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יו ׁש ׂשוֹ ְמ  הָהְיָת  ַהּתֹוָרה ל ַחּיָ י ׁשֶ א ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ַרּגָ ִ ִמ  ׁשְ  ָהָגה ּוָבּה , הבָ ינוֹ ׁשּ
ל ַפע"ַה . ָיָמיו־ּכָ ֶ ים ׁשּ לֹויְ " ַחּיִ ַמע ְנּבּוְרגזֶ ִמּקְ ַ#ם ׁשָ י, ֵמֲחִסיָדיוד ָח ֶא ֵמ  ּפַ  יֹותְה בִּ  ּכִ

י בֶ  ָהַרּבִ ָנה, מֹוִניםׁשְ  ןּכְ ֵליל ּפָ פֹותַה  ְלַאַחר ּתֹוָרה תַח ְמ ׂשִ  ּבְ , ְלָחנוֹ ׁש)  ַוֲ#ִריַכת ַהּקָ
ל ָנא הֹוֵצא, 'לְמ ְה ַאְבֶר : "ְוָאַמר, אוֹ בָּ גַּ ֶאל  י, ילַ ָ# ֵמ  ִאיׁש  ּכָ ה ֲאִני ָחׁש  ּכִ ְלׁשָ  ח)

דֹוָלה ם ָיְצאוּ ". ּגְ ּלָ ִית־ִמן ּכ) י, ַהּבַ ר ְוֶהָחִסיד. ְלַחְדרוֹ  ִנְכַנס ְוָהַרּבִ ה ְמַסּפֵ ֲ#ׂשֶ , ַהּמַ
ָהָיה א, ִמיםיָ לְ  ָצִעיר ָאז ׁשֶ ַחת ִהְתַחּבֵ תוֹ  ּתַ ל ִמּטָ י־ׁשֶ ה. ָהַרּבִ י ְוִהּנֵ  מֹוִציא ָהַרּבִ
ָמָרא ֶהם ַהַחג ְיֵמי רְלַאַח , ִהְתַלֲהבּותבְּ  ִלְלֹמד ּוַמְתִחיל, ֵמָהָארֹון ּגְ  ָנַתן לֹא ּבָ
ָנה ְבָרה תָהֲ#ֵיפוּ . ְלֵ#יָניו ׁשֵ ִעיר ַ#ל ּגָ מּורֹות, ַהּצָ ִהְתעֹוֵררּוכְ , ֶנֶ#ְצמוּ  ֵ#יָניו ׁשְ  ׁשֶ

ֵהִאירכְּ  י הָא ָר , ַהּיֹום ׁשֶ ָהַרּבִ ב ׁשֶ ִקיָדה ֶמֶרץבְּ  ֹוָרהּת בַּ  ְוהֹוֶגה ֲ#ַדִין יֹוׁשֵ   ...ּוִבׁשְ
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י ִוי ְיִחיֵאל הש.ֶ מֹ  ַרּבִ ֵטיְ  ַהּלֵ ׁשְ ַ#ל, ב'רוֹ זְ אוֹ ֵמ  ןֶאּפְ ת ֵאׁש " ּבַ  רֹוֵקד היָ ָה ", ּדָ
ְמַחת ׂשִ ָכל ּתֹוָרה ּבְ הּוא, ָרהַהּתוֹ  בֹודכְ לִ  ֹעז ּבְ ׁשֶ ָידוֹ  חֹוֵבק ּכְ  ָקָטן ּתֹוָרה ֵסֶפר ּבְ

ָחס יק ּוְמי) קּוָפה. יֹוִמין ְוַ#ּתִ ּתְ ִהְתגּ  ּבַ ָאֶמִריָקה ֹוֵררׁשֶ ִרּקּוִדים ַמְפִליא היָ ָה , ּבְ  ּבְ
ָחִדים ְמַחת ְמי) ׂשִ ךְ  ָחַדל אּוָלם, ּתֹוָרה ּבְ ַ#ם ְלַאַחר ִמּכָ ּפַ ַמע ׁשֶ ֶאְמַצע ׁשָ  ּבְ

פֹות נוּ : "ַהּקֹוֵרא ָדםָא  ַהַהּקָ י־ֶאת ִלְראֹות ִלי ּתְ יִתי ֲהֵרי, ָהַרּבִ ָחד ָ#ׂשִ ְמי) ֶרךְ  ּבִ  ּדֶ
ה ּכָ ֵדי ְלָכאן ֲאר) ְמַחת לֹוַמר ָהָיה ְוָרִגיל"... רֹוֵקד ִלְראֹותוֹ  ּכְ ׂשִ יֹום: "ּתֹוָרה ּבְ  ֶזה ּבְ

ִאים ל ֶאת ְמַמּלְ יִסים־ּכָ ָרכֹות ַהּכִ ֵהרְלִה  ֵיׁש  ַאךְ , ִויׁשּועֹות ּבְ ּלֹא ּזָ ָדם ׁשֶ   ". ְלַאּבְ
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י א ְלַרּבִ ַרּגָ ל ּה לָּ #)  ֵמִקים, לֹוִביץֶמְנּדְ  לבְ יְ ַפ  ׁשְ ַאְרצֹות ּתֹוָרה־ׁשֶ ִרית ּבְ  ָהְיָתה, ַהּבְ
ה ֲהָבָנה ּקָ ה ֲ#מ) ֶחֶדת ְוִגיׁשָ ְלִמיד־ְלָכל ְמי) לֵ . ּתַ ִמיִני ילּבְ  ֶאְצלוֹ  ַח ִהְתָאֵר , ֲ#ֶצֶרת ׁשְ

ְלִמיד י יָוןּוִמכֵּ , ֶאָחד ּתַ ַרּבִ א ׁשֶ ַרּגָ הל כֹ ֱא לֶ  גַה נָ  לבְ יְ ַפ  ׁשְ ּכָ ּס) ִמְנַה , ּבַ  יְיהּוֵד  רֹב גּכְ
ִעיר אֹוְרחוֹ  ְוִאּלוּ , ְרָיהְנגַּ ה)  ךְ  ַהּצָ ּיֵ ּתַ ָחה ִהׁשְ ּפָ ּלֹא ּופֹוִלין היָ יצְ לִּ גַּ  ִמּיֹוְצֵאי ְלִמׁשְ  ׁשֶ

ִמְנָהג ֶהֱחִזיקוּ  ַאג, ֶזה ּבְ ּפַ  ֵמרֹאׁש  ּדָ ל ְחּתוֹ ְלָמֹסֶרת ִמׁשְ ְלִמיד־ׁשֶ ד, ַהּתַ  ּוִמּיָ
ת ְתִחּלַ ה ּבִ ּדָ (# ִנים ראוֹ ְמ בִּ  לוֹ  ָאַמר ַהּסְ ה: "ּפָ ֵתנוּ  ּתֹאַכל, יֲחִביבִ , ַאּתָ ּכָ ס) ַחת ּבְ  ּתַ

ג ַטע, ַהּגַ ּקֶ ל ּבַ ה ַהּדֶֹפן ׁשֶ ּקָ י, ָהֲ#מ) ֵביְתֶכם ֲהֵרי ּכִ ְיָלה לכֹ ֱא לֶ  ָנֲהגוּ  ּבְ ִית ַהּלַ ּבַ  ְולֹא ּבַ
ה ּכָ ּס) ן רּוְלַאַח ". ּבַ ָמ ַה  ְלַאַחר, ֹוםיּ כַּ : "ְוָאַמר הֹוִסיף ִמּכֵ ה יְיהּוֵד  תַד ׁשְ  ֵאירֹוּפָ

ֹוָאה ׁשּ ה ּבַ ּמָ ל נֹוְתרוּ , ָהֲאי) ַ#ט ְמַ#ט ׁש ֶד ַהּקֹ  ְקִהּלֹות־ִמּכָ ּמְ ּבַ  ְמֹאד ָחׁשּוב ְוָלֵכן, ׁשֶ
ל ּכָ יךְ  ֶאָחד־ׁשֶ ִמְנַה  ִלְנהֹג ַיְמׁשִ ר, ֲאבֹוָתיו גּכְ ם־ֶאת וּ ָמְסר ֲאׁשֶ ֶהם ִלְנֹהג ַנְפׁשָ , ּבָ
ֵדי ָרֵאלה לָ ֲח ְונַ  םׁשֵ  ָלֶהם ַלֲ#ׂשֹות ּכְ ִיׂשְ ָ ּתִ  ְולֹא, ּבְ   ". , ָחִליָלהּתֹוָרָתם חכַ ׁשּ
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ָרֵאל תבַ ֲה ַא "ָה  ֵאֶצל יְז'ִניץ" ִיׂשְ פֹותַלֲ#רְֹך  ָנהּוג היָ ָה , ִמּוִ ִמיִני ַהּקָ ׁשְ  תֶר צֶ ֲ#  ּבִ
ֶ#ֶרב ֵליל ְוֵכן ּבָ ָ#ַבר ְלַאַחר. תוֹ ָר ֳח ָמ לְ וּ  ּתֹוָרה תַח ְמ ׂשִ  ּבְ  ֲהגוּ נָ , ןיְ ּדַ ְר וֶ ְס רוֹ גְּ  ִעירלָ  ׁשֶ
ה ִחּלָ ֵבית דבֵּ ְלכַ  ּתְ ְדָרׁש ־ּבְ ִדים ֶאת ַהּמִ ּבָ יַאת ַהְמכ) ְנׂשִ ֵ#ת ּתֹוָרה ֵסֶפר ּבִ  ּבְ

פֹות ְמרּוַצת אּוָלם, ַהַהּקָ ַמן ּבִ ׁש  ַהּזְ ּקֵ ים יֵר ְמ ִא "ָה  נוֹ בְּ  ּבִ ל" ַחּיִ ְנָהג־ֶאת ְלַבּטֵ , ַהּמִ
ים ְוָאִביו ְתַנאי ְלָכךְ  ִהְסּכִ יר ּבִ ְסּבִ ּיַ ּבֹות־ֶאת ׁשֶ ְנָהג ְלִבּטּול ְוַהְמִניִעים ַהּסִ . ַהּמִ
ֵאר ים"  ּתֵ ְפֵניָה"ִאְמֵרי ַחּיִ ָהל ּבִ ֶפׁש  ָ#ְגַמת ֶאת ַהּקָ ּבּוִדים ַהּנֶ ַהּכִ  רְלַאַח , ּגֹוְרִמים ׁשֶ

ים ִעּתִ ּלְ נִּ  ֵאּלוּ כָּ  ִנְמָצִאים ׁשֶ יַאת םָת נָ ְזָמ ַה  ֵסֶדר ֵמֲחַמת ִעיםְפגָּ ׁשֶ , ּתֹוָרה ֵסֶפר ִלְנׂשִ
ֵכן ְולֹא ים ִיּתָ ְזַמּנִ ּבִ ִבים יםבִ גָּ ׂשְ נִ  ּכֹה ׁשֶ ְ  דוֹ בכָּ  ִעְנְיֵני ַ#ל חֹוׁשְ . אּותְוִהְתַנׂשּ

ךְ  ֶהְמׁשֵ ָבָריו ּבְ ר ּדְ י, ִסּפֵ ת גִמְנַה  ּכִ ּקַ ּבּוִדים ֲחל) ים ּגֹוֵרם ַהּכִ , דֹוןּוָמ  ִריבלְ  ְלִעּתִ
ין ָלדּון, ַהַחג ַאַחר ץלַ ֱא נֶ  ַאף ּוַפַ#ם ים ינֵ ׁשְ  ּבֵ ְרָצה ִנּצִ ּפָ יֵניֶהם ׁשֶ  ְמִריָבה ּבֵ

ִעּצּומוֹ  ל ּבְ תֹוָצָאה ַהַחג־ׁשֶ ךְ  ּכְ ְלטוּ  לֹא ְתָחהִר  ּוֵמרֹב, ִמּכָ ַ#ְצָמם ׁשָ  ֶאת ֶזה ְוִהּכוּ  ּבְ
יֵדיֶהם ָתְלׁשוּ ַאף וְ , ֶזה  ֵמָאז, ְוָאְמָנם. ַ#םזַ  ֵמרֹב תֶס נֶ כְּ ַה  יתבֵּ  תוֹ ׁש ְר בְ נִ  ֶאת ּבִ

יחוּ  יָמה־ַ#ל ַהּתֹוָרה ִסְפֵרי ֶאת ִהּנִ   .ִעּמוֹ  ִלְרֹקד ְוָהַלךְ  ֵסֶפר ָנַטל ֶאָחד־ְוָכל, ַהּבִ
  

  

י סּוק ֶאת ּדֹוֵרׁש  ָהָיה ִמּוֹוְרִקי לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ַרּבִ ַהּפָ
ע ָרב ׁשַ יִתי ִמּפֶ ִמיִני ַ#ל, ָאז ֵאיָתם ְוִנּקֵ , תֶר צֶ ֲ#  ׁשְ

י ה ז"ָא  ּכִ ִגיַמְטִרּיָ הּוא, מֹוָנהׁשְ  ּבְ ִמיִני ַהּיֹום ׁשֶ ְ ַהׁשּ
ל ּכֹות־ׁשֶ ֵדי, ס" ז ּכְ ָאז ְלַרּמֵ ה ׁשֶ ָהָאָדם ִמְתַנּקֶ
רֹונֹוָתיו ֵמֲ#  ּפֵ  )בישישים חכמה(. ּוִמְתּכַ
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ל ים ּכָ ּכּו ְלַרְגֶלָך ־ַאף חֵֹבב ַ#ּמִ ָיֶדָך ְוֵהם ּת" יו ּבְ ְקדֹש'ָ
ֹרֶתיךָ  ּבְ א ִמּדַ ָ תַח ְמ ׂשִ  יֹום ִנְרַמז סּוקּפָ בַּ  - )לג, ג( ִיׂשּ

ל. ּתֹוָרה יודֹ ְק ־ּכָ ָיֶד  ש'ָ ַהּתֹוָרה ִסְפֵרי ֵהם ךָ ּבְ
תּוִנים יֵדי ַהּנְ ָהלַה  ּבִ פֹות ּקָ ַהּקָ ּכוּ ּת"  ְוֵהם, ּבַ
ָפִריםַה  ָכלְו  נֹוָטִריקֹון ִריםְמ  ּסְ ּטָ ֶסףּכֶ י ּפּוֵח ּתַ  #)

ְלָחן ּוָבאּמ כַּ , ָזָהבוְ  ׁש) ים ָ#רּוךְ  ּבְ עֹוׂשִ ּפּוֵחי ׁשֶ ּתַ
ֶסף בֹות, ְלנֹוי ּתֹוָרה ְלֵסֶפר ְוָזָהב ּכֶ ּפּוֵחי ְוַהּתֵ ּתַ
ֶסף ה ְוָזָהב ּכֶ ִגיַמְטִרּיָ ָך ְלַרְגֶל . ַהּתֹוָרה דּבֵ ְלַכ  הזֶ  ּבְ

רֹוְקִדים א, ַהּתֹוָרה בֹודְכ ִל  ׁשֶ ָ ֹרֶתיךָ  ִיׂשּ ּבְ ֵהם ִמּדַ
ִאים ַהּתֹוָרה ִסְפֵרי ָ ׂשּ ּנִ יֵדי ׁשֶ ָהל ּבִ ןְוִסּמָ . ַהּקָ

ְמַחת יׂשוּ ׂשִ  נֹוָטִריקֹון וּ "בׁשְ ּתֵ  ּכֹתּס) בַּ , ּתֹוָרה ְלׂשִ
ְמַחתּבְ  ְמחוּ ׂשִ ְו  ַאַח  ֹוָרהּת  ׂשִ ּכֹות רׁשֶ  )אור תורה(. ס)
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לג, ( בַיֲ#קֹ  תְקִהלַּ  המֹוָרׁשָ  הֹמש.ֶ  וּ ָלנ־הִצוָּ  הּתֹוָר 

בֹות יסֹוֵפ  - )ד ה  ּתֵ ִגיַמְטִרּיָ יַח ּמָ ַה ּבְ י דִו ּדָ ־ןּבֶ  ׁשִ , ּכִ
ְזכּות ָרֵאל זֹוִכים ַהּתֹוָרה ּבִ ה ִיׂשְ ּלָ א) ְוָדְרׁשוּ , ַלּגְ
סּוק־ֶאתֲחַז"ל  ְלִמיֵד  ֵאּלוּ  יךָ ְלַרְגֶל  ּכוּ ּת"  ְוֵהם ַהּפָ י ּתַ

 )בית מאיר(. תֹוָרהלְ  ַרְגֵליֶהם יםִת ּתְ ַכ ְמ ַה  ֲחָכִמים
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י בֹות ָראׁשֵ סּוק ּתֵ ה ַהּפָ ִגיַמְטִרּיָ י ּבְ ׁשִ ַהּתֹוָרה, ׁשֶ ּתֶ
ל ּכֹחוֹ  תׁשֶ ּתֶ ַמ  בֹות יְוסֹוֵפ , ָאָדם־ׁשֶ ְך "ַת ָח  ּתֵ
ים חֹוֶתֶכתׁשֶ  לּוי ָהָאָדם.  ַחּיִ  )באתי לגני(ּוָבה ּתָ

�  

ַחג ּכֹות ּבְ ֵני זֹוִכים ַהּס) ָרֵאל ּבְ יִזיןא) לָ  ִיׂשְ ּפִ ל ׁשְ ׁשֶ
לֹום ָ#ָליו ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ָ ב ְוהּוא, ַהׁשּ ַ#ד ִמְתַ#ּכֵ

ְעָנא סּוק ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , הּבָ ַר  הֹוׁשַ ּפָ ביׁשֵ  ְוהּוא ּבַ
ב, ָהֹאֶהל־ַתחּפֶ  ָבה ׁשֹוןלְ  יֹש'ֵ ָהֹאֶהל ְוֵתַבת, ַ#ּכָ

ְעָנאוֹ ה נֹוָטִריקֹון ְעָנאה לֵֹקינוּ ֱא  ַמַ#ְנךָ ְל  ׁשַ , ֹוׁשַ
ְעָנאה ְוֵכן עֹותְל  לֵא  ֹוׁשַ ְעָנאה מֹוׁשָ ְוִאם. ֹוׁשַ

ב הּוא זֹוִכים ז, ּתֹוָרה תַח ְמ ׂשִ  ַ#ד ִמְתַ#ּכֵ ּמָ ּוְמר)
ֵתַבת ִהיא ֹאֶהל ּבְ הַא  נֹוָטִריקֹון ׁשֶ ָת ֵא ְר ָה  ּתָ

ב הּוא, זֹוִכים ְוִאם. ַדַ#תָל  הֲחנ"  ַ#ד ִמְתַ#ּכֵ , ּכָ
ז ָהֹאֶהל ֶפַתחבְּ  ְוִנְרַמז יתוֹ  ַתחּפֶ  ַ#ל ַהְמַרּמֵ ּבֵ

ב זֹוִכים ְוִאם, ץחוּ בַּ ִמ  לּום ַ#ד ִמְתַ#ּכֵ ׁשְ ְיֵמי ּתַ
ה ּכָ ִמים ַהֲחנ" ַסּיְ ּמְ ׁשֶ ִמְניַ , ֵנרֹות ו"ל ְלַהְדִליק ּכְ ןּכְ

ַבת ִהיא ֹאֶהל ּתֵ ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ  )אבני נחל(. "ול ּבְ
�  

ְמַחת זֶמ ֶר  ַח  סּוקּפָ בַּ  ּתֹוָרה ְלׂשִ ַלְמַנּצֵ
ִמיִנית־ַ#ל ְ י, ַהׁשּ ִמיִנית ּכִ ְ ֹוםי ּיֹוםַה  נֹוָטִריקֹון ַהׁשּ
 )מחׂשף הלבן( .ַחדיַ  ֹאדְמ  הְמָח ׂשְ נִ  ֹוָרהּת  תַח ְמ ׂשִ 

  שמיני עצרת ושמחת תורה, כ"ב בתשרי תשע"ז -פרשת וזאת הברכה     
.  
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ה ה- ּתֹוָרה ִצּוָ   ָלנּו ֹמש'ֶ

ה ַ#ר ָהָיה ֲהָבָנה ְקׁשֵ רֹונֹות ּוַבַ#ל, ׁש יבִּ ַא  ַאְבָרָהם ַהּנַ ׁשְ ים ּכִ ׁשִ יֹוֵתר ַחּלָ ל הָמ וּ אְמ . ּבְ ֶ  הַמ ־ִמּכָ ַמ ׁשּ  לֹא דּלָ
ִזְכרֹונוֹ  נֹוַתר ה ְוהּוא, ּבְ ָ ים ִלְכֵדי ָהאֹוִתּיֹות־ֶאת רבֵּ ְלַח  ֲאִפּלוּ  ִהְתַקׁשּ ִטים ִמּלִ ּפָ ִפּלֹוָתיו־ֶאת ְוַאף, ּוִמׁשְ  ָקָרא ּתְ

ה־ַ#לבְּ  י ָאִביו. ּוְלָרִביַ#  ִליׁש ׁשְ לִ  ְלֶמֱחָצה ּפֶ ל הבָּ ַר , ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ ָאר ֹודּוְבע, ָהָיה ֶמְזִריְטׁש ־ׁשֶ ָניו ׁשְ  ָהיוּ  ּבָ
ם ּלָ ְלִמיֵדי ּכ) ְפָלִגים ֲחָכִמים ּתַ ט ,מ) ּלֵ ן ִהְתּבַ ל ַהּבֵ ֱחׁשָ  היָ ָה , ָהֲ#צּוָמה תוֹ וּ רֲ# בַּ  ַלְמרֹות אּוָלם. תוֹ יבוּ לִ ֲ# בַּ  ַהּנֶ

ַ#ר ִמים, ְכִליתַת בְּ  ִיםַמ ׁשָ  ְיֵרא ַהּנַ יו ּתָ ַמֲ#ׂשָ  ֱהיֹותוֹ  ַ#ל ּבוֹ  יםִס לְּ ַק ְת יּו ִמ ָה  ֲחֵבָריו .תלוֹ צָ ֱא נֶ  ִמּדֹות ּוַבַ#ל ּבְ
ׁש  ָהָאֶרץ־םְוַ#  רּבוּ  ל הּואַאְך , ַמּמָ ַאֲהָבה יוָר וּ ּס יִ ־ֶאת ִקּבֵ ִמים. ּבְ ַ#ר, ֶזה רַאַח  ֶזהבָּ  ָנְקפוּ  ַהּיָ יַ#  ְוַהּנַ  ְלֶפֶרק ִהּגִ

ׁש' 'ָהִאיׁש  י, ָהָאב ַדעיָ . ְמַקּדֵ ּה  ַהּטֹוב מוֹ ׁשְ  ַאף־ַ#ל ּכִ ַרּבָ ל ּכְ  לֹא, ֲ#ִטיָרהַהּמַ  וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ְוִיחּוס יְטׁש ֶמְזִר ־ׁשֶ
ְהֶיה ְרּכוֹ  ּתִ ּדּוֵכי ּדַ ׁשִ נִּ  ָגהסוּ  נוֹ בְּ  ּבְ ֹוׁשַ ׁשּ יא ִיְרֶצה ִמי ןכֵּ ׁשֶ , יםּבַ ִ ּתוֹ  ֶאת ְלַהׂשּ  ָהָאב ֵאפֹוא ץלַ ֱא נֶ  .ֶרץָהָא ־ְלַ#ם ּבִ
ר ךְ ּוְלַבּסֹוף , בַר  ָממֹון ְלַפּזֵ ּדֵ ּתַ יו ּוַבַ#ל דבָּ כְ נִ  ִאיׁש , ֶמְזִריְטׁש  ֵביׁשְ ִמּתוֹ  ֶאָחד ִעם ִהׁשְ ַ#ּמָ  יַרבִּ  מוֹ ׁשְ וּ , ּבְ

ַפס לֹא ָהִאיׁש . ַהּכֵֹהן הוּ ִליָּ ֵא  ִנית ָרהִמׂשְ  ּתָ ְרֵנס ַרּבָ א, יוּפָ כַּ  לַמ ֲ# ֵמ  ְוִהְתּפַ ָהָיה ֶאּלָ ַ#ל ׁשֶ , ְמֹפָאר ִיחּוס ּבַ
ל ֲחָתנוֹ  יֹותוֹ ְה בִּ  י, ַהּנֹוָדע ַהּפֹוֵסק ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ ַ#ל אָד ְר יוּ ְפ ִמ  ׁשְ מּוֵאל תיבֵּ " ּבַ אֹוָתם. ָהֵ#ֶזר־ֶאֶבן ַ#ל" ׁשְ  ּבְ

ֶהָחָתן, ָנהּוג ָהיוּ  ָיִמים ְרכַּ  ֶאת ְמָבֵרךְ  ָהָיה ׁשֶ זֹון תּבִ קֹול ַהּמָ ה ָרם ּבְ ּתֶ ִמׁשְ ּוִאין ּבְ ׂשּ ים־ֶאת ּומֹוִציא, ַהּנִ  ָהַרּבִ
ֵני ָיְדעוּ . חֹוָבָתם ְיֵדי ל וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ּבְ י, ןנַ ּדְ  ֶהָחָתן ׁשֶ ֶרַגע ּכִ ח ּבָ ְפּתַ ּיִ יו־ֶאת ׁשֶ  סלֶ ֶק וָ  ַ#גלַ לְ  ִיְהֶיה, ךְ ֵר בָ לְ  ּפִ

ֵ#יֵני ֹוְמִעים ּבְ לֶּ  ְוָהֱאֶמת, ַהׁשּ ְתּגַ י לכֹּ ־ְלֵ#ין הּתִ ם ּכִ ְרכַּ  ּגַ זֹון תּבִ ִהְלָכָתּה  ַהּמָ  ָטְרחוּ . ךְ ֵר ְלבָ  יֹוֵדַ#  הּוא ֵאין ּכְ
ֶמׁשֶ  יוָח ֶא  ֵאפֹוא ים ָיִמים ךְ ּבְ ּכִ נְּ , ֲאר) ָאְזָניו וּ נְוׁשִ ל־ֶאת ּבְ ְרכַּ  ֵסֶדר־ּכָ זֹון תּבִ יל, ַהּמָ  ַ#ְצָמם־ֶאת ְלַהּצִ

יֹון־ִמן ּזָ ַ בַּ . ַהּבִ תׁשּ ְפֵני ּבָ ּלִ ה ׁשֶ ּנָ ר, ַהֲחת) ֲאׁשֶ ֵני ּכַ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ת ֶאת ַיַחד ָסֲ#דוּ  ַהּמִ ּדַ ת ְס#) ּבָ ַ ְקׁשוּ , ַהׁשּ  ֵמֶהָחָתן ּבִ
ְרכַּ  ךְ ֵר ְלבָ  זֹון תּבִ ֵדי, ֹולקבְּ  ַהּמָ ה ִלְקַראת ִכינוֹ ָה לְ  ּכְ ּנָ ה, ַהֲחת) ַכח ֶהָחָתן. רבֶ ׁשֶ וָ  ׁשֹד ְוִהּנֵ ל־ֶאת ׁשָ  הַמ  ּכָ
 ֶ ַמדׁשּ יטוּ , ָ#צּור ּוִבְכֵאב ַ#םזַ בְּ . ְמיֹוןּטִ לַ  ָיַרד לֶהָ#ָמ  ְוָכל, ּלָ ָחה ּוְבֵני יוָח ֶא  ּבוֹ  ִהּבִ ּפָ ׁשְ ּה  ַהּמִ ּלָ  ּלֹאׁשֶ  ַ#ד, ּכ)

ְלטוּ  ַ#ְצָמם ׁשָ ְסּכּול ֵמרֹב ּבְ ּבוֹ , הצָ ַהחוּ  ֶהָחָתן ָיָצא. ָמָרה ּוִבְנִזיָפה ָ#ָרהגְ בִּ  הצָ ַהחוּ  הוּ חוּ לְּ ׁשִ וְ , ּתִ ּלִ ׁשֶ  ַמר ּכְ
ר ְלָכל ךְ לַ ְוָה , ָ#ָליו ָ יִ  ֲאׁשֶ ה. ַרְגָליו הוּ אוּ ׂשּ ַ#ר ַ#ְצמוֹ ־ֶאת מֹוֵצא הּוא ְוִהּנֵ ּיַ דֹול ּבַ בְּ  ַהּגָ ב. ָהִעיר יֵת כְּ ְר יַ ׁשֶ  ָיׁשַ

ְמעֹוָתיו נֹותיְ ְע ַמ , ֵ#ץ םֶד גֶּ  ַ#ל חוּ  ּדִ ַרץ ְוהּוא, ִנְפּתְ ל ִרּבֹונוֹ . "ַמר ִכיבְ בִּ  ּפָ ֶדַמע לִילֵּ "! עֹוָלם־ׁשֶ  ְוקֹולוֹ , ּבְ
ַמע הדּ בַּ  ִנׁשְ ִביב ּוִמּיָ ּסָ ּמִ ל ָרִציָת  ִאם, "ׁשֶ ֶאְגּדַ ֵני, ָהָאֶרץ־םְוַ#  רּבוּ  ִלְהיֹות ׁשֶ ַתְלּתָ  הָמ  ִמּפְ ֶגַזע אֹוִתי ׁשָ  ּבְ

ָחה ּפָ ל ִמׁשְ אֹוִנים ׁשֶ ְפָלִגים ּגְ ָחה נֹוַלד ָהִייִתי ִאּלוּ  ָהָיה טֹוב ֲהלֹא? מ) ּפָ ִמׁשְ ׁשּוָטה ְיהּוִדית ּבְ ֵני ָהיוּ  ְולֹא, ּפְ  ּבְ
ָחה ּפָ ׁשְ ְגָלִלי סֹוְבִלים ַהּמִ דֹוִלים ּכֹה ּוִבְזיֹונֹות ֶ#ְלּבֹונֹות ּבִ ֶ#ְטִיי ִלְסּבֹל ֵהם ְצִריִכים פֹואֵא  ַמּדּוַ# . ּגְ "? ּבְ

ל ּבֹוֶכה הּוא ּוְבעֹוד ּלֵ ף, ףֶר ֶה  ְללֹא ּוִמְתּפַ ם ִהְתַ#ּיֵ בָהֵ#  ַ#ל ְוִנְרּדַ יָבה ִאיׁש  רֹוֶאה הּוא ּוַבֲחלֹומוֹ . ָהַרךְ  ׂשֶ  ׂשֵ
ִנים ּוַבַ#ל ּפ , ְמִאירֹות ּפָ קֹול ַרךְ  לוֹ  רֵמ וֹ ְוא הנֶ וֹ ׁשֶ בָּ ַה : "ּבְ ַצַ#  ָרָאה ה"ּקָ ַמע ֶאת וְ  ְרךָ ּבְ  אֹוִתי ַלחׁשָ וְ , ךָ ְת יָּ כִ בְּ ׁשָ
ה. ךָ ְת ְלֶ#ְזָר  ָלבֹוא ךָ  חַת ִיּפָ , ךְ לַ יֵא וָ  ֵמַ#ּתָ אּוָלם ִלּבְ ל ּכְ ר, ּתֹוָרה ְלַקּבֵ קּום ְוַכֲאׁשֶ ָנְת  ּתָ ְ חּוׁש  ,ךָ ִמׁשּ י ּתָ  ּכִ

ְלִמיד ְבָהק םָחכָ  ּתַ ה מ) א. ַאּתָ ֲאִני ֶאּלָ ה ׁשֶ ה לְלבַ  אֹוְתךָ  ְמַצּוֶ ַגּלֶ ָבר־ֶאת ּתְ ר ַ#ד, ִאיׁש לְ  ַהּדָ יַ#  ֲאׁשֶ ּגִ ָ#ה ּתַ ָ  ַהׁשּ
כֹוָנה יךְ  ָ#ֶליךָ . ַהּנְ ׁש  ְלִהְתַנֵהג ְלַהְמׁשִ ִטּפֵ לּולֹוֶת  ּוְביֹום, ַ#רבַ וָ  ּכְ ר, ךָ יּכְ ֲאׁשֶ דוּ  ּכַ  ש. רֹ ְד לִ וְ  דמֹ ֲ# לַ  אֹוְתךָ  ְיַכּבְ

ְפֵני ָהל ּבִ הּוג ַהּקָ ּנָ ְתִחיל ַאל, ּכַ ְדבָ  ּתַ ר ַ#ד ֶריךָ ּבִ ְרֶאה ֲאׁשֶ ָפֶניךָ  עֹוֵמד אֹוִתי ּתִ ה ֲאִני ְועֹוד. ּבְ , אֹוְתךָ  ְמַצּוֶ
ַאַח  ּלְ ְהֶיה יךָ ֶא וּ ׂשּ נִ  רׁשֶ ק, ּתֹוָרה קֹוםְמ לִ  הּגֹולֶ  ּתִ ְתַאּבֵ ם ,ַהֲחָכִמים ַרְגֵלי רַפ ֲ# בַּ  ּתִ ֵ   ".ךָ ֶר זְ ֶ# בְּ  ְיֵהא ְוַהׁשּ

ם ֵקן ִסּיֵ ָבָריו־ֶאת ַהּזָ ַ#ר, ּדְ ָנתוֹ  ץיִק ֵה  ְוַהּנַ ְ ה, ִמׁשּ ֶלךְ  המֹ לֹ ׁשְ כִ וְ . ֲחלֹום ְוִהּנֵ ל, וֹ תָ# ׁשְ בִּ  ַהּמֶ ּבֵ ּקִ ֲחלֹומוֹ  ׁשֶ  ּבַ
ר ָמהכְ ָח ַה ־ֶאת ַהֲחלֹום ָיַדע ץיִק ֵה  ְוַכֲאׁשֶ ם ָחׁש  ,ֱאֶמת ׁשֶ י ָהֶ#ֶלם ּגַ י ַהֲחלֹום ּכִ ח ַאַחת־ּוְבַבת ,ֲאִמּתִ  ִנְפּתַ

ל יוֹ וּ וּ צִ ־ֶאת ָזַכר ֵהיֵטב. ֹוָרהּת בַּ  ּוָבִקי ָחִריף הְוַנֲ#ׂשָ  מֹוחוֹ  ֵק ־ׁשֶ ר, ןַהּזָ ב ְוַכֲאׁשֶ ה לֹא, וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  לֶא  ׁשָ ּלָ  ּגִ
ךְ  ֶאת ְהּפָ ָחל ֶהָ#צּום ַהּמַ יַ# . ּבוֹ  ׁשֶ ה יֹום ִהּגִ ּנָ ת חֹוְתנוֹ ־לֶא  ִהְצָטֵרף ְוֶהָחָתן, ַהֲחת) ֲחִרית ִלְתִפּלַ  ׁשַ

ֵבית ְחּתוֹ  ֵניּובְ  ָאִביו ְוִאּלוּ , תֶס נֶ כְּ ַה ־ּבְ ּפַ ַאְכַסְנָיה נֹוְתרוּ  ִמׁשְ א דַח ּפַ ִמ , ּבָ ּמָ ה ׁשֶ ּלֶ ְקלֹונוֹ  ֶהָחָתן ִיְתּגַ  יטִמ יָ וְ  ּבִ
ַ#ת. ׁשֹוָאה ֲ#ֵליֶהם ׁשְ ה ּבִ ִפּלָ ל, ַהּתְ ּלֵ ִהְתַלֲהבּות ׁש ֶר ֶח  ֶהָחָתן ִהְתּפַ ִניִמית ּבְ י, ּפְ ה לֹא חּוץ ּוְכַלּפֵ ּלָ  ּגִ

ֲ#בֹוַדת ַהּבֹוֵרא־ֶאל יוָפ וּ ּס כִּ ־ְוֶאת ַהּיֹוֶקֶדת ְפׁשוֹ נַ ־ֶאת ה ּבַ ִפּלָ ָמה ְלַאַחר. ַהּתְ ּיְ ִהְסּתַ ה ׁשֶ ִפּלָ דוּ , ַהּתְ ּבְ  ּכִ
יָמה־ַ#ל תַלֲ#לוֹ  ֶהָחָתן־ֶאת את ַהּבִ ָר ־ֶאת ְוָלׂשֵ ְפֵני וֹ תׁשָ ּדְ ָהל ּבִ ה. ַהּקָ ִחּלָ ׁש  ֶהָחָתן ָ#ַמד, ּתְ ּיָ ְמב)  ְוָתר ּכִ

ִביב ֵק  ֶאת ִלְראֹות ִמּסָ ה ןַהּזָ ּלָ ִהְתּגַ ֲחלֹומוֹ  ׁשֶ ָהל, ְלָפָניו עֹוֵמד ּבַ ין ְוַהּקָ ח ַ#ד בַר  ְזַמן ִהְמּתִ ְפּתַ ּיִ יו־ֶאת ׁשֶ . ּפִ
ְמַ#ט ם ּכִ ּלָ ּכ) ָבר ׁשֶ ָנה ֵמרֹב נֹוֲאׁשוּ  ּכְ ָרָאה ְלַאַחר ֶהָחָתן ִהְתַנֵ#ר ְלַבּסֹוף ַאךְ , ַהְמּתָ ֵקן ֶאת ׁשֶ , ְלמּולוֹ  ַהּזָ
יו ֶאת ּוָפַתח ִא  ּפִ ֶפר יֵר ְמ ּבְ ַמְעָין היָ ָה וְ , ׁשֶ רגַּ ְת ַהּמִ  ּכְ ָר . ֹוָרהּת בַּ  ּבֵ ה ָהְיָתה וֹ תׁשָ ּדְ דּוׁשָ  תַוֲחִריפוּ  ִקיאּותבְ בִּ  ּגְ
ֶאָחד ָפָתיו ֶתקּוְבֶמ , ּכְ ֹוְמִעים ֵלב־ֶאת ְלַהְקִסים ִהְצִליַח  ׂשְ ּלֹא ַהׁשּ ְרעוּ  ׁשֶ ּנוּ  ּגָ ַמ ְלִמ  וּ גְוִהְתמֹוגְ , ַ#ִין ִמּמֶ  עׁשְ
ְרגָּ  ְפָלִאים ֹותִליּ ַהּמַ ְלחוּ  ַהּנִ ּקָ יו ׁשֶ ד ִמּפִ ֶאׁשֶ ל. ּבְ ָחה ּוְבֵני ָהָאב בוּ ׁשְ יָ , ֵ#ת אֹוָתּה ־ּכָ ּפָ ׁשְ ֵביָתם ַהּמִ ינוּ , ּבְ  ְוִהְמּתִ
ֹקֶצר ֶהָחָתן רּוַח  ּבְ ית ָיׁשּוב ׁשֶ ְראֹוָתם .תֶס נֶ כְּ ַה ־ִמּבֵ י ּבִ ָ#ה ּכִ ָ ה, ִמְתַאֶחֶרת ַהׁשּ ָאָגה ֵהֵחּלָ ם םְלַכְרֵס  ַהּדְ ִלּבָ , ּבְ

ׁשוּ  א ְוָחׁשְ ּמָ ה ׁשֶ ׁשָ ה ְוֶהָחָתן ַהּקֹוֶדֶרת םיָת זִ ֲח ּתַ  ִהְתַמּמְ ּלָ ְמלֹוא ִהְתּגַ לַֹח  ִמֲהרוּ . תוֹ יבוּ לִ ֲ#  ּבִ ִליַח  ִלׁשְ ֵדי ׁשָ  ּכְ
ְתַרֵחׁש ־ֶאת קּדֹ בְ לִ  ֵבית ַהּמִ ָחַזר, תֶס נֶ כְּ ַה ־ּבְ הַה  ּוְכׁשֶ ר ּלָ י ְוִסּפֵ ְבָ#ַתִים ִנְבֲהלוּ , ְודֹוֵרׁש  עֹוֵמד ֶהָחָתן ּכִ  ִמי. "ׁשִ

ְבֵרי ּלוּ ֵא  יֹוֵדַ#  ֲחָרָדה ָאְמרוּ " םׁשָ  ּדֹוֵרׁש  הּוא לבֶ ֶה  ּדִ ְדָרׁש ־יתבֵ לְ  ּוִמֲהרוּ  ,ּבַ ה הָמ . ַהּמִ ּקָ ְדֵהָמָתם ָהְיָתה ֲ#מ)  ּתַ
ר, םָת יָא לִ ְפ וּ  ֲאׁשֶ י ְודֹוֵרׁש  עֹוֵמד ֶהָחָתן־ֶאת ָראוּ  ּכַ ינַ  םָת ינָ ִת נְ כִּ  ֵהִאירוּ ׁשֶ  ַמְפִליִאים ּתֹוָרה ִחּדּוׁשֵ  ְוֵהם, יִמּסִ

יטוּ  יֹון ִהּבִ ִחּזָ ר ּבַ ְהּדָ חֹוְלִמים ַהּנֶ ְמָחָתם ֵקץ ָהָיה לֹא. ּכְ ל ְלׂשִ ֵני ׁשֶ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ר, ַהּמִ ֲאׁשֶ ה ּכַ ּלָ  ֶהָחָתן ִהְתּגַ
ַלְמָדן ְפָלג ּכְ ִמים מ) ה ְוֶאת, ָיִמיָמה ִמּיָ ּנָ ְ  ַהֲחת) ִהְתַקיְּ  ָחהֵמ ַהׂשּ אֹותוֹ  ָמהׁשֶ ְכחוּ  לֹא, יֹום ּבְ ֵני ׁשָ  ֶמְזִריְטׁש  ּבְ
ךְ  ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ּכֹות ׁשָ ְרָסם אֹוןגָּ כַּ , ֶהָחָתן נֹוַדע ְלָיִמים. ֲאר) י ַהְמפ)  םַת ָח ׁשֶ , טְר פוּ ְק נְ ַר ְפ ִמ  ׁש יבִּ ַא  ַאְבָרָהם ַרּבִ

ל ס רכֶ ְלזֵ , "ַאְבָרָהם הּוא ַאְבָרם: "יוָת מוֹ כָּ ְס ַה בְ וּ  יוָת בוֹ וּ ׁש ְת בִּ  ָיָמיו־ּכָ ְפָלא ַהּנֵ ִהְתַרֵחׁש  ַהּמ) �.           ּמוֹ ִע  ׁשֶ

  
  

י ל ְמַנֵחם ַרּבִ יְנְסק ֶמְנּדֶ   ל"ַזּצַ  ִמּלִ

ֵריכ"ב  ַהִהּלּוָלא ְליֹום ִתׁשְ  תקס"ד ּבְ
  

אֹוֵני ֵלידוֹ ִמגְּ  ְלִמיד, רוֹ וֹ ד ּגְ י ּתַ לֹוְטׁשֹוב לכְ יִמ  ַרּבִ  ִמּזְ
י אְונָ , קְס 'נְ יזֶ לִּ ִמ  ֱאִליֶמֶלךְ  ר' ְוָהַרּבִ ֲהָלָכה ְוָנַתן ׂשָ  ּבַ

םאּוְברֹ  רוֹ דוֹ  ֵלידוֹ גְּ  ִעם יהּוָדה ּנֹוָדע"ַה  ׁשָ . ְועֹוד" ּבִ
ל ּה בָּ ַר  ִטיַרת רּוְלַאַח , אָק נְ ֶד רוֹ הוֹ וְ  בנוֹ ׁשְ לֶ  ׁשֶ  ָאִביו ּפְ

י ה, אָק יְס לִּ ִמ  ֲ#ֹקביַ  ַרּבִ  ְוִהְנִהיג ְמקֹומוֹ ־ַ#ל ִהְתַמּנָ
ָרָמה ִעירָה  ֶאת ַ#ם. ּבְ אוּ  ּפַ , ִדין־ֵליֲ# בַּ  ינֵ ׁשְ  ֵאָליו ּבָ

הֹוִציא ּוְלַאַחר , מוֹ ְלַקיְּ  ֵמֵאן ְוֶאָחד ְסקוֹ ּפִ ־ֶאת ׁשֶ
ע: "לוֹ  ָאַמר כַּ , ְלךָ  ּדַ רׁשֶ  ֵהֵבאִתי, ַרבלְ  ייִת נֵּ ַמ ְת ִה  ֲאׁשֶ

ְפ  יּמִ ִע  י ּוְבתֹוָכּה  ַאַחת ָסהק) ְחּתִ ַ#ס ִהּנַ  ְוִהיא, ּכַ
ו ְוִאם. הָל ַמְע לְ  ָהָארֹון־ַ#ל ַחתנַּ מ)   אֹוִריד ַ#ְכׁשָ

ְהֶיה לֹא, ָ#ֶליךָ  ְוֶאְכַ#ס אֹוָתּה  ְתךָ  ְרפּוָאה ּתִ ". ְלַמּכָ
ד הַה  ִנְבַהל ִמּיָ ם ּלָ יץ. קָס ּפְ ַה ־ֶאת ְוִקּיֵ  ּתֹוָרה ִהְרּבִ

ים יָבה ְלַרּבִ ְיׁשִ ִליְנְסק ֵהִקיםׁשֶ  ּבַ ְלִמיָדיו, ּבְ  ָהיוּ  ּוִמּתַ
א ַהּדֹור ֵלידוֹ גְּ  ל הּוא. ַהּבָ ְלִמיִדים ַרק ִקּבֵ ָחִדים ּתַ  ְמי)

ם ְפׁשָ ּנַ ָקה ׁשֶ ּתֹוָרה ָחׁשְ ּלֹא ַ#ד, ּבַ לֹש. ַרק נוּ ָיׁשְ  ׁשֶ  ׁשָ
עֹות יָמָמה ׁשָ ְחּתוֹ  םׁשֵ . ּבִ ּפַ קֹוִרי ִמׁשְ ין ָהָיה ַהּמְ , רּוּבִ
ם יוָא ָצ ֱא ֶצ  אּוָלם נוֹ  ּוְברֹאש.ָ י ּבְ ִלי ַרּבִ  ְצִבי ַנְפּתָ

יץֵמרוֹ  ׁשִ ּנוּ  ּפְ ֵ ַל  םָמ ׁשְ  ֶאת ׁשִ  ַלְמרֹות, הּוְרִביץ םׁשּ
ּלֹא ֶבט ָהיוּ  ׁשֶ ֵ ם־ַ#ל, ֵלִוי ִמׁשּ י חֹוְתנוֹ  ׁשֵ  קִיְצָח  ַרּבִ
ִוי ּתוֹ . גְר וּ בּ ְמ ַה ֵמ  הּוְרִביץ ַהּלֵ  הְידּוָ#  ָהְיָתה זוֹ  ִאׁשְ

תוּ , הָת חוּ ּקְ ִפ בְּ  ּבָ ַ  יָה ֶא וּ ׂשּ נִ  רַאַח  ָהִראׁשֹוָנה ַבׁשּ
ָהְלָכה ׁשֶ ֶנֶסת־ְלֵבית ּכְ ל ַהּכְ ּלֵ ה, הּוגנָּ כַּ  ְלִהְתּפַ ְרׁשָ  ּפֵ

סּוק־ֶאת ית " ַהּפָ ֹאְמִרים ִלי ּבֵ י ּבְ ַמְחּתִ י", ֵנֵלךְ ה' ׂשָ  ּכִ
ָאְמרוּ  ְלַאַחר ה ֲהֵרי ׁשֶ ת ַאּתָ ׁשֶ ּדֶ  ה' ית'בֵּ  ָאז, 'ִלי' ְמק)

ָביוִמכְ ־ַ#ל םּתֹ ַלְח  ָהָיה גֵה וֹ נ... ֵנֵלְך'  אֹוֵהב" ַארּתֹ בַּ  ּתָ
ָרֵאל ׁש  ּוַפַ#ם", ִיׂשְ ּקֵ ּבִ ׁשֶ ן םּתֹ ַלְח  ּכְ ְלמֹוס ָנַפל, ּכֵ  ַהּק)

דוֹ  י ְוֵהִבין, ִמּיָ ַמִים־ִמן ּכִ ָ ִבים ַהׁשּ . אֹותוֹ  ְמַ#ּכְ
ֵרר י, ִהְתּבָ ֵני ּכִ יתוֹ  ּבְ ם ָאָדם ִהְרִחיקוּ  ּבֵ ָ ׁשּ א ְמג) ּבָ  ׁשֶ

ַלח ְוהּוא, וֹ ְלֵבית בַּ  ְלָאִביו ְרבוֹ ְוֵק  סוֹ ְלַפיְּ  ׁשָ ָ ׁשֶ   . םיִ ַמ ׁשּ

  
מנהג ישראל לכנות את המסיים התורה בשם "חתן תורה" 
ואת המתחיל "חתן בראשית". למנהג הקדום בבבל היה 
המסיים נקרא 'הגומר', שנוטל שכר כנגד כולן, ולא היה 

ת תורה את חתן בראשית כלל, כי לא היו קוראים בשמח
פרשת בראשית. אף הטור והאבודרהם אינם מכנים אותם 

וכן הרמ"א קוראם 'המסיים התורה והמתחיל  ,'חתן'
בראשית'. 'חתן תורה' מוזכר לראשונה בידי רבי שמחה 
מויטרי תלמיד רש"י, ומאשכנז נפוץ הכינוי בישראל. על 
מקור הכינוי 'חתן' ומה עניין חתנות לתורה, כתבו סיבות 

מכיר כותב שהוא לשון שמחה על ־. רבי משה בןרבות
סיום התורה, אחרים כתבו שהסיבה היא להראות את 
הדביקות בה' כחתן עם הכלה, ויש שכתבו שהוא כחתן 
המפזר מוהר ומתן לכלתו וכך המסיים והמתחיל משלם 
הון רב לרכישת העלייה, אולם אין טעם זה נראה, כי 

ת כבימינו אלא היו בעבר לא היה המנהג למכור את העליו
מכבדים את הגדול שבהם. יש שהסמיכו לכך את דברי 

וה לנו משה שדרשו את הפסוק בפרשתנו "תורה צ חז"ל
מורשה", 'אל תיקרי מורשה אל מאורשה', ואם התורה 

כפי שאמרו חז"ל  ,נקראת כלה אזי המסיים נקרא חתן
בירושלמי, 'חתן מחדרו וכלה מחופתה זו תורה'; וכן את 

המשנה בתענית שדרשו את הפסוק "ביום חתונתו דברי 
וביום שמחת לבו", ביום חתונתו זו מתן תורה וביום 
שמחת לבו זה בניין בית המקדש. אחרים הסמיכו את 
דברי ילקוט שמעוני: "שואל אני ממך שתשיאני את בתך 
ואעשה חתנך, כך שלמה. אמר לו הקב"ה שאל מה אתך 

דות שמחת תורה" לך ושאל החכמה". אולם בספר "תול
משער, שהכינוי 'חתן תורה' הוא גלגול של השם 'חתם 
תורה', וכך היה הכינוי בקהילות אחדות. כאמור, בעבר 
היו מכבדים בחתימת התורה את הגדול שבעדה, וכבר 
צווח רבי אליהו קפשאלי מקנדיאה על המנהג למכור את 
המצווה אפילו לעמי ארצות. וכאשר העלו פעם בפראג 

הארץ לחתן תורה, אמר רבי יהונתן אייבשיץ ־עםלתורה 
  השנה זכינו לחתן חסיד ופרוש, שאינו מכיר את הכלה...

  

ַ#ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ת ַיֲ#ֹקב ה ְקִהּלַ   מֹוָרׁשָ

ּפּור ֶאת א ַהּסִ ֵאַרע, ַהּבָ ִנים ִלְפֵני ּוִניסתבְּ  ׁשֶ י ָמָצא, ַרּבֹות ׁשָ ָ ַמ  יֹוֵסף ַרּבִ ֵסֶפר ןֶס ְמ לֶ ּתְ ִמ  אׁש ׁשּ  ּבְ
יק ם, יֹוִמין־ַ#ּתִ ֵדי, ֹורֹותדלְ  אֹותוֹ  ְוָרׁשַ ֵדנוּ  ּכְ י ְלַלּמְ ָרֵאל־ְלָכל ִהיא הׁשָ ָר וֹ מ ַהּתֹוָרה ּכִ ֲהרוּ , ִיׂשְ ֵני ְוִהּזָ  ִמּבְ
ים ֶה  ֲ#ִנּיִ ּמֵ ֵצא םׁשֶ תּוִניס ָהָיה ּוָפׁשּוט ָ#ִני ִאיׁש . ּתֹוָרה ּתֵ , ָהָיה ֶרץָהָא ־םְוַ#  רּבוּ . ֲחִדיָדא ַיֲ#ֹקב מוֹ ׁשְ וּ , ּבְ

ְרָנָסתוֹ  ְוֶאת ָלאָכה ָמָצא ּפַ זּוָיה ִמּמְ ל ּבְ ּתֹות ִנּקּוי ׁשֶ ּפַ ָטן נוֹ בְּ . ׁשֹוְפִכין ּובֹורֹות ַאׁשְ ִלי, ַהּקָ ר ןבֶּ  ַנְפּתָ , ָהֶ#ׂשֶ
ע ְמַלאְכּת  לוֹ  ִסּיַ ּפִ ּמַ ַה  וֹ ּבִ ְגֵדיֶהם, ָלהיׁשְ  ֲאִפּלוּ . ְלֵמָרחֹוק םֵמֶה  נֹוֵדף הנָ ֲח צַ  ְוֵריַח , ִייםּוְבלוּ  ְקרּוִעים ּבִ

ֶנֶסת־ְלֵבית ָגִדים ָלֶהם ָהיוּ  לֹא ןכֵּ ׁשֶ , ֵמעֹוָלם הֹוְלִכים וּ ָהי לֹא ַהּכְ ָמם ְראּוִיים ּבְ ִרּיֹות ְוָיְדעוּ , ִלׁשְ ַהּבְ  ׁשֶ
חּום קַח ְר ֶמ כְּ  םֵמֶה  ִיְתַרֲחקוּ  ת ּתְ ּבָ ַ#ם. ׁשַ ְרחֹוב ָהָאב ָהַלךְ  ּפַ ָידוֹ , ּבָ ּבְ ׁשֶ ל ילִ ּדְ  ּכְ ַ#  נוֹ ּובְ , ׁשֹוְפִכין־ׁשֶ  לוֹ  ְמַסּיֵ
יַאת ְנׂשִ ִריָפה ֵליכְּ  ּבִ ה. ַהּגְ ָהְיָתה ֶאֶבןבְּ  ַיֲ#ֹקב ִנְתַקל ְוִהּנֵ ְרחֹוב ֶלתֶט וּ מ ׁשֶ  ָהֶרֶפׁש . הְרצָ ַא  יוּפָ ַא ־ַ#ל ְוָנַפל, ּבָ

בַּ  ַלׁש  ִליכְּ ׁשֶ ּנוּ  יםזִ ָת נְ וּ , הצָ ַהחוּ  ּגָ ימוּ  ִמּמֶ ִליָמתוֹ ־ֶאת ִהְכּתִ ל ַהֲהדּוָרה ּגְ י, ָרץֲ# ַהנַּ  ָהַרב ׁשֶ , קיֶ ֲח לְ ֶא  קָח ִיצְ  ַרּבִ
ְקַלע ּנִ קֹום־ֶאל ׁשֶ אֹוָתּה  ַהּמָ ִבים ָהעֹוְבִרים ִנְזֲ#קוּ . ֵ#ת ּבְ א ְוׁשָ בֹודוֹ ־ֶאת ְלַקּנֵ ל ּכְ ּפ  ֲ#רוּ גָּ , ָהַרב ׁשֶ  לֵ# וֹ ּבַ

ןְס ַהּמִ  ּלֹא ַ#ל ּכֵ ָראּוי ִנְזַהר ׁשֶ ַדְרּכוֹ  ּכָ ַח  ּוִמֲהרוּ , ּבְ ּולֵ  ָהֶרֶפׁש  ֶאת ְלַקּנֵ ל ְגדוֹ בִּ  יִמׁשּ ֶלד ַמדָ# . ָהַרב־ׁשֶ  ַהּיֶ
יט דֹוָלה ַהֲחָרָדה ַ#ל ְוִהּבִ ִביב ַהּגְ ן ְלָאִביו עְלַסיַּ  הִנְפנָ  ְוהּוא, ָלַרב ִמּסָ ְסּכֵ ב. ַהּמִ ָ ׁשּ ׁשֶ ְיָתה ּכְ ר, ַהּבַ  ְלִאּמוֹ  ִסּפֵ

ֶ  הַמ  ֶאת ְתִמימּות ַאלׁשָ וְ , ֵאַרעׁשּ מוּ  ַמּדּוַ# : "ּבִ ל ִנְרּתְ ים־ּכָ ע ָהֲאָנׁשִ א וּ לּ ְוִא , ָלַרב ְלַסּיַ ַפל, ְלַאּבָ ּנָ  ַאְרָצה ׁשֶ
ּלוֹ  לָט וּ מ ְוָהָיה ֶרֶפׁש  ּכ) ָנה לֹא, ּבָ ָנּה  ָאְזֵני־ֶאת םֵא ָה  הָר בְּ ׂשִ ? "ִאיׁש  ּפָ ֱ#ָרץ ָהַרב ַ#ל ּבְ הּוא ,ַהּנֶ ּתֹוָרה אֹוןגָּ  ׁשֶ  ּבַ
ם ּלָ ִבים ְוכ) ְכבֹודוֹ  ַחּיָ ָהה. ּבִ ן ּתָ ִמים ַהּבֵ ַאל ַהּתָ יַצד ְוׁשָ יַ#  ּכֵ יָרה םֵא ְוָה , ָרָמהָה  ַמֲ#ָלתוֹ לְ  ָהַרב ִהּגִ  לוֹ  ִהְסּבִ

ַסְבָלנּות ל תוֹ ָד ָמ ְת ַה  ַ#ל ּבְ ִנים ָיִמים ָהַרב־ׁשֶ ה ֹוָרהּת בַּ  ְוׁשָ דֹוׁשָ ָכה ַ#ד ,ַהּקְ ּזָ יַ#  ׁשֶ יַ#  ְלַהּגִ ִהּגִ ֶ ַמע. ְלַמה ׁשּ  ׁשָ
ַ#ר ָבִרים־ֶאת ַהּנַ ֵדי ָהְרחֹוב ֶאל ְוָיָצא, ַהּדְ ָבר ְלִהְתַ#ְנֵין ּכְ ּדָ ל ּבַ ָרִטים ּוְלַקּבֵ ה. נֹוָסִפים ּפְ ה רֹוֶאה הּוא ְוִהּנֵ ּמָ  ּכַ
ִאים ְזֵקִנים ִבים, ִמיםיָּ בַּ  ּבָ ת ַהּיֹוׁשְ ִפּנַ ָנה. ֶ#ֶרב ְלֵ#ת ָהְרחֹוב ּבְ "? ּתֹוָרה לֹוְמִדים ֵהיָכן: "םלָ ָא ׁשְ וּ  ֲאֵליֶהם ּפָ
לוּ  ית ֶאת לוֹ  ֶהְראוּ  ְוַהּלָ ְלמּוד־ּבֵ מּוךְ  ַהּתַ ּמּוד יְדֵר ִס  ַ#ל לוֹ  רוּ ְוִסּפְ , ַהּסָ ּמּוד ְוַהִאם. "םׁשָ  ַהּלִ  הַנֲ#ׂשָ  ַהּלִ

םבְּ  ַאל"? ִחּנָ ֶלד ׁשָ ֵקִנים, ַהּיֶ ְרצוּ  ְוַהּזְ ְצחֹוק ּפָ יַצד. "ּבִ ֵכן ּכֵ ִדים ִיּתָ ַלּמְ ּמְ ם ׁשֶ ִחּנָ  ְצִריִכים ֵאיָנם ַהּמֹוִרים ְוִכי? ּבְ
ְרֵנס אן: "ָאַמר ֶאָחד ְוָזֵקן"?! ְלִהְתּפַ ִדים תּוִניסבְּ  ּכָ ָבֶבל אּוָלם, ָכרׂשָ בְּ  ְמַלּמְ י ֶאֶרץ, ּבְ ִדים, מֹוַלְדּתִ  ְמַלּמְ

םבְּ  ֶמת ַהּמֹוִרים ַכרׂשְ וּ  ִחּנָ ּלֶ ּתַ ת ִמׁשְ ּפַ ָהל ִמּק) י, רּפֵ ַס לְ  ַאף ְוהֹוִסיף". ַהּקָ חּור ּכִ ְפׁשוֹ  ּבָ ּנַ ָקה ׁשֶ ּתֹוָרה ָחׁשְ , ּבַ
ל תוֹ סוּ ָח לְ  זֹוָכה ה ייֵר ֵמֲ#ׁשִ  ֶאָחד ׁשֶ ִהּלָ הְוַה , ַהּקְ הּוא ַ#ד ּבוֹ  ּתֹוֵמךְ  ּלָ ה ׁשֶ יָבה ְורֹאׁש  ַרבלְ  ִמְתַמּנֶ , ְיׁשִ

ְרֵנס ָכבֹוד ּוִמְתּפַ ל ּבְ יו ְיֵמי־ּכָ ד . ַחּיָ ְמָלהִמּיָ ִלּבוֹ  ַהַהְחָלָטה ּגָ ל ּבְ ַ#ר ׁשֶ ִלי ַהּנַ   . ָהְרחֹוָקה לבֶ בָּ  ַ#ד ִלְנּדֹד, ַנְפּתָ

יםגְּ  תֶר יֶּ ׁשַ  ָמָצא ְלָמֳחָרת עֹוׂשָ  ַמּלִ ּה ־ֶאת הׁשֶ ְרּכָ לּוב ִלְטִריּפֹוִלי ּדַ ּבְ ׁש , ׁשֶ ְנִהיג ּוִבּקֵ ָרה ִמּמַ ּיָ ַ  פוֹ ְר צָ לְ  ַהׁשּ
עֹוֵזר ֵאָליו ים. ּכְ הַה  ִהְסּכִ ַטל ְלַאַחר ,ּלָ ּנָ ִריּפֹוִלי. ֶרךְ ּדֶ לַ  ְוָיָצא, ֵמָאִביו ׁשּותְר  ׁשֶ יךְ  ִמּטְ  ַחתְר א)  ִעם ִהְמׁשִ

ים ַמּלִ יַ#  ַ#ד, ַאֶחֶרת ּגְ ִהּגִ יֹום לְלָבבֶ  ׁשֶ י ּבְ ת ֲחִמיׁשִ ּבָ ׁשַ יֵמַא  ֶאָחד. ּבְ ָרה ְנׁשֵ ּיָ ַ ׁשּוָרה ֵהִביא, ַהׁשּ  ְלֶאָחד ּתְ
ם ְיהּוִדי, לבֶ בָּ  ייֵר ֵמֲ#ׁשִ  ׁשֵ ן עֹוַבְדָיה ּבְ ׁש , ילִ ֲ# ־ּבֶ ַ#ר ּוִבּקֵ ִלי ֵמַהּנַ את ֵאָליו ְלִהְתַלּוֹות ַנְפּתָ ֲ#בּורוֹ  ְוָלׂשֵ  ּבַ

יעוּ . ָחתוֹ ִמנְ ־ֶאת ִהּגִ ׁשֶ יר תיבֵּ  לֶא  ּכְ ָהָיה, ֶהָ#ׁשִ גּול אֹוְרִחים ּוַמְכִניס רּוַח  רַק יְ  ִאיׁש  ׁשֶ  ָרָכהבְ בִּ  םָמ ּדְ ִק , ּדָ
ם ֶרךְ  ִמּטַֹרח ְמַ#ט ָלנּוַח  ּוִבְקׁשָ יְנַתִים. ַהּדֶ יר ִנְכַנס ּבֵ םִע  ֶהָ#ׁשִ ַמע, יָחהׂשִ בְּ  ּמָ ָ ׁשּ ל ִסּפּורוֹ  ֶאת ּוְכׁשֶ ַ# ־ׁשֶ  רַהּנַ
יַ#  ִהּגִ ֵדי ָהְרחֹוָקה ִמּתּוִניס ׁשֶ צוֹ  ֶהְחִליט ֲאָתר־ְוַ#ל ַרֲחָמיו ִהְתעֹוְררוּ , ּתֹוָרה ִלְלֹמד ּכְ יתוֹ ־לֶא  ְלַאּמְ ֵבן ּבֵ . ּכְ

ד ָגִדים לוֹ  ֵהִביא ִמּיָ ׁש , ְראּוִיים ּבְ נוֹ  ּוִבּקֵ ָטן ִמּבְ ה ַהּקָ מֹוֶנה ןבֶּ  ֹמש.ֶ ְ דֹוׁשֹותַה  ָהאֹוִתּיֹות ֶאת וֹ דּמְ לַ לְ , ַהׁשּ . ּקְ
ךְ  ֶמׁשֶ ַמן ּבְ ּנֹוַתר ַהּזְ ִניַסת־ַ#ד ׁשֶ ת ּכְ ּבָ ַ יק, ַהׁשּ ֶלד ִהְסּפִ יר ַהּיֶ ל־ֶאת ְלַהּכִ ּדֹות ָהאֹוִתּיֹות־ּכָ ק)  ִראׁשֹון ּוְביֹום, ְוַהּנְ

ָבר ֶפר ִמּתֹוךְ  ִלְקרֹא ַדעיָ  ּכְ ֶלד. ַהּסֵ ה ַהּיֶ ּלָ ִעּלּוי ִהְתּגַ ל ּכְ ׁש ־ׁשֶ ךְ , ַמּמָ ִניםַה  ּוְבֶמׁשֶ ָ ַק  ׁשּ  יֹוָמם ַהּתֹוָרה־ַ#ל דׁשָ
ַה  ַ#ד, ְיָלהלַ וָ  ּבְ יעוֹ ׁשֶ ִרים ְלִגיל ּגִ ָבר, ֶ#ׂשְ ְלִמיד ָהָיה ּכְ ְפָלג םָחכָ  ּתַ נֹות ֹוָתיוִמדּ  ְוַאף, ּוָבִקי ָחִריף, מ) ּקָ  ְמת)
ֵקן לבֶ בָּ  ֶמֶלךְ  ֵמת, ֶאָחד יֹום. תנוֹ ּדָ #) ְמ  ויָת יכוֹ לִ ֲה וַ  ין ְרָצהּפָ  הַ#זָּ  ּוְמִריָבה, ַהּזָ ֵני ּבֵ ָניו ׁשְ ֲ# , ּבָ ּטָ ֵניֶהם וּ נׁשֶ  ׁשְ
ם. ֶתרכֶּ לַ  ָבא ּגַ ֵני קלַ ְח נֶ  ַהּצָ ִדיָנה, ַמֲחנֹות ִלׁשְ ּה  ְוַהּמְ ּלָ ִדיָנה יְדֵר ִס  פוּ ְפ רוֹ ְת ִה . ֵאׁש  תַר ֵ# בְ ַת לְ  ָהְיָתה ּכ) , ַהּמְ

ִבים ְרחוּ  ְוַהּתֹוׁשָ ִריּ ־ֶאל ּבָ ְדּבָ ֵדי ֹותַהּמִ ֵצל ּכְ ַ#ר ְוַאף, יםנִ לָ זְ גַּ ַה  יֵד יִמ  ְלִהּנָ ִלי ַהּנַ ְמָ#ָרה ַמֲחבֹוא ָמָצא ַנְפּתָ  ּבִ
ֶרת ֶכת ַקֲ#ַרת ָמָצא, םׁשָ  יֹותוֹ ְה בִּ . ִנְסּתֶ ִנְבכֵ  ַמּתֶ ָ#ָרה יּבְ ִליּ  ּוָבּה  ַהּמְ ר, ְיָקרֹות ֹותַמְרּגָ ב ְוַכֲאׁשֶ  ִעיָרהָה  ׁשָ

ה רְלַאַח  לֹש.ָ ר, ָיִמים ׁשְ ֲאׁשֶ ְלָחָמ  ָטהְק ׁשָ  ּכַ ֶאָחד הַהּמִ ׁשֶ ֵני ּכְ ֶלךְ  ִמּבְ  ֶאת נוֹ דוֹ ֲא לַ  ֶהְרָאה, ברָ ּקְ בַּ  ֶנֱהַרג ַהּמֶ
דֹול ָהאֹוָצר ָצא ַהּגָ ּמָ ַמח. ׁשֶ יר העֹוַבְדיָ  ׂשָ ְטמֹון ַ#ל ֶהָ#ׁשִ דֹול ַהּמַ יַ# , ַהּגָ ִלי ְוִהּצִ פּות ְלַנְפּתָ ּתָ ֶמת ׁש) ְסּכֶ , מ)
ר ֲאׁשֶ יךְ  הּוא ּכַ ִקיַ#  ְוהּוא ּתֹוָרה ִלְלֹמד ַיְמׁשִ ְסּפוֹ ־ֶאת ַיׁשְ ְסָחר ּכַ ּמִ  ְלָיִמים. ִלְרׁשּותוֹ  ִחיםוָ ָהְר  ֶאת ְוַיֲ#ִמיד, ּבַ
תּוִניס תֶק לֹ ֲח ַמ  ָנְפָלה ין ּבְ ְרְנֵסי ּבֵ םְלַר  ִעירָה  ּפַ ִעְניַ , קיֶ ֲח לְ ֶא  ִיְצָחק יַרבִּ  ּבָ ל ְמגּוָריו תיבֵּ  ןּבְ ֵרר. ָהַרב־ׁשֶ , ִהְתּבָ

י ִית ּכִ ִנים רֹותׂשְ ַ#  ָהַרב ֹוֵררִהְתגּ  ּבוֹ  ַהּבַ ׁש , ׁשָ ְקּדַ ׁש  יםבִּ ַר  ּדֹורֹות ִלְפֵני ה) ֶהְקּדֵ ְר , ִעירָה  ייֵּ נִ ֲ# לַ  ּכְ  ִסיםנָ ְוַהּפַ
ְבעוּ  יב ֵמָהַרב ּתָ ִית־ֶאת ְלָהׁשִ א, ָרתוֹ ְלַמּטְ  ַהּבַ ָהַרב ֶאּלָ ֵאין ָסַבר ׁשֶ ֵני ֶהְחִליטוּ . ֶחְזָקתוֹ ־־ֶאת ְלַהְפִקיַ#  ׁשֶ  ׁשְ

ָדִדים לוּ  ַאף אּוָלם, ןַא רוּ יְ ַק  ַחְכֵמי ִלְפֵני םיֶה ֵת מוֹ צוּ ֲ# ּתַ ־־־ֶאת יׁש ְלַהגִּ  ַהּצְ ָבר ְלקוּ ֶנְח  ַהּלָ ּדָ  ְוֶהְחִליטוּ , ּבַ
רְלׁשַ  ֵאָלה־ֶאת ּגֵ ְ ית ִלְפֵני ַהׁשּ ין־ּבֵ דֹול ַהּדִ ָבֶבל ַהּגָ ּבְ ּה  ָטַרח. ׁשֶ יׁש  ַרּבָ ׁשִ ל ַהּיָ  ָהְרחֹוָקה לְלָבבֶ  ּוָבא, ּתּוִניס־ׁשֶ
ְרְנֵסי םִע  ַיַחד ית בַא  ִלְפֵני ְוָ#ְמדוּ , ִעירָה  ּפַ ין־ּבֵ ּלֹא, ַהּדִ א ָהָיה ׁשֶ י ֶאּלָ ִלי ַרּבִ נוֹ , ֲחִדיָדא ַנְפּתָ ל ּבְ  ַיֲ#ֹקב ׁשֶ

ה ַסק. ִמּתּוִניס ַהּבֹורֹות ְמַנּקֶ י ּפָ ִלי ַרּבִ ִדין ְסקוֹ ּפִ ־ֶאת ַנְפּתָ ם ּוְלַאַחר, ַהּתֹוָרה ּכְ ּיֵ ּסִ ב: "ָאַמר ׁשֶ  הּתֹוָד  יֲאנִ  ַחּיָ
ּה  ל ְלַרּבָ ה, ּתּוִניס־ׁשֶ ּמָ ּכַ ל ִטּפֹות ׁשֶ ִליָמתוֹ ־ַ#ל זוּ ּתְ נִּ ׁשֶ  ֶרֶפׁש ־ׁשֶ ר", עֹוָלם יְלַחיֵּ  ינִ יאוּ בִ ֱה  ,ּגְ ְפֵניֶהם ְוִסּפֵ  ּבִ

ְפָלא ִסּפּורוֹ ־ֶאת ַס . ַהּנִ מוֹ ּבְ ל םיָר ִח ְמ לִ  ַאלׁשָ , ּיְ ִית ֶהָחֵצר ׁשֶ ְ  ְוַהּבַ  ֶאת יסוֹ כִּ ִמ  הֹוִציא ,תֶק לֹ ֲח ַמ בְּ  ּוִייםנַהׁשּ
כּום ֲ#בּור ִסיםְרנָ ּפַ לַ  רוֹ ָס ּוְמ  ּובקַהנָּ  ַהּסְ ִית־ֶאת ְוִהְקָנה, ִעירָה  ייֵּ נִ ֲ#  ּבַ ּה לְ  ְוֶהָחֵצר ַהּבַ ל ַרּבָ ִק , ּתּוִניס־ׁשֶ  ןְניַ ּבְ

ן רְלַאַח . עֹוָלם ּתֶ ִמ  ִלְפֵניֶהם ָ#ַרךְ , ִמּכֵ ַיד הׁשְ ֶלךְ  ּכְ ָחְזרוּ , ַהּמֶ אּות רוּ ִסּפְ , ְלֵביָתם ּוְכׁשֶ ּתָ ִהׁשְ ּפּור ֶאת ּבְ  ַהּסִ
ְפָלא ם, ַהּנִ ּלָ ּתֹוְממוּ  ְוכ) ה ִלְראֹות ִהׁשְ ּמָ דֹול ּכַ ְזכּותוֹ  ,ָהָרצֹון ּכַֹח  הּוא ּגָ ּבִ יַ#  ׁשֶ ַ#ר ִהּגִ �      . ּתֹוָרה ְלֶכֶתר ַהּנַ

  
 

  

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

ּכ  ל ס� ְבָ�ה ָיִמים ׁשֶ רּוְך־הּוא ׁשִ דֹוׁש־ּבָ ֹות ָנַתן ָלנּו ַהּקָ
ָכר  ה ׂשָ ִמים ַהְרּבֵ ֵאּלּו ַהּיָ ַסח, ִלְזּכֹות ּבְ ל ּפֶ ְבָ�ה ָיִמים ׁשֶ ְוׁשִ
א ְוֵיׁש  ִיץ ּבָ �ת ַהּקֵַ ַאַחר ׁשְ ּמְ א. ְוָאְמרּו ֲחַז"ל, ׁשֶ ָלעֹוָלם ַהּבָ
ַסח  ְבָ�ה ְיֵמי ּפֶ ת ַהחֹם, ָנַתן ָלנּו ה' ׁשִ ִסּבַ ים ּבְ ֳחָלִאים ַרּבִ

נּויִ  ֵהם ָיִמים טֹוִבים ּפְ ּתֹוָרה, ְוֵיֵלְך ׁשֶ ָלאָכה ִלְלֹמד ּבַ ים ִמּמְ
בֹר לֹו  ּיָ ָרה ׁשֶ ֶרְך ַהְיׁשָ ְבֵרי ּתֹוָרה ְלַהְראֹות ַהּדֶ ֹמַ� ּדִ ִלׁשְ
ֵצל  ּכֹות, ְוִעם ְזכּוָתם ִיּנָ ְבָ�ה ְיֵמי ס� ָהָאָדם, ּוְכמֹו ֵכן ׁשִ
ּמּוז  ימֹות ַהּתַ ים ָלבֹוא ּבִ ְקִרּיִ ָהָאָדם ִמן ַהֳחָלִאים ַהּמִ

ֵאּלּו ּובִ  ם ּבְ ִדים ְזַמּנָ ַאּבְ ּמְ אֹוָתם ׁשֶ ִמים. ְולֹא ּכְ ׁשָ ימֹות ַהּגְ
ָבר ַאֵחר, אֹוי ָלֶהם ְואֹוי  ָקָרִטין אֹו ּדָ חֹק ּבְ ִמים ִלׁשְ ַהּיָ

ם.   (מאור החיים בשם ה"אור החיים")ְלַנְפׁשָ

�  

ים" ֵמִעיר ָסאִלי ְלֶאֶרץ  א ָה"אֹור ַהַחּיִ ּבָ ָנה ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ָ ַהׁשּ
ּקּון ְוָהָיה יִ  א ְוָאַמר ַהּתִ ְעָנא ַרּבָ ֵליל הֹוׁשַ ָרֵאל, ֵנעֹור ּבְ ׂשְ

ה ּוָפָניו ּדֹוֶמה ְלַמְלַאְך ה' ְצָבאֹות  אֹור ַהַחּמָ ָניו ְמִאיִרים ּכְ ּפָ
ְיָלה ִנְכַנס ְלַחְדרֹו  יַ� ֲחצֹות ַהּלַ ַהּגִ ְוָהָיה ְלבּוׁש ְלָבִנים. ּבְ

חִֹרים וְ  ְבָגִדים ׁשְ ף ּבִ ּוט ָיָדיו ְוִהְתַ�ּטֵ ִפׁשּ ָניו ּבְ ָנַפל ַ�ל ּפָ
ה, ְוָיָצא  ִפּלָ ַכב ַ�ד ְזַמן ּתְ ְמִרירּות, ְוׁשָ ְוַרְגַלִים ּוָבָכה ּבִ
ִמיִני ֲ�ֶצֶרת  ְך ָחַזר ְלַחְדרֹו ַ�ד ׁשְ ל, ְוַאַחר ּכָ ּלֵ ֵמַחְדרֹו ְוִהְתּפַ

ַאְלּתִ  ָגָדיו ְלָבִנים. ְוַאֲחֵרי יֹום־טֹוב ׁשָ י ְוָאז ָיָצא ְוָלַבׁש ּבְ
יַח ְוַנֲ�ָנה,  יַאת ָמׁשִ ל ַ�ל ּבִ ּלֵ ִהְתּפַ יב ׁשֶ אֹותֹו ַ�ל זֹאת, ְוֵהׁשִ
י ָכְלָתה ֵאָליו ָהָרָ�ה ָיָצא ְוֵהִסית  ר ָרָאה ַהס"מ ּכִ ְוַכֲאׁשֶ

ל יו ּכָ עֹוָלם ְוִהְצִליחּו ַמֲ�ׂשָ ָכל ּכֹחֹו ְלַהְרּבֹות ֲ�ֵברֹות ּבָ -ּבְ
�ל ַהֵהֶפְך ְוִנְגְזָר ַ ּפָ ְך ַ�ד ׁשֶ ר ּכָ ַלן. ְוַכֲאׁשֶ ָלָיה ַרְחָמָנא ִלּצְ ה ּכְ

ָהַפְך  ה ַ�ד ׁשֶ ְתִפּלָ ץ ּבִ ַח ְוִהְתַאּמֵ ּטֵ ּתַ נּו זֹאת ִהׁשְ ָרָאה ַרּבֵ
ל ּדֹורֹו, ְוֵכן ֲהָוה  יל ֶאת ּכָ ֵזָרה ַ�ל ַ�ְצמֹו ְוִהּצִ ל ַהּגְ ְוִקּבֵ

ָנה ַהּזֹאת. ְוֵהַבְנּתִ  ָ ׁשּ �ַדר ּבֱַ ּנֶ ים ׁשֶ �ֹונֹוֵתינּו ָהַרּבֲִ ָבָריו, ּבַ י ִמּדְ
ּלֹות ְוָלבֹוא,  יַח ְוָהָיה מּוָכן ְלִהְתּגַ הּוא ָהָיה ָמׁשִ ׁשֶ

ָתא.  �א ִמּלְָ ּיְ ים לֹא ִאְסּתַ   (החיד"א)ּוַבֲ�ֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ
�  

  

  
  

המנהג הקדום בארץ ישראל היה, לסיים את התורה 
אחת לשלוש שנים כמובא במסכת מגילה, והיו 

שים וחמישה סדרים, מחלקים את התורה למאה חמי
או למאה שבעים וחמישה סדרים ומסיימים את 
לשלוש שנים ומחצה, כמובא במסכת סופרים. אולם 
מנהג בני בבל היה לסיים את התורה לנ"ד פרשות 
כמספר השבועות בשנה מעוברת, ובשנה רגילה היו 
פרשות מחוברות. חגיגת שמחת תורה לרגל סיום 

בתאריך קבוע, התורה, היה נהוג אפוא רק בבבל 
אולם לנוהגים לפי מנהג ארץ ישראל לא היה מועד 
קבוע לסיום התורה, אלא כל קהילה ערכה סיום 
וחגיגה בשעה שסיימו, כפי שאמרו במדרש "מכאן 

תורה". בספר הקדמון ־שעושים סעודה לגומרה של
"אוצר חילוף מנהגים בין בני ארץ ישראל ובין בני 

מאות שנה ובו  בבל", שהתחבר לפני כאלף ושלוש
נ"ד חילופי מנהגים, מוזכר עדיין הבדל מנהג זה, 
"שבני בבל עושים שמחת תורה בכל שנה ושנה בחג 
הסוכות, וכל מדינה וכל עיר קורין בפרשה אחת. בני 
ארץ ישראל אין עושין שמחת תורה אלא לשלוש 
שנים ומחצה, וביום שישלימו הפרשה שקורין בפלך 

הרמב"ם מזכיר שיש  זה, אין קורין בזה". ואף
התורה אחת לשלוש שנים, ומוסיף ־המשלימים את

"ואינו מנהג פשוט", דהיינו המנהג שהתפשט הוא 
מנהג בני בבל עד ימינו בכל קהילות ישראל. הנוסע 
המפורסם בנימין מטודילה, שיצא למסע ארוך 

עבר בארצות אירופה, בשנת ד'תתקכ"ה לערך, ו
פר, כי בקהיר וצפון אפריקה, מס המזרח התיכון

ישנם שני בתי כנסת, אחד לאנשי ארץ ישראל 
והשני לאנשי בבל, "ואינם נוהגים כולם מנהג אחד 

תורה, כי אנשי בבל נוהגים ־בפרשיות ובסדרים של
לקרות בכל שבוע פרשה, כמו שעושין בספרד... 

  ואנשי ארץ ישראל עושים מכל פרשה ג' סדרים".
?  

ְבֵרי ִמיםַה  ּדִ  ּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 

ְגבּול, רָפ ַלּסְ  הכָ מוּ ּסְ ַה  ֲ#ָיָרה ִהיא'ין זִ בְּ וֹ דּ  ְרַמְנָיה ּבִ ַ#ם .ְורּוְסָיה ּגֶ אוּ  ּפַ י לֶא  ָהֲ#ָיָרה ְיהּוֵדי ּבָ ַ#  ַרּבִ י רוּ ְוִסּפְ , ָנאְט ִמּקוּ  ְטרּוְנק ְיהֹוׁש)  ּכִ
ֹוֵחט ֶאת ָראוּ  ל ַהׁשּ ב םָת ָר יָ ֲ#  ׁשֶ יֹום יֹוׁשֵ ְעָנא ּבְ ָרדוֹ  הבָּ ַר  הֹוׁשַ ִמׂשְ ל ּבְ ִעּצּומוֹ  ְוכֹוֵתב, ִעירָה  רֹאׁש  ׁשֶ ל ּבְ ה טֶֹפס יֹום־ׁשֶ ְלׁשֶ  ןכֵ ְוָל , וּ ּכָ

רוֹ ְלַפ  ָדְרׁשוּ  ׁשֹוֵחט תוֹ ָר ׂשְ ִמּמִ  ּטְ יַ#  אנָ ְט וּ ִמּק  ָהַרב ָטַרח. ּכְ ֵדי ָהֲ#ָיָרה ֶאל ְוִהּגִ רֹוב ָהִעְנָין־ֶאת קּדֹ בְ לִ  ּכְ אוּ  ְוָאְמָנם, ִמּקָ ׁשֵ  ֵ#ִדים ּבָ  ִריםּכְ
רוּ  ָראוּ  ְוִסּפְ ַ#ְצָמם ׁשֶ ָבר־ֶאת ּבְ טּוִחים. ַהּדָ י ָהיוּ  ּבְ ר ְיַמֵהר ָהַרב ּכִ הַה ־ֶאת ְלַפּטֵ ת רַאַח  תוֹ ָר ׂשְ ִמּמִ  ּלָ ִבּיַ זוֹ  ָנהֵמֵהיָמ  תֵ#דוּ  ּגְ  הּוא אּוָלם, ּכָ
ׁש  ּקֵ י ּבִ ָהל ֵמָראׁשֵ ֹוֵחט־ִעם ְונֹוַתר, ָלֵצאת ְוָהֵ#ִדים ַהּקָ ׁש . "ֶחֶדרבַּ  ְלַבּדוֹ  ַהׁשּ ךָ  ֲאַבּקֵ ל־ֶאת ִלי רּפֵ ְלַס  ִמּמְ ּפּור־ּכָ ֵברּור ַהּסִ  ֲ#ִליםּתַ  ְוַאל, ּבְ
י ּנִ ׁש ", הָמ וּ אְמ  ִמּמֶ ּקֵ ֹוֵחט, ּבִ ה, רּוְסָיה ִתיןנְ  ֶאָחד ְיהּוִדי: "רּפֵ ְלַס  ֵהֵחל ְוַהׁשּ בּול־ֶאת ַלֲחצֹות ִנּסָ אן ַהּגְ ֲ#ָיָרה ּכָ ס אּוָלם, ּבָ יֵדי ִנְתּפַ  ּבִ

בּול ׁשֹוְמֵרי ְגַלל ַהּגְ י חֹוב ּבִ ְסּפִ ינוֹ  רְוִנְגזַ , ּכַ ֲחזָ  חוֹ ּלְ ׁשַ לְ  ּדִ ָאִסיר ְמגּוָריו קֹוםְמ לִ  ָרהּבַ ֵפט םְוׁשָ  ּכְ ָ ֵבית ְלִהׁשּ ט ּבְ ּפָ ׁשְ י. ַהּמִ יו ָיַדְעּתִ ַחּיָ  ׁשֶ
לּוִיים ֶגד לוֹ  ּתְ נֹות ֵמֲחַמת ,ִמּנֶ ָרִכים ַסּכָ לּות ַהּדְ ְדיֹון תוַ צְ ִמ  םְלַקיֵּ  ּוְכֵדי, ּבוֹ  יםִר ְט וֹ ׁשּ ַה  ְוִהְתַ#ּלְ בּוִיים ּפִ אִתי, ׁשְ ית רׂשַ  לֶא  ּבָ  ַהּסַֹהר־ּבֵ

י ְעּתִ ֲאִני לוֹ  ְוִהּצַ ז הּוִדיַהיְּ ־ֶאת ְלָהִביא בֵר ָ#  ֶאְהֶיה ׁשֶ ט־ְלֵבית ַהּלָ ּפָ ׁשְ ִעירוֹ  ַהּמִ ּנוּ ְיַבְק  יִד יָּ ּוִמ  ֶאֶ#ְרֶבּנוּ  ָאֹנִכי, ּבְ ה. ׁשֶ ִחּלָ ׁש  ּתְ ּקֵ ר ּבִ ַ  ַהׂשּ
ק י ְלִהְתַחּמֵ ּנִ ּיֹום ֲ#ָנהַט בְּ , ִמּמֶ ל םָת ָח נוּ ְמ  יֹום, הּוא ִראׁשֹון ׁשֶ רּות לוֹ  ְוֵאין, יםיִּ ִר כְ נָּ ַה ־ׁשֶ ׁש  ֶאְפׁשָ ִקיִדים ְלַבּקֵ בוּ  ֵמַהּפְ ְכּתְ ּיִ  ֶאת לוֹ  ׁשֶ

ַט  י ָהַ#ְרבּות רׁשְ ּלִ י. ׁשֶ י, ׁשּוב ּבוֹ  ִהְפַצְרּתִ ְרּתִ י לוֹ  ְוִהְסּבַ ִמיִני יֹום ָיחּול ָמָחר ּכִ הּוא, תֶר צֶ ֲ#  ׁשְ נוּ  יֹום ׁשֶ , ַהַחג־ֶאת ללֵּ ְלַח  ִלי ְוָאסּור, ַחּגֵ
י ְעּתִ ֲאִני לוֹ  ְוִהּצַ ָתב־ֶאת לוֹ  ֶאְכּתֹב ׁשֶ ֵדי ַהּכְ יל ּכְ ָנה ְיהּוִדי ְלַהּצִ ּכָ ְמָח . ִמּסַ ים יִת ְלׂשִ ר ִהְסּכִ ַ ד, ַהׂשּ י ּוִמּיָ ַתְבּתִ ַט ־ֶאת לוֹ  ּכָ  ָהַ#ְרבּות רׁשְ

ַמע". יִד יָ בְּ  הּוִדיַהיְּ  ֶאת ִהְפִקיד ְוהּוא ְבֵרי ֶאת ָנאְט וּ ִמּק  ָהַרב ׁשָ ֹוֵחט ּדִ ד, ַהׁשּ ן ּוִמּיָ י ֶאת ִזּמֵ ָהל ָראׁשֵ  ְוָהָיה ַואיַהלְ : "ָלֶהם ְוָאַמר ַהּקָ
הּוא, ֶזה ׁשֹוֵחט ִעם יֶחְלִק  יק ִאיׁש  ׁשֶ ר, ְוָתִמים ַצּדִ יל ֲאׁשֶ ֲאָסר ְיהּוִדי ִהּצִ ה ׁשּום ְוֵאין ,ִמּמַ ֵדי ִעּלָ   ". תוֹ ָר ׂשְ ִמּמִ  אֹותוֹ  ְלַהֲ#ִביר ּכְ

�  
ר י ָחִסידֶה  ִסּפֵ י, אָק נְ ֶד ְר הוֹ ֵמ  יֹוֵסף ַרּבִ ֵליל ּכִ יתוֹ  ַתחּפֶ  ְלַיד יםבִּ ַר  ֲחִסיִדים ִעם ַיַחד ָרַקד ּתֹוָרה תַח ְמ ׂשִ  ּבְ ל ּבֵ י ׁשֶ  הש.ֶ מֹ  דוִ ּדָ  ַרּבִ

נוֹ , בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ּטְ ִמ  ל ּבְ אַקּדִ  אבָ ַהּסָ  ׁשֶ י ָיָצא. ֵמרּוִז'ין יׁשָ ׂשִ  אֹוָתם ְוָרָאה ֲאֵליֶהם ָהַרּבִ ָנה ְוָאז, ְמָחָתםּבְ  ֲאִני רֹוֶאה, 'לְס יוֹ : "ְוָאַמר ֵאָליו ּפָ
ה ַאּתָ ֵמ  ׁשֶ ע. ַח ׂשָ כַּ , ְלךָ  ּדַ רׁשֶ ָאה ֲאׁשֶ ְרָאה תכֶ ִנְמׁשֶ  לֹא ִאם ֵהיֵטב קּדֹ בְ לִ וְ  בׁשֹ ְח לַ  הּוא ָצִריךְ , ּוְדָאָגה הִיְרָא  ֵאיזוֹ  ָהָאָדם־ַ#ל ּבָ  ֵמֲחַמת ַהּיִ

ֹחָרה ָמָרה ְמָחה ֲאָבל, ִליָלהָח  ְוַ#ְצבּות ׁשְ ִ ִמיד טֹוָבה ַהׂשּ ֶלךְ  המֹ לֹ ׁשְ  ָאַמר ְוָלֵכן. ּתָ ְמָחה ַהּמֶ ה'עֹ  הזֹּ ־הַמ  'ּוְלׂשִ ַהְינוּ , ׂשָ ל ּדְ ה־ִמּכָ  ִסּבָ
ְמָחה ִ ַהׂשּ ָאה ׁשֶ ה ִהיא, ָהָאָדם־ַ#ל ּבָ יָכה עֹוׂשָ ה ָ#ָליו ּוַמְמׁשִ ּלָ (#   ". טֹוָבה ּפְ

�  
ׁש  ּקֵ ּבִ ׁשֶ י ּכְ ָרֵאל ַרּבִ ְגָמה ְלָהִביא ףְר דוֹ ְס ְר ּטֶ ּמַ ִמ  יגִס יְ טוֹ  ִיׂשְ ל ּד)  ֶאָחד ַ#ל רּפֵ ַס ְמ  היָ ָה , ַהּקֹוְדִמים ֹורֹותדּ בַּ  יוּ ָח ׁשֶ  ִיםַמ ׁשָ  ִיְרֵאי סֹוֲחִרים ׁשֶ

ְרֵנס, ׁש יְט בִ יְ ַר ְט  בּ יְ ֵל  הש.ֶ מֹ  ר' מוֹ ׁשְ וּ , ְרְסדֹוְרףַמּטֶ  ֵביִמּתֹוׁשְ  ִהְתּפַ סֹוֵחר ׁשֶ קֹום ַהּנֹוֵסַ#  ּכְ יָון, קֹוםָמ לְ  ִמּמָ ּלֹא ּוִמּכֵ ָידוֹ  ָ#ָלה ׁשֶ ל ּבְ ּלֵ  ְלִהְתּפַ
ימֹות ּבּורצִּ בַּ  ּום, ַהֹחֶרף ּבִ ֶבת ִמׁשּ ָהַרּכֶ ּה  ַמְפִליָגה ָהְיָתה ׁשֶ ל היָ ָה , םכֵּ ַהׁשְ  ֶקרּבֹ בַּ  ְלַדְרּכָ ּלֵ ֶבת ִמְתּפַ ַרּכֶ ים ְואֹוֵמר ּבָ ִהּלִ  היָּ כִ בְ בִּ  ּתְ

ִהגִּ . ּוְבִהְתעֹוְררּות ׁשֶ ית יֹוֵצא ָהָיה לֹא, ּתֹוָרה תַח ְמ ׂשִ  יֹום יַ# ּכְ ֶנֶסת־ִמּבֵ יב היָ ָה וְ , ַהּכְ ָרכֹות ַמְקׁשִ ל ַלּבְ ל ׁשֶ  ְועֹוֶנה, ַלּתֹוָרה ָהעֹוִלים ּכָ
י, ָאֵמן ַאֲחֵריֶהם ה: "ָאַמר ּכִ ָר  ַהְרּבֵ י תכוֹ ּבְ בָּ : "לֹוַמר ָהָיה ְוָרִגיל". ןיָמ ִל ׁשְ ַה לְ  ילַ ָ# וְ , ֶהְחַסְרּתִ ַ י ְקָצרֹות תֹותַהׁשּ  ַוֲאִפּלוּ , ֲ#בּוִריבַּ  ִמּדַ

בְּ  ִיץ תֹותׁשַ ֵהן ַהּקַ ּכֹות ׁשֶ יקֹות ֵאיָנן, ֲאר) י. ִלי ַמְסּפִ י אלֵּ ְלַמ  ָצִריךְ  ֲאִני ּכִ ַנְפׁשִ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ֶ  הַמ  ֶאת ּבְ . ֵאּלּו ֵהם "ַהֹחל ֹותימבִּ  ַמְחִסיר ֲאִניׁשּ
ָאז.    ַהּסֹוֲחִרים ּדְ

�  
ָנה ּכֹות ַהּמֹוֵ#ד ֹחל יִמיֵמ  ֶאָחדבְּ , ַאַחת ׁשָ ֵני לוּ ָ# , ס) תוֹ  לֶא  ְצִעיִרים צֹוְרִבים ׁשְ ּכָ ל ס) י ׁשֶ ַ#ל רֶמְלצֶ  ַזְלָמן ריָס ִא  ַרּבִ ", ָהָאֶזל ֶאֶבן" ּבַ

ִית ָמְצאוּ  אּוָלם ַהּבַ  ָמֵלא ׁשֶ
אֹוְרִחים ָ#לוּ  ּבָ  ֵהם ַאף ׁשֶ

 ְולֹא, לגֶ ֶר ָה  בֹודכְ לִ  ָהַרב־ֶאל
ה ָמְצאוּ  ּנָ ֵדי ֵקָטהׁשְ  ּפִ ּיּוְכלוּ  ּכְ  ׁשֶ

ִניחּוָתא רבֵּ ּוְלַד  תבֶ ׁשֶ לָ  ָנה. ּבְ  ּפָ
י לֶא  םֶה ֵמ  ֶאָחד  ַזְלָמן ריָס ִא  ַרּבִ

אנוּ : "ְוָאַמר  ֶאת ךְ ֵר ְלבָ  ַרק ּבָ
יַבת רֹאׁש  ִבְרכַּ  ַהְיׁשִ  מֹוֲ#ִדים תּבְ

 ָאְמָנם ִאם ְוַאף .ְמָחהׂשִ לְ 
ׁש  ָנֶאה ִחּדּוׁש  ֵיׁש  ַלֲחֵבִרי ּקֵ ּבִ  ׁשֶ

יגוֹ ְלַה  ְפֵני ּצִ  יחוֹ ִר ְט נַ  לֹא, ַמר ּבִ
ּבּור ֵ#תבְּ  ,ֵ#תכָּ  ּצִ דֹול ּכֹה ׁשֶ  ּגָ

אן ִנְמָצא ַפַ#ם ֵאפֹוא ַנֲחזֹר. ּכָ  ּבְ
יג ַאֶחֶרת ָפָניו ְוַנּצִ  ּבְ

י ָלֶהם ֵהִאיר". ַהִחּדּוׁש ־ֶאת  ַרּבִ
ִנים ַזְלָמן ריָס ִא  , לֹא: "ְוָאַמר, ּפָ

ְלכוּ  ַאל ֶטֶרם ּתֵ ַמע ּבְ  םִמכֶּ  ֶאׁשְ
ד", ַהִחּדּוׁש ־ֶאת ָנה ּוִמּיָ  ּפָ

שׂ  נּוי ָמקֹום ְלַחּפֵ  ּוְלַאַחר, ּפָ
ב ֵ ִהְתַיׁשּ ׁש  ׁשֶ ּקֵ ֹמַ#  ּבִ  ֶאת ִלׁשְ

ָבִרים ךְ . ַהּדְ ל־ִעם, ּכָ י ּכָ  ַהּקֹש.ִ
ָבר ּדָ ּבַ  רֹאׁש  ָהָיה לֹא, ׁשֶ

יָבה יׁש  ַהְיׁשִ ׁשִ ל ַהּיָ ּגָ  ָלֵתת ְמס)
יָבה־ְלֶבן א, ָצִעיר ְיׁשִ ּבָ  ׁשֶ

ִמיַ#  , וֹ ׁש וּ דּ ִח ־ֶאת ְלָפָניו ְלַהׁשְ
ָפָניו ָלֵצאת  ּוְבַפֵחי ֵריָקם ִמּלְ

ץ, ֶנֶפׁש   יֵד ר כְּ ֵת יוֹ בְּ  ְוִהְתַאּמֵ
דוֹ    .ְלַכּבְ

�  
י ָ#ָלה ֵמָאז  מּוָצִפי ַיֲ#קֹב ַרּבִ

ְגּדַ  ָרֵאל ְלֶאֶרץ דִמּבַ יץ, ִיׂשְ  ִהְרּבִ
ֵבית ּתֹוָרה ֶמׁש " תֶס נֶ כְּ ַה  ּבְ  ׁשֶ

ּמֵ ", ָקהָד צְ   ּבוֹ  ׁש ְוׁשִ
ִליַח  ׁשְ ךְ  ִצּבּור־ּכִ ֶמׁשֶ "ג לַ  ּבְ

ל יֹום יִמּדֵ . יםנִ ׁשָ  ּלֵ ים אוֹ  רַח ֵא  לֹא ּוֵמעֹוָלם יןיִק ִת וָ כְּ  ִהְתּפַ ה־ֶאת ִהְקּדִ ִפּלָ ל. ְלַהְפִליא ָהָיה קוֹ וּ יּ ִד וְ , ַהּתְ ּבּור ִמּטַֹרח ִנְזַהר ָיָמיו־ּכָ , ַהּצִ
ֶאְלצוּ  ֵמעֹוָלם ֵאַרע לֹאו ּנֶ ַ#ת יןְלַהְמּתִ  ׁשֶ ׁשְ ֵדי, ַהּתֹוָרה רֶפ ֵס  ְקִריַאת ּבִ ִריָאה ְמקֹום לֶא  ִלְגלֹל ּכְ י, ַהּקְ ִדיר ּכִ  ֵמרֹאׁש  ֵמִכין ָהָיה ּתָ

ָפִרים־ֶאת ֶ#ֶרב. ַהּמֹוֲ#ִדיםב ֶר ֶ# בְּ  ְלַרּבֹות, ַהּסְ מ יםנִ יָ נְ ּמִ ַה  ינֵ ׁשְ ִל  ַהּתֹוָרה ִסְפֵרי ֶאת ִכיןֵה , ּתֹוָרה תַח ְמ ׂשִ  ּבְ ִהְתַקּיְ ֵני וּ ׁשֶ ׁשְ י ּבִ ּתֵ ֶנֶסת ּבָ  ַהּכְ
ל ֶמׁש " ׁשֶ ה ֵמִכין היָ ָה וְ ", ָקהָד ְצ  ׁשֶ ָ ׁשּ ׁשֵ  ְסָפִרים ׁשִ ַאג אֹוָתם, ִריםּכְ ֵדי, ֵמרֹאׁש  ּהַ יגִּ ַה לְ  ּדָ ַהּכֹל ּכְ ן מּוָכן ִיְהֶיה ׁשֶ ּמָ  ,לֹוַמר ָהָיה ְוָרִגיל. ּוְמז)
י דֹול ּכִ בֹוד ּגָ ּבּור ּכְ ֵדי לַהכֹּ  ַלֲ#ׂשֹות ְוֵיׁש  ַהּצִ דוֹ  ּכְ   . ְלַכּבְ

�  
ִמיִני' ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ֲהֵרי: "לֹוַמר לֹוִניםִמּסְ ם" ָה ָר בְ ית ַא "בֵּ ַה  ָהָיה ָרִגיל ְפֵני ֶרֶגל תֶר צֶ ֲ#  ׁשְ י. 'הּוא ְצמוֹ ַ#  ּבִ א ַהּמֹוֵ#ד הּוא ּכִ ּבָ  רַאַח  ׁשֶ
ָנה רֹאׁש  ָ ּפּוִרים יֹום, ַהׁשּ ּכֹות ְוַחג ַהּכִ ל ְוָצִריךְ , ַהּס) ּבֹון ֶאת ַלֲ#ׂשֹות םָאָד ־ּכָ ִנים ֵאיֶזה, ְפׁשוֹ נַ  ֶחׁשְ עֹוָלם ֲאִני ְוֵהיָכן, ִלי־ׁש יֶ  ּפָ  ּוַבֲ#בֹוַדת ּבָ
ם ֵ ָ#ְברוּ  ַאֲחֵרי ַהׁשּ   ". ַנֲ#ִלים ּכֹה ָיִמים יַל ָ#  ׁשֶ

�    

ִבְרּכַ  ד תּבְ רּוךְ " ֶנֱאַמר ּגָ ד ַמְרִחיב ּבָ ְרא 'ְוגוֹ  ּגָ ית ַוּיַ אן ְוֵיׁש ", לוֹ  ֵראׁשִ ִאם, ָלָאָדם ךְ ֶר ֶד  המֹוֶר  ּכָ ּבָ ְוַה  זֹוֶכה הּוא ׁשֶ בּולוֹ ־ֶאת ַמְרִחיב ה"ּקָ ָ#  ִלּבוֹ  ּה ִיְגּבַ  לֹא, ּגְ רוֹ ּבְ    ׁשְ
ֵרר ְולֹא ּתָ ִרּיֹות־ַ#ל ִיׂשְ א, ַהּבְ ִמיד ִיְזּכֹר ֶאּלָ ית אְר יַּ וַ " ּתָ ָהָיה בוֹ ַמּצָ ־ֶאת", לוֹ  ֵראׁשִ יתוֹ  ׁשֶ ֵראׁשִ ֶהְפֵסדוֹ  רוֹ ָכ ׂשְ  ָחִליָלה אֵצ יֵ  ְולֹא, ּבְ  להניח ברכה)(.  ּבְ

  
ִעיר ַ#ם' 'ַרב ֵהןּכִ , ַאַחת ּבְ ה ִמּטַ ִהְתַמּנָ ַ#ם ׁשֶ  ִמּטַ

ְלטֹונֹות ִ הַה . ֵריַח  ְולֹא ַ#םַט  לֹא ּבוֹ  ָהָיה לֹא ַאְך , ַהׁשּ  ּלָ
א ָהָיה ָרׁשֹות נֹוׂשֵ ָכל ּדְ ְבֵרי בּבֵ גַ ְמ  ָהָיהְו , ֵ#ת־ּבְ  לֶב ֶה  ּדִ

ֹוְמִעים ַ#ד, רּוַח  תעוּ ְר וּ  ַהׁשּ ְמַחת. ְמָ#םְלׁשָ  אוּ ְל נִ  ׁשֶ ׂשִ  ּבְ
א 'ָהַרב' ָ#ַמד ּתֹוָרה מּותוֹ ־ַ#ל ִעּיּוִנית' 'ַהְרָצָאה ְוָנׂשָ  ּדְ

ה לׁשֶ  הּוא, נוּ ַרּבֵ  ֹמש'ֶ ׁשֶ ח' ּכְ ּיּותוֹ ־ֶאת 'ְמַנּתֵ  ּוַמְרִעיף ִאיׁשִ
ְבֵרי טּות ּדִ ָבִרים. ִביִאיםנְּ ַה  ִחירּבְ  ַ#ל ׁשְ  סָב ְק  ֶהֱ#לוּ  ַהּדְ

ֹוְמִעיםֵאֶצל  ַח , ַהׁשּ ּקֵ ֶהם ְוַהּפִ ּבָ ִסיּ  ְוָאַמר הַנֲ#נָ  ׁשֶ  ּוםּבְ
ה: "ה'ָא ָצ ְר 'ַה ַה  ֶלא ַמֲ#ׂשֶ ָפ  יֲהֵר . ָרִאיִתי ּפֶ ֵתנוּ ּבְ  ֶנֱאַמר ָרׁשָ

ה־ַ#ל ָרתוֹ ־ָיַדע ִאיׁש ֶאת־ְולֹא' ֹמש'ֶ  ַהּיֹום ְוִאּלוּ , 'ְקב"
נוּ  ָרִאינוּ  ּלָ מוֹ  ּכ" ל ְקבּוָרתוֹ ־ֶאת ֵ#יֵנינוּ  ּבְ ה־ׁשֶ   "...ֹמש'ֶ

     

  

  

  
סּוק ַ#ל ק" ַהּפָ ן־ִמן ְיַזּנֵ ׁשָ ִ ַר  ְמָפֵרׁש ", ָהּבָ ָהָיה" י"ׁשּ  ׁשֶ

ן ְרּדֵ ל ְלקוֹ ֵמֶח  יֹוֵצא ַהּיַ ן־ׁשֶ  ְוִהיא, אסיַ ְמ ּפַ  ְמָ#ַרת ּדָ
ִהיא םׁשֶ ֶל  ֶחְלקוֹ  ׁשֶ ל ּבְ ן־ׁשֶ ֱאַמר ּדָ ּנֶ  םׁשֶ ֶל ְל  ְקְראוּ יִּ ַו ' ׁשֶ

ן ןַה ־ִמן חוֹ וּ ּל ִק ְו  קוֹ וּ נּ זִ ְו ', ּדָ ׁשָ אן". ּבָ  מוֹ ׁשְ  ֵאפֹוא ִמּכָ
ל ן ְנַהר ׁשֶ ְרּדֵ ְקָרא ַהּיַ ּנִ ן ׁשֶ ֵני ּכֵ הּוא ִמּפְ . ן'ּדָ ִמ  דֵר 'יוֹ  ׁשֶ

ֶבט ן ְלׁשֵ י ֵאפֹואּו ָהי ּדָ ּתֵ ֶאֶרץ ַנֲחלֹות ׁשְ ָרֵאל ּבְ , ִיׂשְ
ן' 'ּגּוׁש  מוֹ ׁשְ ־ַ#ל ַהּיֹום הנֶּ ַהְמכ"  ֵאזֹורּבָ  ַאַחת  ֵחלָה , ּדָ

ֶמׁש  יתּבֵ  ֵמֵאזֹור , ְכָללּבִ  ְוַ#ד ָהָאֶרץ זּכַ ְר ֶמ  ַ#דְו  ׁשֶ
ה ִנּיָ ְ בּול ְוַהׁשּ ּגְ פֹוִני ּבַ ל ַהּצְ ָרֵאל־ֶאֶרץ ׁשֶ  ֵאזֹורּבָ  ִיׂשְ

ל ַהּיֹום הנֶּ ַהְמכ"  ן' 'ּתֵ קֹור היָ ָה , אסיַ ְמ ּפַ  ְמָ#ַרת. ּדָ  ַהּמָ
ִרי ל ָהִעּקָ ן ְנַהר ׁשֶ ְרּדֵ קֹוִרי מוֹ ׁשְ וּ , ַהּיַ ֵפ  ַהּמְ  א"ּבְ

ׁש  ּבֵ ּתַ ַ#ת ִהׁשְ ּפָ ַהׁשְ  ָהאֹות ְמצּוָיה לֹא ּה ּבָ ׁשֶ , ָהַ#ְרִבית ּבְ
ׁשֵ , א"ּפֵ  ֵאין םּכְ  ם"ַהּמֵ  ַאףְו , ְרפּוָיה ת"יּבֵ  ָלֶהם ׁשֶ

ָפה נוּ  ִהְתַחּלְ ים ְוָלֵכן, ן"ּבְ ֵ ּבַ  ֶחְרמֹון ַחלנַ  ֶאת ְמַכּנִ  םׁשּ
ר ּכָ ןיַּ ַל  נֹוָסִפים ְמקֹורֹות. אס'יַ נְ 'ּבַ  ֹוםיּ ּכַ  ַהּמ"  ַנַחל ֵהם ְרּדֵ

ן כ"  ִנירׂשְ  ַחלְונַ  ,ּדָ ַ#ת הנֶּ ַהּמְ ּפָ ַהׁשְ   '.ינִ ּבָ ְצ ַח ' ָהַ#ְרִבית ּבְ

  
יהּוָדה� ַויֹּ  את ִלֽ  (לג, ז) אַמר� ְוֹז�

ַטֲ#ֵמי ֹור  ֶנֱאַמר יֹוֵסף לֶצ ְוֵא , לגֹּ ֶס  ַזְרָקא חנַּ מ"  ּבְ כ� ּבְ
וֹ  ר ל� ֹו ָהָד� ַטֲ#ֵמי ׁשֹור� נַּ  ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ , ְרִביִעי חמ"

ֵדי ּלֶ  ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר  ּכְ יַח  ִיְהיוּ  ָלבֹוא ָ#ִתידׁשֶ  ָמׁשִ
ן יַח  יֹוֵסף־ּבֶ ן ּוָמׁשִ ַהּסֶ , מּוָבא ַהרּזֹ ַב וּ  .דִו ּדָ ־ּבֶ  הּוא לגֹּ ׁשֶ
ל ַ#םַט  ְמָחה־ׁשֶ יהּוָדה� ַוּיֹאַמר�  ֶנֱאַמר ְוָלֵכן, ׂשִ את ִלֽ  ְוזֹ�

ֶס  ֵדי לגֹּ ּבְ יַח  ַ#ל זּמֵ ְלַר  ּכְ ן ָמׁשִ הּוא דִו ּדָ ־ּבֶ ֶבט ׁשֶ ֵ  ִמׁשּ
יַח  ָיבֹוא ְלָפָניו אּוָלם, ְיהּוָדה ן ָמׁשִ ָהֵרג יֹוֵסף־ּבֶ ּיֵ , ׁשֶ

בֹות תמוֹ ָ# ְט מ"  ְוָלֵכן ֵא  ַהּתֵ וֹ  יֹוֵסף לֶצ ׁשֶ ֹור ׁשֹור� כ�  ּבְ
ַקְדָמא יַח , ְזָלאְוַא  ּבְ ׁשִ ַהּמָ ְהֶיה ׁשֶ ּיִ ְרעוֹ  ׁשֶ ל ִמּזַ  יֹוֵסף־ׁשֶ

ים יַח  ִלְפֵני ְוָיבֹוא ַיְקּדִ ן ָמׁשִ נַּ  אּוָלם, דִו ּדָ ־ּבֶ , ְרִביִעי חמ"
יַח  ׁשִ נּוַח  ַהּמָ ּיָ ָרֵאל־ֶאת ְוִיְגַאל ׁשֶ ְרע ִיְהֶיה ִיׂשְ ל וֹ ִמּזַ  ׁשֶ

ן ל ָהְרִביִעי ַהּבֵ ֶבט ְיהּוָדה. ָאִבינוּ  ַיֲ#ֹקב ׁשֶ ֵ   (נר תמיד), ִמׁשּ
�  

ַר  ְיהּוָדה־ֶאת ה ְך ּבֵ ה ְראּוֵבן רַאַח  ֹמש'ֶ ּנָ ָכְך  ְוׁשִ  ּבְ
ָבִטים ֵסֶדר־ֶאת ְ ֵני, ַהׁשּ ל ִמּפְ ּכָ ִעים ׁשֶ ָנה ַאְרּבָ ָהיוּ  ׁשָ  ׁשֶ

ָרֵאל ר ִיׂשְ ְדּבָ ּמִ לֹות ְיהּוָדה לׁשֶ  ְצמֹוָתיוַ#  יוּ ָה , ּבַ ְלּגָ  ְמג"
ָארֹון א ַ#ד, ּבָ ּבָ ה ׁשֶ ׁש  ֹמש'ֶ הּוא ַרֲחִמים ָ#ָליו ּוִבּקֵ  ׁשֶ

ַרם  זֶמ ְוֶר . ֶזהָל  ֶזה םיָכ ִמ ְס ִה  ְוָלֵכן, הֹודֹותְל  ִלְראּוֵבן ּגָ
ַטֲ#ֵמי ֶזהָל  ְקָרא ּבְ ֵהם ַהּמִ ֵני, לגֹּ ֶס  ַזְרָקא חנַּ מ"  ׁשֶ  ִמּפְ

ָהיוּ  ל ְצמֹוָתיוַ#  ׁשֶ נֹוַח  הְיהּוָד ־ׁשֶ ָארֹון תקוֹ רוּ זְ  ַהּמָ , ּבָ
ה ׁש  ּוֹמש'ֶ ּקֵ ה ָ#ָליו ּבִ ּלָ ע  ְוָאַמר, ְסג" �ַמ ֹול  'ה� ׁשְ ק�
ה ּנוּ  ְיהּוָד" ִביֶא$ ֹו ּתְ ַמ  ְוֶאל־ַ'ּמ& ְך ְה ּבְ ָטאּפַ  ּפַ  ןָקטֹ  ףָזֵק  ׁשְ

א אָח ּפְ ִט  ַהְינוּ , ֶאְתַנְחּתָ  רֶד ּסֵ ַה ־ֶאת ָהַפְך  הש'ֶ ּמֹ ׁשֶ  ּדְ
ׁשּוט ל ַהּפָ ְ ־ׁשֶ ָטן־ֶאת ְוָזַקף, ָבִטיםַהׁשּ  עֹוןְמ ׁשִ  ַ#ל ַהּקָ

ֵדי, ְוֵלִוי בֹוא ּכְ ּיָ א ְמנּוָחהִל  ׁשֶ   (צמח הצבי). ְוֶאְתַנְחּתָ

ׁש  ְדּגָ  מ"
 

 חּלָ מ" ְמ 

 ִ 

ְטָ#ם   מ"
 


