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יּובַּ  ָהֶאְמָצִעי ר"ָהַאְדמוֹ  ָגלּוי ְלַהְראֹות גֵה וֹ נ ָהָיה לֹא, ׁש אִויְט ִמּלְ  מֹוְפִתים ּבְ
ַבען ִמ  ָלהְלַמְע  ֶדהֶאל  יֹוֵצא ָהָיה ּבוֹ , עֶֹמרבָּ  ג"לַּ , חּוץ ִמ ַהּטֶ ָ ה ַהׂשּ  ּוַמְרּבֶ

ִיחּוד, מֹוְפִתיםבְּ  ָ#ה ּבְ ּפָ ַהׁשְ יָ#הֶאָחד,  ֹעֶמרבָּ  ג"לַ ְלֶזַרע ֹקֶדׁש. בְּ  ּבְ ה ִהּגִ ָ  ִאׁשּ
ִני תכַ וּ שׂ ֲח  ה, םּבָ ֵרךְ  ּוִבְקׁשָ ֵבן ְלִהְתּבָ י ָרָאה. ָזָכר ּבְ יׁש  ּוְכֵדי, ּה יָ נְ ָ# בְּ  ָהַרּבִ  ְלַהְלּבִ

ס ֶאת ַבעבַּ  ַהּנֵ ׁש , ּטֶ ּקֵ ה ּבִ ּנָ ל ֲחִתיָכה לכֹ ֱא לֶ  ִלְנהֹג ִמּמֶ ד זֹונֹותְמ  ׁשֶ קוּ  ִמּיָ  ָמּה ּבְ
 ְ ָלה. ָנָתּה ִמׁשּ ה ִקּבְ ָ ל ֲ#ָצתוֹ  ֶאת ָהִאׁשּ י ׁשֶ ַר  ְוהּוא, ָהַרּבִ י אֹוָתּה  ךְ ּבֵ ֵ#ת ּכִ  היָּ ַח  ּכְ

ָרה ְזכּות, ֵבן ּוְלׂשָ א ּבִ ּנָ בִּ  יָהֱאלִֹק  ַהּתַ ַ#ל י"ַרׁשְ ָנה ָ#ְבָרה לֹא. ּוָלאַהִהלּ  ּבַ , ׁשָ
ה  ְואֹוָתּה  ָ ֵני ָדהלְ יָ ִאׁשּ ִנים ׁשְ אֹוִמים ּבָ ִנים רַאַח , ּתְ ּכֹות ׁשָ ּלֹא ֲאר,  ֶזַרעלְ  ָזְכָתה ׁשֶ

ל נּ . ָמאיָּ ַק ־ׁשֶ ׁשֶ ָבר ֹוַדעּכְ , ָהֶאְמָצִעי ר"ָהַאְדמוֹ  ֶאל ַהְמֹקָרִבים דַח ַא  ִנְכַנס, ַהּדָ
ר פּול ַהּמֹוֵפת ַ#ל יַרבִּ לָ  ְוִסּפֵ ֲ#ׂשָ  ַהּכָ ּנַ ְזכּותוֹ  הׁשֶ ךְ . ּבִ י ִחּיֵ  ְרֶאהנִּ כַּ : "ְוָאַמר ָהַרּבִ

ה ָ ָהִאׁשּ ְמָ#ה ׁשֶ א, ַלֲ#ָצִתי ׁשָ ִהיא ֶאּלָ ֵני ָזְכָתה ֵכןְולָ  ְיֵתָרה ֲחִתיָכה ָנְטָלה ׁשֶ  ִלׁשְ
ִנים ְמקֹום ֶאָחד.  ּבָ אּבִ ְפָ#ִמים ֶאּלָ ּלִ ל ׁשֶ ְרֶאה, ּגֹוֵרַ#  ַהּמֹוִסיף ּכָ ן ְוַכּנִ ַהּבֵ ִני ׁשֶ ֵ  ַהׁשּ

ִדים ַ#ל ֶנהִיּמָ  ְתַנּגְ ָבָריו ְוַגם", ילַ ָ#  ַהּמִ ל ֵאּלוּ  ּדְ י ׁשֶ מוּ  ָהַרּבִ ִמים בֹותְר בִּ  ִהְתַקּיְ   .ַהּיָ
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ֵבית ֶנֶס  ּבְ דֹול תַהּכְ ׁש  ָהָיה, ְלבֹובבִּ ׁשֶ  ַהּגָ ּמָ ַ ים ֵנרֹות ַמְדִליק ַהׁשּ לַ  ַרּבִ עֶֹמר ג"ּבְ  ּבָ
בִּ  ִלְכבֹוד הּוגכַּ , י"ַרׁשְ ְקִהּלֹות ּנָ ָרֵאל ּבִ ַ#ם. ִיׂשְ ׁשֶ  ,ּפַ יַ# ּכְ אי ִהּגִ ּבַ  ֶאת ְוָרָאה ַהּגַ

ׁש  ּמָ ַ ה ַהׁשּ ַהְדָלַקת ַמְרּבֶ ַ#ס ,ֵנרֹות ּבְ ה: "ְוָאַמר ּכָ הּתַ  ָלּמָ הֹוָצאֹות ְרּבֶ רֹות ּבְ ּתָ  ְמי,
ת רֹות ִלְרִכיׁשַ י ֲהלֹא? ַהּנֵ ְמעֹון ַרּבִ מוֹ  הּוא ׁשִ ל ּכְ ִאים ּכָ ּנָ ים ַהּתַ דֹוׁשִ  ָאנוּ  ְוֵאין ,ַהּקְ
יֹום ְמאּוָמה ַמְדִליִקים ֶהם ַהִהּלּוָלא ּבְ ּלָ ֲ#סוֹ  רֹבבְּ  ."ׁשֶ ה ,ּכַ אי ִצּוָ ּבַ  ֶאת ְלַכּבֹות ַהּגַ

רֹות יפּותוֹ ּוִמּפְ , ַהּנֵ ּקִ ְדָבָריו ָ#ׂשוּ  ֵני ּתַ ים ָיִמים ָ#ְברוּ  לֹא. ּכִ אי, ַרּבִ ּבַ ֶזה ְוַהּגַ  ַהּלָ
ב ָנַפל ּכָ ֵמיַטב ָיָמיו ִמּתֹוְך ִיּסּוִרים. ְוִנְפַטר ְלִמׁשְ ָכְך  ּבְ ם ָראּו ּבְ ּלָ  ַ#ל עֶֹנׁש ּכ,

ַגע ּפָ ְכבֹודוֹ  ׁשֶ ל ּבִ בִּ  ׁשֶ ְלבֹוב ָנֲהגוּ  ּוֵמָאז, י"ַרׁשְ ים ֵנרֹות ְדִליקְלַה  ּבִ  יֹוֵתר ַרּבִ
ִהּלּוָלא בִּ  ּבָ ַרׁשְ ָמתוֹ  ּומֹוֵ#ד ַחג ְליֹום ִהּלּוָלתוֹ  יֹום ֶאת ְוָ#ׂשוּ  ,י"ּדְ   . ִלְכבֹוד ִנׁשְ

�  

ל ֵמֲחִסיָדיו דָח ֶא  ַמח"ַה  ׁשֶ יק ּצֶ יְז'ִניץ" ַצּדִ ַ#ם ָנַסע, ִמּוִ ָרֵאל ְלֶאֶרץ ּפַ  ְוָזָכה, ִיׂשְ
לַ  תַלֲ#לוֹ  עֶֹמר ג"ּבְ ל ִצּיּונוֹ  לֶא  ּבְ בִּ  ׁשֶ ף י"ַרׁשְ ּתֵ ּתַ דֹוָלה ִהּלּוָלאבַּ  ְוִהׁשְ . ִלְכבֹודוֹ  ַהּגְ

אֹוָתּה  ָנה ּבְ ִמים ָיְרדוּ  ׁשָ ׁשָ ִמירֹון יםזִּ ַ#  ּגְ ָצא, ּבְ ּיָ ּיּון ֵמֲחַצר ָהִאיׁש  ּוְכׁשֶ  ִליקֱח ֶה , ַהּצִ
מֹוַר  ֹבץ ִהְתַלְכֵלךְ  וֹ ילִע ּוְמ  רָה ָה  דּבְ יָון. ּבְ ַהּדֶ  ִמּכֵ ה לֹא, לוֹ  ָאָצה ֶרךְ ׁשֶ ּנָ  ִהְתּפַ

ד ְוָנַסע ְמִעילוֹ  ֶאת ְלַנּקֹות ם ַ#ּכוֹ  לַמ נְ לִ  ִמּיָ ָ  ֵהֵבאָת  ַהִאם. "יץ'נִ יזְ וִ בְּ  וֹ בּ ַר  לֶא  ּוִמׁשּ
ַבר ִלי ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ָמה־ּדְ י לוֹ ָא ׁשְ "? ִיׂשְ ד ָהַרּבִ ְכַנס ְלַאַחר ִמּיָ ּנִ  ְוֶהָחִסיד, ֵאָליו ׁשֶ

ב ֶרךְ ּוְבֶד , ָנבֹוךְ  ָ#ַמד ר ַאּגַ ֶ  הַמ  לוֹ  ִסּפֵ ֵצאתוֹ  לוֹ  ֵאַרעׁשּ ַמע. ןירוֹ ּמִ ִמ  ּבְ י ׁשָ  ֶאת ָהַרּבִ
ָבָריו ִעיל ֶאת ָנַטל, ּדְ ם ַהּמְ ְכּתָ ִעיל ֵר גֵּ  ּוְבָידוֹ , ַהּמ, ַ#ל ַהּמְ  ְלתֹוךְ ד ֶאת ַהּבֹוץ ׁשֶ

ַחתְט ִמ  ד ּפַ ׁשּום: "ְוָאַמר ּבַ ָנה ּבְ בָּ  ַמּתָ ֹו מכְּ  ֲהָנָאה ִלי םּגֹוֵר  ָת יָהיִ  לֹא עֹוָלםׁשֶ
ָנה אַקּדִ  ֵמַאְתָרא ֹקֶדׁש  תַמ ְד ַא , זוֹ  ְיָקָרה ַמּתָ ז". ,ִמירֹון יׁשָ ּפָ א ּבַ ּלָ ּה לֹא ְיס, ֶ#ְרּכָ   ׁשֶ
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ְרִלין" ַאֲהרֹן יתבֵּ "ַה  יַ#  ִמּקַ ַ#ם ִהּגִ לַ  יְטׁשֹובְרּדִ ְלבֶ  ּפַ  ֶאת םׁשָ  ְוָ#ַרךְ , ֹעֶמרבָּ  ג"ּבְ
בִּ  תלַ וּ לּ ִה  בֹודכְ לִ  ְלָחנוֹ ׁש,  ן. י"ַרׁשְ ּיָ ל ַהּדַ  ַ#ל הִנְמנָ  לֹא, 'לזְ יוֹ  ר', יְטׁשֹובְרּדִ בֶּ  ׁשֶ

יַ#  הּוא אּוָלם, ֲחִסיָדיו ף ִהּגִ ּתֵ ּתַ הּסְ בַּ  ּמוֹ ִע  ְלִהׁשְ ּדָ ַמֲהלַ . ּוָלאַהִהלּ  בֹודכְ לִ  #,  ךְ ּבְ
ה ּדָ ,# ָנה, ַהּסְ י ּפָ ן ֶאל ָהַרּבִ ּיָ ׁש  ַהּדַ ּנוּ  ּוִבּקֵ םבְּ  ֵמיְמָרא לֹוַמר ִמּמֶ בִּ  ׁשֵ ַ#ל י"ַרׁשְ  ּבַ

ן, ּוָלאַהִהלּ  ּיָ יר ְוַהּדַ ד ִהְזּכִ ֲאָמר ֶאת ִמּיָ יל מּוָטב: "ַהּמַ ּפִ ּיַ , ָהֵאׁש  ןְלִכְבׁשַ  ַ#ְצמוֹ  ׁשֶ
ין ְוַאל ֵני ַיְלּבִ יםבָּ ֹו רבֵ ֲח  ּפְ יךְ ". ַרּבִ י ִהְמׁשִ ְלׁשֹון" רָמ ִמּתָ ? ְמָנָלן: "ְוָאַמר ָהַרּבִ  ּכִ

ָמָרא ְמה. םׁשָ  ַהּגְ אֹוָתּה  אּוָלם, ַהֲחִסיִדים וּ ּתָ ָנה ּבְ ן דַק ְפ נִ  ׁשָ ּיָ ָתָמר ַהּדַ ת  ּכְ ֵאׁשֶ
אֹוִמים ָבִניםְיהּוָדה, בְּ  ִנים רְלַאַח , ּתְ ּכֹות ׁשָ ךְ  ֲאר, ִהְתַהּלֵ   .ְלֶפֶלא ִהייְ וַ , ֲ#ִריִרי ׁשֶ

  

  
ּק  ִפיָרה ּוֵניּתִ ֶזה ּוִמּיֹום, עֶֹמרבָּ  ג"לַ  ַ#ד ֵהם ַהּסְ

ִחים ן־ּתֹוָרהַמ  ֵריֲ# ׁשַ  ִנְפּתָ סּוק ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , ּתַ ּפָ ּבַ
ְדֵמי ָטֳהָרה  ב ּבִ ׁשֵ ת ָיִמים ּתֵ לֹש�ֶ ים יֹום ּוׁשְ לֹש�ִ ּוׁשְ

ָכל ע־ֹקֶדׁש לֹא־ּבְ , ְוַ#ד ָאז יֹום ג"לַ  רְלַאַח ַרק  ,ִתּגָ
ׁש לֹא ָתֹבא ַ$ד־ְמלֹאת ְיֵמ  ְקּדָ   .י ָטֳהָרּה ְוֶאל־ַהּמִ
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יֵמי ִפיָרה ּבִ תֶכ ַמּסֶ  ֶאת ִלְלֹמד נֹוֲהִגים ַהּסְ
ים רּפַ ְס ּמִ , ׁשֶ בּועֹותׁשְ  ּפִ ט"מ הּוא ּה בָּ ׁשֶ  ַהּדַ

ִמְניַ  ִפיָרה ְיֵמי ןּכְ ה ףּדַ בַּ . ַהּסְ לֹש�ָ ים ּוׁשְ לֹש�ִ ְ ַהׁשּ
ים ֶנֱאַמר עֹוׂשִ ֶאֶרץ ִהּלּוָלא ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ְוהּוא, ִיׂשְ

ּבִ  תַל וּ ּל ִה ְל  זֶמ ֶר  ִמירֹון י"ַרׁשְ יֹום ּבְ   .עֶֹמרבָּ  ג"לַ  ּבְ
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ַמּסֶ  ת תכֶ ּבְ ּבָ ף ׁשַ ר, ג"ַל  ּדַ ְזּכָ הּמַ ַה  מ, י ִעם  ֲ#ׂשֶ ַרּבִ
ר ְמעֹון ּבַ ָהָיה  יֹוַחאי־ׁשִ ָ#ָרהׁשֶ ּמְ אָר יְמ ּמֵ ַה  ְוזוֹ , ּבַ

ל ג"ַהּלַ  ּבִ  ׁשֶ ת י"ַרׁשְ ִחּלַ ַ  ִמּתְ   .ס"ַהׁשּ
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בֹות רּפַ ְס ִמ  ת ּתֵ לֹש2ֶ ס ׁשְ ֳהָרה ּוֵקיּפְ ת ַהּטָ ָפָרׁשַ ּבְ
ָבה, ט"מ הּוא, ְמצָֹרע ,מֹוֵ$ד ִהיא ג"ַהּלַ  ְוַהּתֵ
ז  "ׁשֶ ְלַרּמֵ ב  עֶֹמרּבָ  גּלַ יֹוםֶנְחׁשָ   . גָח וָ  מֹוֵ$ד ּכְ
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ים ֶנֱאַמר ְתִהּלִ ל" ּבִ יָטה ־ּגַ ִנְפָלאֹות ֵ#יַני ְוַאּבִ
ז ׁשֶ ", ִמּתֹוָרֶתךָ  יֹוםְלַרּמֵ , רעֶֹמ ּבָ  ג"ַל  הּוא ל"גַּ  ּבְ

ל ַהּתֹוָרה סֹודֹות ְלִגּלּוי ָזִכינוּ  א  ׁשֶ ּנָ ּבִ ַהּתַ   .י"ַרׁשְ
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ת אֹוְמִרים  ּבָ ׁשַ ְמחוּ יִ ּבְ תׁשַ  ֹוְמֵריׁש  ךָ ַמְלכּוְת ּבְ  ׂשְ , ּבָ
יוְ  בֹותַה  ָראׁשֵ הּוא ,ֹוַחאיי־רּבַ  עֹוןְמ ׁשִ ֵהם  ּתֵ ׁשֶ

ְבִחיַנת ת ּבִ ּבָ   .ׁש וֹ דַהּקָ  ַהרּזֹ בַּ  ּוָבאּמ כַּ , ׁשַ
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י -' ה יתבֵ ּבְ  םתּוִליׁשְ  בֹות ָראׁשֵ ִב  ּתֵ הּוא ׁשֶ "י ׁשֶ
ִליםוּ , ֹוַחאיי־רּבַ  עֹוןְמ ׁשִ  ּלְ אֹורֹו ִיְזַרח  ָאנוּ  ִמְתּפַ ׁשֶ

עֹוְמִדים  ִבים ּכְ ְחׁשָ  . ֱאלֵֹקינוּ  רֹותְצ ַח ּבְ ָ#ֵלינּו ַהּנֶ
�  

עי,  ּפַ י, עֹוָלמֹותָה  ָכלּבְ  בַר  ַפעׁשֶ  ׁשְ בֹות ָראׁשֵ ּתֵ
ּבִ ָה  ְזכ, י"ַרׁשְ ּבִ א ּותוֹ ׁשֶ ַפע ּבָ ֶ  .עֹוָלםלָ  ַהׁשּ

�  

עֶֹמר ג"ַל  ִמיד ָחל ּבָ ּיֹום ּתָ ָחל ּבַ ,ּפּוִרים ּבוֹ  ׁשֶ
ָנךְ  ֶל  ְוִסּמָ ְדמֹוִניםַהּקַ  ְוָאְמרוּ , ג"ַל  ּוִריםּפ  - ג"ּפֶ
ִאם ֵניֶהם ׁשֶ ׁשְ ם ֵיׁש  ּבִ ׁשֶ ל  ןִסּמָ  הּוא, ּגֶ    .עַפ ׁשֶ ׁשֶ

�  

ה י? ֹעֶמרָל  אְולֹ , עֶֹמרּבָ  ג"לַ ַהּיֹום  ִנְקָרא ָלּמָ ּכִ
ה הּוא ִגיַמְטִרּיָ י ְוַגם, הש�ֶ מֹ  ּבְ רַט ְפ נִ  ֹוםיּ בַּ  ּבוֹ  ּכִ

ּפֹוֵסק א"ַרּמָ ָה  ִריךְ  ׁשֶ ּצָ עֶֹמר לֹוַמר ׁשֶ  . ּבָ
�  

ִרי ׂשָ ִרי, ֶאֱחֶזה ֱאלֹוּהַ  ּוִמּבְ ׂשָ ּבִ  ִתּיֹותאוֹ  ּבְ , י"ַרׁשְ
ַ#ל־יָ  בֹוד ֶאת ִלְראֹות זֹוִכיםֹו דׁשֶ   . 'ה ּכְ

�  

ָיד ָרָמהּוְבֵני יִ  ָרֵאל יְֹצִאים ּבְ ֵריׁש : ּומוֹ ְוַתְרגּ , ׂשְ ּבְ
ֵרי. יֵל גְּ  ּבִ  ִתּיֹותאוֹ  ׁש "ּבְ ַ#ל, י"ַרׁשְ ּתֹוָרתוֹ  ְיֵדי־ׁשֶ
ָרֵאל ְצאוּ יֵ  לּות ִמן ִיׂשְ   .ַהרּזֹ בַּ  רֱאַמ נֶּ כַּ , ַהּגָ

)'יוקדים הם היקוד אור(נלקט מהספר '

  

  תשע"ול"ג בעומר, י"ח באייר     
.  

  
  
  
   

  

        
    

   

  
    

 יםִסּפּוִר    

 

ִניִנים   ּפְ

 

  בס"ד

  

  והנצחותלקבלת הגיליון 
 gmail.com 5806777@דוא"ל:

  

א ְזכּות ּנָ י יָהֱאלִֹק  ַהּתַ   יֹוַחאי־רּבַ  עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ
ֵגן ל ְוַ$ל ָ$ֵלינוּ  ּתָ ָרֵאל יתּבֵ  ּכָ ֵרְך , ִיׂשְ ָכל ְלִהְתּבָ ֵמיַט  יִמּלֵ  ּבְ  בּדְ



 

 

  

  

ל תוֹ ּצָ ִח ְמ ּבִ  ָ$  ז"ָהִריְדּבַ  ׁשֶ    ִדְקׁשֹט אְלָמ ּוְבָ$  יןֵד ָה  אְלָמ ּבְ

י קלֶ ֵח  ְלּתִ ֶחֶדת ֵמָהֲאִויָרה דִנְפָר  ּבִ ל ַהְמי, לַ  ּוָלאַהִהלּ  תַח ְמ ְוׂשִ  ירֹוןִמ  ׁשֶ ּבְ ּגּוִנים ֵהם, עֶֹמרבָּ  ג"ׁשֶ  ַהּנִ
ָחִדים ֶהם, ִמירֹון ינֵ וּ גּ נִ , ַהְמי, ּלָ ָחד ַטַ#ם ׁשֶ ְמָחה ְמעֹוְרִרים ְוֵהם, בֵר ְוָ#  ְמי, ִצּבּור ְיֵתָרה ׂשִ ֲחַצר ַהחֹוְגִגים ּבְ  ּבַ

ל ִצּיּונוֹ  בִּ  ׁשֶ ת ָמֹסֶרת ִמירֹון ינֵ וּ גּ נִ לְ . י"ַרׁשְ ִנים־ַרּבַ ּוב ֵחלֵה  ֵמָאז, ׁשָ ׁשּ ׁש  הּוִדיַהיְּ  ַהּיִ ּדָ ָ#ֵרי ַהְמח, ִליל ּבְ  ִלְפֵני ַהּגָ
לֹש2 ׁשְ ָנה ֵמאֹות ּכִ יָקה תַפ צְ  ִעירבָּ . ׁשָ ָנה, , ָהַ#ּתִ ים ׁשָ לֹש2ִ ֵמָאה ּוׁשְ ם ְיהּוִדי ֹוֵררִהְתגּ ִלְפֵני ּכְ ׁשֵ , עֹוןְמ ׁשִ  ר' ּבְ
ם ּלָ ּכ, ירּוהוּ  ׁשֶ ם־לַ#  ר'ֶט ינֶ ִר לָ ְק  ןעוֹ ְמ 'ׁשִ כְּ  ִהּכִ ָלִרינֶ  ׁשֵ ְצִחי טַהּקְ  ִמירֹון ינֵ וּ גּ נִ  ֶאת ןְלַנגֵּ  ַמְפִליא ָהָיה ּבוֹ , ַהּנִ

ְרַקע ַ#לֵמ  ּוְטָפַחִים ֶטַפח ַהחֹוְגִגים ֶאת ּוַמֲ#ֶלה, ִביםָהֲ#ֵר  יַ# . ַהּקַ ִהּגִ ׁשֶ , תוֹ יָ ְע ַר  ִעם ַיַחד תִלְצַפ  עֹוןְמ ׁשִ  ר' ּכְ
ָבר יוּ ָה  ֵניֶהם ּכְ ִאים ׁשְ ִמים ּבָ ּיָ ֵדי םָת נוּ ְק זִ  ְלֵ#ת ַאְרָצה ָ#לוּ  ְוֵהם, ּבַ ֵבר תוֹ ְוִלְזכּ , ֶרץָהָא  רַפ ֲ#  ֶאת ןְלחֹונֵ  ּכְ  ְלִהּקָ

ין ּטֹוב ְיֵמיֶהם אתְמלֹ  רְלַאַח  יָה בֶ גָ ְר  ּבֵ , תַפ צְ  ִעירבָּ  תוֹ עוּ ּקְ ּתַ ׁשְ ִה וְ  הְרצָ ַא  תוֹ לוֹ ֲ#  רְלַאַח  ָמה־ְזַמן. ִעיִמיםנְּ ּובַ  ּבַ
בֵ  ְקָבִרים דֶצֶמ  עֹוןְמ ׁשִ  ר' ׁש כַ ָר  יקַ# ָה  ִמיןלְ ָהַ#  יתּבְ ְצַפת ּתִ ּבִ ִמְנַה  ,ׁשֶ , ָיִמים ַלֲאִריכּות הלָּ ג, ְס כִ וְ  יםבִּ ַר  גּכְ

קֹום ֶאת ִלְפֹקד עֹוֶלה ָהָיה ֹחֶדׁש ־רֹאׁש  ֶ#ֶרב ּוְבָכל ְרֵקי ִמיַרתֲא בַּ  ֲחׁשוֹ לַ  ָצקּון ֶאת םׁשָ  ְוׁשֹוֵפךְ , ַהּמָ  ּפִ
ים ִהּלִ ָמתוֹ  ְלטֹוַבת ָקהָד צְ  ּוִבְנִתיַנת ּתְ ל ָיָמיו. ִנׁשְ ים, ְתִפּלֹותבִּ  ֵלִאיםְמ  ָהיוּ  עֹוןְמ ׁשִ  ר' ׁשֶ  טֹוִבים ַמֲ#ׂשִ

יםּוִבְקִביעּות  ִעים ַלֲאִויָרּה  ָלֵצאת גֵה וֹ נ היָ ָה , ָ#ָליו ִלּבוֹ  ּוְכטֹוב, ַלּתֹוָרה ִעּתִ ל ַהּנָ ב, תַפ צְ  ׁשֶ  ִעם יֹוׁשֵ
ָלִרינֶ  יקַ# ָה  טַהּקְ ּלוֹ  ּתִ ל יםגִ נוּ ֲ#  יִליםּוְצלִ , ׁשֶ ין יםכִ ּפְ ּתַ ׁשְ ִמ  ָהיוּ  רֹוןִמי ייֵר ׁשִ  ׁשֶ ל ָהֶריָה  ּבֵ  ְוחֹוְדִרים, תַפ צְ  ׁשֶ

ל םיֶה ֵת וֹ בּ לִ  לֶא  ָ#ֹמק ִה , תַפ צְ  ֵביּתֹוׁשְ  ׁשֶ ֶבת ֹאֶזן ּטוּ ׁשֶ ֶ ינֹותּמַ לַ  ַקׁשּ   . תכוֹ ּפְ ּתַ ׁשְ ּמִ ַה וְ  תבוֹ ֵר ָהֲ#  ְנּגִ

ַנת ׁשְ ָבר ָנַפל, ה"תרס ּבִ ָיֶמ  ּדָ ל יָה ּבְ יָקה תַפ צְ  ׁשֶ ר, ָהַ#ּתִ ֲאׁשֶ ֶבל ָ#ָלה ֲאִרי ּכַ  נוֹ כָּ ׁשְ ִמ  ֶאת ְוָקַבע ִמּבָ
תֹוְכֵכי ה ּבְ ִהּלָ ה הּוִדיתַהיְּ  ַהּקְ ַטּנָ בָּ  ַהּקְ י, ז"ָהִריְדבַּ  ֶזה ָהָיה. ִעירׁשֶ  ֵלידוֹ ִמגְּ , יִק ְס בְ ילוֹ וִ  ְזֵאב ר"בַּ  דוִ ּדָ  ַיֲ#ֹקב ַרּבִ
רּוׁש  רבֵּ ַח ּוְמ , ַהֲהָלָכה יֵק ְס וֹ ּפ  ּוֵמֲחׁשּוֵבי ַהּתֹוָרה ְלמּוד ַ#ל ַהּפֵ ְלִמיַהיְּ  ַהּתַ יַ#  תַפ צְ  ָהִעיר ֶאל. רּוׁשַ  רְלַאַח  ִהּגִ

נֹות ה ׁשְ ּנָ ה, ְקִהּלֹות ֹותבּ ַר  ּכְ דֹולֹות ּבִ ֶהן, ּגְ ְרֶסֶמת ְסלּוְצק ִעירָה  ּבָ ִנים רִמְסּפַ  ֵהןכִּ  ְוַאף, ַהְמפ, יָקגוֹ  ִעירבָּ  ׁשָ  ׁשִ
ַאְרצ ּבְ ִרית־ֹותׁשֶ ָרה ִמּתֹוךְ , ַהּבְ ֶניָה  ֶאת ֹותנּ ׁשַ לְ  ַמּטָ ל ּפָ ל סֹופוֹ בְּ  .ָאֶמִריָקה ׁשֶ ָבר ׁשֶ יַ#  ּדָ ד, ִלְצַפת ִהּגִ  ִעם ּוִמּיָ

הִהְתַמ  תוֹ לוֹ ֲ#  ּה לְ  ּנָ י ַרּבָ ל ָהָראׁשִ יָבה ְורֹאׁש , ָהִעיר ׁשֶ ּה  ַהְיׁשִ ּבָ ְקְרָאה ׁשֶ ּנִ יַבת, מוֹ ׁשְ ־ַ#ל ׁשֶ  .ז"ָהִריְדבַּ  ְיׁשִ
ל ְמגּוָריו תיבֵּ  ֵכנוּ  היָ ָה , ז"ָהִריְדבַּ  ׁשֶ ׁשְ יתוֹ  ִעם ָמקֹום תּבִ ל ּבֵ ַאַחת, רֶט ינֶ ִר לָ ְק  עֹוןְמ ׁשִ  ר' ׁשֶ ְמָטאֹות ּבְ  ַהּסִ

ל ֹותלּ ָהֲ#ַקְלַק  ְצַפ ׁשֶ  יםַהֲחִסיִד  ּכֹוֵלל ֹותרצְ ַח  ׁשֶ ל. תּבִ נּוי ֶרַגע ּכָ ל ּפָ ּצַ  ָרהּתוֹ  ְלִלּמּוד ז"ָהִריְדבַּ  ְיֵדי־ַ#ל נ,
ר, ַהּנֹוָדִעים ְסָפָריו ּוְלִחּבּור ַהְתָמָדהבְּ  סּוָמה תַפ צְ  ָהִעיר ַ#ל נֹוִטים ֶ#ֶרב ִצְלֵלי ָהיוּ  ְוַכֲאׁשֶ ה ְוַהּיֹום, ַהּקְ ּנָ  ּפִ

ְיָלה ְמקֹומוֹ  ֶאת ֵדי ֵמַחְדרוֹ  ָלֵצאת גֵה וֹ נ היָ ָה , ַלּלַ ֹאף ּכְ ב. הֹוָר ּת בַּ  ֵמֲ#ָמלוֹ  ְמַ#ט פּוׁש לָ וְ  ַצח ֲאִויר ִלׁשְ  יֹוׁשֵ
ֶסת ז"ָהִריְדבַּ  ָהָיה ִמְרּפֶ יתוֹ  ּבְ ִריר ֲאִויָרּה  ֶאת ְוָחׁש  ֵ#יָניו ֶאת עֹוֵצם, ּבֵ סּום ַהּקָ ל ְוַהּקָ  ָאְזָניו לְוֶא , תַפ צְ  ׁשֶ

יעֹות ינֹות ַמּגִ ְנּגִ ל תבוֹ ֵר ָהֲ#  ַהּמַ לוּ . נוֹ כֵ ׁשְ  עֹוןְמ ׁשִ  ר' ׁשֶ בוּ  ַהּלָ  ַוֲהָנָאה רּוַח  ֹוְממּותִהְתר לוֹ  ְוָגְרמוּ  ,ִלּבוֹ  ֶאת ׁשָ
הר, ְמ  ּלֹא ּבָ ק, יוָר הוּ ְר ִה בְּ  ּואה ׁשֹוֵקַ# . יןֵד ָה  אְלָמ ֵמָ#  ׁשֶ ר, יוּפָ ַ# ְר ׂשַ בְּ  ִמְתַ#ּמֵ ֲאׁשֶ ּגּוִנים ּכַ ִרים ַהּנִ  ָ#ָליו ַמׁשְ
ה ַ#ד, ָוהלְ ְוׁשַ  עגַ רֹ  ְמנּוַחת ָחׁש  ּואׁשֶ   . ָהרּוַח  תוַ לְ ׁשַ וְ  ַ#תַהּדַ  ּבִ

ִמ , דָח ֶא  ֶ#ֶרב ּיָ ין יםּבַ ּבֵ ר, ֲ#ֶצֶרתלַ  ַסחּפֶ  ׁשֶ ֲאׁשֶ ת ֲאִוירבָּ  ּכַ ׁשֶ ְרּגֶ ֶחֶדת ָהֲאִויָרה מ, ל ַהְמי,  ִלְקַראת ַהֲהָכנֹות ׁשֶ
דֹוָלה ּוָלאַהִהלּ  לַ  ַהּגְ ִמירֹון ֹעֶמרבָּ  ג"ּבְ ַדְרּכוֹ  עֹוןְמ ׁשִ  ר' בׁשַ יָ , ּבְ ַיד ָהֶאֶבן תבַּ ַט צְ ִא  ַ#ל ּכְ ּלְ יתוֹ  ַתחּפֶ  ׁשֶ , ּבֵ

ָידוֹ  טינֶ ִר לָ ּקְ ַה ֵמ וּ  ּבְ זוֹ  כוּ ּפְ ּתַ ׁשְ ִה  ׁשֶ ינֹות זוֹ ־רַאַח ־ּבְ ֶהם, רֹוןִמי ינֵ וּ גּ נִּ ִמ  ֲ#ֵרבֹות ַמְנּגִ  רֹוִעים ינֵ וּ גּ נִ  - 'ךְ לַ כְ לַ 'ווֹ  ּבָ
ָהיוּ  יֵדי ְלִמירֹון ְוהּוְבאוּ  םיֶה ילֵ לִ ֲח בַּ  ִליםלְּ ַח ְמ  ׁשֶ ָזִוית. ּוְטֶבְרָיה תַפ צְ  ילֵ עוֹ  ּבִ  ֶאת עֹוןְמ ׁשִ  ר' ָרָאה ֵ#ינוֹ  ּבְ

ּה , ז"ָהִריְדבַּ  ל ָרץֲ# ַהנַּ  ַרּבָ יַצד, תַפ צְ  ׁשֶ ב הּוא ּכֵ ה ּוַמֲאִזין יֹוׁשֵ ֶ#ְרּגָ ר, ִביםָהֲ#ֵר  יונָ וּ גּ נִ לְ  ּבְ י ָ#ָליו ָהָיה ְוִנּכָ  ּכִ
ֶרַקע. הבָּ ר, ְמ  ֲהָנָאה םֵמֶה  ׁשֹוֵאב הּוא סּוָמה ָהֲאִויָרה ּבְ ָבבֹות ִהְתָקְרבוּ , ַהּקְ ׁשּוט ָהִאיׁש  עֹוןְמ ׁשִ  ר'וְ  ַהּלְ  ַהּפָ

ִמים ל ַ#ל ְלַהֲ#לֹות ֵ#זֵה , ְוַהּתָ ָפָתיו ּדַ בֹוָתיו ֶאת ׂשְ יט ז"ָהִריְדבַּ  ֶאל ָאַמר", ָהַרב יֲאדֹונִ . "ַמְחׁשְ ִהּבִ  ָ#ָליו ׁשֶ
ִחּיּוךְ  ֵמ  ּבְ י ֲאִני רֹוֶאה, "ּהַ ּתָ ִגיָנה הֶנֱהנֶ  ַמר ּכִ י ֵמַהּנְ ּלִ עֹוָלם ָהַרב לׁשֶ  נוֹ כֵ ׁשְ  ִלְהיֹות ָזִכיִתי. ׁשֶ ה ּבָ ׁש וּ , ַהּזֶ  ְמַבּקֵ

זֹאת ֲאִני נֹות תוֹ ִלְזכּ  ּבְ ם ְלִצּדוֹ  ְוִלְהיֹות ְלִהּמָ ָ#  ּגַ נֹוֵתינוּ  ינוּ ֵמ יָ  אתְמלֹ  רַח ְלַא , ְקׁשֹטִד  אְלָמ ּבְ  ַקל ִחּיּוךְ ". ּוׁשְ
טִהְתּפַ  ֵ ָניו ַ#ל ׁשּ ל ּפָ ֱהָנה, ז"ָהִריְדבַּ  ׁשֶ ּנֶ ל תוֹ ימוּ ִמ ּתְ ִמ  ׁשֶ יַפ צְּ ַה  ןֵק ַהזָּ  ׁשֶ   .הּוָמ אְמ  ֵהִגיב לֹא הּוא ַאךְ , ּתִ

ִנים ָיִמים ָ#ְברוּ  ל רוֹ ְק בָ בְ וּ , ְוׁשָ ל ִראׁשֹון יֹום ׁשֶ ָנה רֹאׁש  ׁשֶ ָ ַנת ַהׁשּ ָחל, ד"ַ# ְר ּתִ  ׁשְ יֹום ָאז ׁשֶ י ּבְ  ֲחִמיׁשִ
תׁשַ בְּ  ים ז"ָהִריְדבַּ  קבַ ׁשָ , ּבָ ק ַחי־ְלָכל ַחּיִ ּלֵ ה תַפ צְ  ִעירָה . עֹוָלמוֹ  תיְלבֵ  ְוִהְסּתַ ּה  ִנְרֲ#ׁשָ ּלָ ן, ּכ, ּכֵ ָנה ׁשֶ , ּה וָ יזִ  ּפָ

ָנה אַקּדִ  הָר בְ ַהֶח  ְבֵניוּ  ,ָרּה ָד ֲה  ּוָפָנה הֹוָדּה  ּפָ סוּ  יׁשָ ּנְ ֵדי ִהְתּכַ ס ּכְ י ֵ#ָצה ְלַטּכֵ  מּוָבן. ָרץֲ# ַהנַּ  ָהַרב תיַ ְלוָ ַה  ְלַגּבֵ
ִעּצּומוֹ  ָהַרב ֶאת רּבֹ ְק לִ  טְחלַ ה, ׁשֶ  ל ּבְ ְפָרט, יןַהּדִ  יֹום ׁשֶ ָנה ּבִ ׁשָ זוֹ  ּבְ ר ּכָ ֲאׁשֶ ָנה ינֵ ׁשְ  ּכַ ָ  ָחִלים רֹאׁש ַהׁשּ

ְסִמיכּות בַּ  ּבִ יֵדיֶהם ָהיוּ  לֹא. יֶהםלֵ ֲ#  ֵהִעיק ַאַחר ןִעְניָ  אּוָלם, ֹקֶדׁש ־תְלׁשַ ְכִריִכים ּבִ  ֶקֶבר ְולֹא מּוָכִנים ּתַ
ִע  זֹאת ְלָהִכין ַ#תַהּדַ ־ַ#ל ַיֲ#ֶלה ְוִכי, רָה בָּ  ָחצּוב ל ּצּומוֹ ּבְ ין־יֹום ׁשֶ  ֶאת ַיֲ#ׂשוּ  יםִר כְ נָּ ׁשֶ  ּתֹאַמר ְוִאם? ַהּדִ

ָלאָכה ָבר ָראּוי ַהִאם, ַהּמְ ן ִלְנֹהג ַהּדָ לוּ  ָ#ְמדוּ ? ץָר ֲ# ַהנַּ  ז"ָהִריְדבַּ  ִעם ּכֵ י ְוִאם, ֵ#צֹות ְבֵדיוֹ א ַהּלָ  ְלַגּבֵ
ְכִריִכים ֵאֶצל ְלַאַחר ָהִעְנָין רִנְפּתַ  ַהּתַ ֵני, רוֶ ְרׁשֶ וַ  לְר בֶּ  ר' ׁשֶ ן ייכֵ ִר כְ ּתַ  ִנְמְצאוּ , תַפ צְ  ִמּבְ ּתָ ׁשְ ְבָחִרים ּפִ  מ,

ִנים ּמָ י ֲהֵרי, ּוְמז, ַגּבֵ ּלְ ֶבר ׁשֶ ְתרֹון ִנְמָצא לֹא ַהּקֶ ה. הֹוֵלם ּפִ ר ְוִהּנֵ י, ק"ַח ַה  יֵר בְ ֵמַח  ֶאָחד ִנְזּכַ  עֹוןְמ ׁשִ  ר' ּכִ
ה לוֹ  ֵהִכין רֶט ינֶ ִר לָ ְק  ַמֲ#לֶ  ֲחצּוִבים םְקָבִרי ינֵ ׁשְ , ְזַמן ִמּזֶ ָבִרים הּבְ בְּ  ַהּקְ ים תיבֵ ׁשֶ יק ַהַחּיִ ְצַפ  ָהַ#ּתִ  ִחיׁש . תּבִ

ְזַמן ַמֵהר קֹום ֶאל עֹוןְמ ׁשִ  ר' ה, ׁש  ּוְלַאַחר, ַהּמָ ּקֵ ּבִ ל ְרׁשּוָתּה  ֶאת ׁשֶ יָמה, ְדָקִניתַהצִּ  תוֹ יָ ְע ַר  ׁשֶ ר זוֹ  ִהְסּכִ  ְלַוּתֵ
ֵני ְוָכל, ּה ָת ָק לְ ֶח  ַ#ל בֹוד קלֹ ְח לַ  וּ ָיְצא תַפ צְ  ּבְ םְלַר  ַאֲחרֹון ּכָ דֹול  ּבָ ר. ַלֲאָנחֹות םבָ זָ ֲ# ׁשֶ ַהּגָ יַ#  ְוַכֲאׁשֶ  יֹומוֹ  ִהּגִ
ל ֵני ִלּווּ , רֶט ינֶ ִר לָ ְק  עֹוןְמ ׁשִ  ר' ׁשֶ רכָּ ַה  ָהִאיׁש  ֶאת תַפ צְ  ּבְ ְסִמיכּות הוּ רוּ בָ ְק וּ , ׁשֵ ל ִלְמנּוָחתוֹ  ָמקֹום ּבִ  ׁשֶ

ם ְוָיְדעוּ , ז"ָהִריְדבַּ  ּלָ ָמה וֹ ּת לְ ַא ׁשְ ִמ  יכִּ  ּכ, ְמִחצַּ  ִלְהיֹות זֹוֶכה הּוא ְקׁשֹטִד  אְלָמ ָ# בְּ  ְוַאף, ִהְתַקּיְ   �       .וֹ בּ ַר  תּבִ

  
  

"א  -ֹמֶשה ִאיֶסְרְל'ׂש  נוַרּבִ    ל"ַזּצַ ָהַרּמָ

ִאיָּ  ַהִהּלּוָלא ְליֹום  ר של"בי"ח ּבְ
  

אֹוֵני ֵלידוֹ ִמגְּ  ה' רבֵּ ַח ּוְמ , ַהּדֹורֹות ּגְ ּפָ ְלָחן ַ#ל 'ַהּמַ ,  ַהׁשּ
ר, ךְ וּ רָ#  ֵני הֹוְלִכים ַאֲחָריו ֲאׁשֶ ַנז ּבְ ּכְ  ּוְבֵני, ַאׁשְ

ָרֵאל ָיד יֹוְצִאים ִיׂשְ  ִהְתַיֲחסוּ  ַהּדֹורֹות ֵלידוֹ גְּ . א"ָמ ָר  ּבְ
יַני תֹוָרהכְּ  םָלֶה  ָהיוּ  יוָק ָס ְפ וּ , יןִד וּ לּ ִס בְּ  ֵאָליו . ִמּסִ

ְנַח "ַה  ַ#ל ָאִביו ַ#ל ּכֹוֵתב ְנַקְטׁש ִמּמ, " ֶאְלָ#ָזר תּמִ  ּבַ
ְרֵכי" ׁשּוָבה ּדַ ָהָיה", ּתְ ּלֹא ְלַהְזִהיר גֵה וֹ נ ׁשֶ  ׁשֶ

תֹוךְ  ֶמַלח ְלַהְכִניס ָרק ּבְ בַּ  ַהּמָ ׁשַ ְכִלי ֹקֶדׁש ־תּבְ ִני ּבִ , ׁשֵ
ּלֹא לֹוַמר ָרִגיל היָ ָה וְ  ַדאי ׁשֶ ִבילבִּ  ּכְ ח ֶמלַ  ְמַ#ט ׁשְ

ָרָכה ֶאת ְלַהְפִסיד ל ַהּבְ  ֶזה־ַ#ל בַת כָּ ׁשֶ , א"ַרּמָ ָה  ׁשֶ
ְחִמיר" בֹוא ְוַהּמַ ָרָכה ָ#ָליו ּתָ ךְ ". ּבְ ר ּכָ ּפָ ם ְמס,  ַ#ל ּגַ

ַ#ל ְנָיא ּבַ ְצִעירּותוֹ , ַהּתַ ּבִ א, לכֹּ ־ֲחַסר ָהָיה ׁשֶ ּבָ  ּוְכׁשֶ
יד וֹ בּ ַר  לֶא  ַסחּפֶ  ְלֵליל ּגִ  ּמוֹ ִע  ָנַטל, ׁש יְט ְזִר ִמּמֶ  ַהּמַ

ֵרָרה ֵמֹחֶסר כּוִכית ּכֹוס ֶאת ּבְ ל ַהּזְ ָנה  ׁשֶ ָ ְימֹות ַהׁשּ
יָרּה  , בַּ  ֹבָארּמְ כַּ  ֵ#רּוי ְיֵדי־ַ#ל ְלֶפַסח ְוִהְכׁשִ  ְלָחןׁשּ

ְנסֹו  אּוָלםּוְך. רָ#  יד ָאַמרִעם ִהּכָ ּגִ ֵאינוֹ  ַהּמַ  לוֹ ָיכ ׁשֶ
ֲ#ִריַכת ְלַהְתִחיל ֵני, "רֶד ּסֵ ַה  ּבַ ָה  ִמּפְ  בִנּצָ  א"ַרּמָ ׁשֶ

ן", פֹותוּ עזְ וּ  תמוֹ יָּ א, ְמ  ּוָפָניו ינַ ָפ לְ  ּכֵ  ַ#ל יּהַ גִּ ִה  הּוא ׁשֶ
ין , בַּ  ֶזה ּדִ ֵאין ְוָכַתב ךְ וּ רָ#  ְלָחןׁשּ ן נֹוֲהִגים ׁשֶ ד, ּכֵ  ּוִמּיָ
ַ#ל ָיָצא ְנָיא ּבַ ִית ּכֹוסוֹ  ִעם ַהּתַ י ַ#ל. ֵמַהּבַ  המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ

ּפָ  ךְ אֹוֶיְרבַּ  ַזְלָמן בִּ , רְמס, ָנה ג"י ןבֶ כְּ  יֹותוֹ ְה ׁשֶ  הָא ָר , ׁשָ
י ְקֵני ֶאָחד ּכִ ִסְפרוֹ  ָחַלק ַהּדֹור ִמּזִ , א"ַרּמָ ָה  ַ#ל ּבְ

ָבר ַלח ַ#ד, ְמֹאד ִצֲ#רוֹ  ְוַהּדָ ָ ׁשּ ֶרת ֵאָליו ׁשֶ  ּובוֹ , ִאּגֶ
י לוֹ  הֹוִכיַח  ָגתוֹ  ָטָ#ה ּכִ ָ ַהׂשּ ְבֵרי ְוָצְדקוּ  ּבְ . א"ַרּמָ ָה  ּדִ
ַתב ְלָיִמים י רבֵּ ַח ְמ  אֹותוֹ  ּכָ ָבָר  ּבוֹ  חֹוֵזר הּוא ּכִ , יוִמּדְ

ׁש  ְוהּוא ּטּוִיים ַ#ל א"ַרּמָ ֵמָה  ְמִחיָלה ְמַבּקֵ ַתב ַהּבִ ּכָ  ׁשֶ
ּלֹא ָ#ָליו ָ ְקד,  ְלִפי ׁשֶ מּוָ#ה ְנכֹוָנה לֹא. תוֹ ׁשּ ְ  ַהׁשּ
ָה  ַנת ג"לַ  ןבֶּ  רַט ְפ נִ  א"ַרּמָ ׁשֶ ׁשְ א ג"של ּבִ  רַט ְפ נִ , ֶאּלָ

ׁשְ נ"ב  ןבֶ כְּ  לַ  ב"של ַנתּבִ ֹעֶמר ג"ּבְ דֹורֹות ֶהָ#ָבר, ּבָ . ּבְ
ְקָרָקא.  ּבִ ִחים ַ#ל ִקְברֹו ׁשֶ ּטְ ּתַ   ָהיּו ֲהמֹוִנים ִמׁשְ

  
לעלייה אל ציונו של רשב"י במירון, מסורת ארוכת שנים, 
ומיוחד הוא ציון זה מעבר לשאר קברי הצדיקים, 
שהעלייה אליו מקיפה את כל חלקי העם באופן פלאי. על 

בי חייא תלמידו של רשב"י מסופר בזוהר, שהשתטח על ר
ציון רבו ונשק לעפרו, בכה ודיבר בשבחו. חז"ל בסנהדרין 

לוי פגש את אליהו הנביא ־מספרים, שרבי יהושע בן
מועד ביאת  לבפתח מערת רשב"י, ושם שאל אותו ע

אם בקולו תשמעו".   –המשיח, ותשובתו היתה "היום 
האלמוני' מקנדיאה שבאי ביומן המסעות של 'הנוסע 

כרתים אשר בים התיכון, שביקר בארץ ישראל בשנת 
רל"ג, הוא מספר על ההשתטחות בקברי הצדיקים 

יוחאי'. רבי משה באסולה ־'וביחוד קבורת רבי שמעון בן
מספר ביומן מסעו משנת רפ"ב, כי בפסח שני עלתה 
למירון שיירה גדולה של למעלה מאלף נפש, בהם רבים 

כל בני משפחתם, ובני צפת ופקיעין, ושהו  מדמשק עם
במירון שני ימים ושני לילות בשמחת ההילולא. הוא גם 
מספר על מניין קבוע של עשרה, שהיו עולים למירון בכל 
חודש להתפלל על ציון רשב"י. המגיד שהתגלה 

השמים למרן ה"בית יוסף", ציווה אותו ללמוד את ־מן
בכפר הסמוך. מגדולי ספר הזוהר על ציונו של רשב"י או 

ישראל המפורסמים שעלו להשתטח על ציון רשב"י, הם: 
הרמ"ק, כמסופר בסיפור מסעותיו על השתטחותו על 
הציון במירון בשנת ש"ח. האריז"ל, כפי שמספר תלמידו 
בעל ה'חרדים', המספר על מנהגם של תלמידי האריז"ל 

ג הלעלות למירון פעמיים בשנה ולעסוק שם בתורתו, מנ
גם רבי שלמה שלימל מתלמידי האריז"ל,  רתו מספאו

ואילו רבי אברהם גלאנטי שהבניין העתיק של הציון 
מיוחס אליו, מוסר על שלוש פעמים בשנה. האריז"ל עלה 
למירון בעת שבנו הגיע לגיל שלוש, כפי שמספר רבי 
חיים ויטאל, ושהה שם שלושה ימים בהילולא ובשמחה 

אחר שעלה ארצה בשנת רבה. גם השל"ה ביקר במקום ל
שפ"ב, וכן ה"אור החיים" הקדוש, וכל אלו נהגו לקבוע את 

  לימודיהם בזוהר, על ציון קדשו של רשב"י. 
  

ַ$ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות

  הערוך שבביתכם.  שולחן השבת -' 'שבת טישתמונת ה", בעזרת ה' יתברך, ניתנת לכם בזאת האפשרות לפרסם בו את שבת טישלקראת הוצאת הכרך השלישי של " לקוראים הנכבדים!
  " ומחדירה אווירה קדושה של שבת קודש באלפי בתים בישראל. יש לצלם את התמונה שבת טיששל "הספרים הקודמים רבים מהקוראים נהנים לראות את תמונת שולחן השבת שלהם, מפארת את 

  "שבת טיש" על השולחן. ויה"ר שנזכה בקרוב ל"יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים". יספר ו. תינתן עדיפות כמובן, לתמונות בהן יופיעgmail.com 5806777@:, ולשגר אלינו בדוא"ללרוחב של שולחן השבת

 



 

 

  

ר ּיּוט 'ּבַ ר ַהּפִ ל ְמַחּבֵ דֹוׁש ׁשֶ   יֹוַחאי'־ִצּיּונֹו ַהּקָ

יר ִ ְרָסם ַהׁשּ יֹוֵתר ַהְמפ, ָהַפךְ , עֶֹמרבָּ  ג"ְללַ  ּבְ י ְלֵחֶלק ׁשֶ ְלּתִ בִּ  תלַ וּ לּ ִה ֵמ  דִנְפָר  ּבִ ר ְוהּוא י"ַרׁשְ ִפי מּוׁשָ  לכֹ ־ּבְ
ָכל ָרֵאל ְקִהּלֹות ּבְ ּיּוט הּוא, ִיׂשְ ר", יֹוַחאי־רבַּ " ַהּפִ ס ֲאׁשֶ ּסָ ר ַ#ל ְמב, ָלהַהּקַ  ּתֹוַרת ְלִפי תרוֹ יִפ ַהּסְ  ֶ#ׂשֶ לּ , ּבָ  וֹ ְוכ,

יִריםּסַ בַּ  יםִפ לָּ #, ְמ ַה  ְוָרִזים סֹודֹות יוּ וָר  ָרֵאל דֹותֵמֵ#  קלֶ ֵח  לצֶ ֵא . ּפִ ּיּוט ָהַפךְ  ִיׂשְ ִמירֹות ֵחֶלק ִלְהיֹות ַהּפִ  ִמּזְ
ת ּבָ ַ ִליל ַהּקֶֹדׁש  ּוְבָ#ֵרי, ַהׁשּ ּגָ ּבַ ּיּוט ֶאת ְלׂשֹוֵרר נֹוֲהִגים, רֹוןּוִמי ְטֶבְרָיה תַפ צְ , ׁשֶ ָכל ַהּפִ ת ֵליל ּבְ ּבָ ין ׁשַ  ּבֵ
ַלת ת ַקּבָ ּבָ ת ׁשַ ָקלוֹ . ַ#ְרִבית ִלְתִפּלַ יָּ  ִמׁשְ ל קַהְמד, יר ׁשֶ ִ ב ַהׁשּ ְרּכָ ע ַהּמ, ׁשַ נּועֹות ִמּתֵ מוֹ , ּתְ ם ּכְ  בֵר ָ# ֶה  נוֹ וּ גּ נִ  ּגַ

ַח  ּמֵ ירלְ  הוּ כוּ ָפ ֲה , ְוַהְמׁשַ ר ׁשִ ּכָ אּורוֹ  ַלְמרֹות, לכֹּ לַ  מ, ּבֵ ים ָהיוּ  ְוַאף, ִמְסּתֹוִרין פּוףֲא וַ  ָ#ֹמק ׁשֶ ְמְנעוּ  ַרּבִ ּנִ  ׁשֶ
ַ#ל מוֹ כְּ , וֹ בּ ׁשֶ  ָהֹעֶמק ְלֶרֶגל רוֹ ְר וֹ ׁש לְּ ִמ  ל רוֹ בְּ ַח ְמ  הּוא ִמי. ְועֹוד" ֹאֶמץ ֵסףיוֹ " ּבַ יר ׁשֶ ר, ּוְבֵכן? ֶזה ׁשִ  ַהְמַחּבֵ

ל ִהּנוֹ  ּבָ י ַהְמק, ִריּפֹוִלי ָלִביא עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ לּוב ִמּטְ ּבְ ַחי, ׁשֶ ְתקּוַפת ׁשֶ רּוׁש  ּבִ ֲחֵמׁש  ִלְפֵני ְסָפַרד ּגֵ ָנה ֵמאֹות ּכַ . ׁשָ
ַיְלדּותוֹ  ל ּה נָ בָּ ְר ח,  ִעם, ּבְ ְרָסם רּוׁש גֵּ בַּ  ֲ#ִטיָרהַהּמַ  ְסָפַרד ַיֲהדּות ׁשֶ ַנת ַהְמפ, ׁשְ ּבִ ר, ב"רנ ׁשֶ י ִהּגֵ  עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ
ָפַרד ָמ  סֶפ  ִעירלָ  ִמּסְ ּבְ ּה , רֹוקוֹ ׁשֶ ֶאָחד ֵהןכִּ  ּבָ נֵ  ּכְ ה יֵמַרּבָ ִהּלָ דֹוָלה ַהּקְ ַנת. ַהּגְ ׁשְ ׁש  ְלֵ#ֶרךְ  ט"ש ּבִ ּקֵ  תַלֲ#לוֹ  ּבִ

ָרֵאליִ  ְלֶאֶרץ ַא  ׂשְ ס הּוא ֶרךְ ּדֶ בַּ  ַאךְ , ְפׁשוֹ נַ  תַמׂשְ יֵדי ִנְתּפַ ְקחוּ  ֲ#ָרִבים ּבִ ּלָ ִבי אֹותוֹ  ׁשֶ ֶ ׁשּ ִנּסֵ  ְוַרק, ּבַ  יםִנּסִ ־יּבְ
ֵצל ִהְצִליַח  יַ#  תוֹ ָס וּ נְמ בִ וּ , םֵמֶה  ְלִהּנָ לּוב ְטִריּפֹוִלי ִעירלָ  ִהּגִ ּבְ יעוֹ  .ׁשֶ ִהּגִ נֵ  ָ#ְמדוּ , ִלְטִריּפֹוִלי ּבְ  ַמֵהר ָהִעיר יּבְ

עּור ַ#ל יעוּ , קֹוָמתוֹ  ׁשִ ּה לְ  ֹותנּ ְלִהְתַמ  לוֹ  ְוִהּצִ י ַרּבָ ל ָהָראׁשִ י. ָהִעיר ׁשֶ ר עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ ה ֶנְעּתַ ׁשָ ּקָ  ַלְמרֹות, ַלּבַ
דֹוִלים יוָפ וּ ּס כִּ  ָרָאה ְלַאַחרְוזֹאת , ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ ַהּגְ רּוד ָהרּוָחִני ָבּה ַמצָּ  ֶאת ׁשֶ ל ַהּיָ ה ׁשֶ ִהּלָ ֶניָה , ַהּקְ ּבָ  ַאף ׁשֶ

ִפּלֹות ֶאת ָיְדעוּ  לֹא ָרכֹות ַהּתְ ִעים. ןנָ וּ ּק ִת כְּ  ְוַהּבְ ַאְרּבָ ָנה ּכְ ב ׁשָ י ָיׁשַ ְטִריּפֹוִלי ָלִביא עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ הּוא, ּבִ ׁשֶ  ּכְ
ׁש  ּמֵ ל ָהרּוָחִני ֲאִביֶהםכַּ  ְמׁשַ ֵני ׁשֶ ל יָהִאיׁשִ  אוֹ ְפ רוֹ כְ וּ  ,ָהִעיר ּבְ  ִביםָת כְּ  ַאֲחָריו הֹוִתיר הּוא .ִעירָה  למֹוׁשֵ  ׁשֶ

תֹוַרת יםבִּ ַר  ר ּבְ ְסּתָ ֶהם, ַהּנִ ים ּבָ רּוׁשִ דֹוׁש  ַהּזַֹהר ְלֵסֶפר ּפֵ ְתהֹום ָאְבדוּ  ִביםָת ַהכְּ  רֹב. נֹוָסִפים ְוִחּבּוִרים ַהּקָ  ּבִ
הַהנְּ  ּיָ פּוס אֹור ֶאת ָראוּ  ְולֹא ׁשִ ַנת ְוַרק, ַהּדְ ׁשְ ָמאַתיִ , ה"תקנ ּבִ ָנה םּכְ ִטיָרתוֹ  רְלַאַח  ׁשָ ה הּוְבאוּ , ּפְ ּמָ  ּכַ

רּוׁשוֹ  ֲחָלִקים ִאיַטְלָיה נוֹ ְר יווֹ לִ  ָהִעיר ֶאל רַהּזַֹה  ַ#ל ִמּפֵ ּבְ ם ָהָיה לֹא ִחּבּורלַ . ִלְדפּוס הּוְבאוּ  םְוׁשָ , ׁשֶ , ׁשֵ
ן ּכֵ ר ׁשֶ יק לֹא ַהְמַחּבֵ ִלים ִהְסּפִ רּוׁשוֹ  ֶאת ְלַהׁשְ ֶ ִמ  םׁשֵ  לוֹ  ֶהֱ#ִניק ְולֹא ּפֵ ִהְתגּ  א"ְוַהִחיָד , וֹ לּ ׁשּ  ָאז ֹוֵררׁשֶ

ר רַט ְפ נִ  ַאף ּוָבּה  נוֹ ְר יווֹ לִ בְּ  יִסיםּמַ לַ  ָיַ#ץ, ְוִנְקּבַ ֵ בַּ  ֶפרּסֵ לַ  ִלְקרֹא ְדּפִ ֶתם" םׁשּ ז ּכֶ הּוא", ּפָ הגִ בְּ  ׁשֶ  יַמְטִרּיָ
רּוׁשֵ  ,'ַז"ל ָלִביא עֹוןְמ 'ׁשִ  בֹות ּפֵ י ּתֵ "ז, הּוא ָראׁשֵ ם ּפָ ֵ ם ֶזה י זַֹהר,ְוֵכן ַהׁשּ ַחת ׁשֵ ְרֵסם ּתַ ֶפר ִהְתּפַ   . ְוַהּסֵ

י ִנים ִהְפִליג ָלִביא עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ ָ ׁשּ ְפִטיָרתוֹ  .הֵלחֹ  ֵנס ְולֹא ֵ#ינוֹ  ָכֲהָתה לֹא תוֹ מוֹ  יֹום ְוַ#ד, ּבַ ַנת ּבִ ׁשְ  ּבִ
ֵני ְוָכל, ָנהׁשָ  ֵמָאה ןבֶ כְּ  היָ ָה , ח"שמ ל קוֹ וּ לּ ִס  ֶאת וּ כּ בִּ  ָהִעיר ּבְ םַר  ׁשֶ  ִלְמנּוַחת הּוָבא הּוא. אֹוָרםּוְמ  ּבָ

בֵ  עֹוָלִמים ְטִריּפֹוִלי ִמיןלְ ָהַ#  תיּבְ ּבִ ֵ#יֵני ׁש ּדָ ק, ְמ  ִלְהיֹות ָהַפךְ  ְברוֹ ְוִק , ׁשֶ יל ְיהּוִדים, ִעירָה  ֵביּתֹוׁשְ  ּבְ  ּוְלַהְבּדִ
ֶאָחד םיַ#ְרבִ  עוּ  יםבִּ ְוַר  ,ּכְ ְזכּות נֹוׁשְ יקצַּ ַה  ּבִ לְּ  ָרִכיםְד בִּ  ּדִ ַבע־ִמן ָלהַמְע ׁשֶ ִנים. ַהּטֶ ה, ָ#ְברוּ  ַרּבֹות ׁשָ  ְוִהּנֵ

יעוּ  ים ָיִמים ְטִריּפֹוִלי ַ#ל ִהּגִ ֵ#ת ֶזה ָהָיה. ָקׁשִ ִאיַטְלָיה ּבָ ה ׁשֶ ְבׁשָ ְרחוּ  םיָהַ#ְרבִ  יָה בֶ ׁשָ תוֹ וְ , ִעירָה  ֶאת ּכָ  ּבָ
ה ּנָ ר,  ֶנֶהְרָסה ְוָהִעיר, רַהזָּ  ַהּפֹוֵלׁש  ֵמֵאיַמת ִמּמֶ עוּ  ְלַאַחר. ּה בָּ ּבְ ְרּגְ ּנִ ִבים ֵהֵחּלוּ , ָהרּוחֹות ׁשֶ  ׁשּובלָ  ַהּתֹוׁשָ

יֶהם הֵח ֵה  ִעירְוָה , ְלָבּתֵ ּה  ּלָ נֹות ְלִאּטָ א, ֵמָחָדׁש  ְלִהּבָ ָאז ֶאּלָ ְרָצה ׁשֶ ל ְברוֹ ִק  אֹודֹות הָקׁשָ  תֶק לֹ ֲח ַמ  ּפָ י ׁשֶ  ַרּבִ
ְת  ְלֶפַתע. ָלִביא עֹוןְמ ׁשִ  י ֶהְחִליטוּ , היָ ּוְרָא  ןִסּמּוִכי ׁשּום ּוְללֹא, םאוֹ ּפִ י ִעירָה  ַ#ְרִבּיֵ ֶבר ּכִ  ךְ יָּ ׁשַ  ַהּקֶ

ְסְלִמים כוּ  הּוִדיםיְּ לַ  ְוֵאין, ַלּמ, ּיָ ר קֹוםּמָ בַּ . ֵאָליו תׁשַ ְסְלִמי ח'יְ ׁשֵ , םָת נָ ֲ# ַט לְ  ִנְקּבַ , ץָר ֲ# נַ  ְיהּוִדי ַרב ְולֹא ,מ,
ֲחלֶֹקת ְק  יםבִ ְר ָהַ# . ְליֹום ִמּיֹום ְוָגְבָרה ָהְלָכה ְוַהּמַ ָכךְ  רצֵ ְלָה  ׁשוּ ּבִ ל ַצֲ#ֵדיֶהם ֶאת ּבְ  ׁשוּ ּוִבְק , ָהִעיר ְיהּוֵדי ׁשֶ

קֹום ֶאת םֵמֶה  ִלְגזֹל ׁש  ַהּמָ ּדָ ֵדי, ַהְמק, ר ּכְ ֵ ְרמוּ  ָהַרּבֹות ֵמַהַהְכָנסֹות ְלִהְתַ#ׁשּ ּזָ ִרים יֵמֲהמֹונֵ  ׁשֶ לוּ , ַהְמַבּקְ  ְוִנּצְ
ר תַ# ׁשְ  ֶאת ל רֹותָמ ׁשְ ַהּמִ  יִחּלּוֵפ  ִעם ַהּכֹש2ֶ ְלטֹון ׁשֶ ִ קֹוִמי ַהׁשּ   . ַהּמְ

ית לֶא  הּוָבא ּכּוַח ַהוִּ  רבַ ּדְ  ט ּבֵ ּפָ ׁשְ רֹוָמא ָהֶ#ְליֹון ַהּמִ ּבְ יַרת ׁשֶ ין רּוְלַאַח , ִאיַטְלָיה ּבִ ִמיַ#ת ּוְדָבִרים ּדִ  ּוׁשְ
ּיֹות ֵני ֵ#ד, ְ ָדִדים ִמׁשּ ְחַלט, ַהּצְ י ה, ֵרָרה נֹוְתָרה לֹא ּכִ א, ַהּבְ ֶבר ֶאת ַח ּתֹ ְפ לִ  ֶאּלָ ׁש  ַהּקֶ ּדָ י־ַ#ל קּדֹ בְ לִ וְ  ַהְמק,  ּפִ

ּמָ  ִמים ִניםַהּסִ ְסּכָ צּוַרת ַהּמ, ּבְ בּוָרה ׁשֶ ר ִאם, ַהּקְ ְקּבָ יל אוֹ  ְיהּוִדי הּוא ַהּנִ ְסְלִמי ְלַהְבּדִ צוּ  ִביםְר ָהַ# . מ,  ֶאת ִאּמְ
ַסק ין ּפְ י ֲהָנָחה ִמּתֹוךְ , ְמָחהׂשִ בְּ  ַהּדִ ה ּכִ ִריִדים תְלַגּלוֹ  ִיְהֶיה ָקׁשֶ קּוָפה רְלַאַח  ׂשְ ה ּכֹה ּתְ ּכָ  לצֶ ֵא  אּוָלם, ֲאר,

הּוִדים ל ַהּיְ ַסק ִהְתַקּבֵ ין ּפְ ַתְדֵהָמה ַהּדִ ְחֶלֶטת ּבְ ה. מ, ִהּלָ ְטִריּפֹוִלי הּוִדיתַהיְּ  ַהּקְ  לבֶ ֵא בְּ  ָיהרוּ ׁשְ  ָהְיָתה ּבִ
ָבר ֶזה ֵאין ןכֵּ ׁשֶ , דּוִמְסּפֵ  ל ּדָ ָכךְ ־הַמ  ׁשֶ ׁש  ְברוֹ ִק  ֶאת ְלַגּלֹות ּבְ ּדָ ל ַהְמק, ל ׁשֶ ּבָ ׁשוּ , ַהּנֹוָדע ַהְמק,  ֵמָאסֹון ְוָחׁשְ

ֵבד ָ#לּול ּכָ ר ְלִהְתַרֵחׁש  ׁשֶ ֲאׁשֶ עוּ  ּכַ ְכבֹודוֹ  ִיְפּגְ ל ּבִ יקצַּ ַה  ׁשֶ ֶבר ִלְפִתיַחת ַהְמיָֹ#ד ֹוםיּ בַּ . ּדִ ל ִהְתַ#ּנוּ , ַהּקֶ  ּכָ
סוּ ְוִהְתכַּ , ָזֵקן ְוַ#ד רַ# נַּ ִמ  ְטִריּפֹוִלי ְיהּוֵדי ם ּנְ ּלָ י ּכ, ָבּתֵ ֵנִסיּ  ּבְ ּפֹךְ  ֹותַהּכְ יַח  ִלׁשְ ביּ לַ  ְוַתֲחנּוִנים ׂשִ רֹוִמים ֹוׁשֵ ּמְ , ּבַ
ּלֹא ֵצא ׁשֶ ָלה ּתֵ ּקָ ל ּוְכבֹודוֹ , ְיֵדיֶהם תַח ּתַ ִמ  ּתַ יקצַּ ַה  ׁשֶ ל ּדִ ּבָ נֵ . ָחִליָלה עגַ ִיּפָ  לֹא ַהְמק, ְרׁשוּ  ָהֵ#ָדה יַרּבָ ְפֵני ּדָ  ּבִ

ְבֵרי םָהָ#  ִרים ְסכּוִמים ֶנֶאְספוּ , יןׁשִ וּ בּ כִּ  ּדִ ם, ָדָקהצְ לִ  ִנּכָ ּלָ ׁשוּ  ְוכ, ּפְ ׁשְ יֶהם ּפִ ַמֲ#ׂשֵ ִית־קֶד בֶּ  ְוָ#ְרכוּ  ּבְ ָכל ּבַ  ּבְ
עּון ּקּון ַהּטָ ָ בַּ . ּתִ ל וּ סנְּ כַּ ְת ִה , ַהְמיֶֹ#ֶדת ָ#הׁשּ י ּכָ ֹוְפִטים רבֶ ֶח  ִעם ַיַחד ָהִעיר ָראׁשֵ ם, ַהׁשּ ּלָ ִצּפִ  ָ#ְמדוּ  ְוכ, ה ּבְ ּיָ
רּוָכה אֹות ִלְקַראת ּדְ ת. ַהּבָ ּדַ ֹוְפִטים ִלְפק, ׁשוּ  ַהׁשּ ֵני ִנּגְ אַקּדִ  ָרהבְ ַהֶח  ּבְ ְבֲחרוּ  יׁשָ ּנִ י־ַ#ל ׁשֶ  ֶאת ַח ּתֹ ְפ לִ  ַהּגֹוָרל ּפִ
ֶבר ְבלוּ  ְלַאַחר זֹאת ָ#ׂשוּ  ְוֵהם, ַהּקֶ ּטָ ִמְקֶוה ׁשֶ ה ְוִהְתַ#ּנוּ  ָטֳהָרה ּבְ לֹש2ָ ְדֵהָמ . ָיִמים ׁשְ דֹוָלה ָהְיָתה הַהּתַ , ּגְ
ר ֲאׁשֶ ַ#ל ְוֶהָ#ָפר ַהּגֹוֵלל ֲהָסַרת ִעם ּכַ ֶבר ׁשֶ ה, ַהּקֶ ּלָ ל ּגּופוֹ  ִהְתּגַ יקצַּ ַה  ׁשֶ הּוא ּדִ ׁשֶ ֵלם ּכְ ִאּלוּ  ןנָ ֲ# ְוַר  ׁשָ  ֶזה ּכְ

ה ּלֹא ָנִעים ֵריַח . ִנְטַמן ַ#ּתָ טִהְתּפַ  יןֵד ָה  אְלָמ ֵמָ#  ׁשֶ ֵ ֵני־ַ#ל ׁשּ ִביָבה ּפְ  ִנְדָהִמים ָ#ְמדוּ  ִחיםכְ ְוַהּנוֹ , ַהּסְ
ֲחֶזה מּול לֶא  יםׁשִ ָ# ְר נִ וְ  ִאי ַהּמַ ְפֵניֶהם ָהִעּלָ ּלִ ֹוְפִטים הֹוִציאוּ  ֲאָתר־ַ#ל. ׁשֶ ת ֶאת ַהׁשּ ם ַחּוַ ְעּתָ רּוָרה ּדַ י, ַהּבְ  ּכִ

קֹום ׁש  ַהּמָ ּדָ ךְ  ַהְמק, ּיָ ְלַבד הּוִדיםיְּ לַ  ׁשַ בֹוד ּוְלאֹות, ּבִ ל יעוּ ּדִ צְ ִה  ּכָ ָרָרה יַאְנׁשֵ  ּכָ ְ ל ִלְכבֹודוֹ  ַהׂשּ יקצַּ ַה  ׁשֶ , ּדִ
ּכ,  יְנַתִים הּסָ ׁשֶ ָ#ָפר ׁשּוב ּבֵ ֹאָרע. יםנִ ָר בְּ ּקַ ַה  ייֵד בִּ  ְמִחיָלה תׁשַ ּקָ בַּ  רְלַאַח , ּבֶ יר ַהּמְ ּבִ ְרֵסם ַהּכַ  עֹוָלםבָּ  ִהְתּפַ
ּלוֹ  ם, ּכ, ּלָ ה ָראוּ  ְוכ, ּמָ דֹוִלים ּכַ יִקים ּגְ ִמיָתָתם ַצּדִ   �                                  .ֶהםַחיֵּ ִמבְּ  רֵת וֹ י ּבְ

  
 
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ   ַהּקָ
  

ַנת, ב'־ַלֲאָדר ה', ב' יֹום, ָרהוֹ שׂ בְּ  יֹום ַהּיֹום . וֹ "ל־ן"ּתֶ יִּ וַ  ׁשְ
ֵני ֶאת ִלְראֹות, א"תובב ִלְצַפת א"יע וֹ ּכ ַ& ֵמ  נוּ ָנַסְע  ָהָאדֹון ּפְ

ֶאֶרץ תקוֹ ָב ְצ  ה' ִליל ּבְ ְענוּ ... ַהּגָ קחוֹ ֵמָר , ְלִמירֹון ָסמּוךְ  ִהּגַ
מוֹ  ָרֵאל ֵנר ִנְרֶאה ליִמ  ּכְ ל תוֹ ּפָ ּכִ  ִיׂשְ בִּ  ׁשֶ ָ&ָליו י"ָהַרׁשְ

לֹום ָ דֹול ַפרּכְ  הּוא רֹוןִמי. ַהׁשּ ָרֵאל ְוֵאין, ִיםּגוֹ  ָמֵלא ּגָ ִיׂשְ
ִרים ה, םׁשָ  ּדָ ָפר ּוְלַמּטָ דֹוָלה ָחֵצר ֵמַהּכְ ֶהָחֵצר ּוְבתֹוךְ , ּגְ
ת ִהיא ּפַ בִּ  ּכִ ה רֵצ ָח בֶּ  ִלְפִנים... י"ָהַרׁשְ ּפָ דֹוָלה ּכִ ּוְבתֹוְך  ּגְ

ה ּפָ ִית ַהּכִ ֹמאל ְלַצד ָקָטן ּוַבִית ָיִמין ְלַצד ָקָטן ּבַ ְלַצד. ׂשְ
ֹמאל ִניָסה ךְ ֶר ּדֶ  ׂשְ בִּ  ָקבּור ּכְ יֹום ְלִמירֹון ִנְכַנְסנוּ ... י"ַרׁשְ
ִרים ְרִביִעי ֶ&ׂשְ עֹות ּבְ ְבנוּ , ׁשָ זֹאת ְוָיׁשַ ִית ּבְ ׁש  ַהּבַ ּיֵ ּה  ׁשֶ ּבָ

בִּ  רבֶ ֶק  ׁש  י"ָהַרׁשְ ק םׁשָ  ְוָלַמְדנוּ , ַמּמָ ֵחׁשֶ דֹול ּבְ ּוְבַאֲהָבה ּגָ
דֹוָלה ְמָחה ּגְ עַאְר  ַ&ד, ַהּזַֹהר רֶפ ֵס  ּוְבׂשִ עֹות ּבַ ְיָלה ִמן ׁשָ ַהּלַ

ֶכף ְוָחַזְרנוּ . לכֹ ֱא ֶל  ְוָ&ַמְדנוּ  ְלִפי, נוּ ֵד וּ ּמ ִל ְל  ָהֲאִכיָלה ַאַחר ּתֵ
ַתן ּנָ ָהיוּ  ֵמַהֲחֵבִרים ֶאָחד ְלָכל ָהַרב ׁשֶ ל ֶאָחד רֶפ ֵס  םׁשָ  ׁשֶ ׁשֶ

יתֵר בְּ  רֶפ ֵס  יֶחְלִק  היָ ָה ְו , זַֹהר ׁש  ַ&ד ְוָלַמְדנוּ , אׁשִ עֹות ׁשֵ , ׁשָ
ׁש  ֹוףּוְבס עֹות ׁשֵ ִית ָאהִנְתַמּלְ  ׁשָ ר, טֹוב ֵריַח  ַהּבַ מֹוהוּ  ֲאׁשֶ ּכָ
ם ְוֵהִריחוּ , הִנְהיָ  לֹא ּלָ ם, ּכ0 ָהָיה ֶאָחד ִבירגְּ  ּגַ ,נוּ ּמָ ִע  םׁשָ  ׁשֶ

ַמְחנוּ  ה ְוׂשָ עֹות ח' ַ&ד ְוָלַמְדנוּ  ַהְרּבֵ ְיָלה ׁשָ ְוָחַזְרנוּ ... ֵמַהּלַ
ת ֶ&ֶרב ְלִמירֹון ּבָ ׁש  ׁשַ ינוּ וְ , ַמּמָ ת ָ&ׂשִ ּבָ ֵב  ָראּויּכָ  ׁשַ תיּבְ
בִּ  לֹום ָ&ָליו י"ָהַרׁשְ ָ ת יֹום ְוָכל. ַהׁשּ ּבָ , זַֹהר לֹוְמִדים נוּ ייִ ָה  ׁשַ

ת מֹוָצֵאי ֵליל ְיָלהּלַ ּובַ  ּבָ ינוּ  ׁשַ ָמָרה ָ&ׂשִ ל ִמׁשְ ְיָלה ּכָ , ַהּלַ
,ָהָיה ְוֵכן. ַחדיַ ּבְ  אֹוָתם ִנְלַמד ָהַרב ָאַמר תרוֹ ְד ִא ָה ׁשֶ  ְלִפי

ָ&ה ִהְתַחְלנוּ  ּוְבׁשָ דֹוָלה ֶהָאָרה היָ ָה , תרוֹ ְד ִא ָה  ׁשֶ ׁש גֵּ ְר ְוֶה  ּגְ
דֹול מֹוֵתינוּ  ּגָ ִנׁשְ ֶאָחד ְלָכל ָהַרב ֲאדֹוֵננוּ  אֹוֵמר היָ ָה ְו , ּבְ

ְלִמיִדים ן ֵמַהּתַ ּקּון ְיַתּקֵ ַחד יםִד ֲ& ַר ְת ִמ  נוּ ייִ ְוָה , ֶאָחד ּתִ ִמּפַ
אֹונוֹ  רַד ֲה ּוֵמ  ה' רּוךְ  ּגְ תרוֹ ְד ִא ָה  ְוָגַמְרנוּ , מוֹ ׁשְ  ךְ וּ רּובָ  אהוּ  ּבָ

ְמָחה יֹוַחאי־רבַּ  ְוָלַמְדנוּ . ַהּיֹום ְלאֹור ָסמּוךְ  ׂשִ דֹוָלה ּבְ , ּגְ
ינוּ  ַרֲחִמים נוּ ׁשְ ּקַ ּוִב  ּוָבִכינוּ  ָ&ָליו נוּ ְח ּטַ ּתַ ׁשְ נִ וְ  ְזמֹוִנים ְוָ&ׂשִ ּפִ

ְמָחה ׂשִ דֹוָלה ּבְ "ור החייםא"על נסיעת הנפלא (מכתב . ְמֹאד־ַ&ד ּגְ
  ), שכתב אחד מתלמידיו מבני החבורההקדוש בערי הגליל

  
  

יוחאי, היה תנא בדור הרביעי של ־רבי שמעון בן
התנאים, ומגדולי תלמידיו של רבי עקיבא 

ברק, אצלו למד י"ג שנים. נולד סמוך לחורבן ־בבני
ביהמ"ק השני שנחרב בשנת ג'תתכ"ח, ושם אביו 

ירור, ויש אומרים ששמה יוחאי. שם אמו לא ידוע בב
יאיר כמובא ־שרה או חמי. חתנו היה רבי פינחס בן

  בגמרא, ולפי הזוהר היה רשב"י חתנו של רבי פינחס. 
�  

בצעירותו נמנה רשב"י בין החכמים בכרם ביבנה, 
והיה שם מתלמידי רבי יהושע. בתקופתו הקשו 
הרומאים את גזירותיהם, ולאחר שפעם דיבר 

את דינו למיתה, והוא ברח  בגנותם הוציאו הללו
מהם והתחבא יחד עם בנו רבי אלעזר במערה. 
בגמרא נאמר שהוא התחבא ב'מערתא דבקע', ולפי 
המסורת היא מערה ידועה שהשתמרה עד היום 
שבכפר פקיעין שבגליל העליון, אולם בזוהר נאמר 
שישב ב'מדברא דלוד', ולכן יש אומרים שפקיעין 

  בגליל. הוא שם מקום באזור לוד ולא
�  

רבי שמעון מוזכר רבות במשנה שחיבר רבנו הקדוש 
שהיה מגדולי תלמידיו, וסתם רבי שמעון הוא רבי 

יוחאי. בלשון חז"ל נקרא רשב"י תמיד ־שמעון בן
יוחאי, ובזוהר ־יוחאי, ולא בר־בשם רבי שמעון בן

יוחאי כאשר הוא נזכר בשמו שמעון, ־הוא נקרא בן
יוחאי. ־הוא מכונה בר בלי שמו העצמיוכשהוא נזכר 

 יםהיד הישנים של התלמוד וכן בדפוס־בכתבי
יוחאי, כמו למשל ־הראשונים, מובא תמיד השם בן

בדפוס ונציה, אולם בדפוס וילנא מופיע כבר פעמיים 
  יוחאי, בהשפעת הזוהר וספרי הקבלה. ־השם בר

�  

ציונו של רשב"י במירון הוא מוסמך לאורך הדורות, 
מציעא על רבי אלעזר בנו ־אוכן מסופר במסכת בב

כהנא ־שנקבר במערה של אביו, ובפסיקתא דרב
  מובא שבני מירון הוליכו את רבי אלעזר למערה.

�  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  
ָנהי ּדֵ ִמ  י היָ ָה , ׁשָ לַ  ִלְנֹסַ#  גֵה וֹ נ, הבָ רוֹ בְּ ְמ וֹ דּ ִמ  יֹוֵסף ַרּבִ יד נוֹ ְזֵק ־חֹוְתנוֹ  ְלֹאֶהל עֶֹמרבָּ  ג"ּבְ ּגִ  ,ִמּקֹוְז'ִניץ ַהּמַ

ירְלַה  ה םׁשָ  ְעּתִ ְתִפּלָ ָלל ִליׁשּוַ#ת ּבִ ָרט ַהּכְ ַ#ם. ְוַהּפְ ר ַ#ל, דָח ֶא  ָחִסיד לוֹ ָא ׁשְ  ַאַחת ּפַ ׁשֶ  ֶזה גוֹ ָה נְ ִמ  ּפֵ
ְוָקא ִלְנֹסַ#  לַ  ּדַ יד ִצּיּון לֶא  ֹעֶמרבָּ  ג"ּבְ ּגִ יר ְוהּוא, ִמּקֹוְז'ִניץ ַהּמַ י, לוֹ  ִהְסּבִ ָהָיה ֵ#תבְּ  ּכִ ְלַח  ַ#ל ָסמּוךְ  ׁשֶ  ןׁש,
י חֹוְתנוֹ  נוֹ , ִריָ#הבְּ  ָיִקיםלְ ֶא  הש2ֶ מֹ  ַרּבִ ל ּבְ יד ׁשֶ ּגִ ל ֲחִסיָדיו ִעם ַיַחד ֶאְצלוֹ  בׁשַ יָ , יץ'נִ זְ וֹ ּק ִמ  ַהּמַ  חֹוְתנוֹ  ׁשֶ
ךְ  ָלֶהם ָאַמר ְוהּוא ְלכוּ  ַהּיֹום: "ּכָ ּיּון ֶאל ּתֵ ל ַהּצִ יד ָאִבי ׁשֶ ּגִ ִאּלוּ  ָלֶכם בׁשָ ְח נֶ  ְוִיְהֶיה, ַהּמַ ִמירֹון ֱהִייֶתם ּכְ  ּבְ

א לצֶ ֵא  ּנָ י ַהּתַ י־ַ#ל־ְוַאף. יֹוַחאי־רבַּ  עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ ֵאין ּפִ ָבר ָיהְרָא  ׁשֶ י. ֵיׁש  ָברּדָ לַ  רכֶ זֵ , ַלּדָ יד ָאִבי ּכִ ּגִ  ָהָיה ַהּמַ
ִמיד גֵה וֹ נ פֹות ֶאת ַלֲ#רֹךְ  ּתָ ְמַחת ַהַהּקָ ׂשִ דֹוָלה תבוּ ֲה לַ ְת ִה בְּ  ּתֹוָרה ּבְ פֹות ֶאת ָ#ַרךְ  ַאַחת ּוַפַ#ם, ּגְ  ַהַהּקָ

ִהְתַלֲהבּות ל רֵת וֹ י ְיֵתָרה ּבְ ִנים ִמּכָ ָ ַהְינוּ , ֲחָתנוֹ  לוֹ ָא ׁשְ . ַהׁשּ יִסי ּדְ יב ְוהּוא? םִמּיָֹמיִ  ֹוםיּ  הַמ , ּגִ י, לוֹ  ֵהׁשִ  ּכִ
י ָאִביו בְּ  ַרּבִ ב, ְסָפִרים ּכֹוֵרךְ  יַת ׁשַ ַגן יֹוׁשֵ ֵהיָכל ֵ#ֶדן־ּבְ י ִעם ֶאָחד ּבְ ל ָאִביו יֹוַחאי ַרּבִ בִּ  ׁשֶ  ְוַהּיֹום, י"ַרׁשְ
ׁש  ּקֵ י ּבִ פֹות ֶאל ִאּתוֹ  וּ נּ יכֶ לִ וֹ יּ ׁשֶ  ֵמָאִבי יֹוַחאי ַרּבִ י ַהַהּקָ ּלִ לַ  ָאִבי ֶאת הּוא יֹוִליךְ  ֶזה ּוִבְתמּוַרת, ׁשֶ  ג"ּבְ

א עֶֹמרבָּ  ל ּוָלאַהִהלּ  ֶאל ַהּבָ ְמעֹון יַרבִּ  נוֹ בְּ  ׁשֶ ה ְוֵכן, ׁשִ ֵני. ָ#ׂשָ ַ#ת ֶאְצִלי ָהָיה יֹוַחאי יבִּ ַר ׁשֶ  ּוִמּפְ ׁשְ  ּבִ
פֹות י, ַהַהּקָ ּתִ ָ  ִמן ַחׁשְ ְקד,  ִסּיּוַ#  םיִ ַמ ַהׁשּ ָ ּבִ פֹות ֶאת ַלֲ#רֹךְ  תוֹ ׁשּ ְמָחה ַהַהּקָ ׂשִ דֹוָלה ּבְ  ְיֵתָרה תבוּ ֲה לַ ְת ִה בְ וּ  ּגְ

אן". "ִמידּתָ ִמ  רֵת וֹ י ם", דֵמ לָ  ֲאִני ּוִמּכָ י ִסּיֵ מוֹ , "הש2ֶ מֹ  ַרּבִ ּכְ ֲאִבי ׁשֶ ל ָאִביו־ׁשֶ יד ׁשֶ ּגִ כוּ  לוֹ  ׁש יֶ  ַהּמַ ּיָ  ִעם תׁשַ
י ךְ , יֹוַחאי ַרּבִ יד ְלָאִבי ׁש יֵ  ּכָ ּגִ כוּ  ַהּמַ ּיָ בִּ  ִעם תׁשַ ב ְוהּוא, י"ַרׁשְ ַגן ִעּמוֹ  יֹוׁשֵ ֵהיָכל ֵ#ֶדן־ּבְ  נֹוֵהג ְוָלֵכן, דָח ֶא  ּבְ
ל ִצּיּונוֹ  לֶא  ִלְנֹסַ#  ֲאִני יד ׁשֶ ּגִ לַ  ַהּמַ ֹעֶמר ג"ּבְ בִּ  תלַ וּ לּ ִה  יֹום, ּבְ   ".י"ַרׁשְ

�  
ַ#ם עָנַס , ַהּקֶֹדׁש  ֵמֶאֶרץ ֶאָחד דבָּ כְ נִ  ְיהּוִדי הֹור ְלָחנוֹ ׁש, ֶאל  ֵהֵסב ֹעֶמרבָּ  ג"לַ  ּוְביֹום, היָ יצְ לִּ גַ לְ  ּפַ ל ַהּטָ  ׁשֶ

ים יֵר בְ ּדִ "ַה  ְנז" ַחּיִ ֶאְמַצע. ִמּצַ ה,  ּבְ ּדָ ,# ִלּבוֹ  לוּ ָ# ַהּסְ ל ּבְ ְעּגּוִעים ָהִאיׁש  ׁשֶ ְמָחה יםַ#זִּ  ּגַ ִ דֹוָלה ַלׂשּ  ַהּגְ
ׁש  ָהֲ#צּוָמה ְוַהִהְתעֹוְררּות ּיֵ יוֹ  ׁשֶ ִמירֹון ֶזה םּבְ ָנה ּוְלֶפַתע, ּבְ ים יֵר בְ ּדִ "ַה  ֵאָליו ּפָ ֲאכַ  ִלי טיׁשִ הוֹ , "ַחּיִ  לִמּמַ

ֶזר ָהָיה ַהּגֶ ְלָחן ַ#ל ׁשֶ , ְקָרא, ַהׁשּ ּנִ ִאיִדיׁש  ׁשֶ הּוא", ןֶמעהָר  ְלךָ  ַקח: "לוֹ  ְוָאַמר", ְרןֶמעְה " ּבְ ׁשֶ ה ּכְ ּנֶ  ְמׁשַ
ֵ  ֶאת ֵדי ֶמעהְרן םַהׁשּ ָ  ּכְ ׁשּ ּיִ מוֹ  םגַּ  ַמעׁשֶ ַ  ְמֹאד ָהאֹוֵרַח  בֵה לַ ְת ִה . ירֹוןִמ  ּכְ ׁשּ ד, ֵ  תִמּקְ ּלֹא ַ#ד, ירֹוןִמ  םַהׁשּ  ׁשֶ
ד תוֹ בוּ ֲה לַ ְת ִה  ֶאת רצֹ ֲ# לַ  ָהָיה לוֹ ָיכ ְלָחן ַ#ל הלָ ָ# , ָלהוֹ ַהּגְ , ְמָחהבְּ  ִלְרֹקד ְוֵהֵחל ַהׁשּ  ינֵ וּ גּ נִ ֶאת  ֲ#צּוָמה ׂשִ

ֶדׁש  ֶאֶרץ ׁשֹוְר  ַהּקֹ ּמְ ִמירוֹ  ִריםׁשֶ ם אוּ ָר וְ , ןּבְ ּלָ חּוׁש  ּכ, ֶ  הַמ  ֶאת ּבְ ׂשָכר ינֵ בְּ "ַה  ָאַמרׁשּ ָ ְמָחה", ִיׂשּ ִ ַהׂשּ  ׁשֶ
רֹוִאים ִצּיּון ׁשֶ בִּ  ּבְ ּלֹא ְמָחהׂשִ  ִהיא, י"ַרׁשְ ֶדֶרךְ  ׁשֶ ַבע ּבְ מוֹ , ַהּטֶ ֱאַמר ּכְ ּנֶ יִקים אֹור" ׁשֶ ָמ  ַצּדִ   ".חִיׂשְ

�  
ל גוֹ ָה נְ ִמ  הוֹ , ָהָיה ל"ָהֲאִריזַ  ׁשֶ יֹוָמא ִמירֹוןבְּ  תִלׁשְ ל ּוָלאלּ ְדִה  ּבְ בִּ  ׁשֶ אַקּדִ  אַהֶחְבַריָּ  ִעם ַיַחד, י"ַרׁשְ  יׁשָ

ּלוֹ  ְמָחה בֹודכְ לִ  םׁשָ  ִלְרֹקד ֲהגוּ ְונָ , ׁשֶ ִ דֹוָלה ַהׂשּ ַ#ם. ַהּגְ הוּ  ּפַ ל ׁשָ ם ָהָיה ּוֵביֵניֶהם, ַיַחדבְּ  ַהֲחֵבִרים ּכָ י ּגַ  ַרּבִ
ַ#ל ִריַאְזכָּ  ֶאְלָ#ָזר ָהָיה, ִדיםֲחֵר  רֶפ ֵס  ּבַ ַ  ָאז ׁשֶ ְדָרׁש  יתבֵ בְּ  ׁש ּמָ ַהׁשּ ל ַהּמִ ְצַפת ל"ָהֲאִריזַ  ׁשֶ  םָהָ#  ַוֲהמֹון, ּבִ

ׁשּוט ְלִאיׁש  הוּ יקוּ זִ ֱח ֶה  י ָיְדעוּ  ְולֹא ְוָתִמים ּפָ יק הּוא ּכִ ר ַצּדִ ַ#ת ָראוּ  ְלֶפַתע. ִנְסּתָ ׁשְ  ֵאיֶזה, ָהִרּקּוִדים ּבִ
ַ#ל ֶאָחד ָזֵקן ִאיׁש  ךְ , ְזַמן־ָמה ּמוֹ ִע  ָרַקד ל"ְוָהֲאִריזַ , קֹוָמה ַ#לּובַ  צּוָרה ּבַ ֵקן ָנַטל ְוַאַחר־ּכָ  ָיָדיו ֶאת ַהּזָ
ל י ׁשֶ ן רְלַאַח . ַיַחד םּתָ ׁשְ לָ ׁשְ  ְוָרְקדוּ  ִריַאְזכָּ  ֶאְלָ#ָזר ַרּבִ ְלִמיֵדי ָאְמרוּ , ִמּכֵ םְלַר  ל"ָהֲאִריזַ  ּתַ  ְמִביִנים: "ּבָ
ָהִאיׁש  ָאנוּ  ֵקן ׁשֶ י ַאף, ְמֹאד דבָּ כְ נִ  ׁש ִאי הּוא ַהּזָ יִרים ֵאיֶנּנוּ  ּכִ ִליָאה ֲאָבל, אֹותוֹ  ַמּכִ ֵ#יֵנינוּ  ִהיא ּפְ ה ּבְ  ָלּמָ

ַ  ִעם נוּ ַרבֵּ  ָרַקד ׁשּוט ׁש ּמָ ַהׁשּ בֹוד ֶזה ֵאין ַוֲהֵרי, ַהּפָ א ִאם: ל"ָהֲאִריזַ  ָלֶהם ָאַמר"? ַהּתֹוָרה ּכְ ּנָ י ַהּתַ  ַרּבִ
ַ#ְצמוֹ  עֹוןְמ ׁשִ  ְלִמיִדים ֵהִבינוּ "? ּמוֹ ִע  ֲאִני ֶאְרֹקד לֹא, ּמוֹ ִע  ָרַקד ּבְ י, ַהּתַ ֵ#יֵניֶהם ִלְראֹות ָזכוּ  ּכִ י ֶאת ּבְ  ַרּבִ
א ַ#ְצמוֹ  ר־יֹוַחאיבַּ  עֹוןְמ ׁשִ  ּבָ ֹמַח  ׁשֶ ּלוֹ  ִהּלּוָלאבַּ  ִלׂשְ ָתה ּוֵמָאז, ׁשֶ ּלְ תוֹ  ִהְתּגַ ּלָ ד, ל ּגְ ַ#ל ׁשֶ   . ַהֲחֵרִדים ּבַ

�  
ָנה ֹעֶמר ג"לַ  רְלַאַח , ַאַחת ׁשָ ים יֵר ְמ ִא "ָה  ָחַזר, ּבְ יְז'ִניץ" ַחּיִ ֲחָזָרה ּוְבַדְרּכוֹ , ןירוֹ ּמִ ִמ  ִמּוִ ַגׁש , ְלֵביתוֹ  ּבַ  ֶאת ּפָ

ַפע"ַה  ֶ ים ׁשּ ְנז־ְקלֹויזֶ " ַחּיִ ר. ְנּבּוְרגִמּצַ י לוֹ  ִסּפֵ יְז'ִניץ ָהַרּבִ ְמָחה ִמּוִ ׂשִ יה, בָּ ַר  ּבְ ה ֶזה ּכִ  הּוא חֹוֵזר ַ#ּתָ
איַקּדִ  ֵמַאְתָרא ַח  ָזָכה ּבוֹ , ִמירֹון ׁשָ ּטֵ ּתַ דֹוׁש  ִצּיּונוֹ  ַ#ל ְלִהׁשְ ל ַהּקָ א ׁשֶ ּנָ בִּ  יָהֱאלִֹק  ַהּתַ  ָמֵלא ְוהּוא, י"ַרׁשְ
ְמָחה ָכה ַ#ל ׂשִ ּזָ ף ׁשֶ ּתֵ ּתַ ד ִהּלּוָלאבָּ  ְלִהׁשְ הוֹ ַהּקְ ַמע. ׁשָ י ׁשָ לֹויְ  ָהַרּבִ ָבִרים ֶאת ְנּבּוְרגזֶ ִמּקְ : ְוָאַמר, ַהּדְ

ְבּתִ " ַ#ם יָחׁשַ י ּפַ ִלּבִ י ֵאֶצל רֹוִאים ַמּדּוַ# , ּבְ ְלִא  רבָ ּדָ  עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ ֵאין, יּפִ  ִצּיּון לצֶ ֵא  ָוֵרַ#  ָאח ׁשּום לוֹ  ׁשֶ
ָכל ַאֵחר קֹום. ַהּקֶֹדׁש  ֶאֶרץ ַרֲחֵבי ּבְ ִחיד ַהּמָ ָכל ַהּיָ ֹוֵאב ֶרץָהָא  ּבְ ׁשּ ל ְיהּוִדים ֵאָליו ׁשֶ יִנים ִמּכָ  ַהּמִ

ֵהם ֵאּלוּ  ְלַצֲ#ֵרנוּ  ְוַאף ,תוֹ צְ ּוִמ  ּתֹוָרה ׁשֹוְמֵרי, ִריםָ# נְ וּ  ֵקִניםזְ , ְוַהּסּוִגים גֶ  ׁשֶ ינֹוקֹות רֶד ּבְ נִּ  ּתִ בּ ׁשֶ  ְוֵאיָנם וּ ׁשְ
ֲהָלָכה ַהּתֹוָרה ַ#ל ׁשֹוְמִרים ל ִצּיּונוֹ  ַ#ל, ִמירֹון הּוא, ּכַ בִּ  ׁשֶ גֶ  ֵאיָנּה  זוֹ  ּתֹוָפָ#ה". "י"ַרׁשְ ַבע רֶד ּבְ ", ַהּטֶ

י יךְ ִהְמׁשִ  ים, "ְוָאַמר ָהַרּבִ יׁשִ חּוׁש  ּוַמְרּגִ ה ֶאת ּבְ ָ ׁשּ ד, ֶחֶדת ַהּקְ וֹ  ַהְמי, ׁשּ ִמירֹון ָרהׁשֶ י. ּבְ ְבּתִ י ָחׁשַ ִלּבִ י, ּבְ  ּכִ
ָבִרים ֲאִרים ַהּדְ י ִמְתּבָ ל תוֹ יָט ׁשִ  ַ#ל־ּפִ בִּ  ׁשֶ ֵאין רבָ 'ּדָ ׁשֶ  י"ַרׁשְ ן ׁשֶ ּוֵ ר' -  ִמְתּכַ ּתָ ַהְינוּ , מ, ה ָאָדם ּדְ עֹוׂשֶ  ׁשֶ
ַבר־ָמה ן ְוֵאינוֹ  ּדְ ּוֵ ָבר ַלֲ#ׂשֹות ִמְתּכַ ר ֲהֵריהוּ , ָאסּור ּדָ ּתָ ל. מ, ר, ְלָמׁשָ ּתָ , ָהָאֶרץ ַ#ל ַסְפָסל ִלְגרֹר ְלָאָדם מ,

י ה ַאף־ַ#ל־ּפִ עֹוׂשֶ ֵני, ָחִריץ ׁשֶ ֵאינוֹ  ִמּפְ ן ׁשֶ ּוֵ כּות ִלּמּוד ְוֶזהוּ . זֹאת ַלֲ#ׂשֹות ִמְתּכַ דֹוָלה ַהּזְ יֹוֵתר ַהּגְ ל ּבְ  ׁשֶ
בִּ  ָרֵאל םַ#  ַ#ל י"ַרׁשְ ה ֵיׁש . ִיׂשְ ַצֲ#ֵרנוּ  ְיהּוִדים ַהְרּבֵ ּלְ גֶ  ְוֵהם, ֹותצְ ּוִמ  ִמּתֹוָרה ְרחֹוִקים ָהַרב ׁשֶ ָבר רֶד ּבְ  'ּדָ

ֵאינוֹ  ן' ׁשֶ ּוֵ ים, ֹותצְ ְוַהּמִ  ַהּתֹוָרה ֶאת יֹוְדִעים לֹא ֵהם, ִמְתּכַ יֶהם ֶאת ְועֹוׂשִ ִלי ַמֲ#ׂשֵ וָּ  ּבְ ָרה ִליּובְ , ָנהּכַ  ַמּטָ
בָּ ַה  ֶאת ְלַהְכִעיס א, ָחִליָלה ה"ּקָ ּבָ בִּ  ּוְכׁשֶ י ֲהָלָכה ְוקֹוֵבַ#  י"ַרׁשְ ּמִ ה ׁשֶ עֹוׂשֶ ָבר ׁשֶ ֵאין ּדָ ן ׁשֶ ּוֵ ר ִמְתּכַ ּתָ , מ,

יָנם ֶאת ּגֹוֵזר הּוא ֲהֵרי ל ּדִ ֶ  הַמ ַ#ל ׁשֶ  ָכךְ בְּ , טֹוָבהלְ  ֵאּלוּ  ְיהּוִדים ׁשֶ ים ֵהםׁשּ לִ  עֹוׂשִ ָנה יּבְ ּוָ הּוא ֲאִפּלוּ , ּכַ  ׁשֶ
גֶ  ָבר רֶד ּבְ ים ֵאין, ָהָאסּור ּדָ ךְ  אֹוָתם ַמֲ#ִניׁשִ ֵהם ַגםֲה וַ . ַ#ל־ּכָ ָבר ְמִביִנים לֹא ׁשֶ מֹוֵתיֶהם, ֶזה ּדָ  ִנׁשְ

כֹות קֹום ֶאל, ְלִמירֹון ִנְמׁשָ דֹוׁש  ַהּמָ ה ַהּקָ י". ַהּזֶ יךְ  ְוָהַרּבִ י ְוָכךְ : "ִהְמׁשִ ּתִ ַרׁשְ ם ּפֵ ְבֵרי תֶא  ּגַ בִּ  ּדִ  לוֹ ָיכ י"ַרׁשְ
ּלוֹ  ָהעֹוָלם ֶאת ִלְפטֹר ֲאִני ין ִמן ּכ, ֵאיֶזה, ַהּדִ ין ּבְ ין? ּדִ ּדִ ל ּבַ ָבר ׁשֶ ֵאין ּדָ ר ןוֵּ כַּ ְת ִמ  ׁשֶ ּתָ   "!מ,

�  
  

ָאבֹות הנָ ׁשְ ַהּמִ  ע" ּבְ אָת  ֵמַאִין ּדַ ה ּוְלָאן, ּבָ ה ִמי ְוִלְפֵני, הֹוֵלךְ  ַאּתָ ין ןּתֵ ִל  ִתידָ$  ַאּתָ ּבֹון ּדִ ת", ְוֶחׁשְ ֶרׁשֶ קּוָפה ַ$ל ִמְתּפָ ין ַהּתְ ּבֵ   . תֶר ֶצ ֲ$ ַל  ַסחּפֶ  ׁשֶ
אָת  ֵמַאִין ַסח? ִמ ּבָ ה ּוְלָאן ,ּפֶ ב,  ַחג? ְל הֹוֵלךְ  ַאּתָ ָ ַלת יֹום עֹותַהׁשּ ּבֹון, ַהּתֹוָרה ַקּבָ ִפיָרה ְיֵמי ֵהם ְוַהֶחׁשְ ּבָ  ַהּסְ י, ֶאְמַצעׁשֶ ִגי 'י"ִמ ' ּכִ הּבְ   עין')־ה'בת(. 'נ ַמְטִרּיָ

  
י בּוק היָ ָה , בדוֹ ְו זְ רוֹ ֵמ  המׁשֶ  ַרּבִ יֹום ְמֹאד ּדָ  ּוָלאַהִהּל  ּבְ
ל ּבִ  ׁשֶ ַל  י"ַרׁשְ ִאם אֹוֵמר היָ ָה ְו , ֹעֶמרּבָ  ג"ּבְ ֹכחוֹ  ָהָיה ׁשֶ  ּבְ

ָרֵאל ְלֶאֶרץת ַלֲ$לוֹ  דֹוׁש  ִצּיּונוֹ  ַ$ל תְוַלֲ$לוֹ  ִיׂשְ ל ַהּקָ  ׁשֶ
ּבִ  ַל  י"ַרׁשְ ם  לֹוֵ$ ּפ  היָ ָה , עֶֹמרּבָ  ג"ּבְ ה ְלֵזרּוזׁשָ ּלָ א,  ְוֵקץ ַהּגְ

לּות ֹעֶמר, . ַהּגָ ַל"ג ּבָ ָנה ּבְ י ׁשָ יׁש  לֹוַמר גֵה וֹ נ ָהָיהִמּדֵ  ַקּדִ
ל ּלֵ  בֹודְכ ִל  ֵנר ִליקְד ַמ  ָהָיה ְוַאף, ָהַ$ּמּוד ִלְפֵני ּוְלִהְתּפַ

ַ$ל ּקּון' ןֵת וֹ ְונ ּוָלאַהִהּל  ּבַ ֵבית 'ּתִ ִאּלּו הּוא ּכְ  ,תֶס נֶ ּכְ ַה  ּבְ
ל ַ$ל־ִחּיּובּבַ  ִבי"ַה  ֲחָתנוֹ . טַציְ ָיאְר  ׁשֶ יקּצַ ַל  ּצְ " ּדִ
ַצחוּ  ָאַמר היָ ָה , בז'וֹ לוֹ ּבְ ִמ  י, תּבְ א ּכִ ּנָ ּבִ  ַהּתַ  רַט ְפ נִ  י"ַרׁשְ

ָברָאְמָנם  ְמַ$ט ִלְפֵני ּכְ ִים ּכִ ָנה ַאְלּפַ יֶּ  ִנְרֶאה ַאְך , ׁשָ  ׁש ׁשֶ
  ...עֹוָלםּבָ  ֶאָחד ָיתֹום ֵאיֶזה ֲ$ַדִין לוֹ 

  

  

  
ּיֹות ְלׁשֹונֵ  וּ ׁש ְר ּתָ ׁשְ ִה  ֹותבּ ַר  ִניֹותְלׁשוֹ  ָט$, יִרים נוּ ּבִ ִ ׁשּ  ּבַ

ּבִ  תַל וּ ּל ִה  בֹודְכ ִל  ְזמֹוִניםּפִ ּוַב  ים, י"ַרׁשְ ָכְך  ֵיׁש  ּוְלִעּתִ  ּבְ
ט ְך ֶפ ֵה  ׁשָ יד ַ$ל ַהּפְ ְך. ־ְוֵיׁש ְלַהְקּפִ א בֹודְכ ִל ּכָ ּנָ  ְולֹא ַהּתַ
ִדין, ָכבֹודְל  ָבה הָכ מוּ ּסְ ַה  ָבהּתֵ  ּכְ ַאֲחֶריָה  ַלּתֵ א. ׁשֶ ּנָ  ַהּתַ

ק ֵיׁש , יָהֱאלִֹק  י, ִחיִריקּבְ  יָהֱאלִֹק  לֹוַמר ְלַדּיֵ ַפ  ּכִ  חּתָ ּבְ
ָמעּותוֹ  י ָהֱאלִֹקים ַמׁשְ ּלִ ם ִמי ִלְפֵני. ָחִליָלה ׁשֶ  ַאּתֶ

ק ֵיׁש , יםִר ֲה ּטַ ִמ  ִחיִריק לֹוַמר ְלַדּיֵ ַחת ּבְ ִבְניַ , ם"ַהּמֵ  ּתַ  ןּבְ
, ַהְמַטֵהר ָהִאיׁש ּה ָת עוּ ָמ ׁשְ ּמַ ׁשֶ  אָו ׁשְ ּבִ  ְולֹא, ֵ$לּפַ ְת ִה 

מוֹ  ֵהן ְוֶהֱ$ִמיד: "ְמצָֹרעּבִ  ּכְ  ָהִאיׁש  ֵאת ַהְמַטֵהר ַהּכֹ
ֵהר ּטַ ֲהֵרי", ַהּמִ ּבָ ַה  ְיֵדי־ַ$ל יםִר ֲה ּטַ ִמ  ָאנוּ  ׁשֶ  הּואְו  ה"ּקָ

לֹום־ַחס ְך ֶפ ְלֵה  ְולֹא, אֹוָתנוּ  ְמַטֵהר ֵ  ַ$ל. ְוׁשָ  םַהׁשּ
ח,  אֹו יֹוַחי ֹוַחאיי ַפּתָ ָקַמץ ְוִחיִריק  אוֹ ּבְ  ֵיׁש יֹוָחִאי ּבְ

עֹות,  ה ּדֵ ּמָ מוֹ ּכַ מֹונַ  ַ$ל ּכְ ְע  ְלִפי. איַחׁשְ  מוֹ ׁשְ  ץ"ּבֵ ַהּיַ
י ִפי, אָח יוֹ  ָהָיה ָהֲאִמּתִ ם ּכְ ֵ ִדְבֵרי ַהּמּוָבא ַהׁשּ ִמים ּבְ . ַהּיָ

ְמָ$רֹות' מֹו ְמָ$ַרתּבִ  ְולֹא' ִריםצ,  ּבִ י, ּכְ ְעָיהּבִ  ּוָבאוּ : "ׁשַ
ְמָ$רֹות ִרים ּבִ ים צ, ְתִהּלִ מֹו ּבִ ל", 'ִלְכבּוָדּה' ּכְ ה־ּכָ בּוּדָ   .ּכְ

  

  
ִתּק  דֹוָלה םָת ָל ֲ$ ַמ  מּוֵבאת, זַֹהר ּוֵניּבְ ל ַהּגְ  ַטֲ$ֵמי ׁשֶ

ְקָרא ָ$  מֹותׁשְ ִל  ְרָמִזים םׁשָ  ְוִנְמְצאוּ , ַהּמִ  ִמיםַהּטְ
י־ַ$ל. םָת עוּ ָמ ׁשְ ַמ וּ  ָלה ּפִ ּבָ  הּוא ָהעֹוָלמֹות ֵסֶדר ַהּקַ

ִריָאה, ֲאִצילּות ה, ְיִציָאה, ּבְ ּיָ ם  ,ֲ$ׂשִ : א"טנתּוְכֶנְגּדָ
ּדֹות, ִמיםְטָ$  ין, ְנק, ּגִ  לֹא םָת ָל ֲ$ ַמ  ּוִמּגֶֹדל, אֹוִתּיֹות, ּתַ

בוּ  ָ$  ִנְכּתְ ּדֹות ִמיםַהּטְ ק,   . ּתֹוָרהֵסֶפר ַה ּבְ  ְוַהּנְ
�  

ֵצרּוף ֵיׁש  זֶמ ֶר  ָ$  ּבְ  הֹוֵלְך  ׁשֹוָפר ףּקַ ַמ  ַזְרָקא ִמיםַהּטְ
ַ$ם, ֹוְלָתאֶסגּ  ה, ָהאֹוִתּיֹות ִעם ַזְרָקא ַהּטַ ִגיַמְטִרּיָ  ּבְ
הּוא, ב"שי י ׁשֶ בֹות ָראׁשֵ ן עֹוןְמ ׁשִ  ּתֵ י, יֹוַחאי־ּבֶ  ּכִ

ְזכּות דֹוׁש  ַהּזַֹהר ִחּבּורוֹ  ּבִ  ְוִנְקָרא ָסמּוְך  הּוא, ַהּקָ
ַמ  ֹוָפר ֶאל, ףּקָ ּבְ הּוא, הֹוֵלְך  ַהׁשּ ל רוֹ ָפ וֹ ׁש  ׁשֶ יַח  ׁשֶ , ָמׁשִ

בֹוא ּיָ ָרֵאל םַ$  ֶאת לְגַא יִ ְו  ׁשֶ הּוא ִיׂשְ  םַ$ , ֹוְלָתאֶסגּ  ׁשֶ
ה ּלָ ה. ְסג, יַמְטִרּיָ ל ב"שי ְוַהּגִ ם הּוא ַזְרָקא ׁשֶ  ּגַ

תֹוְך  ָנהיִכ ׁשְ  נֹוָטִריקֹון ָרֵאל ּבְ  ָרהׁשוֹ  לּותגָּ ּבַ  ַאףׁשֶ , ִיׂשְ
ְ ַה  ֵני ַ$ל ִכיָנהׁשּ ָרֵאל ּבְ   )ניחוח ח"מרי(. ִיׂשְ

�  
ְטָ$  ֵיׁש  זֶמ ֶר  ְועֹוד ףַמ  ַזְרָקא, ֵאּלוּ  ִמיםּבִ  הֹוֵלְך  ׁשֹוָפר ּקָ

ִפי, ֹוְלָתאֶסגּ  ִתּקּוַני ַהּמּוָבא ּכְ ז אָק ְר זַּ ׁשֶ  רזַֹה  ּבְ  ַ$ל ְמַרּמֵ
ִביִעי ַהּיֹום ְ ּבַ , ַהׁשּ רּוׁש , ֹקֶדׁש ־תׁשַ ִאם הּוא ְוַהּפֵ  ׁשֶ

ְמרוּ  ֵני ִיׁשְ ָרֵאל ּבְ ַ  ַ$ל ִיׂשְ תַהׁשּ ל ֶאת ּבוֹ  ְוִיְזְרקוּ  ּבָ  ּכָ
ָלאָכה ַהֹחל ִעְנְיֵני  ִלְהיֹות ֶזה ְיֵדי־ַ$ל ִיְזּכוּ  ֲאַזי, ְוַהּמְ

ִפים ּקָ  ִלְתִקיַ$ת, ֹוְלָתאֶסגּ  הֹוֵלְך  ְלׁשֹוָפר, ּוְסמּוִכים מ,
ֹוָפר ת ַהׁשּ ּלַ ְגא, ָרֵאל םַ$  ּבִ ְקָרא ִיׂשְ ּנִ ה םַ$  ׁשֶ ּלָ  הּוַמ , ְסג,

ָבִרים ִאיםנָּ  ל רוֹ ֲאָמ ַמ  ִעם ַהּדְ י ׁשֶ ן עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ  יֹוַחאי־ּבֶ
ַמּסֶ  ַהּמּוָבא ת תֶכ ּבְ ּבָ ָרֵאל יןִר ּמְ ׁשַ ְמ  יִאְלָמֵל , "ׁשַ  ִיׂשְ

י ּתֵ תֹות ׁשְ ּבָ ד, ןָת ָכ ְל ִה ּכְ  ׁשַ    )תורה אור(". ִנְגָאִלין ִמּיָ

ׁש  ְדּגָ  מ,
 

 חּלָ מ, ְמ 
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ְטָ$ם   מ,
 


