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ָך ַ�ד־לֹא ִכיר ִאּתְ ת ׂשָ ּלַ ��   ) יט, יג( ּבֶֹקר־ָתִלין ּפְ

ֶ�ֶרב ת ּבְ ּבָ ָכה ָסמּוךְ  ֶאָחד ׁשַ ְתא אוּ ָר , ַלֲחׁשֵ ֵני םוֹ ּפִ ה ּבְ ים ץֵפ ָח "ֶה  ֶאת ַוְרׁשָ " ַחּיִ
ְמִהירּות הֹוֵלךְ  בְּ  ֹותלּ ָהֲ�ַקְלַק  ְמָטאֹותּסִ בַּ  ּבִ ָבר ָלֶהם ָהָיה. ִעירָה  יֵת כְּ ְר יַ ׁשֶ  ַהּדָ

םַר לְּ  הַמ , ֶפֶלאלְ  ל ּבָ ָרֵאל ׁשֶ ְרחֹובֹות ִיׂשְ ָ�ה ּוִבְפָרט ֵאּלוּ  יםִח ּדָ נִ  ּבִ ׁשָ חּוָקה ּכֹה ּבְ  ּדְ
ל בַּ  ֶ�ֶרב ׁשֶ ן רְלַאַח . ׁש ֶד קֹ ־תׁשַ י, נֹוַדע ִמּכֵ פּוס ֵליֲ� וֹ ִמּפ  ֶאָחד ּכִ ָ�ַבד ַהּדְ  ׁשֶ

ַסת ַהְדּפָ ל ְסָפָריו ּבְ ים ץֵפ ָח "ֶה  ׁשֶ ַ�ת ָהָיה לֹא", ַחּיִ ׁשְ לּום ּבִ ׁשְ ָכר ּתַ ָ  ּוְכֵדי, ַהׂשּ
ּלֹא ל הוָ צְ ַהּמִ  ַ�ל ַלֲ�בֹר ׁשֶ יֹומוֹ " ׁשֶ ן ּבְ ָכרוֹ  ִתּתֵ או ְוַ�ל" ׂשְ ל ַהּלָ  ָתִלין־לֹא" ׁשֶ

ת ּלַ *� ִכיר ּפְ ל ְמגּוָריו קֹוםְמ  ַ�ל ַהּפֹוֲ�ִלים ֵאֶצל ָחַקר", ׂשָ ז לֵ� וֹ ַהּפ  ׁשֶ  זּפַ ְח ְונֶ , ַהּלָ
רֹות ַהְדָלַקת ְזַמן ִעם ְלֵביתוֹ  ֵדי, ַהּנֵ ַקע ֶטֶרם חֹובוֹ  ֶאת לוֹ  ַ� רֹ ְפ לִ  ּכְ ׁשְ ָ  ּתִ   . ֶמׁש ַהׁשּ

�  

מֹוָך    )יט, יח(ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲ�ָך ּכָ

ָנָתּה  רִעּקַ  ל ִמׁשְ ת ָהְיָתה םלֶ ֶק  ׁשֶ מֹוךָ  ְלֵרֲ�ךָ  ְוָאַהְבּתָ " ִמּדַ  ֲהָבהַא  ִמּתֹוךְ ", ּכָ
ית ין ֲאִמּתִ ָבהּוַמֲח  ַהּזּוַלת ְלטֹוַבת ָגהָא ּדְ , ְלֵרֵ�הוּ  ִאיׁש  ּבֵ ל ַ�ל ׁשָ  ְצָרָכיו־ּכָ

ים מוֹ  ָהרּוָחִנּיִ ים ּכְ ִמּיִ ׁשְ ר. ַהּגַ ַ�ם ִסּפֵ י ּפַ לֶּ , ןיְ ֵט ׁשְ נְ זֶ רוֹ  הש-ֶ מֹ  ַרּבִ ה ָ�ִתידׁשֶ  ִהְתַמּנָ
יַח  ּגִ יַבתיְ  ְלַמׁשְ י, 'אזָ ְמ לוֹ  ׁשִ ְצִעירּותוֹ  ּכִ יַ�  ּבִ ִהּגִ ׁשֶ יַבת ִראׁשֹוָנהלָ  ּכְ , םלֶ ֶק  ִליׁשִ

נּותבְּ  ִנְכַנס ׁש  תוֹ יָא לִ ְפ לִ . ּוְבִהּסּוס ַבְיׁשָ ד ֵאָליו ִנּגַ ִנים לוֹ  ֵהִאיר, ֶאָחד רחוּ בָּ  ִמּיָ  ּפָ
הּוא ׁשֶ מוֹ ַק ְמ  ּכְ ִבְרכַּ  ּדְ רּוִכים תּבְ ִאים ּבְ ד, ַהּבָ  ָמקֹום לוֹ  ׁש יֶ  ִאם ֶאְצלוֹ  ִהְתַ�ְנֵין ּוִמּיָ

ַא  לכֹ ֱא ְולֶ  ָללּון א. ְצָרָכיו רּוׁשְ ּלֵ י ִהְתּפַ ל תוֹ יבוּ בִ ֲח  הֶא ַמְר  לֶא  הש-ֶ מֹ  ַרּבִ הַה  ׁשֶ , ּלָ
י ְלַ�ְצמוֹ  ְוָאַמר הַה  ְרֶאהנִּ כַּ  ּכִ ָריוִמּמַ  דָח ֶא  הּוא ּלָ ה ַלְמרֹות ַאךְ , ּכָ ּסָ ּנִ ץ ׁשֶ  ְלִהְתַאּמֵ

ֵכר חּור הּוא ִמי ְלִהּזָ ז ַהּבָ ָבר ָ�ָלה לֹא, ַהּלָ ָידוֹ  ַהּדָ , יםבִּ ַר  ְרָגִעים ָ�ְברוּ  אלֹ . ּבְ
ׁש  ְוׁשּוב הַה  ְוַגם, ףנֹוָס  רחוּ בָּ  ֵאָליו ִנּגַ , ֶאְצלוֹ  ּוָרהׁשּ כַּ  ַהּכֹל ִאם ֶאְצלוֹ  ִהְתַ�ְנֵין ּלָ
י לוֹ  ִנְרֶאה ָהָיה ְוׁשּוב ם ּכִ הַה  ּגַ  ִהְצִליַח  לֹא ׁשּוב ַאךְ , ֶהָ�ָבר ִמן ְיִדידוֹ  הּוא ּלָ

ֵכר ִמי ְלִהּזָ ר ּבְ ּבָ ר קַר . ְמד* ֲאׁשֶ ֲחֶזה ָחַזר ּכַ ה ְצמוֹ ַ�  ַ�ל ַהּמַ ּמָ ָ�ִמים ּכַ י ֵהִבין, ּפְ  ַרּבִ
י הש-ֶ מֹ  ל ּכִ ל ָחָדׁש  ַח ֵר וֹ א ּכָ ְך  ִמְתַקּבֵ יָבהּכָ ְיׁשִ ַאֲהַבת ,ּבַ ָרֵאל ּבְ ית ִיׂשְ   .ֲאִמּתִ

�  

י ַכי ַרּבִ ַ�ם ָחָלה, לּפְ יְ ַט ְס נְ רוֹ הוֹ ֵמ  ּדֹב ָמְרּדְ ַגּבוֹ  ּפַ ּדָ  ּוְלַאַחר, ּבְ  רֹוְפִאיםבָּ  ַרׁש ׁשֶ
לוּ  ֶהְחִליטוּ  י ַהּלָ ר ֶאת ברֹ צְ לִ  ךְ צֶֹר  ֵיׁש  ּכִ ׂשַ ּפּוד וֹ בּ גַּ  ּבְ ׁשַ ֵדי, רֹוֵתַח  ּבְ  לוֹ  ְלַהֲ�לֹות ּכְ

אֹוָתם. ָכהוּ ֲאר ל םַהחֹ  תַמ צְ ָ�  ֶאת ִלְמדֹד ָהרֹוְפִאים ֲהגוּ נָ , ָיִמים ּבְ ּפּוד ׁשֶ  ׁשַ
ֶכת ּתֶ הּוַנח ַהּלֹוֵהט ַהּמַ ת ְיֵדי־ַ�ל, ְרפּוָאהלִ  קּוקַהזָּ  ַ�ל ׁשֶ ׁשַ , ְצמוֹ ַ�  ָהָאָדם ַהְרּגָ

לֹש- ָלֶהם יוּ ָה וְ  ָרגֹות ׁשָ ל ּדְ ֶדֶרךְ . םחֹ  ׁשֶ ָלל ּבְ ל ָהָיה ּכְ ּפָ ָבר עִנְרּתָ  ַהְמט* הּדַ בַּ  ּכְ  ְרּגָ
מּוָכה ל ַהּנְ יקצַּ ַה  ֵהִגיב לֹא ָהרֹוֵפא תיַא לִ ְפ לִ  ַאךְ , םַהחֹ  ׁשֶ  הָהְיָת  תוֹ נוּ לָ בְ ּסַ ׁשֶ , ּדִ

ם ם, רבָ ּדָ  ְלׁשֵ ר ּגַ ֲאׁשֶ הּדַ לַ  םַהחֹ  ֶאת ֶהֱ�ָלה ּכַ ה ְרּגָ ִנּיָ ְ ית ַהׁשּ ִליׁשִ ְ  ֵמרֹב. ְוַהׁשּ
ֲ�לּות אּות ְלַ�ְצמוֹ  ָהרֹוֵפא ִמְלֵמל ִהְתּפַ ּתָ ִהׁשְ י: "ּבְ  אוֹ  ַמְלָאךְ  הּוא ִאם יֹוֵדַ�  ֵאיֶנּנִ

ל תוֹ ָפ ׂשְ "! דׁשֵ  יוָ , רּוִסית ָהְיָתה ָהרֹוֵפא ׁשֶ ַה  ןּוִמּכֵ יקצַּ ׁשֶ ָבָריו ֶאת ֵהִבין לֹא ּדִ  ּדְ
ׁש  ּקֵ יר ֵמַהּסֹוְבִבים ּבִ ָבָריו ֶאת לוֹ  ְלַהְסּבִ ל ּדְ הַה  ׁשֶ ְסרוּ , ּלָ ּמָ  ֶאת לוֹ  ּוְכׁשֶ

ל תוֹ מוּ ְמ וֹ ּת ׁשְ ִה  י ָאַמר, ָהרֹוֵפא ׁשֶ ַכי ַרּבִ כַּ , לוֹ  ְמרוּ ִא : "ּדֹב ָמְרּדְ רׁשֶ א ֲאׁשֶ  ינַ ָפ לְ  ּבָ
ר  ְתָקהּפִ  ּוְבָידוֹ  יְיהּוִד  הּואּבֹו הּוא ְמַסּפֵ ֹכִחי ְוֵאין, יׁשּוָ�הלִ  ָזקּוק ׁשֶ , יעוֹ ׁשִ הוֹ לְ  ּבְ

ָבר ה ִלי ֹוֵאבכּ  ַהּדָ ּפּוד רֵת וֹ י ַהְרּבֵ ַ ה ָהרֹוֵתַח  ֵמַהׁשּ ְכָרח, ַאְך ַהּזֶ ּתֹק ֲאִני מ*   ". ִלׁשְ
�  

ָרֵאל תבַ ֲה ַא  ְפָלָאה ִיׂשְ ִלּבוֹ  ְנטּוָ�ה ָהְיָתה, מ* ל ּבְ י ׁשֶ א ןִצּיוֹ ־ןבֶּ  ַרּבִ  ְלָכל לאוּ ׁשָ ־ַאּבָ
ָרֵאל ֶאָחד ׂשְ ַ�ם. ִמּיִ ֵאינוֹ , ְלַתְלִמיָדיו ָאַמר ּפַ ל ׁשֶ ּגָ יַצד ְלָהִבין ְמס* ר ּכֵ  ֶאְפׁשָ

ֹנא ָרֵאל ָאָדם ִלׂשְ ׂשְ א, ִמּיִ ּטֵ ר: "ְוִהְתּבַ ֲאׁשֶ ל ְיהּוִדי רֹוֶאה ֲאִני ּכַ ּלֵ  לֹוֵמד אוֹ  ִמְתּפַ
ֵבית ֶנֶסת ּבְ ֲאִני ַ�ד הַ�זָּ  ֲהָבהַא בְּ  ֲאִני אִמְתַמלֵּ , ַהּכְ קוֹ ְלַח  רֹוֶצה ׁשֶ קוֹ  ּבְ ְ   ".ּוְלַנׁשּ

  
ים ְק  י -) יט, ב( דֹוׁש ָק י ּכִ ְהיּו ּתִ דֹש-ִ בֹות ָראׁשֵ ַהּתֵ

ִגיַמ  הּבְ ֶת  ְטִרּיָ ִמְניַ , ר"ּכֶ ְריַ  ןּכְ ַבע ֹותְצ ַהּמִ  ג"ּתַ ְוׁשֶ
נָ  ֹותְצ ִמ  ַרּבָ ר ִאיׁשֶ , ןּדְ א ׁש ְלִהְתַקּדֵ  ֶאְפׁשָ ֶאּלָ

זֹוִכים ְוָאז, ֹותצְ ַהּמִ  ְוִקּיּום ַהּתֹוָרה ֵ�ֶסק ְיֵדי־ַ�ל
בֹות יְוסֹוֵפ . טֹוב םׁשֵ  ְלֶכֶתר ִויםם ֵה  ַהּתֵ ז ׁשָ , ְלַרּמֵ

הּוא  וֹות ִריךְ צָ ָלָאָדם ׁשֶ ְ לַ  ַ�ְצמוֹ  ְלַהׁשְ ִכיָנהׁשּ
ִפי ,ׁש ּוְלִהְתַקּדֵ  ָאְמרוּ  ּכְ ָקדֹוׁש  ֲאִני ָמה ל"ֲחזַ  ׁשֶ

ה ַאף ְהֶיה ַאּתָ    )רחש לבי(. ָקדֹוׁש  ּתִ
�  

יםדֹ ְק  י ש'ִ בֹות ָראׁשֵ , ֹוםי יּדֵ ִמ  לׁשֶ  ףּדַ  ִריַאתְק  ּתֵ
ַ�ל ף ִלּמּוד ְיֵדי־ׁשֶ ׁש  יֹוִמי ּדַ ֵכןוְ , ָהָאָדם ִמְתַקּדֵ

י ֹוִמיי ףּדַ  בֹות ָראׁשֵ ְזכּות, י"ּדַ  ּתֵ ּבִ םֶזה  ׁשֶ ִיְתַקּיֵ
ִמי ּלֹוֵמד ּבְ סּוק, יֹום יִמּדֵ  ׁשֶ ַוֲהִריֹקִתי ָלֶכם  ַהּפָ

ָרָכה ַ�ד ִלי־ּבְ    )יהי שמו(. י"ָד ־ּבְ
�  

ְהיוּ  י ּתִ בֹות ָראׁשֵ ָברוּ  ּתֵ הַה  ַבּדָ , ִמיםיָ  ֲאִריכוּ ּתַ  ּזֶ
מוֹ  ָאְמרוּ  ּכְ ָרכֹות תכֶ ַמּסֶ בְּ  ל"ֲחזַ  ׁשֶ ִמי, ּבְ ֵאינוֹ  ּבְ ׁשֶ

ִדְבֵרי ְמַהְרֵהר ְמקֹום תֹוָרה ּבְ ֵאינוֹ  ּבִ ׁש  ׁשֶ ּדָ ְמק*
גֹון ֵאינָ  ְמבֹואֹותבִּ  ּכְ י ְוָאַמרים, ְנִקיִּ ם ׁשֶ הוּ ַאבָּ  ַרּבִ

ָבר ה ּוַבּדָ ֲאִריכוּ  ַהּזֶ    )אמרי חיים(. ָיִמים ּתַ
�  

י בֹות ָראׁשֵ יםדֹ ְק  ֵלֶהםֲא  ָאַמְרּתָ וְ  ַהּתֵ ִעם ְהיוּ ּתִ  ש-ִ
ה ֵהן ָהאֹוִתּיֹות ןִמְניַ  ִגיַמְטִרּיָ ִמְניַ , 525 ּבְ ְרֵקי ןּכְ ּפִ

ָניֹות ׁשְ י, ַהּמִ ֵני ׁשוּ ִיְתַקּדְ  ֶזהבָּ  ּכִ ָרֵאל ּבְ ִאם ִיׂשְ
ְמרוּ  ִיְלְמדוּ  בֹותִמְנַין  ְוֵכן, הנָ ׁשְ ַהּמִ  ֶאת ְוִיׁשְ ַהּתֵ

ת ַדתֲ� ל־ּכָ  ְתִחּלַ ּבִ סּוק ׁשֶ םּכֹוֵלל, ִעם ַה  ַהּפָ ּגַ ׁשֶ
ה ֵהם ִגיַמְטִרּיָ ִפְרֵקי 525 ּבְ    )האשל(. הנָ ׁשְ ַהּמִ  ּכְ

�  

ים ָבה ְקדֹש'ִ לֹא ָחֵסר ִנְכּתְ א, ו"ָוא ּבְ ז ּבָ ם ְלַרּמֵ ּגַ ׁשֶ
ר ֲאׁשֶ ַיְחׁשֹב לֹא, ָרָמה ְלַמְדֵרָגה עֹוֶלה ָהָאָדם ּכַ
ָבר ּכְ ִלים ׁשֶ ָ ְקד�  ֶאת ִהׁשְ י, תוֹ ׁשּ יִקים ּכִ ּדִ ִליםעוֹ  ַהּצַ
ִמיד    )מלוא העומר(. ְלַמְעָלה םָת גָ ֵר ְד ַמ בְּ  ּתָ

�  

י ֲאֵלֶהם בֹות ָראׁשֵ תְמ  ּתְ ַא  ֵריֲה  ּתֵ ׁשֶ ּדֶ י, יִל  ק* ּכִ
ה ה"בָּ ּקָ לַ  יםׁשִ ּדְ ַק ְת ִמ  ָאנוּ  ֹותצְ ַהּמִ  ְיֵדי־ַ�ל ָ ִאׁשּ ּכְ

ָטר, ָלּה ְלַבְע  ְ ָאנוּ  ֹותצְ ְוַהּמִ  ַהּתֹוָרה הּוא ְוַהׁשּ ׁשֶ
ִמים ין רִעּקַ  אְוהוּ , ְמַקּיְ ּדּוׁשִ    )זכרון ישראל(. ַהּקִ

�  

י ָקדֹוׁש ֲאִני ה ָקדֹוׁש  -) שם( ּכִ ִגיַמְטִרּיָ י, ַמעׁשְ  ּבְ ּכִ
ק ְקִריַאת ַהְמַדְקּדֵ ןיָה ֶת יוֹ ִת אוֹ בְ וּ  ַמעׁשְ  ּבִ ְמַתּקֵ

ן ְיֵדי־ְוַ�ל, ֵאיָבָריו ח"ְרַמ  ֶאת . ִיְהֶיה ָקדֹוׁש  ּכֵ
ם ְוָקדֹוׁש  ה ּגַ ִגיַמְטִרּיָ ל, לָפ ׁשָ  ּבְ ּכָ הּוא ִמי ׁשֶ ָ�ָנו ׁשֶ
ה ָבה ַנֲ�ׂשֶ ְ לַ  ֶמְרּכָ ה ִכיָנהׁשּ דֹוׁשָ    )עדן מקדם(. ַהּקְ

�  

ה -) יט, יז(ֲ�ִמיֶתָך ־הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֶנֱאַמר ָלּמָ
ם ְלַרּבֹות? ֶאת , ֵאין ְלהֹוִכיַח ַרק ֶאת ַ�ְצְמךָ  ֶאת ּגַ

ם  א ּגַ    )סלנטר רבי ישראל(... ֶאת ַ�ְצְמךָ ַהּזּוַלת ֶאּלָ
-  .?   

  

  תשע"ופרשת קדושים, כ"ט בניסן     
  ב.- . ר"ח בימים: אחלקים 17דק',  59עם  10שבת מברכים חודש אייר. המולד: ליל ש"ק שעה       
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ְלּתָ ֶאת־ְולֹא ֶקר ְוִחּלַ ָ ִמי ַלׁשּ ְבעּו ִבׁשְ ָ ם ֱאלֹ ־ִתׁשּ   יָך ֶק ׁשֵ

נֵ  ֵלידוֹ ִמגְּ  י היָ ָה , רֹוקוֹ ָמ  יַרּבָ ׁש , רַט ֲ� ־ןבְּ ִא  ְיהּוָדה ַרּבִ ּמֵ ִ ׁשּ ןכְּ  ׁשֶ ְרֵנס סֶפ  ִעירבָּ  ַדּיָ  יוּפָ כַּ  ִמיִגיַ�  ְוִהְתּפַ
ְמֶחה צֹוֵרףכְּ  ֵני. מ* דּוהוּ  ֶהֱ�ִריצּוהוּ  ִעירוֹ  ּבְ י: "הוּ וּ נּ כִּ ׁשֶ  ַ�ד, ְמֹאד ְוִכּבְ יר־לֶא  ַרּבִ ּבִ דֹול ָהַרב", ּכַ אֹון. ַהּגָ  ּגָ

ְפָלא ְרֵסם ַהּטֹוב ְמעוֹ ׁשִ  ְוֶאת, ּתֹוָרהבַּ  ָהָיה מ* י ְקרֹובוֹ  ּפִ ים ַרּבִ ן ַחּיִ ים אֹור"ָה  רַט ֲ� ־ּבֶ דֹוׁש " ַהַחּיִ ַ�ם, ַהּקָ ּפַ  ׁשֶ
אלְ  ְוִנְכַנס ְלִעירוֹ  ִנְקַלע ָ דֹול ּכֹחוֹ  מּול לֶא  םֵמ ּתוֹ ִמׁשְ  ְוָ�ַמד, ָהִעיר ֵמַחְכֵמי ֶאָחד ִעם ִתיכָ לְ ִה  ןּתָ ּוַמ  ַמׂשּ  ַהּגָ

ה. ֹוָרהּת בַּ  ּלָ ּגִ ׁשֶ י ּכְ הַה  ּכִ לְ  דָח ֶא  ִהּנוֹ  ּלָ ל ִמיָדיוִמּתַ י ׁשֶ ךְ  יקּסִ ִה , רַט ֲ� ־ןבְּ ִא  ְיהּוָדה ַרּבִ ֶד  ַ�ל ִמּכָ ל ּכֹחוֹ  לּגֹ  ׁשֶ
ּתֹוָרה ְצמוֹ ַ�  ָהַרב ְרֵסם ְוהּוא, ּבַ ָבר ֶאת ּפִ ַרֲחֵבי ַהּדָ ּה  רֹוקוֹ ָמ  ּבְ ּלָ ִנּסִ  דּמָ ל* ְמ . ּכ* י ָהָיה יםּבְ ִפי ,ְיהּוָדה ַרּבִ  ּכְ

ַהִחיָד  ְרֵסםִה  ּכֹה מוֹ ׁשְ וּ  ,ֲארוֹ ָת ְמ  א"ׁשֶ ֵני ברֶ ֶק בְּ  ְתּפַ ְרִגיִלים ַ�ד, רוֹ ּדוֹ  ּבְ ֵני ָהיוּ  ׁשֶ יו עֹוד, רֹוקוֹ ָמ  ּבְ ַחּיָ ל ּבְ  ׁשֶ
י ַבע, ְיהּוָדה ַרּבִ ָ מוֹ  ְלִהׁשּ ׁשְ דֹוׁש  ּבִ ָכל ַהּקָ ְק  ֵאיַמת ּבְ ּבִ נֶ  ָלֵתת ׁשוּ ׁשֶ  ְלִדְבֵריֶהם ְוִסּמּוִכין ףֶק ּתֹ  הִמׁשְ

ל ברֶ ֶק בְּ  ָנפֹוץ ָיהָה  ֶזה ִמְנָהג .םיֶה ֵת חוֹ ָט בְ ַה וְ  מוֹ , רֹוקוֹ ָמ  ְיהּוֵדי ּכָ ם ּכְ יל יםיִּ ִמ קוֹ ּמְ ַה  םיָהַ�ְרבִ  ברֶ ֶק בְּ  ּגַ , ְלַהְבּדִ
ַאף יר ָנֲהגוּ  ֵהם ׁשֶ ל מוֹ ׁשְ  ֶאת יןִד וּ לּ ִס בְּ  ְלַהְזּכִ ַבע הּוִדיַהיְּ  ֶהָחָכם ׁשֶ ָ ֶנֱאָמנּות ּבוֹ  ּוְלִהׁשּ   .ּבְ

ִפים ינֵ ׁשְ  ּתָ אֹוָתם ְררוּ וֹ ִהְתגּ  ֶנֱאָמִנים ׁש* דֹוָלה ּתּוִניס ִעירבָּ  ָיִמים ּבְ  ּמוֹ ִע  ֵהִביא הּוִדיַהיְּ . יְוַ�ְרבִ  ְיהּוִדי, ַהּגְ
ה ֶאת ּמוֹ ִע  ֵהִביא ְוָהַ�ְרִבי, 'הּוִדיַהיְּ  אׁש ָהרֹ ' ְוֶאת יםִר וּ ׁשּ כִּ ַה  ֶאת ּיָ ִים ַמלֲ� וַ  ַהּתּוׁשִ ּפַ  ִהְצִליחוּ  ַיַחד. ַהּכַ

נַ  ְ ג ִמְסָחר תיבֵּ  ְלָהִקים םיִ ַהׁשּ ְגׂשֵ ָהַלךְ , ְמׂשַ ַח  ׁשֶ ּתֵ ֹכחֹוֵתיֶהם ְוִהְתּפַ ִפים ּבְ ּתָ  ִמן ָלהְלַמְע  ְוִהְצִליַח  ַהְמׁש*
ף. ַהְמׁשָֹ�ר ּתָ * ִעְניְ  ּבוֹ ְור*  רֹאׁשוֹ  ּוַ� קׁשָ  ָהָיה ָהַ�ְרִבי ַהׁשּ ל הּוִדיַהיְּ  ְוִאּלוּ , ָהֵ�ֶסק ינֵ ּבְ ָכל ִטּפֵ ָסִפים ִעְנְיֵני ּבְ  ַהּכְ

ּבֹונֹות םינִ זָ ֲא ַמ  ְוָ�ַרךְ , ּבֹונֹותְוַהֶחׁשְ  פוֹ ׁש* . יםִק יָּ ד* ְמ  ְוֶחׁשְ א לֹא ָהַ�ְרִבי ּתָ ּבֹונֹות ללָ כְּ  ִהְתַמּצֵ ֶחׁשְ , ָהֵ�ֶסק ּבְ
הּוִדי ָמֵלא ּוןמֵא  ָנַתן ְוהּוא ּיְ ָכל ָ�ָליו ְוָסַמךְ  ּבַ פּות ִעְנְיֵני ּבְ ּתָ * ם ַאךְ . ַהׁשּ ִלי ּגַ ִטיָבם ְלָהִבין ִמּבְ ל ּבְ  ׁשֶ

ּבֹונֹות ף ָיַדע, םינִ זָ ֲא ְוַהּמַ  ַהֶחׁשְ ּתָ * י ָהַ�ְרִבי ַהׁשּ ֶהם ָהֵ�ֶסק ּכִ ּלָ יַצד ָרָאה ֵ�יָניו ּוְבמוֹ  ָנִאים ִחיםְרוָ  ֵמִניב ׁשֶ  ּכֵ
ג ָהֵ�ֶסק ְגׂשֵ ַח  ְמׂשַ ּתֵ ַצֲ�ֵד  ּוִמְתּפַ ַ�ם יִמּדֵ . ֲ�ָנק יּבְ ף היָ ָה , ּפַ ּתָ * ה נֹוֵטל ָהַ�ְרִבי ַהׁשּ ּפָ ֶפתַהְמׁש*  ֵמַהּק*  יֵמ כוּ ְס  ּתֶ

ֶסף ךְ ־ַ�ל ַח וֵּ ַד ְמ  היָ ָה וְ , תוֹ יָ ְח ִמ לְ  ּכֶ פוֹ ְלׁש*  ּכָ ָרִטים ֶאת םׁשֹ ְר לִ  תְמנָ ־ַ�ל ּתָ ק ַהּפְ ּיָ ְמד* ֶסף יֵמ כוּ ְס . ּבִ ָהָיה ַהּכֶ  ׁשֶ
ה נֹוֵטל ָהַ�ְרִבי ּפָ בֹוִהים ָהָיה לֹא, ֵמַהּק* ן, ּגְ ּכֵ דֹול ַחְסָכן ׁשֶ רבִּ  ְוהּוא ָהָיה ּגָ דֹוִלים יוָח וָ ְר  ֶאת ירְלהֹוִת  ּכֵ  ַהּגְ
מֹוֵ� , ֶלָ�ִתיד ַבת ְלהֹוִציא ִיְרֶצה ּבוֹ  דּבְ ל ֶאת ַאַחת־ּבְ דֹוִלים ִחיםָהְרוָ  ּכָ ל ַהּגְ ף ָהֵ�ֶסק ׁשֶ ּתָ ךְ  ַהְמׁש* ֶמׁשֶ  ּבְ

ִנים ּכֹות ׁשָ ךְ . ֲאר* פּות ִהְתַנֲהָלה ּכָ ּתָ * ף, ָחהוָ צְ  ְוֵאין יֹוֵצאת ְוֵאין ץֶר ּפֶ  ֵאין, ָיִמים ךְ ֶר ְלאֹ  ַהׁשּ ּתָ *  ָהַ�ְרִבי ְוַהׁשּ
י ּוָבטּוַח  ָסמּוךְ  ָהָיה , ֶאָחד רֶק בֹּ  ֶזה ָהָיה. יוָר ָמ ׁשְ  ַ�ל ׁשֹוֵקט ְוֵאינוֹ  ,ְותֹוֵפַח  הֹוֵלךְ , לְוָגֵד  הֹוֵלךְ  ְרכּוׁשוֹ  ּכִ

ר ֲאׁשֶ ָנה ָהַ�ְרִבי ּכַ פוֹ ׁש*  לֶא  ּפָ י לוֹ  ְוהֹוִדיַ� , הּוִדיַהיְּ  ּתָ ָנתוֹ  ּכִ ַכּוָ ִית ש-כֹּ ִלְר  ּבְ דֹול ּבַ ְחּתוֹ  ָיַדִים בּוְרַח  ּגָ ּפַ , ְלִמׁשְ
ךְ  לׁשֶ ּובְ  ׁש  ּכָ ַבת ִלְמׁשֹךְ  הּוא ְמַבּקֵ ל ֶאת ַאַחת־ּבְ הּק* בַּ  ִלְזכּותוֹ  יםִפ ָק זְ נִּ ׁשֶ  ִחיםָהְרוָ  ּכָ ֶפת ּפָ ּתֶ טּוַח . ַהְמׁש*  ּבָ

י, ָהַ�ְרִבי ָהָיה פוֹ ׁש*  ּכִ ֱאָמן ּתָ ִליׁש  ַהּנֶ ד ַיׁשְ ל קָ�ֵת  הֹון יוְלָיָד  ִמּיָ ֶסף ׁשֶ יר תוֹ ְלֶחְרּדָ  אּוָלם, ּכֶ  ֶאת הּוִדיַהיְּ  ִהְקּדִ
כּוִמים ןכֵּ ׁשֶ , םוּ אְמ  ִלְזכּוְתךָ  ףִנְזַק  לֹא, יִת יָ� ִד יְ  בְלֵמיַט : "ָאַמר ּבֹוֵטַח  ּוְבקֹול, ִמְצחוֹ  ים ַהּסְ ְכּתָ  ָהַרּבִ ׁשַ ּמָ  ׁשֶ

ךְ  ֶמׁשֶ ל ּבְ ִנים ּכָ ָ רוּ , ַהׁשּ דֹול ִלְסכּום ִהְצַטּבְ פּות ְלֶחְלְקךָ  רבֶ ֵ� ֵמ , ְמֹאד ּגָ ּתָ * ׁשּ נוּ  ּבַ ּלָ ל ֵ�יָניו". ׁשֶ  ָקמוּ  ָהַ�ְרִבי ׁשֶ
ָהָלה יק ּוְכֵדי, ִמּבֶ ָבָריו ֶאת ְלַהְצּדִ ַלף, ּדְ דֹול,הּוִדיַהיְּ  ׁשָ ּתּוי ַהּגָ ּלֹא ִהְצִליַח ַלֲ�ֹמד מּול ַהּפִ ְנַק  ֶאת , ׁשֶ  סּפִ

ּתַ  ְוַההֹוָצאֹות ַהַהְכָנסֹות ץ 'ִעּיּון' רּוְלַאַח , ָידוֹ  ַחתׁשֶ ּמָ ְנָקס ְמא* ּפִ ְתרּוַ�ת ָראָק , ּבַ חֹון ּבִ ר הּוא: "ִנּצָ  ֲאׁשֶ
י ּלֹא ַרק לֹא .ָאַמְרּתִ א, הָמ וּ אְמ  ִלְזכּוְתךָ  ףִנְזַק  ׁשֶ ב נֹוַתְרּתָ  ַאף ֶאּלָ ם ְסכּום ַחּיָ ּיָ ת ְמס* ּפַ   ". ָהֵ�ֶסק ְלק*

ָניו ל ּפָ ף ׁשֶ ּתָ * א הּוא הנָ ָא  ָיַדע לֹא ְוהּוא רוּ וְ ָח  ָהַ�ְרִבי ַהׁשּ ל. ּבָ ךְ  לוֹ ַמָ ֲ�  ּכָ ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ּכֹות ׁשָ  ָיַרד ֲאר*
ְמיֹון רּוַ� , ַלּטִ ֵאין, הּוא לִמכֹּ  ְוַהּגָ ָידוֹ  ׁשֶ י היָ ּוְרָא  הֹוָכָחה ׁשּום ּבְ ֶדק ּכִ  ֶאת ָרָאה לֹא ֵמעֹוָלם. ּמוֹ ִע  ַהּצֶ

יר הּוא אּוָלם, ְוַההֹוָצאֹות תַהַהְכָנסוֹ  יֵמ וּ ׁשּ ִר  ְוֶאת םינִ זָ ֲא ַהּמַ  פוּ ׁש*  ֶאת ִהּכִ י ָלַדַ�ת תְמנָ ־ַ�ל ֵהיֵטב ּתָ הַה  ּכִ  ּלָ
ִנים ִאם. "ַהּיֹום ְלאֹור אֹותוֹ  ְוגֹוֵזל לׁשֹולָ  אֹותוֹ  מֹוִליךְ  ָבֶריךָ  ּכֵ ַרַ�ד ָהַ�ְרִבי ָאַמר", ּדְ ׁש , "ּבְ ךָ  ֲאִני ְמַבּקֵ  ִמּמְ

ַבע ָ מוֹ  ְלִהׁשּ ׁשְ ל ּבִ יר־לֶא  ֶהָחָכם ׁשֶ ּבִ י, ּכַ מוֹ  ַרק ְולֹא, רַט ֲ� ־ןבְּ ִא  ְיהּוָדה ַרּבִ ׁשְ א ּבִ ם ֶאּלָ יו ּגַ ַחּיָ ל ּבְ יקצַּ ַה  ׁשֶ . ּדִ
ה ִאם ֲ�ׂשֶ ר ָמנֹוס ִלי ִיְהֶיה לֹא, זֹאת ּתַ ה". ִלְדָבֶריךָ  ְלַהֲאִמין ֵמֲאׁשֶ ִחּלָ  אּוָלם, זֹאת ַלֲ�ׂשֹות הּוִדיַהיְּ  בֵסַר  ּתְ

ָהַ�ְרִבי רְלַאַח  ָמִעית־ַחד ִלי ִדיַ� הוֹ  ׁשֶ הּוא ַמׁשְ ן לֹא ׁשֶ ם ַ�ד, ֹוַח נָמ  לוֹ  ִיּתֵ ּלֵ ׁשַ ּיְ ָ  אוֹ  ׁשֶ ְבָרה, ַבעִיׁשּ  ָ�ָליו ּגָ
ת מֹון ֶחְמּדַ י עבַּ ְוִנׁשְ  ָקַפץְוהּוא , ַהּמָ ַחּיֵ יקצַּ ַה  ּבְ י ּדִ ָיָדיו ֵאין ּכִ רּוָטה ּבְ ל ֵמְרכּוׁשוֹ  ּפְ   .ָהַ�ְרִבי ׁשֶ

ּכֹור חֹון ׁשִ הּוא, ְלֵביתוֹ  הּוִדיַהיְּ  ָחַזר, ִנּצָ ׁשֶ ֵמ  ּכְ ֶרַגע. ֵלב־ְוטֹוב ַח ׂשָ  ֶאת ִלְרׁשּותוֹ  ְלַהֲ�ִביר ִהְצִליַח , ֶאָחד ּבְ
ל ל ְלקוֹ ֶח  ּכָ פוֹ ׁש*  ׁשֶ ְמָחה ּוֵמרֹב, ַהּגֹוי ּתָ ה ַלֲ�רֹךְ  ֶהְחִליט ׂשִ ּדָ ֵדי ְיִדיָדיו ְלָכל יִת ַרבָּ  ְס�*  ֶאת גגֹּ ַלְח  ּכְ

דֹולָ  'תוֹ ָח לָ צְ ַה ' ל ְנׁשוֹ ָ� . הַהּגְ אי ׁשֶ יַ�  ָהַרּמַ ַמִים־ִמן ֵאָליו ִהּגִ ָ ֵ�ת. ְמֹאד ַמֵהר ַהׁשּ ה ַהֲהָכנֹות ּבְ ּדָ *�  ָיַרד, ַלּסְ
ף לֶא  ָהִאיׁש  יתוֹ  ַמְרּתֵ ֵדי ּבֵ ם ִלְמזֹג ּכְ ָ יםַהְמס*  בֹודכְ לִ  ַיִין ִמׁשּ ַכח נוֹ זוֹ ְפ ֶח  ּוֵמרֹב, ּבִ ר ֶאת םׁשָ  ׁשָ  ַהּדֹוֵלק ַהּנֵ

ֶרךְ  ֶאת ְלָפָניו ָהִאירלְ  ָיַרד ּמוֹ ִע  ּקֹות ָאְרכוּ  לֹא. ַהּדֶ ל ּוְבעֹוד, ַהּדַ ֵני ּכָ ִית ּבְ ֲהָכַנת טֹוְרִחים ַהּבַ ה ּבַ ּדָ *� , ַהּסְ
ְרָצה ֵלָקה ּפָ דֹוָלה ּדְ ף ּגְ ַמְרּתֵ ִית ּבְ ִליִקים ָמִריםֳח בֶּ  ָאֲחָזה ָהֵאׁש , ַהּבַ ָהיוּ  יםילִ ִע ְר ָה  ֵאִדיםּובָ  ַהּדְ  עּוְלֶפַת , ּבוֹ  ׁשֶ
ְתא צּ  ִהְתַרֵחׁש  םוֹ ּפִ ִית ְוָכל, ַ�ז ּוץּפִ ּלוֹ  ַהּבַ יו ָקַרס ּכ* ְחּתָ קֹול ּתַ דֹול ַרַ�ׁש  ּבְ הּוא, ּגָ ׁשֶ יו קֹוֵבר ּכְ ְחּתָ ל ֶאת ּתַ  ּכָ

ֵני ִית ּבְ ֲחִריד ַהּנֹוָרא ָהָאסֹון עַמ ׁשֵ לְ  ִעירבָּ  ָנְפָלה ֱאלִֹקים תּדַ ְר ֶח . ַהּבַ ָבר, ְוַהּמַ יַ�  ְוַהּדָ ל ְזָניוְלָא  ִהּגִ ף ׁשֶ ּתָ *  ַהׁשּ
ָרָאה, ָהַ�ְרִבי ָכךְ  ׁשֶ ע ּבְ ה ֱאלִֹקים ֶאְצּבַ ֶהֱ�ִניׁשָ ְרָחק ַלְמרֹות. ַהחֹוֵטא ֶאת ׁשֶ דֹול ַהּמֶ  ִעירָה  ַ�ד ֵמִעירוֹ  ַהּגָ

ּה , סֶפ  י ֹוֵררִהְתגּ  ּבָ ָידוֹ  ָהַ�ְרִבי ֵאָליו ָנַסע, רַט ֲ� ־ןבְּ ִא  ְיהּוָדה ַרּבִ ּבְ ׁשֶ ׁשּוָרה ּכְ יק ָדהִנְכבָּ  ּתְ ּדִ . הּוִדיַהיְּ  ַלּצַ
ר ְלַרְגָליו ָהַ�ְרִבי ָנַפל, סוֹ נְ כָּ ִה בְּ  ַבר ֶאת לוֹ  ְוִסּפֵ ה ּדְ ֲ�ׂשֶ ּלוֹ  ַהּמַ ה, ּכ* יׁש  ְוִנּסָ  ַהֲ�ָרָצה ְלאֹות ִמְנָחתוֹ  ֶאת לוֹ  ְלַהּגִ

י אּוָלם, ְוַהֲ�ָרָכה ל בֵסַר  ְיהּוָדה ַרּבִ ָדיו ְלַקּבֵ ָנתוֹ  ֶאת ִמּיָ קוֹ  ִביְוָהַ�ְר , ַמּתְ הּוא ִלְצָדָקה ִחּלְ ׁשֶ  ְמַפְרֵסם ּכְ
ים  ַרּבִ ס ֶאתּבָ סּוקַהּנֵ ם ַהּפָ ִרי־ַאךְ  ָאָדם ְויֹאַמר" , ְוִהְתַקּיֵ יק ּפְ ּדִ ָאֶרץ ׁשְֹפִטים ֱאלִֹהים־ֵיׁש  ַאךְ  ַלּצַ   �         ."ּבָ

  
  

אֹון  יַהּגָ ִרי"ב  ַרּבִ ַ�ל ִנּמּוֵקי ַהּגְ ָכָרְך ּבַ ל"ַזּצַ ְיהּוָדה ּבָ

ִניָסן תר"ו ַהִהּלּוָלא ְליֹום  כ"ט ּבְ
  

ַנת נֹוַלד ׁשְ י ִגידנָּ ַה  ְלָאִביו ה"תקל ּבִ ַ�  ַרּבִ  ְיהֹוׁש*
ִ ֶה  ָהָיה, ךְ ָר כָ בָּ  ילׁשּ ַחת  ׁשֶ ּפַ ׁשְ דֹוׁש ִמּמִ י ַהּקָ  היָּ בִ טוֹ  ַרּבִ
ֱהַרג ךְ ָר כָ בָּ  ּנֶ ֵ  ִקּדּוׁש  ַ�ל ׁשֶ ֲ�ִליַלת םַהׁשּ ם ּבַ  ַהּדָ

ַנת איינָ 'זִ וֹ ר ִעירבָּ  הַהְידּוָ�  ׁשְ י ֲחנֹוְך כ"ת ּבִ , ְוֶנֶכד ַרּבִ
ה.  ְוִרּיָ ּלַ יְך ִמּקַ ָחה ִהיא ךְ ָר כָ בָּ  ַחתּפַ ִמׁשְ ֶהּנִ ּפָ  ִמׁשְ

יָקה י הּואָה ינֶ ִמבָּ  ְוָהִראׁשֹון, ֶחֶסתּוְמי*  ַ�ּתִ  ַרּבִ
מּוֵאל ַח  יִר יְ ּטַ ִמ  ׁשְ ם נוּ ַרבֵּ  ִלְתקּוַפת ָסמּוךְ  יׁשֶ . ּתָ

יעֹו ְלִפְרקֹו  ַהּגִ אּבְ ת ֶאת ָנׂשָ י ִגידנָּ ַה  ּבַ ָרֵאל ַרּבִ  ִיׂשְ
ֵביתוֹ , רינֶ לִ ְר בֶּ  ּבְ יְלָנא א"ָר גְּ ַה  ָההׁשָ  ׁשֶ ִבּקּורֹו בְּ  ִמּוִ
תבִּ  ר. אייְ ֵה ְר עֶס  ְקִהּלַ ּפָ כַּ , ְמס* רׁשֶ  א"ָר גְּ ַה  ָההׁשָ  ֲאׁשֶ

בֵ  ּתוֹ  ָהְיָתה, ָאִביָה  יתּבְ ל ִאׁשְ י ׁשֶ  ךְ ָר כָ בָּ  ְיהּוָדה ַרּבִ
ה ַבת ַיְלּדָ ׁש  ּכְ ִנים ׁשֵ ָרֲאָתה, ׁשָ בֹוד ֶאת ּוְכׁשֶ  ַהּכָ

דֹול ָאִביָה  ַהּגָ גּול ָלאֹוֵרַח  חֹוֵלק ׁשֶ  ַאף ָ�הִסיְּ , ַהּדָ
ֲ�בֹוַדת ִהיא ְצִליַח  אֹוָתּה  ךְ ַר בֵּ  א"ָר גְּ ַה וְ  ַהּקֶֹדׁש  ּבַ ּתַ  ׁשֶ
ָכל ָרֶכיָה  ּבְ א ּדְ ׂשֵ דֹול ְלִאיׁש  ְוִתּנָ ָרֵאל ּגָ ִיׂשְ  לֹא ְוַאף, ּבְ
ַדע יָה  ַצַ�ר ּתֵ ַחּיֶ יָבה ָיִמים ְוַתֲאִריךְ  ּבְ ׂשֵ ל. טֹוָבה ּבְ  ּכָ

ָרכֹות מוּ  ַהּבְ ָאה ז"י ּוְבִגיל, ןָת מוּ ֵל ׁשְ בִּ  ִהְתַקּיְ ְ  ִנׂשּ
, ַצַ�רוָ  ֶ�ֶצב ָסְבָלה לֹא ּוֵמעֹוָלם ךְ ָר כָ בָּ  ְיהּוָדה יְלַרבִּ 

ִעים ָקרֹוב ַ�ד ָיִמים ְוֶהֱאִריָכה ָנה ְלִתׁשְ ׁש . ׁשָ ּמֵ  ׁשִ
נּות ַרּבָ ת ּבְ ְקִהּלַ ֶאָחד ְונֹוַדע, ְלקבַ סוּ  ךְ לֶ ֶפ בְּ ׁשֶ  ינִ יְ ַס  ּבִ  ּכְ
אֹונֵ  ְפָלגִ  רוֹ ּדוֹ  יִמּגְ ְלמּוד. יםַהּמ* ּלוֹ  ַהּתַ  גּורׁשָ  ָהָיה ּכ*

יו־ַ�ל ְלָחן ם"ַרְמבַּ ָה  ִעם, ּפִ *  ִעם ַיַחד. ךְ וּ רָ�  ְוַהׁשּ
ם ָאַחז, ַהּתֹוָרה ַ�ּמּוד ַ�ּמּוד ּגַ ק היָ ָה וְ  ַהֶחֶסד ּבְ  ְמַחּלֵ

ל ֶאת ים וֹ ּת ְר ּכ* ׂשְ ַמ  ּכָ  תהוֹ ַהגָּ  ַאֲחָריו הֹוִתיר. ַלֲ�ִנּיִ
ָניֹות ַ�ל ֹותבּ ַר  ׁשְ ַ  ַ�לוְ  ַהּמִ  ם"ַרְמבַּ ָה  ַ�ל ְוֵכן, ס"ַהׁשּ

ְלָחן ְרָסִמים ךְ וּ רָ�  ְוׁש* ֵ בַּ  ּוְמפ* ". ב"יִר גְּ ַה  יֵק וּ ּמ נִ " םׁשּ
סוּ  הֹותַהגָּ ַה  ׁשַ  ִנְדּפְ ָניֹות ִויְלָנא ס"ּבְ  ַמֲהדּוַרת ּוְבִמׁשְ

ה י ְלֵחֶלק ְוָהְפכוּ , ַוְרׁשָ ְלּתִ ַ  ֵמהֹוָצאֹות דִנְפָר  ּבִ , ס"ַהׁשּ
ַתב ְוֵכן ם ּורִחבּ  ּכָ ׁשֵ   ". אתּטָ ַח  ּתֹוַרת" ּבְ

  
איסור כלאים הוא אחד מחוקי התורה שלא התגלה 
טעמו, כפי שאמרו חז"ל במדרש אני חקקתים ואין לך 
רשות להרהר בהן, וכן אמרו שלעתיד לבוא הקב"ה מגלה 

אף שלאיסור לא ניתן טעם, תלו בו ־טעמי כלאים. על
שקין הביא זרע חז"ל כמה סיבות. במדרש תנחומא נאמר, 

של פשתן למנחתו, ואילו הבל הביא מבכורות צאנו, ולכן 
נאסר צמר ופשתים, שלא תתערב מנחת החוטא עם 
הזכאי, וכן נאמר בפרקי דרבי אליעזר ובזוהר. רבנו בחיי 
כותב, שהכלאים הוא חיבר שני הפכים ואין חיבורם עולה 
יפה, וכך מפרש גם בעל החינוך את סיבת האיסור שלא 

תערב בטבע הבריאה ולשנותו. הרמב"ם מסביר, כי לה
הכמרים של העבודה זרה היו לובשים בגדים מצמר 
ופשתים, ולכן אסרה זאת התורה. רבי מנחם ריקאנטי 
כותב, שהמלה שעטנז פירושה שטן עז, ומי שלובש 
בגדים אלו תפילותיו אינן עולות לשמים, מפני שהמלאך 

תיהם של ישראל, סנדלפון הקושר כתרים לקב"ה מתפילו
אינו מקבל את תפילתו שנדמה לו כמו כומר לעבודה זרה. 
רבי שמואל אבוהב כותב, שמי שלובש בגדי שעטנז שאין 
הנאה מלבישתו וכוונתו רק להכעיס את ה', עונשו חמור 
וגמול רע ישלם לו. בילקוט מעם לועז מספר על חייט 
יהודי אחד שלא היה זהיר באיסור זה, ולאחר פטירתו 
מצאוהו מוטל מחוץ לקברו. חשבו האנשים כי מקרה הוא, 
וחזרו וקברו אותו בכבוד הראוי, אלא שלמחרת מצאוהו 
שוב בחוץ. הלכו וסיפרו את הדבר לרב העיר, והוא ערך 
תפילה מיוחדת כדי שהחייט יספר על איזה עוון אין 
הארץ מקבלת אותו, ולפתע פתח הנפטר את פיו וסיפר כי 

שיל בני ישראל בבגדי כלאיים, ומכיוון הוא נענש על שהכ
שהארץ היא מלבוש האדם לאחר מותו, אין היא רוצה 
לקבלו. התפלל הרב עליו שהאדמה תקבל אותו וייתן דין 
בעולם הבא. על הזהיר בשעטנז כתב בחכמת אדם, שיזכה 
ללבוש בגדי ישע ומעיל צדקה, ובפירוש פני זקן על 

ם הזה ובבא, ולא מסכת כלאים כתב, שיאריך ימים בעול
  יבוא עוד בגלגול ויוליד בנים צדיקים חיים וקיימים. 

  

ַ�ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות

  הערוך שבביתכם.  שולחן השבת -' שבת טיש'בזאת האפשרות לפרסם בו את תמונת ה ", בעזרת ה' יתברך, ניתנת לכםשבת טיששל "השלישי לקראת הוצאת הכרך  לקוראים הנכבדים!
  יש לצלם את התמונה " ומחדירה אווירה קדושה של שבת קודש באלפי בתים בישראל. שבת טיששל "הקודמים הספרים רבים מהקוראים נהנים לראות את תמונת שולחן השבת שלהם, מפארת את 
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ו ים ַיְחּדָ ּתִ ַ�ְטֵנז ֶצֶמר ּוִפׁשְ ׁש ׁשַ   לֹא ִתְלּבַ

ט ִניׁש 'מוּ  ךְ , 'ַהַחּיָ ם וּ נּ כִּ  ּכָ ּלָ ָטא 'ליׁשְ נִ מוּ  ֶאת ּכ* ל ַלֲאִמּתוֹ  אּוָלם, ֵמַאּפְ ָבר ׁשֶ ּנּוי מּוִניׁש  ָהָיה ָרחֹוק ּדָ  ֵמַהּכִ
ד ּבָ ט ַהְמכ* טּות אֶכתְמלֶ בִּ  ָהיוּ  מּונֹותֲא  ָיָדיו ָאְמָנם. ַחּיָ לוֹ  ָהָיה ְוִאּלוּ , ַהַחּיָ אי היָ ָה , יֹוֵתר ירּפִ ׁשַ  ַמּזָ ב ַוּדַ  יֹוׁשֵ
ֲחנּות ַחת ּומֹוִציא ַחתוַּ ר* ְמ  ּבַ ֵאר צֹותלָ ֲח ַמ  ָיָדיו ּתַ י ֵמֲחַמת אּוָלם, ּפְ ּבִ א ׁש ׁשֶ ּדָ ּנוּ  ְוַהַהְצָלָחה ָהָיה ּגַ  ִמּמֶ

א ָ�ִני מּוִניׁש  נֹוַתר, ָהְלָאהוָ  ּכָ ה ְזַמּנוֹ  רֹב ֶאת. לכֹּ ־ַוֲחַסר ְמד* ּלָ ְתִפיַרת מּוִניׁש  ּבִ בֵּ ־ַ�ל ִאיםְטלָ  ּבִ ָגִד  יּגַ  יםּבְ
ּתוֹ  ִייםּוְבלוּ  ִניםְיׁשָ  בֵ ׁשֶ ָטא יׁשְ ָיָדיו ִהְפִקידוּ  ַאּפְ ִקיַ�  ְוהּוא, ּבְ ֵדי ּוִמְרצוֹ  ּכֹחֹוָתיו בֵמיַט  ֶאת ִהׁשְ יַ� ְלַהׂשְ  ּכְ  ּבִ
ַ�ם יִמּדֵ . יוָת חוֹ קוֹ לָ  צֹוןְר  ֶאת ר, ּפַ ֲאׁשֶ י ָ�ָליו יקוּ ִע ֵה  יוֹ נְ ָ� וְ  ַמְחסֹורוֹ  ּכַ יתוֹ  לֶא  ֹוֵמקח היָ ָה , אוֹ שׂ נְ  ְלִבְלּתִ  ּבֵ
ל ּה  ׁשֶ ל ָרץֲ� ַהנַּ  ַרּבָ ָטא ׁשֶ ַ�ל הּוא ֲהלֹא, ַאּפְ ָרֵאל אֹוֵהב" ּבַ ָפָניו ְוׁשֹוֵפךְ ", ִיׂשְ ֵ�יַנִים. תוֹ ירוּ ִר ְמ וּ  ִלּבוֹ  ֶאת ּבְ  ּבְ

יקצַּ ַה  ָהָיה אֹוֲהבֹות יט ּדִ ף ָריוִלְדבָ  ַמֲאִזין, ּבוֹ  ַמּבִ ּתֵ ּתַ ַצֲ�רוֹ  ּוִמׁשְ קוֹ ַח ְמ וּ , ּבְ ִדְבֵרי ּזְ חֹון ֱאמּוָנה ּבְ  מּוִניׁש  .ּוִבּטָ
ּנוּ  יֹוֵצא ָהָיה ד�* ְמ  ִמּמֶ ָניו ְוַ�ל, קזָּ ח* ּוְמ  ּדָ ָטהִהְתּפַ  יםִמ כָּ ְר כ* ְמ ַה  ּפָ ְ ת ׁשּ ל ֲאֶרׁשֶ   .ֹובטלְ  הוֶּ ַק ַהְמ  ּבֹוֵטַח  ָאָדם ׁשֶ

אֹותוֹ  ט מּוִניׁש  ִנְכַנס ּבוֹ , ֶ�ֶרב ּבְ יקצַּ ַה  ֶאל ַהַחּיָ ָטא ּדִ ְמָחה ְרָתהׁשָ , ֵמַאּפְ ִ ָניו ַ�ל ַהׂשּ ם, ּפָ ּנּוי ְלׁשֵ  ָהַרב. ׁשִ
ד ָחׁש  ּנּוי ִמּיָ ׁשִ ֶטֶרם ְועֹוד, רּוחוֹ  בַמצַּ  ּבְ יק ּבְ ר ַ�ל ִלְתהֹות ִהְסּפִ ׁשֶ ּנּוי ּפֵ ִ ָחל ַהׁשּ  רּפֵ ְלַס  מּוִניׁש  ֵהֵחל, ּבוֹ  ׁשֶ

ַלַהט י: "ּבְ בָּ ַה , ַרּבִ ִלי ֶאת סֹוף־סֹוף ֵהִאיר ה"ּקָ דֹול ִריץּפָ ַה . ַמּזָ בִּ  ַהּגָ ָטא חֹוזְמ ׁשֶ תוֹ  ֶאת ָמַכר, ַאּפְ ּזָ  ֲאח*
דֹוָלה חּוץ ַהּגְ ּמִ י ָחָדׁש  ְוָאדֹון, ָלִעיר ׁשֶ ע רכָּ מ*  ּוִבְלּתִ ּקֵ ּתַ ּה  ִהׁשְ ט ּוְבֵאיֶזה. ּבָ ַחר ַחּיָ ם, ֶהָחָדׁש  ָהָאדֹון ּבָ  ְלׁשֵ
ִפיַרת ל ּתְ ֵני יּוִבְגֵד  יוַתָ צוֹ לָ ֲח ַמ  ּכָ יתוֹ  ּבְ מּוִניׁש ? ָדיוַוֲ�בָ  ּבֵ ט ּבְ ו! ַהַחּיָ ְבַט  יִת ָס ְרנָ ּפַ  ְוַ�ְכׁשָ א תַח מ* ְעּתָ ִסּיַ  ּבְ

אִד  ַמּיָ ךְ  ׁשְ ה ְלֶמׁשֶ ּמָ ִנים ּכַ ב ּומּוִניׁש , יםבִּ ַר  לֹא ָיִמים ָ�ְברוּ ". ׁשָ ַ�ל ָהַרב ֶאל ׁשָ ׁשֶ ָניו ּכְ  ָנהנָ ֲ�  היבָ ִע ְמ  ּפָ
ה מּוָ�ה. "ַקּלָ י ׁשְ ַמְעּתִ ָטא ָהַרב לֶא  מּוִניׁש  ָאַמר", ׁשָ י, "ֵמַאּפְ א ֵאינוֹ  ֶהָחָדׁש  ָהָאדֹון ּכִ , רָמ וּ מ ְיהּוִדי ֶאּלָ
לְּ  ַ�ר הַמְרבֵּ ׁשֶ ְצוֹ  ַהּתֹוָרה ֶאת ֵמֲאחֹוָריו ָזַנח ַהּצַ ִרים רֹותאּבֹ  בצֹ ְח לַ  ךְ לַ ְוָה , תְוַהּמִ ּבָ לַ  אּוָלם, ִנׁשְ מּוָ�ה לִמּכְ  ׁשְ
ָבר ָיָצא לֹא יָדע עַמ ׁשֵ לְ  ָהַרב ֶהֱאִזין". ַהּדָ ִהְרֵהר ּוְלַאַחר, ֶהָחָדׁש  ַהּמֵ ׁש  ְמַ�ט ׁשֶ ּקֵ  ֶאת קּדֹ בְ לִ  ּוִניׁש ִמּמ  ּבִ

ִדיָקתוֹ  אֹותּתֹוצְ  ֶאת ְלָפָניו ּוְלָהִביא, ֵהיֵטב קֵד ָה  ָהִעְנָין ַקּלּות לֹא. ּבְ יַ�  מּוִניׁש  ִהְצִליַח  ּבְ ָרִטים ֶאל ְלַהּגִ  ַהּפְ
הּוְדִר  ֲחִקיָרה רְלַאַח  ַאךְ , יםִק יָּ ד* ְמ ַה  רּור היָ ָה , יׁשָ י, ָסֵפק ְללֹא לוֹ  ּבָ ה דֹוןֲא  ּכִ ּזָ דֹוָלה ָהֲאח*  ָאֵכן הּוא ַהּגְ

ֶטן ְיהּוִדי ָדה ִמּבֶ ֵהִמיר ּוִמּלֵ תוֹ  ֶאת ׁשֶ ע. "ַלןִלצְּ  ַרְחָמָנא, ּדָ ָרֵאל אֹוֵהב"ָה  ָאַמר", ְלךָ  ּדַ ט ְלמּוִניׁש " ִיׂשְ  ַהַחּיָ
קֹול י, "ֶהְחֵלִטי ּבְ ָ  ָ�ֶליךָ  ּכִ ה ֵמרְלִהׁשּ ל ֶהָחמּור ִאּסּורבָּ  ךְ לַ יֵא וָ  ֵמַ�ּתָ ַ�ְטֵנז ׁשֶ ׁש . ׁשַ ךָ  ֲאִני ְמַבּקֵ ָכל ִמּמְ  ּבְ

לָלׁשֹון  ה ׁשֶ ׁשָ ּקָ ּלֹא, ּבַ ְתּפֹר ׁשֶ סּות  דגֶ בֶּ  ׁשּום ָאִציללֶ  ּתִ יֶּ אֹו ּכְ ים ֶצֶמר חּוֵטי ֶהםבָּ  ׁש ׁשֶ ּתִ ו ּוִפׁשְ  ִאם ְוַאף, ַיְחּדָ
ָבר ְלךָ  ַיֲ�ֶלה ֵתר ְתךָ ָר ׂשְ ִמ בְּ  ַהּדָ ִלי ׁשּוב ְוִתּוָ ְרָנָסה ּבְ ָבָריו". ְראּוָיה ּפַ ל ּדְ ים ָהיוּ  ָהַרב ׁשֶ ֵ�יָניו ְקדֹוׁשִ ל ּבְ  ׁשֶ

ַח , מּוִניׁש  ּנֵ ַמר ְוהּוא, ְצרּוָפה ֲחָכִמים מּוַנתֱא ּובֶ  ִמימּותְת בִּ  ןׁשֶ יֹוןנִּ בַּ  דמֹ ֲ� לַ  רֶמ אֹ  ּגָ ַהְצָלָחה ּסָ   .ּבְ

ִמים ָאְרכוּ  לֹא יֹון ,ַהּיָ ּסָ ל ְלִפְתחוֹ  ֶנֱ�ַרם ְוַהּנִ ט מּוִניׁש  ׁשֶ ֶאָחד ֶזה ָהָיה. ַהַחּיָ ַאְרמֹונוֹ  יוָר וּ ּק בִּ ִמ  ּבְ ל ּבְ  ׁשֶ
הְוַה , ֲאדֹונוֹ  ִליל לוֹ  ָמַסר ּלָ דֹול ּגָ ל ּגָ ח ָאִריג ׁשֶ ּבָ ִעיר ָרַכׁש  אֹותוֹ , ֵ�ֶרךְ ־ריַק וִ  ְמׁש* ְרֶסֶמת ְרחֹוָקה ּבְ פ* ּמְ  ׁשֶ
בַ  ָהְיָתה ִפיָרה יּדֵ ּבְ ִחים ַהּתְ ּבָ ּה  ַהְמׁש* ּבָ ד ִלי ָהֵכן. "ׁשֶ ים ְמֹפָאר דגֶ בֶּ  ֶזה ִמּבַ ׁש ", ּוַמְרׁשִ ּקֵ  יֹום ןכֵּ ׁשֶ , "ָהָאִציל ּבִ

ילַּ ה*  ףּבֹו  ַלֲ�רֹךְ  ֲאִני ץֵפ ְוָח , ּוָבא ברֵ ָק  ְדּתִ דֹול ֶנׁשֶ ים, ָהֲאִציִלים יַר בֵ ֲח  ְלָכל ּגָ ֶגד אֹוָתם ּוְלַהְרׁשִ ּבֶ ֶפה ּבַ  ַהּיָ
ֵדי ַמֲ�ִמיָקה ִלְבִדיָקה קַק זְ נִ  לֹא מּוִניׁש ". ילַ ָ� ׁשֶ  י, ְלַגּלֹות ּכְ ד ּכִ ּלוֹ  עגוּ נָ  ֶהָחָדׁש  ַהּבַ ִלי, ַ�ְטֵנזׁשַ בְּ  ּכ*  ׁשּום ִמּבְ

רּות נוֹ ְלַת  ֶאְפׁשָ  ֵאיָתן דמֹ ֲ� לַ  ֶהְחִליט ְוהּוא לוֹ  ָ�ְמָדה תוֹ ּמָ ּת*  אּוָלם, ׁש ֶפ נֶ  ַרתֲ� ַס וְ  בּוָכהְמ לִ  ִנְקַלעהּוא . ּקְ
צּור ִמיׁש  ּכְ ֶגד ֶאת ְלָהִכין ְולֹא ַחּלָ ר ְוָחְלפוּ  ָיִמים ָ�ְברוּ . ָמה ִויִהי, ַהּבֶ בּועֹות ִמְסּפָ  לֹא ָהָאדֹון תיַא לִ ְפ לִ וְ , ׁשָ

א ט ֵאָליו ּבָ ֶגד ִעם הּוִדיַהיְּ  ַהַחּיָ יָון. יםיִּ ִפ סוֹ  ְוִתּקּוִנים ִדיָדהְמ לִ  ֶהָחָדׁש  ַהּבֶ ּמֹוֵ�ד ִמּכֵ ףַהנֶּ  ׁשֶ  ָהַלךְ  ׁשֶ
ַצֲ�ֵד  ְוִהְתָקֵרב ְמִהירּות ְלָפָניו ןּמֵ זַ לְ  ָהָאדֹון ַלחׁשָ , ֲ�ָנק יּבְ ַמע, מּוִניׁש  ֶאת ּבִ ָ ׁשּ ַה  ּוְכׁשֶ הׁשֶ  ִהְתִחיל לֹא ללָ כְּ  ּלָ
ָלאָכה ּמְ ֲ�ָרה, ּבַ ה ַמּדּוַ� . "ֲחָמתוֹ  ּבוֹ  ּבָ לְמ  ַאּתָ י ַהּתֵ ַאל"? ּבִ מ, תקוֹ מוּ ְס  ִניםָפ בְּ  ׁשָ י ָרָאה ּוִניׁש ּוְכׁשֶ  ְלָתהכָּ  ּכִ

קֹול ָאַמר, ָהָרָ�ה ֵאָליו לּוי לֹא ַהּקֹוָלר: "רֹוֵ�ד ּבְ י ּתָ א, ּבִ ַרב ֶאּלָ ל ּבָ ָטא ׁשֶ ה הּוא. ַאּפְ ּלֹא ילַ ָ�  ִצּוָ  רּפֹ ְת לִ  ׁשֶ
ֶגד ֶאת ךָ לְ  ה ְיהּוִדי ןכֵּ ׁשֶ , ַהּבֶ ַ�ְטֵנז דגֶ בֶּ  ש-ִלְלבֹּ  ְלךָ  ְוָאסּור ַאּתָ יֶּ  ׁשַ ְלַאִים ּבוֹ  ׁש ׁשֶ ׁשּוָבה". ּכִ , ְצפּוָיה אּלֹ ַה  ַהּתְ

ִתיָקה ָמה־ְזַמן ָ�ַמד ְוהּוא, בּוָכהְמ בִּ  ָהָאדֹון ֶאת ֵהִביָאה ׁשְ ה ּבִ ּקָ  ָהָאדֹון ָאַמר", ָהַרב ֶאל אֹוִתי ַקח. "ֲ�מ*
קֹול ַבׁש  ּומּוִניׁש , ַרךְ  ּבְ ִלּבוֹ  תוֹ יָא לִ ּפְ  ֶאת ּכָ ּנּוי ַמְרֶאה לֶא  ּבְ ִ דוֹ  ַהׁשּ ִהְתחֹוֵלל לַהּגָ ה, ֵ�יָניו מּול ׁשֶ  ֵאָליו ְוִהְתַלּוָ

יתוֹ  לֶא  ל ּבֵ ָרֵאל אֹוֵהב"ָה  ׁשֶ יֶתם ַמּדּוַ� ". "ִיׂשְ ּלֹא מּוִניׁש  ַ�ל ִצּוִ ְלַאִים דגֶ בֶּ  ֶאת ִלי רּפֹ ְת לִ  ׁשֶ ַתח"? ַהּכִ  ּפָ
ֵאלָ בִּ  ָהָאדֹון ד, תוֹ ׁשְ ְנסוֹ  ִעם ִמּיָ ָטא ָהַרב ֶאל ִהּכָ ירְוַא  ָהָבה. "ֵמַאּפְ ִנים רוֹ אְמ בִּ  ָהַרב לוֹ  ָאַמר", ְלךָ  ְסּבִ . ּפָ

ַאף, ָאְמרוּ  ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ֲחָכֵמינוּ " י־ַ�ל־ׁשֶ ָחָטא ּפִ ָרֵאל - ׁשֶ ְכׁשַ  הּוִדייבִּ  ַרק ָנהוָּ ַהכַּ  ְוֵאין. הּוא ִיׂשְ ּנִ  לׁשֶ
ם ֵחְטאבְּ  ּיָ אי ןכֵּ ׁשֶ , ְמס* הּוא הּוא ַוּדַ ן נֹוַתר ׁשֶ ָרֵאל־ּבֶ אֶא , ִיׂשְ ָבִרים ֲאמּוִרים  ּלָ ָאָדם ַאףַהּדְ ָחָטא ּבָ  ׁשֶ
ָר יִּ בַּ  ַהְינוּ , וֹ בּ ׁשֶ  ֵאלׂשְ ֵהִמיר ּדְ תוֹ  ֶאת ׁשֶ ם .תוֹ דוּ ֲה יַ  ֶאת ְוָזַנח ּדָ ֶזה ָאָדם ּגַ ָרֵאל ֲ�ַדִין ּכָ ְצוֹ  ביָּ ח* ּוְמ  הּוא ִיׂשְ ּמִ . תּבַ

יָון הּוִדי ּוִמּכֵ ּיְ ה ׁשֶ י ָלֵכן, ַאּתָ ַזְרּתִ ּלֹא טַהַחיָּ  ַ�ל ּגָ ֵחְטא ָחִליָלה אֹוְתךָ  ילׁשִ כְ יַ  ׁשֶ ל ָחמּור ּבְ ַ�ְטֵנז ׁשֶ   ". ׁשַ

ן תבֶ ׁשֶ לָ  נֹוַתר ָהָאדֹון ּבָ ְמא* ַרץ ְלֶפַתע אּוָלם, ּכִ ַפת רבֵּ ְלַד  ְלֶפַתע ֵהֵחל ְוהּוא ַמר ִכיבְ בִּ  ּפָ ׂשְ הּוִדים ּבִ  ַהּיְ
ָרֵאל אֹוֵהב"לָ  ּוָפָנה קֹול" ִיׂשְ יָיַדְע  לֹא: "רֹוֵ�ד ּבְ ה ַ�ד ּתִ ּמָ ל אֹוֶהֶבת ַהּתֹוָרה ּכַ ָרֵאל ֶאָחד ּכָ ׂשְ  ַוֲאִפּלוּ , ִמּיִ

ד ְלַאַחר ּמֵ ּתַ ִהׁשְ ָרֵאל תְלַד  עֶֹרף ּוָפָנה ׁשֶ ֵ בַּ  אֹותוֹ  יםנִּ כַ ְמ  ֲ�ַדִין, ִיׂשְ ָרֵאל םׁשּ ים ִיׂשְ צוֹ  ּוְמַבְקׁשִ  ֵחיק לֶא  ְלַאּמְ
י ִאּלוּ . הּוִדיַהיְּ  םָ� ָה  עוֹ  זֹאת ָיַדְעּתִ רּבְ ׁשֵ דֹול ּכֹה ֶמְרָחק ִמְתַרֵחק ָהִייִתי לֹא, ִדי ְיהּוִדי ּכָ ". יּתִ בְ צַ ֲח ַמ  רוּ צּ ִמ  ּגָ

יקצַּ ַה  לוֹ  הֹוָרה ָטא ּדִ ׁשּוָבה ךְ ֶר ּדֶ  ֵמַאּפְ הּוא ְמַיֵ�ץ לֹו ַלֲ�ֹקר ְלֶאֶרץ ֲאֶחֶרתּתְ ׁשֶ ְפּתְ  רצָ ָק  ְזַמן רּוְלַאַח , , ּכְ  עוּ ה*
ֵני חֹוז ּבְ י ִלְראֹות ַהּמָ הָה  ּכִ ּזָ ָרה ֲאח* ה ֶהָחָדׁש  ְוָהָאדֹון, רַאֵח ָאִציל לְ  ׁשּוב ִנְמּכְ ּזֶ רֹוב ׁשֶ ע ִמּקָ ּקֵ ּתַ  ֶנֱ�ַלם, ּבוֹ  ִהׁשְ
קֹום ִמן יד, וֹ ּס ת ַה ֶא  ָיְדעוּ  יםְמַ�ּטִ . ַהּמָ בן דוֹ ָא ָה  ּכִ     �  . רׁשֵ כָּ  הּוִדייר וִ מוּ ה גָּ בָ וּ ׁש ל ּתְ ַ� בַּ  הְוַנֲ�ׂשָ  ְלבֹוְראוֹ  ׁשָ

  
 
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
י רּוׁש  -  ֲאִני ָקדֹוׁש  ּכִ ׁש  ַצדְל  ּפֵ ּיֵ ַר  רוֹ ֲאָמ ַמ  ׁשֶ ּתֹוָרה ךְ ִיְתּבָ ּבַ

 $ַ ֵני םׁשֶ ָרֵאל ּבְ בּוִקים ֵהם ִיׂשְ בָּ ַה בְּ  ּדְ ְכִתיב ה"ּקָ ם ּדִ ְוַאּתֶ
ֵבִקים ִביִאים ֲ$ָבָדיו ְיֵדי־ְוַ$ל, 'ְוגוֹ  ַהּדְ תּוב ַהּנְ ְוגֹו'  ֵלאֹמר ּכָ

י ֵאַלי ֶאת ְקּתִ ן ִהְדּבַ ל־ּכֵ ָרֵאל־ּכָ ית ִיׂשְ ה, ּבֵ א ֵמַ$ּתָ בָּ ַה  ּבָ ה"ּקָ
ַמַ$ת ַטֲ$ָנהבְּ  ׁשְ ים ְוָאַמר ַהּנִ ַ$ם, ְהיוּ ּתִ  ְקדֹש*ִ י ְוַהּטַ ָקדֹוׁש  ּכִ

ה' ָאַמר ֶזהָל  ?רַהבַּ ־ֶאת ֶבןּתֶ ַל ־הּוַמ  ּתֹאַמר ְוִאם, ֲאִני
אן, ֱאלֵֹקיֶכם ָרַאת ָרַמז ּכָ ִכיָנה ַהׁשְ ְדֵבקּות ׁשְ ָאמּורּכָ  ,ה'ַל  ּבִ

סּוק ּפָ ם ּבַ ֵבִקים ְוַאּתֶ   :ֱאלֵֹקיֶכם ה'בַּ  ַהּדְ
ם ּתֶ ׁשְ ְהיוּ  ה' ְיַצו -  יםְקדֹש'ִ  ִייֶתםְה ִו  ְוִהְתַקּדִ ּיִ לֶא  נֹוִטים ׁשֶ

ִחיַנת ה ּבְ ָ ׁשּ ד/ ְהיוּ  םיָח ִט בְ ַמ  הּוא ֶזהּובָ , ַהּקְ ּיִ תגַ ֵר ְד ַמ בְּ  ׁשֶ
ְקָרִאים ַמְלָאִכים ים ַהּנִ ִייֶתםְה ִו  אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, ְוכּו' ְקדֹוׁשִ
ים ָאְמרוּ  ְוִתְמָצא, ְקדֹש'ִ ַיֲ$ֹקבְל  רֵמ ָא יֵ  ֵ$תּכָ  סּוקּפָ ּבַ  ל"זַ  ׁשֶ

י 'גוֹ וְ  ְלָאִכים ּכִ ַהִחיצֹוָנה ּוָרהׁשּ בַּ  עֹוְמִדים ִיְהיוּ  ַהּמַ
ָרֵאל ְפִנים ְוִיׂשְ ְקדֹוׁשוֹ  ְלַ$ם יםִק ֱאלֹ  ֵכיַמְלֲא  ְוׁשֹוֲאִלים ,ּבִ

ַ$ל־הַמ  י אֹוֵמר ִנְמֵצאָת , לֵא  ּפָ יו ּכִ קֹוםְמ בִּ  ְקדֹוׁשָ
ְלָאִכים ָרֵאל ֵהם ַהּמַ תּוב ְוָחַזר. ִיׂשְ ָברַה  ּוֵפֵרׁש  ַהּכָ וֹ בּ ׁשֶ  ּדָ

ׁשוּ  ם ְוָאַמר ,ִיְתַקּדָ ַמְרּתֶ ּקַֹתי־ֶאת ּוׁשְ �רּוׁש , ח ְמרוּ  ּפֵ ׁשְ ּתִ
ה לֹא ֹותְצ ִמ  מוּ , ַתֲ$ׂשֶ ֲאִני ֶזהבָּ  ,הׂשֵ ֲ$  ֹותְצ ִמ  ּוְתַקּיְ

ֶכם ׁשְ י, ְמַקּדִ ה ה"ֲהָויָ  םׁשֵ  ֶזה ְיֵדי־ַ$ל ּכִ ּלֶ ֶזהּובָ  ָ$ָליו ִמְתּגַ
ׁש  ֶ  הַמ  ּוְכמוֹ , ִמְתַקּדֵ תּובׁשּ י ַהרּזֹ בַּ  ּכָ ּבוֹ  ָבריָהֵא  ּכִ ה ׁשֶ עֹוׂשֶ

ֵתַבת מּוזָהָר  ה"ֲהָויָ  םׁשֵ  ָ$ָליו הֶר ׁשוֹ  ,ִמְצָוה   :הוָ ְצ ִמ  ּבְ
ים ִלי ִייֶתםְה ִו  ֵאר, ִלי אֹוְמרוֹ  ַ$םַט  - 'ְוגוֹ  ְקדֹש'ִ ךְ ֶר ּדֶ ־ַ$ל ִיְתּבָ

י ִאי ָאָדם יֹאַמר ַאל, ל"זַ  אֹוְמָרם 'ְוכוּ  ֲחִזיר רׂשַ בְ ּבִ  ֶאְפׁשִ
א י ֶאּלָ י ֶאְפׁשִ א ְוֶאְפׁשִ בַּ  ָאִבי ֶאּלָ ָ ׁשֶ ְוהּוא, ְוכּו' ַמִיםׁשּ

ים ִלי ִייֶתםְה ִו  אֹוְמרוֹ  ְהיוּ  ְקדֹש'ִ ּתִ רּוׁשִ  ׁשֶ ם ִלי יםּפְ ְלׁשֵ
עּוב ְלַצד ְולֹא יִת וָ ִמְצ  ָבר ּתִ י ְואֹוְמרוֹ  ְוכּו'., רָס ֱא נֶּ ַה  ַהּדָ ּכִ

ְצמוֹ ַ$  ְוָהִעְנָין... זוֹ  ִמְצָוהְל  ַטַ$ם ָנַתן 'ְוגוֹ  ה' ֲאִני ָקדֹוׁש 
ל ִריׁשּות ׁשֶ ָרֵאל ּפְ ָבר הּוא ם"ָהַ$ּכוּ  ִמן ִיׂשְ ל ְצמוֹ ַ$  ַהּדָ ׁשֶ

ֵהָמה ִמן םֶכ ְת יׁשַ ִר ּפְ  רּוְך  .ְטֵמָאה ַהּבְ ר ה' ּבָ נוּ יָל ּדִ בְ ִה  ֲאׁשֶ
ֵמִאים ִמן ֵהָמה־ַ$ד ֵמָאָדם ,ַהּטְ ָ  עֹוף־ַ$ד ּבְ  :ִמיםַהׁשּ

  
  

ניסן נפטרו כמה מגדולי הדורות הנודעים. ביום בל' ב
זה בשנת ד'תתק"א, נפטר רבנו יוסף ב"ר מאיר הלוי 
אבן מיגאש, מגדולי חכמי דורו ותלמידו המובהק 
של הרי"ף. משערים ששמו הוא כינוי הלקוח 
מיוונית, ומשמעו 'הגדול'. הרמב"ם לא היה תלמידו, 

דות שכן היה ילד קטן בשעת פטירתו, והסיפור או
  . כלל , אינו נכוןשלמד אצלו הרמב"ם 'בן הקצב'

�  

ביום זה בשנת ש"ו, נפטר רבי יעקב בירב, המפורסם 
כמחדש הסמיכה. בצעירותו גורש מספרד בגירוש 
הידוע, והתמנה לרבה של העיר פאס שבמרוקו. 
בשנת רח"צ ביקש לחדש את הסמיכה והספיק 
להסמיך לרבנות ארבעה מגדולי דורו בהם ה'בית 

חביב המהרלב"ח, התנגד ־יוסף', אולם רבי לוי בן
  לדבר והתעורר פולמוס גדול בדבר עד ביטולו. 

�  

ביום זה בשנת ש"פ, נפטר רבי חיים ויטאל, גדול 
תלמידיו של האריז"ל וכותב ספריו. משערים כי 
ויטאל הוא תרגום בלטינית של חיים, וכינוי אביו ר' 

קברות יוסף היה קאלאבריס. הוא נקבר בבית ה
היהודי שבדמשק, ואומרים כי עצמותיו הועלו לפני 

  מספר שנים לארץ ישראל ונקברו בקריית מלאכי. 
�  

ביום זה בשנת תקל"ו, נפטר היעב"ץ, רבי יעקב עמדן 
בנו של ה"חכם צבי", שנודע כאחד מגדולי דורו, 
וגדול הלוחמים בשבתאים. הוא בחל ברבנות, ורק 

יא אמדן שבצפון ארבע שנים כיהן בעיר עמדן, ה
שם הנהר ֶאמס, ־מערב גרמניה, שנקראת כנראה על

דאם, התקבל הצירוף אמדן. ממנה  –ויחד עם הסכר 
 , ובדרך צחות הוא כותבקיבל את שם משפחתו

על  ,שהיה מברך מדי יום "ברוך שלא עשני אב"ד"
משקל "ברוך שלא עשני עבד". היעב"ץ כתב למעלה 

רה, ומפורסם מארבעים ספרים בכל מקצועות התו
  הסידור שלו שהתקבל בכל תפוצות ישראל. 

�  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  

 

לּותוֹ ת ַפ קוּ ְת בִּ  ל ּגָ יְלָנא א"ָר גְּ ַה  ׁשֶ יַ� , ִמּוִ ַ�ם ִהּגִ ב ַאַחת ְלִעיר ּפַ ֵ ֵבית ִלְלֹמד ְוִהְתַיׁשּ ִלי, תֶס נֶ כְּ ַה  ּבְ  ִמּבְ
הוּ  יׁשֶ ּמִ ירוֹ  ׁשֶ ָנה, ֶ�ֶרבבָּ . ַיּכִ ן רּוְלַאַח , ֵביתוֹ ִלְסעֹד בְּ  ְוִהְזִמינוֹ  ָהִעיר בַר  ֵאָליו ּפָ יַ�  ִמּכֵ ה לוֹ  ִהּצִ . לּוןלָ  ִמּטָ

אֹוָתּה  ַרר ֵ�ת ּבְ ְרחֹובֹות ַ�ז ֹקר ׂשָ ָהַרב, ִעירָה  ּבִ יַ�  ּוְכׁשֶ תוֹ  ֶאת ְלאֹוְרחוֹ  ִהּצִ ה, ִמּטָ ּסָ ֶכֶסת אֹותוֹ  ּכִ  ּבְ
ָבׂשִ  ֵמעֹורֹות ֲ�ׂשּוָיה ֵדי ,יםּכְ ם ּכְ ּה  ְלִהְתַחּמֵ ֵני ּבָ ה ִמּפְ ּנָ ב. ַהּצִ ַקד ָהַרב ָיׁשַ ְלמּודוֹ  ַ�ל ְוׁשָ  תוֹ יָא לִ ְפ לִ וְ , ּתַ

י ָרָאה ְמָטה תֶס כֶּ ַה  ּכִ בֵּ ־ֵמַ�ל ִנׁשְ ָנה ְוהּוא, ָהאֹוֵרַח  יּגַ ִנית תוֹ וֹ ּס כַ לְ  ּפָ ָבר. ׁשֵ ה הנָ ׁשְ נִ  ַהּדָ ּמָ ָ�ִמים ּכַ  ַ�ד, ּפְ
הּוא ַמ  ׁשֶ ְפֵני ּה ּתָ ךְ ־ַ�ל אֹוְרחוֹ  ּבִ ׁש , ּכָ ּנוּ  ּוִבּקֵ ּלֹא ִמּמֶ ל ׁשֶ ְלמּודוֹ  ֶאת ְלַבּטֵ  ׁשּוב תוֹ וֹ ּס כַ לְ  ֵיָאֵלץ ְולֹא ּתַ
ָפה חוֹ ְר ָא ְמ לִ  ׁש ַח לָ וְ , ִלּבוֹ  יֵר ִמְסּתְ  ֶאת ְלַגּלֹות א"ָר גְּ ַה  ץלַ ֱא נֶ . ְוׁשּוב ׂשָ ׁש : "ָרָפה ּבְ ֵני ֲאִני חֹוׁשֵ , זנֵ ְט ַ� ׁשַ  ִמּפְ
ַ�ת ְלִפי מּוהֹות יוָת רוֹ ְמ ח*  ְוַ�ל ֶרַגעלְ  ָהאֹוֵרַח  ַ�ל ָהַרב זגַ ָר  לֹא". ל"זַ  ם"ַרְמבַּ ָה  ּדַ א, ַהּתְ ֶסת ִביאֵה  ֶאּלָ  ּכֶ

ה ַאֶחֶרת ּה  ְוִכּסָ ב ְוהּוא, ָהאֹוֵרַח  ֶאת ּבָ ֵ ֶרת ִעם ִהְתַיׁשּ ָ�ֶליָה  ָהַאּדֶ ְעּתוֹ  ֶאת ָהאֹוֵרַח  הוָּ ִח  ׁשֶ א ּדַ ּמָ  הָ� גוּ נְ  ׁשֶ
ךְ , זנֵ ְט ַ� ׁשַ בְּ  ִהיא ָ�ה ּוְבֶמׁשֶ ה ׁשָ ּכָ ב ֲאר* ל ֶאת ּוָפַרם ָיׁשַ ָפִרים ּכָ  ֶאת ֹותִלְרא ֵהיֵטב ּוָבַדק ּה בָּ ׁשֶ  ַהּתְ

ה ַהחּוִטים ּנָ ָרה ִמּמֶ ֵ�ם. ִנְתּפְ ל תוֹ נוּ ָת וְ נְ ַ� וְ  רּוחוֹ  ֵמֹאֶרךְ  א"ָר גְּ ַה  ִהְתּפַ ָהָיה, ָהַרב ׁשֶ ר חֹוֵזר ּוְכׁשֶ  ּוְמַסּפֵ
ן היָ ָה , ֶזה ִסּפּור דֹוָלה ַמֲ�ָלתוֹ  ֶאת ְמַצּיֵ ל ָכךְ בְּ , תוֹ יּ ִמ רוּ ּתְ ַה  ֹוָתיוּוִמדּ  ַהּגְ ּבֵ ּקִ ָבָריו ֶאת ׁשֶ  אֹוְרחוֹ  לׁשֶ  ּדְ

י ְלּתִ ר ַהּבִ ּכָ ְעּתוֹ  ַאף־ְוַ�ל, מ* ּדַ ל ׁשֶ ִעְנָין ם"ַרְמבַּ ָה  ׁשֶ ָלה לֹא ֶזה ּבְ ל ֶאת ָהַרב הׂשָ ָ� , ַלֲהָלָכה ִנְתַקּבְ ר ּכָ  ֲאׁשֶ
יכָ  ֵדי ְלּתוֹ ּבִ ְעּתוֹ  ֶאת ִפיסְלָה  ּכְ ל ּדַ יַ�  ,חֵר וֹ ָהא ׁשֶ ִלי ְלַהּבִ ְרעֶֹמתִמּבְ   . ללָ כְּ  ּתַ

�  
י ִריְסק יםַחיִּ  ַרּבִ דֹוִלים יוָת רוֹ ְמ ח* בְּ  נֹוַדע ִמּבְ ל אּוָלם, ַהּגְ י ְוִאּלוּ , ְלַ�ְצמוֹ  ַרק ָנַגע ֶזה ּכָ  ָהָיה ֲאֵחִרים ְלַגּבֵ

ֵאינוֹ  ְלִמי ּוִבְפָרט ,לֵק ֵמ  ַקו ׁשֶ ִריאּות ּבְ ַ�ם. ַהּבְ יתוֹ  יֵא ִמבָּ  ֶאָחד ָחָלה ּפַ ה יעוֹ ּסִ ַה לְ  חוּ ְר כְ ה* וְ , ּבֵ ֵדי ְלַוְרׁשָ  ּכְ
ים יַרבִּ . רֹוְפִאיםבָּ  ש-רֹ ְד לִ  ַ�ְצמוֹ  ַחּיִ ה ּבְ ד, ֵאָליו ִהְתַלּוָ יַ�  ּוִמּיָ ִהּגִ ׁשֶ בֹות ְרִציף לֶא  ּכְ יָ� , ָהַרּכָ ֶבת הִהּגִ  ַרּכֶ

ֶחֶדת ּה  ּוְמִהיָרה ְמי* ּבָ י ָהיוּ  ׁשֶ ּתֵ ְלַבד קֹותלָ ְח ַמ  ׁשְ י ָהָיה ָרִגיל. ּבִ ים ַרּבִ ּמַ  יוָת יעוֹ ִס נְ בִּ  תבֶ ׁשֶ לָ , ַחּיִ  ְחָלָקהּבַ
ית ִליׁשִ ְ ׁשּוָטה ַהׁשּ ּה , ַהּפְ בוּ  ּבָ ּקּוַח  ֵמֲחַמת אּוָלם, תטוֹ יוֹ ְד ֶה ַה  ָיׁשְ הוֹ  ָרָצה לֹא ׁש ֶפ נֶ  ּפִ ּתַ  ֶרַגע ֲאִפּלוּ  תְלִהׁשְ

ֶבת ַ�ל ָ�ָלה ְוָלֵכן, דָח ֶא  ְחָלָקה ֶאל ְוִנְכַנס ָהַרּכֶ ה ַהּמַ ִנּיָ ְ ל אּוָלם. ַהׁשּ ךְ  ּכָ ִסיָ�ה ֶמׁשֶ ָא , ַהּנְ ׁש  ְרָכהׁשֶ ׁשֵ  ּכְ
עֹות ב לֹא, ׁשָ א, דָח ֶא  ֶרַגע ֲאִפּלוּ  ָיׁשַ ׁש . ַרְגָליו ַ�ל ָ�ַמד ֶאּלָ א ָהָיה חֹוׁשֵ ּמָ ַ�ל ָהִרּפּוד ׁשֶ בֵּ ־ׁשֶ  יּגַ

ְפָסִלים ֶבתבָּ  ַהּסַ ַ�ְטֵנזבְּ  יםִע גוּ נְ , ַרּכֶ ְרָחה ַלְמרֹות ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל ֶהְחִמיר ְוָלֵכן, ׁשַ דֹוָלה ַהּטִ   . ַהּגְ
�  

ַמְק  ת ְמֹאד ִנְזֲהרוּ , ַהֲחִסיִדים ֵהלֹותּבְ ִביׁשַ ְגֵד  ִמּלְ ֵדי, ֶצֶמר יּבִ ּלֹא ּכְ ַ�ְטֵנז ֹוןֲ� בַּ  לׁשֵ כָּ ִה לְ  ׁשֶ ַ  א"ַהִחיָד . ַהׁשּ
ר י, ְמַסּפֵ ַה  ּכִ יעוֹ ּבְ ָרֵאל ְלֶאֶרץ ּגִ ַגׁש , ִיׂשְ ְלִמיֵדי ֶאת ּפָ ַ�ל ּתַ ם־ַהּבַ ָ�לוּ  טֹוב־ׁשֵ םּוְברֹ , ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ ׁשֶ  אׁשָ

ֵני ים" ֲחָכִמים ׁשְ ׁשִ ְתַקּדְ ַהְדֵר  יםִר ֲה ּטַ ִמ וּ  ַהּמִ נָ  אִניָמ  ֵניָה  רֹוָאה ְוַ�ִין, ָדִריםֲה  יּבְ ף ןְדַרּבָ  ְוַ�דֶרֶגל  ִמּכַ
י יְלבּוׁשֵ , רֹאׁש  ְע , ֶמׁשִ ָנן ְלהוּ  ָיאְוִאּבַ ָנן ְוָאְמרוּ , זוֹ  ִהיא הוָ צְ ּמִ  הַמ  ְלַרּבָ י ַרּבָ ם ּכִ ּתָ  חּוֵטי ְלַדְעּתָ ׁשְ  ןּפִ

ָכל ְמעָֹרִבים ְגֵד  ּבְ ׁש ֲח  יוֵ ְוָה  ֶצֶמר יּבִ ְלַאִים ׁשַ   ". ּכִ
�  

י ִעְניַ  ְמֹאד ַמְחִמיר ָהָיה ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ ִמ  ֵמִאיר ַרּבִ ת ןּבְ ְגֵד  ְלִביׁשַ ֵני, ֶצֶמר יּבִ ׁש  ִמּפְ ָחׁשַ ֲ�רֶֹבת ׁשֶ ן ִמּתַ ּתָ ׁשְ  ּפִ
ִאּסּור תלוּ ׁשְ כָּ ִה וְ  ַ�ְטֵנז ּבְ ַ�ם. ׁשַ י, ֲחִסיָדיולַ  ָאַמר ּפַ ֶצר ּכִ יַח  עָהַר  ַהּיֵ ֵדי, ְוָלרַֹחב ָלֹאֶרךְ  ְצמוֹ ַ�  ֶאת ַמּנִ  ּכְ

יל ַ�ְטֵנז ֹוןֲ� בַּ  ְיהּוִדים ְלַהְכׁשִ ׁש , ׁשַ י, לוֹ  ְלַהְבִטיַח  םֵמֶה  ּוִבּקֵ ַ�ת ְלָפחֹות ּכִ ׁשְ ה ּבִ ִפּלָ ׁשוּ  לֹא ַהּתְ ְגֵד  ִיְלּבְ  יּבִ
ֲחֵרי ָיְדעוּ  ֵהיֵטב. ֶצֶמר ָניו ְמׁשַ י, ּפָ ְעּתוֹ  ֵאין ּכִ ת נֹוָחה ּדַ ִביׁשַ ְגֵד  ִמּלְ  ש- ִלְלבֹּ  יִדיםּפִ ְק ַמ  וּ ָהי ְוָלֵכן, ֶצֶמר יּבִ

ָגִדים ִקיִּ  ּבְ ֶמר םיַהּנְ ים .ֵאָליו םָא וֹ בּ  ֶטֶרם ִמּצֶ ָר  ַמְבִטיַח  ָהָיהַרּבֹות  ְלִעּתִ  וּ אבָּ ׁשֶ  הּוִדיםילִ  תוֹ גלָ ְפ מ*  תוֹ כּבְ
ְתַנאי, ְלָפָניו ָ  ּבִ ׁשּ ּיִ ָכל רוּ ְמ ׁשֶ ת ֵ�ת ּבְ ִביׁשַ ְגֵד  ִמּלְ ֵ�ת ַרק ְולֹא, ֶצֶמר יּבִ   . ְלָפָניו םָא ּבוֹ  ּבְ

�  
י ַ�ל מּוֵאל ַרּבִ ַ�ל ֶלִביץיּוְד  ַאֲהרֹן ׁשְ מּוֵאל ְמִעיל" ּבַ ר", ׁשְ י ִסּפֵ ָרֵאל ַרּבִ  ד"ַרֲאבַ  ְלָיִמים, רׁשֶ יִפ  ַיֲ�ֹקב ִיׂשְ

ַלִים י, ְירּוׁשָ ַ�ם ּכִ יַ� ָרָאהּו ַמ  ּפַ יַבתלִ  ּגִ ים ֵ�ץ" יׁשִ הִהְתּגֹוְדדּו ּוְלָפָניו " ַחּיִ ּמָ ֹוֲחחוּ  יםכִ ֵר בְ ַא  ּכַ ׂשּ  ֶרֶגׁש בְּ  ׁשֶ
יֵהִבין ֵמֶהם . ַלַהטוָ  מּוֵאל ַרּבִ י, ַאֲהרֹן ׁשְ מּוָ�ה ּכִ ֶכת ׁשְ י ַ�ל ְמַהּלֶ ְבָגִדים ּכִ ים ּבִ ד, זנֵ ְט ַ� ׁשַ  ִנְמָצא ַרּבִ  ּוִמּיָ

ַמע ָ ׁשּ ׁשֶ ךְ ־ַ�ל ּכְ ט ּכָ ׁשַ ֵדי, ֲאָתר־ַ�ל ְגדוֹ בִּ  ֶאת ּפָ ּלֹא ּכְ ל ֶהָחמּור ִאּסּורבָּ  ְלֶרַגע לֹא ַאף לׁשֵ כָּ יִ  ׁשֶ  ֵאילְ כִּ  ׁשֶ
ֶגד ִה . ַהּבֶ יָ�ה ַאֶחֶרת תנוּ ּמְ ּדַ זְ ּבְ מּוָ�ה ְלָאְזָניו ִהּגִ ְ י, ַהׁשּ ֵכן ּכִ ׁש  ִיּתָ ּיֵ ׁש ֲח  ׁשֶ ַ�ְטֵנז ׁשַ ִרּפּוד ׁשַ ְסאֹוָת  ּבְ , יוּכִ
ד ל ֶאת ְוהֹוִריד יןַסכִּ  ָנַטל ּוִמּיָ ַ�ל ָהִרּפּוד ּכָ ב ִליבְּ , תאוֹ ְס כִּ ַה  ׁשֶ   . ֶאָחד ֶרַגע ְלִהְתַ�ּכֵ

�  
י ים ַרּבִ ַכב, ּדֹוְקטֹור דוִ ּדָ  ַחּיִ ַ�ם ׁשָ ה ַ�ל ּפַ ה ּוְלֶפַתע, ָלנּוַח  ַאַחת ִמּטָ ּלָ , בוֹ לּ לֶּ ִמ  דוִ ּדָ  יַרבִּ  וֹ בּ ַר  ֵאָליו ִהְתּגַ

ָבר ּכְ ּלוֹ  ָלעֹוָלם ָ�ַבר ׁשֶ ּכ* י ְוִהְזִהירוֹ , טֹוב ׁשֶ הּמִ בַּ  ּכִ ַ�ְטֵנז ֵיׁש  ּטָ ד. ׁשַ ה ָיַרד ִמּיָ ּטָ ַדק, ֵמַהּמִ ּבָ  ֶאת ּוְכׁשֶ
י הָא ָר , ַהחּוִטים ֱאֶמת ּכִ ן ֶצֶמר חּוֵטי ּבוֹ  ָהיוּ  ּבֶ ּתָ צַּ  'הלַ  ְוהֹוָדה, ַיַחד ּוִפׁשְ ּנִ ה ֶהָחמּור ןֵמֶהָ�וֹ  לׁשֶ   . ַהּזֶ

�  
ל ָיָמיו ברֹ ֲ� בַּ  י ׁשֶ ַ�ל ְטִריִמּסְ  רלֶ ֶה  ַהּכֵֹהן בּ יְ לֵ  ַאְרֵיה ַרּבִ ן ְקצֹות" ּבַ ַכב", ַהֹחש-ֶ תוֹ  ׁשָ ִמּטָ , תוֹ ׁשָ לְ ח* בְּ  ּבְ

ר. תּוִבְמִסירוּ  ֱאָמנּותנֶ בְּ  הוּ וּ ׁש ּמְ ׁשִ  ְוַתְלִמיָדיו ְלִמיִדים ַאַחד ִסּפֵ י, ַהּתַ ַ�ם ּכִ ע ּפַ ת וֹ בּ ַר לְ  ִסּיַ ְלִביׁשַ ָגָדיו ּבִ , ּבְ
ׁש  רְוַכֲאׁשֶ  ּקֵ יׁש  ּבִ ְע , יובָּ ְר גַּ  ֶאת לוֹ  ְלַהְלּבִ ַאג תוֹ ׁשָ לְ ח*  ְוַלְמרֹות, ָהַרב ֵזַ� ִהְזּדַ קֹול ׁשָ  ֶזה, ּדֹוֵקר ֶזה: "ּבְ
ְלִמיד ִנְבַהל"! ּדֹוֵקר ה, ַהּתַ א קּדֹ בְ לִ  ְוִנּסָ ּמָ ִים קֹוִצים בוּ ֲח ְת נִ  ׁשֶ ְרּבַ ּגַ ם ַאךְ , ּבַ ָהַפךְ  ְלַאַחר ּגַ יִ  ֶאת ׁשֶ ְרּבַ  םַהּגַ
ם ִני ְלִצּדָ ֵ ֶהם ָמָצא לֹא ,ַהׁשּ ָבר ּבָ יךְ  ָהַרב אּוָלם ,ּדָ ֹתֶקף  ןעֹ ְט לִ  ִהְמׁשִ יּבְ ִים  ּכִ ְרּבַ ַח . אֹותוֹ  ּדֹוְקִריםַהּגַ ּקֵ  ּפִ

ְלִמיד ָהָיה י יקּסִ ִה  ְמֵהָרה ְוַ�ד, ַהּתַ ָבִרים ֵאין ּכִ ׁשּוִטים ַהּדְ צ"ַה  ָחׁש  יאּדַ ּוְבוַ , ּפְ ָמתוֹ " ֹותּקְ ִנׁשְ הַה  ּבְ ּכָ י, ּזַ  ּכִ
ִים ְרּבַ ִדיָקה רְלַאַח  ְוָאְמָנם, ַ�ְטֵנזׁשַ בְּ  יםִע גוּ נְ  ַהּגַ לָּ  ָרהצָ ְק  ּבְ ְלִמיד הּגִ י ַהּתַ ִיםגַּ בַּ  ּכִ רוּ  ְרּבַ  ֶצֶמר חּוֵטי ִנְתּפְ
ן ּתָ ָ ְקד*  מּול לֶא  םֵמ ּתוֹ ִמׁשְ  ְוָ�ַמד, ַיַחד ּוִפׁשְ דֹוָלה תוֹ ׁשּ ל ַהּגְ ָחׁש  וֹ בּ ַר  ׁשֶ ד ׁשֶ   . ֶהָחמּור ִאּסּורבָּ  ִמּיָ

�  
  

ּקְ  ַאל - " ֲ�ִמיתוֹ ־ְולֹא תֹונּו ִאיׁש ֶאת" א, ָחֵבר ׁשֹוןְל  'ֲ�ִמיתוֹ ' יֵר ּתִ ָאֶל  'וֹ ּת ִמ ֲא ' ֶאּלָ ֶפת ף"ּבְ ְתַחּלֶ ַ�יִ  ַהּמִ   .ֶמתֱא  ׁשֹוןִמּלְ , ן"ּבְ
א ד ּבָ ּלֹא, ְלַלּמֵ ה יֹוֶנה ׁשֶ א, וֹ בּ ׁשֶ  ָהֱאֶמת ְוֶאת ְצמוֹ ַ�  ֶאת ָהָאָדם ִויַרּמֶ ָראּוי ְצמוֹ ַ�  ֶאת ִיְבּדֹק ֶאּלָ ִלי ּכָ ִנים ֹואַמׂשּ  ּבְ   רבי מנחם מענדל מקוצק)(. ּפָ

  
ַ�ם ל ּה ּבָ ַר , ָחִריף ילזִ יְ ַא  יְלַרּבִ  נֹוַדע ּפַ י, ְסלֹוִנים ׁשֶ  דַח ַא  ּכִ
ִעיר ֹוֲחִטיםַהׁשּ  ַ�ת־ַקל ִהּנוֹ , ּבָ ִדְבֵרי ַהְמַזְלֵזל ּדַ  ֲחָכִמים ּבְ

ֲ�ֵברֹות יוָב ֵק ֲ� ּבַ  ׁש ְוָד  י ַלחׁשָ . ֲחמּורֹות ּבַ ן ילזִ יְ ַא  ַרּבִ  ְוִזּמֵ
ֹוֵחט ֶאת ְלָפָניו י ָ�ָליו ְוָגַזר, ַהׁשּ  לֹא הָא ְל ָה ָו  ֵמַהּיֹום ּכִ

ַחט ֵהמֹות יֹוֵתר ִיׁשְ א ּבְ ַמּה . עֹופֹות ַרק ֶאּלָ הַה  ּתָ  ַ�ל ּלָ
זֵ  ה ָרהַהּגְ ּנָ �י, ַהְמׁש יר ילזִ יְ ַא  ְוַרּבִ ִחּיּוְך  ִהְסּבִ  ָאְמרוּ  ֲהֵרי: "ּבְ
ַמּסֶ  ל"ֲחזַ  ַהחֹוֵטא, הסֹוָט  תֶכ ּבְ  יֹוֵצא. ִלְבֵהָמה ָמׁשּול ׁשֶ

ה ֵאפֹוא ַאּתָ ְבֵהָמה בׁשָ ְח נֶ  ׁשֶ ַחט ְוִאם, ּכִ ׁשְ ֵהָמה ּתִ  ּבְ
ֶ  הַמ  ַ�ל הַאּתָ  עֹוֵבר ֲהֵרי, ַאֶחֶרת ֱאַמרׁשּ ת ּנֶ ָפָרׁשַ  ּבְ

ים י ְוָלֵכן, 'ָך ֵרֶ�  םּדַ ־ַ�ל ַתֲ�ֹמד 'לֹא ְקדֹש'ִ ַזְרּתִ  ָ�ֶליָך  ּגָ
ּלֹא ַחט ׁשֶ ׁשְ ֵהמֹות  ּתִ אּבְ   "...עֹופֹות ֶאּלָ

  

  

  
סּוק ַ�ל ָפ  ַהּפָ ּבְ ֵתנוּ ׁשֶ ּקֶֹרת" ָרׁשָ ְהֶיה ּבִ  ְמָפֵרׁש ", ּתִ

ִ ַר  הּוא י"ׁשּ ּקּור ׁשֹוןְל  ׁשֶ ַ�ל, ּבִ ית ׁשֶ ין־ּבֵ  רּקֵ ַב ְל  ּדִ
ָבר ֶאת ְוַלֲחֹקר ַמּה  ן"ָהַרְמּבַ  אּוָלם. ַהּדָ ְך ־ַ�ל ּתָ , ּכָ
ֲהֵרי רּור ׁשֶ ָבר ּבָ ר ַהּדָ ּקַ �ב ּיְ ָבר ׁשֶ  ָאָדם ָיִמיתוּ  ְולֹא ַהּדָ

םּבְ  ּה ָפְר ְמ  הּוא ְוָלֵכן, ִחּנָ ֶפת ֶהְפֵקר ׁשֹוןִמּלְ  ׁשָ ְתַחּלֶ  ַהּמִ
יר, רֵק ְב ֶה  ִעם ֵפָאה הנָ ׁשְ ַהּמִ  תֶא  ּוַמְזּכִ  רֵק ְב ֶה " ּבְ

ָכל ְוֵכן: "ּומֹוִסיף", רֵק ְב ֶה ים יִּ נִ ֲ� ַל  ָנה ָמקֹום־ּבְ ׁשְ ּמִ  ּבַ
ׁשֹון ֵב  ַהּלָ ים". ת"יּבְ ְמהוּ  ְוַרּבִ י, ּתָ י ַרק ּכִ ּתֵ ָ�ִמים ׁשְ  ּפְ
ה מּוֵבאת ָנה זוֹ  ִמּלָ ׁשְ ּמִ ֵב  ּבַ ָאר, ת"יּבְ ָ�ִמים ּוׁשְ  ַהּפְ

ֵפ  ְתבוּ  ֵיׁש . א"ּבְ ּכָ ּוָ  ׁשֶ ּכַ ַתְלמּוד הנָ ׁשְ ּמִ ַל  ָנתוֹ ׁשֶ ּבְ  ׁשֶ
ְלִמי י ַאְך , ְירּוׁשַ ם ּכִ יְּ  ּגַ ְלִמיּבַ ָקִלים רּוׁשַ ׁשְ ר ּבִ ְזּכָ � מ

ֵפ  ים. א"ּבְ ְתבּו,  ַרּבִ יֲאֵחִרים ּכָ תּוב ָהָיה ן"ַרְמּבַ ּבָ  ּכִ  ּכָ
י ָראׁשֵ בֹות ּבְ ַהְינוּ ", מ"בכ ְוֵכן" ּתֵ ה ּדְ ַכּמָ , ְמקֹומֹות ּבְ

ְד  יסְוַהּמַ ַתר ּפִ ָטעּות ּפָ י ֶאת ּבְ בֹותַה  ָראׁשֵ ָכל ְוֵכן" ּתֵ  ּבְ
אֹון ְסַ�ְדָיה ַרב". ְלִפי ָמקֹום ּקֶֹרת, ּגָ  ׁשֹוןִמּלְ  ִהיא ַהּבִ

ָהיוּ , רָק ּבָ  ל ְרצּוָ�הּבִ ת ַהחֹוֵטא ֶא  יםְלִק ַמ  ׁשֶ ָקר ׁשֶ   .ּבָ
  

  
בוּ  ְגֹנ� א ּתִ  )  יט, יא( לֹ

ַבת א ּתֵ ַטַ�ם לֹ ְפ  אָח ּפְ ִט  ּבְ ְפֶסֶקת ְוִהיא, ִסיקַהּמַ � מ
ַבת בוּ  ִמּתֵ ְגֹנ� ַ�ם ָאַמר. ּתִ ַ�ל ּפַ ְנָיא" ּבַ י", ַהּתַ  ֵיׁש  זֶמ ֶר  ּכִ

אן ֶדֶרְך  ּכָ י, תחוּ ַצ  ּבְ ִמּלֵ  ּכִ א יּבְ ַמּיָ ר ִדׁשְ ּתָ � בנֹ גְ ִל  ָאָדםָל  מ
ַ�ת ֶאת ר, תוֹ וֹ ּמ ַר ְל וּ  ְצרוֹ יִ  ּדַ ּתָ � ַלֲ�ׂשֹות ָאָדםָל  ּומ

ים ּסֵ  טֹוִבים ַמֲ�ׂשִ ַ�ת ֶאת בנֹ גְ ִל ְו  רֶת ּבַ ִרּיֹות ּדַ  ְוֵכן. ַהּבְ
ר ּפָ �ָ�ה, ָ�ָליו ְמס ׁשָ ּבְ ָהָיה ׁשֶ י ִעם לֹוֵמד ׁשֶ  ַאְבָרָהם ַרּבִ

ְלָאְך' נוֹ , 'ַהּמַ ל ּבְ יד ׁשֶ ּגִ  ִזיזֵמ  היָ ָה , ׁש ְזִריְט ִמּמֶ  ַהּמַ
עֹון יגֵ חוֹ ְמ  ֶאת ְלָאחֹור ָ ֵדי, ַהׁשּ יק ּכְ ְסּפִ ּיַ ִלְלֹמד ִעּמֹו  ׁשֶ
עֹות לֹו.  נֹוָספֹות ׁשָ   )שבחי הרב(יֹוֵתר ֵמֶהְרּגֵ

�  
בֹות בוּ  ַהּתֵ ְגֹנ� א ּתִ ַטֲ�ֵמי לֹ א ְרָחאַט  ּבְ  ֵיׁש  זֶמ ֶר . ֶאְתַנְחּתָ

אן ֲהָלָכה ְפָסקנִּ ַל  ּכָ ָאסּור, ּבַ  ֵמֲחֵברוֹ  בנֹ גְ ִל  ָאָדםָל  ׁשֶ
י, לוֹ  ְלַהֲחִזיר תְמנָ ־ַ�ל ֲאִפּלוּ  ֵ ַל  ִלְגרֹם ָאסּור ּכִ  ינִ ׁשּ
  )תפוחי חיים(. ַוֲאָנָחה ְרָחהִט  ַ�טְמ  ֲאִפּלוּ 

�  
ם ֵמִביא א"ָב יְט ִר ָה  ׁשֵ ֲ�ֵלי ּבְ ִאּסּור, ַהּתֹוָספֹות ּבַ ֵנַבת ׁשֶ  ּגְ

ַ�ת ֲ�ֵמי ְלָכְך  ָיהּוְרָא . ַהּתֹוָרה ִמן ֲאסּוָרה ִמּגֹוי ּדַ  ִמּטַ
סּוק בֹות, ֶזה ּפָ ַהּתֵ בוּ  ׁשֶ ְגֹנ� א ּתִ ַטֲ�ֵמי לֹ ָחא ּבְ  ִטּפְ

א ְך  תדוֹ ָר ְפ מ�  ןְוֵה , ֶאְתַנְחּתָ סּוק ֵמֶהְמׁשֵ  ְתַכֲחׁשוּ  לֹא ַהּפָ
רוּ  ְולֹא ּקְ ֲ�ִמיתוֹ  ִאיׁש  ְתׁשַ ָ , ּבַ ׁשּ  ַרק ָנהּוָ ַהּכַ  םׁשֶ

ָרֵאל־ןּבֶ  ְקָרא ֲ�ִמיְתָך  ִיׂשְ ּנִ   הריטב"א בחולין)(. ָנְכִרי ְולֹאׁשֶ
�  

ה � ּדָ ּמִ ט ּבַ � ּפָ ׁשְ ּמִ ֶול ּבַ ּו ָ� א־ַתֲ�ׂש�  )  יט, לה( לֹֽ

ַבת ּמִ  ּתֵ הּבַ � ַטַ�ם ּדָ דֹול ףָזֵק  ּבְ י, ּגָ יד ִמי ּכִ ְקּפִ ּמַ  ַ�ל ׁשֶ
ק לָק ִמׁשְ  ּיָ �ה ְמד ה, ְנכֹוָנה ּוִמּדָ קֹוָמה  ִלְזִקיפּות ִיְזּכֶ

ָכל ְוַיְצִליַח    )מנחת אברהם(. ָידוֹ  חַל ׁשְ ּוִמ  ִמְסָחרוֹ  ּבְ
�  
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