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י ְלָחָמה ַ�ל־ּכִ   ) כא, י(ֹאְיֶביָך ־ֵתֵצא ַלּמִ

ִמְלֶחֶמת ְרָצה ָהִראׁשֹוָנה ָהעֹוָלם ּבְ ּפָ ַנת ׁשֶ ׁשְ ׁשוּ , ָהֶאֶרץ ד"ַ� ְר ּתִ וַ  ּבִ ּבְ ּתַ  יֵר ְד ִס  ִהׁשְ
ֲ�  דוּ ּדְ ׁש! וְ  עֹוָלם ָרֵאל ְקִהּלֹות. כֹותָר ַהּמַ ֵא  ֹותבּ ַר  ִיׂשְ הּבְ ִלי ֶנֶהְרסוּ  ירֹוּפָ , הנָ ּקָ ּתַ  ּבְ

ִלי ָרִכיםּדְ בַּ  ָנְדדוּ  ּוְבֵניֶהם ׁשֹ . ָמנֹוַח  ּבְ ְלָחָמה ךְ ּבְ י ָחַזר, ַהּמִ רּוךְ  ַרּבִ  טֶר ּסֶ ִמ  ּבָ
ט ַהּגֹוִלים ֵהֵחּלוּ  ַאט־ְוַאט, ָבהַהֲחֵר  ְלִעירוֹ  יץ'נִ יזְ וִ   ְלֵביָתם ְוָחְזרוּ  ְלִהְתַלּקֵ

אּוִדים ִבים, ָיִמים ָ�ְברוּ . ֵאׁש ֵמ  יםלִ צָּ מ!  ּכְ ָ ְקׁשוּ  ְוַהׁשּ ה־ֶאת ׁש ּדֵ ְלַח  ּבִ ִהּלָ  ַהּקְ
י אּוָלם, ַהֲהִריסֹות־ֶאת ּוְלקֹוֵמם י ָסַבר ָהַרּבִ ה ּכִ ֶאֶרץ יֹוֵתר ֹוֵררְלִהְתגּ  ֵאין ֵמַ�ּתָ  ּבְ
ים א, ָהַ�ּמִ ַ�  ַהּקֶֹדׁש ־ְלֶאֶרץ תַלֲ�לוֹ  ֵיׁש  ֶאּלָ ּקֵ ּתַ ּה  ּוְלִהׁשְ הַהגְּ  ִלְקַראת ּבָ ּלָ  הּוא. א!

ֵני ֶאת ְלעֹוֵדד ֵהֵחל ה ּבְ ִהּלָ ן ַלֲ�ׂשֹות ַהּקְ ֵרׁש  תוֹ ׁשָ ּוִבְדָר , ּכֵ ְמִליָצה ּפֵ  ֵסֶדר ֶאת ּבִ
ָרׁשֹות סֹוף ַהּפָ ּמַ  ּבְ ָבִרים ׁש ח! י: "ּדְ בָּ ְוַה  תלוּ גָּ לַ  ָיָצאנוּ  -  ָתבֹוא'־ְוִכי ֵתֵצא־'ּכִ  ה"ּקָ

יבָ  רֹב נוּ ֱהׁשִ ם ִאםוְ , ָסָדיוֲח וַ  ַרֲחָמיו ּבְ ים ַאּתֶ ִבים' ִלְהיֹות ְמַבְקׁשִ  דמֹ ֲ� לַ וְ  'ִנּצָ
ָמקֹום אן ָלֶלֶכת - ְך'לֶ יֵּ 'וַ  םַקיֵּ לְ  יֹוֵתר ינִ בַ ׁשְ חוֹ  ֲאַזי, ֶזה ּבְ  ּוִמי. ֲאבֹוֵתינוּ  ְלֶאֶרץ ִמּכָ

ר ם ֲאׁשֶ יב ִזינּו'ֲא 'ַה  ְיַקּיֵ ה ֲאַזי, יַר בָ ְד לִ  ְוַיְקׁשִ ם ִיְזּכֶ ָרָכה'ַה  'ְוזֹאת ּבוֹ  ְוִתְתַקּיֵ   "...ּבְ
�  

י ָפסּוק ָמָצא אוָ ְק יְס ִר ֵמ  ץ"כַּ  המֹ לֹ ׁשְ  ַאְבָרָהם ַרּבִ יַצד, זֶמ ֶר  ֶזה ּבְ  ָהָאָדם לוֹ ָיכ ּכֵ
יַ�  ּפִ יו ִתּקּוןבְּ  ַהּזּוַלת־ַ�ל ְלַהׁשְ ּלוֹ  ַמֲ�ׂשָ ֶרְך ָהָאָדם לְ ׁשֶ  ַהּזּוַלת־ֶאת בַחבֵּ . ּדֶ

ר ֲאׁשֶ ר אֹוְרִחים ַמְכִניס, רּוַח ־ּותּוַבֲאִציל תְנִדיבוּ בִּ  ִמְתַנֵהג הּוא ּכַ  ָממֹון ּוְמַפּזֵ
רגַּ ְת ִמ , ְצָדָקהלִ   ּבֹוֵדק הּוא ֵאין ַ�ְצמוֹ ־ֶאת ֲאָבל. ְוַסְבָלן ַוְתָרן ְוהּוא ֹוָתיוִמדּ ־ַ�ל ּבֵ

ָלל ַ�ל הּוא ַאף ַהִאם ּכְ  ְלֵרֲ�ךָ  ְוָאַהְבּתָ " ּתֹוָרה ָאְמָרה ְוָלֵכן. ֵאּלוּ  ְיָקרֹות ִמּדֹות ּבַ
מוֹ  -  ַהְינוּ ", ךָ ּכָ ָ�ֶליךָ  ּדְ ל ׁשֶ ּדֵ ּתַ ל ְלִהׁשְ ּכָ ֶ  הַמ  ׁשֶ הׁשּ ם ִיְהֶיה, ֵרֲ�ךָ  ֵאֶצל אֹוֵהב ַאּתָ  ּגַ

ְתָחה ְוָלֵכן... ֶאְצְלךָ  אן ַהּתֹוָרה ּפָ ָמה ֹאְיֶביָך'־'ַ�ל יםבִּ ַר  ׁשֹוןלְ בִּ  ּכָ  ׁשֹוןלְ בִּ  ְוִסּיְ
ִביָת  ָיִחיד ֵני, 'ְביוֹ ׁשִ  'ְוׁשָ ַהכַּ  ִמּפְ ֶצר ְלִמְלֶחֶמת אןכָּ  ָנהוָּ ׁשֶ ר, ַהּיֵ ְרֶצה ְוַכֲאׁשֶ  ּתִ

ִביָת  רכֹּ זְ לִ  ָ�ֶליךָ  ֲאַזי, םיֶה ֵת וֹ דּ ִמ  רּפֵ ּוְלׁשַ  אֹוְתךָ  ַהּסֹוְבִבים ֶאת ןּקֵ ְלַת  , 'ְביוֹ ׁשִ  'ְוׁשָ
הּתְ  ַ�ְצְמךָ  טׁשֹ ְק ', ַ�ְצְמךָ ־ֶאת 'ֹותבּ ׁשְ לִ 'ָ�ֶליָך  ךְ ־ְוַאַחר ִחּלָ   ...'ֲאֵחִרים טׁשֹ ְק  ּכָ

�  

ב ּתְ  יֵבם ְלָאִחיךָ ָהׁשֵ   ) כב, א( ׁשִ

י ׂשָכר ַרּבִ ָ לְ  ּדֹב ִיׂשּ ַ�ם תבַ ׁשָ , זִמּבֶ ִעיר ּפַ , ּוְכֵדי ְלָהִכיל ֶאת ָהאֹוְרִחים ַאַחת ּבְ
ים,  קֹום  ֵהִקימוּ ָהַרּבִ ּמָ דֹול ֹאֶהלּבַ ַמֲהלַ . ּגָ ת ךְ ּבְ ּבָ ַ ד, ַהׁשּ ִלים ַאַחד ִאּבֵ ּלְ ְתּפַ  ֶאת ַהּמִ
ּלוֹ  ָהַאְבֵנט ִצּדוֹ  אוֹ צָ ְמ  ַאֵחר דְוָחִסי, ׁשֶ ִני ּבְ ֵ ל ַהׁשּ , קֹולבְּ  ָ�ָליו ְוִהְכִריז ַהֵהיָכל ׁשֶ

ֵדי יבוֹ ְלָה  ּכְ ַמע. ִלְבָ�ָליו ׁשִ ד ׁשָ י לוֹ  ְוָצַ�ק, תוֹ זָ ָר כְ ַה  ֶאת ַהְמַאּבֵ ָ�ָליו הּוא ּכִ ל ּבְ  ׁשֶ
הְוַה , יונָ ּמָ ִס ־ֶאת לוֹ  ָנַתן ְוַאף ָהַאְבֵנט ן ּלָ ּוֵ ִליכְלַה  ִהְתּכַ , ַאְך קחוֹ ֵמָר  ֵאָליוֹו ׁשְ

י ִנְכַנס ֶרַגע אֹותוֹ בְּ  ה־ֶאת ְוָרָאה ָהַרּבִ ֲ�ׂשֶ ָנה", ָנא עַמ ׁשְ . "ַהּנַ  ַהּמֹוֵצא ֶאל ּפָ
ֲחִביבוּ  ָנה ֲהֵרי, "תּבַ ּמְ לְיָקָרה  הוָ צְ ִמ  ְלךָ  ִהְזּדַ  ֲחׁשּוָבה הוָ צְ ִמ , ֲאֵבָדה תבַ ׁשָ ֲה  ׁשֶ

ים ִעּתִ ּלְ ִרים ֵמָאה יֹותְח לִ  ָהָאָדם לוֹ ָיכ ׁשֶ ָנה ְוֶ�ׂשְ ם אֹוָתּה. ְלַקיֵּ  תוֹ ִלְזכּ  ְולֹא ׁשָ
זוֹ  ּוִמְצָוה ה ּכָ ן ַאּתָ ּוֵ ְתּכֹוֵנן יֹוֵתר טֹוב? ִלְזרֹק ִמְתּכַ ּתִ  ִמיַרתֲא בַּ  הוָ צְ ּמִ ַה  ִלְקַראת ׁשֶ
ם ל 'ְלׁשֵ ָרֵאל'־ּכָ ן, ִיׂשְ ָכְך  ּוְתַכּוֵ ם תוֹ כּ זַ לְ ּבְ ּלֹא ֵאּלוּ  ֶאת ּגַ   ".זוֹ  הוָ צְ ִמ  םְלַקיֵּ  ָזכוּ  ׁשֶ

�  

יתוֹ  ָחּה ִמּבֵ ּלְ ָיָדּה ְוׁשִ ת ְוָנַתן ּבְ ִרית#   ) כד, א( ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ּכְ

י דֹורוֹ  בׁשַ ְח נֶ  דוֹ דּ ְר ֶ� ֵמ  ץ"כַּ  יֹוֵאל ַרּבִ ְמֶחה  ּבְ מ! ִסְפרֹו יןּטִ גִּ  כֹותלְ ִה בְּ ּכְ , ְונֹוַדע ּבְ
ס" ְרּדֵ ין. ִרּמֹוִנים ּפַ ּטִ ַ�ם" ַ�ל ּגִ א ּפַ ׁש  ָאָדם ֵאָליו ּבָ ּקֵ ּבִ ֵרד ׁשֶ ּתוֹ  ְלִהּפָ , ֵמִאׁשְ

ר ה ְוַכֲאׁשֶ יַ�  ִנּסָ ּפִ ּלֹא ָ�ָליו ְלַהׁשְ ן ַלֲ�ׂשֹות ׁשֶ יר, ּכֵ ְבֵרי ֶאת לוֹ  ְוִהְזּכִ  ל"ֲחזַ  ּדִ
ַהְמָגֵרׁש  ּתוֹ  ׁשֶ ַח  ִאׁשְ ָמעֹות ָ�ָליו מֹוִריד ִמְזּבֵ הַה  ָאַמר, ּדְ ים: "ַנְפׁשוֹ ־רַמ בְּ  ּלָ לֹש3ִ  ׁשְ

ָנה  ָמעֹותיד ֲאִני מֹוִר ׁשָ אן, ּדְ ר ךְ לַ יֵא וָ  ִמּכָ ּתָ ַח ּמִ לַ  מ! ָמעֹותְמַ�ט  ְלהֹוִריד ְזּבֵ   "...ּדְ
�  

  

י ְלָחָמה־ּכִ ה -  )כא, י( ֵתֵצא ַלּמִ י־ֵתֵצא ֶנֱאַמר ָלּמָ ּכִ
ִאי ךָ ְד ְלַלּמֶ ? ָיִחיד ׁשֹוןלְ בִּ  ר־ׁשֶ ר ֶאְפׁשָ ּבֵ ְלִהְתּגַ

א, ֹוֵיבָהא־ַ�ל ַאְחדּות ֶאּלָ  )שפתי חכמים(. םָ� ָה  ּבְ
�  

י ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה־ּכִ ַבת -  )כא, יח( ִיְהֶיה ְלִאיׁש ּבֵ ּתֵ
ָבה המֹוֶר  אן ִנְכּתְ ְכִתיב ּכָ ְוִאּלוּ , יןּדִ כַּ  ו"ָוא ָמֵלא ּבִ

ן ב ְלַהּלָ ֵננוּ  ִנְכּתַ ְכִתיב ּוֹמֶרה סֹוֵרר ֶזה ּבְ רַס ֲח  ּבִ
ז, ו"ָוא יֶּ  ְלַרּמֵ ָנםׁשֶ ֶהם ִניםָפ ֳא  ו' ׁשְ ן ֵאין ּבָ ַהּבֵ

ה ר, הּומֹוֶר  סֹוֵרר ַנֲ�ׂשֶ ֲאׁשֶ , יםִמ ּדְ גִּ  ְוִאּמוֹ  ָאִביו ּכַ
ִמים, ִריםגְּ ִח  יםֵחְר , ִאּלְ ֵאין ִעירבְּ  אוֹ , יםּמִ ס# , ׁשִ ׁשֶ

ּה  ַהְמֹבָאר ְסִקיָלה ִחּיּוב ןְלִעְניַ  ֶזה־ְוָכל. ְזֵקִנים ּבָ
סּוק ּפָ ִני ּבַ ֵ בנִ  ּבוֹ  ַהׁשּ אּוָלם, ו"ָוא רַס ֲח  הֶר מֹ  ְכּתַ

סּוקַה  ֱאַמר ָהִראׁשֹון ּפָ ּנֶ רוּ  ּבוֹ  ׁשֶ ר ,אֹותוֹ  ְוִיּסְ ְמַדּבֵ
ְך  תְלקוֹ ּוַמ  ַהְתָרָאהּבְ  ּיָ ָכלְוׁשַ   )חשק שלמה(. ֹאֶפן ּבְ

�  

ט־ְוִכי ּפַ זֶמ ֶר  - )כא, כב( ָמֶות־ִיְהֶיה ְבִאיׁש ֵחְטא ִמׁשְ
אן ֵיׁש  בְּ  ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי ּכָ ָ�הׁשֶ הוּ  ׁשָ י אצָ ׁשֶ ַרּבִ

ָמֵ�אל ן ִיׁשְ ע־ּבֶ י לוֹ  ָאַמר ,ְלהֹוֵרג ֱאִליׁשָ ַרּבִ
ן עֹוןְמ ׁשִ  ְמִליֵאל־ּבֶ א ּגַ ּמָ ה ׁשֶ ּדָ ְס�! ב ָהִייָת  ּבִ יֹוׁשֵ

ה ּוָבָאה ָ ֹאל ִאׁשּ ָלּה  ּתָ ְר ְוָאַמ , ָרָתּה ֳה ָט  ַ�ל ִלׁשְ
הנֶּ ַ� ְת  הנֵ ֲ� ־ִאם ָאְמָרה ְוַהּתֹוָרה, ִלי יינִ ּתִ ְמ ַה 

ז ְוהּוא. ֹאתוֹ  ּמָ ֵתַבת ְמר! ִאי ּבְ נֹוָטִריקֹון ׁש "ּבְ
ָמֵ�אליִ  עֱא  ןּבֶ  ׁשְ ֱהַרגׁשֶ  ִליׁשָ יֹוֵדַ�  ֵאיְנךָ  ְוִאם, ּנֶ

ּפַ  אְט ֵח  ּבוֹ  ָהָיה ַמּדּוַ�  ְוָתִליָת  ֲאַזי, תוֶ ט־ָמ ִמׁשְ
  )איל וצבי(. ּבּורִצ  ּנּויִע  נֹוָטִריקֹון, ֵ�ץ־ַ�ל ֹאתוֹ 

�  

ִית ָחָדׁש  י ִתְבֶנה ּבַ ָך  ּכִ יָת ַמֲ�ֶקה ְלַגּגֶ -  )כב, ח( ְוָ�ׂשִ
ְחִסיר ִאם ְניַ  ּתַ ִית ןִמּמִ הּוא ּבַ ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ , 412 ּבְ
בֹות ןִמְניַ  ֶאת הּוא ךָ גֶּ גַּ ה ֵק ֲ� ַמ  ַהּתֵ ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

ָיְדךָ  ֵתרוָּ יִ , 241 ה 171 ןִמְניַ  ּבְ ִגיַמְטִרּיָ ל ּכְ ַבת ׁשֶ ּתֵ
ז, ַהּנֹוֵפל ִא  ְלַרּמֵ ִיתֵמַה  ָך גֶּ גַּ  הַמֲ�ֵק  ֶיְחַסר םׁשֶ , ּבַ

ּנוּ  ַהּנֹוֵפלָחִליָלה  ִיּפֹל ֲאַזי  )חי'־איש־ה'בן(. ִמּמֶ
�  

י ָאִחיָך הּוא־לֹא יֲאדִֹמ  -  )כג, ח( ְתַתֵ�ב ֲאֹדִמי ּכִ
ז ִפי, ָטִאיםֲח ַה  ַ�ל ְמַרּמֵ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ימוּ  ׁשֶ ִאם־ַיֲאּדִ

אן ֵיׁש  זֶמ ְוֶר . ַכּתֹוָלע ֶאת ִיְרֶאה ּלֹאׁשֶ , ָלָאָדם ּכָ
ַח  ַוֲחָטָאיו ֲ�ֹונֹוָתיו א, הנָ ּקָ ּתַ  ְסֵריּכְ לוֹ ָיכ ֶאּלָ

ּיֹות אֹוָתם ַלֲהֹפךְ  ׁשּוָבה ְיֵדי־ַ�ל ִלְזכ# , ֵמַאֲהָבה ּתְ
בֹות ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר  ַהּתֵ י ׁשֶ נֹוָטִריקֹוןן ֵה  ָאִחיךָ  ּכִ
ִנים ּכַ ָטֵאיֶכם ֲח ְהיּו יִ ־םִא  ָ ֶלג ּכַ ׁשּ ֶ ינוּ יַ ׁשּ , ְלּבִ

ֶמר ִיְהיוּ ־ִאם ּצֶ ימּו ַכּתֹוָלע ּכַ  תורת הפרשה)(. ַיְאּדִ
�  

י ו ־ּכִ בּו ַאִחים ַיְחּדָ נֹוָטִריקֹון ם"ַאִחי -  )כה, ה(ֵיׁשְ
ַ� יְ  רוּ ח ֲהרֹןַא  ִאם, הׁשֶ מֹ  הֹוׁש! ִבים ׁשֶ ְיהּוִדים יֹוׁשְ

ִרים ְוֵאיָנם ַיַחד ִבים, ַרעָה  ָלׁשֹון ְמַדּבְ ֵהם  ֶנְחׁשָ
ַא  ַ�  הש2ֶ מֹ  רחוּ  ןרֹ ֲה ּכְ  )רבי יהושע מטומשוב( .ִויהֹוׁש#

  זתשע"פרשת כי תצא, י"א באלול     
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יֹום ַהְנִחילוֹ    ְוָהָיה ּבְ

יִרים דַח ַא  דֹוִלים ָהֲ�ׁשִ ל ַהּגְ ַלִים ׁשֶ ִדיב היָ ָה , ְירּוׁשָ ה ר' ַהּנָ ְ , גְר בֶּ נְ יֶט וִ  ֹמש3ֶ ׁשּ  ַהּיֹום־דַ�  נֹוְתרוּ  ְכרוֹ ְוזִ  מוֹ ׁשֶ
ֶאָחד ּוב ִמּתֹוְמֵכי ּכְ ׁשּ ַלִים ׁש ּדֵ ַח ְת ּמִ ַה  ַהּיִ ירּוׁשָ נֹות ִלְפֵני ּבִ כּונֹות ּובֹוֶנה, ּדֹור ׁשְ ְ אֹות ַהׁשּ  מוֹ ׁשְ  ֶאת ַהּנֹוׂשְ

ַלִים ירּוׁשָ יָקהַ� ָה  ּבִ ה ּתִ ַלִים הָ�לָ  הש3ֶ מֹ  ר'. ְוַהֲחָדׁשָ ַנת קְס ּפְ יֶט וִּ ִמ  ִלירּוׁשָ ׁשְ יל גִ ב לְ רוֹ ָק  תוֹ יוֹ ְה בִּ  ,בּ "ַמ ְר ּתַ  ּבִ
ִ ׁשִ  ל ָ�צּום הֹון ּמוֹ ִע  ֵהִביא תוֹ יָּ לִ ֲ� ּובַ , יםׁשּ ִטְבעוֹ . יםלִ בָּ ר!  ִמיְליֹון ִציֲח כַּ  ׁשֶ ַמר ּבְ ְסּפוֹ  ַ�ל הש3ֶ מֹ  ר' ׁשָ ַ�  ּכַ  לּכְ
ֵחם ץלָ ֱא נֶ  היָ ָה וְ , ֵ�ינוֹ ־ַבתבָּ  ִיצְ  ְלִהּלָ ֵדי רוֹ ּבְ י, ִריםְמַסּפְ . ִלְצָדָקה ָידוֹ  ַח ּתֹ ְפ לִ  ּכְ ַ�ם ּכִ י ֵאָליו ִנְכַנס ּפַ  ַזְלָמן ַרּבִ

ים ּקְ ִמ , יןלִ יבְ ִר  ַחּיִ ַלִיםי ֵח ּפִ ָרה ִמּתֹוךְ , ְירּוׁשָ ה לֹא תוֹ חוּ ּקְ ִפ בְּ . ְצָדָקהלִ  ימוֹ ִר ְת ַה לְ  ַמּטָ ּלָ  ַרתַמּטְ  ֶאת לוֹ  ּגִ
ר, רוֹ וּ ּק בִּ  ֵביִתי יִדיִדילִּ  הַמ : "לוֹ ָא ׁשְ  הש3ֶ מֹ  ר' ְוַכֲאׁשֶ ם ָ�ָנה"? ּבְ ּמֵ ִמּתַ ל מוֹ לוֹ ׁשְ בִּ  ש3רֹ ְד לִ  יאִת בָּ , םָת ְס : "ּכְ  ׁשֶ

ךְ ". ַמר ה ר' ִחּיֵ הַא  רֹוֶאה ּוְבֵכן: "ְוָאַמר ֹמש3ֶ ֲאִני ּתָ ָ לַ וְ , ֹובטבְּ  ָחׁש  ׁשֶ ". ילַ ֵא  ָלבֹוא ִלְטרַֹח  ָצִריךְ  ָהִייָת  ְואׁשּ
י אּוָלם ים ַזְלָמן ַרּבִ ָניו־ַ�ל הָט ָ�  ַחּיִ ת ּפָ ל ֲאֶרׁשֶ פּותִהׁשְ  ׁשֶ ּתְ י ַוֲהֵרי: "ְוָאַמר, ַ�רצַ בְּ  ּתַ ַמְעּתִ י ׁשָ  חֹוֶלה ּכִ

ךָ  י" !"?ִהּנְ ַמְעּתָ  ִמּמִ ַמּה "? זֹאת ׁשָ ה ר' ּתָ ֶלךְ  המֹ לֹ ׁשְ : "הְוַנֲ�נָ , ֹמש3ֶ ה ַהּמֶ ּלָ לֹוַמר"... "ֶזה ָרז ִלי ּגִ יט"? ּכְ  ַמּבִ
הְת בִּ  ִגידנָּ ַה  ּבוֹ  י, ִהּיָ ים ַזְלָמן ְוַרּבִ ךְ  ֲהֵרי: "קוֹ חׂשְ ־ַבתבְּ  רֵמ וֹ א ַחּיִ ר, חֹוָלה ָרָ�ה 'ֵיׁש , תלֶ ֶה קֹ  ָאַמר ּכָ  ֹעש3ֶ

מּור ְרחוֹ ־ַ�לבְּ  הש3ֶ מֹ  ר' ךְ ַחיֵּ ִהְת "... ִלְבָ�ָליו' ׁשָ ָבר, וּ נ: "ָאַמרוְ , ּכָ ְמּתָ  ּכְ ּקּור תִמְצוַ  ִקּיַ ה לוֹ ְוָיכ, חֹוִלים ּבִ  ַאּתָ
י ַאךְ ", ְלֵביְתךָ  ׁשּובלָ  ים ַזְלָמן ַרּבִ ב נֹוַתר לֹא ַחּיִ י לֹא ֲ�ַדִין: "ַחּיָ ְמּתִ ִהְלָכָתּה  הוָ צְ ַהּמִ  ֶאת ִקּיַ ֲהֵרי, ּכְ  ָאְמרוּ  ׁשֶ

ל ל"ֲחזַ  ר־'ּכָ ִ ֶאָחד  נֹוֵטל, ַהחֹוֶלה־תֶא  ַהְמַבּקֵ ִ ִמׁשּ י לֹא ֲ�ַדִין ֲהֵרי ֲאִניוַ , 'יוֹ לְ ָח בְּ  יםׁשּ ךָ  ָנַטְלּתִ   "...ָמהוּ אְמ  ִמּמְ

ה ר' ַלִיםבִּ  ָיִמים ֶהֱאִריךְ  ֹמש3ֶ ַ�ר הְלַמְרבֵּ  אּוָלם, ירּוׁשָ ל ַרעזֶ לְ  ָזָכה לֹא ַהּצַ ךְ  ָמאיָּ ַק ־ׁשֶ  ֲ�ִריִרי ְוִהְתַהּלֵ
ל י. ָיָמיו־ּכָ ְמנַ  ד"ּבְ ּתוֹ  ִנְפְטָרה ד"תרנ ָאב־םֵח ּבִ ָנה ָהֵאֶבל ְיֵמי ּוְבֹתם, ִאׁשְ יתוֹ  ֶאת הש3ֶ מֹ  ר' ּבָ , ֵמָחָדׁש  ּבֵ

הּוא ׁשֶ א ּכְ ם ַאךְ , ִמיםיָ לְ  ְצִעיָרה ַאְלָמָנה נֹוׂשֵ ִנים. ִניםבָ לְ  ָזָכה לֹא הנָּ ּמֶ ִמ  ּגַ ָ ה ר'וְ , ףָ� יבִּ  ָחְלפוּ  ַהׁשּ  ֹמש3ֶ
ִמים ּוָבא ןָזֵק  הַנֲ�ׂשָ  ּיָ ת תוֹ ָא וָּ צַ  ֶאת ְלָהִכין ִלּבוֹ  ָנַתן לֹא ַאךְ , ּבַ ּקַ דֹול ֶ�ְזבֹונוֹ  ַוֲחל! אֹוָתם. ַהּגָ ְלטוּ , ָיִמים ּבְ  ׁשָ

ָאֶרץ יםכִּ ְר ּת! ַה  ָהָיה ָאָדם ינִ 'ָמ ְת עוֹ ָה  ֹחקלַ  ֶהְתֵאםּובְ , ּבָ ִנים ְללֹא רָט ְפ נִ  ׁשֶ ָלה ָהְיָתה, ּבָ ְמׁשָ  ֶרַבע ַמֲחִריָמה ַהּמֶ
לּוָכה רְלאֹוצַ  נוֹ הוֹ ֵמ  ָאר, ַהּמְ ְ ּתוֹ  ְוַהׁשּ יָון. וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ּוְקרֹוֵבי ְלִאׁשְ ךְ  ּכֵ ּכָ ְרְנֵסי ֵהֵחּלוּ , ׁשֶ ַלִים ּפַ ס ְירּוׁשָ  ְלַטּכֵ

יַצד, ֵ�ָצה יַ�  יּוְכלוּ  ּכֵ ּפִ ָאה ְלָהִכין יולָ ָ�  ְלַהׁשְ ַלִים ייֵּ נִ ֲ� לַ  הֹונוֹ  קלֵּ ְלַח וּ  ְמֹפֶרֶטת ַצּוָ  ַהּתֹוָרה ּומֹוְסדֹות ְירּוׁשָ
ת ָהְיָתה, ךְ כָ לְ  ַהְיִחיָדה ָהֵ�ָצה. ּה בָּ ׁשֶ  ְוַהֶחֶסד ׁשַ ׁש  ְנָכָסיו ַהְקּדָ ׁש , יִמ עֹולָ  ְלֶהְקּדֵ ְקָרא ֶהְקּדֵ ּנִ ַ�  ׁשֶ  ְרִביתּבְ

ם ֵ ׁשּ ַהְינוּ  ף'ְק א'וַ  ּבַ ֵכר לֹא, 'עֹוֵמד' ּדְ ַנְפׁשוֹ  ָיִהין ִמי ֲאָבל. עֹוָלִמית לֵא ִיגָּ  ְולֹא ִיּמָ ּיֹותגְּ  רבֵּ ְלַד  ּבְ ֵקן ִעם ל!  ַהּזָ
ֶ  הַמ  ַ�ל ל וֹ ניָ ְח ַא . ָהֵ�ָצה ִנְמְצָאה זֹאתלָ  ְוַגם? תוֹ מוֹ  ַאֲחֵרי ִלְהיֹות ָ�ִתידׁשּ ה ר' ׁשֶ ָה , ֹמש3ֶ ן ָיהׁשֶ יתוֹ ־ּבֶ  ּבֵ

ם ִהְזִעיק, דוֹ וֹ ס ְוִאיׁש  ךְ  ְלׁשֵ י ֶאת ּכָ ִעיר ָאִחיו, גְר בֶּ נְ יֶט וִ  ְזֵאב ַרּבִ ל ַהּצָ ה ר' ׁשֶ ִהְתגּ , ֹמש3ֶ ִעיר ֹוֵררׁשֶ  םְדּתָ לַּ ה!  ּבְ
ַתְלִמיד בׁשַ ְח נֶ וְ , קְס ּפְ יֶט וִ  דֹול םָחכָ ־ּכְ ַח  ּגָ ְפָלג ּוִפּקֵ הַה . מ! ָמקֹום הלָּ ּוְגד!  ֹוָרהתלְ  ָזָכה ּלָ ךְ  ןוָ יְוכֵ , ֶאָחד ּבְ ּכָ  ׁשֶ

ל ְלִלּבוֹ  ְמִסּלֹות ִלְמצֹא ִהְצִליַח  דֹול ָאִחיו ׁשֶ ּלֹא ןוָ יכֵּ , ַהּגָ ל קְזַק נִ  ׁשֶ ּנוּ  ְלַקּבֵ יְ  קלֶ ֵח  ִמּמֶ ָ ר! ּבַ  ָרתוֹ ַמּטְ  ְוָכל, הׁשּ
ַלִים ְלַמַ�ן ָהְיָתה לַ  ּבֹואוֹ  רְלַאַח  ָמה ְזַמן, ְוָאְמָנם. ְירּוׁשָ ָידוֹ  הלָ ָ� , ִיםִלירּוׁשָ ְכֵנַ�  ּבְ  ֶאת רּדֵ ְלַס  ָאִחיו ֶאת ְלׁשַ

ָכִסים ַ�ל ף'אְק 'וַּ ַה  ָהיוּ  ַהּנְ ַבֲ�לוּ  ׁשֶ ַלִים תוֹ ּבְ ירּוׁשָ ם, ּבִ ּלָ מוּ  ְוכ! ֵבית ִנְרׁשְ ין־ּבְ ַ ַה  ַהּדִ לוּ  יִע ְר ׂשּ ּקִ  ּתֶֹקף ְוִקּבְ   . יח!

י ִניָסן ח"ּבְ ה ר' רַט ְפ נִ , ט"תרמ ּבְ ר, טֹוב םׁשֵ בְּ  גְר בֶּ נְ יֶט וִ  ֹמש3ֶ ַהר ְוִנְקּבַ יִתים ּבְ ֶחְלַקת ַהּזֵ , ד"ַחבַּ  ּכֹוֵלל ּבְ
ַמךְ  ְוַאף, ד"ַחבַּ  יַלֲחִסיֵד  ְוֶצֱאָצא ַהּכֹוֵלל ןבֶּ  יֹותוֹ ְה בִּ  יו ַרּבֹות ּתָ ַחּיָ יׁש  ַהּכֹוֵלל יֵר בְ ַח בְּ  ּבְ  קלֶ ֵח  ְלַמֲ�ָנם ְוִהְקּדִ

ׁשַ  הָמ זְ יָּ ַה . ְנָכָסיו ֵמַהְכָנסֹות ׁש  ֶ�ְזבֹונוֹ  תְלַהְקּדָ ֶהְקּדֵ ְרָרה יִמ עֹולָ  ּכְ ְצַלַחת ִהְתּבָ מ! ׁשוּ  ּוְנָכָסיו, ּכְ ְקּדְ ן ַ� ַמ לְ  ה!
ה תַס ְכנָ ַה לְ , ּתֹוָרה ְמֵדילוֹ  ּלָ ּבֹוןבַּ  ִנְלַקח לֹא ֶאָחד טָר ּפְ  אּוָלם. ָסִדיםֲח  ּוְגִמילּות ּכַ ָרִטי הֹונוֹ  ֶזה ָהָיה. ֶחׁשְ  ַהּפְ

ּנֹוַתר ן ׁשֶ ּמָ ְמז! ל ָ�צּום כּוםְס  ,ּבִ ע ׁשֶ ַאְרּבַ ְפַקדׁשֶ , יםלִ בָּ ר!  ֶאֶלף ֵמאֹות ּכְ י ה! ְלּתִ ְמׁשַ ְנק ַהּמֶ ּבַ בְּ  ּבַ . ֶטְרּבּוְרגֶפ ׁשֶ
ה ָמְצאוּ  ְוָכאן ּמָ ַצע ְואֹוֲהֵבי יםנִ ָד ְמ ַח  ּכַ ר ְקָ�הבִּ  ּבֶ ּדֵ ּה  ְלִהְתּגַ ְכֵנַ�  ְוֵהֵחּלוּ , ּבָ ּתוֹ  ֶאת ְלׁשַ ה ִאׁשְ ִנּיָ ְ ל ַהׁשּ  ר' ׁשֶ
כּום ֶאת ִלְתּבַֹ� , הֹמש3ֶ  ּלוֹ  ַהּסְ ל ּתוֹ ַלֲאִמ . ְלַ�ְצָמּה  ּכ! ָבר־ׁשֶ נֹוַח  ּה לָ ְע בַּ  ָלּה  ִהְקִציב, ּדָ ל ְסכּום ַהּמָ ת ׁשֶ  ֲחֵמׁשֶ

ְכת!  יםלִ בָּ ר!  ֲאָלִפים ה אּוָלם, ּה ָת בָּ ּבִ ּמָ ֲחׁשּו ֵמ  ּכַ ּבָ ּלוּ  ֵדָרהּקְ בַּ ֵאּלּו ׁשֶ י, ּגִ ֶהְתֵאם ּכִ  ֶרַבע ּה לָ  יַ� ַמגִּ  ָהרּוִסי ַלֹחק ּבְ
כּום ּנֹוַתר ַהּכֹוֵלל ֵמַהּסְ ֶ�ְזבֹונוֹ  ׁשֶ ְנָתה. ּבְ ה ֵאפֹוא ּפָ ָ ל הבָּ ַר  לֶא  ָהִאׁשּ ַלִים ׁשֶ י ְירּוׁשָ מּוֵאל ַרּבִ ְנט ׁשְ , ַסּלַ

ָ  ּוִבְתִמימּות ׂשּ ה הְמ�! ְקׁשָ ּנוּ  ּבִ ּור ָלּה  בּתֹ כְ לִ  ִמּמֶ י 'ָהַרב ֹורתבְּ , ִאׁשּ ל ָהָראׁשִ נַ  הּוִדיםַהיְּ  ַדתֲ�  ׁשֶ ּכְ  יםזִּ ָהַאׁשְ
ַלִים' ירּוׁשָ י, ּבִ ית תוֹ נָ ַאְלָמ  ִהיא ּכִ ּקִ ל ַהח! ה ר' ׁשֶ נֹוַח  גְר בֶּ נְ יֶט וִ  ֹמש3ֶ ָתה ִהיא. ַהּמָ ת ֶאת ץֵר ְלָת  ִנּסְ ָתּה  ִסּבַ ׁשָ ּקָ  ּבַ

ֲאַמְתָלאֹות י אּוָלם, ׁשֹונֹות ּבַ מּוֵאל ַרּבִ ּנֹוַדע ׁשְ : ְוָאַמר, ּה יָת נִ כְ ּתָ  ַ�ל ְמֹאד ַמֵהר הלָ ָ� , יהּוָדֵאי'ִד  איָמ כִּ 'ַח כְּ  ׁשֶ
ּור ךְ לָ  בּתֹ כְ לִ  מּוָכן ֲאִני" ְתַנאי אּוָלם, ֶזה ִאׁשּ ִבי ּבִ ְתַחּיְ ּתִ יִגי אּלֹ ׁשֶ  ינַ ָפ בְּ  ׁשֶ ּצִ ע ּתַ ְפֵני זוֹ  ָדהוּ ּתְ ית ּבִ ט־ּבֵ ּפָ ׁשְ  ַהּמִ

ׁש  ְותּוְכִלי, ָהרּוִסי ּמֵ ּתַ ּה  ְלִהׁשְ ֵדי ַרק ּבָ ְעֵלךְ  יִח ֵמֲא  ש3רֹ ְד לִ  ּכְ ּלֹא ּבַ יד ׁשֶ ְנִתיַנת ךְ יִ לַ ָ�  ְלַהְכּבִ , יןּדִ כַּ  ֲחִליָצה ּבִ
ַלת ֵמי ְוַקּבָ ת!  ּדְ ִפי ךָ ֵת בָּ ּכְ יַ�  ּכְ ּגִ ֲחָתה ִהיא אּוָלם". ךְ לָ  ַהּמַ ַנאי ֶאת ּדָ י, ַהּתְ מּוֵאל ְוַרּבִ ּה  ִהְתָרה ׁשְ : ֲחמּורֹות ּבָ

ִעי" י, ךְ לָ  ּדְ י ִאם ּכִ ַנּסִ אֹותבְּ  ִלְתּבַֹ�  ּתְ יְ  ךְ ֶחְלֵק  ֶאת ַ�ְרּכָ ָ ר! ּבַ ּלֹא, הׁשּ י־ַ�ל ׁשֶ ין ּפִ ּלֹא ּתֹוָרה־ּדִ  ְרצֹונוֹ  יִפ לְ  ְוׁשֶ
ל ָהַאֲחרֹון ךְ  ׁשֶ נֹוַח  ִאיׁשֵ ּלֹא ךְ סֹוֵפ , ַהּמָ ְרִאי ׁשֶ ָרָכה ּתִ ֶסף ּבְ ּכֶ ָרָכה ּבַ ְהֶיה לֹא ְוַהּבְ ָ לַ  אּוָלם", ּבוֹ  ָיהרוּ ׁשְ  ּתִ  ְואׁשּ

ָבָריו ָהיוּ  ּור תֶא . ּדְ ָלה ַהְמיָֹחל ָהִאׁשּ ָנָתּה  ֵמַרב ִקּבְ ּוָ ּלֹא ָ�ַמד ַ�ל ּכַ ְ ִא , ַאֵחר ׁשֶ  ַהּקֹוְנסּול לצֶ ֵא  אֹותוֹ  הָר ׁשּ
ַלִים ָהרּוִסי ירּוׁשָ ְלִמי ַ�ְסָקן ּוְבֶאְמָצעּות, ּבִ הִה , חלָּ מ! ְמ  ְירּוׁשַ יׁשָ ה ּגִ ִריׁשָ ט־ְלֵבית ּדְ ּפָ ׁשְ  ָהרּוִסי ַהּמִ

ֶפֶטְרּבּוְרג ַלתְלַק  ּבְ יר!  ָקּה לְ ֶח  ּבָ ַ ּבִ ִביָ�ה. ּה לָ ְע בַּ  תׁשּ ָלה ַהּתְ ְסכּום ָזְכָתה ְוִהיא, ִהְתַקּבְ ל ָ�צּום ּבִ ִעים ׁשֶ ׁשְ  ּתִ
ר ֶנֶאְלָצה םֵמֶה , יםלִ בָּ ר!  ֶאֶלף ים ַ�ל ְלַוּתֵ לֹש3ִ ים ְלטֹוַבת ֶאֶלף ׁשְ ׁשּוָבּה . ֵדָרהּקְ בַּ  ַהּבֹוֲחׁשִ ַלִים ּבְ  יוּ ָה  ִלירּוׁשָ

ַאְמּתַ  ּה ּבְ ִ ׁשִ  ְחּתָ ָאה ְוִהיא ,יםלִ בָּ ר!  ֶאֶלף יםׁשּ ְ ל ְבנוֹ לִ  ֵמָחָדׁש  ִנׂשּ ִניָה  דַח ַא  ׁשֶ ִדּיּוק ָהָיה ָפּה סוֹ  אּוָלם ם,ַרּבָ  ּבְ
ל תוֹ ָא בוּ נְ כִּ  י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ ֶסף. ׁשְ ּכֶ ָלה ּבַ ּבְ ּקִ ּלֹא ׁשֶ ְלט, יןּדִ כַּ  ׁשֶ ֵאָרה וּ ׁשָ הּוָמה  ַהּמְ  רַח ּוְלַא , תֶר ֶ� גְ ּמִ ַה וְ ַהּמְ

ִקיָ�ה ִהׁשְ ְצָלחֹות לֹא תאוֹ ָק ְס ִע בְּ  הֹוָנּה  ֶאת ׁשֶ ם, סּוָפה ְוָקְצָרה רּוַח  ָזְרָ�ה, מ! ּלָ ָכךְ  ָראוּ  ְוכ! �     .ה' דיַ ֶאת  ּבְ

  
  

י ַלִים  ַרּבִ   ל"ַזּצַ  ַיֲ�ֹקב ֵלְיּב ֶלעִוי ַרֲאַב"ד ְירּוׁשָ

ֱאלּול תרמ"ט ַהִהּלּוָלא ְליֹום   ל' ּבֶ

 

ל הבָּ ַר  ךְ , יןׂשִ לֶ ׂשְ  ׁשֶ ִנים רֹותׂשְ ַ�  ּוְבֶמׁשֶ ׁש  ׁשָ ּמֵ  ׁשִ
ַרֲאבַ  ַלִים ד"ּכְ ַנת ָ�ָלה ֵאֶליָה , ְירּוׁשָ ׁשְ  ִעם ג"רת ּבִ

י יןאלִ גָּ ִמ  ילּמִ לֶ  רׁשֵ ָא  יַרבִּ  ַהּנֹוָדִעים יוָח ֶא  ינֵ ׁשְ   ְוַרּבִ
ָ  ַנחּום ִאיׁש  נֹוַדע. יקאִד ִמׁשּ ָכל ְוָגאֹון ָקדֹוׁש  ּכְ  ּבְ
ִנְגלֶ  ּתֹוָרה ַחְדֵרי ר הּבְ ָלה ּתֹוַרת ְוֶאת, ְוִנְסּתָ ּבָ ל ַהּקַ  ִקּבֵ
י י ִמּפִ ית יֵמָראׁשֵ  ַהּכֵֹהן ְיהּוָדה ַרּבִ ְדָרׁש ־ּבֵ  יתבֵּ ' ַהּמִ

ים ָהָיה ַלְיָלה יִמּדֵ '. לֵא  ּכִ  טֹוֵבל, ֲחצֹות ִלְפֵני ַמׁשְ
ִמְקֶוה ֵאינוֹ , ַהּבֶֹקר אֹור ַ�ד ְולֹוֵמד ָטֳהָרה ּבְ ׁשֶ  ּכְ
ל יוָת בוֹ ֲא כַּ . ֶאָחד ַלְיָלה ֲאִפּלוּ  ַמְחִסיר ּלֵ  חּסַ נ! בְּ  ִהְתּפַ
ַנז ּכְ ימֹות ָ�ָליו ֵהִעידוּ  אּוָלם, ַאׁשְ ּמִ ַ  ׁשֶ  לֹא ׁש "ָהַרׁשּ
מֹוהוּ  ִנְמָצא ּלֹא, ּכָ ר ׁשֶ ן ִחּסֵ ָנה ֲאִפּלוּ  ְלַכּוֵ ּוָ  ַאַחת ּכַ

נֹות  ּוָ ַ  ל"ָהֲאִריזַ ִמּכַ ֵסֶדר ׁש "ְוָהַרׁשּ ִפּלֹות ּבְ  ַהּתְ
ָרכֹות ִפּלֹוָתיו ֶאת. ְוַהּבְ ֵבית ָקַבע ּתְ  'ָאֳהֵלי תֶס נֶ כְּ ַה ־ּבְ

ל ַיֲ�ֹקב' ה ּכֹוֵלל ׁשֶ לַ  ַוְרׁשָ ירּוׁשָ יָקהַ� ָה  ִיםּבִ , ּתִ
ר' ִלְפֵני ,'הֹודוּ ' ַמִיםֲ� ּפַ  אֹוְמִרים ָהיוּ  ְוִלְכבֹודוֹ   ךְ וּ ּבָ
ָאַמר נ! ', ַח בֵּ ׁשַ לְ  ינוּ ָ�לֵ ' ִיםַמ ֲ� ּוַפ , ְוַאֲחָריו' ׁשֶ  חּסַ ּכְ
ַנז ּכְ יִנים יוּ ָה ַאף וְ , ּוְסָפַרד ַאׁשְ ת לוֹ  ַמְמּתִ ְתִפּלַ  ּבִ

ם ַ�ד ִמיָדהֲ� ָה  ּיֵ ּסִ ְרכַּ  ׁשֶ ֵדי, ַאְבָרָהם ָמֵגן תּבִ  ּכְ
ּיּוַכל ה לֹוַמר ׁשֶ ָ ׁשּ ִליַח  ִעם ְקד! ּבּור־ׁשְ ַ�ם ָאַמר. ַהּצִ , ּפַ

י ַ�ְרֵבי ּכִ ִאים ַהּיֹום ֲחצֹות רַאַח  תתוֹ בָּ ׁשַ  ּבְ  ָהָאבֹות ּבָ
ים דֹוׁשִ ל ַהּקְ ּלֵ ֲ�ָרִבי ַהּכֶֹתל ְלַיד ְלִהְתּפַ  ְוהּוא, ַהּמַ

ה ָראּוי ְזַמן  ּכֹוֵלל ֶאת ֵהִקים ִחיוָא  ִעם ַיַחד. ִלְתִפּלָ
ה ַלִים ּפֹוִלין ְליֹוְצֵאי ַוְרׁשָ ירּוׁשָ ם ְוָיָצא, ּבִ ךְ  ְלׁשֵ  ּכָ
ה ּמָ ָ�ִמים ּכַ ׁש , ַלּגֹוָלה ּפְ יִקים ֵלידוֹ גְּ  ִעם ְוִנְפּגַ ּדִ  ַהּצַ

עוּ  ּיְ ּסִ ר. לוֹ  ׁשֶ ּקֵ ּבִ ׁשֶ ן ֵאֶצל ּכְ י ָאִחיו־ּבֶ  המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ
ּתוֹ  ָקָמה, יןאלִ גָּ ִמ  ַזְלָמן ֶדֶרְך ֵנס,  תֶק ּתֶ ׁש! ְמ ַה  ּבִ ּבְ

ְמָ�ה ָ ׁשּ ׁשֶ ּדּוׁש  ֶאת ּכְ ּלוֹ  ַהּקִ ֵליל ׁשֶ בַּ  ּבְ . ֹקֶדׁש ־תׁשַ
יו עֹוד ַחּיָ רּוׁשוֹ  ֶאת אֹורָל  הֹוִציא ּבְ ִית" ּפֵ " ְלָאבֹות ּבַ
ְרֵקי ַ�ל ֵצרּוף, ָאבֹות ּפִ ים ּבְ   .ְוֶאָחיו ֵמָאִביו ִחּדּוׁשִ

  
" ּוַבֲחמֹר־ֲחֹרׁש ְּבׁשֹורַת ־אחריזה מעניינת על משקל "

המופיע בפרשתנו, מועתק בספרים בשם רבי אברהם 
ַּתֲחֹרז ְּבׁשֹור ּוַבֲחֹמר, ִּכי ִאם ֶאת ַהּׁשֹור ־עזרא: "א־אבן

ְּבָעֵרי ַהִּמיׁשֹור, ְוֶאת ַהֲחמֹור ְּבָהֵרי ַהּמֹור", ובנוסחים שונים 
נוספים. דהיינו, שאין לחרוז בשירה מלים המסתיימות 
באות דומה ומכנים אותה 'שיר עובר', אלא על ההברה 
האחרונה כולה להיות זהה, ואותה מכנים 'שיר ראוי', ולכן 
שור מתחרז עם מישור, וחמור עם מור, אבל לא תחרוז 
שור וחמור. המעולה הוא 'שיר משובח', שבו סופי החרוז 

במדרש שיר משתווים בשלוש אותיות ושתי תנועות. 
" אלו ָנאוּו ְלָחַיִי ַּבֹּתִרים ַצָּואֵר ַּבֲחרּוִזיםהשירים דרשו: "

הפייטנים, וכשמת רבי אלעזר ברבי שמעון, קראו עליו: 
", שהיה ִמֹּכל ַאְבַקת רֹוֵכלְוגֹו',  ַהִּמְדָּבר־ִמי ֹזאת ֹעָלה ִמן"

בעל מקרא ובעל משנה, ובעל לשון לייסד קרובות 
שמים". החרוזים ופיוטים, כרוכל הזה שיש בידו כל מיני ב

שם היותם סדורים כמו חרוזים בשרשרת, וכן ־נקראים על
השיר שבה אשה יוצאת. מעניין לציין, שייחוס הוראה זו 

עזרא, אין לו שום מקור, ומסתבר ־של "א ַתֲחֹרז" לאבן
שהתחבר מאות שנים אחריו. והוראה דומה נכתבה בידי 

 ִריםַהּׂשָ  ָּכל ָלֵכןרב סעדיה גאון בהקדמה ל'ספר האגרון': "
 םיֶה זֵ רּוֲח ַּב  ַיַעְרכּו א, ֵלָבב ְּבָחְכַמת ֹאָתם םָּב לִ  ָנָׂשא ֲאֶׁשר

", ְיסֹוד ֵאיֶנּנּו ָהַאֲחרֹון ָהאֹות ִּכי, ָלמֹו ּדֹוֶמה ְוָכל ִעירֹו – רֹוָק ְּב 
ומעניין שהדוגמאות שנתן דומות להוראת 'א ַתֲחֹרז', 

ַהֲחמֹור. וכן ־ַעִיר הוא ֶּבןשהרי ָּבָקר הוא שם כולל ַלּׁשֹור וְ 
היו אומרים: "אל תהי שוטה בחרוזים", דהיינו שלא 
להרבות בחרוזים בלי טעם, ללא הבנת המלים ועושרן, 
ומקור הפתגם בחולין: "בעא מיניה רב הונא מרב בחרוזין 
מהו"? דהיינו, אם תלה את הבשר בחרוזין ועשה בהם 

"אמר לו, אל העין? ־סימן, האם נחשב כבשר שנתעלם מן
 ְוָעִׂשיָת תהי שוטה בחרוזין". יש שהוסיפו אל 'א ַתֲחרֹז': "

 ָנִקי יזֶ רּוֲח  זֹרֲח , הָכ ָת אֹ יִת יִצִּו ֲאֶׁשר ְּכָכל, ָּכָכה ו"ְוֵרָעי ן"ָר ְלָב 
", על משקל החריזה: ָמוָ  ַּד  לְ ָק ְׁש ִמ  ִיְהֶיה ְוַאל, זָ וָ 
  ". ִצּוִיִתי אָֹתָכה־ְּכֹכל ֲאֶׁשר ,ָכהְוָעִׂשיָת ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ָּכ "
  

ַ�ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ַנִים י ׁשְ   ָלֶתת לֹו ּפִ

ִנים ֵליוֹ דִמגְּ  דָח ֶא  ָאֵמִריָקה,  ָהַרּבָ י היָ ָה ּבְ מּוֵאל ַרּבִ ר ָה ֵאֶלי, ֶאְלִקין הוּ ִליָּ ֵא  ׁשְ ּה  רּוְסָיהֵמ  ִהּגֵ ׁש  ּבָ ּמֵ  ׁשִ
נּות ַרּבָ ן־ביחוֹ בִּ  ּבְ ְבָהק ְלַתְלִמיד בׁשַ ְח נֶ וְ , ָיׁשָ ל מ! ַ ָה  ׁשֶ יּובַּ  בּ "ַרׁשּ ה ָיָמיו ברֹ ֲ� בַּ . אִויְטׁש ִמּלְ , ְנהֹור־יגִּ ַס  ַנֲ�ׂשֶ

ִזְכרֹונוֹ  אּוָלם ְפָלא ּבְ עּוִרים רֵס מוֹ  ָהָיה ַהּמ! ר, ְגָמָראבִּ  ׁשִ ֲאׁשֶ ָמָרא ֶאת ַמְקִריא אהוּ  ּכַ ִ ַר  ּוֵפרּוׁש  ַהּגְ ה י"ׁשּ  ִמּלָ
הבְּ  עוֹ  חוֹ ְק לִ  ְלׁשֹוְמֵ�י המֹוֶר , וּ ִמּלָ ֶאְצּבָ יט ֲ�ֵליֶהם ֵהיָכן ּבְ ֶהם גֹוֵ�ר, וְ ְלַהּבִ א, םׁשָ  לֹא" ּבָ לֹש3  ֶאּלָ  ׁשּורֹות ׁשָ

ַמ  הִמּלְ י" אוֹ ", ּטָ ּתֵ ּורֹות ִלְפֵני ׁשּורֹות ׁשְ ִזְקנּותוֹ ... ּדֹוֶמהְוכַ " ָהְרָחבֹות ַהׁשּ , ַהּקֶֹדׁש ־ְלֶאֶרץ תַלֲ�לוֹ  ָזָכה ּבְ
יץ יַבת ֹוָרהּת  ְוִהְרּבִ יׁשִ ַלִים ֶחֶסד' 'ּתֹוַרת ּבִ ירּוׁשָ ּבִ ְלִמיִדים ֶהֱ�ִמיד. ׁשֶ ה ּתַ םבְּ  רַט ְפ נִ וְ , ַהְרּבֵ ט טֹוב ׁשֵ  ז"ּבְ

ֲאָדר ְתקּוַפת. א"תשכ ּבַ ל תוֹ נוּ בָּ ַר  ּבִ ָאֶמ  ֶאְלִקין ָהַרב ׁשֶ ְרֵסם, ִריָקהּבְ ָלִלית ִעּתֹונּותבַּ  ִסּפּור ָ�ָליו ִהְתּפַ  ּבוֹ  ַהּכְ
ָתה ּלְ ֹאָרע, תגֶ לֶ ְפ ּמ! ַה  תוֹ חוּ ְק ּפִ  ִהְתּגַ ַרר ְוַהּמְ גּובֹות ּגָ ִית ִנְלָהבֹות ּתְ יםבָּ  ׁש ִהְתַקּדֵ  ִיםַמ ׁשָ  םְוׁשֵ , ּוִמחּוץ ִמּבַ   .ַרּבִ

ָ� , ׁשּוטּפָ  יִא יָק ִר ֵמ ָא  ְיהּוִדי היָ ָה , ןַמ לְ ּפֶ קוֹ  ַמר ה דבַ ׁשֶ ָנם־ְוֶאת תוֹ יָ ְע ַר ־ֶאת לְלכֵּ כִ וְ  תוֹ יָ ְח ִמ לְ  ָקׁשֶ ה ּבְ . ְוִהּנֵ
ּתֹו ֲא  ְפְטָרה ַ�דת, ׁשוֹ נוּ ָחְלָתה ִאׁשְ ּנִ ִקּצּור ׁשֶ  ֶאת ְלָהִקים ןַמ לְ ּפֶ קוֹ  ַמר ֶהְחִליט, ָהֵאֶבל ְיֵמי ּתֹם ִעם. ָיִמים ּבְ

יתוֹ  ִחיד ִלְבנוֹ  ָגהָא ּדְ  ִמּתֹוךְ , ֵמָחָדׁש  ּבֵ ַ�ִין ָרֲאָתה לֹא ַהחֹוֶרֶגת םֵא ָה  אּוָלם, ַהּיָ ל תוֹ הוּ ׁשְ  ֶאת ָיָפה־ּבְ ֶלד ׁשֶ  ַהּיֶ
תֹום ִית ַהּיָ ּבַ ה, ּבַ יעוּ . ַרְגָליו־ֶאת קחֹ ְד לִ  ְוֵהֵחּלָ ָבִרים ִהּגִ ךְ  ִליֵדי ַהּדְ נוֹ  ֶאת ְלַהְכִניס ץלַ ֱא נֶ  ןַמ לְ ּפֶ קוֹ  רּמַ ׁשֶ , ּכָ  ּבְ

ֵלמּות ָגהָא ּדְ  ִמּתֹוךְ , ְיתֹוִמים־יתְלבֵ  יתוֹ  ִלׁשְ ִנים ָיִמים ָ�ְברוּ . ּבֵ ַרב,  הֹון ָצַברוְ  ָהִאיׁש  ָהַלךְ  םכָ לָ ֲה ַמ בְ וּ , ְוׁשָ
ּתוֹ  ֶנֱהנוּ  םֵמֶה  ה ִאׁשְ ִנּיָ ְ ִפים ְוַיְלֵדיֶהם ַהׁשּ ּתָ ר ָאְמָנם ְוִאם. ַהְמׁש! ָבִרים ָממֹון ִעם ש3 ִלְרכֹּ  ֶאְפׁשָ  אּוָלם, יםבִּ ַר  ּדְ

יֵדי ֵהם יםְוַחיִּ  תאוּ יִר בְּ  בָּ ַה  ּבִ ל וֹ כּ ְר ַד כְ וּ , ְלַבּדוֹ  ה"ּקָ ן ןַמ לְ ּפֶ קוֹ  ַמר ָהַלךְ  עֹוָלם־ׁשֶ ּקֵ אֹוָתם. ְוִהְזּדַ , ָיִמים ּבְ
ָבהֲח ַהּמַ  הרָ ִנּקְ  ל ּה ָח מֹ בְּ  ׁשָ ה ׁשֶ ָ ָ ַהְיר!  לַר ּגוֹ ַ�ל  ָהִאׁשּ דֹוָלה הׁשּ א ֵמֵ�יֶניָה  ָנְדָדה ָתּה נָ ׁשְ וּ , ַהּגְ ּמָ ן ִיּטֹל ׁשֶ  ַהּבֵ

דֹול  ְיר!  ָהגּון ַתחנֶ ַהּגָ ָ ּבַ ִדין הׁשּ ן, ּכְ כֹור ּבֵ י ַהּנֹוֵטל ּבְ נַ  ּפִ ֶרְך םיִ ׁשְ ה ּדֶ ׂשָ יַצד, ְוִחּפְ לֹו ֵמַה  ּכֵ ְ ָ ְיר! ְלַנׁשּ י. הׁשּ  ַאְנׁשֵ
ֶות ֲ�דוּ  ָהְרפּוִאי ַהּצֶ ּסָ ֵק  ּה לָ ְע בַּ  ֶאת ׁשֶ לוּ , ןַהּזָ ה ִקּבְ ּנָ תַמ  ִמּמֶ ל יוָר וּ ּק בִּ  ֶאת ָמְנעוּ  ּה ּויָ וּ צִ  ּוְלִפי, ֲהגּוָנה ָיד־ּתַ  ׁשֶ

ן דֹול ַהּבֵ ׁש , ַהּגָ ּקֵ ּבִ ֵני ֶאת ְלַחּלֹות ׁשֶ ֶטֶרם ָאִביו ּפְ ָפָניו  ,תוֹ מוֹ  ּבְ ֲאַמְתָלאֹות ִניָסהכְּ ַה  ֶאתְוָחְסמּו ּבְ . ׁשֹונֹות ּבַ
יְנַתִים ָתה ּבֵ ה ִהְרּבְ ָ תוֹ  ֶאת ְלהֹוִציא ָהִאׁשּ ּבָ ל ּדִ ן ׁשֶ ֵ�יֵני ָרָ�ה ַהּבֵ ּה יִא  ּבְ ָרה, ׁשָ  ֵאיֶזה ָנא הֵא ְר : "ָסָרה ּבוֹ  ְוִדּבְ

ן ָחת  ּבֵ ׁשְ ֲאִפּלוּ , ךָ לְ  ׁש יֶ מ! ָ�ה ׁשֶ ׁשָ ה ּבְ ַאּתָ ַוי־ֶ�ֶרשׂ  ַ�ל ָטלוּ מ ׁשֶ א הּוא ֵאין, ּדְ לֹוְמךָ בִּ  ש3רֹ ְד לִ  ּבָ  ַוֲחָזָקה". ׁשְ
ִהיא ַרעָה  ָלׁשֹון ַ�ל ֶלת ׁשֶ ב־ַ�ל ִמְתַקּבֶ ּטֵ , ּוַבְעָלה ַהּלֵ ַזַ�ם אִהְתּבַ ְ נַ לְ  ְרצֹונוֹ  ַ�ל ּבְ ָ יר! ִמ  לוֹ ׁשּ  זוֹ  ִלְתגּוָבה. תוֹ ׁשּ

ָתה ד, תוֹ יָ ְע ַר  ִחּכְ קֹום ֶאל הּוָבא ּוִמּיָ ין־עֹוֵרךְ  ַהּמָ הְוַה , תנוֹ בוֹ זְ ִע  ְלִעְנְיֵני הּסֶ ְמנ!  ְיהּוִדי ּדִ ָאה ָ�ַרךְ  ּלָ  ַצּוָ
ּה  ְמֹפֶרֶטת ָ ר! יְ  ֶאת ָהִאיׁש  ַמֲ�ִניק ּבָ דֹולָ  תוֹ ׁשּ ּתוֹ  הַהּגְ ה ְלִאׁשְ ִנּיָ ְ דֹול ִלְבנוֹ  ְוִאּלוּ , ִויָלֶדיָה  ַהׁשּ  מֹוִריׁש  הּוא ַהּגָ

ל ִסְמִלי ְסכּום ים ׁשֶ ִ ְלַבד ֹוָלִריםדּ  ֲחִמׁשּ ִלים ָהיוּ  ִאּלוּ  ןכֵּ ׁשֶ . ּבִ ְ ִליל אֹותוֹ  ְמַנׁשּ ָ ֵמַהְיר!  ּכָ הַה  היָ ָה , הׁשּ  לוֹ ָיכ ּלָ
י ִלְטעֹן ַ�תַדְעּתֹו בְּ  פּויׁשָ  ָהָיה לֹא ָהָאב ּכִ ׁשְ ָאה ֲ�ִריַכת ּבִ ּוָ ט־ּוֵבית, ַהּצַ ּפָ ׁשְ ל ָהָיה ַהּמִ ל זוֹ  ַטֲ�ָנה ְמַקּבֵ  ּוְמַבּטֵ

ְסָמךְ  ףּתֶֹק   ֶאת ֵדיֶזה,  ִסְמִלי ְסכּום לוֹ  ַנקֳ� ָה  ְוָלֵכן, ַהּמִ יּ  ֶאת ְלַהְבִטיַח  ּכְ ּקִ ָ ַהְיר!  תוּ ח! ין־עֹוֵרךְ . הׁשּ ַתב ַהּדִ  ּכָ
ָאה ֶאת ּוָ ה ַהּצַ הבְּ  ִמּלָ ִפי, ִמּלָ ר ּכְ ְלׁשֹון ִריאְק ִה  ַהחֹוֶלה ֲאׁשֶ יְוַא , ַהּקֶֹדׁש ־ּבִ מוּ ַאף  ָהְרפּוָאה ְנׁשֵ ְחּתְ ֵ�ִדים ה!   .ּכְ

ן רְלַאַח  רָקצָ  ְזַמן  ֹתם ְיֵמי ָהֵאֶבל ֵהֵחל עֹוָלמוֹ  יתְלבֵ  ןַמ לְ ּפֶ קוֹ  ַמר רַט ְפ נִ , ִמּכֵ ן. ּבְ כֹור ַהּבֵ ֵ  ַהּבְ  ׁש ְלַגׁשּ
ָ ַהְיר!  אֹודֹות ה, וְ הׁשּ בָ  הַמֲ�ׂשֵ  ֶאת ִגּלָ ה. ָלהַהּנְ ִחּלָ ה ּתְ י ִעם ץֵ� וָּ ִה לְ  ִנּסָ ט ַאְנׁשֵ ּפָ לוּ  ְלַאַחר אּוָלם, ִמׁשְ ַהּלָ  ׁשֶ
ְדקוּ  י נוּ ְוָטֲ�  ֵיאּוׁש בְּ  ְיֵדיֶהם ֶאת ֵהִרימוּ ה, ָא וָּ צַּ ַה  ֶאת ּבָ ַבךְ ־ִמן אמֹוצָ  ׁשּום ֵאין ּכִ ַא . ַהּסְ ִמים דַח ּבְ ַגׁש , ַהּיָ  ּפָ

ר ֶאְלִקין ָהַרב ֶאת ןַהבֵּ  דֹוָלה ָצָרתוֹ  ֶאת לוֹ  ְוִסּפֵ הּוא, ַהּגְ ׁשֶ ר ַמְרִחיב ּכְ י ּוְמַסּפֵ  לֹא תּיוּ ִפ ׁשְ ־ִאי תנַ ֲ� ַט  ּכִ
ְתַק  לּתִ ֵבית ּבֵ ט־ּבְ ּפָ ׁשְ עֹוֵרךְ  ְלַאַחר, ַהּמִ ין־ׁשֶ יְוַא  ַהּדִ ו ַ�ל ָחְתמוּ  ָהְרפּוָאה ְנׁשֵ ְ ִא וְ  ַהּצַ  אֹותוֹ  רוּ ׁשּ

יׁש  ָ�ֶליךָ , "ִהְרהּור ְלַאַחר ֶאְלִקין ָהַרב לוֹ  ָאַמר", ָנא ַמעׁשְ . "םיֶה ֵת ימוֹ ִת ֲח בַּ  ה ְלַהּגִ ׁשָ ּקָ ט־ְלֵבית ּבַ ּפָ ׁשְ , ַהּמִ
ה ּוְלִפיָה  ל ינִ ָט לְ ימוּ ִס וְ  ָמֵלא ְרּגּוםּתַ  ּדֹוֵרׁש  ַאּתָ ׁשֹון ָאִביךָ  תַא וָּ צַ  ׁשֶ ִלית ַהּקֶֹדׁש ־ִמּלְ ָנן ןוָ יְוכֵ . ְלַאְנּגְ ׁשְ ּיֶ  ׁשֶ

יםִמ  ְרׁשֹות ּלִ ְתּפָ ה, ׁשֹוִנים ִלְצָדִדים ַהּמִ ְמֶחה ַרב ְלָהִביא ּדֹוֵרׁש  ַאּתָ ַטּנֹות' תוֹ יּ ִת 'אוֹ בָּ  מ! ג, ַהּקְ  אֹוִתי ְוַהּצֵ
ֶאָחד ֶזה ּכְ ם ְסֵדיַח בְּ  יִת וָ ְק ּתִ . ּכָ ֵ ַר  ַהׁשּ ית, ךְ ִיְתּבָ ּבֵ ט־ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֵ ְיַא  ַהּמִ  ָהֱאֶמת־תֶא  ְלהֹוִציא לכַ וּ ְואי, יִ וּ נּ ִמ  ֶאת רׁשּ

ַחְסֵד ". אֹורלָ  ָלה ִיםַמ ׁשָ  יּבְ תוֹ  ִהְתַקּבְ ׁשָ ּקָ ל ּבַ ן ׁשֶ ָאה ְרּגּוםּתַ  ִלְבִדיַקת הנָּ מ!  ֶאְלִקין ְוָהַרב, ַהּבֵ ּוָ דּוַ� . ַהּצַ ּיָ , ּכַ
רכַּ  ִמים ֲאׁשֶ ָפה ִמְסָמךְ  ְמַתְרּגְ ָ ָפהלְ  ִמׂשּ ם ןִנּתָ  לֹא, ׂשָ ה ְלַתְרּגֵ ֶנֶגד ִמּלָ ה ּכְ ם ֵיׁש  אֶאלָּ , ִמּלָ ִטים ְלַתְרּגֵ ּפָ  אוֹ  ִמׁשְ

ִלי םיָק ִר ָה לְ וּ , יםִמ לֵ ׁשְ  ִעיםְקָט  ַרׁש  ֶזה ִמְקֶרהבְּ  אּוָלם, ְכִלילִ  ִמּכְ ם ֶאְלִקין ָהַרב ּדָ ה ְלַתְרּגֵ ה ִמּלָ ִמּלָ  ִמּתֹוךְ  ּבְ
קֹור ין בּקֹ יִ וְ , ַהּמָ ם. רָה ָה ־ֶאת ַהּדִ ְמַלאְכּת  ֵהֵחל ַהְמַתְרּגֵ ְרחוֹ ־ַ�לבְּ  וֹ ּבִ ה, ּכָ יַ�  ְוִהּנֵ  ֶאל ֶאְלִקין ָהַרב ִהּגִ

ְגִלית ה ַהּתַ ְרִעיׁשָ קֹור: ַהּמַ ּמָ נֹוַח  ִהְקִריא ּבַ י ַהּמָ ִרים ֵמָאה ר'ַאַח  ּכִ ָנה' ְוֶ�ׂשְ ק, ׁשָ ְתַחּלֵ ָ ר! יְ  ּתִ ּתוֹ  תוֹ ׁשּ  ְלִאׁשְ
ר, ּוָבֶניָה  ׁש  ְוַכֲאׁשֶ ּקֵ ם ּבִ ִלית בּתֹ כְ לִ  ַהְמַתְרּגֵ ַאְנּגְ ִדּיּוק בתֹ כְּ : "ְוָדַרׁש  ֶאְלִקין ָהַרב רוֹ צָ ֲ�  ,מֹוִתי' ר'ַאַח  ּבְ  הַמ  ּבְ

 ֶ תּובׁשּ אן ּכָ ִרים ֵמָאה ר'ַאַח  ּכָ ָנה' ְוֶ�ׂשְ ּנּוי ׁשּום ִליבְּ , ׁשָ ד"... ׁשִ ן רְלַאַח  ִמּיָ ב ִמּכֵ ן ִהְתַיּצֵ ֵבית ַהּבֵ ט־ּבְ ּפָ ׁשְ , ַהּמִ
יג ָאה םוּ ְרגּ ּתַ  ֶאת ְוִהּצִ ּוָ ֹוֵפט יֲאדֹונִ . "ַהּצַ ן ָאַמר, "ַהׁשּ קֹול ַהּבֵ ָאהצַּ בַּ , "ּבֹוֵטַח  ּבְ י, תוֹ ׁש ָר פֹ ְמ  ֶנֱאַמר ּוָ  ָאִבי ּכִ

ָ ר! יְ  ֶאת מֹוִריׁש  ַ�ְברוּ  ְלַאַחר ַרק תוֹ ׁשּ ּיַ ִרים ֵמָאה ׁשֶ ָנה ְוֶ�ׂשְ ן־ְוִאם, ִמּמֹותוֹ  ׁשָ יא ֵיׁש  ּכֵ יְנַתִים ְלַהְקּפִ  ֶאת ּבֵ
ת ּקַ ָ ַהְיר!  ֲחל! ין הׁשּ ַ�  ַ�ד ּוְלַהְמּתִ ּיַ ָנה 120 ְברוּ ׁשֶ ֵבית ַהּנֹוְכִחים"... ׁשָ ט־ּבְ ּפָ ׁשְ ְרצוּ  ַהּמִ ְצחֹוק ּפָ , רֹוֵ�ם ּבִ
ֹוֵפט ַוֲאִפּלוּ  חֹוק ֶאת רצֹ ֲ� לַ  ִהְצִליַח  לֹא ַהׁשּ מֹוַר  לֵח לְ ִח ׁשֶ  ַהּצְ רֹונוֹ  דּבְ ָ לַ . ּגְ ה ְואׁשּ ין־עֹוֵרךְ  ִנּסָ ג ַהּדִ ּצֵ ּיִ  ֶאת ׁשֶ

ת י, ּוָבֶניָה  ַהּיֹוֶרׁשֶ וָּ  ּכִ ל ָנתוֹ ּכַ נֹוַח  ׁשֶ ה, מֹותוֹ  רְלַאַח  ָהְיָתה ַהּמָ יג ַאף ְוִנּסָ י ְרָאיֹות ְלַהּצִ ךְ  ּכִ ל חּסַ ַהּנ!  ּכָ ּבָ  ַהְמק!
ין הּוִדים ּבֵ ֹתֶקף ָטַ�ן ֶאְלִקין ָהַרב אּוָלם, ַהּיְ י ּבְ ָאה ֶאת םְלַקיֵּ  ֵיׁש  ּכִ ּוָ ֹוֵפט, ּה נָ וֹ ׁש לְ כִ וְ  ָתָבּה כְ כִּ  ַהּצַ  ַאף ְוַהׁשּ

ַמךְ  סֹופוֹ ... יוְדָבָר בִּ  ּתָ ל ּבְ ָבר ׁשֶ יֵדי נֹוְתָרה לֹא ּדָ ת ּבִ ֵרָרהּוָבֶניָה  ַהּיֹוֶרׁשֶ רְלִהְתּפַ  ֶנֶאְלָצה ְוִהיא, ַהּבְ ֵ  ִעם ׁשּ
ן ה.  ַהּבֵ ָ ׁשּ ְיר! ד ּבַ כֹור ּוְלַהֲ�ִניק לֹו ֶנַתח ִנְכּבָ ֶמת  ֲ�ָצתוֹ ַהּבְ ּכֶ לַהְמח! ָתה ֶאְלִקין ָהַרב ׁשֶ ים ִהּכְ ּלִ ָאֶמ  ּגַ  ִריָקהּבְ

ל אוֹ  םָתם ָיִמים, ׁשֶ ּלָ ָכךְ  ָראוּ  ְוכ! ית הֹוָכָחה ּבְ ל ָתּה ְלָחְכָמ  מּוָחׁשִ ָרֵאל ּתֹוַרת ׁשֶ ל ִיׂשְ ּה  ַההֹוִגים ְוׁשֶ   �     .ּבָ

  
 
 

  

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

ְבָיה ְוָרִאיָת  ִ ׁשּ ֵאר ֶרֶמז ּוְבֶדֶרךְ  -  (כא, יא) 'וֹ ְוג ּבַ ְתּבָ ה ּתִ ָרׁשָ  ַהּפָ
ֶרךְ  ֶזה־ַ ל ה .ַהּדֶ ל ִהּנֵ לּוי ,ְוִקּיּומוֹ  ָהעֹוָלם ןיַ נְ בִּ  ּכָ  ּתָ

ַמֲ ׂשֵ  ֵני םַ   הּבְ ָרֵאל ּבְ ְרֵכיֶהם ֵייִטיבוּ  ִאם ,ִיׂשְ  ָהעֹוָלם ּדַ
ְמחוּ  םיָּ ַק  ַמִים ְוִיׂשְ ָ ם, ָהָאֶרץ לגֵ ָת וְ  ַהׁשּ ַמח ֱאלֵֹקינוּ  ה' ּגַ  ִיׂשְ
ר ,נוּ בָּ  לָיגֵ וְ  ם ְויֹש.ֶ ְרּכָ ל ּדַ ָרֵאל ׁשֶ לּוי ִיׂשְ ִנְצ  ּתָ  .עַר ָהַ  רֶצ יֵ  חֹוןּבְ

תּוב ּוָבא י ,ָהָאָדם ְלָהִעיר ַהּכָ יִציָאתוֹ  ּכִ  ָהֶ ְליֹון ֵמעֹוָלם ּבִ
ה ָלעֹוָלם אוֹ בָל  ְלָחָמה מּוָכן ִיְהֶיה ,ַהּזֶ י, ַלּמִ  בַיְחׁשֹ  לֹא ּכִ

ֵאין ְגּבֶֹרת ָצִריךְ  ׁשֶ חֹון ּתִ א ,ֶזה ְלִנּצָ ה ֶאּלָ  אֵר ִיּקָ  זוֹ ָל  ַאְדַרּבָ
ּבֹור ֵאיֶזהוּ  אֹוְמָרם ךְ ֶר ּדֶ ־ַ ל ,ִמְלָחָמה  ,ְצרוֹ יִ ־ֶאת ַהּכֹוֵבׁש  ּגִ

ֵאין בּוָרה ׁשֶ דֹוָלה ּגְ ַפ  ְלָחָמהּמִ ַל  ָאַמר ֶזהָל וְ , ִמּזוֹ  ּגְ  ח"ּתָ ּבְ
ַחת   : ד"ֶמ ּלָ ַה  ּתַ

א ,ֹאְיֶביָך ־ַ�ל ְואֹוְמרוֹ  י ְלָהִעיר ּבָ ִגּבֹור זוֹ  ִמְלָחָמה לֹא ּכִ  ּכְ
ִמְלָחָמה ץקוּ יָּ ׁשֶ ְכ וּ  ,ִעיר ִלְלּכֹד ַהּלֹוֵחם  ְוֵיֵלְך  ִיְפֶנה ּבְ
א ,ְלַ ְצמוֹ  ָאָדם ֶאּלָ ִאם אֹוְיבוֹ  ִעם ַהּלֹוֵחם ּכְ ל ׁשֶ ֵ  ִיְתַרׁשּ

הוּ  ָ ָליו ְיקּום מוֹ , ְוִהּכָ ל ִאם ֵכן־ּכְ ֵ ְלחֹם ָהָאָדם ִיְתַרׁשּ  ִמּלִ
ֵדהוּ  ָ ָליו ָיקּום ָהאֹוֵיב־ֶאת  יחוֹ ִט בְ ַמ וּ  .ָהעֹוָלם־ִמן ִויַאּבְ

תּוב ֲה  ַהּכָ יף ַגםׁשֶ ּקִ ּתַ ֶצר הּוא ׁשֶ ַח  ַהּיֵ י ִמּכֹ  ,ָהֱאנֹוׁשִ
י־ַ ל־ַאף ָידוֹ  ה' ֵנהוּ ִיּתְ  ֵכן־ּפִ ִביָת  ְואֹוֵמר .ּבְ ְביוֹ  ְוׁשָ  ,ׁשִ

ק ְקּדֵ ֵאין, אֹותוֹ  ְולֹא ְביוֹ ׁשִ  רַמ לוֹ  ּדִ ׁש  ּבוֹ  ׁשֶ ַ ְצמוֹ  ַמּמָ  ּבְ
א ,הוֶּ ק1 ַהְמ  הּוא ְוֵהָ ְדרוֹ  ְביוֹ  ֶאּלָ רּוׁש  ׁשִ ֶ  הַמ  ּפֵ ָבהׁשּ ָ  הּוא ׁשּ
ִחיַנת ךָ  ַהּטֹוב ִמּבְ ּיֹוֵצא ִמּמְ ָך  ּוִמּכַ  ,נוֹ חוֹ ְצ נִ ְב וּ  יוֹ וּ ּת ִפ ּבְ  ּבְ

ה ּמָ ּכַ מֹות ׁשֶ ֵני םֵמַ   ְנׁשָ ָרֵאל ּבְ ָידוֹ  תיוֹ בוּ ׁשְ  ִיׂשְ   :ּבְ
ִ ּבַ  ְוָרִאיָת  ְואֹוְמרוֹ  ת ְבָיהׁשּ ת ָאַמר ,ּתַֹאר־תַפ יְ  ֵאׁשֶ  ֵאׁשֶ

רּוׁש  ,ָסמּוךְ  י, םָאָד  תַמ ׁשְ נִ  ּפֵ  ַ ד ֶפׁש נֶּ בַּ  ׁשֹוֵלט מ"ַהס ֵאין ּכִ
ֵרד ּתֵ ה ׁשֶ ֵנס ַמּטָ ּנוּ  ָאָדםבָּ  ְוִתּכָ ִבי ָחּה ְק וֹ ל הּוא ִמּמֶ ֶ ׁשּ , ּבַ
ֶפׁש  ּקָ  ְוַהּנֶ ה אֵר ּתִ ָ י ּתַֹאר־תַפ יְ  ְלזוֹ  ָראָק וְ , ִאׁשּ ֶפׁש  ּכִ  ָיָפה ַהּנֶ

א ְמֹאד־ַ ד יָה  תֶל וֶּ נַ ְת ּמִ ׁשֶ  ֶאּלָ ַמֲ ׂשֶ  חּצַ נ1 יְּ ׁשֶ ְכ וּ  ,ָהָרִעים ּבְ
ֶצר יל ָאז ַהּיֵ ּכִ ַנְפׁשוֹ  ָהָאָדם ַיׂשְ  ִעיָמהנְּ ־הּוַמ  הָפ יָּ ־הַמ  ּבְ
 :ִהיא

 

  
  

י"ח באלול תרצ"ז, התכנסה בעיר -בין הימים י'
הנופש מרינבאד 'הכנסייה הגדולה' השלישית 
בראשות גדולי הדור ההוא, ובמהלכם דנו על ענייני 

גבולות ארץ  השעה, והכריזו על האיסור לוותר על
ישראל: "הארץ הקדושה אשר הקב"ה הציב 
גבולותיה בתורה הקדושה, נתונה לעם ישראל עם 
עולם, וכל ויתור שהוא על אדמות קודש הנתונה לנו 

ידי הקב"ה בגבולותיה אין בו ממש", ודרשו ־על
החלטה ועמידה בתוקף, שלא להכיר בממשלה 

 פי התורה־יהודית בארץ הקודש אלא אם תתנהג על
הקדושה. בראשות האסיפה ישב ה"אמרי אמת" 
מגור, אך מפני חולשתו לא נשמעו דבריו, ורבי מנחם 

דבריו בקול חוצב ־זמבה הי"ד מוורשה, חזר על
להבות, והרעיד את לבות השומעים. בנאומו 
הראשון שנשא בי"א באלול, הזכיר רבי מנחם את 
דברי המשנה במגילה "הקורא בתורה, צריך לברך 

לאחריה", ודרש כך: "יהודי צריך לקרוא כל לפניה ו
דבר בתורה הקדושה, ולמצוא בה את הפתרון לכל 
שאלותיו בחיים, הן בענייניו הפרטיים והן בענייני 

הציבור". "ומהי הברכה שאנו מברכים לפניה"?  
שאל והשיב: "ברכת קידוש השם", והרחיב בדברי 
הרמב"ם שמצוות קידוש השם היא בכל הליכות חיי 

אדם, כאשר הוא מפאר שם שמים ומקיים ישראל ה
אשר בך אתפאר. בתקופת הכנסייה, שהה רבי יצחק 
זאב מבריסק במקום נופש, וכאשר פגשו האדמו"ר 
מסוקולוב וראהו מודאג, שאלו לפשר הדבר, ונענה: 
"דואג אני בעניין החלטת הכנסייה הגדולה לגבי 
חלוקת ארץ ישראל, וחוששני שמא לא יחליטו כפי 

שיחו תמה אם ־פי דעת תורה", וכאשר בן־הראוי על
החלטת הגאונים תשפיע על מהלך העולם, השיב 
הגרי"ז: "דע לך, כי מה שיחליטו חברי האסיפה, כך 

  החלטה הנכונה".לותקוותי שיבואו  ,יקבע הקב"ה
  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  
  
י" ְלָחָמה ַ�ל־ּכִ ִמְלֶחֶמת -" ֹאְיֶביךָ ־ֵתֵצא ַלּמִ תּוב ׁשּותָהְר  ּבְ ים ְוָכךְ  .רבֵּ ַד ְמ  ַהּכָ  ְרׁשּומֹות יּדֹוְרׁשֵ  ְמָפְרׁשִ

סּוק־ֶאת י־ַ�ל, ַהּפָ ְבֵרי ּפִ עֹות כֹותלְ ִה בְּ  ם"ַרְמבַּ ָה  ּדִ י, ּדֵ ּמִ רֹוֶצה ׁשֶ ה ַלֲ�ֹקר ׁשֶ ּבוֹ  ָרָ�ה ִמּדָ  ְלִהְתַנֵהג ָ�ָליו, ִמּלִ
ךְ  ֶמׁשֶ ם ְזַמן ּבְ ּיָ ִהּפּוךְ  ְמס! מּור ּבְ ְבעוֹ  ּגָ ל ַ�ד, ִמּטִ ְתַרּגֵ ּיִ ָבר ׁשֶ ּדָ ֶד  ָלֶלֶכת ְויּוַכל ּבַ ִבילבִּ  ,ָהֶאְמַצע ֶרךְ ּבְ ָהב ׁשְ גֹון . ַהּזָ ּכְ

יֶּ  ִמי ת ּבוֹ  ׁש ׁשֶ ּדַ ַ�ס ִמּמִ יל ָ�ָליו, ַהּכַ ַא  רֵת וֹ י הבָּ ר! ְמ  ְלַסְבָלנּות ַ�ְצמוֹ ־ֶאת ְלַהְרּגִ ְ ֵני רִמׁשּ  ַיּכּוהוּ  ִאם ְוָגם, ָאָדם ּבְ
יׁש  לֹא ֲ�ֹקר ַ�ד, ַיְרּגִ ּיַ ַ�סֶאת  ׁשֶ ּבוֹ  ַהּכַ אן ַמרֶנֱא  ְוָלֵכן. ִמּלִ י ּכָ ְלָחָמה' ֵצאֵת ־'ּכִ ִאם, ַלּמִ ה רֹוֶצה ׁשֶ ֵחם ַאּתָ  ְלִהּלָ

ַמְרּתָ  ֲאַזי, ךָ ִיְצְר בְּ  ָבר ִמּכֹל 'ְוִנׁשְ ּנוּ  לצֵ נָּ ִה לְ  ּתּוַכל ְוָכךְ  ָרע' ּדָ   .ִמּמֶ
�  

ַחת, קֹוְצק תַר בוּ ֲח בַּ ׁשֶ  ָהֲאָריֹות ַאַחד ל תוֹ גָ ָה נְ ַה  ּתַ ָרף' ׁשֶ ָ י 'ַהׂשּ ל היָ ָה , ִמּקֹוְצק לּדְ ֶמנְ  ְמַנֵחם ַרּבִ ּבָ י ַהְמק!  דוִ ּדָ  ַרּבִ
ן, םיְ וֹ בּ נְ ׁשֶ יְר ִק  ַנְחָמן ל נוֹ בְּ ־ּבֶ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ ְלִמיֵדי ֵלידוֹ ִמגְּ  בארוֹ ִמּקָ  ׁשְ ִליןִמּל!  'ַהחֹוֶזה' ּתַ קֹוְצק. ּבְ ר ּבְ  ִעם ִהְתַחּבֵ

ית םָת ידוּ יִד וִ , ִמּגּור מ'"יִר ָה  יׁשֵ וּ דּ 'ִח ַה  ם הָהְיָת  ָהֲאִמּתִ ַנת. רבָ ּדָ  ְלׁשֵ ׁשְ י הָ�לָ  ד"תרכ ּבִ  ַנְחָמן דוִ ּדָ  ַרּבִ
ַלִים ְסִפיָנה ִלירּוׁשָ נַ  ִעם ַאַחת ּבִ י, קֹוְצק ֲחִסיֵדי ֵלידוֹ ִמגְּ  םיִ ׁשְ ה  ַרּבִ ל ֹמש3ֶ ִ ֶמ ִהּלֵ י ןיְ ֵט ׁשְ בְּ לְ גֶּ  ילׁשּ  יֹוֵסף ַאֲהרֹן ְוַרּבִ

ָחה ָיְצָאה ּוֵמֲחָלָציו, ןֶט ְר גֶּ נְ יְ וַ  ּפָ ָרֵאל ָפהֲ�נֵ  ִמׁשְ ִיׂשְ ְתקּוַפת. ּבְ ַלִים ְמגּוָריו ּבִ ירּוׁשָ ב, ּבִ ּתֵ יַהִחדּ  ְיִדידוֹ  ִעם ִהְתּכַ  ּוׁשֵ
ִעְניְ  מ"יִר ָה  ְחּתוֹ , ָכהלָ ֲה  ינֵ ּבְ ְמרוּ  ּוְבַאְמּתַ ִעים ִנׁשְ ִתׁשְ ִביםִמכְ  ּכְ ּנוּ  ּתָ יָון .ִמּמֶ ַ�ְנְוָתן ּכֵ דֹול ׁשֶ י ָהָיה ּגָ  דוִ ּדָ  ַרּבִ

יתוֹ  ּוְבֵני יוָא צָ ֱא צֶּ ׁשֶ  ָרָצה לֹאוְ , ַנְחָמן ֶהם יםבִ גָּ ׂשְ נִּ ַה  ִריםָא ַהּתְ  ֶאת ִיְראוּ  ּבֵ ירוֹ  ּבָ ְרֵסם ְיִדידוֹ  ִהְכּתִ ִהְתּפַ יְנַתִים ׁשֶ  ּבֵ
ן ַרּבָ ל ּכְ ל ׁשֶ ֵני־ּכָ ִבים ררוֹ צְ  ֶאת ִהְטִמין, ַהּגֹוָלה־ּבְ ְכּתָ תֹוךְ  ַהּמִ ית ּבְ ל ִצּפִ ר־ׁשֶ ֲא  ְוִהְטִמיָנּה , ּכַ  לעוּ ַהנָּ  רֹונוֹ ּבַ

בַּ  ֶ�ֶרב ֶזה ָהָיה. ִיתבַּ ׁשֶ ר, ֶאָחד ַסחּפֶ  ּבְ ֲאׁשֶ ּתוֹ  ּכַ ִית־ֶאת ְלַנּקֹות ָקׁשֹות ָלהְמ ָ�  ְדָקִניתַהצִּ  ִאׁשְ  ַהַחג בֹודכְ לִ  ַהּבַ
ֵרב ל ןגָ ָה נְ ִמ כְ וּ , ּוָבא ַהּקָ ָרֵאל נֹותבְּ  ׁשֶ רֹות ִיׂשְ ׁשֵ ֵלי ֶאת הֹוִציָאה ַהּכְ ִית ּכְ ֵדי רּוַח בָּ  אֹוָתם ָרהְוִנֲ�  ַהּבַ . ֹוָתםְלַנּק  ּכְ
אֹותוֹ  ָבה יֹום ּבְ ר, הַ�זָּ  רּוַח  ָנׁשְ ית ֶאת ִנֲ�ָרה ְוַכֲאׁשֶ ּפִ ִבים ֲחִביַלת ִעם ַהּצִ ְכּתָ ּה  ַהּמִ ּבָ רוּ ִהְתּפַ , ׁשֶ לוּ  ּזְ  ְלֵמָרחֹוק ַהּלָ

ר ַ�ל"וְ  ם־ִיְהֶיה ֲאׁשֶ ָ ה ֵיֵלכוּ  ,ָלֶלֶכת ָהרּוַח  ׁשּ ּמָ אֹוָתּה ". ׁשָ ָ�ה ּבְ ב ׁשָ י ׁשָ ר, ְלֵביתוֹ  ַנְחָמן דוִ ּדָ  ַרּבִ ַמע ְוַכֲאׁשֶ  ַ�ל ׁשָ
דֹול אֹוָצרוֹ  ןָאְבַד  ּלֹא ַהּגָ ז אלָּ ס! יְ  ׁשֶ ּפָ ָנה, ּבַ יל ןִנּתָ  ִאם ִלְראֹות ּפָ ַבר ְלַהּצִ ָידוֹ  ָ�ָלה לֹא ַאךְ , ָמה־ּדְ  אלָּ ֶא  ִלְמצֹא ּבְ

ִביםִמכְ  ינֵ ׁשְ  ְלַבד ּתָ ָהָלה. ּבִ ֵני תֶא  ָאֲחָזה ּבֶ ִית ּבְ ֵבד ָהָאסֹון הְלַמְרֵא  ַהּבַ  ֶאת ָראוּ  ֲ�צּוָמה םָת יָא לִ ְפ לִ  ַאךְ , ַהּכָ
ךְ  ֲאִביֶהם ָתם ִמְתַחּיֵ ּמָ יַ�  ְל�! ָניו־ַ�ל, ַהּסֹוֶ�ֶרת רּוָחם ֶאת ּוַמְרּגִ ל ִניָמה ֲאִפּלוּ  ִנְרֲאָתה לֹא ּפָ ַ�ס ׁשֶ  ּוֵמָאז, ְורֶֹגז ּכַ

יר לֹא ֹאָרע־ֶאת ִהְזּכִ ַק , ֶרֶמזבְּ  ִפּלוּ ֲא  ַהּמְ לוֹ ּבְ ין ּבְ ַאֲהָבה ִיםַמ ׁשָ  ּדִ ִלי ּבְ ר, ִמיםיָ לְ . ַ�סכַּ  ּוְבִלי ְנָיהְטר!  ּבְ ֲאׁשֶ  ּכַ
ר ִמּגּור" ֱאֶמת יֵר ְמ ִא "ָה  ּקֵ ַלִים ּבִ ירּוׁשָ ַנת ּבִ ׁשְ ָנה, א"ֵפ ָר ּתֵ  ּבִ ל יוָא צָ ֱא צֶ לְ  ּפָ י ׁשֶ ֵדי ַנְחָמן דוִ ּדָ  ַרּבִ ֹאל ּכְ  אֹוָתם ִלׁשְ

ִביםַהּמִ  ַ�ל זְּ  ְכּתָ יַהִחדּ  נוֹ ֵק ׁשֶ ַלח מ"יִר ָה  ּוׁשֵ רוּ  לוּ ְוַהלָּ , ֵאָליו ׁשָ אָֹרע ֶאת לוֹ  ִסּפְ ָידוֹ  וּ נְוָנְת  ַהּמְ ֵני ֶאת ּבְ  ׁשְ
ִבים ְכּתָ ּנֹוְתרוּ  ַהּמִ אֹונּותוֹ  ַ�ל .עֹוָלם ְלאֹור ִביָאםֱה  ְוהּוא, יָטהְפלֵ לִ  ׁשֶ ל ּגְ י ׁשֶ ִרים ַנְחָמן דוִ ּדָ  ַרּבִ י ,ְמַסּפְ  רְלַאַח  ּכִ

ַלִים תוֹ וֹ לֲ�  ׂשּוֵא  ָהָיה ,ִלירּוׁשָ ִנים יִמּנְ ֲחבּוָרתוֹ  ַהּפָ ל ּבַ י ׁשֶ נּ  ןוָ יְוכֵ , בוֹ לּ לֶּ ִמ  לֶמְנּדְ  ֶאְלָ�ָזר ַרּבִ  ֶזה ָהָיה גֵה וֹ ׁשֶ
ָכל ִסּיּום ַלֲ�רֹךְ  ַ�ת יִמיֵמ  יֹום ּבְ ׁשְ ִמים ּתִ ים, ַהּיָ ֵאין ָראוּ  ּוְלִעּתִ ים יוּ ָה  ,ְלָמֳחָרת ִסּיּום ׁשֶ  דוִ ּדָ  יֵמַרבִּ  ְמַבְקׁשִ
יָרה ּוִבְגאֹונּותוֹ , ָחרָמ לְ  ַ�דַאַחת  תכֶ ַמּסֶ  ִלְלֹמד ַנְחָמן יֹום הָמ יְּ ַס ְמ  ָהָיה ָהַאּדִ ַלִים רַט פְ נִ  הּוא. ֶאָחד ּבְ ירּוׁשָ  ּבִ

יֹום טֹוב םׁשֵ בְּ  ֵטֵבת ט"י ּבְ ׁשוּ  יויצָ ִר ֲ� ַמ וּ , ג"מתר ּבְ ּקְ ָא  ֶאת וֹ ּת בְ ַמצַּ  ַ�ל תרֹ ֲח לַ  ּבִ ", ד' רבַ ְד לִ  דְוָחֵר  ֵראיָ " ִריםַהּתְ
ֶאָחדאֹותֹו  מוּ לְ ָה ׁשֶ  ַלִים. ְלָחְכָמתוֹ  ָקְדָמה תוֹ ָא ְר יִּ ׁשֶ  ּכְ ירּוׁשָ ל  ּבִ ְתָא  ַמְפִריִזים ָהיוּ  לֹא, ָיִמים אֹוָתםׁשֶ מוֹ  ִריםּבִ  ּכְ

נוּ  ְזַמּנֵ ֹאל ָהְלכוּ  ְוָלֵכן, ּבִ ֲ�ָצתוֹ  ִלׁשְ ל ּבַ י ׁשֶ מּוֵא  ַרּבִ ְנט לׁשְ ׁש . ַסּלַ ּקֵ י ּבִ מּוֵאל ַרּבִ ֹמַ�  ׁשְ יו ְמקֹורֹות ְמַ�ט ִלׁשְ  ַחּיָ
ל יוָת יכוֹ לִ ֲה וַ  נֹוַח  ׁשֶ ָאר ּוֵבין, ַהּמָ ְ רוּ  ַהׁשּ ֵני לוֹ  ִסּפְ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ י, ַהּמִ ַ�ם ּכִ ב ּפַ ֵבית ֲאִביֶהם ָיׁשַ ֶנֶסת־ּבְ ֵליל ַהּכְ  ּבְ

בַּ  הוּ  ֹוָרהּת בַּ  ְוָהָגה, קֶֹדׁש ־תׁשַ ׁשֶ עוּ  אּכְ בֵּ ־ַ�ל ןׁשָ י, ִהְבִחין ְלֶפַתע. רּדֶ נְ ֶט ְס  יּגַ ְזָמק ּכִ ַ�ל ַהּפ! ס ַרְגָליו־ׁשֶ  ִנְתּפַ
ַמְסֵמר ד ּבְ ּדָ בָּ  ְמח! יָון, רּדֶ נְ ֶט ּסְ בַּ  טלַ ׁשֶ ׁש  ּוִמּכֵ ָחׁשַ א ׁשֶ ּמָ ִפיָרה חּוט ֶאת ִיְתלֹש3 ׁשֶ ָ�ה ַהּתְ ׁשָ קּום ּבְ ּיָ קֹומוֹ  ׁשֶ  ִמּמְ

תׁשַ  ִאּסּור ַ�ל ְוַיֲ�בֹר ב נֹוַתר, ּבָ ְמקֹומוֹ  יֹוׁשֵ ת מֹוָצֵאי ַ�ד ּבִ ּבָ ם ָזז ְולֹא. ׁשַ ָ ךְ  ִמׁשּ ֶמׁשֶ ּה  ָמהָמ יְ ַה  ּבְ ּלָ ר, ּכ! ֲאׁשֶ ם ּכַ  ּגַ
ֵני לוֹ  ֵהִביאוּ  יוָת וֹ דּ �! ְס  ֶאת יתוֹ  ּבְ ָנה ָנַתן ְולֹא, םׁשָ לְ  ּבֵ א ְלֵ�יָניו ׁשֵ ּמָ ָנתוֹ  ִמּתֹוךְ  ׁשֶ . קוֹ ָמ זְ ּפ!  ֶאת ִיְקַרע ׁשְ

ַמעכְּ  ָ ׁשּ יאת זֹ  ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ ְח  הּוא ָראּוי: "ָאַמר ׁשְ ּיַ ךְ  רֵת וֹ יוְ  ,ֶזה ּתַֹאר וֹ ּת בְ ַמצַּ  ַ�ל ְרתוּ ׁשֶ ךְ  ְוָאְמָנם", ִמּכָ  תַר ֱח נֶ  ּכָ
יִתים־ַהרבְּ  וֹ ּת בְ ַמצַּ  ַ�ל נֵ לְ  ָסמּוךְ  ַהּזֵ ַלִים יַרּבָ    ".ךְ ֶר ֵ� ר ָה ַק ה יְ ָר וֹ ּת בַּ  גלָ ְפ ּמ! ַה ": יולָ ָ�  בּתַ כְ נִ  "קַח ס ַה ַק נְ ִפ בְ וּ , ְירּוׁשָ

�  
ל ֲחִסיָדיו י ׁשֶ בּוִקים יוּ ָה , בוֹ לּ לֶּ ִמ  ןַמ ְר יֶד בִּ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ֶחֶדת ָהְיָתה ֵאָליו םָת צָ ָר ֲ� ַה וְ , ַאַחתלְ  ַ�ד ּבוֹ  ּדְ . ּוְנִדיָרה ְמי!

ֵני ֵמֲחׁשּוֵבי דָח ֶא  י יקִת וָּ ַה  ֶהָחִסיד היָ ָה , ֲחבּוָרתוֹ  ּבְ ל ֲחָתנוֹ , ןַמ ּדְ לְ וַ  הש3ֶ מֹ  ַרּבִ י ׁשֶ , ןוֹ זיְק לִ גְּ ־יׁש ִר גֶּ  ִהיְרׁש ־יבִ צְ  ַרּבִ
ּקֶֹדׁש  םׁשָ ּמְ ׁשַ ְמ  ל ּבַ י ׁשֶ ּלֹוב  לְנּדְ ֶמ  ֶאְלָ�ָזר ַרּבִ י ּוְבנוֹ ִמּלֶ ְצִעירּותוֹ . דוִ ּדָ  ַרּבִ י ָהָיה ּבִ ָדן ַרְגָזן הש3ֶ מֹ  ַרּבִ  ְוַקּפְ

ְבעוֹ  יתוֹ  ּוְבֵני, ִמּטִ רוּ  ּבֵ ָבר־ֶאת ִסּפְ י וֹ בּ ַר לְ  ַהּדָ ּנוּ  ּוִבְקׁשוּ  דוִ ּדָ  ַרּבִ יַ�  ִמּמֶ ּפִ יעוּ . ְבעוֹ ִט  ֹותנּ ׁשַ לְ  ָ�ָליו ְלַהׁשְ  ְיֵמי ִהּגִ
ל ֲחִסיָדיו ָהיוּ  ּוְכִמְנָהָגם, ַהּפּוִרים י ׁשֶ ים דוִ ּדָ  ַרּבִ יׁשִ לֹוַח  לוֹ  ַמּגִ ין. ְוהֹוָקָרה ַהֲ�ָרָצה ְלאֹות ָמנֹות־ִמׁשְ ִאים ּבֵ  ַהּבָ

ם ָהָיה ִעיר ךְ ָהַאְבֵר  ּגַ י ַהּצָ דֹורֹון דבָּ כ! ְמ  סַט  ּוְבָידוֹ , הש3ֶ מֹ  ַרּבִ א, ּכְ י ֶאּלָ ָהַרּבִ לוֹ  בֵסַר  ׁשֶ ל. "ְלַקּבְ ּלֹא ְזַמן ּכָ  ׁשֶ
ְבִטיַח  ךָ  ְלַהְרִחיק ִלי ּתַ ּבְ י, ךָ ְת נוּ זָ גְ ַר  ֶאת ִמּלִ י ָאַמר", ךָ יְר כִּ ַה לְ  רֹוֶצה ֵאיֶנּנִ י. ֶנֱחָרצֹות ָהַרּבִ ה ,לִנְבַה  הש3ֶ מֹ  ַרּבִ  ְוִנּסָ

יָה  ִעם ַח ְלִהְתַמּקֵ  י ֶפרכֹ כְּ  ָזָהב ַנּפֹוְליֹון ָלֵתת מּוָכן ֲאִני. "ַרּבִ י ּוִבְלַבד, ַנְפׁשִ ָהַרּבִ י ִיּטֹל ׁשֶ ּנִ  ֶאת ִמּמֶ
לֹוַח  נֹות־ִמׁשְ יָה  אּוָלם, ָאַמר "ַהּמָ ּלוֹ ־ַ�ל ָ�ַמד ַרּבִ ַצע הַמ : "ׁשֶ ָממֹון ִלי ּבֶ  ָאָדם ךָ ְת וֹ שׂ ֲ� לַ  ֲאִני רֹוֶצה? ּבְ
ֵלם ָ י"! ַהׁשּ ָבר ְלַהְבִטיַח  ָרָצה ְולֹא, ֱאֶמת ִאיׁש  ָהָיה הש3ֶ מֹ  ַרּבִ ּלֹא ּדָ  ָנבֹוךְ  ָ�ַמד ְוָלֵכן, ּבוֹ  ַלֲ�ֹמד לכַ וּ י ׁשֶ

ט ַנְפׁשוֹ  ְוִהְתַחּבֵ יָון. ּבְ ָרָאה ּכֵ י ׁשֶ ן דוִ ּדָ  ַרּבִ ֲחִריפוּ  לוֹ  ָאַמר, ּכֵ ָ�ה ַמֲחִצית ּתֹוךְ  ִאם: "תּבַ ָ  ִלי ַמְבִטיַח  ְנךָ ֵאי ַהׁשּ
ָבר־ֶאת יֶר  לֹא ְמקֹוְמךָ , ַהּדָ י ָקַפץ". ֶאְצִלי וּ נּ ַיּכִ י ְוִהְבִטיַח  הש3ֶ מֹ  ַרּבִ ה ּכִ ה ִיְתַרֵחק ךְ לַ יֵא וָ  ֵמַ�ּתָ ּדָ י , זוֹ  ִמּמִ ְוַרּבִ
ִוד ּנוּ  ָנַטל ּדָ ַנתֹו תמוֹ  יֹום ְוַ�ד ּוֵמָאז. ִמְנָחתוֹ ־ֶאת ִמּמֶ ׁשְ ָניו־ַ�ל ָראוּ  לֹא, ִמיםיָ  ַבעׂשְ וּ  ָזֵקן ג"תשי ּבִ  ֵצל ֲאִפּלוּ  ּפָ

ָדה ִטְבעוֹ  ֶהֱאִמינוּ  לֹא יוָא צָ ֱא צֶּ ׁשֶ  ַ�ד, ּה ֵמ ׁשְ  ַכרּדְ  אןַמ  ְוַכַ�ס, ַהְקּפָ ּבְ ם ְולֹא. ַרְגָזן ָהָיה ׁשֶ ירוֹ  ְלִחּנָ  יַרבִּ  ִהְגּדִ
ַכי הש3ֶ מֹ  ּלֹוב ָמְרּדְ י: "ִמּלֶ ְלּתִ   "! ְלַבּדוֹ  'הלַ  ּבִ

  

ֵננּו " ֹקֵלנוּ ּבְ ם יֹוְדִעים - " ֶזה סֹוֵרר ּוֹמֶרה ֵאיֶנּנּו ׁשֵֹמַ� ּבְ ֵני ַאּתֶ ן הַנֲ�ׂשָ  ָמה ִמּפְ ֵני? הּוֹמֶר  סֹוֵרר ַהּבֵ ֹקֵלנוּ  ׁשֵֹמַ�  וּ נּ ינֶ ֵא 'ׁשֶ  ִמּפְ ְמעוּ  לֹא ֵמעֹוָלם, 'ּבְ ֵב  ָאְזָניו ׁשָ  הֹוָריו יתּבְ
ל קֹולֹות ה ִלּמּוד ׁשֶ לֹום יֵר ְב ּדִ , ּוְתִפּלָ ַנַחת ֲחָכִמים יְבֵר ּדִ ֱאֶמת, וֶ  ׁשָ ָמִעים ּבְ ם, ֵאפֹוא אֵל ּפָ יִּ  הּוַמ . ִנׁשְ ּגַ קֹול ׁשֹוֵמַ�  ֵאינוֹ  ׁשֶ  רא"צ אונגר הי"ד מקאפאוואר)(... הֹוָריו ּבְ

  
ה ּמָ יַטת ַ�ל ִהְכִריזוּ ִסיֶגט  יֹוֲחֵר ּס ִמ  ּכַ ׁשִ  ְוִנְפְטרוּ  ֶרֶגל־ּפְ

לּום ׁשְ ִהׁשְ  רְוַאַח , םיֶה ֵת בוֹ חוֹ  ִמּתַ ְחְררוּ ׁשֶ  םָר ָס ֲא ּמַ ִמ  ּתַ
ְתחוּ  ם־ַ�ל ֵמָחָדׁש  םיֶה ֵת וֹ יּ נ# ֲח  ּפָ  ַ�ל ָאַמר. ְנׁשֹוֵתיֶהם ׁשֵ

ְך  ְדָחן ּכָ דּוַ�  ַהּבַ  ַבדֲא  אָמ ׁשְ  ִגיד'נְ : "יבּ ִל ְט וֹ גּ  בּ יְ ֵל  ִהיְרׁש  ַהּיָ
ד ָ�ָליו ,ִגידנָ  תוֹ ִלְהי רֹוֶצהָה  - ּה'ֵמ ׁשְ  "... מוֹ ׁשְ  ֶאת ְלַאּבֵ

ר  ֹוםיּ ּכַ  ןִנּתָ  לֹא: "ָאַמר ָהֶרֶגל יֵט ׁשְ וֹ ּפ  וּ ִהְתַרבּ  ְוַכֲאׁשֶ
ְרחֹוב ַלֲ�בֹר א, טיגֶ ִס ּבְ  הּוִדיַהיְּ  ּבָ  דיָּ ּבַ  לַמּקֵ  ִעם ֶאּלָ

ִמיָר  ין ַלֲ�בֹר ֵאין ןּכֵ ׁשֶ  ,הִלׁשְ י ּבֵ ּתֵ ְוַ�ל , יםָנׁשִ  ׁשּורֹות ׁשְ
ֵני ֹותיּ ֲחנ# ַה  ְ ָדִדים ִמׁשּ ָלִטיםֵיׁש  ַהּצְ  ."יםָנׁשִ  מֹותׁשְ ּבִ  ׁשְ
ִרית#  רֶפ 'ֵס  :ָדְרׁשוּ ְו  ְכרֹת ִאם -  ת'ּכְ ַבת ּתִ  םיִ נַ ׁשְ ִל  ר"ֶפ ֵס  ּתֵ

ל ַקּבֵ ז , ל"ַמּקֵ  ּתְ ֵאיןְלַרּמֵ ִמיָרה ןֶה ָל  ׁשֶ א ׁשְ ל ֶאּלָ ַמּקֵ   "...ּבְ

  

  

  
ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה' ּכָ  ַ�לב ַת ַ�ל 'ּבֵ  סֹוֵרר: "ַהּטּוִרים ּבַ

ה ִגיַמְטִרּיָ לֹום ֶזה ּבְ ּבֹון ֵאין". ְו דִו ּדָ ־ןּבֶ  ַאְבׁשָ  ַהֶחׁשְ
י, ןּוָ ְמכ#  ַבת ּכִ ה 'סֹוֵרר' ּתֵ ִגיַמְטִרּיָ בֹות, 466 ּבְ  'ֶזה ְוַהּתֵ

לֹום ן ַאְבׁשָ ה ד'ִו ּדָ ־ּבֶ ִגיַמְטִרּיָ . 9 ֵביֵניֶהםוּ , 457 ּבְ
ֵפרּוׁש  ְוָאְמָנם ן' 'ְלִאיׁש : ֶנֱאַמר ָהרֹוֵקַח  ּבְ ה ּבֵ יַמְטִרּיָ  ּגִ

לֹום' 'ֶזה ַאְבׁשָ 'יוֹ  ְוִאּלוּ  ,393=  ּבְ ַ�ת' ֵסףּבְ ן: יּהַ ַמגִּ  ּדַ  'ּבֵ
ה ה'ּומֹוֶר ר ֵר סוֹ  ִגיַמְטִרּיָ לֹום ּבְ ל ןּבֵ  'ַאְבׁשָ =  ד'ִו ּדָ ־ׁשֶ

ָ�ה, ְוָצִריְך 775 ׁשְ יר ּתִ ַתב: "ַיּתִ ֶסף' ּכָ , ּוְב'ַמְצֵרף ַלּכֶ
ן לֹום ּבֶ ַאְבׁשָ ִוד' ־לֹוַמר 'ּכְ , ְוַהְינּו ִעם ַהּכֹוֵלל )465(ּדָ

ןָהִעְנָין  לֹום ּבֶ ַאְבׁשָ ִוד". ־ּכְ ָ ַל  אּוָלםּדָ ּו קִנְדֲח  ְואׁשּ
ֵבאּור ּוָ  ןּכֵ ׁשֶ ו, יָר ָב ּדְ  ּבְ ֵ ַל  ָנתוֹ ּכַ ִויד םׁשּ ְכִתיב ּדָ , ָמֵלא ּבִ

ִפי ְקָרא ּכְ ּנִ ִדְבֵרי ׁשֶ ִמים ּבְ ים ְוֵכן, ַהּיָ , ְמָלִכיםּבִ  ְלִעּתִ
ּבֹוןְו . רׂשַ ֲ�  ְתֵריִב וּ  ֶחְזֵקאליּבִ  י, ןּוָ ְמכ#  ַהֶחׁשְ בֹות ּכִ  ַהּתֵ

לֹום 'ֶזה ן ַאְבׁשָ ִויד'־ּבֶ . ַהּכֹוֵלל ִעם' סֹוֵרר'ּכְ , 467=  ּדָ
י ְוהֹוִסיפוּ  ָראׁשֵ בֹות ׁשֶ ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ֵאיֶנּנּו ׁשֵֹמַ�  ַהּתֵ ּבֵ

קֹול ָאִביו ּוְבקֹול ִאּמוֹ  ה, ֵהם ּבְ ִגיַמְטִרּיָ לֹום' ּבְ   '. ַאְבׁשָ

  
ַ�ת  ַר� ֶנַֽגע־ַהּצָ ֶמר ּבְ � ָ ֹות ְוגֹו'ִהׁשּ ֲ�ׂש�     (כד, ח) ְוַלֽ

ַבת ֶנֶאְמָרה ַמִיםֲ� ּפַ  סּוק ְוַלֲ�ׂשֹות ּתֵ ּפָ  ָהִראׁשֹוָנה, ּבַ
א ְטֶ�ֶמתמ#  ֶאְתַנְחּתָ ה, ּבְ ִנּיָ ְ סֹוף ְוַהׁשּ סּוק ּבְ ֹכל�  ַהּפָ ּכְ

ם  יִת" ר ִצּוִ $ ֲאׁשֶ ֽ �ם ּכַ ֲהִנ�ים ַהְלִוּיִ ם ַהּכֹֽ ּו ֶאְתֶכ& ר־יֹור' ֲאׁשֶ
ֲ�ׂשֽ  ּו ַלֽ ְמר$ ׁשְ  הׂשֵ ֲ�  תִמְצַו  ִהיא ָהִראׁשֹוָנה, ֹותּתִ

ַגע־ֶאת ְלָהִביא ה, ַהּכֵֹהן־ֶאל ַהּנֶ ִנּיָ ְ ֹמַ�  ִמְצָוה ְוַהׁשּ  ִלׁשְ
קֹולוֹ  ּבְ  אּתָ ְח נַ ְת ֶא ָה ְו , ּבְ ֹות ֵתַבתׁשֶ ֲ�ׂש�  ָהִראׁשֹוָנה ְוַלֽ

ִהיא, המֹוָר  ְפֵני ָוהְצ ִמ  ׁשֶ ְפֵני ִביָאּה ָה ְל  ַ�ְצָמּה ־ּבִ  ּבִ
ם ִמְצָוה  ָסףּוְבנוֹ , ַהּכֵֹהן ֹמַ� ֵיׁש ּגַ קֹולוֹ  ִלׁשְ   העמק דבר)(. ּבְ

�  
ִכ"יר  ק ׂשָ א־ַתֲ�ׁשֹ$ ְרָך� ְוגֹו' לֹֽ ֽ ֹו ִמּגֵ     (כד, יד)א�

בֹות ְֽרָך�  ַהּתֵ ֹו ִמּגֵ ַטֲ�ֵמי תמוֹ ָ� ְט מ# א� א ּבְ ְרּגָ , ִבירּתְ  ּדַ
ר ְלהֹורֹות ּגֵ ַ�ל ִניםָפ ְל  ָהָיה ֶזה ׁשֶ ה ּבַ ְרּגָ ָדה ּדַ  ּוַבַ�ל ִנְכּבָ

ִרּיֹות ְך ִנְצָר  ָהָיהלֹא ְו , ָממֹון ו, ַלּבְ ר ְוַ�ְכׁשָ ּיֵ ְתּגַ ּנִ  ְוהּוא ׁשֶ
בּור ַנְפׁשוֹ  ׁשָ ֵהר ֵיׁש , ּבְ ּלֹא ְלִהּזָ קוֹ  ׁשֶ   דברי יחיאל)(. ְלָ�ׁשְ

�  
ק  ְמֶחה. ֶאת־ֵז,ֶכר ֲ�ָמֵל+ ֽח ְוגֹו'ּתִ ּכָ ׁשְ א ּתִ   (כה, יט)   לֹ"

ָר , ייֵ ְח ּבַ  נוּ ַרּבֵ  בַת ּכָ  ּפָ הׁשֶ ָחה זוֹ  ׁשָ רֹוןּבְ  ִנְפּתְ  ִזּכָ
ֶמת ּיֶ ְכָחהּבְ  ּוִמְסּתַ ֱאַמר, ׁשִ ּנֶ ה ׁשֶ ִחּלָ  ֲ�ָמֵלק רֶכ זֵ  ּתְ

ּכָ  לֹא ּוְלַבּסֹוף ׁשְ זח, ּתִ ָ�ִתיד ְלַרּמֵ ל ְכרוֹ זִ  ׁשֶ  ֲ�ָמֵלק ׁשֶ
ח ּכַ ּתַ ְזַמן ָלבֹוא ָ�ִתידֶל , ָהעֹוָלם־ִמן ְלִהׁשְ ה ּבִ ּלָ א# . ַהּגְ

ָבר ז ְוַהּדָ ּמָ ַטֲ�ֵמי ְמר# ְקָרא ּבְ י, ַהּמִ ַבת ּכִ א ּתֵ ַטַ�ם לֹ"  ּבְ
ְפֶסֶקת ְוִהיא אָח ּפְ ִט  ַבת מ# ֽח ִמּתֵ ּכָ ׁשְ ַאֲחֶריָה  ּתִ  ְוָלֵכן, ׁשֶ
ת ו"יּתָ ַה  ְתִחּלַ ּבִ ַבת ׁשֶ ֽח ּתֵ ּכָ ׁשְ ָדֵגׁש  הׁשָ גוּ ּדְ  ּתִ  ַאף ַקל ּבְ

ִהיא ֵדי, א"הוּ יֵ  רַאַח  ׁשֶ ז ּכְ ה ְלַרּמֵ ִהּנֵ ִאים ָיִמים ׁשֶ , ּבָ
ם ֲ�ָמֵלק ְוִיְתַקּיֵ ֽח ּבַ ּכָ ׁשְ   טללי אורות)(. ְכרוֹ זִ  דֵב ָא ְויֵ  ּתִ

�  
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