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יום הזכרון
ויום העצמאות



ב

העצמאּות  ויֹום הזּכרֹון  ליֹום  ְְְִִַַָָָָׂשיחה

י�� �ס�ע�א �צאת אנ� ע�מדי� ��מ�א, ְְְְְִִִֵַַָָָ

�ע��ת  ונפ�עי י�ראל מערכ�ת לחללי �ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָה��ר��

נ��יל  העצמא�ת'. 'י�� התק�� ערב ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהאיבה,

'י��  �ל �מה�ת� ז� ��יחתנ� ְְְְִִֵֵֶַָלהת��נ�

להי�ת  �רא�י ה�כ�� ה��ט מה� ְְִֶַַַַַָָָָָהעצמא�ת',

העב�דה  �ל �יב� �מה זה, חג י�� �ל�י ְֲִֵֶֶַַַָָָָלנ�

�כמסת  .���� �� עלינ� ה��לת ְֵֶֶַַָָ�ִַָָהר�חנית

ה��כי�  �עניני� לעסק נ���ל ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָֹה�נאי,

נקרא  א�ת� קד��י�' 'אחרי�מ�ת ְְְֲִִִֵַָָָָלפר���ת

ה��ר��, י�� �מ�צאי �תאי� �מה ְְִִֵַַַַַָָָה�ב�ע.

ה�ר���ת; �מ�ת את úBîלהלי� éøçà ְְִִֶַָָָÇÂÅ
øîà íéLBã÷�מסר א�ר א�� מיתת על – ÀÄÁÉְֲִֵֶַַָ

 �� ���אי – �צ��� ה���ב הע� עב�ר ְְֲִֵֵֶַַַַָָָנפ��

לה�. ויאה נאה �טה�רי�, ְְְִִֶֶֶָָָקד��י�

ּבמחיצתם  עֹומדת ּברּיה אין – לֹוד' ְְֲִִִֵֵֶֶָָָ'הרּוגי

מר� לרגל �דברי נפ�ח ה��ר��, י�� צאת ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ה��פלי�  מעלת על זצ"ל י�ס� ע�בדיה ְְֲִֵֵַַַַַַַַָר�נ�

א�ר  ד' לי�� �דר�ת� ���א �ברי� ְְְִִִֶָָָָָָהי"ד,

ה'תש"מ: ְַ�נת

ב)��מראאיתא י, –(ב"ב ל�ד "הר�גי : ְֲִֵַָָָ

הר�גי  �מחיצת�". לעמד יכ�לה �ר�ה �ל ְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָֹאי�

נהרג� א�ר ול�לינ�ס, ���ס האחי� ה� – ְְְֲִֵֶֶֶַַָָל�ד

היה  �� �ל�דק�א, טרינ�ס ה�יסר ידי ְְְְִֵֵַַַָָָָָָעל

ח�ד� הר�גה, נמצאה ה�יסר �ל ��� ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָמע�ה:

�זרה  וגזר� א�ת�, הרג מ��ראל �אי� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָה��יי�

עמד� �לא�ד, להרג לה�מיד הע� �ל ְְְְֲִֵַַַַָָָָֹעל

האחרי�ת  את עצמ� על וה�יל� ול�לינ�ס ְְְְֲִִֶַַַַָָָָ���ס

לב��, א�ת� הרג ה�ל� ה�יסר, �ת ְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָלרצח

רב  לגדל לפלטה. י�ראל �ל נ�תר� ְְְְְִִֵֵֶָָָָֹֹ�בכ�

אמר� – ה�א לע�ל� לה� ה�מ�ר ְֶַַַָָָָָָָָה�כר

לעמד  יכ�לה �ר�ה �ל אי� �י ְְֲִִֵֵַַָָָֹר��תינ�,

ְִִָָ�מח�ת�.

לג�י אי� א� יפה �ח� א�ה ��ברי� ספק  ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

א�ר  י�ראל, �אר� ה�ב�רי� צה"ל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָחללי

�א�תנ� למע� י�ראל �מערכ�ת נפ�� ֵָ�ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָחרפ�

�בר�, מארי�ת ק�� מ��רי� נפ�נ�, ְְְֲִִֵֵֵַַָָָ�פד�ת

הח�י�. �צר�ר צר�רה נ�מת� ְְְְִִִִַַָָָ�הי

��י� �ל �מ� ���� יקר�ת נ�מ�ת א�ת� ְְֶָָָָ�ִַַַָָ

על  �תמ�רה, �חלי� לה� אי� – מר �חי� ְְְְֲִִֵֶַַַַָָ�יד

ה�יע  עד ית�ר � לפניו חק�ק רציחת� עו�� ��ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָ

ה�מרא �כמאמר ו���, נק� א)י�� כג, :(ר"ה ְְְֲִֵַַַָָָָ

הע�ל�  לא��ת לה� א�י י�חנ�: ר�י ָָ�ְִֶַַָָָָ"אמר

��אמר  ��נה, לה� יז)�אי� ס, �חת (י�עיה� : ְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

כס�  אביא ה�רזל ותחת זהב אביא ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹה�ח�ת

�רזל. האבני� ותחת נח�ת העצי� ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹותחת

ועליה�  מביאי�? מאי וחבריו עקיבא ר�י ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָ�חת

נ�יתי". לא �מ� ונ�יתי א�מר: ְִִִִֵֵֵָָֹה�א

חז"לע�ד תשפה)ל�ד�נ� רמז מ��ת ,(ילקו"ש ְֲִֶֶַַ

הע�ל�  א��ת �יד ה�רצחי� א�ת� ָָ�ְְִִֶַַָָָ��ל

על  �מ� ט�בל ה�א �ר�� ה�ד�� ְִֵַַָָָָָָהר�עי�,

,�� רו�י צבע� ��ע�ה עד ���ב� ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָ�גד

מתע��  ונ�ק� ק�א א�ל ה�י�, י�� ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָ�כ���יע

אל  ע�מד ה�רצחי� זכר�� ואזי ה�גד, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ�א�ת�

לע��ת  מתניו, אז�ר צדק והיה עיניו, ְְֲֵֵֶֶַָָָָָמ�ל

מלכיה�  לאסר �לא�י�, ��כח�ת ���י� ְְִֵֶֶַֹ�ְְִֵַַָָנקמה

ונכ�דיה� ��אמר �ז�י� �כמ� ברזל, �כבלי ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

ו) קי, גו��ת'.(�ה�י� מלא ���יי� 'ידי� ְְִִִִִֵַָָ

נאמר�בכתבי א)ה�ד� צד, "א�ל (�ה�י� ְְְֱִִִֵֵֶֶַַֹ

נז�ר  ל�ה ה�פיע", נקמ�ת א�ל ה' ְְְִִֵַַָָָָנקמ�ת

רא��נה  נקמה א�א �עמי�? ב' נקמ�ת' ְְְִִֵֶָָָָָָ''א�ל

י�ראל, ��נאי על ה' ��ביא ה�רענ�ת היא –ִַ�ְְְִִֵֵֶַָָָ

��בר  ה�פ��, עבדיו �� נקמת לעינינ� ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹוינק�

מג)��אמר לב, �י (�ברי� ע�� ג�י� "הרנינ� : ְְֱִִִִֶֶַַַָ

אדמת� וכ�ר לצריו י�יב ונק� י��� עבדיו ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָד�

ית�ר� ה ' י�פיע �א�ר – �נ�ה �נקמה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָע��",



ג

מ�מי  עליה� יפציע ונחלת�, ע�� את ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָלר�מ�

לתה�ה  א�ת� ויר�מ� קד��, �הדרת ְְְְִִִֵַַָָָר��

�פארת  עטרת "והיית ��אמר: �מ� ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָותפארת,

אלהי�" �כ� מל�כה �צני� ה' סב,�יד (י�עיה� ְְְְְְֱִִַַַָָָֹ

זרח�"ג) לנג� �מלכי� לא�ר� ג�י� "והלכ� ,ְְְְְְִִֵֵַַָָֹ

ג) ס , י�ראל (��  �ל קרנ� �ר�� וכא�ר . ְְְֲִֵֶֶַַָָָָ

רעת�  �מבק�י ��נאיה� ועיני מעלה, ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָמעלה

מ��. �ד�לה נקמה ל� אי� – וכל�ת ְְְְִֵָָָָר�א�ת

�י�� י�� רק לא לנ� ל��� צרי� ְְִִֵַַַָָָֹה��ר��

ח����  י�� �� א�א חללינ�, אבד� על ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָאבל

ה�ד��י�  �ל ���ת� לה�כיח עלינ� ְְִִֵֶֶֶֶַַָָנפ�,

ל��ב  להתא�� ח "ו, לריק היה לא ְְֲִִֵֵַָָָָֹעב�רנ�

ל��רה  עצמנ� לח�ר אב�תינ�, ְְְֲֵֵֵֶַַַָָֹלמסרת

��ר� �נינ� את �לח�� ט�בי�, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָ�למע�י�

על  מהא�בדי� וכ�ה ��ה והרי ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָה�ס�רה.

�כדי  א�א נרצח� ולא נהרג� לא ה' ְְְְְִִֵֶֶֶַָֹֹ�ְקד�ת

�ו�אי  �� וא� �ת�רת�, להתק�� ע�נ� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָ��מ�י�

�כמאמר� ה��רה, ח�י הח�י�, לנ� צ�� ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ��מ�ת�

�א�� סעדיה ר�נ� ג')�ל מאמר ודע�ת :(אמ�נ�ת ְְְֱֲֵֵֶַַַָָָ

�ת�ר�תיה". א�א א�ה א�תנ� אי� ְֶֶָָָ�ֵָ�ִֵ"�י

קד�נ�,זכ�ת� אר� מג�י צה"ל חללי �ל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

לעד  �עמד י�ראל, ע� קד��י  �ל ע� ְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹיחד

נ�סי�  לבל  י�ראל ע� �ל על ה�ג� אל� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלהג�

��ת�ב מקרא �נ� ויק�� ע�ד, (י�עיה�לדאבה ְֲִַָ�ְְְִֶַַָָָָ

כ) יאס� ס, לא וירח� �מ�� ע�ד יב�א "לא :ְִִֵֵֵֵֵָָֹֹ

אבל�". ימי ו�למ� ע�ל� לא�ר �� יהיה ה' ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָ�י

ואמ�. אמ� צדק ��אל ְְִֵֵֵֶֶַָָ�ביאת

העצמא�ת',ע�מדי� 'י�� �ערב ע�ה אנ� ְְְִֶֶַַָָָָ

זרי�  על ית�ר� ה��רא מעלינ� �רק א�ר  ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹי��

על  קד�נ�. אדמת את לנ� וה�יב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָאכזרי�,

וד�ר' ��ר �נ�ת '�ינ� �עצמנ� ��ק�� רא�י ��ְְְְִֵֵֵֶַַָָ

י�ראל  ע�� ע� �ע�ה ה' �נ�י  להת��נ� �ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

�ס�ד  �ה�ת� �לס�ר �ל�ת, �נ�ת אל�י� ְְְְְְִִֵַַַַַָָלאחר

ה�ס�ק �מאמר ועדה, כא)י�רי� מג, :(י�עיה� ְְְְְֲִֵַַַַָָָָ

יס�ר�". �ה�תי לי יצר�י ז� ְְְִִִִֵַַַָָ"ע� 

ירא י�� האי� �קרב מע�רר ְְְְִֵֵֶֶַָָָהעצמא�ת,

ר�ה  �מחה – מחד מערבי�, רג��ת ְְְִִֵַַָָָָֹה'

י�ראל  �יבת �ל ה�ד�ל החסד על ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָועצ�מה

וה�בת  זרי� על הסרת �ל��ת, ק��� ֲֲִַַַָָָֹ�ְְִַָלארצ�,

לדאב�ננ� – �מאיד� ה�ה�די, לע� ְְְֲִִִֵֵַַַַָָה�לט��

�י  על מ�התנהל רח�קה ה�ה�די�' ְְְְְִִִִִֵַַַַָ'מדינת

��חס�ת  נראה �לע�י� ה�ד��ה, ה��רה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ�ח�י

ה�כינה  רגלי נדחקי� ה�לט��, ְְְְְִִִִֵַַַָָמ�סד�ת

�ל �ענינ� ואכ� ח"ו. העצמא�ת',הח�צה 'י�� ְְְְִֵֶַַָָָָָ

לתאר  ��יטיב �כפי ���ת, לב' י�ראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָנחלק�

הלכה  א�מרי�, "ה�ל� ה��דעה: ספר �על ְֲִֵֶַַַַָָָָָֹזאת

�� ��צאנ� ���� העצמא�ת י�� �ד�ל ְְֶַַָָָָָָ�ס�קה:

 �� ה�ני ���צה וה�ל� וי�תר. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמ�צרי�,

העצמא�ת  י�� ק�ה �ס�קה: הלכה ְְְֲִֶַָָָָָָא�מרי�

ה�ק��...". �ית ��חרב ה��� ְֱִִֵֶֶַַַָמ�

אל�ה�לפני ר�י נחל� �ני�, ע�ר�ת ��ה ְְֱִִִֵֶַַַַַָָָָ

נאמנה  לנ�ח ה��דעה', 'ספר �על ז"ל, ְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�י�ט�ב

�ל�י  והרא�יה ה�כ�נה ההס��ל�ת ע�רי ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָאת

מתאר  ה�א רא��ני ��לב העצמא�ת'. ְְְִִֵַָָָָָ'י��

�א�ת� ה��רא ע�נ� ��מל ה�ד�ל החסד ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאת

�כמיהה. �ל�ת �ל �ני� אל�י� לאחר ְְְִִִֵֶַַַַָָָעת,

ה��ללי�  טענ�ת �לל את מ�יג – מ�� ְְְֲִִִֵֶַַַַַַ�לאחר

טע�  �ט�ב עליה� �מ�יב ה���, �מחת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַאת

על  החמר את ה�יח עד �ת�, �י על ִִִֵֶֶַַַַַַָֹודעת.

הגר"ז  �ברא�� י�ראל, �ד�לי �ל ְְְְִֵֵֶָָָָֹ��לחנ�

אכ�  ��� הס�ימ� וא�� זצ"ל, ְְְִִִֵֵֶָָס�ר�צקי�

לה�תב: רא�יי� ְְְִִִֵַָָה�ברי�

ּבאּיר  ה' ְִָיֹום

לי�ראל ה' �לט�� חזר ��� י�� ְְְְִִִֵֶַָָָ�א�ר,

ה'תש"ח  ��נת ה�ד�, מאר� נרחב �טח ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹעל

�ניעה, חר�� , �נ �ת 1884 �� לאחר – ְְִָָ�ְְְִִַַַָליצירה

וה��לה. �ע��ד ְְְִַָָָ�ל�ת,

מבטחת זה �האר� – �ני� 3706 לנ� ִֶֶֶָָָָ�ְַַ

א�ר  �ברית� ארצ�ת, ה�נחיל ה��"ה מ�י ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָלנ�

לאמר  ה�תרי� �י� אבינ� אברה� ע� ְְִִִֵֵַַַָָָָָֹ�רת

יח) טו, ה�את (�רא�ית האר� את נת�י "לזרע� : ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ

�רת". נהר ה�דל ה�הר עד מצרי� ְְְְִִִַַַַַַָָָָֹמ�הר

ית�ר�זה ה��רא ��נה – �ני� 3661 לנ� ְִִֵֶֶַַָָָָָ

�הר  �עקדת� אבינ�, יצחק ע� �רית� ְְְְֲִִִִֵֶַָָָאת
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יז�יח)המ�ר�ה כב את (בראשית זרע� "ויר� : ְְֲִִֵַַַָ

האר�". ��יי �ל בזרע� והת�רכ� איביו: ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹֹ�ער

ה�רית וזה נכרתה – �ני� 3560 לנ� ְְְְִִִֶַָָָ

לאמר  לחר�, �צאת� אבינ� יעקב ע�  ְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹֹ��לי�ית

יג) כח, עליה (בראשית �כב א�ה א�ר "האר� :ֲֵֶֶֶַָָָָָֹ

�לזרע�". א�נ�ה ְְְְֶֶֶַָל�

ויׁשיבה  ירּׁשה הבטחה, ְְְִִַָָָָֻׁשנֹות

האב�ת מאתי� החזיק� �ני� ע�רה וחמ� ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

�� וי�ב� י�ראל, �אר� ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָוה�בטי�

נחלת  א�ת� ולנחל לר��� ְְְְְֲִִִִִַַַָָָֹי�יבת�צ��ה

למצרי�, וירד� האר� מ� ���צא� �� ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָע�למי�.

��לא  למע� ה���ר, �י על א�א יצא� ְְִִִֵֶַַַַָָָֹלא

ה�נעני�, האר� י��בי �ל ח�ב�תיה� ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָסאת

אב�תינ�. נחלת מאר� לנ�ל� ס�ה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָותהיה

י�ראל מאתי� �ני נז��כ� �ני� וע�ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

לגא�ת�  והמ�ינ� �מצרי�, הה��� ָָ�ְְְְְְִִִִִִַַ�כ�ר

הלכ� כ� אחרי �ני� ואר�עי� ארצ�, ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ�ְִוליר�ת

ואלקיה�  מל�� לדבר וצ�� ה', �י על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹ��ד�ר

לה� ח)��צ�ה א, האר� (�ברי� את �ר �� "�א� : ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ליצחק  לאברה� לאבתיכ� ה' נ��ע ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹא�ר

�מ�נה  אחריה�". �לזרע� לה� לתת ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ליעקב

אב�תינ� �� י�ב� כ�, אחרי �נה וחמ�י� ְֲֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָמא�ת

ואד�ני  �עלי� יר�ה. ��אחר קבע ְֲִֵַָָ�ְְְְִֶַַַַי�יבת

סנחריב  ��א עד ה�ני�, א�ת� �ל היינ� ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהאר�

וגר��נ� �בל מל� נב�כדנ�ר ואחריו א��ר ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמל�

מלכי  נ�� ע�י� מארצנ�. לה ��יב ה��יי� ְְְִִִִֵֵֵַַַַ

והיתה  �ת�כ�, נאחז� ולא �ח�נ�, �אר� ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹנכר�י�

�נה. �בעי� �ממה ְְִִֶָָָָָָהאר�

ארצ�לאחר ואת ע�� את ה' �קד מ�� ְְְִֵֶֶַַַַַָ

וע�רי�  מא�ת אר�ע ע�ד �� וי�בנ� ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָוחזרנ�

את  מ�דינ� וגזל� הר�מאי� ��א� עד ְְִִֵֶֶַָָָָָָָ�נה,

ע�נ� ורב מק��נ�, את �רפ� �אר�, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹה�לט��

מאז  �ר�, א�יבינ�. עליה ו�ממ� מארצנ� ְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָ�לה

על  מ�דר� י�ראל רגל �סקה לא ע�ה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹועד

וגרי�  הי�, ��ע�י� א�א י�ראל, אר� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאדמת

�פז�רי�  ��לי� הע� �ל ר�� ורב ארצ�, ְִִֶָָ�ְְְַָֹ�ת��

ה�מי�. ר�ח�ת �אר�ע א�יביה� ְְְְְִֵֶַַַַַָ�ארצ�ת

זה הרי לנ� מבטחת י�ראל �אר� לנ�, ְֲִֵֵֶֶֶָָ�ְֶַַָ

1500 �� י�יבתנ� נתק�מה ��ה� �נה, 3700ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ

וה�ר�� ה�ל�ת �נ�ת �ל ה�ני�, יתר וכל ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ�נה,

ול�א�ה, ל�יבה  והמ �נה צ ��ה �נ�ת ��� –�ְְְְְִִִַַַָָָָָ�ָ

להבחי�  �מצ�ה ח��נ� �תח ליד הע�מד ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ�אד�

מח�ה  ��תמהמ� �י על וא� מב�ר, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַ�רגלי

�עה. �בכל עת �ל ��ב�א ְֵֶָָָָָל�

–וג� הע�ל� לקצה ה�ה�די יטלטל א� ְְִַ�ְְְִִֵַַָָ

מתיא� ואינ� עיניו, את נ��א לארצ� ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָרק

אמ�ני�  ��מר ה�ה�די הע� אחת. �עה ְֱֲִִִֵַַַָָָָאפ��

לע�, אמ�ני� ��מרת היא א� והאר� ְֱִִֶֶֶֶַָָָָָָלאר�,

�לבד, לבניה א�א חיל� את נ�תנת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָואינ�

עפר�. לח�נ� ְֲִֵַָָָה�אי�

ּגלּות  ׁשנֹות ְְִַַָאלּפים

חרב ��נת מאז �ני� 1880 מלא� תש"ח ְְִִֵַַָָָָ

�ק�פה  א�ת � �ל הר�מאי�, �יד ה�ק�� ְְְִִֵַַָָָָָָ�ית

ע�ברת  מ���ביה, ��ממה האר�  היתה ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָ�ֲאר�ה,

זרי�  וכ�� ל�לט��, מ�לט�� לר��ת, ִָָ�ְְְְְְִִִִֵמר��ת

מע�ל�, לכ�ב�יה �לל קני� �� היה לא ְְְְִֵֶָָָָָָָָֹל�.

להגל�ת  ה�כרי� את ה' �לח נביא �יד לא ְְְְִִִֶַַַַָָָֹ�י

�ר�עת  �א�, מאליה� ,�� ול�לט מ��ה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹע��

יכל� לא וא�ל� ��רמ�, י�ראל �בעו�נ�ת ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹה��יי�

זכ�ת  עליה, �עליה זכ�ת להפקיע ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָה��ב�י�

לה�  �מ�רה נ�ארה י�ראל אר� על ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָי�ראל

עפר�. לח�נ� ויב�א� ����ב� לעת עד ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ�לבד,

י�ראל �ל ע� היה הר�י�, ה�מי� א�ת� ְִִִֵַַַָָָָָָָ

ואי�  לאר�, �מאר� לג�י מ��י ונ�דד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַמ�לטל

מק��  �כל �ע�ל�. מק�� ���� מנ�חה ְְְָָָָָָל�

לי��ב  �נאמנ�ת �מיד ���הג א� ועל ה�א, ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָזר

�רכה  מביא ה�א הר�ה �באמ�נת� ְֱִֵֶֶַָָָָָָָהאר�,

לא  – מ��� נהני� וה�ל לע��ת, ְְֱֲִִִֶֶַַַֹֹ�מג�יל

ט�בת�, את ���כחי� עד ר�י� ימי� ְְִִִִֶֶַַָָע�ברי�

זר�ת�... את ל� מז�ירי� ְְִִֶַַָֹוה�ל

א�א אי� ה�ל�ת, עת �ל לי�ראל מנח� ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָ

וכל  ה��ר�ת �ל הע� ��לב האחת ְְְִֵֶַַַַָָָָָָה�קוה

לארצנ�, ונ��ב �א�תנ�, ויחי� ימהר ְְְֵֵַָָ�ְְְִִֵַַָָה�מי�:

ימינ�. נח�� ְְֵֵֶֶַָ�קד�
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תש"ח  ׁשל ְֶַַָהּמהּפְך

זיו ��נת לחד� �חמ�ה ליצירה, ה'תש"ח ְְְֲִִִִֶַַַָָֹ

ועמד� יעקב מ �רע אנ�י� קמ� א�ר, חד� ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָֹֹה�א

ה�ד�, אר� אדמת על הה�א  ���� ְְֵֶֶֶֶַַַַַַַֹרגליה�

íéáëBLוהכריז�: eðçðà øLà úàfä õøàä" ְְִִÈÈÆÇÉÂÆÂÇÀÀÄ
àéä eðì Y eðçk ìëa da íéæçBàå äéìòÈÆÈÀÂÄÈÀÈÉÅÈÄ
äéLøBé äéðáì àlà da ïBèìL ïéà !eðéòøæìeÀÇÀÅÅÄÀÈÆÈÀÈÆÈÀÆÈ
eàBáé äzò ,íäî äãcLpL íöøà ìà íéáMäÇÈÄÆÇÀÈÆÄÀÀÈÅÆÇÈÈ

"!ãòì äeLøéå õøàä úBôðk òaøàî ílk. ËÈÅÇÀÇÇÀÈÈÆÀÄÈÈÈÇ

מ אז ה�כרי� �לט�� �טחי� ה�סר על ְְְִִִֵַַַָָָ

אברה�  לזרע ועבר י�ראל, �אר� ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ�ד�לי�

א�ר  ה�רי� מ� מאד ור�י� ויעקב. ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָֹֹיצחק

– ��ר�ת הר�ה ה�ד� אר� �אדמת ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַֹנאחז�

ה�לחמה  מ�ק� עליה� נפל �ד�ל ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ�חד

ע�ד  �ל �ברח� י�ראל, �ני לה� ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ�ה�יב�

ל�ה�די�  �ב�יה� �ד �תיה� ו��איר� ,�� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָנפ��

�צ��י  האר� לה� א�ר האמ��י�, האר� ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָאד�ני

ע�ל�. ֱֵָֹאלקי

זרע �מר�י� הי� ה��רחי�, ה�רי� מ� י�תר ְ�ְִִִִֵֶַַַָָ

�אר�  ו�תנחל� �ל�ת�, מארצ�ת �על� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָי�ראל

��ני�, לע��ת ו�פליא� ,�� ו��ב� ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָאב�ת�

�מלאכה  עב�דה �בכל ה�דה, �בע� ְְְֲֵֶֶַַָָָָָָ��דה

וג�  מ�לד��. אר� �פ��ח �ני� עב�ר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָה�צרכת

החל  ה �דה וע� �ני�, לה� האירה ְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאר�

והמ��  נבנ�, חד��ת ערי� הר�ה �רי�, ְְְְֲִִִֵֵַָָָ�ת

,��� ��ח� אנ��ת ה��ספ�, �פרי� �ל ְַָ�ְְֳִִִֶָָ�ד�ל

�בכל  �אויר. ה�טס� �ע�פה �כלי מט�סי� ְְְְְְֲִִִֵֵָָָוצ�י

א�ר  �לכל רגל �� �� �דר� א�ר ְְֲֲִֶֶֶֶַָָָֹמק��

א�ר  וה��יי� מ��ראל, ה�ל – העי� ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹ��א

נח�ב�. זרי� – כ� אחרי �א� א� �� ְְְֲִֵֵֶַָָָנ�תר�

יאחזמ�אז ערב  אילי א�יב, א��פי נבהל� ְֲֲֲִֵֵֵֵֵַָָֹ

ה�ר�בי�  הארצ�ת י��בי �ל ונדהמ� ְְְְֲֲִִֵַַַָָָרעד,

��א  �לא זה "רא� כ��: ואמר� ְֶֶֶֶָֹ�ְְְְִָָוהרח�קי�,

אלקי  ע�ל�, ימי �ברי �כל �מ�ה� ְְְְֱִֵֵֵַָָָָֹידענ�

לגב�ל�". �בי� �ני� ע�� ע� נת��ס ְְְִִִִִִֵֵַַָָָָי�ראל

ה�בר  ויהי �לא�י�, ו�תמה�; ��יי�, זאת ְִִַַָָ�ְְְִִַָֹרא�

ל�ד��  ר�י� ��ר�ת �י �עיניה�. ְְְִִִֵֵֶֶֶַלפלא

�ארצ� לי�ראל �ק�מה ע�ד אי� �י ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָחכמיה�

לעיניה�. ה�לא ק� וה�ה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָלע�ל�,

א�ר וא� ��� ופלא, הפלא י�לא, �עינינ� ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

��� מרא� לנ� ה�ד לא – לעינינ� ֵֶַָָֹ�ְֲֵֵַָֹנע�ה

נביאינ�, לנ� וחז� לנ�, ה�ד א�ר וכל ְְִֵַָָָ�ְֲֵֶֶָָיע�ה,

�י  נאמנה ו�דע �ל�תנ�, ימי �ל ל� ְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָוצ�ינ�

– ארצה י�ל לא �בריה� מ�ל אחד ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ�בר

ראינ�... לא ֲִִַָֹעדי�

יׂשראל  ּבמחנה ְְְֲִֵֵַָָמבּוכה

מ��יי מארע הר�ה הדהי� תש"ח, �א�ר ה' ְְְְִִִִֵֵַָָֹ

�קרב  ר�י� �� �מב�כה והביא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָהארצ�ת,

ונת�רד� ה�ע �ת, נחלק� י�ראל. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָמחנה

רב: �ר�ד ְֵַַה�ג�ב�ת

��תג�ב�תיה� א�ה מ��ראל ר�י� מ�צא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ה�  �מי�, �� מז�ירי� אינ� זה מארע ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹעל

מלא  �בפה הא�יבי� על �נצח�נ� ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָמת�ארי�

זאת. �ל �על ה' ולא רמה ידינ� ְְִֵַָָָָָֹֹא�מרי�

��א�ה,א�ה ��מחי� אחרי� ר�י� מ�צא ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָ�ָ

�מחת  וק�בעי� ה�ב�ד, למל� �ד�ה ְְְְִִֶֶַַָָ�ְֲִִַ�מחזירי�

���ר�ת  ה��י� �על לה' �בה�דאה �ה�ל ְְְִִֵַַַַַַָָה���

נב�כי�  ה�ל� את מ�צא א�ה ו��ב ְְִִִֵֶַַָָָהרא��ני�.

לפי  יע���, א�ר ה�ע�ה את י�דעי� ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָואינ�

אחד  �קנה ע�לה ר�א�ת �עיניה� מה ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ�אי�

ה�ביאי�. לנ� �חז� החז�� ְִִִֶֶַָָָע�

��ל �כנג�� י�ראל, אמ�ני מ�ל�מי ר�י� ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָ

לי��עת  וצ�� אמת לא�ר ק�� ���לה �ב�� ְְְְֱִִִִֵֶַַָָימי

�אינ� ה�א�ה מ� �ניה� ה�חר� ע�ה ֵֶָָ�ְְְֲִֵֶַ�ַָה',

�ד�ל  ה�ני� הס�ר �עדי� רא� �י ְֲִִִֵֶֶַַָָָָ�ְ�א�ה,

נ��אי�  ��ב מ�נאינ� ע�ל� א��ת ר�עי ְְְִֵַָ�ְְִֵֹמאד,

י�ראל  �ז�רי רב לבלענ�, וא�מרי� ְְְְְְִִֵֵֵָָֹֹרא�

ואפ�� �אנס הע�י� �מד�ר עדי� ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָֹ�ק�עי�

ו��עלי�  ��היה חרב מק��נ� מק�� ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָמרצ��,

על  ה���בי� מה�ה�די� ר �י� �� .�� ְְְִִִִֵַַַַַה�כ�

וה��יטי�  ה', את י�דעי� אינ� ה�ד� ְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹאדמת

ה�כינה, רגלי את ��חקי� �ה� עליה� וי� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ועל  אלקיו ועל ה' ע� על סרה ְְְְֱִַַַַַַָָָֹהמד�רי�
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חכמי�  �ברי על �מלעיזי� �לי, �רי� ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָה��רה

ונחיה. חיינ� ְְִִִִֶֶֶָ���יה�

וא� ��אלי� צ�ינ�? הלזאת �פיה�: ה�ל� ְְֲֲִִִִִֶַָָֹ

�ל  ע�ר� הלא נביאינ�? לנ� חז� ��ז� ְֲִִֵֶֶָָָָָָֹ�ְ�א�ה

מ�  ה�עת �גא�ת ה�פ� �ד�ת היא ִַַַַ�ְְִֶֶַָ�ְ�א�ה

וה�ה  ה', ��נאי �ל למח�ב�תיה� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַה�ע��ד

��עת  והער��ביה ז�, �גא�ה טהרה לא ְְְִַַַָָָ�ְֲִֶֶַָֹֹה�פ�

לר�עי  ה�בב�ת ו�ע��ד מ�היתה, ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָ�ד�לה

לאחיו  אי� �י� �ד�ל והרגז �סק , לא ְְִִִֵֶַַָָָָֹֹה��יי�

נחת. ְֵַַואי�

עצבי� וע�ד ה�ל � את מ�צא א�ה ְֲִֵֵֶַַָָ

ע�� את ה' �קד א� וא�מרי�: ְְְִִִִֶַַַָ�מחליטי�

ה�ביעית  רק �מ��ע ל�ה �א�ה, א�ר לנ� ְִִַַַַָָָ�ְְִֵָוהאיר

�ביע��ת  �� י�נ� וע�ד א�ר�, את רא� ְְְִִֵֶֶָָָָָ�ע�

מא�ר�, להנ�ת ר �צי� אינ� א� יכ�לי� ְִִֵֵֵֵֶָָָָ�אינ�

קבע, י�יבת �ל��תיה� �ארצ�ת י��בי� ְְִֵֶַַ�ְְְֲִִַַַָועדי�

עצבי�. ה� ולכ� ��אלי� ה� �� צ�ינ�? ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵָָָהלז�

ע�ר�ע�ד �ל הלא �עצבי�: ה�ל� ְֲֲִִִֵֶַָָָָֹא�מרי�

וח�את  חטאינ � מ�ני א�א �אה לא �ל�ת ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ�ל

ליל� אבינ� ולא ה' את �עזבנ� ְְְֲִֵֵֵֵֶָָֹאב�תינ�,

��ת��  עד ה��יי� לבי� �לינ � לפיכ� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ�דרכיו,

מעו�נ�תינ� ונ�הר הרא��ני� חטא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָאנחנ�

��צא  אז א� טמאה. אדמה על ְְֲִֵֵֵַָָָָָ�ע�דנ�

על  ��ב�נ� – ה��קל ���בת ְְְְְֲִִֵֵַַַַָ�מע�ינ�

ע�ה  וה�ה �רכינ�, קלקלנ� קד��ה ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָאדמה

טמאה  אדמה על אנ� וי��בי� מ��ה , ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹ��ר�נ�

מ�ה. �נגד מ�ה �רכינ�, ����ְְִִִֵֶֶַָָָ

א�יבינ���� �בגב�רת ידנ� ��פל�ת לא ְְְְִִֵֵֵֶַָֹ

הי� ���רי� �ני ���רי� �י מארצנ�, ְְְִִִִִֵֵֵַַָֹ�ר�נ�

מה�  חמ�ה ורדפ� �מ�מיד, מאז י�ראל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ�ני

העו�נ�ת  א�א ר�י�, את מע�י� ונ�ח� ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָמאה,

�עת  וה�יעה ה�אה �כ��תמ�אה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָ�רמ�,

ה�ל�ל  עלינ� נה�� �עה א�ת� – ְְְֵֶַַַַָָָָָ�ַה�רענ�ת

מע�י�, �יד נ�נ� ר�י� צ�ארנ�, על ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָונר�פנ�

�נ� היתה ה' יד �י ח��י�, �יד ְְְִִִִַַַָָָָוג��רי�

מ�  �לטהרנ� להכניענ� �די ה�בע �דר� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹ��א

עלינ�. ה' יד �חזקת ְְֲֵֶַַָָהעו�נ�ת

ח�א�ת והאמנ� �ל והלא ה�הרנ�? ְְְֲִַַַַַָָָֹֹ

ע�ה  נב�א הבא�ה �נ�, �בק�ת  עדי� ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָרא��ני�

לנ�? וירצה מל� �ל ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָלפלטרי�

ע�נ�וע�ד, ���עי ע ��י� מה �רא� צא� ְְְְִֵֵַָ

הלא  מל�כה, �רביט �יד� מחזיקי� ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹ��ה�

לע��ת�  י�ראל �ל �ניה� צ�רת מעבירי� ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָה�

הארצ�ת, �כל י�ראל אר� ואת ה��יי�, ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָ�כל

והא�  ס�רנ�? ז� הלגא�ה נט�יה! יד� ְְִִַַָ�ְְְֲִָָָוע�ד

הי��עה? לנ� �ב�א ְִֶַָָָָמ��ה

אי� ו��א ��א – ל�מר ממ�יכי� ה� – ְְִִֵֵֶֶַַָָ

�לא�ת  לנ� �הראה �ט� מע�ה א�א זה ְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�ל

ה�ת, ע �ברי �יד �להס�ירנ� להכ�ילנ� ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָ�די

ואנחנ� �יד�, ��צליחי� מע�יה� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ�רא�תנ�

ו�ל��, חס �נפ��תינ� וח�טאי� זדי� ְְְְְְְִִִֵֵַַַָמא�רי�

א�מרי�  �� לב���?... נ�יע לא� ידע ְְְִִִֵַַַַָָ�מי

אחרי�. �בלב �ל�� עצב �מכניסי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָה�ל�

הח�י� וה�ה א�� ע�מדי� אחד מ�ד ְְִִִִֵֵֶֶַָָ

א�ל�  �פיה�, טענ�ת �ל רב ו�לל ְְְְִֶֶַַָָָָעצב�ת,

�מחה, הח�י� א�� ע�מדי� ה�ני, ה�ד ְְִִִִִֵֵֶַַַָָמ�

טענה  �ל על נ�חת ���בה �נג�� ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָ�מ�יבי�

אחר��: אחר�� ועל רא��� רא��� על ְְֲֲֲִִַַַַַָוטענה,

טֹובה  להּכיר ְִֵֵַָָמחֹובתנּו

úBðòhä éìòa íéøîBà �מ�ירי אנ� היכ� : ÀÄÇÂÅÇÀÈִִֵַָָ

נביאינ�? לנ� �חז� ה�א�ה חז�� את זה ְִֵֶָָָ�ְְֲִֶֶַָֹ�מארע

עדי� על ז � אי� אפ�� לה�: מ�יבי� �� ְֲֲִִִִֵֶַַָָ

מ�ירי�  להי�ת ח�בי� אנ� ה�בטחת, ְְִִִִַַַַָָ�ַָ�ְַה�א�ה

י�ראל  לזרע ��ת� ה��ב לה' �לה�ד�ת ְְְִֵֶֶַַַַָָָט�בה

י�ראל, �אר� ה�עת וי��ב ה�פ� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָמנ�חת

�ככל  �ר�י�, �� ו��� ��יי�, מ�ניה� ְְִִִִֵֶַַָָָָָ�פ�ה

ואי�  עפר� �מח�נני� �אי� ה� נפ�� ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָא�ת

היינ� �י ותחת א�יביה�. מ�ל �יד� ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָממחה

ימ�ל  ונער ��נ�, צ�אר על נר�פי� ְְִַַָֹ�ְְִִֶַַָָאתמ�ל

ולא  להכחידנ� עלינ� זמ� קט� ��י וכל ְְְְִֵֵַַָָָָָָֹ�נ�,

אנ� הרי ,�� על  ��ענ� �לל מ�רא  ל� ְֲֵֵֵֶַָָָָָָָהיה

��לטת  ה��יי� יד �אי� �ר��ת ה��� ְְִִִִֵֶֶֶַַַָנמצאי�

עליה�, ח�תנ� ��פלה א�א ע�ד ולא ,��ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

היה  לא �א�ר ���יי� י�ראל �ב�ד ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹוגד�ל
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נק�ל  ה�ה ה��ב �ל �נה. לאל�י� קר�ב ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָזה

עלינ�, ה' �חסדי נ�יר לא ?�� נ�מח  ְְְְִִֵֵַַַָֹֹולא

לה�ד�ת  א�א  לנ� אי� ט�בת�? על נ�דה ְְֵֶֶַָָָֹולא

א�ר  לה�א, על רחמי� �לב�� ל�עבר ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָעל

א�ר  �כל ה�למה �א�תנ� ויחי� ְְֲֵֵֶַָָָ�ְְְִֵַָימהר

נביאיו. �יד ְְְִִִַָָהבטיחנ�

úBðòhä éìòa íéøîBà�מענ� לא מ�מינ� : ÀÄÇÂÅÇÀÈְִֵַָָֹ

��ה  �דר� �ב�א ע�ל� �א�ת �ל ְֶֶַַָָָ�ְְִֶֶָָ��ח�ת�

�דר� ה��"ה, �ל מא�ר� �ל�י נ��� �לי ְְִִֵֶֶֶַָָָָ�ז�

�קט��ת  �ד�ל�ת �מלחמ�ת �מי� �פיכת ְְְְְִִִֶַַָָ�ל

�מלחמ�ת  מתמיד �בא��� ��סק�ת, ְְְְְֲִִִֵֶַָ�אינ�

�רח�קי�, קר�בי� ר�י� ��יי� מ�ד ְְְִִִִִַַַַה�מד

א�יביה�, �ארצ�ת הע�  �ל ר�� רב ְְְֵֶֶַָָ�ְִֹ�בהי�ת

הע�. מ� קט� חלק א� � י�ראל ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�באר�

ראיה,�מ�יבי� אינ� � �מענ�' 'לא לה�: ְְְִִֵֶַָָָָָֹ

הבינ�נ� לא ואנ� ה�ביאי� זאת לנ� רמז� ְְְֲִִִֶַָָָָֹֹ��א

לה�ר�ת  ר��ת לנ� נת� �מי ��מעי�, �אנ� ְְְִִֶַַָָָמה

ה�  ע�ד יע�ה? וכיצד �ע�ה מה ְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָלה��"ה

ה�דמ�ני�  חכמינ � אמר� �בר הלא ְְְְֲֲִִִֵַַָָָֹמ�יבי�:

פ"ו) ל'א�לת (שהש"ר ה �א�ה נמ�לה ְֶֶַָ�ְְְְִַָָלכ�

קמעא  קמעא לב�א עתידה �היא מ�ני ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָה�חר',

וה�ל� ח��, עדי�  ��תח�ת� ה�חר, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ�א�לת

ראינ� לא עדי� אנ� והרי ה���, נכ�� עד ְֲֲִִִֵֵַַַַָָֹ�מאיר

�עדי�  �מ� �מה הרא��נה, ה'�מעא' ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָא�א

אר�? יכ�ה ְֶֶֶֶַַהח��

ה�ת�בי� ו��א �דברי לכ� י� רמז ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ

��ספר  ה��כחה �פר�ת מ�צא א�ה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ����רה.

�ס�ק  ה�ר �ה, ס�� לפני ,�� נאמר ְְֱִִֵֶַַַָָָָָָו�קרא

נחמה �ל מב)אחד כו, את (�� "וזכר�י : ְְִֶֶֶֶַָָָָָ

את  וא� יצחק �ריתי את וא� יעק�ב ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָ�ריתי

ו��ב  אז�ר". והאר� אז�ר אברה� ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹ�ריתי

ה ��כחה �ל ס��מ� – זה �ס�ק (�� אחרי ֲִֵֵֶֶַַָָָָ

מד) איביה� פס' �אר� �הי�ת� זאת �� "וא� :ְְְְִֵֶֶֶַַָֹֹ

�ריתי  להפר לכ�ת� געל�י� ולא מאס�י�  ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹֹֹלא

מ��, ל�מע נ�� אלהיה�". ה' אני �י ְֱֲִִִִִִֵֶַָָָֹֹא��

ה�רענ�ת  �ר�ת �ל ה�מ�ר ס��מ� ְָ�ְִֶֶֶֶַַַָָָָ��טר�

�רית  זכירת �היה �בר ה�מי�, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָ��אחרית

י��עה  �ל מס�מת �פקידה ונז�ה ְֶֶֶָ�ְְְְִִִֶָָָהאב�ת,

 �� 'וא� �סקה. לא ה��כחה ועדי� ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָֹורחמי�,

'�הי�ת�  הא�ה, ה�כיר �ת �ל לאחר – ְְְִִֵֶַַַָָָֹזאת'

הע�  �ל מכריע רב עדי� – איביה�' ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ�אר�

יכ�לי�  �ה�  �י על וא� ���לה, י�אר ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָה�ה�די

'לא  �אי� ואינ� ה�ד��ה האר� אל ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹלעל�ת

א��'. �ריתי להפר געל�י�... ולא ְְְְְְְִִִִִֵַַָָֹמאס�י�

חּטאים  אנׁשים ְֲִִַַָָּתרּבּות

ה�בר ��אל ע�ד האפ�ר ה�ענ�ת: �עלי י� ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָ

�בא�ת�  מארצנ�', �לינ� חטאינ� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָ�'��ני

אליה? נ��ב ֲִֵֶַָָָהחטאי�

להבחי� מ�יבי� זה �בר חבריה�: לה� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

��נ� לא וא�ר  ��נ� א�ר ה��ר�ת חטאי ְ�ְֲֶַֹ�ְֲֵֵֶֶַ�י�

הע�ל�  �ל �ב��נ� מ��ד ל�מי�, רק מס�ר –ְִִִֶַַַָָָָ

�ני  �לבד. לבב�ת ��ח� א�א  �� י�דע ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָואי�

עיניה�, מראית לפי �ברי� ��קלי� ְְְְִִִִֵֵֶַָָָאד�

�א�ת� לה� ה�ראה �פי מ��ט ְְְְְְִִִִֶֶַָָָוח�רצי�

ועתיד  עבר א�א כ� , אינ� ה��"ה אבל ְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָ�עה,

�מעמ�י  לב מס�רי �ל וכ� �ה �וה, לפניו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ�ל�יי�

ה�א  �לפיה� ונראי�, יד�עי� ה� לפניו ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָנפ�

עבר� ��ר�ת ור�י�, יחיד ו��פט וס�פר ְְְִִֵֵֵַָָָ��קל

אי� �מי ה���ט לאלקי� רק ה�אי�, ְְִִִִִֵַַַָָֹוד�ר�ת

האלקי�. לפני מ��ט לחר� זאת ְְְֱֲִִִִֵַָָָֹֹֹויבי�

�כ�היא א� לעו�נ�ת, סאה ��� ��� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָיאמר:

סאה  י� �� לע�ל�, א� חר�� �א ְְֲִֵֵַַָָָָָמתמ�את

��רה  �מק�� � מתמ�את �כ�היא ְְְִִִֵֶַַָָ�ְָ�ַל�רענ��ת,

לע�ל�, �ני� הארת �אה ואז ע�מדת, ְִִֶֶֶַָָָָָָָהיא

עדי�  ואפ�� �ניו, על חמלה  מתמ�א ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָוה��"ה

וא�ה  עליה�. מרח� ה�א ל�� �כל �ב� ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹלא

ה��אה  אימי את עבר  א�ר ה�ה, ���ר  ֲֵֵֶֶֶַַַַָָ��ר

?��� עד ה�רעלה ��ס את ו�תה ָ�ְְֵֶַַַַָָָָָה��ראה

וג� ע�ד י� אחרת: �דר� לה�יב ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָאפ�ר

י�ראל, �ל לגא�ת� היא ס�ה החטא ְִֵֶָָָ�ְְְִִִִֵֶַָֹ�ג�רת

למע�  וזאת ח"ו, �רית מפירי� ה� ְְְְֲִִִִֵַַַֹואפ��

��ביל  א� ה�א�ה �ס�ת לת��בה ְִִָ�ְְְְִִַַָָע�רר�

ה�  �ה הלא  ית�ר�. קד�� �� ח��ל ְְְֲִִִֵֵַַָָֹֹֹלמנע

יחזקאל ה�ביא סב�סג)�ברי "והקימ�תי (טז, ְְְֲִִִִֵֵֶַַָ

למע�  ה': אני �י וידע� א�� �ריתי את ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָאני

�ה  �תח�� ע�ד �� יהיה ולא וב�� ְְְְְְְִִִִֶֶָָֹֹ�ז�רי
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ע�ית" א �ר לכל ל� �כ�רי �ל�ת� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָמ�ני

�� כ�כג)ע�ד א�ר (לו ה��י� אל "ו�ב�א : ֲִֶֶַַָָ

לה�  �אמר קד�י �� את ויח�ל� �� ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָֹ�א�

 �� על ואחמל יצא�: �מארצ� א�ה ה' ְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹע�

א�ר  ���י� י�ראל �ית ח�ל�ה� א�ר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָקד�י

אמר  �ה י�ראל לבית אמר לכ� ��ה: ְְֱִֵֵֵַָָָָָָֹֹ�א�

י�ראל  �ית  ע�ה אני למענכ� לא ה' ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹאדני

א�ר  ���י� ח�ל�� א�ר קד�י ל�� א� ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָ�י

."�� ֶָָ�את�

אמר והעו�נ�ת �בר עליה�? �הא מה ְְְֲֲֵֵֶַַָָָ

י�עיה� כב)ה�ביא ��עי�(מד, כעב "מחיתי : ְְְִִִֶַַָָָָָָ

גאל�י�", �י אלי ��בה ח�אותי� ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹוכענ�

א��  �א�לי� �בר מ�מע, עבר – ְְְְְִִֶַַַַָָָ'�אל�י�'

אמחה  – אע�ה? �מה ק�מי� , ע�ד� ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָ�פ�עיכ�

אני. ֲִָא�ת�

ׁשּיׁשּובּו סֹופם – יׂשראל ּפֹוׁשעי ְְִֵֵֶַָָָּגם

��ב�א ע�ד אפ�ר וכי ה��עני�, ְְְֲִִִֶֶַַָָמק�י�

והלא  �ה', ה�כח�ת �יד י�ראל ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹי��עת

מ����י�  �ה� מ��על��, מר�ה ְְְִִִֵֶַַָָ�ְַָָָס�נת�

אלקיו  מע� הע� את לה�יח �לט�נ� ְְְֱִִִֵֶַַַָָָָֹֹ�כח

חר��. ְְִַָ�להג�יל

�מלכ�ת ע�ני� מצינ� והלא חבריה�: לה� ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ

וע�קרי  מכח�י� ה�ני� �רב ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹהח�מ�נאי�

מ�ה  מ�ני� ע�רת ��יטיה� הי� ֲִִִֵֶֶֶַַָָ��רה

כ�  �י על  וא� ה�ה, ���ר ר�א�ת ְִִֵֵֶֶַַַַַָ�העיני�

"וחזרה  ה�וני� על נצח�נ� �ל�י הרמ�"� ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָ�תב

 ��� �ני�", מאתי� על יתר לי �ראל ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָמלכ�ת

א��ת  �צל ח�סי� ��ה� לי�ראל ה�א �ְְְְִִִֵֵֵֶָח��ל

�ב�עטי�  ��רה, לה� נת� לא �ה��"ה ֲִֶֶַַָָָָָָָֹהע�ל�,

ה�  ואפ�� ה��ר�ת, �ל א�ת� �מ�אסי� ��ֲֲִִֵַַָָָ

מחר.מחנ  לה� �אמי� אל – ל��רה יפי� ֲֲִִִֶַַַַָָָָ

ה�  ��רה �ל ע�� – י�ראל ���עי ְְֲִֵֵֵֶַָָָָאבל

�אמי�  אל ל�עה, �� ��עטי� ואפ�� ְְֲֲֲִִִַַַָָָָלע�ל�,

מתק�לת, �ת��בת� ����ב� ס�� למחר, ְְְִֶֶֶֶַָָָָָָלה�

�אפ�  �ע� ��לטי� וה� �ב� �טר�  ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹואפ��

,�� מצ�י ה�ב�ד עדי� רצ��, מ��יע ְֲִִֵֶַַַַָָָָ�אינ�

ח�ב�, אחד מ�חצב י�ראל נ�מ�ת �ל ְ�ְְְִִִִֵֶַָָָָ�י

ואר�. �מי� אד�� �נפי ְֲִִֵֶַַַַָָָמ�חת

ל�א� עיני� א�ר �ל אנ�, �ימינ� ע�ה ְֲִֵֵֶַַַָָָֹ

�לע�ת  וה�פירה, ה�ח� נתמעט� �י ַ�ְְְְֲִִִֶַַַַַָר�אה

י�תר  הר�ה אלקי� ודעת האמ�נה רבתה ְְְֱֱִֵֵַַַָָָָֹֹזאת,

מי  זאת? ע�ה מי ��פנינ�, ��ר�ת ְִִִֵֶַָָָָֹמ��ה

ע�  �ל התר�ק�ת� א�א זאת אי�  זאת? ְְִֵֶֶַַַָָֹֹ�על

זאת, ��עלה היא קד�ת�, אר� על ֲִֶָָָֹ�ְֶֶַָקד��

�בימינ� ע�ד, �לא�ת לח�לל �עתידה ְְְְֲִִֵֵֶָָָוהיא

ה�ה... ה�בר ְִֶֶַַָָיהיה

מאביה� לפיכ�, ��תרחק� �ני� ראית א� ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָ

א�מרי�  וה�  ,�� נז�רי� וע�ה ר�י�, ְְְְִִִִִֵַַָָָימי�

מ��י�  אינ� עדי� אפ�� לה�, �אמי� – ְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָל��ב

וס��  מ���קקת נפ�� ל�ר��  ��� ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָמע�יה�,

�בפעל  ��פיה� �ני� ראית א� אבל ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָֹ��ב�א�.

לה�, �אמי� אל �אביה�, מ�רדי� ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָידיה�

מר��  על �מכריזי� �ה �כל צ�עקי� ְְְֲֲִִִִִֶַַָָאפ��

�פי  לה�יל יראת� מ�ני א�א צעקת� אי� –ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ארצ�ת  טמאת עדי� מאתמ �ל, מע�יה� ְְַַ�ְְֲֲִֵֵֶֶַַָ�כל

וס��  צ�עקי�, ה� לכ� �ה�, מפר�רת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָהע�י�

למק�ר  וי��ב� אמ� ל�� י�לא ה� ���ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ְֲַַָמחצב��.

ה� �א�ה וכא�ה מאז, י�ראל ���עי הי� ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ

י���� אבל לרעה, י���� לא לע�ל� ְְְְֲִִַַַָָָָֹה���.

�קוה  רק א�א מע �ל�, מה� �חד אי� ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָלט�בה.

א�� �ימי� ע�ה ��� וכל ����ב�, ְְְִֵֵֶֶַָָָָָ�ד�לה

ה�מ�ר. ה���� וע�� �בא, ממ�מ� ְְְִִֵֵֶַַַַָָ�ה��

אלקינּו? מעׂשה אֹו ׂשטן ֱֲֲֵֵֵַַָָֹמעׂשה

מפרסמי� �כל�י �ד�לי� ��ה טענת ְְְֲִֵַַַַָ�ְִָ

ה�ע�ה  ��ל ער�ה לנ� מהיכ� ֲֶֶַַָָ�ְֲִֵֵָָָהא�מרי�:

מע�ה  זה ���ר עלינ� ��תח�� ה�ה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָה�ד�ל

��א  י�ראל, �ל �לט�בת� ה�א ְְֱִֵֵֶֶָָָָֹאלקינ�

להכ�יל  �די  �ט� מע�ה א�א זה אי� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָח"ו

אחרי  הליכה �ל מר �נ�י�� י�ראל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָאת

�מטעי�? ְִִַט�עי�

ה�ט� ע�ני� וכי �גערה: חבריה�  לה� ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

�ל  �ח� �ל והלא מע�י�? לע��ת ל� ֲֲֲִֶַַַַָֹֹֹ�ח

מפעל, �ל ולהרס �מע�י� לח�ל רק ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹ�ט�

�ל��  �להכ�יל, לנ��ת �ח ל� היה ְְְְֲִִַַַָָֹאפ��



ט

יפעל  וכי ?��� �מע�יו לח�ל ה�א ְְְְֲִִֵֶַַַָָח��ד

�להביא  קד � לע� ה�ד� אר� �ערי לפ�ח ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ�די

ידי  על ��תק��� למק�מ�ת י�ראל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָזרע

והיא  ,�� ��רה עדי� ו�ר�ח� ְְֲֲִִֵֶֶַָָָאב�תיה�

ה�אי�  זרע� את �מז�כת מצרפת ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמטהרת

��ע�י�  אב�ת�? אלקי לפני �יח ל��� ְְְֱֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹל��

א� י�ראל מ�ני �ר�י� י��, ��כל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהר�י�

ל��  המק��י�, ��ק�מ�ת ��רכת  ִִָָ�ְְְֶֶַַַָרגל�

�למע�י�  לתפ�ה לת��בה מ�ד ְְְְֲִִִִִִֵַָָָמתע�רר

לח�ל  ח��� ואינ� ה�ט� יע�ה הכ � ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָט�בי�,

ויאמר� יתק ��� ��א להתירא ל� היה ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ�עצמ�?

מ���! ס�ר ִֶל�:

�לב הא� מר� �ה�יל זה ה�א ה�ט� ח"ו ְִִִֵֶֶֶַַָָֹ

י�ראל  �ח �רי �גב�רה עז והל�י� י�ראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָֹא�יבי

י�ראל  �ני �ל ונפ��תיה� ��פ�תיה� על ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָלהג�

א�א  �גמת� מ�צאי� �אי� נפ� ְֶָָ�ְְִֵֵֶֶֶ�חר��

���ר�ת  קד� ע� �ל קד� ְְֲִֶֶֶַַֹֹ�מלחמ�ת

ְִַַה�דמ�ני�?

להביא הא� ה�ט� �ל מע�יו ה� א�� ְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

חד� �מ�י ����� ��ת מא�ת מ�י �חד�� ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ

לד�בב  מק���, מק�� לפני י�ראל ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָאלפי

�בה�דיה  �תפ�ה לנס ל�� �להרני� ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ�יה�

�ל  לבב� �תחי על ולד�ק י�ראל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹלאלקי

מה�  ר�י� ע�נ�, מ�ני �ז�רי� ְְְִִִִִֵֵֵֶַַמילי�ני�

מי  �להז�יר� ��ר�ת, �מ�� ונ�חי� ְְְְְִִִִִֶֶַָָא�בדי�

ל��ב? עתידי� ה� �לא� �א� מאי� ְֲִִִֵֵֵַָָָה�,

האר�,הא� מנע�לי ה��ר� זה ה�א ה�ט� ְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

��בר  ��פע יב�ל� לה�ציא �רכת� ְְְְִִֵֶַַָָָָ�פתח

עסיס, ההרי� ה��י� ה�ט� ה�א ְִִִֵֶַַַָָָָוה�ל�?

יה�דה  אפיקי וכל �חלב, ה�בע�ת ְְְְֲִִֵַָָָָָ�מ�לי�

�ט�  מע�י ה� �א�ה א� ח�י� , מי� ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמרוה

לה��"ה...? מ�יחי� א�� ְִִֶַַַָָָמה

ה�את!הרחמ� ה�עה מ� י�ילנ� ה�א ֲִִֵֵַַַַָָָֹ

והּנכֹון  הראּוי ְַַַָָָָהּמּבט

älàå ,ìàøNé äðçîa úBáéøä éøác íä äkÉÅÄÀÅÈÄÀÇÂÅÄÀÈÅÀÅÆ
õwä ïéãò ïkL ,íéøòMa úBðòîe úBðòhä ïäÅÇÀÈÇÂÇÀÈÄÆÅÂÇÄÇÅ
íéîeúçå íéîeúñ Cëì ,àéáð ãBò ïéà ,àa àìÉÈÅÈÄÀÈÀÄÇÂÄ

àì ïéãò äæ òøàî ìL Bðéðòå íéøácä ïéãòÂÇÄÇÀÈÄÀÄÀÈÆÀÉÈÆÂÇÄÉ
àéáð ãîòiL ãò ,øôqa ázëì ïzð àìå LøtúðÄÀÈÅÀÉÄÇÄÀÉÇÅÆÇÆÇÂÉÀÄ
úòãì Løtúî äæk øác ïéàL ,eðì Løôéå úîàÁÆÄÈÅÈÆÅÈÈÈÆÄÀÈÅÈÇÇ
àéáð étî Lãwä çeøa Bà àlà åéàöBîe åéàáBîÈÈÈÈÆÈÀÇÇÉÆÄÄÀÄ
ãçé ízáLa øBcaL úîà éîëç ãBqî Bà úîàÁÆÄÇÀÅÁÆÆÇÀÄÀÈÇÇ
ìàøNé úBøBc ìL úøñîa Bà ,íúãòa ávð 'äåÇÄÈÇÂÈÈÀÈÉÆÆÄÀÈÅ

.íéLBã÷ÀÄ

על  ���די� מ��ראל אנ�י� ראית א� ְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָלפיכ�

א�ר  �ל על �אגה מלא ל�� ועדי� ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָה��בה,

�מיחלי�  מצ�י� וע�ד� ה��בה, מ� ְְְֲִִִֵַַַָָָחסר

עצמ� צר�  – �למה ��הא ה' ְְְְִֵֵֵֶַַָָלי��עת

�א, לא עדי� �וד �� מ�יח �הרי ֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹע�ה�,

מ�התיא� לנ � וחס רח�ק, ה�ביאי� חז�� ְְְְְֲִִִִֵַַָָָוע�ד

חז� �ה� ה��בה מ�ל י�"ד �ל מ��� ִֵֶֶַָָָ�ֲִִאפ��

מ�ת�ע  אחת �עה אפ�� נח�ל לא �לע�ל� ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹֹלנ�,

�ברי  �כל נראה א�ר עד ההבטח�ת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָאת

וי�מח  עינינ� ותחזינה ,��� עד ְְְֱִֵֵֶֶַָָ�ִִַַה�ח�מי�

אלקי�, מל� לצ��� �אמ�ר נפ�נ� ותגל ְְְֱֱִִִֵֵֵֶַַָָָֹל�נ�

ה�ביא: �ברי �נ� ויק�מ� נתנח�, אז ְְִִֵַָָ�ְִִֵַָא�

ואל "�ה ידי ��י� אל א�א ה�ה ה' אמר ְִִִֵֶֶֶַָָָֹ

�בנתי� �חצ� בני� והביא� נ�י ארי� ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָֹֹע�י�

אמני� מלכי� והי� ���אנה: �ת� ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹעל

ל� י��חו� אר� א�י� מיניקתי� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹו�ר�תיה�

ילחכ�" רגלי� כב�כג)ועפר מט , .(י�עיה� ְְְְֲִֵַַַַַַָ

ו��� "�י חרבתיה �ל נח� צ��� ה' נח� ְִִִִֶֶַַַָָָָֹ

ו�מחה  ���� ה' �ג� וערבת� �עד� ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָמד�ר�

זמרה" וק�ל ��דה ב� ג)י�צא נא, .(י�עיה� ְְְְִִֵַָָָָָ

���� אבל מ��ראל אנ�י� ראית א� ְֲֲִִִִִִֵֶָָָָָָ

לבר� �די ���בה מ�ירי� ואינ� עליה�, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָחל�ק

אלקינ� מע�ה �י� י�דעי� �אינ� ְֱֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹעליה,

ועליה�  עצמ� על רחמי� ��� – �ט� ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָלמע�ה

ע�ד  לה��ל �לבל�י עיני� מעור�� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָלה�צל

�י� �מ�א וא�ה ו�ל��, חס ט�בה ְְְְִִִֵַַַָָָ�כפ��ת

א�ר  על י�ראל אלקי לה' ו�בח ר�� ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָֹ�יר

זרע  �ל ע� ע��, �ל ע� ויע�ה ע��ה ְֲִִֶֶֶַַַָָָָע�ה

ע�ל�. ועד מע�ה י�ראל ְְִֵֵֵַַָָָ�ית

����וא� ל��� �כל �לה�ל לה�ד�ת �את ְְְְְִִֵֶַָָָָ

�מה�ל. מ�דה הוה מת�עלת, ונפ�� ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַ��מע
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יהיה  א�ר עד ה�מ� יאר� ע�ד ��ה י�דע ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָ�מי

�יר�ת  ��אר זה ו�בח ל�יר קב�ע ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָמט�ע

�ל  �עת על ה��ר�ת חכמי ��בע� ְְְְִֵֶַַַַַָָָות��ח�ת

ולנ  לעד את י�ראל לפר� נדע לא ��� צח, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

��רה, �� צ�תה א�ר ואת ה��� �ל  ְְְֲִִֶֶֶַָָָענינ�

ה�ע�ה  את י�דע לב�� ה�א �על�מ�ת י�דע ְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַַורק

.�� צפ�� ��ב �מה ֶַָָָ�ע�ה

�ר�וה�ה י�רנ� �ה��"ה �צ��תנ� ��נ� ְִֵ�ְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

�ימינ�, �מהרה צדקנ� מ�יח לנ� וי�לח ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַָָָאמת,

ה�ר� את וג� �� נל� ה�ר� את  לנ� ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוי�יד

הלכנ�. ְֲֶַָא�ר

ז"ל.עד �י�ט�ב אל�ה� ר�י דברי �א� ְִִִִֵֵַַַָָ

ל�� ה�סרי� על נתק�ל� ��אמ�ר ה�ל�, ְְְִִִֶַַַַָָָָָ

הרא�י  ה�ו את לנ� מתוי� י�ראל, �ד�לי ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ�ל

לה�ל  עלינ� ח�בה זה. �י�� לנהג ְְְִֵֵֵֶַַָָֹ�יצד

והחסד, ה��ב רב על ה�א �ר�� ְְֶֶַַַַָָֹלה�ד��

ולאב�תינ� לנ� �ע�ה וה���ע�ת ה�רק� ְְְְֲֵֶַַָָָָ�ִִַַה��י�

�ת�כ� �ללה ז� י��עה ה�דינה. ק�� ְְְְִִֵַָָָָָ�ימי

��� חז"ל ה�ר�נ� עליה� הי��ע�ת ג' ְֲֲֵֵֶֶֶַַאת

וה�דאה ה�ל ט�ב י�� ק�ל לק�ע ���"ת  (�מבאר ְְְְִֵַַַָָָֹֹ

כא) סי' על מב�ר – לחר�ת מעבד�ת �די�� א. , ְְְְִִֵֵֵַַַ

ח�רי�, �ני ונע�ינ� מלכ��ת, מ�ע��ד ְְֲִִֵַ�ְְְְִִִֶַַ��גאלנ�

לח�י�  מ�ות ה�לה ב. עצמא�תנ�. הכרזת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹמ�ח

עלינ� �עמד� א�יבינ� מ�ד ���לנ� על –ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

מידי  י�ראל אר� יה�די ה�לת ה� ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלכ��תנ�,

ה��לה  יה�די ה�לת וה� נפ��, מבק�י ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָהערבי�

ידי  על מג�ריה�, �מק�מ�ת א�יביה� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַמ�ד

– ה�לי�י וה�ס ג. �אר�. ונתי�ב� ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ�על�

חז��  התמ���ת �תח�ת �ל��ת, ק��� ְְְֲִִַַ�ִָה�א

ְִִַה�ביאי�.

על א�ל� ז�עקי� להי�ת עלינ� �בד �ד ְְֲִִֵַַַָָ

א�ר  �מהרה ���קע ה' לפני �להתח�� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהעתיד,

�ח�ת� לרא�ת ��כינ� �כ�� �מל�א�, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָה�חר

יפעת�, �מלא  לחז �ת נז�ה �� �א�ה, ְְְֲִִִֶַָָָָֹ�ְֶ�ל

הרמ�"� �ברי ה)�בק��� יב, "�בא�ת�(מלכי� : ְְְְְִִִֵַַַָ

מלחמה, ולא רעב לא �� יהיה לא ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹֹה�מ�

מ��עת  �היה �ה��בה ותחר�ת, קנאה ְַַ�ְְְְֲִִֶֶַַָָֹולא

יהיה  ולא �עפר, מצ�יי� ה�עד�י� וכל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹהר�ה,

�לבד, ה' את לדעת א�א הע�ל� �ל ְִֵֶֶֶַַַָָָָָעסק

וי�דעי�  �ד�לי� חכמי� י�ראל יהי� ְְְְְְֲִִִִִִֵָָָ�לפיכ�

�ח  �פי ��רא� �עת וי�יג� ה�ת�מי� ְְְְְִִִִַַַַַָָֹ�ברי�

ה' את �עה האר� מלאה �י ��אמר ְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהאד�,

מכ�י�". ל�� ְִִַַַַָ��י�

צּיֹון  לּׁשיבת הּכמיהה ְִִִֶַַָָֹּגדל

היתה �מ�� �מיד �ל�תנ�, �נ�ת אלפי �ל ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָ

לצ���  ועי� ה�ד�, לאר� מ��כת ה�ב ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹ�מיהת

אנ� והאמ�ראי� ה��אי� �ימי �בר ְְֲִִִִֵַַָָָָָָצ�פ�ה.

י�חנ�  ר�י ה�ד�: לאר� חכמי� �על� ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹמ�צאי�

�ליא אי� נח��  מאל�סנ�ר�ה, (עי'ה�נ�לר ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ

א) ס, ה�בלי,�ת��ת נת� ר�י צרפת, מאז�ר ְ�ְְִִֵֵַַַַָָָ

חנינא  ר�י יה�דה, �� איסי ה�ד�ל, ח�א ְֲִִִִִִֶַַַָָָָר�י

וע�ד  מ�בל, על� ��� זירא, ר�י חמא, ְִֶָָָ�ִֵַַָָָ�ר

מתו�עי�  אנ� ה�דמ�ני� �תק�פת וכה�ה. ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָכה�ה

ר�י  הרמ�"�, נכד �וד ר�י הרמ�"�, ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָלעל�ת

וא�  מ�רטנ�רא. ע�בד�ה ר�י ה�רחי, ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָא���רי

�מ��רר  ה��זרי', 'ספר מח�ר ה�וי, יה�דה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָר�י

��אלי', הלא 'צ��� ה�פלאי�: צ ��� ְְֲֲִִִִָֹ�ִִֵַ�ירי

ואנכי  ��זרח 'ל �י �בל', מ��� נ�� ְְְְִִִִֵֵֵַָָֹ'יפה

אר�  אל מ�פרד �עמיו �� – מערב' ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָ�ס��

רצ�פ�ת  �דרכי� נפ�, חר�� מ��� ְְִִִֵֶֶֶַָֹה�ד�,

לה�יע  זכה �א� א�מרי� וי� �תלא�ת, ְְְְִִֵֶַַַַָָָָס�נ�ת

לאר�  עלה מ�� לאחר עפר�. את �לח�נ� ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאליה

וה���ע  מאיזמיר א ��לעפיא ח�י� ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָר�י

�יר� ה�ד�� הח�י�' ה'א�ר �לי�,�טבריה, ְְִִִִֶַַַַָָָָ

וח�בה  מ�רה רא� א�� �ל וט�בי�. ר�י� ְְְִִֵַַָָָָָוע�ד

�אר�. ה�ה�די ה���ב את �לח�ק לב�ס ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָקד��ה

ה�מיהה �� �סחה לא א��נז ארצ�ת על ְְְְְִַַַַַַָָָֹ

ר�י  את נז�יר א� �י קד�נ�, אר� עפר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָלח�נ�

�התי�ב  ה��ספ�ת מ�עלי מ�אנ� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָ�מ���

יחיאל  ר�י ר�ני�, 300�� ע� יחד ְְִִִִִֵַַַַַָ�ע��

החסיד  יה�דה ר�י ה�ד��, ה�ל"ה ְְִִִִֶַַַַָָָָמ�אריז,

�למידי  על�ת �יר��לי�, ה'חר�ה' חצר ְְֲִִִִֵַַַָָ�ְֵֵַַָמי�ד

ר�ני�  ט�ב. �� ה�על �למידי על�ת ְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָה�ר"א,

הרא��ני  ה�רעי� את ה�� – עדת� �בני ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָא��

י�ראל. �אר� ה�ה�די ה���ב ְְְִִִֵֶֶֶַַָ�ל
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�נ�עת לפני אר��ה �מזרח קמה �נה 150�� ְְְְְִִֵֵַַָָָָָ

ע��ד  את למ�רה ל� �מה א�ר צ���' ְְֲִִֵֶֶַָָָָָ'ח�בבי

,�� ה���ב ח�י �ב��ס י�ראל, לאר� ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהעל�ה

�רא��ת  יה�דית'. 'מדינה לכדי ה�עה ְְְְִִִֵַַָָָָעד

היר� צבי הרב �ד�לי�, ר�ני� עמד� ְְְְְִִִִַַַָָָָה�נ�עה

מ�ד�לי  ור �י� מ �הליבר, �מ�אל הרב ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָקלי�ר,

מ�יו�  א�ל� �ע�ת�. את וג�� �מכ� ִֵָָָָ�ְְְְִִֵֶָָי�ראל

��רקי  ח��נ�י� יה�די� ��פי� הי� ְְִִִִִֵָ�ְֶַָָ���נ�עה

ה��יי�  '�כל �ל �פיסה מ��� לאר� �על� ְְִִִֶֶֶַָָָָָֹעל,

הר�ני�  מ� �ר�י� מ�ב נ�צר  – י�ראל' ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�ית

�על�ה  לתמ� הפסיק� הא��נ�י� ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָֹוהאדמ�רי"�

הח�� �א� לע��ת, והג�יל� י�ראל, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָלאר�

ה�  �אר�. ה�ה�די ה���ב ���ס נגד ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָלד�ר

ל�ל  ��א לקח� ו��מעי לחסידיה� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹֹה�יפ�

ה��לה. �ארצ�ת לה�אר א�א �על�ה, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָחלק

מס�מת  �לימה חלה ימי� �א�ת� ֶֶ�ְְְְִִֵָָָָָָואכ�

יזמ�ת  מס�ר �למעט ה���ב, ְְְְְְִִִֵַַַַָ�הת��ח�ת

מר�כי  ר�י ה�א�� �ל על�ת� �ג�� ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ�רט��ת,

�יה�ד, והתי�ב�ת� ר�ז'ינ�י, אב"ד יפה ְְְְְֲִִִִֶַַָ�ימ�ל

לב��ס  פר�מקי� לי� אריה ר�י �ל על �ת� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָוכ�

העל�ה  ��י התרחב� לא �קוה, �תח ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹה���בה

א��נז. ְְְֵַַַמארצ�ת 

קמה לער� מ��, לאחר �נה חמ�י� ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

ח��נ�י�  הי� �רא�יה ה���נית, ְִִִִִֶֶַַָָָָה�נ�עה

��ל�מט��ת  �דרכי� �על� וה� ְְְְֲִִִִִֵָָָָ�מצהרי�,

לע�  י�ראל אר� ���ת� מנת על ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�מע���ת,

ז� �עיל�ת לא�י'. '�ית ל� �תה�ה ְִִ�ְְְִִֵֶַַָי�ראל,

י�ראל' 'מדינת להקמת ה�ר� את ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָסללה

מע�ה, �פרט .�� ה�ה �די ה�לט�� ְְְְִִִֵַַַָָָ�מ�סד�ת

יה�די  �לט�� על ���רי� לה�מע ְְְִִִִִֵֵֶַַָ�הח��

קרא� האדמ�רי"� מ�ד�לי ר�י� �אר�, ְְְִִִִִֵֶַַָָָָח��ני

 ���� י�ראל לאר� לעל�ת ��א ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלחסידיה�

ה�נגריה, אדמ�"רי לעל�ה התנ�ד� �פרט ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ�ני�,

מ�אטמר  והאדמ�"ר מ��נקאט� àהאדמ�"ר ְְְְְְִִֶַַַַָָ

�על�ה  המצ�די� א�ל� לברכה. צ�יקי� ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָזכר

�חלי, לקה �אד� יצ�ר ל� לע�ת�: ְִֶַָָָָֹ�ְָָ�ְֲָטענ�

למחלת�, �ר�פה ל � ה��יע ר�פא �ית� אל ְְֲִֵֵֶַַַַָָָ�בא

הר�פא, �ל הנהג�תיו את ��ב�ק ל� רא�י ְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ�ל��

?��� �פיס�תיו ע� אחד �קנה ה� ע�לי� ְְִִִִֵֶֶֶָָָא�

 �� ��ל�ת, י�ראל ע� �ענינינ�. �� ה�א ��ְְְִִֵֵַַַַָָָָ

ח�לה' �'ג�� נת�� ה�א הרי �ריאה, נפ�� ְְְֲִִֵֶַָָא�

ה�נ�עה  א� הערלי�, הע�י� �אר� מצ�י –ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

ה�ר�פה  את ל� ��צאה ז� היא ְְִִִֶֶַַָָָה���נית

�אר�  הח�י� �נאי והכ�רת ���ח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ�דמ�ת

רא�יה? �התנהג�ת להתעני� �� מה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָי�ראל,

ויח�ק� ה� יתח�ק� י�ראל, לאר� היראי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָיעל�

– מע�ה �ה� ��תק�� יז�� ואדר�ה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאחרי�,

�ריא'. �ג�� �ריאה ְְִִֶֶָָ'נפ�

א�ת� �נ�ת לכל ק� �מ� ת"ש�תש"ה, ה�ע� ְְֵַַַָָָ

מפארת, יהד�ת א�ת� העל�ה. �דבר ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹלבטי�

עלה  �י�דעי�, ���לה נ�תר � מ��ה ְְְֲִִִֶֶַָָָָָ�חלקי�

��ה  ה�אצי הה�מדה �מנ�נ�� ה��רת, ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָעליה

הא  �ג�יי ר��ת נעזר �ה�א ��� ה�ל, ר� את ְֱֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ה�ה�די�, ��כניה� �גד� �ע�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָה�ק�מ�י�,

זממ�. �הפקת ה�אצי ל�ט� חפצה �נפ� ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָוס�ע�

ותלמידיה�, ר�ניה�  על קד���ת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָי�יב�ת

והקטר  עלה ה�ל �למ�ת, חסיד��ת ְַ�ְְֲֲִִֵֵַָָֹחצר�ת

הע�ל�  יהד �ת �י ��מה ה�ב�ני�. �ע�� ְֲֲִִִִֶַַַַָָָָ�ליל

ה��"ה: מאת וח�ה �ר�רה ���בה ק�לה ����ְְְְִֵֵַַָָָָָָָ

אל  רק ה��לה, �ארצ�ת עתיד ��� ליה�די ְְִִִֵֶַַַָָאי�

וא�  �מג�ת�. �ניו ל�י� ל� י� מ�לד�� ְְְְִֵַַַַָָָָארצ�

על  ה�� ההריגה מ�יא ���ל� ר�י� ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָאדמ�רי"�

�כפי  �יד�, היתה טע�ת �י ואמר� ְְְְְְִִֵָָָָָָחטא,

מ�עלז  ר�קח אהר� ר�י י�ראל קד�� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ�הת��א

�מ�א  �ענני יעלנ� �ה��יח ח�בנ� "אנ� ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָזצ"ל:

לעל�ת  עלינ� היה טעינ�, א�ל� י�ראל, ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָלאר�

א�תנ� לגאל ��ב�א ל��יח �ליחל לכ�, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹקד�

י�ראל". �אר� �בר ואנחנ� –ְְְְֲִֵֶֶַַָָ

�מיד לע�ת – ה�פר�י� חכמי אצל זאת, ְ�ְְִִֵֵֶַַַַָָֹ

�צ���. ה�ה�די ה���ב ���ס את יפה �עי� ְְְִִִִִֶַַַָָָרא�

ה �דר�א . �ברי  �י על וזאת �ח�מה, ועליה ה�� �דחיקת  זה את  הג �יר תתקפו)�א� רמז  שה "ש אתכ� (ילקו"ש "ה ��ע �י  : ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

יעל � ��א  י�ראל את ה��"ה �ה��יע אחת ל�ה? ה�ל� �ב�ע �ת  �ל� חנינא  �ר י �סי ר�י אמר יר��לי�, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ�נ�ת

י��ע�ד � ��א הא��ת את ה ��"ה �ה ��יע  ואחת הע�ל�, �א��ת ימרד� ��א י �ראל את �ה ��יע ואחת ְְְִֶַֹ�ְְִִֶֶַַַַָָָָָ�ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ�ח�מה ,

מ��רי�  א��  א� לי�ראל ה ��"ה אמר אלעזר  ר�י  אמר ה �דה ? �איל�ת א � �צבא �ת  מאי מ�אי... י�תר ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ�י�ראל

�אר�ה. מ �ה' 'ו��אל �ספר� ע �� ה�דה". �איל�ת  א � �צבא �ת ��רכ�  את  מ�יר אני  לאו וא� מ �טב, ה�ב�ע�ת ָ�ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹאת
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ה'���ב  �ני חכמי� �ל קט�ה קב�צה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָורק

נה�גה  �היתה לה�קפה נמ�כ� – ְְְְְִֶַַַָָָָָָָה���'

�פיה�  ה��לה, �ארצ�ת ע�ד א��נז ְְְְְְִֶַַַַַָ�ארצ�ת

לצערנ� וכ�'. ואי� ל�ה �דיר �טענ�ת ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָמלא

���בה  נכ�חה לה�יט ה�ל� �ד�לי� זכ� ְְְִִַַַָָָָֹלא

י� וא�לי חס��, על לה' �לה�ד�ת ְְְְִֵַַַַַָָה�פלאה

��ה�  ה�מי� ��ראת זכ�ת, עליה� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלל�ד

�מראה  זה, �עני� �ע�� על א�ת� ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָהעבירה

עד  �ל��, צרב �� �ל הח��נית ְְִִִִַַַַָָָָָה�דינה

���ב�ת. להת��נ� ְְְִֵֶַָ��כח�

ּבאּיר  ה' ּביֹום הּדֹור ּפֹוסק ׁשל ְְְִֵֶַַָָָהנהגתֹו

�ד�� �ב�פר יצחק להרב היא' 'אתחל�א ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

�ל  מהנהג�תיה� �רנה �עמיר אס� ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�ליט"א,

ה��יל� ��רה �עת ��דע�� י �ראל, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ�ד�לי

ולעסק  �מי�  ח���נ�ת לח�ב אי� �י ה�את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ�עת

לה�יר  עלינ� א�א �רחמנא, �ב�י ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ�הדי�

וק�מנ� �החינ� ל��רא �לה�ל �לה�ד�ת ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָ���בה,

נז�יר  �עלמא, �גמה ל�� ה�ה. ל�מ� ְְְְִַַָָ�ְְְִִֵֶַַַָוה�יענ�

�למה  ר�י י�ראל �א�� �ל מהנהגת� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹמעט

אליו. ויחס� זה, �י�� זצ"ל א�יער�א� ְְְְֲֵֶֶַַַָָזלמ�

ל�מר �א�ר י� �א� ה�למ�ס התל�ח ְֲִֶַַַַ�ְְִֵַ

��א  א� �ברכה, ה�ל העצמא�ת' ְְְִֵֶַַָָָָֹ�'י��

�זאת  נ�אל ה�ל, �לל ל�מר �אי� א� ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ�ברכה,

על  זצ"ל א�יער�א� זלמ� �למה ר�י ְְְִֶַַַַַָָֹֹה�א��

נהרא  "נהרא הרב: ענה� מ�קרביו, אחד ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָֹידי

להס���". מה על י� מנהג לכל – ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָ�פ�טי�

"מ�יח  הת��א: ה�מי�' '��ת מלחמת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלאחר

א�ת�". לק�ל ה��לנ� לא א� – �ה ְְְִֵַַַָָֹֹהיה

עלה  �א�ר תשט"ז, �נת �ל העצמא�ת ְְְֲֶֶַַַָָָָ�י��

��רה', 'ק�ל �י�יבת �ח �� א�יער�א� ְְִִֶַַַַָָָהרב

ל�מר  �אס �ר ה�רה וא� �חנ��, אמר ְֲֶַַַַָָָֹלא

�א� �חלק� ה�למידי�, זה. �י�� ְְְֲִִֶֶֶַַַָָ�חנ��

הרב, הנהגת לה� זרה היתה חרד �י�, ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָמ��י�

...���� ה�א ְֲֶָאבל

��מ�והעיד �ליט"א ק��רמ� יצחק הרב ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

זלמ�  �למה ר�י ה�א�� את ראה ְְִֵֶַַַָָָָָֹֹעיניו

ה�פ�ה  לאחר �א�ר �ה' ק�רא זצ"ל ְְְְְִִֵֶַַַַָָא�יער�א�

נ�כח  להת��נ�, התקרב וכא�ר �ה�י�, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָ�רקי

ה�דאה  מ��� הה�ל, �רקי את ק�רא ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�הרב

לבב. ְֵָוט�ב

מ�פיע�ת �בכר�ז יד�, �חתימת �הת�רס� ְְְֲִִִֵֶַַַָָ

רחמיו, �רב ���נ� לה' "נ�דה ה�א�ת: ְֲִֶֶַַַַָָָֹה��ר�ת

'אתחל�א  �ל הרא��ני� ה��ני� את ְְְִִִִִֶֶַַַָָָלרא�ת

�לאחר  י�ראל". מדינת �ל והקמת� ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ�ְִ�גא�ה',

ה�ק�רת  �כלי ����דע ה�מי�', '��ת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹמלחמת

הרב  העלה מ�ד �ידינ�, ה�למה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ��ר��לי�

�אמ  ��� �פצח� הי�יבה, �ני �ל ירת את ְְְִֵֶַָָָ�ֲִַַָ

אמ�ית. ו�מחה �התר���ת חי' �ל ְְְְְְֲִִִִִַַַָָ'נ�מת

א�ר נצ�� �א�ר, ה' מאמר ����לי ע�ד, ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָ

ט�ב  �י אל�ה� מהרב �הרחבה לעיל ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָהבאנ�

המח�ר העיד 'ה�עי�'ז"ל. �קב� נד�ס (�מכ�ב, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ

ג') �לי�� כח לפני �ר� ה�אמר את ה�יח ��א�ר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

מ�פרסמ� א�ת� להניא ���� הי� י�ראל, ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ�ד�לי

מ�חינה  ל� יב�ע �כ� �י ה��דעה', ְִִַָ�ְְְִֵֶַָָָ�'ספר

ה�מאל  מפלג�ת לאזני ינע� לא ו�אי ְְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹ��ליטית,

הרב ה�א אחד א�ל� �אחד, à"ùוה�מי� ְְִֶֶַַָָָָָ

את  לה�ציא א�ת� וע�דד ��ל, ע�� ְְְִִִִֵֶֶַֹ�הס�י�

�מפרס�  אי�. מ�ני לירא ולא לא�רה, ְָ�ְְְְֲִִִֵַַָָֹֹה�אמר

�הרב �בר, י�דעי ה�א�� à"ùאצל ניה � ה�א ְִֵֵֶֶַַָָָָ

CàaøòéBàר�י ïîìæ äîìL.זצ"ל ִַÀÉÉÇÀÈÆÀÇ

ּורעדה  ּגילה ְִָָָיֹום

ז�"ל וכ� י�ראלי �א�ל הרב ה�א�� �תח ְְִִֵַַַַַָָָָָָ

העצמא�ת': ל'י�� �ר�ת� ְְְֶַָָָָאת

äãòøe äìéb" ��י זה, �י�� ח�י�  אנ� ÄÈÀÈÈְִֶָָ

 �� �ילה �במק�� י�ראל, למדינת ְְְְִִִִִֵַַָָָָָהעצמא�ת

הרעדה: ְְֵָָָ�הא

äìéb היתה� �נה, אל�י� ��אחר על – ÄÈְְְִֶֶַַַַַָָָָ

אפ�ר  ע�ה ��זה, י�� לחג האפ�ר�ת ְְֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ�ְמ��לת

� ,�� לידי ��אנ� �כפלי� –äãòøל�מח ְְְִִִִֵֶַַָָֹÀÈÈ
�א�ה  צמאי ��ר�ת ��ה לב על ָ�ְְְֲֵֵֵֵַַַָ�העל�תנ�

לזה. זכ� לא �ד�ת ְְֵֵֶָָֹ�כמהי

äìéb �מפריעי� מכ��לי� ��ה �הר�י�נ� – ÄÈְְְְִִִִִֵַַַָ

הי� מר�י� ��ה �י�דענ� �דר�נ�, לנ� ִָ�ְְְְְְֵֵַַָָָעמד�

ל���  יחל� א�ר ה��לה, �נ�ת �מ�� ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָ��נאנ�
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האדמה  �ני מעל א�תנ� לה�מיד יצליח� ��ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ

�יד�, עלתה ��ה äãòøeולא �י�דענ� – ְְְָָָָֹÀÈÈְְֵַָ

�רצ�נ�  ע�ה, לנ� סביב מצ�יי� ְְְִִִַָָָָא�יבי�

אב�תינ�. מ�חלת ְֲֲִִֵֵַַַלה�יחנ�

äìéb,מדינית לעצמא�ת זכינ� �י –äãòøe ÄÈְְְִִִִַָָÀÈÈ
ר�חנית, לעצמא�ת זכינ� לא עדי� �י על –ְְֲִִִִַַַָָָֹ

מ�צאי�  י�ראל מע� ר�י� אי�י� ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָלצערנ�

נכר. �תר��ת ְְְִֵַָָעני�

äìéb לה�ד�ת� ה' �נ�י לה�יר ��כינ� על – ÄÈְְְִִִֵֶַַָ

ה��בה, על �א�ה äãòøeל� ��� על – ַַָÀÈÈֵֵֶֶַָ

�כפ�יי  �מתנהגי� ה ��י�, למראה סת�� ����ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָ

ח"ו. ָט�בה

�עה,מה �א�ת� לנ� קרה א �ר ה�ס �ד�ל ְֲֵֶַַָָָָָָָ

והס�מת  עצמא�ת, על להכריז העז לנ� ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָֹ�עמד

ור�ח�י�  �רח�� ה�נאה ��מר�ת ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָה�עצמ�ת,

ה�לאכי�  �א�� עב�רנ�, והצ�יע� הס �נור� ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָלנ�

מדינת  �ל ק��מ� את לא�ר ידיה� את ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָהסיט�

ְִֵָי�ראל.

ה�חיר וכל נכח י�תר ר �עדי� �אנ� מה ְְֲִִֵֶַַַָָֹ

וי�תר  י�תר ע�ה, �� מ��מי� ואנ � ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ���מנ�

�ה�גנ�, הה�ג ער� �דל �ילה, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�דלה

עלינ�". יצלח לא י�צר �לי �ל �י ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ�הר�י�נ�

נע�י� �לא�ת� �אר� והלא ה�מהי�, ְְֲֲִִֵֶַַַָָָֹ

�ק�מת  על לה�ד�ת �� �מה וח�אי�, ְְְֲִֵַַַַָעו�נ�ת

נ�ה  היה לה�יב ה�דינה? י�ראלי ה�ר"� ג ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ

�לאחר  יפה, עצי� ק�ל אד� מ�ל. �י ְִִִֵֶַַַָָָָָָעל

לה�ד�ת  צרי� אי� �ל�� ולכלכ�, ט�פ� ְְְְְְִִִִֵֵָמ��

לה�ד�ת  צרי� ה��נה עצ� על ה��בה? ְִֶֶַַַַַָָָָעל

ה�א. �ר�� ל�ד�� ְֵַַַָָ�ל��ח

ּולהּלל  להֹודֹות והחֹובה ְְְֲֵַַַַָָהּמעלה

אי� �ביחס – ל��רא הה�דאה מעלת לעצ�  ְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָ

חז"ל אמר� �הלא מ�י�, להכ�יר  (סנהדרי� צר� ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָֹֹ

א) להע��ת צד, ה�ל� חזק�ה� רא�י ְְִִֵֶֶֶַָָָָָ�היה

�חטא  א�א ע�ל�, לגא �ת �להביא ֶֶַָָָָ�ְְִִִַָָמ�יח

מ�נחריב  הה�לה נס על �ירה אמר ��א ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ�מה

ימינ� עד החז�� נס�� �� על א��ר, ְִֵֵֶֶֶַַַַָָמל�

'למר�ה  �כתיב "מאי :�� וכדאיתא ְְְְְִִִִֵַַָָָאנ�.

�נח��, ר�י אמר ק�'? אי� �ל�ל�� ְְְִִֵֵַַַַָָָה��רה

מ"�  �ל מה מ �ני �צ��רי: ק�רא �ר ְְִִִֵֵַַַַָָָָ�ר�

ה�ד�� ��� סת��? וזה �ת�ח, �בה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ��אמצע

וסנחריב  מ�יח, חזק�ה� לע��ת ה�א ְְְֲִִִִֵַַַָָָ�ר��

ה�ד�� לפני ה�י� מ�ת אמרה �מג�ג. ְְִִִֵַַַָָָָ��ג

מל� �וד �מה ע�ל�! �ל ר��נ� ה�א: ִִֶֶֶַָָָ�ר��

לפני� ות��ח�ת �יר�ת ��ה �אמר ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָי�ראל

�ל  ל� �ע�ית  חזק�ה מ�יח, ע�ית� לא �ְֲִִִִִֶַָָָָָֹ

�ע�ה� � לפני� �ירה אמר ולא ה�ל� ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹה��י�

ק�ל  �ת יצאה וכ�'. נס��� לכ� ְְְְִִֵַַַָָָָמ�יח?

'א�י  נביא: אמר לי'. רזי לי, 'רזי ְְִִִִִַָָָָָָואמרה:

לי'". א�י ִִלי,

לעיל�כבר ושה"ג הז�רנ� צו לפר�ת (�יחה ְְְְִִֵַַַָָָָָ

�הה�דאה ...) א� �על י�ע�', ה'�לא ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�ברי

וה�ציא�ת, ה�כל מח�בת çî÷ל��רא ãBò ְֵַ�ְְִֵֶֶֶַַÅÉ
,BîLì ìläîe Bì äãBnL éîì øëN ïzì àøBaäÇÅÄÅÈÈÀÄÆÆÀÇÅÄÀ

íäéìò úBãBäì úBáBè ãBòì äkæiL מ�לל�" : ÆÄÀÆÀÀÂÅÆְִַ

��ה  לב, מ��חי י�רי� ה' �מ��טי ה' ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָחס�י

ה��בה  על ל�מ� �מהללי� א�ת� מברכי� ְְְְְִִִֶַַַָָָ�אנ�

לנ� יח �ב וה' ל�, יערב – ע�נ� ְְֱִֵֶֶֶַַָָ�ע��ה

�אמר� עד �כר. עליה �מק�לי� (מדר�למצוה, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ

ו) יח, וא�מר שוח"ט נס ל� ��ע�ה מי ְֲִֵֵֶֶַָָ��ל

אחר, נס ל� �ע��י� �כר� ה�ה – ְִִִֵֵֵֶַָָ�ירה

כג)��אמר נ, ארא��(�ה�י� ��דה... "זבח ְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹ

לכ�  מ�ה? מת�ק ח� ה�� אלהי�", ְֱִִֵֵֵֵֶַַָָֹ�י�ע

חס��". לע�ל� �י – ט�ב �י לה' ְְִִַַָה�ד�

ה'�לא ואכ� ��קט ה�ס�ק מ�מע�ת ז�הי ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ

�בריו �ס��� א)י�ע�' קז, לה'(�ה�י� "ה�ד� : ְְְִִִֵַָָ

לה' נ�דה �א�ר חס��", לע�ל� �י ט�ב ְְֲִִֶֶַַַָ�י

אזי  – �עבר לנ� ��ע�� ה��י� על ט�ב ֲֲִִִֶֶַַַַָָָ�י

�ע�ד לעתיד.íìBòìנז�ה א�  ע�נ� חס�� יהא ְִֶֶÀÈְְִִֵֶַַָָ

לאב �מ�ילא, לה�ד�ת עלינ� ח�בה ��ה ְִֵֵַָָָָָָ

�ל  מ�� �ה�ילנ� וה�טיב, ה��ב ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָהרחמ�,

ה�ו�יה, ���לה ל �ב�נ� וס�� ק� ו�� ְְְְְְִֵֵֵַַָָָא�יבינ�,

מ�� �נ� נהג� א�ר הערלי�, ה��יי� ֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָ�י�

�ע��ר  ע �ה, �בפרט ה��צר. �יד ְְְִֵֶֶַַַָָָֹ�חמר

�יצד  עינינ� �מ� לרא�ת זכינ� ְְֲִִֵֵֵַַָָהאחר��,

ת�רה  �צא מ���� '�י ה�ביא �ברי ְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָמתק�מי�
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�למ�די  �ל עצ�� ר��י מיר��ל�', ה' ְְִִִֵֶַַָָָ�דבר

�כל  �ר�סי� אברכי� וכ�ללי י�יב�ת, ְְְְְְִִִֵֵַָָ��רה,

לכל  ��רה �ל א�רה י�צאת �מה� ְֵֵֶֶֶָָָָָהאר�,

ל�מר  �לל �ד, ללמד אנ� וז�כי� ,��� ְְְְִִִֵַָֹֹ�ָָהע�ל�

��� ללא וה�פ�, ה��� מנ�חת  מ��� ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַֹולע��ת

�תמיכת� ע�ד וזאת וצר, נ�ג� על ְְְִִֵֵַָָָֹֹעלינ�

ה' וי�מע י�� �מי ה�דינה. �ל ְְְְִִִִִֵֶַַַַָה�ס�ית

ה�ב  מ� ה��צאי� והה�ל ה��דה הע�לה ק�ל�ת ְְִִֵֵֶַַַַַָָ

חסדיו  ע�נ� להפליא וימ�י� �ד�תיו, ְְְְְֲִִִַַַָָָָעל

צדק. ��אל ��א עד ְְְִֵֶֶַָונפלא�תיו

לה�רת אכ� זכ� לא �עדי� מאחינ� י� ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

�מנהגי  זה י�� �מחת את �מב�אי� ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָהאמת,

,�� על �ל�נ� י� �ד�ל צער ו�אי ְִֵֵֵַַַַַָָה�לל�ת,

מ�ני  ע�למנ� לא�ד לנ� רא�י וכי ְְְְִִֵֵֵַַָָָ�ר�,

למ�, �סל �ר�� �י על ה� ינהג� ְְֲִִִֵֵֶַַַָָה��טי�?

וה�כ��. הרא�י �אפ� לה' נ�דה ְְֶֶַַָָָָָֹואנ�

ּבּמזרח'... ְִִִַָ'לּבי

�ד�לי� על �ספרי המבאר ל�מר á�י י�כ� , ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ

לכ� ה���ת �אחת ה�ת���ת, ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָ��היר�ת

ה�זרח, יהד�ת על �סחה ה ��ראה ְְֲִֶַַַַַָָָָָָ�ה��אה

מתנ�די�  נמצא� לא ה�זרח �עד�ת �י ְְְְְֲִִִִִִַַַָֹהיא

ה�פר�י�, חכמי �ל �הלא לצ���, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹל�יבה

צא�  את רב ע��ד ע�דד� ה�לל, מ� י�צא ְְְִִֵֶַַָֹֹללא

יהד�ת  לע�ת י�ראל. לאר� לעל�ת ֲַָ�ְְְְֲִִֵֶֶַַָָמרעית�

נחרצת  התנ�ד�ת ��תה ��חלק� ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָא��נז,

לאר�. ֲִֶַָָָלעל�ה

נ�י�"וכתב "מע�ה כא)���"ת לר�י (סי' ְְֲִִִִֵַַַַָ

��גב, �ר�רת מ��ב (רב ז�"ל ה�ה� ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹנ�י�

מ�ה  �לפ�� ר�י מ��ניס ה�א�� �ל ְְְִִִֶֶֶַַַָֹונכ��

ז�"ל): ֵַַַֹה�ה�

להתנהג "מ�בד ��רי� מאד ���ט �ה�בר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

י�ר�נ� �א�ר יר��לי� וי�� העצמא�ת ְְְְֲִֶַַַָָָ�י��

�י  'על ���רה �כדכתיב הרא��י�, ְְִִִִִִַַַָָָָָהר�ני�

– ה�פר�י� ואנ� י�ר��', א�ר ïåékה��רה ְְֲִֶַַַָָָÅÈ
BáLçì 'ïBiöì ïBLàø'ä éLàøä áøä èéìçäLÆÆÀÄÈÇÈÈÄÈÄÀÄÀÈÀ
ìlä Ba úBø÷ìå ,ïeðçz Ba úBø÷ì àlLå ,âçkÆÈÀÆÉÄÀÇÂÀÄÀÇÅ
ïk âäðúäì eðà íéëéøö ,äëøa éìa âelãa, ÀÄÀÄÀÈÈÀÄÄÈÀÄÀÇÅÅ

ימי�  על ל� יאמר� אפ�� ר�"ל �אמר� ְְְְֲִִֶַַַָָֹ�כמ�

תס�ר  אל ימי� �ה�א �מאל ועל �מאל ְְְִֶֶַַָָֹֹ�ה�א

ח��, ��� �אי� זה �נ��� �בפרט  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָמ�בריה�...

ר��ת, �קריאת� �חנ��, קריאת מניעת מ�ד ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָה�

�חנ�ני�  �הלכ�ת ע�בד' '�ית הרב ��תב ְְְֲִִֵֵֶַַַָָ�כמ�

א�  ספק י� �א� ז"ל, החיד"א מר� ְִִִִֵֵֵַַָָָָמ��

וה�  ר��ת. �היא לקר�ת אי� �חנ��, ְְְֲִִִֵֵֶַק�רי�

�לא  א�ת� �ק�רי� �יו� הה�ל, קריאת ְְְִִִֵֵַַַַָֹמ�ד

�ה�י�". �רקי �כק�רא ח��, ��� אי� – ְְְְֲִִִֵֵֵָָָ�רכה

צריכי� "וע�ד �ו�אי נראה העני�, מ�ד �ג� ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָ

ה��ב�ת  רב  על ית�ר� לה' �לה�ל ל�מח ְְְִִֵַַַַַַָָֹֹאנ�

ע�  היה – ה�דינה ק�� ��פני ע�נ�, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ע�ה

מר�ה  וזה ר�דה זה ר�עה, �לי ��א� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָֹי�ראל

לרא�ת  יכ�ל אחד �ל זד��. �עברת ע��ה ְְְְִֶֶֶֶַָָָָוזה

�בפרט  נכר, �ארצ�ת ה�רי� ה�ה�די� ְְְְִִִֵֵַַַַָָָ�יצד

הרי  ה��מ�ניסטי, ה�מ�ל �חת הח�י� ְְֲִִִִֵַַַַַַָָא�ת�

��מיד  � ה��מ��ת מ�ד ה� נד�אי� ְְִִִִִֵֵֶַַַָָה�

מ�ד  ה� �ר �ע, עליל�ת עליה� ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַמעלילי�

ה�ת  לק�� חפ� לה� �אי� � ְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהר�חנ��ת

�ה�  �אי� �ר�סיה �למ�ת ועיר�ת ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ�רצ�נ�,

ה���רב. �הק�מת  ליע �"� ו')ע�� א �ת ג' חק אל �ית ��א(ס ��  �עב�ר ��ל�ת , לי�ראל �ארע � ה�ר�ת  �ל את ��לה  ְְְְִֵֵַַַַַָ�ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

י�ראל אר� י��ב  את לב על אר�העל� מאס� �י לד �ר �ת, �כ�ה ��רמ � הרא ��ני�, אב�תינ� ח�את היתה "זאת : ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

�ל�מ� ��ר� אהבת �, מב�� לב על  �� אי� אי� , �� להתי�ב  �� להחזיק מתע �רר מאל� אחד אי� ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָחמ �ה ,

אחרת  ויר��לי� י�ראל אר� מצאנ� ��בר לאר�  �ח ��  ��לוה  �הי�תנ� לנ� ��ד �ה  לרא �ת �, מצ �ה ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ�ְְְְְִֶַַָָָֹוט�בת �,

�ד�ל, �כב�ד ��לוה  אחר�ת וארצ �ת (ספרד) ��ניא  �אר� י�ראל ��בת הרע�ת, �ל עלינ� �אה  �� על – ְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ��גמת�

�כחנ �...". צבי אר� �י �אתנ� זאת �ל הה�א . �אר�  לי�ראל ��ארית  �� נ�אר ��א עד מ��� נת �ר�� ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹו��ב

רצי"ה  א ')�ב �יח �ת �יחה �טבת וע�רה  מהבראת�(ה ��אה  מתע �ב �כ�ה �א  אחד, ��� יחד ה� ��י�ראל ה �ילי�ני� "�ל  : ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

�חלק  מ�יו�  אבל לארצ�, י��ב� ���ראל  ה�מ� ה�יע  אכזרי. אלהי  �נ��ח  צר� י� הע �י� , �אר�  �בק�ת� ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ�גלל

רא �י' �ציצת 'ו��חני א�א אחרת �ר� אי�  זאת , לע��ת ממאני� ג)מה�  ח, י �ראל(יחזקאל לאר�  להעל �ת� �די ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

מד�ר לא  ה �ל�ת. מ�  נ��ק  �ל אכזרי  אלהי נ��ח  מ�פיע  – �כ� מ�ירי�  י �ראל �ל ואי� ה �� ����יע  �רח�. ָ�ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ�על

�ל ה�ציא �ת �גלל  ה�ללי , ���ב�  �נ��ח  א �א ה ��מ�ת, ס�ד ה', ס�ד  ��ה מ�יו� אלמ �ני , א � �ל�ני ע�  �ח ���� ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ�א�

חמ �ה' �אר�  כד )'ו�מאס � קו, ח �ינ�".(�ה �י�  מק�� י�ראל לאר� וחזרה  ה�ל�ת מ� לנ��ק  הע�  את  ה �ביא  נ��ח ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
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ואפ�� �נסת . �ית אפ�� א� יה�די ספר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַ�ית

– �ת חפ� למע�ה הלכה ��� ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָֹ�מק�מ�ת

לפ�ח  ��א �פעל, ה�צו�ת לק�� מאד ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֹֹֹק�ה

י�ראל, �אר� �ה אבל וכ��'. ���ת ְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹ�ֲחנ��ת

�רצ�נ�, ה�צו�ת לק�� יכ�ל אחד  �ל ה' ְְְִִֵֶַַָָָָ�ר��

ע�זרת  וה�מ�לה ה��רה, �י על לחי�ת ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָויכ�ל

הטב�ת...". מיני �כ�ה י�יב�ת ולבני ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָלי�יב�ת

לח�� "�באמת ��א נראה לב, ����י� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָֹ

העצמא�ת  חג א��, �מח�ת ��י א�ר ְְְֲִֵֵֶַַָָָָזכינ�,

י� �י א�ר, �חד� �וקא חלי� יר��לי� ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹוי��

ה��ח  ר��תינ��זה ��ר�� �כמ� �רטית. ה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

ה�א  העמר לספירת מה�עמי� אחד �י ְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹז"ל

וחר�תנ� עצמא�תנ � חג  �ה�א ה�סח חג ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָלק�ר

�יח�ו  ��רתנ�, מ�� חג �ה�א ה�ב�ע�ת ְְְֵֶַַַַַַָָָלחג

לנ� אפ�ר עצמא�תנ� ידי �על ��י�, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָיהי�

ה��רה  ק��� �בלי �רצ�ננ�, ה��רה ְְְִִִֵֵַַַָָלק��

ולכ�  �עצמא�תנ�. ��ח�� ��� אי� ְְְְְִִֵֵֵַַָָָוה�צו�ת

– ה�למה יר��לי� וי�� העצמא�ת חג ��ְְְְִֵַַַַַָָָָ

לחג  �סח �י� �ה�א זה, �חד� ְְִֵֶֶֶֶַַָֹחלי�

ה��רה  ק��� ��לי ל�נ� אל לה�יב ְְִִִִֵֶֶַַָָָה�ב�ע�ת,

עצמא�תנ�". לק��� ��ח�� אי� ְְְְִִִֵֵַַָָוה�צו�ת

חג "על �י�� לע��ת רא�י ��� ו�אי ,�� ְֲֵֵֶַַַַַָ

ל�מר  ��א הר�ני� ��בע� �מ� ְְְִֶֶַַַָָָָָֹהעצמא�ת,

לה�ד�ת  �רכה, �לי �ד��ג הה�ל ול�מר ְְְְְֲִִֵַַַַָָ�חנ��,

ע�נ�, �ע�ה ה��ב�ת �ל על ית�ר� לה' ְְִִֵֶַַַַַָָָָָ�לה�ל

�למה, ל�א �ה ��ז�נ� רצ�� יהי זה ְֵָָ�ְְְְִִֵֶֶַַָ�בזכ�ת

אמ�". �ימינ� �מהרה  וה��מה ה���  ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָ�ְ�א�ת

על  ּפֹורקי ידי על הארץ ְְְִֵֵֶַַָָֹּבנין

מ�ל�מי �כבר ר�י� אצל �י לעיל, הז�רנ� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

ה�טרידה: ה�אלה מנ�רת י�ראל , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאמ�ני

התחלת  �פציע ��זה �ס ��אפ� י�כ� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ�יצד

�מ� ואיל�, ה�דינה מ��� הלא ְְֲִִֵַָָָָֹ�ְַה�א�ה?

מהע�  לה��יח �מ�רה הח ��נ�י� ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָה�לט�נ�ת

על  להעביר לב על נתנ� �בפרט ��רה, ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ�רכי

ה��אה  ית�מי �בפרט הר�י�, י�ראל ילדי ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָ�ת�

אל  �לח� א�ת� ה�זרח, עד�ת וילדי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָה��ראה,

וה��יח� ה�א�ת, את לה� �זז� ְְְִִִִֵֶֶַַָָה���צי�,

ה�ז� א�א, �ית מסרת �ל זיק �ל ִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמה�

י�רא? �גא�ה' ִֵָָ�ְְְִַַָ'אתחל�א

וכב�י אינ�� �מי� ח���נ�ת י�דעי� ְְְְִִֵֵֶֶַַָ

"א�ה  למדנ� ה��דמת, ��ר�ה אמנ� ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָָ�רחמנא,

– �הרי�נ� הא�ה זכר", וילדה תזריע ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָ�י

עליה  ע�ברי� �מר�ב, אר� �הלי� ְְִֶָָָ�ֲִֶֶַָֹע�ברת

נכלל  לח�� לא ר�י�. �מ��רי� ק�י�  ְְְִִִִִִֵַַָָָָֹימי�

��בע  ��� – '�זריע ���ה הא�ה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי��

�� להצמיח, מנת על �אדמה להרקיב ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָה�רע

לז��ת  �די ���ט לא �הלי� ע�ברת ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹהא�ה

ימי  וה�ידה, ההרי�� וצער ק�י �ט�, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�פרי

�ל  �א�ת� �� �� וכ�'. טהרה וימי ֶָָ�ְְְֳִֵַָָָָ�טמאה

מאליו, מ�ב� �באפ� �ק��ת �אה אינ� ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹי�ראל,

והתמ�דד��ת, את�רי� לדה, חבלי לעבר �ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹצרי�

�פ�ה  אנ� א�ל� נעימי�, �מיד לא ְְְִִִִֶֶָָָָָֹ�חלק�

�ג�פנ� �למי� ונב�א ה�ל, את ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ��צלח

ילדה  �� חלה "�י – ה�דה לרגע ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ�בנפ�נ�

�ניה". את ִֶֶָָצ���

�כיר',ה�א�� 'מ�נה ��"ת �על ה�ד�ל ְִִֵַַַַָָָ

י��  ה' ז�"ל טייכטאל �למה י�שכר ְְְִִִֵַַַַָָֹֹֹר�י

�מל��  ה�נגריה, ר�ני רב ע� יחד החזיק ְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָֹ�מ�,

אלעזר' ה'�נחת האדמ�"ר ְְְְִֶַַַָָָָֹ�רא��

לאר�  העל�ה את ה��ללת �דעה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָמ��נקאט�,

ה�ק�פה, �ע��נ�ת מאמר �תב וא� ְְְֲִִֵַַַַָָָָָי�ראל,

�ידי  י�ראל אר� �ני� �י �ע�� ��א ה�א ��ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָ

ה�ד�. אר� וט��א �ח��ל �מ�ה� ְְִִִִֶֶֶַַָֹה���ני�,

�רמ� ה�ואה את אר�עי מחד� לבח� ל� ְְִֵֵֵֶַָָָָֹֹ

להתע�ק  החל עד�ת�, �י על ְְְִִֵֵֵֵַַַָָה�קפ�תיו.

�דר� �א�ה �גא�ה, �ל�ת �ל א�� ְֶֶָ�ְָ�ְְֵֶָ�ְ�סגי�ת

�אינ�  לב�ניה וה�חס י�ראל אר� י��ב ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָה�בע,

א�� נפ� מח��טי �ת�צאה מצו�ת. ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָ��מרי

לתמ� והחל ל�צה ה�צה מ� �ע�תיו את ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ��ה

על  העלה א�ה �ע�תיו את לאר�. ֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�על�ה

�תב  א�ת� �מחה" ה�ני� "א� �ספר� ְְְְִִֵֵַַַָָָָה�תב

מאימת  הס��ר �� �בית �ג �על�ת ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַ�ְ�ר��

�לבד. מה��ר�� מק�ר�ת מא�ת �צ�ט� ְְְְִִִֵֵַַַַָָה�אצי�,

"וידע�י וכ� זה: �עני� �ספר� ��תב ה�א ְְְְְְְִִִֵֶַָָָ

על  �ד�לה ק�יא ל� יק�ה �י ידע�י, ְְַָָ�ְְֶ�ְְִִִַָ�ני,



טז

�ימינ� ��ע�ה �ה�ני� ה�א, �� א� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ברינ�:

ה�רב  ה�� על וא�ת סימ� ה�א ה�ד��ה ְְִֵֵֶַַַַָָָָָ�אר�

�גא�ה, ואתחל�א éðBaלב�א áøL ïëzé Céàå ְְְְִַַָָ�ָÀÅÄÈÅÆÉÅ
éøáBòå úBúaL éìlçî ,eððBáàãì ,änä õøàäÈÈÆÅÈÀÇÂÅÀÇÀÅÇÈÀÀÅ
õøàä ééBâk øLà èòîëå ,ïìvì àðîçø äøáòÂÅÈÇÂÈÈÄÀÈÀÄÀÇÂÆÀÅÈÈÆ

íéaøä eðéúBðBåòa änä ה��רא� י�כ� ואי� , ÅÈÇÂÅÈÇÄְִֵֵֵֶַָ

וא�ת  �גא�ה אתחל�א יע�ה ע�למי� ְָ�ְְְֲִִֶַַַָָָ�ל

ל� ק�מא הלא ידיה�, על א)וסימ� לב, (��ת ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹ

ז�אי". ידי על זכ�ת ְְְְְִֵַַַַמגל�לי�

אבל "אה�בי לכא�רה, עצ�מה ק�ית� �ני, ְֲִִ�ְְְֲֲִָָָָ

על  יעמד מי �י �ני, �ע לדברי. ��מע ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָֹהס�ת

ע�ל�, אלקי זה וה�ה �עי�, �מי� ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶָֹמפעל�ת

�אר�, נע�ה א�ר �ל �מא�� ה�ל ֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹ��רא

וגל��לי�  ס��ת מס�ב מח�ב �תיו, ְְְְְְְִִִֵַַָָועמק�

�זר�תיו  ��תק�מ� עד �נימא נימא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָוק��ר

ל�ה  �מבי� י�דע ה�א ה�ח���, �ע�ל� ְְִֵֵַַַַָָָָָלמ�ה

�גא�ה  אתחל�א לע��ת �א�� �וקא ָ�ְְְְְֲִֵַַַַַָָָ�חר

ידיה�". על לט�בה וסימ� ְְְְִֵֶַָָוא�ת

�מרא "�לרווחא �גמא, וארא� ��א �מיל�א ְְְְְְִֶַַָָָ�ְְָָָ

�ח�י� א)מפר�ת טמאי�,(סג, ע�פ�ת ��י ְְֶֶֹ�ְִִֵֵַ

�גמירי  �רקרק... ז� "רח� ��מרא: ְְְְְִֵַַַַָָָָָָ�קאמר

��אמר  מ�יחא, א�י ו�ריק אארעא יתיב ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָ�אי

ח) י, (�ר���:(זכריה ואק�צ�". לה� א�רקה ְְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָ

האר�  על הע�� י��ב �א� �ידינ� ְִֵֵֶֶַַָָָָָָק�לה

ריהטא  �לפ�� מ�יח) לב�א ה�א סימ� ְְְֲִִִֵַָָָו��רק,

חז"ל  �ברי על חדא ��עה מ���מ� ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָעמד�י

לעת  �י ה�ביא הבטיח �בריה� �י �על ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ�זה,

על  ה�א�ה וסימ� א�ת לנ� י�ת� העתיד, ַָ�ְְִִִֵֵֶַָָָָק�

'�מירי  �פר�� ה�מרא ל��� וכ� טמא, ע�� ְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָידי

��א  �כא�מר מ�יחא', א�י אארעא יתיב ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ�אי

���רת  לנ� �ב�ר זה �ע�� �ק�לה ְְְְֵֶֶַַַָָָָלה�

 �� ותק�ה זאת, על �ני  �אמר �מה ְְְִֶַַַַַָֹֹ�ְַה�א�ה.

�זאת  יע�ה ל�ה לאלקינ�, ק�יא �כה ��ֵָָ�ְֲֵֵֶַָָָָֹֹ

�אנ� �ד �לה ה��תר ה���רה את לנ� ְְְֵֵֶֶַַַָָָָלב�ר

נפ�נ� א�ת �בכל עיני� �כלי��  אליה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָמצ�י�

היה  י�תר הל�א �וקא? טמאי� ע�פ�ת ידי ְְְֲִֵֵֵַַָָָעל

טה�רי�, ע�פ�ת ידי על זאת לע��ת הרא�י ְְֲִִֵַַָָֹמ�

ולא  וטה�ר ז�אי ידי על �זאת זכ �ת ְְְְְְֵֵַַַַָָֹֹלגל�ל

אמר  �בר �א�ר ה�א האמת רק טמא. ידי ְְֱֲֵֵֶֶַַַַָָָָעל

ז)א��ב יחקר (יא, מי �מצא", אל�� "החקר ְְֱִִִֵֶַַַָֹ

הבי�  אלקי� �רכיו, על יעמד �מי ְֱֲִִִֵַַָָָֹֹ�ְ�ע��תיו

ז�, �בר�ה �ליח�ת� ע��ה �וקא ל�ה ְְְְִִִֶַַָָָָ�ר��

ל�". ל�ה �רחמנא �ב�י ְְְֲֲִֵֵַַָָָָ�בהדי

�גמא "על �ני, לדעת הראיתי� �ני� �ל ְְִִִִֶַַַָָָ�ְָ

לאד�  �אי� �בי� מ�ה א�ר ��פנינ�, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָל����

אלקינ�, מע�ה על א�ה �מ� ק�י�ת ְְֱֲֵֵֵֶַַֹ�ְְַלהק��ת

מח�ב�תיו  ולא מ�רכינ� �רכיו גבה � ְְְְְְִִֵַָָָָָֹ�י

�י  לעצמ� עד האמת �י והע�ר ְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָמח�ב�תינ�,

ק�יא  �ק�ה ואל ��תק �רחמנא, �ל�חי ְָ�ְְְְְֲֵֵֶַַַָָָֹה�ה

�רמיזא". לח�ימא ודי ְְִִִֵֵַַַָָֹלאלקינ�,

ז"ל �בהמ�� ה�א�� מ���ל ,�� �בריו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

ה��יה  על �לה�יב האז�, את לס�ר זאת ְָ�ְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹ�כל

לאלקינ�: ְֵֵַָֹה�ד�לה

ה��רה "זה על �ה�' '�פתי ספר ל ��� ְְִֵֵֵֶֶַַָֹ

יא) לח, יעק (�רא�ית הרב ��� �מע�י ארי"ז : ב ְְְֲִִֵֵַַַָָֹ

וה�ררה  ה�חס ל�ה מר��תיו, ���ל ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָז"ל

ה�ר�, זה על יהיה י�ראל �ל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָוה�לכ�ת

ממזר�ת  צד יהיה ו�ל�� �חס יראה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ�הר�אה

ר�ת  מע�ה ותמר, יה�דה מע�ה ְְְֲֲִֵֵַַָָָ�פריצ�ת,

נער  �הי�ת� נח�ד ה�ל� �וד וא� ְְְִִֶֶֶַַַַַַָֹ�בעז,

��דר� ה�ע�ה �ל �מבאר (ילק�ט �ממזר, ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָֹ

קיח) �ה�י� éãkה�כירי ïk ä"awä äNòL àlà ְִִִִַָÆÈÆÈÈÇÈÈÅÀÅ
àlL éãk ,úòcä çqäa çéLnä Cìî àéáäìÀÈÄÆÆÇÈÄÇÀÆÅÇÇÇÇÀÅÆÉ

âøè÷nä âøè÷é�רמז ולזה ��הר, �אמר �מ� . ÀÇÀÅÇÀÇÀÅְְְֶֶַַַָָָֹ

א)ז"ל צז, �אי� (סנהדרי� �מ�יח מציאה 'נח�, ְְְִִִִֶַַַָָָָָ

ה��"ה  וע�ה מקטרג, �ל – ה�עת' ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�ה�ח

ה�ררה  ויאמר: �ע �� ה�ט� ���יח �די ��ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

וה�ד�ה". מה�חס א�א יב�א� לא ָ�ְְְִֵֶַַַַַַָָָֹוה��יח

מי�רי�'וע�� 'מ�יד ה�ד�� ��פר �� �� ְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

ו���) ה�ית (�ר�ת  לר�נ� ה��יד ה�לא� ���ה ְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ

מ�יחא  �מל�א �וד �איצטרי� ה �ע� ְְְְְִִִִֵַַַַָָָי�ס�

�� ידי �על מ��� ה��אב�ה, מר�ת ְְִִֵֵֵַַָָָָלצאת

סטרא  הה�א על לאתקפא ��ק�א לה� ְְְְְִִַַַָָָָאית

וכ�  קל�ה). א�ת� על להת��ר �ח ל� ְְְְִִֵֵֵַַַָָֹ(י�

אלימל�' 'נע� ה�ד�� ��פר ו��ב �תב (�ר' ֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

לאכל") "ו��ב� ל��ר ד"ה ר�צה �אד� �בר �כל ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

וה�  �בי�, מיני� �דגמא  ל��ר צרי� – ְְִֵֵֵָ�ְְִֵַָֹ�ח�

ה�"ל. מי�רי� ה��יד �דברי מ�� ְְִִִֵֵֵַַַַַָָה�
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ויד�ר)אלימל�'�ב'נע� ד"ה קרח �תב (�ר' ְְֱִֵֶֶַַַַַַָֹֹ

�ליאה �מדר� �איתא מה פמ"א)לבאר :(בר"ר ְְְְְִִִֵַַָָָ

�סד��", מצא�? היכ� – עב�י �וד ְְְִִִִֵַָָָָָ"מצאתי

המק�לי�  �ספרי ה��בא �ר� על �ה�א ִָ�ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָונראה

��ה  וכ� מ�רח, אברה� יצא ל�ה ְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָה�ע�

�פר�� ה�מאה, מאב�ת יצא� קד��י� ְְֵָ�ְְֲִִִֵַַָצ�יקי�

�רא�ת�  החיצ�ני�, �המקטרגי� ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָמחמת

ל� מ�יחי� אינ�  וה�ב�הה, העלי�נה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָה��מה

לע�ב�. ה�ח��ל�ת �ל וע��י� לע�ל�, ְְְְִֵַַַָָָָָלצאת

טמא, �ג�� א�ת� נ�ת� ה��"ה? ע��ה ְֵֵֶַָָָָָמה

ה��מה  �אה זה ידי ועל א�ת�, מ�יחי� ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָואז

למק��  ���רדת �רא �ת� ה� �� �י ְְִִֵֶֶֶַָָָָ�ע�ל�,

��עלה  אפ�ר אי ��ו �אי ס�ברי� ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָטמא

לצאת. ל� �מ�יחי� קד��י� ְְֲִִִֵַַָָ�מעל�ת

�יד�,ואפ�ר ל���� מנ�ח א� �זה למצא ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ

�ל  �דר� נע �י� ה�ד�לי� ה�ברי�  ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָ��עמי�

 ��� י�כ� �מ�ילא �ע��, וה�ח ה�ט� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהטעית

�וקא, ח��ני �לט�� ידי על ה�דינה ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָ�הקמת

ה�ט�. �עת ה�חת �ל �חינה ְִֵֶַַַַַָָָָי�

הּטֹועים  מעדת ְֲִִֵֵַַָלהּבדל

�יסא:וא� לאיד� ל�אל �ע�� על �עלה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹ

�גא�ה', 'אתחל�א �ל �חינה �א� י� אכ� ָ�ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָא�

זאת  רא� לא �קד��י� ���יקי� י�כ� ְִִִִֵֵֶַָָֹֹאי�

�ק�. �כל התנ�ד� א�ר�ה א�א �עי�, ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹעי�

�דבר  יטע� �ד�לי� �א�� ���יקי� ��� ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָוכי

ֶַה�ה?

אברה� �ת��בה ר�י מביא ז�, ל�אלה ְְְִִִֵֵַַַָָָָ

י�ראל' '�א�ת �ספר� ז"ל ה,י�י� �� (הק�מה ְְְִִַַ�ְְִֵַַַָָָ

טע�ת,א) לכלל �א� נביאי�  �א� מצאנ� ְְִִִִֶַַָָָָ�י

זה  ידי ועל הח�את ��עיר טעה ר�נ� ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמ�ה

י  ואיתמר, אלעזר על טעה קצ� נ�� �� ה��ע ְְְִֶַַָָָָָ�ִַָָ

מל� למ�ח �ב�א� טעה �מ�אל ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ��בע�ני�,

��מ� �מה טעה ה�יל�ני אחיה י�י, ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָמ�ני

��פ� י�ראל אר� י��ב �עני� וא� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ�ירבע�.

התנ�ד� מה�ד�לי� �ר�א ר�א עזרא �ימי –ְִֵֶָ�ְָ�ְְְִִֵַַָ

�ד�לי�  רדפ� ה��ר�ת �מ�� וכ� צ���. ְְְְְִִִֵֶֶַַָל�יבת

אי��י�, יה�נת� ר�י הרמ�"�, את ְְְְְִִִֶַַַַָָָוט�בי�

אד�  ��ל ל� הרי ט�ב. �� ה�על ְְֲֵֵֶַַַַַָָָָהרמח"ל,

��היה. �כל �ד�ל יהיה אפ�� לטע�ת, ְְְְֲִִִִֶֶֶָָֹמ�עד

לאחר �מצאנ� �מצרי�, י�ראל �ני �א� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

�ע�ר  ה�בע מערכ�ת ���ד עיניה� �מ� ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ�רא�

א�  ��ס��ק� מה� הי� – נ�י� ��אר ְְְִִִִֵֶֶַַָָמ��ת

ס�פר' ה'חת� וכתב ה�א�ה. ז'ז� מ�ה, (��רת ְַ�ְֲֵֶַַַַָָֹ

�סח) ה�א �ל ר�נ� מ�ה – זה �ס�ת �י , ְִִֵֶֶֶֶַַַֹ

על  וא� י�ס�, �ל אר�נ� את �העלה ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָה�חיד

יפקד  "�קד י�ראל: לכל צ�ה ���ס� ְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֹ�י

הס��ק� עצמתי", את והעלת� אתכ� ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַֹֹאלקי�

�ק�ה. עת ה�יעה אכ� א� הע� מ�ני ָ�ְְִִִִִֵֵֵַָָָָר�י�

האמינ� לא  מצרי� יציאת ��זמ� ל� ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַֹהרי

א�  ה�בר י�כ� ��� וכל ��א�ה, ����ְַָ�ְִֵֵֶַַָָָָָ

אנ�. ימינ� �ל �גא�ה ֵֶָָָ�ְְְְִַַָ�אתחל�א

לי... היא ּגאוה – 'צּיֹוניסט' ְֱֲִִִִִַָהיֹותי

ה�א�� צא י�ראל �ארעא מרא מ�ברי �למד ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָ

אחד  �ל צרי� אי� זצוק"ל, ק�ק ִֵֶָָָהראי"ה

�מעלת  י�ראל אר� למעלת להתיחס ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמא�נ�

�פה  להד� עליו וכיצד עליה. ה���ב ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהע�

�ע�ת  את – עמק �נימי �כנ�ע �מ��� ְְִִִִֵֵֶַָָֹמלא

וה�טעי�. ְְִִַַַה��עי�

��לח �א�ר�ת א�רת מ�פיעה ראי"ה, ְִִִֶֶֶַָָָ

מ�פת, זצ "ל ריד�"ז לה�א�� ק�ק ְְְִִַַַָהראי"ה

מטיח  �� הריד�"ז, ל� ��תב למכ�ב ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ�ג�בה

��עת  �ליאת�, את �מ�יע הא�מ�ת, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ�ל�יו

נאה  לא וכ� ל'צ��ניסט', הראי"ה הפ � ְְְְִִִֶַָָָֹזקנ�ת�

ְֶָויאה...

מ�� ז� הראי"ה ל� ה�יב א�ת� ְִִֵַַָָה���בה

י�ראל: אהבת ה��ט� ה�ה�ר ְֲִִֵֵַַַַָָל��

לעת "�מה ��ע�יתי ��רת� �ב�ד ��חרפני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

��ביל  נ�מתי את להקריב 'צ��ניסט', ְְְְְְִִִִִִִִִֶַָזקנ�תי

י�ראל". �אר� י�ראל ְְְִִִֵֵֶֶָָי��ב

א�הבי� "אה�בי! יהי� ה���ניסטי� �ל א� ְְֲֲִִִִִִִַָ

ה�ד�, אר� �י��ב ור�צי� י�ראל, אר� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹאת

מת���  �אני ה�ד��ה וה��רה ה��נה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ�זאת

ה' �� ��חר ה', אר� �היא ��ביל ְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָאליה,
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�� וי� ,��� הע�ל� מ�ל וח�ב� ְֵָ�ְְְִִִַָָָָָית�ר�,

ה�ד�, ר�ח �לה�ראת  לנב�אה קד�ה ְְְִֶַַַַָָָֹ�ְ�ְסג��ת

ה�א, לע�ל� �� ההליכה ידי על ְְְֲִִֵַַַָָָָָולז��ת

אפ�� �הרי זכ�ת�, מג�ה ר�עי� על ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָואפ��

להי�ת  מבטחת י�ראל ��אר� �נענית ְְִַַ�ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָ�פחה

ה�א ע�ל� קיא)�ת ה�מרא (�ת�ב�ת אי� �בו�אי , ְְְֵַַַַַָָָָ

הכי  �לאו �היא צדקנית, ��פחה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָמד�רת

�פחה  �סת� ו�אי א�א ה�א... ע�ל� ְְִִֶַַַַָָָָָ�ת

רע�ת  �מ ��ת רעי� �מע�י� �פלה, ְֲִִִִֶַָָָָ�היא

אר�  זכ�ת ל� מהני מק�� �מ�ל ,�� ְְִִֵֵֶֶָָָָָמצ�יי�

�ת  �היא מבטחת ��היה לז��תה ְִֶַַַ�ְְִִֵֶֶַָי�ראל

יעקב  נתירא הר�ע מע�ו ואפ�� ה�א, ְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹע�ל�

אר�  י�יבת זכ�ת ל� �עמד ��א ע"ה ְְֲִִֶֶֶַַָָֹאבינ�

�ח�ני�... זרע קד�, לזרע וחמר וקל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹי�ראל,

 �� ואחד אחד �כל למצא ��� וחמר ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹוקל

�ל  יקר�ת מר�ל��ת ��ה ��י�ראל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ���י�

�אי�  מה ט�ב�ת מ��ת ו�ל ט�בי� ְֲִִִֵֶֶַַמע�י�

לה�  מ�עילה י�ראל אר� ��ו�אי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָל�ער,

א  וא� �לק���, נראה להעל�ת� ה �בר י� ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָ

זרע�, �בזרע �זרע� יראה – �ה� ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָ�גל�י

על  והדר� פעל� עבדי� אל "יראה ְֲֲֳֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��ת�ב

ח��בי�  ה���ניסטי� �ל יהי� וא� ְְְְְִִִִִִֵֶַָ�ניה�",

�ד�ל  לכל �ד�לה �פארת �ו�אי �היה ,��ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

'צ��ניסט' להי�ת וצ�יק �א�� �לכל ְְְְְְִִִִִֵַָָָ�י�ראל

להת��� צרי� אינ� �א�נ� �ב�ד וג� ְְְְְִִֵֵֶַַָָ�זה,

�זאת". ְִִִִָֹמ'���ניסט��ת'

יראיו" אל ה' עין ְִֵֵֵֶָ"הּנה

היא והעצה לטע�ת, נ��ס לבל ה�ע�צה ְְְְִִִֵֵַַָָָָ

�רא�ה  ולא �קיחא, �עינא נכ�חה ְְְְְְִִִִֵַָָָָֹלה�יט

 �� ז�"ל ק�ק יה�דה צבי ר�י ה�א�� ְְְִִִִֶַַַַָָ�טחית.

ה�ס�ק  ל��� מבאר היה נב,הראי"ה, (י�עיה� ְְְְֵַַָָָָָ

עי� ח) �י יר�נ� יח�ו ק�ל נ�א� צפי� "ק�ל :ְְְִִִֵַַַַָָֹ

עי�  ' ה��נה מה צ���". ה ' ���ב ירא� ְְְִִִִַַַַַָָ�עי�

להבחי�  יכ�ל האד� �אי� �ברי� י� ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ�עי�'?

ע��נ�, ��טח��ת ìà�ה� Bðéò ìà ïeëì åéìò ְְִִִֶָÈÈÀÇÅÆÅÆ
àøBaä ïéò ìeî,"יראיו אל ה' עי� "ה�ה , ÅÇÅְִֵֵֵֶָ

ה�עמיק  ואכ� �גניזי�. מ�י� ל� ית��� אז ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָורק

�דבר  ה��דמי� ה��ר�ת �אלת �י י�כח ְְְְִִִִֵַַַַַָרא�ת

עברה  �רחה ה�דינה, מי�די �ל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָח��נ��ת�

�רב�ת  חזר� אכ� ונכ�יה� מ�ניה� ור�י� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָל�,

�נ�עת  מחצב��, לכ�ר ו�ב� �ת��בה ְְְְְֲִִַַַַָָָָה�מי�

��ני�  מ �מע�תי �אפ� התרחבה ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹה���בה

ית�ר�, ה' אל �ב� ר��ת �נפ��ת ְְֲִֶַַַָָָָהאחר�נ�ת,

אר�  �ל מעלת� וכח ��כ�ת� א�א זאת ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאי�

מ�ביא  עדי� חכ� �כדברי �רמ�, ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָי�ראל

אב�תיה�  על �ה�יט� ��בר ז�"ל, ְְֲִֵֶֶַַַַָהראי"ה

�י  העמ�ה, �רא�ת� הבחי� – ִָ�ְְְְֲִִִִִִַַָָה�ת��רי�

פעל� עבדי� אל 'יראה יתק�� מה� ְְֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�ר�י�

אז  לא, וא� �בניה�, �ניה�', על ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹוהדר�

���מי�, א�א אל י��ב� ניניה� א� ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָנכ�יה�

י�ראל. אר� י��ב מעלת �זכ�ת זה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָוכל

מבחי� רק אינ� מרא�ת, עיניו ��ח� מי ְְִִֵֵֵֶַַָָ

�מת���, ה�ל� ה�ביאי� חז�� אט אט ְְֲִִִֵֵֵַַַַַהיא�

�ל��ת  ק��� נב�את וגידי�; ע�ר וק�ר� �ְְְִִִֵֵַָה�ל�

�י  �ירא "אל – עינינ� �מ� לרא�ת ְְִִִִֵֵֶַָָ��כינ�

אק�צ�: �מ�ערב זרע� אביא מ�זרח אני ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָא��

בני  הביאי �כלאי אל �לתימ� �ני ל�פ�� ְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹאמר

האר�" מקצה �בנ�תי מג,מרח�ק �רק (י�עיה� ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

.ה�ו)

"עד וכ� יר��לי�: �ריחת על ה�ב�אה ְְְְִִֵַַַַָָֹ

ואי� יר��ל� �רחב�ת �זקנ�ת  זקני� ְְְְְְִִִִֵֵֵָָֹי�ב�

י�לא� העיר �רחב�ת ימי�: מרב �יד� ְְְְְִִִִֵַָָָָֹֹמ�ענ��

�רחבתיה" מ�חקי� וילד�ת ח,ילדי� (זכריה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹ

ילדי ה) ה�מי ימינ�, �ל יר��לי� רח�ב�ת ,ְְְִֵֵֵֶַַָָ

מ�רי�  �למ�ד�, לבית ה��עדי� ��רה' ְְְֲִִֵַַַָָ'�למ�ד

זה. חז�� הת��מ�ת על ספק מ �ל ְְְְִִֵֶַַַָָָָלמעלה

��י יר��לי� ע�למי; ר�חני למר�ז הפכה ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָ

ע�בדיה  ר�נ� ה ��ר מ�פת מר� �ל ְְִֵֵֶַַַָָָָָמדר��

הרא���  �ר�� ממ�י� �בנ� זצוק"ל, ְְְִִֵַַָי�ס�

�ליט"א, י�ס� יצחק ר�י ה�א�� מו"ר ְְְִִִִֵַַָָָלצ���

�ל  מדר�� ��י �למידיו; ותלמידי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�למידיו

והגרי"ש  א�יער�א� הגרש"ז ה��ר ְְֵֶַַ��סקי

��רה  �יני נח�כי� �א�� – זצוק"ל ְְְִִִֵֵֶֶָָָאלי�יב

�דברי  מ�� הע�ל�, רחבי לכל הלכה ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָ�פסקי

ה' �דבר ת�רה �צא מ���� "�י ְְִִִֵֵַַָָה�ב�אה:

ג)מיר��ל�" ב, וכה�ה.(י�עיה� �ה�ה וע�ד . ְְְְִִֵֵַָָָָָָָ

�א�רי עלתה ימינ�!!��� ְְְֵֵֶַָָָָ
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עמיתָך ּתׁשּפט ְְֲִִֶֶֶֹּבצדק

י�ראל,ח�בת �לל על לט�בה הה�טה ְְְִֵַַַַַָָָָ

�א�ר, ה' י�� עב�דת לצר� מח�בת �� ְְֲִֶֶֶַָֹ�ְֶָָ��ל

�פר�תנ� ה��פיע ל���י �מתק�רת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמתח�רת

טו) יט, צ��י (ו�קרא עמית�". ���ט "�צדק : ְְְֲִִִִֶֶֶַָֹ

ט�ב  לרא�ת הה���ל�ת ח�בת את ְְְְִִֵֶַַַַַהמב�א

יה�די. �ל על ט�ב ְְְִַַָֹולח�ב

–יתר חבר� על רע �ח��ב אד� ,�� על ֲֵֵֵֶֶֶַַַָָ

�מי�נ� מ�רי �ת�צאה ה�בר נ�בע ר��ת ְְְְִִִִֵַַַָָָָָ�עמי�

להת��נ�  ל� ורא�י עצמ�, ��� נפ�� ְְְְְְִִִֵֶַַָ�מ�חית�ת

��כ� �ת�� �לילי מק�� מאיזה �עצמ� ְְְְִִֵֵֶֶַָֹקד�

חז"ל אמר� �כבר א��, מח�ב�ת (ק���י� נ�בע�ת ְְְֲֲִִֵַַָָָ

א) ��סל".ע, �מ�מ� – ה��סל ְֵֵַָ"�ל

ה��סל �גמה '�ל ר��תינ� לכלל מא�פת �ְְְִֵֵֶֶַַַַָָ

מע�ה: �י על להמחי� י� – ��סל ' ְְְֲִִֵֵֶַַַ�מ�מ�

קב�ע  חליפי� הס�� ע�� והחל�� ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָהא�פה

קיל� לחל�� י�� מ�י מס�ק  הא�פה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ�יניה�;

קיל� לא �פה לספק �זאת מח�ב והחל�� ְְִֵֶָָָֹ�ְְְֶֶַַָלח�,

מס�ר, חד�י� עסקת� התנהלה �� ְְְְֲֳִִִִִַָָָָָָָ�בינה.

לעצמ�: הא�פה ח�ב אחד י��  �ב�עימי�. ְְְִִֶֶַַַַָָָ���ב

���ת  �אכ� חברי על י�� מ�י אני ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָ"ס�מ�

א�ל�  קיל�, מ�קל ע�לה לי ���ת� ְְִִִִֵֶַַָָָה�בינה

מ�א�  הא�פה החליט זאת", לב�ק י�יק ְְִִִִֶֶַָָֹֹֹלא

�י�מ�, י�� מ�י ה�בינה את ל�ק�ל  ְְְְִִִֵֵֶַָָואיל�

���ת  ל� מביא אכ� �החל�� נ�כח ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ�להפ�עת�

מא�ת  ��ע �ע� �ח�ת, מ�קל �עלת ְְְֲִִֵַַַַַָָָ�בינה

וחמ�י�... מא�ת �מ�נה �ע� �ר�, ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָוחמ�י�

את הזמי� וטע� למ��ט, החל�� את הא�פה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ

לה�יב  הת ��� �א�ר ה��פט. לפני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָטענ�תיו

ה��פט. מ�ל אל החל�� נעמד להגנת�, ְְֱֲֵֶֶַַַַַָָָָ���בה

מ�ר��ת  לי "חלילה צל�ל: �ק�ל �יו את ְְִִִִֶַַָָָָ�פתח

אחד  �ר� אפ�� נטל�י לא מע�ל� רעי, ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹאת

היתה  ��י ה�קילה �יטת ���ט לי, ��� ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�אינ�

את  האחת ה�אזני� �� על ה�ח�י ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָֹ�דלה��:

ה�אזני�  �� ועל הא�פה, חברי לי ���ק ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹה�ח�

עד  ל�, המיעדת ה�בינה את ה�ח �י – ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹה�נ�ה

הת�רר  �א� �� ה�ו�. ה�אזני� ְְִִֵֶָָ�ְִֶַַַֹ����ת

– מ�יל� �ח�תה ה�בינה ���ת ר��ת ְְְִִִִֶַַַָָָ��עמי�

קט�  היה חברי לי ���ק �ה�ח� א�א  זה ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאי�

מ�  מ�ט� את ��� הס�� זה...". ��ע�ר ִֶַָָָ�ְְִִֵֵֶ�ד��ק

וה�א  חפ� ��ניו ���ב� �א�פה , וה�יט� ְְְִִֶֶַַַָָָָָָהחל��

וחר�ה  �ב��ה ה�י� מ�ית .âנ�מט ְְְְִִִֵֶַַָָ

תזו"מ)ה�ד��ה�ל"ה ��(�ר�ת על הלי� , ְִֵַַַַָָָָָ

יקרא" טמא "וטמא מצרע: �פר�ת ה�ס�ק  ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֹאת

לאחרי�  ק�רא טמא, �עצמ� �ה�א מי –ְְֲִִֵֵֵֶַַָ

את  המכ�ד מכ�ד? "איזה� – �מאיד� ְֵֶַַָ�ְִֵֵֵֶָָ'טמא'.

א�ת  ה�ר��ת, את ��כ�ד מי ��� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַה�ר��ת",

מכ�ד. ה�א �� �י ָ�ְִִַהיא

נפׁש'! 'ּפּקּוח ׁשל ענין זה ְְִִִֶֶֶֶֶַָאצלי

ר�י �אחד ה�א�� ��� ה��עד, חל מימי ְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

מ��ח�� �ב� מ �למיד� ז�"ל מלצר זלמ� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָאיסר

הבי�  �וד ר�י �י�. וקסת עט פינקל, �וד ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָר�י

�חל  לכ�ב מב�� הי�יבה רא� �א� ְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹֹמ�ד

ורצה  ה�איל א�ל� ���ט. ה�בר אי� ְִֵֵַַָָָָָָה��עד,

"חל  וקרא נז�עק ה�בר, ��ר את ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלהבי�

ֵַה��עד!".

ה�יב "לא – ה��עד" חל �ה��� �כח�י ְִִֵֵֶַַַָֹֹ

מ�ה�, לכ�ב עלי "אבל – זלמ� איסר ְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹר�י

זה  לכ�ב, ר�צה �אני �מה �ל�� �כ� ְְְְֲִִֵֶֶֶַָֹאי�

�ר�� "מה לכ�ב". צרי� אני אבל �בר, ���ְֲֲִִִֵַָָָָֹ

�ל  עני� זה וכי ה��עד, �חל לכ�ב ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹצרי�

הר�ה. ולא �וד ר' �אל – האבד?" ְְִִֵַָָָָָָָֹ�בר

אבל  �בר, ��� �אמת זה ה�קר, �וד ֱֲִִֶֶֶַַָָָָָָ"ר�י

נפ�?" "���ח נפש". ���ח �ל עני� זה ְֲִִִִֶֶֶֶַַָעב�רי

רא� ל� ה�יב – "��" �וד. ר' נדה�  –ְִִִֵֵַָֹ

נפ�, ���ח �בחינת זה "אצלי – ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָהי�יבה

�ל��". �כ� �אי� ל� אמר�י �בר ְְְְְֲִֵֶַָָָָאבל

העט ר�י את והביא מ�ק�מ�, ק� �וד ְְִִִִֵֵֶַָָָ

�תב  העט, את הי�יבה רא� לקח ה�י�. ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹואת

י�עיה�:ג. �ת�כחת  מבארי�  י� זה  כב )מעי� א , חמס (י�עיה � מלא  ��ר �א �ת � ��י�", מה �ל סבא � לסיגי� היה  "�ס�� ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ

מערב �כס� מ�ה �א�ת� ל� ��� ה�א  א� �הלא �מי�, מה �ל יי� ל � ���ק חבר� על להתל�נ� יכ�ל אד� אי� ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹוגזל,

ל� ���  �� ידיו וכגמ �ל �הער�ת)�סיגי�, , �� י�עיה� מקרא' '�עת .(ע ��  ְְְִִִֵָָ�ְְְִֵֶַַַַַַָָָָ
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לאחר  לכיס�, ה�יר את והכניס  אחד�ת ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָמ�י�

להמ�י� אפ�ר "�עת לתלמיד�: אמר ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָמ��

הרי  �וד, לר�י �מ�� היה זה �בר ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹללמד".

ז� �כתיבה ��� הי�יבה רא� אמר ע�ה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹזה

מ�י�  ��תב לאחר וכעת נפ�, ���ח ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָמ���

וה�� לכיס�, �תב א�ר את והכניס ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָאחד�ת

�בר". קרה לא �א�� �ניח�תא ללמד  ְְְְִִִִַָָָָָֹֹממ�י�

ואמר הר�י� אליו �נה �תמיהת�, ר�נ� ְְְִִִִֵֵַַָָָָָ

מב�רי�  ה��עד �חל נכנסי� ל�, "��ד�ע ְְְְְִִִֵַַַַָָֹל�:

�מס�ר  ה�איל �מח', 'חג לי לאחל �די ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָר�י�

ח�ר��  לרא�ת לע�י� על�לי� – �ד�ל ְְְְֲִִִִִִַַָָה�ב�רי�

א�ה  אמר �בכ� ה�ב�רי�, אחד אצל ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָֹ�ל�ה�

לביתי  �בא עצמ� את מטריח יה�די �וד, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָר�י

אני  צרי� הא� �מח', 'חג לי לאחל ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ�די

לע��ת  עלי �� א� מה חסר�נ�תיו? את ְְֲִִֵֶֶַַָָָלרא�ת

א�ר  אד� �ל חסר�נ�תיו על אח�ב ��א ְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ�די

לברכני? לביתי ְְְִִֵֵָָ�א

ועפע�י�על י�יט� לנכח "עיני� ה�ס�ק ְְְִֵֶֶַַַַַַָֹ

ז�"ל  מ�יסא יעקב ר�י א�מר נג��" ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹיי�ר�

�ני  טבע ��ד�ע ה���ט', 'נתיב�ת ספר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמח�ר

ה��לת  �ל חסר�נ�תיו ולרא�ת לה�יר ְְְְִִֶֶַַַָָָָהאד�

'עיני� נאמר לכ� עצמ�, �ל ה�על�ת ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָואת

חסר�נ�ת  את ר�אה ה�� �א�ר י�יט�', ְְְֲִִֶֶֶֶַַַֹלנכח

יי�ר� 'ועפע�י� מ�ד לפני�, הע�מד ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָז�לת�

�מה  א�ה מי עצמ� �ל�י אז הת��נ� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָנג��',

�פסיק  ואז ,��� חסר�נ�תי� את �ראה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָא�ה,

מגרע�תיו. ואת ז�לת� חסר�נ�ת את ְְְְְְִִֶֶֶָָלרא�ת

"�תב�י "את – ואמר ה�סי� – ה�ה" ה�ס�ק ְְִִֶֶַַַַָָָ

את  מ�ציא אני �ע� מ�י  לכיסי, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַוהכנס�יו

��י  החסר�נ�ת על וח��ב �� מת��נ� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַה�תק,

ה�ה  ה�ס�ק את ��תב הנני �לל �דר� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָעצמי.

מ�כר�ני, ה�בר  נ �מט ה�ע� א�ל� החג, ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָלפני

אצלי  ה��עד... �חל ה��� לכ�ב נאלצ�י ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָֹֹולכ�

נפ�". ���ח �ל עני� ְִִֶֶֶֶַָזה

זכּות  לכף האדם ּכל את ּדן ְְֱֵֶֶַָָָָָוהוי

נלמדת מ� עמית�', ���ט '�צדק ה�ס�ק ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָֹ

וכל���  זכ�ת. לכ� אד� �ל לד�� ��� ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָההלכה

א)ה�מרא ל, �(�ב�ע�ת עמית� ���ט "�צדק ְְְְֲִִֶֶֶַָָֹ

ר�"י: �פר� זכ�ת", לכ� חבר� את �� ְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַָהוי

א�א  מד�ר, ה�ת�ב �יני� �עלי �די� ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹולא

Bòéøëäì ìBëé äzàL øác äNBò Bøáç äàBøaÈÆÂÅÆÀÇÆÇÈÈÀÇÀÄ
ìàå úeëæì Bòéøëä Y úeëæ ãöìe äøáò ãöìÀÇÂÅÈÀÇÀÇÀÄÄÀÀÇ

äøáòa eäãLçz. ÇÀÀÅÇÂÅÈ

ו)�ב��נה א, האד� (אב�ת �ל את �� "והוי : ְֱִֵֶֶַָָָָָָָ

�כ�  ��ה�בר ה�רטנ�רא: �פר� זכ�ת", ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָלכ�

הכ  ל� ואי� אד� מאזני� �ג�� �לכא� . לכא� רע ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹ

ר�ע  א� צ�יק  א� מ�ע�יו י�דעי� אנ� ְֲִִִִִֵֶַַָָָָ�אי�

ואפ�ר  לזכ�ת לד�נ� �אפ�ר מע�ה ְְְְְְֲִֶֶֶֶַָָָָוע�ה

לכ�  לד�נ� היא חסיד�ת מ�ת לח�בה, ְְְְֲִִִַַָלד�נ�

לד�נ� מ�ר �ר�ע, �החזק אד� אבל ְָ�ְְֶַַ�ְֲֶָָָזכ�ת.

ל�קה  �כ �רי� הח��ד א�א אמר� ��א ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹלח�בה,

�ר�עי�  �הח��ד מ�לל א], צז, [��ת  ְְְִִִֵֶַַָָָ�ג�פ�

ל�קה. ֵֶאינ�

�ספר��מרחיב י�נה ר�נ� החסיד �זה ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

לכ�  לד�� הח��ב מ�ת �אכ� ���בה', ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ'�ערי

�ל�יה íãàäזכ�ת âeña וה�ה" ה�ע�ה: ע��ה ְְָÀÈÈÈְֲִֵֵֶַַ

יע�ה  א� �בר יד�ר  א�ר אד� �ראה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָ�י

ט�בה  לצד �מע�ה� �בר� ל��ט וי� ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹמע�ה,

ה�כ�ת, íé÷ìà�לצד àøé àeä Léàä íà� ְְַַÄÈÄÀÅÁÉÄ
אמת, �ר� על זכ�ת לכ� א�ת� לד�� ְְְְֱִֶֶֶַַַַָָנתח�ב�

אצל  י�תר ונ�טה קר�ב ה�בר  יהיה �י ��ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ח�בה. לכ�  íéðBðéaäה�עת ïî àeä íàå א�ר ְַַַַָÀÄÄÇÅÄֲֶ

י� � �� י��ל� �פעמי�  החטא מ� ְְְֲִִִִֵֵַָָָי�הר�

ה�כ�ת, לכ� �להכריע� ה�פק לה��ת ְְְְְִֵֶַַַַַָָעלי�

לברכה זכר�נ� ר��תינ� �אמר� קכז,�מ� (��ת ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

ידינה�ב) ה�ק�� זכ�ת לכ� חבר� את ה�� :ְְְֲִֵֵֶַַַָָ

ה��רה, מ� ע�ה מצות וה�א זכ�ת, ְְְְֲִִֵַַַָלכ�

טו)��אמר יט, עמית�",(ו�קרא ���ט "�צדק : ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַָֹ

אצל� ה�בר יהיה ח�בה  לכ� נ�טה ה�בר ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָוא�

ח�בה. לכ� �כריעה� ואל ספק, íàå�מ� ְְְְִֵֵַַַָָÀÄ
òøì åéNòî áø àeää Léàä י� �חנ�� א� ÈÄÇÉÇÂÈÈÇְְִַ

�דבריו  מע�יו �כריע �לבב�, אלקי� יראת ְְְְֱֲִִִִֵַַַַָָָָֹאי�

��אמר ח�בה, יב)לכ� כא, מ��יל (מ�לי : ְְְֱִִֵֶֶַַַָ

לרע". ר�עי� מס�� ר�ע לבית ְְְִִֵֵַַָָָָָצ�יק

ה��א�לפי �ברי לבאר נ�� ב,זה, (אב�ת ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

למק�מ�",ד) ���יע עד חבר� את �די� ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָ"ואל



כא

לה�יע  צרי� האד�, את לד�� ��די ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ�הינ�

úéðçeøä Búbøãå BîB÷î ø÷çì י� �על מ �ני , ÀÅÆÀÀÇÀÈÈÈÄְִִֵֶַ

ית�אר  וכ� עליו. ההס��ל�ת צ�רת נק�עת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָזה

אמר� ו)�ק��ק א, את(�� �� "והוי :ìk ְְֱִֵֶֶָָָÈ
íãàä א�� �ל��נ� ה��א �ק�ק זכ�ת", לכ� ÈÈÈְְְְִִֵֶַַַָֹ

את �� 'והוי íãàל�מר ìk�י הלא �י ,' ֱֵֶֶַָÈÈÈֲִֵֹ

את  אמר א�א �אמ�ר, ה�לל מ� י�צא ְִֵֶֶֶַַָָָָָָ�זה

íãàä ìk ���נ מע�יו �לל על ��� האד� – ÈÈÈÈָָָ�ְֲִַַַָ

�לל, �דר� ט�בי� מע�יו א� אחת, ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָ�חטיבה

ט�ב, �מע�ה זה מע�ה� את �� לד�� י� ְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַָאזי

לכ�  להכריע� אפ�ר – רעי� מע�יו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָוא�

ה�ע�ה  את לנ�ק �אי� �הינ� ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָח�בה,

�ל ה�ללית íãàäמהאי���ת ìkBlk. ְִִִֵֶַָָÈÈÈÈË

חכמה'�לפי 'רא�ית ��פר ���בא מה זה, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

לד) א�ת הענוה "�הי�(�ער הרא��ני�, מהחסידי� ֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

ר�אי�  הי� ואפ�� זכ�ת, לכ� אד� �ל ְְֲִִִַַָָָָָ�ני�

�עברה, לר�י� נראה �היה �בר ע��ה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלאד�

זכ�ת, לכ� א�ת� ודני� �ל�� א�ת� מז�י� ְְְְְִִִַַָָָהי�

א  היתה וא�מרי�: וכ �נת� עבר, ��א פ�ר ְְְְְִֶֶַַָָָָָָֹ

��ל  הח�ד, מ� מס��קי� והי� אחר, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָלדבר

�אנ�י�  מירי – �ג�פ�" ל�קה �כ�רי� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָהח��ד

היד�עי�  על ולא �כ�רי� נ�הגי� �לל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹ��דר�

�אני. חסידי� מ�נת �ילמא א� ְְְְֲִִִִִִַַָָָ�ר�עת�,

ּבכׁשרים  מּלחׁשד ְְְִִִִֵַַָֹלהּמנע

–�פי חכמה' ה'רא�ית מ�ברי ���מע ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

ט�בה  עצה �ל�לה זכ�ת, לכ� לד�� ְְְִֵַַָָָָ����י

נמהר  �אפ� לחר� ה�ר�ל אד� �י ְְְְִֶַָָֹֹ�ְְִִַָָָָונפלאה,

ר��ת  �עמי� על�ל חבר�, על �לילי ְְְֲִִִִֵַַָָָמ��ט

מ�ח�ד  �ד�ל עול ל� אי� והרי �כ�רי�, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹלח�ד

חז"ל  �אמר� �די עד  ,�� �אי� �מה ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָ�אד�

א) צז, �ג�פ�".(��ת ל�קה �כ�רי� "הח��ד : ְְִִֵֵֶַַָ

יעב"�וכתב עז)הרב לז��ת (מג�ל "הר�צה  : ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

ל�הר  צרי� זכ�ת, לכ� חבר� לד�� ז�, ְְְֲִִִֵֵַָָָָ�מ�ה

�י  חבר�, על ה�י� לח�� נמהר יהא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹ��א

עלי  �עני� �כ�, נכ�ל� ע�ל� �ד�לי ְְְְְְִִִִֵֵַָָָמצינ�

הר�תה  �י �יה את ו�מר �ח�ה �ה��יח ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹה�ה�,

�פתיה  ורק ל��, על מד�רת �הי�ת� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלהת��ל

���רה, הי�ת� אמ�י למ��ט וח�ב ְְְֱֲִִִִַָָָָָנע�ת,

�י  על וא� הר�ה, �להכלימ� לב ��ת� ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָוהס�י�

נפל  – ענינ� על ולח�ב להס��ל ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�הארי�

אנ� וכ�ה ��ה אחת על .�� �ל �ד�ל ְְַַַַַָָָָָָָ�טע�ת

��ה  ט�ב, �כל צרי �ינה, קצרי  מ�ע, ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָחסרי

�להת��נ�  ה�עת, וי��ב �ל� לע��� אנ� ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָצריכי�

��חליטה� קד� �פק�דת�, אי� מע�י על ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהיטב

מ��ט�. לא�ר äàaונ�ציא úBaø íéîòôe ְְִִָָÀÈÄÇÈÈ
,ípç é÷ñò ìò äðàBúå íãà éða ïéa äáéøîÀÄÈÅÀÅÈÈÀÂÈÇÄÀÅÄÈ

äðáäa ìBLëîe ïBLla úeòè çkî ÷ø." ÇÄÉÇÈÇÈÄÀÇÂÈÈ

חז"ל�בזה אמרת ��ר�� ד)י� ב, :(אב�ת ְְֲִֵֵֶֶַַָָ

– למק�מ�" ���יע עד חבר� את �די� ְְֲִִִֵֶֶַַַַָ"אל

ע�מד, �ה�א למק�� �רגל� ���� עד ְְְְְִִֵֶֶַַַָ�פ��ט�,

מ��ט  ח�ר� א�ה �גינ� ה�ע�ה ��ר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�תברר

מע�ה... א�ת� נברא ולא היה לא א�לי ְְֲִֶַַָָָָָֹֹעליו,

עסקני �כמע�ה התל�ננ� �ע� �היה: ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

ר�י  החסיד אצל �ביאליסט�ק, ��ת' ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ'מזהירי

�רא� �ל�ני על זצ"ל, ויס�טיי� �ל�� ְְְִִִֵֶֶַַַָָאפרי�

ל�ל�  רחמנא נ�סע�ת �ג� טע�נ�ת ��� ְְְֲֲִֶַָָָָָָעגל�ת

מ�י�  לעצמ� הרב �הה �פרהסיא. ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָ���ת

נ�� �ג�? עמ�ס�ת עגל�ת �עני, ה�ד�ע ְְֲֲִִִִַַַָָָָָלפל�ני

לת�י  "�סע�י האי�: ס�ר וכ� ��אל�, ִ�ְְְְִִִֵֵַָָָָָאליו

צעדי�  �מרחק נר�ת, הדלקת אחר העיר ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ�רח�ב

עגל�ת  ��י �ר�� את ע�� מ��י ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָאחדי�

מ�רחק  למי�ה�. ה��כ�ת �ב�אה ְְְֲִִֶֶַַָָָעמ�ס�ת

נ�, ��ת"! "מח�ל העסקני�: לעברי ְְְְְִִֵֶַַַָָָָקרא�

לרב  נתח�ר� זה �רגע לע��ת"... �כל�י  ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹ�מה

– למק�מ�" ���יע "עד ה��י� ְְִִִִֶַַַַַָמ�מע�ת

�פ��ט�. מ��, ְְִִַָלמק�מ�

עינים  למראה לׁשּפט ְְְִִֵֵֵַַֹאין

�י �גמה על ל��ט �אי� לכ� מא�פת �ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

יצחק  ר�י ה�א�� הביא עיני�, ְְִִִִֵֵֵַַַַָָמראה

�היה  זק� יה�די ��ע�ר�: �ליט"א ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָזיל�ר�טיי�

�מ�� �מסיר�ת ט�ל סע�די, �מ�ב ְְִִֶֶַ�ְִִַָָ�ר�י

�ל  חס� ��א ט�ב יה�די ידי על אר�ה ְְִֵֶַַָָָֹ�ְֲָ�ק�פה

אחר  �י�תר. ה��ב ה���ל את ל�ק� לתת ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָטרחה

נכ�ב: �ב� �ה�תיר, ה��אה נפ�חה ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ��פטר,

א�ה  לא א�ל� א�ת �, א�הב אני י�ירי ְְֲִִִִֵַַָָֹ"�ני

�ל�נ  יה�די א�א �י, מצ�ה ���ל� אני �� על י, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ



כב

מ��� ��לר אל� 900 ס� היר�ה מ�ס�י ִֶֶַָָ�ְְִֵַַל�

ה��ב". ה�רת מ���  לי, ��� ה��לר ְִִִֵֶַַַַָָמילי��

זה �א ה�א אני וטע�: ה�י� לבית ה�� ְְֲִִֵֵֶַַַָָ

�די  לחד� ��לר 2000 אד� לא�ת� ְְְְִִֵֶֶַָָָֹ���מ�י

�התנ�ב�ת, זאת ע�ה לא וה�א �אבי, ְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֹ��ט�ל

ואכ�  טע�ת'... 'מקח היא ה��אה ְִִֵֵֶַַַָָָָָ�מ�ילא

ה�י�  ��ית ���ב� ה��, �דברי ה�דה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהמט�ל

ה��אה. על לסמ� לא ְְִַַַָָָֹֹ�סק�

זיל�ר�טיי� ע�ד הגר"י ה�א�� ְְְְִִִֵֵֶַַָס�ר

ה�נסת  �ית �רב �הנ�י �� ��ק�פה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ�ליט"א:

ה�ת��לי�  מ� ��ה אלי �נ� �ח�ל��, ְְְִִִֵַַַַַָָָה�ד�ל

ה�בה  לפני �עבר הח�� �ל מ�יס � �י ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוטענ�

ק�ל  מצטלצל ��ת, �ל מ�ס� ְְְִִִֵֶַַַָָ�תפ�ת

�בר, �ל ��ר� י�דעי� ה� ואי� ְְְְְִִֵֵֶַָָמט�ע�ת,

�מי�  �ירא יד�ע �היה �ח��, י�כ� ִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�יצד

�ע��מ� מט�ע�ת �כיס� להחזיק יעז ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָמר�י�,

קד�. ��ת י�� ֶֶַַֹ�ל

�א�ר �תח�ה אבל לדבריה�, האמנ�י לא ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

מ�לג�ה, ���צא� הח�� אל אני א� ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָהתקרב�י

נ�תרה  ולא נכ�ני�. �ה�ברי� לה�כח ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹנדהמ�י

"א�לי  העני�. את לברר אליו לג�ת א�א ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�ררה

?"��� הח�ל מכנסי את �טע�ת אד�ני ְְְֲִִֵֶֶַַָָלב�

לי  הת�רר �מ�ד �עדינ�ת, הח�� את ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ�אל�י

זכ�ת. לכ� אד� �ל לד�� י� ��ה ְְֵַַַָָָָָעד

מחצית הת�רר ���וי ה�ל�, �ה�ט�ע�ת ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ

�קמע  א�ת� ���ל הח�� וס�ר הי�, ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָה��לר

�הקצה  �מ�יו� ז�"ל, מאנטור�� איציק'ל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמר�י

קמע, מה� ע�ה וג� ול�מירה, לסג�ה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ�ְִָא�ת�

���ת. �נ�יאת� א��ר �ל �אי� ְְֲִִִֵֵֶַָָָָהרי 

ּכמֹוָך לרעָך ְְְֲֵַָָָואהבּת

עקיבאיד�עי� ר�י ה��א פכ"ד)�ברי :(בר"ר ְְֲִִִִֵַַַָָ

���רה. �ד�ל �לל זה – �מ��' לרע� ְְְְֲֵֶַַָָָָָָ'ואהב�

העב�דה' ו�ר� 'יס�ד ��פר ז)�מבאר ,(�רק ְְְֲֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

�דב�קה  אח�דה �מ��' לרע� 'ואהב� מצות ְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָ�י

�ל  �ק�ר עמית�' ���ט '�צדק מצות ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַֹע�

לל�ד  האד� את ה�ד�ל �ה�ניע �יו� ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָי�תק,

מ�ילא  א�ת�, �אהבת� ה�א חבר�, על ְְֲֲִֵֵַַָָזכ�ת

אהבת  �אי� ה�א סימ� ח�בה, לכ� �נ� ְֲִִֵֶַַַָָָא�

'רא�ית  �על �תב וכ� �ל��. �ק�עה ְְְֲִִֵֵֵַַַָָחבר�

לז)חכמה' �רק הענוה חבר�,(�ער את "הא�הב : ְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

�ל  על �מכ�ה זכ�ת, לכ� א�ת� ידי� ְְְְִֶַַַָָָלע�ל�

א�ת� ידי� לע�ל� א�ת�, ��נא א� אבל ְְֲִִֵָָָָָ��עיו,

זכ�ת  ל� יראה ולא עבר, לא ואפ�� ח�בה  ְְְְֲִִֶַַַָָֹֹלכ�

ויב�� ע�� מתק�טט �� �מ ��� ��ר, ה�א ְֲִִִִִֵֵֵַָָאפ��

��אמר  �רע�מ�ת, יב)עליו י, '�נאה (מ�לי : ְְְֱִִֵֶֶַַָָָ

אהבה'". �כ�ה ��עי� �ל ועל מדני� ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ�ערר

ר�י והמ�יל ה��יק ה�א�� ה���יח  זאת ְְְִִִִִַַַַַַַָֹ

יקר  חפ� המח�� לאד� �ליט"א, יפה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�ב

�מק�מ�ת  מח�� ה�א �ח�ה ל�, ְְְִִֵֶַַָָ�אבד

 �� �� אחר .�� לה�צא ע��י  ְִֵֵֶֶַַַַָָָָ�החפ�

י�צא  �החפ� נ�תנת ה�ברא �אי� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�מק�מ�ת

�מח�� המא�ד ח�זר י�תר, מאחר ��לב .��ְְָָָ�ְְֵֵֵֵַַַָ

ח��, ��בר �מק�מ�ת �עמי� ��ה ְְְֲִִִִֵֶַָָָאפ��

ולא  �דבעי ח�� �י ל� ��רי �י על ְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹוא�

���קת� רב מ��� מק�� מ�ל ע�ד, ְִִִֵָָָָֹי�צא

�אפ�ר�ת  אפ�� נתלה האבדה , את ְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָֹלמצא

האד�  היה א�� בענינינ�: �� �� סבירה. ְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָ�ל�י

היה א  �עיניו, יקר היה �כב�ד� רעה� את ְְֵֵֵֵֶָָָָָָָ�הב

צדדי�  אפ �� זכ�ת, �ל צדדי� �ב�דק ְְְְֲִִִֵֵֶַָָמח��

ר�ע. לה�ציא� ��א הע�ר הגי�נ�י�, ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹ�אינ�

��אל:�מ�בא ז�"ל מ��צק ה�ר� ��� ְְִֵֶַַַַָָָָ

ה�כ�נ�ת  �ל �רא ה�א �ר�� ה�ד�� ְֲֵַַָָָָָהרי

אפ�א, �� א� �מ�עיל, ט�ב לצר� ְִִֵֵֶָָָֹ�אד�

מ�תיב  ה�א עק�'? '�כל �ברא מה ְְִִֵֵֶַָָֹל��

לד��  יתאפ�ר ��אפ�ר�ת� �די מפרק: ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָוה�א

לזה  צרי� לפעמי� זכ�ת, לכ� האד� ְְְִִִֶֶַָָָָָָאת

עק�'... ֵֶָֹ'�כל

אכ� א�ל� א� לתמיהה, מק�� עדי� י� ְֲִִִִֵֵַָָָָ

מע�יו  את �מיד ר�אה רעה�, את האד� ֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָא�הב

�� יק�� היא� זכ�ת, עליו �מל�ד ְְְְֵֵֵַַַָָָלט�בה

ר�אה  א� �פ��: מ�ה �הרי ��כחה? ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָמצות

עליו  מל �ד אינ� נמצא �מ�כיח�, עו�� ��ְְִִֵֵַָָָָ

מה  על – לזכ�ת ע��ה� את �� וא� ְְְִִֵֶַַָזכ�ת,

��כח��? ְִַַַ��יע



כג

לכ� ה���בה �'לד�� ה��נה �אי� לכ�, ְְְְֵֶַַַַָָָָָ

מ� להתע�� היא א�א äNònäזכ�ת', הרע. ְְְִִִֵַÇÇÂÆֶַָָ

אבל  הח�טא, את �לה�כיח �� להבחי� י� ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָו�אי

לד��  א�א מזיד, א� �ר�ע לח�טא להתיחס ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָאי�

א�Léàäאת הא��ר, ידע ��א  לזכ�ת, עצמ� ֶÈÄְְִִֶַַָָֹ

מניע  מ��� הרע ה�ע�ה את ע�ה ֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָלחל�פי�

חבר� את ��כח�� �היה – א�ר�ה ואז ְְְְֲִֵֶֶַַַָָט�ב,

ולא  הח�טא, לנפ� והבנה אהבה מ��� ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ�אה

�ברי  יהי� ,��� וכיו� נפ�, ��אט �ע�ב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָמ���

מתק�לת. ות�כח�� נ�מעי� ְְְְִִִִֶֶַַַַָה��כיח

ונֹותן  חֹונן ְְִֵֵַוצּדיק

�ל ק�ת ר�ה ���ד וחסד' ח� 'הלוא�ת �ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ז�"ל, מדיני חזק�ה� ח�י� ר�י ה�א�� ְְְִִִִִִֶַַַַַָָחבר��

לענ�י  מר�ה רוחה הביאה חמד', '�די ֲִֵַָ�ְְְִֵֵֶֶַַָָָ�על

את  �מק�ל נכנס היה הר�צה �ל ְְְִֵֶֶֶַָָָָָחבר��,

היתה  ��� ערבי�, �בלי ר�ית �לי ְְְֲִִִִִֵַָָָָ�ְמב���

�כבר  קמעא, קמעא ל��� צדק' �'ה� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָהבטחה

רחבה. �יד נ�נה ְְְְִַַָָָָָָההלואה

א�א מע�ה הלואה, לב�� אחד אד� �בא ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

�מי  אד� א�ת� יד�ע היה העבר , ְְִִִֶֶַָָָָָָָ���סי��

�סבר  ק�ל� ה�א�� ל��ה. ח�ב�תיו ��� ְְִֵֶַָָ�ִֵֶַָֹ��א

��פניו, ה�דקה �ס�י צר�ר את �פתח ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ�ני�,

מב���. את ל� לתת מנת ָ�ְְֵֶַָָעל

מעלליו,ה�למידי� ואת האי� את ��דע� ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָ

ה��א  את להפסיק �די וגע��, התלח�� ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָרטנ�,

א� מ��ל��, חזק�ה ר�י את �לה�יל ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָוה���

והאי� ה�צוה את ק�� ה�א�� ה�עיל. ְְְִִִִֵֶַַָָָֹללא

��למידי�  ��קע �ה�א ��� רמה �יד ְְִִֵֶַַַַָָָָיצא

הרב: �אלנ� ה��וה, ��הס��ק נ�ח��. ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָמ�טי

א�ר  את ל� ס�רנ� �כה?", על ראית� ְְֲִִֶֶֶַַָָָ"מה

מעלליו. את לפניו ותארנ� ה�ה, האי� על ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָידענ�

אפ�ר  זכ�ת, לכ� א�ת� לד�� י� אמר: ה�א ְְְֵֶַַַָָָא�

א� �נ�י��, עמד לא ה�רנסה �חק ְֲִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ��חמת

י���". �בו�אי והצלחה... �רכה ל� נאחל ְְְְְְֵֵַַַַַַָָָָָע�ה

לא מס�רי� "ה���קנ�, ה�א��: �למידי ְְְְְִִִֵַַַַַָֹ

לנ� היה ק�ה א� ר�ח�, את להעכיר ְֲִִֶֶַַָָָָָרצינ�

ה�א��, �ל וצדק�ת� ל�� �� ע� ְְְְִִִִֶַַָֹלה�לי�

אנ� י���. �האי� להאמי� המ�י� ה�א ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָאבל

וה�ה  �בר, י�ל אי� לדעת סבלנ�ת �אי ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹח�ינ�

��ל��  להס�יר אי� א �ת� ה�יע ְְְְִִִִִִֵַַַָלפליאתנ�

�ל  ה�כ�ת ל��ד �חד��. חד� מ�י ְְְִִֵֶֶַָֹח�ב�

�נכ��...". עצמ� ה�כיח ְְִַַַָָה �א��

לק  יׂשראל!ׁשּלא עם על טרג ְְְִֵֵֶַַַָֹ

�ל מ�בד צד אד� �כל לרא�ת הח�בה ְְְִִֶַַַָָָָ

רא�יה, הנהגה ה��יקי� אצל מצינ� ע�ד ְְְִִִֵֶַַַָָָָזכ�ת,

älôúaוהיא  íãîòa ìàøNé ìò úeëæ ãnìì ְִÀÇÅÀÇÄÀÈÅÀÈÀÈÄÀÄÈ
àeä Ceøa LBãwä éðôì��ה�ד ��הר איתא וכ� . ÄÀÅÇÈÈְִֵַַַָָֹ

ללשה"ק) �תר��� א, כג, �� נח ר�י (זוה"ח "אמר : ְְִַַַַַָֹ

מ�ל  �ד�ל צ�יק ��היה �י על א� ְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָאליעזר

�טנה  א� ה��"ה לפני רע יאמר א� ְְִִִֵַַַָָָָָֹהע�ל�,

מצאנ� ��א מ���. �ד�ל ענ�� – י�ראל ֶָָָֹ�ְְִִֵַָָָעל

�אמר  �מ��� ה��ר, �כל �אל�ה� ט�ב ְְִִִֵֶַַַָָָצ�יק

י�ראל  �ני ברית� עזב� "�י י�ראל על ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָ�טנה

בחרב", הרג� נביאי� ואת הרס� מז�חתי� ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָֹאת

מרא�תיו  וה�ה "ו��ט ?�� �ת�ב מה ְְְֲִֵֵֵַַַַָָֹ�ראה

זה  ה��"ה אמר רצפי�? מה� רצפי�", ְְִִֶַַַַָָָָָ�עגת

אמר  �ני... על �טנה �א�מר מי ��אכל ְִִֵֶֶַַַַָָָָֹרא�י

לפני  ����ע עד מ�� אל�ה� זז לא יצחק ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹר'

וכל  �מיד, י�ראל �ל זכ�ת� לה�ר�ת ְְְְִִֵֶַָָָָָָה��"ה

לפני  וא�מר מק�י� אל�ה� – זכ�ת �ע��ה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָמי

זז  ואינ� �ל�ני, ע�ה ע�ה וכ� �� ְְְִֵַַָָָָָָָָה��"ה

�ספר  האי� �ל זכ�ת� ��כ�ב� עד ְְְְִִִֵֶֶֶַָָמ��

ְִַה�כר�נ�ת".

ר�י ויחיד י�ראל' �ל 'סנג�ר� היה �ד�ר� ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ

הצר� �א�ר �א� מ�ר�יט��ב, יצחק ְַ�ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָלוי

נ��א  �בד �ד היה עברה, ע�ברי ְְְֲִֵֵֵַַַָָָלה�כיח

זכ�ת. עליה� �מל�ד ל�ר�� ְְֲֵֵֵֶַַָָעיניו

�אב מס�ר �ת �עה הל� אחת ��ע� עליו ְ�ְְְִֶַַַַַָָָָָָ

י��ב  מ��ראל אד� וראה עיר, �ל ְְְִִִִֵֵֶָָָָָָ�רח�ב�

�פרהסיה. סע�דת� וא�כל �ית� מר�סת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָעל

"�ני, ל�: ואמר יצחק , לוי ר�י אליו ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָנט�ל

"לא, ה���", �אב ���עה �כח� ְְְְִֶַַַַָָָָֹ�ו�אי

ה���  �י אני "ז�כר – ה�ה מ�יב – ֲִִִֵֵֵַַַָר�נ�"

י�דע  אינ� "א�לי �אל�: ��ב �אב". ְְְְִֵֵַַָָָ��עה

לאכל  ואס�ר צ�� י�� ה�א �אב ְְְֱִֶֶָָָֹ���עה



כד

�ענית  �אב ���עה אני "י�דע ,"�� ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָול���ת

"א�  מצח. �ע��ת ה�ה ה�יב ה�א", ְִִִֵֵַַַָצ��ר

עלי� אסר� והר�פאי� א�ה, חל�� �ו�אי ,��ְְְְִֵֶַַַָָָָָ

ל� לח�� יצחק לוי ר�י נ�ה ה�ענית", ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָאת

��ה�א  ה�ה ה�יב – ו�ל��" "חס ְְְִֵֶַַָָזכ�ת.

אברי...". רמ"ח �כל אני ו�ל� "�ריא – ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָמח��

וקרא:נ�א ל�ר�� עיניו יצחק לוי ר�י ְְִִִֵֵַַָָָָָָָ

האמת  מ�ת ��ה עד ראה ע�ל� , �ל ְֱִִֵֶֶַַַָָָ"ר��נ�

לה�י�  זה ליה�די ל� נ�ח מ�עת, יה�די ְְִִִִֶֶַַַַָ�ל

�קר  לה�ציא ��א �בלבד – ר�ע ְְְִִֶֶֶַַָָֹעצמ�

ִִמ�יו".

לזכּות". אֹותָך ידין ְְִִַָָ"הּמק ֹום

–�מה זכ�ת? לכ� חבר� ה�� �ל �כר� ְְְֲֵֶַַַָָ

זכ�ת. לכ� יד�נ� א�ת� ְְֶַַָ�א�

ב)��מראאמר� קכז, �אד� (��ת "מע�ה : ְְְֲֶַַַָָָָָָ

ה�אל��ת �י (על מ')אחד ר�י (�מ�ת זה היה , ְְְִִִֶֶַַַָָָ

�ל  �בית� �פ�על ����ר ימיו, �תח�ת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָעקיבא

העלי��  מ�ליל ��רד ה�רקנ�ס) �� אליעזר ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָָר�י

�ני�. �ל� ��ר�� אחד ה�ית �על אצל ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹונ��ר

ואל� �כרי, לי �� ל�: אמר ה���רי�. י�� ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָערב

מע�ת. לי אי� ל�: אמר �בני. א��י את ְְִִִֵֶַַָָָָואז��

� לי. אי� ל�: אמר � �ר�ת. לי �� ל�: ִִֵֵֵַַָָאמר

אי�  � �המה. לי �� � לי. אי� � קרקע. לי ��ְְִִִֵֵֵֵֵַַָ

�ליו  הפ�יל לי. אי� � �כסת�ת. �רי� לי �� ְְִִִִִִֵֵֵָָָלי.

נפ�. �פחי לבית� והל� ְְְֲֵֵֶֶַַַָָלאח�ריו,

�יד�,לאחר �כר � ה�ית �על נטל הרגל ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָ

מאכל  �ל אחד חמ�רי�, �ל�ה מ��י ְְֲֲִִֶֶַַָָָֹוע��

והל� מגדי�, מיני �ל ואחד מ��ה �ל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָואחד

�כר�. ל� נת� ו�ת� �אכל� אחר לבית�. ְְְְֵֶַַַָָָָל�

�כרי  לי �� לי �אמר� ��עה ל�: ְְְִִִֵֶַַָָָָָָאמר

� ח�ד�ני? �מה מע�ת, לי אי� ְְְְֲִִִֵַַַַָָואמר�י

ל�, נז��נה �ז�ל �רקמטיא ��א ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָאמר�י:

לי  �� לי �אמר� �ב�עה � �ה�. ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָולקח�

ח�ד�ני? �מה  �המה לי אי� ואמר�י ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ�המה

��עה  � אחרי�. �יד מ��רת ��א אמר�י: �ְִֶַָָ�ְְְֲִֵֶֶַָָ

לי  אי� ל� ואמר�י קרקע לי �� לי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ�אמר�

מח�רת  ��א אמר�י: � ח�ד�ני? �מה ְֶֶ�ְְְְֲִִֶַַַַַַָָקרקע

אי�  ל� �אמר�י �ב�עה � היא. אחרי� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�יד

אינ�  ��א אמר�י � ח�ד�ני? �מה �ר�ת ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָלי

�רי�  לי אי� ל� �אמר�י �ב�עה � ְְְִִִֵֶַָָָָָ�ְמע�ר�ת.

הק�י� ��א אמר�י: � ח�ד�ני? �מה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָ�כסת�ת

�� העב �דה, ל�: אמר � ל�מי�. נכסיו ְֲִַַַָָָָָָָָ�ל

�ני  ה�רקנ�ס ��ביל נכסי �ל ה�ר�י ְְְְְְִִִִֵַַָָָָהיה!

��ר��  חברי אצל �כ��אתי ���רה, עסק ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ��א

נדרי. �ל לי úeëæìה�יר� éðzðcL íLk ,äzàå ְִִִַָָÀÇÈÀÅÆÇÀÇÄÄÀ
."úeëæì EúBà ïéãé íB÷nä -ÇÈÈÄÀÄÀ

�רכה ולכא�רה ל�מר י�כ� אי� לתמ�, י� ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹ

��למא  זכ�ת', לכ� א�ת� ידי� 'ה�ק�� ְְְְִִֶַַָָָָָ��ז�

�יב� מה מס��ק וה�א לעיני�, הר�אה ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהאד�

עליו  לצ��ת מק �� י� – �ל�ני מע�ה ְְֲִֵֶֶַַָָָ�ל

��ח�  ית�ר� ה��רא א�ל� זכ�ת, לכ� ְְְִֵֵַַַָָָלד��

�על�מ�ת, �ל נגל� לפניו הלא �כלי�ת, ְְְֲֲִֵַָָָָֹלב

זכ�ת? לכ� יד�� ה�א �א� לב�� ��� ְְְֵֶַַַַַָָ�מה

ז�"ל,�באר �מ�אלבי� ח�י� ר�י ה�א �� ְִִִֵֵֵֵַַַַַָ

��ס�ק האל�י� �ברי �י כ)על ז, "�י (קהלת : ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

ולא  ��ב יע�ה א�ר �אר� צ�יק אי� ְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹאד�

קצת  י�כ� ה��יק �ע��ה ט�ב ��כל ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָיחטא",

) �מ�øñçéמ����àèçéח �ר�� כא), א, (מ"א ִָÆÁÈְִÀÈÆְ

��א  �נ�ה א� ח�אי�'), �למה �בני ְְְֲִִִִֶַָָֹֹֹ'אני

לכ�  �� האד� �א�ר מ�ילא, �מי�, ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָל��

חבר� �ע �ת ��ע�תה ות�לה CBzîזכ�ת, ְְְְֶֶֶֶָ�ֲֵַÄ
äáBè äðek י� על למע�ה� ה' יתיחס �� , ÇÈÈÈְְֲִִֵֵַַַָ

מא�ת� מחלטת התע�מ�ת ��� ה��בה, ְֵֶֶ�ְְִַַַַָָָה��נה

ח�ר��. ִַָצד

לכ� ה' מ��ראל יה�די �ל לד�� ְְְְִִִֵֵַַָָָיז �נ�

מ�טלת  ��ה �א�ר, ה' �י�� �בפרט  ְְְְִִֶֶַָָָזכ�ת,

ט�ב, ולח�ב ���ב, להתמ�ד הח�בה ְְְְִֵֵַַַַָָֹעלינ�

וט�ב  עצ�מה �מחה לידי זה �י�� נב�א ְְְְֲִִֵֶָָָָ�בכ�

מ�ח  ונז�ה זמרה, �ק�ל וה�דאה ה�ל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹלבב,

ונפלא�ת, נ�י� לרב ה�ב מ� ה��רצת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹהה�דאה

ואמ�. אמ� צדק ��אל ְְִֵֵֵֶֶַָָ�ביאת
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