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ֵני   ) א, יז( ִאיׁש ־לֹא ָתגּורּו ִמּפְ

ִריְסק ִעירבָּ  ְתקּוַפת, ּבְ ל תוֹ נָּ ה� כְּ  ּבִ י, ז"יִר גְּ ַה  ׁשֶ , 'יקצִ יְ בֵ לוֹ סוֹ  ְזֵאב קִיְצָח  ַרּבִ
יף ְיהּוִדי ֹוֵררִהְתגּ  ּקִ ָהָיה, ָממֹון ּוַבַ$ל ּתַ ַ$ל ׁשֶ ִרים ּבַ ְלטֹונֹות ִעם ֵאיָתִנים ְקׁשָ ִ  ַהׁשּ

ה ֶאת ְוִהְנִהיג ִהּלָ ל רּוחוֹ  ְלֹמַרת ,תוּ זּ ַ$ בְ וּ  תיפוּ ּקִ ַת בְּ  ַהּקְ הַה . ָהַרב ׁשֶ ר ּלָ ּטֵ ים ּפִ  ַרּבִ
ְלִמיֵדי בָּ  ַהֲחָכִמים ִמּתַ ּלֹא רַאַח ֵמ , תוֹ יּ נִ ָר וֹ ּת ַה  םיֶה ֵת רוֹ ׂשְ ּמִ ִמ  ִעירׁשֶ  ֵחן ָמְצאוּ  ׁשֶ

ֵ$יָניו ה, ּבְ יֶהם ּוִמּנָ ְחּתֵ ְלִמיִדים ּתַ ֵאיָנם ּתַ ֲ$בוּ  ֲהגּוִנים ׁשֶ ַצע רּבַ ֶסף ּבֶ ה. ּכֶ  ְוִהּנֵ
יַ$  ָקה. נוֹ בְּ  יֵא וּ ׂשּ נִ לְ  ִהְתּכֹוֵנן ְוָהִאיׁש  ּדֹוִדים ֵ$ת ִהּגִ ָהַרב ַנְפׁשוֹ  ָחׁשְ ָרא ׁשֶ  ַהּמָ

ר ְדַאְתָרא ין ֶאת ְיַסּדֵ ּדּוׁשִ ה ַהּקִ ּפָ ח� ֶדת ַהְזָמָנה ֵאָליו ַלחׁשָ וְ , ּבַ ּבֶ  ַלְמרֹות. ְמכ�
ָנה ּכָ ָבר ַהּסַ ּדָ ּבַ חֹוָמה ז"יִר גְּ ַה  ַמדָ$ , ׁשֶ ַא  ַהַהְזָמָנה ֶאת ְוָדָחה, צּוָרהבְּ  ּכְ ׁשְ  טּבִ

י, ֵהיֵטב ָיַדע הּוא. ֶנֶפׁש  ָבר ּכִ הְוַה  יֶֹקרבְּ  לוֹ  ַיֲ$ֶלה ַהּדָ ֲחָמתוֹ  ּבוֹ  ִיְנֹקם ּלָ  ַ$ל ּבַ
ּלֹא ם אּוָלם, תוֹ נָ ָמ זְ ַה לְ  הַנֲ$נָ  ׁשֶ ֱאָמר ֶאת ִקּיֵ ֵני ָתגּורוּ  לֹא ַהּנֶ ִליךְ , ִאיׁש ־ִמּפְ  ְוִהׁשְ

ָ ־ַ$ל ְיָהבוֹ ־ֶאת ים ָיִמים ָ$ְברוּ  לֹא, ְוָאְמָנם. םיִ ַמ ַהׁשּ ּכִ  ךְ לַ ָה , לָפ ׁשָ  ָאָדם ְואֹותוֹ , ֲאר�
ְלטֹונֹות לצֶ ֵא  אצָ ְר ק�  ְוָאַכל ִ זּויֹות ֲ$ִלילֹות ָהַרב ַ$ל ְוֶהֱ$ִליל, ַהׁשּ  יֹום. ֹותיּ ִר ְק ְוׁשִ  ּבְ

ט ּפָ ׁשְ ִנים ּואשׂ נְ וּ  ָזֵקן ִאיׁש  ָהַרב יתבֵ בְּ  הֹוִפיַ$  דֶאָח  ְויֹום, ברַ ְוָק  ָהַלךְ  ַהּמִ ר, ּפָ  ְוִסּפֵ
י ָידוֹ  ּכִ ר הֹוָקָרה בּתַ ִמכְ  ּבְ ַ ִטים ִמׂשּ ּפָ ׁשְ הַה . ַהּמִ יר ּלָ ה ַ$ל טֹוָבה לוֹ  ִהּכִ  ַמֲ$ׂשֶ

ה ֶחֶסד ָ$ׂשָ ִנים ִלְפֵני ּמוֹ ִע  ׁשֶ י, ְכָתבבִּ  ַהְבָטָחתוֹ  ֶאת לוֹ  ְוֶהֱ$ִניק, ֹותבּ ַר  ׁשָ  ַיֲ$ֹמד ּכִ
ָכל ִליִמינוֹ  ְחּפֹץ ֵ$ת־ּבְ ּיַ ָ$תוֹ . ׁשֶ ל ַהּצָ ֵק  ׁשֶ הּוא, ֵאפֹוא ָהְיָתה ןַהּזָ  ֶאת ַיְפִעיל ׁשֶ

ִטים רׂשַ  ַ$ל תוֹ ָ$ ּפָ ׁשְ ַה  ּפָ ׁשְ קהּוא וְ , ַהּמִ ע אֹותוֹ  ֶאת ְיַסּלֵ  ֵמַהְנָהַגת ַוֲחבּוָרתוֹ  ָרׁשָ
ה ִהּלָ ָחה, תוֹ יָא לִ ְפ לִ  ךְ ַא . ַהּקְ ָ$ה ֶאת ָהַרב ּדָ ׁשּום: "ְוָאַמר, ַהּקֹוֶסֶמת ַהַהּצָ  ֹאֶפן ּבְ

ן לֹא ה יִד יָ  ֶאת ֶאּתֵ ל ֶנֶגד, הנָ ׁשָ לְ ַה וְ  ִסיָרהְמ  ְלַמֲ$ׂשֶ ר יְיהּוִד  ּכָ ֲאׁשֶ   ".  הּוא ּבַ
�  

י ִוי קִיְצָח  ַרּבִ נֵ  רגֶ ינְ זִ לְ וּ ׁש  ַהּלֵ ֲאָכִלים תרוּ ׁשְ כַּ  ַ$ל ְפׁשוֹ נַ  ֶאת ָמַסר, ֵחיָפה יֵמַרּבָ  ַהּמַ
ִעיר ה, ּבָ בֵ  ֶרֶכתַהְמָפ  ְמַלאְכּתוֹ  ֶאת ְוָ$ׂשָ ַחִים יתּבְ ְטּבָ ְמִסירוּ  ַהּמִ ֵדי, ׁש ֶפ נֶ  תּבִ  ּכְ

יל בֵ ּתוֹ  ֶאת ְלַהּצִ ֲאָכלֹות ָהִעיר יׁשְ ב־ֶאת יםִמ ְט ְמ ַט ְמ ַה  ֲאסּוִרים ִמּמַ ַ$ם. ַהּלֵ  ּפַ
ה ר ּוְלָיִמים, ֵאָליו נוֹ בְּ  ִהְתַלּוָ י, ִסּפֵ ִחיַטת רְלַאַח  ּכִ ֵהמֹות ַאַחת ׁשְ י ִהְטִריף, ַהּבְ  ַרּבִ

ֵהָמה ֶאת קִיְצָח  ְמְצָאה ַהּבְ ּנִ ֲ$ַלת ׁשֶ ה. הכָ ְר ִס  ּבַ ָ ָ$ֶליָה , בצָּ ַהּקַ  ִהְתַקׁשּ ל ּבְ  ׁשֶ
ֵהָמה ל, ַהּבְ ינוֹ  ַזרגְּ  ֶאת ְלַקּבֵ ַח  ְוֵהֵחל, ּדִ ְרֶזן ֵהִניף ְלֶפַתע. ּמוֹ ִע  ְלִהְתַוּכֵ  רֹאׁשוֹ  ַ$ל ּגַ

ל ֹוֵחט ׁשֶ י אּוָלם, רֹאׁשוֹ ־ֶאת ַלֲ$רֹףם ְוִאיֵּ  ַהׁשּ ָניו תָח  לֹא קִיְצָח  ַרּבִ  ִנְבַהל ְולֹא ִמּפָ
חֹוןלֹו  ְוָאַמר, ֶרַגעלְ  ַאף ִבּטָ ְרֶזןּוְבִלי מֹוָרא: " ּבְ ךָ  ַהּגַ ּלְ   "!אֹוִתי ַמְפִחיד ֵאינוֹ  ׁשֶ

�  

י  ה ָיֶדךָ ֶק ֱאלֹ  ה'ּכִ ֹכל ַמֲ"ׂשֵ ַרְכָך ּבְ   ) ב, ז( יָך ּבֵ

י לֶא  רּוךְ  ַרּבִ יַ$  ִמּקֹוסֹוב ּבָ ָפָניו ִהְתאֹוֵנןוְ , ֶאָחד ָאָדם ִהּגִ ְרָנָסתוֹ  ַ$ל ּבְ קּוָיה ּפַ . ַהּלְ
ב, ֶ$ֶרב־ְוַ$ד רֶק בֹּ ִמ " ס ֲאִני יֹוׁשֵ ְחּבּולֹות רַאַח  ְוָתר ֵ$ָצה ּוְמַטּכֵ יַצד ּתַ  ְלַהְרִויַח  ּכֵ

י לוֹ  ָאַמרִדי". יָ בְּ  ֶחֶרס ַמֲ$ֶלה, ַאְך ַהְרָחָבהבְּ  ִתיָס ְרנָ ּפַ  ֶאת י ָנא הֵא ְר : "ךְ וּ רבָּ  ַרּבִ  ּכִ
י ֶנֱאַמר לֹא ֹוָרהּת בַּ  כֹ  ךָ כְ ַר בֵּ  יךָ ֱאלֶֹק  ה' 'ּכִ ָך' הַמֲ$ׂשֵ  לּבְ א, רֹאׁשֶ כֹ  ֶנֱאַמר ֶאּלָ  ל'ּבְ

בָּ ַה  ֵאין. ָך'ָיֶד  הַמֲ$ׂשֵ  ּתְ  ץֵפ ָח  ה"ּקָ ִחּפּוׁש  ךָ רֹאׁשְ  ֶאת ץּמֵ ַא ׁשֶ , ְוַתְחּבּולֹות ֵ$צֹות ּבְ
א ֵלךְ  ֶאּלָ ְמלָ  קסֹ ֲ$ לַ  ְוֵצא ךָ בְ ָה יְ  ה' ַ$ל ַהׁשְ ָיֶדיךָ  אָכהּבִ ָרָכה הֵא ְר וּ , ּבְ ֲ$ָמְלָך". ּבְ   ּבַ

�  

ָברֶק ֱאלֹ  ה' ְך לֹא ָחַסְרּתָ ּדָ   ) שם( יָך ִעּמָ

י ָהָיה ָרִגיל לַ  בּ יְ לֵ  ְיהּוָדה ַרּבִ ַ$ל גַאׁשְ ם" ּבַ ּלָ ִליחֹות אֹוְמִרים לֹוַמר" ַהּס� ּסְ : "ּבַ
ךָ  יכֵ ְר צָ  יםבִּ ר� 'ְמ  ם ַ$ּמְ לֹוַמר. ָרה'צָ ְק  ְוַדְעּתָ יר� ְמ  ּדּוַ$ ַמ , ּכְ ךָ  יכֵ ְר צָ  םּבִ ֵני? ַ$ּמְ  ִמּפְ

ם ְעּתָ ּדַ בָּ ַה  ַ$ל ַ$ְצָמם סֹוְמִכים ֵהם ְוֵאין ָרהצָ ְק  ׁשֶ ם ָהְיָתה לֹא ִאּלוּ . ה"ּקָ ְעּתָ  ּדַ
ךְ  ֱאלֶֹקיךָ  ה'' ֱאַמרנֶּ , ׁשֶ יםבִּ ר� ְמ  ֵכיֶהםְר צָ  ָהיוּ  לֹא ָרהצָ ְק  ָבר ָחַסְרּתָ  לֹא -  ִעּמָ   '".ּדָ

�  

  
ָבִרים ה ַהּדְ בֹות -  )א, א( ֵאּלֶ ְלסֹוף תכוֹ ָמ ְס נִ  ֵאּלוּ  ּתֵ

ָר  ֶמת, ַמְסֵ$י תׁשַ ּפָ ּיֶ ְסּתַ ְיֵרחוֹ  ןַיְרּדֵ  בֹותּתֵ בַּ  ַהּמִ
ֵהן י אֹוִתּיֹות ׁשֶ י, ֵריחוֹ  ִנְרּדִ ּמִ עֹוֵסק ׁשֶ הבְּ  ׁשֶ ֵאּלֶ

ָבִרים  )דברי עמוס(. ַהּטֹוב ֵריחוֹ  ְונֹוֵתן זֹוֶכה, ַהּדְ
�  

ָפסּוק יַצד ָאָדםלָ  זֶמ ֶר  ֵיׁש  ֶזה ּבְ ְלִהְתַנֵהג ּכֵ
ֲ$בֹוַדת ם ּבַ ֵ ה. ַהׁשּ ָבִרים ֵאּלֶ ה ַהּדְ ר ֹמש)ֶ ּבֶ ר ּדִ -  ֲאׁשֶ

ְבֵרי הֵאלֶּ  ׁשּוָבה ּדִ מוֹ , ַהּתְ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ֶכםּמָ ִע  ְקחוּ  ׁשֶ
ָבִרים ל־לֶא , ה'־לֶא  ְוׁשּובוּ  ּדְ ָרֵאל־ּכָ ר -  ִיׂשְ ֲאׁשֶ

ל ָרֵאל ֶאָחד־ּכָ ׂשְ ֵ" , ּבוֹ  ִלְנהֹג ָצִריךְ  ִמּיִ ן רֶב ּבְ ְרּדֵ -  ַהּיַ
ֲאָותוֹ  ֶאת ְלַהֲ$ִביר ןיַּ כַּ  ּוְלִהְתַנֵהג ּגַ ׁשֹוןִמלְּ  ְרּדֵ

יל דֵר יוֹ  ּפִ ׁשְ רּמִ ּבַ , ְצמוֹ ַ$ ־ֶאת ַהּמַ ים – ְדּבָ ֶאת ְוָיׂשִ
רּמִ כַּ  ְצמוֹ ַ$  ַהּכֹל ְדּבָ ֲ"ָרָבה, ָ$ָליו ּדֹוְרִכים ׁשֶ -  ּבַ
ְהיוּ , תבוּ ֵר ֲ$  ׁשֹוןלְ  ּיִ ָבָריו ׁשֶ ִרּיֹות ִעם ּדְ ֲ$ֵרִבים ַהּבְ

יל -  ףסוּ  למוֹ , ּוְמתּוִקים ּפִ ׁשְ ּיַ בְויֵ  ְצמוֹ ַ$ ־ֶאת ׁשֶ ׁשֵ
ּסֹוף רֹאׁש  ְולֹא ּבַ ין, ּבָ אָרן־ּבֵ ה הֶר ְפ יִּ ׁשֶ  -  ּפָ ְוַיְרּבֶ

ּתֹוָרה ים ּבַ ין - ןָב ָל וְ , טֹוִבים ּוְבַמֲ$ׂשִ יו ְוַיְלּבִ ּנָ ׁשִ
ֵהא ָאָדם־ְלָכל ּתְ ִרּיֹות רּוַח  ׁשֶ , וּ ֵהיֶמנּ  נֹוָחה ַהּבְ

ק - תַוֲחֵצרֹ  ִבים ַהֲחָכִמים ַרְגֵלי רַפ ֲ$ בַּ  ִיְתַאּבֵ ַהּיֹוׁשְ
זָּ  - ָזָהב יְוִד , ה' יתבֵּ  רֹותצְ ַח בְּ  ּיִ בֹוא רֵה ׁשֶ ִליֵדי ִמּלָ

ַ$ס ָהב, ּכַ ַהּזָ ז ׁשֶ ין תְלִמּדַ  ְמַרּמֵ  )מקום מקדש(. ַהּדִ
�  

ָפסּוק בֹות ב"כ ןנָ ׁשְ יֶ  ֶזה ּבְ ֶנֶגד, ּתֵ ל יֹום א"כ ּכְ ׁשֶ
ין ָ"ה ַוֲ$ֵליֶהם ִריםָצ ַהּמְ  ּבֵ ׁשְ י, ָאבּבְ  ּתִ ָר  ּכִ תׁשַ ּפָ

ָבִרים ָיִמים ָלהָח  ְלעֹוָלם ּדְ  )מחמדי שמים(. ֵאּלוּ  ּבְ
�  

סּוק ם ף"ָאֶל  אֹותבָּ  ַמְתִחיל ַהּפָ ּיֵ אֹותבָּ  ּוִמְסּתַ
ַהְינוּ  ת"יּבֵ  ֶאת הֹוִכיַח  נוּ ַרבֵּ  הש5ֶ ּמֹ ׁשֶ , ָאב ּדְ

ָרֵאל ָא  ִיׂשְ נוֹ  ַהּמֹוִכיַח  בּכְ  )חכמת שלמה(. ֲהָבהַא ּבְ  ּבְ
�  

ה ָבִרים ֵאּלֶ ה: נֹוָטִריקֹון ַהּדְ רּדִ  ֹוָכחֹותּת ַה  ֵאּלֶ ּבֵ
ִריםיְ  אׁש רֹ  ֶרֶמזּבְ  המֹ  ׁשָ רּדִ , ׁשֶ ה ּבֵ : נֹוָטִריקֹון ֹמש)ֶ
רּדִ  יתֵר  ָחְכָמהּבְ  ּבֵ ֶ  הַמ  אׁשִ קֹוםַה  ִהְכִעיסוּ ׁשּ , ּמָ
י -  לֶפ ּתֹ ־ֵביןוּ  אָרןּפָ ־יןּבֵ  בֹות ָראׁשֵ ת ּבוֹ  ּתֵ , ּפַ

הּוא ֶחם ׁשֶ ָאְמרוּ  מוּ ֲ$ ַר ְת ִה  ָ$ָליו, ןּמָ ַה  -  ַהּלֶ
ֶחם הָקצָ  נוּ ׁשֵ ְפ ְונַ  ּלֶ לֹוֵקל ּבַ   )נפש יהודה(. ַהּקְ

�  

רֹ  ביֹוׁשֵ ־רֲאׁשֶ  ּתָ ַ$ׁשְ ֶאְדֶרִע  תּבְ יסֹוֵפ  - )א, ד( יּבְ
בֹות ִרית ּתֵ ַאְבָרָהם ּבְ   )חכמת שלמה(. עֹוגלְ  לָמ  ׁשֶ

�  

ר ֲא ְבֵניֶכם וּ  י -  )א, לט( ּיֹוםַה ְדעּו יָ א־לֹ ׁשֶ ָראׁשֵ
בֹות ֵא , ְדמֹוִניםַהּקַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , הוּ ִליָּ ֵא  ּתֵ הוּ ִליָּ ׁשֶ

ִביא א ִלְפֵני עֹוֵמד ַהּנָ ּסֵ בֹוד ּכִ ָ$ה ַהּכָ ׁשָ ׁש  ּבְ ּיֵ ׁשֶ
ָרֵאל ָצָרה ׁש , ְלִיׂשְ ְוהּוא, ַרֲחִמים ֲ$ֵליֶהם ּוְמַבּקֵ

ְ בַ יְ  ךְ  ֶאת םֵר ׂשּ סּוק  ֶהְמׁשֵ ה ַהּפָ ּמָ ה ָיֹבאּו ׁשָ ֵהּמָ
ה ְוֵהם ִייָרׁשּוָה  ֶנּנָ  )זרתולדות אלע( .ְוָלֶהם ֶאּתְ

  

  תשע"ואב ־פרשת דברים, ט' במנחם    
.  
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ֵני   ִאיׁש ־לֹא ָתגּורּו ִמּפְ

אֹונֵ  דָח ֶא  ָרֵאל יִמּגְ ְרָסִמים ִיׂשְ ַ "ַה  היָ ָה , ָהֲ$צּוָמה ּוִבְגאֹונּוָתם םָת יפוּ ִר ֲח בַּ  ַהּנֹוָדִעים, ַהְמפ� ", ְרֵיהַא  ַגתֲא ׁשּ
י ּקֹולוֹ , ץִמּמֶ  גְר וּ בּ צְ ינְ גִּ  רׁשֵ ָא  ר"בַּ  בּ יְ לֵ  ַאְרֵיה ַרּבִ קֹול ָהָיה ׁשֶ  ָהָיה הּוא. ָהַאְרֵיה ַגתֲא ׁשַ כְּ  תוֹ גָ ֲא ׁשַ וְ  לַח ׁשַ  ּכְ

אֹוִנים ֵמאֹוָתם ֶאָחד ָחִדים ּגְ ּדֹורֹות ְמי� ּבַ ר, ׁשֶ ְגאֹונּוָתם ֲאׁשֶ אוּ  לֹא ֹוָרהּת בַּ  ָהֲ$צּוָמה ּבִ ִנים ָנׂשְ א הוּ וְ , ִאיׁש לְ  ּפָ
ים ָחַלק אֹוֵני ַ$ל ַאף ְלִעּתִ ֹכַח  ְדמֹוִניםַהּקַ  ַהּדֹורֹות ּגְ בֶ . וֹ בּ ׁשֶ  ַהּתֹוָרה ּבְ אי־ןּכְ : הּוא ַאף ָאַמר, וֹ תָ$ ׁשְ בִּ  ַ$ּזַ

ל" ָרֵאל ַחְכֵמי ּכָ ת ילַ ָ$  ּדֹוִמים ִיׂשְ ְקִלּפַ ּום ּכִ יֵמ  חּוץ, ַהׁשּ יְלָנא א"ָר גְּ ַה  אהוּ ", יִא נָ ילְ וִּ ַה  הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ ךְ . ִמּוִ ֶמׁשֶ  ּבְ
ִנים ַ "ַה  ָנַדד, ַרּבֹות ׁשָ ַזר לּותגָ בְּ " ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשּ ּגָ ִפי, ַ$ְצמוֹ ־ַ$ל ׁשֶ ֲהגוּ  ּכְ ּנָ אֹוִנים ׁשֶ יִקים ּגְ ְרָסִמים ְוַצּדִ , ְמפ�
י, יֹוְדִעים יםְמַ$ּטִ  אּוָלם ה ּכִ ּבָ ְגַלל ָהְיָתה, תלוּ ְלגָ  תוֹ יָא יצִ לִ  ַהּסִ יָצה תוֹ יָד ִמ ֲ$  ּבִ  ִמּתֹוךְ , ְוָהֵאיָתָנה ָהַאּמִ

ל ׁש ֶפ נֶ  תִסירוּ ְמ  ׁש ־ׁשֶ ֵני ָתגּורוּ  לֹא" ַהּתֹוָרה ִצּוּוי ַ$ל, ַמּמָ י ִאיׁש ־ִמּפְ ט ּכִ ּפָ ׁשְ ַמר ָ$ָליו, "הּוא ֵלאלִֹקים ַהּמִ  ׁשָ
ל ָמר־ִמּכָ ּנוּ  ִמׁשְ ַבר ֶאת. ַ$ זוּ לָ  ָאָבה לֹא ּוִמּמֶ ֹאָרע ּדְ ר ַהּמְ י ִסּפֵ ים ַרּבִ ָהָיה, ִמּוֹולֹוִז'ין ַחּיִ  ֵמֲחׁשּוֵבי ֶאָחד ׁשֶ

ְלִמיָדיו י ַלֲחֵברוֹ , ּתַ יְלָנא ֲהָנאכַּ  ַיֲ$ֹקב ַרּבִ ַ$ל ִמּוִ רוֹ  ְוהּוא, ֵ$רּוִבין ַ$ל" ַיֲ$ֹקב אֹוןגְּ " ּבַ ֹוְמֵ$י ְלֶאָחד ִסּפְ  ִמׁשּ
רֹו לְ  ,ְקחוֹ לִ  ּפְ ּסִ יׁשֶ יָראׁשַ ־ֲהָנאכַּ  רֶסְנּדֶ  ַזְלָמן ַרּבִ ל ינוֹ נִ , יִק ינְ ִר ּקְ ִמ  ּפִ י ׁשֶ ים ַרּבִ ָ$ָלה ,ִמּוֹולֹוִז'ין ַחּיִ  ְלֶאֶרץ ׁשֶ

ָרֵאל רוֹ  ְוהּוא, "אּפָ ְר ת ּתִ נַ ׁשְ בִּ  ָיָמיו ברֹ ֲ$ בַּ  ִיׂשְ ַלִים יִלְגאֹונֵ  ִסּפְ ה .ְירּוׁשָ ָהָיה ּוַמֲ$ׂשֶ ךְ  ,ׁשֶ    .ָהָיה ּכָ

ָ$ה, דָח ֶא  יֹום ׁשָ ַה  ּבְ ַ "ׁשֶ ב" ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשּ ֲהָבַנת ְנתּוִנים ָהיוּ  ָניויָ ְע ַמ  ְוָכל, ַהְתָמָדהבְּ  ֹוָרהּת בַּ  ָ$ַסקוְ  ָיׁשַ  ּבַ
ּה  הכָ בוּ ּסְ ַה  ְגָיהַהּס�  ֶדֶלת תַ$ּזוֹ  ְנִקיׁשֹות עַמ ׁשֵ לְ  ְלֶפַתע יוָת נוֹ יוֹ ֲ$ ַר  עוּ ְר ְפ ה� , ָ$ַסק ּבָ יתוֹ  ּבְ ְרחוֹ ־ַ$לבְּ . ּבֵ  ּכָ

ק ה ֵמַהּתֹוָרה ָהַרב ִהְתַנּתֵ דֹוׁשָ יו שׂ ׂשוֹ ְמ  ַהּקְ ה תוֹ ָ$ ּתָ ְפ ַה לְ וּ , ַחּיָ ּלָ ַלַחת ֶלתּדֶ בַּ  ּגִ ֶדת ִמׁשְ ּבֶ ל ְמכ� י ׁשֶ  ַאְנׁשֵ
ל י ַהּמֹוׁשֵ וֹולֹוִז'ין ָהָראׁשִ אנוּ ". ּבְ םַר  לֶא  ּבָ ל ּבָ הּוִדים ׁשֶ ִליחּות ַהּיְ ׁשְ ל ּבִ דֹול ַהּמֹוׁשֵ ַתח", ַהּגָ ר ּפָ ַ ד ַהׂשּ ְכּבָ  ַהּנִ
ָ$ַמד רֹאׁש  ׁשֶ ין" .ַמרְוָא  ַחתלַ ׁשְ ַהּמִ  ּבְ ל ּבֵ דֹול ימֹונִ ָמ  ִסְכסּוךְ  ָנַפל, ָהִעיר ייֵר ֵמֲ$ׁשִ  ֶאָחד ּוֵבין ַהּמֹוׁשֵ  ְוהּוא ,ּגָ
ָהַרב ּדֹוֵרׁש  ין־ַ$ל בׁשֵ יֵ  ׁשֶ ין־ֶאת ְוִיְפֹסק ִמּדִ ְזכּות, ּוךְ בַהּסָ  ִעְנָיןבָּ  ַהּדִ דֹוָלה ָחְכָמתוֹ  ּבִ  תוֹ חוּ ּקְ ִפ וּ  ַהּגְ

ָהָלה". ָהֲ$צּוָמה ַ "ַה  תֶא  ָאֲחָזה ּבֶ ה ְוהּוא", ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשּ ט ִנּסָ ּמֵ ּתַ ֵבד ֵמָהעֹל ְלִהׁשְ ל ַהּכָ ַהּמֹוׁשֵ  ילִט ֵה  ׁשֶ
ָ לַ  ַאךְ , ָ$ָליו י. ְואׁשּ ַלַחת ַאְנׁשֵ ׁשְ ֹאֶפן לוֹ  הֹוִדיעוּ  ַהּמִ י, ֶנֱחָרץ ּבְ ל ִעם ְוָגמּור ָמנּוי ּכִ י ַהּמֹוׁשֵ  תבֶ ׁשֶ לָ  ָ$ָליו ּכִ
ין ּדִ ְכנֵ  ּוְכֵדי, ּבַ ל יוִליָח ׁשְ  לוֹ  ִהְבִטיחוּ , ָהַרב־ֶאת ַ$ ְלׁשַ ל ׁשֶ מוֹ  ַהּמֹוׁשֵ ׁשְ י, ּבִ ה לוֹ ָיכ" ּכִ ֹמַ$  ַאּתָ  נֹותֲ$ ַט  ֶאת ִלׁשְ
ֵני ָדִדים ׁשְ ִפי קסֹ ְפ לִ וְ  ַהּצְ ׁש  ילִ בְּ , ךָ יֵ$ינֶ  תְראוֹ  ּכְ ל תוֹ בָ גוּ ּתְ ִמ  ּומֹוָרא ֲחׁשָ ל ׁשֶ ם ַהּמֹוׁשֵ ְפֹסק ִאם ּגַ , ְלָרָ$תוֹ  ּתִ

ל ָלנוּ  ִטיַח ִהבְ  ְוזֹאת הּוא, ְדקוֹ צִ  ןֵה בְּ  ַהּמֹוׁשֵ ן ׁשֶ ּוֵ ַסק־ֶאת םְלַקיֵּ  ִמְתּכַ ין ּפְ ם, ַהּדִ  ֵחן ִיְמָצא לֹא הּוא ִאם ּגַ
ֵ$יָניו ֵלב". ּבְ ֵבד ּבְ ֵני ּוִבְדָאָגה ּכָ ַ "ַה  ץלַ ֱא נֶ , ֶהָ$ִתיד ִמּפְ ב" ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשּ ֵ א ַ$ל ְלִהְתַיׁשּ ּסֵ ין ּכִ ט, ַהּדִ ּפָ ׁשְ  ְוַהּמִ

ְסָ$ָרה ֵהֵחל ים ָיִמים. ּבִ ּכִ ב ֲאר� יב ָהַרב ָיׁשַ ל ְלַטֲ$נֹוָתיו ְוִהְקׁשִ ל ׁשֶ ל יוָת בוֹ וּ ׁש ְת לִ וְ  ַהּמֹוׁשֵ יר ִריבוֹ יְ  ׁשֶ , ֶהָ$ׁשִ
ָקר ְזַמּנוֹ  ֶאת ֹותלּ ְלכַ  ץלַ ֱא נֶ  ְוהּוא ִמיַ$ת ַהּיָ מֹותַהֲא ַה  יִחּלּוֵפ  ִלׁשְ ין ׁשָ ָדִדים ּבֵ  עַמ ׁשֵ לְ  ָצְללוּ  ָאְזָניווְ  ,ַהּצְ

ל יוָפ וּ דּ גִ וְ  יוָת לוֹ לְ ִק  ל ׁשֶ ָ$ַמד, ַהּמֹוׁשֵ נּות ֲאָוהגַ בְּ  ׁשֶ ְעּתוֹ ־ַ$ל ּוְבַ$ְקׁשָ ִמיַ$ת הּטָ ִה  לֹא ְוַאף, ּדַ ְבֵרי ִלׁשְ  ּדִ
ַ$ל ינוֹ ־ּבַ ד. ּדִ ת ִעם ִמּיָ ִחּלַ ט ּתְ ּפָ ׁשְ ַ "ַה  ָיַדע, ַהּמִ י", ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשּ ֶדק ֵאין ּכִ ל ִעם ַהּצֶ ׁש  הּואוְ , ַהּמֹוׁשֵ  ְמַבּקֵ

ַדְרכֵ  ִריבוֹ יְ  ֶאת ֹותּמ ְלַר  ַבׁש  הּוא אּוָלם, ָמהְר ָ$  יּבְ יְנַתִים ּכָ ִלּבוֹ  תוֹ נָ ָק ְס ַמ  ֶאת ּבֵ יב ּבְ רֹב ְוִהְקׁשִ ב ּבְ  נֹותָ$ ּטְ לַ  ֶקׁשֶ
ל  ֵניׁשֶ ָדִדים ׁשְ ַמֲהלַ . ַהּצְ ּיּוִנים ַאַחד ךְ ּבְ ר, ַהּסֹוֲ$ִרים ַהּדִ ֲאׁשֶ ל רּוחוֹ  ּכַ ַלט, ָ$ָליו ִנְסֲ$ָרה לַהּמֹוׁשֵ  ׁשֶ  ְלֶפַתע ּפָ

ִלי רּור: "ַרבלָ  ְוָאַמר יםֵמׂשִ  ִמּבְ ָתם־ִמן ְלךָ  ּבָ י, ַהּסְ ל ּוָפָניו", יִת בָ טוֹ לְ  קסֹ ְפ לִ  ָ$ֶליךָ  ּכִ ַ "ַה  ׁשֶ " ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשּ
ד ְורוּ ָח  ֵ , ֶרַגע רְלַאַח . ִמּיָ ל תִהְתַ$ׁשּ י לֹא: "ְוָאַמר ַהּמֹוׁשֵ ְנּתִ ּוַ ֱאֶמ  ִהְתּכַ ֶ  הּוַמ , ךְ כָ לְ  תּבֶ יׁשּ א ָהָיה לֹא ָאַמְרּתִ  ֶאּלָ
גֶ  ל ִלּבוֹ  אּוָלם", קחוֹ ׂשְ וּ  ֵליָצנּות רֶד ּבְ ַ "ַה  ׁשֶ ֵני ָ$ָליו דבֵ כָּ  הַנֲ$ׂשָ " ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשּ אֹות ִמּפְ   .ַהּבָ

בּועֹות ים ׁשָ ּכִ כוּ  ֲאר� ּיּוִנים ִנְמׁשְ ר, ַהּסֹוֲ$ִרים ַהּדִ ָבִרים ָהְלכוּ  ְוַכֲאׁשֶ ֲהרוּ וְ  ַהּדְ ל וֹ צּ ִק וְ  ִהְתּבַ ט ׁשֶ ּפָ ׁשְ  ַהּמִ
ֹאֶפק הִנְרָא  יַ$ , ּבָ ל ִהּגִ ְסָקָנה־ֶאל ַהּמֹוׁשֵ י ַהּמַ ְחּתֹוָנה־ַ$ל ָידוֹ  ּכִ  ְמרוּ ִא . "יןּדִ בַּ  ְלַהְפִסיד עֹוֵמד ְוהּוא ַהּתַ
םְלַר  ל ּבָ הּוִדים־ׁשֶ ל ָאַמר", ַהּיְ רֹב ַהּמֹוׁשֵ י, "ְוֵחָמה ַ$סכַּ  ּבְ ַסק ַ$ל םּתֹ ַלְח  ַנְפׁשוֹ בְּ  ָיֵ$ז ִאם ּכִ ין ּפְ , יִת ָ$ ָר לְ  ַהּדִ

ין ְללֹא ָידוֹ ־ֶאת ֶאְכרֹת ט ּדִ ּפָ ל ִאּיּומוֹ "! ּוִמׁשְ ל ׁשֶ יתוֹ  יֵא בָּ  ַ$ל מֹוָרא ילִט ֵה  ָהַאְכָזר ַהּמֹוׁשֵ ל ּבֵ  ְוֵהם, ָהַרב ׁשֶ
ךְ ־ַ$ל ירוֹ ִה זְ ַה לְ  ִמֲהרוּ  א. "ּכָ ּמָ ק ׁשֶ ּלֵ ׁשְ  רַמ גְּ ִמ  ָהַרב ִיְסּתַ טַהּמִ יעוּ "? ּפָ לוּ  ִהּצִ ַ "ַה  אּוָלם, ַהּלָ " ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשּ
ָחה ְבֵריֶהם־ֶאת ּדָ ה: "ְוָאַמר, ּדִ ִחּלָ ב ָהִייִתי לֹא, ָאְמָנם ִמּתְ ל ַחּיָ ִדין תבֶ ׁשֶ לָ  ילַ ָ$  ְלַקּבֵ  ְלַאַחר אּוָלם, ֶזה ּבְ

ָבר ּכְ י ׁשֶ ירֹ  ֵאָליו ִנְכַנְסּתִ י, יבִּ ְור�  אׁשִ ְבּתִ ה ִהְתַחּיַ ל ַהּתֹוָרה ִצּוּויבְּ  ַ$ּתָ ֵני ָתגּורוּ  לֹא" ׁשֶ יָון", ִאיׁש ־ִמּפְ  ּוִמּכֵ
י־ֶאת ֹסרְמ לִ  ֲאִני מּוָכן, ךְ כָּ ׁשֶ  ְבֵרי ְלִקּיּום ַנְפׁשִ ה ַהּתֹוָרה ּדִ דֹוׁשָ ל עִנְרּתָ  ְוֵאיִני, ַהּקְ הּוא ִאּיּום ִמּכָ   ". ׁשֶ

יַ$  ין ַמרגְּ  יֹום ִהּגִ ל. ַהּדִ רֹאׁש  ָ$ַמד ַהּמֹוׁשֵ הּוא, תׁשֶ ּקֶ ִע  ּוְבַגֲאָוה ּוָרםמ ּבְ ׁשֶ טּוַח  ּכְ י ּבָ  לֹא הּוִדיַהיְּ  ָהַרב ּכִ
ַנְפׁשוֹ  ָיִהין ַ "ַה  ִהְכִריז ְלַתְדֵהָמתוֹ  אּוָלם, ֶנְגּדוֹ  ָלֵצאת ּבְ י, ַחדּפַ  ְללֹא" ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשּ ין ִהְפִסיד הּוא ּכִ ּדִ  ּבַ

ף ֶאת ְוִהְכִריַ$  ַ$ל ְלטֹוַבת ַהּכַ ינוֹ  ּבַ ל ָיָצא ַאף־ִריֳח בָּ . ּדִ ית ַהּמֹוׁשֵ ין ִמּבֵ הּוא, ַהּדִ ׁשֶ ֶלת ֶאת טֹוֵרק ּכְ  ַאֲחָריו ַהּדֶ
ֲחַמת ם, ַ$םזַ  ּבַ ּלָ י ָיְדעוּ  ְוכ� ל ּגֹוָרלוֹ  ּכִ ת ַ$ל ָנְפלוּ  ְוֵאיָמה ַחדּפַ . ץֶנֱחַר  ָהַרב ׁשֶ הּוִדים ְקִהּלַ וֹולֹוִז'ין ַהּיְ  ְוֵהם, ּבְ
ַמּסַ  ֵהֵחּלוּ  ָלנוּ  עּבְ ַתּדְ דֹול תׁשְ ֵדי ּגָ ךְ  ְלַנּסֹות ּכְ ל ִלּבוֹ ־ֶאת ְלַרּכֵ ל ׁשֶ  יםבִּ ר� ְמ  יםצִּ ַמ ֲא ַמ  רְלַאַח  .ָהַאְכָזר ַהּמֹוׁשֵ
ָיָדם הלָ ָ$ , בַר  ְוׁשַֹחד יק ּבְ ַזר ֶאת ְלַהְמּתִ ין ּגְ ל ַהּדִ ר ְוַהּמֹוׁשֵ ִריַתת ַ$ל ִוּתֵ ל ָידוֹ  ּכְ ַרׁש  אּוָלם, ָהַרב ׁשֶ  ּדָ

יבוֹ  תֹוךְ  ְלהֹוׁשִ ה ֶ$ְגַלת ּבְ ּפָ ל ָהַאׁשְ ֵדי ָהִעיר ׁשֶ ִלּוּוי ֵמָהִעיר ְרׁשוֹ ּוְלגָ , ֹותוֹ ְלַבזּ  ּכְ ל ּבְ ֵני ּכָ ה ּבְ ִהּלָ ַ$ְמדוּ  ַהּקְ ּיַ  ׁשֶ
ָכה: "ַאֲחָריו ְוִיְקְראוּ  ה ּכָ ר ִאיׁש לָ  ֵיָ$ׂשֶ ְבֵרי ַ$ל ַיֲ$בֹר ֲאׁשֶ ל ּדִ ְר ־ַ$לבְּ ". ַהּמֹוׁשֵ ֵני ֶנֶאְלצוּ  םָח ּכָ ִהלָּ  ּבְ  הַהּקְ

םַר  ֶאת ֹותוּ לַ לְ  ב ֵ$תבְּ  ּבָ ׁשַ ּיָ ֶ$ְגַלת ׁשֶ ה ּבְ ּפָ ר ֶמןּדֹ כַּ  ָהַאׁשְ ֵני־ַ$ל ֲאׁשֶ ֶדה ּפְ ָ  ֵסֶפר ִלְראֹות ִנְקַרע םבָּ לִ וְ , ַהׂשּ
רּוי ּתֹוָרה ָ ַצַ$ר ַהׁשּ ַ "ַה  ָהַלךְ  ֵמָאז. ּבְ ָגלּות" ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשּ ךְ  ּבְ ֶמׁשֶ קּוָפה ּבְ ה ּתְ ּכָ סֹופוֹ  ַ$ד, ֲאר� ּבְ ל ׁשֶ ָבר ׁשֶ  ּדָ
הִהְתַמ  ּה לְ  ּנָ ל ַרּבָ נּות ֵהןכִּ  םׁשָ , ֵמץ ָהִעיר ׁשֶ ַרּבָ ִרים ּבְ ָנה ֶ$ׂשְ מוֹ  ׁשָ ה ָיָצא ּוׁשְ ֵני־ַ$ל ִלְתִהּלָ ל ּפְ �   .ָהָאֶרץ ּכָ

  
  

י ִו  ַרּבִ ַפת ְוִאיְזִמיר ּדָ   ל"ַזּצַ  ד ֲחִביְליֹו ִמּצְ

ָאב תכ"א ַהִהּלּוָלא ְליֹום ָ�ה ּבְ ׁשְ  ּתִ
  

ּה , תַפ ְצ  ַחְכֵמי ֵמֲחׁשּוֵבי ָהיוּ  ֲאבֹוָתיו ֹוְררוּ ִהְתגּ  ּבָ  ׁשֶ
ֱאָצֵאי ָחְכַמת ָבִקיה יָ ָה וְ , ְסָפַרד יׁשֵ ְר גֹ ְמ  ִמּצֶ ָלהַהּקַ  ּבְ  ּבָ

ל אֹוָתּה  י ַרּבוֹ ֵמ  ִקּבֵ ְנָיִמי ַרּבִ ִוי ןּבִ ַפת ַהּלֵ ׁש , ִמּצְ ּיֵ  ׁשֶ
ֲ$ִרים י ַהְמׁשַ ר הּוא ּכִ ". ָיִמים תּדַ ְמ ֶח " רֶפ ַהּסֵ  ֶאת ִחּבֵ

ר א"ַהִחיָד  י: "ָ$ָליו ְמַסּפֵ ַמְעּתִ ְקֵני ׁשָ ִנים ִמּזִ  ָהַרּבָ
ִעיר ָהָיה, ַהּקֶֹדׁש  ּבְ ַנת ׁשֶ ׁשְ דֹול ָאָדם היָ ָה וְ , ת"יִ בַּ  ּבִ  ּגָ

יד לוֹ  היָ ָה וְ , ְוָקדֹוׁש  ַפת. "ַמּגִ ַלִים ָ$ַבר ִמּצְ  ִלירּוׁשָ
ִליחּות ְוָיָצא, וֹ בּ ַר  ִעם ַיַחד ׁשְ  ְלטֹוַבת ְלִאיַטְלָיה ּבִ

ָרֵאל ֶאֶרץ ייֵּ נִ ֲ$  ת�  יֹותוֹ ְה בִּ . ִיׂשְ הּבְ ּיָ יַח ְמ  ׁשוֹ גָ ּפְ , ְרּכִ  ׁשִ
ֶקר ֶ ָהָיה, ְצִבי יַת בְּ ׁשַ  ַהּנֹוָדע ַהׁשּ , ָיִמיםְל  ָצִעיר ָאז ׁשֶ
ָלה ְוָלַמד ִציק ֵמֲחַמת. יוִמּפִ  ַקּבָ  ֶאת בזֹ ֲ$ ַל  ץלַ ֱא נֶ  ַהּמֵ

ַלִים י. ָלָאֶרץ ְלחּוץ ִנְמְלטוּ וְ , וֹ בּ ַר  ִעם ַיַחד ְירּוׁשָ  ַרּבִ
ְנָיִמין ב ּבִ ֵ סּוְרָיה ִהְתַיׁשּ י, ּבְ  ִאיְזִמירבְּ  דוִ ּדָ  ְוַרּבִ

ת�  ּבְ הׁשֶ ּיָ ה ְלַרב ָהִעיר  םׁשָ , ְרּכִ , ֲ$ִטיָרהַהּמַ ִהְתַמּנָ
יךְ  ל עֹלִלְפ  ְוִהְמׁשִ ַלִים ייֵּ נִ ֲ$  ְלַמַ$ן ָיָמיו־ּכָ . ְירּוׁשָ

ָלהַהּקַ  ּתֹוַרת ֶאת ֵהִפיץ יַטת ּבָ ׁשִ ִפי ל"ָהֲאִריזַ  ּבְ  ּכְ
ל ּבֵ ּקִ ָהָיה, ַרּבוֹ ֵמ  ׁשֶ ְלִמיֵדי ׁשֶ ְלִמיָדיו ִמּתַ  לַ$  ְוַאף, ּתַ

דֹול ָהַרב" תַר ֱח נֶ  וֹ ּת בְ ַמצַּ  ל ַהּגָ ּבָ י". ָהֱאלִֹקי ַהְמק�  ַרּבִ
ַ$ל ֵמִאיְזִמיר ּכֵֹהןַה  הוּ ִליָּ ֵא  ֶבט" ּבַ  ֵמִביא", מּוָסר ׁשֵ

ִסְפרוֹ  ַמע ּתֹוָרה רבַ ּדְ " הוּ ִליָּ ֵא  ֵאזֹור" ּבְ ָ ׁשּ יו ׁשֶ  ִמּפִ
ל ָהַרב" םׁשָ  הוּ נֵּ כַ ְמ וּ  ּבָ י ַהְמק�  רַט ְפ נִ ". יוֹ ילְ בִ ֲח  דוִ ּדָ  ַרּבִ

ִאיְזִמיר יֹום ּבְ ְרבַּ  ּבְ , םׁשָ  ןַמ ְוִנְט  ינוּ ֵק לֹ ֱא  יתבֵּ  ןח�
ָרה וֹ ּת בְ ּצַ ַמ וּ  ּמְ ּתַ  ָהָיה יוֹ ילְ בִ ֲח  ְיהּוָדה יַרבִּ  נוֹ בְּ . ִהׁשְ
ַלִים ִלידיְ  ּה  הַנֲ$ׂשָ  ּוְלָיִמים, ְירּוׁשָ ל ַרּבָ  ִהירָק ־ׁשֶ

ִמְצַרִים ן רּוְלַאַח  ּבְ ל הבָּ ַר  ִמּכֵ  ֵנֶזר" הנָּ כ� וְ , ֶחְברֹון־ׁשֶ
ַתב ְוָ$ָליו", ַהֲחִסיִדים ַמְענוּ : "א"ַהִחיָד  ּכָ ה ְוׁשָ ּמָ  ּכַ

ָ ּוְקד�  תוֹ וּ יׁש ִר ּפְ ִמ  ִעְנָיִנים י נוֹ בְ וּ  ",תוֹ ׁשּ  עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ
נֵ  יוֹ ילְ בִ ֲח  יס, ֶחְברֹון יֵמַרּבָ  יוׁשָ וּ דּ ִח ֵמ  ָקָטן ֵחֶלק ִהְדּפִ
ֵני תַק לְ ֶח " ָפִריםּסְ בַּ  ֵני לבֶ ֶח "וְ " ְיהּוָדה ּבְ   ". ְיהּוָדה ּבְ

  
פרשת דברים, לעולם חלה בסמוך לתשעה באב, או 

עה באב שחל בשבת ונדחה ליום ראשון, והיא לתש
השלישית מ'תלת דפורענותא', שבין י"ז בתמוז לתשעה 
באב, בהן קוראים הפטרות של חורבן ירושלים. הראשונה 
היא 'דברי ירמיהו', השנייה 'שמעו' והשלישית 'חזון 
ישעיהו', וסימנך: דש"ח, ולכן נקראת שבת זו בשם 'שבת 

נהג חלק מבני אשכנז קוראים שם ההפטרה, ולמ־חזון' על
אותה בטעמי מגילת איכה. למנהג ה'בלדי' בתימן הסימן 
הוא דח"א וקוראים בשבת השנייה 'חזון', ובשלישית את 
המשך הפרק 'איכה היתה לזונה קריה נאמנה'. למנהג 
ג'רבא ולוב, קוראים בשבת הסמוכה לתשעה באב את 

ת הפרק 'משא גיא חזיון' בישעיה כ"ב. שבע השבתו
שלאחר מכן, נקראות 'שבע דנחמתא', ובהן קוראים 
הפטרות נחמה וגאולה, וכולן מספר ישעיה, והראשונה 
שבהן היא 'נחמו' בפרק מ', ולכן נקראת 'שבת נחמו'. 
האבודרהם נתן סימן לשבע דנחמתא בשם המדרש, 
שהוא כעין שיחה בין עם ישראל לקב"ה. תחילה אומר 

ומר להם "נחמו נחמו הקב"ה לנביאים לנחם את העם ול
עמי", אולם כנסת ישראל משיבה ואומרת "ותאמר ציון 
עזבני ה' וה' שכחני", כי אינם מקבלים את הנחמה מידי 
הנביאים. חוזרים הנביאים אל הקב"ה ואומרים לו: "עניה 
סוערה לא נוחמה", כלומר אין כנסת ישראל מקבלת את 

מנה. התנחומים שלך, מפני שרצונה שהקב"ה בעצמה ינח
אומר להם הקב"ה בשבת הרביעית "אנכי אנכי הוא 
מנחמכם" ושוב בחמישית "רני עקרה לא ילדה", ושוב 
בשישית "קומי אורי כי בא אורך, וכבוד ה' עלייך זרח", 
ואז משיבה כנסת ישראל ואומרת "שוש אשיש בה' תגיל 
נפשי באלוקי", עתה יש לי נחמה כי ה' בעצמו מנחם את 

מונים נתנו סימן לזכירת ההפטרות כנסת ישראל. הקד
מי"ז בתמוז ועד שבת שובה, שלוש דפורענות, שבע 

 -דנחמתא, ושתיים של תשובה: דש"ח (דברי, שמעו, חזון 
תלת דפורענותא), נו"ע ארק"ש (נחמו, ותאמר, עניה, אנכי, 

  שבע דנחמתא), ד"ש (דרשו, שובה).  -רני, קומי, שוש 
  

ַ"ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות

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

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

 



 

 

  

ֵחם ָלֶכםֵק ֱאלֹ  ה'   יֶכם ַההֵֹלְך ִלְפֵניֶכם הּוא ִיּלָ

ַלִים ָ$ה יֹום, ְירּוׁשָ ׁשְ ָאב ּתִ ַנת ּבְ ְמַ$ט ְפֵנילִ , פ"תר ׁשְ ָנה ֵמָאה ּכִ ַ$ר. ׁשָ גֹון ַהּצַ ֵניֶהם־ַ$ל ָנסּוךְ  ְוַהּיָ ל ּפְ  ׁשֶ
ֵני ַלִים ּבְ ר, ְירּוׁשָ ְרבַּ  קֹוםְמ לִ  ְקרֹוִבים ֲאׁשֶ ר ינוּ ֵק לֹ ֱא  תיבֵּ  ןח� כוּ  ׁשּוָ$ִלים ֲאׁשֶ ל, ּבוֹ  ִהּלְ ָמִעים רבֶ ֵ$  ּוִמּכָ  ִנׁשְ

ינֹות ְקִריַאת קֹול ַהּקִ ֶאָחד אּוָלם. ֶבִכיוָ  יִה נְ  ּבְ י ּבְ ּתֵ ֶנֶסת ִמּבָ דֹוִלים ַהּכְ בָּ  ַהּגְ יָקה ִעירׁשֶ ָמִעים, ָהַ$ּתִ  קֹולֹות ִנׁשְ
ְמרּוִרים ִכיּובְ  ְיָלָלה ָמִעים ּתַ ׁשְ ים, ְלֵמָרחֹוק ַהּנִ י ּוְמַגּלִ ַבר ּכִ ֵני ֵאּלוּ  ָהיוּ . ּבוֹ  ִמְתַרֵחׁש  ָמה־ּדְ ָחה ּבְ ּפָ  ַאַחת ִמׁשְ

ַלִים ירּוׁשָ ֲאִביֶהם, ּבּוָכָרה ֵמעֹוֵלי ףלוּ כְ ַמ  ַחתּפַ ִמׁשְ , ּבִ ֵקן ׁשֶ בּועֹות הִנְסּפָ  ןסּוֵליַמ  ַהּזָ  ָלֵכן ֹקֶדם ְספּוִרים ׁשָ
ֵרָפה ׂשְ ילֹות, יתגִ ָר ְט  ּבִ ֲחלֹוָמם הֹוִפיַ$  ָהַאֲחרֹוִנים ּוַבּלֵ ל ּבַ ה ׁשֶ ּמָ ר ,יוָא צָ ֱא צֶּ ִמ  ּכַ ין עֶֹמק ַ$ל ָלֶהם ְוִסּפֵ  ַהּדִ

עֹולַ  ים יוָר וּ ּס יִ  ְוַ$ל ָהֱאֶמת םּבְ ׁשִ ֵבִדים ָאיוָט ֲח  בֶק ֵ$  ַהּקָ ה. ַהּכְ ְתִחּלָ מוּ  לֹא ּבִ ִנים ׂשָ , ַהֲחלֹום רבַ ְד לִ  םבָּ לִ  ַהּבָ
יכוּ  יֶהם ְוִהְמׁשִ ַמֲ$ׂשֵ ַא  יםזִ לוֹ נְּ ַה  ּבְ ׁשְ ר אּוָלם, ֶנֶפׁש  טּבִ ֲאׁשֶ י ָתםְלֶחְרּדָ  ְוִגּלוּ  ,ֵאּלוּ  ִעם ֵאּלוּ  דוּ ֲ$ וַ ְת ִה  ּכַ  ּכִ

ם ֵאֶצל הנָ ׁשְ נִ וְ  ָחַזר םַהֲחלוֹ  ּלָ אֹוָתּה  ּכ� אוּ  תוּ ֲ$ בְ נִ , צּוָרה ּבְ י ֵהִבינוּ  ֵהיֵטב. ּומֹוָרא ַחְלָחָלה ְוִהְתַמּלְ  ֵיׁש  ּכִ
ָבִרים ׁש ְלַפ  ְוֵהֵחּלוּ , וֹ גבְּ  ּדְ ּפֵ יֶהם ׁשְ ַמֲ$ׂשֵ ְרֵכיֶהם־ֶאת ְלֵהיִטיב ּוְלַנּסֹות ּבְ יֹום. ּדַ ְרבַּ  ַ$ל לבֶ ָהֵא  ּבְ , ַלִיםְירּוׁשָ  ןח�

סוּ  ּנְ ֵני ִהְתּכַ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ֵבית ַיַחד ַהּמִ ֶנֶסת ּבְ דֹול ַהּכְ ל ּה נָ בָּ ְר ח�  ַ$ל ַיַחד ְלקֹוֵנן בוּ ׁשְ ְויָ , ַהּגָ ַלִים ןוֹ ִציּ  ׁשֶ  ַ$ל, ִוירּוׁשָ
ְפָטר ֲאִביֶהם ָמתוֹ  ְוִיּסּוֵרי ַהּנִ ֶהם םנָ בָּ ְר ח�  ְוַ$ל, ִנׁשְ ּלָ ם ָזזוּ  ְולֹא. ַ$ְצָמם ׁשֶ ָ לוּ  ַ$ד, ַהּיֹום ֹותוֹ א ִמׁשּ ּבְ ּקִ  ַ$ל ׁשֶ
ׁשּוָבה ךְ ֶר ּדֶ  ַ$ְצָמם ֵדי, ָרהּפָ ְוכַ  ּתְ ָמתוֹ  ִעם ְלֵהיִטיב ּכְ ל ִנׁשְ נֹוַח  ֲאִביֶהם ׁשֶ ר תֵא  ןּקֵ ּוְלַת  ַהּמָ ךְ . תִעוֵּ  ֲאׁשֶ ֶמׁשֶ  ּבְ

ים ים ֳחָדׁשִ ּכִ ַכב ֲאר� בֵ  ףלוּ כְ ַמ  ןסּוֵליַמ  ׁשָ בָּ " ךְ ּדָ לַ  בגָּ ִמׂשְ " ָהְרפּוָאה תיּבְ יָקהַ$ ָה  ִעירׁשֶ לָּ  ְלַאַחר, ּתִ  הָק ׁשֶ
ּתּוק ׁשִ ּדּור ְיִמינוֹ  דיַ  ִנְקְטָ$ה ָלֵכן ֹקֶדםד עוֹ וְ , יֶחְלִק  ּבְ ַמֲהלַ  ּתֹוֶ$ה ִמּכַ . ָהִראׁשֹוָנה ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת ךְ ּבְ

ֵקן היָ ָה , נוֹ מוֹ ְמ ׁשִ בְּ  ֵדי ְוִדְמיֹון איבַ ֲה  ִסּפּוֵרי ִלְקרֹא אֹוֵהב ַהּזָ , מוֹ מוּ ֲ$ ׁשִ  ֶאת ּוְלָהִפיג ְזַמּנוֹ  ֶאת ירְלַהֲ$בִ  ּכְ
ֵכָניו אּוָלם בֵ  ֶחֶדרלַ  ׁשְ ָהאֹור ַ$ל נוּ נְ אוֹ ְת ִה  ָהְרפּוָאה תיּבְ ר ׁשֶ ָסמּוךְ  ַהּדֹוֵלק ֵמַהּנֵ תוֹ  ּבְ  ַמְפִריַ$ , ְלִמּטָ

תֹוָצָאה. םָת ָח נוּ ְמ לִ  ךְ  ּכְ כּופֹות עוּ לְּ גַּ ְת ִה  ִמּכָ ינוֹ  ִניםָד ּוְמ  ְמִריבֹות ּתְ ֵכָניו ּוֵבין ּבֵ ְמַ$ט ַ$ד, ַהחֹוִלים ׁשְ ּכִ  ׁשֶ
ְקָ$ה ל םָת נוּ לָ בְ ַס  ּפָ יָ$ה ְלַבּסֹוף. םיֶה ֵר זְ עוֹ וְ  ָהרֹוְפִאים ׁשֶ ית ָהָאחֹות ִהּצִ  ִביבְס  ֵ$ץ תצַּ ְמִח  ְלַהְתִקין ָהָראׁשִ
תוֹ  ר ְוֶאת, ִמּטָ ףַמ  ַ$ל ֶהֱ$ִמידוּ  ַהּדֹוֵלק ַהּנֵ ָסמּוךְ  ֵ$ץ ּדַ ֵאין ִלְקרֹא ָהָיה לוֹ כיָ  ְוָכךְ , ֵאָליו ּבְ , ַמְפִריַ$  ּבְ

לֹום ָ נּ ־ַ$ל ָחַזר ְוַהׁשּ עֹוד, ֶאָחד הלָ יְ לַ . וֹ ּכַ ֵקן ּבְ רּוַ$  ַהּזָ תוֹ ־ַ$ל ׂשָ ְפ  ֶאָחד ּוְבָידוֹ  ִמּטָ רוּ  תינוּ ּמִ ַה  ֵריִמּסִ ׁשְ ּנָ  ׁשֶ
ר ָנַפל ּוְלֶפַתע, ֶקַבע ךְ ֶר ּדֶ  ֵמֵחיקוֹ  תוֹ ־ַ$ל ַהּבֹוֵ$ר ַהּנֵ ְדְלָק  ִמּטָ ּנִ ד הׁשֶ ְמִהירּות. ִמּיָ ָהבֹות כוּ ֲח לִ  ּבִ  ֶאת ַהּלֶ
ַרץ ָהִאיׁש  ּפָ ֶטֶרם ְועֹוד, יםיִמ ֵא  קֹותֲ$ זַ בְּ  ׁשֶ יקוּ  ּבְ  ֵאׁש  ְלַגֶחֶלת ּגּופוֹ  ָהַפךְ , ָקהלֵ ַהּדְ ־ֶאת ְלַכּבֹות ִהְסּפִ

ֵני ָיְדעוּ  לֹא. תֶמ ֶח פ� ְמ  ַלִים ּבְ עֹ  סּוֵליַמן ַמְכלּוף ֶנֱ$ַנׁש  ַמּדּוַ$  ְירּוׁשָ ִמי הוּ ירוּ כִּ ִה ׁשֶ  ַאף־ַ$ל, ָחמּור ּכֹה ֶנׁש ּבְ  ּכְ
ּלֹא יד ׁשֶ ָמיו ִהְקּפִ ה ַ$ד, ֹותצְ ְוַהּמִ  ַהּתֹוָרה ַ$ל ִמּיָ ּלָ ִהְתּגַ ָבר ׁשֶ ם ַהּדָ ּלָ רֹוב ִלְראֹות וּ ׁש ֲ$ ְר נִ  ְוכ� י ִמּקָ ין ֵיׁש  ּכִ  ּדִ
ן ְוֵיׁש  ּיָ יָרה ַמְנִהיג ֵיׁש , ּדַ ל ְנׁשוֹ ָ$  ְוָגדֹול, ַלּבִ ֵרָפה ּדֹוןנִ ְוהּוא  ֲחָכִמים בֹודכְ בִּ  ַזְלֵזלַהְמ  ׁשֶ ׂשְ   .רֹוַתַחת ּבִ

ִ  ָלהְלַמְע  ֶזה ָהָיה ִ ִמׁשּ ָנה יםׁשּ ַנת, ָלֵכן ֹקֶדם ׁשָ ׁשְ ר, ז"ַט ְר ּתַ  ּבִ ֲאׁשֶ ַלִים ַרזכְ ה�  ּכַ ירּוׁשָ יָקהַ$ ָה  ּבִ  ַהֵחֶרם ּתִ
י ֶנֶגד ֶהָחמּור ּתֵ ֵאין רֶפ ַהּסֵ  ּבָ ָרֵאל ַיְלֵדי ֶאת ְלהֹוִריד ָרָתםַמּטְ  ְוָכל, םֶה ֵמ  נֹוָחה ֲחָכִמים רּוַח  ׁשֶ הֹוִרים ִיׂשְ  ַהּטְ

אֹוָתּה . תַח ׁשָ  ִלְבֵאר ָנה ּבְ יַ$ , ׁשָ ַלִים ִהּגִ ם איינָ וִ  ְיהּוִדי ִלירּוׁשָ ׁשֵ  וֹ ּת ִמ ֲא לַּ ׁשֶ , לֶק נְ ֶר ְפ  ֶאְלָ$ָזר ַאְבָרָהם ּבְ
ל ָבר־ׁשֶ ַ$ת־ְוַקל ֵרפֹוְרִמי ִאיׁש  ָהָיה ּדָ הכִּ ׁשֶ  ּדַ ֵ בַּ  ַ$ְצמוֹ ־ֶאת ּנָ הַה . לֶק נְ ֶר ְפ  ןפוֹ  אֹוגּוְסט לּוְדִויג ר"דם ׁשּ  ּלָ

יַ$  ַלִים ִהּגִ ָרה ִלירּוׁשָ ַמּטָ ּה  ְלָהִקים ּבְ ית ּבָ ָלִלי ֵסֶפר ּבֵ ַתֲ$רֶֹבת ,ּכְ ל ְוֹחל ׁש ֶד קֹ  ּבְ ע ִעם ּתֹוָרה יִלּמּוֵד  ׁשֶ  ַמּדָ
ַלִים ֵלידוֹ גְּ . ּוְמָלאָכה ֶנְגּדוֹ  ְוָ$ְמדוּ , יתנִ ָס ְר ַה ַה  יתוֹ נִ כְ ּתָ ִמ  ֶנְחְרדוּ  ְירּוׁשָ חֹוָמה ּכְ צּוָרה ּכְ  ֵהִקים לֶק נְ ֶר ְפ . ּבְ

ית ֶאת ָאְמָנם ֶפר־ּבֵ ּלוֹ  ַהּסֵ ְקָרא, ׁשֶ ּנִ ם־ַ$ל ׁשֶ ָחר, הֵמאֹוְסְטִריָּ  'לֶמ לֶ ' ַאְדֶלר עֹוןְמ ׁשִ  ָהָאִציל ׁשֵ  יֹוֵתר ּוְמא�
ַלִים ָ$ַבר ה ִלירּוׁשָ כּוַנת ַהֲחָדׁשָ ׁשְ ֵה  רמוּ ָח ֶה  ַהֵחֶרם אּוָלם, ה'ש5ֶ מֹ  רֹון'ִזכְ  ּבִ ַלִים ֵלידוֹ גְּ  ילוּ ִט ׁשֶ ַ$ל ְירּוׁשָ  ּפָ
$� ־ֶאת ֵני ֶאָחד ַאף .תוֹ לָּ ּפְ ַלִים יתזִּ נַ כְּ ׁשְ ַא ָה  ָהֵ$ָדה ִמּבְ ירּוׁשָ ַנְפׁשוֹ  ֵהִהין לֹא, ּבִ לַֹח  ּבְ ֵבית ִלְלֹמד נוֹ בְּ  ֶאת ִלׁשְ  ּבְ

ֶפר ְחָרם ַהּסֵ ֵ$ינָ  ֶאָחד םכָ ָח  טֵ$ ַמ לְ , ַהּמ� ִהְתיַ  ,יוּבְ ים רּמֵ ׁשֶ נוֹ  ֶאת ְלַהְחּכִ ִמיָרה ִמּתֹוךְ  ּבְ  ַאךְ , ֹותצְ ַהּמִ  ַ$ל ׁשְ
ַ$ט ִמיםיָ לְ  ֲאבֹוָתיו נוֹ בְּ  ּבָ רבָּ  ּכֹוֵפר הְוַנֲ$ׂשָ  ,יוָת וֹ בּ ַר וְ  ּבַ דֹול ְולֹוֵחם ִעּקָ ֶאֶרץ ַהֲחֵרִדית ֲהדּותיַּ בַּ  ּגָ ֶדׁש  ּבְ   . ַהּקֹ

יֹום ִסיָון ט' ּבְ פוּ ִה , ז"ַט ְר ּתַ  ּבְ ַלִים ַהּתֹוָרה ַחְכֵמי ְתַאּסְ ירּוׁשָ ּבִ ֵבית ׁשֶ ֶנֶסת ּבְ דֹול ַהּכְ " ַיֲ$ֹקב תיבֵּ " ַהּגָ
ֲחַצר ּבַ ה ׁשֶ ְרּבָ יָקהַ$ ָה  ִעירבָּ  ַהח� ַבר ַרזכְ ה�  םְוׁשָ , ּתִ י ַ$ל ַהֵחֶרם ּדְ ּתֵ ִדים רֶפ ַהּסֵ  ּבָ ַלּמְ ּמְ ֶהם ׁשֶ  ְוָלׁשֹון רֶפ ֵס " ּבָ

ה ר, עֹוָלם ילֵ ְוַהבְ  תִנימּוִסּיוֹ וְ  תוֹ יּ ִד וּ ּמ לִ , ָנְכִרּיָ ה ָפּה סוֹ  ֲאׁשֶ ד ְוַהּתֹוָרה ,ֲ$ָנהלַּ כַּ  ָמָרה ְוַאֲחִריָתּה  ָקׁשֶ  הׁשָ וֹ ַהּקְ
לֹום־ַחס ָטֵפל יתַנֲ$ׂשֵ  ר ִמי־ְוָכל", "ְוׁשָ זֵ  ַ$ל ַיֲ$בֹר ֲאׁשֶ ה ְוָהִאּסּור ָרהַהּגְ ד ְוֵיֵלךְ  ַהּזֶ ַבִית ְלִהְתַלּמֵ  אוֹ , זֹאתכְּ  ּבְ
ּתֵ  ּיִ ְרעוֹ  ןׁשֶ ְכלַ  הּוא ֲהֵרי, הּמָ ׁשָ  ִמּזַ ֵדר ּפֵֹרץ לּבִ ל ּבוֹ  ְוָרְבָצה לוֹ  ַח לֹ ְס  ה' יֹאֶבה־לֹא, ּגָ  ָנהּקָ ְוַהּתַ . הלָ ָהָא ־ּכָ

ה ְוָהִאּסּור ַמע, ד' רבַ ּדְ  ֶאת ֵראְוַהיָּ . עֹוָלם ַ$ד ינוּ ּוְלָבנֵ  ָלנוּ  ַיֲ$בֹר ְולֹא ֹחק הּוא ַהּזֶ ָבֵרינוּ  ְלקֹול ִיׁשְ  ּדְ
רּובְ  ִדיןבְּ  ּוְבֶצֶדק ֱאֶמתבֶּ  ֱאָמִריםַהנֶּ  ֵרךְ  יֹש5ֶ ָרֵאל לֵֹקיֵמֱא  ְוִיְתּבָ ַ$ת. "ִיׂשְ ׁשְ  ָצִעיר רוּ חבָּ  ָ$ַמד, ַהֵחֶרם ַהְכָרַזת ּבִ

ם ׁשֵ ָהָיה, ףלוּ כְ ַמ  ןֵליַמ סוּ  ּבְ יו רוֹ בָ ּדְ  יֵמעֹוׂשֵ  ׁשֶ ׁשָ ּמְ ל ּוְמׁשַ ַמע, לֶק נְ ֶר ְפ  ר"הד ׁשֶ ָ ׁשּ ַ$ד ּוְכׁשֶ  ֶאת ּלֹוןַח לַ  ִמּבַ
ר ֶאת ָ$ַקר, ַהַחּלֹון ךְ ֶר ּדֶ  ָידוֹ  ֶאת ִהְכִניס, ַהּנֹוָרא ְוַהֵחֶרם הלָ ָא ָה  רבַ ּדְ  ֶהֱחִזיק ַהּנֵ ַלִים ֵלידוֹ ִמגְּ  ֶאָחד ׁשֶ , ְירּוׁשָ

יהּוא  ְלסֹון בּ יְ לֵ  היֹונָ  ַרּבִ ְלִמיד ֶמְנּדֶ ָ$לָ  רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ּתַ י עֹוד הׁשֶ ַחּיֵ ִליכוֹ ְוִה , ַאְרָצה וֹ בּ ַר  ּבְ ָניו־ַ$ל ׁשְ . ּפָ
ל נוֹ ָק זְ  ֹותצְ ַק  י ׁשֶ ֵנס לִנצַּ  הּוא אּוָלם, ֶנְחְרכוּ  יֹוָנה ַרּבִ ל תוֹ יָ$ גִ ּפְ ִמ  ּבְ ב ֵנר אֹותוֹ  ׁשֶ , ִהְדִליקֹו ֵמָחָדׁש ְוׁשָ

ַ$ְרבּ . ְלַהֲאִזין ְלַהְקָרַאת ַהֵחֶרם ל וֹ ּבְ ַגׁש , יֹום אֹותוֹ  ׁשֶ ל ּפָ ּבָ י ַהְמק�  רֹאׁש , היָ ְפ ַ$ לְ וּ בּ ַא  ָיהְיִדיְד  ְרָפֵאל ַרּבִ
יַבת ִלים ְיׁשִ ּבָ ית ַהְמק� י ֶאת, ל'ֵא ־'ּבֵ ְע  ,היֹונָ  ַרּבִ ַבר . ֶהָחרּוךְ  נוֹ ָק זְ  ֶאת ִלְראֹות ֵזַ$ ְוִהְזּדַ ַמע ֶאת ּדְ ָ ׁשּ ׁשֶ ּכְ

ל אוֹ  ע ׁשֶ ְפׁשָ הּו ַהּנִ ן תוֹ ַמֲ$ׂשֵ ִליַּ ־ּבֶ ְכֵאב: ּבְ טּוַחִני"ַ$ל, ָאַמר ּבִ אֹותוֹ , ּבְ ָפל ׁשֶ ה, הֶק נָּ יִ  לֹא ׁשָ ֶנֶגד ּוִמּדָ ה ּכְ  ִמּדָ
ם ּלֵ הוּ  ַ$ל ְיׁשַ ְבֶזה ַמֲ$ׂשֵ ים ָ$ְברוּ . ָאַמר", ַהּנִ ִ ׁשּ ע ׁשִ ִנים ְוַאְרּבַ ל ָאַמר ֵמָאז ׁשָ ּבָ ָבָריו ֶאת ַהְמק�  תוֹ ָא בוּ נְ וּ , ּדְ

ם ַהּפֹוֵחז. ָאּה לוֹ ְמ בִּ  הָת ּמְ ַא ְת ִה  ּלֵ ַנְפׁשוֹ  ׁשִ הוּ  ַ$ל ּבְ ְמָהר ַמֲ$ׂשֵ ּלוֹ  הלָ ָ$ וְ , ַהּנִ ֶלָהבֹות ּכ� ה ּבְ ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ �   .ִמּדָ

  
 
 

ְבֵריִמ  ים ָהאֹור ּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ$ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
 "ֵ ן רֶב ּבְ ְרּדֵ ב -  ַהּיַ הֹוִכיָחם ִנְתַ�ּכֵ ָהיוּ  ַ�ד ִמּלְ ֵ�  ׁשֶ  רבֶ ּבְ

ן ְרּדֵ ָראוּ , ַהּיַ יעוּ  ׁשֶ ִהּגִ ָאז ֶחְפָצם חֹוזְמ ִל  ׁשֶ לוּ  ׁשֶ  רוֹ ָס מוּ  ְיַקּבְ
ָהיוּ  ִמּקֶֹדם ְולֹא ְקָוה יֵק ֲח ר& ְמ  ׁשֶ  ּטוּ יַ  ְולֹא ָרהָצ ְק  םְוַנְפׁשָ  ַהּתִ

יל ָאְזָנם ּכִ רּמִ ּבַ  ְואֹוְמרוֹ . יוָת חוֹ ְכ תוֹ בְּ  ְלַהׂשְ ֲ"ָרָבה ְדּבָ  ,'ְוגוֹ  ּבָ
ְרׁשוּ  ל"זַ  ַרּבֹוֵתינוּ  ֶ ־הַמ ־ַ�ל םיָח ִכ הוֹ ׁשֶ  ּדָ ר ָ�ׂשוּ ׁשּ ְדּבָ ּמִ  ּבַ

ר, 'ְוגוֹ  ל ׁש ְלָפֵר  ְוֶאְפׁשָ תּוב־ּכָ ֶרךְ  ַהּכָ ֹאֶפן זֶמ ֶר  ּדֶ , ַאֵחר ּבְ
י אְוהוּ  ִמְקָרא ּכִ ה דּמֵ ִל  טָ� מ&  ּבְ ָללוּ  ֹמש.ֶ  ּוִמּדֹות ה' ִיְרַאת תּכְ

ִריִכין ַהֲהגּונֹות תֹוַרת הֹוְלִכיםַל  ַהּצְ  ִמּדֹות ְוֵהם ,ה' ּבְ
ָ�ה ׁשְ ְהֶיה א'ָה : ּתִ ּיִ תוֹ  לֹוֵקַח  ׁשֶ ל ִמּדָ ְכִתיב ַאְבָרָהם ׁשֶ  ּדִ
ֶ  הַמ  ְוהּוא, ָהִעְבִרי ְלַאְבָרם אֹוְמרוֹ  ָרַמזׁשּ ֵ"  ּבְ  ב': רֶב ּבְ
ְהֶיה ּיִ ִלּבוֹ  ַמְרדּות ׁשֶ ִמיד ּבְ אֹוְמָרם ּתָ  ַמְרדּות טֹוָבה ל"זַ  ּכְ

ִלּבוֹ  ַאַחת ל ּבְ ָאה ָאָדם־ׁשֶ ֶ  הַמ  ְוהּוא, ַמְלִקּיֹות ִמּמֵ  ָרַמזׁשּ
אֹוְמרוֹ  ן ּבְ ְרּדֵ   : ַהּיַ

אֹוְמָרם ָהֲ�ָנָוה תִמּדַ  ג' ים ְלעֹוָלם ל"זַ  ּכְ  ְצמוֹ ַ�  ָאָדם ָיׂשִ
רּמִ ּכַ  ן .ְדּבָ ֶ  הַמ  ְוַ�ּיֵ יׁשּ ּתִ ַרׁשְ ת ּפֵ ָפָרׁשַ סּוק ְתרוֹ יִ  ּבְ ּפָ  ְסעוּ יִּ ַו  ּבַ

ֶ  הַמ  ְוהּוא ,ֵמְרִפיִדים אֹוְמרוֹ  ָרַמזׁשּ רּמִ ּבַ  ּבְ ְהֶיה ד': ְדּבָ ּתִ  ׁשֶ
ֶדֶרְך  ָהֲ�ָנָוה ֶדֶרךְ  לֹא אֹותנָּ ַה  ּבְ ִחיתּות ּבְ ְמָאס ַהּפְ מוֹ , ַהּנִ  ּכְ
ַתב ּכָ עֹות כֹותְל ִה בְּ  ם"ַרְמבַּ ָה  ׁשֶ נַ  עֹוד .ּדֵ ּלֹא ,ָהֲ�ָנָוה איּתְ  ׁשֶ

ׁש  ּמֵ ּתַ ּה  ִיׁשְ  ִאיׁש  ִיְרֶאה ִאם ֹוןָ�  ַ�ל ּתֹוָכחֹות ְלַהְרִחיק ּבָ
י עֹוֵבר יִתי ּוִמי ֲאִני ִמי ְויֹאַמר ,ה' ּפִ ים ְלהֹוִכיַח  ּבֵ  ֲאָנׁשִ

דֹוִלים א ,ּגְ ַ�ְרבּות ִחּיּוב ְלַצד ְלהֹוִכיַח  ָצִריְך  ֶאּלָ  הּואְו , ּבָ
ֶ ־הַמ  אֹוְמרוֹ  ָרַמזׁשּ ֲ"ָרָבה ּבְ ֵני לַל ּכָ  ּבַ ָבִרים ׁשְ ְהֶיה 'א, ּדְ ּתִ  ׁשֶ

, 'ְוגו טֹוב לֶכ ׂשֵ וְ  ֵחן ָצאּוְמ  אֹוְמרוֹ  ךְ ֶר ּדֶ ־ַ�ל ֲ�ֵרָבה ָהֲ�ָנָוה
ְצָטֵרְך  ָהַ�ְרבּות ִחּיּוב ב' ּיִ  ְוָגדֹול ןטֹ ָק ְל  ֹוןָ�  ַ�ל ְלהֹוִכיַח  ׁשֶ

ׁש  ְולֹא ּמֵ ּתַ ֲ�נָ  ִיׁשְ ִעְנָין ָוהּבַ   : ֶזה ּבְ
א רַמֲאַמ  ה' ּנָ ל ַהּתַ ּכֵ ה ִהְסּתַ לֹש.ָ ׁשְ ה ּוְלָאן ְוכּו' ְדָבִרים ּבִ  ַאּתָ

ה ִמי ְוִלְפֵני ְוכּו' הֹוֵלְך  א ָאַמר ְוֵכן ,ְוכּו' ָ�ִתיד ַאּתָ ּנָ  ׁשּוב ַהּתַ
ַהּכַ  םׁשָ  ֵרׁש ּוֵפ  'כוּ  דָח ֶא  יֹום ְזּכֹר ִהיא ָנהוָּ ׁשֶ ּיִ ִמיד ׁשֶ  יֹום ּתָ
ל תוֹ מוֹ  ּכָ בּול ְזַמן הּוא יֹום־ְוׁשֶ ֶ ־הַמ  ְוהּוא, יָתהּמִ ַה  ּגְ  ָרַמזׁשּ

אֹוְמרוֹ  ְהֶיה ףסוּ  למוֹ  ּבְ ּיִ   :ְוַתְכִליתוֹ  ָאָדם סֹוף ֵ�יָניו לְלמוּ  ׁשֶ

  
  

שנה לחורבן בית  1948השנה, שנת ה'תשע"ו, ימלאו 
המקדש השני כפי המקובל בידינו, וכפי שנוהגים 

בישראל, וזה לדעת  להכריז בקהילות רבות
הראשונים שהחורבן היה בשנת ג'תתכ"ח, וסימנך 

שנה לאחר שנבנה בשנת ג'ת"ח,  420ֹּכַח', והוא ־'ַּתת
שנה לחורבן בית המקדש הראשון בשנת  70שהוא 

עמו. אולם רבי יהונתן ־ג'של"ח, וסימנך 'ָׁשַלח' ה' את
אייבשיץ כתבו בספרו 'תומים', שיש להוסיף שנה 

זה, מפני שמניין השנים שלנו הוא אחת למניין 
מבריאת העולם והוא מוקדם בשנה אחת, מפני 
שמחשיבים את חמשת הימים מבריאת העולם בכ"ה 
באלול עד א' בתשרי כשנה אחת, והיא נקראת 'שנת 
תוהו', וכשאדם הראשון נברא בראש השנה היא כבר 
נקראת שנה שנייה ליצירה, יוצא אפוא שהשנה, 

שנה בלבד לחורבן. ועוד  1947שנת תשע"ו, מלאו 
דעה יש בין הראשונים שהחורבן היה בשנת 
ג'תתכ"ט (וסימנך: 'גלות השכינה' בגימטריה תתכ"ט, 
וכן 'דרכי ציון אבלות', וכן 'השיבנו ה' אליך ונשובה' 

 1946השנה מלאו רק יוצא אפוא שנאמ"ן ס"ט), ו –
  שייבנה במהרה בימינו.  ,שנה לחורבן בית המקדש

�  

ין המקובל לחורבן ביהמ"ק השני, סימן לזכירת המני
 68הוא: 'להוציא חיי"ם ממתים', דהיינו להפחית סך 

שנה כמניין חיי"ם ממניין השנים של ספירת 
הנוצרים שהם בחינת מתים, ובשנה זו הנוכחית 

שנה,  68למניינם, כאשר נפחית מהן  2016שהיא 
פי ־שנה הוא על 68שנה. סימן זה של  1948־נגיע ל

למניינם היה החורבן,  68נו שבשנת המסורת שבידי
ולא כפי הדעה הנפוצה בקרב ההיסטוריונים 

לספירת הנוצרים. רבי נח  70שהחורבן היה בשנת 
מרדומסק נתן סימן לשנת החורבן תתכ"ח שהיא 
בגימטריה 'ׁשֵֹבר אֹוְיִבים ּוַמְכִניַע ֵזִדים', כי הקב"ה 

  ינקום את נקמתו לעינינו ויבנה את בית המקדש.

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
מּוֵאלי בִּ ַר  ל ִנְזַהר, גְר וֹ דּ ִמ  לֶק נְ ֶר ְפ  ׁשְ זֵ  ׁש ֵמֲחׁשַ  ָיָמיו־ּכָ יו־ְוָכל לּגָ ַתְכִלית ָהיוּ  ַמֲ$ׂשָ ר ּבְ ְצִעירּותוֹ . ַהּיֹש5ֶ ִמְסַח  ָ$ַסק, ּבִ  רּבְ

ֵני ְלַפְרָנַסת נֹוצֹות יתוֹ  ּבְ ַ$ם היָ ָה וְ , ּבֵ ּסֹוֵחר ּפַ ּלֹא דָח ֶא  ׁשֶ ּמּות לוֹ  ָמַכר, ןגָּ ה� ְמ  ָהָיה ׁשֶ ל ּכַ ֶהן ֵ$ֵרב ַאךְ  ,נֹוצֹות ׁשֶ ה ּבָ ּמָ  ּכַ
ֵדי ְקַטּנֹות ֲאָבִנים ידְלַה  ּכְ ָקל־ֶאת ְכּבִ ׁשְ יל ַהּמִ י. ןָת ָר מוּ ּתְ ־ֶאת ּוְלַהְגּדִ מּוֵאל ַרּבִ ה ׁשְ ּלָ ַקּלּות ּגִ ַבר ֶאת ּבְ ְרִמית ּדְ  ַהּתַ

בִּ  ׁש ׁשֶ הַה  ּקֵ ֵני אּוָלם, תוֹ ָר חוֹ ְס בִּ  ַלֲ$ׂשֹות ּלָ ּלֹא ִמּפְ ׁש  ָרָצה ׁשֶ ָרֵאל ָאָדם ְלַבּיֵ ׂשְ ס ִמּיִ ְתּפַ ּנִ ם, תוֹ לָ ָק לְ ַק בְּ  ׁשֶ ּלֵ  ֶאת לוֹ  ׁשִ
כּום ְמלֹוא ִלי ַהּסְ י־ַ$ל, ָאְזנוֹ ־ֶאת ְלַגּלֹות ּבְ ף ּכִ ַ$ם ָהָיה. תוֹ ָמ ְר ָ$ ־ֶאת ָחׂשַ ַטל ּפַ ּנָ דֹול ְסכּוםבִּ  ַהְלָוָאה ׁשֶ ּתוֹ  ּגָ ל ֵמִאׁשְ  ׁשֶ
ִרים ַאַחד ִעיר ָהִאּכָ ֵרי ִמְסָחרּבָ ם ָהיּו לֹו ִקׁשְ יַ$ , , ִעּמָ ִהּגִ ַמן ּוְכׁשֶ לּום ּובקַהנָּ  ַהּזְ יַ$ , ַהחֹוב ְלַתׁשְ י ִהּגִ מּוֵאל ַרּבִ  ּוְבָידוֹ  ׁשְ

כּום ּלוֹ  ַהּסְ ָבר. ּכ� ֵני, ְמֹאד יםִר כְ נָּ ַה  ֶאת ִהְפִליא ַהּדָ ם ִמּפְ ִלּבָ ּבְ ָבר ׁשֶ י ֶאת םיָר כִּ ַה בְּ , ַהחֹוב ִמן ִהְתָיֲאׁשוּ  ּכְ מּוֵאל ַרּבִ  ׁשְ
ִאיׁש  ֵמי, ָמרּוד ָ$ִני ּכְ ּדְ נּות ׁשֶ ּלוֹ  ָהַרּבָ ְסכּום ָהיוּ  ׁשֶ ֵני אּוָלם, ָזעּום ּבִ ר ִמּפְ ָחה לֹא וֹ בּ ׁשֶ  ַהּיֹש5ֶ ָרעֹון ְזַמן ֶאת ּדָ  ֲאִפּלוּ  ַהּפֵ

יֹום לֹא םְוׁשִ , ֶאָחד ּבְ ל םָת לוּ ֲ$ ּפַ ְת ִה . ּובקַהנָּ  ַמןזְּ בַּ  ַהחֹוב ְמלֹוא ֶאת ּלֵ יָמה ּכֹה ָהְיָתה תוֹ גוּ ֲה נַ ְת ִה ֵמ  יםיִּ ִר כְ נָּ ַה  ׁשֶ , ַמְרׁשִ
ר ּכֹה ָאָדם ִלְמֹצא ןִנּתָ  ֵהיָכן: "ְוָאְמרוּ  אוּ ּטְ בַּ ְת ִה ׁשֶ  ַ$ד דוֹ  הּוִדי'ַהיְּ  ַהּלֹוֲ$ִזית םָת ָפ ׂשְ בִּ  הוּ וּ נּ כִ וְ "? ָיׁשָ   .ׁש'ַהּקָ

�  
ָרֵאל תבַ ֲה ַא "ָה  ָהָיה רּוַח  ילצִ ֲא וַ  ׁש ֶפ נֶ  ִדיןֲ$  יְז'ִניץ" ִיׂשְ ָחדֹות תלוֹ צָ ֱא נֶ  ָהיוּ  ֹוָתיוּוִמדּ , ִמּוִ ַ$ם. ּוְמי� ר ּפַ ּקֵ  ֲאחֹותוֹ  ֵאֶצל ּבִ

ִנית ְטִר  ָהַרּבָ ִזיו ַלֲחזֹות ּוָבאוּ  ִנְדֲחקוּ  ֹוִניםמֲה וַ , ָואיִמּפֶ ָניו ּבְ ה. ּפָ ְקׁשָ נִ  ּבִ דוֹ  יתָהַרּבָ כֹוס ְלַכּבְ ין ּבְ  קַח ּדֹ  ּוֵמרֹב, ַחּמִ
זֹון ר קֹוםְמ בִּ  ֶמַלח ַהּכֹוס ְלתֹוךְ  יםַהֲחִסיִד  דַח ַא  ִהְכִניס, ְוִחּפָ ּכָ ָתה. ס� י ׁשָ ָפה ֶאת ָהַרּבִ  ַ$ל הָמ וּ אְמ  ֵהִגיב ְולֹא ַהּקָ
ַ$ם ר ַהּטַ ָניו־ַ$ל ָראוּ  ְולֹא, ַהּמַ ה ֲ$ָוָיהַה  ֲאִפּלוּ  ּפָ יָון ,ְוזֹאת. ַקּלָ ּלֹא ִמּכֵ ֲאחֹותוֹ  ַ$ ִלְפגֹּ  ָרָצה ׁשֶ ִנית ּבַ  ּוֶבָחִסיד ָהַרּבָ
ֵהִכין ן רְלַאַח  ַרק. ַהּכֹוס ֶאת ׁשֶ ָרָצה, ִמּכֵ ׁשֶ ּת  יםַהֲחִסיִד  דַח ַא  ּכְ ְ  ֹותִלׁשְ ל וֹ ּכֹוס ֵרייָ ִמׁשּ י ׁשֶ ה, ָהַרּבִ ּלָ ָבר ִהְתּגַ ם, ַהּדָ ּלָ  ְוכ�

ֲ$לוּ  ל רּוחוֹ  ֵמֲאִצילּות ִהְתּפַ י ׁשֶ רּות ּוִמּכַֹח  ָהַרּבִ ּבְ ּלוֹ  ַהִהְתּגַ ִביל ְוַהּכֹל, ׁשֶ ׁשְ ּלֹא ּבִ ין ׁשֶ ֵני ְלַהְלּבִ יםבָּ  ָאָדם ּפְ   . ַרּבִ
�  

ֱאָמִנים ֵמֲחִסיָדיו דָח ֶא  ל ַהּנֶ י ׁשֶ ַלִים בוֹ לּ לֶּ ִמ  לֶמְנּדְ  ֶאְלָ$ָזר ַרּבִ ירּוׁשָ ר יוֹ לְ ָח ־ֶאת ָחָלה, ּבִ ִט  ְוֶטֶרם, ּבוֹ  ָימּות ֲאׁשֶ  יָרתוֹ ּפְ
ה ָנה ְלַהֲ$ִניק ִצּוָ ַמּתָ ל ֶאת ּבְ ַה  ְלַאַחר, אּוָלם. וֹ בּ ַר לְ  ּוְרכּוׁשוֹ  יוֲחָפצָ  ּכָ הׁשֶ ים קבַ ׁשָ  ּלָ ה ִמֲהרוּ , ַחי־ְלָכל ַחּיִ ּמָ יֵמַא  ּכַ  ְנׁשֵ

אַקּדִ  ַהֶחְבָרא ל יׁשָ ל תוֹ ימוּ ִמ ּתְ ־ֶאת ְלַנּצֵ י־ׁשֶ ְפָטר יתבֵּ  ֶאת וּ נְורֹוְק , ָהַרּבִ ֶ  הַמ  לִמכָּ  ַהּנִ ֶטֶרם עֹוד, ּבוֹ  ָהָיהׁשּ ק ָהָיה ּבְ  ִסּפֵ
ָידוֹ  ל ּבְ י ׁשֶ ַבר ַלֲ$ׂשֹות ָהַרּבִ ַתק. ָמה־ּדְ י ׁשָ ל ָהַרּבִ ין־ֶאת ָ$ָליו ְוִקּבֵ א לֹא ְוַאף, ַהּדִ ְתִביָ$ה ּבָ י אֹוָתם לֶא  ּבִ ַ$ל ַאְנׁשֵ ִלּיַ , ּבְ

ְטלוּ  ּנָ ל ֶאת ַצחֶמ  ּוְבַ$ּזּות ֵנָבהגְ בִּ  ׁשֶ ָ ר� יְ  ּכָ ל תוֹ ׁשּ נֹוַח  ׁשֶ קּוָפה ָ$ְבָרה. ַהּמָ ֶמת ּתְ ּיֶ ל ּוָבָניו, ְמס� יע ֹוַח נָמ  אֹותוֹ  ׁשֶ  וּ ִהּגִ
ַלִים ְתִביָ$ה ּוָבאוּ , ִלירּוׁשָ יב לֶמְנּדְ  ֶאְלָ$ָזר יְלַרבִּ  ּבִ ַ ְיר�  ֶאת ָלֶהם ְלָהׁשִ נֹוַח  ֲאִביֶהם תׁשּ ֵני, ַהּמָ ֲ$רוּ  ִמּפְ ִ ׁשּ ם ׁשֶ ַדְעּתָ י ּבְ  ּכִ

אי ַוּדַ ָידוֹ  ּבְ ְפְקדוּ  ּבְ ָהָיה ֲאִביֶהם ִנְכֵסי ה� ָבעּוהוּ  .יויצָ ִר ֲ$ ּמַ ִמ  ׁשֶ ֵני ֵאפֹוא ּתְ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ין־יתבֵ בְּ  ּתֹוָרה־ְלִדין ַהּמִ  ַהּדִ
י ָפַרּדִ ַלִים ַהּסְ ירּוׁשָ ּבִ ִנים, ׁשֶ ּיָ בוּ  ְוַהּדַ י ֶאת ִחּיְ ַבע ָהַרּבִ ָ י, בּוָ$הׁשְ בִּ  ְלִהׁשּ ָידוֹ  ֵאין ּכִ נֹוַח  ֵמֶחְפֵצי הָמ וּ אְמ  ּבְ  ָרָצה לֹא. ַהּמָ

י ַבע ָהַרּבִ ָ בּוַ$ת ֲאִפּלוּ  רִנְזָה  ָהָיה ֵמעֹודוֹ  ןכֵּ ׁשֶ , ְלִהׁשּ ְ ָחה ְוָלֵכן, ֱאֶמת ִמׁשּ ַ$ת ֶאת ּדָ ִנים ַהּצָ ּיָ יַ$ , ַהּדַ ַחת ְוִהּצִ , זֹאת ּתַ
ל ֶאת ְלַהֲ$ִביר ל ְלָבָניו ְרכּוׁשוֹ  ּכָ נִּ  ָחִסיד אֹותוֹ  ׁשֶ דוּ , רַט ְפ ׁשֶ ְעּבֵ ל ֶאת ָלֶהם ְלׁשַ ָסִפים ּכָ יעוּ  ַהּכְ ּגִ ּיַ ֲ$בּורוֹ  ׁשֶ  ִמחּוץ ּבַ

ֶאְמָצעּות ֶרץָא לָ  ה זֹאת ְוָכל. ַהּדַֹאר ּבְ ב ָהָיה אלֹ  יכִּ , יןּדִ ת ַה ַר וּ ׁשּ ים ִמ נִ ְפ לִ  ָ$ׂשָ רּוָטה ֲאִפּלוּ  ָלֶהם ַחּיָ  ןכֵּ ׁשֶ , ַאַחת ּפְ
ָ ַהְיר�  יָ$ה לֹא ללָ כְּ  הׁשּ ׁשֶ . ֵאָליו ִהּגִ ְמעוּ ּכְ ָ ֵני ׁשּ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ָ$תוֹ  ֶאת ַהּמִ ִדיָבה ַהּצָ ל ַהּנְ י ׁשֶ ימוּ , ָהַרּבִ ד ִהְסּכִ לוּ , ִמּיָ  ֶאת ּוִבּטְ

ים ָ$ְברוּ . םָת יָ$ בִ ּתְ  יָ$ה לֹא ַארּדֹ ּובַ , רּפָ ְס ִמ  ֳחָדׁשִ רּוָטה ֲאִפּלוּ  ִהּגִ ִביל ַאַחת ּפְ ׁשְ י ּבִ ָראוּ , ָהַרּבִ ֵני זֹאת ּוְכׁשֶ ּפָ  ּבְ ׁשְ , ָחהַהּמִ
יׁשוּ  ָ$ְמדוּ  ִביָ$ה ֶנְגּדוֹ  ְוִהּגִ אֹותַ$ בָּ  ּתְ ל ְרּכָ ָלה ׁשֶ ְמׁשָ ֹוֵפט. יתכִּ ְר ּת� ַה  ַהּמֶ ְסְלִמי ָקאִדי, ַהׁשּ ין ַרֲחִמים ָיַדע לֹא, מ� ּדִ  ְולֹא ּבַ

ָבר. קֶד צֶ  ין ָהָיה ַהּדָ  יֹום ּוְבֶ$ֶרב, ָ$ׂשֹורְל  הֶס כֶּ  ּבֵ
ּפּוִרים ֹוֵפט הֹוִציא ַהּכִ י ֶנֶגד ַמֲ$ָצר ַצו ַהׁשּ , ָהַרּבִ

ת ּגַ ִלים ּוְפל� יָ$ה יםיִּ כִּ ְר ּת�  ַחּיָ יתוֹ  לֶא  ִהּגִ ל ּבֵ י ׁשֶ  ָהַרּבִ
יָקה ִעירבָּ  ים ֲאָסרּוהוּ , ָהַ$ּתִ ֲאִזּקִ ִליכּוהוּ  ּבָ  לֶא  ְוִהׁשְ

ית ַ$  ַהּסַֹהר ּבֵ פֹוׁשֵ ּנֹוַדע. דָ$ מוּ  ּכְ ׁשֶ , רוֹ ָס ֲא ַמ  רבַ ּדְ  ּכְ
ַלִים ָהְיָתה י. הָח ָק ְר ּמֶ כַּ  הּוִדיתַהיְּ  ְירּוׁשָ ים ַרּבִ  ַחּיִ
ים  ֶבְרָיה היָ ְפ ַ$ ְל וּ בּ ַא ִנּסִ ַלִים ָאז ָההׁשָ , ִמּטְ ירּוׁשָ  ּבִ
ד ָאץ ְוהּוא  ְמהּוָמה ְוֵהִקים, 'יׁשִ אבָּ  םכַ 'ֲח ָה  לֶא  ִמּיָ

י ַ$ל ה הּוא ּכִ ָ$ה ׁשֶ  ְוׁשֹוֵתק ַמֲחׁשֶ ׁשָ יקצַּ ַה ּבְ י ּדִ  ַרּבִ
ֵני ִמֲהרוּ . ֵבית ָהֲאסּוִריםמּוָטל בְּ  לֶמְנּדְ  ֶאְלָ$ָזר  ׁשְ

ִנים י לֶא  ָהַרּבָ ְלטֹון ָראׁשֵ ִ יַהּת�  ַהׁשּ ִעיר ְרּכִ , ּבָ
לוּ  ּדְ ּתַ ְחֵרר ְוִהׁשְ י ֶאת ְלׁשַ ָהָיה, ָהַרּבִ  ץָר ֲ$ ְונַ  ָאהּוב ׁשֶ

ל־ַ$ל ַלִים ֵביּתֹוׁשְ ־ּכָ לּוָתם. ְירּוׁשָ ּדְ ּתַ ָאה ִהׁשְ  ָנׂשְ
ּפ  יֹום ֵליל ּוְבִאיׁשֹון ִריּפֶ  ְחַרר, ּורּכִ י ׁש�  ָהַרּבִ

ֲ$ָצרוֹ  ֶחֶרת ַלְיָלה תַ$ ׁשְ  זוֹ  ָהְיָתה. ִמּמַ  ּוְבָכל, ְמא�
י ּתֵ ֶנֶסת ּבָ ַלִים ַהּכְ ירּוׁשָ ָבר ּבִ מוּ  ּכְ ה ֶאת ִסּיְ ִפּלָ  ַהּתְ

ַמן בֵ  ַרק. ִמּזְ ל ִמְדָרׁשוֹ  תיּבְ י־ׁשֶ  ָ$ְמדוּ , ָהַרּבִ
םְלַר  ְוִצּפוּ  יםַהֲחִסיִד  ְחָרר ּבָ הֹוִפיָ$ה. ַהְמׁש� ׁשֶ  ּכְ
מּותוֹ  ית ֵריֲ$ ׁשַ בְּ  ּדְ ְדָרׁש  ּבֵ  יםַהֲחִסיִד  הוּ לוּ בְּ ִק , ַהּמִ

ְתרּועֹות ָבה ִלְפֵני ָ$ַבר ְוהּוא, ְמָחהׂשִ  ּבִ  ַהּתֵ
ת דֹוׁש  ַהּיֹום ֵליל ִלְתִפּלַ ּפָ . ַהּקָ ׁשֶ  ַאֲחֵרי ַתחּכְ

ת ִפּלַ ֲחנּוֵנינוּ  ַיֲ$ֶלה" ְזמֹוןּפִ בַּ  ִמיָדהֲ$ ָה  ּתְ  ּתַ
ֵרץ", ֵמֶ$ֶרב ית לֶא  ְלֶפַתע ִהְתּפָ ְדָרׁש  ּבֵ כֹור ַהּמִ  ּבְ

ָניו ל ּבָ נֹוַח  ֶהָחִסיד ׁשֶ ַבע, ַהּמָ ּתָ ט אֹותוֹ  ׁשֶ ּפָ ׁשְ ל, ַלּמִ י יְלַרְגלֵ  ָהָאֶרץ־ַ$ל ִהְתַנּפֵ ן ,ָהַרּבִ ְדָמעֹות ְוִהְתַחּנֵ י ִליׁש ׁשָ  ּבִ  ּכִ
ה. לוֹ  ְוִיְסַלח לִיְמחֹ  ְתִחּלָ ָ$ה לֹא ּבִ יָהַר  ֵאָליו ׁשָ הַה  אּוָלם, ּבִ ַרץ ּלָ ל ְוִאּמוֹ , יםיִמ ֵא  קֹותֲ$ ַצ בְּ  ּפָ י ׁשֶ ִנית, ָהַרּבִ  ִרְבָקה ָהַרּבָ
ּתוֹ  ָרֵחל ל ּבִ דֹוׁש' יִד הוּ 'יְּ ַה  ׁשֶ יְסָח  ַהּקָ ׁשִ ים ֵמֶ$ְזַרת ֵאָליו ָצֲ$ָקה, אִמּפְ ׁשִ ְמַחל ַהּנָ ּיִ י ֶהֱ$ִביר .לוֹ  ְוִיְסַלח ׁשֶ  ַ$ל ָהַרּבִ
יְלאֹותֹו ָאָדם  זְוָרַמ  ,ֹוָתיוִמדּ  הוּ  ַ$ל לוֹ  לֵח מוֹ  הּוא ּכִ ע ַמֲ$ׂשֵ ְפׁשָ ִלּבוֹ  ְוֵאין, ַהּנִ ל ּבְ ְרעֶֹמת ּכָ   . ָ$ָליו ּתַ

�  
נָּ ְלַאַחר  י אׂשָ ׁשֶ ל תוֹ ּדָ כְ נֶ  ֶאת ִליָנאוֹ ִמדּ  ְצִבי ְיהּוָדה ַרּבִ י ׁשֶ ים ַרּבִ ׁש , זנְ ִמצַּ  ַחּיִ ּקֵ ּנוּ  ּבִ  ֹותָמע ְוֶלֱאֹסף ָלֵצאת נוֹ ְזֵק  ִמּמֶ

ֶאְמַצע ְיֵמי ָדָקהצְ לִ  ה, ּבְ ּתֶ ׁשְ ים הוּ לוּ ָא ׁשְ . ַהּמִ ֶמֶלךְ  בּוׁש ַהּלָ  ָחָתן: "ֲאָנׁשִ ֶסף ֶלֱאֹסף ֵיֵלךְ  ,ּכְ ְבַ$ת ּכֶ ׁשִ ה ְיֵמי ּבְ ּתֶ ׁשְ "? ַהּמִ
י ָלֶהם ָאַמר ים ַרּבִ ּבּוד דבֵּ ְלכַ  ֵיׁש  ֶהָחָתן ֶאת: "ַחּיִ ּכִ דֹול ּבַ יֹוֵתר ַהּגָ ּבּוד ךָ ְל  ֵיׁש  ְוִכי, ּבְ דֹול ּכִ   !"?ָדָקהַהּצְ ֵמ  רֵת וֹ י ּגָ

  

ֵאת ֶאְתֶכם־לֹא" י ׂשְ ָ"ִמים -" אּוַכל ְלַבּדִ א ּפְ ֶצר ּבָ ר ָהָאָדם־ֶאל ַרעָה  ַהּיֵ ֲאׁשֶ ׁש  הּוא ּכַ ּלֹא ַטֲ"ָנהּבְ  ָיָדיו־ֶאת ּוַמֲחִליׁש , ִמְצָוה ַלֲ"ׂשֹות ְמַבּקֵ את ְלַבּדוֹ  יּוַכל ׁשֶ    ָלׂשֵ
י רּכֹ זְ ִל  ָהָאָדם ָצִריךְ . ַאְך ּה ָמ יְּ ַס ְל וּ  הוָ ְצ ַהּמִ ־ֶאת ה ֶאְתֶכםֵק ֱאלֹ  "ה' ּכִ ֶ"ְזרֹו,  -" יֶכם ִהְרּבָ א ּבְ ַתח ְוַהּפֹוֵתַח ה' ּבָ ַמִים־ִמן לוֹ  ּפֹוְתִחים ָקָטן ּפֶ ָ ַתח ַהׁשּ דֹול ּפֶ  ספרים)(. ּגָ

  
ה ִעיר ַמֲ"ׂשֶ ִהְכִריזוּ , ַאַחת ּבְ ּה  ׁשֶ ית ַ"ל ּבָ  ֵחרּום ַמְגּבִ

ית אּוָלם, הָו ְצ ִמ  רַב ְד ִל  ְגּבִ לֹון ָנֲחָלה ַהּמַ ָ ׁשּ , ְולֹא ָחרּוץ ּכִ
אֶנֱאַסף  , יםּבִ ר: ְמ  ָיִמים ָ"ְברוּ  לֹא. ָזִעיר ְסכּום ֶאּלָ

יִלים ּכִ ׂשְ ְתחוּ  ִעירּבָ  ְוַהּמַ ית ּפָ ַמְגּבִ ת ּבְ ָלה יתּבֵ  ִלְבִנּיַ ּכָ  ַהׂשְ
ִעיר ָמָתא  ַרבָה  ֶנֱאַנח. ָ"צּום ְסכּום ְספוּ ָא  ְמֵהָרה ְוַ"ד, ּבָ ּדְ
ָבר: "ְוָאַמר ה הֹוִכיַח  ּכְ ָרֵאל םַ"  ֶאת נוּ ַרּבֵ  ֹמש)ֶ ְך ־ַ"ל ִיׂשְ  ּכָ
ה ַ"ל ָלֶהם ְוָרַמז ָזָהב' 'ְוִדי ָלֶהם ְוָאַמר  ָהֵ"ֶגל ַמֲ"ׂשֶ

ָ"ׂשוּ  ּקְ  ַאל. ׁשֶ א 'י'ְוִד  יֵר ּתִ א, 'ְוַדי' ֶאּלָ ּבָ ׁשֶ ָבר ּכְ  בַה זְ ִל  ַהּדָ
י ֵיׁש  ָאז, ָהֵ"ֶגל ִפי, ַמְחסֹור ְללֹא רֵת וֹ ְוה ּדַ ר ּכְ  קֹוֵנן ֲאׁשֶ

ִביא ַ"  ַהּנָ יִתי ָלּה ְוָזָהב ָ"ׂשּו ' ְוָאַמר הֹוׁשֵ ְוֶכֶסף ִהְרּבֵ
ַ"ל   "...ָהיּו ָהלֹוְך ְוָחסֹור הָו ְצ ִמ  רַב ְד ִל  אּוָלם, 'ַלּבָ

  

  

  

  
בֹות ַ"ל יֵמם" ַהּתֵ יֶכם ַוֲאׂשִ ָראׁשֵ ָר " ּבְ ּפָ ּבַ הׁשֶ  ְמָפֵרׁש , ׁשָ

ִ ַר  ד, ד"יוּ  ָחֵסר: "י"ׁשּ ל םיֶה ֵת מוֹ ׁשְ ַא ׁשֶ  ִלּמֵ ָרֵאל ׁשֶ  ִיׂשְ
לּויֹות ָראׁשֵ  ּתְ ָהָיה, םיֶה נֵ יָּ ּדַ  יּבְ ן ִלְמחֹות ָלֶהם ׁשֶ  ּוְלַכּוֵ

ָרה ֶרְך ּדֶ ַל  אֹוָתם ים". ַהְיׁשָ ְמהוּ  ַרּבִ ְך ־ַ"ל ּתָ  ןּכֵ ׁשֶ , ּכָ
ָכל ָפִרים־ּבְ ב ַהּסְ יֵמ  ִנְכּתַ  זוֹ  הָר ָ" ְוֶה , ד"יוּ  ָמֵלא םַוֲאׂשִ
יֵדי נֹוְסָפה ַאף יִסים ּבִ ְדּפִ תֹוְך  ַהּמַ ְבֵרי ּבְ ִ ַר  ּדִ  ֵיׁש . י"ׁשּ

ְתבוּ  ּכָ ים, ׁשֶ ּלִ ַהּמִ ֶחֶרת ּתֹוֶסֶפת ִהיא ד'"יוּ  'ָחֵסר ׁשֶ  ְמא:
ְלִמיד ִ ַר  יֵר ְב ִמּדִ  ְולֹא טֹוֶ"ה ִמּתַ ' ְפֵריּסִ 'ּבַ  ְוַאף, י"ׁשּ

הּוא ָבִרי קֹורְמ  ׁשֶ ּקְ  'ַאל ֶנֱאַמר, םַהּדְ יֵמם יֵר ּתִ  ַוֲאׂשִ
יֶכם ָראׁשֵ א ּבְ יֶכם' םָמ ׁשְ ַא ְו  ֶאּלָ ָראׁשֵ ָנה, ּבְ ּוָ  לֹוַמר ְוַהּכַ

 ִ ַהׁשּ ָמאִלית ן"יׁשֶ ְ ל ַהׂשּ יָמה ׁשֹוןְל  ׁשֶ ֶפת, ׂשִ  ִמְתַחּלֶ
יָמִנית ָמעּות, הָמ ׁשְ ַא  ׁשֹוןְל  ְוִהיא, ּבִ  -  םָמ ׁשְ ַא ְו  ּוַמׁשְ

ים ְרׁשּו ֲא ַו , אֹוָתם ְוַאֲאׁשִ ְבֵרי ֶאתֵחִרים ּפֵ ִ ַר  ּדִ  י"ׁשּ
ְדָרִכים ל זוֹ  ְרָסהגִּ  אּוָלם. ׁשֹונֹות ּבִ יֵמם ׁשֶ  ָחֵסר ַוֲאׂשִ

ֵני, ִנְמֵצאת ד"יוּ  ׁשְ יִקים ָיד־ֵביְת ּכִ  ּבִ ל ַ"ּתִ  חּסַ נ:  ׁשֶ
ַת , ָרהסוֹ ַהּמָ  ׂשֹון' ָיד־בַת 'ְכ וּ  ד'ַר גְּ ינְ נִּ ֶל  ָיד־ב'ּכְ   . ׂשָ

  
 � ְרּדֵ ֶבר ַהּיַ �ֵ ּוףּבְ ֹול ס� ֲ�ָרָבה� מ� ֽ ר ּבָ � ְדּבָ ּמִ   )  א, א( ן ּבַ

 "ֵ ן רֶב ּבְ ְרּדֵ קֹום הּוא ַהּיַ ּבוֹ  ַהּמָ ר ׁשֶ ּבֵ ה ּדִ  ְוִאּלוּ , ֹמש)ֶ
ָאר קֹומֹות ׁשְ ִזים ַהּמְ קֹומֹות ַ"ל ְמַרּמְ ֶהם ַהּמְ  ָחְטאוּ  ּבָ

ָרֵאל ה, ִיׂשְ ׁש  ּוֹמש)ֶ ּקֵ ְך ־ַ"ל ְלהֹוִכיָחם ּבִ ֵרׁש  ְוָכְך , ּכָ  ּפֵ
ִ ַר  ַטֲ"ֵמי ֶזהָל  זֶמ ְוֶר . י"ׁשּ ְקָרא ּבְ בֹות, ַהּמִ ַהּתֵ ֵ"  ׁשֶ  רֶב ּבְ

ן ְרּדֵ ה, ַלֲאחֹוֵריֶהן חֹוְזרֹות ְוֵהן הַמּטָ ְל  ןיֶה ֵמ ֲ" ַט  ַהּיַ  ֵאּלֶ
ָבִרים ר ַהּדְ ר ֲאׁשֶ ּבֵ ה ּדִ ָ"ָבר ֹמש)ֶ ן ּבְ ְרּדֵ בֹות, ַהּיַ  ְוַהּתֵ

רּמִ ּבַ  ְטָ"  סֹוף למוֹ  ֲ"ָרָבהּבָ  ְדּבָ ְקָרִא  הָל ְלַמְע  ִמיםּבִ ים ַהּנִ
ל ּוְבִניָמהם ָר  קֹולּבְ    אזנים לתורה)(. ּתֹוָכָחה־ׁשֶ

�  
ט ּפָ� ׁשְ ּמִ ים ּבַ ירּו ָפִנ� א־ַתּכִ�   )  א, יז( לֹֽ

ַטֲ"ֵמי בֹות, ְרִביִעי ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ ַאַח  ְוַהּתֵ ּלְ ן רׁשֶ  ִמּכֵ
ּון ָמע( ׁשְ ֹדל+ ּתִ ּגָ ן ּכַ ֹט- ּקָ ַטֲ"ֵמי ּכַ ְך ְה ַמ  ּבְ ָטאּפַ  ּפַ , ןָקטֹ  ׁשְ

ִנים זּמֵ ְלַר  ּיָ ִאם, ַלּדַ ְלִמיד ֲאֵליֶהם ָיבֹוא ׁשֶ ין םָחָכ  ּתַ , ַלּדִ
ירוּ  לֹא ָ"ה ַרק ָפִנים ַיּכִ ׁשָ הּוא ּבְ ים ׁשֶ  ִלְפֵני ְוהֹוֵלְך  ַמְקּדִ

ינוֹ  ַמרגְּ  ָבר ְלַאַחר אּוָלם, ּדִ ּכְ ינוֹ  ִנְגַמר ׁשֶ  ֵהם ְצִריִכים ּדִ
ֵני אֹותוֹ  דּבֵ ְלַכ  הּוא ִמּפְ ְרִביִעי ביֹוׁשֵ  ׁשֶ ע ֵהם -  ּבִ  ַאְרּבַ

ל תוֹ ּמ ַא  ַ"ת ְוַרק, ֲהָלָכה ׁשֶ ׁשְ ט ּבִ ּפָ ׁשְ מוּ  ַהּמִ  ּבוֹ  ְיַקּיְ
ְך ְה ַמ  ָטאּפַ  ּפַ בֹוד ֶאת ַיַהְפכוּ , ןָקטֹ  ׁשְ ׁשּוט ַהּכָ  ַהּפָ

יַ"  ּגִ ְמעוּ  לוֹ  ַהּמַ ָטן ֶאת ְוִיׁשְ ָגדֹול ַהּקָ   מליצי אש)( .ּכְ
�  
 / ֵנ/ים ָ�ׂשָ ם+ ׁשְ ח ִמּכֶ - יםָוֶֽאּקַ   )  א, כג( ר ֲאָנׁשִ(

ַבת ֵרא ְיכֹוָלה יםנֵ ׁשְ  ּתֵ ּה  ְלִהּקָ ַנִים' ְלַבּדָ ֵני , 'ׁשְ ִמּפְ
ִהיא ח ְטֶ"ֶמתמ:  ׁשֶ ּנָ מ: ֶזת, חנָּ מ:  ִלְפֵני ּבְ  ַ"ל ּוְמַרּמֶ

 ְ רוּ  םיִ נַ ַהׁשּ ּבְ ּדִ ַ"  ,ָהָאֶרץ ַ"ל טֹוב ׁשֶ  ְולֹא, בֵל ְוָכ  ְיהֹוׁש:
ָרה ֲ"ׂשָ ים  ּכַ הֹוִציאוּ ֲאָנׁשִ ּבָ  ׁשֶ   תפוחי חיים)( .ָרָ"ה ּה ָת ּדִ

�  

ׁש  ְדּגָ  מ:
 

 חּלָ מ: ְמ 
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