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ָרֵאל  ַמע ִיׂשְ   ) ו, ד( ֶאָחדה' ינּו ֵק ֱאלֹ ה' ׁשְ

נֹות ׁשְ ֹוָאה ּבִ ה ַהׁשּ ּמָ ים ְיתֹוִמים ְיָלִדים ָמְצאוּ , ָהֲאי�  ֹותְכֵנִסיּ בִּ  הֶס ֲח ּוַמ  ִמְסּתֹור ַרּבִ
 לֹא ֵמַההֹוִרים יםבִּ ַר . ַזַ!ם ַיֲ!בֹר ַ!ד םיֶה ֵר וֹ ה ייֵד בִּ  ְמְסרוּ נִ  ְוֶחְלָקם, ּוִמְנָזִרים

בוּ  ֹוָאה ְלַאַחר ׁשָ ּה , ַהׁשּ ֵ  ִקּדּוׁש ־ַ!ל ִנְסּפוּ  ּבָ ִנים, םַהׁשּ  ְרחֹוִקים נֹוְתרוּ  ְוַהּבָ
ִלי ,ֵמַהּתֹוָרה ְהֶיה ּבְ ּיִ י, ז'יבֶ נִ וֹ ּפ ִמ  ָהַרב. םילֵ צִּ יַּ ׁשֶ  ִמי ׁשֶ ַה  המֹ לֹ ׁשְ  ֵסףיוֹ  ַרּבִ , ַמןנְ ּכַ

מֹות אֹוָתן ְלַמַ!ן ַנְפׁשוֹ  ָמַסר קֹום נֹוֵדד היָ ָה וְ , תוֹ כּ זַ וְ  ְטהֹורֹות ְנׁשָ  ָמקֹוםלְ  ִמּמָ
ְנָזר ים ְיהּוִדים ְיָלִדים רַאַח  ְוָתר ִמְנָזרלְ  ּוִמּמִ ֵדי, ַרּכִ יָבםְלָה  ּכְ  ְלָאִבינוּ  ׁשִ

בַּ  ָ ׁשֶ ה ֹונֹותִנְסי ִעם ְלִהְתמֹוֵדד. ָהָיה ָ!ָליו ַמִיםׁשּ ֵנִסּיָ יר ַהּכְ  ַהְיָלִדים ֶאת ְלַהְסּתִ
הּוִדים ר ִאי אֹוָתם, ַהּיְ יר ָהָיה ֶאְפׁשָ ֵני ,ְלַהּכִ ָ!ַבר ִמּפְ  ֶאת ָראוּ  ֵמָאז בַר  ְזַמן ׁשֶ

ְכחוּ  ְוִכְמַ!ט, םיֶה ֵר הוֹ  ָ ׁשּ ֵהם ְכָללבִּ  ׁשֶ ַא . ְיהּוִדים ׁשֶ ִמים דַח ּבְ י, לוֹ  נֹוַדע ַהּיָ  ּכִ
ַא  נְ  דַח ּבְ דֹוָלה ְקבּוָצה ֵיׁש  ָזִריםַהּמִ ל ּגְ  ְלהֹוִציָאם ְוָ!ָליו, ְיהּוִדים ְיתֹוִמים ׁשֶ

םבַּ  ן ,ֶהְקּדֵ יַ! . ַהּמֹוֵ!ד־ֶאת ְיַאֵחר ּפֶ ְנָזר ְמַנֵהל לֶא  ָהַרב ִהּגִ  תיפוּ ּקִ ַת בְּ  ְוָדַרׁש  ַהּמִ
הּוִדים ַהְיָלִדים ֶאת ְלָפָניו ְלהֹוִציא הַה  ַאךְ , ַהּיְ ֵאינוֹ  ָטַ!ן ּלָ  ּוִמי ְיהּוִדי ִמי יֹוֵדַ!  ׁשֶ

ה ִלי ןּתֶ : "ָהַרב לוֹ  ָאַמר. לֹא ּמָ ּקֹות ּכַ הוֹ  ְספּורֹות ּדַ ת תִלׁשְ ְמִחּצַ  ַוֲאִני, ַהְיָלִדים ּבִ
ָבר ְנָזר ְמַנֵהל ָ!ָליו ִלְגֵלג". לֹא ּוִמי ְיהּוִדי ֶיֶלד הּוא ִמי ֲאַזֶהה ּכְ  ָהַרב ַאךְ  ,ַהּמִ

ׁש  ּלוֹ  ַ!ל ְוָ!ַמד ִהְתַ!ּקֵ ֵלית. ׁשֶ ֵרָרה ּבְ תלִ  לֵה נַ ַהְמ  ִנְכַנע ּבְ יר ָהַרב ְדִריׁשַ  לוֹ  ְוִהּתִ
הוֹ  ּקֹות ַהְיָלִדים ִעם תִלׁשְ ְלַבד ְספּורֹות ּדַ  ָהיוּ  ּבוֹ  ָהאּוָלם־ֶאל ָהַרב ִנְכַנס. ּבִ

ה ַרַ!ׁש  ָהָיה קֹוםּמָ ּובַ , ַהְיָלִדים ִסיםנָּ ְמכ�  ּלָ ם ַוֲהמ� ַדְרּכָ ל ּכְ  ַרבָה  הּסָ ִה . ְיָלִדים־ׁשֶ
ם־ֶאת ּלָ יטוּ  ְוַהְיָלִדים, ּכ� ֹאג ָהַרב ֵהֵחל םוֹ ּוִפְתא, ַסְקָרנּות ִמּתֹוךְ  ַרבבָּ  ִהּבִ  ִלׁשְ

ׁשּות קֹולבְּ  ָרֵאל ַמעׁשְ : "ּוְבִהְתַרּגְ ן רְלַאַח "! ֶאָחד ה' ינוּ ֵק לֹ ֱא  ה' ִיׂשְ ְרָרה ִמּכֵ ּתָ  ִהׂשְ
ה יצֹוץ ִהְתעֹוֵרר םוֹ ּוִפְתאְקָצָרה,  ּדּוִמּיָ ִלּבֹות ֶהָחבּוי הּוִדייְּ ַה  ַהּנִ ֵהם וְ , ַהְיָלִדים ּבְ
א",: "ִלְזעֹק ֵהֵחּלוּ  א" ַאּבָ יפוּ  ,"!ִאּמָ ָ ּוְקד�  ּתֹוָרה יְלַחיֵּ  ְוָיְצאוּ  ָהַרב ֶאת ִהּקִ   . הׁשּ

�  

ָכלֶק ֱאלֹ ה' ְוָאַהְבּתָ ֵאת  ָך ּוְבָכל־ְלָבְבָך ּוְבָכל־יָך ּבְ   ) ו, ה( ְמֹאֶדךָ ־ַנְפׁשְ

ים ץֵפ ָח "לֶ  ן ָהָיה ,"ַחּיִ רֹונֹות ּוַבַ!ל ָיָקר ּבֵ ׁשְ ם ִנְפָלִאים ּכִ ׁשֵ י ּבְ א, ַאְבָרָהם ַרּבִ  ֶאּלָ
ַמְרבֵּ  ּלְ ַ!ר הׁשֶ ִקּצּור רַט ְפ נִ  ַהּצַ ִנים ָיִמים ּבְ ָ!ה. ַלןִלצְּ  ַרְחָמָנא ,ְוׁשָ ׁשָ ְצָאה ּבְ ּיָ  ׁשֶ

דֹול ָאִביו ָ!ַמד תוֹ יָ וָ לְ  א ַהּגָ ְבֵרי ְוָנׂשָ ד ּדִ נֹות": ַמרָא  ְוֹכה, ֶהְסּפֵ ׁשְ  ח"ּתַ  תרוֹ זֵ גְּ ַה  ּבִ
ָ!ה, ט"ַת וְ  ׁשָ ַפךְ  ּבְ ָ ׁשּ  ַאְלֵפי ּוֵמאֹות ,ְקִהּלֹות רֹותׂשְ ַ!  ַ!ל וֹ ּפ ַא  ֲחרֹון ֶאת ה' ׁשֶ

ֵ  ִקּדּוׁש  ַ!ל טוּ ֲח ׁשְ נִ וְ  ֶנֶהְרגוּ  ְיהּוִדים ַאַחת הָר ְר וֹ גּ ְת ִה  ,םַהׁשּ ה  םֵא  ָהֲ!ָירֹות ּבְ ְיהּוִדּיָ
ִחיד ָנּה בְּ  ִעם ָהָיה ,ַהּיָ יָתם . ֵ!יֶניָה  ַבתִמבָּ  רֵת וֹ י ָלּה  ָיָקר ׁשֶ , ָהֲ!ָיָרה הצֵ ְק בִּ  ָ!ַמדּבֵ

ָ!ה ְרצוּ  ּוְבׁשָ ּפָ ִעים יםִק זָ וֹ ּק ַה  ׁשֶ לוּ , ָלֲ!ָיָרה ָהְרׁשָ ד ִהְתַנּפְ יָתּה ־ַ!ל ִמּיָ  ֶאת ְוָהְרגוּ  ּבֵ
ִחיד ָנּה בְּ  ה ָ!ְמָדה. ְלֵ!יֶניָה  ַהּיָ ָ ֵאֶלם ָהִאׁשּ ָנּה  ל־ַידַ!  ָנּה ְיגוֹ  ּבְ  יָה ּפֶ כַ וְ  תּמֵ ַה  ּבְ

רּוׂשֹות ָ לַ  ּפְ ְמעֹוֶתיָה  קֹורְמ  ׁש ָיבַ . ַמִיםׁשּ יָחה ִריְמ  ִהיא ׁשֹוֶפֶכת אּוָלם, ּדִ  ׂשִ
ַר  ה' ִלְפֵני אֹוֶמֶרתוְ  ָראָת  ָאָדם ְלָכל! ָהעֹוָלִמים 'ִרּבֹון: ךְ ִיְתּבָ ֵדי ֵלב ּבָ ּיֹ  ּכְ  אַהבׁשֶ

ךָ  ֲאִני ַרק, ךָ אֹוְת  ּתְ ייָ  לֹא ּבִ ָכל אֹוְתךָ  ֶלֱאהֹב ֹכְלּתִ י־ּבְ ַמֲחִצית ןכֵּ ׁשֶ , ִלּבִ י ּבְ ּבִ  ִמּלִ
י נִ ־ֶאת ָאַהְבּתִ ִחידי ּבְ ה אּוָלם. ַהּיָ ֲ!ׂשָ  ְלַאַחר ַ!ּתָ ּנַ י ַקחִנלְ  יּוְבנִ  ְרצֹוְנךָ  הׁשֶ ּנִ , ִמּמֶ

ָכל אֹוְתךָ  ֶלֱאהֹב לכַ אוּ  ׁשּוב י'־ּבְ  ָרִציִתי, "'יםַחיִּ  ץֵפ ָח 'ֶה  ָאַמר", ֲאִני ְוַאף. ""ִלּבִ
ָכל ה'־ֶאת ֶלֱאהֹב י־ּבְ א ֲאִני ֵאין ֲהֵרי אּוָלם, ִלּבִ , יָלִדיםלִ  ְוָאב ָוָדם רׂשָ בָּ  ֶאּלָ

ל ְבעוֹ ְוִט  ָניו־ַ!ל ָאב יֵמ ֲח ַר ׁשֶ  ָהָאָדם ׁשֶ י, ֲאֵליֶהם ְוַאֲהָבתוֹ  ּבָ י ָ!ַמְדּתִ ְקּתִ  ְוִחּלַ
י־ֶאת ה אּוָלם, ֶזה ֶלדְליֶ  קלֶ ְוֵח  ֶזה ְלֶיֶלד קלֶ ֵח , ַלֲחָלִקים ִלּבִ ַקח ַ!ּתָ ּלָ ֶ בָּ ַה  ִמׁשּ  ה"ּקָ

י ּנִ ַאר ֲהֵרי, יַד ילָ ִמ  ֶאָחד ֶאת ִמּמֶ ינֹוָסף בְּ  ֵחֶלק ִלי ִנׁשְ ַר  ְלַאֲהָבתוֹ  ִלּבִ   ". ךְ ִיְתּבָ
�  

  
ן ֶא  ֵ&ת ַהִהוא ֵלאֹמרה' ־לָוֶאְתַחּנַ ָאְמרוּ  -  )ג, כג( ּבָ

ְדָרׁש  ל"ֲחזַ  ּמִ ל נוּ ַרבֵּ  הש3ֶ ּמֹ ׁשֶ , ּבַ ּלֵ ו"תקט ִהְתּפַ
ִפּלֹות ִמְניַ  ּתְ ַ!ם, ןֶאְתַחנַּ ָו  ןּכְ ל ְוַהּטַ ּלֵ ִהְתּפַ ִמְנָין ׁשֶ

ֵני הּוא ֶזה ַבת ִמּפְ ּתֵ ה ׁשֶ ִפּלָ ה ִהיא ּתְ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
ִמְנַין  ו"תקט ןָוֶאְת ּכְ  )רבי פינחס מקוריץ(. ַחּנַ

�  

ה ל ֹמש(ֶ ּלֵ ִפּלֹות ו"תקט ִהְתּפַ ִמְניַ , ּתְ ה  ןּכְ יַמְטִרּיָ ַהּגִ
ל  בֹותׁשֶ ִמ  ַהּתֵ ין תּדַ ּבְ ֵני, ַהּדִ ָרָצה ִמּפְ ל ׁשֶ ֶאת ְלַבּטֵ
ת ין ִמּדַ  )נפש חיה(. ָהַרֲחִמים תּדַ ְלִמ  ּוְלָהְפכוֹ  ַהּדִ

�  

ןָו  -  ןְוֶאְתַחנַּ  ֵ&ת, ֵחן ֶאּתֵ ה ַהִהיא ּבָ ִגיַמְטִרּיָ ֵ&יֵני ּבְ ּבְ
ִמּלּוי ֱאלִֹקים י, ְוָאָדם )300=  (ּבְ ל ּכִ ּלֵ ְתּפַ ּבֹו  ַהּמִ ִמּלִ

ָ ִל  זֹוֶכה ֵ&יֵני ֵחן אׂשּ  )צרוף כסף(. ְוָאָדם ֱאלִֹקים ּבְ
�  

ֵ&ת ּואה 'ה ִמידּתָ  תֵ&  ָכלּבְ  נֹוָטִריקֹון -  ַהִהיא ּבָ
י ֹוִתיא ֲ!ֶנהיַ  ה, ּכִ ִפּלָ ִמידָיָפה  ַהּתְ  )נפש יהודה(. ּתָ

�  

ֵבִקים ּבַ  ם ַהּדְ ֶכם ַהּיֹוםֵק ֱאלֹ  ה'ְוַאּתֶ ּלְ ים ּכ* ד, ( יֶכם ַחּיִ

ְקִריַאת -  )ד בֹות ח"ְרַמ  ֵיׁש  ַמעׁשְ  ּבִ , ּתֵ
ָצְרִפים ּמְ בֹות ּוְכׁשֶ יםְמ , ֱאֶמת ֱאלֵֹקיֶכם ה' ַהּתֵ ַחּיִ

ל־ֶאת ָכל ָהָאָדם ֵאיְבֵרי־ּכָ ז ְוֶזה. יֹום־ּבְ ּמָ ְמר�
ָפס ם, ֶזה ּוקּבְ ֵבִקים, ֶוֱאֶמת אֹוִתּיֹות -  ְוַאּתֶ ה'ּבַ  ַהּדְ

ר -  ֱאלֵֹקיֶכם ֲאׁשֶ קוּ ַד ּתְ  ּכַ ַבת ּבְ ה' לֶא  ֱאֶמת ּתֵ
ם ָאז, םֱאלֵֹקיֶכ  ֶכם ִיְתַקּיֵ ים ּבָ ֶכם ַחּיִ ּלְ , ַהּיֹום ּכ*

לוּ  ָכל תּיוּ ִח  ּוְתַקּבְ  )דגל מחנה אפרים(. ָהֵאיָבִרים ּבְ
�  

ְבּתָ ַ&ד ְב  -  )ד, ל( יךָ ֶק ֱאלֹ  ה'־ְוׁשַ ָמעּותבְּ  ּתָ ְוׁשַ ַמׁשְ
ל ּבֹ  ִאם ׁשֶ ׁשְ ת תּתִ ּבָ ִאם ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ׁשַ ׁשֶ
ל ָרֵאל־ּכָ ְמרוּ  ִיׂשְ ת־ַ&ל ִיׁשְ ּבָ ַ ְב  ָאז, ַהׁשּ ה'־ַ&ד ּתָ ְוׁשַ

הגְּ בַּ  יךָ ֱאלֶֹק  ּלָ ְ ַה  א� ָקרֹוב ָמהלֵ ׁשּ  )עולת שלמה(. ּבְ
�  

ָרֵאל  ַמע ִיׂשְ מּוָבא - (ו, ד)  ֶאָחד ה'נּו יֵק ֱאלֹ ה' ׁשְ
ָרֵאל ַמעׁשְ  ַמהוּ : ְדָרׁש ּמִ בַּ  י ַמעׁשְ ? ִיׂשְ בֹות ָראׁשֵ ּתֵ

ֱאַמר ְוהּוא, יֵניֶכםֵ&  רֹוםָמ  אוּ ׂשְ  ּנֶ ְעָיה ׁשֶ יׁשַ אוּ  ּבִ ׂשְ
ָרא ִמי אוּ ְר וּ  ֵ&יֵניֶכם ָמרֹום ה ּבָ ִהיא ,ֵאּלֶ ׁשֶ

ה ִריׁשָ ֵלב ָהֱאמּוָנה ֶאת ַמׁשְ ל ּבְ לַ!  ֶאָחד־ּכָ
עֹוָלמוֹ  ַהּבֹוֵרא ַהְנָהַגת ּה  ֵיׁש  ְועֹוד. ּבָ , זֶמ ֶר  ּבָ
ַמע  ִריךְ , ְרִביתַ& , ְנָחהִמ , ֲחִריתׁשַ  נֹוָטִריקֹוןׁשְ ּצָ ׁשֶ
ל י -  םיִ ַמ ׁשָ  תכוּ לְ ַמ  לוֹ ע ְלַקּבֵ בֹות ָראׁשֵ , ַמעׁשְ  ּתֵ

ת בִּ  ֲחִריתְתִפּלַ    )אבודרהם( .ְוַ!ְרִבית ִמְנָחה, ׁשַ
�  

ֵתבֹות ל ְרמּוִזים דֶאָח  ַמעׁשְ  ּבְ נֹות ּכָ ְרּבָ : ַהּקָ
. ָבִריםּדְ , אתּטָ ַח , םׁשָ ָא , הֹולָ ע, ְנָחהִמ , יםִמ לָ ׁשְ 

ה זוֹ  ּוְדָבִרים ִפּלָ ִהיא, ַהּתְ נֹות קֹוםְמ בִּ  ׁשֶ . ָקְרּבָ
ה ל ן"יִ ַ! ָה  ְוָלּמָ לֶ  עַמ ׁשְ  ׁשֶ ל ת"ְוַהּדָ דָח ֶא  ׁשֶ

דֹולֹות?  יּגְ בָּ ַה  ּכִ י דֵ&  הּוא ה"ּקָ ּמִ ַכוֵּ  ׁשֶ ּמְ ןׁשֶ
תוֹ  ְתִפּלָ  )ספר התעודה(. ֵריָקם חֹוֶזֶרת ֵאיָנּה , ּבִ

?  -  .?

  תשע"ואב ־פרשת ואתחנן, ט"ז במנחם    
.  
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ים י ִהוא ָחְכַמְתֶכם ּוִביַנְתֶכם ְלֵ&יֵני ָהַ&ּמִ   ּכִ

ְפָלג םכָ ָח  י ָהָיה מ� א ַהּכֵֹהן ַיֲ!ֹקב ַרּבִ ִדיׁשָ י ּה בָּ ַר , ּגְ ל ָהָראׁשִ ע ָחְכָמהבְּ  ָהָיה אּוָמלֵ , אבָּ 'ְר גֶּ  ׁשֶ , ּוַמּדָ
ל תחוּ ּקְ ִפ בְּ  ּכֵ ר הּוא. ְוַהׂשְ ָכל יםבִּ ַר  ְסָפִרים ִחּבֵ ְפָלא ְפרוֹ ִס  ּוָבֶהם, ַהּתֹוָרה ִמְקצֹועֹות ּבְ  ַ!ל" ַיֲ!ֹקב ְמִעיל" ַהּנִ

ר אֹותוֹ , ְמִעיָלה ִפי ִחּבֵ ר ּכְ ּפָ ֵני, ַהְמס� ַיְלדּותוֹ  ִמּפְ ּבְ ים נֹוֵטל ָהָיה ׁשֶ ר ןֶמ ׁשֶ  ַ!טְמ  ְלִעּתִ ֵבית ַהּדֹוֵלק ֵמַהּנֵ  ּבְ
ֵדי, תֶס נֶ כְּ ַה  ָהְיָתה תָהֲ!ִנּיוּ  ּוֵמרֹב וֹ בּ ׁשֶ  ַהּתֹוָרה תַק ׁשְ ֶח  ֵמרֹב ְלאֹורוֹ  ִלְלֹמד ּכְ ֵביתוֹ  ׁשֶ ַדל, ּבְ ּגָ  ַדעְויָ  ּוְכׁשֶ

ֱהֶנה ַהּנֶ ׁש  ִמן ׁשֶ ִלּמּוד ַקעׁשָ , ביָּ ַח  ַהֶהְקּדֵ ֵדי, ְמִעיָלה כֹותלְ ִה  ּבְ ִאּלוּ  לוֹ  בׁשֵ ָח יֵּ ׁשֶ  ּכְ . ְמִעיָלה ןָקְרבַּ  ִהְקִריב ּכְ
ְלׁשֹונוֹ  ה ּבִ ה ,םּתָ לְ וַּ ִא כְּ  ִסיִליםכְּ לַ  העֹונֶ  היָ ָה , ָרהֵת יְ ַה  ּוְבִביָנתוֹ  ַהַחּדָ  יוָק ָס ֲ! בַּ . ָיֵרךְ ־ַ!ל ׁשֹוק אֹוָתם ּוַמּכֶ

ּה  ַהּצֹוְרפּות אֶכתְמלֶ בִּ  ִעירוֹ  םיָהַ!ְרבִ  ִעם ְוָנַתן אׂשָ נָ , תוֹ יָ ְח ִמ לְ  ָ!ַסק ּבָ ּבְ  םיֶה גֵ ֲה נְ ִמ  ֶאת ָקַלט ַמֵהר ְוִחיׁש , ׁשֶ
ים ַ!ד, םיֶה ֵס ימוּ נִ וְ  ִעּתִ ּלְ ְכחוּ ־ַ!ל םצָ ְק עוֹ  ָהָיה ׁשֶ ָ ׁשּ ַבר וּ גלְּ ּדִ  אוֹ  ׁשֶ יב היָ ָה וְ , ָתםלָ ְפ ִמּתִ  ָמה־ּדְ  ָלֶהם ֵמׁשִ

ׁשּובֹות ַ!ם. םיֶה ֵת נוֹ ֲ! ַט לְ  קֹוְלעֹות ּתְ כּוַנת ָאִביו ִעם תוֹ רוּ ֲ! נַ בְּ  ָהַלךְ  ּפַ ׁשְ ם־ֶאת רצֵּ ְלַק  ּוְכֵדי, םיָהַ!ְרבִ  ּבִ ְרּכָ  ּדַ
ֶרךְ  ָ!ְברוּ  ית ּדֶ ְסְלִמי ָברֹותְק  ּבֵ הְוַה , םיֶה ֵר כָּ ּמַ ִמ  ֶאָחד ַ!ְרִבי אֹוָתם ָרָאה. מ� ׁש  ּלָ ּקֵ ַאל ָלֶהם ִלְלעֹג ּבִ  ַוֲהֵרי: "ְוׁשָ

ם ּכֲֹהִנים ן־ְוִאם, ַאּתֶ יַצד ּכֵ ם ּכֵ ִר  ַאּתֶ ֶכם־ֶאת יםְמַקּצְ ְרּכְ ית ךֶר ּדֶ  ּדַ ָברֹות־ּבֵ ָבִרים ַ!ל ַהִאם? ַהּקְ נוּ  ַהּקְ ּלָ  ׁשֶ
ר ּתָ ׁש "? ךְ רֹ ְד לִ  ָלֶכם מ� ּקֵ ן ּבִ יו ּוָפַתח, ַלֲ!נֹות ׁשּותְר  ֵמָאִביו ַהּבֵ ָחְכָמה ּפִ נוּ  יםִר ָט ְפ נִּ ַה : "ּבְ ּלָ  ַרק, ׁשֶ

מֹוֵתיֶהם ַמְיָמה עֹולֹות ִנׁשְ ָ ֶבר ַתרנוֹ  ּגּוָפם ְוִאּלוּ  ַהׁשּ ּקֶ ְמָאה תֶר נֹוֶת  ְוָלֵכן, ּבַ ֵבית ַהּט� ָברֹות־ּבְ ם אּוָלם. ַהּקְ  ַאּתֶ
ְסְלִמים ם ַמֲאִמיִנים ֲהֵרי, ַהּמ� ם ַאּתֶ ּגַ ֶכם יםִפ וּ גּ ַה  ׁשֶ ּלָ ַמִים עֹוִלים ׁשֶ ָ ן־ְוִאם, ַלׁשּ ָבִרים ּכֵ  ְוֵאיָנם ֵריִקים ַהּקְ
ִאים ַמן ץָהֹעֶק  ֶאת ֵהיֵטב ָקַלט ָהַ!ְרִבי". ְמַטּמְ ּטָ ין ׁשֶ ָבָריו ּבֵ  ָהָיה לוֹ ָיכ לֹא אּוָלם, ָתםֶלֱאמּונָ  ָלַ!ג ּבוֹ , ּדְ

ּמּוָבן  ּלוֹ  ֱאמּוָנתוֹ  ֶאת ְלַהְכִחיׁש ּכַ ְרחוֹ ־ַ!לּובְ , ְצמוֹ ַ!  ׁשֶ ים ץלַ ֱא נֶ  ּכָ  ֵהיֵטב רמֹ ׁשְ : "ְלָאִביו ְוָאַמר, ּמוֹ ִע  ְלַהְסּכִ
ְנךָ  ַ!ל ַח  ּבִ ּקֵ ךְ  "...ַהּפִ ם ָהָיה ּכָ ְ  ַאֵחר ַ!ְרִבי םִע  ּגַ ׁשּ ְסְלִמים ָאנוּ  ַמּדּוַ! : "לוֹ ָא ׁשֶ ְנִביִאים ַמֲאִמיִנים ַהּמ�  יםבִּ ַר  ּבִ

ָכל הּוִדיםלַ וְ , ַהּדֹורֹות־ּבְ ִעים ַרק ֵיׁש  ּיְ מֹוָנה ַאְרּבָ ךְ "? ְנִביאֹות ַבעְוׁשֶ  ְנִביִאים ּוׁשְ י ִחּיֵ  ֶאת לוֹ  ּוָמַדד ַיֲ!ֹקב ַרּבִ
ל: "תוֹ ּדָ ִמ  ָברַה  הָמ לְ  ָמׁשָ ל דָח ֶא  ְלגּוׁש ? ּדֹוֶמה ּדָ הּוא, ָטהֹור ָזָהב ׁשֶ ק ֶנֶגד ַמְכִריַ!  ׁשֶ דֹול ׂשַ ל ּגָ "... נֹוצֹות ׁשֶ

 ְ ׁשּ ים ֲאַנְחנוּ  ַוֲהֵרי: "ַאֵחר לוֹ ָא ּוְכׁשֶ ם ָהַרּבִ ַ!ט ְוַאּתֶ יב ?"ְלַהּטֹות' יםבִּ ַר  'ַאֲחֵרי ֶנֱאַמר ּוְבתֹוַרְתֶכם, ַהּמְ  ֵהׁשִ
ם ְדָבֶריךָ כִּ  ִאם: "ֲאָתר־ַ!ל ַאּתֶ ף ַ!ל ַנֲ!ֶלה ִאם ןכֵּ ׁשֶ , ָלהַמְע לְ  ֲאַנְחנוּ  ֲהֵרי, יםְמַ!ּטִ  ְוָאנוּ  יםבִּ ַר  ׁשֶ , ְזַנִיםאמֹ  ּכַ

ם ְרדוּ  ַאּתֶ הּמָ ־הַמּטָ  ּתֵ ֱאַמר, ְעָלהּמָ ־הלָ ַמְע  ַנֲ!ֶלה ַוֲאַנְחנוּ  ּטָ ּנֶ ה'ְלָמ  ְהֶיהִת  ְולֹא ָלהְע ַמ לְ  ַרק 'ְוָהִייָת  ׁשֶ   "...ּטָ

ָ!ה, דָח ֶא  יֹום ׁשָ יׁשֶ  ּבְ ֲחנּות ָ!ַמד ַיֲ!ֹקב ַרּבִ ּלוֹ  ַהּצֹוְרפּות ּבַ , ִעירָה  ֵביִמּתֹוׁשְ  ֶאָחד ַ!ְרִבי ְלֶפַתע ִנְכַנס, ׁשֶ
 !ָ אַמ בְּ  ֹותבּ ַר  ּמוֹ ִע  קַס ׁשֶ ָ ׁש  ְנפּולֹות ִניםָפ ּובְ , ןּתָ ּוַמ  ׂשּ ּקֵ ּנוּ  ּבִ ּבֹון לוֹ  ַלֲ!רֹךְ  ִמּמֶ ל סֹוִפי ֶחׁשְ ֶ  הַמ  ִמּכָ  ביָּ ַח  אהוּ ׁשּ

ֶרךְ  לוֹ  הצָ ָא  ןכֵּ ׁשֶ , לוֹ  ַמּה . ִלְצִמיתּות ִעירָה  ֶאת בזֹ ֲ! לַ  ְוָ!ָליו ַהּדֶ י ּתָ ָבר ַ!ל ַיֲ!ֹקב ַרּבִ הַה  ןכֵּ ׁשֶ , ַהּדָ  ָהָיה ּלָ
ּה  ְוָגר ִעירָה  ִמיִליֵדי ִנים ּבָ ֵר  ָהַ!ְרִבי ִעם יֹותוֹ ְה ּובִ , ֹותבּ ַר  ׁשָ ִקׁשְ  ְלךָ  ָרהּקָ  הַמ : "לוֹ ָא ׁשְ וּ  ֹעז ָאַזר, תְיִדידוּ  יּבְ

ה, יְיִדיִד  ַאּתָ ךָ  ִעיר ֶאת בזֹ ֲ! לַ  ץלַ ֱא נֶ  ׁשֶ ְדּתְ ּלַ א? ה� ּמָ  ָהַ!ְרִבי ֶנֱאַנח"? ַוֲאִחיָסָמךְ  ֵ!ֶזרלְ  ְלךָ  ִלְהיֹות לכַ וּ א ׁשֶ
ה: "ְוָאַמר ּתּוַכל ְלַהֲאִמין ִלי ָקׁשֶ ר אּוָלם, ִלי ַלֲ!זֹר ׁשֶ דֹוָלה ָצָרִתי־ֶאת ךָ לְ  ֲאַסּפֵ  ְלָפחֹות ַכלְותוּ , ַהּגְ

ף ּתֵ ּתַ ַצֲ!ִרי יּמִ ִע  ְלִהׁשְ ה ָמה־ְזַמן ִלְפֵני. ּבְ ְקׁשָ י ּבִ ּתִ בֵ  רּקֵ ְלבַ  ִאׁשְ ָבר אּוָלם, יָה ֶר הוֹ  תיּבְ , ְלרּוִחי ָהָיה לֹא ַהּדָ
י ְוָלֵכן ָתּה  ֵסַרְבּתִ ׁשָ ּום. ְלַבּקָ ה ָמה־ִמׁשּ ׁשָ י־ֶאת רֹותְמ ַה לְ  זוֹ  ִהְתַ!ּקְ ֲ!  יִת ָמ ֲח ׁשֶ  ַ!ד, ּפִ  לֹא. יבִּ ְר ִק בְּ  ָרהּבָ

י ַלְטּתִ רּוִחי ׁשָ י, ּבְ ָרם ָלֵצאת ּתְ ַא  'ְיכֹוָלה ָלּה  ְוָאַמְרּתִ ה ָנא ְרִאי אּוָלם, ְלַבּקְ ַ!ּתָ  ָהִרּמֹון ֶאת ֲאִני אֹוֵכל ׁשֶ
ֶזה ם ְוַ!ד, ַהּלָ ֲאַסּיֵ ָבר ַיֲ!ֶלה לֹא ְוִאם. ְלֵביֵתנוּ  ׁשּובלָ  ךְ יִ לַ ָ!  אֹותוֹ  ׁשֶ ָיֵד  ַהּדָ ְיָתה ּובׁש לָ  ךְ ּבְ ֶטֶרם ַהּבַ ם ּבְ  ֲאַסּיֵ

ת ּתְ ַא  ֲהֵרי, ָהִרּמֹון ֲאִכיַלת ֶאת בּוָ!ה ִלי ְמֹגֶרׁשֶ ׁשְ לֹש3 -  א'אָת לָ ְת ַפ  אאָת לָ ּתְ , ֲחמּוָרה ּבִ לֹש3־ַ!ל ׁשָ   ". ׁשָ

טּוַח " יךְ ", ָהִייִתי ּבָ י, "ֶבִכיוָ  יִה נְ  ִמּתֹוךְ  ִסּפּורוֹ ־ֶאת רּפֵ ְלַס  ָהַ!ְרִבי ִהְמׁשִ ָ  ּכִ ֵרז הָהִאׁשּ ְזּדָ ְיָתה ׁשּובלָ  ּתִ , ַהּבַ
ֵדי ּלֹא ּכְ חּול ׁשֶ בּוָ!ה ּתָ ְ מוֹ  אּוָלם, ַהֲחמּוָרה ַהׁשּ ב זוֹ  ֶהְחִליָטה, ְלַהְכִעיס ּכְ ּה  ְלִהְתַ!ּכֵ ַדְרּכָ  ָלהְלַמְע  ּבְ
ה־ִמן ּדָ ָבה, ַהּמִ ָ ׁשּ ִית ּוְכׁשֶ ָבר, ַלּבַ י ּכְ ְמּתִ ָבר ֶזה ִסּיַ ֵרָרה יִד יָ בְּ  נֹוְתָרה לֹא. ָהִרּמֹון ֲאִכיַלת ֶאת ִמּכְ י, ַהּבְ  ְוָהַלְכּתִ
אִדי ֶאל נוּ  ַהּקָ ּלָ ֵדי ׁשֶ ׁש  ּכְ ּנוּ  ְלַבּקֵ ל ֵאיךְ  ְוַתְחּבּוָלה ֵ!ָצה ִמּמֶ בּוָ!ה ֶאת ְלַבּטֵ ְ הַה  אּוָלם, ַהׁשּ ְעּתוֹ ־ַ!ל ָ!ַמד ּלָ  ּדַ

י ְוָטַ!ן בּוָ!ה ֶאת םְלַקיֵּ  ילַ ָ! וְ , ָמנֹוס ֵאין ּכִ ְ ְמלֹוָאּה  ַהׁשּ י ֶאת ֵאפֹוא ְלָגֵרׁש  ילַ ָ! . ּבִ ּתִ י ּוְלִפי, ִאׁשְ ּקֵ  ח�
ּה  לכַ אוּ  לֹא םאָהִאְסלָ  א, ְלַקְחּתָ ן־ִאם ֶאּלָ ָניו־ַ!ל". ילַ ֵא  ָלׁשּוב ּתּוַכל ְוָאז, ַאֵחר ְלִאיׁש  ְוָהְיָתה הכָ לְ ָה  ּכֵ  ּפָ

ל י ׁשֶ ת ִנְרֲאָתה ַיֲ!ֹקב ַרּבִ ָהְלָכה, קוֹ חׂשְ ־ּבַ ָכל ְוִהְתַרֲחָבה ׁשֶ ָהַ!ְרִבי ּכְ יךְ  ׁשֶ ִסּפּורוֹ  ִהְמׁשִ הַה . ּבְ ע ּלָ  ִנְפּגַ
ל קוֹ חוֹ צְּ ִמ  ן ׁשֶ ִלּבוֹ  ְוִהְתַרֵ!ם, יחוֹ ׂשִ ־ּבֶ הּוא ַ!ל ּבְ ַתח תוֹ יָא לִ ְפ לִ  אּוָלם, וֹ ּת בַּ ׁשְ ִמ לְ  קֵח וֹ שׂ  ּכֹה ׁשֶ  ֶהָחָכם ּפֶ
ר, ללָ כְּ  ָצָרה ֵאיָנּה  ָצָרְתךָ : "ְוָאַמר הּוִדיַהיְּ  ּתָ ה ּומ� ךָ ־ֶאת תְוָלַקַח  ּובׁש לָ  ַאּתָ ּתְ ה ִאׁשְ ָ ". ָסֵפק ׁשּום ְללֹא ְלִאׁשּ

ת ִליָאה ֲאֶרׁשֶ ְרָרה ּפְ ּתָ ֵני־ַ!ל ִהׂשְ ֹאל ִמֵהר ְוהּוא ָהַ!ְרִבי ּפְ ִליָאה: "ִלׁשְ ַ!ת ּפְ י ּדַ ּנִ ָבֶריךָ  ֵהם ִמּמֶ  םָחכָ  ְוִכי, ּדְ
ה אִדי רֵת וֹ י ַאּתָ דֹול ֵמַהּקָ נוּ  ַהּגָ ּלָ י אּוָלם"? ׁשֶ ּלוֹ ־ַ!ל ָ!ַמד ֲ!ֹקביַ  ַרּבִ ָ!ה ֲהֵרי: "ְוָאַמר ׁשֶ ׁשָ ָאַכְלּתָ  ּבְ  ׁשֶ

ֵכן לֹא, ָהִרּמֹון־ֶאת ָאַכְלּתָ  ִיּתָ ל־ֶאת ׁשֶ ְרִעיִנים־ּכָ ֶהם ָהַאֲחרֹון ַ!ד ַהּגַ ּבָ אי, ׁשֶ ה ָנְפלוּ  ּוְבַוּדַ ּמָ ִרים ּכַ ְרּגְ ךָ  ּגַ  ִמּמְ
ן־ְוִאם, הְרצָ ַא  ְמּתָ  לֹא ֲ!ַדִין ּכֵ ךָ ִנְמָצא ֵאפֹוא, . ֶזה ְלֶרַגע ַ!ד ָהִרּמֹון ַלתֲאִכי־ֶאת ִסּיַ ּתְ ִאׁשְ ָבה ׁשֶ  ֶטֶרם ׁשָ

ְמּתָ  ֶרת, ָהִרּמֹון ֲאִכיַלת־ֶאת ִסּיַ ּתֶ ְמ ". ָסֵפק ְללֹא ךָ לְ  ִהיא ּומ� ל וֹ תָח ׂשִ  לֹא יתנִ אוֹ גְּ ַה  ָהֵ!ָצה עַמ ׁשֵ לְ  ָהַ!ְרִבי ׁשֶ
ֶנת ב ְוָאְמָנם, עּורׁשִ לְ  ִנּתֶ ָ ׁשּ ׁשֶ ה, ְלֵביתוֹ  ּכְ ּלָ ַחת ּגִ � לַ  ִמּתַ ִרים ְלָחןׁשּ ְרּגְ ר ּגַ ְפלוּ  ִמְסּפָ ּנָ ּנוּ  ׁשֶ ַ!ת ִמּמֶ ׁשְ . ָהֲאִכיָלה ּבִ
ים ָ!ְברוּ  ּכֹות ַחג ּוְבֶ!ֶרב, רּפָ ְס ִמ  ֳחָדׁשִ ְמעוּ , ַהּס� ִפיקֹות ְלֶפַתע ִנׁשְ ְלּתוֹ  ַ!ל ּדְ ל ּדַ י ׁשֶ . ַהּכֵֹהן ַיֲ!ֹקב ַרּבִ

ַתח ּפָ ׁשֶ ַ!ל ּכְ ִית־ּבַ ֶלת־ֶאת ַהּבַ ָמל ִלְראֹות ִנְדַהם, ַהּדֶ ֶפַתח עֹוֵמד ּגָ ִית ּבְ א ְוָ!ָליו, ַהּבַ ָ ֵבד ַמׂשּ ל ּכָ רֹות ׁשֶ  ּפֵ
ִחים ּבָ ָמִרים, ְמׁש� ל ֲחָריֹות ַוֲ!ֵליֶהם, הַמְרֶא לְ  ֶנְחָמִדים ְוִרּמֹוִנים ּתְ ֶקל ׁשֶ ָמל מֹוִביל. ְלִסּכּוךְ  ּדֶ  לֹא ָהָיה ַהּגָ

ר ַאֵחר נּ  ַ!ְרִבי אֹותוֹ  ֵמֲאׁשֶ עוֹ ׁשֶ ָרָאה, ָידוֹ ־ַ!ל ׁשַ י ֶאת ּוְכׁשֶ ֵמ  ַיֲ!ֹקב ַרּבִ א ךָ לְּ  הַמ : "ָאַמר, ּהַ ּתָ ּלֵ  זוֹ ? ִמְתּפַ
נּוָ!ה ִמְנָחִתי ְלּתָ ׁשֶ  ַ!ל ַהּצְ ה ךְ וּ רבָּ  .ִניִהּצַ י'הלַ  ַאּתָ י ּכִ ה ָיַדְעּתִ �         ".לֵא ָר ׂשְ יִ  ָחְכַמתכְּ  ָחְכָמה ֵאין , ְוַ!ּתָ

  
  

י   ל"ַזּצַ  ביזוֹ ִר ְט ּסְ ִמ  רזֶ ֶל  לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ַרּבִ

ְמַנֵחם ַהִהּלּוָלא ְליֹום  ָאב תקצ"א־ט"ז ּבִ
  

טוּ  נֹוַלד ַנת ָנאְר ּבְ ׁשְ א, ח"תקמ ּבִ ל תוֹ ּדָ כְ נֶ  ֶאת ְוָנׂשָ  ׁשֶ
י ל חֹוְתנוֹ  ,אִמּדּוְקָל  רּמֶ ַה ּדְ ְל וֹ גּ  ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ י ׁשֶ  ַרּבִ

ִלי יץֵמרוֹ  ְצִבי ַנְפּתָ ׁשִ ָרָאה, ּפְ ַיְלדּותוֹ  ׁשֶ  ֶאת ּבְ
ַ!ל ם־ַהּבַ ִעירּותוֹ . טֹוב־ׁשֵ ְגאֹונּותוֹ  נֹוַדע ִמּצְ  ּבִ

ִמּדַ  ןיָּ ְמצ�  היָ ָה "וְ , וֹ תקוּ ְד צִ וְ  ִ  תּבְ  ַ!ד, ָחהְמ ַהׂשּ
ל ּכָ א ָהָיה ִלּבוֹ  ,ֵאָליו ברֵ ַהּקָ ־ׁשֶ ְמָחה ִמְתַמּלֵ ", ׂשִ
ֵ!דוּ  ְלִמידוֹ  ָהָיה. ֶנְכּדוֹ  תּכְ ְבָהק ּתַ ל ַהּמ� י ׁשֶ  לֶמְנּדְ  ַרּבִ

ר, ֵמִריִמינֹוב  ֶאת ַמְפִליא ְוָהָיה ְמֹאד ֶהֱ!ִריכוֹ  ֲאׁשֶ
ִמ  ה' ֲ!בֹוַדת ּלוֹ  יָמהַהּתְ ם ףֵפ וֹ ּת ְס ִה וְ , ׁשֶ ל םּלָ צִ בְּ  ּגַ  ׁשֶ
ִליןִמּל�  ַהחֹוֶזה יד ּבְ ּגִ ׁש . ִמּקֹוְז'ִניץ ְוַהּמַ ּמֵ ַבַ!ל ׁשִ  ּכְ
ה ִפּלָ ִריִמינֹוב ָ!צּום ּוְבקֹול ֶרֶגׁש בְּ  ּתְ  'ֶדער הוּ וּ נּ כִ וְ , ּבְ

ם־ַ!ל ל'ְנּדְ ֶמ  רעֶס יְ רוֹ גְ  בֹוָהה קֹוָמתוֹ  ׁשֵ  ְוקֹולוֹ  ַהּגְ
ה ִלְפֵני ַמְזִהיִרים יוּ ָה וְ , ָהָרם ִפּלָ ֵני ֶאת ַהּתְ  ָהִעיר ּבְ
ּלֹא ֲהלוּ  ׁשֶ יר ִמּקֹולוֹ  ִיּבָ ת, ַ!םּפַ . ָהַאּדִ ְתִפּלַ ִמים ּבִ  ַהּיָ

ַ!ּמּוֵדי ָאַחז, ַהּנֹוָרִאים ְרֶזל ּבְ ַיד ַהּבַ ּלְ  ַ!ּמּוד ׁשֶ
ה ִפּלָ ָ!ה, ַהּתְ ַ!ק ּוְבׁשָ ּצָ ֶלְך' ׁשֶ ם 'ַהּמֶ  ֵמרֹב אֹוָתם ִעּקֵ

ל יםִמ קוּ ֲ!  ְונֹוְתרוּ , ְתַלֲהבּותִה  ִמים־ּכָ ָנה. ַהּיָ  ַאַחת ׁשָ
ל ַאף ּלֵ  ָאַמר ְוהּוא, ַהחֹוֶזה לצֶ ֵא  ָהַ!ּמּוד ִלְפֵני ִהְתּפַ

ן רְלַאַח  ָ!ָליו תוֹ  ִמּכֵ ְתִפּלָ ּבִ ְברֹון ׁשֶ ׁשִ ל ֵלב־ּבְ ּטֵ זֵ  ּבִ  ָרהּגְ
ה ָרֵאל ָקׁשָ ׂשְ ּה  ֵהןכִּ . ִמּיִ ַרּבָ ל ּכְ  נֹוַדעוְ  ביזוֹ ִר ְט ְס  ׁשֶ

ֶאָחד נֵ  ֵלידוֹ ִמגְּ  ּכְ ְבָהק ּופֹוֵסק רוֹ ּדוֹ  יַרּבָ  ְונֹוְתרוּ  מ�
ּנוּ  ׁשּובֹות ִמּמֶ ִדיֵני תכוֹ רוּ ֲ!  ּתְ  רְלַאַח . ֲ!גּונֹות ּבְ

קּוָפה ֶמת ּתְ ּיֶ ְדּתוֹ  ְלִעיר ָחַזר, ְמס� ּלַ  םְוׁשָ , ָנאטּוְר  ה�
ְלִמיִדים ְסִביבוֹ  טוּ ּקְ לַ ְת ִה  ְבָחִרים ּתַ ֶדֶרךְ  םיגָ ִה נְ ְוִה  מ�  ּבְ

ִמים םׁשָ  לוֹ  ָאְרכוּ  לֹא אּוָלם, תַהֲחִסידוּ   רַט ְפ נִ וְ  ַהּיָ
ָנה ג"מ ןבֶּ  יֹותוֹ ְה בִּ  ְלַבד ׁשָ ֵ!ת ּבִ ָפה ּבְ  ַ!ל ְוָאַמר, ַמּגֵ
ָרֵאל תַר ּפָ כַּ  ֲהֵריִני: "ְצמוֹ ַ!  ָפה", ִיׂשְ ּגֵ . ָרהצָ ֶנֱ!  ְוַהּמַ
ים יוׁשָ וּ דּ ִח ֵמ  סוּ  ָהַרּבִ ָפִרים ִנְדּפְ ָמ  ַבעשֹׂ " ַהּסְ " חֹותׂשְ

ְגיֹות ַה  ַהּתֹוָרה־ַ!ל ָנה, ְוֵכן ַ!ל ס� ָ ַ ּומֹוֲ!ֵדי ַהׁשּ   .ס"ׁשּ

  
כתב בעל הטורים וכן בפענח רזא ועוד,  'ואתחנן'על תיבת 

, "שאמר לפניו שירה כדי שישמע 'שירה'שהיא בגימטריה 
תפילתו", כי שירה היא אחד מעשרה לשונות של תפילה. 

, ש"השירה כמו התפילה ממשיכה וכן כתב רבנו בחיי
הכוונה במחשבתו מלמעלה למטה, כי שירה בגימטריה 

 - תפילה", וכבר מוזכר במדרש "כבד את ה' מהונך" 
מגרונך. וכשם שהתפילה נאמרת בשירה, כך גם הלימוד, 
כמובא בתוספות במגילה "שהיו רגילין לשנות המשניות 

כן היו  ידי־פה, ועל־בזמרה, לפני שהיו שונין אותן על
יד עתיקים בהם ־נזכרים יותר". ואומנם, נמצאו כתבי

מובאים טעמי המקרא על המשניות, וכן מובא בספר 
יד עם נגינות, וכן ־"מצרף לחכמה" שראה משניות בכתב

כתב השל"ה הקדוש שהלימוד צריך להיות בשיר בין 
ובין במשנה, ולזה תמצא ספרי המשנה הקדומים  אבמקר

פי זה ביאר בעל ־הטעמים. עלכתובים עם הניקוד ו
"תפארת ישראל", מדוע אמרו חז"ל לעתים 'חסורי 
מחסרא והכי קתני' או 'לישנא קטיעא' על דברי המשנה, 
"שהיו להן זמירות מיוחדין לכל משנה ומשנה, ולפי 

המשנה בכח הזיכרון,  קעניות דעתי היה זה כדי לחז
ידי ־פה אפילו בימי רבי, ועל־מדהיו שונין המשניות על

הניגון נזכר היטב לישנא דמתניתין, באשר שהיה הזמר 
מסודר לפי המלות והבבות שבמשנה, ולכן כמה פעמים 

כן במלה זאת ולפעמים באחרת, הכל כפי ־בחר התנא גם
הנאות לקול השיר המיוחד למשנה, ומהאי טעמא 
לפעמים נשנה בבא שנראית יתירה במשנה זו, ואין צריך 

לשקול בבות המשנה כפי הבבות לומר זו, אבל היה כדי 
שבפרקי השיר. ומהאי טעמא אף שהיה חסורי מחסרא 

כן יהיה מעשה ־הניחוה כך, מדמובן ממילא, דאם לא
לסתור, ואם היו מבלבלים המלות, יתבלבל השיר המיוחד 
לה ויתבלבל הזיכרון, ותשתכח המשנה חס וחלילה. 
ובדבר זה יתורצו כמה קושיות ודקדוקים". אולם יש 

ותבים, שדברים אלו לא יצאו מהתפארת ישראל עצמו, כ
  הלב.־אלא הם הוספה של בנו, ואין הדברים מתקבלים על

  

ַ&ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות

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

  "שבת טיש" על השולחן. ויה"ר שנזכה בקרוב ל"יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים". יספר ונתן עדיפות כמובן, לתמונות בהן יופיע. תיgmail.com 5806777@:, ולשגר אלינו בדוא"ללרוחב של שולחן השבת

 



 

 

  

ר ִיְרַצח ְבִלי־ֶאת ֲאׁשֶ   ׂשֵנא לוֹ ־ַדַ&ת ְוהּוא לֹא־ֵרֵ&הּו ּבִ

ְכָפר ְרָנָסתוֹ  ְוֶאת, ַהּמֹוֵזג אְכנָ ׁשַ  ר' ֹוֵררִהְתגּ  ָקָטן ּבִ קֹוִמי ִריץּפָ ֵמַה  ָחַכר אֹותוֹ  ַמְרֵזַח  יתִמבֵּ  ָמָצא ּפַ . ַהּמְ
ם ַדְרּכָ ל ּכְ ִרים ׁשֶ ִאים יוּ ָה , יםיִּ ִר כְ נָּ ַה  ָהִאּכָ לוּ  ּבָ ם ֶאת יםלִּ כַ ּוְמ , םיוֹ  יִמּדֵ  ַהּלָ ְסּפָ ֵזַ!ת ִהְרִויחוּ  אֹותוֹ  טָ! ּמ� ַה  ּכַ  ּבְ

ם ֵדי, ַאּפָ יַ!  ּכְ הּטִ בַּ  םיֶה ֵת אוֹ לָ ְת וּ  ְיגֹוָנם ֶאת ְלַהְטּבִ ָרה ּפָ ְנָקס. ַהּמָ דֹול ּפִ ם ָהָיה ּבוֹ , אְכנָ ׁשַ  ר'לְ  ָהָיה ּגָ  רֹוׁשֵ
ל־ֶאת ל םיֶה ֵת בוֹ חוֹ ־ּכָ ִרים־ׁשֶ י ,ָהִאּכָ ַ!ם ּוִמּדֵ רּוָטה־ַ!ד םבָ חוֹ ־ֶאת םֵמֶה  הבֶ וֹ גּ  ָהָיה ּפַ  ר'. ָהַאֲחרֹוָנה ַהּפְ
יר אְכנָ ׁשַ  ם ְמִסּלֹות ּוָמָצא יוָת חוֹ קוֹ לָ ־ֶאת ֵהיֵטב ִהּכִ ךְ , ְלִלּבָ יו־ֶאת ָרהְמ ִה  לֹא ֶאָחד ַאףׁשֶ  ּכָ יד ּפִ  ְוִהְקּפִ
ֵר  ַ!ל רמֹ ׁשְ לִ  בָ  ָהיוּ  ׁשֹוִנים אּוָלם. ּמוֹ ִע  תְיִדידוּ  יִקׁשְ ִרים ַאַחד ִעם ִריםַהּדְ ָהַפךְ  ָהִאּכָ ֹכַח  ׁשֶ  ְלַמְנִהיג ַ! רוֹ ַהזְּ  ּבְ

ָפר הְוַה , ַהּכְ ָהָיה ּלָ ֶאה ׁשֶ ְכָרה ׁשֹוֶתה היָ ָה , ַמֲ!ָמדוֹ בְּ  ּגֵ בֵ  ְלׁשָ ִזיָגה יתּבְ ם לֹא ּוֵמעֹוָלם, ַהּמְ ּלֵ  אְכנָ ׁשַ  ר'לְ  ׁשִ
רּוָטה ֲאִפּלוּ  ה לֹא ללָ כְּ  ְוהּוא, ְוָתַפח ָהַלךְ  חֹובוֹ . ַאַחת ּפְ ּלָ י ִניםִסּמָ  ּגִ ַכוָּ  ּכִ ַ!ם יֵא  םלֵּ ְלׁשַ  ָנתוֹ ּבְ , חֹובוֹ ־ֶאת ּפַ

ל תוֹ נוּ לָ בְ ּסַ ׁשֶ  ַ!ד ְמַ!ט ַהּמֹוֵזג ׁשֶ ֶאָחד ֶזה ָהָיה. ּוָפְקָ!ה ּכִ א ִמיֵמי ּבְ ל ֶהָחּגָ ִרים ׁשֶ ר, יםיִּ ִר צְ וֹ נּ ַה  ָהִאּכָ ֲאׁשֶ  ּכַ
ית לֶא  ֵרָ!יוְמ  רבֶ ֶח  ִעם ִנְכַנס ָ!ִריץ אֹותוֹ  ִזיָגה ּבֵ יׁש  אְכנָ ׁשַ  ר'ֵמ  ְוָדַרׁש , ַהּמְ ְקּבּוק לוֹ  ְלַהּגִ  ִעם ינִ ּתָ ְס ַר כְּ  ּבַ

ָר ־יןיֵ  ַדְרּכוֹ  ְוִהְפִטיר, ףׂשָ א. י'נִ וֹ בּ ׁשְ ֶח ־ַ!ל ךָ ְס ָק נְ ִפ בְּ  םׁשֹ'ְר  ּכְ ַ!ם ֶאּלָ ַהּפַ תוֹ  ֶנֶ!ְנָתה לֹא ׁשֶ ִריׁשָ  אְכנָ ׁשַ  ר'וְ , ּדְ
י לוֹ  הֹוִדיַ!  ּלֹ  ַ!ד ּכִ ם אׁשֶ ּלֵ ֵלא חֹובוֹ ־ֶאת ְיׁשַ ָבר ַהּמָ ּכְ יַ!  ׁשֶ ים ִהּגִ ה לֹא, יםיגִ ִא ְד ַמ  ִלְמַמּדִ ל ִיְזּכֶ ּנוּ  ְלַקּבֵ  ִמּמֶ
ה ֲאִפּלוּ  ל ֲחָמתוֹ . ַאַחת ִטּפָ ְריֹוִנים רֹאׁש  ׁשֶ ְקִריאֹות ֵהֵחל ְוהּוא, הָת ֲא גָ וְ  ָ!ְלָתה ַהּבִ י ַ!םזַ  ּבִ ַלּפֵ , אְכנָ ׁשַ  ר' ּכְ

ר ֲאׁשֶ ִריםָה  רבֶ ֶח  ּכַ ִביבוֹ  ִאּכָ ּסְ  ָהָיה אְכנָ ׁשַ  ר'. ׁש ֶפ נֶ  ְלַהּכֹותוֹ  רֶמ אֹ  ָגְמרוּ ֵהם וְ , ַאֲחָריו ַמֲחִזיִקים־ַמֲחִרים ׁשֶ
ַ!ל ָרָאה, ּכַֹח  ּוַבַ!ל קֹוָמה ּבַ ָרתוֹ  ּוְכׁשֶ ּצָ ׁש , ָצָרה ׁשֶ ְנִהיג ֶאל ִנּגַ הַה . ָיד־ִחיְמ בִּ  ְלָאחֹור פוֹ ָד ֲה וַ , ַהּצֹוֵוַח  ַהּמַ  ּלָ
ד ּוּוי ֶאת ִאּבֵ ָקלוֹ  ׁשִ א, ַלֲאחֹוָריו ְוָנַפל ִמׁשְ ֹחד רֹאׁשוֹ  טֶנְחבַּ  תוֹ וָּ ַה לְּ ׁשֶ  ֶאּלָ ְלָחן ּבְ � ָ!ַמד ַהׁשּ , ֵמֲאחֹוָריו ׁשֶ
רְוִהְתּפַ  ַאְרָצה ָנַפל ֲאָתר־ְוַ!ל ד ּגֵ ָהָלה. ִמּיָ ִרים־ֶאת ָאֲחָזה ּבֶ קֹום ָהִאּכָ ּמָ ּבַ יף ִמֲהרוּ  לוּ ְוַהלָּ , ׁשֶ  תיבֵּ  ֶאת ְלַהּקִ

ֵהם, ַח זֵ ְר ּמַ ַה  ׁשֶ ֵני־ְלָכל ּומֹוִדיִעים ֹולקבְּ  ׁשֹוֲאִגים ּכְ ָפר ּבְ ל תוֹ מוֹ ־ַ!ל ַהּכְ ְרַצח, םיגָ ִה נְ ַמ ־ׁשֶ ּנִ ָנה ׁשֶ ַכּוָ ה ּבְ ִחּלָ  ּתְ
יֵדי ַח  אְכנָ ׁשַ  ר'. הּוִדיַהיְּ  ַהּמֹוֵזג ּבִ ּקֵ ּפִ י ֵהִבין, ָהָיה ׁשֶ י ְוָיַדע, ְצרּוָרה ְלָצָרה ִנְקַלע ּכִ . ָרָ!הָה  ֵאָליו ָכְלָתה ּכִ
ֵאין ל, רֹוִאים ּבְ הּוָמה ֶאת ִנּצֵ דֹוָלה ַהּמְ ִהְתחֹוְלָלה ַהּגְ קֹום ׁשֶ ּמָ ֶטֶרם ְועֹוד, ּבַ ק ּבְ יַ  ָהָיה ִסּפֵ הוּ  דּבְ  יםָלׂשִ  ִמיׁשֶ

יו־ְוִלְבּדֹק ֶאת ֵאָליו ֵלב ק ִמֵהר, ַמֲ!ׂשָ ֶלת ְלִהְתַחּמֵ ל ָהֲאחֹוִרית ֵמַהּדֶ ה, ַח זֵ ְר ּמַ ַה  תיבֵּ  ׁשֶ ְרּכוֹ  ֶאת ְוָ!ׂשָ  ּדַ
ל ְמעֹונוֹ  לֶא  רׁשֵ ַהיְ  יקצַּ ַה  ׁשֶ י ּדִ ְתָיהוּ  ַאְבָרָהם ַרּבִ ְ ִמ  ַמּתִ ד, טׁשְ נְ ֶפ ְט ׁשּ ַרץ ּוִמּיָ ְמרּוִרים ִכיבְ בִּ  ּפָ   .ּתַ

דֹול נוּ ַרבֵּ " קֹול אְכנָ ׁשַ  ר' ָראָק ", ַהּגָ דֹול ָאסֹון, "ּבֹוִכים ּבְ ּלֹא ילַ ָ!  ָנַפל ּגָ ַאׁשְ  ׁשֶ  הנָ ָא  ַוֲאִני, ָמִתיּבְ
ל ִליִדיָ!תוֹ "? אבָ ־ֲאִני ָ ׁשֶ  אְכנָ ׁשַ  ר' ׁשֶ ֶחֶקת טׁשֶ נְ ֶפ ְט ׁשְ בִּ  הָה ׁשּ יתוֹ  ַהְמר� ָבר ִמּבֵ יָ!ה ּכְ מּוָ!ה ִהּגִ ְ י, ַהׁשּ  ּכֹחֹות ּכִ

ָטָרה ׁשְ טוּ  ַהּמִ ׁשְ יתוֹ ־ַ!ל ּפָ ׂשוּ  ּבֵ יׁשוּ  ְוַאף, נֹוָאׁשֹות ַאֲחָריו ְוִחּפְ יתוֹ  יִלְבנֵ  ִהּגִ טוֹ ־ַ!ל הֹוָדָ!ה ּבֵ ּפָ ָ!ִתיד ִמׁשְ  ׁשֶ
ם עֹוד ְלִהְתַקּיֵ ֶמְרכַּ  םיִ יֹוַמ  ּבְ ָפר זּבְ ל לוֹ  הָס ְפ ָא ׁשֶ  ְוִנְרֶאה, ָדהֵ! וְ  םַ! ־לבָ ֳק  ַהּכְ ְקָוה־ּכָ יקצַּ ַה . ּתִ ַדְרּכוֹ  ָאַחז ּדִ  ּכְ

ל ָידוֹ ־ֶאת יר, אְכנָ ׁשַ  ר' ׁשֶ ְבֵרי ָ!ָליו ֶהְעּתִ ּתַ , ֶוֱאמּוָנה ִחּזּוק ּדִ ףִהׁשְ ַצֲ!רוֹ  ּמוֹ ִע  ּתֵ ה ֲאָנָחה ִמּתֹוךְ  ּבְ ּקָ , ֲ!מ�
ֵדי ךָ ְר ָפ כְ לִ  ְוׁשּוב ַלֲ!ָצִתי ַמעׁשְ : "ָאַמר ּוְלַבּסֹוף ב ּכְ טּמִ בַּ  ְלִהְתַיּצֵ ּפָ ת ׁשְ ְדִריׁשַ ְלטֹונֹות ּכִ ִ  ֲאִני ּוְמָבֵרךְ . ַהׁשּ

ַה , אֹוְתךָ  בָּ ׁשֶ צַ ־ִמן ךָ יֲא צִ יוֹ  ה"ּקָ ילְ  רַהּמֵ ה אְכנָ ׁשַ  ר'ׁשֶ  ַלְמרֹות". ךָ ַנְפׁשֶ  יֵא נְּ ׂשַ ְמ  ִייםֵמַהּגוֹ  ךָ ְוַיּצִ ָ  ִהְתַקׁשּ
ל ֲ!ָצתוֹ  רַאַח  אלֵּ ְלַמ  י־ׁשֶ א, ָהַרּבִ ָפר־ֶאל ְוָחַזר ןֶמ אֹ ־מּוַנתֱא בֶּ  ִהְתַמּלֵ ֵדי, ַהּכְ ב ּכְ ט ְלִהְתַיּצֵ ּפָ ׁשְ ּמִ י ּבַ ְמּבִ . ַהּפ�

ּיּוִנים ֹוְפִטים, בַר  ְזַמן ָאְרכוּ  לֹא ַהּדִ ָרֵאל ֹוְנֵאישׂ  ָהיוּ ׁשֶ  ְוַהׁשּ ינוֹ ־ֶאת ַמֵהר ִחיׁש  הֹוִציאוּ , יםִק ָה בְ מ�  ִיׂשְ  ּדִ
ֶות ַמת, ַלּמָ ַאׁשְ ר ֶרַצח ּבְ ע ַחף ִאּכָ ׁשַ ָנה ִמּפֶ ַכּוָ ה ּבְ ִחּלָ ל לוֹ  הֹוִעילוּ  לֹא. ָזדֹון ּוִמּתֹוךְ  ּתְ י, ַטֲ!נֹוָתיו־ּכָ  לֹא ּכִ

ן ּוֵ ִרים רֹאׁש  ֶאת גרֹ ֲה לַ  ִהְתּכַ ָבִריםוְ , ִהְתּגֹוְננּות ִמּתֹוךְ  פוֹ ָד ֲה  אֶאלָּ  ָהִאּכָ  ְוָכאן. לֹותֵר ֲ!  ָאְזַנִים ַ!ל ָנְפלוּ  ַהּדְ
ה ֵאַרע ֶלא ַמֲ!ׂשֶ ַמִים־ִמן ּפֶ ָ עֹוד. ַהׁשּ ֹוְפִטים ּבְ ֵדי ָקִמים ַהׁשּ ינוֹ  ַזרגְּ  ֶאת ְלַהְכִריז ּכְ ל ּדִ , ֶותּמָ לַ  אְכנָ ׁשַ  ר' ׁשֶ

ה ַחת ָלנּוַ! ָלנּוד וְ  ְלֶפַתע ָהֲאָדָמה ֵהֵחּלָ ה הָקׁשָ  ֲאָדָמה ְרִעיַדת זוֹ  ָהְיָתה. ַרְגֵליֶהם ִמּתַ ִהְתַרֲחׁשָ ֵאזֹור ׁשֶ , ּבָ
ֱאָסִפים ֵלט ִמֲהרוּ  ְוַהּנֶ ית םֵמאּולַ  ְלִהּמָ ט ּבֵ ּפָ ׁשְ ׁש , ַהחּוָצה ַהּמִ ְקַרת ֵמֲחׁשָ ּתִ ִית ׁשֶ ּפֹל ַהּבַ ם־ַ!ל ּתִ . רֹאׁשָ
ִהְצִליחוּ  ָהַאֲחרֹוִנים ֵלט ׁשֶ ר ַאֵחר לֹא יוּ ָה , ָהאּוָלם־ִמן ְלִהּמָ ֹוְפִטים ֵמֲאׁשֶ ִדים ַהׁשּ ְכּבָ ַ!ְצָמם ַהּנִ וּ , ּבְ ִהְתַקׁשּ  ׁשֶ

ם ֶאת סלֵּ ְלַפ  ְרּכָ דוּ , ָצהַהחוּ  ּדַ ַחת ְוִנְלּכְ ֵהם ַהֲהִריסֹות ּתַ ׁשֶ צּוִעים ּכְ ם ֵביזָ וְ  ּפְ ים. ּדָ ים ֳחָדׁשִ ּכִ ְכבוּ  ֲאר�  ׁשָ
ֹוְפִטים ת ַ!ל ִעיםַהּתֹובְ  ִעם ַיַחד ַהׁשּ קּוָפה רְלַאַח  ְוַרק, םיָ לְ ָח  ִמּטַ ה ּתְ ּכָ  בוּ ְוׁשָ  םיֶה ֵ! צְ ּפִ ִמ  ֶהְחִלימוּ  ֲאר�
ךְ  ַחְסֵד  ִנּזֹק לֹא ְצמוֹ ַ!  אְכנָ ׁשַ  ר'. םּתָ נְ ַ! ׁשְ ִמ ־ַ!ל חּוץבַּ  ְלִהְתַהּלֵ ְרִעיָדה ִיםַמ ׁשָ  יּבְ דֹוָלה ּבָ ְמ  אּוָלם, ַהּגְ  וֹ תָח ׂשִ

ּטּול ַ!ל ט ּבִ ּפָ ׁשְ ֶמת ָהְיָתה ֶנְגּדוֹ כְּ  ַהּמִ ְקּדֶ י מ� ָנה. ִמּדַ ׁשָ יָ!ה, ָהַרַ!ׁש  ְלַאַחר ּכְ  תׁשֶ ּדֶ ח� ְמ  ַהְזָמָנה ְלֵביתוֹ  ִהּגִ
ט ּפָ ׁשְ ע ְוהּוא, ַלּמִ ִמים ןּדּוכַ  ַ!ל דמֹ ֲ! לַ  ׁשּוב ִנְתּבַ ֱאׁשָ ָזדֹון  חוֹ צְ רוֹ כְּ  ַהּנֶ לּבְ ִרים רֹאׁש  ׁשֶ   .ָהִאּכָ

א ַ!ם ֶאּלָ ַהּפַ טַהּמִ  ִהְתַנֵהל ׁשֶ ּפָ ֹאֶפן ׁשְ ֹוְפִטים. ְלַגְמֵרי ׁשֹוֶנה ּבְ ַחת ֲ!ַדִין ְנתּוִנים ָהיוּ  ַהׁשּ ּיּוט ּתַ ל ַהּסִ  ׁשֶ
ט ּפָ ׁשְ ַמֲהלָ , םֵד וֹ ַהּק  ַהּמִ דוּ  ְוֵהם ָהֲאָדָמה ְרִעיַדת ֵאְרָ!ה כוֹ ּבְ ַחת ִנְלּכְ ת ְוִעם, יָה ֶת יסוֹ ִר ֲה  ּתַ ִחּלַ ּיּוִנים ּתְ , ַהּדִ

ֶטֶרם עֹוד ה ּבְ ִביָ!הַה  ֵהֵחּלָ את ּתְ ָבֶריָה ־ֶאת ָלׂשֵ ֹוְפִטים רֹאׁש  ָקם, ּדְ ֵאְרָ!ה ָהֲאָדָמה ְרִעיַדת: "ְוָאַמר ַהׁשּ  ׁשֶ
ֵ!ת ּיּון ּבְ א לֹא, םֶד וֹ ַהּק  ַהּדִ ם ּבָ י . ְלִחּנָ י, ּכִ ִלּבִ ַמִים־ִמןֵאין ָסֵפק ּבְ ָ ְקׁשוּ  ַהׁשּ ּלֹא אֹוָתנוּ  ְלַהְזִהיר ּבִ ּפֹךְ  ׁשֶ ם ִנׁשְ  ּדָ
יּור ִלי ּוָבר, ָנִקי ָפֵנינוּ  הּוִדיַהיְּ  ּכִ ּלְ ם לֹא ׁשֶ ֶ  הַמ בְּ  ָאׁשֵ ּיֹות. ֵאַרעׁשּ ל ָהֵ!ד� ִרים־ׁשֶ תּוֵיי ָהִאּכָ ִין ׁשְ הוּ  ַהּיַ ָ ׁשּ  ׁשֶ
בֵ  ֶלת ְוָלֵכן, ךְ ֶר ֵ!  ׁשּום ָלּה  ְוֵאין ְקִביָלה ֵאיָנּה  ַח זֵ ְר ּמַ ַה  תיּבְ ּטֶ ִביָ!ה ִמְתּבַ  ָאנוּ וְ , ַהּמֹוֵזג הּוִדיַהיְּ  ֶנֶגד ַהּתְ

ַ!  ָ!ָליו ַמְכִריִזים ע ַחף לּכְ ׁשַ ְחָרר ְוהּוא ִמּפֶ ַנאי ְללֹא ְמׁש� ה ַרַ!ׁש ". ּתְ ּלָ אּולַ  ִהְתעֹוְררוּ  ַוֲהמ� ית םּבְ  ּבֵ
ט ּפָ ׁשְ ֹוֵפט אּוָלם, ַהּמִ ה ַהׁשּ יךְ , ְלָחנוֹ ׁש�  ַ!ל וֹ יׁש ּטִ ַפ בְּ  ִהּכָ א, זוֹ  ַרק ְולֹא: "ְוִהְמׁשִ יָון ֶאּלָ ִרי ִמּכֵ ָהִאּכָ  נֹוְתרוּ  םׁשֶ

ִבים ָקאֹות תיַּ ִת ׁשְ  ַ!ל קָ!ֵת  יֵמ כוּ ְס  ֹוֵזגּמ לַ  ַחּיָ ךְ  ֲחִריִפים ַמׁשְ ֶמׁשֶ קּוָפה ּבְ ה ּתְ ּכָ י זֹאתבָּ  מֹוִדיַ!  ֲאִני, ֲאר�  ּכִ
מוֹ ְלׁשַ  ַוֲ!ֵליֶהם םיָּ ְוַק  ִרירׁשָ  ַהחֹוב רּוָטה ַ!ד ּלְ ל ֶאת ". ָהַאֲחרֹוָנה ַהּפְ ה ְלַ!ּכֵ ָ ְכָנא ִהְתַקׁשּ ּכּוי ר' ׁשַ ַהּזִ

יַ!, וּ  ְפּתִ ָבָריו ִצְלְצלוּ  ָאְזָניובְ ַהּמַ ל ּדְ י־ׁשֶ ְרכוֹ , ָהַרּבִ ּבֵ י ׁשֶ �                .ְלֵנס ִהייְ וַ  ,ָרָ!תוֹ  יְמַבְקׁשֵ  יֵד יִמ  לצֵ נָּ יִ  ּכִ

  
 
 

  

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

ר ֶזה בוּ תּכָ  - ְלָך  רּצַ ּבַ  ַהְבָטַחת ְמַדּבֵ ה ּבְ ּלָ א� י ,ַהּגְ  ְלַ"ם רּצַ בַּ  ּכִ
ָרֵאל הּוא ִיׂשְ לּות ְזַמן ׁשֶ  הוּ אוּ ָצ ְמ יִּ ׁשֶ  לוֹ  עֹוד, ַהּגָ

ל ָבִרים־ּכָ ה ַהּדְ ֵהם ,ָסמּוךְ בְּ  ָהֲאמּוִרים ָהֵאּלֶ ָמָדה ׁשֶ  ִמן ַהׁשְ
ין ַוֲהָפָצה ָהֲאָדָמה ּמֹות ּבֵ ֲארוּ  ָ"ָטהְוַהְמ  ,ָהא� ָ ׁשּ ּיִ  יֵת ְמ  ׁשֶ

ַאֲחִרית ִיְהֶיה ֶזה ,רּפָ ְס ִמ  ִמים ּבְ יַח  ֶחְבֵלי ֵהםְו  ַהּיָ  ְולֹא, ָמׁשִ
ל ָלֶהם ִיְהֶיה רֹות־ּכָ ְתִמידּות ַהּצָ ים ּבִ ְזַמּנִ ים ּבִ ּכִ א ,ֲאר�  ֶאּלָ

ַאֲחִרית ִמים ּבְ  ׁשּובָל  ָאז ְלָבָבם ה' רֵר עוֹ יְּ ׁשֶ  םיָח ִט בְ ַמ וּ , ַהּיָ
בְ  אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, ְתׁשּוָבהבִּ   ַטַ"ם ְוָנַתן, ה'־ַ"ד ּתָ ְוׁשַ

ךָ  לֹא יָך ֱאלֶֹה  ה' ַרחּום לֵא  יּכִ  זוֹ  ְלַהְבָטָחה ק 'ְוגוֹ  ַיְרּפְ  ִויַחּזֵ
ךָ    :'ְוגוֹ  ׁשּובָל  ִלּבְ

�  

ּזוֹ  ְואּוַלי ֵהִביא ה' ִלְפֵני ִמיָכֵאל תנַ ֲ" ַט  ִהיא ׁשֶ ֹזַהר ׁשֶ  ּבְ
ֲהֵרי, ָחָדׁש  אוּ  ׁשֶ ִמים ַאֲחִרית ּבָ  אֹוָתם ּוָמְצאוּ  ַהּיָ

ל ָבִרים־ּכָ ה ַהּדְ י, ׁשּובָל  םבָּ ִל  ה' רֵר עוֹ יְ  לֹא ְוָלּמָ ּתִ  ּוֵפַרׁשְ
ֲאָמר ָמקֹום ַהּמַ  אֹוָצר ַח ּתֹ ְפ ִל  ,תצֹוִפּיוֹ  ה'ַל  ְוֵ"יֵנינוּ  .ַאֵחר ּבְ

רֹות ֵ"יַנִים ִלְפֹקַח  ָטֳהָרה רּוַח   ה' םַ"  ְלָבבֹות ֹותּוְלַהּט  ִעּוְ
יר   :תוֹ ידוּ ִד יְ  תבוּ ֵר ֲ"  תְנִעימוּ  ְלַהּכִ

�  

ל ְלָך  ֹנֵתן ִמים־ּכָ רּוׁש  - ַהּיָ ָאַמר יְלִפ  ּפֵ  ְלַמַ"ן ָלֶהם ׁשֶ
ֲאִריךְ  ה ָחׁש  ,ָהֲאָדָמה־ַ"ל ָיִמים ּתַ ּיֹאְמרוּ  ֹמש1ֶ ַהּכַ  ׁשֶ  ָנהוָּ ׁשֶ

ַ"ל ִהיא יֶהם ְיֵדי־ׁשֶ  ְיֵמיֶהם ַמֲאִריךְ  ה'ׁשֶ  הּוא ַמֲ"ׂשֵ
ה רבָ ָד  ּוִמּמֹוָצא, ָהֲאָדָמה־ַ"ל יל ,דֵמ ָל  ַאּתָ ִהְגּבִ  יֵמ יְ  ה' ׁשֶ

ֶדֶרךְ  ָהָאֶרץ ְנִתיַנת ילׁשֶ  ּכְ י ִהְגּבִ ְכִתיב ,ָהָאָדם ַחּיֵ  ִאם ּדִ
ְלכוּ  ְיֵמיֶהם ְלַהֲאִריךְ  םיָח ִט בְ ִה ְו  ,ָיָמיו ֲחרּוִצים ּיֵ ׁשֶ ֶדֶרְך  ּכְ  ּבְ

ר ַמר ֶזהָל , ָיׁשָ ר ּוֵבֵאר רֹאֶמ  ּגָ  ְלךָ  ֹנֵתן יךָ ֱאלֶֹה  ה' ֲאׁשֶ
ל ִמים־ּכָ רּוׁש , ַהּיָ י ּפֵ ַנת ּכִ  ןִלְזַמ  לֹא ַ"ד יֵמ ְלעֹוְל  ִהיא ה' ַמּתְ

ל ְגּבָ ה, מ� ֲאִריךְ  ּוְלַמַ"ן אֹוְמרוֹ  ּוֵמַ"ּתָ רּוׁש  ,ָיִמים ּתַ ּלֹא ּפֵ  ׁשֶ
ּה  ָימּותוּ  ַקְצרּות ּבָ ִנים ּבְ ֶרךְ ־ַ"ל ,ׁשָ  ְרּבוּ יִ  ְלַמַ"ן אֹוְמרוֹ  ּדֶ
ל ְואֹוְמרוֹ , 'ְוגוֹ  ְיֵמיֶכם ִמים־ּכָ יַ  ָהָאֶרץ תַד ָמ ֲ" ַה  ִהיא ַהּיָ  דּבְ

ָרֵאל   :ִיׂשְ

  
  

ם טובים לישראל כחמישה עשר באב "לא היו ימי
וכיום הכיפורים", וישנם שישה טעמים שבגללם 

טוב: פסקו בו מתי מדבר וחזר ־נעשה ט"ו באב ליום
הדיבור מה' למשה רבנו; הותרו השבטים לבוא זה 
בזה; שבט בנימין הותר לבוא בקהל; בו ביום ביטל 

אלה, מלך ישראל האחרון, את המשמרות ־הושע בן
נבט מלך ישראל הראשון, שלא ־עם בןשהעמיד ירב

וגי ביתר יעלו ישראל לירושלים; וניתנו בו הר
יתון 'ח :נוטריקון ר'לקבורה. וסימנך 'חמשה עש

רוגי 'בטים הותרו, ה'תי מדבר, ש'ולות בכרמים, מ'ח
  (עתים לבינה)גל. 'בט בנימין, ר'צי מערכה, ש'ביתר, ע

�  

 חי'־איש־כתב ה'בן ,על גדולת יום חמישה עשר באב
, ש"צריך לעשות שמחה, מפני שיש בספרו חלק א'

עילוי לשכינה כמו שמובא בזוהר הקדוש, וכיון 
  דמעלין בקודש".  ,רדשעלה חודש זה בט"ו שוב לא יֵ 
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שועיב תלמיד ־על 'שבת נחמו' כתב רבי יהושע אבן
הרשב"א בדרשותיו לפרשת ואתחנן: "נהגו לעשות 

יא מצווה טוב, וה־השבת הזה אחר ט' באב ביום
טוב ־פי שאינו יום־על־גדולה שהוא יום נחמה, ואף

ממש, עשו אותו יום מקודש לכבוד השבת ביום ט"ו, 
  וכל השמח בו זוכה בנחמת בניין בית המקדש". 

�  

אב תענית צדיקים, כמובא בשולחן ־בי"ח במנחם
ערוך, שבו כבה נר המערבי בימי אחז, ויש גורסים 

שניהם. בספר 'כף להחמיר ב בי"ז בו, ולכן ראוי
תרפ"ט, "קמו הישמעאלים  באבכי בי"ז  ,כותב החיים'

על היהודים יושבי ארץ ישראל, והרגו כמה אנשים 
ונשים ושרפו בתים וספרים וספרי תורה, ובפרט 
ביושבי חברון יום י"ח הנזכר עשו נקמות במיתות 

ושארית הפליטה גלו לירושלים מפחדם  ,משונות
ושבי ארץ ישראל ח"ו, שם, וחשבו לאבד את כל י

  לולי ה' שהיה לנו שהפיר עצת גויים".
?  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
קּות ְלַאַחר ּלְ יד ִהְסּתַ ּגִ פוּ , ׁש ְזִריְט ִמּמֶ  ַהּמַ ְלִמיָדיו ִהְתַאּסְ ין. עֹוָלִמים ִלְמנּוַחת םבָּ ַר ־ֶאת ֹותוּ ַל לְ  ּתַ ִאים ּבֵ ם ָהיוּ  ַהּבָ  ּגַ

ים ָהַאִחים דֹוׁשִ י ַהּקְ י קְס נְ 'זֶ ילִּ ִמ  ֱאִליֶמֶלךְ  ר' ָהַרּבִ ְגנַ  ּוְלַאַחר, ִניּפֹוִליֵמֲא  אזּוׁשָ  ר' ְוָהַרּבִ ּנִ  ִהְתַיֲ!צוּ  ַהּקֶֹדׁש  ֲארֹון זׁשֶ
ְלִמיִדים ּוב רַאַח  .ְלַמְנִהיג ֲ!ֵליֶהם ֹותנּ ְלַמ  ִמי־ֶאת ַהּתַ ְפִקיד ֶאת קלֵּ ְלַח  ֶהְחִליטוּ  ַ!תַהּדַ  ִיׁשּ נַ  ַהַהְנָהָגה ּתַ י, םיִ ִלׁשְ  ַרּבִ

ל  ְמַנֵחם ְסקיִמוִּ ֶמְנּדְ א ֶטּפְ יד קֹוםְמ  ֶאת ְיַמּלֵ ּגִ ְמִדינֹות ַהּמַ י, ְוִליָטא ַרְיִסין, רּוְסָיה ּבִ א ֱאִליֶמֶלךְ  ר' ְוָהַרּבִ  ֶאת ְיַמּלֵ
פֹוִלין ְמקֹומוֹ  י ִעם ּפֹוִלין יֲחִסיֵד  ָהְלכוּ . היָ יצְ לִּ גַ וְ  ּבְ ם ֱאִליֶמֶלךְ  ַרּבִ רֹאׁשָ ם ְוָיְצאוּ  ּבְ ֵדי ְלַדְרּכָ  ֶרךְ ּדֶ ּובַ , פֹוִליןלְ  ׁשּובלָ  ּכְ
ְכַנס. ֶאָחד ָמלֹון יתְלבֵ  ִנְכְנסוּ  ּנִ ׁשֶ י ּכְ ׁש , ְלַחְדרוֹ  ֱאִליֶמֶלךְ  ַרּבִ ּקֵ ֶרךְ  ִמיִגיַ!ת ָלנּוַח  ּבִ ה ןָיׁשַ  יםַהֲחִסיִד  תיַא לִ ְפ ִל וְ  ַהּדֶ ּמָ  ּכַ
עֹות ֶרֶצף ׁשָ ָבר. ּבְ ֵ!יֵני ְלֶפֶלא ָהָיה ַהּדָ ְלִמיִדים ּבְ לוּ  ֵמֵאּלוּ  קלֶ ְוֵח  ַהּתַ ּבְ ּקִ  ְלַהְרֵהר ֵהֵחּלוּ , ּוַמְנִהיג ַרבְל  ֲ!ֵליֶהם אֹותוֹ  ׁשֶ

ִחיָרה־ַ!ל יַצד ןכֵּ ׁשֶ , ַהּבְ ֵכן ּכֵ א ִיּתָ ַמּלֵ ּמְ ל ְמקֹומוֹ  ׁשֶ י ׁשֶ ּגִ ן דַהּמַ עֹות ִייׁשַ ךְ  ְרצּופֹות ׁשָ ל־ּכָ ַמע? ּכָ י ׁשָ  ֶאת אזּוׁשָ  ר' ָהַרּבִ
ד ָהַלךְ  ְוהּוא ָהִרּנּון ל ַהֶחֶדר־ֶאל ִמּיָ י ׁשֶ חּוץ ַהֶחֶדר ןִמְפּתַ ־ַ!ל ָ!ַמד, ֱאִליֶמֶלךְ  ר' ָהַרּבִ יַח  ִמּבַ ף־ֶאת ְוִהּנִ  ָידוֹ ־ּכַ

זּוָזה־ַ!ל ֶפַתח בּוָ!הּקְ ַה  ַהּמְ ִית ּבְ ה. ִמיןִמיָּ  ַהּבַ ְלֵאי ְוִהּנֵ ָלִאים ּפִ ֶכף ,ּפְ ד ּתֵ י ִהְתעֹוֵרר ּוִמּיָ  ְוָיַרד ֱאִליֶמֶלךְ  ר' ָהַרּבִ
תוֹ  ּטָ ָבר. ִמּמִ ֵ!יֵני ְלֶפֶלא ָהָיה ַהּדָ ִרים ְקׁשוּ בִ וּ  ,ַהֲחִסיִדים ּבְ יֵמ  ֶהְסּבֵ ָלל. "אזּוׁשָ  ַרּבִ ַמ  הּוא ָידּוַ!  ּכְ ", ה' עֹוְבֵדי ַלתֲ! ּבְ

י ָאַמר ל, "אּוׁשָ ז ַרּבִ ּכָ ַר  ה' ֶאת ֹותוּ ְלׁשַ  ָצִריךְ  ְוֶאָחד ֶאָחד ׁשֶ ִמיד ֵ!יָניו ְלֶנֶגד ךְ ִיְתּבָ ל ּתָ מוֹ , ַהּיֹום־ּכָ ֱאַמר ּכְ ּנֶ יִתי ׁשֶ ּוִ  'ׁשִ
י ה' ֵ ־ֶאת ְלַ!ְצמוֹ ר ְלַציֵּ  ָהָאָדם לוֹ ָיכ ,ֹוםיּ בַּ  אָל יֵמ ַאְך . ָתִמיד' ְלֶנְגּדִ היַּ  הַמ  ַאךְ , םַהׁשּ יְ  ֲ!ׂשֶ ּלַ  ָאנוּ  סֹוְמִכים ְוָלֵכן? ָלהּבַ

זּוָזה־ַ!ל ּה  ַהּמְ ּבָ תּוב ׁשֶ ם ּכָ ין רׁשֶ ּקֶ ַה  הוּ ְוזֶ , ַמִיםׁשָ  ׁשֵ ּבֵ יֵקי ׁשֶ ָטֳהָרה ה' עֹוְבֵדי ֱאֶמת ַצּדִ זּוָזה ְלֵבין ּבְ ֵ!ת ַהּמְ ָנָתם ּבְ . ׁשְ
ר ַאךְ  ֲאׁשֶ י ּכַ ְחּתִ זּוָזה־ַ!ל יִד יָ ־ֶאת ִהּנַ יִתי, ַהּמְ ּסִ ָכךְ  ּכִ יקצַּ ַה  ָאִחי יץִק ֵה  ְוָלֵכן, ה' םׁשֵ ־ֶאת ּבְ ד ּדִ ֵדי, ִמּיָ  ה' ייִת וִּ ׁשִ  םְלַקיֵּ  ּכְ

ְמעוּ ". וֹ ְלֶנְגדּ  ָ ׁשּ ׁשֶ ָבר ֶאת ַהֲחִסיִדים ּכְ ְפָלא ַהּדָ ה ַהּנִ ׁשוּ , ַהּזֶ ָ ְקד�  לֶד גֹּ ִמ  ְמֹאד ִהְתַרּגְ ל תוֹ ׁשּ י ׁשֶ ְמחוּ  ֱאִליֶמֶלךְ  ר' ָהַרּבִ  ְוׂשָ
ַה  ַ!ל בָּ ׁשֶ יק ּכֹה ַמְנִהיג ָלֶהם ןִזּמֵ  ה"ּקָ ם ֲ!ָטָרה ִלְהיֹות ַצּדִ ר אןּצֹ כַּ  אֹוָתם הֹוִתיר ְולֹא, ְלרֹאׁשָ   .רֹוֶ!ה ָלֶהם ֵאין ֲאׁשֶ

�  
י ְמָחה ַרּבִ ָרֵאל וּ קצְ בוֹ ְט אוֹ ֵמ  ִניםּבוּ  ׂשִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ִנים ּבְ ה ׁשָ ּמָ ָהה ּכַ ָחַזר, ׁשָ ה  ְכׁשֶ ּנָ ּגֹוָלהִמּמֶ ּבַ  םׁשָ  ִהְתַנֵהג, ְלֵביתֹו ׁשֶ

ְפִריׁשּות דֹוָלה ּבִ ל ּגְ ִמית ְמרֹותח�  ָ!ָליו ְוִקּבֵ ׁשְ ִמיד ָהְיָתה ָלֶהם ֲהָבָנה ּגַ ּלֹא ּתָ ָחדֹות, ׁשֶ ין. ְמי� ָאר ּבֵ ְ ֵ ְלנַ , ָנַהג ַהׁשּ  ֶאת קׁשּ
זּוָזה מוֹ  ַהּמְ יו ּבְ מוֹ  ּפִ ִקים ּכְ ְ ַנׁשּ ּמְ ד תַח נָּ ַה  ְיֵדי־ַ!ל ְולֹא, ּתֹוָרה ֵסֶפר ׁשֶ זּוָזהַה  ַ!ל ַהּיָ ָדָבר. ּה ָק וּ ׁשּ נִ וְ  ּמְ ַ!ְצמוֹ  ָנַהג ֶזה ּבְ  ּבְ

ַרׁש  ְוַגם אוּ  ְוַהֲחִסיִדים ֵמָהאֹוְרִחים זֹאת ּדָ ּבָ ה, ָליוֵא  ׁשֶ ׁש  ַ!ל ְוִצּוָ ּמֵ ל ַהְמׁשַ ּכָ ּלֹא ִמי־ׁשֶ ק ׁשֶ ֵ זּוָזה ֶאת ְמַנׁשּ ִפיו ַהּמְ  ּבְ
ׁש  ַ!ם. ַיְכִניסֹו ְלָפָניו לֹא, ַמּמָ ן ּפַ ּמֵ ַפת"ַה  ִהְזּדַ ְ ַמע ַאךְ , רוֹ ּקְ בַ ְל  ְוָרָצה ְצקְלאֹוְטבוֹ  ִמּגּור" ֱאֶמת ׂשּ ָ ׁשּ ׁשֶ ֶלת יֵמֲאחֹוֵר  ּכְ  ַהּדֶ

ל דוֹ וּ ּמ ִל  קֹול ֶאת י ׁשֶ ְמָחה ַרּבִ ָהָיה ִניםּבוּ  ׂשִ קֹול לֹוֵמד ׁשֶ דֹול ּבְ ְבִחיַנת, ּגָ ָהָדר ה' קֹול" ּבִ ֵדי ַלֲאחֹוָריו ָחַזר", ּבֶ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
ךְ  ׁש ּמֵ ׁשַ ַהְמ  ִנְכַנס. דוֹ וּ ּמ לִּ ִמ  יקוֹ ִס ְפ ַה לְ  ר ַאַחר־ּכָ י, ְוִסּפֵ ָהַרּבִ אן ָהָיה ִמּגּור ׁשֶ ן רְלַאַח  ׁשּוב ָיבֹוא ְוהּוא ּכָ , ִמּכֵ
י ָרִאיִתי: "ַאלְוׁשָ  ׁש ּמֵ ׁשַ ַהְמ  הֹוִסיף תוֹ ימוּ ִמ ְת בִ וּ  ָהַרּבִ ֵ  ִמּגּור ׁשֶ זּוָזה ֶאת קִנׁשּ ָידוֹ  ַהּמְ ִפיו ְולֹא ּבְ  לוֹ  ְלַהְרׁשֹות ַהִאם, ּבְ

ֵנס י־ֶאל ְלִהּכָ בֹוא ָהַרּבִ ּיָ ׁשֶ ךְ "? ׁשּוב ּכְ י ִחּיֵ י יֵר ֲה וַ ? ךָ ּלְ ־הַמ : "ְוָאַמר ָהַרּבִ ַ!ְצמוֹ  הּוא ִמּגּור ָהַרּבִ ה ְמזּוָזה ּבְ   "!ְקדֹוׁשָ
�  

ל תוֹ יבָ ׁשִ יְ ־לֶא  ל יםבִּ ַר  ִריםחוּ בַּ  ָנֲהרוּ , רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ׁשֶ ֵדי ֶאֶרץ ַקְצֵוי ִמּכָ יו ּתֹוָרה ִלְלֹמד ּכְ ם יםבִּ ְוַר  ,ִמּפִ אוּ  ּגַ  ֵאָליו ּבָ
ֵדי ל ּכְ ּנוּ  ְלַקּבֵ ַ!ם. ְלהֹוָרָאה ְסִמיָכה ִמּמֶ יַ!  ּפַ ֵדי ֶאָחד ִעּלּוי ֵאָליו ִהּגִ ֵחן ּכְ  ֲהָלָכה ְלהֹורֹות ךְ ֵמ ּסָ ִה לְ  תְמנָ ־ַ!ל ֶאְצלוֹ  ְלִהּבָ

ָרֵאל ִיׂשְ ָהה רֵפ סוֹ  ם"ַת ְוַהֲח , ּבְ דֹולֹות ָתיווֹ ִמיִדיע ְמֹאד ְוֶנֱהָנה וֹ ַקְנַקנּ  ַ!ל ּתָ דֹול ּכֹחוֹ  ֶאת ֶהְרָאה ָהִעּלּוי. ַהּגְ ּתֹוָרה ַהּגָ  ּבַ
ְלמּוד ַבַ!ל ִנְרֶאה ְוָהָיה ּוַבּתַ דֹול רֹוןׁשְ כִּ  ּכְ ֵאין ָחׁש  רֵפ סוֹ  ם"ַת ַהֲח  אּוָלם, ּגָ ֶקתְס ַמ  ַמִיםׁשָ  ִיְרַאת לוֹ  ׁשֶ  ָ!ַקב ְוָלֵכן ּפֶ

ָ!  ַאֲחָריו ׁשָ ָצא הּבְ ּיָ יתוֹ  ׁשֶ ָרָאה, ִמּבֵ ַה  ּוְכׁשֶ הׁשֶ יַח  לֹא ּלָ זּוָזה ַ!ל ָידוֹ ־ֶאת ִהּנִ ֵצאתוֹ  ַהּמְ ד ֵהִבין, ּבְ י ִמּיָ  ִיְרַאת לוֹ  ֵאין ּכִ
ּלֹא ֶהְחִליט ֲאָתר־ְוַ!ל ַמִיםׁשָ  י, הֹוָרָאהְל  יכוֹ ִמ ְס ַה ְל  ׁשֶ ָכךְ  ָרָאה ּכִ ִמְנֲה  ִזְלזּול ּבְ   . ַמִיםׁשָ  ְרַאתיִ  ְוֹחֶסר ֲחָכֵמינוּ  ֵגיּבְ

�  
יקצַּ ַה  י ּדִ יד ןַמ לְ ּדֶ יְ ֵא  ְזֵאב ַרּבִ  ּוקִנׁשּ  ַ!ל ְמֹאד ִהְקּפִ

ל ָ!ַבר ְמזּוָזה ּכָ ם. ֶאְצָלּה  ׁשֶ ִזְקנּותוֹ  ּגַ ָהָיה ּבְ ׁשֶ  ּכְ
פּוף זּוָזה ֶאת ָרָאה ְולֹא ּכָ ָהָיה , ַהּמְ ׁשֶ ֶרךְ  רבֵ וֹ עּכְ  ּדֶ

ַתח ָכל ִהְתָקֵרב ַהּפֶ קֹוףַהּמַ  ֶאל ּכֹחוֹ  ּבְ  ָידוֹ  ְוֵהִרים, ׁשְ
ׁש  ְורֹאׁשוֹ  פוֹ ֵת כְּ  ַ!ל ֵ קֹוף ֶאת ּוִמׁשּ ׁשְ ַגע ַ!ד ַהּמַ ּנָ  ׁשֶ

ּלֹא. זּוָזהּמְ בַּ  ׁשֶ  ִלְפָ!ִמים, ָאּה ְלמֹוְצ  ִהְצִליַח  ּכְ
זּוָזה ֵמֲחַמת ַהּמְ תֹוךְ  ְקבּוָ!ה ָהְיָתה ׁשֶ יר ּבְ  היָ ָה , ַהּקִ
ׁש  גְּ  ְמַבּקֵ ּיִ חֹור ָידוֹ ־ִעם עוּ ׁשֶ זּוָזהַה  ּבְ ַ!ם. ּמְ  ּפַ
ּלֹא ׁשֶ ם ּכְ ָ!ַבר ֵלב ׂשָ ֶרךְ  ׁשֶ  רֹאׁשוֹ  ֵמֲחַמת, ַתחּפֶ  ּדֶ
פּוף ךְ  לוֹ  ְוָאְמרוּ , ַהּכָ ָ!ְברוּ  ַאַחר־ּכָ  ִעם ַתחּפֶ  ְלַיד ׁשֶ
ׁש , ְמזּוָזה ּקֵ ֵדיַלֲאחֹוָריו  ַלֲחזֹר ּבִ ְ ְלנַ  ּכְ   .  ּה ָק ׁשּ

�  
י ַ!ל ַיְדֶלר ְזֵאב קִיְצָח  ַרּבִ ְפֶאֶרת" ּבַ  ָהַלךְ ", ןִצּיוֹ  ּתִ

ַ!ם יד נוֹ בְּ  ִעם ּפַ ּגִ י ַהּנֹוָדע ַהּמַ ן־ִצּיוֹ  ַרּבִ , ַיְדֶלר ןּבֶ
ֶרךְ  ְוָיָצא ַ!ר ּדֶ ַ ל ַהׁשּ יָקהַ! ָה  ָהִעיר ׁשֶ  ְזַמן רְלַאַח . ּתִ

 ילִּ  ִנְדֶמה: "ִלְבנוֹ  ְוָאַמר ַלֲאחֹוָריו ָחַזר, ָמה
ָ!ה ׁשָ ּבְ ָ!ַבְרנוּ  ׁשֶ ַ!ר ֶאת ׁשֶ ַ י, ַהׁשּ ַכְחּתִ ֵ ְלנַ  ׁשָ  ֶאת קׁשּ
זּוָזה ָחַזר", ַהּמְ ק ּוְכׁשֶ זּוָזה ֶאת ָנׁשַ ִהְתַלֲהבּות ַהּמְ   . ּבְ

�  
י יַבת רֹאׁש  יִק צְ ינֶ ִמ ָק  ַיֲ!ֹקב ַרּבִ " ַדַ!תוָ  ּתֹוָרה" ְיׁשִ

ַאְרַה  ר, ב"ּבְ ּקֵ ַ!ם ּבִ ַגן ּפַ ָסמּוךְ  ַהְיָלִדים ּבְ ּבְ  ׁשֶ
יָבה ָהָיה, ַלְיׁשִ ִנהּול ׁשֶ נוֹ  ּבְ י ּבְ ה. ְנָיִמיןבִּ  ַרּבִ  ְוִהּנֵ

י, ָהַרב ִהְבִחין זּוָזה ּכִ ָ!ה ַהּמְ ָמקֹום ִנְקּבְ  ָנמּוךְ  ּבְ
ר רֵת וֹ י ֵדי, קֹוַבַ!ת ַהֲהָלָכה ֵמֲאׁשֶ ַהְיָלִדים ּכְ יַ!  יּוְכלוּ  ׁשֶ ָיָדם ֵאֶליָה  ְלַהּגִ נִ  ִעם ּבְ הכִּ לַ  ָתםָס יּכְ  ָהַרְעיֹון םֶצ ֶ! . "ּתָ

ַהְיָלִדים ִלים ׁשֶ ֵ ְלנַ  ִמְתַרּגְ זּוָזה ֶאת קׁשּ נִ  ִעם ַהּמְ ה ָתםָס יּכְ ּתָ י ָאַמר", טֹוב ַרְעיֹון הּוא, ַלּכִ  ַהֲהָנָחה אּוָלם, "ַיֲ!ֹקב ַרּבִ
ָמקֹום י ָנמּוךְ  ּבְ ָלל ְראּוָיה ֵאיָנּה  ִמּדַ זּוָזה ֶאת ְבעוּ ִק ". "ּכְ ִליׁש  ַהּמְ ְ ׁשּ ל ָהֶ!ְליֹון ּבַ קֹוף ׁשֶ ׁשְ ִפי, ַהּמַ ַהֲהָלָכה ּכְ  ׁשֶ
ת ׁש , "ּדֹוֶרׁשֶ ּקֵ י ּבִ יחוּ ַה  אּוָלם, "ַיֲ!ֹקב ַרּבִ ַרְפָרף ּנִ ָסמּוךְ  ָקָטן ׁשְ זּוָזה ּבְ ֵדי ָ!ֶליָה  ַלֲ!לֹותֵאפֹוא  יּוַכל ֶיֶלד־ְוָכל ,ַלּמְ  ּכְ
יַ!  זּוָזה־ֶאל ְלַהּגִ ִאם. ַהּמְ ְלִמיִדים ֲ!לּוִלים, ןכֵ ־לֹא ׁשֶ אן ִלְלֹמד ַהּתַ י, ָטעּותבְּ  ִמּכָ ר ּכִ זּוָזה ֶאת ִניַח ְלָה  ֶאְפׁשָ  ַהּמְ

ָכל רֹוִצים ָמקֹום־ּבְ ךְ  ְוָאסּור, ָנכֹון ֶזה ֵאיןֲהֵרי וַ , ׁשֶ ּלֹא ְיָלִדים ְלַחּנֵ כֹוָנה ֶרךְ ּדֶ בַּ  ׁשֶ   ". ָחִליָלה, ַהּנְ
  

ָרה" א ְוֶאְרֶאה ֶאת־ֶאְעּבְ ה ָצִריךְ  ָהָיה ָמה םְלׁשֵ  - " ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה־ּנָ רֹוֶצה לֹוַמר נוּ ַרּבֵ  ֹמש(ֶ אי ֵאֶליָה  עֹוֵבר ִאם ֲהֵרי? ַהּטֹוָבה ץָהֶאֶר ־ֶאת ִלְראֹות ׁשֶ ַוּדַ ה ּבְ   ?! ִיְרֶאּנָ
א ׁש  ֶאּלָ ּקֵ ה ּבִ ַה  נוּ ַרּבֵ  ֹמש(ֶ ּבָ ׁשֶ ל ָהָאָדם ָצִריךְ  ֶזה־ְוַ&ל, ַהּטֹובַהֵחֶלק  ֶאת ַרק לוֹ  ְרֶאהיַ  ה"ּקָ ּלֵ ִמיד ְלִהְתּפַ ָכל ַהּטֹוב־ֶאת ַרק ִלְראֹות ּתָ ָבר־ּבְ  רמ"מ מקוצק)(. ּדָ

  
ַרׁש  ַ&ם ּדָ ים יֵר ְמ ִא "ָה  ּפַ יְז'ִניץ" ַחּיִ ֲאָוה תנוּ גְ ּבִ  ִמּוִ  ַהּגַ

ִמין ְוָדַרׁש , ָהֲ&ָנָוה ַבחׁשְ ּוִב  סּוִקים־ֶאת ֹחֶמר ּכְ  ַהּפְ
ָפ  ּבְ ֵתנוּ ׁשֶ ה ּפֹה ֲ&ֹמד , ְלָאֳהֵליֶכם ָלֶכם ׁשּובוּ : "ָרׁשָ ְוַאּתָ

ִדי יר ְוָכְך ". ִעּמָ הּוא ָאָדם: "ִהְסּבִ ַ&ל ׁשֶ ֲאָוה ּבַ  ָלֵכןְו  ּגַ
ְכָרִחים  בוּ 'ׁשְ  לוֹ  ְואֹוְמִרים, יםּבִ ַר  ׁשֹוןְל ּבִ  ֵאָליו רּבֵ ְלַד  מ*

ים ָלֶכם' לֹוְמֶכם' ה'ַמ  יםּבִ ַר  ׁשֹוןְל ּבִ  מוֹ לוֹ ׁשְ ּבִ  ְודֹוְרׁשִ ְ , ׁשּ
ֶזה ְלָאָדם ִחים -  'ְלָאֳהֵליֶכם' אֹוְמִרים ּכָ ּלְ  אֹותוֹ  ְמׁשַ
 אּוָלם. לֹוםׁשָ ְל  ְלֵביְתֶכם ְלכוּ  לוֹ  ְואֹוְמִרים ְלֵביתוֹ 

ה' ר ִמי - 'ְוַאּתָ ֶאְפׁשָ ה' ׁשֹוןְל ּבִ  ֵאָליו רּבֵ ְלַד  ׁשֶ ַד ' ַאּתָ  רּבֵ ּכְ
י, ֵרֵ&הוּ  לֶא  ִאיׁש  ֶזה ְלָאָדם, ֲ&ָנָוהּבַ  ִמְתַנֵהג הּוא ּכִ  ּכָ

ים ִדי' דמֹ ֲ&  ה'ּפֹ  ְמַבְקׁשִ ָ ִה  - ִעּמָ אן ָנא רֵא ׁשּ   "...נוּ ּמָ ִע  ּכָ
  

  

  

  
ה" ׁשֶ ּוְדָבׁש  ָחָלב תָזַב  ֶאֶרץ" סּוקּפָ ַ&ל ַה  ָרׁשָ ּפָ ַתב, ּבַ  ּכָ
ַ&ל ָ&ִמים ו"י: "ַהּטּוִרים ּבַ ִתיב ּפְ  ּוְדַבׁש  ָחָלב ָזַבת ּכְ

ּתֹוָרה ֶנֶגד, ּבַ ָכל ּוְדַבׁש  ָחָלב יֵא זָ ֲח  ְלִדיִדי ּכְ ָרֵאל ּדְ  ִיׂשְ
ְרָסאֹות ו"י יֵו ְוָה  ָבִרים". ּפַ מּוִהים ְוַהּדְ בֹות ןּכֵ ׁשֶ , ּתְ  ַהּתֵ

רֹות ּוְדַבׁש  בָחָל  ָזַבת ְזּכָ ָ&ִמים ו"ט ַרק ֹוָרהּת ּבַ  מ* , ּפְ
ִלים ְיֵדי־ַ&ל ןֶה ֵמ  ְוַאַחת ר ְוִאי ְגַנאיִל  ַהְמַרּגְ  ֶאְפׁשָ

ִים ְועֹוד, ּה ָת נוֹ ְמ ִל  ּתַ ָאְמרוּ  ׁשְ ָתן ׁשֶ  ַ&ל ַאַחת ַוֲאִביָרם ּדָ
מּוּהַ  ְועֹוד. ְגַנאיִל  ְוַאַחת ִמְצַרִים יר ַמּדּוַ& , ּתָ ַ&ל ִהְזּכִ  ּבַ

ָבִרים ַהּטּוִרים אן ֵאּלוּ  ּדְ ת ְולֹא ּכָ ָפָרׁשַ  םׁשָ , ְך ֶל יֵּ ַו  ּבְ
רֹות ְזּכָ בֹות מ* ַ&ם ַהּתֵ ּפַ מּוִהים ְוֵכן. ָהַאֲחרֹוָנה ּבַ  ּתְ
ְך  ָבָריו ֶהְמׁשֵ ֲהֵרי, ּדְ ַמּסֶ  ׁשֶ  ֶאֶרץ ַ&ל ֶנֱאַמר הִגּלָ ְמ  תֶכ ּבְ
ָרֵאל ִהיא ִיׂשְ ְרָסאֹות ב"כ ׁשֶ ִה  ֵיׁש . ז"ט ְולֹא ּפַ ירוּ ׁשֶ  ְסּבִ

ִה  ם ִלילְכ ׁשֶ סּוק ֶאת ּגַ ", ׁש ּוְדָב  ןֶמ ׁשֶ  יתזֵ ־ֶאֶרץ" ַהּפָ
ָרצוּ  ְוֵיׁש  נַ  אוֹ  ֶאָחד ְלהֹוִסיף ׁשֶ ַ&  רֶפ ּסֵ ִמ  םיִ ׁשְ , ְיהֹוׁש*

ה ֵיׁש  אּוָלם ָ סּוִקים ֲחִמׁשּ סּוק ִביִאיםנְּ ּבַ  ּפְ ּפָ ר ֶזה ׁשֶ ְזּכָ  מ*
ֶהם ּלוֹ  ְך "נַּ ּתַ ּוַב , ּבָ ִריםֶ&  ֵאפֹוא מֹוִפיַ&  ּכ* ָ&ִמים ׂשְ   . ּפְ

  
�ן ֶאל־   )  (ג, כג 'ה� ָוֶֽאְתַחּנַ

ַבת �ן ּתֵ ַטַ&ם ָוֶֽאְתַחּנַ ְפִסיָקה אָח ּפְ ִט  ּבְ  ְמַ&ט ַהּמַ
בֹות ֵני, יָה ֶר ֲח ַא ּלְ ׁשֶ  ֵמַהּתֵ ִהיא ִמּפְ ִבְניַ  ׁשֶ ֵ&ל ןּבְ  ִהְתּפַ

ֶדֶרְך  ּבְ ָלל־ׁשֶ ָאה ּכְ ֲארּות ׁשֹוןְל ּבִ  ּבָ ָהָאָדם ִהְתּפָ ר ׁשֶ  ְמַסּפֵ
יו ֶאת ַ&ְצמוֹ ־לַ&  ה אּוָלם, ַמֲ&ׂשָ ן ָאַמר נוּ ַרּבֵ  ֹמש(ֶ , ּכֵ

ֵני ן ִמּפְ ִהְתַחּנֵ ֲאָוה ֵאין ּוְלָפָניו ה' ִלְפֵני ׁשֶ ֲארּות ּגַ , ְוִהְתּפָ
הּוא ַאֵחר ָאָדם אּוָלם ֲ&ָל  ָרם ׁשֶ  ַח ּבֵ ְלׁשַ  לוֹ  ֵאין הַהּמַ

יו ְצמוֹ ַ&  ֶאת ַמֲ&ׂשָ ֵאר ּבְ ֶהם ּוְלִהְתּפָ   ן)דיבובי ח( .ּבָ
�  

א ָרה־ּנָ�   )  ג, כה( ֶאְעּבְ

ַטַ&ם ְדָרׁש  ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ְרִביִעי ּבְ ּמִ  הש(ֶ ּמֹ ׁשֶ , ּבַ
ָרֵאל ַמְנִהיג ִלְהיֹות ָ&ִתיד נוּ ַרּבֵ  , ָלבֹוא ָ&ִתידֶל  ִיׂשְ

י־ְוַ&ל ַתב ֶזה ּפִ ּמֹ , ל"ָהֲאִריזַ  ּכָ הׁשֶ  נֹוָטִריקֹון ש(ֶ
ֶ ־הַמ  ְהֶיה הּוא ָהָיהׁשּ ּיִ בֹות תמוֹ ָ& ְט מ*  ָלֵכןְו , ׁשֶ  ֵאּלוּ  ּתֵ

ַטַ&ם ׁש  נוּ ַרּבֵ  הש(ֶ ּמֹ ׁשֶ , ְרִביִעי ּבְ ּקֵ , ה"ּבָ ּקָ ַל  ְוָאַמר ּבִ
יָון ֲאִני ִמּכֵ ל םיגָ ִה נְ ַמ  ִלְהיֹות ָ&ִתיד ׁשֶ ָרֵאל־ׁשֶ  ִיׂשְ

לּות ְלַאַחר אבוֹ ָל  ָ&ִתידֶל  ְך ־ִאם, ָהְרִביִעית ַהּגָ  ּכָ
ָבר אנָּ ־ָרהּבְ ֶאְע  ו ּכְ ָרֵאל־ֶרץְלֶא  ַ&ְכׁשָ   פני יוסף)( .ִיׂשְ

�  
ים ִמ� ֲחִרית� ַהּיָ ַאֽ ה ּבְ ּלֶ ים ָהֵא� ָבִר    )  ד, ל( ַהּדְ

ַבת  ה ּתֵ ּלֶ א, ָהֵא� ֶאְתַנְחּתָ  ָצִריְך  ָהָיה ִלְכאֹוָרה אּוָלםּבְ
ן ְטִעיםְלַה  ֵתַבת ּכֵ ים ּבְ ִמ� ֶכת  ַהּיָ ּיֶ ַ א, ַלֲאחֹוֶריָה ַהׁשּ  ֶאּלָ

ׁש  ּיֵ אן ׁשֶ ּבָ ֵמַה  ַהְבָטָחה ּכָ י, ה"ּקָ ִמים תיִר ֲח ַא ּבְ  ּכִ  ַהּיָ
ל ַיֲחזֹר ָרֵאליִּ ָאָדם ִמ ־ּכָ בֹות ְוָלֵכן, ְתׁשּוָבהּבִ  ׂשְ  ַהּתֵ

ַאֲחִרית ִמים ּבְ בֹות ַ&ל מּוַסּבֹות, ַהּיָ אֹות ַהּתֵ �  ַהּבָ ְבּתָ ְוׁשַ
ֹקֽלוֹ ֶק� ֱאלֹ ' ַ$ד־ה   � ּבְ ַמְעּתָ ֽ   ה'שר שלום' מבעלזא)(. יָך ְוׁשָ

�  
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