
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

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

  146 'גיליון מס
  3שנה 

  

ָנה ט ַאַחת ׁשָ ָרֵאל תבַ ֲה ַא "ָה  ָאַמר, טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ּבְ �ת יְז'ִניץִמוִּ " ִיׂשְֵ  ְלָחנוֹ ׁש�  ֲ�ִריַכת ּבְ
ָנה רֹאׁש  בֹודכְ לִ  ָ י, ָלִאיָלנֹות ַהׁשּ ל ֶזה יֹום ּכִ ּגָ ְפִקיַדת עׁשַ וָּ ִה לְ  ְמס� , תֲ�ָקרוֹ  ּבִ

רֹות אֹוְכִלים ְוַהּפֵ ִלים ּבוֹ  ׁשֶ רֹוָתיו ֶאת ְמַסּמְ ל ּפֵ ֵהם, ָהָאָדם ׁשֶ ִאים ַהּדֹורֹות ׁשֶ  ַהּבָ
ָהָיה יוֵמֲחִסיָד  דָח ֶא . ַאֲחָריו ִנים ּוךְ שׂ ֲח  ׁשֶ ַר  ַרּבֹות ַמְפִציר היָ ָה , ּבָ  עׁשַ וָּ ִה לְ  וֹ בּ ּבְ

ל ַרעזֶ בְּ  ָמ ַק  ׁשֶ ה ֵאָליו ָלבֹוא לוֹ  ָאַמר ּוַפַ�ם, אּיָ ָ ֲחִמׁשּ ר ּבַ א טבָ ׁשְ בִּ  ָ�ׂשָ ּטֵ  ְוִהְתּבַ
ָפָניו רֹאׁש  יֵאלַ  ּבֹוא: "ּבְ ָנה ּבְ ָ רֹות אֹוְכִלים ּבוֹ  ֹוםיּ בַּ , ִאיָלנֹותלָ  ַהׁשּ  ֵמַהּפֵ

ֶהם הָח בְּ ּתַ ׁשְ ִה ׁשֶ  ָרֵאל ֶאֶרץ ּבָ יַ� , ִיׂשְ ּפִ ֵפרֹות תוֹ ִלְזכּ  ָ�ֶליךָ  ְוַאׁשְ ָך".  ּבְ ּלְ ֶ ַמעִמׁשּ  ׁשָ
ָנה ּוְבאֹוָתּה יו, לָ א ֵא בָ וּ  ָריוִלְדבָ  ֶהָחִסיד ע ׁשָ ל ֶזַרעבְּ  נֹוׁשַ   . ְלֵנס ִהייְ וַ  ָמאיָּ ַק  ׁשֶ

�  

ל ֵמֲחִסיָדיו דָח ֶא  �ל ׁשֶַ ְנָיא ּבַ ְפָלג םָחכָ  ְלִמידּתַ  היָ ָה , ַהּתַ יםַר ֵמ  ַמִיםׁשָ  ִויֵרא מ� , ּבִ
�ם. ִרּיֹותבְּ לַ  נֹוַח  ָהָיה לֹא ַאךְ ַ רוֹ  ּפַ , ָלִאיָלן ָמׁשּול ָהָאָדם ֵריֲה : "לוֹ  ְוָאַמר וֹ בּ ַר  ִיּסְ

ֱאַמר ּנֶ י ׁשֶ ֶדה' ֵ�ץ ָהָאָדם 'ּכִ ָ ם אּוָלם, ַהׂשּ יֹוֵתר הֶא נָּ ַה  ָהִאיָלן ּגַ  ָהֲ�ָנִפים ּוַבַ�ל ּבְ
יֹוֵתר יםבִּ ר� ְמ ַה  רֹות נֹוֵתן ֵאינוֹ  ִאם, ּבְ . ּתֹוֶ�ֶלת ּבוֹ  ְוֵאין קָר ְס ָלן ִאי ֲהֵריהוּ , ּפֵ

תוֹ  ּמָ ��ּנוּ  ָקָטן ִאיָלן ֲאִפּלוּ  ,ּוְל רֹות נֹוֵתן הּוא ִאם, ִמּמֶ ה הּוא ָחׁשּוב ּפֵ ַהְרּבֵ  ּבְ
ּנוּ  ים ּבוֹ  ֵאין ִאם, ָהָאָדם הּוא ְוָכךְ . ִמּמֶ ִרּיֹות ִעם ֶסדְוֶח  טֹוִבים ַמֲ�ׂשִ  ֲהֵריהוּ , ַהּבְ

ל  ּבוֹ  ְוֵאין קָר ְס  ִאיָלן רֶד גֶ בְּ    ". ּתֹוֶ�ֶלתּכָ
�  

ט ְלֵהי, ה"תש טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ּבְ ׁשִ ה ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת ּבְ ִנּיָ ְ ֹוָאה ַהׁשּ ה ְוַהׁשּ ּמָ  ָההׁשָ , ָהֲאי�
י ַוְיץ רֶמ ְט ּסַ ִמ  יֹוֵאל ַרּבִ ׁשְ צַּ  רְלַאַח  ּבִ ּנִ ִנּסֵ  לׁשֶ ל עׁשַ ָהֶר  ינֵ ְר ּפָ צִּ ִמ  יםִנּסִ  יּבְ  ׁשֶ

ְרַמְנָיה אִצית ּגֶ  הּוא ַאףׁשֶ , ֵמֵאׁש  לצָּ מ�  אּוד, ףנֹוָס  ָאָדם םׁשָ  ָההׁשָ  ּמוֹ ִע  ְוַיַחד, ַהּנָ
ָלאֹות ֶאת ָ�ַבר ְלָחָמה ּתְ ׁשָ  ַהּמִ ַחְסֵד  לְוִנצַּ  הַהּקָ ָנה. ַמִיםׁשָ  יּבְ י ּפָ  ָלִאיׁש  ָהַרּבִ

 �יַ ּקּור תְלִמְצוַ  ָליוֵא  ְלִהְתַלּוֹות לוֹ  ְוִהּצִ ַדְרּכוֹ . חֹוִלים ּבִ ׁש  ּבְ ּקֵ ֹמַ�  ָהִאיׁש  ּבִ  ִלׁשְ
י ָנה רֹאׁש  ַ�ל ּתֹוָרה רבַ ּדְ  ֵמָהַרּבִ ָ י, ָלִאיָלנֹות ַהׁשּ ַתח ְוָהַרּבִ יו ֶאת ּפָ : ְוָאַמר ּפִ

ִמיָהה" דֹוָלה ּתְ ָרֵאלי גֵ ִמְנֲה  ַ�ל ִלי ׁש יֶ  ּגְ ט. ִיׂשְ הּוא, טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ּבְ ָנה רֹאׁש  ׁשֶ ָ  ַהׁשּ
ל םיֶה ֵת רוֹ ּפֵ  ֶאת אֹוְכִלים, ָלִאיָלנֹות ֵדי ָהִאיָלנֹות ׁשֶ  ָיְצאוּ  תנוֹ ילָ ִא ָה ּמֵ ׁשֶ  זּמֵ ְלַר  ּכְ

רֹות ַחג ְוִאּלוּ , טֹוִבים ּפֵ ב�  ּבְ ָ רֹות ִנּדֹוִנים ּבוֹ , עֹותַהׁשּ ִפי ָהִאיָלן ּפֵ ֱאַמר ּכְ ּנֶ  ׁשֶ
ַמּסֶ  ָנה רֹאׁש  תכֶ ּבְ ָ י נֹותִאילָ  ַמֲ�ִמיִדים, ַהׁשּ ָבּתֵ ֶנֶסת ּבְ ים ַהּכְ ּתִ ָרִחים ְותֹוִלים ּוַבּבָ  ּפְ
רֹאׁש . ךְ ֶפ ְלֵה  ִלְנהֹג ָצִריךְ  ָהָיה ִלְכאֹוָרה ַוֲהֵרי, ָנִאים ָנה ּבְ ָ  ָהָיה ִאיָלנֹותלָ  ַהׁשּ
ב�  ּוְבַחג, ִאיָלנֹות ְלַהֲ�ִמיד ָצִריךְ  ָ רֹות ֶלֱאֹכל ָצִריךְ  ָהָיה עֹותַהׁשּ ְפּתַ "? ּפֵ  עה�

ִמיָהה ַהּקֹוַלַ�ת ֵמ  ָהִאיׁש  יןַהּתְ ל ִלְתׁשּוָבתוֹ  ְוִהְמּתִ י ׁשֶ ּנֹוַדע ָהַרּבִ  תוֹ חוּ ּקְ ִפ בְּ  ׁשֶ
ֶחֶדת יב, ַהְמי� ים: "ִלְתׁשּוָבתוֹ  ְוִהְקׁשִ ר, ְלִעּתִ ֲאׁשֶ טלְ  עֹוֵמד ָאָדם ּכַ ּפָ ׁש  ִמׁשְ  ְוחֹוׁשֵ

ַזר הּוא ין ִמּגְ ר, ַהּדִ לַֹח  הּוא ְמַבּכֵ ִליַח  ִלׁשְ ְמקֹומוֹ  ׁשָ ֵדי ּבִ ְמִליץ ּכְ ּיַ �ָליו טֹוב ׁשֶָ 
ינוֹ  ַזרגְּ  ֶאת ְלהֹוִציא ְוִיְפַ�ל רֹות לכֹ ֱא לֶ  נֹוֲהִגים ְלִפיָכךְ . ְלטֹוָבה ּדִ רֹאׁש  ּפֵ ָנה ּבְ ָ  ַהׁשּ

ֵדי, ָלִאיָלנֹות �ל ּכְַ ָרָכה ְיֵדי־ׁשֶ רֹות ַ�ל ַהּבְ ָנהבְּ  ַוֲאִכיָלָתם ַהּפֵ ם ִיְזּכוּ , ַכּוָ  ּגַ
ין ָהִאיָלנֹות ּדִ ם ְוָכךְ  ,ּבַ ַחג נֹוֲהִגים ּגַ ב�  ּבְ ָ ִנים עֹותַהׁשּ ּדָ ׁשֶ רֹות ֶאת ּכְ  ְלַהֲ�ִמיד, ַהּפֵ

רֹות ַ�לּוְלַהְמִליץ טֹוב  ִאיָלנֹות י ָהִאיׁש  ֵהִבין". ַהּפֵ ָבָריו ּכִ ל ּדְ י ׁשֶ  לֹא ָהַרּבִ
ָחַזר ְוָאְמָנם, יקָלִר  ֶנֶאְמרוּ  ׁשֶ ּיּוס ַצו ָמָצא ְלֵביתוֹ  ּכְ הּול ּגִ יָון, ָבאַלצָּ  ּבָ  ִמּכֵ

ְלָחָמה ַהּמִ ב ָ�ָליו ָהָיה ְלָמֳחָרת ּוְכָבר, ּה ָמ וּ צּ ִע בְּ  ֲ�ַדִין ָהְיָתה ׁשֶ ַלח ְלִהְתַיּצֵ ָ  ּוְלִהׁשּ
ָבָריו. ַהֲחִזית ֶאל ל ּדְ י ׁשֶ ָאְזָניו ֲ�ַדִין ִהְדֲהדוּ  רֶמ ְט ּסַ ִמ  יֹוֵאל ַרּבִ  ִמֵהר ְוהּוא, ּבְ

לַֹח  �ל ָחרּוץ ָאָדם ִלׁשְַ ֵדי ִלּמּוִדים ׁשֹוןלְ  ּבַ ְמִליץ ּכְ ּיַ ִפי ָ�ָליו טֹוָבה ׁשֶ  וֹ ׁש וּ דּ ִח  ּכְ
ל י ׁשֶ הְוַה , ָהַרּבִ ְכֵנַ�  ִהְצִליַח  ּלָ ים ֶאת ְלׁשַ ּנִ י ַהְממ� ס ֵאין ּכִ ֶזה ָהָאָדם ֶאת ְלַגּיֵ , ַהּלָ

�ַבר ְלַאַחרָ ָלאֹות ׁשֶ ְלָחָמה ָקׁשֹות ּתְ ּמִ ל ּבֹוֵדד ְונֹוַתר ּבַ ְחּתוֹ  ִמּכָ ּפַ  הַמְרבֵּ לְ . ִמׁשְ
ס לוּ , ַהּנֵ ָבָריו ִהְתַקּבִ ל ְוָהִאיׁש  ּדְ ְחרּור בִמְכּתַ  ֲאָתר־ַ�ל ִקּבֵ   .  ׁשִ

  
י ְריֹו ַוּתֹאַכל' ְוגוֹ  ְלַמֲאָכל ָהֵ�ץ טֹוב ּכִ ח ִמּפִ ּקַ ַוּתִ

י טֹוב -) ו, ג בראשית( בֹות ָראׁשֵ ְוָאז, טבָ ׁשְ ּבִ  וּ "ט ּתֵ
  )רפול אברהם רבי(. ַמֲאָכלְל  ָהֵ�ץטֹוב 

�  

�ץ ְוָהָיהֵ תּול ּכְ ְלֵגי־ַ�ל ׁשָ לַמזַּ  -) תהלים( ָמִים ּפַ
ִלי הּוא טבָ ׁשְ  ֹחֶדׁש  זַה  ּדְ ִפי, ַמִים ַ�ל ְמַרּמֵ ּכְ
ֱא  ּנֶ ל ַמרׁשֶ ְלָיו ַמִים ִיּזַ ְלֵגי, ִמּדָ רּוׁשוֹ  ַמִים ּפַ ִציֲח  ּפֵ
ִים ֹחֶדׁש  ַהְינוּ , ַהּמַ ר ְוָאז, טָב ׁשְ ּבִ  וּ "ט ּדְ ְריוֹ  ֲאׁשֶ ּפִ

ן רֹותּבֹו  ְואֹוְכִלים וֹ ּת ִע ּבְ  ִיּתֵ   )ישועה עטרת(. ּפֵ
�  

ְבֵטי ָרֵאל־ׁשִ ה ָיּה  -) שם( ָיּה ֵ�דּות ְלִיׂשְ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
ָרֵאל תוּ ֵ�ד, ו"ט   (תולדות יצחק). ה'ַל  ְלהֹודֹות ְלִיׂשְ

�  

לּויֹות ֹותצְ ַהּמִ  ןְלִעְניַ  קֹוֵבַ�  טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ט ַהּתְ
ָאֶרץ מֹו ּבָ ן ןִסּמָ  ֵיׁש , ּוִבׁשְ ּלָ י, ְלכ� ה ּכִ ָ ר ֲחִמׁשּ �ׂשָָ

בֹות יָראׁשֵ  טָב ׁשְ ּבִ  , ּוְתרּומֹות רֹותׂשְ ַ� ַמ , ָדׁש ָח : ּתֵ
הׁשְ  יִע בָ ְר , ְכָחהׁשִ , לֹותֹולְ ע, הְרלָ ָ� , עֶֹמרָה , ִמּטָ

, )לבֵ יו◌ׁ( ִמּטֹותׁשְ  ַבעׁשֶ , ִריםוּ כּ ּבִ , )ֶנַטע ְרָבִעי(
ֵהָמה כֹורּבְ  ְצֹות ְוָכל. לבֶ ֶט , ּבְ ז"י ֵהן ַיַחד ַהּמִ

ִמְניַ    )המועדים תפארת(. ָהָאֶרץ ב"טוּ  ןּכְ
�  

ט רֹות לכֹ ֱא לֶ  נֹוֲהִגים טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ּבְ ֶאֶרץ ִמּפֵ
ָרֵאל בֹות ְלֶזה זֶמ ֶר וְ , ִיׂשְ ַהּתֵ ה ׁשֶ ָ ר ֲחִמׁשּ �ׂשָָ
ָבט ׁשְ ֵהן ּבִ ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ִמְניַ  ֵהן, 1,236 ּבְ ןּכְ

בֹות ר ַהּתֵ ְוָהְיָתה ְוֵכן, הָל ֲח נַ  ְלךָ  ןֵת נֹ  יךָ ֱאלֶֹק  ה' ֲאׁשֶ
הֶכם ָל  ַהּזֹאת ָהָאֶרץ ּזָ   )נסים פניני( .ַלֲאח+

�  

ה ֶאֶרץ ֹעָרה ִחּטָ ֵזית־ֶאֶרץ ְוִרּמֹון ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ּוׂשְ
ֶמן י -) ח, ח ְּדָבִרים( ּוְדָבׁש  ׁשֶ בֹות ָראׁשֵ ל ַהּתֵ ׁשֶ

לֹש; ים ׁשְ ּלִ הִח  ֶרץֶא , תָהִראׁשֹונוֹ  ַהּמִ , ָרהעֹ ׂשְ וּ  ּטָ
ה ֵהן ִגיַמְטִרּיָ י. ו"ט ּבְ בֹות ָראׁשֵ ל ַהּתֵ לֹש;  ׁשֶ ׁשְ

ים ּלִ ִגיַמְטִריָּ , ׁש ְדבָ וּ  ןֶמ ׁשֶ  יתזֵ , ָהַאֲחרֹונֹות ַהּמִ הּבְ
ָא . טָב ׁשְ ּבִ  וּ "ט ֵהן ּוְבַיַחד, טָב ׁשְ ּבִ  בֹות רׁשְ ַהּתֵ
, ּמֹוןִר , ֵאָנהּתְ , ֶפןגֶּ  ֵהן ַהִחּבּור ו"ָוא ְללֹא ֶאְמַצעבָּ 
יֶהן, ֶרץֶא  ל ְנָהגּמִ לַ  זּמֵ ְלַר , גרֹ ְת ֶא  ְוָראׁשֵ ּלֵ ְלִהְתּפַ

ט   )ופרח כפתור(. ָנֶאה ֶאְתרֹג ַ�ל טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ּבְ
�  

ה ָנה ֶנֱאַמר ָלּמָ ׁשְ ּמִ ָנה רֹאׁש  ּבַ ָ ׁשֹוןלְ בִּ  ִאיָלןָל  ַהׁשּ
י? ִאיָלנֹותלָ  ְולֹא ָיִחיד ה ִאיָלן ּכִ ִגיַמְטִרּיָ א"צ ּבְ
ִמְניַ  מֹות ינֵ ׁשְ  ןּכְ ל ַהּקֶֹדׁש  ׁשְ   )צדיק פרי(. ה' ׁשֶ

�  

ה ִאיָלן ִגיַמְטִרּיָ ֵני, ָאֵמן ּבְ �ָליו ָבְרִכיםּמְ ׁשֶ  ִמּפְָ
ְרכ ט ִניןֱה ַהנֶּ  תוֹ ּבִ   )האשל(. טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ּבְ

�  

יִרי אֹוִתּיֹות - ) לב, כז ויקרא( ַלה' ּקֶֹדׁש ־ִיְהֶיה ָהֲ�ׂשִ
יִרי ה'   )יוסף וילקט(. ה'ַל  ׁש ֶד קֹ  טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ט, ֲ�ׂשִ

 )? (- ? .)?(  
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ְרּכַ  ֶה  תּבִ ט נוּ יָ ֱח ׁשֶ ָבט וּ "ּבְ ׁשְ ֵהִביָאה ּבִ דֹול ָהאֹוָצר ְלִגּלּוי ׁשֶ   ַהּגָ

ִמים ְיהּוִדי היָ ָה , ל'ְק ַחיְ  ר' ֶרךְ ־ריׁשַ וִ  ּתָ ִהְתגּ  ּדֶ ל היָ ָה וְ , היָ יצְ לִּ גַ בְּ  ָקָטן ְכָפרבִּ  ֹוֵררׁשֶ ּפָ ָבִנים ְמט� ָרה ּבְ �ׂשֲָ 
ָ לַ . ֵריָקם ּוֵביתוֹ  ה ְואׁשּ לַֹח  ַחְיְק'ל ר' ִנּסָ ְסָחר ָידוֹ  ֶאת ִלׁשְ ּמִ לוֹ  ַאךְ , ּבַ ִנים ֵמעֹוָלם לוֹ  ֵהִאיר לֹא ַמּזָ  ְוָכל ּפָ

ּלוּ . יקִר לָ  ָהָיה ִגיעוֹ יְ  ל אֹוַרַחת ָהְיָתה תַהּדַ ֵביתוֹ  עֶקבַ  ׁשֶ יכָ  ָהָיה ְולֹא, ּבְ ף ְלִפי םֶח לֶ  ָלֵתת ְלּתוֹ ּבִ ִנים. ַהּטַ ָ  ַהׁשּ
ְחסֹור ָנְקפוּ  יעוּ  ַ�ד, ְוָגַבר ָהַלךְ  ְוַהּמַ ִהּגִ ֹחֶדׁש  ֶזה ָהָיה. ֶפׁש נָ  ַ�ד ַמִים ׁשֶ  ִלְנֹסַ�  ֶהְחִליט ַחְיְק'ל ר'וְ , טבָ ׁשְ  ּבְ
ֵח  ָניו ֶאת רְלׁשַ ל ּפָ י ׁשֶ ּנֹוַדע, ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ ִמ  ֵמִאיר ַרּבִ יק ׁשֶ ַצּדִ בִנׂשְ  ּכְ �ַמד. ְיׁשּועֹות ּופֹוֵ�ל ּגָָ ׁשֶ  ַחְיְק'ל ר' ּכְ
ְפֵני יקצַּ ַה  ּבִ יט ּדִ ִהּבִ �יָניו ָ�ָליו ׁשֵֶ ַרץ, ַהְמִאירֹות ּבְ ר ּוִבְכֵאב ַמר ִכיבְ בִּ  ּפָ יר יוֹ נְ ָ�  ֶאת ִסּפֵ ְחּפִ  ַמְחסֹורוֹ  ְוֶאת ַהּמַ

דֹול יר, ַהּגָ יקצַּ לַ  ְוִהְסּבִ י ּדִ ל לוּ כָּ  ּכִ יכָ  ְוֵאין יןצִּ ּקִ ַה  ּכָ ֵני ֶאת רֵת וֹ י ִלְראֹות ְלּתוֹ ּבִ יתוֹ  ּבְ . ָרָ�בבָּ  ָהֲ�טּוִפים ּבֵ
דֹול ֲ�רוֹ צַ  עַמ ׁשֵ לְ  ל ַהּגָ א, ַחְיְק'ל ר' ׁשֶ י ִהְתַמּלֵ ַקע יםבִּ ַר  ַרֲחִמים ֵמִאיר ַרּבִ ִהְרהּוִרים ְוׁשָ  ָמה־ְזַמן רְלַאַח . ּבְ

ַ ִמ  ֵנעֹור ָנה, ויּפָ ַ� ְר ׂשּ , טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ְלט ָאנוּ  ּוְסמּוִכים ְקרֹוִבים ֲהֵרי. ַלֲ�ָצִתי ָנא ַמעׁשְ : "ְוָאַמר ַחְיְק'ל ר' לֶא  ּפָ
ָנה רֹאׁש  ָ חּול, ָלִאיָלנֹות ַהׁשּ ּיָ עֹוד ׁשֶ ָתם־ּוִמן, רּפָ ְס ִמ  ָיִמים ּבְ יר ַהּסְ ה ַמּכִ ְנָהג ֶאת ַאּתָ ְרָסם ַהּמִ  לכֹ ֱא לֶ  ַהְמפ�
יֹום ִרי ֶזה ּבְ יַ� . נוּ יָ ֱח ֶה ׁשֶ  ָ�ָליו ךְ ֵר ּוְלבָ  ָחָדׁש  ּפְ שׂ  ְלךָ  ֲאִני ַמּצִ ִרי ׁש ְוִלְרּכ◌ׂ  ְלַחּפֵ הוּ  ָחָדׁש  ּפְ ְלׁשֶ �ָליו ךְ ֵר ְלבָ , ּכָָ 

ָנה ַכּוָ ְרכַּ  ּבְ ֶה  תּבִ רֹאׁש  נוּ יָ ֱח ׁשֶ ָנה ּבְ ָ ה ִיםַמ ׁשָ  יֵד ּוְבַחְס , ָלִאיָלנֹות ַהׁשּ ְזּכֶ ְזכּות עׁשַ וָּ ִה לְ  ּתִ  ְלךָ  חוּ ְת ּפָ ְויִ  הזֶ  ּבִ
ְרָנָסה ֵריֲ� ׁשַ  א ֵריֲ� ׁשַ וְ  טֹוָבה ּפַ ְעּתָ אִד  ִסּיַ ַמּיָ א". ׁשְ ל ְדָבָריובִּ  ןֶמ אֹ  מּוַנתֱא בֶּ  ַחְיְק'ל ר' ִהְתַמּלֵ י ׁשֶ , ָהַרּבִ

ּלֹא ַאף־ְוַ�ל הִמ ׁשְ  ןִעְניַ  ָמה ֵהִבין ׁשֶ רֹות ןִעְניַ  ּוָמה, יִסינַ  ַהר לצֶ ֵא  ּטָ ים ּפֵ ט ֲחָדׁשִ  ְלַפְרָנָסתוֹ  טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ּבְ
חּוָקה יק ַאַחר ִהְרֵהר לֹא, ַהּדְ ּדִ ָפָניו ְוָיָצא ַהּצַ ַהְחָלָטה ִמּלְ ה ּבְ ָבָריו ֶאת םְלַקיֵּ  ְנחּוׁשָ ָכל ּדְ  ר' ָחַזר. ְמִחיר ּבְ

ִמים, ְלֵביתוֹ  ַחְיְק'ל ּנֹוְתרוּ  יםִט ָ� ּמ� ַה  ּוַבּיָ ֵרד, טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ט ַ�ד לוֹ  ׁשֶ ֵאִר  ֶאת ּגֵ ְסּפוֹ  יתׁשְ רֹוב הוָ לָ , ּכַ  ִמּקָ
ר ּוְלַאַחר, קחוֹ ּוֵמָר  ִהְצַטּבֵ ָידוֹ  ׁשֶ וּ  ֶאל ָיָצא, ָנֶאה ְסכּום ּבְ ֵדי קַהׁשּ ִרי רַאַח  רתוּ לָ  ּכְ  יּוַכל ָ�ָליו, ְוָנֶאה ָחָדׁש  ּפְ

ָנה ְלָבֵרךְ  ַכּוָ ְרכַּ  ּבְ ֶה  תּבִ רֹאׁש  נוּ יָ ֱח ׁשֶ ָנה ּבְ ָ ָ  ִמן ְרָחָבהְוַה  ַפעׁשֶ לְ  תוֹ ְוִלְזכּ , ָלִאיָלנֹות ַהׁשּ   . םיִ ַמ ַהׁשּ

�הָ ה ׁשָ ּכָ ׁשוּ  ַחְיְק'ל ר' ִהְסּתֹוֵבב ֲאר� רֹות קּבְ ִעיר ְוַהְיָרקֹות ַהּפֵ ּבָ דֹוָלה ׁשֶ ִרי רַאַח  ְוָתר, ַהּגְ ָחד ּפְ ִמינוֹ  ְמי� , ּבְ
ִרי ים ּתַֹאר ִויֵפה ָנִדיר ּפְ ְרׁשִ ּיַ ל ֶאת ׁשֶ ֵני ּכָ יתוֹ  ּבְ ל ְוָיִסיר, ּבֵ ּבוֹ  ָסֵפק ּכָ ֱאֶמת ִמּלִ ּבֶ ִרי ַ�ל ׁשֶ ֶזה ּפְ ן ּכָ ּוֵ  ִהְתּכַ

יק ּדִ ה ׁשֹוְטטּות רְלַאַח . ַהּצַ ּכָ יַ� , ֲאר� דֹוָלה ַלֲחנּות ַחְיְק'ל ר' ִהּגִ רוּ  םׁשָ , ָיַדִים ַבתֲח ַר וְ  ּגְ רֹות ִנְמּכְ ָחִדים ּפֵ  ְמי�
הּוְבאוּ  בֹוִהים ָהיוּ  םיֶה יֵר ִח ְמ וּ  ָכרנֵ  צֹותְר ֵמַא  ׁשֶ ֶהְתֵא  ּגְ רֹות תַמ ֵר ֲ�  ְלַיד ַחְיְק'ל ר' ֶנֱ�ַמד. םּבְ  רּוְלַאַח , ַהּפֵ

ֵהִזין ָחד םיָ ְפ יָּ ִמ  ֵ�יָניו ֶאת ׁשֶ ל ַהְמי� רֹות ׁשֶ ִדיִרים ַהּפֵ ָפָניו ַהּנְ ּלְ ׁש , ׁשֶ ּקֵ ִרי ֶאת רכֵ וֹ ֵמַהּמ  ּבִ ֶפה ַהּפְ ָקר ַהּיָ  ְוַהּיָ
יֹוֵתר ׁש  ּבְ ּיֵ ֲחנּותוֹ  ׁשֶ יט. ּבַ טַמ בְּ  ַהֶחְנָוִני ּבוֹ  ִהּבִ ל ּבָ ִליָאה ׁשֶ א, ְיהּוִדי: "ְוָאַמר ּפְ ּמָ ָלה ׁשֶ ְלּבְ ךָ  ָ�ֶליךָ  ִהְתּבַ ְעּתְ ? ּדַ

רֹות יֹוֵדַ�  ֵאיְנךָ  ְוִכי ַהּפֵ ֲחנּוִתי ׁשֶ ּבַ ִעים ֵאיָנם ׁשֶ ּצָ בוָ  עֹוֵבר ְלָכל מ� א, ׁשָ ים ַרק ֶאּלָ ה, ְיֹכֶלת ֵליֲ� בַּ  ַלֲאָנׁשִ  ְוַאּתָ
ָצן ִנְרֶאה ֲהֵרי ַקּבְ יַצד. בָ�לוּ  ּכְ ר ּכֵ ה ִמְתַיּמֵ ִרי ש; ִלְרכֹּ  ַאּתָ ְמִחיר ָיָקר ּפְ בֹוּהַ  ּבִ ה לוֹ ָיכ ֲהֵרי ?ּגָ  ש; ִלְרכֹּ  ַאּתָ

ְמִחיר ִזים ֶזה ּבִ ל םיִמ לֵ ׁשְ  ַאְרּגָ רֹות ׁשֶ ֶהם ֹותנּ ַה לְ וּ  ְמצּוִיים ּפֵ ל ֶאת ּבָ ֵני ּכָ יְתךָ  ּבְ יךְ  ַחְיְק'ל ר' ַאךְ ". ּבֵ  ִהְמׁשִ
ּלוֹ  ַ�ל דמֹ ֲ� לַ  יב בְוֵסַר  ׁשֶ ל ָריוִלְדבָ  ְלַהְקׁשִ  ר' ָאַמר", ַ� זוּ ָא  לֹא הנָּ ּמֶ ּוִמ  יִת ָט ְחלָ ַה  ִהיא ַאַחת. "ַהֶחְנָוִני ׁשֶ

ּתֹוֵמם רכֵ וֹ ְוַהּמ , ַחְיְק'ל ָבָריו עַמ ׁשֵ לְ  ִהׁשְ דוֹ  ְוֶהְחִליט ּדְ ים ַוֲהִליכֹות מּוָסר קֶר ּפֶ  ְלַלּמְ י ָנא ַמעׁשְ . "ַחּיִ  ִאיׁשִ
ר תֵא  ע. "ַהֶחְנָוִני ָאַמר", ךָ ילֶ ֵא  ֹאֵמר ֲאׁשֶ ֲאִני, ְלךָ  ּדַ יר ׁשֶ דֹול ָ�ׁשִ דֹול יִר ׁשְ ָ�  ְוַלְמרֹות, ְמֹאד ּגָ  אֹוֵכל ֵאיִני ַהּגָ

רֹות א ּוְנִדיִרים ְיָקִרים ּפֵ ין ֶאּלָ ּמְ  ַמְמּתִ ׁש  ּוַמּדּוַ� , דֵר יֵ  םָר יִח ׁשֶ ה ִמְתַ�ּקֵ ְוָקא ש; ִלְרכֹּ  ַאּתָ ִרי ּדַ , רוֹ בְּ ַד בְּ "? ָיָקר ּפְ
ִטיַח  ֶאת יטִס ֵה , תוֹ נוּ ֲח  לֶא  ַהּמֹוֵכר ְכִניסוֹ ִה  ָ ָהָיה ַהׁשּ רּושׂ  ׁשֶ ְדָהמֹות ֵ�יָניו ּוְלֶנֶגד, ַהֲחנּות תַפ ִרצְּ  ַ�ל ּפָ  ַהּנִ

ל ה ְלָפָניו, ַחְיְק'ל ר' ׁשֶ ּלָ דֹול אֹוָצר ִהְתּגַ ל ּגָ ִליּ  טֹובֹות ֲאָבִנים ׁשֶ ָהיוּ  ֹותּוַמְרּגָ ַקְרָק  ְטמּוִנים ׁשֶ . ַהֲחנּות ִעיתּבְ
ָבָריו ַלְמרֹות כֹוִנים ּדְ ל ִלְכאֹוָרה ַהּנְ ּלוֹ  ַ�ל ַחְיְק'ל ר' ָ�ַמד, ַהּמֹוֵכר ׁשֶ ָידוֹ  ֵמַהֲחנּות ָיָצא ּוְלַבּסֹוף, ׁשֶ ּבְ ׁשֶ  ּכְ

ִרי ָחד ּפְ ם ָ�ָליו, ֲאָכלַמ לְ  ְוטֹוב ְרָאהַמ לְ  ֶנְחָמד, ְמי� ּלֵ ִמים ׁשִ   . יםבִּ ר� ְמ  ּדָ

יֹום ה ּבְ ָ רָ�  ֲחִמׁשּ ָנה רֹאׁש , טבָ ׁשְ בִּ  ׂשָ ָ ס, ָלִאיָלנֹות ַהׁשּ ּנֵ ל ֶאת ַחְיְק'ל ר' ּכִ ֵני ּכָ יתוֹ  ּבְ יר, ּבֵ  ֶאת ָלֶהם ִהְסּבִ
דֹול ַהּיֹום ַמהּות ר ַהּגָ ְרכַּ  ַ�ל ָלֶהם ְוִסּפֵ יקצַּ ַה  תּבִ ן רּוְלַאַח , ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ ִמ  ּדִ ָיַדִים הֹוִציא ִמּכֵ  ֶאת רֹוֲ�דֹות ּבְ
ִרי ִדירַה  ַהּפְ ָנה ךְ ַר ּובֵ  ּנָ ַכּוָ ְרכַּ  ֶאת ּבְ ֶה " תּבִ ְרָנָסתוֹ  בּוַמצַּ , רּפָ ְס ִמ  ָיִמים ָ�ְברוּ ". נוּ יָ ֱח ׁשֶ ל ּפַ  לֹא ַחְיְק'ל ר' ׁשֶ
ּתַ  א, ַ�טְמ בִּ  ֲאִפּלוּ  הנָּ ִהׁשְ ַא . רֵת וֹ י הּוַרע ַאף ֶאּלָ ִמים דַח ּבְ ְרחֹובֹות ַרְגָליו ֶאת ַחְיְק'ל ר' ךְ ַר ׂשֵ , ַהּיָ  רִעיָה  ּבִ

ִלי ׁשוּ  ְצמוֹ ַ�  ֶאת ָמָצא יםֵמׂשִ  ּוִמּבְ רֹות קּבְ י הָא ָר , תוֹ ָ� ּתָ ְפ ַה לְ . ַהּפֵ ל תוֹ נוּ ֲח  ּכִ רֹות מֹוֵכר ׁשֶ , ַהְיָקִרים ַהּפֵ
ה יֹוֵדַ� . "יַח ִר ּובְ  רְסגֵּ ַמ  ַ�ל לעוּ נָ  ָאְזנֵ  ִהְתַ�ְנֵין"? ְסגּוָרה ַהֲחנּות ַמּדּוַ�  ַאּתָ �ל  יּבְַ ֵכָנה ַהֲחנּותּבַ ְ  ,ַהׁשּ
י ,לוֹ  נֹוַדע תוֹ ָ� ּתָ ְפ ַה לְ וּ  �ל ּכִַ ה ִלְפֵני ֵמת ַהֲחנּות ּבַ ּמָ ֹאֶפן ָיִמים ּכַ ְתא ּבְ יָון, ִמיוֹ ּפִ ֵאין ּוִמּכֵ ים לוֹ  ׁשֶ  יֹוְרׁשִ

ְלטֹונֹות ֶהֱ�ִמידוּ  ִ ה ְלָכל ַהֲחנּות ֶאת ַהׁשּ ְרּבֶ ת ִזיק. ִחירּמְ בַּ  ַהּמַ �יָניו ִנּצֵַ ל ּבְ  ֶאל רִמֵה  ְוהּוא ַחְיְק'ל ר' ׁשֶ
ִקיד קֹוִמי ַהּפָ ָהָיה ַהּמְ ה ׁשֶ ּנֶ ּיוֹ  ירֹותכִ ַהּמְ  ַ�ל ְממ� ְמּבִ ִחיר ּה ּגֹובַ  ַ�ל ְוִהְתַ�ְנֵין תַהּפ� ל ָהַאֲחרֹון ַהּמְ ִהְתַקּבֵ  ׁשֶ

ד. ַהֲחנּות ַ�ל ן רְלַאַח  ִמּיָ יַ�  ִמּכֵ בֹוּהַ  ְסכּום ִהּצִ ל ּגָ ֶרת ׁשֶ ָהָיה, לבָּ ר�  ֲאָלִפים ֲ�ׂשֶ כּום ׁשֶ יֹוֵתר בֹוּהַ ַהגָּ  ַהּסְ  ּבְ
ל יןבֵּ ִמ  יִעים ּכָ ּצִ א, ַהּמַ ּלֹא ֶאּלָ ָידוֹ  ָהָיה ׁשֶ ֵמי םלֵּ ְלׁשַ  ֶאָחד לבָּ ר�  ֲאִפּלוּ  ּבְ �ָצה ַחְיְק'ל ר' ָמָצא. ִדיָמהְק  ּדְֵ 
ְפֵני ָטַ�ן ְוהּוא יתנִ אוֹ גְּ  ִקיד ּבִ י, ַהּפָ ׁש , ַהֲחנּות ֶאת תוֹ יׁשָ כִ ְר  ֶטֶרם ּכִ ֵדי ֹוָתּה א קּדֹ בְ לִ  הּוא ְמַבּקֵ ַכח ּכְ  ִאם ְלִהּוָ
ים תוֹ ָ� ּתָ ְפ ַה לְ . ִאיתָד כְּ  ָקהְס ִע ָה  ִקיד ִהְסּכִ חֹותְפ ַמ  ֶאת לוֹ  ָמַסר ֲאָתר־ְוַ�ל ַהּפָ ֵאין. ַהֲחנּות ּתְ  סנַ ִנכְ , רֹוִאים ּבְ
ֶלת ֶאת ָנַ�ל, ַהֲחנּות ֶאל ַחְיְק'ל ר' ָ ַה  ֶאת ַמֵהר ִחיׁש  ְוֵהִסיט ֵמֲאחֹוָריו ַהּדֶ בֵּ ־לֵמַ�  ִטיַח ׁשּ ְרַקע יּגַ �ל. ַהּקַַ 

ה ּסוּ  פֹותצָ ְר ַהּמִ  ֶאת ְלָהִרים ִהְצִליַח  ְנַקּלָ ּכִ ֵני־ַ�ל ׁשֶ דֹול ָהאֹוָצר ּפְ ם ָנַטל, ַהּגָ ָ ֵדי ָמעֹות םיִּ נַ ְפ ָח  ְמלֹא ִמׁשּ  ּכְ
ת יר ֶרַגע יןבִּ  ָהַפךְ  ַחְיְק'ל ר'וְ , ַהֲחנּות ְרִכיׁשַ ְפָלג ְלָ�ׁשִ מוֹ  מ� ְ ׁשּ ַבַ�ל נֹוַדע ׁשֶ ְרָסם ְצָדָקה ּכְ  ֵלב ּוַבַ�ל ְמפ�

ָבר ְלָכל בוּ ׁש ָק  ְצָדָקה ּדָ ּבִ ה ךָ ְד ְלַלּמֶ . ׁשֶ ּמָ דֹול ּכַ ל ּכָֹחּה  ּגָ ֶה  תּוִבְרכַּ  ֲחָכִמים מּוַנתֱא  ׁשֶ ט נוּ יָ ֱח ׁשֶ   � .טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ּבְ

  
  

אֹון  יַהּגָ רֹוְבָנה  ַרּבִ ַרְך ִמּדֹוּבְ   ל"ַזּצַ ֶנֶחְמָיה ּבֵ
ָבט תרי"ב ַהִהּלּוָלא ְליֹום ׁשְ  ט"ו ּבִ

  

ְלִמיָדיו ֵלידוֹ ִמגְּ  ל ּתַ �ל ׁשֶַ ְנָיא ּבַ  ר"ְדמוֹ ָהַא  ּוְבנוֹ  ַהּתַ
ִני גוּ וּ זִ בְ וּ , ָהֶאְמָצִעי ין ֲחַת  ָהָיה ׁשֵ ים ַאְבָרָהם ַרּבִ  ַחּיִ

�לן בֶּ ַ ְנָיא ּבַ דֹוָלה תוֹ נוּ ָד ְמ ַל בְּ  נֹוַדע. ַהּתַ ַמח"ְוַה  ַהּגְ  ּצֶ
לָּ " קֶד צֶ  ה ֶטֶרם ּמוֹ ִע  ַמדׁשֶ ַהְנָהַגת ִהְתַמּנָ , ָהֵ�ָדה ּבְ

הּוא ָ�ָליו ָאַמר דֹול ׁש ּדֵ ַח ְמ  ׁשֶ  ְלַפְרָנָסתוֹ . ֹוָרהּת בַּ  ּגָ
�ָוה מֹותחֹוְת  ְלִיּצּור ִמְפָ�ל ֵהִקיםֲ  ָהָיה ּוַפַ�ם, ׁשַ

ִלּמּודוֹ  קּוַ� ׁשָ  ַמח"ַה  ִעם ַיַחד ּבְ ּלֹא ַ�ד" קֶד צֶ  ּצֶ  ׁשֶ
ם ל תוֹ יָח ִת ְר לִ  ִלּבוֹ  ׂשָ �ָוה ּדּוד ׁשֲֶ ַ ְפָ�ל ְוָכל ַהׁשּ  ַהּמִ

ן רְלַאַח . ֵאׁש בָּ  ָ�ָלה ר ֵהֵחל ִמּכֵ  ְוָרָאה יתֹותַטלִּ  ְלַיּצֵ
ָרָכה �ם. ֲ�ָמלוֹ בַּ  ּבְַ ּה  רגֵּ ׁשִ  ּפַ ל ַרּבָ  הנָ בְ וֹ רבְּ וֹ דּ  ׁשֶ
ִליּ  ַזְלָמן ֶאְפַרִים יְלַרבִּ  בִמְכּתָ  �ל בבוֹ ִמּלְ  ֹותַמְרּגַָ  ּבַ

ית  י", ֶאְפַרִים"ּבֵ ה הֹוִסיף ְנֶחְמָיה ְוַרּבִ ּמָ  ׁשּורֹות ּכַ
ׁשּוֵלי ב ּבְ ְכּתָ יַ� . ַהּמִ ִהּגִ ׁשֶ כְ  ּכְ בַהּמִ י ִליֵדי ּתָ  ֶאְפַרִים ַרּבִ

ּנֹוַדע, ַהּכֹוֵתב אֹודֹות ִהְתַ�ְנֵין ַזְלָמן הּוא לוֹ  ּוְכׁשֶ  ׁשֶ
�לַ ּתֹוֵמם ִמְפָ�ל ּבַ ַאל ִהׁשְ ִע  ֵיׁש  ִאם ְוׁשָ  עֹוד םיָר ּבְ

ְפָלִגים ַלְמָדִנים יםנִ יָּ ׂשִ ֲ� ּתַ  מֹותוֹ  מ� ךְ . ּכְ ם ָהָיה ּכָ  ּגַ
ר ֲאׁשֶ ַמח"ַה  ּכַ ׁש " ֶצֶדק ּצֶ ּקֵ ּנוּ  ּבִ ֵאָלה ְלָהִכין ִמּמֶ  ׁשְ

ֲהָלָכה יְל  ּבַ ּתֹוֵמם ְוהּוא ְקלּוֶגר המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ  ִהׁשְ
 �ֹמַ ַהּכֹוֵתב ִלׁשְ יר. סֹוֵחר הּוא ׁשֶ �ה ִהּכִָ  ּדֹורֹות ַאְרּבָ

יֵאי ׂשִ �ל, ד"ַחבַּ  ִמּנְַ ְנָיא ּבַ נוֹ , ַהּתַ  ר"ָהַאְדמוֹ  ּבְ
ַמח"ַה  ֲחָתנוֹ , ָהֶאְמָצִעי ף ְוַאף", ָצַדק ּצֶ ּתֵ ּתַ  ִהׁשְ

ִנׂשּ  ל ּוָאיוּבְ ָניו ִעירְצ  ׁש "ַר ֲה ַהּמַ  ׁשֶ ל ּבָ ַמח"ַה  ׁשֶ  ּצֶ
ֲהָלָכה יוָת בוֹ וּ ׁש ּתְ ". קֶד צֶ  סוּ  ּבַ ׁשוּ  ִנְדּפְ ְבֵרי" ת"ּבְ  ּדִ

�ל יוָת הוֹ גָּ ַה וְ " ְנֶחְמָיהַ  ַ סוּ נִ  ס"ַהׁשּ ׁשַ  ְדּפְ . ִויְלָנא ס"ּבְ
ל ְיָלה ּכָ ְפֵני ַהּלַ ּלִ ִטיָרתוֹ  ׁשֶ ׁשּובֹות ְוָכַתב בָיׁשַ  ּפְ  ּתְ
ְ לַ  , ב"תרי טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ט ּוְבבֶֹקר, ֵאָליו נוּ ְפ הוּ ׁשֶ  ֵאלֹותׁשּ

ל ְלַאַחר ּלֵ ִהְתּפַ ת ׁשֶ ִפּלַ ֲחִרית ּתְ  רַט ְפ נִ , ׁשַ
ִפְתאֹוִמּיּות ם ֶזה היָ ָה וְ , ּבְ ְדּתוֹ  יֹום ּגַ ּלַ ט ה�  טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ּבְ

אוּ  ְוָזָכה, ח"תקמ ִהְתַמּלְ נֹוָתיו ׁשֶ   . יֹום לֶא  ֹוםִמיּ  ׁשְ

  
לאילנות רגשות שונים הדומים לרגשותיהם של בני אדם. 
הדברים מוזכרים רבות בדברי חז"ל, ועולם המדע גילה 
זאת רק לאחרונה, לאחר שהתברר שיש לצמחים יכולת 
שמיעה והוא מגיב להשפעות חיצוניות. לאילנות כוח 

ת דיבור ביניהם כפי שאמרו חז"ל על רבי יוחנן שידע שיח
דקלים וכן מובא במדרש רבה על הפסוק "וכל שיח 
השדה" שהוא מלשון שיחה, שהאילנות משיחין אלו עם 
אלו. במחקרים מתקדמים נמצאו ראיות לתקשורת שבין 
האילנות ואף לשורשים שבהם יש קשרי מידע עם צמחים 
סמוכים בעיתות בצורת. הצמחים שומעים את הקולות 

ים בשעת כתישת סממני הסובבים אותם, ולכן היו אומר
הקטורת "הדק היטב" מפני שהקול יפה לבשמים, ולכן 
השתמשו באותיות אלו שכולן מן הגרון. לצמחים יש גם 
תכונה של שמחה, כפי שאמרו חז"ל במדרש איכה, שלא 
היו ארזים בבבל וכשעלה נבוכדנאצר עקר את הארזים 
מארץ ישראל ושתלם בבבל, וכשמת שמחו הארזים על 

ְּברֹוִׁשים ָׂשְמחּו ְל ַאְרֵזי ְלָבנֹון ־ַּגםכנאמר בישעיה "מפלתו 
". באילנות יש גם ַיֲעֶלה ַהּכֵֹרת ָעֵלינּו־ֵמָאז ָׁשַכְבָּת א

תכונת התאווה כמובא במדרש רבה על תמרה אחת 
שעמדה בחמתן ולא הוציאה פירות, ומומחה לצמחים 
אמר שהיא רואה תמרה אחרת ביריחו ומתאווה לה, 

או ענף ממנה והרכיבו עליה ומיד עשתה פירות. הבי
הצמחים חשים כאב כשכורתים אותם, כמובא בפרקי 
דרבי אליעזר שבשעה שכורתים אילן קולו הולך בכל 
העולם ואינו נשמע. מחקרים שבוצעו בעשרות השנים 
האחרונות הוכיחו דבר זה, ויש אף שטענו כי לצמחים 

יש שכר ועונש יכולת לזהות אמת או שקר. גם בצמחים 
כמובא בתנא דבי אליהו, שאפילו האילן שנכשלים בו בני 
אדם או  שמסקלים בו, עתידים ליתן דין וחשבון. הצמחים 
חשים מגע ישיר, והמטפסים שבהם מתחילים לגדול 
במהירות כאשר הם חשים בעצם שאפשר להיכרך סביבו 
כמו גדר. יש צמחים שסוגרים את העלים כשחרק נוחת 

  עוד. מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית.עליהם, ו
  

�תַ  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ָבטט"ח ּבְ ָל ְצ ּמ+ ט ַה ּפָ ׁשְ ּמִ ַה  ׁשְ   ּו ּבִ

ָנה רֹאׁש , טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ט ֵליל ָ ים יםֲחִסיִד . ִאיָלנֹותלָ  ַהׁשּ ל ְלָחנוֹ ׁש�  ִביבְס  ֵהֵסּבוּ  ַרּבִ י ׁשֶ  ֵמִאיר יֹוֵסף ַרּבִ
יְנָקא ּפִ �ל, ִמּסְַ ד" יֹוֵסף יִאְמֵר " ּבַ ֶלת ְמַיּסֵ ל דוֹ יִמ לְ ְוַת  אָק ינְ ּפִ ְס  ׁשֹוׁשֶ י ׁשֶ יִדיְטׁשֹוב ִזיקַאיְ  קִיְצָח  ַרּבִ  ִמּזִ

ָרֵא  ֵ�ָדה ְלַהְנִהיג יכוֹ ִמ ְס ִה ׁשֶ  ִיׂשְ ְלָחן ַ�ל. לּבְ � רֹות ָ�ְמדוּ  ַהׁשּ ְלָחן ּוְברֹאׁש , ׁשֹוִנים ִניםיּמִ ִמ  ּפֵ � ב ַהׁשּ י ָיׁשַ  ָהַרּבִ
יבּות ְוֶהֱאִריךְ  ֲחׁשִ ָנה רֹאׁש  ּבַ ָ ל ָהָאָדם ֲ�בֹוַדת ְוַ�ל, ָלִאיָלנֹות ַהׁשּ ְמׁשָ ּנִ ֶדה ְלֵ�ץ ׁשֶ ָ עֹוד. ַהׂשּ ם ּבְ ּלָ ים ּכ�  ַמּטִ

ֹמַ�  ָאְזָנם ְבֵר  ֶאת ִלׁשְ ל ְדׁשוֹ ָק  יּדִ י ׁשֶ ֶאְמרוּ , ָהַרּבִ ּנֶ קֹול ׁשֶ י ּבְ ָחה, ְלָבבֹות ְוחֹוֵדר ֲחִריׁשִ ֶלת ְלֶפַתע ִנְפּתְ ית ּדֶ  ּבֵ
ְדָרׁש  ם ְוֵ�יֵני ַהּמִ ּלָ ַת  ֶאל ְפנוּ נִ  ּכ� ֶפַתח ח ּבוֹ ַהּפֶ י ְיהּוִדי ּבְ ְלּתִ ר ּבִ ּכָ ט, מ� �יָניו ָנבֹוךְ  ַמּבֵָ ה ּוְבָידוֹ  ּבְ  ַסְלִסּלָ

 �ֵפרֹות מּוָסהֲ ִחים ּבְ ּבָ ר אּוָלם, ֵ�צֹות אֹוֵבד ָהִאיׁש  ָ�ַמד ָקט ְלֶרַגע. הְלַמְרֶא  ְוֶנְחָמִדים ְמׁש� ֲאׁשֶ י ּכַ  ָהַרּבִ
יט ֵ�יָניו ֶאת ֵהִרים ט, ּבוֹ  ְוִהּבִ ׁשַ ָניו ַ�ל ָרָחב ִחּיּוךְ  ּפָ ד ִהְזִמינוֹ  ְוהּוא ּפָ ִקְרָבתוֹ  תבֶ ׁשֶ לָ  ִמּיָ ָכל. ּבְ ךְ  ּבְ  ֶמׁשֶ

ּדָ  �� י בֵקרַ , הַהּסְ י ָהאֹוֵרַח  ֶאת ָהַרּבִ ְלּתִ ר ַהּבִ ּכָ  ֶאָחד ַאף. ְיֵתָרה הבָּ ְוִח  ַאֲהָבה םיִ נַ ְפ ָח  ְמלֹא לוֹ  ְוֶהֱ�ִניק, מ�
יר לֹא ִחיםֵמַהּנֹוכְ  ר ֶאת ָיַדע ְולֹא ָהִאיׁש  ֶאת ִהּכִ ׁשֶ ה ּפֵ ֶחֶדת ַהִחּבָ ל ַהְמי� י ׁשֶ ה ְלַאַחר ְוַרק, ֵאָליו ָהַרּבִ ּדָ �� , ַהּסְ

רכַּ  י ֲאׁשֶ ית םֵמאּולַ  ָיָצא ָהַרּבִ ְדָרׁש  ּבֵ יפוּ ִה , ַהּמִ ל ּקִ הְוַה  ָהִאיׁש  ֶאת ַהּנֹוְכִחים ּכָ   .ִסּפּורוֹ  ֶאת רּפֵ ְלַס  ֵהֵחל ּלָ

י ֶגְרַמְנָיה נֹוַלְדּתִ ְרּתֵ  ָהְרחֹוָקה ּבְ ַמ  יּתַ ִנים ִלְפֵני ְוַרק, עַמׁשְ י תדוֹ ָח ֲא  ׁשָ ָמחֹוז גּורלָ  ָ�ַבְרּתִ  ּוךְ ַהִחנּ . ֶזה ּבְ
י ְלּתִ ּבַ ּקִ בֵ  ׁשֶ ק היָ ָה , יַר הוֹ  תיּבְ ּתָ ל ַלֲחלּוִטין ְמנ� ר ִמּכָ צְ  ַלּתֹוָרה ֶקׁשֶ  יגֵ חוּ  ִעם ִנְמנוּ , יבִ ָס  ְוַאף ָאִבי, ֹותְוַלּמִ

ָלה ּכָ ֶגְרַמְנָיה ַהַהׂשְ י לֹא םיֶה ֵת בוֹ ְק ִע בְ וּ  ּבְ ְרּתִ י ְולֹא ַהּתֹוָרה ֶאת ללָ כְּ  ִהּכַ ׁשְ  ַ�ל ָ�ַמְדּתִ ל רוֹ ּפִ  ןבֵּ  ֱהיֹוִתי ׁשֶ
ָרֵאל ַ�םלְ  ִנים ִלְפֵני. ִיׂשְ י, תדוֹ ָח ֲא  ׁשָ ְרּתִ ֵני ִעם ְלָכאן ִהּגַ יְח ּפַ ִמׁשְ  ּבְ י, יַק ָס ֲ�  ְלֶרֶגל ּתִ ִעיר ְוֵהַקְמּתִ  ְסמּוָכה ּבְ

ָגִדים ְלִיּצּור ָקָטן ִמְפָ�ל ה. ּבְ ִחּלָ י, ּתְ ְקּתִ ּוַ חֹוָרה ֶאת ׁשִ י ַהּסְ ְרּתִ ּצַ ּיִ ֵאז ַרק ׁשֶ מּוךְ  ֹורּבָ  אּוָלם, יַר גוּ ְמ  קֹוםְמ לִ  ַהּסָ
ַהַהְצָלָחה רְלַאַח  הֵח ֵה  ׁשֶ ִנים ִלי ְלָהִאיר ּלָ יו אלֵּ ִמ  ַהּקֹוִנים ְוִצּבּור ּפָ בָ  ּפִ ל ַהּטֹוָבה ָהֵאיכּות ַ�ל ִחיםׁשְ  ׁשֶ

חֹוָרה י ַהּסְ ְרּתִ ּצַ ּיִ י, ׁשֶ ְפָ�ל ֶאת ִהְרַחְבּתִ �ף ָהַלךְ  ּוִמְסָחִרי ַהּמִֵ לַֹח  יּתִ לְ ְתַח ִה  .ְוִהְסּתַ ָכל ְסחֹורֹות ִלׁשְ  ַרֲחֵבי ּבְ
ִדיָנה ָגִדים יאִת צֵּ יִ  ְוַאף, ַהּמְ   . ְוָגַדל ָהַלךְ  יִר ׁשְ ָ� וְ , ֵנָכר צֹותְר ַא לְ  ּבְ

ְמַ�ט ּבוֹ  רָה ְמ נִ וְ  ַמר יֹום אֹותוֹ  ַ�ד, חֹותנוּ ְמ  יֵמ  ַ�ל ָזַרם ַהּכֹל י ּכִ ל ֶאת יִת יזוּ זִ ְפ בִּ  ְוִהְפַסְדּתִ . יְרכּוׁשִ  ּכָ
�ְרבּ ַ ל וֹ ּבְ �ה, יֹום ׁשֶָ ּצְ דֹוָלה ִעְסָקה ַניָפ בְּ  ה� ר, ּוַמְבִטיָחה ּגְ ֲאׁשֶ יַ�  ֶאָחד ָנְכִרי סֹוֵחר ּכַ  ֶאְצלוֹ  ש; ִלְרכֹּ  לוֹ  ִהּצִ
ּמּות ל ֲ�צּוָמה ּכַ ָגִדים ְלִיּצּור םלֶ גֶּ  ֹחֶמר ׁשֶ מּוַרת, ַהּבְ ָחד זֹול ְמִחיר ּתְ ְמי� , ֹאדְמ  ִלי ָקְרָצה ָהִעְסָקה. ּבִ

י ָבר ְוִהְתַחְלּתִ ב ּכְ ֵ �ִתיִדים ָהֲ�צּוִמים ִחיםָהְרוָ  ֶאת ְלַחׁשֲּ ֶחְלִקי ִלּפֹל ׁשֶ זֹון ּוֵמרֹב, ּבְ , ָרהְיֵת  ֲ�ִליצּותוַ  ִחּפָ
י ְמּתִ ּלַ ל ֶאת ׁשִ מּוָרה ּכָ ן ַהּתְ ּמָ ְמז� י ּבִ לַמ לְ  ַהּסֹוֵחר ְיֵדי ֶאת ְוָלַחְצּתִ ָבר ַאךְ . ְוִלְבָרָכה ּזָ ַמטנִ  ֶאָחד ּדָ י ׁשְ ּנִ  ִמּמֶ

ׁשּות ֵמרֹב י. ִהְתַרּגְ ַכְחּתִ ּור רכֵ וֹ ֵמַהּמ  ש; רֹ ְד לִ  ׁשָ ַלת ַ�ל ִאׁשּ לּום ַקּבָ ׁשְ ן ַהּתַ ּמָ ְמז� ר, ּוְלָמֳחָרת, ּבִ ֲאׁשֶ י ּכַ ְבּתִ  ָיׁשַ
ָרִד  ִמׂשְ י, ִגילוָ  ָחהְמ ׂשִ  פּוףֲא  יּבְ ק ַהּסֹוֵחר ֶאת ִלְראֹות ִנְדַהְמּתִ ּפֵ י ַ�ל ִמְתּדַ ְלּתִ לּום ְמלֹא ֶאת דֹוֵרׁש וְ  ּדַ ׁשְ  ַהּתַ

חֹוָרה ַ�ל ה. ַהּסְ ִחּלָ י ּתְ ְבּתִ הּוא ָחׁשַ א, ָלצֹון יּמִ ִע  חֹוֵמד ׁשֶ �ד ֶאּלַָ ֵרר ְמֵהָרה ׁשֶ י ִלי ִהְתּבָ י ּכִ . חּפַ בַּ  ָנַפְלּתִ
י ְקּתִ ֲחַמת ַניָפ ִמלְּ  אֹותוֹ  ִסּלַ א, ַ�םזַ  ּבַ הּוא ֶאּלָ ַחת ָידוֹ  ָטַמן לֹא ׁשֶ ּלַ ּצַ ט אֹוִתי ִלְתּבַֹ�  ֵהרּוִמ  ּבַ ּפָ  ּבוֹ  ֹוםיּ בַּ . ְלִמׁשְ
י ְלּתִ ט ַהַהְזָמָנה ֶאת ִקּבַ ּפָ ׁשְ י, ַלּמִ ּתִ י ַחׁשְ י ֵהיֵטב. יָ�לַ  בַר ָח  יִמ עֹולָ  ּכִ י, ָיַדְעּתִ לוּ  לֹא יַת נוֹ ֲ� ַט  ּכִ ֵבית ִיְתַקּבְ  ּבְ

ט ּפָ ׁשְ לּום ַ�ל הֹוָכָחה ׁשּום יִד יָ בְּ  ֵאין ןכֵּ ׁשֶ , ַהּמִ ׁשְ ֵלא ַהּתַ י ְולֹא, ַהּמָ יתלָ  ָיַדְעּתִ י ֵ�צֹות ׁשִ ַנְפׁשִ   .ּבְ

י ְרחֹובֹות ִהְסּתֹוַבְבּתִ י, ִעירָה  ּבִ ּתִ ִאּלוּ  ְוַחׁשְ ּלוֹ  ָהעֹוָלם ּכְ ִלים ָנע ּכ� ַמְעּגָ ֶלת ָהְיָתה יִת יָּ ִא ְר . ְסִביִבי ּבְ ְרּפֶ �� ְמ
י ּלִ ל ְוכ� ְלּבָ ֵדי ַ�ד ְמב� ּתֹונֹות ִאּבּוד ּכְ י יַדְרכִּ בְּ  .ֶ�ׁשְ יהּוִדי ִנְתַקְלּתִ �ל ָזֵקן ּבִַ יט, אֹוֲהבֹות ֵ�יַנִים ּבַ ִהּבִ י ׁשֶ  ּבִ

ׁש  ַרֲחִמיםבְּ  י ּוִבּקֵ ּנִ � ֵד וֹ י ֵאיִני. ילַ ָ�  ִעיקַהּמֵ  ֶאת לוֹ  רּפֵ ְלַס  ִמּמֶַ  �יִתי ַמּדּוַ  לֹא ֵמעֹוָלם ןכֵּ ׁשֶ , זֹאת ָ�ׂשִ
י ְפֵני יַת דוֹ סוֹ  ֶאת ִהְפַקְדּתִ הוּ  ָאָדם ּבִ ְלׁשֶ ל ִאירֹותַהּמְ  ֵ�יָניו אּוָלם, ּכָ יקצַּ ַה  ׁשֶ חוּ  ּדִ ּלְ י ֶאת ּפִ  ּבוֹ  יּתִ זְ ַח ֱא נֶ וְ , ִלּבִ

 �טֹוֵבַ ֱאָחז ּכְ י. ׁש ּקַ בַּ  ַהּנֶ ְרּתִ ל ֶאת ןֵק זָּ לַ  ִסּפַ ֹאָרע ּכָ ֵאַרע ַהּמְ י יּמִ ִע  ׁשֶ ְמּתִ ּיַ ּסִ  אֹוִתי ַאלׁשָ , יִסּפּוִר  ֶאת ּוְכׁשֶ
ָיִמים, ָהִאיׁש  ּלְ ֵר  ׁשֶ י ִלי רִהְתּבָ י הּוא ּכִ יְנָקא ָרץֲ� ַהנַּ  ָהַרּבִ ּפִ ת ׁשֹוֵמר ֲאִני ִאם, ִמּסְ ּבָ י. ׁשַ ְבּתִ ּמּוָבן ֵהׁשַ  ּכַ

י, ִליָלהׁשְ בִּ  ג ּכִ ָ ׂשּ ת ַהּמ� ּבָ ְמַ�ט ׁשַ י, ִלי רכָּ מ�  ָהָיה לֹא ּכִ ֲאָכִלים תרוּ ׁשְ כַּ  ַ�ל ׁשֹוֵמר ֲאִני ִאם ִהְתַ�ְנֵין ְוָהַרּבִ  ַהּמַ
ָאר אוֹ  י ַוֲאִני, ֹותצְ ַהּמִ  ׁשְ ְבּתִ ִליָלה ֵהׁשַ ׁשְ ל ַ�ל ּבִ ֵאלֹוָתיו ּכָ י ֵהֵחל. ׁשְ ל ָהַרּבִ ּדֵ  יַח נִ ְלָה  ְלַהְתִחיל אֹוִתי ְלׁשַ

ין ִפּלִ י ִלי ְוִהְבִטיַח , יֹום יִמּדֵ  ּתְ ְצָוה ְזכּות ּכִ ֵגן ַהּמִ ֵצל ילַ ָ�  ּתָ בַ  ְלִהּנָ י לֹא. ָרָ�ִתי יׁשֵ ּקְ ִמּמְ יָכְלּתִ  ֵרבְלָס  ָהָיה ּבִ
תוֹ  ׁשָ ל ְלַבּקָ י ׁשֶ יקצַּ ַה  ָהַרּבִ י ְלָמֳחָרת ּוְכָבר, ּדִ ּתִ ין זּוג ָרַכׁשְ ִפּלִ רֹות ּתְ ּדָ י, ינִ כֵ ׁשְ  ּוְבַהְדָרַכת ְמה�  ִהְתַחְלּתִ

י ַאט־ְוַאט, ִמְצָוה ּגֹוֶרֶרת ִמְצָוה. יֹום יִמּדֵ  ןיָח נִ ָה לְ  ָהַפְכּתִ  ַ�ד, נֹוָספֹות ִמְצֹות םְלַקיֵּ  ִהְתַחְלּתִ  ִליהּוִדי יׁשֶ
ר ׁשֵ יד ּכָ ְקּפִ ה ַ�ל ַהּמַ ַבֲחמּוָרה ַקּלָ   . ּכְ

ט יֹום ּפָ ׁשְ י ַהּמִ ּלִ ָנה טבֶָ ׁשְ בִּ  וּ "ט ְליֹום עִנְקבַּ  ׁשֶ ָ ׁשּ �ְבָרה ּבַָ י ּוְרָ�ָדה ליִח בְּ . ׁשֶ ֹוֵפט ִלְפֵני ָ�ַמְדּתִ  ַאךְ , ַהׁשּ
י ִלּבִ ִניָמה ּבְ י ּפְ ּתִ ׁשְ ְזכוּ  ּוָבטּוַח  ָסמּוךְ  ִהְרּגַ י, ְלבֹוְרִאי יִת בוּ ְר ָק ְת ִה  תּבִ לּוי ְלֵנס תוֹ ִלְזכּ  ֲאִני ָ�ִתיד ּכִ ֵפרּוט. ּגָ  ּבְ

ְנָאהּובְ  בַר  ה ׂשִ יג, ַ�ּזָ אי ַהּסֹוֵחר אֹוִתי ִהּצִ ַרּמַ ר, לכֵ ְונוֹ  ּכְ יג, םלֵּ ׁשַ לְ  ּוְמָסֵרב ְסחֹוָרה קֹוֶנה ֲאׁשֶ  ֶאת ְוִהּצִ
ק יוָת יוֹ ָא ְר  ָבָריו ֶאת ֹותַהְמַחּזְ םּסִ ׁשֶ  ַחרְלַא . ּדְ ָבָריו ֶאת ּיֵ י, ּדְ קֹוִמי ַקְמּתִ  ֶאת ִלְסּתֹר ְוַהְתָחָלִתי ֹאֶמץבְּ  ִמּמְ

ָבָריו י, ַאַחתלְ  ַאַחת ּדְ ֶאְמָצעּות הֹוַכְחּתִ י יםבִּ ַר  ֵ�ִדים ּבְ ֶרךְ  רׁשַ יְ  ִאיׁש  ּכִ ֶלת ֵאיָנּה  יִת וּ נָמ ֱא נֶ וְ  ֲאִני ּדֶ ּטֶ  מ�
א ׁשֶ , ֵפקָס בְּ  י ְקֶרהּמִ ֶאּלָ ר יּמִ ִע  ַרעֵא  ׁש ּבִ ֲאׁשֶ י ּכַ ַכְחּתִ ּור ֵמַהּסֹוֵחר ש;רֹ ְד לִ  ׁשָ לּום ַ�ל ִאׁשּ ׁשְ ֵלא ַהּתַ  ֵאיִני. ַהּמָ

 �ֹוֵפט ֲאָבל, ַמּדּוַ�  יֹוֵדַ ם ַהׁשּ ֵ ֵכנּות ִהְתַרׁשּ י ְוהֹוִדיַ�  יַר בָ ּדְ  ּבְ ִביָ�ה ּכִ ף ַ�ל ִנְדֵחית ַהּתְ ֵאפֹוא  ָיָצאִתי .ַהּסַ
יָּ  ׁשֶ ן רּתָ י� ְמ . הֶ�ְליֹונָ ָה  ַ�ל יִד ּכְ י ְלַצּיֵ ל ּכִ תׁשַ בְּ  ְסגּוִרים יַת וֹ יּ נ� ֲח  ּכָ  ּופֹוְרִחים יַק ָס ֲ�  הֹוְלִכים זֹאת ַאף ְוַ�ל, ּבָ

ְמלֹאות, ַהּיֹום. מֹוִנים תְבַ� ׁשִ  הלָ ּפְ כְ ה�  ְוַהַהְצָלָחה ָנה ּבִ טּמִ בַּ  ָזִכיִתי ּבוֹ  יֹום ְלאֹותוֹ  ׁשָ ּפָ ֹאַרח ׁשְ ֶלא ּבְ ְזכּות ּפֶ  ּבִ
דֹוׁש  םכֶ בְּ ַר  יׁש  חֹוָבה ָרִאיִתי, ַהּקָ ילָ  ְלַהּגִ ִחים  הִמְנָח  ַרּבִ ּבָ רֹות ְמׁש� ָנה רֹאׁש  בֹודכְ לִ ִעם ּפֵ ָ   � .ִאיָלנֹותלָ  ַהׁשּ

  
 
 
 
 
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ   ַהּקָ
  

ְנָח  יוּ  ִליםּכִ ְרׁשוּ  ל"ַרזַּ  - ִנּטָ ה ֶזהבָּ  ּדָ ָרׁשֹות ַהְרּבֵ ר, ּדְ ְוֶאְפׁשָ
תּוב ׁש ָפֵר ְל  ֶרךְ  ֶזה־ַ ל ַהּכָ תּוב, ַהּדֶ ַהּכָ ֶנֶגד רבֵּ ַד ְמ  ׁשֶ ע ּכְ ַאְרּבַ

ּתֹות יִקים ּכִ ּדִ ַ ם ַהּצַ ּבְ מּוֵאל הּוא, א'. ה' ׁשֶ ׁשְ ִביא ּכִ ַהּנָ
ָהָיה ל בּבֵ ְמַס  ׁשֶ ָרֵאל ֶאֶרץ ּכָ ד ִיׂשְ ָרֵאל ְלַלּמֵ ּתֹוָרה ִיׂשְ

ָכל ֹותְצ ּוִמ  ָנה ּבְ ָנה ׁשָ אֹוְמָר  ְוׁשָ ת, ב'. ל"זַ  םּכְ יִקים ּכַ ּדִ ַהּצַ
בּוִעים ד ִלְלֹמד ּתֹוָרה דְלַתְלמוּ  ַהּקְ ט ּוְלהֹורֹות ּוְלַלּמֵ ּפָ , ִמׁשְ

ת ְוִהיא ת ָהעֹוֶמֶדת ּכַ ּכַ ִלׁשְ ִזית ּבְ ּתֹוָרה ָהעֹוֶסֶקת ַהּגָ ּבַ
דּוַ   הֹוָרָאהּובַ  ּיָ ֵדר ְוִהיא, ּכַ ּגָ א ְצמוֹ ַ   ָהִראׁשֹון ּבַ ֶאּלָ

ׁש  ַהְמַבּקֵ מּוֵאל ֲאֵליֶהם מֹוִסיף, ֲאֵליֶהם ָיבֹוא ה' ׁשֶ ׁשְ
ה ת ג'. ְלהֹורֹוָתם בֵב וֹ ְמס ָהָיה ּואׁשֶ ּתֹוָרה ַהּלֹוֶמֶדת ּכַ

יל ְלַ ְצָמּה  ָמּה ׁשְ ִל  ּכִ ת ִהיא ד'. ֹנַ ם יִאְמֵר  ּוְלָהִבין ְלַהׂשְ ּכַ
ם ְויֹוְצִאים ַהּלֹוְמִדים ְיֵדי ֶזֶקתְח ַהּמַ  ֶנֶגד. ִלְמַלאְכּתָ וֹ ּת ּכִ  ּכְ
ל מּוֵאל ׁשֶ ְנָח  ָאַמר ׁשְ יוּ  ִליםּכִ ֵה , ִנּטָ ים םׁשֶ ה ַחלנַּ ּכַ   עֹוׂשִ ַהּזֶ
נּ  קֹום יָמיוֵמ  לֵט וֹ ׁשֶ ּת  ְלָמקֹום ִמּמָ ּנוּ  ֹותִלׁשְ מוֹ , ִמּמֶ ת ֵכן־ּכְ ּכַ
ַ ְצָמן יןִח ְר וֹ ּט ׁשֶ  זוֹ  קֹות ּבְ ים ְלַמִים אָצֵמ  ְלַהׁשְ ּוְכֶנֶגד. ַחּיִ

ת גַ  ָאַמר ב' ּכַ ה ןגַּ ּכַ  ָנָהר ֵליֲ   ּנֹתּכְ הּוא ַהּזֶ ְוָכל ָנטּוַ   ׁשֶ
ם, ְוֵיָהֶנה אבוֹ יָ  ֵליָהנֹות ֹוֶצהָהר רֹות מֹוִליִכים ּגַ ּנוּ  ּפֵ ִמּמֶ
מוֹ , ָהְרחֹוִקים יםנִּ ּוזַ  ת ֵהם ֵכן־ּכְ ת ְנטּוָ ה ּכַ ּכַ ִלׁשְ ִזית ּבְ ַהּגָ

ם. ְוֵיָהֶנה אבוֹ יָ  ֵליָהנֹות רֹוֶצהָה  ְוָכל הֹוְלִכים םֶה יֵת רוֹ ּפֵ  ּגַ
ִאים ְלֵמָרחֹוק ַהּבָ ְויֹוְצִאים םֵמֶה  יםִמ ּכְ ַח ְת ִמ  םְלׁשָ  ׁשֶ
קֹות ת ּוְכֶנֶגד. ּתֹוָרה ְצֵמֵאי ְלַהׁשְ ְלַ ְצָמן ַהּלֹוְמִדים ַהג' ּכַ

ֶהם ְוֵאין ַח  ּבָ יַ   ּכֹ ּפִ , ה' ָנַטע ִליםָה ֲא ּכַ  ָאַמר ַלּזּוַלת ְלַהׁשְ
ַיֲ ֹקב ם ִאיׁש  ּכְ ב ּתָ ׁשֹוןְל  ְוָאַמר. ְלַ ְצמוֹ  ִלְלֹמד ֹאָהִלים יֹש/ֵ
ל ַהּזֹאת ָ הִטינְּ ּכַ  ְנִטיָ ה ּכָ ִהיא ׁשֶ ֶנת ׁשֶ ֶ מֹוִסיף ִמְתַיׁשּ

יםׁשָ  מוֹ , ּה ָת יָק ינִ ּבִ  ַוֲאִחיָזה ָרׁשִ ל ּתֹוָרה ֵדיְמ לוֹ  ֵכן ּכְ ְזַמן ּכָ
ֲאִריךְ  ּמַ ֵ ֶסק ׁשֶ ֵרׁש  ּתֹוִסיף ַהּתֹוָרה ּבְ ּתָ ּה  ְפׁשוֹ נַ  ְלִהׁשְ . ּבָ

ת ּוְכֶנֶגד ֲאָר  ד'ַה  ּכַ םָ   ייֵר ַלֲ ׁשִ  זֶמ ֶר  ִזיםֲאָר , ִיםָמ ־ֵליֲ   ִזיםּכַ
עֹוָלם ּוְגבּוָרה ּכַֹח  ֵליֲ  בַּ  קֹוָמה ֵליֲ  בַּ  ה ּבָ ֵאין ֲאָבל, ַהּזֶ

ים רֹות עֹוׂשִ ֵאיָנם ְלִפי ֹוָרהּת בַּ  ּפֵ ּתֹוָרה ִדיםְמ וֹ ל ׁשֶ   :ּבַ
 

  
  
  

בט"ו בשבט, שהוא ראש השנה לאילנות, נוהגים 
לאכול מהפירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל והם 

 נים, ועם ישראל נמשל לפירות אלו. שבעת המי
�  

החיטה נמדדת במניין וכך גם ספר הקב"ה את 
ישראל במניין כדי להראות להם את חביבותם עליו. 
וכשם שאי אפשר לעולם להתקיים בלא חיטה, כי אי 

  אפשר להתקיים בלי עם ישראל. 
�  

השעורה נחשבת כמאכל בהמה, ואף עם ישראל 
  מות ואמונה כבהמה. הלך אחרי הקב"ה במדבר בתמי

�  

הגפן נדרך ברגליים ולבסוף עולה על שולחן מלכים, 
ואף ישראל נרמסים בידי האויבים ועולים לגדולה. 
הגפן אינו מקבל הרכבה מאילנות אחרים, וכך עם 

  ישראל אינו מתערבב בין האומות. 
�  

הצדיקים שבישראל משולים לפגי התאנה. התאנה 
לנות, ואף התורה אינה נלקטת בבת אחת כשאר האי

לא נקנית בבת אחת, וכשם שבתאנה נמצאים פירות 
בכל עת שממשמשים בה, כך נמצאים בתורה 

  חידושים נפלאים בכל פעם שלומדים אותה מחדש. 
�  

ישראל נמשלו לרימון שנאמר 'כפלח הרימון רקתך', 
  שאפילו הריקנים שבה מלאים מצוות כרימון. 

�  

ות השנה, וגם עם הזית אינו משיר את עליו בכל ימ
ישראל אינו מתבטל לעולם. שמנו לא מתערב במים, 
  וכך עם ישראל אינו מתערב בעמים ונשמר בטהרתו. 

�  

כשם שבתמר יש רק לב אחד, שיש לו גרעין אחד 
בפרי, כך יש לישראל לב אחד לאביהם שבשמים. 
בעץ התמר אין פסולת וכל חלקיו ניתנים לשימוש, 

  לת וכולם יקרים מפז.כך עם ישראל אין בהם פסו
? 

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  

  
י, ילוֹ בְּ  ַ�ְמָרם יְלַרבִּ  לוֹ  ָהָיה ָנֶאהג ָה נְ ִמ  ָנה ּוִמּדֵ ט ׁשָ רֹות רֹוֵכׁש  ָהָיה טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ּבְ ִחים ּפֵ ּבָ  יםַוֲחׁשּובִ  ְמׁש�

ִריְסק ָהַרב תיבֵ לְ  ִביָאםּוְמ  ָנה רֹאׁש  בֹודכְ לִ , ִמּבְ ָ ַאַחת. ִאיָלנֹותלָ  ַהׁשּ ָנה ּבְ ָ י היָ ָה , ַהׁשּ  ָנתּון ַ�ְמָרם ַרּבִ
ַמֲאַס  ְלטֹונֹות רּבְ ִ ת יׁשֵ ָקְד  ְלַמַ�ן ִמְלַחְמּתוֹ  בֶק ֵ�  ַהׁשּ ֶאֶרץ ַהּדָ ֶדׁש  ּבְ  ָחַדל לֹא רוֹ ָס ֲא ַמ  ַלְמרֹות ַאךְ , ַהּקֹ

בּוַ�  גוֹ ָה נְ ּמִ ִמ  ּנוּ  ְוִנְבַצר רַאַח ּוֵמ , ַהּקָ �ְצמוֹ  ְלָהִביא ִמּמֶַ רֹות ֶאת ּבְ ָניו ְלֶאָחד הֹוָרה, ַהּפֵ ן ַלֲ�ׂשֹות ִמּבָ  ּכֵ
ִליחּותוֹ  ׁשְ ְכַנס. ּבִ ּנִ ׁשֶ ן ּכְ רֹות ָמֵלא ַסל ּוְבָידוֹ  ָהַרב ֶאל ַהּבֵ ִחים ּפֵ ּבָ טַֹח  ָהַרב לוֹ  ההֹוָר , ְמׁש� ל ֶאתִלׁשְ  ּכָ

ְלָחן ַ�ל רֹותַהּפֵ  � ֶהם ִהְתּבֹוֵנן ְוָהַרב, ַהׁשּ ֵדי ֵהיֵטב ּבָ ְרִאיָּ  ָחהְמ ׂשִ  חּוׁש לָ  ּכְ ן רְלַאַח  .ָתםּבִ ַר  ִמּכֵ קֹול ךְ ּבֵ  ּבְ
ְרכַּ  ָרם ֶה  תּבִ רֹות,  נוּ יָ ֱח ׁשֶ ת ַהּפֵ ִפיַ�ל ְרִאּיַ ָהרֹוֶאה, ם"ַרְמבַּ ָה  ַסקּפְ  ּכְ ִרי ׁשֶ ָ ִמ  ׁש ּדֵ ַח ְת ּמִ ַה  ּפְ נָ  הנָ ׁשּ  הְלׁשָ

ת ְתִחּלַ ֶה  ְמָבֵרךְ  תוֹ יָּ ִא ְר  ּבִ ה רְוַאַח , נוּ יָ ֱח ׁשֶ יב ִצּוָ רֹות ֶאת ְלָהׁשִ לֶאל ַה  ַהּפֵ   . ּסַ
�  

י ַדְלָיה ַרּבִ ל ּה בָּ ַר  יסִק לְ ֶמ ׁשְ  ּגְ ן, אלָ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ  ׁשֶ עּוָריו ִהְצַטּיֵ ַהְתָמָד  ִמּנְ ּתֹוָרה תו◌ּׁבְ  תוֹ יָס ִפ ְת בִ וּ  ּבַ
ִהיָרה ָהָיה ַ�ד, ַהּמְ י לֹוַמר ילָרגִ  ׁשֶ ּמִ הּוא ׁשֶ יק לוֹ ָיכ ּתֹוָרה אֹוֵהב ׁשֶ ף ִלְלֹמד ְלַהְסּפִ ָמָרא ּדַ ִ ַר  ִעם ּגְ  י"ׁשּ
ר ְותֹוָספֹות �ׂשֶֶ ּקֹות ּבְ ְלַבד ּדַ ִעירוֹ  ָהָיה ִמְנָהג. ּבִ ַ  ֶאת קלֵּ ְלַח , ּבְ ָנה יִמּדֵ  ס"ַהׁשּ ין ׁשָ ֵבית ַהּלֹוְמִדים ּבֵ  ּבְ
ְדָרׁש  ט מוֹ יְּ ּוְלַס , ַהּמִ ָנה רֹאׁש , טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ּבְ ָ ת ָקְבעוּ  ּובוֹ , ָלִאיָלנֹות ַהׁשּ ּדַ ��רֹב ִסּיּום ְס ָנה. םָ�  ּבְ , ַאַחת ׁשָ

י יֹותְה בִּ  ַדְלָיה ַרּבִ יֵמי ּגְ אי נֹוַדע, יוָר עוּ נְ  ּבִ י, ָרהבְ ַהֶח  ְלַגּבַ ה ַהֲחֵבִרים ַאַחד ּכִ  ֶאת ִלְלֹמד ָ�ָליו ַטלוּ ׁשֶ
ּטִ  תכֶ ַמּסֶ  ִלּמּודוֹ  ֲ�ַדִין ִהְתִחיל ְולֹא ָבתוֹ ֵמחוֹ  ַכחׁשָ , יןּגִ ָרֵאל ְנׁשֹות. ּבְ ָבר תוֹ יּ נִ ָק ְד צִּ ַה  ִיׂשְ �ְסקוּ  ּכְָ 

ֲהָכנֹות ה ִלְקַראת ּבַ ּדָ �� דֹוָלהַה  ַהּסְ ַ  ְוִסּיּום טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ט בֹודכְ לִ  ּגְ  ְבֵדיוֹ ְוא ְנבֹוִכים ָהיוּ  ְוַהֲחֵבִרים, ס"ַהׁשּ
ַמע. ֵ�צֹות ָ ׁשּ ׁשֶ י ּכְ ִעיר ַדְלָיהגְּ  ַרּבִ בַּ  ַהּצָ ִרים עֹוד ֵיׁש  ֲהֵרי: "ְוָאַמר הַנֲ�נָ , ָהִעְנָין ֶאת ּוָרהבֲח ׁשֶ �ׂשְֶ  ּכְ

ע עֹות ְוַאְרּבַ ּיּום ַ�ד ׁשָ ל ַוֲהֵריִני, ַהּסִ ּסֶ  ֶאת רמֹ גְ לִ וְ  ְלַהְתִחיל ַ�ְצִמי ַ�ל ְמַקּבֵ ת ַ�ד ַהּזֹאת תכֶ ַהּמַ ִחּלַ  ּתְ
ה ּדָ �� אוּ ". ַהּסְ ּלְ וֹ  ִהְתּפַ ּלֹא ְוִכְמַ�ט ָריוִלְדבָ  ְמִעיםַהׁשּ י אּוָלם, לוֹ  ֶהֱאִמינוּ  ׁשֶ ַדְלָיה ַרּבִ ר ּגְ ּגֵ ֶחֶדר ִהְסּתַ  ּבְ

ָחד ּטִ  תכֶ ַמּסֶ  ֶאת ִלְלֹמד ְוֵהֵחל ְמי� ַסק לֹא הנָּ ּמֶ ִמ , יןּגִ ָתה ְולֹא ָאַכל לֹא. ִלְתִפּלֹות ַרק ּפָ  ָנַתן ְולֹא ׁשָ
ָנה �ָלה ַ�ד 'יוּפָ ַ� ְפ ַ� לְ  ׁשֵָ ם ָידוֹ בְּ  ׁשֶ ּסֶ  ֶאת ְלַסּיֵ ה ַ�ד תכֶ ַהּמַ ּמָ ה ַהְתָחַלת ִלְפֵני ּת� ּדָ ��  ָהַרב ֵהֵחּלוּ . ַהּסְ

ָמָתא ק ַהּלֹוְמִדים ְוֶיֶתר ּדְ ל ֶאת ָלַמד ֱאֶמתבֶּ  ִאם ְלַפְקּפֵ ּסֶ  ּכָ �ַבר אוֹ , ִעּיּוןבְּ  תכֶ ַהּמַָ ֹאֶפן ַרק ָ�ֶליָה  ׁשֶ  ּבְ
ְטִחי ה ָהְיָתה  .אֹותוֹ  ִלְבֹחן ֵהֵחּלוּ  ְוֵהם, ׁשִ ְמעוּ  םָת מוּ ְמ וֹ ּת ׁשְ ִה ַרּבָ ָ ׁשּ ׁשֶ ּנוּ  ּכְ ׁשּובֹות ִמּמֶ ֲהָלָכה ּתְ ל ַ�ל ּכַ  ּכָ
ֵאָלה י ָלַדַ�ת ְונֹוְכחוּ , ׁשְ ִקי ּכִ ּה  תכֶ ּסֶ ּמַ בַּ  הּוא ּבָ ּלָ ת ּכ� ִעים ּבַ ׁשְ ים ּתִ ּפִ  הלָ כָּ  ְוַ�ד לֵמֶהֵח  ַמדלָ  אֹוָתּה , ַהּדַ
ֵמֵ�ת   . ֶאָחד ְלֵ�ת־ּבְ

�  
ם ם ִמְנָהג ָהָיה ֹויׁשּ ַק בְּ  ּגַ ַ  ֶאת ְלַסּיֵ ָנה יִמּדֵ  ס"ַהׁשּ ט ׁשָ ם ְליֹום ֶזה יֹום היָ ָה וְ , טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ּבְ ל ַחּגָ ְלִמיֵדי ׁשֶ  ּתַ

בָּ  ַהֲחָכִמים ךְ . ִעירׁשֶ ֶמׁשֶ ָנה ְימֹות ּבְ ָ ַ  ְכּתֹותַמּסֶ  ֶאת לֹוְמִדים ַהֲחֵבִרים ָהיוּ  ַהׁשּ ּיּום ְוֶאת, ס"ַהׁשּ  ַהּסִ
רֹאׁש  ָ�ְרכוּ  ָנה ּבְ ָ ה ָלִאיָלנֹות ַהׁשּ ּדָ ��ְס דֹוָלה ּבִ ּה  ,ּגְ פוּ  ּבָ ּתְ ּתַ ל ִהׁשְ ָכל. יםִד ְמ וֹ לּ ַה  ּכָ י ּבְ ּתֵ ְדָרׁש  ּבָ  ַהּמִ

בָּ  ֹאָרע בֹודכְ לִ  ַאַחת ְגָיהס�  ָלְמדוּ  ִעירׁשֶ ֹחֶדׁש  ּוְכָבר, ַהּמְ  ַהּלֹוְמִדים ֵהֵחּלוּ  טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ט ִלְפֵני ָיִמים ּכְ
ְפָלגִ  ת ׁש ר◌ׂ ְד לִ  ִעירבָּ  יםַהּמ� ּבָ ׁשַ ֳהַרִים ַאַחר ּבְ ֵבית ַהּצָ ְדָרׁש  ּבְ דֹול ַהּמִ ְמדוּ  ְגיֹותּס� בַּ  ַהּגָ ּלָ לוּ , ׁשֶ  ּוִפְלּפְ

יֹום. םָד מוּ לְ ַת בְּ  ֹותבּ ַר  ַרׁש , ַ�ְצמוֹ  ַהַחג ּבְ ָרא ּדָ י ְדַאְתָרא ַהּמָ ָראךְ  לאוּ ׁשָ  ַרּבִ ֲהָלָכה ָארֹךְ  רּוׁש ּדְ  ּבְ  ּבַ
ָדה תוּ , ְוַאּגָ ּדַ ��ְצָוה ְס ָכה ַהּמִ ים ִנְמׁשְ   . ַהּבֶֹקר אֹור ַ�ד ְלִעּתִ

�  
נוֹ  ל ּבְ י ֶהָחִסיד ׁשֶ ל ֵמַהְתָקפֹות ָסַבל, ל"ֶסגַּ  רְלּתֶ ַא  ַרּבִ ֵדי ַ�ד ָחָזק עּולׁשִ  ׁשֶ פֹון ּכְ  ָהרֹוְפִאים ִויֵדי, ִעּלָ

ְמִחים ִויָנה ַהּמ� יַ�  ָקְצרוּ  בבוֹ לְ וּ  ּבְ ָהָיה, וֹ דּדוֹ  לוֹ  ָיַ�ץ. ֵמהֹוׁשִ אַקּדִ  אבָ ּסָ לַ  ְמֹקָרב ׁשֶ  תבַ ֲה ַא "ָה  יׁשָ
ָרֵאל יְז'ִניץ" ִיׂשְ ׁש  ִמּוִ ּנּו  ְלַבּקֵ ִמיָרהִמּמֶ י אּוָלם, ׁשְ הּוא ָטַ�ן רְלּתֶ ַא  ַרּבִ ׁש , ַאֵחר יְלַרבִּ  נֹוֵסַ�  ׁשֶ  ְוחֹוׁשֵ

י הּוא ָהַרּבִ יְז'ִניץ ׁשֶ ים לֹא ִמּוִ ירְלַה  ַיְסּכִ �דוֹ  ְעּתֲִ י. ּבַ ָכךְ  רְלּתֶ ַא  יבִּ ַר  עוֹ ִהְרּגִ י ּבְ ָהַרּבִ ָרֵאל אֹוֵהב הּוא ׁשֶ  ִיׂשְ
ְפׁשּוטוֹ  ר רּוְלַאַח  ּכִ בּועֹות ְמַסּפֵ יַ�  ׁשָ י, בּתָ ִמכְ  יוֵאלָ  ִהּגִ ט ּכִ ָנה רֹאׁש , טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ּבְ ָ  לוֹ  ָיִכין, ָלִאיָלן ַהׁשּ

י ִמיָרה ָהַרּבִ י ָנַסע. נוֹ בְּ  ִלְבִריאּות ׁשְ א, יץ'נִ יזְ וִ לְ  רְלּתֶ ַא  ַרּבִ ּלֹא ֶאּלָ יק ׁשֶ יַ�  ִהְסּפִ �ֶרב ַרק םְלׁשָ  ְלַהּגִֶ  ּבְ
ת ּבָ ת ּוְבמֹוָצֵאי, טבָ ׁשְ בִּ  ז"ט ׁשַ ּבָ ל ּבוֹ ַר לְ  ִנְכַנס ׁשַ ּנוּ  ְוִקּבֵ ִמיָרה ֶאת ִמּמֶ ְ ָהְיָתה ַהׁשּ �בּורוֹ  ָנהכָ וּ מ ׁשֲֶ . ּבַ
י ָ�ַנד �  ֶאת רְלּתֶ ַא  ַרּבִַ ְטּבֵ נוֹ  יאֵר וְּ צַ  ַ�ל ַהּמַ ִריא ְוָהָיה ֹחִלי ׁשּום ָיַדע לֹא ּוֵמָאז, ּבְ ל ּבָ   . ָיָמיו ּכָ

�  
י �ם ָחַזר, דלְ ֶפ נְ יְ ׁשֵ  הֶש מֹ  ַרּבִַ ה ּפַ �ֶרב ֵמֵאירֹוּפֶָ ָבט ו"ט ּבְ ׁשְ ָלל יכֵ ְר צָ לְ  ָנַסע ֵאֶליָה  ,ּבִ  ְולֹא רֵמַאַח . ַהּכְ
רֹות ֶרץָא בָּ  ָאז ָהיוּ  ימֹות ַקִיץ ּפֵ ה ּמוֹ ִע  איבִ ֵה , ַהֹחֶרף ּבִ רֹות ִעם ַסְלִסּלָ ה ָיִפים ּפֵ  ֶאל ְוָנַסע ֵמֵאירֹוּפָ

ָרֵאל תיבֵּ "ַה  ָ ׁשֶ  ִמּגּור" ִיׂשְ ְכַפ  ָאז הָה ׁשּ ֵני. ׁש ֹנֶפ  רּבִ יתוֹ  ּבְ ל ּבֵ י ׁשֶ ה ַרּבִ ינוּ  ְוֵהם, ּמוֹ ִע  ָנְסעוּ  ֹמש;ֶ  ִהְמּתִ
ָסמּוךְ  י ְלִדיַרת ּבְ עֹוד ,ָהַרּבִ ִניָמה ַהּקֶֹדׁש  ֶאל ִנְכַנס ַ�ְצמוֹ  הּוא ּבְ יַח  ּפְ יָה  ִלְפֵני ְוִהּנִ ּכּוִרים ַסל ֶאת ַרּבִ . ַהּבִ

י ִהְתַ�ְנֵין יַ�  ִאם ָהַרּבִ ר, יתוֹ נִ כוֹ ְמ בִּ  ֵאָליו ִהּגִ יַ� , ִחּיּובבְּ  הַנֲ�נָ  ְוַכֲאׁשֶ ל ּמוֹ ִע  ָלֵצאת ִהּצִ ֵדי ְמַ�ט ְלַטּיֵ  ּכְ
יו ֵלָהנֹות עֹוד, ַהּקֶֹדׁש  ֶאֶרץ ִמּזִ י ּבְ הְמ  לֹא הש;ֶ מֹ  ַרּבִ י ָאְזָניו ֶאת ַגּלֶ ֵני ּכִ יתוֹ  ּבְ יִנים ּבֵ ִקְרַבת ַמְמּתִ  ּבְ
י ָנַסע. ָמקֹום ל תוֹ יָא לִ ְפ לִ וְ , ְמַ�ט ּמוֹ ִע  ָהַרּבִ י ׁשֶ ה ַרּבִ ְתא הַנֲ�נָ  ֹמש;ֶ ֵני ֶאת ַקח: "לוֹ  ְוָאַמר םוֹ ּפִ יְתךָ  ּבְ  ּבֵ

ׁשּוב רַח ְוַא , ְלֵביְתךָ  אֹוָתם ֵזרְח ְוַה  ּתֹוֵמ ". ילַ ֵא  ּתָ י םִהׁשְ ל ִלּבוֹ  ׁשֹותגְ ֵמִר  הש;ֶ מֹ  ַרּבִ י ׁשֶ ָחׁש  ָהַרּבִ י ׁשֶ ֵני ּכִ  ּבְ
יתוֹ  ל ּבֵ יִנים ָרבוֹ ְמקֹ  ׁשֶ ָ לַ  ַמְמּתִ   . ְלַהֲחִזיָרם ְלֵביתוֹ  ִלְדֹאג ּוִמֵהר, ְואׁשּ

�  
י ָהָיה ָרִגיל ם לֹוַמר ִמּקֹוִז'יְגלֹוב ד"הי רֶמ רוּ ְפ  ְצִבי ַאְרֵיה ַרּבִ ׁשֵ י", ֵנֶזר ינֵ בְ ַא "ָה  וֹ בּ ַר  ּבְ  וּ "ט ַאֲחֵרי ּכִ

ָכל טבָ ׁשְ בִּ  ָנה ּבְ יׁש  הּוא, ׁשָ ּנּוי ַמְרּגִ י ְלטֹוָבה ׁשִ ִחּדּוׁשֵ ּלוֹ  ַהּתֹוָרה ּבְ י, ׁשֶ ׁש  ּכִ ַפע ִהְתַחּדֵ ֶ רֹאׁש  ַהׁשּ  ּבְ
ָנה ָ יָון, ִאיָלנֹותלָ  ַהׁשּ ָהָאָדם ּוִמּכֵ ֶדה ְלֵ�ץ ָמׁשּול ׁשֶ ָ ׁש  ֲהֵריהוּ , ַהׂשּ מֹותוֹ  ִמְתַחּדֵ ָנה יִמּדֵ  ּכְ   .ֵמָחָדׁש  ׁשָ

  

י -" ִאיׁש ־ְולֹא תֹוַלַ�ת ְוָאֹנִכי" ה ַאְנׁשֵ �ת ִנְזָהִרים ַמֲ�ׂשֵֶ רֹות ֲאִכיָלָתם ּבְ ּלֹא, ָהָאֶרץ ִמּפֵ ְמֵצאת ּתֹוַלַ�ת ָחִליָלה לכֹ ֱא ֶל  ׁשֶ ּנִ ֶהם ׁשֶ    ִנְזָהִרים ֵאיָנם יםְלִעּתִ  אּוָלם, ּבָ
יג יטוֹ נִ ְק ַה ְל , ָאָדם לכֹ ֱא ֶל  ִ בּולוֹ  ּוְלַהׂשּ ל ְוָלֵכן. ּגְ ּלֵ ה ַהְלַואי" ְוָאַמר דוִ ּדָ  ִהְתּפַ ֵני ינִ לוּ אְכ יֹ  ְולֹא, 'ִאיׁש ־ְולֹא ּתֹוַלַ�ת' ִלְהיֹות ְוֶאְזּכֶ  ) רבי ברוך ממעז'יבוז'("... ָאָדם ּבְ

  
ח ָחִריף ּלָ י ָהָיה ּוְממ+  עֹוד טְר פוּ ְק נְ ַר ְפ ִמ  יׁש ּבִ ַא  ַאְבָרָהם ַרּבִ
דוֹ  , ַיַחד ִעם ִיְרָאתוֹ יוָר עוּ נְ  יִמיֵמ  �םָלה. ַהּגְַ ב ּפַ �ֶרב ָיׁשֶַ  ּבְ

ֵב  טָב ׁשְ ּבִ  וּ "ט ן, וֹ בּ ַר  יתּבְ ּנֵ ים ַלֲחֵבָריו ְוׁשִ ַטּנִ ּנוּ  ַהּקְ  ֶאת ִמּמֶ
ְפֵניֶהם ָמָנה. ִניןַהֶנֱה  תּכוֹ ְר ּבִ  רֹות ֶאת ּבִ ְבַ�ת ּפֵ יִנים ׁשִ , ַהּמִ

ר יֵני ֶאת ִלְפֵניֶהם ִסּדֵ רֹות ִדיָמהַהּקְ  ּדִ ּפֵ ד ּבַ  אֹוָתם ְוִלּמֵ
ל ַ�ל ָבְרִכיםּמְ  הַמ  ִרי ּכָ רֹות ּפְ  קֹותְר ּוִמיַּ  ָהִאיָלן ִמּפֵ

ֶדה ָ ה ְוֶאת, ַהׂשּ ּבָ ִליםַל  ַהּסִ ין ֶהְבּדֵ ָרכֹות ּבֵ אֹוָתּה . ַהּבְ  ּבְ
�הָ ׁש , דֶאָח  ְיהּוִדי רָמ מוּ  םׁשָ  ָ�ַבר ׁשָ ּקֵ ּבִ  ֶאת ְנֵטרְלַק  ׁשֶ
�רַ  ָבְרִכיםּמְ  הּוַמ : "אֹותוֹ  ַאלׁשָ ְו , ֶהָחִריף הּוִדיַהיְּ  ַהּנַ

�ר ּבוֹ  ָנַתן"? ָ�ַליַ ְקִחיּ  ֵ�יָניו ֶאת ַהּנַ  ֲאָתר־ְוַ�ל, ֹותַהּפִ
קֹול ָ�ָנה ְמָבֵרְך  ְנִעיָמה ּבְ   "...ָהֲאָדָמה יִר ּפְ  ּבֹוֵרא: "ּכִ

  

  

  
יָרהֲ�  ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון ים ׁשִ ִמּלִ פֹות ּבְ ְגָמה, ַרּבֹות ִנְרּדָ  ְוד+

ִדְבֵרי ִלְראֹות לַכ נוּ  ְלָכְך  ִנְפָלָאה ר ְיֶחְזֵקאל ּבְ  ֲאׁשֶ
יל ּור ַמְמֶלֶכת ֶאת ַמְמׁשִ ה: "ְלֶאֶרז ַאׁשּ ּור ִהּנֵ  ֶאֶרז ַאׁשּ
ָבנֹון ּלְ ְרּתוֹ  ָהְיָתה ֲ�בִֹתים ּוֵבין ...ָ�ָנף ְיֵפה ּבַ ... ַצּמַ
ינָ  ְרּבֶ ָתיו הַוּתִ ֱאַרְכָנה ַסְרַ�ּפֹ ְסַ�ּפָֹתיו, ֹפארָֹתיו ַוּתֶ  ּבִ

ָגְדלוֹ ... ָיְלדוּ  ּפֹארָֹתיו ְוַתַחת... ִקְננוּ  ִיף ּבְ ֹאֶרְך  ַוּיְ  ּבְ
ִלּיֹוָתיו י ּדָ ְרׁשוֹ  ָהָיה־ּכִ ים ַמִים־ֶאל ׁשָ אן ִנְמנוּ ". ַרּבִ  ּכָ

הּוא בֹותֲ� ָה , ֶהָ�ָנף , בּוְך ָס  ָ�ָנף ְוַגם לֶב ֶח  ׁשֹוןְל  ׁשֶ
ִעיִפים ְתּפַ  ָהֲ�ָנִפים ֵהם ַהּסְ ִליםַהּמִ אן ּצְ ִעיִפים ּוִמּכָ  ַהּסְ

ִקים ָרִקים ַהְמַחּלְ ַהר הוּ ִליָּ ֵא  לֶצ ֵא  ְוֵכן ִעיםְקָט ִל  ּפְ  ּבְ
ְרֶמל ם ּפְֹסִחים ַ�ל־ַ�ד" ַהּכַ ים־ָמַתי ַאּתֶ ִעּפִ י ַהּסְ ּתֵ ", ׁשְ

 תֶפ ִנְרּדֶ  הִמּלָ  ֵהן תארוֹ ּפֹ ַה . תקוֹ לוּ ֲח  בֹותׁשָ ֲח ַמ  ׁשֹוןִמּלְ 
אן, אָרהּפ+  ּוְבָיִחיד ַלֲ�ָנִפים ּוּוי ּוִמּכָ ּלֹא ַהּצִ  ְלָפֵאר ׁשֶ

ים היָר ִת הוֹ ְל וּ  תיִ זַּ ַה  ֶאת  ָהֲ�ָנִפים ֵהן תוֹ יּ ִל ּדָ ַה . ַלֲ�ִנּיִ
בֹוִהים מוֹ  ה"ָל ּדָ  םׁשָ ְר ׁשָ ְו  ַהּגְ ִלי ּכְ �ֶלה ּדְֲ ּמַ  ַמִים ׁשֶ

ֵאר ם. ֵמַהּבְ ד ּגַ ם וּ  ףָ�נָ ֶל  תֶפ ִנְרּדֶ  ַהּבַ ָמעּוָתּה ּגַ   . טמוֹ ַמׁשְ

  
וֹ  ִרי� ְלִמינ� ה ּפְ ׂשֶ י ֹע� ִר� ץ ּפְ  )בראשית א, יא( ֵ��

ַבת י ּתֵ ִר� ִיםּבְ  ּפְ ֵני, ֵגְרׁשַ ַה  ִמּפְ ּבָ ׁשֶ ה ה"ּקָ  ֶרץָהָא  ַ�ל ִצּוָ
ּטַ  �םׁשֶַ  �ִויםִיְהיּו  ּוִפְריוֹ  צוֹ ֵ ָתה ְולֹא ׁשָ ן ָ�ׂשְ ֵני, ּכֵ  ּוִמּפְ

ל ּכָ ֶאֶרץ םׁשָ ְר ׁשָ  ָהֵ�ִצים ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ֱאַמר ִיׂשְ ּנֶ  ׁשֶ
ל־ָתֹבאּו ֶאל־ְוִכי" ם ּכָ  ְוַרק" ֵ�ץ ַמֲאָכל־ָהָאֶרץ ּוְנַטְעּתֶ

נַ  ּטַ  נֹוְתרוּ  םֵמֶה  םיִ ׁשְ �םׁשֶַ  �ֶו ם ּוִפְריָ  צוֹ ֵ  ֶאְתרֹגה ׁשָ
א, ל"ֲחזַ ִדְבֵרי ּכְ , ִליםּוִפְלּפְ  ְרׁשוּ  ֶאּלָ ִהְתּגָ  רֵמִעּקַ  ׁשֶ
ֶאֶרץ םְמקֹוָמ  ָר  ּבְ ְלּפְ , ֵאלִיׂשְ  ְלַאְפִריָקה ָ�ְברוּ  ִליםַהּפִ

ר ְוָהֶאְתרֹג ים ּדָ ִאּיִ ְטָ�ם ְוָלֵכן, ּבָ ִיםּבְ  מ+ ּגַֹרׁש  ֵגְרׁשַ  ׁשֶ
קֹורוֹ  ִרי ִמּמְ ֶאֶרץ ָהִעּקָ ָרֵאל ּבְ   )הלכתא רבתא לשבתא(. ִיׂשְ

�  

ל ֲאָכ� ץ ַמֽ ל־ֵ�� ם� ּכָ   )ויקרא יט, כג( ּוְנַטְעּתֶ

ַבת ם ּתֵ ַטַ�ם ּוְנַטְעּתֶ ז, ְדָמאַק  ּבְ ִבים ְלַרּמֵ ַחּיָ �ְרָלה ׁשֶָ  ּבְ
ְבׁשוּ  ֹקֶדם ּכָ מוֹ , ָהָאֶרץ ֶאת ׁשֶ ְרׁשוּ  ּכְ ּדָ יְּ  ׁשֶ ְלִמיּבַ  רּוׁשַ

סּוק ד, ֶזה ִמּפָ ֲאִפּלוּ  ְמַלּמֵ ּלֹא ַ�ד ָנְטעוּ  ׁשֶ ְבׁשוּ  ׁשֶ  ֶאת ּכָ
ְטָ�ם ְוָלֵכן, ָ�ְרָלהּבְ  ביָּ ַח  ֶרץָהָא  ַטַ�ם מ+ , ַקְדָמא ּבְ
ּבּוׁש  ִלְפֵני ִחּיּובַה  ַ�ל זּמֵ ְלַר    )תפוחי חיים(. ַהּכִ

�  

ׁש  ת ָחָל'ב ּוְדָבֽ ֶרץ ָזַב(   )דברים ו, ג( ֶא+

ַתב �ל ּכַָ ט, ַהּטּוִרים ּבַ �ִמים ז"ׁשֶָ  ָזַבת ֹוָרהּת ּבַ  ֶנֱאַמר ּפְ
ֶנֶגד ׁש ּוְדָב  ָחָלב ה ּכְ ָ ׁשּ ר ׁשִ ְרָסאֹות ָ�ׂשָ ֶאֶרץ ּפַ ּבְ  ׁשֶ

ָרֵאל �ִמים ּוְבֹרב, ִיׂשְָ ְתִביר ֶאֶרץ ַבתּתֵ  ַהּפְ  ֶנֱאַמר ָ�ָליו ּבִ
ּזַֹהר הּוא ּבַ ֶנֶגד ׁשֶ ה ד"ְויוּ  ו"ָוא ּכְ ִגיַמְטִרּיָ  ֵיׁש  ְוֵכן. ז"ט ּבְ

אן ְלִמייְּ ּבַ  רֱאַמ נֶּ ַל  ֶרֶמז ּכָ ִביִאים רּוׁשַ ּמְ ּכּוִרים ׁשֶ  ּבִ
ן רֶב ֵ� ֵמ  ְרּדֵ י ־ַ�ל־ַאף, ַהּיַ ֵאיָנּה ּפִ , ּוְדַבׁש  ָחָלב ָזַבת ׁשֶ

ֲח  רִביּתְ  ְוִהיא ּה  ָרהֵס ׁשֶ   )שם(זו.  טֹוָבה ּבָ
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