גְּ זֵ ַרת ַהגָּלוּת
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"האוֹר החַ יִּים" ַה ָקּדוֹשַָׁ ,הג לִ ְשׁחֹט ִמ ֵדּי יוֹם
ַרבֵּ י וּ ַחיִּ ים בֵּ ן עָ ַטּר זיע"אָ ,
לוֹקחַ מָ ָה ַא ַחת וְ ֶאת ַה ְשּׁ ָאר
ישׁי עֵ גֶל לִ כְ בוֹד ַשׁבָּ ת קֹדֶ שׁ .לְעַ צְ מוֹ ָהיָה ֵ
חֲ ִמ ִ
הָ יָה ְמחַ לֵּק בֵּ ין ֲע ִ יֵּי עִ ירוְֹ .בּ ַאחַ ד הַ שָּׁ בוּעוֹת ,מַ חֲ לָה פּ ְָק ָדה ֶאת כָּל ַהבָּ ָקר
בָּ עִ יר ,לְפִ יכָ ְִמ ְצאוּ כָּ ל ַהבְּ ֵהמוֹת ל ֹא כְּ ֵשׁרוֹת לַאֲ כִ ילָהִ ,מ ְלּבַ ד הָ עֵ גֶל שֶׁ אוֹתוֹ
שָׁ חַ ט "הָ אוֹר הַ ַחיִּים" .לָ כֵ ן וֹצַ ר ַמ ְחסוֹר ַרב ְבּבָ ָשׂר ִלכְ בוֹד הַ שַּׁ בָּ ת ,וְ ַה ְמּעַ ט
ָיקר ְמאֹד .כְּ דַ ְרכּוִֹ ,חלֵּק ָה ַרב ֶאת הַ בָּ שָׂ ר בֵּ ין ֲע ִ יֵּי עִ ירוֹ.
נּוֹתר ִה ְתי ֵ
ֶשׁ ַ
ירי הָ עִ יר ,שָׁ מַ ע כִּ י בְּ בֵ יתוֹ ֶשׁל ָהאוֹר ַהחַ יִּים הַ ָקּדוֹשׁ ְמחַ לּ ְִקים
ֶאחָ ד ֵמע ֲִשׁ ֵ
בָּ שָׂ ר לַ ֲע ִ יִּ ים .פָּ ָה ָה ִאישׁ לְ בֵ יתוֹ ֶשׁל הָ ַרב כְּ דֵ י לְהַ ִשּׂיג לְעַ ְצמוֹ בָּ שָׂ ר וְ ִהצִּ יעַ לוֹ
ַתּ ְשׁלוּם גָּבוֹהַּ ְמאֹד בַּ עֲבוּר ְמ ַת בָּ שָׂ רַ ,א ַרבֵּ י וּ ַה ָקּדוֹשׁ ל ֹא ָיכַל לְהֵ עָ ֵתר
כָמים הַ ְקּבוּעִ ים ֶא ְצלוֹ
ידי ַהחֲ ִ
לְתלְ ִמ ֵ
לְ בַ ָקּשָׁ תוֹ ִמפְּ ֵי שֶׁ הַ מָּ וֹת ל ֹא ִה ְספִּ יקוּ ַ
וְ לָ כֵ ן ָדּ ָחה ֶאת בַּ ָקּשָׁ תוֹ שֶׁ ל הֶ עָ ִשׁיר בְּ טַ ֲע ָה כִּ י ֵאין לוֹ ִא ְטלִיז וּבְ וֹסָ ף עַ ל ָכּ ,
לְמידֵ י חֲ כ ִָמים ֲע ִ יִּ ים ְקבוּעִ ים שֶׁ ֵאי וֹ ָיכֹל ל ְִמ ֹעַ מֵ הֵ ם בָּ שָׂ ר לִכְ בוֹד
יֵשׁ ַתּ ִ
ְאוֹתם ֲע ִ יִּ ים ֵמ ַאיִ ן לְ הַ ִשּׂיג בָּ ָשׂר מֵ ַא ַחר
ַה ַשּׁבָּ ת .י ֶֶתר עַ ל כֵן ,ל ֹא י ְִהיֶה ל ָ
שֶׁ ְמּ ִחיר הַ בָּ שָׂ ר עָ ָלה ְמאֹד.
ִה ְתעַ ֵקּשׁ הֶ עָ ִשׁיר וְ ִה ִצּיעַ ל ְַרבֵּ וּ מָ מוֹן ַרב וְ גַם ַפּ ְר ָסָ ה ְקבוּעָ ה ,אוּ ָלם ַרבֵּ י וּ
לַמרוֹת סֵ רוּבוֹ שֶׁ ל ַרבִּ י חַ יִּים הֶ ְחלִיט
עוֹתיוְ .
לְקבֵּ ל ֵאת ַהצָּ ָ
חַ יִּים סֵ ֵרב ַ
הֶ עָ ִשׁיר ל ְִהשָּׁ ֵאר וְ ל ְִבדֹּק אוּלַי בְּ כָל ז ֹאת ִתּ ָשּׁ ֵאר ְמ ַת בָּ שָׂ ר גַּם בִּ ְשׁבִ ילוֹ.
בֵּ י ְ ַתיִ ם ִ כְ ְסוּ ֲע ִ יֵּי ָהעִ יר בִּ ְשׁבִ יל ל ְַקבֵּ ל ֶאת ְמ ַת הַ בָּ ָשׂר שֶׁ לָּהֶ ם כְּ ִמ ֵדּי שָׁ בוּעַ .
ַאטַ -אט חוּלְ קוּ ָכּל ְמ וֹת ַהבָּ ָשׂר .וְ ִהנֵּה ,כְּ שֶׁ ָר ָאה הֶ עָ ִשׁיר ַא ְב ֵר אֲ שֶׁ ר מַ גִּ יעַ
"ה ִאם גַּם הוּא ַתּל ְִמיד
ל ְַקבֵּ ל ֶאת ְמ ַת הַ בָּ ָשׂר ֶשׁלּוֹ ֵהחֵ ל הֶ עָ ִשׁיר ִל ְצעֹקַ :
ָחכַם? הַ ִאם בִּ גְ לָלוֹ ל ֹא אוּכַ ל גַּם אֲ ִי ְל ַקבֵּ ל ְמ ַת בָּ שָׂ ר?" שָׁ ַמע ָה"אוֹר
ידי
ֲקוֹתיו שֶׁ ל הֶ עָ ִשׁיר ַא ל ֹא עָ ָה דָּ בָ ר וְ ַָתן בִּ ֵ
ַה ַחיִּים" הַ ָקּדוֹשׁ ֶאת צָ ע ַ
הָ ַאבְ ֵר ֶאת הַ בָּ שָׂ ר.
ְבּאוֹתוֹ הַ יּוֹם ָשׂ ַמח הָ "אוֹר ַה ַחיִּים" ַה ָקּדוֹשׁ כִּ י זָ כָ ה ְל ַחלֵּ ק בָּ שָׂ ר ְלכָל
ַתּל ְִמידֵ י הַ חֲ כ ִָמים בָּ ֵאי בֵּ יתוֹ לַ ְמרוֹת הַ ַמּצָּ ב ַה ָקּשֶׁ ה .אוּ ָלם ,בְּ לֵיל שַׁ בָּ ת חָ לַם

ַרבֵּ וּ ַה ָקּדוֹשׁ כִּ י בַּ ָשּׁ ַמיִ ם גָּזְ רוּ עָ לָיו גָּלוּת לְ שָׁ ָה ַא ַחת ִמפְּ ֵי שֶׁ ָשּׁ ַמע כֵּיצַ ד
לְמיד חָ כַם ַא ל ֹא מָ ָחה עַ ל ָכּ .
ֶהעָ ִשׁיר ְמזַ לְ זֵל בְּ ַת ִ
ֵהבִ ין הָ "אוֹר הַ חַ יִּ ים" כִּ י ֵאין ֶאפְ שָׁ רוּת לְעַ ְרעֵ ר עַ ל גְּ זַר הַ ִדּין ,וּכְ בָ ר ְבּמוֹצָ ֵאי
לָקח עִ מּוֹ ְמעַ ט חֲ פָ צִ ים וְ יָצָ א
שַׁ בָּ ת קֹדֶ שׁ לָ בַ שׁ ְבּג ִָדים כְּ שֶׁ ל פְּ שוּטֵ י ָהעַ םַ ,
 30לַדֶּ ֶר ְ ,לגָלוּת.

