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ָמ ַתי ַה ְּז ַמן ַה ָנכוֹ ן ִל ְּרעֹד מ ַהדוֹ ב
ֲאנַ ְּחנו ְּב ִעצו ָמם ֶשל יְּ מי בין ַה ִמ ְּצ ִריםָ ,העוֹ ָלם רוֹ עד
מ ֱאלולֶ ,ה ָחפץ ַח ִיים ָא ַמר ' ֱאלול זֶ ה ל ֹא דֹב'ֱ ,אלול זֶ ה
ִש ְּמ ָחה ֶשל ַכ ָפ ַרת ֲעוֹנוֹ תַ ,הח"ח ָא ַמר ֶש ֱאלול זֶ ה ל ֹא דֹב
' ִמ ְּכ ָלל ָלאו ַא ָתה שוֹ מ ַע הן'ֶ ,שיש ' ָאב' ֶשהוא כן דֹב
ַמ ְּפ ִחיד ,ו ֶב ֱא ֶמת ט' ְּב ָאב ְּויוֹ ם ַה ִכפו ִרים נִ ְּר ִאים ְּד ָב ִרים
יהם ָצ ִר ְּ
יך ָלצוםַ ,ו ֲאסו ִרים ַב ֲח ִמ ָשה
ֶש ְּמאֹד דוֹ ִמים ֶש ִב ְּשנ ֶ
יהם יָ ִמים ֶשל ְּתשו ָבהֲ ,א ָבל ַה ֶה ְּבדל הוא
ִענויִ ים ,ו ְּשנ ֶ
ֶש ָאב זֶ ה ְּתשו ָבה ִמ ִי ְּר ָאה וְּ יוֹ ַהכ"פ זֶ ה ְּתשו ָבה מ ַא ֲה ָבה,
ֲאנָ ִשים קוֹ ְּר ִאים ִקינוֹ ת ְּב ִלי ְּל ָה ִבין ו ְּמ ַח ִכים ָל ֶרגַ ע ֶש ִיגְּ ְּמרו,
ְּבזִ ְּכרוֹ נִ י ֶש ַה ְּי ָל ִדים ָהיו עוֹ ִשים ַת ֲחרות ִמי יִ גְּ מֹר ִראשוֹ ן,
זֶ ה ְּמאֹד ָחשוב ֶש ֶי ֶלד קוֹ רא ֶאת ַה ִקינוֹ תֲ ,א ָבל יש ָלנו
ָטעות ְּב ָכל ַה ִה ְּס ַת ְּכלותְּ ,מ ֻס ָפר ֶשא ֶצל ַהחוֹ זֶ ה ִמ ֻל ְּב ִלין
ַה ֲח ִס ִידים ָהיו ְּשמ ִחים ְּב ִת ְּש ָעה ְּב ָאב ,ו ְּבלו ְּב ִלין ָהיו
יע
זוֹ ְּר ִקים ֶא ָחד ַעל ַהשנִ י בוֹ ְּב ֶקעסַ ,החוֹ זֶ ה ָר ָאה ֶש ֶזה ִה ִג ַ
ְּל ַמ ָצב ֶשל ַע ְּצבותָ ,אז הוא ָא ַמר ִ'ר ְּבש"עִ ,אם ַא ָתה ל ֹא
אוֹ הב ֶאת ַה ַח ִגים ָהא ֶלה ָאז ִת ַקח אוֹ ָתם'ֲ ,אנָ ִשים ל ֹא
יוֹ ְּד ִעים ַמה זֶ ה ִת ְּש ָעה ְּב ָאב ְּוזֶ ה ַמה ֶש ְּמ ַפחדֶ ,א ָחד ָש ַאל
על ְּ
עך ֶש ָעשו ֶאת זֶ ה ִעם ִטפוֹ ת ִמיץ
אוֹ ִתי ֶשיש לוֹ רוֹ גֶ ֶ
ֲענָ ִביםַ ,ה ִאם הוא עוֹ בר ִאסור ְּכ ֶשהוא אֹכל ֶאת זֶ ה ,זֶ ה
ָחשוב ֶש ֲאנָ ִשים ַמ ְּק ִפ ִידים ַב ֲה ָל ָכה ֲא ָבל ֲח ָבל ֶשעוֹ ִשים
מ ַה ָטפל ִע ָקר ,זֶ ה ָחשוב ַה ֲה ָלכוֹ ת ֲא ָבל ָצ ִר ְּ
יך ָל ַד ַעת ַמה
ָכל ָה ִענְּ יָ ן ָבזֶ הָ ,כל ַה ְּד ָב ִרים ֶש ֲחזַ "ל ִת ְּקנו ֶש ָאסור ֶל ֱאכוֹ ל
ָב ָשר ְּו ִל ְּשמ ַֹע ִתזְּ מ ֶֹרת ְּוכו' זֶ ה ַרק ִב ְּש ִביל ְּלעוֹ רר אוֹ ָתנו
ילת ָב ָשר זֶ ה ַרק חו ְּמ ָרא ִכי
ִלזְּ כֹר ַמ ֶשהוְּ ,ו ָה ְּר ָאיָ הֶ ,ש ֲא ִכ ַ
ִמ ִדינָ א ִדגְּ ָמ ָרא זֶ ה נֶ ֱא ַסר ַרק ִב ְּסעו ָדה ַה ַמ ְּפ ֶס ֶקת ,ו ֶב ֱא ֶמת
יש ְּד ָב ִרים ֶש ֲחזַ "ל ָראו ֶש ָהעוֹ ָלם ל ֹא יְּ כוֹ ִלים ַל ֲעמֹד ָב ֶהם
ְּוהם הקלו ָבזֶ הַ .היוֹ ם ְּכ ָבר ָב ָשר ְּויַ יִ ן ל ֹא ְּמ ַרגש ֲאנָ ִשים
כ"כְּ ,ו ָצ ִר ְּ
יך ָל ַד ַעת איפֹה ָל ִשים ֶאת ַה ָדגש ,יְּ ָל ִדים
קוֹ ְּר ִאים קו ִש ָיה ְּותרוץ ְּב ֶר ֶצף ִכי הם ל ֹא יוֹ ְּד ִעים איפֹה
ַה ִפ ְּס ָקאְּ ,ו ַהיוֹ ם זֶ ה קוֹ ֶרה ַגם ַל ֲאנָ ִשים ְּמ ֻב ָג ִרים ֶש ַמ ֲח ִמיר
יוֹ תר מ ֲאח ִרים ,הוא ל ֹא עוֹ ֶשה שום ָד ָבר ִעם זֶ הָ ,צ ִר ְּ
יך
ְּל ַקים " ָס ַמר ִמ ַפ ְּח ְּד ָך ְּב ָש ִרי ו ִמ ִמ ְּש ָפ ֶט ָ
אתי" ָד ִוד
יך יָ ר ִ
ַה ֶמ ֶל ְּך זוֹ עק ִל ְּפני ה' ֶשהוא ְּמ ַפחד מ ַה ָמ ַס ִכים ֶשל
ַה ִחיצוֹ נִ יוֹ ת ֶש ַמ ְּס ִת ִירים ִמ ֶמנו ֶאת אוֹ ר ַהתוֹ ָרה " ַגל עינַ י
יטה נִ ְּפ ָלאוֹ ת ִמתוֹ ָר ֶת ָך"ָ ,צ ִר ְּ
יך ֶש ִנ ְּר ֶאה ֶאת ִפ ְּלאי
ְּו ַא ִב ָ
ַהבוֹ רא ְּבתוֹ ְּך ַהתוֹ ָרה ְּול ֹא ַרק ִב ְּש ִביל ֶש ֲאנִ י יַ ְּר ִגיש טוֹ ב
ֶש ֲאנִ י שוֹ מר ֲה ָל ָכהֲ ,ה ָל ָכה ְּב ִלי ַה ְּש ָק ָפה זֶ ה ְּכגוף ְּב ִלי
נְּ ָש ָמהְּ ,וזֶ ה ַמ ְּט ַרת ָכל ִס ְּפרי ַהמו ָסר ְּוזֶ ה ל ֹא ַרק ֶש ַצ ִדיק
צוֹ עק ָע ֶל ָ
יך ֶא ָלא ַגם ֶשהוא ְּמ ַחזק אוֹ ְּת ָךַ ,הגוף זֶ ה ַה ֲה ָל ָכה
ְּ
ְּד ָב ִרים ֶש ָא ָדם ָצ ִריך ַל ֲעשוֹ ת אוֹ ָתםְּ ,ו ַה ְּנ ָש ָמה ֶשל ַה ִמ ְּצוָ ה
זֶ ה ַה ְּט ָע ִמים ֶש ָלה ֶש ְּמ ַח ִיים ֶאת ָה ָא ָדם.

ְּו ַה ִנ ְּמ ָשלֲ ,ח ָכ ִמים ִת ְּקנו ִאסור ְּב ָב ָשר וְּ יַ יִ ןְּ ,ו ָצ ִר ְּ
יך ְּל ָה ִבין,
ֹאכלו
יהמ"ק נֶ ְּח ַרב ַעל ִשנְּ ַאת ִח ָנם ָאז ַמדו ַע ֶשל ֹא י ְּ
ב ַ
ָב ָשר ְּויַ יִ ןֲ ,א ָבל ֲח ָכ ִמים יָ ְּרדו ְּלסוֹ ף ַד ְּעתנו ְּוה ִבינו ַמה
ְּרצוֹ ן ה' מ ִא ָתנוִ ,כי ְּל ָכל ָד ָבר יש ֶה ְּסבר וַ ה' רוֹ ֶצה ֶש ִי ְּהיֶ ה
יהמ"ק ָבא
ָלנו ש ֶכל ֶש ִאתוֹ נְּ ַתקן ֶאת ֲא ֶשר ִע ַו ְּתנו ,ב ַ
ְּלגַ לוֹ ת ֶאת ַח ְּסדי ה' ְּו ַהטוֹ ב ֶש ָנ ַתן ָל ָא ָדםַ ,ה ָק ָב"ה אוֹ מר
" ַהאוֹ ַכל ְּב ַשר ַא ִב ִירים ְּו ַדם ַעתו ִדים ֶא ְּש ֶתה" ֲאנִ י ל ֹא
יך ֶאת ַה ָב ָשר ַה ֶזה ,א"כ ָאז ָל ָמה ָצ ִר ְּ
ָצ ִר ְּ
יך ְּל ָה ִביא ַלה'
ֶאת ַה ָק ְּר ָבנוֹ ת ְּו ַה ְּנ ָס ִכים ֲהל ֹא ַה ָק ָב"ה נֶ ֱהנָ ה יוֹ תר ִמ ְּת ִפ ָלה
מ ֲא ֶשר ָק ְּר ָבן? ַא ְּך ה' יוֹ ד ַע ֶש ֲאנַ ְּחנו אוֹ ֲה ִבים ָב ָשר ְּויַ יִ ן
יטת ְּבה ָמה ִכי ֲאנַ ְּחנו דוֹ ִמים
ַו ֲאנַ ְּחנו רוֹ ֲע ִדים ִמ ְּש ִח ַ
ַל ְּבה ָמה ,ו ְּכ ֶש ָא ָדם ַמ ְּק ִריב ָק ְּר ָבן הוא אוֹ מר ִב ְּמקוֹ ם
יע אוֹ ִתי
ֶש ֲאנִ י יִ ְּהיֶ ה ְּבה ָמה וְּ יִ ָשחט ,ה' ָב ַחר ִבי ְּוהוֹ ִש ַ
ֶש ֲאנִ י ָא ָדםְּ ,ו ָאז הוא ִמ ְּת ַו ֶדה ַעל ָכל א ֶבר ְּוא ֶבר ַמה
ֶש ָח ָטא בוֹ ֲ ,א ָבל ֶב ֱא ֶמת ָק ְּר ַבן תוֹ ָדה זֶ ה ַה ָק ְּר ָבן ֲה ִכי ָגבוֹ ַה
ֶש ָיכוֹ ל ִל ְּהיוֹ תְּ ,ו ָכל יוֹ ם ָא ָדם ָהיָ ה ָצ ִר ְּ
יך ְּל ָה ִביא ָק ְּר ָבן ַרק
ַעל ָכ ְּך ֶשהוא יָ כוֹ ל וְּ יש לוֹ ַמה ֶל ֱאכוֹ ל ,וְּ ַהזוֹ ַה"ק מ ִביא
ֶש ָאסור ְּל ָא ָדם לוֹ ַמר ַמה יִ ְּהיֶ ה ִלי ָמ ָחר ֶל ֱאכוֹ ל ְּוזֶ ה ח ֶֹסר
ֱאמונָ הְּ ,ו ַהפרוש הוא ,ל ֹא ֶש ִאי ֶא ְּפ ָשר ְּל ָה ִכין א ֶֹכל
ְּל ָמ ָחרֶ ,א ָלא ֶש ַה ָד ָבר ָה ִראשוֹ ן ֶש ַא ָתה ַח ָיב ַל ֲעשוֹ ת זֶ ה
לוֹ ַמר תוֹ ָדה ַלה' ַעל ָהא ֶֹכל ֶשיש ְּל ָך ַהיוֹ ם.

ַה ְּסגֻ לוֹ ת ֶשל ַח ְּכמי 'ח ֶלם'!!!
ו ָמ ָשל ְּל ַמה ַה ָד ָבר דוֹ ֶמהְּ ,ל ֶמ ֶל ְּך ֶש ָכ ַעס ַעל ֲע ָב ָדיו ֶשל ֹא
ִה ְּתנַ ֲהגו ַכהֹגֶ ן ְּב ַא ְּרמוֹ נוֹ ְּו ָרבו ְּו ָצ ֲעקו ֶא ָחד ַעל ֲחברוֹ  ,הם
יכלוֹ ֻכלוֹ אוֹ מר ַמ ְּחל ֶֹקת'ָ ,ה ַל ְּך ַה ֶמ ֶל ְּך וְּ ִה ְּתיַ עץ
ִק ְּימו 'ו ְּבה ָ
ִעם יוֹ ֲע ָציו וַ ֲח ָכ ָמיו ַמה ַל ֲעשוֹ ת ֶשל ֹא יִ ְּהיֶ ה לוֹ ִב ָזיוֹ ן,

ַה ִטיש ֶשל ַהכ ֲֹהנִ ים ְּבבית ַה ִמ ְּק ָדש
ְּוזֶ ה ַמה ֶש ָהיָ ה ְּב ַביִ ת ְּשני ְּכ ֶש ִה ְּת ִחילו ְּל ַה ְּש ִפיל ֶא ָחד ֶאת
יהמ"ק וְּ ִה ְּק ִריבו ָק ְּר ָבן ְּבתוֹ ר
ַהשנִ יֲ ,אנָ ִשים ִה ִגיעו ְּלב ַ
יאים ָד ָבר ְּכדי
ְּסגו ָלה ְּכמוֹ ַהנוֹ ְּצ ִרים ְּל ַה ְּב ִדיל ֶש ְּמ ִב ִ
ְּל ִה ְּת ַכפרֲ ,אנָ ִשים החלו ְּלזַ ְּלזל ֶא ָחד ַב ֲחברוֹ ָ ,א ָדם ה ִביא

ְּו ֶה ְּח ִליטו ֶשמ ֲח ַמת ֶש ְּב ָכל ַה ְּכ ָפ ִרים ל ֹא יוֹ ְּד ִעים ַמה א ַרע
פֹהָ ,אז ָצ ִר ְּ
ימנִ ים ְּב ָכל ָה ֲעיָ רוֹ ת ֶשי ְּדעו ֶאת
יך ַל ֲעשוֹ ת ִס ָ
ְּ
ַמה ֶשא ַרעְּ ,ויָ ָצא ְּד ַבר ַה ֶמ ֶלך ֶש ְּב ָכל ָשנָ ה ְּבאוֹ תוֹ ַהיוֹ ם
ֹאכלו ַמ ֲא ָכל ָחשוב
ֶש ָק ָרה ִב ָזיוֹ ן זֶ הְּ ,ב ָכל ַה ְּמקוֹ מוֹ ת ל ֹא י ְּ
ֶש ָהיָ ה יָ דו ַע ְּבבית ַה ֶמ ֶל ְּך ְּו ָכל ִמי ֶש ָהיָ ה ְּבבית ַה ֶמ ֶל ְּך ָהיָ ה
ָת ִמיד אֹכל ֶאת ַה ַמ ֲא ָכל ַה ֶזהְּ ,ו ֻכ ָלם יְּ ַו ְּתרו ַעל ַה ַמ ֲא ָכל
ַה ֶזה ְּויוֹ ִציאו אוֹ תוֹ מ ַה ַביִ תַ ,ב ָשנָ ה ָה ִראשוֹ נָ ה ֻכ ָלם ָהיו
עוֹ ִשים זֹאת ְּויוֹ ְּד ִעים ִמ ְּפני ַמה ְּו ַעל ַמהַ ,א ְּך ַא ֲחרי ַכ ָמה
ָשנִ ים זֶ ה נֶ ְּה ַפ ְּך ְּל ֶה ְּרגל ְּכ ִמין חֹק ֶש ָהיו זוֹ ְּר ִקים ַמ ֲא ָכל זֶ ה
יעה ַמדו ַע וְּ ָל ָמהַ ,ה ֶמ ֶל ְּך ֶש ָר ָצה ִל ְּראוֹ ת
מ ַה ַביִ ת ְּלל ֹא יְּ ִד ָ
ִאם ִה ְּש ַת ָנה ַמ ֶשהו ִב ְּבני ַמ ְּלכותוֹ ָהיָ ה הוֹ ל ְּך ו ִמ ְּת ַחפש
ְּלה ֶל ְּך נוֹ דד ו ְּמ ַהל ְּך ַב ְּכ ָפ ִרים ובין ַה ָב ִתיםְּ ,ו ָר ָאה ֶש ֶזה
ימיתֶ ,ש ָה ֲאנָ ִשים אוֹ ְּמ ִרים ֶש ִמי
ָה ַפ ְּך ִל ְּסגו ָלה ְּשמ ִ
ֶש ְּבאוֹ תוֹ יוֹ ם ַמ ֲחזִ יק ַמ ֲא ָכל זֶ ה יִ ְּהיֶ ה לוֹ ש ִדים ְּורוחוֹ ת
ֶש ַי ִזיקו לוֹ ָ ,ס ַפק ַה ֶמ ֶל ְּך ֶאת ַכ ָפיו ְּו ָא ַמר ' ִאם כן ַמה
הוֹ ִעילו ֲח ָכ ִמים ְּב ַת ָקנָ ָתם'ֲ ,הרי ָה ֲאנָ ִשים ל ֹא ְּמ ִבינִ ים
יסים ַמ ֲא ָכל
יאים ֶאת אוֹ תוֹ ַמ ֲא ָכל ו ַמ ְּכנִ ִ
ְּכלום ,הם מוֹ ִצ ִ
ַאחר יוֹ תר טוֹ בְּ ,ו ַע"כ ָא ַמר ַה ֶמ ֶל ְּך אין ִלי שום ִענְּ יָ ן
ְּב ַת ָקנָ ה זֹאת.

ָק ְּר ַבן ֲע ָר ִכין וְּ הוא ָא ַמר ַלכֹהן ֲאנִ י רוֹ ֶצה ְּל ָה ִביא ָק ְּר ָבן ַעל
ֲחב ִרי ְּכדי ֶש ֶזה יִ גְּ רֹם לוֹ ֶשהוא יָ מותַ ,הכֹהן אוֹ מר לוֹ זֶ ה
יע ֶא ֶלף דוֹ ָלר
ַה ָק ְּר ָבן ֶש ְּל ָך? וְּ הוא אוֹ מר ֲאנִ י מו ָכן ְּל ַה ְּש ִק ַ
' ֶע ְּר ִכי ָע ַלי' ְּכדי ֶש ָימות ,זֶ ה ָהיָ ה ה ֶפ ְּך ַהתוֹ ָרהַ ,ה ָק ְּר ָבן
ַמ ְּט ָרתוֹ ְּב ִדיוק ָהפו ְּךֲ ,ע ָר ִכין זֶ ה ַה ֶה ֶפ ְּך ֶש ָצ ִר ְּ
יך ְּל ָה ִביא ַעל
ישהו ֶש ָפגַ ְּע ָת בוֹ ְּו ָח ַש ְּב ָת ֶשהוא ל ֹא ָש ֶוה ָק ְּר ָבן ָשמן,
ִמ ֶ
ְּוכן ַה ִנ ְּפ ָגע ָצ ִר ְּ
יך ְּלהוֹ דוֹ ת ַלה' ֶשהוא נָ ַתן ְּל ָך ְּל ִה ְּת ַעלוֹ ת
ִבגְּ ַלל ֶה ָחבר ֶש ְּל ָך ֶשהוא ַה ִנ ָסיוֹ ן ֶש ְּל ָךָ ,ש ַת ְּק ָת ַפ ַעם ַא ֲחרי
ית ְּל ִמדוֹ ת טוֹ בוֹ ת ִבגְּ ָללוֹ  ,הוא ֶה ֱע ָלה אוֹ ְּת ָךָ ,אז
ַפ ַעם זָ ִכ ָ
ַת ִגיד ע ֶר ְּך יַ ֲעקֹב ָע ַלי ִכי הוא ַהתוֹ ֶע ֶלת ֶש ִליַ ,ו ֲאנִ י הוֹ ל ְּך
ְּלהוֹ דוֹ ת ַלה' ַעל ָה ַעיִ ן ֶשל ַה ְּבה ָמה ַעל זֶ ה ֶש ָהיָ ה לוֹ ַעיִ ן
יהנוֹ םְּ ,וזֶ ה ַמה ֶש ַהכֹהן
ָר ָעה ָע ַליִ ,כי הוא ַמ ִצילנִ י מ ַהג ִ
ָה ֲא ִמ ִתי ָהיָ ה ְּמ ַלמד " ִכי ִש ְּפתי כֹהן יִ ְּש ְּמרו ַד ַעת" ,יש
ַה ָשגָ ה ֶש ֲאנִ י מ ִביא ָק ְּר ָבן ַעל ֶש ָחבר ָע ָשה ִלי ַמ ֶשהו טוֹ ב,
ְּויש ַה ָשגָ ה יוֹ תר ְּגדוֹ ָלה ְּלהוֹ דוֹ ת ַעל זֶ ה ֶשהוא ִדבר ָע ֶל ָ
יך
ָלשוֹ ן ָה ָרע ו ְּב ָכ ְּך ֶה ֱע ָלה אוֹ ְּת ָך ְּו ָל ַקח ִמ ְּמ ָך ֶאת ָכל
ָה ֲעברוֹ תִ ,כי הוא ְּמ ַב ֶזה ְּודוֹ ר ְּך ָע ֶל ָ
יך ְּו ַא ָתה ִמ ְּת ַגבר
ְּ
ו ִמ ְּת ַגבר ו ְּב ָכ ְּך ַא ָתה ִמ ְּת ַע ֶלה ,וְּ ָלכן ַא ָתה ָצ ִריך ְּל ָה ִביא
ָע ָליו ָק ְּר ָבן ִב ְּש ִביל ְּלהוֹ דוֹ ת ַלה' ָע ָליו ,ו ְּכמוֹ ֶש ַב ַעל
ַה'חוֹ בוֹ ת ַה ְּל ָבבוֹ ת' ִחדש ֶש ָראוי ָל ָא ָדם ֶש ִד ְּברו ָע ָליו ָלשוֹ ן
ָה ָרע וגְּ נַ אי ְּל ָה ִביא ַמ ָתנָ ה ַל ְּמ ַב ֶזה אוֹ תוֹ ֲ ,א ָבל ִאם ָא ָדם ל ֹא
ילה ָק ְּר ָבן ִב ְּש ִביל ִל ְּראוֹ ת ְּב ַמ ָפ ַלת
זוֹ ֶכה הוא מ ִביא ָח ִל ָ
שוֹ נְּ אוֹ ְּ .ו ָצ ִר ְּ
יך ְּל ַה ְּק ִריב ֶאת ַה ָק ְּר ָבן ַעל ְּמנָ ת ֶל ֱאכוֹ ל ְּביוֹ מוֹ
ִכי ַעל אוֹ תוֹ ַהיוֹ ם יש ַה ֲע ָר ָכה ְּמיֻ ֶח ֶדת ִב ְּש ִבילוֹ ֲ ,א ָבל ִאם
הוא חוֹ שב ֶל ֱאכוֹ ל חוץ ִלזְּ ַמנוֹ ְּוחוץ ִל ְּמקוֹ מוֹ זֶ ה ִפגול,
ו ַמדו ַע? ִכי ַרק ְּבאוֹ תוֹ ַהיוֹ ם ו ַב ָמקוֹ ם ַה ָקדוֹ ש ַה ֶזה
יצת ַהכ ֲֹהנִ ים ָשם ָה ָא ָדם יָ כוֹ ל ֶל ֱאכוֹ ל ְּביִ ְּר ָאהֲ ,א ָבל
ִב ְּמ ִח ַ
חוץ ִלזְּ ַמנוֹ וְּ חוץ ִל ְּמקוֹ מוֹ ְּכ ָבר אין לוֹ ֶאת ַה ִי ְּר ָאה
ְּו ַה ַה ֲע ָר ָכהְּ .וזֶ ה ַה ַמ ֲע ֶלה ֶש ַה ַב ַעש"ט ִתקן ֶל ֱאכוֹ ל
יצת ת"חִ ,כי זֶ ה ְּכמוֹ ֶש ָהיו אוֹ ְּכ ִלים ִעם ַהכ ֲֹהנִ ים
ִב ְּמ ִח ַ
ילה
ְּבבית ַה ִמ ְּק ָדשֶ ,ש ַהכ ֲֹהנִ ים ָהיו ְּמ ָפ ְּר ִשים ִב ְּש ַעת ָה ֲא ִכ ָ
יעים ְּל ַצ ִדיק
ְּלהוֹ דוֹ ת ַלה' ַעל ָכל א ֶבר ְּוא ֶברִ .כי ְּכ ֶש ַמ ִג ִ
ְּות"ח ל ֹא ָב ִאים ִל ְּראוֹ ת א ְּ
יך הוא ִמ ְּתנַ ְּענ ַע ִחיצוֹ נִ ית ֶא ָלא
ִל ְּלמֹד ִמ ֶמנו ַד ַעת ְּלהוֹ דוֹ ת ַלה'.
ִפ ְּלפולי נְּ זִ ִ
יקין ְּבתוֹ ְּך בית ַה ִמ ְּק ָדש
יבים ָק ְּר ָבן ֶש ִנ ְּק ָרא 'עוֹ ַלת
ְּו ִהנה ְּבבית ַה ִמ ְּק ָדש ָהיו ַמ ְּק ִר ִ
ְּר ִא ָיה' ַעל שם ִמ ְּק ָרא ֶש ָכתוב "י ָר ֶאה ָכל זְּ כו ְּר ָך ֶאת ְּפני
ה"ְּ ,ו ִכי א ְּ
יך ֶא ְּפ ָשר ִל ְּראוֹ ת ֶאת ה'? ֶא ָלא ַה ַכ ָונָ ה ִהיא
ֶש ְּבבית ַה ִמ ְּק ָדש ָהיָ ה ֶאת ַהכ ֲֹהנִ ים ֶש ָהיו נוֹ ְּתנִ ים ִשעו ִרים
ו ְּמ ַל ְּמ ִדים ֶאת ַד ְּרכי ה' ַעד ֶש ָה ָא ָדם ָהיָ ה ַמ ְּר ִגיש וְּ ָחש ֶאת
ה' ,א ְּ
יך ֶש ִכ ְּביָ כוֹ ל ה' ִמ ְּס ַתכל ָע ָליו ְּונוֹ תן לוֹ ֶאת ָכל
ְּ
ְּצ ָר ָכיוְּ ,ו ָכך ָהיָ ה ַמ ְּק ִריב ֶאת ַה ָק ְּר ָבן ְּב ִה ְּתבוֹ נְּ נות ְּב ָכל א ֶבר
ְּוא ֶבר ֶשבוֹ ו ְּמ ַקים " ִמ ְּב ָש ִרי ֶא ֱחזֶ ה ֱאל ַֹה"ְּ ,ו ַהכֹהן ָהיָ ה
קוֹ רא לוֹ ֶאת ַה ִמ ְּשנָ ה 'ד' ֲאבוֹ ת נְּ זִ ִ
יקין' ְּודוֹ רש ְּל ָפנָ יו,
ַמדו ַע ַא ָתה שוֹ נא ו ַמ ִזיק ַל ֲחב ְּר ָך? ִכי אין ְּל ָך ֶאת ָה ַא ְּר ַבע
ָאבוֹ ת ַהטוֹ ִבים ַהיְּ סוֹ דוֹ ת ֶשל ֲעבוֹ ַדת ַה ָק ְּר ָבנוֹ תְּ ,ו ַעל כן זֶ ה
המשך בעמוד .3

תוֹ ַרת ריש ָל ִקיש

ְּו ַד ְּע ָתם ַה ֲחבויָ ה ְּב ִל ָבם ֶש ַבתוֹ ָרה יש ַה ְּרבה ְּד ָב ִרים ְּמיֻ ָת ִרים ֶשאין ָל ֶהם

ריש ָל ִקיש ָה ֲאמוֹ ָרא ַה ָגדוֹ ל ַת ְּל ִמידוֹ ַה ֻמ ְּב ָהק ִגיסוֹ ְּו ַה ֶח ְּברו ָתא ֶשל ר'
יוֹ ָחנָ ן ָמריה ְּד ַא ְּר ָעא ְּדיִ ְּש ָראל ְּגדוֹ ל דוֹ רוֹ ְּ ,מ ֻכ ֶנה ַב ַת ְּלמוד ְּבשם ריש
ָל ִקיש ְּול ֹא ִב ְּשמוֹ ר' ִש ְּמעוֹ ן ַבר ָל ִקישְּ ,וכן שם ָא ִביו ִמ ְּס ַתבר ֶשל ֹא ָהיָ ה
ָ'ל ִקיש' ֶשהוא ִמ ָלה ְּב ָע ְּל ָמא ְּול ֹא שם ָא ָדם ,ו ֶב ֱא ֶמת נִ ְּת ַכ ָנה ְּבשם זֶ ה
ְּל ַהזְּ ִכיר ָלנו ִש ְּבחוֹ ֶשל אוֹ תוֹ ָגדוֹ ל ְּו ֶאת ַה ִחזוק ֶשהוא ְּמ ַח ְּזקנו ְּלדוֹ רוֹ ת,
ִכי ריש ָל ִקיש ִב ְּת ִח ָלתוֹ (מו ָבא ַבתוֹ ס' ב"מ פד) ָהיָ ה ַת ְּל ִמיד ָח ָכם
ֶש ָל ַמד ְּבבית ַה ִמ ְּד ָרש ְּו ָשנָ ה ופרש ְּונַ ֲע ָשה רֹאש ַלשוֹ ְּד ִדים ְּו ִל ְּס ִטים
ְּמזֻ ָין ֶש ָר ַדף ַא ַחר ָכל ָה ֲעברוֹ ת ַה ֲחמורוֹ ת ֶש ַבתוֹ ָרהְּ ,ו ַאף ַעל ִפי כן
ְּכ ֶש ָר ָאה ַת ְּל ִמיד ָח ָכם ֲא ִמ ִתי ְּו ָא ָדם ָשלם ומ ִאיר ְּכמוֹ ר' יוֹ ָחנָ ן ִמ ַיד
ֻה ְּש ַפע ִמ ֶמנו ְּו ָה ַפ ְּך ֶאת ַע ְּצמוֹ ַעד ֶש ַנ ֲע ָשה ִמ ְּגדוֹ לי ָה ֲאמוֹ ָר ִאים ֶש ֻכ ָלם
לוֹ ְּמ ִדים ֶאת ְּד ָב ָריו ִכ ְּמ ַעט ְּב ָכל ַדף שנִ י ַב ְּג ָמ ָרא ,ו ְּשמוֹ 'ריש ָל ִקיש' הוא
(וזֶ ה ַמ ְּש ָמעות ָל ִקיש
ַעל שם ֲע ָברוֹ ֶש ָהיָ ה רֹאש ַלשוֹ ְּד ִדים ְּו ָה ְּר ָש ִעים ְּ
"פח יָ קוש" ֶש ָהיו ְּכמוֹ ְּק ִשים ו ֶפגַ ע ַרע ִל ְּבני ָא ָדם)ְּ ,וכן
ַב ֲא ָר ִמית ִמ ְּלשוֹ ן ַ
ָ'ל ִקיש' ִמ ְּלשוֹ ן ֶש ִה ִקיש ְּו ָד ַפק ַעל ַש ֲערי ְּתשו ָבה ֶש ְּי ַק ְּבלוהו ְּויִ ְּפ ְּתחו
ְּב ָפנָ יו ַש ֲערי תוֹ ַרת ה' ,ו ְּברֹב ִש ְּפלותוֹ ָהיָ ה ְּמ ַכ ֶנה ַע ְּצמוֹ כן ִכיְּ ֶח ְּזקאל ֶבן
בוזִ י ֶש ָהיָ ה ְּמ ַב ֶזה ַע ְּצמוֹ ַעל ִד ְּברי תוֹ ָרהִ ,ב ְּכדי ֶש ִי ְּת ַח ְּזקו ַעל יָ דוֹ ְּבני
ילתוֹ יְּ כוֹ ִלים ָאנו ְּל ָה ִבין ִמ ְּד ָב ָריו
ָא ָדם ְּלדוֹ רוֹ ת עוֹ ָלם ,ו ֶב ֱא ֶמת ִס ַבת נְּ ִפ ָ
ַה ְּפזו ִרים ְּלא ֶֹר ְּך ָכל ַה ַת ְּלמוד ְּוא' ַה ְּמקוֹ מוֹ ת הוא ְּב ֻח ִלין (ס) ֶש ָשם ָא ַמר
"א ַמר ַר ִבי ִש ְּמעוֹ ן ֶבן ָל ִקיש ַה ְּרבה
יפים ַל ִמ ְּתבוֹ נן ָב ֶהםָ ,
ְּד ָב ִרים ֲח ִר ִ
(כס ֶפר
יהם ֶשהם ְּראויִ ין ִל ָשרף ְּ
ִמ ְּק ָראוֹ ת יש ֶ -שדוֹ ֶמה ְּלקוֹ ְּרא ֶ
ָה ַר ְּמ ָב"ם ְּו ַכדוֹ ') ֶשל ֹא ָהיָ ה לוֹ ְּלמ ֶֹשה ְּל ָכ ְּת ָבם ('מ ֶֹשה ַש ִפיר ָק ֲא ַמ ְּר ְּת'
מ ֶֹשה ַרבנו ָה ַר ְּמ ַב"ם ְּו ִד ְּברי ַצ ִדיקי ְּו ַח ְּכמי ֱא ֶמת ֶש ְּב ָכל ַהדוֹ רוֹ ת)ֶ ,שאין
ָל ֶהם צ ֶֹר ְּך ַבתוֹ ָרה וגְּ נַ אי הוא ְּל ַח ְּב ָרן ִעם ַה ְּק ֻד ָשהְּ ,ו'הן הן גופי תוֹ ָרה' -
(שם ִעם פרוש ַר ִש"י) ְּד ַהיְּ נו ֶשריש
ְּט ָע ִמים ְּגדוֹ ִלים ְּתלויִ ין ָב ֶהם ְּוכו'" ָ
יהם ֶשהם ַל ְּמ ָדנִ ים ְּגדוֹ ִלים,
ָל ִקיש ָא ַמר ֶשיש ַה ְּרבה ֲח ָכ ִמים ְּבעינ ֶ

שום ַט ַעם ְּו ַת ְּכ ִלית ִכ ְּביָ כוֹ ל ְּו ָהיָ ה ָראוי ְּל ָש ְּר ָפם ַר ֲח ָמנָ א ִל ְּצ ָלן.
יהם ַא ָגדוֹ ת ומו ְּסרי
ו ְּכמוֹ ֶשרוֹ ִאים ַהיוֹ ם ֶש ַה ְּרבה ַל ְּמ ָדנִ ים ַקל ְּוזוֹ ל ְּבעינ ֶ
"רצוֹ נְּ ָך ְּל ַה ִכיר ִמי ֶש ָא ַמר ְּו ָהיָ ה ָהעוֹ ָלם
יהם ָא ְּמרו ֲחזַ "ל ְּ
ֲחזַ "ל ֶש ֲעל ֶ
ֹאשם ו ְּמ ַד ְּלגִ ים ו ְּמזַ ְּל ְּז ִלים ָב ֶהם ְּב ִלי ָל ַד ַעת
ילים ר ָ
ְּלמֹד ַא ָג ָדה" ְּוהם מ ִק ִ
"והן יִ ְּר ַאת ה' ִהיא ָח ְּכ ָמה" ְּו"אין
ֶשע ֶֹמק ַה ָח ְּכ ָמה נִ ְּמצאת ְּב ִע ָקר ָב ֶהםְּ ,
ַל ָק ָב"ה ְּבעוֹ ָלמוֹ ֶא ָלא יִ ְּר ַאת ָש ַמיִ ם ִב ְּל ַבד ֶש ֶנ ֱא ַמר ְּו ַע ָתה יִ ְּש ָראל ָמה ה'
ֱאל ֶֹה ָ
(ש ָבת לא),
יך שֹאל מ ִע ָמ ְּך ִכי ִאם ְּליִ ְּר ָאה ...ו ְּל ַא ֲה ָבה אֹתוֹ ְּוגוֹ '" ַ
ְּו ָכל ַה ֲה ָלכוֹ ת ְּו ָכל ַה ִמ ְּצוֹת הם ַרק ִב ְּש ִביל ְּל ָה ִביא ֶאת ָה ָא ָדם ְּליִ ְּר ַאת
ְּו ַא ֲה ַבת ה' ְּותו ל ֹא ,ו ִב ְּהיוֹ ת ֶשריש ָל ִקיש ָל ַמד ִב ְּת ִח ָלתוֹ א ֶצל ֲח ָכ ִמים
ָכא ֶלה ֶשתוֹ ָר ָתם אינָ ה ַרק ְּלשם ַה ִחדוד ְּו ַה ִפ ְּלפולְּ ,ב ַו ַדאי נִ ְּפ ַגע
ִמ ְּשמו ָע ָתם ָה ָר ָעה ֶשל ַב ֲעלי ְּק ָרנוֹ ת אלו ַעד ֶש ָת ַפס ַרגְּ ָליו ופרש ְּל ַד ְּרכי
ִל ְּסטותְּ ,ו ַכ ֲא ֶשר ָר ָאה ֶאת ַר ִבי יוֹ ָחנָ ן ַה ָשלם ְּביִ ְּר ָאתוֹ ו ְּב ָח ְּכ ָמתוֹ ִה ִכיר
ֶש ֶזהו ַה ַת ְּל ִמיד ָח ָכם ָה ֲא ִמ ִתי ֶש' ַהכֹל נִ ְּב ָרא ְּל ֶצ ֶות ָלזֶ ה' ְּו ָחזַ ר ְּלבית
ַה ִמ ְּד ָרש ְּו ָד ַרש ְּד ָב ָריו ַה ְּיסוֹ ִד ִיים ַה ָללוְּ ,ו ָה ַר ְּמ ַב"ם ְּבפרוש ַה ִמ ְּשנָ יוֹ ת
(סנְּ ֶה ְּד ִרין פ' ח ֶלק) ָכ ַתב ֶש ֶד ֶר ְּך ָר ָעה זוֹ ָהיְּ ָתה ַד ְּרכוֹ ֶשל ְּמנַ ֶשה ַו ֲחב ָריו
ַ

ֶש ָא ֲחזו ֶשיש ַבתוֹ ָרה תוֹ ְּך ו ְּק ִל ָפה ְּפ ִרי ו ְּפס ֶֹלת ֶשיש ְּפסו ִקים ֶשהם ִמ ִפי
ה' ְּויש ָב ֶהם ַט ַעם ְּות ֶֹכןְּ ,ויש ְּפסו ִקים ַבתוֹ ָרה ֶש ִב ְּכ ָתב ַו ֲח ָל ִקים ַבתוֹ ָרה
ֶש ְּב ַעל ֶפה ֶשמ ֶֹשה ְּכ ָת ָבם ִמ ִפי ַע ְּצמוֹ ְּואין ָב ֶהם שום ַט ַעם ְּו ַת ְּכ ִלית,
ְּו ַעל כן ָא ֲחזַ "ל ֶש ָכל ַהכוֹ פר ְּב ָפסוק ֶא ָחד ִמן ַהתוֹ ָרה ו ִמ ַק ָב ַלת ֲחזַ "ל
ַה ְּקדוֹ ִשים ִממ ֶֹשה ִמ ִפי ַה ְּגבו ָרהְּ ,כ ָבר ֲהרי הוא כוֹ פר ְּו ֶא ִפיקוֹ רוֹ סְּ ,ו ָכל
ַהתוֹ ָרה ַה ְּמצויָ ה ְּביָ דינו ִהיא ִמ ַק ָב ַלת מ ֶֹשה ִמ ִפי ַה ְּגבו ָרה ְּו ָכל ת ָבה ְּואוֹ ת
ֲח ָק ָקה מ ֶֹשה ִב ְּד ַבר ה' ֶש ִה ְּק ִריא לוֹ אוֹ ָתהְּ ,ויש ַה ְּרבה ְּפסו ִקים ַו ֲח ָל ִקים
ַבתוֹ ָרה ֶש ְּב ַפ ְּשטו ָתם אין ָל ֶהם ֶה ְּסבר ְּו ַרק ַל ַצ ִד ִ
'ש ִר ִידים ֲא ֶשר ה'
יקים ו ְּ
קוֹ רא' ְּמגַ ֶלה ה' ֶאת פרו ָשם ְּוסוֹ ָדם ַה ִנ ְּפ ָלא.

ִלזְּ כוֹ ת ְּלנֶ ֱא ָמנות ו ְּת ִמימות ֶשהם יְּ סוֹ ד תוֹ ָרתנו
ִרבוֹ נוֹ ֶשל עוֹ ָלםַ ,א ָתה ָב ַח ְּר ָת ְּב ַא ְּב ָר ָהם ָא ִבינוְּ ,והוֹ צאתוֹ ִמ ִכ ְּב ַשן ָהאש ֶש ָע ָשה לוֹ נִ ְּמרוֹ ד

ִב ִתי ַה ְּק ַט ָנה ָע ְּב ָרה ְּליַ ד ַמ ְּדרגוֹ ת ַב ְּרזֶ ל ַח ִדים ְּונִ ְּת ְּק ָלה ָב ֶהם,
ו ְּבנִ סי נִ ִסים נִ ְּס ְּר ָטה ַמ ָמש ְּליַ ד ָה ַעיִ ן ְּול ֹא נִ זוֹ ָקה ָברו ְּך ה'ְּ ,ו ַעל

זֶ ה ֶא ְּפ ָשר ְּל ַה ְּמ ִליץ "עיני כֹל א ֶל ָ
"כי ָכל ֶפה ְּל ָך
יך יְּ ַשברו"ִ ,
יוֹ ֶדה ְּו ָכל ָלשוֹ ן ְּל ָך ְּת ַשב ַח ְּו ָכל ַעיִ ן א ֶל ָ
יך ִת ְּצ ֶפה" .י .מ.
יְּ רו ָש ַליִ ם.

ְּב ַש ָבת ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ִב ִתי ָל ְּק ָחה ְּמכוֹ נִ ית ַצ ֲעצו ַע ֶשל יְּ ָל ִדים
ְּו ָע ְּל ָתה ִעם זֶ ה ְּב ַמ ְּדרגוֹ ת ַה ִבנְּ יָ ן ,ו ִפ ְּתאוֹ ם ְּב ֶא ְּמ ַצע ֶש ִהיא
עוֹ ָלה ֶאת ַה ַמ ְּדרגוֹ ת ל ֹא ָהיָ ה ָלה כוֹ ַח ְּל ַה ְּמ ִש ְּ
יך ִל ְּסחֹב ֶאת זֶ ה,

ְּו ִהיא נָ ְּפ ָלה ִעם ַה ִבי ְּמ ָבה ְּונָ ְּפ ָלה ַעל ָהרֹאש ְּב ָע ְּצ ָמה ו ָברו ְּך ה'
ילית.
יעין ִע ִ
יָ ְּצ ָאה ְּלל ֹא ֶפגַ ע.מ .ל .מוֹ ִד ִ

יתי ְּוגִ ַה ְּצ ִתי ְּכ ֶש ָסמו ְּך א ַלי זָ ַחל ְּבנִ י ַה ִתינוֹ ק,
ָע ַמ ְּד ִתי ְּבב ִ
ְּל ֶפ ַתע תוֹ ְּך ְּכדי ִגהוץ נָ ַפל ַה ַמגְּ הץ ִעם ַהחֹד ְּכ ַלפי ַמ ָטה
ַכ ֲא ֶשר הוא רוֹ ת ַח ,נִ ְּב ַה ְּל ִתי ְּמאֹד ֶש ָמא יִ פוֹ ל ַעל ְּבנִ י ְּוהוא
יָ כוֹ ל ְּל ִה ָנזק ְּמאֹד ִמ ְּכ ִויוֹ ת ,ו ְּב ַה ְּש ָג ָחה ְּפ ָר ִטית ֶשל ַמ ָמש זֶ ה
ימ ְּט ִרים ִב ְּל ַבד ִמ ְּמקוֹ מוֹ ֶשל ְּבנִ י ו ְּבנִ י ל ֹא ִקבל
נָ ַפל ְּשני ַסנְּ ִט ֶ
ָכל ַמ ָכה אוֹ ְּכ ִו ָיהַ ,ח ְּסדי ה'.י .ו .נְּ ַתנְּ יָ ה.

ית אוֹ תוֹ ִל ְּשמוֹ ר ַעל ַה ְּת ִמימות ֶשיש בוֹ ַ ,מה ֶשל ֹא ָהיָ ה ְּב ָכל ִמ ְּש ַפ ְּחתוֹ ִ ,כי
ְּבאור ַכ ְּש ִדיםְּ ,ו ִצ ִו ָ
ָא ִביו ְּו ֶא ָחיו ֻכ ָלם ָהיו פוֹ ְּק ִרים ְּו ֶא ִפיקוֹ ְּר ִסים ֶש ָכ ְּפרו ָב ִע ָקרְּ ,ו ָהיו עוֹ ְּבדי ֲעבוֹ ָדה זָ ָרהְּ ,ו ַרק
ַא ְּב ָר ָהם ָא ִבינו ָע ָליו ַה ָשלוֹ ם מ ֲח ַמת ַה ְּת ִמימות ֶש ָהיְּ ָתה בוֹ ִחפש ֶאת בוֹ רא ָהעוֹ ָלםְּ ,ו ַא ָתה
ית לוֹ ְּ ,ו ִצ ִויתוֹ " ִה ְּת ַהל ְּך ְּל ָפנַ י ֶו ְּהיה ָת ִמים"ִ ,כי ַה ְּת ִמימות ִהיא
ַב ַעל ַה ִב ָירה ה ַצ ְּצ ָת ָע ָליו ְּונִ ְּת ַגל ָ

ְּשלמותוֹ ֶשל ַה ְּיהו ִדיְּ ,ו ַעל יְּ די ַה ְּת ִמימות יְּ כוֹ ִלים ְּל ִה ְּת ָקרב א ֶל ָ
יך ָכ ָראויַ ,על כן ,חו ָסה ָעלינו
ְּכרֹב ַר ֲח ֶמ ָ
יךְּ ,וזַ כנו ִל ְּשמוֹ ר ַעל ִמ ַדת ַה ְּת ִמימות ַה ְּנטו ָעה ְּב ִק ְּרבנו ִבירו ָשה מ ַא ְּב ָר ָהם ָא ִבינו,

ֶש ְּבנֶ ֱא ָמנותוֹ א ֶל ָ
יך ָש ַמר ַעל ְּת ִמימותוֹ ָכ ָראויַ ,רחם ָעלינו ֶשל ֹא נַ ְּש ִחית ְּול ֹא נְּ ַק ְּלקל ֶאת
ַה ְּת ִמימות ֶש ְּב ִלבנו ַעל יְּ די ַה ֻח ְּצ ָפה וְּ ָה ַעזות ֶש ַק ֶי ֶמת ַב ְּש ָו ִקים ו ִב ְּרחוֹ בוֹ ת ָהעוֹ ָלם ,זַ כנו
ִל ְּשמוֹ ר ֶאת מוֹ חנו ְּו ִלבנו ֶשל ֹא ְּל ַה ְּכנִ יס ְּלתוֹ ָכם ֶאת ַהדעוֹ ת ַהכוֹ זְּ בוֹ ת ְּו ָה ַעזות ָה ָר ָעה ֶש ַק ֶי ֶמת
ָבעוֹ ָלםִ ,כי ְּכנֶ ֶסת יִ ְּש ָראל נִ ְּמ ְּש ָלה ְּליוֹ נָ ה ֶש ִהיא נֶ ֱא ָמנָ ה ְּל ֶבן זוגָ הְּ ,ו ָכ ְּך ָכל ַבר יִ ְּש ָראל ִעם
יתנו ְּבתוֹ ָר ְּת ָך ַעל ָק ְּר ַבן ַהיוֹ ֶל ֶדת ֶשהוא
יכים ִל ְּהיוֹ ת נֶ ֱא ָמנִ ים ֶא ָחד ַלשנִ יְּ ,ו ַעל כן ִצ ִו ָ
זוגָ תוֹ ְּצ ִר ִ

ְּשתי תוֹ ִרים אוֹ ְּשני ְּבני יוֹ נָ הֶ ,שהם ַהיוֹ נִ ים ַה ְּת ִמימוֹ ת ְּו ַה ֶנ ֱא ָמנוֹ ת ֶא ָחד ַלשנִ יְּ ,וזֶ ה ָכלול
ְּב ַכ ָונַ ת ְּרצוֹ נְּ ָךֶ ,ש ַהיוֹ ֶל ֶדת ָת ִביא ְּשתי תוֹ ִרים ְּכדי ְּלהוֹ דוֹ ת ְּל ָך ַעל ַה ֶנ ֱא ָמנות ֶש ָהיְּ ָתה בינָ ה
ְּלבין ַב ְּע ָלה ֶש ַעל יְּ די זֶ ה זָ כו ַע ָתה ַל ֶי ֶלדְּ ,ו ִהיא ְּמ ַק ֶב ֶלת ַעל ַע ְּצ ָמה ְּבעת ַה ְּק ָר ַבת ְּשתי
יך ִל ְּהיוֹ ת נֶ ֱא ֶמנֶ ת ְּל ַב ֲע ָלה מ ָאה ֶע ְּש ִרים ָשנָ הְּ ,ו ֶש ַת ְּמ ִש ְּ
ַהתוֹ ִרים ְּל ַה ְּמ ִש ְּ
יך ְּל ָה ִביא יְּ ָל ִדים
ילהְּ ,וזֶ הו ְּרצוֹ נְּ ךָ
יטה ְּב ִל ָבה ֶשל ֹא ְּל ָה ִביא עוֹ ד יְּ ָל ִדים ָח ִל ָ
ְּלעוֹ ָלםְּ ,וחוֹ זֶ ֶרת ָבה ִמ ַמה ֶש ֶה ְּח ִל ָ
ֶש ִנ ְּל ַמד מ ַהיוֹ נָ ה ִמ ַדת ַה ְּת ִמימות ְּו ַה ֶנ ֱא ָמנותָ ,א ָנא זַ כנו ְּל ַמ ֲעלוֹ ת נִ ְּש ָגבוֹ ת אלו ֶשל ְּת ִמימות
ְּונֶ ֱא ָמנותִ ,כי ַה ְּת ִמימות ִהיא ְּשלמות ַה ְּיהו ִדיְּ ,ו ָה ָא ָדם נִ ְּמ ָדד ְּל ִפי ִמ ַדת נֶ ֱא ָמנותוֹ ַכ ָמה הוא
ָחזָ ק ְּב ִמ ָדה נִ ְּש ָג ָבה זוֹ ַ ,רחם ָעלינו וְּ זַ כנו ְּל ַקים " ָת ִמים ִת ְּהיֶ ה ִעם יְּ ה ָֹוה ֱאל ֶֹה ָ
יך"ְּ ,ונִ ְּהיֶ ה ָת ִמיד

נֶ ֱא ָמנִ ים ְּל ָך ו ְּל ַת ְּל ִמידי ֲח ָכ ִמים ַה ַצ ִד ִ
יקים ֶש ַמנְּ ִהיגִ ים אוֹ ָתנו ַב ֲעבוֹ ָד ֶת ָךְּ ,וכן נִ ְּהיֶ ה נֶ ֱא ָמנִ ים
ָ
ִל ְּבני ביתינו ו ְּל ָכל ֶא ָחד ְּו ֶא ָחד ִמ ְּבני ַע ְּמך ַה ָקדוֹ ש ָאמן ֶס ָלה.

נֶ ְּה ַפ ְּך ֶא ְּצ ְּל ָך ְּל ַא ְּר ַבע ֲאבוֹ ת נְּ זִ ִ
יקין ( ַהח ֶֹדש ַה ֶזה נִ ְּק ָרא
ח ֶֹדש ַאב ע"ש ֲאבוֹ ת ַה ְּנזִ ִ
יקין ֶש ָהיו לוֹ ְּמ ִדים ְּבבית
יך ֶאת ִבנְּ יָ ִמיןַ ,א ָתה ָצ ִר ְּ
ַה ִמ ְּק ָדש)ַ ,א ָתה ל ֹא ַמ ֲע ִר ְּ
יך ִלנְּ דֹר
ָ
ְּ
' ֲע ָר ִכין' 'ע ֶר ְּך ִבנְּ יָ ִמין ָע ַלי'ָ ,הע ֶרך ֶשל אוֹ תוֹ שוֹ נא ֶש ְּלך!
יש לוֹ ַה ְּרבה ע ֶר ְּךְּ ,ו ָלכן ָה ָאב ָה ִראשוֹ ן הוא שוֹ ר ְּול ֹא
יבים ק ֶֹדם
ָא ָדםִ ,כי ִאי ֶא ְּפ ָשר ִל ְּהיוֹ ת ָא ָדם ְּב ִלי ֶש ַמ ְּק ִר ִ
ָק ְּר ָבן ו ִמ ְּתבוֹ נְּ נִ ים ְּב ָכל ַח ְּסדי ה' ְּבא ָב ָריו ֶשל ַהשוֹ ר
יל ָתם ִב ְּק ֻד ָשה ֶשל ַהכ ֲֹהנִ ים ,ו ְּב' ֶה ְּבער'
ו ְּב'שן' ַב ֲא ִכ ָ
ַה ַה ְּק ָר ָבה ִא ֶשה ַלה' ֶש ְּב ָכ ְּך הוא יוֹ צא מ ַה'בוֹ ר'
מ ַה ֲח ְּשכות וְּ ַהבוֹ רוֹ ת ֶש ָהיְּ ָתה בוֹ .
ַה ָדם ֶשל ִמי יוֹ תר ָאדֹם?
ְּוזֶ ה ַגם ָה ִענְּ יָ ן ֶשל ָפ ָרה ֲאדו ָמה ֶש ָהיו שוֹ ֲח ִטים אוֹ ָתה
ַבחוץ ְּכנֶ גֶ ד ק ֶֹדש ַה ֳּק ָד ִשיםְּ ,ל ַל ְּמדנו ֶש ָכל ַמ ְּט ַרת
יצד
יהמ"ק זֶ ה ִב ְּכדי ֶשנ ַדע כ ַ
יטת ַה ָק ְּר ָבנוֹ ת ְּבב ַ
ְּש ִח ַ
ְּל ִה ְּתנַ הג ַבחוץ ְּב ָכבוֹ ד ַלזו ַלת ְּול ֹא ָח ִל ָ
ילה ִל ְּפג ַֹע בוֹ
ְּו ִל ְּשפ ְֹּך ֶאת ָדמוֹ ִח ָנם ,ו ְּביֶ ֶתר באור ֶש ַכ ֲא ֶשר ָא ָדם ְּמ ַב ֶזה
יחה ,ומ ֲח ָמת ָכ ְּך ָהיו
ֶאת ֲחברוֹ ֲהרי זֶ ה תוֹ ָל ָדה ֶשל ְּר ִצ ָ
ְּמ ִב ִ
יאים ָפ ָרה ֲאדו ָמה ְּל ַכפר ו ְּל ַטהר ִמ ֻט ְּמ ַאת מת ו ְּכמוֹ
יתא ַב ְּג ָמ ָרא (ב"מ נט)
ֶש ֶה ֱא ִריכו ָה ִראשוֹ נִ ים ַעל ַמה ְּד ִא ָ
"מו ָטב ְּל ָא ָדם ֶש ַי ִפיל ַע ְּצמוֹ ְּל ִכ ְּב ַשן ָהאש ְּו ַאל יַ ְּל ִבין ְּפני
יחה
ֲחברוֹ ָב ַר ִבים"ִ ,מכ ָיון ֶש ַה ְּל ָבנַ ת ָפנִ ים ֲהרי זֶ ה ִכ ְּר ִצ ָ
ו" ַמאי ָחזִ ית ְּד ָד ָמא ִד ָיד ְּך ס ֶֹמק ְּטפי ִד ְּל ָמא ָד ָמא ְּד ַההוא
ַג ְּב ָרא ס ֶֹמק ְּטפי" ( ְּפ ָס ִחים כה)ְּ ,ב ַרם ַכ ֲא ֶשר ָהיָ ה ְּסגַ ן
ַהכֹהן ָגדוֹ ל מ ִביא ֶאת ַה ָפ ָרה ֲאדו ָמהָ ,היו עוֹ ִשים ִמ ֶזה
ע ֶסק ָגדוֹ ל וְּ ַהכֹל ָהיָ ה נַ ֲע ֶשה ְּב ָט ֳּה ָרה ַעל יְּ די ִתינוֹ קוֹ ת
ֶשל ֹא נִ ְּט ְּמאו מעוֹ ָלם ְּב ֻט ְּמ ַאת מת ַ -היְּ נו ֶשל ֹא ָפגְּ עו ְּול ֹא
ִבזו שום יְּ הו ִדי מעוֹ ָדם ,וְּ ַהכֹל ִב ְּכדי ְּל ַלמד ֶאת ְּכ ַלל
יִ ְּש ָראל ֶש ַמ ְּט ַרת ַה ָפ ָרה ֲאדו ָמה זֶ ה ִל ְּראוֹ ת ֶאת ַהטוֹ ב
ֶש ַבזו ַלתְּ ,ו ַעל כן ַה ָפ ָרה ָהיְּ ָתה ֲאדו ָמה ֶש ִנ ְּר ֶאה ַמה ִהיא
ַא ְּדמו ִמיות ֶב ֱא ֶמתְּ ,ונַ ֲע ִר ְּ
יך ֶאת ַה ָדם ֶשל ַהשנִ י ְּול ֹא
ילהְּ ,וזֶ ה ַגם ָכל עוֹ ֶמק ַק ָב ַלת ַה ָדם -
נִ ְּשפ ְֹּך אוֹ תוֹ ָח ִל ָ
ְּל ַה ֲע ִר ְּ
יל ְּך
יך ֶאת ַה ָדם ֶשל ַהשנִ י ְּו ַעל כן ִמ ַק ָב ָלה ָוא ָ
ִמ ְּצ ַות ְּכהונָ הִ ,כי ַהכ ֲֹהנִ ים ָהיו ַמ ְּס ִב ִירים ָל ָעם ַה ָב ִאים
ְּלבית ה' ְּל ַה ֲע ִר ְּ
ילה ל ֹא
יך ֶאת ַה ָדם ֶשל ַהשנִ י ְּו ָח ִל ָ
ִל ְּשפוֹ ְּך אוֹ תוֹ ַעל ִח ָנם.
ַה ַט ְּר ָדן ַהתוֹ ָרן ֶשל ִהלל ָבא ַעל ִתקונוֹ
ְּו ָכ ְּך ָהיָ ה ִהלל ַה ָזקן ִמ ְּתנַ הגֶ ,ש ֲהרי ָהיו ְּל ִהלל ֲאנָ ִשים
ֶש ָהיו ְּמ ִצ ִ
יקים לוֹ ְּ ,כמוֹ ֶש ַה ְּג ָמ ָרא ְּמ ַס ֶפ ֶרת ַעל אוֹ תוֹ ֶא ָחד
ֶש ָהיָ ה מ ִציק לוֹ ִב ְּשאלוֹ ת ְּב ֶע ֶרב ַש ָבת ַא ַחר ַה ָצ ֳּה ַריִ ם,
ְּוכן ַת ְּל ִמידי ַש ַמאי ֶשל ֹא ִש ְּמשו ָכל ָצ ְּר ָכם ֶש ָהיו
חוֹ ְּל ִקים ָע ָליו ְּב ָכל ַהת ֶֹקף ( ַעין ַש ָבת יז ,.כְּ ,):ו ַהלל ָהיָ ה
עוֹ בד ַעל ַע ְּצמוֹ ְּו ָהיָ ה עוֹ ֶלה ְּלבית ַה ִמ ְּק ָדש ְּולוֹ ק ַח ִעמוֹ
ֶאת אוֹ תוֹ ַט ְּר ָדןְּ ,ו ָשם הוא ָהיָ ה אוֹ מר ' ִאם אין ֲאנִ י ָכאן
ִמי ָכאן?' ִאם ֲאנִ י ל ֹא יַ ֲעבֹד ַעל ַע ְּצ ִמי ַאף ֶא ָחד ל ֹא יַ ֲע ֶשה
ֶאת זֶ הְּ ,ו ָהיָ ה ַמ ְּת ִחיל ַל ְּחשֹב ' ַכ ָמה ָשוֶ ה הוא ְּבעינַ י,
אוֹ תוֹ ר' יַ ֲענְּ ְּקל ְּו ַכ ָמה טוֹ ב עוֹ ֶשה הוא ִא ִתי ִב ְּשאלוֹ ָתיו
ַה ַט ְּר ָדנִ יוֹ ת ֶש ַעל יָ ָדם ֲאנִ י ִמ ְּת ַע ֶלה ָכל ָכ ְּך' ְּו ָכ ְּך ָהיָ ה ָגדל
ֶע ְּרכוֹ ְּבעינָ יו ַעד ֶש ָהיָ ה לוֹ ק ַח ֶאת ַה ָפר ֲה ִכי ָגדוֹ ל ֶשיש,
יכה ַעל ַה ָק ְּר ָבן ו ִמ ְּתכוֹ פף
ְּו ַא ַח"כ הוא ָהיָ ה עוֹ ֶשה ְּס ִמ ָ
ִל ְּפני ה' ְּבהוֹ ָד ָאה ַעל אוֹ תוֹ ר' יַ ֲענְּ ְּקל ו ְּב ַק ָב ַלת ָכל
ַה ִבזְּ יוֹ נוֹ ת ֶש ִמ ֶמנו ְּב ִש ְּמ ָחהְּ ,ו ַע"כ ָהיָ ה עוֹ נֶ ה ַלחוֹ ְּל ִקים
יכה ִב ְּש ִביל
יכה?' ֲאנִ י עוֹ ֶשה ְּס ִמ ָ
ֶש ָצ ֲעקו ָע ָליו ' ַמה זוֹ ְּס ִמ ָ
ְּל ַקבל ָע ַלי ' ַמה זוֹ ְּש ִת ָ
יקה' ,ו ְּכ ֶש ָהיָ ה ַמ ְּק ִריב ֶאת ַה ָק ְּר ָבן
ָהיָ ה חוֹ שב ַעל ַה ַט ְּר ָדן ֶשלוֹ ַכ ָמה הוא ָחשובְּ ,ו ַכ ָמה ָש ֶוה
ָכל א ֶבר ְּוא ֶבר ֶשיש בוֹ ְּכמוֹ ' ַה ְּכ ָליוֹ ת ַהיוֹ ֲעצוֹ ת' ֶשמ ֶהם
ָב ִאים ָכל ְּשאלוֹ ָתיו ַה ִנ ְּפ ָל ִאים.
ֲא ָבל ָב ֶרגַ ע ֶש ָש ְּכחו ְּבבית ַה ִמ ְּק ָדש ֶאת ַה ַת ְּכ ִלית ַהזוֹ ,
ְּו ִה ְּת ִחילו ְּל ָה ִביא ָק ְּר ָבנוֹ ת ְּס ָתם ְּל ַכ ָפ ָרה ַעל ַח ָט ִאיםְּ ,ב ִלי
ְּל ִה ְּת ַעלוֹ ת מ ַה ָק ְּר ָבנוֹ תָ ,אז ַה ָק ָב"ה ֶה ֱח ִריב ֶאת בית
ַה ִמ ְּק ָדש ,ו ִב ְּש ִביל זֶ ה ל ֹא אוֹ ְּכ ִלים ָב ָשר ְּויַ יִ ן ְּב ִת ְּש ַעת
ַה ָי ִמיםְּ ,ל ַהזְּ ִכיר ָלנו ֶש ָחסר ֶאת ְּב ַשר ַה ָק ְּר ָבנוֹ ת ְּויין
ַה ְּנ ָס ִכים ,ו ְּב ִע ָקר ֶש ָחסר ֶאת ַהלב ֶשל ֲעבוֹ ַדת ַה ָק ְּר ָבנוֹ ת,
יהמ"ק ָהיו ִמ ְּת ָק ְּר ִבים ֶד ֶר ְּך ַה ָב ָשר ְּו ַה ַייִ ן ַלה'
ֶש ְּבב ַ
יִ ְּת ָב ַר ְּך ,וְּ ַה ָק ְּר ָבן ָהיָ ה מ ִביא ִמדוֹ ת טוֹ בוֹ ת ִלזְּ כֹר ֶש ַגם

ַלשנִ י יש ָב ָשר ,וְּ הוא ַגם כן ַמ ְּר ִגיש ְּו ָצ ִר ְּ
יך ְּל ִה ָזהר ל ֹא ִל ְּפג ַֹע
יבים ָהיָ ה ַמזְּ ִכיר ָלנו ְּל ִה ָזהר ִמשוֹ ר
בוֹ  ,וְּ ַהשוֹ ר ֶש ָהיו ַמ ְּק ִר ִ
ילת ַה'שוֹ ר' ָה ָא ָדם
ַה ַמ ִזיקֲ ,א ָבל ְּכ ֶש ָראו ֲח ָכ ִמים ֶש ַב ֲא ִכ ַ
ילה
נוֹ פל ְּל'בוֹ ר' ִ -ל ְּשאֹל ַת ְּח ִתיוֹ ת ,וְּ 'שן' ַה ַמ ִזיק ַת ֲא ַות ֲא ִכ ָ
ו ָממוֹ ן זֶ ה נִ ְּהיָ ה ' ֶה ְּבער' ֶשאש ַה ַת ֲאווֹ ת בוֹ ֶע ֶרת בוֹ ָ ,אז ָא ְּסרו
ֶל ֱאכוֹ ל ָב ָשר ְּויַ יִ ןְּ ,כדי ֶש ִנ ְּתעוֹ רר ִלזְּ כֹר ַמה ֶש ָח ַס ְּרנו .עוֹ ד
ילת ָב ָשר ְּויַ יִ ןְּ ,ל ַהזְּ ִכיר ָלנו ֶשל ֹא ִק ַי ְּמנו
ַט ַעם יש ְּל ִאסור ֲא ִכ ַ
ֶאת ַאזְּ ָה ַרת ַה ָכתוב " ַעל ְּד ַבר ֲא ֶשר ל ֹא ִק ְּדמו ֶא ְּת ֶכם ַב ֶל ֶחם
ו ַב ַמיִ ם" ו ִב ְּפ ָרט ַבת"ח ֶשל ֹא ִק ַי ְּמנו ָב ֶהם ַמ ֲא ַמר ַרבוֹ תינו
ִל ְּהיוֹ ת ' ְּמ ַמלא ְּגרוֹ נָ ם ֶשל ת"ח יַ יִ ן' ו ְּב ָכ ְּך נִ ְּש ַא ְּרנו ְּב ַמ ְּדרגַ ת
אוֹ ָתם ' ַב ְּב ָלאי ִט ְּפ ָש ִאי'ֶֶ ֶש ָהיָ ה נוֹ ַח ָל ֶהם ְּל ִה ָשאר ְּבגָ לות
ו ְּל ַה ְּמ ִש ְּ
יך ָלקום ְּב ִהדור ִל ְּפני ַהס"ת ַהיְּ נו ְּל ַקים ֶאת ָכל
ַה ֲה ָלכוֹ ת ְּבי ֶֹבש ְּכגוף ְּב ִלי נְּ ָש ָמה ְּכמוֹ ַה ְּצדוֹ ִקיםְּ ,ול ֹא ָלקום
ִב ְּפני ַה' ַג ְּב ָרא ַר ָבה' ַה ַצ ִד ִ
יקים ְּו ַהת"ח ֶשהם ס ֶפר תוֹ ָרה ַחי,
ִל ְּשמוֹ ַע ֶאת אוֹ ָתם ֶשיש ָב ֶהם ד ָעה ֶש ֶא ְּצ ָלם ְּכ ִאלו ְּכ ָבר
יהמ"ק נִ ְּבנָ ה.
ב ַ
ַה ֶה ְּכש ִרים ֶשל ַב ַד"ץ ֶשל ֲע ַדת ַה ְּצדוֹ ִקים
ְּוזֶ הו ַמה ֶש ָס ְּפרו ֲחזַ "ל ַבתוֹ ֶס ְּפ ָתא ( ְּמנָ חוֹ ת פי"ג),
ָב ִראשוֹ נָ ה ָהיו ְּמ ַח ְּל ִקים עוֹ רוֹ ת ַה ֳּק ָד ִשים ַלכ ֲֹהנִ יםַ ,עד
ֶש ִה ְּת ִחילו ָראשי ְּכהונָ ה ִלטוֹ ל אוֹ ָתם ִבזְּ רוֹ ַע  -זֶ ה נֶ ְּה ַפ ְּך
ילהִ ' ,ה ְּת ִקינו ֶש ִי ְּהיו ְּמ ַח ְּל ִקים אוֹ ָתם ְּב ַע ְּרבי
ְּל ַת ֲא ַות ֲא ִכ ָ
ַש ָבתוֹ ת ְּל ָכל ִמ ְּש ָמר ו ִמ ְּש ָמר וַ ֲע ַדיִ ן ָהיו ָב ִאים ָראשי ְּכהונָ ה
ְּולוֹ ְּק ִחים אוֹ ָתם ִבזְּ רוֹ ַעַ ' ,'...א ָבא יוֹ סי ֶבן יוֹ ָחנָ ן ִאיש
יְּ רו ָש ַליִ ם אוֹ מר אוֹ י ִלי ִמבית ַביְּ תוֹ ס אוֹ י ִלי ִמ ַמכוֹ ָתן ,אוֹ י
ִלי ִמבית ַק ְּתרוֹ ס אוֹ י ִלי ִמ ֻק ְּלמו ָסן' ,הם ָהיו כוֹ ְּת ִבים
ילים ֶא ָחד ַעל ַהשנִ י' ,אוֹ י ִלי ִמבית ֶא ְּל ָחנָ ן אוֹ י ִלי
ַפ ְּש ְּק ִו ִ
יש ָתן' ֶש ָהיו ְּמ ַל ֲח ִשין ָלשוֹ ן ָה ָרע ַעל ֲאנָ ִשים' ,אוֹ י ִלי
ִמ ְּל ִח ָ
יהן
אבי ֶשהם כ ֲֹהנִ ים ְּגדוֹ ִלים ו ְּבנ ֶ
ִמבית יִ ְּש ָמעאל ֶבן ַפ ִ
יהן ָב ִאין ְּוחוֹ ְּב ִטין ָעלינו ְּב ַמ ְּקלוֹ ת'
ַו ֲח ָתני ֶהן ֲא ַמ ְּר ָכ ִלין ְּו ַע ְּבד ֶ
יצים ֲאנָ ִשים ְּונוֹ ְּתנִ ים ַמכוֹ ת ְּבבית ַה ִמ ְּק ָדש.
 הם ָהיו ַמ ְּל ִח ִָא ַמר ר' יוֹ ָחנָ ן ֶבן תוֹ ְּר ָתא ֶ -ש ִנ ְּק ָרא ַעל שם ַהתו ָרא  -שוֹ ר,
ִכי הוא ָהיָ ה כֹהן ֲא ִמ ִתי ֶש ָהיָ ה ַמ ְּק ִריב ְּש ָו ִרים ְּב ַה ֲע ָר ָכה
ֲעצו ָמהִ ' ,מ ְּפני ַמה ָח ַרב ִמ ְּש ַכן ִשיל ֹה? ִמ ְּפני ב' ְּד ָב ִרים
יעה
ֶש ָהיו בוֹ ִ ,מ ְּפני ִגלוי ֲע ָריוֹ ת ו ִמ ְּפני ִבזְּ יוֹ ן ָק ָד ִשים' ִ -ה ִג ָ
יוֹ ֶל ֶדת ְּלבית ַה ִמ ְּק ָדש ִעם ְּשתי ְּבני יוֹ נָ ה ְּכנֶ גֶ ד ְּשתי יְּ ָל ִדים
ֶש ָבזֶ ה ְּמ ַק ְּי ִמים ְּפרו ו ְּרבו ,וְּ גַ ם ְּכנֶ גֶ ד ַה ַב ַעל ְּו ָה ִא ָשה
יכה ִל ְּהיוֹ ת נֶ ֱא ֶמנֶ ת ְּל ַב ֲע ָלה ְּכמוֹ ַהיוֹ נָ ה
ֶש ָה ִא ָשה ְּצ ִר ָ
ֶש ֶנ ֱא ֶמנֶ ת ְּל ֶבן זוגָ ה ,ו ְּבני ע ִלי ִב ְּמקוֹ ם ְּל ַדבר ַעל ַכ ָונַ ת
ַה ָק ְּר ָבן ְּלהוֹ רוֹ ת ָל ִא ָשה ַעל ַה ֶנ ֱא ָמנות ֶש ָצ ִר ְּ
יך ִל ְּהיוֹ ת ָלה
ְּל ַב ֲע ָלה ו ַמ ֲע ָל ָתה ְּל ָה ִקים דוֹ רוֹ ת ְּכש ִריםִ ,ב ְּמקוֹ ם זֶ ה
ִה ְּת ִחילו ְּל ִה ְּת ַחטף ַעל ַה ָב ָשר ו ְּל ַה ְּק ִריב ַמה ֶש ָצ ִר ְּ
יך
ו ְּל ַה ְּמ ִש ְּ
יהמ"קְּ ,ו ַעל כן זֶ ה
יך ַל ֲחטוֹ ף ְּו ַל ֲעשוֹ ת ֲע ָס ִקים ְּבב ַ
נֶ ְּח ָשב ָל ֶהם ְּכגִ לוי ֲע ָריוֹ ת ִכי הם ל ֹא ִה ְּכנִ יסו ֶאת ַה ֶנ ֱא ָמנות
ְּו ַההוֹ ָד ָאה ְּב ָבתי יִ ְּש ָראל ְּו ַעל יְּ די זֶ ה נִ ְּהיָ ה ֶב ֱא ֶמת ְּמ ִריבוֹ ת
ַו ֲעוֹנוֹ תִ " .כי נִ ֲאצו ָה ֲאנָ ִשים את ִמנְּ ַחת ה" ִ -ב ְּמקוֹ ם
ֶש ַב ִמ ְּש ָכן יְּ ַל ְּמדו א ְּ
יך ְּל ִה ְּתנַ הגִ " ,כי ִמ ִציוֹ ן תצא תוֹ ָרה",
ְּכמוֹ ֶש ַהתוֹ ְּספוֹ ת אוֹ מר ְּב ָב ָבא ָב ְּת ָרא (כאֶ ).ש ְּיהוֹ ֻש ַע ֶבן
ַג ְּמ ָלא ִתקן ֶש ְּמ ַל ְּמדי ַה ִתינוֹ קוֹ ת יִ ְּהיו ִבירו ָש ַליִ םְּ ,כדי
ֶש ַה ְּי ָל ִדים יִ ְּל ְּמדו מ ַהכ ֲֹהנִ ים ַב ֲעבוֹ ָד ָתם יִ ְּר ַאת ָש ַמיִ ם ,ו ְּבני
יהמ"ק ֲע ָס ִקים ְּל ַע ְּצ ָמם,
ע ִלי ל ֹא ָעשו ָכ ְּך ֶא ָלא הם ָעשו ְּבב ַ
ָא ְּמנָ ם ִעם ָכל ִד ְּקדוקי ַה ֲה ָל ָכה ֲא ָבל ְּב ִלי לב וַ ֲה ָבנָ ה,
ְּו ָה ֲאנָ ִשים ל ֹא ִק ְּבלו מ ֶהם שום יִ ְּר ַאת ָש ַמיִ ם.
' ָש ַפ ְּך זַ ְּעמוֹ ַעל ע ִצים וַ ֲא ָבנִ ים' ִב ְּל ַבד
ו ִמכ ָיון ֶש ַה ַמנְּ ִהיגִ ים ל ֹא ִל ְּמדו ֶאת ָה ָעם תוֹ ָרה ְּויִ ְּר ַאת ה',
ילא ַה ַמ ָצב ָה ַל ְּך ְּו ִה ְּת ַד ְּרדרְּ ,ו ַא ַחר ָכ ְּך ְּב ַביִ ת ִראשוֹ ן
ִממ ָ
נִ ְּהיָ ה יוֹ תר ָחמורְּ ,כמוֹ ֶש ָא ְּמרו ֲחזַ "ל ( ְּביוֹ ָמא ט" ).יִ ְּר ַאת ה'
תוֹ ִסיף יָ ִמים" זֶ ה ִמ ְּק ָדש ִראשוֹ ן ֶש ִש ְּמשו בוֹ י"ח כ ֲֹהנִ ים
ְּגדוֹ ִלים  -זֶ ה ָהיָ ה ִקדוש ה' ,נְּ ָתאר ְּל ַע ְּצמנו ִאם ֶה ָחפץ ַח ִיים
ָהיָ ה ַהכֹהן ָגדוֹ ל ְּבבית ַה ִמ ְּק ָדש ְּו ֻכ ָלם ָהיו רוֹ ִאים א ְּ
יך ֶע ֶבד
ה' ַהח"ח זָ קן ֶבן מ ָאה ָשנָ ה ֲע ַדיִ ן עוֹ מד ו ְּמ ָשרת ְּבבית ה'
ְּב ַר ֲענַ נות ,הם ָהיו שוֹ ִתים ַב ָצ ָמא ו ְּב ַא ֲה ָבה ֶאת ְּד ָב ָריו ,וְּ ַכ ָמה
ִקדוש ה' זֶ ה ָהיָ ה עוֹ ֶשה" ,ו ְּשנוֹ ת ְּר ָש ִעים ִת ְּקצ ְֹּרנָ ה" זֶ ה ַביִ ת
שנִ י ֶש ִש ְּמשו בוֹ יוֹ תר ִמ ְּשל ֹש מאוֹ ת כ ֲֹהנִ ים ְּגדוֹ ִלים ...צא
ַו ֲחשֹב ָכל ֶא ָחד ְּו ֶא ָחד מ ֶהן ל ֹא הוֹ ִציא ְּשנָ תוֹ ' ְּ -ו ַאל נִ ְּד ֶמה

ְּב ַד ְּעתנו ֶשהם ָהיו ֲאנָ ִשים ְּפשו ִטים הם ָהיו ֲאנָ ִשים
ֶש ִנ ְּראו ְּמאֹד ֲחשו ִבים הם ָהיו ַמ ְּח ִמ ִירים יוֹ תר מ ַה ֲח ָכ ִמים
ְּו ָלכן הם ָק ְּראו ְּל ַע ְּצ ָמם ' ְּצדוֹ ִקים' ע"ש ֶש ָהיו ִכ ְּביָ כוֹ ל
ְּמאֹד ַצ ִד ִ
יקים ,הם ל ֹא ִה ְּס ִכימו ִל ְּקצֹר ֶאת ָהע ֶֹמר ְּבמוֹ ָצאי
יוֹ "ט ֶש ָמא זֶ ה יָ חול ְּב ַש ָבת ְּויִ ְּצ ָט ְּרכו ְּל ַחלל ַש ָבתְּ ,וכן הם
ל ֹא ָרצו ַל ֲעשוֹ ת ֶאת ַה ְּקט ֶֹרת ְּבק ֶֹדש ַה ֳּק ָד ִשים ִכי הם
ָט ֲענו ֶש ֶזה ל ֹא ְּכבוֹ ד ָש ַמיִ ם ַל ֲעשוֹ ת ָד ָבר ַג ְּש ִמי ִל ְּפנַ י
ְּו ִל ְּפנִ ים ,הם ל ֹא ָש ְּמעו ַל ֲחזַ "ל ֶשהם יָ ְּדעו ֶב ֱא ֶמת ַמה ְּרצוֹ ן
ה'ֶ .ו ֱהיוֹ ת ֶש ַה ַמנְּ ִהיגִ ים ל ֹא ֶה ְּח ִדירו ָב ָעם יִ ְּר ַאת ָש ַמיִ ם
יע ַל ֲעבוֹ ָדה
ְּונֶ ֱא ָמנות מ ַה ָק ְּר ָבנוֹ ת ָאז זֶ ה ִה ְּת ַפת ַח ְּוזֶ ה ִה ִג ַ
זָ ָרה ִגלוי ֲע ָריוֹ ת ו ְּש ִפיכות ָד ִמיםִ ' ,גלוי ֲע ָריוֹ ת' ְּכמוֹ
ֶש ָא ַמ ְּרנו ֶשמ ֲח ַמת ֶשל ֹא ִה ְּכנִ יסו ַב ָנ ִשים ֶאת ַה ִי ְּר ַאת
יהם
יהןְּ ,ו ֶש ְּי ַח ְּנכו ֶאת יַ ְּלד ֶ
ָש ַמיִ ם וְּ ַה ֶנ ֱא ָמנות ְּל ַב ְּעל ֶ
ַל ֲעבוֹ ַדת ה' ָלכן ָבאו ִל ְּק ָטטוֹ ת ַו ֲעברוֹ תְּ ,ו ַל' ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה'
יהם ִל ְּסגֻ לוֹ ת ְּו ָכ ְּך ִה ְּת ִחילו
ִה ִגיעו ִכי ַה ָק ְּר ָבנוֹ ת נֶ ֶה ְּפכו ְּבעינ ֶ
ילים ֶו ֱאמונוֹ ת ְּטפלוֹ ת ,ו ְּכמוֹ ְּבדוֹ רוֹ ֶשל
ִל ְּרדֹף ַא ֲחרי ֱא ִל ִ
ְּמנַ ֶשה ֶש ָהיו ְּלהו ִטים ְּו ָר ִצים ַא ֲחרי ע"ז ,ו ְּש ִפיכות ָד ִמים,
ֶש ָבאו ִל ְּכ ַלל ְּר ִציחוֹ ת ִב ְּש ִביל ְּכבוֹ ָדם ו ָממוֹ נָ ם ִכי ל ֹא ָהיָ ה
ֶאת ַהכ ֲֹהנִ ים וַ ֲעבוֹ ַדת ַה ָק ְּר ָבנוֹ ת ֶש ַת ֲעצֹר אוֹ ָתם.
א ְּ
יך נְּ גַ ֶלה ֶאת קץ ַה ְּפ ָלאוֹ ת???
יע ְּל ַמ ָצב ָגרו ַע ְּביוֹ תר ְּכמוֹ ֶש ָא ְּמרו
ַעד ֶש ְּב ַביִ ת שנִ י זֶ ה ִה ִג ַ
ֲחזַ "לֲ ' ,א ָבל ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ַמ ִכ ִירים ָאנו ָב ֶהם ֶשהם ֲעמ ִלים
ַבתוֹ ָרה וזְּ ִה ִירין ְּב ַמ ַע ְּשרוֹ ת'  -הם ָהיו ַצ ִד ִ
יקים ו ַמ ְּח ִמ ִירים
ָכל ָכ ְּך ֶשהם ָהיו ְּמ ַע ְּש ִרים ֶאת ַה ֶמ ַלח ְּכמוֹ ע ָשו ,וְּ הם ָהיו
ישיבוֹ ת ְּכמוֹ ַהיוֹ ם,
' ֲעמ ִלים ַבתוֹ ָרה' ָהיָ ה ָל ֶהם כוֹ ְּל ִלים ִו ִ
ֲא ָבל ַמה הוֹ ִעילו ֲח ָכ ִמים ְּב ִלמו ָדם? ה' רוֹ ֶצה ֶאת
ַה ַמ ֲע ִשיםִ ' ,מ ְּפני ַמה ָח ְּרבו? ֶשאוֹ ֲה ִבין ֶאת ַה ָממוֹ ן' -
אוֹ ֲה ִבים ַרק ֶאת ַע ְּצ ָמם'ְּ ,ושוֹ נְּ ִאין ִאיש ֶאת רעהו ְּל ַל ֶמ ְּד ָך
ֶש ָק ָשה ִשנְּ ַאת ִאיש ֶאת רעהו ִל ְּפני ַה ָמקוֹ ם ו ְּשקו ָלה ְּכנֶ גֶ ד
ע"ז ג"ע וש"ד' (תוֹ ֶס ְּפ ָתא ָשם)ְּ ,ו ַה ִס ָבה ֶש ֶזה ָחמור ָכל
ָכ ְּךַ ,על ַאף ֶש ְּש ִפיכות ָד ִמים זֶ ה ְּביָ ַדיִ ם ַמ ָמש ו ְּב ַו ַדאי
כוֹ לל ֶאת ַה ִשנְּ ָאהְּ ,וזֶ ה ְּכ ָבר ָהיָ ה ְּב ִמ ְּק ַדש ִראשוֹ ן ְּו ִאם כן
ַמה ִה ְּת ַוסף ְּב ַביִ ת שנִ י? ֲא ָבל זֶ ה ְּכמוֹ ְּבע ִדים זוֹ ְּמ ִמים ֶש ִאם
זָ ְּממו ַל ֲהרֹג נֶ ֱה ָרגִ יםְּ ,ו ִאם ְּכ ָבר נֶ ֱה ַרג ַעל ִפי עדו ָתם הם ל ֹא
נֶ ֱה ָרגִ ין ,ו ַמדו ַע נֶ ֱה ָרגִ ים ַעל זְּ ָמ ָמם ו ַמ ְּח ַש ְּב ָתם ָה ָר ָעה
ִב ְּל ַבד? ִכי ָה ִע ָקר ִל ְּפני ה' זֶ ה ַה ַמ ְּח ָש ָבהְּ ,ו ַעל זְּ ָמ ָמם אין
ַכ ָפ ָרה ֶא ָלא ַב ֲה ִריגָ ה ,א ְּ
יך ַא ָתה יָ כוֹ ל ְּל ַת ְּכנן ְּו ַל ְּחשֹב
ַמ ֲח ָשבוֹ ת א ְּ
יך ַל ֲהרֹג ֶאת ַהשנִ י? ֲא ָבל ַא ֲחרי ֶש ְּכ ָבר נֶ ֱה ַרג
ֲעוֹנָ ם ָכל ָכ ְּך ָחמור ַעד ֶשאין ָל ֶהם שום ַכ ָפ ָרה ְּבעוֹ ָלם
ַה ֶזהְּ ,ואוֹ תוֹ ַה ָד ָבר ְּב ִענְּ יָ ננוְּ ,ב ַביִ ת ִראשוֹ ן ְּכ ֶש ָר ְּצחו ֶא ָחד
יפה ַעד ְּכדי ְּש ִפיכות
ֶאת ַהשנִ י זֶ ה ָהיָ ה ִשנְּ ָאה ְּגלויָ ה וַ ֲח ִר ָ
ָד ִמים ַמ ָמשְּ ,ו ַע"כ ְּכ ֶש ִק ְּבלו ֶאת ָענְּ ָשם ְּוגָ לו ,הם יָ ְּדעו
טוֹ ב ַעל ַמה ַל ֲעשוֹ ת ְּתשו ָבהֲ ,א ָבל ְּב ַביִ ת שנִ י ַה ִשנְּ ָאה ַעל
ִח ָנם ָהיְּ ָתה ָכל ָכ ְּך ֲעמו ָקה ַבלבְּ ,וזֶ ה ָהיָ ה ֶד ֶר ְּך ְּפשו ָטה
ֶא ְּצ ָלם ְּו ַע"כ זֶ ה יוֹ תר ָחמורְּ ,ו ַעל זֶ ה ָא ְּמרו ֲחזַ "ל
" ִראשוֹ נִ ים נִ ְּת ַג ָלה ֲעוֹנָ ם נִ ְּת ַג ָלה ִק ָצםַ ,א ֲחרוֹ נִ ים ֶשל ֹא
נִ ְּת ַג ָלה ֲעוֹנָ ם ל ֹא נִ ְּת ַג ָלה ִק ָצם" ִכי ִשנְּ ָאה ֶש ַבלב ִהיא ָד ָבר
ַדק ֶש ִאי ֶא ְּפ ָשר ִל ְּתפֹס ָע ָליו ו ְּבנָ קל ַר ֲח ָמנָ א ִל ְּצ ָלן יְּ כוֹ ִלים
ְּל ַה ֲע ִלימוֹ ו ְּל ַה ְּס ִתירוֹ ְּו ָלכן ַעד ַע ָתה ל ֹא נִ ְּת ַקן ח ְּטא זֶ ה,
ו ִב ְּפ ָרט ַכ ֲא ֶשר ָאנו עוֹ ד ְּמ ַד ְּק ְּד ִקים ְּב ִמ ְּצוֹת וַ ֲעמ ִלים
ישים ַצ ִד ִ
יקים ְּגמו ִריםְּ ,ו ַה ֻח ְּר ָבן נִ ְּת ַפס ֶא ְּצלנו
ַבתוֹ ָרה ו ַמ ְּר ִג ִ
ְּכ ִד ְּקדוק ַה ִדין ִב ְּב ִחינַ ת ' ְּמ ַד ְּקדק ִעם ַצ ִד ָ
יקיו ְּכחוט
ַה ַש ֲע ָרה' ו ַבלב יש ַה ְּרבה ֶשחוֹ ְּש ִבים ֶש ַה ָק ָב"ה ח"ו ָבא
ִב ְּטרונְּ יָ א ִעם ְּב ִריוֹ ָתיו ,ו ִמ ָכ ְּך ָראוי ָלנו ְּל ַפחד ַה ְּרבה
ֶש ֲע ַדיִ ן ָאנו ְּכמוֹ ַה ְּצדוֹ ִקים ֶש ַהכֹל ָהיָ ה ָל ֶהם עוֹ ד יוֹ תר
מ ֲחזַ "ל ַה ַצ ִד ִ
יקים ְּו ַע ְּבדי ה' ָה ֲא ִמ ִת ִייםֲ ,א ָבל לב ל ֹא ָהיָ ה
ָל ֶהם ֶא ָלא ַהכֹל ָהיָ ה ֶא ְּצ ָלם מ ַה ֶפה ְּו ַלחוץְּ ,והם ַה ְּצדוֹ ִקים
ְּב ַו ַדאי ָח ְּלקו ַעל ִדין ע ִדים זוֹ ְּמ ִמים ְּול ֹא ִה ְּס ִכימו ֶש ָה ִע ָקר
ִל ְּפני ה' הוא עוֹ ֶמק ַה ַמ ְּח ָש ָבהְּ ,ו ַעל ָדא ָקא ָב ִכינָ א ֶש ֲע ַדיִ ן
ַד ַעת ַה ְּצדוֹ ִקים ַהשוֹ ִטים ל ֹא ָס ָרה ִמ ִלבנו ְּו ָלכן ָאנו ֲע ַדיִ ן
יהי ָרצוֹ ן
יוֹ ְּש ִבים וְּ קוֹ ְּר ִאים ִקינוֹ ת ( ְּב ִלי לב) ְּב ָכל ָשנָ הִ ,ו ִ
יחננו ד ָעה ִבינָ ה וְּ ַה ְּשכל ְּבבוֹ א ְּל ִציוֹ ן
ֶש ִי ְּר ֶאה ה' ְּב ָענְּ ינו וִ ָ
גוֹ אל ִחיש ַקל ְּבנָ קל ו ְּב ִש ְּמ ָחה ְּשל ָמהָ ,אמן.
ְּלגַ בי ַמה ֶש ֶנ ֱא ַמר ַעל ָפ ָרה ֲאדו ָמה ְּראה ִספור ְּב ַעמוד
ַה ָבא.

ימה
ִס ּפוּר ָּ ּ -פ ָּרה ֲאדו ָּּמה ְּּת ִמ ָּ
ְב ֶא ָּחד ֵמ ַּהחוֹ ָּר ִפים ַּה ָּק ִשים ֶש ָּפ ְקדו ֶאת ָּה ִעיר נְ יו-יוֹ ְרק ִל ְפנֵ י ָּשנִ ים ְספורוֹ ת ,הוֹ ִדיעו
יתה ֶשל
יתה ְכ ָּל ִלית ֶשל ָּה ִעירֶ ,ש ַּכמו ָּבן ,כוֹ ֶל ֶלת ֵבין ַּה ְש ָּאר ַּגם ְש ִב ָּ
ַּה ֲחזַּ אים ַּעל ְש ִב ָּ
מוֹ ְסדוֹ ת ַּה ִחנו ְךַּ .ההוֹ ָּד ָּעה נִ ְש ְל ָּחה ְל ָּכל ַּה ָּב ִתיםָּ :מ ָּחר ו ָּמ ֳח ָּר ַּתיִ ם לֹא יִ ְת ַּק ְימו ִלמו ִדים .ר'
ְמשו ָּלםְ ,מ ַּח ֵנ ְך ָּו ִתיק ְויָּ דו ַּע ,יָּ ַּשב ְב ֵביתוֹ ַּב ֻח ְפ ָּשה ִב ְל ִתי ְצפויָּ ה זוֹ ְ ,ונִ ֵצל אוֹ ָּתה ְל ַּס ֵדר
ַּכ ָּמה ִענְ יָּ נִ ים ו ְל ָּה ִכין ִשעו ִרים ֶש ָּהיָּ ה ָּאמור ִל ְמסֹר ַּב ָּי ִמים ַּה ְקרוֹ ִבים.
יה ִד ְברו ַּה ֲחזַּ איםָּ .היְ ָּתה זוֹ ְס ָּע ָּרה
ַּה ְס ָּע ָּרה ֶש ָּפ ְר ָּצה ְב ֵביתוֹ לֹא ָּהיְ ָּתה ַּה ְס ָּע ָּרה ֶש ָּע ֶל ָּ
ִמסוג ַּא ֵחרַּ :ה ֶט ֶלפוֹ ן ֶש ְב ֵביתוֹ ִצ ְל ֵצלְ ,ו ַּעל ַּה ַּקו ָּהיָּ ה ָּא ִחיו ,חיימ'לַּ ,ה ִמ ְתגוֹ ֵרר ִבירו ָּש ַּליִ ם.

יה ְב ָּכל ָּהעוֹ ָּלם .נִ ַּגשׂ
' ֵת ַּא ְר ִתי ְל ַּע ְצ ִמי ֶש ַּהיוֹ ם ַּא ָּתה ַּב ַּביִ ת ִבגְ ַּלל ַּה ְס ָּע ָּרה ֶש ְמ ַּד ְב ִרים ָּע ֶל ָּ
ָּל ִענְ יָּ ן :יֵ ש ָּכאן יְ הו ִדי ֶשרוֹ ֶצה ְל ַּד ֵבר ִא ְת ָּך.

' ָּשלוֹ םְ ,משו ָּלם?? ַּא ָּתה יוֹ ֵד ַּע ִמי ַּעל ַּה ַּקו? ִמ ְס ָּת ָּמא ֶשלֹא ְתזַּ ֶההְ .מ ַּד ֵבר ֵלייזֶ ר
פוֹ ְס ַּמןַּ .א ָּתה ֶב ַּטח זוֹ ֵכר אוֹ ִתיְ .'...משו ָּלם ָּחש ֶש ִד ְמעוֹ ת עוֹ ְמדוֹ ת ְב ָּענְ יוֹ ֵ .לייזֶ ר פוֹ ְס ַּמן
ימים ִב ְכ ָּללַּ ' .מה הוא נִ זְ ָּכר ִבי ִפ ְתאוֹ ם?'ָּ ,ח ַּשב.
ָּהיָּ ה ֵח ֶלק נִ ְכ ָּבד ִמ ִז ְכרוֹ נוֹ ת-יַּ ְלדות לֹא נְ ִע ִ
יסה ְל ִה ָּש ַּמע נֶ ְח ָּמדַּ ,א ְך ְב ִלבוֹ ִה ְת ַּק ָּשה
הוא ְב ָּכל זֹאת ָּענָּ הֶ ' :ב ַּטח ֶש ֲאנִ י זוֹ ֵכר' ...הוא נִ ָּ
ִל ְסלוֹ ַּחַּ ' .מה ַּא ָּתה זוֹ ֵכר ֵמאוֹ ָּתה ְתקו ָּפה?'' ,לֹא ַּמ ֶשהו ְמיֻ ָּחד ,'...עוֹ נֶ ה ְמשו ָּלםַּ ' .אל
יחה ַּ -מה
ִת ְת ַּח ֵמקַּ ,א ָּתה לֹא זוֹ ֵכר ֶאת ַּה ֶכ ֶתם ָּה ָּאדֹם???' ר' ְמשו ָּלם ָּח ַּשב ְלנַּ ֵתק ֶאת ַּה ִשׂ ָּ
הוא רוֹ ֶצה ַּע ְכ ָּשוִ ,ל ְפג ַֹּע ִבי שוב?

אליתַּ .ב ָּי ִמים ָּה ֵהם
ְמשו ָּלם נוֹ ָּלד ִעם ֶכ ֶתםֵ -ל ָּדה חוםַּ -א ְדמוֹ נִ י ָּגדוֹ ל ַּעל ַּה ְל ִחי ַּה ְשׂ ָּמ ִ
לֹא ָּהיְ ָּתה כ"כ ֶא ְפ ָּשרות ְל ָּה ִסיר ִכ ְת ֵמי ֵל ָּדה ְב ִלי ְל ַּה ְש ִאיר ַּצ ָּלקוֹ תְ ,ו ָּכ ְך נִ גְ זַּ ר ָּע ָּליו ַּל ֲעבוֹ ר
ֶאת ַּה ַּי ְלדותַּ ...כמו ָּבןֶ ,ש ְמשו ָּלם ָּס ַּבל ֵמ ֲה ָּצקוֹ ת ְביַּ ְלדותוֹ ַּ ,א ְך ִעם ַּה ְז ַּמן ִה ְת ַּר ְגלו ָּלזֶ ה
יעה
ֻכ ָּלם ְו ַּה ֲה ָּצקוֹ ת ָּה ְלכו ו ָּפ ְסקו ,הוֹ דוֹ ת ַּל ְמ ַּח ְנ ִכים ֶש ִד ְברו ִעם ַּהיְ ָּל ִדים ַּעל ח ֶֹמר ַּה ְפגִ ָּ
ְב ָּח ֵברְ ,ו ַּה ְד ָּב ִרים ָּפ ָּעלו ֶאת ְפ ֻע ָּל ָּתםַּ .היְ ָּל ִדים ִה ְת ַּר ְגלוְ ,ו ָּש ְכחו ֶש ֵיש ָּכאן ַּמ ֶשהו מוזָּ ר...
חוץ ֵמ ֶא ָּחדֵ .לייזֶ ר פוֹ ְס ַּמן .הוא ָּר ַּדף אוֹ תוֹ ְב ִלי סוֹ ף .או ַּלי ִמ ִקנְ ָּאה אוֹ ֵמ ָּרצוֹ ן
ִל ְשלוֹ ט ,אוֹ או ַּלי ִס ָּבה ַּא ֶח ֶרתַּ .על ָּכל ָּפנִ ים הוא ָּהיָּ ה ֵמ ִציק ִל ְמשו ָּלם ְב ִלי סוֹ ף .הוא ָּהיָּ ה
ְמ ַּכ ֶנה אוֹ תוֹ ְב ֵשם ' ָּפ ָּרה ֲאדו ָּמה'ְ ,ולֹא ָּהיָּ ה נוֹ ֵתן ַּל ֲא ֵח ִרים ִל ְקרֹא לוֹ ְב ֵשם ַּא ֵחרַּ ,רק ָּפ ָּרה
יעִ ' .'...די רוֹ יְ ֶטע ִקי'...
ֲאדו ָּמה אוֹ סוס ֱאדוֹ םִ ' ...ה ֵנה ַּה ָּפ ָּרה ֲאדו ָּמה ִה ִג ַּ
יסטוֹ ל ֲענָּ ק,
ַּפ ַּעם הוא ַּגם נִ ֵצל ֶאת חוש ַּה ִציור ֶש ָּהיָּ ה לוֹ ְו ִצ ֵיר ֶאת ְמשו ָּלם ַּעל ְב ִר ְ
ַּכמו ָּבן ְב ִלי ִל ְשכ ַֹּח ֶאת ַּה ֶכ ֶתם ָּה ָּאדֹם ' ַּעל ַּה ָּפנִ ים'ַּ ( ...ת ְר ֵתי ַּמ ְש ַּמע .)...הוא ַּגם ִא ְר ֵגן
ַּמ ְק ֶהלוֹ ת ֶשל יְ ָּל ִדים ְו ִח ֵבר ָּע ָּליו ִש ִיריםֶ ,ש ַּמזְ ִכירוֹ ת ַּב ֲע ֵלי ַּח ִייםֶ ,ש ֵא ְ
יך לֹא ָּ -היו
ַּה ִכנויִ ים ֶש ֻה ְד ְבקו ִל ְמשו ָּלם ַּה ִמ ְס ֵכן.
ְמשו ָּלם ָּהיָּ ה ָּחזָּ ק ְברוחוֹ ו ְב ַּד ְעתוֹ ְ ,ולֹא ֵהגִ יב ְמאו ָּמה ַּל ֲה ָּצקוֹ ת ְו ַּל ְפגִ יעוֹ תֲ .א ָּבל ָּד ָּבר
ֶא ָּחד ָּהיָּ ה ָּק ֶשה לוֹ ְביוֹ ֵתר ְ -כ ֶש ָּהיָּ ה עוֹ ֵבר ִעם ִאמוֹ ְב ִק ְר ַּבת ֵלייזֶ רֶ ,ש ָּאז ַּה ְפגִ יעוֹ ת ָּהיו
ִב ְל ִתי נִ ְס ָּבלוֹ תֵ .לייזֶ ר לֹא ִה ְפ ִסיד ַּאף ִמ ְפ ָּגש ֵבין ְמשו ָּלם ְל ִאמוֹ ְ ,ו ִה ְק ִפיד ִל ְצעֹק ַּא ֲח ָּריו
ֶאת ִכנויֵ י ַּה ְגנַּ אי ְו ִא ְמרוֹ ת ַּה ֶש ֶפר ַּה ְמ ֻת ְח ָּכמוֹ תְ ,כ ֵדי ֶש ִא ָּמא ֶשל ְמשו ָּלם ִת ְש ַּמע ַּאף ִהיא,
ְו ֵת ַּדעֶ ,שלֹא נִ ֵתן ַּל ֲעבוֹ ר ִב ְש ִת ָּ
יקה ַּעל ֶכ ֶתם ַּה ֵל ָּידה ַּה ְמכ ָֹּער ַּה ֶזהִ ...אמוֹ ֶשל ְמשו ָּלם
ילית
יבים ֶאת ְבנָּ ה ַּמ ְח ַּמ ָּדהִ .ב ְהיוֹ ָּתה ִא ָּשה ֲא ִצ ִ
ִה ְת ַּק ְש ָּתה ָּלשֵׂ את ֶאת ָּה ֶע ְלבוֹ ן ֶש ַּמ ֲע ִל ִ
ו ַּב ֲע ָּלת ִמדוֹ ת טוֹ בוֹ ת ָּב ֲח ָּרה ֶשלֹא ְל ִה ְסתוֹ ֵבב ו ְל ָּה ִשיב ַּל ֶי ֶלד ָּמנָּ ה ַּא ַּחת ַּא ַּפיִ ם ַּעל ִר ְשעותוֹ
ֶש ֵאין ָּלה ְגבולֶ ,א ָּלא ִה ְת ַּע ְט ָּפה ִב ְש ִת ָּ
יקה ְו ַּאף ִל ְבנָּ ה לֹא ֶה ְר ֲא ָּתה ֶש ַּה ִמ ִלים ַּה ָּללו
פוֹ ְצעוֹ ת ֶאת ִל ָּבהְ .משו ָּלם ֶש ָּלה סוֹ ֵבל.
יטב ֶאת ַּה ִה ְת ַּע ְללות ַּה ְמ ֻר ַּש ַּעת ֶש ִלי ְב ָּך' ,לֹא ִה ְס ִכים ר' ֵלייזֶ ר ֵמ ֵע ֶבר
' ֲאנִ י זוֹ ֵכר ֵה ֵ
ָּל ָּקו ְל ִה ְס ַּת ֵפק ְבזִ ְכרוֹ נוֹ ת טוֹ ִביםַּ ' .דע ְל ָּך ֶש ֶנ ֱענַּ ְש ִתי ִמ ָּדה ְכנֶ גֶ ד ִמ ָּדהְ ,ב ִדיוק ֱאלוֹ ִקי
יכן ִה ְת ַּג ְל ָּגלו ַּה ְד ָּב ִרים'.
ֻמ ְש ָּלםֲ .אנִ י ַּח ָּיב ְל ַּס ֵפר ְל ָּך ְל ֵה ָּ
יעיְ ,ו ִה ֵנה
ְוהוא ִס ֵפרִ :ל ְפנֵ י יוֹ ֵתר ֵמ ֶעשְׂ ִרים ָּשנָּ ה נוֹ ָּלד ְלר' ֵלייזֶ ר פוֹ ְס ַּמן יַּ ְלדוֹ ָּה ְר ִב ִ
ַּעל ָּפנָּ יו ֶכ ֶתםֵ -ל ָּדה ֲא ַּד ְמ ָּדם-חוםַּ ...ה ֶי ֶלד ָּג ַּדל ָּכ ְך ,ו ְל ַּמ ָּזלוֹ ַּהטוֹ ב לֹא ָּהיו לוֹ ֲח ֵב ִרים
ֶש ֵאינָּ ם טוֹ ִבים ...יִ ָּת ֵכן ֶש ַּנ ְפשוֹ ַּה ֲחזָּ ָּקה ו ִב ְטחוֹ נוֹ ָּה ַּע ְצ ִמי ֵהם ֶש ָּג ְרמו ְל ָּכ ְך ֶשהוא יַּ ֲעבֹר
ֶאת ְשנוֹ ת ַּה ַּי ְלדות ְו ַּה ַּב ֲחרות ְב ָּשלוֹ םְ ,ב ִלי ֲה ָּצקוֹ ת ו ְר ִדיפוֹ ת ְו ַּכיוֹ ֵצא ְב ֵאלו .ר' ֵלייזֶ ר
פוֹ ְס ַּמן ִה ִשיא ְב ָּכבוֹ ד ֶאת ְשלוֹ ֶשת יְ ָּל ָּדיו ָּה ִראשוֹ נִ יםֶ ,ש ָּל ֶהם ֻה ְצעו לוֹ ִשדו ִכים ֲהגונִ ים
ְונִ ְכ ָּב ִדיםִ .ב ְהיוֹ תוֹ ְמנַּ ֵהל מוֹ ָּסד ִחנו ִכי ָּגדוֹ לָּ ,היו ַּמ ֲע ָּמדוֹ ַּה ַּכ ְל ָּכ ִלי ו ַּמ ָּצבוֹ ַּה ֶח ְב ָּר ִתי -
יפה ֶש ָּר ַּדף ֶאת ַּה ֶי ֶלדַּ -ה ַּנ ַּער ְמשו ָּלם ִבזְ ַּמנוֹ  ,נִ ְש ַּכח ִמ ֶמנו ִכ ְמ ַּעט
טוֹ ִביםָּ .כל ִספור ָּה ְר ִד ָּ
ַּל ֲחלו ִטין.
ֶא ָּלא ֶשיוֹ ֵשב ַּב ָּש ַּמיִ ם ְמ ַּח ֵשב ֶח ְשבוֹ נוֹ ֶשל עוֹ ָּלםְ ,ו ֵאין ִא ָּתנו יוֹ ֵד ַּע ַּעד ַּכ ָּמהֵ .אל
יע תוֹ ר ִשדו ָּכיו ֶשל ַּה ֵבן ַּה ֶזה ,לֹא נִ ְמ ְצ ָּאה ֲא ִפלו ַּה ָּצ ָּעה ַּא ַּחת
ֱאמונָּ ה ְו ֵאין ָּע ֶולְ .ב ַּה ִג ַּ
ימהַּ .ב ְת ִח ָּלה לֹא ֵה ִבין ֵלייזֶ ר ַּמה הוא ַּה ִמ ְכשוֹ ל ַּה ֵמ ִסיר ְמ ַּס ֵדר ַּהיוֹ ם ַּה ָּצעוֹ ת
ֲהגונָּ ה ו ַּמ ְת ִא ָּ
יסה ְל ַּה ְפ ִעיל ְב ֶכ ֶסף ָּמ ֵלא ֵהם
טוֹ בוֹ ת ֶשהוא ָּח ֵפץ ָּב ֶהןֲ ,א ָּבל ַּה ַּש ְד ָּכנִ ים ֶשאוֹ ָּתם הוא נִ ָּ
ֶש ֵה ִשיבו לוֹ ְתשובוֹ ת ַּחד ַּמ ְש ָּמ ִעיוֹ ת' :יֵ ש ְל ָּך ָּבחור ַּב ַּעל ֵשם טוֹ בֲ ,א ָּבל ַּאף ֶא ָּחד לֹא

רוֹ ֶצה ִל ְבנוֹ ת ַּביִ ת ִעם ִמי ֶש ַּעל ָּפנָּ יו ֶכ ֶתם ָּגדוֹ ל ְו ִצ ְבעוֹ נִ י'...
ר' ֵלייזֶ ר ַּאף ָּש ַּמע ֵסרו ִבים בוֹ ִטים יוֹ ֵתרֶ ,ש ִהזְ ִכירו לוֹ אוֹ תוֹ ַּע ְצמוֹ ' :הוא נִ ְר ָּאה ְכ ָּפ ָּרה
יבה ֶש ָּבה ָּל ַּמד ַּה ֵבןְ ,כ ֶש ִנ ְש ַּאל ַּעל ַּה ַּמ ְר ֶאה
ֲאדו ָּמהָּ ,'...היְ ָּתה ְתשו ָּבתוֹ ֶשל ָּבחור ֵמ ַּהיְ ִש ָּ
ַּה ִחיצוֹ נִ י ...ר' ֵלייזֶ ר ָּהיָּ ה ָּח ַּסר אוֹ נִ ים .הוא שׂ וֹ ֵח ַּח ִעם זוגָּ תוֹ ֲא ֻרכוֹ ת ְויַּ ַּחד נִ סו ְל ָּה ִבין
יע; ַּה ִאם ֶב ֱא ֶמת ִמי ֶש ֵיש לוֹ ֶכ ֶתם ָּכזֶ ה
ַּמדו ַּע ֶכ ֶתם ַּה ֵל ָּידה ַּה ֶזה הוא ָּד ָּבר כֹה נוֹ ָּרא ו ַּמ ְר ִת ַּ
ישיותוֹ ְו ֶאת ְתכונוֹ ָּתיו ַּהטוֹ בוֹ ת? ַּה ֻא ְמנָּ ם ' ָּפ ָּרה ֲאדו ָּמה' זוֹ ַּה ַּהגְ ָּד ָּרה
נִ ַּתן ְל ַּב ֵטל ֶאת ִא ִ
ַּה ִמ ְת ַּב ֶק ֶשת?!...
יפתוֹ ָּה ֲא ֻי ָּמה ֶאת
ְבתוֹ ְך-תוֹ כוֹ ְ ,ביַּ ְר ְכ ֵתי מֹחוֹ  ,יָּ ַּדע ר' ֵלייזֶ ר ֶש ֶזהו עֹנֶ ש ַּמר ַּעל ְר ִד ָּ
יסה ְל ִה ְת ַּכ ֵחשָּ ' :שלֹשׁ ְו ַּא ְר ַּבע ַּה ָּצעוֹ ת ִשדו ִכין לֹא ָּעלו
ְמשו ָּלם ְביַּ ְלדו ָּתםֲ .א ָּבל הוא נִ ָּ
ישית אוֹ ַּה ִש ִשית ֵת ֵצא ַּלפ ַֹּעל .לֹא ָּכל ָּה ֲאנָּ ִשים כֹה נוֹ ֲא ִלים ְל ַּב ֵטל ַּר ֲעיוֹ ן
יָּ ֶפהַּ ,א ְך ַּה ֲח ִמ ִ
ק ִשׁי נִ ָּכרָּ ,'...היָּ ה אוֹ ֵמר ְלזוגָּ תוֹ ֲ .א ָּבל ַּה ְמ ִציאות ָּט ְפ ָּחה ַּעל
ְמ ֻצ ָּין ִבגְ ַּלל ֶכ ֶתם ֵל ָּדה ֶש ְב ֹ
יהםְ ,ו ִהיא ָּהיְ ָּתה ִע ֶק ֶשת ְו ַּח ְס ַּרת ַּר ֲח ִמיםַּ .ה ָּבחור ְכ ָּבר ָּהיָּ ה ֶבן ֶעשְׂ ִרים ְו ָּשלוֹ ש ָּשנִ ים,
ְפנֵ ֶ
יבה ַּה ֲח ִס ִידית ֶש ָּבה ָּל ַּמד ְכ ָּבר ָּע ְרכו ִת ְספ ֶֹרת ְליַּ ְל ָּדם ֶבן ַּה ָּשלֹשְׁ .ו ָּאז
ְבעוֹ ד ֲח ֵב ָּריו ַּל ְי ִש ָּ
ֶה ְח ִליט ר' ֵלייזֶ ר ְלנַּ סוֹ ת ְו ִל ְפת ַֹּח ֶאת ַּה ְפ ָּצ ִעים ֶשאו ַּלי ְכ ָּבר ִהגְ ִלידוֵ .אין ְב ֵר ָּירה.
יסה ְל ָּב ֵרר ֵה ָּ
הוא נִ ָּ
יכן ִמ ְתגוֹ ֵרר ַּהיוֹ ם ְמשו ָּלם ָּ'ק ְר ָּבנוֹ ' ,ו ַּמה ַּמ ֲעשָּׂ יוְ ,ו ָּכ ְך נוֹ ַּדע לוֹ
יע ֶאל ָּא ִחיו ֶש ָּגר
ֶשהוא ָּח ָּתן ֵא ֶצל ִמ ְש ָּפ ָּחה נִ ְכ ָּב ָּדה ִבנְ יו-יוֹ ֵרק ֶש ְב ַּא ְרצוֹ ת ַּה ְב ִרית .הוא ִה ִג ַּ
יעה ִעם ר' ְמשו ָּלםַּ ,ה ִנ ְמ ָּצא ְב ֻח ְפ ָּשה
יחה ַּה ַּמ ְפ ִת ָּ
ִבירו ָּש ַּליִ ם ְוהוא ֶש ִא ְר ֵגן ֶאת ַּה ִשׂ ָּ
ִפ ְתאוֹ ִמית ו ְמ ַּח ֶכה ַּל ְס ָּע ָּרה ָּהחוֹ ְר ִפית ֶשלֹא ָּב ָּאה.

' ַּא ָּתה ֵמ ִבין?' ,נִ ָּסה ַּע ָּתה ר' ֵלייזֶ ר ִל ְמצוֹ א ְמ ִסלוֹ ת ֶאל ִלבוֹ ֶשל ָּק ְר ָּבנוֹ ְל ֶש ָּע ַּברֵ ' ,אין
ָּלנו לֹא יוֹ ם ְולֹא ַּליְ ָּלה ִמ ַּפ ַּחד ֶש ַּה ָּבחור יִ ְת ַּב ֵגרְ ,ו ַּא ָּתה יוֹ ֵד ַּע ֵאיזוֹ ַּמ ְש ָּמעות יֵ ש ְל ָּבחור
יע ִליֲ ,א ָּבל ֶמה ָּא ֵשם ְבנִ י? ָּה ָּאבוֹ ת ָּא ְכלו ב ֶֹסר
ְמ ֻב ָּגר ִב ְמחוֹ זוֹ ֵתינוָּ .ברור ִלי ֶש ֶזה עֹנֶ ש ַּה ַּמ ִג ַּ
ְו ִש ֵיני ָּבנִ ים ִת ְק ֶהינָּ ה?!' .ר' ְמשו ָּלםַּ ,ר ְח ָּמן ְב ִט ְבעוֹ ִ ,ה ְצ ִהיר ִמ ָּיד ֶשהוא מוֹ ֵחל ְוסוֹ ֵל ַּח.

ָּא ְמנָּ ם ַּה ַּה ֲע ָּלבוֹ ת ְו ַּה ֲה ָּצקוֹ ת ָּה ֵהן ָּעשׂ ו ַּשמוֹ ת ְבנַּ ְפשוֹ ְ ,ו ַּעד ַּהיוֹ ם הוא ָּחש ְתחו ָּשה
ֲחמו ָּצה ְכ ֶשהוא נִ זְ ָּכר ָּב ֶהןַּ ,א ְך ִה ֵנהָּ ,ה ִאיש נֶ ֱענַּ ש ְו ַּדי ָּבזֶ הֲ ' .ה ֵרינִ י מוֹ ֵחל ְב ֵלב ָּש ֵלם',
ִה ְצ ִהיר ִבגְ בו ָּרה ר' ְמשו ָּלם יוֹ ֵתר ִמג' ְפ ָּע ִמים...

ֲא ָּבל ר' ֵלייזֶ ר ֲע ַּדיִ ן לֹא ָּהיָּ ה ְמ ֻר ֶצהִ .מ ְב ִחינָּ תוֹ ָּה ִענְ יָּ ן ֶט ֶרם ִה ְס ַּת ֵיםַּ ' :א ָּתה ָּא ֵכן סוֹ ֵל ַּח,
ְונִ ָּכ ִרים ִד ְב ֵרי ֱא ֶמתֲ ,א ָּבל ִא ְמ ָּך ֶש ֵבינְ ַּתיִ ם ָּה ְל ָּכה ְלעוֹ ָּל ָּמהֶ ,שאוֹ ָּתה ִצ ָּע ְר ִתי ְמאֹדְ -מאֹד,
יח ָּתה?' 'זֶ ה נָּ כוֹ ן'ָּ ,ל ַּחש ר' ְמשו ָּלם ְב ַּצ ַּער ֶאל פו ִמית ַּה ֶט ֶלפוֹ ן,
ֵא ְיך ֲא ַּב ֵקש ַּע ָּתה ֶאת ְס ִל ָּ
ְ
' ִא ָּמא לֹא ָּא ְמ ָּרהֲ ,א ָּבל ָּהיְ ָּתה נִ ְר ֵאית ֲעצו ָּבה ו ְכאו ָּבה ְב ָּכל ַּפ ַּעם ֶש ָּש ְמ ָּעה ֵאיך פוֹ גְ ִעים ִבי
ַּעל לֹא ָּע ֶול ְב ַּכ ִפי'.
ְל ָּא ִחיו ֶשל ר' ְמשו ָּלםָּ ,העוֹ ֵמד ְליַּ ד ֵלייזֶ ר ֶש ְליַּ ד ַּה ֶט ֶלפוֹ ןָּ ,היְ ָּתה ַּה ָּצ ָּעה ַּמ ֲעשִׂ ית:
ישי ֶשל ָּה ִא ָּמאְ .משו ָּלם ַּטס ְל ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָּר ֵאל
ְבעוֹ ד ָּפחוֹ ת ֵמח ֶֹדש יָּ חול יוֹ ם ְפ ִט ָּיר ָּתה ַּה ְש ִל ִ
ְו ָּכל ַּה ִמ ְש ָּפ ָּחה עוֹ ָּלה יַּ ַּחד ַּעל ִק ְב ָּרה ַּל ֲא ִמ ַּירת ְת ִה ִלים ְו ַּק ִדיש .זוֹ ִת ְהיֶ ה ַּה ִהזְ ַּד ְמנות ֶש ָּבה
יחה ְב ֵשם ר' ֵלייזֶ ר פוֹ ְס ַּמןַּ ,ויְ ַּב ְקשו ֵמ ָּה ֵאם ַּה ְמנו ָּחה
ִמנְ יָּ ן ִמ ְבנֵ י ַּה ִמ ְש ָּפ ָּחה יְ ַּב ֵקש ְס ִל ָּ
יצת יֹ ֶשׁר ְל ַּא ַּחר ֶש ְכ ָּבר ָּבא ַּעל ָּענְ שוֹ .
ֶש ִת ְהיֶ ה ְמ ִל ַּ
יעַּ .ה ִה ְת ַּא ְספות ָּס ִביב ְמקוֹ ם ְמנו ָּח ָּתה ֶשל ָּה ֵאם ָּהיְ ָּתה ַּה ַּפ ַּעם נִ ְר ֶג ֶשת
יוֹ ם ַּה ִז ָּכרוֹ ן ִה ִג ַּ
ִב ְמיֻ ָּחדַּ .ה ִספור ִה ְת ַּפ ְר ֵסם ֵא ֶצל ָּכל ְבנֵ י ַּה ִמ ְש ָּפ ָּחה ַּה ֻמ ְר ֶח ֶבת ,ו ְתחו ָּשה ֶשל ְש ִליחות
יחתוֹ ֶשל ר' ֵלייזֶ ר,
ִפ ֲע ָּמה ְב ֻכ ָּלםַּ .הכֹל ָּק ְראו ְב ַּמ ְק ֵה ָּלה ִכי ֵהם ְמ ַּב ְק ִשים ֶאת ְס ִל ָּ
יה ַּה ָּשלוֹ םָּ .היָּ ה
יע ְלגִ יל ַּברִ -מ ְצ ָּוהִ ,צ ֵער ֶאת ִא ָּמא ָּע ֶל ָּ
ֶש ְביַּ ְלדותוֹ ְו ַּאף ְל ַּא ַּחר ֶש ְכ ָּבר ִה ִג ַּ
ִמן ָּה ָּראוי ֶשר' ֵלייזֶ ר ַּע ְצמוֹ יָּ בוֹ א ְל ָּכאןֶ ,א ָּלא ֶש ֵאין כֹחוֹ ָּתיו ִעמוֹ ְ ,ו ָּאנוֶ ,צ ֱא ָּצ ָּאיִ ְך,
יחיו...
ְש ִל ָּ
ַּכ ֲעבוֹ ר ְשלוֹ ִשים יוֹ ם שוב ִצ ְל ֵצל ַּה ֶט ֶלפוֹ ן ְב ֵביתוֹ ֶשל ר' ְמשו ָּלם ֲא ֶשר ִבנְ יו-יוֹ ְרק
ָּה ִעירַּ .ע ָּתה הוא ְכ ָּבר לֹא ָּהיָּ ה ַּב ַּביִ תַּ .ה ְס ָּע ָּרה ֶש ָּהיְ ָּתה ְכ ִפי ֶש ֶנ ְחזֵ ָּתה ,אוֹ לֹא ָּהיְ ָּתה
ְב ִדיוק ָּכ ְךְ ,כ ָּבר נִ ְש ָּכ ָּחה ַּל ֲחלו ִטין .ר' ְמשו ָּלם ָּהיָּ ה ְב ִכ ָּתתוֹ ְור' ֵלייזֶ ר הוֹ ִתיר לוֹ הוֹ ָּד ָּעה
יאהֶ :א ְתמוֹ ל ַּב ַּליְ ָּלה ִה ְת ָּא ֵרס ְבנוֹ ְל ַּמ ַּזל טוֹ בְ ,ועוֹ ד ִק ֵבל ִשדו ְך ֻמ ְצ ָּלח
ְמשַּׂ ַּמ ַּחת ו ַּמ ְפ ִל ָּ
ִב ְמיֻ ָּחדְ .בסוֹ ד יֵ ָּא ֵמרֶ ,ש ֶאת ַּה ַּה ָּצ ָּעה ַּהזוֹ ְכ ָּבר ַּה ִציעו זֶ ה ִמ ְכ ָּבר ְו ִהיא סו ְר ָּבה ִבגְ ַּלל ֶכ ֶתם
ַּה ֵל ָּידה ָּה ַּא ְדמוֹ נִ יַּ .ע ָּתה ָּש ָּבה ַּה ַּה ָּצ ָּעה ו ִפ ְתאוֹ ם ִה ְת ַּק ְב ָּלה ְב ִה ְת ַּל ֲהבותְ ,כ ִאלו ֵאין ָּכאן
' ָּפ ָּרה ֲאדו ָּמה' ְכ ַּלל ְו ִע ָּקר...
ַּב ְתקו ָּפה ֶש ֵבין ֵארו ֵסי ַּה ֵבן ְלנִ שׂ ו ָּאיו ,נָּ ַּסע ר' ֵלייזֶ ר פוֹ ְס ַּמן ִלנְ יו-יוֹ ְרק ְלצ ֶֹר ְך ֲע ָּס ָּקיו
ְו ִענְ יָּ נָּ יוְ .ב ֵתאום ֵמרֹאש הוא נִ ְפ ָּגש ִעם ֲח ֵברוֹ (?) ַּה ָּו ִתיק ,ר' ְמשו ָּלםְ ,ב ֵבית ַּה ִמ ְד ָּרש
ישה ָּהיְ ָּתה ְש ֵק ָּטה ְונִ ְר ֶג ֶשת ,ו ְבתוֹ ְך ַּה ְד ָּב ִרים ִה ְצ ִהיר ר'
יא ְמ ְסבו ְרגַּ .ה ְפגִ ָּ
יל ַּ
אפא ֶש ְב ִו ִ
ָּפ ָּ
ֵלייזֶ ר ְבגִ לוי ֵלבֲ ' :אנִ י מוֹ ֶדה ַּלה' ֶש ְבנִ י נוֹ ַּלד ִעם ֶכ ֶתם ֵל ָּדה ַּב ָּפנִ ים ְכמוֹ ֶש ְל ָּךִ ,כי לו ֵלי זֶ ה
יחת ִא ְמ ָּך,
יח ְת ָּך ו ְס ִל ַּ
יתי ְמ ַּב ֵקש ֶאת ְס ִל ָּ
ְולו ֵלי ָּה ִעכוב ֶשנוֹ ַּצר ְבגִ ין ַּה ֶכ ֶתםְ ,לעוֹ ָּלם לֹא ָּהיִ ִ
יתי ְמ ַּק ֵבל ָּבעוֹ ָּלם ַּה ֶזה אוֹ ָּבעוֹ ָּלם ַּה ָּבא?'.
ו ִמי יוֹ ֵד ַּע ֵאיזֶ ה עֹנֶ ש ָּחמור ָּהיִ ִ
יחה
ִמ ְס ַּת ֵברֶ ,ש ֵאין ָּכל ֶד ֶר ְך ְל ַּכ ֵפר ַּעל ֲע ֵברוֹ ת ֶש ֵבין ָּא ָּדם ַּל ֲח ֵברוֹ חוץ ִמ ַּב ָּק ַּשת ְס ִל ָּ
ֲא ִמ ִתית!
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