
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

דֹות � ִניִנים � ִסּפּוִרים ְוַאּגָ ָראֹות ּפְ  �ַוֲהִליכֹות  ִמּדֹות � ּוַפְרּפְ

  163 'גיליון מס
  3שנה 

  

  

  (כה, יד) ָאִחיו ־ִאיׁש ֶאת ּתֹונוּ ־ַאל

ל ֶנְכּדוֹ  י ׁשֶ ר, בנוֹ כְ ׁשֶ ּטְ ִמ  ַאְבָרָהם ַרּבִ ֵ ֵר  ִהְתַקׁשּ ִקׁשְ ּדּוִכין יּבְ ְכבְּ  ֶאָחד ִעם ׁשִ  יֵד ִמּנִ
עֹודוֹ , קְס טוֹ לְ וֹ ּפ  ֲ!ַדִין ָיִמיםלְ  ָצִעיר ַנַ!ר ּבְ ְעּתוֹ  ַ!ל ָ!ַמד לֹא ׁשֶ ַ!ם. ּדַ  הָא ָר , ּפַ

ַחְדרוֹ  ל ּבְ ם ְסכּום נוֹ ֵק זְ  ׁשֶ ּיָ ַ!ר, ְמס& ה ְוַהּנַ ּתָ עֹות ֶאת ְוָנַטל ִהְתּפַ ּלֹא ַהּמָ . ׁשּותְר בִּ  ׁשֶ
ְכַנס ּנִ ׁשֶ יקצַּ ַה  ּכְ ְכׁשֹול ַ!ל ִהְצַטֵ!ר, ֵאַרע ָמה ְוֵהִבין ְלַחְדרוֹ  ּדִ ֵאַרע ַהּמִ  ְלֶאָחד ׁשֶ
ַלחוְ , ֲחָלָציו ִמּיֹוְצֵאי ל ּה בָּ ַר לְ  בִמְכּתָ  ׁשָ ה, קְס טוֹ לְ וֹ ּפ  ׁשֶ ַצּוֶ ּיְ  ָלבֹוא נוֹ ּתָ ח& ְמ  ַ!ל ׁשֶ

ם ֵאָליו ֶהְקּדֵ ן ִנְבַהל. ּבְ ּתָ ב ַהְמח& ְכּתָ הּול ֵמַהּמִ ׁש  ַהּבָ א ְוָחׁשַ ּמָ תוֹ  ֶאת הֹוִציאוּ  ׁשֶ ּבָ  ּדִ
יַ!  ִמֵהר ְוָלֵכן, ָרָ!ה הּוא ְוִנְכַנס בנוֹ כְ ׁשֶ ְט לִ  ְלַהּגִ ׁשֶ ל ְדרוֹ ַח  לֶא  ְמֹבָהל ּכְ יקצַּ ַה  ׁשֶ . ּדִ

יק ַתחּפָ  ּדִ ה, הֵא ְר : "לוֹ  ְוָאַמר ַהּצַ ךָ  יָת ּמִ ּדִ  ְרֶאהנִּ כַּ  ַאּתָ ִהּנְ ךְ  ׁשֶ ּדֵ ּתַ  ָהַרב ִעם ִמׁשְ
ל י ָאְזֶניךָ  ֶאת ְלַגּלֹות יִת בָ חוֹ ֵמ  אּוָלם, בנוֹ כְ ׁשֶ ְט  ׁשֶ י ּכִ  תילַ ִט 'נְ בִּ  לִנְכׁשַ  ֶהָחָתן ֶנְכּדִ

ּלֹא ּוְכֵדי, ָיַדִים' ָבִרים ֶאת ךָ לְ  מֹוֵסר ֲהֵריִני, עּותָט  חִמּקַ  ְיֵהא ׁשֶ , םָת יָ וָ ֲה כַּ  ַהּדְ
ה ה רֹוֶצה ִאם לקֹ ׁשְ  ְוַאּתָ יךְ  ַאּתָ ּדּוךְ  ֶאת ְלַהְמׁשִ ִ ךְ ". ַהׁשּ ן ִחּיֵ ּתָ ֲהָקָלה ַהְמח&  ּבַ
י: "ְוָאַמר י־ַ!ל־ַאף, ַרּבִ ָנה"! ֵכן־ּפִ יק ׁשָ ּדִ ׁש  ַהּצַ ּלֵ ָבָריו ֶאת ְוׁשִ ָרָאה, ּדְ  ּוְכׁשֶ

ַהְמח&  ןׁשֶ ְעּתוֹ  ַ!ל עֹוֵמד ּתָ ךְ ־ִאם: "ָאַמר, ּדַ י נִ ין ֲא ֵא וְ  ילַ ָ!  ָהַאֲחָריּות ֵאין ׁשּוב, ּכָ
י ֶאת ֲאִני ה,ָא נָ הוֹ ֵמ  שׁשֹ ְח לַ  יךְ ִר צָ  ּלִ יִתי ׁשֶ   ". ָ!ׂשִ

�  

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

א'ַקּדִ  אבָ 'ּסָ ַה  י יׁשָ ָרֵאל ַרּבִ יְז'ִניץ ִיׂשְ ַ!ל ִמּוִ  רּדֵ ַה ְמ  היָ ָה ", ָרֵאלִיׂשְ  תבַ ֲה ַא " ּבַ
יהּוִדים ִלְתֹמךְ  ל, ִלּפֹל ִטיםַהּמָ  ּבִ ּדֵ ּתַ ָנה. ַרְגֵליֶהם ַ!ל ֲ!ִמיָדםְלַה  ְוִהׁשְ , ַאַחת ׁשָ
ַנת ָהְיָתה ּצֶֹרת ׁשְ ה, הינָ בִ קוֹ בוּ בְּ  ּבַ  בֶק ֵ!  ֵסיֶהםכְ ִמנִּ  ָיְרדוּ  ֲאָדמֹות יֵר כְ חוֹ  ְוַכּמָ

ּצֶֹרת ל ֶאת ְוִהְפִסידוּ  ַהּבַ ְס  ּכָ םּכַ ן . ּפָ יִזּמֵ ּלֹא יםיִד ִמ ֲא ָה  יםִר כְ חוֹ ַה  ֶאת ָהַרּבִ  ׁשֶ
ָאסֹון עוּ ִנְפגְּ  יר, ּבָ ׁש  םיֶה יֵת ִמ ֲ!  בַמצַּ  ֶאת ָלֶהם ִהְסּבִ ֶהם ִלְתֹמךְ  םֵמֶה  ּוִבּקֵ  ּבָ

ל ְתִמיָכהבִּ  ׁש ־ׁשֶ לוּ . ַמּמָ אוּ  ַהּלָ ת ֶאת ִמּלְ ׁשַ ּקָ י ּבַ  יםִר כְ חוֹ ַה  ָחְזרוּ  זוֹ  ּוְבֶדֶרךְ , ָהַרּבִ
ּצֶֹרת קוּ וֹ זּ נִּ ׁשֶ  ַ!ם. םֵד וֹ ַהּק  ְלַמֲ!ָמָדם ְוָחְזרוּ  ֵמַהּבַ א ּפַ יֵמַא  דָח ֶא  ֵאָליו ּבָ  ְנׁשֵ
ר מוֹ לוֹ ׁשְ  י, ְוִסּפֵ ִיים ִנְקַלע הּוא ּכִ דֹוִלים יםיִּ לִ כָּ לְ כַּ  ִלְקׁשָ ַ!ל הַנֲ!ׂשָ , ּגְ דֹול חֹוב־ּבַ  ּגָ

ֵרָרה לוֹ  ְוֵאין א ּבְ יַטת ַ!ל ְלַהְכִריז ֶאּלָ ׁשִ י ִהְצַטֵ!ר. ֶרֶגל ּפְ ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ  ָהַרּבִ , ַהּדְ
ַכי ר' ִגידנָּ ַה  ֶאל ָפָנהוּ  ַכח ץלְ ּפֶ  ָמְרּדְ ּנָ ְבָרָכה: "ְוָאַמר םׁשָ  ׁשֶ ְלַבד ּבִ  יּוַכל לֹא, ּבִ

דֹוִלים חֹובֹוָתיו ֶאת קלֵּ ְלַס  ֶזה ְיהּוִדי ן־ַ!ל. ַהּגְ ּור לוֹ  ןּתֶ  ּכֵ  ַהְלָוָאה תָלַקַח  ִאׁשּ
ְנק ַסךְ  ֵמַהּבַ ֶרת ּבְ ךְ ְוָאֵכן, ". ַהחֹוב ְלִסּלּוק ֶאְדַאג ַוֲאִני, ִלירֹות ֲאָלִפים ֲ!ׂשֶ ֶמׁשֶ  ּבְ
קּוָפה ה ּתְ ּכָ י ַרעּפָ , ֲאר& דֹול ַהחֹוב ֶאת ָהַרּבִ לּוִמים ַהּגָ ַתׁשְ   . וֹ ׁש ְד ָח בְּ  ֹחֶדׁש  יִמּדֵ  ּבְ

�  

ל תוֹ נוּ כֵ ׁשְ בִּ  יד ׁשֶ ּגִ י ַהּמַ לֹום ַרּבִ ַבְדרֹון ׁשָ ָחה הָר ְר וֹ גּ ְת ִה , ׁשְ ּפָ ָהְיָתה ַאַחת ִמׁשְ  ׁשֶ
ְחּתוֹ  ְמִציָקה ּפַ ל ְלִמׁשְ י ׁשֶ לֹום ַרּבִ ה ׁשּום ְללֹא ׁשָ  ֶנֶפׁש  ָ!ְגַמת ָלֶהם ְוגֹוֶרֶמת, ִסּבָ

ֵרָפה ְרָצהּפָ , דָח ֶא  יֹום. הבָּ ר& ְמ  ֵביָתּה  ׂשְ ל ּבְ ָחה אֹוָתּה  ׁשֶ ּפָ יָרה, ִמׁשְ ּה  ְוַהּדִ ּלָ  ּכ&
ַחְסֵד  ַאךְ , ׁש ֵא  ְלַמֲאֹכֶלת ָהְיָתה ֶנֶפׁש  ִעיםִנְפגָּ  ָהיוּ  לֹא ַמִיםׁשָ  יּבְ בֵ ּתוֹ . ּבְ  יׁשְ

כּוָנה ְ ים ְלצוּ ֶנְח  ַהׁשּ ָחה ְלאֹוָתּה  ַ! ְלַסיֵּ  חּוׁשִ ּפָ רֹאׁש  ָ!ַמד ּוִמי, ִמׁשְ  ִאּסּוף ךְ ַמֲ!ַר  ּבְ
ָחה ְלאֹוָתּה  תיכוֹ ִמ ּתְ ַה  ּפָ י? ִמׁשְ לֹום ַרּבִ ַבְדרֹון ׁשָ ְכבֹודוֹ  ׁשְ יַח , ַ!ְצמוֹ ּובְ  ּבִ ּכִ ִהׁשְ  ׁשֶ

ּבוֹ  ל ֶאת ִמּלִ רֹות ּכָ ַבל ַהּצָ ּסָ ָחה ֵמאֹוָתּה  ׁשֶ ּפָ אֹוָתם. םנָ ֲ! ַמ לְ  רּסֵ ַמ ְת ִה וְ  ִמׁשְ  ּבְ
אנָ , ָיִמים ד לֹוםׁשָ  יַרבִּ  ׂשָ ָרֵאל ֵלידוֹ ִמגְּ  ֶאָחד ַ!ל ֶהְסּפֵ ק ִיׂשְ ּלֵ ִהְסּתַ  ּוםּוְבִסיּ , ׁשֶ

ד ר ַהֶהְסּפֵ ֵרָפה ַ!ל ּבּורצִּ לַ  ִסּפֵ ְ ל ְרכּוׁשוֹ  ֶאת הָת לְּ כִּ ׁשֶ  ַהׂשּ ָריו ְיהּוִדי ׁשֶ ּכָ , ִמּמַ
אֹוַר  הׂשֵ ֲ!  תִמְצוַ  זוֹ  ֲהֵרי: "ָראָק וְ  ל ְיָתאּדְ ִסיּ ". ּבֹו' ּתָ ְק זַ ֱח 'ְוֶה  ׁשֶ ָר  ּוםּבְ  ָאַסף, תוֹ ׁשָ ּדְ

ָהל ּבּור הַנֲ!נָ  תוֹ ָ! ּתָ ְפ ַה לְ וּ , םיֶה ֵת מוֹ רוּ ּתְ  ֶאת ֵמַהּקָ י ׁשָ  ִהְתַלֲהבּותבְּ  ַהּצִ לֹום ְוַרּבִ
ד, ִצְנָ!ה קָק זְ נִּ לַ  ֶהֱ!ִביראֹותֹו  ִהְצִליַח ֶלֱאֹסף ְסכּום ִנְכּבָ בֹוד ּוְבֶדֶרךְ  ּבְ   .ּכָ

  
ת ַל  ּבָ ְבָתה ָהָאֶרץ ׁשַ ֹוֵמר ִמי - ) כה, ב( ה'ְוׁשָ ׁשּ ַ!ל ׁשֶ

ה, ֶרץָהָא  תּבַ ׁשַ  ְרֵנס ִיְזּכֶ ִלי ְלִהְתּפַ ת, ְרָחהִט  ּבְ ּבָ ׁשַ
תׁשַ  נֹוָטִריקֹון הּתַ  ַ!ְצָמּה ּבְ  ּבָ    )שמחת האמא(. ֲ!ׂשֶ

�  

ִביִעת ְ ָנה ַהׁשּ ָ תֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ּוַבׁשּ ּבָ ת ׁשַ ּבַ ) כה, ד( ׁשַ

ִביִעית -  ְ ֹוֵמטַה  נֹוָטִריקֹון ַהׁשּ ֵ ַמ ּבְ  ָטרׁשְ  ׁשּ , דוֹ יָ  הׁשּ
ריִ  ֹונוֹ ֲ'  ּפֵ ִדְבֵרי, ֶכףּתֵ  ְתּכַ י ל"ֲחזַ  ּכְ ּמִ ֹוֵמט ׁשֶ ׁשּ ׁשֶ

ה חֹובֹוָתיו ֶאת ִמּטָ ְ ׁשּ ם, ּבַ בָּ ַה  ּגַ ֶאת ׁשֹוֵמט ה"ּקָ
ְ ַח ְמ  ְוֵאינוֹ  ֹונֹוָתיוֲ'     )פרח שושנה(. םבָ ׁשּ

�  

ְבּתֶ  תלֶא  ׁש ִאי םְוׁשַ ּזָ בֹות יסֹוֵפ  -) כה, י( וֹ ־ֲאח& ּתֵ
לֹום ז, ׁשָ ִאם ְלַרּמֵ לֹום ִיְהֶיה ׁשֶ ָ ֶרהְוִת  ַהׁשּ ׁשְ

ָרֵאל ָהַאְחדּות ִיׂשְ תוֹ ־לֶא  ִאיׁש  ָיׁשּובוּ , ּבְ ּזָ ֲאח(
הגְּ בַּ  ּלָ רֹוָבה א& ְחּתֹו ִמ ל־ֶא ִאיׁש ְו . ַהּקְ ּפַ בּתָ ׁשְ וּ ׁש&

י בֹות ָראׁשֵ ֶזת ֱאֶמתוְ  ּתֵ ָקהָד ְצ , ֹוָרהּת ַל  ַהְמַרּמֶ
ְזכּוָתם, הוָ ֲ'נָ וַ  ּבִ ה ׁשֶ ה.  ִנְזּכֶ ּלָ א&    )זרע אברהם(ַלּגְ

�  

ם ָלֶבַטח ָ'ֶליָה  ְבּתֶ ם ָלׂשַבע ִויׁשַ -) כה, יט( ַוֲאַכְלּתֶ
ַבת ם ּתֵ ְבּתֶ ת יֹום אֹוִתּיֹות ִויׁשַ ּבָ ז, ׁשַ ׁש  ְלַרּמֵ ּיֵ ׁשֶ

ל ֵ ג ִביםֲ!ֵר  ַמֲאָכִלים ְלַבׁשּ ת ֶאת ְלַ!ּנֵ ּבָ ַ לכֹ ֱא לֶ וְ  ַהׁשּ
ם ְוָאז, עבַ ׂשֹלָ  ְבּתֶ מוֹ , ָ'ֶליָה  ֶבַטחָל  ִויׁשַ ָאְמרוּ  ּכְ ׁשֶ

ל ל"ֲחזַ  ג ּכָ ת ֶאת ַהְמַ!ּנֵ ּבָ ַ ִהְלָכָתּה  ַהׁשּ נֹוְתִנים, ּכְ
ִלי הלָ ֲח נַ  לוֹ     )לראש יוסף(. יםִר צָ ְמ  ּבְ

�  

תוֹ  ּלָ ֵדי ְגא( ָ'ִמים ט"י - ) כוכה, ( ּוָמָצא ּכְ ָבה ּפְ ִנְכּתְ
ה ׁשֹוןלְ  ּלָ א( ה ּגְ ָרׁשָ ּפָ ן, ּבַ ָר  ט"י ּוְכֶנְגּדָ תכוֹ ּבְ

ת ְתִפּלַ ּבִ אן, ִמיָדהֲ! ָה  ׁשֶ ִריךְ  ּוִמּכָ ּצָ ִלְסֹמךְ  ׁשֶ
ה ּלָ א( ה ּגְ ִדְבֵרי ִלְתִפּלָ    )מעיין התורה(. ל"ֲחזַ  ּכְ

�  

י ית־ְוִאיׁש ּכִ ב ִעיר חֹוָמה־ִיְמּכֹר ּבֵ -) , כטכה( מֹוׁשַ
ה ִגיַמְטִרּיָ ֵהם ְלַבדִב וּ  ּבְ ֶפת ׁשֶ ּקֶ יִמיֵמ  ָמהחוֹ  מ(

 'ַ ִדְבֵרי, נּון־ןּבִ  ְיהֹוׁש( ִ ַר  ּכְ    )ספר הזכרון("י. ׁשּ
�  

ךְ  סֹוָטה  - ) (כה, לו ְוֵחי ָאִחיָך ִעּמָ ַהּתֹוָספֹות ּבְ
ָדה  ַאּגָ ְלֶוהָאְמרּו, ָמִצינּו ּבְ ַהּמַ ית ׁשֶ ִרּבִ ָקם ֵאינוֹ  ּבְ

ִתים ַיתְתָח ּבִ  ִאם, ָכךְ לְ  זֶמ ֶר  ֵיׁש  ֶזה ּוְבָפסּוק, ַהּמֵ ׁשֶ
ם ַקּיֵ ית־ַאל ּתְ ְך ְוַתְרּבִ ח ֵמִאּתֹו ֶנׁשֶ ּקַ יְוֵח  ָאז, ּתִ
ִתים ַיתְתָח בִּ  ךְ ּמָ ִע  ָאִחיךָ     )איל וצבי(. ַהּמֵ

�  

ֹמרוּ ־ֶאת ׁשְ ֹתַתי ּתִ ּבְ , ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  - ) כו, ב( ׁשַ
ת ּבָ ׁשַ ּבְ ֶקר לֹוַמר ֶרץָהָא ־םַ!  ֲאִפּלוּ  ִמְתָיֵרא ׁשֶ , ׁשֶ

ֵני ֲ!ֹונוֹ  ִמּפְ ת יֹוֵתר ָחמּור ׁשֶ ּבָ ׁשַ ֹחל ּבְ זֶמ ְוֶר . ִמּבַ
ֹמרוּ ־ֶאת בֹותּתֵ בַּ  הזֶ לָ  ׁשְ ֹתַתי ּתִ ּבְ ֵהן ׁשַ נֹוָטִריקֹון ׁשֶ
ֲ!נּוגּתַ , ִיןיַ  ּתְ ׁשְ ּתֵ  אַכלּתֹ  רׂשָ ּבָ , ֶקרׁשֶ  אַמרּתֹ  לַא 
תׁשַ  אוְ  םָר  נּוַחתְמ  ּבָ ָ    )חיין הרק(. ִנׂשּ

�  

בֹות ז"נה ָרׁשָ ּפָ בַּ  י, ּתֵ ָראׁשֵ בֹות ּכְ ֹוםי ְבָכלוּ  ַהּתֵ
יםּכַ  יךָ ֵ!ינֶ ּבְ  ּתֹוָרהַה  ְבֵריּדִ  ְהיוּ יִ     (אסוך השמן) .ֲחָדׁשִ

  

  תשע"ופרשת בהר, י"ג באייר     
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יִתי ֶאת? ּנֹאַכל־ְוִכי ֹתאְמרּו ַמה ְרָכִתי ָלֶכם־ְוִצּוִ   ּבִ

ִניםבְּ  .יִא ׁשָ ְר וַּ ַה  לְר בֶּ  ָהָיה ַמְצִליַח  סֹוֵחר ה ,ןנָ וּ ּק ִת כְּ  ׁשָ ס ָאִמיד ְלִאיׁש  בׁשַ ְח נֶ וְ  יוָק ָס ֲ! בַּ  ַחִיל ָ!ׂשָ ּסָ . ּוְמב&
ים ָיִמים אּוָלם יעוּ  ָקׁשִ ל ָ!ָליו ִהּגִ לוֹ  ְוַגְלּגַ ךְ  ֵהֵחל ַמּזָ ּלֹא ָ!ָליו ְלִהְתַהּפֵ בִּ  תאוֹ ָק ְס ִע  רִמְסּפַ . ְלטֹוָבה ׁשֶ עׁשֶ  ּצַ
לֹון ָנֲחלוּ  ָ ׁשּ יַצד ָרָאה ֹותלכָּ  ּוְבֵ!יַנִים, מֹוֵחץ ּכִ ל ּכֵ רָ!  ִמּכָ ְלַבד יםנִ ׁשֵ ֲ!  אּוִדים נֹוְתרוּ  ָהַרב וֹ ׁשְ ְחסֹור. ּבִ  ַהּמַ
ֵביתוֹ  יוָת תוֹ אוֹ  ֶאת ָלֵתת ֵהֵחל ִמים קֹוםְמ ּובִ , ּבְ ֶהם ַהּטֹוִבים ַהּיָ ֵני ָחיוּ  ּבָ ִית ּבְ ַרֲחבּות ַהּבַ ַיד ּבְ ֶלךְ  ּכְ  ֵהֵחל, ַהּמֶ

ּכֹן ָהָרָ!ב ֹאַרח ִלׁשְ ֵביתוֹ  ַבעֶק  ּבְ ֲאלוּ  יולָ לָ עוֹ וְ  ּבְ ְפׁשּוטוֹ  םֶח לֶ  ׁשָ ים ָיִמים. ּכִ ּכִ ךְ  ֲאר& ְרל ִהְתַהּלֵ  ְוִלּבוֹ  ףְוָזֵ!  ָסר ּבֶ
ל ָ לַ . ּמוֹ ִע ־ּבַ ֵדי מֹוחוֹ  ֶאת הֹוִגיַ!  ְואׁשּ ִאּלוּ  אּוָלם, תוֹ יָ ְח ִמ  ֶאת ִלְמֹצא ְלַנּסֹות ּכְ ל ּכְ ָ!  ּכָ ְ , ְלָפָניו לוּ ִנְנֲ!  ִריםַהׁשּ

ה ָמקֹום ּוְלָכל ּסָ ּנִ לַֹח  ׁשֶ ֶתֶבן ִיְהיוּ , ֶחֶרס ֶהֱ!ָלה ָידוֹ  ֶאת ִלׁשְ ָנַבּתוּ  ּוְכֹמץ רּוַח ־ִלְפֵני ּכְ  ֵאַרע ָמה". סּוָפה ּגְ
רֹוִבים ִמיִדיָדיו ֶאָחד לוֹ ָא ׁשְ "? ְלךָ  ָאָגה ִמּתֹוךְ , ַהּקְ ה ּדְ ּקָ ה לֹא ַאף ְרלבֶ וּ , מוֹ לוֹ ׁשְ לִ  ְוֵכָנה ֲ!מ& ק ִנּסָ , ְלִהְתַחּמֵ

א ר ֶאּלָ ָבִרים לוֹ  ִסּפֵ ַמע ַלֲ!ָצִתי לוּ . "םָת יָ וָ ֲה כַּ  ּדְ ׁשְ פּות ִמּתֹוךְ , רוֹ בֵ ֲח  לוֹ  ָאַמר", ּתִ ּתְ ּתַ ית ִהׁשְ ַצֲ!רוֹ  ֲאִמּתִ , ּבְ
יקצַּ ַה  ֶאל, יןיִמ זִ ְד ַר לְ  ַסע" י ּדִ ל ֶאת ְלָפָניו ְוגֹוֵלל, ןַמ ְר ֶט וּ ה גּ יֵ ְר ב ַא קֹ ֲ! יַ  ַרּבִ ָלאֹות ּכָ ּפֹוְקדֹות ַהּתְ . אֹוְתךָ  ׁשֶ

טּוַחִני הּוא ּבְ ל ּוִבְרָכתוֹ , רזוֹ ָמ וּ  ֵ!ָצה ְלךָ  ִיְמָצא ׁשֶ יקצַּ ַה  ׁשֶ ׁשּוב לֹא ּדִ   ". ֵריָקם ּתָ

ְרל יִק  לֶא  ִלְנֹסַ!  ָרִגיל ָהָיה לֹא ַהּסֹוֵחר ּבֶ ָלאֹות ם ְועוֹ יַצּדִ י ּפְ ָלל ֵהִבין ְולֹאׂשֵ  תוֹ יָ! ִס נְּ ִמ  ְרִויַח יַּ  הַמ  ּכְ
ה ּכָ טֹוֵבַ!  אּוָלם, יןיִמ זִ ְד ַר  ַ!ד ָהֲאר& ֱאָחז ּכְ ׁש  ַהּנֶ ּקַ ָנה, ּבַ ְרִטיס ׁש ִלְרכּ  ַמֵהר ִחיׁש  ּפָ ֶבת ְנִסיָ!ה ּכַ ַרּכֶ  רּוְלַאַח , ּבָ
עֹות ר ׁשָ ְפֵני עֹוֵמד ַ!ְצמוֹ  ֶאת ָמָצא ִמְסּפָ יקצַּ ַה  ּבִ ִניָמה ֶדׁש ּקֹ בַּ  ּדִ יָה . ּפְ יט ַרּבִ ט ּבוֹ  ִהּבִ ַמּבָ ֵהֵמס יִא ְרִחיָמ  ּבְ  ׁשֶ

ַרץ ְרלבֶ וּ , ְלָבבוֹ  ֶאת עֹוד, ַמְרִטיט ִכיבְ בִּ  ּפָ ׁש , ּוְמרּודוֹ  יוֹ נְ ָ!  ֶאת ְמָפֵרט הּוא ּבְ י. םלוֹ ֲה  ֵ!ָצה ּוְמַבּקֵ ַקע ָהַרּבִ  ׁשָ
ל ָידוֹ  ֶאת ָלַחץ, ֵ!יָניו ֶאת ֵהִרים ּוְלַבּסֹוף, ִהְרהּוִריםבְּ  ָמה־ִלְזַמן ְרל ׁשֶ  לֶא  ִלְנֹסַ!  ְלךָ  ֲאִני ְמַיֵ!ץ: "ְוָאַמר, ּבֶ
ְסָחר ִעיר ִציגַליְ  ַהּמִ ד ּפְ בָּ ַה  ְלךָ  ַיְזִמין םְוׁשָ , הלָ וֹ ַהּגְ ֶרַוח ךָ ְת ָס נָ ְר ּפַ  ֶאת ה"ּקָ דֹול ּבְ  ךָ ְד ָמ ֲ! ַמ לְ  ְוָתׁשּוב ּגָ

ק ָהָיה לֹא". םֶד ּקֶ ִמ כְּ  ָידוֹ  ִסּפֵ ל ּבְ ְרל ׁשֶ ִדְבֵרי ְלַהְרֵהר ּבֶ י ּבְ ִית ִמחּוץ ְצמוֹ ַ!  ֶאת ָמָצא ַמֵהר ִחיׁש וְ , ָהַרּבִ , ַלּבַ
הּוא ׁשֶ ל ּכְ ְלּבָ ּתֹונֹוָתיוְוֶ!  ַלֲחלּוִטין ְמב& שׂ  ִלי ׁש יֶּ  הַמ . "ָאְבדוּ  ׁשְ ַליְ  ְלַחּפֵ ִציגּבְ ִלּבוֹ  ִהְרֵהר"? ָהְרחֹוָקה ּפְ , ּבְ
יָון ּלֹא ּוִמּכֵ ַ!  ָרִגיל ָהָיה ׁשֶ ימֹות ְלַבּצֵ ֲחַנת לֶא  ַרְגָליו ֶאת ֵרךְ ׂשֵ , לכֶ ְוׂשֵ  ֲהָבָנה תלוֹ טוּ נְ  ְמׂשִ , תבֶ כֶּ ַר ָה  ּתַ

ִלּבוֹ  ּבְ ׁשֶ ֲח ַה  ִמְתרֹוְצצֹות ּכְ בֹותּמַ ַה . ָתםָה לְ וּ  אְלָהכָ  ׁשָ יעוֹ ּבְ ֲחַנת לֶא  ּגִ לָּ  תבֶ כֶּ ַר ָה  ּתַ י, הּגִ  ְמִהיָרה תבֶ כֶּ ַר  ּכִ
ּה  ָלֵצאת תֶד ִמְתַ!ּתֶ  עֹוד ְלַדְרּכָ ּה  ַהּסֹוִפי ֲ!ָדּה ְויַ , רָקצָ  ְזַמן ּבְ ִציגַליְ  ִעירָה  ִהּנָ ֶגְרַמְנָיה ּפְ ּבְ ְרִטיס ִלי ַהב. "ׁשֶ  ּכַ

ִציגַליְ  ַ!ד ׁש  ",ּפְ ּקֵ ְרל ּבִ ֶבת ִקידּפְ ִמ  ּבֶ יׁש  תוֹ יָא לִ ְפ לִ וְ , ָהַרּכֶ הַה  לוֹ  ִהּגִ ְרִטיס ּלָ הּוא, ֵ!ֶרךְ ־רַק יְ  ְנִסיָ!ה ּכַ ׁשֶ  ּכְ
ּנוּ  ּגֹוֶבה ֶוה, ְמֹאד ָנמּוךְ  ְסכּום ִמּמֶ ָ ִסיָ!ה ִלְמִחיר וֹ כּ ְר ֶ! בְּ  ַהׁשּ ה ַ!ד ַהּנְ  רֵת וֹ י ֶזה ָהָיה. ְמגּוָריו ִעיר, ַוְרׁשָ
ּמָ  ְבָהק ןִמּסִ י מ& ָבִרים ֵיׁש  ּכִ ּבוֹ , וֹ גבְּ  ּדְ ּלִ ה ּוְכׁשֶ ִפּלָ ְרּכוֹ  ְלַהְצָלַחת ּתְ ה, ּדַ ְרּכוֹ  ֶאת ָ!ׂשָ ה ּדַ ּכָ ִציגַליְ  ַ!ד ָהֲאר& . ּפְ
ה ְרל מֹוֵצא ְוִהּנֵ ִעיר ְצמוֹ ַ!  ֶאת ּבֶ דֹוָלה ּבָ אֹוָתם, ַהּגְ ּבְ ָבה ָיִמים ׁשֶ ְסָחר ֵמָ!ֵרי ְלַאַחת ֶנְחׁשְ  ְרָסמֹותַהְמפ&  ַהּמִ

עֹוָלם ּלֹא אֹוֵבד ֶלדיֶ כְּ  ְצמוֹ ַ!  ֶאת ָחׁש וְ , ּבָ   . הָת יְ בַּ ַה  וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת מֹוֵצא ׁשֶ

ָ!ה ה ׁשָ ּכָ ְרל ׁשֹוֵטט ֲאר& ְרחֹובֹות ּבֶ ְכִלית ְללֹא ִעירָה  ּבִ ָרה ּתַ ף ַ!ד, ּוַמּטָ ִהְתַ!ּיֵ  ֵמרֹב לוּ ׁשְ כָּ  ְוַרְגָליו ׁשֶ
יט. ַמֲאָמץ ְרל ִהּבִ ַתֲחַנת ׁשּוב ְצמוֹ ַ!  ֶאת ָמָצא תוֹ יָא לִ ְפ לִ וְ , ֹכהוָ  ּכֹה ּבֶ ּה  תבֶ כֶּ ַר ָה  ּבְ ַה  ָיַרד ּבָ יעוֹ ּבְ , ִעיָרהָה  ּגִ
ַמ  ה עַמׁשְ ִלים וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ָ!ׂשָ ַמְעּגָ ֵאין. ְסחֹור־ְסחֹור ּבְ ב אֹוִנים ּבְ ֵ ְרל ִהְתַיׁשּ ת ּבֶ ִפּנַ ֲחָנה ּבְ ה, ַהּתַ  הּוא ְוִהּנֵ
ְפָסל ַ!ל לָט וּ מ ּוַח פּתָ  עֹור קַאְרנַ  רֹוֶאה ָסמּוךְ  ַהּסַ יט. לוֹ  ּבְ א ִלְראֹות, הנָ ָא וָ  הנֶ ָא  ִהּבִ ּמָ ָידוֹ  ַיֲ!ֶלה ׁשֶ  םְלַקיֵּ  ּבְ
ְרל ֵהִציץ ַאךְ . ִאיׁש  ָהָיה לֹא קֹוםּמָ בַּ  אּוָלם, ֲאֵבָדה תבַ ׁשָ ֲה  ִמְצַות ַאְרָנק ּבֶ ְמַ!ט ְוִלּבוֹ , ּבָ ֹעם ָ!ַמד ּכִ . ִמּפְ

דּוׁש  ָהָיה ָהַאְרָנק ֶסף רֹותְט ׁשִ בְּ  ּגָ ל םוּ לבָּ  אֹוָצר, יםבִּ ַר  ּכֶ ׁש ־ׁשֶ ה־ְוַ!ל ,ַמּמָ י ִזָהה ְנַקּלָ ָ!ָליו ּכִ ל ּבְ  ָהַאְרָנק ׁשֶ
ֶטן ָנְכִרי הּוא ָדה ִמּבֶ ַמ , ּוִמּלֵ ִהיא ּגֹוי ֲאֵבַדת עַמׁשְ ֶרת ׁשֶ ּתֶ אי. מ& ֲחׁשַ ְרל ִהְטִמין ּבַ ְחּתוֹ  ָהַאְרָנק ֶאת ּבֶ ַאְמּתַ , ּבְ

ִקיד לֶא  בׁשָ  ְרִטיס ְוָרַכׁש  תבֶ כֶּ ַר ָה  ּפְ ן, ְלֵביתוֹ  ְנִסיָ!ה ּכַ ּכֵ י ֵהִבין ׁשֶ ְרָכתוֹ  ּכִ ל ּבִ י ׁשֶ ֲ!ָלה ָהַרּבִ ּה  ֶאת ּפָ ּלָ  ּוִמן ׁשֶ
ַמִים ָ ִדי ָהאֹוָצר ֶאת לוֹ  וּ נִזּמְ  ַהׁשּ ֶזה ָהַאּגָ ב. ַהּלָ ְרל יֹוׁשֵ ֶבתבָּ  ּבֶ ָפָתיו ַרּכֶ ׂשְ ְבֵר  ְמַמְלְמלֹות ּכִ ַבח יּדִ  ְוהֹוָדָיה ׁשֶ

ָרה ִציָאהּמְ ַה  ַ!ל ה'לַ  ׁשֵ ן ַהּכְ ּמֵ ּזִ ֶהּסַ  לוֹ  ׁשֶ רוּ  ָרמֹות ְצָ!קֹות עַמ ׁשֵ לְ  ֶנֱחַרד ְלֶפַתע ַאךְ , ַ!תַהּדַ  חּבְ ּסְ ּנִ  ללַ ֲח בַּ  ׁשֶ
ֶמְרכַּ . תבֶ כֶּ ַר ָה  ֶבת זּבְ ִריץ ָ!ַמד ָהַרּכֶ ד ּפָ ּבָ ָ!ַמד, הְרֶא ַמ לְ  ְמכ&  רֹאׁשוֹ  ַ!ל ְוָטַפחַצַ!ר בְּ  ָיָדיו ֶאת ּוָפַכר ׁשֶ

ְברֹון ׁשִ י ָהַאְרָנק ֵהיָכן. "ֵלב־ּבְ ּלִ ֶבת יֵח ּקָ ַפ לְ  הֹוָרה ִלּבוֹ ־רַמ ּובְ , אּוׁש יֵ בְּ  ָזַ!ק"? ׁשֶ ק ִחּפּוׁש  ַלֲ!רֹךְ  ָהַרּכֶ ְקּדָ  ְמד&
ין ֵדי, ַהּנֹוְסִעים ֶחְפֵצי ּבֵ ַלח בנָּ ַהגַּ  ֶאת ִלְמצֹא ּכְ ָ ׁשּ ַאְרָנקוֹ  ָידוֹ  ֶאת ׁשֶ ְרל ֶאת ָאְפָפה ְוֵאיָמה ַחדּפַ . ּבְ  ּוְלֶנֶגד, ּבֶ

ם ִחּלּול ֵאיֶזה ָרָאה ֵ!יָניו ֵ ֵצר לוֹ ָיכ ַהׁשּ ר, ָחִליָלה ְלִהּוָ ֲאׁשֶ ה ּכַ ּלֶ י ִיְתּגַ ַנב תּוִמְצוֹ  ּתֹוָרה ׁשֹוֵמר ְיהּוִדי ּכִ  ֶאת ּגָ
ל ַאְרָנקוֹ  ל ָיָדיו ָרפוּ  ְלֶרַגע. ַהּגֹוי ִריץּפָ ַה  ׁשֶ ְרל ׁשֶ מֹוחוֹ  ַמְבִריק ַרְעיֹון ִהְבִזיק ְלֶפַתע ַאךְ , ּבֶ  ינִ וֹ ֲאד. "ּבְ

ָנה", ִריץּפָ ַה  ְרל ּפָ הּוא, בָֹהלַהְמ  ִריץּפָ ַה  ֶאל רׁשֵ ַהיְ  ּבֶ ׁשֶ חֹון ֹאֶמץ אֹוֵזר ּכְ ִאּלוּ  לוֹ  רּפֵ ְלַס  ְוֵהֵחל, ּוִבּטָ  ְלִפי ּכְ
ָרָאה ָהַאְרָנק ַ!ל, וֹ ּמ ּת&  ַתֲח  ְפָסלּסַ ַ!ל ַה  לָט וּ מ ׁשֶ ּבְ ל ַהּמֹוָצא ַנתׁשֶ ֶבת ׁשֶ  םׁשָ  עֹוְמִדים ֲהָבָנתוֹ  בּוְלֵמיַט , ָהַרּכֶ

ֲ!ֵלי רַאַח  ְוָתִרים ֵדי ָהַאְרָנק ּבַ יב ּכְ ֵני. ָהֲאֵבָדה ֶאת ָלֶהם ְלָהׁשִ ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ  אֹורוּ  ִריץּפָ ַה  ּפְ  ִמֵהר ְוהּוא, ַהּדְ
רֹוָבה ֲחָנהּתַ בַּ  ָלֶרֶדת ֵדי ַהּקְ ֲחנַ  לֶא  ׁשּובלָ  ּכְ   ...ַהּמֹוָצא תּתַ

קּוָפה ֶמת ּתְ ּיֶ ן רְלַאַח  ְמס& ְרל הׂשָ ָ! , ִמּכֵ ֵדי, יןיִמ זִ ְד ַר  ִעירלָ  ׁשּוב וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ּבֶ ס ַ!ל יַרבִּ לָ  רּפֵ ְלַס  ּכְ  ַהּנֵ
ה ֲ!ׂשֶ ּנַ דַאְך , ּמוֹ ִע  ׁשֶ ְנסוֹ  ִעם ִמּיָ יק הַנֲ!נָ , ִהּכָ ּדִ ְרל, וּ נ: "ְוָאַמר ַהּצַ ם, ּבֶ  ִלְדֹאג ָצִריךְ  ָהִייִתי יָ!הְנִס  ְלַכְרִטיס ּגַ

ּלֹא, ךָ ֲ!בּוְר בַּ  ְצָטֵרךְ  ׁשֶ ם ּתִ ּלֵ ִחיר יֹוֵתר ְלׁשַ ִסיָ!ה ִמּמְ ֶטֶרם ְועֹוד", ְלֵביְתךָ  ַהּנְ יק ּבְ ְרל ִהְסּפִ ת ּבֶ ֵ  לֶא  ְלִהְתַ!ׁשּ
ל תַהּצֹוִפּיוֹ  ֵ!יָניו מּול י ׁשֶ יךְ , ָהַרּבִ יק ִהְמׁשִ ּדִ ע: "ְוָאַמר ַהּצַ כָּ , ְלךָ  ּדַ ְיָלה לׁשֶ י לֹא ַהּלַ נָ  ָנַתּתִ  יְלֵ!ינַ  תׁשְ

י ּוְתנּוָמה י. ְלַ!ְפַ!ּפָ ֵדי ַרּבֹות ָיַגְעּתִ ךָ  ְלַהְכִניס ּכְ ִלּבְ ֵדי, תֶמ כֶּ ח& ְמ ַה  ַהַהְמָצָאה ֶאת ךָ ּוְבַרְעיֹונְ  ּבְ ֵצל ּכְ  ְלִהּנָ
ָדיו ל ִמּיָ ַסְעּתָ  לַ!  יאִת ְפלֵ נִּ  הַמ  אּוָלם, ִריץּפָ ַה  ׁשֶ ּנָ אָת  ְולֹא ְלֵביְתךָ  ׁשֶ   �         "...זֹאת ִלי רּפֵ ְלַס  םלוֹ ֲה  ּבָ

  
  

י ֶמִניץ  ַרּבִ ל ּבֹוְים ִמּקָ   ל"ַזּצַ ְמַנֵחם ֶמְנּדְ

ר תרל"ג ַהִהּלּוָלא ְליֹום ִאּיָ  י"ג ּבְ
  

ָרֵאל ְלֶאֶרץ ָהעֹוִלים יֵמִראׁשֹונֵ  ׁשּותִהְת  ִעם ִיׂשְ  ַחּדְ
ּוב ׁשּ ַ!ל, ּה בָּ ׁשֶ  הּוִדיַהיְּ  ַהּיִ ית ּבַ לֹון ּבֵ  הּוִדיַהיְּ  ַהּמָ

ֶאֶרץ ָהִראׁשֹון ָרֵאל ּבְ  ַהּנֹוָדע רֶפ ַהּסֵ  רבֵּ ַח ּוְמ , ִיׂשְ
ים קֹורֹות" ּוב דֹותְלתֹולְ " ָהִעּתִ ׁשּ  ֶרץָא בָּ  הּוִדיַהיְּ  ַהּיִ

ְתקּוָפתוֹ   ִלְבִריְסק הכָ מוּ ּסְ ַה  יץנִ ֶמ ָק  ִעירבָּ  נֹוַלד. ּבִ
י ְלָאִביו איָט לִ ּדְ  "ר  ַאֲהרֹן ַרּבִ יץ נִ ֶמ ּקָ ִמ  לֶמְנּדְ  ְמַנֵחםּבַ

ַ!ל ִעירּותוֹ ". ַלּתֹוָרה גיָ ְס " ּבַ ּתֹוֵקק ִמּצְ  ִלְפֹקד ִהׁשְ
ל ּוָאיוִנׂשּ  ְוֶטֶרם, ַהּקֶֹדׁש  ֶאֶרץ תַמ ְד ַא  ֶאת  ִקּבֵ

י ַהְבָטָחה רוּ  ּכִ ן ַלֲ!ׂשֹות לוֹ  ְיַאְפׁשְ רֹאׁש . ּכֵ  ֹחֶדׁש  ּבְ
ה ְלַדְרּכוֹ  ָיָצא ג"תקצ ִניָסן ּכָ ה רּוְלַאַח , ָהֲאר& ָ  ֲחִמׁשּ

ים רֹאׁש  ֳחָדׁשִ יַ! , ֱאלּול ֹחֶדׁש  ּבְ  וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ִעם ִהּגִ
ב ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ ֵ ֶמֶרד. תַפ צְ  ִעירבָּ  ְוִהְתַיׁשּ  ּבְ

ַנתבִּ  ִחיםאּלַ ַהַפ  לּות ָקׁשֹות לבַ ָס , ד"תקצ ׁשְ  ֵמִהְתַנּפְ
ַנת, יםָהַ!ְרבִ  ִזיםַהּבֹוזְ  ֵנס לִנצַּ  ז"תקצ ּוִבׁשְ  ּבְ

ְרָסם ֵמָהַרַ!ׁש  ַלִים ְוָ!ַבר, ַהְמפ& ַנת. ִלירּוׁשָ ׁשְ , ב"תר ּבִ
ית ֵהִקים ָסמּוךְ  אֹוְרִחים' ַהְכָנַסת 'ּבֵ , דוִ ּדָ  לְלִמְגּדַ  ּבְ

ם ַח ֵאֵר  ּובוֹ  ִחּנָ ים ּבְ  ְזֵקִנים, ֲחָכִמים ְוַתְלִמיֵדי ֲ!ִנּיִ
ים קֹורֹות" ְפרוֹ ִס . יםִד מוּ ְל גַ וְ  ה", ָהִעּתִ  ָמקֹור ְמַהּוֶ
ָרֵאל ֶאֶרץ דֹותְלתֹוְל  דבָּ כְ נִ   יוּוְדָבָר , יָה גֶ ָה נְ ִמ וּ  ִיׂשְ

ִרים ְזּכָ ִסְפֵרי ַרּבֹות מ&  ֶאֶרץ ֵגיִמְנֲה  ְלֵברּור ֲהָלָכה ּבְ
ָרֵאל ִסְפרוֹ . ִיׂשְ רּוׁשִ  ינֵ ֲה כֹּ  גִמְנַה  ַ!ל ּכֹוֵתב ּבְ  יםַהּפְ

ְצַפ  ָ לִ  תּבִ ִים אׂשּ ּפַ ָכל ּכַ ר ְוֵכן, יֹום ּבְ  תלַ וּ לּ ִה  ַ!ל ְמַסּפֵ
בִּ  ִמירֹון י"ַרׁשְ ִצים ֹעֶמרבָּ  ג"ּוְבַל : "ּבְ ה ִמְתַקּבְ  ַהְרּבֵ

ה ְיהּוִדים ם ִלְצַפת ֲ!ָירֹות ֵמַהְרּבֵ ָ  יםִע נֹוְס  ּוִמׁשּ
ַ!ל רצֵ ָח  לֶא , אןיָר ֵמ  רִלְכַפ  י רבֶ ֶק  ׁשֶ  רבַּ  עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ

ם... יֹוַחאי ל ַ!ּמּוד עֹוד ׁש יֵ  ּגַ תֹוךְ  עֹוֵמד ׁש יִ ׁשַ  ׁשֶ  ּבְ
דֹול לוּ ִקבּ  יתבֵּ  רֹאׁשוֹ  ְוַ!ל ֶהָחֵצר הּוא ּוָבֶ!ֶרב ּגָ  ׁשֶ
אְר  בִּ  בֹודכְ ִל  ְוַהּכֹל, םׁשָ  ְדִליקוֹ ַמ  טַציְ ַהּיָ  ָ!ָליו י"ַרׁשְ

לֹום ָ ם ַ!ל ִמְנַהג ַה'ֲחָלאֶקה'.ַהׁשּ ר ׁשָ   ", ְוֵכן ְמַסּפֵ

  
חסות בישראל היא משפחת סג"ל, אחת המשפחות המיו

שבניה הם לווים מזרע אהרן הכהן. יש אומרים, שהכינוי 
פי ־סג"ל הוא ראשי התיבות "סוף גאולה ללוויים", על

". מאידך יש ְּגֻאַּלת עֹוָלם ִּתְהֶיה ַלְלִוִּיםהפסוק שבפרשתנו "
אומרים שהשם סגל אינו ראשי תיבות, אלא מקורו 

ר לעם ישראל במעמד הר מהכינוי "עם סגולה" שנאמ
סיני, ולאחר חטא העגל הסתלק מהם תואר זה, למעט 
שבט לוי שלא חטא ונותר במעלת עם סגולה. והסמיכו 
לכך את דברי המדרש רבה בספר במדבר, "שלושה מיני 

אחר, שלוש ־שלמים כנגד כהנים, לווים וישראלים. דבר
גדולות שנתן להם הקב"ה לישראל בשכר שקיבלו את 

ואלו הן, סגולה, ממלכת כהנים, וגוי קדוש".  התורה,
והדברים מתפרשים, שאת הכינוי 'ממלכת כהנים' נטלו 
הכהנים, 'גוי קדוש' הם הישראלים, ואילו הכינוי 'והייתם 
לי סגולה' נטלו הלווים. אחרים אומרים, שביאור הכינוי 
סג"ל הוא סגן לכהן, בדומה לתואר המוזכר במשנה למי 

ל הכהנים בבית המקדש והיה מחליף שהיה ממונה על כ
את הכהן הגדול במידה שנמצא בו פסול, וכפי שנקרא רבי 
חנינא סגן הכהנים בתקופת בית המקדש השני. אחרים 
אומרים שהכינוי הוא ראשי תיבות סגן לוויה, כפי שרש"י 
מזכיר את אחד משלושת רבותיו, רבי יצחק סגן לוויה. 

ות שונים, כגון השם סג"ל השתנה במרוצת הדרך לשמ
סיגלר, ציגלר, זיגלר, זיגלמאן, זיגלבוים, שאגאל, סגלסון, 
סגלוביץ, ועוד. ישנם כינויים דומים כגון זיגל שמשמעותו 
חותם באידיש, ואין ביניהם קשר למשפחת סג"ל הלויים, 
ויש אף המתכנים בשם סגל ואינם כלל מבני לוי. ענפים 

הם את השם אחדים משבט לוי נקראו בכינויים שיש ב
לוי, כמו לוין, לוינסקי שהוא בן לוי, ועוד. משפחת 
הורוויץ נחשבת לאחת המשפחות המיוחסות משבט לוי, 
מגזע רבנו זרחיה הלוי בעל המאור. יש המפרשים את 
השם זמ"ל כראשי תיבות זכר משבט לוי, וכן בלו"ך בני 

שם ־שיר על־יק שמשמעותו ציפור'לוי כולנו, וסולובייצ
  הלווים אומרים בבית המקדש.  השיר שהיו

  

ַ'ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות

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

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

 



 

 

  

ְהֶיה ה ּתִ ּלָ א( ר ּגְ   ּלוֹ ־ַאֲחֵרי ִנְמּכַ

ָרֵאל י־ַ!ל־ַאף ִיׂשְ ָחָטא ּפִ ָרֵאל, ׁשֶ ַכר ִמי ְוַגם. הּוא ִיׂשְ ּמָ ַחת רֶק ְלֵ! " ַ!ְצמוֹ  ֶאת ׁשֶ ּפַ ר ִמׁשְ  רֱאַמ נֶּ כַּ ", ּגֵ
ה ָרׁשָ ּפָ יר, ּבַ ּכִ ם, ַלןִלצְּ  ַרְחָמָנא ָזָרה ַלֲ!בֹוָדה ׁש ּמָ ׁשַ  ִלְהיֹות ְצמוֹ ַ!  ֶאת ְוִהׂשְ ר ַאֲחֵרי" ֶנֱאַמר ָ!ָליו ּגַ  -  ִנְמּכַ

ה ּלָ א& ְהֶיה ּגְ ֵאין ל"ֲחזַ  ְוָאְמרוּ ", וֹ לּ ־ּתִ א, ַהּנֹוֵפל ַאַחר ֶאֶבן ִלְזרֹק ׁשֶ יָון ֶאּלָ ה ּכֵ ָ!ׂשָ ׁשּוָבה ׁשֶ ָאר ֲהֵריהוּ  ּתְ ׁשְ  ּכִ
ֵ!ין .יוָח ֶא  הּוִדים, הוֶ ְק יְס ִר ֵמ  ריֶד וִ  קִיְצָח  ִמיָכֵאל ִעם ֵאַרע הזֶ  ּכְ ַהּיְ ד' ֶדער ִאיִציק לכְ ֶמע' הוּ וּ נּ כִּ  ׁשֶ ּמָ  אוֹ  ְמׁש&

ח' ֶדער ִאיִציק לעכְ 'ֶמ  ּלָ ָצא ֶנֶפׁש ־ַמר ְיהּוִדי. ַהּכֶֹמר - ּגַ ּיָ  ַצְבּתוֹ ַמֲח  ְלכּור ָחַזר ּוְלַבּסֹוף, ָרָ!ה ְלַתְרּבּות ׁשֶ
ב ה ,לוֹ  אָפ ְוָר  ְוׁשָ ָהָיה ּוַמֲ!ׂשֶ ךְ  ׁשֶ ן. ָהָיה ּכָ ִהְתגּ , ְלהֹוָריו ִמיָכֵאל ִיְצָחק ָהָיה ָיִחיד ּבֵ ְכָפר ֹוְררוּ ׁשֶ ם ָקָטן ּבִ ׁשֵ  ּבְ

רֹוַמְנָיה ׁש רוֹ מוֹ ְר ַמ  חֹוזְמ בִּ  איוָ יׁשִ וִ  ִעירלָ  ָסמּוךְ  ,אוָ ְק יְס ִר  ּבְ ָלר ָהָיה ָאִביו .ׁשֶ ִהְר  ִיםַמ ׁשָ ־ִויֵרא ָ!ִני ַסְנּדְ  ִויַח ׁשֶ
י מוֹ ְח לַ  ֶאת ֹקש;ִ ַיְלדּותוֹ  ָ!ָליו ִנְפְטָרה ְוִאּמוֹ , בַר  ּבְ ט תוֹ ירוּ ִע צְּ ִמ . ּבְ ּלֵ ִעּלּוי ִהְתּבַ ַ!ל, ָנִדיר ּכְ  ָחִריף ֹמַח  ּבַ

רֹון ְפָלא ְוִזּכָ ל, מ& ּכָ יעוֹ ַה  ְלַאַחר. ּה לֵ  סינֵ ָא  לֹא ָרז ׁשֶ יַבת ָהִעּלּוי ִנְכַנס, ְצֹותִמ לְ  ּגִ , הכָ מוּ ּסְ ַה  איוָ יׁשִ וִ  ִליׁשִ
ַחת ל תוֹ גָ ָה נְ ַה  ּתַ י ׁשֶ ל נוֹ בְּ  רַהגֶּ  לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ַרּבִ ָרֵאל תבַ ֲה ַא "ָה  ׁשֶ יְז'ִניץ" ִיׂשְ ה, ִמּוִ לִ  ַחִיל ְוָ!ׂשָ  רֹובְק  .ּמּודוֹ ּבְ

ָחה ּפָ הַה  אּוָלם, איוָ יׁשִ וִ  ִעירבָּ  ַ!רנַּ לַ  לוֹ  ָהָיה ִמׁשְ ס ּלָ ָלהלְ  ִנְתּפַ ּכָ פוֹ  ָלַמד, ַהׂשְ ְרֵנס ָזרֹות תׂשָ  לֵה נַ ְמ כִּ  ְוִהְתּפַ
ּבֹונֹות ֶאָחד ֶחׁשְ י ּבְ ּתֵ ְסָחר ִמּבָ דֹוִלים ַהּמִ בָּ  ַהּגְ ל ְמעוֹ ׁשִ . ִעירׁשֶ י ָהִעּלּוי ְקרֹובוֹ  ׁשֶ ל ְלָאְזָניו ַ! ִהּגִ יל ׁשֶ ּכִ ׂשְ , ַהּמַ

הְוַה  לֹוְקלוֹ  יוָת פוֹ ָק ׁשְ ַה  ֶאת ְלַטְפֵטף ֵהֵחל ּלָ ִעיר ַ!רנַּ בַּ  תַהּקְ ִחית ַהּצָ ָמתוֹ  ֶאת ְוִהׁשְ הֹוָרה ִנׁשְ ַצע הַמ . "ַהּטְ  ּבֶ
ּתִ  ךְ כָ בְּ  ל ּתֹוָרה ַמדלְ ׁשֶ יךָ ־ּכָ ָבל לוֹ  ָאַמר"? ַחּיֶ ֶמ  ַהּנָ ָפַתִים ֶתקּבְ ל מּוָטב, "ׂשְ ַנּצֵ  ְלִלּמּוד יךָ ֶת נוֹ רוֹ ׁשְ כִּ  ֶאת ּתְ

פֹות ְרֵנסְלִה  ּתּוַכל םֵמֶה , ֹחל ּוִמְקצֹועֹות ִנְדָרׁשֹות תלֹוֲ!ִזּיוֹ  ׂשָ ָכבֹוד ְתּפַ בֹוּהַ ְוָכבֹוד ּבְ יַ! ְלַמֲ!ָמד ּגָ , ְלַהּגִ
י ָצִעיר". ַרב ַ!ר ָהָיה ִמּדַ ְעּתוֹ ־ַ!ל ָ!ַמד לֹא ַוֲ!ַדִין ,ַהּנַ ךְ וּ , ּדַ ּכָ יָון ׁשֶ ּתוֹ  ָנַפל ִמּכֵ ִרׁשְ ה ּבְ רּוׂשָ ל ַהּפְ  ְקרֹובוֹ  ׁשֶ

ַקּלּות .ָהעֹל ּפֹוֵרק ַ!ר ִהְצִליַח  ּבְ הכַּ  ִלְלֹמד ַהּנַ פֹות ּמָ יָפה ְיִדיָ!ה ׁש כַ ָר  ּוְבנֹוָסף, ָזרֹות ׂשָ ֵתָמִטיָקה ַמּקִ ּמָ , ּבַ
ד ַאךְ  ַבד־ּבַ יךְ  זֹאת ִעם ּבְ ֹקד ִהְמׁשִ הּוא, ַהּתֹוָרה ַ!ל ִלׁשְ ׁשֶ ּלוּ  ְלַבל רִנְזָה  ּכְ יו ִיְתּגַ ַ!ם. ַמֲ!ׂשָ ְמַ!ט ּפַ ה ּכִ ּלָ  ִהְתּגַ

ים ְקלֹונוֹ  ַרּבִ ר, ּבָ ֲאׁשֶ ָטעּות וֹ ְגדּ בִּ  תֶא  ֶהֱחִליף ּכַ חּור ִעם ּבְ הְוַה , ַאֵחר ּבָ ִכיס ָמָצא ּלָ ִעיל ּבְ ל ֹוןלּ ִמ  ַהּמְ  ׁשֶ
ָפה ָ יֵחי ֵהֵחּלוּ  ּוֵמָאז, ָהרֹוָמִנית ַהׂשּ ּגִ יָבה ַמׁשְ ֹמר ַ!ל ָטֳהַרת ַנְפׁשוֹ  ָ!ָליו ֵ!יֵניֶהם ֶאת ִלְפֹקַח  ַהְיׁשִ   . ְוִלׁשְ

ר, ְלָפָניו ָיָצא ַהּטֹוב מוֹ ׁשְ  יַ!  ְוַכֲאׁשֶ ךְ  ְלִפְרקוֹ  ִהּגִ ּדֵ ּתַ ּתוֹ  ִעם ִהׁשְ ל ּבִ י ׁשֶ ׁש , ןַמ יְד וִ  ֵמִאיר ִיְצָחק ַרּבִ ּמֵ ִ ׁשּ  ׁשֶ
ן ַדּיָ ּוביִּ בַּ  ֶצֶדק־הּומֹוֶר  ּכְ מּוְך לְ  ִסיףוֹ מ ׁשּ ּדּוךְ  ִעם ַיַחד .איוָ יׁשִ וִ ַהּסָ ִ ל ַהׁשּ ַ!ר ִקּבֵ י, ַהַהְבָטָחה ֶאת ַהּנַ  רְלַאַח  ּכִ

ל ָיָמיו תאְמלֹ  א, חֹוְתנוֹ  ׁשֶ נּות ְמקֹומוֹ  ֶאת ְיַמּלֵ ַרּבָ ל ְלָחנוֹ ׁש&  ַ!ל ָסמּוךְ  ִיְהֶיה ּוֵביְנַתִים, ּבָ יךְ  חֹוְתנוֹ  ׁשֶ  ְוַיְמׁשִ
ַהְתָמָדה ֹוָרהּת בַּ  קסֹ ֲ! לַ  ַ!ר הְלַמְרבֵּ . ּבְ וּ  ָ!ֶלה לֹא ַהּצַ ין ִלְנּדֹד ֵהֵחל ְוהּוא, ָיֶפה גוּ ַהּזִ ָרֵאל ְקִהּלֹות ּבֵ  ִיׂשְ

ַדְרׁשָ  יד ןּכְ יפֹות ָתיווֹ ְיִדיע. ִריםיׁשָ ֵמ ־ּוַמּגִ ּקִ ימוּ  ַהּמַ ל ֶאת ִהְרׁשִ ֹוְמִעים ּכָ מוֹ  ַהׁשּ ְרֵסם ֵהֵחל ּוׁשְ נֹוֵאם ְלִהְתּפַ  ּכְ
ְצָלח א, מ& ר נוֹ ְת חוֹ ׁשֶ  ֶאּלָ ּנוּ  ְוָדַרׁש  ַאֲחָריו ּתָ ּסֵ  ְלַאַחר. ְלֵביתוֹ  ׁשּובלָ  ִמּמֶ ֹמַ!  בַר ׁשֶ קֹולוֹ  ִלׁשְ  בָהַר  רגֵּ ׁשִ , ּבְ

ִביםִמכְ  ִהּלֹות ְלָכל ּתָ ֶה , ׁש רוֹ מוֹ ְר ַמ  חֹוזְמ בִּ  ַהּקְ ר םּבָ דֹול ֲ!רוֹ צַ  ֶאת ִסּפֵ י, ַהּגָ ְדָרׁש  ּוָבּתֵ  לֵ! נָּ ִה לְ  ֵהֵחּלוּ  ַהּמִ
ָפָניו ל ּבְ ן ׁשֶ ְרׁשָ ִעיר ַהּדַ קּוָפה. ַהּצָ ה ּתְ ל ָקׁשָ ָלָאה ׁשֶ ָאה ְוָיגֹון ּתְ ּלֹא ִיְצָחק לכְ עֶמ  ַ!ל ּבָ  ְלַכף ֹוַח נָמ  ָמָצא ׁשֶ
ַקע ְוהּוא, ַרְגלוֹ  אֹוןִד בְּ  ׁשָ ֹחָרה ּוָמָרה ּכָ ֲאָותוֹ  ֵמרֹב. ׁשְ ִהְפנוּ  ִויִדיָדיו יובָ רוֹ ְק  ַ!ל תוֹ ירוּ ִר ְמ וּ  ּגַ  ְולֹא ףֶר עֹ  לוֹ  ׁשֶ

ַ!ת ִליִמינוֹ  ָ!ְמדוּ  ׁשְ ָמתוֹ  ֶאת ָמַכר ְוהּוא, דדֹ נְ  ְלַהְרִחיק ֶהְחִליט, ָצָרתוֹ  ּבִ ֲ!בּור ִנׁשְ ַצע ּבַ ֶסף ּבֶ . ְוָכבֹוד ּכֶ
הּות רְלַאַח  לֹוְנדֹון ָרהצָ ְק  ׁשְ ֵסִמיָנר ִלְלֹמד ְוֵהֵחל יָנהוִ לְ  רָ!בַ , ּבְ ם. ַלןִלצְּ  ַרְחָמָנא, נֹוְצִרי ּבְ  ָמָצא לֹא םׁשָ  ּגַ

ְדּתוֹ  ֶאֶרץ ְלרֹוַמְנָיה ָחַזר ּוְלַבּסֹוף, ַרְגלוֹ  ְלַכף ֹוַח נָמ  ּלַ חֹות לֹא ,ִהְצָטֵרף םְוׁשָ , ה& רֵמֲא  ּפָ נּוַ!ת לֶא  ׁשֶ  ּתְ
ְרֶזל' רַמ ׁשְ 'ִמ  נּוָ!ה, ַהּבַ ִ , יתִמ יׁשֵ ִט נְ ַא וְ  ִקיצֹוִנית רֹוָמִנית ּתְ ׂשּ הּוִדים תַא נְ ׁשֶ רֹאׁש  ָ!ְמָדה ַהּיְ  ְוָרֲאָתה ָה ינֶ יָ ְע ַמ  ּבְ

ֶהם ֲחלּוֵאי ְלָכל יםִא ָר ְח ַא ָה  ֶאת ּבָ לוּ . ָהרֹוָמִנית ָרהבְ ַהֶח  ּתַ ְמחוּ  ַהּלָ ג לַ!  ׂשָ ָ  ַהּדָ ַפל ןֵמ ַהׁשּ ּנָ  ְוַ!ד, ִליֵדיֶהם ׁשֶ
ְרֵסם ֵהֵחּלוּ  ְמֵהָרה ִעּתֹון ְלִהְתּפַ ִמי ּבָ ָ!ה' 'ַצו ָהַאְנִטיׁשֵ ָ ֲהדּות ֶנֶגד יםיִּ ִס ְר ַא  ַמֲאָמִרים, ַהׁשּ ִנים ֶזה ָהָיה. ַהּיַ ָ ׁשּ  ּבַ
ין ּבֵ ה ָהִראׁשֹוָנה ָהעֹוָלם מֹותִמְלֲח  ׁשֶ ִנּיָ ְ ְנָאה ָקׁשֹות ָסְבלוּ  רֹוַמְנָיה יִויהּוֵד , ְוַהׁשּ ִ ה ִמׂשּ ּקָ ל ֲ!מ&  וׂשָ ֵ!  ׁשֶ

ֹוֵנא ֲאָמִרים אּוָלם. ְלַיֲ!ֹקב ַהׂשּ ים ַהּמַ מוּ  ַהֲחָדׁשִ ְחּתְ ּנֶ ם ׁשֶ ׁשֵ בּול' 'ִמיָכֵאל ָהֵ!ט ּבְ  ֶאת ְדִאיגְלַה  ֵהֵחּלוּ , ַהּטָ
ר, ֵהיֵטב ֲ!רּוִכים ַמֲאָמִרים ֵאּלוּ  ָהיוּ . רֹוַמְנָיה ְיהּוִדי ּכָ ּנִ י ָהָיה ׁשֶ ִקי םבָ ְת וֹ כּ  ּכִ ָכל ּבָ ּה  ַהּתֹוָרה ּבְ ּלָ , ּכ&

ט יוָר ָמ ֲא ַמ בְ וּ  ה ְמֵהָרה ַ!ד. ַהּגֹוִיים תנוּ גְ בִּ  ל"ֲחזַ  יֵר בְ ִמּדִ  ַרּבֹות מּוָבאֹות ִצּטֵ ּלָ ל מוֹ ׁשְ וּ , ַהּכֹוֵתב ֶזהּות ִהְתּגַ  ׁשֶ
ְקֶצה ָהַפךְ  ד'ּמָ ַהְמׁש&  ִאיִציק לעכְ 'ֶמ    . רֹוַמְנָיה יֵד ְיהוּ  ברֶ ֶק בְּ  ִמאּוס ֵמֲחַמת ְלמ&

ְלֵהי  ׁשִ ה ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת ּבְ ִנּיָ ְ ל ּה ׁשָ וּ בּ כִּ  ִעם, ַהׁשּ יֵדי רֹוַמְנָיה ׁשֶ ָבא ּבִ ל ָהָאדֹם ַהּצָ  ָ!ְבָרה, רּוְסָיה ׁשֶ
דַהְמ  ַ!ל ָטֳהָרה רּוַח  ְלֶפַתע ּמָ ִליךְ  ֶהְחִליט ְוהּוא, ׁש& ֶרת ֶאת ֵמָ!ָליו ְלַהׁשְ ה ַאּדֶ ֵנִסּיָ  לֶא  ׁשּובלָ וְ  יתִר צְ וֹ נּ ַה  ַהּכְ

ה. יוָק לֹ ֱא  לְוֶא  ַ!ּמוֹ  א, ֶדריוִ  ִאיִציק לעכְ ֶמ  ׁשּוב ָהָיה הּוא ַ!ּתָ ַ!ם ֶאּלָ ַהּפַ בּויֹות ֵ!יָניו ָהיוּ  ׁשֶ ָניו, ּכְ רֹות ּפָ ּסָ  ְמי&
דּוף ָרֶזה ּגּופוֹ  ְוָכל ה ִלּבוֹ . ְוׁשָ יו ַ!ל אֹותוֹ  ִהּכָ וּ  רֹוַמְנָיה יִויהּוֵד , יםִע ׁשָ ְפ נִּ ַה  ַמֲ!ׂשָ  ַ!ל לוֹ  ִלְסלַֹח  ִהְתַקׁשּ
דֹול ֶזקַהנֶּ  ַרם ַהּגָ ּגָ ךְ . ָלֶהם ׁשֶ ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ַ!ל ָנַדד ׁשָ ׁשּוָבה־ּבַ ין ַהּתְ י ּבֵ ּתֵ ֵנִסיּ  ּבָ ֹוִנים ֹותַהּכְ , ְמגּוָריו חֹוזְמ בִּ  ַהׁשּ
ְלֵהי. ּוִפיםְוִסגּ  ֹומֹותצבְּ  ְוָ!ַסק ְצמוֹ ַ!  ֶאת הנָּ ִע  ׁשִ ַנת ּבְ י לוֹ  יקֶהֱ!נִ , ז"תשט ׁשְ  ןלֶ קוּ ּסְ ִמ  זּוְסָיא ֱאִליֶ!ֶזר ַרּבִ

י ּכֹוֵתב הּוא ּבוֹ , ַהְמָלָצה בּתַ ִמכְ  גֶ  הּוא ּכִ ַ!ל רֶד ּבְ ׁשּוָבה ּבַ מּור ּתְ ". ּבוֹ  ְוֶהֱחַזְקּתָ " תוַ צְ ִמ  ּבוֹ  םְלַקיֵּ  ְוֵיׁש  ּגָ
ן רְלַאַח  ָמה־ְזַמן יוַמֲ! ־ַ!ל רּפֵ כַ לְ  ּוְכֵדי, ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ ָ!ָלה ִמּכֵ ל ׂשָ ּלֹא, ַהְנָהָגה ְצמוֹ ַ!  ַ!ל ִקּבֵ  ֵליָהנֹות ׁשֶ

ה ֶטֶרם ֵמַהּזּוַלת ל־ַ!ל ְלָפָניו ִהְתַוּדָ ַא  .ָאיוּטָ ַח ־ּכָ ִמים דַח ּבְ יַ! , ַהּיָ ים יֵר ְמ ִא "ָה  ֶאל ִהּגִ יְז'ִניץ" ַחּיִ ָהה ִמּוִ ּזִ  ׁשֶ
ד אֹותוֹ  לוֹ  ַרֲחָמיו ּוְברֹב, ִמּיָ ִנים ראוֹ ְמ בִּ  ִקּבְ ית לוֹ  ֱ!ִניקֶה  ְוַאף ּפָ ע, ָיָמיו ברֹ ֲ! בַּ . תצֶ יֶּ צ& ְמ  ַטּלִ ּקֵ ּתַ  ִהׁשְ
ַ!ל ׁשּוָבה־ּבַ ֵבר ְוָזָכה ְטֶבְרָיה ִעירבָּ  ַהּתְ בֵ  ְלִהּקָ ׁשָ  ִמיןלְ ָהַ!  תיּבְ ּה  ןַהּיָ ּבָ ְתׁשּוָבה ׁשּובלָ  ָזִכיָת  הּמֶ בַּ " .ׁשֶ , ּבִ

י ָיַדְעּתָ  ְוֵכיַצד ׁשּוָבְתךָ  ּכִ ְתַק  ּתְ לּתִ ַאל"? ּבֵ ַ!ם ִנׁשְ יב, ּפַ י לֹא: "ְוֵהׁשִ ַכְחּתִ י ֵמעֹוָלם ׁשָ י ּכִ ְחּתִ ּפַ ם ִמׁשְ  הּוא ׁשֵ
י, ׁשּובלָ  וֹ ׁש רוּ ּפֵ ׁשֶ , 'ריֶד וִ ' ּנוּ  חּדָ יִ  לֹא ּכִ ח ִמּמֶ בַּ  ְלָאִביו ׁשּובלָ  ְיהּוִדי לוֹ ָיכ ְוָתִמיד, ִנּדָ ָ ׁשֶ  �                 ".םיִ ַמ ׁשּ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ!ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ָר  -  'ְוגוֹ  ָאִחיָך  ָימּוְך ־ְוִכי הּפָ ִעיר זוֹ  ׁשָ ה' רּוַח  ַ�ל ָהָאָדם ּתָ

ר ָאִחינוּ  ַכן ֲאׁשֶ תֹוֵכנוּ  ׁשָ י ְוָאַמר, ּבְ הּוא ָאִחיָך  ָימּוְך ־ּכִ ׁשֶ
ים ּוַח ר ר ַהַחּיִ תֹוֵכנוּ  ָנַטע ֲאׁשֶ ָהָאָדם ָרָאה ִאם, ְלַחּיֹוֵתנוּ  ּבְ

י ּתֹוָרה ֵהִאיר לֹא ּכִ י ֹותְצ ּמִ בַּ  ְולֹא ּבַ י ָ�ִני ֵאין ּכִ ִמן ִאם ּכִ
יְך  ָידוֹ  ָטהּוָמ , ֹותְצ ְוַהּמִ  ַהּתֹוָרה ְך ּמָ ִע , ְוהֹודוֹ  אֹורוֹ  ְוֶהְחׁשִ
רּוׁש  ְתמֹוֵטט ּואה ְך ּמָ ִע  ֱהיֹותוֹ  ְלַצד ּפֵ ּנִ ּזּוָלְתךָ  ,ׁשֶ ָהָיה ׁשֶ
ׁש  ְוִתְמָצא, סֹופוֹ  ְוַ�ד ָהעֹוָלם ֹוףּס ִמ  ֵמִאיר אֹורוֹ  ַבּקֵ ּיְ ה' ׁשֶ

ר ָהרּוַח  לוֹ  ְלַהֲחִזיר ֲאׁשֶ אֹוְמרוֹ  ָנּה ָת נְ  ּכַ ׁשּוב ְוָהרּוַח  ּכְ ,'ְוגוֹ  ּתָ
מ לוֹ  הנָ ּתְ  ל"זַ  ְוָאְמרוּ  נְּ  וֹ ּכְ ּבוֹ  ְוֶהֱחַזְקּתָ  ה' ַוְיַצו, ְלךָ  ָנּה ָת ׁשֶ
רּוׁש  יִּ  ּפֵ ְתׁשּוָבה ׁשּובָל  קזֵּ ַח ְת ׁשֶ יבוֹ ָה ְל  ּבִ י, נוֹ כוֹ ְמ ִל  ׁשִ ֵאין ּכִ

ָבר ךָ ְל  ֲ�ִמיד ּדָ ָמקֹום ַהִחּיּוִני ָלרּוַח  ַהּמַ בֹוּהַ  ּבְ ְתׁשּוָבה ּגָ : ּכִ
ר ְוָאַמר ב ּגֵ ע. ְותֹוׁשָ י ,ּדַ רֹות ייֹוְדֵ�  ָאְמרוּ  ּכִ י, ה'ַל  ִנְסּתָ ֵיׁש  ּכִ

ִחיַנת סֹוד ָאָדםּבָ  ִביָאםְמ  ה'ׁשֶ  ְנָפׁשֹות ּבְ ְלִסּבֹות ָהִעּבּור ּבְ
ִאים ֵיׁש , ְידּועֹות ּבָ ֲ�שׂ  ָהָאָדם ִעם ֹוֵררְלִהְתגּ  ׁשֶ ֵאיֶזה ֹותוֹ ּבַ

ֵדי הוָ ְצ ִמ  ף ּכְ ּתֵ ּתַ ה ְלִהׁשְ ֲ�ׂשֶ ּמַ ָאה ְוֵיׁש , ֶזהבָּ  ְוזֹוֶכה ּבַ ּבָ ׁשֶ
ֶבת ֶ ְפָלאוֹ  ְלִסּבֹות ּוִמְתַיׁשּ ר תמ/ ִתּקּון ה' ִהְפִליא ֲאׁשֶ ּבְ

ָפׁשֹות ֵניֶהם ּוְכֶנֶגד, ַהּנְ ר ָאַמר ׁשְ ֶנֶגד, ְך ּמָ ִע  ַחיָו  בׁשָ ְותוֹ  ּגֵ ּכְ
ָפׁשֹות ב' ִאים ַהּנְ ּלֹא ַהּבָ ְעּתוֹ  ׁשֶ הּוא ִמּדַ ׁשֶ ׁשּובָל  קזֵּ ַח ְת ִמ  ּכְ
ּלֹא עֹוד רֵה ְוִיזָּ  .ְתׁשּוָבהבִּ  יךְ  ׁשֶ ִריםְוַהגָּ  רּוחוֹ  אֹור ַיְחׁשִ

ח־ַאל אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, ִאּתוֹ  ּקַ ֶ  הַמ , ֵמִאּתוֹ  ּתִ הּמֶ ּובַ  ,ּבוֹ  ׁש יֶּ ׁשּ
ְך בְּ  יתְר ַמ ּוְב  ֶנׁשֶ ר ּבִ ֲאׁשֶ יָך ֵמֱאלֶֹק  אָת ֵר ְויָ , ָסמּוךְ בְּ  ֲאָבֵאר ּכַ

רּוׁש  י ּפֵ ָפׁשֹות קֶל ֵח  ֵמאֹורוֹ  ּכִ הֹורֹות ַהּנְ לוֹ  בׁשֵ ָה  ַהּטְ
ְקּדֹונוֹ  ׁש , ּפִ ֲחִזיר ְך ּמָ ִע  ָאִחיָך  יֵח ְו  עֹוד ּוְמַבּקֵ ּיַ ֶפׁש  ׁשֶ ַהּנֶ

תֹוָס  ֶאְמָצעּות תַחּיוּ  פֹותּבְ ר ַהּקֶֹדׁש  ֲ�בֹוַדת ּבְ , ה' הוּ ּוָ ִצ  ֲאׁשֶ
ָאְמרוּ  ַגםֲה וַ  מוֹ  לוֹ  ָנהּתְ  ׁשֶ נְּ  ּכְ ַצד ֶזה, ְלָך  ָנּה ָת ׁשֶ

קּות ּפְ   ְוכּו': ַהִהְסּתַ
י ָרֵאל־ְבֵני ִלי־ּכִ ק ָצִריְך  - 'וֹ ְוג ֲ'ָבִדים ִיׂשְ ל ַפ ּכָ  הּמָ ָל  ְלַדְקּדֵ

י ְוִנְרֶאה, ֵהם יַד בָ ֲ�  ֲ�ָבִדים לֹוַמר ן ּכִ ֶזה־ַ�ל לֹוַמר ְיַכּוֵ
ֶרךְ  י, ַהּדֶ ָרֵאל ְבֵני ִלי ּכִ ֶטן םָר ּקָ ִע ֵמ  ֲ�ָבִדים ִיׂשְ ּוֵמֵהָריֹון ִמּבֶ

ׁשֶֹרׁש  ּלֹא ֲהַגם, ַנְפׁשֹוָתם ּבְ ְצַרִים מֹוִציָאם ָהָיה ׁשֶ   , ְוכּו':ִמּמִ

  
  

י"ד באייר הוא 'פסח שני', שחל תמיד באותו יום 
בשבוע בו חל יום שני של חג הפסח. בלשון חז"ל 
נקרא 'פסח קטן', ובו מקריבים קרבן פסח מי שלא 
הקריב קרבן פסח במועדו. במגילת תענית מוזכר יום 
זה כיום שמחה, אין מספידים בו ואין מתענים בו. 

אומרים רבים אין אומרים בו תחנון, אולם יש 
  שבטלה מגילת תענית אחר החורבן ואומרים תחנון. 

היעב"ץ כתב, שהטעם שנקבע יום זה לפסח שני, על 
אף שדי היה להם בשני שבועות להיטהר מטומאתם, 
מפני שבשנה הראשונה לצאתם ממצרים אכלו 

  מצות עד ליל ט"ו באייר, והקדושה נמשכת עד אז. 
�  

ג את יום בדורות האחרונים השתרש המנהג, לחגו
הילולת התנא רבי מאיר בעל הנס ביום י"ד באייר, 
אולם אין מקור קדום לזה, וה"שדי חמד" כותב, 
שהדבר נקבע בידי אנשי טבריה, כדי שעולי מירון 
יעברו דרכם ויתמכו בהם. יש אומרים שנפטר 
בחנוכה בראש חודש טבת, והשתמר המנהג להדליק 

ז בפרשת ביום זה נר לכבוד נשמתו. יש שמצאו רמ
בהר שקוראים בתקופה זו, שהתיבות "משה בהר" 
נוטריקון הילולא של רבי מאיר בעל הנס, וכן אמרו 
שבהלל נאמר פעמיים "נדרי לה' אשלם" בפסוק י"ד 
ובפסוק י"ח, לרמז לי"ד באייר ולי"ח באייר, שתי 
ההילולות של רבי מאיר ורשב"י, שבהן נודרים שמן 

יים את הנדר. למאור וצדקה לכבודם וצריך לק
התנא רבי מאיר בעל הנס היה מצאצאי נירון קיסר 
שהתגייר, ושמו המקורי היה נהוראי או מישא, 
ונקרא מאיר על שהאיר עיניהם של ישראל בהלכה. 
אשתו ברוריה היתה בתו של רבי חנינא בן תרדיון 
מהרוגי המלכות, והיתה בקיאה בתורה. רבי מאיר חי 

, ונפטר בשנת כוכבא־בתקופה שלאחר מרד בר
ג'תתפ"א. לא ברור אם הוא הנקבר בטבריה, ויש 
  אומרים שהנקבר שם הוא אדם אחר בשם רבי מאיר. 

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ
 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  
  
אי בִּ ַר  ַרּגָ ל ּה ָר וָ ְר ּפַ , טְס קוּ לְ ֶא ֵמ  קנְ ַר ְפ  לבְ יְ ַפ  ׁשְ יר היָ ָה , ָנהבְ קוֹ  ָהִעיר ׁשֶ ְפָלג ָ!ׁשִ ְרָסם ֶחֶסד ּוַבַ!ל מ& . ְמפ&

הּמִ ַה  מּוָבן אלֹ ְמ בִּ  ְצָדָקה רֹוֵדף ָהָיה הּוא ָהָיה ַרּבֹות ּוְפָ!ִמים, ּלָ ׁשֶ  ָיָדיו ֶאת ּתֹוֵחב היָ ָה , ָדָקהצְ לִ  עִנְתבָּ  ּכְ
ֶסף ְמֵגַרת לֶא  ּלוֹ  ַהּכֶ אְמ , ׁשֶ ִלי יונָ ְפ ָח  ַמּלֵ ה רּפֹ ְס לִ  ִמּבְ ּמָ ָיָדיו ָ!ָלה ּכַ ל ֶאת ּוַמֲ!ִניק, ּבְ ֶסף ּכָ . ְצָרךְ נִּ לַ  ַהּכֶ

ַ!ם ֶרת ֶאת ֶהֱ!ִניק ּפַ ָ!ר ַאּדֶ ֵ ּלוֹ  ַהְיָקָרה ַהׂשּ ָ!ַמד ֶאָחד םָחכָ  ְלַתְלִמיד ׁשֶ ָרֵאל ְלֶאֶרץ תַלֲ!לוֹ  ׁשֶ , ִיׂשְ
ַה  טּות ְפִטירוֹ ּבְ ַפׁשְ ה: "ּבְ י רֵת וֹ י ֶזהלָ  ָזקּוק ַאּתָ ּנִ ַ!ם". ִמּמֶ ֵביתוֹ  הָס נְּ כַּ ְת ִה  ּפַ ל ֲאֵסָפה ּבְ ים ׁשֶ ִדים ֲאָנׁשִ , ִנְכּבָ

ַלּבֹוְדָקא א'בָ 'ּסָ ַה  ּוָבֶהם ַ!ל ִצְלֵצל. ִמּסְ ִית ּבַ ֲ!מֹון ַהּבַ ּפַ הּוא, ּבַ ׁשֶ ָכְך  ןַסּמֵ ְמ  ּכְ ִית ְלעֹוֶזֶרתּבְ בֹוא ַהּבַ ּתָ  ׁשֶ
יׁש  ה ְלַהּגִ בֹוא הׁשָ ׁשְ וֹ בּ  ָהעֹוֶזֶרת אּוָלם, ִחיםָלאֹוְר  ּתֵ י ִצְלֵצל. ִמּלָ א ַרּבִ ַרּגָ  ִהיא ַאךְ , ׁשּובוָ  ׁשּוב לבְ יְ ַפ  ׁשְ

ָאה לֹא ֵביְתךָ  ַמְנִהיג ֵאיְנךָ  ַמּדּוַ! : "ְוָתְמהוּ  ָהאֹוְרִחים ָראוּ . ּבָ ַמַ!ת ּבְ ךְ "? יֹוֵתר ֲחמּוָרה ִמׁשְ י ִחּיֵ א ַרּבִ ַרּגָ  ׁשְ
ךְ ־ַ!ל ֲהֵרי: "ִסּפּוקבְּ  ְוָאַמר לבְ יְ ַפ  י לגֵ ּתָ  ּכָ י, ַנְפׁשִ ל ּכִ ַפַחד ירוּ ׁשָ  ֲהֵריִני יַמ יָ  ּכָ א ּבְ ּמָ ל ֲאִני ׁשֶ  אולָ בְּ  ִנְכׁשָ

ל ָ!ה אּוָלם, ְך'ֶר ָפ בְּ  וֹ ב ְרֶדהִת ־'לֹא ׁשֶ ׁשָ ֲאִני ּבְ ֵאיןִלְראֹות  ַח נֹוכֵ  ׁשֶ  ֲהֵריִני, יַת ְר ׁשָ ְמ  ַ!ל ֶלתֶט וּ מ יֵאיָמִת  ׁשֶ
ַדי ֲאִני ְויֹוֵדַ!  ךְ כָ בְּ  ִמְתַנֵחם ּיָ   ". ֶזה ָחמּור ֵמָ!ֹון תְנִקּיוֹ  ׁשֶ

�  
י ַכי ַרּבִ ְדבֹוְרָנא ָמְרּדְ בֹוָדם ַ!ל ְמֹאד רָה ִנזְ  ָהָיה ִמּנַ ל ּכְ ָרֵאל ׁשֶ ַמר ִיׂשְ ּלֹא ְצמוֹ ַ!  ֶאת ְוׁשָ  ָחִליָלה ַיֲ!בֹר ׁשֶ

ל ַקל דנוּ ְד נִ  ַ!ל ֲאִפּלוּ  ָפ  וֹ ב ְרֶדהִת ־לֹא" ׁשֶ ע ְלַאַחר ."ֶרךְ ּבְ ּקֵ ּתַ ִהׁשְ ה ִהְזִמין, אנֶ ֶט יׁשְ בִּ  ִעירבָּ  ׁשֶ ּמָ  ֵליֲ! בַּ  ּכַ
ֵני ְמָלאָכה ָרֵאל ִמּבְ ת ִיׂשְ ה לֹא הּוא אּוָלם, ָטֳהָרה הוֶ ְק ִמ  ִלְבִנּיַ ֵני, תוֹ וּ חכְ נוֹ בְּ  ַרק ַלֲ!בֹד ָלֶהם ִהְרׁשָ  ִמּפְ
ׁש  ָחׁשַ א ׁשֶ ּמָ ְכָמם ַ!ל ַהּפֹוֲ!ִלים ַיֲ!ִמיסוּ  ׁשֶ ה בֹוָדהֲ!  ׁשִ י יֹוֵתר ָקׁשָ ׁש , ִמּדַ יַח  ּוִבּקֵ ּגִ  ְוַ!ל ֲ!ֵליֶהם ְלַהׁשְ

ִריאּוָתם נֹוָסף. ּבְ ָלאָכה רכַ ׂשְ לִ  ּבְ ֶהֱ!ִניק ַהּמְ ם ָלֶהם ַמֲ!ִניק היָ ָה , ַהּפֹוֲ!ִלים ְלָכל ׁשֶ ה, ֲאִכיָלה ּגַ ִתּיָ  ׁשְ
יֹומוֹ  יֹום רבַ ּדְ  ְוִליָנה יָת  יִלְבנֵ  ַאף ּדֹוֵאג ָהָיהוְ , ּבְ ל םּבֵ . ַמְחסֹוָרם לכָּ ֵתן ָלֶהם ְונוֹ  ָלאָכהּמְ בַּ  ָהעֹוְסִקים ׁשֶ

ּה  ִהְתַנֲהָלה ָהֲ!בֹוָדה יָון, ְלִאּטָ י ִמּכֵ ָהַרּבִ ֲ!בֹוַדת ָ!סּוק ָהָיה ׁשֶ רֹב ַהּקֶֹדׁש  ּבַ עֹות ּבְ ְתִפּלֹוָתיו, ַהּיֹום ׁשְ  ּבִ
ָ!ִמים ְוַרק, יוְוִלּמּוָד  ם ְוַ!ל ַהּפֹוֲ!ִלים ַ!ל דעֹוֵמ  ָהָיה ֹחֶדׁש בַּ  רּפָ ְס ִמ  ּפְ לוּ . ְמַלאְכּתָ  תוֹ ירוּ ִס ְמ  ֶאת ָראוּ  ַהּלָ

דֹוָלה ל ַהּגְ י ׁשֶ ם ָהַרּבִ ּלֵ ׁשַ ּמְ ֵכֶפל ָלֶהם ׁשֶ ְפַלִים ּבְ יַ!  ּכִ ּגִ  ַלֲ!בֹד םיֶה נֵ ְת ָמ  ֶאת ָחְגרוּ  ְוָלֵכן, ָלֶהם ֵמַהּמַ
נֶ בְּ  ֵדי ֶמֶרץ הִמׁשְ ּלֹא ּכְ ְהֶיה ׁשֶ ַ!ם. םִחנָּ  םּתָ ְר ּכ& ׂשְ ַמ  ּתִ י ָ!ַמד ַאַחת ּפַ  ַהּפֹוֲ!ִלים ֶאת ִלְראֹות ָהַרּבִ

ם ְמַלאְכּתָ ה, ּבִ ִאים ּפֹוֲ!ִלים ינֵ ׁשְ  רֹוֶאה הּוא ְוִהּנֵ ק ְמַמּלְ ְקֶוה ִמּבֹורֹות חֹול ִעם ֶאָחד ׂשַ ָחְפרוּ  ַהּמִ , ׁשֶ
ֵניֶהם ִאים ַיַחד ּוׁשְ ק ֶאת נֹוׂשְ יֵדיֶהם ַהחֹול ׂשַ ְע . ּבִ ֵני ַרק ַמּדּוַ! : "ֲאֵליֶהם ְוָקָרא יָהַרבִּ  ֵזַ! ִהְזּדַ ים ׁשְ  ֲאָנׁשִ
ִאים ק נֹוׂשְ עֹוד ֲאִני רֹוֶצה? דבֵ כָּ  ּכֹה ׂשַ נַ  ׁשֶ עוּ  םיִ ׁשְ ֵדי, ָלֶכם ְיַסּיְ ּלֹא ּכְ ַ!ְבדוּ  ׁשֶ ה ּתַ י ָקׁשֶ יךְ ", ִמּדַ  ְוִהְמׁשִ

או ַ!ל ָחִליָלה ַיֲ!בֹר לֹא ה'לֶ כְ ּדְ ְר ָמ : "ְוָקָרא ל ַהּלָ ָפ  וֹ ב ֶדהְר ִת ־'לֹא ׁשֶ ָבר ייֹוְדֵ! ". ֶרְך'ּבְ ָראוּ  ּדָ ק ֶאת ׁשֶ ַ  ַהׂשּ
ֲאִפּלוּ  ַ!ד, טָ! מ&  ּכֹה ָהָיה לוֹ ָק ׁשְ ּמִ ׁשֶ , ָאְמרוּ  את ָהָיה ֹולָיכ ֶאָחד ָאָדם ׁשֶ ַקּלּות אֹותוֹ  ָלׂשֵ   ...ּבְ

�  
י ֵאֶצל ית תוֹ צְ ַהּמִ  רכַ ׂשְ בִּ  ָהֱאמּוָנה ָהְיָתה, יץבִ נוֹ וֹ ׁש ְר גֵּ  יֹוֵסף ְראּוֵבן ַרּבִ מוֹ , ּוְברּוָרה מּוָחׁשִ ם ּכְ  ִיְרָאתוֹ  ּגַ
ֵני ַ!ם. ִקּיּוָמן־ִאי ַ!ל ָהעֶֹנׁש  ִמּפְ ד ּפַ מֹוָסד ָחׁשַ ם ּבְ ּיָ י, ְמס& י יֹוֵתר ָהעֹוְבִדים ֶאת ֵהם ַמֲ!ִביִדים ּכִ . ִמּדַ

ׁש  ָהַרב הֹוִציא ּמָ ַתח, ְקָראיִּ וַ  ח& ָר  ֶאת ּפָ סּוִקיםַה  ֶאת ִלְקרֹא ְוֵהֵחל, ַהרבְּ  תׁשַ ּפָ " ךְ ּמָ ִע  ָאִחיךָ  ָימּוךְ  ְוִכי: "ּפְ
ה־לֹא, "'ְוגוֹ  ָפֶרךְ  בוֹ  ִתְרּדֶ ךְ ־ַ!ל ָחַזר ".ֵמֱאלֶֹקיךָ  ְוָיֵראָת  ּבְ ה ּכָ ּמָ ָ!ִמים ּכַ ַרץ ְוָאז, ּפְ  אָת ֵר ְויָ " ְוָקָרא ִכיבְ בִּ  ּפָ
יתוֹ  יִלְבנֵ  ְוָאַמר, ָך"ילֶֹק ֵמֱא  י ֶאת ְלַהְזִהיר ָצִריךְ : "ּבֵ ךְ ־ַ!ל ֹוָסדמ אֹותוֹ  ָראׁשֵ   "!'ךָ יֵמֱאלֶֹק  אָת ֵר ְויָ ', ּכָ

�  
י ָרֵאל ַרּבִ ַ!ל ֶיְבְסִקיַקנְ  ַיֲ!ֹקב ִיׂשְ ֶדֶרךְ  ֶנֱ!ַזר היָ ָה ", ַיֲ!ֹקב ְקִהּלֹות" ּבַ ָלל־ּבְ ים ּכְ ֲאָנׁשִ ָהיוּ  ְקבּוִעים ּבַ  ׁשֶ

ִעים ַהת לוֹ  ְמַסּיְ ַהּגָ ַ!ם. ְסָפָריו ּבְ יעוּ , ַאַחת ּפַ ים תנוֹ וֹ ילְ גִּ  ְלֵביתוֹ  ִהּגִ ית ֲחָדׁשִ פּוס־ִמּבֵ ָההלְ  ַהּדְ  דָח ְוֶא , ַהּגָ
ָ ׁשֶ  יובָ ָר קֹ ּמְ ִמ  יַ!  ִיתבַּ בַּ  הָה ׁשּ ָכךְ  לוֹ  ַ! ְלַסיֵּ  ַ!ְצמוֹ  ֶאת ִהּצִ ן רְלַאַח  ַאךְ , ּבְ י ִנְקְרעוּ  ִמּכֵ ּפֵ  ָרָאה. הָה גָּ ַה ַה  ּדַ
ִהּלֹות"ַה  ָכךְ " ַיֲ!ֹקב ּקְ ַמִים־ִמן ןִסּמָ  ּבְ ָ ִהׁשְ  ַ!ל ַהׁשּ ׁש ׁשֶ ּמֵ אֹותוֹ  ּתַ או ַ!ל ְוָ!ַבר ָאָדם ּבְ ל ַהּלָ  ְרֶדהִת ־לֹא" ׁשֶ
ׁש  ָרָצה לֹא, ּמּוׁש ׁשִ לְ  ְראּוִייםין יִ ֲ!ַד  ָהיוּ  תנוֹ יוֹ לְ גִּ ַה ׁשֶ  ְוַאף", ֶרךְ ָפ בְּ  וֹ ב ּמֵ ּתַ ֶהם ְלִהׁשְ ׁש , ּבָ ְלחוּ  ּוִבּקֵ ׁשְ ּיִ  לוֹ  ׁשֶ

ית פּוס־ִמּבֵ ים תנוֹ יוֹ לְ גִּ  ַהּדְ יתוֹ ־ִלְבֵני .הָה גָּ ַה לְ  ֲחָדׁשִ ְמהוּ  ּבֵ ּתָ ךְ ־ַ!ל ׁשֶ ֶנֱחָרצּות ָאַמר ּכָ  ,ֵאּלוּ  תנוֹ יוֹ לְ גִּ : "ּבְ
ֲ!ֵבָרה םָד סוֹ יְּ ׁשֶ  ר־ִאי, ַהּתֹוָרה־ִמן ָלאו ַ!ל ּבַ ׁש  ֶאְפׁשָ ּמֵ ּתַ ֶהם ְלִהׁשְ ַסת ּבָ ל רֶפ ֵס  ְלַהְדּפָ ְבֵרי ׁשֶ ". ּתֹוָרה ּדִ

ָכָדיו ֶאָחד ִעם ֵאַרע ַאֵחר ִמְקֶרה ּסִ , ִמּנְ ַ!ם לוֹ  ַ! יֵּ ׁשֶ ִסּדּור ּפַ ָ!ה תנוֹ יוֹ לְ גִּ ַה  ּבְ ׁשָ ֶחֶרת ּבְ ְיָלה ְמא& ּלַ  אּוָלם, ּבַ
ל ִלּבוֹ  ִהּלֹות"ַה  ׁשֶ א, נֹוְקפוֹ  ָהָיה" ַיֲ!ֹקב ּקְ ּמָ יִנים ׁשֶ ֵני לוֹ  ַמְמּתִ יתוֹ  ּבְ ל ּבֵ ֶכד ׁשֶ ִית ַהּנֶ ּבַ  ִמְצַטֲ!ִרים ְוֵהם, ּבַ
ָ!ה רוֹ ְד ָ! ֵה  ַ!ל ׁשָ ֶחֶר  ּכֹה ּבְ ָ לַ . תְמא& ה ְואׁשּ ֶכד ִנּסָ יַ!  ַהּנֶ ל רּוחוֹ  ֶאת ְלַהְרּגִ  זנֹ גְ לִ  ֶהְחִליט ּוְלַבּסֹוף, בוֹ ָס  ׁשֶ
ל ֶאת ֵדי, תנוֹ יוֹ לְ גִּ ַה  ּכָ ּלֹא ּכְ בֹוא ׁשֶ ּבֹון ַ!ל ּתֹוָרתוֹ  תצַ ְרבָּ ַה  ּתָ ִהי ַ!ְוָלה ֶחׁשְ ְלׁשֶ ָרֵאל ָאָדם ִעם ּכָ ׂשְ   . ִמּיִ

�  
ד נּוַ!ת ְמַיּסֵ י ,רָס ַהּמוּ  ּתְ ָרֵאל ַרּבִ ְנֶטר ִיׂשְ ַ!ם ִנְקַלע, ַסּלַ ל ְלֵביתוֹ  יוָד דוּ נְ בִּ  ַאַחת ּפַ  חוֹ ְר ֵא ׁשֶ , ֶאָחד ְיהּוִדי ׁשֶ

ָכבֹוד דֹול ּבְ ֵני ְוָכל ּגָ ִית ּבְ ֵ!ת. ּוְרצֹונוֹ  ְפצוֹ ֶח  ֶאת אלֵּ ְלַמ  ןכֵ ָה  ָ!ְמדוּ  ַהּבַ ה ּבְ ּדָ &! ֵני ַאֲחָריו ָ!ְקבוּ , ַהּסְ ִית ּבְ  ַהּבַ
ָרָכיו ֶאת ִלְראֹות ֵדי, יוגָ ָה נְ ִמ וּ  ּדְ ּנוּ  ִלְלֹמד ּכְ ה ָכהלָ ֲה  ִמּמֶ ֵ!ת ָראוּ  םָת יָא לִ ְפ לִ וְ , ְלַמֲ!ׁשֶ ּבְ  ָיָדיו ְנִטיַלת ׁשֶ
ה ּדָ &! עּור םְמצֵ צִ , ַלּסְ ׁשִ ִים ּבְ ְמַ!ט ָיָדיו ֶאת ְוָנַטל ַהּמַ ֵדי ַמִים ּבִ אוּ . חֹוָבה ְיֵדי ָלֵצאת ּכְ ּלְ  ָהעֹוְמִדים ִהְתּפַ

ן, ךְ כָּ ־ַ!ל ּכֵ ְבֵרי ֶאת ֵהיֵטב ָיְדעוּ  ׁשֶ ַמּסֶ  ל"ֲחזַ  ּדִ ת תכֶ ּבְ ּבָ י, ׁשַ ּמִ נּ  ׁשֶ  נֹוְתִנים, ַמִים םיִ נַ ְפ ָח  ְמלֹא ָיָדיו לֵט וֹ ׁשֶ
ָ ־ִמן לוֹ  רּוִיים ָהיוּ  לֹא ְוַאף, ּוְבָרָכה טֹוָבה םיִ נַ ְפ ָח  אְמלֹ  םיִ ַמ ַהׁשּ ַנת ָאז ׁשְ ׁשְ ִים תֶר ּצֹ בַּ  ּבִ ַהּמַ ִנים ׁשֶ  ִנּתָ
הִמ בְּ  י ָרָאה. ְמׂשּוָרהּובִ  ּדָ ָרֵאל ַרּבִ ם ָרִאיִתי: "ָאְזָנם־ֶאת רבֵּ ְוׂשִ  םָת יָה ִמ ּתְ  ֶאת ִיׂשְ ד ֶאת ָרִאיִתי ּגַ ִים ּכַ  ַהּמַ

דֹול עֹוֵמד ַהּגָ ם ָרִאיִתי אּוָלם, ָיַדִים ִלְנִטיַלת ןכֵ ָה  ׁשֶ י ּגַ ֶרֶתת ּכִ ֵביְתֶכם ַהְמׁשָ ּה  ָקׁשֹות טֹוַרַחת ּבְ ֶלְכּתָ  ּבְ
ֹאבלִ  ְרָחק ַמִים ׁשְ ַחת ּכֹוַרַ!ת ְוִהיא, ִמּמֶ א ּכֶֹבד לֶט נֵ  ּתַ ָ ׂשּ י. ַהּמַ י ָאַמְרּתִ ִלּבִ ר לֹא מּוָטב, ּבְ ִמְצוַ  ֲאַהּדֵ  תּבְ

ר, ָיַדִים ְנִטיַלת ֶאֱ!ֹבר ֵמֲאׁשֶ או ַ!ל ָחִליָלה ׁשֶ ל ַהּלָ ָפ  וֹ ב ְרֶדהִת ־'לֹא ׁשֶ   ".  ֶרְך'ּבְ
�  

  

י" ִבים ֵגִרים־ּכִ ם ְותֹוׁשָ ִדי ַאּתֶ ם - " ִעּמָ ר ּגַ ֲאׁשֶ ֵני ּכַ ָרֵאל ּבְ רּוִיים  ִיׂשְ לוּ ׁשְ ּגָ ֶאֶרץ ִריםגֵּ  ְוֵהם תּבַ ם, ָלֶהם לֹא ּבְ ּבָ ַה  ָלֶהם אֹוֵמר ָאז ּגַ ם" ה"ּקָ ִדי ַאּתֶ    הּוא ַאףׁשֶ ", ִעּמָ
ָרֵאל ִעם ִנְמָצא לּות ִיׂשְ ּגָ מוֹ , ּבַ ְרׁשוּ  ּכְ ּדָ ה" ל"ֲחזַ  ׁשֶ ּמָ ָרֵאל ֲחִביִבים ּכַ ּבָ ַה  ִלְפֵני ִיׂשְ ל ה"ּקָ ּכָ לוּ  ָמקֹום ׁשֶ ּגָ ֶהם ָנהיִכ ׁשְ  ׁשֶ ֲ'ִתיִדים ְוַאף ,ִעּמָ ׁשֶ   מאורי אור)(". לֵא גָּ ִל  ּכְ

  
ָהיוּ , קֹוְצק יֵמֲחִסיֵד  דָח ֶא  ֲחִריפוּ  ְידּוִעים ׁשֶ  ְלׁשֹוָנם תּבַ
ַ'ם הָא ָר , ָהֱאֶמת ַאַחר םׂשָ וּ ּפ ִח ְב וּ  ׁשּוט ִאיׁש  ּפַ , ֶאָחד ּפָ

ֶהְרָאה יַ'ְצמֹו  ׁשֶ ַלּפֵ ֶאָחד חּוץ ּכְ ָ  ּכְ מֹ  ּוַ' קַהׁשּ  ִחיןּבְ
ִהְתַלֲהבּות ַ'ל־לֶא  ֵהִניף ָיָדיו ְוֶאת תוּ לְד גַ ּדְ  ה ּבְ ּמֶ . ְמד(
סּוק ׁש ִנְדָר  ָ'ֶליָך : "לוֹ  ְוָאַמר ֶהָחִסיד ְך ֵח גִּ  ת ַהּפָ ָפָרׁשַ  ּבְ
ה ָאִחיָך  ִאם - ָאִחיָך' ָימּוְך  'ְוִכי, ַהרּבְ   ְצמוֹ ַ'  ֶאת ַיֲ'ׂשֶ

ִאּלוּ   הַמּטֶ  הּוא - ָידֹו' ָטה'ּוָמ  ְוַאף, ין'ִח 'מֹ ּבְ  קּוַ' ׁשָ  הּוא ּכְ
י ָיָדיו ֶאת ַלּפֵ עֹוד הָל ַמְע  ּכְ ַה , 'ָך ּמְ 'ִע ּבְ  קּוַ' ׁשָ  הּוא ּבְ  יְבֵל ּבְ

ה ָהעֹוָלם ם ֲאַזי, ַהּזֶ ַקּיֵ ְך  ֶאת ּבוֹ  ּתְ סּוק ֶהְמׁשֵ  'ְוֶהֱחַזְקּתָ  ַהּפָ
ה, ּבֹו' ּנוּ  ֲ'ׂשֵ ַנז( קזְ חוֹ  ִמּמֶ ּכְ ְלׁשֹון ַאׁשְ חֹוק ּבִ א )ׂשְ  ּוְתַמּלֵ

יָך    "...תוֹ ילוּ ִס ְכ וּ  תוֹ וּ ׁש ּפְ ִט  ַ'לְוִגחּוְך ִהּתּול  ּפִ

  

  

  
ּיּוִטים ַאַחד ְרָסִמים ַהּפִ ר ַהְמפ( ִחּבֵ י ׁשֶ  המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ

ִבירֹול־ןּבְ ִא  ּיּוט הּוא, ּגְ לֹום" ַהּפִ ח ִדיּדוֹ ־ְלֶבן ׁשָ  ַהּצַ
ֵני ִריםְמׁשֹוְר  אֹותוֹ ", ןמוֹ ְד ַא ָה ְו  ְזָרח ֲ'דֹות ּבְ  ַהּמִ

ִעּתֹות פֹותּוַב  ְמָחהׂשִ  ּבְ ל ַהּקָ ְמַחת ׁשֶ  ָהיוּ . ּתֹוָרה ׂשִ
ְמהוּ  ּתָ ן" חּסָ ַהּנ(  ַ'ל ׁשֶ ֲהֵרי", ִדיּדוֹ ־ּבֶ ּבָ ַה  ׁשֶ ל ה"ּקָ  ִנְמׁשָ

יר ָאְמָנם ׁשִ יִרים ּבְ ִ  ְוָלֵכן, ּדֹוד־ְלֶבן לֹא ַאְך  דְלדוֹ  ַהׁשּ
ִה  ִמי ֵיׁש  ִמּלֹות יּהַ גִּ ׁשֶ יר ּבְ ִ ִריְך  ַהׁשּ ּצָ לֹום" לֹוַמר ׁשֶ  ׁשָ
" ּתֹוָרה אֹור"ּבְ  ַאְך ". ִדיּדוֹ ־ְלֶבן" קֹוםְמ ּבִ " ִדיּדוֹ  ְלָך 

ֶ  הַמ  ֶאת ט"ַס  ן"ָמ ֱא נֶּ ַה  ֵמִביא ְרׁשוּ ׁשּ ֲ'ֵלי ּדָ  ַהּתֹוָספֹות ּבַ
סֹוף ֵתנוּ ּפָ  ּבְ סּוק ַ'ל ָרׁשָ  ּדֹדוֹ ־ֶבן אוֹ  דֹדוֹ ־אוֹ : "ַהּפָ

ּבָ ַה  ֶזה דוֹ ּדֹ ", ִיְגָאֶלּנוּ  יַח ַהּמָ  ְך ֶל ֶמ  ֶזה דוֹ ּדֹ ־ןּבֶ , ה"ּקָ  ׁשִ
ֱאַמר ּנֶ ִני ֵאַלי ָאַמר ה'" ּבוֹ  ׁשֶ ה ּבְ  ַהּיֹום ֲאִני ַאּתָ
יָך  ּבָ ַה  ןּבֶ  ֵאפֹוא ְוִנְקָרא" ְיִלְדּתִ ן, ה"ּקָ  ֵבאּורוּ . ַהּדֹוד־ּבֶ
ּיּוט לֹום, הּוא ַהּפִ יַח  ׁשָ ׁשִ הּוא ַלּמָ נוֹ  ׁשֶ ל ּבְ , ִדיּדוֹ  ׁשֶ

בֹות ח ְוַהּתֵ הּוא ִדיּדוֹ  ַ'ל מּוַסּבֹות ןמוֹ ְד ַא ָה ְו  ַהּצַ  ׁשֶ
ּבָ ַה  ֱאַמר, ה"ּקָ ּנֶ גּול ְוָאדֹום ַצח ּדֹוִדי" ּבוֹ  ׁשֶ   ". ֵמְרָבָבה ּדָ
  

  
ים ִנ� ת ׁשָ ֹת� ּבְ ַבע ׁשַ  )  כה, ח( ׁשֶ�

ָבה ִיםַמ ֲ' ּפַ  ַבת ִנְכּתְ ַבע  ּתֵ ָפסּוקׁשֶ� ַטַ'ם ֶזה ּבְ , ביְיִת  ּבְ
יָבה ּה ָת עוּ ָמ ׁשְ ּמַ ׁשֶ  ּבַ , ָרהזָ ֲח ַגם ְו  ְיׁשִ  ִביםיֹוׁשְ  ֹוֵבליּ ׁשֶ

ִלי תוֹ ־לֶא  ְוִאיׁש  ַלֲ'בֹד ּבְ ּזָ   )פניני הפרשה(. ָיׁשּוב ֲאח(
�  

בוּ  ֽ ׁש� ֹו ּתָ ְחּת� ּפַ יׁש ֶאל־ִמׁשְ � )  כה, י( ְוִא

ַטֲ'ֵמי ִ ַר  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ְרָחאַט  ַמֲאִריְך  ּבְ י־ַ'ל י"ׁשּ  ּפִ
ְרָצע ֶאת ְלַרּבֹות, ל"ֲחזַ  ם, ַהּנִ ּגַ ֶהֱאִריְך  ִעְבִרי דֶב ֶ'  ׁשֶ  ׁשֶ
ׁש  ְלסֹוף ָיָצא ְולֹא ַוֲ'בֹוָדתוֹ  ִטְרָחתוֹ  תֶא  ִנים ׁשֵ ם, ׁשָ  ּגַ

ּיֹוֵבל יֹוֵצא הּוא ב ּבַ   )תפוחי חיים(. וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ ־לֶא  ְוׁשָ
�  

יךָ  ּוְך ָאִח� י־ָימ�  )  כה, לה( ְוִכֽ

ַטַ'ם ִ ַר  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ָקָטן ףָזֵק  ּבְ יחוֹ  ַאל י"ׁשּ ּנִ , ִלּפֹל ּתַ
ּקֶֹדם ּפֹ  ׁשֶ ּיִ ַק  לׁשֶ ה לּבְ  ףֵק זָ  הוּ ְוזֶ , ַלֲהִקימוֹ  לוֹ ָיכ ַאּתָ

ָבר תיַפ ִק זְ ּבִ ׁשֶ  ָקָטן ה לוֹ ָיכ ָקָטן ּדָ ילוֹ ְל וּ  ְלזֹוְקפוֹ  ַאּתָ  ַהּצִ
ּלֹא ְך ּבַ  ֲאָבל. ִיּפֹל ׁשֶ יָך  ֶנֱאַמר ֶהְמׁשֵ ּוְך ָאִח! �י־ָימ ְוִכֽ

ךְ  ר־ָל" ְך ְוִנְמּכַ � ַבת ִעּמָ יךָ , ּתֵ ַטַ'ם ָאִח! ָאז ׁשֶ , ִבירּתְ  ּבְ
ָבר הּוא בּבְ  ִנְמָצא ּכְ ל ַמּצָ  ָיַרד ּוְכָבר, רֶב ְוׁשֶ  ִבירּתְ  ׁשֶ

תוֹ  ְרּגָ נִּ  ַ'ד ִמּדַ רׁשֶ   )אמרות ה'(. ְלֶ'ֶבדְלָך  ְמּכַ
�  

ים ִב$ ֹוׁשָ י ַהּתֽ ֵנ& ַגם ִמּבְ    )כה, מה( ְו(

ַטֲ'ֵמי יָבמֹות ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ  ּבִ
ָנה ּוָ ַהּכַ ִבים יְבנֵ ִל  ׁשֶ ּלֹא ַהּתֹוׁשָ ְבַ'ת ׁשֶ ִ ים ִמׁשּ  ָהַ'ּמִ
ֶאֶרץ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ י, ִיׂשְ ְבנֵ  ּכִ  היֶּ ַח ְת  לֹא ֶנֱאַמר ץֶר ָהָא  יּבִ

ל ָמה־ּכָ בֹות תמוֹ ָ' ְט מ(  ְוָלֵכן, ְנׁשָ ַקְדָמא ַהּתֵ  ְזָלאְוַא  ּבְ
ימוּ  ִהְקּדִ קֹום ַ'ןנַ ּכְ  ְלֶאֶרץ ּוָבאוּ  ׁשֶ   )פני יוסף(. ַאֵחר ִמּמָ

�    
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