
ְּבָׁשָעה ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִהִּגיעּו ְלִמְדַּבר ִסיַני, ֶנֱאַמר ְּבָפָרָׁשֵתנּו: "ַוִּיַחן־ָׁשם ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר". ְוָאְמרּו ֲחַז"ל, 
"י ְמָפֵרׁש ַעל ָּפסּוק ֶזה, ָלָּמה ֶנֱאַמר 'ַוִּיַחן' ְלׁשֹון ָיִחיד? ְּכִאיׁש ֶאָחד ְּבֵלב ֶאָחד, ְּבַאְחדּות ּוְבַאֲהַבת  ְּכִפי ֶׁשַרּׁשִ
ֹּלא ָהָיה ִּבְׁשָאר ַהֲחִנּיֹות ֶׁשָּבֶהן ֶנֱאַמר ָּכל ָהֵעת 'ַוִּיְסעּו', 'ַוַּיֲחנּו' - ִּבְלׁשֹון ַרִּבים, ֶׁשָאז ָהיּו  ִיְׂשָרֵאל. ַמה ּׁשֶ
ִלְפֵני ַקָּבַלת  ַּדְוָקא  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְּבִיְׂשָרֵאל. ָהַאְחדּות ֶׁשָהְיָתה  ְוָהַאְחדּות ֹלא ָהְיָתה ׁשֹוָרה  ַהֵּדעֹות ֲחלּוקֹות 
ַהּתֹוָרה, ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ִחּבּור ְמֻׁשָּלׁש ֶׁשל ַהָּקָּב"ה, ַהּתֹוָרה ְוַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוַהִחּבּור ַהֶּזה ָצִריְך 
ִלְהיֹות ְּבַאְחדּות ּוִבְׁשֵלמּות, ְוֵאין ֵהם ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ֻמְפָרִדים ֶזה ִמֶּזה. ַהָּקָּב"ה הּוא ָיִחיד ְּבעֹוָלמֹו, ְוהּוא 
ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשִהיא ּתֹוָרה ַאַחת ְּכִפי ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבּתֹוָרה ְּפָעִמים ַרּבֹות, ְוִהיא ְנתּוָנה ְלִיְׂשָרֵאל ְּכִמְקָׁשה 
ַאַחת ַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשֶּיׁש ָּבּה ִמְצֹות ַרּבֹות, ְוַגם ִיְׂשָרֵאל ְצִריִכים ִלְהיֹות ְּבַאְחדּות ְמֵלָאה ְּכֵדי ִלְזּכֹות ְלַקֵּבל 
ֶאת ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה. ַּכֲאֶׁשר ָיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים, ָהיּו ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ְלַבד ִמַּטף, ְוַעל־ַאף 
ֶׁשָהָעם ָהָיה ֻמְרָּכב ֵמֲאָנִׁשים ַרִּבים, ֲאַזי ַּכֲאֶׁשר ָעְמדּו ַרְגֵליֶהם ְּבַהר ִסיַני ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה, ָעְמדּו 
ְוִהִּציַע ְלִיְׂשָרֵאל  ֻּכָּלם ְּבַמָּצב ֶׁשל "ַוִּיַחן־ָׁשם ִיְׂשָרֵאל - ְּכִאיׁש ֶאָחד ְּבֵלב ֶאָחד", ְוַכֲאֶׁשר ָיַרד מֶֹׁשה ַרֵּבנּו 
ֶאת ַהּתֹוָרה, ֶנֱאַמר: "ַוַּיֲענּו ָכל־ָהָעם ַיְחָּדו ַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶׂשה" - ַיְחָּדו ְּבֵלב ֶאָחד. ַעם ִיְׂשָרֵאל 
ָבִטים ַרִּבים, ַּבֲעֵלי ִמְנָהִגים ׁשֹוִנים ּוְתכּונֹות ִנְבָּדלֹות, אּוָלם ַיַחד ִעם זֹאת ְמַהּוֶה ָהָעם ְיִחיָדה  ֻמְרָּכב ִמּׁשְ

ַאַחת, ְוֵאין ִחּלּוֵקי ַהַּדַעת ַמְׁשִּפיִעים ַעל ָהַאְחדּות ַהְמֵלָאה ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְּכִמְקָׁשה ַאַחת. 

ִנְתָעָבה  ָּדם  ַּבֲעִליַלת  ְלִמְׁשָּפט,  ֵּבְיִליס  ֶמְנְּדל  ְּבֵׁשם  ָּתִמים  ְיהּוִדי  ָהֳעַמד  ָׁשָנה,  ִמֵּמָאה  ְלַמְעָלה  ִלְפֵני 
ֶׁשֶהֱעִלילּו ָעָליו אּוְקָרִאיִנים ַאְנִטיֵׁשיִמִּיים. ַהִּמְׁשָּפט ֶׁשִּנְמַׁשְך ְזַמן ַרב, ָהַפְך ְלִמְׁשָּפט ֶׁשל ָהָעם ַהְּיהּוִדי ֻּכּלֹו 
ְותֹוַרת ִיְׂשָרֵאל הּוְנָחה ָאז ַעל ַסְפַסל ַהֶּנֱאָׁשִמים. ִמְׁשָקל ַמְכִריַע ַּבִּמְׁשָּפט ָהָיה ְלֵעדּותֹו ֶׁשל ַרִּבי ַיֲעקֹב 
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֻּצְּטטּו ִמּתֹוַרת  ַעל ְמקֹורֹות ׁשֹוִנים  ַלֲענֹות  ִנְדַרׁש  ְוהּוא  ָהָראִׁשי ֶׁשל מֹוְסְקָבה,  ַרָּבּה  ַמְזָא"ה, 
ּוִמִּדְבֵרי ֲחַז"ל, אֹוָתם ֵּפְרׁשּו ַהָּקֵטגֹוִרים ְּכִׂשְנַאת ֻאּמֹות ָהעֹוָלם. ֶאָחד ִמַּמַאְמֵרי ֲחַז"ל ַהֶּמְרָּכִזִּיים ֶׁשֲעֵליֶהם 
ָהעֹוָלם  ְוֵאין ֻאּמֹות  ָאָדם,  ְקרּוִיים  "ַאֶּתם  ַהְמֻפְרָסם:  ַהַּמֲאָמר  ָהָיה  ְּברּוִרים,  ֶהְסֵּבִרים  ַהּשֹׁוְפִטים  ָּדְרׁשּו 
ָהַרב  ַחִּיים ְׁשָפִלים.  ְּכַבֲעֵלי  ֶאָּלא  ִּכְבֵני ָאָדם  ֶנְחָׁשִבים  ֵאיָנם  ֶׁשַהָּנְכִרִּיים  ְקרּוִיים ָאָדם", ֶׁשִּמֶּמּנּו ַמְׁשַמע 
ַמְזָא"ה, ֶׁשִּקֵּבל ִמְּגדֹוֵלי ַהּתֹוָרה ְּבדֹורֹו ִסּיּוַע ִּבְמִציַאת ְּתׁשּובֹות ְנבֹונֹות ִלְׁשֵאלֹות ַהּשֹׁוְפִטים, ִקֵּבל ְּבאֹוָתם 
ִּבְתׁשּוָבתֹו  ַהּיֹוִמי".  ַה"ַּדף  ְמחֹוֵלל  ִמֻּלְּבִלין,  ַׁשִּפיָרא  ֵמִאיר  ַרִּבי  ַהְמֻפְרָסם  ֵמַהָּגאֹון  ִנְפָלא  ִמְכָּתב  ָיִמים 
ֵהיִטיב ַרִּבי ֵמִאיר ְלַהְסִּביר ֶאת ַהַּמֲאָמר ַהָּלֶזה, ְוָכַתב: "ִמִּלים ַרּבֹות ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְמַׁשְּמׁשֹות ִּבְלׁשֹון ָיִחיד 
ּוִבְלׁשֹון ַרִּבים, אּוָלם ֵיׁש ְמַעט ִמִּלים ֶׁשֵאיָנן ִנְכָּתבֹות ֶאָּלא ִּבְלׁשֹון ָיִחיד ְוִאי־ֶאְפָׁשר ְלַׁשּנֹוָתם ִלְלׁשֹון ַרִּבים. 
ְּבַרִּבים  'ִאיׁש' ֶׁשהֹוֶפֶכת  ְלֻעַּמת  ָיִחיד,  ִּבְלׁשֹון  ַרק  'ָאָדם', ֶׁשּצּוָרָתּה  ַהִּמָּלה  ַּגם  ִנְמֵנית  ַהָּללּו  ַהִּמִּלים  ֵּבין 
ַל'ֲאָנִׁשים', 'ֶּגֶבר' ִל'ְגָבִרים' ָועֹוד. ִׁשְבחֹו ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשהּוא ָקרּוי 'ָאָדם', ִּכי הּוא ַעם ְמֻאָחד ֶׁשָעׂשּוי 
ְּבַתְבִנית ַאַחת, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַׁשּנֹותֹו ִלְלׁשֹון ַרִּבים ְּכמֹו ֶׁשִאי־ֶאְפָׁשר לֹוַמר ָאָדם ִּבְלׁשֹון ַרִּבים. 'ַאֶּתם ְקרּוִיים 
'ֵאין ֻאּמֹות ָהעֹוָלם  ָיִחיד ּוְמֻיָחד; אּוָלם  ָיִחיד, ִּכי הּוא ַעם ֶאָחד,  ִיְׂשָרֵאל ָקרּוי ָאָדם ִּבְלׁשֹון  ָאָדם' - ַעם 
ְּבֵׁשמֹות  ִנְקָרִאים  ְוֵהם  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבַעם  ֶׁשֵּיׁש  ְּכמֹו  ָּכזֹו  ַאְחדּות  ֵאין  ָהעֹוָלם  ְּבֻאּמֹות  ֶׁשֵּכן   - ָאָדם'  ְקרּוִיים 
ֲאֵחִרים ֶׁשִּנְקָרִאים ִּבְלׁשֹון ַרִּבים". ַהֶהְסֵּבר ַהִּנְפָלא ֶׁשָהַרב ַמְזָא"ה ָאַמר ְלׁשֹוְפֵטי ֵּבְיִליס, ִהָּכה ַּגִּלים ָּבעֹוָלם 
ְוֻכָּלם ִהִּביעּו ֶאת ִהְתַּפֲעלּוָתם ֵמַהְּתׁשּוָבה ַהּקֹוַלַעת, ְוָהַרב ַאף הֹוִסיף ְוהֹוִכיַח ֶאת ְּדָבָריו: "ְראּו ָנא, ֵּכיַצד 
ָּכל ָהעֹוָלם ַהְּיהּוִדי ְּבָכל ַקְצֵוי ֵּתֵבל, ֶנֶעְמדּו ִליִמינֹו ֶׁשל ְיהּוִדי ֶאָחד ִּבְלִּתי ֻמָּכר ְּבֵׁשם ֶמְנֶּדל ֵּבְיִליס. ֵהיָכן 
ֵאָלה  ֵיׁש ַעם נֹוָסף ָּבעֹוָלם ֻּכּלֹו, ְּבָכל ְיֵמי ַהִהיְסטֹוְרָיה, ֶׁשָהָיה ִנְרַּתם ָּכל ֻּכּלֹו ְלַמַען ֶאָחד ִמְּבֵני ַעָּמם"? ַהּׁשְ

ִהְדֲהָדה ָּבאּוָלם, ּוְבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ָיָצא ֵּבְיִליס ַזַּכאי ְּבִמְׁשָּפטֹו, ְוָהעֹוָלם ַהְּיהּוִדי ָנַׁשם ִלְרָוָחה.

בס"ד

ֵאין ּכֹחֹו ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶאָּלא ְּבַאְחדּותֹו. ַּכֲאֶׁשר 
ֻּכָּלנּו ְׁשרּוִיים ְּבַאְחדּות, אֹוֲהִבים ֶזה ָלֶזה ּוֵמיִטיִבים 
ֶזה ִעם ֶזה, ֲאַזי ֵאין ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְיכֹוִלים ְלָהַרע 
ָלנּו; ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל ַּבִּמְדָרׁש, ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל 
ָחִליָלה  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ֲאִפּלּו  ַאַחת,  ֲחבּוָרה  עֹוִׂשים 
ֵּביֵניֶהם, ֵאין ִמַּדת ַהִּדין נֹוַגַעת ָּבֶהם. ְוַאף ַהְּגֻאָּלה 
ָהֲעִתיָדה ְּתלּוָיה ְּבִמַּדת ָהַאְחדּות ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל, 
ַעד  ִנְגָאִלים,  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֵאין  ֲחַז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו 
ַעד  ָּגדֹול,  ּכֹה  ָהַאְחדּות  ּכַֹח  ַאַחת.  ֲאֻגָּדה  ֶׁשִּיְהיּו 
ֶנֱאַמר  ָּבִעָּקר,  ֶׁשָּכְפרּו  ַהַּפָּלָגה  ּדֹור  ַאְנֵׁשי  ֶׁשַעל 
ַלֲעׂשֹות",  ָיְזמּו  ֲאֶׁשר  ּכֹל  ֵמֶהם  ֹלא־ִיָּבֵצר  "ְוַעָּתה 
ַעד  ָּבֶהם,  ֶׁשָהְיָתה  ַהְיֵתָרה  ָהַאְחדּות  ּכַֹח  ִמּתֹוְך 
ְוִהְתַּבְּטָלה  ְׂשָפָתם  ֶאת  ּוָבַלל  ָיַרד  ָּקָּב"ה  ֶׁשהַַ

ַאְחדּוָתם, ְוָאז ֱהִפיָצם ַעל־ְּפֵני ָכל־ָהָאֶרץ. 
ּוִמָּדה טֹוָבה ְמֻרָּבה, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַעם ִיְׂשָרֵאל ִנְמָצא 
ֵמֶהם  ִיָּבֵצר  ֹלא  ֲאַזי  ֲחֵבִרים,  ּוְבַאֲהַבת  ְּבַאְחדּות 
ַהְמַבְקִׁשים  ִמָּכל  ְלִהָּנֵצל  ֵהם  ּוֻמְבָטִחים  ְמאּוָמה 
ְלָהַרע ָלֶהם. ְוֵאין ָהַאְחדּות סֹוֶתֶרת ֶאת ַהֶהְבֵּדִלים 
ְלָעם  ֱהיֹותֹו  ֵמָאז  ֶׁשֵּכן  ִיְׂשָרֵאל,  ֲעדֹות  ֵּבין  ֶׁשֵּיׁש 
ִאיׁש  ְׁשָבִטים,  ָעָׂשר  ֵנים  ִמּׁשְ ֻמְרָּכב  ִיְׂשָרֵאל  ָהָיה 

ַעל ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו. 
ֶזהּו ָיְפיֹו ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְוַהְמֻיָחדּות ֶׁשּבֹו, ֶׁשהּוא 
ֻמְרָּכב ִמְּפֵסיָפס ְמֻגּוָן ְוַסְסּגֹוִני ֶׁשל ֵעדֹות ּוְקִהּלֹות 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ְלַקֵּלל  ִּבְלָעם  ָּבא  ְוַכֲאֶׁשר  ׁשֹונֹות, 
ֶאת  ָהַפְך  ִלְׁשָבָטיו",  ׁשֵֹכן  ֶאת־ִיְׂשָרֵאל  "ַוַּיְרא 
ֵאפֹוא  ְמַהּוִים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָּכל  ִלְבָרָכה.  ִקְללֹוָתיו 
ַיַחד ֲחִטיָבה ַאַחת ֶׁשל ַעם ְמֻאָחד ּוְמֻלָּכד, "ַאָּתה 
ֶאָחד  ּגֹוי  ִיְׂשָרֵאל  ְּכַעְּמָך  ּוִמי  ֶאָחד,  ְוִׁשְמָך  ֶאָחד, 

ָּבָאֶרץ". 

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ִיְתרֹו  

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ַאְחדּות  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

'ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך' - ָּכל ִיְׂשָרֵאל ּגּוף ֶאָחד ְוָכל ֶאָחד 
ִמִּיְׂשָרֵאל הּוא ֵאיָבר ְּפָרִטי, ְוזֹוִהי ָהֲעֵרבּות ֶׁשָאָדם ָעֵרב 
ְּבַעד ֲחֵברֹו ִאם חֹוֵטא. ְוָלֵכן ָנַהג מֹוִרי ָהֲאִר"י ַז"ל, לֹוַמר 
ָּכל ְּפָרֵטי ַהּוִּדּוִיים, ִּכי ַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשהּוא ֹלא ָחָטא ָּבֶהם, 

ָצִריְך ְלִהְתַוּדֹות ְּבַעד ֲאֵחִרים. ְוָלֵכן ִּתְּקנּו ֶאת ַהּוִּדּוי ִּבְלׁשֹון 
ַרִּבים, ָאַׁשְמנּו, ָּבַגְדנּו. ְוֶזהּו ֶׁשָאְמרּו 'ַאֶּתם ְקרּוִיים ָאָדם', 

ַהְינּו ֻּכְּלֶכם ְּכָאָדם ֶאָחד. 
)רבי חיים ויטאל( 



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה

ּוַבַעל  ָּגדֹול  ָעִׁשיר  ֶׁשָהָיה  ַהְּמלּוָכה,  ִמֶּזַרע  ֶאָחד  ְּבָאִציל  ַמֲעֶׂשה 
ָיַדִים. ִמְּלַבד ָעְׁשרֹו ַהָּגדֹול, ָהָיה לֹו ָלָאִציל ֲעָדִרים  ֲאֻחּזֹות ַרֲחבֹות 
ַרִּבים ֶׁשל צֹאן ּוָבָקר, ּוְבִיחּוד ָהיּו לֹו סּוִסים ְמֻׁשָּבִחים ַרִּבים, אֹוָתם 
ָעְמדּו  ָהָאִציל  ֶׁשל  ְּבֻאְרָותֹו  ְמֻרִּבים.  ְּבָדִמים  ְורֹוְכָׁשם  ְמַחֵּבב  ָהָיה 
ִמְּמִדינֹות  ִּבְמֻיָחד  ֶׁשהּוְבאּו  ְמֻיָחִדים,  ִמַזִּּנים  ֲאִציִלִּיים  סּוִסים 
ֲאֻחּזֹוָתיו  ְּבֶמְרֲחֵבי  ַלֲהָנָאתֹו  רֹוֵכב  ָהָאִציל  ָהָיה  ַוֲעֵליֶהם  ְרחֹוקֹות, 
ַהְּגדֹולֹות. יֹום ֶאָחד, ִּבֵּקׁש ָהָאִציל ָלֵצאת ְלַמָּסע ָארְֹך ֶׁשִּיָּמֵׁשְך ָיִמים 
ֲאֻרִּכים, ְּכֵדי ְלַבֵּקר ְּבָכל ַיֲערֹוָתיו ַוֲאֻחּזֹוָתיו ְּבַרֲחֵבי ַהְּמִדיָנה, ְוִלְבּדֹק 
ְלָהִכין ֶאת  ָהָאִציל  ַעְבֵדי  ִמֲהרּו  ּוִמְתַנֲהִלים.  ִמְתַּפְּתִחים  ֵהם  ֵּכיַצד 
ַאְרָּבָעה  ְוֵאֶליָה ָרְתמּו  ָהָאִציל,  ְוַהְמֻרּוַַחת ֶׁשל  ַהִּכְרָּכָרה ַהְמפֶֹאֶרת 
ֶאת  ָרְתמּו  ּוָבִראׁשֹוָנה  ָּברֹאׁש  ִּבְמֻיָחד.  ַוֲחָזִקים  ַאִּביִרים  סּוִסים 
ַהּסּוס ַהִּמְצִרי ֶהָחָזק ְוַהָּמִהיר, אֹותֹו ָרַכׁש ָהָאִציל ְּבָדִמים ְמֻרִּבים, 
ָהַעְרִבי  ַהּסּוס  ֶאת  ָרְתמּו  ְלַאֲחָריו  ֶלג,  ַּכּׁשֶ ַצח  ָהָיה  עֹורֹו  ְוֶצַבע 
ַהּסּוס  ֶאת  ּוְלַבּסֹוף  ַהְמֻנָּמר,  ָהַאְנְּגִלי  ַהּסּוס  ֶאת  ַאֲחָריו  חֹר,  ַהּׁשָ

ַהְּסקֹוִטי ֶׁשִּצְבעֹו ָהָיה חּום־ֲאַדְמָּדם.  

ְוֶנֱהָנה  ְּבַנַחת ַעל ְסִביָבתֹו  ָיַׁשב ָהָאִציל ִּבְמרֹוֵמי ֶמְרַּכְבּתֹו, ִהְׁשִקיף 
ִמְּדִהיָרָתם ַהְּמִהיָרה ֶׁשל סּוָסיו ָהַאִּביִרים. ַהַּמָּסע ִהְתַנֵהל ַּכְמֻתְכָנן, 
ַהּסּוִסים ָהיּו ְמִהיִרים ְוִנְמָרִצים, ְוַהּכֹל ִהְתַנֵהל ְלֵמיָׁשִרין. יֹום ֶאָחד, 
ַרִּבים  ָּגְדלּו ֵעִצים  ַיַער ָעבֹות, ּבֹו  ֶּדֶרְך  ָעְבָרה ָּפַמְלָיתֹו ֶׁשל ָהָאִציל 
ַהַּיַער  ֶאת  ִהִּכיר  ֹלא  ָהַרָּכב  ֲעַקְלַקּלֹות.  ָהיּו  ּבֹו  ְוַהְּדָרִכים  ַוֲחסֹוִנים 
ִּבָּצה  ְלתֹוְך  ַהְיֵׁשר  ָהָאִציל  ֶמְרֶּכֶבת  ֶאת  הֹוִביל  ּוִבְׁשָגָגה  ֵהיֵטב, 
ְּגדֹוָלה ֶׁשָהְיָתה ְּבֶמְרַּכז ַהַּיַער. ַהּסּוִסים ֵהֵחּלּו ִלְׁשקַֹע ַּבּבֹץ ַהָּסִמיְך 
ְּכִמְנָהגֹו  אֹוָתם  ְוִדְרֵּבן  ָּבֶהם  ִהְפִציר  ֶׁשָהַרָּכב  ְוַעל־ַאף  ְוַהּטֹוְבָעִני, 
ַהִּבָּצה  ִמּתֹוְך  ַהִּכְרָּכָרה  ֶאת  ְלהֹוִציא  ַהּסּוִסים  ִהְצִליחּו  ֹלא  ָּתִמיד, 
ָהֲעֻמָּקה. ָיְׁשבּו ָהָאִציל ּוְמָׁשְרָתיו ְוֹלא ָיְדעּו ַמה ַּלֲעׂשֹות, ּוֵביְנַתִים 
א ַהָּכֵבד,  ִּבֵּקׁש ֵמֶהם ָהַרָּכב ָלֶרֶדת ִמן ָהֲעָגָלה ְּכֵדי ְלָהֵקל  ֵמַעל ַהַּמּׂשָ
ָהַרָּכב  ִהְצִליַח  ֹלא  ֵמַהִּכְרָּכָרה,  ָלֵצאת  ֶׁשִהְצִליחּו  ְלַאַחר  ַּגם  אּוָלם 
ְלַהְדִהיר ֶאת ַהִּכְרָּכָרה ּוְלהֹוִציָאּה ִמּתֹוְך ַהּבֹץ. ֵמחֶֹסר ְּבֵרָרה, ֵהִרים 
ְוֵהֵחל ְלַהְצִליף ַּבּסּוִסים ְּבָכל ּכֹחֹו, אּוָלם  ָהַרָּכב ֶאת ַהּשֹׁוט ֶׁשְּבָידֹו 
ְּבָכל ַּפַעם ְּכֶׁשָהָיה ַמְצִליף ַעל ֶאָחד ֵמַאְרַּבַעת ַהּסּוִסים ָהַאִּביִרים, 
ָהָיה ַהּסּוס ַהֻּמֶּכה ְמַקֵּפץ ֵמרֹב ְּכֵאב, ְמַנֶּסה ִלְמׁשְֹך ְּבכֹחֹות ַעְצמֹו 
ְוֵאיָנם  ַמַעׂש,  ְּבחֶֹסר  ַהּסּוִסים עֹוְמִדים  ְׁשָאר  ְּבעֹוד  ַהִּכְרָּכָרה,  ֶאת 
ַמִּטים ָּכֵתף ְּכֵדי ְלַסֵּיַע ַּבְּמָלאָכה. ָּכל סּוס ִּבְפֵני ַעְצמֹו ֹלא ִהְצִליַח 
ִלְמׁשְֹך ֶאת ַהִּכְרָּכָרה ַהחּוָצה, ּוֵמֶרַגע ְלֶרַגע ָהְלָכה ַהֶּמְרָּכָבה ְוָׁשְקָעה 

ְּפִניָמה יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ַעד ֶׁשֶּבָהָלה ָאֲחָזה ָּבָאִציל ּוְמָׁשְרָתיו. 

ֵעיֵניֶהם  ּוְלֶנֶגד  ַּפֲעמֹוִנים,  ְוִצְלצּול  ְּדִהיָרה  קֹול  ִנְׁשַמע  ְלֶפַתע, 
ֲעָגָלה  ַהָּמקֹום  ֶאל  ִהְתָקְרָבה  ּוְמָׁשְרָתיו,  ָהָאִציל  ֶׁשל  ַהִּנְדָהמֹות 
ְּפׁשּוָטה ְלַמְרֶאה, ֲעמּוָסה ַּבֲאֻלּמֹות ֶׁשל ְּתבּוָאה ּוְנהּוָגה ִּביֵדי ִאָּכר 
ְמקֹוִמי, ְּכֶׁשִהיא ְרתּוָמה ְלֶצֶמד סּוִסים ִמן־ַהּשּׁוָרה. ָהֲעָגָלה ָּדֲהָרה 

ְלִכּוּון ַהִּבָּצה, ִנְכְנָסה ֶאל ּתֹוְך ְׁשלּוִלית ַהּבֹץ, ְוִנְתְקָעה ַאף ִהיא ְּבתֹוְך 
ַהִּבָּצה. ֵהֵחל ָהִאָּכר ְלַהְצִליף ְּבסּוָסיו, ּוְכֶהֶרף ַעִין ִהְצִליחּו ַהּסּוִסים 
ִלְמׁשְֹך ֶאת ַהֶּמְרָּכָבה ָהֲעמּוָסה ִמּתֹוְך ַהִּבָּצה ְוָיְצאּו ַהחּוָצה ְּבִריִאים 
ְקרּועֹות  ְּבֵעיַנִים  ַּבַּמֲחֶזה  ְוִהִּביט  ַהִּנְדָהם  ָהָאִציל  ָעַמד  ּוְׁשֵלִמים. 
ֹּלא  ּׁשֶ ַמה  ֶאת  ְּכחּוִׁשים,  סּוִסים  ְׁשֵני  ִהְצִליחּו  "ָהֵכיַצד  ִמַּתְדֵהָמה. 
ֶאת  ְוִהְפָנה  ַעְצמֹו,  ֶאת  ָׁשַאל  ָהַאִּביִרים"?  סּוַסי  ַאְרַּבַעת  ִהְצִליחּו 
ְּתִמיָהתֹו ֶאל ָהֶעְגלֹון ַהַּכְפִרי, ְּכֶׁשהּוא ַמִּציַע לֹו ְלַנּסֹות ְלַׁשְחֵרר ַּגם 
ֶאת ֶמְרַּכְבּתֹו ַהְּגדֹוָלה ִעם ְׁשֵני סּוָסיו ַהְּפׁשּוִטים, ְּבַעד ְסכּום ָּגדֹול 
ָרַתם  ֶׁשּלֹו,  ַהּסּוִסים  ְׁשֵני  ֶאת  ָהִאָּכר  ִׁשְחֵרר  ִּבְמִהירּות  ֶּכֶסף.  ֶׁשל 
ֶׁשּלֹו,  ָהַאִּביִרים  ַהּסּוִסים  ִּבְמקֹום  ַהָּפִריץ  ֶׁשל  ְלֶמְרַּכְבּתֹו  אֹוָתם 
ַהּסּוִסים ֶאת  ֶצֶמד  ָמַׁשְך  ַעִין  ּוְכֶהֶרף  ּוְׁשַּתִים,  ַאַחת  ִהְדִהיר אֹוָתם 
ַהֶּמְרָּכָבה ַהְּתקּוָעה, ְוהֹוִציָאּה ִחיׁש ַמֵהר ִמן ַהִּבָּצה. ַהֶּפֶלא ַהָּכפּול 
ְלָך  "ַאְסִּביר  ֵמַהַּכְפִרי.  ֶהְסֵּבִרים  ָּדַרׁש  ְוהּוא  ָהָאִציל  ֶאת  ִהְרִעיׁש 
ָהִאָּכר, "ַהּסּוִסים  ָאַמר לֹו  ְלֶׁשְּלָך",  ֶׁשִּלי  ֵּבין ַהּסּוִסים  ַהֶהְבֵּדל  ֶאת 
ְקַטִּנים,  ְסָיִחים  ֱהיֹוָתם  ֵמָאז  ַיַחד  ֶׁשָּגְדלּו  ַאִחים  ְׁשֵני  ֵהם  ֶׁשִּלי 
ֵמֵאבּוס ֶאָחד ָאְכלּו ְוָעְברּו ַיַחד ֶאת ָּכל ַחֵּייֶהם. ֵהם ְקׁשּוִרים ֶזה ָלֶזה 
ִני  ַהּׁשֵ ַּגם  ַאַחד ַהּסּוִסים,  ַמֶּכה ֶאת  ֲאִני  ְוַכֲאֶׁשר  ְוַאְחדּות,  ְּבַאֲהָבה 
ַמְרִּגיׁש ְּכִאּלּו ֲאִני ַמֶּכה אֹותֹו ְוהּוא ָחׁש ְלֶעְזָרתֹו ֶׁשל ָאִחיו, ְוָלֵכן ֵהם 
ַמְצִליִחים ְּבכֹחֹות ְמֻׁשָּתִפים ְלהֹוִציא ֶאת ַהִּכְרָּכָרה ֵמַהּבֹץ. ְלֻעַּמת 
יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ַוֲחָזִקים  ַאִּביִרים  ַאְרָּבָעה סּוִסים  ָאְמָנם  ֵיׁש  ְלָך  זֹאת, 
ִני  ַהּׁשֵ ֵאין לֹו ׁשּום ֶקֶׁשר ֶאל ַהּסּוס  ֲאָבל ָּכל סּוס  ֶׁשִּלי,  ֵמַהּסּוִסים 
ֶאָחד,  סּוס  ַמֶּכה  ֶׁשְּלָך  ָהַרָּכב  ַּכֲאֶׁשר  ֵאָליו.  ַאֲהָבה  ׁשּום  לֹו  ְוֵאין 
ַמִּטים  ְוֹלא  ַמַעׂש,  ְּבחֶֹסר  ָהֲאֵחִרים  ַהּסּוִסים  ְׁשֹלֶׁשת  ָּכל  עֹוְמִדים 
ְמַנֶּסה  יֹוֵצא ֵאפֹוא, ֶׁשַרק סּוס ֶאָחד  ַהֻּמֶּכה.  ַלֲאִחיֶהם  ְלַסֵּיַע  ָּכֵתף 
ְוָלֵכן הּוא ֹלא ַמְצִליַח ְלַבֵּצַע ֶאת  ְּבָכל ַּפַעם ִלְמׁשְֹך ֶאת ַהִּכְרָּכָרה, 

ַהְּמִׂשיָמה".  

ַהִּנְמָׁשל
ְּבָמָׁשל ִנְפָלא ֶזה, ִהְׁשַּתְּמׁשּו ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ְּכֵדי ְלַנֵּבא ֶאת ַמַּפְלּתֹו 
ֶׁשל ַהֵּקיָסר ַהָּצְרָפִתי ַנּפֹוְליֹון ְּבִמְלַחְמּתֹו ַהְמֻפְרֶסֶמת ַּבַּצאר ָהרּוִסי, 
ִני,  ִמְּפֵני ֶׁשְּצָבאֹו ָהָיה ֻמְרָּכב ֵמַעִּמים ׁשֹוִנים ְוַאף ֶאָחד ֹלא ָּדַאג ַלּׁשֵ
ִהְתַמֵּסר  ֶאָחד  ְוָכל  ֶאָחד  ֵמַעם  ֻמְרָּכב  ֶׁשָהָיה  רּוְסָיה  ְצָבא  ְלֻעַּמת 
ִּבְפֵני  ְוִנְּגפּו  ַהָּצְרָפִתים  ֶּבֱאֶמת  זֹאת הּוְבסּו  ּוִמִּסָּבה  ִני,  ַהּׁשֵ ִּבְׁשִביל 

ְצָבא רּוְסָיה. 

ְּבָצָרה  ְוָנתּון  טֹוְבָעִני  ְּבבֹץ  ַהָּמָרה  ַּבָּגלּות  ָׁשקּוַע  ִיְׂשָרֵאל  ַעם 
ּוִבְמצּוָקה, אּוָלם ִאם ֻּכָּלנּו ַנֶּטה ְׁשֶכם ֶאָחד, ְּכִאיׁש ֶאָחד ְּבֵלב ֶאָחד 
ּוְנַסֵּיַע ֶזה ָלֶזה ְּבַאֲהָבה ֲאִמִּתית, ַנְצִליַח ַיַחד ְּבֵעֶזר ִמַּמַעל ְלהֹוִציא 
ֶאת ַהֶּמְרָּכָבה ַהְּתקּוָעה ַּבּבֹץ, ְּכמֹו אֹותֹו ֶצֶמד סּוִסים ֶׁשל ָהֶעְגלֹון 

ֵלָמה ְּבָקרֹוב.  ַהַּכְפִרי, ְונּוַכל ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה ַהּׁשְ
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• ַאְחדּות ִיְׂשָרֵאל ְקׁשּוָרה ְּבַאְחדּות ה' ּוְבַאְחדּות ַהּתֹוָרה, 
ם ִיְתָּבַרְך ֶׁשהּוא ָיִחיד  ּוְכֵׁשם ֶׁשַּמֲאִמיִנים ָאנּו ְּבַאְחדּות ַהּׁשֵ
ְצִריִכים  ֱאֶמת,  ּתֹוַרת  ֶׁשִהיא  ַהְּקדֹוָׁשה  ּוְבתֹוָרתֹו  ָּבעֹוָלמֹו, 
ֶאָחד  ָּכל  ֶלֱאהֹב  ִיְׂשָרֵאל,  ַאְחדּות  ְלַמַען  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ָאנּו 

ִמִּיְׂשָרֵאל ּוְלִהָּמַנע ִמַּמְחלֹוקֹות ּוְמִריבֹות. )אחדות ישראל(

ִנָּיה, ִאם ִהְּכָתה  • ְּכֵׁשם ֶׁשֵאין ָהָאָדם ַמֶּכה ֶאת ָידֹו ְּבָידֹו ַהּׁשְ

ָלָאָדם  ֵאין  ָּכְך  ָּבָׂשר,  חֹוֵתְך  ֶׁשָהָיה  ְּבָׁשָעה  ָידֹו  ַעל  ַהַּסִּכין 
ּגּוף  ֵהם  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּכל  ֵּכיָון  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ַאֵחר  ֵמָאָדם  ְלִהָּנֵקם 
ֶאָחד, ְוֵאין לֹו ְלִהָּנֵקם ַּבֲחֵברֹו ֶׁשהּוא ֵחֶלק ִמּגּופֹו. )קרבן העדה(

• ִמְצָוה ֶלֱאהֹב ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך 
"ָאַהְבִּתי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּבָניו  ֶאת  ֶׁשַהָּקָּב"ה אֹוֵהב  ּוְכֵׁשם  ָּכמֹוָך", 

ֶאְתֶכם ָאַמר ה'", ָּכְך ְמֻצּוִים ָאנּו ַלֲעׂשֹות ֵּכן. )הרמב"ן(

ְׁשרּוִיים  ִיְׂשָרֵאל  ְוִאם  ַהִּצּבּור,  ִמן  ִלְפרֹׁש  ְלָאָדם  ָאסּור   •
ְואֹוְמִרים  ֵרת  ַהּׁשָ ַמְלֲאֵכי  ָּבִאים  ֵמֶהם,  ְוֶאָחד ּפֹוֵרׁש  ְּבַצַער 
ִּבְזַמן  ָאָדם  יֹאַמר  ְוֹלא  ַהִּצּבּור.  ְּבֶנָחַמת  ִיְרֶאה  ֶׁשֹּלא  ָעָליו 
ְוָׁשלֹום  ְוֶאְׁשֶּתה  ְואַֹכל  ְלֵביִתי  'ֵאֵלְך  ְּבַצַער  ָׁשרּוי  ֶׁשַהִּצּבּור 
ָמִצינּו  ֶׁשֵּכן  ַהִּצּבּור.  ִעם  ַעְצמֹו  ְיַצֵער  ֶאָּלא  ַנְפִׁשי',  ָעַלִיְך 
ְּבמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשִּצֵער ַעְצמֹו ִעם ַהִּצּבּור, ֶׁשֶּנֱאַמר "ִויֵדי מֶֹׁשה 
ְּכֵבִדים ַוִּיְקחּו־ֶאֶבן ַוָּיִׂשימּו ַתְחָּתיו ַוֵּיֶׁשב ָעֶליָה". ְוִכי ֹלא ָהָיה 
לֹו ְלמֶֹׁשה ַּכר ֶאָחד אֹו ֶּכֶסת ַאַחת ֵליֵׁשב ֲעֵליֶהם? ֶאָּלא ָּכְך 
ֲאִני ֶאְהֶיה  ְוִיְׂשָרֵאל ְׁשרּוִיין ְּבַצַער, ַאף  ָאַמר מֶֹׁשה, 'הֹוִאיל 
ִעָּמם ְּבַצַער'. ְוֶׁשָּמא יֹאַמר ָאָדם 'ִמי ֵמִעיד ִּבי'? - ַאְבֵני ֵּביתֹו 
"ִּכי־ֶאֶבן  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָעָליו,  ְמִעיִדים  ֵּביתֹו  ְוקֹורֹות  ָאָדם  ֶׁשל 

ִמִּקיר ִּתְזָעק ְוָכִפיס ֵמֵעץ ַיֲעֶנָּנה". )תענית יא, א(

ַלה'  ַאֶּתם  "ָּבִנים  ַהָּפסּוק  ֶאת  ֲחַז"ל  ֶׁשָּדְרׁשּו  ַאף־ַעל־ִּפי   •
ְלָאָדם  ָאסּור  ֲאֻגּדֹות־ֲאֻגּדֹות',  ֵתָעׂשּו  'ֹלא   – ֱאֹלֵקיֶכם" 
ָּנֲהגּו ֲאבֹוָתיו ְוָצִריְך ְלַקֵּים "ְנצֹר ְּבִני  ְלַׁשּנֹות ִמְנָהִגים ִמַּמה ּׁשֶ

ִמְצַות ָאִביָך ְוַאל־ִּתּטׁש ּתֹוַרת ִאֶּמָך". )שו"ת הרדב"ז(

ַּבֲאֵחִרים  ִלְמחֹות  ָהָאָדם  ְוָצִריְך  ָלֶזה,  ֶזה  ֲעֵרִבים  ִיְׂשָרֵאל   •
ְפזּוָרה  "ֶׂשה  ֲחַז"ל  ֶׁשָּדְרׁשּו  ְּכִפי  ָּכָראּוי,  נֹוֲהִגים  ֶׁשֵאיָנם 
ה ַהֶּזה לֹוֶקה  ִיְׂשָרֵאל", ָלָּמה ִנְמְׁשלּו ִיְׂשָרֵאל ְלֶׂשה? ָמה ַהּׂשֶ
ַעל רֹאׁשֹו אֹו ְּבֶאָחד ֵמֵאיָבָריו, ְוָכל ֵאיָבָריו ַמְרִּגיִׁשין, ָּכְך ֵהם 

ִיְׂשָרֵאל, ֶאָחד ֵמֶהם חֹוֵטא ְוֻכָּלם ַמְרִּגיִׁשים. )ויקרא רבה(

• ְוֵכן ָּדַרׁש ַרִּבי ִׁשְמעֹון־ַּבר יֹוַחאי ֶאת ַהִּמְקָרא "ָהִאיׁש ֶאָחד 
ֶיֱחָטא ְוַעל ָּכל־ָהֵעָדה ִּתְקצֹף", ָמָׁשל ִלְבֵני ָאָדם ֶׁשָהיּו יֹוְׁשִבים 
ִּבְסִפיָנה, ִהְתִחיל ֶאָחד קֹוֵדַח ַּתְחָּתיו. ָאְמרּו לֹו ֲחֵבָריו: ָמה 

ַאָּתה יֹוֵׁשב ְועֹוֶׂשה? ָאַמר ָלֶהם: ָמה ִאְכַּפת ָלֶכם? ֹלא ַּתְחַּתי 
ּוִבְמקֹוִמי ֲאִני קֹוֵדַח? ָאְמרּו לֹו: "ַוֲהֵרי ַהַּמִים עֹוִלים ּוְמִציִפים 

ֶאת ָּכל ַהְּסִפיָנה". )ויקרא רבה פרשה ד(

• ִחּיּוב ַהּתֹוָכָחה הּוא ַּגם ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח" 
ַּדם־ֵרֶעָך",  ַעל  ַתֲעמֹד  "ֹלא  ֶׁשל  ֹלא־ַתֲעֶׂשה  ִמְצַות  ְוַגם 
ְמֻחָּיב  ֶׁשהּוא  ַּבָּנָהר  טֹוֵבַע  ָאָדם  ֶׁשרֹוֶאה  ְלִמי  הּוא  ְודֹוֶמה 
ּוְלהֹוִכיחֹו  ְלַהִּציל ָאָדם ֶׁשחֹוֵטא ַלּבֹוֵרא  ָצִריְך  ְוָכְך  ְלַהִּצילֹו, 
ַעל ַמֲעָׂשיו. ּוְכֵׁשם ֶׁשָהָאָדם ְמֻצּוֶה ַעל ֲאֵבַדת ֲחֵברֹו, ַּגם הּוא 
ְמֻצּוֶה ַעל ֲאֵבַדת ּגּופֹו, ְוַחָּיב הּוא ְלַהִּצילֹו ִמן ָהֲעֵבָרה ֶׁשִהיא 

ֲאֵבַדת ּגּופֹו ְוַנְפׁשֹו. )ספר החינוך מצוה רלט(

לֹום, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִּתְפרֹץ ְמִריָבה  • ֻמָּתר ְלַׁשּנֹות ְמַעט ִמְּפֵני ַהּׁשָ
ֵבר ַאְחדּוָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל. ְוֵכן ָרִאינּו ֵאֶצל ַאְבָרָהם  ְוֹלא ִּתּׁשָ
ְלַאְבָרָהם  ֲאָבל  ָזֵקן",  "ַואדִֹני  ָאְמָרה  ֶׁשִהיא  ְוָׂשָרה,  ָאִבינּו 

ָאַמר ַהָּקָּב"ה "ַוֲאִני ָזַקְנִּתי". )ויקרא רבה(

ִצּוָה  ְוָלֵכן  ָהֲעִתיָדה,  ַלְּגֻאָּלה  ְוֵזרּוז  ֲהָכָנה  ִהָּנּה  ָהַאְחדּות   •
ְוַאִּגיָדה  "ֵהָאְספּו  ָלֶהם  ְוָאַמר  מֹותֹו  ִלְפֵני  ְלָבָניו  ַיֲעקֹב 
ָלֶכם", ֶׁשִּצּוָה אֹוָתם ַעל ַהַּמֲחֹלֶקת ְוָאַמר ָלֶהם ִלְהיֹות ֻּכָּלם 
ֶבן־ָאָדם ַקח־ "ְוַאָּתה  ְיֶחְזֵקאל  ַּבֲאֵסָפה ַאַחת, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר 
ְלָך ֵעץ ֶאָחד ּוְכתֹב ָעָליו ִליהּוָדה ְוִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבָריו ּוְלַקח 
ִיְׂשָרֵאל  ְוָכל־ֵּבית  ֶאְפַרִים  ֵעץ  ְליֹוֵסף  ָעָליו  ּוְכתֹוב  ֶאָחד  ֵעץ 
ֲחֵבָרו", ּוְכִתיב ֲחֵברֹו ִּבְלׁשֹון ָיִחיד. ְוִאם ַנֲעִׂשים ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֲאֻגָּדה ַאַחת, ַעל־ְיֵדי ָּכְך ֵהם ַמְתִקיִנים ֶאת ַעְצָמם ַלְּגֻאָּלה, 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבָהֵרי  ָּבָאֶרץ  ֶאָחד  ְלגֹוי  אָֹתם  "ְוָעִׂשיִתי  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ּוֶמֶלְך ֶאָחד ִיְהֶיה ְלֻכָּלם ְלֶמֶלְך ְוֹלא ִיְהיּו־עֹוד ִלְׁשֵני גֹוִים ְוֹלא 

ֵיָחצּו עֹוד ִלְׁשֵּתי ַמְמָלכֹות עֹוד". )בראשית רבה(

ִהֵּלל  ַמֲחֹלֶקת  ְּכגֹון  ָׁשַמִים,  ְלֵׁשם  ֶׁשִהיא  ַמֲחֹלֶקת  ָּכל   •
ְוַׁשַּמאי – סֹוָפּה ְלִהְתַקֵּים. ְוָכל ַמֲחֹלֶקת ֶׁשֵאיָנּה ְלֵׁשם ָׁשַמִים, 
ְּכגֹון ַמֲחֹלֶקת קַֹרח ַוֲעָדתֹו – ֵאין סֹוָפּה ְלִהְתַקֵּים )מסכת אבות(

ְוַאף־ַעל־ִּפי  ִהֵּלל,  ּוֵבית  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ֶׁשֶּנֶחְלקּו  ַאף־ַעל־ִּפי   •
ֶׁשֵאּלּו אֹוְסִרים ְוֵאּלּו ַמִּתיִרים, ֵאּלּו ּפֹוְסִלים ְוֵאּלּו ַמְכִׁשיִרים, 
ַׁשַּמאי  ֵּבית  ִנְמְנעּו  ֹלא   – ְמַטֲהִרים  ְוֵאּלּו  ְמַטְּמִאים  ֵאּלּו 
א ָנִׁשים ִמֵּבית ִהֵּלל ְוֹלא ֵּבית ִהֵּלל ִמֵּבית ַׁשַּמאי, ְוֹלא  ִמִּלּׂשָ
ִנְמְנעּו ִלְהיֹות עֹוִׂשים ָטֳהרֹות ֵאּלּו ַעל־ַּגב ֵאּלּו. ּוִמָּכאן ִנְלַמד, 
ֶׁשַּגם ְּכֶׁשַהֵּדעֹות ֲחלּוקֹות ֵּבין לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה, ְצִריִכים ִלְנהֹג 
ִיְׂשָרֵאל.  ּוְבַאֲהַבת  ְמֵלָאה  ְּבַאְחדּות  ְוִלְחיֹות  ָּבֶזה  ֶזה  ָּכבֹוד 

)מסכת יבמות יג, ב( 

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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ְוָאַמר לֹו: "ַּגְּיֵרִני, ַעל־ ַהָּזֵקן  ְּבָנְכִרי ֶאָחד ֶׁשָּבא ִלְפֵני ַׁשַּמאי  ַמֲעֶׂשה 
ְמָנת ֶׁשְּתַלְּמֵדִני ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ַעל ֶרֶגל ַאַחת". ְּדָחפֹו ַׁשַּמאי 
ְלִהְתַּגֵּיר  ּוִבֵּקׁש  ַהָּזֵקן  ִהֵּלל  ֶאל  ָהַלְך  ְוָהִאיׁש  ֶׁשְּבָידֹו,  ַהִּבְנָין  ְּבַאַּמת 
זֹו   - ַלֲחֵבְרָך  ַּתֲעֶׂשה  ַאל  ָעֶליָך,  נּוא  ּׂשָ ּׁשֶ "ַמה  ִהֵּלל:  לֹו  ָאַמר  ֶאְצלֹו. 
ָאר ֵּפרּוׁש הּוא ַלּתֹוָרה, ֵלְך ּוְלַמד אֹוָתּה".  ַּתְמִצית ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ְוַהּׁשְ

)שבת לא, א(

  

ְּבֵעת ַמְלכּותֹו ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך, ָהיּו ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ָּבִאים ֵאָליו ַהְׁשֵּכם 
ַּבּבֶֹקר, ְלַאַחר ֶׁשָעַסק ַּבּתֹוָרה ֵמֲחצֹות ַהַּלְיָלה, ְואֹוְמִרים לֹו: "ֲאדֹוֵננּו 
ַהֶּמֶלְך! ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְצִריִכים ַּפְרָנָסה". ָאַמר ָלֶהם: "ְלכּו ְוִהְתַּפְרְנסּו 
ַהּבֹור  ְוֵאין  ָהֲאִרי  ֶאת  ַמְׂשִּביַע  ַהּקֶֹמץ  "ֵאין  לֹו:  ָאְמרּו  ִמֶּזה".  ֶזה 
ִמְתַמֵּלא ֵמֻחְלָיתֹו", ְּדַהְינּו ֵאין ֶזה ַמְסִּפיק ָלָעם ֻּכּלֹו ְלִהְתַּפְרֵנס. ָאַמר 
ָלֶהם ָּדִוד: "ְלכּו ּוִפְׁשטּו ְיֵדיֶכם ַּבְּגדּוד", ָלַקַחת ֶאת ְׁשַלל ָהאֹוֵיב. ִמָּיד 
ַּבַּסְנֶהְדִרין  ִנְמָלִכים  ֵמֲאִחיתֶֹפל,  ֵעָצה  ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  ְמַבְקִׁשים  ָהיּו 
ּוְׁשֵּתי  ַהִּמְלָחָמה אֹו ֹלא.  ֶאל  ָלֵצאת  ִאם  ְוֻתִּמים  ָּבאּוִרים  ְוׁשֹוֲאִלים 
ַעל  ִיְׁשְמרּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִאם  ְּבזֹו,  זֹו  ְּכרּוכֹות  ָּדִוד  ֶׁשל  ְּתׁשּובֹוָתיו 
ַמִים  ַאְחדּוָתם, יֹאֲהבּו ֶזה ֶאת ֶזה ִויַפְרְנסּו ֶזה ֶאת ֶזה, ֲאַזי ִיְזּכּו ִמן ַהּׁשָ

ְלַהְצָלָחה ְּבִמְלַחְמָּתם ִעם ָהאֹוְיִבים ִויַקְּבלּו ֶאת ְׁשָלָלם. )ברכות ג, ב(

  

ְנָכִסים  ּוַבַעל  ָּגדֹול  ָעִׁשיר  ֶאָחד  ָזֵקן  ִאיׁש  ָהָיה  ַהֶּמֶלְך,  ִּבְזַמן ְׁשֹלמֹה 
ַרִּבים. ְלַאַחר מֹותֹו ֶׁשל ֶהָעִׁשיר, ָּפַרץ ִוּכּוַח ָּגדֹול ֵּבין ָּבָניו ַעל ֲחֻלַּקת 
ְלַבֵּקׁש  ֶׁשָּבאּו  ַעד  ְמאֹד,  ְּגדֹוָלה  ָהְיָתה  ֵּביֵניֶהם  ְוַהְּמִריָבה  ה,  ַהְיֻרּׁשָ
ר ֵּביֵניֶהם. ָמה ָהָיה ַהּוִּכּוַח? ּוְבֵכן ְלאֹותֹו ָעִׁשיר  ֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ֶׁשְּיַפּׁשֵ ִמּׁשְ
ה ָּבִנים ְּבִריִאים ּוְׁשֵלִמים ּוְרִגיִלים ְלָכל  ֶׁשִּנְפַטר ָהיּו ִׁשְבָעה ָּבִנים, ִׁשּׁשָ
ָּדָבר, ְועֹוד ֵּבן ְׁשִביִעי ֶׁשָהיּו לֹו ְׁשֵני ָראִׁשים )ָּכְך ָהָיה ַּגם ִעם ְּתאֹוֵמי 
ה ְלִׁשְבָעה ֲחָלִקים, ָטַען אֹותֹו ָאח  ִסיָאם(. ְּכֶׁשָּבאּו ְלַחֵּלק ֶאת ַהְיֻרּׁשָ
ֲחָלִקים  ִלְׁשמֹוָנה  ה  ַהְיֻרּׁשָ ֶאת  ְלַחֵּלק  ֶׁשָּצִריְך  ָהָראִׁשים  ְׁשֵני  ַּבַעל 
ְוֹלא  ֲאָנִׁשים  ִלְׁשֵני  ֶנְחָׁשב  הּוא  ֶׁשֵּכן  ֲחָלִקים,  ְׁשֵני  ִלּטֹל  ָצִריְך  ְוהּוא 
ְלִאיׁש ֶאָחד. אּוָלם ָהַאִחים ָטֲענּו, ֶׁשֵאין הּוא ֶאָּלא ִאיׁש ֶאָחד ִעם ְׁשֵני 
ְמעֹו  ָראִׁשים, ְוָלֵכן ָעָליו ְלַקֵּבל ֵחֶלק ֶאָחד ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֻּכָּלם. ֵּכיָון ֶׁשּׁשִ
ֶׁשל ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך, ֶׁשָהָיה ֶהָחָכם ִמָּכל ָאָדם, ָיָצא ְּבָכל ָהעֹוָלם, ָּבאּו 
ָהַאִחים ִלְׁשֹלמֹה ּוִבְקׁשּו ֶׁשַּיֲעֶׂשה ֵּביֵניֶהם ִּדין ּוִמְׁשָּפט. ִּכֵּנס ְׁשֹלמֹה 
ָּבִעְנָין,  ַּדְעָּתם  ֶאת  ֵמֶהם  ִלְׁשמַֹע  ּוִבֵּקׁש  ַהַּסְנֶהְדִרין  ַחְבֵרי  ָּכל  ֶאת 
אּוָלם ַהֲחָכִמים ֹלא ָיְדעּו ַמה ַּלֲענֹות ְוָׁשְתקּו, ֶׁשֵּכן ֵמעֹוָלם ֹלא ָׁשְמעּו 
ּוִבֵּקׁש  ִמְׁשָּפט",  "ַלּבֶֹקר  ְׁשֹלמֹה:  ַהֶּמֶלְך  ָאַמר  מּוָזר.  ּכֹה  ִסּפּור  ַעל 
ָהִעְנָין.  ַעל  ַּבַּלְיָלה  ֶׁשַּיְחׁשֹׁב  ַאֲחֵרי  ְלָמֳחָרת  ֵאָליו  ַלֲחזֹר  ֵמָהַאִחים 
ַהִּמְקָּדׁש  ְלֵבית  ִנְכַנס  ִמִּמָּטתֹו,  ַהֶּמֶלְך  ַהַּלְיָלה, ָקם ְׁשֹלמֹה  ְּבֶאְמַצע 
ַּכֲאֶׁשר  עֹוָלם!  ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו  ְוָאַמר:  ַהָּקָּב"ה  ִלְפֵני  ִּבְתִפָּלה  ַלֲעמֹד 
ִהְתַּגֵּליָת ִלי ְּבִגְבעֹון ְוָאַמְרָּת ִלי 'ְׁשַאל ָמה ֶאֶּתן־ָלְך', ֹלא ִּבַּקְׁשִּתי ִמְּמָך 
ֹלא ֶּכֶסף ְוֹלא ָזָהב, ֶאָּלא ָחְכָמה ְּכֵדי ִלְׁשּפֹט ָּכל ָאָדם ְּבֶצֶדק. ָהֵאר ָנא 
ַמִים ְוֻהַּגד לֹו ִּכי  ֶאת ֵעיַני ְּכֵדי ְלהֹוִציא ִּדין ֱאֶמת". ַנֲעָנה ְׁשֹלמֹה ִמן ַהּׁשָ
ַּבּבֶֹקר ְיַקֵּבל ָחְכָמה ִמָּמרֹום, ְוַיֲעֶלה ְּבָידֹו ְלהֹוִציא ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ְּבִדין 

ִלְפֵני  ְוָכל ָהַאִחים ִהְתַקְּבצּו  ְיֵתָרה. ַהּבֶֹקר אֹור,  ֱאֶמת ִמּתֹוְך ָחְכָמה 
ְׁשֹלמֹה, ּוָבֶהם אֹותֹו ָאח ִעם ְׁשֵני ָהָראִׁשים, ְוַגם ַחְכֵמי ַהַּסְנֶהְדִרין ָּבאּו 
ִלְראֹות ַמה ַּיֲעֶׂשה ְׁשֹלמֹה ְּבִמְׁשָּפט ְמֻסָּבְך ֶזה. ִּבֵּקׁש ַהֶּמֶלְך ֵמֶאָחד 
ִמְּמָׁשְרָתיו ְלָהִביא ְלָפָניו ְקָעָרה ִעם ַמִים רֹוְתִחים, ְוהּוא ֵהֵחל ִלְׁשּפְֹך 
ֶאת ַהַּמִים ַעל ַאַחד ָהָראִׁשים ֶׁשל אֹותֹו ֵּבן ַּבַעל ְׁשֵני ָהָראִׁשים. ַרק 
ֵהֵחּלּו  ָהָראִׁשים  ּוְׁשֵני  ָהִאיׁש,  ַעל  ָהרֹוְתִחים  ַהַּמִים  ֶאת  ִליצֹק  ֵהֵחל 
ָלנּו"!  ּוַמְכִאיִבים  רֹוְתִחים  ּכֹה  ַהַּמִים  ַוֲאבֹוי!  ַמר: "אֹוי  ְּבקֹול  ִלְצעֹק 
"ַאָּתה טֹוֵען  ָאָדם:  ְלאֹותֹו  ְוָאַמר  ַהַּמִים  ֶאת  ִלְׁשּפְֹך  ַהֶּמֶלְך  ִהְפִסיק 
ֶׁשֵאין  ְלֵעין־ּכֹל  ִהְתַּגָּלה  ַעְכָׁשו  ֲאָבל  ָראִׁשים,  ִלְׁשֵני  ֶנְחָׁשב  ֶׁשַאָּתה 
ַאָּתה ֶאָּלא ִאיׁש ֶאָחד, ֶׁשֵּכן ְּבָׁשָעה ֶׁשָּיַצְקִּתי ַמִים רֹוְתִחים ַעל ַאַחד 
ִני ִּבְכֵאב ֶזה, ּוִמָּכאן ְרָאָיה ֶׁשֵאין ַאֶּתם ֶאָּלא  ָהָראִׁשים, ָחׁש ַּגם ַהּׁשֵ
ַהֶּמֶלְך,  ְׁשֹלמֹה  ָּפַסק  ֵאפֹוא",  "מּוָבן  ָראִׁשים".  ְׁשֵני  ַּבַעל  ֶאָחד  ּגּוף 
ֶהָחָכם ִמָּכל ָאָדם, ֶאת ְּפַסק ִּדינֹו, "ֶׁשֵאין ַאָּתה נֹוֵטל ֶאָּלא ֵחֶלק ֶאָחד 
ה, ֶׁשֵּכן ִאיׁש ֶאָחד ַאָּתה". ְּכֶׁשִהְתַּפְרֵסם ִמְׁשָּפטֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך,  ַּבְיֻרּׁשָ
ִהְׁשּתֹוְממּו ֻּכָּלם ֶאל מּול ָחְכָמתֹו ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ְׁשֹלמֹה ְוהּוא ָּגַדל ַעד 
ְמאֹד ְּבֵעיֵני ָּכל ָהָעם ְוֻכָּלם ָרֲעדּו ְוָחלּו ִמָּפָניו. ַמֲעֶׂשה ֶזה ְמַהּוֶה מּוָסר 
ַהְׂשֵּכל ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, ָלַדַעת ֶׁשַּגם ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ְּבַעֵּמנּו ָראִׁשים ַרִּבים 
ַוֲאָנִׁשים ׁשֹוִנים, אּוָלם ָּכל ָהָעם ֻּכּלֹו הּוא ַרק ּגּוף ֶאָחד ַּבַעל ָראִׁשים 
ָחִליָלה,  ִּבְמצּוָקה  ִנְמָצא  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ְלָכְך  ְוַהִּסָּמן  ַרִּבים, 
ֲאַזי ֻּכָּלם ָחִׁשים ַּבְּכֵאב ְוֻכָּלם ִמְתַאֲחִדים ִמָּיד ְּבֵעת ָצָרה, ְוזֹו ְרָאָיה 

ְלַאְחדּותֹו ַהִּנְפָלָאה ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל. )על־פי בתי מדרשות חדר ד(

  

ֵּביֵניֶהם  ְׁשרּוָיה  ָהְיָתה  ְוָהַאְחדּות  ֶׁשַהְיִדידּות  ְיִדיִדים  ִּבְׁשֵני  ַמֲעֶׂשה 
ּוְׁשֵני  ִּבְמִדיָנָתם,  ְּגדֹוָלה  ִמְלָחָמה  ָּפְרָצה  ַאַחת  ַּפַעם  ֻמְפָלא.  ְּבאֶֹפן 
ְּתקּוָפה  ָעְבָרה  ַאֶחֶרת.  ִלְמִדיָנה  ֶאָחד  ָּכל  ִבי,  ַּבּׁשֶ ִנְלְקחּו  ַהְיִדיִדים 
ִּכְמַרֵּגל  ְוֻהכַרז  ֲחֵברֹו,  ֶׁשל  ְלִעירֹו  הּוַבל  ַהְיִדיִדים  ְוַאַחד  ֲאֻרָּכה 
ֶׁשַחָּיב ִמיָתה ִמַּטַעם ַהַּמְלכּות. ְּבֵעת ֶׁשהֹוִבילּו ֶאת ָהִאיׁש ַלֲהִריָגה, 
ֵאָליו  ָרץ  ַלָּמֶות  ְוַהִּנּדֹון  ֲהִריָגתֹו,  ֶאת  ִלְראֹות  ְּכֵדי  ַהֶּמֶלְך  ָׁשם  ָעַמד 
לֹו  ֶׁשַּיֲעֶׂשה  ּוְלִהְתַחֵּנן  ִלְבּכֹות  ְוֵהֵחל  ְּבַתֲחנּוִנים,  ְלַרְגָליו  ְוִהְתַנֵּפל 
ִמֶּמִּני  ְמַבֵּקׁש  ַאָּתה  "ָמה  ַהֶּמֶלְך:  ְׁשָאלֹו  מֹותֹו.  ִלְפֵני  ַאַחת  טֹוָבה 
ְוָנַתִּתי  ִלְפֵני מֹוְתָך"? ְוָהִאיׁש ִסֵּפר: "סֹוֵחר ָּגדֹול ֲאִני ְּבִעיר ְּפלֹוִנית, 
ֶּכֶסף ַרב ְּבַהְלָואֹות ְלסֹוֲחִרים ַרִּבים, ַאְך ֵאּלּו ֹלא ָנְתנּו ְּבָיִדי ְׁשָטרֹות 
ַהְּכָסִפים,  ֶאת  ִלְגּבֹות  ְּכֵדי  ְלִעיִרי  ִלְנסַֹע  ֲאִני  רֹוֶצה  ַהַהְלָואֹות.  ַעל 
ֲאִני,  ּוַמְבִטיַח  ָּבָרָעב.  ָימּותּו  ֶׁשֹּלא  ֵביִתי  ִלְבֵני  ָלֵתת  ֶּכֶסף  ִלי  ְוִיְהֶיה 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר ֲאַסֵּים ֶאת ֲעָסַקי, ֶאֱחזֹר ְלָכאן ְּכֵדי ֶׁשּתּוְכלּו ַלֲעׂשֹות ִעִּמי 
ֲאִני  ָיכֹול  "ֵּכיַצד  ְוָׁשַאל:  ַּבָּקָׁשתֹו  ַהֶּמֶלְך ַעל  ִהְתַּפֵּלא  ִּתְרצּו".  ּׁשֶ ַמה 
"ֲאדֹוִני  ָהִאיׁש:  לֹו  ָאַמר  ְלֵהָהֵרג"?  ְּכֵדי  ְלָכאן  ֶׁשָּתׁשּוב  ְלָך  ְלַהֲאִמין 
ַיְסִּכים  ְּבַוַּדאי  ְוהּוא  ְּביֹוֵתר,  ַהּטֹוב  ְיִדיִדי  ִמְתּגֹוֵרר  זֹו  ְּבִעיר  ַהֶּמֶלְך! 
ַהִּנּדֹון  ֶׁשל  ְיִדידֹו  ֶאת  ִלְקרֹא  ַהֶּמֶלְך  ָׁשַלח  ַּבֲעבּוִרי".  ָעֵרב  ִלְהיֹות 
ַלָּמֶות ְוָׁשַאל אֹותֹו: "ַהִאם ַמְסִּכים ַאָּתה ִלְהיֹות ָעֵרב ִּבְׁשִביל ֲחֵבְרָך 
ִּבְמקֹומֹו"?  אֹוְתָך  ֶאֱהרֹג  ְמֻסָּים,  ְזַמן  ַעד  ַיֲחזֹר  ֹלא  הּוא  ְוִאם  ַהֶּזה, 
ֶׁשהּוא  ְוהֹוִדיַע  ְּבִחּיּוב,  ָהִאיׁש  ֵהִׁשיב  ַהֶּמֶלְך  ֶׁשל  ְּפִליָאתֹו  ְלַמְרֵּבה 
ַמְסִּכים ְלַׁשֵּמׁש ְּכַמְׁשּכֹון ְוֵעָרבֹון ַעד ׁשּובֹו ֶׁשל ְיִדידֹו, ְוִאם ֹלא ַיֲחזֹר 
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ל ְמֻתּבָ

ַוה'  ַהּיֹום,  ֶהֱאַמְרּתָ  'ֶאת־ה'  ֲעַזְרָיה,  ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ַרׁש  ּדָ
יתּוִני  ם ֲעׂשִ ָרֵאל, ַאּתֶ "ה ְלִיׂשְ ּבָ ֶהֱאִמיְרָך ַהּיֹום'. ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ
עֹוָלם.  ה ֶאְתֶכם ֲחִטיָבה ַאַחת ּבָ עֹוָלם, ַוֲאִני ֶאֱעׂשֶ ֲחִטיָבה ַאַחת ּבָ
ָרֵאל ה'  ַמע ִיׂשְ ְכִתיב 'ׁשְ עֹוָלם, ּדִ יתּוִני ֲחִטיָבה ַאַחת ּבָ ה ֲעׂשִ ַאּתָ
ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ֲחִטיָבה ַאַחת,  ֶאְתֶכם  ה  ֶאֱעׂשֶ ַוֲאִני  ֶאָחד',  ֱאלֵֹקינּו ה' 

ָאֶרץ'. )חגיגה ג, א(  ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ 'ּוִמי ּכְ

ל  ין ׁשֶ ִפּלִ ר ָאִבין: ַהּתְ א ּבַ ּיָ י ִחִ ר ִיְצָחק ְלַרּבִ ָאַמר לֹו ַרב ַנְחָמן ּבַ
ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד  ָך ִיׂשְ ַעּמְ ֶהן? ָאַמר לֹו: 'ּוִמי ּכְ תּוב ּבָ "ה, ַמה ּכָ ּבָ ַהּקָ
ֵהן,  ָרֵאל?  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ְבֵחיֶהם  ׁשִ ּבְ "ה  ּבָ ַהּקָ ַח  ּבֵ ּתַ ִמׁשְ ְוִכי  ָאֶרץ'.  ּבָ

ֱאַמר 'ֶאת־ה' ֶהֱאַמְרּתָ ַהּיֹום, ַוה' ֶהֱאִמיְרָך ַהּיֹום'. )ברכות ו, א(  ּנֶ ׁשֶ

ה,  ְוֶזה לֶֹוה ִמּזֶ ה  ה לֶֹוה ִמּזֶ ּזֶ ׁשֶ ִעְנָין ֶזה,  ּבְ ִנְבָרא ָהעֹוָלם  ּוְלָכְך 
ְבָרִאים  ַהּנִ ְוָהיּו  ֶזה,  ִעְנָין  ַעל  ִנְבָרא  ָהעֹוָלם  ָהָיה  לֹא  ִאם  ׁשֶ
ֵאין ָהעֹוָלם  יִנים לֹוַמר ׁשֶ ה ַלּמִ ְתחֹון ּפֶ ה, ָהָיה ּפִ ִקים ֶזה ִמּזֶ ְמֻחּלָ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָבר ֶזה מֹוֶרה  ּדָ ְלַגְמֵרי  ָרֵאל ֵהם ֶאָחד  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ֵני  ּוִמּפְ ֶאָחד, 
ְמָך ֶאָחד  ְוׁשִ ה ֶאָחד  'ַאּתָ ָאנּו אֹוְמִרים  ּוְכמֹו ׁשֶ ָלֶהם ֵאל ֶאָחד, 
י ָהָאָדם ֶיׁש לֹו ּגּוף ָוֶנֶפׁש,  ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד'. ְוַדע ּכִ ָך ִיׂשְ ַעּמְ ּוִמי ּכְ
ֵאל ֶאָחד, ְוָדָבר ֶזה ְמַאֵחד ֶאת  בּוקֹות ּבְ מֹוֵתיֶהם ּדְ ָרֵאל ִנׁשְ ְוִיׂשְ
ָרֵאל  ְלִיׂשְ ֵיׁש  ַהּגּוף  ד  ִמּצַ ְוֵכן  ְלַגְמֵרי,  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ד  ִמּצַ ָרֵאל  ִיׂשְ
ְקֵראת ֶאֶרץ  ּנִ ְהֶיה ָלֶהם ֶאֶרץ ַאַחת ׁשֶ ּתִ ד ׁשֶ מּוָרה, ִמּצַ ַאְחדּות ּגְ
ָרֵאל ְוָלֵכן ֵהם ַעם ֶאָחד ְלַגְמֵרי. )מהר"ל מפראג, נתיבות עולם פ"ב(  ִיׂשְ

ם ַלה' ֱאלֵֹקיֶכם', לֹא ֵתָעׂשּו ֲאֻגּדֹות־ֲאֻגּדֹות. )יבמות יג, ב(  ִנים ַאּתֶ 'ּבָ

ֲחִרית 'ַהּבֹוֵחר  ׁשַ נּו ֲחַז"ל ְלָבֵרְך ּבְ ּקְ ַמע ּתִ ל ְקִריַאת ׁשְ ָרכֹות ׁשֶ ּבְ ּבַ
ֵדי  ּכְ ָרֵאל',  ִיׂשְ ַעּמֹו  'אֹוֵהב  ּוְבַעְרִבית  ַאֲהָבה',  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעּמֹו  ּבְ
ל  ַאְחדּותֹו ׁשֶ ַרְך ּבְ ׁשּורֹות ּוְמֻאָחדֹות ַאְחדּות ה' ִיְתּבָ ּקְ ֵדנּו ׁשֶ ְלַלּמְ

ָרֵאל. )באר משה, בראשית עמוד רד(  ִיׂשְ

ָרֵאל ה' ֱאלֵֹקינּו  ַמע ִיׂשְ ֱאַמר 'ׁשְ ּנֶ "ה ֶאָחד? ׁשֶ ּבָ ְקָרא ַהּקָ ּנִ ִין ׁשֶ ִמּנַ
ִיְהֶיה  ַאַחת  'ּתֹוָרה  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַאַחת?  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ִין  ּוִמּנַ ֶאָחד'.  ה' 
ָרֵאל  ָך ִיׂשְ ַעּמְ ֱאַמר 'ּוִמי ּכְ ּנֶ ָרֵאל ִנְקָרא ֶאָחד? ׁשֶ ׂשְ ּיִ ִין ׁשֶ ָלֶכם'. ּוִמּנַ

ָאֶרץ'. )אלפא ביתא דרבי עקיבא(  ּגֹוי ֶאָחד ּבָ

לּום! )תורת כהנים, בחוקותי(  לֹום - ֵאין ּכְ ִאם ֵאין ׁשָ

יַצד? ָהָיה חֹוֵתְך  ָך'. ּכֵ ֵני ַעּמֶ 'לֹא־ִתּקֹם ְולֹא ִתּטֹר ֶאת־ּבְ
ה ֶאת־ ֲחזֹר ְוַתּכֶ ין ַעל־ָידֹו, ַהִאם ּתַ ּכִ ָתה ַהּסַ ר ְוִהּכְ ׂשָ ּבָ

ה  ִנּיָ ְ דֹו ְוַיְחּתְֹך ֶאת־ָידֹו ַהּשׁ ְנקֹם ִמּיָ ּיִ ְעּתֹו ׁשֶ ָידֹו? ְוִכי ַתֲעֶלה ַעל־ּדַ
ָרֵאל  ל ִיׂשְ ּכָ יָון ׁשֶ ה, ּכֵ ָבר ַהּזֶ ן ַהּדָ ָחְתָכה ֶאת ָהִראׁשֹוָנה? ּכֵ ַעל ׁשֶ
נֹוֵקם ִמּגּופֹו.  הּוא ּכְ ּלֹא ִיְנקֹם ֵמֲחֵברֹו, ׁשֶ ין הּוא ׁשֶ ּגּוף ֶאָחד, ּדִ

)ירושלמי מסכת נדרים פ"ט, ד ובקרבן העדה( 

ָרֵאל  ִיׂשְ ָהיּו  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ָלִים'.  ִוירּוׁשָ ְיהּוָדה  ִמְנַחת  ַלה'  'ְוָעְרָבה 
ַלִים,  י ַמְמָלכֹות, לֹא ָעְרָבה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ ּתֵ ִקים ִלׁשְ ְמֻחּלָ
אּוָלם  ִפין.  ּתָ ׁשֻ מֹו  ּכְ ְוָהיּו  מֹות  ּבָ ּבַ ַמְקִריִבים  ָהיּו  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ֵני  ִלׁשְ ִיְהיּו־עֹוד  'ְולֹא  ְיֶחְזֵקאל  ְנבּוַאת  ם  ְתַקּיֵ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶלָעִתיד, 
ֶאָחד,  ָרֵאל ּכְ ל ִיׂשְ ְהיֹות ּכָ ם', ָאז ּבִ גֹוִים, ְורֹוֶעה ֶאָחד ִיְהֶיה ְלֻכּלָ
ֱעַרב ַלה' ִמְנַחת  ַלִים, ָאז ּתֶ ירּוׁשָ ח ה' ּבִ ְוֵעיֵניֶהם ְנׁשּואֹות ְלִמְזּבַ

ָלִים. )משך חכמה, הפטרת שבת הגדול(  ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ

ִעם  ה  ֵאּלֶ ֵהם  ר  ׂשָ ּבָ ֵאֵרי  ׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ֲחֵברֹו,  ִעם  ָהָאָדם  ְך  ּכָ
ֶזה,  ל  ׁשֶ ֵחֶלק  ֶזה  ּבָ ֵיׁש  ַיַחד,  לּולֹות  ּכְ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ה,  ֵאּלֶ
ֵני   ָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ָלֶזה, ִמּפְ ַעם ֶזה ִיׂשְ ל ֶזה. ּוִמּטַ ּוָבֶזה ֵחֶלק ׁשֶ
ּנּו, ְוָלֵכן ָראּוי ָלָאָדם ִלְהיֹות ָחֵפץ  ׁש ֶיׁש־לֹו ֵחֶלק ֵאיָבר ִמּמֶ ּמָ ּמַ ׁשֶ
ּלֹו, ּוְכבֹודֹו ָחִביב ָעָליו ָעָליו  ׁשֶ ל ֲחֵברֹו ְוֵעינֹו טֹוָבה ּבְ טֹוָבתֹו ׁשֶ ּבְ

ׁש. )תומר דבורה אות ד(  ֲהֵרי הּוא־הּוא ַמּמָ ְכבֹודֹו, ׁשֶ ּכִ

ָרֵאל  מֹות ִיׂשְ ׁשְ ּנִ יָון ׁשֶ ה ַלֲחֵבְרָך'. ּכֵ ֲעׂשֶ נּוא ָעֶליָך, ַאל ּתַ ּשָׂ ֶ 'ַמה ּשׁ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ִנְקָרִאים  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְכַלל  ֶאָחד  ְחָצב  ִמּמַ אֹות  ּבָ
ׁש ְלֶאָחד  ּיֵ יׁש, ּוְכׁשֶ ם ֲחֵברֹו ַמְרּגִ ר ֵיׁש ְלֶאָחד ַצַער, ּגַ ֲאׁשֶ ֲאַזי ּכַ
ַצַער ֲחֵבְרָך  ֵמַח, ְוָלֵכן ָראּוי ְלַצֵער ַעְצְמָך ּבְ ם ֲחֵברֹו ׂשָ ְמָחה, ּגַ ׂשִ

ְבנּו. )קדושת לוי(  ְחָצב ֶאָחד ֻחּצַ י ִמּמַ ְמָחתֹו, ּכִ ׂשִ חֹו ּבְ ּמְ ּוְלׂשַ

ַרק  ה',  ּבַ ם  ַנְפׁשָ ׁשֶֹרׁש  ד  ִמּצַ ׁש,  ַמּמָ ַאִחים  ִנְקְראּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ
ִקים. )ליקוטי אמרים תניא, פרק לב(  ַהּגּוִפים ְמֻחּלָ

ְך ִהיא ְקׁשּוָרה  ָרֵאל ִעם ַאֲהַבת ה', ּכָ ׁשּוָרה ַאֲהַבת ִיׂשְ ּקְ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
ִסיַני  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָהיּו  ׁשֶ ֶזה  ַעל־ְיֵדי  ֲהֵרי  ׁשֶ ַהּתֹוָרה.  ַאֲהַבת  ִעם 
ל ֶאת ַהּתֹוָרה. )אש דת חלק ז' עמוד כט(  ִאיׁש ֶאָחד, ָהיּו ְראּוִיים ְלַקּבֵ ּכְ

ָאַמר  יֵניֶהם,  ּבֵ לֹום  ְוׁשָ ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוְבִדים  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲאִפּלּו 
יֵניֶהם,  לֹום ּבֵ ָ ּשׁ יָון ׁשֶ ֶהם ּכֵ לֹט ּבָ ְבָיכֹול ֵאיִני ָיכֹול ִלׁשְ "ה ּכִ ּבָ ַהּקָ
ְחְלקּו ָמה  ּנֶ ֶ ִמּשׁ ֲאָבל  ח־לֹו'.  ַהּנַ ֶאְפָרִים  ים  ֲעַצּבִ 'ֲחבּור  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

דֹול  , ּגָ מּו'. ָהא ָלַמְדּתָ ה ֶיְאׁשָ ם ַעּתָ הּוא אֹוֵמר? 'ָחַלק ִלּבָ
ֲחלֶֹקת. )בראשית רבה(  נּוָאה ַהּמַ לֹום ּוׂשְ ָ ַהּשׁ

ֲאָמרֹות ּוִפְתָּגִמים

עֹוֵרר  ַהָּדָבר  ָהֵעץ.  ַעל  ִּבְמקֹומֹו  ֶׁשִּיְּתלּוהּו  הּוא  ַמְסִּכים  ַּבְּזַמן, 
ֶאת ִהְׁשָּתאּותֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך, אּוָלם הּוא ֹלא ָאַמר ָּדָבר ֶאָּלא ִּבֵּקׁש 
ֵמָהִעיר,  ָלֵצאת  לֹו  ּוְלַהְרׁשֹות  ַלָּמֶות  ַהִּנּדֹון  ֶאת  ְלַׁשְחֵרר  ֵמַחָּיָליו 
ֲאֻרִּכים  ָיִמים  ָעְברּו  ִּבְמקֹומֹו.  ַהֶּכֶלא  ֶאל  ְלַהְכִניס  ִצּוָה  ֲחֵברֹו  ְוֶאת 
ּוְכֶׁשָרָאה  ַלֲחזֹר,  ָאמּור  ַלָּמֶות  ַהִּנּדֹון  ָהָיה  ּבֹו  ַהְמיָֹעד,  ַהּיֹום  ְוִהִּגיַע 
ֲעַדִין, ִּבֵּקׁש ִלְבּדֹק ַהִאם ַאֲהָבָתם ֶׁשל ְׁשֵני  ַהֶּמֶלְך ֶׁשהּוא ֹלא ָחַזר 
ַהְיִדיִדים ִהיא ֲחָזָקה ְוֵאיָתָנה ֶּבֱאֶמת. ֶמה ָעָׂשה ַהֶּמֶלְך? ִצּוָה ְלָזֵרז 
ֶאת ַחָּיָליו ְלהֹוִציא ֶאת ַהָּיִדיד ִמֵּבית ַהֶּכֶלא ּוְלהֹוִבילֹו ֶאל ַהַּגְרּדֹום, 
ְוַהָּללּו ְּכָבר ֵהֵחּלּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהֲהָכנֹות ָהַאֲחרֹונֹות ֶטֶרם ְּתִלָּיתֹו ַעל 
ָהֵעץ. ָּבֶרַגע ָהַאֲחרֹון, ָראּו ֻּכָּלם סּוס ּדֹוֵהר ֵמָרחֹוק ְוָעָליו ָיַׁשב ַהִּנּדֹון 
ֶאת  ֶׁשַּיַהְרגּו  ִלְפֵני  ַלֲחזֹר  ְלַהְסִּפיק  ְּכֵדי  ִּבְמִהירּות  ֶׁשָּדַהר  ַלָּמֶות 
ֲחֵברֹו ַהּטֹוב. ְּכֶׁשָרָאה ָהִאיׁש ֶׁשֲחֵברֹו ְּכָבר ִנְמָצא ַעל ָהֵעץ ְוַהֶחֶבל 
ְּכָבר ָּכרּוְך ַעל ַצּוָארֹו, ָּדַהר ִּבְמִהירּות ַהְיֵׁשר ֶאל ַהִּביָמה ֶׁשְּבֶמְרַּכז 

ְיִדידֹו  ִמַּצּוְאֵרי  ַהֶחֶבל  ֶאת  הֹוִריד  ְּבִחָּפזֹון,  ְלַמְעָלה  ִּדֵּלג  ָהִעיר, 
ְוִהִּניחֹו ַעל ַהַּצּוָאר ֶׁשּלֹו. "ְּתלּו אֹוִתי"! ָצַעק ָהִראׁשֹון, אּוָלם ְיִדידֹו 
ֵסַרב ּוִבֵּקׁש ָלמּות ִּבְמקֹומֹו, ְוָכְך ָרבּו ְׁשֵני ַהְיִדיִדים ְוָכל ֶאָחד ִּבֵּקׁש 
ָלמּות ְּכֵדי ֶׁשֲחֵברֹו ֹלא ִיְצָטֵרְך ָלמּות, ְוַהֶּמֶלְך ָעַמד ְוִהְׁשּתֹוֵמם ֶאל 
מּול ַאֲהָבָתם ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ְׁשֵני ַהְיִדיִדים ֶׁשְּלָפָניו. ֵמרֹב ִהְתַּפֲעלּות 
ַאָּתה,  ְוַגם  ַאָּתה  "ַּגם  ְוָאַמר:  ֵניֶהם  ִמּׁשְ ַהֶחֶבל  ֶאת  ַהֶּמֶלְך  הֹוִריד 
ְיִדיֵדי ֱאֶמת  ְׁשֵניֶכם ֹלא ֵּתְצאּו ַלהֹוֵרג, ֶׁשֵּכן ַעְכָׁשו ִּגִּליִתי ֶׁשָאְמָנם 
ֵּביֵניֶכם  אֹוִתי  ַּגם  ַהְכִניסּו  ַאַחת.  ַּבָּקָׁשה  ִמֶּכם  ֲאִני  ּוְמַבֵּקׁש  ַאֶּתם, 
ְוַנֲהפְֹך ַיַחד ִלְהיֹות ְׁשֹלָׁשה ְיִדיִדים טֹוִבים"! ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר "ְוַהחּוט 
ֶנֱאַמר ְּבַמֶּסֶכת ָאבֹות: "ּוְקֵנה  ְוֵכן  ִיָּנֵתק",  ַהְמֻׁשָּלׁש – ֹלא ִבְמֵהָרה 
ְלָך ָחֵבר". ְוֶזה ַּגם ֵּבאּור ַהָּכתּוב: "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך – ֲאִני ה'", 
ַּכֲאֶׁשר ַהָּקָּב"ה רֹוֶאה ֶׁשַאָּתה אֹוֵהב ֶאת ֲחֵבְרָך ָּכמֹוָך, ֲאַזי "ֲאִני ה'", 
ִּכְבָיכֹול רֹוֶצה ַּגם הּוא ְלִהְצָטֵרף ְלֶחְבַרְתֶכם". )ילקוט מעם לועז, קדושים(
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ֶׁשּלֹו,  ַהָּגדֹול  ָּבַאְרמֹון  ְּגדֹוָלה  ְסֻעָּדה  ֶׁשָעָׂשה  ֶאָחד,  ְּבֶמֶלְך  ַמֲעֶׂשה 
ְוהֹוִׁשיב ֶאת ַהְמֻסִּבים ִּבְׁשֵני אּוַלּמֹות ִנְפָרִדים. ְיהּוִדים ְּבאּוָלם ֶאָחד, 
ָהאֹוְרִחים  ִלְפֵני  ֶהֱעִמיד  ְסֻעָּדה  ְּבָכל  ִני.  ַהּׁשֵ ָּבאּוָלם  ְלַהְבִּדיל  ְוגֹוִיים 
ַמְטַעִּמים ּוַמֲעַדִּנים ֵזִהים, ְלֹלא ָּכל ֶהְבֵּדל, אּוָלם ַהַּמְזֵלגֹות ְוַהַּכּפֹות 
ְּבֶאְמָצעּוָתם  ְלַהְכִניס  ָהָיה  ֶאְפָׁשִרי  ֶׁשִּבְלִּתי  ַעד  ָּכל־ָּכְך,  ֲאֻרִּכים  ָהיּו 
ֶׁשָרָצה  ִמֵּכיָון  ַהֶּמֶלְך,  ַעל־ְיֵדי  ִּבְמֻכּוָן  ַנֲעָׂשה  ַהָּדָבר  ַלֶּפה.  ָהאֶֹכל  ֶאת 
ִלְראֹות ִמי ַיְצִליַח ֶלֱאכֹל ִּבְכֵלי ֲאִכיָלה ֵאּלּו. ַּכֲעבֹר ְּכָׁשָעה, ָיָצא ַהֶּמֶלְך 
ֶׁשל  ָלאּוָלם  ִנְכַנס  ְּתִחָּלה  ַהְּסֻעָּדה.  ְּבאּוַלּמֹות  ִּמְתַרֵחׁש  ַמה  ִלְראֹות 
ַהּגֹוִיים ּוָמָצא ֶאת ֻּכָּלם ֻמִּכים ְוָזֵבי ָּדם. ֵהם ָלֲחמּו ֶזה ָּבֶזה, ְּבעֹוד ֶׁשָּכל 
ְלָחן ְּבִלי ֶׁשָּנְגעּו ָּבֶהם, ְוֹלא ִהְצִליחּו ֶלֱאכֹל  ִּדְבֵרי ַהַּמֲאָכל ָעְמדּו ַעל ַהּׁשֻ
ַהְּיהּוִדים,  ָיְׁשבּו  ּבֹו  ַהְּסֻעָּדה  אּוַלם  ֶאל  ַהֶּמֶלְך  ְּכֶׁשָּפָנה  ְמַעט.  ֲאִפּלּו 
ְלָחנֹות ֵריִקים ְוָכל  ֶקט. ְּכֶׁשִּנְכַנס ָרָאה ֶׁשָּכל ַהּׁשֻ ִהְתַּפֵּלא ְלֵׁשַמע ַהּׁשֶ
ְּבַנַחת  ֵּביֵניֶהם  ְוׂשֹוֲחחּו  ֶׁשָּיְׁשבּו  ַהּסֹוֲעִדים,  ִּביֵדי  ֶנֶאְכלּו  ַהַּמֲאָכִלים 
ַהְּיהּוִדים: "ֵּכיַצד  ְוָׁשַאל ֶאת  ַהֶּמֶלְך  ִהְתַּפֵּלא  ַּבֶּזֶמר קֹוָלם.  ָנְתנּו  ְוַאף 
"ָאְמָנם  ֵהִׁשיבּו:  ְוַהְּיהּוִדים  ֲאֻרִּכים"?  ּכֹה  ְּבַמְזֵלגֹות  ֶלֱאכֹל  ִהְצַלְחֶּתם 
ַהֵּכִלים  ְּבֶאְמָצעּות  ָהאֶֹכל  ֶאת  ְלַעְצֵמנּו  ְלַהִּגיׁש  ָלנּו  ָקֶׁשה  ָהָיה  ֵּכן, 
ֲחֵברֹו  ֶאת  ְוַיֲאִכיל  ַיֲעמֹד  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ֵּביֵנינּו  ֶהְחַלְטנּו  ְוָלֵכן  ָהֲאֻרִּכים, 
ִהְתַּפֵּלא  ְּכֶאָחד".  ֻּכָּלנּו  ּוִלְׂשּבַֹע  ֶלֱאכֹל  ִהְצַלְחנּו  ְוָכְך  ִמּמּולֹו,  ֶׁשּיֹוֵׁשב 
ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ֶׁשל  ּכֹחֹו  ֶׁשֶּזהּו  ְוֵהִבין  ַהְּיהּוִדים  ֶׁשל  ֵמָחְכָמָתם  ַהֶּמֶלְך 

ְּבַאְחדּותֹו ּוְבַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּבֹו. )אמונה שלמה(

  

ּוֵבין ָּפסּוק  ִמְתַּפֵּלל,  ֶאָחד  ְיהּוִדי ָּפׁשּוט  ַּפַעם  ָרָאה  ִמֶּלּלֹוב  ָּדִוד  ַרִּבי 
ְוַהְּיהּוִדי  ַהָּדָבר,  ְלֵפֶׁשר  ָּדִוד  ַרִּבי  ָּתַמּה  ם.  ַהּׁשֵ ֵׁשם  ֶאת  ָאַמר  ַלֲחֵברֹו 
ַהָּתִמים ִהְסִּביר ְּבַפְׁשטּות: "ִמֵּכיָון ֶׁשָּלַמְדִּתי ֶׁשְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ְׁשֵּתי 
ם, ּוִמֵּכיָון ֶׁשֵּבין ָּכל ָּפסּוק ּוָפסּוק  יּו"ִדין ְסמּוכֹות זֹו ְלזֹו, ֲהֵריהּו ֵׁשם ַהּׁשֵ
קֹוֵרא  ֲהֵריִני  יּו"ִדין,  ְׁשֵּתי  ְּכמֹו  ֶׁשִּנְראֹות  זֹו  ֵמַעל  זֹו  ְנֻקּדֹות  ְׁשֵּתי  ֵיׁש 
ם". ָאַמר לֹו ַרִּבי ָּדִוד: "ְׁשַמע ָנא ְוֶאֶּתן ְלָך ִסָּמן ּוְכָלל  אֹוָתן ְּכֵׁשם ַהּׁשֵ
ם  ָּגדֹול. ַּכֲאֶׁשר ַהּיּו"ִדין עֹוְמדֹות ְּבָׁשֶוה ְּבׁשּוָרה ַאַחת, ֲהֵרי ֵהן ֵׁשם ַהּׁשֵ
ּוְׁשִכיָנה ְׁשרּוָיה ֵּביֵניֶהם. ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר ְׁשֵּתי יּו"ִדין ִנָּצבֹות ַאַחת ֵמַעל 
ם". ּוִמָּכאן  ֲחֶבְרָּתּה, ֵאין ֵהן ֶאָּלא ִסָּמן ְלסֹוף ָּפסּוק, ְוֵאין ָּבֶהן ֵׁשם ַהּׁשֵ
עֹוְמִדים  ִאם  ִיְׂשָרֵאל.  ְוַאֲהַבת  ְלַאְחדּות  ְּגדֹוָלה  ִמָּדה  ָּדִוד  ַרִּבי  ָלַמד 
ֵּביֵניֶהם; אּוָלם  ִכיָנה ְׁשרּוָיה  ַהּׁשְ ֲאַזי  ֶזה,  ְלַצד  ֶזה  ְּבָׁשֶוה  ְיהּוִדים  ְׁשֵני 
ָּפסּוק  סֹוף  ֶזה  ֲהֵרי  ֶזה,  ַעל  ֶזה  ּוִמְתָּגִאים  ֶזה  ֵמַעל  ֶזה  עֹוְמִדים  ִאם 
"ִאם  לֹוַמר:  נֹוֵהג  ָּדִוד  ַרִּבי  ָהָיה  ְוָכְך  ֶאְצָלם".  ְׁשרּוָיה  ִכיָנה  ַהּׁשְ ְוֵאין 
ִיְׂשָרֵאל ָהיּו עֹוִׂשים ָיד ַאַחת, ָהְיָתה ַהָּיד ּכֹה ֲאֻרָּכה ַעד ֶׁשָהְיָתה  ָּכל 
ַמִּגיָעה ְלִכֵּסא ַהָּכבֹוד, ְוִאּלּו ָהְיָתה ַמִּגיָעה ְלָׁשם, ַוַּדאי ָהְיָתה ְיכֹוָלה 
ְלִיְׂשָרֵאל  ָלֶהם  ָחֵסר  ָהָיה  ְוֹלא  ְוָכל טּוב,  ְּבָרָכה  ם ֶׁשַפע  ִמּׁשָ ְלהֹוִריד 

ָּדָבר". )שושלת בוסטון(

  

ָסֵנגֹוָרם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ָהָיה ָרִגיל ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ַהָּקָּב"ה ּוְלַהְמִליץ טֹוב 
ֵיׁש  ֲהֵרי  ֶׁשל עֹוָלם!  "ִרּבֹונֹו  ְוָאַמר:  ִּבְתִפָּלה  ָעַמד  ַּפַעם  ִיְׂשָרֵאל.  ַעל 

ִיְׂשָרֵאל.  ִנְׁשמֹות  ֵהם  ִרּבֹוא  ים  ְוִׁשּׁשִ ַלּתֹוָרה,  אֹוִתּיֹות  ִרּבֹוא  ים  ִׁשּׁשִ
ְרֵאה ָנא ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים, ֶׁשַהּתֹוָרה ִּתְהֶיה ְׁשֵלָמה, ֶׁשֲהֵרי ָאסּור ִלְמחֹק 
ה ֻחָּמִׁשים ְוֵאין  ֵהיֶמָּנה ֲאִפּלּו ַאַחת, אּוָלם ִאם ַהּתֹוָרה ְמֻחֶּלֶקת ַלֲחִמּׁשָ
ת ֵסֶפר ּתֹוָרה, ֵאין ָחל ָעֶליָה ִאּסּור ְמִחיָקה. ַאף  ִהיא ְקדֹוָׁשה ִּבְקֻדּׁשַ
ַעם ִיְׂשָרֵאל ָּכְך הּוא, ּוְבָׁשָעה ֶׁשֵהם ְּבַאְחדּות ְּגמּוָרה, ֵאין ָּכל ָקֵטיגֹור 
ִיְהֶיה  ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  ֵמֶהם  ֶאָחד  ֲאִפּלּו  ִלְמחֹק  ְוֵאין  ֲעֵליֶהם,  ִלְׁשֹלט  ָיכֹול 

ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָּפסּול ָחִליָלה". )'רבי לוי יצחק מברדיטשוב'(

  

ה  ְּבִׁשּׁשָ ַּדי  ַּבְּתִפָּלה  ַמּדּוַע  ַסַּלְנֶטר,  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ֶאת  ַּפַעם  ָׁשֲאלּו 
ִמְתַּפְּלִלים ְוַאְרָּבָעה ִמְצָטְרִפים ַלִּמְנָין, ְלֻעַּמת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶׁשְּצִריִכים 
ִׁשְבָעה אֹוְכֵלי ַּפת ּוְׁשֹלָׁשה ִמְצָטְרִפים ֲאֵליֶהם ְלִבְרַּכת ִזּמּון ַּבֲעָׂשָרה? 
ְוֵהִׁשיב: "ְוִכי ְקַטָּנה ְּבֵעיֵניֶכם ִמַּדת ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ְוַאְחדּוָתם? ְוִכי ָמה 

ִאְכַּפת ָלֶכם ֶׁשעֹוד ְיהּוִדי ֶאָחד יֹאַכל"? )ואהבת לרעך(

  

ַעל  ָיָמיו  ָּכל  ִמְצַטֵער  ָהָיה  ַּדַעת',  ַה'ַחּוַת  ַּבַעל  ִמִּליָסא  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
'ֶּדֶרְך  ִסְפרֹו  ּוְבַהְקָּדַמת  ִיְׂשָרֵאל,  ְקִהּלֹות  ֵּבין  ֶׁשָהָיה  ַהָּגדֹול  ַהֵּפרּוד 
ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ַלֲעׂשֹות ֶאת  ֶׁשֵאין  ְוכֹוֵתב  ַעל־ָּכְך  ִמְתאֹוֵנן  ַהַחִּיים' הּוא 
ְׁשֵּתי ֲאֻגּדֹות, ֶׁשֵּכן ָׁשגּור ִּבְתִפָּלֵתנּו לֹוַמר 'ַאָּתה ֶאָחד ְוִׁשְמָך ֶאָחד ּוִמי 
ְּכַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ', "ּוִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ֵּפרּוד ְלַמָּטה ְּבַאְחדּות 

ִיְׂשָרֵאל, עֹוֶׂשה ַחס ְוָׁשלֹום ֵּפרּוד ְלַמְעָלה ְוָגדֹול ֲעֹונֹו ִמְּנׂשֹא".

  

ָׁשֲאלּו ַּפַעם ֶאת ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְׁשַרָּגא ִמִּשׁינֹוָבה, ַמּדּוַע ֶנֶעְנׁשּו ַאְנֵׁשי 
ּדֹור ַהַּפָּלָגה, ַוֲהֵרי ָהיּו ַּבֲעֵלי ִמָּדה טֹוָבה ֶׁשל ַאְחדּות? ַּכֶּנֱאַמר: "ַוְיִהי 
ָּכל ָהָאֶרץ ָׂשָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים ֲאָחִדים"? ֵהִׁשיב ַהַּצִּדיק: ַאְחדּות ִהיא 
ָׁשִוים.  ְוִלָּבם  ִּפיֶהם  ִאם  ַרק  ֲאָבל  ֵהיֶמָּנה,  ְלַמְעָלה  ְוֵאין  טֹוָבה  ִמָּדה 
ּוְבִלָּבם  ְוָׁשלֹום,  ַאְחדּות  ַעל  ִּבְלׁשֹוָנם  ִּדְּברּו  ַהַּפָּלָגה  ּדֹור  ַאְנֵׁשי  ֲאָבל 
ָזְממּו ִמְלָחָמה, ּוְלֵאֶּלה ֵאין ֵעָצה ּוְתבּוָנה ֶאָּלא ְלַהְפִריד ֵּביֵניֶהם, ֲאֶׁשר 

ֹלא ִיְׁשְמעּו ִאיׁש ְׂשַפת ֵרֵעהּו. )דברי יחזקאל החדש(

  

ְּבֶאֶרץ  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבַּפַעם  ִמּמֹוְדִז'יץ  ְיִדיְדָיה  ָׁשאּול  ַרִּבי  ִּבֵּקר  ַּכֲאֶׁשר 
ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשַנת תרפ"ה, ִהְתַקֵּבל ְלֵרָאיֹון ֵאֶצל ַהְּנִציב ָהֶעְליֹון ֶהְרֶּבְרט 
ֵּבין  ְוַאְחדּות  ָׁשלֹום  ַלֲעׂשֹות  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ַהְּנִציב  ִמֶּמּנּו  ִּבֵּקׁש  ַסּמּוֵאל. 
מּוָבא  ָהַרִּבי:  לֹו  ָאַמר  ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים.  ַהּשֹׁונֹות  ַהֲחֵרִדּיֹות  ַהִּמְפָלגֹות 
ָטהֹור"  ָזָהב  ְמנַֹרת  "ְוָעִׂשיָת  ְלמֶֹׁשה  ַהָּקָּב"ה  ְּכֶׁשָאַמר  ַּבִּמְדָרׁש, 
ָאַמר לֹו "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! ֵּכיַצד ֶאֱעֶׂשה אֹוָתּה"? ָאַמר לֹו "ִמְקָׁשה 
ה מֶֹׁשה ַעד ֶׁשֶהְרָאה לֹו ְמנֹוָרה ֶׁשל  ֵּתיָעֶׂשה". ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ִנְתַקּׁשָ
ֵאׁש, ּוְלַבּסֹוף ִהְׁשִליְך ָזָהב ָלֵאׁש ְוָיְצָאה ְמנֹוָרה. ְוַהְּדָבִרים ַמְפִליִאים, 
ַהָּקָּב"ה ְּבַעְצמֹו ַמְסִּביר ְלמֶֹׁשה, ְּבִחיר ָהֻאָּמה, ֶאת ַמֲעֵׂשה ַהְּמנֹוָרה 
ה ָּבּה? ֶאָּלא ַהְּמנֹוָרה ְמַרֶּמֶזת ּוְמַסֶּמֶלת ֶאת ָהַאְחדּות,  ְוהּוא ִמְתַקּׁשֶ
ִמְּפֵני  מֶֹׁשה.  ה  ִנְתַקּׁשָ ּוָבֶזה  ָהַאְחדּות,  סֹוד  ִהיא  ֵּתיָעֶׂשה"  "ִמְקָׁשה 

ר ְמֻסּפָ

ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים

6



ְּביֹוֵתר.  ַהַּקִּלים  ַהְּדָבִרים  ִמן  ֵאינֹו  ְּבִיְׂשָרֵאל  ַאְחדּות  ֶׁשַּלֲעׂשֹות 
ָהָיה ָקֶׁשה ְלמֶֹׁשה, הֹוד  ְוָאז ָּפָנה ָהַרִּבי ֶאל ַהְּנִציב ְוָׁשַאל "ּוַמה ּׁשֶ

ַמֲעָלתֹו ְמַבֵּקׁש ִמֶּמִּני"?... )דף על הדף(

  

ְּבַדְרּכֹו  ַּפַעם  ָהָיה  ִמֶּלכֹוִביְטׁש,  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ֶׁשל  ֵמֲחִסיָדיו  ֶאָחד 
ל ְמַעט ֵמַהַהְקָּפָדה  ְלֶרֶגל ִמְסָחרֹו ּוִבְהיֹותֹו נֹוֵדד ַּבְּדָרִכים, ִהְתַרּׁשֵ
ַעל ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות, ַעד ֶׁשִּכְמַעט ֹלא ִהְצִליַח ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ִיְצרֹו 
ָהַרע, אּוָלם ְלֶפַתע ֶנֱחַרד ְלַנְפׁשֹו ְוָאַמר ְלַעְצמֹו: "ֵאיְך אּוַכל ִלְנסַֹע 
אֹוִתי  ְוִיְדֶחה  ַמֲעַׂשי  ֶאת  ִמָּיד  ִיְרֶאה  הּוא  ַוֲהֵרי  ַהַּצִּדיק?  ַרִּבי  ֶאל 
ִמְּלָפָניו". ַאֲחֵרי ֶרַגע ִהְתַנֵחם ָהִאיׁש ְוָאַמר ְלַעְצמֹו: "נּו, ָיכֹול ֲאִני 
ְלַהְפִסיק ִלְנסַֹע ֶאל ַהַּצִּדיק, ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל ָלֶלֶכת ֶׁשִבי ַאַחר ִיְצִרי". 
ַאֲחֵרי ֶרַגע ׁשּוב ִהְתַנֵחם ָהִאיׁש ְוָאַמר ְלַעְצמֹו: "ֵמיָלא ֶאל ַהַּצִּדיק 
ִויִדיַדי?  ֲחֵבַרי  ְלִהְתַקֵּים ָּבעֹוָלם ְלֹלא  ֹלא ֶאַּסע, אּוָלם ֵאיְך אּוַכל 
ּוְבֵאיֶזה ָּפִנים אּוַכל ְלִהְתָראֹות ִעָּמם ַאֲחֵרי ֶׁשֹּלא ָׁשַלְטִּתי ְּבִיְצִרי". 
ְוָטהֹור  ַזְך  ְּכֶׁשהּוא  ְלֵביתֹו  ְוָחַזר  ִיְצרֹו  ַעל  ָהִאיׁש  ִהְתַּגֵּבר  ִמָּיד 
ָמְרְּדַכי,  ַרִּבי  ְלַרּבֹו  ָהִאיׁש  ָנַסע  ְזַמן־ָמה,  ְלַאַחר  ִהּוְָלדֹו.  ִּכְביֹום 
ַהְיִדידּות  ּוִמָּיד ְּכֶׁשִּנְכַנס ְלָפָניו ָאַמר לֹו ַהַּצִּדיק: "ַּדע ְלָך, ֶׁשַּמה ּׁשֶ
ְוָהַאְחדּות ֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם ִעם ֲחֵבָריו ְיכֹוָלה ִלְפעֹל ַּבֲעבּורֹו ְלַהִּצילֹו 
ִמָּכל ָּדָבר ַרע, ַּגם ַצִּדיק ָּגדֹול ֹלא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֵּכן"! )אהבת חברים(

  

ַהַּמִּגיד ִמֶּמְזִריְטׁש ָהָיה ּדֹוֵרׁש ִמַּתְלִמיָדיו ִלְהיֹות ְּבַאְחדּות, ְוִלְפֵני 
ָימּוׁשּו  ְלַבל  ְוִהָּזֲהרּו  ְמרּו  "ִהּׁשָ ְוָאַמר:  אֹוָתם  ִצּוָה  ִהְסַּתְּלקּותֹו 
ָּבֶכם  ְיֻקַּים  ְוָכְך  ָהֲאִמִּתית,  ְוָהַאְחדּות  ֵלָמה  ַהּׁשְ ָהַאֲהָבה  ִמֶּכם 
ַאְחדּות  ֵיׁש  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ְיִׁשיֶבּנּו',  ּוִמי  ְּבֶאָחד  'ְוהּוא  ְּבִאּיֹוב  ַהָּפסּוק 
ְׁשִריָרה ְוַקֶּיֶמת ֵאין ָׁשִבים ָאחֹור, ַרק הֹוְלִכים ּוִמְתַעִּלים ַּבֲעבֹוַדת 
ַקִּדיָׁשא  ַהָּסָבא  ִנינֹו  ִסֵּפר  ְוָכְך  ְלַדְרָּגה".  ִמַּדְרָּגה  ְועֹוִלים  ַהּבֹוֵרא 
ַהַּמִּגיד  ָהָיה  ַמְקִּפיד  ִּכי  ִמּטֹוְלָנא,  ָּדִוד  ְלַרִּבי  ֵמרּוִז'ין  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי 
ְמאֹד ַעל ַּתְלִמיָדיו ֶׁשָּיבֹואּו ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ִלְׁשּבֹות ִּבְמִחָּצתֹו ַׁשָּבת 
ְלָכְך,  ַהִּסָּבה  ָהְיָתה  ְוַכִּנְרֶאה  ָהעֶֹמר.  ְסִפיַרת  ְיֵמי  ְּבֶמֶׁשְך  ַאַחת 
ִמְּפֵני ֶׁשְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ֶׁשל ְיֵמי ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ִנְסַּתְּלקּו ַּתְלִמיָדיו 
ִּבֵּקׁש  ְוַהַּמִּגיד  ָּבֶזה,  ֶזה  ָּכבֹוד  ָנֲהגּו  ֶׁשֹּלא  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ַהַּתָּנא  ֶׁשל 
ַּתְלִמיָדיו  ְּבֶקֶרב  ְוָהַאְחדּות  ָהַאֲהָבה  ִרּבּוי  ַעל־ְיֵדי  ֶזה  ָּדָבר  ְלַתֵּקן 

ַהְּקדֹוִׁשים. )נהר יוצא מעדן(

  

ַּבֵּסֶפר 'ַיְלקּוט ֵמַעם ֹלֵעז' ֵמִביא ַמֲעֶׂשה ְּבָזֵקן ֶאָחד ֶׁשָאַמר ְלָבָניו 
ָיכֹול  'ִמי  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ָקִנים',  ֶׁשל  ֲחִביָלה  ִלי  'ָהִביאּו  ִלְפֵני מֹותֹו: 
ָיכֹל  ַהָּקִנים ְוֹלא  ָנַטל ָּכל ֶאָחד ֶאת ֲאֻגַּדת  ִלְׁשּבֹר ֶאת ַהֲחִביָלה'? 
ְלַשְּׁבָרּה. ָאַמר ָלֶהם ֲאִביֶהם: 'ֲאִני ָיכֹול ְלַׁשְּבָרּה'. ִהְתַּפְּלאּו ַהָּבִנים, 
ֵאיְך יּוַכל ִאיׁש ָזֵקן ְוַתׁש ּכַֹח ִלְׁשּבֹר ֲחִביַלת ָקִנים?! ָנַטל ַהָּזֵקן ֶאת 
ָהֲאֻגָּדה ּוֵפְרָקּה ְלָקִנים ּבֹוְדִדים ּוְׁשָבָרם. ְוָאַמר ָלֶהם: 'זֹאת ִּבַּקְׁשִּתי 
יּוַכל  ֹלא  ֶאָחד  ַאף  ַאַחת,  ַּבֲאֻגָּדה  ֻּכָּלם  ִּתְהיּו  ִאם  ָלֶכם.  ִלְרמֹז 
ַלֲעׂשֹות ָלֶכם ַרע, ֲאָבל ִאם ִּתְהיּו ְּבִנְפָרד ִיְׁשְלטּו ָּבֶכם ַהַּמִּזיִקים'. 

  

ִמַּבְגַּדד,  ַחי"  ִאיׁש  ַה"ֶּבן  ֶׁשל  ֻׁשְלָחנֹו  ַעל  ֵהֵסּבּו  ַרִּבים  אֹוְרִחים 
ָּכְך  ָׁשִוים  ַּפְרצּוֵפיֶהם  ֶׁשֵאין  ְּכֵׁשם  ַהְּדָבִרים,  ִמֶּטַבע  ַהֵּסֶדר.  ְּבֵליל 
ֵאין ֵּדעֹוֵתיֶהם ָׁשוֹות, ִהְתַּגְּלעּו ִחּלּוֵקי ֵדעֹות ֵּבין ַהְּמֻסִּבין, ְּבֶקֶׁשר 
ְלִמְנָהִגים ׁשֹוִנים ְּבֵליל ַהֵּסֶדר. ַהָּללּו אֹוְמִרים ָּכְך ְוַהָּללּו אֹוְמִרים ָּכְך, 

ְוַגם ְּבֵסֶדר ַהְּמקֹומֹות ִהְתַוְּכחּו ָהאֹוְרִחים, ִּכי ֻּכָּלם ָרצּו ְלָהֵסב ְלַיד 
ָהַרב. ָׁשַמע זֹאת ַה"ֶּבן ִאיׁש ַחי" ְוָאַמר: "ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ֵיׁש ַאְרָּבָעה 
ִסָּמִנים, 'ַמִּגיד ָרְחָצה מֹוִציא ַמָּצה'. ָהֶרֶמז ָּכאן הּוא, ֶׁשִאם ָהָאָדם 
ָצִריְך ְלהֹוִכיַח ֶאת ֲחֵברֹו, ְלַהִּגיד לֹו ִלְרחֹץ ֶאת ַעְצמוׁ ֵמֲעוׂנֹות, ָצִריְך 
ְּדָבִרים  ִיְהיּו  ְוָאז  ְוָהֶעְלּבֹון,  ַהַּכַעס  ּוְמִריָבה,  ַהַּמָּצה  ֶאת  ְלהֹוִציא 
ִנְׁשָמִעים ְוִיְתַקְּבלּו ַעל ֵלב ַהּשֹׁוְמִעים". ָׁשְמעּו ַהְּמֻסִּבים ֶאת ִּדְבֵרי 

לֹום ִהְׂשָּתֵרר ֵּביֵניֶהם. )אוצר המועדים( ָהַרב ְוַהּׁשָ

  

ֵּבית  ִמַּצִּדיֵקי  ַרִּבים  ִהִּגיעּו  ָהִראׁשֹוָנה,  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ְלַאַחר 
ִמְׁשָּכָנם  ֶאת  ָּבּה  ְוָקְבעּו  ֶׁשְּבאֹוְסְטִרָּיה,  ִויָנה  ַהִּביָרה  ְלִעיר  רּוִז'ין 
ִנְכְנסּו  ַּפַעם,  ַהָּקָׁשה.  ַהִּמְלָחָמה  ֵעֶקב  ִמֵּביָתם  ֶׁשָּגלּו  ְלַאַחר 
ָראֵׁשי ֲעַדת ַהְיֵרִאים ֶׁשָּבִעיר ִויָנה ֶאל ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמְּטׁשֹוְרְטקֹוב, 
ַאר ְיהּוֵדי ָהִעיר, ֶׁשֹּלא  ּוִבְּקׁשּוהּו ְלִהְצָטֵרף ַלֲעָדָתם ּוְלִהְתַרֵחק ִמּׁשְ
ְוֵאיָנם ַמְקִּפיִדים ַעל ַקָּלה ְּכַבֲחמּוָרה.  ָזכּו ֵליָהנֹות ֵמאֹור ַהּתֹוָרה 
ִנְמִנים  ְיהּוִדים  ְוָׁשַאל: "ַּכָּמה  ַהְּקִהָּלה  ַהַּצִּדיק ַעל ַמהּות  ִהְתַעְנֵין 
ֲאָלִפים  ַּכֲעֶׂשֶרת  ֶׁשֵּיׁש  לֹו  ִסְּפרּו  ַהָּקָהל  ְוָראֵׁשי  ְקִהַּלְתֶכם"?  ַעל 
ָׁשַאל  ְּבִויָנה"?  ִּבְכָלל  ֵיׁש  ְיהּוִדים  "ְוַכָּמה  ֲעֵליֶהם.  ַהִּנְמִנים  ֶנֶפׁש 
ַהַּצִּדיק, ּוְכֶׁשִּסְּפרּו לֹו ֶׁשֵּיׁש ָּבִעיר ְּכָמאַתִים ֶאֶלף ֶנֶפׁש ִמִּיְׂשָרֵאל, 
ִיְׂשָרֵאל  ַאֲהַבת  ֶאת  ֶׁשֲאַצְמֵצם  ַאֶּתם  "רֹוִצים  ִּבְכֵאב־ֵלב:  ָאַמר 
ֶזה  ָּדָבר  ִּבְלַבד?  ֲאָלִפים  ַלֲעֶׂשֶרת  ְיהּוִדים  ֶאֶלף  ִמָּמאַתִים  ֶׁשִּבי 
נֹוֵגד ֶאת ִׁשיַטת ֲאבֹוַתי ַהְּקדֹוִׁשים, ְוַאְדַרָּבה, ִמִּדְבֵריֶכם ִנְמֵצאִתי 
ָלֵמד ֶׁשַּמַּצב ַהַּיֲהדּות ָּבִעיר ֵאינֹו ְּבִכי טֹוב, ְוָלֵכן ֵיׁש ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל 
ַּכֲאֶׁשר  ַרּבֹות,  ָׁשִנים  ְלַאַחר  ַּגם  ֵאַרע  ָּכְך  ֻּכּלֹו".  ַהְּכָלל  ְלַתָּקַנת 
ָאִביב  ְּבֵתל  ַעְצָמִאית  ְקִהָּלה  ְלָהִקים  ִּבְקׁשּו  ְמֻסָּיִמים  ּגֹוְרִמים 
ֵמהֹוְסָיִטין  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ְלָכְך  ִהְתַנֵּגד  ָהָעם,  ִמְּפׁשּוֵטי  ּוְלִהְתַנֵּתק 
ְוָאַמר: "יֹוֵדַע ֲאִני, ֶׁשִאם ַאְסִּכים ְלִפּלּוג ֶזה, ֶאְגרֹם ְּבָכְך ִקְטרּוג ַעל 
ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל. ְוִכי ֲאַנְחנּו ְמֻסָּגִלים ַלְחּתֹם ְולֹוַמר, ֵאּלּו ְיהּוִדים ְוֵאּלּו 

ֵאיָנם ְיהּוִדים"?! )מרוז'ין לציון(

  

ְּבדֹור ֶאָחד ָהיּו ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ִמֶּבְלז ְוַרִּבי יֹוֵסף ָׁשאּול ָנָתְנזֹון ַרָּבּה ֶׁשל 
ְלבֹוב, אּוָלם ִמְּפֵני ֶׁשֲהִליכֹוֵתיֶהם ָהיּו ׁשֹונֹות ְוִׁשיטֹוֵתיֶהם ְמֻחָּלקֹות 
ַּפַעם  ֵּדעֹות.  ִחּלּוֵקי  ֵּביֵניֶהם  ְוָׂשְררּו  טּוָרא  ֵּביֵניֶהם  ָּגַבּה  ְּבזֹו,  זֹו 
ֶׁשָאבֹוא  "ֲהִיָּתֵכן  ִלְמקָֹרָביו:  ְוָאַמר  ְלבֹוב  ָּבִעיר  ָהַרִּבי  ִּבֵּקר  ַאַחת, 
ַהָּגאֹון"?  ְדַאְתָרא  ַהָּמָרא  ֶאת  ְלַבֵּקר  ֵאֵלְך  ְוֹלא  ַהְּגדֹוָלה,  ִלְלבֹוב 
ְוָהַרב ִהְתַּפֵּלא ִלְראֹותֹו.  יֹוֵסף ָׁשאּול,  ַרִּבי  ְלֵביתֹו ֶׁשל  ָהַרִּבי  ָעָלה 
ָּתַמּה  ּתֹוָרה,  ִּדְבֵרי  ֶׁשל  ְּבִׂשיָחה  ְוָׁשְקעּו  ָּכָראּוי  ֶׁשִהְכִניסֹו  ְלַאַחר 
ְּבֵביִתי?  ַמר  ְלָאֵרַח ֶאת  ָזִכיִתי  "ָהֵכיַצד  ְוָׁשַאל:  ִּבְפֵני אֹוְרחֹו  ָהַרב 
ְוָאַמר:  ְּבָחְכָמה  ָהַרִּבי  לֹו  ֵהִׁשיב  ְּבֵדעֹוֵתינּו"?  ָאנּו  ֲחלּוִקים  ַוֲהֵרי 
"ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ֶיְׁשָנן ְׁשֵּתי ְּבָרכֹות, ַאַחת ִהיא ִּבְרַּכת 'ַעל 
'ַעל  ְּבִבְרַּכת  ׁשֹוְפֵטינּו'.  'ָהִׁשיָבה  ִּבְרַּכת  ִהיא  ִנָּיה  ְוַהּׁשְ ַהַּצִּדיִקים' 
ַהַּצִּדיִקים' ֵיׁש ֶרֶמז ָלַאְדמֹו"ִרים ּוַמְנִהיֵגי ֵעָדה ְּבִיְׂשָרֵאל, ּוְב'ָהִׁשיָבה 
ׁשֹוְפֵטינּו' ֵיׁש ֶרֶמז ָלַרָּבִנים ְוַלַּדָּיִנים ַהּיֹוְׁשִבים ַעל ִמִּדין ּוַמְרִּביִצים 
ּתֹוָרה ָלָעם. ְׁשֵּתי ְּבָרכֹות ֵאּלּו ְסמּוכֹות זֹו ְלזֹו, ֶאָּלא ֶׁשֵּביֵניֶהן ֵיׁש 
ֶׁשֵּכן  'ְוַלַּמְלִׁשיִנים'.  ִּבְרַּכת  ְוִהיא  אֹוָתן,  ֶׁשַּמְפִריָדה  ַאַחת  ְּבָרָכה 
ְוָהַרָּבִנים ִלְחיֹות ְּבָׁשלֹום ּוְבַאְחדּות ֶזה ִעם ֶזה,  ְיכֹוִלים ַהַּצִּדיִקים 
ֶאָּלא ֶׁש'ַהַּמְלִׁשיִנים' ִנְכָנִסים ָּבֶאְמַצע  ְוֵהם ֵאּלּו ַהּגֹוְרִמים ְלֵפרּוד 

ֵּביֵניֶהם"... )מעשה שהיה(
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ְּבָיָמיו ֶׁשל ַהַּמִּגיד ִמֶּמְזִריְטׁש, ִהְתּגֹוֵרר ָּבִעיר ִׁשינֹוָבה ַּבַעל ַהִּסּדּור 'עֹוַלת 
ר'  ָהַרִּבי  ינֹוָבה.  ִמּׁשִ ָנֶטע  ַרִּבי  ַהַּקָּבָלה,  ְּבתֹוַרת  ַּכָּלה'  ְו'ִקּשּׁוֵטי  ָּתִמיד' 
ַּכָּמה  ֵאָליו  ָנְסעּו  ּוְבִעְקבֹוָתיו  ְּתכּופֹות  ֵאָליו  ָנַסע  ִמִּליֶז'ְנְסק  ֱאִליֶמֶלְך 
ַהֶּפַסח,  ְלַחג  ָסמּוְך  ֶׁשָהָיה  ִמִּבּקּוֵריֶהם,  ְּבֶאָחד  ַהַּמִּגיד.  ֶׁשל  ִמַּתְלִמיָדיו 
ִהְפִצירּו ַהַּתְלִמיִדים ְּבַרִּבי ָנֶטע ֶׁשְּיַגֶּלה ָלֶהם ַמִהי ִסַּבת ִהְתָאְרכּות ַהָּגלּות 
ָהַאֲחרֹוָנה ְּכָבר ִּכְמַעט ַאְלַּפִים ָׁשָנה. ַנֲעָנה ַרִּבי ָנֶטע ְוָאַמר ָלֶהם ֶׁשְּבָׁשָעה 
ֶׁשִּיְזֶּכה ְלִגּלּוי ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא, ְיַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְּתׁשּוָבה ִלְׁשֵאָלה זֹו. ְּבֵליל ַהֵּסֶדר 
ִני ֶׁשל ָּגֻלּיֹות, ָקָרא ַרִּבי ָנֶטע ְּבַמר־ֶנֶפׁש ְוָאַמר: "'ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה  ַהּׁשֵ
ִמּשּׁום  ַהָּגֻלּיֹות?  ִמָּכל  ָהזּו  ַהָּגלּות  ִּנְׁשַּתְּנָתה  ַמה  ַהֵּלילֹות'?  ִמָּכל  ַהֶּזה 
ִמֻּסִּבין,  זֹו  ְּבָגלּות  ֲעׂשּוִיים  ֶׁשֻּכָּלנּו  ִמְּפֵני  ִמֻּסִּבין',  ֻּכָּלנּו  ַהֶּזה  ֶׁש'ַהַּלְיָלה 
ֶׁשִהיא ְקִלּפֹות ַהְּתבּוָאה". ַהְּדָבִרים ָהיּו ְּתמּוִהים ְמאֹד ְּבֵעיֵני ַהַּתְלִמיִדים 
ְוִנּסּו ְלַהְסִּביר ְלַעְצָמם ֶאת ַהְּדָבִרים ִּכְראֹות ֵעיֵניֶהם, אּוָלם ְּכֶׁשִהִּגיעּו ֶאל 
ַרָּבם ַהַּמִּגיד ְוִסְּפרּו לֹו ֶאת ַהָּדָבר, ָאַמר ָלֶהם: "ֹלא ְיַרְדֶּתם ְלעֶֹמק ָהִעְנָין. 
ֲאלּו ִזְקֵני ַאּתּוָנא  ֶׁשֵּכן ֲחַז"ל ְמַסְּפִרים ְּבַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות ַעל ַהִחידֹות ֶׁשּׁשָ
ָלֶהם.  ֶׁשָעָנה  ַהְמֻחָּכמֹות  ַהְּתׁשּובֹות  ְוַעל  ֶּבן־ֲחַנְנָיה,  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ֶאת 
ַאַחת ַהִחידֹות ָהְיָתה, ְּבָכְך ֶׁשִּזְקֵני ַאּתּוָנא ִסְּפרּו ְלַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם 
ַרִּבי  ָלֶהם  ָאַמר  ָהִעיָרה.  ְלַהְכִניָסּה  ִמֶּמּנּו  ְמַבְקִׁשים  ְוֵהם  ַּבִּמְדָּבר,  ְּבֵאר 
ְיהֹוֻׁשַע ְלָהִכין לֹו ֲחָבִלים ִמֻּסִּבין, ּוְבֶאְמָצעּוָתם ַיְכִניס ֶאת ַהְּבֵאר ָהִעיָרה. 
ְוִלְכאֹוָרה ַהִחיָדה ְוַהְּתׁשּוָבה ְּתמּוִהים ַעד ְמאֹד ְוִנְרִאים ְּכִׂשיַחת ְיָלִדים, 
אּוָלם ִאם ַנֲעִמיק ָנִבין ֶאת ָהִעְנָין. ִזְקֵני ַאּתּוָנא ֶׁשָּצפּו ֶאת ַהָּגלּות ָהֲאֻרָּכה 
ִני, ָּתְמהּו ִּבְפֵני ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְוָאְמרּו, ֶׁשֵּיׁש  ַאֲחֵרי ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
ָלֶהם ְּבֵאר ְּבָׂשֶדה, ְוַכּוָָנָתם ַּבְּבֵאר ָהְיָתה ַעל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשִּנְקָרא ְּבֵאר 
ִּכי ִמֶּמָּנה ַיְׁשקּו ָּכל ָהֲעָדִרים, ְוַהִּמְדָּבר הּוא ַהָּגלּות ַהּשֹׁוֵמָמה. ְּדִריָׁשָתם 
ְלַהְכִניס ֶאת ַהְּבֵאר ֶאל ּתֹוְך  ְיכֹוִלים  ַהַּצִּדיִקים  ֵאין  ָהְיָתה ֵאפֹוא, ַמּדּוַע 
ָהִעיר ְוִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה. ְוַעל ָּכְך ֵהִׁשיב ָלֶהם ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע 
ּוִבֵּקׁש ֵמֶהם ֲחָבִלים ִמֻּסִּבין, ֶׁשֵּכן ַּכֲאֶׁשר ְמַגְּבִלים ֶאת ַהֻּסִּבין ְּבתֹוְך ַמִים, 
ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ַּכֲאֶׁשר  ְּדַהְינּו,  ְמֻגֶּבֶלת.  ַאַחת  ִעָּסה  ִלְהיֹות  הֹוְפִכים  ֵהם 
ִנְמָצא ְּבַמָּצב ֶׁשל ָּבֵצק, ְּבַאְחדּות ִנְפָלָאה ּוְׁשֵלָמה, ָאז ֶאְפָׁשר ִליצֹר ֵמֶהם 
ֲחָבִלים ּוְלָקֵרב ֶאת ַהְּגֻאָּלה. אּוָלם ַּכֲאֶׁשר ָהָעם ִנְמָצא ְּבַמָּצב ֶׁשל ֻסִּבין, 
ְּכמֹו ְקִלּפֹות ִנְפָרדֹות זֹו ִמּזֹו, ִאי ֶאְפָׁשר ְלַחְּבָרם ֶזה ִעם ֶזה, ֶׁשֵּכן ְמֻפָּזִרים 
ּוְמפָֹרִדים ֵהם, ּוְמֵלִאים ְּבִׂשְנָאה ּוַמֲחֹלֶקת, ְוֵכיַצד ֶאְפָׁשר ְלָקֵרב ֶאת ֵקץ 
ַהְּגֻאָּלה"?! "ְוזֹו ָהְיָתה ַּגם ְּתׁשּוָבתֹו ֶׁשל ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ְלַרִּבי ָנֶטע", ִסֵּים 
ַהַּמִּגיד ְוָאַמר, "ַמה ִּנְׁשַּתְּנָתה ָּגלּות זֹו ִמָּכל ַהָּגֻלּיֹות? ִמְּפֵני ֶׁשֻּכָּלנּו ִמֻּסִּבין, 
ֻּכָּלנּו ֲעׂשּוִיים ִמַּגְרְּגֵרי ֻסִּבין ִנְפָרִדים, ְּבַמֲחֹלֶקת ּוְבִלי ַאְחדּות, ְוָלֵכן ַהָּגלּות 

ִמְתָאֶרֶכת ַוֲעַדִין ֹלא נֹוָׁשְענּו". )צנתרות הזהב(

  

ּבּוִנים,  ר'  ָהַרִּבי  ֵאֶצל  ִּבְפִׁשיְסָחא  ַּפַעם  ִּבֵּקר  ִמּקֹוְזִמיר,  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי 
ְוַכֲאֶׁשר ָקם ְלִהָּפֵרד ִמֶּמּנּו ִלּוָה אֹותֹו ַרִּבי ּבּוִנים ְלֶמְרַּכְבּתֹו. ְּבֶדֶרְך ִהּלּוָכם, 
ַרִּבי  ֶאת  ְוִכֵּבד  ְּפָתָחּה  ִמִּכיסֹו,  ֲהָרָחה  ַטַּבק  ֻקְפַסת  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ָׁשַלף 
ְוָׁשַאל ֶאת  ֶנֱהָנה ַרִּבי ּבּוִנים ֵמָהֵריַח ָהָעֵרב ֶׁשַּבַּטָּבק,  ּבּוִנים ְלָהִריַח ָּבּה. 
ֶׁשָּצִריְך  ַעָּתה  ֶזה  ָחַׁשְבִּתי  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ַמר,  ָיַדע  "ֵמֵהיָכן  ְיֶחְזֵקאל:  ַרִּבי 
ַהָּיד  יֹוַדַעת  "ּוִמַּנִין  ָעָנה:  ְיֶחְזֵקאל  ְוַרִּבי  ָּבּה"?  ּוְלָהִריַח  ַטָּבק  ִלְׁשאֹף  ֲאִני 
ְוָהַאף ַׁשָּיִכים  ְלָהִריַח ֶאת ַהַּטָּבק? ֶאָּלא ִמּשּׁום ֶׁשַהָּיד  ֶׁשָהַאף ְמַבֶּקֶׁשת 
ַהחֶֹטם ָצִריְך, ְוַגם ַּכֲאֶׁשר ָאָדם  ְלגּוף ֶאָחד, ּוִמֵּמיָלא ַהָּיד ַמְרִּגיָׁשה ַמה ּׁשֶ
ִמִּיְׂשָרֵאל ִנְמָצא ְּבַאְחדּות ְמֵלָאה ּוְבַאֲהָבה ֲאִמִּתית ִעם ֲחֵברֹו, ֲאַזי הּוא 

ִני". )'הרבי ר' בונים מפשיסחא'( ַמְרִּגיׁש ְּבִהְצָטְרכּותֹו ֶׁשל ַהּׁשֵ

  

ַמֲחבֹוא  ִּבְמקֹום  ִמּבֹובֹוב  ְׁשֹלמֹה  ַרִּבי  ִהְסַּתֵּתר  ָהֲאֻיָּמה,  ַהּשֹׁוָאה  ִּביֵמי 
ָׁשִנים  ְׁשמֹוֶנה  ְּכֶבן  ֶיֶלד  ָאז  ֶׁשָהְיָתה  ְּבנֹו,  ִעם  ַיַחד  ַהְּיהּוִדי  ַלֶּגטֹו  ְּבָסמּוְך 
ָהיּו  ֵאָליו  ְוַהְּכִניָסה  ֵמַהֶּגטֹו  ַהְיִציָאה  ִמְׁשַּפְחּתֹו.  ִמָּכל  ָיִחיד  לֹו  ְונֹוַתר 
ִמְתַּגֵּנב  ָהַרִּבי  ָהָיה  ַׁשָּבת  מֹוָצֵאי  ִמֵּדי  אּוָלם  ְּגדֹוָלה,  ְּבַסָּכָנה  ְּכרּוכֹות 
ְּפִניָמה ַיַחד ִעם ְּבנֹו, ְּכֵדי ִלְׁשהֹות ַיַחד ִעם ֲחִסיָדיו ִּבְסֻעַּדת ְמַלּוֶה ַמְלָּכה 
ַעל  ַהֲחִסיִדים  ָּתְמהּו  ַּכֲאֶׁשר  ֲחֵבִרים.  ְוַאֲהַבת  ְּבַאְחדּות  ַיַחד  ּוְלִהְתַחֵּזק 
ָהַרִּבי:  ָאַמר  ֶזה,  ִּבְׁשִביל  ָׁשבּוַע  ִמֵּדי  ְּבַסָּכָנה  ַעְצמֹו  ֶאת  ַמֲעִמיד  ֶׁשהּוא 
ְוַאֲהַבת  ַאְחדּות  ֶׁשִּבְׁשִביל  ְּבִני,  ֶאת  ְלַלֵּמד  ָעַלי  מּוֶטֶלת  ִחּנּוְך  "ִמְצַות 

ֲחֵבִרים, ָצִריְך ְמִסירּות ֶנֶפׁש ְּבפַֹעל". )בפיקודך אשיחה(

  

ֶאת  ֶלֱאהֹב  ָלַמְדִּתי  ֵמֵהיָכן  לֹוַמר:  ִמָּססֹוב  ֵלְיּב  מֶֹשׁה  ַרִּבי  ָהָיה  ָרִגיל 
ַמְעִּתי אֹותֹו ַּפַעם ׁשֹוֵאל  ַהְּבִרּיֹות? ֵמִאָּכר ָנְכִרי ֶאָחד ְּבֵבית ַהַּמְרֵזַח, ֶׁשּׁשָ
ֶאת ֲחֵברֹו ִמּתֹוְך ִׁשְכרּות: "ַהִאם ַאָּתה אֹוֵהב אֹוִתי, ִאיַון"? ְוַהָּלה ֵהִׁשיב 
ְּבִחּיּוב. ִהְמִׁשיְך ָהִאָּכר ְוִהְקָׁשה: "ַהִאם ֵּתַדע ַמה ּכֹוֵאב ִלי"? ַוֲחֵברֹו ֵהִׁשיב: 
תּוי ְוָאַמר ַלֲחֵברֹו  "ְוִכי ֵּכיַצד אּוַכל ָלַדַעת ַמה ּכֹוֵאב ְלָך"? ֶנֱאַנח ָהִאָּכר ַהּׁשָ
ִּבְכֵאב ֲאִמִּתי: "ִאם ָּכאן, ֵאיְנָך אֹוֵהב אֹוִתי ֶּבֱאֶמת. ִּכי ִאּלּו ָאַהְבָּת אֹוִתי 
ֶּבֱאֶמת, ָהִייָת יֹוֵדַע ְוָחׁש ִּבְכֵאִבי". "ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה" ָאַמר ַרִּבי מֶֹׁשה ֵלְיּב, 
ְוָצָרָתם ֶׁשל ֲאֵחִרים  "ֵהַבְנִּתי ֶׁשַאֲהַבת ַהְּבִרּיֹות ֵּפרּוָׁשּה, ָלחּוׁש ִּבְכֵאָבם 

א ִעָּמם ְּבַצֲעָרם". )אחדות ישראל( ְוִלּׂשָ

ח ְמֻמּלָ
ְזָמִנים   ָמה ָהֲאֵסָפה ֵהֵסּבּו ַהּמֻ ּיְ ִהְסּתַ ּוְכׁשֶ ָעה,  ָ ִעְנְיֵני ַהּשׁ ּבְ נּו  ּדָ ׁשֶ ִנים  ַרּבָ ֲאֵסַפת  ּבַ ַעם  ּפַ ב  ָיׁשַ ֲאַב"ד,  ּבַ יל  ִ ַע ֶהּשׁ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ ל ַטְרנֹוּפֹול,  ּה ׁשֶ ַרּבָ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ְקִהּלֹות  ּבִ ׁשֶ ֲחלֹוקֹות  ְוַהּמַ ָהַאְחדּות  ִעְנַין  ִליֵדי  ָבִרים  ַהּדְ לּו  ְלּגְ ִהְתּגַ ֲחָכִמים.  ְלִמיֵדי  ּתַ ל  ׁשֶ ין  ֻחּלִ יַחת  ׂשִ ּה  ּבָ חּו  ְוׂשָ ה  ִלְסֻעּדָ ַצְוָתא  ּבְ
יל  ִ ַע ֶהּשׁ י ְיהֹוׁשֻ ה. ַנֲעָנה ַרּבִ ִהּלָ ֵני ַהּקְ ין ּבְ רּוָיה ּבֵ לֹום ׁשְ ָ ֵאין ָהַאֲהָבה ְוַהּשׁ ָתם, ַעד ׁשֶ ְקִהּלָ ׁש ּבִ ּיֵ ִנים ֶנֶאְנחּו ַעל חֶֹסר ָהַאְחדּות ׁשֶ ַוֲאָחִדים ֵמָהַרּבָ
ה ָנָאה ַוֲחסּוָדה,  ְקִהּלָ ן ָזִכיָת ּבִ ֹוְמִעים ְוָאְמרּו לֹו: "ִאם־ּכֵ אּו ַהּשׁ ּלְ ִעיֵרנּו". ִהְתּפַ ָלל ּבְ ל ַמֲחלֶֹקת ְוֵאין ָלּה ָמקֹום ּכְ ִתי, ֵאין ּכָ ְקִהּלָ ְוָאַמר: "ּבִ

ְוַהְלַואי ַאף ֵמֶחְלְקָך ְיֵהא ֶחְלֵקנּו". 
א  ְך. ֵאין ַמֲחלֶֹקת ּוְמִריָבה ִנְקָרִאים, ֶאּלָ ָנִתי ָהְיָתה ּכָ י, ְוַכּוָ ְעּתִ ם ְלסֹוף ּדַ ּלֹא ְיַרְדּתֶ ְרֶאה ׁשֶ ּנִ ֵאב: "ּכַ יל ִחּיּוְך ְוָאַמר ִמּתֹוְך ּכְ ִ ַע ֶהּשׁ י ְיהֹוׁשֻ ְך ַרּבִ ִחּיֵ
לֹום ּוְבֵרעּות,  ׁשָ ַאֲהָבה ּוְבַאֲחָוה, ּבְ רּוִיים ְזַמן ַרב ּבְ ָרֵאל, ְוֵהם ׁשְ ׂשְ ֵני ָאָדם ִמּיִ ל ּבְ ה ׁשֶ ָנּה ְקִהּלָ ר ֶיׁשְ ֲאׁשֶ ה. ּכַ ְתִחּלָ ר ָקְדָמה ָלּה ָהַאְחדּות ּבִ ֲאׁשֶ ּכַ
ַאְחדּוָתם ִנְפְסָקה  ר לֹוַמר ֲעֵליֶהם ׁשֶ יֵניֶהם, ֲאַזי ֶאְפׁשָ ַע ּבֵ ּלֵ יֵניֶהם ִקְנָאה ְוַתֲחרּות, ְוָהִריב ִמְתּגַ ָטן ְוהּוא ֵמִטיל ּבֵ ה ׂשָ אּוָלם ְלֶפַתע ַמְצִליַח ַמֲעׂשֶ
ִרּיֹות  ֵאין ַהּבְ ה, ַעד ׁשֶ ִהּלָ ֵני ַהּקְ ָבבֹות ְוָהַאְחדּות ְרחֹוָקה ְמֹאד ִמּבְ רּוד ַהּלְ דֹול ּפֵ ַער, ּגָ ה ַהּצַ ִתי, ְלַמְרּבֵ ְקִהּלָ יֵניֶהם. אּוָלם ּבִ ְרָצה ּבֵ ּוַמֲחלֶֹקת ּפָ

ּה ָהַאְחדּות"... רּוָיה ּבָ ן ֵמעֹוָלם לֹא ָהְיָתה ׁשְ ּכֵ אן ָמקֹום ְלַמֲחלֶֹקת, ׁשֶ ַאֲהָבה ֶזה ִעם ֶזה, ּוְלִפיָכְך ֵאין ּכָ רּוִיים ּבְ ׁשְ


