת ְלָמֳחָרת. ןּקֵ ְלַת  ֲ"ֵליֶהם ּבָ ַ ָכל ָחׁשוּ , ַהׁשּ ֶחְרּדַ  אנָ בְּ וּ דּ  ּבְ ין תּבְ ל, ַהּדִ ִהּלֹות ּוִמּכָ מּוכֹות ַהּקְ ִנים קוּ ֲ" זְ ה$  ַהּסְ  ַרּבָ
ִנים ְמִחים ְוַדּיָ ֵדי מ$ ל ּכְ ֳהָרה רּוַח  ֶאת ְלַנּצֵ ֵני ֶאת ֹותנּ ׁשַ לְ וּ  ַהּטָ לוּ  ֶנֶאְלצוּ  ַ"רַהצַּ  הְלַמְרבֵּ . ָהִעיר ּפְ  רּדֵ ְלַס  ַהּלָ
ֵמָאה ים ּכְ ִ ּטִ  ַוֲחִמׁשּ ל יןּגִ סּוִלים ׁשֶ ָהל ּפְ ּקָ י, ּבַ ׁשּוָבה רֶד ֵס  תֶא  דָח ֶא  ְלָכל ָקַבע ַאֲהרֹן ְוַרּבִ ּלוֹ  ַהּתְ  לֹא אּוָלם. ׁשֶ
אֹותוֹ  ְועֹוד, ַרְגָלּה ־ְלַכף ָמנֹוַח  ַהּיֹוָנה ָמְצָאה בּוַ"  ּבְ ַאַח  ׁשָ ַ ַה  רׁשֶ , ֵמָהִעיר ִלְברַֹח  ַאֲהרֹןי ַרבִּ  ץלַ ֱא נֶ  ת,בָּ ׁשּ
ר ֲאׁשֶ ה ּכַ ּמָ ֵני ּכַ ַ"ל־ּבְ ינוּ  ָהִעיר ֵביִמּתֹוׁשְ  ְבִלּיַ ְפֵני ָ"ָליו ִהְלׁשִ ל ּבִ י ַהּמֹוׁשֵ יַ"  ָקרּוא לֹא אֹוֵרַח  ּכִ  ִעיָרהָה  ִהּגִ
ָרִעים אּוָלםּוֶמֶרד.  ְמהּומֹות ללֵ וֹ ְמח ְוהּוא זָּ  ַהּזְ ם  ְצִמיחוּ ְוִה  ָנְבטוּ , ַרעׁשֶ �.  ְתׁשּוָבה־ֵליֲ" בַּ  ְוַאְלֵפי ֵמאֹותׁשָ

  
  

י ֶכם  ַרּבִ ְ ִוד ַ�ְיַאׁש ִמׁשּ   ל"ַזּצַ  יֹוֵסף ּדָ

ֱאלּול תר"ג ַהִהּלּוָלא ְליֹום  ד' ּבֶ
  

נוֹ  ל ּבְ י ׁשֶ ָהָיה, ׁש ַא יְ ַ"  הש;ֶ מֹ  ַיֲ"ֹקב ַרּבִ  ֵלידוֹ ִמגְּ  ׁשֶ
ַלִים ַחְכֵמי ִליחּות ְוָיָצא, ְירּוׁשָ ׁשְ  ּה ְלַמֲ"נָ  ּבִ

ּה , ְלִאיַטְלָיה נּותבָּ  ֵהןכִּ  ּבָ ְקִהּלֹות ַרּבָ ךְ  ׁשֹונֹות ּבִ ֶמׁשֶ  ּבְ
ִרים ָנה ֶ"ׂשְ ב, ׁשָ ָ ׁשּ ה ַאְרָצה ּוְכׁשֶ  ןוֹ אׁש 'ִר כָּ  ִהְתַמּנָ

נוֹ ; ן'ְלִצּיוֹ  ל ּבְ י ׁשֶ ַ"ל 'ירֵמַאְלגִּ  ׁש ָא יְ ַ"  ְיהּוָדה ַרּבִ  ּבַ
נַ ְיהּוָדה הַמּטֵ " ׁשְ  ִליַח ׁשְ כִּ  ָיָצאת תקפ"א ". ּבִ

ַלִים ה בְלַמֲ"ַר  ְירּוׁשָ ָ"ַבר ֵ"תּובְ , ֵאירֹוּפָ , נוֹ ְר יווֹ לִ בְּ  ׁשֶ
יס ָנה  םׁשָ  ִהְדּפִ אֹוָתּה ׁשָ אּורוֹ  ֶאתּבְ אּו קוֹ  ּבֵ ל "ָנׂשְ
יד  ָדה ַ"ל" דוִ ּדָ ַמּגִ ל ַהּגָ ַסח־ׁשֶ  ִלּמּוִדים ִעם, ּפֶ
ַמת, ִניָסן ְלֹחֶדׁש  ַהְסּכָ נֵ  ּבְ ּנוּ  ְונֹוְתרוּ , נוֹ ְר יווֹ לִ  יַרּבָ  ִמּמֶ

בוֹ  .נֹוָסִפים ָיד־ֵביְת כִּ  ִמְכּתָ ַנת ּבְ ׁשְ  הּוא"ח, תקפ ּבִ
ר ֶחְברֹון דּסֵ יַ לְ  יתוֹ נִ כְ ּתָ  ַ"ל ְמַסּפֵ יָבה ּבְ ם ְיׁשִ ׁשֵ  ּבְ

ָידוֹ  ָ"ְלָתה ִאם נֹוַדע ְולֹא", ָאבֹות ֵגןָמ "  ָנפֹוָצה. ּבְ
מּוָ"ה ָ"ָליו ְתקּוַפת, ָמָרה ׁשְ ּבִ עוֹ  ׁשֶ "ר,  ַמּסָ ּדָ ׁשַ ּכְ
ה ָנַסע תוֹ ־ֶאת ֵהִמיר םְוׁשָ  ְלֵאירֹוּפָ ב ּוְלַאַחר, ּדָ ָ ׁשּ  ׁשֶ

ב ַאְרָצה ע ְלַיֲהדּותוֹ  ׁשָ ּקֵ ּתַ א, ֶכםׁשְ בִּ  ְוִהׁשְ ֶקר ֶאּלָ ֶ ׁשּ  ׁשֶ
ַ"ז קֹורּוְמ , ּבוֹ  ֵהִעידוּ  ֹוְנָאיו דָח ֶא ֵמ  ַהּלַ  יּוְמַבְקׁשֵ  ִמׂשּ
ִאיַטְלָיה ָרָ"תוֹ  ּקֵ , ּבְ ּבִ , ַרע םׁשֵ  ָ"ָליו ְלהֹוִציא ׁש ׁשֶ

יקוּ  ַהּדֹורֹות ְוכֹוְתֵבי ַנת. ַאֲחָריּות ְללֹא זֹאת ֶהְעּתִ ׁשְ  ּבִ
ּוב יֵמִראׁשֹונֵ  היָ ָה וְ , ֶכםׁשְ לִ  ָ"ַבר ח"צַ ְק ּתַ  ׁשּ  ַהּיִ

ּתוֹ . ִנְטַמן ּוָבּה , יָה נֶ בָּ ַר  ּוֵמֲחׁשּוֵבי ּה בָּ ׁשֶ  הּוִדיַהיְּ   ּבִ
ָאה ְ ַרג הָק ְט ַל ּפְ וֹ א ִיְצָחק יְלַרבִּ  ִנׂשּ ְלִמידוֹ , ִמּפְ ל ּתַ  ׁשֶ

י ֱהיֹותוֹ  ַאף־ַ"ל, רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ַנּזִ ּכְ י ּוְבנוֹ , ַאׁשְ  ַרּבִ
ר 'ַח "ֵר יָּ ַה  יֵ" ּסְ 'ַמ בְּ ה ָק ְט ַל ּפְ אוֹ  יֹוֵסף ַרֲחִמים  ַ"ל ְמַסּפֵ

יֹום: "ֶכםׁשְ בִּ  וֹ נוּ יּ צִ בְּ  רוֹ וּ ּק בִּ  י ִראׁשֹון ּבְ  ָהַלְכּתִ
ָרה ֲ"ׂשָ ָרֵאל ּבַ ׂשְ ַח ְלִהׁשְ  ִמּיִ ּטֵ  ׁשֹוְכֵני רֹותבְ ִק  ַ"ל ּתַ

י ינִ ֵק זְ  ַמר ֶקֶבר ַ"ל יּתִ ְח ּטַ ּתַ ׁשְ נִ וְ , ָ"ָפר  יֹוֵסף ַרּבִ
ר, ׁש ַא יְ ַ"  ה רַאַח  ֲאׁשֶ ּמָ ִנים ּכַ ר ׁשָ ּגָ  ַהּקֶֹדׁש  ִעיר הּפֹ  ׁשֶ

  ".ֶכםׁשְ בִּ  ְמנּוָחתוֹ  בֹודכְּ  ָהְיָתה, וְ ֵלּה  ִביןְר ָ"  ַרְגלֹוִהי

  
דין גדול ־ור הראשון להקמת ביתבפרשתנו מופיע המק

פי הדבר אשר יגידו לך", וחז"ל ־בירושלים, "ועשית על
פירשו שהכוונה בנאמר "המקום אשר יבחר ה' אלקיך בו", 

המקדש בו ישבה הסנהדרין ־אל לשכת הגזית שבבית
פיה נקבעו ההלכות. 'סנהדרין' היא מלה יוונית ־ועל

לשון שמשמעותה מועצה או מקום כינוס, ונחשבת כ
נקבה. רבנו עובדיה מברטנורא דרש אותה כנוטריקון: 
'שונא הדרת פנים בדין', ואחרים דרשוהו 'שונאי דורון' 
שאינם נוטלים שוחד, ובפסיקתא נדרשה 'מסיני מהדרין 
ומיישרין'. עשר גלויות גלתה סנהדרין, מהן גלויות טרם 
חורבן בית המקדש השני, ולאחר החורבן גלתה ליבנה, 

לשפרעם, לבית שערים, לציפורי ולטבריה. לא לאושא, 
ידוע בדיוק מתי התבטלה הסנהדרין, אולם יש המעריכים 
שהתקיימה עד אמצע תקופת האמוראים, בזמן ביטול 
הנשיאות בישראל. הראשון שיזם את חידוש הסמיכה 
בישראל, היה רבי יעקב בירב רבה של צפת, במטרה לכפר 

ישראל, ־ו לארץעל אנוסי ספרד שנמלטו מספרד ועל
ידי מלקות ביקש לפוטרם מעונש כרת בידי שמים. ־ועל

רבי יעקב הסמיך ארבעה מתלמידיו בשנת צר"ח, הם מרן 
רבי יוסף קארו, המבי"ט, הרמ"ק ורבי יוסף סאגיס, אולם 

חביב רבה של ירושלים התנגד לדבר, ־רבי לוי בן
ובעקבות כך התעורר פולמוס הלכתי גדול בין גדולי 

שנת תקצ"א ביקש רבי ישראל משקלוב לחדש הדור. ב
אף הוא את הסמיכה, כחלק משלבי הגאולה, ולשם כך 
שיגר מכתב לעשרת השבטים בבקשת סיוע בחידוש 
הסמיכה והסנהדרין, אלא שעקבותיהם של הללו לא 
נמצאו והרעיון נגנז. בשנת תרס"א, הגה רבי אהרן מענדל 

לאחר הכהן מקהיר את רעיון חידוש הסמיכה, אולם 
התנגדות של רבני הדור התבטלה ההצעה. הרעיון עלה 
שוב בשנת תש"י, אולם הגרי"ז מבריסק התנגד לכך בכל 
תוקף והצליח להודפו. להבדיל, הכריז נפוליון קיסר 
צרפת בשנת תקס"ו על הקמת סנהדרין, ובראשה העמיד 

  בטלה.היים בעל 'יד דוד', ואף היא את רבי יוסף דוד זינצ
  

�תַ  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ָך  ְרּבֶ ִקי ִמּקִ ם ַהּנָ ַבֵ�ר ַהּדָ ה ּתְ   ְוַאּתָ

נַ  ָהיוּ  מּוָזר ֶצֶמד ְ ְלַס  ִניָמ יּתֵ  ְיהּוִדי ָהָיה ָהִראׁשֹון ּוְבעֹוד, םיִ ַהׁשּ אֹות לְמס$  ִיְחָיא מוֹ ׁשְ וּ  ִיםַמ ׁשָ ־ִויֵרא ּפֵ
ֵ  היָ ָה , יִדיִח בָּ  ם ְמקֹוִמי ַ"ְרִבי ִניַהׁשּ ׁשֵ נַ . ינִ ְפָר ַ" זַ  דְחַמ ַא  ּבְ ְ ְרְנסוּ  םיִ ַהׁשּ ִרים יםלִ כְ רוֹ כְּ  ִהְתּפַ ין ַהְמַחּזְ  ּבֵ

ַרְגֵליֶהם נֹוְדִדים, ָהֲ"ָירֹות ל ּבְ בּוַ"  ְימֹות ּכָ ָ ִבים, ׁשֹוִנים ּוְפִריִטים ִסְדִקית מֹוְכִריםוּ  ַהׁשּ  ִלְקַראת ְלֵביָתם ְוׁשָ
בּוַ"  סֹוף ָ ַה . ַהׁשּ י יֹום יַ" גִּ ּבְ ִ ׁשּ ְסְלִמי דְחַמ ַא  היָ ָה , ׁשִ  ְוֵרֵ"הוּ , ֱאמּוָנתוֹ  תוַ צְ ִמ כְּ  הלָ ְפ ּתִ לַ  דְסגָּ ּמִ ֶאל ַה  ּפֹוֶנה ַהּמ$

יל ת ִלְקַראת ְלִהְתּכֹוֵנן ִנְפֶנה היָ ָה , ְלַהְבּדִ ּבָ ַ ֵרָבה ַהׁשּ ל ָהֶרַוח ָהָיה ְמַ"ט. ּוָבָאה ַהּקְ  אּוָלם, רֹוֵכלָה  ִיְחָיא ׁשֶ
ת ָהְיָתה תוֹ יָ ְע ַר  ְמַ"ט ַלֲ"ׂשֹות ִליָחהצְ ִה וְ , ַחִיל ֵאׁשֶ יָתם. ֵמַאִין ֵיׁש  ּכִ ךְ  ְמָלִכים ִלְטַרְקִלין ּדֹוֶמה ָהָיה ּבֵ ֶמׁשֶ  ּבְ

ת ּבָ ַ ב ָהָיה ְוִיְחָיא, ַהׁשּ יו יֹוׁשֵ ַמְלּבּוׁשָ ִאים ּבְ ּתֹוָרה ְועֹוֵסק ַהּנָ ָניו, ֲ"ֵרִבים ּוְבִפּיּוִטים ּבַ ּבָ ׁשֶ  יבבִ ָס  ְבנֹוָתיווּ  ּכְ
ִתיֵלי ְלָחנוֹ ְלׁש$  ׁשְ ְ ְוַה , ֵזיִתים ּכִ אֹוָתּה . ֵמֲ"ֵליֶהם ָיהרוּ ׁשְ  ִכיָנהׁשּ ָ"ה ּבְ ב ָהָיה ׁשָ ֵביתוֹ  דְחַמ ַא  יֹוׁשֵ ל, ּבְ  ּוְמַקּלֵ

ַ"ְרִבית ל ֶאת ׁשֹוֶטֶפת ּבְ ֵני ּכָ ִית ּבְ ּלוֹ , ַהּבַ ּכ$ ׁשֶ , ית'ִח לָ צְ יוּ  ְו'לֹא יתלִ יֵא ִמ לוּ ׁשְ  ָהְיָתה תוֹ יָ ְע ַר . הָמ ֵט ׂשְ ַמ וּ  רֶֹגז ּכְ
ְקִביעּות יָחהּדִ ְק ִה וְ  יִלים ֶאת ּבִ ְבׁשִ ִמיד ירוּ ׁשָ א וֹ פֵא  ָהָיה דְחַמ ְוַא  ,ַהּתַ ְחסֹור. ּוְבַכַ"ס ָרָ"בבְּ  ּתָ ר ָהָיה ַהּמַ  ִנּכָ

ָכל ה ּבְ ּנָ ְמעֹונוֹ  ָיהוּ רׁשְ  ָהְיָתה הָר ֵא ּמְ ַה וְ , ִיתבַּ בַּ  ּפִ ֶדֶרךְ  ּבִ ל ֵמֵ"יָניו. הנָ ּקָ ּתַ  ְללֹא ַבעֶק  ּבְ אי דְחַמ ַא  ׁשֶ ּנַ  לֹא ַהּקַ
ְמ  ֶנֶ"ְלָמה ל תוֹ ָח לָ צְ ַה וְ  תוֹ ָח ׂשִ ן ִיְחָיא ׁשֶ ְנָאה, תוֹ יָ וְ לִ ־ּבֶ ֶאֶרס ּבוֹ  הָ" ּפְ ְע ּפִ  ְוַהּקִ ל ּכְ ְבָרה ְליֹום ִמּיֹום. ַ"ְכַנאי ׁשֶ  ּגָ

ְנָאתוֹ  ֶאת ִלְכּבֹש; ליכִּ ׂשְ ִה  הּוא אּוָלם, תוֹ ִקְנָא  ּבוֹ  ִלּבוֹ  ׂשִ ֵדי ,ּבְ ְחָיא ּכְ ּיִ יר ְולֹא ךְ כָ בְּ  ָיחּוׁש  לֹא ׁשֶ ְזָממוֹ  ַיּכִ   . ּבִ

יֹום ֶזה היָ ָה  י ּבְ ר, ֶאָחד ֲחִמיׁשִ ֲאׁשֶ נַ  ּכַ ְ מוּ  םיִ ַהׁשּ ֵניֶהם ׂשָ ֵדי ּפְ  עׁשָ ָר ָה  דְחַמ ַא  ָמָצא ְוָכאן .ְלֵביָתם ׁשּובלָ  ּכְ
נּותַה  ֶאת ּמְ ֵ"יַנִים. ׁש ֶפ נֶ  חוֹ צְ וֹ רלְ וּ  ְיִדידוֹ  ֶאת לּסֵ ַח לְ  ִהְזּדַ יט ָקמֹות ּבְ פוֹ ׁש$ בְּ  ִיְחָיא ִהּבִ  ִלְראֹות הּמָ ּדִ  אֹותוֹ , ּתָ

יַצד, ןָמ ֱא נֶ  ָחֵברכְּ  ְגיֹון ּוְבָידוֹ  ָ"ָליו ּגֹוֵהר הּוא ּכֵ ָ לַ . ׁש ּטָ ל$ ְמ  ּפִ ה ְואׁשּ ן ִנּסָ ׁש  ַנְפׁשוֹ ־ַ"ל ְלִהְתַחּנֵ  ַ"ל ּוְלַבּקֵ
יַח ְק ִה  דַמ ְח ְוַא , וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ֶאֶבן ִלּבוֹ ־ֶאת ׁשִ ֵהִבין. ּכְ ׁשֶ ןְס ַהּמִ  ּכְ י ּכֵ זֵ  ּכִ יַ"  ןגֵ ָמ  לוֹ  ְוֵאיןָ"ָליו  ִנְגְזָרה ָרהַהּגְ , ּומֹוׁשִ

ִלים ארוֹ  ֶאת טיׁשִ הוֹ  ֶטֶרם ַאךְ . ּוידּ ַהוִּ  ִמּלֹות ֶאת לֹוַמר ְוֵהֵחל ּגֹוָרלוֹ ־ַמר ִעם ִהׁשְ ׁש , ִחיָטהׁשְ לִ  ַצּוָ ּקֵ  ּבִ
ין ֵמָהרֹוֵצַח  ֹמַ"  טְמַ"  ְלַהְמּתִ ֵדי ִלׁשְ ָבָריו ֶאתּכְ א: "ָהַאֲחרֹוִנים ּדְ ךָ  ָאּנָ יב ָהׁשֵ , ִמּמְ ּתִ  ְוֶאת יִר מוֹ ֲח  ֶאת ְלִאׁשְ

י ררוֹ צְ  ְסּפִ חֹוָרהִעם  ּכַ ּנֹוְתָרה ַהּסְ ִדי ׁשֶ ׁש  ְועֹוד, ִעּמָ ךָ  ֲאַבּקֵ י, ִתייָ ַרְע  ֶאת תוֹ וּ ְלצַ  ִמּמְ ֵלד ִאם ּכִ ן ִלי ִיּוָ ְקָרא ּבֵ  ּתִ
ֶדק' םיָּ 'ַק  תוֹ עוּ ָמ ׁשְ ּמַ ׁשֶ , ק'ַח לְ ֶא  םא'ַק  ֶזה ַ"ְרִבי ִכּנּויבְּ  אֹותוֹ  ֵלד ְוִאם, ַהּצֶ ת ּתֵ ְקָרא ּבַ  תא'ַפ  ּנּויכִּ בַּ  ָלּה  ּתִ

ֶדק' 'ָאַבד תוֹ וּ עָמ ׁשְ ּמַ ׁשֶ , ק'ַח לְ ֶא  ְכֵתָפיו ךְ ׁשַ ָמ  דְחַמ ַא ". ַהּצֶ ל ַהּמּוָזָרה תוֹ ָא ָר הוֹ  עַמ ׁשֵ לְ  ּבִ , הּוִדיַהיְּ  ׁשֶ
צַּ  ָזִרּיּותּוְבַאכְ  ַפךְ  מוֹ ָמ זְ ־ֶאת עּבִ זֹון דְחַמ ַא  רבַ ָק  ּגּוָפתוֹ  ֶאת .ַרֲחִמים ְללֹא מוֹ ּדָ ־ֶאת ְוׁשָ ִחּפָ ְמָ"ָרה ּבְ  ּבִ

ֶצַלע ּבְ יַח , רָה ָה  ׁשֶ דֹוָלה ֶאֶבן ִהּנִ ְנסוֹ  ִעם .ִלְכָפרוֹ  ׁשּובלָ  זּפַ ְח ְונֶ , ְברוֹ ִק ־ַ"ל ּגְ ָפר ֶאל ִהּכָ  ָהרֹוֵצַח  הָט ָ" , ַהּכְ
ת ָניוּפָ ־ַ"ל ל ֲאֶרׁשֶ ֶ  ּבֹוִכים ּוְבקֹול, ְוָיגֹון ּתּוָגה ׁשֶ ׂשּ ר הְמ"$ ם ִסּפֵ ּלָ דֹול' ןסוֹ 'ָא ָה  ַ"ל ְלכ$ ֵאַרע ַהּגָ ֵ"ת ׁשֶ  ׁשּובוֹ  ּבְ

ְיָתה ְיָתה ָצַ"ְדנוּ , ּוָרהׁשּ כַּ  ִהְתַנֵהל ַהּכֹל. "ִיְחָיא ְיִדידוֹ  ִעם ַהּבַ ְמָחה ַהּבַ ׂשִ בּוַ"  ַאֲחֵרי ּבְ ְצָלח ׁשָ , ֲ"ָסִקים לׁשֶ  מ$
ְכֵאֵבי ִיְחָיא ִנְתַקף ְלֶפַתע אּוָלם ֶטן ּבִ ים ּבֶ ּמִ ל הּוא. ֲאי$ ּתֵ ַהּמִ  ַ"ד, ִיּסּוִרים ֵמרֹב ִהְתּפַ ןְס ׁשֶ ָמתוֹ ־ֶאת ָנַפח ּכֵ  ִנׁשְ

ְדָהמֹות ֵ"יַני מּול ר", ַהּנִ ָפר, ִסּפֵ ּלוֹ  ְוַהּכְ ף ּכ$ ל תוֹ מוֹ  ַ"ל לבֶ ֵא בְּ  ִהְתַ"ּטֵ רכָּ ַה  ָהִאיׁש  ׁשֶ ֶרךְ ־ריׁשַ וִ  ׁשֵ  ֶאת. ַהּדֶ
ל ֲחמֹורוֹ  ּמְ  ּוְלַאַחר, ַח נוֹ ּמָ ַה  יתבֵּ  לֶא  דְחַמ ַא  הֹוִביל, ִיְחָיא ׁשֶ ִית יִלְבנֵ  רוֹ ָס ׁשֶ ֵאִרית ִעם ַיַחד ַהּבַ חֹוָרה ׁשְ  ַהּסְ

ֶסף ררוֹ צְ וּ  יָכה ָנַטל םֵמֶה , ּוקמַהצָּ  ַהּכֶ ְמׁשִ ד קלֶ ֵח  ּבִ ל הַהּמּוָזָר  תוֹ ָא וָּ צַ  ֶאת ַאְלָמָנהלָ  ָמַסר, ִנְכּבָ נֹוַח  ׁשֶ  ַהּמָ
י ֶלד םׁשֵ  ְלַגּבֵ ֶלֶמת ּכֹה ָהְיָתה תוֹ גָ צָּ ַה . ַהּיֶ ׁשְ ד לֹא ֶאָחד ַאףׁשֶ  ַ"ד, מ$ ל ְוִסּפּורוֹ , ללָ כְּ  ּבוֹ  ָחׁשַ ב־ַ"ל ִהְתַקּבֵ   .ַהּלֵ

בּועֹות ָ"ְברוּ  ן נֹוַלד יִח ִדיבָּ  תַח ּפַ ִמׁשְ  תיּוְבבֵ , רּפָ ְס ִמ  ׁשָ ּלֹא ָיתֹום, ָזָכר ּבֵ יר ףַא  ָזָכה ׁשֶ . ָאִביו־ֶאת ְלַהּכִ
יָלה  ְבִרית ַהּמִ פוּ ּבִ ְפׁשְ ם  ׁשִ ּלָ הֹון ְוָאְזַנִים ֵ"יַנִיםּכ$ ִתּמָ ר ,ּבְ ֲאׁשֶ ְמעוּ  ּכַ ִריׁשַ  ֶאת ׁשָ  תׁשֶ ַבּקֶ ְמ  ֲאִני: "םֵא ָה  תּדְ

ֵ בַּ  ַהּנֹוָלד ןבֵּ לַ  ִלְקרֹא ם ֵלאֹמר, 'קַח לְ ֶא  אםַק ' םׁשּ ֶדק ַקּיָ ה". ַהּצֶ ִחּלָ בוּ  ּתְ  אּוָלם, ָלצֹון חֹוֶמֶדתִהיא  יכִּ  ָחׁשְ
ָראוּ  ׁשֶ ִהיא ּכְ ּה ־ַ"ל עֹוֶמֶדת ׁשֶ ּלָ כוּ  ׁשֶ ֵתַפ  ָמׁשְ הֹוןִת בְּ  ִיםּכְ מוּ  ּמָ ָתּה ־ֶאת ְוִקּיְ ׁשָ ּקָ ֶלד. ּבַ ַדל ַהּיֶ ם, ּגָ ּלָ ָבר ְוכ$  ּכְ
לוּ  מוֹ  ִהְתַרּגְ ׁשְ ־ַ"ל ִלְתהֹות ְדלוּ ְוָח  ַהּמּוָזר ִלׁשְ יַ"  ֶאָחד יֹום. רוֹ ּפִ יָמן ֶמֶלךְ  ִהּגִ קֹום ֶאל ּתֵ ר ַהּמָ ְרחֹובֹות ְוִסּיֵ  ּבָ

ָפר ּוִבְמבֹואֹות י ּוְלַהֲאִזין םָהָ" ־ֶאל ָלֶרֶדת גוֹ ָה נְ ִמ כְּ , ַהּכְ ה. ֶהָהמֹון ְלַרֲחׁשֵ ֶלךְ  רֹוֶאה ְוִהּנֵ  ְיהּוִדים ְיָלִדים ַהּמֶ
ְבֵני ִזים ָחֵמׁש  ּכִ הֹות ַאַחת תֶא  ׁשֹוֵמַ"  הּוא ּוְלֶפַתע, םָק ָח ׂשְ ִמ בְּ  ַהְמַפּזְ יָתּה  ָהִאּמָ  אםַק : "ָנּה בְ לִ  ֹוֵראתק ִמּבֵ

ֵ "! הֹוןלַ  אלַ" ּתַ  קַח לְ ֶא  ל ַהּמּוָזר םַהׁשּ ֶלד ׁשֶ יָתה הּוִדיַהיְּ  ַהּיֶ ד ֵהִבין ְוהּוא, ַסְקָרנּות ֶלךְ ּמֶ בַּ  ִהּצִ י ִמּיָ הוּ  ּכִ ֶ  ַמׁשּ
ר יסֹוִד  ּתֵ אן ִמְסּתַ ֶלד ַאַחר בַק ָ" הּוא . ּכָ ר, ַהּיֶ  ַמּדּוַ" . "יוָת בוֹ ְק ִע בְּ  הּוא ַאף ךְ לַ ָה , ִאּמוֹ  תיְלבֵ  ָרץ ֶזה ְוַכֲאׁשֶ

ַאל"? מּוָזר ּכֹה םׁשֵ  ךְ נֵ בְ לִ  ֶהֱ"ַנְקּתְ  ָרה ְוזוֹ  ,םֵא ָה  ֶאת ׁשָ ֹאָרע ֶאת לוֹ  ִסּפְ ּלוֹ  ַהּמְ ָמה ,ּכ$ ַסּיְ  תוֹ ָא וָּ צַ  ָהְיָתה זוֹ : "ּבְ
ל נֹוַח  ילִ ְע בַּ  ׁשֶ ָבר הָהיָ  ִלי ַאףׁשֶ  ְוַלְמרֹות, ַהּמָ ר־ַוֲחַסר מּוָזר ַהּדָ ׁשֶ י, ּפֵ ְמּתִ תוֹ  ֶאת ִקּיַ ׁשָ ּקָ  ּוַ" קׁשָ ". ּבַ

ִהְרהּוִרים ֶלךְ  ָיָצא ּבְ י ֵהִבין ּוְבִלּבוֹ , ַהּמֶ ם לֹא ּכִ ַרׁש  ְלִחּנָ נֹוַח  ּדָ ם ִלְבנוֹ  ִלְקרֹא ַהּמָ ׁשֵ אי, מּוָזר ּכֹה ּבְ  ּוְבַוּדַ
ה ָהרֹוֵכל דַמ ְח ַא  ֶאת ןּמֵ זַ לְ  ִמֵהר, ַאְרמֹונוֹ לְ  ׁשּובוֹ  ִעם. תוֹ מוֹ  סֹוד ֶאת ּבוֹ  ִהְטִמין ִהְתַלּוָ נֹוַח  ְלִיְחָיא ׁשֶ , ַהּמָ
ה ַ"ל אֹותוֹ  ַלֲחֹקר ְוֵהֵחל ֲ"ׂשֶ ּלוֹ  ַהּמַ ה. ּכ$ ל ֶהֱחִויר ַהּלָ ְלּבֵ ֶלךְ , ְדָבָריובִּ  ְוִהְתּבַ ד ֵהִבין ְוַהּמֶ י ִמּיָ , ַ"לּמַ בַּ  ָידוֹ  ּכִ
ּנוּ  ְוָדַרׁש  ה. הּוִדיַהיְּ ־ֶאת ָקַבר יָכןֵה  ְלַגּלֹות ִמּמֶ ִחּלָ יַאְחַמד  ָטַ"ן ּתְ ַכח' ּכִ ּקּום ֶאת 'ׁשָ ק ַהּמִ ּיָ  אּוָלם, ַהְמד$
ה ּמָ ירּו' ֲהגּונֹות תְלקוֹ ַמ  ּכַ ָבר ֶאת לוֹ  'ִהְזּכִ ְרחוֹ ־ַ"לּובְ , ַהּדָ ֶלךְ  ֶאל ְלִהְתַלּוֹות ץלַ ֱא נֶ  ּכָ ְצאוּ  ְלָיתוֹ ַמ ּוָפ  ַהּמֶ ּיָ  ׁשֶ

שׂ  ַמֲאַמ  ָצִריךְ  ָהָיה לֹא. רבֶ ּקֶ ַה  ֶאת ְלַחּפֵ ֵדי יםבִּ ר$ ְמ  יםצִּ ּבְ י ְלַגּלֹות ּכְ ָדם ִנְרַצח ִיְחָיא ּכִ יֵדי ַקר ּבְ  'ְיִדידֹו' ּבִ
ְסְלִמי ע ֶרַצחבָּ  דֶאְחַמ  הֹוָדה ִנְמֶרֶצת ֲחִקיָרה רּוְלַאַח , ַהּמ$ ְפׁשָ ֶלךְ , ַהּנִ ה ְוַהּמֶ ִככַּ  תוֹ לוֹ ְת לִ  ִצּוָ יתוֹ . ִעירָה  רּבְ  ּבֵ

ל וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ְלטֹוַבת םַר ֳח ָה  כּוׁשוֹ ּוְר  נֹוַח  ִיְחָיא ׁשֶ םוְ , ַהּמָ ּלָ ׁש  ַמּדּוַ"  ְלַמְפֵרַ"  ֵהִבינוּ  כ$ ּקֵ  ִלְבנוֹ  ִלְקרֹא ִיְחָיא ּבִ
ן, ק'ַח לְ ֶא  םא'ַק  ּנּויכִּ בַּ  ּכֵ ֶדק ָקם ָאְמָנם ׁשֶ מֹותוֹ  ִנְדַרׁש  מוֹ ְוָד , ְוָהָיה ַהּצֶ ל ּבְ ָבל ׁשֶ  ַחְכֵמי ָאְמרוּ וְ . ָהרֹוֵצַח  ַהּנָ
י, אהוּ ר ַה וֹ דּ ן בַּ יָמ ּתֵ  ח ָהרֹוֵכל ִיְחָיא ּכִ יו־ֶאת ִקּפַ ּלֹא ןוָ יכֵּ , ַחּיָ ַאְזָהַרת ִנְזַהר ׁשֶ ּלֹא ֲחָכִמים ּבְ  ִעם ְלִהְתַלּוֹות ׁשֶ

ֶרךְ  ִאיׁש ָנְכִרי ּדֶ ֱאֶמת ְיִדיִדים ִלְהיֹות יםִר ּמְ יַ ְת ּמִ ַה  ְוַאף, ּבַ ן .ֲ"ֹקביַ לְ  ׂשֹוְנִאיםֵהם  ּבֶ � .ה' ְיֶביךָ אֹ  לכָ  אְבדוּ יֹ  ּכֵ

  
 
 
 
 

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

ּפַ  ֶרךְ ־ַ�ל ִיְרֹמז ֶרֶמז ּוְבֶדֶרְך  -  (טז, יח) קֶד ֶצ ־טִמׁשְ  אֹוְמרוֹ  ּדֶ
ּפֹט ֵבל ִיׁשְ י ְוָאְמרוּ , ֶצֶדקבְּ  ּתֵ י ֱאֶמת ַאְנׁשֵ ית ּכִ ין־ּבֵ �ְליֹון ּדִֶ 
ֵרא י ל"זַ  ְוָאְמרוּ , קֶצֶד  ִיּקָ רֹאׁש  ּכִ ָנה ּבְ ָ ל ְמזֹונֹוָתיו ַהׁשּ  ׁשֶ
ה, ְוכּו' ְקבּוִעים ָאָדם ּפֹל ְוִהּנֵ ּיִ ׁשֶ מֹון ַ�ל ַהֶהְפֵרׁש  ּכְ ין ַהּמָ  ּבֵ
ֹוֵפט ִלְפֵני ְוָ�ְמדוּ  ֲחֵברוֹ ַל  ָאָדם ּפֹט ִאם ,ַהׁשּ י־ַ�ל ִיׁשְ  ּפִ

ר ַהּתֹוָרה ה ֲאׁשֶ יְּ  ה' ִצּוָ ׁשֶ ה 'ְוגוֹ  תוֹ ְזּכ ִל  יָהָראוּ  ּכוּ זַ ּכְ  ֵהם ִהּנֵ
ט ׁשֹוְפִטים ּפָ ׁשְ ַפט ַ�ְצמוֹ  ַהּמִ ָ ׁשּ ית ׁשֶ ין־ּבֵ ְקָרא ֶ�ְליֹון ּדִ  ַהּנִ

ְפטוּ  אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, ֶצֶדק ּפַ  םָהָ� ־ֶאת ְוׁשָ רּוׁש , קֶד ֶצ  טִמׁשְ  ּפֵ
ַפט ָ ׁשּ ית ׁשֶ ין־ּבֵ ְקָרא ָהֶ�ְליֹון ּדִ ּנִ   :ֶצֶדק ׁשֶ

�  

ים םוֹ שׂ  ׂשִ ר -  , טו)(יז 'ְוגוֹ  ּתָ י לֹוַמר ְוֶאְפׁשָ ָרֵאל ִאם ּכִ  ִיְהיוּ  ִיׂשְ
ִרים ׁשֵ ֲאלוּ  ְולֹא ּכְ ֶדֶרְך  ֲ�ֵליֶהם ְלֶמֶלךְ  ה' ְוָהָיה ,ֶמֶלךְ  ִיׁשְ  ּכְ
ֶכם ֱאלֵֹקיֶכם ה'וַ  אֹוְמרוֹ  ם, ַמְלּכְ  ֶמֶלְך  ִלְהיֹות ַיְחּפֹץ ה' ּגַ

ָרֵאל ָרֵאל ִאם ֲאָבל .ְלַבּדוֹ  הּוא ִיׂשְ ְנסוּ  ִיׂשְ  ָלהֵא ׁשְ  רֶד גֶ בְּ  ִיּכָ
ֲחֵפ  ֶמֶלךְ  ִציםׁשֶ ֶלךְ  תוַ ְצ ִמ  ָאז ,ֲ�ֵליֶהם ּבְ �ֵליֶהם ַהּמֲֶ 

אֹוְמרוֹ  ,ַלֲ�ׂשֹותוֹ  ים םוֹ שׂ  ּכְ ׂשִ תּוב ָאַמר לֹא ֶזהָל וְ  .ּתָ  ַהּכָ
ים םוֹ שׂ  ׂשִ א ּתָ יָמה ְוָאַמְרּתָ  רַמֲאַמ  רַאַח  ֶאּלָ  ּוְכִפי, 'ְוגוֹ  ָאׂשִ
ים םוֹ שׂ  ְיָפֵרׁש  ְנהֹוַראי יּבִ ַר ּדְ  אּבָ ּלִ ַא  ֲאִפּלוּ  ֶזה ׂשִ  ִמְצָוה ּתָ

ּיֹאְמרוּ  רַאַח  יָמה ׁשֶ   :'ְוגוֹ  ָאׂשִ
�  

ִמים ְהֶיה ּתָ רּוׁש  - (יח, יג) ה' ִעם ּתִ ה ְלִפי ,ּפֵ ּוָ ּצִ �ָליו ׁשֶָ 
ָסמּוךְ  ף ןנֵ עוֹ יְ  ְלַבל ּבְ ֵ ַאל ּוְלַבל ִויַכׁשּ  ָאַמר ,'ְוגוֹ  אֹובבְּ  ִיׁשְ

ִמים רּוׁש , 'ְוגוֹ  ּתָ ל ַ�םַט  לֹוַמרּכְ , ּפֵ ָבִרים־ּכָ  ָלַדַ�ת הּוא ַהּדְ
ר ַ�ל ּוְלִהְתַנֵהג ָהֲ�ִתידֹות ר רֹוןְס ַהֶח  ןּקֵ ּוְלַת  יֹורוּ  ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ  ּכַ

ְהֶיה ִאם, ֲ�ׂשֹות יּוַכל ִמים ,ה' ִעם ּתִ ְהֶיה ּתָ  ְלָך  ֶיְחַסר לֹא ,ּתִ
ֶ  הַמ  ְוֵאין רבָ ּדָ  ידׁשּ ּגִ ל ּיַ ּזָ ם ָ�ֶליָך  ַהּמַ ְתַקּיֵ  ָך ְל  ְוֶזה .ָ�הָר ְל  ּתִ

ְך  ַאְבָרָהם ,ָהאֹות ִהְתַהּלֵ ֶהְרָאה ֲהַגם ,ה' ִלְפֵני ׁשֶ ל ׁשֶ ּזָ  ַהּמַ
ּלֹא ָ�ָליו ךְ  -  יֹוִליד ׁשֶ ַבת ֶזה ּוְכִפי. דַל ְויָ  ִנְתַהּפֵ ְהֶיה ּתֵ  ּתִ
ה ָלהַמְע ְל  תֶכ ִנְמׁשֶ  ֶרךְ  ֶזה־ַ�ל, ּוְלַמּטָ ִמים -  ַהּדֶ ְהֶיה ּתָ  ּתִ

ְהֶיה ִאם ֶרךְ  ֶזה־ַ�ל אוֹ , ה' ִעם ּתִ ִמים - ַהּדֶ ְהֶיה ּתָ  ּתִ
ה ַאּתָ ׁשֶ  :יָך ֱאלֶֹק  ִעם ּכְ

  
  

בג' באלול תרנ"א, נפטר בברעסלא ההיסטוריון 
צבי הירש גרץ, בעל הסדרה בת י"א הכרכים היהודי 

"דברי ימי ישראל", שנחשבת כיצירה מוסמכת 
ומקיפה לתולדות עם ישראל. למרבה הצער, נסחף 

רמני 'היינריך', אל ההשכלה הנער, שכונה בשם ג
ויצא לתרבות רעה, אולם בצעירותו הושפע מ'אגרות 
צפון' של רבי שמשון רפאל הירש, הצרופים באמונה 
בה' ובמסורת ישראל, ולבקשתו קיבלו הרב כתלמיד 
ועוזר ספרותי. בשנת תרל"ב ביקר בירושלים עם 
חברו גוטשלק לוי, כנציגי "החברה לחינוך יתומים 

ל", וביקשו לייסד בירושלים בית בארץ ישרא
יתומים בו ילמדו לימודים כלליים ברוח התרבות 
 הגרמנית. זלזולם ברבני ירושלים ובהלכה הצרופה

היה בוטה ומחריד, ויהודי ירושלים עמדו נגדם 
כחומה בצורה. מסופר, כי בשבת ראה רבי שמואל 
סלאנט את גרץ מטלטל מקל הליכה בשבת בעיר 

וכששאלו  לא הותקן עירוב, החדשה, בה עדיין
בחומרה על פשר הדבר, נדהם לשמוע את התשובה: 

מי הוא 'ֶהר  תו"ֶהר קארו הרי מתיר זאת". ולפליא
קארו'? הסביר הלה: "הרב של צפת"... כוונתו היתה 
למרן ה"בית יוסף", אולם רבי שמואל הראה לו 
שבשולחן ערוך פסק מרן בפירוש לאיסור. בשובו 

רץ תיאור מפורט על ביקורו, אולם לגרמניה, פרסם ג
תיאורו לקוי בסילופים בולטים ומגמתיים. הוא חזר 
על העלילה הכוזבת של רודפי שומרי התורה עד 
ימינו, כי "בירושלים אינם עוסקים במלאכה וכולם 
קבצנים ובטלנים", בעוד שרבים עמלו לפרנסתם 
ביושר, עשו מלאכתם עראי ותורתם קבע. כמענה 

רבי מאיר אויערבאך מקאליש  ו, שיגרלדברי הדיבה
עם רבי משה נחמיה כהנוב מחסלאוויץ מכתב ארוך 
לרבי עזריאל הילדסהיימר מברלין, ובהשפעתם 

  משך הלה את ידו מלהתמנות כנשיא בית היתומים.
  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
ּוּויל ַ"  הּפָ בַּ  ַהּצִ י: "ָרׁשָ ְבֵרי ן"ָהַרְמבַּ  ּכֹוֵתב", יוָח ֵמֶא  ְלָבבוֹ  רּום ְלִבְלּתִ ֲאָוה תנוּ גְ בִּ  מּוָסר ּדִ  זִנְרַמ : "ַהּגַ

ָכאן אוּ  ִאּסּור ֹוָרהּת בַּ  ּבְ י, תַהּגֵ תּוב ּכִ ֶלךְ  ֶאת ִיְמַנע ַהּכָ אּות ַהּמֶ ב ְממּותְורוֹ  ִמּגֵ  ָהֲאֵחִרים ןכֵּ ׁשֶ ־ְוָכל, ַהּלֵ
ֵאיָנן י, ךְ כָ לְ  ְראּוִיים ׁשֶ ל ְלִהְתרֹוֵמם יָראוּ בָּ  ּכִ ּדֵ ָכל לָפ ׁשָ  ְלָבבוֹ  ִלְהיֹות וּ נּ יֶר ִה זְ יַ  ּוְלִהְתּגַ ים יוָח ֶא  ּכְ ַטּנִ  ַהּקְ
ּנוּ  י, ִמּמֶ ֲאָוה ּכִ ה ַהּגַ נָּ  ִמּדָ י, ֶלךְ ֶמ בְּ  ֲאִפּלוּ  ָהֱאלִֹקים ֵאֶצל תֶס ְוִנְמֶא  הְמג$ ד$  ְלַבּדוֹ  'הלַ  ּכִ   ". מּותְוָהרֹוֵמ  הלָּ ַהּגְ
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י ְגָמה ֵסֶמל ָהָיה ְרָקאִמּווּ  קִיְצָח  ַרּבִ ה, ַסְבָלנּות ִליֵדי ַהְמִביָאה ַלֲ"ָנָוה ְוד$ ן זוֹ  ּוְבִמּדָ  עֹוד ִהְצַטּיֵ
ִעירּותוֹ  ים ָהיוּ . ִמּצְ ּלֹא ֲאָנׁשִ ָבר ֶהֱאִמינוּ  ׁשֶ ּדָ ִריםׁשֶ  ּוְכִפי, ּבַ ַסּפְ לִה  ַ"ל ל"ֲחזַ  ּמְ ֵק  ּלֵ ֶה , ןַהּזָ  ִמידּוהוּ ֱ" ׁשֶ

ִנְס  ְבָלנּות יֹוןּבְ ךְ , לוֹ  ְוָיֹכל ַהּסַ ם ָהָיה ּכָ ַ"ם. ּמוֹ ִע  ּגַ הְת בִּ  ָ"ַמד ּפַ יַ" , ִפּלָ ִהּגִ ּלוֹ  אֹור' רצֵ 'יוֹ  תְלִבְרכַּ  ּוְכׁשֶ  ְוכ$
ְלֶהֶבת נוּ , ֹקֶדׁש  ׁשַ ה ּפָ ּמָ ים ּכַ ֶהְחִליטוּ  ֲאָנׁשִ ׁשּוט ִאיׁש  לֶא , ַקְנַקּנוֹ ־ַ"ל ְתהֹותלִ  ׁשֶ ּנוּ  ּוִבְקׁשוּ , ֶאָחד ּפָ  ִמּמֶ

ת י לֶא  ָלֶגׁשֶ ׁש  קִיְצָח  ַרּבִ ּנוּ  ּוְלַבּקֵ ק ַקְמצּוץ ִמּמֶ ָנה"! ִיְצָחק. "ַלֲהָרָחה ַטּבָ ֶאל ֵאָליו ּפָ ֶוה ֲחֵברוֹ  ּכְ ָ  לוֹ  ַהׁשּ
תוֹ  ַדְרּגָ ק ַקְמצּוץ ִלי־ןּתֶ , "ּבְ י"... ַטּבָ ִנים לוֹ  ֵהִאיר ְצָחקיִ  ַרּבִ ַחב, ּפָ ד ּתָ  לוֹ  טיׁשִ ְוהוֹ , סוֹ יכִּ ־לֶא  ָידוֹ ־ֶאת ִמּיָ

ְפָסה ֶאת תּוָחה ַהּק$ יַ" , ָמה־ְזַמן רָ"בַ . ַהּפְ ִהּגִ מֹוֶנה יןִד וּ לּ ִס בְּ  ָקָרא אֹוָתּה , ַמעׁשְ  ִלְקִריַאת ּוְכׁשֶ , ָמעֹות ּכְ
ׁשּוט ִאיׁש  ְלאֹותוֹ  וּ נִסּמְ  ׁשּוב ת ּפָ ׁש , יוֵאלָ  ָלֶגׁשֶ ּנוּ  ּוְלַבּקֵ ק ִמּמֶ ק, קִיְצָח ". ַלֲהָרָחה ַטּבָ ּבָ ךָ  ַהּטַ ּלְ ח ׁשֶ ּבָ  ְמׁש$

ׁש "... ַקְמצּוץ עֹוד ילִּ ־הנָ ּתְ , ֵהיֵטב ּוֵמִריַח  ּקֵ י, ּבִ ַסְבָלנּות לוֹ  טיׁשִ הוֹ  ׁשּוב קִיְצָח  ְוַרּבִ ְפַסת ֶאת ּבְ ק ק$ ּבָ , ַהּטַ
ל ִניםִסּמָ  לוֹ  ְלַהְראֹות ילִ בְּ  ָבר. רּוַח ־רֹקצֶ  ׁשֶ ְ בַּ  ָחַזר ַהּדָ יַ"  תייׁשִ לִ ׁשּ ִהּגִ ׁשֶ ַאל תְלִבְרכַּ  ּכְ ָרֵאל' 'ּגָ  הְוַנֲ"נָ , ִיׂשְ

ַסְבָלנּות ׁשּוב ת ִסּיּום רְלַאַח . ְנִדיָרה ּבְ ִפּלַ ר, ָהֲ"ִמיָדה ּתְ ׁשּוט הּוִדיַהיְּ  ַאַחר ּתָ ׁש  ֶזה, ַהּפָ ּקֵ ּבִ ּנוּ  ׁשֶ  ׁשּוב ִמּמֶ
ק־ֶאת ְוׁשּוב ּבָ ים ָהיוּ  בּוִריםְס . ַהּטַ ָ"ְקבוּ  ָהֲאָנׁשִ י, ַאֲחָריו ׁשֶ אי ּכִ ַוּדַ ִהְפִריַ"  ַ"ל ּבוֹ  ִיְגַ"ר ּבְ תוֹ ־ֶאת ׁשֶ ִפּלָ , ּתְ
יַצד ָראוּ  םָת יָא לִ ְפ לִ  אּוָלם ּמְ  ְלַאַחר ֵאָליו ּפֹוֶנה הּוא ּכֵ ְפַסת ֶאת לוֹ  רֵס מוֹ , אוֹ צָ ׁשֶ ק ק$ ּבָ ּלוֹ  ַהּטַ : ְואֹוֵמר ׁשֶ

ַא , ֲאִני רֹוֶאה" הׁשֶ ב ּתָ ק תַח ָר ֲה  ֶאת ְמֹאד ְמַחּבֵ ּבָ ל לוֹ  ָזקּוק ֵאיִני ַ"ְצִמי ֲאִני. ַהּטַ ךְ ־ּכָ ף ְוָלֵכן, ּכָ , ָנא ִנְתַחּלֵ
ְפָסה ְהֶיה ַהּק$ רּוָיה  ּתִ ר, ֶאְצְלךָ ׁשְ ק ְוַכֲאׁשֶ ּקֵ ל ְלַקְמצּוץֲאִני  ֶאְזּדַ ק ׁשֶ   "...ֵאֶליךָ  ֲאִני ָאבֹוא, ַלֲהָרָחה ַטּבָ
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י ַ"ם ָחָלה ִניּפֹוִליֵמֲא  אׁשָ זוּ  ר' ָהַרּבִ ב ְוָנַפל, ּפַ ּכָ מּוָ"ה. ְלִמׁשְ ְ יָ"ה הׁשָ ּקָ ַה  תוֹ לָ ֲח ַמ  ַ"ל ַהׁשּ  ְלָאְזֵניֶהם ִהּגִ
ל ם, ַהּדֹור ֵלידוֹ גְּ  ׁשֶ ּלָ עֹז ָחְגרוּ  ְוכ$ יקצַּ ַה  ִלְרפּוַאת ִיםַמ ׁשָ  יֵר ֲ" ׁשַ  ַ"ל יׁש ּקִ ְלַה  ְוֵהֵחּלוּ  םיֶה נֵ ְת ָמ  ּבְ ַא . ּדִ  דַח ּבְ
יַ" , ִמיםַהיָּ  י א'בָ 'ּסָ ַה  ִהּגִ ְ  בּ יְ לֵ  ַרּבִ י ֶאת רּקֵ ְלבַ  ילִ ּפוֹ ִמׁשּ איוַ בְּ  ֲאִני יֹוֵדַ" . "ִניּפֹוִליֲא  ָרתוֹ יָ ֲ" בַּ  אזּוׁשָ  ַרּבִ י, ּדַ  ּכִ

ְרצוּ  הְת בִּ  ַלֲ"ֹמד ּתִ ׁש  ִפּלָ י לוֹ  ָאַמר", יִת פוָא ְר לִ  ַרֲחִמים ילַ ָ"  ּוְלַבּקֵ ׁש  אּוָלם, "אזּוׁשָ  ַרּבִ  ּלֹאׁשֶ  ֲאִני ְמַבּקֵ
ֶאְמָצעּות ַרֲחִמים ילַ ָ"  ְלעֹוֵרר ּיֹות ּבְ ִאם ינִ ׁשַ ׁשְ חוֹ וְ , ְפׁשוֹ נַ  ַרתָמ  יֹוֵדַ"  ֵלב ןכֵּ ׁשֶ . ְזכ$ ְתִחילוּ  ׁשֶ יר ּתַ  ְלַהְזּכִ

ּיֹות ֶאת כ$ י ַהּזְ ּלִ י ָלקּום ָחִליָלה ָ"לּול, ׁשֶ ֶנְגּדִ ם ְיכֹוִלים זֹאת ַאךְ ". "יִד ֵס ְפ ֶה בְּ  ִריכָ ׂשְ  ֵיֵצאָאז וְ , ָקֵטגֹור ּכְ  ַאּתֶ
ַבע ֹוְרִריםִמְתגּ , ֵאֵלינוּ  הכָ מוּ ּסְ ַה  ִעירבָּ . ַהּבֹוֵרא ִלְפֵני ןעֹ ְט לִ  ם, ֲ"ֵרִלים ּגֹוִיים ֵמאֹות ׁשְ ּלָ ִריִאים ְוכ$  ּבְ

ּיֹות. ָראּויכָּ  ְוֵאיָתִנים מוֹ  ּוְזכ$ ׁש  ּכְ ּיֵ ם ֵיׁש , ָלֶהם ׁשֶ גַּ  ָראּוי ְוָלֵכן, ִניּפֹוִליֵמֲא  אְלזּוׁשָ  ּגַ ִריא ִיְהֶיה הּוא םׁשֶ  ּבָ
מֹוָתם ְוָחָזק ם", ּכְ ּיֵ ּסִ י לַפ כָּ , ּוְכׁשֶ ָבָריו־ֶאת אזּוׁשָ  ַרּבִ ָ ַר  זוֹ  ָנהֲ" ַט  ְוַרק: "ְוָאַמר ּדְ ם יםִא ׁשּ  ַאךְ , ןעֹ ְט לִ  ַאּתֶ

ְבֵרי עַמ ׁשֵ לְ  א'בָ 'ּסָ ַה  ִנְפַ"ם"! ְלָכךְ  רבֶ ֵ" ֵמ  לֹא ְפָלִגים ָהֲ"ָנָוה ּדִ ל ַהּמ$ י ׁשֶ ה אּוָלם, אזּוׁשָ  ַרּבִ ְפק$  ָ"ׂשָ תוֹ ּכִ . ּדָ
ַמִים־ִמן ְוָאְמָנם ָ ל ִלְתִפּלֹוֵתיֶהם נוּ ַנֲ"  ַהׁשּ יֵקי ׁשֶ י, רוֹ דּ ַה  ַצּדִ ב תוֹ לָ ֲח ּמַ ִמ  ֶהְחִלים אזּוׁשָ  ְוַרּבִ   . ְלֵאיָתנוֹ  ְוׁשָ
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י ל ּה בָּ ַר , יִק ְס 'נְ זֶ ְד רוֹ גְּ  המֹ לֹ ׁשְ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ָחד היָ ָה , איָּ יוִ ִא  ׁשֶ ִמּדַ  ְמי$ ַ"ם. ָהֲ"ָנָוה תּבְ ֹמֶרת ָהַלךְ  ּפַ ַאׁשְ  ַהּבֶֹקר ּבְ
ֶנֶסת־ְלֵבית ַדְרּכוֹ  ַהּכְ ה, ּכְ ּלֹא ַ"ל תוֹ יָ לְ ׁש$ בְּ  ּגֹוֵ"ר ֶ"ְגלֹון רֹוֶאה הּוא ְוִהּנֵ . ָלהגָ ָהֲ"  יְלאֹוַפנֵּ  ֶזֶפת לוֹ  ֵהִכין ׁשֶ
ֵרתַהְמ ־ַ"ל ָהַרב ָחַמל ָנה, ׁשָ ׁש  ָהֶ"ְגלֹון ֶאל ּפָ ּנוּ  ּוִבּקֵ י ִמּמֶ ּתֵ רּוטֹות ׁשְ ֶפת ְמִחיר ּפְ יר לֹא ָהֶ"ְגלֹון. ַהּזֶ  ִהּכִ

ד ,ָהַרב־ֶאת א ּבוֹ  ְוָחׁשַ ּמָ ׁש  ׁשֶ עֹות ֶאת ִלּטֹל הּוא ְמַבּקֵ ְטּבֵ ֵרָרה ּוְבֵאין, ְלַ"ְצמוֹ  ַהּמַ  ֶאְצלוֹ  ָהַרב ִקידְפ ִה  ּבְ
ֵדי יםנִ וָ נְ ֶח ַה  דַח ְלַא  ךְ לַ ְוָה , ּכֹוָבעוֹ  ֶאת ָבר. ֶפתזֶ  ֶאְצלוֹ  ש;ִלְרכֹּ  ּכְ ֵ"יֵני ְלֶפֶלא ָהָיה ַהּדָ ר, ַהֶחְנָוִני ּבְ  ְוַכֲאׁשֶ

ה ,ַאֲחָריו ָ"ַקב ּלָ ה־ֶאת ּגִ ֲ"ׂשֶ ָבר. ַהּמַ ְרֵסם ַהּדָ ֲ"ָיָרה ִהְתּפַ ים, ּבָ יעוּ  ְוַרּבִ ךְ  רּוַח ־ֹמַרת ִהּבִ ָהַרב ִמּכָ  ְמַזְלֵזל ׁשֶ
י יֹוֵתר ַ"ְצמוֹ  ִמּדַ בֹוד ְוִנְמָצא, ּבְ לָּ  ַהּתֹוָרה ּכְ ְלחוּ . לְמח$ ְכבְּ  ֶאָחד ֶאת ֵאָליו ׁשָ  ִיְרַאת ּוִמּתֹוךְ , ִעירָה  יֵד ִמּנִ

בֹוד הַה  ֵהֵחל ַהּכָ ִעְנַין  רבֵּ ְלַד  ּלָ תּבְ ֲאָוה ִמּדַ ֵדי, ַהּגַ ְפָ"ִמים וֹ ל זּמֵ ְלַר  ּכְ ּלִ ּה  ְלִהְתַנֵהג ָצִריךְ  ׁשֶ י אּוָלם, ּבָ  ַרּבִ
ֱאֶמת ֲאִני יֹוֵדַ" " :ְוֶנֱאַנח, ךְ ֶפ ַהֵה  ֶאת ֵהִבין המֹ לֹ ׁשְ  דוִ ּדָ  ה ּבֶ ּמָ ת ַה בְּ  ָלקּוי ֲאִני ּכַ  ילַ ָ"  ינִ יַד ִע ְמ וּ , ֲאָוהגַּ ִמּדַ
ָבר, ֶרץָא וָ  ִיםַמ ׁשָ  ּכְ ר ׁשֶ ִנים ֶ"ׂשֶ י רקֹ ֲ" לַ  לָ"ֵמ  ֲאִני ׁשָ ּבִ ה ִמּלִ י לֹא ַוֲ"ַדִין זוֹ  ִמּדָ ּלֹא ,ְוָאְמרוּ "... ִהְצַלְחּתִ  ׁשֶ

ם ן ְלַהֲ"ִמיד ָזָכה ְלִחּנָ ֵהִאיר ּבֵ ָרֵאל ֵ"יֵני ֶאת ׁשֶ תֹוָרתוֹ  ִיׂשְ י הּוא, ּבְ ים ַרּבִ יְלָנא יִק ְס 'נְ זֶ ְד רוֹ גְּ  עֹוֵזר ַחּיִ   .ִמּוִ
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ל יובָ ָר קֹ ּמְ ׁשֶ  רְלַאַח  בָּ 'ַה  ׁשֶ ֲ"בּורוֹ  נוּ בָּ , 'ָסאִלי אּבַ יָרה ּבַ ן ְוִהְתּכֹוֵנן ְנִתיבֹות ִעירבָּ  ַחתוַּ ר$ ְמ  ּדִ ּכֵ ּתַ ּה  ְלִהׁשְ , ּבָ
ר ּבֵ ֶרךְ ־לכָּ  ּדִ ֲאָוה תנוּ גְ בִּ  יווָּ לַ ְמ  ִעם ַהּדֶ יבּות ְוִהְפִליג, ָהֲ"ָנָוה ַבחׁשְ ּובִ  ַהּגַ ֲחׁשִ ִהירּות ּבַ ל ִלְברַֹח  ַהּזְ  ִמּכָ

ל דנוּ ְד נִ  ְ  ׁשֶ י, אּותִהְתַנׂשּ ֵני. יוָח ֵמֶא  ְלָבבוֹ  רּום ְלִבְלּתִ ִית ּבְ ךְ ־ַ"ל םיָח כִ מוֹ  הּוא ַמּדּוַ"  ֵהִבינוּ  לֹא ַהּבַ , ּכָ
ׁש ְלַפ  ּסוּ ְונִ  ּפֵ יֶהם ׁשְ ַמֲ"ׂשֵ ֵחְטא ָחְטאוּ  ִאם קּדֹ בְ לִ וְ  ּבְ ֲאָוה ּבְ ָ"הבְּ  ךְ ַא  .ַהּגַ ָ"ְמדוּ  ׁשָ ִית ֵריֲ" ׁשַ בְּ  ׁשֶ , ֶהָחָדׁש  ַהּבַ

ָנה בָּ 'ַה  ֲאֵליֶהם ּפָ ְדָבַרי  יִת נָ וָּ כַּ : "ְוָאַמר 'ָסאִלי אּבַ א, ֲאֵליֶכם ָהְיָתה לֹאּבִ י ְלַ"ְצִמי ֶאּלָ ְרּתִ ּבַ כֵּ . ּדִ ׁש  ןׁשֶ  חֹוׁשֵ
א, ֲאִני ּמָ בֹוִאי ׁשֶ ִית ּבְ ֲאָוה ֶרֶגׁש  ינִ ֵפ ְק ְת יִ , ֶהָחָדׁש  ַלּבַ ר ְוׁשּוב ׁשּוב ֲאִני חֹוֵזר ְוָלֵכן, ַהּגַ   "...ּה ָת נוּ גְ בִּ  ּוְמַדּבֵ

�  

ר י ִסּפֵ ַכי ַרּבִ י, הוּ ִליָּ ֵא  ָמְרּדְ ְצִעירּותוֹ  ּכִ כּוַנת ֹוֵררִהְתגּ  ּבִ ׁשְ ַלִיםבִּ  'ְיהּוָדה הַמֲחנֵ ' ּבִ ל ַהגנָ וְ , ירּוׁשָ ּלֵ  ְלִהְתּפַ
ה ֵנץָה  ִעם ין'יִק ִת 'וָ כְּ  ֵבית, ַהַחּמָ ֶנֶסת־ּבְ ה' ֵריֳה 'זָ  ַהּכְ כּוָנה ַחּמָ ְ ׁשּ ּבַ יקצַּ ַה  ַבעָק  ּבוֹ , ׁשֶ ְלִמיַהיְּ  ּדִ י רּוׁשַ  ַרּבִ

תוֹ  ָמקֹום ןיוִּ לֶ  ַאְרֵיה ה ְלַאַחר. ִלְתִפּלָ ִפּלָ י הוּ וָּ לִ , ַהּתְ ַכי ַרּבִ ְעּתוֹ  אּוָלם, ְלֵביתוֹ  ָמְרּדְ ל ּדַ י ׁשֶ , ַאְרֵיה ַרּבִ
ָהָיה ֶרךְ ־לַפ ׁשְ וּ  ַ"ְנְוָתן ׁשֶ ךְ  נֹוָחה ָהְיָתה לֹא, ּבֶ א. "ִמּכָ י' ֲאִני ֵאין, "ּבוֹ  ִהְפִציר", ָאּנָ  ָזקּוק ֲאִני ְוֵאין 'ַרּבִ

ר, ִמיםיָ לְ . .."יםוִּ לַ ְמ לִ  י ִסּפֵ ַכי ַרּבִ יִתי" :הוּ ִליָּ ֵא  ָמְרּדְ ִמי ַ"ְצִמי־ֶאת ָ"ׂשִ ֵאינוֹ  ּכְ י, ֵמִבין ׁשֶ ה ַאְרֵיה ְוַרּבִ  ִנּסָ
ְכֵנַ"  ֶדֶרךְ  אֹוִתי ְלׁשַ ֵכן. ַאֶחֶרת ּבְ הוּ  'ִיּתָ יׁשֶ ּמִ ׁש  רֹוֶצה ׁשֶ י ְלַבּקֵ ּנִ ִהי טֹוָבה ִמּמֶ ְלׁשֶ ֶרךְ  יּמִ ִע  ְלׂשֹוֵחַח  אוֹ  ּכָ ּדֶ , ּבַ

ְרֶאה ּיִ ְמִחצָּ  אֹוְתךָ  ּוְכׁשֶ ׁש , ִתיּבִ ּיֵ ָך  הלָּ ַה  ִיְתּבַ ת ַ"ְצמוֹ  ְוִיְמַנעִמּמְ ֶגׁשֶ רֹב ִלי ָאַמר, י'לַ ֵא  ִמּלָ   "...תוֹ נוּ ָת וְ נְ ַ"  ּבְ

  

ה־לֹא" ה - " ְלַמַ�ן ַהְרּבֹות סּוס' גוֹ וְ ּלֹו סּוִסים ־ַיְרּבֶ ַתח ָלּמָ ם, יםּבִ ַר  ׁשֹוןְל  'יםִס סוּ 'ּבְ  ּפָ א? ָיִחיד ׁשֹוןְל  'ססוּ 'ּבְ  ְוִסּיֵ ְרּכוֹ  ךְ ּכָ ׁשֶ  ֶאּלָ ל ּדַ ֶצר ׁשֶ ה. עָר ָה  ַהּיֵ ִחּלָ  הְמַפּתֶ  ּתְ
דֹוִלים םיּוִפּתּויִ  ַהְבָטחֹותּבְ  ָהָאָדם־ֶאת ד ּוְלַאַחר, 'סּוִסים וֹ ּל ־הּבֶ ְר ַמ 'וּ  ּגְ ְלּכַ ּנִ ּתוֹ  ׁשֶ ִרׁשְ ּתֶ , ּבְ ם ַאֲחָריו הִמְתּפַ ִביל ּגַ ׁשְ  רמ"י מאוסטראווצא)(... ְוָזִעיר ָקָטן סּוס ּבִ

  
ֵני יק ָהָיה ָהִראׁשֹון. כוֹ וּ ּפ ִה ְו  רָב ּדָ , ָהיוּ  ֲחֵבִרים ׁשְ  ַמְצּדִ
ל ַטֲ�נֹוָתיו ֶאָחד־ּכָ ר ּוַפַ�ם, ּבְ ֲאׁשֶ �ל ּכַַ ין־ּבַ  ָניוְלָפ  ָ�ַמד ּדִ

ָבָריו ְוָטַ�ן יק, ּדְ ם אּוָלם. אֹותוֹ  ִהְצּדִ �ן ֲחֵברוֹ  ֶאת ּגַַ ּטָ  ׁשֶ
יק ְך ֶפ ְלֵה  ר, ִהְצּדִ י ְוַכֲאׁשֶ ִליׁשִ ְ ַמּה  ַהׁשּ ַאל ּתָ  ֵאיְך : "ְוׁשָ

ֵכן  ֵניֶהםִיּתָ ְ ׁשּ יב"? צֹוְדִקים ׁשֶ ם: "ֵהׁשִ ה ּגַ "... צֹוֵדק ַאּתָ
ֱאַמר: "ְוהֹוִסיף ּנֶ י ָקהְד 'ָצ  ׁשֶ ּנִ  ָהָיה ֲחֵברוֹ  אּוָלם"... 'ִמּמֶ
ָכא ּבְ  'ִאּפְ ֶ  הַמ  ְוָכל, א'ָר ִמְסּתַ  אֹוֵמר ָהָיה לוֹ  ָאְמרוּ ׁשּ

ם יֹוְדִעים. "ְך ֶפ ְלֵה  י ָיהְרָא  ִלי ׁש יֶ  ֵמֵהיָכן ַאּתֶ  ְלַדְרּכִ
יב ַאלׁשָ "? ַהֲהפּוָכה ֲהָלָצה ְוֵהׁשִ ת: "ּבַ ָפָרׁשַ  ׁשְֹפִטים ּבְ

י, 'יָך לֶֹק ֱא  ה' ְלָך  ָנַתן - ֵכן 'לֹא ֶנֱאַמר ָרֵאל,  ּכִ ֶרְך ִיׂשְ ֶזה ּדֶ
ל ּכָ ֶ  הַמ  ׁשֶ ן' אֹוֵמר ֶאָחדׁשּ יִבים', ּכֵ   "...ֵכן' 'לֹא לוֹ  ְמׁשִ

  

  

  
ְסָפִרים סוּ  יםּבִ ַר  ּבִ ְדּפְ ּנִ דֹורֹות ׁשֶ  מֹוִפיָ�ה, ֶהָ�ָבר ּבְ
ַגת ִאּסּור" ָהַאְזָהָרה ָ בּול ַהׂשּ ַנת". ָידּוַ�  ּגְ ּוָ  ּכַ

יִסים ְדּפִ יס ּלֹאׁשֶ , ַהּמַ ּלֹא רֶפ ַהּסֵ  ֶאת ְלַהְדּפִ  ׁשּותְר ּבִ  ׁשֶ
ָפ  ָהִאּסּור קֹורְמ . םָת ָר ָר ֲח ּבַ  ְך ּפֵ ְלַה  ְולֹא ֵתנוּ ּבְ , ָרׁשָ

בּול יגּסִ ַת  לֹא" סּוקּפָ ּבַ  ָמעּות" ֵרֲ�ָך  ּגְ ָבר ּוַמׁשְ ּלֹא ַהּדָ  ׁשֶ
יל ֶדה ַטחׁשֶ  ֶאת ְלַהְגּדִ ָ ֶאֶרץ ַהׂשּ ָרֵאל ּבְ אּות ִיׂשְ ַרּמָ  ּבְ

ֵדר ֲהָזַזת ֵדייְ ־ַ�ל ּבֹון ַ�ל ַהּגָ ֵכן ֶחׁשְ ָ ה, ַהׁשּ ן ְוָהעֹוׂשֶ  ּכֵ
בּול יגּסִ ַמ  ררוּ 'ָא ּבְ  ִנְכַנס  ֶאת ִהְרִחיב ָהרֹוֵקַח . ֵרֵ�הּו' ּגְ

ל"ׁשֶ  ְוָכַתב, ָהִאּסּור ַח  ּכָ ל תוֹ יָ ְח ִמ  ַהְמַקּפֵ  הּוא, רוֹ ֵב ֲח  ׁשֶ
ְכַל  בּול יגּסִ ַמ  לּבִ א". ֵרֵ�הוּ  ּגְ ׁש  ֶאּלָ ּיֵ ין ְבִחיןְלַה  ׁשֶ  ּבֵ

ָסֶמ  יג'ּסִ 'ַמ   ְוֵכן, ּוְלָהִזיז יטִס ָה ְל  תוֹ עוּ ָמ ׁשְ ּמַ ׁשֶ , ְך "ּבְ
ִדְקּדּוק  ָאחֹור' 'ָנסֹוג ָמעּותּבְ ּבְ ל ַמׁשְ , ֲאחֹוָרה ָזז ׁשֶ

ת ּמַ ,�יג' ְל ִ י 'ַמׂשּ ׂשִ ָמאִלית ן"ּבְ  ּתֹוֵפס תוֹ עוּ ָמ ׁשְ ּמַ ׁשֶ  ׂשְ
 �יַ ָרה־ֶאל ּוַמּגִ ּטָ ַגת בּתֹ ְכ ִל  ֵיׁש  ְוָלֵכן, ַהּמַ בּול' 'ַהּסָ  ְולֹא ּגְ

ַגת ָ בּול' 'ַהׂשּ ָבר  אּוָלם, ּגְ ן ִנְמָצאּכְ ִאּיֹוב ּכֵ בּולֹות" ּבְ  ּגְ
יגוּ  ִ י" ַיׂשּ ׂשִ ַלח םיָ  ִבְמִגּלֹות, וּ ן"ּבְ   . 'יגוּ ּסִ 'יַ ְל  ַתקֳ� ָה  ַהּמֶ

  

  
ם ה�  ה ִ�� ְהֶי� ֽ ים ּתִ ִמ�   (יח, יג)   יךָ ֶקֽ ֱאלֹ  'ּתָ

ָמעּות תּוב ַמׁשְ ל, ָ�ִתיד ֹוןׁש ְל ּבִ  ַהּכָ ּכָ ּלֹא ִמי־ׁשֶ  ׁשֶ
ֹתֲ�בֹות ִיְתַנֵהג אן ְמֹפָרטּכַ  ָהֵהם ַהּגֹוִיים ּכְ  ְוִיְהֶיה ּכָ
ִמים  ָמָנה לֹא ְוָלֵכן. יָך ֱאלֶֹק  ה' ִעם ֶחְלקוֹ  ִיְהֶיה ֲאַזי, ּתָ

ָבר ם"ַרְמּבַ ָה  ֶזה ּדָ חֹוָבה ּכָ ִמְניַ  ָוהְצ ּוִמ  ּכְ י, ֹותְצ ַהּמִ  ןּבְ  ּכִ
ל הׂשֵ ֲ�  תִמְצַו  ֶזה ֵאין ִמים ׁשֶ ְהֶיה ּתָ א, ּתִ  ּתֹוָצָאה ֶאּלָ
ל ִליַלת ׁשֶ ְרֵכי ׁשְ ַבת ְוַאף, ַהּגֹוִיים ּדַ ְהֶיה ּתֵ  ַהּמֹוִפיָ�ה ּתִ

אן  �ין ּה ָת עוּ ָמ ׁשְ ַמ , ָ�ִתיד ׁשֹוןְל ּבִ ּכֵָ ּפַ  ּכְ  ִסּכּום טִמׁשְ
ִזים ְוֵכן, ָלֵכן ֹקֶדם ֱאָמרנֶּ ַל  ְקָרא ַטֲ�ֵמי ְמַרּמְ  ַהּמִ

ְפִר  ּמַ בֹות ֶאת יִדיםׁשֶ ה ַהּתֵ ְהֶי� ֽ ים ּתִ ִמ�  תמוֹ ָ� ְט ּמ, ַה  ּתָ
ָזֵקף בֹות, ןָקטֹ  ּבְ ם ה�  ֵמַהּתֵ ַהּתֹוָצָאה, יךָ ֶקֽ ֱאלֹ  'ִ��  ׁשֶ

ת ּדַ ִמימּות ִמּמִ   התורה)־(דיוקים על. ה' ִעם ִלְהיֹות ִהיא, ַהּתְ
�  

י � ים ַ�ל־ּפִ �ֵנ�י ֵ�ִד   (יט, טו)   ׀ ׁשְ

י־ַ�ל ּטּויּבִ ַל  ָמעּות ּפִ ל ַמׁשְ מוֹ , ְוָלׁשֹון ּבּורּדִ  ׁשֶ ןיִּ ַו " ּכְ  ּתֵ
י־ַ�ל ֲ�ָגלֹות ֵסףיוֹ  ָלֶהם ִדְבֵרי - " ַפְרֹעה ּפִ ְרעֹה ּכְ ; ּפַ

ָמעּות ל ּוַמׁשְ מוֹ  ׁשֶ י־'ַ�ל, ּוְכִפי ּכְ ר ּפִ יג ֲאׁשֶ ִ ׂשּ  ָיד ּתַ
ִ ַר  ּוְמָפֵרׁש  ַהּנֹוֵדר' ֶ  הַמ  ְלִפי' י"ׁשּ  ָהָיה ְוִאם. 'לוֹ  ׁש יֶּ ׁשּ

ֵרׁש  י ־ַ�ל ִמְתּפָ ָפסּוק ֶזה ּפִ ּבְ מּוָבןׁשֶ מוֹ ' ּבְ  ָהְיָתה ֲאַזי, 'ּכְ
ָמעּות תּוב ַמׁשְ �ל ַהּכַָ י־ׁשֶ ְבֵרי ּוְכמוֹ  ּפִ  ָיקּום ָהֵ�ִדים ּדִ

ָבר רְו , ּדָ ְך  ֶאְפׁשָ ּמֵ ם ַ�ל ֵ�דּות  ְלִהְסּתַ ָתב ִמּתֹוְך ּגַ . ַהּכְ
א ַר  ֶאּלָ ִ ׁשֶ ּלֹא, ְמָפֵרׁש  י"ׁשּ בוּ  ׁשֶ ֶרתּבְ  םָת דוּ ֵ�  ִיְכּתְ  ִאּגֶ
ָמן ַיֲ�ֹמד ְולֹא ְרּגְ א, ְמת, ְמעוּ  ֶאּלָ יֶהם ִיׁשְ ַהְינוּ , ִמּפִ  ּדְ

י־ַ�ל'ׁשֶ  ְבֵריֶהם ְלִפי נוֹ מּוָב  'ּפִ ֹמַ�  ָצִריְך  ְוָלֵכן, ּדִ  ִלׁשְ
בֹות ת מוֹ ָ� ְט מ,  ָלֵכןם. ְו ָמ ְצ ם ַ� ֶה ֵמ  ק, ֵס ָפ ח וּ נַּ מ, ּבְ ַהּתֵ
    ורייתא)(יקרא דאן. יֶה ֵר ֲח ת ַא בוֹ ּתֵ ַה ת ֵמ קוֹ ָס ְפ ּמ, ת ׁשֶ רוֹ הוֹ ְל 

ׁש  ְדּגָ  מ,
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