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ים ׂשִ ר ּתָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ   א) (כא,  ִלְפֵניֶהם ְוֵאּלֶ

ְלִמיד  בׁשַ יָ  ָפָניו ְוָדן ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ִלְפֵניּתַ ין ַ�ל ּבְ ָאְמרוּ  ַהּדִ י, ל"ֲחזַ  ׁשֶ  ַהּמֹוֵצא ּכִ
ִלי ָמעֹות ֵני, םְלַקְחּתָ  לוֹ ָיכ ןִסּמָ  ּבְ ָ�ִלים ִמּפְ ַהּבְ ים ׁשֶ ן, םֵמֶה  ִמְתָיֲאׁשִ ּכֵ  ָאָדם ׁשֶ
ָכל יסוֹ כִ בְּ  ֵמׁש ׁשְ ַמ לְ ָ�ׂשּוי  ָ�ה־ּבְ י: "ּה ַמ ָת וְ , ׁשָ ְלִמיִדים ַאֲחֵרי ָ�ַקְבּתִ יָבה ּתַ ְיׁשִ , ּבַ

ְמׁשוּ  ָרִאיִתי ְולֹא ַמׁשְ ּיְ ל םיָס כִ בְּ  ׁשֶ יב"? ָהֵ�ת ּכָ ין ֵאין: "ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ֵהׁשִ  ַהּדִ
ה ּנֶ ּתַ ל ִמׁשְ ׁשֶ ךְ  ּבְ י, ּכָ ָבר ל"ֲחזַ  ּכִ ין־ֶאת ָקְבעוּ  ּכְ ית ְוֶהְפֵקר, ַהּדִ ין־ּבֵ  ְוָכךְ ". ֶהְפֵקר ּדִ

אוּ  ַתְלִמיִדיםלְ  ָנהָ�  ּבָ ַ�ם ֵאָליו ׁשֶ ֵאָלה ּפַ ׁשְ ַ�  ָמָצאנוּ : "הּדֹוָמ  ּבִ יִליְנג' ַמְטּבֵ  'ׁשִ
א ָאנוּ  יםִט בְּ ַח ְת ִמ וּ , ְרחֹובבָּ  ּמָ ד ׁשֶ  זוֹ  ַוֲהֵרי, יסוֹ כִ בְּ  ֲ�ַדִין ֵמׁש ׁשְ ִמ  לֹא ַהְמַאּבֵ

ֲאסּוָרה ֵיאּוׁש  ִלְפֵני ְמִציָאה יב"? ׁשֶ א ׁשֹש.ַלְח  ֵאין" :ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ֵהׁשִ ּמָ  אֹותוֹ  ׁשֶ
י, יסוֹ כִ בְּ  ֵמׁש ׁשְ ִמ  לֹא ָיִחיד ִרים ִעְנָיִנים ֵהם ֵאּלוּ  ּכִ י ִנְסּתָ ַכְבׁשֵ , ְדַרֲחָמָנא ּבְ

 �ַ ְטּבֵ ּמַ לֹוִני ֶזה ׁשֶ ְלמֹוִני ִליֵדי ַיֲ�בֹר ִמּפְ ָבר עַמ ׁשֵ לְ ". ּפַ  בּוָרהֵמַהֲח  ֶאָחד הַנֲ�נָ , ַהּדָ
ְבֵר  ֶאת ִמיךְ ְס ְוִה  דֹוׁש  ַהּזַֹהר יּדִ סּוק ַ�ל ַהּקָ ה: "ַהּפָ ִטים ְוֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ר ַהּמִ ים ֲאׁשֶ ׂשִ  ּתָ

ְבֵרי ֶאת ְוהֹוִסיף", ְדִגְלּגּוִלין ִסּדּוָרא יןלֵּ ִא " -" ִלְפֵניֶהם ַ�ל ּדִ ם־ַהּבַ טֹוב ־ׁשֵ
ְפָ�ִמים ּלִ ב ׁשֶ ִדין ָהָאָדם ִמְתַחּיֵ ֵאינוֹ  ָממֹון ַלֲחֵברוֹ  םלֵּ ְלׁשַ  ּבְ ֵדי, לוֹ  ביָּ ַח  ׁשֶ  ּכְ

ַמ ְלִמ  ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  הַנֲ�נָ . םֵד וֹ ַהּק  לוֹ וּ גּ לְ גִּ ִמ  ֵאָליו חֹובוֹ  לוֹ  ְלַהֲחִזיר ָבִרים עׁשְ  ַהּדְ
ים ַמְסּכִ ְקָרא ֵריֲה : "ְוהֹוִסיף, ָלֶהם ּכְ ר אֹוֵמר ַהּמִ ים 'ֲאׁשֶ ׂשִ ַהְינוּ , ִלְפֵניֶהם' ּתָ  ּדְ
ִריךְ  ּצָ ין־ַ�ל ִלְסֹמךְ  ׁשֶ ַוּדַ  ַהּדִ ּבְ ָבר איׁשֶ ַ�ל ִהְתָיֵאׁש  ּכְ  ּתֹאַמר ְוִאם. ָהֲאֵבָדה ּבַ

א ּמָ אי, ָכךְ בְּ  ָחׁש  לֹא ׁשֶ ַוּדַ ָבר ָקׁשּור ּבְ סֹוד ַהּדָ ְלּגּול ּבְ ֵדי, ַהּגִ יב ּכְ  ןָיׁשָ  חֹוב ְלָהׁשִ
ְלּגּול ֵמׁש  ָהָאָדם ִאם ֲאָבל. םֵד וֹ ק ִמּגִ ן לֹא, ְוִיְתָיֵאׁש  יסוֹ כִ בְּ  ְיַמׁשְ ּקֵ ָכךְ  ּתִ  ֶאת ּבְ

ֲהֵרי, חֹובוֹ  הַה  ׁשֶ ָבר ָזָכה ּלָ ִבים ְוָלֵכן. ַהֶהְפֵקר־ִמן ּכְ ָחה זֹאת ְמַסּבְ ּגָ ַהׁשְ ָרִטית ּבְ  ּפְ
ַ�ל ּבַ ֲאֵבָדתוֹ  ַיְבִחין לֹא ָהֲאֵבָדה ׁשֶ ה ֶהָחֵבר זֹאת ִיְמָצא ּוֵביְנַתִים, ּבַ ּה  ְוִיְזּכֶ ר ּבָ יֹש.ֶ  ּבְ

ִפי הֹורוּ  ּכְ ן ְיֵדי־ְוַ�ל, ֲחָכִמים ׁשֶ הַה  ֱחִזירֶה  ּכֵ ְלּגּולֹו ַהּקֹוֵדם חֹובוֹ ־ֶאת ּלָ   ".ִמּגִ
�  

ְרֵצַ! ־ְוָרַצע ֲאדָֹניו ֶאת ּמַ   (כא, ו) ָאְזנֹו ּבַ

ְלדּותוֹ  עֹוד ט, ִמּיַ ּלֵ י ִהְתּבַ ִ  ר' ָהַרּבִ בֶ  יֹותוֹ ְה בִּ . תוֹ יפוּ ִר ֲח בַּ  אָק רָ ּקְ ִמ  ליֶהׁשּ ַבע ןּכְ , ׁשֶ
ְפֵני בׁשַ יָ  ָ�ה וֹ בּ ַר  ּבִ ׁשָ ד ּבְ ּמֵ ּלִ ת ֶאת ׁשֶ ָרׁשַ בּוַ�  ּפָ ָ יעוּ , ַהׁשּ ִהּגִ  ְוָראוּ  ֶזה ְלָפסּוק ּוְכׁשֶ

ְבֵרי ֶאת ִ ַר  ּדִ ָמאִלית ְולֹא ַהְיָמִנית ָאְזנוֹ  ֶאת: "י"ׁשּ ְ וָ  ָרהִלְגזֵ  ֹאֶזן־ֹאֶזן, ַהׂשּ ", הׁשָ
ְלִמיד ֶאָחד: ַמּה ּתָ  ֵפק ּתַ ר ַהּסָ ׁשֶ ָמאלִ  אוֹ  ְיָמִנית ְלֹאֶזן ָנהוָּ ַהכַּ  ִאם "ַמה ּפֵ ? יתׂשְ

ָכל ַוֲהֵרי ֹמאללִ  םֵד וֹ ק ָיִמין ֹוָרהּת בַּ  ָמקֹום־ּבְ וָ  ָרהזֵ גְּ לַ  ְצִריִכים הּמָ לָ וְ , ׂשְ "? הׁשָ
ֶלד ָקם ִ  ַהּיֶ ה, ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ֲהֵרי: "ְוָ�ָנה ילֶהׁשּ ּבָ ַהּסִ ֵני ִהיא ָהֹאֶזן תיַ� צִ ְר לִ  ׁשֶ  ִמּפְ

אֹוָתּה  ְמָ�ה ֹאֶזן ׁשֶ ִסינַ  ִתְגֹנב' 'לֹא ׁשָ  ְוָאְמרוּ . עצַ ָר ּתֵ  ְוָלֵכן, ְוָגַנב ָהַלךְ ִאיׁש ָה וְ  יּבְ
ְדָרׁש  ּמִ ּבּור, ּבַ ַהּדִ בָּ ַה  ןִמיִמי יֹוִציא ָהָיה ׁשֶ ל םאלָ מֹ ׂשְ לִ  ה"ּקָ ָרֵאל ׁשֶ  ְויֹוֵצא, ִיׂשְ

ָהֹאֶזן ֵאפֹוא ָמאִלית ׁשֶ ְ ְמָ�ה ִהיא ַהׂשּ ָ ׁשּ ה ׁשֶ ִחּלָ ּלֹא ּוְכֵדי, ִתְגֹנב' 'לֹא ּתְ ְחׁשֹב ׁשֶ  ּתַ
יֵּ  ְוָקא ַ� צֹ ְר לִ  ׁש ׁשֶ ָוה ָרהזֵ גְּ לַ  ָאנוּ  ְצִריִכים ָלֵכן, זוֹ  ֹאֶזן ּדַ ִמין ׁשָ ַהּיָ   "...םֵד וֹ ק ׁשֶ

�  

ן ּתֶ ֶניָך ּתִ כֹור ּבָ   (כב, כח) ִלי ־ְמֵלָאְתָך ְוִדְמֲ!ָך לֹא ְתַאֵחר ּבְ

בַּ  ׁשַ ת ׁש ֶד קֹ ־תּבְ ָרׁשַ ִטים ּפָ ּפָ ַנת ִמׁשְ ֵ�ת, ש"ת ׁשְ ִריְסק ז"יִר גְּ ַה ׁשֶ  ּבְ  ָההׁשָ  ִמּבְ
ִויְלָנא ה ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת ץרֹ ּפְ  ִעם תוֹ ָס נוּ ְמ בִּ  ּבְ ִנּיָ ְ ס, ַהׁשּ ּנֵ  ִמְנָין ּמוֹ ִע  ִהְתּכַ

ְמָצם ֵביתוֹ  ְמצ3 ת ִלְתִפּלֹות ּבְ ּבָ ַ ָנה ַהּתֹוָרה ְקִריַאת רְלַאַח . ַהׁשּ  ַהּנֹוְכִחים ֶאל ּפָ
ֵאָלה ׁשְ ין ֵיׁש  ַהִאם: "ּבִ ִפְדיֹון ְתַאֵחר־אלֹ  ּדִ ןַה  ּבְ יב"? ּבֵ ה ֶזה ֲהֵרי: "ְוֵהׁשִ  ַ�ּתָ

הּפָ בַּ  ָקָראנוּ  כֹור ְתַאֵחר לֹא ְוִדְמֲ�ךָ  'ְמֵלָאְתךָ  ָרׁשָ ֶניךָ  ּבְ ן ּבָ ּתֶ ים, ִלי'־ּתִ ּלִ  לֹא ְוַהּמִ
ם מּוַסּבֹות ְתַאֵחר כֹור' ַ�ל ּגַ ֶניךָ  ּבְ ֵפרּוׁש  ם"ַרְמבַּ ָה  ְמָפֵרׁש  ְוֵכן, 'ּבָ ָניֹות ּבְ ׁשְ   . "ַהּמִ

�  

  
ים ִלְפֵניֶהם ׂשִ ר ּתָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ -  )כא, א( ְוֵאּלֶ

בֹות ָחֵמׁש  ןּדַ לַ  זּמֵ ְלַר  ,אֹוִתּיֹות ד"ְוכ ּתֵ ָ�ָליו ּיָ ׁשֶ
ִקי ִלְהיֹות ה ּבָ ָ ֲחִמׁשּ יח(  ּבַ ִריםּוְב  ַהּתֹוָרה ְמׁשֵ ֶ!ׂשְ

ַ!ת  )אוהב ישראל(. ַהּקֶֹדׁש  ִסְפֵרי ְוַאְרּבַ
�  

ִטים  ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ ִ ַר  ְמָפֵרׁש ְוֵאּלֶ ַ!ל מֹוִסיף י"ׁשּ
ַבת ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ָהִראׁשֹוִנים ּתֵ נֹוָטִריקֹון ה"ְוֵאּלֶ  ּבַ

י, ְמָחהׂשִ ְו  ֹוָרהא ְיָתהָה  הּוִדיםיְּ ַל  ְמָחה ּכִ ִ ׂשּ ל ּבַ ׁשֶ
ת ּיַ ְצָוה ֲ�ׂשִ עֹוד  ְלהֹוִסיף ָהָאָדם ִמְתעֹוֵרר, ַהּמִ
 )תפארת שבמלכות(. ָהִראׁשֹונֹות־ַ!ל ִמְצֹות

�  

ים ׂשִ ר ּתָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ -  ִלְפֵניֶהם ְוֵאּלֶ
יןַה  ֲחֹקרַל  ָדםָא  ביָּ ַח וְ  נֹוָטִריקֹון יָּ ַה , ּדִ הוֶּ צ3 ְמ  ןּדַ

הׁשֶ  ֲ�ׂשֶ ָרהּפְ  ּיַ היַ  ֶרםֶט  ׁשָ טִמ  ֲ�ׂשֶ ּפָ ֵניֶהםׁשְ  םִא , ׁשְ
ַמעּתִ , ֹוִציםר ִריםְמ  ַחדיַ  ֵניֶהםׁשְ  ׁשְ ֵניּפְ  אלֹ , ַדּבְ
ריְ  ִדיבנָ  רִה , ַהּדֵ  )בעל הטורים(. םֶה ֵמ  ְתַנּכֵ

�  

ִנים ַיֲ!בֹד ׁש ׁשָ י ִתְקֶנה ֶ!ֶבד ִעְבִרי ׁשֵ -  )כא, ב( ּכִ
י, ִמְקָראְל  ָחֵמׁש  ןּבֶ  ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי אןכָּ  ֵיׁש  זֶמ ֶר  ּכִ

י בֹות ָראׁשֵ ל ןיֶה ֵפ סוֹ וְ  ַהּתֵ םִביִאינְ  הֹוָר ּת  ׁשֶ
ה םתּוִביּכְ  ִגיַמְטִרּיָ ֲ�בֹוַדת ִהיא ָמַתי, ה"נֶ ְק ּתִ  ּבְ

ְקָרא ִלְקנֹות ָהִעְבִרי ר? ַהּמִ ֲאׁשֶ ָחֵמׁש  לוֹ  אוּ לְ ָמ  ּכַ
ִנים ָנתוֹ  ִנְכַנס ְוהּוא ׁשָ יתַה  ִלׁשְ ִ ׁשּ ִ  )אמרי נועם(. ׁשּ

�  

י ִתְקֶנה ֶ!ֶבד ִעְבִרי  הּכִ ִגיַמְטִרּיָ ִמְניַ , 943 ּבְ ןּכְ
בֹות  יןַהּתֵ ֶ!ֶבד ֶזה ּדִ ר ּבְ ין ִנְמּכַ ֵבית־ּדִ ִפי, 942=  ּבְ ּכְ
ֵרׁש  ּפֵ ִ ַר  ׁשֶ ִמי  ְולֹא, י"ׁשּ ַכרּבְ ּמָ  )מגדנות(. ַ�ְצמוֹ  ׁשֶ

�  

ָך  יא ְבַ!ּמְ י - )כב, כז(ְוָנׂשִ ה אְוָנׂשִ ִגיַמְטִרּיָ ִעם  ּבְ
ֵני ַה   )ישמח משה(. ְמָלאָכהּבִ  ָאסּור ,יםלִ לְ וֹ כּ ׁשְ

�  

ם ֵאת  ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  - )כג, כה( יֶכםֵק ֱאלֹ ה' ַוֲ!ַבְדּתֶ
ה זוֹ  ֲ!בֹוָדה ִפּלָ אן ֵיׁש  זֶמ ְוֶר , ּתְ ֲחִסיִדים גִמְנַה לְ  ּכָ

ָהיוּ  ָהִראׁשֹוִנים ִלים ׁשֶ ּלְ י, ִלּמּוָדם קֹוםְמ בִּ  ִמְתּפַ ּכִ
ם ֲחִריתְו  ְרִביתַ!  ְנָחהִמ  נֹוָטִריקֹון ַוֲ!ַבְדּתֶ ׁשַ

ִריךְ  ֶרֶמז ֵיׁש  ְוֵכן, ֹוָרהת ְבֵריּדִ  קֹוםְמ ּבִ  ּצָ ׁשֶ
ל ּלֵ ם, ִצּבּורבְּ  ְלִהְתּפַ ְנָחהִמ  נֹוָטִריקֹון ַוֲ!ַבְדּתֶ

ֲחִריתְו  ְרִביתַ!   )דברי עמוס(. ִצּבּורּבְ  ִמידּתָ  יָנםּדִ  ׁשַ
�  

ה מֹ ־ֶאלוְ  ה ַא  'ה־לֶא ֵלה ֲ! ר ַמ ָא ׁשֶ )כד, א( ַאֲהרֹןוְ ּתָ

י -  בֹות ָראׁשֵ ה ַהּתֵ ִגיַמְטִרּיָ ִסיָון ד'ּבְ  ּבְ ִדְבֵרי, ּדְ ּכְ
ִ ַר  ָאַמר י"ׁשּ יֹום זֹאת לוֹ  ׁשֶ ִסיָון ד' ּבְ  )מגדנות(. ּבְ

�  

ַת  אן:  ֶנֱאַמר יֹוָנָתן ְרּגּוםּבְ ה תּוְלוַ ּכָ ַמרֲא  ֹמש.ֶ
ַה , ָתאָחְכְמ  ןכַ ְר ַס  ִמיָכֵאל ְלָאךְ  ְינוּ ּדְ ִמיָכֵאל ַהּמַ
הּוא ר ׁשֶ ה ׂשַ ּנֶ י, ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ָמהְכ ַהָח ־ַ!ל ַהְממ( ּכִ

בֹות ה־לְוֶא  ַהּתֵ , ה"ֲהָויָ ־ֶאל הֵל ֲ!  ָאַמר ֹמש.ֶ
ה ִגיַמְטִרּיָ ַ  ִמיָכֵאל ּבְ  )מגדנות(. ָמהְכ ַהָח ־ַ!ל רַהׂשּ

  זתשע"כ"ט בשבט, ער"ח אדר  שקלים,-פרשת משפטים    
  ב.-חלקים. ראש חודש בימים א 9דקות,  20עם  6ראשון, שעה  המולד ביום שבת מברכים חודש אדר.      
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ֹור ָנִקי ֹור ּוַבַ!ל ַהׁשּ ֵקל ַהׁשּ   ָסקֹול ִיּסָ

ּה , שׂ אלַ גְ ֶט  ָהֲ�ָיָרה ה ֲ�ָיָרה ִהּנָ ִמְזַר  ְקַטּנָ ּה , ְרָיהְנגַּ ה3  חּבְ ּבָ ה ָהְיָתה ׁשֶ ה ִדיתְיהוּ  ְקִהּלָ ךְ  ְקַטּנָ ֶמׁשֶ  ָלהְלַמְע  ּבְ
ָאה ָנה ִמּמֵ ָ�ָלה ַ�ד, ׁשָ ֹוָאה ַהּכֹוֵרת ָ�ֶליָה  ׁשֶ ׁשּ ה ּבַ ּמָ ִדים יָה בֶ ׁשָ וֹ ּת ִמ  ֶאָחד. ָהֲאי3 ּבָ י ִגידנָּ ַה  היָ ָה , ַהְמכ3  ַרּבִ

מּוֵאל ָהָיה, אשׂ לַ גְ ּטֶ ִמ  ׁשְ ֲהָלָכה ָחִסיד, ֲאָבָהן־רּובַ  אֹוְרָין־רבַּ  ׁשֶ הַמ  ְוִאיׁש  ּכַ ְרָנָסתוֹ  ְוֶאת, ֲ�ׂשֶ ּטּום ָמָצא ּפַ  ִמּפִ
ָרםבְּ  ֶאת רכֵ וֹ ּומ לּדֵ גַ ְמ  ָהָיה אֹוָתם, ִריםוָ ׁשְ  י. רָק בָּ  ְלסֹוֲחֵרי ׂשָ מּוֵאל ַרּבִ ְלָהב ֲחִסידוֹ  ָהָיה ׁשְ ל ַהּנִ י ׁשֶ  ַרּבִ

ם ּלָ ִצּלוֹ  ףֵפ וֹ ּת ְס ִה לְ  נֹוֵסַ�  ָהָיה ַרּבֹות ּוְפָ�ִמים, ׁש ְה אִמּטָ  יאוִ לָ  ל"ֶסגַּ  ׁש יְ ַפ  ְמׁש3 ֵבית ּבְ בַּ  ִמְדָרׁשוֹ ־ּבְ  ָפרכְּ ׁשֶ
י. ׁש אְה ָט  ב ָהָיה ָהַרּבִ י ֶאת ְמֹאד ְמַחּבֵ מּוֵאל ַרּבִ ה היָ ָה וְ , ׁשְ י: "ְיֵתָרה הִחבָּ  ִמּתֹוךְ  אֹותוֹ  ְמַכּנֶ מּוֵאל ַרּבִ  ׁשְ

נוּ  ּלָ דוֹ  ַאף", וְ ׁשֶ ּבְ ַבַ�ל ׁש ּמֵ ְלׁשַ  ּכִ ה־ּכְ ִפּלָ ֵבית ּתְ ְתִפּלֹות ִמְדָרׁשוֹ ־ּבְ ל ַהּמּוָסִפים ּבִ ָנה רֹאׁש  ׁשֶ ָ  ְויֹום ַהׁשּ
ּפּוִרים ְלָהבֹותת בוֹ ֵר ָהֲ�  ּוִבְתִפּלֹוָתיו, ַהּכִ ִלים ֶאת ֶהֱ�ָלה ְוַהּנִ ּלְ ְתּפַ ְרַקע ַ�לֵמ  ּוְטָפַחִים ֶטַפח ַהּמִ   . ַהּקַ

ה ֲ�ׂשֶ ֵליל ֵאַרע ַהּמַ בַּ  ּבְ ָר  ֹקֶדׁש ־תׁשַ ִטים תׁשַ ּפָ ּפָ ָקִלים־ִמׁשְ רכַּ , ׁשְ י ֲאׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ אֹוָתּה  ָההׁשָ  ׁשְ ת ּבְ ּבָ  ׁשַ
ֵצל ָט  וֹ בּ ַר  ּבְ י. ׁש ְה אּבְ ב ָהַרּבִ רֹאׁש  ָיׁשַ ְלָחן ּבְ 3 ר, ַהׁשּ ֲאׁשֶ ִביב ּכַ יְוַא  ֲחִסיָדיו יםבִּ ס3 ְמ  ִמּסָ י, מוֹ לוֹ ׁשְ ־ְנׁשֵ  ְוַרּבִ

מּוֵאל ב ׁשְ ָסמּוךְ  ָיׁשַ ֵ�ת. תוֹ יבוּ ׁשִ ֲח וַ  ְלַמֲ�ָמדוֹ  ֶאהיָּ כַּ  יַרבִּ לָ  ּבְ ה ּבְ ּדָ 3� ר, ַהּסְ ֲאׁשֶ ִמירֹות ֶאת רְלַזּמֵ  ֵהֵחּלוּ  ּכַ  ַהּזְ
ת בֹודכְ לִ  ּבָ ַ י ָקם, ַהׁשּ ִהְתַלֲהבּות ִלְרֹקד ְוֵהֵחל ֶפַתעלְ  ָהַרּבִ דֹוָלה ּבְ הּוא, ּגְ ׁשֶ ז ּכְ ר ְמַפּזֵ ֵ  בֹודכְ לִ  ּוְמַכְרּכֵ , םַהׁשּ

ָהל ּלוֹ  ְוַהּקָ ֵדי ּתֹוךְ , ֶפַתעלְ . ןנֶ ֶר וָ  ירׁשִ בְּ  ַאֲחָריו ַמֲחִזיק־הֶר ֲח ַמ  ּכ3 ָנה, ַהּסֹוֲ�ִרים ָהִרּקּוִדים ּכְ י ּפָ  יַרבִּ ֶאל  ָהַרּבִ
מּוֵאל ָרַקד ׁשְ ָסמּוךְ  ׁשֶ מּוֵאל ר': "ַאלׁשָ וְ , לוֹ  ּבְ ָבר ַהִאם, ׁשְ ת ֶאת ָקָראָת  ּכְ ָרׁשַ בּוַ�  ּפָ ָ נַ  ַהׁשּ  ְוֶאָחד ִמְקָרא םיִ ׁשְ

ִליָאה"? םוּ ְרגּ ּתַ  ֵאָלה עַמ ׁשֵ לְ  ִגידנָּ ַה  תֶא  ָאֲחָזה ּפְ ְ י ַהׁשּ ְלּתִ יב הּוא אּוָלם, ְצפּוָיה ַהּבִ ד ֵהׁשִ אי: "ִמּיָ ַוּדַ  ּבְ
יִתי ן ָ�ׂשִ ה ֶאת ָקָראִתי ְוָאְמָנם, ּכֵ ָרׁשָ ֶ�ֶרב ַהּפָ ת ּבְ ּבָ ן ִאם". "ׁשַ יךְ ", ּכֵ י ִהְמׁשִ ַאל ָהַרּבִ א: "ְוׁשָ ּמָ  ִלי ּתֹאַמר ׁשֶ

יַצד סוּ  ְלׁשֹון הּוא ּכֵ ה קַהּפָ ָרׁשָ ּפָ ּבַ י"? ׁשֶ ֵקל לקוֹ ָס : "ֵהֵחל ְוָהַרּבִ ֹור ִיּסָ הּוא ַמ ַהׁשּ ׁשֶ ין", ּכְ ֹמַ�  ְמּתִ יַצד ִלׁשְ  ּכֵ
י מּוֵאל ַרּבִ ִלים ׁשְ סּוק־ֶאת ַמׁשְ הַה  ּוְבעֹוד. ַהּפָ יךְ  ּלָ ים־ֶאת ַמְמׁשִ ּלִ ָ�ָליו ְוַגם" ַהּמִ י רוֹ צָ ֲ� "... ּבְ ְטִפיָחה ָהַרּבִ  ּבִ
ן ּתֹאַמר ַאל! לֹא, לֹא: "ָקָרא ָנָחׁש  ִכְנׁשּוךְ וְ , ְכמוֹ ׁשִ ־ַ�ל י"! ּכֵ מּוֵאל ַרּבִ יק  ָנבֹוךְ  נֹוַתר ׁשְ ּדִ ל, ְוַהּצַ ְלּבָ  בׁשָ ּוְמב3

יךְ , ַהֲחִסיִדים ִעם ַיַחד יוָד וּ ּק ִר לְ  ְמָחתוֹ  ְוִהְמׁשִ ׂשִ דֹוָלה ּבְ ת בֹודכְ לִ ת בוֹ ֵר ֲ� ָה  יוָת ירוֹ ִמ זְ בִ וּ  ַהּגְ ּבָ ַ   .ַהׁשּ

ָ�ה ה ׁשָ יקצַּ ַה  ּפֹוֶנה ְוׁשּוב, עֹוֶבֶרת ַקּלָ ה ֶאת ָקָראָת  ַהִאם: "ְוׁשֹוֵאל ֶהָחִסיד ֶאל ּדִ ָרׁשָ נַ  ַהּפָ  ִמְקָרא םיִ ׁשְ
י"? םוּ גּ ְר ּתַ  ְוֶאָחד ַרּבִ מּוֵאל ּוְכׁשֶ עֹודוֹ , ִחּיּובבְּ  עֹוֶנה ׁשְ ִליָאה פּוףֲא  ּבְ י ֶאת הּוא ׁשֹוֵמַ� , ּוְתִמיָהה ּפְ  ָהַרּבִ
א: "ׁשֹוֵאל ּמָ סּוק ְלׁשֹון ֶאת ילִ  ּתֹאַמר ׁשֶ ֵקל לקוֹ ָס ' ַהּפָ ֹור' ִיּסָ י"? ַהׁשּ מּוֵאל ְוַרּבִ ה ׁשְ  ִמּתֹוךְ  ַלֲ�נֹות ְמַנּסֶ

ׁשֹון תַר גְ ׁשִ  ָ�ָליו ְוַגם: "ַהּלָ י ַאךְ "... ּבְ ה ָהַרּבִ ד אֹותוֹ  ְמַהּסֶ ָבָריו־ֶאת קֹוֵטַ� , ִמּיָ ֲחֶזה. יוָד וּ ּק ִר לְ  ְוחֹוֵזר ּדְ  ַהּמַ
ֶזה ַהּמּוָזר ָ�ִמים הנָ ׁשְ נִ וְ  ַזרָח  ַהּלָ ל ַ�ד, רּפָ ְס ִמ  ּפְ ּכָ הוּ  ַהֲחִסיִדים ׁשֶ ָ ׁשּ ֵבית ׁשֶ ְדָרׁש ־ּבְ י ש.חֹ לָ  ֵהֵחּלוּ  ַהּמִ  רבָ ּדָ  ּכִ
ר ַנֲ�ֶלה ְמעוּ  ֹאֶזן־ֵדיֲח . ֵ�יֵניֶהם ְלֶנֶגד ִמְתחֹוֵלל ְוִנְסּתָ ָבִרים יִחּלּוֵפ  ֶאת ׁשָ ָ�ְברוּ  ַהּדְ ין ׁשֶ י ּבֵ  ְלֵבין ָהַרּבִ

ר, ִגידנָּ ַה  ֶהָחִסיד ְרֵסם ְוַכֲאׁשֶ ָבר ִהְתּפַ ין ַהּדָ ית יֵא בָּ  ּבֵ ְדָרׁש ־ּבֵ ָבר ייֹוְדֵ�  קוּ ֲ� ּדַ זְ נִ , ַהּמִ י ֵריֲה : "ְוָאְמרוּ  ּדָ  ָהַרּבִ
י  צֹוֵדק ְדָבָריו, ּכִ סּוק ְלׁשֹוןּבִ ֱאֶמת  ַהּפָ ן ֵאינוֹ ּבֶ ֲה . ּכֵ בֹות ֵריׁשֶ ָ�ָליו 'ְוַגם ַהּתֵ ֹור סּוקּפָ בַּ  ֶנֱאַמר ת'יּוָמ  ּבְ  'ַהׁשּ
ֵקל' ל סֹופוֹ  ְוִאּלוּ , ִיּסָ סּוק־ׁשֶ ֵקל לקוֹ 'ָס  ַהּפָ ֹור' ִיּסָ ֹור 'ּוַבַ�ל הּוא, ַהׁשּ ד". ָנִקי' ַהׁשּ ָבר הּוָבא ִמּיָ  ִליִדיָ�תוֹ  ַהּדָ

ל י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ ְקִחים, ׁשְ ֶהם ְוַהּפִ ּבָ ֵהר לוֹ  ָרְמזוּ  ׁשֶ ְלׁשֹונוֹ  ְלִהּזָ כֹוָנה ׁשּוָבהַהּתְ  ַמִהי ְוָלַדַ�ת ּבִ ָ�ָליו ַהּנְ  ׁשֶ
ר יַרבִּ לָ  ַלֲ�נֹות ֲאׁשֶ ָ  ּכַ ּקֹות ָ�ְברוּ  לֹא, ְוָאְמָנם. ׁשּוב לֵא ִיׁשּ ָנה ְוׁשּוב, רּפָ ְס ִמ  ּדַ י ּפָ י לֶא  ָהַרּבִ מּוֵאל ַרּבִ  ְוָחַזר, ׁשְ

בַ  תוֹ לָ ֵא ׁשְ  ַ�ל הּתְ ּכְ הּפָ בַּ  ֶנֱאַמר: "ִחּלָ ֵקל לקוֹ 'ָס  ָרׁשָ ֹור' ִיּסָ מּוֵאל ר' ָנא רמֹ ֱא . ַהׁשּ "? ַאֲחָריו ֱאַמרנֶּ  הַמ  ׁשְ
ַ�ם יב ְוַהּפַ הַה  ֵהׁשִ הּוא קוֹ כֹוןנָּ כַ וְ  ָראּויכָּ  ּלָ ׁשֶ ֹור ּוַבַ�ל: "קֹולבְּ  אֵר , ּכְ ׁשּוָבה עַמ ׁשֵ לְ "! ָנִקי ַהׁשּ כֹוָנה ַהּתְ , ַהּנְ

ָניו אֹורוּ  ל ּפָ י ׁשֶ ר היָ ָה וְ , ָהַרּבִ י ִנּכָ דֹוָלה ֶאֶבן ּכִ ְלָוה, ִלּבוֹ ־ַ�לֵמ  ָנגֹוָלה ּגְ ַ ּכֹן הבָ ׁשָ  ְוַהׁשּ ָניו־ַ�ל ִלׁשְ ב הּוא. ּפָ  ׁשָ
סּוק ְלׁשֹון ַ�לׁשּוב ְוׁשּוב  רזַ ְוָח  ֹור ּוַבַ�ל: "ַהּפָ ךְ , ֶמתֱא בֶּ : "ֹוִסיףהוְ ", ָנִקי ַהׁשּ תּוב ּכָ ה ֹוָרהּת בַּ  ּכָ דֹוׁשָ   ".ַהּקְ

ת ּבָ ַ י ַ�ל ָ�ְבָרה ַהׁשּ מּוֵאל ַרּבִ ל ירוּ ׁשָ  ָהָיה הּוא אּוָלם, ףיָ� בִּ  ׁשְ ַחת ָהֵ�ת ּכָ ַ�ת ּתַ ּפָ ֹאָרע ַהׁשְ יר ַהּמְ ּבִ  ַהּכַ
ל ת ֵליל ׁשֶ ּבָ י ָיַדע הּוא. ׁשַ ָבָריו ּכִ ל ּדְ י ׁשֶ י ְוָיַדע, יקָלִר  ֶנֱאָמִרים לֹא ָהַרּבִ ָנה ּכִ ּוָ ֶרת ּכַ ֶהם ָנהוּ ְטמ ִנְסּתֶ  ַאךְ , ּבָ
ׁש , ַמִהי ָיַדע לֹא ֵני ְוָחׁשַ אֹות ִמּפְ מֹוָצֵאי. ַהּבָ בַּ  ּבְ י ִנְפַרד, ֹקֶדׁש ־תׁשַ מּוֵאל ַרּבִ הּוא, ָרץֲ� ַהנַּ  ַרּבוֹ ֵמ  ׁשְ ׁשֶ  ּכְ

ין ָ לַ  ַמְמּתִ הוּ  ֶרֶמזלְ  ְואׁשּ ְלׁשֶ ר ּכָ ָבִרים ְלֵפׁשֶ ֶאְמרוּ  ַהֲחתּוִמים ַהּדְ ּנֶ ֵליל ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ֶרךְ . ׁשַ ָכה ַהּדֶ עֹות ִנְמׁשְ  ׁשָ
ּכֹות ִאיׁשֹון ֲאר3 יַ�  רְוַכֲאׁשֶ , ַלְיָלה ּבְ י ִהּגִ מּוֵאל ַרּבִ ּוביִּ בַּ  ְמגּוָריו יתְלבֵ  ׁשְ ָנה, אשׂ לַ גְ ֶט  ׁשּ ה ּפָ ִחּלָ לוֹ  ּתְ ֶהְרּגֵ  ֶאל ּכְ
ַדִים ַבתֲח ַר  ָהֶרֶפת ַבֲ�לוּ  ַהּיָ ּבְ ָ�ְמָדה תוֹ ׁשֶ ַפֲאֵתי ׁשֶ ּוב ּבְ ׁשּ  יֵא יִר ּובְ  יםִמ ּטָ פ3 ְמ  ִריםוָ ׁשְ  רֹותׂשְ ַ�  ָ�ְמדוּ  ּוָבּה , ַהּיִ

י ַנסִנכְ . רׂשָ בָּ  מּוֵאל ַרּבִ ַטח ׁשְ דֹוָלה ָהֶרֶפת ְלׁשֶ ֵדי םׁשָ וָ  הּפֹ  ֵהִציץ, ַהּגְ לֹום ֶאת ִלְראֹות ּכְ ְ  ׁשְ  ְוִאם ִריםוָ ַהׁשּ
ָרָאה ּוְלַאַחר, ֶנְחַסר לֹא םֶה ֵמ  ֶאָחד י ׁשֶ ִת  עֹוֵמד ַהּכֹל ּכִ ָנה, נוֹ ּקְ ּכְ ֶ  יֹוֵצא ּוְבעֹודוֹ . הצָ ַהחוּ  אצָ יָ וְ  ּפָ  חַט ִמׁשּ

ֶוךְ  ַ�ּמּוֵדי ְלֶפַתע ֵחּלוּ ֵה , ָהֶרֶפת דֹוִלים ַהּתָ ָ�ְמדוּ  ַהּגְ ְרָכַתִים ׁשֶ ּיַ ג ִנְתַמךְ  ַוֲ�ֵליֶהם ּבַ ֵבד ַהּגַ ּלוֹ  ַהּכָ  ִלְרעֹד, ּכ3
ֲ�ֵזַ�  ְקֵני ּוְלִהְזּדַ י ּוְבעֹודסּוף, ־ּכִ מּוֵאל ַרּבִ יט ׁשְ ֶהם ַמּבִ לוּ  ָקְרסוּ , ְוֵאיָמה ַפַחדבְּ  ּבָ ַבת ַהּלָ ְח  ַאַחת־ּבְ יֶהםּתַ , ּתֵ

ג ֵבד ְוַהּגַ ּלוֹ  ָנַפל ַהּכָ ק ּכ3 דֹוָלה ָהֶרֶפת ּתֹוךְ  לֶא  ְוִהְתַרּסֵ רֹות ִניםָפ בְּ . ַהּגְ ָפַתִים ִחּוְ ינֹות ּוִבׂשְ יט, ַמְלּבִ י ִהּבִ  ַרּבִ
מּוֵאל ל לֶא  ׁשְ ָפָניו ְוָהֲאָבִנים ִציםֵ� ָה  ּגַ ּלְ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ יִעים  ְלָאְזָניו, ּכַ ָ�ָקה קֹולֹותַמּגִ ל יםִק נוּ ֲח ַה  ַהּזְ ְ  ׁשֶ  ִריםוָ ַהׁשּ
ים ר ָהַרּבִ רוּ  ֲאׁשֶ ים ִנְקּבְ ַחת ַחּיִ ֶפׂשַ . ַהֲהִריסֹות ּתַ ינוֹ  ָהָיה עּכְ ַחת תצוּ ֲח ּמָ ִה  ְלֵבין ּבֵ  ָהָיה ִאּלוּ , ַהֲהִריסֹות ּתַ

ְרָגִעים ַאֵחרְמ  ָבָריו ִצְלְצלוּ  ּוְבָאְזָניו, ֵמָהֶרֶפת תוֹ יָא צִ יְ  ֶאת ְספּוִרים ּבִ ל ּדְ י־ׁשֶ ֹור ּוַבַ�ל: "ָהַרּבִ   ". ָנִקי ַהׁשּ

י ָסב ֲאָתר־ַ�ל מּוֵאל ַרּבִ ב יוָת בוֹ ּקְ ִע  ַ�ל ׁשְ יעוֹ ּוְבַה , וֹ בּ ַר  ַלֲחַצר ְוׁשָ ם  ּגִ ַרץְלׁשָ ְסָ�ָרה ּפָ ְדָרׁש ־ְלֵבית ּבִ  ַהּמִ
ר ס ֶאת ַהֲחִסיִדים ְלָכל ְוִסּפֵ דֹול ַהּנֵ ה ַהּגָ ֲ�ׂשֶ ּנַ הּוא, ּמוֹ ִע  ׁשֶ ׁשֶ לוּ  מֹוֶדה ּכְ בָּ ַה  ֶאת ְמַהּלֵ סֹוד ה"ּקָ ִרים ּבְ  ְיׁשָ

ר ַ�ל, ָדהֵ� וְ  ילוֹ ִה  ֲאׁשֶ ַח  תֶד ֶר ֵמ  ּצִ ַפךְ , תׁשַ ָלל ְפׁשוֹ נַ  לוֹ י ִה ּתְ וַ  ַוֲאָבִנים ֵ�ִצים ַ�ל ֲחָמתוֹ  ׁשָ �.                ְלׁשָ

  
  

י יְסִקין ַרּבִ   ל"ַזּצַ  ִיְצָחק ְירָֹחם ּדִ

ָבט תרפ"ה ַהִהּלּוָלא ְליֹום ׁשְ  כ"ט ּבִ
  

נוֹ  ל ְיִחידוֹ  ּבְ י ׁשֶ ַ�  ַרּבִ יְסִקין בּ יְ לֵ  ְיהֹוׁש3 ִריְסק ּדִ , ִמּבְ
ּנוּ  ל ּוִמּמֶ ְגאֹונּותוֹ  נֹוַדע. ּתֹוָרה ִקּבֵ ּתֹוָרה ּבִ  לֹא ַאךְ , ּבַ

ְרֵנס ָרָצה נּות ְלִהְתּפַ ִטיַרת רַח ְלַא . ֵמָהַרּבָ  ָאִביו ּפְ
ַלִים ירּוׁשָ ַנת ּבִ ׁשְ ָרֵאל ְלֶאֶרץ הלָ ָ� , ח"נַ ְר ּתַ  ּבִ  ִיׂשְ

רֹאׁש  ְוָ�ַמד ֵהִקים ַהְיתֹוִמים יתבֵּ  ּבְ יַבת ָאִביו ׁשֶ  ִויׁשִ
ה' 'ֹאֶהל ַסד ֹמש.ֶ ּיָ ָראׁשּות ָ�ַמד. ׁשֶ ּוב ַהְנָהַגת ּבְ ׁשּ  ַהּיִ

י ַנּזִ ּכְ ַלִים ָהַאׁשְ ירּוׁשָ ְקׁשוּ  ֵאּלוּ  ֶנֶגדכְּ  ְוָלַחם, ּבִ ּבִ  ׁשֶ
נֹות נוֹ . ּה נָ יוֹ בְ ִצ ־ֶאת ִלׁשְ ִגיל רַט ְפ נִ  ְיִחידוֹ  ּבְ , ָצִעיר ּבְ

ָתה ַהְיִחיָדה ּוִבּתוֹ  ת ּה ָל ְע בַּ  ִעם ֹוָאהׁשּ בַּ  ִנְסּפְ לֹש.ֶ  ּוׁשְ
ּנוּ  נֹוְתרוּ  ְולֹא, ַיְלֵדיֶהם  נוֹ כָּ ׁשְ ִמ . ֶצֱאָצִאים ִמּמֶ

ל םֵד וֹ ַהּק   ְוהּוא, ילכִ ֵמָה  ַצר ָהָיה םַהְיתֹוִמי יתבֵּ  ׁשֶ
ם ִלְבנֹות ֶהְחִליט ךְ ־ְלׁשֵ ְנָין ּכָ  רְלַאַח . ָיַדִים־בְרַח  ּבִ

ִעילּות ֶצת ּפְ ּמֶ ָידוֹ  הָל ָ� , ְמא3 יג ּבְ ִ , קָ�ֵת  ְסכּום ְלַהׂשּ
ֶמֶרת ִהְפִקיד אֹותוֹ  יֵדי ְלִמׁשְ ְנק ּבִ ְרָמִני ַהּבַ  ַהּגֶ

ַלִים ירּוׁשָ ּבִ  ָאִביו ֶאת ֲחלֹומוֹ בַּ  ָרָאה ֶאָחד ַלְיָלה. ׁשֶ
ַ�ץ, ל"יִר ֲה ּמַ ַה  ּיָ ל ֶאת ִלְמׁשֹךְ  לוֹ  ׁשֶ ֶסף ּכָ ְנק ַהּכֶ , ֵמַהּבַ

ּבֶֹקר םּקָ ּוְכׁשֶ  נַ  זֹאת ְוָדַרׁש  ּבַ ְנק לֵה ִמּמִ  בֵסַר , ַהּבַ
הַה  ָבר ןכֵּ ׁשֶ , ּלָ ֵ�ת ָהָיה ַהּדָ  ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת ּבְ

י. ָהִראׁשֹוָנה ּדֵ  ָחםְירֹ  ִיְצַחק ַרּבִ ּתַ ִעְנָין  לִהׁשְ  ֵאֶצלּבָ
ל יַהּת3  ַהּמֹוׁשֵ הְוַה , ְרּכִ ַרׁש  ּלָ ְנק לֵה נַ ִמּמְ  ּדָ ְחֵרר ַהּבַ  ְלׁשַ

דֹון־ֶאת ּקָ עֹות רְלַאַח . ַהּפִ ר ׁשָ יָ�ה ִמְסּפָ  ִהּגִ
י, הֹוָדָ�הַה  ְנק ּכִ י ַהּבַ ל ֶאת ִאיםְל ִה  ָהָראׁשִ ְסּפֵ  ּכָ  יּכַ

ְקדֹונֹות ָדָקה יְוַכְסּפֵ , ַהּפִ לוּ  ַהּצְ ֶדֶרךְ  ֵאפֹוא ִנּצְ . ֵנס ּבְ
ַ�ת ׁשְ ת ּבִ ּכַ ְנָין ֲחנ3 ָ�ה, ַהְיתֹוִמים יתְלבֵ  ֶהָחָדׁש  ַהּבִ  ּגָ

ָכל: "ְוָאַמר ִכיבְ בִּ  ר ִמְפָ�ל ּבְ ַבר ַהְמַיּצֵ  ּדֹוְרִכים, ָמה־ּדְ
 אּוָלם. ּוְפגּוִמים ּדֹוְמִמים ֲחָפִצים־ַ�ל ַהּפֹוֲ�ִלים

מֹוָסד ל ָ�ֵלינוּ  ֶזה ּבְ מוֹ  ְלַטּפֵ ְנׁשָ בּורֹות תּבִ ל ׁשְ  ׁשֶ
ְלֵדי ְיתֹוִמים ָרֵאל ִמּיַ ּלֹא ינוּ ָ�לֵ  ה' ִויַרֵחם, ִיׂשְ  ׁשֶ

ַתְפִקיֵדנוּ  ִנְמַ�ל מֹות".  ָחִליָלה ִנְדרֹךְ  ְולֹא, ּבְ ׁשָ   ַ�ל ַהּנְ

  
מהפסוק שבפרשה "ושם אלהים אחרים לא תזכירו, לא 

פיך", דרש החת"ם סופר שאסור למנות לפי ־ישמע על
לועזי ואין להשתמש בו בכתיבה, וכן פסק התאריך ה

תלמידו המהר"ם שיק שיצא בחריפות נגד אדם שחרת 
על מצבה את התאריך הלועזי בלי רשות. וכן כתב ה"דברי 
חיים", והוסיף שאין למצוא לדבר שום צד היתר. אחרים 
התירו את הדבר, והוכיחו זאת מדברי גדולים שהזכירו 

ת יוסף", שבשעה שהוא תאריכים לועזיים, ביניהם ה"בי
דן בעניין שאלת טל ומטר בחוץ לארץ הוא מזכיר 
חודשים לועזיים בשמותיהם, וכן כתב הרמ"א: "בשנת 

". כך גם מצאנו םאלף ותקמ"ו, בחודש דצמבר למספר
השתמשו בתאריך מהר"ם פדואה, הש"ך וה'חוות יאיר' ש

לועזי, ומפליא לראות כי החת"ם סופר עצמו כתב באחת 
רותיו תאריך לועזי, אלא ששם פנה אל הממשלה מאיג

הנוכרית ולכן נאלץ להשתמש בספירה זו. הגר"ע יוסף 
מוכיח, כי התאריך הלועזי אינו קשור לזמן לידתו של 
אותו האיש, מפני שהוא חי בזמן קדום יותר בתקופת רבי 

פרחיה כמובא בסנהדרין, והמניין הוא למלכות ־יהושע בן
איסור. אולם גם המתירים כותבים הרומיים ולכן אין בו 

שעדיף להשתמש בתאריך עברי, וגם בענייני חול יש 
חביב ־להעדיף את המניין לבריאת העולם. רבי יעקב בן

כתב שגם כאשר משתמשים בספירה הלועזית, אין 
לכנותם בשמות סודרים לחודשים ועדיף לכנותם בשמם, 
מפני שנאמר "ראשון הוא לכם לחודשי השנה", ניסן 
ראשון ולא 'ינואר' ראשון, אך אחרים כתבו שגם שמות 
החודשים שלנו הם שמות בבליים, וכבר כתב הרמב"ן 
שכיום מונים לבריאת העולם ולא ליציאת מצרים. על 

השמים רבי שמעון זאב רוטשילד מסופר, ־הברון ירא
שהביא פעם מפולין סופר מיוחד לכתוב לו ספרי תורה 

לה הגיש לו את החשבון תפילין ומזוזות, אך כאשר ה
ומנה את עבודתו לפי החודשים הלועזיים, שילחו מביתו 
לאחר שהשיב לו את יריעותיו יחד עם הוצאותיו, מפני 

  שלא ייתכן שהוא ירא שמים אם הוא מונה לפי מניינם. 
  

ַ!ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

י ְהיּון ִלי־ְוַאְנׁשֵ   ֹקֶדׁש ּתִ

ל וֹ ְרכּ ּדַ  יהּוָדה ּנֹוָדע"ַה  ׁשֶ י" ּבִ א ֶחְזֵקאליְ  ַרּבִ הִהְתַמ  ֵמָאז, ַלְנּדָ נּות ּנָ ַרג ְלַרּבָ דֹוָלה ּפְ  ָגהסוּ  ָהְיָתה לֹא, ַהּגְ
נִּ ׁשּ בַּ  ִדים. יםֹוׁשַ ים ִמְתַנּגְ ֶהם, לוֹ  ָהיוּ  ַרּבִ ה ּבָ ּמָ ָהל ֵמֲחׁשּוֵבי ּכַ ּמִ , ַהּקָ ִחיָרתוֹ  ֶאת ָראוּ  לֹא ׁשֹונֹות ּבֹותּסִ ׁשֶ  ּבְ

 �ַ סֹופ אּוָלם, ָיָפה־ןיִ ּבְ ל וֹ ּבְ ָבר ׁשֶ ירוּ  ּדָ ם ִהּכִ ּלָ דֹוָלה ֲ�ָלתוֹ ַמ בְּ  ּכ3 ָבר. ַהּגְ ר, ָהִראׁשֹוָנה ֲאֵסָפהבַּ  ּכְ ֲאׁשֶ י ּכַ  ַרּבִ
ס ְיֶחְזֵקאל ּנֵ יָּ  ִעם ִהְתּכַ ַרג ִעירָה  ֵניּדַ ֵדי ּפְ ִענְ  ָלדּון ּכְ י יםִס נְּ כַּ ְת ּמִ ַה  אוּ ָר , ָהִעיר ינֵ יְ ּבְ ב ֵאינוֹ  ֶהָחָדׁש  ָהַרב ּכִ  יֹוׁשֵ

ְסאוֹ ־ַ�ל תנֹוחוּ בְּ  ל קֹוָמתוֹ  ןכֵּ ׁשֶ , ּכִ יהּוָדה ַהּנֹוָדע" ׁשֶ בֹוָהה ָהְיָתה" ּבִ ְכמוֹ  ּגְ ִ א, הלָ ַמְע וָ  ִמׁשּ ּסֵ  ָהָיה לֹא ְוַהּכִ
ְתָאם א. "יוָת וֹ דּ ִמ לְ  מ3 ּמָ א ׁשֶ ּסֵ בֹוּהַ  ַהּכִ י ּגָ ָנה"? ִמּדַ יםַהְמס3  דַח ַא  ּפָ ִדים  ּבִ ְכּבָ ַאלַהּנִ ָנה, ְוׁשָ ּוָ ּכַ ׁשֶ ֶרת ּכְ  ִנְסּתֶ
ה ֶלת ְוַחּדָ ּפֶ ין ְמק3 ָבָריו ּבֵ ִאּלוּ , ּדְ ׁש  ּכְ א לֹוַמר ְמַבּקֵ ּמָ א 'ׁשֶ ּסֵ נּות ּכִ בֹוּהַ  ָהַרּבָ י ּגָ  ָ�ָנה ָהַרב ךְ ַא . 'ךָ ֲ�בּוְר בַּ  ִמּדַ

ד ִנינּות תחוּ ּקְ ִפ בְּ  ִמּיָ א, לֹא: "ּוִבׁשְ ּסֵ ְלָחן אֶאלָּ , ִמְגַרַ�ת ּבוֹ  ְוֵאין נוֹ כוֹ ְמ ־ַ�ל עֹוֵמד ַהּכִ 3 ַהׁשּ י ָנמּוךְ  ׁשֶ   "...ִמּדַ

בּועֹות ר ׁשָ יַ�  ֵמָאז ָ�ְברוּ  ִמְסּפָ י ִהּגִ ַרג ִעירָה  ֶאל ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ִמים דַח ּוְבַא , ּפְ ָמה ַהּיָ ִרית ִהְתַקּיְ  ִמיָלה ּבְ
ֵביתוֹ  ל ּבְ ה ֵמֲחׁשּוֵבי ֶאָחד ׁשֶ ִהּלָ ל ְוִלְכבֹודוֹ  הוָ צְ ַהּמִ  בֹודכְ לִ . ַהּקְ ןַה  ֲאִבי ׁשֶ סוּ , ּבֵ ּנְ  ָראׁשּותבְּ  ָהִעיר ֵלידוֹ גְּ  ִהְתּכַ

ה ֶאל ַיַחד ְוֵהֵסּבוּ , ֶהָחָדׁש  ָהַרב ּדָ 3� בוּ . ַהּסְ ִדים ָיׁשְ ְתַנּגְ י ְוֶהְחִליטוּ , ַיַחד ַהּמִ ר־תַ� ׁשְ  ּכִ ם ִנְקְרָתה ּכֹש.ֶ ַדְרּכָ , ּבְ
ֵדי ל ֵריחוֹ ־ֶאת יׁש ִא בְ ַה לְ  ּכְ ֲהָלָכה רוֹ ְט נְ ַק לְ וּ  ָהַרב ׁשֶ ל ִליתקוּ  ָנְטלוּ ? ָ�ׂשוּ  הֶמ . ּבַ ֵהָמה ׁשֶ ִהיא, ּבְ  םצֶ ֶ�  ׁשֶ

ֵרךְ  ֹור ַהּיָ ׁשּ ּבַ ְברוּ , ׁשֶ ָנה ִמּתֹוךְ  ְמַ�ט אֹוָתּה  ְוׁשָ ּוָ ה ּכַ ִחּלָ ָידוֹ  ָמְסרוּ  ָהֶ�ֶצם ֶאת. ּתְ ל ּבְ  א'נָ כְ וּ דּ  יׁש 'ֵר ָה  ׁשֶ
קֹוִמי ִמים ָהעֹוֵזר, ַהּמְ ל ַהּתָ ד ׁשֶ נּ  ּוִבְקׁשוּ , ַהְמַלּמֵ ֶאְמַצע ְלהֹוִפיַ�  וּ ִמּמֶ ה ּבְ ּדָ 3� ֹאל, ָהַרב ִלְפֵני ַהּסְ  ֶאת ְוִלׁשְ

ת ְעּתוֹ  ַחּוַ ֶ�  ֲאַמְתָלהבַּ , ָהֶ�ֶצם תרוּ ׁשְ כַּ  ַ�ל ּדַ ֵהָמה רְלַאַח , בצָּ ַהּקַ  ֵאֶצל ִנְמְצָאה זוֹ  םצֶ ׁשֶ ַהּבְ  ֶזה הָט ֲח ׁשְ נִ  ׁשֶ
ָבר ר ִמּכְ ׂשָ ָבר ְוַהּבָ ר ּכְ יםלָ  ִנְמּכַ י .ַרּבִ ד לֹא ֶחְזֵקאליְ  ַרּבִ ר, אּוםְמ בִּ  ָחׁשַ יג ְוַכֲאׁשֶ ַ�ר ִהּצִ ִמים ַהּנַ  ֶאת ַהּתָ

יט, ְלָפָניו ִליתַהּקוּ  ּה  ִהּבִ ִעּיּון ּבָ ְעּתוֹ ־ֶאת הוָּ ִח וְ  ּבְ ינוּ  ֶזה ְלֶרַגע. רּתֵ ְלֶה  ּדַ ָדיו ִהְמּתִ ד, ִמְתַנּגְ ם הוּ יפוּ ּקִ ִה  ּוִמּיָ ּלָ  ּכ3
ַתּנּור ל ּכְ ֶנְגּדוֹ  בבֵּ גַ לְ  ְוֵהֵחּלוּ , ַ�ְכַנאי ׁשֶ לֵּ  ּכְ לִּ  יּתִ ל יםּתִ ר, ֲהפּוכֹות ְרָאיֹות ׁשֶ יֶהן־ַ�ל ֲאׁשֶ  ֶאת קסֹ ְפ לִ  ֵיׁש  ּפִ
ין ְמָרה ַהּדִ ַדְעּתוֹ  ךְ כֵּ ְלַח  ָהַרב ֵהֵחל. ְלח3 ָבִרים ָאְמָנם ִאם ּבְ ִפיֶהם ְנכֹוִנים ּדְ א, ּבְ ַ�ם ֶאּלָ ַהּפַ ּנוּ  ׁשֶ  ֶאת לוּ ַהלָּ  ׁשִ
ָבִרים ִניַמת דֹות ְרָאיֹות ְלָהִביא ְלֶפַתע ְוֵהֵחּלוּ  ,ַהּדְ ּגָ ּמֵ  ְמנ3 י ָ�ָלה ןֶה ׁשֶ יר ןִנּתָ  ָאְמָנם ּכִ ֵהָמה ֶאת ְלַהְכׁשִ . ַהּבְ

לוּ  ירוּ בִּ כְ ִה  ְוָכךְ  ים ַהּלָ ֵהם, ִמּלִ ׁשֶ ים םָת יפוּ ִר ֲח בַּ  ָהִרים עֹוְקִרים ּכְ ִקיאּות ּוְמַגּלִ ּתֹוָרה ֲ�צּוָמה ּבְ  ַ�ד, ּבַ
ַה  ַבת םיָק ּתִ ׁשְ ִה " יהּוָדהבִּ  ּנֹוָדע"ׁשֶ ׁש  ַאַחת־ּבְ  ֲהֵרי. ֲאהּוִבים ַאִחים, ָנא ְמעוּ ׁשִ . "יוִלְדָבָר  ְלַהֲאִזין םֵמֶה  ּוִבּקֵ

ָכל הּוא ִמְנָהג פּוצֹות ּבְ ָרֵאל ּתְ ל, ִיׂשְ ּכָ ה ׁשֶ יָרה ְקִהּלָ ּה  ַאּלּוף ַמְכּתִ ר, ְלרֹאׁשָ יו־ַ�ל ֲאׁשֶ ל יםכִ ּתָ ְח נֶ  ּפִ ת ּכָ  ּדָ
ם, רּתֵ ְוֶה  ִאּסּורבְּ  ִדיןוָ  ּלָ יו אמֹוצָ  ַ�ל סֹוְמִכים ְוכ3 יַצד, היָה ִמ ּתְ ַה  העֹולָ  ְוִלְכאֹוָרה. ּפִ ְעּתוֹ  ַ�ל ךְ מֹ ְס לִ  ןִנּתָ  ּכֵ  ּדַ

ל ִגיָאה תַד צוּ ְמ  ַוֲהֵרי? ָהַרב ׁשֶ ְ ה ַהׁשּ רּוׂשָ ל־ַ�ל ּפְ ים ּכָ ֵלט לֹא ַוֲהֵרי, ַהַחּיִ ּלֹא ִיּמָ יר ׁשֶ  ָהָאסּור ֶאת ָהַרב ַיְכׁשִ
ֵמא ֶאת ִויַטֵהר ֵאָלה"? ַהּטָ ְ ם, ַהּסֹוְבִבים ֶאת ִהְדִהיָמה ַהּנֹוֶקֶבת ַהׁשּ ּלָ ְתקוּ  ְוכ3 ֹמַ�  ׁשָ ׁשּוַבת ֶאת ִלׁשְ . ָהַרב ּתְ

א" ְרֲח ־ַ�ל ֶאּלָ יךְ ", לֹוַמר ָ�ֵלינוּ  ךָ ּכָ י ִהְמׁשִ י, "ְוָאַמר ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ַמִים־ִמן ּכִ ָ ְבָח  ָהַרב ַ�ל יםִגנִּ ְמ  ַהׁשּ  רַהּנִ
ּלֹא וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ְוׁשֹוְמִרים ל ַאךְ . ָכהלָ ֲה  רבַ ְד בִּ  לׁשֵ כָּ יִ  ׁשֶ ר זֹאת־ּכָ ֲאׁשֶ ֵאָלה ּכַ ְ ית ַהׁשּ הַמ לְ  ְונֹוַגַ�ת ֲאִמּתִ  ָאז, ֲ�ׂשֶ

ַמִים־ִמן ְלִסּיּוַ�  ָהַרב זֹוֶכה ָ ֲהָלָכה ּפֹוֵסק ְוהּוא ַהׁשּ ֵאָלה אּוָלם, ּכַ ׁשְ ֵ�ין ּבִ ֵאיָנּה , זוֹ  ּכְ א ׁשֶ  ֵאין, ְלַקְנֵטר ֶאּלָ
אן ים ְזכּות ּכָ ר ְוָלֵכן ָהַרּבִ ּה  תעוֹ ְט לִ  ֶאְפׁשָ ׁשּוָבה". ּבָ ְפִליָאה ַהּתְ ָהְיָתה ַהּמַ ְבִחיַנת ׁשֶ  ֶאת ִהְפִליָאה, ְנבּוָאה ּבִ

ְתקוּ  ְוֵהם, יםִר ְט נְ ַק ְמ ַה  ה ִמּתֹוךְ  ׁשָ ָגה לֹא ֲ�ַדִין םָת דוּ גְּ נַ ְת ִה  ַאךְ , ּוְכִליָמה ּבּוׁשָ ינוּ ֵהם וְ  ּפָ ַ�ת ִהְמּתִ ר־ִלׁשְ   .ּכֹש.ֶ

נּות, יםבִּ ַר  ָיִמים ָ�ְברוּ  לֹא ּמְ ַ�ת ֶזה ָהָיה. ָלבֹוא ֲחָרהֵא  לֹא ְוַהִהְזּדַ ׁשְ ֳהַרִים ַאַחר ּבִ ר, ַהּצָ ֲאׁשֶ יתוֹ  לֶא  ּכַ  ּבֵ
ל יהּוָדה ּנֹוָדע"ַה  ׁשֶ יַ� " ּבִ קֹוִמי בצָּ ַהּקַ  ִהּגִ בּוָרה םצֶ ֶ�  ּוְבָידוֹ , ַהּמְ ַ�ם. ׁשְ ית ָלהֵא ׁשְ  זוֹ  ְיָתהָה  ַהּפַ , ַמֲ�ׂשִ

ְגָ�ה ּנָ ל הבֶּ ר3 ְמ  ְלֶהְפֵסד ׁשֶ ֵהָמה ׁשֶ דֹוָלה ּבְ ֲחָטה ּגְ ׁשְ ּנִ ֲ�לּוִלים יםבִּ ַר  ּוְלֵכִלים ׁשֶ  ָהַרב ִאם, ֵרףּטָ ְלִה  ָהיוּ  ׁשֶ
ַדק. ְלִאּסּור ַהֲהָלָכה ֶאת ִיְפֹסק י ּבָ ק, ָהֶ�ֶצם ֶאת ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ּדִ  ְוָהַפךְ  ִהְתַ�ּמֵ ינוֹ  ֶאת הֹוִציא ּוְלַבּסֹוף, יןּבַ  ּדִ

ֵהָמה. "ִלְזכּות ָרה ַהּבְ ׁשֵ ם בצָּ ְוַהּקַ , ָאַמר" ּכְ ָ�ה. ִלְרָוָחה ָנׁשַ ה ׁשָ ן רְלַאַח  ַקּלָ ר, ִמּכֵ ֲאׁשֶ יהּוָדה ּנֹוָדע"ַה  ּכַ " ּבִ
ָנה ְדָרׁש ־ְלֵבית ּפָ דֹול ַהּמִ ֵדי ַהּגָ ל ּכְ ּלֵ ּבּור יכִּ  הָא ָר , ּבּורצִ בְּ  ִמְנָחה ְלִהְתּפַ ם, ְורֹוֵ�ׁש  ּגֹוֵ�ׁש  ַהּצִ ּלָ יִטים ְוכ3  ַמּבִ
ים ָ�ָליו יֵניֶהם ּוִמְתַלֲחׁשִ ה־ַ�ל. ּבֵ י ֵהִבין ְנַקּלָ י ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ַבר ּכִ  ּוְלַאַחר, ָהַרַ�ׁש  ָנסֹוב ְוָ�ָליו, ֵאַרע ָמה ּדְ

ׁש  ּקֵ ּבִ ִרים ׁשֶ י לוֹ  נֹוַדע, ֶהְסּבֵ לׁשֶ  טֹוֲ�ִנים ָהִעיר יְמָדנֵ לַ  ּכִ ְכׁשַ ֵהָמה, ָכהלָ ֲה  רבַ ְד בִּ  ּנִ  ֲאסּוָרה ָהְיָתה ְוַהּבְ
ֲאִכיָלה ֲאִכיַלת רׂשָ בָּ ַה  יׁשֵ כְ רוֹ  ֶאת ילׁשִ כְ ִה  ֶהָחָדׁש  ָהַרב, אֹוֵמר יוֵ ֱה . ָסֵפק ְללֹא ּבַ   .ָהִעיר הֹוםּתֵ וַ , פֹותְטֵר  ּבַ

ינוּ ַה " ָ�ה ִלי ָנא ְמּתִ ה ׁשָ ׁש ", ַקּלָ ּקֵ יהּוָדה ּנֹוָדע"ַה  ּבִ ֵדי ְסָפָריו רַד ֲח לַ  ִמֵהרוּ  ",ּבִ ן ּכְ  רבַ ְד בִּ  ׁשּוב ְלַ�ּיֵ
א לוֹ  ִנְדַרׁש  לֹא. ַהֲהָלָכה ֵדי רָקצָ  ְזַמן ֶאּלָ י, ְלַגּלֹות ּכְ ָגָגה ָאְמָנם ּכִ ַחת ָיְצָאה ׁשְ ין ָידוֹ  ִמּתַ . ְלִחּיּוב נֹוֶטה ְוַהּדִ

דֹול ַצַ�ר טִהְתּפַ  ּגָ ֵ ִלּבוֹ  ׁשּ ד ֵלאּות ָחׁש  ְוהּוא, ּבְ גּופוֹ  ֹוָלהּגְ ְברֹון ִמּתֹוךְ . ּבְ דֹול ַחדּוַפ  ֵלב־ׁשִ א ּגָ ּמָ  לִנְכׁשַ  ׁשֶ
ַרץ, ֲהָלָכה רבַ ְד בִּ  ִבְכיוֹ  ִמְתַלֲ�ֵלַ�  ּוְבעֹודוֹ , ַמר ִכיבְ בִּ  ּפָ ָמה ָ�ָליו ָנְפָלה ּבְ ְרּדֵ  ֶאת ָרָאה ּוַבֲחלֹומוֹ . ןיׁשָ יִּ וַ  ּתַ
י נוֹ ֵק זְ  ִ ֶה  ר' ָהַרּבִ ִהְת  אָק רָ ּקְ ִמ  ילׁשּ הׁשֶ ּלָ נִ  ךָ לְּ  הַמ : "לוֹ  ְוָאַמר ְלָפָניו ּגַ ְמָ�ְת  הֵח ְמ ? יּבְ ֶניךָ  ַ�לֵמ  ךָ ּדִ ן  ,ּפָ ּכֵ ׁשֶ

ְבֵרי ַמּסֶ  ַהּתֹוָספֹות ּדִ לֹוִנית תכֶ ּבְ יםָר ְמפֹ , ּפְ ְדָבֶריךָ  ׁשִ ּסֶ  ֶאת ְלָיָדיו ָנַטל ֵמֲחלֹומֹו, ָהַרב ץיִק ֵה ". ּכִ , תכֶ ַהּמַ
ְמָחתוֹ  ְבֵרי ֶאת ָרָאה ּוְלׂשִ רּוִרים ּתֹוָספֹותַה  ּדִ ָבִרים, ִמינוֹ ילִ  ָהעֹוְמִדים ַהּבְ ִ כַּ  יםִר וָּ ח3 ְמ  ְוַהּדְ ְכַנס. ְמָלהׂשּ ּנִ ׁשֶ  ּכְ

יהּוָדה ּנֹוָדע"ַה  ֶנֶסת ־ְלֵבית "ּבִ ָמָרא ּוְבָידוֹ ַהּכְ דֹוָלה ַהּגְ עוֹ , ַהּגְ ֶאְצּבָ ׁשֶ ֶנתְמכ3  ּכְ ְבֵרי לֶא  ּוֶ ּה  ֵהִציץ, ַהּתֹוָספֹות ּדִ  ּבָ
י ְפָלִגים יָה נֶ אוֹ גְּ ִמ  דָח ֶא , ִליץּדְ ֵאיְ  חַר זֶ  ַרּבִ ל ַהּמ3 ַרג ׁשֶ ֲ�לּות ְוָקָרא ָקַפץ ֲאָתר־ְוַ�ל, ּפְ ִהְתּפַ ירֹ  יֵח : "ּבְ י, אׁשִ  ּכִ

ָבר ה ַהּדָ ּלָ נוּ  ִהְתּגַ ַמִים־ִמן ְלַרּבֵ ָ ר. "ַהׁשּ ר ְוַכֲאׁשֶ י לוֹ  ִסּפֵ ְפָלא ַהֲחלֹום ַ�ל ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ָרָאה ַהּמ3 י ָאַמר, ׁשֶ  ַרּבִ
ֵק  ְזִכיֶתם ִאם: "ַרחזֶ  ּזְ דֹול ְנֶכםׁשֶ ֵדי םכֶ ינְ יִמ לִ  עֹוֵמד ַהּגָ ל, הֹוָרָאהבְּ  ָלֶכם ַ� ְלַסיֵּ  ּכְ ה ֲאִני ְמַקּבֵ  ֶאתָ�ַלי  ֵמַ�ּתָ

י ֶזַרח  ָהַפךְ  ּוֵמָאז", םכֶ ְת רוּ ָמ  דֹוִלים ֵמאֹוֲהָביו ִלְהיֹותַרּבִ ׁש  ָריוַאֲח  ָ�נוּ  םָהָ�  ְוָכל, יםִע בָּ ׁשְ ּמ3 ַה וְ  ַהּגְ ּדָ �  .ְמק3

  
 
 

  

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
  

ה ׁש ְלָפֵר  ִנְרֶאה עֹוד -  )ד, כא(ְוגֹו'  ֲאדָֹניו־ִאם ָרׁשָ  ךֶר ּדֶ  ַהּפָ
י ,ֶרֶמז ה ּכִ ַצּוֶ ְתִמידּות ְלָפָניו ּוםשׂ ָל  םְלָהָאָד  ַהּתֹוָרה ּתְ ל ּבִ  ּכָ

ָבִרים ה ַהּדְ ין ָהֵאּלֶ ר אֹוְמרוֹ  ְוהּוא .ֵ$יָניו ּבֵ ים ֲאׁשֶ ׂשִ  ּתָ
ִמיד, ִלְפֵניֶהם ּתָ   . ְלָפָניו ֶזה ןִעְניָ  ָהָאָדם יםָיׂשִ  ׁשֶ

י ְוהּוא י ָיַדְעּתָ  ֲהלֹא -  ִעְבִרי ֶ!ֶבד ִתְקֶנה ּכִ  קָל ְח נֶ  ָהָאָדם ּכִ
ר ְוהּוא רּוָחִני ֶאָחד קֶל ֵח  ,םיִ נַ ׁשְ ִל  ִמי ֶאָחד קֶל ְוֵח  ,ָהִעּקָ ׁשְ  ּגַ

ָרא ּבָ ָמהנְּ ַל  ה' ׁשֶ ּה ּמְ ְלׁשַ  ׁשָ ֶאְמָצעּותוֹ  ,ׁשָ ּבְ ם ׁשֶ ּמָ  ְמַקּיֵ  הּכַ
ר ֹותְצ ִמ  ה ֲאׁשֶ ֵרא ְולוֹ  ,ה' ִצּוָ ם ִיּקָ י ,דבֶ ֶ$  ׁשֵ א ֵאינוֹ  ּכִ  ֶאּלָ
ֶפׁש  ׁש ּמָ ׁשַ  ִביָלּה  ַלּנֶ ׁשְ ּבִ ֵרא ׁשֶ מוֹ  ,ָאָדם ִיּקָ ָאַמר ּכְ תּוב ׁשֶ  ַהּכָ

ר־ַ$ל ׂשַ ה ,'ְוגוֹ  לֹא ָאָדם ּבְ ּזֶ יד ׁשֶ י ַיּגִ ר לֹא ּכִ ׂשָ  אֵר ִיּקָ  ַהּבָ
ם - םַאּתֶ  ָאָדם ָאַמר ְוֵכן, ָאָדם ּמֹות ְולֹא ָאָדם ְקרּוִיים ַאּתֶ  א,

ֵאין, ָהעֹוָלם    .רּוָחִנית ׁש ֶפ נֶ  ָלֶהם ׁשֶ
י םְלָהָאָד  ַהּתֹוָרה הַצּוָ ְמ  ֶזהָל וְ  רּוׁש  -  ִעְבִרי ֶ!ֶבד ִתְקֶנה ּכִ  ּפֵ

י ,עֹוֵבר ִעְבִרי י ,ַ$דָל  םיָּ ַק  ֵאינוֹ  ּכִ ֶבר ִמי ּכִ  ִיְרֶאה ְולֹא ִיְחֶיה ּגֶ
ֶר ־ַ$ל, תוֶ ָמ  ֵצל ךְ ּדֶ ִ ׁשִ  ַ$ד הּוא תוֹ יָ$ ִב ְק  ּוְזַמן, עֹוֵבר ּכְ  יםׁשּ

ָנה ֶרךְ ־ַ$ל, ׁשָ ב אֹוְמרוֹ  ּדֶ  ְוָאְמרוּ , רֶב ָק ־יֵל ֱא  חַל ֶכ בְ  אוֹ ּתָ
ַ בַּ  י ס"ׁשּ ִ ׁשִ  ןבֶּ  ּכִ ָנה יםׁשּ ל וֹ נּ ַמ זְ  הּוא ׁשָ  ,ָלֶלֶכת ָאָדם ׁשֶ

ח,  בַּ ּכְ ֶכַלח ןׁשְ ָאז ּבְ ֲ$לוֹ  הּוא ׁשֶ ִדיׁש  תּכַ  אֹוְמרוֹ  ּואה ְוֶזה, ּגָ
ׁש  ִנים ׁשֵ רּוׁש  ׁשָ ל ּפֵ ים ֵהם ָיָמיו־ּכָ ִ ׁשּ ָאַמר ַגםֲה ַו , ׁשִ ׁש  ׁשֶ  ,ׁשֵ
ּבֹון ֵיׁש  ְכלֹל ֶחׁשְ ּיִ ָללֹות ׁשֶ יִרי ּכֹוֵלל ְוָכאן א' ּכְ   . ָהֲ$ׂשִ
ְ ּוַב  רּוׁש  - ִבִעתׁשּ ר ּפֵ ֶ$ׂשֶ ִנים ּבְ ִביִעית ׁשָ ְ יַל  ָיָצא ַהׁשּ  ָחְפׁשִ

ֶרךְ ־ַ$ל, ָהֶ$ֶבד    .יְפׁשִ ָח  ִתיםּמֵ בַּ  רוֹ אֹוְמ  ּדֶ
ַבת ְואֹוְמרוֹ  ם ּתֵ ְהֶיה ִמי ַיד־ַ$ל ִלְרֹמז ִחּנָ ? ַהְיִציָאה ּתִ

ם ְיֵדי־ַ$ל הּוא ִחּנָ ֵהם ,ילֹוָתיוְוֵח  מ"ס ׁשֶ ֵתַבת ִנְרָמִזים ׁשֶ  ּבְ
ם אֹוְמר ,ִחּנָ ֵסֶפר וֹ ּכְ דֹוׁש  ַהּזַֹהר ּבְ י ַהּקָ ִמּלֵ  ּכִ  הּוא אנָ גָּ ַמ ְד  יּבְ

 ִמְצָוה רבַ ְד בִּ  ְלֵטיׁשָ  לֹא ֶזהָל ְו  ,ִסְטָרא ַהִהיאּדְ  הוּ יְ נַ יְ זֵ 
עֹוׂשֶ  ָדִמים ָהָאָדם הׁשֶ ְמָצא ְוֵכן, ְיָקִרים ּבְ ל ּתִ ּכָ  רבַ ּדְ  ׁשֶ
ְמָאה א ט, םבְּ  ּבָ ֶ ־הַמ , ִחּנָ ן־ֵאיןׁשּ ה ִמְצָוה רבַ ּדְ  ּכֵ ָ ׁשּ  ָצִריְך  ּוְקד,

דֹול חטַֹר  ָלֶהם   :ְיָקִרים ְוָדִמים ּגָ
�  

  
  

שבט, ער"ח אדר תק"ח, נפטר רבי אשר בן בכ"ט ב
מר"נ, אחד מחכמי טבריה האשכנזים הראשונים 
שהצטרפו ליישוב החדש של רבי חיים אבועלפיה, 
אשר בנה מחדש את העיר טבריה בשנת ת"ק, 

  האשכנזים. מתושבי טבריהומצבתו היא הראשונה 
�  

בל' בשבט תקפ"ז, נפטר רבי מנחם מענדל משקלוב, 
הקים של הגר"א מווילנא ומחיה מתלמידיו המוב

שימש את הגר"א הוא היישוב היהודי בירושלים. 
 ולאחר פטירתובשתי השנים האחרונות לימי חייו, 

סידר את כתביו והביא חלק לדפוס. בשנת תקס"ח 
השתקע בטבריה, בה ישבו כבר תלמידי ועלה ארצה, 

הבעש"ט שהגיעו אליה עשרות שנים קודם לכן, 
יהם עבר לצפת כדי להימנע ועקב חילוקי הדעות בינ

ממחלוקת. בשנת תקע"ג פרצה מגפה גדולה בצפת, 
ירושלים, העיר ל אולכן החליט בשנת תקע"ו לעלות 

  והיה הראשון לייסוד הקהילה האשכנזית שבה.
�  

בא' באדר תכ"א נפטר רבי יהושע הלוי הורביץ 
מפרעמישלא, שהיה מכונה בפי בני דורו בשם ר' 

י שבת גבהה  ם שמדוש־יהושע הארוך, וזאת על
קומתו עד מוצאי שבת. בידי צאצאיו השתמר ניגון 

קודש, והצדיקים לבית ־מיוחד שהיה שר בשבת
רופשיץ ודז'יקוב היו נוהגים לשיר ניגון זה בשבת 

  קודש בחרוזי 'לאל אשר שבת' בתפילת שחרית. 
�  

בא' באדר א' תכ"ג, נפטר הש"ך, רבי שבתי הכהן 
ן' על השולחן בעל הפירוש 'שפתי כה ,מהעלישוי

ערוך. את השם שבתי יש לכתוב בלא אל"ף, כמו 
שבתי הוא שם ישראל ששכתבו בעלי התוספות 

ושבתאי הוא רוח רעה. הציור הנפוץ מתמונת הש"ך 
אינה שלו, אלא של רבי חיים דייטשמן מקעלין, 

  תלמיד ה'נודע ביהודה', שנפטר בשנת תקצ"ז.
  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

ה ַמֲהדּוָרה אֹורָל  ָיְצָאה ל ֲחָדׁשָ   ְלַתְלִמיִדים" ִטיׁש  ּפּוִרים" ְנְטֵרסַהּק(  ׁשֶ
  עמודים גדושים בפזמונים ושירים בדיחות וחידודים, באווירה פורימית משמחת 80

  , מול השטיבלאךמאה שערים ירושליםשוק  ,: בחנות הספרים "עין יעקב"להשיג
  ביתר עילית 3רחוב הר"ן בית 'שבת טיש' בני ברק, וב 25"עטרת" רחוב חזון אי"ש  תשמישי קדושה

 

 
לי "וּ וּ צִּ בַּ  ה לוּ ּפְ כְ ה3 ", ְתַ�ּנּון לֹא ְוָיתֹום ַאְלָמָנה־ּכָ לֹש.ָ ָ�ִלים ׁשְ י ִאם־ִאם: "ּפְ ה ֹאתֹו ּכִ ה ְתַ�ּנֶ ָצעֹק ִיְצַ�ק ֵאַלי ־ַ�ּנֵ

ַמע ַצֲ�ָקתוֹ  ֹמַ� ֶאׁשְ י ּוֵבֵאר". ׁשָ כַּ , ִמּקֹוְצק ָהַרּבִ רׁשֶ ים ֲאׁשֶ פּול ִעּנּוי ָלֶהם הּוא ֲהֵרי, ָמָנהְוַאלְ  ָיתֹום ְמַ�ּנִ  ּכָ
ַ�ר ֶהם ְמעֹוֵרר ְוַהּצַ ִאם, ְוַאְלְמנּוָתם םָת מוּ ְת יַ  ִיּסּוֵרי ֶאת ּבָ ים ָהיוּ  לֹא ַחי ָהָאב ָהָיה ׁשֶ  ְוִנְמָצא, אֹוָתם ְמַ�ּנִ

פּול םָר ֲ� צַּ ׁשֶ  פּוָלה םָת ָק ֲ� צַ  ְוָלֵכן, ּכָ בָּ ְוַה  ּכְ ַמע ַאף ה"ּקָ כְ  אֹוָתם ִיׁשְ   .ִפילּותּבִ
�  

ְלִמיָדיו ל ּתַ י ׁשֶ ָרֵאל ַרּבִ ְנֶטר ִיׂשְ אוּ , ַסּלַ ַ�ם ֵאָליו ּבָ ָסמּוךְ  ּפַ ַסח ְלַחג ּבְ  ּוִריםַהִהדּ  ֵהם ָמה הוּ לוּ ָא ׁשְ וּ , ַהּפֶ
ֲ�ֵליֶהם ת בַּ  ַאֲחֵריֶהם רּדֵ ְלַה  ׁשֶ ּצֹותֲאִפּיַ י ָאַמר", ִלי ׁש יֶ  ֶאָחד ִהּדּור. "ַהּמַ ָרֵאל ַרּבִ ּלֹ , "ִיׂשְ ידְלַה  אׁשֶ  ַ�ל ְכּבִ
ת ָהעֹוֶסֶקת ָהַאְלָמָנה ִליׁשַ ֵצק ּבְ ָחד ָלאו ֵיׁש  ָ�ֶליָה  ןכֵּ ׁשֶ , ַהּבָ ל ְמי3 ל ׁשֶ   . "ְתַ�ּנּון' לֹא ְוָיתֹום ַאְלָמָנה־'ּכָ
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י ָהָיה ַאְלָמנֹות ןְוַדיַּ  ְיתֹוִמים ִביֲא  ים ִמיםַהְיתוֹ  ַ�ל חֹוֵמל ָהָיה ָהַרחּום ּוְבִלּבוֹ , יןוִּ לֶ  ַאְרֵיה ַרּבִ ְמדוּ  ָהַרּכִ ּלָ  ׁשֶ
ים־ֵ�ץ ּתֹוָרה־ְלמּודּתַ בַּ  ַלִים ַחּיִ ירּוׁשָ ּבִ ׁש  ּבוֹ , ׁשֶ ּמֵ יַח  ׁשִ ּגִ ַמׁשְ  ְודֹוֵאגָהְרחּוָמה  ֵ�ינוֹ  ֶאת ֲ�ֵליֶהם ּפֹוֵקַח  היָ ָה וְ , ּכְ

ֶדֶרךְ  ָלֶהם בֹוד ּבְ ר. ּכָ י ִסּפֵ ׁש , יקנִ ְט לוֹ זְ  הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ ּמֵ ִ ׁשּ ן ׁשֶ ַדּיָ ַלִים ֶצֶדק־המֹוֵר וּ  ּכְ ירּוׁשָ י,  ּבִ ַיְלדּותוֹ  ּכִ  םּתֵ יַ ִהְת  ּבְ
ָהְיָתה ְוִאּמוֹ , ֵמָאִביו ה ׁשֶ יְסִקין ַהְיתֹוִמים־יתְלבֵ  אֹותוֹ  ִהְכִניָסה ְמרּוָדה ֲ�ִנּיָ אֹוָתם. ּדִ ל ָלְבׁשוּ , ָיִמים ּבְ  ייכֵ נִ ֲח  ּכָ

ָגִדים ַהּמֹוָסד ר, ֵזִהים ּבְ תֹותבְּ  ִמְתָאֵרַח  ָהָיה ְוַכֲאׁשֶ ּבָ י ּומֹוֲ�ִדים ׁשַ ָבּתֵ ָגָדיו־ֶאת לֹוֵבׁש  היָ ָה , יובָ רוֹ ְק  ּבְ  ּבְ
ירוּ  ִהְסּגִ י ׁשֶ דֹול ָהָיה ֲ�רוֹ צַ וְ  ,הּוא ָיתֹום ּכִ ָהָיה אוֹ שׂ ִמנְּ  ּגָ ׁשֶ ים ְיָלִדים ׁשֹוֵמַ�  ּכְ  ַ�ל וֹ בּ גַּ  יֵמֲאחֹוֵר  ִמְתַלֲחׁשִ

ׁש  ֶאָחד יֹום. תוֹ מוּ ְת יַ  י ֵאָליו ִנּגַ ט לֶא  ְלִהְתַלּוֹות ֵאָליו ְוִהְזִמינוֹ , ְרֵיהַא  ַרּבִ כּוַנת ֶאָחד ַחּיָ ׁשְ ה ּבִ ּלָ א3  ִמיןזְ ִה  ֶאְצלוֹ , ּגְ
ֲ�בּורוֹ  ם ָ�ָליו ָיֶפה ְמִעיל ּבַ ּלֵ ְסּפוֹ  ׁשִ ּלֹו. ִמּכַ ק הּוא ׁשֶ ְקּדֵ ד רַאַח  רתוּ לָ  ּדִ ח ּבַ ּבָ ַחק, ְמׁש3 ט ּדָ ַחּיָ ְמּדֹ  ּבַ ּיִ  ֶאת דׁשֶ

ׁש , ֲהָלָכהכַּ  ּגּופוֹ  ִמּדֹות ּנוּ  ּוִבּקֵ ֶגד ֶאת ְלָהִכין ִמּמֶ ֹאֶפן ַהּבֶ ד ָנֶאה ּבְ ּבָ מוֹ  ּוְמכ3 יֹום ןָת ָח לְ  ּכְ  דגֶ בֶּ  םָת ְס  לֹא. "תוֹ ּפָ ח3  ּבְ
ׁש  ָנֶאה ּקֵ י ּבִ ר", ִלי ְלַהֲ�ִניק ַאְרֵיה ַרּבִ י ִסּפֵ י, "ָלמוֹ עוֹ ־ְלֵבית רַט פְ נִ  ֶטֶרם רָקצָ  ְזַמן, ִזְקנּותוֹ  ְלֵ�ת הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ  ּכִ
ׁש  ִאם ּקֵ ם ִלי ְלַהֲ�ִניק ּבִ ִ  ֶאת ּגַ ׁשּות הָח ְמ ַהׂשּ ֶחֶדת  ְוַהִהְתַרּגְ ׁש ַהְמי3 ּיֵ ַ�ת, ָצִעיר ֶיֶלד ְלָכל ׁשֶ ׁשְ  דגֶ בֶּ  תנַ ְזָמ ַה  ּבִ

פּור ָחָדׁש    ".ֹוָתיוִמדּ  ְלִפי ַהּתָ
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י ֶטְרן ַאֲהרֹן הש.ֶ מֹ  ַרּבִ יַח , ׁשְ ּגִ ׁשְ ל ַהּמַ יַבת ׁשֶ ל רּוָחם עֹוֵדדְמ  היָ ָה , ץינִ ֵמ ָק  ְיׁשִ ָקם, ִויתֹוִמים ַאְלָמנֹות ׁשֶ  ְמַחּזְ
ַ�ם .ַמְחסֹוָרם ְלָכל ְודֹוֵאג, םצָ ּמְ ַא ְמ וּ  ְנָתה ּפַ ִקּצּור רַט ְפ נִ  ּה לָ ְע בַּ ׁשֶ , ִמיםיָ ְל  ְצִעיָרה ַאַחת ַאְלָמָנה ֵאָליו ּפָ  ָיִמים ּבְ

ִנים ֵביתוֹ  ְוהֹוִתיר, ְוׁשָ ים ְיָלִדים ּבְ ָ  ַרּכִ ׁשּ ָרה, ִניםּבַ ְכֵאב לוֹ  ְוִסּפְ ִנים ַאַחד ַ�ל ּבִ בֶ  ֶיֶלד, ַהּבָ ַבע ןּכְ ּתֹוךְ , ׁשֶ ּמִ  ׁשֶ
ה ּבּור ְוֵאיַמת ּבּוׁשָ יׁש  לֹוַמר ְמָסֵרב ַהּצִ ם. ָאִביו־ַ�ל ַקּדִ י ָרׁשַ ֹתֶבת ֶאת ַאֲהרֹן הש.ֶ מֹ  ַרּבִ  ְוָרַכׁש  ָיַרד, ְמגּוֶריָה  ּכְ
ל ִסְדָרה יִקים דֹותתֹולְ בְּ  ָהעֹוְסִקים ְסָפִרים ׁשֶ בֵ  רּקֵ ְלבַ  ָ�ָלה ֶ�ֶרב־ּוְלֵ�ת, םיֶה ֵת יכוֹ לִ ֲה וַ  ַצּדִ ָחה תיּבְ ּפָ ׁשְ . ַהּמִ
ךְ  ֶמׁשֶ ָ�ה ּבְ ב הָמ לֵ ׁשְ  ׁשָ תֹום ִעם ָיׁשַ ָטן ַהּיָ ר, ַהּקָ ּבֵ ּכֹות ּמוֹ ִע  ּדִ נֹות לוֹ  ְוִהְבִטיַח , ֲאר3 נֹוָסף נֹוָספֹות ַמּתָ ָפִרים ּבְ , ַלּסְ

יׁש ּקַ ַה  ִמיַרתֲא  רכַ ׂשְ בִּ  ֶלד, יקָלִר  ָהָיה לֹא לוֹ ָמ ֲ� . ּדִ יׁש  לֹוַמר ֵהֵחל ְוַהּיֶ  לֹא יוָת וֹ דּ ְר ִט  ְוַלְמרֹות, ָאִביו־ַ�ל ַקּדִ
ַכח י ׁשָ ַ�ם יִמּדֵ  לוֹ  ְלַהֲ�ִניק ַאֲהרֹן הש.ֶ מֹ  ַרּבִ נֹות ּפַ ֵדי ַמּתָ קוֹ ְלַח  ּכְ   .ּזְ
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י ֶאֶרץ ַהֲחֵרִדי ַהִחּנּוךְ  יֵד ּסְ יַ ּמְ ִמ , ךְ אֹוֶיְרבַּ  הש.ֶ מֹ  ַרּבִ ָאה ָלהְלַמְע  ִלְפֵני ָרֵאלִיׂשְ  ּבְ ָנה ִמּמֵ יד היָ ָה , ׁשָ  ַ�ל ְמאֹד ַמְקּפִ

ם ְלַ�ְצמוֹ  ַמְחִמיר היָ ָה וְ , ֲאבֹוָתיו ֵגיִמְנֲה  ר קֹוםָמ בְּ  ּגַ ֶאְפׁשָ עֹוד, ְלָהֵקל ָהָיה ׁשֶ ם ַאךְ  .לֵק ֵמ  ָהָיה ַלֲאֵחִרים ּבְ  ּגַ
ַהְנָהגֹוָתיו ְחִמירֹות ּבְ ּלֹא רִנְזָה  ָהָיה ,ַהּמַ ָנה. ַלֲאֵחִרים ַצַ�ר ְגרֹםלִ  ׁשֶ ֹחל, ַאַחת ׁשָ ַסח ַהּמֹוֵ�ד ּבְ ר, ּפֶ ּקֵ בֵ  ּבִ  יתּבְ

ר, ַאַחת ַאְלָמָנה יָ�ה ְוַכֲאׁשֶ ה ּכֹוס הנָ ָמ לְ ַא ָה  לוֹ  ִהּצִ אוּ . הָת ְוׁשָ  הַנֲ�נָ , ּתֵ ּלְ אוּ  יווָּ לַ ְמ  ִהְתּפַ ּבָ ן, ּמוֹ ִע  ׁשֶ ּכֵ  ָיְדעוּ  ׁשֶ
ּלֹ  יקִת וָּ ַה  גוֹ ָה נְ ִמ  ֶאת ֵהיֵטב ֶפַסח ָמהוּ אְמ  ִלְטעֹם אׁשֶ יר םָת יָה ִמ ּתְ  הּוְלַמְרֵא , ְלֵביתוֹ  ִמחּוץ ּבְ ְנעּות: "ִהְסּבִ  ַהִהּמָ

א ֵאיָנּה , ֶפַסחבְּ  ִיתבַּ לַ  ִמחּוץ ֲאִכיָלהֵמ  ּוּוי ַאךְ , טֹוָבה ַהְנָהָגה ֶאּלָ ל ַהּצִ ל ׁשֶ  הּוא, ְתַ�ּנּון' לֹא ְוָיתֹום ַאְלָמָנה־'ּכָ
ְנָהג ְוֵאין, ָתאיְ ָר אוֹ ִמּדְ  ָלאו ּתֹוָרה ְמֹפָרׁש  ִצּוּוי ּדֹוֶחה ַהּמִ ּבַ   ". ׁשֶ

�  
ָנה ֵ�ת, ַאַחת ׁשָ יד ּבְ ּגִ ַהּמַ י ׁשֶ לֹום ַרּבִ ַבְדרֹון ׁשָ ַאְרצֹות ָההׁשָ  ׁשְ ִרית־ּבְ  ַהּתֹוָרה מֹוְסדֹות תֹובַ טלְ  ָנַסע ֵאֶליָה , ַהּבְ

ֶאֶרץ ְוַהֶחֶסד ּבְ ָרֵאל ׁשֶ בֵ  ַח ִהְתָאֵר , ִיׂשְ ֲאִבי, ה ַאַחתָח ּפָ ִמׁשְ  תיּבְ ים קבַ ׁשָ  ָה ׁשֶ ים ְוהֹוִתיר ַחּיִ אֹוָתּה . ֶצֱאָצִאים ַרּבִ  ּבְ
ָנה ֶדר ֵליל ָחל ׁשָ מֹוָצֵאי ַהּסֵ ת ּבְ ּבָ ל ןיָ ְט ֶ� בְ וּ , ׁשַ ת ֵצאת ֵמָאז תוֹ בּ ר3 ְמ ַה  ַהֲהָכנֹות ׁשֶ ּבָ ַ ֲ�ִריַכת ֵהֵחּלוּ , ַהׁשּ  רֶד ּסֵ ַה  ּבַ

ָ�ה ׁשָ ֶחֶרת ּבְ י. ְמא3 לֹום ַרּבִ יןִה  ׁשָ ַסְבָלנּות ְמּתִ ָהַאְלָמָנה ַ�ד ּבְ ם ׁשֶ ַסּיֵ ר, יָה ֶת וֹ נכָ ֲה  ֶאת ּתְ  ָ�רּוךְ  ָהָיה ַהּכֹל ְוַכֲאׁשֶ
ן ּמָ ב, ּוְמז3 ֵ גּול ַח ֵר וֹ ָהא ִהְתַיׁשּ ל ִעם ַיַחד ַהּדָ ֵני ּכָ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ֶדר ַלֲ�ִריַכת ַהּמִ ִנים ַאַחד. ַהּסֵ יר ַהּבָ י ֶאת ֵהיֵטב ִהּכִ  ַרּבִ
לֹום ה ַ�ד ְוָיַדע, ׁשָ ּמָ יד הּוא ּכַ ַמֲהרוּ  יםבִּ ס3 ְמ בַּ  ֵהִאיץ ְוָלֵכן, ֲחצֹות קֶֹדם ָהֲאִפיקֹוָמן ֶאת לכֹ ֱא לֶ  ַמְקּפִ ּיְ  ׁשֶ

ְקִריַאת ָדה ּבִ ים ִמיַרתֲא בַּ  רוּ צְּ ַק יוִ  ַהַהּגָ רּוׁשִ ֵדי, ָ�ֶליָה  רֹותָמ ֲא וַ  ּפֵ יקוּ  ּכְ ְסּפִ ּיַ ם ׁשֶ ה ֶאת ְלַסּיֵ ּדָ 3� , ֲחצֹות קֶֹדם ַהּסְ
י אּוָלם לֹום ַרּבִ ַמֵהר ַאל. "נֹוְקבֹות ֵ�יַנִים ּבוֹ  ְוָנַ�ץ ךְ כָ בְּ  ִהְבִחין ׁשָ ׁשּום אֹוָתם ּתְ ַפְסָקנּות לוֹ  ָאַמר", אֶֹפן ּבְ  ּבְ
ה ּמָ ָ�ִמים ּכַ ׁש , ּפְ ּנוּ  ּוִבּקֵ ר ִמּמֶ ם ְלִהְתַנֵהל ָלֶהם ְלַאְפׁשֵ ָ�ה. ַהַחג תַח ְמ ׂשִ  ִמּתֹוךְ  ְלִאּטָ ָ ֶחֶרתְמ  ָהְיָתה ַהׁשּ  ְמֹאד א3

ר ֲאׁשֶ מוּ  ּכַ ה ֶאת ִסּיְ ּדָ 3� ה ַכלֱא נֶ  ְוָהֲאִפיקֹוָמן, ַהּסְ טּוַח  ָהִייִתי. "ֲחצֹות ַאֲחֵרי ַהְרּבֵ ר", ּבָ ן ִסּפֵ י, "ִמיםיָ לְ  ַהּבֵ י ּכִ  ַרּבִ
לֹום אּוב ִיְהֶיה ׁשָ ּכֹה ַ�ל ְמֹאד ּכָ ִהְתרֹוְממּות ירוּ ׁשָ  ָהָיה אְוהוּ , הָמ וּ אְמ  רִנכַּ  לֹא יונָ ּפָ ־ַ�ל אּוָלם, לוֹ  ָ�ְלָתה ׁשֶ  ּבְ
י. ַהֵחרּות ַחגבְּ  ָראּויכָּ  ָהרּוַח  ּתִ ׁשְ ַמר לַאֵחר ֵאָליו ִנּגַ ֶדר ּגְ י ַהּסֵ אי זוֹ ' לוֹ  ְוָאַמְרּתִ ַוּדַ ַ�ם ּבְ נֶּ  ָהִראׁשֹוָנה ַהּפַ  ּתָ צְ ֱאלַ ׁשֶ

ךְ ־ְוַ�ל, ֲחצֹות רְלַאַח  ָהֲאִפיקֹוָמן ֶאת לכֹ ֱא לֶ  ׁש  ּכָ י '. ַאךְ ּוְמִחיָלה יָחהְסלִ  ֲאִני ְמַבּקֵ לֹום ַרּבִ יב ׁשָ ְמנּוַחת  ֵהׁשִ ּבִ
ַ�ת ין הּוא ֲחצֹות ִלְפֵני ֲאִפיקֹוָמן לכֹ ֱא לֶ ': ַהּדַ ָנןִמּדְ  ּדִ אֹוָרְיָתא ִאּסּור הּוא ַאְלָמָנה רְלַצֵ�  ְוִאּלוּ , ַרּבָ  ֵריֲה . ּדְ
ְיָלה ְיָלה הּוא ַהּלַ ָחד ַהּלַ ל ַהְמי3 ָנה ֵלילֹות ִמּכָ ָ ךָ וְ , ַהׁשּ יָנה ִאּמְ ל ַמְמּתִ ָנה ּכָ ָ ֵדי ֶזה ְלַלְיָלה ַהׁשּ ֹאב ּכְ  ַנַחת ִלׁשְ

ר ָהָיה ְוִכי, ּוְנָכֶדיָה  ִמיָלֶדיָה  ּתָ ה  ֹנַ� ְמ לִ  ִלי מ3 ּנָ לִמּמֶ ֵנס זֹאת־ּכָ אֹוָרְיָתא ִאּסּור ׁש ַלֲחׁשַ  ּוְלִהּכָ   "? 'ּדְ
  

  

ךְ  י ָהָיה ּכָ יץֵאיְ  ְיהֹוָנָתן 'ר ָהַרּבִ ׁשִ סּוק ְמָפֵרׁש  ּבְ ָפ  ֶזה ּפָ ּבְ ֵתנוּ ׁשֶ ֶסף־ִאם: "ָרׁשָ ְלֶוה ּכֶ י־ֶאת ּתַ ִמיָהה ׁשֹוןְל ּבִ "? ַ!ּמִ ֶסף ךָ וֶּ ַל יְ  ְוִכי, ּתְ ָ!ה ַהּכֶ ׁשָ ה ּבְ ַאּתָ   ?ךָ ַ!ּמֶ ־לֶא  ףֶנֱאָס  ׁשֶ
ךְ  ֶהָ!ִניֶאת." ךָ ִע  נֹוֵטל ֵאיְנךָ  -" ִעּמָ מֹוְתָך  ּמְ אּבְ יךָ  ֶאת ַרק ֶאּלָ ר  ַהּטֹוִבים ַמֲ!ׂשֶ ֲאׁשֶ , ּכַ יַךָ יֵמי ַחּיֶ יָת ּבִ ָ!ׂשִ ַמְלּתָ ׁשֶ ְך. ָ!ִניֶל ְוָנַתּתָ ְצָדָקה  ַהּזּוַלת ִעם ֶחֶסד ּגָ ִעּמָ  ׁשֶ

  
ֵבית ל ִמְדָרׁשוֹ ־ּבְ י ׁשֶ נוֹ  יןִל טוֹ ּסְ ִמ  רׁשֵ ָא  ַרּבִ י לׁשֶ  ּבְ  ַרּבִ
דֹול ַאֲהרֹן ְרִלין ַהּגָ ַ!ם היָ ָה , ִמּקַ ֵאין ֶאָחד ֵרְך ְב ַא  ּפַ  ׁשֶ
ָברוֹ  ּתֹוכוֹ  ָ!ה, ּכְ ָהָיה ּוְבׁשָ ל ׁשֶ ּלֵ  ַ! נֵ ְע נַ ָהָיה ִמְת  ִמְתּפַ

ֶאָחד ִנְמָרצֹות ַ  ּכְ יט. ַמְעָלה ֵפיְר ִמׂשּ י ּבוֹ  ִהּבִ  ְוָאַמר, ָהַרּבִ
תֹוָכָחה: " ר ֶזה ֵרְך ְב ַא  ַ!לּבְ ְבֵרי ֶאת ש.רֹ ְד ִל  ֶאְפׁשָ  ל"ֲחזַ  ּדִ

ַמּסֶ  ְרׁשוּ  אַקּמָ ־אָב ּבָ  תֶכ ּבְ ּדָ ֵקל לוֹ ק'ָס  ׁשֶ ֹור ִיּסָ  ֵאיִני' -' ַהׁשּ
ֵב  יֹוֵדַ!  ּנְ ּקְ  ַאל? ִהיא' ָלהׁשֶ ֵקל' לקוֹ 'ָס  יֵר ּתִ ׂשִ  ִיּסָ "ן יּבְ

ָמאִלית א ׂשְ ְק  לאְק 'ׁשָ  ֶאּלָ ָ ׁשִ  ל'ִיׁשּ ִהּגּוי ּכַ ( ְיָמִנית ן"יּבְ
ל  ֵניׁשֶ ָמאִלית ְיָמִנית ן"יׁשִ  יםִא ּטְ ַב ְמ  ָהיוּ ׁשֶ  ִליָטא ּבְ ׂשְ , )ּכִ

ַהְינוּ   ׁשֹוןְל ּבִ  ,ִמְתַנֲ!ֵנַ! ( ִזיְך' טְל ְק אׁשָ  ןאוּ  טְל אְק ׁשָ  ר'ֶ!  ּדְ
ַנז ּכְ ים רּוַח  ּבוֹ  ֵאין אּוָלם, )ַאׁשְ מוֹ  ַחּיִ ֵב  ּכְ   "...ָלהַהּנְ

  

  

  
סּוק ַ!ל תּולֹ " ַהּפָ ֹמַהר ַהּבְ ֹקל ּכְ ֶסף ִיׁשְ  מּוָבא" תּכֶ

הב ַר ְוָה : "ְזֵקִנים' תַ! 'ַד ּבְ  י, ָאַמר ֹמש.ֶ  עֹוֶלה רַה מֹ ּכְ  ּכִ
 יםּבִ ַר ". ְקָראּמִ ַל  םֵא  ְוֵיׁש , דָח ֶא  רֵת יָ  זּוז םיִ אַת ָמ 
ּוָ  ֵארָב ְל  טוּ ּבְ ַח ְת ִה  ִריְך  א"ַהִחיָד  יּהַ גִּ ִה  ְוָלֵכן, ָנתוֹ ּכַ ּצָ  ׁשֶ

ֵהם" זּוִזים ר'" לֹוַמר ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ֵת  270 ּבְ  ַבתּכְ
מ ִהיא ַהר'וֹ 'ּכְ ּוָ  ְוזוֹ , 271 ׁשֶ  םֵא  'ְוֵיׁש , ד'ָח ֶא  רֵת 'יָ  ָנתוֹ ּכַ

ְקָרא' יִבים ַלּמִ ֲחׁשִ ּמַ  ֲאֵחִרים. ו"ָואה ֵלָא ְמ  אֹוָתּה  ׁשֶ
ֲארוּ  ַבת ּבֵ ּתֵ ר רַה מֹ ּכְ  ׁשֶ ִמְסּפָ  םיִ אַת ּוָמ , 13 ִהיא ָקָטן ּבְ
ּקֹוְרִאים, וּ 14 ִהיא ַמַ!ת ף"ָהָאֶל  ֵאין םיִ אַת ָמ  ְכׁשֶ  ִנׁשְ

ָרּה  ְוָאז )ַתִיםָמָא  ְואֹוְמִרים ּטֹוִעיםּכַ  ְולֹא(  13 ִמְסּפָ
מוֹ  ְרׁשוּ  ֵיׁש . ר'ַה מֹ 'ּכְ  ּכְ ּדָ ָבה ֶאת ׁשֶ ִמּלּוי ַהּתֵ  ּבְ

מ, ָהאֹוִתּיֹות  אוֹ וּ ּל ִמ ּבְ  םיִ אַת ּוָמ  708 עֹוֶלה ָמֵלא ַהרוֹ ּכְ
ּוָ  ְוזוֹ , 707 ְרׁשוּ  ֲאֵחִרים. ֶאָחד' רֵת 'יָ  ָנתוֹ ּכַ בֹות ּדָ ַהּתֵ  ׁשֶ

ה ר'ֵת יָ  זּוז םיִ אַת 'ָמ  ִגיַמְטִרּיָ , ָיֵתר ֶאָחד ַ!ל 1,121 ּבְ
מ תּולֹות' ַהרוֹ 'ּכְ  . אוֹ 1,120שהוא  ו"ָוא ָמֵלא ַהּבְ
מ תּולֹות' ַהרוֹ 'ּכְ מֹו 'ָמאַתִים ָיֵתר ֶאָחד'.1,114=  ַהּבְ   , ּכְ

  
יׁש ָוֵמ�ת �ה ִא�   (כא, יב)   ַמּכֵ

בֹות ת ֹותבּ ַר  ּתֵ ָפָרׁשַ ִטים ּבְ ּפָ ַטַ!ם תמוֹ ָ! ְט מ(  ִמׁשְ  ּבְ
אן ֵיׁש  זֶמ ְוֶר , ִבירּתְ  ִעְניְ , ָלָאָדם ּכָ ּבְ  ָצִריְך  ֹותנוֹ מָמ  ינֵ ׁשֶ
ֲאָותוֹ ֶאת  רּבֹ ׁשְ ִל ְו  ְצרוֹ יִ ־ֶאת ֹכףָל    (מראה יעקב)ן. מוֹ ָמ ְל  ּתַ

�  
ֹור ַהַחי�  � ּו ֶאת־ַהׁשּ ְכר� �  (כא, לה)   ּוָמ

ַבת וּ  ּתֵ ְכר� �ַטֲ!ֵמי ּוָמ  ָ!הּדֵ ַל  זּמֵ ְלַר , ְזָלאַא ְו  ַקְדָמא ּבְ
ָמָרא ַהּמּוֵבאת ּגְ ְח  ּבַ ּנֶ  איִה  ַהּתֹוָרה ַאְזָהַרת ִאם ְלקוּ ׁשֶ

יןַה ־ְלֵבית יק אוֹ  ּדִ ּזִ  ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ַטֲ!ֵמיְו , קזָּ ְוַלנִּ  ַלּמַ
ִזים ין־ְלַבֲ!ֵלי ְמַרּמְ ּפֹוִנים ַהּדִ   (דברי יחיאל). ֶזהָל  ֶזה ׁשֶ

�  
ׁשַ  � ַבר־ּפֶ ל־ּדְ ל־ּכָ   (כב, ח)  ע ַ#ֽ

סּוק ַטֲ!ֵמי א, רזֵ ּפָ ־רזֵ ּפָ  ֵהם ַהּפָ ִליׁשָ ה ּתְ  ַקְדָמא, ְקַטּנָ
ְקָרִאים, ְזָלאְוַא  ּנִ קֹול ׁשֶ דֹול ּבְ ֵני, ּגָ ר ִמּפְ ֲאׁשֶ ּכַ  ָאָדם ׁשֶ

ְך ־ְוַאַחר, ָ!ָליו רמֹ ׁשְ ִל  ַלֲחֵברוֹ  ֵחֶפץ מֹוֵסר א ּכָ ּבָ ׁשֶ  ּכְ
לוֹ ִל  ּנוּ  ּטְ ּנוּ  ִנְגַנב ַהֵחֶפץׁשֶ  רֵמ וֹ ַהׁשּ  טֹוֵ!ן, ִמּמֶ , ִמּמֶ

יֵניֶהם ִמְתעֹוֵרר דֹול ַרַ!ׁש  ּבֵ ְפִקיד, ּגָ  ֶאת ּתֹוֵבַ!  ְוַהּמַ
ֹוֵמר ין־ְלֵבית ַהׁשּ ִזים רזֵ ַהּפָ  ְוַטֲ!ֵמי. ַהּדִ ּזּור ַ!ל ְמַרּמְ  ּפִ
ָהְיָתה ָהַאֲהָבה יֵניֶהם ׁשֶ יםנִ  ְוֵהם, ּבֵ ה ֶזה ְתָלׁשִ  ִמּזֶ

יִמים ד ְוהֹוְלִכים ּוַמְקּדִ ֱאלֹ  ַ#% ין־ְלֵבית יםִק' ָהֽ , ַהּדִ
ּדֹוֶמה יבְיִת  מוֹ ְע ְוַט  ֵני תוֹ ָר צוּ ּבְ  ׁשֶ ים ִלׁשְ  ְפָרִדיםנִ  ַקּוִ

רוּ  ִהְתַחּבְ מוֹ , ׁשֶ ָחְזרוּ  ֵאּלוּ  ּכְ   (נר תמיד). ְיִדיִדים ִלְהיֹות ׁשֶ
�  

וֹ  �ה ֹאת* �ה ְתַ#ּנֶ   (כב, כב)   ִאם־ַ#ּנֵ

ַבת וֹ  ּתֵ א ֹאת* ֶאְתַנְחּתָ  ַ!ל ָהעֶֹנׁש  ַמהוּ  ְמֹפָרׁש  ְולֹא ,ּבְ
ֵני, ְוָיתֹום ַאְלָמָנה ִעּנּוי ל וֹ ׁש נְ ָ! ׁשֶ  ִמּפְ  םָר ֲ! ַצ ְמ ַה  ׁשֶ
דֹול ִאי ַ!ד ,ְמֹאד ּגָ ר ׁשֶ     (שיחות לספר). ְלכֹוְתבוֹ  ֶאְפׁשָ

ׁש  ְדּגָ  מ(
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