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ִביִעת־ְוִכי ֹתאְמרּו ַמה ְ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ   ) כה, כ( ּנֹאַכל ּבַ

י ֶאֶרץ ַהּתֹוָרִני ַהִחּנּוךְ  יֵד ּסְ יַ ְמ  יֵמִראׁשֹונֵ , ךְ אֹוֶיְרבַּ  הש�ֶ מֹ  ַרּבִ ָרֵאל ּבְ  ֶאל ְכַנסנִ , ִיׂשְ
ְלֵהי ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ׁשִ ַנת ּבְ ה תנַ ׁשְ  ֶ$ֶרב, ז"צַ ְר ּתַ  ׁשְ ִמּטָ ְ ִפיו תוֹ לָ ֵא ׁשְ וּ , ַהׁשּ  הַמ : "ּבְ
י אְכלוּ ּיֹ  בֹות ַאְנׁשֵ ַנת ַהּמֹוׁשָ ׁשְ ה ּבִ ִמּטָ ְ : לוֹ  ְוָאַמר ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  הַנֲ$נָ "? ָאהבָּ ַה  ַהׁשּ
ֵאַלת ִהיא זוֹ  ַוֲהֵרי" ָפ  ַהּתֹוָרה ׁשְ תּבְ ַהר ָרׁשַ ָנה ּנֹאַכל־ַמה ֹתאְמרוּ  'ְוִכי, ּבְ ָ ׁשּ  ּבַ

ִביִעת' ְ יב ?!"ַהׁשּ י ֵהׁשִ י, ֲאִני לֹאכַ  ָמה ָהְיָתה לֹא יִת נָ וָּ כַּ : "ְוָאַמר הש�ֶ מֹ  ַרּבִ  זֹאת ּכִ
ֹאל ָאָדםלָ  ָאסּור א ִלׁשְ א, ה'בַּ  ַח טֹ בְ לִ  ֶאּלָ ֲאִני ֶאּלָ י ׁשֶ ַאְלּתִ  עֹוְבֵדי אְכלּו'ּיֹ  ה'ַמ  ׁשָ

ֲהֵרי, ֲאָדָמהָה  י ןיֵא  ַלֲאֵחִרים ׁשֶ ִמּלֹות ּדַ חֹון תַפ ָ$ ְר ַה בְ וּ  ּודִעדּ ־ּבְ ּטָ א, ּבִ  ֵיׁש  ֶאּלָ
ה יםִק ָק זְ נִּ לַ  ַ$ ְלַסיֵּ  ַמֲ$ׂשֶ ׁשּוָבה עַמ ׁשֵ לְ ". ּבְ  ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ךְ יֵּ ִח  ַהּקֹוַלַ$ת ַהּתְ

ן ָאְמָנם: "ְוָאַמר ר ֶזה ֶאת, ּכֵ ּתָ ֹאל מ0 ָבר ֶאת ְלַהֲ$לֹותתֹו ֲ$צָ ־", ְוָנַתן ֶאתִלׁשְ  ַהּדָ
ְפֵני ֲ$ִתיִדים ַהּדֹור ֵלידוֹ גְּ  ּבִ ס ׁשֶ ּנֵ הכְּ בַּ  ְלִהְתּכַ ה. דבַּ ינְ ִר ָמ בְּ  ָלהוֹ דַהגְּ  ֵנִסּיָ   , ְוָכְך ַנֲ$ׂשָ
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ת"ַה  ַמּה " ַ$ִין־ּבַ סּוק ַ$ל ּתָ ַאל ֶזה ּפָ ֲאלוּ  ַמּדּוַ$ : "ְוׁשָ ֵני ִיׁשְ ָרֵאל ֶאֶרץ ּבְ  הַמ  ִיׂשְ
ָ בַּ  אְכלוּ ּיֹ  ִביִעית ָנהׁשּ ְ בּוָאה ְלָהִביא ֵהם ְיכֹוִלים ַוֲהֵרי, ַהׁשּ ? ֶרץָא לָ  ִמחּוץ ְוֶקַמח ּתְ

א ה ןאִמכָּ  ֶאּלָ ָאָדם, דָלֵמ  ַאּתָ ֶאֶרץ גּורלָ  ַהּזֹוֶכה ׁשֶ יַ$  ָצִריךְ , ַהּקֶֹדׁש  ּבְ  ְלַהּגִ
ְדֵרָגה ּלֹא ַלּמַ ָבר וֹ כּ ִח לְ  בַר ֱ$ יֶ  ׁשֶ א ּדָ ֵאָלה ִמְתעֹוֶרֶרת ְוָלֵכן, ַהּגֹוָלה־ִמן ַהּבָ ְ  ַהׁשּ

בָּ ַה  ָלנוּ  ַמְבִטיַח וּ  ?אַכל'נֹּ ־ה'ַמ  יִתי ה"ּקָ ְרָכִתי־ֶאת 'ְוִצּוִ ָנה ָלֶכם ּבִ ָ ׁשּ ית' ּבַ ִ ׁשּ ִ   "...ַהׁשּ
�  

ְך ְוֶהֱחַזְקּתָ ּבוֹ ־ְוִכי   ) כה, לה( ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמָטה ָידֹו ִעּמָ

יק ַמחצֶּ "לַ  לוֹ  ָהְיָתה ִלְצָדָקה ְרָחָבה ָיד יְז'ִניץ "ַצּדִ  ֲאִפּלוּ  ְלַ$ְצמוֹ  הֹוִתיר ְולֹא, ִמּוִ
רּוָטה ר. ּפְ ׁשוֹ  ִסּפֵ ּמְ י, ַקְלָמן ר' ְמׁשַ ֶאָחד ּכִ ילֹות ּבְ ֶמֶזג ִמּלֵ ָון ּבְ  ֲאִויר ַמְרֶחׁשְ
י לוֹ  ָקָרא ַסְגִריִרי ֶסף ֲחִביַלת ְלַהְכִניס ׁשוֹ ּוִבְק , ָהַרּבִ לֹוִני ְלַבִית ּכֶ ה. ּפְ ִחּלָ ה ּתְ  ִנּסָ

ׁש  ּמֵ ק ַהְמׁשַ ה ָהֲאִויר ֶמֶזג ֵ$ֶקב ְלִהְתַחּמֵ ׁשֶ חּוץ ַהּקָ ּבַ י אּוָלם, ׁשֶ  ּבוֹ  ִהְפִציר ָהַרּבִ
א ִליחּותוֹ ־ֶאת ְלַמּלֵ ְהֶיה ַמה ִיְהֶיה: "ׁשְ ּיִ ֶ ִית ְלאֹותוֹ  ָלֶלֶכת חֹוָבְתךָ  אּוָלם, ׁשּ , ּבַ

ם ְרֶאה ׁשָ לּוק ֵנר ּתִ ְפִנים ּדָ ִית־לְלַבַ$  ָנא ְמֹסרוּ  ,ּבִ ךָ  ַהֲחִביָלה ֶאת ַהּבַ ִעּמְ ". ׁשֶ
ַ$  ִחּפּושׂ  ְלַאַחר ׁש  ָמָצא, ְמַיּגֵ ּמֵ ִית־ֶאת ַהְמׁשַ י ָרָאה ִלְפִליָאתוֹ  ַאךְ , ַהּבַ ִית ּכִ ּבַ  ּבַ

ָהָיה ָאָדם ִמְתּגֹוֵרר ב ׁשֶ ֶלת־ֶאל ָאְזנוֹ ־ֶאת ַקְלָמן ר' הּטָ ִה . ָאִמיד סֹוֵחר ֶנְחׁשָ , ַהּדֶ
ה ר ַהּסֹוֵחר־ֶאת ׁשֹוֵמַ$  הּוא ְוִהּנֵ ּתוֹ  ְמַסּפֵ יַצד ְלִאׁשְ ד ּכֵ ל ֶאת ִאּבֵ ְסּפוֹ ־ּכָ ה ּכַ  ְוַ$ּתָ
ד. לכֹּ ־רּסַ ח0 ְמ  נֹוַתר ׁש  ׁש ַק נָ  ִמּיָ ּמֵ ִית־ְלַבַ$ל ּוָמַסר ַהַחּלֹון ַ$ל ַהְמׁשַ  ֶאת ַהּבַ

ֲ$ָטָפה ה. ַהּמַ ּמָ ֶסף ּכַ ם  ָהָיה ּכֶ ְבּדָ  אּוָלם, ׁש ּמֵ ׁשַ ַהְמ  ָיַדע לֹאׁשָ ָאז ,ִהיא ה0$ ּמֵ  ׁשֶ
יךְ  ִמְסָחרוֹ  ַהּסֹוֵחר ִהְמׁשִ ִאּלוּ  ּבְ ָבר ֵאַרע לֹא ּכְ בֹוד.ּדָ ֶדֶרְך ּכָ   , "ְוֶהֱחַזְקּתָ ּבֹו" ּבְ
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ָך לֹא־ֶאת ְסּפְ ְך ־ּכַ ֶנׁשֶ ן לֹו ּבְ   ) כה, לז(ִתּתֵ

ַלִים ירּוׁשָ ּדֹור ּבִ ים, סֹוֵחר ְיהּוִדי ֹוֵררִהְתגּ  םֵד וֹ ַהּק  ּבַ ַרּבִ ִקיעוּ  ׁשֶ ִמים לוֹ ֶאצְ  ִהׁשְ  ּדָ
ֶה  יםבִּ ר0 ְמ  הַה  אּוָלם, ִעְסָקא רּתֵ ּבְ ִקיִעים לכָּ . יוָק ָס ֲ$ ֶאת  ִהְפִסיד ּלָ ׁשְ  ָיְצאוּ  ַהּמַ

ל םיְנִקיִּ  ם־ִמּכָ ְסּפָ י ְוָחׁשוּ , ּכַ  ֶאל ִנְכְנסוּ  םֵמֶה  ִדיםֲאָח . עֹוָלָמם ֲ$ֵליֶהם ָחַרב ּכִ
ֵדי יןבִּ ׁשִ ּטְ ִמ  ָהַרב ָפָניו ְלַתּנֹות ּכְ י: "ְוָאַמר הַנֲ$נָ  ְוהּוא, סֹוָנםֲא ־ֶאת ּבְ ַמְעּתִ ַ$ם ׁשָ  ּפַ

ַ$ל ֵמָאִבי ֲ$ֹקב' 'ּכֹוָכבַה  ּבַ ַמּה  ִמּיַ ּתָ סּוק ְלׁשֹון ַ$ל ׁשֶ ת ַהּפָ ָפָרׁשַ ַהר ּבְ ךָ ־'ֶאת ּבְ ְסּפְ  ּכַ
ן־לֹא ְך' לוֹ  ִתּתֵ ֶנׁשֶ ן־'לֹא ְנִתיָנה ׁשֹוןלְ  ֶנֱאַמר ַמּדּוַ$  ַאלׁשָ וְ , ּבְ  ׁשֹוןלְ בִּ  ְולֹא לֹו' ִתּתֵ

א? לֹו' ְלֶוהַת ־'לֹא ַהְלָוָאה א ֶאּלָ תּוב ּבָ ד ַהּכָ ךְ , ְוִלּמֵ ּכָ ם ִהיא ׁשֶ ְרּכָ ל ּדַ  יוֵ לְ ַמ  ׁשֶ
יתבְּ  ַבּסֹוף, ִרּבִ ּלְ ִטים ֵהם ׁשֶ עֹות ְוִנְמָצא, ָהֶרֶגל־ֶאת ּפֹוׁשְ ַהּמָ ְמְסרוּ  ׁשֶ ּנִ  ָלֶהם ׁשֶ

ה  ִחּלָ תֹוַרתּתְ ֶ$ֶצם יוּ ָה , ַהְלָוָאה ּבְ תֹוַר  ּבְ ָנה תּבְ ְלַבד ַמּתָ ךְ ־ְוַ$ל, ּבִ א ּכָ  ִמְתַנּבֵ
תּוב ַהּנֹוֵתן ַהּכָ ְסּפוֹ  ׁשֶ יתבְּ  ּכַ ֶסף סֹופוֹ , ִרּבִ ַהּכֶ ֵתר ׁשֶ יֵדי ִיּוָ תֹוַרת ַהּלֹוֶוה ּבִ   . ְנִתיָנה ּבְ
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ַהר ִסיַני ַהר - )כה, א( ּבְ ֱ$ַמְדּתָ ֶה  נֹוָטִריקֹון ּבְ

ְרָחב ַב  אן ֵיׁש  ִלּמּוד. ְגָליַר ּמֶ ם ָלָאָדם ּכָ ּגַ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ
ְרָחב ִנְמָצא הּוא ּמֶ ע ּבַ ּפָ ׁשְ ַפע ָ$ָליו ּומ0 טֹוָבה ׁשֶ

ח לֹא, ּוְנָדָבה ּכַ ַמל ּבֹוְראוֹ  ֶאת ִיׁשְ ּגָ ל לוֹ  ׁשֶ , זֹאת ּכָ
בבְּ  ִיְהֶיה ָאז ְוַגם ל ַמּצָ ְתַנֵהג ַהְינוּ ּדְ , יִסינַ  ׁשֶ ּיִ ׁשֶ
י־ַ$ל י ּפִ ּקֵ  )אמרי חיים(. יָה ֶת וֹ ְצ ִמ וּ  ַהּתֹוָרה ח&
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י, ֹודס ָצאיָ  ִיןיַ  ְכַנסנִ  נֹוָטִריקֹון יִסינַ  ל ּכִ סֹודֹות ּכָ
ָבר  ַהּתֹוָרה ה נוּ ִנּתְ ּכְ ִסינַ  ְלֹמש�ֶ  )אהבת אליהו(. יּבְ
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ה -  )כה, ב( ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם ִגיַמְטִרּיָ רּוָמ  ּבְ י ִמי  הּתְ , ּכִ
ּתוֹ  ּבָ ַה  לוֹ  ֹנֵתןֵרם ׁשֶ ְפַלִים ה"ּקָ  )חדשים לבקרים(. ּכִ

�  

ת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה ּבַ ֵיׁש  זֶמ ֶר  - )כה, ו( ְוָהְיָתה ׁשַ
אן ל גוֹ ָה נְ ִמ לְ  ּכָ איׁשַ  ׁשֶ ֵק  ּמַ ַמּסֶ  ּוָבאּמ כַּ , ןַהּזָ תכֶ ּבְ

ל, ָצהיבֵּ  ּכָ ת בֹודכְ לִ  לכֵ וֹ א ָהָיה ָיָמיו־ׁשֶ ּבָ ָמָצא ,ׁשַ
ֵהָמה ַ לַ  זוֹ  אֹוֵמר הָנָא  ּבְ תׁשּ ָנֶאה ַאֶחֶרת ָמָצא, ּבָ
ה ה ִניַח ֵמ  ֵהיֶמּנָ ִנּיָ ְ ְוֶזה, ָהִראׁשֹוָנה תֶא  ְואֹוֵכל ַהׁשּ

אּור סּוק ּבֵ ּבַ  ְוָהְיָתה ַהּפָ , ְלָאְכָלה ָלֶכם ָהָאֶרץ תׁשַ
ל ּכָ ֵהא םכֶ ְת ילַ כִ ֲא  ׁשֶ ִמיד ּתְ ת בֹודְכ ִל  ּתָ ּבָ ַ . ַהׁשּ

י, ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר  ָראׁשֵ בֹות ּבְ ֵהן ֵאּלוּ  ּתֵ ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
ׁשַ  איּכְ ז ְוֵכן, ּמַ ּמָ ָבר  ְמר0 בֹותבַּ ַהּדָ ת ּתֵ ּבָ ָהָאֶרץ ׁשַ

ֵהן נוֹ  ְכָלהְלָא  ָלֶכם איׁשַ  יתּבֵ  ְלִמיֵדיּתַ ן ָטִריקוֹ ׁשֶ ּמַ
ָתאַמ  בֹודכְ ִל  קַר  ֵכיֶהםְר ָצ ־לּכָ  ֹוְכִליםא יוּ ָה  , ְלּכְ
 )קול דוד(. ּגּוףַה  ֲהָנַאתַל  ּוםלּכְ  ְכלוּ ָא  אלֹ 
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לִה  נֹוָטִריקֹון -  )שם( ָאְכָלהְל ֶכם ָל ָאֶרץ ָה  ּלֵ
ז ּה  ָהֲ*ָנָוה תְלִמּדַ  ַהְמַרּמֵ ּבָ ן ׁשֶ לִה  ִהְצַטּיֵ ֵקן ּלֵ , ַהּזָ

ֶהָ$ָנו זּמֵ ְלַר  ּוָבא ה ׁשֶ ַפע ִיְזּכֶ , ֶרץָא ָה  ִמיבּול ְלׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ  )יל וצביא(. ֶרץִייְרׁשּו־ָא  םִוינָ ֲ* ַו  ׁשֶ

�  

ִנים ֹתת ׁשָ ּבְ ַבע ׁשַ ים -  )כה, ח( ְוָסַפְרּתָ ְלָך ׁשֶ ְתִהּלִ ּבִ
נֹוֵתינוּ ־יֵמ יְ  ֶנֱאַמר ֶהם ׁשְ ָנה ִעיםְב ׁשִ  ּבָ ןוָ יְוכֵ , ׁשָ
ית ּבֵ ין־ׁשֶ ל ּדִ ים ֵאיָנם ַמְעָלה ׁשֶ יל ַ$ד ַמֲ$ִניׁשִ ּגִ

ִרים ים ֲהֵרי, ֶ*ׂשְ ִ ָנה ֲחִמׁשּ ֶה  רּפַ ְס ִמ כְּ  ׁשָ ִעם ם"ּבָ
אן ֶנֱאַמר ְוָלֵכן, ךָ "ְל  רּוְכִמְסּפַ  ָהאֹוִתּיֹות לֹש�ׁשְ  ּכָ

י ׁשֶ ְלךָ  ְוָסַפְרּתָ  ּמִ ִמים רֵפ וֹ ּס , ׁשֶ םָד בְּ ַא לְ  אּלֹ ׁשֶ  ַהּיָ
תוּ  ךָ "ְל  ִיְהיוּ  ָאז, יקִר לָ  ּכָ ךְ בַּ  בׁשֶ ַהְינוּ , ֶהְמׁשֵ ַיַחד ּדְ

ָנה ֵמָאה ל, ׁשָ ּכָ ָנה־ׁשֶ  )ישמח משה(. פּוָלהּכְ  ׁשָ
�  

םַוֲאַכלְ  ֹוָלםע ןּקֵ ַת ְל  נֹוָטִריקֹון - )כה, יט(ַבע ָלשֹׂ  ּתֶ
ַמִים, ֶלֱאֹכל יּדַ ׁשַ  תכוּ לְ ַמ ּבְ  ם ׁשָ  )חי-אם כל(. ְלׁשֵ

�  

ם ָלֶבַטח ָ*ֶליָה  ְבּתֶ ה ֶבַטחָל  -  )שם( ִויׁשַ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
ךְ  זּמֵ ְלַר , 49 ֶמׁשֶ ּבְ ָנה 49 ׁשֶ ְרַקע ׁשָ ָרה ַהּקַ ְמּכְ ּנִ ׁשֶ

ב ְוהּוא ֹוֶנהַהּק  ֵאֶצל ִנְמֵצאת , ֶבַטחָל  ָ$ֶליָה  יֹוׁשֵ
ַנת ים ּוִבׁשְ ִ ׁשּוב ַהֲחִמׁשּ  )אור החמה(. ִלְבָ$ֶליָה  ּתָ
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תֹו ְוִאיׁש ֶאל־ִאיׁש ֶאל ּזָ ְחּתוֹ ־ֲאח& ּפַ   ִמׁשְ

עֹולַ  תוֹ יּ ִא לְ ּפִ ַה  ַהּתֹוָפעֹות ַאַחת עֹות ּוֵקיִחלּ  יוּ ָה , תַהֲחִסידוּ  םּבְ ים ַהּדֵ ", ְיֶחְזֵקאל יֵר בְ ּדִ "ַה  יןבֵּ  ַהִהְלָכִתּיִ
י א ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ַרּגָ ִ ִמ  ׁשְ י ָאִביו ְלֵבין, הבָ ינוֹ ׁשּ ים ַרּבִ ְנז ַחּיִ ַ$ל ִמּצַ ים יֵר בְ ּדִ "ַה  ּבַ ן ִנֵהל ַאַחת לֹא". ַחּיִ  ַהּבֵ

דֹול ָאִביו ִעם ֲחִריִפים ִוּכּוִחים ָהיוּ , ַהּגָ יטּמַ לַ  ִנְרִאים ׁשֶ ד־ִמן ּבִ ַמֲחלֶֹקת ַהּצַ ל ּכְ ׁש ־ׁשֶ  ֲהָרַמת ִליֵדי ּוָבאוּ  ַמּמָ
י, ָיְדעוּ  ָדָבר יֵניבִ ְמ  אּוָלם, קֹול ם ְטמּוִנים יםבִ גָּ ׂשְ נִ  סֹודֹות ּכִ ּבָ ח0 ל ּבְ ָבִרים־ׁשֶ ְבֵרי ְוֵאּלוּ  ֵאּלוּ  ְוִכי, ּדְ  ֱאלִֹקים ּדִ

ים דֹוָלה ַהֲ$ָרָכה. ַחּיִ ים יֵר בְ ּדִ "ַה  ֶהֱ$ִריךְ  ּגְ נוֹ  ֶאת" ַחּיִ הּוא ָ$ָליו ְוָאַמר, ּבְ ר ַנֲ$ֶלה ִאיׁש  ׁשֶ ָ$ה לוֹ  ׁש יֶ  ֲאׁשֶ  ּדֵ
ַמִים ָ ׁשּ ן ַגםוְ , ּבַ א ַהּבֵ ּטֵ ךְ  ִהְתּבַ ּיֹוֵדַ$  ְוָאַמר ,ָאִביו־ַ$ל ּכָ ַמִים הֲ$ׂשָ נַּ  הַמ  ׁשֶ ָ ׁשּ ִקי ְוהּוא ּבַ ְרׁשֵ  ּבָ ׁשָ מֹות יּבְ ׁשָ   . ַהּנְ

ל יונָ ָת ֲח ֵמ  דָח ֶא  ים יֵר בְ ּדִ "ַה  ׁשֶ י", ַחּיִ ר, לּפְ יְ ַט ְס ינִ ְר הוֹ ֵמ  ּדֹב ַכיָמְרּדְ  ַרּבִ ַ$ם ִסּפֵ  יֹותְה בִּ ": ֶזה ִנְפָלא ִסּפּור ּפַ
ל ְנָכָדיו־ַ$ל הִנְמנָ  ַוֲאִני ַ$ל ׁשֶ ְנָיא ּבַ ֵ$ , ַהּתַ ּתִ ְק  האֹוְסְטִריָּ  תכוּ לְ ַמ  ֶאת בׁשֶ ּבִ ירְלַה  הׁשָ ׁשֶ ָלה ֶאת ְחּדִ ּכָ  ַהַהׂשְ

ל0  ברֶ ֶק בְּ  ָרֵאל יֱאמּונֵ  יֵמ ׁשְ ׁשְ , ִיׂשְ יָחׁשַ ָכה, ַצְנזבְּ ׁשֶ  ינִ ְת חוֹ  רצַ ֲח בַּ  רּקֵ ְלבַ  ּתִ ּיְ ּתַ ִהׁשְ ְלטֹון ׁשֶ ִ  אּוָלם. ָהאֹוְסְטִרי ַלׁשּ
ר ֲאׁשֶ יִסי ּכַ י ּגִ רּוךְ  ַרּבִ הִהְתַמ  יץלִ ְר וֹ גּ ִמ  ּבָ ּה לְ  ּנָ ל ַרּבָ י, רּוְדִניק ׁשֶ ְלּתִ י ינִ ְת חוֹ ֵמ  בִמְכּתָ  ִקּבַ ּתֹוֵקק הּוא ּכִ  ִמׁשְ

ןִע  ֶזה ִניֵת וֹ אְר לִ  ִנים ּדָ ְגבּול ןַס  רַה נְ  ְלַיד ׁשֹוֶכֶנת יקנִ ְד רוּ וְ  ֶוֱהיֹות ,ְוִעּדָ ּבִ  הּוא ָלֵכן, רּוְסָיה־האֹוְסְטִריָּ  ׁשֶ
ׁש  י ְמַבּקֵ ּנִ ד ָהרנָּ לַ  הכָ מוּ ּסְ ַה  בוֹ ׁש רֶ ְק לִ  ָלבֹוא ִמּמֶ ָהר ֶאת ֶיֱחֶצה ינִ ְת חוֹ וְ , ָהרּוִסי ֵמַהּצַ ֵדי ַהּנָ  מּוָבן. ינִ ׁשֵ גְ ָפ לְ  ּכְ

גַּ  י ֲאִני םׁשֶ ְעּתִ ְעּגַ יוּ  ינִ ְת חוֹ לְ  ִהְתּגַ י יִת יָא לִ ְפ לִ ַאְך  ,בוֹ ׁש רֶ ְק לִ  ִמַהְרּתִ ְלּתִ ְבצַ  ּכֹוֵתבַה  ינִ ְת חוֹ ֵמ  בִמְכּתָ  ִקּבַ ּנִ  רׁשֶ
ּנוּ  ָהר ֶאתַלֲחצֹות  ִניׁשֵ ְמַבְק א הוּ וְ , בוֹ ׁש רֶ ְק לִ  ָלבֹוא ִמּמֶ י לֹא. יקנִ ְד רוּ לְ  ַהּנָ י, ֲ$ׂשֹותלַּ  הַמ  ָיַדְעּתִ י ֵריֲה  ּכִ ַחְדּתִ  ּפָ

ֵנס יָסא ּוֵמִאיָדךְ , הְלאֹוְסְטִריָּ  ְלִהּכָ ְבֵרי ַ$ל ַלֲ$ֹבר ָרִציִתי לֹא ּגִ י ְוָלֵכן ,ינִ ְת חוֹ  ּדִ  רַמֲ$בַ  לֶא  ִלְפנֹות ֶהְחַלְטּתִ
בּול ׁש  ַהּגְ יָון. תוֹ צוֹ ֲח לַ  ׁשּותְר  ּוְלַבּקֵ אי ּוִמּכֵ ַוּדַ ּבְ י ִיְדְרׁשוּ  ׁשֶ ּנִ ּור ִמּמֶ ּמּוָבן ,ַמֲ$ָבר ִאׁשּ ּכַ  לֹא, יּמִ ִע  ָהָיה לֹא ׁשֶ

י, יִת יָא לִ ְפ לִ  אּוָלם, ינִ ְת חוֹ  ִצּוּוי ַ$ל ֶאֱ$בֹר לֹא ּוְבָכךְ  ַלֲ$בֹרִלי  יחוּ נִ יָ  ָאַמְרּתִ ׁשֶ בּול רֵמ וֹ ְלׁש  ּכְ י ַהּגְ ְרצֹוִני ּכִ  ּבִ
הוֹ  תׁשַ בְּ  יקנִ ְד רוּ בְּ  תִלׁשְ ַתח, ּבָ הַה  ִלי ּפָ ַ$ר ֶאת ּלָ ַ ִלי ַהׁשּ ׁש ְלבַ  ִמּבְ י ּקֵ ּנִ ְסּפֹוְרט ֶאת ִמּמֶ ִפי ַהּפַ ְדָרׁש  ּכְ  ִעם. ַהּנִ
יִעי י, יקנִ ְד רוּ לְ  ַהּגִ ַאְלּתִ ל תוֹ יָ נְ ַס כְ ַא  ֵהיָכן ׁשָ ד, ינִ ְת חוֹ  ׁשֶ קֹום־ֶאל יבִ ְר ָק ְת ִה  ִעם ּוִמּיָ י, ַהּמָ ַמְעּתִ  קֹולֹות ׁשָ
ִית־ִמן ּבֹוְקִעים ָרִמים י ֹאֶזן ייִת ּטֵ ִה . ַהּבַ י ֹמַ$ ִלׁשְ  ְוִנְבַהְלּתִ נוֹ  ַ$ל הָח ְת ִר בְּ  צֹוֵ$ק ינִ ְת חוֹ  ּכִ דֹול ּבְ  ָהַרב, ַהּגָ

ִ ִמ  י. הבָ ינוֹ ׁשּ ּתִ ׁשְ ּקַ ֵני ּבִ ִית ִמּבְ ִרים ַהּבַ ר ֶהְסּבֵ ֲחלֶֹקת ְלֵפׁשֶ ֵרר, ַהּמַ י, ִלי ְוִהְתּבָ בֶֹקר ּכִ ת ֶ$ֶרב, ַהּיֹום אֹותוֹ  ּבְ ּבָ  ׁשַ
ָר  ַהר תׁשַ ּפָ ח0 ־ּבְ ָ בַּ  ָחלׁשֶ  ַתיּקֹ ּבְ ַאַח  ַ$ בוּ ׁשּ ּלְ ַסח רׁשֶ ִני ּפֶ ֲחנּוןלֹא ָאַמר חֹוְתִני , ׁשֵ ִמְנָהגֹו בְּ  ּתַ  ִמיםיָּ ַה  תׁשֶ ׁשֵ ּכְ

ַסח רְלַאַח  ִני ּפֶ ֵני, ׁשֵ ַ$ל ִמּפְ ְבַ$ת ׁשֶ דֹוׁש  ַהרּזֹ בַּ  מּוָבא ֵאּלוּ  ָיִמים ׁשִ ֶהם ַהּקָ ּבָ ִתיִחין' ְרִעין'ּתַ  ׁשֶ ַהְינוּ , ּפְ  ּדְ
תּוִחי ִיםַמ ׁשָ  יֵר ֲ$ ׁשַ  יִסי. םּפְ ִ ִמ  ָהַרב ּגִ ׁש  ָסַבר הבָ ינוֹ ׁשּ ּיֵ ֲחנּון לֹוַמר ׁשֶ ַטֲ$ָנה זֹאת הֹוִכיַח  ְוַאף, ּתַ ׁשּוָטה ּבְ , ּפְ

ֲהֵרי 0 בַּ  ׁשֶ ֵאין קַס ְפ נִ  ָ$רּוךְ ־ְלָחןׁשּ ֲחנּון לֹוַמר ׁשֶ לַ  ּתַ תֹוךְ  ָחלׁשֶ  עֶֹמרבָּ  ג"ּבְ ְבָ$ה ּבְ ַסח ָיִמים ׁשִ ִני ִמּפֶ  ,ׁשֵ
יָלא ֲחנּון ּבוֹ  ְמִריםאוֹ  ֵאין ּוִמּמֵ ְרִעין הּוא ִאם ּתַ ִתיִחין ִמּתַ ֶאְמַצעּוְכָבר . ּפְ ת ּבְ ִפּלַ ֲחִרית ּתְ ָרָאה, ׁשַ ׁשֶ יִסי ּכְ  ּגִ

י  ן ינִ ְת חוֹ ּכִ ּוֵ ג ִמְתּכַ ֲחנּון ַ$ל ְלַדּלֵ ים ִמְנָין ָאַסף, ַהּתַ ֶנֶסת־ְלֵבית ְוָהַלךְ  ֲאָנׁשִ ֵדי ַאֵחר ּכְ ִלים ּכְ  ֶאת ְלַהׁשְ
ה ִפּלָ ֲחנּון ִעם ַהּתְ ָ$הבְּ . ּתַ אִתי ׁשָ ּבָ י, ַאְכַסְנָיהלָ  ׁשֶ ַמְעּתִ ְבנוֹ  ּגֹוֵ$ר ינִ ְת חוֹ  ֶאת ׁשָ ִהְרִהיב ַ$ל ּבִ ַנְפׁשוֹ  ׁשֶ  ּבְ

ֵריׁש  ְוָלֵצאת ְרֶהְסָיהַפ בְּ  ָ$ָליו קלֹ ְח לַ  ית ילֵ גְּ ־ּבְ ֶנֶסת־ִמּבֵ ְפַלִים יּתִ ְמ ַמ וֹ ּת ׁשְ ִה , ָנבֹוךְ  עֹוֵמד ּוְבעֹוִדי. ַהּכְ  ּכִ
ׁשּובַ  עַמ ׁשֵ לְ  יִסי תּתְ ָ$ָנה ּגִ ְלָוה ׁשֶ ׁשַ א: ּבְ ֶרךְ  ֵיׁש  ךָ לְ , 'ַאּבָ ֶ ִמ  ּדֶ ֶ  ךְ ֶר ּדֶ  ֵיׁש  ְוִלי ,ךָ לְּ ׁשּ מֹוךָ  ְוָכמֹוִני. ילִּ ִמׁשּ ם, ּכָ  ּגַ

ַ$ל ְרִביִעי רּדוֹ  ֲאִני ם־ֵמַהּבַ דֹוׁש' טֹוב־ׁשֵ ן, ַהּקָ ּכֵ ְלִמיד ָהָיה ׁשֶ ַ ַה  ּתַ לֹום' ר'ׂשּ ְלז ׁשָ ְלִמ , ִמּבֶ ְלִמידוֹ ־ידּתַ ל ּתַ  ׁשֶ
יד ּגִ יְנַתִים". ׁש ְזִריְט ִמּמֶ  ַהּמַ י ִהְבִחין ּבֵ ּכּוַח  ַרתֲ$ ַס בְּ  ָנתּון הּוא ּוְבעֹוד, ינִ ְת חוֹ  ּבִ ָנה, ַהּוִ ָאְזִני ְוָלַחׁש  ֵאָליו ּפָ  ּבְ

יַצד יֹוֵדַ$  'ֵאיִני ֶזה' ָקדֹוׁש  ןבֵ לְ  ָזִכיִתי ּכֵ י ַוֲאִני, ּכָ ְבּתִ ֵד  ּתֹוךְ  לוֹ  ֵהׁשַ ֵ$יַני ִדּבּור־יּכְ ּבְ ָכךְ  ֵאין ׁשֶ ל ּבְ ִליָאה־ּכָ . ּפְ
ה קֹול לוֹ  ְואֹוֵמר, ְלִגיִסי ינִ ְת חוֹ  ּפֹוֶנה ׁשּוב ְוִהּנֵ ְדרֹ  רֹוֶצה 'ֵאיִני נֹוֵקב ּבְ ּתִ יִתי'־ַסף ַ$ל רֵת וֹ י ךְ ׁשֶ ד, ּבֵ  ָקַפץ ּוִמּיָ
ִ ִמ  ָהַרב ֶרךְ  ְוָיָצא הבָ ינוֹ ׁשּ ִית ַחּלֹון ּדֶ ֵדי, ַהּבַ ּלֹ  ּכְ ֶלת־ַסף ַ$ל ִיְדרֹךְ  אׁשֶ ְבֵרי ַ$ל ַיֲ$בֹר ְולֹא ַהּדֶ   "...ינִ ְת חוֹ  ּדִ

ִמ , ְלָחנוֹ ׁש0 לְ  ינִ ְת חוֹ  בֵס ֵה , ָמה־ְזַמן רְלַאַח " ְלָחן ַלֲ$רֹךְ  גוֹ ָה נְ ּכְ יֹומוֹ  יֹום יִמּדֵ  ַלֲחִסיָדיו ׁש0 ים, ּבְ  ִנְדֲחקוּ  ְוַרּבִ
ִית־ֶאל ָהָיה ַהּבַ י. ְלֶפה הּפֶ ִמ  ָמֵלא ׁשֶ ְבּתִ ה, ינִ ְת חוֹ  ְלַצד ָיׁשַ ׁשוֹ  ּפֹוֶנההּוא  ְוִהּנֵ ּמְ ׁש , ִלְמׁשַ ּנוּ  ּוְמַבּקֵ  ָלֶלֶכת ִמּמֶ

הּסְ לַ  ינוֹ ִמ זְ ַה לְ וּ  נוֹ בְּ  ְלַאְכַסְנַית ּדָ י. 0$ ֹקש�ִ ִליַח  ִהְצִליַח  ּבְ ָ ְרּכוֹ  סלֵּ ְלַפ  ַהׁשּ ב ָמה־ְזַמן רּוְלַאַח , ּדַ ָאְזֵני ְוָלַחׁש  ׁשָ  ּבְ
י ינִ ְת חוֹ  ן ּכִ ְלָחן־ֶאל ָלבֹוא ֵרבְמָס  ַהּבֵ 0 ל ָהִייִתי. ַהׁשּ ְלּבָ ל ְמֹאד ְמב0 ֹאָרעֹות ִמּכָ י ַאךְ , ַהּמְ ּתִ ַבׁשְ י יִת יָא לִ ּפְ  ּכָ ִלּבִ  ּבְ

י ְולֹא ֵצאת. הָמ וּ אְמ  ָאַמְרּתִ ת ּבְ ּבָ ַ י ַהׁשּ י ינִ ְת חוֹ ֵמ  ִנְפַרְדּתִ ְבּתִ י לֹא ַאךְ , ְלֵביִתי לֹוםׁשָ בְּ  ְוׁשַ ַכְחּתִ  ֶאת ׁשָ
ֹאָרעוֹ  ְסִעיִרים תַהּמְ ִנים רִמְסּפַ  ָ$ְברוּ . ַהּמַ ָבר ינִ ְת חוֹ , ׁשָ ק ּכְ ּלֵ ה, ֵמָהעֹוָלם ִהְסּתַ י ְוִהּנֵ ְנּתִ ּמַ ַ$ם ִהְזּדַ  ְלַצְנז ּפַ

ָ בַּ  ַאַח  בּוַ$ ׁשּ ּלְ ַסח רׁשֶ ִני ּפֶ י. ׁשֵ ְלּתִ ּלַ ִמְנָין ִהְתּפַ יִסי ִעם ֶאָחד ּבְ ִ ִמ  ּגִ י, הבָ ינוֹ ׁשּ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ  ִמּתֹוךְ  ֲחנּוןּתַ  לֹוַמר ּוְכׁשֶ
ְפּתַ , גֵה וֹ נהּוא  ךְ כָּ ׁשֶ  ְיִדיָ$ה יה0 ֹמַ$  ְעּתִ אן קֹוֵרא אֹותוֹ  ִלׁשְ ל ְמקֹומוֹ  'ּכָ דֹוׁש  ָאִבי ׁשֶ ֲחנּון לֹוַמר ְוֵאין, ַהּקָ  ּתַ
ָיִמים ָבר. ֵאּלּו' ּבְ ָנה ְוָאז, ְמֹאד ינִ יַא לִ ְפ ִה  ַהּדָ יִסי ילַ ֵא  ּפָ ה ּגִ ע .ָהִעְנָין סֹוד ֶאת ִלי ְוִגּלָ י, ְלךָ  'ּדַ ה ּכִ ּמָ  ָיִמים ּכַ

בָּ  ִלְפֵני י, ְלרּוְדִניק ְלָאִבי יאִת ׁשֶ י ָחַלְמּתִ ם אֹותוֹ  עֹוְזִבים ּוְלֶפַתע, ָאִבי ִביבְס  עֹוֵמד ַרב ָקָהל ּכִ ּלָ  ּופֹוִנים ּכ0
קֹול ְוקֹוְרִאים ילַ ֵא  דֹול ּבְ י יּתִ נְ בַ ֵה ! נּו'ַרבֵּ  'ְיִחי ּגָ יָ$ה ּכִ ָ$תוֹ  ִהּגִ ל ׁשְ ק ָאִבי ׁשֶ ּלֵ ן, ְלִהְסּתַ ּכֵ  ַאַחת תכוּ לְ ַמ  ֵאין ׁשֶ

ּה בַּ  נֹוַגַ$ת ֲ$ִנית ייִת נֵּ ַ$ ְת ִה . ֲחֶבְרּתָ י ְוָאז ֲחלֹום ּתַ ֵדי, עֹזבְּ  ָאִבי ַ$ל קלֹ ְח לַ  ֶהְחַלְטּתִ ּוב ּכְ ׁשּ  ינֵ ׁשְ  ִנְהֶיה לֹא ׁשֶ
ָמקֹום ְמָלִכים ּטוֹ  ָיִמים ְלַהֲאִריךְ  יּוַכל הּוא ְוָכךְ , דָח ֶא  ּבְ הּסִ ִמ . ִעיִמיםנְּ ּובַ  בּבַ י זוֹ  ּבָ ֶ  ִמְנָין יּמִ ִע  ָנַטְלּתִ , ילִּ ִמׁשּ

ֵדי ֲאִני ְלַהְראֹות ּכְ ֶדֶרךְ  נֹוֵהג ׁשֶ יֵנינוּ  ְוֵאין ַ$ְצָמִאית ּבְ כוּ  ּבֵ ּיָ יק ֶזה ְיֵדי־ְוַ$ל, תׁשַ יִנים ֶאת ַאְמּתִ ם. ֵמָ$ָליו ַהּדִ  ּגַ
יַ$  ְוָלֵכן, זֹאת ָיַדע ָאִבי ּבִ יתוֹ ־ַסף ַ$ל יֹוֵתר ֶאְדרֹךְ  ּלֹאׁשֶ  ִניִהׁשְ ֱאֶמת ְלהֹוִכיַח , ּבֵ ּבֶ כוּ  ָלנוּ  ֵאין ׁשֶ ּיָ , ֶזהלָ  ֶזה תׁשַ

ָבר ָ$ָלה ְוָאְמָנם ָיִדי ַהּדָ יכְּ ". "ָיִמים' ֶהֱאִריךְ  ְוָאִבי ּבְ ַמְעּתִ ָ ׁשּ ם", זֹאת ׁשֶ ָבָריו ֶאת לּפְ יְ ַט יְס נִ ְר הוֹ ֵמ  ָהַרב ִסּיֵ , ּדְ
ה ָרִאיִתי" ּמָ ְרֵכיֶהם ְמקוּ ָ$  ּכַ ל ּדַ יִקים ׁשֶ ּדִ ה ,ַהּצַ ָטם רָקצָ  ְוַכּמָ ל ַמּבָ ָהִבין תטוֹ יוֹ ְד ֶה ַה  ׁשֶ  םיֶה ֵת יכוֹ לִ ֲה  ֶאת ִמּלְ

ּקֶֹדׁש  ר ְוַגם, ּבַ ֲאׁשֶ ָבִרים ּכַ מּוִהים ִנְרִאים ַהּדְ י מּוָבִנים ּתְ ָכךְ  ְטמּוִנים ,ּוִבְלּתִ �        ".ִנְפָלִאים ְוָרִזים סֹודֹות ּבְ

  
  

י   ל"ַזּצַ   אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  יןִר ְפ ַס  ְצִבי ֱאִליֶ*ֶזר ַרּבִ

ר תרנ ַהִהּלּוָלא ְליֹום ִאּיָ  "חכ"ד ּבְ
  

יֵקי ֵליוֹ דִמגְּ  ל נוֹ בְּ , רוֹ דוֹ  ַצּדִ י ׁשֶ  ִזיקַאיְ  קִיְצָח  ַרּבִ
י ְוֶנֶכד אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ַכי ַאְבָרָהם ַרּבִ , בוֹ ׁש ְט ינְ ּפִ ִמ  ָמְרּדְ

יךְ  ֶלת ַמְמׁשִ  יםבִּ ַר  ְסָפִרים רבֵּ ַח ּוְמ  אנָ ְר ַמ קוֹ  ׁשֹוׁשֶ
ִנְגלֶ  ר הּבְ ְלדּותוֹ . ְוִנְסּתָ גּופ ָהָיה ִמּיַ  אּוָלםֹו, ָחלּוׁש ּבְ

ר זֹאת ַלְמרֹות ּבֵ ֲאִרי ִהְתּגַ ַהְתָמָדה ּתֹוָרה ִלְלֹמד ּכַ  ּבְ
ִקי היָ ָה וְ , ִנְפָלָאה ם ִנְפָלא ּבָ תֹוַרת ּגַ ָלהַהּקַ  ּבְ  עֹוד ּבָ

ִעירּותוֹ  יַ$  ָאִביו. ִמּצְ ַ$ם ִהּגִ ה0  ַלֲ$ָיָרה ּפַ , ְרָיהְנגַּ ּבְ
הַהּקְ  ּוִבּתוֹ  ְלֵביתוֹ  ִהְכִניסוּ  ֶאָחד ִויהּוִדי  ָטְרָחה ַטּנָ
ֶה  ַ$ד, ְלַמֲ$נוֹ  ְרָכּה . ַנְפׁשוֹ ־ֶאת היָ ֱח ׁשֶ י ּבֵ  קִיְצָח  ַרּבִ

ה ִזיקַאיְ  ְזּכֶ ּתִ ּה  ןָת ָח ְל  ׁשֶ ֶ$ְרּכָ ְהֶיה ּכְ ּיִ ְחּתוֹ  ׁשֶ ּפַ ׁשְ , ִמּמִ
ָאה ּוְלָיִמים ְ ָאה הּתָ בִּ ַאף וְ , ֶזה ִלְבנוֹ  ִנׂשּ ְ . ְלֶנְכּדוֹ  ִנׂשּ
יר ִרּיֹות ֵמֵ$יֵני אֹונּותוֹ גְּ  ְוֶאת ְצמוֹ ַ$ ־ֶאת ִהְסּתִ , ַהּבְ

ת. יבוֹ ִט ־ַ$ל ָ$ַמד ָאִביו ְוַרק ּנַ ֲחת0 נוֹ  ּבַ י ּבְ  ְמַנֵחם ַרּבִ
ָמה ִניׁש מוּ  ִהְתַקּיְ  ְוָאִביו, ֶפַתעלְ  ֶנֱ$ַלם בוֹ ׁש יְט יִד זִ בְּ  ׁשֶ

יַצדָבָניו ְל  ֶהְרָאה ב הּוא ּכֵ ת יֹוׁשֵ ִפּנַ ִית ּבְ  ְועֹוֵרךְ  ַהּבַ
ּקּון ְדָמ  ֲחצֹות ּתִ ִטיַרת רְלַאַח . ִליׁש ׁשָ  עֹותּבִ  ָאִביו ּפְ
ָאִביו ַלְמרֹות, ְמקֹומוֹ ־ַ$ל ֹותְלִהְתַמנּ  ֵמֵאן  הוּ נָּ ִמ  ׁשֶ

ם ךְ  ְלׁשֵ ִטיָרתוֹ  ִלְפֵני םיִ יֹוַמ  ּכָ ְלִמיֵדי אּוָלם, ּפְ  ָאִביו ּתַ
ּלֹא ּבוֹ  ִהְפִצירוּ  ר אןּצֹ כַּ  םיֵר ִת יוֹ  ׁשֶ  ָלֶהם ֵאין ֲאׁשֶ

ר. רֹוֶ$ה ָא  ְוַכֲאׁשֶ ְתָקה ֵאָליו הּבָ  ָהִראׁשֹוָנה ַהּפִ
ֵ  ּוָבּה  יׁשּוָ$הלִ  ת ִרְבָקה םַהׁשּ ָכךְ  הָא ָר , ְיהּוִדית־ּבַ  ּבְ

ַמִים־ִמן ןִסּמָ  ָ  נֹוָטִריקֹון הּוא ןכֵּ ׁשֶ , תוֹ גָ ָה נְ ַה ְל  ַהׁשּ
י' ים יֵר בְ ּדִ "ַה . 'ַרּבִ ר, ַהְנָהָגהְל  יכוֹ ִמ ְס ִה " ַחּיִ  ְוַכֲאׁשֶ

ַמע ׁש  יץלִ ְר וֹ גּ ִמ  ךְ וּ רבָּ  יַרבִּ  נוֹ בְּ  ׁשָ ּיֵ ִדים ׁשֶ ְתַנּגְ , לוֹ  ַהּמִ
רֹוֶצה ִמי: "ָאַמר ַרבִּ  ַ$ ִלְפגֹּ  ׁשֶ  ָיִכין, ְצִבי ֱאִליֶ$ֶזר יּבְ

ְכִריִכים ְלַ$ְצמוֹ  עֹוד ּתַ , ֵאָליו ָנֲהרוּ  יםבִּ ַר ". מֹוֵ$ד ִמּבְ
ְצַפ  ְוַאף ית ָהָיה תּבִ ָאתֹו ַלֲחִסיָדיו ִמְדָרׁש  ּבֵ ַצּוָ . ּבְ

ׁש  ּקֵ ּלֹ  ּבִ בוּ  אׁשֶ ָא  ִיְכּתְ  תוֹ ׁשָ ּקָ בַ כְ וּ , וֹ ּת בְ ַמּצַ ־ַ$ל ִריםּתְ
ְתבוּ    . ְסָפָריו מֹותׁשְ וּ " ְיהּוִדי ִאיׁש  ִנְטַמן הּפֹ ַרק " ּכָ

  
שם פתיחתו על המצוות שניתנו ־פרשת בהר נקראת על

בהר סיני. פלא הוא, שלמרות קדושת ההר שבו ניתנה 
על זיהוי  התורה לישראל, לא נשתמרה מסורת מדויקת

מקום ההר, והסיבה היא כדי שלא יתקדש המקום שלא 
כדין, כשם שלא ידע איש את קבורת משה עד היום הזה, 
אך בימים הראשונים עדיין היה המקום ידוע, שכן אליהו 

הוא סיני הר של שם לנבואה. הזיהוי המקובל הנביא זכה 
ג'בל מוסא ('הר משה'), הר גבוה ומרשים ביופיו בדרום 

סיני שבמצרים. אולם זו מסורת נוצרית בלבד,  חצי האי
שנה,  1,500־לאחר שנזירים נוצריים התיישבו שם לפני כ

ואין לה סימוכין במקורות חז"ל. את הקישור בין הר סיני 
לג'בל מוסא קבעה אמו של הקיסר קונסטנטינוס ששלט 
אז באימפריה הביזנטית, ולאחר מסע ממצרים לארץ 

רשמה מיופיו של רכס ההר ישראל בשיירת גמלים, הת
וקבעה בלי שום ביסוס, כי הוא הר סיני. בנה הקיסר בנה 
על ההר מנזר, ומאז נקבע המקום כקביעה היסטורית. לפי 
המקובל, היא שהחלה במנהג של שפיכת אשפה בשיפולי 

הבית, עד שבמשך השנים התכסה כל האזור של ־הר
 500־הכותל המערבי בגלי אשפה, והוא התגלה רק לפני כ

שנה בידי הסולטן התורכי סולימן הראשון, בונה חומות 
ירושלים העתיקה, והוא ציווה לפנות את האשפה ולרחוץ 
את הכותל במי שושנים, כפי שמספר המקובל רבי 
אליעזר נחמן פואה בספרו 'מדרש ְּבִחּדּוׁש'. היו שזיהו את 
ההר בהר כרכום שבנגב הדרומי, שם התגלה ציור סלע 

מצבות  12המזכיר מזבח, וכן נמצאו במקום עם תחריט 
בשתי שורות, ובסמוך להן במת אבן, ואותן יש המזהים 
עם 'שתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל' שבנה 
משה. יש שהרחיקו עד מדין הקדומה, שכיום נמצאת 
בערב הסעודית, וזיהו שם את הר סיני. אחרים הצביעו על 

שהרחיקו לכת עד  הר במערב סיני או בצפונו, והיו
אפריקה. וכבר אמרו צדיקים, שהתורה ניתנה במדבר, 
במקום שאינו ידוע וגם בזמן שנתון במחלוקת, כדי 

  להורות שהתורה הקדושה נצחית ואינה תלויה בדבר.
  

ַ*ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות

 הערוך שבביתכם.  שולחן השבת -' 'שבת טיש", בעזרת ה' יתברך, ניתנת לכם בזאת האפשרות לפרסם בו את תמונת השבת טיששל " הרביעילקראת הוצאת הכרך  לקוראים הנכבדים!
  " ומחדירה אווירה קדושה של שבת קודש באלפי בתים בישראל. שבת טישוראים נהנים לראות את תמונת שולחן השבת שלהם, מפארת את שלושת הספרים הקודמים של "רבים מהק

  ספרי "שבת טיש" על השולחן.  . תינתן עדיפות כמובן, לתמונות בהן יופיעוgmail.com 5806777@:, ולשגר אלינו בדוא"ללרוחב יש לצלם את התמונה של שולחן השבת
  ויה"ר שנזכה בקרוב ל"יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים".

  



 

 

  

י ִדיֵגִר ־ּכִ ם ִעּמָ ִבים ַאּתֶ   ים ְותֹוׁשָ

ֵני רֹאׁש  י ָהָיה, ּתּוִניְסָיה ַרּבָ בּ  ִיְצָחק ַרּבִ ַ$ל ַטּיֶ ְלָחן' 'ֵ$ֶרךְ  ּבַ 0 דֹול .ַהׁשּ דֹול, ָהָיה ֹוָרהּת בַּ  ּגָ  ְוָגדֹול ֲ$ָנָוהבַּ  ּגָ
ִמּדַ  קּות תּבְ ּפְ ים היָ ָה  ּבֶֹקר יִמּדֵ . ָ$טּמ0 בַּ  ַהִהְסּתַ ּכִ ין ִהְבִחינוּ  ֶטֶרםבְּ  עֹוד קּום ַמׁשְ ֵכֶלת ּבֵ  ְלַאַחרוּ  ,יְרִת ְלכַ  ּתְ

ַפךְ  ָ ׁשּ בּוִעים יוָר עוּ ׁשִ  ֶאת ְוָלַמד ׁש ַח לַ  ָצקּון ׁשֶ ָנה, ַהּקְ ין־ַ$ל תבֶ ׁשֶ לָ  ּפָ  םָהָ$  ֲ$ֹמדיַּ וַ , ֲהָלָכה ּוְלהֹורֹות ִמּדִ
ָ$ה ַרק. ָהֶ$ֶרב־ְוַ$ד ַהּבֶֹקר־ִמן יולָ ָ$  ׁשָ ֶחֶרת ּבְ ְיָלה ְמא0 ּלַ ָידוֹ  הלָ ָ$ , ּבַ ּנֹות ּבְ ל ְלִהְתּפַ ים יולָ ֲא וֹ ׁש  ִמּכָ ב ָהַרּבִ  ְוׁשָ

ְיָתה ֹקד ִלּבוֹ ־ֶאת ְמַ$ט ִלְסעֹד ַהּבַ ְלֵת  ַ$ל ְוִלׁשְ ֵאין ַהּתֹוָרה יּדַ ָנתוֹ  ָנְדָדה, ֶאָחד ַלְיָלה. ַמְפִריַ$  ּבְ ל ׁשְ י'ַה  ׁשֶ , 'ּבֵ
ל הּוא ְרחֹובֹות רּוְלַסיֵּ  ָלֵצאת ְוֶהְחִליט, יִא יָס נִ וּ ּת ַה  ַהּמֹוׁשֵ ֵדי ִעירָה  ּבִ ם ּכְ ֵ רֹוב ְלִהְתַרׁשּ י ְרחֹותָא  רַאַח  ִמּקָ  ַחּיֵ

ִדיָנה ֶאְזְרֵחי ָ$ה. ַהּמְ ָ ל, ַלֲחצֹות ְקרֹוָבה ָהְיָתה ַהׁשּ כּוָנה ֶאל נוֹ גָ ְס  תיַ וְ לִ בְּ  ָצַ$ד ְוַהּמֹוׁשֵ ְ  הּוִדיתַהיְּ  ַהׁשּ
תּונֵ  ּבְ ִבים. סׁשֶ ָבר ַהּתֹוׁשָ ַמן ָ$לוּ  ּכְ ים םיֶה ֵ$ צוּ יְ ־לַ$  ִמּזְ ּתִ רּוִיים ָהיוּ  ְוַהּבָ ה, ֲאֵפָלהבַּ  ׁשְ ִית רֹוִאים ֵהם ְוִהּנֵ  ּבַ

ּנוּ  ּבֹוֵקַ$ ָקלּוׁש  ְואֹור, ָקָטן ר ִמי ןְניֵ ַ$ ְמ " .ִמּמֶ ַבִית ּגָ ל ָאַמר", ֶזה ּבְ ֶלת־ַ$ל ַקּלֹות יׁש ּקִ ִה , ַהּמֹוׁשֵ  ְוִנְכַנס ַהּדֶ
ִניָמה ין ִליבְּ , ּפְ ל ְרׁשּותוֹ  ַלתְלַקבָּ  ְלַהְמּתִ ַ$ל ׁשֶ ִית־ּבַ ל ְפַ$םנִּ  הַמ . ַהּבַ  ּואשׂ נְ וּ  ָזֵקן ְיהּוִדי ִאיׁש  ִלְראֹות ַהּמֹוׁשֵ

ִנים ב ּפָ ְלָחן־ֶאל ָרכּון יֹוׁשֵ 0 ים ּוְסָפִרים, ַהׁשּ ֶהם ְלָפָניו ַרּבִ ן הּוא ּבָ ִרּכּוז ְמַ$ּיֵ  ָחׁש  לֹא ללָ כְּ ַ$ד ׁשֶ , בַר  ּבְ
רכַּ  ַרק. ְלָפָניו יםִד ְמ עוֹ בָּ  ַרׁש  ֲאׁשֶ לּדָ לוֹ  ַהּמֹוׁשֵ ׁשְ בּ ּבִ י ִיְצָחק ַטּיֶ ֵקן, הּוא ַרּבִ , ֵ$יָניו ֶאתה לָּ ַה  ֵהִרים, ם ַהּזָ

ָהה ּזִ ל ֶאת ּוְכׁשֶ ֲחָרָדה ִלְכבֹודוֹ  ָקם ַהּמֹוׁשֵ ב ְרצֹוִני ֵאין. "ּבַ ל ָאַמר", ְלִהְתַ$ּכֵ  יאִת ְפלֵ נִּ  הַמ  אּוָלם, "ַהּמֹוׁשֵ
ָ$ה ֹוָרהּת בַּ  עֹוֵסק ָהַרב ֶאת ִלְראֹות ׁשָ ֶחֶרת ּכֹה ּבְ ת"? ְמא0 ָניו ַ$ל ִנְרֲאָתה קוֹ חׂשְ ־ּבַ ל ָהֲ$ֵיפֹות ּפָ , ָהַרב ׁשֶ

יר ַטַ$ם־בּוְבטוּ  לּמ לַ  ִהְסּבִ ִעְניְ  ְכמוֹ ׁשִ ־ַ$ל ָהרֹוְבצֹות ָהַרּבֹות ָרדֹותַהּטְ  ַ$ל ֹוׁשֵ ָלל ינֵ ּבְ ֵאין ַ$ד, ַהּכְ ק ׁשֶ  ִסּפֵ
ָידוֹ  ךְ  ּבְ ֶמׁשֶ ה, ֹוָרהּת בַּ  קסֹ ֲ$ לַ  ַהּיֹום ּבְ אֹוצְ  ָחְכָמה מֹוִסיף הּוא ְוַ$ּתָ לִנְכַנס . ַהּתֹוָרה רֹותּבְ  ָהַרב ִעם ַהּמֹוׁשֵ

בַ  ַ$ל ְוִהְתַ$ְנֵין, ְדָבִריםבִּ  ָכרוֹ  ּה ּגֹ ַרב תוֹ נָּ ה0 כְּ  ַ$ל ׂשְ ִדיָנה־ּכְ ל ֲאִני" , ְוַנֲ$ָנה:ַהּמְ ְבָ$ה ְמַקּבֵ  סּוג( 'ָחרּוִבים' ׁשִ
בּוַ$  יִמּדֵ ) ַ$ ַמְטבֵּ  ךְ , ׁשָ ֵני ֶאת ְמַפְרֵנס ֲאִני ּוִמּכָ ר, ֹותבּ ַר  ּוְפָ$ִמים. ֵביִתי־ּבְ ֲאׁשֶ יׁשֶ  רֹוֶאה ֲאִני ּכַ  ְלהֹוָצאֹות ִלי ּדַ
יִתי ה ּבֵ ָ ׁשּ ׁשִ יב ֲאִני, ָחרּוִבים ּבְ ַ$  ֵמׁשִ ה יְלָראׁשֵ  ֶאָחד ַמְטּבֵ ִהּלָ ֵדי, ַהּקְ   . ְוֶאְביֹוִנים יםֲ$ִניִּ לַ  ִלְצָדָקה קוֹ לְּ ְלַח  ּכְ

ֲ$מּות ִהְתּפַ בֹוד־ּוְבִיְרַאת ּבְ ל ָיָצא ּכָ ית ַהּמֹוׁשֵ ה הֵא ְר : "ִלְסָגנוֹ  ָלַחׁש  ֵצאתוֹ  ִעםוְ , ָהַרב ִמּבֵ ּמָ  ֶנֶפׁש ־ִצילֲא  ּכַ
ּלֹא, הּוִדיַהיְּ  ָהַרב הּוא ֵאינוֹ  ַרק ׁשֶ ה וֹ ּת ְר ּכ0 ׂשְ ַמ  ַ$ל ִמְתלֹוֵנן ׁשֶ ַטּנָ א, ַהּקְ ֵדי ַ$ְצמוֹ ־ֶאת םְמַצְמצֵ  ַאף ֶאּלָ  ּכְ

יםבַּ  ִלְתֹמךְ  נוּ  י'אִד 'ּקָ ַה  ְוִאּלוּ . ֲ$ִנּיִ ּלָ תוֹ  ׁשֶ ּמָ ל ּדֹוֵרׁש , ְל0$ ק ְוֵאינוֹ  וֹ ּת ְר ּכ0 ׂשְ ַמ  ַ$ל ּתֹוָספֹות ָהֵ$ת־ּכָ ּפֵ  הַמ בְּ  ִמְסּתַ
 ֶ ן". לוֹ  ׁש יֶּ ׁשּ ל תוֹ יָ וְ לִ ־ּבֶ ל ׁשֶ ה ַהּמֹוׁשֵ ִדְבֵרי ָסֵפק ִטילְלָה  ִנּסָ , ֲ$לּוָבה ּכֹה וֹ ּת ְר ּכ0 ׂשְ ַמ  ָאְמָנם ִאם, הּוִדיַהיְּ  ָהַרב ּבְ

ל ִאיׁשֹון עֹוד זֹאת קּדֹ בְ לִ  ֶהְחִליט ְוַהּמֹוׁשֵ ן רְלַאַח  רָקצָ  ְזַמן. ַלְיָלה ּבְ ָבר ִמּכֵ ֶלת ַ$ל קוּ ּפְ ּדַ ְת ִה  ּכְ יתוֹ  ּדֶ ל ּבֵ  ׁשֶ
ה רֹאׁש  ִהּלָ ֱחַרד, הּוִדיתַהיְּ  ַהּקְ ּנֶ ל הְלַמְרֵא  ׁשֶ ֵביתוֹ  רַהְמַבּקֵ  ַהּמֹוׁשֵ ָ$ה ּבְ ׁשָ ֶחֶרת ּכֹה ּבְ ל. ְמא0  ִמֵהר ַהּמֹוׁשֵ

יַ$  ׁש  אּוָלם, ֵאַרע לֹא הְמאּוָמ  יכִּ  רּוחוֹ ־ֶאת ְלַהְרּגִ ּקֵ ל וֹ ּת ְר ּכ0 ׂשְ ַמ  ּה ּגֹבַ  ֶאת ָלַדַ$ת ּבִ  ְבָ$הׁשִ . "הּוִדיַהיְּ  ָהַרב ׁשֶ
ָהל רֹאׁש  ָאַמר", ָחרּוִבים ים, "ַהּקָ יב הּוא ּוְלִעּתִ ֵדי ֶאָחד ַ$ ַמְטבֵּ  ֵמׁשִ נְּ  ּכְ ים ָקּה לְּ ַח ׁשֶ ל, הֹוִסיף" ַלֲ$ִנּיִ  ְוַהּמֹוׁשֵ

ט ִהְגִניב ח ַמּבָ ׁש ". נוֹ גָ ְס ־לֶא  ְמַנּצֵ ה ָהַרב ֶאת ֹותנּ ַה לְ  ֲאִני ְמַבּקֵ ָ$ׂשָ ם ילַ ָ$  ׁשֶ יר רֹש�ֶ ּבִ נוֹ ְלׁשַ  ץָחֵפ  ַוֲאִני, ּכַ  ּכְ
ַבִית ל רָאַמ ", ֲ$ָלתוֹ ַמ לְ  ָראּויכָּ  ְוָנֶאה חוָּ ר0 ְמ  ּבְ ְרנָ  אּוָלם, ַהּמֹוׁשֵ ן ִמֵהר סַהּפַ רוְ , תוֹ בוּ ֲה לַ ְת ִה ־ֶאת ְלַצּנֵ י לוֹ  ִסּפֵ  ּכִ
ל ַרבבָּ  ִהְפִציר ַרּבֹות יָרה ְלַקּבֵ ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ . תוֹ נוּ ָת וְ נְ ֵמַ$  בֵסַר  הּואוְ , רֵת וֹ י טֹוָבה ּדִ ַקע ַהּדְ ל ׁשָ  ַהּמֹוׁשֵ

יַ$  ּוְלַבּסֹוף, ִהְרהּוִריםבְּ  ַמן ַמֵהר: "ִהּצִ ים ְזִריִזים ְמָלאָכה־ֵליֲ$ בַּ  ְוַהּזְ ּסִ ֹמֶרת, ּוְמנ0 ר ַהּבֶֹקר ּוְבַאׁשְ ֲאׁשֶ  ָהַרב ּכַ
יתוֹ  יֹוֵצא ה, ִמּבֵ ִתּקּון ְלַהְתִחיל ֲ$ֵליֶהם ַצּוֵ ִית ּבְ ׁשּוב ְוַ$ד, ֵמָחָדׁש  צוֹ וּ ּפ ׁשִ בְ וּ  ַהּבַ ּיָ ִאיׁשֹון ׁשֶ ָבר, ַלְיָלה ּבְ  ּכְ

ִית ִיְמָצא ן ּבַ ּקָ יּ  נּויּובָ  ְמת0 אֹותוֹ  עֹוד. "ֹותְלַתְלּפִ ָבר ַלְיָלה ּבְ ִניםא0  קוּ ֲ$ זְ ה0  ּכְ ָלאָכה ֶאל ׁשֹוִנים ּמָ  ּוְלָמֳחָרת, ַהּמְ
ַחר תֲ$לוֹ  ִעם ַ ֲ$בֹוָדה ֵהֵחּלוּ , ַהׁשּ ר, ּוְזִריָזה ְמִהיָרה ּבַ יר ןִנּתָ  ָהָיה לֹא ַהּיֹום יבִר ֱ$ ֶה  ְוַכֲאׁשֶ ִית ֶאת ְלַהּכִ , ַהּבַ

ה ּנָ ִ ׁשּ ָניו־ֶאת ׁשֶ ִית ּפָ ָבר, ְלֵביתוֹ  ׁשּובלָ  ִמְתּכֹוֵנן ָהַרב ּוְבעֹוד. ּוִמחּוץ ִמּבַ בוּ  ּכְ , יָה נֶ בָּ ַר וְ  ָהִעיר ֵלידוֹ גְּ  ֶאְצלוֹ  ָיׁשְ
ם ל ּוְברֹאש�ָ ּבָ י ַהְמק0 ת בֹודכְ לִ , ִסיסבְּ  ְיׁשּוָ$ה ַרּבִ ּכַ ִית ֲחנ0 ל ְוַאף, ַהּבַ ף ַ$ְצמוֹ  ַהּמֹוׁשֵ ּתֵ ּתַ ּה  ִהׁשְ  ְיׁשּוָ$ה יַרבִּ . ּבָ

את ֶנֱ$ַמד ָבִרים ָלׂשֵ הּוא, ּדְ ׁשֶ ִעְניַ  ּפֹוֵתַח  ּכְ יבּות ןּבְ קּות ֲחׁשִ ּפְ ל, ָ$טּמ0 בַּ  ַהִהְסּתַ יְנַתִים ׁשֹוֵלַח  ְוַהּמֹוׁשֵ  ֶאת ּבֵ
ָהל רֹאׁש  ֵני ֶאת םּדֵ ְלַק  ָלֵצאת ַהּקָ אי ַאַחר ,ׁשּובוֹ  ִעם ָהַרב ּפְ ַוּדַ ּבְ יתוֹ ־ֶאת ְלַזהֹות ַיְצִליַח  לֹא ׁשֶ  ְוָאְמָנם... ּבֵ

ךְ  י. ָהָיה ּכָ אֹוָתּה  ִהְסּתֹוֵבב ִיְצָחק ַרּבִ ָ$ה ּבְ ָסמּוךְ  ׁשָ ִלי ְלֵביתוֹ  ּבְ ל ָנבֹוךְ  ְוָ$ַמד, תוֹ הוֹ זַ לְ  ִמּבְ ְלּבָ   . ּוְמב0

נוּ  דבַ ֱא נֶּ  הַמ " ַאל"? ְלַרּבֵ ָהל רֹאׁש  ׁשָ ע ַהּקָ ֲ$ׁשָ יב ְוָהַרב, ַהְמׁש0 ְתִמימּות ֵהׁשִ ֶלא: "ּבִ יִתי, ָלאֹותּפְ  ּפֶ ! ָאַבד ּבֵ
ִאּלוּ  ִפי, ָהֲאָדָמהּו ּת ַ$ לָ בְּ  ּכְ ְבַלע ּכְ ּנִ ָ$תוֹ  ֹקַרח ׁשֶ ׁשְ ִחּיּוךְ ". ּבִ ַפס ָרָחב ּבְ ְרנָ  ּתָ ל ָידוֹ ־ֶאת סַהּפַ יַ$ , ָהַרב ׁשֶ  ְוִהְצּבִ

ִית ַ$ל ׁש ְמ ַה  ַהּבַ ּדָ ה: "ח0 יתוֹ  ֶזה, ִהּנֵ ל ּבֵ ְמבּוָכה"! ָהַרב ׁשֶ יט ּבִ ִיתבַּ  ָהַרב ִהּבִ ָידוֹ  זחֹ ֱא לֶ  ִמֵהר סְרנָ ַהּפַ  אּוָלם, ּבַ  ּבְ
ְכִניָסתוֹ  הוּ וָּ לִ וְ  ִניָמה ּבִ יט. ּפְ אּות ָהַרב ִהּבִ ּתָ ִהׁשְ ָתה ָאהנָּ ַה  יָרהּדִ בַּ  ּבְ ּנְ ִ ׁשּ ֶניָה ־ֶאת ׁשֶ ר ְללֹא ּפָ ְפּתַ , ֶהּכֵ  עְוה0

יםַהְמס0  ֶאת ִלְראֹות ִדים ּבִ ְכּבָ ל. ַהּנִ לוֹ  ַהּמֹוׁשֵ ָכבוֹ  ִקּבְ דֹול דּבְ ר, ּגָ ֵ י לוֹ  ּוִבׂשּ ַלח ּכִ דֹורֹון לוֹ  ׁשָ ָ$ה ּכְ י ַאְרּבָ ּקֵ  ׂשַ
דֹול ןֶמ ׁשֶ  דכַּ , ֶקַמח ל דבָּ כְ נִ  ּוְסכּום ּגָ א ָהַרב אּוָלם, ליָא ִר  ָמאַתִים ׁשֶ ה: "ְוָאַמר ָיָדיו ֶאת ָנׂשָ ִהּלָ ּלֹא 'הלַ  ּתְ  ׁשֶ
ּקּון הֹוָצאֹות ֶאת. יִר סוֹ ְח ַמ  ְלָכל ּדֹוֵאג ָהעֹוָלם ּובֹוֵרא, הָמ וּ אְמ  ִלי ָחֵסר ִית ּתִ יב לכַ וּ א לֹא ַהּבַ , ִלְכבֹודוֹ  ְלָהׁשִ

נֹות ֶאת אּוָלם ּתָ גַּ  ַהּמַ ִ ׁשּ ק ִלי ּתָ ְר ׁשֶ ים ֲאַחּלֵ ל נוֹ ְר ַק ". ֵלב־ברֶ ּקֶ ִמ  ְלךָ  ְנתּוָנה יִת ָד תוֹ וְ , ַלֲ$ִנּיִ  ָ$ְלָתה ָהַרב ׁשֶ
ְבָ$ַתִים ֵ$יֵני ׁשִ ל ּבְ ם ּוֵביְנַתִים, ַהּמֹוׁשֵ י ִסּיֵ ָבָריו־ֶאת ְוָחַתם, וֹ תׁשָ ָר ּדְ  ֶאת ִסיסבְּ  ְיׁשּוָ$ה ַרּבִ ֶרֶמז ּדְ  ַ$ל ָנֶאה ּבְ

ּקּון םַא : "ת"יבֵּ ־ף"ָהָאלֶ  ֵסֶדר ְלִפי ֲחצֹות ּתִ , ֵדיֶכםיְ  ֲהרוּ ַט . צֹותֲח  ַמןזְ  קּומוּ וְ  ,ֹוִרידוּ ה ָמעֹותּדְ  רֹותבוּ גְּ , ינַ ּבָ  ּתֶ
נוּ ּכַ   ּוִבְזַמן ָלאגָ ֲ$ בַּ , בֹואּתָ  הָמ לֵ ׁשְ  פּוָאהְר , רֹוָבהְק  יִת ָק ְד ִצ , ְתחוּ ּפִ  יַנִיםֵ*  ִגיַרתְס , ֶלתֹוֶפ נ תכוּ לְ ַמ  ָהִקיםְל  ּוְ

ּבּור". ָאֵמן ְמרוּ ְוִא  יבָקִר  ָאה ַהּצִ ּתָ ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ  ִהׁשְ ְפָלִאים ַהּדְ י, ַהּנִ את ָקם ַ$ְצמוֹ  קִיְצָח  ְוַרּבִ ָבִרים ָלׂשֵ . ּדְ
יר מוֹ וּ אנְ בִּ  ְרבַּ  תֶא  ִהְזּכִ ַלִים ןח0 ַ$ל, ְירּוׁשָ ָאנוּ  ַאף־ׁשֶ רּוִיים ׁשֶ ַחת ׁשְ ל ַמְלכּות ּתַ ל, ֶחֶסד־ׁשֶ ּכַֹח  ָלנוּ  ּבַ י ִלׁשְ  ּכִ

נוּ ִמְקּדָ  תיבֵּ  ֲ$ַדִין ְבנוּ  לֹא ַוֲ$ַדִין בָחֵר  ׁשֵ לּוֵתנוּ  ׁשַ ַפךְ , ִמּגָ ה ְוׁשָ ִחּנָ לּות ְלֵקץ ּתְ ת ַהּגָ ּלַ ָרֵאל ּוְגא0 ְמֵהָרה ִיׂשְ �  .ּבִ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ$ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
י ְוִאיׁש  ֹוְמרוֹ ְוא  ְך ֶר ּדֶ ־ַ�ל - ה, כו)כ( ּגֵֹאל וֹ ּל ־ִיְהֶיה לֹא ּכִ

א ִאיׁש  ֵאין ל"זַ  אֹוְמָרם דֹוׁש  ֶאּלָ ְכִתיב ,הּוא־ךְ וּ רבָּ ־ַהּקָ  ה' ּדִ
ּלֹא, ִמְלָחָמה ִאיׁש  ׁשֶ י ּגֹוֵאל וֹ ּל ־ִיְהֶיה ּכְ ם ִאיׁש  ֵאין ּכִ  ׂשָ

יַ  ַמֲחִזיק  ְוֵאין ְמַנֵהל ֵאין ,ֵלב־ַ�ל הא)  דּבְ ְרֵאִלית ּמָ  ִיׂשְ
יָבּה ְלָה  י ּתֹאַמר ַאל, ָאִביָה ־לֶא  ׁשִ לֹום־ַחס ּכִ  ָאְבָדה ְוׁשָ

ְקָוה א, ּתִ יָגה ֶאּלָ ִ ֵדי ּוָמָצא ָידוֹ  ְוִהׂשּ תוֹ  ּכְ ּלָ י ל"זַ  ָאְמרוּ , ְגא)  ּכִ
לּות יןִר וּ ּס יִּ ַה  ּקּון ֵהם ְוַהּגָ ה ּתִ ּמָ  הַמ  ְוהּוא, ּה יָר ׁשִ ְכ ַה ְל  ָהא)
 ֶ ִ  ָרַמזׁשּ ֶרךְ ־ַ�ל ָידוֹ  יָגהְוִהׂשּ ם־ָהְיָתה ה'־דיַ  אֹוְמרוֹ  ּדֶ  ּבָ

ִהיא בּוָרה תִמּדַ  ׁשֶ הּבָ  תֶט ֶב חוֹ ַה  ַהּגְ ּמָ לּות א) ּגָ ר ּבַ , ַהּמַ
יג ֶזה ּוְבֶאְמָצעּות ִ ֵדי ִלְמֹצא ַיׂשּ ת ּכְ ּלַ ִית ְגא)   :ַהּבַ

ַ ְוִח  ְואֹוְמרוֹ  ה - )כז, שם( 'ְוגוֹ  בׁשּ ַהּמֶ  ְלַצד ִהּנֵ  הּוא רֶכ ׁשֶ
אֹוְמרוֹ  ,ֲ�ֹונֹוֵתינוּ בַּ  ֲ�ֹונֹוֵתיֶכם ֵהן ּכְ ם ּבַ ְרּתֶ  הּוא ְוֶהָ�ֹון ִנְמּכַ

ַ�ת, ָהָאָדם־ַ�ל חֹוב ׁשְ ָטר ְקִריַ�ת ּבִ ְ  ַלֲ�ׂשֹות ָצִריךְ  ַהׁשּ
ּבֹון ָ�ָליו ַהחֹוב ֶחׁשְ ָאר ַ� רֹ ְפ ִל וְ  ׁשֶ ׁשְ ַ ְוִח  אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, ַהּנִ  בׁשּ

רוֹ  ינֵ ׁשְ ־ֶאת ִנים - ִמְמּכָ ָ ַארׁשֶ  ַהׁשּ ׁשְ ִית ּנִ  הּכֶ נַ ְת יִ וְ  רוּ כָמ  ַהּבַ
עּור ְלִפי ִנים ׁשִ ָ ָרֵאל ֹונֹותֲ� ֵמ  ַהׁשּ יב ְוָהֹעֶדף, ִיׂשְ , ָיׁשִ
ֶרךְ ־ַ�ל ּפְ  ל"זַ  אֹוְמָרם ּדֶ ִמׁשְ ׁשּוָבה יֵט ּבְ  ָה יּונֶ ְוִתּק  ַהּתְ

ׁשּוַבת ָקל ּתְ ׁשְ ף ֵמֶהָ�ֹון הֶנֱהנָ  ָאָדם ִאם ,ַהּמִ  מוֹ ְצ ַ�  ְיַסּגֵ
ֶ  הַמ  רעוּ ׁשִ ּכְ  ֱהָנהׁשּ  ֵכן־ּוְכמוֹ , חֹובוֹ  עִיְפַר  ֶזהּוָב  ֵמַהֵחְטא ּנֶ

ה ְתָקֵרב ָהעֹוָלם דֹוןֲא  ַיֲ�ׂשֶ ּיִ ׁשֶ ה ְזַמן ּכְ ּלָ א)  ְוהּוא, ַהּגְ
ְהיוּ  ל"זַ  ָרםָמ ֲא ַמ  ּיִ יַח  ֶחְבֵלי ׁשֶ ב ֶזהּובָ , ָמׁשִ תוֹ  ְוׁשָ ּזָ  -  ַלֲאח&

רּוׁש  דֹוׁש  ֶאל חֹוֵזר ּפֵ ם, הּוא־ךְ וּ רבָּ ־ַהּקָ ָרֵאל־ַ�ל ּגַ  ִיׂשְ
ֶרךְ ־ַ�ל ב אֹוְמרוֹ  ּדֶ בּוְתךָ ־ֶאת ה' ְוׁשָ יב ל"זַ  ְוָאְמרוּ  ׁשְ  לֹא ָיׁשִ

א ֶנֱאַמר ב ֶאּלָ   :'ְוגוֹ  ְוׁשָ
יבָה  יּדֵ  ָידוֹ  ָמְצָאה־לֹא ְוִאם ְואֹוְמרוֹ  רּוׁש  - )כח, שם( ׁשִ  ִאם ,ּפֵ

י ָהָאדֹון ִיְרֶאה ַח  ֵאין ּכִ  ְוָרבוּ , עֹוד ֲחָבִלים ִלְסּבֹל םָ� בָּ  ּכֹ
ֶהם סַפ ְוָא  רֹאׁש  ָלהְלַמְע  םיֶה ֵת בוֹ חוֹ  ַח  ּבָ ל ּכֹ ּבָ  היָ ָה ְו , ַהּסַ

רוֹ  ַנת ַ*ד ִמְמּכָ הּוא ַהּיֹוֵבל ׁשְ ל ְזַמן ׁשֶ ְגּבָ הגְּ ַל  ַהּמ) ּלָ ּה ִע בְּ  א) , ּתָ
ּיֵֹבל ְוָיָצא ְוָאז ב ּבַ תוֹ  ְוׁשָ ּזָ י, ַלֲאח& לּות ֵקץ ּכִ  ֲאִפּלוּ  נוֹ ׁשְ יֶ  ַהּגָ

ָר  ִיְהיוּ  ִעים ֵאלִיׂשְ מּוִרים ְרׁשָ לֹום־ַחס ּגְ   :ְוׁשָ

  
  

מנהג העולם, כי לקריאת התוכחה בפרשת ְּבֻחֹּקַתי 
ופרשת כי תבוא, עולה הקורא בעצמו, כדי שלא 
ייראה כאילו הוא מקלל את העולה העומד לידו. 
כאשר הקורא הוא כהן, קורא הוא מתחילת פרשת 

רואים ישלים ְּבֻחֹּקַתי עד לאחר התוכחה, ומניין הק
משם ועד סוף הפרשה. אולם מה יעשה הקורא 

ְּבֻחֹּקַתי מחוברות? ־שהוא כהן כאשר פרשות בהר
כתב ב'ביאור הלכה' להעלות שישה קרואים עד "את 
בריתי אתכם" שלפני התוכחה, ומשם יעלה הכהן 
הקורא בתורה בתור אחרון. ומעשה היה במניין אחד 

רואים מתחילת שבו היה הקורא לוי, והעלו שבעה ק
פרשת בהר עד התוכחה, ומשם עלה הכהן עד הסוף, 
אולם יש אומרים שבמקרה כזה מותר לקורא לעלות 

  חמישי הגם שהוא לוי, אם יש צורך באחרון לאחר.   
�  

אל רבי משה פיינשטיין הובאה פעם שאלה, בשני 
" ֻעִּזי ּוָמֻעִּזימצווה שלמדו את הפטרת "ה' ־נערי בר

ְּבֻחֹּקַתי, ורבי משה יששכר  שמפטירים בפרשת
רלינס בו וא־גולדברג, הרב של בית הכנסת בניו

התפללו הנערים, הציע לקרוא את אותה הפטרה גם 
בפרשת בהר וגם בפרשת ְּבֻחֹּקַתי, כדי שלא ייצאו 

רבי משה אימץ את ההצעה, שכן למנהג  .נפש־בפחי
כך ־הרמב"ם מפטירים בפרשת בהר הפטרה זו, ואחר

ְּבֻחֹּקַתי את ההפטרה הזו כפי המנהג.  יקראו בפרשת
והוכיח מהמנהג הקדום להפטיר בשבת אחר חתונה 

  זו.־אחר־'שוש אשיש', גם כשיש חתנים בשבתות זו
�  

בכ"ו באייר ד'תש"ב, נפטר רבנו סעדיה גאון, עליו 
כתב רבנו מנחם המאירי שהיה מצאצאי התנא רבי 

פלוגתתו רבי אהרן ־דוסא, אולם בר־חנינא בן
מאיר, שחלק עליו לגבי קביעות שנת ד'תרפ"ב, ־בן

יהודה,  שהבל הוא מה שמתייחס לשלה בן עליוכתב 
  גרים מכפתורים היוצאים מכפתור...  ־ובאמת הוא בן

  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ
 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
ְלִמיָדיו דָח ֶא  רּפֵ ִס  ל ִמּתַ י ׁשֶ י, רֶמְלצֶ  ַזְלָמן ריָס ִא  ַרּבִ ַא  ּכִ ִמים דַח ּבְ ב ֵ$תבְּ , ַהּיָ ׁשַ ּיָ ֵבית ׁשֶ ל וֹ בּ ַר  ּבְ  ְוִקּבֵ

יו ּתֹוָרה ַכר רֹוֵכל ִנְכַנס, ִמּפִ ּמָ ְבֵרי ׁשֶ יג ׁשֹוִנים יתִק ְד ִס  ּדִ ְפֵני ְוִהּצִ ִנית ּבִ יָטהִה . וֹ ּת לְ ּכ0 ְר ַמ  ֶאת ָהַרּבָ  ּבִ
ִנית ֲחָפִצים ָהַרּבָ ָפֶניָה  ּבַ ּלְ ֶהם ָמְצָאה לֹא ַאךְ , ׁשֶ הוּ  ּבָ ֶ רּוׁש  ַמׁשּ הְק ּובִ , ָלּה  ַהּדָ ָפֶניָה  וֹ רְט וֹ פלְ  ׁשָ ַמע. ִמּלְ  ׁשָ

ב ָהַרב זֹאת ׁשַ ּיָ ֶחֶדר ׁשֶ ִניִמי ּבַ ד, ַהּפְ ַבר ִלְקנֹות ָלּה  ְוָרַמז ָיָצא ּוִמּיָ ֵדי, ָהרֹוֵכל ֵמֵאת ָמה־ּדְ ּלֹא ּכְ  וֹ ׁש יְּ בַ לְ  ׁשֶ
ּלֹא ּוְכֵדי ְהֶיה ׁשֶ םִטְרָחתֹו  ּתִ ב ְלַאַחר. ְלִחּנָ ָ ׁשּ ר ְלַחְדרוֹ  ׁשֶ ַ$ם: "ְלַתְלִמידוֹ  ִסּפֵ י ּפַ ים' ץֵפ 'ָח ֶה  ִעם ָנַסְעּתִ  ַחּיִ

ֶבת ַרּכֶ ה ּבְ ַוְרׁשָ ַאַחת. ּבְ ֲחנֹות ּבְ י ַהּתַ י לוֹ  ָאַמְרּתִ הוּ  ֵחֶפץ ִלְקנֹות ילַ ָ$  ּכִ ְלׁשֶ  אּוָלם, יםלִ כְ רוֹ ָה  דַח ַא  לצֶ ֵא  ּכָ
ׁש  ּואה ּקֵ י ּבִ ּנִ ין ִמּמֶ יַ$  ַ$ד ְלַהְמּתִ ּגִ ּנַ ָאה ֲחָנהּתַ לַ  ׁשֶ ֵדי, ַהּבָ א ּכְ ׁש ַהְמ  ֶהָחֵפץ ֶאת ִלְקנֹות לכַ וּ ׁשֶ ּקָ  לצֶ ֵא  ב0

ֵני ינוּ ֵח ֵמַא  ֶאָחד ָרֵאל ּבְ ּנֹוְטִלים ְלַ$ְצְמךָ  ֵאר'ּתָ  ִלי ָאַמר ְוֹכה. ִיׂשְ י רָיָק  ָאִריג ׁשֶ ׁשִ ָראּוי ִמּמֶ  ִלְתִפיַרת ׁשֶ
ְגֵד  ּנוּ  ּוְמִכיִנים, תכוּ לְ ַמ  יּבִ ק ִמּמֶ זּוי ׂשַ ָכךְ  עֹוְבִרים לֹא ַהִאם. ּבָ ל ִאּסּור ַ$ל ּבְ ִחית'־'ּבַ ׁשְ ָיְדךָ  ֵיׁש  ַוֲהֵרי?! ּתַ  ּבְ
ֶסף ה ּכֶ ַאּתָ ם לוֹ ָיכ ׁשֶ ה ֶאת ּבוֹ  ְלַקּיֵ ְרּגָ בֹוָהה ַהּדַ יֹוֵתר ַהּגְ מֹוֶנה ִמּתֹוךְ  הנָּ ּמֶ ִמ  ָלהְלַמְע  ֵאין רֲאׁשֶ  זוֹ , ּבְ  ׁשְ

ֲ$לֹות ר ַהּמַ ַמֲ$ׂשֵ  ֲאׁשֶ ְרָנָסה ְנִתיַנת - ָקהָד ַהצְּ  הּבְ ֶדֶרךְ  ִליהּוִדי ּפַ בֹוד ּבְ ר, ּכָ ֲאׁשֶ ים ּכַ  אוֹ  קֶס ֵ$  ּמוֹ ִע  עֹוׂשִ
ּנֹוְתִנים ךְ  ְיֵדי־ַ$ל. ְמָלאָכה ַלֲ$ׂשֹות לוֹ  ׁשֶ ִעים ּכָ ֵדי וֹ בּ  ְותֹוְמִכים ְמַסּיְ ְרֵנס ּכְ ְתּפַ ּיִ ִמים, בֹודכָ בְּ  ׁשֶ  ּמוֹ ִע  ְמַקּיְ

ּנוּ  ּומֹוְנִעים ָך'ּמָ ִע  יַח וָ  ,ּבוֹ  'ְוֶהֱחַזְקּתָ  תוַ צְ ִמ  ּלֹא ִמּמֶ ְרּכֹש�  ִאם ַאךְ . תּיוֹ ִר בְּ לַ  ְוִיְצָטֵרךְ  ִיּפֹל ׁשֶ , ָנְכִרי ֵאֶצל ּתִ
מוֹ  ִהְפַסְדּתָ  ְצָוה ֶאת ָיֶדיךָ  ּבְ ָהָיה ּבֹו' ּתָ ְק זַ ֱח 'ְוֶה  לׁשֶ  ַהֲחׁשּוָבה ַהּמִ ָיְדךָ  ׁשֶ ֶכֶסף ְלַהְרִויַח  ּבְ ם". ֶזה' ּבְ ּיֵ ּסִ , ּוְכׁשֶ

י ָאַמר רכַ וְ : "ַזְלָמן ריָס ִא  ַרּבִ ִמים, ךְ כָ בְּ  אֹותוֹ  ְמעֹוְדִדים, ְיהּוִדי ֵמרֹוֵכל קֹוִנים ֲאׁשֶ ְלַהֲחיֹות רּוַח ' ּוְמַקּיְ
ִאים ָפִלים ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדּכָ ים' ץֵפ 'ָח ֶה  ְוָאְמָנם ."'ׁשְ ךְ ־ַ$ל ַמְתִריַ$  ַחּיִ ִסְפרוֹ  ּכָ : ְוכֹוֵתב, ֶחֶסד' תבַ ֲה 'ַא  ּבְ

ים ְלאֹוָתם הלָּ ג0 ְמ  תַח כַ ּתוֹ  ְוזוֹ " ם ָהֲאָנׁשִ ְרּכָ ּדַ ִריִכים ׁשֶ ּצְ ׁשֶ ִקים ֵאיָנם, עִלּסַ  ָלהגָ ֲ$  אוֹ  ּפֹוֵ$ל ֵאיֶזה ּכְ  ְמַדְקּדְ
ְוָקא רכֹּ ׂשְ לִ  ָרֵאל ּדַ ים לֹאֲה וַ  ,ֶזהלָ  ִיׂשְ יִרים ֵאיָנם ֵהם ֵאּלוּ כָּ  ֲאָנׁשִ איוַ בְּ  ֲ$ׁשִ יםלָ  ּוְקרֹוִבים, ּדַ  ךְ יָּ ְוׁשַ , ֲ$ִנּיִ

ְך ְוֶהֱחַזְקּתָ ּבוֹ ־ְוִכי' ֲ$ֵליֶהם ךְ , ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמָטה ָידֹו ִעּמָ , 'הבַּ  ַח טֹ בְ לִ  ָאָדםלָ  לוֹ  ׁש ְויֶ . 'ְוֵחי ָאִחיָך ִעּמָ
ַ$ל הּוא ֶזה ְיֵדי־ׁשֶ ם ׁשֶ ִהיא, זוֹ  ִמְצָוה ְמַקּיֵ ִמְצוַ  ָהִראׁשֹוָנה הֲ$לָ ַהּמַ  ׁשֶ ַר  'ה לוֹ  ןִיּתֶ , ְצָדָקה תּבְ  ךְ ִיְתּבָ

ִית ַהְצָלָחה ּבַ ּבֹוֶנה ּבַ ִסיָ$ה אוֹ  ׁשֶ ּנְ ּנֹוֵסַ$  ּבַ ַבד, ׁשֶ ָכרוֹ  ִמּלְ דֹול ׂשְ א עֹוָלםבָּ  לוֹ  ַהּמּוָכן ַהּגָ ֲ$בּור ַהּבָ   ". ֶזה ּבַ
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ַ$ם ָ$ה ּפַ ׁשָ ֶחֶרת ּבְ ְיָלה ְמא0 ּלַ יַ$ , ּבַ יר סֹוֵחר ִהּגִ י ְלֵבית ָהַאְדמוֹ  ָ$ׁשִ ֵקן ַרּבִ ּדִ  ַיֲ$ֹקב ַאְבָרָהם"ר ַהּזָ , יגּוָראִמּסַ
ׁש  י, ׁש ּמֵ ׁשַ ֵמַהְמ  ּוִבּקֵ ִניָמה ְכִניסוֹ ְלַה , ןַמ ְט וּ גּ  דוִ ּדָ  הש�ֶ מֹ  ַרּבִ יָה  ֶאל ּפְ ָחה ׁש ּמֵ ׁשַ ַהְמ . ַרּבִ תוֹ ־ֶאת ּדָ ׁשָ ּקָ  ּבַ

ָ$ה בֶק ֵ$  ָ ֶחֶרת ַהׁשּ יר אּוָלם, ַהְמא0 יֶּ  ַ$ןָט וְ , ֹותבּ ַר  ּבוֹ  ִהְפִציר ֶהָ$ׁשִ ָבר לוֹ  ׁש ׁשֶ ֵאינוֹ  ָנחּוץ ּדָ חּוי סֹוֵבל ׁשֶ , ּדִ
ן נוֹ ְוֵאי ּוֵ הוֹ  ִמְתּכַ י לצֶ ֵא  תִלׁשְ א ָהַרּבִ  ְוָנַתן, ָהַרּבֹות יוָת רוֹ צָ ְפ ַה בְּ  ַלֲ$ֹמד ׁש ּמֵ ׁשַ ַהְמ  לָיכֹ  לֹא. רָקצָ  ְזַמן ֶאּלָ
ֵנס ׁשּותְר  לוֹ  ִהְכִניסוֹ  ַ$ל ְלִהְתָחֵרט ֵהֵחלהּוא וְ , ָ$ַבר ָמה־ְזַמן. ְלִהּכָ ן, ׁשֶ ּכֵ הַה  ׁשֶ ב ּלָ  ָלהְלַמְע  ִהְתַ$ּכֵ
ה־ִמן ּדָ י ָיָצא ְלֶפַתע. ַהּמִ ׁש , ֵמַחְדרוֹ  ָהַרּבִ ִנית ֶאל ֹותנְפ לִ  ׁש ּמֵ ׁשַ ֵמַהְמ  ּוִבּקֵ ה תְוָלַקַח  ָהַרּבָ ּנָ  ְסכּום ִמּמֶ

ַהְלָוָאה דבָּ כְ נִ  ַהְמ  רְלַאַח . ּבְ ב ׁש ּמֵ ׁשַ ׁשֶ עֹות ּוְבָידוֹ  ׁשָ י חוֹ לָ ׁשְ , ַהּמָ ם ִלְלוֹות ָהַרּבִ ָניו ּגַ ָבר, ִמּבָ  ָחַזר ְוַהּדָ
ה הנָ ׁשְ נִ וְ  ּמָ ָ$ִמים ּכַ י ּפְ ָהַרּבִ ׁשֶ ים רוֹ גְּ ׁשַ ְמ  ּכְ דֹוִלים ְסכּוִמים ִעם בְוׁשָ , ָממֹון־ֵליֲ$ בַּ  ׁשֹוִנים ַלֲאָנׁשִ  ִעם. ּגְ

ל ֵמַחְדרוֹ  ַהּסֹוֵחר ְיִציַאת י ׁשֶ ָידוֹ  ָהַרּבִ ּבְ ׁשֶ כּום ּכְ ִדי ַהּסְ ל ָהַאּגָ ּבֵ ּקִ י ׁשֶ ה ְלַאַחר, ֵמָהַרּבִ ּלָ ּגִ י לוֹ  ׁשֶ  יוָק ָס ֲ$  ּכִ
יַטת ִלְפֵני עֹוֵמד ְוהּוא לוּ ׁשְ כָּ  ׁשִ ׁש  ִהְרִהיב, ֶרֶגל ּפְ ּמֵ ַאל עֹז ַהְמׁשַ י ֶאת ְוׁשָ  ּכֹה ִמיםְסכוּ  ָלָוה ַמּדּוַ$  ָהַרּבִ
ירבֶּ  ִלְתִמיָכה יםבִּ ַר  יוְ  ,ָ$ׁשִ ה ּוָמה: "ְוָאַמר הַנֲ$נָ  ָהַרּבִ ָ$ה לֹאֲה וַ ? ֶאֱ$ׂשֶ ׁשָ ֲאִני ּבְ יַ$  ׁשֶ  תוַ צְ ִמ  ְלִקּיּום ַמּגִ

ָרֵאל ְלָאָדם ּבֹו' 'ְוֶהֱחַזְקּתָ  ׂשְ י, ָידוֹ  ָטהּמָ ׁשֶ  ִמּיִ יַ$  לוֹ ָיכ ֵאיֶנּנִ י־ֶאת ְלַהְרּגִ א, ַנְפׁשִ ְת  ֶאּלָ   ".ֲהגּוָנה ִמיָכהּבִ
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ֵ$ת ל תוֹ יָ וָ לְ  ּבְ ָרֵאל תבַ ֲה ַא "ָה  ׁשֶ יְז'ִניץ" ִיׂשְ יַצד יםַהֲחִסיִד  אוּ ָר , ִמּוִ ר לֹא ֶאָחד ְיהּוִדי ּכֵ ּכָ ּלֹא, מ0  הִנְמנָ  ׁשֶ
ִפי ׁש בוּ לָ  ְוָהָיה יםַהֲחִסיִד  ַדתֲ$  ַ$ל ה ָהָאְפָנה ּכְ ּכֹות הֹוֵלךְ , ַהֲחָדׁשָ ת ַאֲחֵרי ֲאר0  ּובֹוֶכה יָהַרבִּ  ִמּטַ

ְדָמעֹות ִמי, ִליׁש ׁשָ  ּבִ ה ּכְ ַבּכֶ ּמְ ָבר ָהָיה. ידוֹ לִ מוֹ  ָאִביו ֶאת ׁשֶ נֵ  דָח ְוֶא , ֶלאֶפ לְ  ַהּדָ ל וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  יִמּבְ י ׁשֶ , ָהַרּבִ
ׁש , ִניםָפ ־ּואשׂ נְ וּ  דבָּ כְ נִ  ִאיׁש  ׁש  ֵאָליו ִנּגַ ר ּוִבּקֵ יט. ֶהְסּבֵ ר ָנםָאְמ : "ְוָאַמר הּוִדיַהיְּ  ֵאָליו ִהּבִ ִאיׁש  ָ$ֶליךָ  ִנּכָ  ׁשֶ

ה דבָּ כְ נִ  ק ַאךְ , ַאּתָ ּפָ ְרּתָ  ִאם ֲאִני ְמס0 י ֶאת ֵהיֵטב ִהּכַ נֹוַח  ָהַרּבִ ר. ַהּמָ ֶ  הַמ  ְלךָ  ֲאַסּפֵ ה, יּמִ ִע  ֵאַרעׁשּ  ּוִמּזֶ
י ָהָיה ִמי ִלְלֹמד ּתּוַכל דֹוׁש  ָהַרּבִ ה, ַהּקָ יר ְוַכּמָ י ָנהׁשָ  יִמּדֵ . ָהָיה ֶנֶפׁש ־ִצילֲא וַ  ֵלב־ַאּבִ  ִלְנֹסַ$  ָנַהְגּתִ
י ַאף־ְוַ$ל, ְוַהְבָרָאה ִרּפּוי יכֵ ְר צָ לְ  דבַּ ְס לְ רֶ ָק  ַהּנֶֹפׁש ־ְלִעיר ַמְעּתִ ָ ׁשּ יקצַּ ַה  ַ$ל ׁשֶ יְז'ִניץ ּדִ ּנֹוֵהג ִמּוִ  הּוא ַאף ׁשֶ
קֹום ֶאת ִלְפֹקד י לֹא, ַהּמָ י ֶאָחד יֹום. ֵמעֹוָלם ֵאָליו ִנְכַנְסּתִ ְלּתִ י ָרקִמבְ  ִקּבַ י, ִתיִמּבֵ ח ּכִ י ִנְפּתַ ט ֶנְגּדִ ּפָ  ִמׁשְ
ִנים ןבֶּ  ְלַמֲאָסר ָצפּוי ַוֲאִני, ָחמּור ֵדי. ֹותבּ ַר  ׁשָ ֵני ֶאת םּדֵ ְלַק  ּכְ ְקׁשוּ , ָהָרעֹות ּפְ ֵני ּבִ  עֹוְרֵכי רכֹּ ׂשְ לִ  יִתיבֵ  ּבְ

ם־יֵ$ דוּ יְ  יןִד  לוּ  ַאךְ , ׁשֵ ְרׁשוּ  ַהּלָ בּוַ$  ּתֹוךְ  קלֵּ ְלַס  ֵיׁש  אֹוָתם, קָ$ֵת  יֵמ כוּ ְס  ּדָ י. םיִ ׁשְ  אֹוֵבד ִעירבָּ  ִהְסּתֹוַבְבּתִ
י ִלְפנֹות ִמי לֶא  ִלי ָהָיה לֹא ןכֵּ ׁשֶ , ֵ$צֹות ׁש  ּוִמּמִ ָבר יׁשִ אוּ יֵ  ּוְברֹב, ַהְלָוָאה ְלַבּקֵ י ּכְ ּתִ ׁשְ ּקַ  ֵקץ יםָלׂשִ  ּבִ
י ַא . ְלַחּיַ ִמים דַח ּבְ ַגׁש  ַהּיָ יַ$  ְוהּוא, ָיִדיד אֹוִתי ּפָ ֵנסְלִה  ִלי ִהּצִ י ֶאל ּכָ יְז'ִניץ ָהַרּבִ י. ּמוֹ ִע  ץֵ$ וָּ ִה לְ וּ  ִמּוִ  ֵסַרְבּתִ

ה ִחּלָ ּתְ ְכגֹון ָרִגיל ָהִייִתי לֹא ןכֵּ ׁשֶ , ּבַ י לֹא ְוַגם, אּדָ  ּבִ יֵ$ִני יּוַכל הּמֶ בַּ  ָיַדְעּתִ ֵאין אּוָלם, ְלהֹוׁשִ  ַאֵחר מֹוָצא ּבְ
י י. ֵאָליו ִנְכַנְסּתִ ַפְכּתִ ָפָניו ׁשָ ֵדי ְותֹוךְ , יִלבִּ ־ֶאת ּבְ ּבּוִרי ּכְ י ּדִ ַרְצּתִ ּלֹא רבָ ּדָ , ַמר־ִכיבְ בִּ  ּפָ יִתי ׁשֶ ַחיַּ  ָ$ׂשִ  יּבְ

ְפֵני י לוֹ עֹוָלםבָּ  ָאָדם ׁשּום ּבִ ְרּתִ ד. ֶאת ָצָרִתי , ְוִסּפַ י ָקָרא ִמּיָ קֹום ִלּטֹל לוֹ  ְוהֹוָרה, ִלְבנוֹ  ָהַרּבִ ם ִמּמָ ּיָ  ְמס0
כּום ֶאת ָהִייִת  ֶהָ$צּום ַהּסְ תֹוַרת אֹותוֹ  לוֹ  ְוֶהֱ$ִניק, לוֹ  ָזקּוק יׁשֶ י לֹא. ַהְלָוָאה ּבְ , ֵ$יַני הְלַמְרֵא  ֶהֱאַמְנּתִ
י ןכֵּ ׁשֶ  ַר  ְוהּוא, ינִ יַר כִּ ִה  לֹא ללָ כְּ  ָהַרּבִ ה אֹוִתי ךְ ּבֵ ֶאְזּכֶ טּמִ בַּ  ׁשֶ ּפָ ים ָ$ְברוּ . ׁשְ ר ֳחָדׁשִ ִכיִתי רּוְלַאַח , ִמְסּפָ ּזָ  ׁשֶ

ה ִהּלָ ִמׁשְ  'הלַ  ּתְ ִטיּבְ י, ּפָ ְבּתִ ר, יחֹובִ ־ֶאת ַ$ רֹ ְפ לִ  ׁשַ י ְוַכֲאׁשֶ ה ַהֶחֶסד ַ$ל יַרבִּ לָ  ְלהֹודֹות ִהְתַחְלּתִ ָ$ׂשָ  ׁשֶ
טּות ִלי ָאַמר, יּמִ ִע  ַפׁשְ בָּ ַה  ִאם, ִלי ְלהֹודֹות ֵיׁש  ַמּדּוַ$  ֵמִבין 'ֵאיִני: ּבְ רּות ִלי ָנַתן ה"ּקָ  תוַ צְ ִמ  םְלַקיֵּ  ֶאְפׁשָ

איוַ בְּ , ּבֹו' 'ְוֶהֱחַזְקּתָ  ךְ  ּדַ ּכָ ם". ְלִהְתַנֵהג' ילַ ָ$  ׁשֶ ּיֵ ּסִ ׁשֶ י, ְלךָ  ְוַדע: "ְוָאַמר הֹוִסיף, ָהִאיׁש  ּכְ יִתי ֵמָאז ּכִ ּנִ  ֶאת ׁשִ
ת רמֹ ׁשְ לִ  יּתִ לְ ַח ְת ְוִה  ַלֲחלּוִטין, ִהְתַנֲהגּוִתי ּבָ ְזכּות ,ֹותצְ ִמ  םּוְלַקיֵּ  ׁשַ ל ָהֲאִציִלית תוֹ גוּ ֲה נַ ְת ִה  ּבִ י ׁשֶ  ".ָהַרּבִ

  

ם" ְבּתֶ ֶאֶרץ תֶב ׁשֶ ָל  ּתּוְכלוּ  ֵאיָמַתי -" ָלֶבַטח ָהָאֶרץ־ַ*ל ִויׁשַ ָ*ה? ַהּקֶֹדׁש ־ּבְ ׁשָ ם ּבְ ַאּתֶ ִבים ׁשֶ ַהְינוּ , ֶבַטחָל  ָ*ֶליָה  יֹוׁשְ ת ְיֵדי־ַ*ל ּדְ חֹון ִמּדַ ּטָ   .ַהּבִ
י יָבה ּכִ א ֵאיָנּה  ֶרץָא ּבָ  ַהְיׁשִ חֹון יְלַבֲ*ֵל  ֶאּלָ ּטָ ַר  'הּבַ  הנָ וּ מֱא וֶ  ּבִ יַ* , ךְ ִיְתּבָ ּפִ ׁשְ ּיַ ַפע רֹב ׁשֶ ָ ּוְקד&  ׁשֶ ּיּום ןֵח ּבָ יִ  אתּוְבזֹ , הׁשּ ֶאֶרץ ַהּקִ  ה"בת עין")(. ַהּקֶֹדׁש ־ּבְ

  
י ִפְקחּותֹו, נוֹ  יץׁשִ ּבְ יְ ֵא  ְיהֹוָנָתן ַרּבִ ָנף־ְוִאְמרֹותַדע ּבְ  ּכָ

ּנּו,  רוּ ּמְ ּתַ ׁשְ נִ  ֹותבּ ַר  מוֹ ִמּמֶ ם ּכְ ׁשּובֹות ּגַ ָ*ָנה תנוֹ נוּ ׁשְ  ּתְ  ׁשֶ
ָכל אּוָלםַהּתֹוָרה.  יֵפ ְר ָח ְמ ִל  יםָהַר  ְסָפָריו ּבְ  ַרק מֹוִפיַ* , ּבִ

ית ִאּסּור ַ*ל ָאַמר אֹותוֹ , ֶאָחד ִחּדּוד  ַהּמֹוִפיַ*  ִרּבִ
ָפ  ֵתנוּ ּבְ ם יֹוְדִעים. "ָרׁשָ ֵאין ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ַמּדּוַ*  ַאּתֶ  ׁשֶ
ית יֵו ְל ַמ  ִרּבִ ִתים ַיתָח ְת ּבִ  ָלקּום ֲ*ִתיִדים ּבְ , ּוְבֵכן? ַהּמֵ

ם ְתּגָ ִפי הּוא גּורׁשָ  ּפִ י, םָ* ָה  ֲהמֹון ּבְ ְלֶוה ּכִ ית ַהּמַ ִרּבִ  ּבְ
ר הּוא ָ ׁשּ ָאָדם ַהְמא& ם ןּכֵ ׁשֶ , ּבָ ָ*ה ּגַ ׁשָ הּוא ּבְ ן ׁשֶ  ְוֵאינוֹ  ָיׁשֵ

ן־ְוִאם. יֹוםְל  ִמּיֹום ְותֹוֵפַח  ָממֹונוֹ  הֹוֵלְך , ַח ֵר וֹ ט ר, ּכֵ ֲאׁשֶ  ּכַ
ל ָיקּומוּ  ִתים־ּכָ ית ְלֶוהּמַ ַל  ֹיאְמרוּ , ָלבֹוא ָ*ִתידֶל  ַהּמֵ ִרּבִ  ּבְ

ְך ַה ? ָקם ָך ּלְ  ה'ַמ  ב ְמׁשֵ ּכַ ל ֵיֵלְך  ָך ּוָממֹונְ  ִלׁשְ   עֹוד"4 ְוִיְגּדַ

  

  

  
ׁשְ  רֶפ 'ֵס ּבְ  ַנז ֵמַחְכֵמי ֶאָחד, ְל יֹות'ק& ּכְ  ָהִראׁשֹוִנים ַאׁשְ

ֵני: "ֶנֱאַמר ּמֹות קֹוְרִאים ָמה ִמּפְ  הּוִדיםיְּ ַל  ָהעֹוָלם א&
ָלִבים ֱאַמר ְלִפי? ּכְ ּנֶ ִנים ׁשֶ ם 'ּבָ ִנים, לֵֹקיֶכם'ֱא  ה'ַל  ַאּתֶ  ּבָ

ה ִגיַמְטִרּיָ ָלִבים ּבְ תּוב ְוַגם, ּכְ ַהר( ּכָ ת ּבְ ָפָרׁשַ י )ּבְ  ִלי־'ּכִ
ָרֵאל'־ְבֵני י ִיׂשְ בֹות ָראׁשֵ ּנּוי". י'ִב ָל ּכְ  ּתֵ  גּורׁשָ  ָהָיה ֶזה ּכִ

ִפי י ּבְ ָרֵאל ֶנֶגד ָהעֹוָלם ַ*ּמֵ ִפּיּוט ְוֵכן, ִיׂשְ י ּבְ  המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ
ְבִלי ָלִבים םוּ נּ ַכ יְ  ָך יְיִדיֶד  ְיַבּזוּ  זוּ ָיבוּ : "ַהּבַ ׁש , ּכְ  לָנָב ְו  ִטּפֵ

ַ*ר רֶמ ּכֹ  ִבים ּתַ ּלָ  ְולֹא ֲ*לּוִבים ׁשֹוְמִעים םָת ּפָ ְר ֶח , ַהּגַ
ַאֲחֵרי ׁש ֵר גֵּ ַה  ןִסּמַ ְוכּו'".  עֹוְלִבים ֵ  ׁשֶ ָל  םַהׁשּ  י'ִב ּכְ

ן ה ֶאת ְמַסּמֵ ּלָ ָלִבים ַהְמֵלָאה ַהּמִ  ם"ֵמ  ָהאֹות אּוָלם, ּכְ
סּוק מֹוִפיָ*ה ֵאיָנּה  ּפָ ֲ*ִרים ְוֵיׁש , ּבַ  נֹוַסף ׁש ֵר גֵּ ַה ׁשֶ  ַהְמׁשַ
יֵדי יִקים ּבִ ְעּתִ י'ְל 'ּכַ  ָהְיָתה קֹורּמָ ּבַ  ָנהּוָ ְוַהּכַ , ַהּמַ ַהְינוּ  ּבִ  ּדְ

ָרֵאל ׂשְ ּיִ ִבים ׁשֶ ל ּבוֹ ְל ּכַ  ֶנְחׁשָ ּבָ ַה  ׁשֶ . לוֹ  ֶנֱאָמִניםְו  ה"ּקָ
ּנּוִים' יּכֵ ְר 'ֶ* ּבְ  י" בּכֹוֵת  ַהּכִ ֶלב' נֹוָטִריקֹון" ְבֵני ִלי־ּכִ , 'ּכֶ
ן ִנְקָרִאיםְו  י ּכֵ א ַ*ְנָיא יתֵל  ּכִ ְלּבָ ה ִמּכַ  ָלֶהם רֱאַס נֶ  ְוַהְרּבֵ
ִלי'ַה  .םיֶה ֵל ָכ ֲא ַמ ּבְ  ם' ֲאָמרּמַ ַה  ֵמִביא' ָקריְ  ּכְ ׁשֵ   '. ל"ֲחזַ  ּבְ

  
ת � ֵכר
 ִלְצִמת� א ִתּמָ ֶרץ לֹ�     (כה, כג) ְוָהָא�

ַבת ת ּתֵ � ִחיִריק ִפיָ*המוֹ  ִלְצִמת�  ְרפּוָיה י"ִד ּצָ ַה ְו  ָחֵסר ּבְ
ְפִסיק ןָקטֹ  ףָזֵק  ּוְבַטַ*ם ן ְוִאּלוּ , ַהּמַ  ֶנֱאַמר ְלַהּלָ

ת � ִמית� ִחיִריק ַלּצְ  ִבירּתְ  ַטַ*םְב וּ  הׁשָ גוּ ּדְ  י"ִד ּצָ ַה  ָמֵלא ּבְ
ְך  ְמׁשָ אֹות בֹותּתֵ ַל  ַהּנִ וֹ  ַהּבָ ַ*ם, ַלּקֶֹנ�ה ֹאת�  ְלָכְך  ְוַהּטַ

ַהּפָ  הּוא ְמִכיַרת עֹוֵסק ָהִראׁשֹון סּוקׁשֶ ה ּבִ ּזָ  ּה ּבָ ׁשֶ  ֲאח&
ל ּכֹחוֹ  ת ָרֶפה ַהּקֹוֶנה ׁשֶ ּמַ ֲה , רֵכ וֹ ַהּמ  ְל*&  ַהּמֹוֵכר ֵריׁשֶ

ֶדה ֶאת ִלְגֹאל לוֹ ָיכ ָ ְך  ַהׂשּ ֶמׁשֶ ָנַתִים ּבְ ַמן ׁשְ  ִמּזְ
ָ*ִלים חֹוֵזר הּוא לֵב וֹ יּ ּוַב , ִכיָרהַהּמְ  סּוק ְוִאּלוּ . ַלּבְ  ַהּפָ
 ֵ ְמִכיַרת עֹוֵסק ִניַהׁשּ ִית ּבִ ִעיר ּבַ ֶפת ּבְ ּקֶ ָאז ָמהחוֹ  ַהּמ&  ׁשֶ
ל ּכֹחוֹ  ר ִלְגֹאל ַרק ָחָזק ַהּקֹוֶנה ׁשֶ ָנה, ֶאְפׁשָ  ַאַחת ׁשָ

ּיֹוֵבל חֹוֵזר ְוֵאינוֹ  ַ*ם, ּבַ ְך  ְוַהּטַ   אוצר הסימנים)(. ֹוֶנהּק ַל  ִנְמׁשַ

יב  ֹו�  " י% ָהׁשִ ֹו ּדֵ ה ָיד� א־ָמְצָא' ם לֹֽ     כח)(כה,  ְוִא+

�  
, לגֹּ ֶס  ַזְרָקא, ְרִביִעי ְזָלאְוַא  ַקְדָמא, ֵאּלוּ  ִמיםְטָ* 

ה ַמִיםֲ* ּפַ  מֹוִפיִעים ָרׁשָ ּפָ אן ְוָהִראׁשֹוָנה, ּבַ ז ּמֵ ְלַר . ּכָ
ַ*ל ַ*ל ֶדה ּבַ ָ ַרד ַהׂשּ ּיָ ָכָסיו ׁשֶ ֵדי בׁשוֹ ָו  ָהלֹוְך  ְוָהַלְך  ִמּנְ  ּכְ

ֵדהוּ ־ֶאת ִלְגֹאל יבָה  יּדֵ  ָידוֹ  ָמְצָאה־לֹא ַאְך , ׂשָ , לוֹ  ׁשִ
ֵדהוּ  ִנְזַרק ַזְרָקא ְוָלֵכן ָ ַנת ַ*ד ִמׂשּ  רַאַח  אּוָלם, ַהּיֹוֵבל ׁשְ

 ֵאיָנּה  תוֹ יָק ִר זְּ ׁשֶ  לֹוַמר, חנַּ ַהּמ&  ַטַ*ם ִנְמָצא אָק ְר זַּ ַה 
ְחֶלֶטת א מ& ב ֹוֵבליּ ּבַ  ֶאּלָ ֶדה ׁשָ ָ  אּוָלם. ִלְבָ*ָליו ַהׂשּ

ל ַ,ד־ְמ  סּוקּפָ ּבַ  ֵא� א־ִיּגָ ם לֹֽ ָנ"ה ְוִא" את  ֹו% ׁשָ לֹ"
ר, ְתִמיָמה�  ּבָ ד& ּמְ ִית ַ*ל ׁשֶ מֹוׁשַ  ּבַ  םׁשָ , ָמהחוֹ  ִעיר בּבְ

נַּ  ֵאין א ַאֲחָריוַגם ֵיׁש ְו , אָק ְר זַּ ַה  רַאַח  חמ& ִליׁשָ דֹוָלה ּתְ  ּגְ
ֵתַבת ָקם ּבְ ֵדי ְלהוֹ ְו. ְתַלׁש ת רוֹ , ּכְ ּנִ ֲחָלתוֹ  ְלַגְמֵרי ׁשֶ  ִמּנַ

  (נר תמיד) .לֵב וֹ יּ ּבַ  ֲאִפּלוּ  ָ*ָליוִלְב  חֹוֵזר ְוֵאינוֹ , ִלְצִמיתּות

ׁש  ְדּגָ  מ&
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