
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

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

  174 'גיליון מס
  3שנה 

  

  
ָכל ָברֹו ּכְ ה־לֹא ַיֵחל ּדְ יו ַיֲ�ׂשֶ   ) ל, ג( ַהּיֵֹצא ִמּפִ

י, ז'יבֶ נִ וֹ ּפ ִמ  ָהַרב ָהָיה גֵה וֹ נ ֲה  המֹ לֹ ׁשְ  ֵסףיוֹ  ַרּבִ ת ֶאת ִלְסעֹד, ַמןנֶ ּכַ ּדַ  רֹאׁש  ֵליל ְס#"
ָנה ָ ַגּפוֹ  ַהׁשּ ֵני ְוַאף, ּבְ יתוֹ  ּבְ ָבר. ְלָחנוֹ ׁש" ־ַ#ל יםבִּ ס" ְמ  ָהיוּ  לֹא ּבֵ  ְלֶפֶלא ָהָיה ַהּדָ
ֵ#יֵני ה ּוַפַ#ם, יובָ ָר קֹ ְמ  ּבְ ּלָ  ָהִראׁשֹון רוֹ וּ ּק בִ בְּ  ֶזה ָהָיה. ֶזה גוֹ ָה נְ ִמ  ַ#םַט  ֶאת ּגִ

ַאְרצֹות ִרית־ּבְ ַנת ַהּבְ ׁשְ ֵדי ָנַסע ֵאֶליָה , ט"ּפַ ְר ּתַ  ּבִ ל ּכְ ִמיָכה ְלַקּבֵ ְלעֹוַלם  ְוִסּיּוַ#  ּתְ
ָנה רֹאׁש  ּוִביֵמיָרה, ַהּתוֹ  ָ ה םׁשָ , גוֹ יָק ׁשִ בְּ  ָההׁשָ  ַהׁשּ ל ִקּוָ ִמיָכה ְלַקּבֵ ֶדת ּתְ ּבֶ  ְמכ"

ֵליל. ֶאָחד ִגידנָ  ִמיהּוִדי ָנה רֹאׁש  ּבְ ָ ל ָהַלךְ  ַהׁשּ ּלֵ ֵבית ְלִהְתּפַ לת ֶס נֶ כְּ ַה ־ּבְ  אֹותוֹ  ׁשֶ
ה ְוִלְפֵני, ִגידנָ  ִפּלָ ׁש . ֵאָליו עּדַ וַ ִהְת  ַהּתְ ּקֵ דוֹ  ִגידנָּ ַה  ּבִ ֵביתֹו  ִלְסעֹד ְוִהְזִמינוֹ , ְלַכּבְ ּבְ

ת ֶאת ּדַ ֲאָכִלים תרוּ ׁשְ כַּ  ַ#ל ָסַמךְ  לֹא ָהַרב אּוָלם, ַהַחג ְס#" ֵביתוֹ  ַהּמַ  ָיַדע ְולֹא ּבְ
יַצד י, ָאַמר ְלַבּסֹוף. ֵמַהַהְזָמָנה ְלֵהָחֵלץ ּכֵ ל לוֹ ָיכ ֵאינוֹ  ְלַצֲ#רוֹ  ּכִ  ֶאת ְלַקּבֵ

ֵני, ַהַהְזָמָנה ל ִמּפְ ּבֵ ּקִ ה ֶאת ִלְסעֹד ַ#ְצמוֹ ־ַ#ל ׁשֶ ּדָ "# ֵליל ַהּסְ ין יֹום ּבְ  ַהּדִ
ין ּוְבֵאיַמת ִהְתּבֹוְדדּותבְּ  ָבר. ַהּדִ יו ָיָצא ַהּדָ  ִנְזַהר, ָיָמיו סֹוף ְוַ#ד ָאז ינִּ ּוִמ , ִמּפִ

ֵדי, רוֹ בָ ּדְ  ֶאת םְלַקיֵּ  ּלֹא ּכְ ֶקרבְּ ָחִליָלה  לׁשֵ כָּ ִה לְ  ׁשֶ ל ַהּיוֹ ׁשֶ י ּכָ ה. , ּכִ יו ַיֲ#ׂשֶ ֵצא ִמּפִ
�  

י ַרּבִ ַט  ְיהּוָדה ְיקּוִתיֵאל ּבְ ְרׁשְ לֹויְ  םַהְלּבֶ ַ#ל, ְנּבּוְרגזֶ ִמּקְ ַפע" ּבַ ים ׁשֶ  רוּ כְּ נִ ", ַחּיִ
ָבָריו ל ּדְ יד ׁשֶ ּגִ י, "ִמּקֹוְז'ִניץ ַהּמַ יק ִאיׁש  ּכִ ָבָריו ִיְהיוּ  לֹא ַצּדִ ין ּדְ ּלִ א, ח"  ֶאּלָ

ל יו ֵצאַהּיֹ ־ּכָ הַיֲ#  ִמּפִ ל, ׂשֶ ּיֹאַמר ְלָמׁשָ ִפיו ׁשֶ ִנים ְלֶאָחד ּבְ ים ּוְלֶאָחד ּבָ  אוֹ  ַחּיִ
ן, ְמזֹוֵני ה ּכֵ ֶלךְ  ַיֲ#ׂשֶ רּוךְ ־ַהּמֶ ּבּור ַוֲאִפּלוּ ", ךְ לָ  ָיָקםוְ  ראֹוֶמ ־רזַ גְ ִת וְ  סֹודבְּ , הּוא־ּבָ  ּדִ

ָצא ַקל ּיָ יו ׁשֶ ַ#ם. ַאְרָצה ָנַפל לֹא ִמּפִ א ּפַ ִנים ּוךְ שׂ ֲח  ָהָיהׁשֶ  ֶאָחד ִאיׁש  ֵאָליו ּבָ  ּבָ
ׁש  ְרָכתוֹ  ֶאת ּוִבּקֵ י הַנֲ#נָ . ּבִ ָבר ֲהֵרי: "ְוָאַמר ָהַרּבִ  ּוְכָבר, עֹוָלִמיםלְ  יםִנּסִ  ָהיוּ  ּכְ
ים ַ#ל עֹוָלםבָּ  נֹוַדע ְפְקדוּ  ֲאָנׁשִ ּנִ ִנים ז"ט ַאֲחֵרי ׁשֶ ָנה ב"כ ְוַכֲ#בֹר ׁשָ ָבָר ". ׁשָ  יוִמּדְ
ל י ׁשֶ ָבר ָנַפל לֹא ָהַרּבִ ְמלֹאות. הְרצָ ַא  ּדָ ִנים ז"ט ּבִ ׂשּ  ׁשָ  ְלאֹותוֹ  נֹוַלד, ּוָאיוִמּנִ

ן ָאָדם ָנה ב"כ אותלֹ ְמ בִ וּ , ּבֵ ל ֶזַרעבְּ  דַק ְפ נִ  ׁשּוב ׁשָ   .ְלֵנס ִהייְ וַ , ָמאיָּ ַק ־ׁשֶ
�  

ם ֵמ  ָרֵאל ה'ִוְהִייֶתם ְנִקּיִ ׂשְ   ) לב, כב( ּוִמּיִ

ְרָסם י ָהָיה ְמפ" א ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ַרּגָ ִ ִמ  ׁשְ נוֹ , הבָ וֹ ינׁשּ כֹורוֹ  ּבְ ל ּבְ ים יֵר בְ ּדִ "ַה  ׁשֶ " ַחּיִ
ְנז ל: "לֹוַמר ָהָיה ְוָרִגיל, ַהֲהָלָכה רַמ ׁשְ ִמ  ַ#ל ָהֵאיָתָנה תוֹ יָד ִמ ֲ# בַּ , ִמּצַ  ָהעֹוֵבר ּכָ

ין ַ#ל " בַּ  ֶאָחד ּדִ ָ#ִמים". ְלֵגיִהּנֹם דֵר יוֹ  סֹופוֹ , ךְ וּ רָ# ־ְלָחןׁשּ  ָאִביו ַ#ל קלַ ָח  ֹותבּ ַר  ּפְ
מֹותוֹ  ַהגנָ  ְולֹא דוֹ  ָאִביו ַאךְ , ּכְ ּבְ ֵני ְמֹאד ּכִ ַדע ִמּפְ ּיָ הּוא ׁשֶ ֵאינוֹ  ֱאֶמת ִאיׁש  ׁשֶ  ׁשֶ

א ִנים נֹוׂשֵ ת. ְלִאיׁש  ּפָ ּבָ ַ ׁשּ ִטיַרת רְלַאַח  ָהִראׁשֹוָנה ּבַ ֵליל בׁשַ יָ , ָאִביו ּפְ ת ּבְ ּבָ  ִעם ׁשַ
ל יׁשוּ , יוָח ֶא  ּכָ ִהּגִ " לַ  ּוְכׁשֶ ִגים ֶאת ְלָחןׁשּ י לָנַט , ַהּדָ א ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ַרּגָ ה ׁשְ ִחּלָ  ֶאת ּתְ

ִגים תּוִקים ַהּדָ ן רְלַאַח  ְוַרק ַהּמְ ִגים ֶאת ִמּכֵ ִהּפּוךְ , ַהֲחמּוִצים ַהּדָ ְנַה  ּבְ . ָאִביו גִמּמִ
י ָאִחיו ָקם רּוךְ  ַרּבִ ַאל יץלִ ְר וֹ גּ ִמ  ּבָ ָבר: "ְוׁשָ ת ּכְ ּבָ ַ ׁשּ ה ָהִראׁשֹוָנה ּבַ ה ַאּתָ ּנֶ  ְמׁשַ

ְנַה  א ְיֶחְזֵקאל יַרבִּ  הַנֲ#נָ "? ָאִבינוּ  גִמּמִ ַרּגָ ת ֶנֱאַמר: "ְוָאַמר ׁשְ ָפָרׁשַ , ַמּטֹות ּבְ
ם יֶתםיִ ְה 'וִ  ָרֵאל' ה'ֵמ  ְנִקּיִ ׂשְ יָון. ּוִמּיִ ֲאִני ָ#ַלי ָאַמר ְוָאִחי ּוִמּכֵ ה ׁשֶ ּנֶ  גִמְנַה  ֶאת ְמׁשַ

יר ילַ ָ#  חֹוָבהנּו, ָאִבי ָאִבינוּ , ָלֶכם ַ# ָידוּ  יוֵ ֱה לֶ . יׂשַ ֲ# ַמ  ֶאת ְלַהְסּבִ ה ָהָיה ׁשֶ ִחּלָ  ּתְ
ִגים ָהיוּ  לֹא םְוׁשָ , יקנִ ְד רוּ בְּ  בַר  יָון, ְמצּוִיים ַהּדָ ַאג ּוִמּכֵ ּדָ א ׁשֶ ּמָ ן לֹא ׁשֶ ּמֵ  לוֹ  ִיְזּדַ

ג בַּ  ּדָ ג קֹוֶנה ָהָיה ָלֵכן, ֹקֶדׁש ־תְלׁשַ ד ּדָ ן ִמּיָ ּמֵ ִהְזּדַ ׁשֶ ת ֲאִפּלוּ , לוֹ  ּכְ ְתִחּלַ בּוַ#  ּבִ ָ , ַהׁשּ
ְמרוֹ  ּוְכֵדי ּלֹא ְלׁשָ יחוֹ  היָ ָה , ִיְתַקְלֵקל ׁשֶ הּוָבא ְוַאף. ֹחֶמץבְּ  ַמּנִ ׁשֶ ג ּכְ ֶ#ֶרב ּדָ  ּבְ
ת ּבָ ר ָאִבינוּ  היָ ָה , ׁשַ ה ְמַבּכֵ ִחּלָ ג ֶאת ּתְ ֵני ֶהָחמּוץ ַהּדָ הּוא ִמּפְ ִדיר ׁשֶ  ְוהּוַכן ּתָ

ה ִחּלָ יךְ  ֶזה גוֹ ָה נְ ִמ בְ וּ , ּתְ יַ#  ַאף ִהְמׁשִ ִהּגִ ׁשֶ י לֹא ֲאִני אּוָלם. ְלַצְנז ּכְ ן ָנַהְגּתִ  ּכֵ
ִגים ָהיוּ  לֹא ֶאְצִלי ןכֵּ ׁשֶ , ֵמעֹוָלם ֵאיִני ְוִנְמָצא, יםיִר ִד ּתְ  ֵאּלוּ  ּדָ ה ׁשֶ ּנֶ לּום ְמׁשַ   ".ּכְ

  
י ָ�ה ֶלְאֹסר ־אוֹ  ה'ִיּדֹר ֶנֶדר ַל ־ִאיׁש ּכִ ב$ ַבע ׁשְ ָ ִהׁשּ
ר ַ�ל אן ֵיׁש  זֶמ ֶר  - )ל, ג( ַנְפׁשוֹ ־ִאּסָ , ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי ּכָ
ְפֵני ּלִ יִעים ָהָאָדם ֵלַדת ׁשֶ ּבִ יק ִהיּתְ  אֹותוֹ  ַמׁשְ ַצּדִ

ע ִהיּתְ  ְוַאל אּור הוּ ְוזֶ , ָרׁשָ ֶנֶדר ָנַדר םָד ָא ָה ׁשֶ  ,ַהּבֵ
בּוָ�ה עּבַ ְוִנׁשְ  ְוִלְהיֹות ַ�ל־ַנְפׁשוֹ  רָס יִא  רסֹ ֱא ֶל  ׁשְ

יק ָ#ָליו לוֹ  ְואֹוְמִרים, ַצּדִ לֹא, ְדרוֹ נִ  ֶאת םַקיֵּ לְ  ׁשֶ
ָברוֹ  ֵחליַ  א, ּדְ ָכל־ַהּיֵֹצא ֶאּלָ יו ּכְ ה ִמּפִ ֶזה ְוָדָבר. ַיֲ�ׂשֶ

ז ּמָ ם ְמר" ים ּגַ ְתִהּלִ י ּבִ ְעּתִ ּבַ ֹמר  ִנׁשְ ָמה ִלׁשְ ָוֲאַקּיֵ
ֵטי ִצְדֶקךָ  ּפְ י, ִמׁשְ ְעּתִ ּבַ , ֹותצְ ְוַהּמִ  ַהּתֹוָרה םְלַקיֵּ  ִנׁשְ

ּבַ וְ  יִנׁשְ ינִ  ןנֹוָטִריקוֹ  ְעּתִ ְעּתִ ּבַ ֶטֶרםּבְ  בּוָ#הׁשְ  ׁשְ
 )דברי עמוס(. ֹוָלםע יִת יָא צִ יְ  ְהֶיהּתִ 

�  

ל ְלקֹוַח ־ְוֵאת ּכָ , ֶ#ְזָרא־ןבְּ ִא  ְמָפֵרׁש  - )לא, יא(ַהּמַ
ְלקֹוַח  ָלִלי םׁשֵ  ַהּמַ ְלקֹוַח . ֵהָמהּבְ ְוַל  ָלָאָדם ּכְ ַהּמַ

ה ִגיַמְטִרּיָ   ם)אותיות ומופתי(. ּוְבֵהָמה ָאָדם ּכֹוֵלל ּבְ
�  

אּו ֶאת ׂשְ ר ־ֲ�ָבֶדיָך ּנָ ְלָחָמה ֲאׁשֶ י ַהּמִ ֹראׁש ַאְנׁשֵ
ָיֵדנּו  ְדמֹוִנים,  ָאְמרוּ  - )לא, מט(ּבְ ֵ ַהּקַ ַהׁשּ ק"ַיּבֹ  םׁשֶ

ה הּוא ּלָ נוּ ֲ#נֵ יַ  נֹוָטִריקֹון ְלָחָמהּמִ בַּ  ַח צֵּ נַ לְ  ְסג"
ם. נוּ ֵא ְר ָק ־יֹוםְב  י ָרמּוז ֶזה ׁשֵ ָראׁשֵ עֹות ּבְ , ָהֶאְצּבָ
הַא , הִמיצָ ְק  עֶא , ּמָ ה - ֶרתזֶ , לָד וּ גּ , ְצּבַ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
ַנת ָהְיָתה ְוזוֹ , ק"ַיּבֹ  ּוָ ֵר  ִדיםק" ַהּפְ  יָראׁשֵ  ּכַ יׂשָ

ָבא ָא  ַהּצָ ר ְמָרםּבְ ָיֵדינוּ  ֲאׁשֶ י, ּבְ ְזכּות ּכִ ִמיָרה ּבִ ְ ַהׁשּ
י ָראׁשֵ עֹוֵתיֶהם ּבְ ּנוּ  דַק ְפ נִ  לֹא ֶאְצּבְ ְוַאף. ִאיׁש  ִמּמֶ

ֶלךְ ַה  דוִ ּדָ  ד ָיַדי ַלְקָרב  סּוקּפָ בַּ  ֶזהלָ  ָרַמז ּמֶ ַהְמַלּמֵ
ְלָחָמה עֹוַתי ַלּמִ  )אור החמה(. ֶאְצּבְ

�  

ה ִעיר ִנְקָרא ָהָאָדם ים ְקַטּנָ ּה  ַוֲאָנׁשִ , ְמַ#ט ּבָ
י ֵהם ְוֵאיָבָריו ְלָחָמה ַאְנׁשֵ ם ַהּמִ ב ּוְברֹאש3ָ ַהּלֵ

ַדִים מּוזָהָר  ּיָ ֵהם ּבַ ָרִקים ב"ֵל  ׁשֶ ָאְמרוּ  הוּ ְוזֶ , ּפְ ׁשֶ
ר ָיֵדנוּ  ֲאׁשֶ ב הּוא ּבְ ּלֹא ַהּלֵ  )בן איש חי(. ָחְטאוּ  ׁשֶ

�  

-  )לב, א( ָגד־ּוִמְקֶנה ַרב ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן ְוִלְבֵני
מֹוֶנה ִנים ׁשְ ל םָת לָ ֲח נַ  ָקְדָמה ׁשָ ֵני ׁשֶ ְוָגד ְראּוֵבן ּבְ

ָאר ִלְפֵני ָבִטים ׁשְ ְ ָנה ִמְקָצת, ַהׁשּ ָ ִט  ַ#ד ַהׁשּ יַרתּפְ
ה נֹות ַבעְוׁשֶ  נוּ ַרבֵּ  ֹמש3ֶ ּבּוׁש  ׁשְ ַ#  ּכִ ּוְכֶנֶגד, ְיהֹוׁש"

לוּ  ֶזה מֹוֶנה ּגָ ִנים ׁשְ ֶרת ֹקֶדם ׁשָ ָבִטים ֲ#ׂשֶ ְ . ַהׁשּ
ֶלךְ  המֹ לֹ ׁשְ  ֶזהלָ  ְוָרַמז ַנֲחָלה ְמבֶֹהֶלת ֵליׁשְ ִמ בְּ  ַהּמֶ

ִראׁשָֹנה ְוַאֲחִריָתּה לֹא ְתבָֹרךְ  תֶל ֶח בֹ ְמ  ּוְכִתיב, ּבָ
ֵח  מֹוֶנה זּמֵ ְלַר  ת"יּבְ ִנים ִלׁשְ ימוּ  ׁשָ ִהְקּדִ ַנֲחָלה ׁשֶ

בַֹרְך  לֹא ְוָלֵכן, ְמבֶֹהֶלת ַאֲחִריָתּה  ּתְ  )נהר שלום(. ּבְ
�  

ָניו־ַ�ד הֹוִריׁשֹו ֶאת ֶאת־ֹאְיָביו -  )לב, כא( ֹאְיָביו ִמּפָ
ָניו ה ִמּפָ ִגיַמְטִרּיָ י, ַהּתֹוָרה ּבְ ְזכּות ּכִ ִלּמּוד ּבִ

יו אֹוְיָביו ִליםנֹוְפ  ַהּתֹוָרה ְחּתָ  )מתוק לחכי(. ּתַ
 

  תשע"ופרשת מטות, כ"ד בתמוז     
  חודש ביום שישי.־דקות ושני חלקים. ראש 12עם  1המולד ביום רביעי, שעה  אב.־שבת מברכים חודש מנחם      

  

.  
  
  
  
   

הִסּפּוִר  ָרׁשָ ּפָ  ים ּבַ

 

ִניִנים   ּפְ

 

  בס"ד

  

  והנצחותלקבלת הגיליון 
 gmail.com 5806777@דוא"ל:

  

  ירושלים -השבת זמני 
 8.54רבנו תם    8.17צאת השבת    7.02הדלה"נ 

 

  
  

ָבר  לוּ ִהְתַקּבְ  ֲ�ֶרֶכתּמַ ּבַ  מּונֹותּכְ ל ֹותבּ ַר  ּתְ ְלֲח  ׁשֶ    נֹותׁש$
ת ּבָ י  ׁשַ ָבּתֵ ים קֹוְרִאיםּבְ . ּבֹוְדִדים ְמקֹומֹות ְונֹוְתרוּ , ַרּבִ

ְנָיִנים ם ְמ�$ חוּ ? ּגַ ּלְ ם ׁשִ ֶהְקּדֵ מּוָנה ּבְ  !ַמְתִאיָמה ּתְ

 



 

 

  

  

ָברוֹ    לֹא ַיֵחל ּדְ

יר ְפָלג ָ#ׁשִ ה הֹונוֹ  רִעּקַ  ְוֶאת, יִא ׁשָ ְר וַּ ַה  ִמיְלֶנר ְיִחיֵאל ר' ָהָיה מ" ֲחַנת ָ#ׂשָ ַמח ִמּטַ ד ַהּקֶ ָהְיָתה הלָ וֹ ַהּגְ  ׁשֶ
י. תוֹ ַבֲ#לוּ בְּ  ּלֵ ְלּגַ ֲחָנה ּגַ ְבתוּ  לֹא ַהּטַ נּות ְבדוּ ָ#  ְוַהּפֹוֲ#ִלים, ָוֵליל יֹוָמם ׁשָ ְחּתָ ַקּדַ ֵדי ּבְ יק ּכְ  ֶקֶצב ֶאת ְלַהְדּבִ

ּקּוׁש  ָהַלךְ  ַהּבִ ְדָלה ּמוֹ ְוִע , ְוָגַדל ׁשֶ ם ּגָ ֲחָנה ּגַ ֶרת ְוִהְתַרֲחָבה ַהּטַ יו ָלמוֹ עוֹ  ֶאת ְיִחיֵאל ר' ָרָאה. מֹוִנים ֲ#ׂשֶ ַחּיָ  ּבְ
ְרָרה ּוְבֵביתוֹ  ר ָהְרָוָחה ׂשָ א, ְוָהֹעש3ֶ ְפָצה ֶאּלָ ּקָ ֲאַות ָ#ָליו ׁשֶ מֹון ּתַ ּלֹא ַהּמָ בּולֹות ָיְדָ#ה ׁשֶ  תַח נָ  ַמר ְוָאסֹון, ּגְ

ַבת ָ#ָליו ֶסף ֹאֵהב". ַאַחת־ּבְ בַּ ־לֹא ּכֶ ֶסף עִיׂשְ ן תלֶ ֶה קֹ  ָקַבע" ּכֶ ָרָ#ה ַ# גוּ נָ  הָהיָ  ְיִחיֵאל ר' ְוַאף, דוִ ּדָ ־ּבֶ  חֹוָלה ּבְ
ְמַ#ט ּה יָ ְט ֶ# בְ וּ , זוֹ  ל ָנִקי ָיָצא ּכִ ע ְנָכָסיו ִמּכָ ינוֹ  ָהָיה ּוְכֶפׂשַ ֶסף ְלַהְרִויַח  תוֹ יטוּ ִה לְ בִּ . תוֹ רוּ ֵח  ִאּבּוד ְלֵבין ּבֵ  ּכֶ

ּבֹונֹות ְוִנֵהל םיּסִ ִמ  ְלַהֲ#ִלים ְיִחיֵאל ר' ֵהֵחל, ַרב לְ  ֵמֵ#יֵני יםיִ מוּ ְס  ֶחׁשְ ִ יךְ  לוֹ ָיכ ָהָיה ַהּכֹל. טֹונֹותַהׁשּ  ְלַהְמׁשִ
ִרין ְלִהְתַנֵהל א, ְלֵמיׁשָ ֶאָחד ֶאּלָ ֵאינוֹ  יויָד ִק ּפְ ִמ  ׁשֶ ֵני ׁשֶ ִרית־ִמּבְ ה ּבְ ּלָ ָבר ֶאת ּגִ  ֲאדֹונוֹ  ֶאת ִלְסֹחט ְוֵהֵחל ,ַהּדָ

ְדֵמי ָ#לוּ , ֶיֱחַרץ' 'לֹא ּבִ ל נוֹ בוֹ ֲא ּתַ . בַר  הֹון ׁשֶ הַה  ׁשֶ הְוַה , ּבוֹ  ָמַאס ְיִחיֵאל ר'ׁשֶ  ַ#ד, ְוָגַבר ָהַלךְ  ּלָ  ָהַלךְ  ּלָ
ָאְזנֵ  אצָ ְר ק"  לכֹ ֱא לֶ  ִקיֵדי יּבְ ֶכס ּפְ ה, ַהּמֶ ֲ#ִלים הּוִדיַהיְּ  ַהּטֹוֵחן ַ#ל ָאְזֵניֶהם ֶאת ְוִגּלָ ּמַ ה סַמ  ׁשֶ ִנים ִמּזֶ  ֵ#יָניו .ׁשָ

ל ֵ#ת, כוּ ָחׁשְ  ְיִחיֵאל ר' ׁשֶ כְ  ּבְ ּמִ ִמי בּתָ ׁשֶ יַ#  סַהּמַ  תׁשוּ ָר ֵמ  ִרׁשְ ֲאִריךְ  ַ#ל הֹוָדָ#ה ּובוֹ , ְלֵביתוֹ  ִהּגִ לֹוִני ּתַ  ּבוֹ  ּפְ
ל ַלַחתׁשְ ִמ  ֲ#ִתיָדה ִקיֵדי ׁשֶ ִמְפָ#לוֹ  רּקֵ ְלבַ  ַמס ּפְ . ַמס ַמֲ#ִלים ִהּנוֹ  ָאְמָנם ַהִאם נֹוֶקֶבת ֲחִקיָרה ַלֲ#ִריַכת ּבְ
ל  עֹוָלמוֹ  ַבת ָליוָ#  ָחַרב ְיִחיֵאל ר'ׁשֶ יתלָ  ָיַדע לֹא ְוהּוא, ַאַחת־ּבְ ַנְפׁשוֹ  ֵ#ָצה ׁשִ ְלּבּול ַ#ד ָגהָא ּדְ  ֵמרֹב ּבְ  ּבִ
ים ְנְקֵסי ְלִטּיּוַח  יוצָּ ַמ ֲא ַמ . חּוׁשִ ּבֹונֹות ּפִ ּלוֹ  ַהֶחׁשְ ר' ַמְרֶאה ָלֶהם ֹותוּ ְלׁשַ  יםלִ ׁשְ וֹ כּ ַה  ויָת נוֹ יוֹ ְס נִ וְ  ׁשֶ ׁשֵ  לֹא, 'ּכָ

אוּ  ד ֵהִבין ְוהּוא, ִריּפֶ  ָנׂשְ י ִמּיָ ֶדֶרךְ  ָרָ#הָה  ָליוֵא  ְלָתהכָּ  ּכִ ַבע ּבְ א, ךְ מֹ ְס לִ  ִמי ַ#ל לוֹ  ְוֵאין, ַהּטֶ  ָאִביו ַ#ל ֶאּלָ
ָ בַּ ׁשֶ  אֹוָתם. ַמִיםׁשּ מוֹ  נֹוַדע, ָיִמים ּבְ ל ׁשְ ַמ "ַה  ׁשֶ ׂשְ ָרֵאל חּיִ י", ִיׂשְ ָרֵאל ְיַרְחְמֵאל ַרּבִ  ריגֶ צִ נְ ּדַ  קִיְצָח  ִיׂשְ

ַסְנּדֶ ֵמֲא  ִהְתַמ , רֶלּכְ הׁשֶ ל ְמקֹומוֹ ־ַ#ל ּנָ י ָאִביו ׁשֶ י, ְיִחיֵאל ַרּבִ ֵקן ָהַרּבִ ַסְנּדֶ ֵמֲא  ַהּזָ ֶלת ְורֹאׁש  רֶלּכְ ֹוׁשֶ , ַהׁשּ
ֶהֱ#ִריצּוהוּ  ּפֹוִלין יִמיהּוֵד  ֹוִניםמֲה  ָנֲהרוּ  ְוֵאָליו   .יםּמִ ְות"  ִריםוּ אכָּ  ָלֶהם ָהיוּ  יוּוְדָבָר  ְמֹאד ׁשֶ

נִ , ָ#ֶליךָ  ִלי ַצר" י הַנֲ#נָ ", יּבְ ַמ "ַה  ָהַרּבִ ׂשְ ָרֵאל חּיִ ַה  ְלַאַחר, ַהּטֹוֵחן ְיִחיֵאל 'רלְ ", ִיׂשְ הׁשֶ ַבר ֶאת לוֹ  ָנם ּלָ  ּדְ
פּות, ָ#ָליו תַח נָּ ׁשֶ  ָהָאסֹון ּתְ ּתַ ֵדי ִהׁשְ ַצֲ#רוֹ  ּתֹוְך ּכְ ֵבד ּבְ ל ְיִחיֵאל 'רלְ  לוֹ  ָ#ְזרוּ  לֹא. ַהּכָ ֲחנּוָניו ּכָ  יוָת וֹ יּ כִ בְ וּ  ּתַ

ב קֹוְרעֹות י ,ַהּלֵ י  ,הָמ וּ אְמ  יחוֹ ִט בְ ַה לְ  בֵסַר  ָהַרּבִ ים ַרק ְלָבְרכֹו ּכִ ֶ#  ִיְהֶיה ה'ְוִהְסּכִ ֵלב ְיִחיֵאל ר' ָ#ַמד. ְזרוֹ ּבְ  ּבְ
בּור י ְוָיַדע, ׁשָ ה הּוא. ץֶנֱחַר  ּגֹוָרלוֹ  ּכִ ֵאִרית ִנּסָ ׁשְ ן ּכֹחֹוָתיו ּבִ ה, ַנְפׁשוֹ ־ַ#ל ְלִהְתַחּנֵ ק ְוִנּסָ ְפֵני ְלִהְצַטּדֵ י ּבִ  ָהַרּבִ

דֹול הוּ גֵּ ׁשְ ִמ  ַ#ל ָבר ִהְתָחֵרט ָ#ָליו ַהּגָ י אּוָלם, מֹוִנים ֶאֶלף ּכְ ית ֶנֱאַנח ַרק ָהַרּבִ אוּ  ּוָפָניו ֲחִריׁשִ ָאָגה ִהְתַמּלְ  ּדְ
ִים. ְוַצַ#ר ִבְרּכַ לֹות ּבְ ֵני ֵמֵאת ְיִחיֵאל ר' ָיָצא, ּכֹוׁשְ ֶדׁש  ּפְ ְברֹוןבְ וּ , ַהּקֹ ַרר ֵלב ׁשִ  תיבֵּ  לֵהיכַ  ֶאל ַרְגָליו ֶאת ּגָ

ל ְדָרׁשוֹ ִמ  י ׁשֶ יו סרַ ָק  םׁשָ , ָהַרּבִ ְחּתָ ָ#ַמד ַסְפָסל ַ#ל ּתַ ִצּדֵ  ׁשֶ ַרץ ְמֵהָרה ְוַ#ד, ַהֵהיָכל יּבְ ִהְרִעיד ַמר ִכיבְ בִּ  ּפָ  ׁשֶ
הוּ  יםִט ָ# ּמ" ַה  יםַהֲחִסיִד  ֶאת ָ ׁשּ אֹוָתּה  ׁשֶ ֵבית ֵ#ת ּבְ ְדָרׁש ־ּבְ ם. ַהּמִ ּלָ יטוּ  ּכ" יַצד ָיְדעוּ  ְולֹא ֶחְמָלהבְּ  ּבוֹ  ִהּבִ  ּכֵ

ְבָ#ַתִים, לוֹ  ַ# ְלַסיֵּ  ֵהם ְיכֹוִלים ְמעוּ  ִהְצַטֲ#רוּ  ְוׁשִ ָ ׁשּ ׁשֶ יו ּכְ י ִמּפִ ל הָס ְפ ָא  ּכִ ְקָוה־ּכָ י ּתִ  לוֹ  ְלַהְבִטיַח  ְמָסֵרב ְוָהַרּבִ
י ָנה", ָנא ַמעׁשְ . "ְקרֹוָבה ְיׁשּוָ#תוֹ  ּכִ ּקְ  יםַהֲחִסיִד  דַח ַא  ּפָ הלְ בִּ  ְוָאַמר ְיִחיֵאל 'רלְ  ִחיםַהּפִ ה רֹוָאה, "ִחיׁשָ  ַאּתָ

ב ֶזה ְיהּוִדי ּיֹוׁשֵ ה ׁשֶ ּנָ ּפִ ִעיר ָאִחיו ֶזה ,ּוְבֵכן? ּבַ ל ַהּצָ י ׁשֶ י, ָהַרּבִ ַצְלֵאל ַרּבִ יק ִאיׁש . ָיִאיר ּבְ א הּוא ַצּדִ  ְוֶנְחּבָ
ִלים־ֶאל יתוֹ  ַאךְ , ַהּכֵ ׁש . םֶח לֶ  ׁשֹוֲאִלים ִויָלָדיו ֵריָקם ּבֵ ה ְוַאל, גּוָנהֲה  ְנָדָבה לוֹ  ןּתֶ , ֵאָליו ּגַ ְרּפֶ ּנוּ  ּתַ  ַ#ד ִמּמֶ

ְבִטיַח  ּיַ י ְלךָ  ׁשֶ ַחְסֵד  עׁשַ וָּ ּתִ  ּכִ ד, ִציָאהּמְ ַה  ַ#ל ְיִחיֵאל ר' טָ# ". ִיםַמ ׁשָ  יּבְ ַלף ּוִמּיָ ל ּוַח פּתָ  ררוֹ צְ  יסוֹ כִּ ִמ  ׁשָ  ׁשֶ
ֵאין בוֹ ָח ּתְ , ָממֹון ָיָדיו רֹוִאים ּבְ ל ּבְ י ׁשֶ ַצְלֵאל ַרּבִ ׁשַ  ָיִאיר ּבְ ּיָ ִחיר בׁשֶ יו ְוִהׁשְ ּנָ ּתֹוָרה ׁשִ ָרָאה, ּבַ יקצַּ ַה  ּוְכׁשֶ  ּדִ

כּום ֶאת דֹול ַהּסְ ׁש  הַמ . "ֵ#יָניו אֹורוּ  ַהּגָ ַבּקֵ ַאל"? ּתְ הְוַה , ְיִחיֵאל ר' ֶאת ׁשָ ָפָניו ּגֹוֵלל ּלָ ְקָצָרה ּבְ  ֲאסֹונוֹ  ֶאת ּבִ
ׁש  י ַהְבָטָחה ּוִבּקֵ אי ֵיֵצא ּכִ י ָיהָה  לוֹ ָיכ לֹא. יןּדִ בַּ  ַזּכַ ַצְלֵאל ַרּבִ ְפֵני דמֹ ֲ# לַ  ָיִאיר ּבְ ל ֲ#רוֹ צַ  ּבִ  הּוִדיַהיְּ  ׁשֶ

ֶפׁש ־ַמר ָפָניו ַהּנֶ ּלְ ְזכּות: "ְוָאַמר ָקם ּוְבִהְתַלֲהבּות, ׁשֶ ָדָקה תוַ צְ ִמ  ּבִ יָת  ַהּצְ ָ#ׂשִ , ִצְדִקי ןֵה בְּ  ךָ לְ  ֲאִני ַמְבִטיַח , ׁשֶ
י זֵ  ּכִ ל ָרהַהּגְ ּטֵ ְתּבַ ל ָנִקי ְוֵתֵצא ֵמָ#ֶליךָ  ּתִ ָמה ִמּכָ רּוָרה ַהְבָטָחתוֹ ". ַאׁשְ ל ַהּבְ י ׁשֶ ַצְלֵאל ַרּבִ ִמיד, ָיִאיר ּבְ ּתָ  ׁשֶ

א ָהָיה ִלים־ֶאל ֶנְחּבָ ךְ  ְולֹא ַהּכֵ ְמָ#ה, ְפָלאֹותנִ ּובְ  לֹותדֹ גְ בִּ  ִהּלֵ ית ללַ ֲח בַּ  ֵהיֵטב ִנׁשְ ְדָרׁש ־ּבֵ  ְמֵהָרה ְוַ#ד, ַהּמִ
ַמע בֵ  ַהּקֹול ִנׁשְ י תיּבְ ָבר ָנכֹון ַהִאם". ָהַרּבִ ִהְבַטְחּתָ  ַהּדָ י, טֹוֵחן ְלאֹותוֹ  ׁשֶ אי ָלֵצאת הּוא ָ#ִתיד ּכִ ין ַזּכַ ּדִ "? ּבַ
ַאל י ׁשָ ַמחיִּ "ַה  ָהַרּבִ ָרֵאל ׂשְ ִעיר ָאִחיו ֶאת" ִיׂשְ יךְ "?! וּ לּ ֵא כָּ ׁשֶ  ַהְבָטחֹות ְלַהְבִטיַח  ַהּכַֹח  ךָ לְ  ֵמַאִין, "ַהּצָ  ִהְמׁשִ
עֹוד, ְוָתָהה ִפיק ְלָפָניו עֹוֵמד ָאִחיו ּבְ ִים־ּבְ ְרּכַ ָניו־ַ#ל ַאךְ  ,ּבִ ת הכָ סוּ נְ  ּפָ טּוָחה ֲאֶרׁשֶ יקצַּ ַה  ָאִבינוּ . "ּבְ  ָהָיה ּדִ
י ַתחּפָ ", אֹוֵמר ַצְלֵאל ַרּבִ י, "ְוָאַמר ָיִאיר ּבְ ֹוֵמר ִמי ּכִ ׁשּ יו־ֶאת ׁשֶ ם, ּפִ ֱאַמ  ֶאת ּוְמַקּיֵ ָברֹו' ֵחליַ  'לֹא רַהּנֶ , ּדְ
ם בָּ ַה  ּבוֹ  ְמַקּיֵ ךְ  ֶאת ה"ּקָ סּוק ֶהְמׁשֵ ָכל ַהּפָ יו ַהּיֵֹצא־'ּכְ ה' ִמּפִ יָון ".ַיֲ#ׂשֶ ְזָה  ּוִמּכֵ ּנִ ּלֹא ֲאִני רׁשֶ  ֶאת ללֵּ ְלַח  ׁשֶ
ּבּוִרי ין ַלֲ#ׂשֹותוֹ  ְולֹא ּדִ ּלִ י, ח" ה ַלּטֹוֵחן ִהְבַטְחּתִ ּכֹה ַהּזֶ ַה  ,ּוְבטּוַחִני .יּמִ ִע  ֵהיִטיב ׁשֶ בָּ ׁשֶ ם ה"ּקָ  אצָ מוֹ  ֶאת ְיַקּיֵ

י ׁשּוָבה עַמ ׁשֵ לְ ". ּפִ ה, תֶמ כֶּ ח" ְמ ַה  ַהּתְ י ִהּכָ ְלָחן ַ#ל ָהַרּבִ " לֹום ָאִחיו ֶאת רַט ּוָפ  ,ָמהַהְסכָּ  ְלאֹות ַהׁשּ   .ְלׁשָ

י, רַסּפֵ לְ וּ  ְלַהֲאִריךְ  רָת וֹ ַהּמ ־ִמן אי ָיָצא ַהּטֹוֵחן ְיִחיֵאל ר' ּכִ ִקיֵדי ְלַאַחר, תוֹ יָר ִק ֲח בַּ  ַזּכַ ּפְ ס ׁשֶ  לֹא ַהּמַ
ֶדֶרךְ  ְצִליחוּ ִה  ה ֶאת ְלַגּלֹות ֵנס ּבְ ְרִמית ַמֲ#ׂשֶ ּלוֹ  ַהּתַ ל יוָת בוֹ ְק ִע  רַאַח  ךְ וּ רכָּ  הַנֲ#ׂשָ  ּוֵמָאז, ׁשֶ י ׁשֶ ַצְלֵאל ַרּבִ  ּבְ

ָ#ַקר, ָהִראׁשֹוָנה ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת ץרֹ ּפְ  ִעם. ָיִאיר ׁשֶ י ּכְ ַצְלֵאל ַרּבִ ֶאל  ְמגּוָריו קֹוםְמ  ֶאת ְוֶהֱ#ִביר ָיִאיר ּבְ
ה ִעיר ּיָ ֲ#ׂשִ ְרֶסֶמת ַהּתַ ְרחֹוב ִמּדֹות בַח ְר  ִיתבַּ  ְיִחיֵאל ר' לוֹ  ָרַכׁש , לֹוְדז' ַהְמפ" י ֹוֵררִהְתגּ  םׁשָ  ,אנָ לְ זֶ  ּבִ  ַ#ד ָהַרּבִ

ִטיָרתוֹ  ַנת ּפְ ׁשְ ְנָין, ד"צַ ְר ּתַ  ּבִ ִרים .ָאנוּ  ינוּ ֵמ יָ  ַ#ד וֹ לּ ּתִ ־ַ#ל עֹוֵמד ְוַהּבִ י, ְמַסּפְ ל וֹ תיָס נִ כְּ  ִעם ּכִ י ׁשֶ  תיבֵּ  לֶא  ָהַרּבִ
יַ# , ֶהָחָדׁש  ָרׁשוֹ ִמְד  ֵכן ִהּגִ ָ ע ּגֹוי, ַהׁשּ ָרֵאל ְוׂשֹוֵנא ָרׁשָ ע ִיׂשְ ּבָ ׁשְ י ַ#ןָט וְ , מ"  גרֹ ֲה לַ  םְוִאיֵּ , לוֹ  ַמְפִריַ#  ָהַרַ#ׁש  ּכִ
י ֶאת ִית ֶאת ַיֲ#זֹב לֹא ִאם ָהַרּבִ ר ַהּבַ ְלָוה יָהַרבִּ  ָ#ָנהוּ , ִאּיּומוֹ  עַמ ׁשֵ לְ . ְלַאְלּתַ ׁשַ י ּבְ ֶ#ֶרב ּכִ ת־ּבְ ּבָ  הּוא ֵאין ׁשַ
יָרתוֹ  ַלֲ#ֹקר לוֹ ָיכ ת ּוְלַאַחר, ִמּדִ ּבָ ַ א. ִעְנָיןבָּ  ֲ#ׂשֹותלַּ  הַמ  ִיְרֶאה ַהׁשּ ָאז ֶאּלָ ָבר ׁשֶ  ַלֲ#ׂשֹות ָצִריךְ  ָהָיה לֹא ּכְ
יֹום ןכֵּ ׁשֶ , הָמ וּ אְמ  ִמיָתה ַהּגֹוי ֵמת ִראׁשֹון ּבְ ן ,ָהְרָוָחה ָהְיָתה יַרבִּ לָ וְ  ֲחטּוָפה ּבְ   �    .ה' ְיֶביךָ וֹ א־לכָ  יֹאְבדוּ  ּכֵ

  
  

י ה  ַרּבִ ְרׁשָ   ל"ַזּצַ ַאֲהרֹן וֹוְלְדן ִמּוַ

ַתּמּוזכ"ד  ַהִהּלּוָלא ְליֹום ָ�ֵר"ב ּבְ  ּתֵ
  

ְלִמ  ֵלידוֹ ִמגְּ  ה ַהֲחָכִמים יֵדיּתַ ַוְרׁשָ  יֲחִסיֵד  ּוֵמֲחׁשּוֵבי ּבְ
י א ָ#ָליו, ִמּקֹוְצק לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ַרּבִ ּטֵ  ֲאִני" ִהְתּבַ

ל ָזִכיִתי ַהֶהְדיֹוט ֵני ְלַקּבֵ ִכיָנה ּפְ ְ ְרֵסם". ַהׁשּ  ִהְתּפַ
ְסַח  יתְר ַמ  ְוֶאת, ּוְסָפִרים ַיִין רִמּמִ יׁש ְק ִה  וֹ נּ ַמ זְ  ּבִ  ּדִ

הּוְתִפ  תֹוָרהלְ  ְסָפָריו עֹוָלמוֹ  ֶאת ָקָנה. ּלָ  ַהֲחׁשּוִבים ּבִ
ה" ְמַ#ט ׁש ּדָ ְק ִמ " ָ ֲחִמׁשּ ָרִכים ּבַ ים ַ#ל, ּכְ ִהּלִ , ּתְ

אּוִרים ְרֵסם ּוְבִיחּוד, ְמקֹורֹות ְוִצּיּוֵני ּבֵ ִחּבּורוֹ  ִהְתּפַ  ּבְ
ם" ַהּנֹוָדע יִפ ָר גְ וֹ יּ לִ יבְּ בִּ ַה  דֹוִלים ׁשֵ ", ֶהָחָדׁש  ַהּגְ

ִלים ׁשְ ְרָסם ִסְפרוֹ  תֶא  ַהּמַ ל ַהְמפ" ס ּבוֹ , א"ַהִחיָד  ׁשֶ ּנֵ  ּכִ
ל ִמּדֹורוֹ  ַהּתֹוָרה ֵלידוֹ גְּ  מֹותׁשְ  ֶאת  ְוַ#ד א"ַהִחיָד  ׁשֶ

ק ְפרוֹ ִס  ַאף. ָיָמיו ּלָ דֹוִלים ְלַמֲ#ֶרֶכת ְמח"  ּוַמֲ#ֶרֶכת ּגְ
ָהַלךְ  ּכֹוֵתב ָמתוֹ ּוְבַהְקּדָ , ְסָפִרים ל יוָת בוֹ ְק ִע בְּ  ׁשֶ  ׁשֶ

אֹון" ְבָהקַה  ַהּגָ  ָהַרב מֹוֵרנוּ , ְוָקדֹוׁש  ָ#צּום בַר  ּמ"
י א"ִחיָד  ָפַרּדִ ר, ַהּסְ  ָידוֹ  ּוְבֹכַח  ַלֲ#ׂשֹות ִהְפִליא ֲאׁשֶ

יָנתוֹ  ְורַֹחב יב ּבִ ָרֵאל םַ#  ֵלידוֹ גְ לִ  םׁשֵ וָ  ָיד ִהּצִ  ִיׂשְ
דֹורוֹ  ָפָניו ּבְ ּלְ אִתי ַאֲחָריו ּוָבאִתי, ְוׁשֶ  ֶאת ּוִמּלֵ
ָבָריו מֹות ָכהזָ  ִסְפרוֹ ". ּדְ  ׁשֹוֵאל" ּוַבַ#ל, ֹותבּ ַר  ְלַהְסּכָ

יב י, תוֹ ָמ כָּ ְס ַה בְּ  בַת כָּ " ּוֵמׁשִ  ֶחֶסד ִנְקָרא ֶזה" ּכִ
ל ין ֱאֶמת־ׁשֶ עֹוׂשִ ים ִעם ׁשֶ ִתים ְוִעם ַהַחּיִ י, ַהּמֵ  ּכִ

ה ּמָ דֹוִלים ּכַ ר ּגְ  הָצ חוּ  םָת נוֹ יְ ְע ַמ  ִפיץְלָה  ָזכוּ  לֹא ֲאׁשֶ
ם ּוְלָהִקים ָרֵאל ׁשֵ ִיׂשְ ִטיָרתוֹ  רְלַאַח ". ּבְ  ִעירבָּ  ּפְ

י ָהִעיר בַר  ידוֹ ּפִ ְס ִה , ץילְ ִק   ַנחּום הש3ֶ מֹ  ַרּבִ
ָאַמר, יִק ְס יְמ לִ ׁשָ רוּ יְ  י" ָ#ָליו ׁשֶ יו ּכִ ַחּיָ ֶאֶרז ָהָיה ּבְ , ּכְ

ם ּלָ ֵאי ְוָכל אֹותוֹ  ָיְדעוּ  ּכ" ֶגל נֹוׂשְ ְרָאה ַהּתֹוָרה ּדֶ  ְוַהּיִ
מוֹ  ָיְדעוּ  ֲ#לִ  יוָר וּ בּ ִח ֵמ  ַהּטֹוב ׁשְ ֵהִרימוּ  יםַהּנַ  ֶקֶרן ׁשֶ

ְרָאה ַהּתֹוָרה ת ַהּנֹוָדע". ְוַהּיִ לֹש3ֶ ְ ָניו ִמׁשּ י הּוא ּבָ  ַרּבִ
ה ן  לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ֹמש3ֶ ר, ץילְ ּקִ ִמ וֹוְלּדְ ִחּבֵ  הּוא ַאף ׁשֶ
ה ּמָ יֵקי ַ#ל ֲחׁשּוִבים ְסָפִרים ּכַ  ּוְבִסְפרוֹ , ַהּדֹורֹות ַצּדִ

י ֹאֶהל" ִדיםַה  מּוָבִאים" ָהַרּבִ   . ָאִביו ַ#ל ֶהְסּפֵ

  
בסוף  מנשה, עליו נאמר־מה היה שם אביו של יאיר בן

ה ָהַל ַוִּיְלֹּכד ֶאת־ַחֹּוֵתיֶהם ַוִּיְקָרא הפרשה : "ְוָיִאיר ֶּבן־ְמַנּׁשֶ
ט יהודה, , היה יאיר משבהפלאֶאְתֶהן ַחֹּות ָיִאיר"? למרבה 

יעקב ־ודה בןיה־פרץ בן־חצרון בן־והיה בנו של שגוב בן
אבינו, ולא היה בנו של מנשה כפי שמשתמע לכאורה 
מהפסוק. כך מפורש בדברי הימים: "ְוַאַחר ָּבא ֶחְצרֹון 
ים ָׁשָנה  ֶאל־ַּבת־ָמִכיר ֲאִבי ִגְלָעד ְוהּוא ְלָקָחּה ְוהּוא ֶּבן־ִׁשּׁשִ

ִרים ּוְׂשגּוב הֹוִליד ֶאת־ָיִאיר ַוְיִהי־לֹו ֶעְׂש  ֹו ֶאת־ְׂשגּוב.ַוֵּתֶלד ל
ַוִּיַּקח ְּגׁשּור־ַוֲאָרם ֶאת־ַחֹּות  ֹוׁש ָעִרים ְּבֶאֶרץ ַהִּגְלָעד.ְוָׁשל

ים ִעיר ָּכל־ֵאֶּלה ְּבֵני  ָיִאיר ֵמִאָּתם ֶאת־ְקָנת ְוֶאת־ְּבֹנֶתיָה ִׁשּׁשִ
אם היה משבט יהודה, כיצד קיבל אך  ִגְלָעד".־ָמִכיר ֲאִבי

גוב, מפני שאביו ש יאיר אחוזה עם שבט מנשה?אפוא 
מנשה, אותה נשא חצרון (אבי ־מכיר בן־היה בנה של בת

זקנתו, מפני  ויאיר ירש את חלקכלב) כשהוא בן שישים 
שעבר הירדן לא נתחלקה לשבטים ולקח עם שבט אחר. 

בנים ־שם לומדים שבנימשמע מהגמרא ביבמות, כך גם 
בתו של מכיר ־חצרון שהיה בן־הם כבנים משגוב בןהרי 

נחלה עם מנשה משבט יהודה נתן ליאיר ונקרא בנו. משה 
 כנאמרלהרבות תורה בעבר הירדן  כדיבעבר הירדן, 

בשופטים: "ִמִּני ָמִכיר ָיְרדּו ְמֹחְקִקים", שהיו בני תורה. 
יאיר מדברי הימים, מנשה בתורה ל־הזיהוי בין יאיר בן

עזרא והרמב"ן, אולם הגר"א ופרשנים ־הוא לדעת האבן
משמע, . מהגמרא בבבא בתרא נוספים מפרידים ביניהם

ושם מובא  ,הערים מאשתו ולא מאמו 23שיאיר ירש את 
שיאיר נהרג בידי אנשי העי שנאמר: "כשלושים וששה 
איש", והוא יאיר ששקול נגד כולם. ליאיר עצמו לא נולדו 
בנים, ולכן קרא את חוותיו על שמו, ועברו בירושה לבני 

פט את ישראל מכיר. בשופטים מוזכר יאיר הגלעדי שש
שנה והיו לו שלושים בנים רוכבים על שלושים  22

עיירים, ולהם שלושים עיירים שנקראו חוות יאיר. הרד"ק 
מנשה המוזכר בתורה, ־שתמוה לומר שהוא יאיר בןכותב 

שנה וכנראה שהוא אדם אחר בשם  300־שאיך חי יותר מ
 זהה וגם המקומות 'חוות יאיר' אינם הכתובים בתורה.

  

ַ�ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות

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

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

 



 

 

  

ָכל ה־ּכְ יו ַיֲ�ׂשֶ   ַהּיֵֹצא ִמּפִ

ַפע ל ׁשֶ יַ#  היָ ָה , ּוְבָרָכה טֹוָבה ׁשֶ ּפִ י ַמׁשְ ֶרּמִ  ֵמִאיר ַרּבִ לַ ִמּפְ י ַ#ל ןיׁשְ הּוִדים ָראׁשֵ , ְלִפְתחוֹ  יםִר ֲח ׁשַ ְמ ַה  ַהּיְ
ִצּנֹור יךְ  ּכְ ְמׁשִ ַפעוְ  ֶחֶסד ַהּמַ עּור ְללֹא ׁשֶ ְעָלה ׁשִ י ֶאְצלוֹ  ָראוּ  ּוְבָגלּוי, הַמּטָ לְ  ִמּמַ ָכל" ּכִ יו ַהּיֵֹצא־ּכְ  - ִמּפִ
ה ְרכֹוָתיו". ַיֲ#ׂשֶ בוּ  לֹא ּבִ חֹות ִנְמְסרוּ  ּוְבָיָדיו ֵריָקם ׁשָ ְרָנָסה ַמְפּתְ יתוֹ  יֵא בָּ  ִעם ְלֵהיִטיב ַהּפַ יַ#  ּבֵ ּפִ  ּוְלַהׁשְ

ַפע ֲ#ֵליֶהם רֹום ָחהְרוָ ְוַה  ׁשֶ אֹוָתם. ִמּמָ נּות ֵהןכִּ , ָיִמים ּבְ ַרּבָ א  יץנִ יָט וִ נָ  הָר יָ ֲ# ָה  ּבְ מּוָכה ְלֵריׁשָ ַהּסְ
אֹון, היָ יצְ לִּ גַ בְּ ׁשֶ  ְפָלג ּגָ ּתֹוָרה מ" ִנים ּואשׂ נְ וּ  ּבַ ה יַרבִּ  מוֹ ׁשְ וּ , ּפָ ַזע ןַמ כְ יְ ַר  ַאֲהרֹן ֹמש3ֶ דֹול ןַיְחָס . ְצִבי־ִמּגֶ  ָהָיה ּגָ

י י ָאִביו ןכֵּ ׁשֶ , ַאֲהרֹן הש3ֶ מֹ  ַרּבִ ל נוֹ בְּ  ָהָיה ,יקנִ ּסָ ִמ  ֶאְפַרִים ַרּבִ י ׁשֶ ׂשָכר ַרּבִ ָ ַ#ל ִיׂשּ ַ# ' ּבַ ָכר רׁשַ ָ ַזע" 'ִיׂשּ  ִמּגֶ
ְרנָ  ִהְתַחּתְ  ִסיםּפַ ּתוֹ ־ּוֶבן", ַהּדֹור ֵלידוֹ גְּ  ִעם וּ נׁשֶ ל ּבִ י ׁשֶ נוֹ , ֹובנֵמִריְמ  ְצִבי ַרּבִ ל ּבְ י ׁשֶ  ןבֶּ רֹוד ִמבְּ  ֶאְפַרִים ַרּבִ

ב". ְצִבי םכַ ֲח "ַה  י ָיׁשַ ְס  ַ#ל ַאֲהרֹן הש3ֶ מֹ  ַרּבִ הּוא, אוֹ ּכִ ׁשֶ  ֲ#ָדתוֹ  ֶאת ְוִנֵהל, ָהֲ#בֹוָדה־ְוַ#ל ַהּתֹוָרה־ַ#ל דקוּ ׁשָ  ּכְ
ְרָאה ַהּתֹוָרה ַמּבּוֵ#י ַ#ל ֵני. ְוַהּיִ קוּ  ְוַאף, ְמֹאד ְוֶהֱ#ִריצּוהוּ  הוּ בוּ ָה ֲא  ָהִעיר ּבְ ְרָנָסת ֶאת ִסּפְ  ְצָרָכיו־ְוָכל וֹ ּפַ

י ְודֹוֶמה, בֹודכָ ּובְ  תבוּ ְח ַר בְּ  יָבה ְקָנהזִ  ַ#ד םׁשָ  תבֶ ׁשֶ לָ  ָהָיה לוֹ ָיכ ּכִ א. ְוׂשֵ ָאז ֶאּלָ ּמֵ , ִמיםיָ לְ  ָצִעיר ֱהיֹותוֹ  ׁשֶ
ּתֹוֵקק י ָהָיה ִמׁשְ א, ַהּקֶֹדׁש ־ֶאֶרץ תַמ ְד ַא  ֶאת ִלְפֹקד תַלֲ#לוֹ  ַאֲהרֹן הש3ֶ מֹ  ַרּבִ ּלֹא ֶאּלָ ַ# ִהְסּתַ  ׁשֶ ָידוֹ  ּיֵ ָבר ּבְ . ַהּדָ
יַ#  ִהּגִ ׁשֶ ָבר ּוְלַאַחר ִמיָדהֲ# ָה  ְלִגיל ּכְ ּכְ יאִה  ׁשֶ ִ ה ׂשּ ּמָ ַהְחָלָטה ֶהְחִליט, ִמיָלָדיו ּכַ ה ּבְ ִליךְ  ְנחּוׁשָ  יֵמֲאחֹוֵר  ְלַהׁשְ

ווֹ  ֶרת ֶאת ּגֵ נּות ַאּדֶ ָרֵאל ְלֶאֶרץ תְוַלֲ#לוֹ , ָהַרּבָ ַ#  ִיׂשְ ּקֵ ּתַ ּה  ּוְלִהׁשְ צַּ  םֶטֶר . ּבָ ַ#ד ֶאת עּבִ  ֶהְחִליט, ילִ ָר וֹ גּ ַה  ַהּצַ
ים יֵר בְ ּדִ "ַה  רוֹ ׂשָ בְּ ־רֵא ּוׁשְ  וֹ בּ ַר  לֶא  ִלְנֹסַ#  ְנז" ַחּיִ ֵדי, ִמּצַ ל ּכְ ָרָאה, ּוִבְרָכתוֹ  תוֹ ָמ כָּ ְס ַה  ֶאת ְלַקּבֵ י ּוְכׁשֶ ים ַרּבִ  ַחּיִ

ׁשּוָקתוֹ  ֶאת דֹוָלה ּתְ הּוא ַ#ד, ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ ַהּגְ ר מּוָכן ׁשֶ נּות תַר ׂשְ ִמ  ַ#ל ְלַוּתֵ ֶסת ּוַפְרָנָסתוֹ  ָהַרּבָ ּסֶ ֵדי, ַהְמב"  ּכְ
ַ#  לוֹ  ָיַ#ץ ְוַאף, ּוִבְרָכתוֹ  תוֹ ָמ כָּ ְס ַה  ֶאת לוֹ  ָנַתן, ָהֶאֶרץ רַפ ֲ#  ֶאת ןנֵ חוֹ לְ  ּקֵ ּתַ   . תַפ צְ בִּ  ְלִהׁשְ

ב ָ ׁשּ ׁשֶ י ּכְ י ְוהֹוִדיַ#  יץנִ יָט וִ נָ לְ  ַאֲהרֹן הש3ֶ מֹ  ַרּבִ ִה  ְלָראׁשֵ הַהּקְ ְרָצה, תוֹ ָט לָ ְח ַה  ַ#ל ּלָ . ִעירבָּ  יִת ַרבָּ  ְמהּוָמה ּפָ
ַאֲהָבָתם דֹוָלה ּבְ ל ַהּגְ ֵני ׁשֶ ה ּבְ ִהּלָ םְלַר  ַהּקְ לוּ  ֵסְרבוּ , ּבָ ל ַהּלָ ר אןּצֹ כַּ  םבָ זְ ָ# לְ  תוֹ ָט לָ ְח ַה  ֶאת ְלַקּבֵ  ָלֶהם ֵאין ֲאׁשֶ

א ָלֶהם ִלְמצֹא ַהְבָטָחתוֹ  ַאף־ְוַ#ל, רֹוֶ#ה וּ , ָראּוי ָמקֹום ְמַמּלֵ ֵרד ִהְתַקׁשּ ּנוּ  ְלִהּפָ ל חֹותלָ ׁשְ ִמ . ִמּמֶ  יֵד ִנְכבְּ  ׁשֶ
ה ִהּלָ יתוֹ  לֶא  ֶזה רַאַח  ֶזהבָּ  ָ#לוּ  ַהּקְ ל ּבֵ י ׁשֶ ָתה, ַאֲהרֹן הש3ֶ מֹ  ַרּבִ  ְלֶאֶרץ תַלֲ#לוֹ  תוֹ ָט לָ ְח ַה ֵמ  יאוֹ נִ ָה לְ  ְוִנּסְ
ָרֵאל ם אּוָלם, ִיׂשְ ּלָ ָיָדם ֶחֶרס ֶהֱ#לוּ  ּכ" ל תוֹ ָט לָ ְח ַה . ּבְ קֹומוֹ  וּ נּ יזֶ זִ יְ  לֹא ְוִאיׁש , ֵאיָתָנה ָהְיָתה ָהַרב ׁשֶ . ִמּמְ
ָראוּ  ׁשֶ ֵני ּכְ ה ּבְ ִהּלָ י ַהּקְ ל תוֹ ָט לָ ְח ַה  ּכִ ִריָרה ָהַרב ׁשֶ ֶמת ׁשְ , תוֹ יָ ְע ַר  רבֶ ֵ# לְ  םיֶה צֵּ ַמ ֲא ַמ  ֶאת ְלַהְפנֹות ֵהֵחּלוּ , ְוַקּיֶ
ִנית ַ# יְ  ינֵ ּפְ "ַה  תּדַ כְ נֶ  אָט יוּ  היָּ ַח  ָהַרּבָ ְמַ#ט םיֶה ֵת נוֹ ֲ# ַט וְ , "הֹוׁש" ִביָתה ְוָקנוּ  ּכִ אן בזֹ ֲ# לַ  ֶכםלָּ  הַמ . "הבָּ לִ בְּ  ׁשְ  ּכָ

ֶדת ָרהִמׂשְ  ּבֶ ל ְמכ" נּות ׁשֶ ְרָנָסה ַרּבָ ּפַ ַפע ׁשֶ ׁשֶ ּה  ְמצּוָיה ּבְ ִצּדָ עֹוד, ּבְ ה ֲ#ַדִין ּבְ ּמָ ֵביְתֶכם ְיָלִדים ּכַ עֹוד ּבְ  ְמַ#ט ׁשֶ
יעוּ  ָפֶניָה  וּ נֲ# ָט "? ְלִפְרָקם ְוַיּגִ ֶדֶרךְ  ְרחֹוָקה ְלֶאֶרץ תַלֲ#לוֹ  ֶכםלָּ  הַמ , "ּבְ ים ּבְ ָנה ַחְתַחּתִ ּכָ ַהּסַ ּה  ְמצּוָיה ׁשֶ  ,ּבָ

ְרֵנס הּמֶ בַּ  ָלֶכם ִיְהֶיה לֹא ּוְלַבּסֹוף ּה  ְלִהְתּפַ ם יםיִ פוּ צְ וּ  ּבָ ת ִלְסּבֹל ַאּתֶ ל ָיֶדיָה  ָרפוּ "?! בָרָ#  ֶחְרּפַ ִנית ׁשֶ  ָהַרּבָ
יתלָ  הָיְדָ#  ְולֹא ּה  ֵ#ָצה ׁשִ ַנְפׁשָ ֶהְחִליטוּ  ַ#ד, ּבְ ֵניֶהם  ׁשֶ יקצַּ ַה  ֶאל ִלְנֹסַ# ׁשְ ֶרּמִ  ּדִ לַ ִמּפְ ֵדי, ןיׁשְ ֵלךְ  ּכְ  ְלִהּמָ

ַדְעּתוֹ  ָכל ְוַלֲ#ׂשֹות ּבְ ר ּכְ ין ַיְכִריַ#  ֲאׁשֶ ֵניֶהם ּבֵ רֹב. ׁשְ ב ּבְ י ֶהֱאִזין ֶקׁשֶ ל ּה בָּ ַר  ְלִדְבֵרי ֵמִאיר ַרּבִ  ץינִ יָט וִ נָ  ׁשֶ
ִנית ָדִדים ֶאת ַמעׁשָ , ְוָהַרּבָ ַקל ּוְלַאַחר, אןכָ לְ וּ  ָכאןלְ  ַהּצְ ָ ׁשּ ָבִרים ֶאת ׁשֶ ל ְלִצּדוֹ  נוּ ַרבֵּ  ִהְכִריַ# , ֵהיֵטב ַהּדְ  ׁשֶ

ה ּוְבַ#ד ָהַרב עּות הְרצָ ַא  ָהֲ#ִלּיָ ּקְ ּתַ ִעיר ְוַהִהׁשְ ְוָקא תַפ צְ  ַהּקֶֹדׁש  ּבְ ִעְניַ  ְהֶיהיִּ  הּוַמ . "ּדַ ְר  ןּבְ ֶאֶרץ ָנָסהַהּפַ  ּבְ
ֲאָלה"? ַהּקֶֹדׁש  ִנית ׁשָ י, ָהַרּבָ ד ָאַמר ְוָהַרּבִ ן ֵמִאיר: "ִמּיָ ּה לְ  ִיּתֵ ל ַרּבָ ָרָכה יץנִ יָט וִ נָ  ׁשֶ י, ָתבכְ בִּ  ּבְ ְרָנָסה ּכִ  ַהּפַ
ְהֶיה ֶאֶרץ לוֹ  ְמצּוָיה ּתִ ֶרַוח ַהּקֶֹדׁש  ּבְ דֹול ּבְ ד". ּגָ י ָנַטל, ּוִמּיָ ת ָהַרּבִ ּסַ ֶסת סוֹ מוּ לְ ק"  ֶאת לָטבַ , ְנָיר ּפִ ּקֶ  ְוָכַתב, ּבַ

ֶזה ׁשֹון ּבְ ְמ , ֵמַהּבֹוֵרא ָרצֹון ְיִהי: "ַהּלָ ּיִ ְרָנָסה ,קֹוםּמָ בַּ  ֹוַח נָמ  אצָ ׁשֶ מוֹ  ּפַ ִריךְ  ּכְ ּצָ ֶרךְ  ִעם ּתֹוָרה טֹוב, ׁשֶ , ֶאֶרץ־ּדֶ
ִגיַ#ת ּיְ ֵניֶהם ׁשֶ ה ְוָחַתם". ןָ#וֹ  ַחתכַּ ׁשַ ְמ  ׁשְ ָטן( ַהק') יֵר בְ ּדִ  ּכֹה( ד"כ" ְלַמּטָ ָה  ֵמִאיר) ַהּקָ ת. "ַרבּבְ ׁשַ ַהְרּגָ  ּבְ

חֹון הלָּ ַק ֲה  ֵני ֵמֵאת תוֹ יָ ְע ַר וְ  ָהַרב ָיְצאוּ , ּוִבּטָ ָיָדם, ַהּקֶֹדׁש  ּפְ ּבְ ׁשֶ ל ְדׁשוֹ ָק  בּתַ ִמכְ  ּכְ י ׁשֶ  ָאֲחזוּ  אֹותוֹ , ֵמִאיר ַרּבִ
ָיָדם י ְוָיְדעוּ  ּוְרִחימוּ  ְדִחילוּ בִּ  ּבְ מֹוהוּ  ּכִ ַהְבָט  ּכָ רּוָרה ָחהּכְ י ּבְ טּוָחה םָת ָס ְרנָ ּפַ  ּכִ ֶאֶרץ ּבְ ָרֵאל ּבְ  ָ#ְבָרה לֹא. ִיׂשְ

קּוָפה ה ּתְ ּכָ ַחת, ֲאר" ּפַ ּה  ָיְצָאה ןַמ כְ ַריְ  ּוִמׁשְ ר, ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ ְלַדְרּכָ ֲאׁשֶ ם ּכַ ְרּכָ ִבְרָכָתם ְסלּוָלה ּדַ ל ּבְ  ׁשֶ
יִקים ּדִ עוּ  םָת צָ ֲ# כַ וְ , ןלַ ׁשְ יּמִ ֶר ְפ וּ  ְנזִמצַּ  ַהּצַ ּקְ ּתַ בֹוד רַאַח  ִהׁשְ ִעיר ּכָ   . תַפ צְ  ַהּקֶֹדׁש  ּבְ

אֹוָתם ָרֵאל  ַהּקֶֹדׁש  ָ#ֵרי יוּ ָה , ָיִמים ּבְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ְכלֵ  יםִע ּפָ ׁש" ְמ ּבְ ים ׁש ֶד קֹ  יּבִ ָ#ְזבוּ  ַרּבִ  ֶאת םוָ גֵּ  יֵמֲאחֹוֵר  ׁשֶ
נּות רֹותׂשְ ִמ  ֶהם ָהַרּבָ ּלָ ָ#ֵרי ׁשֶ ָרֵאל ְלֶאֶרץ לוּ ָ# וְ , ַהּגֹוָלה ּבְ ֵדי ִיׂשְ דֹוָלה ְוָלֵכן, ָרּה ָפ ֲ# ־ֶאת ןְלחֹונֵ  ּכְ  ָהְיָתה ּגְ
ל תוֹ ָ# ּתָ ְפ ַה  י ׁשֶ ר, ַאֲהרֹן הש3ֶ מֹ  ַרּבִ ֲאׁשֶ ְצַפת תוֹ עוּ ּקְ ּתַ ׁשְ ִה  רְלַאַח  רָקצָ  ְזַמן ּכַ יָ#ה, ּבִ ַלַחת ֵאָליו ִהּגִ  ִמׁשְ

ֶדת ּבֶ ל ְמכ" י ׁשֶ ְטֶבְרָיה ָהֵ#ָדה ָראׁשֵ ִדים. "קֹוֶסֶמת ָ#הַהצָּ  ּוְבִפיֶהם, ּבִ ּבְ ן ֶאְתֶכם ֹותנּ ְלַמ  ָאנוּ  ִמְתּכַ ִעיֵרנוּ  ְלַדּיָ  ּבְ
ית רבֵ ֲח כַ וְ  ֲ#ִטיָרהַהּמַ  ין־ּבֵ דֹול ַהּדִ ְטֶבְרָיה ַהּגָ ּבִ ַלַחת ַחְבֵרי לוֹ  ָאְמרוּ ", ׁשֶ ׁשְ ֵהם, ַהּמִ ׁשֶ ְסכּום נֹוְקִבים ּכְ  ּבִ

ד ּבָ י. ִטְרָחתוֹ  רכַ ׂשְ כִּ  ְמכ" ָ#ה ָרָאה ןַאֲהרֹ  הש3ֶ מֹ  ַרּבִ ַהּצָ ׁשּות ֶאת זוֹ  ּבְ ְרכֹות ִהְתַמּמְ יִקים ּבִ ּדִ  הוּ כוּ ְר בֵּ ׁשֶ  ַהּצַ
ְט  ֹוֵררְלִהְתגּ  ַלֲ#בֹר לכַ וּ א לֹא: "ְוָאַמר ָלֶרַגע ָנבֹוךְ  הּוא אּוָלם, הְרצָ ַא  תוֹ לוֹ ֲ#  ֶטֶרם ן, היָ ְר בֶ ּבִ ּכֵ יִקים ׁשֶ ּדִ  ַהּצַ
ְנז ְוָקא ֹוֵררְתגּ ְלִה  ילַ ָ#  ִצּווּ  ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ְפ וּ  ִמּצַ ְצַפ  ּדַ ּנוּ  ְרּפוּ ִה  לֹא". תּבִ ֵני ִמּמֶ יעוּ  ּוְלַבּסֹוף, ְטֶבְרָיה ּבְ  ְלֵ#ֶמק ִהּגִ
וֶ  ָ י, הַהׁשּ בּוַ#  יִמּדֵ  ּכִ ֶההיִ  ׁשָ ְטֶבְרָיה םיִ יֹוַמ  ׁשְ ין־ַ#ל ביׁשֵ לֵ  ּבִ ָרה, ִמּדִ ךְ  ֶהֱחִזיק זוֹ  ּוְבִמׂשְ ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ּכֹות ׁשָ   . ֲאר"

ּגֹוָלה תוֹ הוּ ׁשְ בִּ  עֹוד מוֹ  נֹוַדע, ּבַ ל ׁשְ י ׁשֶ ִסְפרוֹ  ַאֲהרֹן הש3ֶ מֹ  ַרּבִ יֵני ַהּכֹוֵלל" הְמּדָ ֶח  ֶאֶרץ" ּבְ ְרכ ּדִ  תוֹ ּבִ
נִּ , יןנִ ֱה ַהנֶּ  סׁשֶ ַנת ְדּפַ ׁשְ ל ָמקֹום ְוָקָנה א"תרכ ּבִ בֹוד ׁשֶ עֹולַ  ּכָ סנִ  ּוֵמָאז, ַהּתֹוָרה םּבְ ַמֲהדּורֹות ְדּפַ  ֹותבּ ַר  ּבְ

ַהּסֵ  ָהַרב ּקּוׁש ַהבִּ  ְלאֹור ָסמּוךְ . לוֹ  ָזָכה רֶפ ׁשֶ ב"  ְלַחג ּבְ ָ יָ#ָלה , ב"תרל עֹותַהׁשּ ַלִים ַאֲהרֹן הש3ֶ מֹ  ַרּבִ  ִלירּוׁשָ
בִמ לְ  ָנַפל םְוׁשָ , ָלֶרֶגל ּכָ י רַט ְפ נִ וְ  ׁשְ ַתּמּוז א"ּבְ ר ּבְ ַהר ְוִנְקּבַ יִתים ּבְ ַתב. ַהּזֵ ל ְדׁשוֹ ָק ־ּכְ יקצַּ ַה  ׁשֶ , ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ ִמ  ּדִ

יֵדי ֶצֱאָצָאיו  ַהּיֹום ַ#ד רוּ מׁשָ  רֹאׁש  מֹוִפיַ#  מוֹ וּ לּ צִ וְ ּבִ ֲהדּוָרהַה  ּבְ יס ּמַ ִהְדּפִ ַלִים ֶנְכּדוֹ  ׁשֶ ירּוׁשָ � .ּבִ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ#ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ֵאר ֶרֶמז ּוְבֶדֶרְך  -  ְנֹקם ִנְקַמת ּבְ  ִלְבֵני אֹוְמרוֹ  ִיְתּבָ

ָרֵאל ָבר ֶזה ֵלאֹמר ִיׂשְ י־ַ�ל, ַהּדָ ֶ  הַמ  ּפִ  ְוֶזה ל"ַרזַּ  ָאְמרוּ ׁשּ
ְנָדִרים ָזִהיר ָאָדם ִיְהֶיה ְלעֹוָלם :םנָ ְלׁשוֹ   ָהיוּ  ֲ�ָירֹות ֶאֶלף ,ּבִ

ֲה  ֲהֵרי .ְוכּו' איְלַינַּ  לוֹ  ָהיוּ  ַגםׁשֶ , ֶנֶ�ְנׁשוּ  ןָת ָ� בוּ ׁשְ  ִמיןַקיְּ ְמ  ׁשֶ
תּוב ְוָאַמר אן ַהּכָ י ּכָ ה בּועֹותׁשְ וּ  ְנָדִרים ֵיׁש  ּכִ ּוָ ּצִ  ה' ׁשֶ
ָרֵאל ִלְבֵני אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, אֹוָתם א אֹמרֵל  ֵאין, ֵלאֹמר ִיׂשְ  ֶאּלָ

ּלּוי רּוׁש , ֲ�ָריֹות ּגִ ָבר ֶזה ,ֲ�ָריֹות ׁש ַלֲחׁשַ  ּפֵ ר ַהּדָ ה ֲאׁשֶ  ה' ִצּוָ
י ִאיׁש  ק, 'ְוגוֹ  ֶנֶדר ִיּדֹר־ּכִ  ְלִתְגּבֶֹרת ִלְרֹמז ִאיׁש  לֹוַמר ְוִדְקּדֵ
ֲאָוה ִנּגּוד אֹוְמָרם ,ַהּתַ ְכִבי ה' ַחי סּוקּפָ בַּ  ל"זַ  ּכְ  'ְוגוֹ  ׁשִ

ׁשְ  ּנִ י סּוקּפָ ּבַ  ָאְמרוּ  ְוֵכן, ְצרוֹ ְליִ  עבַּ ׁשֶ ְעּתִ ּבַ  הָמ יֵּ ַק ֲא וָ  ִנׁשְ
י 'ְוגוֹ  רמֹ ׁשְ ִל  ָ ִל  הוָ ְצ ִמ  ּכִ   :ְצרוֹ ְליִ  ַבעׁשּ

ת 'ְוגוֹ  ַמְלֵכי ְוֶאת ְצַרךְ  ַטַ�ם - 'ְוגוֹ  ֲחֵמׁשֶ ה. תּוב ׁשֶ  ַהּכָ
יר ֶהְרגוּ  לֹוַמר, םנָ יָ נְ ִמ  ְלַהְזּכִ ּנֶ  ְוָראוּ  ,ֶזה־ִעם־ֶזה ַיַחד ׁשֶ

ן ֶזה־ֶאת־ֶזה ְלּתָ ַמּפַ ַ�ם ןיָ ִמְד  ַמְלֵכי ְואֹוְמרוֹ . ּבְ  ת,ִניׁשֵ  ּפַ
ן אּוַלי ּוֵ ְתּכַ ּנִ ֵכֶפל ׁשֶ ָבִרים ּבְ  יִדיָ�הבִּ  םגוּ ָר ֲה ׁשֶ  לֹוַמר ַהּדְ
ֵהם ֶהּסַ  ְולֹא ,ןיָ ְד ִמ  ַמְלֵכי ׁשֶ   :ַ�תַהּדַ  חּבְ

רֹון מֹוֵ�ד ֹאֶהל־לֶא   הָלּמָ  ָלַדַ�ת ָצִריךְ  - ה' ִלְפֵני 'ְוגוֹ  ִזּכָ
ַתב ֵסֶדר ּכָ ִהְפִסיק ,ֶזה ּבְ ין ׁשֶ קֹום ִזְכרֹון ּבֵ  רַמֲאַמ  ּוֵבין ַהּמָ
ָהָיה ,ה' ִלְפֵני רֹון ה' ִלְפֵני מֹוֵ�ד ֹאֶהל לֶא  לֹוַמר לוֹ  ׁשֶ  ִזּכָ
ָרֵאל ִלְבֵני ֵאר, ִיׂשְ תּוב ְוִיְתּבָ י־ַ�ל ַהּכָ ֶ  הַמ  ּפִ ַמּסֶ  ָאְמרוּ ׁשּ  תֶכ ּבְ
ה ּלָ ה־רבַּ  איַח ֲא  ַרב ָאַמר ,םנָ ְלׁשוֹ  ְוֶזה ּכַ ּיָ ל, ֹיאׁשִ  הנֶּ ַפ ַהְמ  ּכָ

ָרֵאל הּוא ֲאִפּלוּ  ,ָרהבֵ ֲ� ָה ־ִמן ְצמוֹ ַ�   ְלַהֲ�לֹות הּוא ָראּוי ִיׂשְ
ֹכֵהן העֹוָל  דֹול ּכְ ּבֵ ־ַ�ל ּגָ ַח  יּגַ ְזּבֵ אן־ַ�ד ,ְוכּו' ַהּמִ  הּוַמ  .ּכָ

 ֶ ָפֵנינוּ ׁשּ ִלי לּכֹ  ּלְ ה ּכְ ֵהִרימוּ  ַמֲ�ׂשֶ  ָהיוּ  ִדיםק. ַהּפְ  ׁשֶ
ים ּנוּ  ֵמָהֲאָנׁשִ ּפִ ִלים ,ֵמָהֲ�ֵבָרה ַ�ְצָמן ׁשֶ אוּ  ְוַהּכֵ  ִמּגּוף ּבָ

ָבר ָאְמרוּ , ַהּדָ ךְ  ל"זַ  ׁשֶ ּכָ אֹוָתּה  םגָ ָה נְ ִמ  ָהָיה ׁשֶ  ִמְלָחָמה ּבְ
ָהיוּ  ׁשֶ יִטים ּכְ ֵניֶהם יןִח ָט  ָהיוּ  םיֶה יֵט ׁשִ ְכ ּתַ  ַמְפׁשִ  ִטיטבְּ  ּפְ

ּלֹא םֵמֶה  םיֶה ֵמ זְ נִ  יןִק ְר וֹ ּפ  ְוָהיוּ  ֶרֶפׁש וָ  לוּ  ׁשֶ ּכְ ֶהם ִיְסּתַ , ּבָ
ֶ  הַמ  ְוהּוא ןׁשּ ּוֵ ְתּכַ ֶ  הַמ בְּ  ּנִ ַמךְ ׁשּ  רְלַמֲאַמ  ה' ִלְפֵני רַמֲאַמ  ּסָ
ָרֵאל ִלְבֵני י ,ִיׂשְ ֵני ּכִ ָרֵאל ּבְ  :ה' ִלְפֵני ִלְהיֹות ְראּוִים ֵאּלוּ  ִיׂשְ

  
  

בכ"ה בתמוז שצ"ט, נפטר רבי אהרן ברכיה ממודינא 
עבר ַיֹּבק', תלמיד הרמ"ע מפאנו, שבאיטליה בעל 'מ

מודינא, ושל רבי ־וחברם של רבי יהודה אריה די
ישראל סרוק שהיה מגורי האריז"ל. מכל ספריו 
התפרסם ביותר הספר 'מעבר ַיֹּבק' בו נלקטו תפילות 
שונות לעת פטירת האדם. הספר נדפס לראשונה 

פרקיו  112שם ־במנטובה שפ"ו, ושמו ניתן לו על
  ֹּבק, וכן כנוטריקון יחוד, ברכה, קדושה.כמניין יַ 

�  

ביום זה בשנת תקצ"א, נפטר רבי מאיר הלוי מאפטא 
בעל "אור לשמים", שהיה מצאצאי השל"ה והש"ך, 

כתב תפילה הוא ומגדולי תלמידי 'החוזה' מלובלין. 
נפלאה, שה"תפארת שלמה" היה רגיל לאומרה בכל 
יום ערב ובוקר, ואמר שהיא סגולה נוראה לפרנסה 

יום, ולאחרונה הפכה להיות ־ולהצלחה לאומרה בכל
שגורה בפי כל. התפילה מתחילה בנוסח: "רבון 
העולמים, ידעתי כי הנני בידך לבד כחומר ביד 
היוצר. ואם גם אתאמץ בעצות ותחבולות וכל יושבי 

ולתמוך נפשי, מבלעדי  יתבל יעמדו לימיני להושיענ
ה יחפצו עוזך ועזרתך, אין עזרה וישועה. ואם חליל

כולם להרע, אז אתם בחמלתך תשים עיניך עלי 
י לטובה ממעון קדשך, הנה חבלים נפלה ותשקוף על

כתב כן  נעימים וישועתי באה ועזרתי תגלה".לי ב
  . , ושתיהן בספרותפילה לראש השנה ויום הכיפורים

�  

בימים כ"ג עד כ"ו בתמוז תקי"ט, התקיים הוויכוח 
הידוע עם הפרנקיסטים תלמידי המשומד יעקב 
פראנק, בו הובסו הללו בידי רבני המשלחת בראשות 
רבי חיים כהן רפאפורט מלבוב, והתנצרו. גזירת 
שריפת התלמוד שנגזרה אז, התבטלה כתוצאה 
מניצחון הרבנים בוויכוח, וליהודים היתה אורה. 
אולם הבעש"ט התעצב ואמר, כי השכינה מייללת 

  על האיבר שנחתך מעם ישראל ואין להם תקנה.
�'  

?  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
י יַבת רֹאׁש , יִק צְ ינֶ ִמ ָק  ַיֲ#ֹקב ַרּבִ ַמר", ַדַ#תוָ  ּתֹוָרה" ְיׁשִ ּבּורוֹ ־ַ#ל ׁשָ ל ּדִ ָמר ִמּכָ ל לֹא, ִמׁשְ ָברוֹ  ִחּלֵ יו ַהּיֵֹצא־ָכלּוכְ  ּדְ  ִמּפִ

ה ְלִמיד יֹותוֹ ְה בִּ . ָ#ׂשָ יָבה ּתַ ָנה נֹוַתר, ְיׁשִ ַחג ַאַחת ׁשָ ַסח ּבְ יְ  ַהּפֶ יָבהּבַ ִבים ְוַאַחד, ׁשִ  ֶאְצלוֹ  ְלִהְתָאֵרַח  ִהְזִמינוֹ  ַהּתֹוׁשָ
ֵליל ֶדר ּבְ י ָיַדע לֹא. ַהּסֵ ר ִאם ַיֲ#ֹקב ַרּבִ ֲאכָ  תרוּ ׁשְ כַּ  ַ#ל ךְ מֹ ְס לִ  ֶאְפׁשָ ֵביתוֹ  ִליםַהּמַ ל ּבְ ּלֹא ּוְכֵדי, ָהִאיׁש  ׁשֶ  וֹ ׁש יְּ בַ ְל  ׁשֶ
הּוא ָאַמר ּלֹא נֹוֵהג ׁשֶ ַסחיֵמי ַה בִּ  ָיהרוּ ׁשְ  ֶלֱאֹכל ׁשֶ בֵ  ַלְמרֹות, ּפֶ ּבְ ְמָרה ָנֲהגוּ  לֹא ָאִביו תיׁשֶ ח" ִטיָרתוֹ  ְוַ#ד ֵמָאז. זוֹ  ּבְ  ּפְ

יָבה ׂשֵ יד, טֹוָבה ּבְ ּלֹא ִהְקּפִ ֵדי, ַסחֶפ בְּ  ָיהרוּ ׁשְ  ֶלֱאֹכל ׁשֶ ָפָתיו אמֹוָצ  ַ#ל רמֹ ׁשְ לִ  ּכְ בֶ  יֹותוֹ ְה בִּ . ׂשְ ִעים ןּכְ  םַ# ּפַ  רִסּפֵ , ַאְרּבָ
ים" ַ#ל ֵהֵחל ֶה"ָחֵפץ ַחּיִ ין יַח נִ ְלָה  ׁשֶ ִפּלִ ל ּתְ ם נוּ ַרבֵּ  ׁשֶ בֶ  יֹותוֹ ְה בִּ  ּתָ ָנה ֹוִניםמׁשְ  ןּכְ  הּוא ַאף ַמּדּוַ#  הוּ לוּ ָא ׁשְ ר ׁשֶ ֲא כַ וְ , ׁשָ

ן ֵהגנוֹ  ֵאינוֹ  ךְ  ,ּכֵ ַצחּות ְוָאַמר ִחּיֵ יַ# : "ּבְ ַאּגִ ׁשֶ מֹוִנים ְלִגיל ּכְ ם יַח נִ ָא , ׁשְ ין ֲאִני ּגַ ִפּלִ ל ּתְ ם נוּ ַרבֵּ  ׁשֶ יַ# , ְוָאְמָנם". ּתָ ִהּגִ ׁשֶ  ּכְ
י ין יַח נִ ְלָה  ֵהֵחל, רֹותבוּ ַהגְּ  ְלִגיל ַיֲ#ֹקב ַרּבִ ִפּלִ ל ּתְ ָאַמר ַלְמרֹות, םּתָ  נוּ ַרבֵּ  ׁשֶ ָבִרים ֶאת ׁשֶ   . דבַ ְל בִּ  תַצחוּ  ךְ ֶר ֶד בְּ  ַהּדְ
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ְלִמיֵדי דָח ֶא  יַבת ִמּתַ ַ#ם  ךְ ַל ָה , יץבִ נוֹ ָר בְּ  ְיׁשִ ֵלילּפַ ְרחֹובֹות ּפּוִרים ּבְ ְריֹוִנים ְקבּוַצתִנְתַקל בִּ  וֹ כּ ְר ּוְבַד , ָהֲ#ָיָרה ּבִ  ּבִ

בוּ  ּפֹוֲחִזים ָ ׁשּ ת ׁשֶ ִסּבַ ֵהם, הֹוֵללּות ִמּמְ ׁשֶ ים ּכְ ִאיׁשֹון ְרחֹובבָּ  ַמְרִעיׁשִ  ָלֶהם ֵהִעיר. ִנימּוס ּוְבֹחֶסר אּותָר ְפ בִּ  ַלְיָלה ּבְ
יָבה רחוּ בַּ  י, ַהְיׁשִ ם ְולֹא ַהּתֹוָרה ךְ ֶר ּדֶ  זוֹ  ֵאין ּכִ ךְ  ְלׁשֵ ְמַחת נֹוֲ#ָדה ּכָ ד, ַהּפּוִרים ׂשִ יךְ  ּוִמּיָ יָבה ֶאל ִהְמׁשִ ָבָריו. ַהְיׁשִ  ּדְ

ְלקוּ  לוּ ְוַהּלָ , ַהּפֹוֲחִזים תַר בוּ ֲח  ֶאת ִהְכִעיסוּ  ַהּנֹוְקִבים יָבה םאּוַל  ּתֹוךְ  לֶא  ּוָפְרצוּ  ַאֲחָריו ּדָ אֹוָתּה , ַהְיׁשִ ּבְ ָ#ה ׁשֶ  ָהָיה ׁשָ
ְמאֹות ָמֵלא חּוִרים ּבִ בוּ  ּבַ ׁשְ ּיָ ַחתַהְמׂשַ  ֹוָרהּת בַּ  ְוָ#ְסקוּ  ׁשֶ ל ּמַ חּוִרים ִנְבֲהלוּ . ֵלב־ּכָ ְריֹוִנים ַמְרֶאה לֶא  ַהּבַ ְק  ַהּבִ ּבִ  וּ ׁש ׁשֶ

אֹותוֹ  ָמםַזְע  ֶאת ֹותלּ ְלכַ  ֵהִעיר רחוּ בָּ  ּבְ ֶרךְ  ָלֶהם ׁשֶ ּדֶ ֶפַתח ִנְרֲאָתה ּוְלֶפַתע, ּבַ מּותוֹ  ָהאּוָלם ּבְ ל ּדְ יָבה רֹאׁש  ׁשֶ י, ַהְיׁשִ  ַרּבִ
ְרַמן ֶאְלָחָנן ֵ#יַנִים. ַוּסֶ יט תדוֹ ְק יוֹ  ּבְ י ִהּבִ ֶהם ֶאְלָחָנן ַרּבִ יף ּוְבקֹול, ּבָ ּקִ ה ּתַ ד בזֹ ֲ# ַל  יֶהםֲ#לֵ  ִצּוָ יָבה ֵהיַכל ֶאת ִמּיָ . ַהְיׁשִ

ָנה לֵּ  ֶאָחד ּפָ בַּ  ַ#תַהּדַ  יִמּקַ י לֶא  ּוָרהבֲח ׁשֶ ִלי ֲאָבל: "ְוָאַמר ֶאְלָחָנן ַרּבִ י", ָיַדִים ּבְ יב ֶאְלָחָנן ְוַרּבִ ד לוֹ  ֵהׁשִ ַפְסָקנּות ִמּיָ : ּבְ
ה" ּה  יץבִ נוֹ ָר בְ וּ , רּפָ ְס ִמ  ָיִמים ָ#ְברוּ  לֹא". ָיַדִים ילִ בְּ  ַאּתָ ּלָ ַ#ר. ֶנְחְרָדה ּכ" לַהּפֹוֵחז  ַהּנַ ּתּוק ְלֶפַתע ִקּבֵ ה ׁשִ  לֹא ְוהּוא, ָקׁשֶ

י ֶאת ְלָהִניַ#  ִהְצִליַח  ּתֵ םּכ"  .ָיָדיו ׁשְ י ָראוּ  ּלָ ין ֵיׁש  ּכִ ן ְוֵיׁש  ּדִ ּיָ ּלֹא ּוִמי, ּדַ ָברוֹ  ֵחליַ  ׁשֶ ָכל ֲאַזי, ּדְ יו ַהּיֵֹצא־ּכְ ה ִמּפִ   . ַיֲ#ׂשֶ
�  

יבַמְח  ל יןבִּ ׁשִ ּטְ ִמ  ָהַרב ָהָיה ׁשִ ה ּכָ ְצָאה ִמּלָ ּיָ יו ׁשֶ ם, ִמּפִ זוֹ  ּגַ ָהְיָתה ּכָ ֲאִמיָרה ִנְרֵאית ׁשֶ ַ#ְלָמ  ּכַ ל ָברּוְכָד  אּבְ ָכךְ ־הַמ  ׁשֶ . ּבְ
ר יובָ ָר קֹ ּמְ ִמ  ֶאָחד ּגָ ם ׁשֶ ֵקרּוב ּגַ י, ֵאָליו ָמקֹום ּבְ ַכי ַרּבִ יׁשוֹ , ןיְ ׁשַ נְ מוּ  ָמְרּדְ ַ#ם ִהְלּבִ ם ְולֹא, תוֹ יָפ לִ ֲח  ֶאת ּפַ י ִלּבוֹ  ׂשָ ה ּכִ  ִסּכָ

ְקָרה ְוִהיא, ּבוֹ  הָצ עוּ נְ  ָהְיָתה ַלט ָהַרב ֶאת ּדָ ּפָ ית ֲאָנָחה ׁשֶ ּום ֲחִריׁשִ ךְ ־ִמׁשּ י ִנְבַהל. ּכָ ַכי ַרּבִ ְכֵאב ְוָאַמר ָמְרּדְ  ֲאִני: "ֵלב־ּבִ
ָבר יִהנֹּ  ֵאֵצא לֹא ּכְ ְגַלל םֵמַהּגֵ יעוֹ  יןבִּ ׁשִ ּטְ ִמ  ָהַרב ִמֵהר". ֶזה ֲ#ֹוִני ּבִ ַצחּות ְוָאַמר ְלַהְרּגִ  ֶאְדַאג ֲאִני, ָגהָא ּדְ  ַאל: "ּבְ

ם ְלהֹוִציֲאךָ  ָ ַבע ָ#ְברוּ ". ִמׁשּ ֵרה ׁשְ ִנים ֶ#ׂשְ ה ֵמאֹותוֹ  ׁשָ ה, ַמֲ#ׂשֶ ַכי: "ְואֹוֵמר ֵאָליו יןבִּ ׁשִ ּטְ ִמ  ָהַרב ּפֹוֶנה ְוִהּנֵ , ָמְרּדְ
י ְזַמּנוֹ  ְלךָ  ִהְבַטְחּתִ יִהּנֹם ךָ יֲא צִ אוֹ ׁשֶ  ּבִ ל אנָ  הֵא ְר . ֵמַהּגֵ ּדֵ ּתַ ה ְוִהׁשְ ׁשָ ַבּקָ ּלֹא, ּבְ ָלאָכה ילַ ָ#  דבַּ כְ ּתִ  ׁשֶ   "...ַהּמְ

�  
ֹמֶרת ַאׁשְ ל ַהּבֶֹקר ּבְ ב"  ַחג ׁשֶ ָ ּמְ  ְלַאַחר, עֹותַהׁשּ חּוֵר  אֹותׁשֶ יַבת יּבַ ל תוֹ גָ ָה נְ ַה בְּ  קצְ ֶל ְק  ְיׁשִ יָבה רֹאׁש  ׁשֶ י ַהְיׁשִ  ַאֲהרֹן ַרּבִ

ל ָ#ְסקוּ , קֹוְטֶלר ְיָלה ּכָ ִמְנַה  ֹוָרהּת בַּ  ַהּלַ פּוצֹות גּכְ ָרֵאל ּתְ ת וּ נְוִהְתּכֹונְ , ִיׂשְ ֲחִרית ִלְתִפּלַ ה ֵנץָה  ִעם ׁשַ , יןיִק ִת וָ כְּ  ַהַחּמָ
ף ּקַ ית ְלֶפַתע ה" יָבה ּבֵ יֵדי ַהְיׁשִ ד ,ׁשֹוְטִרים ּבִ י ְוַהְמַפּקֵ ִניָמה ִנְכַנס ָהָראׁשִ ֵדי ּפְ ְלִמיִדים ּבוֹ  ִנְמָצִאים ִאם קּדֹ בְ ִל  ּכְ  ּתַ
י ְלּתִ ִהְבִריחוּ  םייִּ לִ גָ ֵל  ּבִ בּול ֶאת ׁשֶ ְכִסיס ֶזה ָהָיה. ַהּגְ ָ  ּתַ ׁשּ ד עְמר" ד ִמּצַ יָּ , ַהְמַפּקֵ י ֵהיֵטב ַדעׁשֶ חּוֵר  ַיֲחִזיקוּ  לֹא ַחגבַּ  ּכִ  יּבַ

יָבה יָון, ַהְמַזהֹות םיֶה ֵת דוֹ עוּ ּתְ  ֶאת ַהְיׁשִ חּוִרים דֶאָח  ַאףׁשֶ  ּוִמּכֵ יג לֹא ֵמַהּבַ ִפי תוֹ ָד עוּ ּתְ  ֶאת ִהּצִ ַרׁש  ּכְ ּדָ  ההֹוָר , ׁשֶ
ד ל ֶאת רצֹ ֲ# ַל  ַהְמַפּקֵ יְ  יםִה וֹ ׁשּ ַה  ּכָ יָבהּבַ לֹש3 ָלהְלַמְע , ׁשִ ְ ֲחַנת לֶא  םיָל בִ הוֹ ְל וּ , ִריםחוּ בַּ  ֵמאֹות ִמׁשּ ָטָרה ּתַ ׁשְ . ַהּמִ

ָהיוּ  ָהֲ#צּוִרים רּוִיים ׁשֶ ל ֲאִויָרהבַּ  ׁשְ , טֹוב־יֹום ׁשֶ
ְסעוּ  ֲחַנת לֶא  ּפָ ָטָרה ּתַ ׁשְ קֹול ַהּמִ  ְוִזְמָרה ָרהיׁשִ  ּבְ

 זֹאת ֹנַ# ְמ לִ  ִהְצִליחוּ  לֹא יםִר ְט וֹ ׁשּ ַה וְ , ַהַחג ינֵ וּ גּ נִּ ִמ 
יָון. םֶה ֵמ  ֲ#ָיָרה ִמּכֵ ּבַ ה ׁשֶ מוֹ  ְקַטּנָ  ָהָיה לֹא קצְ לֶ ְק  ּכְ
דֹול ַמֲ#ָצר־תיבֵּ  ד ֶהְחִליט, ּגָ  תֶא  אלֹ כְ לִ  ַהְמַפּקֵ

חּוֵר  יָבה יּבַ ְרוֹות ַהְיׁשִ א" ְחְזקוּ  םׁשָ , ַהּסּוִסים ּבְ  ה"
ָטָרה סּוֵסי ׁשְ ם אּוָלם, ַהּמִ  לֹא ֶזה ִנְבִזי ַצַ#ד ּגַ

יַ#  ּפִ ל ַהַחג תיַר וִ ֲא  ֶאת ְלַקְלֵקל ִהׁשְ חּוִרים ׁשֶ , ַהּבַ
יָרה ְוקֹולֹות ִ ֶהם ַהׁשּ ּלָ טוּ ִהְתּפַ  ׁשֶ ְ ֵני־ַ#ל ׁשּ  ּפְ
ּה  ָהֲ#ָיָרה ּלָ ל םיֶה ֵת דוֹ עוּ ּתְ ׁשֶ  רְלַאַח  .ּכ"  ׁשֶ

חּוִרים ד ֶאל הּוְבאוּ  ַהּבַ הַה  ץלַ ֱא נֶ , ַהְמַפּקֵ  ּלָ
ֵחרּוק םָר ְר ְח ׁשַ לְ  ִים ּבְ ּנַ ה טֵ# ַמ לְ , ׁשִ ָ ׁשּ חּוִרים ׁשִ  ּבַ

ֲ#ַדִין ד ִהְצִליחוּ  לֹא ׁשֶ ַדְרּכֹוִנים ְלִהְצַטּיֵ  ּבְ
ְחְררוּ  ַהַחג ְלָמֳחָרת ְוַרק, ַמְתִאיִמים ְדֵמ  ׁש"  רֶפ כֹּ  יּבִ

בֹוִהים  ְמֹאד ִהְצַטֵ#ר ַאֲהרֹן יַרבִּ ה יבָ ׁשִ יְ ַה  אׁש רֹ . ּגְ
ֹאָרע ַ#ל ִיחּוד, ַהּמְ ִ ׁשֶ  ְלַאַחר ּבְ  הּוְפָרה ַהַחג תַח ְמ ׁשּ
יְ  יָבהּבַ א ְוהּוא, ׁשִ ּטֵ י ֲ#רוֹ ַצ  ִמּתֹוךְ  ִהְתּבַ ְבָטח ּכִ  לוֹ  מ"

אֹותוֹ  ע ׁשֶ אֹוָתּה  עֹוד ְנׁשוֹ ָ# ־ַ#ל אבוֹ יָ  ָרׁשָ ָנה ּבְ . ׁשָ
בָּ  ֶאְמַצע, ַאַחת תׁשַ ּמּוז ֹחֶדׁש  ּבְ ַאֲחֵרי ּתַ  אֹותוֹ  ׁשֶ

יעוּ , ְמֹאָרע ה ִהּגִ ּמָ ים ּכַ ְמרּוָצה ֲאָנׁשִ , ַאֲהרֹן יְלַרבִּ  ּבִ
ׁשּות לוֹ  רוּ ְוִסּפְ  ִהְתַרּגְ י ּבְ א עׁשָ ָהָר  ּכִ  ְנׁשוֹ ָ# ־ַ#ל ּבָ

ים רּוַח  ְללֹא לָט וּ מ ְוהּוא ַא  ַחּיִ  ָהְרחֹובֹות דַח ּבְ
ֲ#ָיָרה ּבָ ַהּסּוס רְלַאַח , ׁשֶ ּתֹוֵלל, בכַ ָר  ָ#ָליו ׁשֶ ְתא ִהׁשְ ִליכוֹ  םוֹ ּפִ א עֹוד ְולֹא, ַאְרָצה ְוִהׁשְ ָרַמס ֶאּלָ ַפְרסֹות אֹותוֹ  ׁשֶ  ּבְ

ְרֶזל ּלוֹ  ַהּבַ ֶהן טבַ ְוָח , ׁשֶ ל ִלּבוֹ ־ַ#ל ּבָ ָ#ָליו ׁשֶ ִריֵדי. ּבְ רוּ  קצְ לֶ ְק  ׂשְ י, ִסּפְ ֲחֶזה ֶאת ּכִ ְרִעיׁש  ַהּמַ ה ַהּמַ ל, ַהּזֶ ד ׁשֶ  ְמַפּקֵ
ָטָרה ׁשְ רּוַ#  ַהּפֹוָלִני ַהּמִ ָ ם ׁשֹוֵתת ְוִלּבוֹ  ָהֲאָדָמה ַ#ל ַהׂשּ ׁשּוטוֹ  ּדָ ָמעוֹ  ּפְ ַמׁשְ ְרתוֹ  ַהּסּוסוְ , ּכְ ֵ ׁשּ ֱאמּוָנה ׁשֶ ה ּבֶ ִנים ַהְרּבֵ  ׁשָ

ה, דוֹ ְליָ  בִנצָּ  ּכַֹח  ָקׁשֶ ם. ִלׁשְ ּלָ י ִלילֲ# בַּ  ָאז ָראוּ  ּכ" ַמִים־ִמן ּכִ ָ ה הוּ וּ יׁש נִ ֱ# ֶה  ַהׁשּ ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ ם, ִמּדָ כָּ  ּוְכׁשֵ  ֶאת אָל ׁשֶ
חּוִרים ְרוֹות ַהּבַ א" ךְ , ַהּסּוִסים ּבְ יֵדי ֶנֱ#ַנׁש  ּכָ ֹאָרע. סּוס ּבִ ְרֵסם ַהּמְ ָכל ִהְתּפַ ה ָהֵאזֹור ּבְ ם ְוָ#ׂשָ ם ַ#ל ַרב רֹש3ֶ ּלָ  ַוֲאִפּלוּ , ּכ"
ִרים ין רׁשֹ ְק לִ  ָיְדעוּ  ָהֲ#ֵרִלים ָהִאּכָ ֹאָרעֹותַה  ּבֵ ם ַ#ד, ּמְ ּלָ ּכ" חּוׁש  ָראוּ  ׁשֶ י ּבְ ּלֹא ִמי ּכִ ל ׁשֶ יו ְוׁשֹוֵמר רוֹ בָ ּדְ  ֶאת ְמַחּלֵ  ּפִ

הְק בִּ  ָ ׁשּ ַמִים־ִמן זֹוֶכה הּוא, ְוָטֳהָרה ד" ָ ל"ׁשֶ  ַהׁשּ יו ֵצאַהּיֹ ־ּכָ ה ִמּפִ יק", ַיֲ#ׂשֶ בָּ ְוַה  ּגֹוֵזר ַצּדִ ם ה"ּקָ   .ְמַקּיֵ
�  

  

ת ַהּתֹוָרה־ַוּיֹאֶמר ֶאְלָ�ָזר ַהּכֵֹהן ֶאל" ּקַ ְלָחָמה זֹאת ח$ ִאים ַלּמִ ָבא ַהּבָ י ַהּצָ י ֶאְלָ�ָזר ָאַמר -  "ַאְנׁשֵ ָבא ְלֶאְנׁשֵ עוּ , ַהּצָ ם ּדְ ַאּתֶ ם ׁשֶ ְחּתֶ ִמְלָחָמה ִנּצַ ה ּבְ    אּוָלם, ְקַטּנָ
ִאים ם ּבָ ה ַאּתֶ דֹוָלה ְלִמְלָחָמה ַ�ּתָ ֶצר ִמְלֶחֶמת ִהיא, ּגְ תח$  זֹאת" ְיֵדי־ַ�ל ַרק ִהיא, חוֹ ּצְ ְלנַ  ְוָהֵ�ָצה, ַהּיֵ ל ֲ�ָמָלּה ּבַ ", ַהּתֹוָרה ּקַ  (מעין גנים). חוֹ ּצְ ְלנַ  ּתּוְכלוּ  ּתֹוָרה־ׁשֶ

  
ה סֹוֵחר ַמֲ�ׂשֶ ֲ�ָסָקיו ּבְ יעוּ  ׁשֶ ר ,בַר  ְלהֹון ִהּגִ  ָהיוּ  ְוַכֲאׁשֶ

יִעים ָ ׁשֶ ִעְסָקה  לוֹ  ַמּצִ  אֹוָתּה  ּדֹוֶחה היָ ָה , טָ� מ$  ּה יָ ְו ׁשּ
ִביל ִלְטרַֹח  וֹ ּל  הַמ  ןּכֵ ׁשֶ , בּוזּבְ  ׁשְ ַ�ם. ָקָטן ֶרַוח ּבִ  ֶנֶ�ְרָכה ּפַ

ית ֵבית ֵחרּום ַמְגּבִ רּוָמ  ָנַדר הּוא ְוַאף תֶס נֶ ּכְ ַה ־ּבְ  ְך ַא , הּתְ
יָ�  ִהּגִ ׁשֶ ִב  ֵ�ת הּכְ הַהּגְ ִאיםגַּ ַל  ֶהֱ�ִניק ּיָ  ָנמּוְך  ְסכּום ּבָ

יֹוֵתר ַאַחד ּבְ ים ּכְ  ָ�ֶליָך : "לוֹ  ְוָאַמר ֶאָחד הַנֲ�נָ . ָהֲ�ִנּיִ
ת ֶנֱאַמר ָפָרׁשַ י 'ִאיׁש  ַמּטֹות ּבְ  רַד נָ  ָאָדם ִאם -  ֶנֶדר' ִיּדֹר־ּכִ
ָברֹו' ֵחליַ  'לֹא ֲאַזי, ְצָדָקה ָלֵתת ה לֹא -  ּדְ ָבָריו ַיֲ�ׂשֶ  ּדְ
ין ּלִ ל ְסכּוםּבִ  ח$ ְך ־הַמ  ׁשֶ ּכָ א, ּבַ ָכל ֶאּלָ יו' ַהּיֵֹצא־'ּכְ  - ִמּפִ
ִפי ּנֹוֵהג ּכְ ִמְסָחרוֹ  ׁשֶ ֵאינוֹ , ּבְ עּוט ִלְסכּום ִלּבוֹ  תׁשָ  ׁשֶ  ַרק ּפָ

ִדים ִלְסכּוִמים ה', ִנְכּבָ ְך  - 'ַיֲ�ׂשֶ ם ִיְתַנֵהג ּכָ ְצָדָקה ּגַ   "...ּבִ
    

  

  

  
ת ָפָרׁשַ סּוִקים ב"קי ַמּטֹות ּבְ אן נוּ ִנּתְ  סֹוָרהּוַבּמָ  ,ּפְ  ּכָ
ה לֹש3ָ לֹש3  ַאַחת ִהיאְו  ,ֵ�יָבל, ֶקביֶ , ִקיּבָ : ִניםִסּמָ  ׁשְ ָ  ִמׁשּ
ָרׁשֹות ּתֹוָרהׁשֶ  ּפָ ּתְ  ּבַ ּנִ ה ןֶה ָל  נוּ ׁשֶ לֹש3ָ  ןְלִמְניַ  ִניםִסּמָ  ׁשְ

סּוִקים ץ, ַהּפְ תח$ , ִמּקֵ ְצאוּ  ֵיׁש . ּוַמּטֹות ּקַ ּמָ  ֶרֶמז ׁשֶ
כ ָבִקיְל  ּיָ ירְלַה  לוֹ ׁשֶ ָיִחיד ְנָדִרים ּתִ ְמֶחה ּבְ  אּוָלם, מ$

הּוא יֹוֵתר ִנְרֶאה ם־ַ�ל ׁשֶ ן יִק ּב$  ׁשֵ ר ָיְגִלי־ּבֶ ְזּכָ  ַהּמ$
ת ָפָרׁשַ ֶרת ַמְסֵ�י ּבְ ּבֶ  םׁשֵ  הּוא ֶיֶקב; ְלַמּטֹות רֹבָל  ַהְמח$

ָ  ָמקֹום ׁשּ  ְוַגם ׁשֹוְפִטיםּבְ  ּוָבאּמ ּכַ  ןיָ ִמְד  ֶאת ָרְדפוּ  םׁשֶ
הּפָ ּבַ  ֵר  גוּ ֶנֶהְר  ָרׁשָ  בּוַ�תׁשְ  קֹוםְמ  הּוא ְוֵ�יָבל; ןיָ ִמְד  יׂשָ

ה ּוְנָדִרים בּועֹותׁשְ ִל  זּמֵ ְלַר  ַהּתֹוָרה ָרׁשָ ּפָ ּבַ  ְוֵ�יָבל, ׁשֶ
ם הּוא נֵ  ֶאָחד ּגַ ם. ִעירׂשֵ  יִמּבְ ת ּגַ ָפָרׁשַ  ב"קי בׁשֶ יֵּ ַו  ּבְ

סּוִקים ּמָ  םׁשָ  ַאְך  ּפְ ֵדי, ַיּבֹק ןַהּסִ יל ּכְ ין ְלַהְבּדִ ּתֵ  ּבֵ  יׁשְ
ָרׁשֹות ם־ַ�ל הּוא םְוׁשָ , ַהּפָ ל ַיּבֹק רַמֲ�ַב  ׁשֵ  ַיֲ�ֹקב ׁשֶ

ָרִט  םׁשֵ  ֵאינוֹ  ֶיֶקב. ָאִבינוּ  א יּפְ ָאמּור " ֶאּלָ ", ְזֵאב ֶיֶקבּכָ
ֵני ׁשֶ  הּוא יֹוֵתר ִנְרֶאה ָלֵכן, ָידּוַ�  ָמקֹום ֵאינוֹ ַאְך ִמּפְ  ׁשֶ

ם־ַ�ל קֹ ' ֶקביָ  ְוִכְתבּוַאת' ׁשֵ ּבְ ֵסֶפר ּבְ  חַר ׁשֶ ר.ּבְ   ִמְדּבַ

  
ֶדר ַלֽה�  
ר ֶנ י־ִיּדֹ� ֽ   )  ל, ג( 'ִאיׁש� ּכִ

ַטֲ�ֵמי א ּבְ ִליׁשָ בֹות, ִביַ� ְר  ְזָלאְוַא  ַקְדָמאה נָּ ַט ְק  ּתְ  ְוַהּתֵ
ָ�ה�  ב� ַבע ׁשְ � ָ ַטֲ�ֵמי ֽאֹו־ִהׁשּ ְך ְה ַמ  ּבְ ָטאּפַ  ּפַ  ְוֵכן, ׁשְ

בֹות ר�  ַהּתֵ ר ִאּסָ ְדָרׁש  ְוֶנֱאַמר. ֶלְאֹס� ּמִ נֶּ  הוּ זֶ , ּבַ  ֱאַמרׁשֶ
י ם ּכִ ִגים ִעּתוֹ ־ֶאת ָהָאָדם ֵיַדע־לֹא ּגַ ּדָ ֱאָחִזים ּכַ ּנֶ  ׁשֶ

ְמצֹוָדה אּורוֹ  ְוֶזהוּ . ּבִ ם, ּבֵ ר ּגַ ֲאׁשֶ  ַרק ֵמָהָאָדם ִנְתַלׁש  ּכַ
א ִליׁשָ ה ּתְ ַהְינוּ , ְקַטּנָ ְחְסרוּ  ּדְ ּנֶ ִנים ַרק יָמיוֵמ  ׁשֶ  ׁשָ

ם, ָיִמיםְל  ָצִעיר הּוא ַוֲ�ַדִין ֹותְמַ�ּט   ָצִריְך  זָא  ּגַ
ים ץ ִלְזַמן, ִביַ� ְר  ִלְזַמן ְצמוֹ ַ�  ֶאת ּוְלָהִכין ְלַהְקּדִ ְרּבַ ּיִ  ׁשֶ

הּוא ,תוֹ יָר ִט ר ּפְ ַח ַא ְל  ַמן ׁשֶ יו ִליֵמי ָהְרִביִעי ַהּזְ ל ַחּיָ  ׁשֶ
ה ְיֵמי ַאֲחֵרי ָהָאָדם , ַהְיִריָדה ִויֵמי ָהֲ�ִמיָדה ְיֵמי, ָהֲ�ִלּיָ
ל ְוָצִריְך  ְך ְה ַמ  ִלְהיֹות ָהֵ�ת ּכָ ָטאּפַ  ּפַ  ֶאת ְוִלְכּבֹש3 ׁשְ

ַבע, ְצרוֹ יִ  ָ . ִאּסּור ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל רסֹ ֱא ֶל ְו  ֶנְגּדוֹ  בּוָ�הׁשְ  ְלִהׁשּ
עֹוד ָהָאָדם יֹאַמר ְוִאם דֹול ַהּיֹום ׁשֶ ם ֶנֱאַמר ָ�ָליו, ּגָ  ּגַ
ל ,ִעּתוֹ ־ֶאת ָהָאָדם ַדעיֵ ־לֹא   כבוד שמים)(ָיָמיו. ־ְוִיְתּכֹוֵנן ּכָ

�  
ּו לִ  ה ָהי� ּנָ 
ן ֵה ָרֵאל� ֵה$   )  לא, טז( ְבֵנ�י ִיׂשְ

ַטֲ�ֵמי ֵרׁש  ְזָלאַא  ּבְ י ּגֵ ֵני, ּכִ ָרֵאל־ּבְ ֹחֶסר  ִיׂשְ ָחְטאּו ּבְ
י ִנְקֵראת ְזָלאַא  ְוֵתַבתֱאמּוָנה,  ּתֵ ׁשְ בֹות ּכִ  ָאז, לֹא־ָאז ּתֵ

ָבהַמֲח  ׁשֹוןְל  הּוא ֵפרּוׁש  ׁשָ ִ ַר  ּכְ ָא  י"ׁשּ יריָ  זּבְ  לֹא, ׁשִ
ֲח  ֶאת, ֵרׁש גָּ ֵאל ־ָאז ַהְינוּ ּדְ , לֵא  ְלִהּפּוְך  ִנְקָרא ָבהַהּמַ  ׁשָ

בַה ֵמ ר קֹ ֲ� ַל ְו  ְלָגֵרׁש  ָצִריְך , ָהֵאל ֶנֶגד   (אשל אברהם) .ּלֵ
�  
ים ׁשִ� ְחנּו ֵנָֽחֵל$ץ ח� 
ֲאַנ   )  לב, יז( ַוֽ

ַא  ֵרׁש  ְזָלאּבְ ְקָרא ּגֵ ּנִ י, קֹולּבְ  ׁשֶ ה ּכִ ִחּלָ רוּ  ּתְ ּבְ  ַלַחׁש ּבְ  ּדִ
ּלֹא וְוַ�ְכ , םָהָ�  ִיְפַחד ׁשֶ ְקׁשוּ  ׁשָ ָקם ּבִ   אור וחיים)( .ְלַחּזְ

�  

ׁש  ְדּגָ  מ$
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