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ר  ר ִסיַני ־ֶאל ה'ַוְיַדּבֵ ִמְדּבַ ה ּבְ ֶ�  (א, א) ֹמש

ְך  סּוק ׁש ִנְדַר ּכָ ִמְדַר  ֶזה ּפָ ה־ׁש ּבְ ה: ַרּבָ לֹש�ָ ׁשְ ָבִרים ּבִ ֵאׁש , ַהּתֹוָרה ָנהּתְ נִ  ּדְ ִים, ּבָ ּמַ  ּבַ
ר ְדּבָ ם ֵאּלוּ  ָמה. ּוַבּמִ ְבֵרי ַאף, ָהעֹוָלם יֵא בָּ  ְלָכל ִחּנָ ם ּתֹוָרה ּדִ  יְודֹוְרׁשֵ . ֵהם ִחּנָ
אן ָמְצאוּ  ְרׁשּומֹות ת זֶמ ֶר  ּכָ לֹש�ֶ ֲ(בֹוַדת ַהְיסֹודֹות ִלׁשְ ם ּבַ ֵ  - ָהֵאׁש : ַהׁשּ

ִים, ִהְתַלֲהבּות קּות - רבָּ ְד ַהּמִ , תלוּ ְפ ׁשִ וְ  ֲ(ָנָוה - ַהּמַ ּפְ ַאַחת. ָ(טּמ+ בַּ  ִהְסּתַ  ּבְ
י ָאַמר ,יוָת וֹ ׁש ָר ּדְ ִמ  יָראׁשַ  ֵמִאיר ַרּבִ ִליןִמּל+  ּפִ י, ּבְ ָנה ַהּתֹוָרה ּכִ ָרֵאל ִנּתְ  ְלִיׂשְ

ְמִסירוּ  ָה מוּ יְּ ַק יְּ ׁשֶ  תְמנָ ־ַ(ל ָכל, ׁש ֶפ נֶ  תּבִ ַנאי ּוְבָכל ֵ(ת ּבְ  ֶזהלָ  זֶמ ֶר ֵיׁש וְ , ּתְ
ה לֹש�ָ ׁשְ ָבִרים ּבִ ֵאׁש , ּלוּ ֵא  ּדְ ְכַנס ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם הּוא - ּבְ ּנִ  ְלַמַ(ן יםּדִ ׂשְ כַּ  רְלאוּ  ׁשֶ
ִים, ֱאמּוָנתוֹ  ּמַ ן ַנְחׁשֹון הּוא -  ּבַ יָנָדב־ּבֶ ַפץ ַ(ּמִ ּקָ ְמִסירוּ  ףוּ ס־םְליַ  ׁשֶ , ׁש ֶפ נֶ  תּבִ

רּמִ בַּ  ֵני ֵהם ֵאּלוּ  -  ְדּבָ ָרֵאל ּבְ ָהְלכוּ  ִיׂשְ ִעים ׁשֶ ָנה ַאְרּבָ רּמִ בַּ  ׁשָ   .ֱאמּוָנהבֶּ  ְדּבָ
�  

ָרֵאל ִאיׁש ַ�ל ֵני ִיׂשְ ְגלֹו ְלִצְבֹאָתם־ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש ַ�ל־ְוָחנּו ּבְ   (א, נב)  ּדִ

ָיָמיו ל ּבְ י ׁשֶ ַ(ם ֶהְחִליטוּ , קְס 'נְ יזֶ לִּ ִמ  ֱאִליֶמֶלךְ  ר' ָהַרּבִ ְלטֹונֹות ּפַ ִ ל ַהׁשּ ֵ  ֶאת ְלַנׁשּ
ל הּוִדיִּ  יםִר כְ חוֹ ַה  ּכָ זּ  יםַהּיְ ָהָלה ָקָמה. ֹוֵתיֶהםֵמֲאח+ דֹוָלה ּבֶ ים יםִר כְ חוֹ וְ , ּגְ אוּ  ַרּבִ  ּבָ
י ֵאֶצל תבֹּ ׁשְ לִ  ֵדי, ָהַרּבִ ׁש  ּכְ ּנוּ  ְלַבּקֵ ּטּול  ִמּמֶ ל ַ(ל ּבִ ּלֵ ׁשָ  ָרהזֵ ַהגְּ ְלִהְתּפַ ֵליל. הַהּקָ  ּבְ

בַּ  י ָראָק , ֹקֶדׁש ־תׁשַ ְבֵרי ֶאת ָהַרּבִ ל" רֶמ ַהזֶּ  ּדִ הּתְ : "ַמּה ָת וְ ", ׁש ּדֵ ַק ְמ ־ּכָ  ֶנֱאַמר ִחּלָ
אן ה רוֹ כָ 'ׂשְ  ּכָ ַהְינוּ , ְמֹאד' ַהְרּבֵ ִלי ּדְ בּול ּבְ ה ּגְ ךְ ־ְוַאַחר, ּוִמּדָ י־'ַ(ל ֶנֱאַמר ּכָ  לוֹ ָפֳ(  ּפִ
ְגלֹו'־ַ(ל ְוִאיׁש  ַמֲחֵנהוּ ־ַ(ל ִאיׁש  ָבִרים לֹאֲה וַ , ּדִ א? סֹוְתִרים ַהּדְ ׁש  ֶאּלָ ּיֵ  ׁש ְלָפֵר  ׁשֶ

ךְ  ה רוֹ כָ 'ׂשְ  ַמהוּ , ּכָ י'־'ַ(ל? ְמֹאד' ַהְרּבֵ ָכל -  ּפִ יו ַהּיֹוֵצא ּכְ ֳ( , ִמּפִ ךְ  -  'לוֹ 'ּפָ  ִיְפֲ(לוּ  ּכָ
ָ  ִמן ְגלֹו'־ַ(ל ְוִאיׁש  ַמֲחֵנהוּ ־ַ(ל יׁש 'ִא ׁשֶ  אֹוֵמר ֲהֵריִני ּוְבֵכן. םיִ ַמ ַהׁשּ  חֹוֵכר ְוַאף ּדִ

ֲחָלתוֹ  ְיֹגַרׁש  לֹא ְיהּוִדי זֵ  הלָ ְט בָּ  ְספּוִרים ָיִמים ּתֹוךְ , ְוָאְמָנם. ִמּנַ   .ְלֵנס ִהייְ וַ  ָרהַהּגְ
�  

ה  ֶ�ה ּתֹוְלֹדת ַאֲהֹרן ּוֹמש   (ג, א) ְוֵאּלֶ

ְפֵני היָ יצְ לִּ גַ בְּ  ּלִ נֹות ׁשֶ יבֹות ָהיוּ  לֹא, ּדֹור ׁשְ רֹות ְיׁשִ ּדָ לּמְ כַּ  ְמס+ ּבָ א, ינוּ ֵמ יָ בְּ  ק+  ֶאּלָ
חּוִרים ִבים ָהיוּ  ַהּבַ ר ִפיכְּ  ְולֹוְמִדים יֹוׁשְ ַה , ץָחֵפ  םבָּ לִ  ֲאׁשֶ  ִעירָה  יְמָדנֵ לַ  ְכָוַנתּבְ

ךְ . יָה נֶ ֵק זְ וּ  ם ָהָיה ּכָ ֶבְלז ּגַ ּה , ּבְ ִבים' ָהיוּ  ּבָ ים 'יֹוׁשְ ְמדוּ  ַרּבִ ּלָ ַהְתָמָדה ּתֹוָרה ׁשֶ , ּבְ
ִעיִרים ַהּצֹוְרִבים ְוַ(ל ה ַהּצְ ְלז ד"יִר ֲה ּמַ ַה  ִמּנָ יד, ִמּבֶ עּור ַמּגִ ם ׁשִ ׁשֵ י ּבְ  לכְ יִמ  ַרּבִ

ָהָיה, רבֶ קוֹ לְ ז'וֹ  ְפָלג םָחכָ  ְלִמידּתַ  ׁשֶ ַאֲהַבת ּוָמֵלא מ+  ּוךְ שׂ ֲח . ה' תבַ ֲה ְוַא  ּתֹוָרה ּבְ
ִנים ר, ָהָיה ּבָ הּתִ  ְוַכֲאׁשֶ ַ(ם ּנָ יַ( , וֹ בּ ַר  ִלְפֵני ֲ(רוֹ צַ  ֶאת ּפַ י לוֹ  ִהּצִ יץ ָהַרּבִ  ְלַהְרּבִ

חּוִרים ּתֹוָרה יר ַלּבַ ְבֵרי ֶאת לוֹ  ְוִהְזּכִ ל: "ל"ֲחזַ  ּדִ ד ּכָ , ּתֹוָרה ֲחֵברוֹ ־ןבֶּ  ֶאת ַהְמַלּמֵ
תּוב ָ(ָליו הֲ(לֶ ַמ  בוּ  ּוְבָכךְ ", דוֹ לָ יְ  ִאּלוּ כְּ  ַהּכָ ְלִמיִדים ֵיָחׁשְ ָבָניו ַהּתַ  יַרבִּ . ֲאהּוָביו ּכְ
ה לכְ יִמ  ֲ(ַצת ַרּבוֹ  ָ(ׂשָ ךְ , ּכַ ִנים ּוְבֶמׁשֶ ָכל רֵס מוֹ  ָהָיה ַרּבֹות ׁשָ עּוִרים יֹום ּבְ  ׁשִ

ֶהם, ְקבּוִעים ּבָ ּתְ  ׁשֶ ּתַ ר ִריםחוּ בַּ  אֹותְמ  פוּ ִהׁשְ בוּ  ֲאׁשֶ תוּ  ָיׁשְ ָבָריו ֶאת אָמ צָּ בַּ  ְוׁשָ . ּדְ
ים י ָהָיה ְלִעּתִ ַ(ְצמוֹ  ָהַרּבִ חּוִרים ֶאת ִלְראֹות עֹוֵבר ּבְ ֵ(ת ַהּבַ ַפַ(ם וּ , םָד וּ ּמ לִ  ּבְ

ָרָאהכְּ  י ֶאת ׁשֶ ב לכְ יִמ  ַרּבִ ְלִמיִדים יֹוׁשֵ ִבים ְוַהּתַ ִביב יֹוׁשְ רֹב ּוַמֲאִזיִנים ִמּסָ ב ּבְ  ֶקׁשֶ
ָניו ָצֲהלוּ , ָריוִלְדבָ  א ּפָ ּטֵ ם רֹוִאים: "ְוִהְתּבַ ךְ ? ַאּתֶ ִדּיּוק ּכָ מוֹ  ּבְ י ּכְ ַרּבִ  'ילִ יכְ ִמ  ׁשֶ

ךְ , לֹוֵמד ְנַהְרּדָ  ָלְמדוּ  ּכָ ְזַמן ָ(אּבִ ֲ(ֵלי ָהָאמֹוָרִאים ַרּבֹוֵתינוּ  ּבִ ְלמּוד ּבַ   ". ַהּתַ
�  

ָקִל  ת ׁשְ ת ֲחֵמׁשֶ ְלּגֶֹלת ְוָלַקְחּתָ ֲחֵמׁשֶ   (ג, מז) ים ַלּג&

ר, בוּ ְת כָּ  ַהּפֹוְסִקים ֵלידוֹ גְּ  ֶאְפׁשָ ְדיֹון ַלֲ(רֹךְ  ׁשֶ ן ּפִ ִליַח  ְיֵדי־ַ(ל ַהּבֵ ים, ׁשָ  ְוַהְמָפְרׁשִ
ין קֹורְמ  ֵמֵהיָכן ָלַדַ(ת טוּ בְּ ַח ְת ִה  יְלָנא א"ָר גְּ ַה  אּוָלם. ֶזה ּדִ  היָ ְרָא  זֹאתלָ  ָמָצא ִמּוִ

ת סּוק ְמֹפֶרׁשֶ ֲהֵרי ,ֶזה ִמּפָ ה ׁשֶ ל ֹמש�ֶ ֵמי ֶאת ִקּבֵ ְדיֹון ּדְ ל ַהּפִ  םָר ָס ּוְמ , םיִּ וִ ַהלְ  ׁשֶ
אן, ַהּכֵֹהן ְלַאֲהרֹן ר ֵאפֹוא ּוִמּכָ ֶאְפׁשָ ִליַח  ְיֵדי־ַ(ל ֹותִלְפדּ  ׁשֶ   . ׁשָ

  

  
ֹאֶהל מֹוֵ�ד ר ִסיַני ּבְ ִמְדּבַ ר -  א, א)( ּבְ ִמְדּבַ ּבְ

ה יַמְטִרּיָ ִמְניַ , ח"ְרַמ  ּגִ ּתֹוָרה הׂשֵ ֲ(  ִמְצֹות ןּכְ ּבַ , ׁשֶ
י ָנה ַהּתֹוָרה ּכִ ר ִנּתְ ְדּבָ ּמִ , הׂשֵ ֲ�  ִמְצֹות ח"ְרַמ  ּוָבּה  ּבַ

מוֹ  ִהיא ְוַהּתֹוָרה ֶצר ֶנֶגד רַֹמח ּכְ מוֹ , ַרעָה  ַהּיֵ ּכְ
ָאְמרוּ  ָראִתי, ל"ֲחזַ  ׁשֶ ָראִתי עָהַר  ֵיֶצר ּבָ לוֹ  ּבָ

 . (ילקוט אברך)ִליןבָ ּתְ  ּתֹוָרה
�  

ִמְדּבַ  ה יִסינַ  רּבְ יַמְטִרּיָ לֹוםּבְ  ּגִ י, ׁשָ ְצאוּ  ִמּיֹום ּכִ ּיָ ׁשֶ
ְצַרִים ְמִריָבה נֹוְסִעים ָהיוּ  ִמּמִ בָּ  ַ(ד ּבִ אוּ ׁשֶ

לֹוםּבְ  ָהיוּ  םְוׁשָ , יִסינַ  רְלִמְדבַּ  ִפי, ׁשָ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ׁשֶ
ַחן ָרֵאל םׁשָ  ַוּיִ ִאיׁש  ל"ֲחזַ  ְוָדְרׁשוּ , ִיׂשְ ֵלב ֶאָחד ּכְ ּבְ
בֹות. ֶאָחד ִמְדּבַ  ַהּתֵ ם ֵהן יִסינַ  רּבְ ה ּגַ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

בֹוד ְוֵאין, מוֹ ׁשְ  בֹודּכְ  א ּכָ ֱאַמר ּתֹוָרה ֶאּלָ ּנֶ בֹודכָּ  ׁשֶ
בֹודוֹ  הוּ ְוזֶ , לוּ ִיְנָח  ֲחָכִמים ל ּכְ בָּ ַה  ׁשֶ ָניו ה"ּקָ ּבָ ׁשֶ ּכְ

ּתֹוָרה עֹוְסִקים   )נחל קדומים(. ּבַ
�  

ִמְדּבַ  ה רּבְ יַמְטִרּיָ ְזכּותוֹ , ַאְבָרָהם ּגִ ּבִ ָנה ׁשֶ ּתֹוָרה ִנּתְ
ָרֵאל ה ִסיַני, ְלִיׂשְ ִגיַמְטִרּיָ ֲהֵרי ִניָ�  ּבְ יִסינַ ַהר  ׁשֶ

ָ(ִני וָ(נָ  ָהָיה ֹאֶהל, ּכְ ה מֹוֵ�ד ּבְ ִגיַמְטִרּיָ 120 ּבְ
ִמְניַ  ִמים ןּכְ ָהָיה ַהּיָ ה ׁשֶ ַהר נוּ ַרבֵּ  ֹמש�ֶ ג', יִסינַ  ּבְ

ָ(ִמים ִעים ּפְ   )החיד"א(. יֹום ַאְרּבָ
�  

אּו ֶאת ם – )א, ב(רֹאׁש ־ׂשְ ְתּגָ ִין, הּוא גּורׁשָ  ּפִ ַהּיַ ׁשֶ
ה ֵאינוֹ  ִליחּותוֹ  ֶאת עֹוׂשֶ הּוא ןכֵּ ׁשֶ , הֱאמּונָ בֶּ  ׁשְ
לָ  ל ֵמָ(יו לֶא ח ִנׁשְ , ָלרֹאׁש  ְועֹוֶלה ָהָאָדם ׁשֶ
בֹות יְוסֹוֵפ  תוּ  ֵהם ֵאּלוּ  ּתֵ י, ׁשָ ם ִיןיַּ בַּ  ּכִ ִמְתַקּיֵ

ֱאַמ  א רַהּנֶ   )דברי עמוס(... 'ׁש רֹא־תֶא  וּ 'ׂשְ
�  

בֹות ַ(ל אוּ  ַהּתֵ ִ ַר  ְמָפֵרׁש  ֶאת־ֹראׁש  ׂשְ ִמּתֹוְך  י"ׁשּ
ָ�  אֹוָתם ֶנהמוֹ , ְלָפָניו ןָת ִחּבָ  ל־ׁשָ בֹות. הּכָ מֹוֶנה ַהּתֵ

ל םָת אֹ  ָ�ה־ּכָ ה ׁשָ ִגיַמְטִרּיָ ִמְניַ , 967 ּבְ ט ןּכְ ו"ּבְ
ָיִמים, ריָּ ְלִא  א'ּוְב  ְלַתּמּוז ז"י ְלִניָסן ּבְ ִנְמנוּ  ֵאּלוּ  ׁשֶ

ֵני ָרֵאל ּבְ ָתם.  ִיׂשְ   )הדר התורה(ִמּתֹוְך ִחּבָ
�  

ל ְהיּו ּכָ ׁש ־ַוּיִ ִדים ׁשֵ ק& ת ֵמאוֹ ־ַהּפְ ֶ�לֹש ת ֶאֶלף ּוׁשְ
מוֹ  – )א, מו( ֲאָלִפים ִעם ְוַיַחד, ֹותְצ ִמ  ג"תר ּכְ
ֶרת רֹות ֲ�ׂשֶ ּבְ ְריַ  = ַהּדִ   )ר"א מגרמייזא(. ֹותְצ ִמ  ג"ּתַ

�  

ׂשכָ  הַמּטֵ  וְוַהֹחִנים ָ(ָלי ָ י רִיׂשּ יִלְבנֵ  אְוָנׂשִ
ׂשכָ  ָ בֹות יסֹוֵפ  -) ב, ה( ר־צּוָ( ןבֶּ  לְנַתְנֵא  רִיׂשּ ַהּתֵ

ִגיַמ  הּבְ ִמְניַ , 720 ְטִרּיָ עוֹ  רֶד ֵס  ןּכְ נֶּ  ַמּסָ ֱאַמרׁשֶ
ה -  עוּ ִיּסָ  ִראׁשָֹנה ִגיַמְטִרּיָ  )חדשים לבקרים(. 720 ּבְ

�  

ָרֵאל ָלַקח ֶאת ֵני ִיׂשְ כֹור ּבְ ֶסף ־ֵמֵאת ּבְ – )ג, נ(ַהּכָ

ְת  כּוםּסְ ַה  ּנָ כֹוִרים נוּ ׁשֶ ּלֹא ַהּבְ םּו ָהי ׁשֶ ֶנְגּדָ , םיִּ וִ לְ  ּכְ
ִמְניַ , ִליםָק ׁשְ  1,365 היָ ָה  ה ןּכְ יַמְטִרּיָ ל ַהּגִ ׁשֶ

כֹוֵר  ָהיוּ  יםִל ֵא ְר ׂשְ יִּ ַה  יּבְ  (נזר ישראל) . ִפיםְד וֹ ע ׁשֶ

  

  תשע"ופרשת במדבר, כ"ז באייר     
  יום שלישי.בש חודש דקות. רא 44, עם 11מברכים חודש סיון. המולד ביום א', שעה       
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ל ְפְקדּו ֹאָתם ְלִצְבֹאָתם־ּכָ ָרֵאל ּתִ ִיׂשְ   יֵֹצא ָצָבא ּבְ

סּוק ַ(ל רֹאׁש  ַהּפָ ּבְ ן: "הָרׁשָ ּפָ ַה  ׁשֶ ִרים ִמּבֶ ָנה ֶ(ׂשְ ל ָוַמְעָלה ׁשָ ָרֵאל ָצָבא יֵֹצא־ּכָ ִיׂשְ ְפְקדוּ  ּבְ  ֹאָתם ּתִ
ה ְלִצְבֹאָתם ִנים", ְוַאֲהרֹן ַאּתָ ָרֵאל: "ֶ(ְזָרא־ןבְּ ְוִא  ייֵ ְח בַּ  נוּ ַרבֵּ  ְמַצּיְ ִיׂשְ ֵאיָנם", ַרב־ֶרבֵ(  ְלהֹוִציא, ּבְ ִבים ׁשֶ  ֶנְחׁשָ

ֵני ִרית ִמּבְ ְבֵטי ִעם ַיַחד ִנְמִנים ֵהם ְוֵאין ּבְ ָרֵאל ׁשִ ְרׁשוּ  ּתֹותַהכִּ  ַאַחת. ִיׂשְ ּפָ ָרֵאל םֵמַ(  ׁשֶ ִבים ְוֵאיָנם ִיׂשְ  ֶנְחׁשָ
ָרִאים ַדתֲ(  ִהיא, הנָּ ּמֶ ִמ  ֵחֶלק ָ(ֶליָה , ַהּקָ ָרִאים: "אֹוןגָּ  ְסַ(ְדָיה בַר , ג"ָהַרּסַ  ָאַמר ׁשֶ  יםִח ַא ְת ִמ  ֵאיָנם ַהּקָ

ׁש  ֲאֵבלּותבַּ  ַהֲהָלָכה ַקלִמׁשְ  ַ(ל", עֹוָלםלְ  ּיֵ ֵאיָנם ִעיםְקרָ  ׁשֶ תַה  .ְלעֹוָלם יםִח ַא ְת ִמ  ׁשֶ ְתקּוַפת הּוְקָמה ּכַ  ּבִ
אֹוִנים יֵדי, ַהּגְ ן ָ(ָנן ּבִ ׁש , דוִ ּדָ ־ּבֶ ּקֵ ּבִ ַרע יֹותוֹ ְה בִּ , הַהּגֹולָ  ְלרֹאׁש  ֹותְלִהְתַמנּ  ׁשֶ ֶלךְ  דוִ ּדָ  יתבֵּ  ִמּזֶ ּלֹאּוכְ  ,ַהּמֶ  ׁשֶ

ּיּותוֹ  בֶק ֵ(  ִנְבַחר סּוָלה ִאיׁשִ ֶחֶתתְוַהּמ+  ַהּפְ ֲ(ָרה, ׁשְ ֶהְחִליט ַ(ד, תוֹ ְנָא ִק  ּבוֹ  ּבָ ר ִלְקרֹא ׁשֶ ּגָ  ְמִסיַרת ַ(ל ּתִ
בְּ  ַהּתֹוָרה ה־ַ(לׁשֶ יְ  ִקיםדוֹ ַהצְּ  תבוֹ ְק ִע בְּ  ךְ לַ ְוָה , ּפֶ ית יִמיֵמ  ִסיםוֹ ּת ְוַהּבַ ׁש  ּבֵ ְקּדָ ִני ַהּמִ ֵ  ַ(ל ָחַלק ָ(ָנן. ַהׁשּ

נּות ְרׁשָ ל ַהּתֹוָרה ּפַ אֹוִנים ֵלידוֹ גְ וּ , ל"ֲחזַ  ׁשֶ ל ְרׁשוֹ וֹ י. םָת יָט ׁשִ בְּ ׁשֶ  יםִפ וּ לּ ּסִ ַה  ֶאת ְוהֹוִכיחוּ  ֶהםבָּ  ָלֲחמוּ  ַהּגְ  ׁשֶ
ָרִאים הָמ ְר ָח  ִמְלֶחֶמת ָלַחם הּוא ַאףׁשֶ , ֶ(ְזָרא־ןבְּ ְוָהִא , לאוּ ׁשָ  נוֹ בְּ  ָהָיה ָ(ָנן ּקָ ֶהם ְוִהְצִליף ּבַ ֶבט ּבָ ׁשֵ  ּבְ

ִאּיֹוב סּוקּפָ בַּ  קֹוֵלַ(  ןִסּמָ  ָלֶהם ָנַתן, ְלׁשֹונוֹ  ּבְ ָלה": ׁשֶ ַלךְ  ָ(ָנן ּכָ ן ַוּיֵ אֹול יֹוֵרד ּכֵ   ". ַיֲ(ֶלה לֹא ׁשְ

ְמרּוַצת ֵאלַ  ַהּפֹוְסִקים ֵלידוֹ גְּ  ָ(ְסקוּ  ַהּדֹורֹות ּבִ ׁשְ ַחס תּבִ הּוִדים ֶאל ַהּיַ ֵאַלת ,יםיִּ ִא רָ ּקָ ַה  ַהּיְ  םָפ רוּ צֵ  ְוִלׁשְ
ֲהדּות ֶאל רּוָפה ַהּיַ הבְּ  ַהּצְ יִעים ְוֵהם ִמּדָ  ֵלידוֹ ִמגְּ  ֶאָחד. ָמהלֵ ׁשְ  הנָ וּ מֱא  ִמּתֹוךְ  ֵאֶליָה  ׁשּובלָ  ְרצֹוָנם ֶאת ַמּבִ

ָ(  ַהּפֹוְסִקים ֵאָלה קַס ׁשֶ ׁשְ י, ןִצּיוֹ לְ  ָהִראׁשֹון היָ ָה , זוֹ  הכָ בוּ ְס  ּבִ מּוֵאל ר"בַּ  ְרָפֵאל ַרּבִ ָחס ׁשְ ַזע ֹחֶטר, ְמי+  ִמּגֶ
ַחת ּפַ ָבה, היָק ִת וָּ ַה  ָחסְמי+  ִמׁשְ ְ ִהְתַיׁשּ ֶאֶרץ ׁשֶ רּוׁש  רְלַאַח  ָרֵאלִיׂשְ  ּבְ ֶבט ְלֶזַרע ֶחֶסתְמי+  ְוִהיא, ְסָפַרד ּגֵ  ׁשֵ

י. ַיֲ(ֹקב־ןבֶּ  ְיהּוָדה לֶנְכּדֹו  ָהָיה ְרָפֵאל ַרּבִ י ׁשֶ ָרֵאל ַרּבִ נֵ  יזגִּ ַח  ַיֲ(ֹקב ִיׂשְ ַלִים יֵמַרּבָ ּנֹוַדע, ְירּוׁשָ ִמְלַחְמּתוֹ  ׁשֶ  ּבְ
דֹוָלה יַח ְמ  ֶנֶגד ַהּגְ ֶקר ׁשִ ֶ בְּ  ַהׁשּ ל ֲחָתנוֹ  היָ ָה וְ , ְצִבי יַת ׁשַ י ן"גֵ ּמָ ַה  ׁשֶ  ְורֹאׁש  ןִצּיוֹ לְ  ָהִראׁשֹון, ְנִטילַּ גַּ  הש�ֶ מֹ  ַרּבִ

נֵ  ַלִים יַרּבָ ל ֶנְכּדוֹ , ְירּוׁשָ י ׁשֶ לַּ  הש�ֶ מֹ  ַרּבִ ֵקן ְנִטיּגַ ַפת ַהּזָ ְלִמידוֹ  ִמּצְ ל ּתַ י". יֹוֵסף יתבֵּ "ַה  ָרןָמ  ׁשֶ  ְרָפֵאל ַרּבִ
ָרָמה ִהְנִהיג הּוִדים ַדתֲ(  ֶאת ּבְ ַלִים ַהּיְ ירּוׁשָ ׁש , ּבִ ּמֵ ׁשַ  ְוׁשִ ַנת. ָה יֲ(ִניֶּ  ְלַמַ(ן ר"ּדָ ּכְ ׁשְ  ָטאׂשְ ְלקוֹ  ָיָצא ג"תפ ּבִ

ֵדי יל ּכְ י בוֹ ָס  ֶאת ְלַהּצִ ה ַרּבִ ָחס ֹמש�ֶ יֵדי אלָ כְ נִּ ׁשֶ  ְמי+ ל ּבִ ה ִעירָה  מֹוׁשֵ ְדִריׁשָ ל ּבִ ֲ(בּורוֹ  ְלַקּבֵ ְסכּום ּכֶֹפר ּבַ  ּבִ
ָתב ַ(ל ֶהֱ(ָלה אֹוָתם יםבִּ ַר  יםִנּסִ  לוֹ  ֵאְרעוּ  ֶרךְ ּדֶ בַ וּ , ָ(צּום ִסְפרוֹ  ַהּכְ ת ּבְ  ז"ט יֹום ֶאת ְוָקַבע, ֲחִסיןי+  ְמִגּלַ

ַלִים ֲחָזָרתוֹ  יֹום, ֲאָדרבַּ  ְרָסם, ַאֲחָריו ְרעוֹ ּוְלזַ  לוֹ  טֹוב־ְליֹום, ִלירּוׁשָ ָחס' יםִר 'פוּ כְּ  יֹום ַהְמפ+ ַנת. ְמי+ ׁשְ  ּבִ
הִהְת , ו"תקט י ַמּנָ ְפִקיד, ן'וֹ ִציּ לְ  ןוֹ אׁש 'ִר לְ  ְרָפֵאל ַרּבִ ׁש  ּבוֹ  ּתַ ּמֵ ַנת ִלְפִטיָרתוֹ  ַ(ד ׁשִ ׁשְ   . א"תקל ּבִ

יָ(ה, ֶאָחד יֹום י  לֶא  ִהּגִ ָרִאים ַדתֲ( לַ  ַהּנֹוַגַ(ת ִהְלָכִתית ָלהֵא ׁשְ  ְרָפֵאלַרּבִ  ָאז הָר ְר וֹ גּ ְת ִה ׁשֶ  ַהּקָ
ַלִים ירּוׁשָ ֵאָלה. ּבִ ְ ר ִאם ָהְיָתה ַהׁשּ ּתָ ִעיר ּתֹוָרה ְלמּודּתַ לַ  ְכִניָסםּוְלַה  ָהֵ(ָדה ַיְלֵדי ֶאת ברֵ ָק לְ  מ+ ּבָ  ְלַאַחר, ׁשֶ

ַאַחד ֵני ָהָאבֹות ׁשֶ ׁש  ָהֵ(ָדה ִמּבְ ּקֵ ִסְפרוֹ . זֹאת ּבִ יר, ם"ַרְמבַּ ָה  ַ(ל" ָהֲאָדָמה יִר ּפְ " ּבְ י ַמְזּכִ  ָלהֵא ׁשְ  ְרָפֵאל ַרּבִ
ּמ+  ִהיא ּוַמְסָקָנתוֹ , זוֹ  רׁשֶ ָדם ּתָ ְפָרט, ְלַלּמְ ַלִים ּבִ ירּוׁשָ ם ּבִ ּגַ ֵניֶהם ׁשֶ יֵדי יםלִ וֹ ּמ נִ  ּבְ ים ְוֵהם, ְיהּוִדים ּבִ  ְמַבְקׁשִ

ְנסוּ  ּכָ ּיִ ְלִמיֵדי ׁשֶ יֶהם ֲחָכִמים ּתַ ים ָיִמים ָ(ְברוּ  לֹא. ְלָבּתֵ ּכִ ּום, תוֹ ָא ָר הוֹ ֵמ  ּבוֹ  ָחַזר ְרָפֵאל יְוַרבִּ , ֲאר+ ה ִמׁשּ  ַמֲ(ׂשֶ
ָהָיה ֵ(ת ֶזה ָהָיה .ׁשֶ ְלטֹון ּבְ ִ ַהׁשּ יַהּת+  ׁשֶ יד ְרּכִ ה ַ(ל וֹ לּ (+  ֶאת ִהְכּבִ ִהּלָ ה הּוִדיתַהיְּ  ַהּקְ ַטּנָ ַלִים ַהּקְ ירּוׁשָ ּבִ , ׁשֶ

ים ֲ(ֵליֶהם ילוּ ִט ְוֵה  ים ׁשֹוִנים ִמּסִ ּנִ ּלֹא ַ(ד, ּוְמׁש+ ֹכָחם ָהָיה ׁשֶ ֶהם דמֹ ֲ( לַ  ּבְ  סנֵּ ְלכַ  ָהִעיר ְרְנֵסיּפַ  ֶהְחִליטוּ . ּבָ
ֵדי, סֹוִדית ֲאֵסָפה ס ּכְ יַצד ֵ(ָצה ְלַטּכֵ ׁשֹות תרוֹ זֵ גְּ ַה  ִעם ְלִהְתמֹוֵדד ּכֵ ם ַ(ל ֹותכּתָ נִּ ַה  ַהּקָ ים רֹאׁשָ  ֲחָדׁשִ

ָקִרים א ָנאיֵ(  ׁש ֵמֲחׁשַ . ַלּבְ יׁשָ ּלֹא, ּבִ ֵרׁש  ׁשֶ ְתּפָ ְמִריָדה ָהֲאֵסָפה ּתִ ְלטֹונֹות ֶנֶגד ּכִ ִ רוּ , ַהׁשּ ְרנָ  ּתָ  רַאַח  ִסיםַהּפַ
ר יסֹוִד  ָמקֹום ִרּיֹות ֵמֵ(ין ְוִנְסּתָ ֵרָרה ּוֵמֹחֶסר, ַהּבְ ית ַ(ל ַהּפּור ָנַפל ּבְ ֶנֶסת ּבֵ רָ ַה  ַהּכְ ֶמְרכַּ  ִאיּקָ ּבְ  ִעירָה  זׁשֶ

יָקה ם. ָהַ(ּתִ ַדְרּכָ ָרִאים נוּ בָּ , ּכְ ית ֶאת ַהּקָ ֶנֶסת ּבֵ ַחת ַהּכְ ֵהם ְלַאַחר, ָהֲאָדָמה ִלְפֵני ִמּתַ ְר  ׁשֶ סּוק תֶא  וּ ׁש ּפֵ  ַהּפָ
ים" ֲ(ַמּקִ ְפׁשּוטוֹ " ה' ְקָראִתיךָ  ִמּמַ ֲ(ַמ , ּכִ יָון, ָהֲאָדָמה יּקֵ ִמּמַ ךְ  ּוִמּכֵ ּכָ . ַהּסֹוִדית ָהֲאֵסָפה ְמקֹוםלִ ִנְבַחר  ׁשֶ

רֹאׁש  י ןְלִצּיוֹ  ָהִראׁשֹון ָהָיה יםִס נְּ כַּ ְת ּמִ ַה  ּבְ ָחס ְרָפֵאל ַרּבִ ד אּוָלם, ְמי+ ֵהֵחל ְלַאַחר ִמּיָ  םֶר גֶּ  ֶאת ֶדתָלֶר  ׁשֶ
ְדֵרגֹות ית לֶא  ַהּמֹוִביל ַהּמַ ַמֲ(ַמ  תֶס נֶ כְּ ַה  ּבֵ ּבְ יו ָנַפל, ָהֲאָדָמה יּקֵ ׁשֶ ְחּתָ ף ּתַ ָהָלה. ְוִהְתַ(ּלֵ  ֶאת ָאֲחָזה ּבֶ
ִפיםׁש+ ְמ  ּוְבֹכחֹות, ַהּסֹוְבִבים א ּתָ ָ ח ָהֲאִויר ֶאל הצָ ַהחוּ  ָהַרב ִנׂשּ ל ַהּצַ ַלִים ׁשֶ יבוּ  םׁשָ , ְירּוׁשָ  ְפׁשוֹ נַ  ֶאת ֵהׁשִ

קֹול ָהַרב ָאַמר", ֹקֶדׁש  ֵביְת כִּ  םׁשָ  ְטמּוִנים. "בַר  ָ(ָמלבְּ  הּוא, ָחלּוׁש  ּבְ ׁשֶ יַ(  ּכְ ְדֵרגֹות ַ(ל ַמְצּבִ  ַהּמֹוִבילֹות ַהּמַ
ה ֱאָסִפים, ַמּטָ ד ֵהֵחּלוּ  ְוַהּנֶ שׂ  ִמּיָ קֹום ְלַחּפֵ ּמָ ה+  ִביםָת ַהכְּ  ֶאת ְלַזהֹות ּוְלַנּסֹות ּבַ ֱאָסִפים. םׁשָ  חוּ נְּ ׁשֶ  ָ(ְקרוּ  ַהּנֶ

לָּ  הּוְלַמְרבֵּ  ,ָהֶאֶבן גֹותֵר ְד ַמ  ֶאת ֵאב צּותַהּפַ ּלוּ , ְוַהּכְ ד" ִסְפֵרי ִהְתּגַ ל" ַהֲחָזָקה ַהּיָ  ִליםָט וּ מ, ם"ַרְמבַּ ָה  ׁשֶ
יֹוןבִ בְּ  ַחת ּוְבִזְלזּול ּזָ ָרִאים מוּ ְט ׂשָ  ִמידּתָ ּוִמ  ֵמָאז. ְדֵרגֹותּמַ לַ  ִמּתַ ל וְסָפָרי ֶאת ַהּקָ ַחם, ם"ַרְמבַּ ָה  ׁשֶ ּלָ ֶהם ׁשֶ  ּבָ

ְתׁשּוָבתוֹ  ְוָכַתב ֵאין ּבִ ִלים ְראּוִיים ֵהם ׁשֶ ַא  ְנָיןִמ לְ  ְלַהׁשְ יחוּ  הזָּ ָהַ(  םָת ָא נְ ׂשִ  ּוֵמרֹב, ֹותצְ ִמ  רְוִלׁשְ  ֶאת ִהּנִ
ַחת ְסָפָריו ְדֵרגֹות ּתַ ית לֶא  ַהּמֹוִבילֹות ַהּמַ ֶהם תֶס נֶ כְּ ַה  ּבֵ ּלָ ֵדי, ׁשֶ ל ּכְ ּכָ בוָ  עֹוֵבר ׁשֶ ַרְגָליו ִיְרֹמס ׁשָ  ֶאת ּבְ

ָפִרים ְכֵאב. ַהּסְ ֵני זוּ נְ גָּ , ָ(צּור ּוְבַזַ(ם ּבִ ַלִים ּבְ ְמְצאוּ  ַהּקֶֹדׁש  ֵביְת כִּ  ֶאת ְירּוׁשָ ּנִ ֵהם קֹוםּמָ בַּ  ׁשֶ ׁשֶ  ִליםָט וּ מ ּכְ
יֹוןבִ בְּ  ר, ּזָ ָבר נֹוַדע ְוַכֲאׁשֶ ֲ(ָרה, ָחסְמי+  ְרָפֵאל יְלַרבִּ  ַהּדָ ל ְוהּוא ה' תַא ִקנְ  ּבוֹ  ּבָ ָרִאים ֶאת ִקּלֵ ַלִים ַהּקָ ירּוׁשָ ּבִ  ׁשֶ

ְקָלָלה עֹוָלם ִנְמֶרֶצת ּבִ ּלְ ֵלם ְלִמְנָין ִיְזּכוּ  לֹא ׁשֶ ֵני ׁשָ ַלִים םָת ָד ֲ(  ִמּבְ ירּוׁשָ ל ִקְלָלתוֹ . ּבִ יקצַּ ַה  ׁשֶ ְגָ(ה ּדִ ֶהם ּפָ , ּבָ
ה ָהְלָכה ּוֵמָאז ִהּלָ ֵקנִ , הלָ ּדְ לְ ּדַ נִ וְ  ַהּקְ אוּ  לֹא ּוְצִעיִרים ֵמתוּ  יםַהּזְ יֶהם ּבָ ְחּתֵ ִרים. ּתַ ֶ(ׂשְ ָנה ּכְ ן רְלַאַח  ׁשָ , ִמּכֵ

ַנת ׁשְ יָ(ה, ד"תקצ ּבִ ַלִים ִהּגִ ל הָר יָּ ׁשַ  ִלירּוׁשָ ִרים ׁשֶ ֶ(ׂשְ חֹות ּכְ ּפָ ֵני ִמׁשְ ָרִאים ִמּבְ ָ(לוּ , ַהּקָ  ֵמֲחִצי ֵאֶליָה  ׁשֶ
ירוּ  ָהֵ(ָדה ייֵד ִר ׂשְ וּ , ִריםְק  ָהִאי ּבִ ַלִיםׁשֶ ְמחוּ  ׁשָ א. ִלְקָראָתם ׂשָ ְגָ(ה ֶאּלָ ּפָ ֶהם ׁשֶ ֶטֶרם ְועֹוד, ה' דיַ  ּבָ  ִנְכְנסוּ  ּבְ

ֶהם ְרָצהּפָ , ִעירָה  ֵריֲ( ׁשַ לְ  ָפה ּבָ ָתה הָקׁשָ  ַמּגֵ ָ(ׂשְ ֶהם ׁשֶ ָבִרים ְוָכל, ֹותּמ ׁשַ  ּבָ בַּ  ַהּגְ ַ ׁשֶ ָרהׁשּ ַבת ֵמתוּ  ּיָ . ַאַחת־ּבְ
ירוּ ׁשֶ  יתִא רָ ּקָ ַה  ֵ(ָדהלָ  ַלִיםּבִ ית ְוַאף, ֶ(ְדָנה ֵמָאז ָהְיָתה לֹא ׁשָ ֶהם תֶס נֶ כְּ ַה  ּבֵ ּלָ ים רַס ֲח  ְלמּוֵזאֹון ָהַפךְ  ׁשֶ , ַחּיִ

עֹוד ֲהדּות ּבְ רּוָפה ַהּיַ יָכה ַהּצְ ָרֵאל ָמֹסֶרת ֶאת אֹוןגָ בְּ  ַמְמׁשִ   �                                                          .ִיׂשְ

  
  

י ינֹוב  ַרּבִ   ל"ַזּצַ ְיַרְחְמֵאל ְיהּוָדה ֵמִאיר ֵמַאְמׁשִ

ר תשל"ו ַהִהּלּוָלא ְליֹום ִאּיָ  כ"ז ּבְ

יֵקי ֵלידוֹ ִמגְּ   ה' ְועֹוֵבד ָקדֹוׁש  ִאיׁש ם, ֵד וֹ ַהּק  רוֹ דּ ַה  ַצּדִ
יְסָח  נֹוַלד. ִנְלָהב ְפׁשִ ַנת אּבִ ׁשְ ֵבן א"תרס ּבִ  ָיִחיד ּכְ

י ְלָאִביו לֹום עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ ל, בינוֹ ׁשִ ְמ ַא ֵמ  ׁשָ ה ְוִקּבֵ  ַהְרּבֵ
י ָאִביו־ֵמֲאִבי ל נוֹ בְּ , ְמַנֵחם ַרּבִ י ׁשֶ  דוִ ּדָ  ַיֲ(ֹקב ַרּבִ

ינֹוב,  ָהָיהָהַאְדמֹו"ר ָהִראׁשֹון ֵמַאְמׁשִ ל נוֹ בְּ  ׁשֶ י ׁשֶ  ַרּבִ
ִגיל. ִמּוֹוְרָקא קִיְצָח  א ז"י ּבְ ִנית ֶאת ָנׂשָ  תּדַ כְ נֶ  ָהַרּבָ
י ִעירּותוֹ , ִמּקֹוְצק לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ַרּבִ  ִהְתַנֵהג ּוִמּצְ

ָ ְקד+  ינֵ וּ נּ גִ בְּ  ְמַ(ט ָיָמיו רֹב. ְוָטֳהָרה הׁשּ , ןָיׁשַ  לֹא ּכִ
יׁש  ל ֶאת ְוִהְקּדִ ַהְתָמָדה ַהּתֹוָרה ְלִלּמּוד ְזַמּנוֹ  ּכָ  ּבְ

ְתקּוַפת. ַוֲאִכיָלה ָנהׁשֵ  ִמעּוט ִמּתֹוךְ  ֹוָאה ּבִ  ַהׁשּ
ָחָזה ָאִביו ִעם ַיַחד ְלִויְלָנא ִנְמַלט  ֶהָ(ִתיד ֶאת ׁשֶ

יַ(  ּפִ ים ַ(ל ְוִהׁשְ ֵלט ַרּבִ ם־ַ(ל ְלִהּמָ  ָהָיה ָאִביו. ַנְפׁשָ
י יןבֵּ  ִעיִלים ָראׁשֵ ַלת ַהּפְ ֵני ְלַהּצָ יבֹות ּבְ  ַהְיׁשִ

וִ  ּבְ ֶאְמָצעּות יְלָנאׁשֶ  ָאז ָטַ(ן ְוהּוא, ןְלַיּפָ  ָתםֲהִגיָר  ּבְ
ָחׁשּוב ר תיזוֹ וִ  ש�ִלְרכֹּ  רֵת וֹ י ׁשֶ  ָמזֹון ש� ִלְרכֹּ  ֵמֲאׁשֶ

יָבה יְלַבחּוֵר  ֵני. ַהְיׁשִ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ יעוּ  ַהּמִ ֶבת ִהּגִ ַרּכֶ  ּבָ
יר ךְ ֶר ּדֶ  ֲחרֹוָנהָהַא  ְלָחָמה ּוְלַאַחר, ןְלַיּפָ  ִסּבִ רוּ  ַהּמִ  ִהּגְ

ִרית ְלַאְרצֹות ִטיַרת רְלַאַח . ַהּבְ ַנת ָאִביו ּפְ ׁשְ  ּבִ
ָרֵאל ְלֶאֶרץ הָל ָ( , ד"תשי ע ִיׂשְ ּקֵ ּתַ ֵתל ְוִהׁשְ  ָאִביב־ּבְ

ן רּוְלַאַח  ַלִים ִמּכֵ ירּוׁשָ כּוַנת ּבִ ׁשְ  םׁשָ , ןגַ וָ ־תיִ בַּ  ּבִ
ם־ַ(ל תוֹ יבָ ׁשִ יְ  ֶאת ֵהִקים  פוּ ְפ וֹ ּת ְס ִה  יםבִּ ְוַר  ָאִביו ׁשֵ
ִצּלוֹ  א ַיֲ(ֹקב יְוַרבִּ , רוֹ ּדוֹ  ֵלידוֹ גְּ  ַ(ל ָהָיה ץָר ֲ( נַ . ּבְ  ַלְנּדָ

ל ּה בָּ ַר  ֵני ׁשֶ  ַ(ל יםלִ כְּ ּתַ ְס ּמִ ׁשֶ כְּ ׁשֶ , ָ(ָליו ָאַמר קַר בְּ ־ּבְ
ה ֶאת רֹוִאים, תוֹ צּוָר  ָ ׁשּ ד+  ַ(םּפַ . ָ(ָליו ַהחֹוֶפֶפת ַהּקְ

ַגׁש  ַ(ל ב'רוֹ זְ אוֹ ֵמ  ר"ָהַאְדמוֹ  ֶאת ּפָ ת ֵאׁש " ּבַ ", ּדָ
הּוא יג ּוְכׁשֶ ָפָניו ִהּצִ הֹוִציא ָחָדׁש  ֵסֶפר ּבְ , ָלאֹור ׁשֶ

ם ַאֲחֵרי: "לוֹ  ָאַמר ַתְבּתֶ ּכְ  יםבִּ ַר  ּכֹה ְסָפִרים ׁשֶ
ָלל ְלטֹוַבת ם ִלְדֹאג ָהָראּוי ִמן, ַהּכְ  ַלֲארֹונֹות ּגַ
ֶפר ַפעלְ  גְוִלְדאֹ , ַהּסֵ   "... ללָ כְּ ַה  ְלַמַ(ןב טוּ ־ְוָכל ׁשֶ

  

  
מנהגים שונים נוצרו במשך הדורות בין קהילות ישראל 

. בנוסחאות "איש על מחנהו ואיש על דגלו"השונות, 
התפילה יש שני נוסחאות עיקריים, נוסח אשכנז ונוסח 
ספרד, ועליהם נוסח החסידים וחלק מבני תימן, ובתוכם 

התפתחו. קשה למצוא את היסודות מנהגים שונים ש
המדויקים ליצירת שני הנוסחאות העיקריים, אולם 
מקובל לומר, שנוסח ספרד יסודו מבבל מגולת בית 
המקדש הראשון, ומשם הגיע לספרד וארצות המזרח, 
בהן גם אפריקה בה היתה קהילה גדולה כבר בזמן 
הגאונים, וכן ארצות יוון וטורקיה אליהן הגיעו מגורשי 

פרד. נוסח אשכנז לעומת זאת מקורו מנוסח התפילה ס
הקדום שבארץ ישראל, והוא הגיע דרך איטליה, אליה 
גלו בידי טיטוס לאחר חורבן בית המקדש השני, לגרמניה 
ואל הארצות הסמוכות. הנוסח התקבע באשכנז בה ישבו 
רש"י ובעלי התוספות, ומשם עבר לארצות פולין הונגריה 

היתה תחילה שייכת לנוסח אשכנז, ורוסיה. גם איטליה 
מינץ היו  םורוב הגדולים שבה עד המהרי"ק ומהר"

אשכנזים, אולם לאחר שרבים ממגורשי ספרד השתקעו 
בה, החלו גם שם להתפלל בנוסח ספרד. הרא"ש, שמוצאו 
היה מאשכנז ולאחר מאסר רבו המהר"ם מרוטנבורג היגר 

בלת לספרד, כותב: "אני מחזיק את המסורת שלנו וק
אבותינו ז"ל חכמי אשכנז, שהיתה התורה ירושה להם 
מאבותיהם מימות החורבן". בנוסח אשכנז עצמו יש 
הבדלים בין הנוסח המערבי, לנוסח המזרחי שמכונה 
מנהגי עסטרייך או פולין, ובעוד הראשון היה נהוג 
במערב אירופה ומבוסס על מנהגי מהרי"ל, השני היה 

, והוא גם נוסח אשכנז נהוג במזרח אירופה ובמרכזה
שבארץ ישראל, שכן רוב העולים הראשונים מאשכנז היו 
ממחוז ליטא. אך גם הם, כמו גם העולים הראשונים 
מעדות החסידים, קיבלו על עצמם מנהגים רבים מנוסח 
הספרדים בארץ ישראל, שהיו אז רוב היישוב היהודי 
בארץ. 'נוסח ספרד' של החסידים אינו נוסח הספרדים, 

 פי האריז"ל. ־לא נוסח משולב של שני הנוסחאות עלא
  

ַ�ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות

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

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

 



 

 

  

ל ַהְמַל  ןּכָ ד ֶאת ּבֶ ִאּלּו ְיָלדוֹ ־ּמֵ   ֲחֵברֹו ּתֹוָרה ּכְ

סּוק ַ(ל ָפ  ַהּפָ ּבְ ֵתנוּ ׁשֶ ה: "ָרׁשָ ה ַאֲהרֹן ּתֹוְלדֹת ְוֵאּלֶ יֹום ּוֹמש�ֶ ר ּבְ ּבֶ ה־ֶאת ה' ּדִ ַהר ֹמש�ֶ מֹות , ִסיָני ּבְ ה ׁשְ ְוֵאּלֶ
ֵני ֹכר ָנָדב ַוֲאִביהּוא ֶאְלָ(ָזר ְוִאיָתָמר־ּבְ ִ ַר  ְמָפֵרׁש ", ַאֲהרֹן ַהּבְ ָדם ְלִפי, ֹמֶשה ּתֹוְלדֹת ִנְקְראוּ : "י"ׁשּ ּמְ ּלִ  ׁשֶ

ל. ּתֹוָרה ּכָ ד ׁשֶ ן ֶאת ַהְמַלּמֵ תּוב ָ(ָליו ַמֲ(ֶלה, ּתֹוָרה ֲחֵברוֹ ־ּבֶ ִאּלוּ  ַהּכָ י". ְיָלדוֹ  ּכְ ִלּיֹות ֵמִאיר ַרּבִ ל ּה בָּ ַר  ַמְרּגָ  ׁשֶ
ַ(ל, אֹוְסְטָרָהא ט, "ְנִתיִבים ֵמִאיר" ת"ׁשוּ  ּבַ ּלֵ רֹונֹוָתיו ִמַיְלדּותוֹ  ִהְתּבַ ִכׁשְ רּוִכים ּבְ ם ַהּבְ ּלָ י ָ(ָליו ָראוּ  ְוכ+  ּכִ

ד ְוהּוא נֹוַצר ְגדֹולֹותלִ  ּתָ א ַהּדֹור ֵלידוֹ ִמגְּ  ִלְהיֹות ְמ(+ ְהיֹותוֹ  עֹוד. ַהּבָ ֶבן ַרךְ  ֶיֶלד ּבִ ִנים ָחֵמׁש  ּכְ ָבר ׁשָ  ֵהֵחל ּכְ
ָמָרא ִלְלֹמד ְנָהג, ּגְ ל ְוַכּמִ ּבָ ֶרק ֶאת ָלִראׁשֹוָנה ָלַמד ַהְמק+ ֶכת" ְמִציאֹות לוּ יֵא " ּפֶ ַמּסֶ ּבְ ָבא ׁשֶ  ָהָיה. ְמִציָ(א ּבָ

בּוַ(  ֶזה ָ ׁשּ ל ּבַ ת ׁשֶ ָרׁשַ ר ּפָ ִמְדּבַ ד, ּבְ ֶלד ִעם ֵהֵחל ְוַהְמַלּמֵ ָנה ֶאת ַהּיֶ ׁשְ סֹוף ַהּמִ ּבְ ֶרק ׁשֶ ּה , ַהּפֶ  ֲאֵבָדתוֹ " ֶנֱאַמר ּבָ
ל - ַרּבוֹ  ַוֲאֵבַדת ָאִביו ֲאֵבַדת, תקֹוֶדֶמ  ֲאֵבָדתוֹ  -  ָאִביו ַוֲאֵבַדת ָאִביו, קֹוֶדֶמת ַרּבוֹ  ׁשֶ ה ָלעֹוָלם ֱהִביאוֹ  ׁשֶ  ַהּזֶ

דוֹ  ְוַרּבוֹ  ּמְ ּלִ י ְמִביאוֹ  ָחְכָמה ׁשֶ א ָהעֹוָלם ְלַחּיֵ ֶלד ִעם ָלַמד זֹאת ִעם ְוַיַחד", ַהּבָ יםַח ָה  ַהּיֶ ם ,ְוָהִעּלּוי ּכִ  ֶאת ּגַ
ת ָרׁשַ בּוַ(  ּפָ ָ ָר , ַהׁשּ ִמְדבַּ  תׁשַ ּפָ רּוׁש  ִעם ,רּבְ ִ  ּפֵ   . י"ַרׁשּ

ָבְקרוֹ  ל ּבְ ת יֹום ׁשֶ ּבָ ַ י, ַיְזלֹוִביץ ָהִעיר ַרב ִהְזִמין, ַהׁשּ ִלּיֹות ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ ל ָאִביו, ַמְרּגָ ֶלד ׁשֶ , ָהִעּלּוי ַהּיֶ
יתוֹ  ֶאל ָהִעיר ֲחׁשּוֵבי ֶאת ָמָרא ִלּמּוד ַהְתָחַלת ְלֶרֶגל, ּבֵ ל ַהּגְ ירוֹ  נוֹ בְּ  ׁשֶ ִמְנַהג. ַיּקִ ִמים ּכְ  ֶהֱ(ִמידוּ , ָהֵהם ַהּיָ
ֶלד ֶאת א ַ(ל ַהּיֶ ּסֵ ַ(ל ְלַהְרצֹות ֵהֵחל ְוהּוא, ּכִ ה־ּבְ ְלמּודוֹ  ֶאת ּפֶ ְבֵרי ֶאת ִלְקרֹא ְוֵהֵחל, ּתַ ָנה ּדִ ׁשְ ְרִהיטּות ַהּמִ  ּבִ

הּוא, ַטַ(ם־ּוְבטּוב ׁשֶ יר ּכְ ָבִרים ֶאת ַמְסּבִ ַקע ְלֶפַתע. ַהּסֹוְבִבים ֶאת ִהְפִליָאהׁשֶ  ְמִתיקּותבִּ  ַהּדְ ֶלד ׁשָ  ָהַרךְ  ַהּיֶ
ִהְרהּוִרים י: "ְלָאִביו ְוָאַמר ּבְ ָחַזְרּתִ ׁשֶ ה ּכְ ְבֵרי ַ(ל ַ(ּתָ ָנה ּדִ ׁשְ יִתי, ַהּמִ ֵ ְבֵרי ֶאת ְלָהִבין ִהְתַקׁשּ ִ  ּדִ ת י"ַרׁשּ ָפָרׁשַ  ּבְ

בּוַ(  ָ ָפֵרׁש , ַהׁשּ ּמְ סּוק ֶאת ׁשֶ ה ַהּפָ ל, ה'ש�ֶ ּומֹ  ַאֲהרֹן דֹתלְ ּתוֹ  'ְוֵאּלֶ ּכָ ד ׁשֶ ן ֶאת ַהְמַלּמֵ ִאּלוּ  ּתֹוָרה ֲחֵברוֹ ־ּבֶ  ּכְ
ָנה ְלִפי ַוֲהֵרי. ְיָלדוֹ  ו זוֹ  ִמׁשְ ַ(ְכׁשָ ֶפה, ָאנוּ  רֹוִאים ְמִציאֹות' לוּ י'ֵא  קֶר ִמּפֶ  ָקָראִתי ׁשֶ ּיָ , ָהָאב ִמן ָהַרב ּכַֹח  ׁשֶ
ֲה  ד יֵר ׁשֶ י ְמִביאוֹ  ַהְמַלּמֵ א םָהעֹולָ  ְלַחּיֵ י ַרק ְולֹא ַהּבָ ה ָהעֹוָלם ְלַחּיֵ ָאִביו ַהּזֶ ן־ְוִאם, ּכְ ִ  ְמָפֵרׁש  ַמּדּוַ( , ּכֵ  י"ַרׁשּ

ד ַהְמַלּמֵ ן ֶאת ׁשֶ ִאּלוּ  ֲחֵברוֹ ־ּבֶ ד ּוְכִאּלוּ  ,ְיָלדוֹ  ּכְ ד ַוֲהֵרי ?ָהָאב הּוא ַהְמַלּמֵ ה עֹוֵמד ַהְמַלּמֵ ַדְרּגָ בֹוָהה ּבְ  יֹוֵתר ּגְ
ּנוּ  אהוּ  ְוָגדֹול ָהָאב ִמן הּוא לֹוַמר ׁש יֵּ  הּוַמ , ִמּמֶ ֱאָסִפים ?"ָאבלָ  ּדֹוֶמה ׁשֶ ּתֹוְממוּ  ַהּנֶ ַמע ִהׁשְ ָיה ְלׁשֵ ׁשְ  ַהּק+

ְפָלָאה ְצָאה ַהּנִ ּיָ י ׁשֶ ל ְוָאִביו, ָקָטן ֶיֶלד ִמּפִ ֶלד ׁשֶ ר ָזַרח ַהּיֶ נוֹ  ַ(ל ֵמֹאש�ֶ ֶ(ְדיוֹ  ּבְ ֵאָלה. "ִלְגדֹולֹות ׁשֶ  ָיָפה ׁשְ
ַאְלּתָ  ד, ִלְבנוֹ  רָאַמ ", ׁשָ יךְ  ּוִמּיָ ם ְלךָ  ֶיׁש  ְואּוַלי": ִהְמׁשִ רּוץ ּגַ ַקע"? קֹוֵלַ(  ּתֵ ֶלד ׁשָ ִהְרהּוִרים ַהּיֶ  ּוְלַאַחר, ּבְ
ָ(ה ה ׁשָ ֵ(יַנִים ָאַמר ַקּלָ ֵכן: "ּבֹוְרקֹות ּבְ ַנת ִיּתָ ּוָ ּכַ ִ  ׁשֶ ֶ  הִמּמַ  הׁשֹונָ  י"ַרׁשּ י ינִ ַד ּמְ לִּ ׁשּ ַנת ְוָכךְ , ַרּבִ ּוָ ִ ַר  ּכַ , לֹוַמר י"ׁשּ

ד ן ֶאת 'ַהְמַלּמֵ תּוב' ָ(ָליו ַמֲ(ֶלה, ּתֹוָרה ֲחֵברוֹ ־ּבֶ ַהְינוּ , ַהּכָ ן ֶאת דּמֵ לַ ּמְ ׁשֶ  ִמי ּדְ תּוב, ּתֹוָרה ֲחֵברוֹ ־ּבֶ  ַהּכָ
ה, אֹותוֹ  ּוְמרֹוֵמם ַמֲ(ֶלה ִאּלוּ ִמ  רֵת וֹ י ַהְרּבֵ ַ(ְצמוֹ  ְיָלדֹו' 'ּכְ ֵני, ּבְ ד ִמּפְ ַהְמַלּמֵ ִפי ָהָאב ִמן ְלַמְעָלה עֹוֵמד ׁשֶ  ּכְ

ָאְמרוּ  ָנה ׁשֶ ׁשְ ּמִ ָאִביו, ּבַ ה ָהעֹוָלם ייֵּ ְלַח  ִביאוֹ ֱה  ׁשֶ דוֹ  וֹ בּ ְוַר , ַהּזֶ ּמְ ּלִ א ָהעֹוָלם ייֵּ ְלַח  ְמִביאוֹ  ָחְכָמה ׁשֶ   ".ַהּבָ

ִנים ָ(ְברוּ  י, ֹותבּ ַר  ׁשָ ִליּ  ֵמִאיר ְוַרּבִ ְלִמיָדיו ֵמֲחׁשּוֵבי הַנֲ(ׂשָ  ֹותַמְרּגָ ל ּתַ ַ(  ׁשֶ ם־לַהּבַ דֹוׁש  טֹוב־ׁשֵ ַ(ם. ַהּקָ  ּפַ
ָנה, ַאַחת ַ(ל ּפָ ם־ַהּבַ ה זֹוֵכר: "לוֹ  ְוָאַמרֵאָליו,  טֹוב־ׁשֵ ר, ְמֹאָרע אֹותוֹ  ֶאת ַאּתָ ֲאׁשֶ ִנים ָחֵמׁש  ןבֶּ  ָהִייָת  ּכַ  ׁשָ

יךָ  ִראׁשֹוָנהלָ  ְוִהְתַחְלּתָ  ַחּיֶ ָמָרא ִלּמּוד ֶאת ּבְ ת ּוְבאֹוָתּה , ַהּגְ ּבָ בֵ  ָ(ַמְדּתָ  ׁשַ ים ֶנֱאָסִפים ִעם ַיַחד ָאִביךָ  יתּבְ  ַרּבִ
ְבֵרי ַ(ל ָנֶאה טׁשָ ּפְ  ֵאיֶזה ְוָאַמְרּתָ , ַוֲחׁשּוִבים ִ ַר  ּדִ הּפָ בַּ  י"ׁשּ ה  זֹוֵכר ַהִאם. ָרׁשָ ָבר ֶאתַאּתָ  זֹוֵכר ְוַהִאם, ַהּדָ

ה ן רְלַאַח  ֵאַרע ָמה ַאּתָ ךְ "? ִמּכֵ י ִחּיֵ אי: "ְוָאַמר ֵמִאיר ַרּבִ ֹאָרע ֶאת יֲאנִ  זֹוֵכר ַוּדַ ּלוֹ  ַהּמְ  ֶאת ֵהיֵטב ֲאִני זֹוֵכר. ּכ+
ָיה ׁשְ ִהְקׁשֵ  ַהּק+ ְבֵרי ַ(ל יִתיׁשֶ ִ ַר  ּדִ י הנָ ׁשְ ֵמַהּמִ  י"ׁשּ ַמְדּתִ ּלָ ת ִעם ׁשֶ ִחּלַ ָמָרא ִלּמּוד ּתְ ם ֲאִני ְוזֹוֵכר, ַהּגְ  ֶאת ּגַ
רּוץ ּמָ  ַההֹוֵלם ַהּתֵ ד אִתיצָ ׁשֶ ָיה ַ(ל ִמּיָ ׁשְ ַאַח , ֲאִני רזֹוכֵ  אּוָלם. זוֹ  ק+ ּלְ רּוץ יּתִ צְ ַר ּתֵ ׁשֶ  רׁשֶ י, ֶזה ּתֵ ּתִ ׁשְ ּקַ  ּבִ

יךְ  ְבֵרי ֶאת ְלַהְרצֹות ְלַהְמׁשִ ָמָרא ּדִ ַ(ל ַהּגְ ֶ  הַמ , הנָ ׁשְ ַהּמִ  ׁשֶ יׁשּ ַמְדּתִ אֹותוֹ  ּלָ ד ַ( וּ בׁשָ  ּבְ י ֵמַהְמַלּמֵ ּלִ  אּוָלם, ׁשֶ
י ִנְכְנָסה ְלֶפַתע ְפָסה, ַהֶחֶדר ֶאל ִאּמִ ה ְמקֹוִמי ַ(לֵמ  אֹוִתי ְוהֹוִריָדה ָיֶדיָה בְּ  אֹוִתי ּתָ י ּוִבְקׁשָ ּנִ  ְלַהְפִסיק ִמּמֶ

ְפֵני רבֵּ ְלַד  ָהל ּבִ ַאל ְמַ(ט ִנְבַהל ָאִבי. ַהּקָ י ֶאת ְוׁשָ י מֹוַנַ(ת ִהיא ַמּדּוַ(  ִאּמִ ּנִ יךְ  ִמּמֶ  ֶאת ְלַהְרצֹות ְלַהְמׁשִ
ְבֵרי ָמָרא ּדִ י ַהּגְ ַמְדּתִ ּלָ א, ִחיםַהּנֹוכְ  ַלֲהָנַאת ׁשֶ י ֶאּלָ ִאּמִ י, לוֹ  ֶהְרֲאָתה ׁשֶ נֹוָסף ּכִ ֱאָסִפים ּבְ אוּ  ַלּנֶ ּבָ ִית ֶאל ׁשֶ  ַהּבַ

ֹאָרע בֹודכְ לִ  דֹול ַהּמְ ל ַהּגָ ת ׁשֶ ִחּלַ ָמָרא ִלּמּוד ּתְ ל ַהּגְ ן ׁשֶ ם היָ ָה , ָרץֲ( ַהנַּ  ָהַרב ּבֶ ָהָיה, ֶאָחד ִאיׁש  ּגַ  ִנְרֶאה ׁשֶ
מוֹ  ר ּכְ ְפִרי ִאּכָ ׁשּוט ּכַ ֶרת - ץ'לְ 'ּפֶ ִעם  ׁש בוּ לָ , ֶהְדיֹוטוְ  ּפָ ֶאָחד רָ( ׂשֵ  ַאּדֶ  ִמחּוץ ָ(ַמד ְוהּוא, ַהּצֹאן ֵמרֹוֵ(י ּכְ

יט, ַהַחּלֹון ְלַיד ִיתבַּ לַ  י ְוִהּבִ ֵ(יַנִים ּבִ ה. ֹותְוַסְקָרִניּ  תוֹ ׁש טוּ לְ  ּבְ ׁשָ י ָחׁשְ ה ְוָלֵכן, ַרעָה  ֵמַ(ִין ִאּמִ ְקׁשָ  ְלהֹוִריד ּבִ
ְלָח  אֹוִתי + ָתה ןֵמַהׁשּ דֹוָלה ִתיָמ ָחכְ  ֶאת ְלַהְראֹות ְלַהְפִסיקָ(ַלי  ְוִצּוְ ֱאָסִפים ְלֵ(יֵני ַהּגְ  ַ(ל הָ(לָ  ַקל ִחּיּוךְ ". ַהּנֶ

ָפָתיו ל ׂשְ ַ(ל ׁשֶ ם־ַהּבַ ע: "ֵמִאיר יְלַרבִּ  ָאַמר ְוהּוא, טֹוב־ׁשֵ ֲאִני, ְלךָ  ּדַ י ָהִאיׁש  ָהִייִתי ׁשֶ ּתִ ַטׁשְ ּלָ  ֵ(יַני ֶאת ׁשֶ
ְתקּוַפת ָאז ָהִייִתי ֲאִניוַ , ָ(ֶליךָ  ר ּבִ י ַהֶהְסּתֵ ּלִ ר ׁש בוּ לָ  ׁשֶ ִאּכָ ׁשּוט ּכְ ֶרת ּפָ ַאּדֶ אֹוָתּה . רָ( ׂשֵ  ּבְ ָ(ה ּבְ  ָרִאיִתי, ׁשָ
י ָ(ֶליךָ  י, נֹוַצְרּתָ  ְגדֹולֹותלִ  ּכִ ְטּתִ ִהּבַ ָפֶניךָ  ּוְכׁשֶ י, יםיִּ ִת דוּ לְ יַּ ַה  ּבְ ְעּתִ ּפַ ל ָרּה אוֹ ֵמ  ָ(ֶליךָ  ִהׁשְ  ּוְבֹכַח , תידוּ ַהֲחִס  ׁשֶ

ָ(ה ּפָ ךָ  ָ(ָלה זוֹ  ַהׁשְ ַדְעּתְ ִעיר ךָ ֲח מוֹ בְ וּ  ּבְ ָיה ִלְמֹצא, ַהּצָ ׁשְ ִדְבֵרי הָנָא  ּכֹה ק+ ִ ַר  ּבְ ה ַ(ל י"ׁשּ ָרׁשָ  ִלְמצֹא ְוַאף, ַהּפָ
רּוץ ֶדֶרךְ  הֹוֵלם ּתֵ ֵדי, תַהֲחִסידוּ  ּבְ ְבֵרי ֶאת ׁש ְלָפֵר  ּכְ ִ ַר  ּדִ ֹאֶפן י"ׁשּ   ". ִנְפָלא ּבְ

ר, םָיִמילְ  ֲאׁשֶ ַדל ּכַ י ּגָ ה, ָצִעיר ֶ(ֶלם הְוַנֲ(ׂשָ  ֵמִאיר ַרּבִ ְתא ֵהֵחּלָ י ּוְבָאִחיו ּבוֹ  םֵ( ְלַפ  םוֹ ּפִ ּדֹב  קִיְצָח  ַרּבִ
ִליּ  ׁשּוָקה, ֹותַמְרּגָ ה ּתְ יִליִויץ ָפרכְּ לַ  ִלְנֹסַ(  ַ(ּזָ מּוךְ  ְקׁשִ ֵדי, ַיְזלֹוִביץ ְמגּוָריו ְלִעיר ַהּסָ וֹ  ֶאת ִלְפּגֹש� ּכְ  ֵחטַהׁשּ

ל ָפר ׁשֶ ם ךְ ִנְמׁשָ  ַמּדּוַ(  ֵהִבינוּ  לֹא ֵהם. ַהּכְ ם ִלּבָ ִליַאף  םְלׁשָ  ִלְנֹסַ(  ֶהְחִליטוּ  ְלַבּסֹוףוּ , ְלׁשָ  יִלְבנֵ  ְלהֹוִדיַ(  ִמּבְ
ָחה ּפָ ׁשְ ׁשוּ , ַהּמִ ֹוֵחט ִעם ְוִנְפּגְ ּלֹא, ַהׁשּ א ָהָיה ׁשֶ ַ(ל ֶאּלָ ם־ַהּבַ קּוָפה טֹוב־ׁשֵ ּתְ ֶרם ּבַ ּטֶ הִהְתגַּ  ׁשֶ ָחְזרוּ . ּלָ  ְכׁשֶ

בּועֹות רְלַאַח  ֹוֵחט ַלֲאִביֶהם ָאְמרוּ , רּפָ ְס ִמ  ׁשָ ַהׁשּ ל יֹוֵתר ָחָכם הּוא ׁשֶ ַמִים ִויֵרא ָאָדם ִמּכָ יִקים יֹוֵתר ׁשָ ּדִ  ִמּצַ
דֹוִלים ְ  ּוֵמָאז, ּגְ ֵני ָהַאִחים  וּ רִהְתַקׁשּ ַ(ל ִעםׁשְ ם־ַהּבַ ר טֹוב־ׁשֵ ֶקׁשֶ יץ ּבְ   �.                   ֶהםייֵּ ַח  ְיֵמי ְלָכל ַאּמִ

  
 
 
 

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

א ָמָנה ְולֹא - 'וֹ גְו  הש�ֶ ּומֹ  ַאֲהרֹן דֹתּתֹוְל  , ַאֲהרֹן דֹותּתֹוְל  ֶאּלָ
י לֹוַמר ֵני ּכִ בוּ ָח יֵ  ַאֲהרֹן ּבְ הּוא דַצ ְל  הש"ֶ מֹ  ַ!ל ׁשְ ל ׁשֶ ּלֵ ִהְתּפַ
ֲ!ָדם ְכִתיב ,ְוָחיוּ  ּבַ ִמידוֹ  ה' ףִהְתַאנַּ  ּוְבַאֲהרֹן ּדִ , 'ְוגוֹ  ְלַהׁשְ
הֹוִעיָלה ל"זַ  ְוָאְמרוּ  תוֹ  ׁשֶ ִפּלָ יל ּתְ .ְוִאיָתָמר ֶאְלָ!ָזר ְלַהּצִ

יֹום ְואֹוְמרוֹ  רּדִ  ּבְ ל ְזַמן לֹוַמר ,'ְוגוֹ  ּבֵ ּלֵ ִהְתּפַ ְוָכַלל, ֲ!ֵליֶהם ׁשֶ
ת ֶזהבָּ  עֹוד ַלת ִסּבַ תוֹ  ַקּבָ ִפּלָ הּוא ,ּתְ ּדִ  ַצדְל  ׁשֶ ֵאָליו ה' רבֵּ ׁשֶ
ַהר ַלת ה'ַל  ןָמ ֱא נֶ  ִציר הְוַנֲ!ׂשָ  יִסינַ  ּבְ ַקּבָ   :ַהּתֹוָרה ּבְ

�  

ַמֲאַמ  ָנהּוָ ַהּכַ  - ה' ֲאִני םַהְלִויִּ  ִלי־ְוָהיוּ  לֹוַמר ה' ֲאִני רּבְ
ֲה  ָאְמרוּ  ַגםׁשֶ ֲחזֹר ֲ!בֹוָדה ָדהֲ!ִתי ל"זַ  ַרּבֹוֵתינוּ  ׁשֶ ּתַ ׁשֶ

כֹורֹות ְוָהיוּ  אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, ה'ַל  יֹותְה ִמ  םַהְלִויִּ  ְרדוּ יֵ  לֹא, ַלּבְ
ׁשֵ  ה' ֲאִני ִלי ִמי םּכְ ְ ׁשּ מוֹ  דֶ! וָ  עֹוָלםְל  ׁשֶ ִלי ִיְהיוּ  ֵכן ּכְ

  :םַהְלִויִּ 
�  

ֵני רֹאׁש  ֶאת אָנׂשֹ  ֶ  הַמ  ְלִפי - ְקָהת ּבְ ת ינוּ ֶהֱ!ֵל ׁשּ ָפָרׁשַ יּכִ  ּבְ
א ָ י ִתׂשּ יַאת הּוא ַהּכֶֹפר ְנִתיַנת ְיֵדי־ַ!ל ּכִ ,ָלֶהם רֹאׁש  ְנׂשִ

תּוב ָאַמר ֶזהָל וְ  ָרם ַהּכָ ִמְסּפָ י ּבְ א ּכִ ָ ֶ ־הַמ  ,ִתׂשּ ן־ֵאיןׁשּ ּכֵ
ּלֹא םַהְלִויִּ  ֶפ  נוּ ָנְת  ׁשֶ ָרם רּכֹ ִמְסּפָ ֹקד ָאַמר ּבְ ֵני־ֶאת ּפְ , ֵלִוי ּבְ

ן־ִאם ה ּכֵ תּוב הנָּ ׁשִ  ָלּמָ ְוָחַזר ַ!ְצָמן םייִּ וִ ְל בַּ  ְלׁשֹונוֹ  תֶא  ַהּכָ
ֹקד ְולֹא אׂשֹ נָ  לֹוַמר י ְוִנְרֶאה. ּפְ ַתן ַצדְל  ּכִ ּנָ ָלֶהם ה' ׁשֶ

ִניִמית ֲ!בֹוָדה את ּפְ ְלָחן ָארֹון ָלׂשֵ ׁשֹוןְל  ָלֶהם ִיֵחס ְלֶזה ,ְוׁש/
יאּות ֵ!ֶרךְ  רֹאׁש  ְנׂשִ ְרׁשֹון ּבְ ְהיוּ  ּוָמְרִרי ּגֵ ּיִ יםּלִ !/ ְמ  ֵהם ׁשֶ

כֹור הּוא ןוֹ ׁש ְר גֵּ ׁשֶ  ַגםֲה וַ  ,םֶה ֵמ  ַחר ְקָהת, ֵלִוי ּבְ י ,ָיּה  לוֹ  ּבָ ּכִ
ּנוּ  ין ְוׁשּוַרת, ְוַאֲהרֹן הש"ֶ מֹ  עֹוָלםָל  אֹור ָיָצא ִמּמֶ ָ!ָנף ַהּדִ ׁשֶ

א ֶזה ָ ר ַהּתֹוָרה ֲארֹון ִיׂשּ ה םׂשָ  ֲאׁשֶ ָצא ֹמש"ֶ ּיָ ָהת ׁשֶ , ִמּקְ
ק ֵני ִמּתֹוְך  לֹוַמר ְוִדְקּדֵ ַ!ם, ִויֵל  ּבְ ָאַמְרנוּ  ִמּטַ הּוא ַצדְל  ׁשֶ ׁשֶ
ין ֶאְמָצִעי ְרׁשֹון ּבֵ   :ּתֹוְך  ֵאָליו ְוִיְתַיֵחס ִריָר ְמ  ּוֵבין ּגֵ

�  

רּוׁש  - תוּ ָימ&  ְולֹא ְוָחיוּ  י ,ּפֵ ָארֹון םָק ּסְ ַ! ְת ִה ּבְ  ּכִ וֹ בּ ׁשֶ  ּבָ
הּוא ַהּתֹוָרה ים קֹורְמ  ׁשֶ קַהֶה  ׁש ְוַלֲחׁשַ , ָיִמים ַיֲאִריכוּ  ַהַחּיִ ּזֵ

כ ּיָ ִגיָ!ה ִלְהיֹות לוֹ ׁשֶ  :תוּ ָימ&  ְולֹא ָאַמר ,ּבוֹ  ְוָהְראּות ֵמַהּנְ

�  

  
  

כ"ח באייר הוא יום פטירת שמואל הנביא שנפטר 
בשנת ב'תתפ"ד, כמובא בשולחן ערוך, אולם במגילת 
תענית נאמר שנפטר ביום כ"ט בו. מסיבה זו נוהגים 

פנות רבים להשתטח על קברו שברמה בכ"ח באייר ל
ערב, ושוהים שם גם בכ"ט בו מפני הספק. קברו של 
שמואל הנביא מזוהה כיום ב'נבי סמואל', שנמצא 

מטרים  900־בפסגת הר המתנשא לגובה של קרוב ל
מעל פני הים, והמבנה שמעליו שנבנה בתקופה 
מאוחרת יחסית, נראה למרחוק. יש הטוענים כי 
מקום קבורתו האמיתית של שמואל הנביא הוא 

רמה שבאפרים, ואחרים מזהים את הרמה עם ב
רם הסמוך לגבע בנימין. בשנים האחרונות ־הכפר א

נעשו חפירות ארכיאולוגיות בנבי סמואל, ובמקום 
נמצאו שרידים קדומים מתקופת בית המקדש 
הראשון, בהם כתובות 'למלך' או 'יהד', וכן מתקופות 

  מאוחרות יותר כמו מתקופת החשמונאים ועוד. 
�  

ם זה חל יום פטירתו של רבנו יצחק ב"ר יוסף ביו
מקורביל, מגדולי מבעלי התוספות, שנפטר בשנת ה' 
אלפים מ'. ספרו "שבעת עמודי גולה" ידוע בכינויו 
ספר מצוות קטן, ובראשי תיבות סמ"ק, שהוא קיצור 
הסמ"ג ספר מצוות גדול, לרבנו משה מקוצי. הוא 

שהיה  מכונה בתשב"ץ בכינוי 'בעל החוטם', כפי
מכונה רבן גמליאל במסכת תענית, שהוא כינוי של 

כפי שפירש רש"י, " "בעל קומה וצורה, או גדול הדור
כיוון שעל  ,מה שכתבו שנקרא כן ומוזרים הדברים

  חוטמו צמחו שערות, או שחוטמו היה גדול מהרגיל. 
�  

ראוי לומר בערב ראש חודש סיון את התפילה 
הקדוש בספרו.  להצלחת הבנים, כפי שקבע השל"ה
ידי המדקדק ־התפילה התחברה כנראה על

המפורסם רבי שבתי סופר, והשל"ה כתב ש'טובה 
  לכל עת, ובפרט לערב ראש חודש סיון'.

�  

?  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
ל יתוֹ בֵ בְּ  י ׁשֶ יַבת רֹאׁש  ּכֵֹהן ַאֲהרֹן ַרּבִ ֶנֶסת" ְיׁשִ ָרֵאל ּכְ ל, ֶחְברֹון" ִיׂשְ ּדֵ ֵליֵטי ֶאָחד ָיתֹום ִהְתּגַ  ִמּפְ

ְלָחָמה רּוְסָיה ַהּמִ ֶלד. ּבְ ַדל ַהּיֶ ךְ  ּגָ ֶמׁשֶ ה ּבְ ּמָ ִנים ּכַ י לצֶ ֵא  ׁשָ ַסר, סזֶ יְ ַמ  וּ הִליָּ ֵא  ַאְבָרָהם ַרּבִ ּמָ  ְפׁשוֹ נַ  ֶאת ׁשֶ
רּוְסָיה ִמיַרת ּבְ ָ(ָלה ּוְלַאַחר, ַהּתֹוָרה ִלׁשְ ֶלד לְ  ֶהֱ(ִביר ֶאת, ַאְרָצה ׁשֶ יַהּיֶ  הוּ לוּ ּדְ גִּ  תוֹ יָ ְע ַר וְ  ְוהּוא ַאֲהרֹן ַרּבִ

ִקיעוּ  ה ּבוֹ  ְוִהׁשְ ֶלא. ִיםַמ ׁשָ  ְוִיְרַאת ּתֹוָרה ַהְרּבֵ ָבר ּפֶ ְ , ַהּדָ ׁשּ י, יולָ ּדְ גַ ְמ  ֹוָתיוֲאב ינֵ ׁשֶ  הוּ ִליָּ ֵא  ַאְבָרָהם ַרּבִ
י סזֶ יְ ַמ  אֹותוֹ  ִנְפְטרוּ , ּכֵֹהן ַאֲהרֹן ְוַרּבִ י, יֹום ּבְ ִסיָון ח"ּבְ תֹום, א"תשכ ּבְ יׁש  ַאֲחֵריֶהם ָאַמר ְוַהּיָ ֵבן ַקּדִ  ַ(ל ּכְ

ם, ָאִביו ֶ  הַמ  ּבוֹ  ְוִהְתַקּיֵ ה ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ ׁשּ ְמִגּלָ ל" ּבִ תֹוךְ  ִויתֹוָמה ָיתֹום לּדֵ גַ ַהְמ  ּכָ יתוֹ  ּבְ  ָ(ָליו ַמֲ(ֶלה, ּבֵ
תּוב ִאּלוּ  ַהּכָ אֹותוֹ  הּוא ְלֶפֶלא". דוֹ לָ יְ  ּכְ ּבְ ם רַט ְפ נִ  יֹום ׁשֶ ן ּגַ ּיָ י ַהּדַ רּוךְ  ַרּבִ יד, ֵמֵחיָפה ּוסכּ ְר ַמ  ּבָ ּגִ י ְוַהּמַ  ַרּבִ
לֹום ַבְדרֹון ׁשָ יד ׁשְ ת ֶאת ִהְסּפִ לֹש�ֶ דֹוִלים ׁשְ ִדבְ  ַהּגְ ה ַ(ל, "ָאבֹותבְּ  ל"ֲחזַ  ֵריּבְ לֹש�ָ , עֹוֵמד ָהעֹוָלם ָבִריםְד  ׁשְ

ין ַ(ל לֹום ְוַ(ל ָהֱאֶמת ְוַ(ל ַהּדִ ָ ה ְוָאַמר", ַהׁשּ ַ(ּתָ ת פוּ ְפ רוֹ ְת ִה  ׁשֶ לֹש�ֶ לוּ  ָהַ(ּמּוִדים ׁשְ ין' 'ַ(ל, ַהּלָ  ַהּדִ
ְפִטיַרת י ּבִ רּוךְ  ַרּבִ ן ּבָ ּיָ ְפִטיַרת ָהֱאֶמת' 'ַ(ל, ַהּדַ ָהָיה סזֶ יְ ַמ  הוּ ִליָּ ֵא  ַאְבָרָהם יַרבִּ  ּבִ  תוֹ אוּ נָּ ַק בְּ  ָידּוַ(  ׁשֶ

ְמִסירוּ  ָהֱאֶמת ְלַמַ(ן ּוְבִמְלַחְמּתוֹ  לֹום' 'ְוַ(ל, ׁש ֶפ נֶ  תּבִ ָ ְפִטיַרת ַהׁשּ י ּבִ ָהָיה ּכֵֹהן ַאֲהרֹן ַרּבִ  ָסִדיםֲח  ּגֹוֵמל ׁשֶ
ל ְוָאַחז טֹוִבים ִמּדֹוָתיו ָיָמיו ּכָ ל ּבְ לֹום אֹוֵהב ִלְהיֹות, ֵהןַהכֹּ  ַאֲהרֹן ׁשֶ לֹום ְורֹוֵדף ׁשָ   . ׁשָ
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ר י ִסּפֵ ַנת: ןַמ צְ ְר ֶה  יֹוֵסף ֶאְלָחָנן ַרּבִ ׁשְ ֵ(ֶרךְ  א"תשי ּבִ הוֹ  ִלי ןּמֵ ּדַ זְ ִה , ּבְ ְמִדיַנתׁשֶ  רוֶ נְ ּדֶ  ִעירבָּ  תִלׁשְ  ּבִ

ִרית דוֹ ָר לוֹ קוֹ  ַאְרצֹות ַהּבְ יָ(ה. ּבְ מּוָ(ה ילַ ֵא  ִהּגִ ְ י, ַהׁשּ בֵ  ּכִ קֹוִמי ְרפּוָאהָה  תיּבְ ז ַהּמְ ּפָ ׁשְ ְלִמיד ְיהּוִדי ְמא+  ּתַ
ְבָהק םָחכָ  ָ(ַבר, מ+ ה ִנּתּוַח  ׁשֶ י. יוָת אוֹ ֵר בְּ  ָקׁשֶ ּקּור תוַ צְ ִמ  םְלַקיֵּ  ָהַלְכּתִ  אֹותוֹ  ָמָצאִתי יִת יָא לִ ְפ לִ וְ , חֹוִלים ּבִ

ב תוֹ  יֹוׁשֵ ִמּטָ ל הָמ ַוֲ(ֵר  ּבְ ַחת  ְסָפִרים ׁשֶ ּנַ ביוֹ  ְוהּוא, ְלָפָניומ+ ֶהם ְוהֹוֶגה ׁשֵ ִאּלוּ , ְוַרֲ(ַנּנּות תוּ יּ ִח בְּ  ּבָ  לֹא ּכְ
י. הָמ וּ אְמ  ּמוֹ ִע  ִהְתַרֵחׁש  ה יֵר יּקִ יַ  ִעם ׂשֹוַחְחּתִ ִהּלָ לוּ  ַהּקְ ֵהם ִלי ָאְמרוּ  ְוַהּלָ ים ׁשֶ ׁשִ ֵנס חֹוׁשְ , רוֹ ּקְ בַ לְ  ְלִהּכָ

ֵני ד ִמּפְ ּיָ ּמִ הּוא ׁשֶ ׁשֶ  חֹוֵקר ְוַאף, ּתֹוָרה ְבֵריִד בְּ  ּמוֹ ִע  ְלׂשֹוֵחַח  ַמְתִחיל הּוא, ּתֹוָרה ׁשֹוֵמר ְיהּוִדי רֹוֶאה ּכְ
ִרים ֶאת ְודֹוֵרׁש  ֵהם ַ(ד, ַהְתָמָדהבְּ  ּתֹוָרה ִלְלֹמד םָר ְר עוֹ ְמ וּ  יֹוָמם ֵסֶדר ַ(ל ֶאְצלוֹ  ַהְמַבּקְ ׁשּוט ׁשֶ  ּפָ

ים ׁשִ ּיְ ָניו ִמְתּבַ י. ִמּפָ ְבּתִ ָחׁשַ ׁשֶ י ּכְ ִלּבִ יַ(  ֵמֵהיָכן ּבְ זוֹ  ּתֹוָרה ְלַאֲהַבת ֶזה ְיהּוִדי ִהּגִ י, ּכָ ְרּתִ ָהָיה ִנְזּכַ ְלִמידוֹ  ׁשֶ  ּתַ
ְבָהק ל ַהּמ+ ַ(ל ׁשֶ אּפָ " יֹוֵסף ַוְיִחי" ּבַ ֵאׁש  ִהְדִליקוֹ  ְוהּוא, אִמּפָ דֹוָלה ּבָ ל ַהּגְ ִפי, ּתֹוָרה ַאֲהַבת ׁשֶ ה ּכְ ָ(ׂשָ  ׁשֶ

ְלִמיָדיו ְלָכל מוּ  ַ(ד ,ּתַ ִהְתַקּיְ ְבֵרי ּבוֹ  ׁשֶ ל" ל"ֲחזַ  ּדִ ד ּכָ ִאּלוּ , ּתֹוָרה רוֹ בֵ ֲח  ןבֶּ  ֶאת ַהְמַלּמֵ   ".דוֹ לָ יְ  ּכְ
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ל תוֹ רוּ ּסְ ַמ ְת ִה  י ׁשֶ ׂשָכר ַרּבִ ָ ַ(ל ןיַא ִט יׁשְ ּפֵ ִמ  ד"הי לַט כְ יְ ַט  המֹ לֹ ׁשְ  ִיׂשּ ִכיר הנֶ ׁשְ ִמ " ת"ׁשוּ  ּבַ  ְלַתְלִמיָדיו", ׂשָ
ֶחֶדת ָהְיָתה, תוֹ יבָ יׁשִ בִּ ׁשֶ  ִמ  ְמי+ ֶהם ָאהָר  הּוא. ּה נָ יּבְ ָניו ֶאת ּבָ ִדְבֵרי, ּבָ ל ל"ֲחזַ  ּכְ ד 'ּכָ ן ֶאת ַהְמַלּמֵ  ֲחֵברוֹ ־ּבֶ

ִאּלוּ , ּתֹוָרה ְלִמיִדים, 'דוֹ לָ יְ  ּכְ רּות. ֲאִביֶהם ֶאת ּבוֹ  ָראוּ  ְוַהּתַ ְמַ(ט זוֹ  ִהְתַמּסְ , תוֹ ָר ׂשְ ִמ בְּ  לוֹ  ְוָ(ְלָתה ּכִ
ר ֲאׁשֶ י ּכַ ָהל ָראׁשֵ ִעירוֹ  ַהּקָ ַטֲ(ָנה, ךְ כָּ ־ַ(ל ּבוֹ  ָמחוּ  ּבְ ָקָ(ה ּבְ ַהַהׁשְ ַתְלִמיָדיו ׁשֶ ָאה תוֹ יבָ יׁשִ בִ וּ  ּבְ  ַ(ל ּבָ
ּבֹון ַרב ְפִקידוֹ ּתַ  ֶחׁשְ יב הּוא ַאךְ , ּכְ י ֵהׁשִ יָבה רֹאׁש  ִלְהיֹות ִדיףֲ( ַמ  הּוא ּכִ יץ ְיׁשִ  ְלַתְלִמיָדיו ּתֹוָרה ּוְלַהְרּבִ

ָבָניו ֵני־ַ(ל, ּכְ ל ּפְ ְפִקיד ּכָ סוּ  ,ִמיםיָ לְ . ַאֵחר ּתַ ּיְ י ּמוֹ ִע  ִהְתּפַ ה ָראׁשֵ ִהּלָ ְמכוּ  ְוַאף, ַהּקְ אוּ  תוֹ יבָ יׁשִ בִּ  ּתָ  ְוָנׂשְ
עֹל ט. ַהּתֹוָרה יֵד ְמ וֹ ל ְלַמַ(ן, ּה ָת ָק זָ ְח ַא  ּבְ ִעירוֹ  ָהָיה ֶאָחד ַחּיָ ָניו, ּבְ ּבָ ְמַלאְכּת  לוֹ  עֹוְזִרים ָהיוּ  ׁשֶ י וֹ ּבִ  ָהָיה ּכִ

ַמְחסֹור ירוּ ׁשָ  דֹול ּבְ ִה , ּגָ י ְבִחיןּוְכׁשֶ ׂשָכר ַרּבִ ָ י המֹ לֹ ׁשְ  ִיׂשּ ָניו ֶאָחד ּכִ ר ִמּבָ ְכׁשָ ָאר מ+ ְ ֵני ִמׁשּ ילוֹ  ּבְ  ִהְפִציר, ּגִ
טבַּ  ר ְוהּוא תוֹ יבָ יׁשִ לִ  ְכִניסוֹ ְלַה  ַחּיָ ְתקּוַפת. ְמֹאד ְלַמֲ(נוֹ  ִהְתַמּסֵ ֹוָאה ּבִ יל, ַהׁשּ ְלִמיד אֹותוֹ  ִהּצִ ֵני ֶאת ּתַ  ּבְ

ַחת ּפַ ֲא , וֹ בּ ַר  ִמׁשְ רּכַ שׂ  ׁשֶ ל ִהְתַחּפֵ ְרָמִני ְלַחּיָ בּול ֶאת יתוֹ נִ כוֹ ְמ בִּ  אֹוָתם ְוֶהֱ(ִביר ּגֶ טּפֶ ִמּבּוַד  ַהּגְ  ׂשְ
ַאג ְוַאף, גְר וּ בּ ׁשְ ֶר ְפ לִ  ְלִמיד. ַמְתִאיִמים ְלִמְסָמִכים ָלֶהם ּדָ י, וֹ בּ ַר  ְלַמַ(ן ְפׁשוֹ נַ  ֶאת ָמַסר ַהּתַ ֵבן ָחׁש  ּכִ  ּכְ

ֵצל ָזָכה ְוַאף, ָאִביו ִעם ֶחֶסד ַהּגֹוֵמל ֹוָאה ְלִהּנָ ְזכּות ֵמַהׁשּ   .  תוֹ ירוּ ִס ְמ  ּבִ
�  

י מּוֵאל ַרּבִ ַ(ל ִביץלְ יּוֶד  ַאֲהרֹן ׁשְ מּוֵאל ְמִעיל" ּבַ ַיְלדּותוֹ  םּתֵ יַ ִהְת ", ׁשְ י ֵמָאִביו ּבְ נִּ  יַת בְּ ׁשַ  ַרּבִ  רַט ְפ ׁשֶ
ַדּמֶ  ה+  ְלַאַחר, ָהִראׁשֹוָנה ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת ֵהילְ ׁשִ בְּ  קׂשֶ ּבְ יֵדי ֵאֶליָה  ְגָלהׁשֶ ְלטֹון ּבִ ִ יַהּת+  ַהׁשּ  ַלְמרֹות. ְרּכִ

יךְ , וייָ ׁשָ ְק וּ  יוָת אוֹ לָ ּתְ  תֹום ִהְמׁשִ ָטן ַהּיָ  ּוְלַאַחר, ּוַמְחסֹור בָרָ(  ִמּתֹוךְ , ַהְתָמָדהבְּ  ֹוָרהּת בַּ  ַלֲהגֹות ַהּקָ
ִאּמוֹ  ָאה ׁשֶ ְ ִנית ִנׂשּ ֵ ׁשּ ַלִים ֶאת ְוָ(ְזָבה ּבַ ֶלד נֹוַתר, ְירּוׁשָ יקצַּ ְוַה , ְלַבּדוֹ  ַהּיֶ י ּדִ ָיִמים, ןיוִּ לֶ  ַאְרֵיה ַרּבִ ּלְ  ָהָיה ׁשֶ

לוֹ  ְלֵביתוֹ  ְכִניסוֹ ִה , ְלחֹוְתנוֹ  ַ(ר ָהָיה גֵה וֹ נ. ֲהָבהַא וְ  תְמִסירוּ בִּ  ְוִגּדְ ל ַהּנַ ּלֵ ֵבית יןיִק ִת וָ כְּ  ְלִהְתּפַ  תֶס נֶ כְּ ַה  ּבְ
ה' ֵריֳה 'זָ  ּמּול, ַחּמָ ּמִ יַבת ׁשֶ ים ֵ(ץ" ְיׁשִ ּה " ַחּיִ י ָרָאהוּ  םְוׁשָ , ָלַמד ּבָ ְלִמיָדיו, אסוֶּ ַח  ִזיְסל ַרּבִ ל ִמּתַ  ׁשֶ
הַה . םלֶ ּקֶ ִמ  'אבָ ּסָ 'ַה  ד ִהְבִחין ּלָ י ִמּיָ ן ַנַ(ר ּכִ ה־ּבֶ יָון, ְלָפָניו ֲ(ִלּיָ ָהָיה ּוִמּכֵ ִנים ּוךְ שׂ ֲח  ׁשֶ יַ(  ּבָ  יְלַרבִּ  ִהּצִ

הּוא, ןיוִּ לֶ  ַאְרֵיה ַ(ר ֶאת לּדֵ גַ יְ  ׁשֶ ֵביתוֹ  ַהּנַ ֵדי, ןבֵ לְ  ֵאָליו צוֹ ּמְ ַא יוִ  ּבְ מוּ  ּכְ ְתַקּיְ ּיִ ְבֵרי ּבוֹ  ׁשֶ ל ל"ֲחזַ  ּדִ  לּדֵ גַ ַהְמ  'ּכָ
תֹוךְ  ָיתֹום יתוֹ  ּבְ ִאּלוּ , ּבֵ ה ַאְרֵיה יַרבִּ . 'דוֹ לָ יְ  ּכְ ָ ֵרד ִהְתַקׁשּ ַ(ר ְלִהּפָ ב־רָה ְט  ֵמַהּנַ ָבהַמֲח  רּוְלַאַח , ַהּלֵ  ָאַמר ׁשָ
א, ַ(ְצִמי טֹוַבת ַ(ל ַרק בׁשֹ ְח לַ  ִלי ָאסּור" :יחוֹ ׂשִ ־ְלֶבן ַ(ר ְלטֹוַבת ֶאּלָ  ְיָלִדים ֹוְרִריםִמְתגּ  ֶאְצִלי. ַהּנַ

ֵבן ִיְהֶיה הּוא ֶאְצְלךָ  ְוִאּלוּ , נֹוָסִפים ָבר ִיְהֶיה יאּדַ וַ וּ , ָיִחיד ּכְ י ּמוֹ ִע  הנָ ְת ִה ". תוֹ בָ טוֹ לְ  ַהּדָ  ַאְרֵיה ַרּבִ
ֲ(ִניק ּיַ ִרית ֲארּוָחה יֹום יִמּדֵ  ַ(רנַּ לַ  ׁשֶ ׂשָ ֵדי ּבְ ק ּכְ יַ( , ַלּתֹוָרה ִלּבוֹ  ֶאת ְלַחּזֵ יֹון ַלֲ(ׂשֹות ַ(רנַּ לַ  ְוִהּצִ ל ִנּסָ  ׁשֶ

בּוַ(  י לצֶ ֵא  ָיִמים ׁשָ ׁש  ִזיְסל ַרּבִ ַבּקֵ ּמְ ָ ַה  רְלַאַח . ּמוֹ ִע  ְלֵהיִטיב ׁשֶ י ָחַזר בּוַ( ׁשּ מּוֵאל ַרּבִ ל ְלֵביתוֹ  ַאֲהרֹן ׁשְ  ׁשֶ
י ׁש  ּוִבְצִניעּות, ןיוִּ לֶ  ֵיהַאְר  ַרּבִ ּקֵ ֵני ֵאָליו ׁשּובלָ  ּבִ בָּ  ִמּפְ ּמֹוָתרֹות ְפׁשוֹ נַ  הלָ ֲח ׁשֶ  ֶאת םיֵּ ַק לְ  הּוא יףִד ּוַמֲ( , ּבַ

ְבֵרי ָנה ּדִ ׁשְ ת, ַהּמִ ּמְ  ּוַמִים ּתֹאַכל ַלחּמֶ בַּ  ּפַ ּתֶ  ׂשּוָרהּבַ ׁשְ ֲ(ִדינוּ  ַאךְ , הּתִ ׁש  ַנְפׁשוֹ  תּבַ ּקֵ , בוֹ ייִט ֵמ לְ  ֹסרְמ לִ  ּבִ
י יךְ  הּוא ּכִ ְבָנם ְצמוֹ ַ(  ֶאת ִלְראֹות ַיְמׁשִ י. ּמוֹ ִע  םּדָ ְס ַח  ַ(ל ַ(דלָ  ּתֹוָדה ֲאִסיר ָלֶהם ְוִיְהֶיה, ּכִ מּוֵאל ַרּבִ  ׁשְ

ַמר ַאֲהרֹן י ּוְלַאַחר, ַהְבָטָחתוֹ  ַ(ל ׁשָ ַרּבִ י, ִזְכָרם ֶאת רצַ נָ  עֹוָלָמם תיְלבֵ  ִנְפְטרוּ  תוֹ ְעיָ ַר וְ  ִזיְסל ׁשֶ ָנה ּוִמּדֵ  ׁשָ
יׁש  אֹוֵמר ָהָיה יֹום ַקּדִ ֵבית ָהַ(ְלִמין,  םיֶה נֵ וּ יּ צִ ִלְפֹקד ֶאת  ְועֹוֶלה םָת יָר ִט ּפְ  ּבְ ֵבןּבְ   . ְלהֹוָריו ןָמ ֱא נֶ  ּכְ

�  
    

ה ִאיׁש ֹראׁש ְלֵבית" ּטֶ ֶכם ִיְהיּו ִאיׁש ִאיׁש ַלּמַ ל וֹ ְרּכ ּדַ  –" ָתיו הּואֲאבֹ ־ְוִאּתְ ּכַ , עֹוָלם ׁשֶ רׁשֶ ה הּלָ ְגד& ִל  עֹוֶלה ָאָדם ֲאׁשֶ ַ�ל הַנֲ�ׂשֶ  הּוא, ּוַמְנִהיג רֹאׁש  ְוַנֲ�ׂשֶ ֲאָוה־ּבַ    ּגַ
ֲ�לֹוָתיו דֵר ְויוֹ  אן ְמִעיָדה ְוָלֵכן, ִמּמַ י, ַהּתֹוָרה ּכָ ִצ  נֹוַתר םֶה ֵמ  ֶאָחד ל, ְוָכ הּוא ָתיוֲאבֹ ־יתְלֵב  רֹאׁש  ּכִ ִפי ְדָקתוֹ ּבְ ָהָיה ּכְ  )יחד הרים ירננו(. ִניםָפ ְל  ׁשֶ

  
ָנה ֶאָחד ליּכִ ׂשְ ַמ  י לֶא  ּפָ ִלי ַרּבִ יץֵמרוֹ  ְצִבי ַנְפּתָ ׁשִ יֵמי, ּפְ  ּבִ

ין ָהעֶֹמר ְסִפיַרת ָפָניו ְוָתָהה, ֲ�ֶצֶרתַל  ַסחּפֶ  ּבֵ  ַמּדּוַ� : "ּבְ
ְנָהג ֶאת ָקְבעוּ  ּלֹא ַהּמִ ְמַחת ַלֲ�רְֹך  ׁשֶ ּוִא  ׂשִ יֵמי יןִנׂשּ  ּבִ

ִפיָרה ה תַו ְצ ִמ  ַוֲהֵרי? ַהּסְ ִרּיָ ה ּפְ , ֲחׁשּוָבה ָוהְצ ִמ  ִהיא ּוְרִבּיָ
ָבר הּוא ַקל ְוִכי ים נֹותְב ִל  ַהּדָ ּתִ ָרֵאל ּבָ ִיׂשְ  ּבוֹ  ֵהִציץ"? ּבְ
י ִלי ַרּבִ ָרָאה, ְצִבי ַנְפּתָ ֵאין ּוְכׁשֶ ּוָ  ׁשֶ א ָנתוֹ ּכַ  ְלַקְנֵטר ֶאּלָ

ָרֵאל ֵגיִמְנֲה  ַ�ל גֵל גְ ַל ּוְל  ׁש  הּוא ְוֵאין, ִיׂשְ  ֶאת ְמַבּקֵ
יב, ָהֱאֶמת ְגמּולוֹ  לוֹ  ֵהׁשִ ֶמיָך  ָרִאיָת  ְוִכי: "ּכִ  ינֵ ׁשְ  ִמּיָ

ִניםח& ְמ  ּקֹוְבִעים ּתָ ה ֶאת ׁשֶ ּנָ ל ַהֲחת& ֶטֶרם, םיֶה ֵא ָצ ֱא ֶצ  ׁשֶ  ּבְ
מוּ   קֹוְבִעים ֵאיָנם יםִח ּלָ מ& ְמ  סֹוֲחִרים? ה'יָר ִפ 'ּסְ ַה  ֶאת ִסּיְ

הַהֲח  מֹוֵ�ד ֶאת ּנָ ֵמי ְסִפיַרת רְלַאַח  ַ�ד, ת& ד&  ּדְ   "...ְנָיהַהּנְ

  

  

  
ָבה ַמִיםֲ� ּפַ  ָבה ִנְכּתְ ּתֹוָרה' ְקרּוֵאי' ַהּתֵ ֶבת ְוִהיא, ּבַ  ִנְכּתֶ

ּנּויּבְ  ְוִנְקֵראת ָפ  ָהִראׁשֹוָנה. ׁשִ ֵתנוּ ּבְ ה" סּוקּפָ ּבַ  ָרׁשָ  ֵאּלֶ
ִתיב" ָהֵ�ָדה ְקרּוֵאי ּכְ יוּ  ְקִריֵאי ׁשֶ  ְקרּוֵאי יֵר ְק וּ  ד"ּבְ

ָוא"ו,  הּבְ ִנּיָ ְ ת ְוַהׁשּ ָפָרׁשַ ָתן ַ�ל ְנָחסיּפִ  ּבְ  ַוֲאִביָרם ּדָ
ָ ", ָהֵ�ָדה ְקִריֵאי" ׁשּ ִתיב םׁשֶ יוּ  ֵריְק וּ  ו"ָואּבְ  ּכְ . ד"ּבְ

רּוְך : "ְלָכְך  ָיֶפה ןִסּמָ  נוּ ְוָנְת  ִרי ּבָ רוּ ", ִבְטְנָך ־ּפְ  -  ְך "ּבָ
ִמְדּבַ  ִרי, ו"ר רּבְ ִמְדַר . י"ר ְנָחסיּפִ  - ּפְ  ְמאֹור ׁש ּבְ

יִאים, בַת ּכָ  ָהֲאֵפָלה ׂשִ ַהּנְ ילוּ  ׁשֶ ּפִ בוּ  ַ�ְצָמם ִהׁשְ  ְוִנְכּתְ
ּבָ ַה  םיָה ּבִ גְ ִה  ְוָלֵכן, ָחֵסר  ְוֵאֶצל, ָמֵלא ְוִנְקָרִאים ה"ּקָ
יהוּ ׁשֶ  ֹקַרח תּוב םיָט ִע ְמ ִה  ו"ָואּבְ  ַ�ְצָמם ִהְגּבִ ַ�ל. ַהּכָ  ּבַ

אן ּכֹוֵתב ַהּטּוִרים א, ּכָ ַהּוָ ל ו"ׁשֶ , הָ� טוּ ְק  ְקרּוֵאי ׁשֶ
ְגַלל ל&  ּבִ ן ִמיֵאלׁשְ י־ּבֶ ּדָ הּוא צּוִריׁשַ ן ְמִריזִ  ׁשֶ  ָסלּוא־ּבֶ

ִדְבֵרי ָחָטא ל"ֲחזַ  ּכְ ל, ׁשֶ ה ִמיֵאלוּ ּוׁשְ ִגיַמְטִרּיָ  ְמִריזִ  ֶזה ּבְ
ן א ָרהֵס ֲח  ֹקַרח ֵאֶצל, ְוָלֵכן ָסלּוא־ּבֶ  ְלִפי ְלַגְמֵרי ו"ַהּוָ

ם ּלָ ּכ& ִע  ָהיוּ  ׁשֶ יִאיםנְּ ּבַ  ְוָכאן, יםְרׁשָ  ֲאֵחִרים ָהיוּ  ׂשִ
יִקים ִצּוּוי ֵריְק ' לֹוַמר ֵיׁש . ַצּדִ גּור  ְולֹא' ּבְ ָ ִפי ַהׁשּ   .יִר ְק ּכְ

  

  
ית ִנ� ֵ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ י ּבַ ִנ� ֵ ֶדׁש ַהׁשּ ֶאָחד� ַלֹח�  )  א, א( ּבְ

י  ִנ� ֵ ֶדׁש ַהׁשּ ַטֲ�ֵמיַלֹח� ז ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ  ְלִדְבֵרי. ְלַרּמֵ
ִ ַר  א, 'י"ׁשּ ּבָ ׁשֶ רֹות ּכְ ִכיָנתוֹ  ְלַהׁשְ  א'ּבְ . םָא נָ ְמ  ֲ�ֵליֶהם ׁשְ

ִניָסן ן הּוַקם ּבְ ּכָ ׁשְ ר ּוְבֶאָחד ַהּמִ ִאּיָ  ְוהֹוִסיף'. םָא נָ ְמ  ּבְ
ְזָרִחי ר א'ּבְ  אֹוָתם הנָ ּמָ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ , ַהּמִ ִאּיָ ִאּלוּ  בׁשַ ְח נֶ , ּבְ  ּכְ

ָבר אֹוָתם ָמָנה ִניָסן א'ּבְ  ּכְ ָאז, ּבְ ִכיָנה ְרָתהׁשָ  ׁשֶ ְ , ַהׁשּ
בֹות תמוֹ ָ� ְט מ&  ְוָלֵכן ַקְדָמא ַהּתֵ ָה , ְזָלאְוַא  ּבְ ִאּלוּ  יֵו ׁשֶ  ּכְ

ים   )פני יוסף(. ְלַמְפֵרַ�  ןָא נָ ּמְ ׁשֶ  בׁשָ ְח נֶ ְו , ְוָהַלְך  ִהְקּדִ
�  

ֵדיֽאּור ן־ׁשְ ּור ּבֶ ן ֱאִליצ�  )  א, ה( ִלְראּוֵב"

יִאים ׂשִ הּפָ ּבַ  ַהּנְ ָזֵקף ְטָ�ִמיםמ&  ָרׁשָ  חּוץ, דֹולגָּ  ּבְ
ה ָ�לֹש ְ ׂשָכר, ִמׁשּ ָ ְנָיִמין, ִיׂשּ ִלי ּבִ ֵהם, ְוַנְפּתָ ַפ  ׁשֶ ָטאּבְ  ׁשְ

ז. ןָקטֹ  יא ְלַרּמֵ ׂשִ ּנָ ֵדי ְוָגדֹול ָזקּוףִיְהֶיה  ׁשֶ ְמעוּ  ּכְ ׁשְ ּיִ  ׁשֶ
קֹולוֹ  ׂשָכר אּוָלם, ּבְ ָ ֵהם ִיׂשּ  יֵק ְס עוֹ ְו  ִביָנה ייֹוְדֵ�  ׁשֶ
י ָראּוי ֵאין, ּתֹוָרה ׂשִ ַהּנָ ֶאה אׁשֶ ְלִמיֵדי ַ�ל ִיְתּגָ  ּתַ

א ֲחָכִמים ׁשּוט ֶאּלָ ְנָיִמין ְוֵכן, ְוָקָטן ּפָ הּוא ּבִ  ִעירְצ  ׁשֶ
ָבִטים ְ ֶבט ְוֵכן, ַהׁשּ ִלי ׁשֵ ר ַנְפּתָ ְזּכָ ּמ& ּתֹוָרה ָהַאֲחרֹון ׁשֶ , ּבַ

י ְוָראּוי ּמִ ַדם ׁשֶ ּקָ ְהֶיה לוֹ  ׁשֶ   )כנף רננה(. ָ�ָליו ַמֲ�ֶלה לוֹ  ּתִ
�  

ל, הּוא ֶזה רְלָדָב  ןִסּמָ  ּכָ יא ׁשֶ ְטָ�ם ְרִביִעי ָנׂשִ ָזֵקף מ&  ּבְ
דֹול ת ּגָ ֶ�לֹש ַפ  לוֹ  ַהּקֹוְדִמים ּוׁשְ ָטאּבְ  ָנםְוִסּמָ , ןָקטֹ  ׁשְ

נֵ  ְנָיִמין -  י"ּבְ ִלי, ּבִ ׂשָכר, ַנְפּתָ ָ  ר"גַּ , ְלָכְך  ןִסּמָ  ְועֹוד. ִיׂשּ
דֹול ג' -  ק"ּדַ  ל ד', ָרם ּגָ ת. ָקָטן ּדַ ָבר ְוִסּבַ  יּכִ , ַהּדָ

ְנָיִמין ָטן הּוא ּבִ ָבִטים ַהּקָ ְ ׁשּ ּבַ ִלי, ׁשֶ  ַאֲחרֹון הּוא ַנְפּתָ
ָגִלים ּדְ ּבַ ׂשָכר לגֶ ּדֶ  ְוַ�ל, ׁשֶ ָ ר ָהָיה ִיׂשּ ּיָ אֹור ָיֵרַח  ְמצ&  'ַהּמָ

ָטן' ָהָיה ְוַגם, ַהּקָ   )פרדס רימונים(.  ְצמוֹ ַ� ֶאת  טֵ� ַמ ְמ  ׁשֶ

  

ׁש  ְדּגָ  מ&
 

 חּלָ מ& ְמ 

 ִ 

ְטָ�ם   מ&
 


