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ִריְסק ז"יִר גְּ ַה  ָהָיה גֹוֵה נ ים לֹוַמר ִמּבְ ִהּלִ ָכל ּתְ נּוי ֶרַגע־ּבְ רֹאׁש  ּפָ ָנה ּבְ ָ  ִמּתֹוךְ , ַהׁשּ

ר. ְוֶרֶגׁש  ִהְתעֹוְררּות ַ#ם ְוִסּפֵ י, דָח ֶא  ָאָדם ּפַ ר ּכִ ֲאׁשֶ יו ִראׁשֹוָנהלָ  ִנְקַלע ּכַ ַחּיָ  ּבְ
ִריְסק ָהַרב יתבֵ לְ  רֹאׁש  ִמּבְ ָנה ּבְ ָ ָניו ְוֶאת אֹותוֹ  הָא ָר וְ , ַהׁשּ  ִמיַרתֲא בַּ  ִעיםקוּ ׁשְ  ּבָ

ים ִהּלִ ִהְתעֹוְררּות ּתְ ָבר־ַ#ל ַמּה ּתָ , ַרב ּוְבֶרֶגׁש  ֲ#צּוָמה ּבְ ַאל ַהּדָ ׁש  ְוׁשָ ֲחׁשָ : ּבַ
א" ּמָ אן ֵיׁש  ׁשֶ ֵני אּוָלם"? ןכָּ ס* ְמ  חֹוֶלה ֵאיֶזה ּכָ ִית ּבְ יבוּ  ַהּבַ ִליָלהבִּ  ֵהׁשִ , ׁשְ

ירוּ ְוִה  ָנה רֹאׁש  ֲהלֹא: "ְסּבִ ָ ַ#ם! "ַהּיֹום ַהׁשּ ֲאלוּ  ּפַ ִריְסק ָהַרב ֶאת ׁשָ ךְ ־ַ#ל ִמּבְ , ּכָ
ָמָרא ִלְלֹמד ָ#ִדיף לֹא ִאם ְמהוּ ְוָת  יֹום ּגְ דֹול ּבְ יב. ֶזה ּגָ יר ָהַרב ֵהׁשִ ל: "ְוִהְסּבִ  ָמׁשָ
ָהָיה סֹוֵחרלְ  ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ ָכָסיו ָיַרד ּוְלֶפַתע, בַר  הֹון ּבִ  ֵאין. ָמרּוד ָ#ִני הְוַנֲ#ׂשָ  ִמּנְ

ב יכִּ , ָסֵפק ַמּצָ ֶזה ּבְ ַנאי ּכָ  ְיֵדי־ַ#ל הּוא, ַרְגָליו־ַ#ל ׁשּוב ֲ#ִמידוֹ ְלַה  ָהִראׁשֹון ַהּתְ
עֹות ְמַלאי ִחּדּוׁש  ָידוֹ  ַהּמָ ּבְ רּור. ׁשֶ ָבר ּבָ ַההֹון, ַהּדָ ָמעּוִתי ׁשֶ ׁשְ יֹוֵתר ַהּמַ  ְליֹום ּבְ
ין ִעּיּון ִלּמּוד אּוָלם, ּתֹוָרה ִלּמּוד הּוא ַהּדִ ים ְמעֹוֵרר ּבְ ׁשְ  ְלִעּתִ  ְוִעּיּוִנים יֹותק*

ְסָפִרים ךְ , ׁשֹוִנים ּבִ ּטּול םִנְגַר  ּוִמּכָ ֵאינוֹ  ְזַמן ּבִ יֹום ָרצּוי ׁשֶ ין ּבְ  ֲאִני נֹוֵהג ָלֵכן. ַהּדִ
ים לֹוַמר ִהּלִ ּטּולְללֹא  ּתְ ְרִציפּות אֹוְמִרים תוֹ י אוֹ כִּ , ְזַמן ּבִ   ".ַהְפָסָקה ְללֹא ּבִ

�  

י יְנָקא ִאירֵמ  יֹוֵסף ַרּבִ ּפִ ר ִמּסְ ַ#ם ִסּפֵ י, ּפַ י לצֶ ֵא  ּכִ , קְס 'נְ יזֶ לִּ ִמ  ֱאִליֶמֶלךְ  ר' ָהַרּבִ
י היָ ָה  ׁש  ֵמִריִמינֹוב לֶמְנּדְ  ַרּבִ ּמֵ ִליַח  ְמׁשַ ׁשְ ּבּור־ּכִ ל ֲחִריתׁשַ בְּ  ַהּצִ ָנה רֹאׁש  ׁשֶ ָ . ַהׁשּ

ָנה ינוּ , ַאַחת ׁשָ ִלים ִהְמּתִ ּלְ ְתּפַ ֵרדׁשֶ  לֶמְנּדְ  יְלַרבִּ  ַהּמִ ָבה ִלְפֵני ּיֵ  הּוא אּוָלם, ַהּתֵ
א ִלים־ֶאל ֶנְחּבָ שׂ  ֵהֵחּלוּ . ַהּכֵ  ֹותבּ ַר  ּבוֹ  ִהְפִצירוּ , הוּ אוּ צָ ּמְ ׁשֶ  רּוְלַאַח , ַאֲחָריו ְלַחּפֵ

ים ַ#ד ִהְסּכִ ל ׁשֶ ּלֵ ָבה ִלְפֵני ְלִהְתּפַ ה ְלַאַחר. ַהּתֵ ִפּלָ ל ַהּתְ ר ִהְתַנּצֵ י, ְוִסּפֵ ל ּכִ  ִמי־ּכָ
עֹוֵמד ִליַח כִּ  ׁשֶ ֵהר ָ#ָליו, ַהּנֹוָרִאים ִמיםיָּ בַּ  ִצּבּור־ׁשְ ְמנַ  ו"טִמ  ְלִהּזָ  ךְ לַ יֵא וָ  ָאב־םֵח ּבִ

ּלֹא ִלי יֹום ָ#ָליו ַיֲ#בֹר ׁשֶ ָמָרא ִלּמּוד ּבְ ת ּוֵמֲחַמת. ּגְ ֶרךְ  ִטְרּדַ  ָלַמד ְולֹא סֱאנַ נֶ , ַהּדֶ
ָמָרא ה  ָרָצה לֹא ְוָלֵכן, דָח ֶא  יֹום ּגְ ִחּלָ לֵּ ּתְ ָבה ִלְפֵני לְלִהְתּפַ ֲחקּו ּבוֹ ַהּתֵ ּדָ   ., ַ#ד ׁשֶ
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ל ָיָמיו ברֹ ֲ# בַּ  ר, יןבִּ ׁשִ ּטְ ִמ  ָהַרב ׁשֶ ֲאׁשֶ גּופוֹ  ָחלּוׁש  ָהָיה ּכַ ים ִיּסּוִרים ְוָסַבל ּבְ , ַרּבִ
יֲחָתנֹו  זַמ ָר  רּוךְ  ַרּבִ ֵניאֹוְרסֹון עֹוןְמ ׁשִ  ּבָ ִליַח  ׁשְ ּבּור־ִלׁשְ ֵרז, ַהּצִ  ְמַ#ט ְלִהְזּדָ

ְתִפלָּ  ֵדי, תוֹ ּבִ ּלֹא ּכְ ידְלַה  ׁשֶ ץ ָהַרב־ַ#ל ְכּבִ ִהְתַאּמֵ ף ׁשֶ ּתֵ ּתַ ָכל ְלִהׁשְ ִפּלֹות ּבְ  ַהּתְ
ָרָאה אּוָלם. תוֹ ׁשָ לְ ח*  ַלְמרֹות ׁשֶ  רּוַח  ַרתֲ# ַס  ִמּתֹוךְ  קֹולוֹ ־ֶאת ֵהִרים, ָהַרב זֹאת ּכְ

ּלֹא לוֹ  ׁשֶ ֶהְרּגֵ ִזים ַמּדּוַ# : "ְוָאַמר, ּכְ ם ֶנְחּפָ ָנה רֹאׁש  ֲהֵרי? הִפלָּ ּתְ בַּ  ַאּתֶ ָ   "!ַהּיֹום ַהׁשּ
�  

דֹוָלה ִיְרָאתוֹ  ל ַהּגְ י ׁשֶ ל ְדָקהצַ  ְיהּוָדה ַרּבִ  יוּ ָה , ִאּסּור ֵפקְס וּ  ֲ#ֵבָרה דנוּ ְד נִ  ִמּכָ
ַ#ם. ְלַהְפִליא א ּפַ ָבִרים ָנׂשָ רֹאׁש  ּדְ ָנה ּבְ ָ ִהְתַאּסְ  ֵ#תבְּ , ַהׁשּ ֵביתֹו לַ  פוּ ׁשֶ  ִמיַרתֲא ּבְ
ים ִהּלִ ִקיַ#ת תוַ צְ ִמ  ֲהֵרי": ְוָאַמר, ּתְ רֹאׁש  רָפ וֹ ׁש  ּתְ ָנה ּבְ ָ , ְונֹוָרָאה ֲ#צּוָמה ִהיא ַהׁשּ

ּיּוַכל ִמי ְוֵאין ּקּוִנים ְוֶאת, ּוַמֲ#ָלָתּה  ּה ָת יבוּ ׁשִ ֲח  ֶאת ְלָתֵאר ׁשֶ  יםבִ גָּ ׂשְ נִּ ַה  ַהּתִ
ִהיא ֵמ  ּפֹוֶ#ֶלת ׁשֶ ׁשְ לוּ  זֹאת־ּוְבָכל, ָהעֹוָלמֹות־ּוְבָכל ָמרֹום יּבִ ּטְ  ֶאת ל"זַ ֲח  ּבִ

ְצָוה ְגַלל ַרק, ַהּמִ ֶאֶרץ ָהָאֶרץ־םַ#  'ֵאיֶזה ּבִ ֹוָפר־ֶאת ְלַטְלֵטל אבוֹ יָּ ׁשֶ  ּכּוׁש' ּבְ  ַהׁשּ
תׁשַ בְּ  ִבילוֹ , ּבָ לוּ  ּוִבׁשְ ּטְ ל הוָ צְ ַהּמִ  ֶאת ּבִ ָרֵאל־ִמּכָ ל סֹוף ַ#ד םיֶה ֵת בוֹ בְ ִר לְ  ִיׂשְ  ּכָ

ל ּכָֹחּה  ַמִהי ךָ ְד ְלַלּמֶ  .ַהּדֹורֹות ל ּכֹחוֹ  ּוַמהוּ  הֲ#ֵבָר ־ׁשֶ ל־ׁשֶ ָרֵאל ֶאָחד־ּכָ ׂשְ   ". ִמּיִ
�  

לֵ  ָנה רֹאׁש  ילּבְ ָ ִטיַרת רַאַח  ָהִראׁשֹון ַהׁשּ ים יֵר בְ ּדִ "ַה  ּפְ ְנז" ַחּיִ כֹורוֹ  נוֹ בְּ ָאַמר , ִמּצַ  ּבְ
י א ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ַרּגָ ִ ִמ  ׁשְ ּדָ : "הבָ ינוֹ ׁשּ ׁשֶ ֶלךְ  דוִ ּכְ לֹום ָ#ָליו ַהּמֶ ָ ֹורֹות ַהדּ ־ֶאת ָרָאה ַהׁשּ

חּוִתים  יַח  תיַא בִּ  ַ#דַהּפְ ׁשִ  ּדֹור 'ֶזהְוָאַמר  ִלּבוֹ ־רַמ בְּ  רֵ# ַט צְ ִה , ּוַמְנִהיֵגיֶהם ַהּמָ
יו' יַצד - ּדֹוְרׁשָ ם רוֹ דּ ַה  יּוַכל ּכֵ םִע  ְלִהְתַקּיֵ ׁש  ְוָלֵכן? ּמָ ּקֵ  - ָפֶניָך' י'ְמַבְקׁשֵ  ּבִ

ךָ  נוּ ׁשֵ ּקָ ב* ְמ  ִאיר ִמּמְ ּתָ ֶניךָ ־ֶאת ֵאֵלינוּ  ׁשֶ ְזכּות ,ּפָ יֵ#נוּ , 'ַיֲ#ֹקב' ּבִ   ". ָלהֶס  ְותֹוׁשִ
�  

  
תֹון ִזְכרֹון  ּבָ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ׁשַ ִביִעי ּבְ ְ ַהׁשּ

רּוָ!ה ִמְקָרא ה - )ויקרא כג, כד( ֹקֶדׁש ־ּתְ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
ל ׁשֹוָפרּבְ  ְקעוּ ּתִ  ל־ַאּיָ ֵדי ׁשֶ ֶאזְ  ּכְ תַד ֵק ֲ!  ָלֶכם רּכֹ ׁשֶ

ן־ַאְבָרָהם ִיְצָחק בֹות, ֲאִביֶכם ּבֶ תֹון ָלֶכם ְוַהּתֵ ּבָ ׁשַ
ה ִגיַמְטִרּיָ ְבנֹוי ְרִחימוּ  ַצחנָ  ּבְ , ְדִדיָנא ִלְרִחימוּ  ּדִ

ּזַֹהר רֱאַמ נֶּ כַּ  ה'  ּבַ ַאף ׁשֶ ט ֹאֵהבׁשֶ ּפָ ִריםגַּ ְת ִמ , ִמׁשְ ּבְ
ָניו ֶנֶגד־ַ#ל ַרֲחָמיו ת ּבָ ין ִמּדַ  )גנת אגוז(. ַהּדִ

�  

ְוֵתבֹות, עָר  ַגעּפֶ  ֵאיןוְ  ָטןׂשָ  ֵאין נֹוָטִריקֹון רָפ וֹ ׁש 
ה ֵאּלוּ  ִגיַמְטִרּיָ ֵרי ּבְ ׁשְ ֹחֶדׁש  ְלהֹורֹות, ּתִ ּבְ ֵר ּתִ  ׁשֶ יׁשְ
ָ ַל  ּכַֹח  ֵאין ָרֵאל ְלַקְטֵרג ָטןׂשּ ֵני, ַ!ל־ִיׂשְ ֵהם ִמּפְ ׁשֶ

ָכל ִמְצֹות ְמֵלִאים ּלוֹ  ַהֹחֶדׁש ־ּבְ  )זכר דוד(. ּכ*
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יֶכם רוּ ּפְ ׁשַ  ׁשֹוןִמלְּ  רָפ וֹ ׁש  נֹוָטִריקֹון, ְוהּוא ַמֲ!ׂשֵ
י, ַח רוּ  לַפ ׁשְ  ַ#ל ּכִ ׁשּוָבה־ּבַ לַפ ׁשְ  ִלְהיֹות ָצִריךְ  ַהּתְ

ּבָ  ְוֵלב רּוַח  , ַתֲ#ִניתְו , קׂשַ  נֹוָטִריקֹון הּוא ְוֵכן, רִנׁשְ
רּפַ  הִר , ָקהָד צְ ֶרֶמז לִ  -  ּזֵ הַה  -  ּנָ ִפּלָ  )זרע יעקב(. ּתְ

�  

הִר  ְלׁשֹוֵננוּ וּ  ינוּ ּפִ  קחוֹ ׂשְ  נֹוָטִריקֹון ׁשֹוָפר , ּנָ
ַ#ל ֹוָפר ְיֵדי־ׁשֶ יִכים ַהׁשּ ַפע ַמְמׁשִ . ָחהְמ ְוׂשִ  ׁשֶ
תּפְ  נֹוָטִריקֹון ׁשֹוָפר ּדַ , הנָּ ַח וְ  ֵחלָר  ָרהׂשָ  ק*

ְיֵדי ַ#לׁשֶ , ָרהָק ֲ!  ֵהן רָפ וֹ ׁש  ֹקֶדם ְוָהאֹוִתּיֹות
ֹוָפר ִעים ַהׁשּ ְלׁשֹון  ַמֲאִריְך  ׁשֹוָפרוְ , ָבִניםּבְ  נֹוׁשָ ּכִ

ז  ִביאֲחַז"ל ְמַרּמֵ ּמֵ יַ# וּ , ָיִמים ֲאִריכּות ׁשֶ ּפִ ַמׁשְ
ר י  עֹש)ֶ ה עַק ּתְ ּכִ ִגיַמְטִרּיָ ר ּבְ  )עטרת ישועה(. עֹש)ֶ
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וּ  ׁשּו ָוקֹוׁשּ ַ!ְצְמָך  טׁשֹ ְק  - )צפניה ב, א( ִהְתקֹוׁשְ
ִחלָּ  ךְ ־ְוַאַחר הּתְ ְלֶקה ְוָלֵכן, ֲאֵחִרים טׁשֹ ְק  ּכָ ַהּמַ

ֶ#ֶרב ּפּוִרים־יֹום ּבְ ְלֶקה ִלְהיֹות ָצִריךְ  ַהּכִ ה מ* ִחּלָ , ּתְ
ׁשוּ  ןכֵּ ׁשֶ  הּתְ  ִסירוּ ָה  נֹוָטִריקֹון ִהְתקֹוׁשְ הק(  ִחּלָ ּפָ
 )חמדת ימים(. וּ ׁשּ קוֹ וָ  רַד ָה וְ  ָרִציםׁשְ ־לׁשֶ 

�  

ירַמ  רָפ וֹ ׁשּ ַה  ׁשּובלָ  עֹוְררוֹ ְמ וּ  סֹופוֹ ־ֶאת ָאָדםלָ  ְזּכִ
ְתׁשּוָבה לּפֹ ּתִ  נֹוָטִריקֹון ה"יָ! ִק ּתְ : ָמהלֵ ׁשְ  ּבִ

-  ם"יִר ָב ׁשְ . ֲאָדָמהָה ־לַ!  ךָ יבוּ כִּ ׁשְ יַ  ךָ ֹוָמְת ק
ךָ ְר  ךָ ינֶ ּבָ  ךָ יֶר ֵא ׁשְ  לּו יִ  כּוׁשְ ךָ ִמ ּטְ ךָ בְּ כְ ׁשָ  ְוֵכן, ּמְ
הִר  ֶברּקֶ ּבַ  בֹואוּ ּתָ  -  ה"ָ! רוּ ּתְ . ךָּ ּמֶ ִמ  אְכלּוןיֹ  ּמָ
ךָ ִע  ִיְגְמלוּ ְו  יךָ ֶ# ֵר  חּתִ  - ה"יָ! ִק ּתְ . ֶחֶסדַה  ּמְ ְפּתַ
םַה ־לַ!  ךָ לוּ ָא ׁשְ יִ  ֶברֶק  ֵ  )'נודע ביהודה'ה(. ׁשּ

�  

ֵרי ִנְבָרא ָהעֹוָלם ִאם ל"ֲחזַ  ֶנֶחְלקוּ  ִתׁשְ ִניָסן אוֹ  ּבְ , ּבְ
ֵניֶהם ים ּוׁשְ י, ֶנהּבָ יִ  ֶחֶסד עֹוָלם סּוקּפָ בַּ  ִנְדָרׁשִ ּכִ

ֵריּבְ  נֹוָטִריקֹון ֶנהִיּבָ  , עֹוָלםָה  ְבָראנִ ִניָסן ּבְ אֹו  ִתׁשְ
ֶזת ַלָחְכָמה.   )עצי הלבנון(ְוַהּיּו"ד ְמַרּמֶ
�  

ִמְניַ  רָפ וֹ ׁש  רַאַח  ָהאֹוִתּיֹות ה ָך ָכְר ׂשְ  ןּכְ , ְמֹאד ַהְרּבֵ
ׁשּוָבהׁשֶ  ּיֹות ְזדֹונֹות הֹוֶפֶכת ַהּתְ  )חי־איש־בן(. ִלְזכ(

  ב' בתשרי תשע"ז־ראש השנה, א'    
.  
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גַ  ִלין ּבְ ּבְ ת ַהחֹוֶזה ִמּל( ְמִחּצַ   ֵ!ֶדן־ןּבִ

ל ָדָרּה ֲה וַ  הֹוָדּה  ִליןִמּל*  ה'זֶ 'חוֹ ַה  היָ ָה , ּפֹוִלין ַיֲהדּות ׁשֶ י, ּבְ וִ  קִיְצָח  ַיֲ#ֹקב ַרּבִ ְקָרא, יץוִ ְר הוּ  יַהּלֵ ּנִ  ְסָתם ׁשֶ
י' ִפי 'ַרּבִ ךְ  ּפֹוִלין יְיהּוֵד  ּבְ ֶמׁשֶ ָאה ָלהְלַמְע  ּבְ ָנה ִמּמֵ נֹות ַ#ד ׁשָ ֹוָאה ׁשְ ה ָהְיָתה תוֹ ָד צוּ ְמ . ַהׁשּ רּוׂשָ ֵני־ַ#ל ּפְ  ּפְ

ּה  ָהָאֶרץ ּלָ יט צֹוֶפה ָהיוּ  תוֹ כּ ַהזַּ  ּוְבֵ#יָניו, ּכ* ים ּוַמּבִ ְרַחּקִ א ַלּמֶ ל םיֶה ֵת לוֹ בְ ִס  ֶאת ִלּבוֹ  לּוַח  ַ#ל ְונֹוׂשֵ ֵני ׁשֶ  ּבְ
ָרֵאל ֱאָנִקים ִיׂשְ ׁשָ  לּותגָּ בַּ  ַהּנֶ ַ#ם. הַהּקָ יַ#  ּפַ ל ְלָאְזָניו ִהּגִ י־ׁשֶ ַא  ְיהּוִדי חֹוֵכר ַ#ל, ָהַרּבִ ָפִרים דַח ּבְ  ַהּכְ

ִליןִמּל*  ָהְרחֹוִקים יֵדי אלָ כְ נִּ ׁשֶ , ּבְ קֹוִמי ִריץּפָ ַה  ּבִ לּום־ִאי בֶק ֵ#  ַהּמְ ׁשְ ֵמי ּתַ ה, ַהֲחִכיָרה ּדְ  ָלהבָ נְ  ַמֲ#ׂשֶ
ִלים יםיצִ ִר ּפָ ַה ׁשֶ  ךְ  ָ#ׂשוּ  ָהֵהם ִמיםיָּ בַּ  ְוַהּמֹוׁשְ ים ּכָ ָקִרים ֲחָדׁשִ י ֶנֱחַרד. ּוְמַצְפֵצף הּפֶ  ּפֹוֶצה ְוֵאין, ַלּבְ  ָהַרּבִ

ֹמַ#  ל ּגֹוָרלוֹ  ַ#ל ִלׁשְ ן ַהחֹוֵכר ׁשֶ ְסּכֵ ֱאָמִנים וייָח לִ ׁשְ  ֶאת רגֵּ ׁשִ  ְוהּוא, ַהּמִ ֵדי ַהּנֶ לוּ  ּכְ ּדְ ּתַ ׁשְ ּיִ ילוֹ  ׁשֶ  תֶד ֶר ֵמ  ְלַהּצִ
ַח  ֵרר ַ#ד בַר  ְזַמן ָ#ַבר לֹא. תׁשַ ִהְתּבָ י, ׁשֶ בּוי ְלִפְדיֹון ּכִ ָ ס ֵיׁש  ַהׁשּ ְמִהירּות ְלַגּיֵ ל, קָ#ֵת  ְסכּום ּבִ ּכָ  ִמי־ׁשֶ

ַמע ָ ׁשּ ם. ָאְזָניו ָצְללוּ  הוֹ בְ גָּ  ֶאת ׁשֶ ּלָ ְכרוּ  ּכ* עֹוֵתיֶהם־ֶאת ּפָ ֵאין יִדיָ#הבִּ , ֵיאּוׁש בְּ  ֶאְצּבְ ֶדֶרךְ  הוָ ְק ּתִ  ׁשֶ ַבע ּבְ  ַהּטֶ
יג ִ דֹול ּכֹה ְסכּום ְלַהׂשּ ה. הוּ ְוכָ  ָרפוּ  ִויֵדיֶהם, ּגָ ַמע ְוִהּנֵ ל קֹולוֹ  ִנׁשְ ָאַמר ה'זֶ 'חוֹ ַה  ׁשֶ רֹב ׁשֶ  ַמְבִטיַח : "ֶרֶגׁש  ּבְ

י, ֲאִני ן ִמי ּכִ ּתֵ ּיִ ו ׁשֶ בּוִיים ְלִפְדיֹון ֶזה ְסכּום ַ#ְכׁשָ ה, ׁשְ ַגן יּמִ ִע  ֶחְלקוֹ  ִויֵהא ִיְזּכֶ ם". ָהֶ#ְליֹון ֵ#ֶדן־ּבְ ּלָ יטוּ  ּכ*  ִהּבִ
ֶטֶרם עֹוד אּוָלם, ַתְדֵהָמהבְּ  ֶזה־ַ#ל ֶזה יק ּבְ הוּ ־אןָמ  ִהְסּפִ ה ִלְפצֹות ּדְ ס, ּפֶ ּלֵ ֶרךְ ־ֶאת ִגידנָּ ַה  אְכנָ ׁשַ  לוֹ  ּפִ  ַהּדֶ
חֹוןבְּ . ה'זֶ 'חוֹ ַה  לֶא  יקַה  ִלְפֵני אְכנָ ׁשַ  ָ#ַמד, ְנִחיׁשּותּובִ  ִבּטָ ּדִ יַח , ּצַ דֹול ררוֹ צְ  ְוִהּנִ ה. ְלָחנוֹ ׁש* ־ַ#ל פּוַח ְוָת  ּגָ ִחּלָ  ּתְ

י,  ינֵ ּפְ  אֹורוּ  ַמחָהַרּבִ ָ ׂשּ ְדיֹון ַ#ל ׁשֶ ל ְפׁשוֹ נַ  ּפִ בּוי ַהחֹוֵכר ׁשֶ ָ ָניו מוּ גְ ֶ# נֶ  ֶרַגע רְלַאַח  אּוָלם, ַהׁשּ   . ּפָ

א, "ְוָאַמר ִגידנָּ ַה  ֶאל קֹול־לֶפ ׁשֵ בְּ  ָנהּפָ ", ָנא ַמעׁשְ " ּמָ ר ׁשֶ ַוּתֵ ַגן יּמִ ִע  ִלְהיֹות ִתיָח ְבָט ַה  ַ#ל ּתְ , ֵ#ֶדן־ּבְ
ר ְלךָ  ַאְבִטיַח  ֶזה ּוְתמּוַרת יִקים, טֹוִבים םִניבַָּ  ְוַגם, ךָ ייֶּ ַח  ְיֵמי ְלָכל ֹעש:ֶ ִרים ַצּדִ  ִנְעַנע אְכנָ ׁשַ  אּוָלם"? ִויׁשָ
רֹאׁשוֹ  ֵסרוּ  ּבְ יף בּבְ ּקִ ִדיָרה ַהַהְבָטָחה ַ#ל, לֹאוָ  לֹא: "ְוָאַמר ּתַ ה ִלְהיֹות ַהּזוֹ  ַהּנְ ְמִחּצָ י ִעם ַאַחת ּבִ  ָהַרּבִ

ַגן ר לֹא ֵ#ֶדן־ּבְ ֵבָדה ָנהנָ ֲ# ". ֲאַוּתֵ ְרָרה ּכְ ּתָ ֵני־ַ#ל ִהׂשְ י ּפְ ה ְוהּוא, ָהַרּבִ ירוּ  אְכנָ ְלׁשַ  ְלַהְבִטיַח  ׁשּוב ִנּסָ  ַ#ד תֲ#ׁשִ
ל סֹוף ִרים ּדֹורֹות ִעם ַהּדֹורֹות־ּכָ הַה  אּוָלם, ְיׁשָ ֹמַ#  ָרָצה לֹא ּלָ . ְלַאַחת־ַ#ד ַהַהְבָטָחה ִקּיּום ֶאת ְוָתַבע ִלׁשְ

ם ָיְדעוּ  ֵהיֵטב ּלָ ה ֶאת ּכ* ּבָ ל ִלְרצֹונוֹ  ַהּסִ י־ׁשֶ ל ָהַרּבִ ל ּורוֹ ּת וִ  ֶאת ְלַקּבֵ ירּוהוּ  ֵהיֵטב ןכֵּ ׁשֶ , אְכנָ ׁשַ  ׁשֶ ִאיׁש  ִהּכִ  ּכְ
יּ  ַ#תּדַ ־ַקל ה רֵת וֹ ׁשֶ ּפָ ל ִמּק* ָרִצים־ׁשֶ לּוָיה ׁשְ ֲ#ׂשָ  ֶאת אּוָלם, ֵמֲאחֹוָריו לוֹ  ּתְ יב ֵאין הַהּנַ  ֶנֱאַנח" ּוְבֵכן. "ְלָהׁשִ
יָון, "ְוָאַמר ה'זֶ 'חוֹ ַה  ה ִמּכֵ ַאּתָ ךָ ־ַ#ל עֹוֵמד ׁשֶ ּלְ ְכָרח, ׁשֶ ה מ* ל ַאּתָ ָנִאים ֶאת ַ#ְצְמךָ ־ַ#ל ְלַקּבֵ ִאים ַהּתְ . ַהּבָ
ע, יתאׁשִ ֵר  י ְלךָ  ּדַ רֹוָבה קּוָפהּתְ בַּ  ּכִ ֵרד ַהּקְ ָכֶסיךָ  ּתֵ א זֹאת ַרק ְולֹא, ָמרּוד ָ#ִני ִלְהיֹות ְוַתֲהֹפךְ  ִמּנְ ם ֶאּלָ  ּגַ

ּפֹל בִמ לְ  ּתִ ּכָ ֳחָלִיים ְוֶתֱחֶלה ׁשְ ֵבִדים ּבָ אְר ַמ  ןיְלֵא  ּכְ טּוִחים". ּפֵ י ַהּסֹוְבִבים ָהיוּ  ּבְ רִויוַ  ִיְתָחֵרט אְכנָ ׁשַ  ּכִ  ּתֵ
יךְ  הּוא אּוָלם, ַהַהְבָטָחה־ַ#ל ּלוֹ ־ַ#ל דמֹ ֲ# לַ  ִהְמׁשִ ים ׁשֶ ַנאי־ְלָכל ְוִהְסּכִ יךְ ", ּוְבנֹוָסף. "ּתְ  ה'זֶ 'חוֹ ַה  ִהְמׁשִ

ַנאי םְלַקיֵּ  ָ#ֶליךָ  ֵיׁש , "ְוָאַמר יד ָ#ֶליךָ . ּוָברּור ףנֹוָס  ּתְ ָנה יִמּדֵ  ָלבֹוא ְלַהְקּפִ ִליןְלל*  ילַ ֵא  ׁשָ ְפרֹס ּבְ  ִמיםַהיָּ  ּבִ
הוֹ , ַהּנֹוָרִאים ְמִחצָּ  יּמִ ִע  תְוִלׁשְ ֵבית ִתיּבִ ְדָרׁש ־ּבְ ֵני ַהּמִ ׁשְ ָנה רֹאׁש  ְיֵמי ּבִ ָ ָיְדךָ  ַיֲ#ֶלה לֹא ִאם. ַהׁשּ יַ#  ּבְ  ְלַהּגִ

ַ#ם ֲאִפּלוּ  ין ְליֹום ַאַחת ּפַ ִליןְלל*  ַהּדִ בּוָ#ִתי ָנִקי ֲאִני ֲהֵרי, ּבְ ְ ַגן ֶחְלְקךָ  ֶאת ְוַתְפִסיד זֹאת ִמׁשּ   ".ֵ#ֶדן־ּבְ

ים ָיִמים ָ#ְברוּ  לֹא ּכִ ב ֵמָאז ֲאר* ְצרֹורֹות ֵאָליו ָלבֹוא ֵהֵחּלוּ  ְוָהֲאסֹונֹות, ְלֵביתוֹ  ִגידנָּ ַה  אְכנָ ׁשַ  ׁשָ ה. ּבִ ִחּלָ  ּתְ
ךְ  ל ָ#ָליו ִהְתַהּפֵ ְלּגַ לוֹ  ּגַ ל ֶאת ִהְפִסיד רצָ ָק  ּוִבְזַמן, ַמּזָ ָהַפךְ  ַ#ד ,ְרכּוׁשוֹ ־ּכָ רַהְמַח  ְלָ#ִני ׁשֶ ָתִחים־ַ#ל ּזֵ  .ַהּפְ

ן רְלַאַח  ַמֲחַלת ָחָלה ִמּכֵ ֵבָדה עֹור ּבְ ה, יתִר וֹ ּת ְס ִמ וּ  ּכְ ֶהֱחִליׁשָ ְמַ#ט ַ#ד ּגּופוֹ ־ֶאת ׁשֶ ּכִ ל ָהָיה לֹא ׁשֶ ּגָ  ְמס*
רּוַ#  .ַרְגָליו־ַ#ל ָלֶלֶכת ֵריַח , ָהָיה לִמכֹּ  ְוַהּגָ ּנוּ  ִלְנּדֹף ֵהֵחל ְוִעּפּוׁש  ַצֲחָנה ׁשֶ ִרּיֹותׁשֶ  ַ#ד, ִמּמֶ  ִהְתַרֲחקוּ  ַהּבְ
ּנוּ  ִתעּוב ִמּמֶ ל ַאךְ . ּבְ ַבר לֹא זֹאת־ּכָ ל ִהְתַנֵחם ְוהּוא, רּוחוֹ ־ֶאת ׁשָ ַהְבָטָחה ָהֵ#ת־ּכָ ל ּבַ ּבֵ ּקִ  ה'זֶ חוֹ 'ַה ֵמ  ׁשֶ

ַגן ּמוֹ ִע  ִלְהיֹות תוֹ ִלְזכּ  י ָיָקר ָהָיה לֹא ְמִחיר־ְוָכל, ֵ#ֶדן־ּבְ ִביל ִמּדַ ׁשְ ךְ  ּבִ ּלֹא, אְכנָ ׁשַ  ָיַדע ֵהיֵטב. ּכָ  ַיֲ#ֶלה ׁשֶ
ָידוֹ  ֶ#ְגַלת ָמקֹום ִלְמצֹא ּבְ ּנֹוַסַ#ת נֹוְסִעים ּבְ ִליןְלל*  ׁשֶ ן, ּבְ ּכֵ הוֹ  ִיְרֶצה לֹא דָח ֶא  ַאף ׁשֶ ָסמּוךְ  תִלׁשְ ךְ  לוֹ  ּבְ ֶמׁשֶ  ּבְ

ִסיָ#ה ה ַהּנְ ּכָ ד יֹוֵצא ָהָיה ְוָלֵכן, ָהֲאר* ב*  ַחג רְלַאַח  ִמּיָ ָ יתוֹ  עֹותַהׁשּ תּוְמ , ִמּבֵ ִליןל*  ִעירָה  ַ#ד ַרְגָליו־ֶאת ַכּתֵ . ּבְ
ָנה ל ְרָחקֶמ בְּ  ַ#ְצמוֹ ־ֶאת אְכנָ ׁשַ  ָמָצא, ַאַחת ׁשָ ה ׁשֶ ּמָ ְרָסאֹות ּכַ ִליןִמּל*  ּפַ י ְוֵהִבין, ּבְ יךְ  ִאם ּכִ  לֹא ַרְגִלית ַיְמׁשִ
יַ#  ָרה קחוֹ ֵמָר  ָרָאה ְלֶפַתע. ָהִעיר־ֶאל ַמןזְּ בַּ  ַיּגִ ְרּכָ ִליךְ  ִמֵהר אְוהוּ , נֹוַסַ#ת ּכִ  ַ#ל ַ#ְצמוֹ ־ֶאת ְלַהׁשְ

ֶרךְ ־םֵא  ִהיא ַ#ד, ַהּדֶ ין. ּה צָ רוֹ ֵמ ־ֶאת רצֹ ֲ# לַ  ֶנֶאְלָצה ׁשֶ ַ ַה  ָהָיה ַהּנֹוְסִעים ּבֵ לֹום' ר'ׂשּ ְלז ׁשָ ָהָיה ִמּבֶ  ֵרךְ בְ ַא  ָאז ׁשֶ
ָאר ֶאת ְוִהְכִריַח , צָֹרעַהְמ  ֶהָ#ִני ַ#ל ָחַמל ְוהּוא, ָצִעיר םִע  ּתוֹ ְלַקְח  ַהּנֹוְסִעים ׁשְ ִליןל* ֶאל ַה'חֹוֶזה' בְּ  ּמָ   . ּבְ

יעוֹ ַה  ִעם ַ ַה  ךְ לַ ָה , ּגִ לֹום' ר'ׂשּ ל ׁשָ לֹום ְלַקּבֵ י אּוָלם, ה'זֶ 'חוֹ ַה ֵמ  ׁשָ . לֹוםׁשָ לְ  ָידוֹ ־ֶאת לוֹ  טיׁשִ הוֹ  לֹא ָהַרּבִ
ַ ַה  ִנְבַהל לֹום' ר'ׂשּ ן ְוֵהֵחל ׁשָ י ַ#ד, ַנְפׁשוֹ ־ַ#ל ְלִהְתַחּנֵ ָהַרּבִ לַ  ָטַ#ן ׁשֶ יוּכְ ׁש  ִמי: "ּפָ ּקֵ ךָ  ּבִ  אֹותוֹ  ְלָהִביא ִמּמְ

ה"? הנָּ ֵה  ִחּלָ י ֵהִבין לֹא ּתְ לֹום ַרּבִ ר ֶאת ׁשָ ׁשֶ ָבִרים ּפֵ ֵהִבין, ַהּדְ י ּוְכׁשֶ וָּ  ּכִ  לוֹ  ָאַמר, ָרעְמצֹ  ךְ לֶ ֵה  אֹותוֹ  לֶא  ָנתוֹ ּכַ
ה ִאם: "ה'זֶ 'חוֹ ַה  ֵלם נוֹ וּ ּק ּתִ  ייֵד לִ  אֹותוֹ  ְלָהִביא ָ#ֶליךָ , ְלָכאן אֹותוֹ  ֵהֵבאָת  ַאּתָ ָ  לוֹ  ָנַתן זֹאת רוֹ ְמ ָא ּובְ ", ַהׁשּ

ְדמֹון רֶפ ַהּסֵ  ֶאת ִרית" ַהּקַ רוֹ  "ָחהנוּ ְמ  ּבְ ִחּבְ י מֹוןָר ֵמ  ַאְבָרָהם יַרבִּ  ׁשֶ ָפַרּדִ ָרָנָדה ַהּסְ  ל"ָהֲאִריזַ  ֵהִעיד ָ#ָליו, ִמּגְ
ּה לַ  ֱאֶמת ִהיא תוֹ לָ בָּ ּקַ ׁשֶ  ׁש , ֲאִמּתָ ּנוּ  ּוִבּקֵ ָ#ַבר ִגידנָּ ַה  אְכנָ ׁשַ  ִעם ּבוֹ  דִלְלמֹ  ִמּמֶ ה. ְלׁשֶ ַ ַה  ָ#ׂשָ לֹום' ר'ׂשּ ן ׁשָ , ּכֵ

ָנה רֹאׁש  רּוְלַאַח  ָ ב ַהׁשּ י: "ה'זֶ 'חוֹ ַה  לֶא  ְוָאַמר ׁשָ ּלוֹ  רֶפ ַהּסֵ ־ֶאת ּמוֹ ִע  ָלַמְדּתִ ַמח". ֵהיֵטב ִבינוֹ ֱה  ְוהּוא, ּכ*  ׂשָ
ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ  ה'זֶ 'חוֹ ַה  ר ְוָהָיה ַהּדְ ְעּתוֹ  ָנָחה יכִּ  ָ#ָליו ִנּכָ ּקּון ַ#ל ָ#ָליו ּדַ ל ְפׁשוֹ נַ  ּתִ , הֹוָקָרה ְלאֹות. אְכנָ ׁשַ ־ׁשֶ

ַ ַה  ְלַתְלִמידוֹ  ה'זֶ 'חוֹ ַה  ָמַסר לֹום' ר'ׂשּ ִרית" רֶפ ַהּסֵ  ֶאת ׁשָ ְתׁשּוָרה" ָחהנוּ ְמ  ּבְ ַכן ֶזה ָקדֹוׁש  רֶפ ְוֵס , ּכִ בֹוד ׁשָ  ּכָ
ֲחַצר ֶדׁש  ּבַ ֹוָאה ַ#ד ְלזבֶּ  ַהּקֹ הָהֲאי*  ַהׁשּ ל*  נֹוַתר אְכנָ ׁשַ . ּמָ ִליןּבְ ם ּבְ ֶרת ּגַ ֲ#ׂשֶ ׁשּוָבה ְיֵמי ּבַ ּפּוִרים ּוְביֹום ּתְ , ַהּכִ
ד ים קבַ ׁשָ  ְלָמֳחָרת ּוִמּיָ ים ַחּיִ ַדְרּכוֹ  ֹותוֹ ְלַלוּ  ָיְצאוּ  ְוַרּבִ ר, ָהַאֲחרֹוָנה ּבְ ֲאׁשֶ רֹאׁש  ּכַ  ה'זֶ 'חוֹ ַה  ָהָיה יםוִּ לַ ַהְמ  ּבְ

ְכבֹודוֹ  ית ַ#ד הוּ וָּ לִּ ׁשֶ  ,ּוְבַ#ְצמוֹ  ּבִ ָברֹות ּבֵ ם ְוָיְדעוּ , ַהּקְ ּלָ י ּכ* ָכךְ  ּכִ ַ#ל ּבְ ל ָמקֹום לוֹ  ּפָ בֹוד ׁשֶ ַגן ּכָ �      . ֵ#ֶדן־ּבְ

  
  

י 'יר  ַרּבִ אׁש ֵמַאְלּגִ   ל"ַזּצַ  ְיהּוָדה ַ!ּיַ

ָנה, תקכ"א ַהִהּלּוָלא ְליֹום ָ ֵרי, רֹאׁש ַהׁשּ ִתׁשְ  א' ּבְ
  

ֱאָצֵאי לֹש: ַאַחת ִמּצֶ ְ חֹות ִמׁשּ ּפָ ׁשְ דֹולֹות ַהּמִ  ַהּגְ
ַאְלגִּ  ים־ןבֶּ : ְסָפַרד ִמּיֹוְצֵאי 'ירּבְ ן, ַחּיִ  ידאלִ וָ ־ּבֶ

ן - ֵניבָּ : ךְ נָ ְוִסּמָ , אׁש יַּ ַ# וְ  י, ידאלִ וָ ־ּבֶ ן - ַחּיֵ ים־ּבֶ , ַחּיִ
ַ#ְרִבית אׁש יַּ ַ#  -  ּוְמזֹוֵני ִעירּותוֹ . ית'יִר גִּ ְל ַא  ּבְ  ִמּצְ
ׁש  ּמֵ ן ׁשִ ַדּיָ ַאְלגִּ  ּכְ ן רּוְלַאַח , 'ירּבְ ה ִמּכֵ  ְלַרב ִהְתַמּנָ
דֹוָלה ָהִעיר יאּותוֹ  ֶאת גְוִהְנִהי ַהּגְ ָרָמה ְנׂשִ  הּוא. ּבְ
ַמר ל־ַ#ל ׁשָ ְנָהִגים־ּכָ דּוִמים ַהּמִ ִעיר ַהּקְ ִפי, ּבָ  ּכְ

ִהְנִהיגוּ   אּוָלם, ץ"בַּ ׁשְ ַר ָה וְ  ׁש "ָהִריבָ  ַהּדֹורֹות ֵלידוֹ גְּ  ׁשֶ
ר ֲאׁשֶ ְרחֹוב ָזרֹות רּוחֹות ִלְנׁשֹב ֵהֵחּלוּ  ּכַ הּוִדים ּבִ , ַהּיְ

ַ#ת־ַ#ל הֲחמּוָר  בּוָ#הׁשְ  עבַּ ִנׁשְ  קֹום ּדַ ֵאין ַהּמָ  לוֹ  ׁשֶ
 תבֶ ְוׁשֶ  וֹ ְבּת ׁשִ  קֹוםְמ  ֶאתב זֹ ֲ# ַל , "עֹוָלִמית ָרהּתָ ַה 

ָרֵאל ְלֶאֶרץ תְוַלֲ#לוֹ , ֲאבֹוָתיו ֵני". ִיׂשְ  תוֹ לָּ ִה ְק  ּבְ
ֶהֱ#ִריצּוהוּ  ְבּת  יאוֹ נִ ָה לְ  ִנּסוּ , ְמֹאד ׁשֶ ֲחׁשַ , וֹ ִמּמַ

ִמים ןכֵּ ׁשֶ , ְרחוֹ כָּ ־ַ#לבְּ  ִלְרצֹוָנם ִנְכַנע ֹוףּס בַ ּוְל   ָהיוּ  ַהּיָ
ָרִכים ִמְלָחָמה יֵמ יְ  ֶחְזַק  ְוַהּדְ ָנה תּבְ  רְלַאַח  ַרק. ַסּכָ
ִנים ַח "כֹּ  ֹחֶדׁש , ׁשָ ֵדי 'ירֵמַאְלגִּ  ָיָצא, ז"תקט ֱאלּול ּבְ  ּכְ

ָרֵאל ְלֶאֶרץ תַלֲ#לוֹ   םׁשָ , נוֹ ְר יווֹ לִ בְּ  ָ#ַבר ּוְבַדְרּכוֹ , ִיׂשְ
ל ָכבֹוד ִהְתַקּבֵ דוֹ  ּבְ ַה . לּגָ יעוֹ ּבְ ה, ַאְרָצה ּגִ  ִהְתַמּנָ

ַלִים ד"ְלַרֲאבַ  יַבת ּוְכרֹאׁש  ְירּוׁשָ ֶנֶסת" ְיׁשִ ָרֵאל ּכְ " ִיׂשְ
ים אֹור"ָה  ְמקֹום־ַ#ל ֵר ָהָיה  ּמוֹ ִע ", ַהַחּיִ ִקׁשְ  יּבְ
ִביםִמכְ  ֲהָלָכה ּתָ ֲ#לֹותֹו  ּבַ ָרֵאל ְלֶאֶרץְוָרָאהּו ּבַ . ִיׂשְ
י ַלִים ִמיםיָ  ֶהֱאִריךְ  לֹא ְיהּוָדה ַרּבִ ירּוׁשָ  רַט ְפ נִ וְ , ּבִ

רֹאׁש  ָנה ּבְ ָ ָהָיה, א"תקכ ַהׁשּ ם ׁשֶ ִפי, ֵלָדתוֹ  יֹום ּגַ  ּכְ
ֵהִעיד ִחּבּורוֹ  ַ#ְצמוֹ ־ַ#ל ׁשֶ ּנֹוַלד, ָהֵ#ֶזר ֶאֶבן ַ#ל ּבְ  ׁשֶ
רֹאׁש  ָנה ּבְ ָ ָחל ַהׁשּ תבְּ  ׁשֶ ּבָ ַהר ןַמ ְוִנְט , ׁשַ יִתים ּבְ . ַהּזֵ

ה לֹש:ָ יס ִחּבּוִרים ׁשְ יֵמי ִהְדּפִ יו ּבִ  ת"ׁשוּ  ְוֵהם, ַחּיָ
 ְבֵני"וּ , ם"ַרְמבַּ ָה  ַ#ל" ְיהּוָדה םֶח ֶל ", "ְיהּוָדה יתבֵּ "

יסוּ  ָניובָּ ". ְיהּוָדה ּלוֹ  נֹוָסִפים ִחּבּוִרים ִהְדּפִ ֶהם, ׁשֶ  ּבָ
ָרׁשֹות ים ּדְ אּוִרים ְוֵכן, ּוֵפרּוׁשִ ְלָחן ָ#רּוְך.  ּבֵ * ׁשּ   ּבַ

  
היא הספק שנפל בדברי ימי אחת התמיהות המפורסמות, 

ישראל על התרועה אם דומה לגניחות ארוכות או ליללות 
קצרות ותכופות, שבעטייה קבע רבי אבהו את התקנה 
לתקוע שברים ותרועה, והפליאה היא כיצד נוצר הספק, 

בעם ישראל מדור דור, במדויק לאחר שהמסורת עוברת 
זקנו כיצד צריך ־אביו ואת־אחד את־ולמה לא שאל כל

לתקוע. וכעין זה מצאנו במסכת ברכות לגבי תקנת עזרא, 
שתמהו: "ונחזי עזרא היכי תיקן"? אולם כבר כתבו 

כן אנו ־התוספות, ש"רק בדבר הרגיל בכל יום הוא, על
זכורים". שאלה זו נשאל רב האי גאון בידי מר רב בהלול 
מקירואן שבתוניס, ומשערים שהספק החל לנקר בלבם 

עם שכניהם הקראים, וכך גם היתה  כתוצאה מוויכוחיהם
כנראה סיבת כתיבת האיגרת הידועה של רב שרירא גאון, 
כדי להוכיח את אמיתותה של מסירת התורה מדור לדור. 
בתשובתו, עונה רב האי גאון להפליא על השאלה, 
שמימות נביאים ראשונים היה משמע לשון תרועה גניחה 

ומהם יבבות או יללה, והיו שהיו מריעים יבבות קלות 
כבדות שהן שברים, וכולם יוצאים ידי חובה, וכשבא רבי 
אבהו תיקן שכולם יעשו מעשה אחד, כדי שלא ייראה 
דבר שההדיוטות רואים אותו כחלוקה. דבריו מתפרשים, 
שבמשך הדורות עקב שינוי הקולות ומזג האוויר 
במדינות השונות בגלות, נוצרו קולות שונים, והוא קבע 

וכך כתב היעב"ץ שאין כאן חילוק עניין אלא  מנהג אחיד.
חילוק מעשה, ומוכיח זאת מכך שאפילו בזמננו מנהגי 

שינוי גדול 'הארצות חלוקים בתרועה עצמה, כי יש בה 
הללו עושין בין האשכנזים והספרדים ואנשי פולניא, ש
. אולם 'טוט־אותה כעין טרומיטין, והללו עושין אותה טוט

רו, שהספק נפל מעיקר הדין יש מהראשונים שחלקו וסב
באורך הגלות ואין אנו יודעים היאך היא, ובוודאי בדורות 
הראשונים נהגו בתרועה כמו שהראו למשה, אלא שאין 
הדורות שווים בתרועה, וכדברי הריטב"א "שיש קול מנגן 
לדור שעבר וחזר קול תמרור לדור אחר, ולא היו בדורות 

  שונים".  האחרונים מריעים על שברם כדרך הרא
  

ַ!ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ל ְמזֹונֹוָתיו־לּכָ  ָנה ֵמרֹאׁש  לוֹ  ְקצּוִבים ָאָדם־ׁשֶ ָ ָנה רֹאׁש  ְוַ!ד ַהׁשּ ָ   ַהׁשּ

ה רִס  אֹותוֹ , ִנְפָלא ַמֲ#ׂשֶ י ּפֵ ַ ַמ  יֹוֵסף ַרּבִ ּנוּ , ןֶס ְמ לֶ ּתְ ִמ  אשׁשּ ל ִלְלֹמד ןִנּתָ  ִמּמֶ ּכָ ל ְמזֹונֹוָתיו־ׁשֶ  ָאָדם־ׁשֶ
ָנה ֵמרֹאׁש  לוֹ  ְקצּוִבים ָ ָנה רֹאׁש  ְוַ#ד ַהׁשּ ָ ל לוֹ  יֹוִעילוּ  ְולֹא, ַהׁשּ ךְ  יוָת ּיוֹ ל* ּדְ ּתַ ׁשְ ִה  ּכָ ֶמׁשֶ ָנה ּבְ ָ ֵדי ַהׁשּ יל ּכְ  ְלַהְגּדִ

ׁש  ּוִמי .ָממֹונוֹ ־ֶאת ְתַ#ּקֵ ּמִ ּלוֹ ־ֶאת ַהְרִויַח לְ  ׁשֶ ּלֹא ׁשֶ ֶדֶרךְ  ׁשֶ ר ּבְ ׁשָ הּוא סֹופוֹ , ַהּיָ ךְ  ְוִנּזֹק ִנְפָסד יֹוֵצא ׁשֶ . ִמּכָ
ה ֲ#ׂשֶ ָיָמיו ֵאַרע ַהּמַ ל ּבְ ֲ#ֵלי ֵלידוֹ ִמגְּ , יסִר ּפָ ִמ  ְיִחיֵאל נוּ ַרבֵּ  ׁשֶ  יֵפ ְר צוֹ  ינֵ ׁשְ . 'ֶהָחִסיד' הנֶּ ַהְמכ* , ַהּתֹוָספֹות ּבַ

כּוַנת ֹוְררוּ ִהְתגּ  ָזָהב ׁשְ הּוִדים ּבִ ִקְרַבת, ַהּיְ יתוֹ  ּבְ ל ּבֵ ִלי םֶה ְר ַד וּ בּ ַא  ַיֲ#ֹקב םָמ ׁשְ וּ , ְיִחיֵאל נוּ ַרבֵּ  ׁשֶ . ֲ#ַזְרָיה ְוַנְפּתָ
ֵניֶהם ַאף־ַ#ל ְ ׁשּ ְמָלאָכה וּ קָ#ְס  ׁשֶ ָבִרים עבַ ּטֶ ּוִמ , ַאַחת ּבִ  ְיִדיִדים ָהיוּ , ֶזהבָּ  ֶזה ְלִהְתָחרֹות ֲאמּוִרים ָהיוּ  ַהּדְ
עוּ  יםִע בָּ ׁשְ מ*  ִעְסֵקי ֶזהלָ  ֶזה ְוִסּיְ ָהב ּבְ יִטים ַהּזָ ְכׁשִ ָנה ְלרֹאׁש  מּוִכיםַהּסְ  ִמיםיָּ בַּ  ֶזה ָהָיה. ְוַהּתַ ָ ר, ַהׁשּ ֲאׁשֶ  ּכַ

ֵני ֹוֲח  ּוְלַאַחר, ֶזה־ִעם ֶזה ַיַחד דוּ ֲ# וַ ְת ִה  ַהֲחֵבִרים ׁשְ ׂשּ יֵניֶהם חוּ ׁשֶ ין יֹום ִלְקַראת ַהֲהָכנֹות ַ#ל ּבֵ ֵרבַה  ַהּדִ  ּקָ
אי ְלךָ  ְידּוִעים: "ַלֲחֵברוֹ  ְוָאַמר םֶה ֵמ  ֶאָחד הַנֲ#נָ , ּוָבא ַוּדַ ְבֵרי ּבְ י, ל"ֲחזַ  ּדִ ל ְמזֹונֹוָתיו ּכִ  לוֹ  ְקצּוִבים ָאָדם־ׁשֶ

ָנה ֵמרֹאׁש  ָ ין ּוְביֹום, ַהׁשּ רֹוב ַהּדִ ן־ִאם ַהּקָ ָ בַּ  ֲ#ִתיִדים, ּכֵ ָאנוּ  ָהֶרַוח ֶאת בצֹ ְק לִ  ַמִיםׁשּ  ְלַהְרִויַח  יםֲ#ִתיִד  ׁשֶ
ָ בַּ  רֹוב ָנהׁשּ ה ָהָבה. ַהּקָ ֵנינוּ  ְוִנְתַ#ּנֶ ׁש , ׁשְ ֲחלֹוֵמנוּ  נוּ אוּ ְר יַּ ׁשֶ  ּוְנַבּקֵ ֵליל ּבַ ָנה רֹאׁש  ּבְ ָ כּום ַמהוּ  ַהׁשּ ְגזַ  ַהּסְ ּנִ  רׁשֶ

ים". ָ#ֵלינוּ  ִרים ֲאָנׁשִ ׁשֵ ָהב יֵפ ְר צוֹ  ינֵ ׁשְ  ָהיוּ  ּכְ ׁשְ  ֵ#תבָּ  ְוָאְמָנם, ַהּזָ ּיָ ָנָתם־תֶא  נוּ ׁשֶ ֵליל ׁשְ ין יֹום ּבְ  אוּ ָר , ַהּדִ
ֲחלֹוָמם כּום ֶאת ּבַ ָלִלי ַהּסְ ל ַהּכְ ָ בַּ  םיֶה ֵח וְ ִר  ׁשֶ עֹוד ַאךְ . ִתיָדהָהֲ#  ָנהׁשּ ף ּבְ ּתָ * , םֶה ְר ַד וּ בּ ַא  ַיֲ#ֹקב ִראׁשֹוןָה  ַהׁשּ

ֲחלֹומוֹ  הָא ָר  י ּבַ ֲחלוֹ  ֲחֵברוֹ  הָא ָר , ְזהּוִבים ָמאַתִים ְלַהְרִויַח  ָ#ִתיד ּכִ י מוֹ ּבַ  ֵמָאה ַרק ְלַהְרִויַח  ָ#ִתיד הּוא ּכִ
ים ִ נַ , אֹור ַהּבֶֹקר. ַוֲחִמׁשּ ְ ימוּ  םיִ ְוַהׁשּ ּכִ ׁשוּ  ִהׁשְ ֵהם, ֶזה־ִעם ֶזה ְוִנְפּגְ ׁשֶ ַחת ֲ#ַדִין ְנתּוִנים ּכְ ַ#ת ּתַ ּפָ  ַהֲחלֹום ַהׁשְ

ֵדי. יׁש ִע ְר ּמַ ַה  ם ְלהֹוִציא ּכְ ּבָ א ֵפקּסָ ַה ־ֶאת ִמּלִ ּמָ ְ ַה  וּ ְלכָה , הּוא לבֶ ֶה  ֲחלֹום ׁשֶ  רוּ ְוִסּפְ , ְיִחיֵאל נוּ ַרבֵּ  לֶא ם יִ נַ ׁשּ
ֹאָרע־ֶאת לוֹ  ּלוֹ  ַהּמְ יַ# . ּכ* ל־ֶאת םָס ָק נְ ִפ בְּ  םׁשְֹר לִ , ָהַרב ָלֶהם ִהּצִ ָ בַּ  םיֶה ֵת סוֹ נָ כְ ַה  ּכָ  רֹאׁש  ַ#ד ִתיָדהָהֲ#  ָנהׁשּ

ָנה ָ א ַהׁשּ ָנה ּוְבסֹוף, ַהּבָ ָ ּכּום־ֶאת ַיַ#ְרכוּ  ַהׁשּ ְ ַה  ַהּסִ   . תֶמ ֱא  ָהָיה םַהֲחלוֹ  ָאְמָנם ִאם ְוִיְראוּ י ִת נָ ׁשּ

ָנה ָ ה ַהׁשּ ֵני, ֵהֵחּלָ ִפים ּוׁשְ ּתָ * מוּ  םָת יָמ ׂשִ ְמ בִּ  ָ#ְמדוּ  ַהׁשּ ל ְוָרׁשְ רּוָטה־ּכָ ְכנְ  ּפְ ּנִ , דָח ֶא  יֹום. ְלאֹוָצָרם ָסהׁשֶ
ע ּלַ ין ִהְתּגַ ֵניֶהם ְלַאַחר ֶזה ָהָיה. ימֹונִ ָמ  ִסְכסּוךְ  ַהּצֹוְרִפים ינֵ ׁשְ  ּבֵ ְ ׁשּ ִקיעוּ  ׁשֶ ֶסף ִהׁשְ ת בַר  ּכֶ ְרִכיׁשַ  ּבִ

יִטים ְכׁשִ ר, ְרחֹוָקה ֵמֶאֶרץ ּוְבאוּ הׁשֶ  ְיָקִרים ּתַ מוּ  ְוַכֲאׁשֶ ל־ֶאת ִלְמּכֹר ִסּיְ יִטים ּכָ ְכׁשִ ֶרַוח ַהּתַ בוּ , ָנֶאה ּבְ ְ  ִהְתַיׁשּ
ּבֹון־ֶאת ַלֲ#רֹךְ  ק ָהָבה. "ַהֶחׁשְ ֵני ִחיםוָ ָהְר  ֶאת ְנַחּלֵ ִפי, ֲחָצִאים ִלׁשְ ַקְענוּ  ּכְ ִהׁשְ יַ# ", ֶמֱחָצה־ַ#ל ֱחָצהֶמ  ׁשֶ  ִהּצִ

ף ּתָ * ף אּוָלם, ָהִראׁשֹון ַהׁשּ ּתָ * ִני ַהׁשּ ֵ י ְוָטַ#ן ֹתֶקףבְּ  ָמָחה ַהׁשּ דֹול ִלְהיֹות ָאמּור ִחיםְרוָ בָּ  ְלקוֹ ֶח  ּכִ , רֵת וֹ י ּגָ
הּוא ַטֲ#ָנהבְּ  ִקיַ#  ׁשֶ ים ינֵ ׁשְ  ִהׁשְ ִליׁשִ ֶרן ׁשְ ּקֶ ִני לְלַקבֵּ  ָ#ָליו ְוָלֵכן, ִציֲח  ַרק ְולֹא ּבַ ים ׁשֵ ִליׁשִ ם  ׁשְ . ִחיםְרוָ בָּ ּגַ

ּלֹא ְלַאַחר יעוּ  ׁשֶ ֶוה ְלֵ#ֶמק ִהּגִ ָ בוּ , ַהׁשּ ְפֹסק ְיִחיֵאל נוּ ַרבֵּ  ִלְפֵני ַהּצֹוְרִפים ינֵ ׁשְ  ִהְתַיּצְ ּיִ יֵניֶהם ׁשֶ ין־ֶאת ּבֵ . ַהּדִ
יֵדי" יִטים ָהיוּ  ִמי ּבִ ְכׁשִ ְרוָ  ַמֲחִזיק ּוִמי, ִחיםנָּ מ*  ַהּתַ ַאל"? ִחיםּבָ ף ְוַיֲ#ֹקב, ָהַרב ׁשָ ּתָ *  יִד יָ בְּ : "ָאַמר ָהִראׁשֹון ַהׁשּ

יִטים ָהיוּ  ְכׁשִ ם ִחיםוָ ְוָהְר  ַהּתַ ּלָ ַחת ִנְמָצִאים ּכ* ָטר אוֹ  ֵ#ִדים ָלֶכם ֵיׁש  ַהִאם". "יִד יָ  ּתַ ּצּוַ#  ַ#ל ׁשְ  ָסָקהִע ָה  ּבִ
יֵניֶכם ֲ#נָ , ְיִחיֵאל נוּ ַרבֵּ  ַאלׁשָ "? ּבֵ ּנַ ִליבִּ  הּוְכׁשֶ ךְ ־ִאם: "ָאַמר, ָלהׁשְ ְחָזק הּוא ַיֲ#ֹקב, ּכָ יָון, ַהּמ*  ךְ כָּ ׁשֶ  ּוִמּכֵ

פוֹ ׁש* ־ַ#ל הּוא ָיהְרָא  ְלָהִביא ּתָ יָון. ַהּצֹוֵדק ׁשֶ ֵאין ּוִמּכֵ ָ , ֵ#ִדים אוֹ  ָיהְרָא  לוֹ  ׁשֶ  ֱאֶמת תוֹ נָ ֲ# ּטַ ׁשֶ  ַיֲ#ֹקב ַבעִיׁשּ
לוִ  ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ ". ָהִעְסָקה־ִמן ָהֶרַוח ַמֲחִצית ֶאת יַקּבֵ ד ָאַמר ְוהּוא, ַהּצֹוֵרף ַיֲ#ֹקב לַה ִנבְ  ַהּדְ ַבע: "ִמּיָ ָ ? ְלִהׁשּ

ן ַלֲ#ׂשֹות ילִּ  ָחִליָלה ִרי ָאְמָנם. ּכֵ ֲאִני ִלי ּבָ ר ֲאִני ִדיףַמֲ#  אּוָלם, צֹוֵדק ׁשֶ ּלֹא ּוִבְלַבד יֶחְלִק ־ַ#ל ְלַוּתֵ  ׁשֶ
ַבע ָ ק". ֱאֶמת־ַ#ל ְלִהׁשּ ּפֵ ִלי ַיֲ#ֹקב ִהְסּתַ ׁשְ רוּ , ָהֶרַוח ׁש ּבִ יַ#  ַהֶהְפֵרׁש  ַ#ל ִוּתֵ ִהּגִ ם, ָריוִלְדבָ  לוֹ  ׁשֶ ּכֵ ִהְסּתַ  ׁשֶ
ָרה ֲ#ׂשָ ם. ְזהּוִבים ּבַ ֶזה ָהֶרַוח ְסכּום ּגַ ם ַהּלָ ְנק ִנְרׁשַ ּפִ יכוּ  ְוָכךְ , ִסיםּבַ נַ  ִהְמׁשִ ְ  ַ#ד םיֶה ֵח וְ ִר ־ֶאת םׁשְֹר לִ  םיִ ַהׁשּ

ָנה סֹוף ָ ֶ#ֶרב. ַהׁשּ ָנה רֹאׁש  ּבְ ָ בוּ , ַהׁשּ ְ ֵני ִהְתַיׁשּ ִפים ׁשְ ּתָ * ֲאָזן ֶאת ַלֲ#רֹךְ  ַהׁשּ ָנִתי ַהּמַ ְ ה, ַהׁשּ ֵרר ְוִהּנֵ י ִהְתּבָ  ּכִ
אֹוָתּה  ִהְרִויַח  ַיֲ#ֹקב ָנה ּבְ מֹוִנים ֵמָאה ׁשָ ָ#ה ׁשְ ר־ַאַחד, ְזהּוִבים ְוִתׁשְ חֹות ְזהּוִבים ָ#ׂשָ ֶ  הִמּמַ  ּפָ  ָרָאהׁשּ

ֲחלֹומוֹ  ִלי, ּבַ ִ ׁשִ  ֵמָאה ִהְרִויַח  ְוַנְפּתָ ר־ַאַחד, ְזהּוִבים ְוֶאָחד יםׁשּ אוּ . ֵמַהֲחלֹום רֵת וֹ י ְזהּוִבים ָ#ׂשָ נַ  ּבָ ְ  לֶא  םיִ ַהׁשּ
ָנה ְוהּוא, ְיִחיֵאל נוּ בֵּ ַר  ף־ֶאל ּפָ ּתָ * ִני ַהׁשּ ֵ ו: "ְוָאַמר ַהׁשּ י, ָלַדַ#ת ּתָ ְח נֹוכַ  ַ#ְכׁשָ ֶדק ּכִ , ַיֲ#ֹקב ֵבְרךָ ֲח  ִעם ָהָיה ַהּצֶ

פּות ּתָ * ַהׁשּ יֵניֶכם ׁשֶ ִליׁש  ְולֹא ָהֶרַוח ְלַמֲחִצית ָהְיָתה ּבֵ ִלי בֵסַר ". םיִ יׁשַ לִ ׁשְ וּ  ִלׁשְ ל ַנְפּתָ ין־ֶאת ְלַקּבֵ : ְוָטַ#ן ַהּדִ
יַצד" ֵכן ּכֵ ַהֲחלֹום ִיּתָ יֵנינוּ  ַהֶהְפֵרׁש  ֵריֲה ? ֱאֶמת ָהָיה ׁשֶ ָרה ָהָיה ּבֵ ו, ְזהּוִבים ֲ#ׂשָ ר־ַאַחד ִנְמְצאוּ  ְוַ#ְכׁשָ "? ָ#ׂשָ
ף ֲ#ֹקבְויַ  ּתָ * ד ָ#ָנה ָהִראׁשֹון ַהׁשּ י ֶאָחד הּובזָ : "ִמּיָ ְמּתִ ּלַ ַתב רֵפ ַלּסוֹ י יִס כִּ ִמ  ׁשִ ּכָ ַתב ֶאת ׁשֶ ִביָ#ה ּכְ ִליַח  ַהּתְ ָ  ְוַהׁשּ

ִהְזִמין ין אֹוְתךָ  ׁשֶ ר ְוֶזה, ַלּדִ ׁשֶ ָבר ּפֵ ִליאּוָלם ". ַהּדָ לֵסַרב  ַנְפּתָ ָבִרים־ֶאת ְלַקּבֵ ַרבֵּ  ַאף־ְוַ#ל, ַהּדְ  יֵאלְיִח  נוּ ׁשֶ
יַ#  ִדְבֵרי לוֹ  ִהּצִ יב ֹנַ#ם ּבְ יֵניֶהם ַהֶהְפֵרׁש ־ֶאת ְלָהׁשִ ֵדי ּבֵ ּבֹון־ֶאת ןזֵּ ְלַא  ּכְ יךְ , ַהֶחׁשְ ּלוֹ ־ַ#ל דמֹ ֲ# לַ  ִהְמׁשִ  ׁשֶ
ְבֵרי ְוָטַ#ן ּדִ ַלע ׁשּוב. מֹוִריִדים ְוֵאיָנם ַמֲ#ִלים ֵאיָנם ֲחלֹומֹות ׁשֶ ָנה, ָהֶ#ְלּבֹון־ֶאת ַיֲ#ֹקב ּבָ  ְוֵהֵחל וֹ ַלֲחנּות ּפָ
ל ֵני־ֶאת ְלַקּבֵ אֹותוֹ . ַהּקֹוִנים ּפְ ה־ִמן ָלהְלַמְע  תוֹ נוּ ֲח  ָהְמָתה, יֹום ּבְ ּדָ ר, ַהּמִ  עֹותׁשְ בִּ  ַהֲחנּות־ֶאת ָנַ#ל ְוַכֲאׁשֶ

ֳהַרִים י הָא ָר , ַהּצָ ָידוֹ  ּכִ ל ָנִקי ֶרַוח ּבְ ר־ַאַחד ׁשֶ ִני ַהּצֹוֵרף. ְזהּוִבים ָ#ׂשָ ֵ ִלי ַהׁשּ ּמַ , ַנְפּתָ  בׁשַ יָ , זֹאת תְל#*
ל ֲחנּותוֹ  ַהּיֹום־ּכָ ַרךְ  לֹא ֶאָחד קֹוֶנה ַוֲאִפּלוּ , ּבַ ַ#ל. נוֹ ּתָ ְפ ִמ ־ַ#ל ּדָ ּנָ ׁשֶ ְלּתוֹ ־ֶאת ּכְ ְכֵאב ּדַ , ְלֵביתוֹ  ּוָפָנה ֵלב־ּבִ

ַדְרּכוֹ  ִנְתַקל ל דּוָכןבְּ  ּבְ לֵ  ׁשֶ ָ#ַמד ְזכּוִכית־יּכְ וּ  ׁשֶ ׁשּ ִלים־ְוָכל, קּבַ ָ#ָליו ַהּכֵ בְּ  ׁשֶ  ֲ#ֵליֶהם ָנַפל ַ#ְצמוֹ  ְוהּוא, רוּ ִנׁשְ
ָפָניו ְוִנְפַצע יָת  הֶמ ". ּוְבָיָדיו ּבְ ַ#ל ָ#ָליו ִריםֵה "? ָ#ׂשִ ֹכַח  רוֹ ָר גְ וּ , קֹולוֹ ־ֶאת ַהּדּוָכן ּבַ ית לֶא  ּבְ ט ּבֵ ּפָ ׁשְ ֵדי ַהּמִ  ּכְ
ָזִקים־ַ#ל אֹותוֹ  ִלְתּבַֹ#  ַרם ַהּנְ ּגָ ַבּה  ָהָיה ּוָמה. לוֹ  ׁשֶ ָנס ּגֹ בֵּ  ַהּקְ ט יתׁשֶ ּפָ ׁשְ ַזר ַהּמִ ר־ַאַחד? ָ#ָליו ּגָ ! ְזהּוִבים ָ#ׂשָ

ֵני יתוֹ ־ּבְ ינוּ  ּבֵ ָחַזר ְוֶנְחְרדוּ , ּבֹוׁש ־ַ#ד לוֹ  ִהְמּתִ ׁשֶ צּוַ#  ּכְ ם־בְוזַ  ּפָ  מוּ ֲ# ּפַ ְת ִה , יוָת אוֹ לָ ּתְ  עַמ ׁשֵ לְ . ֲאֵבִלים ּוָפָניו, ּדָ
ם ּלָ ָחה אֹותִנְפלְ  מּול לֶא  ּכ* ּגָ ֵאין, ֶ#ְליֹוָנהָה  ַהַהׁשְ  ְלַאַחר. ִניָמה אלֹ ְמ כִּ  ֲאִפּלוּ  ַלֲחֵברוֹ  ּוָכןּמ בַּ  נֹוֵגַ#  ָאָדם ׁשֶ

ׁש  ִהְתאֹוׁשֵ ָנה, ׁשֶ יתוֹ  לֶא  ַהּצֹוֵרף ּפָ ל ּבֵ ְזַמן םְלׁשָ , יסִר ּפָ ִמ  ְיִחיֵאל נוּ ַרבֵּ  ׁשֶ ם ה* ּגֹוֵלל ְלַאַחר .ַיֲ#ֹקב רוֹ בֵ ֲח  ּגַ  ׁשֶ
ֹאָרעֹות־ֶאת ָ#ְברוּ  ַהּמְ ּקֵ , ָ#ָליו ׁשֶ ה ׁשּוב ְוַיֲ#ֹקב, רוֹ בֵ ֲח  ְסִליַחת ֶאת ׁש ּבִ ּלָ ֲאִצילּות ִהְתּגַ  לוֹ  ּוָמַחל ְפׁשוֹ נַ  ּבַ

ָכל רֹאׁש  אתזֹ  רּפֵ ְלַס  נֹוֵהג ְיִחיֵאל נוּ ַרבֵּ  ָהָיה ּוֵמָאז .ֵלב־ּבְ ָנה ּבְ ָ ָהל־ֶאת ּוְמעֹוֵרר ַהׁשּ חֹון ֶלֱאמּוָנה ַהּקָ � .ּוִבּטָ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ   ַהּקָ
  

ְענוּ  ַ!ּכוֹ  הּפֹ  ִהּגַ ָנה רֹאׁש  ִלְפֵני ּבְ ָ מוֹ , ַהׁשּ ָ!ה ּכְ  .ָיִמים ַאְרּבָ
ֶרת ׁשּוָבה ְיֵמי ּוַבֲ!ׂשֶ ל ְברוֹ ִק ־ַ!ל נוּ ְח ּטַ ּתַ ׁשְ נִ ְו  ָ!ִלינוּ  ,ּתְ  ׁשֶ

יקּצַ ַה  אֹותוֹ  י ּדִ י חּוׁשַ  ְסִליחֹות ָ!ָליו ְוָאַמְרנוּ , ָהַאְרּכִ
ל ְוַתֲחנּוִנים נוּ  יתּבֵ  ּכָ  ָ!ָליו ְוָלַמְדנוּ , םֶכ ְת ַל ֲ! ַמ ־ַ!ל ִמְדָרׁשֵ
ָמָרה דֹוׁש  רָה ָה  ֶאל ְוָ!ִלינוּ  ְוָחַזְרנוּ . ִמׁשְ ְרֶמל־ַהר ַהּקָ  לֶא  ַהּכַ

ִביא הוּ ִליָּ ֵא  ְמָ!ַרת ינוּ  ,ּתֹוָרה ֵסֶפר םׁשָ  ְוֵהֵבאנוּ , ל"זַ  ַהּנָ  ְוָ!ׂשִ
ּפּוִרים יֹום םׁשָ  נוּ  ַהּכִ ּלָ דֹוִלים ,ּכ( ים ּגְ ָ!ָרה ִהיא ְוזוֹ . ּוְקַטּנִ  ַהּמְ

ָאְמרוּ  ָמָרא ָ!ֶליָה  ׁשֶ ּגְ ּלֹא ּבַ הּמֶ ִמ  ָנהיִכ ׁשְ  הזָ זָ  ׁשֶ ִאם, ּנָ  ְוׁשֶ
תּום קֹוםִמּמָ  ַח ּתֵ ִיּפָ  ר ַהּסָ ּה  ֲאׁשֶ  היָ ָה  ,יתִק ְד ִס  ַמַחט אלֹ ְמ ּכִ  ּבָ

א ל ִמְתַמּלֵ ּלוֹ  ָהעֹוָלם־ּכָ  ֹאֶפן לֹוַמר ָנבֹוא ִאם .האֹוָר  ּכ(
א, זוֹ  ְמָ!ָרה ּלֵ ר ְויֹאַמר ָהָאָדם ִיְתּפַ ָכה ְך וּ ּבָ ּכָ עֹוָלמוֹ  וֹ ּל  ׁשֶ . ּבָ

ג: ָהֹאֶפן ֶזה־ַ!ל ְוִהיא ִאּלוּ  הֶו ׁשָ  הּלָ ׁשֶ  ַהּגַ  הַמֲ!ׂשֵ  ָ!ׂשּוי ּכְ
ן ְיֵדי מוֹ  ַבּה גֹּ ּוַב , ָאּמָ ִרים ֹאֶרְך ּוָב  תוֹ ּמ ַא  רׂשָ ָ!  יםנֵ ׁשְ  ּכְ  ֶ!ׂשְ

ּה , תוֹ ּמ ַא  רׂשָ ָ!  יםנֵ ׁשְ  ּה ּבָ ְח ָר ְו  תוֹ ּמ ַא  ּלָ  ֶאֶבן ְוִקירֹוֶתיָה  ּה גָּ גַּ  ְוכ(
י. ַאַחת א ַרּבִ ֵ נַ ְמ  ָוהֲה  ַאּבָ ִהיא ְלִפי, וֹ ּכ ַ! ְד  ייֵפ ּכִ  קׁשּ  ֶאֶרץ ׁשֶ

ה י־ַ!ל־ְוַאף. ְקדֹוׁשָ ְתבוּ  ּפִ ּכָ  וֹ ַ!ּכ ּבְ  קֶל ֵח  ֵיׁש  יּכִ  ַהּתֹוָספֹות ׁשֶ
ֵאינוֹ  ׁש  ׁשֶ ּדָ ָכאן, ְמק( קֹום ָלֶהם ָידּוַ!  ּבְ ֵאינוֹ  ַההּוא ַהּמָ  ׁשֶ
ׁש  ּדָ ְרָסם ְוָידּוַ!  ,ְמק( קֹום ּוְמפ( דֹוׁש  ַהּמָ יִקים. ַהּקָ ּדִ ר ַהּצַ  ֲאׁשֶ

י: ְסִביבֹוֵתינוּ  י חּוׁשַ ע, ָהַאְרּכִ ן ֱאִליׁשָ ָפ ־ּבֶ י, טׁשָ  ְיהּוָדה ַרּבִ
ן ָרה אָב ּבָ ־ּבֶ דֹוׁש  נוּ ַרּבֵ , תכוּ ְל ַמ  ֲהרּוֵגי ֵמֲ!ׂשָ מּוֵאל, ַהּקָ  ׁשְ

ָטן ן ֲ!ַקְבָיא, ַהּקָ לֹום ֲ!ֵליֶהם, ַמֲהַלְלֵאל־ּבֶ ָ ר. ַהׁשּ  ֲאׁשֶ
ִביל ׁשְ  ִלְהיֹות ָהעֹוָלם ֹוףּס ִמ  ָלבֹוא ָאָדםָל  ָראּוי םֶה ֵמ  ֶאָחד ּבִ

 ,םֶכ ְת ַל ֲ! ַמ ־ַ!ל ָחהְוַהְצָל  ןִסּמָ ּבְ  ִיְהֶיה. ַרְגָליו ַ!ְפרֹות לֹוֵחְך 
ֶנֶסת ׁש ִמְדַר  ָרֵאל ּכְ ח ִיׂשְ יֹום ִנְפּתַ ָון חֶֹדׁש  ֹראׁש  ּבְ . ב"תק ֶחׁשְ

ְהֶיה ָרצֹון ְיִהי ּיִ ְמָחהְל וּ  טֹוָבהְל  ָלֶכם ׁשֶ  בַר  ְוִלְזכּות, ׂשִ
עֹוָלם ה ּבָ א עֹוָלםּוָב  ַהּזֶ ל, ַהּבָ ּכָ ִאים ׁשֶ  םיִ ַל ׁשָ ירוּ ִמ  ַהּבָ
ַפת ֶבְרָיא ּוִמּצְ ּמּוד ֶאת ְורֹוֶאה, ּוִמּטְ ה ַהּלִ ל ַהּזֶ  ּוְקָצת ַהּיֹום־ּכָ

ְיָלה אֹ  ֵמַהּלַ ר ְואֹוְמִרים יֹוְצִאים. ָנאֹות ןֶפ ּבְ ָכה םָ! ָה  ֲאׁשֶ ּכָ  ׁשֶ
ֵרי ,וֹ ּל  ֵרי ,יויָק זִ ֲח ַמ  ַאׁשְ כוּ  יוָכ ְמ וֹ ּת  ַאׁשְ ּזָ    .ְלָכְך  ׁשֶ

) שכתב אחד ממשתתפי המסע של ה"אור החיים" הקדוש בארץ ישראל(מכתב 

 

  
  

ביום א' בתשרי ראש השנה, תל"ב שנה לאחר חורבן 
בית שני, דהיינו בשנת ד'ר"ס, בשנת חתימת 

מה קודם לכן, נולד הילד ־התלמוד הבבלי, או זמן
הפלאי נחמן קטופא בכפר ברעם שבגליל. שם הוריו 

יאיר (אינו התנא הידוע שקדם לו) ורחל, ־פינחס בן
לאחר שהיו שם נחמתם שנולד להם ־ונקרא נחמן על

חשוכי בנים שנים רבות. מיד עם לידתו, החל הילד 
הפלאי לדבר דברי תורה, ואביו שנדהם מכך, 

פיו, וביום שמלאו ־השתיקו. מאז לא פצה הילד את
לו י"ב שנים, החל לנבא את העתיד להיות עד ביאת 
המשיח, ומשסיים את נבואתו נפל ונפטר, ולכן נקרא 

נבואותיו הפלאיות  קטופא מפני שנקטף בדמי ימיו.
נכתבו בספר "נבואת הילד", בו מובאות חמש נבואות 
שניבא בלשון הארמית ובסדר אל"ף בי"ת, כעין פיוט 
בחרוזים, ובו הוא מנבא על המלחמות העתידות 
להיות טרם ביאת המשיח. הראשון שגילה את 
הספר היה רבי אברהם ב"ר אליעזר הלוי הזקן שחי 

יסו של רבי אברהם ַזּכּות בזמן גירוש ספרד, והיה ג
בעל "ספר יוחסין", והוא כותב בהקדמה, כי הספר 
נמצא בחורבה בטבריה מאות שנים קודם לכן, והוא 

ידי רבי דוד הנגיד נכד ־נשלח לחכמי צרפת על
הרמב"ם. רבי אברהם כתב פירוש לדברי הנבואה, 
אולם הדברים נותרו חתומים ונסתרים ואין איש 

נדפס לראשונה בסוף הספר  יודע את פשרם. הספר
'נגיד ומצווה' לרבי חיים צמח, ומשם במהדורות 
רבות. פירוש נוסף על הנבואה כתב המשכיל הנודע 
יצחק הלוי סטנוב מברלין והוציאו לאור בברלין 

יד, אולם ־תקנ"ג בטענה שמצא ביאור חדש בכתב
נראה שהוא בעצמו כתב את הביאור ותלה בו 

ם של נחמן קטופא ואביו סריקי כדרכו. קבריה־בוקי
בסמוך לקברם פי המסורת בכפר ברעם, ־נמצא על

  פי המסורת. ־של מרדכי ואסתר שנקברו שם על
�  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
י ָנַסע, ַאַחתה נָ ׁשָ  ִליןִמּל*  'ַהחֹוֶזה' וֹ בּ ַר  לֶא  בוֹ לּ לֶּ ִמ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ָנה ְלרֹאׁש  ּבְ ָ ְלִמידוֹ ־ֶאת ּמוֹ ִע  ְוָנַטל, ַהׁשּ י ּתַ ָהָיה ִמּוֹוְרִקי קִיְצָח  ַרּבִ  ָאז ׁשֶ

ִקיַ#ת ִלְפֵני. ִמיםיָ לְ  ָצִעיר ָנה, ׁשֹוָפר ּתְ י ּפָ ְלִמידוֹ  ִעם דוִ ּדָ  ַרּבִ ית לֶא  ּתַ ל ִמְדָרׁשוֹ ־ּבֵ ֵדי ,'ַהחֹוֶזה' ׁשֶ ֹמַ#  ּכְ ְמעוּ  ֶרךְ ּדֶ ּובַ , רָפ וֹ ׁש  קֹול ִלׁשְ  ׁשָ
ינֹוק קֹול ים ֵמַאַחד ּבֹוֶכה ּתִ ּתִ ֵניֶהם ָחְמלוּ . ַהּבָ ינֹוק ַ#ל ׁשְ ִית ּתֹוךְ  לֶא  ְוִנְכְנסוּ , ַהּבֹוֶכה ַהּתִ הְוִה , ַהּבַ נַ  ֵהִבינוּ . ֵמָאָדם ֵריק הּוא ּנֵ ְ , םיִ ַהׁשּ

י אי ּכִ ַוּדַ ית לֶא  ַההֹוִרים ָהְלכוּ  ּבְ ֶנֶסת־ּבֵ ֵדי ַהּכְ ֹמַ#  ּכְ ִקיעֹות־ֶאת ִלׁשְ ֵאר ֶהְחִליט דוִ ּדָ  יַרבִּ ו, ַהּתְ ָ ֵדי ִיתבַּ בַּ  ְלִהׁשּ ינֹוק ַ#ל רמֹ ׁשְ לִ  ּכְ  ַהּתִ
ָטן ַדאיְוָאַמר ׁשֶ , ויהֹוָר  ׁשּוב ַ#ד עוּ ׁשְ ְע ׁשַ לְ וּ  ַהּקָ ָרֵאל ַאַחת ׁש ֶפ נֶ  ִהיא ּכְ ׂשְ ֵדי ִמּיִ ד ּכְ ִקי ֶאת ְלַאּבֵ ֲ#בּוָרּה  עֹותַהּתְ יַ# . ּבַ י בִּ ַר לְ  ְלִמידּתַ ַה  ִהּצִ

ִוד ְמׁשֹךְ  רוֹ ְד ָ# ֵה  ןכֵּ ׁשֶ , ְדָרׁש ּמִ ַה  תיְלבֵ  ָלֶלֶכת ּדָ ׂשּוֶמת ּתִ י ֵלב־ּתְ ְלּתִ ָכךְ  םֵר גָּ יִ  ְוַאף ְרִגיָלה ּבִ ים ַצַ#ר ּבְ יַ# , ָלַרּבִ ֵתר ַ#ְצמוֹ ־ֶאת ְוִהּצִ  ְלִהּוָ
ַמע. ִיתבַּ בַּ  י ׁשָ ְכַנס אּוָלם, קֹולוֹ בְּ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ּנִ ׁשֶ ׁש  'ַהחֹוֶזה' ּכְ יט, ִקיעֹותּתְ בַּ  ְלַהְתִחיל ּוִבּקֵ ַאל הנָ ָא וָ  הנֶ ָא  ִהּבִ י הּוא ֵהיָכן: "ְוׁשָ  קִיְצָח  ַרּבִ
ר ֶאת יםַהֲחִסיִד  ֵהִבינוּ  לֹא"? יקִר 'וֹ זּ ִמ  ׁשֶ ֵאָלה ּפֵ ְ ירוּ  ְולֹא, ַהׁשּ י ֶאת ִהּכִ ם־ַ#ל הנָּ ּכ* ׁשֶ  קִיְצָח  ַרּבִ ְדּתוֹ  ִעיר ׁשֵ ּלַ ן , ה* ּכֵ ַ#ם זוֹ  ָהְיָתהׁשֶ  ַהּפַ

יַ#  ָהִראׁשֹוָנה ִהּגִ ִליןְלל*  ׁשֶ ִחיד. ּבְ ֵהִבין ַהּיָ ֵאַלת ֶאת ׁשֶ י ׁשְ י היָ ָה , ָהַרּבִ ַלח ְוהּוא, בוֹ לּ לֶּ ִמ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ד ׁשָ ִל  ִמּיָ  לֶא  וֹ ְלָהִביא ַח יׁשָ
ית ְדָרׁש ־ּבֵ ל. ינֹוקַהּתִ  ַ#ל ַאֵחר רֵמ וֹ ׁש  ִמידֱ# ְוֶה , ַהּמִ ָ#ה אֹוָתּה  ּכָ ין ׁשָ ד, ִקיעֹותּתְ בַּ  ֵהֵחל ְולֹא ַהחֹוֶזה ִהְמּתִ ְכַנס ּוִמּיָ ּנִ ׁשֶ י ּכְ , ִיְצָחק ַרּבִ
ָנה ֵאיזוֹ : "לוֹ ָא ׁשְ וּ  ֵאָליו ּפָ ה ְגָיהס*  ּבְ ָיִמים ָ#סּוק ַאּתָ יב"? ֵאּלוּ  ּבְ י ֵהׁשִ ר קִיְצָח  ַרּבִ י, ְוִסּפֵ רֹובׁשֶ  היָ גְ ּס* בַּ  הּוא עֹוֵסק ּכִ סּול ּקָ ין תְלֵ#דוּ  ּפְ  ּבֵ

ִליָלה ּוֵבין כּותזְ לִ  יט. ִלׁשְ ַאל 'הַהחֹוזֶ ' ּבוֹ  ִהּבִ ַבר ךָ לְ  הׁשָ ְק ה*  ַהִאם: "ְוׁשָ ס*  ָמה־ּדְ י"? זוֹ  ְגָיהּבְ יב ִיְצָחק ְוַרּבִ ד ֵהׁשִ ן: "ִמּיָ  ֹותבּ ַר , ּכֵ
יִתי יּתִ ְט בַּ ַח ְת ִה  ֵ ס*  ְוִהְתַקׁשּ ֲהֵרי. זוֹ  ְגָיהּבְ הּוא תְלֵ#דוּ  סּולּפָ  רֹובָק  ִאם ׁשֶ ׁשֶ א ּכְ דֹון־ֶאת תוֹ כּ זַ לְ  ּבָ ָבר ַ#לַהּנָ ל ַהּדָ ַ#ת.־, ִמְתַקּבֵ  אּוָלם ַהּדַ

הּוא תְלֵ#דוּ  סּולּפָ  הּוא ַמּדּוַ#  ׁשֶ א ּכְ י ֶנֱהָנה"? ְלחֹוָבתוֹ  ְלָהִעיד ּבָ ָבָר  ָהַרּבִ ַאל, יוִמּדְ רּוץ ָמָצאָת  ְוַהִאם, וּ נ: "ְוׁשָ ָיה ּתֵ ׁשְ "? זוֹ  דֹוָלהגְּ  ְלק*
יב ְוׁשּוב י ֵהׁשִ ן: "ְוָאַמר קִיְצָח  ַרּבִ י, ּכֵ ְבּתִ י, לֹוַמר ָחׁשַ ר ּכִ ֲאׁשֶ לּוםַת בְּ  בוֹ יְּ ַח ְמ  ְוהּוא, חֹוָבהְל  ְקרֹובוֹ ־ַ#ל ֵמִעיד ָאָדם ּכַ  ֵ#דּותוֹ  הֹוֶפֶכת, ׁשְ

ֶבת ל תֵ#דוּ לְ  ,ַהְמַחּיֶ י, ְזכּות־ׁשֶ ָכךְ  ּכִ דוֹ  ֶאת רֵט וֹ ּפ  הּוא ּבְ א עֹוָלםבָּ  ֵמעֶֹנׁש  ןַהּנָ ן, ַהּבָ ּכֵ ר ׁשֶ ּפֵ עֹוָלם ַ#ְצמוֹ ־ַ#ל ּכִ ה ּבָ  ְיֵדי־ַ#ל ַהּזֶ
לּום ׁשְ ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ ". ַהּתַ ָניו אֹורוּ , ַהּדְ ל ּפָ עוּ , ַרּבֹוַתי: "ְוָאַמר קֹולוֹ ־ֶאת ֵהִרים ְוהּוא, ה'זֶ 'חוֹ ַה  ׁשֶ ָטן ָלֶכם ּדְ ָ ַהׂשּ  ֵהִביא ַהְמַקְטֵרג ׁשֶ

ל ֵרמֹותֲ# ־ֲ#ֵרמֹות ֵדי, ֲ#ֵברֹות־ׁשֶ ָמָתם־ֶאת ְלהֹוִכיַח  ּכְ ל ַאׁשְ ָרֵאל־ׁשֶ ְך'־ַ#ל ָיִעיד 'ּוִמי. ִיׂשְ ַאל? ּכָ בָּ ַה  ׁשָ ָטן, ה"ּקָ ָ ׁש  ְוַהׂשּ ּקֵ ַה  ּבִ בָּ ׁשֶ  ה"ּקָ
ְכבֹודוֹ  ָבִרים־ַ#ל ָיִעיד ּוְבַ#ְצמוֹ  ּבִ ָליֹות ןֵח וֹ בּ  ןכֵּ ׁשֶ , ַהּדְ ִפיו הָהְיָת  תוֹ נָ ֲ# ַט וְ , הּוא ֵלבוָ  ּכְ ר, ּבְ ּתָ ּמ* ר יובָ רוֹ ְק ־ַ#ל ְלָהִעיד ְלָאָדם ׁשֶ ֲאׁשֶ  הּוא ּכַ

ר ְוָלֵכן, ְלחֹוָבָתם ֵמִעיד ּתָ ֶנֶגד ְלָהִעיד ה"בָּ ּקָ לַ  לוֹ  מ* ָרֵאל םַ#  ּכְ ֵהם ַאף־ַ#ל, ִיׂשְ ָניו ׁשֶ ֵני, יובָ רוֹ ְק  ּבָ הּוא ִמּפְ  אּוָלם. ְלחֹוָבָתם ֵמִעיד ׁשֶ
ה ר, ַ#ּתָ ֲאׁשֶ י ּכַ ִפְלּפּולוֹ  הֹוִכיַח , יקִר 'וֹ זּ ִמ  קָח ִיְצ  ַרּבִ י, ךְ ֶפ ַהֵה ־ֶאת ּבְ ם ּכִ ן, ְלָהִעיד ְלָקרֹוב ָאסּור ְלחֹוָבה ּגַ ּכֵ ל ׁשֶ עֹוָלם חֹוָבה־־ּכָ ה ּבָ  ַהּזֶ

ֶרַגע ְוִאם, ְזכּות ּגֹוֶרֶרת ֵני בוּ יְּ ח* יְ  ּכְ ָרֵאל ּבְ ין ִיׂשְ ּדִ לוּ  ַאֲחֵרי ֲהלֹא, ּבַ ַקּבְ ּיְ םָ#  ֶאת ׁשֶ ִאים אוּ ֵיצְ  ְנׁשָ ק, ַזּכָ ּתֵ ּתַ ֵט  ִהׁשְ מוּ  גֹורַהּקָ ּתְ  ְוִנְסּתַ
ֱאָסִפים ִצּבּור ּוְבעֹוד". ַטֲ#נֹוָתיו ׁשּות ירוּ ׁשָ  ַהּנֶ ִהְתַרּגְ ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ  ּבְ ם, ַהּדְ יָון: "ְוָאַמר ה'זֶ 'חוֹ ַה  ִסּיֵ ֵט  קּקֵ ּתַ ׁשְ נִּ ׁשֶ  ּוִמּכֵ  ָהָבה, גֹורַהּקָ

ֹוָפר ְוִנְתַקע ׁשּ ִקיעֹות כֹותְר בִ בְּ  לְוֵהֵח ", ּבַ   . ַהּתְ
�  

י ָרֵאל ַרּבִ ַ#ל ףְר דוֹ ְס ְר ּטֶ ּמַ ִמ  יגִס יְ טוֹ  ִיׂשְ ָרֵאל תיבֵּ " ּבַ ׁש  לֹוַמר ָרִגיל היָ ָה ", ִיׂשְ ּיֵ ֵהר ׁשֶ ּלֹא ְמֹאד ְלִהּזָ ׁשּום ַ# ִלְפגֹּ  ׁשֶ יֶּ  ָאָדם ּבְ  ֲחָזָקה לוֹ  ׁש ׁשֶ
ָבה ִלְפֵני ַלֲ#בֹר ֹוָפר ִלְתקַֹ#  אוֹ , ַהּתֵ ׁשּ י, ּבַ ָבר ּכִ ִפיכּות ּגֹוֵרם ַהּדָ ִמים ִלׁשְ ל ּדָ ׁש ־ׁשֶ ה רּפֵ ְלַס  ָהָיה ְוָרִגיל. ַמּמָ ַבַ#ל ַמֲ#ׂשֶ ָהְיָתה, ּתֹוֵקַ# ־ּבְ  ׁשֶ

ל ֲחָזָקה לוֹ  ִנים ׁשֶ ֵבית ִלְתקַֹ#  ׁשָ ֶנֶסת־ּבְ בָּ  ַהּכְ ר  אּוָלם, ףְר דוֹ ְס ְר ּטֶ ַמ  ִעירׁשֶ ֲאׁשֶ ַ#ם  ְבֲחרוּ נִ ּכַ ִאיםּפַ ּבָ י ּגַ לוּ  ֶהְחִליטוּ , םֲחָדׁשִ  רוֹ ּטְ ְלַפ  ַהּלָ
ָרתוֹ  ׂשְ ֵאין ֲ#ָנהַט בְּ , ִמּמִ אן ׁשֶ ֵהן 'ֲחָזקֹות' ׁשּום ִעירבָּ  ּכָ ׁש . ׁשֶ ּקֵ י ּבִ ָרֵאל ַרּבִ ִאים ִיׂשְ ּבָ ּלֹא ֵמַהּגַ ְפִקידוֹ  ְלַהֲ#ִבירוֹ  ׁשֶ לוּ  אּוָלם, ִמּתַ  לֹא ַהּלָ

ְמעוּ  קֹולוֹ  ׁשָ דוּ , ּבְ ְמקֹומוֹ  ִלְתקַֹ#  ַאֵחר ָאָדם ְוִכּבְ ר אּוָלם. ּבִ ֲאׁשֶ יַ#  ּכַ ִקיעֹות ְזַמן ִהּגִ ָנה ַהּתְ ָ רֹאׁש ַהׁשּ הַה  ִהְצִליַח  לֹא, ּבְ ׁשּום ִלְתקַֹ#  ּלָ  ּבְ
ַדק, ֹאֶפן ּבָ י ּוְכׁשֶ ָרֵאל ַרּבִ ֹוָפר־ֶאת ִיׂשְ ִאיםגַּ ַל  אֹותוֹ  ְוֶהְרָאה, ַהּפֹוֵסל ֶסֶדק ּבוֹ  ָמָצא, ַהׁשּ ָא  ּבָ ַמִים־ִמן עֶֹנׁש  ָלֶכם ֲהֵרי: "ְמרוֹ ּבְ ָ  ְלַאַחר". ַהׁשּ

ה ִפּלָ י ִהְזִמין ַהּתְ ָרֵאל ַרּבִ  ִיׂשְ
ַ#ל ֶאת  יקִת וָּ ַה  ַהּתֹוֵקַ#  ּבַ

ַקע ְוהּוא, ְלֵביתוֹ  ִבילוֹ  ּתָ ׁשְ  ּבִ
ל־ֶאת ִקיעֹות־ּכָ   .ַהּתְ

�  
ַ#ם רוּ ִסּפְ  רֹאׁש  ּפַ ָנה ּבְ ָ  ַהׁשּ

ילְ  , ךְ ְרבַּ אֹויֶ  ַזְלָמן המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ
ית ַ#ל ֶנֶסת־ּבֵ ם ּכְ ּיָ ָ  ְמס* ׁשּ  םׁשֶ

ַ#ל ָ#ַמד  ִאיׁש , ַהּתֹוֵקַ#  ּבַ
 ְוָגָ#ה, ֶרֶגׁש  ּוַבַ#ל םֵמָ#  מּוָרם

ֶטֶרם ִכיבְ בִּ  . ִקיעֹותּתְ בַּ  ֵהֵחל ּבְ
ַ#ר ְקִריא ּבוֹ  ּגָ  ָמה: "ְוָאַמר ַהּמַ

ה  ִלְפֵני ַהִאם? ּבֹוֶכה ַאּתָ
ה ֲאִכיַלת ם ַמּצָ ן־ּגַ  ְמָמֵרר ּכֵ

ה  ִכיבְּ לַ  ַ#םַט  יןֵא ?! ִכיבֶ בְּ  ַאּתָ
ֶטֶרם יַּ  ּבְ ". ִמְצָוה תֲ#ׂשִ

י ִהְצַטֵ#ר  ַזְלָמן המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ
ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ  ְמֹאד , ַהּדְ

א ּטֵ ְכֵאב ְוִהְתּבַ יַצד: "ֵלב־ּבִ  ּכֵ
ר ל ֶאְפׁשָ  רׁשֵ כָּ  ֵמִאיׁש  ְלַבּטֵ

ָרֵאל ׂשְ ׁש ַה  ֶאת, ִמּיִ  ֶהְרּגֵ
יֶּ  הלֶ ֲ# ַהנַּ  ֶטֶרם לוֹ  ׁש ׁשֶ  עֹוֵמד ּבְ

 הׂשֵ ֲ#  תִמְצוַ  םְלַקיֵּ  הּוא
אֹוַר    ".ְיָתאּדְ

  
ַנת ֵליל ַאַחת ׁשְ ָנה רֹאׁש  ּבְ ָ , ַהׁשּ
יד ִנְכַנס ּגִ י ַהּמַ לֹום ַרּבִ  ׁשָ

ַבְדרֹון ה ׁשְ רֹב ִלְתִפּלָ  םָ# ־ּבְ
ֵבית  ים'ֲחִסיִד  לַה 'ְק  תֶס נֶ כְּ ַה  ּבְ

כּוַנת ׁשְ ּבִ  ֶחֶסד' ֵריֲ# 'ׁשַ  ׁשֶ
ַלִים ירּוׁשָ  ֵהֵחּלוּ  ּוְבֶטֶרם, ּבִ

לְלִה  ּלֵ ת ְתּפַ ִפּלַ ל ַ#ְרִבית ּתְ  ׁשֶ
ְקׁשוּ , ַהַחג ׁש ִהְתַקּדֵ  ֵליל  ּבִ

ּנוּ  ִאים ִמּמֶ ּבָ ִמיַ#  ַהּגַ  ִלְפֵני ְלַהׁשְ
ָהל ְבֵרי ַהּקָ  ִהְתעֹוְררּות ּדִ
ִמְנַה  ָנה. ַרּבֹות ְקִהּלֹות גּכְ י ּפָ לֹום ַרּבִ ָפִרים ֲארֹון לֶא  ׁשָ ַלף, ַהּסְ ם ׁשָ ָ ָ ְקד*  יֵר ֲ# ׁשַ " רֶפ ַהּסֵ  ֶאת ִמׁשּ ים יְלַרבִּ " הׁשּ  הָל ָ# , ִויַטאל ַחּיִ

יָמה־ַ#ל ם ְלַהְקִריא ְוֵהֵחל, ַהּבִ ָ ָבִרים ֶאת ִמׁשּ ה: "לוּ ַהלָּ  ַהּדְ ּדֹות ןִעְניַ  ְוִהּנֵ ֶפׁש  ָאָדםבָּ  תעוֹ בָּ ְט מ*  ֵהן, ַהּמִ ּנֶ ּדֹות ןִעְניַ  ּוְלִפיָכךְ . ּבַ  ַהּמִ
ּבּור־ֶאת ִהְרִחיב לֹא הּוא". ְמֹאד־דְמאֹ  ַ#ְצָמן ָהֲ#ֵברֹות־ִמן ָקׁשֹות ָהָרעֹות יךְ , ַהּדִ ְבֵרי ֶאת ִלְקרֹא ִהְמׁשִ  ִכיבְ בִּ  ּוָפַרץ, ַהּנֹוְקִבים ַהּמּוָסר ּדִ

ם. ַמר ּיֵ ּסִ ׁשֶ ָבִרים־ַ#ל ׁשּוב ָחַזר, ּכְ ֵדי  ָצִריךְ  ָהָיה לֹא רֵת וֹ ְוי, ַהּדְ ָהל ֶאת ְלעֹוֵררּכְ   ה. ָד בוֹ ֲ# ר ָה ּקַ ִע  אהוּ ׁשֶ  ,םיֶה ֵת וֹ דּ ִמ ־ֶאת ןּקֵ ְלַת  ַהּקָ

  

ׁשּוָבה ְמָחהּבְ  ִלְהיֹות ְצִריָכה ַהּתְ חֹון ׂשִ י לֹא, "הּוא־ךְ וּ רּבָ  אַהּבֹוֵר  ֶחֶסד ַ!ל ּוְבִבּטָ ר ְוָלֵכן". ַ!ּמֹו ְוַנֲחָלתֹו לֹא ַיֲ!זֹבה' ש) ִיּטֹ ־ּכִ ַ!ם לֹוַמר ֶאְפׁשָ    ֶזהָל  ַהּטַ
ֵאין ֵניֶהם־ַ!ל נֹוְפִלים ׁשֶ ֶ!ֶרב ּפְ רֹאׁש  ּבְ ָנה ּבְ ָ ֵדי ַהׁשּ ֵאין ְלַהְראֹות, ּכְ ָניו־ַ!ל ִלּפֹל ָצִריךְ  ׁשֶ קֹום ִלְפֵני ְמָחהּוְבׂשִ  ַאֲהָבהּבְ  דמֹ ֲ! ַל  ַרק, ּפָ  המגיד מקוז'ניץ)(. ַהּמָ

  
ִעיר ָהָיה, ֶאָחד ליּכִ ׂשְ ַמ  ֹוֵררִהְתגּ  ְסלֹוִנים ּבְ  ְמַזְלֵזל ׁשֶ

ִדְבֵרי ָרֵאל ֵגיּוְבִמְנֲה  ֲחָכִמים ּבְ ַ!ם. ִיׂשְ  ַ!ל ְוִלְגֵלג ָ!ַמד ּפַ
ָרֵאל גִמְנַה  יל ִיׂשְ רּוַסת ֶאת ְלַהְטּבִ ְדַבׁש ' ַהּמֹוִציא' ּפְ  ּבִ
ּמִ  ֹראׁש ְנָהג ֶלֱאֹכל ּכַ ָנה ּבְ ָ ַבׁש  ַהׁשּ  אנָ ְלִסּמָ  ְמִתיָקה ּוִמיֵני ּדְ

ַבׁש  בֹותּתֵ ּבַ  זֶמ ֶר  לוֹ  ּוָמְצאוּ , ָטָבא יֶ!ָך  ּדְ ּבִ ֵהן ַאׂשְ  ׁשֶ
ה ִגיַמְטִרּיָ ִביִעי ׁש ֶד חֹ  ּבְ ְ ֵרי חֶֹדׁש  הּוא, ַהׁשּ ׁשְ  םׁשָ  ָ!ַמד. ּתִ

ּקֵ  ַדע, ֶאָחד ַח ּפִ ּיָ אֹותוֹ  ׁשֶ ָבר ֶזה ָיַרד ליּכִ ׂשְ ַמ  ׁשֶ  ִמּכְ
ָכָסיו ט ִמּנְ יו ַרְגלוֹ ־ֶאת ּוָפׁשַ ים ְלנֹוׁשָ ֵאין ָהַרּבִ  ָלֶהם ׁשֶ

יַצד ּנוּ  ְלהֹוִציא ּכֵ דֹוִלים חֹובֹוָתיו ֶאת ִמּמֶ , ֲאֵליֶהם ַהּגְ
 ִלְהיֹות מּוָטב, ָנא ַמעׁשְ : "קוֹ סוּ ּפְ ־ֶאת לוֹ  ּוָפַסק

ר, ְדַבׁש ּבִ  'ַהּמֹוִציא'   "...ֵמֲחֵברֹו' ּמֹוִציא'ַה  ִלְהיֹות ֵמֲאׁשֶ
  

  

  

  
ִבְרּכַ  ְלהֹוִסיף נוּ ְוִתּקְ : "ַהּטּור ַתבּכָ   ַאְבָרָהם ָמֵגן תּבְ

ים'ְל  נוּ ֵר 'ָזְכ  י, ַחּיִ יםּבַ  ּכִ  ְוֵיׁש , ְזִכיָרה ׁשֹוןְל  לֵפ וֹ נ ַחּיִ
 !ַ ַמְטּבֵ בֹות א"י ֶזה ּבְ ֶנֶגד ּתֵ בֹות א"י ּכְ ּבַ  ּתֵ  סּוקּפָ ׁשֶ

עֶהָחֹפץ ֶאְחּפֹץ מֹות ָר " בֹות א"ְוי" ׁשָ סּוק ּתֵ ּפָ ּבַ  ׁשֶ
ע ּוְבׁשּוב" ָ!תוֹ  ָרׁשָ סּוק ֵיׁש  ְוֵכן", ֵמִרׁשְ ּפָ ּה " ּבַ ְועֹוד ּבָ

ה ִרּיָ ֶהן ְוֵיׁש ", ֲ!ׂשִ ִמְניַ  אֹוִתּיֹות ח"ס ּבָ י ןּכְ ֶנֶגד ם"ַחּיִ  ּכְ
בֹות ח"ס ׁש  ּתֵ ּיֵ ת ׁשֶ ָפָרׁשַ נֹות ּבְ ְרּבָ ל ַהּקָ ָנה רֹאׁש  ׁשֶ ָ  ַהׁשּ
ֵהן ַאְלִפין ח"ס ּוְכֶנֶגד ,ְנָחסיִפ ּבְ  ֶרת ׁשֶ ֲ!ׂשֶ רֹות ּבַ ּבְ ". ַהּדִ

י ְמָפְר ִנְדֲחקּו  ַרּבֹות יר ַהּטּורׁשֵ ָבָריו־ֶאת ְלַהְסּבִ  ןּכֵ ׁשֶ , ּדְ
סּוק ע ּוְבׁשּוב" ּפָ ִפי" ָרׁשָ ל טוֹ וּ ּט ִצ  ּכְ  לֹא ַהּטּור־ׁשֶ

ּלוֹ  ְך "נַּ ּתַ ּבַ  מֹוִפיַ!  יֶחְזֵקאל חּסַ ְוַהּנ( , ּכ(  ֵיׁש  ַגםְו  ׁשֹוֶנה ּבִ
בֹות ב"י ּבוֹ  ה' סּוקּפָ ּוַב , א"י ְולֹא ּתֵ ִרּיָ  ו"ט ֵיׁש  'ֲ!ׂשִ

בֹות ם סּוִקיםּפְ ַב . וּ ּתֵ נ(  ְוֵכן, אֹוִתּיֹות ח"ס ֵאין ּגַ  חּסַ ּבְ
 לֹוַמר ִנְדַחק יֹוֵסף יתְוַהּבֵ . אֹוִתּיֹות ח"ס ֵאין" נוּ ֵר ָזְכ "

, ד"יוּ ָוא"ו אֹו , ּכֹוְתֵבינּו ּבְ ד"ְויוּ  ו"ָואּבְ  ָמֵלאזֹוְכֵרינּו 
ְקּדּוקּכַ  ֵאינוֹ  ַאְך    .ׁשֹוִנים ָפִניםֳא ּבָ  הוּ צוּ ְר ּתֵ  יםּבִ ְוַר , ּדִ

  

  
ַקְרָנ�יו ְך ּבְ ַב� ּסְ ז ּבַ     (בראשית כב, יג) ֶנֱֽאַח�

ַטֲ!ֵמי א ְרָחאַט  ַמֲאִריְך  ּבְ  ְלִדְבֵרי זֶמ ֶר , ֶאְתַנְחּתָ
ְדָרׁש  ָכל, ַהּמִ ּבְ ֵני ֶנֱאָחִזים ַהּדֹורֹות־ׁשֶ ָרֵאליִ  ּבְ  ׂשְ
ֲ!ֵברֹות ִכים ּבַ ּבְ ֵאל ְוסֹוָפם, ָצרֹותּבְ  ּוִמְסּתַ ַקְרָניו ְלִהּגָ  ּבְ

ל ֱאַמר, לַאיִ ־ׁשֶ ּנֶ ׁשֹוָפר ֱאלִֹקים ה'ַו  ׁשֶ ַהְינוּ , עִיְתָק  ּבְ  ּדְ
ַאַחר ֲאִריְך  ׁשֶ בֹוא  ְרָחאַט  ַהּמַ אּתָ  זֶמ ֶר  ְועֹוד. ֶאְתַנְחּתָ

אן ֵיׁש   ּתֹוְקִעים ִיְהיוּ , ה"ּבָ ּקָ ַה  ָאַמר: ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי ּכָ
ֶרןי נַ ָפ ְל  ּקֶ ה ּבַ רֹאׁש  ַהּזֶ ָנה ּבְ ָ  סֹוֵלַח  ַוֲאִני, ַהׁשּ

ה. ְוֵכן, ַלֲ!ֹונֹוֵתיֶהם ֵהם ּתֹוְקִעים ָלּמָ ׁשֶ ִבים ּכְ  יֹוׁשְ
ב? עֹוְמִדיםְו  ָטן־ֶאת ְלַ!ְרּבֵ ָ ִ ַר  ּוֵפֵרׁש , ַהׂשּ ַ!ל י"ׁשּ  ְיֵדי־ׁשֶ

ֲאִריִכים ּמַ . ַטֲ!נֹוָתיו יםִמ ּתְ ּתַ ְס ִמ , הָו ְצ ַהּמִ ֶאת  םְלַקיֵּ  ׁשֶ
ּטֹוְרִחים, ְרָחאַט  ַמֲאִריְך  ְוֶזה ְתִקיַ!ת ּוַמֲאִריִכים ׁשֶ  ּבִ

ָאה ֶזה ְיֵדי־ַ!ל, רָפ וֹ ׁש  נּוָחה. אּתָ ְח נַ ְת ֶא ָה  ּבָ   )פני יוסף( ְוַהּמְ
�  

ֶדׁש  ד ַלֹח� �ֶאָח י ּבְ �ִביִע ְ ֶדׁש ַהׁשּ ֹח"       (ויקרא כג, כד) ּבַ

ַקְדָמא י, ְזָלאְוַא  ּבְ ֵרׁש  לֹא ֹוָרהּת ּבַ  ּכִ רֹאׁש  ִהְתּפָ  ׁשֶ
ָנה ָ ין יֹום הּוא ַהׁשּ ּלֹא, ַהּדִ  ִלְתׁשּוָבה ָ!ָליו ִנְסֹמְך  ׁשֶ

א ים ֶאּלָ ה ַנְקּדִ ׁשּוָבה ְוַנֲ!ׂשֶ   דרושי הרמבא"ד)( ְלָפֶניָה. ּתְ
�  

ם ְהֶי�ה ָלֶכ$ ֶדׁש& ִיֽ ְקָרא־ֹק"     (במדבר כט, א) ִמֽ

ַבת ַטַ!ם ִיְֽהֶי�ה ּתֵ ְקָראׁשֶ  חנָּ מ(  ּבְ  זּמֵ ְלַר , הֹוֵלְך  ׁשֹוָפר ּנִ
הֹוֵלְך  רָפ וֹ ׁש  ִלְתִקיַ!ת ִפּלֹות־ֶאת ּוֵמִביא ׁשֶ ָרֵאל ּתְ , ִיׂשְ

תוּ  ֹון  סּוקּפָ ּבַ  רמֹ ֱא  ְבָפָרׁשַ ֹון ִזְכר� ת$ ּבָ ִיְֽהֶי+ה ָלֶכם& ׁשַ
ה רּוָ,� ַבת ,ּתְ ׁשֹוָפר ִיְֽהֶי+ה ּתֵ ְך  ּבְ ּפָ  ַנתְלַתּקָ  זּמֵ ְלַר , ְמה(

ִאם, ל"ֲחזַ  ָנה רֹאׁש  ָיחּול ׁשֶ ָ ּבָ  ַהׁשּ ׁשַ  ּתֹוְקִעים ֵאין תּבְ
תֹון ֶנֱאַמר םׁשָ , ְו ּבוֹ  ּבָ ת זַהְמַרּמֵ  ׁשַ ּבָ ַ   פני יוסף)(. ַלׁשּ

�  

ׁש  ְדּגָ  מ(
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