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אַקּדִ  ָבאַהּסָ  ָהָיה ָרִגיל י יׁשָ ָרֵאל ַרּבִ י, לֹוַמר ֵמרּוִז'ין ִיׂשְ  יֹום הּוא ַהּפּוִרים יֹום ּכִ
דֹול בְוִנׂשְ  ּגָ ר ּגָ ָכל ְיׁשּועֹות ּבוֹ  ִלְפעֹל ְוֶאְפׁשָ ן, ָהִעְנָיִנים ּבְ ּכֵ ֲהָלָכה קַס ְפ נִ  ׁשֶ  ּבַ

ל"ׁשֶ  ט ּכָ ךְ  ַ)ל הֹוִסיף". לוֹ  נֹוְתִנים ָיד ַהּפֹוׁשֵ יַר ֲחָתנֹו  ּכָ , איָר וִ ְק ּסְ ִמ  קִיְצָח  ּבִ
ּפּוִרים ם הּוא ׁשֶ בֹוּהַ  ְזַמן ּגַ ׁשּוָבה ַלֲ)ׂשֹות ּגָ בָּ ַה  ןכֵּ ׁשֶ , ּתְ ַ)ְצמוֹ  ה"ּקָ ם הּוא ּבְ  ּגַ

ד יֵט ׁשְ וֹ ּפ ִמ  ה "ְבָיכֹולכִּ  ַהּיָ ִפּלָ ּתְ ֱאַמר ּבַ ִפי ַהּנֶ ל ְפׁשּוָטה ְיִמינוֹ , ּכְ   ". יםבִ ׁשָ  ְלַקּבֵ
�  

 היָ יצְ לִּ גַ בְּ ׁשֶ  ֵמִעירוֹ  ְלזִמבֶּ  ד"יִר ֲה ּמַ ַה  ִנְמַלט, ָהִראׁשֹוָנה ָלםָהעוֹ  ִמְלֶחֶמתֵ)ת בְּ 
ִטים.  ְרּפָ  ַרְגַלִיםבָּ  ִלְרֹקַ)  נֹוֲהִגים ַ)םּטַ  הַמ : "ָאַמר ַהּפּוִרים יַ) גִּ ַה בְּ ֶאל ָהֵרי ַהּקַ

יִריםכְּ  ְזּכִ ּמַ ֵני? ןָמ ָה וְ  ֲ)ָמֵלק ֶאת ׁשֶ ָכל ִמּפְ ּבְ  ָ)ֵלינוּ  םעֹוְמִדי דֹורוָ  ּדֹור ׁשֶ
ׁש  ָלֶהם ַמְרִאים ָאנוּ  םיִ לַ גְ ָהַר  תיַ) ִק ְר בִ וּ  ,נוּ יֵת וֹ לּ כַ לְ  ּיֵ ָרֵאל ׁשֶ  טֹוָבה ֵ)ָצה ְלִיׂשְ

ֵצל י, םֵמֶה  ְלִהּנָ ל ּכִ ׁש  ְזַמן ּכָ ּיֵ   "...םֵמֶה  ּפֹוֲחִדים ֵאיֶנּנוּ  ְוִלְברַֹח  ָלרּוץ ַרְגַלִים ָלנוּ  ׁשֶ
�  

יֹום ִריְסק ָהַרב ֶאל דֶאָח  ָאָדם ִנְכַנס, ּפּוִריםַה  ּבְ ְלָחן ֶאל ֵמֵסב ּוְבעֹודוֹ , ִמּבְ 0  ַהׁשּ
ךְ  ּפַ ה ַ)ל ִמּכֹוסוֹ  ַיִין ְמַ)ט ִנׁשְ ּפָ רּוָסה ַהּמַ מֹוָצֵאי. ַהּפְ  אֹותוֹ  ִנְכַנס, ַהּפּוִרים ּבְ

ׁש , נֹוְקפוֹ  ָהָיה וֹ בּ לִּ ׁשֶ  ָאָדם ל תוֹ ילָ ִח ְמ  ֶאת ּוִבּקֵ ים ַ)ל ָהַרב ׁשֶ ִהְכּתִ ׁשֹוֵגג ׁשֶ  תֶא  ּבְ
ה ּפָ ֵביתוֹ  ַהּמַ יב לֹא. ּבְ ן ֲאָתר־ַ)ל ָהַרב לוֹ  ֵהׁשִ ַדְרּכָ ל ּכְ ִרּיֹות ׁשֶ ל חּסָ נ0 בְּ , ּבְ  'ֲהֵרי ׁשֶ

ל רבָ ּדָ  ָכךְ ־הַמ  ׁשֶ איּובְ , הּוא ּבְ ֲאִני ַוּדַ א, ְלָך' לֵח מוֹ  ׁשֶ  ְוַרק, ִקְמָ)ה ִהְרֵהר ֶאּלָ
ַבע ְלַאַחר ּקָ ִלּבוֹ  ׁשֶ ֶפה ָאַמר ּבְ י ָמֵלא ּבְ   . ֶזקַהנֶּ  ַ)ל לוֹ  לֵח מוֹ  אהוּ  ּכִ

�  

ֵני דָח ֶא  ָהָיה, ז'וּ 'יבּ זִּ ֶמ  ָהִעיר ִמּבְ יר ׁשֶ ְפָלג ָ)ׁשִ ׁש  מ0 ֵ)יָניו ֵחן ִלְמֹצא ּוִבּקֵ ל ּבְ  ׁשֶ
י רּוךְ  ַרּבִ ֶסף ְסכּום ֵאָליו ַלחׁשָ , ז'וּ 'יבּ זִּ ּמֶ ִמ  ּבָ דֹול ּכֶ לֹוַח  ּגָ ִמׁשְ י ַאךְ , ָמנֹות ּכְ  ָהַרּבִ
לוֹ ְלַק  בֵסַר  ַ)ת: "ַמרְוָא  ּבְ ׁשְ ה ְקִריַאת ּבִ ִגּלָ ַמֲח  הלָ ָ) , ַהּמְ יּבְ ְבּתִ יר ׁשַ  ֶאת ְלַהְסּבִ

ְבֵרי ה ֶאת 'ַהּקֹוֵרא ל"ֲחזַ  ּדִ ִגּלָ ָרעֹון ׁשֹוןִמלְּ  ְלַמְפֵרַ) . ָיָצא' לֹא, ְלַמְפֵרַ)  ַהּמְ , ּפֵ
ה ֶאת ּקֹוֵראַה  ִגּלָ ִבילבִּ  ַהּמְ ךְ ־ַ)ל ָממֹוןֹו ל עוּ ְר ְפ יִּ ׁשֶ  ׁשְ   ֹו"2 תחֹובָ  ְיֵדי ָצאיָ  לֹא, ּכָ

�  

י יָראׁשַ  ֵמִאיר ַרּבִ ִליןִמּל0  ּפִ ַ)ם ִנְכַנס, ּבְ ירֶאל  ּפַ ְפָלג ָ)ׁשִ ִהְתַרֵחק מ0 ֶרךְ  ׁשֶ  ִמּדֶ
ׁש , ַהּתֹוָרה ּנוּ  ּוִבּקֵ יַבת ְלַמַ)ן ָידוֹ  ִנְדַבת ֶאת ְלָהִרים ִמּמֶ ִליןל0  ַחְכֵמי ְיׁשִ  ּבְ

ק. ַהּנֹוַדַ)ת הַה  ִהְתַחּמֵ ּקָ  ּלָ תוֹ ִמּבַ ל ׁשָ י ֲאִני: "ְוָאַמר, ָהַרב ׁשֶ  ללָ כְּ  ָזקּוק ֵאיֶנּנִ
יבֹותלִ  ה ַאַחת ְוַ)ל, ַניבָּ  ְוַגם. יׁשִ ּמָ ה ּכַ יַבת ִיְלְמדוּ  לֹא, יַד כָ נְ  ְוַכּמָ יׁשִ ִליןל0  ּבִ , ּבְ

יָבה ִלְתרֹם, ֵאפֹוא, ילִּ  הּוַמ  י לוֹ  ָאַמר"? זוֹ  ִליׁשִ דֹול ׂשֹוֵנא ְוִכי: "ֵמִאיר ַרּבִ הַא  ּגָ  ּתָ
א"? עׁשָ ָהָר  ןָמ ֵמָה  רֵת וֹ י ּלֵ יר ִהְתּפַ יר ְוָהַרב ֶהָ)ׁשִ ָבָריו ֶאת ִהְסּבִ , ָאְמרוּ  ל"ֲחזַ : "ּדְ

ֵני ּבְ ּמִ ָניו ׁשֶ ל ּבָ ְבנֵ  ּתֹוָרה ָלְמדוּ  ןָמ ָה  ׁשֶ ֲאִפּלוּ  ָלנוּ  ֲהֵרי. קַר בְּ  יּבִ ִגי ןָמ ֵמָה  ׁשֶ  ָהַאּגָ
הּוִדים צֹוֵרר יָבהבִּ  ּתֹוָרה ְוָלְמדוּ  רוּ יְּ גַּ ְת ִה ׁשֶ  ְנָכִדים ָיְצאוּ , ַהּיְ ה ְוִאם. יׁשִ טּוַח  ַאּתָ  ּבָ

ךָ  ָכךְ בְּ  ּמְ ּמִ רּוַ)  ֲהֵרי, ֵאּלוּ כָּ  ְנָכִדים ֵיְצאוּ  לֹא ׁשֶ ה ּגָ   "... ןָמ ֵמָה  רֵת וֹ י ַאּתָ
�  

ַ)ם ַלחׁשָ , ַהּפּוִרים ִליֵמי ָסמּוךְ  י ּפַ ִריןִמּק0  הש3ֶ מֹ  ַרּבִ ִריַסת ּבְ לֹום ּפְ י ִליִדידוֹ  ׁשָ  ַרּבִ
 (ַ ׁש , ברוֹ ְט ְס אוֹ ֵמ  ְיהֹוׁש0 ִליַח  ּוִבּקֵ ָ י, ִליִדידוֹ  לֹוַמר ֵמַהׁשּ רְלׁשַ  ְרצֹונוֹ  ָהָיה ַ)ז ּכִ  לוֹ  ּגֵ
לֹוַח  א, ָראּויכָּ  ָמנֹות ִמׁשְ ַצֲ)רוֹ  ֶאּלָ ּלְ יתוֹ  ׁשֶ ָידוֹ  ְוֵאין ֵריָקם ּבֵ  ְלַהֲ)ִניק ָמהוּ אְמ  ּבְ

ַמע. לוֹ  י ׁשָ ַ)  ַרּבִ ָבִר  ֶאת ְיהֹוׁש0 יב יםַהּדְ ֶאְמָצעּות ְוֵהׁשִ ִליַח  ּבְ ָ י, ַהׁשּ ָנה ּכִ  ַמּתָ
ל ַוֲחׁשּוָבה ְראּוָיה ּנוּ  ִקּבֵ ּנוּ  ַמדלָ  ןכֵּ ׁשֶ , ִמּמֶ ית תוּ לְפ ׁשִ  כֹותלְ ִה בְּ  קֶר ּפֶ  ִמּמֶ   ".ֲאִמּתִ

�  

ַ)ם ַאלׁשָ  י ּפַ יׁש  לֹוַמר נֹוֲהִגים ַמּדּוַ) : ִמּקֹוְז'ִניץ ֵסףיוֹ  ַרּבִ  ְקִריַאת רְלַאַח  ַקּדִ
יר רּותֶלת, ֶה קֹ  ְמִגּלֹות יִרים ְוׁשִ ִ יׁש  אֹוְמִרים ְוֵאין, ַהׁשּ ת ַאֲחֵרי ַקּדִ ר ְמִגּלַ ? ֶאְסּתֵ
יב ֵני: "ְוֵהׁשִ ָה  ִמּפְ יַח  לֹא ןָמ ׁשֶ יׁש' ִהּנִ י, ַאֲחָריו 'ַקּדִ ל ּכִ ָניו ּכָ   "... ָהֵ)ץ ַ)ל ִנְתלוּ  ּבָ

  

  
ם ָמְרּדְ  ׁשֵ ֶלְך ּבְ ר ַלּמֶ אן - (ב, כב)  ָכיַוּתֹאֶמר ֶאְסּתֵ ִמּכָ

ְרׁשוּ  ל, ל"ֲחזַ  ּדָ ָבר ָהאֹוֵמר ּכָ ם ּדָ ׁשֵ ֵמִביא אֹוְמרוֹ  ּבְ
ה ּלָ א0 י ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , ָלעֹוָלם ּגְ ַכי ּכִ ה ָמְרּדְ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
א ֵמִביא    (נזר יוסף). ְלעֹוָלם ָלהוּ ּגְ

�  

נֹוס ֶאת ל־ֵלְך ּכְ הּוִדים־ּכָ ּנּוס - (ד, טז)  ַהּיְ ּכִ
ה ִגיַמְטִרּיָ ִמְניַ , 136 ּבְ הְק בִּ . ָממֹון, קֹול, צֹום ןּכְ ׁשָ

ר ַ)ל, ַכיָמְרּדְ לְ  לֹוַמר ֶאְסּתֵ ׁשּוָבה ְיֵדי־ׁשֶ ה, ּתְ ִפּלָ ּתְ
זֵ  רַֹ)  ֶאת ַמֲ)ִביִרים, ּוְצָדָקה    (פניני עמו). ָרהַהּגְ

�  

ׂשן ִויָקר ְמָחה ְוׂשָ הּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוׂשִ (ח, טז)  ַלּיְ

אן ֵיׁש  זֶמ ֶר  -  ה ּכָ ָ יח0  ַלֲחִמׁשּ הּוִדיםיְּ ַל . ּתֹוָרה ְמׁשֵ
ז יתֵר ּבְ  רֶפ ֵס  - הנָ וּ מֱא  ַ)ל ְמַרּמֵ זוֹ  האֹוָר , אׁשִ
ָבִרים רֶפ ֵס  תֹוָרה הנֵ ׁשְ ִמ  -  ּתֹוָרה ִהיא ְמָחהׂשִ , ּדְ

ה ּלָ א0 ְצַרִים ַהּגְ מֹות רֶפ ֵס  - ִמּמִ ׂשֹון, ׁשְ ֵהם ׂשָ
, ְקָראיִּ וַ  רֶפ ֵס  -  יָקרוִ , רִמְדּבַ ּבְ  רֶפ ֵס  -  ַהּמֹוֲ)ִדים

ב ְכּתַ ּנִ ָאלֶ  אְקָר יִּ וַ  ׁשֶ    (שם). יָראְזִע  ף"ּבְ
�  

ַכי - (י, ג)  טֹוב ְלַ)ּמוֹ  ּדֵֹרׁש  ֶאת  ַרקְוָרָאה  ַרׁש ּדָ  ָמְרּדְ
ַ)םׁשֶ  ַהּטֹוב ָרֵאל ּבְ    (רבי אשר מסטאלין). ִיׂשְ

�  

י. ח"ּתַ  ִלְפָרעֹות הִגלָּ ּמְ בַּ  ֵיׁש  זֶמ ֶר  ל ת"ַהֵחי ּכִ ׁשֶ
יַה  ְוֵכן, ִתיַרבָּ  רחוּ  ל ו"ּתָ עֹוֶלה ְוַיַחד, ְכּתֹבּתִ וַ  ׁשֶ
ָאז, ח"ּתַ  ים ֶנֶהְרגוּ  ׁשֶ ים ְקדֹוׁשִ לוּ  ַרּבִ ְלּגְ ִהְתּגַ ׁשֶ

ֶהן מֹות ּבָ הּוִדים ְנׁשָ ָהיוּ  ֵמַהּיְ ְזַמן ׁשֶ ַכי ּבִ ָמְרּדְ
ר יעוּ , ְוֶאְסּתֵ ּקּון ָאז ְוִהּגִ ֵלם ַלּתִ ָ  חת"ם סופר)ה(. ַהׁשּ

�  

ַתֲ)ִנית לֹוַמר נֹוֲהִגים ר ּבְ ֶאת ּופּוִרים ֶאְסּתֵ
ְזמֹור חלַ " ַהּמִ ֶלת־ַ)ל ְמַנּצֵ ַחרַה  ַאּיֶ ַ ֶנֱאַמר ּובוֹ ", ׁשּ

יָלהַה  ינַ  ֶחֶרבֵמ  ּצִ י, ְפׁשִ בֹות ְוָראׁשֵ לָּ  ַהּתֵ ןֶה ׁשֶ
הּוא , ןָמ ָה  ֶלבׁשֶ ד־ּכֶ    (אבודרהם) .ְיִחיָדִתי ִמּיַ

�  

ה ֲ)ָמֵלק ִגיַמְטִרּיָ ִמְניַ  240 ּבְ תוֹ הוּ ַמ  ֶזהוְ , ָסֵפק ןּכְ
הּוא ָכל ְסֵפקֹות ִטילֵמ  ׁשֶ ה ִעְנָין ּבְ ָ ׁשּ ְקד0 ּבִ , ׁשֶ

   )עיטורי תורה(. ֵפקּסָ ַה  תיַק ִח ְמ  ְיֵדי־ַ)ל תוֹ יָר בִ ׁשְ וּ 
�  

ְרׁשוּ  ל"זַ ֲח  ַכי ַ)ל ּדָ סּוק ֶאת ָמְרּדְ ִאּיֹוב  ַהּפָ ּבְ ׁשֶ
ה ְמֹאד ּגֶ יְתָך ִמְצָ)ר ְוַאֲחִריְתָך ִיׂשְ ְוֶרֶמז . ְוָהָיה ֵראׁשִ

יָנֶאה ָלֶזה,  ל תָהִראׁשֹונוֹ  ָהאֹוִתּיֹות לֹש3ׁשְ  ּכִ ׁשֶ
ַכי ָהאֹוִתּיֹות ךְ ֶר ֵ) ֵמ  יצִ ֲח  ְוֵהן, ּדְ "ְר ָמ  ֵהן ָמְרּדְ

ל ח"ַת ּפְ  ם  ׁשֶ ֵ ַת ַהׁשּ הּוא היָ ְח ּפְ ַכי ׁשֶ ְוֶזה, ָמְרּדְ
יְתךָ  ָהאֹוִתּיֹות רָ) צְ ִמ  ֵראׁשִ ל תָהִראׁשֹונוֹ  ׁשֶ ׁשֶ

ַכי ם  ךְ ֶר ֵ) ֵמ  ִציֲח  ֵהן ָמְרּדְ ֵ ַת ַהׁשּ ְוַאֲחִריְתָך , היָ ְח ּפְ
גֶּ  י, ְמֹאדה ִיׂשְ ל  ַכ"ית וֹ יּ ִת אוֹ ָה  ּכִ מֹו ׁשֶ ֵהן סֹוף ׁשְ ׁשֶ

ַכי ָי"הת וֹ יּ ִת אוֹ י ָה ֵפ וֹ ּס ן ִמ כָּ ְר ֶ) ת בְּ לוֹ פוּ ן כְּ , ֵה ָמְרּדְ
ם ל ׁשֶ  ֵ ַתְחָיהַהׁשּ    )תפארת המועדים(. ּפְ

  תשע"וב' ־ט"ו באדר־ימי הפורים, י"ד    
.  
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ר ַכי ְוֶאְסּתֵ   ְזכּות ָמְרּדְ
ְלִוים ֲ)ֹמד ִליִמיֵננּו ְוִליִמיְנֶכם ּוְלָכל ַהּנִ י ְד  ,ּתַ ָכל ִמּלֵ ֵרְך ּבְ   ֵמיַטב.ְלִהְתּבָ

הוּ ַל " ׂשן ִויָקרּיְ ְמָחה ְוׂשָ   "ִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוׂשִ

  

ָפִרים דֶצֶמ  ֶאת ְכׁשוּ ִר  ת" ַהּסְ ּבָ   " ִטיׁש  ׁשַ
ָרׁשֹות ַ)ל ָנה ּפָ ָ    יָה ֶד ֲ) מוֹ וּ  ַהׁשּ

ְלַחן ֶאת ִאירוּ ְוָה  ת ׁש1 ּבָ ַ ֵביְתֶכם ַהׁשּ    ּבְ

 



 

 

  

  

  תמוֹ ָק נְ  ש2לֹ ׁשָ 

ְ  אבָ ַהּסָ  ָהָיה גֵה וֹ נ פּוִרים ַלֲ)רֹךְ  ילִ ּפוֹ ִמׁשּ ה ּבְ ּדָ ָנה. יִת ַרבָּ  ְס)0 ַתח ַאַחת ׁשָ י ּפָ ִסּפּורוֹ  ְוֵהֵחל ָהַרּבִ ְפלָ  ּבְ  אַהּנִ
ֵדי ל םָת חוּ ּקְ ִפ וּ  ַהּגֹוִיים תעוּ ׁשְ ִר  ֶאת ְלהֹוִכיַח  ּכְ הּוִדים ׁשֶ ה. ַהּיְ ָאִציל ַמֲ)ׂשֶ ע ּפֹוָלִני ּבְ ַ)ם רזַ ָח ׁשֶ , ָרׁשָ  ּפַ

ְבּתוֹ  ֶמְרּכַ ּתֵ  ּבְ ׁשְ ִין הִמּמִ ַדְרּכוֹ . ְלֵביתוֹ  ַהּיַ ָ ַה  ִריץּפָ ְוַה , ֵ)ֶגל מֹוִביל ְיהּוִדי ָרָאה ּבְ ְע לְ  ֶהְחִליט יתוּ ׁשּ ּתַ ַ) ִהׁשְ  ׁשֵ
ה ָמה. "ּבוֹ  ַאל"? מֹוִביל ַאּתָ הְוַה , ׁשָ ִחיָטה ֵ)ֶגל, ִריץּפָ ַה  ינִ וֹ ֲאד: "ָ)ָנה ּלָ  ִריץּפָ ַה  זגַ ָר ". ְלֵביִתי מֹוִביל ֲאִני ִלׁשְ

ֶלב ֶזה ֲהלֹא? ֵ)ֶגל הוּ זֶ ֲה : "ְוָאַמר ד ינִ וֹ ֲאד: "ְוָאַמר ַהְיהּוִדי דָק "! ּכֶ ְכּבָ ֶלב ֶזה ֵאין, ַהּנִ א ּכֶ ֲ)ָרה". ֵ)ֶגל ֶאּלָ  ּבוֹ  ּבָ
ל ֲחָמתוֹ  ְרתוֹ  ַ)ל הוָּ ְוצִ , ִריץּפָ ַה  ׁשֶ ם זֹוב ַ)ד הּוִדיַהיְּ  ֶאת ְלַהּכֹות ְמׁשָ ר, ּדָ ֲאׁשֶ ָכל ּכַ ה ּבְ  קֹוֵרא הּוא ַמּכָ
ֶלב ֶזה ֲהלֹא? ֵ)ֶגל הוּ זֶ ֲה : "ְואֹוֵמר ּכֹות ֵמֲחַמת"! ּכֶ פוֹ  הּוִדיַהיְּ  ָנַפל תָהַ)ּזוֹ  ַהּמַ ִעּלָ ה ִריץּפָ ְוַה , ןּבְ יט ִצּוָ  ְלַהְפׁשִ
ּנוּ  יׁשוּ  ּובוֹ  ָהֶ)ְליֹון ְמִעילוֹ  ֶאת ִמּמֶ רוּ וְ  זוּ זְ גְ נִ  יוָת אוֹ ּפֵ , ָהֵ)ֶגל ְלרֹאׁש  רׁשַ ְק נִ  ּכֹוָבעוֹ , ָהֵ)ֶגל ֶאת ִהְלּבִ  ִנְקׁשְ

ֶ)ְזַרת ה אֹותוֹ , ֶגלָהֵ)  ֶאת ְלֵביתוֹ  ָנַטל ִריץּפָ ְוַה , ָהֵ)ֶגל יְלָאְזנֵ  ִציִצּיֹוָתיו חּוֵטי ּבְ ּנָ ֵ בַּ  ּכִ ךְ , 'ה'ֶק ׁשְ 'מוֹ  םׁשּ  ּוְבֶמׁשֶ
ֲ)ׁשּוַ)  ָמקֹור ּבוֹ  אָמצָ  ַרב ְזַמן ַכב ַרב ְזַמן. ְלׁשַ ףַהְמ  הּוִדיַהיְּ  ׁשָ ּלָ עֹות רּוְלַאַח , ּולבָח ְוֶה  )0  ָרהבְ ָ)  רּפָ ְס ִמ  ׁשָ

ים. ְלֵביתוֹ  ֲאָספּוהוּ  יָה ֶ) ְס נוֹ וְ  נֹוְסִעים ֶ)ְגַלת םׁשָ  יםֲאר0  ֳחָדׁשִ ֶהְחִלים ַ)ד הּוִדיַהיְּ  ַ)ל ָ)ְברוּ  ּכִ , יוָ) צָ ּפְ ִמ  ׁשֶ
בכְ וּ  ָ ׁשּ ה ְלֵאיָתנוֹ  ׁשֶ ִסּיּוַ)  םָק נָ  עְלַמּסַ  ָיָצאוְ  ִריץּפָ ַה  ֶזהּות רַאַח  ִהְתַחּקָ ָניו ּבְ   . ַוֲחָתָניו ּבָ

ָקָמה ָניו ֶאָחד: ָהִראׁשֹוָנה ַהּנְ ל ִמּבָ שׂ  הּוִדיַהיְּ  ׁשֶ ךְ  ִהְתַחּפֵ ְמַתּוֵ ִמְסַח  ָהעֹוֵסק ּכִ ק ְוהּוא, ֵ)ִצים רּבְ ּפֵ  ִהְתּדַ
ּנֹוַדע, ִריץּפָ ַה  ןְרמוֹ ַא  תֹותלְ ּדַ  ַ)ל ַבַ)ל ׁשֶ ׁש ְמ  ֶאָחד סֹוֵחר. "ָיַדִים יבֵ ֲח ַר  ָ)רֹותיְ  ּכְ  ֵ)ִצים ֶאְצְלךָ  ש3ִלְרכֹּ  ַבּקֵ

ֶכֶסף יםבִּ ַר  יגוֹ ְלַה  ֲאִני ְורֹוֶצה, ָמֵלא ּבְ ָפֶניךָ  ּצִ ה  .ִריץּפָ לַ  ךְ ַהְמַתוֵּ  ָאַמר", ּבְ יַ)  ִציָאהּמְ ַה  ַ)ל ָקַפץַהּלָ  ֶאת ְוִהּבִ
ם אֹות ּוְלִפי, תוֹ ָמ כָּ ְס ַה  ְסּכָ יַ)  מ0 ָהָיה, ַהּסֹוֵחר ִהּגִ ר ַאֵחר לֹא ׁשֶ ה הּוִדיַהיְּ  ֵמֲאׁשֶ ּכֶ ה, ַהּמ0  ִנְרֶאה ָהָיה ְוַ)ּתָ

יר ָ)ׁשִ ְפָלג ּכְ ַ)ר ֶאל ְוֵנֵצא ָהָבה. "מ0 ֵדי, ַהּיַ םִע  ָיָצא ִריץּפָ ְוַה  ,ַהּסֹוֵחר ָאַמר" ָהֵ)ִצים ֶאת ִלְבֹחן ּכְ הּוא ּמָ ׁשֶ  ּכְ
ד ֵאינוֹ  ְמאּוָמה חֹוׁשֵ ל נוֹ לוֹ גְ ֶ) . ּבִ ַפֲאֵתי נֹוַתר ִריץּפָ ַה  ׁשֶ ַ)ר ּבְ ֶהֱ)ִמיקוּ  ּוְלַאַחר, ַהּיַ ֵנס ׁשֶ ַמֲ)בֵ  ְלִהּכָ ַ)ר הּבְ , ַהּיַ

לוּ  ן ָהָאב ִהְתַנּפְ יו ֶאת ָסְתמוּ , ִריץּפָ ַה  ַ)ל ְוַהּבֵ רּוהוּ  ּפִ ַלף ַהְיהּוִדי. ָהֵ)ץ ֶאל ּוְקׁשָ  ְוֵהֵחל ךְ וֹ ָאר טׁשוֹ  ׁשָ
ׁשּור ִריץּפָ ַה  ֶאת ְלַהּכֹות הּוא, ַהּקָ ׁשֶ ל קֹוֵרא ּכְ ֶלב הוּ זֶ ֲה : "ָהֵ)ת ּכָ ִהְפִליאוּ  ְלַאַחר"! ֵ)ֶגל ֶזה ֲהלֹא? ּכֶ  ּבוֹ  ׁשֶ

ם זֹוב ַ)ד םיֶה ֵת וֹ כּ ַמ  ֶאת נַ  ִנְמְלטוּ , ּדָ ְ ִני ֶ)ְברוֹ ֵמ  םיִ ַהׁשּ ֵ ל ַהׁשּ ַ)ר ׁשֶ בוּ  ַהּיַ ין ָהֶ)ְגלֹון. ְלֵביָתם ְוׁשָ  ִהְמּתִ
ָרָאה, ּבֹוׁש ־ַ)ד ֲאדֹונוֹ  ּוְכׁשֶ ים רְלַאַח . ְזָרהֶ)  ִהְזִעיק, ּובׁש לָ  ִמְתַמְהֵמּהַ  ׁשֶ ָ ְממ0  ִחּפּוׁשִ  ִריץּפָ ַה  ִנְמָצא ִכיםׁשּ
ףַהְמ  ּלָ ה, ְוַר  )0 ּכֶ ָבה ָמה־ְזַמן רְלַאַח  קְוַהּמ0 ָרתוֹ  ֵאָליו ׁשָ ר ְוהּוא ַהּכָ   . ְמאֹוָרעֹוָתיו ַ)ל וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  יִלְבנֵ  ִסּפֵ

ָקָמה ה ַהּנְ ִנּיָ ְ ה ָחְלפוּ : ַהׁשּ ּמָ ים ּכַ ת ןיִ ַד ֲ)  ּוקתָר  ָהָיה ִריץּפָ ְוַה  ,ֳחָדׁשִ א לֹא הּוִדיַהיְּ  ַאךְ , יוֹ לְ ָח  ְלִמּטַ  ֲ)ַדִין ּבָ
ּכוֹ  תַמ ְק נִ  ֶאתָאְמָנם  .קוֹ וּ ּפ ִס  ַ)ל ָנה ָהֵ)ֶגל ןָאְבַד ֶאת  לֹא ֲאָבל ,ָנַקם תַהּמַ ּקָ ֶכֶסף ׁשֶ שׂ . ָמֵלא ּבְ  ָהִאיׁש  ִהְתַחּפֵ

יג יונָ ָת ֲח ֵמ  ֶאָחד ִעם ְוָיָצא, דבָּ כְ נִ  ְלרֹוֵפא ִהּצִ עֹוזְ  ַ)ְצמוֹ  ֶאת ׁשֶ א, וֹ רּכְ ּבָ ל ִלְכָפרוֹ  ּוְכׁשֶ י רִסּפֵ  ִריץּפָ ַה  ׁשֶ הּוא  ּכִ
רֹוֶפסֹור דֹול ּפְ יַ) ׁשֶ  ּגָ א תְמנָ ־ַ)ל קחוֹ ָר ֵמ  ִהּגִ ִריץ ְלַרּפֵ אן רָ)צַ  ּוֵביְנַתִים, ַאֵחר ּפָ ּנֹוַדע. היָּ נִ ֲח לַ  ּכָ ׁשֶ ָבר ּכְ  ַהּדָ

צּוַ)  ִריץּפָ לַ  ים לוֹ  ְוֶהֱ)ִניק ְלָפָניו נוֹ ּמְ זַ לְ  ִמֵהר, ַהּפָ ִ לר0  ֲחִמׁשּ ֶסף ּבַ  ְדרוֹ ַח  לֶא  ְועֹוְזרוֹ  ָהרֹוֵפא ִנְכְנסוּ . וֹ ִרּפּוילְ  ּכֶ
ל ל ְוהֹוִציאוּ , ִריץּפָ ַה  ׁשֶ ה. ֵמֲ)ֵליֶהם ִאיׁש  ּכָ ִחּלָ קוּ  ּתְ ַסם ִריץּפָ ַה  ֶאת ִהׁשְ ָמה ּבְ ן רּוְלַאַח , ַהְרּדָ יחוּ  ִמּכֵ  ִהּנִ

ַגּבוֹ  ם יצֵ צְ מוֹ  ֲ)לּוקֹות ִעם ֹותבּ ַר  רּוַח  ּכֹוסֹות ּבְ מוּ , ּדָ ֶלב הוּ זֶ ֲה : "ָ)ָליו ְוָרׁשְ ן רְלַאַח "! ֵ)ֶגל ֶזה אֲהלֹ ? ּכֶ  ִמּכֵ
ם אוּ ָיצְ  ֵהם, ְלַדְרּכָ ׁשֶ ֵני ֶאת ַמְזִהיִרים ּכְ ִית ּבְ ּלֹא ַהּבַ ֵנס ׁשֶ ל ְדרוֹ ַח  לֶא  ְלִהּכָ  ֶקרּבֹ בַּ . ְלָמֳחָרת ַ)ד ִריץּפָ ַה  ׁשֶ

ְכְנסוּ , רבֶ ׁשֶ  קֹותֲ) זַ בְּ  ִריץּפָ ַה  ִהְתעֹוֵרר ּנִ ְרָתיו ּוְכׁשֶ תֹוךְ  ׁשֹוֵכב ְוָרָאהוּ  ְמׁשָ לּוִלית ּבְ ם ׁשְ ה ֵהִבינוּ  לֹא, ּדָ ִחּלָ  ּתְ
ְתַרֵחׁש  ֶאת ָראוּ  ַאךְ , ַהּמִ ׁשֶ ֹתֶבת ֶאת ּכְ י ֵהִבינוּ  ַהּכְ ל ִנְקָמתוֹ  ּכִ יָגה הּוִדיַהיְּ  ׁשֶ ִ ה ַ)םּפַ בַּ  ִריץּפָ ַה  ֶאת ִהׂשּ ִנּיָ ְ   . ַהׁשּ

ָקָמה ית ַהּנְ ִליׁשִ ְ ים: ַהׁשּ ים ֳחָדׁשִ ּכִ ל ֲאר0 ְלּגֵ ת ִריץּפָ ַה  ִהְתּגַ ִמּטַ ַאט ַ)ד, יוֹ לְ ָח  ּבְ  ְוֵהֵחל ֶהְחִלים טַא ־ׁשֶ
ךְ  ַ)ְנּתוֹ  ַ)ל ְלִהְתַהּלֵ ׁשֶ . ִמׁשְ ָ ּכְ ָקָמה רצֶ יֵ  ׁשּוב ּבוֹ  ִהְתעֹוֵרר, הּוִדיַהיְּ זֹאת  ַמעׁשּ  ֶ)ְלּבֹון ֶאת ִלְתּבַֹ)  ְוֶהְחִליט, ַהּנְ
יִצית אֹות ַהּצִ ּלוֹ  ְוַהּפֵ א, ׁשֶ ֵני ֶאּלָ ּבְ ְחּתוֹ  ׁשֶ ּפַ ַגּפוֹ  ָלֵצאת ִליטֶהְח  ְוהּוא, לוֹ  ַ) ְלַסיֵּ  ֵסְרבוּ  ִמׁשְ . םָק נָּ ַה  עַמּסַ  לֶא  ּבְ
ְמִחיּ  מ0 מּות ְלַ)ְצמוֹ  הוָּ ׁשִ  תוּ ּבְ ל ּדְ ף ׁשֶ ֵ ּנֹוְדָ)ה, מֹוָרא ילִט ּוֵמ  ִמְסּתֹוִרי ְמַכׁשּ ף ַ)ל ִריץּפָ לַ  ּוְכׁשֶ ֵ דֹול ַהְמַכׁשּ  ַהּגָ
יַ)  ִהּגִ ׁש  ִלְכָפרוֹ  ׁשֶ ּקֵ ּנוּ  ּבִ יל ִמּמֶ ים. ַהּנֹוֵקם הּוִדייְּ ַה  ַ)ל יוָפ וּ ׁשּ כִּ  ֶאת ְלַהּטִ ף ִהְסּכִ ֵ ַאל ַהְמַכׁשּ ָידוֹ  ֵיׁש  ִאם ְוׁשָ  ּבְ

ל ִציםֲחָפ  ֵהם־ּכָ ל ׁשֶ ַה , ׂשֹוְנאוֹ  ׁשֶ י לוֹ  ָאַמר ִריץּפָ ּוְכׁשֶ ָידוֹ  ּכִ ל ְוִציִצּיֹוָתיו יוָת רוֹ ֲ) ׂשַ  ּבְ ׁש , הּוִדיַהיְּ  ׁשֶ ּקֵ ּנוּ  ּבִ  ִמּמֶ
ִאיׁשֹון ְלַבּדוֹ  ּמוֹ ִע  ָלבֹוא ר ְלַיד ַלְיָלה ּבְ ׁשֶ ָחק ּגֶ דֹול ָארֹון ּמוֹ ִע ְוָיִביא , ְמר0 ֵדי ַמְנעּול ִעם ּגָ  ֶאת ּבוֹ  ְלַהְכִניס ּכְ

ה ִריץּפָ ַה . ְפׁשוֹ נַ  נּואׂשְ  הּוִדיַהיְּ  ִדְבֵרי ָ)ׂשָ ף' ּכְ ֵ יעוּ , 'ַהְמַכׁשּ ִהּגִ ר ֶאל ּוְכׁשֶ ׁשֶ ׁש : "ִריץּפָ לַ  הּוִדיַהיְּ  ָאַמר ַהּגֶ  חֹוׁשֵ
ִדי ֲאִני ֵ ַהׁשּ יַ)  עֹוְמִדים םׁשֶ ָכל ְלַהּגִ ךָ  ַ) ִלְפגֹּ  ַוֲ)לּוִלים ֶרַגע ּבְ רְוָלֵכן , ּבְ ּתֵ יְנַתִים ִהְסּתַ ַאְצִליַח  ַ)ד ָארֹוןבָּ  ּבֵ  ׁשֶ

ד, זֹאת ַלֲ)ׂשֹות ִריץּפָ ַה  רַח ֵא  לֹא". הּוִדיַהיְּ  ֶאת סּפֹ ְת לִ  ְכַנס ְלַאַחר ּוִמּיָ ּנִ ף' ַ)לנָ , ָהָארֹון לא ׁשֶ ֵ  ֶאת 'ַהְמַכׁשּ
ַמְנעּול ֶלתַהּדֶ  ר ֶאל וֹ ררוֹ גלְ  ְוֵהֵחל, ָחָזק ּבְ ׁשֶ הּוא ַהּגֶ ׁשֶ יְנַתִים זֹוֵ)ק ּכְ ֶלב הוּ זֶ ֲה : "ּבֵ  ִריץּפָ ַה "! ֵ)ֶגל ֶזה ֲהלֹא? ּכֶ

י ֵהִבין ַ)ם חּפַ בַּ  ָנַפל ּכִ ּפַ ית ּבַ ִליׁשִ ְ ן ְוֵהֵחל ַהׁשּ , לעוּ ַהנָּ  ןָארוֹ בָּ  אֹותוֹ  הֹוִתיר הּוִדיְוַהיְּ , וֹ ְפׁש נַ  ַ)ל ְלִהְתַחּנֵ
הּוא ׁשֶ ל יוָס סוּ וְ  ֶ)ְגָלתוֹ  ֶאת לֵט וֹ נ ּכְ ב ִריץּפָ ַה  ׁשֶ ה. ְלֵביתוֹ  ְוׁשָ ּלָ ִהְתּגַ ׁשֶ ל רוֹ ְד ָ) ֵה  רבַ ּדְ  ּכְ  ֶנֶ)ְרכוּ , ִריץּפָ ַה  ׁשֶ

ים ִריץ  ִנְמָצא ִיםיֹוַמ  רְלַאַח  ְוַרק, ֵאזֹורבָּ  יםבִּ ַר  ִחּפּוׁשִ ָארֹוןַהּפָ ר ָסמּוךְ ָנעּול  ּבְ ׁשֶ הּוא, ַלּגֶ ׁשֶ ין רַפְרּפֵ ְמ  ּכְ  ּבֵ
ים ָכה תוֹ לָ ֲח ַמ . ְלָמֶות ַחּיִ ים ִלְפָחִדים ִנְכַנסהּוא  ּוֵמָאז, בַר  ְזַמן ִנְמׁשְ  ַ)ד, ָזִרים ִעם ְלׂשֹוֵחַח  ֵראיָ ְוִהְת  ָקׁשִ

נֶּ    . ְרחֹוָקה ִלְמִדיָנה ְוָ)ַבר ְרכּוׁשוֹ  ֶאת ִלְמּכֹר ץלַ ֱא ׁשֶ

ַס  ּפּור ֶאת מוֹ יְּ ּבְ ְ  אבָ ּסָ ַה  ָאַמר ַהּסִ ה ,ילִ ּפוֹ ִמׁשּ ֲ)ׂשֶ ּמַ ָרֵאל ִעם ֲ)ָמֵלק ִמְלֶחֶמת הּוא ֶזה ׁשֶ  ֵחְטא ְיֵדי־ַ)ל ִיׂשְ
ָקָמה  .ָהֵ)ֶגל ה, ֵמֲ)ָמֵלק לאוּ ׁשָ  תַמ ְק נִ ִהיא  ָהִראׁשֹוָנהַהּנְ ִנּיָ ְ , יֹוָאב ְיֵדי־ַ)ל ֵמֲ)ָמֵלק דוִ ּדָ  תַמ ְק נִ  ַהׁשּ

ית ִליׁשִ ְ ַכי תַמ ְק נִ  ִהיא ְוַהׁשּ בָּ ַה  ִיְנֹקם ְרִביִעיתָה  ָקָמהנְּ ֶאת ַה וְ . הּוִדייְּ ַה  ָמְרּדְ ַ)ְצמוֹ  ה"ּקָ   �   .ָלבֹוא ָ)ִתידלֶ  ּבְ

  
  

י ַ)ל רֶב נוֹ ּדְ יְ ַק  ִהיְרׁש ־ְצִבי ַרּבִ ר בַק  ּבַ ׁשָ ל"ַזּצַ  ַהּיָ

ֲאָדרַהִהּלּוָלא ְליֹום    ב' תע"ב־, ט"ו ּבַ

ֵבן נֹוַלד י ְלָאִביו ָיִחיד ּכְ מּוֵאל ַאֲהרֹן ַרּבִ ַ)ל, ׁשְ  ּבַ
ְרכַּ  ַבח תּבִ מּוֵאל ְוִתְפֶאֶרת ַהּזֶ ְגֵזרֹות. ׁשְ  ט"ַת וְ  ח"ּתַ  ּבִ

ָתה ְרֵ)ָלה ּכֹוס ֶאת ׁשָ ֶדֶרךְ  לִנצַּ , וְ ַהּתַ עֹוד, ֵנס ּבְ  ּבְ
יׁשְ  יֵדי ֶנֶהְרגוּ  ַאְחיֹוָתיו ּתֵ ֵדי. ַהּפֹוְרִעים ּבִ  ְלעֹוֵדד ּכְ

ֵני ֶאת ָקם ַהּדֹור ּבְ יס, ּוְלַחּזְ  בַק " ִחּבּורוֹ  ֶאת ִהְדּפִ
ר ׁשָ ִעְניְ " ַהּיָ י ַ)ל רֶפ ַהּסֵ  םׁשֵ  ֶאת ְוָקַבע, רָס מוּ  ינֵ ּבְ  ּכִ

ָרִקים ב"ַק  ּבוֹ  ֵיׁש  ִמְניַ  ּפְ  ְצִבי מוֹ ׁשְ  ְוֵכן, בַק  ןּכְ
הבְּ  ר ְוֵתַבת, ב"ַק  ִגיַמְטִרּיָ ׁשָ . ִהיְרׁש  אֹוִתּיֹות ַהּיָ

ְרֵסם רֶפ ַהּסֵ  ָכל ִהְתּפַ ָרֵאל ָ)ֵרי ּבְ  ַרּבֹות ּוִבְקִהּלֹות, ִיׂשְ
יִדים ָהיוּ  ֶפר ִמּתֹוךְ  קֹוְרִאים ַמּגִ ה יִלְבנֵ  ַהּסֵ ִהּלָ , ַהּקְ

ים ָבִרים, ַטףוָ  יםָנׁשִ  ֲאָנׁשִ  ְלִחּזּוק ָלֶהם ָהיוּ  ְוַהּדְ
ִסְפרוֹ . היָ ווּ ּדְ ַה  לּותגָּ בַּ  ֹנַחםוְ  ר הּוא ּבְ ט ַ)ל ְמַסּפֵ  ַחּיָ

יר ֶאָחד ִהּכִ ֱהָנה, ׁשֶ ּנֶ ל ׁשֶ  ְוִלְפֵני, ויּפָ כַּ  ִמיִגיַ)  ָיָמיו ּכָ
ִטיָרתוֹ  ה ּפְ ְלַח  ְלָהִכין ִצּוָ 0  רֹוןֲא  ֶאת ֲ)בֹוָדתוֹ  ןִמׁשּ
ה ְוֶאת ְקבּוָרתוֹ  ּדָ ּלוֹ  ַהּמִ יחוּ  ׁשֶ ָידוֹ  ַיּנִ ֵהם ֵדיכְּ , ּבְ  ׁשֶ
י ָ)ָליו רֹוםּמָ בַּ  טֹוב ַיְמִליצוּ  א ּכִ ֱאמּוָנה ְוָנַתן ָנׂשָ ל ּבֶ  ּכָ

ִסְפרוֹ . ָיָמיו ַתב ּבְ ּטֹוב, ּכָ ְלַמד ָלָאָדם ׁשֶ ּיִ  ְמַ)ט ׁשֶ
ת ֹקֶדם ּדַ ִאם, ּפּוִרים ְס)0 ר ׁשֶ ּכֵ ּתַ הּסְ בַּ  ִיׁשְ ּדָ  ַיֲ)בֹר )0
ִלי ַהּיֹום ָ)ָליו ַתב ְוֵכן, ּתֹוָרה ּבְ ל גוֹ ָה נְ ִמ  ַ)ל ּכָ  ׁשֶ
י ִ  ר' ָהַרּבִ כַּ , ילֶהׁשּ רׁשֶ  ֶאת ְלַנּסֹות רֹוֶצה ָהָיה ֲאׁשֶ

ְלמוּ  ָראּוי ּכֹוֵתב הּוא ִאם סַהּק0  םׁשֵ  ֶאת ּכֹוֵתב היָ ָה , ּכָ
 תוַ צְ ִמ  םְלַקיֵּ  םָק ֲח מוֹ  היָ ָה וְ , ְוֶזֶרׁש  ןָמ ָה  אוֹ  ֲ)ָמֵלק

תִח ְמ  ִקי. ֲ)ָמֵלק ּיַ ָכל ָהָיה ִנְפָלא ּבָ  ּתֹוָרה ֵריַחְד  ּבְ
ִנְגלֶ  ר הּבְ ׁש  ּכֹוֵתב הּוא ּוְבִסְפרוֹ , ְוִנְסּתָ ּיֵ ָידוֹ  ׁשֶ  ּבְ

ָבִרים ִרים ּדְ ֵאינוֹ  ִנְסּתָ ְפֵני ָתםוֹ לּ ְלגַ  רֹוֶצה ׁשֶ ל ּבִ  ּכָ
י ָאָדם נּוִעים ִאם ּכִ לּ  ֵהִכין ְוֵכן, ַלּצְ  ֵמעֹותְק וּ  ֹותְסג0

יו. ׁשֹוִנים ְלִעְנָיִנים ַחּיָ ְרֵסם לֹא ּבְ מוֹ  ִהְתּפַ  ְוַ)ל, ׁשְ
א תַר ֱח נֶ  לֹא טְר פוּ ְק נְ ַר ְפ בִּ ׁשֶ  וֹ ּת בְ ַמצַּ  ִני ֶאּלָ  'ָהַרּבָ

מוֹ  אּוָלם, ַהּתֹוָרִני' ת נֹוַתר ׁשְ   .עֹוָלם ִלְתִהּלַ

  
סיפור ידוע הוא, כי בשעת פטירתו של הרמ"א הספידו 
אחד מתלמידיו ומנה שבחיו של רבו עד שהגיע לל"ב 

ר לו עוד שבח אחד שבחים. הצטער אותו ספדן על שחס
כדי להשלים את המניין עד ל"ג שבחים, שכן יום פטירת 
הרמ"א היה בל"ג בעומר, ואמרו שהיה אז בן ל"ג וחיבר 
ל"ג ספרים ונפטר בל"ג בעומר שנת של"ג, עד שעלה 
שמשו של הרמ"א ואמר: יודע אני בו עוד שבח אחד. ידוע 
המנהג, שמתחילים את סעודת הפורים בשעות הערב של 
יום הפורים וממשיכים אותה עד שעה מאוחרת בלילה, 
והיה הרמ"א נוהג לחזר בשעת חשיכה על פתחיהם של 
יהודי קראקא, כדי להזכירם שצריכים להתפלל תפילת 
ערבית, מפני שחושש היה שמא התבסמו הסועדים עד 
כדי שכחת התפילה, ונהג להיכנס לכל בית לבקש מים 

ים פשוטים כדי שלא לנטילת ידיים, כשהוא לבוש בבגד
יכירוהו, ואומר: "צריך אני להתפלל ערבית", וכך היה 
הולך מבית לבית וחוזר על דבריו, כדי להזכיר ליהודי 
קראקא את חובתם גם בשעה שהם מבוסמים. הסיפור 
נפלא וייתכן שמעשה השבח היה גם היה, וייתכן שאף 

אף שלא נודעו אלא כט"ו, ונכון הוא ־חיבר ל"ג ספרים על
גם שנפטר בל"ג בעומר, אך שאר הפרטים אינם מדויקים. 
הרמ"א לא נפטר בגיל ל"ג, אלא היה בן מ"ב או נ"ב, שכן 
כבר בשנת ש"ט כתב תשובות בהלכה, ואם נפטר בן ל"ג 
היה אז רק בן תשע, ועוד שכבר בשנת שי"ב נפטרה אשתו 
הראשונה. הוא גם לא נפטר בשנת של"ג אלא בשנת 

ידו ה"צמח דוד" וכפי שנחרת על של"ב כפי שכתב תלמ
מצבתו שנותרה עד היום בבית העלמין קראקא. הט"ז 
כתב אומנם בשם זקן אחד שנפטר בשנת של"ג וייתכן 
שיש טעות דפוס בדבריו, וגם החיד"א מעיד בשם בנו 
שהשתטח על קבר הרמ"א וכתוב שם 'ביום ל"ג לעומר 

י שנת של"ג בן ל"ג שנה', אך זכרונו של הבן הטעהו כ
המצבה המקורית נשתמרה וכתוב בה של"ב. יש שפירשו 
שהכוונה ששפט את ישראל ל"ג שנה, אך גם זה אינו נכון, 

  כי ה"צמח דוד" כותב עליו שהרביץ תורה כעשרים שנה.
  

ַ)ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ַחת ִיְפָ)ל ׁשַ ּפֹל ּבְ ֵרהּו ַוּיִ ְחּפְ ָרה ַוּיַ   ּבֹור ּכָ

ְלטֹון ׁשִ ִלי ּבְ ַלט ָצִריםְמ  ּבְ ְסְלִמי םיַמ ִא ָה  ׁשָ ל ַהּמ0 יָמן ׁשֶ ׁשֶ , ְמִדיָנתוֹ  ֶאְזְרֵחי ַ)ל ּתֵ ה הּואּכְ ַכְסּפֵ  עֹוׂשֶ  יּבְ
לּוָכה ּטֹוב ַהּמְ ֵ)יָניו ּכַ ֵ  ָ)ַמד ְלִצּדוֹ . ּבְ ָהָיה, יםִה ָר בְּ ִא  'חיְ ַהׁשּ ׂשֹוֵנא ָידּוַ)  ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ְבָהק ִיׂשְ להּוא  .מ0  ִהְתַנּכֵ

ָכל ֲאֵליֶהם ְפָרִזים םיּסִ ִמ  םֵמֶה  ַרׁש ּדָ  ,ְמֹצא ֵ)ת ּבְ ּפָ ַה  ַאַחר ָרדּוף ָיהָה  םיַמ ִא ָה . ַצֲ)ֵדיֶהם ֶאת ְוֵהֵצר מ0  הּטִ
ָרה ְסְלִמי ָהָאסּור רבָ ּדָ , ַהּמָ ֵ , ַמֲאִמין ְלמ0 ל ָהָיה 'חיְ ְוַהׁשּ ְכרּותוֹ  ֶאת ְמַנּצֵ ֵדי ׁשִ  תוַּ ַא כְּ  ְמָלָכהּמַ בַּ  ַלֲ)ׂשֹות ּכְ

ים ָיִמים. ְפׁשוֹ נַ  ּכִ ֵ ׁשֶ  ַ)ד, ָ)ְברוּ  ֲאר0 ּנוּ  רֵט ּפָ ִה לְ  יטֶהְחלִ  ְוהּוא, ְלָזָרא םיַמ ִא לָ  לוֹ  היָ ָה  'חיְ ַהׁשּ ם ִמּמֶ ֶהְקּדֵ . ּבְ
יֹום י ּבְ ִ ׁשּ א םיַמ ִא ָה ׁשֶ כְּ , ֶאָחד ׁשִ ָר  ֶאת ָנׂשָ ָאְזֵני וֹ תׁשָ ּדְ ֵ  ֶאת ַח בֵּ ְלׁשַ  ֵהֵחל, יוינָ ִמ ֲא ַמ  ּבְ ֱאָמן 'חיְ ַהׁשּ עֹוֵמד ַהּנֶ  ׁשֶ

ֵרת ִמינוֹ ילִ  ֶנֱאָמנּות אֹותוֹ  ּוְמׁשָ ן רּוְלַאַח , ַרב ְזַמן ּבְ ָנה ֵאלָ  ִמּכֵ יָון: "ָאַמריו וְ ּפָ ָבר ִמּכֵ ּכְ ִנים ׁשֶ ּכֹות ׁשָ ךָ  ֲאר0  ִהּנְ
ִעְניְ  עֹוֵסק ָלל ינֵ ּבְ ה ַהּכְ ְעּתָ  ְוִהּנֵ ָבר ִהּגַ ְחֵרר, ָנהְק זִ  ְלִגיל ּכְ ְפִקיֶדיךָ  אֹוְתךָ  ֲאִני ְמׁשַ ים ִמּתַ  ְלךָ  ּוַמֲ)ִניק ָהַרּבִ

ה ְלַנֵהל ׁשּותְר  ים ֵמַ)ּתָ ֵלִוים ַחּיִ ְחּתֶ  ֵחיקבְּ  יםִע גוּ ְר וּ  ׁשְ ּפַ אֹות. ךָ ִמׁשְ  ְלךָ  ַמֲ)ִניק ֲאִני, ךָ ְת ירוּ ִס ְמ  ַ)ל ּתֹוָדה ּכְ
ה ּזָ ְרִתים ִעם ָיַדִים ַבתֲח ַר  ֲאח0 ים ְמׁשָ ה, ָלרֹב ּוְגַמּלִ ַדע לֹא ּוֵמַ)ּתָ ָאגֹות ּתֵ ֵ ". ָהַאֲחרֹון יֹוְמךָ  ַ)ד ּדְ  'חיְ ַהׁשּ

ִנים ֶהֱ)ִמיד תֹוְכֵכי ֲאָבל, םיַמ ִא ָה  לׁשֶ  תוֹ יבוּ ִד נְ  עַמ ׁשֵ לְ  ֹותקֲח וֹ שׂ  ּפָ ַ)ם ָרַתח ִלּבוֹ  ּבְ י ְוֵהִבין ִמּזַ  ֲאדֹונוֹ  ּכִ
ׁש  קוֹ  ְמַבּקֵ ְפִקידֹו  ְלַסּלְ ְמקֹומוֹ  ַאֵחר יֹוֵ)ץ ֹותנּ ּוְלַמ ִמּתַ ל ֲחָמתוֹ . ּבִ ֵ  ׁשֶ ֲ)ָרה 'חיְ ַהׁשּ ְבָ)ַתִים ּבוֹ  ּבָ ר, ׁשִ ֲאׁשֶ  ּכַ

י לוֹ  נֹוַדע ְמקֹומוֹ  ּכִ ם ִעירצָ  ְיהּוִדי הנָּ מ0  ּבִ ׁשֵ ַכי ּבְ ׁשוּ  ֲאבֹוָתיו ַאףׁשֶ , ָמְרּדְ ּמְ ךְ  ׁשִ ֶמׁשֶ ִנים ּבְ יֹוֲ)ֵצי ׁשָ ֶלךְ  ּכְ  .ַהּמֶ
ּנֹוַדעֵמִאיָדְך,  ׁשֶ ל יוֹ וּ נּ ִמ  רבַ ּדְ  ּכְ אוּ , ָהָרם ְלַתְפִקידוֹ  הּוִדיַהיְּ  ׁשֶ יָמן יְיהּוֵד  ִהְתַמּלְ ְמָחה ּתֵ ׂשִ דֹוָלה ּבְ י ְוִקּווּ  ,ּגְ  ּכִ

ָבר ל ָהִאיַמם ַוֲאִחיָסָמךְ  ֵ)ֶזרלְ  ָלֶהם ִיְהֶיה ְוַהּיֹוֵ)ץ םָת בָ טוֹ לְ  הִיְהיֶ  ַהּדָ ַאְרמֹונֹו ׁשֶ   . ּבְ

ים ָיִמים ל ָקׁשִ ַ)ס ׁשֶ ְיח' ַ)ל ָ)ְברוּ  רֹוןָח וְ  ּכַ ֵ ב ְוהּוא, ַהׁשּ ל ָיׁשַ ס ָהֵ)ת ּכָ יַצד ֵ)ָצה ְוִטּכֵ  עַר ּפָ ִה לְ  ּכֵ
ְרּדְ  ִנְקָמתוֹ  ֶאת ְוִלְנֹקם, םיַמ ִא ָה ֵמ  ל ַהּיֹוֵ)ץ ַכיִמּמָ יָמן ְיהּוֵדי ּוִמּכָ ֶאָחד ּתֵ אֹוָתּה . ּכְ יָמן ָהְיָתה, ֵ)ת ּבְ ּה  ּתֵ ּלָ ּכ0
ַבּצֶֹרת ָיהרוּ ׁשְ  ה ּבְ ר, ָקׁשָ ֲאׁשֶ ַמִים ּכַ ָ חּוִנים ָהיוּ  ַהׁשּ ת ְוַאף ׁשְ ם ִטּפַ ׁשֶ ּצֶֹרת. ַאְרָצה ָיְרָדה לֹא ּגֶ ָכה ַהּבַ  ִנְמׁשְ

לֹש3 ִנים ׁשָ ַנת, ׁשָ ָמה ָמאצָ  ְוַסּכָ ִדיָנה ַ)ל ִאּיְ ּה  ַהּמְ ּלָ ָהְלָכה, ּכ0 ִזְכרֹונוֹ . ַמִים ְמקֹורֹות ְללֹא הלָ ְמ ָק וְ  ׁשֶ ל ּבְ  ׁשֶ
ְיח' ֵ ְתא ָ)ָלה ַהׁשּ ַמע אֹותוֹ  ִסּפּור םוֹ ּפִ י, ֵמָאִביו ׁשָ ם ּכִ ָיָמיו ּגַ ּצֶֹרת ֵתיָמןבְּ  ֵאְרָ)ה ּבְ ה ּבַ ּכָ ל ֲאר0 לֹש3 ׁשֶ ִנים ׁשָ , ׁשָ
ֶהָח  רּוְלַאַח  ל ַהְיהּוִדי ָכםׁשֶ ּלֵ ֵמ גִּ  ָלֶרֶדת ֵהֵחּלוּ , ִהְתּפַ ָרָכה יׁשְ ה. "ּבְ נּות זֹאת, ִהּנֵ ּמְ י ַהִהְזּדַ ּלִ ְיח' ָאַמר", ׁשֶ ֵ  ַהׁשּ
ִלּבוֹ  י יֹום יִמּדֵ . ּבְ ִ ׁשּ ְיח' ַהגנָ , ׁשִ ֵ את ַהׁשּ ה ָלׂשֵ ָרׁשָ ָאְזנֵ  ּדְ ּצֶֹרת ּוִבְתקּוַפת, ַהּנֹוְכִחים יּבְ  ֶאת מֹוִכיַח  ָהָיה ַהּבַ

ֲאִמיִנים י, םייִּ ִמ לְ ְס ּמ0 ַה  ַהּמַ ִין תיַּ ִת ׁשְ  ֹוןֲ) בַּ  ּכִ ָ  ִמן ֶנֶ)ְנׁשוּ  ָהָאסּור ַהּיַ ׁשּוִטים ַמִים ְוַאף, ַבּצֶֹרתבְּ  םיִ ַמ ַהׁשּ  ֵאין ּפְ
יג ִ ְדָר . ְלַהׂשּ רֹוָבה תוֹ ׁשָ ּבִ ְיח' ֵהֵחל, ַהּקְ ֵ הּוִדים ֶאת ְלַהְתִקיף ַהׁשּ ִאְסלַ  ַהּכֹוְפִרים ַהּיְ י ַ)ןָט וְ , םּבָ לוּ  ּכִ  ַהּלָ

ט ִהְצִליחוּ  ּלֵ ּתַ ִדיָנה ַ)ל ְלִהׁשְ ל ֶאת ְלָגֵרׁש  ְוסֹוָפם ַהּמְ ֲאִמיִנים ּכָ דֹוָלה ְקבּוָצה. םייִּ ִמ לְ ְס ּמ0 ַה  ַהּמַ ל ּגְ  ׁשֶ
ְיח' ִביבְס  הָד כְּ לַ ְת ִה  מּוָסִתים ּפֹוְרִעים ֵ רֹאׁש  ָיָצא ְוהּוא, ַהׁשּ ֲחֶנה ּבְ יתוֹ  לֶא  ַהּמַ ל ּבֵ ַכיָמְר  ׁשֶ  ְתחוּ ּפִ . "ַהּיֹוֵ)ץ ּדְ

ַ)ר ֶאת ַ ְיח' ָראָק ", ַהׁשּ ֵ ף ׁשֹוְמֵרי ְלֵ)ֶבר ַהׁשּ ֹוְמִרים ִנְכְנסוּ  ְמֵהָרה ַ)ד". ַרע ָלֶכם עלַּ ב0 יְ  ַאֶחֶרת, "ַהּסַ  ֶאל ַהׁשּ
רוּ  ַהּיֹוֵ)ץ ִרים ַהּפֹוְרִעים ַ)ל לוֹ  ְוִסּפְ ּצָ ִית ַ)ל ׁשֶ ׁש  ָהָאדֹוןוְ , ַהּבַ ּקֵ ֵ לַ  ִדיַ) ְלהוֹ  םֵמֶה  ּבִ י ח'יְ ׁשּ  מּוָכן הּוא ּכִ

ֵגׁש  יִחידוּ  ּמוֹ ִע  ְלִהּפָ ה יֹוֵדַ) . "תּבִ ְיח' ָאַמר", ֵהיֵטב ַאּתָ ֵ ְכַנס ְלַאַחר ַהׁשּ ּנִ ִית ֶאל ׁשֶ י, "ַהּבַ  םיַמ ִא ָה  יֵמ יְ  ּכִ
ן, ְספּוִרים ּכֵ י ׁשֶ ְזּתִ ִביִבי ִרּכַ ים ַמֲאִמיִנים ִמּסְ ִפי ַרּבִ ּלְ ֶרַגע יזּתִ ְלַה  מּוָכִנים יִת ָא ָר הוֹ  ׁשֶ  רֹאׁשוֹ  תֶא  דָח ֶא  ּבְ
ר ֲאִני מּוָכן. ִדיָנהּמְ בַּ  ֲהִפיָכה ַ)ל ּוְלַהְכִריז ְתַנאי, ייִת נִ כְ ּתָ  ַ)ל ְלַוּתֵ ים ּבִ ְסּכִ ּתַ ל וֹ ּת ְמ ַת חוֹ בְּ  םּתֹ ַלְח  ׁשֶ  ׁשֶ

בֵּ  ַ)ל םיַמ ִא ָה  ִלילֵ  ינֵ ׁשְ  יּגַ ֶהם ְוִתְכּתֹב ֵאּלוּ  ְקָלף יּגְ ִפי ּבָ ַלף, רוֹ בְּ ַד בְּ  ".יַר בָ ּדְ  ּכְ ְיח' ׁשָ ֵ ִלילֵ  ינֵ ׁשְ  ַהׁשּ , ְקָלף יּגְ
ֵ)ין ִגּלֹות ּכְ ְלטֹון יַצוֵּ  ֶאת ּכֹוְתִבים ָהיוּ  ֲ)ֵליֶהן ַהּמְ ִ ָהֶאָחד, ַהׁשּ ׁשֶ יק הִנְרֶא  ּכְ ִני יֹוִמין ַ)ּתִ ֵ . ְוָטִרי ָחָדׁש  ְוַהׁשּ

ָלף ַ)ל יק ַהּקְ ה ָהַ)ּתִ ְיח' ִצּוָ ֵ ָבִריםכַּ  בּתֹ כְ לִ  הּוִדייְּ ַה  לַ)  ַהׁשּ ִאים ּדְ י, תוּ ֵ)דלְ  ְוזֹאת: "ַהּבָ ַהּבֹוֵרא ַאֲחֵרי ּכִ  ׁשֶ
ם ָמַנע ׁשֶ לֹש3 ֵמָהֶאֶרץ ּגֶ ִנים ׁשָ לּוי ֵנס הּוִדיַהיְּ  ֶהָחָכם לחֹולֵ , ׁשָ ִמים ָיְרדוּ  ּוִבְזכּותוֹ  ּגָ ׁשָ י, ּגְ חֹותְפ ַמ  ּכִ  ּתְ

ִמים ׁשָ יֵדי ְמצּוִיים ַהּגְ הּוִדים ּבִ ַתְחּתִ ". ַהּיְ ָטר יתּבְ ְ ה ַהׁשּ ְיח' ִצּוָ ֵ ֲאִריךְ  בּתֹ כְ לִ  הּוִדייְּ לַ  ַהׁשּ ְפֵני ָקדּום ּתַ ּלִ  ׁשֶ
ָנה ֵמָאה יָקה חֹוֶתֶמתַלְחּתֹם בַּ  , ְוָסמּוְך לוֹ ׁשָ ָטר ַ)ל. ָהַ)ּתִ ְ ִני ַהׁשּ ֵ ה ַהׁשּ י, בּתֹ כְ לִ  הּוִדיַהיְּ  ִהְצַטּוָ  םיַמ ִא ָה  ּכִ

י מֹוִדיַ)  ר הּוא ּכִ ּטֵ ְפִק  ִמְתּפַ יםַהְמר0  ָטָאיוֲח  בֶק ֵ)  ידוֹ ִמּתַ ה הּוא ְמקֹומוֹ  ְוַ)ל, ּבִ ְיח' ֶאת ְמַמּנֶ ֵ    .יםִה ָר בְּ ִא  ַהׁשּ

ַקע הּוִדיַהיְּ  ץֵ) וֹ ַהיּ  ים ֲאִני: "ָאַמר ּוְלַבּסֹוף, ִהְרהּוִריםבְּ  ׁשָ ַ)  ַמְסּכִ יָמה ֶאת ְלַבּצֵ ׂשִ הּוא", ַהּמְ ׁשֶ  לֵט וֹ נ ּכְ
ָלף ְמִגּלֹות ֶאת ָ)ה רְלַאַח . ֲ)בֹוָדתוֹ  רַד ֲח לַ  ּופֹוֶנה ַהּקְ ה ׁשָ ִגּלֹות ִעם ַהּיֹוֵ)ץ ָיָצא, ַקּלָ ְיח' ַהּמְ ֵ ַדק ְוַהׁשּ  ֶאת ּבָ

ֵה  ְוָרָאה ןְכנָ ּתָ  ית ַהּיֹוֵ)ץ ִמֵהר  .ּדִֹפי ְללֹא ֹותֲ)ׂשּוי ןׁשֶ ְיח'ִמּבֵ ֵ ד ֶאל ַהׁשּ ְסּגָ ִגּלֹות ֶאת ִהְטִמין םׁשָ , ַהּמִ  ַהּמְ
ַכד יק ֶחֶרס ּבְ ה אֹותוֹ  יַח ְוִהנִּ  ַ)ּתִ ִפּנָ ֶרת ּבְ יֹום. ִנְסּתֶ י ּבְ ִ ׁשּ ס, ׁשִ ּנֵ ְיח' ּכִ ֵ עֹוד, יוינָ ִמ ֲא ַמ  ֶאת ַהׁשּ ַכי ּבְ  הּוִדיַהיְּ  ָמְרּדְ

ׁש  םֵמַר  ְמַבּקֵ ל ּבָ הּוִדים ׁשֶ ֲ)ִנית ַ)ל ְלַהְכִריז ַהּיְ זֵ  בֶק ֵ)  ,ְסִליחֹות ִמיַרתֲא וַ  ּתַ ה ָרהּגְ  םאָר וָּ צַ  ַ)ל היָ לוּ ּתְ ׁשֶ  ָקׁשָ
ְכָנּה  ֶאת ְלָפֵרט ִליִמבְּ  ְדָר . ּתָ ְיח' ֵהֵחל וֹ תׁשָ ּבִ ֵ י רּפֵ ְלַס  ַהׁשּ ה םיָא בִ נְ  ּכִ ּלָ ה ְלָפָניו ִהְתּגַ י ַהּסֹוד ֶאת לוֹ  ְוִגּלָ  ּכִ
ַח ְפ ַמ  ִמים ּתֵ ׁשָ הּוִדים ֵאֶצל ִנְמָצא ַהּגְ ַלף רוֹ בְּ ַד ּובְ , ַהּיְ ד ֶאת ׁשָ יק ַהּכַ ּנוּ  ְוהֹוִציא ָהַ)ּתִ ִוי ֶאת ִמּמֶ ׁשָ  לַהּגְ  ןַהּיָ

הּוא ׁשֶ ׁש  ּכְ ים ֵמַאַחד ְמַבּקֵ ִדים ָהִאיׁשִ ְכּבָ ֶלא הְלַמְרבֵּ . נוֹ כְ ּתָ  ֶאת ְלַהְקִריא ַהּנִ ַמע ַהּפֶ ְיח' ׁשָ ֵ יַצד ַהׁשּ  ָהִאיׁש  ּכֵ
ָתב ִמּתֹוךְ  קֹוֵרא י ַהּכְ ם ָאָדם ָלקּום ָ)ִתיד ּכִ ׁשֵ ְיח' ּבְ ֵ ה יםִה ָר בְּ ִא  ַהׁשּ ַנּסֶ ּיְ  ִסיתּוְלָה  לׁשֹולָ  םאֹוָת  ְלהֹוִליךְ  ׁשֶ

הּוִדים ֶנֶגד ֶקר אּוָלם, ַהּיְ ִפיו ׁשֶ קֹום ָקָמה ְמהּוָמה. ֶנֱאָלח ןרָ ְק ׁשַ  ְוהּוא ּבְ ּמָ ְיח', ּבַ ֵ ה ְוַהׁשּ ָ  ְלַהֲאִמין ִהְתַקׁשּ
ַמ ְלִמ  ְמִהירּות. ָאְזָניו עׁשְ ַלף ּבִ ָלף ֶאת ׁשָ ִני ַהּקְ ֵ ם  ַאךְ , ַהׁשּ ב םׁשָ ּגַ י ׁשּוב ִנְכּתַ אי הּוא ּכִ  ֶאת ַהּמֹוִליךְ  ַרּמַ
ׁש  ַאףוְ , לׁשֹולָ  יוינָ ִמ ֲא ַמ  דֹול  םַמ יִא ָה  ֶאת ְלָהִדיַח  ְמַבּקֵ ְפִקידוֹ ַהּגָ ה ְמֵהָרה ַ)ד. ִמּתַ  ֶאת תוֹ ִלְתל םַמ יִא ָה  ִצּוָ

ְיח' ֵ ִככַּ  ַהּבֹוֵגד ַהׁשּ ְמעוּ  ְלַמַ)ן ִעירָה  רּבְ ׁש  םַמ יִא ָה ׁשֶ כְ וּ , ָראוּ יְויִ  ִיׁשְ ּקֵ כַ  ּבִ ְרּדְ ִרים הּוִדיַהיְּ  יִמּמָ ה, ֶהְסּבֵ ּלָ  לוֹ  ּגִ
הַה  י ּלָ ַתב הּוא ּכִ ִגּלֹות ֶאת ּכָ ְכַת  ַהּמְ ה ְסָתִרים בּבִ ּלֶ ְתּגַ ּמִ עֹות רְלַאַח  ַרק ׁשֶ יל ַח יְצלִ ִה  ְוָכךְ , רּפָ ְס ִמ  ׁשָ  ְלַהּפִ

ְיח' ֵ ַפח ֶאת ַהׁשּ יָמןיהּוֵד ְולִ ּוְלַהֲ)ִבירֹו ִמן ָהעֹוָלם,  יםׁשִ ְק וֹ יּ ַה  ּבְ ׂשן ִויָקר י ּתֵ ְמָחה ְוׂשָ   �     .ָהְיָתה אֹוָרה ְוׂשִ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ   ַהּקָ
ֹבא ֲ)ָמֵלק ֹוָרהּת בַּ  לוּ ּצְ ַ  ְת נִּ ׁשֶ  ִלְהיֹות - (שמות יז, ח) ַוּיָ

ָלה ְמׁשְ ּנִ ִתיב, ֵאׁש ְל וּ  ַמִיםְל  ׁשֶ ּכְ ֵאׁש  ׁשֶ ְולֹא, ֹכה ְדָבִרי ּכָ
קוּ  ּה  ִנְתַ ּסְ ִמְלַחְמּתָ ל ּבְ אֹון םיׁשָ נִ ֱ  ֶה  ֶזהָל , ּתֹוָרה ׁשֶ ִצּמָ ּבְ

ֶנֶגד ִחיַנת ּכְ ִים ּבְ ְלָחָמה ּוְבֵאׁש , ַהּמַ ל ַהּמִ   :ֲ ָמֵלק ׁשֶ
ה ֶאלַוּיֹאֶמ  ַ) ־ר ֹמש2ֶ ם - (שם יז, ט)ְיהֹוׁש1 ה ִנְתַחּכֵ ֹמש+ֶ

יר ִהּכִ ׁשֶ הּוא ֶהָ ֹון ּכְ ּטּול ְלַצד ׁשֶ ָאַמר, ַהּתֹוָרה ִמְלֶחֶמת ּבִ
א ְלָחָמהּמִ ַל  ָלֵצאת ָראּוי ֵאין ֱאַמר, ַ  ׁש, וֹ היְ  ֶאּלָ ּנֶ ָ ָליו ׁשֶ
ֵ ֶסק ָהֹאֶהל ִמּתֹוךְ  ָיִמיׁש  לֹא ְבַחר וֹ ל ְוָאַמר, ַהּתֹוָרה ּבְ ּיִ ׁשֶ

רגַּ ְת יִ  ֶזהּובָ , ּבוֹ  ֹוֵצאיּ ּכַ    :ָהָיה ְוֵכן, ָ ָליו ּבֵ
ה ִאם ֹקִלי־ְוַ)ּתָ ְמעּו ּבְ ׁשְ מֹוַ) ּתִ ה' הָפ ּכָ  - ה), ט(שם י ׁשָ

ִגיִגית רָה ָה  ֲ ֵליֶהם לוּ  ַ ד ּכְ ּבְ ּקִ , םָחָכ  ּתֹוַרת ֲ ֵליֶהם ׁשֶ
ַכי יֵמ יְ  ַ ד ָהָיה ּוְבֹאֶנס ָראוּ  ָמְרּדְ יםַל  םָחָכ  תּלַ  , ּפְ  ׁשֶ ַחּיִ

ר ַכי ָלֶהם ָ ׂשוּ  ֲאׁשֶ ר ָמְרּדְ ל ָחְזרוּ , ְוֶאְסּתֵ ָרצֹון ְלַקּבֵ םְלַקיֵּ  ּבְ
ל ָבר ּכָ ר ּדָ נוּ  ׁשוּ ּדְ ְיַח  ֲאׁשֶ רַאַח , םיֶה ֵמ ְכ ַח  ֲ ֵליֶהם ִויַתּקְ

ר יִקים הַמֲ ׂשֵ  לוּ ְד גָּ  הַמ  אוּ ָר  ֲאׁשֶ ּדִ ּזּוָלָתם, ַהּצַ ָהָיה לֹא ׁשֶ
ַאר ֹוְנֵאיֶהם םרֹש+ֶ  ִנׁשְ ל ִמׂשּ ָרֵאל ׁשֶ   :ִיׂשְ

אן -  (במדבר כד, ז)ְוָירֹם ֵמֲאַגג ַמְלּכֹו  ה ּכָ ּלָ ָרֵאל תכוּ ְל ַמ  ּגִ ִיׂשְ
ֶמת ּיֶ ִהיא גֵמֲאגַ  היָל ִח ְת ִה ׁשֶ  ַהּקַ ִראׁשֹוָנה ֲ ָמֵלק תכוּ ְל ַמ  ׁשֶ
ה ָ ׂשָ ם לאוּ ׁשָ  ׁשֶ ָ ָנה לאוּ ׁשָ  תכוּ ְל ַמ  ִנְפְסָקה ּוִמׁשּ ְוִנּתְ
הּוא ַהּטֹוב ְלֵרֵ הוּ  הׁשֶ  ַ םְוַט , דוִ ּדָ  ׁשֶ ּנָ ַמְלכּותוֹ  תַל ְתָח ַה  ּכִ

ת ְלָהִעיר, גֵמֲאגַ  ָבר ִסּבַ ָהָיה ַהּדָ ד ׁשֶ רּוׁש , ֲאָגג ִמּצַ ּפֵ
יחוֹ  ִהּנִ אֹוָתּה  ל"זַ  םָר ְמ ָא ּכְ , גוֹ ָר ֲה  ְולֹא ַחי לאוּ ׁשָ  ׁשֶ ּבְ ׁשֶ

ִריץ הָל יְ ּלַ ַה  ה ְוֶזה, ֲ ָמֵלק ַרעזֶ  גֲאגַ  ִהׁשְ ַלֲ ִקיַרת ִסּבָ
תוֹ , דוִ ּדָ  תיבֵּ  תכוּ ְל ַמ  ּוְלרֹוֵמם לאוּ ׁשָ  תכוּ ְל ַמ  א ַמְלכ1 ֵ ׂשּ ְוִתּנַ

יַח  תכוּ ְל ַמ  ִהיא ׁשִ הּוא ַהּמָ ְכִתיב, דוִ ּדָ  ׁשֶ ךְ ֶל ֶמ  דוִ ּדָ  יְוַ ְבּדִ  ּדִ
ָ ְונִ  ָירֹום, ֲ ֵליֶהם ְעָיה ָאמּורּכָ  ְמֹאד ְמֹאד ּה ְוָגַב  אׂשּ יׁשַ . ּבִ

ָאְמר ִיְרֶצה עֹוד ת, גֵמֲאגַ  ְוָירֹם וֹ ּבְ ִחּלַ ּתְ ת ׁשֶ ּלַ ךְ ֶל ֶמ  ּפְ ,
יַח  ׁשִ ל, ֲ ָמֵלק ִמְלֶחֶמת ִהיא ַהּמָ ּכָ א ֲ ָמֵלק ׁשֶ גֵמֲאגַ  ּבָ

דּוַ   ּיָ ָאַמר ל"זַ  ְוָאְמרוּ , ּכַ "ה  ׁשֶ ּבָ א ֵאיןַהּקָ ּסֵ ֵלם ַהּכִ ַ ד ׁשָ
ֵ ְוִתנַּ  ֲ ָמֵלק רֶכ זֵ  ֶחהּמָ יִּ ׁשֶ  ל ַ ל ַמְלכּותוֹ  אׂשּ   :םָהעֹוָל  ּכָ

  
  

מלכות פרס החלה בשנת ג'שפ"ט לאחר מות 
בלשצאר בן אוויל מרודך בן נבוכנדאצר, בליל פסח, 

 70כשהוציא את כלי המקדש אחר שטעה בחשבון 
השנים לחורבות ירושלים. בשנת ג'ש"צ החלה 
מלכות כורש שנקרא גם ארתחשסתא ודריוש, 
ובאותה שנה הכריז על שיבת ציון בראשות זרובבל 
בן שאלתיאל ויהושע בן יהוצדק, ועמם היו נחמיה 
בן חכליה, מרדכי היהודי, שריה ורעליה, והנביאים 

איש. העולים הניחו  42,360חגי וזכריה, ועמם עלו 
את יסודות בית המקדש, אולם הבנייה נעצרה 

שנה בגלל צרי יהודה ובנימין. בשנת  18במשך 
"ה ג'שצ"ב עלה אחשוורוש על כיסאו, ובשנת ג'שצ

שהיא שנת שלוש למלכותו עשה משתה, בה הוציא 
גם הוא את כלי המקדש, כי אף הוא טעה בחשבון 
שבעים שנות החורבן, ובאותה סעודה נהרגה ושתי 

שנים, בטבת  4שהיתה נינתו של נבוכדנאצר. כעבור 
ג'שצ"ט, נבחרה אסתר בת אביחיל למלכה 

למלכות  12־לאחשוורוש. בי"ג בניסן ג'ת"ד, השנה ה
חשוורוש, הפיל המן את הפור להרוג את עם א

ישראל, וקבע את יום י"ג באדר בשנה שלאחר מכן 
ליום ההרג ושלח איגרות לכל מדינות המלך. אסתר 
הכריזה על ימי צום בימים י"ד, ט"ו וט"ז בניסן, 
ובאותה שנה לא אכלו כלל בליל הסדר, ויש אומרים 

תה שהתענית היתה בחודש אדר. ביום ט"ו בניסן עש
אסתר את המשתה הראשון למלך והמן, ובליל ט"ז 
בניסן נדדה שנת המלך. ביום ט"ז בניסן הרכיב המן 
את מרדכי ברחובות שושן, ולאחר המשתה השני 
נתלה המן לעת ערב. בכ"ג בסיון ג'ת"ד כתב מרדכי 
את האיגרת השנית, וקבע את יום י"ג באדר ג'ת"ה 

ובי"ד בו  להרוג את האויבים בכל מלכות אחשוורוש,
הרגו את האויבים אשר בשושן. בי"ד באדר ג'ת"ו 

  נכתבה המגילה, ובשנת ג'ת"ז מלך דרויש בן אסתר.
?  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  

  
ֵביתוֹ  ּפּוִריםת ּדַ )0 ְס בִּ  ּבְ ל ׁשֶ י ׁשֶ ל ּה בָּ ַר , ןיְ ֵט ׁשְ נְ ֶר אוֹ  ַיֲ)ֹקב ַרּבִ ַ)ם ּבוּ ֵס ֵה ", ַיֲ)ֹקב ְיׁשּועֹות" ּוַבַ)ל בבוֹ ְל  ׁשֶ ְלִמיָדיו ּפַ , ּתַ

נֵ  ִעם ַיַחד ה יַרּבָ ִהּלָ ְלִמיִדים ֵמֲחׁשּוֵבי דֶאָח . יָה ֶס נָ ְר ַפ וּ  ַהּקְ י ָהָיה ַהּתַ ַ)ל שׂ בֶּ יְ טוֹ  הש3ֶ מֹ  ַאֲהרֹן ַרּבִ ", ם"ֵא ְר  ֹפתּתֹוֲ) " ּבַ
ב ּוְלִצּדוֹ  ְרְנֵסי ֶאָחד ָיׁשַ ה ִמּפַ ִהּלָ ם ַהּקְ ׁשֵ ָהָיה, גְר בֶּ ְצ ְר ֶה  ַנְחָמן הש3ֶ מֹ  ּבְ ה ׁשֶ ּנֶ ּום ַ)ל ְממ0 ְנְקֵסי ִרׁשּ  תירוֹ ִט ּפְ ַה וְ  תדוֹ לֵּ ַה  ּפִ

ל תְקִה  ׁשֶ דֹוָלה בבוֹ ְל  ּלַ ל ֵ)ינוֹ . ַהּגְ ָבר ֶזה ָצָרה ָהְיָתה ֶזה סְרנָ ּפַ  ׁשֶ ַרבִּ  ִמּכְ  יטוֹ נִ ְק ַמ  ָהָיה ְוָתִדיר, הש3ֶ מֹ  ַאֲהרֹן יּבְ
ילוֹ  ּפִ ַמֲהַל . ּוַמׁשְ ה ךְ ּבְ ּדָ 0( יַ)  סנָ ְר ּפַ  אֹותוֹ  ָקם, ַהּסְ י, ְדַאְתָרא אָר ּמָ ַל  ְוִהּצִ ל ב'ַר  ֹותנּ ְלַמ  ֵיׁש  ּכִ ֵדי, ִרים'ּפוּ ־ׁשֶ  ֶאת ַח ּמֵ ְלׂשַ  ּכְ

יםַהְמס0  ְדָבִרים ּבִ ִחיםְמׂשַ  ּבִ ִדים ּמְ ּדָ ָדת ּוְמח0 ְרנָ  ,ָהַרב לוֹ  הַנֲ)נָ . ַהּיֹום ּכְ יַ)  סְוַהּפַ י ֶאת ְלָכךְ  ֹותנּ ַמ ְל  ִהּצִ  הש3ֶ מֹ  ַאֲהרֹן ַרּבִ
ִעּלּוי בׁשַ ְח נֶּ ׁשֶ , שׂ בֶּ יְ טוֹ  ְפָלג ּכְ ל. ָוִתיק ְוַלְמָדן מ0 י ִקּבֵ ּנּוי ֶאת הש3ֶ מֹ  ַאֲהרֹן ַרּבִ את ֵהֵחל ֲאָתר־ְוַ)ל, ַהּמִ ָר  ֶאת ָלׂשֵ  וֹ תׁשָ ּדְ

ְבִדיחוּ  ֵר : "ַ)תַהּדַ  תּבִ יתּבְ ד סְרנָ ּפַ ַל  ְלהֹודֹות ֲאִני רֹוֶצה, יַר בָ ּדְ  אׁשִ ְכּבָ ְזכּותוֹ  ַהּנִ ּבִ י ׁשֶ ְלּתִ ּנּוי ֶאת ִקּבַ  ׁש ּמֵ ְלׁשַ  ֶהָחׁשּוב ַהּמִ
ַרב ל ּכְ ל ֹומוֹ ְמק ַ)ל ּפּוִרים ׁשֶ א עֹוד ְולֹא, ָרץֲ) ַהנַּ  מֹוֵרנוּ  ׁשֶ יבּות ְיֵתָרה ֶאּלָ פּוִרים ֶזה סְלַפְרנָ  לוֹ  נֹוַדַ)ת ֲחׁשִ ֲהֵרי, ּבְ  ׁשֶ

י בֹות ָראׁשֵ ל ַהּתֵ מוֹ  ׁשֶ מוֹ  עֹוִלים ׁשְ ׁשְ ל ּכִ ְלִמיד ָמָצא לֹא זֹאת ַאף ְוַ)ל, ןָמ ָה  ׁשֶ י ָנֶאה ּתַ ּנִ ָד  הָר ׂשְ ְלִמ  ִמּמֶ  הִנְכּבָ
ל ו. ..ךְ כָּ ־ּכָ יג ֲאִני רֹוֶצה ְוַ)ְכׁשָ ְפֵניֶכם ְלַהּצִ ַבר ּבִ ֶהֱ)לֵ  ָמה־ּדְ ַמֲח  יִתיׁשֶ יּבְ ְבּתִ י, ׁשַ י ּכִ ְעּתִ ְסָקָנה ִהּגַ ם ַלּמַ ּגַ  עׁשָ ָהָר  ןָמ ָה  ׁשֶ

ה הּוא ַאף ָהָיה ּנֶ ְנְקֵסי ַ)ל ְממ0 מוֹ  תירוֹ ִט ּפְ ַה וְ  תדוֹ ּלֵ ַה  ּפִ ְרנָ  נוּ ֵ) ּדְָ י0 ְמ  ּכְ ְ  סַהּפַ ׁשּ מוֹ  מוֹ ׁשֶ ׁשְ ֲהֵרי, ּכִ ַחר ןָמ ָה  ׁשֶ ְוָקא ּבָ  ּדַ
ֹחֶדׁש  ל ֶאת ּבוֹ  גרֹ ֲה ַל  ֲאָדר ּבְ הּוִדים ּכָ ה, ַהּיְ ְוָקא ְוָלּמָ ֲאָדר ּדַ ֵני? ּבַ ֹחֶדׁש  ִמּפְ ּבְ ה רַט ְפ נִ  ֶזה ׁשֶ  ָמַתי ָיַדע ּוֵמֵהיָכן. נוּ ַרבֵּ  ֹמש3ֶ

ה רַט ְפ נִ  א? ֹמש3ֶ ְרָח ־ַ)ל ֶאּלָ ה ָצִריךְ  ךְ ּכָ ָה  ,לֹוַמר ַאּתָ ה ָהָיה ןָמ ׁשֶ ּנֶ ימֹות ַ)ל ְממ0 ֵ  ְרׁשִ ִתים ְוִסְפֵרי מֹותַהׁשּ  ָהיוּ  ַהּמֵ
תּוִחים ד ךְ ַא . ְלָפָניו ּפְ ְנְקֵסי ָהיוּ  ִאם, היָה ִמ ּתְ ַה  עֹוָלה ִמּיָ ֵ  ּפִ ַחת מֹותַהׁשּ ם ָצִריךְ  ָהָיה ֲהֵרי, ָידוֹ  ּתַ  הש3ֶ ּמֹ ׁשֶ  ָלַדַ)ת ּגַ

ם נוּ ַרבֵּ  ֹחֶדׁש  נֹוַלד ּגַ א? ּבוֹ  רַט ְפ נִ  ַרק ְולֹא, ֲאָדר ּבְ ָבר ֶאּלָ ּכְ ּתֹוָרה ֶנֱאַמר ׁשֶ י' ּבַ ֶרא ֹאתֹו ּכִ ה ־ַוּתֵ לֹש3ָ ֵנהּו ׁשְ ְצּפְ טֹוב הּוא ַוּתִ
אן, 'ְיָרִחים ם הש3ֶ ּמֹ ׁשֶ  ֵאפֹוא ִמּכָ ִפְנַק  ִנְרׁשַ ֹחֶדׁש  ַרק תדוֹ לֵּ ַה  סּבְ ָדה ֹחֶדׁש  ֶאת ןָמ ָה  ָיַדע ְולֹא, ִסיָון ּבְ י ַהּלֵ ּלוֹ  ָהֲאִמּתִ  ׁשֶ

ְסָקָנה ֶאתֵאפֹוא  סֹוֵתר ֶזה ְוֵאין, ָנכֹון לֶא  ָה  ַהּמַ ְנְקֵסיֶאת  לֵה נַ ְמ  ָהָיה ןָמ ׁשֶ י". הּדָ ַהְיל0  ּפִ ה ַאֲהרֹן ַרּבִ ם ֹמש3ֶ  ֶאת ִסּיֵ
ָר  ֶדת וֹ תׁשָ ּדְ ּדֶ ְמַחת ַהְמח0 ָהל ְלׂשִ ְרנָ  ּוְפֵני ,ַהּקָ   . ָחפוּ  סַהּפַ
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ָנה ְלִמיָדי ִכינוּ ֵה , ַאַחת ׁשָ ל וּתַ ה ִסּפּור ַ)ל ֶזהֲח ַמ  ֹוקִמּנֹוְבַהְרדּ  אבָ ַהּסָ  ׁשֶ ִגּלָ יגוּ , ַהּמְ ּיֹוֵתיֶהם ֶאת ְוִהּצִ מ0 ל ּדְ ַכי ׁשֶ  ָמְרּדְ

ר ַא  ׁש רוֹ וֵ ׁשְ ַח ֲא וַ  ןָמ ָה ֶאת  ְוֵכן, ְוֶאְסּתֵ ּיֹות רּוׁשְ מ0 ה ּדְ ִגּלָ מוּ  ְלַאַחר. ַהּמְ ּיְ ּסִ ֲחֶזה ֶאת ׁשֶ ְפ  ֶאת: "אבָ ַהּסָ  ָאַמר, ַהּמַ  ִקידוֹ ּתַ
ל ע  ןָמ ָה  ׁשֶ יג יֹוֵתר ַקלָהָרׁשָ ר ְלַהּצִ ְפִקידוֹ  ֶאת ֵמֲאׁשֶ ל ּתַ ַכי ׁשֶ הּוִדי ָמְרּדְ ָכל, ןכֵּ ׁשֶ . ַהּיְ  ִמּדֹות ְמצּויֹות נוּ ּתָ ֵמִא  ֶאָחד ּבְ
ֵ)ין, ְמַ)ט ֹותנּ ְמג0  ל ֹוָתיודּ ִמ  ּכְ ע ןָמ ָה  ׁשֶ ל ויָת וֹ לּ ג0 ְס וּ  ֹוָתיוִמדּ  ֶאת אּוָלם. ָהָרׁשָ ַכיָמְר  ׁשֶ יקצַּ ַה  ּדְ ה, ּדִ  ֶזהלָ וְ , ְלַחּקֹות ָקׁשֶ

ָחד ַמֲאָמץ ָצִריךְ  ֱאֶמת ִמי ְוַרק, ְמי0 ּבֶ ְדָרגֹות ׁשֶ בֹוהֹות  ּבִ מֹוהוּ ּגְ יג לוֹ ָיכ, ּכָ מּותוֹ  ֶאת ְלַהּצִ ל ּדְ ַכי ׁשֶ הּוִדי ָמְרּדְ   ". ַהּיְ
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ַ ַה  לֹום' ר'ׂשּ ַ)ְצמוֹ  ִלְקרֹא גֵה וֹ נ היָ ָה , ְלזִמבֶּ  ׁשָ הַה  ֶאת ּבְ ִגּלָ ְפֵני ּמְ ָהל ּבִ ַ)ת, ַהּקָ  ִיםַמ ׁשָ  ִיְרַאת ירּדִ ְח ַמ  ָהָיה תוֹ יָא ִר ְק  ּוִבׁשְ
ִלּבֹות ֹוְמִעים ּבְ ַחר עֹוד. ַהׁשּ ׁשַ ר, ָיָמיו ּבְ ֲאׁשֶ ֵצל ִהְסּתֹוֵפף ּכַ ִליןִמּל0  הַהחֹוזֶ  ּבְ דוֹ , ּבְ ּבְ ְקִריַאת וֹ בּ ַר  ּכִ ה ּבִ ִגּלָ  ּוְלַאַחר, ַהּמְ

ִריָאה ה ֶאת: "החֹוזֶ ַה  ָאַמר ַהּקְ ֲ)ׂשֶ ה ַהּמַ ָבר ַהּזֶ י ּכְ ַמְעּתִ ָ)ִמים ׁשָ ִפי אּוָלם, ֹותבּ ַר  ּפְ ר ּכְ ַסּפֵ ּמְ  עֹוד, ֶזה ֵרךְ בְ ַא  אֹותוֹ  ׁשֶ
י לֹא ַמְעּתִ ָנה". ֵמעֹוָלם ׁשָ בוּ , ַאַחת ׁשָ לוֹ  ינֵ בְּ  ִהְתַ)ּכְ ר ׁשָ ַ ַ)  יַרבִּ  ם,ַהׂשּ י ְיהֹוׁש0 ם ,ֶאְלָ)ָזר ְוַרּבִ ַדְרּכָ יַ) ּוכְ , ּבְ ִהּגִ  ֵליל ׁשֶ

ְכָפר ָללּון ֶנֶאְלצוּ  ּפּוִרים ֶרךְ  םֵא  ַ)לָקָטן  ּבִ ְמעוּ  םְוׁשָ  ַהּדֶ ה ֶאת ׁשָ ִגּלָ ׁשּוט ֵמָאָדם ַהּמְ ה ְקִריַאת רְלַאַח . ּפָ ִגּלָ  ,ַהּמְ
י ִהְצַטֵ)ר ּלֹא ַ)ל ֶאְלָ)ָזר ַרּבִ ֹמַ)  ָזָכה ׁשֶ ה ֶאת ִלׁשְ ִגּלָ מוֹ  ֵמָאִביו ַהּמְ ָכל ּכְ נָ  ּבְ ֹמַ)  ךְ ַר צְ ְוה0 , הׁשָ ׁשּוט ֵמִאיׁש  ִלׁשְ  ַ)ד, ּפָ

ּלֹא יׁש  ׁשֶ ל ֶרֶגׁש  ׁשּום ִהְרּגִ ה ׁשֶ ָ ׁשּ י ָאִחיו לוֹ  ָאַמר. ְקד0 ַ) ְיה ַרּבִ הַאְד : "ֹוׁש0 ֵמ  ֲאִני, ַרּבָ ךְ  ַ)ל ַח ׂשָ ְמָחה ּכָ דֹוָלה ׂשִ  ןכֵּ ׁשֶ , ּגְ
ָכל ָנה ּבְ ֹמַ)  זֹוֶכה ֲאִני ּה בָּ ׁשֶ  ׁשָ ה ֶאת ִלׁשְ ִגּלָ לֵ  ָנהוָּ ַהכַּ  ֵאין, ֵמָאִבינוּ  ַהּמְ ׁשְ ם מּותּבִ ֲהֵרי, הוָ ְצ ִמ  ְלׁשֵ ל ׁשֶ ּבּור ּכָ ּלוֹ  ּדִ  ׁשֶ

ם ַוֲאִני ,ַבׁש ּדְ ִמ  ָמתֹוק י ׂשָ ים ֶאל ִלּבִ ּלִ י ַהּיֹום ֲאָבל, הוָ ְצ ַהּמִ  ְלֶ)ֶצם קֹוםְמ בִּ  ַהּמִ ַמְעּתִ ָ ׁשּ ׁשֶ ה ֶאת ּכְ ִגּלָ ׁשּוט ֵמָאָדם ַהּמְ , ּפָ
ִהְלָכָתּה  הוָ ְצ ַהּמִ  ֶאת םְלַקיֵּ  ָזִכיִתי ׁש  ּכְ ה ׁשּום ְללֹא ַמּמָ ִנּיָ ֵמ  ֲאִני ְוָלֵכן, ללָ כְּ  ּפְ ךְ ־ַ)ל ְמֹאד ַח ׂשָ   ". ּכָ
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ְלֵהי ׁשִ ָלה, ָהִראׁשֹוָנה ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת ּבְ ּפְ  ה0

ֶלת מוּ  רּוְסָיה יִויהּוֵד  ָהרּוִסי ארַהּצַ  ֶמְמׁשֶ  ְמַ)ט ָנׁשְ
ּכּוי ַאֲחֵרי ִלְרָוָחה ל ּדִ ָ בַּ  ֵמאֹות ׁשֶ  ץֵפ ָח "ֶה . ִניםׁשּ

ים ְלִמיֵדי ִעם ַיַחד ָאז ָההׁשָ " ַחּיִ ִעיר תוֹ יבָ ׁשִ יְ  ּתַ  ּבְ
םִע  ְוַיַחד, ַאַחת ת ֵהֵסב ּמָ ּדַ ָדת ּפּוִרים ִלְס)0 . ַהּיֹום ּכְ

ֵהיִטיבוּ  ׁשֶ ְלִמיִדים ּכְ םִל  ֶאת ַהּתַ ְקׁשוּ , ּבָ  ָלֵצאת ּבִ
םַר  אּוָלם, חֹולָמ בְּ  ׁש  ּבָ ּקֵ ּלֹא םֶה ֵמ  ּבִ ֵני ,ִלְרֹקד ׁשֶ  ִמּפְ

אֹוָתּה  ּבְ  בֶק ֵ)  ָהעֹור יֵריִח ְמ  ְמֹאד רוּ ִהְתַיּקְ  ֵ)ת ׁשֶ
ְלָחָמה ֲ)ַלִים, ַהּמִ ָהְפכוּ  ְוַהּנַ  ,ְמֹאד ָיָקר ְלִמְצָרךְ  ׁשֶ

ַרע ֲ)לּולֹות ֵחק ְלִהּקָ ָ ַ)ת ּוְלִהׁשּ ׁשְ לוּ . ּודָהִרּק  ּבִ  ִקּבְ
ְלִמיִדים ָבָריו ֶאת ַהּתַ םנַ  אּוָלם, ּדְ ּתֹוְקָקה ְפׁשָ  ִהׁשְ

ִמְצַות ַהּיֹום ִלְרֹקד ְמֹאד ְלִמיִדים ַאַחד ָקם. ּכְ  ַהּתַ
ם ׁשֵ ֶמִניץ 'לׁשְ ְר ֶה  ּבְ  ֲחֵבָריוַאף וְ , יולָ ָ) נְ  ֶאת ְוָחַלץ ִמּקָ
ן ָ)ׂשוּ  ר ִלְרֹקד .ּכֵ ם ֶאְפׁשָ ִלי ּגַ רוְ , ַנֲ)ַלִים ּבְ  ָהִעּקָ

ְמָחהִלְהיֹות  ׂשִ   .ּבְ
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פּוִרים ַנת ּבְ י ָההׁשָ , ג"צַ ְר ּתַ  ׁשְ  ֱאִליֶמֶלךְ  ַאְבָרָהם ַרּבִ
ַלִים יןלִ ְר ּקַ ִמ  ירּוׁשָ ר ָחְלָתה  ,ּבִ ּתוֹ ְוַכֲאׁשֶ ל ּבִ  ֶאָחד ׁשֶ

 ִנְכַנס, ָהרֹוֵפא ֶאת ְזִעיקְלַה  ָיָצא ְוָאִביָה  ֵמֲחִסיָדיו
ַדְרּכוֹ  ֶ  הַמ  ַ)ל וֹ בּ ַר לְ  רּפֵ ְלַס  ּבְ י הַנֲ)נָ . לוֹ  ֵאַרעׁשּ  ָהַרּבִ
פּוִרים ִאםַה : "ְוָאַמר  ּפּוִרים ַוֲהֵרי? רֹוֵפא ָצִריךְ  ּבְ

ֶקה הּוא ׁשְ א ַהּמַ י לוֹ  ָנַתן". ַהּכֹל ֶאת ַהְמַרּפֵ  ָהַרּבִ
יף לוֹ  ְוהֹוָרה, ִמּכֹוסוֹ  ַיִין ְמַ)ט ִפ  ְלַהּטִ ּתוֹ  יּבְ ִין ֶאת ּבִ ת ּוֵבְרכוֹ , ַהּיַ ַהּבַ ְחִלים ׁשֶ ִלי ּתַ ק ּבְ ּקֵ ְזּדַ ּיִ ָלל ׁשֶ  תֶא  ְלַהְזִמין ּכְ

ֱאמּוָנה ֶהָחִסיד ָיָצא. ָהרֹוֵפא ה הָמ לֵ ׁשְ  ּבֶ ִדְבֵרי ְוָ)ׂשָ ָאה ֵנס ּוְבֶדֶרךְ , וֹ בּ ַר  ּכְ ת ִהְתַרּפְ ִליל ַהּבַ   . ּכָ
�  

  

ל -" ְוָרצּוי ְלֹרב ֶאָחיו" ל ְרצֹונוֹ  ּכָ ַכי ׁשֶ ה, ָהְיָתה הּוִדיַהיְּ  ָמְרּדְ ְתַרּבֶ ּתִ ין ְוָהַאֲהָבה ָהַאֲחָוה ׁשֶ ֵני יוָח ֶא  ּבֵ ָרֵאל ּבְ אּור ְוֶזהוּ . ִיׂשְ תּוב ּבֵ   ,ְרצֹונוֹ  ָהָיה ֶזה - ְוָרצּוי: ַהּכָ
ה - ְלרֹב ְתַרּבֶ ּתִ ל ׁשֶ ין ְוָהַאֲהָבה ָהַאֲחָוה - יוָח ֶא , ְוִתְגּדַ ֶרְך  ְוזוֹ , ְלֵרֵ)הוּ  ִאיׁש  ּבֵ ִהְנִחיל ַהּדֶ   ) ה"בית אהרן" מקארלין(. ַהּדֹורֹות ּוְלָכל ָלנוּ  ׁשֶ

 

  
ַח  ִניָ)  ּקֵ ֵביתוֹ  בֵס ֵה , דָח ֶא  ּפִ ל ּבְ יר ׁשֶ ת ֶאָחד ָ)ׁשִ ּדַ ְס)1  ּבִ

יׁשוּ , ּפּוִרים ִהּגִ ח ַיִין ּוְכׁשֶ ּבָ ה ְמׁש1 ִתּיָ  ָהאֹוֵרַח  לוֹ  ָמַזג ִלׁשְ
דֹוָלה ּכֹוס ַיִין ֵלָאהְמ  ּגְ ַ)ִין ַהְמָאֵרַח  ּבוֹ  ֵהִציץ. ּבְ , ָצָרה ּבְ

, ְצָמּה ַ)  ַהּכֹוס ִמן םגֹּ ְל ּתִ  ְוַאל, ַלֲ)ָצִתי ַמעׁשְ " :לוֹ  ְוָאַמר
ן ּכֵ ִין ׁשֶ א, ְמֹאד ָחָזק ַהּיַ ". הוּ ֵל ְכ ָא ְו  ּבוֹ  ָך ּתְ ּפִ  ֶאת לבֹ ְט  ֶאּלָ

ה הֶמ  ת ָנַטל? ַח ֵר וֹ ָהא ָ)ׂשָ ה ּפַ יג ַרּכָ ּה  ְוִהְסּפִ ל ֶאת ּבָ  ּכָ
כּוַלת ּה  ַ)ד ַהּכֹוס ּתְ ּמָ ל וֹ ּפ ַא  ָחָרה. ּת1  ְוָאַמר ֵרַח ַהְמָא  ׁשֶ

מֹוָך  ִמְצַרִים יֹוְצֵאי ָהיוּ  ִאּלוּ : "לוֹ   ֶאת יםׁשִ ּבְ יַ ְמ  יוּ ָה , ּכָ
ם ם ִלְקִריַ)ת ִנְזָקִקים ָהיוּ  ְולֹא, ִטּבּול ְיֵדי־ַ)ל ַהּיָ ". ַהּיָ
ְך  ַח  ַח ֵר וֹ ָהא ִחּיֵ ּקֵ ַכְחּתָ : "ְוָאַמר ַהּפִ ּבְ , יְיִדיִד , ׁשָ  ַסחֶפ ׁשֶ

תֵאפֹוא  לֹוְקִחים יוּ ָה  ּוֵמַאִין, ַמּצֹות אֹוְכִלים   "?...הּכָ ַר  ּפַ

  

  

  
ְנָהג רֹב ַח ֵו ָהרוֹ  ַהּמִ ִהּלֹות ּבְ בֹות ֶאת ִלְקֹרא, ַהּקְ  ַהּתֵ

ל ִלְהיֹות" ֵביתוֹ  ׂשֵרר ִאיׁש ־ּכָ ּבַ " ּבְ הּמְ ׁשֶ י ִגּלָ ׂשִ  ן"ּבְ
ָמאִלית ָאְמרוּ  ּוְכִפי, ָרהָר ׂשְ  ׁשֹוןִמּלְ , ׂשְ ַמּסֶ  ׁשֶ  תֶכ ּבְ

ֲאִפּלוּ  הּלָ גִ ְמ  י  ׁשֶ ְרּדִ ֵביתוֹ  ִגידנָ  ִיְהֶיהַהּגַ  עֹוֶלה ְך ּכָ . ּבְ
ַמ  ְוֵכן, ְרּגּוםֵמַהּתַ  ּה  ָרהסוֹ ֵמַהּמָ  עַמׁשְ ב ּבָ  ית'ֵל  ִנְכּתַ
ִתיב י ּכְ ַהְינוּ , ן'"ׂשִ ֵאין ּדְ ָבה עֹוד ׁשֶ נַּ  ּדֹוָמה ּתֵ ּתַ  ְך "ּבַ

ָבה ְכּתְ ּנִ י ׁשֶ ׂשִ ָמאִלית ן"ּבְ א ׂשְ ָסֶמ  ֶאּלָ ּמֹוִפיָ)ה ְך "ּבְ  ׁשֶ
ָ)ִמים ָחֵמׁש  רוֹ  ְוֵכן, ּפְ סּוק ִעם ק"ּדַ ַר ָה  ִחּבְ  ַהּפָ

י" ם־ּכִ ֵרר ָ)ֵלינּו ּגַ ּתָ ֵרר־ִתׂשְ ּתָ  ַהּנֹוֲהִגים ֵיׁש  אּוָלם". ִהׂשְ
י־ַ)ל ְבֵרי ּפִ ר ּדִ ַ לֹום ַהׂשּ ְלז ׁשָ י ִלְקֹרא, ִמּבֶ ׂשִ  ְיָמִנית ן"ּבְ

ה ׁשֹוןִמּלְ  ְוהּוא ָחה ְרִאּיָ ּגָ ם־ַ)ל, ְוַהׁשְ ס ׁשֵ  ּוקַהּפָ
ים", ָקרֹוב ְולֹא ֲאׁשּוֶרּנוּ " ְמהוּ  ְוַרּבִ  ֶזה ִמְנָהג ַ)ל ּתָ

ֵני קֹורֹות ִמּפְ הּוְבאוּ  ַהּמְ ְך  ְוַגם, ְלֵ)יל ׁשֶ ָהָיה ִמּכָ  לוֹ  ׁשֶ
ֵביתוֹ  רׁשָ  לֹוַמר י, ּבְ ֶֹרׁש  ֲאׁשּוֶרּנוּ  ּכִ הּוא רׁשוּ  ִמׁשּ  ׁשֶ

ְתבוּ  ְוֵיׁש . ו"ע ֵחינַּ ִמ  ּכָ ַצ  ׁשֶ י, תחוּ ּבְ ּמִ ֵמ ׁשֶ  ׁשֶ ָ ֶחְלקוֹ  ַח ׂשּ  ּבְ
ֵביתוֹ  ּוְמׁשֹוֵרר ם הּוא ָאז, ּבְ   ...ּבוֹ  ּומֹוֵלְך  ׂשֹוֵרר ּגַ

  
ֹוׁש  ֵור� ּוא ֲאַחׁשְ    )(אסתר א, א ה�

ַטֲ)ֵמי נַּ  ּבְ ִני ְרּגּוםּתַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ְרִביִעי חמ1 , ׁשֵ
ָ)ה ָהָיה ׁש רוֹ ֵו ׁשְ ַח ֲא ׁשֶ  ְלכוּ  ְמָלִכים ֵמַאְרּבָ ּמָ  ֹוףּס ִמ  ׁשֶ
ר, ְוַאְחָאב המֹ לֹ ׁשְ  ְוֵהם, סֹופוֹ  ְוַ)ד עֹוָלםָה   ְנבּוַכְדֶנאּצַ
ַיְלקּוט רֱאַמ נֶּ ַל  זּמֵ ְלַר  ְוֵכן. ׁש רוֹ ֵו ׁשְ ַח ֲא ַו   ִניוֹ עְמ ׁשִ  ּבְ

ָהַרג, ףנֵ ָח  ֶמֶלְך  ָהָיה ׁש רוֹ ֵו ׁשְ ַח ֲא ׁשֶ  ִביל יּתִ ׁשְ ַו  ֶאת ׁשֶ ׁשְ  ּבִ
ְך ־ְוַאַחר, אֹוֲהבוֹ  ןָמ ָה  ִבילּבִ  אֹוֲהבוֹ  ֶאת ָהַרג ּכָ  ׁשְ

ּתוֹ  ע ֶאָחד ֵהם ְוַהֲחֵנִפים, ִאׁשְ ּתֹות ֵמַאְרּבַ ֵאיָנם ּכִ  ׁשֶ
לֹות ֵני ְמַקּבְ ִכיָנה ּפְ ֵהם, ׁשְ יָצִנים ׁשֶ , ַהֲחֵנִפים, ַהּלֵ

ְקָרִנים ַ ֵלי ַהׁשּ   )תפוחי חיים(. עָר ָה  ָלׁשֹון ּוְמַקּבְ
�  

ֹו ְלַבֽת ַכ�י ל� ּה ָמְרּדֳ �   )(ב, ז ְלָקָח

ַטֲ)ֵמי ְרגָּ  ּבְ ַמּסֶ  ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ְתִביר אּדַ  תֶכ ּבְ
ּקְ  לַא , הִגּלָ ְמ  א ְלַבת יֵר ּתִ ַהְינוּ , ַבִיתְל  ֶאּלָ א ּדְ ׂשָ ּנָ  ׁשֶ

הְל  אֹוָתּה  ָ יָבמֹות ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ ְו . ִאׁשּ א יתֵח נְ , ּבִ ְרּגָ  ּדַ
ָתא ּוְנֵסיב ִ ַר  ּוֵפֵרׁש , ִאּתְ ח לֹא י"ׁשּ ה ִתּקַ ָ  ֲחׁשּוָבה ִאׁשּ
ָך  אׁשֶ  ִמּמְ לִתְתַק  לֹא ּמָ בֹות ְוָלֵכן, ָ)ֶליָה  ּבֵ  ַהּתֵ

א תמוֹ ָ) ְט מ1  ַדְרּגָ י זּמֵ ְלַר , ְתִביר ּבְ ַכי ּכִ ם ָמְרּדְ  ִקּיֵ
ִנׂשּ  ר ִעם ּוָאיוּבְ ְבֵריֶאת  ֶאְסּתֵ   )השיר והשבח(. ֵאּלוּ ָה  ל"ֲחזַ  ּדִ

�  

ן �י ָהָמ ֵנ  ֶרת ּבְ ׂשֶ    )(ט, י ֲ%$

ַבת ֶרת ּתֵ א ֲ)ׂשֶ ְתִליׁשָ דֹוָל  ּבִ ֵדי, הּגְ ָבה ְלַהְפִסיק ּכְ  זוֹ  ּתֵ
בֹות אֹות ֵמַהּתֵ  בֹותּתֵ ַל  ּה יָכ ׁשִ ְמ ַה ְל וּ  ַאֲחֶריָה  ַהּבָ
ָפֶניָה  ּלְ ֶהן ׁשֶ ּבָ ֶרת מֹותׁשְ  ְמנּוִיים ׁשֶ ֵני ֲ)ׂשֶ , ןָמ ָה  ּבְ

ֶני ָהָמן ַ)ד הִגּלָ ְמ ּבִ  ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ּוְלַר  ֶרת ּבְ ֲ)ׂשֶ ּמֵ , ׁשֶ
ֶרת, ָצִריְך לֹוַמר ּבִ  יָמה ַאַחת. ֲ)ׂשֶ   )מילתא בטעמא(ְנׁשִ

�  
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