בס"ד

ראש השנה ,א'־ב' בתשרי תשע"ז
.

ִס ּפ ּו ִרים ְו ַא ָ ּגדוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים ּו ַפ ְר ּ ְפ ָראוֹ ת
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ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים

ִס ּפ ּו ִרים

ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ הִ ,מ ּתוֹ ְך
נוֹ ֵהג ָהיָ ה ַה ְּג ִרי"ז ִמ ְ ּב ִר ְ
יסק לוֹ ַמר ְּת ִה ִּלים ְ ּב ָכל־ ֶרגַ ע ּ ָפנוּי ְ ּבר ׁ
אשוֹ נָ ה ְ ּב ַח ָ ּייו
ִה ְתעוֹ ְררוּת וְ ֶרגֶ ׁש .וְ ִס ּ ֵפר ּ ַפ ַ#ם ָא ָדם ֶא ָחדִּ ,כי ַּכ ֲא ׁ ֶשר נִ ְק ַלע ָל ִר ׁ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ,וְ ָר ָאה אוֹ תוֹ וְ ֶאת ָ ּבנָ יו ׁ ְשק ּו ִעים ַ ּב ֲא ִמ ַירת
ְלבֵ ית ָה ַרב ִמ ְ ּב ִר ְ
יסק ְ ּבר ׁ
ְּת ִה ִּלים ְ ּב ִה ְתעוֹ ְררוּת ֲ#צו ָּמה וּבְ ֶרגֶ ׁש ַרבָּ ,ת ַמ ּה ַ#ל־ ַהדָּ בָ ר וְ ׁ ָש ַאל ַ ּב ֲח ׁ ָש ׁש:
" ׁ ֶש ָּמא יֵ ׁש ָּכאן ֵאיזֶ ה חוֹ ֶלה ְמ *ס ָּכן"? או ָּלם ְ ּבנֵ י ַה ַ ּביִ ת ֵה ׁ ִשיב ּו ִ ּב ׁ ְש ִל ָ
ילה,
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ַה ּיוֹ ם"! ּ ַפ ַ#ם ׁ ָש ֲאל ּו ֶאת ָה ַרב ִמ ְ ּב ִר ְ
יסק ַ#ל־ ָּכ ְך,
וְ ִה ְס ִ ּביר ּוֲ " :הלֹא ר ׁ
וְ ָת ְמה ּו ִאם לֹא ִָ #דיף ִל ְלמֹד ְּג ָמ ָרא ְ ּביוֹ ם ָּגדוֹ ל זֶ הֵ .ה ׁ ִשיב ָה ַרב וְ ִה ְס ִ ּבירָ " :מ ׁ ָשל
ְלסוֹ ֵחר ׁ ֶש ָהיָ ה ִ ּב ְר ׁש ּותוֹ הוֹ ן ַרב ,ו ְּל ֶפ ַתע יָ ַרד ִמ ְּנ ָכ ָסיו וְ נַ ֲ#שָׂ ה ָ#נִ י ָמרוּדֵ .אין
אשוֹ ן ְל ַה ֲִ #מידוֹ ׁשוּב ַ#ל־ ַרגְ ָליו ,הוּא ַ#ל־יְ ֵדי
ָס ֵפקִּ ,כי ְ ּב ַמצָּ ב ָּכזֶ ה ַה ְּתנַ אי ָה ִר ׁ
ִחדּ ו ּׁש ְמ ַלאי ַה ָּמעוֹ ת ׁ ֶש ְ ּביָ דוֹ ּ ָ .ברוּר ַהדָּ בָ רֶ ׁ ,ש ַההוֹ ן ַה ַּמ ׁ ְש ָמעו ִּתי ְ ּביוֹ ֵתר ְליוֹ ם
ַהדִּ ין הוּא ִל ּמוּד ּתוֹ ָרה ,או ָּלם ִל ּמוּד ְ ּב ִע ּיוּן ְמעוֹ ֵרר ְל ִע ִּתים *ק ׁ ְשיוֹ ת וְ ִע ּיוּנִ ים
ִ ּב ְס ָפ ִרים ׁשוֹ נִ ים ,ו ִּמ ָּכ ְך נִ גְ ַרם ִ ּב ּטוּל זְ ַמן ׁ ֶש ֵאינוֹ ָרצוּי ְ ּביוֹ ם ַהדִּ יןָ .ל ֵכן נוֹ ֵהג ֲאנִ י
לוֹ ַמר ְּת ִה ִּלים ְללֹא ִ ּב ּטוּל זְ ַמןִּ ,כי אוֹ תוֹ אוֹ ְמ ִרים ִ ּב ְר ִציפ ּות ְללֹא ַה ְפ ָס ָקה".
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסף ֵמ ִאיר ִמ ְּס ּ ִפינְ ָקא ִס ּ ֵפר ּ ַפ ַ#םִּ ,כי ֵא ֶצל ָה ַר ִ ּבי ר' ֱא ִל ֶ
ימ ֶל ְך ִמ ִּליזֶ 'נְ ְסק,
ימינוֹ ב ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ִּכ ׁ ְש ִל ַ
ָהיָ ה ַר ִ ּבי ֶמנְ דְּ ל ֵמ ִר ִ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה.
יח־ ַה ִּצבּ וּר ְ ּב ׁ ַש ֲח ִרית ׁ ֶשל ר ׁ
ׁ ָשנָ ה ַא ַחתִ ,ה ְמ ִּתינ ּו ַה ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלים ְל ַר ִ ּבי ֶמנְ דְּ ל ׁ ֶש ֵ ּי ֵרד ִל ְפנֵ י ַה ֵּתבָ ה ,או ָּלם הוּא
נֶ ְח ָ ּבא ֶאל־ ַה ֵּכ ִליםֵ .ה ֵח ּל ּו ְל ַח ּ ֵפשׂ ַא ֲח ָריו ,ו ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ְּמ ָצא ּוה ּוִ ,ה ְפ ִציר ּו בּ וֹ ַרבּ וֹ ת
ַ#ד ׁ ֶש ִה ְס ִּכים ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ִל ְפנֵ י ַה ֵּת ָבהְ .ל ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלה ִה ְתנַ ֵּצל וְ ִס ּ ֵפרִּ ,כי ָּכל־ ִמי
יח־ ִצבּ וּר ַ ּב ָ ּי ִמים ַהנּוֹ ָר ִאיםָ #ָ ,ליו ְל ִה ָ ּז ֵהר ִמט"ו ִ ּב ְמנַ ֵחם־ ָאב וָ ֵאי ַל ְך
ׁ ֶשעוֹ ֵמד ִּכ ׁ ְש ִל ַ
ׁ ֶש ּלֹא יַ ֲ#בֹר ָָ #ליו יוֹ ם ְ ּב ִלי ִל ּמוּד ְּג ָמ ָרא .ו ֵּמ ֲח ַמת ִט ְרדַּ ת ַהדֶּ ֶר ְך ,נֶ ֱאנַ ס וְ לֹא ָל ַמד
ְּג ָמ ָרא יוֹ ם ֶא ָחד ,וְ ָל ֵכן לֹא ָר ָצה ְּת ִח ָּלה ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ִל ְפנֵ י ַה ֵּתבָ ה#ַ ,ד ׁ ֶשדָּ ֲחק ּו בּ וֹ .
ַ ּב ֲ#רֹב יָ ָמיו ׁ ֶשל ָה ַרב ִמ ְּט ׁ ִש ִ ּביןַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה ָחלו ּׁש ְ ּבגוּפוֹ וְ ָסבַ ל יִ ּסו ִּרים ַר ִ ּבים,
יח־ ַה ִּצבּ וּרְ ,ל ִהזְ דָּ ֵרז ְמ ַ#ט
ָר ַמז ֲח ָתנוֹ ַר ִ ּבי ָ ּברו ְּך ׁ ִש ְמעוֹ ן ׁ ְשנֵ יאוֹ ְרסוֹ ן ִל ׁ ְש ִל ַ
ִ ּב ְת ִפ ָּלתוֹ ְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא ְל ַה ְכ ִ ּביד ַ#ל־ ָה ַרב ׁ ֶש ִה ְת ַא ֵּמץ ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּתף ְ ּב ָכל ַה ְּת ִפ ּלוֹ ת
ַל ְמרוֹ ת *ח ְל ׁ ָשתוֹ  .או ָּלם ְּכ ׁ ֶש ָר ָאה זֹאת ָה ַרבֵ ,ה ִרים ֶאת־קוֹ לוֹ ִמ ּתוֹ ְך ַס ֲַ #רת רו ַּח
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ַה ּיוֹ ם"!
ׁ ֶש ּלֹא ְּכ ֶה ְר ֵּגלוֹ  ,וְ ָא ַמרַ " :מדּ ו ַּ #נֶ ְח ּ ָפזִ ים ַא ֶּתם ַ ּב ְּת ִפ ָּלה? ֲה ֵרי ר ׁ

יעי ְ ּב ֶא ָחד ַלח ֶֹד ׁש יִ ְהיֶ ה ָל ֶכם ַׁש ָ ּבתוֹ ן זִ ְכרוֹ ן
ַה ּ ְׁש ִב ִ
ימ ְט ִר ָ ּיה
ְּתרו ָּ!ה ִמ ְק ָרא־ק ֶֹד ׁש )ויקרא כג ,כד( ּ ְ -בגִ ַ
ִּת ְקעוּ ְ ּב ׁשוֹ ָפר ֶׁש ַ
ל־א ָ ּיל ְּכ ֵדי ֶׁש ֶאזְ ּ ֹכר ָל ֶכם ֲ! ֵק ַדת
יכם ,וְ ַה ֵּתבוֹ ת ָל ֶכם ַׁש ָ ּבתוֹ ן
ן־א ְב ָר ָהם ֲא ִב ֶ
יִ ְצ ָחק ֶ ּב ַ
ימ ְט ִר ָ ּיה נָ ַצח ְר ִחימוּ דִּ ְבנוֹ י ִל ְר ִחימוּ ְד ִדינָ א,
ְ ּבגִ ַ
ַּכ ֶּנ ֱא ַמר ַ ּב ּז ַֹהר ׁ ֶש ַאף ׁ ֶשה' א ֵֹהב ִמ ְׁש ּ ָפטִ ,מ ְת ַּג ְ ּב ִרים
ַר ֲח ָמיו ַ#ל־ ָ ּבנָ יו נֶ גֶ ד ִמדַּ ת ַהדִּ ין) .גנת אגוז(

ׁשוֹ ָפר נוֹ ָט ִריקוֹ ן ֵאין שָׂ ָטן וְ ֵאין ּ ֶפגַ ע ָרע ,וְ ֵתבוֹ ת
ימ ְט ִר ָ ּיה ִּת ְׁש ֵריְ ,להוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ְ ּבח ֶֹד ׁש ִּת ְׁש ֵרי
ֵא ּל ּו ְ ּבגִ ַ
ֵאין ּכ ַֹח ַל ּ ָשׂ ָטן ְל ַק ְט ֵרג ַ!ל־יִ שְׂ ָר ֵאלִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהם
ְמ ֵל ִאים ִמ ְצוֹת ְ ּב ָכל־ ַהח ֶֹד ׁש *ּכ ּלוֹ ) .זכר דוד(
יכם ,וְ הוּא נוֹ ָט ִריקוֹ ן
ׁשוֹ ָפר ִמ ְּל ׁשוֹ ן ַׁש ּ ְפרוּ ַמ ֲ!שֵׂ ֶ
ְׁש ַפל ר ּו ַחִּ ,כי ַ ּב ַ#ל־ ַה ְּת ׁשוּבָ ה ָצ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת ְׁש ַפל
ר ּו ַח וְ ֵלב נִ ְׁש ָ ּבר ,וְ ֵכן הוּא נוֹ ָט ִריקוֹ ן שַׂ ק ,וְ ַת ֲ#נִ ית,
ּ ַפ ֵ ּזר ֶ -ר ֶמז ִל ְצ ָד ָקהִ ,ר ָּנה ַ -ה ְּת ִפ ָּלה) .זרע יעקב(
ׁשוֹ ָפר נוֹ ָט ִריקוֹ ן שְׂ חוֹ ק ּ ִפינ ּו ּו ְל ׁשוֹ נֵ נ ּו ִר ָּנה,
ׁ ֶש ַ#ל־יְ ֵדי ַה ּ ׁשוֹ ָפר ַמ ְמ ׁ ִש ִ
יכים ׁ ֶש ַפע וְ שִׂ ְמ ָחה.
ׁשוֹ ָפר נוֹ ָט ִריקוֹ ן ּ ְפ *קדַּ ת שָׂ ָרה ָר ֵחל וְ ַח ָּנה,
וְ ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ק ֶֹדם ׁשוֹ ָפר ֵהן ֲ! ָק ָרהֶ ׁ ,ש ַ#ל יְ ֵדי
ַה ּ ׁשוֹ ָפר נוֹ ׁ ָש ִעים ְ ּב ָבנִ ים ,וְ ׁשוֹ ָפר ַמ ֲא ִר ְ
יך ִּכ ְל ׁשוֹ ן
י#
ֲחזַ "ל ְמ ַר ֵּמז ׁ ֶש ֵּמ ִביא ֲא ִריכוּ ת יָ ִמיםּ ,ו ַמ ׁ ְש ּ ִפ ַ
שר) .עטרת ישועה(
ימ ְט ִר ָ ּיה עֹ ֶ (
שר ִּכי ְּת ַקע ְ ּבגִ ַ
עֹ ֶ (
שט ַ! ְצ ְמךָ
ְ
ִה ְתקוֹ ְׁש ׁשוּ וָ קוֹ ּ ׁשוּ )צפניה ב ,א(  -ק ׁ ֹ
שט ֲא ֵח ִרים ,וְ ָל ֵכן ַה ַּמ ְל ֶקה
ְּת ִח ָּלה וְ ַא ַחר־ ָּכ ְך ְק ׁ ֹ
ְ
ְ ּב ֶֶ #רב יוֹ ם־ ַה ִּכ ּפו ִּרים ָצ ִריך ִל ְהיוֹ ת *מ ְל ֶקה ְּת ִח ָּלה,

ׁ ֶש ֵּכן ִה ְתקוֹ ְׁש ׁש ּו נוֹ ָט ִריקוֹ ן ָה ִסיר ּו ְּת ִח ָּלה )ק ּ ָפה
ֶׁשל־ ְׁש ָר ִצים וְ ָה ַדר וָ קוֹ ּ ׁש ּו) .חמדת ימים(

יִ ְר ָאתוֹ ַה ְּגדוֹ ָלה ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַצ ְד ָקה ִמ ָּכל נִ ְדנ ּוד ֲ#בֵ ָרה ּו ְס ֵפק ִא ּסוּרָ ,הי ּו
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ הּ ְ ,ב ֵ#ת ׁ ֶש ִה ְת ַא ְּספ ּו ְ ּב ֵביתוֹ ַל ֲא ִמ ַירת
ְל ַה ְפ ִליאַ ּ .פ ַ#ם נָ שָׂ א דְּ בָ ִרים ְ ּבר ׁ
ְּת ִה ִּלים ,וְ ָא ַמרֲ " :ה ֵרי ִמ ְצוַ ת ְּת ִק ַ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ִהיא ֲ#צו ָּמה וְ נוֹ ָר ָאה,
י#ת ׁשוֹ ָפר ְ ּבר ׁ
וְ ֵאין ִמי ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ָת ֵאר ֶאת ֲח ׁ ִשיב ּו ָת ּה ו ַּמ ֲָ #ל ָת ּה ,וְ ֶאת ַה ִּת ּקוּנִ ים ַה ִּנשְׂ ָּגבִ ים
ׁ ֶש ִהיא ּפוֹ ֶֶ #לת ִ ּב ׁ ְש ֵמי ָמרוֹ ם ו ְּב ָכל־ ָהעוֹ ָלמוֹ ת ,וּבְ ָכל־זֹאת ִ ּב ְּטל ּו ֲחזַ "ל ֶאת
ַה ִּמ ְצוָ הַ ,רק ִ ּבגְ ַלל ֵ'איזֶ ה ַ#ם־ ָה ָא ֶרץ ְ ּב ֶא ֶרץ כּ ו ּׁש' ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א ְל ַט ְל ֵטל ֶאת־ ַה ּ ׁשוֹ ָפר
יהם ַ#ד סוֹ ף ָּכל
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,ו ִּב ׁ ְשבִ ילוֹ ִ ּב ְּטל ּו ֶאת ַה ִּמ ְצוָ ה ִמ ָּכל־יִ שְׂ ָר ֵאל ְל ִרבְ בוֹ ֵת ֶ
ַהדּ וֹ רוֹ תְ .ל ַל ֶּמ ְד ָך ַמ ִהי כּ ָֹח ּה ׁ ֶשל־ ֲ#בֵ ָרה ו ַּמה ּו כּ ֹחוֹ ׁ ֶשל־ ָּכל־ ֶא ָחד ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל".

ַה ּ ׁשוֹ ָפר ַמזְ ִּכיר ָל ָא ָדם ֶאת־סוֹ פוֹ ּו ְמעוֹ ְררוֹ ָל ׁש ּוב
י!"ה נוֹ ָט ִריקוֹ ן ִּת ּ ֹפל
ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ׁ ְש ֵל ָמהְּ :ת ִק ָ
קוֹ ָמ ְת ָך יַ ׁ ְש ִּכיב ּו ָך ַ!ל־ ָה ֲא ָד ָמהְׁ .ש ָב ִרי"ם -
ְׁש ֵא ֶרי ָך ָ ּבנֶ י ָך ְרכ ּו ׁ ְש ָך יִ ְּטל ּו ִמ ְּמ ָך ,וְ ֵכן ָׁש ְכ ְ ּב ָך
אכלוּן ִמ ֶּמךָּ ְּ .תר ּו ָ!"ה ָּ -תבוֹ א ּו
ַ ּב ֶּקבֶ ר ִר ָּמה יֹ ְ
ֵר ֶָ #
י!"ה ִּ -ת ְפ ַּתח
יך וְ יִ גְ ְמל ּו ִע ְּמ ָך ַה ֶח ֶסדְּ .ת ִק ָ
ָ
ֶקבֶ ר יִ ׁ ְש ָאל ּוך ַ!ל־ ַה ּ ׁ ֵשם) .ה'נודע ביהודה'(

ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ָה ִר ׁ
ְ ּב ֵליל ר ׁ
אשוֹ ן ַא ַחר ּ ְפ ִט ַירת ַה"דִּ בְ ֵרי ַח ִ ּיים" ִמ ַּצנְ זָ ,א ַמר ְ ּבנוֹ ְ ּבכוֹ רוֹ
ַר ִ ּבי יְ ֶחזְ ֵקאל ׁ ְש ַר ָּגא ִמ ּ ׁ ִשינוֹ בָ הְּ " :כ ׁ ֶשדָּ וִ ד ַה ֶּמ ֶל ְך ָָ #ליו ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם ָר ָאה ֶאת־ ַהדּ וֹ רוֹ ת
יהםִ ,ה ְצ ַט ֵ#ר ְ ּב ַמר־ ִלבּ וֹ וְ ָא ַמר 'זֶ ה דּ וֹ ר
יח ו ַּמנְ ִהיגֵ ֶ
יאת ַה ָּמ ׁ ִש ַ
ַה ּ ְפחו ִּתים ַ#ד ִ ּב ַ
יצד יו ַּכל ַהדּ וֹ ר ְל ִה ְת ַק ֵ ּים ִע ָּמם? וְ ָל ֵכן ִ ּב ֵּק ׁש ְ'מ ַב ְק ׁ ֵשי ָפנֶ ָ
יך' -
דּ וֹ ְר ׁ ָשיו' ֵּ -כ ַ
ְמב* ָּק ׁ ֵשנ ּו ִמ ְּמ ָך ׁ ֶש ָּת ִאיר ֵא ֵלינ ּו ֶאת־ ּ ָפנֶ ָ
י#נ ּו ֶס ָלה".
יךּ ִ ,בזְ כוּת 'יַ ֲ#קֹב' ,וְ תוֹ ׁ ִש ֵ

נֶ ֶח ְלק ּו ֲחזַ "ל ִאם ָהעוֹ ָלם נִ בְ ָרא ְ ּב ִת ְׁש ֵרי אוֹ ְ ּבנִ ָ
יסן,
יהם נִ ְד ָר ׁ ִשים ַ ּב ּ ָפסוּק עוֹ ָלם ֶח ֶסד יִ ָ ּבנֶ הִּ ,כי
ו ׁ ְּשנֵ ֶ
יִ ָ ּבנֶ ה נוֹ ָט ִריקוֹ ן ְ ּב ִת ׁ ְש ֵרי אוֹ ְ ּבנִ ָ
יסן נִ בְ ָרא ָהעוֹ ָלם,
וְ ַה ּיוּ"ד ְמ ַר ֶּמזֶ ת ַל ָח ְכ ָמה) .עצי הלבנון(
ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ַא ַחר ׁשוֹ ָפר ְּכ ִמנְ יַ ן שְׂ ָכ ְר ָך ַה ְר ֵ ּבה ְמאֹד ,

זמני החג  -ירושלים
הדלקת הנרות יום א' 5.47 :הדלקת הנרות יום ב'6.58 :
רבנו תם7.37 :
מוצאי החג6.57 :

יש ֶּכ ֶר ְך ג'
ָח ָד ׁש! ַׁש ָ ּבת ִט ׁ
ִעם ְצרוֹ ר ַמ ְפ ְּתחוֹ ת נִ ְר ָחב

ֶׁש ַה ְּת ׁשו ָּבה הוֹ ֶפ ֶכת זְ דוֹ נוֹ ת ִלזְ )כיּוֹ ת) .בן־איש־חי(

לקבלת הגיליון והנצחות
דוא"ל5806777@gmail.com :

ִ ּב ְמ ִחצַּ ת ַהחוֹ זֶ ה ִמ )ּל ְ ּב ִלין ְ ּבגַ ן־ ֵ! ֶדן

ְמאוֹ רוֹ ת

אש ֵמ ַא ְל ִ ּג'יר
ַר ִּבי יְ הו ָּדה ַ! ַ ּי ׁ

זַ ַ ּצ"ל

ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ,תקכ"א
ְליוֹ ם ַה ִה ּלוּ ָלא א' ְ ּב ִת ׁ ְש ֵרי ,ר ׁ

ִמצֶּ ֱא ָצ ֵאי ַא ַחת ִמ ּ ׁ ְשלֹשַ :ה ִּמ ׁ ְש ּ ָפחוֹ ת ַה ְ ּגדוֹ לוֹ ת
אליד
ְּב ַא ְל ִ ּג'יר ִמ ּיוֹ ְצ ֵאי ְס ָפ ַרדֶּ :בן־ ַח ִּייםּ ֶ ,בן־ ָו ִ
אלידַ ,ח ֵּיי ֶּ -בן־ ַח ִּיים,
אשְ ,ו ִס ָּמנָ ְךּ ָ :בנֵ י ּ ֶ -בן־ ָו ִ
וְ ַַּ #י ׁ
אש ְּב ְַ #רבִ ית ַא ְל ִ ּג ִ
ו ְּמזוֹ נֵ י ַּ #ַ -י ׁ
'יריתִ .מצְּ ִעיר ּותוֹ
ׁ ִש ֵּמ ׁש ְּכ ַד ָּין ְּב ַא ְל ִ ּג'ירּ ,ו ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן ִה ְת ַמ ָ ּנה ְל ַרב
ָה ִעיר ַה ְ ּגדוֹ ָלה וְ ִהנְ ִהיג ֶאת נְ שִׂ יא ּותוֹ ְ ּב ָר ָמה .הוּ א
ׁ ָש ַמר ַ#ל־ ָּכל־ ַה ּ ִמנְ ָהגִ ים ַה ְּקדוּ ִמים ָּב ִעירְּ ,כ ִפי
ׁ ֶש ִהנְ ִהיג ּו ְ ּגדוֹ ֵלי ַהדּ וֹ רוֹ ת ָה ִריבָ " ׁש ְו ָה ַר ׁ ְש ַּב"ץ ,א ּו ָלם
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֵה ֵח ּל ּו ִלנְ ׁשֹב ר ּוחוֹ ת זָ רוֹ ת ִ ּב ְרחוֹ ב ַה ְּיהו ִּדים,
נִ ׁ ְש ַּבע ׁ ְשבוּ ָ#ה ֲחמ ּו ָרה ַ#ל־דַּ ַ#ת ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאין לוֹ
ַה ָּת ָרה עוֹ ָל ִמיתַ " ,ל ֲ#זֹב ֶאת ְמקוֹ ם ׁ ִשבְ ּתוֹ וְ ׁ ֶשבֶ ת
ֲאבוֹ ָתיו ,וְ ַל ֲ#לוֹ ת ְל ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל"ּ ְ .בנֵ י ְק ִה ָּלתוֹ
ׁ ֶש ֶה ֱִ #ריצוּהוּ ְמאֹד ,נִ ּסוּ ְל ָהנִ יאוֹ ִמ ַּמ ֲח ׁ ַשבְ ּתוֹ ,
ּו ְלבַ ּסוֹ ף נִ ְכנַ ע ִל ְרצוֹ נָ ם ְ ּב ַ#ל־ ָּכ ְרחוֹ ֶ ׁ ,ש ֵּכן ַה ָּי ִמים ָהיוּ
יְ ֵמי ִמ ְל ָח ָמה ְו ַהדְּ ָר ִכים ְּב ֶחזְ ַקת ַס ָּכנָ הַ .רק ְל ַא ַח ר
ּ ֹכ" ַח ׁ ָשנִ יםּ ְ ,בח ֶֹד ׁש ֱאל ּול תקט"ז ,יָ ָצא ֵמ ַא ְל ִ ּג'יר ְּכ ֵדי
ַל ֲ#לוֹ ת ְל ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ,וּ ְב ַד ְר ּכוֹ ָ#בַ ר ְ ּב ִליווֹ ְרנוֹ ָ ׁ ,שם
ִה ְת ַק ֵּבל ְּב ָכבוֹ ד ָ ּגדוֹ לְּ .ב ַה ִ ּגיעוֹ ַא ְר ָצהִ ,ה ְת ַמ ָּנה
יבת " ְּכנֶ ֶסת יִ שְׂ ָר ֵאל"
ֹאש יְ ׁ ִש ַ
ְל ַר ֲאבַ "ד יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ו ְּכר ׁ
ַ#ל־ ְמקוֹ ם ָה"אוֹ ר ַה ַח ִּיים"ִ ,ע ּמוֹ ָהיָ ה ְ ּב ִק ׁ ְש ֵרי
ִמ ְכ ָּתבִ ים ַ ּב ֲה ָל ָכה וְ ָר ָאה ּו ַ ּב ֲ#לוֹ תוֹ ְל ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל.
ַר ִּבי יְ הוּ ָדה לֹא ֶה ֱא ִר ְ
יך יָ ִמים ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ,וְ נִ ְפ ַטר
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה תקכ"אֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ַ ּגם יוֹ ם ֵל ָדתוֹ ְּ ,כ ִפי
ְ ּבר ׁ
ׁ ֶש ֵה ִעיד ַ#ל־ ְַ #צמוֹ ְּב ִחבּ ּורוֹ ַ#ל ֶאבֶ ן ָה ֵ#זֶ רֶ ׁ ,שנּוֹ ַלד
יתים .
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ָחל ְּב ׁ ַש ָּבת ,וְ נִ ְט ַמן ְ ּב ַהר ַה ֵ ּז ִ
ְ ּבר ׁ
ימי ַח ָּייוְ ,ו ֵהם ׁש ּו"ת
ׁ ְשלֹ ָש:ה ִחבּ ו ִּרים ִה ְד ּ ִפיס ִּב ֵ
" ֵּבית יְ ה ּו ָדה"ֶ " ,ל ֶחם יְ הוּ ָדה" ַ#ל ָה ַר ְמ ַ ּב"םּ ,ו"בְ נֵ י
יְ ה ּו ָדה"ּ ָ .בנָ יו ִה ְד ּ ִפיס ּו ִחבּ ו ִּרים נוֹ ָס ִפים ׁ ֶש ּלוֹ ָּ ,ב ֶהם
דְּ ָר ׁשוֹ ת ּו ֵפרו ׁ ִּשיםְ ,ו ֵכן ֵ ּבאו ִּרים ַ ּב ּ ׁ *ש ְל ָחן ְָ #
רוּך.

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ!ת

אחת התמיהות המפורסמות ,היא הספק שנפל בדברי ימי
ישראל על התרועה אם דומה לגניחות ארוכות או ליללות
קצרות ותכופות ,שבעטייה קבע רבי אבהו את התקנה
לתקוע שברים ותרועה ,והפליאה היא כיצד נוצר הספק,
לאחר שהמסורת עוברת במדויק בעם ישראל מדור דור,
ולמה לא שאל כל־אחד את־אביו ואת־זקנו כיצד צריך
לתקוע .וכעין זה מצאנו במסכת ברכות לגבי תקנת עזרא,
שתמהו" :ונחזי עזרא היכי תיקן"? אולם כבר כתבו
התוספות ,ש"רק בדבר הרגיל בכל יום הוא ,על־כן אנו
זכורים" .שאלה זו נשאל רב האי גאון בידי מר רב בהלול
מקירואן שבתוניס ,ומשערים שהספק החל לנקר בלבם
כתוצאה מוויכוחיהם עם שכניהם הקראים ,וכך גם היתה
כנראה סיבת כתיבת האיגרת הידועה של רב שרירא גאון,
כדי להוכיח את אמיתותה של מסירת התורה מדור לדור.
בתשובתו ,עונה רב האי גאון להפליא על השאלה,
שמימות נביאים ראשונים היה משמע לשון תרועה גניחה
או יללה ,והיו שהיו מריעים יבבות קלות ומהם יבבות
כבדות שהן שברים ,וכולם יוצאים ידי חובה ,וכשבא רבי
אבהו תיקן שכולם יעשו מעשה אחד ,כדי שלא ייראה
דבר שההדיוטות רואים אותו כחלוקה .דבריו מתפרשים,
שבמשך הדורות עקב שינוי הקולות ומזג האוויר
במדינות השונות בגלות ,נוצרו קולות שונים ,והוא קבע
מנהג אחיד .וכך כתב היעב"ץ שאין כאן חילוק עניין אלא
חילוק מעשה ,ומוכיח זאת מכך שאפילו בזמננו מנהגי
הארצות חלוקים בתרועה עצמה ,כי יש בה 'שינוי גדול
בין האשכנזים והספרדים ואנשי פולניא ,שהללו עושין
אותה כעין טרומיטין ,והללו עושין אותה טוט־טוט' .אולם
יש מהראשונים שחלקו וסברו ,שהספק נפל מעיקר הדין
באורך הגלות ואין אנו יודעים היאך היא ,ובוודאי בדורות
הראשונים נהגו בתרועה כמו שהראו למשה ,אלא שאין
הדורות שווים בתרועה ,וכדברי הריטב"א "שיש קול מנגן
לדור שעבר וחזר קול תמרור לדור אחר ,ולא היו בדורות
האחרונים מריעים על שברם כדרך הראשונים".

הוֹ ָד ּה וַ ֲה ָד ָר ּה ׁ ֶשל יַ ֲהדוּת ּפוֹ ִליןָ ,היָ ה ַה'חוֹ זֶ ה' ִמ *ּל ְ ּב ִליןַ ,ר ִ ּבי יַ ֲ#קֹב יִ ְצ ָחק ַה ֵּלוִ י ה ּו ְרוִ יץֶ ׁ ,ש ִּנ ְק ָרא ְס ָתם
ַ'ר ִ ּבי' ְ ּב ִפי יְ הו ֵּדי ּפוֹ ִלין ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ְל ַמ ְע ָלה ִמ ֵּמ ָאה ׁ ָשנָ ה ַ#ד ׁ ְשנוֹ ת ַה ּ ׁשוֹ ָאהְ .מצ ּו ָדתוֹ ָהיְ ָתה ּ ְפרוּשָׂ ה ַ#ל־ ּ ְפנֵ י
יהם ׁ ֶשל ְ ּבנֵ י
ָה ָא ֶרץ *ּכ ָּל ּה ,וּבְ ֵ#ינָ יו ַה ַ ּזכּ וֹ ת ָהי ּו צוֹ ֶפה ו ַּמ ִ ּביט ַל ֶּמ ְר ַח ִּקים וְ נוֹ שֵׂ א ַ#ל לו ַּח ִלבּ וֹ ֶאת ִסבְ לוֹ ֵת ֶ
יְ #ל ָאזְ נָ יו ׁ ֶשל־ ָה ַר ִ ּבי#ַ ,ל חוֹ ֵכר יְ הו ִּדי ְ ּב ַא ַחד ַה ְּכ ָפ ִרים
יִ שְׂ ָר ֵאל ַה ֶּנ ֱאנָ ִקים ַ ּב ָּגלוּת ַה ָּק ׁ ָשהַ ּ .פ ַ#ם ִה ִּג ַ
ָה ְרחוֹ ִקים ִמ *ּל ְ ּב ִליןֶ ׁ ,ש ִּנ ְכ ָלא ִ ּב ֵידי ַה ּ ָפ ִריץ ַה ְּמקוֹ ִמי ֵֶ #קב ִאי־ ַּת ׁ ְשלוּם דְּ ֵמי ַה ֲח ִכ ָירהַ ,מ ֲ#שֶׂ ה נְ בָ ָלה
יצים וְ ַה ּמוֹ ׁ ְש ִלים ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ָ#שׂ ּו ָּכ ְך ֲח ָד ׁ ִשים ַל ְ ּב ָק ִרים ,וְ ֵאין ּפוֹ ֶצה ּ ֶפה ו ְּמ ַצ ְפ ֵצף .נֶ ֱח ַרד ָה ַר ִ ּבי
ׁ ֶש ַה ּ ָפ ִר ִ
יחיו ַה ֶּנ ֱא ָמנִ ים ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ַּתדְּ ל ּו ְל ַה ִּצילוֹ ֵמ ֶר ֶדת
ִל ׁ ְשמ ַֹ#ַ #ל גּ וֹ ָרלוֹ ׁ ֶשל ַהחוֹ ֵכר ַה ִּמ ְס ֵּכן ,וְ הוּא ׁ ִש ֵּגר ֶאת ׁ ְש ִל ָ
ׁ ַש ַחת .לֹא ָ#בַ ר זְ ַמן ַרב ַ#ד ׁ ֶש ִה ְת ָ ּב ֵררִּ ,כי ְל ִפ ְדיוֹ ן ַה ּ ׁ ָשבוּי יֵ ׁש ְלגַ ֵ ּיס ִ ּב ְמ ִהירוּת ְסכוּם ֵָ #תקֶ ׁ ,ש ָּכל־ ִמי
י#ה ׁ ֶש ֵאין ִּת ְק ָוה ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ֶּטבַ ע
יהם ְ ּביֵ או ּׁשּ ִ ,ב ִיד ָ
ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע ֶאת ָּגבְ הוֹ ָצ ְלל ּו ָאזְ נָ יוּ* .כ ָּלם ּ ָפ ְכר ּו ֶאת־ ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ֵת ֶ
יח
יהם ָרפ ּו וְ ָכה ּו .וְ ִה ֵּנה נִ ׁ ְש ַמע קוֹ לוֹ ׁ ֶשל ַה'חוֹ זֶ ה' ׁ ֶש ָא ַמר ְ ּברֹב ֶרגֶ ׁשַ " :מ ְב ִט ַ
ְל ַה ּ ִשׂ יג ְסכוּם ּכֹה ָּגדוֹ ל ,וִ ֵיד ֶ
ֲאנִ יִּ ,כי ִמי ׁ ֶש ִ ּי ֵּתן ְַ #כ ׁ ָשו ְסכוּם זֶ ה ְל ִפ ְדיוֹ ן ׁ ְשבוּיִ ים ,יִ זְ ֶּכה וִ ֵ
יהא ֶח ְלקוֹ ִע ִּמי ְ ּבגַ ן־ ֵֶ #דן ָה ְֶ #ליוֹ ן"ּ* .כ ָּלם ִה ִ ּביטוּ
זֶ ה ַ#ל־זֶ ה ְ ּב ַת ְד ֵה ָמה ,או ָּלם עוֹ ד ְ ּב ֶט ֶרם ִה ְס ּ ִפיק ָמאן־דְּ ה ּו ִל ְפצוֹ ת ּ ֶפהִ ּ ,פ ֵּלס לוֹ ׁ ַש ְכנָ א ַה ָּנגִ יד ֶאת־ ַהדֶּ ֶר ְך
יח ְצרוֹ ר ָּגדוֹ ל וְ ָתפו ַּח ַ#ל־ ׁ *ש ְל ָחנוֹ ְּ .ת ִח ָּלה
ישוּתַ #ָ ,מד ׁ ַש ְכנָ א ִל ְפנֵ י ַהצַּ דִּ יק ,וְ ִה ִּנ ַ
ֶאל ַה'חוֹ זֶ ה'ּ ְ .ב ִב ָּטחוֹ ן וּבִ נְ ִח ׁ
אוֹ ר ּו ּ ְפנֵ י ָה ַר ִ ּביֶ ׁ ,ש ּ ָשׂ ַמח ַ#ל ּ ִפ ְדיוֹ ן נַ ְפ ׁשוֹ ׁ ֶשל ַהחוֹ ֵכר ַה ּ ׁ ָשבוּי ,או ָּלם ְל ַא ַחר ֶרגַ ע נֶ ֶ#גְ מ ּו ּ ָפנָ יו.
" ׁ ְש ַמע נָ א"ָ ּ ,פנָ ה ְ ּב ׁ ֵש ֶפל־קוֹ ל ֶאל ַה ָּנגִ יד וְ ָא ַמרֶ ׁ " ,ש ָּמא ְּתוַ ֵּתר ַ#ל ַהבְ ָט ָח ִתי ִל ְהיוֹ ת ִע ִּמי ְ ּבגַ ן־ ֵֶ #דן,
ע ֶש:ר ְל ָכל יְ ֵמי ַח ֶ ּיי ָך ,וְ גַ ם ַָ ּבנִ ים טוֹ בִ יםַ ,צדִּ ִ
יש ִרים"? או ָּלם ׁ ַש ְכנָ א נִ ְענַ ע
יקים וִ ׁ ָ
ו ְּתמו ַּרת זֶ ה ַאבְ ִט ַ
יח ְל ָך ֹ
ֹאשוֹ ְ ּב ֵסר ּוב ַּת ִּקיף וְ ָא ַמר" :לֹא וָ לֹא#ַ ,ל ַה ַה ְב ָט ָחה ַה ְּנ ִד ָירה ַה ּזוֹ ִל ְהיוֹ ת ִ ּב ְמ ִח ָּצה ַא ַחת ִעם ָה ַר ִ ּבי
ְ ּבר ׁ
יח ְל ׁ ַש ְכנָ א ֲִ ׁ #שיר ּות ַ#ד
ְ ּבגַ ן־ ֵֶ #דן לֹא ֲאוַ ֵּתר"#ֲ .נָ נָ ה ְּכבֵ ָדה ִהשְׂ ָּת ְר ָרה ַ#ל־ ּ ְפנֵ י ָה ַר ִ ּבי ,וְ הוּא נִ ָּסה ׁשוּב ְל ַהבְ ִט ַ
סוֹ ף ָּכל־ ַהדּ וֹ רוֹ ת ִעם דּ וֹ רוֹ ת יְ ׁ ָש ִרים ,או ָּלם ַה ָּלה לֹא ָר ָצה ִל ׁ ְשמ ַֹ #וְ ָת ַבע ֶאת ִק ּיוּם ַה ַה ְב ָט ָחה ַ#ד־ ְל ַא ַחת.
יש
יטב יָ ְדע ּו *ּכ ָּלם ֶאת ַה ִּס ָ ּבה ִל ְרצוֹ נוֹ ׁ ֶשל־ ָה ַר ִ ּבי ְל ַק ֵ ּבל ֶאת וִ ּתוּרוֹ ׁ ֶשל ׁ ַש ְכנָ אֶ ׁ ,ש ֵּכן ֵה ֵ
ֵה ֵ
יטב ִה ִּכירוּה ּו ְּכ ִא ׁ
ּ
*
ַקל־דַּ ַ#ת ׁ ֶשיוֹ ֵתר ִמ ּק ּ ָפה ׁ ֶשל־ ׁ ְש ָר ִצים ְּתלוּיָ ה לוֹ ֵמ ֲאחוֹ ָריו ,או ָּלם ֶאת ַה ַּנ ֲ#שָׂ ה ֵאין ְל ָה ׁ ִשיב" .ו ְּב ֵכן" נֶ ֱאנַ ח
ַה'חוֹ זֶ ה' וְ ָא ַמרִ " ,מ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ַא ָּתה עוֹ ֵמד ַ#ל־ ׁ ֶש ְּל ָך* ,מ ְכ ָרח ַא ָּתה ְל ַק ֵ ּבל ַ#ל־ ְַ #צ ְמ ָך ֶאת ַה ְּתנָ ִאים ַה ָ ּב ִאים.
אשית ,דַּ ע ְל ָך ִּכי ַ ּב ְּתקו ָּפה ַה ְּקרוֹ בָ ה ֵּת ֵרד ִמ ְּנ ָכ ֶס ָ
יך וְ ַת ֲהפ ְֹך ִל ְהיוֹ ת ָ#נִ י ָמרוּד ,וְ לֹא ַרק זֹאת ֶא ָּלא ַּגם
ֵר ׁ ִ
ִּת ּפֹל ְל ִמ ׁ ְש ָּכב וְ ֶת ֱח ֶלה ָ ּב ֳח ָליִ ים ְּכ ֵב ִדים ְל ֵאין ַמ ְר ּ ֵפא"ּ ְ .בטו ִּחים ָהי ּו ַה ּסוֹ בְ ִבים ִּכי ׁ ַש ְכנָ א יִ ְת ָח ֵרט וִ יוַ ֵּתר
מד ַ#ל־ ׁ ֶש ּלוֹ וְ ִה ְס ִּכים ְל ָכל־ ְּתנַ אי" .וּבְ נוֹ ָסף"ִ ,ה ְמ ׁ ִש ְ
ַ#ל־ ַה ַה ְב ָט ָחה ,או ָּלם הוּא ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַה'חוֹ זֶ ה'
יך ַל ֲֹ #
ָ
וְ ָא ַמר" ,יֵ ׁש ֶָ #ל ָ
יך ְל ַק ֵ ּים ְּתנַ אי נוֹ ָסף ּו ָברוּרֶ #ָ .ליך ְל ַה ְק ּ ִפיד ָלבוֹ א ִמדֵּ י ׁ ָשנָ ה ֵא ַלי ְל *ל ְ ּב ִלין ִ ּב ְפרֹס ַה ָ ּי ִמים
ָ
י#
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ הִ .אם לֹא יַ ֲֶ #לה ְ ּביָ ְדך ְל ַה ִּג ַ
ַהנּוֹ ָר ִאים ,וְ ִל ׁ ְשהוֹ ת ִע ִּמי ִ ּב ְמ ִחצָּ ִתי ְ ּב ֵבית־ ַה ִּמ ְד ָר ׁש ִ ּב ׁ ְשנֵ י יְ ֵמי ר ׁ
ֲא ִפ ּל ּו ּ ַפ ַ#ם ַא ַחת ְליוֹ ם ַהדִּ ין ְל *ל ְ ּב ִליןֲ ,ה ֵרי ֲאנִ י נָ ִקי ִמ ּ ׁ ְשב ּו ִָ #תי זֹאת וְ ַת ְפ ִסיד ֶאת ֶח ְל ְק ָך ְ ּבגַ ן־ ֵֶ #דן".
לֹא ָ#בְ ר ּו יָ ִמים ֲא *ר ִּכים ֵמ ָאז ׁ ָשב ׁ ַש ְכנָ א ַה ָּנגִ יד ְלבֵ יתוֹ  ,וְ ָה ֲאסוֹ נוֹ ת ֵה ֵח ּל ּו ָלבוֹ א ֵא ָליו ִ ּב ְצרוֹ רוֹ תְּ .ת ִח ָּלה
ִה ְת ַה ּ ֵפ ְך ָָ #ליו ַּג ְל ַּגל ַמ ָ ּזלוֹ  ,וּבִ זְ ַמן ָק ָצר ִה ְפ ִסיד ֶאת ָּכל־ ְרכו ּׁשוֹ #ַ ,ד ׁ ֶש ָה ַפ ְך ְל ָ#נִ י ַה ְמ ַח ֵ ּזר ַ#ל־ ַה ּ ְפ ָת ִחים.
ישה ֶאת־גּ וּפוֹ ַ#ד ׁ ֶש ִּכ ְמ ַ#ט לֹא ָהיָ ה ְמ *ס ָּג ל
ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָח ָלה ְ ּב ַמ ֲח ַלת עוֹ ר ְּכבֵ ָדה ּו ִמ ְס ּתוֹ ִריתֶ ׁ ,ש ֶה ֱח ִל ׁ ָ
יח ַצ ֲחנָ ה וְ ִע ּפו ּׁש ֵה ֵחל ִלנְ דּ ֹף ִמ ֶּמנּ ּו#ַ ,ד ׁ ֶש ַה ְ ּב ִר ּיוֹ ת ִה ְת ַר ֲחק ּו
ָל ֶל ֶכת ַ#ל־ ַרגְ ָליו .וְ ַה ָּגרו ִַּ #מכּ ֹל ָהיָ הֶ ׁ ,ש ֵר ַ
ִמ ֶּמ ּנ ּו ְ ּב ִתעוּבַ .א ְך ָּכל־זֹאת לֹא ׁ ָשבַ ר ֶאת־רוּחוֹ  ,וְ הוּא ִה ְתנַ ֵחם ָּכל־ ָה ֵ#ת ַ ּב ַהבְ ָט ָחה ׁ ֶש ִּק ֵ ּבל ֵמ ַ'החוֹ זֶ ה'
יטב יָ ַדע ׁ ַש ְכנָ אֶ ׁ ,ש ּלֹא יַ ֲֶ #לה
ִלזְ כּ וֹ ת ִל ְהיוֹ ת ִע ּמוֹ ְ ּבגַ ן־ ֵֶ #דן ,וְ ָכל־ ְמ ִחיר לֹא ָהיָ ה יָ ָקר ִמדַּ י ִ ּב ׁ ְשבִ יל ָּכ ְךֵ .ה ֵ
ְ ּביָ דוֹ ִל ְמצֹא ָמקוֹ ם ְ ּב ֶ#גְ ַלת נוֹ ְס ִעים ׁ ֶש ּנוֹ ַס ַ#ת ְל *ל ְ ּב ִליןֶ ׁ ,ש ֵּכן ַאף ֶא ָחד לֹא יִ ְר ֶצה ִל ׁ ְשהוֹ ת ְ ּב ָסמו ְּך לוֹ ְ ּב ֶמ ׁ ֶשךְ
י#ה ָה ֲא *ר ָּכה ,וְ ָל ֵכן ָהיָ ה יוֹ ֵצא ִמ ָ ּיד ְל ַא ַחר ַחג ַה ּ ׁ ָשב* עוֹ ת ִמ ֵ ּביתוֹ  ,ו ְּמ ַכ ֵּתת ֶאת־ ַרגְ ָליו ַ#ד ָה ִעיר *ל ְ ּב ִלין.
ַה ְּנ ִס ָ
ׁ ָשנָ ה ַא ַחתָ ,מ ָצא ׁ ַש ְכנָ א ֶאת־ ְַ #צמוֹ ְ ּב ֶמ ְר ָחק ׁ ֶשל ַּכ ָּמה ּ ַפ ְר ָסאוֹ ת ִמ *ּל ְ ּב ִלין ,וְ ֵהבִ ין ִּכי ִאם יַ ְמ ׁ ִש ְ
יך ַרגְ ִלית לֹא
יּ ַ #ב ְ ּז ַמן ֶאל־ ָה ִעירְ .ל ֶפ ַתע ָר ָאה ֵמ ָרחוֹ ק ִּכ ְר ָּכ ָרה נוֹ ַס ַ#ת ,וְ ה ּוא ִמ ֵהר ְל ַה ׁ ְש ִל ְ
יך ֶאת־ ְַ #צמוֹ ַ#ל
יַ ִּג ַ
'שׂ ר ׁ ָשלוֹ ם' ִמ ֶ ּב ְלז ׁ ֶש ָהיָ ה ָאז ַאבְ ֵרךְ
ְ
ֵאם־ ַהדֶּ ֶרך#ַ ,ד ׁ ֶש ִהיא נֶ ֶא ְל ָצה ַל ֲ#צֹר ֶאת־ ֵמרוֹ ָצ ּהּ ֵ .בין ַה ּנוֹ ְס ִעים ָהיָ ה ַה ּ ַ
יח ֶאת ׁ ְש ָאר ַהנּוֹ ְס ִעים ְל ַק ְח ּתוֹ ִע ָּמם ֶאל ַה'חוֹ זֶ ה' ְ ּב *ל ְ ּב ִלין.
ָצ ִעיר ,וְ הוּא ָח ַמל ַ#ל ֶה ָ#נִ י ַה ְמצ ָֹרע ,וְ ִה ְכ ִר ַ
'שׂ ר ׁ ָשלוֹ ם' ְל ַק ֵ ּבל ׁ ָשלוֹ ם ֵמ ַה'חוֹ זֶ ה' ,או ָּלם ָה ַר ִ ּבי לֹא הוֹ ׁ ִשיט לוֹ ֶאת־יָ דוֹ ְל ׁ ָשלוֹ ם.
ִעם ַה ִּגיעוֹ ָ ,ה ַל ְך ַה ּ ַ
ָ
נִ בְ ַהל ַה ּ ַ
'שׂ ר ׁ ָשלוֹ ם' וְ ֵה ֵחל ְל ִה ְת ַח ֵּנן ַ#ל־נַ ְפ ׁשוֹ #ַ ,ד ׁ ֶש ָה ַר ִ ּבי ָט ַ#ן ְּכ ַל ּ ָפיוִ " :מי ִ ּב ֵּק ׁש ִמ ְּמך ְל ָהבִ יא אוֹ תוֹ
ֵה ָּנה"? ְּת ִח ָּלה לֹא ֵהבִ ין ַר ִ ּבי ׁ ָשלוֹ ם ֶאת ּ ֵפ ׁ ֶשר ַהדְּ בָ ִריםּ ,ו ְכ ׁ ֶש ֵהבִ ין ִּכי ַּכ ָּונָ תוֹ ֶאל אוֹ תוֹ ֵה ֶל ְך ְמצֹ ָרעָ ,א ַמר לוֹ
את אוֹ תוֹ ְל ָכאןֶ #ָ ,ל ָ
ַה'חוֹ זֶ ה'ִ " :אם ַא ָּתה ֵהבֵ ָ
יך ְל ָה ִביא אוֹ תוֹ ִל ֵידי ִּת ּק ּונוֹ ַה ּ ׁ ָש ֵלם" ,וּבְ ָא ְמרוֹ זֹאת נָ ַתן לוֹ
ֶאת ַה ֵּס ֶפר ַה ַּק ְדמוֹ ן " ְ ּב ִרית ְמנ ּו ָחה" ׁ ֶש ִח ְ ּברוֹ ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם ֵמ ָרמוֹ ן ַה ְּס ָפ ַרדִּ י ִמ ְּג ָרנָ ָדהָ #ָ ,ליו ֵה ִעיד ָה ֲא ִריזַ "ל
'שׂ ר ׁ ָשלוֹ ם' ֵּכן,
מד בּ וֹ ִעם ׁ ַש ְכנָ א ַה ָּנגִ יד ְל ׁ ֶש ָ#בַ ר#ָ .שָׂ ה ַה ּ ַ
ׁ ֶש ַּק ָ ּב ָלתוֹ ִהיא ֱא ֶמת ַל ֲא ִמ ָּת ּה ,וּבִ ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ּנ ּו ִל ְל ֹ
יטב" .שָׂ ַמח
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ׁ ָשב וְ ָא ַמר ֶאל ַה'חוֹ זֶ ה'ָ " :ל ַמ ְד ִּתי ִע ּמוֹ ֶאת־ ַה ֵּס ֶפר *ּכ ּלוֹ  ,וְ הוּא ֱהבִ ינוֹ ֵה ֵ
ו ְּל ַא ַחר ר ׁ
ַה'חוֹ זֶ ה' ְל ׁ ֵש ַמע ַהדְּ בָ ִרים וְ ָהיָ ה נִ ָּכר ָָ #ליו ִּכי נָ ָחה דַּ ְע ּתוֹ ָָ #ליו ַ#ל ִּת ּקוּן נַ ְפ ׁשוֹ ׁ ֶשל־ ׁ ַש ְכנָ אְ .לאוֹ ת הוֹ ָק ָרה,
'שׂ ר ׁ ָשלוֹ ם' ֶאת ַה ֵּס ֶפר " ְ ּב ִרית ְמנ ּו ָחה" ִּכ ְת ׁשו ָּרה ,וְ ֵס ֶפר ָקדוֹ ׁש זֶ ה ׁ ָש ַכן ָּכבוֹ ד
ָמ ַסר ַה'חוֹ זֶ ה' ְל ַת ְל ִמידוֹ ַה ּ ַ
ַ ּב ֲח ַצר ַה ּק ֶֹד ׁש ֶ ּב ְלז ַ#ד ַה ּ ׁשוֹ ָאה ָה ֲאי* ָּמהַ ׁ .ש ְכנָ א נוֹ ַתר ְ ּב *ל ְ ּב ִלין ַּגם ַ ּב ֲ#שֶׂ ֶרת יְ ֵמי ְּת ׁשוּבָ ה ו ְּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים,
ֹאש ַה ְמ ַל ִּוים ָהיָ ה ַה'חוֹ זֶ ה'
ו ִּמ ָ ּיד ְל ָמ ֳח ָרת ׁ ָש ַבק ַח ִ ּיים וְ ַר ִ ּבים יָ ְצא ּו ְל ַל ּווֹ תוֹ ְ ּב ַד ְרכּ וֹ ָה ַא ֲחרוֹ נָ הַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ְ ּבר ׁ
ִ ּב ְכבוֹ דוֹ וּבְ ְַ #צמוֹ ֶ ׁ ,ש ִּל ָּוה ּו ַ#ד ֵ ּבית ַה ְּקבָ רוֹ ת ,וְ יָ ְדע ּו *ּכ ָּלם ִּכי ְ ּב ָכ ְך ּ ָפ ַ#ל לוֹ ָמקוֹ ם ׁ ֶשל ָּכבוֹ ד ְ ּבגַ ן־ ֵֶ #דן.

ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה וְ ַ!ד ר ׁ
ָּכל־ ְמזוֹ נוֹ ָתיו ׁ ֶשל־ ָא ָדם ְקצ ּו ִבים לוֹ ֵמר ׁ
ַמ ֲ#שֶׂ ה נִ ְפ ָלא ,אוֹ תוֹ ִס ּ ֵפר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסף ַמ ּ ׁ ַשאש ִמ ְּת ֶל ְמ ֶסןִ ,מ ֶּמ ּנ ּו נִ ָּתן ִל ְלמֹד ׁ ֶש ָּכל־ ְמזוֹ נוֹ ָתיו ׁ ֶשל־ ָא ָדם
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ,וְ לֹא יוֹ ִעיל ּו לוֹ ָּכל ִה ׁ ְש ַּתדְּ *ל ּיוֹ ָתיו ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ַה ּ ׁ ָשנָ ה ְּכ ֵדי ְל ַהגְ דִּ יל
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה וְ ַ#ד ר ׁ
ְקצוּבִ ים לוֹ ֵמר ׁ
יח ֶאת־ ׁ ֶש ּלוֹ ׁ ֶש ּלֹא ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר ,סוֹ פוֹ ׁ ֶשהוּא יוֹ ֵצא נִ ְפ ָסד וְ נִ ּזֹק ִמ ָּכ ְך.
ֶאת־ ָממוֹ נוֹ  .ו ִּמי ׁ ֶש ִּמ ְת ֵַּ #ק ׁש ְל ַה ְרוִ ַ
יאל ִמ ּ ָפ ִריסִ ,מ ְּגדוֹ ֵלי ַ ּב ֲֵ #לי ַה ּתוֹ ָספוֹ תַ ,ה ְמ *כ ֶּנה ֶ'ה ָח ִסיד'ְ ׁ .שנֵ י צוֹ ְר ֵפי
ַה ַּמ ֲ#שֶׂ ה ֵא ַרע ְ ּביָ ָמיו ׁ ֶשל ַר ֵ ּבנ ּו יְ ִח ֵ
יאלּ ,ו ׁ ְש ָמם יַ ֲ#קֹב ַאבּ ּו ַד ְר ֶהם וְ נַ ְפ ָּת ִלי ֲ#זַ ְריָ ה.
זָ ָהב ִה ְתגּ וֹ ְרר ּו ִ ּב ׁ ְשכוּנַ ת ַה ְ ּיהו ִּדיםּ ְ ,ב ִק ְר ַבת ֵ ּביתוֹ ׁ ֶשל ַר ֵ ּבנ ּו יְ ִח ֵ
אכה ַא ַחת ,ו ִּמ ֶּטבַ ע ַהדְּ בָ ִרים ָהי ּו ֲאמו ִּרים ְל ִה ְת ָחרוֹ ת זֶ ה ָ ּבזֶ הָ ,הי ּו יְ ִד ִידים
יהם ְָ #סק ּו ִ ּב ְמ ָל ָ
ַ#ל־ ַאף ׁ ֶש ּ ׁ ְשנֵ ֶ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ הַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר
*מ ׁ ְש ָ ּב ִעים וְ ִס ְ ּיע ּו זֶ ה ָלזֶ ה ְ ּב ִע ְס ֵקי ַה ָ ּז ָהב וְ ַה ַּת ְכ ׁ ִש ִ
יטיםָ .היָ ה זֶ ה ַ ּב ָ ּי ִמים ַה ְּסמו ִּכים ְלר ׁ
יהם ַ#ל ַה ֲה ָכנוֹ ת ִל ְק ַראת יוֹ ם ַהדִּ ין ַה ָּק ֵרב
ׁ ְשנֵ י ַה ֲחבֵ ִרים ִה ְתוַ ֲ#ד ּו יַ ַחד זֶ ה ִעם־זֶ ה ,ו ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ּשׂ וֹ ֲחח ּו ֵ ּבינֵ ֶ
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וּבָ א ,נַ ֲ#נָ ה ֶא ָחד ֵמ ֶהם וְ ָא ַמר ַל ֲחבֵ רוֹ " :יְ דו ִּעים ְל ָך ְ ּבוַ דַּ אי דִּ בְ ֵרי
ׁ
לוֹ
ּ זוֹ נוֹ
יח
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ,וּבְ יוֹ ם ַהדִּ ין ַה ָּקרוֹ ב ִאם־ ֵּכןִ #ֲ ,ת ִידים ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִל ְקצֹב ֶאת ָה ֶרוַ ח ׁ ֶש ָאנ ּו ֲִ #ת ִידים ְל ַה ְרוִ ַ
ֵמר ׁ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ַמה ּו ַה ְּסכוּם ׁ ֶש ִּנגְ זַ ר
ַ ּב ּ ׁ ָשנָ ה ַה ָּקרוֹ בָ .ה ָבה וְ נִ ְת ֶַּ #נה ׁ ְשנֵ ינ ּו ,וּנְ בַ ֵּק ׁש ׁ ֶש ַ ּי ְרא ּונ ּו ַ ּב ֲחלוֹ ֵמנ ּו ְ ּב ֵליל ר ׁ
ֵָ #לינ ּו"ֲ .אנָ ׁ ִשים ְּכ ׁ ֵש ִרים ָהי ּו ׁ ְשנֵ י צוֹ ְר ֵפי ַה ָ ּז ָהב ,וְ ָא ְמנָ ם ָ ּב ֵ#ת ׁ ֶש ָ ּי ׁ ְשנ ּו ֶאת־ ׁ ְשנָ ָתם ְ ּב ֵליל יוֹ ם ַהדִּ יןָ ,רא ּו
אשוֹ ן יַ ֲ#קֹב ַאבּ ּו ַד ְר ֶהם,
ַ ּב ֲחלוֹ ָמם ֶאת ַה ְּסכוּם ַה ְּכ ָל ִלי ׁ ֶשל ִרוְ ֵח ֶ
יהם ַ ּב ּ ׁ ָשנָ ה ָה ֲִ #ת ָידהַ .א ְך ְ ּבעוֹ ד ַה ּ ׁ *ש ָּתף ָה ִר ׁ
יח ַרק ֵמ ָאה
אתיִ ם זְ הו ִּביםָ ,ר ָאה ֲחבֵ רוֹ ַ ּב ֲחלוֹ מוֹ ִּכי הוּא ִָ #תיד ְל ַה ְרוִ ַ
יח ָמ ַ
ָר ָאה ַ ּב ֲחלוֹ מוֹ ִּכי ִָ #תיד ְל ַה ְרוִ ַ
וַ ֲח ִמ ּ ׁ ִשיםַ .הבּ ֶֹקר אוֹ ר ,וְ ַה ּ ׁ ְשנַ יִ ם ִה ׁ ְש ִּכימ ּו וְ נִ ְפ ְּג ׁש ּו זֶ ה ִעם־זֶ הְּ ,כ ׁ ֶש ֵהם נְ תוּנִ ים ֲַ #דיִ ן ַּת ַחת ַה ׁ ְש ּ ָפ ַ#ת ַה ֲחלוֹ ם
יאל ,וְ ִס ּ ְפר ּו
ישְּ .כ ֵדי ְלהוֹ ִציא ִמ ִּל ָ ּבם ֶאת־ ַה ָּס ֵפק ׁ ֶש ָּמא ֲחלוֹ ם ֶהבֶ ל הוּאָ ,ה ְלכ ּו ַה ּ ׁ ְשנַ יִ ם ֶאל ַר ֵ ּבנ ּו יְ ִח ֵ
ַה ַּמ ְר ִע ׁ
ֹאש
יָ #ל ֶהם ָה ַרבִ ,ל ְר ׁשֹם ְ ּב ִפנְ ָק ָסם ֶאת־ ָּכל ַה ְכנָ סוֹ ֵת ֶ
לוֹ ֶאת־ ַה ְּמא ָֹרע *ּכ ּלוֹ ִ .ה ִּצ ַ
יהם ַ ּב ּ ׁ ָשנָ ה ָה ֲִ #ת ָידה ַ#ד ר ׁ
ַה ּ ׁ ָשנָ ה ַה ָ ּבא ,וּבְ סוֹ ף ַה ּ ׁ ָשנָ ה יַ ְַ #רכ ּו ֶאת־ ַה ִּסכּ וּם ַה ּ ׁ ְשנָ ִתי וְ יִ ְרא ּו ִאם ָא ְמנָ ם ַה ֲחלוֹ ם ָהיָ ה ֱא ֶמת.
ימ ָתם וְ ָר ׁ ְשמ ּו ָּכל־ ּ ְפרו ָּטה ׁ ֶש ִּנ ְכנְ ָסה ְלאוֹ ָצ ָרם .יוֹ ם ֶא ָחד,
ַה ּ ׁ ָשנָ ה ֵה ֵח ָּלה ,ו ׁ ְּשנֵ י ַה ּ ׁ *ש ָּת ִפים ְָ #מד ּו ִ ּב ְמשִׂ ָ
ישת
יהם ִה ׁ ְש ִקיע ּו ֶּכ ֶסף ַרב ִ ּב ְר ִכ ׁ ַ
ִה ְת ַּג ַּלע ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ַהצּוֹ ְר ִפים ִס ְכסו ְּך ָממוֹ נִ יָ .היָ ה זֶ ה ְל ַא ַחר ׁ ֶש ּ ׁ ְשנֵ ֶ
יטים ְ ּב ֶרוַ ח נָ ֶאהִ ,ה ְתיַ ּ ׁ ְשב ּו
יטים יְ ָק ִרים ׁ ֶשהו ְּבא ּו ֵמ ֶא ֶרץ ְרחוֹ ָקה ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִס ְ ּימ ּו ִל ְמכּ ֹר ֶאת־ ָּכל ַה ַּת ְכ ׁ ִש ִ
ַּת ְכ ׁ ִש ִ
י#
ַל ֲ#ר ְֹך ֶאת־ ַה ֶח ׁ ְשבּ וֹ ןָ " .הבָ ה נְ ַח ֵּלק ֶאת ָה ְרוָ ִחים ִל ׁ ְשנֵ י ֲח ָצ ִאיםְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ִה ׁ ְש ַק ְענ ּו ֶמ ֱח ָצה ַ#ל־ ֶמ ֱח ָצה"ִ ,ה ִּצ ַ
אשוֹ ן ,או ָּלם ַה ּ ׁ *ש ָּתף ַה ּ ׁ ֵשנִ י ָמ ָחה ְ ּבת ֶֹקף וְ ָט ַ#ן ִּכי ֶח ְלקוֹ ָ ּב ְרוָ ִחים ָאמוּר ִל ְהיוֹ ת ָּגדוֹ ל יוֹ ֵתר,
ַה ּ ׁ *ש ָּתף ָה ִר ׁ
ישים ַּגם ָ ּב ְרוָ ִחים.
ישים ַ ּב ֶּק ֶרן וְ לֹא ַרק ֲח ִצי ,וְ ָל ֵכן ָָ #ליו ְל ַק ֵ ּבל ׁ ֵשנִ י ׁ ְש ִל ׁ ִ
יְ ׁ #שנֵ י ׁ ְש ִל ׁ ִ
ְ ּב ַט ֲ#נָ ה ׁ ֶשהוּא ִה ׁ ְש ִק ַ
יהם ֶאת־ ַהדִּ ין.
יאל ׁ ֶש ִ ּי ְפסֹק ֵ ּבינֵ ֶ
ְל ַא ַחר ׁ ֶש ּלֹא ִה ִּגיע ּו ְל ֵֶ #מק ַה ּ ׁ ָשוֶ הִ ,ה ְתיַ ְּצב ּו ׁ ְשנֵ י ַה ּצוֹ ְר ִפים ִל ְפנֵ י ַר ֵ ּבנ ּו יְ ִח ֵ
אשוֹ ן ָא ַמרּ ְ " :ביָ ִדי
" ִ ּב ֵידי ִמי ָהי ּו ַה ַּת ְכ ׁ ִש ִ
יטים *מ ָּנ ִחים ,ו ִּמי ַמ ֲחזִ יק ָ ּב ְרוָ ִחים"? ׁ ָש ַאל ָה ַרב ,וְ יַ ֲ#קֹב ַה ּ ׁ *ש ָּתף ָה ִר ׁ
ָ
יטים וְ ָה ְרוָ ִחים *ּכ ָּלם נִ ְמ ָצ ִאים ַּת ַחת יָ ִדי"ַ " .ה ִאם יֵ ׁש ָל ֶכם ִֵ #דים אוֹ ׁ ְש ָטר ַ#ל ִ ּב ּצו ַָּ #ה ִע ָסקה
ָהי ּו ַה ַּת ְכ ׁ ִש ִ
יאלּ ,ו ְכ ׁ ֶש ַּנ ֲ#נָ ה ִ ּב ׁ ְש ִלי ָלהָ ,א ַמרִ " :אם־ ָּכ ְך ,יַ ֲ#קֹב ה ּוא ַה ּ*מ ְחזָ ק ,ו ִּמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָּכ ְך
יכם"? ׁ ָש ַאל ַר ֵ ּבנ ּו יְ ִח ֵ
ֵ ּבינֵ ֶ
ַ#ל־ ׁ *ש ָּתפוֹ ְל ָהבִ יא ְר ָאיָ ה ׁ ֶשהוּא ַהצּוֹ ֵדק .ו ִּמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֵאין לוֹ ְר ָאיָ ה אוֹ ִֵ #דים ,יִ ּ ׁ ָש ַבע יַ ֲ#קֹב ׁ ֶש ַּט ֲ#נָ תוֹ ֱא ֶמת
וִ ַ
יק ֵ ּבל ֶאת ַמ ֲח ִצית ָה ֶרוַ ח ִמן־ ָה ִע ְס ָקה"ְ .ל ׁ ֵש ַמע ַהדְּ בָ ִרים נִ ְב ַהל יַ ֲ#קֹב ַה ּצוֹ ֵרף ,וְ הוּא ָא ַמר ִמ ָ ּידְ " :ל ִה ּ ׁ ָש ַבע?
ילה ִּלי ַל ֲ#שׂ וֹ ת ֵּכןָ .א ְמנָ ם ָ ּב ִרי ִלי ׁ ֶש ֲאנִ י צוֹ ֵדק ,או ָּלם ַמ ֲִ #דיף ֲאנִ י ְלוַ ֵּתר ַ#ל־ ֶח ְל ִקי וּבִ ְל ַבד ׁ ֶש ּלֹא
ָח ִל ָ
י #לוֹ ִל ְדבָ ָריוֶ ׁ ,ש ִה ְס ַּת ֵּכם
ְל ִה ּ ׁ ָשבַ ע ַ#ל־ ֱא ֶמת"ִ .ה ְס ַּת ּ ֵפק יַ ֲ#קֹב ִ ּב ׁ ְש ִלי ׁש ָה ֶרוַ חּ ,ווִ ֵּתר ַ#ל ַה ֶה ְפ ֵר ׁש ׁ ֶש ִה ִּג ַ
יהם ַ#ד
ַ ּב ֲ#שָׂ ָרה זְ הוּבִ יםַּ .גם ְסכוּם ָה ֶרוַ ח ַה ָּלזֶ ה נִ ְר ׁ ַשם ַ ּב ּ ִפנְ ק ִסים ,וְ ָכ ְך ִה ְמ ׁ ִשיכ ּו ַה ּ ׁ ְשנַ יִ ם ִל ְר ׁשֹם ֶאת־ ִרוְ ֵח ֶ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ הִ ,ה ְתיַ ּ ׁ ְשב ּו ׁ ְשנֵ י ַה ּ ׁ *ש ָּת ִפים ַל ֲ#ר ְֹך ֶאת ַה ַּמ ֲאזָ ן ַה ּ ׁ ְשנָ ִתי ,וְ ִה ֵּנה ִה ְת ָ ּב ֵרר ִּכי
סוֹ ף ַה ּ ׁ ָשנָ הּ ְ .ב ֶֶ #רב ר ׁ
יח ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָשנָ ה ֵמ ָאה ׁ ְשמוֹ נִ ים וְ ִת ׁ ְש ָ#ה זְ הוּבִ יםַ ,א ַחד־ ָ#שָׂ ר זְ ה ּו ִבים ּ ָפחוֹ ת ִמ ַּמה ּ ׁ ֶש ָר ָאה
יַ ֲ#קֹב ִה ְרוִ ַ
יח ֵמ ָאה ׁ ִש ּ ׁ ִשים וְ ֶא ָחד זְ הו ִּביםַ ,א ַחד־ ָ#שָׂ ר זְ הוּבִ ים יוֹ ֵתר ֵמ ַה ֲחלוֹ םּ ָ .בא ּו ַה ּ ׁ ְשנַ יִ ם ֶאל
ַ ּב ֲחלוֹ מוֹ  ,וְ נַ ְפ ָּת ִלי ִה ְרוִ ַ
יאל ,וְ הוּא ּ ָפנָ ה ֶאל־ ַה ּ ׁ *ש ָּתף ַה ּ ׁ ֵשנִ י וְ ָא ַמרְ #ַ " :כ ׁ ָשו נוֹ ַכ ְח ָּת ָל ַד ַ#תִּ ,כי ַה ֶּצ ֶדק ָהיָ ה ִעם ֲחבֵ ְר ָך יַ ֲ#קֹב,
ַר ֵ ּבנ ּו יְ ִח ֵ
ישיִ ם"ֵ .ס ַרב נַ ְפ ָּת ִלי ְל ַק ֵ ּבל ֶאת־ ַהדִּ ין וְ ָט ַ#ן:
יש ּו ׁ ְש ִל ׁ ַ
ׁ ֶש ַה ּ ׁ *ש ָּתפ ּות ֵ ּבינֵ ֶ
יכם ָהיְ ָתה ְל ַמ ֲח ִצית ָה ֶרוַ ח וְ לֹא ִל ׁ ְש ִל ׁ
יצד יִ ָּת ֵכן ׁ ֶש ַה ֲחלוֹ ם ָהיָ ה ֱא ֶמת? ֲה ֵרי ַה ֶה ְפ ֵר ׁש ֵ ּבינֵ ינ ּו ָהיָ ה ֲ#שָׂ ָרה זְ הוּבִ ים ,וְ ְַ #כ ׁ ָשו נִ ְמ ְצא ּו ַא ַחד־ ָ#שָׂ ר"?
" ֵּכ ַ
יח
י#ה וְ ַה ּ ׁ ָש ִל ַ
יסי ַל ּסוֹ ֵפר ׁ ֶש ָּכ ַתב ֶאת ְּכ ַתב ַה ְּתבִ ָ
אשוֹ ן ָ#נָ ה ִמ ָ ּיד" :זָ הוּב ֶא ָחד ׁ ִש ַּל ְמ ִּתי ִמ ִּכ ִ
וְ יַ ֲ#קֹב ַה ּ ׁ *ש ָּתף ָה ִר ׁ
יאל
ׁ ֶש ִהזְ ִמין אוֹ ְת ָך ַלדִּ ין ,וְ זֶ ה ּ ֵפ ׁ ֶשר ַהדָּ בָ ר" .או ָּלם נַ ְפ ָּת ִלי ֵס ַרב ְל ַק ֵ ּבל ֶאת־ ַהדְּ בָ ִרים ,וְ ַ#ל־ ַאף ׁ ֶש ַר ֵ ּבנ ּו יְ ִח ֵ
יהם ְּכ ֵדי ְל ַא ֵ ּזן ֶאת־ ַה ֶח ׁ ְשבּ וֹ ןִ ,ה ְמ ׁ ִש ְ
י #לוֹ ְ ּב ִדבְ ֵרי נ ַֹ#ם ְל ָה ׁ ִשיב ֶאת־ ַה ֶה ְפ ֵר ׁש ֵ ּבינֵ ֶ
ִה ִּצ ַ
מד ַ#ל־ ׁ ֶש ּלוֹ
יך ַל ֲֹ #
וְ ָט ַ#ן ׁ ֶשדִּ בְ ֵרי ֲחלוֹ מוֹ ת ֵאינָ ם ַמ ֲִ #לים וְ ֵאינָ ם מוֹ ִר ִידיםׁ .שוּב ָ ּב ַלע יַ ֲ#קֹב ֶאת־ ָה ְֶ #לבּ וֹ ןָ ּ ,פנָ ה ַל ֲחנוּתוֹ וְ ֵה ֵח ל
ְל ַק ֵ ּבל ֶאת־ ּ ְפנֵ י ַה ּקוֹ נִ יםּ ְ .באוֹ תוֹ יוֹ םָ ,ה ְמ ָתה ֲחנ ּותוֹ ְל ַמ ְע ָלה ִמן־ ַה ִּמדָּ ה ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר נָ ַ#ל ֶאת־ ַה ֲחנוּת ִ ּב ׁ ְשעוֹ ת
ַה ָּצ ֳה ַריִ םָ ,ר ָאה ִּכי ְ ּביָ דוֹ ֶרוַ ח נָ ִקי ׁ ֶשל ַא ַחד־ ָ#שָׂ ר זְ הו ִּביםַ .הצּ וֹ ֵרף ַה ּ ׁ ֵשנִ י נַ ְפ ָּת ִליְ ,ל *ַּ #מת זֹאת ,יָ ׁ ַשב
ָּכל־ ַה ּיוֹ ם ַ ּב ֲחנוּתוֹ  ,וַ ֲא ִפ ּל ּו קוֹ נֶ ה ֶא ָחד לֹא דָּ ַר ְך ַ#ל־ ִמ ְפ ָּתנוֹ ְּ .כ ׁ ֶש ָּנ ַ#ל ֶאת־דַּ ְל ּתוֹ ִ ּב ְכ ֵאב־ ֵלב ו ָּפנָ ה ְלבֵ יתוֹ ,
יהם
נִ ְת ַקל ְ ּב ַד ְר ּכוֹ ְ ּבדו ָּכן ׁ ֶשל ְּכ ֵלי־זְ כו ִּכית ׁ ֶש ַָ #מד ַ ּב ּ ׁש ּוק ,וְ ָכל־ ַה ֵּכ ִלים ׁ ֶש ָָ #ליו נִ ׁ ְש ְ ּבר ּו ,וְ הוּא ְַ #צמוֹ נָ ַפל ֲֵ #ל ֶ
ית"? ֵה ִרים ָָ #ליו ַ ּב ַ#ל ַהדּ ו ָּכן ֶאת־קוֹ לוֹ ּ ,וגְ ָררוֹ ְ ּבכ ַֹח ֶאל ֵ ּבית ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ְּכ ֵדי
וְ נִ ְפ ַצע ְ ּב ָפנָ יו וּבְ יָ ָדיוֶ " .מה ָ#שִׂ ָ
ִל ְתבּ ַֹ #אוֹ תוֹ ַ#ל־ ַה ְּנזָ ִקים ׁ ֶש ָּג ַרם לוֹ  .ו ָּמה ָהיָ ה ּגֹבַ ּה ַה ְּקנָ ס ׁ ֶש ֵ ּבית ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ָּגזַ ר ָָ #ליו? ַא ַחד־ ָ#שָׂ ר זְ הוּבִ ים!
ְ ּבנֵ י־ ֵ ּביתוֹ ִה ְמ ִּתינ ּו לוֹ ַ#ד־בּ וֹ ׁש ,וְ נֶ ְח ְרד ּו ְּכ ׁ ֶש ָחזַ ר ּ ָפצו ַּ #וְ זַ ב־דָּ ם ,ו ָּפנָ יו ֲאבֵ ִליםְ .ל ׁ ֵש ַמע ְּת ָלאוֹ ָתיוִ ,ה ְת ּ ַפ ֲ#מ ּו
ימהְ .ל ַא ַחר
*ּכ ָּלם ֶאל מוּל נִ ְפ ְלאוֹ ת ַה ַה ׁ ְש ָּג ָחה ָה ְֶ #ליוֹ נָ הֶ ׁ ,ש ֵאין ָא ָדם נוֹ גֵ ַּ ַ #ב ּמו ָּכן ַל ֲחבֵ רוֹ ֲא ִפ ּל ּו ִּכ ְמלֹא נִ ָ
יאל ִמ ּ ָפ ִריסְ ,ל ׁ ָשם *הזְ ַמן ַּגם ֲח ֵברוֹ יַ ֲ#קֹבְ .ל ַא ַחר ׁ ֶשגּ וֹ ֵלל
ׁ ֶש ִה ְתאוֹ ׁ ֵש ׁשָ ּ ,פנָ ה ַה ּצוֹ ֵרף ֶאל ֵ ּביתוֹ ׁ ֶשל ַר ֵ ּבנ ּו יְ ִח ֵ
ֶאת־ ַה ְּמא ָֹרעוֹ ת ׁ ֶש ָ#בְ ר ּו ָָ #ליוּ ִ ,ב ֵּק ׁש ֶאת ְס ִל ַ
יחת ֲחבֵ רוֹ  ,וְ יַ ֲ#קֹב ׁשוּב ִה ְת ַּג ָּלה ַ ּב ֲא ִצילוּת נַ ְפ ׁשוֹ ו ָּמ ַחל לוֹ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ו ְּמעוֹ ֵרר ֶאת־ ַה ָּק ָהל ֶל ֱאמוּנָ ה ו ִּב ָּטחוֹ ן.
ְ ּב ָכל־ ֵלב .ו ֵּמ ָאז ָהיָ ה ַר ֵ ּבנ ּו יְ ִח ֵ
יאל נוֹ ֵהג ְל ַס ּ ֵפר זֹאת ְ ּבר ׁ

ּ ְפנִ ינֵ י אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים
ִמדִּ ְב ֵרי ָהאוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ַה ָּקדוֹ ׁש

ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ הְּ ,כמוֹ ַא ְר ָּב ָ!ה יָ ִמים.
ִה ַ ּג ְענ ּו ּ ֹפה ְּב ַ! ּכוֹ ִל ְפנֵ י ר ׁ
ו ַּב ֲ!שֶׂ ֶרת יְ ֵמי ְּת ׁשו ָּבהִ !ָ ,לינ ּו וְ נִ ׁ ְש ַּת ּ ַט ְחנ ּו ַ!ל־ ִק ְברוֹ ׁ ֶשל
אוֹ תוֹ ַהצַּ דִּ יק ח ּו ׁ ַשי ָה ַא ְר ִּכיְ ,ו ָא ַמ ְרנ ּו ָ! ָליו ְס ִליחוֹ ת
וְ ַת ֲחנ ּונִ ים ָּכל ֵּבית ִמ ְד ָר ׁ ֵשנ ּו ַ!ל־ ַמ ֲ! ַל ְת ֶכם ,וְ ָל ַמ ְדנ ּו ָ! ָליו
ִמ ְׁש ָמ ָרהְ .ו ָחזַ ְרנ ּו וְ ָ! ִלינ ּו ֶאל ָה ָהר ַה ָּקדוֹ ׁש ַהר־ ַה ַּכ ְר ֶמל ֶאל
ְמ ָ! ַרת ֵא ִל ָ ּיה ּו ַה ָּנ ִביא זַ "לְ ,ו ֵה ֵבאנ ּו ׁ ָשם ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ,וְ ָ!שִׂ ינוּ
ׁ ָשם יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ּ)כ ָּלנ ּוְּ ,גדוֹ ִלים וּ ְק ַט ִּנים .וְ זוֹ ִהיא ַה ּ ְמ ָ! ָרה
יה ַּב ְּג ָמ ָרא ׁ ֶש ּל ֹא זָ זָ ה ׁ ְש ִכינָ ה ִמ ּ ֶמ ָּנה ,וְ ׁ ֶש ִאם
ֶׁש ָא ְמר ּו ָ! ֶל ָ
יִ ּ ָפ ֵּת ַח ִמ ָּמקוֹ ם ַה ָּסתוּם ֲא ׁ ֶשר ָּב ּה ִּכ ְמל ֹא ַמ ַחט ִס ְד ִקיתָ ,היָ ה
ִמ ְת ַמ ֵּלא ָּכל־ ָהעוֹ ָלם ּ)כ ּלוֹ אוֹ ָרהִ .אם נָ בוֹ א לוֹ ַמר א ֶֹפן
ְמ ָ! ָרה זוֹ  ,יִ ְת ּ ַפ ֵּלא ָה ָא ָדם וְ י ַ
ֹאמר ָּבר ּו ְך ׁ ֶש ָּכ ָכה ּלוֹ ָּבעוֹ ָלמוֹ .
וְ ִהיא ַ!ל־זֶ ה ָהא ֶֹפןַ :ה ַּגג ׁ ֶש ָ ּלה ׁ ָשוֶ ה ְּכ ִא ּל ּו ָ!שׂ וּי ַמ ֲ!שֵׂ ה
יְ ֵדי ָא ָּמן ,ו ַּב ּ ֹג ַב ּה ְּכמוֹ ׁ ְשנֵ ים ָ!שָׂ ר ַא ּמוֹ ת ו ָּבא ֶֹר ְך ֶ!שְׂ ִרים
יה ֶא ֶבן
ַא ּמוֹ ת וְ ָר ְח ָ ּב ּה ׁ ְשנֵ ים ָ!שָׂ ר ַא ּמוֹ ת ,וְ )כ ָּל ּה ַּג ָּג ּה וְ ִקירוֹ ֶת ָ
יפי ְד ַ! ּכוֹ ְ ,ל ִפי ׁ ֶש ִהיא ֶא ֶרץ
ַא ַחתַ .ר ִ ּבי ַא ָ ּבא ֲהוָ ה ְמנַ ּ ׁ ֵשק ִּכ ֵ
ְקדוֹ ׁ ָשהְ .ו ַאף־ ַ!ל־ ּ ִפי ׁ ֶש ָּכ ְתב ּו ַה ּתוֹ ָספוֹ ת ִּכי יֵ ׁש ֵח ֶלק ְ ּב ַ! ּכוֹ
ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ )קדָּ ׁשּ ְ ,ב ָכאן יָ דו ַּ! ָל ֶהם ַה ָּמקוֹ ם ַההוּא ׁ ֶש ֵאינוֹ
וּמ )פ ְר ָסם ַה ָּמקוֹ ם ַה ָּקדוֹ ׁשַ .הצַּ דִּ ִיקים ֲא ׁ ֶשר
ְמ )קדָּ ׁש ,וְ יָ דו ַּ! ְ
ישע ֶּבן־ ׁ ָש ָפטַ ,ר ִ ּבי יְ הו ָּדה
ְס ִביבוֹ ֵתינ ּו :ח ּו ׁ ַשי ָה ַא ְר ִּכיֱ ,א ִל ׁ ָ
ֶ ּבן־ ָּב ָבא ֵמ ֲ!שָׂ ָרה ֲהרוּגֵ י ַמ ְלכ ּותַ ,ר ֵּבנ ּו ַה ָּקדוֹ ׁשְ ׁ ,שמו ֵּאל
יהם ַה ּ ׁ ָשלוֹ םֲ .א ׁ ֶשר
ַה ָּק ָטןַ !ֲ ,ק ְביָ א ֶ ּבן־ ַמ ֲה ַל ְל ֵאלֵ !ֲ ,ל ֶ
ִּב ׁ ְש ִביל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָראוּי ָל ָא ָדם ָלבוֹ א ִמ ּסוֹ ף ָהעוֹ ָלם ִל ְהיוֹ ת
לוֹ ֵח ְך ַ! ְפרוֹ ת ַרגְ ָליו .יִ ְהיֶ ה ְּב ִס ּ ָמן וְ ַה ְצ ָל ָחה ַ!ל־ ַמ ֲ! ַל ְת ֶכם,
ֹאש ח ֶֹד ׁש ֶח ׁ ְשוָ ן תק"ב.
ִמ ְד ַר ׁש ְּכנֶ ֶסת יִ שְׂ ָר ֵאל נִ ְפ ַּתח ְּביוֹ ם ר ׁ
יְ ִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ָל ֶכם ְלטוֹ ָבה ּו ְלשִׂ ְמ ָחהְ ,ו ִלזְ כוּת ַרב
ָּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה ו ָּבעוֹ ָלם ַה ָּבאֶ ׁ ,ש ָּכל ַה ָ ּב ִאים ִמיר ּו ׁ ָש ַליִ ם
וּמ ּ ְט ֶב ְריָ א ,וְ רוֹ ֶאה ֶאת ַה ִּל ּמוּד ַה ֶּזה ָּכל־ ַהיּוֹ ם ו ְּק ָצת
ו ִּמצְּ ַפת ִ
א ֶפן נָ אוֹ ת .יוֹ ְצ ִאים ְואוֹ ְמ ִרים ֲא ׁ ֶשר ָה ָ!ם ׁ ֶש ָּכ ָכה
ֵמ ַה ַּליְ ָלה ְ ּב ֹ
ּלוֹ ַ ,א ׁ ְש ֵרי ַמ ֲחזִ ָיקיוַ ,א ׁ ְש ֵרי ּתוֹ ְמ ָכיו ׁ ֶש ָּזכ ּו ְל ָכ ְך.
)מכתב שכתב אחד ממשתתפי המסע של ה"אור החיים" הקדוש בארץ ישראל(

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים
ביום א' בתשרי ראש השנה ,תל"ב שנה לאחר חורבן
בית שני ,דהיינו בשנת ד'ר"ס ,בשנת חתימת
התלמוד הבבלי ,או זמן־מה קודם לכן ,נולד הילד
הפלאי נחמן קטופא בכפר ברעם שבגליל .שם הוריו
פינחס בן־יאיר )אינו התנא הידוע שקדם לו( ורחל,
ונקרא נחמן על־שם נחמתם שנולד להם לאחר שהיו
חשוכי בנים שנים רבות .מיד עם לידתו ,החל הילד
הפלאי לדבר דברי תורה ,ואביו שנדהם מכך,
השתיקו .מאז לא פצה הילד את־פיו ,וביום שמלאו
לו י"ב שנים ,החל לנבא את העתיד להיות עד ביאת
המשיח ,ומשסיים את נבואתו נפל ונפטר ,ולכן נקרא
קטופא מפני שנקטף בדמי ימיו .נבואותיו הפלאיות
נכתבו בספר "נבואת הילד" ,בו מובאות חמש נבואות
שניבא בלשון הארמית ובסדר אל"ף בי"ת ,כעין פיוט
בחרוזים ,ובו הוא מנבא על המלחמות העתידות
להיות טרם ביאת המשיח .הראשון שגילה את
הספר היה רבי אברהם ב"ר אליעזר הלוי הזקן שחי
בזמן גירוש ספרד ,והיה גיסו של רבי אברהם זַ כּוּת
בעל "ספר יוחסין" ,והוא כותב בהקדמה ,כי הספר
נמצא בחורבה בטבריה מאות שנים קודם לכן ,והוא
נשלח לחכמי צרפת על־ידי רבי דוד הנגיד נכד
הרמב"ם .רבי אברהם כתב פירוש לדברי הנבואה,
אולם הדברים נותרו חתומים ונסתרים ואין איש
יודע את פשרם .הספר נדפס לראשונה בסוף הספר
'נגיד ומצווה' לרבי חיים צמח ,ומשם במהדורות
רבות .פירוש נוסף על הנבואה כתב המשכיל הנודע
יצחק הלוי סטנוב מברלין והוציאו לאור בברלין
תקנ"ג בטענה שמצא ביאור חדש בכתב־יד ,אולם
נראה שהוא בעצמו כתב את הביאור ותלה בו
בוקי־סריקי כדרכו .קבריהם של נחמן קטופא ואביו
נמצא על־פי המסורת בכפר ברעם ,בסמוך לקברם
של מרדכי ואסתר שנקברו שם על־פי המסורת.

ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ הְ ,ונָ ַטל ִע ּמוֹ ֶאת־ ַּת ְל ִמידוֹ ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק ִמ ּווֹ ְר ִקי ׁ ֶש ָהיָ ה ָאז
ׁ ָשנָ ה ַא ַחת ,נָ ַסע ַר ִ ּבי דָּ ִוד ִמ ֶ ּל ּלוֹ ב ֶאל ַרבּ וֹ ' ַהחוֹ זֶ ה' ִמ * ּל ְ ּב ִלין ְלר ׁ
י#ת ׁשוֹ ָפרָ ּ ,פנָ ה ַר ִ ּבי דָּ ִוד ִעם ַּת ְל ִמידוֹ ֶאל ֵ ּבית־ ִמ ְד ָר ׁשוֹ ׁ ֶשל ' ַהחוֹ זֶ ה'ְּ ,כ ֵדי ִל ׁ ְשמ ַֹ #קוֹ ל ׁשוֹ ָפרּ ,ו ַבדֶּ ֶר ְך ׁ ָש ְמעוּ
ָצ ִעיר ְליָ ִמיםִ .ל ְפנֵ י ְּת ִק ַ
יהם ַ#ל ַה ִּתינוֹ ק ַהבּ וֹ ֶכה ,וְ נִ ְכנְ סוּ ֶאל ּתוֹ ְך ַה ַ ּביִ ת ,וְ ִה ֵּנה הוּא ֵריק ֵמ ָא ָדםֵ .ה ִבינ ּו ַה ּ ׁ ְשנַ יִ ם,
קוֹ ל ִּתינוֹ ק בּ וֹ ֶכה ֵמ ַא ַחד ַה ָ ּב ִּתיםָ .ח ְמל ּו ׁ ְשנֵ ֶ
מר ַ#ל ַה ִּתינוֹ ק
ִּכי ְ ּבוַ דַּ אי ָה ְלכ ּו ַההוֹ ִרים ֶאל ֵ ּבית־ ַה ְּכנֶ ֶסת ְּכ ֵדי ִל ׁ ְשמ ֶַֹ #את־ ַה ְּת ִקיעוֹ ת ,ו ַר ִ ּבי דָּ וִ ד ֶה ְח ִליט ְל ִה ּ ׁ ָש ֵאר ַ ּב ַ ּביִ ת ְּכ ֵדי ִל ׁ ְש ֹ
יַ #ה ַּת ְל ִמיד ְל ַר ִ ּבי
ַה ָּק ָטן ּו ְל ׁ ַש ְע ׁ ְשע ּו ַ#ד ׁשוּב הוֹ ָריוְ ,ו ָא ַמר ׁ ֶש ְּכ ַדאי ִהיא נֶ ֶפ ׁש ַא ַחת ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל ְּכ ֵדי ְל ַא ֵ ּבד ֶאת ַה ְּת ִקיעוֹ ת ַ ּב ֲ#בו ָּר ּהִ .הצִּ ַ
יֶ #את־ ְַ #צמוֹ ְל ִהוָּ ֵתר
ילה ְו ַאף יִ ָ ּג ֵרם ְ ּב ָכ ְך ַצ ַ#ר ָל ַר ִ ּבים ,וְ ִהצִּ ַ
דָּ וִ ד ָל ֶל ֶכת ְל ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁשֶ ׁ ,ש ֵּכן ֵה ְָ #דרוֹ ִּת ְמ ׁש ְֹך ְּתשׂ ּו ֶמת־ ֵלב ִ ּב ְל ִּתי ְרגִ ָ
יכן הוּ א ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק
ַ ּב ַ ּביִ תָ ׁ .ש ַמע ַר ִ ּבי דָּ וִ ד ְ ּבקוֹ לוֹ  ,או ָּלם ְּכ ׁ ֶש ִּנ ְכנַ ס ' ַהחוֹ זֶ ה' וּ ִב ֵּק ׁש ְל ַה ְת ִחיל ַ ּב ְּת ִקיעוֹ תִ ,ה ִ ּביט ָאנֶ ה וָ ָאנָ ה ְו ׁ ָש ַאלֵ " :ה ָ
ִמ ּז'וֹ ִריק"? לֹא ֵה ִבינ ּו ַה ֲח ִס ִידים ֶאת ּ ֵפ ׁ ֶשר ַה ּ ׁ ְש ֵא ָלה ,וְ לֹא ִה ִּכיר ּו ֶאת ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק ׁ ֶש *ּכ ָּנה ַ#ל־ ׁ ֵשם ִעיר *ה ַ ּל ְד ּתוֹ ֶ ׁ ,ש ֵּכן ָהיְ ָתה זוֹ ַה ּ ַפ ַ#ם
יְ #ל *ל ְ ּב ִליןַ .ה ָ ּי ִחיד ׁ ֶש ֵה ִבין ֶאת ׁ ְש ֵא ַלת ָה ַר ִ ּביָ ,היָ ה ַר ִ ּבי דָּ וִ ד ִמ ֶ ּל ּלוֹ ב ,וְ הוּא ׁ ָש ַלח ִמ ָ ּיד ׁ ָש ִלי ַח ְל ָה ִביאוֹ ֶאל
אשוֹ נָ ה ׁ ֶש ִה ִ ּג ַ
ָה ִר ׁ
ֵ ּבית־ ַה ִּמ ְד ָר ׁש ,וְ ֶה ֱִ #מיד ׁשוֹ ֵמר ַא ֵחר ַ#ל ַה ִּתינוֹ קָּ .כל אוֹ ָת ּה ׁ ָש ָ#ה ִה ְמ ִּתין ַהחוֹ זֶ ה וְ לֹא ֵה ֵחל ַ ּב ְּת ִקיעוֹ ת ,ו ִּמ ָ ּיד ְּכ ׁ ֶש ִּנ ְכנַ ס ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק,
ּ ָפנָ ה ֵא ָליו ּו ׁ ְש ָאלוֹ ּ ְ " :ב ֵאיזוֹ *סגְ יָ ה ַא ָּתה ָ#סוּק ְ ּביָ ִמים ֵא ּל ּו"? ֵה ׁ ִשיב ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק וְ ִס ּ ֵפרִּ ,כי עוֹ ֵסק הוּא ַ ּב ּ*סגְ יָ ה ׁ ֶש ָּקרוֹ ב ּ ְפסוּל ְל ֵ#ד ּות ֵ ּבין
ילהִ .ה ִ ּביט בּ וֹ ' ַהחוֹ זֶ ה' וְ ׁ ָש ַאלַ " :ה ִאם *ה ְק ׁ ָשה ְל ָך דְּ ַבר־ ָמה ְ ּב *סגְ יָ ה זוֹ "? ְו ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק ֵה ׁ ִשיב ִמ ָ ּידֵּ " :כןַ ,רבּ וֹ ת
ִלזְ כוּת ּו ֵבין ִל ׁ ְש ִל ָ
יתי ְ ּב *סגְ יָ ה זוֹ ֶ ׁ .ש ֲה ֵרי ִאם ָקרוֹ ב ּ ָפסוּל ְל ֵ#דוּ ת ְּכ ׁ ֶשהוּא ָ ּבא ְלזַ ּכוֹ ת ֶאת־ ַה ָּנדוֹ ןִ ,מ ְת ַק ֵ ּבל ַהדָּ ָבר ַ#ל־ ַהדַּ ַ#ת .או ָּלם
ִה ְת ַח ַ ּב ְט ִּתי וְ ִה ְת ַק ּ ׁ ֵש ִ
את ֵּתרוּץ ְל *ק ׁ ְשיָ ה ְ ּגדוֹ ָלה זוֹ "?
ַמדּ ּו ַ #ה ּוא ּ ָפסוּל ְל ֵ#דוּ ת ְּכ ׁ ֶשהוּ א ָ ּבא ְל ָה ִעיד ְלחוֹ ָבתוֹ "? נֶ ֱהנָ ה ָה ַר ִ ּבי ִמדְּ ָב ָריו ,וְ ׁ ָש ַאל" :נ ּו ,וְ ַה ִאם ָמ ָצ ָ
וְ ׁשוּב ֵה ׁ ִשיב ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק ְו ָא ַמרֵּ " :כןָ ,ח ׁ ַש ְב ִּתי לוֹ ַמרִּ ,כי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָא ָדם ֵמ ִעיד ַ#ל־ ְקרוֹ בוֹ ְלחוֹ ָבה ,וְ הוּ א ְמ ַח ְ ּיבוֹ ְ ּב ַת ׁ ְשלוּם ,הוֹ ֶפ ֶכת ֵ#דוּתוֹ
ַה ְמ ַח ֶ ּי ֶבתְ ,ל ֵ#דוּ ת ׁ ֶשל־זְ כוּתִּ ,כי ְ ּב ָכ ְך הוּא ּפוֹ ֵטר ֶאת ַה ָּנדוֹ ן ֵמעֹנֶ ׁש ָ ּבעוֹ ָלם ַה ָ ּבאֶ ׁ ,ש ֵּכן ִּכ ּ ֵפר ַ#ל־ ְַ #צמוֹ ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה ַ#ל־יְ ֵדי
ַה ַּת ׁ ְשלוּ ם"ְ .ל ׁ ֵש ַמע ַהדְּ ָב ִרים ,אוֹ רוּ ּ ָפנָ יו ׁ ֶשל ַה'חוֹ זֶ ה' ,וְ ה ּוא ֵה ִרים ֶאת־קוֹ לוֹ וְ ָא ַמרַ " :רבּ וֹ ַתי ,דְּ ע ּו ָל ֶכם ׁ ֶש ַה ּ ָשׂ ָטן ַה ְמ ַק ְט ֵרג ֵה ִביא
יח ֶאת־ ַא ׁ ְש ָמ ָתם ׁ ֶשל־יִ שְׂ ָר ֵאלּ ' .ו ִמי יָ ִעיד ַ#ל־ ָּכ ְך'? ׁ ָש ַאל ַה ָּק ָ ּב"ה ,וְ ַה ּ ָשׂ ָטן ִ ּב ֵּק ׁש ׁ ֶש ַה ָּק ָ ּב"ה
ֲֵ #רמוֹ ת־ ֲֵ #רמוֹ ת ׁ ֶשל־ ֲֵ #ברוֹ תְּ ,כ ֵדי ְלהוֹ ִכ ַ
ִ ּב ְכבוֹ דוֹ ו ְּב ְַ #צמוֹ יָ ִעיד ַ#ל־ ַהדְּ ָב ִריםֶ ׁ ,ש ֵּכן בּ וֹ ֵחן ְּכ ָליוֹ ת וָ ֵלב הוּ א ,וְ ַט ֲ#נָ תוֹ ָהיְ ָתה ְ ּב ִפיוֶ ׁ ,ש ּ*מ ָּתר ְל ָא ָדם ְל ָה ִעיד ַ#ל־ ְקרוֹ ָביו ַּכ ֲא ׁ ֶשר הוּ א
ֵמ ִעיד ְלחוֹ ָב ָתם ,וְ ָל ֵכן *מ ָּתר לוֹ ַל ָּק ָ ּב"ה ְל ָה ִעיד ְּכנֶ גֶ ד ַ#ם יִ שְׂ ָר ֵאל#ַ ,ל־ ַאף ׁ ֶש ֵהם ָ ּבנָ יו ְקרוֹ ָביוִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ֵמ ִעיד ְלחוֹ ָב ָתם .או ָּלם
יח ְ ּב ִפ ְל ּפוּלוֹ ֶאת־ ַה ֵה ֶפ ְךִּ ,כי ַ ּגם ְלחוֹ ָבה ָאסוּר ְל ָקרוֹ ב ְל ָה ִעידֶ ׁ ,ש ֵּכן ָּכל־־חוֹ ָבה ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה
ַָּ #תהַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק ִמ ּז'וֹ ִריק ,הוֹ ִכ ַ
גּ וֹ ֶר ֶרת זְ כוּתְ ,ו ִאם ְּכ ֶרגַ ע יְ *ח ְ ּיב ּו ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ַ ּבדִּ יןֲ ,הלֹא ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ְ ּי ַק ְ ּבל ּו ֶאת ָ#נְ ׁ ָשם יֵ ְצא ּו זַ ָּכ ִאיםִ ,ה ׁ ְש ַּת ֵּתק ַה ָּק ֵטגוֹ ר ְונִ ְס ַּת ְּתמוּ
ַט ֲ#נוֹ ָתיו" .ו ְּבעוֹ ד ִצבּ וּר ַה ֶּנ ֱא ָס ִפים ׁ ָשר ּוי ְ ּב ִה ְת ַר ְ ּג ׁשוּת ְל ׁ ֵש ַמע ַהדְּ ָב ִריםִ ,ס ֵ ּים ַה'חוֹ זֶ ה' ְו ָא ַמר" :וּ ִמ ֵּכ ָיון ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַּת ֵּקק ַה ָּק ֵטגוֹ רָ ,ה ָבה
וְ נִ ְת ַקע ַ ּב ּ ׁשוֹ ָפר" ,וְ ֵה ֵחל ְ ּב ִב ְרכוֹ ת ַה ְּת ִקיעוֹ ת.
ַר ִ ּבי יִ שְׂ ָר ֵאל טוֹ יְ ִסיג ִמ ַּמ ֶּט ְר ְסדוֹ ְרף ַ ּב ַ#ל " ֵ ּבית יִ שְׂ ָר ֵאל"ָ ,היָ ה ָרגִ יל לוֹ ַמר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְל ִה ָּז ֵהר ְמאֹד ׁ ֶש ּלֹא ִל ְפ ּ ֹג ַּ ְ #ב ׁשוּם ָא ָדם ׁ ֶש ֶ ּי ׁש לוֹ ֲחזָ ָקה
ַל ֲ#בֹר ִל ְפנֵ י ַה ֵּת ָבה ,אוֹ ִל ְתק ַֹּ ַ #ב ּ ׁשוֹ ָפרִּ ,כי ַהדָּ ָבר גּ וֹ ֵרם ִל ׁ ְש ִפיכוּת דָּ ִמים ׁ ֶשל־ ַמ ָּמ ׁשְ .ו ָרגִ יל ָהיָ ה ְל ַס ּ ֵפר ַמ ֲ#שֶׂ ה ְ ּב ַב ַ#ל־ ּתוֹ ֵק ֶַ ׁ ,#ש ָהיְ ָתה
לוֹ ֲחזָ ָקה ׁ ֶשל ׁ ָשנִ ים ִל ְתק ַֹּ ְ #ב ֵבית־ ַה ְּכנֶ ֶסת ׁ ֶש ָ ּב ִעיר ַמ ֶּט ְר ְסדוֹ ְרף ,או ָּלם ַּכ ֲא ׁ ֶשר נִ ְב ֲחר ּו ּ ַפ ַ#ם ַ ּג ָ ּב ִאים ֲח ָד ׁ ִשיםֶ ,ה ְח ִליט ּו ַה ָ ּלל ּו ְל ַפ ְּטרוֹ
ִמ ִּמשְׂ ָרתוֹ ּ ְ ,ב ַט ֲ#נָ ה ׁ ֶש ֵאין ָּכאן ָ ּב ִעיר ׁשוּ ם ֲ'חזָ קוֹ ת' ׁ ֶש ֵהןּ ִ .ב ֵּק ׁש ַר ִ ּבי יִ שְׂ ָר ֵאל ֵמ ַה ַ ּג ָ ּב ִאים ׁ ֶש ּלֹא ְל ַה ֲִ #בירוֹ ִמ ַּת ְפ ִקידוֹ  ,או ָּלם ַה ָ ּלל ּו לֹא
יח ַה ָ ּלה ִל ְתק ַֹּ ְ #ב ׁשוּ ם
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ,לֹא ִה ְצ ִל ַ
י #זְ ַמן ַה ְּת ִקיעוֹ ת ְ ּבר ׁ
ׁ ָש ְמע ּו ְ ּבקוֹ לוֹ  ,וְ ִכ ְ ּבדוּ ָא ָדם ַא ֵחר ִל ְתק ַֹּ ִ #ב ְמקוֹ מוֹ  .אוּ ָלם ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִה ִ ּג ַ
א ֶֹפן ,ו ְּכ ׁ ֶש ָ ּב ַדק ַר ִ ּבי יִ שְׂ ָר ֵאל ֶאת־ ַה ּ ׁשוֹ ָפרָ ,מ ָצא בּ וֹ ֶס ֶדק ַה ּפוֹ ֵסל ,וְ ֶה ְר ָאה אוֹ תוֹ ַל ַ ּג ָ ּב ִאים ְ ּב ָא ְמרוֹ ֲ " :ה ֵרי ָל ֶכם עֹנֶ ׁש ִמן־ ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם"ְ .ל ַא ַח ר
ַה ְּת ִפ ָ ּלה ִהזְ ִמין ַר ִ ּבי יִ שְׂ ָר ֵאל
ֶאת ַ ּב ַ#ל ַה ּתוֹ ֵק ַַ #הוָּ ִתיק
ְל ֵביתוֹ  ,וְ ה ּוא ָּת ַקע ִ ּב ׁ ְש ִבילוֹ
ֶאת־ ָּכל־ ַה ְּת ִקיעוֹ ת.
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה
ִס ּ ְפר ּו ּ ַפ ַ#ם ְ ּבר ׁ
מה זַ ְל ָמן אוֹ יֶ ְר ַ ּב ְך,
ְל ַר ִ ּבי ׁ ְשלֹ ֹ
ַ#ל ֵ ּבית־ ְּכנֶ ֶסת ְמ *ס ָ ּים ׁ ֶש ּ ׁ ָשם
יש
ַָ #מד ַ ּב ַ#ל ַה ּתוֹ ֵק ִַ ,#א ׁ
מו ָּרם ֵמ ָ#ם וּ ַב ַ#ל ֶרגֶ ׁשְ ,וגָ ָ#ה
ִ ּב ְב ִכי ְ ּב ֶט ֶרם ֵה ֵחל ַ ּב ְּת ִקיעוֹ ת.
ָ ּג ַ#ר בּ וֹ ַה ַּמ ְק ִריא וְ ָא ַמרָ " :מה
ַא ָּתה בּ וֹ ֶכה? ַה ִאם ִל ְפנֵ י
ילת ַמצָּ ה ַ ּגם־ ֵּכן ְמ ָמ ֵרר
ֲא ִכ ַ
ַא ָּתה ְ ּב ֶב ִכי?! ֵאין ַט ַ#ם ַל ְ ּב ִכי
ִמ ְצוָ ה".
ֲ#שִׂ ַ ּית
ְ ּב ֶט ֶרם
מה זַ ְל ָמן
ִה ְצ ַט ֵ#ר ַר ִ ּבי ׁ ְשלֹ ֹ
ַהדְּ ָב ִרים,
ְל ׁ ֵש ַמע
ְמאֹד
יצד
וְ ִה ְת ַ ּב ֵּטא ִ ּב ְכ ֵאב־ ֵלבֵּ " :כ ַ
יש ָּכ ׁ ֵשר
ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַב ֵּטל ֵמ ִא ׁ
ַה ֶה ְר ֵ ּג ׁש
ֶאת
ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל,
ַה ַּנ ֲֶ #לה ׁ ֶש ֶ ּי ׁש לוֹ ְ ּב ֶט ֶרם עוֹ ֵמד
הוּא ְל ַק ֵ ּים ִמ ְצ ַות ֲ#שֵׂ ה
דְּ אוֹ ַריְ ָתא".
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה,
ׁ ְשנַ ת ַא ַחת ְ ּב ֵליל ר ׁ
נִ ְכנַ ס ַה ַּמ ִ ּגיד ַר ִ ּבי ׁ ָשלוֹ ם
ׁ ְש ַב ְדרוֹ ן ִל ְת ִפ ָ ּלה ְ ּברֹב־ ָ#ם
ְ ּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ְ'ק ַהל ֲח ִס ִידים'
ֶח ֶסד'
'ש ֲֵ #רי
ַׁ
ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְשכוּ נַ ת
ִ ּבירוּ ׁ ָש ַליִ ם ,וּ ְב ֶט ֶרם ֵה ֵח ּלוּ
ְל ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ְּת ִפ ַ ּלת ְַ #ר ִבית ׁ ֶשל
ֵליל ִה ְת ַקדֵּ ׁש ַה ַחגּ ִ ,ב ְק ׁשוּ
יִ #ל ְפנֵ י
ִמ ֶּמנּ ּו ַה ַ ּג ָ ּב ִאים ְל ַה ׁ ְש ִמ ַ
ִה ְתעוֹ ְררוּ ת
ַה ָּק ָהל דִּ ְב ֵרי
יטאלָ #ָ ,לה
ְּכ ִמנְ ַהג ְק ִה ּלוֹ ת ַרבּ וֹ תָ ּ .פנָ ה ַר ִ ּבי ׁ ָשלוֹ ם ֶאל ֲארוֹ ן ַה ְּס ָפ ִריםָ ׁ ,ש ַלף ִמ ּ ׁ ָשם ֶאת ַה ֵּס ֶפר " ׁ ַש ֲֵ #רי ְק *ד ּ ׁ ָשה" ְל ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים וִ ַ
יכ ְך ִענְ יַ ן ַה ִּמדּ וֹ ת
ימה ,וְ ֵה ֵחל ְל ַה ְק ִריא ִמ ּ ׁ ָשם ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ַה ָ ּלל ּו" :וְ ִה ֵּנה ִענְ יַ ן ַה ִּמדּ וֹ תֵ ,הן *מ ְט ָ ּבעוֹ ת ָ ּב ָא ָדם ַ ּב ֶּנ ֶפ ׁש .ו ְּל ִפ ָ
ַ#ל־ ַה ִ ּב ָ
אד־ ְמאֹד" .ה ּוא לֹא ִה ְר ִחיב ֶאת־ ַהדִּ בּ וּרִ ,ה ְמ ׁ ִש ְ
יך ִל ְקרֹא ֶאת דִּ ְב ֵרי ַה ּמו ָּסר ַהנּ וֹ ְק ִבים ,וּ ָפ ַרץ ִ ּב ְב ִכי
ָה ָרעוֹ ת ָק ׁשוֹ ת ִמן־ ָה ֲֵ #ברוֹ ת ְַ #צ ָמן ְמ ֹ
ַמרְּ .כ ׁ ֶש ִּס ֵ ּיםָ ,חזַ ר ׁשוּב ַ#ל־ ַהדְּ ָב ִרים ,וְ יוֹ ֵתר לֹא ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יהםֶ ׁ ,שה ּוא ִע ַּקר ָה ֲ#בוֹ ָדה.
יך ְּכ ֵדי ְלעוֹ ֵרר ֶאת ַה ָּק ָהל ְל ַת ֵּקן ֶאת־ ִמדּ וֹ ֵת ֶ

)מ ְט ָ!ם

נֶ ֱֽא ַחז ַ ּב ְּס ַב ְך ְ ּב ַק ְרנָ יו

)בראשית כב ,יג(

ְ ּב ַט ֲ! ֵמי ַמ ֲא ִר ְ
יך ַט ְר ָחא ֶא ְתנַ ְח ָּתאֶ ,ר ֶמז ְל ִד ְב ֵרי
ַה ּ ִמ ְד ָר ׁשֶ ׁ ,ש ְּב ָכל־ ַהדּ וֹ רוֹ ת נֶ ֱא ָחזִ ים ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל
וּמ ְס ַּת ְּב ִכים ְּב ָצרוֹ ת ,וְ סוֹ ָפם ְל ִה ָ ּג ֵאל ְ ּב ַק ְרנָ יו
ַ ּב ֲ! ֵברוֹ ת ִ
ׁ ֶשל־ ַאיִ לֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר וַ ה' ֱאל ִֹקים ְּב ׁשוֹ ָפר יִ ְת ָקע ,דְּ ַהיְ נוּ
ׁ ֶש ַא ַחר ַה ּ ַמ ֲא ִר ְ
יך ַט ְר ָחא ָּתבוֹ א ֶא ְתנַ ְח ָּתא .וְ עוֹ ד ֶר ֶמז
יֵ ׁש ָּכאן ְל ִד ְב ֵרי ֲחזַ "לָ :א ַמר ַה ָּק ָּב"ה ,יִ ְהיוּ ּתוֹ ְק ִעים
ֹאש ַה ּ ָׁשנָ ה ,וַ ֲאנִ י סוֹ ֵל ַח
ְל ָפנַ י ַּב ֶּק ֶרן ַה ֶּזה ְּבר ׁ
יהם .וְ ֵכןָ ,ל ּ ָמה ּתוֹ ְק ִעים ְּכ ׁ ֶש ֵהם יוֹ ׁ ְש ִבים
ַל ֲ!וֹנוֹ ֵת ֶ
וְ עוֹ ְמ ִדים? ְל ַ! ְר ֵּבב ֶאת־ ַה ּ ָשׂ ָטן ,וּ ֵפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י ֶׁש ַ!ל־יְ ֵדי
יכים ְל ַק ֵ ּים ֶאת ַה ּ ִמ ְצוָ הִ ,מ ְס ַּת ְּת ִמים ַט ֲ!נוֹ ָתיו.
ׁ ֶש ּ ַמ ֲא ִר ִ
וְ זֶ ה ַמ ֲא ִר ְ
י!ת
יכים ִּב ְת ִק ַ
וּמ ֲא ִר ִ
יך ַט ְר ָחאֶ ׁ ,ש ּטוֹ ְר ִחים ַ
ׁשוֹ ָפר!ַ ,ל־יְ ֵדי זֶ ה ָ ּב ָאה ָה ֶא ְתנַ ְח ָּתא וְ ַה ּ ְמנו ָּחה) .פני יוסף(

ח ֶד ׁש
יעי ְ ּב ֶא ָחד ַל ֹ
ח ֶד ׁש ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
ַ ּב " ֹ

)ויקרא כג ,כד(

ֹאש
ְ ּב ַק ְד ָמא וְ ַאזְ ָלאִּ ,כי ַּב ּתוֹ ָרה לֹא ִה ְת ּ ָפ ֵר ׁש ׁ ֶשר ׁ
ַה ּ ׁ ָשנָ ה הוּ א יוֹ ם ַהדִּ יןֶ ׁ ,ש ּל ֹא נִ ְסמ ְֹך ָ! ָליו ִל ְת ׁשו ָּבה
ֶא ָּלא נַ ְקדִּ ים וְ נַ ֲ!שֶׂ ה ְּת ׁשו ָּבה ְל ָפנֶ ָ
יה) .דרושי הרמבא"ד(

ק ֶד ׁש& יִ ְֽהיֶ ה ָל ֶ$כם
ִ ֽמ ְק ָרא־ " ֹ

)במדבר כט ,א(

ֵּת ַבת יִ ְֽהיֶ ה ְ ּב ַט ַ!ם )מ ָּנח ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ׁשוֹ ָפר הוֹ ֵל ְךְ ,ל ַר ּ ֵמז
וּמ ִביא ֶאת־ ְּת ִפ ּלוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל,
י!ת ׁשוֹ ָפר ׁ ֶשהוֹ ֵל ְך ֵ
ִל ְת ִק ַ
ם ׁ ַש ָ ּב $תוֹ ן ִז ְכרוֹ ן
מר ַ ּב ּ ָפסוּק יִ ְֽהיֶ +ה ָל ֶכ &
ּו ְב ָפ ָר ׁ ַשת ֱא ֹ
ְּתרו ָּ,הֵּ ,ת ַבת יִ ְֽהיֶ +ה ְּב ׁשוֹ ָפר ְמ )ה ּ ָפ ְךְ ,ל ַר ֵּמז ְל ַת ָּקנַ ת
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ְ ּב ׁ ַש ָּבת ֵאין ּתוֹ ְק ִעים
ֲחזַ "לֶ ׁ ,ש ִאם יָ חוּל ר ׁ
בּ וֹ  ,וְ ׁ ָשם נֶ ֱא ַמר ׁ ַש ָ ּבתוֹ ן ַה ְמ ַר ּ ֵמז ַל ּ ׁ ַש ָ ּבת) .פני יוסף(

)מ ְד ָ ּג ׁש
ָּכ ַתב ַה ּטוּר" :וְ ִת ְּקנ ּו ְלהוֹ ִסיף ְ ּב ִב ְר ַּכת ָמגֵ ן ַא ְב ָר ָהם
'זָ ְכ ֵרנ ּו ְל ַח ִ ּיים'ִּ ,כי ַּב ַח ִ ּיים נוֹ ֵפל ְל ׁשוֹ ן זְ ִכ ָירה ,וְ יֵ ׁש
ְּב ַמ ְט ֵ ּב ַ! זֶ ה י"א ֵּתבוֹ ת ְּכנֶ גֶ ד י"א ֵּתבוֹ ת ׁ ֶש ַּב ּ ָפס ּוק
" ֶה ָחפֹץ ֶא ְח ּפֹץ מוֹ ת ָר ׁ ָשע" וְ י"א ֵּתבוֹ ת ׁ ֶש ַּב ּ ָפס ּוק
"ו ְּב ׁשוּב ָר ׁ ָשע ֵמ ִר ׁ ְש ָ!תוֹ " ,וְ ֵכן יֵ ׁש ַּב ּ ָפסוּק "וְ עוֹ ד ָ ּב ּה
ֲ!שִׂ ִר ָ ּיה" ,וְ יֵ ׁש ָ ּב ֶהן ס"ח אוֹ ִתיּוֹ ת ְּכ ִמנְ יַ ן ַח ִ ּיי"ם ְּכנֶ גֶ ד
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה
ס"ח ֵּתבוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְּב ָפ ָר ׁ ַשת ַה ָּק ְר ָּבנוֹ ת ׁ ֶשל ר ׁ
ְּב ִפינְ ָחס ,וּ ְכנֶ גֶ ד ס"ח ַא ְל ִפין ׁ ֶש ֵהן ַּב ֲ!שֶׂ ֶרת ַהדִּ ְּברוֹ ת".
ַרבּ וֹ ת נִ ְד ֲחק ּו ְמ ָפ ְר ׁ ֵשי ַה ּטוּר ְל ַה ְס ִ ּביר ֶאת־דְּ ָב ָריוֶ ׁ ,ש ֵּכן
וּב ׁשוּב ָר ׁ ָשע" ְּכ ִפי ִצ ּט ּוטוֹ ׁ ֶשל־ ַה ּטוּ ר ל ֹא
ּ ָפסוּק " ְ
יחזְ ֵקאל ׁשוֹ נֶ ה וְ גַ ם יֵ ׁש
י! ַּב ַּת ַּנ" ְך ּ)כ ּלוֹ  ,וְ ַה )ּנ ַּסח ִּב ֶ
מוֹ ִפ ַ
בּ וֹ י"ב ֵּתבוֹ ת ְול ֹא י"א ,וּ ַב ּ ָפסוּק ֲ'!שִׂ ִר ָ ּיה' יֵ ׁש ט"ו
ֵּתבוֹ תּ .ו ַב ּ ְפס ּו ִקים ַּגם ֵאין ס"ח אוֹ ִתיּוֹ ת ,וְ ֵכן ְּבנ) ַּסח
"זָ ְכ ֵרנ ּו" ֵאין ס"ח אוֹ ִתיּוֹ תְ .ו ַה ֵּבית יוֹ ֵסף נִ ְד ַחק לוֹ ַמר
זוֹ ְכ ֵרינ ּו ָמ ֵלא ְּבוָ א"ו וְ י ּו"דּ ,כוֹ ְת ֵבינ ּו ְּבוָ א"ו אוֹ י ּו"ד,
ַא ְך ֵאינוֹ ַּכדִּ ְקדּ וּ ק ,וְ ַר ִּבים ֵּת ְרצוּ ה ּו ָּב ֳא ָפנִ ים ׁשוֹ נִ ים.

ְמ )מ ָּלח

ְ ּב ִעיר ְסלוֹ נִ ים ִ ִה ְתגּ וֹ ֵרר ַמשְׂ ִּכיל ֶא ָחדֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ְמזַ ְלזֵ ל
ְּב ִד ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים וּ ְב ִמנְ ֲהגֵ י יִ שְׂ ָר ֵאלַ ּ .פ ַ!ם ָ! ַמד ְו ִלגְ ֵלג ַ!ל
ִמנְ ַהג יִ שְׂ ָר ֵאל ְל ַה ְט ִ ּביל ֶאת ּ ְפרו ַּסת ' ַה ּמוֹ ִציא' ִ ּב ְד ַב ׁש
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה דְּ ַב ׁש ו ִּמינֵ י ְמ ִת ָיקה ְל ִס ָּמנָ א
ַּכ ּ ִמנְ ָהג ֶל ֱאכֹל ְ ּבר ׁ
י! ָך ׁ ֶש ֵהן
וּמ ְצא ּו לוֹ ֶר ֶמז ַּב ֵּתבוֹ ת דְּ ַב ׁש ַאשְׂ ִּב ֶ
ָט ָבאָ ,
יעי ,הוּא ח ֶֹד ׁש ִּת ׁ ְש ֵריַ !ָ .מד ָׁשם
ימ ְט ִר ָ ּיה חֹ ֶד ׁש ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
ְ ּבגִ ַ
ּ ִפ ֵּק ַח ֶא ָחדֶ ׁ ,ש ָ ּי ַדע ׁ ֶשאוֹ תוֹ ַמשְׂ ִּכיל יָ ַרד זֶ ה ִמ ְּכ ָבר
ִמ ְּנ ָכ ָסיו וּ ָפ ׁ ַשט ֶאת־ ַרגְ לוֹ ְלנוֹ ׁ ָשיו ָה ַר ִּבים ׁ ֶש ֵאין ָל ֶהם
יהם,
יצד ְלהוֹ ִציא ִמ ֶּמנּ ּו ֶאת חוֹ בוֹ ָתיו ַה ְּגדוֹ ִלים ֲא ֵל ֶ
ֵּכ ַ
ּו ָפ ַסק לוֹ ֶאת־ ּ ְפסוּ קוֹ ְ ׁ " :ש ַמע נָ א ,מ ּו ָטב ִל ְהיוֹ ת
ַ'ה ּמוֹ ִציא' ִּב ְד ַב ׁשֵ ,מ ֲא ׁ ֶשר ִל ְהיוֹ ת ַ'ה ּמוֹ ִציא ֵמ ֲח ֵברוֹ '"...

ש ה' ַ! ּמוֹ ְונַ ֲח ָלתוֹ ל ֹא יַ ֲ!זֹב"ְ .ו ָל ֵכן ֶא ְפ ָׁשר לוֹ ַמר ַה ּ ַט ַ!ם ָלזֶ ה
יכה ִל ְהיוֹ ת ְ ּבשִׂ ְמ ָחה וּ ְב ִב ּ ָטחוֹ ן ַ!ל ֶח ֶסד ַהבּ וֹ ֵרא ָ ּברוּ ְך־הוּ אִּ " ,כי ל ֹא־יִ ּטֹ (
ַה ְּת ׁשוּ ָבה ְצ ִר ָ
ֹאש ַה ּ ָׁשנָ הְּ ,כ ֵדי ְל ַה ְראוֹ ת ֶׁש ֵאין ָצ ִר ְ
מד ְ ּב ַא ֲה ָבה וּ ְב ִׂש ְמ ָחה ִל ְפנֵ י ַה ָּמקוֹ ם) .המגיד מקוז'ניץ(
ֶׁש ֵאין נוֹ ְפ ִלים ַ!ל־ ּ ְפנֵ ֶ
יהם ְ ּב ֶ! ֶרב ְ ּבר ׁ
יך ִל ּפֹל ַ!ל־ ּ ָפנָ יוַ ,רק ַל ֲ! ֹ

