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ְקָרא ֶאל ה־ַוּיִ   )א, א(  ֹמש�ֶ

ַ�ם ֲאלוּ ׁשָ  י ֶאת ּפַ ְמָחה ַרּבִ יְסָח  ִניםּבוּ  ׂשִ ׁשִ תּוָבה ַמּדּוַ� : "אִמּפְ ת ּכְ  ְקָראיִּ וַ  ִמּלַ
ָאלֶ  ֹוָרהּת בַּ  י  הַנֲ�נָ "? יָראְזִע  ף"ּבְ ל: "ְוָאַמרָהַרּבִ בָ  ָמהלְ  ָמׁשָ  ְלִצּפֹור? ּדֹוֶמה רַהּדָ

ה ַ�ל ְקַטּנָ ג רֹאׁש  ׁשֶ ג, ַהּגַ בֹוּהַ  ָאְמָנם ַהּגַ ּפֹור תֶר נֹוֶת ַלְמרֹות זֹאת  ַאךְ  ּגָ ה ַהּצִ  ְקַטּנָ
מוֹ  ָהְיָתה ּכְ ךְ . ׁשֶ םָהָיה  ּכָ ה ּגַ ר אֹותוֹ  ֶהֶ�ְלָתה ָאְמָנם ַהּתֹוָרה, נוּ ַרבֵּ  ֹמש+ֶ , ִמיםוֹ ַלּמְ
ַאר הּוא ַאךְ  ֵ�יֵני ִנׁשְ   ". ֵמֲאֵחִרים ָזִעיר, ְמֹאד לָפ ְוׁשָ  ָקָטן ַ�ְצמוֹ  ּבְ

�  

יא ֶיֱחָטא ר ָנׂשִ   )ד, כב(  ֲאׁשֶ

ים ץֵפ ָח "ֶה  ַ�ם ָנַסע" ַחּיִ הְוַה , ֶאָחד ְיהּוִדי ֶ�ְגלֹון ִעם ּפַ ָפָניו הכָּ בִּ  ּלָ  ֶאת ּבְ
יםבַּ  יוָת אוֹ לָ ְת וּ  ּגֹוָרלוֹ ־ַמר ּדֶ  סּוסוֹ  ָנַפל, ֵכן ִלְפֵני ָמה־ְזַמן. ַחּיִ  ִנְכְמרוּ . ֵמתוָ  ֶרךְ ּבַ

ל םיֶה ֵמ ֲח ַר  ֵני ׁשֶ יֵניֶהם ָאְספוּ  ְוֵהם, ָ�ָליו ִעירוֹ  ּבְ ֲ�בּורוֹ  ְוָרְכׁשוּ  דבָּ כְ נִ  ְסכּום ּבֵ  ּבַ
 ץֵפ ָח "ֶה  לוֹ  ָאַמר. ָ�ָליו הָקׁשָ  ּוַפְרָנָסתוֹ  ַהּנֹוְסִעים ֵהם יםְמַ�ּטִ  אּוָלם, ָחָדׁש  סּוס

ים בָּ ַה  ַ�ל תיוֹ נְ ר0 ְט בִּ  ָלבֹוא ָאסּור": "ַחּיִ י, ה"ּקָ יק ּכִ ָכל ה' ַצּדִ ָרָכיו־ּבְ  ְוָחִסיד ּדְ
ָכל יו־ּבְ ָתם־ִמן. ַמֲ�ׂשָ ִמים הֹוֵלךְ  ֵאיְנךָ  ַהּסְ ל ה' ִעם ּתָ ה ְוִנְכׁשָ ִעְניְ  ַאּתָ  ינֵ ּבְ

ין נֹותוֹ מָמ  ּבֵ ה ֶנֱ�ַנׁש  ְוָלֵכן, ַלֲחֵברוֹ  ָאָדם ׁשֶ ה ַאּתָ ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ ים. ִמּדָ ה ְלִעּתִ  ַאּתָ
ם ְמִחיר ַהּנֹוְסִעים ִעם ֹוֵבַ� ק ּיָ ֶרךְ  ּוְבֶאְמַצע, ְמס0 ה ַהּדֶ . ֲ�ֵליֶהם מֹוִסיף ַאּתָ

ים ה ְלִעּתִ ֵכן, ָזִרים דֹותׂשְ בִּ  ךָ סּוְס  ֶאת רֹוֶ�ה ַאּתָ ּמִ  ְוִיּתָ ַמִים ןׁשֶ ָ  ֶהֱ�ִניׁשוּ  ַהׁשּ
ךְ ־ַ�ל אֹוְתךָ  עֹוָלם ּכָ ה ּבָ ה". ַהּזֶ ָ ל ָהֶ�ְגלֹון ִהְתַקׁשּ ָבִרים תֶא  ְלַקּבֵ : ְוָאַמר ַהּדְ

ן־ִאם" ָנה ַמּדּוַ� , ּכֵ ָ ׁשּ ָ�  ּבַ ְנבוּ  ָרהבְ ׁשֶ ךָ  ּגָ נָּ  ִמּמְ ְרָוה ְמִעיל ֶאת ִויְלָנא ֵביּגַ ךָ  ַהּפַ ּלְ ? ׁשֶ
ה ַוֲהֵרי אי ַאּתָ ַוּדַ ר ִאיׁש  ּבְ יק ָיׁשָ ּתָ  ּוַמּדּוַ� , ְוַצּדִ יב"?! ֵאפֹוא ֶנֱ�ַנׁשְ  ץֵפ ָח "ֶה  לוֹ  ֵהׁשִ
ים ְתִמי" ַחּיִ ב: "מּותּבִ ה חֹוׁשֵ ֵאיִני ַאּתָ ל ׁשֶ ִדיֵני ִנְכׁשָ  עֹוֵסק ֲאִני ֲהֵרי? נֹותוֹ מָמ  ּבְ

ְמִכיַרת ָפִרים ּבִ י ַהּסְ ַתְבּתִ ּכָ ים, ׁשֶ ים ֶפרּסֵ בַּ  ֵיׁש  ּוְלִעּתִ ּפִ , יםִפ לָ ְח מ0  אוֹ  ְקרּוִעים ּדַ
ל ֲאִני ּבֹוֵדק ְוָאְמָנם ֵכן ָיִבין ִמי תאוֹ יגִ ׁשְ  אּוָלם, תוֹ יָר כִ ְמ  ֶטֶרם ֵהיֵטב רֶפ ֵס  ּכָ  ְוִיּתָ

ים ָהרֹוְכׁשִ ים ׁשֶ ׁשִ ּיְ אִתי ְוָלֵכן, זֹאת ִלי רּפֵ ְלַס  ִמְתּבַ   ".יְנׁשִ ָ�  ַ�ל ֲאִני ַאף ּבָ
�  

ָפַתִים א ִבׂשְ ַבע ְלַבּטֵ ָ י ִתׁשּ   )ה, ד(  אֹו ֶנֶפׁש ּכִ

י ה ַרּבִ ים ֹמש+ֶ ְגּדַ  ַחּיִ ל בוֹ ָס , דִמּבַ ךְ  לבֶ בָּ  ינֵ ַרבָּ  רֹאׁש  היָ ָה , ַחי־ִאיׁש ־ןַהבֶּ  ׁשֶ ֶמׁשֶ  ּבְ
ים לֹש+ִ ָנה ׁשְ ָראׁשּות ְוָ�ַמד, ׁשָ יָבה ּבְ דֹוָלה ְיׁשִ ּה  ּגְ  ֹורדּ בַּ  לבֶ בָּ  ַחְכֵמי ֵלידוֹ גְּ  ָלְמדוּ  ּבָ

ַ�ם. יוָר ֲח ַא לְּ ׁשֶ  ין ימֹונִ ָמ  ִסְכסּוךְ  ָנַפל ּפַ ִבים ינֵ ׁשְ  ּבֵ ַבְגּדַ  ּתֹוׁשָ נַ , דּבְ ְ אוּ  םיִ ְוַהׁשּ  לֶא  ּבָ
ֵדיָהַרב  ןלְ  ּכְ ּיֵ ִרים. ָפָניובְּ  ִהְתּדַ ְבֵרי ִנּכָ י, ֱאֶמת ּדִ ה ְוַרּבִ ים ֹמש+ֶ לָּ  ַחּיִ ה־ַ�ל הּגִ  ְנַקּלָ

י ין ַהּצֹוֵדק הּוא ַהּתֹוֵבַ�  ּכִ נַ  ִמּבֵ ְ י ִלְראֹות ֶנֱחַרד ַאךְ , םיִ ַהׁשּ ְתבָּ  ּכִ ָהָיה, עַהּנִ  ִאיׁש  ׁשֶ
ׁשּוט ַבע מּוָכן, ַוֲהמֹוִני ּפָ ָ ֶ לַ  ְלִהׁשּ ׁשְ  ֶקרׁשּ יַ�  ָהַרב ֶהְחִליט. ָממֹון ֶרַוח ִבילּבִ  ְלַהְרּתִ
בּוָ�ה אֹותוֹ  ְ ׁש  יתִר ְק ׁשִ  ִמׁשּ ב. "מֹוָרא ּבוֹ  ילִט ְלָה  ּוִבּקֵ ה חֹוׁשֵ ֲאִני ַאּתָ ן ׁשֶ ּוֵ  ִמְתּכַ

ֵסֶפר ךָ יֲ� בִּ ׁשְ ַה לְ  ָנה"? ּתֹוָרה ּבְ ן לֹא, "ָהַרב ֵאָליו ּפָ א, ּכֵ ֲאִני ֶאּלָ  עֹוֵמד ׁשֶ
ֵניבִּ  ךָ יֲ� בִּ ׁשְ ַה לְ  ִרית חֹותל0  ׁשְ דוּ  ",ַהּבְ ָנה ִמּיָ  ָנא ךְ : "לֶ ְוָאַמר ׁשוֹ ּמָ ׁשַ  לֶא  ָהַרב ּפָ

ִמְקֶוה ֵהרּטַ ְלִה  ן רּוְלַאַח , ָטֳהָרה ּבְ ִרית חֹותל0  ינֵ ׁשְ  ֶאת ָנא אבֵ ָה  ִמּכֵ ַ�ל ַהּבְ בֵּ ־ׁשֶ  יּגַ
ְלָחן 0 בַּ  ַהׁשּ ָנה". ִלּמּוִדי רַד ֲח ׁשֶ ַ  ּפָ דֹוָלה ֵאיָמה ָנְפָלה םּוֵביְנַתיִ , ָלֵצאת ׁש ּמָ ַהׁשּ  ּגְ

ְתבָּ  ַ�ל ּלוֹ  ִהְתַחְלֵחל ְוהּוא עַהּנִ ָניו. ּכ0 ְפֵני ְורוּ ָח  ּפָ ַחת ָרְטטוּ  ְוָיָדיו ֵמת ּכִ ּדַ ַבּקַ י, ּכְ  ּכִ
ל לֹא זֹאתלָ  ּלֵ ֵני זחֹ ֱא לֶ , ּפִ ׁשְ ִרית חֹותל0  ּבִ ל ַהּבְ ה ׁשֶ ַבע נוּ ַרבֵּ  ֹמש+ֶ ָ ֶ לַ  ּוְלִהׁשּ ?! ֶקרׁשּ

ְתבָּ  ָקם קֹול ְוהֹוָדה עַהּנִ יּבֹוִכים  ּבְ ֶדק ּכִ ָבָריו ְוָכל ַהּתֹוֵבַ�  ִעם ַהּצֶ ֶקר ָהיוּ  ּדְ ׁשֶ  ּבְ
מּור לֶהם ינֵ ּפְ  אֹורוּ . ּגָ ל ָהַרב ׁשֶ ם ַהּתֹוֵבַ�  ְוׁשֶ יַ�  ּוֵביְנַתִים, ַיַחד ּגַ ַ  ִהּגִ  ׁש ּמָ ַהׁשּ

ר כַּ  ָידוֹ ֲאׁשֶ ֶפר ּבְ ִרית חֹותל0  ינֵ ׁשְ ' ַהּסֵ רׁשֶ  'ַהּבְ ְ  ִחּבֵ דֹוׁש  ה"לָ ַהׁשּ   ...ַהּקָ
�  

  
ְקָר  ה־ֶאל אַוּיִ סּוק - ) א, א( ֹמש�ֶ ּלוֹ  ַהּפָ ה ּכ0 ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

אן ּלֹא ִמּכָ יב ׁשֶ א רוֹ ֵב ֲח ַל  ָאָדם ָיׁשִ הּוא  ִאםּבְ  ֶאּלָ
ת, וֹ אְר קוֹ  ְדָרׁשַ סּוק ַ�ל ל"ֲחזַ  ּכִ    )ותמגדנ(. ֶזה ּפָ

�  

ל ףָאֶל" ל"ָהֲאִריזַ  ְוָכַתב, יָראְזִע  אְקָר יִּ וַ  ׁשֶ
ה הלָ ָ� ׁשֶ כְּ ׁשֶ  ל ֹמש+ֶ לוֹ  נוּ ּתְ נִ , ַהּתֹוָרה ֶאת ְלַקּבֵ

ליִק לָ ֲח  ֶאֶלף הּוא אֹור ם ׁשֶ ִתיַרּבָ  ף"ָאֶל  סֹוד ׁשֶ
ל ִדְבֵרי ָאָדם ׁשֶ ִמים ּבְ ָ�ׂשוּ , ַהּיָ ָרֵאל ּוְכׁשֶ ֶאת ִיׂשְ

ָרֵאל ֹוןֲ� בַּ  ּנוּ ִמּמֶ  ֶנֶאְבדוּ  ָהֵ�ֶגל ַרק לוֹ  ְונֹוַתר ִיׂשְ
ְקָרא ף"ָאֶל  ְוָלֵכן, ַהֲחָלִקים ֶלףֵמֶא  ֶאָחד קֶל ֵח  ַוּיִ ּדְ

ָכל ַאךְ . יָראְזִע  ת ֶ�ֶרב ּבְ ּבָ ה חֹוֵזר ְיָלהלַּ בַּ  ׁשַ ֹמש+ֶ
ל ד ֲחָלִקים ָהֶאֶלף ֶאת ּוְמַקּבֵ ִאּבֵ ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , ׁשֶ

ַמח בֹותּתֵ בַּ  ה ִיׂשְ ַמ  ֹמש�ֶ ַנתּבְ ֵהן ְלקוֹ ֶח  ּתְ ׁשֶ
ה ִגיַמְטִרּיָ ִדּיּוק, 1,739 ּבְ מוֹ  ּבְ בֹות ּכְ י ַהּתֵ ת ּכִ ּבָ ׁשַ ּבְ

ל חֹוֵזר ִא  ֲחָלִקים ֶאֶלף ּוְמַקּבֵ   )אור תורה(. דּבֵ ׁשֶ
�  

ֵסֶפר ָרָכה ֵהיַכל ּבְ סּוק, ֶנֱאַמר ַהּבְ ּפָ ּמִ ָנַטל ֶזה ׁשֶ
ם־ַ�לַהבַּ  דֹוׁש ב טוֹ ־ׁשֵ ל תֵא  ַהּקָ , תָהְרפּואוֹ ־ּכָ
בֹות ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר  ּתֵ ֵהן הֶש מֹ ־לֶא  ְקָראיִּ וַ  ּבַ ִעם ׁשֶ

ה ָהאֹוִתּיֹות ִגיַמְטִרּיָ ֵלָמה ְרפּוָאה ּבְ .ה"ֲהָויָ  ׁשְ
בֹותוְ  תׁשַ נֹוָטִריקֹון  ֵהן הֶש מֹ ־לֶא  ְקָראיִּ וַ  ַהּתֵ ּבָ

ְזֹעקִמ  יאִה  יַר , בֹואָל  רֹוָבהְק  ְרפּוָאהוּ  ּלִ ִאירֵמ  ּבִ
ַרֵחםׁשֶ  יאִה  כֹוָלהיְ  ֹוֵמרא י ְזֵ�יָרא ף"ְוָהָאלֶ , ּתְ ּכִ

ּבֹון ֵאיָנּה  ִהיא ֶחׁשְ   )אוצר אפרים(. ַהּנֹוָטִריקֹון ּבְ
�  

ְקָרא ֶאל ַ�ל ה־ַוּיִ ִ ַר  ְמָפֵרׁש  ֹמש�ֶ הֹוֵלךְ  ַהּקֹול, י"ׁשּ
יַ�  ָרֵאל ְוָכל ְלָאְזָניו ּוַמּגִ ְמעוּ  לֹא ִיׂשְ י. וְ ׁשָ ָראׁשֵ

בֹות לֶא  קַר  ֹוֵלךְ ה ֹולק ,ֵהן הֶש מֹ ־לֶא  ְקָראיִּ וַ  ַהּתֵ
ָרֵאליִ  ָכלְו , הֶש מֹ  ֶזןאֹ    )אמרי מרדכי(. ְמעוּ ׁשָ  אלֹ  ׂשְ

�  

י ְקָראיִּ וַ  בֹות ָראׁשֵ יםְק  ֹוֶמֶזתר ף"לֶ ָא  ּתֵ ְתִחילוּ יַ  ַטּנִ
אן לַ ְקרֹאִל  ִעם ְלַהְתִחיל גְנָה ּמִ , ֶרֶמז ֵיׁש ּכָ

ים ַטּנִ   )איל וצבי(. ְקָראיִּ וַ  רֶפ ֵס  ֶאת ַהּקְ
�  

יָר  הש�ֶ מֹ  לֶא  בֹות אׁשֵ ְתָיֵראׁשֶ  ּתֵ המֹ  ּנִ לֶא  בֹואָל  ׁשֶ
  )מגדנות(. ְדָרׁש ּמִ בַּ  ּוָבאּמ כַּ , ֹאֶהלָה 

�  

ִמְדָרׁש  ה ּבְ י ָאַמר, מּוָבא ַרּבָ ְרא  ןִסּמוֹ  ַרּבִ ַוּיַ
י־ים ֶאתִק ֱאלֹ  ֶנֶגד טֹוב־ָהאֹור ּכִ ְקָראיִּ וַ  ֵסֶפר ּכְ

הּוא י, ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ֹותבּ ַר  ֲהָלכֹות ָמֵלא ׁשֶ ּכִ
ת ָפָרׁשַ בֹות א"קי ֵיׁש  ְקָראיִּ וַ  ּבְ י, ּתֵ בֹות ְוָראׁשֵ ַהּתֵ

ֵלאָמ  אהוּ ּדְ  ְקָראיִּ ַו  ֶנֶגדּכְ , ֹובט־יּכִ  אֹורָה ־תֶא 
ה, ָלכֹותֲה  ִגיַמְטִרּיָ   )אסוך השמן(. ללֵ וֹ כּ ַה וְ  א"קי ּבְ

�  

ן ִמְנָחה י ְוִכי - ) ב, ד( ְוִכי ַתְקִרב ָקְרּבַ בֹות ָראׁשֵ ּתֵ
ֵפרּוׁש  ,ִניתוָ יְ  ףכַ ּכְ  ןָח ׁשְ מוֹ וּ  ִ ַר  ּכְ    )מגדנות(. י"ׁשּ

  תשע"וב' ־זכור, ט' באדר־ויקראפרשת     
.  
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ר 0ָָליו ַהּכֵֹהן 0ַל ר־ְוִכּפֶ אתֹו ֲאׁשֶ   ָחָטא ְוִנְסַלח לוֹ ־ַחּטָ

עֹוָלם ֲאִני ִנְמָצא" ה ּבָ ָבר ַהּזֶ ְלּגּול ּכְ ּגִ יִרי ּבַ ךְ ", ָהֲ�ׂשִ ה ּכָ ּלָ י ַ�םּפַ  ּגִ ַ�  ַאְבָרָהם ַרּבִ ִ  ְיהֹוׁש0 ָטא ילֶהׁשּ , ֵמַאּפְ
ָרֵאל אֹוֵהב"ָה  בוּ  ְלַתְלִמיָדיו", ִיׂשְ ׁשְ ּיָ ָבר ָהִייִתי, "ֶאְצלוֹ  ׁשֶ דֹול ּכֵֹהן ּכְ יא, ּגָ " ַהּגֹוָלה רֹאׁש  ְוַאף, ךְ לֶ ֶמ , ָנׂשִ

יךְ  א ְוָאז, ִהְמׁשִ ּטֵ ה: "ַ�ְנְוָתנּותבְּ  ְוָאַמר ִהְתּבַ יתוֹ  ַתחּפֶ  ְוַ�ל, ָהְרָגִעים ָאְרכוּ  לֹא. .."ְמאּוָמה יִד יָ בְּ  ֵאין ְוַ�ּתָ  ּבֵ
ל ק, ָהַרב ׁשֶ ּפֵ ִנים ּואשׂ נְ  ר"ּדָ ׁשַ  ִהְתּדַ יַ�  ּפָ ִהּגִ ה־ֶזה ׁשֶ ֶדׁש  ֵמֶאֶרץ ַ�ּתָ ָטא ַרבלָ  ִהְתַמּנּות ַתבכְּ  ּוְבָידוֹ , ַהּקֹ  ֵמַאּפְ

יאנְ לִ  ָרֵאליִ  ֶאֶרץ ייֵּ נִ ֲ�  ְלטֹוַבת יןלִ ְה ווֹ  ּכֹוֵלל ׂשִ ָניו ָנֲהרוּ . ׂשְ ל ּפָ ָטא ָהַרב ׁשֶ ל ְוהּוא, ֵמַאּפְ  אֹוְרחוֹ  ֶאת ִקּבֵ
ָכבֹוד דֹול ּבְ ם ֵהֵסּבוּ  ְוַיַחד ּגָ ּלָ ה ּכ0 ּדָ ל ִלְכבֹוָדּה  יִת ַרבָּ  ִלְס�0 ִסיּ . ַהּקֶֹדׁש  ֶאֶרץ ׁשֶ ה ּוםּבְ ּדָ 0�  ֶאת ָהַרב ֵהִרים, ַהּסְ
ַסךְ  ִנְדָבתוֹ  ים ּבְ ִ לר0  ֲחִמׁשּ ֶס ־ּבַ ֵני ָרְכׁשוּ  ֶזה ּוִבְסכּום, ףּכֶ ְרַקע ֶאת ַהּכֹוֵלל ּבְ ְרָסם רוֹ בְ ִק לְ  הכָ מוּ ּסְ ַה  ַהּקַ  ַהְמפ0

ל ַ�  ׁשֶ בֵ  ִריֵא בְּ ־ןבֶּ  הֹוׁשֵ ּבְ יקַ� ָה  ִמיןלְ ָהַ�  תיׁשֶ ְצַפ  ּתִ ָ�ִמים. תּבִ ָרֵאל אֹוֵהב"ָה  ָחַזר נֹוָספֹות ּפְ ָטא" ִיׂשְ  ֵמַאּפְ
ָבר ַ�ל ֶאָחד, ֶזה ּדָ ּבְ לְ  ׁשֶ ֹכֵהן ׁש ּמֵ ׁשַ ְמ  היָ ָה  ַהּקֹוְדִמים ּגּוָליוִמּגִ דֹול ּכְ ל, ּגָ ּבָ ֵסֶדר ,הּוא ּוְמק0 ּבְ  ִמיַרתֲא  ׁשֶ

יֹום ָהֲ�בֹוָדה ּפּוִרים ּבְ ַמע ָהָיה ַהּכִ ּנוּ  ִנׁשְ   ". אֹוֵמר ָהָיה ְוָכךְ " קֹוםְמ בִּ ", אֹוֵמר ָהִייִתי ְוָכךְ : "חּסָ ַהּנ0  ִמּמֶ

ֵליל בַּ  ּבְ ָרֵאל אֹוֵהב"ָה  בׁשַ יָ , ַאַחת ֹקֶדׁש ־תׁשַ ׁש0 " ִיׂשְ ּסָ , ְלָחנוֹ ּבְ ּמִ ׁשֶ יַא וְ  יםֲחִסיִד  יםבִּ ס0 ְמ  ִביבּכְ ה ְנׁשֵ , ַמֲ�ׂשֶ
ר סוּ  ֲאׁשֶ ּנְ א ַיַחד ִהְתּכַ ַצְוּתָ ל ְמעֹונוֹ  לֶא  ּבְ יקצַּ ַה  ׁשֶ ֵדי, ּדִ ֹאב ּכְ ּנוּ  ִלׁשְ ל ְרטֹובָק  ִמּמֶ ה ׁשֶ ָ ׁשּ , תַוֲחִסידוּ  ְקד0

ֹמַ�  ּנוּ  ִלׁשְ ג, ה' רבַ ּדְ  ֶאת ִמּמֶ חֹותוְ  ִמירֹותזְ בִּ  ּוְלִהְתַ�ּנֵ ּבָ ין. ֶ�ְליֹון לְלֵק  ִתׁשְ יםַהְמס0  ּבֵ ם ָהָיה ּבִ  ֶאָחד ִאיׁש  ּגַ
ב ׁשַ ּיָ ְרָכַתִים ׁשֶ ּיַ יקצַּ ַה  ֶאל ּואֹותְנשׂ  ָהיוּ  ְוֵ�יָניו, ּבַ ב ּדִ ׁשַ ּיָ רֹאׁש  ׁשֶ ְלָחן ּבְ 0 יקצַּ ַה  ָהָיה גֵה וֹ נ. ַהׁשּ ָטא ּדִ , ֵמַאּפְ

ַ�ם רֹותְלהוֹ  יםַהְמס0  ִמן ְלֶאָחד ְלַפַ�ם ִמּפַ ִ בַּ  ָלֵתת ּבִ ל ּגּוןנִ בְּ  ְנִעיםּוְלַה  קֹולוֹ  ירׁשּ ֵדי ,ֶרֶגׁש  ׁשֶ  ֶאת ְלרֹוֵמם ּכְ
ֹוְמִעים ְרַקע ַ�לֵמ  ּוְטָפַחִים ַפחֶט  ּוְלַהֲ�לֹוָתם ַהׁשּ ב ֵ�נוּ ּדָ י0 ְמ . ַהּקַ ׁשַ ּיָ ת ׁשֶ ִפּנַ ְלָחן ּבְ 0 ׁש ִהְתבַּ  לֹא ֵמעֹוָלם, ַהׁשּ  ּקֵ

ן ַלֲ�ׂשֹות ׁש  ָהָיה ִאּלוּ  ְוַאף, ּכֵ ּקֵ יכָ  ָהָיה לֹא ִמְתּבַ ֵני, זֹאת ַלֲ�ׂשֹות ְלּתוֹ ּבִ ָרחֹוק ִמּפְ ִגיָנה םֵמעֹולַ  ָהָיה ׁשֶ  ַהּנְ
ֲ�ָרב ִמְזָרח קחֹ ְר כִּ  קֹולוֹ צֹוֵרם ְוחֹוֵרק  ָהָיה קֹולוֹ . ִמּמַ ל ּכְ יג לוֹ  ָהָיה ְולֹא, ָהעֹוֵרב ׁשֶ יַח  ׂשִ ִפְרֵקי ללָ כְּ  ְוׂשִ  ּבְ
ירוָ  רֶמ זֶ  ךְ  ןוָ יכֵּ . ׁשִ ּכָ ל תוֹ ָא ָר הוֹ  ָהִאיׁש  ַ�ל ָנְפָלה, ׁשֶ י ׁשֶ ֵרַחִים ָוָרֶכב, ירׁשִ בְּ  ִלְפצַֹח  ָהַרּבִ יט ָהִאיׁש . ּכְ  הנֶ ָא  ִהּבִ
שׂ , אּוׁש יֵ בְּ  הנָ ָא וָ  ְמַחּפֵ י אּוָלם, ִמְפָלט קֹוםְמ  ְלַ�ְצמוֹ  ִלְמֹצא ֵהיָכן ּכִ יךָ  ַתחּפְ . "ֹוַח נָמ  לוֹ  ָנַתן לֹא ָהַרּבִ  ּפִ

ַמ  ֶנֱחָרצּות ָ�ָליו דַק ּפָ ", יךָ ֶת ירוֹ ִמ זְ  ֶאת עְוַהׁשְ ִלי, ּבְ ִאיר ִמּבְ ֵרָרה לוֹ  ְלַהׁשְ ה. ַאֶחֶרת ּבְ  ְוׁשּוב ׁשּוב ָהִאיׁש  ִנּסָ
ק זֵ  ֵמרַֹ�  ְלִהְתַחּמֵ י אּוָלם, ָרהַהּגְ ים לֹא ָהַרּבִ ר ִהְסּכִ ר, לוֹ  ְלַוּתֵ י ָהָיה ְוִנּכָ ה ּכִ מּוָסה ִסּבָ . ִעְנָיןבָּ  לוֹ  ׁש יֶ  ּכְ

ָרָאה ׁשֶ י ָהִאיׁש  ּכְ ָהל ָמנֹוס ֵאין ּכִ ּלוֹ  ְוַהּקָ ה ּבוֹ  ּוִמְתּבֹוֵנן עֹוֵמד ּכ0 ּיָ ִצּפִ רּוָכה ּבְ ֵבָדה ֲאָנָחה ֶנֱאַנח, ּדְ ִלים ּכְ ַמׁשְ  ּכְ
י ָידּוַ�  ִנּגּון רְלַזּמֵ  ְוֵהֵחל, בוֹ ַמצָּ  ִעם ִהי ֲהָבָנה ֶזה ְלָאָדם לוֹ  ָהְיָתה לֹא, ָאמּורכָּ . ְוִקְצּבִ ְלׁשֶ יר, ִגיָנהנְ בִּ  ּכָ ִ  ְוַהׁשּ

רֹונוֹ  ִלְבֹקַ�  ֵהֵחל י יםִפ וּ לּ ִס בְּ  ִמּגְ ּבּוׁשִ ָניו. ם צֹוְרֵמי ֹאֶזןְוׁשִ ל ּפָ ֲאָמץ ימוּ ֶהֱאִד  ָהִאיׁש  ׁשֶ ה ִמּמַ ם ּוִמּבּוׁשָ , ַיַחד ּגַ
ין יםבִּ ְוַר  צוּ  ַהּסֹוְבִבים ִמּבֵ ּלֹ  ִהְתַאּמְ ְצחֹוק ִלְפרֹץ אׁשֶ ּגּון ַ�ל ּבִ ִהְדֵהד ַהְמַקְרֵקר ְוַהּקֹול תוָּ ַהְמ�0  ַהּנִ  ׁשֶ

ה דּוִמּיָ ֵבָדה ּבְ ִביב ַהּכְ ּסָ ּמִ ם ְמֹאד ַמֵהר. ׁשֶ יט, 'תוֹ ָר י'ׁשִ  ֶאת ָהִאיׁש  ִסּיֵ יקצַּ בַּ  ְוִהּבִ ט ּדִ ַמּבָ   . ּהַ ְוָתֵמ  ָנבֹוךְ  ּבְ

ר תֵא  ָנא ְמעוּ ׁשִ " ר ֲאׁשֶ יקצַּ ַה  ָאַמר, "ָלֶכם ֲאַסּפֵ ָטא ּדִ ם, ֵמַאּפְ ּלָ ֹמַ�  ֹאֶזן ּטוּ ִה  ְוכ0 ָבָריו ֶאת ִלׁשְ  ִמּתֹוךְ , ּדְ
י ֲהָנָחה ין רׁשֶ ֶק  ֵיׁש  ְרֶאהנִּ כַּ  ּכִ ּפּור ּבֵ יקצַּ ַה  יִפ בְּ ׁשֶ  ַהּסִ ל תוֹ יָר ׁשִ לְ  ּדִ ית ַמןזְ בִּ . "ָאָדם אֹותוֹ  ׁשֶ ּבֵ ׁש  ׁשֶ ְקּדָ  ַהּמִ
ִני ֵ ם ָהָיה ַהׁשּ ׁשְ , ַקּיָ ּמַ יׁשִ ַא  ּתִ י יםלִ וּ גּ לְ גִּ ַה  דַח ּבְ ּלִ ֹכֵהן ׁשֶ דֹול ּכְ אֹוָתם. ּגָ ים ָיִמים ּבְ ֶהם ְקדֹוׁשִ ית ָ�ַמד ּבָ  ּבֵ

ַאַחת ָזֵקן ְיהּוִדי ֹוֵררִהְתגּ , וֹ לּ ּתִ ־ַ�ל ׁש ּדָ ְק ַהּמִ  ְגבּוָלּה  ָהְרחֹוקֹות ֶהָ�ִרים ּבְ ּבִ ל ׁשֶ  ָהָיה ןָזֵק . ַהּקֶֹדׁש  ֶאֶרץ ׁשֶ
ךְ  ןוָ יְוכֵ , יסְוִאיְסְטנִ  ָהִאיׁש  ּכָ ַלִים ֶרֶגללָ  ֵמעֹוָלם ָ�ָלה לֹא ׁשֶ ֵני, ִלירּוׁשָ ֶרךְ  ִמּפְ א ׁשוֹ ׁשָ ֲח ּוֵמ  ָהְרחֹוָקה ַהּדֶ ּמָ  ׁשֶ
ּדַֹחק ְלִמְרָמס ִיְהֶיה דֹול ּבַ בָּ  ַהּגָ ִנים ָיִמים ֵמרֹב. ָרהזָ ֲ� ׁשֶ ְכָלל ָהִאיׁש  ַכחׁשָ , ְוׁשָ ל הוּ ֵא ְר ַמ  ֶאת ּבִ ית ׁשֶ  ּבֵ

יר ְולֹא ׁש ּדָ ְק ַהּמִ  ֶרךְ  ֶאת ללָ כְּ  ִהּכִ ת. ֵאָליו ַהּמֹוִביָלה ַהּדֶ ּבָ ֵק  לִנְכׁשַ , ַאַחת ׁשַ ֲ�ֵבָרה ןַהּזָ  ּה נָ דוֹ זְּ ׁשֶ , ֲחמּוָרה ּבַ
ֵר  ְגָגָתּה  תּכָ אתוֹ  ַ�ל רּפֵ כַ לְ  ּוְכֵדי, אתּטָ ַח  ְוׁשִ ה ַחּטָ ָ�ׂשָ ׁשֹוֵגג ׁשֶ . ָרהְלַכּפָ  אתּטָ ַח  ןָקְרבַּ  ְלָהִביא ָהִאיׁש  ץלַ ֱא נֶ , ּבְ

ַאלה ָק חוֹ ְר ָה  ירוֹ ִע ֵמ  ָהִאיׁש  ָיָצא ִבים ָהעֹוְבִרים ֶאת ְוׁשָ ֶרךְ ל ַ�  ְוׁשָ ַלִים ַהּמֹוִביָלה ַהּדֶ  עַמ ׁשֵ לְ וּ , ִלירּוׁשָ
ְקחוּ  תוֹ לָ ֵא ׁשְ  ֹוְמִעים ּפָ ְתִמיָהה ֵ�יֵניֶהם ֶאת ַהׁשּ ? ַלִיםְירּוׁשָ  ִהיא ֵהיָכן יֹוֵדַ�  ֵאינוֹ  ָזֵקן ּכֹה ְיהּוִדי: "ְוָאְמרוּ  ּבִ

ֵכן א"?! ֲהִיּתָ ה ָהִאיׁש  ִהְתַמּלֵ ָכל ְוָגְדָלה ָהְלָכה וֹ ּת ׁשְ ּובָ , ּוְכִליָמה ּבּוׁשָ ם ּכְ ִהְתַקּדֵ ַדְרּכוֹ  ׁשֶ ַאל ּבְ  ֶאת ְוׁשָ
ַדְרּכוֹ  ִריםְק ַהנִּ  ֶרךְ  ַ�ל ּבְ ַלִים ַהּדֶ םּכ0  .ִלירּוׁשָ יטוּ  ּלָ ְפִליָאה ּבוֹ  ִהּבִ הוֹ  ּבִ יַצד ְלָהִבין ִהְצִליחוּ  ְולֹאן, ּוְבִתּמָ  ָאָדם ּכֵ
יר ֵאינוֹ  רגָּ ב0 ְמ  ּכֹה ֶרךְ  ֶאת ַמּכִ ַלִים ַהּדֶ ה. ֶיֶלד ְלָכל ֶרתכֶּ ַהּמ0 , ִלירּוׁשָ ָאֲחָזה ַהּבּוׁשָ  הכָ כְּ זִ וְ  ָהְלָכה, ָהִאיׁש  ֶאת ׁשֶ
ָמתוֹ  ֶאת ָחְטָאה ִנׁשְ ָגָגהבִּ  ׁשֶ ּסּוִרים, ׁשְ דֹוִלים ְוַהּיִ ַחל ַהּגְ ּנָ ַדְרּכוֹ  ׁשֶ  סֹוף־סֹוף. ְלָטֳהָרתוֹ  ִהּתּוךְ  ְלכּור לוֹ  וּ ָהי ּבְ

ְרכוּ  ל ַרְגָליו ּדָ ֵק  ׁשֶ ַלִים ֵריֲ� ׁשַ בְּ  ןַהּזָ י תוֹ וָ ְק ּתִ  ַאךְ , ְירּוׁשָ ה ּכִ ֵסק ךְ לַ יֵא וָ  ֵמַ�ּתָ ּפָ ָ לַ  ָהְיָתה, וֹ ּת ׁשְ בָּ  ּתִ . ְואׁשּ
ה תכֶ ַמּסֶ  ל ֲחָדׁשָ ְזיֹונֹות ׁשֶ ה ּבִ ר ,ֵהֵחּלָ ֲאׁשֶ ָנה ּכַ ַלִים ֵניבְּ  לֶא  ּפָ ׁש  ְירּוׁשָ ֵהמֹות קׁשוּ  הּוא ֵהיָכן ָלַדַ�ת ּוִבּקֵ , ַהּבְ
ׁש  הּוא םׁשָ  ְ כִּ  ִלְרּכֹש+ְמַבּקֵ ה ְוׁשּוב, אתוֹ ְלַחּטָ  יםזִּ ִע  יַרתִע ׂשְ  אוֹ  הבָּ ׂשּ ֵאלֹות ִסְדַרת ֵהֵחּלָ ְ   ֵמעֹוָלם ְוִכי: "ַהׁשּ

ְרּתָ  לֹא ּקַ ַלִים ּבִ ירּוׁשָ ֶמיךָ  ַהִאם? ּבִ ךָ , ׁש ּדָ ְק ַהּמִ  ְלֵבית ִליָת ָ�  לֹא ִמּיָ ִהּנְ ֵאלֹות ׁשֹוֵאל ׁשֶ ל ֶהֶבל  ׁשְ "? ֵאּלוּ כָּ ׁשֶ
ָבר ם הנָ ׁשְ נִ  ַהּדָ ֵהמֹות קׁשוּ  לֶא  סוֹ נְ כָּ ִה בְּ  ּגַ ֵהָמה ֵאיזוֹ  ְלַזהֹות ַדעיָ  ְולֹא ָנבֹוךְ  ָ�ַמד םׁשָ , ַהּבְ  ַמְתִאיָמה ּבְ

ִחיׁש  ֶנֶ�ְלמוּ  לֹא ּוֵמָאְזָניו, תוֹ ָר ּפָ כַ לְ  ֵמהֹות ֹותַהּלְ ל ַהּתְ   ". ַהּסֹוְבִבים ׁשֶ

י ֲאִני" ּתִ ׁשְ ּמַ ֹכֵהן ָאז ׁשִ דֹול ּכְ ם", ּגָ ָטא ָהַרב ִסּיֵ ְפָלא ִסּפּורוֹ  ֶאת ֵמַאּפְ ד־ִמן ְוָרִאיִתי, "ַהּנִ ִלּמָ  ֶאת ַהּצַ  תוֹ ּכְ
דֹוָלה ל ַהּגְ ֵק  ׁשֶ דֹוִלים יוָר וּ ּס יִ  ְוֶאת ןַהּזָ רוּ  ַהּגְ ּפְ ּכִ יו ַ�ל ׁשֶ ָאה לֹא ֲ�ַדִין ּוָלםא, ַמֲ�ׂשָ ָמתוֹ  ּבָ  ּה נָ וּ ּק ּתִ  לֶא  ִנׁשְ
ֵלם ָ יָון, ַהׁשּ ָהיָ  ִמּכֵ ב ִביַרתׁשְ וּ  ַהְכָנָ�ה ָקְרטֹוב עֹוד ָלּה  ֵסרָח  הׁשֶ ה אּוָלם. ַהּלֵ יַ� , ַ�ּתָ ָבר ִהּגִ ". נוֹ וּ ּק ּתִ  לֶא  ַהּדָ

יםַהְמס0  י ָנכֹון־לֶא  ְוֵהִבינוּ , ַרַ�ם יֵמ לוּ ֲה כַּ  םיֶה ֵת מוֹ קוֹ ְמ בִּ  נֹוְתרוּ  ּבִ ז הּוִדייְּ בַּ  ּכִ ד ַהּלָ ּבֵ ִהְתּכַ ָמַ�ת ׁשֶ ַהׁשְ  ּבְ
ָלה, רֶמ ַהזֶּ  ְלּגְ ָמתוֹ  ִהְתּגַ ל ִנׁשְ ַמן ָזֵקן אֹותוֹ  ׁשֶ ית ִמּזְ ה ,ׁש ּדָ ְק ַהּמִ  ּבֵ יָ�ה ְוַ�ּתָ ָמה  ִהּגִ ׁשָ ֵלם ּה נָ וּ ּק ִת לְ ַהּנְ ָ   �   .ַהׁשּ

  
  

י ן ַרּבִ יְטַון ־ִיְצָחק ּבֶ   ל"ַזּצַ ָואִליד ִמּתִ
תַהִהּלּוָלא ְליֹום ּבַ ֲאָדר־, ׁשַ  ב' תר"ל־ֹקֶדׁש ט' ּבַ

  

נֵ  ֵלידוֹ ִמגְּ  בִּ  ןוַ יְט ּתִ  ִעירבָּ  ד"ְוַרֲאבַ , רֹוקוֹ ָמ  יַרּבָ  פֹוןְצ ׁשֶ
ּה , רֹוקוֹ ָמ  בוּ  ּבָ ְ לֹש+  ִהְתַיׁשּ חֹות ׁשָ ּפָ , ְסָפַרד ִמּגֹוֵלי ִמׁשְ

ּפְ  ן חֹותִמׁשְ ים־ּבֶ ן, ַחּיִ  ֵניבָּ : ךְ נָ ְוִסּמָ , אׁש יַּ ַ� וְ  ידאלִ וָ ־ּבֶ
ן - י, דיאלִ וָ ־ּבֶ ן - ַחּיֵ ים־ּבֶ ְך  אׁש יַּ ַ�  -  ְמזֹוֵני, ַחּיִ (ּכָ

ַ�ְרִבית זֹון ּבְ 'יִרית). ־ִנְקָרא ַהּמָ ְלדּותוֹ ַאְלּגִ  ָהָיה ִמּיַ
ר ה ינֵ וּ נּ גִ בְּ  ִנּכָ ָ ׁשּ ם ָהְיָתה תוֹ ָד ָמ ְת ַה וְ  ְקד0 . רבָ ּדָ  ְלׁשֵ
ָבר ִגיל ּכְ ִקי היָ ָה , ז"י ּבְ  ְוָיָצא ּופֹוְסִקים ס"ׁשַ בְּ  ּבָ

ָכל ְמעוֹ ׁשִ  ר. ָהָאֶרץ ּבְ ֲאׁשֶ ה ּכַ ּנָ ס ִהְתּפַ נּות ּכֵ  ָהַרּבָ
נּות םׁשָ  ְלִהְתַמּנֹות ּבוֹ  ִהְפִצירוּ , ןוַ יְט ִת בְּ   אּוָלם ְלַרּבָ

ֵדי ִדיָנהּמְ לַ  ִמחּוץ אְוָיָצ  ,ֲ�ָנָוהבַּ  בֵסַר  הּוא ַנע ּכְ  ְלִהּמָ
ְפִקיד ִליִחים אּוָלם, ֵמַהּתַ ְ  ְוִהְפִצירוּ ו יַאֲחָר  ָנְסעוּ  ַהׁשּ

ל ּבוֹ  ּנּוי ֶאת ְלַקּבֵ ָרָאה רְוַאַח , ַהּמִ ֲחלֹומוֹ  ׁשֶ י ּבַ  ָ�ָליו ּכִ
ל, ָלֵ�ָדה ןָמ ֱא נֶ  רֹוֶ�ה ִלְהיֹות נּות ֶאת ִקּבֵ  ָהַרּבָ
ׁש  ּמֵ ֱאמוּ  םׁשָ  ְוׁשִ ִעים ָנהּבֶ ַאְרּבָ ָנה ּכְ ְרָסם. ׁשָ  הּוא ְמפ0

דֹול ְפרוֹ ִס  ֵאלֹות ּובוֹ ", ִיְצָחק ראֶמ ּיֹ וַ " ת"ׁשוּ  ַהּגָ  ׁשְ
ַמן ינֵ ְלִעְניְ  ַהּנֹוְגעֹות ַרּבֹות  וֹ לּ  ָהְיָתה ְיֵתָרה הִחבָּ . ַהּזְ
ִלים ָהיוּ  ֶרץָהָא  יֵח לוּ ׁשְ  ְוָכל, ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ  ִמְתַקּבְ
ֵביתוֹ  ַהֲ�ָר  ּבְ ִזְקנּותוֹ . םינָ יִמ לִ  עֹוֵמד ְוָהָיה ָצהּבַ  ּבְ
ַ�ְצמוֹ  ָ�ָלה ּה  ָההְוׁשָ  ֶרץָא ָל  ּבְ ִרים. ָמה־ְזַמן ּבָ , ְמַסּפְ

ָ�ה ׁשָ ּבְ ִהְתָאֵר  ׁשֶ ֵביתוֹ  ַח ׁשֶ ל ּבְ  ןְלִצּיוֹ  ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ַלִים ירּוׁשָ הַה  לוֹ ָא ׁשְ , ּבִ  הּוא אֹוֵכל ַמֲאָכל ֵאיֶזה ּלָ

בַּ  ׁשַ נּ  רְוָאַמ , ׁש ֶד קֹ ־תּבְ ִגים לכֹ ֱא ֶל  הּוא גֵה וֹ ׁשֶ  ּדָ
ים יִנים יםנִּ ַהְמכ0  ְקַטּנִ ׂשוּ . ַסְרּדִ ג ִחּפְ , ָמְצאוּ  ְולֹא ֶזה ּדָ
ג ְוָרְכׁשוּ  דֹול ּדָ ר ִהייְ וַ . ַאֵחר ּגָ ֲאׁשֶ ְתחוּ  ּכַ ְטנוֹ  ֶאת ּפָ  ּבִ

ל ג ׁשֶ ים יםינִ ְרּדִ ַס  ּבוֹ  ָמְצאוּ , ַהּדָ ַלע ַרּבִ ּבָ ג ׁשֶ , ַהּדָ
ְפִליָאה רָאַמ  ְרחוֹ ָא ּוְמ  ה ְיֵרָאיו צֹוןְר : "ּבִ ". ַיֲ�ׂשֶ

ַ�ם מּוס ִמּטַ ִגיל רִנְפַט  םְוׁשָ  ,ַלּגֹוָלה ָחַזר ּכָ  ג"צ ּבְ
ָנה  ְיׁשּוָ�ה ְוִסּפּוֵרי מֹוִניםֲה  עֹוִלים ְברוֹ ִק  ַ�ל. ׁשָ

ְפָרט ,םׁשָ  נֹוְדעוּ    . ָבִנים ּוֵכיַוֲחשׂ  ְרפּוָאה יׁשֵ ְק בַ ְמ לִ  ּבִ

  
י של "וסמך ידו", שממנו נלמד בפרשת ויקרא נאמר הציוו

דין סמיכה על הקרבנות. מחלוקת התנאים בעניין 
טוב, אם יש בכך משום שימוש בבעלי חיים ־הסמיכה ביום

טוב או לא, היא המחלוקת היחידה שהיתה בתקופת ־ביום
הזוגות שהיו באמצע בית שני, וגם התנאים שאחריהם 

היתה  נחלקו בדבר, וכן נאמר בירושלמי: "בראשונה לא
מחלוקת בישראל, אלא על הסמיכה בלבד". המחלוקת 

יועזר אומר שלא ־החלה בזוג הראשון, כאשר יוסי בן
יוחנן אומר לסמוך, והמשיכה עד הזוג ־לסמוך ויוסי בן

האחרון של שמאי והלל, שמאי אומר שלא לסמוך והלל 
אומר לסמוך. אך בעוד הזוגות לא נחלקו רק בהלכה זו, 

בעוד שלוש מחלוקות, ואילו נחלקו שמאי והלל 
ם. פע 320־כתלמידיהם, בית שמאי ובית הלל, כבר נחלקו 

ידי ־על הסיבה מדוע רק מחלוקת זו לא הוכרעה על
הסנהדרין, כתב רבי ראובן מרגליות, כי מכיוון שגם 

לכן לא  ,הדין היתה זכות שווה־בית־לנשיא וגם לאב
 נפסקה ההלכה. חז"ל מספרים, שכאשר הגיע פעם הלל

טוב עם קרבן עולה, שאלוהו בית שמאי "מה ־הזקן ביום
טיבה של בהמה זו"? וכדי להשתמט מהם, כשכש להם 
הלל בזנב העולה, ושינה בכך מפני השלום כאילו בידו 
בהמה נקבה שכשרה לשלמים, מפני שאף בזה נחלקו בית 

טוב. ־שמאי ובית הלל אילו קרבנות מותר להקריבם ביום
בוטא, שאף שהיה מתלמידי בית ־היה שם התנא בבא בן

קול מן השמים, ־פי בת־שמאי ידע שהלכה כבית הלל על
מכל ירושלים, העמידם בהר  משובחיםכבשים והביא 

הבית ואמר 'כל מי שרוצה לסמוך יבוא ויסמוך', ונקבעה 
הלכה כבית הלל. אולם עדיין היו יחידים מבית שמאי 

ראה שלא קיבלו עליהם את ההכרעה כבית הלל, ופעם 
טוב את אחד מתלמידי בית הלל כשבידו ־אחד מהם ביום

עולה, ואמר לו "מה זו סמיכה"? אמר לו התלמיד של בית 
הלל: "מה זו שתיקה"? ורמז לו כי עליו לשתוק ולקבל את 
ההכרעה כבית הלל. מתשובתו הזהירה של התלמיד, 

  למדו חז"ל שכאשר האדם עונה בוויכוח, יענה בכבוד.
  

0ַתיֹוִס   יף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

יב ֶאת ר ־ְוֵהׁשִ ֵזָלה ֲאׁשֶ זָ [לֹא] ַהּגְ   לּגָ

תֹולְ  ָרֵאל םַ�  דֹותּבְ חֹות יוּ ָה , ְלדֹורֹוָתיו ִיׂשְ ּפָ ְרָסמֹות ִמׁשְ ר, ןָת ָ� ּפָ ׁשְ ַה בְ וּ  ןָת ירוּ ׁשִ ֲ� בַּ  ְמפ0 יׁשוּ  ֲאׁשֶ  ִהְקּדִ
ְרכוּ  ּבוֹ  ָהַרב םָר ׁשְ ָ�  ֶאת ָ  ִמן ִהְתּבָ ְד  יֶהםֲאֵח  ְלטֹוַבת םיִ ַמ ַהׁשּ ִאיםַהּנִ ָלנּות םינָ יִמ לִ  ְוָ�ְמדוּ  ,ּכָ ַתּדְ ׁשְ ְפֵני ּבִ  ּבִ

ְלטֹונֹות ִ ר, ַהּנֹוַדַ�ת דילְ ׁשִ ְט רוֹ  תַח ּפַ ִמׁשְ  ִהיא ֵמֶהן ַאַחת. ַהׁשּ ה םׁשֵ  ָלּה  ָקְנָתה ֲאׁשֶ ָחהִמ כְּ  ּוְתִהּלָ ּפָ  ׁשְ
ָ�ה ּוַבֲ�ַלת ֲאִמיָדה ּפָ ר, עֹוָלִמית ַהׁשְ ֶניָה  יםבִּ ַר  ֲאׁשֶ ָרֵאל ִעם ֵהיִטיבוּ  ִמּבָ  ָללַהכְּ  ְלַמַ�ן ַרּבֹות ּוָפֲ�לוּ  ִיׂשְ
ָרט ַפע תִבְרכַּ וּ  ,ְוַהּפְ ֶ ה לצֶ ֵא  ַהּיֹום ַ�ד נֹוְתָרה ַהׁשּ ּמָ ִביִעי ַהּדֹור ֶזה, יָה ֶא צָ ֱא צֶּ ִמ  ּכַ ְ ל יָה ׁשֶ ָר ׁשָ . ַהׁשּ ַחת ׁשֶ ּפַ  ִמׁשְ

ַאְדָמָתּה  ְנטּוִעים דילְ ׁשִ ְט רוֹ  ל ּבְ ַנז ַיֲהדּות ׁשֶ ּכְ דֹורֹות ַאׁשְ ָחה ַוֲאבֹות, רוּ ָ�בָ  ּבְ ּפָ ׁשְ ִנים ָהיוּ  ַהּמִ יְוַא  ַרּבָ  ְנׁשֵ
ָחהי ֲאבִ . הַמֲ�ׂשֶ  ּפָ ׁשְ יָרה,  ַהּמִ יל ֵמִאיר ר' ָהָיהָהֲ�ׁשִ ּנֹוַלד, דילְ ׁשִ ְט רוֹ  הש+ֶ מֹ  ר"בַּ  ַאְנׁשִ  טְר פוּ ְק נְ ַר ְפ  ִעירבָּ  ׁשֶ

ּלוּ  תָהֲ�ִנּיוּ . ֲ�ִטיָרהַהּמַ  ֵר  ְלקוֹ ֶח  ְמַנת ָהיוּ  תְוַהּדַ יתּבְ ר, ויָמ יָ  אׁשִ ָידוֹ  נֹוְתָרה לֹא ,ְמַ�ט רגַ בָּ  ְוַכֲאׁשֶ ֵרָרה ּבְ  ַהּבְ
א דּוִדים לּקֵ ַמ  ֶאת ִלּטֹל ֶאּלָ ין ְוִלְנּדֹד ֲאבֹוָתיו ֶאֶרץ ֶאת בזֹ ֲ� לַ , ַהּנְ ִדיָנה ָ�ֵרי ּבֵ ֵדי ַהּמְ  ְלַ�ְצמוֹ  ִלְמצֹא ּכְ

רּות ְרֵנס ֶאְפׁשָ ֶדֶרךְ  ְלִהְתּפַ בֹוד ּבְ ְדּת  ְלִעיר ׁשּובלָ וְ , ָממֹון ְמַ�ט ֹסךְ ַלְח , ּכָ ּלַ  קֶס ֵ�  ְלִבּסּוס דבָּ כְ נִ  ְסכּום ִעם וֹ ה0
הוּ  ְלׁשֶ יל ֵמִאיר ר' אָמ גָּ . ּכָ ה, ּוַפְרָסאֹות יןלִּ ִמ  ַאְנׁשִ יַ�  ְוִהּנֵ בִּ  בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ְט  ָהִעיר ֶאל ִהּגִ  לוֹ ּפ נוֹ ְר ַט  חֹוזְמ ׁשֶ

אֹוָתם. היָ יצְ לִּ גַ בְּ ׁשֶ  נּות ֵהןכִּ , ָיִמים ּבְ ַרּבָ י, ִעירָה  ּבְ ִוי ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ ּנֹוַדע, הּוְרִביץ ַהּלֵ ֶאָחד ׁשֶ אֹונֵ  ּכְ  יִמּגְ
ְרָסִמים ָהַאִחים ָהיוּ  ּוָבָניו, ַהּדֹור מּוֵאל יַרבִּ  ַהְמפ0 ֶמְלָקא ׁשְ יֶק  ׁשְ י ּבּוְרגׂשְ לְ ִמּנִ ַ�ל ְנָחסיּפִ  ְוַרּבִ   . ה"ָא לָ ְפ ַה  ּבַ

ִמים ָהֶ�ֶלם ֵ�יָניו ֵחן ָמָצא, טְר פוּ ְק נְ ַר ְפ ִמ  ַהּתָ ל ּבְ ית ׁש ּמַ ְלׁשַ  הוּ נָּ ִמ  ְוהּוא, ִעירָה  ַרב ׁשֶ ינוֹ ־ּבֵ ְפִקיד, ּדִ  ּתַ
צֵּ  אֹותוֹ  נֹוָסף. תּוִבְמִסירוּ  ֱאָמנּותנֶ בְּ  ַ� ּבִ יל ֵמִאיר ר' ֵהֵחל, ְלַתְפִקידוֹ  ּבְ י רִלְסחֹ  ַאְנׁשִ ִמיׁשֵ ַתׁשְ ָ ד0 ְק  ּבְ , הׁשּ

יןְת בִּ , יִציתצִ בְּ  ךְ , ֹקֶדׁש  ּוְבִסְפֵרי ִפּלִ קּוָפה ּוְבֶמׁשֶ ל ּתְ ִנים ׁשֶ ָידוֹ  הלָ ָ� , רּפָ ְס ִמ  ׁשָ  ּמוֹ ִע , דבָּ כְ נִ  ְסכּום ֹסךְ ַלְח  ּבְ
ׁש  ּקֵ ס ֵ�ֶסק דּסֵ יַ לְ  ּבִ ּסָ ׁשּובוֹ  ְמב0 ְדּתוֹ  ְלִעיר ּבְ ּלַ יעוּ , ֶאָחד יֹום. ה0 ֵני ִהּגִ דֹוִלים סֹוֲחִרים ׁשְ י לֶא  ּגְ , ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ

ן ּוִבְקׁשוּ  ּיֵ נַ . ְלָפָניו ְלִהְתּדַ ְ ִפים ָהיוּ  םיִ ַהׁשּ ּתָ ִמְסָחָרם ׁש0 ךְ  ּבְ ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ּכֹות ׁשָ  ימֹונִ ָמ  ִסְכסּוךְ  ָנַפל ֵביֵניֶהםוּ , ֲאר0
דֹול יל, ּגָ ִהּטִ ֵבד וֹ לּ צִ  ֶאת ׁשֶ פּות ִתידֲ�  ַ�ל ַהּכָ ּתָ 0 יֵניֶהם ַהׁשּ ּבֵ ְקִחים. ׁשֶ ים ּפִ ּסִ ֵני ָהיוּ  ּוְמנ0  ְוֵהם, ַהּסֹוֲחִרים ׁשְ
י ָיְדעוּ  רוּ יְ  לֹא ִאם ּכִ יֵניֶהם ַסּדְ ְכסּוךְ  ֶאת ּבֵ עֹודוֹ  ַהּסִ ִא  ּבְ ֲחלֶֹקת ַ� לֵּ גַּ ְת ּתִ , וֹ בּ ּבְ יֵניֶהם ַהּמַ ּה �0  אלֹ ְמ בִּ  ּבֵ  ְוָאז, ּזָ

ְהֶיה ֶרךְ  ּתִ ר ַהּדֶ ֵ ְבָ�ַתִים הָקׁשָ  ַהֲהדּוִרים ֶאת ְלַיׁשּ ַנִים ֵאפוֹ  ִמֲהרוּ  .ׁשִ ְ ְפֵני דמֹ ֲ� לַ א ַהׁשּ ֵדי, ָהַרב ּבִ יׁש  ּכְ  ְלַהּגִ
ָפָניו ֵפט םיֶה ֵת מוֹ צוּ ֲ� ּתַ  ֶאת ּבְ ָ ת ִעם. ָידוֹ ־ַ�ל ּוְלִהׁשּ ִחּלַ ּיּון ּתְ ַרׁש , ָהִראׁשֹון ַהּדִ ֵני ָהַרב ּדָ ְ  ַהּסֹוֲחִרים ִמׁשּ

ִליׁש  ָיָדיו ְלַהׁשְ דֹול ְסכּום ּבְ ל ּגָ ים ָמאַתִים ׁשֶ ּמִ ֵדי, ָזָהב ֲאד0 ֶסף ּכְ ַהּכֶ ׁש  ׁשֶ ּמֵ ה ְיׁשַ ּבָ ֲ�ר0 חֹון ּכַ  ַהּסֹוֲחִרים יכִּ  ּוִבּטָ
לוּ  ל ְסקוֹ ּפִ  ֶאת ֲ�ֵליֶהם ְיַקּבְ אוּ  ,ָהַרב ׁשֶ   . ּתֹם ַ�ד ַאֲחָריו ִויַמּלְ

בּועֹות ים ׁשָ ּכִ כוּ  ֲאר0 ּכּוִחים ִנְמׁשְ ין יםכִ ְר ָפ ְמ ַה  ַהּוִ ָדִדים ּבֵ פּות. ַהּצְ ּתָ 0 ֶכת ָהְיָתה ַהׁשּ ּבֶ  תֶל ּתֶ פ0 ּוְמ  ְמס0
ַחְסֵד  אּוָלם, ְפַקַ�תכִּ  הכָ בוּ ְס  ִהיא ַאף ָהְיָתה ְוָהִעְסָקה ָידוֹ  ָ�ָלה ִיםַמ ׁשָ  יּבְ ל ּבְ י ׁשֶ ר ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ ֵ  ֶאת ְלַיׁשּ

ַבךְ ־ִמן מֹוָצא ְוִלְמצֹא ֲהדּוִריםַה  יַ� . ַהּסְ ַמן ֵאפֹוא ִהּגִ לֹף ַהּזְ כּום ֶאת ִלׁשְ ה0  ַהּסְ ֵדי, ָהַרב ייֵד בִּ  ַלׁש ׁשְ ׁשֶ ם ּכְ  ְלַסּיֵ
י אּוָלם, טֹוב־ִכיבְּ  ָהִעְנָין ֶאת ַרּבִ ׁשֶ ַתח ִהיְרׁש  ְצִבי ּכְ ֵביתוֹ  ָהָארֹון ֶאת ּפָ ּבְ יַח  ּבוֹ  ׁשֶ ֶסףְצרֹור  ֶאת ִהּנִ  ְורוּ ָח , ַהּכֶ

ָניו ֶסף. "ִלְרעֹד ֵהֵחּלוּ  ְוָיָדיו ּפָ ים "?!אבָ  ֲאִני הנָ ָא , ַוֲאִני, "ֵאיָמהבְּ  ַחׁש לָ ", ֵאיֶנּנוּ  ַהּכֶ  ֵהֵחּלוּ  יםיִּ נִ ּתָ ְח ּדַ ַק  ִחּפּוׁשִ
ִיתבַּ  ִלי אוֹ  ץֶפ ֵח  ׁשּום ּבוֹ  נֹוַתר ְולֹא, ּבַ ּלֹא ּכְ ָ לַ  ַאךְ , קּדַ ִנבְ  ׁשֶ ל ָהָיה ְואׁשּ ֶסף. לָמ ֶהָ�  ּכָ ִאּלוּ , ֶנֱ�ַלם ַהּכֶ  ּכְ
מּוָ�ה ֶאת ֵהִפיץ ִמי ָיַדע לֹא דָח ֶא  ַאף. ְפׁשוֹ נַ  ֶאת ָיַדע לֹא ְוָהַרב, ָהֲאָדָמה וּ ּת ַ� לָ בְּ  ְ י ַהׁשּ ל ָידוֹ  ּכִ ַ  ׁשֶ  ׁש ּמָ ַהׁשּ
מּוָ�ה אּוָלם, ַ�לּמַ בַּ  יִא ָט ְר פוּ ְק נְ ַר ְפ ַה  ְ ָתה ַהׁשּ ָנַפִים ָלּה  ָ�ׂשְ ִהיא ַרעָה  ָלׁשֹון ַ�ל ַוֲחָזָקה ,ּכְ ֶלת ׁשֶ  ַ�ל ִמְתַקּבֶ

ב ַ  ֶאת ְלָפָניו ןּמֵ זַ לְ  ִהיְרׁש  ְצִבי יַרבִּ  ץלַ ֱא נֶ , תְנִעימוּ ־ְוִאי ְמבּוָכה ִמּתֹוךְ . ַהּלֵ  ּמוֹ ִע  ֵחַח ְלׂשוֹ  ְוֵהֵחל, ׁש ּמָ ַהׁשּ
דֹון אֹודֹות ּקָ ְגַנב ַהּפִ ּנִ יתוֹ  ׁשֶ ה ְוהּוא, ָהִעְנָין ַ�ל רוֹ בְּ ַד בְּ  ָהַרב ָהַלךְ  ְסחֹור־ְסחֹור. ִמּבֵ ָ  יחוֹ ׂשִ ־ְלֶבן לֹוַמר ִהְתַקׁשּ

ֶפה י ָמֵלא ּבְ ָבר דֶנְחׁשָ  הּוא ּכִ ּדָ ַ  אּוָלם, ּבַ ה־ַ�ל ֵהִבין ׁש ּמָ ַהׁשּ ָבִרים ֶאת ְנַקּלָ ֵר . ַהּדְ ין ָרהַהּבְ י ּוָ�הבׁשְ  ּבֵ  לֹא ּכִ
ַלח דֹון ָידוֹ  ׁשָ ּקָ ּפִ לּום ְלֵבין, ּבַ ׁשְ ל ָמֵלא ּתַ ֵנָבה ׁשֶ ָגה, ַהּגְ ּצְ ְפֵני ה0 ַ  ּבִ ת הֹוִדיַ�  ְוהּוא, ׁש ּמָ ַהׁשּ ֹבש+ֶ ִנים ּבְ י ּפָ  ּכִ

דֹון יֵמ ּדְ  ֶאת םלֵּ ְלׁשַ  הּוא יףִד ַמֲ�  ּקָ ּלוֹ  ַהּפִ ֵלב ָסֵפק ָהָיה לֹא. ּכ0 ם ּבְ ּלָ י, ּכ0 ַ  ּכִ ְנִטיַלת לִנְכׁשַ  ָאְמָנם ׁש ּמָ ַהׁשּ  ּבִ
דֹון ּקָ דֹול ַהּפִ ְעּתוֹ ־ַ�ל ֶהֱ�ָלה לֹא דָח ֶא  ְוַאף, ַהּגָ י ּדַ ל ֶאת ַרבלָ  ָנַתן ְוהּוא, ַ�לּמַ בַּ  ָהיוּ  לֹא ָיָדיו ּכִ ֵמי ּכָ  ּדְ

ָ�ָמל ָאַגר אֹוָתם, יוָת נוֹ כוֹ ְס ֶח  ךְ  בַר  עזַ יֶ בְ וּ  ּבְ ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ּכוֹ  ׁשָ ּפּור. תֲאר0 ה ַהּסִ ָנַפִים לוֹ  ָ�ׂשָ יל ֵמִאיר ר'וְ , ּכְ  ַאְנׁשִ
ּה , בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ְט בִּ  ָמקֹום ְלַ�ְצמוֹ  ָמָצא לֹא ְרחוֹ ־ַ�לּובְ , ֶנֱאָלח בנָּ גַ כְּ  בׁשַ ְח נֶ  ּבָ ב ּכָ , טְר פוּ ְק נְ ַר ְפ  מֹוַלְדּתוֹ  ְלִעיר ׁשָ
ד ְלרֹוֵכל ךְ פֹ ֲה לַ  ץלַ ֱא נֶ  םׁשָ  ין סֹוֵבבַהּמְ , ַנּוָ ָפִריםַה  ּבֵ  ְמֹאָרע אֹותוֹ  רְלַאַח  ָמה־ְזַמן. וֹ ּת לְ ּכ0 ְר ַמ  ֶאת רכֵ וֹ ּומ ּכְ

ָטה, בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ְט  ֵביִמּתֹוׁשְ  ֶאָחד הלָ ָח , ַמְסִעיר ּנָ הִהְתוַ  תמוּ לָ  ּוְכׁשֶ ר ּדָ יתוֹ ־ִלְבֵני ְוִסּפֵ י, ּבֵ ֵביתוֹ  ָההׁשָ  ּכִ ל ּבְ  ׁשֶ
ִליׁשוּ  ּבוֹ  ֹוםיּ בַּ  ָהַרב דֹוןַהּפִ  ֶאת ֶאְצלוֹ  ִהׁשְ ָרָאה, ּקָ ֶסף ֶאת ּוְכׁשֶ ה, ָהַרב ַהּכֶ ּתָ  ֶאת ְוָנַטל ְצרוֹ יִ  רַאַח  ִהְתּפַ

ֶסף ֵאין ַהּכֶ ה רְלַאַח . רֹוִאים ּבְ ה ְוִלּבוֹ  ָהִאיׁש  ִהְצַטֵ�ר, ַמֲ�ׂשֶ הוּ  ַ�ל אֹותוֹ  ִהּכָ ע ַמֲ�ׂשֵ ְפׁשָ א, ַהּנִ ּלֹא ֶאּלָ  ׁשֶ
יכָ  ָהָיה ֵנס ְלּתוֹ ּבִ ית לֶא  ְלִהּכָ ּלוֹ  ררוֹ ַהצְּ  ֶאת ְוהֹוִתיר, ָהַרב ּבֵ ֵביתוֹ  ּכ0 ִלי, ּבְ ּנוּ  ְלהֹוִציא ִמּבְ רּוָטה ַאף ִמּמֶ   . ּפְ

ֵ�  ָנֵקל דֹול ֲ�רוֹ צַ  ֶאת רְלׁשַ ל ַהּגָ י ׁשֶ ֵהִבין, הּוְרִביץ ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ ׁשֶ י ּכְ ָ לַ  ּכִ ד ְואׁשּ ַ  ֶנְחׁשַ ֱאָמן ׁש ּמָ ַהׁשּ  ַהּנֶ
הַמ בְּ  ּלֹא ֲ�ׂשֶ ה ׁשֶ ֵ�םְוִהְת , ָ�ׂשָ דֹוָלה ְפׁשוֹ נַ  ֲאִצילּות מּול לֶא  ּפַ י ָחס לֹא. ַהּגְ  ִזְקנּותוֹ  ַ�ל ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ

ע ְוָיָצא, ּוְכבֹודוֹ  ַמּסָ ַ  ֶאת ָמָצא םׁשָ , טְר פוּ ְק נְ ַר ְפ  ָהִעיר ֶאל ךְ וֹ ָאר ּבְ ֱאָמן ׁש ּמָ ַהׁשּ יב ַהּנֶ ְסּפוֹ  ֶאת לוֹ  ְוֵהׁשִ , ּכַ
הּוא ׁשֶ ן ּכְ דֲח  ַ�ל לוֹ  ְסלַֹח לִ  ְלָפָניו ִמְתַחּנֵ ְוא ׁשַ ָ ַבק ַהׁשּ ּדָ יל ֵמִאיר ר'. ּבוֹ  ׁשֶ יַ�  ַאְנׁשִ  ַהּסֹוֶ�ֶרת רּוחוֹ  ֶאת ִהְרּגִ

ל ְרכוֹ  תוֹ סוּ יְּ ּפַ ְת ִה  ַ�ל הָר מוּ ְת כִ וְ , וֹ בּ ַר  ׁשֶ ירּות ִהיְרׁש  ְצִבי יַרבִּ  ּבֵ ֲ�ׁשִ דֹוָלה ּבַ ָרָכה. ַאֲחָריו ְרעוֹ ּוְלזַ  לוֹ  ּגְ  ַהּבְ
ָמה יל ֵמִאיר ר'וְ , ְמֵהָרהבִּ  ִהְתַקּיְ יִרים ֵלידוֹ ִמגְּ  ְלֶאָחד ָהַפךְ  ַאְנׁשִ דֹורוֹ  ָהֲ�ׁשִ ִרים. ּבְ י, ְמַסּפְ  תוֹ ָ� ּפָ ׁשְ ַה בְּ  ּכִ

ֵני וּ נּ ִהְתַמ  ָניו ׁשְ ל ּבָ י ׁשֶ נּות ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ ַרּבָ י ּבְ ּתֵ ִהּלֹות ׁשְ   �   .גְר וּ בּ ׂשְ לְ ֶק ינִ וְ  טְר פוּ ְק נְ ַר ְפ , ַהְמֹפָארֹות ַהּקְ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ריְ ַו  ְצַרךְ  ַטַ�ם - מֹו0ֵד ֵמֹאֶהל ֵאָליו ה' ַדּבֵ ה! , ֵאָליו לֹוַמר ׁשֶ

ּלֹא ּלֹא ֹתאַמר ׁשֶ ָ  קֹולוֹ  ה' ָמַנע ׁשֶ הֶש מֹ  זּוַלתְל  וֹ עְמ ִמׁשּ
א ֵ�ֶרךְ  ֶאּלָ ָרֵאל ּבְ רּכְ  ֲאָבל, ִיׂשְ ַדּבֵ ּיְ ֹאֶהל ׁשֶ ִיְמַנע לֹא מֹוֵ�ד ּבְ

ִמיַ�ת ּבּור ׁשְ ִנים ַהּדִ ּמְ ְזּדַ ֵהם םׁשָ  ֵמַהּמִ ְרָתיו ׁשֶ , ה' יֲהנֵ ּכֹ  ְמׁשָ
ֲאִפּלוּ  ,מֹו0ֵד ֵמֹאֶהל ֵאָליו ָאַמר ֶזהָל  ת ׁשֶ ֶגׁשֶ ְלֹאֶהל הש*ֶ מֹ  ּבְ

א םׁשָ  ִיְהיוּ  ְולֹא מֹוֵ�ד ַמע ָהָיה לֹא ה' יֲהנֵ ּכֹ  ֶאּלָ ּבּורַה  ִנׁשְ ּדִ
א ה ֶאּלָ   :ְלֹמש*ֶ

י ׁש ֶפ נֶ  ָבִרים הש*ָ לֹ ׁשְ  ִיְרֹמז עֹוד - 'ְוגוֹ  ה0ֲָל ּוָמ  ֶתֱחָטא ּכִ ּדְ
ֶפׁש  ַהּגֹוֶרֶמת ָרִעים ַ�תַהּמַ  ַהּנֶ תֶר ֶס ְח נֶ  ִהיא א'ָה . ְרׁשַ

ֲ�ָלָתּה  ָרּה אוֹ ֵמ  י ׁש ֶפ נֶ  אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, ּוִמּמַ ׁשֹוןְל  ֶתֱחָטא ּכִ
ֶרךְ ־ַ�ל ה'ּבַ  0ַלַמ  ה0ֲָל ּוָמ  ,ב'. ְצָמּה ַ�  ֶפׁש נֶּ ּבַ  רֹוןְס ֶח  ְמרוּ ָא  ּדֶ

י י ,ֱאֶמת ַאְנׁשֵ ָרֵאל ֶנֶפׁש  ךָ ְל  ֵאין ּכִ ׂשְ ֵאין ִמּיִ ַפע ׁשֶ ׁשֶ
ָמתוֹ  ם ָלּה  דֵר יוֹ  ִנׁשְ ּזּוַלת ,ְלִהְתַקּיֵ זּוַלת, תּיוּ ַח  ָלּה  ֵאין ֶזה ׁשֶ
ֶפׁש  ר ַהּנֶ ּה ָא ּוְב  ּה ָת נָ ֲח ַצ  ָ�ְלָתה ֲאׁשֶ ִליִלי ןוֹ ָ� בְּ  ׁשָ ֶזהָל  ,ּפְ

ה תֵר ִיּכָ  ּנָ ַפע ִמּמֶ ֶ אֹוְמרוֹ , יִה לֹ ָהֱא  ַהׁשּ ֶפׁש  ִנְכְרָתהוְ  ּכְ ַהּנֶ
ַפע ךְ ֶר ְוֶד , ַהִהיא ֶ א ַהׁשּ ֶרךְ  ּבָ ים חּוִטין ב' ּדֶ ּקִ ֶרךְ , ּדַ ב' ּדֶ

ֶפׁש  תקוּ ֵב ּדְ  קֹוםְמ  ְך ֶר ּדֶ  ְוהּוא, ָהַאף ֵביְק נִ  , ּה קֹונָ  ִעם ַהּנֶ
אֹוְמרוֹ  ם ּכְ ֵבִקיםַה  ְוַאּתֶ ה: ֱאלֵֹהיֶכם ה'ּבַ  ּדְ אטֹ ֲח ּבַ  ְוִהּנֵ

הּכָ  ָטִאיםֲח ֵמַה  ָהָאָדם ֶפׁש  ,ֵאּלֶ ּה  ׁשֹוְלִטים ַהִהיא ַהּנֶ ּבָ
ְפָ�ּה  דּוַ�  ַהִחיצֹוִנים ּוְבׁשִ ּיָ ַפע ְוֶנֱהִנים, ּכַ ֶ ה ֵמַהׁשּ ָהֵאּלֶ
ִעים ְביָ , ה'ּבַ  0ַלַמ  ה0ֲָל ּוָמ  אֹוְמרוֹ  הוּ ְוזֶ , ָהֵהם ָהְרׁשָ כֹולּכִ

ךְ  אֹורבָּ  ְמׁשָ ּנוּ  ַהּנִ אֹוְמרוֹ  מּוזָהָר  סֹוד ְוהּוא, ִמּמֶ ָאִביו ּגֹוֵזל ּבְ
ִחית ְלִאיׁש  הּוא ָחֵבר 'ְוגוֹ  ְוִאּמוֹ  רּוׁש , ַמׁשְ ר ַצדְל  ּפֵ ְתַחּבֵ ּמִ ׁשֶ

ְקָרא עָהַר  ִלְבִחיַנת ִחית ִאיׁש  ַהּנִ י ,ַהג': ןבֵ ְוָה , ַמׁשְ ם ּכִ ּגַ
ָהל תִלְכָללוּ  הַה  םּגֹוֵר  הּוא ַהּקָ רּוׁש , ַהְכָחׁשָ ל ַצדְל  ּפֵ ּכָ ׁשֶ
ָרֵאל ֶאָחד ִיׂשְ סֹוֵבב ֶאָחד ָרַ�ת ּכְ ְוהּוא, ֶצרַהנֵּ  ְלָכל ַרע ּתְ
0ֲִמיתוֹ  ְוִכֵחׁש  אֹוְמרוֹ  ית ּבַ ֲ�ׂשֵ ּנַ ה ֲ�ִמיתוֹ  ׁשֶ חּוׁשָ ּדוֹ  ּכְ ִמּצִ

ֶ  הַמ  ְוהּוא, ַלןִלּצְ  ַרְחָמָנא ְוִאּמוֹ  ָאִביו ּגֹוֵזל סּוקּפָ ּבַ  זַמ ָר ׁשּ
ֶנֶסת זוֹ  ִאּמוֹ  ל"זַ  ְוָאְמרוּ  ָרֵאל ּכְ י ,ִיׂשְ ֶאְמָצעּות ּכִ י ּבְ ַאְנׁשֵ

ה ַחִיל ְכָללוּ  ִמְתַרּבֶ לֹום ה' םַ�  תּבִ ָ ים ְוַהּטֹוב ַהׁשּ  :ְוַהַחּיִ

  
  

ט' באדר הוא אחד מימי תעניות הצדיקים המוזכרים 
במגילת תענית בזמן בית המקדש השני, מפני שבו 

י חרב בבית המדרש במחלוקת ביום נעצו בית שמא
עם בית הלל והיה היום קשה לישראל כיום שנעשה 
בו העגל, ובירושלמי נאמר שתלמידי בית שמאי 
עמדו מלמטה והיו הורגין בתלמידי בית הלל, אך 
כתבו המפרשים שלא הרגו ממש אלא רק מנעו מהם 

אף המחלוקת נותרו באחדות שאף ־לעלות. על
אלו פוסלים ואלו  שאלו אוסרים ואלו מתירים,

מכשירים, לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית 
הלל ולהיפך, בהם היה רבי אליעזר מתלמידי בית 

  שהיה חתנו של רשב"ג נינו של הלל הזקן.  ,שמאי
�  

ב' תרל"ב, נפטר רבי שמואל ְׂשְטָראׁשּון ־בי"א באדר
שם חותנו הנגיד ר' ־(כך ההיגוי הנכון, ונקרא כך על

אׁשּון) מוילנא המכונה הרש"ש, שהגהותיו דוד ְׂשְטָר 
על הש"ס הפכו לחלק בלתי נפרד מהגמרא, מאז 
נדפסו לראשונה בהוצאת הש"ס הידועה בדפוס 
האחים והאלמנה ראם שבוילנא. דפוס ראם נוסד 
בעיירה אזאר הסמוכה להורודנא בשנת תקמ"ט, 
בידי ר' ברוך ב"ר יוסף ראם מגליציה, והיה אחד 

הודיים הראשונים בליטא. לאחר מבתי הדפוס הי
כעשר שנים, הועבר הדפוס לוילנא, וכמה שנים 
לאחר מכן נפטר ר' ברוך והדפוס עבר לידי בנו ר' 

מן, והוא שהחל בהדפסת הש"ס בשנת ־מנחם
מן ובית הדפוס ־תקצ"ד. בשנת תר"ב נפטר ר' מנחם

נשרף, וחודש בידי בנו ר' יוסף ראובן שנפטר בשנת 
ו את הדפוס. בכור הבנים היה ר' תרי"ח ובניו ניהל

דוד ראם שנפטר בצעירותו בשנת תר"כ, ואלמנתו 
דבורה שהיתה נכדתו של הרש"ש מווילנא, ניהלה 
את הדפוס עם שני גיסיה, ומאז התפרסם בית הדפוס 

  בשם "דפוס האלמנה והאחים ראם".
�  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  

  
ֶחֶדתת ירוּ ִה זְ  ן יְלַרבִּ  לוֹ  ָהְיָתה ְמי0 א ןִצּיוֹ ־ּבֶ ם היָ ָה וְ , ַהּזּוַלת ְלָממֹון לאוּ ׁשָ ־ַאּבָ ִמיַרת ַ�ל ֲאֵחִרים ַמְזִהיר ּגַ  ָממֹון ׁשְ

רּוָטה ַ�ל ֲאִפּלוּ , ַחְבֵריֶהם ה ּפְ ַגע אּוָלם. ְקַטּנָ ּנָ ׁשֶ ָבר ּכְ יַ  רְמַפזֵּ  היָ ָה , ְצָדָקה ינֵ ְלִעְניְ  ַהּדָ ה. ְנִדיָבה דּבְ ָ�ִני ַמֲ�ׂשֶ  ֶאָחד ּבְ
ָהָיה יַ�  ׁשֶ ים ַמּגִ ְרַחּקִ יַבת ִמּמֶ ֵדי" יֹוֵסף ּפָֹרת" ִליׁשִ ׁש  ּכְ י הוּ ָא ָר ׁשֶ כְ וּ , ְצָדָקה ְלַבּקֵ ן ַרּבִ ַאל ןִצּיוֹ ־ּבֶ  ַאַחד ֶאת ׁשָ

ְלִמיִדים ל ִחיָרּה ְמ  ַ�ל ַהּתַ אֹוטֹוּבּוס ְנִסיָ�ה ׁשֶ פּול ְסכּום ָ�ִני תוֹ ְלאוֹ  ְוֶהֱ�ִניק, ּבָ יָון ירוֹ בִּ ְס ַה בְּ , ּכָ ּכֵ ּמִ ָ�ִני ׁשֶ יַ�  ֶזה ׁשֶ  ַמּגִ
יָבה ֶאל ַאַחת. רוֹ זָח וְ  ָהלֹוךְ  יוָת יעוֹ ִס נְ  הֹוָצאֹות ֶאת לוֹ  ְלַהֲ�ִניק ְלָפחֹות ֵיׁש , ְנִסיָ�הבִּ  ַהְיׁשִ  ָהָאֶרץ פֹוןצְ ִל  יוָת יעוֹ ִס נְּ ִמ  ּבְ

ְלִמיָדיו ִעם ַיַחד םבְּ  ָ�ְצרוּ , ּתַ ַא  ַדְרּכָ ֵדי ּוִביםׁשּ ַהיִּ  דַח ּבְ ל ּכְ ּלֵ ד. ִמְנָחה ְלִהְתּפַ ֵנס ִעם ִמּיָ ית לֶא  ָהַרב ִהּכָ ֶנֶסת ּבֵ שׂ , ַהּכְ  ִחּפֵ
יתֵר  ת ֶאת אׁשִ ּפַ ית ק0 ֶנֶסת ּבֵ ל ַהּכְ ְלׁשֵ ד ְסכּום ְלתֹוָכּה  ְוׁשִ אוּ . ִנְכּבָ ּלְ ְלִמיָדיו ִהְתּפַ ךְ ־ַ�ל ּתַ יר ְוהּוא, ּכָ י םָלֶה  ִהְסּבִ ךְ  ּכִ  ּכָ

ָכל ִלְנהֹג ָראּוי ית ּבְ ֶנֶסת ּבֵ ִלים ּכְ ּלְ ְתּפַ ּמִ ֲהֵרי, ּבוֹ  ׁשֶ ֶהם ֵיׁש  ׁשֶ ל הֹוָצאֹות ּבָ יֹון ׁשֶ ר, אֹורּוָמ  ִנּקָ ךְ  הֶנֱהנֶ  ָהָאָדם ְוַכֲאׁשֶ , ִמּכָ
ף ָ�ָליו ּתֵ ּתַ ָממֹונוֹ  ְלִהׁשְ ַ�ם. תוֹ בּ ר0 ְמ ַה  הֹוָצאֹותבַּ  ּבְ ְסאוֹ  ַ�ל ְלִמיָדיוִמּתַ  ֶאָחד ִהְתַנְדֵנד ּפַ ֶאְמַצע ּכִ ּמּוד ּבְ  ִליּובְ , ַהּלִ
א טבַ ָח  יםֵמׂשִ  ּסֵ יר ַהּכִ ּקִ הּוא ָהַרב ִהְזִהירוֹ . ָחִריץ ּבוֹ  ְוָחַרט ּבַ ְלִמיד תיַה ִמ ְת לִ וְ , ָלאו ַ�ל עֹוֵבר ׁשֶ  ֶאת לוֹ  ֶהְרָאה ַהּתַ

ֱאַמ  ת רַהּנֶ ָפָרׁשַ ן ַתֲ�ׂשּון־לֹא: "הֵא ְר  ּבְ ׁש ", םֱאלֵֹקיכֶ  ה'ַל  ּכֵ ּיֵ ֵהר ׁשֶ ׁש  ָממֹוןבְּ  ְלִהּזָ ְקּדַ ה0  םָת מוּ לֵ ׁשְ  ַ�ל רמֹ ׁשְ לִ וְ  ָגבֹוּהַ לְ  ׁשֶ
ל ל ׁשֶ ׁשוּ  ַהֲחָפִצים ּכָ ְקּדְ ה0   . ָללכְּ לַ  ׁשֶ

�  
ל ְזִהירּותוֹ  ים ץֵפ ָח "ֶה  ׁשֶ זֵ  ׁש ֵמֲחׁשַ " ַחּיִ ֶחֶדת ָהְיָתה, לּגָ ַ�ם. ְוִנְפָלָאה ְמי0 ב ְלַאַחר, ּפַ ָ ׁשּ ָ�יוִמּמַ  ֵמֶאָחד ׁשֶ ים ּסָ  הָא ָר , ָהַרּבִ
ּתוֹ  ִאׁשְ ָנה ׁשֶ ּקְ ְדֵרגֹות ֶאת ּתִ ים ֵמְרׁשּות ַהּמֹוִבילֹות ַהּמַ ְיָתה ָהַרּבִ ְדֵרָגה ּוָמָצא, ַהּבַ ַהּמַ ְחּתֹוָנה ׁשֶ  ְמַ�ט נֹוַגַ�ת ַהּתַ
ֲאָדָמה ל ּבָ ים ְרׁשּות ׁשֶ ים ץֵפ ָח "ֶה  בֵסַר . ָהַרּבִ ֵנס" ַחּיִ ְיָתה ְלִהּכָ ׁש ׁשֶ  ְוָטַ�ן ַהּבַ ָכךְ  ּיֵ ּום ּבְ זֵ  ִמׁשּ ין, לּגָ ּקְ  ַ�ד ְוִהְמּתִ ּתִ  וּ נׁשֶ

ְדֵרגֹות ֶאת ְלִמיָדיו ֶאָחד. ןָת מוּ ְד ַק לְ  אֹוָתן ְוֶהֱחִזירוּ  ַהּמַ יַבת ִמּתַ יׁשִ יק לוֹ  ַ� ִסיֵּ , יןַרּדִ  ּבִ  ְוהּוא, ָידוֹ ־ֵביְת כִּ  ֶאת ְלַהְעּתִ
ל ַ�ל ָקצּוב רכָ ׂשָ  לוֹ  ָקַבע יֹון ּכָ ּלָ ר ָהָיה ּבוֹ  ּגִ ל ָאִחיד ִמְסּפָ ַ�ם. ׁשּורֹות ׁשֶ ָנה ּפַ ים ץֵפ ָח "ֶה  ּפָ ֶבָהָלה" ַחּיִ , ְלַתְלִמידוֹ  ּבְ

ֵאַרע ְוָאַמר דֹול ָאסֹון לוֹ  ׁשֶ ל ְוהּוא ּגָ ֵזל ֹוןֲ� בַּ  ִנְכׁשָ ַמּה . ַהּגָ ְלִמיד ּתָ יר ְוהּוא ָריוִלְדבָ  ַהּתַ ָצא, ִהְסּבִ ּמָ ַא  ׁשֶ  תנוֹ יוֹ לְ גִּ ַה  דַח ּבְ
ר בֹוּהַ  ִמְסּפָ ל יֹוֵתר ּגָ ֶ  הִמּמַ  ׁשּורֹות ׁשֶ ְקבַּ ׁשּ ַנב ְוִנְמָצא, עּנִ ּגָ ּלֹא ָכךְ בְּ  אֹותוֹ  ׁשֶ ם ׁשֶ ּלֵ כּום ֶאת לוֹ  ׁשִ ֵלא ַהּסְ . לוֹ ָמ ֲ�  ַ�ל ַהּמָ

ָ לַ  ה ְואׁשּ ְלִמיד ִנּסָ יר ַהּתַ ים ץֵפ ָח "לֶ  ְלַהְסּבִ י" ַחּיִ ר הּוא ּכִ ֵאין יתִר ָ� זְ ּמִ ַה  ַהּתֹוֶסֶפת ַ�ל לוֹ  ְמַוּתֵ  אּוָלם, ךְ ֶר ֵ�  ָלּה  ׁשֶ
ים ץֵפ ָח "ֶה  יב ָאָבה לֹא" ַחּיִ ָבה ְולֹא, לוֹ  ְלַהְקׁשִ הֹוִסיף ַ�ד ֵאָליו רּוחוֹ  ׁשָ א היָ ָה , ְכָללבִּ . רוֹ כָ ׂשְ  ַ�ל לוֹ  ׁשֶ ִהירּות נֹוׂשֵ  ַהּזְ

ְסּפֵ  רֹאׁש  ַהּזּוַלת יִמּכַ ל ָניויָ ֲ� ַמ  ּבְ ים ץֵפ ָח "ֶה  ׁשֶ אֹוְמִרים ה'כָּ זַ  הּלָ ִפ 'ְת בִּ  יםְלַהְקּדִ  ְוִהְנִהיג", ַחּיִ יֹום ׁשֶ ּפּוִרים ּבְ  ִלְפֵני ַהּכִ
ל' ין ָהִעְנָיִנים ֶאת, 'יִנְדֵר  ּכָ ּבֵ דּ  ִלְפֵני ַלֲחֵברוֹ  ָאָדם ׁשֶ ים ַ�ל ּויַהּוִ ֲ�ׂשִ ין ַהּמַ ּבֵ קֹום ָאָדם ׁשֶ ֵני, ַלּמָ ים ִמּפְ ִעּתִ ּלְ  לֹא ׁשֶ

יק ם ָהָאָדם ַמְסּפִ ל ֶאת ְלַסּיֵ הַהּתְ  ּכָ ל ִמיַרתֲא  ִלְפֵני ִפּלָ ֶהְחִסירוּ  ְוִנְמָצא, י'ִנְדֵר  'ּכָ ְוָקא ׁשֶ  ַהֲחׁשּוִבים ָהִעְנָיִנים ֶאת ּדַ
ין ּבֵ   .ַלֲחֵברוֹ  ָאָדם ׁשֶ

�  
י ַ�ל רֶמְלצֶ  ַזְלָמן ריָס ִא  ַרּבִ ַ�ם בׁשָ ", ָהָאֶזל ֶאֶבן" ּבַ ֶ�ֶרב ְלֵביתוֹ  ּפַ ת ּבְ ּבָ ַבל רַאַח  ׁשַ ּטָ ת ֹודבכְ ִל  ְקֶוהּמִ בַּ  ׁשֶ ּבָ  ּוְלֶפַתע, ׁשַ

ׁש  ּקֵ ית לֶא  יוָת בוֹ ְק ִע  ַ�ל ַלֲחזֹר ּבִ ְרָחץ ּבֵ ְמהוּ . ַהּמֶ ֵני ּתָ יתוֹ  ּבְ ךְ  ַ�ל ּבֵ י ,ּכָ יר ַזְלָמן ריָס ִא  ְוַרּבִ י, ִהְסּבִ ה ּכִ ר ַ�ּתָ  ִנְזּכַ
ָ�ה ׁשָ ּבְ ָהָיה ׁשֶ בֵ  ׁשֶ ְרָחץ תיּבְ יַח , ַהּמֶ ָגָדיו ֶאת ִהּנִ ָתא ּבְ ָ�ָליו דָח ֶא  ּבְ ם ׁשֶ ּלֵ ֵמי ֶאת ׁשִ ִכירּות ּדְ ְ ָאר ְוֶאת, ַהׂשּ  יוֲחָפצָ  ׁשְ

יַח  ָתא ִהּנִ א ינִ ׁשַ ׁשְ חוֹ . "ָסמּוךְ  ּבְ ּמָ י ׁשֶ ל ְמקֹומוֹ  ֶאת ָנַטְלּתִ ׁש  ְוָלֵכן, ַאֵחר ָאָדם ׁשֶ ֵדי ֶוהְק ַהּמִ  ֶאל ַלֲחזֹר ֲאִני ְמַבּקֵ  ּכְ
א ַ�ל ַהּתֹוֶסֶפת ֶאת םלֵּ ְלׁשַ  ְלִמיָדיוִמ  ֶאָחד". ַהּנֹוָסף ַהּתָ ָ�ַמד ּתַ ב םׁשָ  ׁשֶ ְמקֹומוֹ  ֶוהְק ַהּמִ  ֶאל ָלרּוץ ִהְתַנּדֵ ל ּבִ , ָהַרב ׁשֶ

א י ֶאּלָ ַרּבִ ַ�ְצמוֹ  ְוָהַלךְ  בֵסַר  ַזְלָמן ריָס ִא  ׁשֶ ֵני, ּבְ ַהּגֹוֵזל ַהֲהָלָכה ִמּפְ ם ָצִריךְ  ֲחֵברוֹ  ֶאת ׁשֶ י ְולֹא, סוֹ ְלַפיְּ  ּגַ יב ָכךְ בְּ  ּדַ ׁשִ ּיָ  ׁשֶ
  .הלָ זֵ גְּ ַה  ֶאת לוֹ 

�  
ַ�ם לֹום ַאְבָרָהם יְלַרבִּ  נֹוַדע ּפַ י, בקוֹ ּפְ רוֹ ְט ּסְ ִמ  ׁשָ ִדין דמֹ ֲ� לַ  מּוָכן ֵאינוֹ  ֵמֲחִסיָדיו ֶאָחד ּכִ  לוֹ  רגֵּ ׁשִ . יוָ� בְ וֹ ּת  ִעם ּתֹוָרה ּבְ
י ַתב ּובוֹ  בִמְכּתָ  ָהַרּבִ טּוַחִני: "ּכָ ִאם, ּבְ יַ�  ׁשֶ ּגִ מּוָ�ה ְלָאְזֶניךָ  ּתַ ְ י ַהׁשּ ִריםְמַד  ּכִ ָאַכְלּתָ  ָסָרה ָ�ֶליךָ  ּבְ  ֲאסּוִרים ַמֲאָכִלים ׁשֶ

אי, ָחִליָלה ב לֹא ַוּדַ ׁשֵ ֲאָנן ּתֵ א, וֵל ׁשָ וְ  ׁשַ ֵצא ֶאּלָ  ּתֵ
ל ּה בָ חוֹ ְר לִ  ֵדי ִעיר ׁשֶ ְוא ֲ�ִליַלת ֶאת ְלַהְכִחיׁש  ּכְ ָ  ַהׁשּ
ע ּוְבֵכן. ָ�ֶליךָ  ילוּ לִ ֱ� ֶה ׁשֶ  וֹ זּ ַה  י, ְלךָ  ּדַ מּוָ�ה ּכִ  ֵיׁש  ׁשְ

ךָ  יךָ ָ�לֶ  ִהּנְ  ֵאפֹוא ּוַמּדּוַ� , ּתֹוָרה ְלִדין דמֹ ֲ� ַל  ְמָסֵרב ׁשֶ
ה  ִלְפֵני ּובֹוא ְיִמיְנךָ ־ַ�ל דמֹ ֲ�  קּום? קֵת ׁשוֹ  ַאּתָ
ית ין־ּבֵ ֵדי ַהּדִ ְוא ַ�תמוּ ׁשְ  ֶאת ִלְסּתֹר ּכְ ָ . וֹ זּ ַה  ַהׁשּ

ֵמַהִני ֵנָבה ִאּסּור ְוִכי, ָ�ֶליךָ  ּתְ ֵ�ינֶ  ַקל ּגְ  ֵמִאּסּור יךָ ּבְ
ֵניֶהם ַוֲהֵרי? ְטֵרפֹות ֲאִכיַלת ֶוה םָר וּ ּס ִא  ׁשְ  ִמן ׁשָ
  ".ַהּתֹוָרה

�  
ִריְסק ָהַרב ָהָיה ָזִהיר ִעְנָיִנים ְמֹאד ִמּבְ ָממֹון ּבְ ּבְ . ׁשֶ

ים י ַהּסֹוְבִבים ְלָכל ִנְרֶאה ָהָיה ְלִעּתִ ׁשֹות ּכִ ּלוֹ  ַהֲחׁשָ  ׁשֶ
ְגָזִמים ִציאוּ  ִמן ְרחֹוִקים ְוַאף מ0  םיָיִמ  םאּוָל , תַהּמְ

ידוּ  י ִהּגִ ַ�ם. ָהֱאֶמת ֶאל ָקַלעהּוא  ּכִ ַלח ּפַ  ֵאָליו ׁשָ
יַבת רֹאׁש  י, ִמיר ְיׁשִ  ְסכּום, לִפיְנְק  ְיהּוָדה ֱאִליֶ�ֶזר ַרּבִ
ֶסף ל ּכֶ ּבֵ ּקִ ֲ�בּורוֹ  ׁשֶ ִדיב ּבַ  ָהַרבוְ  ,ֶרץָא ָל  ִמחּוץ ֶאָחד ִמּנָ

ִריְסק ַאל  ִמּבְ ִליַח  ֶאתׁשָ ָ ָבר ַהׁשּ ּדָ ֶסף קֹורְמ  ַ�ל ּבַ , ַהּכֶ
ָידוֹ  ָהיוּ  לֹא אּוָלם ָרִטים ּבְ  ָהַרב ִדיףֶהֱ� . ןִעְניָ בָּ  ּפְ

ִריְסק ּלֹא ִמּבְ ׁש  ׁשֶ ּמֵ ּתַ יְנַתִים ְלִהׁשְ ֶסף ּבֵ ּכֶ ּלֹא ַ�ד, ּבַ  ׁשֶ
ָידוֹ  ַיֲ�ֶלה ָרִטים ֶאת ְלָבֵרר ּבְ  ּוֵביְנַתִים, םָר וּ ׁש ֲא ַל  ַהּפְ
ַרךְ  ָטרֹות ֲחִביַלת ֶאת ּכָ ְ  ןִסּמַ " ֲ�ֵליֶהם םְוָרׁשַ  ַהׁשּ

ֵאָלה ַמֲחִצית ָ�ְבָרה". ׁשְ ָנה ּכְ ָ ִדיבוְ  ַהׁשּ יַ�  ַהּנָ יוְ  ,ַאְרָצה ִהּגִ ָרה ְלֵאיזוֹ  וֹ לָא ׁשְ  ְיהּוָדה ֱאִליֶ�ֶזר ַרּבִ ֶסף ֶאת הֹוִעיד ַמּטָ . ַהּכֶ
ֵרר ֶלא הְלַמְרבֵּ  ִהְתּבָ י, ַהּפֶ ה ּכִ ׁש  ְלַמֲ�ׂשֶ ּקֵ ִדיב ּבִ לַֹח  ַהּנָ ֶס  ֶאת ִלׁשְ ִריְסק ַרבלָ  ְולֹא ַאֵחר ְלָאָדם ףַהּכֶ ם, ִמּבְ ּלָ  ְוכ0

ּתֹוְממוּ  י ִלְראֹות ִהׁשְ ל הבָּ ַר ָה  וֹ ְזִהירּות ּכִ ְמקֹוָמּה  ָהְיָתה ָהַרב ׁשֶ ק ָהָיה ׁשוֹ ׁשָ ֲח וַ  ּבִ ְצּדָ   .ַלֲחלּוִטין מ0

    

י ֶפׁש "נֶ  ה 'ְוגוֹ  ֶתֱחָטא־ּכִ ה ֵמַאַחת ְו0ָׂשָ ים -" ֵמֵהּנָ ם, ְלִעּתִ ר ּגַ ֲאׁשֶ ה ּכַ ָבר לוֹ  בׁשָ ְח נֶ , ִמְצָוה ָהָאָדם עֹוׂשֶ   ? ֵאיָמַתי. ְלֵחְטא ַהּדָ
ר ֲאׁשֶ ה הּוא יֹוֵד0ַ  ּכַ 0ָׂשָ ֶאה ְוהּוא, ִמְצָוה ׁשֶ ֵאר ִמְתּגָ ה ְוָסבּור, ָכךְ ּבְ  ּוִמְתּפָ 0ָׂשָ ָכךְ  ׁשֶ דֹוָלה טֹוָבה' ּבְ   ) לוי שתוקד(. ְלֵחְטא לוֹ  בׁשָ ְח נֶ  0ְַצמוֹ  ֶזה ֲאַזי, ה"ּבָ ּקָ ַל  'ּגְ

 

  
0ָָבר יִלים ָנֲהגוּ  ּבְ ּכִ ׂשְ עֹות ש�בֹ ֲח ַל  ,ָאְפָנהָה  ְלִפי ַהּמַ  ִמְגּבָ

רֹות ּטָ נֹוצֹות ְמ10 0ַם. ִצְבעֹוִנּיֹות ּבְ ן ָרָאה ּפַ ּיָ י ַהּדַ  ַרּבִ
ִלי 0ַת ַקל ִאיׁש , ןיְ ּדַ ְר ֶו נְ יְ ֵל ּקְ ִמ  רּבֶ יְ ַר ׁשְ  ַנְפּתָ הּוא ּדַ ׁשֶ  ּכְ

0ַת בּוׁש ָח  ִמְגּבַ זוֹ  ּבְ ּסּוי, ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ֲהֵרי: "ְוָאַמר, ּכָ ּכִ  ׁשֶ
ָרָאה, ַמִיםׁשָ  ִיְרַאתְל  נֹו0ַד ָהרֹאׁש  ָטן ּוְכׁשֶ ָ ֵני ַהׂשּ ּבְ  ׁשֶ

ָרֵאל ים ִיׂשְ עֹות חֹוְבׁשִ א ֵראיָ ִהְת , ִמְגּבָ ּמָ  יִליֵד  ָיבֹואוּ  ׁשֶ
 נֹוצֹות ִעם יםִע ָב וֹ ּכ  ש�בֹ ֲח ַל  ִהְנִהיג ְוָלֵכן, ַמִיםׁשָ  ִיְרַאת

ָאְפָנה ּבַ  ְצמוֹ 0ַ  ֶאת ִהְבִטיַח  ְוָכְך , ּכְ  לֹא תעוֹ ּבָ גְ ּמִ ַה  ֵלי0ֲ ׁשֶ
ז ֶזה ְוָדָבר. ַמִיםׁשָ  ִיְרַאת ִליֵדי ָיבֹואוּ  ּמָ ת ְמר1 ָפָרׁשַ  ּבְ

סּוק ְקָראיִּ ַו  ּפָ יַצד, 'ּה ָת ָצ נֹ ּבְ  תוֹ ָא ְר מ1 ־ֶאת 'ְוֵהִסיר ּבַ  ֵמִסיר ּכֵ
ָטן ָ ְרָאתוֹ  ֶאת ַהׂשּ ל ִיְרָאתוֹ  - מ1   "...ּה ָת ָצ נוֹ ּבְ ? ָהָאָדם ׁשֶ

  

  

  
ל ף"ָהָאֶל  הּוא יָראְזִע  ְקָראיִּ ַו  ׁשֶ ֵני, 0ֲָנָוה ׁשֹוןְל  ׁשֶ  ִמּפְ

ָרָצה ה ׁשֶ מוֹ  רּקָ יִּ ַו  בּתֹ ְכ ִל  ֹמש�ֶ ְל0ָם ֵאֶצל ּכְ ּבָ ְוַה , ּבִ  ה"ּקָ
ַתב ְוָלֵכן, ְקָראיִּ ַו  בּתֹ ְכ ִל  לוֹ  ָאַמר ה ף"ָאֶל  ּכָ . ְקַטּנָ
ַמּסֶ  ת': ֶנֱאַמר הסֹוָט  תֶכ ּבְ ּמֵ ֶ י ִמׁשּ  0ֲָנָוה ָלהְט ּבָ , ַרּבִ

 0ֲָנָוה ינֵ ִתּתְ  אָל , אנָּ ַת ְל  יֹוֵסף בַר  ּה ֵל  ַמרֲא . ֵחְטא ְוִיְרַאת
א ִאּכָ ים טוּ ּבְ ַח ְת ִה ְו . 'ָנאֲא  ּדְ ָבִרים ֵארָב ְל  ַהְמָפְרׁשִ  ֵאּלוּ  ּדְ

הׁשֶ  ׁשֶ ת ִעם ֶאָחד הנֶ ָק ּבְ  עֹוִלים ְוֵכיַצד, םינָ ִב ָה ְל  ּקָ  ִמּדַ
ם. ָה0ֲָנָוה ׁשֵ יְלָנא א"ָר גְּ ַה  ּבְ אֹוןְו  ִמּוִ  בוֹ ׁש ְט גְ רוֹ ֵמ  ַהּגָ
יְּ , ִנְמַסר ּבַ ְלִמיׁשֶ ר רּוׁשַ ְזּכָ ם ָאמֹוָרא מ1 ׁשֵ ַנת, ָנא''ֲא  ּבְ  ְוַכּוָ

 0ֲָנָוה הָל ְט ּבָ ׁשֶ  ּתֹאַמר ַאל, לֹוַמר ֵאפֹוא ָהְיָתה יֹוֵסף ַרב
ן ּכֵ הּוא ָנא''ֲא  ִנְמָצא ׁשֶ ִרים אּוָלם. 0ְַנְוָתן ׁשֶ , ְמַסּפְ

0ַם ּפַ ָבר ָאְמרוּ  ׁשֶ יְסִקין ל"יִר ֲה ּמַ ַה  ִלְפֵני ֶזה ּדָ  ְוהּוא ּדִ
ד ָאַמר טּוַחִני: ִמּיָ ּלֹא ּבְ ָבִרים ָיְצאוּ  ׁשֶ י ַהּדְ , א"ָר גְּ ַה  ִמּפִ

ָכל ןּכֵ ׁשֶ  ְלִמיַהיְּ  ּבְ ם ָאמֹוָרא ֵאין רּוׁשַ ׁשֵ  ֵיׁש . ֶזה ּבְ
ָנה, אֹוְמִרים ּוָ ַהּכַ ַמּסֶ  רֱאַמ נֶּ ַל  ׁשֶ ת תֶכ ּבְ ּבָ  מּוָבא םׁשָ , ׁשַ

ֵכן, ָחָנן אֹוְמִרים ְוֵיׁש  ֲאָנן ָהְיָתה ְוִיּתָ ל ְרָסהגִּ  ׁשֶ   .ָנאֲא  ׁשֶ

  
ְקָר�  ה אַוּיִ �    )(א, א ֶאל־ֹמׁשֶ

ָרֵאל גִמְנַה  ים יםַהְיָלִד  ִעם ִלְלֹמד ְלַהְתִחיל ִיׂשְ ַטּנִ  ַהּקְ
ה ף"ְוָהָאֶל , ְקָראיִּ ַו  ֵסֶפר ֵדי  ְקַטּנָ זּכְ ּה  ְלַרּמֵ ּבָ  ׁשֶ

םִע  ַמְתִחיִלים ּמּוד ֶאת ּמָ ַבת. ַהּלִ ַט0ַם ְקָראיִּ ַו  ּתֵ  ּבְ
 ָלָאָדם זּמֵ ְלַר , ְתַנחֶא  0ַםַט ּבְ  הש�ֶ מֹ  ְוֵתַבת ְרָחאַט 

ַאף י־0ַל־ׁשֶ ׁש  ּפִ ּיֵ דֹוָלה ְרָחאִט  ׁשֶ ד ּגְ ִניםַה  ֶאת ְלַלּמֵ  ּבָ
ל־ִעם, ּתֹוָרה ה ֶזה־ּכָ ְך ־ַאַחר ִיְזּכֶ ה םֵמֶה  ִלְראֹות ּכָ  ַהְרּבֵ

אּוַב  ֶזהּבָ  ָוהְל ְוׁשַ  רּוַח  תַנַח  ה, ּבָ בֵל  ְוִיְזּכֶ ֶא  יׁשֵ  ְתַנחּבְ
יָבהּבִ  ל יׁשִ ְזכּות ַמְעָלה ׁשֶ ָניו ּבִ   )יהודה יעלה(ַהּלֹוְמִדים.  ּבָ

�  

ְדָרׁש  ָאְמרוּ  ּמִ ַאַח , ּבַ 0ָׂשָ  רׁשֶ ן ֶאת הש�ֶ מֹ  הׁשֶ ּכָ ׁשְ  ַהּמִ
חּוץ דַמ 0ָ  ּבָ ַה  ָאַמר, ד0ֵ מוֹ  ְלֹאֶהל ָלבֹוא ֵראיָ ְוִהְת  ּבַ  ה"ּקָ

ִהְצַט0ֵר רַאַח  חּוץּבַ  ַי0ֲֹמד הש�ֶ ּמֹ ׁשֶ  ְך ֶר ּדֶ  ֶזה ֵאין  ׁשֶ
ֲהָקַמת ן ּבַ ּכָ ׁשְ ְפִנים עֹוֵמד ַוֲאִני ַהּמִ א, ּבִ  ֲהֵריִני ֶאּלָ

ֵנס אֹותוֹ  קֹוֵרא ּכָ ּיִ דׁשֶ ה־לֶא  ְקָראיִּ ַו  , ִמּיָ  ְועֹוד. ֹמש�ֶ
ם ָאְמרוּ  נַּ , ׁשָ ל ְפׁשוֹ ׁשֶ ה ׁשֶ  0ַל 0ָָליו 0ֲגּוָמה ָהְיָתה ֹמש�ֶ

ם ּלָ ּכ1 ן םָת ָב ִנְד  ֵהִביאוּ  ׁשֶ ּכָ ׁשְ  ָאַמר, ֵהִביא לֹא ְוהּוא ַלּמִ
ּבָ ַה  לוֹ  ּבּוְרָך  ָך ייֶּ ַח , ה"ּקָ ּדִ , ֵמַהּכֹל רֵת וֹ י יַל 0ָ  ָחִביב ׁשֶ

ם ּלָ ּכ1 ּמִ ּבּור ָראָק  לֹא ׁשֶ א ַהּדִ ד, הש�ֶ מֹ  לֶא  ֶאּלָ  ּוִמּיָ
בֹות. ְוָלֵכן ַה הש�ֶ מֹ ־לֶא  ְקָראיִּ ַו  ַט0ַם תמוֹ 0ָ ְט מ1  ּתֵ  ּבְ

א ְרָחאַט  ְגַלל, ְוֶאְתַנְחּתָ ּבִ ְרָחא ׁשֶ 0ַר ַהּטִ ל ְוַהּצַ ה ׁשֶ , ֹמש�ֶ
יַח  ּבָ ַה  ִהּנִ ְעּתוֹ  ֶאת ה"ּקָ א ּדַ ֶאְתַנְחּתָ   )תפוחי חיים(. ּבְ

�  

יא ֶאת־ֲא  וֹ ְוֵהִב� מ�    )(ה, ז ׁשָ

ַט0ֲֵמי ֵני, ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ ָאְמרוּ  ִמּפְ ֵאין ל"ֲחזַ  ׁשֶ  ׁשֶ
ּכְ ְמַמ  ֵבי ִניםׁשְ א, מֹותַוֲאׁשָ  אֹותַחּטָ  ַחּיָ 0ְַצָמם ֵהם ֶאּלָ  ּבְ

יִמים ן ֶאת ּוְמִביִאים ְוהֹוְלִכים ַמְקּדִ ְרּבָ   )פני יוסף(. ַהּקָ

ׁש  ְדּגָ  מ1
 

 חּלָ מ1 ְמ 

   

ְט0ָם   מ1
 


