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ן �ׂש ּכֵַ יד(ח, ג)  ַאֲהֹרן  ַוּיַ ְבחוֹ  ְלַהּגִ ל ׁשִ ּלֹא ַאֲהרֹן ׁשֶ ה ׁשֶ ּנָ   (רש"י) ׁשִ

בַּ  ׁשַ ַהֲ
  תּבְ יר, לְֹתךָ ּבְ י ִהְזּכִ לֹום ַאְבָרָהם ַרּבִ ְבֵרי ֶאת בקוֹ ּפְ וֹ רְט ּסְ ִמ  ׁשָ ִ ַר  ּדִ  ֵאּלוּ  י"ׁשּ
ַאֲהרֹן לֹוַמר ָצִריךְ  ְוִכי: "ְוָתַמּה  ה לֹא ׁשֶ ּנָ א ?ׁשִ ֶצר ֶאּלָ ַהּיֵ  םכֵּ ַח ְת ִמ  עַר ָה  ׁשֶ

ל ְלַהְחִטיא ֶדֶרךְ  ָאָדם ּכָ ׁשּוטַה  ָהָאָדם ֶאת. תֶר ֶח ֲא  ּבְ ׁש  ַמְחִטיא הּוא ּפָ  ְוִאּלוּ , ַמּמָ
מוֹ  ָחׁשּוב ְלָאָדם נוּ  לֶמְנּדְ  הש+ֶ מֹ  ר' ּכְ ּלָ ְפָלג ָחִסיד( ׁשֶ ִעים ןבֶ כְּ  מ. ׁשְ ב ּתִ ׁשַ ּיָ  ׁשֶ

ְלָחן . ׁשּ יַ
  ֵאין), ּבַ ֶצר ַמּצִ ּסוֹ  ֵברֹותֲ
  ַלֲ
בֹר ַהּיֵ י, תּגַ ּלֹא יֹוֵדַ
  ּכִ א, לוֹ  ַיֲאִזין ׁשֶ  ֶאּלָ
ההּוא  ה ֹקֶדם דוֹ וּ ּמ לִ  ַ
ל ְלהֹוִסיף אֹותוֹ  ְמַפּתֶ ִפּלָ ְקֶוה ׁשּוב לּבֹ ְט לִ , ַהּתְ ּמִ  ְוָכל, ּבַ
ֵדי זֹאת רּוָפה ַהֲהָלָכה ַ
ל ַלֲ
בֹר ּכְ ִריךְ  ַהּצְ ּצָ ל ׁשֶ ּלֵ ה ְזַמן ֹקֶדם ְלִהְתּפַ ִפּלָ  וֹ ְוז. ּתְ
ַנת ּוָ ִ ַר  ּכַ יד, י"ׁשּ ל חוֹ בְ ׁשִ  ְלַהּגִ ּלֹא ַאֲהרֹן ׁשֶ ה ׁשֶ ּנָ , ָכהלָ ֲה  יֵר בְ ּדִ ִמ  ָזז ְולֹא הָמ וּ אְמ  ׁשִ
ּתָ  לֹא ְוַאף ֶצר הִנְתּפַ ם ַרעָה  ַלּיֵ ִמ  ּגַ ד, מוֹ יְּ ַס בְּ ". ֲחִסידּוָתאַד  ילֵּ ּבְ ּבֵ י ּכִ י ֶאת ָהַרּבִ  ַרּבִ

כֹוס לֶמְנּדְ  הש+ֶ מֹ  אוֹ , ַיִין ּבְ יַ
 , יַר בָ ְד בִּ  ךָ יּתִ ְר כַּ זְ ִה ׁשֶ  ןוָ יכֵּ "ְמרֹו: ּבְ   "...ַיִין ךָ לְ  ַמּגִ
�  

ר ־ֲהַרק ַאךְ  ּבֶ ה ּדִ ֹמש$ֶ ם ה'ּבְ ר־ֲהלֹא ּגַ נּו ִדּבֵ   (יב, ב)  ּבָ

בַּ  ׁשַ ַהֲ
  תּבְ ֵצל יםבִּ ַר  פוּ ְפ וֹ ּת ְס ִה  לְֹתךָ ּבְ י ּבְ ֵדי  ,איָר וִ ְק ּסְ ִמ  קִיְצָח  ַרּבִ יךְ ּכְ  ֶאת ְלַהְמׁשִ
 ַ ׁשּ ב.  ַחג תְקד. ָ ַלתַהׁשּ ָנה. ַהּתֹוָרה עֹות ְוַקּבָ יַ
  ַאַחת ׁשָ ר , בינֶ יׁשִ ּקִ ִמ  ָחִסיד ִהּגִ ֲאׁשֶ

י ָקְבעוּ  ָהרֹוְפִאים ה ַמֲחָלה ּכִ ֶנת ָקׁשָ ּכֶ ֶנת אק''ַר  הנָּ כ. ַהְמ  ּוְמס. ִקְרּבוֹ  ְמַקּנֶ  ְוָיָמיו ּבְ
י ִהְתּבֹוֵנן. ְספּוִרים ַסר ְתָקּה ּפִ בַּ  ָהַרּבִ ּמָ  אֹוְמִרים ָהרֹוְפִאים: "ְוָאַמר, ָהִאיׁש  ׁשֶ

ה ּזֶ ה ַאךְ ־ַרקֲה " ֶנֱאַמר הָרׁשָ ּפָ בַּ  ַוֲהֵרי ,אק''ַר  ׁשֶ ֹמש+ֶ אּור ֵאפֹוא ְוֶזהוּ . "'ה רבֶּ ּדִ  ּבְ  וֹ ּבֵ
ְקָרא ֶזה ֹחִלי ק'ַר 'ֲה  ּנִ ה 'ַאךְ , אק''ַר  ׁשֶ ֹמש+ֶ ָבר - ה'' רבֶּ ּדִ  ּבְ ה ַרק ָמסּור ַהּדָ , ְלֹמש+ֶ
יקצַּ לַ  דּ  ּדִ ּבַ יךְ  ַהּכַֹח  ּוְבָידוֹ , ֹורׁשֶ ַלח ְרפּוָאה ְלַהְמׁשִ ָברוֹ  'ִיׁשְ י". ֵאם'ּפָ ְר יִ וְ  ּדְ  ָהַרּבִ

ן רּוְלַאַח , ָ
ַצר ְמַ
ט ךְ  ֶאת ָקָרא ִמּכֵ סּוק ֶהְמׁשֵ ם: "ַהּפָ ַמע ־ֲהלֹא ּגַ ׁשְ ר ַוּיִ נּו ִדּבֵ ּבָ
ְרכוֹ , ֶהָחִסיד ֶאל ָידוֹ ־ֶאת טיׁשִ הוֹ  ְוָאז", ה' ְרפּוָאה ּבֵ ּנוּ  ְוִנְפַרד ָמהלֵ ׁשְ  ּבִ  ִמּמֶ
ִרים ָ
ְברוּ . לֹוםׁשָ לְ  
ׂשְֶ ָנה ּכְ ִריא ִהְסּתֹוֵבב ְוָהִאיׁש , ְמֹאָרע אֹותוֹ  ֵמָאז ׁשָ ֵלם ּבָ  ְוׁשָ
ר, יוָא ְפ רוֹ  תיַא לִ ְפ לִ  ַגׁש  ְוַכֲאׁשֶ י ֶאת ּפָ ַכי ַנחּום ַרּבִ רוּ  ָמְרּדְ  יֲחִסיֵד  ֵמֲחׁשּוֵבי סּפְ

לָ  איָר וִ ְק ְס ָ ךְ ־ַאַחר הׁשֶ ר ,ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ ּכָ ס ֶאת לוֹ  ִסּפֵ ְלִאי ַהּנֵ ֵאַרע ַהּפִ   .לוֹ  ׁשֶ

�  

ר ֲחלֹום ֲאַדּבֶ ע ּבַ ְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוּדָ ּמַ   (יב, ו) ּבוֹ ־ּבַ

י ָרֵאל ַרּבִ 
  ִיׂשְַ ֶאָחד נֹוַדע, ָנאְט ִמּקוֹ  ְטרּוְנק ְיהֹוׁש. יִבים ֵלידוֹ ִמגְּ  ּכְ  ַהְמׁשִ
דֹורוֹ  ְוַהּפֹוְסִקים ֲהָלָכה םיֶה ֵת לוֹ ֵא ׁשְ  ֶאת ֵאָליו רוּ גְּ ׁשִ  יםְוַרבִּ  ,ּבְ 
ם. ּבַַ  ַאַחת ּפַ

יָ
ה ֵאָלה ֵאָליו ִהּגִ ן ְלַאַחר אּוָלם, רּתֵ ְלֶה  ַסקּפָ הּוא וְ  ּוְסבּוָכה, ֲחמּוָרה ׁשְ ִעּיֵ  ׁשֶ
יַ
  ,ִעְנָיןבָּ  ׁשּוב י ְסָקָנהּמַ לַ  ִהּגִ ָלה ַ
ל ֲ
רוֹ צַ . ֲהָלָכה רבַ ְד בִּ  ָטָ
ה ּכִ ּקָ ּתַ  מּוָרהֲח  ׁשֶ

ַחת ָיְצָאה ַרץ ַ
ד, ֲ
צּוָמה ָהְיָתה ָידוֹ  ִמּתַ ּפָ ם ּוְלַבּסֹוף ַמר ִכיבְ בִּ  ׁשֶ  ְסָפָריו ַ
ל ִנְרּדַ
תּוִחים ֵדי ּתֹוךְ  ַהּפְ ה. נוֹ וּ יּ ִע  ּכְ ֲחלֹומוֹ  רֹוֶאה הּוא ְוִהּנֵ  אֹותוֹ , רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ֶאת ּבַ

יר  לֹא ָבר ַלְמרֹות ֵמעֹוָלםִהּכִ ּכְ ִרים ןבֶ כְּ  ָהָיה ׁשֶ 
ת ֶ
ׂשְֵ ִטיָרתוֹ  ּבְ ְפּתַ , ּפְ  עְוה.
 
ֹמַ ָבָריו־ֶאת ִלׁשְ ְצַטֵ
ר ַאל: "ּדְ ַסק ַ
ל ּתִ הֹוֵצאָת  ַהֲהָלָכה ּפְ ַחת ׁשֶ י, ָיְדךָ  ִמּתַ  ּכִ

י ֲאִני ְוַאף. הֹוֵריָת  ָיֶפה ךְ  ֲהָלָכה ָקַבְעּתִ ֵסֶפר ּכָ ׁשּובֹות ּבְ י ַהּתְ ּלִ ִס  ׁשֶ לֹוִני ןּמָ ּבְ , ּפְ
ן י". ַנַחת הוֶ ְר ִת וְ  םׁשָ  ַ
ּיֵ 
  ַרּבִַ ְפָלא ֵמֲחלֹומוֹ  ִהְתעֹוֵרר ְיהֹוׁש. 
ם, ַהּנִֶ ְתּפָ . רּוחוֹ  ַוּתִ

ָבר ִאיׁשֹון ָהָיה ַהּדָ ַרר חּוץבַּ , ַלְיָלה ּבְ ֶבֶגד ׁש בוּ לָ  ָהָיה ְוהּוא ַ
ז ֹקר ׂשָ יִתי ּבְ ק ּבֵ  ּדַ
ְלַבד יבּות ְלָכךְ  ִיֵחס לֹא הּוא אּוָלם, ּבִ ל ְלֵביתוֹ  ָלרּוץ ּוִמֵהר, ֲחׁשִ ן ׁשֶ ּיָ י ַהּדַ  בּ יְ לֵ  ַרּבִ

ֵדי ן ּכְ ֵסֶפר ְלַ
ּיֵ ׁשּובֹות ּבְ ל ַהּתְ ָהָיה רֵפ סוֹ  ם"ַת ֲח ַה  ׁשֶ ן. ֶאְצלוֹ  ׁשֶ ּיָ  ֶנֱחַרד ַהּדַ
ק ָהַרב ֶאת ִלְראֹות ּפֵ יתוֹ  ַ
ל ִמְתּדַ 
ת ּבֵַ ׁשְ ֶחֶרת ַלְיָלה ּבִ יוְ , ְמא. 
  ַרּבִַ ר ְיהֹוׁש.  לוֹ  ִסּפֵ

ו .לֹומוֹ ֲח  רבַ ּדְ  ֶאת ַנִים  ִמֲהרוּ  ַיְחּדָ ְ ֶפר,  ֶאת ַח ּתֹ ְפ לִ ַהׁשּ הַהּסֵ ֵרר ְוִהּנֵ י ִהְתּבָ  ֲחלֹום ּכִ
ָבר ָהָיה ֱאֶמת ן קַס ּפָ  רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ְוָאְמָנם ,ַהּדָ   . ֵאָליו רּוחוֹ  בׁשָ ּתָ וַ , ַלֲהָלָכה ּכֵ

  
ַהֲ�לְֹתָך ֶאת ְבָ�ה - )ח, ב( רֹתַהנֵּ ־ּבְ ֵיׁש  ִריםָ� ׁשְ  ׁשִ

ֶפׁש  ּתֵ , ַלּנֶ ּתֵ , ֵ
יַנִים יׁשְ ֵביְק נִ  ינֵ ׁשְ , ָאְזַנִים יׁשְ
הוְ  ַהֹחֶטם ׁש  ָהָאָדם ְוָצִריךְ , ַהּפֶ ֵאּלוּ  ָ
ִריםׁשְ  ְלַקּדֵ

ֵדי  ִאירוּ ּכְ ּיָ אֹור ׁשֶ  )באר לחי רואי(. ַהּתֹוָרה ּבְ
�  

נֹוָרה־ֶאל ֵני ַהּמְ ִ ַר  ְמָפֵרׁש  -  )ח, ג( מּול ּפְ לֶא  י"ׁשּ
ר מּול י ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , ָהֶאְמָצִעי ַהּנֵ בֹות ּכִ ֵהן ֵאּלוּ  ּתֵ

ה ִגיַמְטִרּיָ ר מּולוּ  ּבְ  )מגדנות מרקחים(. ָהֶאְמָצִעי ַהּנֵ
�  

ֹנָרה  ה ַהּמְ ָפסּוק -  )ח, ד(ְוֶזה ַמֲ�ׂשֵ ְרמּוִזים ֶזה ּבְ
ל ָחְכָמה ַה  ִסְפֵרי ֶלךְ  המֹ לֹ ׁשְ ׁשֶ י ַהּמֶ נֹוָרה, ּכִ ַהּמְ
ִדְבֵרי  ָמהְכ ַלָח  ןִסּמָ  ִהיא ים ָהרֹוֶצה ל"ֲחזַ ּכְ ְלַהְחּכִ

נֹוָטִריקֹון הַמֲ�ׂשֵ , ָדרֹוםּבְ  ְמנֹוָרה ךְ נָ ְוִסּמָ  ַיְדִרים
אַמ  המֹ לֹ ׁשְ  לֹוםַה  ָליוָ�  ְלּכָ ָ נֹוָטִריקֹון הְקׁשָ ִמ , ׁשּ
ֵליִמ  יִריםַה  ירׁשִ , תלֶ ֶה קֹ , ׁשְ ִ  )פניני הפרשה(. ׁשּ

�  

ה ֹנָרה הַמֲ
ׂשֵ  ְוֶזה ֶנֱאַמר ָלּמָ ִ ַר  ְמָפֵרׁש ? ַהּמְ י"ׁשּ
ֶהְרָא  בָּ ַה  הוּ ׁשֶ ע ה"ּקָ ֶאְצּבַ ָ  ְלִפי ּבְ ְתַקׁשּ ּנִ ּה  הׁשֶ ּבָ

ה.  ֵתַבת ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר ֹמש+ֶ המֹ  נֹוָטִריקֹון, ְמנֹוָרה ּבְ ׁשֶ
ָ נִ  נוּ בֵּ ַר  עוּ  הְתַקׁשּ  )שם(. הוּ ְרָא ֶה  ְבֶאְצּבַ

�  

ה ֶאת ן ָ�ׂשָ ֹנָרה־ּכֵ ן - )שם( ַהּמְ ה ּכֵ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
ר זּמֵ ְלַר , ִעיםְב ׁשִ  נֹורֹות ְלֶ�ׂשֶ ה ַהּמְ 
ׂשָָ המֹ לֹ ׁשְ  ׁשֶ

ֶלךְ  ְבִעים ַיַחד, ֵנרֹות ְבָ�הׁשִ  ַאַחת ּוְבָכל, ַהּמֶ ׁשִ
ה ְוֵתַבת ,ֵנרֹות הבְּ  ָ�ׂשָ  )החיד"א(. המֹ לֹ ׁשְ  ִגיַמְטִרּיָ

�  

ר ָהיּו ְטֵמִאים  ים ֲאׁשֶ ם"יֲאָנׁשִ  - )ט, ו(ֲאָנׁשִ
ֵאינ נֹוָטִריקֹון ְצַרִיםִמ  ֹוֵסףי לׁשֶ  רֹונוֹ ֲא  ֹוׂשְ ר, ּמִ ֲאׁשֶ

ה םְטֵמִא  ָהיוּ  ִגיַמְטִרּיָ  )פענח רזא(. ִמְצָוה ְלֵמת ּבְ
�  

נּו ְלֵ�יָנִים ה ָלנוּ  - )י, לא( ְוָהִייָת ּלָ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
אֹותוֹ , ֱאלִֹקים ִמיד ְלַהֲ
ִמיד ָצִריךְ  ׁשֶ ִלְפֵני ּתָ
ם ,ֵ�יֵנינוּ   )(אמרי חיים. ָתִמידי ּדִ ְלֶנגְ  ה' ייִת וִּ ׁשִ  ְלַקּיֵ

�  

ֵגר ִמְרָים  ּסָ קחוֹ ָר ֵמ  נֹוָטִריקֹון םיָ ְר ִמ  -  )יב, טו(ַוּתִ
הָ
 יֵּ  הַמ  ֲאָתהָר  ֱאַמר, ׂשֶ ּנֶ ב ֲאחֹתֹו ֵמָרחֹק  ׁשֶ ַתּצַ ַוּתֵ

ה לוֹ ־ְלֵדָ�ה ַמה �ׂשֶָ םָהָ
  ָנַסע לֹא ֶזה ּוִבְזכּות, ּיֵ
, ָים־ַמר ִנְקֵראת םיָ ְר ִמ  ְוֵכן. םיָ ְר ִמ  ֵהָאֵסף ַ
ד
רׁשֶ  ּה ָ
  ָהָיה ּמַ י ְנׁשָ בָּ ַה  ּכִ ק ה"ּקָ ִעם ְמַדְקּדֵ

יִקים ּדִ חּוט ַהּצַ ַ  ּכְ ָלּה  ָזְכרוּ  ּוֵמִאיָדךְ , ָרהֲ
 ַהׂשּ
יָנה ָים ְזכּות ִהְמּתִ ה ׁשֶ ז ְוֵכן, ְלֹמש+ֶ םיַ  ַ
ל ְמַרּמֵ
ֶרת ּנֶ בְּ  ּכִ ל ָרּה ֵא ׁשֶ םִע  ָהְלָכה םיָ ְר ִמ  ׁשֶ , םׁשָ לְ  ּמָ

ֱאַמר ַמִים ׁשֹוןלְ  ַמרוּ  ּנֶ ַמר ׁשֶ ִלי ּכְ  )זרע חיים(. ִמּדְ
�  

ת ָפָרׁשַ ַהֲ�  ּבְ סּוִקים ו"קל לְֹתָך ּבְ ִמְניַ  ּפְ , ויָ�נָ  ןּכְ
ּה  ּבָ ָרה ׁשֶ ל ָהֲ�ָנָוה ִנְזּכְ ה ׁשֶ ִמְניַ  ְוֵכן, נוּ ַרּבֵ  ֹמש$ֶ ןּכְ

י קֹול ִמְניַ  ְוֵכן, ֲ�ָנָוהּבַ  ַרק ִנְלֶמֶדת ַהּתֹוָרה ּכִ ןּכְ
ִאם ָממֹון  )חסדי דוד(. ּתֹוָרה ֵאין ֶקַמח ֵאין ׁשֶ

�  
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ְזַרע ן ּכִ דַֹלח־ְוַהּמָ �ין ַהּבְֵ ד הּוא ְוֵ�ינֹו ּכְ   ּגַ

ן ַרֲחִמים מוֹ  ָהָיה ֶזה, ִעידָס ־ּבֶ ל ׁשְ ל ׁשֶ ּבָ ִמים, יִא 'יָר גִּ לְ ַא ָה  ַהּסַ  אֹותוֹ  ְלָתֵאר לכַ נוּ  לֹא. ֶרךְ ַהּדֶ ־ריׁשַ וִ  ַהּתָ
 
יֹוֵדַ ן, רֶפ ֵס  ּכְ ּכֵ ךְ  ָהָיה ָרחֹוק ׁשֶ 
ָרב ִמְזָרח חֹוקְר כִּ  ִמּכֲָ י לֹוַמר יֹוֵתר ְוָנכֹון, ִמּמַ ל ָהָאֶרץ־םַ
  ָהָיה ּכִ  ׁשֶ

יד. ֵלב־רָה ְט וּ  ָהָיה ַמִיםׁשָ ־ְיֵרא אּוָלם, ׁש ַמּמָ  ל ָהָיה ַמְקּפִ ּלֵ ָראּוי,  ְלִהְתּפַ מֹונֶ ים לִּ ּמִ ַה  ֶאת רֹאִלְק ּכָ , ָמעֹות הּכְ
ֶאת ַלְמרֹות ן ׁשֶ ּבָ י ֵהִבין לֹא ר. ִלי אֹוָתן ַלֲהגֹות ִהְצִליַח  ּוְבֹקש+ִ יו־ֶאת רּבֹ ׁשְ לִ  ִמּבְ ּנָ ַמר, ׁשִ ה ַ
ל ְוׁשָ  ַקּלָ

ַבֲחמּוָרה ד תימוּ ִמ ְת בִּ . ּכְ בֹוד ִיֵחס, הלָ וֹ ּגְ ָכל ַמֲ
ִריץ ָהָיה ְואֹוָתם, ַהּתֹוָרה יְוִלְגאֹונֵ  ַלֲחָכִמים ָ
צּום ּכָ . ִלּבוֹ ־ּבְ
ת יִמּדֵ  ּבָ בַּ  ׁשַ ׁשַ ים היָ ָה , ּתוֹ ּבְ ֶנֶסת־ֵביתלְ  ָלבֹוא ַמְקּדִ ין, ַהֵהיָכל גֹותְדֵר ַמ  מּול ְמקֹומוֹ  ֶאת ּתֹוֵפס, ַהּכְ  ּוַמְמּתִ

ה ּיָ ִצּפִ רּוָכה ּבְ ל תוֹ יָּ לִ ֲ
 לַ  ּדְ ן ׁשֶ ְרׁשָ ֵדי, ַהּדּוָכן־ֶאל ַהּדַ את ּכְ אוֹ  ֶאת ָלׂשֵ ָ ְפֵני ַמׂשּ ֱאָסִפים ּבִ  ֵהִבין לֹא רֹבלָ . ַהּנֶ
ה ּתֶֹכן ֶאת ַרֲחִמים ָרׁשָ ֵבק יוָפ וּ ּס כִ בְּ  אּוָלם, ַהּדְ ֲחָכִמים ְלִהּדָ יו ְוֵליָהנֹות ּבַ 
ִין ּגֹוֵרַ
  ָהָיה לֹא, ּתֹוָרָתם ִמּזִַ 

ָר  ּתֹם ַ
ד ֵמַהּנֹוֵאם ל ֶאתץ ּמֵ ְוִא , תוֹ ׁשָ ּדְ יו ּכָ ּלֹא חּוׁשָ דלְ  ׁשֶ ה ַאף ַאּבֵ יו ַהּיֹוֵצאת ִמּלָ בַּ  ֶזה ָהָיה. ִמּפִ ׁשַ  תּבְ
ָר  ֹקֶדׁש  ַהֲ
  תׁשַ ּפָ ר, לְֹתךָ ּבְ ֲאׁשֶ יׁש  ֶהָחָכם ּכַ ָר  ֶאת ִהְקּדִ ִעְנָין תוֹ ׁשָ ּדְ חֹון ּבְ ּטָ ִמיָמה הנָ וּ מֱא ָה וְ  ַהּבִ , ה'בַּ  ַהּתְ

ְדָבָר  ְוִהְרִחיב ק ַהּצֶֹרךְ  ַ
ל יוּבִ חֹוןבִּ בַּ  ְלִהְתַחּזֵ י ּטָ בָּ ַה  ּכִ ׁשֵ , לכֹּ לַ  ּוְמַפְרֵנס ןזָ  הּוא ה"ּקָ זָּ  םּכְ  ֲאבֹוֵתינוּ  ֶאת ןׁשֶ
רּמִ בַּ  ם ּוִמי, ןּמָ ַה  ְיֵדי־ַ
ל ְדּבָ ָ ׂשּ ֵטי ְרָהִבים־לֶא  ּפֹוֶנה ְוֵאינוֹ  ּה'בַּ  ִמְבַטחוֹ  ׁשֶ ְבָטח, ָכָזב ְוׂשָ ַה  לוֹ  מ. בָּ ׁשֶ  ָיזּון ה"ּקָ

ַנת ִליֵדי ִיְצָטֵרךְ  ְולֹא ַהְרָחָבהבְּ  אֹותוֹ  ָר  ֶאת. ָוָדם רׂשָ בָּ  ַמּתְ ל תוֹ ׁשָ ּדְ ּבֵ ּיֹות ֶהָחָכם ּתִ ַמֲ
ׂשִ , ָנִאים ִליםׁשָ ּוְמ  ּבְ
ִליָצה ְדַברכִּ  ְדָרׁש  לֹא" ַהּמְ א רִעּקָ  ַהּמִ ה ֶאּלָ 
ׂשֲֶ ן ַהּמַ ּכֵ ֹוְמִעים ֵלב ֶאת ִלְמׁשֹךְ  ןִנּתָ  לֹא", ׁשֶ ְדָרׁשֹות ַהׁשּ  ּבִ

ּקֹות פֹות ֲ
מ. אֶא , ּוְמַ
ּיְ יּ בְּ  ּלָ דֹות ֹותַמֲ
ׂשִ כֹות ְוַאּגָ ב־ֶאת ַהּמֹוׁשְ ּקֹות ְדרוּ ָח  יוּוְדָבָר , ַהּלֵ ֹוְמִעים ְלֵלב ֲ
מ.   .ַהׁשּ

ה ָרׁשָ ָמה ַהּדְ ּיְ ָבר ֶזה ִהְסּתַ ַחת ֲ
ַדִין נֹוַתר ַרֲחִמים אּוָלם, ִמּכְ ּפָ ַה  ּתַ ה ִמּתֶֹכן ְמֹאד ְמַ
ט. ּה ָת ָ
 ׁשְ ָרׁשָ  ַהּדְ
ה ּכָ יג ִהְצִליַח  ָהֲאר. ִ ֹמחוֹ  ִנְקַלט ֶאָחד רבָ ּדָ  אּוָלם, ּוְלָהִבין ְלַהׂשּ יָון. ּבְ ֶהָחָכם ּכֵ ׁש  ׁשֶ ּמֵ ּתַ 
ִמים ִהׁשְָ  ֹותבּ ַר  ּפְ

ֹ בַּ  חֹון ַבחׁשְ בִּ  ֶהֱאִריךְ , ח"ַט בָּ  ֶרׁש ׁשּ ּטָ בַּ  ַהּבִ ָ ַה  ֶאת חְוׁשִ ר ה'בַּ  ַהּבֹוֵטַח  ֶאת ֵנס־ַ
ל ֶהֱ
ָלה, ה'בַּ  ִמְבַטחוֹ  םׂשּ  ֲאׁשֶ
ל ַמֲ
ָלתוֹ בְּ  ְוִהְפִליג, וּ ְיסֹוְבֶבנּ  ֶחֶסד ּתֹם ַההֹוֵלךְ  ׁשֶ ַטח ךְ לֶ יֵ  ּבַ ה ֵאפֹוא ּבוּ ַס  יוּפָ ַ
 ְר ׂשַ  ְוָכל, ּבֶ  ריצִּ ַה  ִביבְס  ַ
ּתָ
ל ַטח' ׁשֶ ִדיע ןוָ יכֵּ  ַאךְ . 'ּבֶ ּיְ ְלׁשֹון ָתיווֹ ׁשֶ ֶדׁש ־ּבִ ֲהֵרי, ָ
טֹותמ.  ָהיוּ  ַהּקֹ ם ׁשֶ ה ִמּלֹות ֶאת ּגַ ִפּלָ ְמ  ַהּתְ  ְולֹא ַ
טּכִ

י תוֹ ימוּ ִמ ְת בִּ  ַרֲחִמים הּמָ ּדִ , ןָר וּ ׁשּ ַא לְ  ֵהִבין ן ֶהָחָכם ּכִ ּוֵ ְדָבָר  ִהְתּכַ הּמִ ַה  ֶאל יוּבִ , אח'ּטַ בַּ ְת 'יִ  ָהַ
ְרִבית ּלָ
ֹוֵכב ָאָדם הָת עוּ ָמ ׁשְ ּמַ ׁשֶ  ְמנּוָחה ַהׁשּ תוֹ  ּבִ ִמּטָ ר. ִלְמָלאָכה ַ
ְצמוֹ  ַמְטִריַח  ְוֵאינוֹ  ּבְ ָרט ַרֲחִמים ִחּבֵ , טָר ְפ לִ  ּפְ

ה ָהֵ
ֶגל ְוָיָצא, ִעְנָיןלְ  ִעְנָין ֵצֵרף ה: "ַהּזֶ יִתי ָלֵצאת ָצִריךְ  ֵאיִני ךְ לַ יֵא וָ  ֵמַ
ּתָ יְמ בִּ  ְוִלְטרַֹח  ִמּבֵ הּקָ ַה  ַלאְכּתִ  ׁשָ
ל ַסּבָ זּוי ּכְ ֳחָרת ִמּיֹום ֵחלָה . ּבָ ִדְבֵרי ח'ּטַ בַּ ְת 'ֶא , ַהּמָ ב ֶהָחָכם ּכְ ּכַ ִתי ְוֶאׁשְ ִמּטָ ַמִים־ּוִמן, ְמנּוָחהבִּ  ּבְ ָ  ָיִביאוּ  ַהׁשּ

ַהְרָחָבה ִתיָס נָ ְר ּפַ  ֶאת ִלי ה ָאַמר". ּבְ ב ְלַאַחר. ְוָ
ׂשָ ָ ׁשּ ית ׁשֶ ֶנֶסת־ִמּבֵ ת ַהּכְ ִפּלַ ָנה, ִמְנָחה ִמּתְ ד ַרֲחִמים ּפָ  ִמּיָ
ֵני. ְיצּועוֹ ־ַ
ל ְוָ
ָלה ְלֵביתוֹ  יתוֹ  ּבְ טּוִחים יוּ ָה וְ , ִלְקָראתוֹ  ָחְרדוּ  ּבֵ י ּבְ  וֹ לּ  הַמ  ןכֵּ ׁשֶ , טֹובבְּ  ָחׁש  ֵאינוֹ  הּוא ּכִ


ה ְוִלְמנּוָחהָ ׁשָ 
ֵליֶהם ּבְֲ ה ְלָהֵסב ׁשֶ ּדָ .
 ית ַלּסְ ִליׁשִ ְ י םיָ
 גִּ ְר ִה  ַרֲחִמים אּוָלם, ַהׁשּ , ָמהוּ אְמ  לוֹ  ֵאַרע לֹא ּכִ
א הּוא ֶאּלָ ה ָ
סּוק ׁשֶ ִקּיּום ַ
ּתָ ה ָרץֲ
 ַהנַּ  ֶהָחָכם ִצּוּוי ּבְ ּוָ ּצִ בוֹ ִמׁשְ ־ַ
ל ח'ּטַ בַּ ְת ִה 'לְ  ׁשֶ ָכךְ  תוֹ ְוִלְזכּ  ּכָ  ְלַפְרָנָסה ּבְ

ַפע ׁשֶ ֹמַ
  ִמְצָוה ֲהֵרי... "ּבְ ְבֵרי ִלׁשְ ְתִמימּות ָאַמר", ֲחָכִמים ּדִ ֶהָחָכם ְוֵכיָון, "ֵלב־ׁשֹוֵבת ּבִ  ְוָאַמר ָיַ
ץ ׁשֶ
ם ֲהֵריִני, אח'ּטַ בַּ ְת 'יִ  ן ׁשֹוֵכב ֲאִניוַ  -  אח'ּטַ בַּ ְת נִ  דאֶ
 ּקַ 'וַ , זֹאת ְמַקּיֵ ַרְקּדָ א ְמנּוָחהבִּ  ּפְ   ". יוֹ וּ וּ צִ  רַאַח  ּוְמַמּלֵ

ם ֵני ּגַ יתוֹ  ּבְ ל ּבֵ ִמיִמים ָהיוּ  ַרֲחִמים ׁשֶ ִרים ּתְ מֹוהוּ  ִויׁשָ ְבקּות ַ
ל מּוִניםֲא  יוּ ָה ַאף ֵהם וְ , ּכָ יִקיםצַּ בַּ  ִהּדָ  ּדִ
ְבֵריֶהם לכָ וְ  יַני ֹוָרהתכְּ  וּ בֶנְחׁשְ  ּדִ פוּ . ִמּסִ ּתְ ם  ֵאפֹוא ׁשִ ּלָ הּכ. ּלָ .
 יׁשוּ , ַרֲחִמים ִעם ּפְ  ַמַאְכֵלי ֶאת לוֹ  ִהּגִ

ה ּדָ .
 ית ַהּסְ ִליׁשִ ְ תוֹ ־לֶא  רׁשֵ ַהיְ  ַהׁשּ ינוּ , ִמּטָ יַצד ִלְראֹות ְוִהְמּתִ ת. רבָ ּדָ  ִיּפֹל ּכֵ ּבָ ַ ָבר ֶזה ָיְצָאה ַהׁשּ ְיָלה, ִמּכְ  ַהּלַ
ַרס ָנָפיו ֶאת ּפָ ֶמֶרץ ׁשֹוֵקד םְוַרֲחִמי, 'ירַאְלגִּ  ַ
ל ּכְ  ַהּבֶֹקר. 'ִמְבַטחֹו' קֹוםְמ בִּ  ּוַ
 קׁשָ וְ , ֶהָחָכם יוּ וּ צִ  ִקּיּום ַ
ל ּבְ
י, אֹור ָתה יֹום ּוְכִמּדֵ ּתוֹ  ִנּסְ יַאת וֹ ִלְמַלאְכּת  ָלקּום ְרזוֹ ְלזָ  ִאׁשְ ְנׂשִ ָ  ּבִ ֶאְמָצעּות אֹותַמׂשּ ֱאָמן ֲחמֹורוֹ  ּבְ  אּוָלם, ַהּנֶ

ת ָמׁש  לֹא ַרֲחִמים ּטָ י. "וֹ ִמּמִ י ּבִ ְעּתִ ּבַ י ,ִנׁשְ אן ָאזּוז לֹא ּכִ ן ַ
ד, י'ִת חוּ ּטְ בַּ ְת 'ִה  ֶאת ַאְפִסיק ְולֹא ִמּכָ ַזּמֵ ּיְ  ִלי ׁשֶ
בָּ ַה  ְראוּ  ְועֹוד, "יֹוֶקֶדת הנָ וּ מֱא  ִמּתֹוךְ  ָאַמר", יַת נוֹ זוֹ ְמ  ֶאת ה"ּקָ ֶכם ּתִ ּלְ ה ּכ. ּמָ ְבֵרי ֶנֱאָמִנים ּכַ  ַהֲחָכִמים ּדִ

ה ֶהם ְלַהֲאִמין ָצִריךְ  ְוַכּמָ ָכל ּבָ ר עֹוֶדּנוּ ". ֵלב־ּבְ ְמעוּ  ּוְדִפיקֹות, ְמַדּבֵ ֵני ֵאּלוּ  ָהיוּ . ֶלתּדֶ בַּ  ִנׁשְ  ֵביּתֹוׁשְ  ִביםְר ַ
  ׁשְ
ְקׁשוּ , ָהִעיר ּבִ ךְ  םָר מוֹ ֲח  ֶאת רכֹּ ׂשְ לִ  ׁשֶ ם יֹום אֹותוֹ  ְלֶמׁשֶ 
ר ֵ
ִצים ֲחִטיַבת ְלׁשֵַ ּיַ בֵּ ־ַ
ל ִעיָרהָה  םָת ָא בָ ֲה וַ  ּבַ  יּגַ

יָון. רמוֹ ֲח ַה  ָמה, ִמְבַטחוֹ  קֹוםִמּמְ  ָמׁש  לֹא ַרֲחִמיםׁשֶ  ּכֵ 
ַלת ִסּכְֲ ִית־ּבַ ִכירּות ְסכּום ֶאת ֶמדצֶּ ַה  ִעם ַהּבַ ְ , ַהׂשּ
ם ָיְצאוּ  לוּ ְוַהלָּ  עֹות. ְלַדְרּכָ ָ זוֹ  ָנְקפוּ  ַהׁשּ ה. יבִר ֱ
 ֶה וְ  ָהַלךְ  ְוַהּיֹום, זוֹ  רַאַח  ּבְ ְמעוּ , ֶ
ֶרב ִלְפנֹות ְוִהּנֵ ֵני ׁשָ  ּבְ

ִית ל ֶרתכֶּ ַהּמ.  תוֹ יָר ִע נְ  ֶאת ַהּבַ ֱאָמן םָר מוֹ ֲח  ׁשֶ י ָראוּ  םָת יָא לִ ְפ לִ . ִלְקָראתוֹ  ְוָיְצאוּ , ַהּנֶ  ַלֲ
ֵיָפה ָ
מּוס רמוֹ ֲח ַה  ּכִ
ִמְטָ
ן ֵבד ֵ
ִצים ּבְ ֵני אּוָלם, ּכָ ֹאֶפק ִנְראוּ  לֹא ִביםְר ָהַ
  ׁשְ ֵני ִהְכִניסוּ . ּבָ ִית ּבְ ִניָמה רמוֹ ֲח ַה  ֶאת ַהּבַ  ּוְלַאַחר, ּפְ

ּפָ  יָה  ְלַגּלֹות ִנְדֲהמוּ , ֵמַהֲחמֹור ָדהבֵ ַהכְּ  ִציםֵ
 ָה  ֲחִביַלת ֶאת ְרקוּ ׁשֶ ְחּתֶ ָבה ּתַ ֵבָדה ּתֵ יָקה ּכְ ּסָ ְמ ַה , ְוַ
ּתִ  הכ.

ָפרָ אֹוָצר ְמֵלָאה ְוִהיא, בַר  ּבְ ל ָ
צּום ּבְ ִליּ  טֹובֹות ֲאָבִנים ׁשֶ א. "ֹותּוַמְרּגָ ֵני יקוּ ִע זְ ִה "! ַאּבָ ִית ּבְ  ֶאת ַהּבַ

יַ
  אֹוָצר ֵאיֶזה ְרֵאה, "'ַח ּטֵ בַּ ְת ּמִ 'ַה  ַרֲחִמים ְיָתה ֵאֵלינוּ  ִהּגִ ְזִריזּות". ַהּבַ תוֹ  ַרֲחִמים ָקַפץ ּבִ ּטָ  ִניםָפ ּובְ , ִמּמִ
ם רֹוִאים: "ָקָרא ִנְלָהבֹות ה? ַאּתֶ ם  ִהּנֵ םּגַ ים ַאּתֶ ה ְמַגּלִ ּמָ דֹוִלים ּכַ ְבֵרי ּגְ הּוא ּוִמי ,ַהֲחָכִמים ּדִ  'ַח ּטֵ בַּ ְת 'ִמ  ׁשֶ

ם ל זֹוֶכה, 'הבַּ  ִמְבַטחוֹ  ְוׂשָ דוֹ  ְלַקּבֵ אְח ה.  ָהאֹוָצר". לָ
ָמ וְ  חַר טֹ  ְללֹא ְוַהְמֵלָאה ָהְרָחָבה ִמּיָ ְמִהירּות ּבָ ה ּבִ ִפּנָ  ּבְ
ֶרת ִית ּוְבֵני, ִנְסּתֶ ינוּ  ַהּבַ ֵני ִעם ֵאַרע ָמה ָלַדַ
ת ִהְמּתִ ָ  ִביםְר ָהַ
  ׁשְ ׂשּ ה .רמוֹ ֲח ַה  ֶאת ְכרוּ ׁשֶ ֵרר ְוִהּנֵ י ,ִהְתּבָ  ּכִ

נַ  ְ 
ר ֲהרּוִגים ִנְמְצאוּ  םיִ ַהׁשַּ ּיַ ִפי ְלַאַחר, ּבַ ּכְ ְרֶאה ׁשֶ ה ְמִריָבה ְרָצהּפָ  ַהּנִ יֵניֶהם ָקׁשָ , ָהאֹוָצר ְמִציַאת ִעם ּבֵ
נַ  ְ ְצֵ
י ֶזה־ֶאת ֶזה ִהּכוּ  םיִ ְוַהׁשּ ְפחוּ  ַ
ד ָמֶות ּפִ ּנָ ּמָ  םָת ָמ ׁשְ נִ  ֶאת ׁשֶ גַּ  ַלְמרֹותוְ . קֹוםּבַ ל וֹ לּ ְלגַּ ׁשֶ  ַרֲחִמים ׁשֶ

ךְ  א, ֶוֱאמּוָנתוֹ  תוֹ ּמָ ת. בְּ  נֹוַתר, ֹוָבהטלְ  ָ
ָליו ִהְתַהּפֵ ה ֶאּלָ 
ּתַָ ּמֵ ים ַבעָק  ךְ לַ יֵא וָ  ׁשֶ , ָהִעיר ַחְכֵמי ִעם ֹוָרהּת לַ  ִעּתִ
ךְ  ַמן ּוְבֶמׁשֶ ּתֹוָרה ָיפֹות ְיִדיעֹות ש+ִלְרכֹּ  ָזָכה ַהּזְ ֱאָמר ֶאת םְוִקיֵּ , ּבַ ְלמּוד הָיֶפ " ַהּנֶ ֶרךְ  ִעם ּתֹוָרה ּתַ � ץ".ֶר ֶא ־ּדֶ

  
  

י ַטם ֵמַרְצֶפְרט ַרּבִ ְרׁשְ לֹום ֱאִליֶ�ֶזר ַהְלּבֶ   הי"ד ׁשָ

 ט"ז בסיון תש"ד ַהִהּלּוָלא ְליֹום
  

נוֹ  י ּבְ ִ ׁשּ ִ ל ַהׁשּ ים יֵר בְ ּדִ "ַה  ׁשֶ ְנז" ַחּיִ ָאַמר, ִמּצַ 
ל ׁשֶַ 
ָניו תַ
 בְ ׁשִ  ֵהם ּבָ ַבעכְּ  ׁשֶ ֶהם תְראוֹ ַמ  ׁשֶ ּבָ ף ׁשֶ ּקֵ ּתַ  ִמׁשְ
יסוֹ  ןַת ֲח וַ , ָהעֹוָלם ִזיו י ּגִ ַכי ַרּבִ  ְטֶבְרְסִקי ּדֹב ָמְרּדְ
יר. לוּ ּפ יְ ַט יְס נִ ְר הוֹ ֵמ  תוֹ  ֶאת ִהְסּתִ ּלָ ד. ּתֹוָרה ּגְ  ּוְבַחג, ּבַ

ּכֹות  ֹוָאהׁשּ בַּ  ַהּמֹוֵקד־ַ
ל ָ
ָלה ֶטֶרם ָהַאֲחרֹון ַהּס.
בֶ  יֹותוֹ ְה בִּ  א, ב"פ ןּכְ ׁש  ֶאָחד ֵאָליו ּבָ ֵרךְ  ּוִבּקֵ  ְלִהְתּבָ

ְרפּוָאה ים ִיּסּוִרים בֶק ֵ
  ּבִ ָחׁש  ָקׁשִ ֵמָ
יו ׁשֶ , ַאַחר ּבְ
ִביָנה ָאַכלׁשֶ  ָנה ּגְ י הַנֲ
נָ . ְיׁשָ ֶלא הַמ : "ָהַרּבִ ה ּפֶ ַאּתָ  ׁשֶ

ִבְטְנךָ  ָחׁש  ִביָנה הּוא ְמֹפָרׁש  ז"ַט  לֹאֲה וַ ? ּבְ ּגְ ָנה ׁשֶ  ְיׁשָ
אוּ ". ּוףגּ לַ  הָקׁשָ  ּלְ ל ִהְתּפַ יםַהְמס.  ּכָ ֶהם, ּבִ  ָהיוּ  ּבָ

ְלִמיֵדי ְפָלִגים ֲחָכִמים־ּתַ ָ לַ  ְוִנּסוּ , מ. ֵכר ְואׁשּ  ֵהיָכן ְלִהּזָ
ְבֵרי  ָרָאה. ז"ַהּטַ ּדִ  ְיִריַדת ַ
ל ֶנֱאַנח םָת כָ בוּ ְמ בִּ  ּוְכׁשֶ

ם, ַהּדֹורֹות ּגַ אֹוִנים ׁשֶ ְפָלִגים ּגְ  ֶאת זֹוְכִרים ֵאיָנם מ.
ֹפָרׁש ַה  ז"ַהּטַ  יֹוֶרה ּמְ  ָקָטן־ְסִעיף א"ק ןִסּמָ  ֵדָ
ה־ּבְ
ַפע"ַה  ֶאל ּוָפָנה ,ד' ֶ ים ׁשּ לֹויְ " ַחּיִ ב ְנּבּוְרגזֵ ִמּקְ ׁשַ ּיָ  ׁשֶ

ָסמּוךְ  ב: "ְוָאַמר, לוֹ  ּבְ ה חֹוׁשֵ ֵאיִני ַאּתָ  יֹוֵדַ
  ׁשֶ
ע? ָמהוּ אְמ  בִּ  ְלךָ  ּדַ ְלַח  ַ
ל ָסמּוךְ  יֹוִתיְה ׁשֶ , ינִ ְת חוֹ  ןׁש.

י י ָלַמְדּתִ ְבָהק םָחכָ  ִמּפִ ְלִמיד מ. ַמח'ַה  ּתַ , 'קֶד צֶ  ּצֶ
י ְלּתִ ּנוּ  ְוִקּבַ ין יַח נִ ְלָה  גַה נָ ". ֹותבּ ַר  ִמּמֶ ִפּלִ ם נוּ ַרבֵּ  ּתְ  ּתָ

ֲחזָ  ַ  תַר ּבַ יר, ץ"ַהׁשּ 
ם ְוִהְסּבִַ י מוֹ ְע ַט  ֶאת ּפַ ה ּכִ  עֹוׂשֶ
ן ׁש  ּכֵ א ֵמֲחׁשָ ּמָ ׁש  ָאז ֵאָליו ָיבֹואוּ  ׁשֶ ָרָכה ְלַבּקֵ  ּבְ

ִמיַ
ת הוּ ידוּ ִר ְט יַ וְ  הְוֵ
צָ  ְ ה תַר זָ ֲח  ִמׁשּ ִפּלָ 
ם. ַהּתְַ  ּפַ
ְקׁשוּ  ּנוּ  ּבִ ר ִמּמֶ ְבֵרי ַ
ל ֶהְסּבֵ ַסְנֶהְדִרין ל"ֲחזַ  ּדִ  ּבְ

יַח  ׁשִ ַהּמָ א ׁשֶ ֶהּסַ  ּבָ ָרֵאל םַ
  לֹאֲה וַ , ַ
תַהּדַ ־חּבְ  ִיׂשְ
ִכלְ ֹואֹו ְלב הְמַצּפֶ  יר? ֵ
יַנִים־יֹוןּבְ י, ְוִהְסּבִ ֱאֶמת ּכִ  ּבֶ

יִניםַמ  יַח ּמָ לַ  ְמּתִ ֵדי ׁשִ ְגַאל ּכְ ּיִ רֹות אֹוָתנוּ  ׁשֶ  ֵמַהּצָ
יָאתוֹ  רִעּקַ אּוָלם , ְוָהְרִדיפֹות  ָחְכָמה ְלַהְרּבֹות ִהיא ּבִ

ֱאַמר ּנֶ י  ׁשֶ 
ה ָהָאֶרץ הָא לְ ָמ ּכִָ  חֶהּסַ  בׁשָ ְח נֶ  ְוָלֵכן, ּדֵ
י, ַ
תַהּדַ  הּצִ בַּ  ּכִ ּיָ יַח ּמָ לַ  ּפִ    ..ּה.ַ
ְצָמ  ַ
תַהּדַ  ָרהֵס ֲח  ׁשִ

  
שני גדולי ישראל היו בשם הזהה רבנו ַּבְחֵיי, או ַּבְחַיי 

חייא' או ַיְחָיא; ובפי ־שהוא קיצור השם בחייא דהיינו 'בן
האשכנזים ְּבַחַּיי וייתכן שהוא קיצור השם ְּבַחְיֵאל. שניהם 
חיו בסרגוסה שבספרד, אבל מרחק שנים היה ביניהם. 

פקודה שחי בתקופת תור ־ןהראשון הוא רבנו בחיי אב
הזהב ונפטר בשנת ד'תת"פ, והוא בעל "תורת חֹובֹות 
הלבבות" שנקרא גם "חֹוַבת הלבבות". והשני הוא רבנו 

חלואה תלמיד הרשב"א, שנפטר בשנת ה'נ"א, ־בחיי אבן
התורה הנודע בשם 'מדרש רבנו ־והוא מחבר הפירוש על

ואמונה,  בחיי', וכן חיבר את "כד הקמח" ובו דרשות מוסר
עם פירוש ספר איוב, יונה ומגילת אסתר, וכן חיבר 

ארבע" בדיני סעודה וסעודת הצדיקים ־"שולחן של
ופירוש על מסכת אבות. שגור בפי כל לומר,  ,לעתיד לבוא

כי שם אביו של רבנו בחיי השני הוא אשר, שכן כך נכתב 
כן זחלתי ואירא ־התורה: "על־בהקדמת הפירוש על

בן אשר, בחנתי כי הכל הבל, ראיתי כי יש  לנפשי אני בחיי
בחכמה וכו'". ומכאן נוצרה הטעות כי הכוונה לרבנו אשר 
ב"ר יחיאל, ובכך הכניסו את רבנו בחיי בין שמונת בניו 
של הרא"ש, אולם החיד"א כתב שהדבר אינו נכון, שכן 
מעולם לא הזכיר רבנו בחיי את הרא"ש כאביו ולא את 

'צדה לדרך' שמזכיר את שמונת בני בניו הרבנים, וגם בעל 
הרא"ש, לא מזכיר ביניהם את רבנו בחיי, ואם היה הרא"ש 
אביו לא היה מזכירו רק בדרך אגב ר' אשר, אלא היה 

לפרשת  ומזכירו בכבוד. אולם דבר פלא נמצא בפירוש
השבוע, פרשת בהעלותך, שם כותב רבנו בחיי בפירוש 

אדוני  –ך "אא"ז" "מפי א"א ר' נתן". היו שהגיהו משום כ
אדוני אבי, אולם קשה לומר כן.  –אבי זקני, במקום א"א 

ומסיבה זו כתבו כמה חכמים, שבאמת שם אבי רבנו בחיי 
היה ר' נתן, ובהקדמה שכתב "אני בחיי ב"ן אשר בחנתי כי 
הכל הבל", הכוונה ב"ן בנוטריקון והוא 'בן נתן', ותיבת 

ר בחנתי כי הכל אשר אינה השם ָאֵׁשר, אלא הכוונה ֲאֶׁש 
הבל, והיא מחוברת למטה. אולם יש שדחו טענה זו, כי 
  בכל הדפוסים לא מסומנת תיבת ב"ן בגרשיים כנוטריקון. 

  

�תַ  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות

 הערוך שבביתכם.  שולחן השבת -' 'שבת טיש", בעזרת ה' יתברך, ניתנת לכם בזאת האפשרות לפרסם בו את תמונת השבת טיששל " הרביעילקראת הוצאת הכרך  לקוראים הנכבדים!
  " ומחדירה אווירה קדושה של שבת קודש באלפי בתים בישראל. שבת טישרבים מהקוראים נהנים לראות את תמונת שולחן השבת שלהם, מפארת את שלושת הספרים הקודמים של "

  . תינתן עדיפות כמובן, לתמונות בהן יופיעו ספרי "שבת טיש" על השולחן. gmail.com 5806777@:, ולשגר אלינו בדוא"ללרוחב ש לצלם את התמונה של שולחן השבתי
  ויה"ר שנזכה בקרוב ל"יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים".

  



 

 

  

ה י ְבֹמש$ֶ �ְבּדִַ ר ּבְ   ּוַמּדּוַ� לֹא ְיֵראֶתם ְלַדּבֵ

אֹוֵני ֵלידוֹ ִמגְּ  
ל היָ ָה , ַהּדֹורֹות ּגְַ ן ֹותצְק " ּבַ י", ַהֹחש+ֶ  ָהְיָתה תוֹ גָ ָה נְ ַה . ְטִריִמּסְ  ַהּכֵֹהן בּ יְ לֵ  ַאְרֵיה ַרּבִ
ל ְוָ
ַמד, ְוֵאיָתָנה יָפהּקִ ּתַ  ָמר־ִמּכָ רּוָפה ְוַהֲהָלָכה ַהּתֹוָרה חֹומֹות תֶא  רצֵּ ְלבַ  ִמׁשְ יתֵר , ָהֵהם ִמיםיָּ בַּ . ַהּצְ  אׁשִ

ל ְוַדְעּתוֹ , ָהיוּ  תַהֲחִסידוּ  ְיֵמי 
ל ׁשֶַ צ ּבַ ל םיֶה ֵת יכוֹ לִ ֲה ֵמ  נֹוָחה ָהְיָתה לֹא ֹות''ַהּקְ יָון, יםֲחִסיִד ַה  ׁשֶ ָחַרד ּכֵ  ׁשֶ
ל ּנּוי ִמּכָ ֹסֶרת ׁשִ רּוָפה ֵמַהּמָ ְתקּוַפת ֶאָחד ַלְיָלה ֶזה ָהָיה. ּדֹור־ִמּדֹור ַהּצְ ָבר ַהֹחֶדׁש  ֲחִצי, הׁשֶ ּקָ ַה  ַהֹחֶרף ּבִ  ּכְ
יַ
  לוֹ  ְוָ
ַבר ָחַלף ָכל. וֹ בּ ׁשֶ  ז"ט ֵליל ְוִהּגִ ילֹות אֹוָתם ּבְ 
ְברוּ  ַהּלֵָ ָבָנה ִנְרֲאָתה לֹא ׁשֶ , רָקצָ  ְזַמןלִ  לֹא ֲאִפּלוּ  ַהּלְ
ְמָנע־ּוִמן ׁש  ֵאפֹוא ָהָיה ַהּנִ ָבָנה תֶא  ְלַקּדֵ אֹותוֹ . ַהּלְ ן ַלְיָלה ּבְ ּמֵ ָרֵאל אֹוֵהב"ָה  ִהְזּדַ ָטא" ִיׂשְ  ִעירָה  ֶאל ֵמַאּפְ

יו, ְטִריְס  ׁשָ ּמְ אוּ  ּוְמׁשַ רוֹ ְלבַ  ּבָ ְ י ׂשּ ַמִים ּכִ ָ ֲהרוּ  ַהׁשּ בָ  ִהְתּבַ ּה 
.  אלוֹ ְמ בִּ  זֹוַרַחת ָנהְוַהּלְ יקצַּ ַה  ִהְצַטֵ
ר. ּזָ 
ל ּדִַ 
ָחְמָקה ּנוּ  ׁשֶ ְצָוה ִמּמֶ ׁש  ַהּמִ ָבָנה תֶא  ְלַקּדֵ ים ֵאין ןכֵּ ׁשֶ , ּה ָד ֲ
 מוֹ בְּ  ַהּלְ ׁשִ א אֹוָתּה  ְמַקּדְ  ַהֹחֶדׁש  ַמֲחִצית ַ
ד ֶאּלָ

ְלַבד ַדף ִהְקִריאוְ  ַסְנֶהְדִרין תכֶ ַמּסֶ  ָנַטל מֹוָצאכְ וּ , ּבִ ָרָכה ֶאתוְ  ֹחֶדׁש ַה  ִקּדּוׁש  ןִעְניַ  ֶאת ב"מ ּבְ 
ת ַהּבְֵ  ִקּדּוׁש  ּבְ
ּסֶ  ִלּמּוד ִמּתֹוךְ  הוָ צְ ַהּמִ  חֹוַבת ְיֵדי ָיָצא ְוָכךְ , ָנהבָ ַהלְּ  ִלי, תכֶ ַהּמַ ֵאין ַהֲהָלָכה ַ
ל ַלֲ
בֹר ִמּבְ ׁש  ׁשֶ  תֶא  ְלַקּדֵ

ָבָנה ּה  רְלַאַח  ַהּלְ יְנַתִים. ְזַמּנָ מּוָ
ה ִעירבָּ  ָנפֹוָצה ּבֵ ְ י, ַהׁשּ ֵריׁש  ַהֲהָלָכה ַ
ל עֹוֶבֶרת יםֲחִסיִד  תַר בוּ ֲח  ּכִ , ילֵ גְּ ־ּבְ
צְ  ּוַבַ
ל ָבר עַמ ׁשֵ לְ  ֶנֱחַרד ֹות''ַהּקְ ְמִהירּות. ַהּדָ ְלִמידוֹ  ִעם ַיַחד ָיָצא ּבִ י ַהּנֹוָדע ּתַ 
ְמדוּ  ְוֵהם, ָחִריף ילזִ נְ ֶ
  ַרּבִָ 

ה ַ
ל ִלְמחֹות 
ׂשֲֶ ר ַהּמַ ה ֲאׁשֶ רֹב ַ
ד, ַנֲ
ׂשֶ ּמֵ 
רוֹ צַ  ׁשֲֶ  
א, ַהּתֹוָרה ִחּלּול לַ ּטֵ 
ל ִהְתּבַַ צ ּבַ י ֹות''ַהּקְ  ְלִפי ּכִ
ין ָטא ָהַרב ֶאת תּדוֹ נַ לְ  ָ
ָליו ָהָיה ַהּדִ ֶ  הַמ  ַ
ל ֵמַאּפְ הׁשּ י ֵמֵאָליו מּוָבן. ָ
ׂשָ קֹום ֶאל ּכִ י טוּ ּקְ לַ ְת ִה  ַהּמָ  ַאְנׁשֵ

טוּ , ֹוןדָמ וּ  ִריבָ ירוּ  ִציָאהּמְ ַה  ַ
ל ׁשֶ ֲחלֶֹקתַה  ֵאׁש  ֶאת ְוִהְגּבִ ה, ּמַ ים ְיָלִדים ְוַכּמָ ִליכוּ  ְקַטּנִ ֶלג יֵר וּ דּ כַּ  ִהׁשְ  ׁשֶ
יקצַּ ַה  ַ
ל ָטא ּדִ יָחהִה  ְלֶפַתע. ֵמַאּפְ ֶלג ִמְזֶחֶלת ּגִ ה, ְמִהיָרה ׁשֶ ּנָ ּה  ָיַרד ִמּמֶ ל ַרּבָ י, בחוֹ לְ בָּ  ׁשֶ  ַיֲ
ֹקב ַרּבִ

ִרין ָהָיה, ַהְלּפֶ ְלִמ  ֵלידוֹ ִמגְּ  ׁשֶ יקצַּ ַה  ייֵד ּתַ ָטאֵמ  ּדִ יַ
  ַאּפְ ּנֹוַדע ְלַאַחר ְטִריְס לִ  ְוִהּגִ י לוֹ  ׁשֶ יַ
  ָהָאהּוב וֹ בּ ַר  ּכִ  ִהּגִ
ָרָאה, ֵאֶליָה  ה ֶאת ּוְכׁשֶ 
ׂשֲֶ ָאָגה קֹולוֹ  ֶאת ֵהִרים, ַהּנַ ׁשְ ֶרךְ " ּבִ ָמָמה "!ֶאֶרץ ּדֶ ְרָרה ּדְ ּתָ קֹום ִהׂשְ ּמָ י, ּבַ  ַיֲ
ֹקב ְוַרּבִ

יךְ  ַאל ִהְמׁשִ קֹול ְוׁשָ ין ֶאת ינוּ צִ ָמ  ןֵהיכָ : "ּבְ י ַהּדִ ּמִ ׁש  ׁשֶ ַקּדֵ ּמְ ָבָנה תֶא  ׁשֶ ּה  רְלַאַח  ַהּלְ ד"? ִנּדּוי ביָּ ַח , ְזַמּנָ  ּוִמּיָ
ֱאָסִפים ֶנֶאְלמוּ  ֹקטּתִ וַ ּדֹם  ַהּנֶ ִרים. ָהֶאֶרץ ׁשְ י, ּוְמַסּפְ י ּכִ 
  ַרּבִַ 
ם ָאַמר ְלזִמבֶּ  ְיהֹוׁש.ַ י ְלֶנְכּדוֹ  ּפַ : ַאֲהרֹן ַרּבִ

ל ֶנְכּדוֹ  הְוַאּתָ  ֱהיֹות" יקצַּ ַה  ׁשֶ ָטא ּדִ ן' 'ְקצֹות רֶפ ַהּסֵ  ַ
ל תהוֹ ַהגָּ  בּתֹ כְ לִ  ָ
ֶליךָ , ֵמַאּפְ  ְוָאְמרוּ ", ַהֹחש+ֶ
ָרתֹו  יםַהֲחִסיִד  ּטְ ּמַ צ ִעם ְלֵהיִטיב ָהְיָתהׁשֶ ן ֹות''ַהּקְ ּוֵ ִהְתּכַ ִמיַרת ׁשֶ . ֵמָ
ָליו ִקְטרּוג ּוְכֵדי ִלְמֹנַ
  ַהֲהָלָכה ִלׁשְ
י ַ
ל ֵהִעידוּ , ְוָאְמָנם ְלז ַאֲהרֹן ַרּבִ עֹוד ִמּבֶ ַיְלדּותוֹ  ׁשֶ ִקי ָהָיה ּבְ ֵסֶפר ּבָ ן' 'ְקצֹות ּבְ ר עוֹ יָד וִ  ַהֹחש+ֶ   .ְוָהפּוךְ  ָיׁשָ

 
ל תוֹ יָד ִמ ֲ 
ל ׁשֶַ רּוָפה ַהֲהָלָכה רַמ ׁשְ ִמ  ַ
ל ת'צוֹ 'ּקְ ַה  ּבַ ְרָמה, ַהּצְ ךְ  ּגָ ֶמׁשֶ ַמן ּבְ ינוֹ  ְלָבבֹות ְלֵפרּוד ַהּזְ  ּבֵ
ָהיוּ , ְטִריְס בִּ  הָר ְר וֹ גּ ְת ִה ׁשֶ  יםַהֲחִסיִד  תַר בוּ ֲח  יןְלבֵ  ְקִביעּות נֹוְסִעים ׁשֶ ִליןִמּל.  'הַהחֹוזֶ ' ֶאל ּבִ יעוּ וְ . ּבְ  ִהּגִ

ָבִרים ךְ  ִליֵדי ַהּדְ ַהֲחִסיִד , ּכָ בֹוד ָנֲהגוּ  לֹא יםׁשֶ ָרֵאל־אֹוןגְ בִּ  ּכָ גְּ , ֶזה ִיׂשְ מוֹ  ָחְרדוּ  ַהּתֹוָרה ֵליוֹ דׁשֶ , ְכרוֹ זִ ּולְ  ִלׁשְ
ִרים ּוְכִפי ַסּפְ ּמְ ים יֵר בְ ּדִ "ַה  ַ
ל ׁשֶ ָהָיה ְנזִמצַּ " ַחּיִ ר גֵה וֹ נ ׁשֶ ּגֵ ַחְדרוֹ  ְלִהְסּתַ ִקיעֹות ִלְפֵני ּבְ רֹאׁש  ַהּתְ ָנה ּבְ ָ  ַהׁשּ
ן' 'ְקצֹות ֶפרּסֵ בַּ  הֹוֶגה ְוָהָיה ֵמ " בַת כָּ  יוָת בוֹ וּ ׁש ּתְ ִמ  ּוְבַאַחת, ַהֹחש+ֶ ה ַ
ל ֲאִני ּהַ ּתָ ָבר יֹאַמר ֵאיךְ , ׁש ָקדוֹ  ּפֶ  ּדָ


ל". ֶזהַ צ ּבַ 
ל לֹא ֹות''ַהּקְֵ ִעירוֹ  יםַהֲחִסיִד  תַר בוּ ֲח ֵמ  ללָ כְּ  ִהְתּפַ ר, ּבְ ה ְוַכֲאׁשֶ  םיֶה ֵת גוֹ ָה נְ ַה  רַאַח  ִהְתַחּקָ
 
יַ י ְסָקָנהּמַ לַ  ְוִהּגִ ה ּכִ ּמָ רּוָפה ַהֲהָלָכה ִעם ֶאָחד הנֶ ָק בְּ  עֹולֹות ֵאיָנן ןֶה ֵמ  ּכַ ֶהם הִמָח , ַהּצְ ּלֹא ְוִהְזִהיָרם ּבָ  ׁשֶ

ן ַלֲ
ׂשֹות א. ּכֵ לוּ  ֶאּלָ ַהּלָ ְגעוּ  ְוַאף ְלקֹולוֹ  עוּ ׁשָ  לֹא ׁשֶ ְכבֹודוֹ  ּפָ נָ  אּתָ ְמ ְוׁשַ  ִנּדּוי ֲ
ֵליֶהם ילִט ֵה  ְוהּוא, ּבִ ַרּבָ , ןּדְ
 
י ִעירבָּ  ְוהֹוִדיַ ְרָחִקים ּכִ ךְ  ֵהם מ. ים ְלֶמׁשֶ לֹש+ִ ִפי יֹום ׁשְ ְפָסק ּכְ . בַּ  ַהּנִ ּמ  ְלִמי ךְ וּ רָ
  ְלָחןׁשּ . ֵחֶרם ָ
ָליו לָט וּ ׁשֶ
ָהָלה ֲחבּוַרת ָאֲחָזה ּבֶ ַבר עַמ ׁשֵ לְ  יםַהֲחִסיִד  ּבַ ַמְעּתוֹ  ָסרוּ  םָ
 ָה  ֲהמֹון ןכֵּ ׁשֶ , ַהֵחֶרם ּדְ ל ְלִמׁשְ , ָרץֲ
 ַהנַּ  ָהַרב ׁשֶ

םִע  ָלבֹוא ַאף ִנְזֲהרוּ ֵהם וְ  עַמ בְּ  ּמָ א ּגָ ָ לֶ  ִהְתַרֲחקוּ , ּוַמׂשּ םִע  ָ
ְסקוּ  ְולֹא םיֶה ֵת וֹ ּמ ַא  ת"ִמּדָ חִמ בְּ  ּמָ רּוִמְמ  ּקָ , ּכָ
ֹחֶסר ַ
ד ּמֵ ֵרָרה ׁשֶ ִליןְלל.  ִלְנֹסַ
  ֶהְחִליטוּ  ּבְ םַר  לֶא  ּבְ הוֹ  ָהְיָתה םָת נָ וָּ כַּ . ה''ַהחֹוזֶ  ּבָ ל.  תִלׁשְ ִליןּבְ  ּתֹם ַ
ד ּבְ

ִמים ֹחֶדׁש  ִמיָּ  ְלֵביָתם ָיׁשּובוּ  ְוָאז, ַהּיָ 
ה אֶאלָּ  ,ָיִמיָמה ִמיםּכְָ ַהְפּתָ יָנה ָמָרה ׁשֶ ִליןל. בְּ  ָלֶהם ִהְמּתִ   . ּבְ

ֲחֵצרוֹ  ָהָיה ִמְנָהג ל ּבַ ַהְמ , 'ַהחֹוֶזה' ׁשֶ יׁש  ָהָיה ׁש ּמֵ ׁשַ ׁשֶ יַמת ֶאת יַרבִּ לָ  ַמּגִ ֵ  ְרׁשִ ל מֹותַהׁשּ ים ׁשֶ  ָהֲאָנׁשִ
יעוּ  ִהּגִ ה ֶזה ׁשֶ ַלתְלַק  ֵאָליו ְלַהְכִניס ִמי ֶאת הֶר מוֹ  ָהָיה ְוהּוא, ַ
ּתָ לֹום ּבָ ר ִהייְ וַ . ׁשָ ֲאׁשֶ יׁש  ּכַ ׁש  ִהּגִ ּמֵ  ַהְמׁשַ

יַמת ֶאת יעוּ  ָהַאְבֵרִכים ְרׁשִ ִהּגִ ה, ְטִריִמּסְ  ׁשֶ י ִצּוָ ד ָהַרּבִ י ,ְלהֹוִדיָ
ם ׁש ּמֵ ׁשַ ְמ ַה  לַ
  ִמּיָ ְנסוּ  לֹא ּכִ 
ד ֵאָליו ִיּכַָ 
ר בּוַ
  ַיַ
ְברוּ  ֲאׁשֶ ַהְינוּ , ּוֶמֱחָצה םיִ ׁשְ ה ַהֵחֶרם ׁש ֹחֶד  ּתֹם ַ
ד ּדְ ֵאין. ֲ
ֵליֶהם לַט וּ ׁשֶ ֵרָרה ּבְ  ֶנֶאְלצוּ , ַאֶחֶרת ּבְ

ל יםַהֲחִסיִד  ין־ֶאת ֲ
ֵליֶהם ְלַקּבֵ ינוּ , ַהּדִ ֹקֶצר ְוִהְמּתִ קּוַפת ּתֹם ַ
ד רּוַח ־ּבְ ּדּוי ּתְ ר. ַהּנִ ַמן הלָ כָּ  ְוַכֲאׁשֶ  ַהּזְ
ינוּ  'ַהחֹוֶזה' ֶאל ִנְכְנסוּ , ּובקַהנָּ  יו ְלמֹוָצא ְוִהְמּתִ ת. "ּפִ ָפָרׁשַ ַהֲ
  ּבְ  ְלָדָבר ְיֵראֶתם לֹא 'ּוַמּדּוַ�  ֶנֱאַמר לְֹתךָ ּבְ

י �ְבּדִַ ה'ְב  ּבְ ַתח", ֹמש$ֶ י ּפָ ִ ַר  ּוְמָפֵרׁש , "ְוָאַמר ָהַרּבִ �ְבּדִ  י"ׁשַּ י־ַ
ל־ַאף -  י'ּבְ ֵאינוֹ  ּפִ ה, הש+ֶ מֹ  ׁשֶ  -  ּוְבֹמש$ֶ
י־ַ
ל־ַאף ֵאינוֹ  ּפִ יָ ַהּק.  הִוידּוָ
 . יַ
ְבּדִ  ׁשֶ ֵאינוֹ  יַ
ְבּדִ  אלֵָ יֵמ , הׁשְ ה ׁשֶ  ֲאָבל, ּבוֹ  רבֵּ ְלַד  ֵאין ַמּדּוַ
  מּוָבן ֹמש+ֶ
ֵאינוֹ  הש+ֶ מֹ  יבְ ַ
  ׁשֶ תוֹ  הּוַמ  סוֹ חוּ יִּ  הַמ  ּדִ ּלָ ד. יִּ  ּגְ ָפָניו אוּ ְר יׁשֶ א? ִמּלְ ּזוֹ  ֶאּלָ ָנה ׁשֶ ּוָ ּתֵ . ַהּכַ ּתֹות יׁשְ 
ם ֵיׁש  ּכִַ  ּבְ

ָרֵאל תוֹ  ָהעֹוֶסֶקת ַאַחת, ִיׂשְ ְגלֶ  ַרתּבְ ָכל תֶר ְוִנְזֶה  הַהּנִ יֵני ּבְ ִפי ַהּתֹוָרה ּדִ ְפָסק ּכְ . בַּ  ַהּנִ ה, ךְ וּ רָ
  ְלָחןׁשּ ִנּיָ ְ  ְוַהׁשּ

בֹוַדת ָהעֹוֶסֶקתֲ ם ּבַ ֵ 
ָבִדים 'הבַּ  ּוְדבּוִקים ּוִקיםבֲח  ּוָבֶניָה , ַהׁשֲּ ָכל ֶנֱאָמִנים ּכַ יֶהם ּבְ  ָנהוָּ ַהכַּ  ְוזוֹ . ַמֲ
ׂשֵ

ִדְבֵרי ִ ַר  ּבְ ה, י"ׁשּ ֹמש$ֶ ָכל תקוּ בֵ ְד בִּ  יַ
ְבּדִ  ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , רוֹ דּ ַה  דֹולגְ בִּ  -  ּבְ ִמי - יּוְבַ�ְבּדִ , ֶרַגעוָ  ֶרַגע ּבְ עֹוֵסק ּבְ  ׁשֶ
ִנְסּתְ  
בֹוָדתוֹ  ְוָדבּוק ַהּתֹוָרה רֹותּבְֲ ִמיד ּבַ ְגֵלית ַהּתֹוָרה תלוּ ְד גַ בְּ  הש+ֶ מֹ  ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ּתָ ֵניֶהם, ַהּנִ ְ  יךְ ָצִר  ִמׁשּ

ֵניֶהם ְוֶאת אִלירֹ  ד ָצִריךְ  ׁשְ ן־ְוִאם. ְלַכּבֵ יַצד, ֵאפֹוא ּכֵ ה רבֵּ ְלַד  ְיֵראֶתם לֹא ּכֵ ֹמש+ֶ דֹול םכֶ בְּ ַר בְּ , יַ
ְבּדִ  ּבְ  ַהּגָ
ר ִנְגלֶ  ַהּתֹוָרה דֹולגְ וּ  ַהּתֹוָרה רׂשַ  הּוא ֲאׁשֶ ילוּ  ,ה'זֶ חוֹ ַה 'ל ה ׁשֶ ָח כָ וֹ ּת י ַה ֵר בְ ע ּדִ ַמ ׁשֵ לְ "?! הּבְ ּפִ  ָהַאְבֵרִכים ִהׁשְ

ה ֵ
יֵניֶהם ֶאת ָחְזרוּ  ְלַאַחר דּוִמיָּ , הּמָ לִ כְ וּ  ִמּבּוׁשָ ֵני ֶאת ְלַחּלֹות ִמֲהרוּ , םיָר ִע לְ  ׁשֶ 
ל ּפְַ צ ּבַ ן ֹות'ַהּקְ , 'ַהֹחש+ֶ
ְקׁשוּ  רֹב ְסִליָחתוֹ  ֶאת ּבִ בֹוד ּבְ ַמְעּתוֹ  ָסרוּ  ּוֵמָאז, וֹ דבוֹ כְ בִּ  וּ לזְ לְ זִּ ׁשֶ ל ַ
  טוּ ְר ָח ְת ִה  ,ּכָ �   .וֹ ּת לְ ַח גַּ ִמ  ְוִנְזֲהרוּ  ְלִמׁשְ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ָרׁשָ  ַ
ל ַהּקָ   הַהּפָ
ה ה' רַמֲאַמ  ְוהּוא ה־לֶא  ּפֶ רּוׁש , ּבוֹ ־רֲאַדּבֶ  ּפֶ ה ּפֵ  ֵ!יֵני ִהּנֵ

ל ָרֵאל־ּכָ ּיֹותָר ּפָ  ן"ַהגַּ  רֹואֹות ִיׂשְ ר ׁשִ ר ֲאׁשֶ ּבֵ  הש'ֶ מֹ  לֶא  ה' ּדִ
ָבִרים ֵהם ןּלָ ּכ) ׁשֶ  ִבין ּדְ ּיָ ל ָטןׁשָ ּפְ  ׁשֶ ָבִרים־ׁשֶ ל ּדְ  ֵמִבין ּכָ

ם, ַהּקֶֹדׁש ־ְלׁשֹון ר ְכָמהָח  רֹותאֹוְצ  ּגַ ֶהם ה' רַצ ָא  ֲאׁשֶ ם ּבָ ּלָ  ּכ)
א ִביןּמֵ ַל  ְנכֹוִחים ן ַהּבָ יׁש  ּוְלַהֲ!ִמיק ְלַ!ּיֵ ָמעּותבְּ  ַיְרּגִ  ַמׁשְ

תּוִבים ר תֵא  ַ!ְצָמן ַהּכְ ב ֲאׁשֶ ֶהם לֹוַמר ה' ָחׁשַ  ְך ֶר ּדֶ  ְוֵאין, ּבָ
ר ָבִריםּדְ בַּ  ֶזה יַ  ה' רבֵּ ּדִ  ֲאׁשֶ ִביִאים ֲ!ָבָדיו דּבְ  הִיְרְמיָ  ַהּנְ

ְעָיה ל ןּלָ ּכ) ׁשֶ  ִויׁשַ  ןיוָ ּכֵ  ,זֹאת ַלֲחֹקר ְוֵיׁש ְוכּו'.  ּוְמִליָצה ָמׁשָ
א ַהְמַנּבֵ ה ,ֶאָחד ֱאלֵֹקינוּ  ה' הּוא ׁשֶ ר ֶזהָל  ָלּמָ  ְנכֹוחֹות ְיַדּבֵ

ִ ַק ֲ! ַמ  רוֹ בְּ ּדִ  ּוְלֶזה י ְוָאְמרוּ ? יםׁשּ ֶ  הַמ ּבְ  ,ֱאֶמת ַאְנׁשֵ ַדםׁשּ  ּקָ
ְלָאךְ  רבֵּ ַד בְּ  ַהְיִדיָ!ה ָלנוּ  ׁש  אלְלָדִניֵּ  ַהּמַ ָהָיה ַהֶהְרּגֵ  לֵ! וֹ ּפ  ׁשֶ
ה ,ּבוֹ  יל ִמּזֶ ּכִ ׂשְ י ִלְראֹות ּתַ י ִמין תבַ ְרּכָ ַה  ּכִ  ָהֱאנֹוׁשִ
 זּוַלת ִלְסּבֹל ְיכֹוָלה ְוֵאיָנּה  ,ָהרּוָחִני תׁשַ ְרגָּ ַה  הנָּ יֶד ִס ְפ ּתַ 

ב ְרּכָ ר ַהּמ) ָחְכָמתוֹ  ה' ּכֹוֵנן ֲאׁשֶ ְפָלָאה ּבְ יּ  ,ַהּנִ  ףוּ ּת ׁשִ  ּוְכלוּ ׁשֶ
ֶפׁש  ַיַחד ְרֶאה ַוֲהלֹא .ְוַהּגּוף ַהּנֶ  קֹורֹותּמְ בַּ  ֲאִפּלוּ  ,ּתִ

ׁשֹות ְרּגָ סֹות ַהּנִ  זּוַלת ,ֶזה־ֶאת הַכּלֶ ְמ  ֶזה ,ּוַמִים ֵאׁש  ְוִנְתּפָ
 ָ ר םיִ ַמ ַהׁשּ ה, רֵצ יוֹ  ְיֵדי נוּ ּכֹונְ  ֲאׁשֶ ֵ!ר ּוִמּזֶ ׁשַ  יּוַכל ֵאיךְ  ּתְ

 תבֶ ַלֶה  קֹולוֹ  בצֹ ְח יַ ְו  ָהרּוָחִנּיּות קֹורְמ  םֱאלִֹקי רבַ ְד בִּ  דוֹ מֲ! 
יג ָאָדם ֵאין ֶזהָל ְו , דמוֹ ֲ!  יּוַכל ֵאיךְ  ֵאׁש  ִ ֹכחוֹ  דמֹ ֲ! ַל  ַמׂשּ  ּבְ

ֹמַ!  ים ֱאלִֹקים קֹול ִלׁשְ ר ָהִאיׁש  זּוַלת ַחּיִ  רוֹ ְמ ָח  ָהַפְך  ֲאׁשֶ
אוֹ  מוֹ  צּוָרה ַוֲ!ׂשָ ְמנוּ  ּכְ ָרׁשַ ְמקֹומֹות ׁשֶ זֶּ  ,ֲאֵחִרים ּבִ  ֵאין הׁשֶ

ֵבא ְוָלֵכן .ךְ ֶל ֶמ ־רבַ ּדְ  תֵא ׂשְ  לוֹ ְוָיכ ּגּוף לוֹ  ִהּנָ  ָלָאָדם ה' ּבְ
ֵאין  ֶזה־ַ!ל ֲ!ׂשֹות ה' םִיְתַחּכֵ  ,תוֹ ָר צוּ ְל  ּדֹוֶמה ּגּופוֹ  ׁשֶ
י, ָהֹאֶפן י ךְ ֶל ֶמ  רבַ ּדְ  אֵצ יֵ  ּכִ ּבּור ,ֶ!ְליֹון ִמּפִ ף ְוַהּדִ  ִיְתַ!ּטֵ

ים יםיִר ִו ֲא בַּ  ּקִ ְך ־ְוַאַחר ּדַ יַ!  ּכָ  וּ נּ ֶל ּבְ ְס יִ  ֶזהּוָב  ,ִביאנָ  ְלֹאֶזן ַיּגִ
ִביא ם ְוַאף .ַהּנָ ע ִביִאיםנְּ ּבַ  ָהֶרֶגׁש  ַיְפִעיל ֶזה ּגַ ּגֵ ּתַ , ְלִהׁשְ

א בְיסֹובֵ  ֶזה רבָ ְוָד  ָבִרים ּבָ ל ךְ ֶר ּדֶ  ַהּדְ ְוכּו'.  ּוְמִליָצה ָמׁשָ
ֶ  הַמ  ְוהּוא אן ה' הֹוִדיַ! ׁשּ ְבִחיַנת ּכָ ג ּבִ ָ ׂשּ  ְוָאַמר הְלֹמש'ֶ  ַהּמ)

ה ה־לֶא  ּפֶ רּוׁש , ּפֶ ּבּור לֹא ּפֵ י קַס ְפ נִ  ַהּדִ  ְלִפי ֶ!ְליֹון לֵא  ִמּפִ
יַ!  ְוֶזה, ְוכּו' הש'ֶ מֹ  ֶכל. ְוִהְתּכֹוְננּות ַהֶהָ!ָרה ַיּגִ ֵ   ַהׂשּ

  
  

בי"ח בסיון תי"א נפטר רבי אברהם הכהן שרענצל 
רפאפורט מלבוב, בעל שו"ת "איתן האזרחי". הוא 

שפחת רפאפורט המיוחסת מזרע היה מצאצאי מ
כהונה עד עזרא הכהן, שאבותיהם משפחת רפא 
התיישבו בעיר פורטו ומאז נקראו בשם 'רפאמפורט' 
או רפאפורט, דהיינו רפא מפורטו. הגר"א מווילנא 
שהיה בכור, פדה את עצמו אצל אחד מבני 
המשפחה, כיוון שהיו מוחזקים למיוחסי כהונה. 

ות חותנו רבי מרדכי בשם 'שרענצל' התכנה בעקב
שרענצל, ב"ר יצחק אב"ד לבוב. מילדותו ניכר 

המצווה שלו נדפסה סמוך לכך ־כעילוי, ודרשתו לבר
בקראקא שנ"ח בשם "נקי כפיים ובר מצווה", ורק 
עותק יחיד ממנו נותר לפליטה. היה תלמידו 
המובהק של הסמ"ע, רבי יהושע פלק כ"ץ מקראקא, 

, נאלץ המהר"ם ובעקבות קנאת כבודו לרבו זה
מלובלין לעזוב את רבנות לבוב. פרטי המעשה 
נרשמו בפנקס החברא קדישא של לבוב, ומעשה 
היה כך היה. לאחר משתה הנישואין לבנו של רבי 

, יצא ללוות את המהר"ם מלובלין שרענצלאברהם 
שבא ליטול חלק בשמחה, אולם המהר"ם לא שם 

התורה.  לבו כי רבי אברהם הולך מאחוריו מפני כבוד
וכאשר הגיע לביתו, אמרה לו הרבנית "האם אינך 
רואה כי גברא רבא כזה הולך ללוותך"? לשמע 
הדברים התבטא המהר"ם ואמר "אם היה רבו הגאון 

י", ומי יעמוד נשילך ללוות כן־ראוי גםבעצמו, היה 
בסוד קדושים. הדבר גרם צער לרבי אברהם, אלא 

, ואז זימן המתין עד עבור שבעת ימי המשתההוא ש
את פרנסי העיר וראשי ועד ארבע הארצות, ואמר: 
"על כבודי אני מוחל, אך על כבודי רבי הגאון בעל 

רש את פיטורי המהר"ם הסמ"ע אין אני מוחל", וד
ממנו שדרש הגיע צו מלכותי כאשר ו מרבנות לבוב.

  לרבנות לובלין.המהר"ם לעזוב את העיר, התקבל 
  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
ְתקּוַפת ל תוֹ נָּ ה. כְּ  ּבִ י, ת"ֶר ּדֶ ָהַא  ׁשֶ ינֹוִביץ דוִ ּדָ  הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ אֹוִמים־ַרּבִ ּה , ּתְ ַרּבָ ל ּכְ ת ׁשֶ רִהׂשְ , ז'יבֶ נִ וֹ ּפ  ְקִהּלַ ּכֵ  ּתַ

ַדֲחקּות ְוַחי טָ
 מ.  רכָ ׂשָ  דֹוָלה ּבְ 
ִדינּות ַנְפׁשוֹ . ּגְֲ ַבע לֹא ּבַ ְרְנֵסי ּתָ ה ִמּפַ ִהּלָ ָכרוֹ ־ֶאת ְלַהֲ
לֹות ַהּקְ , ׂשְ
ת ַלְמרֹות ּפַ ּק. ה ׁשֶ ִהּלָ ֶסת ָהְיָתה ַהּקְ ּסֶ ּה  ְמב. ּיָ ק, ּדַ ּפֵ ַנת. ָ
טּמ. בַּ  ְוִהְסּתַ ׁשְ אוּ  ד"תרנ ּבִ ְרְנֵסי ּבָ ֵח  ִמיר ּפַ  רְלׁשַ

ָניו־ֶאת יעוּ , ּפָ ל לוֹ  ְוִהּצִ נּות ֶאת ְלַקּבֵ ל. םיָר ִע  ַרּבָ ַתב ֶאת ת"ֶר ּדֶ ָהַא  ִקּבֵ נּות־ּכְ 
ל ָלֶהם ְוהֹוִדיַ
  ָהַרּבַָ 
ֵאר ֵהןּוְלכַ  ָלבֹוא תוֹ ָמ כָּ ְס ַה  ִע  ּפְ ּנֹוְדָ
הכְּ . םיָר ּבְ מּוָ
ה ׁשֶ ְ י ז'יבֶ נִ פוֹ בְּ  ַהׁשּ םַר  ּכִ , םבָ זְ ָ
 לְ  עֹוֵמד הּובָהָא  ּבָ

ּה  ָהִעיר ָחְרָדה ּלָ ְרנָ . ּכ. ָחר נוּ יבִ ֵה  ִסיםַהּפַ י ְמא. י, ִמּדַ ה־ַ
ד ּכִ בוּ  לֹא ַ
ּתָ ְ בוֹ  ִהְתַחׁשּ ַמּצָ ִלי ּבְ ְלּכָ ל ַהּכַ  ָהַרב ׁשֶ
ָכרוֹ  ל ָהָיה ּוׂשְ הֵה כָּ  לוֹ  ְלהֹוִסיף ֶהְחִליטוּ  רֲאָת ־ְוַ
ל, טָ
 ּומ.  ּדַ הֵה כָ וְ  ּנָ ּלֹא ּוִבְלַבד, וֹ ּת ְר ּכ. ׂשְ ַמ  ַ
ל ּנָ  ש+ טֹ נְ יִ  ׁשֶ

טּוִחים. םָת לָּ ִה ְק  ֶאת י ָהיוּ  ּבְ ֵתר ּכִ ִעיר ִיּוָ ל ּבָ ָנֵקל ןכֵּ ׁשֶ , ְלִמיר ַלֲ
בֹר תוֹ ָמ כָּ ְס ַה  ִויַבּטֵ  ִלְמצֹא ָהָיה לוֹ ָיכ ּבְ
ַתח ל תוֹ ָמ כָּ ְס ַה  ַ
ל ֲחָרָטה־ּפֶ נּות ֶאת ְלַקּבֵ ָנִאיםְלַאַחר ׁשֶ , ִמיר ַרּבָ ּנוּ  ַהּתְ ּתַ ְמקֹומוֹ  תבֶ ׁשֶ לָ  לכַ וּ ְוי ִהׁשְ  ּבִ

אן אּוָלם, ַמְחסֹור ּוְבִלי ֶקטׁשֶ בְּ  ָתה ּכָ ּלְ ת ִהְתּגַ ֱאָמנּות ִמּדַ לּ  ַהּנֶ רוֹ ְויָ  וֹ ׁשֶ ִדיר ׁשְ יַצד. "ַהּנָ נֹות ֲאִני לוֹ ָיכ ּכֵ  ִלׁשְ
י זֹרְוַלֲח  יַר בָ ּדְ  ֶאת ה ְלַפְרְנֵסיָהַרב  ָאַמר"?! ּבִ ִהּלָ ָבר ַוֲהֵרי, "ַהּקְ י ּכְ י יִת לָּ ִמ  ֶאת ָלֶהם ָנַתּתִ ל ֲאִני ּכִ  ֶאת ְמַקּבֵ

ַתב נּות ּכְ ִמיר ָהַרּבָ ִדּבּוִרי ֶאֱ
ֹמד לֹא ְוִכי, ּבְ ל םיֶה ֵת רוֹ צָ ְפ ַה  הֹוִעילוּ  לֹא"?! ּבְ ֵני ׁשֶ יתוֹ  ּבְ ל םיֶה נֵ נוּ ֲח ַת וְ  ּבֵ  ׁשֶ
ֵני ם, ז'יבֶ נִ וֹ ּפ  ּבְ ּלָ יב ּוְלכ. ׁשּוָבה ֵהׁשִ ֵני ִאםַרק : "ֵזָהה ּתְ ת ּבְ , ֲאֵליֶהם יִת ָח ְבָט ַה  ַ
ל ִלי ִיְמֲחלוּ  ִמיר ְקִהּלַ

ֵאר ָ אן ֶכםּתְ ִא  ֶאׁשּ א". ִעירבָּ  ּכָ ֵני ֶאּלָ ּבְ  ןוָ יְוכֵ , ָהַרב ַהְבָטַחת ַ
ל ָמֲחלוּ  ְולֹא ִציָאהּמְ ַה  ַ
ל וּ שׂ ׂשָ  ִמיר ׁשֶ
ךְ  ּכָ ַהְבָטָחתוֹ  ת"ֶר ּדֶ ָהַא  ַמדָ
  ׁשֶ ִיים ְוַלְמרֹות, ּבְ ׁשָ ָרִכים יְוִטְלטּולֵ  ַהּקְ   .ְלִמיר ְוָ
ַבר ז'יבֶ נִ וֹ ּפ  ֶאת ָ
ַזב, ַהּדְ

�  
ת ַ
ל ר ִמּדַ ָדה ַהּיֹש+ֶ ּבּור־ַ
ל דמֹ ֲ
 לַ  ְוַהַהְקּפָ ל ַהּדִ  ִלְלֹמד ןִנּתָ , ֶהָ
ָבר ֵמַהּדֹור ִיםַמ ׁשָ ־ְיֵרא סֹוֵחר ׁשֶ

י ָאִביו ַ
ל רַט לְ ַר יבְּ גִּ  ֶאְלָחָנן קְצָח יִ  יַרבִּ  תֵמֵ
דוּ  א ַרּבִ ַרּגָ ָהָיה ָנהבְ ִמּקוֹ  לבְ יְ ַפ  ׁשְ 
ל ׁשֶַ דֹול ֶחֶסד־ּבַ , ּגָ
ִיּצּור ָ
ַסק ּוְלַפְרָנָסתוֹ  א" .ןָת יָר כִ ְמ וּ  ַנֲ
ַלִים ּבְ 
ל, רזֶּ לַ גְּ  דֹוןֲא  ֵאֶצל םלֶ גֶּ  ֹחֶמר קֹוֶנה ָהָיה ַאּבַָ ית ּבַ  ּבֵ

ת ִליָטאׁשֶ  קוֹ ישׂ ילִ וִ ְד ַר  ריִע בָּ  רֹותְלעוֹ  ֲחרֹש+ֶ ף ַהּפֹוֲ
ִלים ְיֵדי־ַ
ל הַנֲ
ׂשָ  דְוָהִעּבוּ , ּבְ ַמְרּתֵ יֵתנוּ  ּבְ 
ם. ּבֵַ  ּפַ
ָנה ׁשָ א ָהָיה ּבְ ל ְלִמְפָ
לוֹ  נֹוֵסַ
  ַאּבָ ָנה ְלָכל עֹורֹות ּוַמְזִמין, רזֶּ לַ גְּ  דֹוןֲא  ׁשֶ ָ לּום. ַהׁשּ ׁשְ  הַנֲ
ׂשָ  ַהּתַ

ָטרֹות ׁשְ ֲאִריךְ  ִפילְ  ּבִ יַ
  ָהָיה ֹחֶדׁש  ְוָכל, םכַּ ּס. ׁשֶ  ּתַ ל תוֹ נָ ָמ זְ ַה  ְלִפי, ַמּגִ א ׁשֶ  ַהַהְזָמָנה ִעם תבֶ כֶּ ַר  רֹוןְק , ַאּבָ
ל יַ
 , ָהעֹורֹות ׁשֶ ִהּגִ ְחָסִנים ׁשֶ נוּ  ַלּמַ ּלָ ָהִיינוּ . ׁשֶ ׁשֶ ֶגְרַמְנָיה ֲחנֹותּמַ בַּ  ּכְ ר, ּבְ ְנק ְמַנֵהל ִלי ִסּפֵ הּוא, ַהּבַ  ַדִיןֲ
  ׁשֶ

ל יָמהִת ֲח ַה  צּוַרת ֶאת זֹוֵכר א ׁשֶ ָטרֹות ַ
ל ַאּבָ ְ ָטר ְוָאַמר, ַהׁשּ ְ ׁשּ ל ׁשֶ א ׁשֶ ל ָהָיה ַאּבָ ךְ ־ּכָ 
ד, ָאִמין ּכַָ 
ְנק ַהּבַ ל ׁשֶ מוֹ  אֹותוֹ  ִקּבֵ בּות ּכְ ָהרּוִסים רְלַאַח . יתִא ָק נְ בַּ  ִהְתַחּיְ ְבׁשוּ  ׁשֶ  -  קֹוִמיָסר ִהְכִניסוּ  ֵהם, ִליָטא ֶאת ּכָ

י,ְמ  ְלּתִ ַח ֶמְמׁשַ נוּ  תַלֲחנוּ  ַפּקֵ ּלָ ֶסף ְוָכל ,ׁשֶ ְרּכוֹ  ָ
ַבר ַהּכֶ נוּ  ַהֲחנּות ֶאת ימוּ ִא לְ ִה  רָקצָ  ְזַמן רְלַאַח . ּדַ ּלָ , ׁשֶ
א ירוּ ִת וֹ ְוה א. ּה לָ וּ הנִ  ֶאת ַרק ְלַאּבָ ַלח ְוָלֵכן, ָהֵ
ֶסק ֶאת לּסֵ ַח לְ  ָרָצה ַאּבָ ת תיְלבֵ  ְגָרָמהלֶּ ֶט  ׁשָ  ַהֲחרֹש+ֶ
ּלֹא, רֹותעוֹ לְ  ַלח ׁשֶ א. ַנֲ
ַלִים ְלִעּבּוד םלֶ גֶּ  ֹחֶמר יֹוֵתר ִיׁשְ ם ַאּבָ ָהיוּ  ָמִריםֳח ֶה  ֶאת דבֵּ ְלַ
  ִסּיֵ ר ֶאְצלוֹ  ׁשֶ  ּוִפּטֵ

ַהּקֹוִמיָסר, ַהּפֹוֲ
ִלים ֶאת חֹוָרה ֶאת ְוֶהֱ
ִביר ַהֲחנּות ֶאת ָסַגר, זֹאת ָרָאה ּוְכׁשֶ . יתּתִ לְ ׁשַ ְמ ֶמ  ַלֲחנּות ַהּסְ
ֶהְמ  ךְ ּבְ ּבּוׁש  ׁשֵ ל ָהרּוִסי ַהּכִ רוּ , נוּ יֵר ִע  ׁשֶ בּולֹות ִנְסּגְ  ְיִדידוֹ . ֲאֵחרֹות ִלְמִדינֹות רגֵּ ְלַה  הׁשֶ ָק  ְוָהָיה ִליָטא ּגְ
ל א ׁשֶ 
ל, ַאּבַָ יָטא ָלֵצאת ִהְצִליַח , ַנֲ
ַלִים ְלִיּצּור עֹורֹות ִמיןזְ ַמ  ָהָיה ֶאְצלוֹ  ָהעֹורֹות ִמְפַ
ל ּבַ ל ִעם ִמּלִ  ּכָ
ְחּתוֹ ִמׁשְ  ָרֵאל ְלֶאֶרץ הלָ ָ
 וְ , ּפַ ִע , ֲחָתנוֹ . ִיׂשְ ה ּמוֹ ׁשֶ א ָ
ׂשָ ִמְפַ
  יוָק ָס ֲ
  ֶאת ַאּבָ א, ָהעֹורֹות לּבְ ֵרד ּבָ  ְלִהּפָ

ּנוּ  ָרֵאל ְלֶאֶרץ תוֹ יָ
 ִס נְ  ִלְפֵני ִמּמֶ ָיִדיד, ִיׂשְ ִנים ןָמ ֱא נֶ  ּכְ ָ ׁשּ ר ִמְסָחר ּמוֹ ִע  ִנֵהל ַרּבֹות ׁשֶ יֹש+ֶ ְפְר . ּבְ ּנִ ׁשֶ  ָאַמר דוּ ּכְ
א לוֹ  ֶסף' ָלֶכם ביָּ ַח  'ֲאִני, ַאּבָ הַה . ּכֶ ּתֹוֵמם ּלָ ְמּתָ  'ַוֲהֵרי ְוָאַמר ִהׁשְ ּלַ ִמיד ׁשִ ל ַ
ל ּתָ ֶ  הַמ  ּכָ ִניָת'ׁשּ א? ּקָ  ְוַאּבָ

יר י ר'ֵמַאַח  ִהְסּבִ ִהְזַמְנּתִ ָנה ְלָכל עֹורֹות ׁשֶ ָ י ַהׁשּ ְמּתִ ּלַ ִאּלוּ  ֲהֵרי, ָטרֹותׁשְ בִּ  ְוׁשִ לַּ  ּכְ יׁשִ  אֹוָתּה  ַ
ל ְמּתִ
י ָאְמָנם. ְסחֹוָרה ּתִ ׁשְ ּקַ לַֹח  ְלַהְפִסיק ּבִ חֹוָרה ֶאת ִלי ִלׁשְ  ןוָ יכֵּ , ָהִעְסָקה ַ
ל ְלִהְתָחֵרט לוֹ ָיכ ֵאיִני ַאךְ , ַהּסְ

ֲאִני ִאּלוּ  יַת רוֹ ָט ׁשְ בִּ  רֹוֶאה ׁשֶ י ּכְ ְמּתִ ּלַ ן' ׁשִ ּמָ ְמז. י ִנְרֶאה. ּבִ ָטרֹות ֶאת ָקְרעוּ  רזֶּ לַ גְּ  ַחתּפַ ִמׁשְ  ּכִ ְ ל ַהׁשּ א ׁשֶ , ַאּבָ
ל ֹוִמיָסרּק לַ  ְמָסרּום ְולֹא ְפָ
ל ׁשֶ ם ְלִפי. ַהּמִ ְעּתָ א רַח ַא ֵמ , ּדַ ַאּבָ ל לֹא ׁשֶ  הּוא, ָהעֹורֹות יֵח לוֹ ִמׁשְ  ֶאת ִקּבֵ

ם רטוּ ּפָ  ּלֵ ׁשַ א ַאךְ . ִמּלְ יר ַאּבָ י, ִהְסּבִ ָרֵאל ָכהלָ ֲה  ֵיׁש  ּכִ ִיׂשְ ִאם ּבְ ם ָרהְסחוֹ  ָקָנה ָאָדם ׁשֶ ּלֵ  ִאם, ֶסףכֶ בְּ  ְוׁשִ
ל לֹא ֲ
ַדִין חֹוָרה ֶאת ִקּבֵ ר, ַהּסְ ּתָ ׁש  ְלִהְתָחֵרט ֹוֶנהּק לַ  מ. ֲחָזָרה ּוְלַבּקֵ ְסּפוֹ  ֶאת ּבַ ל ְקָלָלה ֵיׁש  ַאךְ , ּכַ  ׁשֶ

ַרע 'ִמי ָמָראגְּ בַּ  ֲחָכֵמינוּ  ּפָ ּבּול ִמּדֹור ׁשֶ י עַר ּפָ יִ  הּוא, ַהּמַ ּלֹא ִמּמִ ִדּבוּ  דַמ ָ
  ׁשֶ  ִעם ִלְחיֹות רֹוֶצה 'ֵאיִני. רֹו'ּבְ
ַחת יַד לָ יְ  ל ְקָלָלה ּתַ א ָאַמר, ֲחָכֵמינּו' ׁשֶ ַהֲחנּות 'ָנכֹון ְוהֹוִסיף, ַאּבָ ְפָ
ל ׁשֶ יֵדי יםִמ ָא לְ מ.  ָהיוּ  ְוַהּמִ  ּבִ

ְלטֹון ִ ם ָהִייִתי ִאם ֲאָבל, ָיָדם־ַ
ל ַאםלְ ה.  ָהעֹורֹות ִמְפַ
ל ְוַגם, ָהרּוִסי ַהׁשּ ּלֵ חֹוָרה ַ
ל ְמׁשַ ן ַהּסְ ּמָ ְמז. , ּבִ
ֵחד ַמְצִליִחים ֱהִייֶתם ְסכּום ַהּקֹוִמיָסר ֶאת ְלׁשַ דֹול ּבִ ִקים ּגָ ֶסף' ִאּתוֹ  ּוִמְתַחּלְ ּכֶ א ָנַתן ְוָלֵכן. ּבַ  ַלֲחָתנוֹ  ַאּבָ

ל 
ל ׁשֶַ ְפָ
ל ּבַ ֶסף ְסכּום ְמלֹוא ֶאת ַהּמִ ל ַהּכֶ ּלֹא ַאף, נוּ ְמ זְ ה. ׁשֶ  ָהעֹורֹות ׁשֶ ל ׁשֶ חֹוָרה תֶא  ִקּבֵ  לֹא ּוְכָבר ַהּסְ
ָלּה  הַה . ְלעֹוָלם ְיַקּבְ ה בֵסַר  ּלָ ִחּלָ ל ּתְ ֶסף ֶאת ְלַקּבֵ א ְוָאַמר, ַהּכֶ ֵאין ְלַאּבָ ִביָ
ה ׁשּום ָלֶהם ׁשֶ , ֶנֶגד ּתְ


לּות יֵא ְמלֵ  ֵהם ךְ ֶפ ּוְלֵה ֲ א ֲאָבל, רוֹ ׁשְ יָּ ִמ  ִהְתּפַ ֹתֶקף ָ
ַמד ַאּבָ ֶסף ֶאת לוֹ  ָלֵתת ּבְ ה, ַהּכֶ ִהּוָ  דבָּ כְ נִ  ַתחנֶ  ׁשֶ
ְסּפֵ  כּום. ְלַבּסֹוף הוּ לוּ בְּ ִק  לוּ ְוַהלָּ , יוָת נוֹ כוֹ ְס ֶח  יִמּכַ ים ֵמָאה ָהָיה ַהּסְ ִ אֹוָתּה , ֹוָלרדּ  ֶאֶלף ַוֲחִמׁשּ ּבְ ָנה ׁשֶ  ׁשָ

ַנת ִק  ְוָהָיה תוֹ צְ ִמ וּ  ּתֹוָרה רֵמ וֹ ׁש  ָהָיה רזֶּ לַ גְּ  דֹוןֲא . קֵת ָ
  ְסכּום בׁשַ ְח נֶ , ש"ת ׁשְ ית ֵמייִמּמְ ֶנֶסת ּבֵ  ַהּכְ
ֵתל א"ָר גְּ ַה  
ל היָ ָה וְ , ָאִביב־ּבְַ דֹול ְצָדָקה־ּבַ ל ֱאֶמת ִדידיְ  נֹוַתר הּוא. ּגָ ךְ  ָאִבי ׁשֶ ֶמׁשֶ ל ּבְ יו ְיֵמי ּכָ , ַחּיָ

ר ל ֶרץָא לָ  ָ
ִלינוּ  ְוַכֲאׁשֶ ּדֵ ּתַ ר. נוּ ינֵ יִמ לִ  דמֹ ֲ
 לַ וְ  ָלנוּ  ַלֲ
זֹר ִהׁשְ י, ְיִחידוֹ  נוֹ בְּ  ְוִסּפֵ ׁש  ָאִביו ּכִ ּקֵ ּנוּ  ּבִ  ִמּמֶ
י, תוֹ ָא וָּ צַ בְּ  הוּ  ִאם ּכִ ַחת ִמיׁשֶ ּפַ ׁשְ ק רַט לְ ַר יבְּ גִּ  ִמּמִ ּקֵ ָכל ְלַמֲ
ָנם ַלֲ
ׂשֹות ָ
ָליו, ֶ
ְזָרהלְ  ִיְזּדַ ר ּכְ  ֲאׁשֶ

יכָ  י', ְלּתוֹ ּבִ ים ּכִ מֹוֶהם ֲאָנׁשִ ִמים ֵאיָנם ּכְ ע ַקּיָ א רְלַאַח  .'ֹוָלםּבָ ַאּבָ יַ
 , ַאְרָצה ָ
ָלה ׁשֶ  רזֶּ לַ גְּ  דֹוןֲא  לוֹ  ִהּצִ
ְצִליַח  ָהֵ
ֶסק ֶאת ְלַנֵהל ּלוֹ  ַהּמַ ַתח עֹורֹותלְ  ׁשֶ ּפָ ָאֶרץ ׁשֶ ל, ּבָ הֹוָקָרה ְוזֹאת, ִחיםוָ ֵמָהְר  ַמֲחִצית ּוְלַקּבֵ 
ל ּכְַ 
ת ר ִמּדַ ל ַהּיֹש+ֶ א ׁשֶ א ַאךְ , ַאּבָ ָחה ַאּבָ 
ה ֶאת ּדָָ י ְוהֹוִדיַ
 , בֹודכָ בְּ  ַהַהּצָ יׁש  הּוא הֵמַ
ּתָ  ּכִ ֵאִרית ֶאת ַמְקּדִ  ׁשְ
צַּ  רְלַאַח  ,'הלַ  ׁש ֶד קֹ  ָיָמיו ּנִ ֵנס לׁשֶ ֹוָאה ּבְ ה ֵמַהׁשּ ּמָ ה, ְיָלָדיו ִעם ָהֲאי. א ֵאינֹו עֹוֵסק ּוֵמַ
ּתָ ּתֹוָרה ֶאּלָ   ". ּבַ

  

ךְ  ה ָאַמר ּכָ ּבָ ַה  ִלְפֵני ֹמש$ֶ ל: "ה"ּקָ ה ִאם־ֶהָאֹנִכי ָהִריִתי ֵאת ּכָ יהוּ ־ָהָ�ם ַהּזֶ י, ָאֹנִכי ְיִלְדּתִ א ָהֹאֵמן ֶאת־ּכִ ָ ר ִיׂשּ ֲאׁשֶ ֵאהּו ְבֵחיֶקָך ּכַ   "?!ַהּיֵֹנק־ֹתאַמר ֵאַלי ׂשָ
ַא  ִהיא ָהֱאֶמת אּוָלם הׁשֶ ל ֲאִביֶהם הּוא 'ה ּתָ ָרֵאל־ׁשֶ ִנים־ַ�ל ָאב םֵח ַר ּכְ  ֲ�ֵליֶהם םֵח ְלַר  ָ�ֶליךָ  ְוָלֵכן, ִיׂשְ ָ ִל וְ , ּבָ ר ֲאִפּלוּ  אֹוָתם אׂשּ ֲאׁשֶ ם ןמ. ֵא ־לֹא ּכַ  (רבי בונים מפשיסחא). ּבָ

  
ָהל רֹאׁש  �ָיָרה ַהּקֲָ יאִה  ּבַ ִ ּתוֹ ־ֶאת ׂשּ ה ְוָ�ַרְך , ּבִ ּתֶ  ִמׁשְ

ַיד ֶלְך ־ּכְ ים ַאַחד. ַהּמֶ יןָהְרֵ�ִבים  ָהֲ�ִנּיִ ֹקֶצר ִהְמּתִ  רּוַח ־ּבְ
ה ּדָ .� ְזִמינּוהּו ַלּסְ ּיַ ִביר ׁשֶ ְרֵתי ַהּגְ יעּו  אּוָלם, ִלְמׁשָ ֵאּלּו ִהּגִ

ה ִלְזַמן ָסמּוְך ּבְ  ַרק ּפָ ר. ַהח. בֹוד ַ�ל ֶהָ�ִני ִוּתֵ דֹול' 'ַהּכָ , ַהּגָ
ְמִרירּות ַלֲחֵבָריו ְוָאַמר �  ִבירגְּ : "ּבִַ ֶאה־לּבַ ׁש , ֶזה ּגֵ ּיֵ  ִמְתּבַ
�ִניָ מֹוִני ּבְ הּמִ ַל  ָקרֹוב אֹוִתי ַמְזִמין הּוא ְוָלֵכן, ּכָ ּתֶ  ׁשְ

אֹוֵרַח  י ּכְ ְלּתִ הּמֹ ִמ  ְוָלַמד זֹאת. ָרצּוי ּבִ ָאַמר  נוּ ַרּבֵ  ש$ֶ ׁשֶ
ה ַמְסֵ�י ְבֵני' ַאַחר ֲאַנְחנּו' 'ֹנְסִעים ְלִיְתרוֹ  ָרֵאל ִיׂשְ ־ֵאּלֶ

ּסָ  ַהְינוּ , עּו'ְלִצְבֹאָתם ַוּיִ ִהְזִמינוֹ  ּדְ �ם לֶא  ְלִהְצָטֵרף ׁשֶָ  ַמּסָ
ָסמּוְך  אֹוֵרַח  ִליִציָאָתם ּבְ י ּכְ ְלּתִ  ֵהִביןׁשֶ  ְתרוֹ יִ ְו , ָרצּוי ּבִ

ק, ָהֶרֶמז־ֶאת ם  ַהּדַ דִקּיֵ ֶלְך  ִמּיָ   "...ַאְרצֹו'־ֶאל לוֹ  'ַוּיֵ

  

  

  
ִית ׁשֹוִנים חֹוְקִרים ִנּסוּ , ִמידּתָ ּוִמ  ֵמָאז , ִמחּוץוּ  ִמּבַ

יל יֵקי ֶרֶפׁש  ְלַהּטִ ַצּדִ ֶהם ְוָתלוּ  תַהֲחִסידוּ  ּבְ  יֵק ּבוּ  ּבָ
ט םֶה ֵמ  ֶאָחד. יְסִריֵק  ְבֵרי ֶאת ִצּטֵ ִסְפרוֹ  ת'וֹ דְל 'ּתֹ ַה  ּדִ  ּבְ

ּסִ  תנֶ תֹ ּכְ " ָבָריו הּוְבאוּ  םׁשָ ", יםּפַ ַרׁש  ּדְ ּדָ ַנת ׁשֶ ׁשְ  ּבִ
סּוק ַ�ל א"תקי ָפ  ַהּפָ ּבְ ֵתנוּ ׁשֶ יםֲא  ִהייְ ַו : "ָרׁשָ ר ָנׁשִ  ֲאׁשֶ
ט ְוהּוא", ְטֵמִאים ָהיוּ  ידי': "ֵר ְפ ּסִ 'ַה  ְלׁשֹון ֶאת ְמַצּטֵ  ַמּגִ

ָהיוּ  ים ׁשֶ ׁשֵ  ֲאָנׁשִ יִקים ִריםּכְ  ֹותְצ ַהּמִ ־ַ�ל ַוֲחֵרִדים ְוַצּדִ
ים אְמרוּ יֹּ ַו , ְוכּו' מֹות ֵליֲ� ּבַ  ָהֲאָנׁשִ �ל ְוָכַתב", ָהיוּ  ׁשֵַ 

י ֶזה ָלׁשֹון זֹו: יֵר ְפ ּסִ ּבַ  ִנְמָצא לֹא ֶזהּכָ  חּסַ נ.  ּכִ א ּבְ , ֶאּלָ
יד" ָהיוּ  ַמּגִ ֵני ׁשֶ ׁשֵ  ָאָדם־ּבְ ", ֹותְצ ַהּמִ ־ַ�ל ַוֲחֵרִדים יםִר ּכְ

ר ְעּתוֹ  ֵאפֹוא הֹוִסיף ְוַהְמַחּבֵ ַבת ֶאת ִמּדַ יִקים' ּתֵ  'ַצּדִ
בֹות ֶאת ְוֵכן מֹות ֵליֲ� ּבַ ' ַהּתֵ ַבר ֶאת ְותֹוֶלה, ָהיּו' ׁשֵ  ּדְ

ּיּוף יל ןָרצוֹ ּבָ  ַהּזִ �ל ַהּתַֹאר ֶאת ְלַהּצִַ ם'־'ּבַ ל ׁשֵ ד ׁשֶ  ְמַיּסֵ
י רֵכ ּסָ יִ  אּוָלם. תַהֲחִסידוּ   ֶזה חּסַ נ.  ןּכֵ ׁשֶ , ֶקרׁשָ ־ְבֵריוֹ ד ּפִ

ְמד.  ַיְלקּוט ִנְמָצא קיָּ ּבִ ֵתנּו  ינִ וֹ עְמ ׁשִ  ּבְ ָפָרׁשָ םּבְ ׁשֵ  ּבְ
ין ָיַדע לֹא 'חֹוֵקר' ְואֹותוֹ , י'ֵר ְפ 'ּסִ ַה  ֹמא ְיִמינוֹ  ּבֵ   .לוֹ ִלׂשְ

  
ִנ�ים יו ְנת� 
ן ּוְלָבָנ ֲהֹר�     (ח, יט) ׀ ְלַאֽ

אן ֵיׁש  זֶמ ֶר  ע ַ�ל ּכָ ד.  תלוֹ ּדָ ַהְב  ַאְרּבַ ָ ַהּקְ ׁש  הׁשּ ּיֵ ין. ׁשֶ  ּבֵ
ָרֵאל ים ִיׂשְ ֶבט, ָלַ�ּמִ , ִמּתֹוָכם ְוַאֲהרֹן, ַהּכֲֹהִנים, ֵלִוי ׁשֵ

ל ֵאפֹוא ְוהּוא ְבּדָ ם ְוֹקֶדם ָהְרִביִעי ַהּמ. ּלָ  ְוָלֵכן, ְלכ.
בֹות תמוֹ ָ� ְט מ.  נַּ  ַהּתֵ מ.   קול שלום)(. ֶזהָל  זּמֵ ְלַר  ְרִביִעי חּבְ

�  

�ַסח  ָרֵא�ל ֶאת־ַהּפָ ּו ְבֵנֽי־ִיׂשְ     (ט, ב)ְוַיֲֽ$ׂש#

ַבת �ַסח ּתֵ ֶדת ַהּפָ ּקֶ ָק  ְמנ. ֵאיָנּה  ֲהַגם ץַמ ּבְ  ְטֶ�ֶמתמ.  ׁשֶ
ַטֲ�ֵמי ֵהם ף"ָס ָא  ּבְ א ׁשֶ סּוק־ְוסֹוף ֶאְתַנְחּתָ ָכְך  ְוֵיׁש , ּפָ  ּבְ

ָהָיה ֶרֶמז ַסח ןָקְרּבַ  ׁשֶ ִהְקִריבוּ  ָהַאֲחרֹון ַהּפֶ ר ׁשֶ ְדּבָ ּמִ , ּבַ
י ֵני ָנַ�ןּכְ  ְלֶאֶרץ םָא ּבוֹ  ַ�ד ִהְקִריבוּ  לֹא רֵת וֹ י ּכִ  ִמּפְ

ּלֹא ּלֹא ַאַחר יםִל וֹ ּמ נִ  ָהיוּ  ׁשֶ ָבה ׁשֶ  אוֹ  ְצפֹוִנית רּוַח  ָנׁשְ
ֶרְך  ִמּטַֹרח   הרהורי שלמה)(. ְוָנָחה ְקמּוָצה ִהיא ְוָלֵכן, ַהּדֶ

�  

ׁשּוטוֹ  ּוְלִפי ָק  ַסחּפָ ַה  ּפְ ר, ץַמ ּבְ ֲאׁשֶ  ַמְפִסיק ָמּה ְע ַט  ּכַ
דֹול מוֹ  ּגָ א ּכְ סּוק סֹוףְו  ֶאְתַנְחּתָ ר ַאְך , ּפָ ֶהְעּדֵ �םַט  ּבְַ 

א סּוק ֶאְתַנְחּתָ ּפָ א, ּבַ ְפִסיק ְמקֹומוֹ  ֶאת ְמַמּלֵ  ַהּמַ
דֹול יֹוֵתר ַהּגָ ינוֹ  אָח ּפְ ּטִ ַה  ְוהּוא, ַאֲחָריו ּבְ ּדִ אן  ׁשֶ ּכָ

א ֶאְתַנְחּתָ ֶדת ְוָלֵכן, ּכְ ּקֶ ָק  ַסחַהּפָ  ְמנ.   נזר ישראל)(. ץַמ ּבְ
�  

ן ה�  # י־ִיּתֵ ֽ ם 'ּכִ ֹו ֲ$ֵליֶהֽ     (יא, כט) ֶאת־רּוח�

בֹות ן ה�  ַהּתֵ # ַטֲ�ֵמי 'ִיּתֵ א ּבְ ְרּגָ ז, ִבירּתְ  ּדַ ֵאין ְלַרּמֵ  ׁשֶ
ּבָ ַה  ֶרה ה"ּקָ א רּוחוֹ ־ֶאת ַמׁשְ ִמי ֶאּלָ ת הּואׁשֶ  ּבְ ַדְרּגַ  ּבְ
ַהְינוּ , ִבירּתְ  הּוא ּדְ  ְוָלֵכן, ֲ�ָנָוהּבַ  ּוִמְתַנֵהג ֵלב־בּורׁשְ  ׁשֶ
ַבת ְטֶ�ֶמתמ.  וֹ  ּתֵ ַטַ�ם רּוח� ִריְך  ְלהֹורֹות, ְרָחאַט  ּבְ ּצָ  ׁשֶ

ה ִלְטֹרַח  ָהָאָדם ה ַהְרּבֵ ִמּדָ ל זוֹ  ּבְ ֵדי ָהֲ�ָנָוה ׁשֶ  תוֹ ִלְזּכ  ּכְ
ּה  הּה ָד יָ ־ְוַ�ל, ּבָ ן ִיְזּכֶ ּתֵ ּיִ       אור משה)(. ָ�ָליו רּוחוֹ ־ֶאת ה' ׁשֶ

ׁש  ְדּגָ  מ.
 

 חּלָ מ. ְמ 

 ִ 

ְטָ�ם   מ.
 


