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נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה

    

ְק ִרים ֶשׁ ִלּי
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם י ְָל ִדים י ָ
וּמה זֶה ָקשׁוּר
רוֹעי ָבּר ִמ ְצוָהָ .
דּוֹדי ִ
בוּע ֶשׁ ָע ָבר ָחגַג ֵבּן ִ
ַבּ ָשּׁ ַ
ֻדּת
ְמה ְסע ַ
אַחר ֶשׁ ִה ְס ַתּיּ ָ
בוּע? ֲא ַגלֶּה ָל ֶכםְ .ל ַ
ְל ָפ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
ְס ַפּ ְרנוּ ֲחוָיוֹת ִמ ֻשּׁ ָתּפוֹת
ַחד ו ִ
דּוֹדים ְבּי ַ
ַשׁ ְבנוּ ָכּל ְבּנֵי ַה ִ
ַה ַשּׁ ָבּת י ְ
תּוֹך ְכּדֵי ֶשׁאָנוּ ְמ ַד ְבּ ִרים
ֶשׁ ָהיוּ ָלנוּ ִעם ַבּ ַעל ַה ִשּׂ ְמ ָחה רוֹ ִעיְ .
יעה
וּכ ֶשׁ ִהיא ִהגִּ ָ
ילנָה ְ
דּוֹדה ִא ָ
וְצוֹח ִקים ִה ְת ָק ְר ָבה ֵא ֵלינוּ ָ
ֲ
דּוֹמים ְל ַס ָבּא
ֻלּ ֶכם ִ
יך ֶשׁכּ ְ
ְא ַמּןֵ .א ְ
אָמ ָרהַ :מ ָמּשׁ לֹא י ֻ
ֵא ֵלינוּ ְ
ילנָהָ .כּל ַפּ ַעם ֶשׁ ִהיא
דּוֹדה ִא ָ
ְס ְב ָתא ִר ְב ָקהָ .כּ ָכה ִהיא ָ
ָדּ ִוד ו ָ
ֶכדּוֹת ִמיָּד ִהיא ַמ ְכ ִריזָה
ְהנ ָ
אַחת ֵמ ַהנְּ ָכ ִדים ו ָ
רוֹאָה ֶא ָחד אוֹ ַ
דּוֹמה ,ו ְַכ ָמּה זֶה ָחשׁוּב ֶשׁ ֲא ַנ ְחנוּ
ְבּקוֹ ֵלי קוֹלוֹת ְל ִמי ָכּל ֶא ָחד ֶ
יכים ֶאת ַה ַשּׁ ְר ֶשׁ ֶרת ֶשׁל ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ַבּ ִדּ ְמיוֹן ַהגָּדוֹל ֶשׁיֵּשׁ
ַמ ְמ ִשׁ ִ
ילנָה ְל ִה ְת ַל ֵהב ַבּ ַפּ ַעם ַה ֵמּאָהָ ,שׁ ֲא ָלה
דּוֹדה ִא ָ
ְמה ָ
ֻלּםְ .כּ ֶשׁ ִסּיּ ָ
ְלכ ָ
דּוּע זֶה ָכּל ָכּ ְך
ילנָהַ ,מ ַ
דּוֹדה ִא ָ
דּוֹד ִתי ִמנְּ ַתּ ְניָהָ :
ִדּינָה ַבּת ָ
ֻלּנוּ
דּוֹמים אוֹ לֹא? ָה ִע ָקּר ֶשׁכּ ָ
וּמה זֶה ְמ ַשׁ ֶנה ִאם אָנוּ ִ
ָחשׁוּבָ ,
ילנָה ִחיּ ְָכה וְ ָענְ ָתהֲ :א ַס ֵפּר ָלכֶם
דּוֹדה ִא ָ
אַחת ו ְַדיָ .
ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ַ
אַחר ֶשׁנִּ ְפ ְט ָרה ָשׂ ָרה ִא ֵמּנוּ
ִספּוּר ֶשׁ ָשּׁ ַמ ְע ִתּי ִמ ָסּ ְב ָתא ְבּ ָר ָכהְ .ל ַ
אַב ָר ָהם ְל ַבדּוָֹ .כּל ָכּ ְך ָח ְס ָרה לוֹ
אַבּא ְ
נִ ְשׁאַר י ְִצ ָחק ַה ֵבּן ִעם ָ
אָפ ָתה
ֵיח ַה ַחלּוֹת ֶשׁ ְ
יה ְמאֹד .ר ַ
ֵע ֵא ֶל ָ
ַעגּ ַ
ִא ָמּא ָשׁ ָרה .הוּא ִה ְתגּ ְ
ירים אוֹר ְמיֻ ָחד,
וְחג ,נֵרוֹת ַה ַשּׁ ָבּת ֶשׁ ָהיוּ ְמ ִא ִ
ַל ְכּבוֹד ַשׁ ָבּת ַ
ְתה ְבּא ֶֹהל ֵמ ֶה ָענָן ֶשׁ ָה ָיה ָמצוּי ָכּל
ֻשּׁה ֶשׁ ָהי ָ
חוּשׁת ַה ְקּד ָ
וּת ַ
ְ
ֱלםְ ,ו ָכל ָכּ ְך ָהיָה ָק ֶשׁה
יהם .וְ ִהנֵּה ַהכֹּל ֶנע ַ
ַה ְזּ ַמן ֵמ ֲע ֵל ֶ
אַך ְכּ ֶשׁ ִה ְת ַח ֵתּן י ְִצ ָחק ִעם ִר ְב ָקה ָחזְרוּ ְשלֹ ְש ָתּם
יהםְ .
ִבּ ְל ֲע ֵד ֶ
יסּה ,נֵרוֹת ַה ַשּׁ ָבּת וְ ַה ַחג ֵה ִאירוּ ְבּאוֹר
ְתה ָבּ ִע ָ
ַחדַ .ה ְבּ ָר ָכה ָהי ָ
ְבּי ַ
אָבינוּ ָשׂ ַמח ָכּל ָכּ ְך
ֻשּׁה ָחזְ ָרה ִל ְשׁכֹּן ְבּא ֶֹהל .י ְִצ ַחק ִ
ֻחד וְ ַה ְקּד ָ
ְמי ָ
ְתה ֵא ֶצל ִאמּוֹ.
ֻשּׁה ֶשׁ ָהי ָ
ְה ְקּד ָ
ֻחדֶת ו ַ
ֶך ַה ְמּי ֶ
ֶשׁיֵּשׁ ֶה ְמ ֵשׁ ִכיּוּת ְלדֶר ְ

אַב ָר ָהם דֹּב ֶמאָ ְברוֹ ְטשׁ -
ְ
דּוֹלי ַר ָבּנֵי ַה ֲח ִסידוּת נִ ַפ ֵטּר 1841
ִמגְּ ֵ
נוֹבּילִ .שׁ ֵמּשׁ ְבּ ַר ָבּנוּת ב ִז'יטוֹ ִמיר
ִמ ַתּ ְל ִמי ֵדי ַר ִבּי נַחוּם ִמ ְטּ ֶשׁ ְר ִ
ָדה
ִשׂ ָר ֵאלְ .ל ִפי ָהאַגּ ָ
וּ ְבאָ ְברוֹ ְטשִׁ .בּ ְשׁנַת תקצ"ב ָע ָלה ָל ֶא ֶרץ י ְ
ְא ְרעוּ לוֹ
מוּע ִטים ,ו ֵ
ָמים ָ
אַך י ִ
יעתוֹ ְ
ידית נִ ְמ ְשׁ ָכה נְ ִס ַ
ַה ֲח ִס ִ
ַשּׁב ִבּ ְצ ַפת ,וְ נִ ְת ַמנָּה
אַר ָצה ִה ְתי ֵ
נִ ִסּים ְבּ ֶד ֶר ְךִ .עם בּוֹאוֹ ְ
ידּים ְורֹאשׁ ַהכּוֹלֵל ֶשׁ ָלּ ֶהםֵ .שׁ ַרתּ ֶאת
ְל ַר ָבּה ֶשׁל ְק ִה ַלּת ַה ֲח ִס ִ
ָשׁיו
ֶיהִ .ה ְת ַה ֵלּ ְך ִעם ֲאנ ָ
ֲע ָדתוֹ ִבּ ְמ ִסירוֹת ָר ָבּה ו ְָדאַג ְל ָכל ְצ ָרכ ָ
ֵך.
וּמ ַחנּ ְ
יך ְ
ְהיָה ָל ֶהם ַמ ְד ִר ְ
ירה ו ָ
ְת ָ
ִבּ ְל ָב ִביּוּת י ֵ
ימי ַה ִבּזָּה ִבּ ְצ ַפת ִבּ ְשׁנַת תקצ"ד.
וּמכּוֹת ִבּ ֵ
ָס ַפג ֶע ְלבּוֹנוֹת ַ
אַך ְבּנֵס
אַחר ַה ִבּזָּה ָפּ ַעל ְגּדוֹלוֹת ְבּ ִא ְרגּוּן ַה ְקּ ִה ָלּה ְמ ַח ַדּשְׁ .
ֵ
ימי ָה ַר ַעשׁ ִבּ ְשׁנַת תקצ"זְ ,ו ָע ַבד ָק ֶשׁה ְבּ ָה ֲח ָשת ָע ְז ָרה
נִ ַצּל ִבּ ֵ
ַפּלוּת
אַחר ִה ְתנ ְ
וּב ַה ָצּ ַלת ָהמוּ ָעט ֶשׁ ָשּׂ ַרד .גַּם ַ
צוּעים ְ
ַל ְפּ ִ
ָה ְדרוּ ִזים לֹא נִ ְשׁ ַמע ְל ֵע ַצת ַמ ֲע ִר ָציו ַל ֲעזֹב ֶאת ְצ ַפת וְ ַל ֲעבֹר
ירתוֹ י"ב ִכּ ְס ֵלו תר"א
אַחר .נִ ְשׁאַר ָבּהּ ַעד יוֹם ְפּ ִט ָ
ְל ָמקוֹם ֵ
אַחת ִעם ַר ִבּי ָדּוִ ד ְשׁלֹמֹה
נוּחתוֹ ָכּבוֹד ִבּ ְמ ָע ָרה ַ
וּמ ָ
)ְ (1841
ִמסֹרוּ ָקה.
ִס ְפרוֹ " ַבּת ַעיִן"ַ ,ה ֵמּ ִכיל ֶאת ִמ ְב ָחר ְדּ ָרשוֹ ָתּיו ְו ִשׂחוֹ ָתיו ִבּ ְפנֵי
וְהוֹספוֹת ִמ ְדּ ָב ָריו
ָ
ידיו ֶבּ ֱהיוֹתוֹ עוֹד ְבּחוּ"ל
ַח ִס ָ
ידיו ו ֲ
ַתּ ְל ִמ ָ
ירוּשׁ ַליִם תר"ז.
יע ְל ִראשׁוֹנָה ִבּ ָ
הוֹפ ַ
ִשׂ ָר ֵאלִ ,
ְבּ ֶא ֶרץ י ְ

שׁוּבה .לֹא
מוּדים ֶשׁ ִלּיַ ,ה ֶה ְמ ֵשׁ ִכיּוּת ִהיא ַה ֲח ָ
אַתּם ְמ ִבינִ ים ֲח ִ
ֶ
דּוֹמים ָל ֶהם
ְס ְב ָתא ְבּ ַמ ְר ֶאהֶ ,א ָלּא ִ
דּוֹמים ַל ַסּ ָבּא ו ָ
ַרק ִל ְהיוֹת ִ
ְה ִמּ ְצווֹת.
תּוֹרה ו ַ
ְבּ ִקיּוּם ַה ָ

אָדם
נֵר ה' נִ ְשׁ ַמת ָ
יוֹצא ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת
ֶה ָעלוֹן ֵ
ָתן ָפ ְל ֶמר
ַה ִתּינוֹק יוֹנ ָ
הי"ד

  
  
  
    
אַב ָר ָהםִ ,ל ְספֹּד ְל ָשׂ ָרה ,וְ ִל ְבכּ ָֹתהּ] ".בראשית כ"ג,ב[
" ַו ָיּבֹאְ ,
מּוֹריָה"ַ .כּ ֲא ֶשׁר
יכן ָבּא? ַמ ַהר ַה ִ
אשׁית ַר ָבּהֵ " ,מ ֵה ָ
מוּבא ְבּ ִמ ְד ָרשׁ ְבּ ֵר ִ
ָ
יהִ ,צ ֵיּין ֶאת
לוֹת ָ
וּב ֵקּשׁ ְל ַס ֵפּר ֵאת ַמ ֲע ֶ
אַב ָר ָהם ֶאת ָשׂ ָרה ִ
ִה ְס ִפּיד ְ
מּוֹריָהִ ,אם ִהיא ִחנְּ ָכה ֵבּן ָכּזֶה,
ידה ֶשׁ ָהיָה ַעל ַהר ַה ִ
ַמ ֲע ֶשׂה ָה ֲע ֵק ָ
ַפשׁוֹ ְבּ ִשׂ ְמ ָחהֶ ,א ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין ִמזֶּה ַעל גּוֹ ֵדל
מּוּכן ְל ְמסוֹר ֶאת נ ְ
ַה ָ
ַמ ֲע ָל ָתה ֶשׁ ָלּהּ.

יעזֶר ְל ִר ְב ָקה ֶאת
ָתן ֱא ִל ֶ
אָ .ל ָמּה נ ַ
ַה ַמּ ָתּנוֹת ִל ְפנֵי ֶשׁ ָשּׁאַל ִמי ִהיא?
אַב ָר ָהם?
נוֹלד ְ
יכן ַ
בֵ .ה ָ
גָ .מה ֵבּ ֵר ְך ָה ָקּ ָבּ"ה ֶאת י ְִצ ָחק
אָביו?
ירת ִ
אַחר ְפּ ִט ַ
ְל ַ
ָפל"?
דָ .מה ַה ֵפּרוּשׁ "נ ַ




    

בוּרים ָהאָבוֹת
יך ִל ְזכֹּר ִכּי ַל ְמרוֹת ֶשׁ ִבּ ְמ ָע ָרה זוֹ ְק ִ
ָמים ִהגִּ יעוּ ַה ַחיּ ִָלים ִל ְמ ָע ַרת ַה ַמּ ְכ ֵפּ ָלה ְבּ ֶח ְברוֹןָ .צ ִר ְ
אַח ֵרי ִמ ְל ֶח ֶמת ֵשׁ ֶשׁת ַהיּ ִ
ֲ
ָתנּוּ
ַעקֹב ַשׁיּ ִָכים ַרק ָל ֶהםְ ,ונ ַ
אַב ָר ָהם י ְִצ ַחק וְ י ֲ
אָמרוּ ֶשׁ ְ
יהוּדים ְל ִה ָכּנֵס ַל ְמ ָע ָרהֵ ,הם ְ
ָתנּוּ ָה ֲע ָר ִבים ְרשׁוּת ִל ִ
ְו ָה ִא ָמּהוֹת לֹא נ ַ
אַחר ַה ִמּ ְל ָח ָמה ְכּ ֶשׁ ִשּׁ ְח ַר ְרנוּ ֶאת ֶח ְברוֹן ָשׁ ַלח ָה ַרב נִ ִסּים ֶאת ָה ַרב ָמ ְר ְדּ ַכי
יעיתְ .ל ֵ
יהוּדים ְרשׁוּת ַל ֲעלוֹת ַעד ַה ַמּ ְד ֵרגָה ַה ְשּׁ ִב ִ
ִל ִ
אַח ֵרי ַה ְקּ ָרבוֹתָ .היוּ ַשׁם
וּב ֶק ֶבר ָר ֵחלְ .כּ ֶשׁ ָהיוּ ַבּ ְמ ָע ָרה נִ ְכנְ סוּ ַה ַחיּ ִָלים ַבּ ַפּ ַעם ָה ִראשׁוֹ ָנה ֲ
וּבכּ ֶֹתל ְ
ֱא ִל ָיהוּ ְל ַט ֵפּל ִבּ ְמ ָע ַרת ַה ַמּ ְכ ֵפּ ָלה ַ
ְה ְר ֵבּה ֵמ ֶהם
צוּעים ֶח ְל ָקם ְר ֵע ִבים ו ַ
שׁוּביםַ .ה ַחיּ ִָלים ֶח ְל ָקם ְפּ ִ
ַה ְר ֵבּה ַחיּ ִָלים וְגְ דּוֹ ֵלי ַה ְמּ ַפ ְקּ ִדים ֶשׁל ַצ ַה"ל וְ עוֹד ַכּ ָמּה ַר ָבּנִ ים ֲח ִ
ָצא השייח ֶשׁל ַה ְמּ ָע ָרה – ג'עברי – ו ְִה ְת ִחיל ִל ְצעֹק
יהםִ .פּ ְתאֹם י ָ
ֲל ֶ
ָשׁנוּ ע ֵ
יחים י ְ
וְשׁ ָראוּ ָשׁם ְשׁ ִט ִ
ימה ֶ
ְמי ְל ִח ָ
אַחר ַכּ ָמּה י ֵ
ֵפים ְל ַ
ֲעי ִ
רוֹח ִצים ֶאת
ַחנוּ ַה ֻמּ ְס ְל ִמים ְכּ ֶשׁ ָבּ ִאים ְל ָכאן ֲ
אוֹתהֲּ ,אנ ְ
אַתּם לֹא ְמ ַכ ְבּ ִדים ָ
ְעל ַה ַחיּ ִָליםֵ :תּ ְצאוּ ֵמ ַה ְמּ ָע ָרה ַהזֹּאת ֶ
ַעל ַה ְמּ ַפ ְקּ ִדים ו ַ
ֻכ ָלכוֹת ֶשׁ ָלּ ֶכם
ַע ַליִם ַה ְמּל ְ
יחים ִעם ַהנּ ֲ
ְעוֹלים ַעל ַה ְשּׁ ִט ִ
ְאוֹכ ִלים פֹּה ו ִ
וְאַתּם ְי ֵשׁנִים פֹּה ו ְ
ַע ַליִםֶ .
ידים ֶאת ַהנּ ֲ
מוֹר ִ
ָדיִם ְ 5פּ ָע ִמים ִ
ַהיּ ַ
ְקדוֹשׁ ִל ְב ָר ָכה.
ֵכר ַצ ִדּיק ו ָ
ֻלּם ָשׁ ְתקוּ חוּץ ֵמ ָה ַרב ֱא ִל ָיהוּ ז ֶ
– ֵאין ָל ֶכם ָכּבוֹד ַל ָמקוֹם ַה ָקּדוֹשׁ ַהזֶּה – ְצּאוּ ֵמ ַה ְמּ ָע ָרה! כּ ָ
אוֹכל ִעם ַמגָּשׁ
ֻכ ָל ִכים ְויַגִּ ישׁ לוֹ ֵ
ָדים ְמל ְ
יוֹד ַע ֶשׁ ִאם יָבוֹא ְמ ָשׁ ֵרת ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ִעם ְבּג ִ
אַתּה ֵ
אָמר לוֹ ָה ַרב ַתּ ְק ִשׁיב יָא שייח! ָ
ַ
ְאָביו ָדּאַג לוֹ
ְאַבּא ַה ְר ֵבּה ָשׁנִ ים ו ִ
אַחת ָדּתוֹ ְל ָה ִמיתֲ .א ָבל ִאם ַה ֵבּן ֶשׁל ַה ֶמּ ֶל ְךֶ ,שׁלֹּא ָהיָה ְבּ ֵבית ִא ָמּא ו ָ
ֻכ ָלך ִל ְפנֵי ָכּל ַה ַשּׂ ִרים ַ
ְמל ְ
רוּעים
ָדים ְק ִ
זְמין תּוֹר ְויָבוֹא ִעם ְבּג ִ
דוּדים ְבּ ִלי ְל ַה ִ
אַח ֵרי ָשׁנִ ים ֶשׁל ְנ ִ
ְו ִאמּוֹ ָבּ ְכ ָתה ָע ָליו ְבּלֵילוֹת – ִאם ַה ֵבּן ַהזֶּה יָבוֹא ֲ
ְח ְבּקוּ אוֹתוֹ ְבּ ָכל ֵלב ַל ְמרוֹת
וְאמּוֹ י ַ
אָביו ִ
ְתה! ִ
ַר ִתּי ַה ַבּי ָ
ַר ִתּי! ִא ָמּאָ ,חז ְ
אַבּאָ ,חז ְ
ֹאמרָ :
יבת ַה ָשּׁ ִרים ְוי ַ
ְשׁ ַ
וּ ְמ ֻא ָבּ ִקים ְוי ִָכּנֵס ְל ֶא ְמ ַצע י ִ
ַחנוּ
אַבּא ֶשׁ ָלּנוָּ .שׁ ָרה זוֹ ִא ָמּא ֶשׁ ָלּנוֲּ .אנ ְ
אַב ָר ָהם זֶה ָ
רוּעים ְו ַה ְמ ֻא ָבּ ִקים – זֶה ַה ֵבּן ֶשׁ ָלּ ֶהםַ .תּ ְק ִשׁיב יָא שייח! ְ
ָדים ַה ְקּ ִ
ַה ְבּג ִ
ַהגִ ים ְכּמוֹ
ַחנוּ ִמ ְתנ ֲ
ַאנ ְ
ַהג ,ו ֲ
ַהגִ ים ְכּמוֹ ֶשׁ ָראוּי ִל ְמ ָשׁ ֵרת ְל ִה ְתנ ֵ
אַתּם ִמ ְתנ ֲ
אַתּם ְבּנֵי ַה ִשּׁ ְפ ָחה – ַהגָּרֶ .
ַהגִ ים פֹּה ְכּמוֹ ְבּ ַביִתֶ .
ִמ ְתנ ֲ
ַהג.
ֶשׁ ָראוּי ְל ָבּנִ ים ְל ִה ְתנ ֵ
ְחזַר ְל ַח ְדרוֹ ְבּ ַכ ַעס
תּוֹבב ַעל ְמקוֹמוֹ ו ָ
ֱלבִ ,ה ְס ֵ
בּוּשׁה – גַּם ָס ְתמוּ ֶאת ִפּיו ְוגַם ָק ְראוּ לוֹ ֶבּן ַה ִשּׁ ְפ ָחה .הוּא ֶנע ַ
השייח ָה ֵא ִדים כֻּלּוֹ ִמ ָ
רוֹצים דּוּ ִקיּוּם ִעם ָה ֲע ָר ִבים ְבּ ָשׁלוֹםָ ,ל ָמּה
ַחנוּ ִ
ית? ֲאנ ְ
וְאָמרוּ לוָֹ :מה ָע ִשׂ ָ
ירים ֶשׁ ָהיוּ ָשׁם ָפּנוּ ְל ַרב ִמיָּד ְ
אוֹתם ְק ִצינִ ים ְבּ ִכ ִ
גָּדוֹלָ .
ויכּוּח ַכּ ָמּה ַדּקּוֹת ַעד ֶשׁ ַה ֶדּ ֶלת ֶשׁל
ַ
לוֹמר ָל ֶהם ֶאת ָה ֱא ֶמתַ ,רק ָכּ ְך ֵהם ְמ ִבינִ ים! ָכּ ְך נִ ְמ ַשׁ ְך ַהוִּ
יך ַ
ִה ְרגַּזְ ָתּ אוֹתוֹ? ָענָה ָל ֶהם ָה ַרבָ :צ ִר ְ
יחה! ָה ַרב ָפּנָה ַל ְמּ ַפ ְקּ ִדים
ידי ְבּ ַב ָקּ ָשׁה ְס ִל ָ
ְאָמר ְל ַרב ְבּ ַחנְ ָפנוּת :יָא ָח ַכם יָא ִס ִ
ָצא ָכּפוּף כֻּלּוֹ נִ ְרגָּשׁ ו ַ
השייח נִ ְפ ְתּ ָחה .הוּא י ָ
רוֹאים ֵאיזוֹ ָשׂ ָפה ֵהם ְמ ִבינִ ים!
אַתּם ִ
ְאָמר ָל ֶהםֶ :
ירים ו ַ
ַה ְבּ ִכ ִ
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