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יֵבם ְלָאִחיךָ  ׁשִ ב ּתְ   ) כב, א( ָהׁשֵ

י יֵר , יןנִ ְק ַ� וַ  ַאְבָרָהם ַרּבִ ּקִ ֵני  יִמּיַ ַלִיםּבְ ינֹוקֹותץ ְלַקבֵּ  גֵה וֹ נ היָ ָה , ְירּוׁשָ  ּתִ
ל ית־ׁשֶ ן־ּבֵ ׁשַ  ַרּבָ ֳהַרִים ַאַחר ֹקֶדׁש ־תבַּ ּבְ ית לֶא , ַהּצָ ֶנֶסת־ּבֵ םִע  אֹוֵמר היָ ָה וְ , ַהּכְ  ּמָ

ְרֵקי ים ּפִ ִהּלִ ק, ּתְ ר ְמִתיָקה ִמיֵני ָלֶהם ְמַחּלֵ ָאְזֵניֶהם ּוְמַסּפֵ יִקים ִסּפּוֵרי ּבְ  ַצּדִ
ַ�ם. תלוֹ צָ ֱא נֶ  ּוִמּדֹות ר ּפַ ן ֶאָחד ָ�ִני ִאיׁש  ַ�ל דֶמ ֶח י ַה ֵד לְ יַ לְ  ִסּפֵ צָ , טֹוִבים־ּבֶ ּמָ  אׁשֶ

ֶרת ְרׁשֶ ֵבית הרָ ָק יְ  ָזָהב ׁשַ ֶנֶסת־ּבְ ׁש . ַהּכְ ּקֵ , ֲאֵבָדה תבַ ׁשָ ֲה  ִמְצַות םְלַקיֵּ  ָהִאיׁש  ּבִ
ַבר ַ�ל מֹוָדעֹות הלָ ָת וְ  ִציָאה ּדְ ךְ  ַאךְ , ַהּמְ ֶמׁשֶ ָנה ּבְ ִמיָמה ׁשָ  ַאף הֹוִפיַ�  לֹא ּתְ
ָנה,  ָדָ�הַהּמוֹ  תֶא  דָח ֶא  ָאָדם ָראָק , ֶאָחד יֹוםאֹוָתּה.  ש-רֹ ְד לִ  דָח ֶא   ּוָבאַהְיׁשָ
י־ַ�ל ָהֲאֵבָדה־ֶאת ש- רֹ ְד לִ  ַמע. יָה נֶ ִסּמָ  ּפִ ּמָ ־ֶאת ַהּמֹוֵצא ׁשָ ׁש , ִניםַהּסִ ּנוּ  ּוִבּקֵ  ִמּמֶ

ין ְבּדֹק ַ�ד, ְמַ�ט ְלַהְמּתִ ּיִ ּמָ  ִאם ׁשֶ רִא וְ  ָיָצא רצָ ָק  ְזַמן רְלַאַח . ְנכֹוִנים ִניםַהּסִ ֵ  ׁשּ
י ּמָ  ָאְמָנם ּכִ יב קֹוםְמ בִּ  ֲאָבל, יםְנכֹונִ  ִניםַהּסִ ֶרת־ֶאת לוֹ  ְלָהׁשִ ְרׁשֶ ַ ד ַהׁשּ ׁש , ִמּיָ ּקֵ  ּבִ

ד ין ֵמַהְמַאּבֵ ב ָמה־ְזַמן רְלַאַח . ׁשּובוֹ ־ַ�ד ְמַ�ט ְלַהְמּתִ  ַמֲאָכִלים ִעם ְלֵביתוֹ  ׁשָ
מֹוָנה כוּ ְר ּתָ ׂשְ ִה  ְוַאֲחָריו, ׁשֹוִנים ים ׁשְ ט אֹוָתם, ֲאָנׁשִ  ׁש ּוִבּקֵ  ִעירָה  ֵמְרחֹובֹות ִלּקֵ

ף םֵמֶה  ּתֵ ּתַ ת ְלִהׁשְ ּדַ ְס�/ ה ְלֵאיזוֹ  ֵהִבין לֹא דָח ֶא  ַאף. הוָ צְ ִמ  ּבִ ּדָ וָּ  ְס�/  אּוָלם, ָנתוֹ ּכַ
ם ּלָ ה ְוֵהֵסּבוּ  ְיֵדיֶהם־ֶאת ָנְטלוּ  ּכ/ ּדָ /� ה ָמה־ַ�ל ְלָהִבין ִליבְּ , ַלּסְ  ָקם ְלֶפַתע. ְוָלּמָ
ַ�ל ִית ּבַ ַלף, ַהּבַ ֶרת ֶאת יסוֹ כִּ ִמ  ׁשָ ְרׁשֶ ָהבַה  ׁשַ ד ֶאת ׁשּוב ַאלׁשָ וְ , ּזָ  ַהְמַאּבֵ
ּמָ ־ַ�ל ּלוֹ  ִניםַהּסִ יםַהְמס/  ְלָכל ְוֶהְרָאה, ׁשֶ י ּבִ ּמָ  ּכִ ן רְלַאַח . ְנכֹוִנים ִניםַהּסִ  ָ�ַצם ִמּכֵ
ׁשּות ְוָאַמר, ֵ�יָניו־ֶאת ִהְתַרּגְ ם" ּבְ ן מּוָכן ֲהֵריִני, ִיחּוד ְלׁשֵ ּמָ  תִמְצוַ  םְלַקיֵּ  ּוְמז/

ל ֹוָרהַהּת ־ִמן הׂשֵ ֲ�  ְמָחה ּוִמּתֹוךְ ", ֲאֵבָדה תבַ ׁשָ ֲה  ׁשֶ ל ֲ�צּוָמה ׂשִ  ָנַתן, ִמְצָוה־ׁשֶ
ָיָדיו ָהֲאֵבָדה ֶאת ל ּבְ ִסּפּור. ַח ֵר וֹ ָהא ׁשֶ ׁש , ֶזה ִנְפָלא ּבְ ּקֵ י ּבִ  יןנִ ְק ַ� וַ  ַאְבָרָהם ַרּבִ

ִריׁש  ְמָחה ֶאת, ַהּצֹאן ְצִעיֵרי ברֶ ֶק בְּ  ְלַהׁשְ ִ דֹוָלה ַהׂשּ ׁש  ַהּגְ ּיֵ ר חּוׁש לָ  ׁשֶ ֲאׁשֶ  ּכַ
ִמים ל ְמַקּיְ ָנה  ַלֲ�ׂשֹוָתּה  ְולֹא, ִמְצָוה־ּכָ ּוָ ִלי ּכַ ים תוַ צְ ִמ כְּ ּבְ   .ָדהּמָ ל/ ְמ  ֲאָנׁשִ

�  

ְקַהל ־לֹא   ) כג, ג( ה'ָיבֹא ַמְמֵזר ּבִ

י רְלַאַח  ַרּבִ ה ָחִריף ילזִ יְ ַא  ׁשֶ נּות ִהְתַמּנָ אוּ , ְסלֹוִנים ִעירָה  ְלַרּבָ  ֵניִמבְּ  יםבִּ ַר  ֵאָליו ּבָ
ְתלּונֹות ָהִעיר ְרְנֵסי ֶאָחד ַ�ל ּבִ ָהל ִמּפַ יר, ַהּקָ ְפָלג ָ�ׁשִ יף מ/ ַדְעּתוֹ  ְוַתּקִ  רׁשֶ ֲא , ּבְ

רִמ ן כֵ לָ וְ , ָלָרׁשּות ּואה ֹקָרבְמ  ָהלא הוּ  ְתַ�ּמֵ ּקָ ֶהם הׂשֶ וֹ ְוע ּבַ ָכל ּבָ  ָהעֹוֶלה ּכְ
ְרנָ . רּוחוֹ ־ַ�ל ָחה ָהָיה סַהּפַ ּפָ ׁשְ ָפ  ִמּמִ ֵאינוֹ  ַאֲחָריו נוּ ִרנְּ  ַאףוְ , ָלהׁשְ ַרע ׁשֶ , רׁשֵ כָּ  ִמּזֶ

א, תוֹ נָּ ה/ כְ לִ  ִנְבַחר לֹא ַאף ּוֵמעֹוָלם ֹכַח  ַ�ְצמוֹ ־ֶאת ִהְמִליךְ  ֶאּלָ מֹון ַ� רוֹ ַהזְּ  ּבְ . ְוַהּמָ
א ּבָ ׁשֶ י ּכְ ְדָבִרים ּמוֹ ִע  ילזִ יְ ַא  ַרּבִ נָּ  הָר ׂשְ ַהּמִ  ַ�ל ּבִ  הלָּ ַה  ַ�ןָט , ְגֵזָלהבִּ  ְלַ�ְצמוֹ  לַט ׁשֶ

הבְּ  ְצּפָ ָהל: "ְוָאַמר ח/ ד ְוָאַמר ילזִ יְ ַא  יַרבִּ  הַנֲ�נָ "! ֲאִני ֶזה -  ַהּקָ ה: "ִמּיָ  ַמֲ�ׂשֶ
הבִּ  לֹש-ָ אוּ  ׁשְ ּבָ ְטר/  ׁשֶ בָּ ַה  ִלְפֵני ְנָיהּבִ ת, ה"ּקָ ִפּלַ ִפיָה  ּה ָת נָ ֲ� ַט וְ  'ַח בֵּ ְלׁשַ  ינוּ 'ָ�לֵ  ּתְ  ּבְ

ה סֹוף אֹוָתּה  ָקְבעוּ  ָלּמָ ה ּבְ ִפּלָ יםַוֲא , ַהּתְ ה אֹוָתּה  הֹוְפִכים ַהְמַמֲהִרים ָנׁשִ  ִלְתִפּלָ
ה; ֲחטּוָפה ּדָ /� ית ַהּסְ ִליׁשִ ְ ת ַהׁשּ ּבָ ׁשַ ֶאת ַ�ל ִהְתלֹוְנָנה ּבְ י ׁשֶ ּתֵ ּדֹות ׁשְ /�  ַהּסְ

ִדים תָהִראׁשֹונוֹ  רבְּ  ְמַכּבְ  ְוֵכן ;לּוַח ָמ  ְוָדג הלָּ ַח  ַזִיתכְּ ַרק  אֹוְכִלים ּוָבּה , ְוָדִגים ָבׂשָ
א ָהל ָלבֹוא סּורָהָא  ּבָ ּקָ ּלֹא ְוָטַ�ן ּבַ א ָחָטא הּוא ׁשֶ  ָ�ָליו ּוַמּדּוַ� , ֲאבֹוָתיו ֶאּלָ

ַכּפוֹ  ָ�ֶול לֹא ַ�ל ְלֵהָ�ֵנׁש  בָּ ַה  ָלֶהם הַנֲ�נָ ? ּבְ ם־ֶאת ִפיסְלָה  ּוְכֵדי, ה"ּקָ ְעּתָ ן ּדַ ּקֵ  ּתִ
ךְ  ת ֶאת, ּכָ ִפּלַ ֶאְמַצע עוּ ִיְקבְּ  'ַח בֵּ ְלׁשַ  ינוּ 'ָ�לֵ  ּתְ ִפ  ּבְ תּתְ ל מּוָסף ּלַ ִמים ׁשֶ  ַהּיָ

ה ֶאת. ָדהָ� ְר וּ  ילִח בְּ  אֹוָתּה  רוּ ְמ איֹ וְ , ַהּנֹוָרִאים ּדָ /� ְ ַה  ַהּסְ יתׁשּ סוּ  ִליׁשִ ְקִהּלֹות ְיַפּיְ  ּבִ
ים ַהֲחִסיִדים ְרּבִ ּה  ַהּמַ בֹוָד  ֶאת ּוְמרֹוְמִמים ִזְמָרהּובְ  תֹוָרהבְּ  ּבָ  ְוִאּלוּ , ָדּה ָמ ֲ� ּוַמ  הּכְ

ה ָהלּקָ בַּ  ָלבֹוא ָהָאסּור ֹכַח  ִיְתַמּנֶ ת סְלַפְרנַ  ַ�ְצמוֹ  ּבְ  ֵאין ְוִאם, ְסלֹוִנים ְקִהּלַ
ְמֵזר א ַהּמַ ָהלבַּ  ּבָ ָהל' 'ֲאִניְויֹאַמר  ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל סְרנָ ּפַ  אֹותוֹ  ַיְכִריז, ּקָ   "...ַהּקָ

  
י ְלָחָמה ַ"ל־ּכִ ָפסּוק - )כא, י( ֹאְיֶביךָ ־ֵתֵצא ַלּמִ ֶזה ּבְ

ׁשּוָבהה זָ ִנְרְמ  בֹותי סֹוֵפ  ןכֵּ ׁשֶ , ּולֱאלבֶּ  ַהּתְ ֵהם ַהּתֵ
ה ִגיַמְטִרּיָ ַרׁש  ְוֵכן, ֱאלּול ּבְ ֶאת ל"ָהֲאִריזַ  ּדָ

סּוק ּה  ְוֶאת ָאִביָה ־ֶאת ּוָבְכָתה ַהּפָ , ָיִמים חַר יֶ  ִאּמָ
ה, ֱאלּול חֶֹדׁש  ַ�ל ִכּיָ ַהּבְ . ְתׁשּוָבהִל  ּבוֹ  טֹוָבה ׁשֶ

י בֹות ְוָראׁשֵ סּוק ּתֵ הבְּ  ֵהםְנָתנֹו וּ ִעם  ַהּפָ ִגיַמְטִרּיָ
ז, נוּ ָ" ּתֵ  ִאם ְלַרּמֵ ׁשּובוּ  ׁשֶ ְתׁשּוָבה ּתָ ֹחֶדׁש  ּבִ ּבְ

ֵרי נוּ ָ" ּתֵ , ֱאלּול ִתׁשְ ָנה ּבְ   )מחמדי שמים(. טֹוָבה ְלׁשָ
�  

יקַצ  יׁש ִא  נֹוָטִריקֹון א"ֵצ ֵת  י, ִמיםּתָ  ּדִ ַהּיֹוְצִאים ּכִ
יִקים ֵהם ְלָחָמהּמִ לַ  ן, ַצּדִ ּכֵ ֵרא ׁשֶ בָ ־ְוַרךְ  ַהּיָ בַהּלֵ

ָידוֹ  ֵמָהֲ�ֵברֹות ּבְ ָבר ׁשֶ ב ּכְ ַרק  ְוִנְמָצא, ְלֵביתוֹ  ׁשָ ׁשֶ
יִקים מּוִרים ַצּדִ  )תפוחי חיים(. ְלָחָמהּמִ לַ ָיְצאּו  ּגְ

�  

ִמְלֶחֶמת ֶצר ּבְ תּוב ַהּיֵ י"ּכִ  ְוֵתַבת, רבֵּ ְמַד  ַהּכָ
י, ֹוםי־לּכָ  נֹוָטִריקֹון ָכל־יֹום ּכִ רגַּ ְת ִמ  ּבְ ֶצר ּבֵ ַהּיֵ

ֵחם ְוָצִריךְ  ָאָדםָה ־ַ�ל ַרעָה   )פחד דוד(. ּבוֹ  ְלִהּלָ
�  

בֹותי סֹוֵפ  ַבת ֵהם הְלָחָמ ּמִ לַ  אֵתצֵ ־יכִּ  ַהּתֵ , א"יִה  ּתֵ
ִהיא הּוא ְצרוֹ יִ ־תֶא  ּכֹוֵבׁש ַה  נֹוָטִריקֹון ׁשֶ ּבֹור ׁשֶ ַהּגִ

י   )(חסד לאברהם. ְלָחָמהּמִ בַּ  ָהֲאִמּתִ
�  

ְביוֹ  ִביָת ׁשִ ךָ ְמ ׁשִ  ִדיםֲח ְמיַ וּ  נֹוָטִריקֹון -  )שם( ְוׁשָ
ָרֵאליִ  ַמעׁשְ  ַאֲהָבהּבְ  אֹוְמִריםוְ  ִמידּתָ  ֹוםי־ָכלּבְ  , ׂשְ
י ִדְבֵריכְּ  ם יֹוָחָנן ַרּבִ ׁשֵ בִּ  ּבְ בָּ ַה  ָאַמר, י"ַרׁשְ ה"ּקָ

ָרֵאל ם לֹא ֲאִפּלוּ , ְלִיׂשְ ְמּתֶ א ִקּיַ ַמעׁשְ  ְקִריַאת ֶאּלָ
ֲחִרית ם ִאי, ְוַ�ְרִבית ׁשַ ָיָדם ִנְמָסִרים ַאּתֶ ָלֵכן , וְ ּבְ

ָיֶד  יךָ ֱאלֶֹק  ה' נוֹ ָת נְ וּ זֹוִכים ִליֵדי   )ברכת אברהם(. ָך ּבְ
�  

בֹות י־ֵתֵצא ַהּתֵ , ה' נוּ ְוָנְת  יךָ ֶב יְ וֹ ַ"ל־א הָמ ָח ְל ּמִ ַל  ּכִ
ה ִגיַמְטִרּיָ ֵכהוּ  ּבְ ְדָרׁש  ָמׁשְ ִדְבֵרי, ְלֵבית־ַהּמִ ל"ֲחזַ  ּכְ

ִאם ַגע ׁשֶ ךָ  ּפָ ל ּבְ ּוָ ֵכהוּ  ֶזה ְמנ/ . ְדָרׁש ַהּמִ ־ְלֵבית ָמׁשְ
י בֹות ְוָראׁשֵ היָּ ִר ְט ַמ יגִ בְּ  ְֹיֶביךָ א־לַ"  ְלָחָמהּמִ ַל  ַהּתֵ

ֵחם ָהרֹוֶצה, ׁשֶ א"ק ְכָחה ְלִהּלָ ׁשִ ְרקוֹ ּפִ  הנֶּ ׁשַ יְ  ּבְ
ה, יםִמ ָ" ּפְ  א"ק ם ְוִיְזּכֶ ְתַקּיֵ ּיִ יךָ ֱאלֶֹק  ה' נוֹ ָת נְ וּ  ּבוֹ  ׁשֶ

ָיֶד  ְבִחיַנת ךָ ּבְ ָידוֹ  ְוַתְלמּודוֹ , ּבִ  )איל וצבי( .ּבְ
�  

ת ְיַפת ַאר־ֵאׁשֶ ְקּתָ  ּתֹ נֹוָטִריקֹון - )כא, יא( ָבּה ְוָחׁשַ
ידיַ  יּפִ , חְפּתָ ּתִ  יָת ָפ ׁשְ  ינָ דֹ ־ֲא  ֶת ּתְ  ּגִ לַא , ךָ ִהּלָ
יבֵ ּתְ  ֵתנוּ ּתְ  ֹולק ַמעׁשְ  ֲ�ֵננוּ וַ  נוּ נֵּ ָח , יָקםֵר  נוּ ׁשִ , ִפּלָ

ִרים  ּבְ ה ִמְתּגַ ִפּלָ ּתְ י ּבַ  )אמרי מרדכי(. רצֶ יֵּ ַה ־ַ�לּכִ
�  

ה יּכִ  ִגיַמְטִרּיָ ים ּבְ לֹש(ִ ים זּמֵ ְלַר  ׁשְ לֹש(ִ חֶֹדׁש  יֵמ יְ  ִלׁשְ
ֵצא, ֱאלּול ָנה רֹאׁש  -  ִקיָ�הּתְ  נֹוָטִריקֹון ּתֵ ָ , ַהׁשּ

ּפּוִרים יֹום -  ֹוםצ ּכֹותלְ  זֶמ ֶר  -  ף"לֶ ָא , ַהּכִ ס*
ְקָרא ּנִ ֱאַמר ִראׁשֹון ׁשֶ ּנֶ ם ׁשֶ ּיֹום ָלֶכם ּוְלַקְחּתֶ ּבַ
ִבי, ָהִראׁשֹון ה ָת ְוׁשָ יַמְטִרּיָ ׁשּוָבה ּגִ  )אור תורה(. ַהּתְ

?  -  .?

  תשע"ופרשת כי תצא, י"ד באלול     
.  
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יֵבם ְלָאִחיָך  ׁשִ ב ּתְ   ָהׁשֵ

אֹוִנים" יִקים, יּתִ ְר כַּ ִה  יםבִּ ַר  ּגְ ים ַצּדִ ם, ּוְקדֹוׁשִ ּלָ יק ָרִאיִתי לֹא ּוִמּכ/ י ַצּדִ ַרּבִ  ֹקֶדׁש  ָהָיהׁשֶ , ד"ַר ֲה בַּ  ַזְלָמן ּכְ
יםָק  ִמיָמה העֹולָ , ָדׁשִ ים". ּתְ ִמּלִ א, ֵאּלוּ  תבוֹ גָּ ׂשְ נִ  ּבְ ּטֵ י ִהְתּבַ מּוֵאל ַרּבִ ַ�ל ִביץלְ יּוֶד  ַאֲהרֹן ׁשְ  ְמִעיל" ּבַ

מּוֵאל יקצַּ ַה  ַ�ל", ׁשְ י ּדִ נוֹ , יׁש ִפ ְס יְ וַ  ַזְלָמן המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ל ּבְ י ׁשֶ ְקָרא, ן"ַר ֲה בַּ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ּנִ ם־ַ�ל ׁשֶ יקצַּ ַה  ָאִביו ׁשֵ  ּדִ
י ַהּנֹוָדע ָ  יוִ עלֶ  ַנחּום ַרּבִ ַלִים ִזְקֵני ָאְמרוּ  ָ�ָליו, קיאִד ִמׁשּ ָהָיה ְירּוׁשָ יִקים ו"ֵמל ֶאָחד ׁשֶ ּדִ ָ  ַהּצַ ׁשּ בָּ ַה  לַת ׁשֶ  ה"ּקָ
דֹורוֹ  ַהר וֹ ּת בְ ַמצַּ  ְוַ�ל, ּבְ יִתים ּבְ ָא  ְרתוּ ֶנְח  ַהּזֵ י יםבִ גָּ ׂשְ נִ  ִריםּתְ ַלִים ִכיִחיםׁשְ  ּוִבְלּתִ ירּוׁשָ ל ּבִ  ִאיׁש : "ַמְעָלה־ׁשֶ
ן, ְוָטהֹור ָקדֹוׁש  ָנה ֹוֶנהמׁשְ  ּבֵ יׁש , ה' ש- רֹ ְד לִ  ֵהֵחל ׁשָ ל ְוִהְקּדִ  ְוִסּגּוִפים ּוְבַתֲ�ִנית ַוֲ�בֹוָדה ֹוָרהתבְּ  ָיָמיו־ּכָ

ְמִסירוּ  ַסק לֹא, ׁש ֶפ נֶ  תּבִ ְרָסא ּפּוֵמּה  ּפָ דוּ  ִלְלֹמד ָזָכה, ילָולֵ  יֹום ִמּגִ ְלִמיִדים ְוֶהֱ�ִמיד ְלַלּמֵ ה ּתַ  ֵמָאז". ַהְרּבֵ
ַנת ֵלָדתוֹ  ׁשְ ר, ד"ַמ ְר ּתַ  ּבִ יָהָיה  ִנּכָ ֶנת ּכִ ַרבִּ  ְמַקּנֶ ָמה ַזְלָמן יּבְ בֹוָהה ְנׁשָ ִאית ּגְ ְלדּותוֹ , ְוִעּלָ ט  ּוִמּיַ ּלֵ  ינֵ וּ נּ גִ בְּ ִהְתּבַ

ָ ְקד/  ֵרךְ , ֶלדַליֶּ  לוֹ  ָהְיָתה הזָּ ַ�  הָפ יִא ׁשְ . ּוְפִריׁשּות הׁשּ י ְלִהְתּבָ י ִמּפִ ַ�  ַרּבִ יְסִקין בּ יְ לֵ  ְיהֹוׁש/ ִריְסק ּדִ  אּוָלם, ִמּבְ
ָהָיה ָאִביו ְלִמידוֹ  ׁשֶ ל ּתַ ִריְסק ָהַרב ׁשֶ ַנְפׁשוֹ  ֵהִהין לֹא, ִמּבְ יֹום ָלבֹוא ּבְ ם ּוְלַהְטִריד ָרִגיל ּבְ ךְ ־ְלׁשֵ  אֹוןגְּ  ֶאת ּכָ

ָרֵאל ה הֶמ . ִיׂשְ ֶלד ָ�ׂשָ יןִהְמ ? ַהּיֶ ַ�ת ּתִ ר ִלׁשְ ֶדר ּוְבֵליל, ַהּכֹש-ֶ יב לֹא ַהּסֵ  ַ�ד, ְלָאִביו ָהֲאִפיקֹוָמן ֶאת ֵהׁשִ
ִהְבִטיַח  ח לוֹ  ׁשֶ ּקַ ּיִ ַ�  יְלַרבִּ  אֹותוֹ  ׁשֶ ֵדיֵלְיּב  ְיהֹוׁש/ ֵרךְ  ּכְ יו ְלִהְתּבָ ָפֶתיךָ  אמֹוצָ . "ִמּפִ ֹמר ׂשְ ׁשְ ם ְוָהָאב", ּתִ  ִקּיֵ

ַא . ַהְבָטָחתוֹ ־ֶאת ל ְלֵביתוֹ  ּמוֹ ִע  ךְ לַ ָה , ִמיםַהיָּ  דַח ּבְ ִריְסק ָהַרב ׁשֶ ָ�ַמד ַאךְ , ִמּבְ ׁשֶ ִית ַתחּפֶ  ְלַיד ּכְ א, ַהּבַ  ִהְתַמּלֵ
י דֹול ַרּבוֹ ֵמ  ְוֵאיָמה ָדהָר ֲח  דוִ ּדָ  ַרּבִ ָרָאה. יוָת בוֹ ְק ִע ־ַ�ל ַלֲחזֹר ּוָפָנה, ַהּגָ ׁשֶ ָטן ַזְלָמן זֹאת ּכְ ַרץ, ַהּקָ , ִכיבְ בִּ  ּפָ
נִ  ַ�ד ָהַרּבָ ִריְסק יתׁשֶ ִביל הּוא ּבֹוֶכה ִאם: "ָאְמָרה ִמּבְ ׁשְ ֵרךְ  ּבִ י ְלִהְתּבָ ֱאֶמת הּוא ָראּוי, ָהַרב ִמּפִ ", ךְ כָ לְ  ּבֶ

י לֶא  אֹותוֹ  ְוִהְכִניָסה ַ�  ַרּבִ יט. בּ יְ לֵ  ְיהֹוׁש/ ִריְסק ָהַרב ּבוֹ  ִהּבִ ֵ�יָניו ִמּבְ הֹורֹות ּבְ ְהֶיה ,ָרצֹון ְיִהי" ּוֵבְרכוֹ , ַהּטְ ּתִ  ׁשֶ
י הּוִדייְ  ר ֲאִמּתִ ל  וֹ תְרכָּ בִּ  ".ְוָכׁשֵ יקׁשֶ ם הָת ׂשְ ָ�  ַצּדִ אוּ  ְוַהּכֹל, רֹש-ֶ דֹולֹות לוֹ  ִנּבְ   .ּוְנצּורֹות ּגְ

ֶאָחד ּכֹות ַהּמֹוֵ�ד ֹחל יִמיֵמ  ּבְ י ָנַפל, ס/ יָראׁשַ  לכְ יִמ  ְצִבי ַרּבִ ַ�ל ּפִ אֹונֵ ", ַהּקֶֹדׁש  ִציץ" ּבַ ַלִים יִמּגְ  ְירּוׁשָ
ד ,ַהּנֹוָדִעים ָרתוֹ ־ֶאת ְוִאּבֵ עֹודוֹ , ַהּכָ ב ּבְ תוֹ  יֹוׁשֵ ּכָ ס/ ְלִמיָדיו וּ ׁש ֲ� ְר נִ . ּבְ יתוֹ ־ּוְבֵני ּתַ ֵדי ּבוֹ  ְוָאֲחזוּ , ּבֵ  ְכִניסוֹ ְלַה  ּכְ

ר םָת יָא לִ ְפ לִ  ַאךְ , ְלֵביתוֹ  ּבֵ י ִהְתּגַ ָרתוֹ , לכְ יִמ  ְצִבי ַרּבִ ַהּכָ ָבה ֶטֶרם ׁשֶ ִליל ֵאָליו ׁשָ ּלֹא ְוָדַרׁש , ּכָ  הוּ וּ יׁש ִמ יְ  ׁשֶ
קֹומוֹ  הּס/ בַּ  הוּ ירוּ ִת יוֹ וְ  ִמּמְ ַלִים. ּכָ דֹוָלה ָקהָ� זְ , ְרָקָחהּמֶ כַּ  ָהְיָתה ְירּוׁשָ ים ָקָמה ּגְ  ַהּכֶֹתל ֶאל ָאצוּ  ְוַרּבִ
ֲ�ָרִבי ֵדי ַהּמַ ל תוֹ מוּ לֵ ׁשְ וּ  ִלְבִריאּותוֹ  ַרֲחִמים ְלעֹוֵרר ּכְ יקצַּ ַה  ׁשֶ ָ�ה ָרהבְ ָ� . ּדִ ה ׁשָ ּכָ ים תּוְתִפלַּ , ֲאר/  ָהַרּבִ

ְקָ�ה י, ְרִקיִעים ּבָ ַקח לכְ יִמ  ְצִבי ְוַרּבִ י. "ֵ�יָניו־ֶאת ּפָ ְבּתִ יָ�ה ָחׁשַ ִהּגִ יר", יִת ָ� ׁשְ  ׁשֶ  ְוֵאּלוּ , "יובָ ָר קֹ ְמ לִ  ִהְסּבִ
י ְוָלֵכן, ָהַאֲחרֹוִנים יַ� גָ ְר  ֵהם ּתִ ׁשְ ּקַ ָלם ּבִ ִמְצוַ  ּתֹם־ַ�ד ְלַנּצְ ה תּבְ ּכָ  ףְלכַ  ֹותצְ ִמ  עֹוד ְלַ�ְצִמי ּוְלהֹוִסיף, ס/

ית ִלְפֵני דמֹ ֲ� לַ  יִת לוֹ ֲ�  ֶטֶרם ַהּמֹאְזַנִים ין־ּבֵ ל ּדִ ן ַמְעָלה־ׁשֶ ּבֹון ִלּתֵ ּבֹון ְוֶחׁשְ ל ַ�ל ְוֶחׁשְ  ָלֵכן" ".יׂשַ ֲ� ַמ ־ּכָ
י ּתִ ׁשְ ּקַ ֵתר ּבִ ה ְלִהּוָ ּכָ ּס/ י ְולֹא ּבַ ֵנס ָחַפְצּתִ ְיָתה ְלִהּכָ י ִעיםְט ִה ", ַהּבַ   .ָאְזֵניֶהםבְּ  לכְ יִמ  ְצִבי ַרּבִ

ִלים ּלְ ְתּפַ ֲ�ָרִבי ַהּכֶֹתל ִמן בוּ ׁשָ  ַהּמִ ּיּוֵני ָחְזרוּ  ֲאֵחִרים, ַהּמַ יִקים ִמּצִ ּדִ ַהר ַהּצַ יִתים ּבְ ֵדי  ָהְלכוּ  םְלׁשָ , ַהּזֵ ּכְ
ּפֹךְ  יַח  ִלׁשְ ל ִלְבִריאּותוֹ  ׂשִ י ׁשֶ יקצַּ ַה  לכְ יִמ  ְצִבי ַרּבִ ַ�ר אּוָלם, ּדִ ינוּ  ְדָאָגהבִּ . ֵאיֶנּנוּ  ַזְלָמן ַהּנַ  ּוְבֵני הֹוָריו ִהְמּתִ

י ְוָאְמרוּ , וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  אי ּכִ ַוּדַ יקצַּ ַה  עֹוןְמ ׁשִ  ְמָ�ַרת ַ�ד תכֶ לֶ  ִהְרִחיק ּבְ ֵדי, ּדִ ל ּכְ ּלֵ ל ְברוֹ ִק ־ַ�ל םׁשָ  ְלִהְתּפַ  ׁשֶ
דֹול ַהּכֵֹהן ְ  ַהּגָ ֶנֶסת ֵרייָ ִמׁשּ דֹוָלה ַהּכְ ָבר ָהֶ�ֶרב אּוָלם, ַהּגְ ַ�רוְ  ָיַרד ּכְ יט. ֵאיֶנּנוּ  ַהּנַ י, ְוָרָאה ָהָאב ִהּבִ ם ּכִ  ּגַ

ל ַהּלּוָלב ְבָרה תוֹ יָא לִ ְפ וּ , םלַ ֱ� נֶ  נוֹ בְּ  ׁשֶ ְיָלה. ּגָ ָמֳחָרת ַהּבֶֹקר ְוַגם, ָ�ַבר ַהּלַ ּלְ ֳהַרִים עֹותׁשְ בִּ  ְוַרק, ׁשֶ  ָחַזר ַהּצָ
ַ�ר יִמינוֹ  ַהּלּוָלב. ַהּנַ מֹ בִּ  ָהֶאְתרֹוג, ּבִ ַחת יולָ ָ� נְ וּ , וֹ אלׂשְ ְמהוּ "? ָהִייָת  ֵהיָכן. "יוֹ ְח ׁשֶ ־תיבֵ לְ  ִמּתַ ם ּתָ ּלָ , ּכ/

ַחת ְנָ�ֶליךָ  ּוַמּדּוַ� " ַתח"? ַרְגֶליךָ ־ַ�ל ְולֹא ָיֶדיךָ  ּתַ ר ַזְלָמן ּפָ ר, ֶאֶמׁש : "יוֹורֹוָת ק־ֶאת ְוִסּפֵ ֲאׁשֶ י ּכַ ַמְעּתִ  ֶאת ׁשָ
שׂ  ׁשָ  ֹוָרהַהּבְ ל נוֹ פוֹ לְ ֶ� ־ַ�ל הַהּקָ י ׁשֶ י, לכְ ִמי ְצִבי ַרּבִ י ְמֹאד ִהְצַטַ�ְרּתִ , ֶחְברֹון ָהָאבֹות ְלִעיר ָלֵצאת ְוֶהְחַלְטּתִ
ֵדי, יִר בֵ ֲח  ִעם ַיַחד ל ּכְ ּלֵ ְמָ�ַרת תוֹ ָא פוּ ְר לִ  ְלִהְתּפַ ָלה ּבִ ְכּפֵ ִקְבֵר  עֹוָלמֹות ּוְלַהְרִעיׁש  ,ַהּמַ  ֲאבֹוֵתינוּ  יּבְ

ים דֹוׁשִ ל תוֹ ָא פוּ ְר  ְלַמַ�ן, ַהּקְ כַ  יִר בֵ ֲח . יקּדִ צַּ ַה ־ׁשֶ ְענוּ , ְרִכיָבהלִ  רמוֹ ֲח  רׂשָ ִהּגַ ל ָ�ַמְדנוּ , ַלֶחְברֹון ּוְכׁשֶ  ּכָ
ְיָלה הְת בִּ  ַהּלַ י, ּבֶֹקר ִלְפנֹות. ּוְבַתֲחנּוִנים ִפּלָ ְקֶוה לּבֹ ְט לִ  ָיַרְדּתִ ּמִ ל ּבַ י ׁשֶ ל ּה בָּ ַר , ִניָמ  הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ , ֶחְברֹון־ׁשֶ

ְלנוּ  ְלַאַחר. יןיִק ִת וָּ ַה  ןִמְניַ  ילֵ לְ ּפַ ְת ִמ  ִעם ַיַחד ּלַ ִהְתּפַ ֲחִרית ׁשֶ ַלִים ׁשּובלָ  ֹורמֲח ַה  ַ�ל ָ�ִלינוּ , ׁשַ ה, ִלירּוׁשָ  ְוִהּנֵ
ֶאְמַצע ֶרךְ  ּבְ י ָחׁש  ֲאִני ַהּדֶ ַבר ּכִ ֲ�ַלִים ֵאַרע ָמה־ּדְ י ַלּנַ ּלִ י. ילַ גְ ַר לְ  נֹוחֹות ֵאיָנן ְוֵהן ׁשֶ ֶהן ִהְתּבֹוַנְנּתִ  ּוְלַצֲ�ִרי, ּבָ

יִתי ּלִ י ,ּגִ ֲחׁשֵ  ּכִ ָהְיָתה ָכהּבַ בֵ  ׁשֶ ֹמֶרת יָלהבִ ּטְ ַה  תיּבְ ַאׁשְ י, ַהּבֶֹקר ּבְ ד, ַאֵחר ָאָדם ִעם ְנָ�ַלי ֶאת ֶהֱחַלְפּתִ  ּוִמּיָ
י ּתִ ׁשְ ּקַ ֵדי, ֶחְברֹוןלְ  ׁשּובלָ וְ  רמוֹ ֲח ַה ־ֶאת רצֹ ֲ� לַ  יִר בֵ ֵמֲח  ּבִ יב ּכְ ֲ�ַלִים ֶאת ְלָהׁשִ  בֵסַר  ֶהָחֵבר אּוָלם. ִלְבָ�ֶליָה  ַהּנַ

ִתי ׁשָ י, ַניָפ בְּ  ַ�ןָט וְ , ְלַבּקָ  מֹוֵ�ד ֶאת ְנַאֵחר, ֶחְברֹוןלְ  ָנׁשּוב ְוִאם, ַאַחת ִליָמָמה רמוֹ ֲח ַה ־ֶאת ַכרׂשָ  הּוא ּכִ
יל ְוִנְצָטֵרךְ , רמוֹ ֲח ַה  תבַ ׁשָ ֲה  ֵמי ֶאת ְלַהְכּפִ ִכירּות ּדְ ְ ֵרָרה ֵאפֹוא ִלי ָהְיָתה לֹא. ַהׂשּ י, ַהּבְ ֲ�  ֶאת ְוָחַלְצּתִ , ַלִיםַהּנַ

ן ּכֵ ּלֹא ׁשֹוֵאל ׁשֶ ַ�ת ׁשֶ ָ�ִלים ִמּדַ ינוֹ  ַהּבְ ַגְזָלן ּדִ ֵזל ֹוןֲ� בַּ  לׁשֵ כָּ ִה לְ  ָרִציִתי ְולֹא, ּכְ   ". ַהּגָ

ֲ�לוּ  ֵני ִהְתּפַ ִית ּבְ ל תלוֹ צָ ֱא נֶּ ַה  יוָת וֹ דּ ּמִ ִמ  ַהּבַ ָנם ׁשֶ ָקר ּבְ ַרח, ַהּיָ ּטָ ֵדי ָהְרחֹוָקה ֶחְברֹון ַ�ד ִלְנֹסַ�  ׁשֶ  ּכְ
לְלִהְתּפַ  יקצַּ ַה  ִלְרפּוַאת ּלֵ ל־ֶאת ָיֵחף ָחַזר ְוַאף, ּדִ ֶרךְ ־ּכָ ה ַהּדֶ ּכָ ֵדי, ָהֲאר/ ּלֹא ּכְ ּמּוׁש  ָחִליָלה לׁשֵ כָּ ִה לְ  ׁשֶ ׁשִ  ּבְ

ֵאינוֹ  ָברָד בְּ  ּלוֹ  ׁשֶ י ָהָאב ִהְתָ�ֵרב ְלֶפַתע אּוָלם, ׁשֶ ם ָהְיָתה תוֹ קוּ ְד צִּ ׁשֶ , ן"ַר ֲה בַּ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ָבר ְלׁשֵ  הַמ : "ְוָאַמר, ּדָ
רּוץ ׁש , ֶזה הּוא ּתֵ ּיֵ יב ׁשֶ  ׁשּובלָ  ְרךָ בֵ ֲח לַ  יַח נִ ְלָה , ַהֲחמֹור ֵמַ�ל ָלֶרֶדת ְלךָ  ָהָיה? דֹוֵ� ּמ בַּ  רמוֹ ֲח ַה  ֶאת ְלָהׁשִ

ַלִים ֵדי  ִלירּוׁשָ ךָ ־ֶאת ְוַלֲ�ׂשֹות, ִזירוֹ ְלַהֲח ּכְ ְרּכְ ַרְגַלִים ּדַ ֵדי, ֶחְברֹון־ַ�ד ְיֵחפֹות ּבְ שׂ  ּכְ  ֲ�ַלִיםַהנַּ ־ֶאת ְלַחּפֵ
ךְ ־ַ�ל ַוֲהֵרי. לוֹ  ןיבָ ׁשִ ָה לְ וּ  ָאה 'ִמְצָוה ֶנֱאַמר ּכָ ה־ַאל ,ְדךָ ְליָ  ַהּבָ ְחִמיֶצּנָ ָחר לֹא ֲ�ַדִין". "ּתַ ַ�ר ָאַמר", ְמא/  ַהּנַ

ְתִמימּות ּוְבטַֹהר ד, ֵלב־ּבִ הּוא יוָת בוֹ ְק ִע ־ַ�ל ָסב ּוִמּיָ ׁשֶ ֲ�ַלִים, ָיֵחף ּכְ ַחת ַהּנַ ית ּתַ ְח ־ּבֵ  ַלֲ�ׂשֹות ָנהּוָפ , יוֹ ׁשֶ
ֵדי, ֶחְברֹון ַ�ד יַרְגלִ  וֹ ְרכּ ּדַ ־ֶאת   �                      ...ֲאֵבָדה תבַ ׁשָ ֲה  ִמְצַות, דוֹ ְליָ  ָאהבָּ ָה  הוָ צְ ַהּמִ  ֶאת םְלַקיֵּ  ּכְ

  
  

י   ל"ַזּצַ  ֵמִאיְזִמירֹו יּ ינִ אֵט גָּ  ִיְצָחק ַרּבִ

ֱאלוּ  ַהִהּלּוָלא ְליֹום  ל תק"סי"ד ּבֶ
  

נֵ  ֵלידוֹ ִמגְּ  ֵלם ֶהָחָכם, "ִאיְזִמיר יַרּבָ ָ " ְוַהּכֹוֵלל ַהׁשּ
ְלִמידוֹ . םׁשָ  וֹ ּת בְ ַמּצַ ־ַ�ל תֱחַר נֶּ כַּ  ְבָהק ּתַ י ָהָיה ַהּמ/  ַרּבִ

ים ָ�ִמים ירוֹ כִּ זְ ַמ  ְוהּוא, ֵמִאיְזִמיר 'יגִ אָל ָפ  ַחּיִ  ֹותבּ ַר  ּפְ
ְסָפָריו ָתֳאֵרי ּבִ בֹוד ּבְ דֹוׁש  ימֹוִר  ינִ וֹ ֲאד" ּכָ  ְוֵכן", ַהּקָ

ְבָהק ָהַרב ימֹוִר " י ָאִביו". ַהּמ/ , וֹ יּ ינִ אֵט גָּ  ָיִקיםלְ ֶא  ַרּבִ
נֵ  ֵלידוֹ ִמגְּ  היָ ָה  ר ִאיְזִמיר יַרּבָ ה ְוִחּבֵ ּמָ ֶהם, ְסָפִרים ּכַ  ּבָ

ְזָרִחי רֶפ ֵס  ַ�ל" ם"ֵא ְר  ֹפתּתֹוֲ� " רֶפ ַהּסֵ   ְלֵפרּוׁש  ַהּמִ
ִ ַר  ן ִיְצָחק" ְוֵכן, י"ׁשּ ם. ם"ַרְמבַּ ָה ־לַ� " ְיַרּנֵ י ּגַ  ַרּבִ

ֶדֶרךְ  ָהַלךְ  ִיְצָחק ק ָאִביו ּבְ ִדְבֵרי ְלִהְתַ�ּמֵ ִ ַר  ּבְ  ִעם י"ׁשּ
ְבֵרי ְזָרִחי ּדִ ִפי, ַהּמִ ר ּכְ ַסּפֵ ּמְ י ׁשֶ ים ַרּבִ ד: "'יאגִ ָל ָפ  ַחּיִ  ּכַ

ְלִמיד יֹותוֹ ְה בִּ , ַטְלָיא יָנאוֵ ֲה   ֲ�ֶטֶרת ִלְפֵני ָקָטן ּתַ
ְפָלא ָהַרב ימֹוִר , יאׁשִ רֹ  ַ�ל ַהּמ/ , קָח ׂשְ יִ  יתבֵּ  רֶפ ֵס  ּבַ
ה ָאַחז הּוא םגַ ּדְ  , ם"ֵא ְר  ֹפתּתֹוֲ�  ָהַרב ָאִביו ַמר ַמֲ�ׂשֶ

ָכל ִלְלֹמד בּוַ� ־ּבְ ֵסֶדר ׁשָ ִ ַר  ּבְ  ְוַהחֹוִנים ם"ֵא ְר וּ  י"ׁשּ
ם ָאז, ָ�ָליו ק סִנְכנַ  ֲאִני ּגַ י ֵחׁשֶ ִלּבִ  ִחּבּור ִלי היָ ָה וְ , ּבְ

ָהִייִתי, הכָּ ֲאר/ בַּ  ְוַטְרָיא אָל ְק ׁשַ  ֶדֶרךְ בְּ  ם"ֵא ְר ָה  ַ�ל  ׁשֶ
ְלִמיָדיו ֵלידוֹ ִמגְּ  ֶאָחד ִעם לֹוֵמד  ּכֹוֵתב ְוָהִייִתי, ּתַ

מוֹ  ְ ם ִמׁשּ ן־ּגַ ה ּכֵ ּמָ ָבִרים ּכַ ". ּוְנכֹוִחים טֹוִבים ּדְ
י ָאִביו־ֲאִבי יׁש , קִיְצָח  ַרּבִ נוֹ ־ֶאת ִהְקּדִ י ּבְ  ָיִקיםלְ ֶא  ַרּבִ

ַחר ְלתֹוָרה ַ ַנת, ְלדּותוֹ יַ  ִמׁשּ ר ב"תק ּוִבׁשְ ֲאׁשֶ ְרָצה ּכַ  ּפָ
ֵרָפה י ְוָכל ִאיְזִמיר ִעירבָּ  ׂשְ ּתֵ ְדָרׁשֹות ּבָ ּה  ַהּמִ ּבָ  ָהיוּ  ׁשֶ

 ןבֶּ  יֹותוֹ ְה בִּ  ִזְקנּותוֹ ־ַ�ל ָחס לֹא, ֵאׁש  ְלַמֲאֹכֶלת
ָנה ִעיםבְ ׁשִ  ּה , ייִק נִ לוֹ ׂשָ ְל  ְוָנַסע, ׁשָ ִרים הָה ׁשָ  ּבָ ֶ�ׂשְ  ּכְ

ֵד , ֹחֶדׁש  ן יּכְ ַהּבֵ ים ַ�ד ּתֹוָרה ִלְלֹמד יּוַכל ׁשֶ ַהַחּיִ  ׁשֶ
ִאיְזִמיר םָל לוּ ְס ַמ לְ  ָחְזרוּ  י. ּבְ  נֹוַדע ִיְצָחק ַרּבִ

ְגאֹונּותוֹ  י ְוָכַתב, ְוָחְכָמתוֹ  ּבִ ין. יםבִּ ַר  ּתֹוָרה ִחּדּוׁשֵ  ּבֵ
ים -" קָח ׂשְ יִ  יתבֵּ : "ִנְמִנים יוָר וּ בּ ִח   ַ�ל ִחּדּוׁשִ
ים - " ֹוֵ�דמ יתבֵּ , "ם"ַרְמבַּ ָה   ְכּתֹותַמּסֶ  ַ�ל ִחּדּוׁשִ

 ַ גֹון" רֶפ ְוַהּסֵ , רּוׁש ְד וּ  ס"ַהׁשּ ְמָחה ִמּיָ   ".  ְלׂשִ

  
תאריך פרוץ מלחמת העולם השנייה, י"ז באלול תרצ"ט, 

תצא' שבסופה נצטווינו על ־חל תמיד בסמוך לפרשת 'כי
זכירת מעשה עמלק ומחייתו. בקיץ תרנ"ח, ביקר הקיסר 

ילהלם השני בארץ ישראל, והקהילה היהודית הגרמני ו
הקימה לכבודו שער כבוד מפואר, ורבים יצאו לקראתו 
ובירכו עליו "שנתן מכבודו לבשר ודם". אולם רבי יוסף 

ירושלים, לא יצא לקראתו, ־חיים זוננפלד, לימים רבה של
מה לאחר ־מפני ששמע מרבו מהרי"ל דיסקין, שנפטר זמן

ם הגר"א מוילנא כי האומה מכן, כי מסורת בידו בש
הגרמנית היא מזרע עמלק, ונתן סימן לכך, שטיבם של 
העמלקים להתהדר כלפי חוץ ותוכם מלא ארס ושנאה 
כלפי ישראל. מסופר, כי רבי צבי מיכל שפירא, מגדולי 
ירושלים ובעל "ציץ הקודש", התלבט אם לצאת לקראת 

יו המלך ולזכות לברכה הנדירה, אך באותו יום נשפך על
השמים עיכבו בעדו. ־קומקום של מים חמים, והבין כי מן

'זו  - תפק" ־חז"ל במגילה דרשו את הפסוק "זממו אל
אדום' כגרסת הגר"א והיעב"ץ שהוסיף 'זו ־גרמניה של

אשכנז'. הגרי"ז מבריסק סיפר, כי זקנו רבי חיים מוולוז'ין 
הגיע פעם אל הצאר הרוסי בפטרבורג, ובזמן שהמתין לו 

פני ־ם שני נערים, ואחד מהם סטר בחוצפה עלעברו ש
הרב היהודי. כששב רבי חיים לביתו, אמר למקורביו 
שראה באותו נער את כל הסימנים שקיבל מרבו הגר"א 
מוילנא, והכיר בו שהוא מזרע עמלק, וחזה כי עם ישראל 
יסבול צרות רבות מאותו נער. לימים, התפרסם הנער 

תר מכל מנהיגי רוסיה, כצאר ניקולאי, שהצר לישראל יו
ועמד מאחורי התוכנית השטנית של הקנטוניסטים. 
אחרים מוסיפים לספר על רבי חיים, שכבר בעת לידתו 
של הצאר ניקולאי, התנבא כי עתיד להיות צורר היהודים, 
שכן שמו מתחיל בנו"ן כמו צוררי ישראל לדורותיהם: 

נן נמרוד, נבוכדנאצר, נבוזראדן ונירון קיסר. רבי אלח
וסרמן כתב אף הוא בשם רבו ה"חפץ חיים" כי אנשי 

המחלקה היהודית במפלגה הקומוניסטית  –ה'ֶיְבֶסְקְצָיה' 
 ברוסיה, בה היו מתבוללים רבים, הם מזרע עמלק. 

  

ַ"ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ר לֹא־ַ"ל ַבר ֲאׁשֶ ִים־ּדְ ֶחם ּוַבּמַ ּלֶ מּו ֶאְתֶכם ּבַ   ִקּדְ

יד ּגִ ָנא ַהּמַ י, ִמּדּוּבְ ָליובִּ  נֹוַדע, ְנץְקרַ  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ְפָלאֹות יוָת וֹ ׁש ָר ְד בִ וּ  ַהּקֹוְלִעים ְמׁשָ ר, ַהּנִ ל ָחְדרוּ  ֲאׁשֶ  ֵלב־ּכָ
ין ִלְנּדֹד ָהָיה גֵה וֹ נ. םיֶה ֵ� ְמ וֹ ׁש ־ֶאת ְוִהְקִסימוּ  ִהּלֹות ּבֵ ִדְבֵרי םָהָ� ־ֶאת ְלעֹוֵדד, ַהּקְ ֶהם ִפיַח ּוְלָה , ֹנַ�ם ּבְ  ּבָ

ַמת ים ִנׁשְ ַ�ם ֵאַרע. ַחּיִ בָּ  ּוְבֶ�ֶרב, ּפַ יד ִנְקַלע תׁשַ ּגִ ֶחֶקת ַלֲ�ָיָרה ַהּמַ ִרים יםבִ ׁשָ ּתוֹ ַה  ֶאת ַמעׁשָ , וְ ְמר/  ֶזה ְמַסּפְ
י, ֶזהלָ  יַ�  ֶאֶמׁש  ּכִ יד ְלָכאן ִהּגִ ּגִ ָנא ַהּמַ בַּ , ַהּנֹוָדע ִמּדּוּבְ ה ְלַאַחר ֹקֶדׁש ־תּוְבׁשַ ִפּלָ את הּוא עֹוֵמד, ַהּתְ  ֶאת ָלׂשֵ

ָבָריו ְפָלִאים ּדְ ֵבית ַהּנִ ֲ�ָיָרה ְדָרׁש ַהּמִ ־ּבְ ּבַ יד ֵהִבין. ׁשֶ ּגִ י, תוֹ חוּ ְק ִפ בְּ  ַהּמַ הוּ  ןאָמ  ּכִ ה ּדְ תֹור ִהְתַחּזָ יד ּבְ ּגִ  ַהּמַ
ָנא ֵדי ִמּדּוּבְ ַתק ַאךְ , לוֹ ־לֹא רכָ ְוׂשָ  בֹודכָ לְ  תוֹ ְוִלְזכּ  מוֹ ׁשְ ־ֶאת ירִד ֲא ְלַה  ּכְ ֵני ִעם ַיַחד. הָמ וּ אְמ  ָאַמר ְולֹא ׁשָ  ּבְ
יד םגַּ  ִנְדַחק, ָהֲ�ָיָרה ּגִ ָנא ַהּמַ ית לֶא  ִמּדּוּבְ ְדָרׁש  ּבֵ ָהָיה, ַהּמִ ל־ֶאת לִכיֵמָה  ַצר ׁשֶ ִבים־ּכָ אוּ  ַהּתֹוׁשָ ּבָ ֹמַ�  ׁשֶ  ִלׁשְ

ָר  ֶאת ל וֹ תׁשָ ּדְ יד ׁשֶ ּגִ ָנא' 'ַהּמַ ר, ִמּדּוּבְ מוֹ  ֲאׁשֶ ָכל ְלָפָניו ָיָצא ׁשְ ה. ָהָאֶרץ־ּבְ הַה  ָ�ָלה ְוִהּנֵ יָמה ַ�ל ּלָ  ְוֵהֵחל, ַהּבִ
אתלָ  ָר ־ֶאת ׂשֵ ָהְיָתה וֹ תׁשָ ּדְ ִלים תלֶ בֶּ ת/ ְמ  ׁשֶ ְמׁשָ ְצאוּ , ָנִאים ְוִסּפּוִרים ְמַ�ְנְיִנים ּבִ ּמָ ֵ�יֵני ֵחן ׁשֶ ֹוְמִעים ּבְ . ַהׁשּ

ֵרר י, ִהְתּבָ ַמע ָהִאיׁש  ּכִ ַ�ם ׁשָ י הׁשָ ָר ּדְ  ּפַ יד ִמּפִ ּגִ ָנא ַהּמַ ָנּה , ִמּדּוּבְ ּנְ ין ְלסֹוֵבב ְוֵהֵחל, ֵהיֵטב ׁשִ ִהּלֹותַה  ּבֵ , ּקְ
הּוא ׁשֶ יג ּכְ תֹור ְצמוֹ ַ� ־ֶאת ַמּצִ יד ּבְ ּגִ ָנא ַהּמַ י ׁשֹוֵמַ� . ִמּדּוּבְ ה ֶאת ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ָרׁשָ נּוָבה ַהּדְ יַצד הרֹוֶא , ַהּגְ הַה  ּכֵ  ּלָ
ד ּבֵ בֹודוֹ ־ַ�ל ָמַחל אּוָלם, נוֹ וֹ בּ ׁשְ ֶח ־ַ�ל ִמְתּכַ ַבע ְולֹא ּכְ ּלֹא ְוֶהְחִליט ֱחַרדנֶ  ְלֶפַתע אּוָלם. נוֹ וֹ בּ לְ ֶ� ־ֶאת ּתָ  ׁשֶ
ּתֹק אֹותוֹ  ְלַאַחר ֶזה ָהָיה. יֹוֵתר ִלׁשְ יד ׁשֶ ְבֵרי בבֵּ גַ לְ  ֵהֵחל ַמּגִ ֶ ִמ  איבַ ֲה  ּדִ ָקפֹות בְרבֵּ ׁשִ , וֹ לּ ׁשּ סּולֹות ַהׁשְ  ּפְ

ָר  ְלתֹוךְ  ִביםזְ ּכוֹ  ְוַרֲ�יֹונֹות נּוָבה וֹ תׁשָ ּדְ י, ַהּגְ ָ�הַהַהׁשְ  ֶאת ִלְראֹות ֶנֱחַרד ַיֲ�ֹקב ְוַרּבִ ָבִרים יתנִ ָס ְר ַה ַה  ּפָ ַהּדְ  ׁשֶ
ֵלב ַ�תַט לָ  ֲ�לּוִלים ָבֶריךָ  ַדלֲח . "ֶהָהמֹון ּבְ ְמָ�ה"! ִמּדְ ת ָגהָא ׁשְ  ְלֶפַתע ִנׁשְ ּנַ ית ִמּפִ ְדָרׁש ־ּבֵ  ֵ�יֵניֶהם ּוְלֶנֶגד, ַהּמִ

ְדָהמֹות ל ַהּנִ ִלים לַה ְק  ׁשֶ ּלְ ְתּפַ יד אהוּ  ֲאִני: "ְוָטַ�ן ַיֲ�ֹקב יַרבִּ  דַמ ֱ� נֶ , ַהּמִ ּגִ ָנא ַהּמַ י ִמּדּוּבְ  ֶזה ְוִאיׁש , ָהֲאִמּתִ
א ֵאינוֹ  ַלךְ  ַהס". ַמֲ�ָלִלים ְוַרע לכֵ נוֹ  ִאיׁש  ֶאּלָ ׁשְ ֵבית ה/ ְדָרׁש ־ּבְ א, ַהּמִ ן ֶאּלָ ְרׁשָ ַהּדַ , ךְ ֶפ ְלֵה  ְוָטַ�ן תַ�ּזוֹ  ָ�ָנה ׁשֶ

י יד הּוא ּכִ ּגִ ָנא ַהּמַ י ִמּדּוּבְ ָ לַ וְ  ָהֲאִמּתִ ָרָאה, ּדִֹפי ּבוֹ  יִליםִט ְמ  ְואׁשּ י ּוְכׁשֶ י ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ָהל ּכִ  יֹוֵדַ�  ְולֹא ָנבֹוךְ  ַהּקָ
ָנה, ְלַהֲאִמין ְלִמי יַ�  ּפָ ֵדי: "ְוִהּצִ ֵנינוּ  ִמי ְלהֹוִכיַח  ּכְ ְ יד הּוא ִמׁשּ ּגִ ָנא ַהּמַ י ִמּדּוּבְ יַ� , ָהֲאִמּתִ  ַח ּתֹ ְפ לִ  ֲאִני ַמּצִ

ִלי, ְלָפֵנינוּ  ְסָפִרים ינֵ ׁשְ  ְצִליַח  נוּ ּתָ ֵמִא  ּוִמי, ַח ּתֹ ְפ לִ  ָמקֹום ּוְבֵאיֶזה ְסָפִרים ֵאילוּ  ֵמרֹאׁש  קּדֹ בְ לִ  ִמּבְ ּיַ  ּתֹוךְ , ׁשֶ
ֵדי ּבּור ּכְ ׁש , ֵמרֹאׁש  ֲהָכָנה ּוְבִלי ּדִ ּמֵ ּתַ ֵני ְלִהׁשְ ׁשְ ָפִרים ּבִ ֵדי ַהּסְ ילְלַה  ּכְ ל ְמׁשִ ל ָמׁשָ יד הּוא, ְוִנְמׁשָ ּגִ  ַהּמַ

י ֵני אוּ הּובְ  ֲאָתר־ַ�ל". ָהֲאִמּתִ יָמה ֶאל ְסָפִרים ׁשְ ח ִסּדּור ָהִראׁשֹון, ַהּבִ ְפּתַ ּנִ ָ�ָנה ִמי" ִליחֹותּסְ בַּ  ׁשֶ  ׁשֶ
ַהר ָאִבינוּ  ְלַאְבָרָהם ִני", וּ נַיֲ�נֵ  הּוא הַהּמֹוִריָּ  ּבְ ֵ ׁש  ְוַהׁשּ ּמָ ח ח/ ְפּתַ ּנִ ָפ  ׁשֶ ֵתנוּ ּבְ ּתָ , ָרׁשָ ַרׁשְ י ּפָ  סּוקּפָ בַּ , ֵצאֵת ־ּכִ

ר רבַ ּדְ ־ַ�ל ,ה' לַה ְק בִּ  ּומֹוָאִבי יַ�ּמֹונִ  ָיבֹא־לֹא" מוּ ־לֹא ֲאׁשֶ ֶחם ֶאְתֶכם ִקּדְ ּלֶ ם". ִיםּמַ ּובַ  ּבַ ּלָ ינוּ  ּכ/  ְלמֹוָצא ִהְמּתִ
יו ל ּפִ יד ׁשֶ ּגִ ם ָ�ַמד הּוא אּוָלם, ָהִראׁשֹון ַהּמַ ִאּלֵ ח לֹא ּכְ יו ִיְפּתַ  נוּ ְפ ה/  ָהֵ�יַנִים. ְוַרְגָליו ָיָדיו ֶאת ָמָצא ְולֹא ּפִ
יד ֶאלֹוא ֵאפ ּגִ י ַהּמַ ַתח ְוהּוא, ַיֲ�ֹקב ַרּבִ יו־ֶאת ּפָ ְדָר  ְוֵהֵחל ֲאָתר־ַ�ל ּפִ ק וֹ תׁשָ ּבִ לֹו ַהְמַרּתֵ   : ּוִבְמׁשָ

ה" ָהְיָתה ֶאָחד ירׁשִ ָ� בְּ  ַמֲ�ׂשֶ ת לוֹ  ׁשֶ יָ�ה, ְיִחיָדה ּבַ ִהּגִ ָחד רחוּ בָּ  ָלּה  ָמָצא ְלִפְרָקּה  ּוְכׁשֶ ִמינוֹ  ְמי/ . ּבְ
נָּ  ִלְקַראת ְזְמ  הַהֲחת/ י רּפֹ ְת לִ  ֵהֵחּלוּ  ְוֵהם, ִעירָה  יֵט יָּ ַח  וּ נה/ בֹוד ַמְלּבּוׁשֵ ה ֶלָחָתן ּכָ ּלָ ֵני ּוְלָכל, ְוַלּכַ  ּבְ

ָחה ּפָ ׁשְ ַמֲהלַ . ַהּמִ ט הָא ָר , ָהֲ�בֹוָדה ךְ ּבְ י ַהַחּיָ י ָהָראׁשִ ד ְמַ�ט לוֹ  ָחֵסר ּכִ ם ִמּסּוג ּבַ ּיָ יר, ְמס/ ַלח ְוֶהָ�ׁשִ  ׁשָ
ּדִ  ֲחנּות לֶא  ַ�ְבּדוֹ ־ֶאת ּבוֹ  יםַהּבַ ּדָ ־ֶאת ש- ִלְרכֹּ  ָרִגיל ָהָיה ׁשֶ ֵדי, יוּבַ ד ֶאת ִלְקנֹות ּכְ חּוץ ַהּבַ  ָהֶ�ֶבד ָרַכׁש . ַהּנָ
ד־ֶאת ָנה ְזהּוִבים ֵמָאה רכֵ וֹ ַהּמ  לוֹ  ָנַתן תוֹ יָא צִ יְ  ְוֶטֶרם, ַהּבַ ַמּתָ ֵני, ֶלָחָתן ּכְ ּנוּ  ִמּפְ ֵצר ִמּמֶ ּבָ ּיִ ף ׁשֶ ּתֵ ּתַ  ְלִהׁשְ
ֲח  הּבַ ּנָ ד ֵמאֹותוֹ  ְמַ�ט הּוא ַאף הנָ ָק וְ , ֶאָחד ָ�ִני זֹאת ָרָאה. ת/ ָנה ּבַ ּקָ ל ַ�ְבּדוֹ  ׁשֶ יר־ׁשֶ ין, ֶהָ�ׁשִ ל ְוִהְמּתִ  ְלַקּבֵ

ּנוּ  קַח ׂשָ  רכֵ וֹ ַהּמ  ַאךְ , ְזהּוִבים ֵמָאה יר ִמּמֶ יר לוֹ  ְוִהְסּבִ ֶהָ�ׁשִ ּנוּ  קֹוֶנה ׁשֶ ַאְלֵפי ִמּמֶ  לוֹ  ָנַתן ְוָלֵכן, ְזהּוִבים ּבְ
ָנה ה ִלְקַראת ַמּתָ ּנָ יֹום. ַהֲחת/ ה ּבְ ּנָ ֵני ָנְסעוּ , ַהֲחת/ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ל־ִעם ַיַחד, ֶהָחָתן ְמגּוֵרי ִעיר לֶא  ַהּמִ ָגִדים־ּכָ  ַהּבְ

יִטים ְכׁשִ ֲאָכִלים, ְוַהּתַ ָקאֹות ַהּמַ ׁשְ רֹות־ְוָכל ָאסֹון ֵאַרע ֶרךְ ּדֶ ּובַ , ְוַהּמַ ְרּכָ ָהר ָטְבעוּ  ַהּכִ ּנָ ה םֵא ָה  ּוָלםא, ּבַ ּלָ  ְוַהּכַ
לוּ  יקֹ בְּ  ִנּצְ ִים־ִמן ְוִנְמׁשוּ  ש-ִ פֹון ַהּמַ ִעּלָ ְרִתיםַהְמ  ַאַחד. ּבְ ה ִביֲא לַ  רּפֵ ְלַס  ָרץ ׁשָ ּלָ  אּוָלם, ָהָאסֹון־ֶאת ַהּכַ

ר תוֹ ילוּ ִס כְ בִּ  ה ִסּפֵ ִחּלָ ֲאָכִלים ַ�ל ּתְ ָקאֹות ַהּמַ ׁשְ ְבעוּ  ְוַהּמַ ּטָ ָהרבַּ  ׁשֶ לְ  ְוַ�ל, ּנָ יםַהּמַ יִטים ּבּוׁשִ ְכׁשִ  ְוַרק, ְוַהּתַ
ר ֹוףּס בַ לְ  ה ַ�ל ִסּפֵ ּלָ ּה  ַהּכַ ְמׁשוּ  ְוִאּמָ ּנִ י תפוֹ לָּ �/ ְמ  ׁשֶ ָהר ִמּמֵ ּוִאין ְלַאַחר. ַהּנָ ׂשּ ׁש , ַהּנִ ּקֵ ֹקד ֶהָחָתן ּבִ  ִלׁשְ

ְלֵת ־ַ�ל א, ַהּתֹוָרה יּדַ ה ֶאּלָ ָ ָהִאׁשּ ָהְיָתה ׁשֶ ְרׁשָ , יםִק נוּ ְפ ַת בְּ  ְרִגיָלה ׁשֶ ּנוּ  הּדָ ל ִמּמֶ  ּיּוִליםִט לְ  ְזַמּנוֹ ־ֶאת ְלַבּטֵ
ּנוּ  ּוָמַנע, יטוֹ נִ ְק ַה לְ  חֹוְתנוֹ  ֵהֵחל. הלָ ּטָ ּובַ  ף קֹוֵסם רכַ ׂשָ  ְוַאף, ָמזֹון ִמּמֶ ֵ ִמית ֶאָחד ּוְמַכׁשּ ּיָ ֶהֶבל ֲחָתנוֹ ־ֶאת ׁשֶ  ּבְ

יו ל ְפׁשוֹ נַ  הָקצָ . ּפִ יַבת ְוָחַזר ֶהָחָתן ׁשֶ ַבֲחרּותוֹ  ַמדלָ  ֶאְצלוֹ , וֹ בּ ַר  ִליׁשִ ר, ּבְ א. יוָת אוֹ לָ ּתְ ־ַ�ל לוֹ  ְוִסּפֵ יר ּבָ  ֶהָ�ׁשִ
שׂ  ְפֵני ְוקֹוֵנן, ֲחָתנוֹ ־ֶאת ְלַחּפֵ יָבה רֹאׁש  ּבִ א, תוֹ גוּ ֲה נַ ְת ִה  ַ�ל ַהְיׁשִ ה ֶאּלָ ּזֶ הּוא ַ�ל הֹוִכיחוֹ  ׁשֶ  ֶאת ַמְרִעיב ׁשֶ

ִעיר ֲחָתנוֹ  תוֹ . ַהּצָ יר ָטַ�ן ַלֲהַגּנָ הּוא, ֶהָ�ׁשִ ֶגת ָ�ִני הַנֲ�ׂשָ  ׁשֶ ֶ ַר , ִמיםיָ לְ . ֲחָתנוֹ ־ֶאת לְלַכְלכֵּ  ְוֵאין ָידֹו ַמׂשּ  ׁש ּגֵ
ּתוֹ ־ֶאת ָהִאיׁש  א, ִאׁשְ ה ָנׂשָ ָ הְוִהְתַמ  ַאֶחֶרת ִאׁשּ ל בַר לְ  ּנָ דֹוָלה ִעיר ׁשֶ ּנֹוַלד. ּגְ ׁשֶ ן לוֹ  ּכְ ְמחוּ , ּבֵ ל ּמוֹ ִע  ׂשָ ֵני ּכָ  ּבְ

ה ִהּלָ חוֹ  ּוְכֵדי, ַהּקְ ּמְ יְּ  לוֹ  ִהְבִטיחוּ  ְלׂשַ נוֹ ־־ֶאת וּ נּ ַמ ׁשֶ יו ּבְ ְחּתָ ׁש  בַר ָה  ַאךְ , ָיָמיו אותְמלֹ  רְלַאַח  ּתַ ּקֵ  םֵמֶה  ּבִ
י, לוֹ  ְלַהְבִטיַח  ן־ֶאת וּ נּ ַמ יְ  ּכִ ם, ַהּבֵ דֹול ִיְהֶיה לֹא ִאם ּגַ מֹוהוּ  ּגָ ם". ּכָ יד ִסּיֵ ּגִ ל־ֶאת ַהּמַ ׁשָ אּור ֶזה: "ְוָאַמר, ַהּמָ  ּבֵ

תּוב ַבר ־'ַ�ל ַהּכָ ֶחם ֶאְתֶכם מוּ ּדְ ִק ־לֹא רֲאׁשֶ ּדְ ּלֶ ִים' ּבַ א ּתֹאְמרוּ  ְוִאם, ּוַבּמַ ּמָ ךְ  ָנֲהגוּ  םָת וּ יּ נִ ֲ�  ֵמֲחַמת ׁשֶ ֵני  ּכָ ּבְ
ן־ִאם, ַ�ּמֹון ּומֹוָאב יַצד ּכֵ ַכר ּכֵ ְלָ� ־ֶאת ָ�ֶליךָ  'ׁשָ עֹור־ןבֶּ  םּבִ ל? 'ֶלךָּ ְלַקלְ  ּבְ ָרֵאל־ֶאת ְלַקּלֵ ֶסף ָלֶהם ָהָיה ִיׂשְ  ּכֶ

י יָגה לֹא ּוַמִים םֶח לֶ  ְמַ�ט ַרק, רֵת וֹ ְוה ּדַ ִ יָרה ְוָלֵכן ?ָיָדם ִהׂשּ ֵפל  ָהִעְנָין־ֶאת ֹקֶדם ַהּתֹוָרה ִהְזּכִ ּלֹאַהּטָ  ׁשֶ
מוּ  ֶחם ֶאְתֶכם ִקּדְ ּלֶ ִים ּבַ ן רּוְלַאַח , ּוַבּמַ ר ־ֶאת ִמּכֵ ְכרוּ ָהִעּקָ ָ ׁשּ ְלָ� ־ֶאת ׁשֶ ן םּבִ עֹור־ּבֶ ל ּבְ ָרֵאל־ֶאת ְלַקּלֵ , ִיׂשְ

הּתַ  ְוִאם יַצד ְקׁשֶ ים ָאנוּ  ּכֵ תוֹ  ֵאיֶנּנוּ  ַוֲהֵרי, ַאְבָרָהם ְזכּות ֶאת ְמַבְקׁשִ ַדְרּגָ מֹוהוּ  נוּ ׁשֵ ְפ נַ  ֶאת מֹוְסִרים ְולֹא ּבְ  ?ּכָ
ׁש , ַרב ְלאֹותוֹ  ָאנוּ  ּדֹוִמיםֲהֵרי ׁשֶ  ּקֵ ּבִ יו נוֹ בְּ ־ֶאת ֹותנּ ְלַמ  ׁשֶ ְחּתָ ם, ּתַ ר ּגַ ֲאׁשֶ תוֹ  ִיְהֶיה לֹא ּכַ ַדְרּגָ  ָאנוּ  ְוָכךְ , ּבְ

יםְמַבְק  ְזכּות ַרֲחִמים ׁשִ ִלים, ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ּבִ ּלְ ַה  ּוִמְתּפַ בָּ ׁשֶ מוֹ  ַיֲ�ֶנּנוּ  ה"ּקָ ָ�ָנה ּכְ ַהר לוֹ  ׁשֶ �  "...הַהּמֹוִריָּ ־ּבְ

  
 

  

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

י ְלָחָמה ַ"לֵתֵצ ־ּכִ ֵאר ֶרֶמז ּוְבֶדֶרךְ  -  ֹאְיֶביָך ־א ַלּמִ ְתּבָ  ּתִ
ה ָרׁשָ ֶרךְ  ֶזה־ַ ל ַהּפָ ה .ַהּדֶ ל ִהּנֵ  ,ְוִקּיּומוֹ  ָהעֹוָלם ןיַ נְ בִּ ־ּכָ

לּוי ַמֲ ׂשֵ  ּתָ ֵני םַ   הּבְ ָרֵאל ּבְ ְרֵכיֶהם ֵייִטיבוּ  ִאם ,ִיׂשְ  -  ּדַ
ְמחוּ  םיָּ ַק  ָהעֹוָלם ַמִים ְוִיׂשְ ָ ם, ָאֶרץָה  לגֵ ָת וְ  ַהׁשּ  לֵֹהינוּ ֱא  ה' ּגַ
ַמח ר, נוּ ּבָ  לָיגֵ ְו  ִיׂשְ ם ְויֹש/ֶ ְרּכָ ל ּדַ ָרֵאל־ׁשֶ לּוי ִיׂשְ ִנְצ  ּתָ  חֹוןּבְ

תּוב ּוָבא .עָהַר  רֶצ יֵ  י ,ָהָאָדם ְלָהִעיר ַהּכָ יִציָאתוֹ  ּכִ  ּבִ
ה ָלעֹוָלם אוֹ בָל  ָהֶ ְליֹון ֵמעֹוָלם ְלָחָמה מּוָכן ִיְהֶיה ,ַהּזֶ , ַלּמִ

י ֵאין ׁשֹבַיְח  לֹא ּכִ ְגּבֶֹרת ָצִריְך  ׁשֶ חֹון ּתִ א ,ֶזה ְלִנּצָ  ֶאּלָ
ה ֶרךְ ־ַ ל, ִמְלָחָמה אֵר ִיּקָ  ְלזוֹ  ,ַאְדַרּבָ ּבֹור ֵאיֶזהוּ  אֹוְמָרם ּדֶ ? ּגִ
ֵאין ,ְצרוֹ יִ ־ֶאת ַהּכֹוֵבׁש  בּוָרה ׁשֶ דֹוָלה ּגְ  ָאַמר ֶזהָל וְ , ִמּזוֹ  ּגְ

ַפ  ְלָחָמהּמִ ַל  ַחת ח"ּתָ ּבְ  :ד"ֶמ ּלָ ַה  ּתַ
�  

א -  ֹאְיֶביָך ־ַ"ל אֹוְמרוֹ וְ  י ,ְלָהִעיר ּבָ ִגּבֹור זוֹ  ִמְלָחָמה לֹא ּכִ  ּכְ
 ְוֵיֵלְך  ִיְפֶנה ְלָחָמהּמִ בַּ  ץקוּ יָּ ׁשֶ ְכ וּ  ִעיר ִלְלּכֹד ַהּלֹוֵחם
א ,ְלַ ְצמוֹ  ָאָדם ֶאּלָ ִאם ,אֹוְיבוֹ ־ִעם ַהּלֹוֵחם ּכְ ל ׁשֶ ֵ  ִיְתַרׁשּ

הוּ  ָ ָליו קּוםיָ  מוֹ , ְוִהּכָ ליִ  ִאם ֵכן־ּכְ ֵ ְלחֹם ָהָאָדם ְתַרׁשּ  ִמּלִ
ֵדהוּ  ָ ָליו ָיקּום, ָהאֹוֵיב־ֶאת  יחוֹ ִט בְ ַמ וּ , ָהעֹוָלם־ִמן ִויַאּבְ

תּוב ֲה  ,ַהּכָ יף ַגםׁשֶ ּקִ ּתַ ֶצר הּוא ׁשֶ ַח  ַהּיֵ י ִמּכֹ , ָהֱאנֹוׁשִ
י־ַ ל־ַאף ָידוֹ  ה' ֵנהוּ ִיּתְ  ֵכן־ּפִ ִביָת  ְואֹוֵמר .ּבְ ְביוֹ  ְוׁשָ  - ׁשִ

ק ְקּדֵ ֵאין, אֹותוֹ  ְולֹא ְביוֹ ׁשִ  רַמ לוֹ  ּדִ ׁש  ּבוֹ  ׁשֶ ַ ְצמוֹ  ַמּמָ  ּבְ
הַהְמק3  הּוא ְוֵהָ ְדרוֹ  א ,ּוֶ ְביוֹ  ֶאּלָ רּוׁש  ׁשִ ֶ  הַמ  ּפֵ ָבהׁשּ ָ  הּוא ׁשּ
ִחיַנת ךָ  ַהּטֹוב ִמּבְ ּיֹוֵצא ִמּמְ ךָ  ּוִמּכַ  נוֹ חוֹ ְצ נִ בְ וּ  ויָ וּ ּת ִפ בְּ  ּבְ
ה ּמָ ּכַ מֹות ׁשֶ ֵני םֵמַ   ְנׁשָ ָרֵאל ּבְ ָידוֹ  תיוֹ בוּ ׁשְ  ִיׂשְ   :ּבְ

�  

ִ ּבַ  ְוָרִאיָת  ְואֹוְמרוֹ  ת ְבָיּה ׁשּ ת ָאַמר - ּתַֹאר־תַפ יְ  ֵאׁשֶ  ֵאׁשֶ
רּוׁש  ,ָסמּוךְ  י, ָאָדם תַמ ׁשְ נִ  ּפֵ  ַ ד ֶפׁש נֶּ בַּ  ׁשֹוֵלט מ"ַהס ֵאין ּכִ

ֵרד ּתֵ ה ׁשֶ ֵנס ַמּטָ ּנוּ  ָאָדםבְּ  ְוִתּכָ ִבי לֹוְקָחּה  הּוא ִמּמֶ ֶ ׁשּ , ּבַ
ֶפׁש  ּקָ  ְוַהּנֶ ה אֵר ּתִ ָ י ּתַֹאר־תַפ יְ  ְלזוֹ  ָראָק וְ , ִאׁשּ ֶפׁש  ּכִ  ָיָפה ַהּנֶ

א ְמֹאד־ַ ד יָה  תֶל וֶּ נַ ְת ּמִ ׁשֶ  ֶאּלָ ַמֲ ׂשֶ  חּצַ נ3 יְּ ׁשֶ ְכ וּ  ,ָהָרִעים ּבְ
ֶצר יל ָאז ,ַהּיֵ ּכִ ַנְפׁשוֹ  ָהָאָדם ַיׂשְ  ִעיָמהנְּ ־הּוַמ  הָפ יָּ ־הַמ  ּבְ
 :ִהיא

  
  

ְׁשָקר, ַאְל ־בט"ו באלול שנת רצ"ה, נפטר רבי משה בן
אשקר' שנדפס, ו'גאון יעקב' ־בעל שו"ת 'מהר"ם אל

. הוא נולד בספרד, והיה יד־בכתב שנותרעל הטור 
בין הגולים בגירוש ספרד המפורסם בשנת רנ"ב. 
בנדודיו נסע לצפון אפריקה, אלא שבדרכו נפל בידי 

שודדי ים, ובדרך נס ניצל והגיע לתוניס.  –פיראטים 
ים ובה שימש משם נדד ליוון, עבר לקהיר שבמצר

כדיין, ובערוב ימיו עלה לארץ ישראל והתגורר 
בצפת בין חכמיה הנודעים. סמוך לפטירתו עלה 
לירושלים ובה נפטר ונקבר. הוא נחשב לאחד 
מגדולי המשיבים והפוסקים בדורו, ומפורסמת היא 

הרמב"ם מהשגות ־תשובתו הארוכה שכתב להגן על
נת טוב הראשון שנפטר בש־שם־טוב אבן־רבי שם
שגות תשובתו הוא פותח בשורות אלו: "ה ק"צ. את

טוב ־שהשגתי על ספר האמונות שחבר החכם ר' שם
טוב, הדובר על הרב הגדול צדיק יסוד עולם ־ן' שם

הרמב"ם ז"ל עתק... אמר משה, קנא קנאתי ליסוד 
הדת והאמונה, שורש המדע והתבונה, עמוד התורה 

תעודה, והחכמה התמימה, ים הדעת והמזימה דגל ה
הנודע בישראל וביהודה, הרב המובהק החסיד 
הגדול אור העולם ופלאו, מושב היקר ושיאו, הוא 
קדוש הרמב"ם ז"ל, אשר שמו אותו המורים מטרה 
לחיצי סכלותם, ולתער לשונם ודמיונם... שומו 

  שמים, על זאת תאבל הארץ ויושבי בה"... 
�  

בי"ז באלול תל"ג, נפטר רבי חיים בנבנישיתי 
איזמיר, המכונה החבי"ב, בעל "כנסת הגדולה". מ

משפחת ֶּבְנֶבִניְׂשִּתי היא משפחה עתיקה ומיוחסת 
בישראל, שמוצאה מראשי הגולה בבבל אשר היו 
מזרע בית דוד המלך ע"ה. חוקרי הדורות כתבו, כי 
אחד מצאצאי המשפחה שבספרד, הגיע אל העיר 
 עפשטיין שבמדינת הסן בגרמניה, וצאצאיו נקראו

  בשם 'עפשטיין', ממנו יצאו גאונים נודעים.    

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
יֵר ד ָח ֶא  ּקִ ַלִים יִמּיַ ׁש , ןַמ יְ ַר ְפ  הוּ ִליָּ ֵא  המֹ לֹ ׁשְ  ר' היָ ָה , ְירּוׁשָ ּמֵ ִ ׁשּ ךְ  ׁשֶ ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ׁשַ  ֹותבּ ַר  ׁשָ ית ׁש ּמַ ּכְ ה תֶס נֶ ַהכְּ  ּבֵ ְרּבָ  ַהח/

ַלִים ירּוׁשָ יָקהַ� ָה  ּבִ ֶקֶבר ןָמ ֱא נֶ  רֵמ ּוְכׁשוֹ , ּתִ בֵ  ָרֵחל ּבְ ּבְ ָתב־ַ�ל הָל ֶהֱ�  ַהְמַ�ְנְיִנים ִזְכרֹונֹוָתיו ֶאת. םֶח ֶל ־תיׁשֶ  םּוֵמֶה , ַהּכְ
יַהבִּ  תוֹ רוּ ׁשְ יַ וְ  תלוֹ צָ ֱא נֶּ ַה  ֹוָתיוִמדּ  ֹותרִנכָּ  ין. ְמצּוָיה ְלּתִ ּפּוִרים ּבֵ ר הּוא ַהּסִ ָכה ֲאֵבָדה תבַ ׁשָ ֲה  ִמְצַות ַ�ל ְמַסּפֵ ּזָ  ׁשֶ
ּלֹא, םַקיֵּ לְ  ל תְמנָ ־ַ�ל ׁשֶ ָרס ְלַקּבֵ ַמִים־ּוִמן, ּפְ ָ מוּ  ַהׁשּ ּלְ ָכרוֹ ־ֶאת לוֹ  ׁשִ עֹוָלם ׂשְ ה ּבָ ֶרן ַהּזֶ א עֹוָלםלָ  לוֹ  תֶמ יֶּ ַק  ְוַהּקֶ . ַהּבָ

ַנת: "רְמַסּפֵ  הּוא ְוֹכה ׁשְ ּבּוׁש  ּבִ ָרֵאל ֶאֶרץ ּכִ יֵדי ִיׂשְ ִריִטים ּבִ רוּ , ַהּבְ ּקְ ַלִים ּבִ ירּוׁשָ ה ּבִ ּמָ ִלים ּכַ ְרתוּ  םיְיהּוִדיִּ  ַחּיָ ֵ ׁשּ ָבא ׁשֶ ּצָ  ּבַ
ִריִטי י, יַק ָס ֲ�  ְלֶרֶגל ֵמָהִעיר ָיָצאִתי, ֶאָחד יֹום. ַהּבְ ְעּתִ ִהּגַ דֹול ַאְרָנק ִתיאצָ ָמ , ל'ֹוֶט ה דנְ ַר 'גְּ  לֹוןּמָ ַל  ּוְכׁשֶ  ָהָיה ָהְרחֹוב. ּגָ

חּוק יםבַּ  ּדָ י יׁש גִּ ְר ִה  לֹא דָח ֶא  ְוַאף, ֲאָנׁשִ ֵהַרְמּתִ ׁשֶ ִציָאה־ֶאת ּכְ י. ַהּמְ ַחת ָהַאְרָנק־ֶאת ִהְכַנְסּתִ ִלי, יְמִעילִ  ּתַ  קּדֹ בְ לִ  ִמּבְ
ְפִנים ׁש יֵּ  הַמ  ֶאְמַצע ָהַאְרָנק־ֶאת ַח ּתֹ ְפ לִ  ָיֵראִתי ןכֵּ ׁשֶ , ּבִ א, ְרחֹובָה  ּבְ ּמָ י ַיְבִחינוּ  ׁשֶ י. ּבִ ְעּתִ ִהּגַ ׁשֶ ַ�ר ָקרֹוב ּכְ , ָיפוֹ  ְלׁשַ

ָניו ְוָרִאיִתי, ְיהּוִדי ָקִצין יִד יָ לְ  ָ�ַבר ּפָ רֹות ׁשֶ שׂ  ְוהּוא ידּסִ כַּ  ִחּוְ ָבר ְמַחּפֵ נֶּ  ּדָ ּנוּ  ַבדֱא ׁשֶ י. ִמּמֶ  ּוְרִאיִתיו, ַאֲחָריו ָהַלְכּתִ
לֹון־ֶאל עֹוֶלה ְזכָּ  ַהּמָ ָסמּוךְ , רַהּנִ ּבְ י. ָהַאְרָנק־ֶאת ָמָצאִתי לוֹ  ׁשֶ ךְ  ַמּדּוַ�  ַהּיֹום־ַ�ד יֹוֵדַ�  ֵאיֶנּנִ י אֹוִתי ָמׁשַ  ִלְראֹותוֹ  ִלּבִ

יׁש  ַצֲ�רוֹ  ּוְלַהְרּגִ י ַאֲחָריו ָ�ִליִתי אּוָלם, ּבְ ַאְלּתִ ַ�ל ֶאת ְוׁשָ לֹון ּבַ נֶּ  ִלי ַמרְוָא , ׁש גָּ ְר נִ  ּכֹה הּוִדיַהיְּ  ִציןּקָ ַה  ַמּדּוַ�  ַהּמָ  דבַ ֱא ׁשֶ
ּנוּ  ַבר ִמּמֶ ר ְוֵאינוֹ  ָמה־ּדְ ד הָמ  ְמַסּפֵ ה ֹוָמהּק לַ  ָ�ִליִתי. ִאּבֵ ִנּיָ ְ י, ַהׁשּ ַפְקּתִ ְלּתוֹ ־ַ�ל ּדָ ְרֶאה ָאָדם ְוָרִאיִתי, ּדַ ּנִ ֵמת ׁשֶ . ּכְ

י י ִנְכַנְסּתִ ׁש  יאִת בָּ  'לֹא, ְוָאַמְרּתִ ךָ  ְלַבּקֵ א, רבָ ּדָ  ׁשּום ִמּמְ ד, ָך'ְת ְלטֹובָ  ֶאּלָ דֹול ָהַאְרָנק ֶאת הֹוֵצאִתי ּוִמּיָ  תַח ּתַ ִמ  ַהּגָ
ִצין. יִעילִ ְמ  ַהּקָ ׁשֶ ּלוֹ  ָהַאְרָנק־ֶאת ָרָאה ּכְ  ָמהׁשָ נְ וּ , תבֶ ׁשֶ לָ  אֹוִתי ִהְזִמין הּוא. ָחהְמ ׂשִ  ֵמרֹב הכָ ּובָ  יאִר וָּ ַצ ־ַ�ל ָנַפל, ׁשֶ

ה ַתח ְלַאַחר. ּבוֹ  ִנְכְנָסה ֲחָדׁשָ ּפָ ּמּוָבן, ָרָאהוְ  ָהַאְרָנק ֶאת ׁשֶ ָטר הֹוִציא, ֶזהבָּ  ָנַגע לֹא ֶאָחד ַאףׁשֶ , ּכַ ֵדי ׁשְ . ילִ  ָלֵתת ּכְ
י לֹא ֲאִפּלוּ  ְמּתִ ה ֵלב ׂשַ ּמָ ר, ָחֵמׁש , ָהָיה ּכַ ים אוֹ  ֶ�ׂשֶ ִ ד, ִלירֹות ֲחִמׁשּ י ּוִמּיָ ֶסף־ֶאת ְלַהְכִניס לוֹ  ָאַמְרּתִ ֲחָזָרה ַהּכֶ  ּבַ

ֵני, ָלַאְרָנק ֲ�בּור ִמּפְ ּבַ ִלים לֹא, ָדהבֵ ֲא  תבַ ׁשָ ֲה  ִמְצַות ׁשֶ ִצין. רכָ ׂשָ  ׁשּום ְמַקּבְ ִאם ִלי ְוָאַמר, ְוׁשּוב ׁשּוב ילִ  הֹוָדה ַהּקָ  ׁשֶ
א ָהִייִתי לֹא ַ�ְצִמי ּבָ יָון, ָהַאְרָנק־ֶאת ִלְמֹצא לוֹ ָיכ ָהָיה לֹא, ּבְ ּלֹא ִמּכֵ מּונֹות לֹא, ִניםִסּמָ  ׁשּום ּבוֹ  ָהיוּ  ׁשֶ  תְנָירוֹ  ְולֹא ּתְ

ֶסף רֹותְט ׁשִ  ַרק, ֲאֵחִרים ּלֹא ְוַכּמּוָבן, ּכֶ י ׁשֶ ַאְלּתִ ֵאיֶזה אֹותוֹ  ׁשָ ר ְסכּום ּבְ ּבָ ׁש  ַאֲחֵרי. ְמד/ ִהְתאֹוׁשֵ  ֵאיךְ  אֹוִתי ַאלׁשָ  ,ׁשֶ
י ֵדי ֵאָליו ָלבֹוא ָיַדְעּתִ ִלי, ָהַאְרָנק־ֶאתלֹו  ְלַהֲחִזיר ּכְ תּוָבה ִמּבְ ּכְ ֹתֶבת םׁשָ  ׁשֶ ְרּתִ , ּכְ ר לוֹ  יְוִסּפַ ֲאׁשֶ ּכָ אִתי ׁשֶ ֲחָזָרה ּבָ  ּבַ

קֹום־ֶאל ָניו־ֶאת ָרִאיִתי, ָהַאְרָנק־ֶאת ָמָצאִתי ּבוֹ  ַהּמָ ָהיוּ  ּפָ ֵמׁש  ְוהּוא, ידּסִ כַּ  תוֹ ְלָבנ ׁשֶ  יכִּ  יּתִ נְ בַ ֵה וְ , יויָס כִ בְּ  ְמַמׁשְ
ִצין. לוֹ  ךְ יָּ ׁשַ  ָהַאְרָנק ׁש  ַהּקָ ּקֵ י ּבִ ּנִ ל ׁשּוב ִמּמֶ ֲאַקּבֵ נּ  ׁשֶ ָנה וּ ִמּמֶ י אּוָלם, ַמּתָ ֲאִפּלוּ  לוֹ  ָאַמְרּתִ רּוָטה ׁשֶ ל לֹא ַאַחת ּפְ , ֲאַקּבֵ

ָכל ְולֹא ֶנת יֹום־ּבְ ּמֶ זוֹ  ֲחׁשּוָבה הוָ ְצ ִמ  ִלי ִמְזּדַ ל ּכָ ָרֵאל ֶנֶפׁש  תלַ צָּ ַה וְ  ֲאֵבָדה תבַ ׁשָ ֲה  ׁשֶ ׂשְ ה ַאֲחֵרי. ִמּיִ ּמָ ים ּכַ ם, ֳחָדׁשִ ּלֵ  ׁשִ
בָּ ַה  ִלי ְצוָ ־ַ�ל ה"ּקָ מֹוָצֵאי ֶזה ָהָיה. הַהּמִ מֹוֶנה ָהיוּ  ייִס כִ בְ וּ , ּתֹוָרה תַח ְמ ׂשִ  ּבְ ְר  ׁשְ ל ָראֹותׁשְ ׁשַ ִליּ  ׁשֶ  ְיָקרֹות ֹותַמְרּגָ

ח ֵמַהּסּוג ּבָ יֹוֵתר ַהְמׁש/ י אֹוָתן, ּבְ ּתִ ׁשְ ּקַ ר ְלַהְראֹות ּבִ ִהְתַ�ְנֵין ֶאָחד ְלַתּיָ י. ָברּדָ בַּ  ׁשֶ  םְוׁשָ , יִק ְס ְר וּ דּ ְמ ַא  לֹוןִלְמ  ָהַלְכּתִ
י ַמְחּתִ ְמַחת ׂשָ ׂשִ י ַ�ד ,ַהּתֹוָרה ּבְ ַכְחּתִ ָ ׁשּ ִליּ  ןיַ נְ ִע ֵמ  ׁשֶ ְרּגָ ָ�ה. ֹותַהּמַ ׁשָ ֵרה־ַאַחת ּבְ ְיָלה ֶ�ׂשְ ּלַ  ָקרּוַ�  ייִס כִּ ׁשֶ  ָרִאיִתי, ּבַ

ִליּ  ְרּגָ ן. ֶנֶ�ְלמוּ  ֹותְוַהּמַ ה ָהָיה ֶ�ְרּכָ ּמָ דֹול ְסכּום, ֹותִמְצִריּ  ִלירֹות ֵמאֹות ּכַ ּלֹא ֹאדְמ  ּגָ יכָ  ָהָיה ׁשֶ יּבִ מוֹ  ְלּתִ ּלְ  ְוָהְיָתה, ְלׁשַ
דֹוָלה ֶנֶפׁש  ָ�ְגַמת ִלי ִליּ  ןכֵּ ׁשֶ , ּגְ ְרּגָ ל ָהיוּ  ֹותַהּמַ ה ׁשֶ ָ ְסָרה ַאְלָמָנה ִאׁשּ ּמָ י. יִד יָ בְּ  אֹוָתן ׁשֶ ְקּתִ י ְולֹא ִהְתַחּזַ ּתִ , ִהְתָיַאׁשְ

י ה 'הבַּ  ּוָבַטְחּתִ ֲ�ׂשֶ ּיַ ְיָלה ִציֲח בַּ  יָיַרְדּתִ . ֵנס ילִּ  ׁשֶ י, ַהּלַ ֶרךְ  ְוָהַלְכּתִ ֶלת ְרחֹוב ּדֶ ְלׁשֶ ַ  ִביםְר ַ�  ֹוְרִריםִמְתגּ  ּבוֹ  ְרחֹוב, ַהׁשּ
י ָהְרחֹוב הּוְבַמֲ�לֵ , יםבִּ ַר  ה. ָנַפְלּתִ י ָחׁש  ֲאִני ְוִהּנֵ ַחתְט ִמ  ַ�ל ִנְמֵצאת יִד יָ  ּכִ ד ּפַ י ַהּבַ ּלִ ל ּוָבּה , ׁשֶ ִליּ ־ּכָ ְרּגָ  ֵמאֹות. ֹותַהּמַ

ים ְרכוּ  ֲאָנׁשִ ךְ  ָ�ֶליָה  ּדָ ֶמׁשֶ עֹות ּבְ ְיָלה ׁשְ יׁש  לֹא דָח ֶא  ְוַאף, ַהּלַ ְרׁשְ  חּוֵטי. ּה יָ וְ ׁשָ בְּ  ִהְרּגִ ַ ִריַסת ְקרּוִעים ָהיוּ  ָראֹותַהׁשּ  ִמּדְ
ִבים ָהעֹוְבִרים ַרְגֵלי ל אּוָלם, ְוׁשָ ִליּ ־ּכָ ְרּגָ ַחת ָהיוּ  ֹותַהּמַ ְטּפַ ּמִ י. ְלִאּבּוד ָהְלָכה לֹא ןֶה ֵמ  ַאַחת ְוַאף, ּבַ , ְלַ�ְצִמי ָאַמְרּתִ
יךָ  וּ בּ ַר  ָמה ם, ה' ַמֲ�ׂשֶ ּלָ ָחְכָמה ּכ/ ית ּבְ בָּ ַה  ְוֵאין, ָ�ׂשִ ַח  ה"ּקָ ל רכַ ׂשְ  ְמַקּפֵ ה־ּכָ ִרּיָ ם ּבְ ּלֵ הוּ  ְלִאיׁש  ּוְמׁשַ ַמֲ�ׂשֵ   . ּכְ

�  
ִריְסק ז"יִר גְּ ַה  ַ�ם ָהַלךְ  ִמּבְ י ִעם ּפַ ַלִים ְרחֹובֹותבִּ  רֶמְלצֶ  ַזְלָמן ריָס ִא  ַרּבִ ה, ְירּוׁשָ ַחתְט ִמ  םָת לוֹ גְּ ְר ַמ ְל  ְוִהּנֵ , ְזרּוָקה ּפַ

ְפָלה ּנָ ל יסוֹ כִּ ִמ  ְרֶאהנִּ כַּ  ׁשֶ הוּ ־ןאָמ  ׁשֶ נַ  ֵהֵחּלוּ . ּדְ ְ לְלַפ  םיִ ַהׁשּ יֵניֶהם ְלּפֵ ִדין ּבֵ ָבִרים ּוֵבין", בֹודוֹ כְ ־ְלִפי ְוֵאיָנּה  ָזֵקן" ּבְ  ַהּדְ
י ָאַמר ַרבֵּ  ֲחָבל: "ַזְלָמן ריָס ִא  ַרּבִ ים' ץֵפ 'ָח ֶה  נוּ ׁשֶ ה לֹא, ַחּיִ ןחֹ  ַ�ל ּוטּק לִ  ָ�ׂשָ ט ש-ֶ ּפָ י, ֲאֵבָדה תבַ ׁשָ ֲה  כֹותלְ ִה  ְוַ�ל ִמׁשְ  ּכִ

ַמע". תפוֹ ָ� סֹ ְמ ַה  ֲאֵבָדה כֹותְל ִה בְּ  ְוַרְגֵלינוּ  ינוּ ָיֵד  ֶאת מֹוְצִאים נוּ ייִ ָה  ֶזהבָּ  ָ ׁשּ ׁשֶ ִריְסק ָהַרב ּכְ י ט'וּ 'ִלּק  ַהּתַֹאר ֶאת ִמּבְ  ִמּפִ
י ּנוּ , ַזְלָמן ריָס ִא  ַרּבִ ּתַ ָניו ִהׁשְ ר: "ְוָאַמר, ּפָ ה רְלַמ  ֲאַסּפֵ ָהָיה ַמֲ�ׂשֶ בֵ  ׁשֶ א תיּבְ י( ַאּבָ ים ַרּבִ ִריְסק ַחּיִ ָ�ַמד). ִמּבְ ׁשֶ  ּכְ

ים' ץֵפ 'ָח ֶה  ָתב־ַ�ל ְלַהֲ�לֹות ַחּיִ ְרָסם ִחּבּורוֹ  ֶאת ַהּכְ ָנה ַהְמפ/ רּוָרה' 'ִמׁשְ א, ּבְ הכַּ  ִעם ּבָ , ְלָאִבי ֵמִחּבּורוֹ  ְנְטֵרִסיםק/  ּמָ
ֵדי ה לוֹ ָ� ִמְפ ־ֶאת ְלַהְראֹות ּכְ ֹמַ�  ְוִחּכָ ת ֶאת ִלׁשְ ְעּתוֹ  ַחּוַ דֹוָלה ּדַ ֵ�ל. ַהּגְ א ִהְתּפַ ְפָלא ַהִחּבּור־ִמן ַאּבָ ם ַ�ד, ַהּנִ ּגַ  ֲאִני ׁשֶ

ָהִייִתי ֶחֶדר ׁשֶ מּוךְ  ּבַ ל ֶבתׁשֶ ֲח ַהּמַ  ֶלאֶכתְמ  ֶאת ִלְראֹות ָידוֹ ־ַ�ל ִנְקֵראִתי, ַהּסָ ים' ץֵפ 'ָח ֶה  ׁשֶ י. ַחּיִ ם ֵהַצְצּתִ ֲ�ֵלי ֲאִני ּגַ  ּבַ
ֶפר ֲ�לּות ְוָקָראִתי, ַהּסֵ ִהְתּפַ ַמע. ָיֶפה' 'ִלּקּוט ּבְ ָ ׁשּ ׁשֶ א ּכְ ָנה, יַר בָ ּדְ ־ֶאת ַאּבָ תֹוָכָחה ילַ ֵא  ּפָ ? ּוטִלּק  ֶזהוּ  'ְוִכי?! ּוט''ִלּק  ,ּבְ

דֹוָלה ֲ�בֹוָדה זֹוִהי אֲהלֹ  ֵאי ִנּתּוַח  ּוְמֶלאֶכת ּגְ ִלים נֹוׂשְ ֲהָלָכה ַהּכֵ בָּ  ָהִראׁשֹון ְלִמן, ּבַ  ָלַאֲחרֹון ְוַ�ד ִראׁשֹוִניםׁשֶ
ַאֲחרֹוִנים' ּבָ ר היָ ָה וְ  ?!ׁשֶ ָבָריו יןבֵּ ִמ  ִנּכָ י, ּדְ ה ּכִ בֹוד ִלְפִחיתּות תבֶ ֶנְחׁשֶ  זוֹ  ִמּלָ ל וֹ ְרכּ ֶ�  רּום ְלִפי ּכָ ", ָאזּוֵמ ". "רֶפ ַהּסֵ ־ׁשֶ

ם ָבָריו־ֶאת ז"יִר גְּ ַה  ִסּיֵ י, "ּדְ ל ְוֵאיִני לוֹ ָיכ ֵאיֶנּנִ ּגָ ֹמַ�  ְמס/ ֶפר ַ�ל ,ּוט''ִלּק  ַהּתַֹאר ֶאת ִלׁשְ ֶזה ֶהָחׁשּוב ַהּסֵ   ". ַהּלָ
�  

יתוֹ  לֶא  ל ּבֵ י ׁשֶ א ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ַרּגָ ִ ִמ  ׁשְ יַ� , הבָ ינוֹ ׁשּ ַ�ם ִהּגִ ט ּפַ ד, דָח ֶא  ַחּיָ ְראֹותוֹ  ּוִמּיָ ָניו אֹורוּ , אֹותוֹ  ּבִ ל ּפָ י־ׁשֶ . ָהַרּבִ
ְמָחה ׂשִ ַלף, יסוֹ כִ ְל  ָידוֹ ־ֶאת טיׁשִ הוֹ  ֲ�צּוָמה ּבְ ם ְוׁשָ ָ ה ִמׁשּ ּמָ ְפּתֹוִרים ּכַ ָהיוּ  ּכַ  ִמּתֹוךְ  אֹוָתם ּוָמַסר, חּוטבְּ  ְקׁשּוִרים ׁשֶ

ל ָחהְמ ׂשִ  ט־ֶאל ִמְצָוה־ׁשֶ ֵרר. ַהַחּיָ י, ִהְתּבָ ט אֹותוֹ  ַפרּתָ  ָמה־ְזַמן ִלְפֵני ּכִ ל ְמִעילוֹ ־ֶאת ַחּיָ י־ׁשֶ ר, ָהַרּבִ ֹו ִביאֱה  ְוַכֲאׁשֶ
ִכיס ָמָצא, ֵאָליו ִעיל ּבְ ה ַהּמְ ּמָ ְפּתֹוִרים ּכַ ַכח אֹוָתם, ּכַ ט ׁשָ ַמר ,ָאז יִמנִּ . ַהַחּיָ י ׁשָ ְפּתֹוִרים־ֶאת ָהַרּבִ ד, ַהּכַ א ּוִמּיָ ּבָ ׁשֶ  ּכְ

ט ַמח, ְלָפָניו ַהַחּיָ ה ִיֵחל ָלּה , ֲאֵבָדה תבַ ׁשָ ֲה  ְצַותִמ  ֶאת םְלַקיֵּ  ׂשָ ַמח, בַר  ּכֹה ְזַמן ְוִצּפָ ָ�ָלה ַ�ל ְוׂשָ ָידוֹ  ׁשֶ   . ָמּה ְלַקיְּ  ּבְ
�  

ל ָיָמיו ברֹ ֲ� בַּ  י, ר'לֶ ּפֶ יְ ַט 'ּסְ ַה  ׁשֶ ָרֵאל ַרּבִ ַ�ל ֶיְבְסִקיַקנְ  ַיֲ�ֹקב ִיׂשְ ָהָיה ֶאָחד ָאָדם ְלֵביתוֹ  הָל ָ� ", ַיֲ�ֹקב ְקִהּלֹות" ּבַ  יןֵמכִ  ׁשֶ
ים' ּתִ יןְת לִ  'ּבָ ֵדי, ִפּלִ ים יםיִד גִּ ַה  ֶאת לוֹ  ְלַהֲחִליף ּכְ ּתִ ַהּבָ פּוִרים ׁשֶ ֶהם ּתְ ֶלר ָ�ַמד. ּבָ ַטְיּפֶ בָּ ־ַ�ל ַהּסְ ֵדי ְותֹוךְ , ויּגַ  ּכְ

ִפיָרה ַמַחט ָנְפָלה ָהֲ�בֹוָדה ח. ָהַ�ִין־ִמן ְוֶנֶ�ְלָמה ַהּתְ ּטַ ּתַ ְר ־ַ�ל קֹוָמתוֹ  ְמלֹוא ָהַרב ִהׁשְ ֵ  רתוּ לָ  ְוֵהֵחל, ַקעַהּקַ  ׁש ּוְלַגׁשּ
ַ�ל ִעם ַיַחד ָלאָכה־ּבַ ַחט ַאַחר ַהּמְ ֶ�ְלָמה ַהּמַ ּנֶ ל ִטְרָחתוֹ ־ַ�ל ָאָדם אֹותוֹ  ִהְצַטֵ�ר. ׁשֶ ל קּדֵ ַט ְצ ִה וְ , ָהַרב־ׁשֶ ּכָ  ּה יָ וְ ׁשָ ־ׁשֶ
ל ַחט־ׁשֶ א ֵאיָנּה  ַהּמַ רּוטֹות ֶאּלָ ַדאי ְולֹא, ֹותְמַ�ּט  ּפְ ל ַאֲחֶריָה  ְוִלְטרַֹח  ַלֲ�ֹמל ּכְ ךְ ־ּכָ ֶלר אּוָלם. ּכָ ַטְיּפֶ יךְ  ַהּסְ  ִהְמׁשִ

רֹוֶצה ַ�ןָט וְ , יוׂשָ וּ ּפ ִח בְּ  ֶאְמָצעּות. ֲאֵבָדה תבַ ׁשָ ֲה  ִמְצַות ֶאת ֶזהבָּ  םְלַקיֵּ  הּוא ׁשֶ  טְלָטֵא  ֵהֵחל, ַמְטֲאֵטא ּבְ
ל־ֶאת ַחט אּוָלם, ַהֶחֶדר־ּכָ ִניָּ  ַמַחט ָהִאיׁש  לַט נָ . ִנְמְצָאה לֹא ַהּמַ ם, הׁשְ ִית־ִמן ְוָיָצא ַהּקֶֹדׁש  ֲ�בֹוַדת־ֶאת ִסּיֵ  ַרק. ַהּבַ

ה, ְמַ�ט ִהְתַרֵחק ַמע ְוִהּנֵ ֶלר־ֶאת ׁשָ ַטְיּפֶ מוֹ  קֹוֵרא ַהּסְ ׁשְ יק לֹא ְועֹוד, ּבִ ה, רֹאׁשוֹ ־ֶאת ְלסֹוֵבב ִהְסּפִ . ַאֲחָריו ָרץ ָהַרב ְוִהּנֵ
ֵ לַ ה ּלָ ִה ּתְ  ,ְוָזִכינוּ , ָהִראׁשֹוָנה ַחטַהּמַ  ֶאת ָמָצאִתי: "הְוַנֲ�נָ , ַאלׁשָ "?  ָרהּקָ  הַמ "   ". ֲאֵבָדה תבַ ׁשָ ֲה  ִמְצַות םְלַקיֵּ  ,םׁשּ
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י" קֹול ָאִביו־ּכִ ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ֵאיֶנּנּו ׁשֵֹמַ" ּבְ ה -" ִיְהֶיה ְלִאיׁש ּבֵ ה ָלּמָ ּסָ , הּומֹוֶר  סֹוֵרר נוֹ ּבְ  ַנֲ"ׂשֶ ֶרךְ ־ִמן רׁשֶ   ? ידוֹ ִל מוֹ  ָאִביו־ֶאת ְמַצֵ"ר ְוהּוא ַהּדֶ
ֵני קֹול ׁשֵֹמַ"  ֵאיֶנּנוּ "ׁשֶ  ִמּפְ ָהָאב", ָאִביו ּבְ קֹול ׁשֹוֵמַ"  ֵאיֶנּנוּ  ְצמוֹ ַ"  ׁשֶ ַמִים ָאִביו ּבְ ָ ׁשּ ּבַ ה, ׁשֶ ֶנֶגד ּוִמּדָ ה ּכְ נוֹ  ַאף, ִמּדָ קֹולוֹ  ׁשֹוֵמַ"  ֵאיֶנּנוּ  ּבְ  תולדות יעקב יוסף)(... ּבְ

  
יַר  ֶהָחִסיד , ד"ַחּבַ  ייֵ" ּפִ ׁשְ ַמ  ֵמֲחׁשּוֵבי, ין'ִק ְצ מוֹ  ץֶר ּפֶ  ּבִ

ל אֹוֵמר היָ ָה  ּכָ ל ָרָתּה ַמּטְ  ׁשֶ ין דּותִהְתַוֲ"  ׁשֶ  ֲחֵבִרים ּבֵ
ֲ"בֹוַדת ַ"ְצמוֹ ־ֶאת ְלַחּיֹות ִהיא, ה' יְמַבְקׁשֵ   ַהּבֹוֵרא ּבַ

 ַהִהְתַלֲהבּות־ֶאת ְלעֹוֵרר ּוְכֵדי, ֲאֵחִרים ּוְלַהֲחיֹות
ֶקה ְמַ"ט ׁשֹוִתים, תּיוּ ְוַהִח  ַ"ם. ָחִריף ַמׁשְ ב ּפַ  ָיׁשַ
ַלַהט ְוָ"ְסקוּ , ןדוֹ ְר וֹ גּ  יֹוָחָנן יַרּבִ  רוֹ ֵב ֲח  ִעם ֵ"דַו ְוִהְת   ּבְ

ִדְבֵרי ׁש . תַוֲחִסידוּ  ּתֹוָרה ּבְ ּקֵ י ּבִ  ְמַ"ט םעֹ ְט ִל  יֹוָחָנן ַרּבִ
יםַח ְל  ֶדֶרְך  ְוָאַמר, ּיִ הּוא תחוּ ַצ  ּבְ ֶקה ִדיףֲ" ַמ  ׁשֶ , ָבןָל  ַמׁשְ

ֲהֵרי י ןָב ָל ־ִעם" ֶנֱאַמר ׁשֶ ְרּתִ תוֹ  ץֶר ּפֶ  יַרּבִ  הַנֲ"נָ "... ּגַ ּמָ  ְל"*
א, הּוא ָנכֹון: "ְוָאַמר ֵאין ֶאּלָ ם ְלַתֵ"ב ׁשֶ ֶקה ּגַ , ָאדֹם ַמׁשְ
ֲהֵרי י ָאִחיָך הּוא ,ַתֵ"ב ֲאדִֹמיְת ־לֹא" ֶנֱאַמר ׁשֶ   "...ּכִ

  

  

  

  
ם ְתּגָ ִפי הּוא גּורׁשָ  ּפִ ִרּיֹות ּבְ ּלֵ  יףִצ ֲח ּדַ ִמ : "ַהּבְ , איַה  יּכ*
ַמע ם ַלְמרֹות". הּוא ַמְמֵזר ּה ִמנַּ  ׁשְ ְתּגָ ַהּפִ  מּוָבא ׁשֶ

ְסָפִרים ם יםּבִ ַר  ּבִ ׁשֵ ַהּנ*  ֲהֵרי, ל"ֲחזַ  ּבְ ק חּסָ ׁשֶ ּיָ  ַהְמד*
ָב  יָ"א ּה ִמנַּ  ַמעׁשְ : "הּוא ְמִציָ"א אָב ּבְ ". הּוא ְרׁשִ
ם ֵמִביא טֹוב'־יֹום תפוֹ ְס וֹ 'ּת ַה  ְתּגָ ֵפרּוׁשוֹ  הזֶ  ּפִ  ּבְ
ְדַאְמִריָנן" ְוכֹוֵתב ַתֲ"ִניתְל  ֵכן", ּכִ ָהְיָתה ְוִיּתָ  וֹ ּל  ׁשֶ
זוֹ  ְרָסהגִּ  ָמָרא ּכָ ּגְ ם ַאְך , ּבַ ְתּגָ ין בׁשָ ְח נֶ  ַהּפִ ִמים ּבֵ ְתּגָ  ַהּפִ

גּוִרים ְ ִפי ַהׁשּ  ּוְכֵ"ין, ל"ֲחזַ  יֵר ְב ִמּדִ  ֵאינוֹ  םָר קוֹ ְמ וּ , לכֹ ־ּבְ
ַתב ֶזה ם ּכָ ּבַ  ּגַ ֵהם ם"ָהַרׁשְ י ַ"ל. ָפִנים־יזֵּ ַ"  ׁשֶ  ר' ָהַרּבִ

 ִ ִרים אָק ָר ּקְ ִמ  ילֶהׁשּ ּלֹא ְמַסּפְ א ׁשֶ ִנים ָנׂשָ יִריםַל  ּפָ , ֲ"ׁשִ
יר ַ"ם ְוִהְסּבִ ֶדֶרְך  ּפַ ְבֵרי ֶאת תחוּ ַצ  ּבְ ֶסף" ל"ֲחזַ  ּדִ  ּכֶ

ֵכן ֵכיַצד ,ּהַ מוּ ָת ְו  ".ַמְמֵזִרים ְמַטֵהר ֶסף ִיּתָ ּכֶ  יּוַכל ׁשֶ
א? ָרהַהּתוֹ ־ִמן ִאּסּור ְלַטֵהר ם ֶאּלָ ְתּגָ ּפִ  הּוא גּורׁשָ  ׁשֶ

י ּמִ הּוא ׁשֶ ִנים־ְוַ"ז ָחצּוף ׁשֶ  ַרק ֶזה אּוָלם, ַמְמֵזר הּוא ּפָ
ָאָדם ָבר ירׁשִ ָ" ּבְ  ֲאָבל, ָ"ִני ּבְ יר"ְו  המֹ לֹ ׁשְ  ָאַמר ּכְ  ָ"ׁשִ
ֶסף, ֵאפֹוא ְוִנְמָצא", תַ"ּזוֹ  ַיֲ"ֶנה ַהּכֶ   ...ִטֲהרוֹ  ׁשֶ

  
וֹ  יָך א� ֹור ָאִח	   )  כב, ד(ׁשֹורֹו�  ֶאת־ֲחמ

ַקְדָמא י, ְזָלאְוַא  ּבְ הְמצ*  ּכִ ה ּוֶ ים ַאּתָ  ְוָלֶלֶכת ְלַהְקּדִ
ְפִריָק  ַ" ְלַסיֵּ  ַ"ל ִאם ַאף, ּוְטִעיָנה הּבִ א הוּ  רמוֹ ֲח ַה  ּבַ
ָ" , ָך ֲא ׂשֹונַ  ְך ְה ַמ  ִמיםְוַהּטְ ָטאּפַ  ּפַ ִריְך  ִזיםּמְ ַר ְמ  ׁשְ ּצָ  ׁשֶ

ׁשּוט ְרצֹוְנָך  ְך פֹ ֲה ַל  ּלֹא ַהּפָ ל לוֹ  ַ" ַסיֵּ ְל  ׁשֶ  ְתָך ָא נְ ׂשִ  ּוְלַבּטֵ
יו ַלּפָ ים  ְוָלֵכן, ּמוֹ ִע יו ָל ָ" ּבְ  ִעם ַרק ַ" ְלַסיֵּ . ְוֵיׁש ּכְ ְפִל� ֹנֽ
ֶרךְ  � ּדֶ ַ" לֹו ְמַ"ט ִעּמֹו.  ן,טֹ ף ָק ֵק זָ ּבְ  ּבַ   מנחת אברהם)(ְלַסּיֵ

�  
ךְ  ֽ ָ ר ִיׁשּ " ָב#ר ֲאׁשֶ ל־ּדָ ְך ּכָ ׁשֶ   )  כג, כ( ֶנ%

ַמּסֶ  ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ְנָיא: ְמִציָ"א־אָב ּבָ  תֶכ ּבְ י, ּתַ  עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ
ן ִין, אֹוֵמר יֹוַחאי־ּבֶ ה ִמּנַ ֲחֵברוֹ  ְלנֹוׁשֶ  ָרִגיל ְוֵאינוֹ  הָמנֶ  ּבַ

ים לֹום לוֹ  ְלַהְקּדִ ָאסּור, ׁשָ ים ׁשֶ לֹום לוֹ  ְלַהְקּדִ ? ׁשָ
ְלמּוד ל, לֹוַמר ּתַ ָבר־ּכָ ר ּדָ ָ יִ  ֲאׁשֶ ּבּור ֲאִפּלוּ , ְך ׁשּ  ּדִ

ַבת ְטֶ"ֶמתמ*  ֵכןְוָל . ָאסּור ָזֵקף ְך ׁשֶ נֶ  ּתֵ דֹול ּבְ  זּמֵ ְלַר , ּגָ
ית ָהִרּבִ ֲאִפּלוּ  ַ"ד, ֲחמּוָרה ּכֹה ׁשֶ ּבּור ׁשֶ  תַמ ְקּדָ ְוַה  ּדִ

לֹום ֵהם, ֲאסּוִרים ׁשָ ית ׁשֶ ָבִרים ִרּבִ   התורה)־דיוקים על( .ּדְ
�  

ֶרךְ  & ּדֶ ְרָך	 ּבַ ר ָקֽ   )  כה, יז( ֲאׁשֶ

ַטֲ"ֵמי ִ ַר  יְבֵר ְלִד  זּמֵ ְלַר , ְרִביִעי ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ  י"ׁשּ
ים ָהִראׁשֹון ָהָיה קֵל ָמ ֲ" ׁשֶ  ִהְקּדִ ֵחם ּוָבא ׁשֶ  ִעם ְלִהּלָ

ָרֵאל אֹותוֹ , ִיׂשְ ן ּכְ ַ"ל־ּבֶ ִלּיַ ַפץ ּבְ ּקָ  יִט ּבָ ְמ ַא ָה  ְלתֹוְך  ׁשֶ
ְפֵני ְוֵקְרָרּה  ָהרֹוַתַחת ז ָהְרִביִעי ְוַטַ"ם. ֲאֵחִרים ּבִ  ְמַרּמֵ

ֶבט ַ"ל ן ׁשֵ ָ"ָליו, ּדָ ְרׁשוּ  ׁשֶ סּוק ֶאת ל"ֲחזַ  ּדָ ב  ַהּפָ ַוְיַזּנֵ
ל ָך ּכָ ִלים ַאֲחֶרי־ּבְ ֱחׁשָ ן טֶב ׁשֵ  ֶזה, ָך ַהּנֶ  ֶהָ"ָנן ןָט ָל ּפְ ׁשֶ , ּדָ

ֵני ָהיוּ  ִמּפְ ֶהם ׁשֶ ֶגל ָהָיה ְוָדן, ָזָרה ֲ"בֹוָדה עֹוְבֵדי ּבָ  ַהּדֶ
ָגִלים ִלְנִסיַ"ת ְוָהַאֲחרֹון ָהְרִביִעי   יוסף)פני ( .ַהּדְ
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