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ֶרְך – ֱאמֹר ֵציָדה ַלּדֶ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

נֵי ַאֲהרֹן  יָֻחדוֹת. ּבְ ֻהנָּה ַהּמְ ִמְצווֹת ַהּכְ ֵתנוּ ּפוַֹתַחת ּבְ ּפָָרׁשָ
ַהְנָהָגה  ִלְכָלֵלי  זָכוּ  ְוָלֵכן  ה',  ְרֵתי  ְמׁשָ ִלְהיוֹת  ִנְבֲחרוּ 
ֵמא  ְלִהּטָ ּלֹא  ׁשֶ ֻמְזָהִרים  ַהּכֲֹהִנים  ּבִָחים.  וְּמׁשֻ ְמיָֻחִדים 
את  ְבַעת ְקרֹוֵביֶהם(, ְוֵכן לֹא ָלׂשֵ ִמיַתת ׁשִ ָרט ּבְ ת )ּפְ ַלּמֵ
תֹו  ָ ְקֻדּשׁ דֹול ִמְתַעּלֶה ּבִ ה וְּפסוָּלה. ַהּכֵֹהן ַהּגָ רוּׁשָ ה ּגְ ָ ִאּשׁ

א. ָלל, ַוֲאִפּלוּ ַאְלָמנָה לֹא ִיּשָׂ ְוַעל ּכֵן הוּא ֵאינֹו ִנְטָמא ּכְ
רוּיָה  ּפֹוִלין ַהֲחׁשוּבוֹת, )ַהּקְ ֵמָעֵרי  יָקה,  ָהַעּתִ ְקָראָקא  ּבִ
ּבֹו  יֵּׁש  ׁשֶ ִסּפוּר  יק,  ַעּתִ ִסּפוּר  ר  ּמֵ ּתַ ִנׁשְ ְקָרקֹוב(  יֵָמינוּ  ּבְ

ַמִים ְויְִרַאת ֵחְטא. ֵדנוּ יְִרַאת ׁשָ ְלַלּמְ
ַמִים, ְוִהְתַנֲהגוּתֹו  ל ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ ְקָראָקא ָהְיָתה ִעיר ׁשֶ
ְנעוָּריו  ִהּלָה. ּבִ לֹמֹה-ִזיְגמֹוְנד ִזְעְזָעה ֶאת ְיהוֵּדי ַהּקְ ל ׁשְ ׁשֶ
ְצוֹות, ְוֵהֵחל ִלְחיֹות  ֶרְך ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ לֹמֹה ֶאת ּדֶ נַָטׁש ׁשְ
ר ִעם ְצִעיִרים לֹא ְיהוִּדים, ְונַָהג  ַחּיֵי ֶהְפֵקר. הוּא ִהְתַחּבֵ
ְלִזיְגמֹוְנד,  מֹו  ׁשְ ֶאת  ּנָה  ׁשִ ַמן  ְּ ַהז ְמרוַּצת  ּבִ ֵמֶהם.  ֶאָחד  ּכְ
ֵאזֹור  ּבְ ַלט  ָ ּשׁ ׁשֶ ַהּנִָסיְך  ל  ׁשֶ ֲאֻחזֹּוָתיו  ִלְמַנֵהל  ְוִנְתַמּנָה 

ְקָראָקא.
ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָהִעיר  ַרב  ֵבית  ּבְ ִזיְגמֹוְנד  הֹוִפיַע  ֶאָחד  יֹום 

ָהַרב  ה: הוּא ְמֻעְניָן ׁשֶ ׁשָ ּקָ ִנים, וְּבִפיו ּבַ יׁש וְּנׂשוּא ּפָ ַרב יָׁשִ
ׁש ָלַדַעת  ּקֵ ין ִעם ֲארוָּסתֹו. ָהַרב ּבִ ה ְוִקּדוּׁשִ יֲַערְֹך לֹו ֻחּפָ
ה  ִאׁשָּ ָהְיָתה  ִהיא  ָמּה.  ׁשְ ּבִ נַָקב  ְוִזיְגמֹוְנד  ּלָה,  ַהּכַ ִמי 
ַמִים יֵָתר  ֶדת, ַאְך לֹא ִיְרַאת ׁשָ ָחה ְמֻכּבֶ ּפָ ׁשְ ה, ִמּמִ רוּׁשָ ּגְ
ְוָאסוּר  ּכֵֹהן  י הוּא  ִכּ ְלִזיְגמֹוְנד  יר  ִהְזּכִ ָהַרב  ה.  ּדָ ַהּמִ ַעל 
ן  י ִיְתַחּתֵ ַזַעם ְוָאַמר ִכּ ִעיר ֵהִגיב ּבְ ה. ַהּצָ רוּׁשָ את ּגְ לֹו ָלׂשֵ

ּה ִויִהי ָמה. ִאּתָ
ּה,  ְחּתָ ּפַ ה וְּבנֵי ִמׁשְ רוּׁשָ ה ָהַרב ִלְפנֹות ֶאל ַהּגְ ְך ִנּסָ תֹוְך ּכָ ּבְ
ָהיוּ  לוּ, ׁשֶ לוּ ֲאסוִּרים. ַהּלָ ּשׂוִּאין ַהּלָ י ַהּנִ ְכנֵַע אֹוָתם ִכּ וְּלׁשַ
ּשׂוִּאין  י ַהּנִ ֵרי ִמְסָחר, ִקוּוּ ִכּ ִקׁשְ ְקׁשוִּרים ִעם ִזיְגמֹוְנד ּגַם ּבְ
רוּ ֶאת ִעְסֵקיֶהם, ְולֹא ָרצוּ ְלִהּכָנֵס ִעּמֹו ְלִעּמוִּתים.  ּפְ ְיׁשַ
ָהַרב  יוַּכל  ִיְרֶצה,  ִאם  י  ִכּ ְטחֹונָם  ּבִ ֶאת  יעוּ  ִהּבִ ֵהם 
י  ָעיָה. ְוֵהם ּגַם הֹוִדיעוּ נְֶחָרצֹות ָלַרב ִכּ ר' ַלּבְ ִלְמצֹא 'ֶהּתֵ

ָכל ִמְקֶרה. ּשׂוִּאין ִיְתַקּיְמוּ ּבְ ַהּנִ
וְּמָסְרִבים  ִנים  ּפָ ים  ִּ ְמִעז ָדִדים  ַהּצְ נֵי  ְ ּשׁ ׁשֶ ָהַרב  ָרָאה  ׁשֶ ּכְ
ּשׂוִּאין,  ַהּנִ עוּ  ּצְ ִיְתּבַ ִאם  י  ִכּ ָלֶהם  הֹוִדיַע  ָסק,  ַלּפְ מַֹע  ִלׁשְ
י  ּתֵ ּבָ ָכל  ּבְ ָהַרב  ְרֵסם  ּפִ נֹוָסף,  ּבְ ֵחֶרם.  ֲעֵליֶהם  יל  יַּטִ
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ל ִנּשׂוֵּאי ּכֵֹהן  ְחָלט ׁשֶ ְקָראָקא ֶאת ָהִאּסוּר ַהּמֻ נֶֶסת ּבִ ַהּכְ
ה. וְּגרוּׁשָ

ְמכוּ, ּכַּמוָּבן,  ִהּלָה ַהּיְהוִּדית ּתָ נֵי ַהּקְ ּבִָעיר ָסֲערוּ ָהרוּחוֹת. ּבְ
נוּת ְקרֹוֵבי  ַעְקׁשָ בוּ ּבְ ל ָהַרב, ַאְך מוָּלם ִהְתיַצְּ ֶעְמָדתֹו ׁשֶ ּבְ
ִמיִדיֵדיֶהם  ה  ּכַּמָ ם  ִצּדָ ּלְ ׁשֶ ּכְ ה,  רוּׁשָ ַהּגְ ל  ׁשֶ ּה  ּפְַחּתָ ִמׁשְ
ל ָהַרב נֶֶהְפָכה  יָפה ׁשֶ ּקִ ַהּתַ דוּת  ָלֶהם. ַהִהְתנַּגְ ֶהְחִניפוּ  ׁשֶ
תֶֹקף ַמֲעָמדֹו ָהָרם  ר ּבְ ְלֶאְתּגָר ֲעבוּר ַהצִָּעיר ַהּפֹוֵקר, ֲאׁשֶ
ין,  ּדוּׁשִ ה ֶאת ַהּקִ רוּׁשָ י ָהַרב ַעְצמֹו יֲַערְֹך לֹו ְוַלּגְ ִהְצִהיר ִכּ

דוּתֹו ָהַעזָּה. ַלְמרוֹת ְוַעל ַאף ִהְתנַּגְ
י  ִכּ ֵאזוֹר,  ּבָ וֵֹלט  ַהּשׁ ַהנִָּסיְך  ֶאת  ְכנֵַע  ְלׁשַ ִהְצִליַח  ִזיְגמוְֹנד 
עוֹת ְקדוּמוֹת'. ַהנִָּסיְך  א ִמּתוְֹך 'ּדֵ ְלִהּנָׂשֵ ּנוּ  ָהַרב מוֹנֵַע ִמּמֶ
ֶאת  ּגַם  ה  ִגיׁשָ ַלּפְ ן  ְוִזּמֵ ֵאָליו,  ָהַרב  ֶאת  ְלַהְזִמין  ֶהְחִליט 
י ֵאין ֵאּלֶה  יר ַלנִָּסיְך ְוַלֶהְגמוֹן ִכּ ַהֶהְגמוֹן ַהּנוְֹצִרי. ָהַרב ִהְסּבִ
תוָֹרתוֹ, ְוֵאין  ּלוֹ, ֶאּלָא זֶהוּ ִצוּוּי ַהּבוֵֹרא יתב"ש ּבְ עוֹת' ׁשֶ 'ּדֵ
ל  ַסְמכוָּתם ׁשֶ י ּבְ ּנוּ. ַהֶהְגמוֹן ָטַען ִכּ אי ִלְנטוֹת ִמּמֶ ַ הוּא ַרּשׁ
כָֹחם ָלֵתת  ּבְ ת ְלַהְתִאים ֶאת ַהֲהָלָכה ַלּנְִסּבוֹת, ְוׁשֶ י ַהּדָ ִאיׁשֵ
ָחה  ְכָתב. ָהַרב ּדָ ּבִ ַעל ּפֶה' ַלּתוָֹרה ׁשֶ ּבְ ל 'ּתוָֹרה ׁשֶ ּפֵרוּׁש ׁשֶ
מָסֶֹרת  ַעל־ּפֶה עוֶֹבֶרת ּבְ ּבְ ַהּתוָֹרה ׁשֶ ָבָריו, ְוִהְבִהיר ׁשֶ ֶאת ּדְ
ְכָתב  ּבִ ִליָמה ֶאת ַהּתֹוָרה ׁשֶ רוָּרה ִמּדֹור ְלדֹור, ְוִהיא ַמׁשְ ּבְ

ָלל. ּנֹות אֹוָתּה ּכְ ַסְמכוּתֹו ְלׁשַ ְוֵאין ּבְ
הוּא  ָאְמנָם  י  ִכּ ַהּנִָסיְך,  ָאַמר  ְך  ָ ֻמּשׁ ַהּמְ יּוּן  ַהּדִ ִסיּוּם  ּבְ
הוּא  ה  ְלַמֲעׂשֶ ַאְך  ָהַרב,  ל  ׁשֶ תֹו  ֶעְמּדָ ֶאת  ְמאֹד  ד  ְמַכּבֵ
ה.  רוּׁשָ ְוַהּגְ ִזיְגמֹוְנד  ל  ׁשֶ ָתם  ֻחּפָ ֶאת  ַלֲערְֹך  ָעָליו  ּפֹוֵקד 
י ִאיׁש לֹא יוַּכל  ְבֵרי ַהּנִָסיְך, ְוִהְבִהיר ִכּ ָהַרב לֹא ִנְבַהל ִמּדִ
ה. ַהּנִָסיְך  ָבר ַהְמנֻּגָד ְלתֹוַרת מֹׁשֶ ִלְכּפֹות ָעָליו ַלֲעׂשֹות ּדָ

ל ִמי יָקוּם". ין ְוִנְרֶאה ְרצֹונֹו ׁשֶ ַכַעס: "ַנְמּתִ ִהְפִטיר ּבְ
ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ ֶפַתח  ּבְ ַהּנִָסיְך  ַחּיֵָלי  הֹוִפיעוּ  ֶאָחד  ּבֶֹקר 
וּק,  ַהּשׁ ז  ֶמְרּכַ ֶאל  ַלֲהִביאֹו  ה  ֻקּדָ ּפְ ָהְיָתה  יָָדם  ּבְ ָהַרב. 
יָָצא  ָהַרב  ה.  רוּׁשָ ְוַהּגְ ִזיְגמֹוְנד  ל  ׁשֶ ֲחֻתָנָּתם  ָעֵרְך  ּתֵ ם  ׁשָ
נֵי  ט נָחוּׁש, ְוָכְך ִהְתיַּצֵב מוּל ּבְ רֹאׁש זָקוּף וְּבַמּבָ ִית ּבְ ֵמַהּבַ

קֹום. ּמָ ּנֶֶאְספוּ ּבַ ַהזּוּג ַוֲחבוַּרת ּתֹוְמֵכיֶהם ׁשֶ

ָמִעית  ְוִהְבִהיר ַחד ַמׁשְ נָה ֲאֵליֶהם ָהַרב,  ּפָ ִנְרּגָׁש  קֹול  ּבְ
ָבר יֲַעֶלה  נֻּגָד ַלּתֹוָרה, ּגַם ִאם ַהּדָ ָבר ַהְמּ ה ּדָ י לֹא יֲַעׂשֶ ִכּ
ַאְך  ֶהם,  ּבָ ַלְחזֹר  ם  ִלּבָ ַעל  ר  ְלַדּבֵ ה  ִנּסָ הוּא  ַחּיָיו.  ּבְ לֹו 
י ַרק ֵהם ִיְהיוּ  ֶהם ִכּ ִמְריָם. ְלַבּסֹוף ִהְתָרה ּבָ ֵהם ָעְמדוּ ּבְ
ה ָעְמדוּ  רוּׁשָ יֶהם. ִזיְגמֹוְנד ְוַהּגְ ַאְחָרִאים ְלתוְֹצאֹות ַמֲעׂשֵ
ַתח  ם. ֶאת ַהּמֶ ׁשָ ְלַקּדְ ּנוּ  ִמּמֶ ה, ְוָתְבעוּ  ֻחְצּפָ ּבְ מוּל ָהַרב 
ְתאֹם ָקָרא  ּפִ ין.  ַסּכִ ּבְ ר ָהיָה ַלְחּתְֹך  ָעה ֶאְפׁשָ ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ
ַלֲעבֹר  ֵצִני  ְלַאּלְ רוִֹצים  עֹוָלם!  ל  ׁשֶ "ִרּבֹונֹו  קֹול:  ּבְ ָהַרב 
ן  ּתֵ עֹוָלְמךָ,  ּבְ ְמָך  ׁשִ ֶאת  ׁש  ַקּדֵ ם,  ֵ ַהּשׁ ָאּנָא  ִמְצָוְתךָ.  ַעל 
ָך  ִבים נְֶגּדְ ּצָ י ַהּנִ ַלּפֵ ָך ּכְ יָך ַוֲחׂשֹף ְזרֹוַע ָקְדׁשְ ְקָוה ְלדֹוְרׁשֶ ּתִ

ַעזּוּת ֵמַצח!" ּבְ
ה: "ֲענִֵני  ְדֵבקוּת ַרּבָ ֶבִכי, ְוֵהֵחל ִלְקרֹא ּבִ ַרץ ּבְ ָהַרב ַהזֵָּקן ּפָ
דֹוׁש, ַהּגָדֹול ְוַהּנֹוָרא!" ַאְך  ְמָך ַהּקָ ה ְלַמַען ׁשִ ה' ֲענִֵני, ֲעׂשֵ
חוּ ֶאת ָהאֲִויר.  ּלְ ִפּלָתֹו, ְוַזֲעקֹות ֵאיִמים ּפִ ִסּיֵם ָהַרב ֶאת ּתְ
ּבֹור,  ִנְפַער  ה  רוּׁשָ ְוַהּגְ ִזיְגמֹוְנד  ל  ׁשֶ ַרְגֵליֶהם  ַחת  ּתַ
ר  ְרּדֵ ְלִהּדַ ֵהֵחּלוּ  ָעָפר  ֲעֵרמֹות  ְלתֹוכֹו.  ָנְפלוּ  ַנִים  ְ ְוַהּשׁ
ְוֵהם  ָהֲאָדָמה  אֹוָתם  ָתה  ּסְ ּכִ ה  ּקָ ּדַ ְותֹוְך  ַהּבֹור,  ֶאל 

ֶנֶעְלמוּ.
יֶהם  ל ַמֲאַמּצֵ ֲאָדָמה, ַאְך ָכּ ַחּיֵָלי ַהּנִָסיְך ִנּסוּ ַלְחּפֹר ּבָ
מֹו  ּבְ ֲחֶזה  ַהּמַ ֶאת  ִלְראֹות  א  ּבָ ַהּנִָסיְך  ְוא.  ָ ַלּשׁ ָהיוּ 
ׁש  וְּלַבּקֵ ָהַרב  ֶאל  ָלֶלֶכת  ֶהְחִליט  הוּא  ְוֶנְחַרד.  ֵעיָניו 
ׁש  ּקֵ ּבִ ַאְך  לוּתֹו,  ִהְתַנּצְ ֶאת  ל  ִקּבֵ ָהַרב  ְסִליָחתֹו.  ֶאת 
חֹוַמת ֲאָבִנים, ְלַבל  קֹום ּבְ ָבר ֶאָחד – ִלְגּדֹר ֶאת ַהּמָ ּדָ
ֵאָליו  ִרי  ַהּטָ ֶבר  ַהּקֶ ֵמַעל  ֲהִליָכה  ּבַ ַהּכֲֹהִנים  לוּ  ׁשְ ִיּכָ

ַנִים... ְ ָנְפלוּ ַהׁשּ
ֶמְרּכַז  ר ָהיָה ִלְראוֹת ּבְ ִנים ַרּבוֹת ְלַאַחר ִמּכֵן, ֲעַדִין ֶאְפׁשָ ׁשָ
ְלִציּוּן  הוְּקָמה  ׁשֶ ָהֲאָבִנים,  חֹוַמת  ֶאת  ְקָראָקא  ּבִ וּק  ַהּשׁ
ַרַעד  ּפוּר ָעַבר ּבְ נֵי ַהחֹוְטִאים, ְוַהּסִ ּבֹו ִנְבְלעוּ ׁשְ קֹום ׁשֶ ַהּמָ

ִמּדֹור ְלדֹור.
ֵהא  ּתְ לֹא  ַהּתֹוָרה  זֹּאת  ׁשֶ ֵלָמה  ׁשְ ּבֱֶאמוּנָה  ַמֲאִמין  ֲאִני 

ֻמְחֶלֶפת...!

ִפּלָה ֶדֶרְך ַהּתְ ּבְ

ִאיר  ְוַהּמֵ דֹול  ַהּגָ ַהיֹּום  ִלְקַראת  וָּבִאים  ְקֵרִבים  ָאנוּ  ִהנֵּה 
ַעל  ְלִהְתּפַּלֵל  ִמירֹונָה  ְרָבבוֹת  עֹוִלים  ּבֹו  ּבָעֶֹמר",  "ַל"ג 

ְדַבר ְיׁשוָּעה ְוַרֲחִמים.  ע ּבִ ׁשַ "י, ְלִהּוָ ּבִ ֶקֶבר ַרׁשְ
י יוַֹחאי - ָאִביו, ָהיָה  ַרּבִ ְמעוֹן ְמֻסּפָר, ׁשֶ י ׁשִ ל ַרּבִ ַעל ֵלָדתוֹ ׁשֶ
ְלכוּת.  יר ְוָקרוֹב ַלּמַ ֵדי ַהּדוֹר, ָעׁשִ ֶבט ְיהוָּדה, ְוָהיָה ִמּנְִכּבְ ֵ ִמּשׁ

יִאים ָהְיָתה, ִמּצֱֶאָצֵאי  ָרה, ִמזֶַּרע ַהּנְׂשִ ל יוַֹחאי - ׂשָ ּתוֹ ׁשֶ ִאׁשְ
ִהּלֵל ַהזֵָּקן.

י יוַֹחאי  ָרָאה ַרּבִ ׁשֶ ָבִנים. ּכְ ָרה ָהיְָתה ֲעָקָרה ְולֹא ִנְפְקָדה ּבְ ׂשָ
ּה.  ַדְעּתוֹ ְלגְָרׁשָ ִנים ַרּבוֹת ַוֲעַדִין לֹא יְָלָדה, ָעָלה ּבְ ָעְברוּ ׁשָ ׁשֶ
ָבר, אוָּלם  ּתוֹ, לֹא ָאְמָרה לוֹ ּדָ ָרה ִאׁשְ ָבר ְלׂשָ ר נוַֹדע ַהּדָ ּכֲַאׁשֶ



גָּדוֹל  ִכי  ּבְ ִמּתוְֹך  ּלֵל  וְּלִהְתּפַ ְצָדָקה  ָלֵתת  ָלצוּם,  ָתה  ִהְרּבְ
ַמע ֶאת קוֹל  ין. ַוה' ׁשָ יָלּה ִמגֵּרוּׁשִ ּבָר, ְלַהּצִ ֵלב ִנׁשְ ִלְפנֵי ה' ּבְ

ִפּלָָתּה. ּתְ
י יוַֹחאי ָחַלם ֲחלוֹם, ְוִהּנֵה  נָה. ַרּבִ ָ ֵליל רֹאׁש ַהּשׁ ָהיָה זֶה ּבְ
יֵּׁש ּבוֹ ִאיָלנוֹת ַלֲאָלִפים ְוִלְרָבבוֹת  יַַער גָּדוֹל ׁשֶ הוּא עוֵֹמד ּבְ
הוּא  ים.  ְיֵבׁשִ ֶחְלָקם  ַאְך  ּפֵרוֹת,  ֵאי  נוֹׂשְ ַרֲענַּנִים  ֻרּבָם   -
א ֶאת ֵעינָיו ְוָרָאה ִאיׁש  ַען ַעל ִאיָלן יֵָבׁש. הוּא נָׂשָ ַעְצמוֹ, ִנׁשְ
ְכמוֹ ּכַד ָמֵלא ַמִים. ָעַבר ָהִאיׁש  ְרֵאהוּ נוָֹרא ְמאֹד, ְוַעל ׁשִ ּמַ ׁשֶ
ָסמוְּך  ים. ָעַבר ּבְ ה ֵמָהִאיָלנוֹת ַהּיְֵבׁשִ ּמָ ָקה ּכַ ָכל ַהיַַּער, ְוִהׁשְ ּבְ
אוָֹתם.  ָקה  ִהׁשְ ְולֹא  ים  ְיֵבׁשִ ִהּנִיָחם  ָהֲאֵחִרים,  ָלִאיָלנוֹת 
הוִֹציא  יוַֹחאי,  י  ַרּבִ ָעָליו  ַען  ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ָלִאיָלן  יַע  ִהּגִ ר  ּכֲַאׁשֶ
ָקה  ְוִהׁשְ ַחּיִים,  ַמִים  ְמֵלָאה  ְקַטּנָה  ַאַחת  ְצלוִֹחית  ֵמֵחיקוֹ 
אוָֹתם  ָרָכה ּבְ ְרָתה ַהּבְ י ׁשָ י יוַֹחאי ִהְבִחין ִכּ ֶאת ָהִאיָלן. ַרּבִ
ל ְסִביבוֹת ָהִאיָלן  ָכּ ֶאת  ְוִכּסוּ  ְמאֹד  ַמִים ֻמָעִטים; ֵהם גָאוּ 
י  ַמח ַרּבִ ִרי, ְוגַָדל ְמאֹד. ׂשָ א ָהִאיָלן ּפְ ֶכף נָׂשָ ַען. ּתֵ ָעָליו ִנׁשְ ׁשֶ
נָתֹו  ְ ִמּשׁ ַוּיִַקץ  ֲחלוֹמוֹ,  ּבַ ָרָאה  ׁשֶ ְרֶאה  ַהּמַ ַעל  ְמאֹד  יוַֹחאי 
יִת, ֵאם  יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ִפיו ַהּפָסוּק: "מוֹׁשִ ּבְ ׁשֶ ְמָחה, ּכְ ִמּתוְֹך ׂשִ

לוָּק-ה". ֵמָחה, ַהּלְ ִנים ׂשְ ַהּבָ
י,  ָחַלְמּתִ "ֲחלוֹם  ָלּה:  ְוָאַמר  ּתוֹ,  ְלִאׁשְ ֲחלוֹמוֹ  ֶאת  ִסּפֵר 
ֵהן  ְוָהִאיָלנוֹת  ָהעוָֹלם,  הוּא  ַהיַַּער  הוּא:  ׁשוּט  ּפָ וִּפְתרוֹנוֹ 
נָה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ֲעָקרוֹת.  וֵּמֶהן  ּפֵרוֹת,  נוְֹתנוֹת  ֵמֶהן  ים;  ַהּנָׁשִ
ַאּתְ ִהנְֵּך  ּנוָֹתרוֹת ֲעָקרוֹת.  ׁשֶ ְויֵׁש ֵמֶהן  ִנְפָקדוֹת ֵחֶלק ֵמֶהן, 
ָרָכה, ְלהוִֹליד  ְעיַן ַהּבְ קוּ ִמּמַ י, אוֹתוֹ ִהׁשְ ַעְנּתִ ָעָליו ִנׁשְ ָהִאיָלן ׁשֶ
ָבר ֶאָחד נוַֹתר ִלי ְלָהִבין:  יִקים ַוֲחָכִמים. ָאְמנָם, ּדָ ִנים ַצּדִ ּבָ
ֶאת  ְוִאּלוּ  ֵמַהּכַד,  ָהִאיׁש  ָקה  ִהׁשְ ָהִאיָלנוֹת  ל  ָכּ ֶאת  ַמּדוַּע 

לוִֹחית? ָקה ִמּצְ י ִהׁשְ ַעְנּתִ ָעָליו ִנׁשְ ָהִאיָלן ׁשֶ
ִני  ִמיָהה. וְּבֵכן, ַהְרׁשֵ ִמיָהְתָך - ּתְ ּתוֹ: ּתְ ָרה ִאׁשְ ָאְמָרה לוֹ ׂשָ
י ֲעִקיָבא, ְלַסּפֵר לוֹ ַעל ַהֲחלוֹם,  דוֹׁש ַרּבִ נוּ ַהּקָ ָלֶלֶכת ֶאל ַרּבֵ

ָבר!  ְעָלּה: טוֹב ַהּדָ ְתרוֹנוֹ. ָאַמר ָלּה ּבַ יד ָלנוּ ֶאת ּפִ ְוהוּא יַּגִ
רוַּח  ו ֵאָליו וְּנַסּפֵר לוֹ ֶאת ַהֲחלוֹם, ְוהוּא, ּבְ נֵינוּ יְַחּדָ נֵֵלְך ׁשְ

ְתרוֹנוֹ. יד ָלנוּ ֶאת ּפִ ר ֶהֱאִציל ָעָליו ָהֱאלִֹקים, יַּגִ ָקְדׁשוֹ ֲאׁשֶ
דוֹׁש  ּנָא ַהּקָ נֵיֶהם יַַחד ֶאל ַהּתַ נָה ָהְלכוּ ׁשְ ָ מוָֹצֵאי רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ
י  ַרּבִ ְוָאֵכן  ֲחלוֹמוֹ,  ֶאת  לוֹ  ִסּפֵר  יוַֹחאי  י  ַרּבִ ֲעִקיָבא.  י  ַרּבִ
ְוַגם  יוַֹחאי,  י  ַרּבִ ּפַָתר  ר  ּכֲַאׁשֶ ַהֲחלוֹם  ֶאת  ּפַָתר  ֲעִקיָבא 
לוִֹחית. ְוָכְך  ָקַאת אוֹתוֹ ִאיָלן ֵמַהּצְ ת ַהׁשְ הוִֹדיַע לוֹ ֶאת ִסּבַ
ים ַהיּוְֹלדוֹת  ל ַעל ַהּנָׁשִ י ֲחלוְֹמָך הוּא ָמׁשָ ע ְלךָ, ִכּ ָאַמר לוֹ: ּדַ
ִפּלוֶֹתיָה  ּתְ ְוַרק  ֵמָהֲעָקרוֹת.  ִהיא  ָרה  ׂשָ ָך  ּתְ ְוִאׁשְ ְוָהֲעָקרוֹת, 
אוָֹתּה  ִּּכוּ  ז ׁשֶ ֵהן  ה',  ִלְפנֵי  ְפָכה  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ְמעוֶֹתיָה,  ּדִ ְורֹב 
ָרִאיָת ִהיא ְצלוִֹחית  לוִֹחית ׁשֶ ְונֶֶהְפָכה ֵמֲעָקָרה ְליוֶֹלֶדת. ַהּצְ

ִנים. קוָּה ְלהוִֹליד ְלָך ּבָ ּנֶֶאְספוּ, וֵּמֶהן ִהׁשְ ְמעוֶֹתיָה ׁשֶ ל ּדִ ׁשֶ
ן,  ְלִדי ּבֵ נָה ּתֵ ָ זֹאת ַהּשׁ ָרה ְוָאַמר: ּבְ י ֲעִקיָבא ֶאל ׂשָ נָה ַרּבִ ּפָ

יו! ָחְכָמתוֹ וְּבַמֲעׂשָ ָרֵאל ּבְ יִָּאיר ְלִיׂשְ ׁשֶ
לוֹם.  י ֲעִקיָבא, ְוָהְלכוּ ְלֵביָתם ְלׁשָ ִדְבֵרי ַרּבִ נֵיֶהם ּבְ ְמחוּ ׁשְ ׂשָ
ִית  ן. ַהּבַ ָרה ּבֵ ָעה טוָֹבה יְָלָדה ׂשָ ׁשָ נָה, ּבְ ָ אוָֹתּה ַהּשׁ ְוָאֵכן, ּבְ
רוָֹאיו  ְוָכל  ָעָליו,  ָחְפפוּ  ׁשֶ ְוֶהָהָדר  ֵמַההוֹד  אוָֹרה  ִהְתַמּלֵא 
ְמחוּ ּבֹו  אוֹר גָּדוֹל. הוָֹריו ׂשָ ָרֵאל ּבְ י סוֹפוֹ ְלָהִאיר ְלִיׂשְ יְָדעוּ ִכּ
יוֹם  ה ּגְדוָֹלה ּבְ ְמאֹד ְוִהְללוּ ֶאת ה', נְָתנוּ ְצָדָקה ְוָעשׂוּ ְסֻעּדָ
ִפּלַת  ַמע ה' ְלקוֹל ּתְ י ׁשָ ְמעוֹן, ִכּ מוֹ ׁשִ ִמיָלתוֹ, ְוָקְראוּ ֶאת ׁשְ

ִכיּוֶֹתיָה. ִאּמוֹ וְּלקוֹל ּבְ
ְמרוֹ ִמּכָל ֻטְמָאה,  ֵמַהיּוֹם ַההוּא ְוֵאיָלְך נְָתנוּ ֵעינֵיֶהם ָעָליו ְלׁשָ
ילוּהוּ  ִהְרּגִ ְלַדּבֵר,  ֵהֵחל  ר  ּכֲַאׁשֶ וְּבָטֳהָרה.  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ לוֹ  וְּלַגּדְ
ְמָסרוּהוּ  ָחֵמׁש,  ן  ּבֶ ְהיוֹתוֹ  ּבִ ה.  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ִלְדָבִרים  ְוַרק  ַאְך 
ָקָטן,  יֶֶלד  ְהיוֹתוֹ  ּבִ ְתּגַּבֵר.  ַהּמִ ְלַמְעיָן  ְוָהיָה  ּתוָֹרה  ְלַתְלמוּד 
ים  דוֹׁשִ ּנִָאים ַהּקְ ִדינֵי ַהּתוָֹרה ֶאת ַהּתַ ֵאלוֹת ּבְ ַאל ׁשְ ָבר ׁשָ ּכְ
ּתוָֹרה,  ן ּגְַמִליֵאל. ְוָכְך ָהַלְך ְוגַָדל ּבַ ן ֲחנְַניָה ְוַרּבָ ַע ּבֶ י ְיהוֹׁשֻ ַרּבִ

י גַָּדל ְמאֹד. ַעד ִכּ



ל  ׁשֶ ַהִהּלוָּלא  יֹום  ֶאת  ם  ּגַ ְמַצּיְִנים  עֶֹמר  ּבָ ַל"ג  יֹום  ּבְ
ֶעֶצם  ַעד  ִנצָּב  ִקְברֹו  "א.  ָהַרּמָ ִאיֶסְרִליׁש,  ה  מֹׁשֶ נוּ  ַרּבֵ
ִעיר  ַעל  ְקָראָקא.  ּבִ יק  ָהַעּתִ ָהָעְלִמין  ֵבית  ּבְ ַהזֶּה  ַהיֹּום 
"א  יֹון זֶה. אֹודֹות ֶקֶבר ָהַרּמָ ִגּלָ ְרנוּ ּבְ ָבר ִסּפַ ְקדוָּמה זֹו ּכְ

ק! ַוֲהֵרי הוּא ִלְפנֵיֶכם. יֵׁש ִסּפוּר ְמַרּתֵ
יֲַעקֹב  נוּ  ַרּבֵ ל  ׁשֶ יף  ּקִ ַהּמַ ַהִהְלָכִתי  ִסְפרֹו  הֹוִפיַע  ׁשֶ ּכְ
ָכל  ּבְ ל  ִנְתַקּבֵ ָעה טוִּרים',  ַעל ָה'ַאְרּבָ ּבַ ר,  ָאׁשֵ נוּ  ַרּבֵ ן  ּבֶ
ַהּתֹוָרה.  דֹוֵלי  ּגְ ַעל  ְמאֹד  ב  ְוִנְתַחּבֵ ָרֵאל  ִיׂשְ פוּצֹות  ּתְ
ַאף  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ אֹונֵי  ּגְ נֵי  ׁשְ ל  ׁשֶ ָתם  ְלִחּבָ זָָכה  ְמיָֻחד  ּבִ
יֹוֵסף ָקארֹו,  נוּ  ַרּבֵ ָמָרן  ָעָליו:  ְמיָֻחִדים  ִחּבוִּרים  ָעְרכוּ 
ַה'ּטוִּרים'  ַעל  ִחּבוּרֹו  ׁשֶ  - ְצַפת  ּבִ ב  ּיָׁשַ ׁשֶ ְסָפַרד  ִמגֹּוֵלי 
"א,  ל ְקָראָקא, ָהַרּמָ ּה ׁשֶ ית יֹוֵסף'; ְוַרּבָ ם 'ּבֵ ׁשֵ ִנְקָרא ּבְ

ה'. ְרֵכי מֹׁשֶ ִחּבוּרֹו ַעל ַה'ּטוִּרים' ִנְקָרא 'ּדַ ׁשֶ
ּפֹוִלין  דֹוֵלי  ּגְ ל  ׁשֶ ּתֹוָרָתם  ֶאת  ָאַסף  "א  ָהַרּמָ ׁשֶ ְלַאַחר 
ְלִדְבֵרי  גֹוֵתיֶהם  ְוַהּשָׂ יֶהם  ִחּדוּׁשֵ ֶאת  ְוהֹוִסיף  ַנז,  ּכְ ְוַאׁשְ
ָחָדׁש,  נֹוָסף  ֵסֶפר  ר  ְלַחּבֵ ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ ָעָלה  ַה'ּטוִּרים', 
ֲהָלָכה  ֶרת,  ְמֻסּדֶ צוָּרה  ּבְ יִנים  ַהּדִ ל  ָכּ ֶאת  יׁש  יַּּגִ ׁשֶ

ה.  ְלַמֲעׂשֶ
ָבר ָעַמד ְלַסּיֵם ֶאת ִחּבוּרֹו ַהּגָדֹול,  ּכְ ָעה ׁשֶ ׁשָ יֹום ֶאָחד, ּבְ
"א  ַמח ָהַרּמָ ן ְלֵביתֹו אֹוֵרַח ֵמִעיר-ַהּקֶֹדׁש ְצַפת. ׂשָ ּמֵ ִנְזּדַ
נֵי- ֶאָחד ִמּבְ ְתּגַּלָה לֹו ּכְ ּנִ ְּכוּת ְלָאֵרַח ְיהוִּדי זֶה, ׁשֶ ַעל ַהז
ל  ְלָחן ָערוְּך ָכּ ל ְצַפת. ִצוָּה ְלָהִכין ָלאֹוֵרַח ׁשֻ ָהֲעִלּיָה ׁשֶ

טוּב.
יטֹו  ה הוִֹציא ָהאֹוֵרַח ִמּיְַלקוּטֹו ֵסֶפר, הֹוׁשִ ֻעּדָ ְגַמר ַהּסְ ּבִ
ָערוְּך  ְלָחן  ׁשֻ ּבְ ִני  ְדּתַ ּבַ ּכִ ׁשֶ "ְלַאַחר  לֹו:  ְוָאַמר  "א  ָלַרּמָ
ְלָחן ָערוְּך' – ֵסֶפר  'ׁשֻ ד ַאף ֲאִני אֹוְתָך ּבְ ָכל טוּב, ֲאַכּבֵ ּבְ
ֶפר  ַהּסֵ ֶאת  ָרֵאל.  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ֶאת  ְלַאֵחד  א  ּבָ ׁשֶ ֲהָלכֹות 
ְבֵרי  "א ֶאת ּדִ ַמע ָהַרּמָ י יֹוֵסף ָקארֹו". ׁשָ ר ַהּגָאֹון ַרּבִ ִחּבֵ
ְלַעּיֵן  ֶפר  ַהּסֵ ֶאת  נַָטל  ָחְזָקה.  ּבְ ַעם  ּפָ ְוִלּבֹו  ָהאֹוֵרַח, 
ל  ׁשֶ ֲערֶֹבת  ּתַ ֶהן  ּבָ ָרָאה  ָפנָיו  ּבְ ִהְתּבֹונֵן  ׁשֶ ְוָהאֹוֵרַח  ּבֹו, 

ְמָחה ְותוָּגה. ׂשִ
ָוה  ַפת, ְוִהׁשְ יַע ִמּצְ ִהּגִ ֶפר ׁשֶ ּסֵ "א ּבַ ְיָלה ָהָגה ָהַרּמָ ל ַהּלַ ָכּ
ּדֹוִמים  ָבִרים  ַהּדְ ׁשֶ ָהיָה  ִנְרֶאה  ִחּלָה  ּתְ ְלִחּבוּרֹו.  אֹותֹו 
ָכל-זֹאת  ּבְ ְמאֹד זֶה ָלזֶה, אוָּלם ַאֲחֵרי ִעיּוּן נֹוָסף ָמָצא ׁשֶ
עֹות  ִיחוּד ּכֵָאּלֶה ַהּנֹוְבִעים ֵמִחּלוֵּקי ַהּדֵ ִלים, ּבְ יֵׁש ֶהְבּדֵ

ָקארֹו  יֹוֵסף  י  ַרּבִ ַנז.  ּכְ ַאׁשְ ְלַחְכֵמי  ְסָפַרד  ַחְכֵמי  ין  ּבֵ
עֹוד  ּבְ ְסָפַרד,  ַחְכֵמי  ַדַעת  ּכְ ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ִהְכִריַע 

ַנז. ּכְ דֹוֵלי ַאׁשְ יַטת ּגְ ׁשִ "א ִהְכִריַע ּכְ ָהַרּמָ
ה ּכֵָעת? ַהִאם ְלהוִֹציא ֶאת ִסְפרֹו וְּלִהְתַעּלֵם  וָּמה יֲַעׂשֶ
ֲהֵרי  ַפת?  ִמּצְ ָהַרב  ל  ׁשֶ ְלָחן-ָערוְּך  ֻ ֵמַהּשׁ ְלַגְמֵרי 
נֵי ִסְפֵרי  ה ׁשְ ָרֵאל ִיְהיוּ ֵמַעּתָ ַעם-ִיׂשְ ּלְ ָבר ׁשֶ ָמעוּת ַהּדָ ַמׁשְ

ַנִים! גוּ אֹותֹו ִלׁשְ ר ְיַפּלְ ֲהָלָכה ֲאׁשֶ
ֵאָלה, וְּלַבּסֹוף ּגְָמָלה  ְ ּשׁ "א ּבַ ט ָהַרּמָ ְיָלה ִהְתַחּבֵ ל ַהּלַ ָכּ
ַלְיָלה  ַעת  ׁשְ ּבִ ִסְפרֹו!  ֶאת  ִלְגנֹז  ַהַהְחָלָטה:  ִלּבֹו  ּבְ
ָהִעיר.  ל  ׁשֶ ית-ָהָעְלִמין  ּבֵ ֶאל  "א  ָהַרּמָ יָָצא  ְמֻאֶחֶרת, 
יט ֵהיֵטב ּכֹה  ב ֵעץ. ִהּבִ ִניָסה ְלֵבית ָהָעְלִמין ִנּצַ מוּל ַהּכְ
י ֵאין ִאיׁש, ָחַפר ְליַד ָהֵעץ ּבֹור ָעמֹק  ָרָאה ִכּ ָוכֹה, וְּכׁשֶ
ְוָחַזר  ָתִבים,  ַהּכְ ֶאת  ּבֹו  ָטַמן  יו,  ָרָשׁ ְלׁשָ ַחת  ִמּתַ ַעד   -

אֹו ָעָפר. וִּמּלְ
ָתִבים, חוּץ  ל ַהּכְ ִאיׁש לֹא יַָדע ֶאת ְמקֹום ְקבוָּרָתם ׁשֶ
הוּ  ַמֲעׂשֵ ִהְבִחין ּבְ ית-ָהָעְלִמין, ׁשֶ ל ּבֵ ׁש ַהּנֱֶאָמן ׁשֶ ּמָ ַ ֵמַהּשׁ
ַהּסֹוד  ֶאת  ָמַסר  מֹותֹו  ִלְפנֵי  ִלּבֹו.  ּבְ ָמרֹו  וּׁשְ ָהַרב  ל  ׁשֶ
מֹר ַאף הוּא ַעל  ּיִׁשְ ֵדי ׁשֶ ְפִקידֹו, ּכְ יַָּרׁש ֶאת ּתַ ָלִאיׁש ׁשֶ

ָהֵעץ.
ִלְכּתֹב  "א  ָהַרּמָ ב  יָׁשַ ּכַָתב,  ׁשֶ ִסְפרֹו  ֶאת  ּגַָנז  ׁשֶ ַאֲחֵרי 
ְוהֹוִסיף  ָקארֹו,  יֹוֵסף  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ְלָחן-ָערוְּך  ֻ ַלׁשּ 'ַהּגָהֹות' 
ְליִָמים  ְוּפֹוִלין.  ַנז  ּכְ ַאׁשְ ַחְכֵמי  וִּפְסֵקי  ִמְנֲהֵגי  ֶאת  ֶהן  ּבָ
ֶטֶרם ִנְפְרדוּ זֶה ִמזֶּה,  ִנית. ּבְ ֵביתֹו אֹותֹו אֹוֵרַח ׁשֵ ר ּבְ ּקֵ ּבִ

יִקים ּדִ ֶדֶרְך ַהּצַ ּבְ

 רבי משה איסרליש זיע"א



ַעם ַהּקֹוֶדֶמת  ּפַ "א ֶאל ָהאֹוֵרַח ְוָאַמר לֹו: "ּבַ נָה ָהַרּמָ ּפָ
נָה. ּכֵָעת ִהְנִני ַמְחִזיר ְלָך  ַמּתָ ְלָחן ָערוְּך' ּבְ ֵהֵבאָת ִלי 'ׁשֻ

ְלָחן'". ֻ י ַל'ׁשּ ָעַרְכּתִ ה' ׁשֶ נָה 'ַמּפָ ַמּתָ ּבְ
"א ֶאת ִחּבוּרֹו ָלאֹוֵרַח, ְוהֹוִסיף: "ָאּנָא, ְמסֹר  יׁש ָהַרּמָ ִהּגִ
נוְֹצָרה  זֹו  ה  ַמּפָ י  ִכּ ֶוֱאמֹר לֹו  יֹוֵסף ָקארֹו,  י  ְלַרּבִ אֹותֹו 
ְלַאַחר  ָתה  נֶֶעׂשְ ָתּה  ִמּדָ ֲהָכנַת  ַאְך  ְלָחן,  ֻ ַהּשׁ ִלְפנֵי  עֹוד 

ִמּכֵן"...
ת  ֻדּלַ ם ֲעֻמּקֹות ִמּגְ ֵ ה', ִהְתַרּשׁ ּפָ י יֹוֵסף ֶאת ַה'ּמַ בֵּל ַרּבִ ּקִ ׁשֶ ּכְ
ינִָרים  ֵמָאה ּדִ ה, ָהַלְך ְוָקנָה ּבְ ֻרּבָ "א, וְּבַהֲעָרָכתֹו ַהּמְ ָהַרּמָ

נָה. ַמּתָ "א ּכְ ַלח ָלַרּמָ ְקָלף ְוָכַתב ֵסֶפר-ּתֹוָרה – אֹותֹו ׁשָ
ַחת ָלֵעץ, ּגַָדל ָהֵעץ  "א ֶאת ִחּבוּרֹו ִמּתַ ּגַָנז ָהַרּמָ ִמיֹּום ׁשֶ
סֹוד  ֶאת  יַָדע  לֹא  ְוִאיׁש  ֵעֶבר,  ְלָכל  טוּ  ְ ּשׁ ִהְתּפַ ַוֲענָָפיו 
ֵבר ְליַד  "א ְלִהּקָ ׁש ָהַרּמָ ּקֵ ִטיָרתֹו ּבִ ּדוּלֹו. ִלְפנֵי ּפְ ְרּכַת ּגִ ּבִ
ר ְליַד ָהֵעץ,  ִטיָרתֹו, ִנְקּבַ ה, וְּלַאַחר ּפְ ְדָבָריו ַנֲעׂשָ ָהֵעץ. ּכִ

תֹו. ׁשָ ַבּקָ ּכְ
ֶבר  זֶה ַעל זֶה – ַהּקֶ ַנִים ְוֵהֵגּנוּ  ְ ַהׁשּ ִנים ִנְתַאֲחדוּ  ָ ִעם ַהּשׁ
עֶֹמר,  ַל"ג ּבָ ַעם ּבְ ְך ֵאַרע ּפַ ֶבר. ּכָ ַעל ָהֵעץ ְוָהֵעץ ַעל ַהּקֶ
ֵעץ,  ּבָ ְוִנְתְקלוּ  "א  ָהַרּמָ ְלֶקֶבר  ָעלוּ  ְיהוִּדים  ֲהמֹונֵי  ׁשֶ ּכְ
ל  ְוַאְזָהרֹוָתיו ׁשֶ ְלָעְקרֹו, ַעל-ַאף ְמָחאֹוָתיו  וְּבָרְגזָם ָרצוּ 
ֵהִניָסה  ה, ׁשֶ ה סוַּפת ְרָעִמים ֲאיֻּמָ ׁשָ ׁש. ְוִהּנֵה ִהְתַרּגְ ּמָ ַ ַהּשׁ
ַמִים ְלַבל  ָ ָכְך אֹות ִמן ַהּשׁ אֹוָתם ְלָכל ֵעֶבר. ַהּכֹל ָראוּ ּבְ

ֵעץ ְלָרָעה. הוּ ָלַגַעת ּבָ יֵָעז ִמיׁשֶ
ְלֵמיִטיבֹו.  ְך  ּכָ ַעל  ּלֵם  ׁשִ ְוַאף  ְמקֹומֹו  ַעל  ַאר  ִנׁשְ ָהֵעץ 
ָהרַֹבע  ֶאת  ְוֶהְחִריבוּ  ִלְקָראָקא,  ַהּנָאִצים  ְכְנסוּ  ּנִ ׁשֶ ּכְ
ית-ָהָעְלִמין  ּבֵ ֶאל  יעוּ  ִהּגִ נֶֶסת,  י-ַהּכְ ּתֵ ּבָ ְוֶאת  ַהּיְהוִּדי 
ּצֵבֹות.  ַהּמַ ל  ָכּ ֶאת  צוּ  ְוִנּתְ ָבִרים  ַהּקְ ֶאת  לוּ  ִחּלְ יק,  ָהַעּתִ
ָלֲאָדָמה,  ַעד  ֲענָָפיו  ֶאת  ָהֵעץ  הֹוִריד  ַמן  ְּ ַהז אֹותֹו  ּבְ
ִעים, ְוֵהם ָעְזבוּ  "א ֵמֵעינֵי ָהְרׁשָ ֶבת ָהַרּמָ יר אֶת ַמּצֶ ְוִהְסּתִ

ָבה. ּצֵ ּמַ ִלי ִלְפגַֹּע ּבַ קֹום ִמּבְ ֶאת ַהּמָ
יעוּ  ְוִהּגִ ְלָחָמה  ַהּמִ ַאֲחֵרי  ּפֹוִלין  ְיהוֵּדי  חְָזרוּ  ׁשֶ ּכְ
ְלֵבית-ָהָעְלִמין,  ָהִראׁשֹונָה  ְרּכָם  ּדַ ָהְיָתה  ִלְקָראָקא, 
"א,  ָהַרּמָ ם  ַרּבָ ֶבת  ַמּצֶ ֶאת  ָמְצָאם  ּבְ ּתֹוְממוּ  ִהׁשְ וָּמה 
ּצֵבֹות  ַהּמַ ִרְבבֹות  ין  ִמּבֵ ֵלָמה  ׁשְ ֲאָרה  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ַהּיְִחיָדה 
ה וֵּמֵצל ָעֶליָה, ַוֲענָָפיו  ָהֵעץ ְמַחּפֶ ׁשֶ לוּ, ּכְ ְוֻחּלְ ּנֶֶעְקרוּ  ׁשֶ
ֲעֵרָמה.  ד, ּבַ ּצַ ּצֵבֹות ָהיוּ ֻמּנִָחים ּבַ ה. יֶתֶר ַהּמַ נֹוִטים ְלַמּטָ
ִמּקוּמֹו  ְלִפי  יְָכלוּ  ְמקֹומֹו,  ּבִ נֹוַתר  "א  ָהַרּמָ ְוֶקֶבר  ֱהיֹות 
ם  ׁשָ מוִּנים  ַהּטְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ַמּצֵבֹות  יֶֶתר  ֶאת  יב  ְלָהׁשִ

ַאְדַמת קֶֹדׁש, ִלְמקֹוָמן. ּבְ
ִסְפרֹו  ַעל  ר  ִוּתֵ "א  ָהַרּמָ נוּ  ַרּבֵ ַהַוְּתָרנוּת!  ַעל  ָכר  ׂשָ זֶה 
ַהיֹּום  ְוַעד  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ַאְחדוּת  ְלַמַען  בֹודֹו  ּכְ ְוָכל 
ְוַהְיּׁשוָּעה ְמַמֶהֶרת  ּלֵל ַעל ִקְברֹו,  ים ְלִהְתּפַ עֹוִלים ַרּבִ

ָלבֹוא!

ַרּבֵנּו  ּכַָתב  ַהּנְִפָלא אוֹתֹו  יּוּט  ַהּפִ ר ֶאת  יר וְּנזַּמֵ נָׁשִ ּכֻּלָנוּ 
ַה'ּבֶן ִאיׁש ַחי' "ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנוּ ִהיא ְמִאיַרת ֵעינֵינוּ, הוּא 
יְַּמִליץ  ֵדי ׁשֶ ּכְ ּבַר יֹוַחאי".  ֲעֵדנוּ – ֲאדֹונֵנוּ  ּבַ יְַמִליץ טֹוב 
ִהיא ָמֵגן  ֲעֵדנוּ, ָעֵלינוּ ְלַהֲעִמיק ְוַלֲחבֹר ְלתֹוָרתֹו ׁשֶ טֹוב ּבַ

"י ִנְזּכֶה ִליׁשוּעוֹת! ּבִ ל ַרׁשְ כַֹח ּתֹוָרתֹו ׁשֶ ָלנוּ! ּבְ
ם ָאנוּ ְיכֹוִלים ִלְזּכוֹת  ּגַ "י, ׁשֶ ּבִ ל ַרׁשְ ן ֵמִאְמרוָֹתיו ׁשֶ ְלַהּלָ

ְלַקיֵּם. ָהָבה ִנְתַחזֵּק!
ָעָליו  ָאְמרוּ  ְולֹא  ֶאָחד  ְלָחן  ׁשֻ ַעל  ָאְכלוּ  ׁשֶ ה  לֹׁשָ "ׁשְ   

ְבֵחי ֵמִתים" )אבות ג ד( ִּ ִאּלוּ ָאְכלוּ ִמז ְבֵרי ּתֹוָרה, ּכְ ּדִ
ין  ן ָהֵאׁש ְוַאל יְַלּבִ יל ַעְצמֹו ְלִכְבׁשַ ּיַּפִ   "נֹוַח לֹו ָלָאָדם ׁשֶ

ים" )בבא מציעא נט ע"א( ַרּבִ נֵי ֲחֵברֹו ּבָ ּפְ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ ֲעסֹו  ּכַ ַעת  ׁשְ ּבִ ין לֹו ָלָאָדם  ֵאין ְמַרּצִ ׁשֶ   "ִמּנִַין 

ַני יֵֵלכוּ ַוֲהִנחִֹתי ָלְך" )ברכות ז ע"ב( ּפָ
יו"  ְחּתָ ל ַהּקֹוֵבַע ָמקֹום ִלְתִפּלָתֹו אֹוְיָביו נֹוְפִלים ּתַ   "ָכּ

)ברכות ז ע"ב(
זֶּה נֱֶאַמר ּבֹו  ָבִרים ֵמאֹונַָאת ָממֹון ׁשֶ   "ּגָדֹול אֹונַָאת ּדְ
ֱאלֶֹקיָך"  ּמֵ ְויֵָראָת  ּבֹו  נֱֶאַמר  לֹא  ְוזֶה  ֱאלֶֹקיָך  ּמֵ ְויֵָראָת 

)בבא מציעא נח, ב(
]ה'[  קֹום  ַהּמָ ֶהֱעִדיפֹו  ׁשֶ ָוֵאם  ָאב  בֹוד  ּכְ הוּא  "ּגָדֹול    

בֹודֹו" )ירושלמי קידושין( יֹוֵתר ִמּכְ
דֹוׁש ָאַמר: וַּבזַֹּהר ַהּקָ

רוּׁש:  ְרעוָּתא." ּפֵ ְליָין ֶאּלָא ּבִ ָעְלָמא לֹא ּתַ ין ּדְ ל ִמּלִ   "ָכּ
ָרצֹון. א ּבָ לוִּיים ֶאּלָ עֹוָלם ֵאינָם ּתְ ּבָ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ָכּ

ָחם  ּמְ ָכל ִמינֵי ּכָבֹוד, ְלׂשַ ךָ, ּבְ ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ   "ּכַ
יל  מֹו שנא' )משלי כג( "ּגִ ִרים ]טֹוִבים[ ּכְ ׁשֵ ים ּכְ ַמֲעׂשִ ּבְ

יק" יִָגיל ֲאִבי ַצּדִ
רוּׁש: ֵאין  מֹוָדע ְנהֹוָרא”. ּפֵ ּתְ   “ִאְלָמֵלא ֲחׁשֹוָכא לֹא ִאׁשְ

ְך! ָהאֹור ִנּכָר – ֶאּלָא ִמּתֹוְך ַהחֹׁשֶ

ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ



ִעיר ַלֲעזָאזֵל? ִעיר ַלה' ְוַהּשָׂ רוּ ַהּשָׂ ּפְ ַעל ָמה ּכִ

ל  ּפֵר ַעל ָכּ ִעיר ַלֲעָזאזֵל ּכִ ל בנ"י, ְוׂשָ יו ׁשֶ ׁש ְוָקָדׁשָ ּפֵר ַעל ֻטְמַאת ִמְקּדָ ִעיר ַלה' ּכִ • ׂשָ
ִעים ַוֲחָטֵאי ָהָעם. ׁשָ ָהֲעוֹונֹות, ּפְ

ים? ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ ד ֶאת ּפָ ֵמּ ּלִ ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ל ְקַהל ִיׂשְ ה ֶאת ָכּ ַמּדוַּע ָאַסף מֹׁשֶ

ּה. לוִּים ּבָ רֹב ּגוֵּפי ּתֹוָרה ּתְ יֹוֵתר, ׁשֶ ה ֲחׁשוָּבה ּבְ ָרׁשָ י זֹו ּפָ • ִכּ

ית ִאּסוֵּרי ַהּתֹוָרה? ּקוַּח נֶֶפׁש ּדֹוֶחה ֶאת ַמְרּבִ ּפִ ֵתנוּ לֹוְמִדים ׁשֶ ָפָרׁשָ סוּק ּבְ ֵמֵאיזֶה ּפָ

ה אָֹתם ָהָאָדם ָוַחי ּבֶָהם". ר יֲַעׂשֶ ְצוֹת ֲאׁשֶ • ֵמַהּפָסוּק: "ֵאּלֶה ַהּמִ
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"י? ּבִ ל ַרׁשְ ִמי ָהיָה ָחִמיו ׁשֶ
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