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ִס ּפ ּו ִרים ְו ַא ָ ּגדוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים ּו ַפ ְר ּ ְפ ָראוֹ ת

ִס ּפ ּו ִרים ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה
מ ֶש!ה )לח ,כא(
ֵא ֶּלה ְפקו ֵּדי ַה ִּמ ְׁש ָּכן ִמ ְׁש ַּכן ָה ֵ דת ֲא ֶׁשר ּפ ַ ּקד ַ ל־ ּ ִפי ֹ
אשוֹ נָ הְּ ,כ ׁ ֶש ָּגל ּו ַהיְ ׁ ִשיבוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ִל ָ
יטא ְלרו ְּסיָ ה,
ִ ּב ְתקו ַּפת ִמ ְל ֶח ֶמת ָהעוֹ ָלם ָה ִר ׁ
ָּת ַמ ְך ָ ּב ֶהן ִא ְרגּ וּן יְ הו ִּדי ָח ׁשוּבֶ .א ָחד ֵמ ָר ׁ ֵ
אשי ָה ִא ְרגּ וּן דָּ ַר ׁש ּ ַפ ַ$ם ֵמ ַה' ָּסבָ א'
ִמנּוֹ בְ ַה ְרדּ וֹ ק דִּ ין וְ ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ַ$ל ַההוֹ ָצאוֹ תַ ,א ְך הוּא לֹא ִה ְס ִּכים ְל ָכ ְך ,וְ ִה ְס ִ ּביר:
" ֲה ֵרי יֵ ׁש הוֹ ָצאוֹ ת נִ ְס ָּתרוֹ ת ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַפ ְר ְס ָמןְּ ,כגוֹ ן ׁ ִש ְחרוּר ַּת ְל ִמי ִדים
ֵמ ַהצָּ בָ אְ .ל ַה ֲִ $רים וְ ִל ְמסֹר ּ ְפ ָר ִטים לֹא נְ כוֹ נִ ים ֵאינִ י רוֹ ֶצהִּ ,כי יֵ ׁש ָ ּבזֶ ה ִמ ּ ׁשוּם
יכהֵ ,אינִ י ִמ ְת ּ ַפ ֵ$ל ִמ ָּכ ְךִּ ,כי
ׁ ֶש ֶקר ו ִּמ ְר ָמה .וְ ִאם ָה ִא ְרגּ וּן יְ ַא ֵ ּים ְ ּב ַה ְפ ָס ַקת ַה ְּת ִמ ָ
יבה ִּת ְהיֶ ה ָל ֶהם זְ כוּת ִק ּיוּם ַה ּתוֹ ָרה ,וְ ִאם ָלאו
ִמ ַּמה ַּנ ְפ ׁ ָש ְךִ ,אם יִ ְת ְמכ ּו ַ ּביְ ׁ ִש ָ
ֲה ֵרי ַהיְ ׁ ִשיבָ ה ִּת ְת ַק ֵ ּים ַ$ל ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ַה ִ ּב ָּטחוֹ ן ַ ּבה' וְ לֹא יֶ ֱא ַרע ָל ּה ָּכל נֶ זֶ ק".
ו ְּב ַצ ְל ֵאל ֶ ּבן־אוּ ִרי ֶבן־ח ּור ְל ַמ ּ ֵטה יְ הוּ ָדה ָ שָׂ ה ֵאת ָּכל־ ֲא ֶׁשר־ ִצ ָ ּוה ה' )לח ,כב(
ָל ָּמה נִ זְ ַּכר ְ ּב ַצ ְל ֵאל ִעם ׁ ֵשם ָא ִביו וַ ֲאבִ י־ ָא ִביו? ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל ׁ ֶש ָּכל
ָהעוֹ ְס ִקים ְ ּב ָצ ְר ֵכי ִצבּ וּר יִ ְהי ּו עוֹ ְס ִקים ִע ָּמם ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ םֶ ׁ ,ש ְ ּזכוּת ֲאבוֹ ָתם
ְמ ַס ַ ּי ְע ָּתםִּ ,כי ָּכל ִמי ׁ ֶשעוֹ ֵסק ְ ּב ָצ ְר ֵכי ִצבּ וּר ָצ ִר ְ
יך ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה לוֹ ַּגם זְ כוּת ָאבוֹ ת
וְ יִ זְ כּ ֹר ֵמ ַאיִ ן ָ ּבאְּ ,כ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יהם ַה ּטוֹ ִבים.
יך ֶאת ַמ ֲ$שֵׂ ֶ
ִ ּב ְתקו ַּפת ְּכ /ה ָּנתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יַ ֲ$קֹב ֶּג ּז ּונְ דְּ ַהיְ ט ְ ּב ַר ָ ּבנוּת ָה ִעיר וַ ְר ׁ ָשה ַה ְּגדוֹ ָלה,
ִה ְת ּ ַפ ְּנ ָתה ִמשְׂ ָרה ִצבּ ו ִּרית ָ ּב ִעיר וְ ַה ֲח ִס ִידים ִ ּב ְק ׁש ּו ְל ַמ ּנוֹ ת ְל ַת ְפ ִקיד זֶ ה ָא ָדם
ְמיָ /חסֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ַר ִ ּבי יַ ֲ$קֹב ִה ְתנַ ֵּגד ְל ִמ ּנ ּויוֹ ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִרנְ נ ּו ַא ֲח ָריו ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ זְ ָהר ְ ּב ִדינֵ י
ָממוֹ נוֹ ת ,וְ ֶה ֱִ $דיף ָָ $ליו ָא ָדם ַא ֵחר ׁ ֶש ָ ּי ָדיו נְ ִק ּיוֹ ת ֲהגַ ם ׁ ֶש ּלֹא ָהיָ ה ְ ּבנָ ם
יחה ִעם
יָ $אז ְלוַ ְר ׁ ָשה וְ נִ ְכנַ ס ְ ּבשִׂ ָ
ׁ ֶשל־ ְקדוֹ ׁ ִשיםְ .מ /ס ּ ָפרִּ ,כי ַה' ִחדּ ו ׁ ֵּשי ָה ִרי"מ' ִה ִּג ַ
ַר ָ ּב ּה ׁ ֶשל ָה ִעירֲ " :ה ֵרי ָא ְמר ּו ֲחזַ "לֶ ׁ ,ש ָּכל ָהעוֹ ְס ִקים ְ ּב ָצ ְר ֵכי ִצבּ וּר יִ ְהי ּו עוֹ ְס ִקים
ִע ָּמם ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ םֶ ׁ ,ש ְ ּזכוּת ֲאבוֹ ָתם ְמ ַס ַ ּי ְע ָּתםִ .אם־ ֵּכן ָראוּי ׁ ֶש ָהעוֹ ֵסק ְ ּב ָצ ְר ֵכי
ִצבּ וּר יִ ְהיֶ ה ַ ּב ַ$ל זְ כוּת ָאבוֹ ת ,וְ ֵכן ָאנ ּו מוֹ ְצ ִאים ִ ּבבְ ַצ ְל ֵאל ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה ָמנְ ָתה ֶאת
יִ ח ּוסוֹ "? ֵה ׁ ִשיב לוֹ ַר ִ ּבי יַ ֲ$קֹב ְ ּב ַצחוּתֲ " :ה ֵרי ִל ְכאוֹ ָרה סוֹ ֵתר ַמ ֲא ָמר זֶ ה ֶאת דִּ ְב ֵרי
ֲחזַ "ל ׁ ֶש ָא ְמר ּו ׁ ֶש ֵאין ְמ ַמ ִּנים ּ ַפ ְרנָ ס ַ$ל ַה ִּצבּ וּרֶ ,א ָּלא ִאם־ ֵּכן /ק ּ ָפה ׁ ֶשל ׁ ְש ָר ִצים
ְּתלוּיָ ה לוֹ ֵמ ֲאחוֹ ָריו? ֶא ָּלא ַ$ל־ ָּכ ְר ָח ְך זֶ ה ּו ֵ ּבאוּרוֹ ׁ ֶשל ַה ַּמ ֲא ָמר זְ כוּת ֲאבוֹ ָתם
ְמ ַס ַ ּי ְע ָּתםְ ּ .פ ִָ $מים ַרבּ וֹ ת ִמ ְת ַמ ֶּנה ָא ָדם ְל ַת ְפ ִקיד ָרם ,לֹא ִ ּבגְ ַלל ִּכ ׁ ְשרוֹ נוֹ ָתיו
ימים ,ו ְּל ַא ַחר ׁ ֶשהוּא ִמ ְת ַמ ֶּנה
וִ יכוֹ לוֹ ָתיוֶ ,א ָּלא ִ ּבגְ ַלל יִ ח ּוסוֹ ּו ְק ׁ ָש ָריו ַה ַּמ ְת ִא ִ
אכ ּתוֹ ְר ִמ ָ ּיהֶ ׁ ,ש ֵּכן ָ ּבטו ַּח הוּא ִ ּבזְ כוּת ֲאבוֹ ָתיו
ְל ַת ְפ ִקידוֹ עוֹ שֶׂ ה הוּא ֶאת ְמ ַל ְ
ו ַּמ ֲָ $מדוֹ ׁ ֶש ַ ּי ֲא ִר ְ
יך יָ ִמים ְ ּב ַת ְפ ִקידוֹ  .וַ ֲא ִפ ּל ּו ֵא ֶצל ְ ּב ַצ ְל ֵאל ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ָָ $ליו ׁ ֶש ָהיָ ה ֶ ּבן
ְ
יס ָמך ׁ ֶש ּלֹא ָהיָ ה יַ ְח ָסןֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ָהיָ ה
יאב ֶ ּבן־ ֲא ִח ָ
ְקדוֹ ׁ ִשים ,הוֹ ׁ ִשיב ּו ְליָ דוֹ ֶאת ָא ֳה ִל ָ
ִמ ּ ׁ ֵשבֶ ט דָּ ן ׁ ֶש ִּמ ְ ּבנֵ י ַה ּ ׁ ְש ָפחוֹ ת ,וְ ֶה ֱִ $מיד ּוה ּו ְליַ ד ְ ּב ַצ ְל ֵאל ְּכ ֵדי ׁ ֶש ָ ּישִׂ ים ֵ$ינָ יו ָָ $ליו
ׁ ֶש ַ ּי ֲ$שֶׂ ה ֶאת ֲ$בוֹ ָדתוֹ נֶ ֱא ָמנָ ה ַ$ל־ ַאף יִ ח ּוסוֹ ָה ָרם"ְ .ל ׁ ֵש ַמע ְּת ׁש ּו ָבתוֹ
ַה ְמ /פ ְל ּ ֶפ ֶלת ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יַ ֲ$קֹב ,נַ ֲ$נָ ה ַ ּב ַ$ל ַה' ִחדּ ו ׁ ֵּשי ָה ִרי"מ' וְ ָא ַמר ְ ּב ַצחוּתְ " :ל ֶפ ֶלא
ְ ּב ֵ$ינַ יֶ ׁ ,ש ַר ָ ּב ּה ׁ ֶשל וַ ְר ׁ ָשה ַה ָ ּידו ַּּ ְ $ב ִה ְתנַ ְּגד ּותוֹ ְל ֶד ֶר ְך ַה ּ ִפ ְל ּפוּל וְ ַה ִחדּ וּד ִמ ּ ְפנֵ י
ׁ ֶש ִהיא ַמ ֲִ $ב ָירה ֶאת ָה ָא ָדם ִמדֶּ ֶר ְך ָה ֱא ֶמתִ ,מ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָ ּב ּה ַָּ $תה ְלטוֹ ָבתוֹ "...

מ ֶש!ה ֵּכן ָ שׂ וּ )לט ,לב(
וַ ַ ּי ֲ שׂ וּ ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ְּככֹל ֲא ֶׁשר ִצ ָ ּוה ה' ֶאת־ ֹ
ָא ָדם ֶא ָחד ִה ְת ּ ָפ ֵאר ְ ּב ַרבּ וֹ ׁ ֶשהוּא ַ ּב ַ$ל מוֹ ֵפת ָּגדוֹ ל ,וְ הוּא ִ ּבבְ ִחינַ ת " ַצדִּ יק גּ וֹ זֵ ר
וְ ַה ָּק ָ ּב"ה ְמ ַק ֵ ּים"ָ .א ַמר לוֹ ֶ ּבן־שִׂ יחוֹ ֱ " :א ֶמת ׁ ֶשדַּ ְר ָּגה ְּגבוֹ ָהה ִהיא ׁ ֶש ָּכל ַה ּיוֹ ֵצא
ִמ ּ ִפיו יַ ֲ$שֶׂ ה ,או ָּלם מוֹ ֵפת ָּגדוֹ ל ִמ ֶ ּזה הוּא ְל ֵה ֶפ ְךַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ַה ָּק ָ ּב"ה גּ וֹ זֵ ר וְ ַה ַּצדִּ יק
מ ֶש2ה ֵּכן ָ$שׂ וּ'"...
ְמ ַק ֵ ּים ,וְ ָכ ְך נֶ ֱא ַמר ְ ּב ָפסוּק זֶ ה ַּ'כ ֲא ׁ ֶשר ִצ ָּוה ה' ֶאת־ ֹ
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יש"
ִר ְכ ׁש ּו ֶאת ֶצ ֶמד ַה ְּס ָפ ִרים " ַׁש ָ ּבת ִט ׁ
יה
ַ ל ּ ָפ ָר ׁשוֹ ת ַה ּ ָׁשנָ ה ּומוֹ ֲ ֶד ָ
ית ֶכם
וְ ָה ִאיר ּו ֶאת ׁש ְל ַחן ַה ּ ַׁש ָ ּבת ְ ּב ֵב ְ
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ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים
אשי ֵּתבוֹ ת
ֵא ֶּלה ְפקו ֵּדי ַה ִּמ ְׁש ָּכן )לח ,כא( ֵ -א ֶּלה ָר ׁ ֵ
ֲא ִמ ַירת ָל ׁשוֹ ן ָה ַרעְ ּ ,פקוּ ֵדי ִמ ְל ׁשוֹ ן ֶח ְסרוֹ ןְ ,ל ַר ֵּמז
ׁ ֶש ַ ּב ֲ$וֹן ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע ָח ַרב ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש) .איל וצבי(
ימ ְט ִר ָ ּיה
אשי ַה ֵּתבוֹ ת ֵא ֶּלה ְפקו ֵּדי ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ְ ּבגִ ַ
ָר ׁ ֵ
ֱאל ִֹקים ,וְ סוֹ ֵפי ַה ֵּתבוֹ ת ְ ּבגִ ַ
ימ ְט ִר ָ ּיה ַא ְדנ ּו"ת ,
ְל ַר ֵּמז ְל ִדבְ ֵרי ֲחזַ "ל ׁ ֶש ַ$ל־יְ ֵדי ֲ$שִׂ ַ ּית ַה ִּמ ׁ ְש ָּכ ן
ִה ְת ַּכ ּ ֵפר ָל ֶהם ֲ$וֹן ָה ֵ$גֶ ל ,וְ נִ ְק ָרא ִמ ְׁש ַּכן ָה ֵ דת ִּכי
יהם) .מעט דבש(
הוּא ֵ ד ּות ׁ ֶש ַה ָּק ָ ּב"ה ׁשוֹ ֶרה ֲֵ $ל ֶ
ִמ ְׁש ַּכן ָה ֵ דת )שם( ָ -ה ֵ דת ְ ּבגִ ַ
ימ ְט ִר ָ ּיה תע"ט,
אשוֹ ן ת"פ ָׁשנָ ה
ִּכ ׁ ְשנוֹ ת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ַ$ד ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָה ִר ׁ
ימ ְט ִר ָ ּיה ת"י ְּכ ִמנְ יַ ן
יאת ִמ ְצ ַריִ םִ .מ ְׁש ָּכן ִּג ַ
ַא ַחר יְ ִצ ַ
אשוֹ ן ,וְ ֵת ַבת ַה ִּמ ְׁש ָּכן
ׁ ְשנוֹ ת ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָה ִר ׁ
ימ ְט ִר ָ ּיה תט"ו ְּכ ִמנְ יַ ן ׁ ְשנוֹ ת ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
ְ ּבגִ ַ
ַה ּ ֵׁשנִ י ׁ ֶש ַָ $מד ת"כ ָׁשנָ הֲ ,אבָ ל ְ ּב ָח ֵמ ׁש ַה ּ ׁ ָשנִ ים
ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת לֹא ָהי ּו ָל ֶהם ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ְל ַה ְק ִריב וְ ָל ֵכן
הוּא נֶ ְח ׁ ַשב ְּכ ִא ּל ּו ְּכבָ ר נֶ ֱח ַרב) .פרדס מנחם(
ימ ְט ִר ָ ּיה הוּ א
ית ָמר ֶ ּבן־ ַא ֲהרֹן ַה ּכ ֵֹהן )שם( ּ ְ -בגִ ַ
ִא ָ
ָהיָ ה ּ ָפ ִקיד לוֹ ַמר ְל ֵבית־ ָאב ָה ֲ בוֹ ָדה) .מגדנות(
ּו ַב ּ ֵׁש ׁשָּ .כל־ ַה ָּז ָהב )לח ,כג־כד( ֵּ -ת ַבת וּ ַב ּ ֵׁש ׁש
ְסמו ָּכה ַל ּ ָפסוּק ַה ָ ּבא ׁ ֶש ַּמ ְת ִחיל ַ ּב ֵּתבוֹ ת
ל־ה ָּז ָהב ,וְ ָכל הוּא ִרבּ וּי ,דְּ ַהיְ נ ּו ִׁש ּ ָׁשה ִמינֵ י זָ ָהב
ָּכ ַ
וְ עוֹ ד ֶא ָחדְ ,ל ַר ֵּמז ְל ִדבְ ֵרי ֲחזַ "ל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִׁש ְב ָ ה
זְ ָה ִבים ,זָ ָהב ,זָ ָהב טוֹ ב ,זְ ַהב אוֹ ִפיר ,זָ ָהב מו ָּפז ,
זָ ָהב ׁ ָשחוּט ,זָ ָהב ָסגוּר ,זְ ַהב ּ ַפ ְרוָ יִ ם) .תורה מסיני(
ילם )לט ,ג(  -ג' ּ ְפ ִָ $מים נֶ ֶא ְמ ָרה ֵּת ַבת
וְ ִקצֵּ ץ ּ ְפ ִת ִ
ִקצֵּ ץָּ ,כאןּ ,ו ִב ְת ִה ִּלים וְ ִקצֵּ ץ ֲחנִ יתִ ,קצֵּ ץ ֲ$בוֹ ת
ְר ׁ ָש ִעיםְ .ל ַר ֵּמז ְל ִדבְ ֵרי ַה ְּג ָמ ָרא$ַ ,ל ָא ָדם ֶא ָחד
יצית
ילי ַה ִּצ ִ
ׁ ֶש ִּנ ַּצל ֵמ ֲ$בֵ ָרה ֲחמו ָּרה ִ ּבזְ כ ּות ּ ְפ ִת ֵ
ילם ׁ ֶש ַ$ל־יְ ֵדי
ׁ ֶש ָּט ְפח ּו ַ$ל־ ּ ָפנָ יו ,וְ זֶ ה ּו וְ ִקצֵּ ץ ּ ְפ ִת ִ
ּ
יצית ָָ $לה ְ ּביָ דוֹ ְל ַק ֵּצץ ֶאת ֲחנִ יתוֹ ׁ ֶשל ַה ֵי ֶצר
ַה ִּצ ִ
ָה ַרע ו ְּל ִה ְת ַר ֵחק ֵמ ֲ$בוֹ ת ָה ְר ׁ ָש ִעים) .חן יוסף(
ימ ְט ִר ָ ּיה ִ ּבנְ יָ ִמין
וְ יָ ְׁש ֵפה )לט ,יג(  -יָ ְׁש ֵפה ְ ּבגִ ַ
ֶ ּבן־יַ ֲ קֹבֶ ׁ ,ש ּ ׁ ְשמוֹ נִ ְכ ַּתב ְ ּב ֶאבֶ ן זוֹ ) .הרוקח(
יהי ֹנ ַ ם
ימ ְט ִר ָ ּיה וִ ִ
מ ֶש!ה )לט ,מג( ּ ְ -בגִ ַ
וַ יְ ָב ֶר ְך א ָֹתם ֹ
ֲהוָ יָ "ה ֱאל ֹ ֵקינוּ ָ ֵלינוּ וּ ַמ ֲ שֵׂ ה יָ ֵדינ ּו) .מגדנות(
מ ֶש!ה )מ ,טז( ִ -מ ְס ּ ַפר ַה ּ ְפ ִָ $מים ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמ ר
וַ ַ ּי ַ שׂ ֹ
ְ ּב ַמ ֲ$שֶׂ ה ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ַה ּפ ַֹ$ל ָ שָׂ ה ְ ּב ַה ָּטיוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת,
יב ִרים) .רבי יצחק קארו(
הוּא ְּכ ִמנְ יַ ן ְר ַמ"ח ֵא ָ

לקבלת הגיליון והנצחות
דוא"ל5806777@gmail.com :

ְמאוֹ רוֹ ת

ַה ְמק ָּבל ַהנּ וֹ ָדע ַר ִּבי ֵמ ִאיר ַּכ"ץ ּ ַפ ּ ִפ ְירשׂ

וַ ַ ּי ַ שׂ ֶאת־ ְמ ִעיל ָה ֵאפֹד
זַ ַ ּצ"ל

ְליוֹ ם ַה ִה ּלוּ ָלא ב' ַ ּב ֲא ָדר־ב' תכ"ב

ִמ ְ ּגדוֹ ֵלי ַה ְמ /ק ָ ּב ִלים ְּבדוֹ רוֹ ּ ,ו ֵמ ִפיץ ּתוֹ ַרת ָה ֲא ִריזַ "ל
יטל .נוֹ ַלד ִ ּב ְק ָר ָקא ְל ָא ִביו ַר ִּב י
וְ ַת ְל ִמידוֹ ַר ִּבי ַח ִּיים וִ ַ
יְ ה ּו ָדה ֵליְ בּ ַא ׁ ְש ְּכנַ ִ ּזי ַּכ"ץִ ,מ ִּמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ּ ַפ ּ ִפ ְיר ׂש
ׁ ֶש ָהיְ ָתה ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ְמיֶ /ח ֶסת ְו ִַּ $ת ָ
יקה וְ יָ ְצאוּ ִמ ֶּמ ָּנה
ישים ְמ /פ ְר ָס ִמיםְּ .כבָ ר ְ ּבגִ יל י"ג ֵה ֵחל
ַר ָ ּבנִ ים ְו ִא ׁ ִ
סק ְּב ָח ְכ ַמת ַה ִּנ ְס ָּתר ,וְ ָל ֵכן ׁ ְש ָלחוּ ה ּו הוֹ ָריו
ַל ֲֹ $
ִלירו ׁ ָּש ַליִ ם ְּכ ֵדי ְל ַק ֵּבל ּתוֹ ָרה ִמ ּ ִפי ַּת ְל ִמ ֵידי
ָה ֲא ִריזַ "לָּ ,ב ֶהם ַר ִּבי יִ שְׂ ָר ֵאל ַא ׁ ְש ְּכנַ ִ ּזי ְו ַר ִּבי יַ ֲ$קֹב
ֶצ ַמח ָהרוֹ ֵפא ,וְ ׁ ָשם נָ ָׂשא ֶאת ַ ּבת ַרבּ וֹ ַר ִּבי ֲ$זַ ְריָ ה
זְ ֵאבִ יּ ִ .ב ׁ ְשנַ ת ת"ו ֵה ֵחל ַל ֲ$ר ְֹך ֶאת ִּכ ְתבֵ י ָה ֲא ִריזַ "ל,
וּבִ ׁ ְשנַ ת ת"ט יָ ָצא ְלפוֹ ִלין ְּכ ֵדי ִל ְדרֹשִּ 2ב ׁ ְשלוֹ ם
ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ַ ,א ַחר ׁ ֶשנּוֹ ַדע לוֹ ַ$ל ַה ּ ְפ ָרעוֹ ת ַה ָּק ׁשוֹ ת
יְ $ל ַד ֶּמשֶׂ ק ,וְ ׁ ָשם
ִ ּב ׁ ְשנוֹ ת ַּת"ח וְ ַת"טּ ְ .ב ַד ְר ּכוֹ ִה ִ ּג ַ
יטל ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל
מוּאל וִ ַ
ִּב ֵּקר ְ ּבבֵ יתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ׁ ְש ֵ
שה ְס ָפ ִרים ֶאת ִּכ ְתבֵ י
ַמ ַה ְרח" ּו ,וְ ִסדֵּ ר ִ ּב ׁ ְשלֹ ָ 2
ָה ֲא ִריזַ "ל ׁ ֶש ָהי ּו ְמ /פ ָ ּז ִרים ּו ְמ ְ $/ר ָ ּבבִ יםְ ,ו ִה ׁ ְש ִלים ֶאת
אכה ְ ּב ַה ִ ּגיעוֹ ִל ְק ָר ָקאּ ִ .ב ׁ ְשנַ ת תי"ד ָחזַ ר ְל ֶא ֶרץ
ַה ּ ְמ ָל ָ
יִ שְׂ ָר ֵאלַ ,א ְך ְּב ַד ְר ּכוֹ ָח ָלה ְונִ ְפ ַטר ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ִּב ְהיוֹ תוֹ
יתים .
ֶּבן ל"ח ׁ ָשנִ ים ִּב ְל ַבד ,וְ נִ ְק ַ ּבר ְּב ׁ ִש ּפו ֵּלי ַהר ַה ֵ ּז ִ
ַה ִח ָיד"א מוֹ ֵסר ׁ ֶשהוּא ִח ֵ ּבר ל"ט ְס ָפ ִרים וּבְ /ר ָּבם
נִ ְמ ֵצאת ַה ּ ִמ ָּלה 'אוֹ ר'ְּ ,כ ִמנְ יַ ן ַט"ל אוֹ רוֹ ת ,אוּ ָלם ַרק
ֵח ֶלק ִמ ְּס ָפ ָריו שָׂ ַרדֵ ,מ ֶהם ִה ְת ּ ַפ ְר ֵסם ְ ּביוֹ ֵתר ַה ֵּס ֶפר
'דֶּ ֶר ְך ֵ$ץ ַח ִּיים' ,בּ וֹ ּ/כ ְ ּנס ּו ִּכ ְתבֵ י ָה ֲא ִריזַ "לְ ,ו ֵכן ּ ְפ ִרי
ֵ$ץ ַח ִּיים וְ נוֹ ף ֵ$ץ ַח ִּייםִ .ס ְפרוֹ 'דֶּ ֶר ְך ְס $/דָּ ה' ּכוֹ ֵלל
ילת יָ ַדיִ םְ ,ו ֵכן 'אוֹ ר
ַּכוָּ נוֹ ת ַ$ל־ ּ ִפי ַה ַּק ָ ּב ָלה ְל ֵס ֶדר נְ ִט ַ
ַצדִּ ִ
יקים' בּ וֹ דִּ בְ ֵרי מו ָּסר ְו ַהנְ ָהגוֹ ת ַ$ל־ ּ ִפי ַק ָּב ַלת
יא ת
ָה ֲא ִריזַ "ל ,וָ עוֹ דִּ .ב ְס ָפ ָריו ָּכ ַתבֶ ׁ ,ש ַ$ל־יְ ֵדי ְק ִר ַ
ׁ ְשנַ יִ ם ִמ ְק ָרא ְו ֶא ָחד ַּת ְרגּ וּ ם ְו ִה ַּט ֲהרוּת ִל ְכבוֹ ד ׁ ַש ָ ּבת,
ְמ ַק ֵּבל ָה ָא ָדם ֶאת ַה ְּנ ׁ ָש ָמה ַהיְ ֵת ָרה ׁ ֶשבּ וֹ .

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ ת

מנהג נפוץ כמעט בכל קהילות ישראל ,שבשעה שכותבים
ספרי תורה מתחילים את כל העמודים באות וא"ו ,והן
נקראות "ווי העמודים" ,על־שם הפסוק שבפרשתנו .מנהג
זה לא היה נפוץ בעבר ,וספרי תורה עתיקים רבים נכתבו
שלא בסדר זה .וכבר צווחו על־זה שניים מגדולי
הראשונים תלמידי המהר"ם מרוטנבורג .בתשב"ץ קטן
כתב" :המגילה אינה צריכה להיות ווי העמודים ואפילו
ספר תורה אין צריך להיות כך ,וסופר אחד עשה מעצמו
כך ונהגו העולם אחריו כך .ואדרבא ,אילו יהיה שום ספר
תורה לכתוב יש להיזהר שלא יהא שום עמוד מתחיל
בוא"ו כי אם וא"ו של בי"ה שמו ,וא"ו של ואעידה בם,
ושלא יהא שום עמוד מתחיל באלו האותיות כדי שיהא
ניכר לאלו האותיות .ואי איישר חילי אבטליניה לאותו
מנהג של ווי העמודים ,כי כמה פעמים בא לידי קלקול
גדול שמקטינים האותיות ומרחיבין אותן אשר לא כדת,
כדי שיבוא הוא"ו בראש העמוד" .וכן כתב בהגהות
מיימוניות" :מה שנהגו סופרים בורים להתחיל כל עמוד
בוי"ו וקורין לו וו"י העמודים ,נראה שאיסור גמור יש
בדבר ,שהרי עושים העמודים יש מהן רחב ויש מהן קצר
ופעמים יש אותיות גדולות אשר לא כדת ,שמסדרה בספר
העתקה המתוקן לכך עמודים רחבים ביש מקומות
וכותבין עליו רחב ,וביש מקומות קצרים וכותב עליו קצר,
ופעמים אותיות משונות וארוכות הרבה כדי שיגיע וי"ו
לראש כל עמוד אשר סידרו לו" ,והוא ממשיך" :והנה
כתבתי דברי אלה למורי רבנו והסכים על־ידי ,וזה־לשונו
אשר השיבני' ,וששאלת על ספר תורה בווי העמודים ולא
נכון בעיני כמו שכתבת ,ואינם לא מדברי תורה ולא
מדברי סופרים ,אך סופר אחד היה ר' ליאונטיין
ממילהוז"ן שהראה אומנותו ,ואילו היה לי לכתוב ספר
תורה הייתי נזהר שלא היה שום עמוד מתחיל בוי"ו חוץ
מואעידה בם' ,עד כאן לשונו" .כך גם כתב הרמ"א ש"אין
להם שורש על מה שיסמכו" ,ואף החיד"א תמה על מנהג
העולם ,אולם מביא שמקור המנהג הוא על־פי הקבלה.

יח ה' ַ ּב ֲ$דוֹ  .נוֹ ֵהג ָהיָ ה ִלנְ ס ַַֹ $ל ֲא ָרצוֹ ת
סוֹ ֵחר ָּגדוֹ ל וְ ָחרוּץ ָהיָ ה ַר ִ ּבי עוֹ זֵ רּ ,ו ְב ָכל ֲא ׁ ֶשר ּ ָפנָ ה ִה ְצ ִל ַ
ְרחוֹ קוֹ תִ ,ל ְר ּ ֹכשּ ָ 2ב ֶהן ְסחוֹ רוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת ִ ּב ְמ ִח ִירים מ ּוזָ ִלים ,וְ ִל ְמכּ ֹר אוֹ ָתן ְ ּב ֵאזוֹ ר ְמגו ָּריו ִ ּב ְמ ִחיר ְמ /פ ְל ּ ָפל.
יכה וְ ִס ּיו ַּ,$
ִּכ ׁ ְשמוֹ ֵּכן ָהיָ ה ַר ִ ּבי עוֹ זֵ ר ,וְ ָת ִמיד ָהיָ ה ְל ֵ$זֶ ר וַ ֲא ִחי ָס ָמ ְך ְל ָכל ִמי ׁ ֶש ּ ָפנָ ה ֵא ָליו וּבִ ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ּנ ּו ְּת ִמ ָ
ו ֵּמעוֹ ָלם לֹא ֵה ׁ ִשיב ּ ְפנֵ י ָא ָדם ֵר ָ
יקם .זָ ָכה ַר ִ ּבי עוֹ זֵ ר ִל ׁ ְשנֵ י ׁ /ש ְל ָחנוֹ ת ,וְ תוֹ ָרה וּגְ /ד ָּלה ִה ְת ַא ֲחד ּו ַ$ל ׁ /ש ְל ָחנוֹ .
ְל ַצד ְָ ׁ $שרוֹ ָה ַרבָ ,היָ ה ַּגם ַּת ְל ִמיד ָח ָכם /מ ְפ ָלג ,וְ ָהיָ ה ְמנַ ֵּצל ֶאת נְ ִסיעוֹ ָתיו ָה ֲא /ר ּכוֹ ת ַל ֲהגוֹ ת ַ ּב ּתוֹ ָרה
י$
יש ַמ ֲ$שֶׂ הּ ְ .ב ַמ ֲה ַל ְך נְ ִסיעוֹ ָתיו ָה ֲא /רכּ וֹ תִ ,ה ִּג ַ
ַ ּב ְּס ָפ ִרים ׁ ֶש ָהיָ ה נוֹ ֵטל ִע ּמוֹ  ,וְ יַ ַחד ִעם זֹאת ָהיָ ה ָח ִסיד וְ ִא ׁ
י$זֶ ר ְצבִ י ִמ ּקוֹ ַמ ְרנָ אּ ְ ,בנוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק ַאיְ זִ יק ִמ ּקוֹ ַמ ְרנָ אֶ ׁ ,ש ַר ִ ּבים נָ ֲהר ּו
ּ ַפ ַ$ם ְל ָאזְ נָ יו ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ְל ִה ְס ּתוֹ ֵפף ְ ּב ִצ ּלוֹ וְ ִה ְת ּ ַפ ְר ֵסם ְּכ ַצדִּ יק מוֹ ׁ ֵשל ְ ּביִ ְר ַאת ֱאל ִֹקיםֲ ,א ׁ ֶשר ְּכ ָכל ַה ּיוֹ ֵצא ִמ ּ ִפיו יַ ֲ$שֶׂ הֵ .מעוֹ דוֹ ָהיָ ה
ַר ִ ּבי עוֹ זֵ ר ִמ ׁ ְש ּתוֹ ֵקק ְל ִה ְת ַא ֵ ּבק ַ ּב ֲַ $פר ַרגְ ֵלי ַהצַּ דִּ ִ
יהנוֹ ת ִמ ִ ּזיו ּתוֹ ָר ָתם ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמע ַ$ל ְּג /ד ָּלתוֹ ׁ ֶש ל
יקים וְ ֵל ָ
א ֶמר ְ ּב ִלבּ וֹ ְל ַה ֲא ִר ְ
יכלוֹ וְ ִל ְטעֹם ִמצּ ּוף דִּ ְב ׁשוֹ ְּ .כבָ ר
יך ֶאת דַּ ְרכּ וֹ $ַ ,ל־ ְמנָ ת ְל ַב ֵּקר ְ ּב ֵה ָ
ַה ַּצדִּ יק ִמ ּקוֹ ַמ ְרנָ אָּ ,ג ַמר ֹ
יְ $ל ַמ ְעיַ ן ַמיִ ם ַח ִ ּיים ,וְ הוּא ִה ְת ַק ּ ׁ ֵשר ְ ּב ָכ ל
אשוֹ ןָ ,ח ׁש ַר ִ ּבי עוֹ זֵ ר ְּכ ֵה ֶל ְך ָצ ֵמא ׁ ֶש ָּנ ַדד ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר וְ ִה ִּג ַ
ְ ּב ִב ּק ּורוֹ ָה ִר ׁ
ימי רוּחוֹ וְ נַ ְפ ׁשוֹ ֶאל ַה ַּצדִּ יק ׁ ֶש ֵה ִאיר לוֹ ּ ָפנִ ים וְ ֵה ׁ ִשיב לוֹ ְמנַ ת ַא ֲה ָבה ַא ַחת ַא ּ ָפיִ םּ ְ .ב ִה ׁ ְש ָּתאוּת ָר ָאה ַר ִ ּבי
נִ ֵ
י$זֶ ר ְצ ִבי ,לֹא ָהיָ ה ֶא ָּלא ְּכ ִט ּ ָפה ִמן־ ַה ָ ּים ּו ְכ ָמ ׁ ָשל ִ ּב ְלבַ ד,
עוֹ זֵ רִּ ,כי ָּכל ַמה ּ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע אוֹ דוֹ ת ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וְ ַ$ל־ ֲא ָתר ָּג ְמ ָלה ְ ּב ִלבּ וֹ ַה ַה ְח ָל ָטה " ּ ֹפה־ ֵא ׁ ֵשב ִּכי ִא ִּו ִת ָ
יה"ַּ .גם ָה ַר ִ ּבי ֵק ְרבוֹ ֵא ָליוְ ,ל ַא ַחר ׁ ֶש ָּת ָהה ַ$ל־ ַקנְ ַק ּנוֹ
ו ְּמ ָצאוֹ ְּכ ִלי /מ ׁ ְש ָלם ּו ְמפ ָֹארָ ,מ ֵלא וְ גָ דו ּׁש ְ ּבתוֹ ָרה וַ ֲח ִסיד ּות ,יַ ַחד ִעם יִ ְר ָאה ְטהוֹ ָרה ו ִּמדּ וֹ ת נֶ ֱא ָצלוֹ ת,
אשוֹ נָ ה ַ ּב ַּמ ְלכ ּות.
וּבְ ֶמ ׁ ֶש ְך ַה ְ ּז ַמן נַ ֲ$שָׂ ה ַר ִ ּבי עוֹ זֵ ר ְל ֶא ָחד ִמן ַה ּיוֹ ׁ ְשבִ ים ִר ׁ
ָהיָ ה זֶ ה ְ ּבח ֶֹד ׁש ֲא ָדר ׁ ֶשל ׁ ָשנָ ה ַא ַחתּ ְ ,ב ׁ ִש ְל ֵהי ַהח ֶֹרף ׁ ֶש ָהיָ ה ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָשנָ ה /מ ׁ ְש ָלג וְ סוֹ ֵ$ר ,וְ ַר ִ ּבי עוֹ זֵ ר
יְּ $כ ִמנְ ָהגוֹ ְלקוֹ ַמ ְרנָ א ְ ּב ֶֶ $רב ׁ ַש ָ ּבתּ ְ .באוֹ ָתם יָ ִמיםָ ,היָ ה ַר ִ ּבי עוֹ זֵ ר ְ ּב ִע ּצוּמוֹ ׁ ֶשל ַמ ָּסע ִמ ְס ָח ִרי ָארֹ ְך ,וְ ה ּוא
ִה ִּג ַ
יהם ְ ּבסוּס ו ֶּמ ְר ָּכ ָבה ,ו ְּל ַק ֵּצר
ִ ּב ֵּק ׁש ְל ַה ְס ּ ִפיק ִלנְ דּ ֹד ְל ֶמ ְר ָחק ָּגדוֹ ל ְ ּבעוֹ ד ַה ְּנ ָהרוֹ ת ְקפו ִּאים וְ נִ ָּתן ִלנְ ס ֵַֹ $ֲ $ל ֶ
ְ ּב ָכ ְך ֶאת ַהדֶּ ֶר ְך ָה ֲא /ר ָּכהּ ְ .ב ַד ְרכּ וֹ  ,נִ ְכנַ ס ַר ִ ּבי עוֹ זֵ ר ְל ֵבית ִמ ְד ָר ׁשוֹ ׁ ֶשל ַרבּ וֹ  ,וְ ֵֶ $קב ק ֶֹצר ַה ּ ׁ ָש ָ$ה ֶט ֶרם ִּת ׁ ְש ַקע
ימה ְּכ ֵדי ִל ּטֹל ׁ ָשלוֹ ם ֵמ ַרבּ וֹ .
יה ַ$ל ַהיְ קוּםִ ,מ ֵהר ְל ִה ָּכנֵ ס ֶאל ַה ּק ֶֹד ׁש ּ ְפנִ ָ
ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ִּת ְפרֹשׂ ֶאת ְּכנָ ֶפ ָ
יאתוֹ ִ ,ה ְת ַק ֵ ּבל ַה ּ ַפ ַ$ם ֵא ֶצל ָה ַר ִ ּבי ְ ּב ַק ָ ּב ַלת ּ ָפנִ ים צוֹ נֶ נֶ תּ ְ ,בא ֶֹפן ׁשוֹ נֶ ה ִמ ַּמה ּ ׁ ֶש ָהיָ ה ָרגִ יל ָּת ִמיד .נִ ְד ֶמה
ִל ְפ ִל ָ
ָהיָ ה לוֹ ְל ַר ִ ּבי עוֹ זֵ רֶ ׁ ,ש ָה ַר ִ ּבי ַמ ִ ּביט בּ וֹ ְ ּב ָפנִ ים זְ עוּמוֹ ת וְ יֵ ׁש ְ ּב ִלבּ וֹ ְק ִפי ָדה ָָ $ליוֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ֵּמ ֲח ַמת ִט ְרדּ וֹ ת
ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ַה ְמ ַמ ׁ ְש ֶמ ׁ ֶשת ָלבוֹ א ,לֹא ָהיָ ה לוֹ ְל ַר ִ ּבי עוֹ זֵ ר ּ ְפנַ אי ְל ַה ְר ֵהר ְ ּב ָכ ְך וְ ִל ְמצֹא ֶאת ַה ִּס ָ ּבה ִל ְק ִפי ָדתוֹ ׁ ֶשל
ָה ַר ִ ּבי ָָ $ליו ,וְ ָת ָלה ֶאת ַהדָּ בָ ר ְ ּב ָכ ְך ׁ ֶש ַאף ְ ּבבֵ יתוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי נִ ְמ ָצ ִאים ַָּ $תה ַ ּב ֲה ָכנוֹ ת ַקדַּ ְח ָּתנִ ּיוֹ ת ִל ְק ַראת
יאתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי עוֹ זֵ ר ,נִ ׁ ְשנָ ה
בּ וֹ ָא ּה ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת ַה ַּמ ְל ָּכה ,וְ ֵאין ַה ּ ׁ ָש ָ$ה ְּכ ׁ ֵש ָרה ְל ַק ָ ּב ַלת ּ ְפנֵ י ָהאוֹ ְר ִחיםִ .ל ְפ ִל ָ
ישית ְּכ ׁ ֶש ָ ּבא ֵא ָליו ִ ּב ְס $/דַּ ת
ַהדָּ בָ ר ַּגם ְּכ ׁ ֶש ָ ּבא ְל ָה ֵסב יַ ַחד ִעם ָה ַר ִ ּבי ְ ּב ׁ /ש ְל ָחנוֹ ׁ ֶש ַָ $ר ְך ְ ּב ֵליל ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ,ו ַּב ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
יאה וְ ִת ָּמהוֹ ןִ .עם
ק ֶד ׁש ,וְ ָכ ְך ָ$בְ ָרה ָָ $ליו ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ְּכ ׁ ֶשהוּא ׁ ָשר ּוי ִ ּב ְמ ִרירוּת־ ָמה וְ /כ ּלוֹ אוֹ ֵמר ּ ְפ ִל ָ
יוֹ ם ׁ ַש ַ ּבת־ ֹ
ֵצאת ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ,נֶ ְח ּ ַפז ַר ִ ּבי עוֹ זֵ ר ְל ַד ְרכּ וֹ ָה ֲא /ר ָּכה ,וְ הוּא ִ ּב ֵּק ׁש ִל ּטֹל ִ ּב ְר ַּכת ׁ ָשלוֹ ם ֵמ ַרבּ וֹ ֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ִעם בּ וֹ אוֹ
ימה ְ ּבנִ ּמוּק ִּכי ָה ַר ִ ּבי ָ$סוּק ַָּ $תה ְ ּב ִענְ יָ ן ָח ׁשוּב ,וְ ֵאין ַה ּ ְפנַ אי
ְלבֵ ית ָה ַר ִ ּביָ $ֲ ,צרוֹ ַה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ִמ ְּל ִה ָּכנֵ ס ּ ְפנִ ָ
ְ ּביָ דוֹ ְל ַק ְ ּבלוֹ ֶא ְצלוֹ ָ " .ה ַר ִ ּבי ִ ּב ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ִּני לוֹ ַמר ְל ָךֶ ׁ ,שהוּא ְמ ַב ֶּק ׁ ְש ָך ְל ִה ּ ׁ ָש ֵאר ִל ְס $/דַּ ת ְמ ַל ֶּוה ַמ ְל ָּכה
ו ְּל ַא ַחר־ ִמ ֵּכן ֵּת ֵצא ְל ַד ְר ֶּכ ָך"ָ .חזְ ָקה ָָ $ליו ַ$ל ַר ִ ּבי עוֹ זֵ ר ּ ְפ /קדָּ תוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ,וְ הוּא ֵה ֵסב יַ ַחד ִעם ׁ ְש ָאר
ַה ֲח ִס ִידים ִל ְס $/דָּ תוֹ ׁ ֶשל דָּ וִ ד ַה ֶּמ ֶל ְך ְּכ ֵדי ְל ַל ּווֹ ת ֶאת ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר נִ ְכנַ ס ָה ַר ִ ּבי ְל ָה ֵסב ִע ָּמםָ ּ ,פנָ ה ְל ַר ִ ּבי
את ָך ִמ ָּכאןְ ,מבַ ֵּק ׁש ֲאנִ י ִמ ְּמ ָך ׁ ֶש ּלֹא ִּת ׁ ְש ַּכח
יח דַּ ְרכּ וֹ ּ ,ו ְכ ׁ ֶש ִּס ֵ ּים הוֹ ִסיף וְ ָא ַמרֶ " :ט ֶרם ֵצ ְ
עוֹ זֵ ר וּבֵ ְרכוֹ ׁ ֶש ַ ּי ְצ ִל ַ
ָ
ילה ׁ ֶש ֵה ַכנְ ִּתי ְ ּביָ דוֹ ׁ ֶשל ַה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ,ו ָּב ּה נִ ְמ ֵצאת ַאדֶּ ֶרת דַּ ָּקה ׁ ֶש ֵה ַכנְ ִּתי ַ ּב ֲ$בו ְּרך" .דְּ בָ ָריו ׁ ֶשל
ִל ּטֹל ֶאת ַה ֲח ִב ָ
יצ ָ
א ֶמן ,ו ִּב ִ
יאתוֹ
ָה ַר ִ ּביָ ,הי ּו ְ ּב ֵ$ינָ יו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי עוֹ זֵ ר ִּכ ְדבָ ִרים ְסתו ִּמים וַ ֲחתו ִּמים ,או ָּלם הוּא ִק ְ ּב ָלם ֶ ּב ֱאמוּנַ ת־ ֹ
ִמן ָה ִעיר נָ ַטל ֶאת ָה ַאדֶּ ֶרת ָה ֲ$טו ָּפה ִמ ָ ּי ָדיו ׁ ֶשל ַה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ּו ָפנָ ה ְל ַד ְרכּ וֹ .
ימי ַה ּ ׁ ָשבו ַּ ,$וְ ֵכיוָ ן
ַהדֶּ ֶר ְך ָא ָצה לוֹ ְל ַר ִ ּבי עוֹ זֵ רֶ ׁ ,ש ֵּכן זֶ ה ִמ ְּכבָ ר ָקבַ ע ִעם סוֹ ֵחר ָּגדוֹ ל ְל ִה ּ ָפגֵ ׁש ְ ּב ֶא ָחד ִמ ֵ
ימ ָמה ָ$בְ ָרה
ׁ ֶש ָּכ ְך ,דִּ ְר ֵ ּבן ֶאת ָה ֶ$גְ לוֹ ן ׁ ֶש ּלוֹ ְל ַה ְד ִהיר ֶאת ַה ּסו ִּסים ִ ּב ְמ ִהירוּת וּבְ ִלי ֶה ְפ ֵסקְ .ל ַמ ְע ָלה ִמ ָ
י$ף ַ$ל־ ַּג ֵ ּבי
אשוֹ ן ַ ּב ַּליְ ָלה נִ ְק ְלע ּו ְל ֵֶ $סק ִ ּבי ׁשּ ְ .בעוֹ ָדם עוֹ שִׂ ים ֶאת דַּ ְר ָּכם ִ ּב ָ
יהם ִ ּבנְ ִס ָ
ֲֵ $ל ֶ
יָ $תם ,ו ְּביוֹ ם ִר ׁ
נָ ָהר ָקפוּא ,נִ ׁ ְש ַ ּבר ַה ֶּק ַרח ַּת ַחת ַרגְ ֵלי ַה ּסו ִּסים וְ ַה ָּלל ּו ָצ ְלל ּו ֶאל ּתוֹ ְך ַה ַּמיִ ם ַה ְּקפו ִּאיםָ .ה ֶ$גְ לוֹ ן נִ ֵּתר ִמ ָ ּיד
ִמן ָה ֲ$גָ ָלהְ ,ל ַא ַחר ׁ ֶש ּ ָפ ׁ ַשט ֵמ ְַ $צמוֹ ֶאת ַאדַּ ְר ּתוֹ ַה ְּכבֵ ָדה ,וְ נִ ָּסה ְל ַח ֵּלץ ֶאת ַה ּסו ִּסים ֵמ ַה ָּנ ָהרַ ,א ְך ַל ּ ׁ ָשוְ א
אכ ּתוֹ ְ ,ל ַא ַחר ׁ ֶש ַאף הוּא ּ ָפ ׁ ַשט ֶאת ַאדַּ ְר ּתוֹ ׁ ֶש ִה ְכ ִ ּב ָידה ָָ $ליו,
ָהיָ ה ָּכל ֲָ $מלוֹ  .נִ ָּסה ַר ִ ּבי עוֹ זֵ ר ְל ַס ֵ ּי ַ $לוֹ ִ ּב ְמ ַל ְ
יהם ִּכ ְמ ַ$ט נָ ְפל ּו ַה ַּמיְ ָמהְּ .כמוֹ ָ ּב ָרק ִה ְבזִ ָ
יקה ּ ִפ ְתאוֹ ם
יבם ַ$ד ׁ ֶש ּ ׁ ְשנֵ ֶ
או ָּלם ַה ֶּק ַרח ִה ְמ ׁ ִשי ְך ְל ִה ְת ַ ּב ֵּק ִַ $מ ְּסבִ ָ
ֹאשוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי עוֹ זֵ ר ,אוֹ דוֹ ת ָה ַאדֶּ ֶרת ַה ַּק ָּלה ׁ ֶש ָה ַר ִ ּבי ֶה ֱ$נִ יק לוֹ ְ ּב ֶט ֶרם ֵצאתוֹ ִמ ֶּמ ּנ ּו ,וְ הוּא
ַה ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה ְ ּבר ׁ
ִמ ֵהר ְל ִה ְת ֵַּ $טף ְ ּבאוֹ ָת ּה ַאדֶּ ֶרתְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ִמ ְת ֵַּ $טף יַ ַחד ִע ָּמ ּה ֶ ּב ֱאמוּנַ ת ַצדִּ ִ
יקים ְללֹא ְסיָ גְ .ל ֶפ ַתע ָח ׁש ַר ִ ּבי
עוֹ זֵ ר ֶה ָ$יֵ ף וְ ָה ָרצוּץּ ְ ,ב ִמין ְק ִלילוּת וְ ַר ֲ$נַ ּנוּת ַה ִּמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ְשטוֹ ת ְ ּב ְַ $צמוֹ ָתיו ,וּבְ כֹחוֹ ת לֹא־לוֹ ֵה ֵחל ָלרוּץ ֶאל
יִ $ל ְמחוֹ ז ֶח ְפצוֹ  ,וְ ׁ ָשם ִמ ֵהר ְל ַהזְ ִעיק כּ ֹחוֹ ת ַה ָּצ ָלה
ִצדּ וֹ ַה ּ ׁ ֵשנִ י ׁ ֶשל ַה ָּנ ָהרּ ִ .ב ְמ ִהירוּת ׁ ֶש ּלֹא ֵּת ָא ֵמן ִה ִּג ַ
י$ם ֶאל ַה ָּמקוֹ םִ ,ה ְת ָ ּב ֵרר ְל ֶח ְרדָּ ָתם ִּכי ֵהם
ׁ ֶש ָאצ ּו־ ָרצ ּו יַ ַחד ִע ּמוֹ ֶאל ֶמ ְר ַּכז ַה ָּנ ָהר ַה ָּקפוּאֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ְ ּב ַה ִּג ָ
ֵא ֲחר ּו ֶאת ַה ּמוֹ ֵ$ד וְ ָה ֲ$גָ ָלה יַ ַחד ִעם רוֹ ְכ ָב ּה ָצ ְלל ּו ַה ַּמיְ ָמה ,וְ ַרק נַ ְפ ׁשוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי עוֹ זֵ ר ָהיְ ָתה לוֹ ְל ׁ ָש ָלל.
ְּכ ׁ ֶש ּ ׁ ָשב ַר ִ ּבי עוֹ זֵ ר ו ָּבא ְל ַרבּ וֹ ְלהוֹ דוֹ ת לוֹ ַ$ל ֲא ׁ ֶשר ּ ָפ ַ$ל ְל ַמ ֲ$נוֹ ָ ,א ַמר לוֹ ָה ַר ִ ּבי" :נ ּוַ ,ה ִאם ֶ ּב ֱא ֶמת ַח ׁ ְש ָּת
ׁ ֶש ָה ַאדֶּ ֶרת ַאוְ ִר ִירית וְ ַק ָּלה ַּכ ּנוֹ ָצה"? וְ הוֹ ִסיףֲ " :ה ֵרי ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל ׁ ֶש ְּת ִפ ָּלה עוֹ שָׂ ה ֶמ ֱח ָצהְ .לבַ ֵּטל ֶאת ַה ְּגזֵ ָרה
ׁ ֶש ָרבְ ָצה ֶָ $ל ָ
יך לֹא ָָ $לה ְ ּביָ ִדי ,או ָּלם ּ ָפ ְַ $ל ִּתי ְל ָפחוֹ ת ׁ ֶש ַא ָּתה ִּת ָּנ ֵצל ְ ּב ַח ְס ֵדי ׁ ָש ַמיִ ם ,וְ ָא ְמנָ ם ְָ $ל ָתה ְ ּביָ ִדי".

וַ ִ ּי ֵּתן ׁ ָש ָּמה ַמיִ ם ְל ָר ְח ָצה
ימן
ימן ,עוֹ ֵמד ָמחוֹ ז ָּגדוֹ ל ְ ּב ׁ ֵשם ְּת ִעז ׁ ֶשהוּא ַה ָּמחוֹ ז ַה ָּגדוֹ ל ְ ּביוֹ ֵתר ְ ּב ֶא ֶרץ ֵּת ָ
ִ ּב ְדרוֹ ם ַמ ֲָ $רבָ ּה ׁ ֶשל ֵּת ָ
ְ ּב ִמ ְס ּ ַפר ּתוֹ ׁ ָשבָ יוּ ְ .ב ֶמ ְר ַּכז ַה ָּמחוֹ ז עוֹ ֶמ ֶדת ִעיר ִ ּב ַירת ַה ָּמחוֹ ז ׁ ֶש ַאף ִהיא נִ ְק ֵראת ְּת ִעז ְּכ ׁ ֵשם ַה ָּמחוֹ ז ְַ $צמוֹ ,
ימןּ ָ .ב ִעיר ְַ $צ ָמ ּה ,יָ ׁ ְש ָבה ְק ִה ָּלה יְ הו ִּדית ְק ַט ָּנה ,או ָּלם ִע ַּקר ַּג ֲאוָ ָתם
ישית ְ ּבגָ ְד ָל ּה ְ ּב ֵת ָ
וְ ִהיא ָה ִעיר ַה ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
יהּ ,וגְ דוֹ ל ַה ְמ ׁשוֹ ְר ִרים ׁ ֶש ָ ּב ּה ,הוּא ַא ָ ּבא
ימן ְלדוֹ רוֹ ֶת ָ
ָהיָ ה ַ$ל ִקבְ רוֹ ׁ ֶשל ֶא ָחד ִמ ְּגדוֹ ֵלי ַח ְכ ֵמי וּגְ אוֹ נֵ י ֵּת ָ
ׁ ָשלוֹ ם ׁ ַש ַ ּב ִ ּזי ַה ּנוֹ ָדעֶ ׁ ,שנּוֹ ַלד ִ ּב ׁ ְשנַ ת שע"ט ,וְ נִ ְק ַ ּבר ָ ּב ִעיר ְּת ִעז ְל ַא ַחר ּ ְפ ִט ָירתוֹ ְ ּביוֹ ם י' ִ ּב ׁ ְשבָ ט ִ ּב ׁ ְשנַ ת ת"ע
ימן ,וְ ִעם ַה ָּמקוֹ ם
אוֹ ת"פִ .קבְ רוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ׁ ָשלוֹ ם ׁ ַש ַ ּב ִ ּזיִ ,ה ְת ַקדֵּ ׁש ַאף ַ$ל ַה ּתוֹ ׁ ָשבִ ים ַה ּ/מ ְס ְל ִמים ׁ ֶש ְ ּב ֵת ָ
נִ ְק ׁ ְשר ּו ִס ּפו ֵּרי נִ ְפ ָלאוֹ ת ׁ ֶש ּ/ס ּ ְפר ּו ֵמ ָאב ְל ֵבןּ ,ו ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ַה ַּצדִּ יק נִ ּ ָשׂ א ִל ְת ִה ָּלה ְ ּב ִפי כּ ֹלִ .מ ּתוֹ ְך ְמ ַָ $רת ִקבְ רוֹ
ׁ ֶשל ַה ַּצדִּ יק ,נָ בַ ע ַמ ְעיַ ן ַמיִ ם ַח ִ ּייםֶ ׁ ,ש ּ/כ ָּנה ְ ּב ִפי ַה ּתוֹ ׁ ָשבִ ים ַ ּב ּ ׁ ֵשם ַ'מנְ ׁ ַשא ָרה' ,וְ הוּא נוֹ ַדע ִ ּב ְסגָּ /לתוֹ ְּכ ַמ ְעיַ ן
ּ ְפ ָל ִאיםָ .העוֹ ִלים ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּט ַח ַ$ל ֶקבֶ ר ַה ַּצדִּ יקָ ,הי ּו נוֹ ֲהגִ ים ִל ׁ ְש ּתוֹ ת ֶאת ֵמי ַה ַּמ ְעיָ ן ִל ְרפו ָּאה ,וְ ַאף ָהי ּו
יהם
נוֹ ְט ִלים ְל ָב ֵּתי ֶהם ֶאת ֵמי ָמיו ַה ַ ּז ִּכים ְ ּב ֹנאדוֹ ת וְ ַכדִּ ים ,אוֹ ָתם נָ שְׂ א ּו ְ ּב ַד ְר ָּכם ָה ֲא /ר ָּכה ַ$ל־ ַּג ֵ ּבי ְּג ַמ ֵּל ֶ
יהםּ ְ .בנוֹ ָסף ִל ְסגּ /לוֹ ת ֵמי ַה ַּמ ְעיָ ןָ ׁ ,ש ַפע ַה ַּמ ְעיָ ן ַמיִ ם ַר ִ ּבים וִ יהו ֵּדי ַה ְּק ִה ָּלה ָ ּב ִעיר ָהי ּו ׁשוֹ ֲאבִ ים
וַ ֲחמוֹ ֵר ֶ
יתם.
יהם ו ְּמ ַמ ְּל ִאים ִמ ֶּמ ּנ ּו ַּכדִּ ים ְּגדוֹ ִלים ְל ָצ ְר ֵכי ֵ ּב ָ
ִמ ֶּמ ּנ ּו ֶאת ֵמי ָמיוַ ,מ ׁ ְש ִקים ָ ּב ֶהם ֶאת שְׂ דוֹ ֵת ֶ
ְ ּב ַמ ֲֵ $לה ָה ָהרָ ,סמו ְּך ַל ּ ׁ ְשכ ּונָ ה ַה ְ ּיהו ִּדית ָ ּב ִעירִ ,ה ְתגּ וֹ ֵרר ַה ְּנ ִציב ַה ּ/מ ְס ְל ִמי ׁ ֶש ֶּנ ְח ׁ ַשב ַּכ ּמוֹ ׁ ֵשל ַה ְּמקוֹ ִמי,
יש ַרע ַמ ֲָ $ל ִלים וְ אוֹ ֵהב ֶ ּב ַצע ,וְ ֵ$ינוֹ ָהיְ ָתה ָצ ָרה ְ ּב ַה ְצ ָל ָח ָתם
וְ נוֹ ַדע ְ ּבשִׂ נְ ָאתוֹ ָה ַּ ָ $זה ַל ְ ּיהו ִּדיםַ .ה ָּלה ָהיָ ה ִא ׁ
ׁ ֶשל יְ הו ֵּדי ַה ְּק ִה ָּלה ׁ ֶש ּ ׁ ָש ְמר ּו ַ$ל־דָּ ָתם ְ ּבגָ אוֹ ן וְ ָ$שׂ ּו ַחיִ ל ְ ּב ָכל ֲא ׁ ֶשר ּ ָפנ ּו .יוֹ ָמם וָ ַליְ ָלה ָח ַר ׁש ַה ּמוֹ ׁ ֵשל
יהם וְ ַל ֲחמֹס ֶאת ְרכו ׁ ָּשם .יוֹ ֵתר ִמכּ ֹל ָ ּב ֲָ $רה
ְמזִ ּמוֹ ת ְּכ ֵדי ְל ָה ַרע ִלנְ ִתינָ יו ַה ְ ּיהו ִּדים ,ו ִּב ֵּק ׁש ְל ָה ֵצר ֶאת ַצ ֲֵ $ד ֶ
ימת ׁ ֶש ָהיָ ה ַמ ׁ ְש ִקיף ֵמ ַח ּלוֹ ן ֵ ּביתוֹ ׁ ֶש ִ ּב ְמרוֹ ֵמי ַה ִּגבְ ָ$ה ,וְ רוֹ ֶאה ֶאת ֵמי ַה ַּמ ְעיָ ן ַה ְמ ַפ ֶּכה
בּ וֹ ֲח ָמתוֹ ָּ ,כל ֵא ַ
יהם ׁ ֶשל ַה ְ ּיהו ִּדיםֶ ׁ ,ש ִהשְׂ ִּכיל ּו
ִמ ְּמ ָָ $רתוֹ ׁ ֶשל ַה ַּצדִּ יק ַה ְ ּיהו ִּדי ,זוֹ ְר ִמים ְ ּב ֶא ׁ ֶשד ו ִּב ְמ ִהירוּת ֶאל ּתוֹ ְכ ֵכי שְׂ דוֹ ֵת ֶ
יהםְ .ל ָּ $/מ ָתםְ $ָ ,מל ּו ָה ִא ָּכ ִרים ַה ּ/מ ְס ְל ִמ ִ ּיים ָק ׁשוֹ ת ְל ַה ּ ָשׂ גַ ת ַמיִ ם ְל ַה ׁ ְש ָקיַ ת
ְל ַה ְפנוֹ ת ֶאת ֵמי ַה ָּנ ָהר ֲא ֵל ֶ
יהם ַּכדֵּ י ֶח ֶרס
יהם ִמ ַּמ ְעיָ נוֹ ת ְמ /ר ָח ִקיםּ ְ ,בעוֹ ָדם נוֹ שְׂ ִאים ַ$ל ַּג ֵ ּב ֶ
יהם ,וְ ֵהם נֶ ֶא ְלצ ּו ְל ַכ ֵּתת ֶאת ַרגְ ֵל ֶ
שְׂ דוֹ ֵת ֶ
ְּכ ֵב ִדים וְ נֹאדוֹ ת עוֹ ר ְמ ֵלאוֹ ת ְ ּב ַמיִ ם .יָ ִמים ֲא /ר ִּכים ָ$בְ ר ּו ַ$ל ַה ּמוֹ ׁ ֵשל ְ ּבעוֹ דוֹ עוֹ ֵקב ַא ַחר ֵמי ַה ַּמ ְעיָ ן
ַה ְמ ַפ ֶּכה ו ַּמ ׁ ְש ֶקה ֶאת שְׂ דוֹ ֵת ֶ
יהם ׁ ֶשל ַה ְ ּיהו ִּדים ,וְ ַה ַה ְח ָל ָטה ָּג ְמ ָלה ְ ּב ִלבּ וֹ ָלשִׂ ים ֵקץ ַלדָּ בָ רְּ ,כ ׁ ֶש ְ ּב ַכ ָּונָ תוֹ
יהם ׁ ֶשל ַה ּ/מ ְס ְל ִמים.
יהם ׁ ֶשל ַה ְ ּיהו ִּדים ֶאל שְׂ דוֹ ֵת ֶ
ְל ַה ּטוֹ ת ֶאת ֲא ִפיק ַה ַּנ ַחל ִמ ּ ְשׂ דוֹ ֵת ֶ
יהם ,וּבְ כֹחוֹ ת ְמ ׁ /ש ָּת ִפים ְָ $מל ּו ָּכל
ישוֹ ן ַליְ ָלה ,יָ ְצא ּו ְמ ׁ ָש ְר ָתיו ׁ ֶשל ַה ּמוֹ ׁ ֵשלְּ ,כ ׁ ֶש ְּכ ֵלי ֲח ִפ ָירה ִ ּב ֵיד ֶ
ְ ּב ִא ׁ
יצים ּו ְת ָ$לוֹ ת ַהיְ ׁ ֵשר
יהם ,ו ִּמ ּ ׁ ָשם ָח ְפר ּו ֲח ִר ִ
ַה ַּליְ ָלה ַ ּב ֲח ִפ ַירת ּ/ג ּמוֹ ת ּו ׁ ְש ָק ִעיםְּ ,כ ֵדי ְלהוֹ ִביל ֶאת ַה ַּמיִ ם ֲא ֵל ֶ
יהם ַ ּב ֲהנָ ָאה ,וְ ָהי ּו ְ ּבטו ִּחים ִּכי דַּ ְר ָּכם
אכהִ ,ח ְּככ ּו ַה ּפוֹ ֲִ $לים ֶאת יְ ֵד ֶ
ֶאל שְׂ דוֹ ת ַה ּ/מ ְס ְל ִמיםּ ְ .ב ַס ְ ּי ָמם ֶאת ַה ְּמ ָל ָ
יא ָתם וְ ַא ְכזָ ָב ָתם/ ,ה ְפ ְּתע ּו ְלגַ ּלוֹ ת ִּכי ַל ּ ׁ ָשוְ א ָהיָ ה ָּכל
ָצ ְל ָחה ּו ְמזִ ָּמ ָתם ְָ $ל ָתה ְ ּביָ ָדםֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ְּל ַמ ְר ֵ ּבה ּ ְפ ִל ָ
ֲָ $מ ָלםַ .ה ַּמיִ ם ָא ְמנָ ם זָ ְרמ ּו ֶאל ַה ּ/ג ּמוֹ ת וְ ַה ּ ׁ ְש ָק ִעים ,או ָּלם נֶ ְֶ $צר ּו ׁ ָשם וְ לֹא ִה ְמ ׁ ִשיכ ּו ְ ּב ַד ְר ָּכם ֶאל ַה ְּת ָ$לוֹ ת
יהם ׁ ֶשל
ימה ֶאל שְׂ דוֹ ֵת ֶ
יהם ׁ ֶשל ַה ּ/מ ְס ְל ִמיםַ .ה ַּמיִ ם ִה ְמ ׁ ִשיכ ּו ִלזְ רֹם ְּכ ִמ ָ ּי ִמים יָ ִמ ָ
ׁ ֶש ֶּנ ְח ּ ְפר ּו ְל ִכ ּו ּון שְׂ דוֹ ֵת ֶ
אכ ָּתם ְל ַאלַ .הבּ ֶֹקר אוֹ ר ,וְ ַה ּמוֹ ׁ ֵשל ִה ׁ ְש ִּכים קוּם ְּכ ֵדי
ַה ְ ּיהו ִּדיםְּ ,כ ִא ּל ּו לוֹ ֲ$גִ ים ָל ֶהם וְ עוֹ שִׂ ים ֶאת ְמ ַל ְ
יהן ְּכ ׁ ֶש ּנוֹ ַכח ָל ַד ַ$ת ִּכי ְל ִח ָּנם ׁ ָש ַלח ֶאת ׁ ְשלו ָּחיו
חק ְל ִמ ׁ ְש ַ ּב ָּתם ׁ ֶשל ַה ְ ּיהו ִּדיםַ ,א ְך ֵ$ינָ יו ָקמ ּו ַ ּב ֲא /רבּ וֹ ֵת ֶ
ִלשְׂ ֹ
יהם ְללֹא ָָ $מל.
יהנוֹ ת ִמ ֵּמי ַה ַּמ ְעיָ ן ַה ְמ ַפ ֶּכהֶ ׁ ,ש ִה ׁ ְש ָקה ֶאת שְׂ דוֹ ֵת ֶ
וְ ַל ּ ׁ ָשוְ א ְָ $מלוַּ .ה ְ ּיהו ִּדים ִה ְמ ׁ ִשיכ ּו ֵל ָ
ֲח ָמתוֹ ׁ ֶשל ַה ּמוֹ ׁ ֵשל ָ ּב ֲָ $רה בּ וֹ ַ$ד ְל ַה ׁ ְש ִחית ,וְ ַה ַה ְח ָל ָטה ׁ ֶשל " ַּגם־ ִלי גַ ם־ ָל ְך לֹא יִ ְהיֶ ה" ָּג ְמ ָלה ְ ּב ִלבּ וֹ .
תם ֶאת ְמקוֹ ם
ֵה ֵ
יטב יָ ַדע ַה ּמוֹ ׁ ֵשלִּ ,כי ְמקוֹ רוֹ ׁ ֶשל ַה ַּמ ְעיָ ן ַה ּנוֹ בֵ ַ $הוּא ִ ּב ְתחוּם ְמגו ָּריו ,וְ ָל ֵכן ֶה ְח ִליט ִל ְס ּ ֹ
ימת ַה ַּמיִ ם ַה ַח ִ ּייםַ .ה ּמוֹ ׁ ֵשל יָ ַדע ִּכי ְ ּב ָכ ְך הוּא ָ$לוּל ְל ָה ִמיט /ח ְר ָ ּבן
י$ת ַה ַּמ ְעיָ ןְּ ,כ ֵדי ַל ֲ$צֹר ָּכ ִליל ֶאת זְ ִר ַ
נְ בִ ַ
ַ$ל ַה ִ ּי ּ ׁשוּב ּ/כ ּלוֹ  ,או ָּלם שִׂ נְ ָאתוֹ ָה ִע ֶּו ֶרת ַל ְ ּיהו ִּדים ֶה ֱ$בִ ָירה אוֹ תוֹ ַ$ל דַּ ְע ּתוֹ וְ נָ ְט ָלה ִמ ֶּמ ּנ ּו ֶאת ִ ּבינָ תוֹ ַ .ליְ ָלה
י$תוֹ ׁ ֶשל
ׁ ָש ֵלם ְָ $מל ּו עוֹ שֵׂ י ְדבָ רוֹ ׁ ֶשל ַה ּמוֹ ׁ ֵשל ְ ּב ַה ֲָ $ר ַמת ׁ ְש ָכבוֹ ת ׁ ֶשל ָָ $פר וַ ֲאבָ נִ ים ַ$ל ַּג ֵ ּבי ְמקוֹ ם נְ ִב ָ
ַה ַּמ ְעיָ ן ,או ָּלם ׁשוּב יָ ַרד ָּכל ֲָ $מ ָלם ַל ִּט ְמיוֹ ןְּ .כ ׁ ֶש ִה ׁ ְש ִּכים ַה ּמוֹ ׁ ֵשל ְ ּבאוֹ תוֹ בּ ֹ ֶקרּ ְ ,בעוֹ דוֹ ָ ּבטו ַּח ִּכי ַה ּ ַפ ַ$ם
ְָ $ל ָתה ְ ּביָ דוֹ ְמזִ ָּמתוֹ ִּ ,כ ְמ ַ$ט ׁ ֶש ִּנ ְת ַקף ְ ּב ׁ ָשבָ ץ ְּכ ׁ ֶש ָר ָאה ׁ ֶש ֵּמי ַה ַּמ ְעיָ ן ּפוֹ ְר ִצים דֶּ ֶר ְך ׁ ִש ְכבוֹ ת ֶה ָָ $פר ׁ ֶש ֶּנ ְֶ $רמ ּו
יהם .לֹא ַרק ׁ ֶש ֶ ּז ֶרם ַה ַּמיִ ם לֹא נֶ ְח ַל ׁשֶ ,א ָּלא ְל ֵה ֶפ ְךֶ ,א ׁ ֶשד ַה ַּמ ְעיָ ן ָה ַל ְך וְ גָ בַ ר ,וְ ַה ַּמיִ ם ִק ּ ְפצ ּו ַ ּב ֲִ $ליצוּת
ֲֵ $ל ֶ
יהם ׁ ֶשל ַה ְ ּיהו ִּדים ,שְׂ נו ֵּאי נַ ְפ ׁשוֹ ׁ ֶשל ַה ּמוֹ ׁ ֵשל.
ֵמ ַ$ל ַה ְּמשׂ ּוכוֹ תְּ ,כ ׁ ֶש ֵהם עוֹ שִׂ ים ֶאת דַּ ְר ָּכם ֶאל שְׂ דוֹ ֵת ֶ
תם ֶאת ֵמי ַה ַּמ ְעיָ ן ,וְ ַה ָּלל ּו לֹא ָ ּב ֲחל ּו ְ ּב ׁשוּם ֶא ְמ ָצ ִעי ְל ַה ּ ִשׂ יג
ׁשוּב וְ ׁשוּב ׁ ָש ַלח ַה ּמוֹ ׁ ֵשל ֶאת ּפוֹ ֲָ $ליו ִל ְס ּ ֹ
ֶאת ַמ ְּט ָר ָתם ,או ָּלם ָה ַא ְכזָ בָ ה ָהיְ ָתה ְמנַ ת ֶח ְל ָקם ְ ּב ָכל ּ ַפ ַ$ם ֵמ ָח ָד ׁשַ .ה ָּק ָ ּב"ה ֵה ֵפר ֶאת ֲָ $צתוֹ ׁ ֶשל ָה ָר ׁ ָש ע
וְ ִק ְל ֵקל ֶאת ַמ ֲח ׁ ַש ְב ּתוֹ $ַ ,ד ׁ ֶש ַה ּמוֹ ׁ ֵשל ֶה ְח ִליט ְ ּב ְַ $צמוֹ ַל ֲחקֹר וְ ִלבְ דּ ֹק ִמ ָּקרוֹ ב ַמדּ ו ַָּ $היָ ה ָּכל יְ גִ יעוֹ ָל ִריק
ישה ִה ְת ָ ּב ֵרר ַל ּמוֹ ׁ ֵשלִּ ,כי ְ ּבאוֹ ָת ּה ֵ$ת ׁ ָש ָהה
ילןְ .ל ַא ַחר ֲח ִק ָירה ו ְּד ִר ׁ ָ
יב ׁש ַה ַּמ ְעיָ ן וְ לֹא יִ ָּק ֵצץ ָה ִא ָ
וְ ָל ָּמה לֹא יִ ַ
ימן ,הוּא ַה ְמ /ק ָ ּבל ַה ּנוֹ ָדע ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים ִסינְ וָ נִ יֶ ׁ ,ש ָָ $לה ַ ּב ֲ$רֹב יָ ָמיו ְל ֶא ֶרץ ַה ּק ֶֹד ׁש
ָ ּב ִעיר ֶא ָחד ִמ ְּגדוֹ ֵלי ַר ָ ּבנֵ י ֵּת ָ
וְ נִ ְק ַ ּבר ָ ּב ִעיר יָ ה ּודּ ִ .ב ְתקו ַּפת ׁ ְשה ּותוֹ ָ ּב ִעירָ ,היָ ה ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים ּפוֹ ֵקד ִמדֵּ י ַליְ ָלה ֶאת ִק ְברוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ׁ ָשלוֹ ם
יהם ׁ ֶשל
ישו ַּ$ת ַה ְּכ ָלל וְ ַה ּ ְפ ָרט ִ ּבזְ כוּת ַה ַּצדִּ יקֵ .מ ֵ$ינָ יו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים לֹא נֶ ְֶ $למ ּו ַמ ֲ$שֵׂ ֶ
ׁ ַש ַ ּב ִ ּזי ו ַּמ ְע ִּתיר ִל ׁ
ימת ֵמי
ׁ ְשל ּו ֵחי ַה ּמוֹ ׁ ֵשל ,ו ְּכנֶ גְ דָּ ם ַָ $מד ִ ּב ְת ִפ ָּלה ׁ ֶש ְּמזִ ָּמ ָתם לֹא ִת ְצ ָלח וְ לֹא יַ ֲֶ $לה ְ ּביָ ָדם ַל ֲ$צֹר ֶאת זְ ִר ַ
ַה ַּמ ְעיָ ןְּ .ת ִפ ָּלתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים לֹא ׁ ָש ָבה ֵר ָ
יקםּ ,ו ְכ ׁ ֶש ָר ָאה ַה ּמוֹ ׁ ֵשל ֶאת ּכֹחוֹ ַה ָּגדוֹ ל ׁ ֶשל ֱאל ֵֹקי ַה ְ ּיהו ִּדים
ּוזְ כוּת ַה ַּצדִּ יק ַה ָּמנוֹ ַח ,נִ ְכנַ ע ִלבּ וֹ ֶה ֵָ $רל ו ֵּמ ָאז נֶ ְה ּ ַפ ְך ְלבָ בוֹ ְלטוֹ ָבה ְל ַמ ַ$ן יְ הו ֵּדי ָה ִעירָ .ראוּי ְל ַצ ֵ ּיןִּ ,כי
ַה ַּמ ְעיָ ן ַה ְּסגִּ /לי ְ ּב ָסמו ְּך ְל ִקבְ רוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ׁ ָשלוֹ ם ׁ ַש ַ ּב ִ ּזי ,נוֹ בֵ ַ$ַ $ד ַה ּיוֹ ם וְ ַאף ַמ ַּצ ְב ּתוֹ /חדְּ ׁ ָשה ָל ַא ֲחרוֹ נָ ה.

ּ ְפנִ ינֵ י אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים

ִמדִּ ְב ֵרי ָהאוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ַה ָּקדוֹ ׁש ַ$ל ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה

ֵא ֶּלה ְפק ּו ֵדי ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן  -עוֹ ד יִ ְרמֹז ְּבאוֹ ְמרוֹ ֵא ֶּלה ַ ,ל־דֶּ ֶר ְך
ית ֲח ִבילוֹ ת ְוכוּ' ֲ שֵׂ ה ְּכנֶ גְ דָּ ן ֲח ִבילוֹ ת
אוֹ ְמ ָרם זַ "ל ִאם ָ שִׂ ָ
ׁ ֶשל ִמ ְצוֹתִּ ,כי ָצ ִר ְ
יך ָה ָא ָדם ְל ַת ֵּקן ַה ֵח ְטא ְּבדגְ ָמאְ ,ו ִה ֵּנה
ָ
יִ שְׂ ָר ֵאל ָח ְטא ּו ְו ָא ְמר ּו ֵא ֶּלה ֱאל ֶֹהיךָ ,לזֶ ה ָּב ָאה ֵא ֶּלה זֹאת
ִּב ְב ִחינַ ת ַה ְּזכ ּות ְל ַכ ּ ָפ ַרת ָ וֹן זֶ הְ ,ו ִת ְמ ָצא ִּכי ָא ְמר ּו ָה ֵ דת,
וּכ ׁ ֶש ְּת ַד ְקדֵּ ק
ׁ ֶש ֵ ד ּות הוּא ָל ֶהם ׁ ֶש ִּנ ְת ַּכ ּ ֵפר ֲ וֹן ָה ֵ גֶ לְ .
ִּת ְמ ָצא ִּכי ָּכל ּ ְפ ָר ֵטי ֲ וֹן ָה ֵ גֶ ל ָּבא ְּכנֶ גְ דָּ ן ַ ּב ִּמ ׁ ְש ָּכןֵ ,הם
ִה ְת ַא ּווּ ַּת ֲא ָוה ֱאל ִֹהים ֲא ׁ ֶשר יֵ ְלכוּ ִל ְפנֵ ֶ
יהםִ ,ה ֵּנה ִה ָּנם ֵה ִכינוּ
יהםֵ .הם ָּבנוּ ִמזְ ֵּב ַח
ָמקוֹ ם ַלה' ֱאל ִֹהים ֱא ֶמת ִל ְהיוֹ ת ִל ְפנֵ ֶ
ְו ֶה ֱ לוּ עוֹ לוֹ תִ ,ה ֵּנה ִה ָּנם ֵה ִכינ ּו ִמזְ ֵּב ַח ְל ַה ֲ לוֹ ת עוֹ לוֹ ת
ו ׁ ְּש ָל ִמים ַלה'ֵ .הם נָ ְתנ ּו זְ ָה ָבםִ ,ה ֵ ּנה ִה ָּנם נָ ְתנ ּו זְ ָה ָבם
יהםִ ,ה ֵּנה
ְו ַכ ְס ּ ָפם ְו ָכל ְּכ ֵלי ֶח ְמדָּ ָתם ַלה'ֵ .הם ּ ָפ ְרק ּו נִ זְ ֵמ ֶ
ִה ָּנם ֵה ִביא ּו ָה ֲאנָ ׁ ִשים ַ ל־ ַה ָּנ ׁ ִשים ,לֹא נֶ זֶ ם ְל ַבד ֶא ָּלא ָּכל
יהם ְו ָכל ְּכ ִלי ֶח ְמדָּ ה ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ַר ׁ ְשנ ּו ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת
ֶ ְדיָ ם ֵמ ֲ ֵל ֶ
ַו ַ ּי ְק ֵהלֵ .הם ָ שׂ ּו ְממ ִּנים ָ ָליו ַל ֲ שׂ וֹ תוֹ ִ ,ה ֵּנה ִה ָּנם ּ ָפ ְקדוּ
ְּב ַצ ְל ֵאל ַל ֲ שׂ וֹ ת ְוכוּ'ָ ,א ְמר ּו ֵא ֶּלה ֱאל ֶֹה ָ
יךִ ,ה ֵ ּנה ֵא ֶּלה
ְפק ּו ֵדי ְל ַכ ּ ָפ ָרה :עוֹ ד יִ ְרמֹז ְּבאוֹ ְמרוֹ ְפקו ֵּדי ַה ּ ִמ ׁ ְש ָּכןְ ,ל ׁשוֹ ן
ִמנּ וּי ַ ,ל־דֶּ ֶר ְך אוֹ ְמרוֹ ו ְּפקדַּ ת ֶא ְל ָ זָ ר ׁ ֶשהוּ א ְל ׁשוֹ ן ִמנּ וּ י
ַ ל ַהדָּ ָברְ ,והוֹ ִדי ַ ַה ָּכתוּב ָּכל ִמנּ וּ יֵ י ַה ּ ִמ ׁ ְש ָּכן ֵמ ֶהם ְממ ִּנים
ַ ל ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ַ ְצמוֹ ְל ִה ְת ַק ֵ ּים אוֹ ְל ִה ְת ַּב ּ ֵטל ַחס־ ְו ׁ ָשלוֹ ם,
ו ֵּמ ֶהם ַ ל ֲ בוֹ ָדתוֹ  ,ו ֵּמ ֶהם ַ ל עוֹ ְב ָדיו ,וּ ֵמ ֶהם ַ ל
אכ ּתוֹ ְ ,ו ִה ְת ִחיל ְּב ִמנּ וּ י ִק ּיוּם ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ְו ָא ַמר ִמ ׁ ְש ַּכן
ְמ ַל ְ
ָה ֵ דתֵ ּ ,פרו ּׁש ּ ְפקדַּ ת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן הוּא ָה ֵ ד ּות ׁ ֶש ִהיא ַה ּתוֹ ָרה,
יה,
ִּכי ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ִ ּישְׂ ָר ֵאל עוֹ ְס ִקים ַּב ּתוֹ ָרה ו ְּמ ַק ְ ּי ִמין ִמ ְצ ֹו ֶת ָ
יִ ְת ַק ֵ ּים ַה ִּמ ׁ ְש ָּכןְ ,וזו ַּלת זֶ ה ֵאין ִמ ׁ ְש ָּכןְ .והוּא אוֹ ְמ ָרם זַ "ל
ַּב ּ ָפסוּק א ֶֹהל ׁ ִש ֵּכן ָ ּב ָא ָדםְ ,ו ִכי ָּב ָא ָדם ׁ ִש ֵּכן ָא ֳהלוֹ ? ֶא ָּלא
ְ ּב ֶא ְמ ָצע ּות ָא ָדםִ ,אם יָ ִכינוּ ִל ָּבם ִל ְלמֹד ּתוֹ ָרה ו ְּל ַק ֵ ּים
יהְ ,ו ָלאו דַּ ְו ָקא ֵ ד ּות ַה ְּכת ּו ָבה ַ ּב ּלוּחוֹ ת ו ַּב ֵּס ֶפר
ִמ ְצ ֹו ֶת ָ
שהֵ ּ ,פרו ּׁש ּתוֹ ָרה
מֶ!
ְּכתו ָּבהֶ ,א ָּלא ֲא ׁ ֶשר ּפ ַּקד ַ ל־ ּ ִפי ֹ
מ ֶש2ה ַל ּ ֶפה ְולֹא ְל ָכ ְת ָב ּה:
ׁ ֶש ְּב ַ ל־ ּ ֶפה ׁ ֶש ִּנ ְמ ְס ָרה ְל ֹ

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים
בג' באדר שע"ב ,נפטר רבי מרדכי יפה בעל
ה'לבושים' ,שהיה מגדולי האחרונים ומגאוני
הדורות .לעשרת ספריו נתן את השם 'לבוש' לאחר
שניצל ממבקשי רעתו ועשרת בגדיו הוכתמו .בעל
הלבושים היה ראשון הרבנים שעמדו בראש הארגון
היהודי הנודע "ועד ארבע ארצות" ,אשר במשך
כ־ 250שנה ייצג את ארצות פולין והגן על היהודים
שבה .במהלך השנים היו ארצות אלו בוועד :פולין
גדול ובראשה העיר פוזנא ,פולין קטן ובראשה
הערים קראקא ולובלין ,רייסין שבראשה לבוב,
ווהלין שמרכזה לודמיר וקרעמניץ ,ליטא ובה
בריסק והורודנא ,והעיר וילנא שנחשבה כעיר
חשובה בפני עצמה .מסיבה זו נקרא הגוף לעתים
בשם 'ועד ארבע ארצות' ,לעתים 'חמש ארצות'
ולעתים רק 'שלוש ארצות' .פעמיים מדי שנה ,היו
ראשי הוועד מתכנסים בימי יריד המסחר שהתקיים
בערים שונות ,והיו מתקנים תקנות לטובת הכלל
ועומדים לימין העשוקים .ראשי הוועד היו גדולי
ישראל הנודעים ,שכל עם ישראל נשען עליהם ,והם
פעלו גדולות ונצורות למען יהודי פולין .הארגון
החשוב התבטל בשנת תקכ"ד ,לאחר שינויים
פוליטיים שאירעו במלכות פולין.
בד' באדר ד'רס"ו ,נפטר רב אחאי בר־רב הונא,
המזוהה עם רב אחאי שהיה מראשוני רבנן סבוראי
אחר תקופת האמוראים .שמו מוזכר בתלמוד הבבלי
יותר משאר רבנן סבוראי ,ונאמר עליו 'היזהרו ברבנו
אחאי שמאיר עיני גולה הוא' .שמו מוזכר בלשון
מיוחדת בגמרא ,כגון 'פריך רב אחאי' ,או 'פשיט רב
אחאי' ,ומכאן למדו בעלי התוספות בזבחים שהיה
מרבנן סבוראי אחרי רבינא ורב אשי שהיו סוף
הוראה ,ואף מייחסים לו את ספר השאילתות.

מ ְט ָ ם
פד ָז ָהב
ת־ה ֵא ֹ
ַו ַ ּי ַ שׂ ֶא ָ ֽ
מ ֶש2ה",
ָ ּב ֵ$ת ׁ ֶש ַָ $סק ַר ִ ּבי ֶא ְל ָחנָ ן וַ ֶּס ְר ַמן ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ּ ְפקו ֵּדיִ ,הזְ ִּכיר ֶאת ַה ּ ָפסוּק " ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִצ ָּוה ה' ֶאת־ ֹ
אשוֹ נִ ים ָל ַא ֲחרוֹ נִ יםַּ .כ ֲא ׁ ֶשר
ׁ ֶש ּ/מזְ ָּכר ְ ּב ָפ ָר ׁ ָש ֵתנ ּו ַא ְר ַ ּבע־ ֶ$שְׂ ֵרה ּ ְפ ִָ $מים ,וְ ָא ַמרְ " :רא ּו ַמה ֵ ּבין דּ וֹ רוֹ ת ָה ִר ׁ
ָא ָדם ִ ּבזְ ַמנּוֹ ְמ ַס ּ ֵפר דָּ בָ ר אוֹ דוֹ ת ְַ $צמוֹ ִ ,מ ְת ּ ָפ ְר ׁ ִשים דְּ בָ ָריו ְּכגַ ֲאוָ ה וֶ ֱאנוֹ ִכ ּיוּת ּו ְכ ָרצוֹ ן ְל ִה ְת ַּכ ֵ ּבד ְ ּב ֵ$ינֵ י
שה ַר ֵ ּבנ ּו ׁ ֶש ָהיָ ה ָ$נָ ו ִמ ָּכל ָא ָדםָ ,ר ִאינ ּו ֶאת ַה ֵה ֶפ ְךֶ ׁ .ש ֲה ֵרי ּ ְפ ִָ $מים ַרבּ וֹ ת /מזְ ָּכר
מֶ2
ַה ְ ּב ִר ּיוֹ ת .או ָּלם ֵא ֶצל ֹ
שה" ,וְ לֹא נֶ ֱא ַמר ַּ'כ ֲא ׁ ֶשר ִצ ָּוה ה' אֹתוֹ ' ַאף־ ַ$ל־ ּ ִפי ׁ ֶש ָּכל ַהדְּ בָ ִרים מו ַּס ִ ּבים
מֶ2
ָּכאן " ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִצ ָּוה ה' ֶאת־ ֹ
שה
מֶ2
מֶ2
מ ֶש2ה ׁ ֶש ָ$שָׂ ה ֶאת ָּכל ִצ ּווּי ה'ּ ,ו ֹ
שה ַר ֵ ּבנ ּו ,וְ נִ ְר ֶאה ַהדָּ בָ ר ְּכ ִא ּל ּו ָהיָ ה ָּכאן ָא ָדם נוֹ ָסף ַ ּב ּ ׁ ֵשם ֹ
ַ$ל ֹ
ַר ֵ ּבנ ּו נִ ְר ֶאה ְּכעוֹ ֵמד ִמן ַה ַּצד ְּכ ִא ּל ּו ֵאין ַהדָּ בָ ר נוֹ גֵ ַ $לוֹ ְ ּב ְַ $צמוֹ וְ הוּא נוֹ ַתר ְ ּב ַ$נְ וְ ָתנ ּותוֹ "ַ .ר ִ ּבי ֶא ְל ָחנָ ן
ְ ּב ְַ $צמוֹ לֹא ָהיָ ה ַרק נָ ֶאה דּ וֹ ֵר ׁשֶ ,א ָּלא ַּגם נָ ֶאה ְמ ַק ֵ ּיםּ ְ .בנוֹ ָסף ְלגַ ְדל ּותוֹ ַ ּב ּתוֹ ָרה ּובְ ַמ ֲ$שָׂ יו ַה ּטוֹ בִ ים ,לֹא
ָהיָ ה ַמ ֲחזִ יק טוֹ בָ ה ְל ְַ $צמוֹ וְ ָהיָ ה ַמ ְס ִּתיר ֵמ ֵ$ין־כּ ֹל ֶאת ּ ְפ ּ $/לוֹ ָתיו ְל ַמ ַ$ן ַה ְּכ ָלל וְ ַה ּ ְפ ָרטַ ּ .פ ַ$ם ָ ּבא ְל ַב ֵּקר
יבתוֹ וְ ׁ ָש ַכב ְ ּב ָח ְליוֹ ַה ְמ /ס ָּכןּ ְ .בבוֹ אוֹ ,
יש ָ
ֶאת ַר ִ ּבי יִ שְׂ ָר ֵאל יַ ֲ$קֹב ל ּו ְ ּב ַצ'נְ ְס ִקיֶ ׁ ,ש ּ ׁ ִש ֵּמ ׁש ְּכ ַמ ׁ ְש ִּגי ַח ִ ּב ׁ ִ
ִה ְתאוֹ נְ נָ ה ָה ַר ָ ּבנִ ית ְ ּב ָפנָ יו ַ$ל ַ ּב ְע ָל ּהֶ ׁ ,ש ְּמ ָס ֵרב ְל ֵה ָ$זֵ ר ִ ּבבְ נֵ י ַהיְ ׁ ִשיבָ ה ׁ ֶש ָ ּב ִאים ְל ַס ֲ$דוֹ ְ ּב ָח ְליוֹ  .נַ ֲ$נָ ה ַר ִ ּבי
יבה
ֶא ְל ָחנָ ן וְ ָא ַמרּ ִ " :ב ׁ ְשבִ יל ְַ $צמוֹ יָ כוֹ ל הוּא ְל ָס ֵרב ׁ ֶש ֲא ֵח ִרים יְ ׁ ַש ְּמ ׁש ּוה ּו ,או ָּלם ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָּכל ַהיְ ׁ ִש ָ
יח ְ ּב ְַ $צמוֹ ָצ ִר ְ
יח יִ ְהיֶ ה ָ ּב ִריאִּ ,כי
יך ִל ְרצוֹ ת ׁ ֶש ַה ַּמ ׁ ְש ִּג ַ
זְ קו ָּקה לוֹ ָ $ָ ,ליו ְל ַה ְס ִּכים ְל ָכ ְך .וְ ַאף ַה ַּמ ׁ ְש ִּג ַ
יח ָ ּב ִריא וְ ָחזָ ק".
יה ,זְ קו ִּקים ְל ַמ ׁ ְש ִּג ַ
ֲה ֵרי ַהיְ ׁ ִשיבָ ה וְ ַת ְל ִמ ֶיד ָ
ְ ּב /ח ּ ָפה ַא ַחת ׁ ֶשל ׁ ְש ֵּתי ִמ ׁ ְש ּ ָפחוֹ ת ִמ ְ ּבנֵ י יְ רו ׁ ָּש ַליִ םִ ,הזְ ִמין ַצד ֶה ָח ָתן ֶאת ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן ַא ֲהרֹן ּפוֹ ַלנְ ְס ִקי
ִמ ֶּט ּ ְפ ִליק ְל ַסדֵּ ר ֶאת ַה ִּקדּ ּו ׁ ִשיןֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ֵה ֵח ּל ּו ַ ּב ֲה ָכנוֹ ת ַל /ח ּ ָפה ִה ְת ָ ּב ֵררִּ ,כי ַצד ַה ַּכ ָּלה ִהזְ ִמין
ְלאוֹ ָת ּה ַמ ָּט ָרה ֶאת ַר ִ ּבי יִ שְׂ ָר ֵאל זְ ֵאב ִמינְ ְצ ֶ ּב ְרג ַר ָ ּבה ׁ ֶשל ָה ִעיר ָה ִַּ $ת ָ
יקה .לֹא יָ ְדע ּו ַה ְמ /ח ָּתנִ ים ָל ׁ ִשית
ֵָ $צה ְ ּבנַ ְפ ׁ ָשםּ ,ו ְכ ׁ ֶש ָר ָאה ָה ַרב ִמ ֶּט ּ ְפ ִליק ֶאת ְמב ּו ָכ ָתם ֵהבִ ין ִמ ָ ּיד ֶאת ָה ִענְ יָ ן ,וְ ִצ ָּוה ְל ַכ ֵ ּבד ֶאת ֵר ֵ$ה ּו
ַה ָּגדוֹ ל ְ ּב ִסדּ וּר ַה ִּקדּ ו ׁ ִּשיןְ .ל ַא ַחר ַה /ח ּ ָפה ,נִ ַּג ׁש ֵא ָליו ֶ ּבן ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ׁ ֶש ִהזְ ִמינוֹ  ,וְ ֵה ֵחל ְל ִה ְתנַ ֵּצל ְ ּב ָפנָ יו,
או ָּלם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן ַא ֲהרֹן ִ ּב ֵּטל ֶאת ַהדָּ ָבר ִ ּב ְמ ִחי־יָ ד ,וְ ִה ְת ַ ּב ֵּטאַ " :מה ּו ַה ִּכבּ וּד ׁ ֶשל ִסדּ וּר ִקדּ ּו ׁ ִשין? ְק ָצת
יכת ָ ּב ָצל"...
ָּכבוֹ ד .ו ַּמה ּו ָּכבוֹ ד? הוּא ׁ ָשוֶ ה ְ ּב ֵ$ינַ י ַּכ ֲח ִת ַ
יבת ַרדִּ ין ו ִּמ ְּגדוֹ ֵלי ַּת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶשל ֶה" ָח ֵפץ ַח ִ ּיים"ָ ,היְ ָתה ִמדַּ ת
ֹאש יְ ׁ ִש ַ
מ ֶשה לוֹ נְ ִדינְ ְס ִקי ,ר ׁ
ֵא ֶצל ַר ִ ּבי ֹ
יה ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ַל ֲ$מֹל,
יש ּיוּתוֹ ַה ְמיֶ /ח ֶדת .לֹא ָהיְ ָתה זוֹ ֲ$נָ וָ ה ְמיֶ /ח ֶדת ׁ ֶש ֶָ $ל ָ
ָה ֲ$נָ וָ ה ֵח ֶלק ִ ּב ְל ִּתי נִ ְפ ָרד ֵמ ִא ׁ ִ
ֶא ָּלא ּ ַפ ׁ ְשטוּת ִט ְב ִעית$ַ ,ד ׁ ֶש ּלֹא ָח ׁש ְּכ ָלל ִּכי יֶ ׁש לוֹ ַ ּב ֶּמה ְל ִה ְת ָּגאוֹ תּ ְ .ב ׁ ָש ָ$ה ׁ ֶש ָהיָ ה ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל ְ ּב ֵבית
ַה ְּכנֶ ֶסת ְ ּב ַרדִּ יןֵ ,מעוֹ ָלם לֹא ָהיָ ה יוֹ ׁ ֵשב ְ ּבכ ֶֹתל ַה ִּמזְ ָרחֶ ,א ָּלא יָ ׁ ַשב ֵ ּבין ַה ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלים ְּכ ַא ַחד ָה ָ$םַּ .כ ֲא ׁ ֶשר
ת ַח ֲחנוּת יְ ָרקוֹ ת
מ ֶש2ה ּ ְפ ִחיתוּת ָּכבוֹ ד ְ ּב ְַ $צמוֹ ִל ְפ ּ ֹ
נִ ְק ְל ָ$ה ּ ַפ ַ$ם ַהיְ ׁ ִשיבָ ה ִל ְק ׁ ָשיִ ים ,לֹא ָר ָאה ַר ִ ּבי ֹ
יבה נַ ֲָ $רץ.
ֹאש יְ ׁ ִש ָ
מד ָ ּב ּה ׁ ָשעוֹ ת ִמ ְס ּ ָפר ַ ּב ּיוֹ ם ,וְ לֹא ָר ָאה ְ ּב ָכ ְך ְֶ $לבּ וֹ ן ו ְּס ִת ָירה ְל ַמ ֲָ $מדוֹ ָה ָרם ְּכר ׁ
וְ ַל ֲֹ $
ֹאשוֹ ָחבַ ׁש ּכוֹ בַ ע ַק ְס ֶקט ְמ /ר ּ ָפט
ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת ִה ְת ַה ֵּל ְך ַ ּב ְּלבו ּׁש ַה ּ ָפ ׁשוּט ְּכ ִפי ׁ ֶש ָּנ ֲהג ּו ְ ּב ִל ָ
יטא ,ו ְּלר ׁ
ק ָר ָביו ִ ּב ְק ׁש ּו ִמ ֶּמ ּנ ּו
ְּכ ִמנְ ָהגָ ם ׁ ֶשל ּ ְפ ׁש ּו ֵטי ָה ָ$םְ .ליָ ִמים ,יָ ָצא ְל ַמ ַּסע ִא ּסוּף ְּכ ָס ִפים ְל ַמ ַ$ן ַהיְ ׁ ִשיבָ הּ ,ו ְמ ֹ
ַל ֲח ֹבשּ 2כוֹ בַ ע ְמ /כ ָ ּבד ַּכ ָ ּי ֶאה ְל ַמ ֲָ $מדוֹ  ,וְ ִה ְס ִּכים ְל ָכ ְך ֵמח ֶֹסר ְ ּב ֵר ָרהּ ְ .ב ׁשוּבוֹ ִ ,ה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַל ֲח ֹבשֶ 2את כּ וֹ בָ עוֹ
ָה ַר ָ ּבנִ י וְ ִה ְס ִ ּבירִּ ,כי ְ ּב ׁ ָש ָ$ה ׁ ֶש ָהיָ ה חוֹ ֵב ׁש ֶאת כּ וֹ בָ עוֹ ַה ָ ּי ׁ ָשן ָהיָ ה ָָ $ליו ִלבְ דּ ֹק ָּת ִמיד ׁ ֶש ּ ׁש ּו ָליו נִ ְמ ָצ ִאים
ְל ָפנָ יוֶ ׁ ,ש ֵּכן ֵאין ְלכוֹ ַבע זֶ ה ׁשו ַּליִ ם ֶא ָּלא ַרק ִמ ְּל ָפנִ ים .או ָּלם ְ ּבכוֹ בָ עוֹ ֶה ָח ָד ׁש יָ כוֹ ל הוּא ִל ְלבּ ֹש 2אוֹ תוֹ
ְ ּב ָכל צו ָּרה ׁ ֶש ִהיא ,וְ חוֹ ֵס ְך הוּא ְ ּב ָכ ְך זְ ַמן יָ ָקר ׁ ֶשל ְ ּב ִד ַ
יקת ַהכּ וֹ בַ ע ֵמ ֵאיזֶ ה ַצד הוּא אוֹ ֵחז אוֹ תוֹ .
ַה ָּס ָבא ִמ ֶּק ֶלם יָ ׁ ַשב ּ ַפ ַ$ם ְ ּבבֵ ית ַּת ְלמוּדוֹ  ,ו ְּל ֶפ ַתע נִ ְכנַ ס ֵא ָליו ָא ָדם ֶא ָחד ׁ ֶש ֵה ֵחל ְל ָח ְרפוֹ ו ְּלגַ דְּ פוֹ ִ ּב ְט ָ$נוֹ ת
ׁ ָשוְ א ,וְ ִה ְכ ִריז ָָ $ליו ׁ ֶשהוּא ָר ׁ ָשע וְ ֵאין לוֹ ֵח ֶלק ָלעוֹ ָלם ַה ָ ּבאָּ .כל אוֹ ָת ּה ׁ ָש ָ$ה ׁ ֶש ַה ָּלה ֵח ֵרף וְ גִ דֵּ ף ,יָ ׁ ַשב
ַה ָּס ָבא וְ ִה ְק ׁ ִשיב לוֹ ְ ּב ִה ְת ַ$נְ יְ נוּת ַר ָ ּבהְּ ,כ ׁ ֶשהוּא לֹא ַמ ְר ָאה ׁשוּם ִס ָּמן ׁ ֶשל ַּכ ַ$ס וָ רֹגֶ זִ .ה ְתקוֹ ְממ ּו ַּכ ָּמה ִמן
ַה ּלוֹ ְמ ִדים ו ִּב ְּק ׁש ּו ְל ַס ֵּלק ֶאת ַה ְמ /ח ָּצף ִמן ַה ָּמקוֹ ם ,או ָּלם ַה ָּסבָ א ָמנַ ע זֹאת ִמ ָ ּי ָדם וְ ָא ַמרָ " :מה ְרצוֹ נְ ֶכם
ִמ ֶּמ ּנ ּו? וַ ֲה ֵרי ַה ֶּצ ֶדק ִע ּמוֹ וְ ֵאינוֹ ֶא ָּלא ְמגַ ֶּלה ֶאת ָה ֱא ֶמת ַָ $לי"...
יטה ִמ ָּכל ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ָה ֲ$נֵ ָפהָ $ָ ,לה ּ ַפ ַ$ם ֶאל
אוּד /מ ָּצל ֵמ ֵא ׁשֶ ׁ ,ש ּ ָשׂ ַרד ֶאת ֵאי ֵמי ַה ּ ׁשוֹ ָאה וְ נוֹ ַתר ִל ְפ ֵל ָ
ַה ֲחזוֹ ן ִאי" ׁש וְ ִס ּ ֵפר לוֹ ֶאת ְּת ָלאוֹ ָתיו וְ יִ ּס ּו ָריו ִ ּב ְתקו ַּפת ַה ִּמ ְל ָח ָמה ַה ָּק ׁ ָשהּ ֵ .בין ַה ּ ׁ ְש ָאר ִס ּ ֵפרִּ ,כי ִ ּב ׁ ְשה ּותוֹ
ְ ּב ַמ ֲחנֶ ה ָה ִרכּ וּזָ ,היָ ה ַה ָ ּי ִחיד ִמ ָּכל ְ ּבנֵ י ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ׁ ֶש ּלֹא ָח ָלה ְ ּב ַמ ֲח ַלת ַה ִּטיפוּסֶ ׁ ,ש ִה ׁ ְש ּתוֹ ְל ָלה ָאז ִ ּב ְמלֹא
יש ָח ָלה ְ ּב ַמ ֲח ַלת
ּ ָ $/ז ּה ,וְ הוּא ַה ָ ּי ִחיד ׁ ֶש ּ ָשׂ ַרד ֶאת ַה ִּמ ְל ָח ָמה ִ ּבזְ כ ּות ָּכ ְך$ָ .בְ ָרה ְּתקו ָּפה ֲא /ר ָּכה ,וְ ָה ִא ׁ
ַה ִּטיפוּס ְל ַא ַחר ׁ ֶש ָא ַכל דְּ בַ ר־ ָמה ׁ ֶש ָהיָ ה נָ ג ּו ְַּ .$כ ׁ ֶשנּוֹ ַדע ַהדָּ ָבר ַל ֲחזוֹ ן ִאי" ׁשָ ׁ ,ש ַלח לוֹ ֶאת ַה ְב ָט ָחתוֹ ִּכי
הוּא יַ ְח ִלים ִ ּב ְמ ֵה ָרה ִמ ַּמ ֲח ָלתוֹ וְ ָכ ְך ָהיָ הְ .ל ַא ַחר ׁ ֶש ָּקם ִמ ִּמ ׁ ְש ָּכבוֹ ִ ,ה ְת ַל ָּוה ֶאל ַה ֲחזוֹ ן ִאי" ׁש ְ ּב ִט ּי ּולוֹ
ַה ּיוֹ ִמי ,ו ְּכ ׁ ֶש ַה ֲחזוֹ ן ִאי" ׁש ָר ָאה ּוִ ,ק ְ ּבלוֹ ִ ּב ְלבָ בִ ּיוּת וְ ָא ַמר" :רוֹ ֶאה ַא ָּתהַּ ,כ ָּמה ָאסוּר ְל ִה ְת ָּגאוֹ ת" ...וְ ַה ָּלה
ִה ׁ ְש ּתוֹ ֵמם ׁ ֶש ַה ֲחזוֹ ן ִאי" ׁש זָ ַכר ֵאת ֲא ׁ ֶשר ִס ּ ֵפר לוֹ זְ ַמן ַרב ק ֶֹדם ָל ֵכן.
ימ ֶל ְך" ַּת ַחת
יח ֶאת ַה ֵּס ֶפר ַה ָּקדוֹ ׁש "נ ַֹ$ם ֱא ִל ֶ
ַ ּב ַ$ל ַה ַּתנְ יָ א נִ ְק ַלע ּ ַפ ַ$ם ְלבֵ יתוֹ ׁ ֶשל ָּגאוֹ ן ֶא ָחדֶ ׁ ,ש ִה ִּנ ַ
יטתוֹ ַּ .כ ֲא ׁ ֶשר ׁ ְש ָאלוֹ ָה ַרב ַ$ל ַמה ּותוֹ ׁ ֶשל ַה ְמ ַח ֵ ּברָ ,א ַמר ַ ּב ַ$ל ַה ַּתנְ יָ א:
ִּכ ְסאוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִה ְתנַ ֵּגד ְל ׁ ִש ָ
יח אוֹ תוֹ ְ ּב ְַ $צמוֹ ַּת ַחת ִּכ ְס ֲא ָךָ ,היָ ה
ית ַמ ִּנ ַ
" ְמ ַח ֵ ּבר ֵס ֶפר זֶ ה כּ ֹה ָּגדוֹ ל ְ ּב ִמדַּ ת ָה ֲ$נָ וָ ה$ַ ,ד ׁ ֶש ַּגם ִאם ָהיִ ָ
ׁשוֹ ֵתק ו ְּמ ַק ֵ ּבל ְ ּב ַא ֲהבָ ה ֶאת יִ ּס ּו ָריוֵ ,מרֹב ֲ$נָ וָ ה וְ ׁ ִש ְפל ּות רו ַּח".

)לט ,ב(

ְ ּב ַת ְרגּ וּם יְ ר ּו ַׁש ְל ִמי נֶ ֱא ַמר דִּ ְד ַהב ,דְּ ַהיְ נ ּו ֵאפוֹ ד ׁ ֶשל
וּמ ׁ ְש ָמעוּת ַה ּ ָפסוּ ק ִהיא ׁ ֶש ֲח ׁ ִשיבוּת ָה ֵאפוֹ ד ִהיא
זָ ָהבַ ,
ִּבזְ כוּת ֱהיוֹ ָת ּה ֲ שׂ וּיָ ה ִמ ָּז ָהב .אוּ ָלם ִמ ּ ַט ֲ ֵמי ַה ִּמ ְק ָרא
פד מ ְט ֶ ֶמת ְ ּב ַט ַ ם
ל ֹא נִ ְר ֶאה ֵּכןֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ֵּת ַבת ָ ֽה ֵא ֹ
ֶא ְתנַ ְח ָּתא וְ ִהיא מ ְפ ֶר ֶדת ִמ ֵּת ַבת ָז ָהב ,וּ ְל ִפי ַה ּ ְט ָ ִמים
ַה ֵּבאוּר הוּא ׁ ֶש ָ שָׂ ה ֶאת ָה ֵאפוֹ דִ ,מחוּ ֵטי זָ ָהב וּ ְת ֵכ ֶלת
וְ ַא ְר ָ ּג ָמן וְ תוֹ ַל ַ ת ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֵש ׁשַ ,ה ּ ׁ ְשז ּו ִרים יַ ַחד) .המליץ בינותם(

ל־שו ֵּל!י ַה ְּמ ִ יל ָס ִביב ְל ׁ ָש ֵרת
ַ ׁ

)לט ,כו(

ֵּת ַבת ְל ׁ ָש ֵרת ְּב ַט ַ ם זָ ֵקף ָּגדוֹ לְ ,ל ַר ֵּמז ְל ִד ְב ֵרי ֲחזַ "ל
ׁ ֶש ַה ְּמ ִעיל ְמ ַכ ּ ֵפר ַ ל ָל ׁשוֹ ן ָה ַרע ׁ ֶש ִּנ ְק ֵראת ִ ּב ְת ִה ִּלים
ָל ׁשוֹ ן ְמ ַד ֶּב ֶרת ְּגדֹלוֹ ת ,וּ ְמקוֹ ָר ּה ִמ ַ ּג ֲא ָוה ׁ ֶש ָה ָא ָדם זוֹ ֵקף
ּמ ָר ֵכל ָ ָליו) .תפוחי חיים(
ֶאת ַ ְצמוֹ ַ ל ַה ּזוּ ַלת ו ְ

ת־ה ִּמ ׁ ְש ָּכן
ַו ָ' ּי ֶקם מ ׁ ֶֹ$שה ֶא ַ

)מ ,יח(

ֲחזַ "ל ְּב ַמ ֶּס ֶכת ְמנָ חוֹ ת ָל ְמד ּו ִמ ָּכאןַ ,מ ֲ ִלין ַּב ּק ֶֹד ׁש
מ ׁ ֶ$שה
וְ ֵאין מוֹ ִר ִידין ,וְ ָד ָבר זֶ ה ְמר ּ ָמז ַּב ֵּתבוֹ ת וַ 'ָ ּי ֶקם ֹ
ׁ ֶש ֵהן מ ְט ָ מוֹ ת ְ ּב ַט ֲ ֵמי ַק ְד ָמא ְו ַאזְ ָלאֶ ׁ ,שהוֹ ְל ִכים
ְ
ְל ָפנִ ים וְ ל ֹא ְל ָאחוֹ רַ ,מ ֲ ִלין ַ ּב ּק ֶֹד ׁש וְ ל ֹא ְל ֵה ֶפך) .פני יוסף(

ְו ֵא ׁש ִּ ֽת ְהיֶ !ה ַליְ ָלה ּבוֹ

)מ ,לח(

ג' ּ ְפ ָ ִמים נִ ְמ ֵצאת ַה ּ ִמ ָ ּלה וְ ֵא ׁש ְּבזָ ֵקף ָּגדוֹ ל ,וְ ֵא ׁש
ישית
ִמ ְת ַל ַ ּק ַחת ְ ּב )תוֹ ְך ַה ָ ּב ָרדַ ,ה ּ ׁ ְשנִ ָ ּיה ָּכאן ,וְ ַה ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
ְּביוֹ ֵאל וְ ֵא ׁש ָ ֽא ְכ ָלה נְ !אוֹ ת ַה ִּמ ְד ָ ּבֽרְ .ל ַר ֵּמז ׁ ֶש ַ ּמ ּוד
ָה ֵא ׁש ֵהגֵ ָּנה ַ ל ַ ם יִ שְׂ ָר ֵאל ְ ּב ִמ ְצ ַריִ םַּ ,ב ִּמ ׁ ְש ָּכן
ּב ּ ִמ ְד ָ ּבר ,וְ ָה ְלכ ּו יִ שְׂ ָר ֵאל ִ ּבזְ ִקיפוּת קוֹ ָמה) .ענף עץ אבות(
וַ

מ ְד ָ ּג ׁש

ִ ּב ּטוּי ׁ ָשגוּר הוּא "הוֹ ִסיף נ ֶֹפ ְך ִמ ּ ׁ ֶש ּלוֹ " ַ ,ל־ ׁ ֵשם ֶא ֶבן
ַה ּנ ֶֹפ ְך ֶׁש ָהיְ ָתה ַ ּבחֹ ֶש!ן וּמזְ ֶּכ ֶרת ְ ּב ָפ ָר ׁ ָש ֵתנ ּוְ .מקוֹ ר
ַה ִּב ּטוּי ְ ּב ִד ְב ֵרי ֲחזַ "ל ְּב ִקדּ ו ׁ ִּשיןֶ ׁ ,ש ִאם ָמ ְס ָרה ֶאת
ַט ַ ּב ְע ָּת ּה ְלא ָּמן ְּכ ֵדי ְל ַת ְּקנָ ּהְ ,והוֹ ִסיף ָל ּה נ ֶֹפ ְך ִמ ּ ׁ ֶש ּלוֹ
ִהיא ְמקדֶּ ׁ ֶשת לוֹ  ,וְ ׁ ָשם ַה ַּמ ׁ ְש ָמעוּת ְּבהוֹ ָס ַפת ֶא ֶבן
ַה ּנ ֶֹפ ְך ַמ ָּמ ׁש ְל ַט ַּב ַ ת ַה ִּקדּ ו ׁ ִּשיןּ ְ .בא ֶֹפן מ ׁ ְש ָאל
ִמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים ְּב ִב ּטוּי זֶ ה ְּב ַמ ׁ ְש ָמעוּת ׁ ֶשל ָא ָדם ַה ּמוֹ ִסיף
הוֹ ָספוֹ ת ַ ל ָה ִע ָּקרְ ,ל ִע ִּתים ְל ֶׁש ַבח ּו ְלי ִֹפיּ ,ו ְל ִע ִּתים
ִל ׁ ְש ִל ָילה ִּכי ָּכל ַה ּמוֹ ִסיף גּ וֹ ֵר ַ ַ .א ְך יֵ ׁש ׁ ֶש ּ ָמ ְצאוּ ַט ַ ם
נִ ְפ ָלא ְל ִב ּטוּי זֶ הֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ֶא ֶבן ַה ּנ ֶֹפ ְך ָהיְ ָתה ַא ְבנוֹ ׁ ֶשל
ׁ ֵש ֶבט יְ הו ָּדה ׁ ֶש ּ ִמ ֶּמנּ ּו יָ ָצא ְ ּב ַצ ְל ֵאל ֶּבן־א ּו ִרי ֶבן־ח ּור.
ְּת ִח ָ ּלה ִק ֵּבל ֶאת ֶא ֶבן ָהא ֶֹדם ִמ ְּנשִׂ יא ׁ ֵש ֶבט ְראו ֵּבן,
ו ְּל ַא ַחר־ ִמ ֵּכן ֶאת ַה ּ ִפ ְטדָּ ה ִמ ְּנשִׂ יא ׁ ִש ְמעוֹ ן ,וְ ֶאת
ַה ָ ּב ֶר ֶקת ִמ ְ ּנשִׂ יא ׁ ֵש ֶבט ֵל ִוי .וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִה ִּגיע ּו ְל ׁ ֵש ֶבט
יְ ה ּו ָדה ,נָ ַתן ְ ּב ַצ ְל ֵאל ֶּבן־ ַה ּ ׁ ֵש ֶבט ֵמ ַ ְצמוֹ ֶאת ֶא ֶבן
וּמ ָאז ִה ׁ ְש ָּת ֵר ׁש ַה ִ ּב ּטוּי 'הוֹ ִסיף נ ֶֹפ ְך ִמ ּ ׁ ֶש ּלוֹ '...
ַה ּנ ֶֹפ ְךֵ ,

ְממ ָּלח

ָ ׁ ִשיר ַקל־דַּ ַ ת ְו ַק ְמ ָצן מ ְפ ָלגִ ,ה ְת ַּב ֵּק ׁש ּ ַפ ַ ם ַ ל־יְ ֵדי
ַרב ָה ִעיר ִל ְתרֹם ִמ ּ ָממוֹ נוֹ ְל ָצ ְר ֵכי ַה ְּכ ָללַ ,א ְך הוּ א
ִה ְת ַח ֵּמק ְּבתוֹ ֲאנוֹ ת ׁ ָשוְ אְ ,ו ָט ַ ן ׁ ֶש ֶּב ָ ָבר ָ שָׂ ה ַּכ ָּמה
ּ ְפ ּלוֹ ת ְלטוֹ ַבת ַה ְּכ ָלל .נַ ֲ נָ ה ָה ַרבֵּ " :ת ַר ְצ ָּת ִלי ק ׁ ְשיָ ה
יתי ָ ּב ּה זֶ ה ִמ ְּכ ָברֲ .חזַ "ל ָא ְמר ּו ׁ ֶש ָה ִר ּמוֹ נִ ים
ׁ ֶש ִה ְת ַק ּ ׁ ֵש ִ
ׁ ֶש ִ ּב ְמ ִעיל ַה ּכ ֵֹהן ַה ָּגדוֹ ל ָּבאוּ ְל ַכ ּ ֵפר ַ ל ּפוֹ ׁ ְש ֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל,
ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ָה ֵר ָיקנִ ים ׁ ֶש ָּב ֶהם ְמ ֵל ִאים ִמ ְצוֹת ְּכ ִר ּמוֹ ןּ .ו ַמדּ ּו ַ
ֵאפוֹ א נִ ְתל ּו ָה ִר ּמוֹ נִ ים ֵּבין ַה ּ ַפ ֲ מוֹ נִ ים? ֶא ָּלא ׁ ֶש ַּכ ֲא ׁ ֶשר
ישים
ּפוֹ ׁ ְש ֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל עוֹ שִׂ ים ְל ִע ִּתים ַמ ֲ שֶׂ ה טוֹ בַ ,מ ְר ִע ׁ ִ
וּמ ַצ ְל ְצ ִלים ַ ּב ּ ַפ ֲ מוֹ נִ ים,
ֵהם ְּב ַמ ֲ שֶׂ ה זֶ ה ֶאת ָּכל ָהעוֹ ָלם ְ
יש ָק ְריָ א"...
יש־ ִק ׁ
ְּכ ִפי ֶׁש ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל ִא ְס ְּת ָרא ְּב ָלגֵ ינָ א ִק ׁ

יכם".
שה" ,וּ ְמ ָפ ְר ִׁשים ֲחזַ "ל ֶׁש ָא ַמר ָל ֶהם "יְ ִהי ָרצוֹ ןֶׁ ,ש ִּת ְׁש ֶרה ְׁש ִכינָ ה ְ ּב ַמ ֲ ֵׂשה יְ ֵד ֶ
מֶ!
ְ ּב ָׁש ָ ה ֶׁש ִה ְס ַּת ְ ּי ָמה ְמ ֶל ֶ
אכת ַה ִּמ ְׁש ָּכן ,נֶ ֱא ַמר " ַויְ ָב ֶר ְך א ָֹתם ֹ
יכם ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה ְו ָה ַא ֲה ָבה) .ספר הדרוש(
ימי ַהחֹלִּ ,ת ְׁש ֶרה ֵ ּבינֵ ֶ
יכם ִ ּב ֵ
יכםֶ ,א ָּלא ַ ּגם ְ ּב ָׁש ָ ה ֶׁשעוֹ ְס ִקים ַא ֶּתם ְ ּב ַמ ֲ שֵׂ ה יְ ֵד ֶ
ל ֹא ַרק ְ ּב ַׁש ָ ּבת ְו ַחג ִּת ְׁש ֶרה ָה ַא ֲה ָבה ְו ַה ּ ְׁש ִכינָ ה ֵ ּבינֵ ֶ

