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י ר ־ָתבֹוא ֶאל־ְוָהָיה ּכִ   ) כו, א(יָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה ֶק ֱאלֹ  ה'ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ַנת ׁשְ ל הָ�לָ  ,ד"תרצ ּבִ ּבָ יַר  ַהְמק� ה ְיהּוָדה ּבִ ַתּיָ ָרֵאל־ְלֶאֶרץ ּפְ ע ִיׂשְ ּקֵ ּתַ ּה  ְוִהׁשְ . ּבָ
ָבר ת ָהָיה ַהּדָ ָפָרׁשַ י ּבְ ת ְוֶאת, ָתבֹוא־ּכִ ּבָ ַ ה ָהִראׁשֹוָנה ַהׁשּ ְטֶבְרָיה ָ�ׂשָ  ִצּיּון ְלַיד ּבִ

י ַ�ל ֵמִאיר ַרּבִ ס־ּבַ ֵני, ַהּנֵ ּלֹא ּוִמּפְ ת ֶהֱ�לּוהוּ  ּכֵֹהן םׁשָ  ָהָיה ׁשֶ ה ִלְתִחּלַ ָרׁשָ  ַהּפָ
סּוק ֶאת ְלָפָניו ְוָקְראוּ  י ְוָהָיה: "ַהּפָ ר ָהָאֶרץ־ֶאל ָתבֹוא־ּכִ  ְלךָ  ֹנֵתן יךָ ֶק ֱאלֹ  ה' ֲאׁשֶ
ָ ַה ־ןִמ  אָת לְּ ִמ  אנָ ּמָ ִס  ךְ כָ בְּ  הָא ָר וְ ", ַנֲחָלה   . ץֶר ָא בָּ  הָח לֵ צְ  היֶ ְה ּתִ  וֹ כּ ְר ּדַ  יכִּ  םיִ ַמ ׁשּ

�  

ר לֹא ְבֵרי ַהּתֹוָרה־ָיִקים ֶאת־ָארּור ֲאׁשֶ   ) כז, כו(ַהּזֹאת ַלֲ&ׂשֹות אֹוָתם ־ּדִ

הכְּ בַּ  דֹוָלה ֵנִסּיָ ִויָנה הָס נְּ כַּ ְת ִה ׁשֶ  ַהּגְ ַנת ּבְ ׁשְ פוּ , ג"פרת ּבִ ֵדי יםבִּ ַר  ְיהּוִדים ִהְתַאּסְ  ּכְ
ָראׁשּות, ַהּדֹור ֵלידוֹ גְּ  ֶאת ִלְראֹות תוֹ ִלְזכּ  ים' ץֵפ 'ָח ֶה  ּבְ ֵרךְ , ַחּיִ יֶהם ּוְלִהְתּבָ . ִמּפִ
ים' ץֵפ 'ָח ֶה  ָטַ�ן ַ�ְנְוָתנּות ַחּיִ ֵאינוֹ  ּבְ י ׁשֶ ק ַרּבִ ָרכֹות ַהְמַחּלֵ יכוּ , ּוכְ ּבְ ִהְמׁשִ  ׁשֶ

ָבר. ְרָכםְלבָ  ְוֵהֵחל ָלֶהם ַנֲ�ֶנה, ּבוֹ  ְלַהְפִציר ת ָהָיה ַהּדָ ָפָרׁשַ י ּבְ ר, ָתבֹוא'־'ּכִ  ְוַכֲאׁשֶ
י ָאָדם ְלָפָניו ֶנֱ�ַמד ְלּתִ א רכָּ מ�  ּבִ ּבָ ֵדי נוֹ בְּ  ִעם ֵאָליו ׁשֶ ֵרךְ  ּכְ  ץֵפ 'ָח ֶה  הַנֲ�נָ , ְלִהְתּבָ
ים' ה ַמּדּוַ�  יֹוֵדַ�  ֵאיִני: "ְוָאַמר ַחּיִ ׁש  ַאּתָ י ְמַבּקֵ ּנִ ָרָכה ִמּמֶ  ִאם, ךְ ְפׁשָ נַּ ־הִמּמַ . ּבְ
ה ְנךָ  ֶאת ׁשֹוֵלַח  ַאּתָ יָבהלִ  ּבִ ָרָכה ָזקּוק ֵאיְנךָ , יׁשִ י ַלּבְ ּלִ ֲהֵרי, ׁשֶ ָבר ׁשֶ ְרכוּ  ּכְ  אֹוְתךָ  ּבֵ

ָ�ְמדוּ  תאוֹ וֹ בּ ִר  אֹוָתם לכָּ  ין ׁשֶ ִרזִּ ־ַהר ּבֵ ר ךְ וּ ר'בָּ  ְוָאְמרוּ , ֵ�יָבל־ְלַהר יםּגְ  ָיִקים ֲאׁשֶ
ְבֵרי־ֶאת ה ׁשֹוֵלַח  ְוִאם. אֹוָתם' ַלֲ�ׂשֹות ַהּזֹאת־ַהּתֹוָרה ּדִ ְנךָ ־ֶאת ַאּתָ  ֵסֶפר ְלֵבית ּבִ
ל ן, ֵפתלָּ יִּ וַ  ָהִאיׁש  ׁש ִנְרַ� ". אֹוְתךָ  ְלָבֵרךְ  לוֹ ָיכ ֵאיִני, ֹחל יִלּמּוֵד  ׁשֶ ּכֵ א ׁשֶ  ִנּבֵ

ים' ץֵפ 'ָח ֶה  ְבּתוֹ ־ַ�ל ֵחםנָּ יּ וַ , ּתֹוָרה קֹוםִמּמְ  נוֹ בְּ ־ֶאת ְלהֹוִציא ְרצֹונוֹ  ַ�ל ַחּיִ   . ַמֲחׁשַ
�  

ל ם ־ְוָראּו ּכָ י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ּךָ ה' ַ&ּמֵ   ) כח, י( ִנְקָרא ָ&ֶליָך ְוָיְראּו ִמּמֶ

ַנת ׁשְ יַר  ִנְלַקח, ט"תקנ ּבִ ֵניאֹור ּבִ ַ�ל אִדיִמלָּ  ַזְלָמן ׁשְ ְנָיא ּבַ ֲאָסר, ַהּתַ , ָהרּוִסי ַלּמַ
ָנה ְלַאַחר רכַּ . תבֶ ֶ� ְת נִ  ַהְלׁשָ ד ִנְכַנס ֲאׁשֶ ֲאָסר ְלַקְחּתוֹ  ְלַחְדרוֹ  ַהְמַפּקֵ  אוֹ צָ ְמ , ַלּמַ
ר ּטָ יןבִּ  ְמ�� אֹוָתּה . ַחדַפ וָ  ְרָ�ָדה זֱאַח נֶ  ּוְלַמְרֵאהוּ , ְתִפּלִ ָ�ה ּבְ י םׁשָ  ַמדָ�  ׁשָ  ַרּבִ

ר ד,  הּוְלַמְרֵא א, נָ זְ וֹ יאלִּ ִמ  סנְ ַמ יְט לִ  ּדּוּבֶ ַאלִיְרַאת ַהְמַפּקֵ י־ֶאת ׁשָ ר ָהַרּבִ  ְלֵפׁשֶ
ָבר ְרׁשוּ  ל"ֲחזַ  ֲהֵרי: "הְוַנֲ�נָ , ַהּדָ סּוק־ֶאת ּדָ ל ְוָראוּ " ַהּפָ י־ּכָ י ָהָאֶרץ ַ�ּמֵ ם ּכִ  ה' ׁשֵ
ךָּ  ְוָיְראוּ  ָ�ֶליךָ  ִנְקָרא ין 'ֵאּלוּ  רוּ ְוָאְמ " ִמּמֶ ִפּלִ בָּ  ּתְ ַמּה ". רֹאׁש'ׁשֶ ַאל ֶהָחִסיד ּתָ : ְוׁשָ

ם ַוֲהֵרי" ין ִניַח ֵמ  ֲאִני ּגַ ִפּלִ י ְיֵרִאים ֵאין ְוָלָמה, ּתְ ּנִ י"? ִמּמֶ  ָמָראגְּ בַּ : "ָ�ָנה ְוָהַרּבִ
תּוב ֲהֵרי ין ֵאּלוּ , ּכָ ְתִפּלִ ּבִ רֹאׁש  ׁשֶ ּבָ ר, ֶזה ִסּפּור"... ָהרֹאׁש ־ַ�ל ְולֹא, ׁשֶ  ִסּפֵ

ֲהִרי"ד  ְלזַהּמַ י ִלְבנוֹ  ִמּבֶ ַכי ַרּבִ ּיֹום, יַר גוּ ילְ בִּ ִמ  ָמְרּדְ ְכַנס ּבַ ּנִ ׁש , ִמְצֹותלְ  ׁשֶ  ּוִבּקֵ
ּנוּ  ל: "ִמּמֶ ּדֵ ּתַ ָ ק� ְמ  ִלְהיֹות ָנא ִהׁשְ ַר  ה' לֶא  רׁשּ ָכל ךְ ִיְתּבָ ָס  ח"ְרַמ  ּבְ   ". ה"ּוׁשְ

�  

ָ בַּ  ְפֵני ִניםׁשּ ּלִ ֹוָאה ץרוֹ ּפְ  ׁשֶ י דָ�ַמ , ַהׁשּ ַניְ  בּ יְ לֵ  הש1ֶ מֹ  ַרּבִ יַבת רֹאׁש , רּדֶ ׁשְ  ְיׁשִ
לֹוְנדֹון" ֱאֶמת ּתֹוַרת" ָראׁשּות, ּבְ יָבה ּבְ ֶגְרַמְנָיה טְר פוּ ְק נְ ַר ְפ  ִעירבָּ  ְיׁשִ ּבְ  רְלַאַח . ׁשֶ

ָרֵאל יֵא נְ וֹ ׂשּ ׁשֶ  ְפָלָגה רֹאׁש  ֵהִרימוּ  ִיׂשְ אִצית ְוַהּמִ ֵני ָסְבלוּ , הלָּ ְגד� לִ  ָ�ְלָתה ַהּנָ  ּבְ
יָבה ים ָקׁשֹות תקוֹ צָ ֲה ֵמ  ַהְיׁשִ י ַנֲ�ׂשוּ  ְוַהַחּיִ ְלּתִ ִלים ּבִ ךְ , דָח ֶא  יֹום. ִנְסּבָ ר ּכָ  ִסּפֵ

ן ּיָ י ַהּדַ י ַרּבִ ָהָיה, ִמּלֹוְנדֹון דלְ ֶפ ינְ ִר גְּ  ִיׁשַ ה דֵ�  ׁשֶ ָבר ְרִאּיָ ְרצוּ , ַלּדָ ה ִהְתּפָ ּמָ  ּכַ
ְריֹוִנים יָבה־ֶאל םייִּ ִר כְ נָ  ּבִ ה ְזַמןלִ  ָסמּוךְ , ַהְיׁשִ ִפּלָ יֵדיֶהם, ַהּתְ ּבִ ׁשֶ לֵ  ּכְ ִחית יּכְ , ַמׁשְ

ה ְצעוּ ּפָ  ּמָ ְלִמיִדים ּכַ ּתֹוֵלל ְוהֹוִסיפוּ  ּתַ י ָיָצא ְלֶפַתע. ְלִהׁשְ , ֵמַחְדרוֹ  בּ יְ לֵ  הש1ֶ מֹ  ַרּבִ
הּוא ׁשֶ ף ּכְ ּטָ יתבְּ  ְמ�� ר ַטּלִ ּטָ יןבִּ  ּוְמ�� ָניו, ְתִפּלִ ַאג ְוהּוא, ְלָהִבים ּפָ קֹול ׁשָ : דֹולגָּ  ּבְ

ל ִרּבֹונוֹ " ְענוּ  ְלָאן! עֹוָלם־ׁשֶ תּוב ֲהֵרי, ִהּגַ ל 'ְוָראוּ  אֹוֵמר ַהּכָ י־ּכָ י ָהָאֶרץ ַ�ּמֵ ם ּכִ  ׁשֵ
' ְוָיְראוּ  ָ�ֶליךָ  ִנְקָרא ה' ּךָ ין 'ֵאּלוּ  ל"ֲחזַ  ְוָדְרׁשוּ , ִמּמֶ ִפּלִ רֹאׁש' ּתְ ּבָ ו, ׁשֶ  ֵאין ְוַ�ְכׁשָ
ֵנינוּ ם יִא ְר יָ ְת ִמ  יםַהּמִ  עֹוד"? ִמּפָ ִפיו ּלִ ִעיםָאַחז בָּ  ַפַחדוּ , ּבְ ד.  ְרחוּ בָּ ֵהם וְ  ְרׁשָ   ִמּיָ

  

ֶנא  ְמּתָ ַבּטֶ ז -  )כו, ב(ְוׂשַ , ַהּתֹוָרה ִלּמּוד־ַ�ל ְמַרּמֵ
ְמּתָ  מוֹ  ְוׂשַ ִפיֶהם יָמהׂשִ  ּכְ י א"נֶ ּטֶ ַב , ּבְ בֹות ָראׁשֵ ּתֵ

ּדֹותנְ  ִמיםָ� ְט  ֹוָרהּת ּבַ  ִריךְ , ֹוִתּיֹותא ק� ּצָ ק ׁשֶ ְלַדְקּדֵ
ֶה  ִפיָך  גּוִריםׁשְ  ִיְהיוּ  ְוָאזם, ּבָ  )לת שלמהעו(. ּבְ

�  

ךָ  עֹון ָקְדׁשְ ִקיָפה ִמּמְ אן ֵיׁש  זֶמ ֶר  - )כו, טו( ַהׁשְ ּכָ
ת ּיַ ׁשּוָבה ַלֲ�ׂשִ ֹחֶדׁש  ַהּתְ יֵמי ָהַרֲחִמים,  ֱאלּול ּבְ ּבִ

י ַבת ּכִ ִקיָפהַה  ּתֵ ק אֹוִתּיֹות ֵהן ׁשְ ַ , ָיֶפה־ַהׂשּ
ֵדנוּ  ַהחֹוֵזר ְלַלּמְ ְתׁשּוָבה ׁשֶ קּבְ  ּבִ ַמְכִניַ�  ְוַתֲ&ִנית ׂשַ

ֶצר תֶא  ַהּנֹוָרִאים ִמיםיָּ בַּ  ןכֵּ ׁשֶ ־ְוָכל, ַרעָה  ַהּיֵ
ִריךְ  ּצָ ׁשּוָבה ׁשֶ דֶה , ֲ�ִניתּתַ , קׂשַ בְּ , ָמהלֵ ׁשְ  ּתְ ְסּפֵ

י, היָּ כִ ּבְ  רֶפ ֵא וְ  ָראׁשֵ בֹות ׁשֶ לָּ  ַהּתֵ עֹוִלים ֵהןׁשֶ
ׁשּוָבה בֹות יְוסֹוֵפ , ּתְ ֵהם  ָך ָקְדׁשְ  ןעוֹ ִמּמְ  ַהּתֵ

ֱאלוּ  היָּ ִר ְט יַמ גִ בְּ  ז לּבֶ ְהֶיה ֱאלּולֹחֶדׁש ּבְ ׁשֶ , ְלַרּמֵ ּתִ
ָקָפה ָרֵאל־ַ�ל טֹוָבה ַהׁשְ  )מחמדי שמים(. ִיׂשְ

�  

ָפסּוק - )כו, יז( ֶהֱאַמְרּתָ ַהּיֹוםה' ־ֶאת ִנְרָמִזים ֶזה ּבְ
ה ָ ׁשּ ָנה יְדֵר ִס  ׁשִ ֶזה -  אלִֹקיםֵל  ְלָך  ִלְהיֹות, ִמׁשְ

ְתִחיל ְזָרִעים ֵסֶדר ּמַ ְקִריַאת ׁשֶ ַלת ַמעׁשְ  ּבִ ּוְבַקּבָ
ְדָרָכיו ְוָלֶלֶכת, ַמִיםׁשָ  תכוּ לְ ַמ  עֹל ֵסֶדר ֶזה -  ּבִ
ֱאַמר דֵ& מוֹ  ּנֶ ת  ׁשֶ ּבָ י ׁשַ יב־ִאםְלַגּבֵ ׁשִ ת ּתָ ּבָ ַ ִמׁשּ

יו רמֹ ׁשְ ִל וְ , ַרְגֶלךָ  ּקָ ים ֵסֶדר ֶזה -  ח+ ֱאַמר ָנׁשִ ּנֶ ׁשֶ
ם ֲ�ָריֹותבַּ  ַמְרּתֶ ֶזה -  ּוִמְצֹוָתיו, ּקַֹתיח� ־ֶאת ּוׁשְ

יםָק  ֵסֶדר תּוב ָדׁשִ ּכָ ֶהם ׁשֶ ה ּבָ , ֹותצְ ַהּמִ  ֵאּלֶ
ָטיו ּפָ ֹמַ& , ְנִזיִקין ֵסֶדר ֶזה - ּוִמׁשְ ֹקלוֹ  ְוִלׁשְ ֶזה -  ּבְ

ֱאַמר רֹותֳה ָט  ֵסֶדר ּנֶ רֹותָמ ֲא  ה' ִאְמרֹות ּבוֹ  ׁשֶ
ם. ְטהֹרֹות ה ֶנֶאְמרוּ  ּוְכֶנְגּדָ ָ ׁשּ ָבִרים ׁשִ לוֹ  ִלְהיֹות: ּדְ

הִל , ֶ&ְליֹון ךָ ּתְ ִת ְל וּ , הּלָ ג+ ְס  ְלַ&ם םְל וּ , ְתִהּלָ , ׁשֵ
 )בעל הטורים(. ָקֹדש.־םַ&  יְֹתָך ְה ִל וְ , ֶרתִתְפָא ְל וּ 

�  

ָך ֶ&ְליֹון סּוק רֹאׁש  -  )כו, יט( ּוְלִתּתְ ְוסֹופוֹ  ַהּפָ
ִהיא  ה"עִמְנַין ים עֹולִ  הׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ןּוִמְניַ , אֹור ּבְ

סּוק אֹוִתּיֹות ּלֹו הּוא  ַהּפָ ִמְניַ  א"עּכ� ַבת  ןּכְ , ֶחֶסדּתֵ
ז ׁשֶ  א ְלַרּמֵ אֹור ךְ ִנְמׁשָ , ַהּתֹוָרה ִלּמּוד ְיֵדי־ַ�לּבָ

ּלֹו.  עֹוָלםלָ  ַהֶחֶסד   )ערוגת הבושם(ּכ�
�  

ָרֵאל ַמע ִיׂשְ ת ּוׁשְ ִהיא תּכֵ ַהְס  םוּ ְרגּ ּתַ  -  )כז, ט( ַהְסּכֵ
י, ָצִאית בֹות ָראׁשֵ ׁש יִ  יׁש ִא  ּתֵ יןּתְ  יִציתִצ  ְלּבַ , ִפּלִ

ֱאַמ  ְלִקּיּום ְוזֹוֶכה ִאיׁש  ִנְקָרא ְוָאז ה  רַהּנֶ ַהּיֹום ַהּזֶ
 )רחשי לב(. יךָ ֶק ֱאלֹ  ה'ם ַל ִנְהֵייָת ְלָ& 

�  

בֶֹאָך  ה ּבְ רּוְך ַאּתָ ֹבֶאָך  - )כח, ו( ּבָ , ִיתּבַ  נֹוָטִריקֹון ּבְ
הִא , ָגִדיםּבְ  ָ ֵהם -  ִליםּכֵ , ׁשּ ְעּתוֹ  ַמְרִחיִבים ׁשֶ ּדַ

ל ְרׁשוּ  ְוֵכן, ָאָדם־ׁשֶ א ַבתּתֵ  ֶאת ּדָ ּכָ בַּ  ּדַ סּוקּפָ ׁשֶ
בּתָ  א־ַ�ד ׁש נוֹ ֱא  ׁשֵ ּכָ ִהיא, ּדַ , יָרהּדִ  נֹוָטִריקֹון ׁשֶ
הִא , ִליםּכֵ  ָ ִדְבֵרי ֲחַז"ל.  ׁשּ  )ילקוט רועים(ּכְ

  תשע"ופרשת כי תבוא, כ"א באלול     
.  
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ֶדָך  ֶנא ִמּיָ   ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהּטֶ

יר ְפָלג ָ�ׁשִ יג ר' ָהָיה מ� נֶּ , ֶזּלִ ין בׁשַ ְח ׁשֶ ְרְנֵסי ֲחׁשּוֵבי ּבֵ ָהל ּפַ טּבּוָדּפֶ  ִעירבָּ  ַהּקָ דֹולָ  ׂשְ ה�  הַהּגְ ּבְ . ְרָיהְנגַּ ׁשֶ
ח ִמְסָחִרי חּוׁש  ּתָ ָהָיה ֵ�ֶסק ְוָכל, לוֹ  ָהָיה ְמפ� ג ַמְצִליַח  היָ ָה , ַ�ִין ָ�ָליו לֹוֵטׁש  ׁשֶ ְגׂשֵ ה ָכךְ וְ  ּוְמׂשַ  ַחִיל ָ�ׂשָ

יג ר' ָהָיה אֹוְרָין־רבַּ  ַאף. יוָק ָס ֲ� בַּ  אֹוִתּיֹות לוֹ  ִויִדיָ�ה, ֶזּלִ ַטּנֹות ּבָ ָלם הָהיָ  דֹוֶמה, וְ ַהּקְ ׁשְ ּמ� ָכל הּוא ׁשֶ ה ּבְ  ִמּדָ
ָמקֹום הלָּ ּוְגד�  ּתֹוָרה, ְנכֹוָנה א .דָח ֶא  ּבְ ְגַרַ�ת ֶאּלָ ּמִ דֹוָלה ׁשֶ יג 'רלְ  לוֹ  ָהְיָתה ּגְ בֹוד ַאַחר ָהְרִדיָפה, ֶזּלִ . ַהּכָ
ם בֹוד ְמַנת ְלׁשֵ ה ּכָ יג ר' היָ ָה , ּוְתִהּלָ יר ֶזּלִ  ָהיוּ  לֹא הֹוָצָאה אוֹ  ַמֲאָמץ ְוָכל, ַהּכֹל ַלֲ�ׂשֹות מּוָכן ֶהָ�ׁשִ

י ְרחֹוִקים ֲ�בּורוֹ  ִמּדַ אֹוָתם. ּבַ ְרֵסם, ָיִמים ּבְ מוֹ  ִהְתּפַ ל ׁשְ יקצַּ ַה  ׁשֶ י ּדִ ַ�ל אָק יְס לִּ ִמ  ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ ִרי ַאךְ " ּבַ  ּפְ
יג ר'וְ ", בּוָאהְת  כּופֹות ֵאָליו נֹוֵסַ�  ָהָיה ֶזּלִ בִּ  אָק יְס לִ  ָהֲ�ָיָרה ֶאל ּתְ , ְרָיהְנגַּ ה�  ִמְזָרח־פֹוןצְ בִּ  ןלֶ ּפְ ְמ זֶ  ֹוזחְמ ׁשֶ
ל קָח ְר ֶמ  ה ׁשֶ ּמָ טּבּוָדּפֶ  ֵמִעירוֹ  ְנִסיָ�ה עֹותׁשְ  ּכַ ַאַחת ֶזה ָהָיה. ׂשְ תֹות ּבְ ּבָ ַ ְלֵהי ַהׁשּ ׁשִ ּבְ ר תֵ� , ַהֹחֶרף ׁשֶ ּקֵ  ר' ּבִ

יג ֲחֵצרוֹ  ֶזּלִ ל ּבַ יקצַּ ַה  ׁשֶ ַגׁש  םְוׁשָ , אָק יְס לִּ ִמ  ּדִ ה ר' ְיִדידוֹ  ֶאת ּפָ הַה . דוִ ּדָ ־ֹמש1ֶ , חלָּ מ� ְמ  סֹוֵחר הּוא ַאף ָהָיה ּלָ
יג ר' ָ�ַמד ּוְפָ�ִמים ֵר  ִאּתוֹ  ֶזּלִ ִקׁשְ יַ�  לֹא ידגִ נָ  לִלְכלַ  אּוָלם, ִמְסָחר יּבְ יג ר'וְ  ִהּגִ יט ָהָיה ֶזּלִ ט ָ�ָליו ַמּבִ ַמּבָ  ּבְ
א ֵ ה ר'. ְוֵגֶאה ִמְתַנׂשּ תוֹ  דוִ ּדָ ־ֹמש1ֶ ּמָ ַ�ל היָ ָה , ְל�� ֲאָוה ָהָיה ְוָרחֹוק, תלוֹ צָ ֱא נֶ  ִמּדֹות ּבַ  ִמְזָרח קַח ְר ֶמ כְּ  ֵמַהּגַ
ֲ�ָרב הּסִ ִמ . ִמּמַ ִרּיֹות־ַ�ל ָאהּוב ָהָיה זוֹ  ּבָ יג ר'וְ , ַהּבְ ך ָהָיה ֶזּלִ ָפָתיו־ֶאת נֹוׁשֵ ְראֹותוֹ  ׂשְ בֹוד ֶאת ּבִ ה ַהּכָ  ְוַהִחּבָ

ל ּכָ ִית יֵא בָּ  ׁשֶ יקצַּ ַה  ּבַ י יםׁשִ ֲח רוֹ  ּדִ ַלּפֵ ִנּכּור ִמְתַנֲהִגים ֵאָליו ְוִאּלוּ , ְיִדידוֹ  ּכְ גּות ּבְ ּיְ ְנָאה. ּוְבִהְסּתַ ֲ�ָרה ַהּקִ  ּבָ
ִלּבוֹ  ֵאפֹוא ל ּבְ יג ר' ׁשֶ ַמר הּוא ַאךְ , ֶזּלִ ה ְולֹא ְלַ�ְצמוֹ  יוָת וֹ ׁש גְ ִר  ֶאת ׁשָ ּלָ י הָמ וּ אְמ  ּגִ ַלּפֵ אֹוָתּה  אּוָלם. חּוץ ּכְ  ּבְ
ת ּבָ ְמַ�ט, ׁשַ ל תוֹ ָר ֵר ְמ  ּוָפְקָ�ה ּכִ יג ר' ׁשֶ ֶ�ֶרב ֶזה ָהָיה. ְוִתְסּכּול ִקְנָאה ֵמרֹב ֶזּלִ ת ּבְ ּבָ ר, ׁשַ ֲאׁשֶ ה ר' ּכַ  דוִ ּדָ ־ֹמש1ֶ
יתוֹ ־לֶא  קֹוְמִמּיּות ָצַ�ד ל ּבֵ י־ׁשֶ ַלף נוֹ לוֹ ְק צִּ ִמ וּ , ָהַרּבִ מֹוֵט  זּוג ׁשָ ת יּפָ ִרים יםִק ָר מֹ ְמ  ְנֹחש1ֶ ּטָ יׁש  אֹוָתם, ּוְמ��  ִהּגִ

ִמְנָחה ִית יִלְבנֵ  ּכְ ם. ַהּבַ ּלָ יטוּ  ּכ� ֲהָנָאה ִהּבִ ִאים מֹוטֹותּפָ בַּ  ּבַ ירוּ ִה  ְולֹא ַהּנָ ם םיָ ְפ יָּ ִמ  םָת לוּ ֲ� ּפַ ְת ִה  ֶאת ְסּתִ , ְוֶ�ְרּכָ
בָ ַאְך  ְ ְקרוּ  ִחיםַהׁשּ ל ִלּבוֹ ־ֶאת ּדָ יג ר' ׁשֶ ַמְדְקרֹות ֶזּלִ ה לוֹ  ְרֶאהַא  ֲאִני. "בֶר ֶח  ּכְ ה דוִ ּדָ ־ְלֹמש1ֶ  הּוא ִמי, ַהּזֶ

ירֶה  דֹול ָ�ׁשִ ל ַהּגָ ית  ׁשֶ ִלּבוֹ  ָאַמר", אָק יְס לִ ּבֵ ָנתוֹ ־ֶאת לצֵּ בַּ  ְלַהֲ�ִמיד רֶמ אֹ  ְוָגַמר, ּבְ ל ַמּתְ   . ֵרֵ�הוּ ־ׁשֶ

ֶ�ֶרב בַּ  ּבְ ָר  ֹקֶדׁש ־תׁשַ י תׁשַ ּפָ ְבּתוֹ  ָ�ְצָרה, בֹואָת ־ּכִ ל ֶמְרּכַ יג ר' ׁשֶ ֶפַתח ֶזּלִ ל רוֹ צֵ ֲח  ּבְ י ׁשֶ , אָק יְס לִּ ִמ  ָהַרּבִ
הּוִמּמֶ  יר ָיַרד ּנָ ָידוֹ , ַמֲ�ַדּנֹות ֶהָ�ׁשִ ּבְ ׁשֶ ְזִהירּות ֶהֱחִזיק אֹוָתּה , ֲ�טּוָפה ֲחִביָלה ּכְ ֶחְרּדַ . הבָּ ַר  ּבִ  ׁש ֶד קֹ  תּבְ

הּוָלה יבּות תׁשַ ְרגָּ ְוַה  ֲאָוהגַ בְּ  ַהּמְ יג ר' ִנְכַנס, ֲחׁשִ ִניָמה ַהּקֶֹדׁש  ֶאל ֶזּלִ ָידוֹ  ַהֲחִביָלה ֶאת ֶהֱ�ִמיד, ּפְ ּבְ  לַ�  ׁשֶ
ְלָחן � ל ַהׁשּ י ׁשֶ ר, ָהַרּבִ ה, הֶט ֲ� ַהּמַ ־ֶאת ֵהִסיר ְוַכֲאׁשֶ ּלָ מֹוטֹות זּוג ֵמֲאחֹוָריו ִהְתּגַ . ָטהֹור ָזָהב ָהֲ�ׂשּוִיים ּפָ

ֶמׁש  ַקְרֵני ֶ ל ַהׁשּ ת ֶ�ֶרב ׁשֶ ּבָ ָחְדרוּ  ׁשַ ִניָמה ׁשֶ מֹוִטים־ַ�ל רוּ בְּ ּתַ ׁשְ ִה , ּפְ ְרִהיִבים ַהּפָ  תהוֹ וֹ גנְ  אֹור ְוֵהִפיצוּ  ַהּמַ
ִביב ַהּנֹוְכִחים ַ�ד, ִמּסָ ְמַ�ט ׁשֶ ֲ�לּות ֵמרֹב םָת יָמ ׁשִ נְ ־ֶאת ָ�ְצרוּ  ּכִ יג ר' ָראָק ", נוּ ַרבֵּ . "ִהְתּפַ יִהירּות ֶזּלִ , ּבִ

י" ּתִ ׁשְ ּקַ ְבֵרי ֶאת םְלַקיֵּ  ּבִ ִביא ּדִ ְעָיה ַהּנָ ַהְפָטָרה ַהּמּוָבִאים ְיׁשַ ל ּבַ ה ׁשֶ ָרׁשָ ר, זוֹ  ּפָ א ֲאׁשֶ ַחת ַמרְוָא  ִנּבֵ  'ּתַ
ת ֹחש1ֶ ִמְנָחה ֵהֵבאִתי ְוָלֵכן, ָזָהב' ָאִביא ַהּנְ מֹוטֹות ֶאת ּכְ לוּ  ַהּפָ ֶהם ְלַהְדִליק, ַהּלָ ת ֵנרֹות ֶאת ּבָ ּבָ ַ ג, ַהׁשּ  ּוְלַ�ּנֵ

ָכךְ  בַּ  ֶאת ּבְ ה תׁשַ ְלּכָ ְכלֵ  ַהּמַ ַחת, ִריםָק יְ  ָזָהב יּבִ ת יֵט מוֹ ּפָ  ּתַ ֹחש1ֶ ִהְתַקבְּ  ַהּנְ ִמְנָח  לוּ ׁשֶ   ". ָמה־ְזַמן ִלְפֵני הּכְ

י יט ָהַרּבִ ד, ֶרַגעלְ  מֹוטֹותּפָ בַּ  ִהּבִ טוֹ ־ֶאת ֵהֵסב ּוִמּיָ ִתעּוב םֵמֶה  ַמּבָ ט ָנַ�ץ, ּבְ יג ר'בְּ  ַחד ַמּבָ ד ְוָ�ַמד, ֶזּלִ  ִמּיָ
דֹוָלה תוֹ ִקְנָא  ַ�ל ֵרֵ�הוּ  ַהּגְ ָנה", ָנא ַמעׁשְ ". ּבְ ה ַ�ד, "ְוָאַמר ּפָ ַאּתָ ת תַר ָט ַהְפ  לֶא  תכֶ לֶ  ַמְרִחיק ׁשֶ ּבָ ַ  ָהָבה, ַהׁשּ

ת ֶאת ַיַחד ְוִנְלַמד ִחּלַ ה ּתְ ָרׁשָ ה ַהּפָ יג ר' יןִהְרכִּ ". ַיַחדאֹוָתּה  ְלָהִבין ּוְנַנּסֶ י, רֹאׁשוֹ ־ֶאת ֶזּלִ ַתח ְוָהַרּבִ  ֶאת ּפָ
ׁש  ּמָ ָפָניו ַהח� ּלְ יַ� , ׁשֶ ת ַ�ל ִהְצּבִ ִחּלַ ָר  ּתְ י תׁשַ ּפָ ט, בֹואָת ־ּכִ ֶנא ַהּכֵֹהן ְוָלַקח: "ְוִצּטֵ ֶדךָ  ַהּטֶ יחוֹ  ִמּיָ  ִלְפֵני ְוִהּנִ

ח ן רּוְלַאַח ", ֱאלֶֹקיךָ  ה' ִמְזּבַ ה אֹוְרָין־רבַּ  ֲהלֹא: "ָאַמר ִמּכֵ יג ר' ַאּתָ אי ְויֹוֵדַ� , ֶזּלִ ַוּדַ ְבֵרי ֶאת ּבְ ָנה ּדִ ׁשְ י, ַהּמִ  ּכִ
ל תתוֹ לָ ְק בִּ  םיֶה ֵר וּ כּ בִּ  ֶאת ְמִביִאים ָהיוּ  יִריםׁשִ ֲ� ָה  ֶס ־ׁשֶ ל ףּכֶ ים וּ לּ ְוִא , ָזָהב־ְוׁשֶ  ילֵּ ַס בְּ  אֹוָתם יאוּ בִ ֵה  ָהֲ�ִנּיִ
ל ִריםצָ נְ  גֹוָרָלם ָ�ָלה הּוֶמ . הָפ לוּ ְק  ֲ�ָרָבה ׁשֶ ל ּבְ ִלים־ׁשֶ אי? ַהּכֵ ַוּדַ ם ּבְ ִפי, ךָ לְ  ָידּוַ�  ֶזה ּגַ ָאְמרוּ  ּכְ , ל"ֲחזַ  ׁשֶ

ֶאת ָהב יּסֵ ַט  ׁשֶ ֶסף ַהּזָ ל ְוַהּכֶ יִרים־ׁשֶ יִבים ַהּכֲֹהִנים יוּ ָה , ָהֲ�ׁשִ רֹות ֶאת ַרק ְלַ�ְצָמם ְונֹוְטִלים ָלֶהם ְמׁשִ  ּפֵ
ּכּוִרים י ֶאת ְוִאּלוּ , ַהּבִ ׁש  ַסּלֵ ל ַהּקַ ים־ׁשֶ רֹות־ִעם ַיַחד ְלַ�ְצָמם נֹוְטִלים ַהּכֲֹהִנים יוּ ָה , ָהֲ�ִנּיִ  ַאף ְוָידּוַ� . ַהּפֵ

ם ְתּגָ ְבעוּ  ַהּפִ ּטָ ם־ַ�ל ל"ֲחזַ  ׁשֶ ן, תָהֲ�ִנּיוּ  צֹוֶ�ֶדת ֶהָ�ִני ֲחֵריַא  ,ּוָתא'ֲ�ִניּ  ְזָלאַא  ְנָיאַ�  רַת 'בָּ , ֶזה ׁשֵ ּכֵ יר ׁשֶ  ֶהָ�ׁשִ
ל ָליו־ֶאת ְמַקּבֵ ֲחָזָרה ּכֵ ם ַמְפִסיד ֶהָ�ִני ְוִאּלוּ , ּבַ ל־ֶאת ּגַ חוּ  ַהּסַ ּלוֹ  תַהּפָ יִתי ְוָתִמיד". "ׁשֶ ֵ ", ְלָהִבין ִהְתַקׁשּ

יךְ  י ִהְמׁשִ ל־ֶאת ָ�ִנילֶ  ַיֲחִזירוּ  לֹא ֱאֶמתבֶּ  ַמּדּוַ� , "ְוָאַמר ָהַרּבִ ּלוֹ  ַהּסַ ירלֶ  ְוַדְוָקא, ׁשֶ יִבים ָ�ׁשִ ָליו־ֶאת ְמׁשִ "? ּכֵ
יג ר' ָנבֹוךְ  ֵאָלה עַמ ׁשֵ לְ  ֶזּלִ ְ י אּוָלם, ַהׁשּ יךְ  ָהַרּבִ ִעיר. ַמעׁשְ וּ  ָנא תכֵּ ַהְס , ּוְבֵכן: "ְוָאַמר ִהְמׁשִ  ְרחֹוָקה ּבְ

ַלִים ר, ְוָתִמים רׁשֵ כָּ  ְיהּוִדי ִאיׁש  ֹוֵררִמְתגּ , ִמירּוׁשָ ְבַרת לוֹ  ֲאׁשֶ ֶדה ּכִ ה ׂשָ ל אֹוָתּה  ְקַטּנָ יר�  ִקּבֵ ָ ּבִ , ֵמֲאבֹוָתיו הׁשּ
ה ּה ּובָ  ּמָ ה. ַזִית ֲ�ֵצי ּכַ ְמָחתוֹ  ָהִאיׁש  רֹוֶאה ְוִהּנֵ י, ְלׁשִ ה ּכִ ּמָ ְמָחה ִמְתּכֹוֵנן ְוהּוא רוּ כְּ בִּ  ֵזיִתים ּכַ ׂשִ  ְלַהֲ�לֹות ּבְ

ּכּוִרים דֹול ַחְסּדוֹ  ַ�ל 'הלַ  ְלהֹודֹותוּ  ּבִ א. ַהּגָ ָ�ִני ֶאּלָ ֶגתַמ  ָידוֹ  ְוֵאין, הּוא ָמרּוד ׁשֶ ֶ ִלי ש1ִלְרכֹּ  ֲאִפּלוּ  ׂשּ ֵלם ּכְ  ׁשָ
מוֹ  ָהָראּוי ּכּוִרים־ֶאת ֵאפֹוא ָיִביא הּמֶ ּובַ , ִלׁשְ ַחל־ֶאל ֵאפֹוא ָיַרד? ַהּבִ ם ָקַטף, ַהּנַ ָ  עלַ ָק וְ , ְוִגְבעֹוִלים יםנִ ָק  ִמׁשּ
רֹות ֶאת ִהְכִניסוּ  ּבוֹ  ִריםצָ נְ  ַסלֵמֶהם  ּכּוִרים ּפֵ ְמָחה. ַהּבִ ׂשִ ה ּבְ ׁש ־ְלֵבית ֶהָ�ִני העֹולֶ  ַרּבָ ְקּדָ יׁש , ַהּמִ  ֶאת ַמּגִ

רֹות ּלוֹ  ַהּפֵ ַבח ִמּתֹוךְ  ֵהןכֹּ לַ  ׁשֶ ֵאיְנךָ ַמר לוֹ , "ְוהֹוָדָיה ׁשֶ פּוי ׁשֶ ל ,"טֹוָבה ּכְ רֹות ִעם ְוַהּסַ ּלוֹ  ַהּפֵ ִליםִמְת  ׁשֶ  ַקּבְ
ָרצֹון ִמְנָחה ּבְ ת. ֶרתְוִכְקטֹ  ּכְ ּמַ א, זֹאת ְל�� יר ּבָ ֹחֶסר ֶהָ�ׁשִ ׁש ־ְלֵבית ָרצֹון ּבְ ְקּדָ ּכּוִרים ִעם ַהּמִ ּלוֹ  ַהּבִ  ,ׁשֶ

ה ִפי זֹאת ְועֹוׂשֶ ָפאוֹ  ּכְ ּכְ ֵני ַאךְ  .דׁשֵ  ׁשֶ רֹוֵדף ִמּפְ בֹוד ׁשֶ ֶאה ִאיׁש , הּוא ּכָ הְמצַ , ָרמֹות ֵ�יַנִים ּוַבַ�ל ּגֵ  הּוא ּוֶ
רֹות ֶאת ְלַהְכִניס ַלֲ�ָבָדיו ֵדי, ְמֹפָאר ָזָהב ִליכְ בִּ  ַהּפֵ ֵני־ַ�ל ַ�ְצמוֹ ־ֶאת ְבִליטְלַה  ּכְ ם ּפְ ּלָ . תאוֹ גָּ ְת ִה לְ וּ  ּכ�

הּוא א ּוְכׁשֶ ׁש ־ְלֵבית ּבָ ְקּדָ ַגֲאָוה ַהּמִ יב, ְסרּוָחה ּבְ ִלי ֶאת ַהּכֵֹהן לוֹ  ֵמׁשִ ּלוֹ  ַהּכְ ר, ּוזבבְּ  ׁשֶ ּתָ ־ַ�ל לוֹ  ּוְמַוּתֵ  ָנהַהּמַ
ֵהִביא ל ,ׁשֶ ּכָ א ֵאיָנּה  ָרָתּה ַמּטְ  ׁשֶ אוֹ  ֶאּלָ יג ר' ּוְבעֹוד". ָהֲאֵחִרים ַ�ל רֵר ּתָ ׂשְ ִה לְ וּ  תְלִהְתּגָ ל ֶזּלִ ְבֵרי ֶאת ְמַ�ּכֵ  ּדִ

י ב רוֹ ְסבֵּ ֶה  ְוֶאת ָהַרּבִ ְלּבָ ַחב, ַהּנִ י לוֹ  ּתָ ֲחָזָרה  ָהַרּבִ ָהב יֵט מוֹ ּפָ  ֶאתּבַ ֵהִביא ַהּזָ לְּ , ׁשֶ ָניו־ֵמַ�ל חוֹ ְוׁשִ �       ...ּפָ

  
  

י ְסק־ּדֹב ַרּבִ ִריׁש ְפַלאם ֵמַאּלֶ   ל"ַזּצַ  ּבֶ

ֱאלּול תר"י ַהִהּלּוָלא ְליֹום  כ"א ּבֶ
  

נוֹ  ל ּבְ י ׁשֶ ק המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ַ�ל לוֹ ִמּסְ בְ " ּבַ " המֹ לֹ ׁשְ  תַר ּדִ
ָהָיה ְלִמיָדיו ׁשֶ רוֹ  ִמּתַ ל ִביםַהּקְ יד ׁשֶ ּגִ , ׁש ְזִריְט ִמּמֶ  ַהּמַ
ם־ַ�ל ְוִנְקָרא יד ִביֲא  ׁשֵ ּגִ ֵצל ִהְסּתֹוֵפף. ַהּמַ י ּבְ  ַרּבִ
ַכי ִליןִמּל�  הַהחֹוזֶ , יזכִ ׂשְ נֶּ ִמ  ָמְרּדְ י ּבְ  אּוִרי ְוַרּבִ

ְטֶרִליְסק ׁש , ִמּסְ ּמֵ נּות ְוׁשִ ַרּבָ  ְוָהֲ�ָירֹות קְס לֶּ ַא  ּבְ
ֵני ְנהֹור' יגִּ 'ַס  הנָּ ּכ� . יבִר ּפְ טוֹ וְ  אָק יוְ לִ וֹ קְס  ֵ�יָניו ִמּפְ  ׁשֶ
ְרֵסם אּוָלם, תֵמְראוֹ  הוּ כָּ  ה תוֹ יָּ ִא ְר בִּ  ִהְתּפַ ּכָ  ְוָהָיה ַהּזַ

רֹות צֹוֶפה ַ�ם. ִנְסּתָ יַ�  ּפַ  ִעם ְיָלהלַּ בַּ  ַאַחת ְלִעיר ִהּגִ
ם ןכֵּ ׁשֶ , ִלְפנֹות ְלָאןּו עָיְד  ְולֹא, יווָּ לַ ְמ  ינֵ ׁשְ  ּלָ  ָנמוּ  ּכ�

נָ ־ֶאת ה. ָתםׁשְ יםּמְ ׁשַ ַהְמ  ַאַחד ִנּסָ ק ׁשִ ּפֵ  ַ�ל ְלִהְתּדַ
י תֹותלְ ּדַ  ּתֵ ם אּוָלם, ָהִעיר ּבָ ּלָ  םָח ְר ָא ְל  ֵסְרבוּ  ּכ�

ֵביָתם עֹוָנם ַטֲ�ָנהבְּ , ּבְ ּמְ  ֶאת ָהִכילֵמ  ַצר ׁשֶ
ֵני יָתם־ּבְ ֵביָתם ָמקֹום ְוֵאין, ּבֵ ה ּבְ לֹש1ָ . אֹוְרִחים ִלׁשְ

ָראוּ יֶהם מֹוֵת ְצ ַ� בְּ  ָחַדר ַהּקֹר ֵהם ּוְכׁשֶ ָנהבְּ  ׁשֶ , ַסּכָ
ה י ִצּוָ  ְוהּוא, ַאַחת רצֵ ָח לְ  ָלהגָ ֲ� ָה ־ֶאת ְלַהְכִניס ָהַרּבִ

ַ�ְצמוֹ  ַפק ּבְ ִית ַחּלֹון־ַ�ל ּדָ  ר', טלוֹ  ר': "ְוָקָרא ַהּבַ
ה"! טלוֹ  ִחּלָ ַ�ס ּתְ ַ�ל ּכָ ִית־ּבַ  ָהאֹוְרִחים ַ�ל ַהּבַ

ְכְנסוּ  ּנִ ִלי ׁשֶ ָרָאה ַאךְ , רוֹ ֵצ ֲח לַ  ׁשּותְר  ּבְ ׁשֶ ִאיׁש  ּכְ  ׁשֶ
א ַמְעָלה־ָרם ָכבֹוד ְכִניסוֹ ִה , ֵאָליו ּבָ  ַמּה ָת וְ , בַר  ּבְ

ָאְזָניו ר ַ�ל ּבְ ה ֲאׁשֶ ּנָ ֵ בַּ  אֹותוֹ  ּכִ י הַנֲ�נָ . ט''לוֹ  םׁשּ  ָהַרּבִ
ֵמ  ךָ ּלְ ־הַמ : "ְוָאַמר אִתי ֲהֵרי? ּהַ ּתָ  ְוָרִאיִתי םכֶ יְר ִע ְל  ּבָ
ּדֹוָמ  ֵא  ְסדֹום ִעירָל  ִהיא הׁשֶ ּה  ַמְכִניִסים יןׁשֶ  ּבָ

יָון אּוָלם. אֹוְרִחים ּלֹא ִמּכֵ  ָהָיה לֹא, ָאנוּ  ַמְלָאִכים ׁשֶ
ֹכֵחנוּ  ְרחֹוב ָללּון ּבְ , ט''לוֹ  אֹוְתךָ  ייִת נִּ כִּ  ְוָלֵכן, ּבָ
הּוא ם אֹוְרִחים ִהְכִניס ׁשֶ ְסדֹום ּגַ  ָידּוַ�  ְמַ�ט"... ּבִ
יו דֹותִמּתֹוְל  מוֹ  אּוָלם, ַחּיָ  עֹוָלם רֹוןכְ ְלזִ  נֹוַתר ׁשְ

יק ַצּדִ דֹול ּכְ  קְס לֶּ ַא בְּ ׁשֶ  וֹ ּת בְ ַמּצַ ־ַ�ל. ְיׁשּועֹות ּופֹוֵ�ל ּגָ
בָ  ְרתוּ ֶנְח  דֹוִלים ִחיםׁשְ  ְקלּוֶגר המֹ לֹ ׁשְ  יְוַרבִּ , ּגְ
ֵבית ידוֹ ּפִ ְס ִה  ֶנֶסת ּבְ דֹול ַהּכְ בְּ  ַהּגָ   .דוֹ רבְּ ִעירֹו ׁשֶ

  
קותי, שתי תוכחות ישנן בתורה, הראשונה בפרשת בחו

תבוא. דורשי רשומות ־פרשת כי -והשנייה בפרשתנו 
בדקו ומצאו, כי תוכחת בחוקותי היא נבואה על חורבן 

המקדש הראשון, ובה ניבא קורא הדורות מראש על ־בית
המקדש, שיממון הארץ ־חורבן ערי ישראל, חורבן בית

בידי האויבים, פיזור בני ישראל בין האומות, והחרב 
ותם בבבל, ואף מניין שנות הגלות תרדוף אחריהם בגל

המקדש הראשון ניתן מראש, שהוא ־לאחר חורבן בית
שבעים שנה, כמניין השנים שבהן לא שמרו ישראל את 
השמיטה והיובל בארץ ישראל. ולעומת זאת, תוכחת 

המקדש השני, ובה ־תבוא היא נבואה על חורבן בית־כי
"אשר נרמז כי "ישא ה' עליך גוי מרחוק", שתהיה חדשה 

היא קשורה לנשר שנאמר  ,לא ידעת אתה ואבותיך"
"כאשר ידאה הנשר", ושפתה תהיה בלתי מובנת "גוי 

ארבעה סימנים המתאימים  -אשר לא תשמע לשונו" 
המקדש השני שהיא ־למלכות רומי שהחריבה את בית

ישראל, והיא אומה חדשה ־רחוקה ולא משכני ארץ
ישראל, והיא ־שסמלה נשר ושפתה לא מוכרת באזור ארץ

תגלה את ישראל למצרים דווקא באוניות כפי שמספרים 
ישראל כעבדים ־רושמי קורות הדור ההוא על מכירת בני

במצרים במחיר מוזל כדי מנת מזון של סוס, ושם יוצעו 
הגולים למכירה לעבדים ולשפחות אך "ואין קונה" מרוב 

העולם "מקצה ־העם בכל־ומשם יפיץ ה' את .ריבוי עבדים
רץ ועד קצה הארץ" כפי שאירע בגלות הארוכה עד הא

גלותו תחת גזירות שמד בועם ישראל יהיה נתון  ,היום
וסכנת חיים תרחף עליהם בגלותם, ויתקיים בו הפסוק 
"ועבדת שם אלהים אחרים אשר לא ידעת ואבותיך עץ 
ואבן", ומצאו לכך רמז לנצרות בעץ שעליה נצלב אותו 

ל אבן הכעבה שבעיר האיש, ולאיסלאם באבן לרמז ע
מכה, ואף שעם ישראל הוא הקטן מבין העמים ישיחו בו 
כל העמים "והיית לשמה למשל ולשנינה", אולם למרות 

ֹזאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ אְֹיֵביֶהם ־ְוַאף ַּגםהגלות מובטחים אנו "
  ", ועתידים אנו להיגאל בקרוב. ְגַעְלִּתים־ְמַאְסִּתים ְוא־א

  

ַ&ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ל קֹול ־ּוָבאּו ָ&ֶליָך ּכָ ַמע ּבְ י ִתׁשְ ָך ּכִ יג+ ִ ה ְוִהׂשּ ָרכֹות ָהֵאּלֶ   יָך ֶק ֱאלֹ ה' ַהּבְ

ִמים דֹול ּתָ ׂשֹון ָהָיה ּגָ ִים ׁשֹוֵאב ,ׂשָ ךְ  תוֹ ימוּ ִמ ּתְ  ּוְכֹגֶדל, יּדִ ּדַ גְ בַּ ַה  ַהּמַ ת ּכָ רוֹ יָ  ִמּדַ ם. ֹוָתיוִמדּ  ְוטַֹהר ׁשְ ּלָ  ּכ�
ירּוהוּ  ֶרךְ ־רׁשַ יוִ  ֲהִליכֹות ִעיםנְ כִּ  ִהּכִ הּוא ְוָיְדעוּ , ּדֶ ּבּורוֹ  הנֶּ ְיׁשַ  לֹא ּוֵמעֹוָלם, ָהבזָ בְּ  יוָת וֹ לּ ִמ  ֶאת ׁשֹוֵקל ׁשֶ  ִמּדִ

ַ�ד ל ּבְ ׂשֹון היָ ָה , ליִ לַ  ְוַ�ד רֶק בֹּ ִמ . ָ�ְלָמאּדְ  הֹון ּכָ ָהר ֶאל דֵר יוֹ , ְלַפְרָנָסתוֹ  ָקׁשֹות לָ�ֵמ  ׂשָ מּוךְ  ַהּנָ , ָלִעיר ַהּסָ
א ְ ם ִמ ָת יס אוֹ ִמ ֲ� ַמ ם וּ יִ י ַמ יֵ לָ ה ּדְ ּמָ כַּ  ְמַמּלֵ ה, וֹ לּ ר ׁשֶ מוֹ ֲח י ַה ּדֵ י צִ נֵ ׁשּ ְצָ�  וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ְועֹוׂשֶ יִּ  ִדיםּבִ  לֶא  יםִאּטִ

י ּתֵ בּוִעים יוָת חוֹ קוֹ לָ  ּבָ ִמים. ַהּקְ ל וֹ בּ גַּ  יכִּ  ָהָיה ְודֹוֶמה, ֶזה רַאַח  ֶזהבָּ  ָנְקפוּ  ַהּיָ ׂשֹון ׁשֶ ה ׂשָ פּוף ַנֲ�ׂשֶ  רֵת וֹ י ּכָ
ְרָנָסתוֹ . רֵת וֹ ְוי חּוָקה ּפַ ָרה לֹא ַהּדְ א, לוֹ  ִאְפׁשְ ֵדי ֶאּלָ ת ֲאִכיַלת ּכְ ת ְוַרק, ַמִים ּוְמַ�ט ָבהֲחֵר  ּפַ ּבָ ׁשַ  ָהָיה ּבְ

ֵדי, וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  יִלְבנֵ  ְוָדִגים ְיָרקֹות ְמַ�ט רֹוֵכׁש  ג ּכְ תַה ־ֶאת ְלַ�ּנֵ ּבָ ַ יׁשְ  יֹום יֵר ֳה צָ בְּ  ֶזה ָהָיה. ׁשּ ר, ַרּבִ ֲאׁשֶ  ּכַ
ֶמׁש  ֶ ר ְוֵאין עֹזבְּ  הַמכָּ  ַהׁשּ טוּ ִהְתּפַ  ּוְכֵבדּות תֲ�ֵיפוּ . ֵמֲחָמתוֹ  ִנְסּתָ ְ גּופוֹ  ׁשּ ֶאה ּבְ ל ַהּלֵ ִים ׁשֹוֵאב ׁשֶ  ְוהּוא, ַהּמַ
ב ֵ ִצלּ  ִהְתַיׁשּ ל וֹ ּבְ ֵדי, ִציםֵ� ָה  ַאַחד ׁשֶ יב ּכְ ב. ַנְפׁשוֹ ־ֶאת טְמַ�  ְלָהׁשִ ׂשֹון יֹוׁשֵ יט ׂשָ  הֶר וֹ ּפ ַה  ָהֵ�ֶמק ַ�ל ּוַמּבִ

יו ְחּתָ ּתַ ה, ׁשֶ צָ  צֹאן ֵ�ֶדר םׁשָ  רֹוֶאה הּוא ְוִהּנֵ ּיָ ֶדה עֹותְר לִ  אׁשֶ ָ ׂשּ ִים ׁשֹוֵאב יטבִּ ַמ . ּבַ ֵ�ֶדר ַהּמַ ה, יםזִּ ָהִע  ּבְ  ְוִהּנֵ
ָבר רֹוֶאה הּוא ת יםזִּ ָהִע  ַאַחת. מּוָזר ּדָ ִביל ִלְצעֹד הלָ יִח ְת ּוַמ , ּוָרהבַהֲח ־ִמן ְלֶפַתע ּפֹוֶרׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ִצּדֵ  ִנְסּתָ  יּבְ

ׂשֹון ָ�ַקב. רָה ָה  ִבְטָחה ַהּצֹוֶ�ֶדת ָהֵ�ז ַאַחר ׂשָ ִעּקּול ֵמֵ�יָניו ֶנֶ�ְלָמה זוֹ  אּוָלם, ּבְ ֶרךְ  ּבְ ָבר, ַהּדֶ  ִהְפִליאוֹ  ְוַהּדָ
ׂשֹון ָרָאה ׁשּוב, ְלָמֳחָרת. ְמֹאד י ׂשָ ּה ־ֶאת העֹוׂשָ  תֶפ נֹוֶס  זְוֵ� , ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל חֹוֵזר ָברַהּדָ  ּכִ ְרּכָ אֹותוֹ  ּדַ ִביל ּבְ  ׁשְ
ִלי, יְצָדִד  רֹוֶ�  ִמּבְ ים ַהּצֹאן הׁשֶ ָבר. ָברּדָ לַ  ֵלב ָיׂשִ ַהּדָ ׁשֶ ם ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל ָחַזר ּכְ ּיֹום ּגַ י ּבַ ִליׁשִ ְ א, ַהׁשּ ׂשֹון ִהְתַמּלֵ  ׂשָ

ֲחׁשַ  ֶדתָלֶר  ְוֶהְחִליט, הַ�זָּ  ַסְקָרנּות ׂשֹון צֹוֵ�ד. יֹום יִמּדֵ  יםזִּ ָהִע  הֹוְלכֹות ְלָאן קּדֹ בְ לִ וְ  יאּבַ ִביל ׂשָ ְ ׁשּ  ּבַ
לּול הּוא, ַהּסָ ׁשֶ ה ּכְ ְר  ֵ�זָה  יֵמֲאחֹוֵר  וֹ ְרכּ ּדַ ־ֶאת עֹוׂשֶ ּפָ הׁשֶ ה, רֶד ֵ� ָה ־ִמן ׁשָ דֹוָלה ְמָ�ָרה ֵ�יָניו ְלֶנֶגד ְוִהּנֵ . ּגְ

ְזִהירּות ִים בׁשֹוֵא  יץצִ ֵה  הבָּ ַר  ּבִ ָ�ָרה ּתֹוךְ  לֶא  ַהּמַ יַצד, ִלְראֹות ְבַהלנִּ  הּוַמ , ַהּמְ ָסמּוךְ  ּכֵ ָ�ָרה ְלֶפַתח ּבְ  ַהּמְ
ב יםַמ ְמ ־לָד גְ וּ  ֲ�ָנק ּדֹב יֹוׁשֵ ךְ  ָרָ�ב ִמּתֹוךְ  הָק זְ ָח בְּ  ֹוֵהםנּ ַה , ּדִ ֵ ַ�ר ּוְלֶפַתע, ְותֹוֶהה עֹוֵמד עֹודוֹ . ִמְתַמׁשּ  ַהּדֹב ּפָ

יו־ֶאת בַ  ְוָטַרף, ּפִ ָנה זָהֵ�  ֶאת ַאַחת־תּבְ ּמְ ִהְזּדַ ָ�ָרה ַתחּפֶ  לֶא  ׁשֶ ׂשֹון ָ�ַמד. ַהּמְ ּלוֹ  ׂשָ ּכ� ׁשֶ , ְוִנְרָ�ׁש  םִנְדָה  ּכְ
ָפה ּוְלַאַחר ּצָ י . ְמֹאד ְמַ�ְנֵין טָר ּפְ  הלָּ גִּ , בַר  ְזַמן בּדֹ בַּ  ׁשֶ ֵרר, ּכִ ל ָהָיה לֹא ַהּדֹבִהְתּבָ ּגָ  ָרַבץ ְוהּוא, ָלֶלֶכת ְמס�

ל ְמקֹומוֹ ־ַ�ל דֹוָלה ֲ�ֵרָמה ֶנֶ�ְרָמה ְסִביבוֹ . ָהֵ�ת־ּכָ ל ּגְ ׂשֹון, יםזִּ ִע  מֹותצְ ַ�  ׁשֶ ַבת ֵהִבין ְוׂשָ  ֶאת ַאַחת־ּבְ
ְתַרֵחׁש  ְבָרה תוֹ לוּ ֲ� ּפַ ְת ִה וְ  ,ַהּמִ ֶרת ּגָ ֵרר. "מֹוִנים ֲ�ׂשֶ ִים ׁשֹוֵאב ִהְרֵהר", ִמְתּבָ ִמים ַהּמַ ִלּבוֹ  ַהּתָ י, "ּבְ  ֶזה ּדֹב ּכִ

גָּ  ֵאינוֹ  ה הּוֶמ . ַרְגָליו־ַ�ל ָלֶלֶכת לְמס� בָּ ַה  עֹוׂשֶ ֵדי ה"ּקָ  הּוא? ָרָ�בבָּ  ָימּות ְלַבל, ְמזֹונוֹ ־ֶאת לוֹ  ִחיׁש ְלָה  ּכְ
ׁש ־'ַ�ל לוֹ  רגֵּ ׁשַ ְמ  ל ַמּגָ ֶסף'־ׁשֶ ִר  זֵ�  ּכֶ  אֹוָתּה  ְואֹוֵכל, יָה ֶ� ָר כְ וּ  ּה ְרבָּ ִק  ַ�ל אֹוָתּה  טֹוֵרף ְוהּוא, יֹום יִמּדֵ  ָאהיּבְ

ָנה. "הָ� בְ ְלׂשָ  ׂשֹון ּפָ ְרֵכי ֵאפֹואֵהם  ִנְפָלִאים: "ְוָאַמר ִהְרֵהר ֶרךְ ּדֶ ּובַ , ְלַדְרּכוֹ  ׂשָ ָחה ּדַ ּגָ י ֲאִני הְורֹוֶא , ַהַהׁשְ  ּכִ
ַמִים־ִמן ָ ל לְלַכְלכֵּ  ּדֹוֲאִגים ַהׁשּ ה־ְוָכל ָאָדם־ּכָ ִרּיָ יֵצי, ּבְ נִּ  ִמּבֵ ךְ ־ִאם. ְרֵאִמים ַקְרֵני ְוַ�ד יםּכִ  פֹואֵא  ילִּ  הַמ , ּכָ

ל ִלְטרַֹח  ךְ ־ּכָ יְמ בִּ  ּכָ הּקָ ַה  ַלאְכּתִ יַאת ּגּוִפי־ֶאת רבֵּ ְלׁשַ  ילַ ָ�  ּוַמּדּוַ� ? ׁשָ ְנׂשִ ָלִיים ּבִ ֵבִדים ַהּדְ  ֲאִני ָצִריךְ ? ַהּכְ
ֱאמּוָנה ְלַהֲאִמין י, ָמהלֵ ׁשְ  ּבֶ ַמִים־ִמן ּכִ ָ דוֹ  יִת ָס ְרנָ ּפַ  ֶאת ִלי נוּ ּמְ זַ יְ  ַהׁשּ  ֵאפֹוא ֲאִני לוֹ ְוָיכ, ָאהְוַהְמלֵ  ָהְרָחָבה ִמּיָ

ְמנּוָחה תבֶ ׁשֶ לָ  ִלי ּבִ ע ִלְנֹקף ּבְ ּדֹוֵאג ִמיו. יִלְמזֹונִ  ֶאְצּבַ ם ְלַהֲאִכיל ִיְדַאג הּוא, ַהּדֹב־ֶאת ְלַהֲאִכיל ׁשֶ ". אֹוָתנוּ  ּגַ
ה ָאַמר יתוֹ ־לֶא  בְוׁשָ , ְוָ�ׂשָ ָיָדיו ֵריִקים ּוְדָלִיים ַהּיֹום יֵר ֳה צָ בְּ  ּבֵ בְ  ַמּדּוַ� ". ּבְ ְיָתה ּתָ ׁשַ עֹוד ַהּבַ דֹול ַהּיֹום ּבְ "? ּגָ

ְמָהה ּתוֹ  ּתָ ט אֹוָתּה  רַט ּפָ  הּוא אּוָלם, ִאׁשְ ּפָ ִמׁשְ י ּבְ ְלּתִ י: "מּוָבן ּבִ זָּ  ִמי ןכֵּ ׁשֶ , ֲ�בֹוָדהלַ  יֹוֵתר הֹוֵלךְ  ֵאיֶנּנִ  ןׁשֶ
ם ִויַפְרֵנס ָיזּון הּוא, ַהּדֹב־ֶאת ּוְמַפְרֵנס ןלְ  רּתָ י� ְמ ". אֹוָתנוּ  ּגַ י, ַצּיֵ ה ּכִ ָ י ָהְיָתה ּוְבטּוָחה, ַחדַפ בְּ  ִנְתְקָפה ָהִאׁשּ  ּכִ

יָנתוֹ  ָרה ּבִ ּתְ ּנוּ  ִהְסּתַ ֹמַ�  ָאָבה לֹא הּוא אּוָלם, ִמּמֶ יםי ֵק ְר ּפִ  ִלְקרֹא ּוָפָנהם אוּ ְמ  ִלׁשְ ִהּלִ   . תנוֹ וֹ ת ׁש וֹ נּ ִח ְת וּ  ּתְ

עֹות ָ�ְברוּ  לֹא ּכֹות ׁשָ ִית ַתחּפֶ  ְוַ�ל, ֲאר� ֵני קוּ ּפְ ּדַ ְת ִה  ַהּבַ ֵני. "ִריםכָּ מ�  לֹא ִביםְר ַ�  ׁשְ , ֲאַנְחנוּ  סֹוֲחִרים ׁשְ
יָון ָרִאינוּ  ּוִמּכֵ י ׁשֶ ֶכם רמוֹ ֲח ַה  ּכִ ּלָ ְרָוהבָּ  עֹוֵמד ׁשֶ ֶאֶפס א� אנוּ , שׂ ַ� ַמ  ּבְ ם אֹותוֹ  רכֹּ ׂשְ לִ  ּבָ ְמִחיר ִיםְליֹוַמ  ִמּכֶ  ּבִ

ם, ָהגּון יַאת ְלׁשֵ ה ְנׂשִ ּמָ ָ  ּכַ לָּ  אֹותַמׂשּ ר". נוּ ׁשֶ ׂשֹון ֶנְעּתַ ָתם ׂשָ ׁשָ ּתוֹ , ְלַבּקָ ָנה ּוְלִאׁשְ ה: "ְוָאַמר ּפָ ָבר ,ִהּנֵ  ָאנוּ  ּכְ
ן ה' דיַ  ֶאת רֹוִאים ּמֵ ּזִ ֵני ֶאת ֵאֵלינוּ  ׁשֶ ַרת ְמַ�ט ְלַהְרִויַח  לכַ נוּ  ְלַמַ�ן, לוּ ַהלָּ  ַהּסֹוֲחִרים ׁשְ ּכָ ". ַהֲחמֹור ֵמַהׂשְ
ֵרר. בוּ ׁשָ  לֹא ִביםְר ַ� ְוָה , ָ�ְברוּ  םיִ ַהּיֹוַמ  אּוָלם י, ִהְתּבָ נַ  ּכִ ְ ִרּיֹות־ֶאת יםִמ ְט ְס לַ ְמ ַה  ִטיםְס לִ  ָהיוּ  םיִ ַהׁשּ , ַהּבְ

ר עֹוֵבר ִנְתְקלוּ  ְוַכֲאׁשֶ ְדדוּ  ָמֶות הוּ וּ כּ ִה , ֹאַרח ּבְ ְסּפוֹ ־ֶאת ְוׁשָ ָחְפרוּ . ּכַ ׁשֶ  תיַּ וִ גְּ  ֶאת ּבוֹ  ְלַהְטִמין תְמנָ ־ַ�ל ּבֹור ּכְ
ְרָצח ְמָחָתם ָמְצאוּ , ַהּנִ דֹול אֹוָצר ְלׂשִ תֹוךְ  ןוּ מָט  ּגָ ךְ  ָ�ְמלוּ ֵהם וְ , ַהּבֹור ּבְ ֶמׁשֶ עֹות ּבְ ּכֹות ׁשָ ֵדי ֲאר�  לֹותְד לִ  ּכְ

דֹול ָהאֹוָצר ֶאת ֶסף. ָהֲאָדָמה ִמּתֹוךְ  ַהּגָ אֹוָצר ָהָיה ַרב ּכֶ ְצאוּ  ּבָ ּמָ ד ֵהִבינוּ  ְוֵהם, ׁשֶ י ִמּיָ ָיָדם ַיֲ�ֶלה לֹא ּכִ  ּבְ
את יֵדיֶהם תוֹ אוֹ  ָלׂשֵ ֵדי ֲחמֹור רכֹּ ׂשְ לִ  ֶנֶאְלצוּ ן כֵ לָ וְ , ּבִ אתוֹ  ּכְ ְכרוּ . ְלׂשֵ נַ  ׁשָ ְ ל ֲחמֹורוֹ  ֶאת םיִ ַהׁשּ  ׁשֹוֵאב ׁשֶ
ִים ִפיםְמ  ּוְבֹכחֹות, ַהּמַ ּתָ י ֶאת ָ�ָליו ֶהֱ�ִמיסוּ  ׁש� ּקֵ ְ , ָהאֹוָצר ׂשַ יו ינֵ ִמׁשּ ָלאָכה ֶאת םָמ יְּ ַס בְּ . ִצּדָ ה ַהּמְ ׁשָ , ַהּקָ
ֵדי ִעירבָּ  ָמזֹון ְמַ�ט ש1 ִלְרכֹּ  טוּ ֶהְחִלי יַ� ְלַהׂשְ  ּכְ דֹול םנָ בוֹ ֲ� ַר ־ֶאת ּבִ ם, ַהּגָ ךְ  ּוְלׁשֵ ָנה ּכָ , ִעיָרהָה  םֶה ֵמ  ֶאָחד ּפָ

ִני ֵ ע נֹוְכלּות יֵא ְמלֵ . ַהֲחמֹור־ַ�ל רמֹ ׁשְ לִ  נֹוַתר ְוַהׁשּ ֹוְדִדים ינֵ ׁשְ  ָהיוּ  ְוֶרׁשַ ׁש  ֶאָחד־ְוָכל, ַהׁשּ ּקֵ  לּסֵ ַח לְ  ּבִ
ֵדי ֲחֵברוֹ ־ֶאת ּלוֹ  אֹוָצרבָּ  תוֹ ִלְזכּ  ּכְ ה הֶמ . ּכ� ן ַרַ�ל זֹוןּמָ בַּ  ִהְכִניס? ָהִראׁשֹון ָ�ׂשָ ּכָ  ְלָהִמית ְכֵנןְוִת , ְמס�
ַ�ת רוֹ בֵ ֲח ־ֶאת ׁשְ ה ּבִ ּדָ �� ּלוֹ  ָהאֹוָצר־ֶאת ְוִלּטֹל, ַהּסְ ִני ַאף. ּכ� ֵ ּנֹוַתר ַהׁשּ  ַלֲהגֹות ְכֵנןּתִ  ַהֲחמֹור־ַ�ל רמֹ ׁשְ לִ  ׁשֶ

ה־ִמן רוֹ בֵ ֲח ־תֶא  ִסּלָ ם, ַהּמְ ךְ  ּוְלׁשֵ ֲאָדָמה ּבֹור ָחַפר ּכָ ָנתֹו , ַוֲ�ָנִפים ָ�ִליםבְּ  הוּ ּסָ כִ וְ  ּבַ ַכּוָ ּבְ ׁשֶ ילּכְ  ֶאת ְלַהּפִ
תֹוךְ  ֶהָחֵבר ֹוֵדד תַ� גָּ ַה  ִעם. ְלֵהָהֵרג לוֹ  ְוִלְגרֹם ֶהָ�ֹמק ַהּבֹור ּבְ זֹון ּוְבָידוֹ  ַהׁשּ ָר  ַהּמָ ׁש , ׁש כַ ׁשֶ ּקֵ ּנוּ ִמ  ּבִ  ֲחֵברוֹ  ּמֶ

ב ֵ ִניָמה ָנַפל ְוהּוא, ָהָאֶרץ־ַ�ל ְלִהְתַיׁשּ ַמח. ֵמתוָ  טֶנְחבַּ , ּפְ ֹוֵדד ׂשָ ֶלתַמ  ַ�ל ַהׁשּ  ִלְסעֹד ּוָפָנה, ֲחֵברוֹ  ּפֶ
א, ִלּבוֹ ־ֶאת ָהַרַ�ל ֶאּלָ ד ִהְכִריעוֹ  ׁשֶ ָמתוֹ ־ֶאת ָנַפח ְוהּוא ִמּיָ ִיּסּוִרים ִנׁשְ ָ�ה ַהֲחמֹור ָ�ַמד. ּבְ הֲאר�  ׁשָ ין ּכָ  ְוִהְמּתִ
ר, ּבֹוׁש ־ַ�ד ָנה, לוֹ  ְלָהִציק ָהָרָ�ב ֵהֵחל ְוַכֲאׁשֶ ב ּפָ הּוא, ִעיָרהָה  ְוׁשָ ׁשֶ ה ּכְ ְרּכוֹ ־ֶאת עֹוׂשֶ  לוֹ  ֶרתכֶּ ַהּמ�  ֶרךְ ּדֶ בַּ  ּדַ

לתיבֵּ  לֶא  ׂשֹון ֹו ׁשֶ ִים ׁשֹוֵאב ׂשָ ָרָאה. ַהּמַ הַה  ּוְכׁשֶ י ֶאת ּלָ ּקֵ ָהב ׂשַ ָנה, ַהֲחמֹור בגַּ ־ַ�ל סוּ ְמ ָ� ָה ׁשֶ  ַהּזָ ׂשֹון ּפָ  ׂשָ
ִית יִלְבנֵ  ְוָאַמר י לֹא ְוִכי, וּ נ: "ַהּבַ י, ָלֶכם ָאַמְרּתִ ּמִ ֲאִכיל ׁשֶ ּמַ ם ַיֲאִכיל, ַהּדֹב־ֶאת ׁשֶ �                     "?...אֹוָתנוּ  ּגַ

  
 
 

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

ַמְחּתָ ְבָכל ם  -  ַהּטֹוב־ְוׂשָ ַמֲאַמ  ִיְרֹמזּגַ ָכל רּבְ  ַהּטֹוב־ּבְ
אֹוְמָרם ,ַהּתֹוָרה־ֶאל א טֹוב ְוֵאין ל"זַ  ּכְ ִאם, ּתֹוָרה ֶאּלָ  ָהיוּ  ׁשֶ
ֵני י ָאָדם ּבְ יׁשִ ְמִתיקּות ןַמְרּגִ  יוּ ָה  ,ַהּתֹוָרה בטוּ  תבוּ ֵר ֲ% וַ  ּבִ

ִעים ּגְ ּתַ בָח יֵ  ְולֹא ,ַאֲחֶריָה  ּוִמְתַלֲהִטים ִמׁשְ ֵ%יֵניֶהם ׁשֵ  אלֹ ְמ  ּבְ
ֶסף עֹוָלם י ,ִלְמאּוָמה ְוָזָהב ּכֶ  ּכֹוֶלֶלת ַהּתֹוָרה ּכִ

ל בָּ  ַהּטֹובֹות־ּכָ   :עֹוָלםׁשֶ
�  

ה ְלַ&ם לוֹ  תִלְהיוֹ  אֹוְמרוֹ  -  'גוֹ ְו  ֶהֱאִמיְרָך  ה'ַו  ּלָ ֲה , ְסג+  ַגםׁשֶ
ב ּתָ ה אוֹ ׁשֶ ּמָ יָה  ִטיביְוֵת  ַאֶחֶרת א+ ל ַמֲ%ׂשֶ ּדֵ ּתַ ֵבק ְוִתׁשְ  ְלִהּדָ

ְ בַּ  יגוּ  לֹא ,ִכיָנהׁשּ ִ ָרֵאל ַגתֵר ְד ַמ  ַיׂשּ ּקָ  זוֹ  ּוְבִחיָנה, ִיׂשְ  אֵר ּתִ
ה ּלָ ָתם ִהיא ְוזוֹ  ְסג+ ּלָ ד+ ר ְואֹוְמרוֹ , ּגְ ֲאׁשֶ ַמֲ% , ְך ָל ־רּבֶ ּדִ  ּכַ  הׂשֵ ּבְ

ְכִתיב ,יִסינַ  ַהר ה ִלי ִייֶתםְה ִו  ּדִ ּלָ ל ְסג+ ים־ִמּכָ   :ָהַ%ּמִ
�  

ֲה , ִיְרֶצה אוֹ  ְהֶיה ַגםׁשֶ ּיִ ְכִעיסוּ  ְזַמן ׁשֶ ּיַ ָרֵאל ׁשֶ  ֶאת ִיׂשְ
י־ַ%ל־ַאף, ַהּבֹוֵרא ה אֹוָתם ָיִמיר לֹא ֵכן־ּפִ ּמָ א+ , ַאֶחֶרת ּבְ
ר ְואֹוְמרוֹ  ֲאׁשֶ אֹוְמָרם רּבֶ ּדִ  ּכַ  ֲאִני ְוִנְפִלינוּ  סּוקּפָ בַּ  ל"זַ  ּכְ

ךָ  ׁש , ְוַ%ּמְ ּקֵ ּבִ ה ׁשֶ ּלֹא ה'ֵמ  ֹמש/ֶ ִכיָנתוֹ  הֶר ׁשְ יַ  ׁשֶ  ׁשְ
ּמֹות־ַ%ל ְמקֹומוֹ  הוּ נוּ ׁשְ ַר ֵפ וּ , ָהא+ ַהּכַ , ּבִ  ֲהַגם ִהיא ָנהוָּ ׁשֶ

יר ְכׁשִ ּתַ יָה  ׁשֶ ה ַמֲ%ׂשֶ ּמָ ּמֹות א+ ָרֵאל ֵמא+  ,ְרצֹונוֹ  יֵר בְ וֹ ע ְוִיׂשְ
ים ִדְבֵרי ַלֲ%ׂשֹות רבֵּ ְוִד  ה' ְוִהְסּכִ ה ּכְ   :ֹמש/ֶ

�  

ה ְמָצא ְוִהּנֵ ׁש  ּתִ ָפסּוק ַמֲ%לֹות ׁשֵ  א'. ֶהֱאַמְרּתָ  ה' ֶאת ּבְ
ְדָרָכיו ָלֶלֶכת ב', אלִֹהיםֵל  ְלָך  ִלְהיֹות יו רמֹ ׁשְ ִל  ג', ּבִ ּקָ  ד', ח+

ָטיו ה', ּוִמְצֹוָתיו ּפָ ֹמַ&  ו', ּוִמׁשְ ֹקלוֹ  ְוִלׁשְ ם, ּבְ ֶנְגּדָ  ה' ָאַמר ּכְ
ׁש  ָרֵאל ִלְכֶנֶסת ַמֲ%לֹות ׁשֵ ה ְלַ&ם לוֹ  ִלְהיֹות א' .ִיׂשְ ּלָ  ֶזה ְסג+
ֶנֶגד ל־ִמְצֹוָתיו רמֹ ׁשְ ִל ְו  ב', אלִֹהיםֵל  ְלךָ  ִלְהיֹות ּכְ ֶנֶגד ֶזה ּכָ  ּכְ

ְדָרָכיו ָלֶלֶכת הִל  'ְוגוֹ  ֶ&ְליֹון ָך ּתְ ִת ְל וּ  ה'וְ  ד' ג', ּבִ ם ְתִהּלָ  ּוְלׁשֵ
ֶנֶגד ֵהם ֶרתְלִתְפָא וּ  ִמ  ּכְ יו יַרתׁשְ ּקָ ָטיו ּוִמְצֹוָתיו ח+ ּפָ  ו', ּוִמׁשְ

ֶנֶגד ֶזה ה'ַל  ָקדֹש.־םַ&  ְתָך יֹ ְה ְוִל  ֹמַ%  ּכְ ֹקלוֹ  ְוִלׁשְ י ,ּבְ  ְיֵדי־ַ%ל ּכִ
ל ֶזה םׁשֵ  ָלֶהם ִיְתַיֵחס ַהּתֹוָרה ֵ%ֶסק  ְואֹוְמרוֹ  .ָקדֹוׁש  ׁשֶ

ר ֲאׁשֶ ְכִתיב רּבֶ ּדִ  ּכַ ם ּדִ ְהיוּ  ְוַאּתֶ ה דֹוׁש ָק  ְוגֹוי 'ְוגוֹ  ִלי־ּתִ  ֵאּלֶ
ָבִרים ר ַהּדְ ר ֲאׁשֶ ַדּבֵ ֵני־לֶא  ּתְ ָרֵאל ּבְ  :ִיׂשְ

  
  

בכ"ב באלול שנת קפ"ז, נפטר המהרי"ל, רבי יעקב 
הלוי סג"ל ב"ר משה מולין, המכונה 'אבי מנהגי 

שם ספר המנהגים שלו שסודר בידי ־על ,אשכנז'
אחד מתלמידיו הקרובים שחתם בשם: 'אליעזר 

משוטיגווערא' היא העיר יעקב מכונה זלמן ־בן
סנטגואר הסמוכה למגנצא. מנהגיו הובאו בספרי 
ההלכה ובייחוד בהגהות הרמ"א על השולחן ערוך. 
גם תשובותיו בהלכה נשתמרו, והחלק שנותר 

יד השתמר אף הוא והתפרסם בשם 'שו"ת ־בכתב
מהרי"ל החדשות'. לפני מספר שנים, פרסם חוקר 

לין', שעוסק גרמני חיבור מוזר בשם 'ספר אברמ
בכוחות כישוף וקסם, והוא ייחס אותו בכסילותו אל 

  הסף. ־המהרי"ל, אך טענתו הופרכה כמובן על
�  

בכ"ד באלול תקס"א נולד רבי יוסף באב"ד בעל 
"מנחת חינוך", ובאותו יום גם נפטר בשנת תרל"ד 

עולמו בחיבור "מנחת ־שנה. הוא קנה את 73לאחר 
ם בכל תפוצות חינוך" על ספר החינוך, שהתפרס

ישראל, ומסופר שה"דברי חיים" מצאנז, שהיה גיסו 
מזיווגו הראשון, בירכו שחיבור זה ישתמר ויתפרסם, 
וזאת לאחר שחיבוריו הקודמים נשרפו. משפחת 
באב"ד מתייחסת אל הרבי ר' העשיל מקראקא, 

דין. הראשון שבהם ־בית־שמו: בן אב־ונקראת על
ר מוזכר בשם זה בנו רבי יעקב באב"ד, שכב־היה בן

  ב"נודע ביהודה": "המנוח המפורסם ר' יעקב באב"ד".
�  

מנהג קדום היה בעיר צפת, להתכנס פעמיים בשנה 
במירון לסיים את ספר הזוהר, הסיום הראשון נעשה 
לפני חג השבועות, והשני בכ"ה באלול, ומרוב 
שמחה עושים הדלקה על גג חצר הקודש ומשיאין 

בי שלמה שלומיל מגורי משואות, ונשתמר מכתב מר
האריז"ל המספר על מנהג זה. ומכך השתרש לומר, 

  שכ"ה באלול הוא יום פטירת רבי אלעזר בן רשב"י.
�'  

?  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
לם יֶה בִ ֲא  י ָהָיה ,ִויתֹוִמים ַאְלָמנֹות ׁשֶ ְמָחה ֵמִאיר ַרּבִ ַ�ל קְס ינְ וִ ּדְ ִמ  ַהּכֵֹהן ׂשִ ֵמ  אֹור" ּבַ ם ָ�ַמד ְוָתִמיד", ַח ׂשָ מוֹ , ְלִצּדָ  ּכְ

ָ�ַמד ם ׁשֶ ל ְלִצּדָ ֶה ֵמ וֹ ּת ה יָ ָה וְ  ,יםלִּ ַד וְ  ֶאְביֹוִנים ׁשֶ ה. יוָמ ֲח ב ַר רֹ ם בְּ יֶה לֵ ֲ�  ךְ כֵ סוֹ ְמ וּ  םְך ּבָ ָבִרים לוֹ  ָנִאים ְוַכּמָ ָהָיה ַהּדְ  ׁשֶ
סּוק ֶאת ְמָפֵרׁש  ָפ  ַהּפָ ּבְ ֵתנוּ ׁשֶ ִקיָפהַה : "ָרׁשָ ֱאַמר" ךָ ָקְדׁשְ  עֹוןִמּמְ  ׁשְ ּנֶ תֹום ְוַגם נְ " ַאַחר ׁשֶ ר ַלּיָ ִוי ְוַלּגֵ יו ַלּלֵ ַתּתִ

ָכל ,ְוָלַאְלָמָנה יָתִני־ּכְ ר ִצּוִ ֶהם ְותֹוְמִכים ְוַאְלָמנֹות ְיתֹוִמים ַ�ל ַהְמַרֲחִמים ֵיׁש : "אֹוֵמר היָ ָה וְ ", ִמְצָוְתָך ֲאׁשֶ  אּוָלם, ּבָ
בָּ ַה  ַ�ל הּוא ֶנֱאַמר ה"ּקָ ן ַאְלָמנֹות ֱאלִֹקים  ׁשֶ ְמעֹון ָקְדׁשֹו''ֲאִבי ְיתֹוִמים ְוַדּיַ ַהְינוּ , ּבִ הּוא ּדְ  ְדׁשוֹ ָק  עֹוןְמ בִּ  ָלםּדְ גַ ְמ  ׁשֶ

ׁש  ֶהם ּתֹוֵמךְ  ַרק ְולֹא, ַמּמָ אן ֶנֱאַמר ְוָלֵכן, קחוֹ ֵמָר  ּבָ ִקיָפה'ַה  ּכָ ִמיָכה ְלַאַחרא בָּ ׁשֶ , ָך'ָקְדׁשְ  עֹוןִמּמְ  ׁשְ ֶהם ַהּתְ  ּבָ
רֹות ֲ�ׂשֵ  ִמּפֵ ְמָצִאים ֵאּלוּ  ַ�ל זּמֵ ְלַר , רַהּמַ ּנִ   ".  דֶס ֶח י ַה ׂשֵ ֲ� ל ַמ ַ�  ךְ ֵר בָּ ְת ִה ם לְ ָד ָא ָה  ׁש ּקֵ בַ ם ְמ ָת כוּ זְ בִ , וּ ךָ ָקְדׁשְ  עֹוןְמ בִּ  ׁשֶ

�  
ִוי תיבֵּ "ַה  אׂשָ נָ , ָיָמיו ברֹ ֲ� בַּ  ִריְסק" ַהּלֵ ָהְיָתה, ַאַחת ַאְלָמָנה, ִמּבְ ֶלת ׁשֶ ּפֶ ים ּוָבנֹות ִניםבָ בְּ  ְמט� ָהיוּ  ַרּבִ ְע  ָלּה  ׁשֶ  ָלּה ִמּבַ

י ָהָיה ָזִהיר. ָהִראׁשֹון ָבֶניָה  ְמֹאד ּדֹב ֵסףיוֹ  ַרּבִ ר, ּבְ ֶאָחד לוֹ  ִנְדֶמה ָהָיה ְוַכֲאׁשֶ  יֶהםֲאֵח  ֶאת ְמַצֲ�ִרים ִמיָלָדיו ׁשֶ
ֶהם ַמְתֶרה היָ ָה , ַהחֹוְרִגים ְמָרהבְּ  םיׁשָ נִ ֲ� ַמ  ְוָהָיה"! ְיתֹוִמים ֵהם ֲהֵרי: "ְוגֹוֵ�ר ּבָ ם ַאף־ַ�ל, ח� ּגַ ָניו ׁשֶ  ְיתֹוִמים ָהיוּ  ּבָ

ם רכַּ . ֵמִאּמָ יעוּ  ֲאׁשֶ ָניו ִהּגִ ָבא ּיּוסַהגִּ  ְלִגיל ַהחֹוְרִגים ּבָ ם, ַלּצָ ּלֵ ֵדי ַאֶחֶרת ְלִעיר ְוָנַסע בַר  הֹון ׁשִ יג ּכְ ִ  ָלֶהם ְלַהׂשּ
עּודֹות לֹוַבְקָיה ּתְ ֵדי, ִמּסְ ָבא ְטָרםְלָפ  ּכְ ר. ֵמַהּצָ י ִסּפֵ י, ןיוִּ ֶל  ַאְרֵיה ַרּבִ ַ�ם ָנַכח ּכִ ֲאֵסָפה ּפַ ּה , ֲחׁשּוָבה ּבַ ף ּבָ ּתֵ ּתַ י ִהׁשְ  ַרּבִ

ים ִריְסק ַחּיִ ה ִעם ַחדיַ  ִמּבְ ּמָ ִנים ּכַ ִדים ַרּבָ ה לוֹ  הֹוִדיעוּ  ּוְלֶפַתע, ִנְכּבָ ָ ִאׁשּ ִעְנָין ּמוֹ ִע  ְלׂשֹוֵחַח  תׁשֶ ַבּקֶ ְמ  ַאַחת ׁשֶ  ּבְ
הוּ  ְלׁשֶ ַמע ַאךְ . ּכָ י ׁשָ ים ַרּבִ ה ֶזהּות תֶא  ַחּיִ ָ ד, ָהִאׁשּ ׁש  ּוִמּיָ ּקֵ ִנים ְסִליַחת ֶאת ּבִ ֹמַ�  ְוָיָצא, ָהַרּבָ ָבֶר ־ֶאת ִלׁשְ  ַאף־ַ�ל, יָה ּדְ
ָבר ַהּדָ ךְ  ׁשֶ ַמֲחִצית ִנְמׁשַ ָ�ה ּכְ ָ ָבר. ַהׁשּ ֵ�יֵני ְלֶפֶלא ָהָיה ַהּדָ י ּבְ ְבָ�ַתִים, ַאְרֵיה ַרּבִ א ְוׁשִ ּלֵ ר, ִהְתּפַ ֲאׁשֶ ַמע ּכַ  אֹוָתּה  ׁשָ

מוֹ  ֵאינוֹ  הּוא: "ְלַ�ְצָמּה  ְמַמְלֶמֶלת ֲהֵרי, ָאִביו ּכְ ֵדִני ָהָיה הּוא ׁשֶ ה ְמַכּבְ ה ֲאִפּלוּ  ִלי ַמֲאִזין ְוָהָיה רֵת וֹ י ַהְרּבֵ ּמָ  ּכַ
עֹות ֵרר". ׁשָ י, ִהְתּבָ ה  ּכִ ָ נֹות ַאַחת ָהְיָתהאֹוָתּה ִאׁשּ ַה  ָהַאְלָמָנה ִמּבְ ִוי תיבֵּ "ׁשֶ א" ַהּלֵ יֹוֵתר דְמַכבֵּ  ְואֹוָתם ָהָיה, ָנׂשָ   .ּבְ

�  
יד ָהָיה ָרִגיל ּגִ יע ָד וֹ נּ ַה  ַהּמַ לֹום ַרּבִ ַבְדרֹון ׁשָ ֶ  הַמ , רַסּפֵ לְ  ׁשְ ַמעׁשּ ָ יֵמ  ׁשּ יַ לוֹ  הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ ַמע ןּפְ ָ ׁשּ יֵמ  ׁשֶ ִלי ַרּבִ  ַנְפּתָ

ַ�ם, םּדַ ְר ֶט ׂשְ ְמ ַא  ּפַ ַר  ִהְבִחין ׁשֶ י, וֹ בּ ּבְ ָרֵאל ַרּבִ ְנֶטר ִיׂשְ ֵאינוֹ , ַסּלַ בּוִעים יוָר ָד ְס  ֶאת ׁשֹוֵמר ׁשֶ א. ַהּקְ ּלֵ י ִהְתּפַ ִלי ַרּבִ  ַנְפּתָ
ר ָבר ְלֵפׁשֶ יְוַר , ַהּדָ ָרֵאל ּבִ יר ִיׂשְ י, לוֹ  ִהְסּבִ ֶרֶתת ְלֵביָתם ִהְכִניָסה תוֹ יָ ְע ַר  ּכִ ֵני, ַאְלָמָנה ְמׁשָ הּוא ּוִמּפְ ׁש  ׁשֶ א חֹוׁשֵ ּמָ  ׁשֶ
ר ֲאׁשֶ ַדְרּכוֹ  ֶקרּבֹ בַּ  םכֵּ ַהׁשְ  ָיקּום ּכַ יתוֹ  אֵצ ְויֵ  ּכְ ֲ�בֹוַדת יֹומוֹ  ְלֵסֶדר ִמּבֵ ְתעֹוֵרר, ה' ּבַ ֶרֶתת ּתִ ֵדי ָנהָהַאְלָמ  ַהְמׁשָ  רגֹּ ְס לִ  ּכְ

ֶלת־ֶאת ְפִנים ַהּדֶ ׁש  ְוהּוא, ִמּבִ ל ֵמָהִאּסּור חֹוׁשֵ י ְוהֹוִסיף. ְוָיתֹום ַאְלָמָנה ִעּנּוי ׁשֶ ָרֵאל ַרּבִ הּוא, לוֹ  ְוָאַמר ִיׂשְ  ִנְמַנע ׁשֶ
ָבִרים הּסִ ִמ  ַלֲ�ׂשֹות נֹוָסִפים ִמּדְ א, זוֹ  ּבָ ּטֵ ִלי ,ּתֹאַמר ְוִאם: "ְוִהְתּבַ רׁשֶ , ַנְפּתָ יִתי ּה יָא צִ אוֹ וְ  אֹוָתּה  ֲאַפּטֵ ן־ִאם, ִמּבֵ  ּכֵ
ֵאין, יםִד ֵמ ְל  ִנְמֵצאנוּ , ִלְדָבֶריךָ  א, ְיהּוִדי ִיתבַ ְל  ְוָיתֹום ַאְלָמָנה ְלַהְכִניס ׁשֶ ּמָ ר ְוֵאיךְ , אֹוָתם ְיַצֲ�רוּ  ׁשֶ ן לֹוַמר ֶאְפׁשָ  "?!ּכֵ

י ַ�ל ְוַאף לֹום ַרּבִ יב ֵאיזוֹ , רּפָ ס� ְמ  ְצמוֹ ַ�  ׁשָ ַ�ם. ַאְלָמָנה ֵלב ַח ּמֵ ְלׂשַ  ָרָאה ּותֲחׁשִ ְבֵני ָההׁשָ  ּפַ בַּ  ְלֶרֶגל קַר בְ ־ּבִ ה תׁשַ  ֲ�ִלּיָ
ל ַלּתֹוָרה ל הּוא. יונָ ָת ֲח ֵמ  ֶאָחד ׁשֶ ּלֵ לוֹ  יןיִק ִת וָ כְּ  ִהְתּפַ ֶהְרּגֵ ךְ ־ְוַאַחר, ּכְ ֶנֶסת־ְלֵבית ָצַ�ד ּכָ ֵדי ַהּכְ ף ּכְ ּתֵ ּתַ ן ְלִהׁשְ ּתָ ְמח�  ּכִ

ִ בַּ  הַה . הְמָח ׂשּ ִפּלָ ּדּוׁש  ּתְ ַאֲחֶריָה  ְוַהּקִ כוּ  ׁשֶ ְמַ�ט, בַר  ְזַמן ִנְמׁשְ ָהאֹוְרִחים ,םוֹ יּ ַה  יֵר ֳה צָ  ַ�ד ּכִ קֹום־ֶאת ָ�ְזבוּ  ּוְכׁשֶ , ַהּמָ
ֶמׁש  ַהּלֹוֵהט ָהְרחֹוב־ֶאל ָיָצא ֶ ַהׁשּ ׁשֶ ה תָהֲ�ֵיפוּ . רֹאׁשוֹ ־ַ�ל תַח ַפ קוֹ  ּכְ ְלׁשָ ָ�  ָהיוּ  ְוַהח� יִּ  וּ ָהי ּוְצָ�ָדיו, ְכָריוּבְ  אּוָלם .יםִאּטִ

ר ְלֶפַתע  עֹוְמִדים ָאנוּ  ֲהֵרי: "תוֹ יָ ְע ַר לְ  ְוָאַמר ִנְזּכַ
ָסמּוךְ  יַבת ְלִגְבַ�ת ּבְ יָרה ֲהֵרי ּתְ ְוַא , ז'יבֶ נִ וֹ ּפ  ְיׁשִ  ֶאת ַמּכִ

ִנית ן־ִאם, ז'יבֶ נִ וֹ ּפ ִמ  ָהַרב תׁשֶ ֵא  ָהַרּבָ  ֵאפֹוא נּוַכל ּכֵ
ְצָוהבַּ  תוֹ ְוִלְזכּ  ָרּה ַבּקְ ְל וּ  תֲ�לוֹ לַ  דֹוָלה ּמִ ל ַהּגְ  ֵלבוְ ' ׁשֶ

ל ַאךְ ". ן'נִ ְר ַא  ַאְלָמָנה י ִקּבֵ לֹום ַרּבִ , ּה ָת ָמ כָּ ְס ַה  ֶאת ׁשָ
ָגה ּוְלֶפַתע ּנוּ  ּפָ יזוּ  תָהֲ�ֵיפוּ  ִמּמֶ ְפָסה תְוָהַ�ּלִ  ּתָ

ס ֵהֵחל הּוא. ֹוָמּה קְמ ־ֶאת ַמֲ�ֵל  ְלַטּפֵ ְבָ�ה הּבְ , ַהּגִ
ָניו ּפָ ׁשֶ ר נֹותקֹוְר  ּכְ  ְלַמְלֵמל ִסיקְפ ַמ  לֹא ִפיווּ , ֵמֹאש1ֶ

ל ָחהְמ ׂשִ  ִמּתֹוךְ    "... ןנִ ְר ַא  ַאְלָמָנה ְוֵלב: "ִמְצָוה־ׁשֶ
�  

ר ְלִמיֵדי ֶאָחד ִסּפֵ יַבת ִמּתַ ְבֵני הָק ְד וֹ בּ ַל ְס  ְיׁשִ י, קַר בְ ־ּבִ  ּכִ
הוֹ  ִהְתּכֹוֵנן, ֵמָאִביו ְוָיתֹום ַנַ�ר יֹותוֹ ְה בִּ  יָבהיְ בַּ  תִלׁשְ  ׁשִ

יֵמי ָ ־רֹאׁש  ּבִ ין־ְליֹום ָסמּוךְ . ָנהַהׁשּ  רֹאׁש  ִהְזִמינוֹ , ַהּדִ
יָבה י ַהְיׁשִ ן הּוא ֵהיָכן לוֹ ָא ׁשְ וּ , רׁשֶ  קיזִ יְ ַא  ַרּבִ ּוֵ  ִמְתּכַ

רֹאׁש  תיוֹ ְה לִ  ָנה ּבְ ָ ַמע, ַהׁשּ ָ ׁשּ הּוא ּוְכׁשֶ ן ׁשֶ ּוֵ  ִמְתּכַ
ֵתר יְ  ְלִהּוָ יָבהּבַ ׁש , ׁשִ ּקֵ ּנוּ  ּבִ  ךָ לְ  ֵיׁש . "ְלֵביתוֹ  ׁשּובלָ  ִמּמֶ

א יר", ַאְלָמָנה ִאּמָ יָבה רֹאׁש  ִהְסּבִ  ְוִהיא, "ַהְיׁשִ
ָתם־ִמן בֹוא ַהּסְ רֹאׁש  ּתָ ָנה־ּבְ ָ ים ֶ�ְזַרת לֶא  ַהׁשּ ׁשִ ל ַהּנָ  ׁשֶ

ית ֶנֶסת־ּבֵ ַלח, םכֶ ְת נַ כוּ ׁשְ בִּ  ַהּכְ ט ְוִתׁשְ  ַמְעָלהִמלְ  ַמּבָ
ה ֵהיַכל־ֶאל ִפּלָ ּמּוָבן  ִהיא ּה ָל ְע בַּ ־ֶאת. ַהּתְ ְרֶאה לֹאּכַ  ּתִ
ין ִלים ּבֵ ּלְ ְתּפַ ְרֶאה לֹא ְוִאם, ַהּמִ ם ּתִ ָנּה ־ֶאת, אֹוְתךָ  ּגַ , ּבְ

ָבר אֹוָתּה  ְיַצֵ�ר ְיָתה ִלְנֹסַ�  ֵאפֹוא ָ�ֶליךָ . ְמֹאד ַהּדָ ל ַהּבַ ּלֵ ֵבית ּוְלִהְתּפַ ֶנֶסת־ּבְ ּבוֹ  ַהּכְ ל ׁשֶ ּלֵ ְתּפַ ךָ  ּתִ ֵדי, ִאּמְ  ָחּה ּמְ ְלׂשַ  ּכְ
ָכְך ְמַ�ט ה". ּבְ ְלִמיד ִנּסָ ן ַהּתַ ְרצֹונוֹ  ַ�ןָט וְ , ַנְפׁשוֹ ־ַ�ל ְלִהְתַחּנֵ ּבִ רֹאׁש  חּוׁש ָל  ׁשֶ ָנה־ּבְ ָ יָבה תיַר וִ ֲא  ֶאת ַהׁשּ  אּוָלם, ַהְיׁשִ

י יב ִזיקַאיְ  ַרּבִ ֶנֱחָרצּות ְוָאַמר ֵהׁשִ ׁשּום ָמָצאנוּ  לֹא: "ּבְ ׁש  ָמקֹום ּבְ ּיֵ יׁש  חֹוָבה ׁשֶ רֹאׁש  ְלַהְרּגִ ָנה־ּבְ ָ  ֲאִויָרה ַהׁשּ
ל ת אּוָלם, הבָ יׁשִ יְ ־ׁשֶ ּמַ סּוק ֵיׁש  זֹאת ְל�� ִאּיֹוב ְמֹפָרׁש  ּפָ   ". ן'נִ ְר ַא  ַאְלָמָנה 'ְוֵלב ֶנֱאַמר וֹ בּ ׁשֶ , ּבְ

�  
ָ�ָלה רְלַאַח  י ׁשֶ ל הבָּ ַר , גְר בֶּ ְצ ינְ ִמ  ֱאִליֶ�ֶזר ַאְבָרָהם ַרּבִ ַלִים, ףוֹ ּפ זֶ יוּ  ׁשֶ ׁש , ִלירּוׁשָ ּמֵ ֶאָחד ׁשִ , ּפֹוִלין ּכֹוֵלל יֵמָראׁשֵ  ּכְ

ָלל יכֵ ְר צָ בְּ  ַרּבֹות ַסקְוָ�  ימוּ  ְלֵביתוֹ . ַהּכְ ּכִ ים, ִויתֹוִמים ַאְלָמנֹות ִהׁשְ ִאים ֲ�ִנּיִ ָפָניו ׁשֹוְטִחים יוּ ָה וְ , ְוִנְדּכָ  ֶאת ּבְ
ים ֶהםיֵת אוֹ לָ ּתְ  הְת בִּ : "ְוָאַמר ֵאבכְ בִּ  ָסח, ִמיםיָ לְ . ֶ�ְזָרתוֹ ־ֶאת ּוְמַבְקׁשִ ָהְיָתה, ִחּלָ ׁשֶ ָאה ּכְ  ְוָהְיָתה ֹסֲ�ָרה ְלָמָנהַא  יַל ֵא  ּבָ

י היָ ָה , ָצרֹוֶתיָה ־ַ�ל ַניָפ בְּ  ּבֹוָכה ר ִלּבִ ּבַ  ְלַאַחר. בֵא כְ וּ  ַ�רַצ ב ת רֹ ַמ ֲח ֵמ  הָמ וּ אְמ  ֶלֱאֹכל לוֹ ָיכ ָהִייִתי ְולֹא יבִּ ְר ִק בְּ  ִנׁשְ
י ְלּתִ ִהְתַרּגַ י, תנוֹ ָמ ְל ַא ל ָה ן ׁשֶ יֶה ֵת וֹ יּ כִ בְ ִל ט ַ� ְמ  ׁשֶ זֹון אּוָלם, טַ� ְמ  לכֹ ֱא ֶל  םנָ ְמ ָא  ִהְתַחְלּתִ י בֵר ָ�  ָהָיה לֹא ַהּמָ י ְלִחּכִ  ְוִלּבִ

ִנים ָחְלפוּ . יּמִ ִע  ָהָיה לֹא י, ׁשָ ל ןיֶה ֵת יוֹ כְ בִ לְ  הָה ָק  ּכֹה ְוִלּבִ ָמעֹות ַ�ד, תנוֹ ָמ ְל ַא ָה  ׁשֶ ַהּדְ ם  ילַ ָ�  ָ�ׂשוּ  לֹאר בָ כְּ  ׁשֶ רֹש1ֶ
ֵכן, ְוַהּיֹום. ללָ כְּ  י ִיּתָ ֵאיֶנּנִ ל ׁשֶ ּגָ ֶטֶרם, לכֹ ֱא לֶ  ְמס� ַמע ּבְ ל ּה יָ כְ בִּ ־ֶאת ֶאׁשְ בּוָרה ַאְלָמָנה ׁשֶ   "...ׁשְ

  

ְמֵתי ְמָ&ט" ם ּבִ ָגר ׁשָ ֶרד ִמְצַרְיָמה ַוּיָ ן רּוְלַאַח ', טְמָ&  יֵת ְמ ּבִ  ִמְצַרְיָמה דֶר יֵּ וַ ' רלֹוַמ  ָצִריךְ  ָהָיה לֹאֲה וַ  -" ַוּיֵ ה', םׁשָ  רגָ יָּ וַ ' ִמּכֵ   ? ךְ ֶפ ְלֵה  ֶנֱאַמר ְוָלּמָ
א ֲ&ֹקב, ךָ ְד ְלַלּמֶ  ֶאּלָ ּיַ ִמְצַרִים ֹוֵררִהְתגּ  ׁשֶ ִדְבֵרי, ְצִניעּותּוִב  ִצְמצּוםּבְ , טְמָ&  יֵת ְמ ּבִ  ּבְ ְלִמיַהיְּ  ּכְ חּוץ רּוׁשַ ּבְ ְנְיֵני ָהִקיםְל  ֵאין ָלָאֶרץ־ׁשֶ ֵאר ּבִ דֹוִלים ּפְ  ה"אמרי אמת")(. ּגְ

  
ה ְמַל  ַמֲ&ׂשֶ ְרּדְ  דּמֵ ּבִ ה, ֵקיּדַ ָ&ׂשָ  ֱאמּוָנהּבֶ  ְמַלאְכּתוֹ  ֶאת ׁשֶ

ד ַרּבֹות ְוָטַרח ְלִמיָדיו ֶאת ְלַלּמֵ א, ּתֹוָרה ּתַ ם ֶאּלָ ּבָ ר+  ָהיוּ  ׁשֶ
ים ׁשִ ֵ&ת. יקִר ָל ֵאפֹוא  ָהָיה לוֹ ָמ ֲ& ַו  םֶה יֵת נוֹ רוֹ ׁשְ ִכ ּבְ  ַחּלָ  ּבְ
ְבָחן ְלִמיִדים קֶל ֵח  ַרק ָיְדעוּ , ַהּמִ , ָטַ&ן לֵה נַ ְוַהְמ , ֵמַהּתַ
לוּ  ַהּלָ ִרים ׁשֶ ְכׁשָ ד ֵמַ&ְצָמם ֵהם מ+  הֹוִסיף לֹא ְוַהְמַלּמֵ
ד ֶנֱאַנח. ָמהוּ אְמ  ֲ&ֵליֶהם ו: "ְוָאַמר ַהְמַלּמֵ י ַ&ְכׁשָ  ֵהַבְנּתִ

ְבֵרי ֶאת ְרׁשוּ  ל"ֲחזַ  ּדִ ּדָ סוּ ־ֶאת ׁשֶ  - ְלגֹוי' םׁשָ  ִהייְ ַו ' קַהּפָ
ד ָהיוּ  'ְמַלּמֵ מוֹ  יֹוְדִעים ַהְיָלִדים ִאם. ם'ׁשָ  יםנִ יָּ צ+ ְמ  ׁשֶ  ּכְ

ד' ֲאַזי, 'ּגֹוי' ד - 'ְמַלּמֵ ם ַהְמַלּמֵ ָבר ָאׁשֵ ּדָ  ִאם אּוָלם, ּבַ
ָרֵאל ֵהם יֹוְדִעים ִיׂשְ  ֶאת ּתֹוִלים -  ם'ׁשָ  יםנִ יָּ צ+ 'ְמ  ֲאַזי, ּכְ

ָבר ְזכּות ַהּדָ רֹונֹות ֵליֲ& ּוַב  יםנִ יָּ צ+ ְמ  ֹוָתםֱהי ּבִ ׁשְ   "...ּכִ
  

  

  

  
ה ִלְקרֹא ָהעֹוָלם גִמְנַה  לֹש.ָ ָר  ֶאת ְקרּוִאים ִלׁשְ  תׁשַ ּפָ

י ל ִמְנָחהּבְ  ָתבֹוא־ּכִ ת־ׁשֶ ּבָ ָפֶניָה  ׁשַ ּלְ ִניּוְב  ׁשֶ י ׁשֵ  ַוֲחִמיׁשִ
י ַ&ד, ּה ּבָ ׁשֶ  ִליׁשִ ", ׁש ּוְדָב  ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ" סּוקּפָ ּבַ , ׁשְ
ִני ַ&ד אְולֹ  ְבָכל ׁשֵ ָרׁשֹות ּכִ  בֹותְב ִר " ֶפרּסֵ ּבַ . ַהּפָ

ַתב" ֶאְפַרִים הּוא, ּכָ ִה  רֵפ וֹ ס ָטעּות ׁשֶ  ְוֵיׁש , הְרׁשָ ּתָ ׁשְ ׁשֶ
ה  ִלְקרֹא לֹש.ָ סּוִקיםׁשְ  ְלֵלִוי", ָלנוּ  תָלֶת " ַ&ד ְלֹכֵהן ּפְ

ה  ָ סּוִקיםֲחִמׁשּ ָרֵאל" ְפִתיםמֹ ּוְב " ַ&ד ּפְ ה  ּוְלִיׂשְ לֹש.ָ ׁשְ
ִקְרּבֶ " ַ&ד סּוִקיםּפְ  ְך  ּוֶבֱאֶמת", ָך ּבְ יָמן גִמְנַה  הּוא ּכָ  ּתֵ

ם ֵתַבת ְלַסּיֵ ִקְרּבֶ " ּבְ ִהיא" ָך ּבְ ת ׁשֶ ִני ֲ&ִלּיַ א, ׁשֵ ֵהם ֶאּלָ  ׁשֶ
ה ֲ&בָֹדה" ַ&ד ְלֵלִוי קֹוְרִאים ֵני גִמְנַה  ַאְך ". ָקׁשָ  ּבְ

ִפי ",ׁש ּוְדָב  ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ" ַ&ד ִלְקרֹא, ָהָיה אָצ נְ גֶּ ַמ   ּכְ
ְנָהג ְתבוּ  ֲאֵחִרים. ֹוםיּ ּכַ  ַהּמִ ה, ּכָ ּבָ ַהּסִ ְך  ׁשֶ  ְלֶהְמׁשֵ

ָ&ה עֹוד ִריָאהּקְ ַה  סּוִקים ַאְרּבָ ת ַ&ד ּפְ י ֲ&ִלּיַ ִליׁשִ , ׁשְ
ֵדי ִהיא ּיּוְכלוּ  ּכְ סּוק־ֶאת ִלְקֹרא ׁשֶ ל ַהּפָ ִקיָפהַה " ׁשֶ " ׁשְ

ם תּבְ  יםקֹוְרִא  ֶזה ּוְכֵ&ין, ַהֹחל ּוִבימֹות ִמְנָחהּבְ  ּגַ ּבָ  ׁשַ
ל ת ׁשֶ ָרׁשַ ל ֶאת, ַמְסֵ&י ּפָ עֹות־ּכָ ּסָ ה ַהּמַ ֲ&ִלּיָ   . ַאַחת ּבַ

  
ר ְעׂשֵ ה ַל� י ְתַכּלֶ� �   )  כו, יב( ּכִ

בֹות ׁשֹות ֵאּלוּ  ּתֵ ּמְ בֹות ֵמׁש ֲח ה, ַל ָר וֹ סּמָ ּבַ  ןִסּמָ ְל  ְמׁשַ  ַהּתֵ
ׁש  ּיֵ ֶהן ׁשֶ ִים, ִמיםְטָ&  ינֵ ׁשְ  ּבָ ְרׁשַ אּתְ ם ִע  ׁש ֵר גֵּ  אוֹ  ּגֵ , ִליׁשָ

ָ&ָליו ַלּקֹוֵרא ןְלַסּמֵ  ְכֵדיוּ  ִים ֶאת ְטִעיםְלַה  ׁשֶ ְרׁשַ  ַהּגֵ
א ְוֶאת ֹקֶדם ִליׁשָ ן רְלַאַח  ַהּתְ בֹות ֶאת נוּ ָנְת , ִמּכֵ  ַהּתֵ

בֹות ןּכֵ ׁשֶ , ןִסּמָ ְל  ָהֵאּלוּ  ה ַהּתֵ י ְתַכּלֶ� �  תמוֹ ָ& ְט מ+  ּכִ
ִיםּבְ  ר ְוֵתַבת, ֵגְרׁשַ ְעׂשֵ ַטַ&ם ַל� א ּבְ ִליׁשָ  ֶזה ֵסֶדר ְכִפיוּ , ּתְ

בֹות ֶאת ְטִעיםְלַה  ָצִריְך  ֵני תמוֹ ָ& ְט ּמ+ ַה  ַהּתֵ ׁשְ  ִמיםְטָ&  ּבִ
ה: ְוֵהן, ֵאּלוּ  וּ , ֶז�� ְרב� בוּ , ִק� ה ,מלכים)ב( ׁש��� ּלֶ ְלֵא�  ,קאל)זיחב( ּו�

את עּות .צפניה)ב( זֹ�� ְך  נֹוַבַ&ת ְוַהּטָ א ִמּכָ ִליׁשָ ַהּתְ  ׁשֶ
ֹראׁש  ִנְמֵצאת ָבה ּבְ  ןּכֵ ׁשֶ , ֹקֶדם ּה נָ גְּ נַ ְל  ֵאין אּוָלם, ַהּתֵ

ִמיד א ִנְמֵצאת ּתָ ִליׁשָ דֹוָלה ַהּתְ רֹאׁש  ַהּגְ ָבה ּבְ , ַהּתֵ
דּוַ&  ּיָ ם, ּכַ ר ּגַ ֲאׁשֶ ַרע ּה ָת ָמ ָ& ְט ַה  ּכַ   מסורת הקריאה)(. ִמּלְ

�  
�ת ל ַהְסּכֵ ָרֵא� ַמע! ִיׂשְ   )  כז, ט( ׀ ּוׁשְ

�ת תַב ּתֵ  ַטַ&ם ַהְסּכֵ ְך ְה ַמ  ּבְ  ל"ֲחזַ  ֵריְלִדְב  זּמֵ ְלַר , ּפַ
ְך ־ְוַאַחר ָאָדם ִיְלַמד ְלעֹוָלם, ְבָרכֹותּבִ   ְוֵכן, הֶיְהגֶּ  ּכָ

תּבְ  ָאְמרוּ  ּבָ ר רַד ֲה ַו  ׁש נָ ֱא  רַמ גְ ִל  ׁשַ ְך ְה ַמ  ְוֵתַבת, ִלְסּבַ  ּפַ
מוֹ  ִהיא ּה ־ְך ָפ ֲה  ּכְ ּה  ְך ָפ ֲה ַו  ּבָ ֹכּלָ , ּבָ   תפוחי חיים)(ָבּה.  אּדְ

�  
 �ו ה ה  'ְיַצ$ ָרָכ� ָך! ֶאת־ַהּבְ יךָ ִאּתְ ֲאָסֶמ( ֽ   )  כח, ח( ּבַ

ַבת ה ּתֵ ָרָכ� ָזֵקף ְטֶ&ֶמתמ+  ַהּבְ ְפֶסֶקת ןָקטֹ  ּבְ ַבת ּומ+  ִמּתֵ
יךָ  ֲאָסֶמ( ֽ ַאֲחֶריָה  ּבַ אן ְוֵיׁש , ׁשֶ ָרָכה זֶמ ֶר  ּכָ ַהּבְ  חֹוֶזֶרת ׁשֶ
ָך!  ְלֵתַבת ַלֲאחֹוֶריָה  ָרכֹות לֹוַמר, ִאּתְ ַהּבְ  ְמסּורֹותֵהן  ׁשֶ

ָך  ְוִתְהֶייָנה ְלָך  ְרׁשוּ  מוֹ ּכְ , ִאּתְ ּדָ  ַאְבָרָהם ַ&ל ל"ֲחזַ  ׁשֶ
ָרכֹות ָאִבינוּ  ַהּבְ ָיָדיו ְמסּורֹות ָהיוּ  ׁשֶ   חסד)־חוט של(. ּבְ

�  
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