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ר ֶאל ּבֵ ָרֵאל ְוִיְקחוּ ־ּדַ ֵני ִיׂשְ רּוָמה־ּבְ   ) כה, ב( ִלי ּתְ

י ָהָיה ָרִגיל ִריְסק ּדֹב ֵסףיוֹ  ַרּבִ ַ�ל ִמּבְ ית" ּבַ ִוי ּבֵ י, ֹוַמרל" ַהּלֵ םלְ  לֹא ּכִ  ִחּנָ
יָמה ָר  ֶאת ּתֹוָרה ִהְקּדִ ִטים תׁשַ ּפָ ּפָ ת ִמׁשְ רּוָמה ְלָפָרׁשַ א, ּתְ ֵד  ֶאּלָ ַ�ד ךָ ְד ְלַלּמֶ  יּכְ  ׁשֶ

ה ַאּתָ ה ׁשֶ ד, ְצָדָקה עֹוׂשֶ ֵהא ךָ ָממֹונְ  ַ�ל ַהְקּפֵ ּיְ ר ׁשֶ ׁשֵ זֵ  ׁש ֵמֲחׁשַ  ְוָנִקי ּכָ  לּגָ
ה ִמי. ְוַתְרִמית עֹוׂשֶ ר ׁשֶ טבְּ  לֹאוְ  ֹעש*ֶ ּפָ  יוָת מוֹ רוּ ְת לִ  ֵיׁש  ךְ ֶר ֵ�  ָמה, ִמׁשְ

הּוא ּוְלִצְדקֹוָתיו ה ׁשֶ ִרּיֹות ִעם עֹוׂשֶ ָ�ה, ַהּבְ ׁשָ ִהיא ּבְ ֲ�ֵבָרה ָאהבָּ ַה  הוָ צְ ִמ  ׁשֶ ?! ּבַ
ר ׁש  ְוַכֲאׁשֶ ּקֵ יַצד ֵארבָ לְ  ּבִ יר ָצִריךְ  ּכֵ ֵאר, ְלַכְסּפוֹ  ְלִהְתַיֵחס ֶהָ�ׁשִ ִסְפרוֹ  ּבֵ ית" ּבְ  ּבֵ

וִ  ָר " יַהּלֵ רּוָמה תׁשַ ּפָ ךְ  ּתְ ר ֲחִתיַכת: "ּכָ ּכָ דֹוָלה ס. תֹוךְ  ַחתנַּ ַהּמ.  ּגְ דֹוָלה ִצְנֶצֶנת ּבְ , ּגְ
ר  לּוא ְבתֹוָכּה ֲאׁשֶ ר ֶאָחד ְזבּוב ּכָ ל ַהְמַנּקֵ ר ֶאת ָהֵ�ת־ּכָ ּכָ ּנוּ  ְוֶנֱהָנה ַהּס.  ֲהָנָאה ִמּמֶ

בּוב לוֹ ָיכ ַהִאם. הֹולָ דגְּ  ֵאר ַהּזְ הּוא ְלִהְתּפָ יר ׁשֶ דֹול ָ�ׁשִ  ְמִתיָקה ִמיֵני לוֹ  ׁש ְויֶ  ּגָ
ָכל ר ּכְ הּוא ַאֲחֵרי? ַיְחּפֹץ ֲאׁשֶ לּוא ׁשֶ תֹוךְ  ְוָסגּור ּכָ ד ּבְ ּנוּ  ָלֵצאת לוֹ ָיכ ְוֵאינוֹ  ַהּכַ  ִמּמֶ

ר ֶאת ְוִלּטֹל ּכָ ַ�ְצמוֹ  ַהּס. ן?! ּבְ ירוּ  ִהיא ּכֵ י תָהֲ�ׁשִ ֶסף, ָהָאָדם ְלַגּבֵ  חנָּ מ.  ַרק ַהּכֶ
דֹוןכְּ  ֶאְצלוֹ  ּלוֹ  ֵאינוֹ  ַאךְ , ִפּקָ ֶסף ְוַרק. ׁשֶ ּנֹוֵתן ַהּכֶ ּלוֹ  הּוא, ְצָדָקהלִ  ׁשֶ ׁש  ׁשֶ   ".ַמּמָ

�  

י ַ�ל ִמּקֹוִז'יְגלֹוב רֶמ רוּ ְפ  ְצִבי ַאְרֵיה ַרּבִ ַ�ם בׁשַ יָ ", ְצִבי ֶאֶרץ" ּבַ ֵביתוֹ  ּפַ יץ ּבְ  ְוִהְרּבִ
ִ  ְלַאַחר. ְקחוֹ לִ  ׁשֹוְמֵ�י ְלַתְלִמיָדיו ּתֹוָרה ַאל עּורַהׁשּ ְלִמיִדים ֶאת ׁשָ  םֵמֶה  ִמי, ַהּתַ
ר ְלַהְתִקין יֹוֵדַ�  ל ֶקׁשֶ ין־ׁשֶ ִפּלִ ם, ּתְ ּלָ בֹוד ִיְרַאתבְּ  ֶהֱחִריׁשוּ  ְוכ.  ַאַחד. ּכָ

ְלִמיִדים מּוְך לֹו,  ַלֲחֵברוֹ  ָלַחׁש  ַהּתַ יַהּסָ ר ְלַהְתִקין יֹוֵדַ�  הּוא ּכִ ֶזה ֶקׁשֶ  לֹא ַאךְ , ּכָ
ַנְפׁשוֹ  ִהְרִהיב ד ָכךְ בְּ  ִהְבִחין ָהַרב אּוָלם, ּבוֹ ַר לְ  זֹאת ַמרלוֹ  ּבְ  ֶאת הֹוִציא ּוִמּיָ

ׁש , יקוֹ ּתִ ְר נַּ ִמ  יולָּ ִפ ּתְ  ּנּו  ּוִבּקֵ ר ֶאת רּדֵ ְלַס ִמּמֶ ׁשֶ ּסִ  ְלַאֵחר. ַהּקֶ םׁשֶ  ְמַלאְכּתוֹ  ֶאת ּיֵ
ָראּוי ַלף, ּכָ ַ�  ָהַרב ׁשָ הַה  ךְ ַא , ִטְרָחתוֹ  ַכרׂשְ כִּ  חּורבָּ לַ  ְוֶהֱ�ִניקוֹ  ַמְטּבֵ ע ּלָ  ִנְרּתַ

ַקַחת ַ� ־ֶאת ִמּלָ ְטּבֵ ךְ  ןכֵּ ׁשֶ , "ַ� יְפגִּ ַמ בְּ  ָהַרב ּבוֹ  ִהְפִציר", ךָ ְר כָ ׂשְ  ֶאת ָנא ַקח. "ַהּמַ  ּכָ
ת ַהרּזֹ בַּ  ֶנֱאַמר ָפָרׁשַ רּוָמה ּבְ ֵאין, ּתְ ל ׁשֶ ּדֵ ּתַ ׁשּום ְלִהׁשְ ֵריַק  ַלֲ�ׂשֹוָתּה  הוָ צְ ִמ  ּבְ  ְנָיאּבְ

ַהְינוּ , ָנאגָּ ּוְבַמ  םבְּ  ּדְ ֵדי, ִחּנָ ּלֹא ּכְ ְהֶיה ׁשֶ ְטָרא ְצָוהּמִ בַּ  ֲאִחיָזה ּתִ  ָראָאֳח  ַלּסִ
ְעּתוֹ  ְרָרהִנְתָק  ְולֹא". ָחִליָלה ְלִמיד ַ�ד, ּדַ ַהּתַ ים ׁשֶ ַ� ־ֶאת ִלּטֹל ִהְסּכִ ְטּבֵ   . ַהּמַ

�  

י ֶאת ֲאלוּ ׁשָ  ַכי ַרּבִ יל ָמְרּדְ ְרנֹוּבִ ׁשֶ ל גֵה וֹ נ הּוא ַמּדּוַ� , ִמּטְ ם ָקהָד צְ  יְסּפֵ כַּ  ְלַקּבֵ  ּגַ
ים ים ֵמֲאָנׁשִ יב, ֲ�ֵבָרה ֵליֲ� ּובַ  ַקּלִ ֱאֶמת, ָפִניםלְ : "ְוֵהׁשִ א נֹוֵטל ָהִייִתי לֹא ּבֶ  ֶאּלָ

ְרֵאי ם ַאךְ , ה' ִמּיִ ים ַרק קלֵּ ַח ְמ  ָהִייִתי ּגַ ָרבוּ  ֲאָבל. ִניםגָּ ה. ְמ  ַלֲ�ִנּיִ ׁשֶ  ָיד־יֵט ׁשְ וֹ ּפ  ּכְ
ֵאיָנם ר, ֲהגּוִנים ׁשֶ ל ָמעֹות תָלַקַח  םגַּ  ֶאְפׁשָ   ִלְבּדֹק ַאֲחֵריֶהם"5 ְוֵאין ֶאָחד־ִמּכָ

�  

צֹת ָזָהב ּבְ יָת ִמׁשְ   ) כח, יג( ְוָ#ׂשִ

לֵ  בַּ  ילּבְ ָר  ֹקֶדׁש ־תׁשַ רּוָמה תׁשַ ּפָ ִליןִמּל.  'ַהחֹוֶזה' בׁשַ יָ , ּתְ ְלִמיָדיו ִעם ּבְ  ּתַ
ְלָחנֹו,  ׁש. ַתחּבְ תּוב: "ְוָאַמר ּפָ ה ּכָ ָרׁשָ ּפָ י ּבַ בְּ  ָת 'ְוָ�ׂשִ ַהְינוּ , ָזָהב' ֹצתִמׁשְ ַה  ּדְ בָּ ׁשֶ  ה"ּקָ

ה בֹות ַיֲ�ׂשֶ ִזים ּתֵ ֶסף ְמֵלִאים ְוַאְרּגָ ָרֵאל ְוָזָהב ּכֶ ד", ְלִיׂשְ ה: "הֹוִסיף ּוִמּיָ  ִהיא ַ�ּתָ
ר־תַ� ׁשְ  ָחֵפ  ּוִמי, ָרצֹון־ְוֵ�ת ּכֹש*ֶ ירּות ץׁשֶ ֲ�ׁשִ ֵרךְ ל וֹ ָיכ תגֶ לֶ ְפ מ.  ּבַ ה ְלִהְתּבָ  ַ�ּתָ

ָכךְ  ֵבית ָנְפָלה ָמָמהּדְ ". ּבְ ְדָרׁש ־ּבְ יםֵמַהְמס.  דָח ֶא  ְוַאף, ַהּמִ ַנְפׁשוֹ  ֵהִהין לֹא ּבִ  ּבְ
ת ׁש  ַהּקֶֹדׁש ־ֶאל ָלֶגׁשֶ ִמּיּות ַ�ל ּוְלַבּקֵ ׁשְ ֵ�ת, ְלָמֳחָרת. ּוָממֹון ּגַ ת ּבְ ּדַ יָקא ְס�.  ַ�ּתִ

אַקּדִ  יֹום יׁשָ ת ּבְ ּבָ ַ י ָחַזר ׁשּוב, ַהׁשּ ָבָריו־ַ�ל ָהַרּבִ ם ַאךְ , ּדְ ַ�ם ּגַ  ַאף ֵהִהין לֹא ַהּפַ
ַנְפׁשוֹ  דָח ֶא  ׁש  ּבְ ָרָכה ְלַבּקֵ ירוּ לַ  ּבְ ר, תֲ�ׁשִ י ָרָאה ְוַכֲאׁשֶ ם ָהַרּבִ ּגַ ה ׁשֶ ּדָ .� ּסְ  ּבַ

ית ִליׁשִ ְ ְרָנָסה ֲאָבל: "ָאַמר, תוֹ יָּ נִ ּפְ  ַנֲ�ֵנית לֹא ַהׁשּ ְכָרח, ֶרַוחבְּ  ּפַ ְהֶיה מ. ּיִ  ְלָכל ׁשֶ
ָרֵאל ְבָחם ַמְפִליִגים יִקיםַצּדִ  ְוָהיוּ ". ִיׂשְ ׁשִ ל ּבְ ְלִמיֵדי ׁשֶ , םָת לָ ֲ� ַמ  םרוּ וְ  'ַהחֹוֶזה' ּתַ

ָהיוּ  ה ָהעֹוָלם ֵמִעְנְיֵני ְרחֹוִקיםּכֹה  ׁשֶ תוּ  אּלֹ , ַ�ד ׁשֶ ַהּזֶ ֹחֶמר ְלִעְנָיִנים םבָּ לִ  ׁשָ ּבְ   .ׁשֶ
�  

  
ֶבּנוּ  ר ִיּדְ ַת  -  (כה, ב)ִלּבֹו  ֲאׁשֶ ַתב  יֹוָנָתן ְרּגּוםּבְ ּכָ

יִלּטֹל  ָחֵפ  ִמּמִ ִלּבוֹ  ץׁשֶ ְר ־ַ#לּבְ  ְולֹא, ּבְ ֶבּנוּ . חוֹ ּכָ ִיּדְ
ה ִלּבוֹ  ִגיַמְטִרּיָ ֹכַח  ְולֹא וֹ בּ ִל ּבְ  ּבְ בֹות ּבְ  . ִעם ַהּתֵ

�  

ֶבּנוּ  ה ִיּדְ ִגיַמְטִרּיָ ִדְבֵרי, וֹ בּ  ִיןַ#  נֹוָטִריקֹון, ב"ע ּבְ ּכְ
ן ְדָרׁש ַהּמִ  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְבנָ  ׁשֶ ּנִ ְדַבת הׁשֶ לֹא ֵלב־ִמּנִ

ְלָטה ׁש ־ּוֵבית, עָהַר ־ןיִ ַ#  ּבוֹ  ׁשָ ְקּדָ ּלֹא ַהּמִ הִנְבנָ  ׁשֶ
ְדַבת ְלָטה, ֵלב־ִמּנִ  .ֶנֱחַרב ְוָלֵכן, ַרעָה ־ַ#ִין ּבוֹ  ׁשָ

�  

ים ּמִ ה  - (כה, ו) ְוִלְקטֶֹרת ַהּסַ ִגיַמְטִרּיָ ִהְקִטיר ּבֶֹקר ּבְ
ְקְט , ֶ#ֶרבּבָ  ה. ןּמִ בַּ ְקטֶֹרת  הָר ׁשֶ ּכָ ּבֶֹקר ׁשְ  .ּוָבֶ�ֶרב ּבַ

�  

ר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְתָך  ֹכל ֲאׁשֶ ה - (כה, ט)ּכְ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
ִלים הָא ָר  צּוַרת ּכֵ מוֹ , ֵאׁש  ּבְ ָאְמרוּ  ּכְ  .ל"ֲחזַ  ׁשֶ

�  

יםְוָ#ׂשּו ֲארֹון  ּטִ ה -  (כה, י) ֲ�ֵצי ׁשִ ִגיַמְטִרּיָ הּוא ּבְ
ז ִמין לֹא ַאְרּגָ ִ ַר  ׁש ֵר ּפֵ י ׁשֶ ִפ כְּ , ַרְגַלִים ּבְ  ."יׁשּ

�  

הגִ בְּ  -  )כה, יא( ָזָהב ָטהֹור ִמז' דָח ֶא  ְוהּוא יַמְטִרּיָ
יִנים ִדְבֵרי ּוָבאּמ כַּ , ַהּמִ ׁש  ל"ֲחזַ  ּבְ ּיֵ  . ָזָהב סּוֵגי ז' ׁשֶ

�  

ן ֵאֶליךָ ־ְוָנַתּתָ ֶאל ר ֶאּתֵ ת ֲאׁשֶ (כה,  ָהָאֹרן ֵאת ָהֵ#ד,

ּמִ  מּוָבא -  טז) א ְדָרׁש ּבַ ּבָ ם ְלַרּבֹות ׁשֶ ְבֵרי ּגַ ׁשִ
ָהיוּ  לּוחֹות ָארֹון ׁשֶ בֹות ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , ּבָ ַהּתֵ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ

ן ה ֵאֶליךָ  ֶאּתֵ ִגיַמְטִרּיָ א ּבְ ְבֵרי ְלָהִביא ּבָ  . לּוחֹות ׁשִ
�  

ִבים  ר, ַנִים ּכְ ִ ַר  ְמָפֵרׁש  -  )כה, יח(ׁשְ מּות י"ׁשּ ּדְ
ְרצּוף ינֹוק ּפַ ִאם, ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , ָלֶהם ּתִ יל ׁשֶ ְכּפִ ֶאת ּתַ
בֹות ר,  ַהּתֵ ל, ָזָהב יםִב ּכְ ַקּבֵ ִמְניַ  572 ּתְ ינֹוק ןּכְ  .ַהּתִ

�  

ם י ְלָך ׁשָ ִ ַר  ְמָפֵרׁש  -  )כה, כב( ְונֹוַ#ְדּתִ ָך ְל , י"ׁשּ
ה ךָ ְל , ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , ַאֲהרֹן ֶאת טֵ# ַמ ְל  ִגיַמְטִרּיָ ִעם ּבְ

בֹות דֹול ָאח ַהּתֵ הּוא, ּגָ דֹול ָאִחיו ןַאֲהרֹ  ׁשֶ  . ַהּגָ
�  

ְפֵני ָהאֹוִתּיֹות -  )מ(כה,  הׂשֵ ַוֲ�  הֵא ּוְר  ּלִ ׁשֶ
נֹוָרה זּמֵ ְלַר , ׁש "ֵא  ֵהן ָהַאֲחרֹונֹות ל ַלּמְ ֵאׁש  ׁשֶ

ַה  בָּ ׁשֶ ה ֶהְרָאה ה"ּקָ ֵדי ְלֹמש*ֶ ְרֶאה ּכְ ּיִ יָּ  ׁשֶ  . ָתּה ֲ�ׂשִ
�  

ׁש ַהְיִריעֹת ְלָבד־ֲחֵמׁש ַהְיִריֹעת ְלָבד ְוֶאת )טכו, ( ׁשֵ

ַת  -  ֵהם ַהְיִריעֹות ֲחֵמׁש  ְמָפֵרׁש  יֹוָנָתן ְרּגּוםּבְ
ת יח.  ֲחֵמׁשֶ ׁש , ַהּתֹוָרה ְמׁשֵ ת ֵהם ַהְיִריעֹות ְוׁשֵ ׁשֶ ׁשֵ

ָנה יְדֵר ִס  ׁשְ בֹותַה , ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ַהּמִ תַהְיִריעֹ  ֲחֵמׁש  ּתֵ
ׁש  ְוֶאת דַב ְל  ה, תַהְיִריעֹ  ׁשֵ ִגיַמְטִרּיָ ֶנֶגד ֵהם ּבְ ּכְ

ה ָ יםח,  ֲחִמׁשּ ׁשִ ָ יְוׁשִ  ּתֹוָרהּבַ  ּמָ ָנה יְדֵר ִס  הׁשּ ׁשְ  . ַהּמִ
�  

ים ָרׁשִ תֹוְך ַהּקְ יֹכן ּבְ ִריַח ַהּתִ ַדַ�ת -  )כח(כו,  ְוַהּבְ ּבְ
ם ֵמִביא ְזֵקִנים ׁשֵ ְדָרׁש  ּבְ ַה , ַהּמִ יכֹון ִריַח ּבְ ׁשֶ ַהּתִ

ל ַמְקלוֹ  ָהָיה זֶמ ְוֶר . ןּדֵ ְר יַּ ַה  רבַ ָ�  וֹ ּמ ִע ׁשֶ  ַיֲ#ֹקב ׁשֶ
בֹותׁשֶ  ֶזהלָ  יֹכן ַהּתֵ תֹוְך  ַהּתִ ָר  ּבְ ה יםׁשִ ַהּקְ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

בֹות  י יִל ְבַמְק  יּכִ ִעם ַהּתֵ   .ןּדֵ ְר יַּ ַה ־ֶאת ָ#ַבְרּתִ
  

  זתשע"פרשת תרומה, ו' באדר     
.  
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תֹוָכם  י ּבְ ַכְנּתִ ׁש ְוׁשָ   ְוָ#ׂשּו ִלי ִמְקּדָ

ִהּלֹות ַאַחת יקֹות ַהּקְ גֹוַלת ְוַהְמֹפָארֹות ָהַ�ּתִ יָמן ּבְ ת ָהְיָתה, ּתֵ ְדרֹום, בּ ַ� ְר ׁשַ  ָהִעיר ְיהּוֵדי ְקִהּלַ  בַר ֲ� ַמ ־ּבִ
יָמן ְפָלִגים. ּתֵ ם ָ�ׂשוּ , בּ ַ� ְר ׁשַ  ְיהּוִדי ָהיוּ  ֹוָרהּת בַּ  מ.  ִלְראֹות ָהָיה ָנפֹוץ ֶזהֲח ַמ . ַבעֶק  ְותֹוָרָתם איֲ�ַר  ְמַלאְכּתָ

ְסָחר קׁשוּ  לֶא רֹוְכִבים  סֹוֲחִרים ֲהָלָכה ֶזה־ִעם ֶזה יםִח צְּ נַ ְת ִמ וּ  ַהּמִ ר, ּבַ יִעיםַמ  ָהיוּ  ְוַכֲאׁשֶ ּוב קֹוםְמ לִ  ּגִ , ִיׁשּ
וּ  ֶאל ּפֹוִנים ָהיוּ  לֹא א, קַהׁשּ ִרים ָהיוּ  ֶאּלָ ִית רַח ַא  ּתָ ֵדי ְיהּוִדי ּבַ ֶדק יִמ  ִעם ָפִריםּסְ בַּ  םׁשָ  קּדֹ בְ לִ  ּכְ   . ַהּצֶ

ה ֲ�ׂשֶ ָנה ֵאַרע ַהּמַ ֶאָחד, ַאַחת ׁשָ בּוַ�  ִמיֵמי ּבְ ָ ל ַהׁשּ ת ׁשֶ ָרׁשַ רּוָמה ּפָ וּ  ָ�ְמדוּ  בּ ַ� ְר ׁשַ  סֹוֲחֵרי. ּתְ ׁשּ  קּבַ
ְסָחִרי ינוּ  ַהּמִ בֹואוּ  קֹוִניםלְ  ְוִהְמּתִ ּיָ ּדִ  ֶאת ש*ִלְרכֹּ  ׁשֶ עוּ  יםַהּבַ ּצְ ה. ּום, ַאְך ִלְמִכיָרה ָיָדם־ַ�ל ׁשֶ  ָהָיה ָמה־ִמׁשּ

וּ  אֹותוֹ  ָרדּום קַהׁשּ י ַהּסֹוֲחִרים ָראוּ . יֹום ּבְ ַמן ּכִ ִים עֹוֵבר ַהּזְ ֲ�ַצְלּתַ ק סֹ ֲ� לַ  ְוֵהֵחּלוּ , ְוַתְכִלית ָרהַמּטָ  ְללֹא ּבַ
ִדיֵני ן ּבְ ּכָ ׁשְ יֵניֶהם  ִוּכּוַח  נֹוַצר ְלֶפַתע. ַהּמִ ִעְניַ ּבֵ ְבִנית ןּבְ ְח  ַ�ד, ןכָּ ׁשְ ַהּמִ  ּתַ ּנֶ י ְלקוּ ׁשֶ ּתֵ  חוּ צְּ נַ ְת ִה ׁשֶ  ְקבּוצֹות ִלׁשְ

ֲהָלָכה ּה ־ַ�ל ָ�ְמָדה ַאַחת ְוָכל, ּבַ ּלָ אֹוָתם. ׁשֶ ל ֹותיּ ֲחנ.  וּ ָ�ְמד לֹא, ָיִמים ּבְ ׁש  ׁשֶ וּ  ַמּמָ ׁשּ ְסָחִרי קּבַ ְ , ַהּמִ  ינֵ ּוִמׁשּ
י דֹוָלה ְרָחָבהָה  ִצּדֵ בֵּ ־ַ�ל ְיִריעֹות מֹוְתִחים, ָאֳהֵליֶהם ֶאת ַמֲ�ִמיִדים ַהּסֹוֲחִרים יוּ ָה  ַהּגְ ְנֲ�צוּ  מֹוטֹות יּגַ ּנִ  ׁשֶ

ֲאָדָמה ִקים, ּבָ ֶאְמָצעּות ְותֹוְמִכים ְמַחּזְ חוּ  ִקיםֲחזָ  ֵמיָתִרים ּבְ ְמּתְ ּנִ ר, ַהּיֹום ברֹ ֲ� ּובַ , ַהְיִריעֹות ְלֹאֶרךְ  ׁשֶ ֲאׁשֶ  ּכַ
וּ  ֶרֶגל ְלָתהכָּ  ִלים יוּ ָה , קֵמַהׁשּ ֲחֶסה ֶאת ְמַקּפְ ִבים ַהּמַ ה. ְלֵביָתם ְוׁשָ ִעּצּומוֹ  ְוִהּנֵ ל ּבְ ּכּוַח  ׁשֶ  ָזַרק, ַהּסֹוֵ�ר ַהּוִ

ָ�ה ֶאת ַהּסֹוֲחִרים ַאַחד ְבִנית קֹוםּמָ בַּ  ִקיםְלָה  ְלַנּסֹות, ַהַהּצָ ןּמִ לַ  ּדֹוָמה ּתַ ּכָ ׁש  ׁשְ ּדָ ָהָיה ַהְמק. ר ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ֵדי, ּבַ  ּכְ
ֶאְמָצעּוָתּה  ּבְ ָיָדם ַיֲ�ֶלה ׁשֶ יַ�  ּבְ וֵ  ְלֵ�ֶמק ְלַהּגִ ֶדק יִמ  ִעם ְוִלְראֹות הׁשָ ְבִחיַנת, ַהּצֶ  ֵ�יַנִים ַמְרֵאה טֹוב" ּבִ

ִח . ְוָ�ׂשוּ  ָאְמרוּ ". ָנֶפׁש ־ֵמֲהָלךְ  הּתְ קוּ  ּלָ ְגָרׁש  ֶאת ִחּלְ דֹול ַהּמִ ֵני ַהּגָ ר, ֲחָלִקים ִלׁשְ ֲאׁשֶ ל ּכַ ָלה ְקבּוָצה ּכָ  ִקּבְ
ַטח י־ַ�ל ןכָּ ׁשְ ַהּמִ  ֶאת ָ�ָליו ְלָהִקים ִנְרָחב ׁשֶ ֲהָקַמת ֵהֵחּלוּ  ָאְפָיִנית תיזוּ ִר זְ בִ וּ , ּה ָת יָט ׁשִ  ּפִ ן ּבַ ּכָ ׁשְ   . ַהּמִ

ִליִלי ּדִ  ּגְ עוּ ׁשֶ  ָהֲ�ִדיִנים יםַהּבַ ּצְ ׁשוּ , ְמִכיָרהלִ  ה. ּמְ יִריעֹות ָלֶהם ׁשִ ׁשוּ  תדוֹ ֵת יְ ַה וְ  ַהּמֹוטֹות, ןכָּ ׁשְ ַהּמִ  ּכִ ּמְ  ׁשִ
ֹחֶמר מּוַרת םלֶ גֶּ  ּכְ ים ּתְ ָרׁשִ ָהיוּ  יםיִח ִר בְּ ַה וְ  ַהּקְ ןּמִ בַּ  ׁשֶ ּכָ ׁשוּ  ַהְיֵתדֹות, ׁשְ ּמְ  ָהֹאָהִלים ִויִריעֹות, ָדִניםֲא כַּ  ׁשִ
ֶהם ּלָ ׁשוּ  ׁשֶ ּמְ ִמְכֶס  ׁשִ ְקִפיָדה ִהְתַנֲהָלה ָהֲ�בֹוָדה. ִמְלַמְעָלה ָהֹאֶהל הּכְ ר, ַדְיָקנּותּובְ  ּבִ ֲאׁשֶ ּדֹות ּכַ  ַהּמִ

ּדֹות ֶאת תמוֹ ֲא וֹ ּת  ת ַהּמֹוִפיעֹות ַהּמִ ָפָרׁשַ רּוָמה ּבְ ר, ל"ֲחזַ  ּוְבִדְבֵרי ּתְ מוּ  ְוַכֲאׁשֶ ָלאָכה ֶאת ִסּיְ ם ָהיוּ  ַהּמְ ּלָ  ּכ.
ווְ . ָרצֹון ֵ�יבֵ ׂשְ  יָ�ה ַ�ְכׁשָ ְבָחן תַ� ׁשְ  ִהּגִ פוּ  ַהּסֹוֲחִרים. ַהּמִ ְנָתה בּוָרהֲח  ְוָכל, ַ�ְצָמם ְלֵבין םינָ בֵּ  ִהְתַחּלְ  ּפָ
ְבִנית ֶאת קּדֹ בְ לִ  ן ּתַ ּכָ ׁשְ ְנָתה ַהּמִ ּבָ בּוָצה ׁשֶ ֵדי, ַהְיִריָבה ַהּקְ ֶדק יִמ  ִעםְלַהְכִריַ�  ּכְ ה. ַהּצֶ ֵרר ְוִהּנֵ  ְללֹא ִהְתּבָ

ל י, קָסֵפ ־ּכָ ֵני ּכִ ָ�ֶליָה  םָת נָ ֲ� ַט בְּ  ָצְדקוּ  ָהִראׁשֹוָנה בּוָרהַהֲח  ּבְ ּכּוַח  בָנַס  ׁשֶ ם, ַהּוִ ּלָ ְמרוּ  ְוכ. ה ּגָ , ְוָאְמרוּ  ֶאָחד ּפֶ
י ֶדק ּכִ םִע  ַהּצֶ מֹוָתם ֲהָלָכה ּוָפְסקוּ  ּמָ  ָחהְמ ׂשִ  ִמּתֹוךְ  יםבִ ָה לְ ׁש. ְמ  ָהיוּ  ְוַהּסֹוֲחִרים, ִנְלֶהֶבת ָהְיָתה ָהֲאִויָרה. ּכְ

ל ְכחוּ  ַ�ד, ִמְצָוה ׁשֶ ָ ׁשּ ִליל ׁשֶ ְמָחה. ִנְמָצִאים ֵהם ֵהיָכן ּכָ ִ ל ָהֲ�צּוָמה ַהׂשּ ַרת ׁשֶ ֵפקֹות ַהּתָ יָחה ַהּסְ ּכִ  ִהׁשְ
רֹב ַ�ד, םיָ נְ ָ� וְ  םָק ֳח ּדָ  ֶאת םֵמֶה  ּמֵ ׁשּות ׁשֶ ֵני ָאְמרוּ  ִהְתַרּגְ י, ָהִראׁשֹוָנה בּוָרהַהֲח  ּבְ ל ֲ�ֵליֶהם ּכִ  ָכָחההוֹ  ְלַקּבֵ
ַמִים־ִמן ָ י, ַהׁשּ מֹוָתם ָכהלָ ֲה  ָאְמָנם ּכִ ָ בַּ  ְוַאף ּכְ יִמים ַמִיםׁשּ ָבׂשִ  ַאַחד ֶאת ָנְטלוּ ? ָ�ׂשוּ  הֶמ . ְלָכךְ  ַמְסּכִ  יםַהּכְ

ָהָיה ַ בַּ  ַלֲאִכיָלה מּוָכן ׁשֶ תׁשּ רֹוָבה ּבָ ָר  ַהּקְ רּוָמה תׁשַ ּפָ בֵּ ־ַ�ל ְוֶהֱ�לּוהוּ  יןּדִ כַּ  הוּ טוּ ָח ׁשְ , ּתְ ַח ִמ  יּגַ ר ְזּבֵ ְלּתָ  ְמא.
ֵהִקימוּ  ֵחֶלק קֹוםּמָ בַּ  ׁשֶ ְבִנית ּכְ ֵהם, ןכָּ ׁשְ ַהּמִ  ִמּתַ ׁשֶ יִנים ּכְ ים ַמְמּתִ ֵרד ַהִאם ּוְמַצּפִ ַמִים־ִמןֵאׁש  ּתֵ ָ  ְלאֹות ַהׁשּ

י ָנם ּכִ ל ָקְרּבָ מֹוָתם ִנְפְסָקה ַוֲהָלָכה ,ָרצֹוןלְ  ִהְתַקּבֵ ָ בַּ  ּכְ יִניםּוַמ  עֹוְמִדים עֹוָדם. ַמִיםׁשּ ה ְמּתִ ּיָ ִצּפִ רּוָכה ּבְ , ּדְ
דֹוָלה ָקהלֵ ּדְ  ְלֶפַתע ֲ�ֵליֶהם ָנְפָלה ַמִים־ִמן ּגְ ָ ְמִהירּות םָת יָד ִמ ֲ�  קֹוםְמ  ֶאת ָפהִלּפְ  ְוָהֵאׁש , ַהׁשּ יָרה ּבִ . ַאּדִ

ֶטֶרם עֹוד יקוּ  ּבְ ִעים ִהְסּפִ ְמנוּ  ַהּסֹוֲחִרים ַאְרּבָ ּנִ ֵני־ַ�ל ׁשֶ בּוָצה ּבְ ת הָהִראׁשֹונָ  ַהּקְ ֵ ם, ְלִהְתַ�ׁשּ ּלָ  ָהיוּ  ְוכ.
ן' ִעם ַיַחד ֵאׁש  ְלַמֲאֹכֶלת ּכָ ׁשְ ֵהִקימוּ  'ַהּמִ ְלַבד יםנִ ׁשֵ ֲ�  אּוִדים קֹוםּמָ בַּ  נֹוְתרוּ  רצָ ָק  ְזַמן רּוְלַאַח , ׁשֶ  ַוֲ�ֵרַמת ּבִ

דֹוָלה רֶפ ֵא  ָהָלה. ּגְ ֵבי ֶאת ָאֲחָזה ּבֶ ּלוֹ  ָהֵאזֹור יֹוׁשְ ֹאָרע עַמ ׁשֵ לְ  ּכ.  ֵמאֹותוֹ . ֱאלִֹקים תְלֶחְרּדַ  ִהייְ וַ , ֹוָראַהנּ  ַהּמְ
ֵני ִנְזֲהרוּ , הָא לְ ָה וָ  יֹום קֹום ּבְ ּלֹא ַהּמָ ְרָצה ּבוֹ  קֹוםּמָ בַּ  ךְ רֹ ְד לִ  ׁשֶ ֵרָפה ּפָ ְ רּוִפים ֶאת הָת לְּ כִ וְ  ַהׂשּ ְ קֹום, ַהׂשּ  ַהּמָ

ָגֵדר רּדַ ּג.  ֵנס ְלַבל ּבְ ן םׁשָ  ִיּכָ ַ�ל אוֹ  ָאָדם־ׁשּום ּבֶ ים־ּבַ ֵ בַּ  ֵמָאז הנָּ ְוכ. , ַחּיִ ית םׁשּ ים־'ּבֵ ל ַהַחּיִ רּוִפים ׁשֶ ְ ֵני". ַהׂשּ  ּבְ
ה בּוָרהַהֲח  ִנּיָ ְ ִעים ֵהם ַאף נוּ ּמָ ׁשֶ , ַהׁשּ יקוּ , סֹוֲחִרים ַאְרּבָ ֵלט ָאְמָנם ִהְסּפִ קֹום ְלִהּמָ ָ�ה ֵמַהּמָ ׁשָ ֵרָפה ּבְ ְ ַהׂשּ  ׁשֶ

ְרָצה ֹאָרע אּוָלם, ּפָ יר ַהּמְ ּבִ ם ִהְכִריַ�  ַהּכַ ֶטֶרם ְועֹוד, אֹוָתם ּגַ ָנה ָאהלְ ָמ  ּבְ ם ִנְפְטרוּ  ׁשָ ּלָ , ֶזה־רַאַח  ֶזהבָּ  ּכ.
רוּ  ֶחְלָקה ְוִנְקּבְ ֵרָפה קֹוםְמ לִ  ְסמּוָכה ּבְ ְ קֹום םְוׁשֵ , ַהׂשּ ית: "ּנּויכִּ בַּ  נֹוַתר ַהּמָ ים ־ּבֵ לַהַחּיִ ִעים ׁשֶ   ". ָהַאְרּבָ

ִנים ֹאָרע, ָחְלפוּ  ַרּבֹות ׁשָ ְמַ�ט ְוַהּמְ יֹום ׁשּוב ֶזה ָהָיה. ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל ָחַזרוְ  ּכִ ר, ָרדּום קׁשוּ  ּבְ ֲאׁשֶ  ַהּסֹוֲחִרים ּכַ
 ַ ינוּ  ָ�ְמדוּ  בּ ַ� ְר ִמׁשּ ָ לַ  ְוִהְמּתִ בֹואוּ  קֹוִניםלְ  ְואׁשּ ּיָ ָבר ָהָיה ְוׁשּוב, ְסחֹוָרה ש*ִלְרכֹּ  ׁשֶ ת ַהּדָ ָפָרׁשַ רּוָמה ּבְ ם. ּתְ  ּגַ

ַ�ם ַמֲ�ׂשֵ  ָ�ְסקוּ  ַהּפַ ע ְוׁשּוב, ןכָּ ׁשְ ַהּמִ  הּבְ ּלַ יֵניֶהם ִהְתּגַ ִעְניַ  ִוּכּוַח  ּבֵ ֶהְחִליטוּ  ַ�ד, צּוָרתוֹ  ןּבְ  קֹוםּמָ בַּ  ְלָהִקים ׁשֶ
ֵ�ין ְבִנית ּכְ ֵדי, ןכָּ ׁשְ ַהּמִ  ּתַ ֶדק יִמ  ִעם ִלְראֹות ּכְ ֹאָרע רכֶ זֵ . ַהּצֶ , םיֶה ֵת מוֹ צְ ַ� בְּ  ֲ�ַדִין ָחקּוק ָהָיה םֵד וֹ ַהּק  ַהּמְ

ר י ְוַכֲאׁשֶ ה ָלֶהם רוּ ִהְזּכִ ּמָ ִדּיּוק  ַיֲ�ׂשוּ  ִאם ָחִליָלה ָלֶהם עלַּ ב. יְ  יכִּ  קֹוםּמָ בַּ  ֵמָהעֹוְמִדים ּכַ ַתְבִניתּבְ ן ּכְ ּכָ ׁשְ , ַהּמִ
ַבר ֹותנּ ׁשַ לְ  ֶהְחִליטוּ  ֵדי , ָמה־ּדְ ּלֹאּכְ ַמְתּכ.  ִיְהֶיה ׁשֶ ִסיּ . ְנּתוֹ ּכְ ָלאָכה ּוםּבְ  ִלילכְּ  ןכָּ ׁשְ ִמ  קֹוםּמָ בַּ  ָ�ַמד, ַהּמְ
ְפֶאֶרת ִהְפִליא ּתִ מוּ  ּוְלַאַחר, ָהרֹוִאים יןֵ�  ֶאת ׁשֶ ּיְ ּסִ ָלאָכה ֶאת ׁשֶ ְרקוּ , ַהֲהָלָכה יִמ  ִעם ְוָקְבעוּ  ַהּמְ  ֶאת ּפֵ

ּלֹא ְוֶהְחִליטוּ  ןכָּ ׁשְ ַהּמִ  ׁש  ׁשֶ ּמֵ ּתַ ְיִריעֹות ְלִהׁשְ ּדִ  ּבַ תֹוךְ  אֹוָתם זוּ נְ גָ וְ , יםּוַבּבַ בָּ  ְמָ�ָרה ּבְ ֶמׁשֶ . ֵאזֹורׁשֶ ִנים ךְ ּבְ  ׁשָ
ּכֹות כְ  ֲאר. ן ֶחְלֵקי נוּ ׁשָ ּכָ ׁשְ ָ�ָרהבַּ  ַהּמִ ִבים ָהעֹוְבִרים ְוָכל, ּמְ ֶחְרּדַ  עֹוְמִדים ָהיוּ  ְוׁשָ יִטים ׁש ֶד קֹ  תּבְ  קחוֹ ֵמָר  ּוַמּבִ
ִניָמה ֵדי ּפְ צוּ  ְוַהְיִריעֹות ַהּמֹוטֹות ֶאת ִלְראֹות ּכְ ְצּבְ ּבִ ָ�ָרה חַת ּפֶ ִמ  ׁשֶ  ְלִהְתָקֵרב ֵ�זֵה  לֹא דָח ֶא  ַאף אּוָלם, ַהּמְ

ֶדׁש  ֶאל ִניָמה ַהּקֹ ִרים. ּפְ ַ�ת, ּוְמַסּפְ ׁשְ ּבִ ְבִנית תַמ ָק ֲה  ְמֶלאֶכת ׁשֶ ן ּתַ ּכָ ׁשְ  ִעירָה  ֵביִמּתֹוׁשְ  דָח ֶא  םׁשָ  ָ�ַמד, ַהּמִ
יַרת ַצְנָ�א יָמן ּבִ הְוַה , ּתֵ יט ָ�ַמד ּלָ ָפָניו ֲחֶזהּמַ בַּ  ְוִהּבִ ּלְ ֵ�יַנִים ׁשֶ ּתֹוֵמם הּוא. ְדֵהָמהִמּתַ  ְקרּועֹות ּבְ  לֶא  ִהׁשְ

ַדע מּול ל ֶהָ�צּום ַהּיֶ ָמהְכׁשֶ וּ , בּ ַ� ְר ׁשַ  יְיהּוֵד  ׁשֶ ּיְ ָלאָכה ִהְסּתַ ֲ�לּות ָאַמר, ַהּמְ ִהְתּפַ י ּכֹה ַ�ד: "ּבְ ְבּתִ י ָחׁשַ  ּכִ
ְנָ�א ַרק ֵצא ִמּצַ ה אּוָלם, ּתֹוָרה ּתֵ יִתי ַ�ּתָ ּלִ י, ּגִ ְנָ�א ּכִ כָּ ֶאת  ָקְבָ�ה בּ ַ� ְר ׁשַ בְ וּ , ָיְצָאה ָאְמָנם ִמּצַ �"...   ָנּה ִמׁשְ

  
  

י יץ  ַרּבִ ְנְטׁשִ ְך ִמּלֶ   ל"ַזּצַ  ִיְצָחק ִאיִציק אֹוֶיְרּבַ

ֲאָדר תר"ו ִהּלּוָלאַה  ְליֹום  ו' ּבַ
  

נוֹ  ל ּבְ י ׁשֶ ים ַרּבִ ַ�ל ךְ אֹוֶיְרבַּ  ַחּיִ ְבֵרי" ּבַ ט ּדִ ּפָ ", ִמׁשְ
ֱאָצֵאי ַרג ל"ַמֲהַר  ִמּצֶ ַחת ִמּפְ ּפַ ֶחֶסת ָראָק  ּוִמׁשְ . ַהְמי.

ׁש  ּמֵ נּות ׁשִ ַרּבָ ת  ּבְ ַנת, לֹוְצקּפְ ְקִהּלַ  ט"תקצ ּוִבׁשְ
ה  ָתּה וֹ יֱה  ַלְמרֹות, יץׁשִ ְט נְ לֶ בְּ  ָאִביו קֹוםְמ  ַ�ל ִהְתַמּנָ

ה לֹוְצק ְקַטּנָ ָהְיָתה ִמּפְ  ֲחָכִמים ֵלָאהְמ  ִעיר ׁשֶ
ֵדי, ְוסֹוְפִרים ּבּוד תוַ ְצ ִמ  םְלַקיֵּ  ּכְ ם  ֵהִקים. ָאב ּכִ ׁשָ

יָבה דֹוָלה ְיׁשִ ְלִמיִדים ְוֶהֱ�ִמיד ּגְ ֶהם, יםבִּ ַר  ּתַ  יַרבִּ  ּבָ
ַסְנּדֶ ֵמֲא  יךְ ֶהנִּ  ד ָיהָה  לֹא ֵמעֹוָלם. רֶלּכְ ּבֵ  לֹוןְק בִּ  ִמְתּכַ
ר לֹא, רוֹ בֵ ֲח  ְגנּותוֹ  ִסּפֵ ל ּבִ  ַ�ל ַמֲ�ִביר ְוָהָיה ָאָדם ׁשֶ

דֹול ִחּבּורוֹ  ֶאת. ֹוָתיוִמדּ  ַ�ת ַ�ל ַהּגָ  ֶחְלֵקי ַאְרּבַ
ְלָחן . ֵ בַּ  ָראָק , ָ�רּוךְ ־ַהׁשּ ְבֵרי" םׁשּ ים ּדִ  רכֶ ְלזֵ " ַחּיִ

מוֹ , ָאִביו ָחִריף נֹוַדע ּוׁשְ ר לְלּפֵ ַפ ּוְמ  ּכְ  עֹוֵקר ֲאׁשֶ
ֹכחוֹ  ָהִרים ַ�ת־תַחוַּ "ַה . ּבְ עֹוָלם, ָ�ָליו ֵהִעיד" ּדַ ּמֵ  ׁשֶ

ִמיַ�  לֹא ָאְזָניו ָאָדם ִהׁשְ ְלּפּול ּבְ הוּ  ּפִ ְלׁשֶ ִלי, ּכָ  ִמּבְ
ים ְקּדִ ּיַ ָבִרים ֶאת לוֹ  ׁשֶ ְעּתוֹ  יקּסִ ִה ׁשֶ  ַהּדְ רֹב ִמּדַ  ּבְ

ִרים. תוֹ יפוּ ִר ֲח  ָ�ה, ְמַסּפְ ׁשָ ּבְ ָ�בַ  ׁשֶ לֹוְצק רׁשֶ  ִמּפְ
ה יַרבִּ  לֶא  ִנְכַנס, יץׁשִ ְט נְ לֶ לְ   ָנאְט ִמּקוֹ  ַאֲהרֹן ֹמש*ֶ

ל וֹ כּ ְר ַד כְ וּ , רוֹ ּקְ ְלבַ  ְלּפֵ ּכֹות ּפִ ס.  ֲאר. ַ בַּ  ַאַחת ְגָיהּבְ . ס"ׁשּ
ם ְלַאַחר ּיֵ ּסִ ָבָריו־ֶאת ׁשֶ ֵאין ַהְמָאֵרַח  לוֹ  ֶהְרָאה, ּדְ  ׁשֶ

אן ָיה ּכָ ׁשְ יָלא ק. ְלּפּול ֵאין ּוִמּמֵ  ֵהִגיב ְוהּוא ,ּפִ
ִנינּות ׁשְ ר: "ּבִ ֲאׁשֶ  ִאם ינִ לוּ ָא ׁשְ יִ וְ  ְלִדין ינִ יסוּ נִ כְ יַ  ּכַ

בָּ ַה  ִאםַאף וְ , ִחּיּובבְּ  ֶאֱ�ֶנה, ָחְכָמהבְּ  יּתִ ְל ּפַ לְ ּפִ   ה"ּקָ
ָכךְ  הַמ , יַר בָ ּדְ ־ֶאת ַיְפִריךְ   ְרבּוָתא זוֹ  ֵאין ןכֵּ ׁשֶ , ּבְ

ַה  בָּ ׁשֶ י ָלַדַ�ת ֵמיִטיב ה"ּקָ ּנִ ְכִניסוּ  ָלםאוּ . ִמּמֶ ּיַ ׁשֶ  ּכְ
ּלֹא יֹאַמר ָנאְט ִמּקוֹ  ָהַרב ֶאת ל ׁשֶ ְלּפֵ ַ�ְצמוֹ  ּפִ א ּבְ  ֶאּלָ

ל םָל וּ ּפ ְל ּפִ  ָסַתר ְרחוֹ ־ְוַ�ל. ֲאֵחִרים ׁשֶ  יֹאַמר ּכָ
ְלּפּול ָנא רמֹ ֱא : "ה"בָּ ּקָ לַ  ָבֶריָך"5  ֶאְסּתֹר ַוֲאִני ּפִ ּדְ

נוֹ  י ּבְ יָנה יִאְמֵר " ַ�לבַּ  יׁש לִּ ּקַ ִמ  ֵמִאיר ַרּבִ  הָל ָ� ", ּבִ
ַלִיםיְ ִעיר ַהּקֶֹדׁש לְ  רֹאׁש  ְוָ�ַמד רּוׁשָ   . ָהִעיר ַהְנָהַגת ּבְ

  
בכל הדורות, תמכו יהודי הגולה ביהודי ארץ ישראל, 
כלשון הפוסקים: "דעלייהו רמיא דוחקייהו דבני אר"י", 
ופסקו הלכה שיושבי ארץ ישראל קודמים ליושבי חוצה 

מיכה ביהודי ארץ ישראל התפתחה לארץ. היווסדות הת
הנס', והמקור הראשון ־תחת השם 'קופת רבי מאיר בעל

לזה הוא במדרש תלפיות מבעל ה'שבט מוסר': "קיבלתי, 
מי שמאבד איזה דבר, אם ינדור למאור 'אם אני מוצא 
אותה, אני נודר סך מעות שמן למאור לנשמתו של ר' 

א רבי מאיר מיד מוצא האבידה", וסמך לזה שהתנ -מאיר' 
ידי סגולת אמירת 'אלקא ־מצא את אחות אשתו על

דמאיר ענני' כמובא במסכת ע"ז, ומזה התפתח המנהג. וכן 
מובא בשם הבעש"ט שאם אדם בא לסכנה וצריך לנס, 
ייתן ח"י 'גדולים' בשביל נרות לבית הכנסת לנשמת רבי 
מאיר בעל הנס, ויזכה לנסים. ואף בעל התניא שהקים את 

ד, ארגון הצדקה הוותיק ביותר שקיים עד היום, כולל חב"
מזכיר באיגרותיו את עניין 'צדקת רבי מאיר בעל הנס' 
לבני ארץ ישראל. מסורת היתה שה'בית יוסף' והאלשיך 
עשו חרם שלא לשנות מעות שנתרמו לקרן רמבעה"נ, 
ואף שהדבר לא נמצא בכתובים ויש שאף פקפקו במסורת 

בי ראובן מרגליות משער, זו, נקבעה התקנה לדורות. ר
שם הרמב"ן שעלה לארץ ־שהקופה נקראה בתחילה על

ישראל בשנת ה'כ"ז והחזיר את עטרת היישוב היהודי 
בארץ למקומה, ובמשך השנים השתבש השם רמב"ן 

הנס, ־שם התנא רבי מאיר בעל־לרמבעה"נ ונקרא על
ולדבריו לא הוזכר בימי קדם תואר זה והתחדש בזמן 

כן שיערו 'שמתחילה היו רגילים לנדור מאוחר מאוד. ו
הנס נרות למאור נשמתו, ־בעבור נשמת רבי מאיר בעל

וכאשר הרמב"ן היה נפשו שוקקה ליסע לארץ הקודש 
לעת זקנתו, אז תיקן להחליף זה בתורה אור", אך לא 
נמצא מקור לכך. יש שפקפקו על זיהוי קברו של התנא 

א רבי מאיר רבי מאיר בטבריה, ואומרים שהקבור שם הו
קצין מחשובי עליית בעלי התוספות בראשות רבי שמשון 

  משאנץ ורבי יהונתן מלוניל, אולם האריז"ל קבע כן.  
  

ַ#ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

 

ה ַאַחת ָזָהב ָטהֹור   ִמְקׁשָ

סּוק יֵדי  ַרׁש ְד נִ  ,ֶזה ּפָ ַהְרׁשָ ּבִ ִהירּותַ�ל  א"ַהּמַ ת  ַהּזְ ְדֶרׁשֶ ַכְסּפֵ ַהּנִ ָבר ןכֵּ ׁשֶ , ַהּזּוַלת יּבְ ה ֵיׁש, ֶא  ּדָ ָחד ָקׁשֶ
ה ַאַחת. ְהֶיה ,ְוהּוא ִמְקׁשָ ּיִ ֶסף, ָטהֹור ָהבזָ  ָאָדםלָ  ׁשֶ ל ךְ ְוזָ  ָנִקי ּכֶ ל, םגָ ּוְפ  יגִס  ִמּכָ ֵנָבה ׁש ֲחׁשַ  ּוִמּכָ   ...ָלהּוְגזֵ  ּגְ

ה ֲ�ׂשֶ ֵבית ֵאַרע ַהּמַ ל ִמְדָרׁשוֹ ־ּבְ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ א ׁשְ ְיָלה, יןלִ יכְ זִּ ִמ  ַאּבָ ּלַ ל ָהִראׁשֹון ּבַ ָנה רֹאׁש  ׁשֶ ָ . ַהׁשּ
יעוּ  ֲחִסיִדים יֲהמֹונֵ  ִצלּ  ףֵפ וֹ ּת ְס ִה לְ  ִהּגִ ל וֹ ּבְ יקצַּ ַה  ׁשֶ יֵמי ּדִ ין ּבִ ם ָהָיהֵניֶהם ֵביוּ , ַהּדִ  ְלָיִמים ָצִעיר ָחִסיד ּגַ
ם ׁשֵ ָ�ַמד, דוִ ּדָ  ַאֲהרֹן ּבְ ֵתי ׁשֶ ַיְרּכְ ית ּבְ ְדָרׁש ־ּבֵ ה. ַהּמִ ִפּלָ ִהְתרֹוְממּות ֲ�ֵליֶהם ָ�ְבָרה ַהּתְ ר, ָהרּוַח  ּבְ ֲאׁשֶ  ּכַ

יקצַּ ַה  בָ  ִלְפֵני ֵברעוֹ  ּדִ ִלים ֶאת ּוַמֲ�ֶלה הַהּתֵ ּלְ ְתּפַ ְרַקע ַ�לֵמ  ּוְטָפַחִים ֶטַפח ַהּמִ תוֹ , ַהּקַ ְתִפּלָ  ַהּיֹוֶקֶדת ּבִ
ְלֶהֶבת ת. ְוַהּנִ ִפּלַ יָ�ה ַ�ְרִבית ּתְ ּבּור, ִסּיּוָמּה  ִלְקַראת ִהּגִ ָבר ַהּצִ ם ּכְ ַמן ִסּיֵ ת ֶאת ִמּזְ ִפּלַ ַחׁש  ּתְ יקצַּ ַה  ְוַאף, ַהּלַ  ּדִ

ַסע י־ַ�ל הּוגנָּ כַּ " ִמְזמֹור דוִ ְלָד " ִמיַרתֲא בַּ  ְוֵהֵחל, וַלֲאחֹוָרי ּפָ סּוק, ל"ָהֲאִריזַ  ּפִ ָפסּוק ּפָ ה. ּבְ יַ�  ְוִהּנֵ י ִהּגִ  ָהַרּבִ
סּוק ֶאל ִים ְנִקי: "ַהּפָ ר ֵלָבב־ּוַבר ַכּפַ א־לֹא ֲאׁשֶ ְוא ָנׂשָ ָ י ַלׁשּ ע ְולֹא ַנְפׁשִ ּבַ ָהל תיַא לִ ְפ לִ וְ ", ְלִמְרָמה ִנׁשְ  ַהּקָ

סּוק ֶאת ֵהֵחל בֹות ַ�ל ִהְתַלֲהבּותבְּ  ְוׁשּוב ׁשּוב ְוָחַזר, מוֹ ִסיְּ  לֹא ַאךְ  ַהּפָ ִים ְנִקי" תָהִראׁשֹונוֹ  ַהּתֵ  ְנִקי, ַכּפַ
ִים ה ַ�ּמּוד ֶאת ָ�ַזב ְלֶפַתע. "ַכּפַ ִפּלָ ין ְלִהְסּתֹוֵבב ְוֵהֵחל, ַהּתְ ִלים לַה ְק  ּבֵ ּלְ ְתּפַ הּוא, ַהּמִ ׁשֶ  ְוׁשֹוֵאג חֹוֵזר ּכְ

ִיםכַ  ִקינְ " םֵ� רוֹ ָה  קֹולוֹ בְּ  ֵאיָמה ַ�ד", ּפַ דֹוָלה ׁשֶ ֱאָסִפים ַ�ל ָנְפָלה ּגְ ּקֹות. ַהּנֶ זוֹ  ָנְקפוּ  ַהּדַ יקצַּ ְוַה , זוֹ  רַאַח  ּבְ  ּדִ
ךְ  ֲ�ַדִין ֵבית ְמַהּלֵ ְדָרׁש ־ּבְ ין ַהּמִ הּוא, ָהעֹוְמִדים ׁשּורֹות ּבֵ ׁשֶ קֹול ׁשֹוֵאג ּכְ ִיםכַ  ִקינְ " ּבְ הּוא"! בנָּ גַּ  ְולֹא ּפַ ׁשֶ  ּכְ

יט ֵ�יַנִים ַמּבִ ֵ�  ָנֵקל. ְלָפָניו יםִד ְמ עוֹ בָּ  חֹוְדרֹות ּבְ ַחד ֶאת רְלׁשַ ָאַחז ַהּפַ ּבּורבַּ  ׁשֶ ׁש ְלַפ  ֵהֵחל ֶאָחד ְוָכל, ּצִ ּפֵ  ׁשְ
יו ַמֲ�ׂשָ לּוי ַהּקֹוָלר ּבוֹ  ִאם קּדֹ בְ לִ וְ  ּבְ ית ִהְתרֹוֵקן ְמֵהָרה ְוַ�ד, ּתָ ְדָרׁש ־ּבֵ ים. תוֹ ַמֲחִצי ַ�ד ַהּמִ  ִנְמְלטוּ  ַרּבִ

ין ֵמֵאיַמת הצָ ַהחוּ  ה ְפׁשוֹ נַ  ַרתָמ  יֹוֵדַ�  ֵלב ןכֵּ ׁשֶ , ַהּדִ ּמָ ָרָכיו־ֶאת ןּקֵ ְלַת  ָ�ָליו ּכַ יֹוןנִּ בַּ  ְוִלְרֹחץ ּדְ  אּוָלם, יוּפָ כַּ  ּקָ
ל רּוחוֹ  יקצַּ ַה  ׁשֶ ָבה לֹא ֲ�ַדִין ּדִ קֹומוֹ  דוִ ּדָ  ַאֲהרֹן קִנּתַ  ְלֶפַתע. ֵאָליו ׁשָ בְּ  ִמּמְ ית יֵת כְּ ְר יַ ׁשֶ ְדָרׁש ־ּבֵ  ִניםָפ ּובְ , ַהּמִ

בּוׁשֹות ה ִמּתֹוךְ  ְרַקעּקַ בַּ  ּכְ אי צֹוֵ�ד ֵהֵחל, ּבּוׁשָ ֲחׁשַ ַתח רבֶ ֵ�  לֶא  ּבַ ׁש , ַהּפֶ ְמַבּקֵ ק ּכִ ֵאין הצָ ַהחוּ  ְלִהְתַחּמֵ  ּבְ
ל ֵ�יָניו. רֹוִאים י ׁשֶ יִציָאתוֹ  הוּ וּ וּ לִ  ָהַרּבִ ד, ּבִ ן רְלַאַח  ּוִמּיָ י ַ�ל רִנכָּ ָהָיה  ִמּכֵ י ָהַרּבִ ָבה רּוחוֹ  ּכִ  הּוא, ֵאָליו ׁשָ

ב ה ַ�ּמּוד לֶא  ׁשָ ִפּלָ יךְ  ַהּתְ קֹול ְוִהְמׁשִ ס ּבְ ּיָ יַ�  ְמפ. סּוֵקי ֶאת ּוַמְרּגִ ְזמֹור ּפְ ין ְיֵמי ינֵ ׁשְ . וֹ ּמ ּת.  ַ�ד ַהּמִ  ָ�ְברוּ  ַהּדִ
ִהְתרֹוְממּות יןלִ יכְ זִ בְּ  יםַהֲחִסיִד  לַה ְק  ַ�ל ר ,רּוַח  ּבְ ֲאׁשֶ ָבה ּכַ ֶרתְמנַ  יתנִ ָד ְר טוֹ  ַמְחׁשָ מֹ  ּקֶ ַבְק  ָחםּבְ  ְלָהִבין םׁשָ ּבְ
ר ֶאת ׁשֶ ֹאָרע ּפֵ ִהְתַרֵחׁש ְוַהּמּוָזר  ֶהָחִריג ַהּמְ ֵבית ׁשֶ ְדָרׁש ־ּבְ ֵליל ַהּמִ ָנה רֹאׁש  ּבְ ָ  .םֶה לָ  תוֹ ר אוֹ ֵת וֹ , ואין ּפ ַהׁשּ

ָנה רֹאׁש  ְלָמֳחָרת ַרק ָ ָבר נֹוַדע ַהׁשּ הּוַמ , ַהּדָ ָהָיה ֲ�ׂשֶ ךְ  ׁשֶ ִמְסָח  דוִ ּדָ  ַאֲהרֹן ָ�ַסק, ְלַפְרָנָסתוֹ . ָהָיה ּכָ  רּבְ
ֵני םייִּ ִר כְ נָ  ִעם ָנה רֹאׁש  ִלְפֵני דָח ֶא  יֹום. יוָק ָס ֲ� בַּ  ַחִיל הׂשָ ָ� וְ , ִעירוֹ  ִמּבְ ָ יַ� , ַהׁשּ . ִמ  ֶאָחד לֶא  ִהּגִ  יוָפ ּתָ ׁשּ

ֶסף ְסכּום ּוְבָידוֹ , יםיִּ ִר כְ נָּ ַה  דֹול ּכֶ ׁש  תוֹ אוֹ  ּגָ ּקֵ ֵחֶלק ַ� רֹ ְפ לִ  ּבִ פּות ּכְ ּתָ . יֵניֶהם יתִר ָח ְס ּמִ ַה  ֵמַהׁשּ ּבֵ  דוִ ּדָ  ַאֲהרֹן. ׁשֶ
ן, ְלַדְרּכוֹ  ִמֵהר ּכֵ בָּ  וֹ בּ ַר  לֶא  ִסיָ�הנְּ לַ  ָהָיה זּפָ ְח נֶ  ׁשֶ יַח  ּוְלַאַחר, יןלִ יכְ זִ  ֲ�ָיָרהׁשֶ ִהּנִ ל ְלָחנוֹ ׁש.  ַ�ל ׁשֶ ְלֶוה ׁשֶ  ַהּמַ

ָטר ֲחִביַלת ֶאת ְ ׁש , ֹותַהׁשּ ּקֵ ּנוּ  ּבִ ַט  ִמּמֶ ָלה־רׁשְ י ַקּבָ כּום ּכִ ל ַהּסְ ְמלֹואוֹ  ִהְתַקּבֵ ׁש , ּבִ ִית ָלֵצאת ּוִבּקֵ ה. ֵמַהּבַ  ְוִהּנֵ
י, דוִ ּדָ  ַאֲהרֹן ָרָאה ְכִרי ּכִ ָטרֹות ֲחִביַלת ֶאת הֹוִתיר ַהּנָ ְ ְלָחן ַ�ל ַהׁשּ .  ַחזּפָ  ְצרוֹ ְויִ , ָרָכיוצְ לִ  הצָ ַהחוּ  ּוָפָנה ַהׁשּ
יט הּוא. וָ�ָלי ָרָאה, הנָ ָא וָ  הנֶ ָא  ִהּבִ ֵאין ּוְכׁשֶ ְמִהירּות ָנַטל, ִאיׁש  ׁשֶ ָטרֹות ֲחִביַלת ֶאת ּבִ ְ  ְרָגִעים ְותֹוךְ , ַהׁשּ

ָבר ְספּוִרים ְמִהירּות ִהְתַרֵחקִמֵהר לְ וּ  ,סּוסוֹ  ַ�ל ָרכּוב ָהָיה ּכְ קֹום ּבִ ְרּכוֹ  ֶאת. ֵמַהּמָ ה ּדַ , יןלִ יכְ זִ לְ  רׁשֵ ַהיְ  ָ�ׂשָ
ָפ  ןכֵּ ׁשֶ  ל וֹ רּכְ ְכִרי ׁשֶ ֶרךְ  םֵא  ַ�ל ָהָיה ַהּנָ ר, םׁשָ לְ  ַהּדֶ ְכִרי ְוַכֲאׁשֶ ה ַהּנָ ּלָ ַבר ֶאת ּגִ ֵנָבה ּדְ , ְלַנְפׁשוֹ  ֶנֱחַרד, ַהּגְ

ד ְוֵהִבין ל ָידוֹ  ִמּיָ קֹום ֶאל .לַ� ּמַ בַּ  ִמי ׁשֶ יתוֹ  לֶא  ְדָהָרהבִּ  ָיְצאוּ  לוּ ְוַהלָּ , יםנִ ּתָ ְר בַ גְּ  ֲ�ֵרִלים רּפַ ְס ִמ  קוּ ֲ� זְ ה.  ַהּמָ  ּבֵ
ל א, דוִ ּדָ  ַאֲהרֹן ׁשֶ ְמרֹות ֶאּלָ ּלַ ים ׁשֶ ָ ַהְממ.  ַהִחּפּוׁשִ ָיָדם ָ�ָלה לֹא, ִכיםׁשּ ַפֵחי ָחְזרוּ ֵהם וְ , אוֹ ְלמֹוצְ  ּבְ   .ֶנֶפׁש  ּבְ

ל ֵמֵ�יָניו י ׁשֶ ה ֶנֱ�ַלם לֹא ָהַרּבִ בָ  ַמֲ�ׂשֶ ל ָלהַהּנְ ר, דוִ ּדָ  ַאֲהרֹן ׁשֶ ל ֲאׁשֶ ם ִחּלֵ הוּ  םיִ ַמ ׁשָ  ׁשֵ ַמֲ�ׂשֵ ע ּבְ ְפׁשָ  ַהּנִ
ַלח ל ָתיועוֹ ְמ בִּ  ָידוֹ  ְוׁשָ ְכִרי ׁשֶ ר, ַהּנָ יַ�  ְוַכֲאׁשֶ ִיםכַ  ִקינְ " סּוקּפָ לַ  ִהּגִ רּוחוֹ  ָחׁש ", ֵלָבב רּובַ  ּפַ ה ּבְ דֹוׁשָ י ַהּקְ  ּכִ
ֵבית ֶזה ָאֶון לֵ� וֹ ּפ  עֹוֵמד ִמְדָרׁשוֹ ־ּבְ ּכָ ר, ׁשֶ תוֹ  ֶאת מֹוֵנַ�  ֲאׁשֶ ִפּלָ ָ לַ  תַלֲ�לוֹ  ּתְ ְגֹמר ַ�ד ַמִיםׁשּ ּיִ ִלּבוֹ  ׁשֶ יב ּבְ  ְלָהׁשִ

הוּ  ַ�ל ִהְתַנֵחם דוִ ּדָ  ַאֲהרֹן. עֹוד ְלִכְסָלה ָיׁשּוב ְולֹאִלְבָ�ֶליָה  הלָ זֵ גְּ ַה  ֶאת ִזיז ַמֲ�ׂשֵ ה ֶאת אּוָלם, ַהּפָ ֲ�ׂשֶ  ַהּנַ
יב ֵאין ֵרָרה־ּוְבֵלית, ְלָהׁשִ ב ּבְ הּוא, ְלֵביתוֹ  ׁשָ ׁשֶ ׁש  ּכְ נֵ  חֹוׁשֵ אֹות יִמּפְ ר ֶאת ְוָאְמָנם. ַהּבָ א רָיגֹ  ֲאׁשֶ  ְועֹוד, לוֹ  ּבָ

ֶטֶרם יק ּבְ ֵנס ִהְסּפִ ָבר, יתוֹ בֵּ ־לֶא  ְלִהּכָ ינָ  ּכְ ל  לוֹ  הִהְמּתִ לּוָגה ׁשֶ לּו , ֵסֶבר יֵר מוּ ֲח  ׁשֹוְטִריםּפְ ִליכוּ ְוַהּלָ  ִהׁשְ
ים ָיָדיו־ַ�ל םִע  הוּ רוּ ָר גְ וּ  ֲאִזּקִ ית לֶא  ּמָ ֹחָרה ָהֲאִסיִרים ֶ�ְגַלת לֶא  תוֹ לוֹ ֲ�  ֶטֶרם. ִניָהִעירוֹ  ַהּסַֹהר ּבֵ ְ , ַהׁשּ

יק י ֶאל ׁש חוּ לָ  ֵביתוֹ ־ִלְבֵני ְלהֹורֹות דוִ ּדָ  ַאֲהרֹן ִהְסּפִ ירוֹ לְ וּ  ָהַרּבִ ר, ְוִליׁשּוָ�ה ְלטֹוָבה ֶאְצלוֹ  ַהְזּכִ יעוּ  ְוַכֲאׁשֶ  ִהּגִ
לוּ  ְרֵסם, יןלִ יכְ זִ לְ  ַהּלָ ֹאָרע ִהְתּפַ ּלוֹ  ַהּמְ י ִהְרִעיׁש  ָמה ַ�ל ֵהִבינוּ  ל ַהֲחִסיִדיםכָ וְ  ,ּכ. ֵליל ָהַרּבִ ָנה רֹאׁש  ּבְ ָ   . ַהׁשּ

ה", דוִ ּדָ  ְלַאֲהרֹן לוֹ  ְמרוּ ִא " י ִצּוָ י, "יתוֹ בֵ ־ִלְבֵני ָהַרּבִ יב ְיַמֵהר ּכִ ל ֶאת ְלָהׁשִ ַטל הלָ זֵ גְּ ַה  ּכָ ּנָ , ָנְכִרי ֵמאֹותוֹ  ׁשֶ
ּום ַיְחׁשֹש* ְולֹא ָ לַ ". רבָ ּדָ  ִמׁשּ ֵני ִנּסוּ  ְואׁשּ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ יר ַהּמִ י ְלַהְסּבִ י, ָלַרּבִ ָנה ּכִ דֹוָלה ַסּכָ , ֲאִביֶהם ַ�ל ְמַרֶחֶפת ּגְ
ֵנָבה רבַ ְד בִּ  יֹוֶדה ְוִאם יב ַהּגְ ֶסף־ֶאת ְוָיׁשִ מוֹ  ְצמוֹ ַ�  ֶאת ַמְפִליל ֲהֵריהוּ , ַהּכֶ יו ּבְ ן ְוהּוא ּפִ ּכֵ ךְ  ְיֵדי־ַ�ל ִמְסּתַ  ּכָ

ַמֲאָסר זּוי ּבְ ה לׁשֶ  ּבָ ּמָ ִנים ּכַ י אּוָלם, ׁשָ ּלוֹ ־ַ�ל ָ�ַמד ָהַרּבִ ּתֹוָרה ינוּ צִ ָמ : "ׁשֶ ַ�ד ּבַ ּבְ ֵנָבה ׁשֶ ִמים ּגְ ּלְ ֶפל ְמׁשַ , ּכֵ
ם ְוִלְפָ�ִמים ָ�ה ּגַ ה ַאְרּבָ ָ ַמְענוּ  לֹא ֵמעֹוָלם ֲאָבל. ַוֲחִמׁשּ ִמים ׁשָ ּלְ ׁשַ ּמְ ֶאְמָצעּות ׁשֶ ֶלא  ַמֲאָסר ּבְ ּכֶ ֵנָבה־ַ�לּבַ , ּגְ

ּמְ  לוֹ  ֲאִני ַמְבִטיַח  ןְוָלכֵ  יב ָהֱאֶמת־ַ�ל יֹוֶדה ִאם לוֹ  ַרעֱא יֶ  לֹא הָמ וּ אׁשֶ ֵנָבה ֶאת ְוָיׁשִ ְמלֹוָאּה  ַהּגְ , ְוָאְמָנם". ּבִ
ַבר ֶלא ּדְ ַאֲהרֹן ְוַלְמרֹות, ִהְתַרֵחׁש  ַהּפֶ ֶפה הֹוָדה דוִ ּדָ  ׁשֶ ֵנָבתוֹ  ַ�ל ָמֵלא ּבְ יב  ּגְ  כּוםַהּסְ  ֶאת ְכִרינָּ ּסֹוֵחר ַה לַ ְוֵהׁשִ
ּלוֹ  ע לֹא, ּכ. ין ִנְתּבַ ְחַרר ְוהּוא ַלּדִ ר ׁש. ב ְלַאְלּתַ י ְלֵביתוֹ  ְוׁשָ ִנים רֹותׂשְ ַ� . ָחְפׁשִ יר ְמֹאָרע אֹותוֹ  ַאֲחֵרי ׁשָ ּבִ , ּכַ

ים יםֲחִסיִד  נֹוְתרוּ  ֲ�ַדִין יׁשִ ָהיוּ  ְיׁשִ אֹוָתּה  ׁשֶ ָנה ּבְ יַצד ֵהיֵטב ָזְכרוּ ֵהם וְ , יןלִ יכְ זִ בְּ  ׁשָ י ׁש ִהְרִעי ּכֵ ֵליל ָהַרּבִ  ּבְ
ָנה רֹאׁש  ָ ְזמֹור ִמיַרתֲא בַּ  ַהׁשּ ה ְוַ�ד, ַהּמִ ּמָ ִהירּות םֶה יֵת מוֹ צְ ַ� בְּ  ָקהְק ֶנְח  ּכַ ת  ַהּזְ ְדֶרׁשֶ ַכְסּפֵ ַהּנִ �     .ַהּזּוַלת יּבְ

  
 

  

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
  

תֹוֶסֶפ  ִיְרֶצה ְועֹוד -  (כה, ב) ִלי־ְוִיְקחוּ  ָבר ִלְרֹמז ,ו"ָוא תּבְ ּכְ  ׁשֶ
ָבר ָקַדם סֹוף ָרמּוזּכָ  ,ֵלב־ִנְדַבת ְוהּוא ַאֵחר ּדָ ָבָריו ּבְ  ּדְ

ָאַמר ר ׁשֶ ֶבּנוּ  ֲאׁשֶ ר ֶזה ּוְלֶדֶרךְ , ִלּבוֹ  ִיּדְ תּוב ְיַדּבֵ ם ַהּכָ  ּגַ
ְתרּוַמת ל ה' ְוַיְחּפֹץ ,ןּכָ ׁשְ ַהּמִ  ּבִ ּכָ ְהֶיה ְנָדָבה ׁשֶ ב ּתִ  ְולֹא ,ִמּלֵ

ְהיֶ  ִתיָנה הּתִ ּתִ  ַ+ד ַהּנְ ָדָבה םּדַ ְק ׁשֶ   :בּלֵ בַּ  ַהּנְ
�  

ל ֵמֵאת יְּ  ִיְרֶצה ֶרֶמז ּוְבֶדֶרְך  -  (שם) ִאיׁש ־ּכָ ל ןַכּוֵ ׁשֶ  ֶאָחד־ּכָ
ִחיַנת ה'ּבַ  קבֵ ּדָ ִל  ְקֵר  ַנְפׁשוֹ  ּבְ רּוָמה אתַהּנִ ֶאְמָצעּות ּתְ  ּבְ

ה ֲ+ׂשֶ רּוָמה ִלי־ְוִיְקחוּ  אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, ַהּמַ י, ּתְ ֶפׁש ַה  ּכִ ל ּנֶ  ׁשֶ
ָרֵאל ּקָ  ִיׂשְ רּוָמה אֵר ּתִ ְכִתיב ,ּתְ ָרֵאל ׁש ֶד קֹ  ּדִ יתֵר  ה'ַל  ִיׂשְ  אׁשִ
בּוָאתֹ  יתֵר  ִנְקֵראת ּוְתרּוָמה ה,ּתְ  ְלִקיַחת ּוְבֶאְמָצעּות ,אׁשִ

ל ֵמֵאת יגוּ  'ְוגוֹ  ִאיׁש ־ּכָ ִ ּתִ  ַיׂשּ ֶרהׁשֶ ְ ַה  ֲ+ֵליֶהם ׁשְ  ְוהּוא, ִכיָנהׁשּ
ְקחוּ  אֹוְמרוֹ  י, רּוָמִתיּתְ ־ֶאת ּתִ ִכיָנה ּכִ ְ ּקָ  ַהׁשּ רּוַמת אֵר ּתִ  ּתְ

  :ָיִבין ילּכִ ׂשְ ּמַ ַה ְו  ,ה'
�  

יָת  ים ְוָ#ׂשִ ָרׁשִ ן זֶמ ֶר  -  (כו, טו) ןּכָ ׁשְ ּמִ ַל  ַהּקְ ּכָ ׁשְ ים ַהּמִ  ְקָרׁשִ
ים ֵאין א ְקָרׁשִ ִרים ֶאּלָ ֶאְמָצעּותוֹ  ,ְקׁשָ ּבְ רוּ  ׁשֶ ְ  ִיְתַקׁשּ

ל דוּ ֲח יַ ְת יִ וְ  ִחינֹות ּכָ ָ ד. ַהּקְ  ּבְ ן ,ְוַתְחּתֹוִנים ֶ+ְליֹוִנים הׁשּ ּלָ  ְוכ.
ר .ּבוֹ  ְרמּוִזים ִחיָנה ךָ ְל  ֵאין - ֶרׁש ַהּקָ  ֹאֶרְך  תוֹ ּמ ַא  ֶ#ׂשֶ  ּבְ

ִחיַנת ד.  ִמּבְ ָ ַהּקְ ֵאין הׁשּ ּה  ׁשֶ ָללוּ  ּבָ ָרה תּכְ הְוַא  ְואֹוְמרוֹ  .ֲ+ׂשָ  ּמָ
אן - ִציֲח ַו  ה ִיחּוד ָרַמז ּכָ ה ָמהֵל ׁשְ  ַמּצָ רוּ  ּוַמּצָ  ְוהּוא, ָסהּפְ

 הּוא ,ָהעֹוָלִמים ַחי ַהְיסֹוד סֹוד ִיְרֶצה אוֹ . ת"ְוָדֶל  א"ֵה  סֹוד
ה זֶמ ֶר  ִחיַנת הּוא ַהְיסֹוד ַוֲ+ֶטֶרת ,ָהַאּמָ ה ֲחִצי ּבְ  .ָהַאּמָ

י ,אֹוֵמר ִנְמֵצאָת  ל ּכִ ָרהָה  זֶמ ֶר  ּבוֹ  ׁש יֶ  ֶקֶרׁש  ּכָ ָנם ֲ+ׂשָ ׁשְ ּיֶ  ׁשֶ
ָכל ֶהם ְוֵיׁש  ,ְסִפיָרה ּבְ יק זֶרֶמ  ּבָ ָחִדים ,ְוֶצֶדק ַצּדִ רַֹחב ְמי.  ּבָ

ים ןיַ ִמנְ  ָרׁשִ י סֹוד ְוהּוא, ח"מ ַהּקְ ְמּתִ  ד"כֹ ְד "ּכַ  ְוׂשַ
ְמׁשַֹתִיךְ  ָמם ָדִניםֲא ָה , ׁשִ יד ׁשְ יֶהם ַיּגִ יק ּוַמֲ+ׂשֵ ִחינָ  ַיְצּדִ  ָתםּבְ

י ִחיַנת ֵהם ּכִ ְ ַה  ּבְ ר ,ִכיָנהׁשּ ְת  ֲאׁשֶ ם הנֶּ ַכ ּתִ ׁשֵ ר ,י"ֲאֹדנָ  ּבְ  ַוֲאׁשֶ
ל ַקּבֵ תֹוָכּה  ַהְיסֹוד ּתְ ָטן סֹוד ְוהּוא ,ֵמָאה ָרםּפָ ּוִמְס  ּבְ  ַהּקָ
ם ,ְלֵמָאה יִרי ִהיא ּגַ ל ְוכֹוֶלֶלת ְדֵרגֹותּמַ ַל  ָהֲ+ׂשִ  ּכָ

יִרּיֹות   :ֵמָאה ֲהֵרי ָהֲ+ׂשִ

  
  

העת היומי ־א' תרמ"ו, החל לצאת כתב־בו' באדר
ב היהודי הראשון, 'האור'. עורכו היה יהודה ליי

נמנה שקנטור (אביו שימש כחזן המכונה 'קנטור'), 
לאחר מכן כ'רב מטעם' שימש בין משכילי וילנא ו

הממשלה בוילנא וריגא שבלטביה. העיתון החזיק 
מעמד שנתיים בלבד, אולם בעקבותיו קמו עיתונים 
אחרים, ומאוחר יותר ראו גדולי ישראל בכך צורך 

ופה. עת ברוח היהדות הצר־השעה, וייסדו כתבי
'האור' היה הראשון שיצא כיומון, וגם הראשון 
שדיווח על חדשות ואירועים בעולם, לרבות מדורים 
מגוונים על כלכלה, מכתבים למערכת ותחזית מזג 
האוויר, שלא ככתבי העת שלפניו שנועדו בעיקר 
לפרסום מאמרי דעת שונים. בעקבותיו הפכו גם 

ונים, עיתוני המשכילים 'המליץ' ו'הצפירה' ליומ
והתחרות גרמה לקשיים כלכליים וירידה במספר 
הקוראים. מסופר, כי פעם אמר החזן בריגא לקנטור, 
עורכו של 'האור', כי "למעשה שנינו מרוויחים 
מהשבת, שכן אני חזן ומקבל שכרי על תפילתי לפני 
התיבה, ואתה מרוויח שאינך מוציא בשבת את 

  "... העיתון שכולו הפסד, ונמצאת מרוויח בשבת
�  

ב' שע"ט, נפטר ־בספרי התולדות מובא, כי בז' באדר
רבי שלמה אפרים מלונטשיץ בעל "כלי יקר" 
ו"עוללות אפרים", תלמיד המהרש"ל, וממלא מקום 
המהר"ל בפראג. במצבתו המחודשת נכתב שנפטר 

שני שע"ט, אולם יש הטוענים ־ביום ה', ז' באדר
אמת שבמקור נכתב אייר ובטעות הועתק לאדר. וב

שנת שע"ט לא היתה שנה מעוברת, אך מאידך ז' 
באדר חל אז ביום חמישי, ואילו ז' באייר חל אז ביום 

העתיק מפנקס קהל המדויק ב'סדר הדורות' וראשון, 
שנפטר בז' באייר. בשנת תר"מ לערך, נדפס  ,פראג

קונטרס "מעשה פלא" עם מעשה מוזר על ה"כלי 
  זה במציאות.יקר" בילדותו, אולם אין בו שום אחי

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

ה ַמֲהדּוָרה אֹורָל  ָיְצָאה ל ֲחָדׁשָ   ְלַתְלִמיִדים" ִטיׁש  ּפּוִרים" ְנְטֵרסַהּק,  ׁשֶ
  עמודים גדושים בפזמונים ושירים בדיחות וחידודים, באווירה פורימית משמחת 80

  ים, מול השטיבלאך: בחנות הספרים "עין יעקב", שוק מאה שערים ירושללהשיג
  ביתר עילית 3בני ברק, ובבית 'שבת טיש' רחוב הר"ן  25תשמישי קדושה "עטרת" רחוב חזון אי"ש 

 

ֶאָחד ל יוָר וּ ּק בִּ ִמ  ּבְ י ׁשֶ ִריְסק ָהַרב ֵאֶצל ןיוִּ לֶ  ַאְרֵיה ַרּבִ ר, ִמּבְ י לוֹ  ִסּפֵ קֶה  ּמוֹ ִע  ֵיׁש  ּכִ ֶרת ְעּתֵ ַתב ֵמָהִאּגֶ ּכָ י ׁשֶ  ַרּבִ
ָ�ה ְקלּוֶגר המֹ לֹ ׁשְ  ׁשָ ְפַרד ּבְ ּנִ ֵני ׁשֶ ׁש  ְלַאַחר, דרוֹ בְ בִּ  תוֹ לָּ ִה ְק  ִמּבְ ּמֵ ִ ׁשּ נּות םׁשָ  ׁשֶ ַרּבָ ךְ  ּבְ ֶמׁשֶ ִעים ּבְ  המֹונָ ׁשְ וּ  ַאְרּבָ

נִ  א םְוׁשָ  ים,ׁשָ ּטֵ אוֹ  דֵר וֹ יּ ׁשֶ  ִמְתּבַ ּסְ יִ כַ ־ִקינְ  ִמּכִ בַ  םּפַ הּתְ ּכְ ׁש . ִחּלָ ָבר ַ� ַמ ׁשֵ לְ  ָהַרב ִהְתַרּגֵ ׁש , ַהּדָ יֵמ  ּוִבּקֵ  ַאְרֵיה ַרּבִ
ל ב ֶאת ְלַקּבֵ ְכּתָ ֵדי ָמה־ִלְזַמן ַהּמִ ּיּוַכל ּכְ בְּ וּ . ּבוֹ  ֵ�יָניו ֶאת ְלָהִזין ׁשֶ ּקִ ב, וֹ לְכׁשֶ ֵ קֹול ִמּתֹוכוֹ  קֹוֵרא ְוֵהֵחל ִהְתַיׁשּ  ּבְ

ר, ָרם יַ�  ְוַכֲאׁשֶ ט לֶא  ִהּגִ ּפָ ׁשְ ִיםכַ ־ִקינְ  יִא ְס כִּ  ֵמַ�ל דֵר יוֹ  ִהְנִני: "ַהּמִ ר ּפַ ֲאׁשֶ ה ָ�ָליו ִתייָ�לִ  ּכַ ִחּלָ ּתְ ַרץ", ּבַ  ִכיבְ בִּ  ּפָ
ל ׁשּות ׁשֶ ה ִהְתַרּגְ ּקָ ָניו ַ�ד, ֲ�מ. ּבָ ְפֵני אוּ ּטְ בַּ ְת ִה  ׁשֶ י ּבִ ָ�ה, ןיוִּ לֶ  ַאְרֵיה ַרּבִ ׁשָ יבוּ  ּבְ ֵהׁשִ ב־ֶאת לוֹ  ׁשֶ ְכּתָ  ֶזה יכִּ , ַהּמִ
ּלֹא בַר  ְזַמן ׁשּות ּבֹוֶכה ֲאִביֶהם ֶאת ָראוּ  ׁשֶ ִהְתַרּגְ דֹוָלה ּכֹה ּבְ   . ּגְ

�  
ל ְמעֹונוֹ  לֶא  י ׁשֶ ַכי ַרּבִ ְדבֹוְרָנא ָמְרּדְ יעוּ , ִמּנַ ַ�ם ִהּגִ ה ּפַ ּמָ י ֶאת ִלְראֹות אוּ ּתָ ׁשְ ִה וְ , ָממֹון ֵליֲ� בַּ  ְנִגיִדים ּכַ  ָהַרּבִ

ק עֹוֵמד ֶקה ָמזֹון ּוְמַחּלֵ ים ְלָכל ּוַמׁשְ ים ָהֲ�ִנּיִ ְקדוּ  ָהַרּבִ ּפָ יתוֹ ־ֶאת ׁשֶ ַפע, ּבֵ ׁשֶ דֹול ּבְ הּוג רֵת וֹ י ּגָ  ֵאין. "ֵמַהּנָ
י, "ֶזהלָ  ֶזה יםיִד גִ נְּ ַה  ָאְמרוּ ", ָסֵפק י ּכִ ַצע ׂשֹוֵנא הּוא ָהַרּבִ מֹון ַאַחר ָלהּוט ְוֵאינוֹ  ּבֶ י, ַהּמָ ן אלֵ וּ ל ּכִ  ָהָיה לֹא ּכֵ

ר ל ְמַפּזֵ ךְ ־ּכָ רוּ  ָהאֹוְרִחים". ַלֲאֵחִרים ָממֹונוֹ  ֶאת ּכָ ּבְ יֵניֶהם ּדִ הלְ בִּ  ּבֵ י אּוָלם, ִחיׁשָ ָנה ָהַרּבִ : ְוָאַמר ֲאֵליֶהם ּפָ
ם" ֵאיִני ילַ ָ�  אֹוְמִרים ַאּתֶ ֶסף אֹוֵהב ׁשֶ ֶיְדֶכם ִהיא ָטעּות? ּכֶ עוּ . ּבְ כַּ , ָלֶכם ּדְ רׁשֶ יב ֲאִני ֲאׁשֶ ל ַנְפׁשוֹ  ֵמׁשִ  יְיהּוִד  ׁשֶ

ֶאְמָצעּות ָרֵ�ב ה ֲאִכיָלה ּבְ ִתּיָ זֹון ִלְפֵני ְמָבֵרךְ  ְוהּוא, ּוׁשְ ֶוה ֶזה, ְוַאֲחָריו ַהּמָ ֵמי רֵת וֹ י ֶאְצִלי ׁשָ זֹון ִמּדְ  ּוְכָכל, ַהּמָ
ּת  ׁשְ ּיִ ן־ְוִאם. ָנִקי ֶרַוח הּוא ֲהֵרי יֹוֵתר ְויֹאְכלוּ  וּ ׁשֶ ֵאיִני ּתֹאְמרוּ  ֵאיךְ  ּכֵ ֶסף אֹוֵהב ׁשֶ ֲאִני אֶאלָּ ? ּכֶ  ֶאת לַכְלכֵּ ְמ  ׁשֶ

ט בּוָנהְת בִּ  יׂשַ ֲ� ַמ  ּפָ ׁש , ּוִמׁשְ ּמֵ ּתַ ֶסף ִעם ּוִמׁשְ ֵדי ַהּכֶ ים ֹותצְ ִמ  ְלַ�ְצִמי ש*ִלְרכֹּ  ּכְ ם אּוָלם. טֹוִבים ּוַמֲ�ׂשִ  ַאּתֶ
ל ַ�ְצְמֶכם ֶאת יםִע גְּ יַ ְמ , ךְ ֶפ ְלֵה  ִמְתַנֲהִגים ֵדי ְיֵמיֶכם ּכָ ר הֹון רִלְצּבֹ  ּכְ ִפי ְצָדָקה נֹוְתִנים ֵאיְנֶכםוְ , ְועֹש*ֶ , ּכֲֹחֶכם ּכְ

ַארנִּ  הַמ  ּוְלַבּסֹוף ל ָלֶכם ׁשְ מֹון ִמּכָ ֶכם ַהּמָ ּלָ ֵניֶכם? ׁשֶ ים ּבְ ִזים ֶאְתֶכם יֹוְרׁשִ ל  ֶאת ּוְמַבְזּבְ , יקָלִר  ִגיֲ�ֶכםיְ ּכָ
ּלֹא ְוִנְמָצא ּתֹאְבדוּ  ַרק ׁשֶ ֶרן ֶאת ׁשֶ א ַהּקֶ ם ֶאּלָ ל ֶאת ּגַ ו. ִחיםָהְרוָ  ּכָ טוּ  ְוַ�ְכׁשָ ּפְ ׁשְ ֶסף אֹוֵהב הּוא ִמי ּתִ , ֱאֶמתבֶּ  ּכֶ

ם אוֹ  ֲאִני ָבָריו !"?ַאּתֶ ל ַהּנֹוְקִבים ּדְ י ׁשֶ ם ְמִסּלֹות ָמְצאוּ  ָהַרּבִ ל ְלִלּבָ יִרים ׁשֶ עוּ  ְוֵהם, ָהֲ�ׁשִ ּפְ ׁשְ ךְ  ה.  ְמֹאד ִמּכָ
יַּ  ְלַהְרּבֹות ֲ�ׂשִ   .ֶחֶסדוָ  ָקהָד צְ  תּבַ

�  
י ַ�ל ׁש ְט יְ ּדַ  ָרֵאלִיׂשְ  ֵסףיוֹ  ַרּבִ ן" ּבַ ְרִני־ּבֶ ל הבָּ ַר ", ּגָ ל ּוְבנוֹ  טמוּ ְר יַ  ׁשֶ ַ�ל ׁשֶ ַ�ם ִנְכַנס, "דוִ ּדָ  ּגֶֹרן" ּבַ ָאהּמִ לַ  ּפַ  ְרּפָ

ִעירוֹ  ּבְ י ִהְבִחין ְוָהרֹוֵפא, ׁשֶ ף ּכִ ּנֹוְצרוּ  ְפָצִעיםבִּ  ְמֵלָאה ָידוֹ ־ּכַ ַרר ָהַ�ז ַהּקֹר בֶק ֵ�  ׁשֶ ָ ׂשּ אֹותוֹ  ׁשֶ ָנה. חֶֹרף ּבְ  ֵאָליו ּפָ
טּפָ  ,ָידוֹ ־ֶאת ָהַרב ָהַפךְ  ".ְלךָ  ׁש יֶ  תוֹ כלָ כְ ל. ְמ  ָיַדִים ֵאילוּ  ָנא הֵא ְר : "ְוִזְלזּול ַגֲאָוהבְּ  לוֹ  ְוָאַמר ָהרֹוֵפא  ֶאת ׁשַ

ּפֹות ַדִים ּכַ ר, ָהרֹוֵפא יֲאדֹונִ " ְוָאַמר: ִלְרָוָחה ַהּיָ אן ָהִעּקָ ּכָ   "...ְוַזּכֹות תְנִקּיוֹ  ַדייָ  ׁשֶ
�  

ְלִמיָדיו דָח ֶא  ל ִמּתַ י ׁשֶ לִה  ַרּבִ ֵטיְ  ּלֵ ַ�ם ֵאָליו ִנְכַנס, יֵמ לוֹ וֹ ּק ִמ  ןִליְכֶטְנׁשְ ִנים רְלַאַח , רוֹ ּקְ בַ לְ  ַאַחת ּפַ  ֹותבּ ַר  ׁשָ
ר, תוֹ יבָ ׁשִ יְ  ֶאת ָ�ַזב ֵמָאז לוֹ  ִלְקָראתוֹ  וֹ בּ ַר  ָקם ִנְכַנס ְוַכֲאׁשֶ ָכבֹוד ְוִקּבְ דֹול ּבְ ה. "ּגָ ּמָ בָּ  טֹוב ּכַ ", ינִ רֵ ּקְ בַ לְ  אָת ׁשֶ
י לוֹ  ָאַמר לִה  ַרּבִ יךְ , ְמָחהׂשִ בְּ  ּלֵ י ֶקרּבֹ בַּ  ַהּיֹום: "ְוִהְמׁשִ ְרּתִ ךָ  ִנְזּכַ י, ּבְ ן 'ִמי ְלַ�ְצִמי ְוָאַמְרּתִ ה, ְוֶאְמָצֲאָך' ִיּתֵ  ְוִהּנֵ

א". ַניָפ לְ  ה' אֹוְתךָ  הְקרָ ִה  ּלֵ הַה  ִהְתּפַ ר ַמּדּוַ�  ּלָ ׁש  אהוּ  ּוָמה ּבוֹ  וֹ בּ ַר  ִנְזּכַ ּנוּ  ְמַבּקֵ י, ִמּמֶ לִה  ְוַרּבִ יר ּלֵ  זֹוֵכר: "ִהְסּבִ
ה ִרים ִלְפֵני, ַאּתָ ׁש  ֶ�ׂשְ ָנה ְוׁשֵ אָת , ׁשָ ן ּבָ ּיֵ ִדין ֶאְצִלי ְלִהְתּדַ ִמילּות תַר בְ ֶח  יָראׁשֵ  ִעם ּתֹוָרה־ּבְ ל ָסִדיםֲח ־ּגְ  ׁשֶ
ה, הֶט נְ לָ גָּ  ָהִעיר ב ָיָצאָת  ְוַאּתָ ִקי רֵת וֹ י ָאז ִתיָהִיי ָאְמָנם. יןּדִ בַּ  ַחּיָ ןחֹ  כֹותלְ ִה בְּ  ּבָ ט־ש*ֶ ּפָ בַּ  ִמׁשְ . ׁשֶ  ךְ וּ רָ�  ְלָחןׁשּ

ר ה ֵמֲאׁשֶ ְזַמן  ,ַ�ּתָ ֲאִניּבִ ִעְניְ  ָטרּוד ׁשֶ ָלל ינֵ ּבְ י ָנַפל ַהּיֹום אּוָלם, ַהּכְ ַדְעּתִ אּוַלי ּבְ ין ְתךָ וֹ כּ זַ לְ  ָמקֹום ָהָיה ׁשֶ ּדִ , ּבַ
י ֵדי אֹוְתךָ  ִלְמצֹא לכַ וּ אוְ  ַואיַהלְ  ְלַ�ְצִמי ְוָאַמְרּתִ ךָ לְ וּ  ךָ ְס יֶּ ַפ לְ  ּכְ ְעּתֶ ה. ָהִניַח ּדַ ְנּתָ  'הלַ  ּוְתִהּלָ ּמַ ִהְזּדַ  ,ינַ ָפ לְ  ַהּיֹום ׁשֶ

ֵדי א ּכְ יֹון ִלְרֹחץ לכַ וּ ׁשֶ ִנּקָ יב יּפָ כַּ  ּבְ   ".ךָ נְ רוֹ ְס ֶח  ֶאת ךָ לְ  ּוְלָהׁשִ
�  

י ַ�ל קְס ְמ דוֹ ָר ֵמ  המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ְפֶאֶרת" ּבַ ִיםכַ ־ִקינְ  היָ ָה  ",המֹ לֹ ׁשְ  ּתִ ַנת ֵליָהנֹות ָאָבה לֹא ּוֵמעֹוָלם, ֵלָבב־רּובַ  ּפַ ּתְ  ִמּמַ
ם ְסּפֵ  ִחּנָ ַ�ם. ַהּזּוַלת יּוִמּכַ ם ִסְכסּוךְ  הַהוָּ ִהְת  ַאַחת ּפַ ּיָ ת ְמס. ְקִהּלַ , קְס ְמ דוֹ ָר לְ  הָמ כוּ ּסְ ַה  ז'ְר וֹ בּ ְד ׁשֶ ּפְ  יְיהּוֵד  ּבִ

יְוַא  ְקׁשוּ  ָהִעיר ְנׁשֵ ּנוּ  ּבִ ין־ַ�ל תבֶ ׁשֶ לָ  ִמּמֶ בֹוֵרר ׁש ּמֵ ּוְלׁשַ  ִמּדִ י ִנְכַנס. ִעְנָיןבָּ  ּכְ  רְוַאַח , ַהּקֹוָרה ִביֳ� לָ  המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ
הֹוִציא ין־ֶאת ׁשֶ ִביעּות ַהּדִ ֵני צֹוןְר  ִלׂשְ ָדִדים ׁשְ וֵ  ְלֵ�ֶמק ִביָאםֱה וֶ  ַהּצְ ְקׁשוּ , הׁשָ ֵמי לוֹ  םלֵּ ְלׁשַ  ּבִ ִפי תּבֹוְררוּ  ּדְ  ּכְ

הּוג י ךְ ַא , ַהּנָ ֹתֶקף בֵסַר  ָהַרּבִ ל ּבְ מוּ . רכָ ׂשָ  ְלַקּבֵ ֲ�ֵלי ִהְתַחּכְ ין ּבַ ֲחבוּ , קְס ְמ דוֹ ָר לְ  ׁשּובוֹ  ְוִלְפֵני, ַהּדִ ֵאין ּתָ  רֹוִאים ּבְ
ֶסף ֶאת ִכיס ַהּכֶ ב ְלַאַחר. ָברּדָ בַּ  ָחׁש  לֹא ְוהּוא, ְמִעילוֹ  ּבְ ָ ׁשּ ָתה, ְלֵביתוֹ  ׁשֶ ּלְ ִנית ּגִ ֶסף ֶאת ָהַרּבָ , ילוֹ ִע ְמ בִּ  ַהּכֶ

ה ם ֲחָדׁשֹות ַנֲ�ַלִים ּמוֹ ִע  ְוָרְכׁשָ ה ְלִבּתָ ַטּנָ י ִהְבִחין ָמה־ְזַמן רְלַאַח . ַהּקְ י המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ּתוֹ  ּכִ ה ּבִ ַטּנָ  נֹוֶ�ֶלת ַהּקְ
א, ֲחָדׁשֹות ַנֲ�ַלִים ּלֵ ֶסף קֹורְמ  ַ�ל ְוִהְתּפַ ר. ַהּכֶ ַמע ְוַכֲאׁשֶ י ׁשָ ֶסף ּכִ חּוב ָהָיה ַהּכֶ י ְוֵהִבין ילוֹ ִע ְמ בִּ  ּתָ ל ָיָדם ּכִ  ׁשֶ
י ָבר ז'ְר וֹ בּ ְד ׁשֶ ּפְ  ַאְנׁשֵ ּדָ ִניתלָ  ָאַמר, ּבַ ִנינּות ַרּבָ ׁשְ ם: "ּבִ ת ָהִיית לֹא ִאּלוּ  ּגַ  ָהְיָתה, ֲחָדׁשֹות ַנֲ�ַלִים ָלּה  רֹוֶכׁשֶ

ה  ְלּדָ א הזֹוכָ ַהּיַ ׂשֵ ָמה ְוָאְמָנם"... םָחכָ ־ְלַתְלִמיד ְלִהּנָ ְרָכתוֹ  ִהְתַקּיְ י לׁשֶ  ּבִ ר, ָהַרּבִ יָ�ה ְוַכֲאׁשֶ ּתוֹ  ִהּגִ , ְלִפְרָקּה  זוֹ  ּבִ
ָאה ְ ְמָדִנים ֵמֲחׁשּוֵבי ְלֶאָחד ִנׂשּ קֹוְצק ַהּלַ   . ּבְ

�  
ל ל ָיָמיו־ּכָ י ׁשֶ ַכְסּפֵ  ְמֹאד ָזִהיר היָ ָה , קֹוְטֶלר ַאֲהרֹן ַרּבִ ֵלם ָאָדם ֵאיֶזהוּ : "לֹוַמר ָרִגיל היָ ָה וְ , ַהּזּוַלת יּבְ ָ ל? ַהׁשּ  ּכָ

הּוא ִים־ִקינְ  ׁשֶ ָמיו לזֵ לְ זִ  ְולֹא, ֱאֶמתבֶּ  ַכּפַ ׁש  ִמּיָ ֲחׁשָ ּלֹא ּבַ ֵאינוֹ  ָממֹוןבְּ  ַ� ִלְנגֹּ  ׁשֶ ּלוֹ  ׁשֶ ר". ׁשֶ נוֹ  ְוַכֲאׁשֶ י ּבְ  ַרּבִ
ֵניאֹור ר ׁשְ ה ַהּדֹור ֵלידוֹ ִמגְּ  ֶאָחד ַ�ל, ְלָפָניו ִסּפֵ ָ�ׂשָ יר םרֹש*ֶ  ָ�ָליו ׁשֶ ּבִ  ָזִהיר הּוא ִאם קדֹ ּובְ  ֵצא: "לוֹ  ֵהִעיר, ּכַ

ִעְניְ  י, נֹותוֹ מָמ  ינֵ ּבְ ַיֵחס ַאל, ָכךְ בְּ  ָזִהיר ֵאיזוֹ  ִאם ּכִ ל תוֹ נָּ ֲחת.  ".ַמֲ�לֹוָתיו ְלָכל ךְ ֶר ֵ�  ׁשּום ּתְ נוֹ  ׁשֶ ָמה ֶזה ּבְ  ִהְתַקּיְ
ִבְניַ  ַבד, תוֹ יבָ ׁשִ יְ  ןּבְ ם ּוִמּלְ ּלֵ ִ ׁשּ ל ֶאת ׁשֶ ְסּפוֹ  ַההֹוָצאֹות ּכָ ת ֲ�בּורבַּ  ֶזה לּוִבְכלַ , ִמּכַ ִלים ְרִכיׁשַ ים ּכֵ ׁשוּ  ֲחָדׁשִ ְרּכְ ּנִ  ׁשֶ
ִ  ְלֶרֶגל ּנֹוְתרוּ  ַלְמרֹות, ָחהְמ ַהׂשּ יָבה ׁשּותְר בִּ  ׁשֶ י ַאֲהרֹן  הֹוִסיף, ַהְיׁשִ ֶסף ְסכּוםַרּבִ  ְלהֹוָצאֹות יסוֹ כִּ ִמ  דבָּ כְ נִ  ּכֶ

ּמּוׁש  ִ ר ַהׁשּ ְגּבָ ַ�ת ראוֹ ּמָ בַּ  ַהּמ. ׁשְ ִ  ּבִ לוּ , ָחהְמ ַהׂשּ ָזִקים םְלַתׁשְ ֲ�ׂשוּ  ַהּנְ ּנַ ָ�ה ׁשֶ ׁשָ ֲה  ּבְ סוּ  מֹוִניםׁשֶ ּנְ ה ִהְתּכַ ּנָ ֲחת.  ,ּבַ
ל ָרצֹון ּוֵמֹחֶסר יָבה ֵמְרכּוׁש  ֲהָנָאה טֹוַבתׁשּום  ְלַקּבֵ   .ַהְיׁשִ

  

ּנוּ " רּו ִמּמֶ ים לֹא ָיס, ּדִ עֹת ָהָארֹן ִיְהיּו ַהּבַ ַטּבְ ּדִ  -" ּבְ ֶהם יםַהּבַ ּבָ אוּ  ׁשֶ ִזים ָהָארֹון ֶאת ָנׂשְ ֵדי אּוָלם. ְותֹוְמֶכיָה  ַהּתֹוָרה ַמֲחִזיֵקי ַ#ל ְמַרּמְ    ְזִהיָרםַה ְל  ּכְ
ּלֹא בוּ  ׁשֶ ּבָ  ַיְחׁשְ ֵהם ֶזהׁשֶ לֹוְמֵדי ּתֹוְמִכים ׁשֶ ִמיַרת ַ#ְצָמם־ֶאת יםִר ְט וֹ ּפ  ֵהם ַהּתֹוָרה ּבְ ְ ְצֹות ּוְזִהירּות ַהּתֹוָרה ִמׁשּ ּמִ ּנוּ  רוּ ָיס,  לֹא" ֶנֱאַמר ָלֵכן, ּבַ  (אור פני יהושע)". ִמּמֶ

  

  
ֶרׂשְ  ִעירּבָ  ַ#ם ֶנֶ#ְרָכה, ְרגּבוֹ ּפְ ית ּפַ  ְלַמַ#ן ֵחרּום ַמְגּבִ
דֹוָלה תוֹ יָב ׁשִ יְ  ל ַהּגְ  ֵביִמּתֹוׁשְ  יםּבִ ְוַר , רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ׁשֶ

 ָהִעיר ייֵר ׁשִ ֵמֲ#  ֶאָחד אּוָלם. רֹאׁש ּבָ  ֵחֶלק ָנְטלוּ  ָהִעיר
ף בְוֵסַר , ָידוֹ ־ֶאת ָקַפץ ּתֵ ּתַ יתּמַ ּבַ  ְלִהׁשְ ֲאַמְתָלאֹות ְגּבִ  ּבַ
ְוא ל ְקחוּ . "ׁשָ לֹוִני רחוּ ּבָ  ֶאת ְלָמׁשָ יר ָאַמר", ּפְ  ֶהָ#ׁשִ
ָדָקה יֵא ְלַגּבָ  אוּ  ַהּצְ ּבָ י, הּוא רחוּ ּבָ  לֹא, "ֵאָליו ׁשֶ  ָרהֵס ֲח  ּכִ

א ְוֵאינוֹ , ת"ֵחי ָהאֹות לוֹ  יעוּ "... רּבוּ  ֶאּלָ ִהּגִ ׁשֶ ָבִרים ּכְ  ַהּדְ
ל ְלָאְזָניו יר: "ְוָאַמר הַנֲ#נָ , רֵפ סוֹ  ם"ַת ַהֲח  ׁשֶ , ֶזה ָ#ׁשִ
מּומוֹ  ָך  'מּום, ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ּוְכָבר. ּפֹוֵסל אהוּ  ּבְ ּבְ  ַאל ׁשֶ
יָבה ֶאת 'ַמֲחִזיק' ֵאינוֹ  ִאם ןּכֵ ׁשֶ . ַלֲחֶבְרָך' ּתֹאַמר , ַהְיׁשִ

גֶ  הּוא ְונֹוַתר, ת"יֵח  ָהאֹות לוֹ  ַאף ָרהֵס ֲח  יק' רֶד ּבְ   "...'ַמּזִ

  

  

  
ַמּסֶ   ִלְצָדָקה זוֹ  ֶסַלע ָהאֹוֵמר" מּוָבא ִחיםָס ּפְ  תֶכ ּבְ

ִבילּבִ  ְחֶיה ׁשְ ּיִ נִ  ׁשֶ ִביל אוֹ  יּבְ ׁשְ ה ּבִ ֶאְזּכֶ  עֹוָלם יְלַחיֵּ  ׁשֶ
א יק ֶזה ֲהֵרי, ַהּבָ ְפֵניּו הְוָתְמ ". מּורגָּ  ַצּדִ  ץֵפ ָח "ֶה  ּבִ
ים ִביל ְצָדָקה ַהּנֹוֵתן ִאם", ַחּיִ ׁשְ יק ִנְקָרא ֲהָנָאה ּבִ  ַצּדִ

ל ַמֲ#ָלתוֹ  ֵאפֹוא ַמִהי, מּורגָּ  םְל  הְצָדָק  ַהּנֹוֵתן ׁשֶ  ׁשֵ
יב? ַמִיםׁשָ  י יִ  ְוֵהׁשִ ֵכןּכִ אן ָנְפָלה רֵפ סוֹ ־עּותּטָ ׁשֶ  ּתָ , ּכָ

תּובה יָ ָה ְו  י אָת יְ ָר ּבָ ּבַ  ּכָ ָראׁשֵ בֹות ּבְ ָמעּותוֹ , ג"צ ּתֵ  ּוַמׁשְ
מּוָרה ְצָדָקה א, ּגְ ָטעּות ֶאּלָ ּבְ יק הוּ יקוּ ּתִ ְע ֶה  ׁשֶ  ַצּדִ

ׁשוֹ  יוִלְדָבָר  ָיהְרָא . ְוֵהִביאּו מּורגָּ  ָמָרא ןִמּלְ ֶכת  ַהּגְ ַמּסֶ ּבְ
ְתָרא " ָבא ּבַ מּוָרה ְצָדָקה אָל  יֵכ ָה  ּוְדָ#ֵבידּבָ "?! ִהיא ּגְ

יְר ְמָפ ַה  ׁש יֵּ ֵמִביא ׁשֶ  ֲחַנְנֵאל נוּ ַרּבֵ ְוַאף   זוֹ  ֲהֵרים 'ׁשִ
מּוָרה ְצָדָקה ֵסֶפר 'ֶה ְו ', ּגְ ָבר אּוָלם'. ְך וּ רָ# ֵכן ּבְ ְמהוּ  ּכְ  ּתָ

ְך ־ַ#ל גִּ  ּכָ ִ ַר  תַס ְר ׁשֶ יק ִהיא י"ׁשּ ֲהֵרי, מּורגָּ  ַצּדִ תּוב ׁשֶ  ּכָ
יר ָדָבר" ָהִעְנָין ֶאת ְלַהְסּבִ ִמְצָוה ַרקׁשֶ  - " ֶזה ּבְ  הּוא זוֹ  ּבְ

יק ְרסוּ  ְוֵכן, מּורגָּ  ַצּדִ ֲ#ֵלי ּגָ ה ְוַגם, ַהּתֹוָספֹות ּבַ  ָקׁשֶ
עּות לֹוַמר ּטָ ָכל הָב ּבְ ְר ּתַ ׁשְ ִה  זוֹ  ׁשֶ ַ י ֵס פוּ ּדְ  ּבְ   . ס"ַהׁשּ

  
יִ  ַת� וֹ ַאּמָ ִצי ָאְרּכ     (כה, י) ם ָוֵח�

ַטֲ#ֵמי ִ ַר  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ ּדִ  י"ׁשּ ַהּבַ  יםׁשֶ
ל ְלָרְחּבוֹ  ָהיוּ  ל וֹ ְוָאְרּכ , ָארֹון ׁשֶ ין יקִס ַמְפ  ָארֹון ׁשֶ  ּבֵ

ּדִ  יֵניֶהם,  ֵחִציָו  םיִ ַת ּמָ ַא , יםַהּבַ ְהיוּ ּבֵ ּיִ ֵא  ינֵ ׁשְ  ׁשֶ  ינֹוׂשְ
ִכיםְמַה  ָהָארֹון יֵניֶהם ּלְ  זּמֵ ְלַר  ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ְוֶזה, ּבֵ
ד ַהּצַ ָארֹון ָהָארְֹך  ׁשֶ ּבָ  ְזָלאְוַא  אָמ ְד ּקַ ַה  הּוא ׁשֶ

ִאים ּנֹוׂשְ ׁשֶ ד ְולֹא, ָהָארֹוןֶאת  ּכְ הַא ל ׁשֶ  ַהּצַ . ֵחִציָו  ּמָ
אן ֵיׁש  זֶמ ֶר  ְועֹוד ַהּלֹוֵמד, ּכָ ים ָצִריְך  ּתֹוָרה ׁשֶ  ְלַהְקּדִ

הּתְ  רּכֹ זְ ִל ְו  ׁש  ִחּלָ ּיֵ ּתֹוָרה תמוּ ֵל ׁשְ  ׁשֶ  םיִ ַת ּמָ ַא  הוּ ְוזֶ , ּבַ
ֵהן הֹוֵלְך , ְזָלאַא  ֲאָבל, מֹותֵל ׁשְ  ִמּדֹות ׁשֶ ׁשֶ ה ּכְ , ּוִמְתַ#ּלֶ

ִמיד ֵחִצי ְצמוֹ ַ#  ֶאת ִיְרֶאה ּתָ  ְוָאז, ַוֲ#ָנָוה תלוּ ְפ ׁשִ ּבְ  ּכְ
יַ#  ֵלמּות ַיּגִ אן ֵיׁש  זֶמ ֶר  ְועֹוד. ִלׁשְ ּבָ ַה  ַ#ל ּכָ  ה"ּקָ

ָרֵאל ְוַהּתֹוָרה ַחד ְוִיׂשְ ּבָ ַה , ֵהם ׁשֶ ֵלם ה"ּקָ ֱאַמר ׁשָ ּנֶ  ׁשֶ
ִמים ַהּצּור ֳ#  ּתָ ֱאַמר ַהּתֹוָרה ְוֵכן, לוֹ ּפָ ּנֶ  ה' ּתֹוַרת ׁשֶ

ִמיָמה ה ַוֲחִצי, ּתְ ז ָהַאּמָ ָרֵאל ַ#ל ְמַרּמֵ ָהָאָדם, ִיׂשְ  ׁשֶ
ֵלם ֵאינוֹ  א  ׁשָ הֹוֵלְך  ְזָלאַא ֶאּלָ   כים)כבוד מל(. ְלעֹוָלמוֹ  ׁשֶ

�  
ִצי ִים ָוֵח� ַת� ַטֲ#ֵמי ַאּמָ ִנים, ְגִריׁש  ְזָלאַא  ּבְ  אֹוָתם ּוְמַנּגְ

ז, ְנִעיָמהּוִב  ִסְלסּולּבְ  ִריְך  ְלַרּמֵ ּצָ ֵ#ֶסק ְלִהְתעֹוֵרר ׁשֶ  ּבְ
מוֹ , ַהּתֹוָרה ֱאַמר ּכְ ּנֶ  אּוָלם. ַסְלְסֶלָה ּוְתרֹוְמֶמָך  ׁשֶ

, ּבַ  ִים ָאְרּכֹו� ְוַא ֶנֱאַמר  ְלָחןׁשּ ַת� וֹ ַאּמָ ה ָרְחּב� �  ּמָ

ְטָ#  ֵאיָנם ִמיםּבִ ז, יםִל ָס ְל ס, ְמ  ׁשֶ ׁש  ְלַרּמֵ ּיֵ  טֵ# ַמ ְל  ׁשֶ
ִעְניְ  ֶקה ַמֲאָכל ינֵ ּבְ ֶהם.  ּוַמׁשְ   כתית למאור)(ְוֵאין ְלַהְפִריז ּבָ

�  
ְעָלה ִים ְלַמ י ְכָנַפ� ְרׂשֵ�     (כה, כ) ּפֹֽ

ַטֲ#ֵמי מוֹ , ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ רּוִבים צּוַרת ּכְ   ל יעקב)קו(. ַהּכְ
�  

ׁש  ְדּגָ  מ,
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