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  ) כט, י( ֵמחֵֹטב ֵ�ֶציָך ַ�ד ׁשֵֹאב ֵמיֶמיךָ 

ַ�ם ב ּפַ יִחדּ 'ַה  ָיׁשַ י ִעם 'מ"יִר ָה  ּוׁשֵ  ּמוֹ ִע  ְוׂשֹוֵחַח , ְרָקאִמּווּ  לְנּדְ ֶמ  ְמַנֵחם ַרּבִ
תּוב־ַ�ל ם: "ַהּכָ ִבים ַאּתֶ ֶכם ַהּיֹום ִנּצָ ּלְ ", ֵמיֶמיךָ  ׁשֵֹאב ַ�ד ֵ�ֶציךָ  ֵמֹחֵטב, 'ְוגוֹ  ּכ%
ְבֵרי־ֶאת ירכִּ ְוִהזְ  ִ ַר  ּדִ ֵדנוּ : "ַאלׁשָ וְ ", םֵד וֹ ק ָחׁשּוב־ֶהָחׁשּוב: "י"ׁשּ י ְיַלּמְ  ָהַרּבִ
יםִה  ַמּדּוַ� , ְרִקיִמּווּ  ה? יךָ ֶמ יֵמ  ְלׁשֹוֵאב ֵ�ֶציךָ  חֹוֵטב בוּ תַהכָּ  ְקּדִ  רֵת וֹ י ָחׁשּוב ּוַבּמֶ

ִים בֵא וֹ ׁשּ ִמ  ִציםֵ� ָה  חֹוֵטב יב"? ַהּמַ י ֵהׁשִ , יהּוִדילִ  ָלֵתת ֵ�ָצה חֹוֵטב: "ַה לֶמְנּדְ  ַרּבִ
ֹוֵאבַה ֵמ  יֹוֵתר בוּ ׁש ָח  ַהְינוּ , ַמִיםלֹו  ׁשּ י ּדְ אֹוֵמר ִמּמִ ִני  ׁשֶ ֵ ְלּפ ַלׁשּ ּתֹוָרה ּולּפִ   "...ּבַ

�  

ָנה בַּ בְּ  ַאַחת ׁשָ מּוָכה ת ׁשַ ָר ּפָ  תׁשַ ִבים ַהּסְ ָנה ְלרֹאׁש ִנּצָ ָ יעוּ , ַהׁשּ  ֶאל יםבִּ ַר  ִהּגִ
ָרף ָ י, א'צָ ינִ לְ גֶ וֹ ּמ ִמ  'ַהׂשּ ים ַרּבִ יָרא,  ְיִחיֵאל ֵמִאיר ַחּיִ ּפִ אֹוָתּה  ַלְמרֹותׁשַ ּבְ  ׁשֶ
קּוָפה ְרָרה ּתְ ָפה ׂשָ ה ַמּגֵ ֶקת.  ָקׁשָ ּבֶ יםַר ּוִמּדַ בֵּ ־ַ�ל הלָ יְס וִּ ַה  רַה נְ  ֶאת ָ�ְברוּ  ּבִ  יּגַ
ֵני אּוָלם, ְסִפיָנה ִפיָנה ָטְבָ�ה, ָהַרב ָהעֶֹמס ִמּפְ ל־ִעם ַהּסְ ַחְסֵד  ַהּנֹוְסִעים.־ּכָ  יּבְ

לוּ  ַמִיםׁשָ  ֶדֶרְך ֵנס,  ִנּצְ ם ּבְ ּלָ יעוּ ּכ% ִהּגִ ְגֵדיֶהם ָהיוּ  איצָ נִ לְ גֶ מוֹ לְ  ּוְכׁשֶ ים ּבִ ּבִ  יִמּמֵ  ְרט%
ָהר ָלם. ַהּנָ י ִקּבְ ְמָחהבְּ  ָהַרּבִ ת, ׂשִ ּדַ בַּ  ֵליל ּוִבְס�% יׁש ֹקֶדׁש, ־תׁשַ סּוק־ֶאת ִהְדּגִ : ַהּפָ

ם" ִבים ַאּתֶ ֶכם ִנּצָ ּלְ לֹוַמר", ַהּיֹום ּכ% ֶכם ּכְ ּלְ ּכ% ְהיוּ  ׁשֶ ִבים ּתִ ִלי ִנּצָ . ִאיׁש  רֵד ָ� יֵּ ׁשֶ  ּבְ
ָנה רֹאׁש  רְלַאַח  ָ ה ַהׁשּ מוֹ  יזְלַהְכִר  ִצּוָ ׁשְ י, ּבִ ם ּכִ ּלָ יֶהם ָיׁשּובוּ  ּכ% ׁשוּ  ְולֹא ְלָבּתֵ  ַיְחׁשְ
ֵני ָפה ִמּפְ ּגֵ ּלֹא ְוִהְבִטיַח , ַהּמַ הְיא%  ׁשֶ ל ָלֶהם ּנֶ ם עַר ־ּכָ ַדְרּכָ ְיָתה ָרהזָ ֲח  ּבְ   .ַהּבַ

�  

ת ָרׁשַ ִבים ּפָ ָסמּוךְ  ָחָלה ְלעֹוָלם ִנּצָ ָנה ְלרֹאׁש  ּבְ ָ ּה  ְמָבְרִכים ֵאין אּוָלם, ַהׁשּ  ֶאת ּבָ
ֵדי, ַהֹחֶדׁש  ל ּכְ ָטן־ֶאת ְלַבְלּבֵ ָ ֱאַמר ַהׂשּ ּנֶ נוּ  ְליֹום ֶסהכֶּ בַּ " ּכַ ַהֹחֶדׁש ", ַחּגֵ . הּסֶ כ% ְמ  ׁשֶ
י ְוֵהִעיד ֵניאֹור ַרּבִ ַ�ל יאִד ִמלַּ  ַזְלָמן ׁשְ ְנָיא' ּבַ י, 'ַהּתַ ֶמְזִריְטׁש  יֹותוֹ ְה בִּ  ּכִ ַמע ּבְ  ׁשָ

יד ּגִ ם ֵמַהּמַ ׁשֵ ַ�ל ּבְ ם־ַהּבַ י, ֹובט־ׁשֵ ִביִעי ַהֹחֶדׁש  ֶאת ּכִ ְ בָּ ַה  ךְ ֵר בָ ְמ  ַהׁשּ ַ�ְצמוֹ  ה"ּקָ  ּבְ
ַ בַּ  תׁשּ ְפֵני ּבָ ּלִ ָנה רֹאׁש  ׁשֶ ָ ָרֵאל ְמָבְרִכים ֶזה ּוְבֹכַח , ַהׁשּ ל־ֶאת ִיׂשְ י־ּכָ ָנה ָחְדׁשֵ ָ    .ַהׁשּ

�  

לֶק ֱאלֹ  ה'ְוָנַתן  ה ַ�ל־יָך ֵאת ּכָ   ) ז ל,(ׂשְנֶאיָך ־ֹאְיֶביָך ְוַ�ל־ָהָאלֹות ָהֵאּלֶ

י ֶהָחִסיד ר יךְ לִ יְ רוֹ גְּ  ְצִבי ַרּבִ ַ�ם ִסּפֵ י, ּפַ ַנֲ�רּותוֹ  ּכִ ָסמּוךְ  ֹוֵררִהְתגּ  ּבְ  ָאִביו יתְלבֵ  ּבְ
ָהָיה, ֶאָחד ָנְכִרי ְמֶחה ׁשֶ ָחְכַמת מ% ד ּבְ ים ַהּיָ יִעים ָהיוּ  ְוַרּבִ ֵדי ֵאָליו ַמּגִ א ּכְ ַנּבֵ ּיְ  ׁשֶ
ַ�ם ְולֹא, ֲ�ִתיָדם־ֶאת ָרהַהּמַ ־ֶאל ָקַלע ּפַ קּוָפה. יוָת אוֹ בוּ נְ בִּ  ּטָ  ְלַאַחר ָרהצָ ְק  ּתְ

ְכַנס ּנִ ְצֹות ׁשֶ ַ�ם ָ�ַבר, ַלּמִ ַ�ר ּפַ יתוֹ  ְלַיד ְצִבי ַהּנַ ל ּבֵ ז ַהּקֹוֵסם ׁשֶ ַה , ַהּלָ הּוְכׁשֶ  ּלָ
יט ַכף ִהּבִ ר לוֹ  ָאַמר ָידוֹ ־ּבְ ּכָ ּנִ י ׁשֶ ה ֶזה ּכִ ְצֹות ִנְכַנס ַ�ּתָ ִפלִּ  ִניַח ְלָה  ְוֵהֵחל ַלּמִ , יןּתְ
א אּוָלם י קֹוֶדֶרת ְנבּוָאה לוֹ  ִנּבֵ עֹוד ָימּות ּכִ ה ּבְ לֹש1ָ ים ׁשְ ָהָלה. ֳחָדׁשִ  ָאֲחָזה ּבֶ

ַ�ר־ֶאת ב, ַהּנַ ָ ׁשּ ד  ָאִביו ָרָאה ְלֵביתוֹ  ּוְכׁשֶ יִמּיָ ָניו ֵאין ּכִ ְתמֹול ּפָ ה. םׁשוֹ לְ ׁשִ  ּכִ ִחּלָ  ּתְ
ַ�ר ָרָצה לֹא ה־ֶאת ְלַגּלֹות ַהּנַ ּבָ ן רְלַאַח  אּוָלם, ַהּסִ יר ִמּכֵ  קֹורְמ  ֵמֵהיָכן ִהְסּבִ
ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ  ָהָאב ִנְדַהם. תוֹ בוּ צְ ַ�  ר ַ�ל נוֹ בְּ ־ֶאת ְלהֹוִכיַח  ְוֵהֵחל, ַהּדְ  ָהַלךְ  ֲאׁשֶ
ר ְסִמיםקֹ ־לְוֶא  ְמעְֹנִנים־לֶא  י ִלּבוֹ ־ַ�ל ְוִדּבֵ ל ּכִ ְבֵריֶהם ּכָ , רּוַח ־תעוּ ְר וּ  לבֶ ֶה  ּדִ

ַ�ר אּוָלם ִמים ַחדַא בְּ . ַנְפׁשוֹ ־ֶאת ָיַדע לֹא ְוָהָאב ַפַחדבְּ  ירוּ ׁשָ  ַדִיןֲ�  ָהָיה ַהּנַ , ַהּיָ
יַ�  דֹול ָאִחיו ִהּגִ ל ַהּגָ ַ�ר ׁשֶ ִהְתגּ  ַהּנַ ַמע, ביֶּ לַ יקוֹ ִמ  ִעירבָּ  ֹוֵררׁשֶ ָ ׁשּ ַבר ֶאת ּוְכׁשֶ  ּדְ

ֹאָרע םַר ־לֶא  ִלְנֹסַ�  ְלָאִביו ָיַ�ץ, ַהּמְ ׁש  אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ְצִבי ֱאִליֶ�ֶזר יַרבִּ  ּבָ ָרָכה ּוְלַבּקֵ  ּבְ
יו ְוֵ�ָצה ַמע. ִמּפִ ַסר, ַלֲ�ָצתוֹ  ָהָאב ׁשָ ּמָ ֶתק־ֶאת יַרבִּ לָ  ּוְכׁשֶ ַ�ר נוֹ בְּ  םׁשֵ  ִעם ַהּפֶ  ַהּנַ
ר ַ�ם ְנבּוַאת ַ�ל ְוִסּפֵ ל ַהּזַ ְכִרי־ׁשֶ י הַנֲ�נָ , ַהּנָ ַ�ל, הּוא ֱאֶמת: "ְוָאַמר ָהַרּבִ  ְצִבי ׁשֶ

ן ּלֹא רִנְגזַ  ָרֵחל־ּבֶ ה יֹוֵתר ִיְחֶיה ׁשֶ לֹש1ָ ְ ים ִמׁשּ ה ֳחָדׁשִ  ָ�ָליו ּגֹוֵזר ֲאִני אּוָלם, ֵמַ�ּתָ
ְחֶיה ּיִ ְבִעים ׁשֶ ָנה ׁשִ ל לֵר ָ� ְוֶה , ׁשָ נָּ  ִמיָתה ְיַקּבֵ יו ְוָימּות הְמׁש% ְחּתָ ָקרֹוב ּתַ ". ָיְצאּו ּבְ

י  ְפֵני ָהַרּבִ ְמָחהִמּלִ ׂשִ ןיו ְוִכְדָבָר , ּבְ ְכִרי. ָהָיה ּכֵ ַ�ר ,ֵמת ַהּנָ   . ָיִמים ֶהֱאִריךְ  ְוַהּנַ
�  

  
ִבים ַהּיֹום ם ִנּצָ ם -  )כט, ט( ַאּתֶ , רֶפ ֵא  נֹוָטִריקֹון ַאּתֶ

ילוּ  ִאם. הָמ , ֹוַלַ�תּת  ּפִ ׁשְ ַאְבָרָהם ַ�ְצְמֶכם ּתַ ּכְ
ָאַמר ָד , רֶפ ֵא ְוָ  ָ�ָפר ְוָאֹנִכי ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל ׁשֶ דוִ ּכְ
ָאַמר , ִאיׁש ־לֹאוְ  תֹוַלַ�ת ְוָאֹנִכי ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל ׁשֶ

ה ָאַמר ּוְכֹמש)ֶ ְהיוּ  ָאז, ָמה ְוַנְחנוּ  ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל ׁשֶ ּתִ
ִבים  )ֻׁשלחן מלכים(. עֹוָלםבָּ  ָדהָמ ֲ� ְוַה  ִקּיּוםבְּ  ִנּצָ

�  

ֶכם ִלְפֵני  ּלְ ֲחִביִבים ֵאיָמַתי -  )שם( יֶכםֵק ֱאלֹ  ה'ּכ(
ָרֵאל בָּ ַה  ִלְפֵני ִיׂשְ ֵהם? ה"ּקָ ׁשֶ ה ּכְ ּדָ , ִאם ַאַחת ֲאג(

ּלְ  ם. םיֶכ ֵק לֹ ֱא  ה' ִלְפֵניי זַ ֲא  -  ֶכםּכ( אֹוִתּיֹות ַאּתֶ
ִבים, ֱאֶמת ה ִנּצָ יַמְטִרּיָ ץ ּגִ ּקֵ י, ּבַ ַאְחדּות ְיֵדי־ַ�ל ּכִ
ה ֵקץ ֶאת ה' ָיִחיׁש  ֱאֶמת ּלָ א(  )חכמת שלמה(. ַהּגְ

�  

ם ִליֵכנוּ ּתַ  לַא  נֹוָטִריקֹון ַאּתֶ ָפנֶ ִמ  ׁשְ ְורּוַח  ְוֵכן, יךָ ּלְ
ּנוּ ִמ  חּקַ ּתִ ־לַא  ךָ ָקְדׁשְ  ז ַהּיֹום, ּמֶ ֹראׁש ַ�ל  ְמַרּמֵ

ָנה ָ זַֹהר ּוָבאּמ כַּ  ַהׁשּ דֹוׁש  ּבְ  )(אוהב ישראל. ַהּקָ
�  

ם טוּ ּתִ  נֹוָטִריקֹון ַאּתֶ ּפְ ּפַ ִמ  ׁשְ ִבים, ֶמתֱא  טׁשְ ִנּצָ
טוּ יִ  ְזָהִריםנִ  נֹוָטִריקֹון ּפְ ּפַ ִמ  ֵ�תּבְ  ׁשְ , קֶד ֶצ  טׁשְ

ְזּכוּ  ֶזהּובָ  ֶכם ִלְהיֹות ּתִ ּלְ , םיֶכ ֵק לֹ ֱא  ה' ִלְפֵני ּכ%
ּתִ  ֶרהׁשֶ ִכיָנה ׁשְ ְ ָרֵאל־ַ�ל ַהׁשּ  )בן אחיסמך(. ִיׂשְ

�  

ם המ(  ְלמּודוֹ ּתַ  םִא  נֹוָטִריקֹון ַאּתֶ ִבים ֲאַזי, ְקׁשֶ ִנּצָ
ַר יִ  ֶ�ְזָרתוֹ ּבְ  ָקהָד ְצ  ִתיַנתנְ  -  מוֹ , ֹוִעיָלהמ ךְ ְתּבָ ּכְ

ּמּוָבא ם ׁשֶ ׁשֵ י, ל"ָהֲאִריזַ  ּבְ ה ּכִ ֶ ְתַקׁשּ ַתְלמּודוֹ ּבְ  ַהּמִ
ן יָנה ֵריֲ� ׁשַ  לוֹ  ְתחוּ ְוִיּפָ  ְצָדָקה ִיּתֵ ֵאר ֶזהּובָ , ּבִ ּבֵ
למֹ גְּ =  ד"גָּ , יָנהּבִ  ףלֵּ ַא =  ב"ָא  ל"ֲחזַ  רַמֲאַמ  ֶאת

יםּדַ  לֹוַמר, ּלִ ֵדי ּכְ יָנה ףּלֵ ּוְלַא  ּתֹוָרה ִלְלֹמד ּכְ , ּבִ
ים לְגמֹ ִל ָ�ֶליָך  ּלִ ִבין ְוָאז ּדַ יל ּתָ ּכִ  )תורהאור (. ְוַתׂשְ

�  

ם םמ(  קּומוּ ּתָ  לּולֱא  נֹוָטִריקֹון ַאּתֶ לּולֱא  ְוֵכן, ְקּדָ
תוֹ ּתְ  יִמיםַמ  ִחּלָ ּכִ ְזָרח ֲ�דֹות גִמְנַה ִפי כְּ , ׁשְ ַהּמִ

ים ּכִ ת ִליחֹותּסְ ַל  ְלַהׁשְ ִחּלַ ִבים. ֱאלּול ֹחֶדׁש  ִמּתְ ִנּצָ
. ִחיָלהְמ  ַבְקׁשוּ יְ  ַיַחדּבְ  ּבּורִצ  ףּסֵ ַא ְת נִ  נֹוָטִריקֹון

יִקיםַצ  ֲהגוּ נָ  ְוֵכן ִבים. ּוָסרמ ְרּבוּ יַ  לּולֱא  ּדִ םוֹ יּ ַה  ִנּצָ
יִקיםַצ  ֲהגוּ נָ נֹוָטִריקֹון  יחוּ יַ  ֱאלּולּבֶ  ּדִ ְדֵריִמ  ּנִ ּסִ

זֶמ ֶר  ַהּיֹום .עֹוְרִריםְמ  יםיִ וּ דּ וִ  ְלְמדוּ יִ  ָלכֹותֲה 
ָנה ְלֹראׁש  ָ ָאהֵמ  ְתְקעוּ יִ  ּיֹוםַה  נֹוָטִריקֹון ְוהּוא, ַהׁשּ

ֶכם, ֶאָחדוְ  ּלְ םּכ(  נֹוָטִריקֹון ּכ( יםְל  ּלָ מוֹ ּכְ  בּוׁשִ
נוּ ּכ(  ְוֵכן, ְלָאִכיםַמ  םְל  ּלָ  )שם(. ְלכּותוֹ ַמ  בֹודּכְ  ׁשֵ

�  

ִלֵכם ֶאל ׁשְ , ִתיַרּבָ  ד"ֶמ ּלָ ַה  - )כט, כז( ֶאֶרץ ֲאֶחֶרת־ַוּיַ
ִליָכ  ְוִאם ה ּה ַנׁשְ ּלָ ַת  ֵמַהּמִ ּוָ ָהאֹוִתּיֹות ְרָנהּתִ

ה ִגיַמְטִרּיָ ֵדי, וׂשָ ֵ�  ּבְ ז ּכְ ִאם ְלַרּמֵ ִלים ׁשֶ ִמְתַ�ּצְ
ק  ּמּודּלִ ּבַ  ֱאַמר וׂשָ ֵ� ִיְתַחּזֵ ּנֶ ִאם, ּכַ ַהּקֹול ֵאין ׁשֶ

ַדִים ֲאַזי, ַיֲ�ֹקב קֹול  )חומת אנך(. וׂשָ ֵ�  ְיֵדי ַהּיָ
�  
 

  תשע"ונצבים, כ"ח באלול  פרשת    
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ֶכם ּלְ ִבים ַהּיֹום ּכ( ם ִנּצָ   ַאּתֶ

יר ְפָלג ָ�ׁשִ י ָהָיה מ% ר, רֶט ְס וּ ׁש  קִיְצָח  ַרּבִ ָהל יֵמֲחׁשּובֵ  היָ ָה וְ , ִזיִדיְטׁשֹוב ֲחִסיֵדי ַדתֲ�  ַ�ל הִנְמנָ  ֲאׁשֶ  ַהּקָ
ִעירוֹ  י ּבְ ָידוֹ  הָ�לָ  בַר  הֹון. ָהֵ�ָדה ּוֵמָראׁשֵ ר לּוְבכֹ , יםִפ ָ� סֹ ְמ ַה  יוָק ָס ֲ� ֵמ  רִלְצּבֹ  ּבְ ָנה ֲאׁשֶ . וֹ ְרכּ ּדַ  ה' ִהְצִליַח , ּפָ

ְסּפוֹ ־ֶאת ַמר לֹא ּכַ י ׁשָ ר היָ ָה וְ , ְלַ�ְצמוֹ  ַרק קִיְצָח  ַרּבִ  ְלָכל ִלְרָוָחה תּוַח ּפָ ָהָיה  ּוֵביתוֹ , ָדָקהצְ לִ  ָתיוְמעוֹ  ְמַפּזֵ
בוָ  עֹוֵבר ִנים ָ�ְברוּ  ּכֹה. ׁשָ ּכֹות ׁשָ ר, ֲאר% ֲאׁשֶ  ץֶר ּפֶ ־ֵאין, ַגעֶפ וָ  ִמְכׁשֹול ְללֹא ּוַמְצִליִחים הֹוְלִכים יוָק ָס ֲ�  ּכַ
ל אּוָלם. יוָת בֹ חֹ ְר בִּ  ָחהוָ צְ  ְוֵאין יֹוֵצאת ְוֵאין ְלּגַ עֹוָלם חֹוֵזר ּגַ י ֵהֵחל ַאט־ְוַאט, ּבָ י, חּוׁש לָ  קְצָח יִ  ַרּבִ ְרכַּ  ּכִ  תּבִ

ַפע ֶ ָקה ַהׁשּ ּלְ ּנוּ  ִהְסּתַ ּום ִמּמֶ ה. ָמה־ִמׁשּ ִחּלָ ים ַהֶהְפֵסִדים ָהיוּ  ּתְ ֹכחוֹ  ָהָיה ַוֲ�ַדִין ְקַטּנִ  אּוָלם, םאָת ְלׂשֵ  ּבְ
ךְ  ֶמׁשֶ ַמן ּבְ ִלי בוֹ ַמצָּ , ְוָצְנחוּ  יוָק ָס ֲ�  ָהְלכוּ  ַהּזְ ְלּכָ יעוּ  רֲאׁשֶ  ַ�ד, ַרע־ִכיבְּ  ָהָיה ַהּכַ י. ֶפׁש נָ ־ַ�ד ַמִים ִהּגִ ַלּפֵ  ּכְ

ה חּוץ י ִנּסָ יךְ  ִיְצָחק ַרּבִ ָנִגיד ְלֵהָראֹות ְלַהְמׁשִ ה ּכְ ַמר, ּוְמַצּוֶ ל ְוׁשָ ָמר־ִמּכָ י דוֹ סוֹ ־ֶאת ִמׁשְ  ָיְרדוּ  יוָק ָס ֲ�  ּכִ
ית ר ֲאחֹוַרּנִ רִמׂשְ  ְוהּוא ַמֲ�לֹות ֶ�ׂשֶ ּכֵ ַדְרכּ  אּוָלם, ּובקנָ  ררוֹ צְ ־לֶא  ּתַ ל וֹ ּכְ ֹכחוֹ  ָהָיה לֹא, עֹוָלם־ׁשֶ  ֶאת ֹנַ� ְמ לִ  ּבְ

ּלּוי ָבִרים ּגִ ל תוֹ יָד ִר יְ  רבַ ּדְ  הׂשָ ֲ� נַ  ּוִבְמֵהָרה, ַהּדְ י ִגידנָּ ַה  ׁשֶ ָלל ְלַנֲחַלת, רֶט ְס וּ ׁש  קִיְצָח  ַרּבִ ם. ַהּכְ ּלָ  ָסחוּ  ּכ%
ְפִליָאה ל לּוָלהּתְ ַה  תוֹ יָד ִר יְ  ַ�ל ּבִ יר ׁשֶ ְפָלג ֶהָ�ׁשִ ַ� , ַהּמ% ָבר לֹא דׁשֶ ַ�ל ָהָיה ִמּכְ ָאה ּבַ ָ�ה ּוַבַ�ל ַהּמֵ ַ�ל, ַהּדֵ  ּבַ

ִלי ַמֲ�ָמד ּוַבַ�ל יםבִּ ַר  ְנָכִסים ְלּכָ ה, ֵאיָתן ּכַ ָא  ִמְסּתֹוֵבב הּוא ְוַ�ּתָ ר, רֹאׁש  ּויפֲח וַ  לבֵ ּכְ ּתֵ ִרּיֹות ֵמֵ�ין ִמְסּתַ  ַהּבְ
ׁש  יו ְוחֹוׁשֵ ים ִמּנֹוׁשָ ארוֹ ־ַ�ל יקוּ ִע ֵה ׁשֶ  ָהַרּבִ ְתִביעֹות ְמנּוָחה לוֹ  וּ נָנְת  ְולֹא ַצּוָ   . םיֶה ֵת בוֹ חוֹ  ּבִ

ָרָאה ׁשֶ י ּכְ י קִיְצָח  ַרּבִ י ְוֵהִבין, ָצָרה ָצָרתוֹ  ּכִ ְמַ�ט ּכִ ס, ָרָ�הָה  ֵאָליו ְלָתהכָּ  ּכִ ּנֵ  ְוֵהֵחל ַ�ְצמוֹ ־ִעם ִהְתּכַ
ירְלַה  ה ְעּתִ ִחּנָ ֲחִזיר, קֹונוֹ  ִלְפֵני ּתְ ּיַ לוֹ ־ֶאת ְלָהִאיר ׁשֶ ל ַמּזָ ל ֶאת ִויַגְלּגֵ ְלּגַ ֵמ  ׁשּוב תוֹ ָח לָ צְ ַה  ּגַ  ָהָיה. רּום יִלׁשְ
ְלֵהי ֶזה ׁשִ ָנה ּבְ ָ ר, ַהׁשּ ֲאׁשֶ ִליחֹות ָהַרֲחִמים ְיֵמי ּכַ ִקים ְוַהּסְ ּפְ ַתח ִמְתּדַ ּפֶ ה ּבַ ל ּוְתחּוׁשָ ין־יֹום ׁשֶ  תכֶ הֹולֶ  ַהּדִ

ֶטתּוִמְתּפַ  ֶ ֲאִויר ׁשּ אֹוָתם. ּבַ מוֹ  נֹוַדע, ָיִמים ּבְ ל ׁשְ י ׁשֶ ֶרּמִ  ֵמִאיר ַרּבִ לַ ִמּפְ ְרֵסם, ןיׁשְ ִהְתּפַ ֶגב ׁשֶ ׂשֶ ָ ְקד%  ּבְ  תוֹ ׁשּ
ְרכֹוָתיו ּוְבֹכַח  ֵאיָנן ּבִ י, ֵריָקם חֹוְזרֹות ׁשֶ יקצַּ ַה ־ֶאל יםָלׂשִ  ֶהְחִליט ִיְצָחק ְוַרּבִ ָ�ָמיו ּדִ ֵדי, ּפְ ֵרךְ  ּכְ יו ְלִהְתּבָ  ִמּפִ

ְזכּותוֹ  עׁשַ וָּ ִה לְ וּ  בוֹ  ּבִ ּצָ ׁשֶ ַה  ִמּמַ ה ָאַמר. הּקָ ׁש בִּ  .ְוָ�ׂשָ ֶרךְ  ָלֵצאת ְלִהְתּכֹוֵנן ּקֵ א, ַלּדֶ ַאַח  ֶאּלָ ׁש  רׁשֶ ּפֵ ׁשְ ּפִ  ׁשֶ
לָּ  יסוֹ כִ בְּ  י, ּוְלַצֲ�רוֹ  תוֹ וָּ ַה לְ  הּגִ ָידוֹ  ֵאין ּכִ כּום ֶאת ֲאִפּלוּ  ּבְ עּום ַהּסְ ל ַהּזָ ֶרךְ  אֹותהֹוצְ  ׁשֶ  נוֹ כָּ ׁשְ ִמ  קֹוםְמ  ַ�ד ַהּדֶ

ל יקצַּ ַה  ׁשֶ ְמַ�ט .ּדִ ק הּוא אּוָלם, ָיָדיו פוּ ָר ׁשֶ  ּכִ  ְוָיָצא, נוֹ לוֹ ְק צִ בְּ  ְוֵציָדה ָמזֹון ְמַ�ט ָצַרר, ןֶמ אֹ  מּוַנתֱא בֶּ  ִהְתַחּזֵ
הּוא ֶרךְ ּדֶ לַ  ׁשֶ ַגּפוֹ  צֹוֵ�ד ּכְ ת ּבְ ֶרךְ  ַרְגָליו־ֶאת ּוְמַכּתֵ ּדֶ ה ּבַ ּכָ עֹות. ָהֲאר% ּכֹות ׁשָ י ַ�דצָ  ֲאר% ַדְרּכוֹ  קִיְצָח  ַרּבִ  ילִ בְּ  ,ּבְ
ֶרךְ  לוֹ  הצָ ָא  ןכֵּ ׁשֶ , ָמה־ִלְזַמן ֲאִפּלוּ  רצֹ ֲ� לַ  יַ�  ַהּדֶ יק־ֶאל ְלַהּגִ ּדִ ָ�ה הְוָיָפ  ַהּצַ ה אּוָלם .ֹקֶדם ַאַחת ׁשָ ְלׁשָ  ַהח%

ֵרָרה ּוְבֵלית, יוָת תוֹ אוֹ ־ֶאת ּבוֹ  ָלֵתת ֵהֵחּלוּ  ְוָהָרָ�ב ָנה ּבְ ֶרךְ  יְלִצּדֵ  ּפָ ב ַהּדֶ ֶט , ְמַ�ט ָלנּוַח  ְוָיׁשַ יךְ  ֶרםּבְ  ַיְמׁשִ
ַדְרּכוֹ  ה ּבְ ּכָ ַמן. ָהֲאר% ּזְ ב ּבַ ׁשַ ּיָ י ֵהֵחל, ְמַ�ט ָלנּוַח  ׁשֶ ָבהּוְבַמֲח , ַהֲחפּוָזה תוֹ יָא צִ יְ ־ַ�ל ְלִהְתַנֵחם ִיְצָחק ַרּבִ  ׁשָ
ה ִנּיָ ְמַ�ט ׁשְ ִהְתָחֵרט ּכִ ָצא ַ�ל ׁשֶ ּיָ ה ּכֹה ְלֶדֶרךְ  ׁשֶ ּכָ ְדָרִכים ַרְגָליו־ֶאת תּתֵ ְלכַ  סנוּ ָא ַ�ד ׁשֶ , ָלהגָ ֲ�  ְללֹא ֲאר%  ּבִ

ֲ�ׂשָ  ֶאת אּוָלם, ֲ�ַקְלַקּלֹות יב ֵאין הַהּנַ ל־ֶאת ֶאֱחזֹר לֹא ֲהֵרי. "ְלָהׁשִ ֶרךְ ־ּכָ ה ַהּדֶ ּכָ ָבר ָהֲאר% ּכְ י ׁשֶ  ָאַמר", ָהַלְכּתִ
יֹון ִמּתֹוךְ  ְלַ�ְצמוֹ  ָבר ְוִאם, "ִהּגָ ֶאְמַצע ֲאִני ִנְמָצא ּכְ ֶרךְ  ּבְ ס ילַ ָ�  .ָיֵאׁש ְלִהְת  ִלי ָאסּור, ַהּדֶ ּנֵ  ָמְתַנִים ְלׁשַ

יךְ  י ּוְלַהְמׁשִ ַדְרּכִ ן ּוִמי, ּבְ ל ּוִבְרָכתוֹ  ִיּתֵ יקצַּ ַה  ׁשֶ ה ּדִ ֲ�ׂשֶ ם ּתַ   ". ִראׁשֹוָנהבָ כְּ  יִד ָמ ֲ� ְלַמ  ְוֶאֱחזֹר ,רֹש1ֶ

ָ�ה רְלַאַח  ה ׁשָ ּכָ ל ֲאר% י ָקם, ְמנּוָחה־ׁשֶ ֹכחֹות קִיְצָח  ַרּבִ יםּדָ ח% ְמ  ּבְ עוֹ  ׁשּוב ְוֵהֵחל ׁשִ ַמּסָ  ִעירָה  ןוּ וּ ְלכִ  ּבְ
ִביל ַ�ל הּוא צֹוֵ�ד. ןלַ ׁשְ יּמִ ֶר ּפְ  ָניו, ֶהָ�ָפר ׁשְ ּפָ ׁשֶ ּסֹותַהְמ  ּכְ בּוׁשֹות ֵזָ�ה כ% ְרַקע ּכְ ּקַ  ּוַ� קׁשָ  ְוהּוא, ּבַ

ִהְרהּוִרים ְרסֹות קֹול הּוא ׁשֹוֵמַ�  ְלֶפַתעוּ  .הׁשֶ ּקָ ַה  בוֹ ַמצָּ  ַ�ל נּוִגים ּבְ ִקים ָלהגָ ֲ�  יְואֹוַפנֵּ  סּוִסים ּפַ ְקׁשְ  ַהְמׁשַ
ַ ִמ  ִיְצָחק יַרבִּ  רַק ֱ� נֶ . ּוָבִאים ּלֹא ּוְכֵדי, יוּפָ ַ� ְר ׂשּ י קזֵ נָּ ִה לְ  ׁשֶ ּלֵ ְלּגַ ָבה ִמּגַ ְרּכָ ָאה ַהּמֶ ּבָ  ִמן ָיַרד, ִלְקָראתוֹ  ׁשֶ

ה ִסּלָ לּוָלה ַהּמְ י לֶא  ַהּסְ ֶרךְ  ִצּדֵ ין, ַהּדֶ ָהֲ�  ַ�ד ְוִהְמּתִ ֲ�בֹר ָלהגָ ׁשֶ ֶדֶרךְ  ְוִלְצעֹד ָלׁשּוב ְויּוַכל ָניוּפָ ־ַ�ל ּתַ  ּבְ
ֶלךְ  ִהיָרה ּה ָת יָ� ִס נְ  ֶאת ָלהגָ ָהֲ�  ָ�ְצָרה, תוֹ יָא לִ ְפ לִ . ַהּמֶ ָסמּוךְ  ַהּמְ יט הִנְפנָ  ְוהּוא, ָ�ָליו ּבְ ֵדי, ֵאֶליָה  ְלַהּבִ  ּכְ
ת ֶאת ְלָהִבין יט. ּה ָת יָר צִ ֲ�  ִסּבַ י ִהּבִ ה, ָלהגָ ָהֲ� ־ֶאל קִיְצָח  ַרּבִ ּה  רֹוֶאה אהוּ  ְוִהּנֵ ַ�ל, ָזֵקן ְיהּוִדי ּבָ  תַר ְד ַה  ּבַ
ִנים ר, ִנְפָלָאה ּפָ ב ֲאׁשֶ ֶמְרכַּ  יֹוׁשֵ ה ּוְסִביבוֹ  ָלהגָ ָהֲ�  זּבְ ּמָ ֵני ּכַ ֵקן ּבוֹ  ָנַתן. ְלָוָיה ּבְ ַרׁש , ֵ�יָניו־ֶאת ַהּזָ , מוֹ לוֹ ׁשְ בִּ  ּדָ

א, ָיָקר ְיהּוִדי: "ַאלׁשָ וְ  ּמָ ֶניךָ  ְלֵהיָכן ִלי ּתֹאַמר ׁשֶ י ֵהִבין"? דֹותָ� וּ מ ּפָ י קִיְצָח  ַרּבִ ב ָחׁשּוב ִאיׁש  ּכִ , ְלָפָניו יֹוׁשֵ
יקצַּ ַה  ֶאל ֲאִני נֹוֵסַ� : "ְוָאַמר י ּדִ ֶרּמִ  ֵמִאיר ַרּבִ לַ ִמּפְ ן ִהְצַטֵחק, תוֹ יָא לִ ְפ לִ ". ןיׁשְ ה: "ְוָאַמר יחוֹ ׂשִ ־ּבֶ , ךָ לְ  ִהּנֵ

ֵרר ".ְלָפֶניךָ  ֵמִאיר ֲהֵרי י, ִיְצָחק יְלַרבִּ  ֵאפֹוא ִהְתּבָ ֵקן ֵאין ּכִ ר ַהּזָ א, ְלָפָניו ֲאׁשֶ יקצַּ ַה  ֶאּלָ ְכבֹודוֹ  ּדִ , ּוְבַ�ְצמוֹ  ּבִ
ה הּוא וּ יֵאלָ  ְרּכוֹ ־ֶאת עֹוׂשֶ ה ּדַ ּכָ ם. "ָהֲאר% ה ָזקּוק ָמה ְלׁשֵ ָנה"? ְלֵמִאיר ַאּתָ יקצַּ ַה  ֵאָליו ּפָ ָרִגיל, ּדִ  ָהָיה ׁשֶ
ר ׁשֹוןלְ בִּ  ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל רבֵּ ְלַד  י, ִנְסּתָ ַרץ ִיְצָחק ְוַרּבִ דֹוׁש  נוּ ַרבֵּ : "סֹוֵ�ר ִכיבְ בִּ  ֲאָתר־ַ�ל ּפָ  ּוָמה רַמ אֹ  ָמה! ַהּקָ

ר יר. ֲאַדּבֵ דֹול ָ�ׁשִ ִדי ָהָיה ַרב ְוהֹון ִניםָפ לְ  ָהִייִתי ּגָ א, ִעּמָ ָנה ֶאּלָ ָ ׁשּ ּבַ , ְיֵגִעים ָהִעְנָיִנים ַנֲ�ׂשוּ  ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ
י יְוִהְפ  יַס כָ ִמנְּ  ָיַרְדּתִ ל ֶאת ַסְדּתִ י־ּכָ ְסּפִ ְסָחר ִעְסֵקי. ּכַ י ַהּמִ ּלִ ּלֹא ּוִמְתַנֲהִלים 'הֹוְלִכים' ְוֵהם ַרע ִכיבְּ  ׁשֶ  ׁשֶ
טֹוב יב". ּבְ י ִהְקׁשִ ל ָריוִלְדבָ  ָהַרּבִ י ׁשֶ ן רּוְלַאַח , קָח ִיצְ  ַרּבִ ִניַמת ְוָאַמר הַנֲ�נָ  ִמּכֵ ְקָוה ּבְ  ֲהֵרי: "דּדָ �% ְמ  ּוְבקֹול ּתִ

ַ בַּ  רֹוָבה תבָּ ׁשּ ם־ִיְרֶצה־ִאם ִנְקָרא ַהּקְ ֵ ָרׁשֹות ֶאת ַהׁשּ ִבים ַהּפָ מּוכֹות ךְ לֶ יֵּ וַ ־ִנּצָ ה ַוֲהֵרי, ְלזוֹ  זוֹ  ַהּסְ  ָהִייָת  ַאּתָ
ִמיד ל ֲ�ָמדַמ בְּ  ּתָ ִבים' ׁשֶ ר, 'ִנּצָ ֲאׁשֶ ן־ִאם. ּוָרהׁשּ כַּ  ִהְתַנֲהלוּ  יךָ ֶק ָס ֲ� וַ  ךָ ְד ָמ ֲ� ַמ  ַ�ל בִנצָּ  עֹוֵמד ָהִייָת  ּכַ  ּכֵ
ה אֹוְתךָ  ֲאִני ְמָבֵרךְ  ְזּכֶ ּתִ ה ׁשֶ םיִּ ׁשֶ  ֵמַ�ּתָ ךָ  ְתַקּיֵ ה, ְך'לֶ יֵּ 'וַ  ּבְ ךָ  ָהֲ�ָסִקים ַיְתִחילוּ  ּוֵמַ�ּתָ ּלְ  ּוָרהׁשּ כַּ  'ָלֶלֶכת' ׁשֶ

ָרָכה ְוִתְרֶאה ָכל ּבְ י ּבְ ם". ָיֶדיךָ  ַמֲ�ׂשֵ י ִסּיֵ ָבָריו־ֶאת ֵמִאיר ַרּבִ יָכה ָלהגָ ְוָהֲ� , ּדְ ַדְר  ִהְמׁשִ ּה ּבְ י, ּכָ ַרּבִ ׁשֶ  ִיְצָחק ּכְ
הּוא ָ�ְמדוֹ ־ַ�ל נֹוַתר ׁשֶ ֵאה ּכְ ּתָ ַתח. םֵמ ּתוֹ ּוִמׁשְ  ִמׁשְ י ּפָ ת קִיְצָח  ַרּבִ ָפָרׁשַ ב ְך'לֶ יֵּ 'וַ  ּבְ ל־ֶאת ְוׁשָ ֶרךְ  ּכָ  ַהּדֶ

ה  ּכָ הּוא, ְלֵביתוֹ ָהֲאר% ׁשֶ יִקים מּוַנתֱא בֶּ  גפוּ ָס  ּכְ י ַצּדִ לוֹ  ּכֹוָכב ּכִ  ֵמָאז, ְוָאְמָנם. ךְ רֹ ְד לִ  ׁשּוב ילְלַהְתִח  ָ�ִתיד ַמּזָ
ךְ  ל ָ�ָליו ִהְתַהּפֵ ְלּגַ ל ּוִבְרָכתוֹ  ,ֹוָבהטלְ  ַהּגַ יקצַּ ַה  ׁשֶ ָתה ּדִ ם ָ�ׂשְ ְתא ֵהֵחּלוּ  ָהֲ�ָסִקים .רֹש1ֶ  ׁשּוב 'ָלֶלֶכת' םוֹ ּפִ

ִמיָּ  יר ִלְהיֹות ָחַזר ְמֵהָרה ְוַ�ד, ָיִמיָמה ִמיםּכְ ְפָלג ָ�ׁשִ ַדְרּכֹו ֵמָאז, ַוְיִהי ְלֵנס ָוֶפֶלא דֹולגָּ  ְצָדָקה לַ� ּובַ  מ% � .ּכְ

  
  

י ה ַרּבִ יד ֹמש)ֶ ְ ִמ  יןִל יְב ִר  ַמּגִ   ל"ַזּצַ  בלוֹ ְק ׁשּ

ֱאלּולכ"ח  ַהִהּלּוָלא ְליֹום  תר"ו ּבֶ
  

יד, בלוֹ ְק ׁשְ בִּ  הַהְידּוָ�  יןלִ יבְ ִר  ַחתּפַ ִמׁשְ  בֹותֵמֲא   ַמּגִ
אן ִריםיׁשָ ֵמ  יד' יוֹ וּ נּ כִּ  ּוִמּכָ  ַדתֲ�  יּוֵמָראׁשֵ , 'ַמּגִ

נַ ָהַא  ּכְ ַלִים יםזִּ ׁשְ ירּוׁשָ ֵר  ּבִ יתּבְ ּוב ְיֵמי אׁשִ ׁשּ  ָאִביו. ַהּיִ
י ָהָיה לִה  ַרּבִ ְ ִמ  יןלִ יבְ ִר  ּלֵ ְלִמיֵדי בלוֹ ְק ׁשּ  א"ָר גְּ ַה  ִמּתַ

ָ�ָלה", ַהּתֹור קֹול" ּוַבַ�ל ַנת ַאְרָצה ׁשֶ ׁשְ  ב"תקצ ּבִ
ַנת בִּ  ְולֹא(  ָהעֹוִלים יִראׁשֹונֵ  ִעם ט"תקסׁשְ

ְלִמיֵדי ִפי, א"ָר גְּ ַה  ִמּתַ גּוָיה),  ּכְ ְ סֹוָרת ַהׁשּ  ּוָבּה ַהּמָ
ַנת רַט ְפ נִ  ׁשְ ִעירּותוֹ . ח"תקצ ּבִ ָבר ִמּצְ ִקי ָהָיה ּכְ  ּבָ

ּתֹוָרה ִעּלּוי בׁשַ ְח נֶ וְ , ּבַ ִנְגֶל  ּכְ ר הּבְ ק, כִּ ּוְבִנְסּתָ  ְמַדְקּדֵ
ְמֶחה וּ  ְתחּוִמים הבָּ ַר  ְיִדיָ�ה ַבַ�לכְ מ% . ׁשֹוִנים ּבִ

ָבר, ו"ט ןבֶ כְּ  יֹותוֹ ְה בִּ  ְרֵסם ּכְ ן ִהְתּפַ ַדְרׁשָ ְפִליא ּכְ  ַהּמַ
ֱה , ָ�יוְמ וֹ ׁש ־ֶאת  א"ָר גְּ ַה  וֹ בּ ַר ־לֶא  ָאִביו ִביאוֹ ּוְכׁשֶ

יְלָנא חוֹ , ִמּוִ ּבְ ה ׁשִ א הוּ ׁשֶ  ן'וֹ ִציּ  'ּדֹוֵרׁש  אֹותוֹ  ְוִכּנָ
ה ִגיַמְטִרּיָ ן הש1ֶ 'מֹ  ּבְ לִה ־ּבֶ  ֵמָאז. ִמן'יָ נְ בִּ ־ןבֶּ  ּלֵ
ְרֵסם ִכּנוּ  ִהְתּפַ ִפי, ֶזה יּבְ ירֹו  ּכְ ְזּכִ ּמַ ֵבאּור ל"ּדַ ַר ָה ׁשֶ ֹו ּבְ

י: "ְדָרׁש ּמִ לַ  ַמְעּתִ ה ֵמָהַרב ׁשָ יד ֹמש1ֶ ּגִ ְ ִמ  ַהּמַ  בלוֹ ְק ׁשּ
ִטיַרת רְלַאַח ". ןְלִצּיוֹ  ּדֹוֵרׁש  י הָל ָ� , ָאִביו ּפְ  הש1ֶ מֹ  ַרּבִ
ַנת ׁשְ ָרֵאל ְלֶאֶרץ ר"ת ּבִ ין ָ�ַבר ֶרךְ ּדֶ ּובַ , ִיׂשְ  ְקִהּלֹות ּבֵ

ק ָרֵאלִיׂשְ  ּוב תיכוֹ ִמ ּתְ ַה  דַמֲ�ַמ  ֶאת ְוִחּזֵ ִיׁשּ  ֶאֶרץ ּבְ
ָרֵאל ֶ�ֶרב. ִיׂשְ ּכֹות ּבְ ַנת ס% יַ� , א"תר ׁשְ  ִעירלָ  ִהּגִ

ת%  ָטאׂשְ קוֹ  ּבְ הׁשֶ ּיָ ב םׁשָ , ְרּכִ ים ִהְתַ�ּכֵ  רּפָ ְס ִמ  ֳחָדׁשִ
ְגַלל ין ְלָחָמהּמִ ַה  ּבִ הּת%  ּבֵ ּיָ ַגׁש  םְוׁשָ , ְלִמְצַרִים ְרּכִ  ּפָ

ַ  ֶאת י רַהׂשּ  ּמוֹ ִע  הַנֲ�ׂשָ  ּוֵמָאז, יִר יוֹ יְפ ִט נְ מוֹ  הש1ֶ מֹ  ַרּבִ
מוֹ . ֱאֶמת ִדידיְ  ַגׁש  ֵכן־ּכְ ַדְרּכוֹ  ּפָ י ֶאת ּבְ מּוֵאל ַרּבִ  ׁשְ

ְנט ָ�ָלה ַסּלַ ה הְרָצ ַא  ָאז ׁשֶ ל ֶצֶדק־הְלמֹוֶר  ְוִהְתַמּנָ  ׁשֶ
ַלִים ִויְלָנא ּכֹוֵלל ירּוׁשָ נַ , ּבִ ְ יעוּ  םיִ ְוַהׁשּ  ָיפוֹ  לַמ נְ לִ  ִהּגִ
ֲאָדר יעוֹ ַה  ִעם. א"תר ּבַ י ָנַטל, ַאְרָצה ּגִ  הש1ֶ מֹ  ַרּבִ

ְפִקיד ַהְנָהַגת ָחׁשּוב ּתַ ּבּור ינֵ ּוְבִעְניְ  ָהֵ�ָדה ּבְ , ַהּצִ
ר ַנת ְוִהְתַמּסֵ ּכָ ּסּוס ּוְלַמַ�ן לֹוםׁשָ  ְלַהׁשְ ּוב ּבִ ׁשּ   . ַהּיִ

  
" שבפרשה, ֶמְׁשבּוְת ְוִרֲח ־י ֶאתֶק ֱא ה'ְוָׁשב את הפסוק "

דרשו חז"ל ואמרו, 'והשיב' לא נאמר שהוא בבניין הפעיל, 
כי אם 'ושב' שהוא בבניין קל, מלמד שהקב"ה שב עמם 
מבין הגלויות. דרש זה משוקע גם בפזמון "ברוך ה' 

קודש "ואתנו ישוב ־יום" שאומרים בסעודת יום שבת־יום
אולם נדחים קובץ, 'ישיב' לא נאמר, כי אם 'ושב' וקבץ". 

שתי גרסאות נוספות יש כאן, בסידור 'עבודת ישראל' 
הנוסח הוא "והשיב לא נאמר, כי אם ושב וקבץ" וכן גרסו 
היעב"ץ ועוד, ומקורו מדברי הגמרא במגילה שם מובא 
נוסח כזה, ואילו בביאורי המקובל רבי הירש ש"ץ טרויש 
על פרשתנו, מובא "ישוב לא נאמר כי אם ושב וקבץ". 

הנוסחים הוא, אם הוא לשון פעולה שהקב"ה  ההבדל בין
ישיב את העם, או ישוב עמם בעצמו, אולם עיקר הדרש 
הוא שהקב"ה נמצא אתנו בגלות וישוב עמנו בגאולה. 
מחבר פזמון זה, הוא רבי שמעון ב"ר יצחק ב"ר אבון 
'הגדול' ממגנצא, מראשוני חכמי אשכנז וחברו של רבנו 

יטני אשכנז עד שאמרו הגולה, ומגדולי פי־גרשום מאור
עליו "האיר עניני הגולה בפיוטיו". עליו מסופר, כי בנו 
אלחנן נחטף בילדותו ולבסוף נעשה האפיפיור ויקטור 

אביו וחזר עמו ליהדותו. לפי ־השלישי, עד שזיהה את
המשוער, הוא רבי שמעון הזקן שרש"י מזכירו כ'אחי 

ן. יש אמי', אולם לדעת אחרים דוד רש"י הוא נכד הפייט
לשים לב שהקורא ישוב כעין ישיב, בחילוף השורוק עם 
החיריק, אין שום משמעות לכל הדרשה, שהרי בקריאה 
זו גם ישוב שמשמעותו שהוא ישוב באופן סביל, נשמע 
כמו ישיב בבניין פעיל, וכל הדרשה מסתלקת אפוא. ראיה 
נוספת ומעניינת למדו מפזמון זה, שרבי שמעון הגדול 

ונים עד תקופת הרא"ש בערך, הגה את כמו כל הראש
הקמץ כעין הפתח, ולכן חרז בפזמון זה את התיבות מדַני, 

ָני, ומכאן שהגה את ־ַני, עדַני, עם שם השם אדָד מעדַני, ֲא 
הנו"ן של השם אדנו"ת בצליל הדומה לפתח כחריזת 
שאר התיבות, וכן הגה את הצירי כעין הסגול, כי הוא חרז 

  בות העוֵצר, ינֵצר, יעֵצר, נוֵצר. את תיבת ֶּבֶצר עם התי
  

�תַ  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ְבּתָ ַ�ד ַמְעּתָ ְבֹקלוֹ ֶק ֱאלֹ  ה'־ְוׁשַ   יָך ְוׁשָ

ִנים רֹותׂשְ ַ�  ִלְפֵני ָראׁשּות ָ�ַמד, ׁשָ ל ַהְיֵרִאים' 'ְקִהּלֹות ּבְ ֵאר ָהָאבֹות ִעיר ׁשֶ י, ַבעׁשֶ  ּבְ  ןיְ ְקלַ  ֱאִליֶ�ֶזר ַרּבִ
ְלִמידוֹ , ןֶט ְר גֶּ ְר ּמַ ִמ  ל ּתַ י ׁשֶ ִ ִמ  ךְ ַריְ נְ ֶר ֶ�  ְלָמןה זַ מֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ר הּוא. ילוֹ יְמ ׁשּ ה ִחּבֵ ּמָ  ּוֵביֵניֶהם, ֲחׁשּוִבים ְסָפִרים ּכַ

ע ִקְרַית" רֶפ ַהּסֵ  סֹוף. ַהּתֹוָרה־ַ�ל" ַאְרּבַ ר ֵמִביא, ֶזה רֶפ ֵס  ּבְ ַמע אֹותוֹ  ִנְפָלא ִסּפּור ַהְמַחּבֵ ַ�  ׁשָ ּפּור לִמּבַ  ַהּסִ
ר הּוא ְוֹכה. ְצמוֹ ַ�  ת ְרִביִעי יֹום ַהּיֹום: "ְמַסּפֵ ים ָהָאבֹות ִעיר הּפֹ , ב"תשכ ַח נֹ  ְלָפָרׁשַ דֹוׁשִ ֵאר ַהּקְ ַבע ּבְ . ׁשֶ

ב ים ר"בַּ  ןַמ ּדְ לְ ֶפ  ַיֲ�ֹקב ר' ְלָיִדי יֹוׁשֵ ַכי ַחּיִ ר, ׁש רוֹ ָמ ָר ָמ  חֹוזְמ  בילַ נִ ּדְ  ַפרכְּ  ִמּיֹוְצֵאי, ָמְרּדְ ר תֵא  ִלי ּוְמַסּפֵ  ֲאׁשֶ
ָבִרים רּדֵ ְלַס  ְלָנכֹון מֹוֵצא ְוִהְנִני. ּתוֹ ִא  ָקָרה אן םָת יָ וָ ֲה כַּ  ַהּדְ ֲאִני יִפ כְּ , ּכָ יו ַ� ׁשֹוֵמ  ׁשֶ ו ִמּפִ    ".ַ�ְכׁשָ

ָהִייִתי" ׁשֶ בֶ  ּכְ ָנה י"ז ןּכְ י, ׁשָ ֲ�ָיָרה ַלֲ�בֹד ָהַלְכּתִ ה%  םרוֹ ָמ קוֹ לְ  הכָ מוּ ּסְ ַה  יִט יזֶ ּפִ ־ׁש ַמ לְ ַא , ַאַחת ּבַ ּבְ , ְרָיהְנגַּ ׁשֶ
יְוִה  ֶרךְ ־ֶאת בזֹ ֲ� לַ  ְלַאט־ְלַאט ְתַחְלּתִ י ַהּדֶ ְלּתִ ּבַ ּקִ י ׁשֶ ְכּתִ בֵ  ְוִהְתַחּנַ ֵני, יַר מוֹ וּ  יַר הוֹ  תיּבְ ָהִייִתי ִמּפְ  ָצִריךְ  ׁשֶ

יר ִעים ֵמֲחַמת יִת דוּ ֲה יַ ־ֶאת ְלַהְסּתִ ְררוּ  ָהֲארּוִרים ָהְרׁשָ ּתָ ִהׂשְ ַנת ָאז ׁשֶ ׁשְ ת, ב"תש ּבִ ְתִחּלַ ֹוָאה ּבִ  ִייִתיְוָה , ַהׁשּ
ַנת ַ�ד םׁשָ  ִביץ ָהִרּכּוז ַמֲחֶנה לֶא  אֹוִתי הֹוִבילוּ  ָאז. ד"תש ׁשְ י, אֹוׁשְ ְחַרְרּתִ ּתַ ֶ�ְזַרת ְוִהׁשְ ם ּבְ ֵ ַר  ַהׁשּ  ךְ ִיְתּבָ

ַנת ׁשְ י. טַט ׁשְ נְ יֶ זְ ֶר ֶט  ִעירבָּ  ה"תש ּבִ ַאְרּתִ ה ִנׁשְ ִחּלָ ֶצ'ְכָיה גּורלָ  ּתְ ם, ּבְ ָ ָר ־ְלֶאֶרץ ָ�ִליִתי ּוִמׁשּ ַנת ֵאלִיׂשְ ׁשְ  ּבִ
יַאְך , ח"תש ל־ֶאת ָ�ַזְבּתִ י, יִת דוּ ֲה יַ  ּכָ ַקְעּתִ י ַ�ד, ַלןִלצְּ  ַרְחָמָנא רֵת וֹ ְוי יֹוֵתר ְוׁשָ ָ�ַבְדּתִ תֹותׁשַ בְּ  ַרק לֹא ׁשֶ  ּבָ

א, טֹוִבים־ְוָיִמים רֹאׁש  ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ ָנה־ּבְ ָ ּפּוִרים־ְויֹום ַהׁשּ ַנת. ַהּכִ ׁשְ י, ג"תשי ּבִ ָ�ַבְדּתִ ׁשֶ יֹום ּכְ ּפּוִרים־ּבְ , ַהּכִ
ֲחלֹוִמי ָרִאיִתי ה ּבַ ים ר' ימֹוִר ־ִביָא  ְוִהּנֵ ַכי ַחּיִ ַדְלָיה ר"בַּ  ָמְרּדְ לֹום ָ�ָליו ּגְ ָ יתַט בְּ  ָ�טּוף ַניָפ לְ  עֹוֵמד, ַהׁשּ  ּלִ
ׁש , ְוִקיְטל מוֹ  ַמּמָ ים ּכְ ַחּיִ חּוץ ּיּותוֹ ִח  ּבְ י ּבוֹ  רֲאׁשֶ  ֶרךְ ּדֶ לַ  'ֲחזֹר יֵאלַ  ְוָאַמר, ָלָאֶרץ ּבְ ְלּתִ ּדַ י, אֹוְתךָ  ּגִ ַדע ּכִ  ְלךָ  ּתֵ

יֶּ  ִנים ךָ לְ  ׁש ׁשֶ ה ַהֲחלֹום. 'תקוֹ ָס ְפ מ% וּ  תעוֹ ּטָ ק% ְמ  ׁשָ אֹותוֹ  ילַ ֵא  ָחַזר ַהּזֶ בּוַ�  ּבְ   ".ְוַלְיָלה ַלְיָלה לכָ בְּ  ,ׁשָ

אֹותוֹ " ִניַסת ַאֲחֵרי, ֶ�ֶרב ּבְ ת ּכְ ּבָ י, ׁשַ י ־ֶאת ִלְסֹעד ִנְכַנְסּתִ ִראׁשֹוןִלּבִ י םׁשָ  ,ןּיוֹ צִ לְ  ּבְ ר ָ�ַבְדּתִ ַמְסּגֵ  ּכְ
י, ְפָ�לִמ בְּ  ְיָתה ְוָחַזְרּתִ י. ַהּבַ ּתִ ׁשְ יר ְלַהְדִליק ִנּגַ י ַמְכׁשִ ַמּלִ ם ַחׁשְ ּיָ ַמע ֶרַגע ּוְבאֹותוֹ , ְמס% : יֵמֲאחֹוַר  קֹול ִנׁשְ
ה אֹוי ַוֲאבֹוי," ַ�ם עֹוד חֹוֵטא ַאּתָ י"! ּפַ ֲאִני, ָרִאיִתי םוֹ ּוִפְתא, ַחדַפ בְּ  ְלָאחֹור ִהְסּתֹוַבְבּתִ  עֹוֵמד ׁשֶ

ִנים ִנים־לֶא ־ּפָ ֱהַרג ָאִבי מּול ּפָ ּנֶ ֵ  ִקּדּוׁש ־ַ�ל ׁשֶ ִביץ םַהׁשּ אֹוׁשְ ית ׁש בוּ לְ  ְוהּוא, ּבְ מוֹ  ְוִקיְטל ַטּלִ ָרִאיִתי ּכְ  ׁשֶ
ֲחלֹום אֹותוֹ  נִ : ׁשּוב ִלי ְוָאַמר. ּבַ ְחׁשֹ  ַאל, י'ּבְ ה בּתַ ּזֶ ֲחזֹר ךָ אֹוְת  ְלַהְזִהיר יאִת בָּ , ֲחלֹום ׁשֶ ּתַ ֲהדּות ְלֶדֶרךְ  ׁשֶ  ַהּיַ

ים, ָלאו ְוִאם. יךָ ּתִ לְ ּדַ גִּ  ּבוֹ  ךָ  ַהַחּיִ ּלְ ָאַמר זֹאת,וּ  ,ים'ִע ּטָ ק% ְמ  ׁשֶ ֹאֶפן ֶנֱ�ַלם ְלַאַחר ׁשֶ ְתא ּבְ י עוֹ נוֹ  .ִמיוֹ ּפִ ֵמד ַתְרּתִ
ה ּדֹוֵמם י ְוַהּפֶ ּלִ י, ָסגּור ׁשֶ י לֹא ּכִ ר ָיֹכְלּתִ ה־ַאף ְלַדּבֵ י ֶהֶגה יאּוְלהֹוצִ  ִמּלָ ת אֹוָתּה  ֶאת. ִמּפִ ּבָ ָבר ׁשַ  לֹא ּכְ

י ְלּתִ ָלל ִחּלַ ת ּוְבמֹוָצֵאי, ּכְ ּבָ י ׁשַ ְכּתִ י ִהְמׁשַ ַדְרּכִ ּלֹא ּבְ י־ַ�ל ׁשֶ י. ַהּתֹוָרה ךְ ֶר ּדֶ  ּפִ ָחַזְרּתִ ׁשֶ ְיָתה ּכְ  ָרִאיִתי, ַהּבַ
ִית ַהּבַ י מּוָאר ׁשֶ ַתְחּתִ ּפָ ֶלת־ֶאת ּוְכׁשֶ ָבִרים־ֶאת ִלי ְוָאַמר, מּוִלי עֹוֵמד ִביָא  ֶאת ָרִאיִתי, ַהּדֶ ר ַהּדְ  ִלי ָאַמר ֲאׁשֶ

ֶ�ֶרב ּזוֹ  לֹוַמר ְוהֹוִסיף, םֵד וֹ ַהּק  ּבָ ַ�ם ׁשֶ הּוא ָהַאֲחרֹוָנה ַהּפַ א ׁשֶ אֹוָתּה . אֹוִתי ְלַהְזִהיר ּבָ קּוָפה ּבְ  ָהִייִתי, ּתְ
ה לֵה נַ ְמ  ִרּיָ מּוָסךְ  ַמְסּגֵ בָּ  רֶק בֹּ  אֹותוֹ בְּ . ןְלִצּיוֹ ־ִראׁשֹון ִעירבָּ  ּבְ ׁשֶ ְפָ�ל־ֶאל יאִת ּכְ י, ַהּמִ ְקּתִ ין ָהֲ�בֹוָדה־ֶאת ִחּלַ  ּבֵ

י ֲאִני אּוָלם, ַהּפֹוֲ�ִלים י, ָהֲ�בֹוָדה ְמקֹום ֶאת ָ�ַזְבּתִ יקצַּ ַה  ֶאל, קַר בְּ  יִלְבנֵ  ְוָנַסְעּתִ ְרָסם ּדִ  ןזוֹ 'ֲח ַה  ַהְמפ%
ֵדי, ׁש'"ִאי ָרִאיִתי ּוָמה תַהֲחלֹומוֹ  ןִעְניַ  ַ�ל לוֹ  רּפֵ ְלַס  ּכְ ִלי ַאךְ , ָהִקיץבְּ  ׁשֶ י לוֹ  ְלַגּלֹות ִמּבְ י ּכִ  ָ�ַבְדּתִ

רֹאׁש  ָנה־ּבְ ָ ּפּוִרים־ְויֹום ַהׁשּ ר ִהייְ וַ . ַהּכִ ֲאׁשֶ י ּכַ יאוֹ : "ילַ ֵא  ִלְצֹעק ֵהֵחל, ֵאָליו ִנְכַנְסּתִ ! ָחָטאָת  י ְלָך ּכִ
ָנה־רֹאׁש בְּ  ָ ּפּוִרים־ְויֹום ַהׁשּ ַ  ֶאת ְלּתָ ְוִחלַּ  ,ָ�ַבְדּתָ  ַהּכִ ׁשּ י . ַהּיֹום תְקד% ע ְלָך, ּכִ  עֹוָלםבָּ  ְמנּוָחה ֵאין ָאִביךָ לְּ ּדַ

א יָון, ךָ יְ ְט ֶ� בְּ  ַהּבָ ֶמיךָ  ִמּכֵ ּיָ ר ַוֲ�ִתיִדים יםִע ּטָ ק% ְמ  ׁשֶ ל ְדׁשוֹ ָק  רּוַח  ַ�ל יּתִ ְמ ַמ וֹ ּת ׁשְ ִה ". ְלִהְתַקּצֵ  ןזוֹ 'ֲח ַה  ׁשֶ
י לֹא ןכֵּ ׁשֶ , ׁש'"ִאי ְרּתִ י אּוָלם, רבָ ּדָ  לוֹ  ִסּפַ ַתְקּתִ י ׁשָ ְנּתִ ךְ  ְוִהְמּתַ ָבָריו ְלֶהְמׁשֵ  רֹאׁשוֹ ־ֶאת יןִהְרכִּ א הוּ  ַאךְ . ּדְ
ִמי, ָיָדיו־ַ�ל ן ּכְ ׁשֵ ּיָ ְלָחן־ַ�ל ׁשֶ % י ְולֹא, ַהׁשּ ֵאר אוֹ  ָלֶלֶכת ִאם, ֲ�ׂשֹותלַּ  הַמ  ָיַדְעּתִ ָ  יֶהְחַלְטּתִ  ֹוףּס בַּ . םׁשָ  ְלִהׁשּ

ין י, ְלַהְמּתִ י ּכִ הּוא ֵהַבְנּתִ סֹופוֹ  ְהֶיהיִּ  הַמ  ָלַדַ�ת ְוָרִציִתי, ַהּכֹל־ֶאת יֹוֵדַ�  ׁשֶ ל ּבְ ָבר־ׁשֶ   ".ּדָ

ר ַאֲחֵרי" ֶ�ׂשֶ ּקֹות ּכְ ֶהן, ּדַ ּבָ ָיׁשֵ  ִנְרֶאה ׁש'"ִאי ןזוֹ 'ֲח ַה  ָהָיה ׁשֶ ק, ןּכְ ָנתוֹ  ְלֶפַתע ִזּנֵ ְ ְזכּות: "ְוָאַמר, ִמׁשּ  ּבִ
דֹוָלה הוָ צְ ַהּמִ  יָת  ַהּגְ ָ�ׂשִ ים ׁשֶ ַחּיִ ךָ  ּבַ ּלְ ַיְלדּוְת  עֹוד, ׁשֶ ַמִים־ִמן ֶהֱאִריכוּ , ךָ ּבְ ָ  ַלֲחזֹר ָ�ֶליךָ  אּוָלם. ָיֶמיךָ  ֶאת ַהׁשּ

מוֹ  ֹותיְח לִ  ִפי, רׁשֵ כָּ  ְיהּוִדי ּכְ ר ּכְ יֵדי ּתָ כְ נַּ ח%  ֲאׁשֶ ַאל ׁש'"ִאי ןזוֹ 'ֲח ַה  ִהְתַ�ְנֵין". ָאִביךָ  ּבִ  הַאּתָ  ַהִאם: "יִת אוֹ  ְוׁשָ
דֹוָלה הוָ צְ ַהּמִ  ַמִהי יֹוֵדַ�  יָת  ַהּגְ ָ�ׂשִ יךָ  ׁשֶ ַחּיֶ  הּוא ָמה ְוָלַדַ�ת ָאִביךְ ־ֶאת ִלְמֹצא ָהִייִתי לוֹ ָיכ ְזכּוְתךָ בִ וּ , ּבְ
יִתי"? רֹוֶצה י, לֹוַמר ִנּסִ י ֲאִפּלוּ  ּכִ ְלּתִ ִחּלַ יִתי לֹא, טֹוִבים־ְוָיִמים תתוֹ בָּ ׁשַ  ׁשֶ י ַרע ׁשּום ָ�ׂשִ ַחּיַ יְונָ  ּבְ , ְצָדָקה ַתּתִ
י ְלִמְנָין אֹוִתי קֹוֵרא ָהָיה ְיהּוִדי ְוִאם ֶנֶסת־ְלֵבית ִנְכַנְסּתִ דּ  ְמֹאד ַצְיָתן ָהִייִתי ְוַגם, ַהּכְ  אּוָלם, יַר הוֹ  תוֹ ִלְפק%

ּלֹא ִלי ָאַמר ׁש'"ִאי ןזוֹ 'ֲח ַה  ְגַלל ׁשֶ א, ךְ כָ לְ  ָזִכיִתי ֶזה ּבִ ְגַלל ֶאּלָ י ּבִ הֹוַבְלּתִ ָרֵאל ִלְקבּוַרת ֵמת ֶיֶלד ׁשֶ  ְוָאז. ִיׂשְ
י ְרּתִ ָהִייִתי. ָברּדָ בַּ  ִנְזּכַ ׁשֶ ֵ�ֶרךְ  י"ג ןבֶּ  ּכְ ֵ�ת ּבְ ְלָחָמה ּבְ ָאה, ַהּמִ ה הֹוַרי תיְלבֵ  ּבָ ָ ָרה ,ַאַחת ִאׁשּ ָפר ְוִסּפְ ּכְ ּבַ  ׁשֶ
ֶהם ּלָ ִביא ִמי ְוֵאין ֶיֶלד ֵמת ׁשֶ ּיָ ָרֵאל ְלֶקֶבר אֹותוֹ  ׁשֶ ׁש . ִיׂשְ ּקֵ י ּבִ ּנִ ַ�ר ךְ ֶר ּדֶ  םְלׁשָ  ָלֶלֶכת ִביָא  ִמּמֶ ר ׁשֶ ֲא כַ וְ , ַהּיַ

ׁש  יונָ ָפ בְּ  יּתִ נְ ַ� ָט  ּיֵ י ִלי ְוָאַמר ֱאמּוָנהבֶּ י ִת ק אוֹ זֵּ ַח ל לְ ֵח ֵה , םֶה ֵמ  ינִ ֲא  ׁש ׁשֵ חוֹ וְ  טֹוְרפֹות ְוַחּיֹות ְזֵאִבים םׁשָ  ׁשֶ  ּכִ
י. הָמ אוּ י ְמ ע לִ ַר ֱא א יֶ ּלֹ י ׁשֶ ח לִ ָט בְ מ% וּ  ,ִנּזֹוִקים ֵאיָנם הוָ צְ ִמ  יֵח לוּ ׁשְ  ָפר ֶאל ָהַלְכּתִ אִתי, ַההּוא ַהּכְ  ְוָנׂשָ

ֶלד־ֶאת בִּ  ַ�ל ַהּיֶ ַ�  ךְ ֶר ּדֶ  יּגַ י, רַהּיַ ּלִ ּכ% ׁשֶ ֶדֶרךְ . ַחדַפ וָ  ֵאיָמה ּכְ י ֵנס ּבְ ְעּתִ ְיָתה ִהּגַ ָ�ה ַהּבַ ׁשָ ְיָלה ֲחצֹות ַאֲחֵרי ּכְ , ַהּלַ
י ִלי ָרהִסּפְ  םְוׁשָ  י ִאּמִ ֵבית ִנְמָצא ָאִבי ּכִ ים־ּבְ ין ַהַחּיִ י. םׁשָ  ִלי ּוַמְמּתִ ְעּתִ ִהּגַ ׁשֶ ֶבר היָ ָה , ּכְ ָבר ַהּקֶ  ָחצּוב ּכְ

ֶלד־תֶא  ְוָקַבְרנוּ  ֵ�ת ַהּיֶ זוֹ  ֵחרּום ּבְ ֶקֶבר ּכָ ָרֵאל ּבְ ָהִייִתי ֵמָאז. ִיׂשְ י, ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ֵאֶצל ׁשֶ  ׁשּוָבהְת בִּ  ָחַזְרּתִ
י ְלּתִ תׁשַ בְּ  ֹותבּ ׁשְ לִ וְ  ַהּתֹוָרה ֹותצְ ִמ  ֶאת םְלַקיֵּ  ַ�ְצִמי־ַ�ל ְוִקּבַ ךְ  ּוֵמָאז. טֹוב־ְויֹום ּבָ לִּ  ילַ ָ�  ִהְתַהּפֵ ְלּגַ י, יּגַ  ּכִ
ָלָלה ָהְיָתה ִמּקֶֹדם י ּוֵמָאז, חֹובֹותבְּ  ירוּ ׁשָ  ְוָהִייִתי יִד יָ  חלַ ׁשְ ִמ בְּ  ָיהרוּ ׁשְ  הָר ֵא ּמְ ַה וְ  ַהּקְ ְתׁשּוָבה ָחַזְרּתִ  ִלי ׁש יֶ  ּבִ

דֹוָלה ַהְרָחָבה יׁש , הָמ וּ אְמ  ִלי ָחֵסר ְולֹא ּגְ י ֲאִני ּוַמְרּגִ ָרָכה ּכִ ַמֲ�ׂשֵ  ָיהרוּ ׁשְ  ַהּבְ םּוְמ ". יַד יָ  יּבְ ר ַסּיֵ ב ַר ָה  ַהְמַחּבֵ
ל: "ְוכֹוֵתבן יְ לַ ְק  ה ְנָיר־ַ�ל יִתיֶהֱ�לֵ  ֶזה־ּכָ ה ִמּלָ ִמּלָ ִמי ּבְ ַסר ּכְ ּמָ ר ַהנִּ  ִלי ׁשֶ �      ".הלָ ְע ַמ ר לְ כָּ זְ ַהְמַסּפֵ

  
 
 

  

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

ָאַמר רַאַח , ְלָהִעיר ֵיׁש  -  'ְוגוֹ  יָך ֱאלֶֹק  ה' לּוָמ   ָלהַמְע ְל  ׁשֶ
בְ  ַמְעּתָ  ה'־ַ ד ּתָ ְוׁשַ  לּוָמ  עֹוד לֹוַמר םקוֹ ּמָ ־הַמ , ְבֹקלוֹ  ְוׁשָ

אֹוֵמר, רֹוֲאִני עֹוד ?ה' ךְ ־ַאַחר עֹוד ׁשֶ ה ּכָ , 'ְוגוֹ  ָתׁשּוב ְוַאּתָ
ְרֶאה ּנִ ֶ  הּמַ ׁשֶ  ׁשֶ ַדםׁשּ יַ   לֹא ֲ ַדִין ּקָ , ֵאינוֹ  ְוֶזה, ׁשּוָבהּתְ ַל  ִהּגִ

י ּמָ  רַאַח  ּכִ ָכל ה'־ֶאת ְלַאֲהָבה ִלּבוֹ  לׁשֶ , ַנְפׁשוֹ ־ּוְבָכל ִלּבוֹ ־ּבְ
ׁשּוָבה ָך ְל  ֵאין דֹוָלה ּתְ   . ִמּזוֹ  ּגְ
ֶ ־הַמ  ְלִפי, ָאֵכן יׁשּ ּתִ ַרׁשְ ת ּפֵ ָפָרׁשַ י ּבְ ין ָתבֹוא־ּכִ ִעְניַ  ּבֵ  ןּבְ

ָרכֹות ין ַהּבְ ִעְניַ  ּבֵ ָללֹות ןּבְ ׁש  ,ַהּקְ ּיֵ הׁשְ  ׁשֶ  ְדָבִרים לׁשָ
ָלִליּ  ִמ  תוֹ ּכְ ִנית, ַהּתֹוָרה קֶס ֵ   ִהיא ַחתַא  .ה' ֹותְצ ּבְ  ׁשֵ

ִמיַרת ה אלֹ  תוֹ ְצ ִמ  ׁשְ ית, ַתֲ ׂשֶ ִליׁשִ . הׂשֵ ֲ   תוֹ ְצ ִמ  ִקּיּום ׁשְ
א, ֶזהָל  ּבָ ׁשֶ ּקּון לֹוַמר ּכְ ׁשּוָבה ּתִ ּתָ ָל ׁשְ  רּדֵ ִס  ַהּתְ ֶנֶגד, םׁשְ  ּכְ

ׁשּוַבת ְלמּוד ּתְ ׁשּוָבה ָאַמר, ּתֹוָרה ּתַ ְב  ִראׁשֹוָנה ּתְ  ּתָ ְוׁשַ
ַמְעּתָ  רֹאֶמ  ְוָגַמר, ה'־ַ�ד הּוא ֹקלוֹ ְב  ְוׁשָ ְלמּוד ׁשֶ , ּתֹוָרה ּתַ

יר ְולֹא ָבר ּמוֹ ִע  ִהְזּכִ ׁשּוָבה ַהְתָחַלת ִהיא ְוזוֹ , ַאֵחר ּדָ  ַהּתְ
ִריךְ  ּצָ ב ׁשֶ ָ ּה  ְוָאַמר, ֲ ׂשֹות ַהׁשּ ֶנְגּדָ ב ּכְ בּוְתָך ־ֶאת ה' ְוׁשָ  ׁשְ

ב ְצָך  ְוׁשָ אֹוְמָרם, 'ְוגוֹ  ְוִקּבֶ ְזכּות ל"זַ  ּכְ ּבִ  ִיְהיוּ  ַהּתֹוָרה קֶס ֵ   ׁשֶ
ָרֵאל ם. ןִנְגָאִלי ִיׂשְ , 'ְוגוֹ  ָהָאֶרץ ָאְבָדה ָמה־ַ ל ָאַמר ּגַ

ׁשּובוּ  ֶזהָל , ּתֹוָרִתי־ֶאת ָ ְזָבם־ַ ל ה' ראֶמ ּיֹ וַ  ּיָ ׁשֶ  ְלַתְלמּוד ּכְ
ֵצם ּתֹוָרה ר ָהָאֶרץ־ֶאל ִויִביֵאם ה' ְיַקּבְ . 'ְוגוֹ  ָיְרׁשוּ  ֲאׁשֶ
ִמיַרת ּוְכֶנֶגד ה־לֹא ֹותְצ ִמ  ׁשְ  יָך ֱאלֶֹק  ה' לּוָמ  ָאַמר ַתֲ ׂשֶ

י ְוָידּוַ  , 'ְוגוֹ  ְלָבְבָך ־תֶא  ב ָ ְרַלת ּכִ  עׁשַ ֶר  ֲ ׂשֹות הּוא ַהּלֵ
ע ְוַאֲהַבת ל וֹ בּ ּלִ ׁשֶ , ָהֶרׁשַ  ָאַמר ּוְכֶנְגּדוֹ , וּ ּת ַד ּמְ ַח ְמ  ָאָדם־ׁשֶ

רּוׁש , ה'־ֶאת ְלַאֲהָבה 'ְוגוֹ  לּוָמ  יׁש  ּפֵ ְלּבִ ּתַ ר ָהַאֲהָבה ׁשֶ  ֲאׁשֶ
ךָ  ןּכֵ ּתִ  , יךָ ֱאלֶֹק  תִחּבַ  תְיִדידוּ  תְנִעימוּ בִּ  ָך ְת יָא ִר בְּ  ןֵכ וֹ ַהּת  ּבְ
ֲהֹפךְ  ֶזהָל  רָכ ׂשָ  דֵח ְויִ  ּיַ ל ה' ׁשֶ רֹות־ּכָ  ֵמָ ֵלינוּ  ַהּצָ

אֹוְמרוֹ  ,ׂשֹוְנֵאינוּ ־ַ ל  ּוְכֶנֶגד. 'ְוגוֹ  ֹאְיֶביָך ־ַ ל 'ְוגוֹ  ְוָנַתן ּכְ
ה ָאַמר, הׂשֵ ֲ   ֹותְצ ִמ  ִקּיּום יָת  'ְוגוֹ  ָתׁשּוב ְוַאּתָ  ְוָ�ׂשִ

ל־ֶאת  רַכ ׂשְ  ָלֶהם דֵח ְויִ , הׂשֵ ֲ   ֹותְצ ִמ  ֶזה ֲהֵרי ֹוָתיוִמְצ ־ּכָ
אֹוְמרוֹ  ַהּתֹוֶ ֶלת ַהְקָרַבת  : 'ְוגוֹ  ָלׂשּושׂ  ְוָיׁשּוב  ְוהֹוִתיְרךָ  ּכְ

 

  
  

יהודה האחרון, בא נביא השקר ־בימי צדקיהו מלך
עזור מגבעון ו'התנבא', כי בעוד שנתיים ־חנניה בן

מקדש שנטל ימים יחזיר הקב"ה את כלי ה
יהויקים, ושבר את ־נבוכדנאצר בגלות יהויכין בן

העול שעל צווארי ירמיהו לרמז כי ה' ישבור את עול 
מלך בבל. ביטל ירמיהו הנביא את נבואתו ונתן סימן 
כי באותה שנה ימות, "וימת חנניה הנביא בשנה 
ההיא בחודש השביעי", הוא חודש תשרי. ואמרו 

נה כנבואת ירמיהו חז"ל, שכבר מת בערב ראש הש
ביתו שיקברוהו ־שימות באותה שנה, וציווה את בני

אחרי ראש השנה ויעלימו את מותו, כדי לעשות את 
נבואת ירמיהו שקר. ומכאן אתה למד, כמה אין 
האדם יכול להכיר בטעותו, שאפילו בסמוך למותו 
כשראה שעתידה להתקיים נבואת ירמיהו, המשיך 

  ם כנביא שקר. לדבוק בשקרו כדי שלא יתפרס
�  

בערב ראש השנה תצ"ז, נתפסו שניים מחשובי קהל 
פוזנא, הקדושים רבי אריה ליב דרשן ורבי יעקב 
שתדלן המדינה הי"ד, בעלילת דם, לאחר שתינוק 

מה מהעיר והשוטרים ־נוכרי נמצא מת במרחק
שנכנסו לרחוב היהודים, תפסו את שניהם והעלילו 

ביתו של ־בניעליהם שהם רצחוהו. וכאשר הציעו 
רבי אריה לייב שיברח לעיר אחרת, סירב להצעה, 
מפני שחשש שמא ייתפסו אחרים באשמה ויהיה 
'גרמא בנזיקין'. השניים עונו באכזריות כדי להוציא 

דבר העלילה, והפצירו בהם ־מהם הודאה על
 דתם, אולם הם עמדו בייסוריהם־להסכים להמיר את

ת השופט צעבגבורה וקידשו שם שמים. גם את ה
הראשי, להסכים להמרת הדת רק כלפי חוץ בלי 

דתם ולעבור למדינה אחרת, דחו ־לקבל באמת את
שני הקדושים, וסירבו אפילו לרגע להפנות עורף 
לאלוקים חיים. הסיפור מובא באריכות בספר 

  "עמודי עולם" שנדפס בברלין בשנת תק"א. 

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ
 

ִני ים אֹור ֵניּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
סּוק־לַ�  ם" ַהּפָ ִבים ַאּתֶ ֶכם ַהּיֹום ִנּצָ ּלְ ְרׁשוּ ", ּכ% ְדָרׁש  ל"ֲחזַ  ּדָ ּמִ ל, ְוָאְמרוּ  ּבַ ּכָ ָרֵאל ֶאָחד־ׁשֶ ׂשְ יק ַוֲאִפּלוּ , "ֶזהלָ  ֶזה בֵר ָ�  ִמּיִ  ֶאָחד ַצּדִ

יֵניֶהם ֶכם ּבֵ ּלְ ְזכּותוֹ  עֹוְמִדים ּכ% ם ְולֹא, ּבִ ְלַבד ַאּתֶ א ּבִ יֵניֶכם ֶאָחד ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ ל, ּבֵ ּלוֹ  ָהעֹוָלם־ּכָ ְזכּותוֹ  ּכ% ֶאָחד. עֹוֵמד ּבִ ם ּוְכׁשֶ , חֹוֵטא ִמּכֶ
ל ָרֵאל' ִאיׁש  לכֹּ ' ֶנֱאַמר ְוָלֵכן, לֹוֶקה ַהּדֹור־ּכָ ְנָיא ּוַבַ�ל ".ִיׂשְ לַּ , ֵארבָ ְמ  ָהָיה ַהּתַ ֵ ׁשֶ ה ֵיׁש  'ֲ�ֵרִבים' םׁשּ לֹש1ָ ים ׁשְ רּוׁשִ  ׁשֹוןלְ : ְוֵהם, ּפֵ

ֲ�רֶֹבת ִני,  תבוּ ְר ַ�  ׁשֹוןלְ , ּתַ ל ָצִריךְ  םּתָ ׁשְ לָ ׁשְ  ְוֶאת, ְמִתיקּות ׁשֹוןְל וּ ְלַצד ׁשֵ י חּוׁש ָל  ָ�ָליו. םְלַקיֵּ  ְיהּוִדי־ּכָ ל ּכִ גֶ  הּוא רַאֵח  ְיהּוִדי־ּכָ  רֶד ּבְ
הּוא ְוָלַדַ�ת, ָהֲאֵחִרים־ִעם ְמֹעָרב ִלְהיֹות ָ�ָליו, ְמִתיקּות   ...ַאֵחר ְיהּוִדי ְלָכל בֵר ָ�  ׁשֶ

�  
י ן הש1ֶ מֹ  ַרּבִ ִריְנַוְלד ַ�ְמָרם־ּבֶ ַ�ל ֵמחּוְסט ּגְ ַ�ם בׁשַ יָ ", םׂשֶ ַהּבֹ  ֲ�רּוגֹות" ּבַ ְלִמיִדים־ִעם ְוָלַמד ּפַ ּלֹא, דָח ֶא  ִאיׁש  ִנְכַנס ַתעּוְלֶפ , ּתַ  ָהָיה ׁשֶ
ר לוֹ . הּוִדיַהיְּ  הוּ ֵא ְר ַמ  ָ�ָליו ִנּכָ ִנים ראוֹ ְמ בִּ  ָהַרב ִקּבְ ָהה ּוְלַאַחר, ּפָ ּתָ ה ַקְנַקּנוֹ ־ַ�ל ׁשֶ ּלָ י, ּגִ הַה  ּכִ ְלִמיָדיו ֶאָחד ָהָיה ּלָ ָנא תַמ ְד ּקַ ִמ  ִמּתַ , ּדְ

ָ�בַ  ֶוֱהיֹות ה רׁשֶ ֵני־ַ�ל ַ�ּתָ ֵנס ֶהְחִליט, ּוְסטח ָהִעיר ּפְ ֵדי וֹ בּ ַר ְל  ְלִהּכָ ֵרךְ  מוֹ וֹ לׁשְ בִּ  ש1רֹ ְד ִל  ּכְ יו ּוְלִהְתּבָ ֶדֶרךְ  יךָ ֶת אוֹ ֵפ וּ  ְזָקְנךָ  ְוֵהיָכן. "ִמּפִ  ּכְ
ֵני ָרֵאל ּבְ ִרים ִיׂשְ ׁשֵ ה יַרבִּ  לוֹ ָא ׁשְ "? ַהּכְ הְוַה , ֵאבכְ בִּ  ֹמש1ֶ ל ֵהֵחל ּלָ י ְלִהְתַנּצֵ ִעיר ֹוֵררִמְתגּ  הּוא ּכִ דֹוָלה ֲחנּות תוֹ וּ ּוְבַבֲ�ל, ָנְכִרית ּבְ  ּגְ

ְסִביָבה רּותוֹ  ְוֵאין, ָזָרה ּבִ ֶאְפׁשָ ט ּבְ ּלֵ ַמְרֵאהוּ  ְלִהְתּבַ ים לֹא. הּוִדיַהיְּ  ּבְ י ְוִכי: "ַ�ןָט וְ , ָהַרב ּמוֹ ִע  ִהְסּכִ ּתִ ׁשְ ּקַ ךָ  ּבִ ּתְ  ִמּמְ י יֹוֵתר לּדֵ גַ ׁשֶ  ֶאת ִמּדַ
ְהֶיה תוֹ חָפ לְ  הֵא ְר  ֲאָבל? יךָ ֶת אוֹ ֵפ וּ  ְזָקְנךָ  ּתִ ר ְיהּוִדי צּוַרת ְלךָ  ׁשֶ ׁשֵ יב". ּכָ י, ְוָטַ�ן ָהִאיׁש  ֵהׁשִ ת ּכִ ּבָ ׁשַ ְפֵני ּבְ ּלִ יק ֵאֶצל ִהְתָאַרח ןכֵ ־ׁשֶ  ַצּדִ
הְוַה , ֶאָחד ה ּוַמּדּוַ� , הוּ ֵא ְר ַמ ־ַ�ל הָמ וּ אְמ  אֹותוֹ  הֹוִכיַח  לֹא ּלָ ע הּוא ַ�ּתָ ךְ ־ַ�ל ִנְתּבַ ַרץ. ּכָ י ּפָ קֹול ְוָאַמר ַמר ִכיבְ בִּ  הש1ֶ מֹ  ַרּבִ בָּ  ּבְ : רִנׁשְ

ה ֲהֵרי" ְלִמיִד  ַאּתָ ב ַוֲאִני יּתַ ל ָאַמְרנוּ  ְוִאם, אֹוְתךָ  ְלהֹוִכיַח  ַחּיָ ּכָ ָרֵאל ׁשֶ ה ַאַחת־ַ�ל, ֶזהָל  ֶזה ֲ�ֵרִבים ִיׂשְ ה ְוַכּמָ ֲאִני ַאּתָ ַ�ְדךָ  בֵר ָ�  ׁשֶ  ּבַ
ַתְלִמיִד  ין ןּתֵ ִל  ֲאִני ְוָ�ִתיד, יּכְ ּבֹוןְוֶח  ּדִ ל־ַ�ל ׁשְ ַמד ִמי־ּכָ ּלָ ִתי־ֶאת, ֵאפֹוא אֹוִליךְ  הנָ ְוָא . ֶאְצִלי ׁשֶ ין ִאם, ֶחְרּפָ ְלִמיִדים ּבֵ י ַהּתַ ּלִ  ִנְמֶנה ׁשֶ

ֲאִפּלוּ  ָאָדם ָרֵאל צּוַרת ׁשֶ ָבָריו ?!"לוֹ  ֵאין ִיׂשְ ב־ִמן ַהּיֹוְצִאים ּדְ ב־ֶאל ִנְכְנסוּ  ַהּלֵ הְוַה , ַהּלֵ ָרָכיו־ֶאת ןּקֵ ַת לְ  וֹ בּ ַר ְל  ִהְבִטיַח  ּלָ ְולֹא  ּדְ
ׁש ִמ  ּיֵ ְלִעיִגיםי נֵ ּפְ ְלִהְתּבַ   .ַהּמַ

�  
י דֹותְלתֹולְ " טֹוב ּדֹוֵרׁש " ֶפרּסֵ בַּ  ַכי ַנחּום ַרּבִ י ֶהָחִסיד ְמָתֵאר, בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ּטְ ִמ  ָמְרּדְ ל תוֹ גָ ָה נְ ַה ־ֶאת ליגְ ּפִ ׁשְ  הש1ֶ מֹ  דוִ ּדָ  ַרּבִ י ׁשֶ  דוִ ּדָ  ַרּבִ
ֵקן ר"ָהַאְדמוֹ  הש1ֶ מֹ  ר, בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ּטְ ִמ  ַהּזָ ֵליל ּוְמַסּפֵ ּבְ ְעָנא ׁשֶ ה הֹוׁשַ ב ַרּבָ ת יםַהֲחִסיִד  ִעם ָיׁשַ ּכַ ס% ית ּבְ ְדָרׁש ־ּבֵ ל ַהּמִ  יֲחִסיֵד  ׁשֶ
כּוַנת בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ְט  ׁשְ ַלִים ִרים'ָ� ׁשְ  'ֵמָאה ּבִ ירּוׁשָ ל תוֹ ָל וּ לּ ִה  יֹום בֹודכְ ִל , ּבִ י ׁשֶ םִע  בֵס ְוֵה , הש1ֶ מֹ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ם ּמָ י ּגַ  אסיַּ ִמ  ןזוֹ ְר יבֶּ לִ  ַנחּום ַרּבִ

ר ּפֵ ּסִ ָרָאה ֹותדּ בְ �%  ׁשֶ ֵ�יָניו ׁשֶ ֶ  הּוִמּמַ , ּבְ ַמעׁשּ ָ י ֵמָאִביו ׁשּ אַקּדִ  אבָ ַהּסָ  ַ�ל ַיֲ�קֹב ַרּבִ ָבָריו־ֶאת. ֵמרּוִז'ין יׁשָ י דֵח יִ  ּדְ  ּוִפיםגּ ַהּסִ  ַ�ל ַנחּום ַרּבִ
ִע  יִקים וּ נּ ׁשֶ ה ָהעֹוָלם־ִמן ֶנֱהנוּ  ְולֹא ְיֵמיֶהם־לכָּ  ַ�ְצָמם־ֶאת ֵאּלוּ  ַצּדִ ְמהוּ  יוּ ָה וְ , ללָ כְּ  ַהּזֶ ּתָ יִקים ָראוּ  ָמה ׁשֶ ּדִ  ְלַאַחר ּגּוָפם־ֶאת ףגֵּ ַס לְ  ַהּצַ

ל ּכָ ל ַאַחת הְקׁשָ ִמ  ָהיוּ  ְיֵמיֶהם־ׁשֶ י ָהָיה גֵה וֹ נ. ַוֲ�בֹוָדה ּתֹוָרה־ׁשֶ ְע  ִלְנֹסַ�  ליגְ ּפִ ׁשְ  הש1ֶ מֹ  דוִ ּדָ  ַרּבִ הֹוׁשַ י לֶא , ָאִביב־ְלֵתל הבָּ ַר  ָנאּבְ  ַרּבִ
ַכי ַנחּום ַמע תוֹ יָא ִל ְפ לִ וְ , בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ּטְ ִמ  ָמְרּדְ יַצד ׁשָ י ּכֵ ִדְבֵרי ּפֹוֵתַח  ָהַרּבִ ר ּתֹוָרה ּבְ ה ּוְמַסּפֵ ּמָ  ֲאִכיָלתוֹ  ִמעּוט, נוֹ ֵק זְ  יֵפ וּ גּ ִס  ַ�ל ֹותְבדּ �%  ּכַ

ָנתוֹ  י, ְרצּוָיה ֵאיָנּה  ּוִפיםִסגּ  ְיֵדי־ַ�ל ֲ�בֹוָדה: "ְוהֹוִסיף, ּוׁשְ יעוּ  לֹא ינִ ֵק זְ ־ַ�ל אּוָלם, ַ�ְצבּות ִליֵדי ְלָהִביא ֲ�לּוָלה ּכִ ּפִ גּ  ִהׁשְ  ללָ כְּ  ּוִפיםַהּסִ
ן רּוְלַאַח ". ְמָחהׂשִ בְּ  ָהָיה ָיָמיו־ְוָכל ה: "ָאַמר ִמּכֵ ֱאֶמת ְוָלּמָ ל ַ�ְצמוֹ ־ֶאת ינִ ֵק זְ  ףגֵּ ִס  ּבֶ ךְ ־ּכָ א? ּכָ ַסּפְ  ֶאּלָ ּמְ ָהָיה ל"ָהֲאִריזַ  ַ�ל ִריםׁשֶ  גֵה וֹ נ ׁשֶ

ְלִמיָדיו־ִעם ֹותדּ ְלִהְתוַ  ר, יםבִּ ַר  ָטִאיםֲח  ַ�ל ּתַ ַ�ם ִהְצָטֵרף ְוַכֲאׁשֶ ְלִמיד ּפַ ָבר היָ ָה , ַלֲחבּוָרתוֹ  דָח ֶא  ּתַ ה ַהּדָ ֵ�יָניו ָקׁשֶ יר .ּבְ לֹו  ִהְסּבִ
י, ל"ָהֲאִריזַ  יָון ּכִ ל ִמּכֵ ּכָ ָרֵאל־ׁשֶ ין ֶזהלָ  ֶזה ֲ�ֵרִבים ִיׂשְ ָרֵאל ְוִאם, כּותזְ לִ  ּוֵבין חֹוָבהְל  ּבֵ ם חֹוֵטא ֶאָחד ִיׂשְ ּלָ ים ּכ% מוֹ , ָידוֹ ־ַ�ל ֶנֱ�ָנׁשִ  ּכְ

ָאְמרוּ  אּמְ בַּ  ׁשֶ ׁש  ִנְמָצא, ִכיְלּתָ ּיֵ ָכל קֶל ֵח  ָלנוּ  ׁשֶ ֲ�ׂשֹות ָהֲ�ֵברֹות־ּבְ ּנַ ֵני ינוּ ֵח ַא  ְיֵדי־ַ�ל ׁשֶ ָרֵאל־ּבְ  ְוֶזה, ֲ�ֵליֶהן ֹותדּ ְלִהְתוַ  ֵיׁש  ְוָלֵכן, ִיׂשְ
ר ֵאפֹוא ׁשֶ גּ  ּפֵ ל ּוִפיםַהּסִ יִקים־ׁשֶ ּדִ   ".ַהּצַ

�  
ְכָפר ין ָקָטן ּבִ ּבֵ ְלִמיד ְיהּוִדי ֹוֵררִהְתגּ , ןַל יׁשְ ּמִ ֶר ְפ וּ  יקִר בְּ יְ וֹ בּ  ָהֲ�ָירֹות ׁשֶ ל ֵמֲחִסיָדיו, ָקהָד צְ  ּוַבַ�ל םָחכָ  ּתַ י ׁשֶ  בּ יְ ֵל  ַאֲהרֹן ַרּבִ

ֶרּמִ  לַ ִמּפְ ַ� . ןיׁשְ ן לוֹ  נֹוַלד םּפַ ַסְנּדְ  וֹ בּ ַר ־ֶאת דבֵּ ְלכַ  ּוָבא, ּבֵ י ְוֶאת ,ָקאּותּבְ ְמָחה ֵמִאיר ַרּבִ ל רוֹ בֵ ֲח , יקִר בֶּ יְ וֹ בּ ִמ  שׂ 'לְ יְט וִ  ׂשִ ִרי"ַה  ׁשֶ  ּפְ
מֹוֵהל ׁש ּמֵ ׁשַ לְ  ",ְמָגִדים נּות זוֹ  ָהְיָתה. ּכְ ּמְ ֵני ָהִראׁשֹוָנה ַהִהְזּדַ ְ ׁשּ ִנים ׁשֶ ׁשוּ  ָהַרּבָ ָהֲ�ָירֹות ַאף, ֶאָחד ָמקֹוםבְּ  ִנְפּגְ  ְסמּוכֹות ָהיוּ  ׁשֶ

ֵהֵסּבוּ , ּוְקרֹובֹות ת ּוְכׁשֶ ּדַ ִרית ְלַאַחר הוָ צְ ַהּמִ  ִלְס�% ָרק ֶאת קּלֵ ְלַח  ְוֵהֵחּלוּ , ַהּבְ י ִהְתַלֵהב, ַהּמָ סּוק־ֶאת ְוָקָרא בּ יְ ֵל  ַאֲהרֹן ַרּבִ  ָאָדם אצֵ יֵ " ַהּפָ
אוּ . "בֶר ָ� ־יֵד ֲ�  ָדתוֹ ְוַלֲ�בֹ  ְלָפֳ�לוֹ  ּלְ יםס% ַהְמ  ִהְתּפַ ין רׁשֶ ּקֶ ַה  ַ�ל ּבִ סּוק ּבֵ י, ִמיָלה ִלְבִרית ֶזה ּפָ ים ְוַרּבִ ְמָחה ַחּיִ ַמּה  ׂשִ קֹול ּתָ ךְ ־ַ�ל ּבְ . ּכָ

י ֵהֵחל יר בּ יְ לֵ  ַאֲהרֹן ַרּבִ י, ְלַהְסּבִ  ּכִ
, ָהָאָדם־ַ�ל סּוקּפָ בַּ  ֵיׁש  זֶמ ֶר 

ֲאִפּלוּ  ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ִלים הּוא ּכַ  ַמׁשְ
 ָ�ָליו ֶלתֶט וּ מ ֲ�ַדִין, מוֹ ַ�צְ ־ֶאת

 ברֵ ָק לְ וּ  ְלָפֳ�לוֹ  ָלֵצאת ַהחֹוָבה
ַמִים ְלָאִבינוּ  ֲאֵחִרים ָ ׁשּ ּבַ ֵני, ׁשֶ  ִמּפְ

ל ּכָ ָרֵאל־ׁשֶ , ֶזהלָ  ֶזה ֲ�ֵרִבים ִיׂשְ
רּוׁש  ְוֶזה ", בֶר ָ� ־יֲ�ֵד  ָדתוֹ ְוַלֲ�בֹ " ּפֵ
ִהיא תבוּ ְר ַ�  ׁשֹוןִמלְּ   ָהֲ�בֹוָדה ׁשֶ
ל־ַ�ל ֶלתֶט וּ ַהּמ  ָרֵאל ָחדֶא  ּכָ ׂשְ . ִמּיִ
ָבִרים ָהַרב הֶנֱהנֶ   ְוהֹוִסיף, ֵמַהּדְ

ֶ ִמ  רּוׁש  וֹ לּ ׁשּ ֶדֶרךְ , ףנֹוָס  ּפֵ ּבְ  ללָ כְּ  ׁשֶ
ל עֹוֵבד ָהָאָדם יו־ּכָ  ּגּופוֹ  ְלַמַ�ן ַחּיָ

 ֲ�בֹוָדתוֹ  ֶאת אּוָלם, לוֹ ּוָפֳ� 
ִרית רּוָחִנּיּות ָהִעּקָ  ַמְזִניַח  הּוא ּבְ

 לַה ְק . ְקָנהזִ  ְלֵ�ת, ֶרבָ�  יֲ�ֵד 
יםַהְמס%  ֵני ְלִדְבֵרי ֶהֱאִזין ּבִ  ׁשְ

ִנים ֵני, ָהַרּבָ בֹוָדם ּוִמּפְ  ֵהֵחּלוּ  לֹא ּכְ
ָרק־ֶאת לכֹ ֱא לֶ  ה, ַהּמָ  ְלֶפַתע ְוִהּנֵ

בּוָרה ֶ�ֶצם ִנְמְצָאה עֹוף ׁשְ , ּבָ
י ּוְלַאַחר ַרּבִ ים ׁשֶ ְמָחה ַחּיִ ַדק ׂשִ  ּבָ
ַסק, אֹוָתּה  י ּפָ ל ּכִ ִלים־ּכָ  ַהּכֵ

ָרהַהכְ  עּוִניםְט  ה ׁשָ ּדָ %� ּה  ְוַהּסְ ּלָ  ּכ%
ּתֹוְממוּ . ְטֵרָפה ם ִהׁשְ ּלָ ס־ַ�ל ּכ%  ַהּנֵ
ֵאַרע  תלוּ ׁשְ כָּ ִה ֵמ  ָלֶהם ׁשֶ

ַמֲאָכִלים  ַאֲהרֹן יְוַרבִּ , ֲאסּוִרים ּבְ
ו: "ָאַמר בּ יְ לֵ  ִבינוּ  ַ�ְכׁשָ  ּתָ

רּוׁש ־ֶאת סּוק ַהּפֵ ּפָ י ּבַ ְרּתִ ִהְזּכַ , ׁשֶ
י י לֹא ּכִ הּוא ָלָאָדם ּדַ  ְצמוֹ ַ�  ׁשֶ

ּלֹא רִנְזָה  ָדָבר לׁשֵ כָּ ִה לְ  ׁשֶ , ָאסּור ּבְ
א ם ִלְדֹאג ָ�ָליו ֶאּלָ  ַלֲאֵחִרים ּגַ
ּלֹא ֵני, לוּ ׁשְ כָּ יִ  ׁשֶ  ִמּפְ
ל ּכָ ָרֵאל־ׁשֶ  ,ֶזהלָ  ֶזה ֲ�ֵרִבים ִיׂשְ
ּמ  ָהַ�ְרבּות ֲ�בֹוַדת ְוזֹוִהי  ֶלתֶט וּ ׁשֶ
  "...ָ�ָליו

  

ן" ֶכם ׁשֶֹרׁש ּפֶֹרה רֹאׁש ְוַלֲ�ָנה־ּפֶ ל ׁשֶֹרׁש  - "ֵיׁש ּבָ ְמָצא ָהָאָדם הּוא, עָהָר ־ּכָ ּנִ בּבְ  ׁשֶ ל ַמּצָ ן" ׁשֶ ַסְפָקנּות", ּפֶ   ְיֵתָרה ְוַחְקָרנּות ּבְ
ִמיָמה הנָ וּ מֱא  ּבוֹ  ְוֵאין  'היהודי הקדוש' מפשיסחא)(... ְוַלֲ�ָנה רֹאׁש  הֶר ּפֹ  ׁשֶֹרׁש  הּוא ְוָאז, ּוְפׁשּוָטה ּתְ

  
יהּוָדה ּנֹוָדע"ַה  ֶאל יַ� ", ּבִ �ם ִהּגִַ יג ֶאָחד ָאָדם ּפַ ִהּצִ  ׁשֶ
ָבִקי ַ�ְצמוֹ ־ֶאת ָלהַק ּבְ  ּכְ ׁש  ּבָ ָמה ּוִבּקֵ  ִחּבּורוֹ ־ַ�ל ַהְסּכָ

תֹוַרת ׁש . ַהּסֹוד ּבְ ּקֵ ּנוּ  ּבִ תּבְ  ֶאְצלוֹ  ְלִהְתָאֵרַח  ָהַרב ִמּמֶ ּבָ , ׁשַ
אוּ  ּבָ ֶנֶסת־ְלֵבית ְכׁשֶ אי ָרַמז ַהּכְ ֲחׁשַ איגַּ ַל  ּבַ  ֶאת דּבֵ ְלַכ  ּבַ

ׁש  ָהאֹוֵרַח  ּמֵ הַה  ָיַרד. ִצּבּור ִליַח ׁשְ ּכִ  ְלׁשַ ָבה ּלָ  לְוִנְכׁשַ , ַלּתֵ
ְלׁשֹונוֹ  ה ּבִ ּמָ �ִמים ּכַָ נ(  ּפְ ה חּסַ ּבְ ִפּלָ  ַאַחר, ַוְיִהי ְלֶקֶלס. ַהּתְ
ה ִפּלָ יהּוָדה ּנֹוָדע"ַה  לוֹ  ָאַמר ַהּתְ  ֶנֱאַמר ֲהלֹא": "ּבִ

רֹת ַל ' ְסּתָ ְגלֹת ָלנּו ּוְלָבֵנינוּ ֵק ֱאלֹ  ה'ַהּנִ יָון, 'ינּו ְוַהּנִ  ּוִמּכֵ
ֲאִני רֹות קֶס ֵ�  ִלי ֵאין ׁשֶ ִנְסּתָ י, ּבְ ַדְקּתִ ִדְבֵרי אֹוְתָך  ּבָ י ּכְ  ַרּבִ
ן ֲחִניָנא תוֹ  גּוָרהׁשְ  'ִאם, ּדֹוָסא־ּבֶ ִפּלָ ִפיו ּתְ  ֲאִני יֹוֵדַ�  ּבְ

ל הּואׁשֶ  ּבָ   "...ףָר טֹ ְמ  אוּ הׁשֶ  ֲאִני יֹוֵדַ�  -  ָלאו ְוִאם, ְמק(
  

  

  

  
סּוק ַ�ל ְבִרית ָך ְר ְלָ�ְב " ַהּפָ ", ּוְבָאָלתוֹ  יָך ֱאלֶֹק  ה' ּבִ

 םׁשֵ  -  ָך ְר ְלָ�ְב : "ֶ�ְזָרא־ןּבֶ ִא  ַאְבָרָהם נוּ ַרּבֵ  ׁש ֵר ָפ ְמ 
ַטַ�ם, ַהּפַֹ�ל ין ַ�ְברוּ יַּ 'ַו  ּכְ ָתָריו' ּבֵ ה, ּבְ ת ְוִהּנֵ  רָ�ַב  ִמּלַ

ֶח  אּור". ְך ֶפ ְלֵה  ת"יּבֵ  רֹוןְס ּבְ ָבָריו ּבֵ ִאם, ּדְ ְכּתֹב ׁשֶ  ּתִ
ִרית' ָך ְר 'ְלָ�ְב  ָמעּותוֹ , ְבִרית'ּבִ  ָך ְר 'ְלָ�ְב  ְולֹא ּבְ  ַמׁשְ

ְהֶיה ִרית־ֶאת ְלָהֵפר, ְך ֶפ ְלֵה  ּתִ  ָך ְר 'ְלָ�ְב  ְוִאּלוּ , ַהּבְ
ְבִרית' ָמעּותוֹ  ּבִ ֵנס ַמׁשְ ִרית־ֶאל ְלִהּכָ ֹאֶפן ַהּבְ . ִחּיּוִבי ּבְ
ִיְרְמָיה הּוא ְמֹפָרׁש  ּוָפסּוק י" ּבְ ים־ֶאת ְוָנַתּתִ  ָהֲאָנׁשִ

ִרִתי־ֶאת ָהעְֹבִרים ר ּבְ ְבֵרי־ֶאת ֵהִקימוּ ־לֹא ֲאׁשֶ  ּדִ
ִרית ר ַהּבְ ְרתוּ  ֲאׁשֶ ר ָהֵ�ֶגל ,ְלָפָני ּכָ ְרתוּ  ֲאׁשֶ ַנִים ּכָ  ִלׁשְ
�ְברוּ ַ ין ַוּיַ ָתָריו ּבֵ ר" ְוֵכן", ּבְ ה ֲאׁשֶ �יֵני ָהַרע־ֶאת ַיֲ�ׂשֵֶ  ּבְ

ִריתוֹ  ַלֲ�בֹר ֱאלֶֹקיָך ־ה'  ָנתוֹ ְוַכּוָ . יִליִל ׁשְ מּוָבן ּבְ " ּבְ
ם ׁשֵ �  ּבְַ ַבת ַ�ל לַהּפֹ ּלֹא, ִהיא ָך ְר ְלָ�ְב  ּתֵ  ּתֹאַמר ׁשֶ

הּוא �ָבר - ָך ְר ְלָ�ְב  ֶ�ֶצם םׁשֵ  ׁשֲֶ ָך  ַלּמַ ּלְ , עֶֹבר ַרתזְ ִמגִּ  ׁשֶ
מוֹ  ֵרׁש  ָלֵכן, ֹאֶכל ַרתזְ ִמגִּ  - ֲאָכְלָך  ּכְ ם ּפֵ ׁשֵ �  ּבְַ  לַהּפֹ

ְהֶיה ,ָך ְר ָ�ְב ְל  ּתִ ה  ׁשֶ ִרית.  עֹוֵברַאּתָ ָזִרים ַלּבְ ין ַהּגְ   ּבֵ
  

  
ה ה�  א־ֹיאֶב� ַחֽ �ֹו�  'לֹֽ   )  כט, יט( ְסלֹ�

ַטֲ�ֵמי נַּ  ַזְרָקא חנַּ מ(  ּבְ ז, לגֹּ ֶס  חמ( ֵרק ְלַרּמֵ ּזָ ּיִ ְהיֹות ׁשֶ  ִמּלִ
ה םֵמַ�  ֵחֶלק ּלָ הַ� ־ַ�די ּכִ , ְסג( תֹוְך  חנָּ מ(  ָהָיה ּתָ  םַ�  ּבְ

ה ּלָ ה ְסג( ּנוּ ִנְזַרק  ּוֵמַ�ּתָ ָחָטא.  ִמּמֶ   דברי יחיאל)(ְלַאַחר ׁשֶ
�  

ה ּלֶ ים ָהֵא� ָבִר� ל־ַהּדְ יָך ּכָ אּו ָ ֶל� י־ָיֹב!   )  ל, א( ִכֽ

בֹות יךָ  ַהּתֵ אּו ָ ֶל� ַטֲ�ֵמי ָיֹב! ֵני, ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ  ִמּפְ
ה ִחּלָ ּתְ ּבָ ַה  ֵמִביא ׁשֶ  ׁשּובָל  ָהָאָדם־ַ�ל ִהְתעֹוְררּות ה"ּקָ

ל ֶדֶרְך ּבְ , ְתׁשּוָבהּבִ  ֵאָליו  רְלַאַח  ְוַרק, ְוַרֲחִמים ֶחֶסד ׁשֶ
ן  ֵמִביא הּוא, ְתׁשּוָבהִל  ֵמַ�ְצמוֹ  ִמְתעֹוֵרר ֵאינוֹ  ִאם, ִמּכֵ

ַהְינוּ , ָחִליָלה ְותֹוָכחֹות ִיּסּוִרים ָ�ָליו ים ּדְ  ְוהֹוֵלְך  ַמְקּדִ
ל  ֶדֶרְך ּוְב  ְבָרָכהּבִ  ן רְלַאַח ַרק ְו , יםִמ ֲח ַר ׁשֶ  ָיבֹואוּ  ִמּכֵ

ל ָ�ָליו ָבִרים ּכָ ה ַהּדְ ֵה  ָהֵאּלֶ ָרָכה ְך ֶפ ּבְ   אשל אברהם)( .ַהּבְ
�  

יְרָך" ה!  י ִבְטְנָך�  ...יךָ ֶק� ֱאלֹ  'ְוהֹוִתֽ ְפִר!   )  ל, ט(ּבִ

ַנת ֶאת ְמָבֵאר רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ּוָ בוֹ  ם"ַרְמּבַ ָה  ּכַ ִמְכּתָ  ּבְ
נִ  ְוַדע" :ִלְבנוֹ  י, יּבְ ן ָאָדם ּכִ ְסּכֵ ֶזה, ַהּמִ ָ  ָהעֹוָלם ּבְ  לָפ ַהׁשּ

ֵרי, ּבוֹ  ְמנּוָחה לוֹ  ֵאין ָחְתמוּ  ְלִמי ְוַאׁשְ  יוָמ יָ  ׁשֶ
ִעּקַ  ָנתוֹ ַכּוָ ", ְו ָרהֵה ְמ ּבִ  עֹוָלם ָהָאָדם ֲ�בֹוַדת רׁשֶ ה ּבָ  ַהּזֶ

א עֹוָלםָל  ָלבֹוא ִהיא ר, ַהּבָ ִלים ָהָאָדם ְוַכֲאׁשֶ  ַמׁשְ
 �יוַמֲ ּבָ ַה , ַאְך ָיָמיו חֹוֵתם הּוא ׂשָ  ְיֵמי ַמֲאִריְך  ה"ּקָ

ֵדי ָהָאָדם ְך  ּכְ ָניו־ֶאת ְלַחּנֵ  ּוֵבֵאר, ֵמאֹורוֹ  ָהנוּ יֵּ ׁשֶ  ּבָ
י־ַ�ל ֶזה - ֱאלֶֹקיָך  ה' ְוהֹוִתיְרָך , ֶזה ּפִ ְפִרי, ָהעֹוָלם ּבְ  ּבִ

ְזכּות - ִבְטְנָך  ִנים ּבִ  ְדָמאַק  ִמיםָ� ּטְ ּבַ ְלָכְך,  זֶמ ְוֶר . ַהּבָ
ְפִרי ְזָלאְוַא  ּבִ ְזכּות, ִבְטְנָך  ׁשֶ ּבִ ִנים ׁשֶ יִכים ַהּבָ  ַמְמׁשִ

עֹוָלם ּוְלִהְתַ�ּלֹות םיּדִ ְק ַה ְל  ָהָאבֹות   דורות ישרים)(. ּבָ
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