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ן יְנָחס ּבֶ ן־ּפִ   ) כה, יא( ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן־ֶאְלָ�ָזר ּבֶ

ָהָיה ׁשֶ י ּכְ מּוֵאל ַרּבִ יּובַּ  ׁשְ בֶ  ֶיֶלד אִויְטׁש ִמּלְ ַבע ןּכְ מֹוֶנה־ׁשֶ ֵח , ׁשְ  ָחֵבר ִעם קׂשִ
ם ׁשֵ ָהָיה, בסוֹ לֶּ ַמ  ְנָחסיּפִ  ּבְ י לׁשֶ  ֶנְכּדוֹ  ׁשֶ לִה  ַרּבִ ַ"ל ִריְטׁש ִמּפָ  ּלֵ ַלח" ּבַ ". ָהִרּמֹון ּפֶ

ָחק ָהָיה  ׂשְ ְבֵארַהּמִ ָ"ְמָדה  ַמִים ּבִ ָחֵצרׁשֶ לּוי ָהיוּ  ֵמָ"ֶליָה , ּבֶ ֵני ִעם ֵאֶסל ּתָ  ׁשְ
ָלִיים נַ , ּדְ ְ ְע  םיִ ְוַהׁשּ ּתַ עוּ ִהׁשְ ה יִריָדהבִּ  ׁשְ ַמֲהלַ . ָלִייםּדְ בַּ  ַוֲ"ִלּיָ ָחק ךְ ּבְ ׂשְ  ַרדיָ , ַהּמִ
ֶלד מּוֵאל ַהּיֶ םּמ* כַּ  אֹותוֹ  ֶהֱ"ָלה ְולֹא ּבוֹ  לּתֵ ִה  רוֹ בֵ ֲח  אּוָלם, הַמּטָ לְ  ִליּדְ בַּ  ׁשְ  ְסּכָ

ָדה ְיֵדי־ַ"ל ִלי ַ"ל ַהְכּבָ ֶלד. וֹ דּ גְ נֶ כְּ ׁשֶ  ַהּדְ ַרץ ַהּיֶ ֹכחוֹ  ָהָיה לֹא אּוָלם ִכיבְ בִּ  ּפָ  ּבְ
אוּ  ַ"ד, תֲ"לוֹ לַ  ּבָ ים ׁשֶ ֹאב ֲאָנׁשִ ֵארֵמ  ַמִים ִלׁשְ ם ְוֶהֱ"לּוהוּ  ַהּבְ ָ , ְזַמן רְלַאַח . ִמׁשּ

ַגׁש  ָך ְלָדָבר ֶזה. ִחּדּודבְּ  לוֹ  ְוָאַמר ְנָחסיּפִ  רוֹ בֵ ֲח  ֶאת ּפָ ים ִלּבְ ָרׁשֹות: "ׂשִ תח*  ּפָ  ּקַ
ים רֹותבָּ ח* ְמ  קלָ ּובָ  חּוץ( ְלִעּתִ יָמן  תַד ֲ" ּובַ , ָלָאֶרץ ּבְ ֵני ּתֵ םּבְ ֶאֶרץ ּגַ ָרֵאל־ּבְ  ְוָכךְ ), ִיׂשְ
ָרׁשֹות םגַּ  יֵניֶהן ְנָחסיּפִ  אּוָלם, ּוַמְסֵ"י ַמּטֹות ַהּפָ ּבֵ ר ֵאינוֹ  ׁשֶ ּבָ  לֹא ְלעֹוָלם ְמח*
הּפָ לַ  ָפָניו ָרׁשָ ּלְ ה יֹוֵדַ" . ְלַאֲחָריו ְולֹא ׁשֶ ַ"ם ָמה ַאּתָ ֵני? ְלָכךְ  ַהּטַ ּפִ  ִמּפְ  ְנָחסיׁשֶ

ר־ְוִאי, ְועֹוְקָצִני ּדֹוְקָרִני הּוא ר ֶאְפׁשָ ִנים ָ"ְברוּ "... ָליוֵא  ְלִהְתַחּבֵ י, ׁשָ  ְוַרּבִ
מּוֵאל ס ַ"ל הלָ ָ" , ׁש "ַהַר ַהּמַ הּוא  - ׁשְ  קֹוםְמ ־ַ"ל אִויְטׁש ְליּובַּ  יֲחִסיֵד  תגַ ְנָה ַה  ּכֵ

ַמח"ַה  ָאִביו יַ"  ֶאָחד יֹום". קֶד צֶ  ּצֶ ז בסוֹ לֶּ ַמ  ְנָחסיּפִ  ר' ֵאָליו ִהּגִ , ִמּנַֹ"ר ְיִדידוֹ , ַהּלָ
ר י ְוִסּפֵ לֹוִני ִעם ְכסּוךְ ְלִס  ִנְקַלע ּכִ ׁש , ּפְ י ּוִבּקֵ ָחֵלץ ֵמָהַרּבִ ּיֵ  ְוַיֲ"ֹמד ְלֶ"ְזָרתוֹ  ׁשֶ

י ֶנֱאַנח. ִליִמינוֹ  ָבר ֲהלֹאלֹו: " ְוָאַמר ָהַרּבִ י ּכְ ּפִ  ְלךָ  ָאַמְרּתִ   "...ּדֹוְקָרִני הּוא ְנָחסיׁשֶ
�  

ַקְנאֹו ֶאת תֹוָכם ־ּבְ   ) שם(ִקְנָאִתי ּבְ

י לִה  ַרּבִ יַבת רֹאׁש  דינְ ִק יְט וִ  ּלֵ ַ"ם ָנַסע, ֹוקנֹוְבַהְרדּ  ְיׁשִ ֵדי ְללֹוְנדֹון ּפַ ס ּכְ  ְלַגּיֵ
ַא  ָאר ּוֵבין, תוֹ יבָ יׁשִ לִ  יםבִּ ַמׁשְ ְ ל ְלֵביתוֹ  ִנְכַנס ַהׁשּ ִעיר יםיִד גִ נְּ ַה  ֵלידוֹ ִמגְּ  ֶאָחד ׁשֶ , ּבָ

ָהָיה ינוֹ . תוֹ יבָ יׁשִ בִּ  ָקבּוַ"  ּתֹוֵמךְ  ׁשֶ ַהְמּתִ ֵנס ּבְ יר ַ"ל הָא ָר , ֵאָליו ְלִהּכָ מּוַנת ַהּקִ  ּתְ
ׁש  ַמִיםֲ" ּפַ  בׁשֹ ְח לַ  ִליּובְ , ץַח ׁשַ  מּוָנה ֶאת ְוָתַלׁש  ִנּגַ יר ַהּתְ  ָמה־ְזַמן רְלַאַח . ֵמַהּקִ

ָחׁש , ֵאָליו ִגידנָּ ַה  ָיָצא ֶח  ּוְכׁשֶ מּוָנה רֹוןְס ּבְ דֹוָלה ַהּתְ ַ"ל ַהּגְ יר ׁשֶ ד ֵהִבין, ַהּקִ  ִמּיָ
ה ֶאת ֲ"ׂשֶ ה ָנֶאה ֶזה ֵאין: "ְלאֹוְרחוֹ  ּוָפָנה ַהּנַ ֲ"ׂשֶ ר ַהּמַ יָת  ֲאׁשֶ י". ָ"ׂשִ לִה  ְוַרּבִ  ּלֵ

מּוָנה תִלְתלוֹ  ְוַהִאם: "עֹזבְּ  ָ"ָנה זוֹ  ּתְ ה ֶזה, ּכָ ל"?! ִק ָיֶאה ַמֲ"ׂשֶ  ֶאת ָהִאיׁש  ּבֵ
ָבִרים ַמּה  אּוָלם, ַהּדְ ַאְלּתָ  לֹא ַמּדּוַ"  אּוָלם: "ּתָ ּתָ  ֶטֶרם אֹוִתי ׁשָ ַלׁשְ  ֶאת ּתָ
מּוָנה ׁשּוָבה עַמ ׁשֵ לְ  ְוִנְדַהם"? ַהּתְ ה ְוַהִאם: "ַהּתְ ַאְלּתָ  ַאּתָ  לֶא "? ֵכן־ִלְפֵני אֹוִתי ׁשָ

י לִה  ַרּבִ ה ּלֵ ְלִמיד ִהְתַלּוָ יטּוא ְוה, דָח ֶא  ּתַ ְדֵהָמתוֹ  אּוָלם, ַתְדֵהָמהבְּ  ֲחֶזהּמַ בַּ  ִהּבִ  ּתַ
ְדָלה ְבָ"ַתִים ּגָ ר, ׁשִ ֲאׁשֶ ם ִגידנָּ ַה  ּכַ ל לפוּ כָּ  ךְ ַס ־ַ"ל ַהְמָחָאה ָרׁשַ ּפָ ְתרּוָמה ּוְמכ*   ...ּכִ

�  

י־ֶאת ַ ִני ַלְחִמי ְלִאׁשּ   ) כח, ב(ֵריַח ִניחִֹחי  ָקְרּבָ

יד ֶאל ּגִ י ַהּמַ ִריְסק ַאְבָרָהם ַרּבִ יִעים ָהיוּ  ִמּטְ ָכל יםבִּ ַר  ֲחִסיִדים ַמּגִ  ְוהּוא, ֵ"ת־ּבְ
ַאג ַיד םיֶה לֵ כָ ֲא ַמ לְ  ּדָ ים. ְרָחָבה־ּבְ פוּ  ְלִעּתִ תוֹ  ִהְתַאּסְ ְמִחּצָ , ַוֲאָלִפים ֵמאֹות ּבִ

ְדלוּ  ְוַההֹוָצאֹות י ַ"ד, ֲ"רֹךְ ־יןְלֵא  ּגָ ָהַרּבִ ַ"ל הַנֲ"ׂשָ  ׁשֶ דֹול חֹוב־ּבַ  ֵאָליו ִנְכְנסוּ . ּגָ
ה ּמָ ְכבְּ  ּכַ ָהלי ֵד ִמּנִ ָפָניו ְוָתְמהוּ  ַהּקָ ם ּבְ ק הּוא ָמה ְלׁשֵ  יםבִּ ַר  ּכֹה ַמֲאָכִלים ְמַחּלֵ

ׁש  ץלָ ֱא נֶ  הּוא ךְ כָּ ־ְוַאַחר, ַלֲחִסיָדיו ֵדי ָמעֹות םֵמֶה  ְלַבּקֵ , חֹובֹוָתיו־ֶאת םלֵּ ְלׁשַ  ּכְ
ם ִיְצָטֵרךְ  ְולֹא ַההֹוָצאֹות ֶאת םְלַצְמצֵ  רֵת וֹ י טֹוב ַוֲהֵרי ּלֵ ה. ַהחֹובֹות ְלׁשַ ְתִחּלָ  ּבִ

יב לֹא י ֵהׁשִ ְכְנסוּ  ְלַאַחר אּוָלם, ְלִדְבֵריֶהם ָמהוּ אְמ  ָהַרּבִ ּנִ  ָברּדָ בַּ  ׁשּוב ֵאָליו ׁשֶ
ית ְזַמןבִּ  ֲהֵרי: "ָאַמר ּבֵ ׁש ־ׁשֶ ְקּדָ ם ָהָיה ַהּמִ ל נוֹ בָּ ְר ָק  היָ ָה , ַקּיָ ר ָאָדם ׁשֶ . ָ"ָליו ְמַכּפֵ

ו ָאנוּ  ְוַ"ְכׁשָ לּות ׁשֶ ּגָ ל ְלָחנוֹ ׁש* , ּבַ ר ָאָדם־ׁשֶ  ֶאת ֲאִני ְמָבֵאר ְוָכךְ . ָ"ָליו ְמַכּפֵ
סּוק ִני'־'ֶאת ַהּפָ ן -  ָקְרּבָ ְרּבָ לִּ  ַהּקָ ַ ְלִא  ִמיְח 'לַ , יׁשֶ  םֶח לֶ  ְנִתיַנת ְיֵדי־ַ"ל הּוא -  'יׁשּ

ים ִאים ַלֲאָנׁשִ ל - י' ִניֹחִח  'ֵריַח  ִיְהֶיה ֶזהּובָ , ילַ ֵא  ַהּבָ   "...ה'ְלָרצֹון ִלְפֵני  ְוִיְתַקּבֵ

  

ה - )כה, יב(ָלֵכן ֱאֹמר ִהְנִני ֹנֵתן  ִגיַמְטִרּיָ ְנָחסיּפִ  ּבְ
י ְוֵכן, ַהּכֵֹהן ן־ַאֲהֹרןּבֶ  ן־ֶאְלָ�ָזרּבֶ  ָקדֹוׁש  םַ�  ּכִ

ה ַמעיִּ וַ  ְוֵכן, ַאּתָ ה ׁשְ �יָניו יַטביִּ וַ  ֹמש%ֵֶ ַ"ל זּמֵ ְלַר , ּבְ
ָכה ָלּה.  ְנָחסיּפִ  הַמֲ"ׂשֵ  ּזָ ִרית ׁשֶ  כפתור ופרח)(ְוַהּבְ

�  

לֹום־ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת ִריִתי ׁשָ לֹום - )שם( ּבְ ׁשָ
אּלֹ ׁשֶ  ְוֵכן, ְכׁשֹולִמ  מוֹ ָל  ֵאיןוְ  לֹוםׁשָ  נֹוָטִריקֹון

א ְללֹא תוּ מָל  ִהיא ו"ַהּוָ ֵדי, הָ" טוּ ְק  ׁשֶ ז ּכְ ְלַרּמֵ
א ְוִאם. ֵמת ְולֹא הוּ ִליָּ ֵא  הּוא ְנָחסיּפִ ׁשֶ  ו"ַהּוָ
מוֹ  ִנְקֵראת הָ" טוּ ּקְ ַה  ָבה ִנְקֵראת, ד"יוּ  ּכְ ַהּתֵ

ִלים ה ׁשְ ִגיַמְטִרּיָ י, פ"ש ּבְ ַמן ּכִ ׁשוּ  ְנָחסיּפִ  ִמּזְ ּמְ ׁשִ
דֹוִלים ּכֲֹהִנים פ"ש הבִּ  ּגְ ּנָ בֵ  מֹוִניםׁשְ , ְכה* יתּבְ

ׁש ָה  ְקּדָ לֹש%, ִראׁשֹוןַהּמִ ִני ֵמאֹות ּוׁשְ ֵ ׁשּ  )ספרים(. ּבַ
�  

אּו ֶאת ל־ׂשְ ֵני־ֹראׁש ּכָ ָרֵאל ־ֲ�ַדת ּבְ ִנְמנוּ  - )כו, ב(ִיׂשְ
אן ִ ׁשִ  ּכָ חֹות ְוָחֵמׁש  יםׁשּ ּפָ ָבִטים ִמׁשְ ְ ׁשּ ֶנֶגד, ּבַ ּכְ

ל ָהאֹוִתּיֹות מֹות ׁשֶ ֵ ָרֵאל קִיְצָח  ַאְבָרָהם ַהׁשּ , ִיׂשְ
ׂשָכר ְיהּוָדה ֵלִוי עֹוןְמ ׁשִ  ְראּוֵבן ָ ן ְזבּולּון ִיׂשּ ּדָ

ִלינַ  ד ְפּתָ ְנָיִמין ֵסףיוֹ  רׁשֵ ָא  ּגָ  )שומר אמונים(. ּבִ
�  

ן י ִאם־ֵחֶפר לֹא־ּוְצָלְפָחד ּבֶ ִנים ּכִ נֹות־ָהיּו לֹו ּבָ כו, ( ּבָ

אן ִנְרַמז -  )לג ֶ  הַמ  ּכָ ְרׁשוּ ׁשּ ְבֵרי ֶאת ּדָ ת ל"ֲחזַ  ּדִ ּבַ
ה ִחּלָ ָהָאָדם, ָבִניםְל  ָיֶפה ןִסּמָ  ּתְ ְמָצא ׁשֶ ַהּנִ

ָכל ְרגָּ ־ּבְ ִהיא הּדַ ֲ"ַדִין ָלַדַ"ת ָצִריךְ , ׁשֶ הּוא ׁשֶ
ְבִחיַנת ת ּבִ ְוַיֲ"ֶלה ָבִניםְל  ָיֶפה ןִסּמָ  הּוא ְוָאז, ּבַ
ה ְרּגָ ה ִמּדַ ְקרֵ  ְלַדְרּגָ ִנים אתַהּנִ ָנהוָּ ַהכַּ  ְוזוֹ , ּבָ

ִנים לוֹ  ָהיוּ ־לֹא ּוְצָלְפָחד י ּבָ נֹות־ִאם ּכִ ִמיד, ּבָ ּתָ ׁשֶ
יב  ֲ"ַדִין וֹ ְצמַ" ָצִריְך ְלַהֲחׁשִ יַ"  לֹא ׁשֶ ה ִהּגִ ְרּגָ ַלּדַ

בֹוָהה נֹוָתיו ָחֵמׁש  מֹותׁשְ  ְוַאף, ַהּגְ ִזים ּבְ ַ"ל ְמַרּמְ
ה ִריךְ  ָהֲ"ִלּיָ ּצָ ֹאף ׁשֶ ִמיד ִלׁשְ -  ָלהְח ַמ , ּתָ

ְצֹותַה  הֹוִסיףְל  הכֶּ ַח ְמ  נֹוָטִריקֹון ְלֹמדִל  הכֶּ ַח ְמ , ּמִ
הוּ  -  ָ�הְונֹ ,  ּתֹוָרהַה  -  ָחְגָלה, 'ה ֵדיבְ ַ�  ֲחַלתנַ  ְמַצּפֶ
הִמ , ֲחָכִמיםַה ־ָכלְל  ֹוֵמלגּ  ָסִדיםֲח  ֶהםָל  ִכיןֵמ  - ְלּכָ
ִמיםַה ־לּכָ  ֵביתוֹ ְל  םיָס נִ כְ ַמ  ְוֵכן, ּצֶֹרךְ ַה ־לּכָ  , ּיָ

ְ ַה  ַ"רַצ  ברֹ  ִמידּתָ  זֹוֵכרוְ  -  הְוִתְרָצ  ְוֵכן. ִכיָנהׁשּ
ַ"ְצמוֹ  הּלֶ ַח ּוְמ  ְמִחיָלה תׁשַ ּקָ בַּ  ׁשֹוןִמלְּ  ָלהְח ַמ 

הּוִמ , 'הַל  ַחג -  ָחְגָלה, קֹונוֹ  בֹוַדתַלֲ"  ְמַלְך  ְלּכָ ּנִ ׁשֶ
ה קֹונוֹ ִעם  ִמיד ֶאת ְועֹוׂשֶ  )ויאמר שאול(. ְרצֹונוֹ ־ּתָ

�  

ת ַנֲחָלה ּזַ נוּ נַ  נֹוָטִריקֹון הָל ֲח נַ  -  )כז, ז( ֲאח- ְפׁשֵ
ָתהִח  י, ה'ַל  ּכְ ה ְיֵדי־ַ"ל ּכִ ִפּלָ , ה'ּבַ  תּוְדֵבקוּ  ּתְ
ַפעלְ ִכים זוֹ  ִלי הָל ֲח ְונַ  ׁשֶ  )אזור אליהו(. יםִר ָצ ְמ  ּבְ

�  

ְהֶיה ָלֶכם ִמיִני ֲ�ֶצֶרת ּתִ ְ ּיֹום ַהׁשּ יֹום - )כט, לה( ּבַ
ה ִגיַמְטִרּיָ הּוא 28ֹו ַמֲחִציתוּ  56 ּבְ ַבת ִציֲח  ׁשֶ ּתֵ

י ה"ַלֲהָויָ   )(רעיונות נתן. ה'ַל  ְוֶחְציוֹ  ָלֶכם ֶחְציוֹ , ּכִ

  זתשע"פרשת פינחס, כ"א בתמוז     
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ְדָיִנים־ָצרֹור ֶאת   גוֹ ְר ָה ם ְל ּכֵ ׁשְ ַה  ךָ גְ ָר ֲה א ַל ּבָ ַה  -  ַהּמִ

ַלִים ַחְכֵמי ֵלידוֹ ִמגְּ  י ָהָיה ְירּוׁשָ ּדָ , בוֹ וֹ ק קִיְצָח  ַרּבִ ׁשַ ׁש ּכְ ּמֵ ִ ׁשּ ל ׁשֶ ַלִים"ָרּה ׁשֶ ה ָיָמיו ברֹ ֲ" ּובַ , ְירּוׁשָ  ִהְתַמּנָ
ל ְמקֹומוֹ ־ַ"ל 'ןְלִצּיוֹ  ןוֹ אׁש 'ִר לָ  י ,ן"גַּ ַא  ָהַרב ׁשֶ ים ַרּבִ ְצִעירּותוֹ  עֹוד. יןאגִ גָּ  ַאְבָרָהם ַחּיִ י ָיָצא ּבִ  קִיְצָח  ַרּבִ
ר ָרצֹון ִמּתֹוךְ  ֵנָכר צֹותְר ַא לְ  ִיּסּוֵרי ְלִהְתַיּסֵ לּות ּבְ ךְ וּ  ּגָ עוֹ , ְפׁשוֹ נַ  ְלַזּכֵ יַ"  ּוְבַמּסָ ַמע ֶאת  ,ֹוִליןפלְ  ִהּגִ ם ׁשָ ׁשָ

א ּפּור ַהּבָ יר לְ ִסּפֵ אֹותֹו  ,ַהּסִ ְבִריֵאל המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ   . יםיִק ּדִ צַּ ַה ת דוֹ לְ וֹ י ּת יֵס ּפִ ְד י ַמ בֵ וּ ׁש ֲח , ֵמ ליבֶּ לִ וֹ ּק ִמ  לַט נְ זֶ רוֹ  ּגַ

ּפּור ֶאת" י ַהּסִ ַמְעּתִ ַנז צֹותְר ַא בְּ  יֹוִתיְה בִּ  ׁשָ ּכְ ַתח", ַאׁשְ ָאְזנֵ  ִסּפּורוֹ  ֶאת ן'וֹ ְלִציּ  ןוֹ אׁש 'ִר ָה  ּפָ ן יּבְ , יחוֹ ׂשִ ־ּבֶ
ַ"ל ָהָיה רּפֵ ַס ְוַהְמ " ה־ּבַ ֲ"ׂשֶ ַ"ְצמוֹ  ַהּמַ י םכָ ָח , ּבְ ַנּזִ ּכְ הַה . ִמיםיָּ בַּ  ּוָבא ָזֵקן ַאׁשְ יץ ָהָיה ּלָ ְפָלג ּתֹוָרה ַמְרּבִ  מ*

רֹאׁש  ְוָ"ַמד יָבה ּבְ דוֹ  ְיׁשִ ִעירוֹ  ָלהּגְ ּה , ּבְ ְלִמיִדים ָלְמדוּ  ּבָ ׁשֵ  אּוָלם. יםבִּ ַר  ּתַ ֵאין םּכְ ֶרם ׁשֶ לֹא ּכֶ  קֹוִצים ּבְ
ר־ְוִאי ֶבן ֶאְפׁשָ ִלי ּתֶ ְלִמיד תוֹ יבָ ׁשִ יְ  ְתֵליִמכָּ  ָיָצא, ְלַבר ּבְ ֵאינוֹ  ּתַ ץׁשֶ  ָהגּון ׁשֶ . ָרָ"ה־ְלַתְרּבּות ְוָיָצא ִהְתַחּמֵ

ְלִמיד ַ"ל ָהָיה ַהּתַ ָחתֹותמ*  ּדֹותִמ  ּבַ ְפׁשוֹ  ןוָ יְוכֵ , ֵלב־ְוַרע ׁשְ ּנַ ִלי ָממֹון תֶד ֶמ וֹ ח ָהְיָתה ׁשֶ עּור ּבְ  בׁשַ יָ , ּוְגבּול ׁשִ
ת ָפָרׁשַ ָרִכים ּבְ ִרּיֹות־ֶאת ַהְמַלְסֵטם ִטיםְס לִ  הְוַנֲ"ׂשָ  ּדְ אֹוָתם. ַהּבְ  יָ"רֹותבִּ  ְזרּוָ"ה ּפֹוִלין ָהְיָתה, ָיִמים ּבְ

ִבים עֹוְבִרים ֶנֶאְלצוּ  םָח ְר כָּ ־לַ" ּובְ , יםּתִ ֲ"ב*  ֵ"ִצים ֵליֲ" ּובַ  ָיַדִים־ַרֲחֵבי ם ֶאת ַלֲ"ׂשֹות ְוׁשָ ְרּכָ ְנּדְ  ּדַ  ךְ ֶר ּדֶ  הִריָּ ַקּפַ
ל ְתחוֹ ִפ בְּ . ּוִכיםבַהּסְ  ָ"רֹותַהיְּ  לוּ  ָ"רֹותַהיְּ  ַאַחד ׁשֶ ְלִמיד אֹותוֹ  בׁשַ יָ , ַהּלָ יְנַתִים, ּתַ ּבֵ ל ׁשֶ ּדֵ ֶרא רוֹ ָ" ׂשְ  ֶאת ּגִ  ּפֶ

ׁשֹוֵדד ָהָיה ְוִנְרֶאה ֶטן ֶנֶפׁש ־ַ"ז ּכְ ָדה ִמּבֶ יְנַתִים. ּוִמּלֵ ךְ  ּבֵ ל וֹ לּ ְלגַּ גַּ  ִהְתַהּפֵ ֵק  בַר ָה  ׁשֶ  יוכָ ְמ תוֹ וְ  יויבָ יִט ֵמ , ןַהּזָ
ַצַ"ר רגֹּ ְס לִ  ץלַ ֱא נֶ  ְוהּוא, ֵסיֶהםכְ ִמנִּ  ָיְרדוּ  ַחץ. תוֹ יבָ ׁשִ יְ  ֵריֲ" ׁשַ  ֶאת ּבְ  ַ"ד, יוָת תוֹ אוֹ ־תֶא  ּבוֹ  ָנַתן קָח ַהּדְ  הזֶ  ַהּלַ

דּוִדים לּקֵ ַמ  ֶאת ִלּטֹל ץלַ ֱא נֶּ ׁשֶ  ר ְוֵהֵחל, ַהּנְ ְתֵחי ַ"ל ְלַחּזֵ ְלִמיָדיו ּפִ ֵדי ּתַ  ּמוֹ ִע , דבָּ כְ נִ  ְסכּום דיָ ־ַ"ל ץבֵּ ַק לְ  ּכְ
ה יָבתוֹ ־ֶאת לְלַכְלכֵּ  ִקּוָ ָכבֹוד ׂשֵ ת. ּבְ ֵקן ְמַכּתֵ ְדָרִכים ַרְגָליו־ֶאת ַהּזָ ִמים ָניוּפָ , ָרִכיםְד ־לֹא ּבִ ְרּכְ ׁשּולֵ  ִמְתּכַ  יּכְ

ִרּיֹות ךְ ִנְצָר  ֱהיֹותוֹ  בֶק ֵ"  הָר ֵד ּקְ ַה  ה. הנֶּ ְיג* ־לֹא ַהֶהְכֵרַח  ַאךְ , ַלּבְ ים וּ ָ"ְבר ְוִהּנֵ  וּ רִהְצַטבְּ  רוֹ רוֹ צְ בִ וּ , רּפָ ְס ִמ  ֳחָדׁשִ
ָ"ָמל ָאַסף אֹוָתם ְזהּוִבים ָמאַתִים ּבֹון ִהְצָטְרָפה ִלְפרּוָטה ּוְפרּוָטה, בַר  ּבֶ דֹול ְלֶחׁשְ ָ"ה. ּגָ ָ ׁשֵ  'ַהׁשּ  ׁשּובלָ  ָרהּכְ
ְיָתה' ב, ַהּבַ ִלּבוֹ  ָחׁשַ ן, ּבְ ּכֵ ְלטּולֵ  ַנְפׁשוֹ  ָפהיְ ָ"  ׁשֶ ָרִכים יִמּטִ םהּוא וְ , ַהּדְ ָ"ָמיו ׂשָ ִדיָצה ּפְ   . ְמגּוָריו ִעיר ְלֵ"ֶבר ּבְ

ַנַחת  ָהַרב ּפֹוֵסַ"  ְעָרה הכָ ֲא וֹ בּ ּבְ ַבְרּתָ  ׁשֹוֵדד ְלֶנְגּדוֹ  הּוא רֹוֶאה. רבֶ ׁשֶ וָ  ׁשֹד ּוְלֶפַתע, ַהּיַ ֵתַפ  בַח ְר וּ  ןּגְ , ִיםּכְ
רּוַ"  רוֹ ָ" ׂשְ  דֹול ְורֹוֶבה, נֹוְקבֹות ְוֵ"יָניו ּפָ לּוי ּגָ ָכל דֵ" וֹ ר ָהַרב ֵהֵחל. ֵתָפיוכְּ ־ַ"ל ּתָ ָפַת , ּגּופוֹ ־ּבְ  םיִ ּוִבׂשְ
ינֹותַמ  דּ  ִמּלֹות ֶאת לֹוַמר ֵהֵחל ְלּבִ י ַדעיָ  ֵהיֵטב. ּויַהּוִ ל םָ" ְמ ׁשִ  ןכֵּ ׁשֶ , ֶנֱחָרץ ּגֹוָרלוֹ  ּכִ ָרִכים יׁשֹוְדֵד  ׁשֶ  ַהּדְ
ִרּיֹות־ֶאת יםִמ ְט ְס לַ ְמ ַה  יַ"  ַהּבְ ם ִהּגִ י ְוָיַדע, ְלָאְזָניו ּגַ ם ַרֲחִמים ֵאין ּכִ ִלּבָ א ָמה אּוָלם. ָהָאטּום ּבְ ּלֵ  ִהְתּפַ

יַצד, ִלְראֹות ְלֶפַתע ת ּכֵ ָניו ֲאֶרׁשֶ ל ּפָ וֹ  ׁשֶ ית ֵדדַהׁשּ ּנֵ ּתַ ַבת ִמׁשְ ֲאַות ְוַתַחת, ַאַחת־ּבְ ָהְיָתה ָהֶרַצח ּתַ  הכָ סוּ נְ  ׁשֶ
ָניו־ַ"ל כוּ , ּפָ ִמיָרה קֹוָמתוֹ  ַאףוְ  ,ךְ רֹ בְּ  ֵ"יָניו ִחּיְ ה ֵאָליו הָח ֲח וֹ ּת ׁשְ ִה  ַהּתְ ִקּדָ ה ּבְ ּקָ לֹום. "ֲ"מ* י ָ"ֶליךָ  ׁשָ  ַרּבִ

ם"! יּומֹוִר  ֹוֵדד ִקּדֵ ֵני ֶאת ַהׁשּ ה ִמי. "ַנְפׁשוֹ ־ֶאת ָיַדע לֹא ּואְוה, ָהַרב ּפְ ַאל"? ַאּתָ הְוַה , ְדֵהָמהַת בְּ  ׁשָ  ָנַקב ּלָ
מוֹ  ׁשְ ר ּבִ י ְוִסּפֵ ל ָיָדיו־ַ"ל ַמִים ָיַצק ּכִ יהוּ  ּתֹוָרה ְוִקּבֵ ל תוֹ גָ וּ ּת . תוֹ יבָ יׁשִ בִּ  ִמּפִ ָכה ָהַרב ׁשֶ  ֶרַגע־ןבִּ  ִהְתַהּפְ

ְ ִהְתּפַ  ֲ"צּוָמה הלָּ ַוֲהַק , ְמָחהׂשִ לְ  ִלּבוֹ  ָטהׁשּ נַ . ּבְ ְ בוּ  םיִ ַהׁשּ ְ ִצּדֵ  ִהְתַיׁשּ ָרִכים יּבְ יָחה ְוִהְפִליגוּ , ַהּדְ ׂשִ ה ּבְ ּכָ ּה  ֲאר*  ּבָ
ר ל ִסּפֵ ךְ  ָתיווֹ רוֹ ק תֶא  דָח ֶא  ּכָ ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ָ ָחְלפוּ  ַהׁשּ ְלִמיד בׁשָ , ַתעֶפ לְ  אּוָלם. ֵמָאז ׁשֶ , ַאְכָזר ׁשֹוֵדד ִלְהיֹות ַהּתַ

קֹול נוֹ בָּ ְר ָק ־לֶא  ְוָקָרא ָקם ֶאָחד ּוְבֶרַגע יא ּבְ ם ַמְקּפִ י, ֱאלֶֹקיךָ ־לֶא  הּדֵ ְוִהְתוַ  קּום: "ּדָ יָ"ה ּכִ  ךָ ְת ָ" ׁשְ  ִהּגִ
ָהָלה". ָלמּות ה ַמּדּוַ" : "ַאלׁשָ  ּבֹוִכים ּוְבקֹול, ָהַרב־ֶאת ָאֲחָזה ּבֶ ׁש  ַאּתָ  הּוֶמ  יִע ׁשְ ּפִ  הַמ ? ׁש ֶפ נֶ  ינִ ְצֵח ְלָר  ְמַבּקֵ

ָ לַ : "ָאַמר הלָּ ְוַה "?! ָטאִתיֲח  ה ְואׁשּ ַנּסֶ ן ּתְ י, ַניָפ בְּ  ְלִהְתַחּנֵ ל ׁשֹוֶנה ֵאיְנךָ  ּכִ ִבים ָהעֹוְבִרים ִמּכָ ְפלוּ  ְוׁשָ ּנָ ָיִדי ׁשֶ  ּבְ
אן םָר בְ וֹ עבְּ  יְמ  ְוזוֹ  יִת ָס ְרנָ ּפַ  זוֹ  ַוֲהֵרי. ּכָ א ְוֵאיִני, ַלאְכּתִ ִנים נֹוׂשֵ ם, ִאיׁש לְ  ּפָ ָבר יְלַרבִּ  לֹא ּגַ ּכְ ֶ ". ִמיםַהיָּ  ִמׁשּ

יט ָהַרב ֵ"יָניו ִהּבִ ל תוֹ יּ נִ ָח צְ ַר ָה  ּבְ ְלִמידוֹ  ׁשֶ ָ"ַבר ּתַ ד ְוֵהִבין, ְלׁשֶ י ִמּיָ י־ְלֵ"ֶסק ִנְקַלע ּכִ י ֵהיֵטב ָחׁש  הּוא. ׁש ּבִ  ּכִ
ָ לַ  ֵדי ְוֹכחֹוָתיו וֹ נּ ַמ זְ ־ֶאת הלֶּ כַ יְ  ְואׁשּ ן ּכְ ֵרד ֶטֶרם ֹותדּ ְלִהְתוַ  ֵהֵחל אֹוִנים־ּוְבֵאין, ַנְפׁשוֹ ־ַ"ל ְלִהְתַחּנֵ ּפָ  ּתִ

ָמתוֹ  ַמְיָמה ְוַתֲ"ֶלה ִנׁשְ ָ ָבהַמֲח  ִנְצְנָצה ְלֶפַתע. ַהׁשּ מֹ  נֹוֶ"ֶזת ׁשָ ּלֹא ןוָ יְוכֵ , חוֹ ּבְ ֵרָרה לוֹ  ָהְיָתה ׁשֶ , ַאֶחֶרת ּבְ
ָנה", ָנא הֵא ְר . "ְלַנּסֹוָתּה  ֶהְחִליט קֹול ְלַתְלִמידוֹ  ּפָ ס ּבְ ּיָ ה יֹוֵדַ"  ֲהֵרי, "ְמפ* א ַאּתָ ַוּדַ ל ֶהָחמּור ָהִאּסּור ֶאת יּבְ  ׁשֶ
ה זֹוֵכר זֹאת־ִעם ְוַיַחד, ְרִציָחה ֶ  הַמ  ְרֶאהנִּ כַּ  ַאּתָ ְרׁשוּ ׁשּ סּוק־ַ"ל ל"ֲחזַ  ּדָ יֶתם ־ָצרֹור ֶאת' ַהּפָ ְדָיִנים ְוִהּכִ ַהּמִ

א' -  'אֹוָתם ן ָהָבה. 'ְרגוֹ ְלָה  םּכֵ ַהׁשְ  ָך גְ ָר ֲה ַל  ַהּבָ ֵדי, ֲהגּוָנה ֵ"ָצה ְלךָ  ְוֶאּתֵ ֵצל ּתּוַכלׁשֶ  ּכְ  ֶהָחמּור ֵמָהִאּסּור ְלִהּנָ
ל י ְנִטיַלת ׁשֶ ֲאִני ֲאַמְתָלהבַּ , ַנְפׁשִ י ׁשֶ ה ךָ גְ ָר ֲה לַ  ָ"ֶליךָ  ַקְמּתִ י ְלִהְתּגֹוֵנן ּתָ צְ ֶנֱאלַ  ְוַאּתָ ּנִ ךָ  ְוֵאין ,ִמּמֶ  ׁשּום ּבְ

יךְ וְ , ֶרַגעלְ  ָ"ַצר ָהַרב". ָמהׁשְ ַא  ה: "ִהְמׁשִ ב ַאּתָ ׁשֵ ן ֵמֲאחֹוֶריךָ  ָאבֹוא ַוֲאִני, ַלעּסֶ ַה  ַ"ל ּתֵ לבְּ  הַמכָּ  ְלךָ  ְוֶאּתֵ  ַמּקֵ
ָרִכים ר ַהּדְ ָיִדי ֲאׁשֶ ִדין אֹוִתי גרֹ ֲה לַ וְ  ָלקּום ּתּוַכל ְוָאז, ּבְ ׁש  ּכְ ֵצל ַהְמַבּקֵ בַ  ְלִהּנָ  עַמ ׁשֵ לְ ". ָרָ"תוֹ  ׁש ּקֵ ִמּמְ
ָ"ה ַרץ, ַהַהּצָ ֹוֵדד ּפָ ְצחֹוק ַהׁשּ ה ֲהֵרי. "ָרם ּבִ ַ"ל ַוֲאִני, ְוָחלּוׁש  ֵקןזָ  ִאיׁש  ַאּתָ  ַמֲ"ֶלה ְוֵכיַצד. ןוֹ סָח וְ  ּכַֹח ־ּבַ

ה ךָ  ַ"ל ַאּתָ ְעּתְ ֹכחוֹ  חּוָבַט  ָ"ָליו ָהָיה טֹוב וֹ בּ לִּ ׁשֶ  יָוןכֵ וְ "?! ינִ ֵת וֹ כּ ַה לְ  ּדַ דֹול ּבְ ר, ַהּגָ ת ֶנְעּתַ ׁשַ ב. ָהַרב ְלַבּקָ  יֹוׁשֵ
ֹוֵדד ַלע־ַ"ל ַהׁשּ ֵקן ָהַרב ֵמִגיַח  ּוֵמֲאחֹוָריו, ַהּסֶ ָידוֹ  ַהּזָ ּבְ ׁשֶ ה ּכְ דּוִדים ַמּטֵ ל תַ" בַּ ְוַט  ָחָזק ֵ"ץ לּקֵ ַמ , ַהּנְ ְרֶזל ׁשֶ  ּבַ
רֹאׁשוֹ  לוֹ  ְקבּוָ"ה ה. ּבְ ְתִפּלָ ית ּבִ ָפָתיו־ַ"ל ֲחִריׁשִ ַמְקלוֹ  ָהַרב ָאַחז, ׂשְ ָיַדִים ּבְ  ְמַמְלֵמל ּוְבעֹודוֹ , ֵאיָתנֹות ּבְ

ן ַ"ם ַאךְ  ָנא ֵקִניְוַחזְּ  ָנא ָזְכֵרִני" 'הלַ  ּוִמְתַחּנֵ ה ַהּפַ ה־ֶאת ֵהִניף", ַהּזֶ ּטֶ ְמִהירּות וֹ ְוִהְנִחית ַהּמַ  רֹאׁשוֹ  ֵ"יְד צִ בְּ  ּבִ
ל ֹוֵדד־ׁשֶ ְרֶזל. ַהׁשּ ה ַהּבַ ְקׁשֶ רֹאׁש  ַהּנ* ּבְ ה ׁשֶ ּטֶ ה ַהּמַ תוֹ  ִהּכָ ַרּקָ ל ּבְ הַה  ׁשֶ ה הַמכָּ  ּלָ ֶלא הּוְלַמְרבֵּ , ֲאנּוׁשָ  ַהּפֶ

ֹוֵדד ִהְתמֹוֵטט ַבת ןּתָ ְר בַ גְּ ַה  ַהׁשּ יו ְוָקַרס ַאַחת־ּבְ ְחּתָ ַמְיָמה ֵ"יָניו־ֶאת ָהַרב ֵהִרים. ּתַ ָ ִהְצַטֵ"ר ְוַאף, ַהׁשּ  ַ"ל ׁשֶ
נֶּ  מוֹ  גרֹ ֲה לַ  ץלַ ֱא ׁשֶ ְלִמידוֹ  ֶאת ָיָדיו ּבְ ָ"ַבר ּתַ י ָיַדע, ְלׁשֶ ֶה  ּכִ ה רּתֵ ּבְ ָבר־ֶאת ָ"ׂשָ ם, ַהּדָ ַהָחְכָמה ' ּבוֹ  ְוִהְתַקּיֵ

ה ְבָ"  ַחּיֶ ֵלב. 'ֶליָה ּתְ ֹוֵדד ֶאת ָהַרב ֵהִביא דבֵ כָּ  ּבְ ָרֵאל ְלֶקֶבר ַהׁשּ ל ִיׂשְ ּלֵ ָמתוֹ  ְלִעּלּוי ַרּבֹות ְוִהְתּפַ  הנֶּ "* ְמ ַה  ִנׁשְ
ֵלם ָ י ִיְצָחק ". ּוְלִתּקּוָנּה ַהׁשּ ם 'ןְלִצּיוֹ  ןוֹ אׁש 'ִר ָה ַרּבִ ְפָלא ִסּפּורוֹ  ֶאת ִסּיֵ יׁש  בַר  ְואֹותוֹ : "ְוהֹוִסיף, ַהּנִ  ּמוֹ ִע ׁשֶ  ָיׁשִ

ה ֵאַרע ֲ"ׂשֶ ר, ַהּמַ ַ"ְצמוֹ  ילִ  ִסּפֵ ָבר־ֶאת ּבְ םוְ , ַהּדָ ָכְך  ִקּיֵ ְבֵרי ֶאתּבְ א ל"ֲחזַ  ּדִ �     ".ְלָהְרגֹו' םכֵּ ַהׁשְ  ךָ גְ ָר ֲה לַ  'ַהּבָ

  
  

י ן ַרּבִ ְנחּום ּבֶ ְלִמי־ּתַ רּוׁשַ   ל"ַזּצַ  יֹוֵסף ַהּיְ

ַת  ַהִהּלּוָלא ְליֹום  ּמּוז ה' ֲאָלִפים נ"אכ"א ּבְ
  

ן, רוֹ ּדוֹ  ַחְכֵמי ֵלידוֹ ִמגְּ  ְרׁשָ ְקָרא ּפַ ע ּוָמֵלא ַהּמִ  ַמּדָ
ִהְתגּ  יםִר ֲ" ׁשַ ְמ . ְוָחְכָמה ַלִים ֹוֵררׁשֶ ירּוׁשָ ה, ּבִ ּנָ  ּוִמּמֶ

ר ת רְלַאַח  ְלִמְצַרִים ִהּגֵ ִליׁשַ ְלֶאֶרץ  יםלִ גוֹ נְ וֹ ּמ ַה  ּפְ
ָרֵאל,  ָלל ׁשֶ  ַהּטֹוֲ"ִנים ֵיׁש  אּוָלםִיׂשְ , ץֶר ָא בָּ  ָהָיה לֹאּכְ

ּנּוי ְוֶאת ְלִמי' ַהּכִ ִמְצַרִים. ֵמֲאבֹוָתיו ָיַרׁש  'ְירּוׁשַ  ּבְ
ר אּור ִחּבֵ ְקָרא ַ"ל ּבֵ טבִּ  ַהּמִ ׁשֹון־ְוִדְקּדּוק ְפׁשָ , ַהּלָ
ל ֶ"ְזָרא־ןבְּ 'ִא  אֹותוֹ  יםנִּ כַ ְמ  ְוָלֵכן ְזָרח' ׁשֶ  ָ"ַרךְ . ַהּמִ

 אֹותוֹ  ם"ַרְמבַּ לָ  ֹוָרה'ּת  ֶנהׁשְ 'ִמ  ַ"ל ִנְרָחב ֹוןלּ ִמ 
ַיְלדּותוֹ ְמֹאד ֶהֱ"ִריץ ירֹו ּבְ ִהּכִ ְתבּו ׁשֶ , , ּוְבָטעּות ּכָ

ּנֹוַלד ַאֲחֵרי מֹותוֹ  ה. ְוָהֱאֶמת ׁשֶ  ֹוןלּ ִמ  ֶזהוּ  ְלַמֲ"ׂשֶ
ִקיאּותּבֹו  תֶר ִנכֶּ , וְ יַ"ְרבִ ־יְבִר ִע  דֹוָלה ּבְ ּתֹוָרה ּגְ  ּוְבָכל ּבַ

ם ּבוֹ  יםִע ּקָ ׁש* ְמ וּ , ָמהכְ ַהָח  ִמְקצֹועֹות  ִמְנָהִגים ּגַ
ל ַוֲהִליכֹות י ׁשֶ הּוִדים ַחּיֵ ִמְצַרִים ַהּיְ , ָהֵהם ִמיםיָּ בַּ  ּבְ

ָנה ֵמאֹות מֹוֶנהׁשְ כִּ  ִלְפֵני בוּ  יוָר וּ בּ ִח . ׁשָ  ִנְכּתְ
ַ"ְרִבית ָפה ְיהּוִדית־ּבְ ׂשָ  ָהְיָתה זוֹ  ןכֵּ ׁשֶ , ִנְמֶלֶצת ּבְ
ָפה ָ ָיָמיו ְרִגיָלהָה  ַהׂשּ  תַח ְזנָ ַה  ַ"ל ֵהֵצר הּוא אּוָלם, ּבְ

י: "ְוָכַתב, ַהּקֶֹדׁש ־ְלׁשֹון ל ּכִ ה ּכָ ּמָ ּמֹות א*  ָהעֹוָלם ֵמא*
י תְמִציאוּ  ָלּה  ֵאין ְלׁשֹוָנּה  ִאם ּכִ  ׁשּותַמּמָ  ָלּה  ְוֵאין, ּבִ

א ָבר ַרְגַלִים". ּה ָת ָפ ׂשְ בִּ  ֶאּלָ י, ַלּדָ  הּוא ן"ָהַרְמבַּ  ּכִ
עֹוְדדוֹ  ֵבאּור קסֹ ֲ" ַל  ׁשֶ , םׁשָ רוּ ֵפ וּ  ַהּקֶֹדׁש  ֵביְת כִּ  ּבְ

ִיחּוד ְזָרח יִליהּוֵד  ּבְ  תוֹ נוּ ָת וְ נְ ַ" בְּ . ָהַ"ְרִבית דֹוְבֵרי ַהּמִ
דֹוָלה ְרֵסם לֹא ַהּגְ רּוׁשוֹ  ִהְתּפַ יו ךְ "נַּ ּתַ ַל  ּפֵ ַחּיָ  ְוַרק, ּבְ
ּנּו ִמ  ֲחָלִקים רוּ ּמֶ ּמְ ּתַ ִנים. ִהׁשְ ָ ׁשּ  ֵהֵחּלוּ  ָהַאֲחרֹונֹות ּבַ
ם  ּוֵביְנַתִים, ַהּקֶֹדׁש ־ִלְלׁשֹון יוׁשָ רוּ ּפֵ ִמ  ֵחֶלק ְלַתְרּגֵ

רּוׁש ַרק  אֹורָל  ָיָצא ֵרי רֶפ ּסֵ לַ ֹו ּפֵ ר־ּתְ ֵני. ֲ"ׂשַ  ִמּבְ
י ַהְמׁשֹוֵרר נוֹ בְּ  ַ"ל ָידּוַ"  וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ   ְוהּוא, ֵסףיוֹ  ַרּבִ

ִמְצַרִים טאַט ְס פוֹ בְּ  ָאִביו תבֶ ַמּצֶ  ַ"ל ָחַרתׁשֶ  ּבְ  ִהיא ,ׁשֶ
ל ִהירָק  ֶקֶבר זִנְגנַ : "נוּ יֵמ יָ  ׁשֶ ל ִאיׁש  ֶזה ּבְ ַבח ּכָ  ׁשֶ

ַמן רֹאׁש , אֹוֵסף ְנחּום ַהּזְ   ". יֹוֵסף ִבירגְּ ַה  ןבֶּ  ּתַ

  
ארץ ישראל התחלקה לנחלותיה באמצעות גורל כמובא 
בפרשתנו, וכך גם נבחרו שעירי יום הכיפורים בגורל, וכן 
הבכורים העודפים על הלוויים, שבעים הזקנים, כ"ד 

שמרות כהונה, וגורלות נוספות מובאות במקרא לרבות מ
גורל המן והמלחים של יונה הנביא. אחד הגורלות 

יכול האדם לקבוע החלטות גורליות  פיו־הידועים, שעל
בחייו, מכונה בשם 'גורל הגר"א' והוא נערך בתנ"ך בעל 
עמודות כפולות בסדר זה: "קח ספר של חמישה חומשי 

כמו  - עות, ובלי תרגום והפטרה תורה שיהיה מוגה מכל ט
נ"ך, והנח את אצבע הקטנה הנקראת זרת של יד ימין על 
התיבות 'זה ספר תולדות אדם' שבפרשת בראשית, 
ואצבע קטנה הנקראת זרת של יד שמאל על התיבות 
'לעיני כל ישראל', שבפרשת וזאת הברכה, ושארי 
האצבעות בצדי הספר. ובאצבע אגודל של שתי הידיים 

את הספר בלי כוונה. ותמנה ממקום הפתיחה  תפתח
שבעה עמודים, ובעמוד של דף הרביעי שהוא עמוד 
השמיני מצדו השני, תספור שבע שורות, ובשורה 
השמינית תספור שבע תיבות, ואחריהן תביט על העניין 

עניין", וסדר דומה לכך מובא ־המבואר, ותדמה עניין אל
השתמשו רבים גם בספר 'ילקוט הגורלות'. בגורל זה 

מגדולי הדורות האחרונים, בהם ה'חפץ חיים' וגדולי 
פיו את הליכותיהם, אולם לפי הנראה ־ליטא וקבעו על

מיוחס הגורל בטעות אל הגר"א מוילנא, ובאמת מקורו 
מחכמי הספרדים בעלי הקבלה שקדמו לו, שכן אין לגורל 
שום רמז בספרי הגר"א ותלמידיו, ומעולם לא שמענו על 

תלמידיו שהשתמש בו עד זמנו של ה'חפץ חיים'. אחד מ
הגורל מוזכר כבר ביומנו של רבי שמואל שאול סרירו 
מפאס שנפטר כבר בשנת תט"ו, וערך גורל כזה לאחר 
רדיפות שעבר, וכן נדפס גורל כזה בשם 'גורל קודש של 
רבי חיים ויטאל'. אחרים שיערו, כי פרסום הגורל נעשה 

איזמיר ה'שבט מוסר', ובטעות בידי רבי אליהו האתמרי מ
החליפו אליהו באליהו. דעת הרמב"ם לא היתה נוחה 

  מעריכת גורלות כאלו, שכן "תמים תהיה עם ה' אלוקיך".
  

�תַ  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

  נֹוַתר ֵמֶהם ִאיׁש ־ְולֹא

כּוַנת ׁשְ ַלִים ֲ"ִטיָרהַהּמַ  ֶחֶסד' ֵריֲ" 'ׁשַ  ּבִ ירּוׁשָ ּבִ ל ׁשֶ ּדֹור ֹוֵררְתגּ ִה , ַמְעָלה־ׁשֶ א ְיהּוִדי םֵד וֹ ַהּק  ּבַ ִמים ּבָ ּיָ  ּבַ
ִהְפִליג ִנים ׁשֶ ׁשָ ָנה ְלֵמָאה ָקרֹוב ַ"ד ּבְ ַכי יַרבִּ  מוֹ ׁשְ וּ , ׁשָ ל יוָת יכוֹ לִ ֲה . יִק צְ ינֶ ִמ ָק  ַהּכֵֹהן ָמְרּדְ ים ָהִאיׁש  ׁשֶ  ְמַהּוִ

יבּות ַ"ל רָס מוּ  רֶפ ֵס  ַמן ֲחׁשִ ל רּקֵ ְליַ  ךְ ֶר ְוַהּצֹ , ַהּזְ ינוּ  ַגעֶר ־ּכָ  ֶמֶרץ ָמֵלא היָ ָה , תגֶ לֶ ְפ ּמ* ַה  ִזְקנּותוֹ  ַלְמרֹות. ֵמַחּיֵ
ֶ"ֶלם ְוִחּיּוִנּיּות ַמר, ָצִעיר ּכְ ָדנּות ְוׁשָ ַקּפְ ֵהֵחל יֹומוֹ  ֵסֶדר ַ"ל ּבְ ָ"ה ׁשֶ ׁשָ ְיָלה ַאַחת ּבְ ּלַ ָ"ה, ּבַ ׁשָ ַר  ּבְ  ֲ"ַדִין יםבִּ ׁשֶ

מוּ  לֹא נ ְוֶטֶרם םֵד וֹ ַהּק  יֹוָמם ֶאת ִסּיְ ַנת םָ" צוּ יְ ־ַ"ל תַלֲ"לוֹ  וּ ּפָ ְיָלה ִלׁשְ  ָאַמר", ֶאְתמֹול ֲ"ַדִין םלָ צְ ֶא ". ַהּלַ
ַ"ם ָהַלךְ  יווָּ לַ ּמְ ִמ  ְלֶאָחד ּפַ ְדָרׁש ־ְלֵביתִעּמֹו  ׁשֶ לוֹ  ַהּמִ ֶהְרּגֵ ִאיׁשֹון ּכְ ָבר ֶאְצִלי ְוִאּלוּ , "ַלְיָלה ּבְ   "...ָחרּמָ יֹום ַה  ּכְ

בּוַ"  ַהּיֹום ֵסֶדר ָ"ה ָאמּורכָּ  ֵהֵחל ַהּקָ ׁשָ רגַּ ְת ִמ  ָהָיה ָאז. ְיָלהלַּ בַּ  ַאַחת ּבְ ֲאִרי ּבֵ ק ּכַ בוֹ  ּוְמַזּנֵ ּכָ ׁשְ ָ"ה, ִמּמִ  ּוְבׁשָ
ִים ּתַ ָבר ׁשְ ֵבית ְמקֹומוֹ ־ַ"ל ָיׁשּוב ָהָיה ּכְ ְדָרׁש ־ּבְ ל ֹוָרהּת בַּ  הגָ ָה וְ , ַהּמִ ְיָלה ּכָ  לֹא, אֹותוֹ  ָ"ַצר לֹא הָמ וּ אְמ . ַהּלַ

ִריִט  רצֶ עֹ  ַהּבְ יִאים ְוֵלילֹות ְסָ"ָרה רּוחֹות לֹא, וּ ִטילֵה  יםׁשֶ ֵ"ת ָגִזיםּפְ  לֹא, ַמְקּפִ ֹאָרעֹות ּבְ  ֹחִלי ְולֹא ַהּמְ
יץ ליָּ ַח כְ וּ  ,ְקָנהְוזִ  ַמְרּתוֹ ־ַ"ל ָ"ַמד ַאּמִ ָכל ִמׁשְ ים. ֵ"ת־ּבְ יֵדי ְיָלהלַּ בַּ  ֶנֱ"ַצר ָהָיה ְלִעּתִ ִלים ּבִ ִליִּ  ַחּיָ , יםַאְנּגְ

ֵמִהים ָהיוּ  לוּ ְוַהלָּ  ל תוֹ טוּ ְט וֹ ׁש  הְלַמְרֵא  ּתְ ֵק  ׁשֶ ִאיׁשֹון הּוִדיַהיְּ  ןַהּזָ  הוּ לוּ ָא ׁשְ "? אוּ גוֹ  יוּ  וּ ד ו'רוֶ . "ַלְיָלה ּבְ
לוּ  ִלית ַהּלָ ַאְנּגְ ה ַרק ְוהּוא, ּבְ ׁש "! הגָ גוֹ ינָ ִס : "ָיַדע ַאַחת ִמּלָ ּמֵ ֶנֶסת־ְלֵבית ַהְמׁשַ פֹות ּכְ ׂשָ ִלים, ֹותבּ ַר  ּבְ  ְוַהַחּיָ

ד ָהיוּ  ִעים ִמּיָ ּנוּ  ִנְרּתָ ִיְרַאת ִמּמֶ בֹוד ּבְ ים ּכָ ֶרךְ ־ֶאת לוֹ  ּוְמַפּנִ ית לֶא  ַהּדֶ ֶנֶסת־ּבֵ ַ"ם ָהָיה. ַהּכְ ר ּפַ ֲאׁשֶ  ָקִצין ּכַ
ִריִטי ֶרג־םַר  ּבְ ךְ  ּדֶ ִהְתַהּלֵ חּוצ ׁשֶ ַדְרּכוֹ  רוֹ צָ ֲ" , ָליוַחיָּ  ִעם ִעירָה  ֹותּבְ ם ,ּבְ ֵ ּקֹות ּכֹה ְוִהְתַרׁשּ מ ֲ"מ*  ּותוֹ ִמּדְ

ֱ"ַמד ַ"ד, ָהֲאִציָלה ּנֶ יַ"  ּדֹם ׁשֶ יבּות בֹודכָ בְּ  ְלָפָניו ְוִהְצּדִ ק לֹא ְוַאף. ַוֲחׁשִ ּפֵ ה ַ"ד, ךְ כָ בְּ  ִהְסּתַ ּוָ ּצִ  תוֹ גָ לוּ ּפְ  ַ"ל ׁשֶ
ֵקן ֶאת ֹותוּ לַ לְ  ִלּוּוי הּוִדיַהיְּ  ַהּזָ ית ַ"ד ְצָבִאי ּבְ ֶנֶסת־ּבֵ רנֶּ  הּוַמ . ַהּכְ ֲחֶזה ָהָיה ְהּדָ ְלִאי ַהּמַ  ֶאת ִלְראֹות, ַהּפִ

יׁש  ַהּכֵֹהן ׁשִ ָידוֹ , ִנְמָרצֹות ּפֹוֵסַ"  ַהּיָ ּבְ ׁשֶ ית ִהיא אֲהלֹ , 'ַלאְמֶטעְרֶנע' ּכְ ׁשִ ח ָהֲ"ׂשּוָיה ֲ"ׁשָ  ֵנר ּוִבְפִנים ּפַ
ּדוֹ , ְלָמאֹור ִלים ּוִמּצִ ִריִטיִּ  ַחּיָ בֹוד רַאַח  אֹותוֹ  ַהּמֹוִליִכים יםּבְ ית ַתחּפֶ  ַ"ד ּכָ ַ"ם. ֶנֶסתַהכְּ ־ּבֵ יָ"ה ַאֶחֶרת ּפַ  ִהּגִ

ת ֶהָחֵצר ֶאל ּגַ ל* ִלים ּפְ ְמעוּ , ַחּיָ ָ ׁשּ ית לֵמֵהיכַ  עֹוֶלה ַרַחׁש  ּוְכׁשֶ ֶנֶסת־ּבֵ ֵנס ִמֲהרוּ , ַהּכְ ִניָמה ְלִהּכָ  ִמּתֹוךְ  ּפְ
ָבהַמֲח  י ׁשָ ָיָדם ַיֲ"ֶלה ּכִ ג' ֵאיֶזה סּפֹ ְת לִ  ּבְ ק 'ןֵמ ׁשָ  ּדָ ְתַחּמֵ ּמִ  ְדֲהמוּ נִּ  ַמה אּוָלם. תוֹ ׁש לְ וֹ בּ ַה  ֵמֵ"יֵניֶהם ׁשֶ

ב ןָזֵק  ִאיׁש  ִלְראֹות ַגּפוֹ  יֹוׁשֵ ֵבית ּבְ ֶנֶסת־ּבְ ר אֹורלָ וְ , ְוֶהָחׁשּוךְ  ָהִריק ַהּכְ ל ַהִחּוֵ ית ׁשֶ ׁשִ ן הּוא ָהֲ"ׁשָ ֵסֶפר ְמַ"ּיֵ  ּבְ
ָפָניו ןָיׁשָ  ּלְ לוּ . ׁשֶ יטוּ  ַהּלָ ְמבּוָכה ִהּבִ ָמָרא ּתֹוךְ  לֶא  ּבִ ְבֵני לוֹ גּ נְ ְר 'ַת כְּ  ִנְרִאים יוּ ָה וְ , ָנהַהְיׁשָ  ַהּגְ אֹותוֹ  -  ָאָדם'־ּבִ  ּכְ

ְרְנגֹול יט ּתַ ּבִ נ*  ַהּמַ רֹות חּסַ ּבְ ּפָ ֱ"ֶר  ַהּכַ ּנֶ ֶ"ֶרב תכֶ ׁשֶ ּפּוִרים־יֹום ּבְ ים  ּוַמְתִחיָלה ַהּכִ ּלִ ּמִ ֵניּבַ ד, ָאָדם'־'ּבְ  ּוִמּיָ
קוּ  ּלְ לְ  ִהְסּתַ אוּ  תּמַ "* ּכִ ּבָ ל יֹומוֹ  ֵסֶדר. ׁשֶ יַר  ׁשֶ ַכי ּבִ ָ  ָהָיה ַהּכֵֹהן ָמְרּדְ ׂשּ  ּבוֹ  אוּ נְּ ַק ְת ִה  יםבִּ ְוַר , ַהֲ"ָרָצהלְ  אמ*

ַ"ם ָהיוּ . סֹוְפִרים תַא ִקנְ  ֶהְחִליטוּ , ּוְבִריִאים ְצִעיִרים יםכִ ֵר בְ ַא  ינֵ ׁשְ  ּפַ ץ תוֹ וֹ ּק ַח לְ  ׁשֶ  ֵסֶדר ֶאת ָלֶהם ּוְלַאּמֵ
נַ . יֹומוֹ  ְ ימוּ  םיִ ַהׁשּ ּכִ ָ"ה קּום ִהׁשְ ׁשָ ְיָלה ַחתַא  ּבְ ּלַ ַיַחד ְוָלְמדוּ , ּבַ ֹמֶרת ַ"ד ּבְ לוּ  ָאז ַהּבֶֹקר ַאׁשְ ּלְ  ִהְתּפַ

בּוַ"  ֶהֱחִזיָקה ַהַהְחָלָטה אּוָלם, ין'יִק ִת 'וָ כְּ  ְלַבד םיִ ׁשְ ה רֵת וֹ י... ּבִ ֶמד ִהְצִליַח  לֹא ִמּזֶ רֹ  ַהּצֶ ָנִאים דִלׂשְ ּתְ  ּבַ
ים ׁשִ יׁש  ּכֵֹהןלַ  םָת צָ ָר ֲ" ְוָה , ַהּקָ ׁשִ ַהגׁשֶ , ַהּיָ ַמְתּכֶֹנת ּנָ ךְ  זוֹ  ּבְ ֶמׁשֶ רֹות ּבְ ל ֹותבּ ַר  ֲ"ׂשָ ִנים־ׁשֶ ְדָלה, ׁשָ ְבָ"ַתִים ּגָ   . ׁשִ

י ָהָיה גֵה וֹ נ יּוִפְלִא  ףנֹוָס  ּוִמְנָהג ַכי ַרּבִ ָכל. ַהּכֵֹהן ָמְרּדְ ַ"ם ּבְ ָהָיה ּפַ ְיָלה ִמְתעֹוֵרר ׁשֶ ּלַ ם, ּבַ  ָהָיה ִאם ּגַ
ָבר ָ"ה ַרק ַהּדָ ְלבַ  ַאַחת ׁשָ ָ"ָלה ְלַאַחר דּבִ ב ָהָיה לֹא, ְיצּועוֹ ־ַ"ל ׁשֶ ךְ  ׁשָ ִפי ִצּדוֹ ־ַ"ל ּוִמְתַהּפֵ ם ּכְ ּלָ ּכ* , נֹוֲהִגים ׁשֶ
א ד ְתַנֵ"רִה  ֶאּלָ ָנתוֹ  ִמּיָ ְ בִה וְ  ִמׁשּ ֵ ר הַמ ". ַהּבֶֹקר אֹור ַ"ד ִלְלֹמד ְתַיׁשּ ׁשֶ ְמהוּ "? ֶזה ךָ גְ ָה נְ ִמ  ּפֵ ָפָניו ּתָ ַ"ם ּבְ  ּפַ
ה ּמָ ית ִמּלֹוְמֵדי ּכַ ֶנֶסת־ּבֵ ֲאלוֹ  עֹז יבוּ ִה ְר ִה ׁשֶ  ַהּכְ ׁשּוָבתוֹ  עַמ ׁשֵ לְ  ְוִנְדֲהמוּ , ִלׁשְ ְפִליָאה תֶק ּמֶ נ* ְמ ַה  ּתְ : ְוַהּמַ

ר ָהָבה, ּוְבֵכן" ר ֶאת ְלָהִבין ְותּוְכלוּ , יַחיַּ  דֹותּתֹולְ  ֶאת ָלֶכם ַוֲאַסּפֵ ׁשֶ ִנים ִלְפֵני ֶזה ָהָיה. יִמְנָהגִ  ּפֵ , ֹותבּ ַר  ׁשָ
ָה  ֵ"תבְּ  ַמֲחָלה ָאז ָחִליִתי. ְלָיִמים ָצִעיר ַאְבֵרךְ  ִייִתיׁשֶ ֵבָדה ּבְ י ׁש ָא נוֹ  ָאְמרוּ  ְוָהרֹוְפִאים, ַוֲחמּוָרה ּכְ ֵני. ְלַחּיַ  ּבְ

ָחה ּפָ ׁשְ בּוִרים ָהיוּ  ַהּמִ צָּ  ּוְרצּוִצים ׁשְ ךְ  ְלֶפַתע אּוָלם, לִמכֹּ  רּוַ" גָּ לַ  ְלִהְתּכֹוֵנן ְוֵהֵחּלוּ , יבִ ִמּמַ  ִביצָּ ַמ  ִהְתַהּפֵ
י ִתיאְבֵר ִה  ֵנס ּוְבֶדֶרךְ  ֹוָבהטלְ  ִריא ְוַקְמּתִ ֵלם ּבָ ים ָיִמים ילִ  ָהיוּ . ְוׁשָ ּכִ ְתקּוַפת ֲאר* ֵדי, יִת ָמ ְחלָ ַה  ּבִ  ְלַהְרֵהר ּכְ

ס ּנֵ דֹול ּבַ ֵאַרע ַהּגָ ה ֶהָ"צּום ֶחֶסדּובַ , יּמִ ִע  ׁשֶ ָ"ׂשָ בָּ ַה  יּמִ ִע  ׁשֶ ֶהֱחִזיר ה"ּקָ ׁשֶ י ְוָאז. ְמָלהֶח בְּ  יִת ָמ ׁשְ נִ  ִלי ּכְ ְרּתִ  ִנְזּכַ
ת סּוִקיםּפְ בַּ  ָפָרׁשַ ּבְ ֶאְמרוּ , ְנָחסיּפִ  ׁשֶ ּנֶ ְבֵטי ןִמְניַ  רְלַאַח  ׁשֶ ָרֵאל ׁשִ יֵדי ִיׂשְ ה ּבִ ה': ַהּכֵֹהן ְוֶאְלָ"ָזר ֹמש<ֶ  ּוְבֵאּלֶ

קּוֵדי ִאיׁש  ָהָיה־לֹא ה ִמּפְ ֵהן ְוַאֲהרֹן ֹמש%ֶ ר ַהּכֹ ְקדוּ  ֲאׁשֶ ֵני־ֶאת ּפָ ָרֵא  ּבְ ר לִיׂשְ ִמְדּבַ י, ִסיָני ּבְ  מֹות ָלֶהם ה' ָאַמר־ּכִ
תוּ  ר ָימ- ְדּבָ ּמִ י ִאיׁש  ֵמֶהם נֹוַתר־ְולֹא ,ּבַ ֵלב־ִאם ּכִ ן ּכָ ה־ּבֶ ּנֶ �  ְיפ-ַ ן ִויהֹוׁש- י. 'נּון־ּבִ ְבֵרי ֶאת ְוָזַכְרּתִ ְדָרׁש  ל"ֲחזַ  ּדִ ּמִ , ּבַ

י ָנה יִמּדֵ  ּכִ ָנה ׁשָ ׁשָ ֶ"ֶרב ּבְ ָ"ה ּבְ ׁשְ ה היָ ָה , ָאבבְּ  ּתִ ָהיוּ  ֵאּלוּ  ְוָכל. ר'ּפֹ ַלְח  אוּ 'צְ  ְואֹוֵמר ַמְכִריז נוּ ַרבֵּ  ֹמש<ֶ ֵני ׁשֶ  ּבְ
ִרים יִציָאָתם ֶ"ׂשְ ְצַרִים ּבִ רּמִ בַּ  ִמיָתה ֲ"ֵליֶהם ָרהְוִנְגזְ  ִמּמִ ִלים ֵחְטא בֶק ֵ"  ְדּבָ  ְלַ"ְצָמם רּפֹ ַלְח  ָיְצאוּ , ַהְמַרּגְ
ֵליל םְלׁשָ  ְכָנִסיםנִ  ְוָהיוּ  ְקָבִרים ָ"ה ּבְ ׁשְ ָאב ּתִ ר. ּבְ ַחר ַהּבֶֹקר ֵהִאיר ְוַכֲאׁשֶ ַ  ַמְכִריז זרוֹ ַהכָּ  היָ ָה , הָ"לָ  ְוַהׁשּ
ִתים ְפִריׁשוּ ְוַה  'קּומוּ  ְואֹוֵמר ים'־ִמן ַהּמֵ ָבִרים ּוִמּתֹוךְ , ַהַחּיִ ִצים ָהיוּ  ַהּקְ ים יְויֹוְצִאים ָראׁשֵ  ְמַבְצּבְ  ךְ כָּ  .ֲאָנׁשִ

ךְ  ָנֲהגוּ  ֶמׁשֶ ִעי ּבְ נֹות םַאְרּבָ ר םיֶה ֵד דוּ נְ  ׁשְ ְדּבָ ּמִ ָנה יִמּדֵ וּ , ּבַ ל ָלהכָּ ׁשֶ  ַ"ד, ֶלףֶא ט"ו  םֵמֶה  ֶנְחְסרוּ  ׁשָ   . "רוֹ דּ ַה  ּכָ

י" ְבּתִ י ְוָחׁשַ ִלּבִ ֵ"ר לוֹ ָיכ ִמי, ּבְ ֶ  הַמ  ֶאת ְלׁשַ ר םיֶה ֵת רוֹ בְ ִק בְּ  םׁשָ  ֲאבֹוֵתינוּ  ַ"ל ָ"ַברׁשּ ְדּבָ ּמִ ְכבוּ  ְוֵכיַצד, ּבַ  ׁשָ
ל ְיָלהַה  אֹותוֹ  ּכָ ינוּ  ּלַ א ְוִהְמּתִ ּמָ בָּ ַה  ָיבֹוא ׁשֶ י ְוָאז. םָת ָמ ׁשְ נִ ־ֶאת ִלּטֹל ה"ּקָ ָתם־ִמן, ְלַ"ְצִמי ָאַמְרּתִ  יםבִּ ַר  ַהּסְ

ים ֵמאֹוָתם מוּ ַאף  ֲאָנׁשִ עֹוָדם ִנְרּדְ ר, םיֶה ֵת רוֹ בְ ִק בְּ  ׁשֹוְכִבים ּבְ ֶאְמַצע ִמְתעֹוְרִרים ָהיוּ  ְוַכֲאׁשֶ ְיָלה ּבְ  ַהּלַ
 ְ ְמָחָתם  ְוָראוּ  ָתםנָ ִמׁשּ ּנֹוְתרוּ ְלׂשִ ים ׁשֶ ַחּיִ ֵברּור וּ עָיְד  ֲהֵרי, ּבַ י ּבְ ם ּכִ  ָלֶהם ְונֹוְתָרה ָללׁשָ לְ  ָלֶהם ָהְיָתה ַנְפׁשָ
ָנה עֹוד ן־ְוִאם. ֹותיְח לִ  ְלָפחֹות ׁשָ לּום ,ּכֵ ִלים ָאז ָהיוּ  ּכְ יִכים ִמְתַ"ּצְ ב ּוַמְמׁשִ ּכַ ִקְבָרם ִלׁשְ ר  ַ"ד ּבְ  ֵהִאירֲאׁשֶ

איוַ בְּ ? ַהּבֶֹקר ּלֹא ּדַ א, ׁשֶ ד ֶאּלָ ְיָתה ְוחֹוְזִרים הצָ ַהחוּ  קֹוְפִצים ָהיוּ  ִמּיָ ה". "ְמָחהׂשִ בְּ  ַהּבַ ׁשָ  אֹוֶפֶפת זוֹ  ְוַהְרּגָ
ם", ַלְיָלה יִמּדֵ  אֹוִתי י ִסּיֵ ַכי ַרּבִ ָבָריו־ֶאת ַהּכֵֹהן ָמְרּדְ הּוא ּדְ ׁשֶ ַ"  ּכְ ר, "ֲ"ָנָוהבַּ  ִמְצַטּנֵ ָנִתי ֵנעֹור ִניֲא  ְוַכֲאׁשֶ ְ  ִמׁשּ

י ָחׁש וְ  עֹוֶדּנִ י, ַחי ׁשֶ ל ֵאיֶנּנִ ּגָ א, יֹוֵתר ְלֵהָרֵדם ְמס* ִתיֲאִני  קֹוֵפץ ֶאּלָ ּטָ ד ִמּמִ �   "...ַהּבֶֹקר אֹור ַ"ד ְולֹוֵמד ִמּיָ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ"ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ֵני ֶ  הַמ בְּ  ְרֹמזיִ  עֹוד -  )יט, כו( ְיהּוָדה ּבְ קׁשּ ַדְקּדֵ  אֹוְמרוֹ  ּנְ

ָלִני ֵ ִבְניַ  ן"ַהּנוּ  אֹות ְוֵאין ַהׁשּ ֵ  ןּבְ ן ְוֵאין ,םַהׁשּ  גוֹ ָה נְ ִמ  ּכֵ
ם ְלהֹוִסיף ׁשֵ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ה אֹות ַהּמִ  ד"ְויוּ  א"ֵה  זּוַלת ֲחָדׁשָ
ָאמּור ָכל ּכְ  ָאֵכן .'ְוגוֹ  ִכינֹ ַהֲח  ַחתּפַ ִמׁשְ  ךְ נוֹ ֲח  ,ַהּקֹוְדמֹות ּבְ

ֶ  הַמ ְל  ִיְרֹמז סּוק ל"זַ  ָאְמרוּ ׁשּ ּפָ  ִאיׁש  ףנַ ְכ בִּ  ֶזה ְוֶהֱחִזיקוּ  ּבַ
ְבֵריֶהם םׁשָ  ןיַּ ,+ יְ  'ְוגוֹ  ְיהּוִדי ָרַמז ֶזה ְוהּוא, ּדִ ַמֲאַמ  ׁשֶ  רּבְ

ָלִני ֵ רּוׁש , ַהׁשּ ּמֹות ּפֵ ָהא+ ן ׁשֶ ּלָ ָרֵאל ֶאָחד־ְלָכל יֹאְמרוּ  ּכ+ ׂשְ  ִמּיִ
ּלוֹ  ַחת ץֶר ֶפ ְל  ְואֹוְמרוֹ  .ֲאִני ׁשֶ ּפַ ְרִצי ִמׁשְ ֶרְך ־ַ,ל ִיְרֹמז, ַהּפַ  ּדֶ

ֶלךְ  אֹוְמָרם ַהּמֶ ֵדר ּפֹוֵרץ ׁשֶ י ָנהּוָ ּכַ ְוַה , ךְ ֶר ּדֶ  לוֹ  ַלֲ,ׂשֹות ּגָ  ּכִ
בֹ  א אּבְ ל ִיְהיוּ  ץֶר ִמּפֶ  ַהּבָ ָרֵאל־ּכָ ְרִצי ַחתּפַ ִמׁשְ  ִיׂשְ  ַהּפַ

ָאְמרוּ  הּוא ְזַמן אֹותוֹ  ְוַ,ל, ְמָלִכים ל ל"זַ  ׁשֶ ֵני ָרֵאלִיׂשְ ־ּכָ  ּבְ
ִביא ָאַמר ְוֵכן, ְמָלִכים ם, 'ְוגוֹ  ָקמוּ ָו  ִיְראוּ  ְמָלִכים ַהּנָ  ִיְרֹמז ּגַ

ְרָצה ַ,ל דֹוָלה ַהּפִ ר ַהּגְ ּמֹותּבָ  ִיְפרֹץ ֲאׁשֶ ְכִלית יןְלֵא  א+ , ּתַ
ַחת חַר זֶ ְל  ְואֹוְמרוֹ  ּפַ ְרִחי ִמׁשְ ֶ  הַמ  ִיְרֹמז ַהּזַ תּוב ָאַמרׁשּ  ַהּכָ

ה ךְ  ִהּנֵ  ְלאֹור ה' ְלךָ  ְוָהָיה ּוְכִתיב ,ה' חִיְזַר  ךָ יִ ְוָ,ַל  'גוֹ וְ  ַהחֹש0ֶ
ְרִחי ַחתּפַ ִמׁשְ  אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, עֹוָלם ר ַהּזַ   :ה' ִיְזַרח ָ,ֵלינוּ  ֲאׁשֶ

ר 'ְוגוֹ  ְלָך ־ַקח  אֹוְמרוֹ  ָלַדַ,ת ָצִריךְ  -  )יח, כז( ּבוֹ  רּוַח ־ֲאׁשֶ
ר אֹוְמרוֹ  עֹוד, ְלָך ־ַקח ֵאין ָאָדם ֵיׁש  ְוִכי ּבוֹ  רּוַח ־ֲאׁשֶ  ּבוֹ  ׁשֶ
 הַמ  ְלִפי ָאֵכן. ְסִמיָכה וֹ זּ  הַמ  ָלַדַ,ת ָצִריְך  עֹוד ?רּוַח 

 ֶ יׁשּ ּתִ ַרׁשְ ִדְבֵרי ּפֵ ה ּבְ ָאה ֹמש0ֶ ׁשּוָבה ּבָ ר ַהּתְ ּפֵ  אֹוְמרוֹ  ׁש וּ ׁשֶ
רּוׁש  ְלָך ־ַקח ַ,  ֶאת ַקח ְוִלְדָבֶריךָ  ךָ ְת ׁשָ ׁשָ ֲח ּכַ  ּפֵ  ְוַדע, ְיהֹוׁש+

הּוא ר ִאיׁש  ׁשֶ רּוׁש  ,ּבוֹ  ּוַח ר־ֲאׁשֶ ה ּפֵ ל ׁשֶֹרׁש  ָך ׁשְ יֶ  ַאּתָ  ּכָ
מֹות ׁשָ ְבִחיַנת נוֹ ׁשְ יֶ  ְוהּוא ַהּנְ  אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, ָהרּוַח  ּבִ

ר רּוׁש , ּבוֹ  רּוַח ־ֲאׁשֶ ל ׁשֶֹרׁש  ּפֵ ה, ַההּוא רוֹ דּ ַה  רּוחֹות ּכָ  ְוִצּוָ
ָמה ַמהּות רּוַח ָל  ְלָהִעיר ָידוֹ  ךְ מֹ ְס ִל  ה' ׁשָ ה ַהּנְ ֹמש0ֶ ּבְ , ׁשֶ

ְמעוּ  ְלַמַ�ן ְלַבּסֹוף אֹוְמרוֹ  ְוהּוא ל ִיׁשְ ֵני ַדתֲ� ־ּכָ ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ
בָּ  לֹוַמר, ָ,ָליו ךָ ֵמהֹוְד  הְוָנַתּתָ  רַמֲאַמ ְל  ְסמּוָכה  ִיְהֶיה ֶזהׁשֶ

ם ן־ּגַ לּול ּכֵ ֶֹרׁש  ּכָ מֹות ִמׁשּ ׁשָ ְמעוּ  ֶזהּובָ  ַהּנְ רּוׁש  ִיׁשְ לוּ  ּפֵ  ְיַקּבְ
ל, יוָר ָמ ֲא ַמ  נֵ  ַדתֲ� ־ּכָ ָרֵאל יּבְ רּוׁש  ,ִיׂשְ ְהֶיה ּפֵ ם ּתִ ן־ּגַ  ּכֵ

כּוַנת ים ּתְ ֵלִמים ָהֲאָנׁשִ ְ ֲ,ֵלי ַהׁשּ ָמה ּבַ ׁשָ ּנוּ  יתּצֵ ר+ ְמ  ַהּנְ  :ִמּמֶ

  
  

בשנים האחרונות התפרסם ציון הצדיק רבי יצחק 
הקבור בחצר בית במושב עגור דרומית לבית  ,גברא

שמש, ורבים משתטחים על קברו בייחוד ביום 
כ"א בתמוז תשי"א, ורואים ישועות ובפרט פטירתו 

לזיווגים הגונים. רבי יצחק היה מחכמי קהילת 
סוד שבתימן, ונודע בבקיאותו בתורה, כשוחט אל

ומוהל מומחה ומרביץ תורה לרבים. בנו סיפר, כי 
לילה אחד העירו אביו לאחר שעסק בלימוד התורה 
וערך תיקון חצות, וביקש ממנו להתלוות אליו 

אחד הכפרים באזור. בהגיעם ראו שם פר בדרכו ל
גדול והשוחטים נאבקים עמו לשווא כדי להרביצו 
לשחיטה, עד שרבי יצחק ליטפו בידו ומיד נרגע 
השור ונשכב ארצה, והפנה את צווארו לשחיטה. 
בשנת תש"ט עלה ארצה יחד עם בני קהילתו, 
ובדרכם מעד הגמל עליו רכב ונפל לתהום. כולם היו 

וא נהרג, אולם לפליאתם מצאוהו יושב בטוחים כי ה
ארצה ומעיין בספר, ואילו הגמל נעשה איברים 
איברים. לאחר עלייתו התיישב עם בני קהילתו 
במושב עגור, ועודד אותם להתמודד עם קשיי 
הקליטה בארץ ברוחניות ובגשמיות. בליל אחת 
השבתות של חודש תמוז, קרא מזמור כ"ו שבתהלים 

לסיימו. לפתע אמר לבנו שהוא  וקראו שוב ושוב בלי
רואה כי קיצו קרב, ולאשתו אמר שעתידה להיפטר 

 רושלושים יום אחריו. הוא ביקש ממקורביו לקב
פטירתו עתיד בסמוך ליישוב, והתנבא כי ביום  אותו

, וכך היה. בתקופת תמוז לרדת מטר למרות היותם
הוא נטמן בסמוך לבתי הכפר תחת עץ חרוב, 

דש ימים אחריו. לאחר שנים והרבנית נפטרה חו
התגלה בחלומו לאשה זקנה שהתגוררה בכפר, 

תיפקד בשלושה ילדים, העקרה בתה ובישר לה כי 
והיא דאגה לשמירת המקום. על הקבר הוקמה 

  ורבים נוהרים לשם ורואים ישועות פלאיות. ,מצבה
  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
ְלִמיֵדי יֵמִראׁשֹונֵ ד ָח ֶא  ָ"לוּ  רֵפ סוֹ  ם"ַת ַהֲח  ּתַ ָרֵאל־ְלֶאֶרץ ׁשֶ י היָ ָה , ִיׂשְ ֶרׂשְ  ׁש ְט יְ ּדַ  עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ  ָהְיָתה תוֹ יָּ לִ ֲ" וַ , ּבּוְרגִמּפְ

רּוָכה ַמֲ"ׂשֵ  ּכְ אּות הּבְ ה ַקּנָ ָ"ׂשָ ת בֹודכְ ִל  ִקְנָאה ִמּתֹוךְ , ׁשֶ ּבָ ַ ַנת ֶזה ָהָיה. ַהׁשּ ׁשְ , ִמיםיָ לְ  ָצִעיר רחוּ בָּ  ֹותוֹ יְה בִּ  ח"תקצ ּבִ
ר ֲאׁשֶ ְנַין  ֶאל תוֹ יָ נְ ַס כְ ַא ֵמ  ָהַלךְ  ּכַ יָבהּבִ נָ ֲ"  ּוִמְקֶטֶרת עֹוֵמד ָאָדם ָרָאה ּוְלַתְדֵהָמתוֹ , ַהְיׁשִ ִפיו הׁשֵ  ִנְדֶמה ָהָיה ָהִאיׁש . ּבְ

יהּוִדי לוֹ  ׁש  ַמִיםֲ" ּפַ  בׁשֹ ְח ַל  ילִ ּובְ , ּכִ חּור ֵאָליו ִנּגַ ָחְזָקה  לוֹ  ְוָסַטר עֹוןְמ ׁשִ  ַהּבָ ָניו־ַ"לּבְ ְמָחָאה, ּפָ  לוֹ זוּ לְ זִ  ַ"ל ּכִ
ַפְרֶהְסָיה תַה  בֹודכְ בִּ  ּבְ ּבָ ַ ן רְלַאַח  רָקצָ  ְזַמן. ׁשּ ה ִמּכֵ ּלָ י, תוֹ ְלֶחְרּדָ  ָהֶ"ֶלם ּגִ הַה  ּכִ א ְיהּוִדי לֹא ללָ כְּ  ּלָ  עֹוד ְולֹא, נֹוְצִרי ֶאּלָ

א הּוא ֶאּלָ י ִקידּפָ  ׁשֶ ְלּתִ ֶרג־םְוַר  ָחׁשּוב ֶמְמׁשַ ד קוּ ֲ" זְ ה*  ִעירָה  ֵריְט ׁשוֹ . ּדֶ חּור ֶאת ִלְלּכֹד ִמּיָ ה הּוִדיַהיְּ  ַהּבָ ִהּכָ  ׁשֶ
הּוָמה תסוּ ֲח ּובַ , ָהִאיׁש ־ֶאת דֹוָלה ַהּמְ ְרָצה ַהּגְ ּפָ ַ"ר ִהְצִליַח  ,קֹוםּמָ בַּ  ׁשֶ ק ַהּנַ ֵאין רֹוִאים ְלִהְתַחּמֵ ךְ . ּבְ ֶמׁשֶ ִמים ּבְ  ַהּיָ

ִאים ר ַהּבָ ּתֵ ֵביתוֹ  ִהְסּתַ ל ּבְ ַ"ְצמוֹ  רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ׁשֶ ַאַח  ַ"ד, ּבְ ּלְ בּוַ"  רׁשֶ ׁשָ ְלִמיִד  עֹוןְמ ׁשִ : "ְוָאַמר וֹ בּ ַר  לוֹ  ָקָרא ּכְ , יּתַ
דֹוָלה ךָ ְת אוּ נָּ ַק  ֶאת ֲאִני רֹוֶאה ָ"ֶליךָ  ינִ בַ ׁשְ חוֹ  ְוָלֵכן, ּוְלתֹוָרתוֹ  'הלַ  ַהּגְ ַלִים תַלֲ"לוֹ  ׁשֶ ׁש  םׁשָ  ,ִלירּוׁשָ ּמֵ ּתַ ׁשְ ה ּתִ ִמּדָ  זוֹ  ּבְ

ִמיַרת אוֹ  עֹוד". ָהָראּוי ְמקֹוְמךָ  םְוׁשָ , חֹומֹות ָהִעיר ִלׁשְ בּוַ"  תוֹ ּבְ חּור ִנְפַרד ׁשָ ָרֵאל־ְלֶאֶרץ ְוָ"ָלה וֹ ּת ְח ּפַ ׁשְ ִמּמִ  ַהּבָ , ִיׂשְ
ּה  ֵהִקים ָחהּבָ ּפָ ָנן יןנִ ְת ַח וְ  ןינִ בְ ִל  ְוָזָכה ,לֵא ָר ׂשְ יִ בְּ  תֶפ ֶ" סֹ ְמ  ִמׁשְ   . יםִר ׁשָ ר יְ דוֹ וְ  ַרּבָ

�  
י ִנים' טוֹ ר ַאֲהרֹן ַרּבִ ַ"ל 'ׁשֵֹמר ֱאמ* יב היָ ָה , ּבַ י תֶא  ְמֹאד ַמֲחׁשִ ּנֹוַדע ילוֹ בְּ  ַ"ְמָרם ַרּבִ דֹוָלה תוֹ אוּ נָּ ַק בְּ  ׁשֶ  'הַל  ַהּגְ

ת יֵס ְר ָה ְמ  מּול ֶרץּפֶ בַּ  תוֹ יָד ִמ ֲ" וַ  ּוְלתֹוָרתוֹ  א, ַהּדָ ּטֵ ַ"ם ָ"ָליו ְוִהְתּבַ י ּפַ ַלִים ִציֲח  ּכִ ֶמת ָ"ָליו עֹוֶמֶדת ְירּוׁשָ  ּוִמְתַקּיֶ
ְזכּותוֹ  ר ֶזה ָהָיה. ּבִ ֲאׁשֶ חֹומֹות ֲחמּוָרה ְרָצהּפִ  ִנְפְרָצה ּכַ ַלִים ּבְ ֲח  תגַ ְנָה ַה  ִעם, ְירּוׁשָ בַּ  ֶרֶגל־רוּ דּ כַּ  ֵקיִמׂשְ ׁשַ , ֹקֶדׁש ־תּבְ

יֵר  יםבִּ ְוַר  ּקִ ַלִים יִמּיַ ת ִחּלּול ַ"ל ִלְמחֹות ָיְצאוּ  ְירּוׁשָ ּבָ ה ׁשַ ְלּכָ ַפ  ַהּמַ ל ְלְטִריןּבְ י. ֶמֶלךְ ־ׁשֶ ִעיל ָהָיה ַ"ְמָרם ַרּבִ  ַהּפָ
זִ  ְרּכָ ת יִמּדֵ  ָחָאהּמְ בַּ  יַהּמֶ ּבָ י, ׁשַ ַלח ַאֲהרֹן ְוַרּבִ ּבּוִרית ָחָאהּמְ בַּ  ֵחֶלק ִלּטֹל יוּוַבחּוָר  ֲחִסיָדיו ֶאת ׁשָ  רְלַאַח  אּוָלם. ַהּצִ

י ּתֵ תֹות ׁשְ ּבָ י ,הֹוָרה ׁשַ חּוִרים ּכִ לוּ  ַהּבַ נֹות ָלֶלֶכת ַיְחּדְ הוּ  קֹוםּמָ בַּ  ןכֵּ ׁשֶ , ַלַהְפּגָ י ׁשָ  ַהּצֹאן ייֵר ִע ְצ וּ  ֵליֲ" ַמ  אָל ּדְ  ִאיְנׁשֵ
ַמֲחזֹות ִנְתְקלוּ  ָצא ַ"ד, ָזִרים ּבְ ּיָ ַמע. םָד ֵס ְפ ֶה בְּ  םָר כָ ׂשְ  ׁשֶ ָ ׁשּ ׁשֶ י זֹאת ּכְ הֶנְח  ַ"ְמָרם ַרּבִ ְעּתוֹ  ְלׁשָ י, ּדַ  חַל ׁשָ  ַאֲהרֹן ְוַרּבִ
ךְ  לוֹ  לֹוַמר ה ִאםק ַר : "ּכָ ֵבָדהַה  ָהַאֲחָריּות ֶאת ַ"ְצְמךָ ־ַ"ל ִלּטֹל מּוָכן ַאּתָ ל םָר כָ ׂשְ  ֶהְפֵסד ְוֶאת ּכְ חּוֵר  ׁשֶ יָבה יּבַ  ַהְיׁשִ

ֲ"לּוִלים ַ"ת ֵ"יֵניֶהם םגֹּ ְפ ִל  ׁשֶ ׁשְ יךְ  מּוָכן ֲהֵריִני, ָחָאהַהּמְ  ּבִ ם ְלַהְמׁשִ י מּוָבן". ִלְמחֹות ָלֵצאת ְלַבְקׁשָ י ּכִ  ַ"ְמָרם ַרּבִ
ע ל ִנְרּתַ ַקּבֵ ֵבָד ָה  ֶאת ַ"ְצמוֹ ־ַ"ל ִמּלְ ָברַאֲחָריּות ַהּכְ ָ"ִרים  ָחְדלוּ  ּוֵמָאז, ה ַלּדָ ףַהּנְ ּתֵ ּתַ נֹותבַּ  ְלִהׁשְ   .תוֹ יּ ִר וּ בּ ּצִ ַה  ַהְפּגָ

�  
י מּוֵאל ַרּבִ ל ַהְידּוִעים ָה יֶא נָּ ִמּקַ  היָ ָה , ׁש ְט יְ ּדַ  ׁשְ ַלִים ׁשֶ  תוֹ אוּ נָּ ַק  אּוָלם. ָהרּוָחִני ֲ"ִתיָדם ֶאת לוֹ  ָחבוּ  יםבִּ ְוַר , ְירּוׁשָ

אּות ָהְיָתה ב ְוָנְבָ"ה, ֱאֶמת־לׁשֶ  ַקּנָ ִמיָרה ִעם נֹוֶקֶבת ֶלֱאֶמת ֲחִתיָרה ְלַצד, ְוַרֲחָמן אֹוֵהב ִמּלֵ . ַהּזּוַלת־בֹודכְּ  ַ"ל ׁשְ
ַ"ם כּוַנת ָ"ַבר ּפַ ׁשְ י ּבִ ּתֵ ּה  יןִר גָּ נְ ה*  ּבָ יִּ  לּוִציםֲח ַה  ִמן דָח ֶא , ֹוֵררִהְתגּ  ּבָ  ֵהיָכן אֹותוֹ  ַאלׁשָ וְ , רֹאׁש ־לּויגְּ  ְיהּוִדי, יםֶהָחְפׁשִ

ֶרךְ  ֲ"ָרִבי ַהּכֶֹתל ֶאל ַהּמֹוִביָלה ַהּדֶ א ָ"ָליו ָצַ"ק לֹא. "ַהּמַ ָרה", ַאּבָ ּתוֹ  ִסּפְ ִפי, "ּבִ ָהיוּ  ּכְ  'ּגֹוי, נֹוֲהִגים ֲאֵחִרים ִאיםַקנָּ  ׁשֶ
ֲ"ָרִבי ְוַלּכֶֹתל ךָ לְּ  הַמ , דָח ֶא  א, '!?ַהּמַ ֶרךְ ־ֶאת ךָ ְרֶא ְוַא  'ּבֹוא לוֹ  ָאַמר ֶאּלָ ְבַרת ּמוֹ ִע  ָהַלךְ . ַהּדֶ ֶרךְ ־ּכִ  ּמוֹ ִע  חְוׂשֹוַח  ּדֶ

יִדידוּ  ה תּבִ ּקָ ֶאְמַצע ּוְבעֹוָדם, ֲ"מ* ָבר ֲהִליָכָתם ּבְ יל ֶהָחלּוץ ֵהֵחל ּכְ ָמעֹות ְלַהּזִ ַחת הֹוִציא. ּדְ ר יסוֹ כִּ ִמ  ִמְטּפַ  ְוָקׁשַ
ר ְלרֹאׁשוֹ  ֶהְעּדֵ א ִנְפַרד ְולֹא, הּפָ כִּ  ּבְ ֶטֶרם ֵמַאּבָ י, ְצמוֹ ֵמַ"  ִהְבִטיַח  ּבְ ה ּכִ ֹמר ךְ לַ יֵא וָ  ֵמַ"ּתָ ֲהָלָכה ֹותְצ ּוִמ  ּתֹוָרה ִיׁשְ   "...ּכַ

�  
י אי ָהָיה ְצָדָקה ְיהּוָדה ַרּבִ דֹול ַקּנַ ָבר־ְלָכל ּגָ בִּ  ּדָ הׁשֶ ָ ׁשּ ֵני תָח  ְולֹא, ְקד* ַתב ְוָכךְ . ּוְלתֹוָרתוֹ  ה'ַל  תוֹ אוּ נָּ ַק בְּ  ִאיׁש  ִמּפְ  ּכָ

ִסְפרוֹ  ָכל לֹא" :ּבְ ָבר־ּבְ י, יםוִ נָ ֲ"  ִלְהיֹות ִריךְ צָ  ּדָ ים ִלְהיֹות ָצִריךְ  ִלְפָ"ִמים ּכִ ַנע ְולֹא ָקׁשִ א, יםׁשִ ְפ ָח לַ  ְלִהּכָ  דמֹ ֲ" לַ  ֶאּלָ
ַנת". ֶרץּפָ בַּ  ׁשְ י, לוֹ  נֹוַדע ב"תשל ּבִ ֵבית ּכִ ם ֵסֶפר־ּבְ ּיָ נֶּ  ְמס* ךְ  בׁשַ ְח ׁשֶ ְמַחּנֵ ָבִרים ִנְמְסרוּ , ּוִמְצֹות תֹוָרהלְ  ּכִ יֵדי ֲאסּוִרים ּדְ  ּבִ

יֵמַא  ֶאָחד י סּסֵ ִה  לֹא. ַההֹוָרָאה ֶצֶות ְנׁשֵ בַּ  ּוְבֵליל, ְיהּוָדה ַרּבִ ָבר־ַ"ל ְוִהְתִריַ"  ָ"ַמד ֹקֶדׁש ־תׁשַ , הָד ֵ" וְ  םַ" ־לבָ ֳק  ַהּדָ
ךְ ־ַ"ל ִנְמָרצֹות ּוָמָחה ֵרא רּמֵ ְתיַ ּמִ ַה  ִחּנּוךְ  יתבֵּ ׁשֶ  ּכָ ִתי דָס מוֹ כְּ  ְלִהּקָ ין ַמְכִניס, ּדָ ָתלָ  ּבֵ ָבִרים. יםצִ ּקָ ׁש* ְמ  מֹוִרים יוּכְ  ַהּדְ
יעוּ  ל ְלָאְזָניו ַמֵהר ִחיׁש  ִהּגִ ית לֵה נַ ְמ  ׁשֶ ֶפר־ּבֵ הְוַה , ַהּסֵ יׁש  ּלָ לּוָנה ִהּגִ ָטָרהּמִ בַּ  וֹ דּ ֶנגְ  ּתְ י ְיהּוָדה . ׁשְ , ַלֲחִקיָרה ְזַמןה* ַרּבִ

ר ׁש  ְוַכֲאׁשֶ ּקֵ ִרים ָלֵתת ִהְתּבַ ד ְלַ"ְצְמךָ  ֵארּתָ : "ֵקרחוֹ לַ  ָאַמר ,תוֹ ׁשָ ִלְדָר  ֶהְסּבֵ ַהְמַפּקֵ ךָ  ׁשֶ ּלְ ה ַלֲ"ׂשֹות ְלךָ  המֹוֶר  ׁשֶ ּלָ *"  ּפְ
ֶמת ּיֶ ַמע ְלִמי. ךְ ֶפ ְלֵה  ַלֲ"ׂשֹות ְלךָ  המֹוֶר  ַוֲאִני, ְמס* ׁשְ אי? ּתִ ַוּדַ ד ּבְ ַפּקֵ ךָ  ַלּמְ ּלְ ע ּוְבֵכן, ׁשֶ י ְלךָ  ּדַ ד ּכִ י ַהְמַפּקֵ ּלִ  הּוא ׁשֶ

בָּ ַה  ְכבֹודוֹ  ה"ּקָ ה ְוהּוא, ּוְבַ"ְצמוֹ  ּבִ כַּ  ילַ ָ"  ִצּוָ רׁשֶ ָבר רֹוֶאה ֲאִני ֲאׁשֶ ֵאינוֹ  ּדָ ךְ ־ַ"ל ְוִלְמחֹות ִלְזעֹק ילַ ָ" , ה' צֹוןְר לִ  ׁשֶ . ּכָ
ב ןוָ יְוכֵ  ַחּיָ ֶ  הַמ  ַלֲ"ׂשֹות ֲאִני ׁשֶ ִד  ִלי הֹוָרהׁשּ ה. הזֶּ ִמ  אֹוִתי ֹנַ" ְמ לִ  עֹוָלםבָּ  ָאָדם יּוַכל לֹא ָלֵכן, יְמַפּקְ  יּמִ ִע  הׂשֵ ֲ"  ְוַ"ּתָ

ְרצֹוְנךָ  ֵ"ם ַהחֹוֵקר". ּכִ ְחְררוֹ  ּוִמֵהר ,רּוחוֹ ־עֹזֵמ  ִהְתּפַ ר ְלׁשַ    .ְלַאְלּתַ
�  

י  בּ יְ לֵ  ַרּבִ
ין וִּ ֶל  'סְס ֶר ְד טוֹ 
י יֵר ּקִ יַּ ִמ 
 היָ ָה , םיִ לַ ׁשָ רוּ יְ 

יק ִאיׁש   ַצּדִ
אי  'הַל  ְוַקּנַ

 אּוָלם. ּוְלתֹוָרתוֹ 
ר ֲאׁשֶ י ָרָאה ּכַ  ּכִ

 הֹוֵלךְ  נוֹ בְּ 
ֹמַ" לִ  ָרׁשֹות ׁשְ  ּדְ

ל  יםנִ ׁשָ ְר ּדַ  ׁשֶ
ְבעוּ  ׁשֹוִנים ּתָ  ׁשֶ

 ץֶר ּפֶ בַּ  דמֹ ֲ" לַ 
ַלִים חֹומֹות ַ"ל רמֹ ׁשְ לִ וְ  ּלֹא לוֹ  ָיַ"ץ, ְירּוׁשָ ל ׁשֶ ּמּוד ְזַמּנוֹ  ְלַבּטֵ ַמּה . ַהּתֹוָרה ִמּלִ ן ּתָ ַאל ַהּבֵ ם ַוֲהֵרי: "ְוׁשָ ה ּגַ  נֹוֵהג ַאּתָ

ֶדֶרךְ  אּות ּבְ ּנָ יר ָהָבה: "הנָ ְוַנֲ" ", ַהּקַ חוּ  תְמנָ ־ַ"ל ּתֹוָרה לֹוֵמד ֶאָחד ִאם. ְלךָ  ְוַאְסּבִ ּבְ ׁשַ ּיְ ִהּנוֹ  הוּ ׁשֶ  ֵאין ָאְמָנם, ַלְמָדן ׁשֶ
ה ּתֹוָרתוֹ  ד קלֶ ֵח  לוֹ  ׁש יֶ  ְלָפחֹות אּוָלם, ַלֲחלּוִטין ְנִקּיָ ּמּוד רכַ ׂשְ בִּ  ִנְכּבָ ךְ . ַהּלִ ם ּכָ ִמּדַ  ּגַ  נֹוֵתן ֶאָחד ְוִאם, ָדָקהַהצְּ  תּבְ
ֲאַות ִמּתֹוךְ  ְצָדָקה בֹוד־ּתַ ָידוֹ  ֲהֵרי, ּכָ ְ  ַמֲחִצית ְלָפחֹות ּבְ ם ְוָכךְ . הוָ ְצ ַהּמִ  רכַ ִמׂשּ ִמְצוֹ  ּגַ ׁש  נֹוָספֹות תּבְ ּיֵ ֶהם ׁשֶ  קלֶ ֵח  ּבָ
ּלֹא דֹול ֵחֶלק נֹוַתר ֲ"ַדִין אּוָלם, 'ָמּה ׁשְ 'לִ  ִעם ַהְמעָֹרב 'ּה ָמ ׁשְ לִ  'ׁשֶ ָבר ֹוֶנהׁש  אּוָלם. ְצָוהּמִ בַּ  ּגָ אּותַק בְּ  ַהּדָ ם ןכֵּ ׁשֶ , ּנָ  ִאם ּגַ

ָ"ה ַרק ׁשְ ם ֵהם הנָּ ּמֶ ִמ  ֲחָלִקים ּתִ ַה  ֲהֵרי, ִיםַמ ׁשָ ־ְלׁשֵ יִרי קלֶ ֵח ׁשֶ גֶ  הּוא ָהֲ"ׂשִ ֵני. ְרִציָחה רֶד ּבְ ִאם ִמּפְ ךָ  ׁש יֶ  ׁשֶ  ְנִגיָ"ה ּבְ
ִהי ְלׁשֶ י ּכָ ַמֲ"ׂשֵ אּות ּבְ ּנָ ל ִניםּפָ  תנַ ְלבָּ ַה  זוֹ  ֲהֵרי, ַהּקַ ָרֵאל ָאָדם ׁשֶ ׂשְ ֶדֶרךְ  ָלֶלֶכת ּתּוַכל. , ָחִליָלהִמּיִ אּות ּבְ ּנָ  ִאם ַרק, ַהּקַ

ה ן ַאּתָ ֵל  ְמַכּוֵ ׁשְ   ".ִיםַמ ׁשָ  םׁשֵ ְל ק ַר  מּותּבִ

  

רּכַ  ׁש  ֲאׁשֶ ּקֵ ה ּבִ ָרֵאל־ַ�ל ַמְנִהיג ֹותנּ ְלַמ  נוּ ַרּבֵ  ֹמש%ֶ ר, ָהֵ�ָדה־ַ�ל ִאיׁש  'ה ִיְפֹקד: "ה"ּבָ ּקָ ַל  ָאַמר, ִיׂשְ ר ִלְפֵניֶהם אֵצ יֵ ־ֲאׁשֶ   ", ִלְפֵניֶהם ָיבֹא ַוֲאׁשֶ
י תוֹ ִמ  ֶטַפח ְלַגּלֹות ָצִריךְ  ֵ�ָדה ַמְנִהיג ּכִ ְרּגָ ר' - ּדַ ֵדי 'ִלְפֵניֶהם אֵצ יֵ ־ֲאׁשֶ ְלְמדוּ  ּכְ ּיִ יו ׁשֶ �ׂשֲָ ם ַאךְ , ִמּמַ �ָנָוה ְטָפַחִים ְלַכּסֹות ּגֲַ ר רּוַח ּבֹו'.  - ּבַ  (רבי אברהם מקנעהניטש)'ֲאׁשֶ

  
ָיָמיו ל ּבְ ַת "ַה  ׁשֶ ֶרׂשְ " רֵפ וֹ ס בּכְ  ׁשּוָ�ִלים ֵהֵחּלוּ , ּבּוְרגִמּפְ

ֶכֶרם לּבֵ ַח ְל  ָרֵאל ּבְ א םָר ּמְ יַ ְת ִה ְב וּ , ִיׂשְ בֹוָדן ֶאת ְלַקּנֵ ל ּכְ  ׁשֶ
ָרֵאל ְנׁשֹות ְרׁשוּ , ִיׂשְ ּיֹות ןֶה ָל  ְלַהֲ�ִניק ּדָ וֹות ְזכ-  ׁשָ

ַהְנָהַגת ּבּור ּבְ ן ּוְכָאז, ַהּצִ ה ּכֵ  ָהֵרפֹוְרִמים ִמְתַנֲהִגים ַ�ּתָ
ת יֵס ְר ָה ְמ  ַת "ַה  ֲ�ֵליֶהם ָאַמר. ַהּדָ ֲהָלָצה" רֵפ וֹ ס בּכְ : ּבַ
ם לֹא" ל ְלִחּנָ ּלֵ ה ִהְתּפַ אוּ  רַאַח  נוּ ַרּבֵ  ֹמש%ֶ ּבָ  נֹותּבְ  ְלָפָניו ׁשֶ

ׁש  ְצָלְפָחד ּבָ ֵמַה  ּוִבּקֵ , ָהֵ�ָדה־ַ�ל 'ִאיׁש' ה' ִיְפֹקד ה"ּקָ
ֵני ֵהן ְצָלְפָחד נֹותּבְ  ֶאת הש%ֶ מֹ  הָא ָר ׁשֶ ּכְ ׁשֶ  ִמּפְ  תוֹ יּ נִ ַמָ ְכ ַח  ׁשֶ

ׁש , ָלׁשֹון־תּוַבֲ�לוֹ  תוֹ יּ נִ ׁשָ ְר ַד ְו  א ָחׁשַ ּמָ  ֵלב־ַ�ל ַיֲ�ֶלה ׁשֶ
ֵני ַהְנָהַגת ןָת וֹ נּ ַמ ְל  רַהּדוֹ  ּבְ ָהל ּבְ יׁש  ְוָלֵכן, ַהּקָ  ִהְדּגִ

תוֹ  ְתִפּלָ ָ ִא  ְולֹא ִאיׁש , ָהֵ�ָדה־ַ�ל ִאיׁש  ה' ִיְפֹקד ּבִ   "...הׁשּ

  

  

  
סּוק ַ�ל ם" ַהּפָ ת ְוׁשֵ ר־ּבַ ַרח ָאׁשֵ ַתב" ׂשָ י, ן"ָהַרְמּבַ  ּכָ  ּכִ

םּתִ  סלוּ ְק נְ א-  ת םְוׁש- " ְרּגֵ תִא ־ּבַ ֶ ׁשֶ ", ַרחָס  רׁשֵ ָא  ּתַ  חַר ׂשּ
ת תּבַ  ָהְיָתה ָלה ְוָלֵכן, רׁשֵ ָא  ֵאׁשֶ  נֹותְב ּכִ  ַנֲחָלה ִקּבְ

י ְצָלְפָחד ִנים ָהיוּ  לֹא ְלָאִביָה  ּכִ ּתוֹ  ָהְיָתה ְוִאם, ּבָ ל ּבִ  ׁשֶ
ֲהֵרי, הָל ֲח נַ  תֶל ַקּבֶ ְמ  ָהְיָתה לֹא רׁשֵ ָא  �ה לוֹ  ָהיוּ  ׁשֶָ  ַאְרּבָ

ִנים ָו ְויִ  הִיְמנָ  ּבָ ִוי הׁשְ ה ְוַרק, ָ�הּוְבִרי ְוִיׁשְ לֹש%ָ  םֵמֶה  ׁשְ
ָפ  ְמֹפָרִטים ֵתנוּ ּבְ ַרח" ֶנֱאַמר ְוָלֵכן, הָו ׁשְ יִ  טֵ� ַמ ְל  ָרׁשָ  ְוׂשֶ

ּלֹא" ֲאחָֹתם ת ָהְיָתה ׁשֶ ׁש  רׁשֵ ָא  ּבַ ֵפרּוׁש . ַמּמָ  ַהּטּור ּבְ
רּוׁש  הִנְדָח  ַהּתֹוָרה־ַ�ל ֲהֵרי, ֶזה ּפֵ א ִנְמנוּ  לֹא ׁשֶ  ֶאּלָ

אן ַמדָל  רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  םאּוָל , ַיֲ�ֹקב ְך ֶר יֶ  יֹוְצֵאי  ִמּכָ
ֵאָלה ׁשְ י ִהְלָכִתית ּבִ ים ּופֹוֵסק, ֲ�גּוָנה ְלַגּבֵ ִעּתִ ּלְ  לוֹ ָיכ ׁשֶ

ל ןֵב ְל  ְלִהְתַיֵחס ָאָדם ְתַגּדֵ ּמִ ְבנוֹ  ֶאְצלוֹ  ׁשֶ ׁש  ּכִ . ַמּמָ
ֵסֶפר ר ּבְ ׁשָ י, מּוָבא ַהּיָ א רׁשֵ ָא  ּכִ  תּדַ ְכ נֶ  ןִעּדוֹ  ֶאת ָנׂשָ

ָמֵ�אל ִלי ּוֵמָתה ִיׁשְ א, ָוָלד־ּבְ ת ָרהֲהדוֹ  תֶא  ְוָנׂשָ  ּבַ
יָּ , ַח נֹ ־ןּבֶ  םׁשֵ ־ןּבֶ  רֶב ֵ� ־ןּבֶ  ֲאִביָמֵאל יֵאל ָדהְל ׁשֶ  ְלַמְלּכִ

ַרחֶאת  םׁשֵ ־ןּבֶ  ֵ�יָלם־ןּבֶ  ִנים. ׂשָ ר ָיְלָדה ד' ּבָ   , ּוְלָאׁשֵ
  

  
ר�  ְדּבָ ּמִ ת ּבַ     (כז, ג) ָאִבינּו� ֵמ

ַטֲ�ֵמי נַּ  ַזְרָקא ּבְ  יֹוָנָתן ְרּגּוםּתַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , לגֹּ ֶס  חמ-
ן ה דָח ְפ ָל ּצְ ׁשֶ , יֵאלזִּ �- ־ּבֶ הוּ  ָ�ׂשָ םְל  ַמֲ�ׂשֵ , ַמִיםׁשָ  ׁשֵ

ֵדי ְלְמדוּ  ּכְ ּיִ ּנוּ  ׁשֶ ה ִמּמֶ ּמָ ה ּכַ ת ִהיא ְקדֹוׁשָ ּבָ ַ ה ַהׁשּ  ְוַכּמָ
ן־ְוִאם, ּה ָל וּ ּל ִח  ִאּסּור ָחמּור �ְצמוֹ ־ֶאת ְוִהְפִקיר ָזַרק ּכֵַ 

ֵדיאת , ְוזֹ ִמיָתהְל  ּיֹום ִלְמנּוָחה ְלָהִביא ּכְ ִביִעי ּבַ ְ  ַהׁשּ
ָרֵאל םַ�  ֶאת הּוא ִיׂשְ ה םַ�  ׁשֶ ּלָ   מתורתו של רש"י)(. ְסג-

�  
ֵתיֶכ�ם ֹע� ב� ׁשָ     (כח, כו) ּבְ

ָחא, ָבהּתֵ ּבַ  ַטֲ�ֵמי יְתֵר ּבִ  א ִטּפְ ָחאַיַחד,  ְוֶאְתַנְחּתָ ּפְ  ְוַהּטִ
ַחת ז ן"יִ ַ� ָה  ּתַ ִהיא ְלַרּמֵ ְפֶסֶק  ׁשֶ ּה  תמ- ּה ְוׁשָ  ּבָ , ַבעׁשֶ  ְרׁשָ
ִפי ַתב ּכְ ּכָ ָל  ׁשֶ ְ דֹוׁש  ה"ַהׁשּ ִהיא, ַהּקָ  נֹוָטִריקֹון ׁשֶ

מֹות ְוֵהם, תֶר ֶצ 'ֲ�  ִריםוּ ּכ 'ּבִ  עֹותב- 'ׁשָ    קול שלום)(ַהַחג.  ׁשְ
�  

ם �יֶה ם ְוִנְסּכֵ ִרים ּוִמְנָחָת ּפָ     (כט, יח) ַל#

נֹות ָקְרּבָ ּכֹות ַחג ּבְ א רזֵ ּפָ  ַטֲ�ֵמי ֵיׁש , ַהּס- דֹוָלה ּוְתִליׁשָ  ּגְ
נֹות ַ�ל ְרּבָ ֵתבֹות ַהּקָ ָכל ֵאּלוּ  ּבְ  ֵמַהּיֹום ֵחלָה  ַהַחג ְיֵמי ּבְ

ִני ֵ ִמיִני ְוַהּיֹום ָהִראׁשֹון ַהּיֹום טֵ� ַמ ְל , ַהׁשּ ְ ֵני. ַהׁשּ  ִמּפְ
ּכֹות ּס- ֵאין ל"ֲחזַ  ְוָאְמרוּ , נוּ ֵת ָח ְמ ׂשִ  ְזַמן הּוא ׁשֶ  ׁשֶ

א ְמָחהׂשִ  רּבְ  ֶאּלָ אן ִנְרַמז ְוָלֵכן, ַיִיןְו  ָבׂשָ ָהָאָדם ּכָ  ׁשֶ
ר ָצִריְך  ַהְינוּ  ש%ְוִלְתלֹ  ָממֹונוֹ  ְלַפּזֵ חֹט ּדְ  ָמָנה לכֹ ֱא ֶל ְו  ִלׁשְ

דֹוָלה ל ּגְ ר ׁשֶ ׂשַ ֵהָמה־ּבְ ֵדי  ּבְ ְמָחה ְלַהְרּבֹותּכְ  אּוָלם, ׂשִ
ּיֹום ָבר ָהִראׁשֹון ּבַ ִ  ּכְ ְכִניַסת ָיהרוּ ׁשְ  ָחהְמ ַהׂשּ  ַהַחג ּבִ
�ה יַלתּוִבְנִט ָ ּיֹום ְוֵכן, ַהּתֹוָרה־ִמן ִמיִנים ַאְרּבָ  ּבַ

ִמיִני ְ הּוא ַהׁשּ ְפֵני ֶרֶגל ׁשֶ  ְך צֶֹר  ֵאין ְוָלֵכן, ְצמוֹ ַ�  ּבִ
א ֵזרּפָ  ַטֲ�ֵמי תַמ ָ� ְט ַה ּבְ  דֹוָלה ּוְתִליׁשָ ֶהם ּגְ   נר תמיד)(. ּבָ

�  

ׁש  ְדּגָ  מ-
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