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ְדָך ְזֵקֶניָך ְויֹאְמרּו ָלךְ  ַאל ָאִביָך ְוַיּגֵ   ) לב, ז( ׁשְ

ַ�ם י ָנַסע ּפַ נוֹ  ֶאְלָ�ָזר ַרּבִ ל ּבְ יָה  ׁשֶ י לֶא , קְס 'נְ יזֶ לִּ ִמ  ֱאִליֶמֶלךְ  ר' ַרּבִ רּוךְ  ַרּבִ  ּבָ
ַבת  ז'וּ 'יבּ זִּ ּמֶ ִמ  ֵ�ת. ֶאְצלוֹ ְוׁשָ ֵהֵסב ּבְ י ׁשֶ רּוךְ  ַרּבִ ת ּבָ ּדַ ת ִלְס�$ ּבָ ַ  ְלֶפַתע ֶנֱאַנח, ַהׁשּ

י א, אֹוי: "ְוָאַמר ֶאְלָ�ָזר ַרּבִ בַּ  ַאּבָ ָ ׁשֶ ָנה". ַמִיםׁשּ י ֵאָליו ּפָ רּוךְ  ַרּבִ ָלׁשֹון ָאַמרוְ , ּבָ  ּבְ
ָמָרא ין ַהּגְ ּלִ ח$ ַהְינוּ "? הּוא ָאִביו ָלאו ְלָמאּדִ : "ּבְ ה ֵאין אּוַלי, ּדְ ַמְדֵרָגה ַאּתָ  ּכֹה ּבְ

ֵאין ַ�דה', לַ  ְוָקרֹוב ָרָמה ה ׁשֶ א' ַארּתֹ בַּ  לוֹ  ִלְקרֹא לוֹ ָיכ ַאּתָ י ִהְצַטֵ�ר ?'ַאּבָ  ַרּבִ
ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ  ֶאְלָ�ָזר ָחזַ , ַהּדְ ר ְלָאִביו רּוְכׁשֶ ְך. ־ַ�ל לוֹ  ִסּפֵ י לוֹ  ָאַמרּכָ  ַרּבִ

בְ ֵה  לֹא ּוַמּדּוַ� : "ֱאִליֶמֶלךְ  י, לוֹ  ּתָ ׁשַ ָבר ּכִ ת ְמֹפָרׁש  ַהּדָ ָפָרׁשַ ֱאַמר ,ִזינוּ ֲא ַה  ּבְ ּנֶ  ׁשֶ
ַהְינוּ , 'ָאִביךָ  ַאל'ׁשְ  ר ּדְ תֹוַרת ָהָאב־ֶאת ִלּטֹל ֶאְפׁשָ  יַרבִּ  ּוֵפֵרׁש . "ְוַהְלָוָאה ָלהֵא ׁשְ  ּבְ

מּוֵאל ָבִרים־ֶאת לֹוִניםִמּסְ  ׁשְ אן ַהּדְ ׁש ּכָ ּיֵ ֲ�בֹוַדת ךְ ֶר ּדֶ , ׁשֶ ם ּבַ ֵ י  .ַהׁשּ לּכִ  ,יְיהּוִד ־ּכָ
ָחק ָחׁש הּוא ׁשֶ  ַאף בָּ ֵמַה  ְמר$ הּוא חלָ  ָצִריךְ , ה"ּקָ ֵבןּוׁש ׁשֶ בָּ ְוַה , ָאִביו לצֶ ֵא  ּכְ  ה"ּקָ

ה ֵני ּוְמַיֵחל ְמַצּפֶ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ָבָניו ְוָיחּוׁשוּ  ֵאָליו ִיְתָקְרבוּ  ִיׂשְ  ָהָיה ְוֵכן. ֲאהּוָביו ּכְ
יד ּגִ ַר ' ה־ֶאל ִלְצֹעק ָאָדם ָצִריךְ : "לֹוַמר ָרִגיל ׁש ְזִריְט ִמּמֶ  ַהּמַ  ֵאָליו ְוִלְפנֹות ךְ ִיְתּבָ

ַא  ה ַ�ד, אבָּ ּכְ ָ�ׂשֶ ּיֵ ֵבן לוֹ  ׁשֶ ְבִחיַנת ְוִיְהיוּ , ּכְ ַאֲהָבה ַיַחד יםִק בוּ ּדְ ַה  ּוֵבן ָאב ּבִ     ".ּבְ
�  

י לֹא י־ּכִ ם ּכִ יֶכם ־ָדָבר ֵרק הּוא ִמּכֶ   ) לב, מז(הּוא ַחּיֵ

ִנים ֵמֲחׁשּוֵבי דָח ֶא  ִויְלָנא ָהַרּבָ יג, ּבְ ַ�ם ִהּצִ ִצי ִלְפֵני ּפַ  ָלהֵא ׁשְ  ִמּוֹולֹוִז'ין ב"ַהּנְ
ט הָקׁשָ  ִהְתַחּבֵ ּה  ׁשֶ ן. ּבָ ִצי ִעּיֵ ָבר ב"ַהּנְ ּדָ ֵדי ְותֹוךְ , ּבַ ׁשּוָבה ךְ ְלכָ  ָמָצא ִדּבּור־ּכְ  ּתְ

ִהְפִליָאה, הֹוֶלֶמת יַצד. "ָהַרב־ֶאת ׁשֶ ָיְדךָ  ָ�ָלה ּכֵ ׁשּוָבה ִלְמצֹא ּבְ  הֹוֶלֶמת ּכֹה ּתְ
י יֹוֵתר ּנִ ַאל"? ִמּמֶ ִצי, ׁשָ יב ב"ְוַהּנְ ֵני: "ֵהׁשִ ָהַרב ִמּפְ  ַוֲאִני, ְרָחָבהַה  ִמּתֹוךְ  לֹוֵמד ׁשֶ
ְר  ְכָברוּ ִויִגיָ�ה.  ַצַ�ר ִמּתֹוךְ  לֹוֵמד יְּ  ל"ֲחזַ  ׁשוּ ּדָ ְלִמיּבַ סּוק־ֶאת רּוׁשַ י ַהּפָ  'ּכִ

ם -  הּוא ֵרק ם'ִא ׁשֶ , הּוא' ֵרק ָדָבר־לֹא ה, ִמּכֶ ֵני? ָלּמָ ֵאין ִמּפְ ם ׁשֶ   ". ּבֹו' ְיֵגִעים ַאּתֶ
�  

ֲאִריכּו ָיִמים ַ"ל ה ּתַ ָבר ַהּזֶ   ) שם( ָהֲאָדָמה־ּוַבּדָ

יר ְיהּוִדי ֹוֵררִהְתגּ , ּתּוִניס ִעירבָּ  ַ�ם ָלהָח ׁשֶ , ְפָלגמ$  ָ�ׁשִ ַמֲחָלה ּפַ ה ּבְ  ְוִכְמַ�ט ָקׁשָ
ֵני יקוּ ִע זְ ִה . תמוּ לָ  ָנָטה יתוֹ  ּבְ דֹול, ָהרֹוְפִאים בֵמיַט  ֶאת ּבֵ ֶהם ְוַהּגָ ּבָ י הֹוִדיַ�  ׁשֶ  ּכִ
ַנּתֵ  ָמנֹוס ֵאין קּום ִתְקָוהבְּ , הַהחֹולֶ ־תֶא  ַח ִמּלְ ּיָ ְצאוּ . יוֹ לְ ָח ֵמ  ׁשֶ ּיָ ׁשֶ  ָהרֹוְפִאים ּכְ

ן, ִיתֵמַהבַּ  יר ִזּמֵ ׁש , נוֹ בְּ ־ֶאת ֵאָליו ֶהָ�ׁשִ ּנוּ  ּוִבּקֵ ּבֹון ַלֲ�רֹךְ  ִמּמֶ ה, ֶחׁשְ ּמָ ְהֶייָנה ּכַ  ּתִ
ל ּתּוַח  אֹותהֹוצְ  ּכָ ב. ָהרֹוְפִאים ַכרׂשְ וּ  ָהְרפּוָאה ַסְמָמֵני ִעם ַהּנִ ן ָיׁשַ ָ�ה ַהּבֵ  ׁשָ

ה ּכָ י, ְלָאִביו ָאַמר ּוְלַבּסֹוף, ֲאר$ ּבֹון ּכִ יַ� ִה  ַהֶחׁשְ דֹול ּוםכְס לִ  ּגִ ל ּגָ ע ֶאֶלף ׁשֶ  ְוַאְרּבַ
נִ  ָנא ַמעׁשְ . "ְזהּוִבים ֵמאֹות ת ֶאת ָנא ַתחּפְ , "ָהָאב ָאַמר", יּבְ ּפַ ְרֶזל ק$ י ַהּבַ ּלִ , ׁשֶ

ם ֵצאְוהוֹ  ָ ְמלֹואוֹ  ֶזה ְסכּום ִמׁשּ ה". ּבִ ן ָ�ׂשָ  ָנַטל תוֹ יָא לִ ְפ לִ וְ , ָאִביו תוַ צְ ִמ כְּ  ַהּבֵ
ֶסף־ֶאת ַהחֹוֶלה ָהָאב קֹול ְוָאַמר, ַהּכֶ ה! ָהעֹוָלִמים ִרּבֹון: "ַמר ּבְ כּום ִהּנֵ ּלוֹ  ַהּסְ  ּכ$

יׁש  ֲאִני ֲהֵרי. יִת ָא פוּ ְר לִ  ְלהֹוִציא ילַ ַ�ָ ׁשֶ  ה ַמְקּדִ  ֵדיְמ לוֹ  ְלַמַ�ן ֶזה ְסכּום ַ�ּתָ
ל ִצּיּונוֹ  ְלַיד ַהּתֹוָרה א־ׁשֶ ּנָ י ַהּתַ ַ�ל ֵמִאיר ַרּבִ ס ּבַ  ֶזה ּוִבְזכּות, הְטֶבְריָ  ִעירבָּ  ַהּנֵ

ה א, ְלָמֳחָרת". ָמהלֵ ׁשְ  ִלְרפּוָאה ֶאְזּכֶ ּבָ ׁשֶ דֹול ָהרֹוֵפא ּכְ  ִלְפֵני ׁשּוב קוֹ ָד ּובְ  ַהּגָ
ּתּוַח  ֲ�ִריַכת ּתֹוֵמם, ַהּנִ י ִלְראֹות ִהׁשְ כָּ  ּכִ הֵח ֵה  הַהּמַ ֶדֶרךְ  ָרֵפאְלֵה  ּלָ  ַלחׁשָ . ֵנס ּבְ
יר ִנים רֹאׁש  ֶאת ןּמֵ זִ וְ  ֶהָ�ׁשִ י, תּוִניסבְּ  ָהַרּבָ ָרֵאל ַרּבִ ַ�ל ֵזיתּון ִיׂשְ ט" ּבַ ּפָ  ִמׁשְ

תּוב כּום ֶאת ְלָיָדיו ַקלְוׁשָ ", ּכָ ּלוֹ  ַהּסְ הּוא, ּכ$ ׁשֶ ר ּכְ ַמִים־ִמן. ְדרוֹ נִ ־ַ�ל לוֹ  ְמַסּפֵ ָ  ַהׁשּ
אֹוָתּה ם ְלׁשָ  נוּ ִזּמְ  ָ�ה ּבְ ַ  ֶאת ׁשָ י ר"ּדָ ַהׁשּ ים ַרּבִ א ֶלֱאֹסף ָממוֹ 'הגָּ ַמ ְס  ַחּיִ ּבָ ן , ׁשֶ
ֶסף־ֶאתֶהֱ�ִביר  ְוהּוא, ַהּקֶֹדׁש  ֶאֶרץ ייֵּ נִ ֲ� לַ   ּוָמְצאוּ . ְטֶבְרָיהבִּ  ַהּתֹוָרה ְללֹוְמֵדי ַהּכֶ

ה ִנְפָלא ֶרֶמז ְרׁשּומֹות יּדֹוְרׁשֵ  ּלָ בֹות יסֹוֵפ  ןכֵּ ׁשֶ , סּוקּפָ בַּ  זוֹ  ִלְסג$ בָ " ַהּתֵ  הַהזֶּ  רּוַבּדָ
ֲאִריכ ה ֵהם" םָיִמי וּ ּתַ ִגיַמְטִרּיָ ל ִבְזכּותוֹ , וּ ירֵמִא  ּבְ י ׁשֶ   .ָיִמים ַמֲאִריִכים ֵמִאיר ַרּבִ

  

ת ָפָרׁשַ ְריַ  ֵיׁש  ִזינוּ ֲא ַה  ּבְ בֹות ג"ּתַ ְריַ  ֶנֶגדכְּ  ּתֵ ג"ּתַ
י, ֹותְצ ַהּמִ  ל ּכִ ָבה ּכָ ֶזת ּתֵ ֶנֶגד ְמַרּמֶ , ַאַחת הָו ְצ ִמ  ּכְ

ָבה ָרֵאל ָהַאֲחרֹוָנה ְוַהּתֵ ֶנתְמכ$ , ִיׂשְ ֶנֶגד ּוֶ ֹותְצ ִמ  ּכְ
נָ  ַרּבָ ְהֶיה ֶנֱאַמר ְוָלֵכן. ןּדְ יָרה ־ְלַמַ�ן ּתִ ִ י ַהׁשּ ּלִ

ָרֵאל ְבֵני ִיׂשְ י לֹ ְוגֹו',  ַהּזֹאת ְלֵ�ד ּבִ ַכח ּכִ ָ א ִתׁשּ
י ַזְרעוֹ  י, ִמּפִ יָרה ּכִ ִ ֶנתְמכ$  ַהׁשּ ּה  ַהּתֹוָרה ֶנֶגד ּוֶ ּלָ . ּכ$

בֹות ְוַגם ַמִים ִזינוּ ֲא ַה  ַהּתֵ ָ ָרה ַהׁשּ ֵהן ַוֲאַדּבֵ
ה ִגיַמְטִרּיָ ְריַ  ּבְ הּפָ בַּ . ג"ּתַ סּוִקים ב"נ ֵיׁש  ָרׁשָ ּפְ

ִמְניַ  הּוא, הוּ ִליָּ ֵא  ןּכְ ה ׁשֶ תֶא  ָלבֹוא ָ�ִתידלֶ  ְיַגּלֶ
מּוִנים ַהּסֹודֹות יַרת ַהּטְ ׁשִ  )ספרים(. ִזינוּ ֲא ַה  ּבְ

�  

בֹות יסֹוֵפ  ל ַהּתֵ סּוק ׁשֶ ה ָהִראׁשֹון ַהּפָ ָרׁשָ ּפָ , ּבַ
ִמְניַ ים עֹולִ  הּוא, ב"רל ןּכְ ְחָמָנאַר  נֹוָטִריקֹון ׁשֶ

ִדְבֵרי, יֵ� ּבָ  אבָּ ִל  י ּכְ ן ֶאְלָ�ָזר ַרּבִ ה ךְ ָר ֲ� ־ּבֶ ּדָ ַהּמִ ׁשֶ
יוֹ  ַהּטֹוָבה י ְוָאַמר ,טֹוב ֵלב ִהיא ָאָדםלָ  ֵתרּבְ ַרּבִ

ן יֹוָחָנן אי־ּבֶ ְבֵרי ֶאת ֲאִני רֹוֶאה ַזּכַ י ּדִ ֶאְלָ�ָזר ַרּבִ
ְבֵריֶכם ָכל ִמּדִ ּבְ ָבָריו־ׁשֶ ְבֵריֶכם ּדְ י, ּדִ ְיֵדי־ַ�ל ּכִ

ל ַהּטֹוב ִלּבוֹ  לוֹ ָיכ, תלוֹ צָ ֱא נֶּ ַה  ֹוָתיוּוִמדּ  ָהָאָדם־ׁשֶ
ֹמר ל־ַהּתֹוָרהֶאת ְוַלֲ�ׂשֹות ִלׁשְ  )תכלת מרדכי(. ־ּכָ

�  

ָט ּכַ  ףֲ�רֹ יַ  י -  )לב, ב( יְקִח ִל  רּמָ בֹות ָראׁשֵ ִלי ּתֵ ּכְ
בֹות יְוסֹוֵפ  ִרי ּתֵ אן ֵיׁש  זֶמ ֶר . ּפְ ר ְלִדין ּכָ ֶהְכׁשֵ
רֹות ָטר ,ּפֵ ַהּמָ ְבַ�ת  דָח ֶא  הּוא ׁשֶ ִ ִקיםִמׁשּ ׁשְ ַהּמַ

יִרים ְכׁשִ רֹות ַהּמַ ל ּפֵ ְמָאה ְלַקּבֵ יןַה  אּוָלם, ט$ ּדִ
ר ַרק הּוא ֲאׁשֶ ִרים ֵאיָנם ּכַ ּבָ ְרַקע ְמח$ ַהְינוּ , ַלּקַ ּדְ

ר ֲאׁשֶ ִרי ּכַ ִלי ַהּפְ ּכְ  )תפארת אבות(. ֲאָדָמהּבָ  ְולֹא ּבַ
�  

ָניו מּוָמם ֵחת לֹו לֹא ּבָ נֹוָטִריקֹון תֵח ׁשִ  -  )לב, ה( ׁשִ
ִתיּתְ  ַמעׁשְ  ִנינֵּ ָח  אלֹ  לוֹ , ֱאלּול אֹוִתּיֹות לֹא לוֹ , ִפּלָ
ּבֹון, ִעם םמּוָמ ָניו ּבָ  ל ֶחׁשְ בַּ  ם"ֵמ  ׁשֶ ִהיאת ַ� ְמר$ ׁשֶ

ה, ר"ת ןִמְניַ  ִגיַמְטִרּיָ ָנה ֹראׁש  ּבְ ָ אן ֵיׁש  זֶמ ֶר . ַהׁשּ , ּכָ
ִפּלֹות ל־ַהּתְ ּכָ ָנה ְורֹאׁש  ֵמֱאלּול ׁשֶ ָ גּוִמים, ַהׁשּ ּפְ

ִלים ְוֵאיָנם ַמִים ִמְתַקּבְ ָ ׁשּ ר, ּבַ ֲאׁשֶ ָניו ּכַ , םמּוָמ  ּבָ
ׁשֶ  ךְ  וֹ ֵאינּכְ ֶדֶרךְ  אֹוָתם ְמַחּנֵ  אמרי חיים)(. ַהּתֹוָרה ּבְ

�  

י  ׁשִ י -  )לב, יח(צּור ְיָלְדָך ּתֶ ׁשִ , ֹוָרהּת  נֹוָטִריקֹון ּתֶ
י. יָתהּמִ ַה  ֹוםי, ַמעׁשְ  אן ֵיׁש  ּכִ לֹש5 ּכָ ֵ�צֹות ׁשָ

ּלֹא ָלָאָדם ח ׁשֶ ּכַ ִדְבֵרי, ֱאלִֹקים ה' ֶאת ִיׁשְ : ל"ֲחזַ  ּכְ
יז ְלעֹוָלם ְוַיֲ�ֹסק עָהַר  רֶצ יֵ  ַ�ל טֹוב רֶצ יֵ  ָדםָא  ַיְרּגִ
ּתֹוָרה חוֹ  לֹא ְוִאם, ּבַ ְוִאם, ַמעׁשְ  ְקִריַאת ִיְקָרא ִנּצְ

 )תפוחי חיים(. יָתהּמִ ַה  יֹום לוֹ  ִיְזּכֹר חוֹ צְּ נִ  לֹא
�  

י ׁשִ ה ׁשֹוןִמלְּ  ּתֶ ְלׁשָ ר, ח, ֲאׁשֶ ִמי ֶאת םָאָד  עֹוֵזב ּכַ
יְּ  ַהְינוּ , דוֹ לָ ׁשֶ ִמי ַהֹחֶמר ֶאת ּדְ ׁשְ ל ַהּגַ , םֵא וָ  ָאב ׁשֶ
יַ�  זֹוֶכה ָאז חּתִ וַ  ייֵד לִ  ְלַהּגִ ּכַ , ְמחְֹלֶלךָ  לֵא  ׁשְ

חּתִ וַ  ּכַ ֲאָרִמית ְמִציָאה ׁשֹוןִמלְּ  ׁשְ   )שארית מנחם(. ּבַ

  זתשע"פרשת האזינו, י"ג בתשרי     
.  
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י ָכל ֳ"לֹו ּכִ ִמים ּפָ ט־ַהּצּור ּתָ ּפָ ָרָכיו ִמׁשְ   ּדְ

ִני יֵמִראׁשֹונֵ  ֶרׂשְ  ִעירָה  ַרּבָ י היָ ָה , ְרגּבוֹ ּפְ י הנָּ ּכ$ ׁשֶ , בבוֹ ִמלְּ  רגֶּ ְר בֶּ ְמ לֶ  הש5ֶ מֹ  ַרּבִ ם־ַ�ל ָחִריף' הש5ֶ מֹ  'ַרּבִ  ׁשֵ
ים ָקרֹוב. ָהֲ�צּוָמה תוֹ יפוּ ִר ֲח  לֹש5ִ ָנה ִלׁשְ ׁש  ׁשָ ּמֵ נּות ׁשִ ַרּבָ ָרָמה אֹוָתּה  ְוִהְנִהיג ִעירָה  ּבְ ַנתַאְך  ,ּבָ ׁשְ , ז"תקט ּבִ

ִרים רְלַאַח  ׁש  ֶ�ׂשְ נֹות ְוׁשֵ נּות ׁשְ ְר . הָפ ְפ רוֹ ְת ִה  ּוְבִריאּותוֹ  ֶנֱחַלׁש , ַרּבָ ה ְנֵסיּפַ ִהּלָ  ָהרּוָחִני ֶהָחָלל־ֶאת ָראוּ  ַהּקְ
הֹוֵלךְ  ִעיר ּוִמְתַרֵחב ׁשֶ ׁש , ְוִנְמָרץ ָצִעיר בַר  ְלָהִביאְוֶהְחִליטּו , ּבָ ּמֵ ׁשַ ּיְ ל ְיִמינוֹ ־דיַ כְּ  ׁשֶ ֵקן ָהַרב ׁשֶ  דָח ֶא . ַהּזָ
ְרְנֵסי ל ר', ִעירָה  ִמּפַ יַ� , ףְר וֹ דּ ְס ֶט יְ לַ  ֶמְנּדֶ ָמ  ִהּצִ ִעיריסֹו גִּ ־ֶאת ָמדֳ� ּכְ י, ַהּצָ  ןבֶּ . טַט ׁשְ ְר בֶּ לְ ַה ֵמ  רְיגֶּ ֵא  ֲ�ִקיָבא ַרּבִ
ים לֹש5ִ ׁש ־ׁשְ ָנה ְוׁשֵ ְלַבד ׁשָ מוֹ  אּוָלם, ָהָיה ּבִ ֶאָחד ְלָפָניו ָיָצא ׁשְ אֹונֵ  ּכְ ָהָיהכְּ . ַהּדֹור יִמּגְ ׁש  ןבֶּ  ׁשֶ ִנים ׁשֵ  ׁשָ

ְלַבד ֵני־ֶאת ִהְדִהים, ּבִ ֶלא ֶלדיֶ כְּ  טַט ׁשְ ְר בֶּ לְ ַה ִעירֹו  ּבְ ל תוֹ ָר ּתָ כְ ַה בְּ  ֶזה ָהָיה. ּפֶ י, ֶהָחָדׁש  ָהַרב ׁשֶ  ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ
ר, ָחִריף ֲאׁשֶ ֶלד ּכַ ל ֶנֱ�ַמד ַהּיֶ או ינָ ּפָ ־ֶאת ְלַקּבֵ ים ְנאּום ְוָנׂשָ ר ִעיר. "ִלְכבֹודוֹ  ַמְרׁשִ ֶלת ֲאׁשֶ ָדִיים ְמַגּדֶ  ּגְ

ִרים ְכׁשָ אי, ֵאּלוּ כָּ  מ$ ַוּדַ ְצִליַח  ּבְ ַח וְ  ּתַ ּתֵ ֶלד ׁשֶ כְ וּ  , ָאַמר ָהַרב,"ְלִתְפֶאֶרת ִתְתּפַ ַדלַהּיֶ ְלִמידוֹ  הַנֲ�ׂשָ  ּגָ ְבָהק ּתַ . ַהּמ$
ִמים ָאְרכוּ  לֹא יץ ָהַפךְ  רגֶּ ֵאיְ  ֲ�ִקיָבא יְוַרבִּ , ַהּיָ ִעירוֹ  ּתֹוָרה ְלַמְרּבִ ִרים ןבֶּ  יֹותוֹ ְה ּובִ , טַט ׁשְ ְר בֶּ לְ ַה  ּבְ  ַבעְוׁשֶ  ֶ�ׂשְ

ְלַבד ָבר, ּבִ ּה לְ  רּתַ כְ ה$  ּכְ ל ַרּבָ ּה  ָיהֶלזְ ׁשְ  ּוְמִדיַנת ץילְ צִ  ָהִעיר ׁשֶ ּלָ ה. ּכ$ ר, ַ�ּתָ ֲאׁשֶ ֵני ּכַ ֶרׂשְ  ּבְ רוּ  ְרגּבוֹ ּפְ  בַר  רַאַח  ּתָ
ַ�ל ּיּוַכל, קֹוָמה רעוּ ׁשִ  ּבַ ׁש  ׁשֶ ּמֵ ל ְלִצּדוֹ  ְלׁשַ םַר  ׁשֶ יׁש  ּבָ ׁשִ י ַ�ל ַהּפּור ָנַפל, ַהּיָ  ַחתלַ ׁשְ ּוִמ , רגֶּ ֵאיְ  ֲ�ִקיָבא ַרּבִ
ל ְרנָ  ׁשֶ יָ�ה םיִס ּפַ יתוֹ ־לֶא  ִהּגִ ַת  ִעם ּבֵ נּות בּכְ ר ַרּבָ ּטָ ירּוהוּ , ְמ�$ נּות  ֶלךְ ּמֶ לַ  הנֶ ׁשְ ִמ כְּ  ְוִהְכּתִ ַרּבָ ֶרׂשְ ּבְ   . ְרגּבוֹ ּפְ

יַ�  ִהּגִ ׁשֶ י ּכְ ֶרׂשְ  ִעירלָ  ֲ�ִקיָבא ַרּבִ ְמחוּ , ְרגּבוֹ ּפְ ֵני ׂשָ ה ּבְ ִהּלָ י ְוִקּווּ  ,ִלְקָראתוֹ  ַהּקְ הֵמ  ּכִ ֲחזֹר ַ�ּתָ  ִליֵמי ָהִעיר ּתַ
ַחת הּתָ ְר ַא ְפ ּתִ  ל תוֹ גָ ָה נְ ַה  ּתַ ִעיר ָהַרב ׁשֶ ְמָרץ ַהּצָ א, ְוַהּנִ ְקָוָתם ֶאּלָ ּתִ ע רְלַאַח  ִנְכְזָבה ׁשֶ ְלַבד ַאְרּבַ ִנים ּבִ , ׁשָ

ר ֲאׁשֶ ַ�ר הְלַמְרבֵּ  ּכַ ֵבד ָאסֹון ֵאַרע ַהּצַ ל הֹוםּתֵ וַ , ּכָ ה. ָהָאֶרץ־ּכָ ָה  ּוַמֲ�ׂשֶ ךְ  ָיהׁשֶ ה. ָהָיה ּכָ ִחּלָ ר, ּתְ ֲאׁשֶ  ָ�לוּ  ּכַ
ְרְנֵסי ה ּפַ ִהּלָ ל ְלֵביתוֹ  ַהּקְ םַר  ׁשֶ יׁש  ּבָ ׁשִ ר ףָס נוֹ  ַרב לוֹ  ְלַהֲ�ִמיד םָת ָ� צָּ ַה ־ַ�ל לוֹ  רוּ ְוִסּפְ , ַהּיָ ְהֶיה ָ�ָליו ֲאׁשֶ  ּתִ
א ֵתףכָּ ּובַ  ַהּקֶֹדׁש  ֲ�בֹוַדת ָ ים, ּמוֹ ִע  ִיׂשּ י ִהְסּכִ ָבר ָחִריף הש5ֶ מֹ  ַרּבִ ם ןכֵּ ׁשֶ , ַלּדָ י ָרָאה הּוא ּגַ  טוּ ֲ� ַמ ְת ִה  ּכֹחֹוָתיו ּכִ

יכָ  ְוֵאין את ְלּתוֹ ּבִ א־ֶאת ָלׂשֵ ָ ל ְוהּוא, םָ� ָה  ַמׂשּ ִנים ראוֹ ְמ בִּ  ִקּבֵ יַ�  ֶהָחָדׁש  ָהַרב ֶאת ּפָ ִהּגִ ע. ִעיָרהָה  ׁשֶ  ַאְרּבַ
ִנים ֶהם, ףיָ� בִּ  ָחְלפוּ  ׁשָ ׁשוּ  ּבָ ּמְ כֶ  ְמָלִכים ינֵ ׁשְ  ׁשִ י. חֹותנוּ ְמ  יֵמ  ַ�ל ִהְתַנֲהָלה ִעירְוָה , ֶאָחד ֶתרּבְ  ֲ�ִקיָבא ַרּבִ

יךְ  נֹות ִקּיּום ַ�ל ַח ְלַפּקֵ  ִהְמׁשִ ּקָ ִהְנִהיג ַהּתַ  ָנֲהרוּ  ֵאֶליָה , תוֹ יבָ ׁשִ יְ ־ֶאת םׁשָ  דְוִיּסֵ , ְדַאְתָרא ָמָרא ָהַרב ׁשֶ
ְלִמיִדים ים ּתַ לוּ  ַרּבִ ּבְ ּקִ יו ֶלַקח ׁשֶ ן. ִמּפִ ְרׁשָ י ָהָיה ְפָלאנִ  ּדַ ָפָתיו ֶתקּוְבֶמ , ֲ�ִקיָבא ַרּבִ א ׂשְ ָרׁשֹות ָנׂשָ  ִנְפָלאֹות ּדְ

ִהְקִסימוּ  ֹוְמִעים ֵלב־ֶאת ׁשֶ ם ְמִסּלֹות ּוָמְצאוּ  ַהׁשּ ךְ  ןוָ יכֵּ . ְלִלּבָ ּכָ ְרְנֵסי ֵהֵחּלוּ , ׁשֶ ה ּפַ ִהּלָ , ּבוֹ  ְלַהְפִציר ַהּקְ
את ְלַהְתִחיל ָרׁשֹות ָלׂשֵ ְקִביעּות ּדְ ֶנֶסת־ֵביתבְּ  ּבִ דֹול ַהּכְ ִעיר ַהּגָ ּבָ ל ְמקֹומוֹ ־ַ�ל, ׁשֶ יׁש  ָהַרב ׁשֶ ׁשִ ָבר, ַהּיָ ּכְ  ׁשֶ

ִנים יתוֹ  חַת ּפֶ ִמ  ָיְצאוּ  לֹא תדוֹ ָח ֲא  ׁשָ ּמוֹ . תוֹ ׁשָ לְ ח$  ֵמרֹב ּבֵ ל, ְלת$ י ִקּבֵ ָ�ה־ֶאת ֲ�ִקיָבא ַרּבִ  ִמּתֹוךְ , םחֹ בְּ  ַהַהּצָ
י ָחהנָּ ַה  ְרנָ  ּכִ לוּ  ִסיםַהּפַ ל ְרׁשּותוֹ ־ֶאת ִקּבְ ל ּתוֹ ַלֲאִמ  אּוָלם, ָהַרב־ׁשֶ ָבר־ׁשֶ ָבר הַנֲ�ׂשָ , ּדָ . ללָ כְּ  ְיִדיָ�תוֹ  ְללֹא ַהּדָ

ת ּבָ יׁש  ָהַרב בׁשַ יָ , ַאַחת ׁשַ ׁשִ ֵביתוֹ  ַהּיָ כּוָנה ַמעׁשָ וְ , ּבְ דֹוָלה ּתְ ְרחֹוב ּגְ מּוךְ  ּבָ י ִהְתַ�ְנֵין. ְלֵביתוֹ  ַהּסָ  הש5ֶ מֹ  ַרּבִ
ָבר־ַ�ל ִיתַה  ּוְבֵני, ַהּדָ רוּ  ּבַ ֵני ְנִהיַרת ַ�ל לוֹ  ִסּפְ ה ּבְ ִהּלָ ית לֶא  ַהּקְ ֶנֶסת־ּבֵ דֹול ַהּכְ ִמיַ�ת, ַהּגָ ָר  ִלׁשְ ל וֹ תׁשָ ּדְ  ׁשֶ

ה. ֶהָחָדׁש  ָהַרב חּוׁשָ ל ּתְ ִית־ֲהַגם ִלְכּבֹוׁש ֶאת" ׁשֶ ּבָ י ּבַ ה ִעּמִ ְלּכָ ָאה" ַהּמַ ל ִלּבוֹ ־ֶאת ִמּלְ יׁש  ָהַרב ׁשֶ ׁשִ , ַהּיָ
ר ָאַבד ֶאָחדכְּ  ָחׁש  ֲאׁשֶ ַלח ָ�ָליו ׁשֶ ַתק הּוא ַאךְ , ּבוֹ  ץֶפ ֵח  ְוֵאין ַהּכֶ   . ְוֶ�ֶצב ְמִרירּות ִמּתֹוךְ  ׁשָ

ִמים ָאְרכוּ  לֹא ֱאלּול ג', ְרִביִעי יֹום ּוְבֵליל, ַהּיָ ק, ד"תקי ּבֶ ּלֵ ּה  ִהְסּתַ יׁש  ַרּבָ ׁשִ ל ַהּיָ ֶרׂשְ ־ׁשֶ ֵני ְוָכל, ְרגּבוֹ ּפְ  ּבְ
םַר ־ֶאת ֹותוּ לַ לְ  ָיְצאוּ  ָהִעיר בֹוד לוֹ  קלֹ ְח לַ וְ  ָרץֲ� ַהנַּ  ּבָ רֹאׁש . ַאֲחרֹון ּכָ יִדים ּבְ ְסּפִ ּמּוָבן ָהָיה ַהּמַ  ְיִמינוֹ ־ַיד ּכַ

י ִהְתַמ , רגֶּ ֵאיְ  ֲ�ִקיָבא ַרּבִ הׁשֶ ד ּנָ א ִמּיָ ְמַמּלֵ ל ְמקֹומוֹ  ּכִ נֹוַח  ָהַרב ׁשֶ ַמֲהלַ  אּוָלם, ַהּמָ ה ֵאַרע דוֹ ּפֵ ְס ֶה  ךְ ּבְ  ַמֲ�ׂשֶ
ִה  נֹוָרא הׁשֶ ַתְדֵהָמה ּכָ ל־ֶאת ּבְ ים יםוִּ לַ ַהְמ ־ּכָ י ְלַאַחר רָקצָ  ְזַמן. ָהַרּבִ ַרּבִ את ֵהֵחל ֲ�ִקיָבא ׁשֶ  דוֹ ּפֵ ְס ֶה ־ֶאת ָלׂשֵ

ְלָהב ק, ַהּנִ ּתֵ ּתַ ְתא ְלֶפַתע ִהׁשְ ם. תּמֵ כַּ  ֶהֱחִוירוּ  ּוָפָניו םוֹ ּפִ ּלָ יטוּ  ּכ$ לּ  ִלְרעֹד ֵהֵחל ּוְלֶפַתע, ְדֵהָמהַת בְּ  ּבוֹ  ִהּבִ , וֹ ּכ$
ְפָטר ָהַרב: "ְוָאַמר ית ִלְפֵני אֹוִתי ְותֹוֵבַ�  עֹוֵמד ְוהּוא, ידוֹ ּפִ ְס ַה לְ  ִלי יַח נִ ֵמ  ֵאינוֹ  ַהּנִ ין־ּבֵ ל ּדִ "! ַמְעָלה־ׁשֶ
ם ּוְבעֹוד ּלָ ה, ְוִנְדָהִמים יםׁשִ ָ� ְר נִ  עֹוְמִדים ּכ$ י ִנּסָ יךְ  ֲ�ִקיָבא ַרּבִ א, דוֹ ּפֵ ְס ֶה בְּ  ְלַהְמׁשִ ַאַח  ֶאּלָ ּלְ  ָגִעיםְר  רׁשֶ

ִדים ןִמּדּוכַ  ְוָיַרד ִסיקְפ ִה  רּפָ ְס ִמ  ע. ַהֶהְסּפֵ יךְ  ַהַהְלָוָיה ַמּסַ ְלָ�ָדיו ִהְמׁשִ י, ּבִ ּלוֹ , ְלֵביתוֹ  ָחַזר ֲ�ִקיָבא ְוַרּבִ ּכ$ ׁשֶ  ּכְ
ךְ . םֵמחֹ  קֹוֵדַח  ֶמׁשֶ ר־ַאַחד ּבְ ר יֹום ָ�ׂשָ י ִהְתַיּסֵ ֵבד יוֹ לְ ָח בְּ  ֲ�ִקיָבא ַרּבִ ִה  ּוְבֵני, ַהּכָ הַהּקְ ּה  ּלָ ּלָ ה, ּכ$ ּזֶ ה ׁשֶ  ַ�ּתָ

םֵמַר  מוּ ּתְ יַ ְת ִה  יׁש  ּבָ ׁשִ ַ�ד עֹוָלמֹות ִהְרִעיׁשוּ , ַהּיָ ִעיר ָהַרב ּבְ ּנֹוֶטה ַהּצָ זֵ  ַאךְ . תמוּ לָ  ׁשֶ י, ִנְגְזָרה ָרהַהּגְ  ְוַרּבִ
יב רגֶּ ֵאיְ  ֲ�ִקיָבא ָמתוֹ ־ֶאת ֵהׁשִ הֹוָרה ִנׁשְ ט, ְלבֹוְרָאּה  ַהּטְ ֱאלּול ו"ּבְ הּוא, ד"תקי ּבֶ ׁשֶ ים ןבֶּ  ּכְ לֹש5ִ ע ׁשְ  ְוֵתׁשַ

ָנה ְלַבד ׁשָ ֵני. ּבִ ה ּבְ ִהּלָ ִכְפַלִים וּ כּ ה$  ַהּקְ ר, ּבְ תוֹ  הָד ְמ ָ� ָה  ְוַכֲאׁשֶ ל ִמּטָ ֵבית ָרץֲ� ַהנַּ  ָהַרב־ׁשֶ ֶנֶסת־ּבְ דֹול ַהּכְ  ַהּגָ
ִעיר ּבָ ַח , ׁשֶ ָנא יאַה  ִהְתַיּפֵ ר ַאַחד: "יִה נְ בִּ  ָ�ָליו ְוָקָרא ַסְפּדָ ָכךְ  ְוָרַמז", בֵר ֵמחֹ  םיוֹ  ָ�ׂשָ ר ַאַחד ַ�ל ּבְ  ָ�ׂשָ
ִמים ָ�ְברוּ  ַהּיָ ְרבַּ  ׁשֶ ִית ןֵמח$ ְפִטיַרת ִראׁשֹון ּבַ י ּבִ ִטיָרתוֹ  ַ�ד, ָחִריף הש5ֶ מֹ  ַרּבִ ל ּפְ א ׁשֶ י ְמקֹומוֹ  ְמַמּלֵ  ַרּבִ
ן נֹוַלד, ִמיםיָ לְ . רגֶּ ֵאיְ  ֲ�ִקיָבא ל ְלִבּתוֹ  ּבֵ י ׁשֶ מוֹ  ארֵ ְוִיּקָ , ְרגּבוֹ ֶרׂשְ ִמּפְ  רגֶּ ֵאיְ  ֲ�ִקיָבא ַרּבִ ָרֵאל ׁשְ ִיׂשְ . ֲ�ִקיָבא ּבְ

ה, אנָ זְ וֹ ּפ ִמ  רגֶּ ֵאיְ  ֲ�ִקיָבא נוּ ַרבֵּ  הּוא ּנָ ִ ׁשּ ם־ֶאת ׁשֶ ל ִלְכבֹודוֹ , רגֶּ ְלֵאיְ  זינְ גִּ  וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ׁשֵ דֹול נוֹ ֵק זְ  ׁשֶ  הנֶּ כ$ ַהְמ , ַהּגָ
י ְרָסם ָהִראׁשֹון' רגֶּ ֵאיְ  ֲ�ִקיָבא 'ַרּבִ ם־לַ�  ּוְמפ$ ַנת" ְפרוֹ ִס  ׁשֵ יַר ּדְ  ִמׁשְ ׁשִ ". ֲ�ִקיָבא ּבִ ִ ּכְ ָנה יםׁשּ  ֵמָאז ָ�ְברוּ  ׁשָ

ֹאָרע ר ַהּמְ ּפָ ָהָיה, רֵפ סוֹ  ם"ַת ְוַהֲח  ,ַהְמס$ רֹוֵבי ׁשֶ ל וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ִמּקְ י ׁשֶ א, ָחִריף הש5ֶ מֹ  ַרּבִ ּתוֹ ־ֶאת ָנׂשָ ל ּבִ י ׁשֶ  ַרּבִ
ל ֶנְכּדוֹ , אנָ זְ וֹ ּפ ִמ  רגֶּ ֵאיְ  ֲ�ִקיָבא י ׁשֶ ֵני ָהְפכוּ  ּוְבָכךְ , ָהִראׁשֹון רגֶּ ֵאיְ  ֲ�ִקיָבא ַרּבִ אֹוִנים ׁשְ ִניםְמח$  ִלְהיֹות ַהּגְ  ּתָ

י ָאְמרוּ  ַהּדֹור ּוְבֵני, ֶזה־ִעם ֶזה ָנן ָ�ְבדוּ  ּכִ ר. יֲהָדֵד  יֵד ֲה בַּ  אָמ לָ ׁשְ  ַרּבָ ל ְוַכֲאׁשֶ י ִהְתַקּבֵ מּוֵאל ַאְבָרָהם ַרּבִ  ׁשְ
ְנָיִמין ּה לְ " רֵפ סוֹ  בַת כְּ " ַ�לבַּ  רֵפ וֹ ס ּבִ ל ַרּבָ ֶרׂשְ ־ׁשֶ ", הנָּ ֵה  ָיׁשּובוּ  ְרִביִעי ְודֹור: "ָ�ָליו ְוָאְמרוּ  ִהְמִליצוּ , ְרגּבוֹ ּפְ

ן ּכֵ ּה  ָהָיה הּוא ּוְבעֹוד, ָהִראׁשֹון רגֶּ ֵאיְ  ֲ�ִקיָבא יְלַרבִּ  ְרִביִעי ּדֹור ָהָיה ׁשֶ ל ַרּבָ ֶרׂשְ ־ׁשֶ ר־ַאַחד ְרגוֹ בּ ּפְ  יֹום ָ�ׂשָ
ַת "ַה  ֵהןכִּ , ְלַבדבִּ  ךְ  ִעירבָּ " רֵפ וֹ ס בּכְ ֶמׁשֶ ָנה ַל"ג ּבְ ָא  ׁשָ ְך  נוּ ֲה כִּ ְוֶנְכּדֹו  נוֹ בְּ  ְוַגם, יובִ ּכְ ֶמׁשֶ ם ּבְ ִנים ג"לַ ׁשָ �.   ׁשָ

  
  

י ר ִמּפֹוְזָנא ַרּבִ   ל"ַזּצַ  ֲ"ִקיָבא ֵאְיּגֶ

ֵרי תקצ"ח ַהִהּלּוָלא ְליֹום ִתׁשְ  י"ג ּבְ
  

אֹוֵני ֵלידוֹ ִמגְּ  ר, ְוָחְכָמה ּתֹוָרה ּוָמֵלא ַהּדֹורֹות ּגְ  ֲאׁשֶ
מוֹ  א ׁשְ ָ ה ִנׂשּ ִפי ִלְתִהּלָ  ִנְלֶמֶדת ֹוָרתוֹ ְות, לכֹ ־ּבְ

ֵהיְכֵלי ל. ָאנוּ  נוּ ֵר וֹ דּ  ַ�ד ַהּתֹוָרה ּבְ יץ ָיָמיו־ּכָ  ִהְרּבִ
ָרֵאל ּתֹוָרה ִיׂשְ יב, ּבְ ׁשּובֹות ֵהׁשִ  בׁשַ ְח נֶ וְ  ֲאָלִפיםַל  ּתְ

ְחּתוֹ  םׁשֵ . רוֹ דּ ַה  לוֹ דגְ כִּ  ּפַ קֹוִרי ִמׁשְ  ְוָכךְ  זינְ גִּ  ָהָיה ַהּמְ
ָחה םׁשֵ  תְוֶא , יוָת בוֹ וּ ׁש ּתְ ־ַ�ל םחֹוֵת  ָהָיה ּפָ ׁשְ  ַהּמִ

ל רגֶּ ֵאיְ  י ִאּמוֹ ־ֵמֲאִבי ִקּבֵ  ָהִראׁשֹון רגֶּ ֵאיְ  ֲ�ִקיָבא ַרּבִ
ֶרׂשְ  ַ�ל ְרגּבוֹ ִמּפְ ַנת" ּבַ יַר ּדְ  ִמׁשְ ר", ֲ�ִקיָבא ּבִ  ְוַכֲאׁשֶ

יסוּ  ָניו ִהְדּפִ דוּ , יוָת בוֹ וּ ׁש ּתְ ־ֶאת ּבָ ֵ  ֶאת ִנּקְ  רגֶּ ֵאיְ  םַהׁשּ
צֵ  ֵדי, יֵריּבְ ּלֹא ּכְ ַ� ִיׁשְ  ׁשֶ ּמֵ ר ּתַ ֵני ִחּגֵ  ִמְבָטא ִמּפְ

קֹום ֲחִליף ַהּמָ ְלדּותוֹ . ת"ְוֵחי ף"ָאלֶ  ַהּמַ ט ִמּיַ ּלֵ  ִהְתּבַ
רֹונֹות ִכׁשְ ָחִדים ְנִדיִרים ּבְ י ַמדלָ וְ , ּוְמי$ י דוֹ ּדוֹ  ִמּפִ  ַרּבִ

ְנָיִמין נּות ֵהןכִּ . יקנִ ּפְ יְ לַּ ִמ  רגֶּ ֵאיְ  וֹוְלף ּבִ ַרּבָ  יָסאלִ  ּבְ
ּה  הּלָ ְתַ� ִה  ּוְלַבּסֹוף, דנְ לַ יְד ִר ְפ וּ  ל ְלַרּבָ  םׁשָ , ּפֹוְזָנא־ׁשֶ

ב ךְ  ָיׁשַ ֶמׁשֶ ִנים ה"כ ּבְ ֲהדּות רַמ ׁשְ ִמ  ַ�ל ְוָ�ַמד ׁשָ  ַהּיַ
ְפרּוְסָיה ּה  ּבִ ּלָ רּוחֹות ְלַאַחר, ּכ$ ֵ נַ לְ  ֵהֵחּלוּ  ָזרֹות ׁשֶ  בׁשּ

ּה  מוֹ . ּבָ א ׁשְ ָ ַהֲ�ָרָצה ִנׂשּ  ַהּדֹורֹות ֵלידוֹ גְּ ִפי בְּ  ּבְ
ִהְפ  ְבחוֹ  ִליגוּ ׁשֶ ׁשִ גָּ  ּוְבַמֲ�ָלתוֹ  ּבְ ׂשְ " ֵנֶזר ינֵ בְ ַא "ָה . ָבהַהּנִ
ָפָריו, ָ�ָליו ָאַמר ּסְ ּמִ ר ׁשֶ י ִנּכָ  ִהְרהּור לוֹ  ָהָיה לֹא ּכִ

יֵמי ֲאִפּלוּ  ַרע י. יוָר עוּ נְ  ּבִ ים ַרּבִ ִריְסק ַחּיִ  ָהָיה ִמּבְ
יב ָבָריו ֶאת ַמֲחׁשִ ִדְבֵרי ּדְ  זֹוןֲח ַה . ָהִראׁשֹוִנים דַח ַא  ּכְ

א ׁש "ִאי ּטֵ ָהָיה, ָ�ָליו ְוָאַמר ִהְתּבַ  ִלְהיֹות לוֹ ָיכ ׁשֶ
דֹורוֹ  ל ּבְ בָּ ־ׁשֶ א, א"ָהַרׁשְ ַה  ֶאּלָ בָּ ׁשֶ  ָ�ֵלינוּ  ָחַמל ה"ּקָ
ִאם ָ�ָליו ָאַמר ְוֵכן, נוּ ֵר דוֹ לְ  ָקרֹוב ֶהֱ�ִמידוֹ  ְוָלֵכן  ׁשֶ
י ן''ְוַ�  ּכֹוֵתב רגֶּ ֵאיְ  ֲ�ִקיָבא ַרּבִ  ָ�ֵלינוּ  ֶטֶלתוּ מ, ּיֵ

ן ַלֲ�ׂשֹות ַהחֹוָבה ּום ּכֵ ֹמַ�  ִמְצָוה' ִמׁשּ ְבֵרי ִלׁשְ  ּדִ
י, אֹוֵמר ָהָיה יןבִּ ׁשִ ּטְ ִמ  ָהַרב. 'ֲחָכִמים ַרּבִ  ֲ�ִקיָבא ׁשֶ

ה ַהּמּוָסר רֶפ ֵס  הּוא ּלֶ $� יֹוֵתר ַהּמְ  ְלֵאיזוֹ  ִלְראֹות, ּבְ
ה ְרּגָ יַ�  ַנֲ�ֵלית ּדַ   . ַהּתֹוָרה ִלּמּוד ְיֵדי־ַ�ל ְיהּוִדי ִהּגִ

  
בפרשת האזינו ישנה תופעה יחידה בתנ"ך כולו, מלה בת 
אות אחת בלבד, האות ה"א שבפסוק "ַה לה' תגמלו זאת", 
שהיא תיבה בפני עצמה. במדרש תנחומא מובא, שהיא 

התורה, כי ראשי תיבות ־סיום חתימתו של משה רבנו על
ּצּור, הפסוקים שבראש הפרשה, ַה'ֲאִזינּו, ַי'ֲעֹרף, ִּכ'י, ַה'

בגימטריה מש"ה, כאדם החותם שמו בסוף  -ִׁש'ֵחת, ַה לה' 
ספרו. לעומת זאת, המלה הארוכה בתורה היא 

מלים  3אותיות, ובתנ"ך יש  10שהיא בת  ּוְבִמְׁשֲארֹוֶתי
במגילת אסתר, ְוָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנים אותיות:  11בנות 

יחזקאל. הפרשות שתיהן ב –ּוְבתֹוֲעבֹוֵתיֶהן  ,ְוַכֲעִלילֹוֵתיֶכם
פסוקים,  30הקצרה ביותר בת  -הקצרות בתורה: הן וילך 

פסוקים  41פסוקים, וזאת הברכה בת  40פרשת נצבים בת 
תיבות  512והיא הפרשה הקצרה בפועל, שכן יש בה רק 

אותיות בלבד. הפסוקים הקצרים ביותר, הם:  1,969־ו
, ובתורה אותיות 9מלים  3 –בדברי הימים  ָאָדם ֵׁשת ֱאנֹוׁש

אותיות. הפסוק הארוך  10מלים  3 – ָדן ֻחִׁשים־ּוְבֵניהפסוק 
 43, בן ַהֶּמֶל־ַוִּיָּקְראּו ֹסְפֵריביותר הוא במגילת אסתר 

מלים. בראשית הוא הספר הארוך בתורה במניין פרקיו, 
אותיות.  78,064מלים,  20,512פסוקים,  1,534פרקים,  50

פסוקים,  859רקים, פ 27ויקרא הוא הקצר בחומשים, 
אותיות. תהלים הוא הספר בעל  44,790מלים,  1,950

פרקים, ובו הפרק  150מספר הפרקים הגדול בתנ"ך, 
פסוקים, וגם הפרק הקצר  176הארוך בתנ"ך פרק קי"ט בן 

פסוקים בלבד. ישעיהו הוא הארוך  2ביותר פרק קי"ז בן 
רק פרקים, ועובדיה הקצר מכולם בן פ 66מכל הספרים בן 
פסוקים. הפרשה הארוכה בתורה היא  21אחד בלבד עם 

פסוקים, וגם מספר המלים הגדול  176פרשת נשא, בת 
אותיות. בפרשת כי  8,632תיבות,  2,264מכל הפרשות 

תצא יש את כמות המצוות הרבות מכל הפרשות. 
האותיות השכיחות בתנ"ך הן אותיות אהו"י, והיו"ד 

ותיות טי"ת, סמ"ך, ופ"א השכיחה ביניהן. הנדירות הן הא
. דוד נזכר מ"ם סופית מרובה מהאותיות מנצפ"ךהסופית 

  פעמים בתנ"ך, יותר מכל האחרים, ומשה אחריו.  1,023
  

ַ"ת  יֹוִסיף ּדַ
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ל ּכֶ ׁשַ   ֶחֶרב ּוֵמֲחָדִרים ֵאיָמה־ִמחּוץ ּתְ

ל ְמָ�ּה ׁשִ  ָבר ֶזה ָיָצא, ַהּפֹוֲחִזים ִביםְר ָהַ�  תַר בוּ ֲח  ׁשֶ ְמָצה ִמּכְ ְגּדַ  ִעירבָּ  ְלׁשִ ּה  דּבַ ּלָ  ּוָרהבַהֲח  ֶאל. ּכ$
ַ�ת יְוַקלֵּ  ֵריִקים טוּ ּקְ לַ ְת ִה  ר, ּדַ ֶהם לכֹּ ־דְויַ  לכֹּ בַּ  ָיָדם ֲאׁשֶ ִיחּוד. ָרָ�ה םָת יָ� גִ ְפ וּ  ּבָ  יִליהּוֵד  יםלִ כְּ נַ ְת ִמ  ָהיוּ  ּבְ

ְגּדַ  ר בְּ , דּבַ ךְ ֲאׁשֶ קֹום ַ�ד, םָ� רוֹ זְ  תַח ִמנַּ  ָסְבלוּ  ַרב ְזַמן ֶמׁשֶ ַהּמָ ֶ�ְזָרם ָהָיה ׁשֶ  םָת יָ� גִ ּפְ ִמ  ִנְפְטרוּ ֵהם וְ  ּבְ
ִפים ַהּפֹוֲחִזים יוּ ָה , ֶ�ֶרב יִמּדֵ . ָרָ�הָה  ים ִמְתַאּסְ ם־ֶאת ּוְמַבּלִ ָדָיה ִסּפּוֵריבְּ  ְזַמּנָ ֵהם ,ּבְ ׁשֶ ְנֵפי ַ�ל ַמְפִליִגים ּכְ  ּכַ

ְמיֹון ַס , ַ�ְצָמם־ֶאת יִריםּדִ ְא ּוַמ  ַהּדִ ע־ִמן ְמצּוִצים בּוָרהגְ  ִסּפּוֵרי ָרםּפְ ּבְ ָלה, ֶאָחד ֶ�ֶרב .ָהֶאְצּבַ ְלּגְ  ִהְתּגַ
ְסּתֹוִרין ַ�ל םיָחָת ׂשִ  עֹולַ  ַהּמִ ּבָ ִתים םׁשֶ ְמיֹון ְוִסּפּוֵרי, ַהּמֵ ִמ  ֵמִתים־ַ�ל ּדִ הְת לִ  יםַהּקָ  ַזֲ�ָמם־ֶאתים לִּ כַ ּוְמ  ִחּיָ

ֵאּלוּ  ְמעוּ , םָת ָח נוּ ְמ ־ֶאת ְלַהְטִריד יםַהְמִעזִּ  ּבְ ל ִנׁשְ ַסק", לבֶ ָה  ַהּכֹל ֲהָבִלים לבֵ ֲה ". רבֶ ֵ� ־ִמּכָ דֹול ּפָ  ַהּגָ
בַּ  נֶּ , ּוָרהבֲח ׁשֶ ֶאֶרס ּבוֹ  הָ� ּפְ ְע ּפִ  הּוִדיםיְּ לַ  תוֹ ָא נְ ׂשִ וְ  ְפָיהנ$ ַהכְּ  ְלרֹאׁש  בׁשַ ְח ׁשֶ ל ּכְ  ַמֲאִמין לֹא ֲאִני. "ַ�ְכַנאי־ׁשֶ

לוּ  יםלִ בָ ֲה בַּ  יךְ ", ַהּלָ ה ֶזהד ֵר ֵא ׁשֶ  ךְ כָ בְּ , זֹאת ָלֶכם ְלהֹוִכיַח  מּוָכן ֲאִניוַ , "ְוָאַמר ִהְמׁשִ ִאיׁשֹון ַ�ּתָ  לֶא , ַלְיָלה ּבְ
ית ָברֹות ּבֵ ִגים־ֶאת ֶאְצֶלה םְוׁשָ , ַהּקְ ָיִדי לוּ ַהלָּ  ַהּדָ ּבְ ִתים־ִמן ּומֹוָרא ַחדּפַ  ׁשּום ילִ בְּ , ׁשֶ  ּתוֹ ַלֲאִמ ". ַהּמֵ
ל ָבר־ׁשֶ ה, ּדָ י ִקּוָ ְרִצינּות ַיֲחסוּ ִיְת  לֹא ֲחֵבָריו ּכִ ָ�תוֹ  ּבִ ל ןכַּ ׁשֶ , ְלַהּצָ בּוָרתוֹ ־ּכָ י ַרק ָהיוּ  רּוחוֹ  ְוֹעז ּגְ ַלּפֵ , חּוץ ּכְ

ם ִמֲהרוּ  ְלַאְכָזָבתוֹ  אּוָלם ּלָ ִציָאה־ַ�ל ץּפֹ ְק לִ  ּכ$ ְרחוֹ ־ַ�לבְּ . ַהּמְ ְתַרְבֵר  ַהּפֹוֵחז ץלַ ֱא נֶ , ּכָ , צוֹ בְ ִר ֵמ  ָלקּום בַהּמִ
ֲח ־ֶאת ּמוֹ ִע  ִלּטֹל ִגים־ִעם ְלִטּגּון ַהּמּוָכָנה ַבתַהּמַ  תיבֵ לְ  ְלַדְרּכוֹ  ְוָיָצא, ָהֵאׁש  ְלַהְבָ�ַרת ָחִמיםּפֶ ־ִעם ַיַחד, ַהּדָ
ִעּצּומוֹ ֶזה  היָ ָה . ִמיןלְ ָהַ�  ל ּבְ ר, ֹחֶדׁש ־ׁשֶ ֲאׁשֶ ֵרַח  ּכַ ְמלֹואוֹ  ֵהִאיר ַהּיָ ֶרךְ , ִקיַ� ָר ָה ־ֶאת ּבִ  ִמיןלְ ָהַ�  תיְלבֵ  ְוַהּדֶ

י, ַהּפֹוֵחז ָיַדע לֹא. ּה יָּ ּדַ  מּוֶאֶרת ָהְיָתה ֵני ֶאָחד ּכִ ֲחׁשַ  יוָת בוֹ ְק ִע בְּ  צֹוֵ�ד ּוָרהבַהֲח  ִמּבְ ֵדי, יאּבַ  ִאם קּדֹ בְ לִ  ּכְ
ַ�  הּוא ָאְמָנם ִגים ִטּגּון ְמֶלאֶכת־ֶאת ְמַבּצֵ בֵ  ַהּדָ ָמקֹום אֹוָתם ְוצֹוֶלה ֲחֵבָריו־ַ�ל ַמֲ�ִרים ְולֹא, ִמיןלְ ָהַ�  תיּבְ  ּבְ
ֵרַח  אֹור תסוּ ֲח בַּ . ָסמּוךְ  הַה  ָצַ�ד, ַהּיָ ית לֶא  ּלָ ָברֹות ּבֵ יַח , ַהּקְ בֹות ַאַחת ַ�ל ְוִהּנִ ּצֵ ִגים ֲחַבתַמ  ֶאת ַהּמַ  ַהּדָ

ִגים ֵריַח . ְוֵהֵחל ִלְצלֹוָתם לּוִיים ַהּדָ ה ַהּצְ ַאּפוֹ  ִהּכָ ל ּבְ ר ֶהָחֵבר־ׁשֶ ּתֵ ִהְסּתַ ָבה ְסמּוָכה יֵמֲאחֹוֵר  ׁשֶ  ַ�ד, ַמּצֵ
ּלֹא קִהְתַא  ׁשֶ ַלח ּפֵ ֵדי ָידוֹ  ְוׁשָ ִגים ַאַחד ֶאת ִלּטֹל ּכְ ד. ַהּדָ ִה  תבֶ בֶּ ְר ׁש$ ְמ ַה  ַהּיָ יָחהׁשֶ ָבה יֵמֲאחֹוֵר  ּגִ ּצֵ ָתה, ַהּמַ  ִהּכְ

ְריֹון ֶאת ְוֵאיָמה ַחדַפ בְּ  ָהָיה ַהּבִ ִגים תיַּ לִ צְ בִּ  ָ�סּוק ׁשֶ י, ָהָיה טּוַח בָּ  .ַהּדָ ִתים ַאַחד־ֶאת ָרהגֵּ  ָהֵריַח  ּכִ  דַ� , ַהּמֵ
 ָ ׁשּ ֵדי, ְברוֹ ּקִ ִמ  ָידוֹ ־ֶאת ַלחׁשֶ ִגים ִלְטֹעם ּכְ לּוִיים ֵמַהּדָ ַחד ִמּתֹוךְ ... ַהּצְ ה ּפַ ְמִהירּות ָהִאיׁש  ִהּכָ יןּסַ בַּ  ּבִ  ּכִ
יָ  ּבְ ד־ַ�לדֹו ׁשֶ הוּ  ַהּיָ ךְ  ְוֶהָחֵבר, ָטהׁשְ ׁשֶ הּוא, ִהירּותְמ בִּ  ָידוֹ ־ֶאת ֵאָליו ָמׁשַ ׁשֶ ִקְרבּ  ַמֲחִניק ּכְ  תַק ֲ� זַ  ֶאת וֹ ּבְ

ֵאב ָ�ה .ַהּכְ ה ׁשָ ן רְלַאַח  ַקּלָ ִגים ַמֲחַבת ִעם ָהַ�ְרִבי בׁשָ , ִמּכֵ לּוִיים ַהּדָ ר, ַהּצְ  ְוַגֲאָוה ִהְתַרְבְרבּות ִמּתֹוךְ  ְוִסּפֵ
בּוָרתוֹ  ַ�ל ד ּגְ ת' ַ�ל רּפֵ ְלַס  הֹוִסיף ְוַאף, רּוחוֹ  ץֶמ ְואֹ  הלָ וֹ ַהּגְ ה 'ַהּמֵ ּסָ ּנִ לַֹח  ׁשֶ ִגים־ִמן ְוִלּטֹל ָיד ִלׁשְ  ְוַ�ל, ַהּדָ

ה ּכָ ֶהֱ�ִניק ַהֲהגּוָנה ַהּמַ יןּסַ בַּ  לוֹ  ׁשֶ ה ּכִ ָידוֹ  ַהַחּדָ ּבְ ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ . ׁשֶ ְרצוּ , ַהּדְ ל ּפָ ֵני־ּכָ ְצחֹוק ּוָרהבַהֲח  ּבְ יר ּבִ , ַאּדִ
הַה  ָידוֹ ־ֶאת טיׁשִ הוֹ  ַהֲחֵבִרים ְוַאַחד תַת בְּ  ֲחבּוׁשָ ה: "ְוָאַמר, ְחּבֹש5ֶ ת־לׁשֶ  ָידוֹ  ִהּנֵ יָת  ַהּמֵ ִהּכִ   "... ׁשֶ

ה ָ�ְברוּ  ּמָ ים ּכַ בוּ  ְוׁשּוב, ֳחָדׁשִ ֵני ָיׁשְ ם־ֶאת ּוִבּלוּ  ַהּפֹוֲחִזים תַר בוּ ֲח  ּבְ ֶהֶבל ְזַמּנָ ָלה ְוׁשּוב, ּבַ ְלּגְ יָחה ִהְתּגַ ִ  ַהׂשּ
ִתים אֹודֹות ם. םיֶה לֵ וּ גּ לְ גִ וְ  ַהּמֵ ַ�ם ּגַ י ַ�ןְוָט  ֶנֱאָלח ּפֹוֵחז אֹותוֹ  ִהְתַרְבֵרב ַהּפַ ּבֹור ֵאין ּכִ ּנוּ  ּגִ ָאֶרץ ִמּמֶ  ְוִכי, ּבָ

ָחִדים־ְלָכל ִלּבוֹ  תׁשָ  לֹא הּוא ּדִ  ְוִסּפּוֵרי ַהּפְ ִתים־ַ�ל יםַהּבַ ֹוֵרר ְוַהּמֹוָרא ַהּמֵ י ַהׂשּ ָבּתֵ  רֹוִצים ָאנוּ . "ִמיןלְ ָהַ�  ּבְ
ֵני ָאְמרוּ ", ךָ ְת יצוּ ּמִ ַא  ֶאת ׁשּוב ִלְבּדֹק יל ָ�ֶליךָ  ַ�םְוַהּפַ , "ּוָרהבַהֲח  ּבְ ְסְלִמי ִמיןלְ ָהַ�  תיבֵּ  לֶא  ְלַהְעּפִ  ַהּמ$

רֹאׁש  ּבְ ְרֶזל ָיֵתד ִלְתֹקַ�  ָ�ֶליךָ  םְוׁשָ , דְלַבְגּדַ  ִמחּוץ רָה ָה  ׁשֶ דֹוָלה ּבַ לֹות ּגְ ל ְברוֹ ִק  ְלַמְרּגְ לֹוִני ׁשֶ ֵ  ּפְ  'חיְ ַהׁשּ
ְרָסם בּור, ַהְמפ$ ַמֲ�לֵ  ַהּקָ רֹוִבים יםִמ יָּ בַּ  ִנְבּדֹק ָאנוּ . רָה ָה  הּבְ ֵתד ָאְמָנם ִאם ַהּקְ קוּ  ַהּיָ ז קֹוםּמָ בַּ  ָ�הּתְ  ְוָאז, ַהּלָ

ֱאֶמת ֵנַדע י ּבֶ ךָ  ּכִ ַחד יֹוֵדַ�  ְוֵאיְנךָ  ָהֲאִרי בלֵ כְּ  ִלּבְ י ַלְיָלה היָ ָה , ַלְיָלה אֹותוֹ ". ַמהוּ  ּפַ ַמִים, ְוַסְגִריִרי ָחְרּפִ ָ  ַהׁשּ
ֹחִרים ָ�ִביםבְּ  יםּסִ כ$ ְמ  ָהיוּ  ְרחֹובֹות ִיְללוּ  ַ�ףזַ  ֹותְורּוח ,ׁשְ ַ�ם יִמּדֵ . ִעירָה  ּבִ ְמעוּ  ּפַ ִריקֹות ִנׁשְ נֹוְקבֹות  ׁשְ

ּנֹוְצרוּ  תֹוָצָאה ׁשֶ ְך כְּ , ףַ� זַּ ַה  ֵמרּוחֹות ּכְ ֹחש5ֶ ְמעּו ּבַ ִדים גֹותֲא ׁשַ ְוִנׁשְ יִלים ְורּוחֹות ׁשֵ ּפִ ַחד ַהּמַ ִרּיֹות־ַ�ל ּפַ . ַהּבְ
נֶּ , ֵ�נוּ ּדָ ִמי$  ַהּפֹוֵחז טֵ� ַמ לְ , הצָ ַהחוּ  ָלֵצאת זֵ� ֵה  לֹא דָח ֶא  ַאףוְ , םֵמָאָד  ֵריִקים ָהיוּ  ָהְרחֹובֹות  ִגיַח ְלָה  ץלַ ֱא ׁשֶ

ֵבָדה ָהֲ�ָלָטה ֶאת ּלוֹ , ַהּכְ ָיָדיו. ְוֵאיָמה ְצַמְרֹמֶרת ְוכ$ יׁש  ָהיוּ  ּבְ ּטִ ֵבד ּפַ ְרֶזל ְוָיֵתד ּכָ ה ּבַ ּכָ  ֶנֱאַבק ְוהּוא, ֲאר$
ל ֶרךְ ־ּכָ ֵדי, ַהּסֹוֲ�רֹות ָהרּוחֹות ִעם ַהּדֶ ְרּכוֹ ־ֶאת לוֹ  סלֵּ ְלַפ  ּכְ ֵבָדה  ּדַ ֲ�ָלָטה ַהּכְ חּוץ ִמיןלְ ָהַ�  תיבֵּ  לֶא ּבַ ּמִ  ׁשֶ
לָ . ִעירלָ  ּכֹות ֹותִליּ ַהּצְ ִהׂשְ  ָהֲאר$ ַמְלֲא  לוֹ  וּ מּדְ נִ , ַאְרָצה ְרעוּ ּתָ ׁשֶ ָלה ֵכיּכְ יִפים ַחּבָ ּקִ ּמַ ל אֹותוֹ  ׁשֶ ל, רבֶ ֵ� ־ִמּכָ  ּכָ

ׁשֵ  לוֹ  ָהָיה ֶמהִנְד  ףִנּדָ  ָ�ֶלה ְצִמית רּקֹ בַּ  ִרֲחפוּ  ְצמֹוָתיוַ� ־ְוָכל, ַמְפִחיד דּכְ ָ�ִמים. ַהּמַ ר ּפְ ׁש  ִמְסּפָ ּקֵ  ׁשּובלָ  ּבִ
ְפָחָדיו ּוְלהֹודֹות יוָת בוֹ ְק ִע ־ַ�ל ֲאָוה ַאךְ , ּבִ ּנוּ  זֹאת ָמְנָ�ה ַהּגַ יךְ  ְוהּוא, ִמּמֶ  תיבֵּ  הכָ ֲא וֹ בּ  ְוִלְצֹעד ִלְרעֹד ִהְמׁשִ
ָ�ה רְלַאַח . יןִמ לְ ָהַ�  ה ׁשָ ּכָ ר, ֲאר$ ֲאׁשֶ ּלוֹ  ּכַ ַחת רֹוֵ�ד ּגּופוֹ ־ְוָכל ָקָרה ֵזָ�ה הּסֶ כ$ ְמ  ּכ$ ּדַ ַבּקַ  ַ�ְצמוֹ ־ֶאת ָמָצא, ּכְ

ָסמּוךְ  ֶבר ּבְ ׁש ַהְמ  ַלּקֶ ּקָ ַר  ְוהּוא, ב$ יו עּכָ ְחּתָ ֵדי ּתַ ֵתד ֶאת ִלְתֹקַ�  ּכְ ֲאָדָמה ַהּיָ ם ְוִלְברַֹח , ּבָ ָ ל ִמׁשּ  ׁשוֹ ְפ נַ  עֹוד־ּכָ
ֶדֶרךְ . ּבוֹ  ְגִליָמה ׁש בוּ לָ  ַהּפֹוֵחז היָ ָה , ִביםְר ָהַ�  ּכְ ה ּבִ ּכָ ר, ּוְרָחָבה ֲאר$ ם לֹא, ַאְרָצה ִהְתּכֹוֵפף ְוַכֲאׁשֶ י ִלּבוֹ  ׂשָ  ּכִ

ִליָמה ָלה ַהּגְ ָ�ִמים ִהְתַקּפְ יו רּפָ ְס ִמ  ּפְ ְחּתָ ַקע ְוהּוא, ּתַ ֵתד־ֶאת ּתָ חֹות לֹא ,ַהּיָ ר ,ּפָ בֵּ  ַ�ל ֵמֲאׁשֶ ִליָמה יּגַ  ַהּגְ
ַבׁש  ֶהָ�ָבה ּלָ יׁש  ְלַהּכֹות ֵהֵחל, ּוִבְזִריזּות ִהירּותְמ בִּ . ׁשֶ ּטִ ּפַ ֵבד ּבַ ר ַהּכָ ָידוֹ  ֲאׁשֶ ֵתד רֹאׁש  ַ�ל ּבְ ר, ַהּיָ  ָחׁש  ְוַכֲאׁשֶ

י קוּ  איִה  ּכִ ֲאָדָמה ּה יָּ ּדַ  ָ�הּתְ ְמִהירּות ָקם, ּבָ ֵדי ַרְגָליו־ַ�ל ּבִ ְיָתה נּוסלָ  ּכְ ה תוֹ ְלֶחְרּדָ  םאּולָ , ַהּבַ ּלָ י ּגִ ִליָמתוֹ  ּכִ  ּגְ
פּוָסה ֲאָדָמה ּתְ ח  נוֹ יוֹ ְמ ִד בְּ . ָלקּום ַמְצִליַח  לֹא ְוהּוא, ּבָ ּתָ טּוַח  ָהַ�ְרִבי ָהָיהַהְמפ$ י, ּבָ ֵ  ּכִ ד 'יחַהׁשּ ְכּבָ מּון ַהּנִ  ַהּטָ

ֶבר ּקֶ מּוךְ  ּבַ א, ַהּסָ הּוא ַ�ל ָ�ָליו רֶֹגז ִהְתַמּלֵ ַלְיָלה תוֹ ְמנּוָח ־ֶאת ַמְטִריד ׁשֶ הְוַה , ַסְגִריִרי ּכֹה ּבְ ַלח ּלָ  ֵאָליו ׁשָ
ֵדי אֹותוֹ  ְואֹוֵחז, ְברוֹ ִק  ִמּתֹוךְ ֲחָזָקה  ָיד ּלֹא ּכְ קֹומוֹ  ָלנּוַ�  ַיְצִליַח  ׁשֶ עֶֹנׁש ַ�ל ַהְטָרָדתוֹ ִמּמְ ילוּ ". , ּכְ  ָזַ�ק"! ַהּצִ

ן, אֹוִנים ֵאין ְפֵני ַנְפׁשוֹ ־ַ�ל ְוִהְתַחּנֵ ת ּבִ יַּ  ַהּמֵ ָ לַ  ַאךְ , נּוָחהְמ לִ  אֹותוֹ  ֲ�זֹבׁשֶ ָ�ה. ְואׁשּ ה ׁשָ ּכָ ה ֲאר$ ְריֹון ִנּסָ  ַהּבִ
ת ְלֵהָאֵבק ּמֵ ְחֵרר ּבַ ּתַ יו דדוּ ׁשָ  ָנַפל ּוְלַבּסֹוף, ָהֵאיָתָנה תוֹ יָת ִפ לְּ ִמ  ּוְלִהׁשְ ְחּתָ רְוִהְתּפַ  ּתַ . ַחדַפ וָ  ֵאיָמה ֵמרֹב ּגֵ

ינוּ  ֲחֵבָריו ָ לַ  ִהְמּתִ ל וּ כּ ה$  ָמֳחָרתּולְ , ְלׁשּובוֹ  ְואׁשּ ְגּדַ  ֵביּתֹוׁשְ ־ּכָ ֹמַ�  דּבַ ר ֹופוֹ ס ַ�ל ִלׁשְ ל ַהּמַ  תַר בוּ ֲח  רֹאׁש  ׁשֶ
ם. ַהּפֹוֲחִזים ּלָ ָכךְ  ָראוּ  ּכ$ ע ּבְ ְגּדַ  ִליהּוִדי ָלֶהם ַנחוּ ה יֹום ּוֵמאֹותוֹ , ֱאלִֹקים ֶאְצּבַ   �           .ץֶר ָא ט ָה קֹ ׁשְ ּתִ וַ  דּבַ

  
 
 

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

ַה  ֵני ְפִרידוֹ ּבְ רוּ  -  ָאָדם ּבְ ּלֹא ,ׁש ּפֵ ל ה' ָמַסר ׁשֶ ּמֹות־ּכָ  ָהא#
יַ  א ,ֶאָחד רׂשַ  דּבְ ר ְלָכל קֶל ֵח  ְוָנַתן םיָד ִר ְפ ִה  ֶאּלָ , רְוׂשַ  ׂשַ

ה ְוֹאֶפן ּקָ ה ַהֲחל# ָ(ׂשָ ֶהם ׁשֶ יַּ  ּבָ ׁשֶ בּוָלם בּצֵ ּכְ  רְלִמְסּפַ  ָהְיָתה ,ּגְ
ֵני ָרֵאל ּבְ רּוׁש , ִיׂשְ י ָלַדַ(ת ְלךָ  ׁש יֶ  ,ּפֵ ל ּכִ ה ּכָ ה ה' ַמֲ(ׂשֶ  ָ(ׂשָ
ת ֶזה ּמַ ּבַ  ְנָפׁשֹות־ְוָכל ְוַרע ְוטֹוב ,ֶזה ְל(#  םָ( ָט נְ  ,ְבָרִאיםנִּ ׁשֶ
ְ  ה'  ַהּטֹוב ִאיָלן .עַר  ְוֶאָחד טֹוב ֶאָחד ִאיָלן ,ִאיָלנֹות ינֵ ִמׁשּ

ַ(ל ָאָדם מ"ס הּוא ַרעָה  ִאיָלן, ָהִראׁשֹון ָאָדם הּוא ִלּיַ , ּבְ
ָחָטא  ִלְהיֹות ָחְזרוּ  ,טֹובבְּ  עַר  ְוִנְתָ(ֵרב ָהִראׁשֹון ָאָדם ּוְכׁשֶ

ֶדת יֹוְצִאים ּלֶ ם ָהִראׁשֹון ָאָדם ֵמה#  ַ(ד ,ָרעֹות ְנָפׁשֹות ּגַ
ְצָאה ּיָ ּה  ְטהֹוָרה ַאַחת ֶנֶפׁש  ׁשֶ ּבָ לּולֹות ׁשֶ ל ּכְ מֹות־ּכָ ׁשָ  ַהּנְ

דֹוׁשֹות ֵרר ,ַהּקְ  ַיֲ(ֹקב הּוא ְוֶזה ,ֵמָחָדׁש  ַהּטֹוב ָהִאיָלן ְוִנְתּבָ
לֹום־וָ(ָלי ָאִבינוּ  ָ ַיֲ(ֹקב ְפֵרּה ׁש#  ָאְמרוּ  ֶזהָל וְ  .ַהׁשּ  ָאִבינוּ  ּדְ

ָאָדם ְפֵרּה ׁש#  יןֵמֵ(  ָבִרים ֵבןְוָה  ,ַקְדָמָאה ּדְ  :ַהּדְ

ְבִעים ּבוֹ  ֵיׁש  ֶזה ְוִאיָלן ְרדוּ  ֶנֶפׁש  ִעיםבְ ׁשִ  ְוֵהם ,ֲ(ָנִפים ׁשִ ּיָ  ׁשֶ
ר, ְלִמְצַרִים ן־ַ(ל ַוֲאׁשֶ ר ,ּכֵ ֲאׁשֶ ּמ  ה' ִהְפִריד ּכַ יב ,ֹותָהא#  ִהּצִ

בּוָלם ֵני רְלִמְסּפַ  ּגְ ָרֵאל ּבְ ה ,ִיׂשְ ֶנֶגד ִעיםְב ׁשִ  םֵמֶה  ָ(ׂשָ  ּכְ
ְבִעים ה ַ(ְנֵפי ׁשִ ָ ׁשּ ד# ָנה. ַהּקְ ּוָ ֵדי ,ֶזהבָּ  ְוַהּכַ ְהֶיה ּכְ ּתִ  ׁשֶ

ל ִחיָנה־ּכָ ל ּוְבִחיָנה ּבְ ל־ׁשֶ ה ֵמַ(ְנֵפי ָ(ָנף־ּכָ ָ ׁשּ ד# ֶלת ַהּקְ  מֹוׁשֶ
ֵח  הּדָ גְ נֶ ּכְ ׁשֶ  ַ(ל , תוֶ ָמ  יְֹרדֹות יָה ַרְגֶל  סֹוד ְוֶזה, ַרעָה  ֶלקּבַ
ַר  ל םיִ ַל גְ ׁשֶ ה־ׁשֶ ָ ׁשּ ד# י־ַ(ל ּדֹוְרִכים ַהּקְ ה ָראׁשֵ ִלּפָ , ַהּקְ

ּמֹות־ַ(ל ּומֹוְלִכים ׁשֹוְלִטים ַיֲ(ֹקב ַ(ְנֵפי ְוִנְמָצִאים , ָהא#
י ְוָאַמר רּוׁש  ,ַ"ּמוֹ  ה' קֶל ֵח  ּכִ ה ִלְהיֹות, ֶזהָל  ַ(םַט  ּפֵ ּמָ ָהא#  ׁשֶ
ר ַחר ֲאׁשֶ ְהֶיה ה' לוֹ  ּבָ ּיִ ל הּוא ׁשֶ ָרֵאל ֵהם ָ(ֶליָה  ַהּמֹוׁשֵ  ,ִיׂשְ

ן ֶזהָל  ּוֵ א ְוִהְמִליךְ  ה' ִנְתּכַ ָ ֵני־ֶאת ְוִנׂשּ ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ
ל־ַ(ל ּמֹות־ּכָ ר ֶזהּובָ  ,ָהא# ֲאׁשֶ ָרֵאל־ַ(ל מֹוֵלְך  הּוא ּכַ  ִיׂשְ

ה ל־ַ(ל מֹוֵלךְ  הּוא ,ִהּנֵ ּלוֹ  ָהעֹוָלם־ּכָ  ה' קֶל ֵח  ְמרוֹ ְואוֹ , ּכ#
ן ,ַ"ּמוֹ  ָרֵאל לֶא  ְיַכּוֵ לוּ  רַאַח  ִיׂשְ ּבְ ּקִ ָאז ,ַהּתֹוָרה ׁשֶ  ְראוּ ִיּקָ  ׁשֶ

ם ׁשֵ רּוׁש  ,לֶב ֶח  ַיֲ"ֹקב ְואֹוְמרוֹ , ה'־םַ(  ּבְ הּוא לבֶ ַהֶח  ּפֵ  ׁשֶ
ֲחָלה רֹאׁש  ֶ  הַמ  ְוהּוא, ַהּנַ ֶרֶמז ֵאָליו יךָ ִת ירוֹ ִע ֲה ׁשּ  אֹוְמָרם ּבְ

ַיֲ(  ְפֵרּה ׁש#  ל"זַ   :'כוּ  ֹקבּדְ

  
  

בי"ג בתשרי שנת תקע"ג, נפטר הנגיד ואיש החסד 
הנודע ר' מאיר אנשל רוטשילד. שתי אגדות 
מסופרות עליו כיצד הגיע לעושרו המופלג, אחת 
שה"חכם צבי" התאכסן בביתו בצעירותו, אלא 

הבית בשעה מאוחרת, ־שמחמת התמדתו היה בא אל
 ולכן ביקש ממנו לעבור למקום אחר, ובשעה

שה"חכם צבי" נפרד ממנו לשלום, אמר לו שזכה 
לעשירות לדורות, אולם אם היה מתאזר בסבלנות 
יתירה, היה זוכה אף לבנים תלמידי חכמים. הסיפור 
הנפוץ יותר, עוסק ברבי צבי הירש הלוי הורביץ 
מטשורטקוב, שבביתו עבד מאיר אנשל כמשמש, 

הרב סכום גדול שחסך ־ולאחר שנגנב מביתו של
ניית בתו, והחשד נפל עליו, שילם את הסכום לנדו

מכיסו, למרות שהיה זה חשד שווא. לבסוף התגלה 
כי המשרתת הנוכרייה היא שגנבה את האוצר 
הגדול, ורבי צבי הירש פייס את המשמש והבטיח לו 
עושר לדורות. אך שני הסיפורים אינם עולים בקנה 
המציאות, שכן אבי משפחת רוטשילד נולד בי' 

תק"ה, ו"החכם צבי" כבר נפטר בשנת תע"ח, באדר 
שנה קודם לכן, וגם רבי צבי הירש הורביץ  30כמעט 

שנה  10נפטר בשנת תקי"ד, ואז היה מאיר אנשל בן 
בלבד. אך ייתכן שאת הברכה קיבל אחד מאבות 
המשפחה בדורות הקודמים, ורגליים לדבר, שכן 
עסקי הבנק של אבות המשפחה כבר נוסדו בשנת 

ערך. ר' מאיר אנשל נולד בפרנקפורט שצ"ד ל
למשפחה ותיקה בעיר שהתגוררה שם כבר בשנת 
ה'ר"צ, ואביו נקרא משה אנשל בוויר. את שם 
המשפחה 'רוטשילד' קיבלו בהשראת סמל המגן 

ביתם העתיק, כמשפחות ותיקות ־האדום שעיטר את
שם הבתים המפוארים ־נוספות בעיר שנקראו על

תו שבפרנקפורט נחרת בהם התגוררו, ואף על מצב
  שמו "משה מאיר בן המנוח אנשיל רויט שילד ז"ל". 

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ
 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

ִמְדָרׁש  ל"ֲחזַ  וּ ׁש ְר ּדָ  ָרֵאל־ֶאת ַמֲ�ִמיִדים ְזֵקִנים ְלעֹוָלם: "ְוָאְמרוּ  הבָּ ַר  ּבְ ָרֵאל יַת ָמ יְוֵא , ִיׂשְ ׁש  עֹוְמִדים ִיׂשְ ּיֵ ׁשֶ  ָלֶהם ּכְ
ָהָיה. ְזֵקִנים ית ּוְכׁשֶ ׁש ־ּבֵ ְקּדָ ם ַהּמִ ֵקִנים ׁשֹוֲאִלים יוּ ָה , ַקּיָ ּזְ ֱאַמר. ּבַ ּנֶ ְדךָ  ָאִביךְ  ַאל'ׁשְ  ׁשֶ ל, 'ךְ לָ  וּ ְויֹאְמר ְזֵקֶניךָ  ְוַיּגֵ ּכָ  ׁשֶ
ֵקִנים־ִמן ֵ�ָצה ַהּנֹוֵטל ל ֵאינוֹ  ַהּזְ ַהְינוּ ". ִנְכׁשָ ֲאִפּלוּ  ּדְ ְזַמן ׁשֶ ית ּבִ ׁש ־ּבֵ ְקּדָ ָהְיָתה ַהּמִ ֶהם ׁשֶ  יוּ ָה , ַהּקֶֹדׁש  ְורּוַח  ְנבּוָאה ּבָ

ֵקִנים־ִעם ִמְתַיֲ�ִצים ֵא  נוּ ֵר דוֹ בְּ  ןכֵּ ׁשֶ ־ְוָכל, םֵמֶה  ֵ�ָצה ְונֹוְטִלים ַהּזְ ֲ�בֹוָדתוֹ  ּכֵֹהן לֹא ָלנוּ  יןׁשֶ  יםּמִ ְות$  ִריםאוּ  ְולֹא ּבַ
ׁש  ְקּדָ ּמִ ָ�ֵלינוּ , ּבַ   . לׁשֵ כָּ ִה ְל  ְולֹא םֵמֶה  ֵ�ָצה ִלּטֹל ׁשֶ

�  
יַבת יׁשִ ּגֹוָלה ִמיר ּבִ ּבַ ַ�ם ָלְמדוּ , ׁשֶ חוּ  ינֵ ׁשְ  ּפַ יעוּ  ִריםּבַ ִהּגִ ִרית־ֵמַאְרצֹות ׁשֶ ֵניֶהם ָחלוּ  יָבהׁשִ יְ בַּ  ָתםהוּ ׁשְ  ךְ ּוְבַמֲהַל , ַהּבְ  ׁשְ

ל ָיָדם. ְמֹאד ְנִדיָרה ֲחָלהַמ בְּ  יַ�  ָקְצָרה יםיִּ ִמ קוֹ ּמְ ַה  ָהרֹוְפִאים־ׁשֶ הֹוׁשִ י ָקְבעוּ  ְוֵהם, ָלֶהם ִמּלְ חּוִרים־ַ�ל ּכִ  ִלְפנֹות ַהּבַ
ְמִחים יֹון ֵליֲ� ּובַ  ַרב ֶיַדע ֵליֲ� בַּ  ְלמ$ ִטּפּול ִנּסָ יַח . ֶזה ןיֵמֵ�  ּבְ ּגִ ׁשְ ֵני־ֶאת ִהְפָנה, ירּמִ ִמ  ּבֹוִביץֵליְ  ָחםְירֹ  יַרבִּ  ַהּמַ  ׁשְ

ְלִמיִדים ִהְתגּ  ַהּדֹור ֵלידוֹ ִמגְּ  ֶאָחד לֶא  ַהּתַ ָמקֹום ֹוֵררׁשֶ ׁש , ירּמִ ִמ  קָח ר$ ְמ  ּבְ י ּמוֹ ִע  ְלִהְתַיֵ�ץ םֵמֶה  ּוִבּקֵ גּול רֹוֵפא ְלַגּבֵ  ּדָ
ִהְתגּ  ָסמּוךְ  ֹוֵררׁשֶ ֶר  ְיִציָאָתם ֶטֶרם. ֵאָליו ּבְ י אֹוָתם ִהְזִהיר, ךְ ַלּדֶ ֵני ַ�ל ָחםְירֹ  ַרּבִ ָבִרים ׁשְ יתֵר . "ּדְ  ְלִהְתַיֵ�ץ יֶכםלֵ ֲ� , אׁשִ

ל־ַ�ל ַההּוא ָהַרב־ִעם ָרט־ּכָ ָבָריו ֹותנּ ׁשַ לְ  ְולֹא, ּפְ יַח  ָאַמר", ִניָמה אלֹ ְמ כִּ  ֲאִפּלוּ  ִמּדְ ּגִ ׁשְ ׁש  ףנֹוָס  רבָ ְוָד , "ַהּמַ  ֲאִני ְמַבּקֵ
ם ַדְרכְּ  רסוּ לָ , ִמּכֶ ים' ץֵפ 'ָח ֶה  לֶא  ֶכםּבְ ׁש , ַחּיִ ְרָכתוֹ ־ֶאת ּוְלַבּקֵ ָרָכה ּוְללֹא". "ּבִ ּנוּ  ּבְ ם", ִמּמֶ יַח  ִסּיֵ ּגִ ׁשְ ֶנֱחָרצּות ַהּמַ  ַאל, "ּבְ

יכוּ  ְמׁשִ ֶכם ּתַ ַדְרּכְ ׁשּום ּבְ ִנים ּבְ ֵני ָיְצאוּ ". ֹאֶפןוָ  ּפָ ֶרךְ  ַהֲחֵבִרים ׁשְ ה, ַלּדֶ ל וֹ בׁשָ מוֹ  קֹוםְמ , יןַרּדִ  ָהֲ�ָיָרה־לֶא  ָסרוּ  ּוְתִחּלָ  ׁשֶ
ים' ץֵפ 'ָח ֶה  אֹוָתם. ַחּיִ ים' ץֵפ 'ָח ֶה  ִהְפִליג, ָיִמים ּבְ נֹוָתיו ַחּיִ ׁשְ ָבר ְוָהָיה ּבִ ִעים ןִמבֶּ  ָלהְלַמְע  ּכְ ׁשְ ָנה ּתִ  הֹוִדיעוּ  ְוָלֵכן, ׁשָ

ֵני ָלֶהם ִית ּבְ י, ַהּבַ ֵכן ּכִ ים' ץֵפ 'ָח ֶה וְ  ִיּתָ ָנה ּמוֹ ִע  םָת יָח ׂשִ  ךְ ַמֲהלַ בְּ  ֵיָרֵדם ַחּיִ ׁשֵ ֶ ְממ$  ּבְ כֹוָלה, ֶכתׁשּ ּיְ ךְ  ׁשֶ ׁשֵ עֹות ְלִהּמָ  ׁשָ
ּכֹות ִפי ְוָאְמָנם. ֲאר$ ָחזוּ  ּכְ ן ׁשֶ ד, ָהָיה ּכֵ ְטחוּ  ְלַאַחר ִמּיָ ָ ׁשּ ָאְזֵני םָת לָ ֲח ַמ  רבַ ּדְ ־ֶאת ׁשֶ ים' ץֵפ 'ָח ֶה  ּבְ ָנה ַקעׁשָ , ַחּיִ ׁשֵ  ּבְ
ה ּקָ ה ֵמרֹב ֲ�מ$ ְלׁשָ נַ , ח$ ְ ינוּ  בוּ ָיׁשְ  םיִ ְוַהׁשּ ִכְליֹון ְוִהְמּתִ ִקיץ ֵ�יַנִים ּבְ ּיָ ָנתוֹ  ׁשֶ ְ יְנַתִים. ִמׁשּ עֹות ָנְקפוּ  ּבֵ ָ  ֵצאת ּומֹוֵ�ד ַהׁשּ

ּה  תבֶ כֶּ ַר ָה  ּבָ ְמַ�ט. ְוִהְתָקֵרב ךְ ַל ָה , ִלְנֹסַ�  ֲאמּוִרים ָהיוּ  ׁשֶ ָבר ּכִ ּכְ ל ִהְתָיֲאׁשוּ  ׁשֶ ַקּבֵ ְרָכתוֹ  ֶאת ִמּלְ ל ּבִ יקצַּ ַה ־ׁשֶ  םאּוָל , ּדִ
ים' ץֵפ 'ָח ֶה  ִהְתעֹוֵרר ְלֶפַתע יקוּ  ָהַאֲחרֹון ּוָבֶרַגע, ַחּיִ ל ִהְסּפִ ְרָכתוֹ ־ֶאת ְלַקּבֵ ה ּבִ יכוּ . ַהַחּמָ ֵני ִהְמׁשִ חּוִרים ׁשְ ם ַהּבַ ַדְרּכָ , ּבְ

יעוּ  ִהּגִ נוּ , ֶחְפָצם חֹוזְמ  לֶא  ּוְכׁשֶ ד ּפָ רוּ  בַר  אֹותוֹ  לֶא  ִמּיָ י לוֹ  ְוִסּפְ ְלחוּ  ּכִ יֵד  ִנׁשְ יַח  יּבִ ּגִ יַבת ַמׁשְ ּנוּ  ּוִבְקׁשוּ , ִמיר ְיׁשִ  ִמּמֶ
ָרִטים ׁש  ָהרֹוֵפא אֹודֹות ּפְ ּקָ ָלם. ַהְמב$ ִנים רוֹ אְמ בִּ  ָהַרב ִקּבְ  יֶכםלֵ ֲ� : "ָאַמר ּוְלַבּסֹוף, ְבָלנּותַס בְּ  ְלִדְבֵריֶהם ֶהֱאִזין, ּפָ
ֱאֶמת ִלְפנֹות ְוָקא ּבֶ ז ָהרֹוֵפא ֶאל ּדַ ְמֶחה ןכֵּ ׁשֶ , ַהּלָ מֹוהוּ  ןיֵמֵא  ּואה מ$ ִדיָרה ֲחָלהּמַ בַּ  ּכָ ר וֹ זּ ַה  ַהּנְ ּה  ֲחִליֶתם ֲאׁשֶ  ַוֲאִני. ּבָ
ּלֹא, ֵמרֹאׁש  ֶאְתֶכם ַמְזִהיר ימוּ  ׁשֶ ְסּכִ ְלּתוֹ  ְוֵאיןהּוא , ֶזה רֹוֵפא לצֶ ֵא  ַרק חַת נָּ ִה ְל  ּתַ  ָהֲאֵחִרים ָהרֹוְפִאים ִאם ְוַגם. ּבִ

יעוּ  ּפִ ְמִחים ָלֶכם יַ� ְלַהצִּ  ִויַנּסוּ  יֶכםלֵ ֲ�  ַיׁשְ חּוִרים ַאַחד". ֵליֶהםֲא  ֹאֶזן ּטוּ ּתַ  ְולֹא ָלֶהם אבוּ ּתֹ  ַאל, ֲאֵחִרים מ$ ַכר, ַהּבַ ּזָ  ׁשֶ
ל ַאְזָהָרתוֹ ־ֶאת ֵהיֵטב י ׁשֶ י ְוָיַדע, ָחםְירֹ  ַרּבִ ֵקִנים־ִמן ֵ�ָצה ַהּנֹוֵטל ּכִ ל ֵאינוֹ  ַהּזְ ְבֵרי רַאַח  אלֵּ ִמ , ִנְכׁשָ  ילִהּפִ  ְולֹא, ָהַרב ּדִ
ָבר ָנה הּוא. הְרָצ ַא  ּדָ ל, רֹוֵפא אֹותוֹ  לֶא  ּפָ ּפַ ַאַחד ִלְהיֹות ְוָחַזר ִריאבְ ִה  ָמה־ְזַמן רּוְלַאַח , ַהְצָלָחהבְּ  ָידוֹ ־ַ�ל ט$ . ָהָאָדם ּכְ
ָחַזר, ְזַמן רְלַאַח  ׁשֶ ְדּתוֹ  ְלִעיר ּכְ ּלַ ַאְרצֹות ה$ ִרית־ּבְ ָנה, ַהּבְ ר םׁשָ  רֹוְפִאיםלָ  ּפָ ֲחָלה־ַ�ל ָלֶהם ְוִסּפֵ ָהְיָתה ַהּמַ  לוּ ְוַהלָּ , לוֹ  ׁשֶ

י ָאְמרוּ  עֹוָלם ֶאָחד רֹוֵפא ַרק ֵיׁש  ּכִ ל ּבָ ּגָ ס$ ּמְ ְרֶאה, "ֶזה רבָ ּדָ  ַח ּתֵ נַ לְ  ׁשֶ ְלּתָ  ְוַכּנִ ּפַ ּט$ וְּ , ָהרֹוְפִאים ָאְמרוּ ", ָידוֹ ־ַ�ל ׁשֶ  וּ נְוִהְתּכַ
ֱאֶמת ל רֹוֵפא ְלאֹותוֹ  ּבֶ ּפֵ ּטִ ת. ּבוֹ  ׁשֶ ּמַ הֹוָראֹות רוֹ בֵ ֲח  לְלזֵ זִ , ֶזה רחוּ בָּ  ְל�$ ל ּבַ ּבֵ ּקִ יָון, ֵמָהַרב ׁשֶ ב ּוִמּכֵ ִהְתַ�ּכֵ  ָנַסע, ְמַ�ט ׁשֶ
יְנַתִים ָהרֹוֵפא ה. ָמה־ִלְזַמן ֵמָהִעיר ּבֵ ִחּלָ ׁש  ּתְ ּקֵ חּור ּבִ ין ַהּבָ ל ׁשּובוֹ  ַ�ד ְלַהְמּתִ ְמֶחה ָהרֹוֵפא־ׁשֶ  ָהרֹוְפִאים אּוָלם, ַהּמ$

ים יוָ�לָ  ָלֲחצוּ  ָהֲאֵחִרים ְסּכִ ּיַ  ְוַאף, ָהַאֵחר ֵמָהרֹוֵפא נֹוֶפֶלת ֵאיָנּה  תוֹ וּ יּ ִח ְמ ּמ$ ׁשֶ  ֲ�נוּ ְוָט , ַאֵחר רֹוֵפא ְיֵדי־ַ�ל חַת נָּ ִה לְ  ׁשֶ
ּלֹא וּ נָטֲ�  ַדאי ׁשֶ ּתּוַח ־ֶאת ִלְדחֹות ּכְ ֵדי, יִל ָר וֹ גּ ַה  ַהּנִ  ּכְ

ּצָ  ּמַ ע. יףִר ֲח יַ  לֹא בוֹ ׁשֶ ּפַ ׁשְ חּור ה$ ְבֵרי ַהּבָ  ִמּדִ
ִני ָהרֹוֵפא ְיֵדי־ַ�ל חּתַ נ$ , ְפִאיםָהרוֹ  ֵ  הְלַמְרבֵּ  ַאךְ , ַהׁשּ

ַ�ר ה רְלַאַח  רַט ְפ נִ  ַהּצַ לֹש5ָ רוּ . ָיִמים ׁשְ ְלִמיֵדי ִסּפְ  ּתַ
יַבת י, ִמיר ְיׁשִ ךְ  ּכִ ֶמׁשֶ ָנה ִציֲח כַּ  ּבְ  אֹותוֹ  ֵמָאז ׁשָ
י היָ ָה , רַצֵ� ְמ  ְמֹאָרע יר חֹוֵזר ָחםְירֹ  ַרּבִ ַבר ֶאת ּוַמְזּכִ  ּדְ

ֹאָרעַה  ִסּיּוָמּה  ּמְ ל ּבְ ל־ׁשֶ יָחה ּכָ ָאַמר ׂשִ יָבה ׁשֶ ְיׁשִ , ּבַ
ם היָ ָה וְ  ְדָבִרים ְמַסּיֵ ת ֶזה: "ֵאּלוּ  ּבִ ֵדי", לֹא ְוֶזה ִצּיֵ  ּכְ

ִריׁש  ֶהם ְלַהׁשְ ה ּבָ ּמָ תָלָאָדם  ָחׁשּוב ּכַ  ְלַצּיֵ
  . ּתֹוָרה־ַדַ�תלְ 

�  
ר  ידִסּפֵ ּגִ י ַהּמַ לֹום ַרּבִ ַבְדרֹון ׁשָ י  ,ׁשְ  ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה ּכִ

ָפָניו ְוָאַמר ַ�ם ּבְ א ּפַ ּטֵ ִרים ַהֲחִסיִדים: "ִהְתּבַ ָ ׁשּ  ְמא$
ֶחְלָקם ֵהם ָכךְ בְּ , ּבְ ִתים ׁשֶ ִמיד ְמַצּיְ םַר  ָלַדַ�ת ּתָ , ּבָ

ִלים ל תֵא  ּוְמַקּבְ ר־ּכָ ָכל ָלֶהם רֵמ ָא יֵ  ֲאׁשֶ א ּבְ  נֹוׂשֵ
הּוא ָלִלי, ׁשֶ , ִוּכּוִחים ְללֹא, ְסֵפקֹות ְללֹא, יּוְפָרִט  ּכְ
י". יןִר ְר עוֹ  ּוְללֹא לֹום ַרּבִ  גפוּ ָס  ָהָיה ַ�ְצמוֹ  ׁשָ

ַ�ם. ְלַהְפִליא ֲחָכִמים מּוַנתֱא בֶּ  ֵאֵבי ָסַבל ּפַ  ִמּכְ
ְבצַ  ַ�ד, ַרְגַלִים ּנִ ּנוּ  רׁשֶ ף ִמּמֶ ּתֵ ּתַ ִרית ְלִהׁשְ ּבְ  ּבַ

ל ַ�ת. ֶנְכּדוֹ ־ׁשֶ ׁשְ ִרית ּבִ יַח  ִהְתַ�ְנֵין, ַהּבְ ּגִ ׁשְ  יַרבִּ  ַהּמַ
ֵטיְ וִּ לֶ  ְיֶחְזֵקאל ל ֵהָ�ְדרוֹ  ַ�ל ןיְנׁשְ ב ׁשֶ י ַהּסָ לֹום ַרּבִ , ׁשָ

ִית ּוְבֵני רוּ  ַהּבַ ל ָהַרְגַלִים יבֵ ֵא כְּ  ַ�ל לוֹ  ִסּפְ י ׁשֶ  ַרּבִ
לֹום בּוַ�  רְלַאַח . ׁשָ ׁשְ י ֵאָליו סנַ ִנכְ , םיִ ּכִ לֹום ַרּבִ ֵדי ׁשָ ֵרד ּכְ ּנוּ  ְלִהּפָ ּיּוס עְלַמּסַ  ָאֶרץָל  ְלחּוץ תוֹ יָ� ִס נְ  ֶטֶרם ִמּמֶ ָסִפים ּגִ  ּכְ

ֶאֶרץ ֶחֶסדוָ  ּתֹוָרה ְלמֹוְסדֹות ָרֵאל ּבְ י, ִיׂשְ ַאל ְיֶחְזֵקאל ְוַרּבִ ְתִמיָהה ׁשָ י ֲהֵרי: "ּבִ ַמְעּתִ ׁש  ׁשָ ּיֵ ֵאֵבי ָלֶכם ׁשֶ ם, ַרְגַלִים ּכְ  ְוַאּתֶ
י ָיָצא"? ָלָאֶרץ־ְלחּוץ נֹוְסִעים לֹום ַרּבִ ָפָניו ׁשָ יְ  בׁשָ , ּוְדָבִרים רֶמ אֹ  ְללֹא ִמּלְ ִנית ְוהֹוִדיַ�  הָת ַהּבַ ָהְיָתה ָלַרּבָ  ֲ�סּוָקה ׁשֶ

ְזָודֹות תנַ כָ ֲה בַּ  י, ַהּמִ ָאה"? ַמּדּוַ� . "נֹוֵסַ�  ֵאיֶנּנוּ  ּכִ ּלְ ךְ : "ָאַמר ְוהּוא, ִהְתּפַ ה  ּכָ יַח ִצּוָ ּגִ ׁשְ ר", ַהּמַ  תיַה ִמ ּתְ ־ַ�ל ָלּה  ְוִסּפֵ
יַח  ּגִ ׁשְ ו ֲאָבל. "ַהּמַ ל הּוא אּוָלם, ָטֲ�ָנה"? ָהַרְגַלִים יבֵ ֵא כְּ  ָחְלפוּ  ָברכְּ  ַ�ְכׁשָ ֵקִנים ֲ�ַצת ֶאת ִקּבֵ . יןִר ְר עוֹ  ְללֹא ַהּזְ
ְרִטיס ל ַהּכַ ּטַ ָנס ּב$ ּטּול ַ�ל ְוַהּקְ ם ַהּבִ ּלַ ְמלֹואוֹ  ׁש$ ה רּוְלַאַח , ּבִ ֵרר ַמֲ�ׂשֶ י, ִהְתּבָ ְדָלה טֹוָבה ּכִ  לֹוםׁשָ  יְלַרבִּ  ָצְמָחה ּגָ

ַ�ם ָהָיה ְוָכךְ . תוֹ יָ� ִס נְ  רֵמֶהְעּדֵ  ְכַנס ּפַ ּנִ ׁשֶ ֶלר ֶאל ּכְ ַטְיּפֶ ָבְרכוֹ  ִנְמַנע ְוהּוא, ָלָאֶרץ־ְלחּוץ תוֹ יָ� ִס נְ  ִלְפֵני ַהּסְ  ֶהְחִליט. ִמּלְ
י לֹום ַרּבִ ֵרר ֹוףּס ּובַ , תוֹ יָ� ִס נְ ־ֶאת ִלְדחֹות ׁשָ ל ִהְתּבָ ּכָ ם ָנִדיב ִלְפּגֹש5 ָהְיָתה ָרתוֹ ַמּטְ ־ׁשֶ ּיָ ֶאֶרץ ׁשוֹ גָ ּפְ  ּוְלַבּסֹוף, ְמס$  ּבְ

ָרֵאל ּלֹא ְוִנְמָצא ,ִיׂשְ ָ לַ  ָנַסע ׁשֶ ְזכּות, ְואׁשּ יִקים מּוַנתֱא  ּבִ ּדִ ּבוֹ  ַהּצַ   . ׁשֶ
  

ַאל" ְדךָ  ָאִביךָ  ׁשְ ֵני -" ָלְך  ְוֹיאְמרוּ  ְזֵקֶניךָ  ְוַיּגֵ ָדה ְלׁשֹון ָהָאב ֵאֶצל ֶנֱאַמרָמה  ִמּפְ ָבִרים, ַהּגָ ים ּדְ ׁשִ ִגיִד  ַהּקָ ב לֶצ ֵא  וּ ּל ְוִא , יםּכְ ה ֲאִמיָרה ׁשֹוןְל  ַהּסָ   ?ַרּכָ
ֵני ְרּכוֹ  ךְ ּכָ ׁשֶ  ִמּפְ ל ּדַ ָהָאב, עֹוָלם־ׁשֶ תֹוַכַחת רוֹ ּסְ יַ ּוְמ  נוֹ ּבְ ־ִעם ָקׁשֹות רּבֵ ַד ְמ  ׁשֶ ב ְוִאּלוּ , ֶרתּתָ ְמס,  ֵמַאֲהָבה ַהּטֹוָבה הּלָ ג, ְמ  ּבְ ִנים ֵמִאיר ַהּסָ  מקדש הלוי)(... ְלֶנְכּדוֹ  ּפָ

  
ַדְלָיה צֹוםּבְ  ָנה ֹראׁש  ְלָמֳחָרת, ּגְ ָ ים יַרּבִ  ִנְקַלע, ַהׁשּ  ַחּיִ

ִריְסק ל ְמעֹונוֹ  לֶא  ִמּבְ  אוֹ ָצ ּוְמ , ָהִעיר ייֵר ֵמֲ"ׁשִ  ֶאָחד ׁשֶ
הּוא ׁשֶ ְלָחן־ֶאל ֵמֵסב ּכְ , עֹוף ִלּבוֹ  ְוסֹוֵ"ד ,ַהׁשּ . ָצלּוי ּבְ
יר ַבׁש  ֶהָ"ׁשִ ְרַקע ֵ"יָניו־ֶאת ּכָ ּקַ ה וּ ָחפ ּוָפָניו ,ּבַ  ַ"ל ִמּבּוׁשָ

הּוא ַא  אֹוֵכל ׁשֶ ׁשְ ַתֲ"ִנית ֶנֶפׁש ־טּבִ ּתוֹ  אּוָלם, ִצּבּור ּבְ  ִאׁשְ
ָאה ָדה ְלֶ"ְזָרתוֹ  ּבָ י: "ְזכּות ָ"ָליו ְוִלּמְ  לֹא, הּוא יִל ְע ּבַ  !ַרּבִ

יט". ָלצּום לוֹ ָיכ ְוֵאינוֹ , ְמֹאד ָחלּוׁש , ֲאֵליֶכם י ִהּבִ  ַרּבִ
ים ָפָניו ַחּיִ ִריִאים ּבְ ָ ד, ְמ ַה ְו  ַהּבְ ל יםנִ ׁשּ יר־ׁשֶ  ְוָאַמר, ֶהָ"ׁשִ
ַלַ"ג אי, הּוא חֹוֶלה ִאם: "ּבְ ַוּדַ  אּוָלם .ַהּיֹום לכֹ ֱא ֶל  ָ"ָליו ּבְ

ֵמַהִני והּוא  אֹוֵכל ִאם, ָ"ָליו ּתְ  ֵמַאִין, לוֹ גנְ ְר ּתַ ַה ־ֶאת ַ"ְכׁשָ
ְהֶיה ּפּוִרים־יֹוםְל  'ָרהּפָ ּכַ 'א ֵאפוֹ  וֹ ּל ־ּתִ   ..."?!בֵר ַהּקָ  ַהּכִ

  

  

  

  
ת ָרׁשַ ֶחֶדת ִזינוּ ֲא ַה  ּפָ ל ְמי, ָרׁשֹות ִמּכָ ת, ַהּפָ ּקַ ֲחל,  ַבעׁשֶ  ׁשֶ

, ִזינוּ ֲא ַה =  ְך "ָל  ו"יזִּ ַה : ְך נָ ְוִסּמָ , הָ" בוּ ְק  ּה ּבָ ׁשֶ  ָהֲ"ִלּיֹות
ֵבהוּ , ְזֹכר י, ָחְכמוּ  לוּ ְרא, יַּ ַו , ַיְרּכִ א־ּכִ ָ ִביִעי, ֶאׂשּ ְ  ְוַהׁשּ

יָרה ֹוףּס ִמ  ִ ָר  סֹוף ְוַ"ד ַהׁשּ הַהּפָ =  ְך "ָל  אֹוְמִרים ְוֵיׁש . ׁשָ
י, ַ"סּכַ  לּוֵלי ִמים. ָיִדין־ּכִ ִדְבֵרי ַאף ּוְמַסּיְ , ּתֹוָכָחה ּבְ
ֵני ּלָ  ִמּפְ ה ִנְקֵראת רֹבׁשֶ ָרׁשָ ֶרת זוֹ  ּפָ ֲ"ׂשֶ ׁשּוָבה ְיֵמי ּבַ . ּתְ
ּטּור ְלָחן ּבַ ת: "ֶנֱאַמר ָ"רּוְך ־ְוׁש, ָרׁשַ  ִקיןּלְ ַח ְמ  ִזינוּ ֲא ַה  ּפָ

ֶדֶרְך  יָה ֶת וֹ יּ ׁשִ ָר ּפָ  ָהיוּ  ּכְ ׁש  אֹוָתּה  ִקיןּלְ ַח ְמ  ׁשֶ ְקּדָ ּמִ , ּבַ
ָהיוּ  יָרה קֹוְרִאים ׁשֶ ִ ַ"ם ַהׁשּ ת ַאַחת ּפַ ׁשֶ  ְיֵמי ְלׁשֵ

בּוַ"  ָ ָבר", ַהׁשּ מּוּהַ  ְוַהּדָ ֵני, ּתָ ֵבית ִמּפְ ּבְ  לֹא ׁש ּדָ ְק ַהּמִ  ׁשֶ
יָרה־ֶאת ָקְראוּ  ִ א חֹלּבַ  ַהׁשּ ָכל ֶאּלָ ׁש  ּבְ  תתוֹ ּבָ ׁשַ  ׁשֵ

ל ָסףמוּ ּבְ  ת־ׁשֶ ּבָ ל־ַ"ל חֹוְזִרים ָהיוּ , ׁשַ יָרה ּכָ ִ  ְלִפי ַהׁשּ
ל זוֹ  ֲחלּוָקה ַמּסֶ  ּוָבאּמ ּכַ , ְך "ָל  ו"יזִּ ַה  ׁשֶ  רֹאׁש  תֶכ ּבְ
ָנה ָ ְתבוּ  ְוָלֵכן. ַהׁשּ ה ּכָ ּמָ ים ּכַ עּות, ְמָפְרׁשִ ּטָ  רֵפ סוֹ  ׁשֶ
ּטּור ָנְפָלה ְלָחן ּבַ ֶד : "יּהַ גִּ ַה ְל  ְוָצִריְך  ְך וּ רָ" ־ְוׁש,  ֶרְך ּכְ
ָהיוּ  ׁש ּמִ ּבַ  אֹוָתּה  ִקיןּלְ ַח ְמ  ׁשֶ ׁש  ְקּדָ תֹות ְלׁשֵ ּבָ   ".ׁשַ

  
י ל ִאְמָרִת� � ּטַ �ל ּכַ ּזַ י ּתִ ָטר� ִלְקִח� ּמָ ף ּכַ   )  לב, ב( ַיֲֽ�ֹר�

ַטֲ"ֵמי ְך ְה ַמ  ּבְ ָטא ּפַ ׁשְ א ְרָחאַט  ַמֲאִריְך , ןָקטֹ  ּפַ . ֶאְתַנְחּתָ
אן ֵיׁש  זֶמ ֶר  ְלִמיַהיְּ  ְלִדְבֵרי ּכָ סּוק לַ"  רּוׁשַ ִאם, ֶזה ּפָ  ׁשֶ

ָרֵאל ד, ְתׁשּוָבהִל  םּפָ ְר ָ"  ּכֹוִפים ִיׂשְ ִמים ִמּיָ ׁשָ  ַהּגְ
ְהּפַ . יֹוְרִדים ז ְך ַהּמַ הּוא, ׁשּוָבהְת ִל  ְמַרּמֵ  ֶאת הֹוֵפְך  ׁשֶ

ָטאְו , ָרָ"הָה  וֹ ְרּכ ּדַ  ַ"ל זּמֵ ַר ְמ  ןָקטֹ  ַפׁשְ ִלְפׁשֹט  ָהָאָדם ׁשֶ
ְך ־ְוַאַחר, ָקָטן ַתחֶפ ּבְ  ֲאִפּלוּ  ַ"ְצמוֹ ־ֶאת  ַמֲאִריְך  ּכָ

ּבָ ַה , ְרָחאַט  ח ַרֲחָמיו ַיֲאִריְך  ה"ּקָ דֹול ַתחּפֶ  ָלֶהם ְוִיְפּתַ  ּגָ
ְבִחיַנת ִלְהיֹות א ּבִ ָ"ֶליָה , ֶאְתַנְחּתָ ּזַֹהר ֶנֱאַמר ׁשֶ ִהיא ּבַ  ׁשֶ

ְך  ָהֱאלִֹקים 'ֶאת' נֹוָטִריקֹון   תפוחי חיים)('. ַח נֹ ' ִהְתַהּלֵ
�  

 �ָנ א ּבָ ֹו לֹ� ת ל! ֵח� םׁשִ   )  לב, ה( יו מּוָמ�

 אָח ּפְ ּטִ ַה  אּוָלם, ַמְפִסיִקים ִמיםְטָ"  אָח ּפְ ּטִ ַה ְו  ירִב ּתְ ַה 
א ׁשֶ ירִב ּתְ ַה ֵמ  יֹוֵתר ָחָזק ְפִסיקַמ  ֲ"ֵלי, ֶאּלָ ִריָאה ּבַ  ַהּקְ

יִדים לֹא ְך ־ַ"ל ַמְקּפִ ֶהְפֵסק ירִב ּתְ ַה ־תֶא  יםיׁשִ גִּ ְד ַמ וּ  ּכָ  ּבְ
דֹול א, רֵת וֹ י ּגָ ים ֶאּלָ ִעּתִ ּלְ ָכְך  ֵיׁש  ׁשֶ ּנּוי ּבְ ָמעּות ׁשִ ׁשְ  ַהּמַ
יד ְוֵיׁש  ְך ־ַ"ל ְלַהְקּפִ ָפסּוק. ּכָ  ֶאת ְטִעיםְלַה  ֵיׁש  ֶזה ּבְ

ַבת א ּתֵ ַהְפָסָקה לֹ� דֹוָלה ּבְ ר רֵת וֹ י ּגְ ַבת־ֶאת ֵמֲאׁשֶ וֹ  ּתֵ , ל!
י בֹות ּכִ א ַהּתֵ ֹו לֹ� ת ל! ֵח� בֹות, ַיַחד תמוֹ ָ" ְט מ,  ׁשִ  ְוַהּתֵ

ם ָנ�יו מּוָמ� י. ןיֶה ֵר ֲח ַא ְל  ּבָ ָמעּות ּכִ סּוק ַמׁשְ ְך  הּוא ַהּפָ : ּכָ
ר ַהִאם? לוֹ  תֵח ׁשִ  ֲאׁשֶ ִחית ָהָאָדם ּכַ ָרָכיו־ֶאת ַמׁשְ  ּדְ

ִחית הּוא א ,לֹא?! ה"ּבָ ּקָ ַל  ַמׁשְ ָניו ֶאּלָ  םמּוָמ  ּבָ
ָחָתה ַבת־ֶאת ְטִעיִמיםַמ  ְוִאם, ְלַ"ְצָמם ִהיא ְוַהַהׁשְ  ּתֵ

א ם ִעם ַיַחד לֹ� ָנ�יו מּוָמ� יתִמ , ּבָ ּנֵ ּתַ ָמעּות ׁשְ ׁשְ  ַהּמַ
ַהְינוּ , ְך ֶפ ְלֵה  ּלֹא ּדְ ן ְיֵדי־ְוַ"ל, ּוםּמ ַה  ִנְמָצא ִניםּבָ ּבַ  ׁשֶ  ּכֵ

ָמעּות ךֶפ ֵה  ֶאת ָהָאָדם קֹוֵרא תּוב ַמׁשְ     שמעתין)(. ַהּכָ

ׁש  ְדּגָ  מ,
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