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ָניו ֵל ־ַאֲהרֹן ְוֶאת־ַצו ֶאת   ) ו, ב( אֹמרּבָ

בַּ  ׁשַ ָר  ֹקֶדׁש ־תּבְ ַנת ַצו תׁשַ ּפָ בֵ  ֹוָרהּת לַ  לוּ ָ� , א"תשי ׁשְ ל ִמְדָרׁשוֹ  יתּבְ  יֵר ְמ ִא "ָה  ׁשֶ
ים יְז'ִניץ" ַחּיִ ָ�ה ִמּוִ ַ�ם זוֹ  ָהְיָתה. םָת נָּ ת$ ֲח  ִלְקַראת ָתִניםֲח  ַאְרּבָ  ָהִראׁשֹוָנה ַהּפַ
ן ַאֲחֵרי ְרּבָ ֹוָאה ַהּנֹוָרא ַהח$ ׁשּ הָהֲאי$  ּבַ ה ּמָ ֵאירֹוּפָ ַאְרבָּ , ּבְ  ְמִקיִמים ָתִניםֲח  ָ�הׁשֶ
ים ּתִ ָרֵאל ּבָ ִיׂשְ בּוַ�  ּבְ ׁשָ ּה  ָהֵ�ָדה תַח ְמ ְוׂשִ , ֶאָחד ּבְ ּלָ  ּוְבִיחּוד, ֲ�צּוָמה ָהְיָתה ּכ$

ְמ  ל תוֹ ָח ׂשִ י ׁשֶ ְראֹותוֹ  ָהַרּבִ י ּבִ ָרֵאל ַאְלָמן לֹא ּכִ ְמ  ֵמרֹב. ִיׂשְ ד תוֹ ָח ׂשִ  הֹוָרה ָלהוֹ ַהּגְ
יָה  ִלים ְלָכל ַרּבִ ּלְ ְתּפַ ָמחֹול ָלֵצאת ַהּמִ ֵ�ת ּבְ  ֵמֶהָחרּוז ֵחלָה , ִדי'ּדוֹ  ה'ְלכָ ת יַר ׁשִ  ּבְ

ל ּסָ  'ְוָהיוּ  ׁשֶ ר ּוֵמָאז, ה'ִלְמׁשִ ּמֵ ּתַ ְנָהג ִנׁשְ י ַהּמִ ָבּתֵ ְדָרׁשֹות ּבְ ל ַהּמִ  יץ'נִ יזְ וִ  יֲחִסיֵד  ׁשֶ
ה ַהּיֹום ַ�ד ְמַחת. ַהּזֶ ׂשִ ּוִאין ּבְ ׂשּ ביָ  ַהּנִ י ׁשַ ָסמּוךְ  ָהַרּבִ , סֹוף־ְוַ�ד הִחלָּ ּתְ ִמ  ןָת ָח לֶ  ּבְ

הּוא ׁשֶ ת יֵד גְ בִ בְּ  ׁש בוּ לָ  ּכְ ּבָ ר, ׁשַ כּוָנה ֵביִמּתֹוׁשְ  ֶאָחד ֶאת ָרָאה ְוַכֲאׁשֶ ְ יַ�  ַהׁשּ ִהּגִ  ׁשֶ
ַמּה , ֹחל יֵד גְ בִ בְּ  ָפָניו ּתְ ן ֲאִני: "ּבְ ן ְמַחּתֵ ה, ּבֵ א ְוַאּתָ ִלי ּבָ ת יֵד גְ בִּ  ּבְ ּבָ ה? "ׁשַ  ָ�ָליו ְוִצּוָ

ְגֵד  ִעם ׁשּובלָ וְ  ְלֵביתוֹ  ִלְפנֹות ת יּבִ ּבָ ִ  בֹודכְ לִ  ׁשַ ַאֲחַות ַאִחים ְוֵרִעים.ָחהְמ ַהׂשּ   , ּבְ
�  

ׁשֹון ַ�ל ִ ַר  ְמָפֵרׁש  'ַצו' ַהּלָ א ַצו ֵאין: "י"ׁשּ ד, ֵזרּוז ׁשֹוןלְ  ֶאּלָ  ָאַמר. ּוְלדֹורֹות ִמּיָ
י יֹוֵתר, עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ ְמקֹום ֵרזזָ לְ  ָצִריךְ  ּבְ ׁש  ּבִ ּיֵ יס־רֹוןְס ֶח  ׁשֶ ִרים". ּכִ י, ְמַסּפְ ַ�ם ּכִ  ּפַ

א ן ָנׂשָ ְרׁשָ ָבִרים ֶאָחד ּדַ יבּות ּדְ ֲחׁשִ ִמיָכה ּבַ  ּוֵבין, ּתֹוָרה ְלמֹוְסדֹות הָ� בוּ ּקְ ַה  ַהּתְ
ָבִרים יר ַהּדְ ָבִרים ֶאת ִהְזּכִ ַאל לוּ ַהלָּ  ַהּדְ ְבֵרי ַ�ל ּהַ מֹ ְת לִ  ןִנּתָ  ִלְכאֹוָרה: "ְוׁשָ  ּדִ

ִ ַר  ׁש  י"ׁשּ ּיֵ אן ׁשֶ ל ִצּוּוי ּכָ ֵכן ַוֲהֵרי, דֹורֹותלְ  ֵזרּוז ׁשֶ ַההֹוָרָאה לֹוַמר ִיּתָ  ַרק ָהְיָתה ׁשֶ
ָ�ה ָהְיָתה ָלנוּ  ןיִ ּוִמנַּ  ְלׁשָ ם ׁשֶ ָיה? דֹורֹותלְ  ּגַ ׁשְ ָפֵנינוּ  העֹולָ  תֶפ נֹוֶס  ְוק$  ַרק ַמּדּוַ� , ּבְ

אן ׁש  ּכָ ּיֵ יס־רֹוןְס ֶח  ׁשֶ ָרֵאל ֶאת ֵרזְלזָ  ָהָיה ָצִריךְ  ּכִ ְתרּוַמת וּ לּ ְוִא , ִיׂשְ  לֹא ןכָּ ׁשְ ַהּמִ  ּבִ
א? ֵזרּוז ׁשֹוןלְ  ֶנֱאַמר ֵני ֶאּלָ ָבִרים ׁשְ ר. ֶזהבָּ  ֶזה יםצִ ָר תֹ ְמ  ַהּדְ ֲאׁשֶ  עִנְתבָּ  ָהָאָדם ּכַ
רּוָמה ָלֵתת ַ�ם ּתְ ֹאֶפן ְלֵזרּוז ָזקּוק הּוא ֵאין, הוָ צְ ִמ  ְלצֶֹרךְ  ַאַחת ּפַ  ְוָכךְ , ָחדְמי$  ּבְ
ֲהָכַנת ָהָיה ן ּבַ ּכָ ׁשְ ם ַהּמִ ּלָ ּכ$ ר אּוָלם. ְוֵהִביאוּ  עוּ ִנְתבְּ  ׁשֶ ֲאׁשֶ ִתיָנה ּכַ  ִהיא ַהּנְ

ִריךְ , דֹורֹותלְ  ּצָ ׁשֶ יס־רֹוןְס ֶח  ּבוֹ  ְוֵיׁש , ְוׁשּוב ׁשּוב ְוָלֵתת ָלֵתת ּכְ ִמיִדין ּכִ ִס  ּתְ , ְדָרןּכְ
ָחד ֵזרּוז ָצִריךְ  ֶזה־ַ�ל ּסָ ". ְמי$ ךְ  מֹוִכיַח  יֹוןְוַהּנִ ל, ּכָ ּקַ ים יֹוֵתר ׁשֶ ל ְלִעּתִ  ְלַקּבֵ

רּוָמה ֵלם ְלִבְנָין ּתְ ר, ׁשָ ל ׁשֹוְטפֹות ְלהֹוָצאֹות ֵמֲאׁשֶ   .ֶחֶסדוָ  ּתֹוָרה דֹותמֹוְס  ׁשֶ
�  

ֲחטּו ֶאת ר ִיׁשְ ְמקֹום ֲאׁשֶ ֲחטּו ֶאת־ּבִ ם ־ָהעָֹלה ִיׁשְ   ) ז, ב(ָהָאׁשָ

ָהָיה ׁשֶ י ּכְ לִּ ר לֶ וּ גָר  הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ ֵני ֲחֵבָריו ִעם ַיַחד בׁשַ יָ , ָקָטן ֶיֶלד יׁש ִמּקַ  לוֹ יגִּ  ּבְ
ד ִלְפֵני ת ַ�ל ְוָחְזרוּ , ַהְמַלּמֵ ָרׁשַ בּוַ�  ּפָ ָ ָר , ַהׁשּ רּוׁש  ִעם ַיַחד, ַצו תׁשַ ּפָ ִ ַר  ּפֵ . י"ׁשּ

יעוּ  ִהּגִ ׁשֶ ְלִמיִדים ָקְראוּ , ֶזה ְלָפסּוק ּכְ ְבֵרי ֶאת ַהּתַ ִ ַר  ּדִ ה: "י"ׁשּ ִחיטֹות ָלנוּ  ִרּבָ  ׁשְ
ה ּמָ  ְלִפי, ַהְרּבֵ ִצּבּור םָאׁשָ  ִצינוּ ׁשֶ ֲחטוּ 'ר ַמ ֱא , נֶ ּבְ ים 'ִיׁשְ ָבִרים ְלִמְקָרא". ַרּבִ  ַהּדְ

ד ִעירֵה  עוּ : "ְוָאַמר ַהְמַלּמֵ ה ָלֶכם ּדְ ּזֶ ן ׁשֶ ִנים ִעּדָ ֲאִני ְוִעּדָ ה ׁשֶ ֶ ִדְבֵרי ִמְתַקׁשּ  ּבְ
ִ ַר  ה, ֵאּלוּ  י"ׁשּ ֲה . םָמ לְ הוֹ לְ ִלי  ְוָקׁשֶ  ָאנוּ  ְוֵאין, ָיִחיד ַרק ֵמִביא םָאׁשָ  ןָקְרבַּ  ֵריׁשֶ

ּבּור מֹוְצִאים ּצִ ַמע". םָאׁשָ  ןָקְרבַּ  ָיִביא ׁשֶ ָטן הוּ ִליָּ ֵא  ׁשָ ָבר־ֶאת ַהּקָ ד, ַהּדָ ק ּוִמּיָ  ִזּנֵ
ָבר ְמֹפָרׁש  לֹאֲה וַ : "ְוָאַמר ֵסֶפר ַהּדָ ים ֶ�ְזָרא ּבְ ִעּתִ ּלְ ּלוֹ  םָהָ�  ִהְקִריב ׁשֶ  ןָקְרבַּ  ּכ$

ֲהֵרי, םָאׁשָ  ךְ  ׁשֶ נוּ  םׁשָ  ֶנֱאַמר ּכָ ּתְ יֶהם ְלהֹוִציא ָיָדם 'ַוּיִ ִמים ְנׁשֵ  צֹאן־ֵאיל ַוֲאׁשֵ
ָמָתם'־ַ�ל ַהְינוּ , ַאׁשְ יּ  ּדְ ֵביוֹ ׁשֶ ַלִים ׁשְ ַרת םָאׁשָ  ֵהִביאוּ  ְירּוׁשָ  ַ�ל ֲ�ֹוָנם ְלַכּפָ

אוּ  ׂשְ ּנָ ים ׁשֶ ּתֹוֵמם". תוֹ יּ ִר כְ נָ  ָנׁשִ דַהְמלַ  ִהׁשְ ׁשּוָבתוֹ  עַמ ׁשֵ לְ  ּמֵ ְפִליָאה ּתְ ל ַהּמַ  ׁשֶ
ְלִמיד ל ְלָאִביו זֹאת רּפֵ ְלַס  ּוִמֵהר, ַהּתַ י, אָק וּ נּ יַּ ַה  ׁשֶ ּנֹוַדע. ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ָבר ּוְכׁשֶ  ַהּדָ

ִעיר ְמרוּ , ּבָ ם ּגָ ּלָ אוּ  רֹאֶמ  ּכ$ י, ְוִנּבְ ֶלד ָ�ִתיד ּכִ דֹול ִלְהיֹות ַהּיֶ ּתֹוָרה ּגָ  יףְלהֹוִס  ֵיׁש . ּבַ
ךְ ־ַ�ל ַ�ל, ּכָ ּבַ ִמיָמה ּתֹוָרה" ׁשֶ ְפָלה בַת כָּ " ּתְ ּנָ ִדְבֵרי רֵפ סוֹ ־ָטעּות ׁשֶ ִ ַר  ּבְ  ְוֵיׁש , י"ׁשּ
ּלֹא ְלִפי: "ןּקֵ ְלַת    ן.וּ ּק ּתִ בַּ  ךְ צֶֹר  ֵאין", אּוָלם ְלִפי ִסּפּור ֶזה ִצּבּורבְּ  םָאׁשָ  ִצינוּ ָמ  ׁשֶ

  

ָניו ֵלאֹמר ־ַאֲהרֹן ְוֶאת־ַצו ֶאת ְמָפֵרׁש  - )ו, ב(ּבָ
ִ ַר  א ַצו ֵאין, י"ׁשּ ד, ֵזרּוז ׁשֹוןלְ  ֶאּלָ . ּוְלדֹורֹות ִמּיָ

י ָאַמר יֹוֵתר, עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ תּוב ָצִריךְ  ּבְ ֵרזְלזָ  ַהּכָ
ׁש  קֹוםָמ ּבְ  ּיֵ יסְס ֶח  ּבוֹ  ׁשֶ אן ֵיׁש  זֶמ ְוֶר . רֹון־ּכִ ּכָ
ֲח לַ  ָבהּמַ ִריָכה ׁשָ ּצְ ִמיָרה ׁשֶ ֲהֵרי, ְיֵתָרה ׁשְ ָאר ׁשֶ ׁשְ

ים יס יןֵמֵ�  ָלֶהם ֵיׁש  ַהחּוׁשִ ֹוֵמר ּכִ , ֲ�ֵליֶהם ַהׁשּ
גֹון ה ּכְ ה ַהּפֶ ּסֶ ְ ּבַ  ַהְמכ$ ִיםּבָ  ֵ&יַנִים, ָפַתִיםׂשּ , ַ&ְפַ&ּפַ

רׁשֶ  ְוָהֹאֶזן ּה  ֹכףלָ  ֶאְפׁשָ ֶאת אּוָלם, היָ ְל ָהַא  ֶאת ּבָ
ֲח  ַהִהְרהּור ָבהְוַהּמַ א ֹכףלָ  הּמֶ בַּ  ֵאין ׁשָ ֹכַח  ֶאּלָ ּבְ

רּות,  ּבְ ן ּוְלָכךְ ַהִהְתּגַ ּוֵ י ִהְתּכַ ְדָבָר  עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ יוּבִ
יֹוֵתר ּבְ יֶּ  קֹוםָמ ּבְ  ֵרזְלזָ  ָצִריךְ  ׁשֶ יסְס ֶח  ּבוֹ  ׁש ׁשֶ , רֹון־ּכִ

ַהְינוּ  ֵאין קֹוםָמ ּבְ  ּדְ יס לוֹ  ׁשֶ י ְוהּוא, ַכּסֹותוֹ ְל  ּכִ ַרּבִ
ַ�ל עֹוןְמ ׁשִ  ֲאָמר ּבַ ֵאין ,ׁש ָר ְד ּמִ בַּ  ַהּמַ הָהעֹוָל  ׁשֶ

ָאה א ּבָ ב ַ&ל ֶאּלָ  )מתוקים מדבש(. ִהְרהּור־ַהּלֵ
�  

ִתיב -  )שם( זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה ִהוא ָהעָֹלה הּוא ּכְ
הִא  נֹוָטִריקֹון, ִהיא ְוָקִריָנן ָ ֵ ַה  ְרַאתיִ  ׁשּ ְוִהיא, םׁשּ
ַהְינוּ  ָהעֹוָלה ּלָ  ִהיא ּדְ (& ים הַהּמְ ׁשִ ּנָ ֱאַמר, ּבַ ּנֶ ׁשֶ

ה ָ ל ִהיא ִיְרַאת־ה' ִאׁשּ  )כמראה הבזק(. ִתְתַהּלָ
�  

ַח ַה ־לַ& ָהֵאׁש וְ  ְזּבֵ י -  )ו, ה( וֹ בּ ־ּוַקדּת ּמִ בֹות ָראׁשֵ ּתֵ
י, ּתֹוֵ&ָבה ל ּכִ ֶאה ּכָ ְתּגָ ֵאׁש  ִנּדֹון ַהּמִ ִפי, ּבָ ֱא  ּכְ ּנֶ ַמרׁשֶ

ֵלי  ִמׁשְ ַבּה־ֵלבה' ּתֹוֲ&ַבת ּבְ ל־ּגְ  )להניח ברכה(. ּכָ
�  

ִמיד ּתּוַקד ַ&ל ה־ֵאׁש ּתָ ַח לֹא ִתְכּבֶ ְזּבֵ -  )ו, ו( ַהּמִ
אן ֵיׁש  זֶמ ֶר  ֶרתַה  ֹוָרהּת ַל  ּכָ ֶ , ָהָאָדם ֹותִמדּ  ְמַיׁשּ

ֵ בַּ  ַהּתֹוָרה ִנְקֵראת ְוָלֵכן יָרה םׁשּ ֱאַמר ׁשִ ּנֶ בוּ ְת כִּ  ׁשֶ
יָרהַה ־ֶאת ָלֶכם ִ ה ׁשּ ָרה אֹוִתּיֹות, ַהּזֶ ּוְבֹכַח , ְיׁשָ

ׁשּוָלה ַהּתֹוָרה ֱאַמר ֵאׁש לָ  ַהּמְ ּנֶ ֲהלֹוא ֹכה ְדָבִרי  ׁשֶ
ֵאׁש  ר, ּכָ ֶצר ֶאת ַח צֵּ נַ לְ  ֶאְפׁשָ ׁש "ֵא . ַרעָה  ַהּיֵ

ִמיד, ִאְמָרֶתךָ ־ַ�ל ֹנִכיָא  שׂ ׂשָ  נֹוָטִריקֹון ּתָ
ֹוָרהּת  ךְ ֶר ּדֶ , דאֹ ְמ  ֲ�ֹמליַ  ֹוָרהּת  ךְ ֶר ּדֶ  נֹוָטִריקֹון

רֹותיְ  ּדֹותִמ  ֹוָרהּת  ךְ ֶר ּדֶ , ֹאדְמ  ְתִמידיַ  ְוֵכן, ׁשָ
לּתְ  בֹות יְוסֹוֵפ . ַקְטֵרגְמ  אהוּ ּדְ  ֶצריֵ  ַבּטֵ דּתּוַק  ַהּתֵ
ְזבֵּ ־לַ�  ה הבֶּ כְ ִת  אלֹ  ַח ַהּמִ ִגיַמְטִרּיָ ֶנֶגד ח"מ ּבְ ּכְ
י, ּתֹוָרה ינֵ יְ נְ ִק  ח"מ בֹותַה  ְוָראׁשֵ ִגיַמְטִריָּ  ּתֵ ִעם  הּבְ

ה ָהאֹוִתּיֹות  )פניני שבח(. ּתֹוָרה ןְניַ ְלִק  ִיְזּכֶ
�  

םָה ֹוַרת ּת זֹאת וְ  יםָק ֶדׁש קֹ  ָאׁשָ י  ָראׁשֵ  -  )ז, א( ָדׁשִ
בֹות ה ַהּתֵ ִגיַמְטִרּיָ ִמילּות ְוֵכן, ּתֹוָרה ּבְ , ָסִדיםֲח  ּגְ

י ֵניֶהםבִּ  ּכִ מֹות יםלִ ָח ְמ נִ  ׁשְ  )מתוק לחכי(. ָהֲאׁשָ
�  

ל י ּכָ ְפָסִחים - )ז, כה( ֶלבֹאֵכל ֵח ־ּכִ ְרׁשוּ  ּבִ ל"ֲחזַ  ּדָ
אֹוִתּיֹות ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , ֵ&ירּובוֹ  ְלַרּבֹות ּלּוי ּבְ ל ַהּמִ ׁשֶ
ֵתַבת י ּבְ ל ּכִ עֹוֶלה, ד"ֶמ לָ  ף"כָּ  ד"יוּ  ף"כָּ , ּכָ ׁשֶ
ִמְניַ  ה ד"רצ ןּכְ ִגיַמְטִרּיָ  )בית מאיר(. ֵ&ירּובוֹ  ּבְ

  זתשע"שבת הגדול, י"ב באדר  -פרשת צו     
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  זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה

ָרֵאל ֶאֶרץ ֵאין ַלִים ְוֵאין ִנְקֵנית ִיׂשְ א -  ִנְבֵנית ְירּוׁשָ ַלִים ָהָאֶרץ ִהיא ֲחִביָבה אּוָלם, ּסּוִריםיִ בְּ  ֶאּלָ  ִוירּוׁשָ
ֶניָה  ַ�ל ִלים ְוֵהם, ּבָ ִבְנָיָנּה  ְורֹוִאים ְוזֹוִכים, ַאֲהָבהבְּ  ַצֲ�ָרם ֶאת ְמַקּבְ כּוַנת ַאף. ּבְ  ִרים'ָ� ׁשְ  'ֵמָאה ׁשְ
ְתָתה, ֲ�ִטיָרהַהּמַ  ְרֵ�ָלה ִמּכֹוס ׁשָ ָרה ַהּתַ ֶחְבֵלי ְוִהְתַיּסְ ים ֵלָדה ּבְ ָמה ַ�ד, ָקׁשִ ּקָ  ַאַחד. ְלִאיׁש  ְוָהְיָתה ׁשֶ

ֹאָר  ּווּ  יםיִּ גִ ָר ּטְ ַה  עֹותַהּמְ ּלִ כּוָנה ֶאת ׁשֶ ְ ֵר  ַהׁשּ יתּבְ ל תוֹ יגָ ִר ֲה  ָהְיָתה, ּה ָד ְס וָּ ִה  אׁשִ  ֵביִמּתֹוׁשְ  ָצִעיר ַאְבֵרךְ  ׁשֶ
כּוָנה ְ ָ�ָלה, ַהׁשּ ָקְרבַּ  ׁשֶ ִמיָמה העֹולָ  ןּכְ ַ  ְלַמַ�ן ּתְ ׁשּ מוֹ  תְקד$ ַר  ׁשְ   .ָרֵאלִיׂשְ  ֶרץֶא  חִמְזבַּ  ַ�ל ָדמוֹ  הצָ ְמ נִ וְ , ךְ ִיְתּבָ

ֵליל ֵאַרע ָהָאסֹון בַּ  ּבְ ִניָסן ג', ֹקֶדׁש ־תׁשַ ִנים ֶזה ָהָיה. א"תרמ ּבְ כּוַנת דוּ ּס יִ  רְלַאַח  ְספּורֹות ׁשָ  'ֵמָאה ׁשְ
ר, ִרים'ָ� ׁשְ  ֲאׁשֶ כּוָנה ּכַ ְ ַ�ְרָ�רָ�ְמָדה  ַהׁשּ ֶאְמַצע ֲ�ָרָבהבָּ  ּכְ ר ּבְ יָקהַ� ָה  ֵמָהִעיר ַהְרֵחק, ֵמםׁשָ  ִמְדּבָ בָּ  ּתִ  ּה ׁשֶ

ז ּוב רִעּקַ  ִהְתַרּכֵ ׁשּ רּוִצים ָה יֶר ָ� ׁשְ  ְוַאף, ַהּיִ הגַ ֲה  ְללֹא ּפְ ִבים. ּנָ ימוּ  ָהִראׁשֹוִנים ַהּתֹוׁשָ ִהְסּכִ ַ�  ׁשֶ ּקֵ ּתַ  ְלִהׁשְ
כּוָנה ְ ׁשּ בוּ , ּבַ ים ֶנְחׁשְ ֲאָנׁשִ יִצים ּכַ נ$  ץַר ׁשָ  ָהֵאזֹור ןכֵּ ׁשֶ , תַח  ְללֹא ָהֲ�ׂשּוִיים ַאּמִ ל יֹותְפ ּכְ  ִביםְר ַ�  ְדִדיםׁשוֹ  ׁשֶ

ם, ִניםָפ ־יזֵּ ַ�  ּגַ ְלטֹון ׁשֶ ִ יַהּת$  ַהׁשּ ִבים. ָלֶהם ָיֹכל לֹא ְרּכִ ל יוָת רוּ ׁשֵ  ֶאת ְכרוּ ׂשָ  ַהּתֹוׁשָ כּוַנת ַ�ְרִבי רֵמ וֹ ׁש  ׁשֶ ְ  ִמׁשּ
ב, יםבִּ ַר גְ ּמ$ ַה  ׁשַ ּיָ ַ�ר ׁשֶ ׁשַ כּוָנה ּבְ ְ ֶביָה  ַ�ל ְוֵהֵגן ַהׁשּ ֹוְדֵד  יֹוׁשְ ַ . ַלְיָלה יִמׁשּ תַהׁשּ ְרׂשָ  ּבָ ָבר ֶזה הּפָ ָנֶפיָה ־ֶאת ִמּכְ  ּכְ

כּוָנה ַ�ל ְ ִעיָרה ַהׁשּ ִבים, ַהּזְ ַ�ּטִ  ְוַהּתֹוׁשָ ָבר יםַהּמְ בוּ  ּכְ ת רְלַאַח  ְלֵביָתם ׁשָ ִפּלַ ת ֵליל ּתְ ּבָ ִית. ׁשַ  ָהִראׁשֹון ַהּבַ
כּוָנה ְ ׁשּ יתוֹ  היָ ָה , ּבַ ל ּבֵ ַדְלָיה ר' ׁשֶ ְקָרא, רֶק בֶּ  ּגְ ּנִ ן ׁשֶ אֹוֶפה ְמַלאְכּתוֹ  םׁשֵ ־ַ�ל ּכֵ ַדְלָיה ר' .ּכְ  ןוֹ סָח  ִאיׁש  ָהָיה ּגְ

יר ּכַֹח ־ּוַבַ�ל י ַ�ל לָט וּ מ ָהָיה ּומֹוָראוֹ , ַאּדִ ר, ְזרֹועוֹ  תַנַח  ֶאת לוּ ַהלָּ  ָטֲ�מוּ  ַאַחת לֹא. ָהֵאזֹור ַ�ְרִבּיֵ  ְוַכֲאׁשֶ
בגַּ  ָהָיה ּנוּ  יֹוֵצא היָ ָה , ְלָיָדיו נֹוֵפל ּנָ י ץלָ ְח נֶ וְ , ןְוַ�יִ  ןׁשֵ בְּ  ִמּמֶ ֹקש9ִ עֹור ּבְ יו־ּבְ ּנָ אֹוָתּה . ׁשִ ָ�ה ּבְ ַדְלָיה ר' ֵהֵסב ׁשָ  ּגְ

ת ּדַ ת ִלְס�$ ּבָ ַ ֶלת ִנְפְרָצה ּוְלֶפַתע, ַהׁשּ ְדִוי־ַ�ְרִבי ָ�ַמד ַתחּפֶ בַּ . ַהּדֶ כּוַנת יבֵ ִמּתֹוׁשְ  לָפ ׁשָ  ּבֶ א ׁשְ ר ִליְפּתָ  ֲאׁשֶ
ַמֲ�ַר  ַלִים בּבְ ֹחרֹות ֵ�יָניו. ֵאיָמה ילִט ּוֵמ  יתִמ צְ ַמ  הוּ ֵא ְר ּוַמ , ְירּוׁשָ ְ ַגֲחֵלי וּ ָיְקד ַהׁשּ ָניו, ֵאׁש  ּכְ  תקוֹ לָּ צ$ ְמ  ָהיוּ  ּפָ

ְגיֹון יונָ ְת ָמ  ְוַ�ל, תרוֹ ָח ׁשְ ּומ$  ָחז ּפִ ׁשְ ַדְלָיה ר'. מ$ ע ּגְ ֹוֵדד הְלַמְרֵא  ְלֶרַגע ִנְרּתַ יתוֹ ־ּוְבֵני, ַהׁשּ ְרצוּ  ּבֵ יָלָלה ּפָ  ּבִ
ֵ  הּוא אּוָלם, ֵאיָמה ֵמרֹב ֵני ֶאת םּדֵ ְלַק  ְוֶנֱ�ַמד ַמֵהר ִחיׁש  תִהְתַ�ׁשּ ַדְלָיה ר'. ָרָ�הָה  ּפְ ֹאֶמץ רִהְתַאזֵּ  ּגְ , בַר  ּבְ
ה ֹוֵדד ֶאת ִלְגרֹר ְוִנּסָ ֵדי, ַהחּוָצה ַהׁשּ כּוָנה ׁשֹוֵמר לֶא  ְלהֹוִליכוֹ  ּכְ ְ א, ַהׁשּ ַה  ֶאּלָ הׁשֶ יט ּלָ נּות ִהּבִ ְרַ�ְבּתָ  ַ�ל ּבִ

ְלָחן $ ַאְכֵלי ִלְזלֹל ְוֵהֵחל, ךְ וּ רָהָ�  ַהׁשּ ת ִמּמַ ּבָ ַ ְראֹותוֹ . ַהׁשּ ךְ  ּבִ ַדְלָיה ר' ֵהֵחל, ּכָ יׁש  ּגְ מוֹ  לוֹ  ְלַהּגִ  ַמֲאָכִלים ָיָדיו ּבְ
בַ , ׁשֹוִנים יַ�  ְקׁשוֹ ּבְ ָכךְ  ְלַהְרּגִ ט רּוחוֹ ־ֶאת ּבְ ּלֵ ּתַ ּתוֹ  ִמֲהָרה ּוֵביְנַתִים, ּלּותַק בְּ  ָ�ָליו ּוְלִהׁשְ ל ִאׁשְ ַד  ר' ׁשֶ  ְלָיהּגְ

פוּ  ְמֵהָרה ַ�ד .ְזָרהֶ�  ְזִעיקְלַה  ל ִהְתַאּסְ ִבים ּכָ ַ�ּטִ  ַהּתֹוׁשָ ָהיוּ  יםַהּמְ ְ בַּ  ׁשֶ ִית ִביבְס  כּוָנהׁשּ  םֵמֶה  ִדיםַוֲאָח , ַהּבַ
כּוָנה ׁשֹוֵמר ֶאת ןּמֵ זַ לְ  ִמֲהרוּ  ְ ר אּוָלם, ָהַ�ְרִבי ַהׁשּ ֲאׁשֶ ב הוּ אוּ ָר , הוּ אוּ צָ ְמ  ּכַ ֵלט וּ ַמֲהר. "ְורֹוֵ�ד יֹוׁשֵ "! ְלִהּמָ
ֹוֵמר ֲאֵליֶהם ָקָרא ן, "ַהׁשּ ּכֵ נ$  ׁשֶ ל הָמ לֵ ׁשְ  ְפָיהּכְ ל ִמְתּכֹוְנִנים ִביםְר ַ�  ׁשֹוְדִדים ׁשֶ  ְוֵהם, יֶכםלֵ ֲ�  ְלִהְתַנּפֵ

ָבר ִנְמָצִאים כּוָנה יֵמֲאחֹוֵר  ּכְ ְ ד ַהׁשּ ִבים־ַ�ל ָנְפלוּ  ְוֵאיָמה ַחדּפַ ". בָר ֲ� ַמ  ִמּצַ  ְלַהְפִציר ִמֲהרוּ  ְוֵהם, ַהּתֹוׁשָ
יָקה ִעירָה  ֶאל ָלרּוץ רֵמ וֹ ׁשּ בַּ  ֵדי ָהַ�ּתִ ל ָהָיה לֹא אּוָלם, ְזָרהֶ�  ְזִעיקְלַה  ּכְ ְרָחק ןכֵּ ׁשֶ , ךְ כָ לְ  ִסּכּוי ּכָ  ָהָיה ַהּמֶ

דֹול י ּגָ עֹוד ָהִעיר ֵריֲ� ׁשַ  יםלִ ָ� נְ נִ  ָהיוּ  ָיִמים ּוְבאֹוָתם, ִמּדַ ֹמֶרת ַ�ד ֶ�ֶרב ִמּבְ א ְוֵאין יֹוֵצא ֵאין, ַהּבֶֹקר־ַאׁשְ   . ּבָ

יק ַאךְ  ֵנס ָהַ�ְרִבי רֵמ וֹ ַהׁשּ  ִהְסּפִ ל ְלֵביתוֹ  ְלִהּכָ ַדְלָיה ר' ׁשֶ ֹוֵדד וְ , רֶק בֶּ  ּגְ לַהׁשּ ד ָ�ָליו ִהְתַנּפֵ ֲחַמת ִמּיָ  ּבַ
ֶטֶרם עֹוד. ַ�םזַ  יק ּבְ ת רֵמ וֹ ַהׁשּ  ִהְסּפִ ֵ ֹוֵדד ּבוֹ  ָנַ�ץ ָברכְ וּ , ְלִהְתַ�ׁשּ  ִהְכִריעוֹ  ַאַחת ּוִבְדִקיָרה, נוֹ יוֹ גְ ּפִ  ֶאת ַהׁשּ

ד. ַאְרָצה ן רְלַאַח  ִמּיָ ל, ִמּכֵ ֹוֵדד ִהְתַנּפֵ ֱאָסִפים ַ�ל ַהׁשּ עֹודוֹ , ַהּנֶ  ֶאת ַ� צֹ ְפ לִ וְ  ִלְדֹקר ְוֵהֵחל, נוֹ יוֹ גְ ִפ בְּ  ְמַנְפֵנף ּבְ
ִבים ּסוּ  ַהּתֹוׁשָ ּנִ ט ׁשֶ ּלֵ ּתַ ְרָצה. ָ�ָליו ְלִהׁשְ דֹוָלה ְמהּוָמה ּפָ ִבים יןבֵּ ִמ  ָהֹאֶמץ ּוַבֲ�ֵלי, ּגְ ל ֶאת ִהְפִעילוּ  ַהּתֹוׁשָ  ּכָ
ֹכחֹות ַ�ד, ָהרֹוֵצַח ־ַ�ל ּכֹחֹוֵתיֶהם ּבְ ִפיםׁש$ ְמ  ׁשֶ ֲחָבִלים ְוַרְגָליו ָיָדיו ֶאת ְוַלֲ�ֹקד ְלַהְכִניעוֹ  ִהְצִליחוּ  ּתָ  ּבַ

יְנַתִים. ֵאיָתִנים ְלָחָמה ָלֶהם ָהְיָתה ּבֵ ִית ַהּמִ ר, ּוִמחּוץ ִמּבַ ֲאׁשֶ ֹוְדִדים תיַ ְפ נ$ כְּ  ּכַ ָתה ַהׁשּ ל ִנּסְ  ַ�ל ְלִהְתַנּפֵ
כּוָנה ְ ה ַהׁשּ ַטּנָ ִבים אּוָלם, ַהּקְ ָבר ַהּתֹוׁשָ ּכְ ְזֲהרוּ  ׁשֶ עֹוד ה$ ָנה ַ�ל מֹוֵ�ד ִמּבְ ּכָ פּוָיה ַהּסַ  ןכֵ ָה  ָ�ְמדוּ , ַהּצְ
א. אֹוָתם ַח ּוְלַהְבִרי ַהַהְתָקָפה ֶאת ֲהדֹףלַ  ִהְצִליחוּ  ִיםַמ ׁשָ  יּוְבַחְסֵד , ִלְקָראָתם ָאז ֶאּלָ . ָהָאסֹון ֵאַרע ׁשֶ

ַמ  ֲ�ָרָכה ךְ ֲהלַ ּבְ ׂשּוֶמת הָח ּסְ ה$ , ַהּמַ ב ּתְ ֹוֵדד ַהּלֵ הְוַה , דוּ ֶהָ�ק ֵמַהׁשּ ְחֵרר ִהְצִליַח  ּלָ ּתַ . ַהֲחָבִלים תיַת ִפ כְּ ִמ  ְלִהׁשְ
ֲאָבק ינוֹ  ַהּמַ ִבים ְלֵבין ּבֵ ׁש  ַהּתֹוׁשָ ֲא  ךְ ּוְבַמֲהלַ , ֵאפֹוא ִהְתַחּדֵ ׁש  ָבקַהּמַ ּדָ  ֶאת ִלְתֹקַ�  ָהרֹוֵצַח  ִהְצִליַח  ַהְמח$

ַרְגלוֹ  נוֹ יוֹ גְ ּפִ  ל ּבְ ִבים ַאַחד ׁשֶ ִעיִרים ַהּתֹוׁשָ ה ְוִלְדֹקר, ַהּצְ לֹש9ָ ִבים ׁשְ ְדַק  ָהַאְבֵרךְ . נֹוָסִפים ּתֹוׁשָ ּנִ ַרְגלוֹ  רׁשֶ , ּבְ
דֹוׁש  היָ ָה  י ַהּקָ ָרֵאל ַרּבִ ים ִיׂשְ ל ְיִחידוֹ  נוֹ בְּ , ד"הי םיְ וֹ בּ נְ יְ ׁשֵ  ַחּיִ י ׁשֶ כּוַנת יֵד ּסְ יַ ּמְ ִמ  םיְ וֹ בּ נְ יְ ׁשֵ  ֵמִאיר ַרּבִ י ׁשְ ּתֵ  'ּבָ

יָקהַ� ָה  ִעירבָּ  ַמֲחֶסה' יךְ  תוֹ יָ� צִ ּפְ  ְוַלְמרֹות, ּתִ ֵדי דֵד וֹ ׁשּ בַּ  ְלֵהָאֵבק ִהְמׁשִ יל ּכְ ִבים ֶיֶתר ֶאת ְלַהּצִ . ַהּתֹוׁשָ
ִמים קבַ ֲא ַמ  ָ�ה ךְ ׁשַ ִנְמ  ַהּדָ ה ׁשָ ּכָ ָרֵאל יַרבִּ  רִנְדַק  ּובְוׁש , ֲאר$ ים ִיׂשְ ַ�ם, ַחּיִ ֹוֵדד, עוֹ רוֹ זְ בִּ  ְוַהּפַ  ִהְצִליַח  ַאף ְוַהׁשּ

ֵלט הּוא ְלִהּמָ ׁשֶ צּוַ�  ּכְ ה ּפָ י. ָקׁשֶ ָרֵאל ַרּבִ ים ִיׂשְ ְצֵ�י ִנְפַצע ַחּיִ ַתת מוֹ ּדָ , ָמֶות־ּפִ ִמים ּוִבְתָנֵאי, רְוִנגַּ  ׁשָ  ָהֵהם ַהּיָ
ה לֹא ׁשָ ּגְ ְבָ� . ְראּוָיה ְרפּוִאית ְזָרהֶ�  לוֹ  ה$ דֹוׁש  ֶנֱאַבק ָיִמים הׁשִ ֶות־ַמר ִעם ַהּקָ ִניָסן ד"ּוְביוּ , ַהּמָ , א"תרמ ּבְ

ָמתוֹ  ָ�ְלָתה הֹוָרה  ִנׁשְ ַמְיָמהַהּטְ ָ הּוא, ַהׁשּ ׁשֶ ֵביתוֹ  מֹוִתיר ּכְ בּוָרה ַאְלָמָנה ּבְ ָ�ה ׁשְ ים ְיתֹוִמים ְוַאְרּבָ   . ַרּכִ

ַלִים יבֵ ׁשְ ּתוֹ  ֶאת ִזְעַזע בָ� ְת נִּ ַה  ָהֶרַצח ּמֹוֵט  ְוִכְמַ�ט ְירּוׁשָ ּוב ֶאת טׁשֶ ׁשּ  ָהיוּ . חֹומֹותלַ  ִמחּוץ הּוִדיַהיְּ  ַהּיִ
ימוּ  ֶהֱאׁשִ י ֶאת ׁשֶ ד, ן"ַר ֲה בַּ  ַזְלָמן ַרּבִ כּוָנה ְמַיּסֵ ְ הּוא, ַהׁשּ ן ׁשֶ ִבים ֶאת ְמַסּכֵ יֶהם ֶאת ּוַמְפִקיר ַהּתֹוׁשָ  ְוַאף, ַחּיֵ

י ַ�ל ךְ ֶיְרבַּ אוֹ  ֵמִאיר ַרּבִ ַלּפָ  ַ�ןָט ", ִביָנה יִאְמֵר " ּבַ ֵכן ויּכְ ּתָ ּיִ ָ�ָליו ׁשֶ ֵדי ֲ�רּוָפה ֶ�ְגָלה ְלָהִביא ׁשֶ  ַ�ל רּפֵ כַ לְ  ּכְ
דֹוׁש  ְרִציַחת י אּוָלם ,ַהּקָ יב ַזְלָמן ַרּבִ ֵאין, לוֹ  ֵהׁשִ ַלִים ׁשֶ כּוַנת ף'ַא וְ , ֲ�רּוָפה ֶ�ְגָלה ְמִביָאה ְירּוׁשָ  ֵמָאה ׁשְ

ַלִים יםִר ָ� ׁשְ  סֹופוֹ ... ִהיא' ְירּוׁשָ ל ּבְ ָבר־ׁשֶ רוּ , ּדָ ּבְ ֵני ִהְתּגַ ַלִים ּבְ ר ָהָאסֹון ַ�ל ְירּוׁשָ כּוָנה .ַהּמַ ְ ָחה ַהׁשּ ּתְ  ִהְתּפַ
ַמךְ  ַ�ְצמוֹ " ִביָנה יֵר ְמ ִא "ָה  ְוַאף ,ִתְפֶאֶרתלְ  ּה  ּתָ ת ְנָדָבה ְוֵהִרים ּבָ ית ִלְבִנּיַ ֶנֶסת־ּבֵ דֹול ַהּכְ  ַאֲחֶריָה  .ּה בָּ ׁשֶ  ַהּגָ

כּונֹות ְוִנְבנוּ  ָצצוּ  ַלִים, נֹוָספֹות ׁשְ ה ִוירּוׁשָ ְדָלה ַהֲחָדׁשָ ָמה ּגָ ן, ָאָדם ֹצאן הָא לְ ּוָמ  ְוִהְתַ�ּצְ � .ְוַיַ�ְצמוּ  ְרּבוּ יִ  ּכֵ

  
  

י ְטִריָמ  ַרּבִ א ִמּסְ "ל ַלְנּדָ ַכי ִזיְסִקיְנד ֶסּגַ ל"ַזּצַ  ְרּדְ

ִניָסן תרט"ו ַהִהּלּוָלא ְליֹום  י"ב ּבְ
  

ְלִמיָדיו ֵלידוֹ ִמגְּ  ל ּתַ י ׁשֶ ְטֶרִליְסק אּוִרי ַרּבִ  ּה בָּ ַר , ִמּסְ
ל ת ׁשֶ  ברֹ ֲ� ּובַ , בַל יְס נִּ ֶט ְס בִּ  ד"ְוַרֲאבַ  יןִט ׁשְ ְר וּ בּ  ְקִהּלַ

ַ�ל יִר ְט ְס  ד"ַרֲאבַ  ָיָמיו ַנת נֹוַלד. ִנְקָרא ָמּה ׁשְ ־ׁשֶ ׁשְ  ּבִ
י ְלָאִביו ה"תקמ א  הש9ֶ מֹ  יֹוֵאל ַרּבִ  בגוֹ לוֹ גְּ ִמ ַלְנּדָ

ָהָיה יק ִאיׁש  ׁשֶ ַ�ת, ַצּדִ ְרחוּ  תוֹ יָ וָ לְ  ּוִבׁשְ  ֵמַ�ל ּפָ
תוֹ  ְנעּוָריו. ְקבּוָרתוֹ  ַ�ד הווּ וּ ּלִ ׁשֶ  יםבִּ ַר  עֹופֹות ִמּטָ  ּבִ

י ָלַמד י ִמּפִ ַ�ל יָסאִמלִּ  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ת ּבַ ַ�ת' 'ַחּוַ  ּדַ
ט' תיבוֹ ִת 'נְ וּ  ּפָ ׁשְ נּותבָּ  ׁש ּמֵ ְלׁשַ  יכוֹ ִמ ְס ִה  ְוהּוא, ַהּמִ . ַרּבָ

ת ִעם ּוָאיוִנׂשּ  רְלַאַח  י ּבַ אֹוִמים ֵסףיוֹ  ַאְבָרָהם ַרּבִ  ּתְ
ֱאָצֵאי, יןִט ׁשְ ְר וּ בּ ִמ  יָקיֹון ְצִבי םכַ ֶהֲח  ִמּצֶ יוֹ  ְוַהּקִ , ָנהּדְ

ל נוֹ ּתָ ח$ ּוְמ  ַ�ת' תוַּ 'ַח ַה  וֹ בּ ַר  ׁשֶ ָרף ֶאל ָנַסע, ּדַ ָ  ַהׂשּ
ְטֶרִליְסק בוֹ  ְוהּוא ִמּסְ ָהָיה ַ�ד ְמֹאד ִחּבְ ן הוּ נֵּ כַ ְמ  ׁשֶ  ּבֵ

ָמתוֹ  ָ�ָליו ְוָאַמר, ֶנְחָמד ׁשְ ּנִ ַ�ל תַמ ׁשְ נִ  ִהיא ׁשֶ  ּבַ
ים בּוׁשִ מוֹ  ִנְקָרא ְוָלֵכן ַהּלְ ׁשְ ַמע ּוֵמָאז. ּבִ , זֹאת ׁשָ

תֹוַרת ַבקּדָ  ים ַ�לבַּ  ּבְ בּוׁשִ ב ְוָטַרח ַהּלְ ֵ ָבָריו ֶאת ְלַיׁשּ  ּדְ
תּוִמים ִטיַרת רְלַאַח . ַהּסְ ָרף וֹ בּ ַר  ּפְ ָ י לֶא  ָנַסע, ַהׂשּ  ַרּבִ

ֶרּמִ  ֵמִאיר לַ ִמּפְ י ןיׁשְ ָרֵאל ְוַרּבִ  ֶאת. ֵמרּוִז'ין ִיׂשְ
ל יִר ְט ְס בִּ  תוֹ נוּ בָּ ַר  לּות ְלַאַחר ִקּבֵ ּדְ ּתַ  יַרבִּ  וֹ בּ ַר  ִהׁשְ

 ליזִ נְ ֶ�  רׁשֵ ָא  יְלַרבִּ  עּדַ וַ ִהְת  םְוׁשָ , ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ ִמ  ֵמִאיר
ָהָיה ירִמ זְ צוּ  אֹונֵ  ֶאָחד ׁשֶ ל, ַהּדֹור יִמּגְ ּדֵ ּתַ  ֵארבָ לְ  ְוִהׁשְ

ְרֵכי ֶאת ְלָפָניו ָגה תוֹ ָ� ּפָ ׁשְ ַה בְ וּ , תַהֲחִסידוּ  ּדַ  ּפָ
דֹוָלה תוֹ דוּ גְּ נַ ְת ִה  ל. ֵאֶליָה  ַהּגְ  ֹוָרהּת בַּ  ָהָגה ָיָמיו־ּכָ
הַה  דֹוׁשָ יב ּקְ ׁשּובֹות ְוֵהׁשִ ֲהָלָכה ֹותבּ ַר  ּתְ  ןֶה ֵמ , ּבַ

עֹותַהְמׁש$  ִסְפֵרי ּקָ עֹז  ָלַחם ְוֵכן, רוֹ ּדוֹ  יֵק ְס וֹ ּפ  ּבְ  ֶנֶגדּבְ
ָלה ַגענֶ  ּכָ ּפָ  ַהַהׂשְ דֹורוֹ  הׂשָ ׁשֶ  חֹומֹות תֶא  רּצֵ ּובִ  ּבְ

ְתִריס תַהֲחִסידוּ  ּה  ּכִ ְפִטיָרתוֹ . ֶנְגּדָ  ָ�ָליו ָאַמר ּבִ
ים יֵר בְ ּדִ "ַה  ְנז" ַחּיִ  רׂשַ  נוּ ּתָ ֵמִא  ִנְלַקח ַהּיֹום: "ִמּצַ

ִרים ְלדֹור ָזָכה". ַהּתֹוָרה אֹור ךְ ׁשַ ְוָח  ַהּתֹוָרה , ְיׁשָ
ָחה ָיְצָאה ּוֵמֲחָלָציו ּפָ ָרֵאל ְמֹפֶאֶרת ִמׁשְ ִיׂשְ   .ּבְ

  
ִהֹּנם, ־בהפטרת פרשת צו מוזכרת ַהֹּתֶפת אשר ְּבֵגיא ֶבן

בודת המולך לשריפת בנים ובנות באש. שהיתה במה לע
אליל המולך שעמד שם בימים ההם, היה עשוי נחושת 
וכשהיו מסיקים בו אש היו ידיו הפשוטות מתלהטות 
ועליהן היו מניחים את הילד הקרבן, וכדי להבליע את 
צעקותיו כדי שלא ישמעו הוריו את קולו וירחמו עליו, 

קום 'תופת', היו מכים בחוזקה בתופים, ומכאן שם המ
שהפך למלה המביעה אסון וזעזוע כבד, ו'הינום' על שם 
נהימת הילדים שהוקרבו, ומשתיהן נוצרו תופת וגיהינום 

ָערּו ־ִּכיכמקום ענישת החוטאים, כמו שנאמר בישעיהו "
". במדרש תנחומא מתוארת עבודת ֵמֶאְתמּול ָּתְפֶּתה

ץ המולך בצורה מורחבת יותר, ולפיה "היה עשוי חו
לירושלים וצלם היה ופניו של עגל, וידיו פשוטות כאדם 
שפותח ידיו לקבל דבר מחברו. והיו מסיקין אותו עד 

היו לו  (חדרים) שהידיים נעשין כאש, ושבעה קנקלין
היה נכנס, מי והוא לפנים מהם, ולפי קרבנו של כל אחד 

שמקריב עוף נכנס לקנקל הראשון, עז נכנס לקנקל השני, 
ל לרביעי, פר לחמישי, שור לשישי". גיא שה לשלישי, עג

הינום מוזכר כבר בספר יהושע כאחד מגבולות נחלות ־בן
וכן בימי נחמיה. הנביא ירמיהו מתנבא על גיא  ,השבטים

הינום שעומד בפתח 'שער החרסית', ורש"י מבאר ־בן
שהוא שער האשפות ששם זורקים חרסים הנשברים, 

עוונותיהם של והמקום ייהפך חלילה לגיא ההריגה על 
החוטאים. חז"ל בסוכה כתבו ששני עצי תמר נטועים שם 

מין לולבים, ועולה עשן מביניהם,  -שהם 'ציני הר הברזל' 
הינום הוא ־וזהו פתחה של גיהינום. מיקומו של גיא בן

כפי המקובל בעמק מדרום לעיר העתיקה ועיר דוד, מקיף 
את הר ציון ומתחבר בצד מזרח לנחל קדרון שנחשב 
בעבר לגבולה של ירושלים. מספרים, כי בשנת תרפ"א 
ביקר ה"אמרי אמת" לראשונה בארץ ישראל, והתעצב 
לראות את פורקי העול הרבים בירושלים, אולם ניחמוהו 

הינום שם היו מעבירים את ־בכך שהראו לו את גיא בן
  הבנים למולך, ועתה אין ברוך השם זכר לעבודה זרה זו...

  

ַ&תיֹוִס   יף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ִים ּמָ ף ּבַ ּטַ   ּוֹמַרק ְוׁש)

י ָהָיה ֵמֵאׁש  לצָּ מ$  אּוד ים ַרּבִ ַכי ַחּיִ ְדבֹוְרָנא ָמְרּדְ ֹוָאה רְלַאַח , ִמּנַ ה ַהׁשּ ּמָ ה ָהֲאי$ ּנָ ֶדֶרךְ  לִנצַּ  ִמּמֶ , ֵנס ּבְ
יַ�  יָתּה  ַאְרָצה ְוִהּגִ ֵראׁשִ ל ּבְ ַנת ׁשֶ ַ ּתַ  ׁשְ יַ�  לכֹּ ־ּוְבֹחֶסר ֵ�ירֹםבְּ . ח"ׁשּ הּוא, הְרצָ ַא  ִהּגִ ׁשֶ  ֹוָלהגּ בַּ  ַאֲחָריו מֹוִתיר ּכְ

ית ֶאת ם, תוֹ לָּ ִה ְק וּ  ִמְדָרׁשוֹ ־ּבֵ ָ�ָמיו ְוׂשָ א. ׁש ּדָ ְק ְוַהּמִ  ַהּקֶֹדׁש  ִעיר ַלִיםִלירּוׁשָ  ּפְ ּלֹא ֶאּלָ  ָמנֹוַח  ַהּיֹוָנה ָמְצָאה ׁשֶ
ים, ַרְגָלּה ־ְלַכף יעוֹ ַה  ֵמָאז ְספּוִרים ָוֳחָדׁשִ עוֹ  ַאְרָצה ּגִ ּקְ ּתַ כּוַנת ְוִהׁשְ ׁשְ יָקה ִעירלָ  ְוִנְרֶאה ָסמּוךְ  רְסָפ  ּבִ , ָהַ�ּתִ

ְרצוּ  ֹאָרעֹות ּפָ ים ַהּמְ ׁשִ ל ָהַ�  ַהּקָ קֹול ְלִהְתּפֹוֵצץ ֵהֵחּלוּ  ָגִזיםְוַהּפְ , ְרִביםׁשֶ דֹול ַרַ�ׁש  ּבְ  ְסגּוָרה ָהִעיר. ּגָ
כֶּ  ִמחּוץ, ֶרתגֶּ ּוְמס$  ׂשַ ֵלט ֵהֵחּלוּ  יםבִּ ְוַר , ֵאיָמה ּוֵמֲחָדִרים ֶחֶרב לּתְ כּונֹות ְלִהּמָ ָחקֹות ִלׁשְ י ָהָיה. יֹוֵתר ְמר$  ָהַרּבִ

ה ֶזה ןכֵּ ׁשֶ , רצַ ּמֵ בַּ  ֵצל הָזכָ  ַ�ּתָ יא ְלִהּנָ י הּמָ ִד וְ  ַהֲהִריָגה ִמּגֵ ָידוֹ  ַיֲ�ֶלה ּכִ יַ�  ּבְ נּוָחה־ֶאל ְלַהּגִ ֲחָלה־ְוֶאל ַהּמְ , ַהּנַ
ה ח־ִמן ָנַפל ְוִהּנֵ יְנַתִים. ַחתּפַ ַה ־ֶאל ַהּפַ ה ִהְתעֹוְררוּ  ּבֵ ּמָ יְוַא  יובָ ָר קֹ ּמְ ִמ  ּכַ  ֶאת טלֵּ ְלַמ  ֶהְחִליטוּ , וְ מוֹ וֹ לׁשְ  ְנׁשֵ
י ֵני ִעם ָהַרּבִ ְרָין ֶרֶכב, ְוָ�ׂשוּ  ָאְמרוּ . ַ�םזָ ־רַיֲ�בָ ־ַ�ד, יתוֹ בֵ ־ּבְ ָחה, הּוָבא ְמׁש$ ּפָ ׁשְ ּה  ְוַהּמִ ּלָ  ִעירָה ָהָ�ְבָרה ֶאל  ּכ$

ים ְוֶאל, םיָהַ�ְרבִ  יָה בֶ ׁשְ וֹ ּת ִמ  הנָ ְק רוֹ ְת ִה ׁשֶ  ,ָיפוֹ  ּתִ ְלׁשוּ  ָהֵריִקים ַהּבָ לִ  ּפָ ְקׁשוּ  יםבִּ ַר  יִטיםּפְ ּבִ ֵלט ׁשֶ  ְלִהּמָ
ִציק ֲחַמתֵמ  יעוּ  ָאְמָנם יםיִט לִ ּפְ ַה  .ַהּמֵ ית ִלְתקּוָפה פוֹ ְליָ  ִהּגִ ֹאָרעֹות ךְ ׁשֹ  ַ�ד ְזַמּנִ ים אּוָלם, ַהּמְ  םֵמֶה  ְלַרּבִ
יָבה ֲ�ָמהנָ  קֹום ַהְיׁשִ ּמָ ִעיר זוּ ְח ֶא נֶ  ְוֵהם ּבַ ּה  ְוָתְקעוּ  ּבָ ְרִעין ַ�ד, ןָמ ֱא נֶ  ָיֵתד ּבָ ּגַ ּה  נֹוַצר ּתֹוָרִני ׁשֶ ם .ּבָ י ּגַ  ַרּבִ

ים ַכי ַחּיִ ַקע ָמְרּדְ ּה  ּתָ ּה  ֵהִקים, ֵאיָתן ָיֵתד ּבָ ים רְלַאַח  ְוַרק, תוֹ יבָ יׁשִ וִ  ָרׁשוֹ ִמְד  תיבֵּ  ֶאת ּבָ ּתֵ ֵרה ׁשְ ָנה ֶ�ׂשְ , ׁשָ
ר ֲאׁשֶ יק, אֹוָתּה  ָנְטׁשוּ  ָהִעיר ְיהּוֵדי ּכַ ֵני ִעירָה  ֶאל ָאֳהלוֹ ־ֶאת ֶהְעּתִ בוֹ  ֶאת ּה בָּ  ְוָקַבע ֲ�ִטיָרהַהּמַ  קַר בְ ־ּבְ   .מֹוׁשָ

יַ� , ָאמּורכָּ  י ִהּגִ ים ַרּבִ ַכי ַחּיִ ֵאין ֵריָקם הְרצָ ַא  ָמְרּדְ ֵ� ַמ  ּבְ ֵ�ָנה ןׁשְ יךְ  הּוא אּוָלם, ּוַמׁשְ ֲ�בֹוָדתוֹ  ִהְמׁשִ  ּבַ
ִמיָמה  ָיפוֹ  יבֵ ּתֹוׁשְ  ֵחּלוּ ֵה  ַאט־ַאט. תכֶ לֶ ־ּוְבֶהְצֵנַ�  יןִד וּ לּ ִס בְּ  ּבֹוְראוֹ ־ֶאת ְוָ�ַבד, םנָ וּ ּק ִת כְּ  ִמיםיָ בְּ מֹו כְּ  ַהּתְ

יר י, ְלַהּכִ ָקְרָבָתם ׁשֹוֵכן ָלהַמֲ� ־םַר  ִאיׁש  ּכִ ם ֵאָליו ְלִהְתָקֵרב ְוֵהֵחּלוּ , ּבְ ין. ְלאֹורוֹ  ּוְלִהְתַחּמֵ ְתָקְרִבים ּבֵ , ַהּמִ
ם ִנְמָרץ ַאְבֵרךְ  היָ ָה  ׁשֵ ר, 'לבְּ יְ לֵ  ר' ּבְ ִהּגֵ ַלִים הּוא ַאף ׁשֶ ִקְרבּ  ְחַמץנֶ  ְוִלּבוֹ , ֹאָרעֹותַהּמְ  בֶק ֵ�  פוֹ ְליָ  ִמירּוׁשָ  וֹ ּבְ

צּוָקה ֶאת ִלְראֹות בֵ  יתִר ְמ ָח ַה  ַהּמְ י תיּבְ עּוָריו עֹוד 'לבְּ יְ לֵ  ר' ָהָיה ִמְצָוה רבַ ְד לִ  ַ�ְסָקן. ָהַרּבִ  דָח ּוְכֶא , ִמּנְ
ֶזה ּכָ ֵנס ִמֵהר ׁשֶ ל ִלְפעֹל ְוֵהֵחל, ַהּקֹוָרה־ִביֳ� לָ  ְלִהּכָ ּדֵ ּתַ יָהַר  ְלַמַ�ן ּוְלִהׁשְ ֲ�בּורוֹ  ּוְלָהִקים ּבִ ִמיָכה ןרֶ ֶק  ּבַ  ּתְ

ל ׁש ־ׁשֶ ִקיַ�  יםבִּ ר$ ְמ  יםצִּ ַמ ֲא ַמ . ַמּמָ אוּ ְלַבּסֹוף וּ , ִעְנָיןבָּ  ִהׁשְ ֵאֶצל  ֹותבּ ַר  תוֹ יּ ל$ ּדְ ּתַ ׁשְ ִה  ְלַאֵחר. ִריּפֶ  יוצָּ ַמ ֲא ַמ  ָנׂשְ
י  ה דַ� וַ ָראׁשֵ ִהּלָ יָ  ַהּקְ ּבְ ָידוֹ  הלָ ָ� , פוֹ ׁשֶ ל ּבְ י, הַהְבָטָח  ְלַקּבֵ י ּכִ ל ָהַרּבִ ה ְיַקּבֵ ִמיָכה ךְ לַ יֵא וָ  ֵמַ�ּתָ  יִמּדֵ  ְקבּוָ�ה ּתְ

ת רׁשֵ ַהיְ , וֹ ׁש ְד ָח בְּ  ֹחֶדׁש  ּפַ רֹב .דַ� וַּ ַה  ִמּק$ ל ְלֵביתוֹ  תַלֲ�לוֹ  'לבְּ יְ לֵ  ר' ִמֵהר, ְוִגיָלה ָחהְמ ׂשִ  ּבְ י ׁשֶ ֵדי ָהַרּבִ  ּכְ
ֵ ְלבַ  שׂ  ֶאת לוֹ  רׂשּ ַחתַהְמׂשַ  ֹוָרהַהּבְ י ֵמֵאָליו ָבןּומוּ , ּמַ ֵני ּכִ ִית־ּבְ ׁשוּ  ַהּבַ ָבר עַמ ׁשֵ לְ  ְמֹאד ַ�ד ִהְתַרּגְ א. ַהּדָ  ֶאּלָ
י ֶהֱאִזין תוֹ ָ� ּתָ ְפ ַה לְּ ׁשֶ  ָבִרים ָהַרּבִ ָניו־ְוַ�ל, ַלּדְ ל ָנהנָ ֲ�  הָר כְּ נִ  ּפָ ה־ׁשֶ ה. "ִטְרּדָ ׁשָ ַבּקָ ךָ  ּבְ ָנה", 'לבְּ יְ לֵ  ר', ִמּמְ  ּפָ

י ךָ  רַח יִ  ָנא ַאל" ,ֲחנּוִניםַת בְּ  ֵאָליו ָהַרּבִ יר ָאְמָנם. ילַ ָ�  ַאּפְ דֹוָלה ךָ ְת ָח ְר ִט  ַ�ל ֲ�צּוָמה טֹוָבה ךָ לְ  ֲאִני ַמּכִ  ַהּגְ
ים ְוֵאין, ֲ�בּוִריבַּ  ִפי ִמּלִ ךְ ־ַ�ל ךָ לְ  ְלהֹודֹות ּבְ ר אּוָלם, ּכָ ּלֹא ֲאִני ְמַבּכֵ ל ּה ָת יכָ ִמ ּתְ ִמ  ֵלָהנֹות ׁשֶ ת ׁשֶ ּפַ  ק$

ה ִהּלָ ּלֹא יֲאנִ  יףִד ּוַמֲ� , ַהּקְ ק ׁשֶ ּקֵ ֹמַ�  ִנְדַהם 'לבְּ יְ לֵ  ר'". םָת בָ טוֹ לְ  ְלִהְזּדַ ָבִרים ֶאת ִלׁשְ י ַהּדְ י ִמּפִ , ָהַרּבִ
ֵני: "ְוִהְתקֹוֵמם י ִיְמַנע ָמה ִמּפְ ל ַ�ְצמוֹ ־ֶאת ָהַרּבִ ַקּבֵ ַחץ לֹאֲה וַ ? זוֹ  טֹוָבה ִמּלְ ֶכם נֹוֵתן קָח ַהּדְ  הזֶ  ַהּלַ  ֶאת ּבָ

רּוָטה ֵאין ִיתבַּ בַּ , יוָת תוֹ אוֹ  י אּוָלם "?!ַחי ֶזה קָר יָ  ּוֵמֵהיָכן ְרָטּה ְלָפ  ּפְ יךְ  ָהַרּבִ ה ְוַאף, בוֹ רוּ ֵס בְּ  קבֹּ ְד לִ  ִהְמׁשִ ּלָ  ּגִ
ת ַ�ל ָהַ�ְסָקן ֹאֶזן־ֶאת יר ָהָבה. "בוֹ רוּ ֵס  ִסּבַ ר ֶאת ךָ לְ  ְוַאְסּבִ ׁשֶ ָאֶרץ ָאנֹוִכי רגֵּ  ֲהֵרי. יבִ רוּ ֵס  ּפֵ ר אֹוֵרַח , ּבָ  ֲאׁשֶ
רוֹ  ֶזה איבְּ  ךָ לְ  ָידּוַ� . ָללּון ָנָטה בִמּקָ ם ַוּדַ ְתּגָ ָ  ַהּפִ י ּורגַהׁשּ ל רֹוֶאה ְלֶרַגע 'אֹוֵרַח  ּכִ י ָסֵפק ְוֵאין, ַגע'ּפֶ ־ּכָ ִלּבִ  ּבְ
י אן ֶאְרֶאה ְמֵהָרה ַ�ד ּכִ הּקְ בַּ  ּכָ ים ִעְנָיִנים ִהּלָ ּקּון עּוִניםַהּטְ  רּוָחִנּיִ . ֶרץּפֶ בַּ  דמֹ ֲ� לַ  ַהחֹוָבה ֶלתֶט וּ מ ילַ ָ� וְ  ,ּתִ

ל ִאם אּוָלם ת ֲאַקּבֵ ּפַ ִמיָכה דַ� וַּ ַה  ִמּק$ ה יִנְגֵ�  ֶאת תאוֹ ְר ֵמ  ֵ�יַני אוּ ּמְ ּתַ ְס יִ , ְקבּוָ�ה ּתְ ִהּלָ  ֵיָרֶאה ְוַהּכֹל ַהּקְ
ר רׁשֵ כָּ  ֵ�יַניבְּ  ל ַהֲהָנָאה טֹוַבת ֵמֲחַמת ְוָיׁשָ ֲאַקּבֵ רֵמֲא , קַח ְודֹ  ַחץלַ בְּ  ְלִהְצַטֵ�ר ֵאפֹוא ִלי מּוָטב. ׁשֶ ים ׁשֶ  ָאׂשִ

י־ַ�ל ית יִת בָ טוֹ בְּ  ַ� וּ גנָ  ְוֶאְהֶיה םסוֹ ְח ַמ  ּפִ ׁשּוָבתוֹ ". ָהִאיׁשִ ל ּתְ י ׁשֶ ְראֹוָתם, ַהּסֹוְבִבים־ֶאת ִהְפִליָאה ָהַרּבִ  ַ�ד ּבִ
ה ּמָ י מּוָכן ּכַ ָלל ְלִתּקּון ַנְפׁשוֹ ־ֶאת ֹסרְמ לִ  ָהַרּבִ אנּ בַּ  קסֹ ֲ� לַ ׁשּוב  ְדלוּ ְוָח , ַהּכְ ֵה ֹוׂשֵ ׁשֶ ָ�ט, ּכְ ּמ$ ִקים ּבַ ּפְ   .ם ִמְסּתַ

ִמים ָאְרכוּ  לֹא ֵרר, ַהּיָ ה ְוִהְתּבָ ּמָ י ָחָזה ּכַ ה ְוַ�ד ְלֵמָרחֹוק ָהַרּבִ ּמָ ֵליל ֶזה ָהָיה. תוֹ ָר ָ� ׁשְ ַה בְּ  ָצַדק ּכַ ֶדר ּבְ  ַהּסֵ
ַנת ר, ט"תש ׁשְ ֲאׁשֶ ל יָה ֶת בוֹ חוֹ ְר  ּכַ ֵקִטים ּדֹוְמִמים ָהיוּ  ָיפוֹ  ׁשֶ ּה  ָקְנָתה ֵחרּותַה  ַחג תַר יוִ ֲא וַ  ּוׁשְ ִביָתה ּבָ . ׁשְ
ם ּלָ י ַרקוְ , ַהַחג ֵליל רֶד ֵס  ַלֲ�ִריַכת יםּתִ בָּ בַּ  ְספּוִנים ָהיוּ  ּכ$ ה ָהַרּבִ ְרּכוֹ ־ֶאת ָ�ׂשָ ֵדי הוֶ ְק ַהּמִ  ןוּ וּ ְלכִ  ּדַ  ֵהרּטַ ְלִה  ּכְ

ַבל ַלְמרֹות רֶד ּסֵ ַה  ִלְקַראת ׁשּוב לּבֹ ְט לִ  גוֹ ָה נְ ִמ כְּ , ּבוֹ  ּטָ ָבר ׁשֶ י ֶאל. לגֶ ֶר ָה  דבוֹ כְ לִ  ּכְ ה ָהַרּבִ , 'לבְּ יְ לֵ  ר' ִמְתַלּוֶ
ֱאָמן ֶהָחִסיד ד אּוָלם, ַהּנֶ ֵני ְורוּ ָח  םָס נְ כָּ ִה  ִעם ִמּיָ י ּפְ ֵרר. ָהַרּבִ י, ִהְתּבָ  עֹוְסִקים ְיהּוִדים ּפֹוֲ�ִלים רִמְסּפַ  ּכִ

ֲ�בֹודֹות יֹון ּבַ קֹום ְוַתֲחזּוָקה ִנּקָ ּמָ ִלים, ּבַ ָכךְ  ּוְמַחּלְ ַ  ֶאת ּבְ ׁשּ ַא  ַהַחג תְקד$ ׁשְ י. ֶנֶפׁש ־טּבִ  הְלַמְרֵא  ֶנֱחַרד ָהַרּבִ
ד ּוָפָנה, ֵ�יָניו ֵדי יוָת בוֹ ְק ִע ־ַ�ל ִמּיָ ה סְרנַ ּפַ  ֶאת ְזִעיקְלַה  ּכְ ִהּלָ יר 'לבְּ יְ לֵ  ר'. ַהּפֹוֲ�ִלים־ֶאת קלֵּ ּוְלַס  ַהּקְ  ִהּכִ
ְרנָ  ֶאת ֵהיֵטב ז סַהּפַ ׁש , ַהּלָ ל מוֹ לוֹ ׁשְ לִ  ְוָחׁשַ הַה  ןכֵּ ׁשֶ , יָהַרבִּ  ׁשֶ  היָ ָה וְ , רּוַח ־רצַ ְק וּ  הָמ ֵח ־ִהירְמ כִּ  ָידּוַ�  ָהָיה ּלָ
טּוַח  י ּבָ א ֶאת ְלָגֵרׁש  ְיַמֵהר הּוא ּכִ ִעּצּומוֹ  ידוֹ ִר ְט ַה לְ  ַהּבָ ל ּבְ י אּוָלם. רֶד ּסֵ ַה  ֲ�ִריַכת ׁשֶ ָ�ה לֹא ָהַרּבִ  ׁשָ

ְקד$  ַ�ּזּות ּוִמּתֹוךְ , ָריוִלְדבָ  ָ ּדִ ית לֶא  ָ�ָלה הׁשּ ל וֹ ּבֵ ּתֹוֵמם, ָהִאיׁש  ׁשֶ ִהׁשְ י ֶאת ִלְראֹות ׁשֶ  יְטלּקִ בַּ  ֶהָ�טּוף ָהַרּבִ
חֹ  ֶאְמַצע ְלֵביתוֹ  סִנְכנָ , רַהּצָ ה. רֶד ּסֵ ַה  ֲ�ִריַכת ּבְ ִחּלָ ָתה ּתְ י ָהאֹוֵרַח  ַ�ל ֲחָמתוֹ  ּבוֹ  ִנּצְ ְלּתִ  ַ�ד אּוָלם, ָקרּוא ַהּבִ

בָּ נִ  ְמֵהָרה ִקְסמוֹ  הׁשְ ל ּבְ י ׁשֶ ה ׁש ְוָח  ָהַרּבִ יר וֹ דוֹ ּבְ ּבִ ף 'לבְּ יְ לֵ  ר'וְ  ,ָהְרָגִעים ָאְרכוּ  לֹא .ַהּכַ ְפׁשֵ  ֵ�יָניו ֶאת ׁשִ
ַתְדֵהָמה ָרָאה ּבְ ׁשֶ ְרנָ  ֶאת ּכְ יף סַהּפַ ּקִ ה ַהּתַ י ֶאל ִמְתַלּוֶ ַדְרּכוֹ  ָהַרּבִ ֵדי ,הוְק ַהּמִ ־ֶאל ּבְ ַח  ּכְ ּלֵ ם ְלׁשַ ָ  ֶאת ִמׁשּ
ָ . ַהּסֹוְרִרים ַהּפֹוֲ�ִלים ׁשּ י בּוְכׁשֶ ֳהָרתוֹ  ָהַרּבִ ֵ� : "הוּ וֵּ לַ ְמ לִ  ְוָאַמר הַנֲ�נָ , ִמּטָ ךָ  רׁשַ ַנְפׁשְ ָהִייִתי ּבְ ל ׁשֶ  ֶאת ְמַקּבֵ

ה ַ�דִמוַּ  הָ� בוּ ּקְ ַה  הבָּ צְ ַהּקִ  ִהּלָ לּום, ַהּקְ ְרנָ  ֶאל ָלבֹוא לוֹ ָיכ ָהִייִתי ּכְ ְטרּוְנָיה סַהּפַ ַח  ָהָיה לֹאֲה וַ ? ּבִ ּלֵ  אֹוִתי ְמׁשַ
ָניו־ֵמַ�ל ְחקּות עֹל ִלְסּבֹל ֵאפֹוא ִלי ּוָטבמ !ּפָ אוּ  ּוִבְלַבד, ּדַ � ".ְותֹוָרתוֹ  ה' בֹודכְ לִ  רָמ ׁשְ ַהּמִ  ַ�ל ַלֲ�ֹמד לכַ ׁשֶ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ַנת נֹוַדע לֹא -  )לז, ז( עָֹלהָל  ַהּתֹוָרה זֹאת ּוָ סּוק ּכַ . ֶזה ּפָ

ְרׁשוּ  ּכֲֹהִנים ּוְבתֹוַרת  ֶנֶאְמרוּ  ּלּוִאיםּמִ  הַמ  ְלךָ  לֹוַמר ּדָ
ינַ  ְוִדְקּדּוֵקיֶהן ןיֶה ֵת לוֹ ָל ּכְ   עֹוד. ְוכּו' ֶנֶאְמרוּ  לּכֹ  ַאף יִמּסִ

ְרׁשוּ  ד ל"זַ  ּדָ ן ִחיםבָ ַהזְּ  ַ)ל ְלַלּמֵ ּלָ עּוִנין ּכ* ּטְ ין ׁשֶ עֹוָל  ַסּכִ , הּכְ
ד ה יֵר ְכ ְלזִ  יןִל ָכ ֱא נֶּ ׁשֶ  ִצּבּור יְלֵמ ׁשַ  ַ)ל ּוְלַלּמֵ ּנָ  ְנָחהּמִ ּכַ  ְכה*

ֶרךְ ־ַ)ל ִנְרֶאה ֶרֶמז ּוְבֶדֶרךְ . ְוכּו' ְמָנחוֹ  אֹוְמָרם ּדֶ  ָאַמר, תּבִ
ְכִתיב ַמאי ָלִקיׁש ־ֵריׁש  ל 'ְוגוֹ  ַהּתֹוָרה זֹאת ּדִ  ָהעֹוֵסק ּכָ

תֹוַרת ִאּלוּ  עֹוָלה ּבְ אן־ַ)ד 'כוּ  ִהְקִריב ּכְ ם, ּכָ  אַמרנֹ  ָאנוּ  ּגַ
ֶדֶרךְ  ים ְוֹקֶדם. ֶזה ּבְ ְבֵרי ַאְקּדִ י ל"ַרזַּ  ּדִ  ׁשֹוִנים ֱאֶמת ַאְנׁשֵ

ר יםִר הוֹ נְ  ע"בש י ָאְמרוּ  ֲאׁשֶ  הּוא ַהּתֹוָרה קֶס ֵ)  ְכִליתּתַ  ּכִ
ד*  ֵציִניצוֹ  ְלָבֵרר ָ ַהּקְ ר הׁשּ ר ָנְפלוּ  ֲאׁשֶ ד*  ֶנֶאְנסוּ  ַוֲאׁשֶ ָ ֵמַהּקְ  הׁשּ

ִיחּוד ּוְלַהֲחִזיָרם ֵלם ּבְ ָהיוּ  תמוֹ ְכ ִל  ׁשָ ֵני ְוֵהם, ׁשֶ ִחינֹות ׁשְ , ּבְ
ה ֵציִניצוֹ  ָהֶאָחד ָ ׁשּ ד* ְרדוּ  ַהּקְ ּיָ עֹוַל  ׁשֶ ה ַהּתֹהוּ  םּבְ  ְלִסּבָ

ג לוֹ  הְידּוָ)  ָ ׂשּ ַ)ת יְליֹוְדֵ)  ְוַהּמ* יק ּדַ ִני, ָנכֹון ְלַטַ)ם ַיְסּפִ ֵ  ְוַהׁשּ
ר תקוֹ וּ ׁש ֲ) ָה  ְנָפׁשֹות ֵהם ק ֲאׁשֶ ַ)ל ָאָדם ָ)ׁשַ ִלּיַ  ֵמָאָדם ּבְ

ר אוֹ ְט ֶח בְּ  ָהִראׁשֹון ַלל ֲאׁשֶ ָלל ׁשָ דּוַ) , ַרב ׁשָ ּיָ  ַהְפָלַגת ּכַ
מֹות ׁשָ ר ַהּנְ ָבר ךָ ְל  ְוֵאין, ַלֲ)ׁשֹק הְרבָּ ִה  ֲאׁשֶ ּפֹוֵקד ּדָ  ָ)ָליו ׁשֶ
יו עוֹ ְל בָּ  ְלהֹוִציא הָ) יֵ  ַהּתֹוָרה קֶס ֵ)  ֶאְמָצעּות זּוַלת ,ִמּפִ  ׂשֶ

ל ָבר ּכָ ר ּדָ ה ֵציִניצוֹ  ַיֲ)ֶלה ,ִעּקָ ָ ׁשּ ד* ְפלוּ  ַהּקְ ּנָ  םעֹוַל  ֹקֶדם ׁשֶ
ּקּון יו עוֹ ְל בָּ  מ"מס ְויֹוִציא, ַהּתִ  חוֹ ּכֹ  ֶחהַמ ּוְמ  צוֹ ְצ פוֹ ְמ וּ  ִמּפִ

ר ַ)ד ַלע ליִ ַח  ָיִקיא ֲאׁשֶ ַגע ִאם ל"זַ  ָרםָמ ֲא ַמ  ְוהּוא, ּבָ  ְוכּו' ּפָ
ְרֶזל ְוִאם ִנּמֹוַח  הּוא ֶאֶבן ִאם ּלָ  ֶזה ּוְבָפסּוק .ִמְתּפֹוֵצץ ּבַ  הּגִ

תּוב ְלֵאי ַהּכָ  ַהּתֹוָרה זֹאת ְוָאַמר, יָה ֶמ צוּ ֲ) ַת וְ  ַהּתֹוָרה ּפִ
ר יָה ֶת לוֹ ֲ) וֹ ּת  סֹוֵבב ֲאׁשֶ רּוׁש  הֹעָל ָל , ָאָתּה ְקִרי ּתְ  ,ּפֵ

ֶאְמָצעּוָתּה  ּבְ ה ׁשֶ ְתַ)ּלֶ ִכיָנה ּתִ ְ ִהיא ַהׁשּ ִחיַנת ׁשֶ ֶנֶסת ּבְ  ּכְ
ָרֵאל ָבה ְנָחהּמִ ַל  ב', ִיׂשְ ה סֹוֶבֶלת זוֹ  ּתֵ ּמָ ים ּכַ רּוׁשִ ן ּפֵ ּלָ  ְוכ*

 ְוֶזה, ָנָחהֲה  ּוְלׁשֹון, תַנַח  ׁשֹוןְל וּ  ,ָחהנוּ ְמ  ׁשֹוןְל , יןִק ְד צוֹ 
רּוׁש  יק ִניַח יָ  יָ)ַל  סֹוד ּואה ַהּפֵ  ְוהּוא, רֹאׁשוֹ ־ֶאת ֶזה ַצּדִ

ָאה סֹוד ת ּבָ ּבָ ָאה ׁשַ י ָחהנוּ ְמ  ּבָ יַח  ּכִ יק ָ)ֶליָה  ַיּנִ  ְיסֹוד ַצּדִ
ַחת אלוֹ מֹ ׂשְ  סֹודוְ , עֹוָלם ירֹ ְל  ּתַ ֵקִני ִויִמינוֹ  אׁשִ ַחּבְ  :ןבֵ ְוָה  ,ּתְ

  
  

מרן קודש פרשת צו, זכה ־באור לי"ב בניסן, שבת
ה"בית יוסף" להתגלות המגיד שלו, ואז הבטיח לו 
שאם ידבק בו תדיר 'אזכך לישרף על קדושת שמי'. 
היה זה לאחר שנודע על שריפתו של שלמה מולכו 
הי"ד בידי האינקוויזיציה בספרד בשנת רצ"ב, 
וה"בית יוסף" השתוקק אף הוא למסור נפשו על 

כך פעמים ־קדושת השם, והמגיד בישר לו על
דות ואמר לו שיזכה להישרף ולעלות כעולה אח

תמימה על רצון מזבחי, ואפרך יהא צבור ומונח 
לפניי. אלא שלמעשה נפטר ה"בית יוסף" באופן 
טבעי בהיותו זקן מופלג בן פ"ז שנה, וסימן נתן לו 

': "ראשו כתם ֹקֵרא ַהֹּדרֹותרבי דוד קונפורטי בעל '
א את פ"ז". ומסופר, שפעם שאל רבי יהושע מבעלז

אביו ה'שר שלום', כיצד ייתכן שלא התקיימו דברי 
המגיד? והשיב לו, שבכל ויום היה נחשב שה"בית 

 ף על קדושת השם, כי בכל קריאת שמעיוסף" נשר
 , והבן מצא סמך לדברי אביושלו מסר נפשו באמת

לך. המגיד שהיה מתגלה ־בזוהר הקדוש פרשת לך
שהיה  ל"בית יוסף", היה מלאך שלוח מן השמים,

מגלה לו סודות ורזים נסתרים, ונברא בזכות עיסוקו 
התדיר בלימוד המשניות. להתגלות המגיד זכה עוד 
בהיותו בגולה בשנת רצ"ג, כאשר בליל חג השבועות 
שמעו חבריו קול יוצא מפיו בחיתוך אותיות בלי 
שהניע את שפתיו, "והיה הנעימות רב והקול הולך 

יה רוח באיש לישא וחזק, ונפלנו על פנינו ולא ה
עיניו ופניו לראות מרוב המורא", כפי שכותב רבי 
שלמה אלקבץ באיגרת המובאת בספר השל"ה 
הקדוש. עדויות נוספות על התגלות המגיד אליו 
נמסרו גם מגיסו הרמ"ק, וכן כתב מהרח"ו ותלמידו 
ועוד. דברים רבים ששמע ה"בית יוסף" מהמגיד, 

יד מישרים" רשם בכתביו ומהם נדפס הספר "מג
  שנקרא גם 'ספר המגיד', ובו עניינים שונים.  

  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ
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ָנה ֶ�ֶרב ַאַחת ׁשָ ְרְנֵסי ֵ�תבְּ , ַסחּפֶ  ּבְ ּפַ ין ָ�ְברוּ  אִויְלנָ  ׁשֶ י ּבֵ ּתֵ ֵדי ָהִעיר ּבָ ָסִפים ֶלֱאֹסף ּכְ ית ּכְ  ִקְמָחא ְלַמְגּבִ

ֶרךְ  ָ�ְברוּ , רָהִעי ייֵּ נִ ֲ� לַ  אְדִפְסָח  ל ָרׁשוֹ ִמְד  תיבֵּ  ּדֶ יְלָנא א"ָר גְּ ַה  ׁשֶ ל ְוִנְכְנסוּ , ִמּוִ ָניו־ֶאת ְלַקּבֵ ָלם. ּפָ  ִקּבְ
ֵסֶבר א"ָר גְּ ַה  ִנים ּבְ ְרנָ  דְוַאַח , ָיפֹות ּפָ ַאל יםִס ַהּפַ ְנָהג ָנפֹוץ ַמּדּוַ� : "ׁשָ ים ָמעֹות ֶלֱאֹסף ַהּמִ ְוָקא ַלֲ�ִנּיִ  ּדַ
ה ֲאִכיַלת תִמְצוַ לְ  ה, ַמּצָ ן ָנֲהגוּ  לֹא ְוָלּמָ ִמְצוֹ  ּכֵ ָדִמים עֹולֹות ֵהן ַאףׁשֶ  ֲאֵחרֹות תּבְ  ֵיׁש  ַהִאם? יםבִּ ר$ ְמ  ּבְ

יב"? ֹוָרהּת בַּ ְלָכְך  ָמקֹור ָרֵאל גִמְנַה  ֲהֵרי: "ְוָאַמר ֲאָתר־ַ�ל א"ָר גְּ ַה  ֵהׁשִ ָבר קַס ְפ נִ  ּוְכָבר, ִהיא ּתֹוָרה ִיׂשְ  ַהּדָ
ֲה  תֹוָרֵתנוּ  ָמקֹור ֵיׁש  ֶזה ְלִמְנָהג ְוַאף. ָלָכהּבַ ה ּבְ דֹוׁשָ ם, ַהּקְ ׁשֵ ׁש  ּכְ ּיֵ ין ְלָכל ָמקֹור ׁשֶ ֲהֵרי. ּוִמְנָהג ּדִ  ינֵ ׁשְ  ׁשֶ

סּוִקים ִעְניַ  ּתֹוָרהבַּ  ֶנֶאְמרוּ  ּפְ ה ֲאִכיַלת ןּבְ ְבַ�ת ָהִראׁשֹוָנה, ַמּצָ ה, ַמּצֹות' ּתֹאַכל ָיִמים 'ׁשִ ִנּיָ ְ  ּצֹות'ַמ  ְוַהׁשּ
ְבַ�ת תֵא  לכֵ ָא יֵ  ִמים' ׁשִ תּוִבים ינֵ ׁשְ וּ . ַהּיָ ִאים ֵאּלוּ  ּכְ ֵדנוּ  ּבָ צ$ , ְלַלּמְ ּמְ יםׁשֶ ַחג ַמּצֹות לכֹ ֱא לֶ  ָאנוּ  ּוִ ַסח ּבְ , ַהּפֶ

ם  ָ�ֵלינוּ  זֹאת ִעם ַיַחד אּוָלם ֵאֶצל ,ִלְדֹאגּגַ ל ׁשֶ ָרֵאל ָאָדם ּכָ ׂשְ ָכל ַמּצֹות וּ לכְ ָא יֵ  ִמּיִ ְבַ�ת ּבְ   ".ֵמי ַהַחגיְ  ׁשִ
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ָנה ַהּפּוִרים ְיֵמי רְלַאַח  ְ  אבָ ַהּסָ  ָיָצא, ַאַחת ׁשָ ע ילִ ּפוֹ ִמׁשּ  ׁש כַ ָר  םְוׁשָ , ְמגּוָריו חֹוזְמ בִּ ׁשֶ  ֲ�ָירֹותבָּ  ְלַמּסָ
ּיֹות ּמ$ דֹולֹות ּכַ ל ּגְ ים־ׁשֶ ה םֵמֶה , ִחּטִ ָבר. רֹבלָ  ֶקַמח ְלָהִכין ִצּוָ  ְלִמי ִביןְוַאף ֶאָחד לֹא ֵה , ְלֶפֶלא ָהָיה ַהּדָ

ּמּות ֵמִכין הּוא דֹוָלה ּכֹה ּכַ ל ּגְ ה אּוָלם, ֶקַמח ׁשֶ לֹש9ָ ַסח ַחג ׁש ִהְתַקּדֵ  ִלְפֵני ָיִמים ׁשְ ֵרר, ַהּפֶ ָבר ִהְתּבָ . ַהּדָ
ִעיר ְרָצה ְסמּוָכה ּבְ ֵרָפה ּפָ דֹוָלה ׂשְ י ְוָכל, ּגְ ּתֵ הּוִדים ּבָ ּה  ַהּיְ ּבָ ם. ֵאׁש בָּ  ָ�לוּ  ׁשֶ ּלָ , ֵסיֶהםכְ ִמנִּ  םיְנִקיִּ  ָיְצאוּ  ּכ$

ם ְוַכּמּוָבן ּגַ ַסח יכֵ ְר צָ  ׁשֶ ֵה  ַהּפֶ ם לוּ ָ� , ינוּ כִ ׁשֶ ּלָ ד. ָהבֹותלֶּ בַּ  ּכ$ ַבר עַד וָּ ִה  ִעם ִמּיָ  אבָ ַהּסָ  ָנַסע, ָהָאסֹון ּדְ
אַקּדִ  הּוא, ִעירָה  אֹוָתּה  לֶא  יׁשָ ׁשֶ ל ֶאת ּמוֹ ִע  ֵמִביא ּכְ ַמח־ּכָ ֵהִכין ָהַרב ַהּקֶ  ֹותבּ ַר  ַמּצֹות ָאָפה ּמוֹ ְוִע , ׁשֶ

ֵני ְלָכל ןָק לְּ ִח וְ  ם ָראוּ  ָאז. ָהִעיר ּבְ ּלָ ַה , ּכ$ יקצַּ ׁשֶ ים, ָרהזֵ ַהגְּ ־ֶאת ֵמרֹאׁש  ָצָפה ּדִ כָּ  ְרפּוָאה ְוִהְקּדִ   .הַלּמַ
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ִריְסק ִעירבָּ  יר ֹוֵררִהְתגּ  ּבְ ְפָלג ָ�ׁשִ כִּ , מ$ אי ֵהןׁשֶ ַגּבַ ֵבית ּכְ ֶנֶסת־ּבְ דֹול ַהּכְ בָּ  ַהּגָ , ַאַחת ָנהׁשָ . ִעירׁשֶ
יָ�ה ִהּגִ ׁשֶ בַּ  ּכְ דֹול תׁשַ רֹב יַח נִ ֵה  לֹא, ַסחֶפ לְ  הכָ מוּ ּסְ ַה  ַהּגָ ֲאָותוֹ  ּבְ ֵבית ַלֲ�רֹךְ  ּגַ ֶנֶסת־ּבְ ית ֶאת ַהּכְ ְגּבִ  ַהּמַ

ל הָ� בוּ ּקְ ַה  ַמע. ָהִעיר ייֵּ נִ ֲ�  ְלטֹוַבת ְדִפְסָחא ִקְמָחא ׁשֶ י ָהִעיר בַר  זֹאת ׁשָ ִריְס  ְזֵאב קִיְצָח  ַרּבִ ד, קִמּבְ  ּוִמּיָ
ן אי־ֶאת ִזּמֵ ּבַ ֵדי ,ְלֵביתוֹ  ַהּגַ מוֹ ִהְת  ַ�ל ְלהֹוִכיחוֹ  ּכְ ים ִמּדַֹחק ַ�ּלְ הַה  אּוָלם, ָהֲ�ִנּיִ  ִהְתַיֵחס לֹא ללָ כְּ  ּלָ
ךְ  ְוַאף ָריוִלְדבָ  ְבֵרי עַמ ׁשֵ לְ  תַקּלוֹ  ִחּיֵ יד. ַהּתֹוָכָחה ּדִ א ז"יִר גְּ ַה  ָ�ָליו ִהְקּפִ ּטֵ טּוַח  הַאּתָ  ַהִאם: "ְוִהְתּבַ  ּבָ
ל ךְ ־ּכָ ה, ךָ ְד ָמ ֲ� ַמ בְּ  ּכָ ַאּתָ ה ׁשֶ ים ַ�ל ְלַלְגֵלג ְלַ�ְצְמךָ  ַמְרׁשֶ ֵאין ָהֲ�ִנּיִ ָיָדם ׁשֶ ם? ַהַחג ְלהֹוָצאֹות ּבְ  ךְ יִ ָ�לַ  ּגַ

ֲ�בָ  ה, ּכֹוס־רּתַ ַ�ְצְמךָ  ְוַאּתָ ְצָטֵרךְ  עֹוד ּבְ ק ּתִ ּקֵ ת ְלִהְזּדַ ּפַ ל ָקהָד ַהצְּ  ְלק$ ד". ָהִעיר־ׁשֶ ָתהֶנֶ�  ִמּיָ  ָהִעיר ׂשְ
ם, הָח ָק ְר ּמֶ כַּ  ּלָ ָהַרב ָאְמרוּ  ְוכ$ ל ׁשֶ אי־ֶאת ִקּלֵ ּבַ אוּ  .ַהּגַ ּבָ י לֹא ֲאִני: "ָאַמר, ז"יִר גְּ לַ  זֹאת רּפֵ ְלַס  ּוְכׁשֶ ְלּתִ  ִקּלַ

א, אֹותוֹ  ל בוֹ ַמצָּ  ֶאת ָרִאיִתי ַרק ֶאּלָ ָנם ַוֲהֵרי. ָהִאיׁש ־ׁשֶ ה ּכֹה ֶיׁשְ ִעיר תְוַאְלָמנוֹ  ְיתֹוִמים ַהְרּבֵ קּוִקים ּבָ ּזְ  ׁשֶ
יתּמַ לַ  ָנִתית ְגּבִ ְ ֶ�ֶרב וֹ זּ ַה  ַהׁשּ ב הּוא ְוִאם, ַסחּפֶ  ּבְ ית־ֶאת ַלֲ�רֹךְ  ְמַ�ּכֵ ְגּבִ מוֹ  ַ�ְצמוֹ ־ֶאת ֵהִביא ֲאַזי, ַהּמַ  ּבְ

ב ָיָדיו יל ַאַחת ֵ�ָצה ֲ�ַדִין לוֹ  ׁש יֶ  אּוָלם: "ְוָאַמר הֹוִסיף ֶרַגע רּוְלַאַח ". ֶזה ְלַמּצָ  ִאם. ְצמוֹ ַ� ־תֶא  ְלַהּצִ
ל ֶאת יסוֹ כִּ ִמ  יֹוִציא כּום ּכָ ָהיוּ  ַהּסְ יתּמַ בַּ  ֶלֱאֹסף ֲאמּוִרים ׁשֶ ל  ְגּבִ ק, ְדִפְסָחא ִקְמָחאׁשֶ  ייֵּ נִ ֲ� לַ  אֹותוֹ  ִויַחּלֵ

ֵדי ִעירָה  ְהיוּ  ּכְ ּיִ ַהְרָחָבה ַהַחג יכֵ ְר צָ  ָלֶהם ׁשֶ ִמּדֵ  ּבְ ָנה יּכְ ֵתר ָאז, ׁשָ קיִ  ְולֹא ֲ�ָמדוֹ ַמ בְּ  ִיּוָ ּקֵ ". ִלְצָדָקה ְזּדַ
יר אֹותוֹ  אּוָלם רֹב, ָ�ׁשִ ָ�ה לֹא, הָח רוּ ּסְ ַה  ְוַגֲאָותוֹ  תוֹ וּ ׁש ּפְ ִט  ּבְ ַ�ת ׁשָ  ֲאִפּלוּ  ָידוֹ ־ֶאת ְוָקַפץ, ָהַרב ְלַהּצָ

רּוָטה ַמֲחִצית. ַאַחת ִמּפְ ָנה ּכְ ָ ן רְלַאַח  ַהׁשּ ְמַחת, ִמּכֵ ׂשִ אי אֹותוֹ  היָ ָה , ּתֹוָרה ּבְ ּבַ ָבר ּגַ בַמ בְּ  ּכְ ל ּצָ , ד'ֵר 'יוֹ  ׁשֶ
ֲ�ָסָקיו רְלַאַח  י אּוָלם, ֶזה־רַאַח  ֶזהבָּ  וּ לׁשְ כָּ  ׁשֶ ַלּפֵ ְגִביר ְצמוֹ ַ�  ֶאת ֶהְרָאה ֲ�ַדִין חּוץ ּכְ ַמר ּכִ  דוֹ סוֹ  ֶאת ְוׁשָ

ִרּיֹות הּוא, ֵמַהּבְ ׁשֶ יךְ ַמ  ּכְ אי ןֵה ְלכַ  ֲ�ַדִין ְמׁשִ ַגּבַ ֵבית ּכְ ֶנֶסת־ּבְ ַחג אּוָלם. ַהּכְ בַּ  ַסחַהּפֶ  ּבְ ָ ׁשֶ  היָ ָה , ָאהבָּ ַה  ָנהׁשּ
אי אֹותוֹ  ּבַ ָבר ּגַ גֶ  ּכְ ל ִניָ�  רֶד ּבְ ׁש ־ׁשֶ ל ֵמַה לְ  ךְ ִנְצַר וְ , ַמּמָ יתּמַ ַקּבֵ ל  ְגּבִ   .ןלָ ִלצְּ  ַרְחָמָנא, ְדִפְסָחא ִקְמָחאׁשֶ

�  
ְפרֹס ַסח ּבִ ים יֵר ְמ ִא "ָה  ֶאל ֶאָחד ְיהּוִדי ִנְכַנס, ַהּפֶ יְז'ִניץ" ַחּיִ בָ , ִמּוִ לוּ  ִריםְוַהּדְ ְלּגְ ית ןְלִעְניַ  ִהְתּגַ  ִקְמָחא ַמְגּבִ

ִטְבעוֹ  ָהָיה ָהִאיׁש . ְדִפְסָחא יר ְולֹא ַקְמָצן ּבְ יבּות ִהּכִ ֲחׁשִ ִמיָכה ּבַ ּזּוַלת ַהּתְ י יַרבִּ לָ  ָאַמר ְוָלֵכן, ּבַ  הּוא ּכִ
ף ג'ֵה וֹ נ 'ֵאינוֹ  ּתֵ ּתַ ית ְלִהׁשְ ַמְגּבִ יָהַר  ּבוֹ  ָנַתן. ְדִפְסָחא ִקְמָחא ּבְ ית: "ְוָאַמר ֵ�יָניו־ֶאת ּבִ  ִקְמָחא ַמְגּבִ

ַ�  ִהיא ְדִפְסָחא ת ַמְטּבֵ ֵני ּבַ ה אוֹ . ְצָדִדים ׁשְ ַאּתָ ד ׁשֶ ּצַ ל ּבַ ד ָחִליָלה אוֹ , ַהּנֹוְתִנים ׁשֶ ּצַ ל ּבַ ִלים ׁשֶ   "...ַהְמַקּבְ
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ַצְלֵאל ר' רּפֵ ַס ְמ  יף ּבְ י ַ�ל, ׁשִ ּה , רבֶּ ילְ זִ  קִיְצָח  ַרּבִ ּבָ ּלִ ֶחֶלת ֶאת ׁשֶ ת ַהּגַ  רּוְסָיה יְיהּוֵד  ברֶ ֶק בְּ  ַהּלֹוֶחׁשֶ
ְתקּוַפת ְלטֹון ּבִ ִ ְגָמה ֵסֶמללְ  ְוָהַפךְ , יִט יְס נִ מוּ וֹ ּק ַה  ַהׁשּ ל ְוד$ ַ�ל ְיהּוִדי ׁשֶ ִמיַרת ׁש ֶפ נֶ  תִסירוּ ְמ  ּבַ  ַהּתֹוָרה ִלׁשְ

ֶמְרכַּ  ֶאָחד ִליהּוִדי" .ַהּזּוַלת־ִעם ֶחֶסדוְ  ֹותצְ ְוַהּמִ  ֶק  זּבְ דֹוָלה ָחֵצר ָהְיָתה, טנְ ַטׁשְ  לוֹ  ָהָיה םְוׁשָ , ּוְסגּוָרה ּגְ
ּנּור ֵדי ַמּצֹות ָאִפינוּ  ּבוֹ  ּתַ הּוִדים ָקןלְּ ְלַח  ּכְ ִעיל. ַלּיְ י ַהּפָ ן ָהָראׁשִ ְרּבֵ ּדִ ם־ֶאת ׁשֶ ּלָ י ָהָיה ּכ$ , רבֶּ ילְ זִ  קִיְצָח  ַרּבִ

חּוִרים, ַוֲאַנְחנוּ  ִעיִרים ַהּבַ אנוּ , ַהּצְ ךְ . לוֹ  ַ� ְלַסיֵּ  ּבָ ֶמׁשֶ ה ּבְ לֹש9ָ  ְבִסיּוםוּ  ,ַמּצֹות ָאִפינוּ  ְרצּוִפים ָיִמים ׁשְ
ה ַ�ל ָנַטל, ָהֲאִפּיָ ִית־ּבַ ָ  ַהּבַ י ַוֲאִני, ִאיתַמׂשּ הּוִדים ְלָכל קלֵּ ְלַח  ּמוֹ ִע  ָנַסְעּתִ נוּ  ַהּיְ ּפָ ה, ֵאֵלינוּ  ׁשֶ ֶחֶדת ֶ�ְרּכָ  ְמי$

ְלָלה, ַהַחג בֹודכְ לִ  ּכָ ְקּבּוק ׁשֶ ג, ַמּצֹות ,ַיִין ּבַ ַ�ם. ֶדרּסֵ לַ  ּוְקָ�ָרה ּדָ י ְלַאַחר, ּפַ ְמּתִ ּיַ ּסִ ה ֶאת ׁשֶ ּקָ י, ַהֲחל$  ָחַזְרּתִ
ר, ַלֲחלּוִטין ׁש ּתָ מ$  י ְוַכֲאׁשֶ י ִאם אֹוִתי ַאלׁשָ  קִיְצָח  ַרּבִ י, ַאְלמֹוִני־ִלְפלֹוִני ָמַסְרּתִ ְבּתִ ִליָלהבִּ  ֵהׁשַ  ןכֵּ ׁשֶ , ׁשְ

ֹתֶבת ֶאת ָמָצאִתי לֹא ים ַאַחר ,ַהּכְ ַרּבִ יָרה ָאז ָ�ְברוּ  ׁשֶ ְלטֹונֹות ֵמֵאיַמת ּדִ ִ י. ַהׁשּ יו ָטַ�ְנּתִ ַלּפָ ַה , ּכְ הׁשֶ  ּלָ
י יֹוֵדַ�  ְרֶאה, ִמְתָקֵרב ַהַחג ּכִ ׁש  ָלבֹוא הּוא ָ�ִתיד ְוַכּנִ ּצֹות־ֶאת ְלַבּקֵ י אּוָלם, ַהּמַ י ָאַחז ִיְצָחק ַרּבִ : ְוָאַמר ּבִ

ָהִייִתי ֶאָחד ְיהּוִדי ָקִצין םׁשָ  היָ ָה , ןאזַ אַק בְּ  ָהִייִתיׁשֶ כְּ ' ָנה יִמּדֵ  ַמּצֹות לוֹ  ֵמִביא ׁשֶ ָנה. ׁשָ י ַאַחת ׁשָ ַכְחּתִ  ׁשָ
ךְ  י, ִמּכָ ּתִ ַגׁשְ ּפָ ֹחל אֹותוֹ  ּוְכׁשֶ י, ַהּמֹוֵ�ד־ּבְ ַאְלּתִ ה הֶמ  אֹותוֹ  ׁשָ הְוַה , ָ�ׂשָ יב ּלָ ְתִמימּות ֵהׁשִ י ּבִ  ֶאת ָ�ַרךְ  ּכִ

ִמּדֵ  רֶד ּסֵ ַה  נָ  יּכְ א, הׁשָ בִּ  ֶאּלָ יַח  ַמּצֹות קֹוםְמ ׁשֶ לֹש9 ִהּנִ ּתֹות ׁשָ ְלָחן־ַ�ל ּפִ $  לֹא ֲאִני ַהּיֹום ַ�ד? ּתָ נְ בַ ֵה . ַהׁשּ
ךְ ־ַ�ל ְלַ�ְצִמי ִלְסלַֹח  לוֹ ָיכ ׁש  ֲאִני ְוָלֵכן !ּכָ ךָ  ְמַבּקֵ שׂ  ִמּמְ ז הּוִדיַהיְּ  ֶאת ְלַחּפֵ ּצֹות ֶאת לוֹ  ְוָלֵתת ַהּלָ   ".'ַהּמַ

  

ֶמן ַוֲחֵרָבה־ִמְנָחה ְבלּוָלה־ְוָכל" ֶ ָאִחיו־ְלָכל ,ַבׁשּ ְהֶיה ִאיׁש ּכְ ֵני ַאֲהרֹן ּתִ אן -" ּבְ ֲהֵרי. ָרֵאלִיׂשְ  תַב ֲה ַא ַמִהי  ָלַמְדנוּ  ִמּכָ ֶ ַב ־ְבלּוָלה ִמְנָחה" ׁשֶ , ְנָדָבה תִמְנַח  ִהיא" ֶמןׁשּ
יֶהןִב וּ , תאוֹ נָ ְק וּ  חֹוֵטא תִמְנַח  ִהיא ָבהַוֲחֵר  ּתֵ ְהֶיה' ֶנֱאַמר ׁשְ ָאִחיו ִאיׁש  ּתִ ׁש , 'ּכְ ּיֵ ְנָחה ייֵא ִב ְמ  ינֵ ׁשְ ִל  ְלִהְתַיֵחס ׁשֶ ֶוה ַהּמִ ׁשָ  ורקא)רבי יצחק מו(.  ֲהָבהְוַא  ַאֲחָוהּבְ , ּבְ

  
י , אָק ָר ְק ִל  הָכ מוּ ּסְ ַה  ץיְט ִל ְס יְ ּוַ ִמ  ִליָדא דִו ּדָ  הש9ֶ מֹ  ַרּבִ

ל ֶנְכּדוֹ  י ׁשֶ  הָא ָר , םּדַ ְר ֶט ׂשְ ְמ ַא ֵמ ַהּנֹוָדע  ִליָדא דִו ּדָ  ַרּבִ
ַ&ם ָהָיה ֶאָחד ָאָדם ּפַ נָ  אָל ְט ְצ ִא ּבְ  בּוׁש ָל  ׁשֶ  לּקֵ ּוַמ  ןְדַרּבָ
ֶסף ָידוֹ  ּכֶ ם, ּבְ ַדְרּכָ ל ּכְ יִק  ׁשֶ ְרָסִמים יםַצּדִ  ּתֹוכוֹ  אּוָלם, ְמפ)

י ֶנֱאַנח. רוֹ ָב ּכְ  ָהָיה לֹא ה: "ְוָאַמר דִו ּדָ  הש9ֶ מֹ  ַרּבִ  ַ&ּתָ
ֲארוּ  ְבֵרי ִלי ִהְתּבָ ִ ַר  ּדִ ָאַמר י"ׁשּ תּבְ  ׁשֶ יֹוֵתר, ַצו ָפָרׁשַ  'ּבְ

תּוב ָצִריְך  ׁש  קֹוםָמ ּבְ  זֵר ְלזָ  ַהּכָ ּיֵ יס'־רֹוןְס ֶח  ׁשֶ ֲהֵרי. ּכִ  ׁשֶ
ַבת יס' ּתֵ הּבְ  'ּכִ ֶזת י"ִד ָצ  ִגיַמְטִרּיָ  ְוזוֹ , יקּדִ ַהּצַ  ַ&ל ַהְמַרּמֶ
ַנת ּוָ ָבִרים ּכַ יֹוֵתר. ַהּדְ תּוב ָצִריְך  'ּבְ  ִמי ֶאת - ֵרז'ְלזָ  ַהּכָ

תּוב ֵרזזָ ְמ  ֲ&ָנָוה ְלִהְתַנֵהג ַהּכָ יֶּ  ִמי ֶאת? ּבַ  ּבוֹ  ׁש ׁשֶ
יס־רֹוןְס ֶח  ַהְינוּ , ּכִ ֲח  ּדְ ת ּבוֹ  ָרהֵס ׁשֶ יקּצַ ַה  ִמּדַ   "...ּדִ

  

  

  
ְקִהּלֹות ַנז ּבִ ּכְ ּיּוט ֶאת לֹוַמר נֹוֲהִגים ַאׁשְ  ֵאִלי 'ָיּה  ַהּפִ

ָמה ְוגֹוֲאִלי' ַהְקּדָ ת ּכְ ת מּוָסף ִלְתִפּלַ לֹש9ֶ ׁשְ , ָהְרָגִלים ּבִ
ֵרי ִמיַרתֲא  ֶטֶרם ְזמֹון. ַאׁשְ  ְותֹוָדה: "הּוא ּבוֹ  ַהחֹוֵזר ַהּפִ

את ְנָחהּמִ ַל ְו  הְוָלעֹוָל  ָל  םְוָלָאׁשָ  ְוַלַחּטָ ְ  ִמיםְוַלׁשּ
ל ּלּוִאיםּמִ ַל ְו  ֶנָך ־ּכָ סּוק ּוְמקֹורוֹ ", ָקְרּבָ  ֵמַהּפָ

ָפ  ּבְ ֵתנוּ ׁשֶ ְנָחה ָלעָֹלה ַהּתֹוָרה זֹאת: "ָרׁשָ את ַלּמִ  ְוַלַחּטָ
ם ּלּוִאים ְוָלָאׁשָ ָלִמים ּוְלֶזַבח ְוַלּמִ ְ א". ַהׁשּ  ֶאּלָ

ּבַ  ,  עֹוָלהּבָ  ָלהיְתִח ַמ  ְוִהיא ּתֹוָדה ֶנֶאְמָרה לֹא סּוקּפָ ׁשֶ
ָל  לַל ְכ ּבִ  ַהּתֹוָדה ןּכֵ ׁשֶ  ְ  ַהּטֹוֲ&ִנים ֵיׁש  ְוָלֵכן .ִמיםַהׁשּ

עּות ּטָ ְזמֹוןּבַ  ָנְפָלה רֵפ סוֹ  ׁשֶ ָבה, ּפִ  ָהִראׁשֹוָנה ְוַהּתֵ
ְמקֹוָרּה  ָהְיָתה 'ְותֹוָדה' ְלׁשֹון 'ְותֹוָרה' ּבִ סּוק ּכִ , ַהּפָ

ְמיֹון בֶק ְוֵ&  ל ַהּדִ פוּ  ת"ֶל ְוָד  ׁש "ֵרי ָהאֹות ׁשֶ  זוֹ  ִהְתַחּלְ
ֶצֶדק אּוָלם. זוֹ ּבְ  י, ֵהִעירוּ  ּבְ ֵכן ּכִ ָבר ִיּתָ ּכְ  קֹורּמָ ּבַ  ׁשֶ

ָבה ִנְפָרד ַהּתֹוָדה ִנְכּתְ ֵני ׁשֶ ּבְ ין ָלּה  ׁש יֶּ , ִמּפְ  ׁשֹוֶנה ּדִ
ָל  ְ נֶּ  ִמיםֵמַהׁשּ  ִהיאׁשֶ  ֲהַגם, ְוַלְיָלה יֹוםְל  ַרק תֶל ֶכ ֱא ׁשֶ

יםָק  ים ָדׁשִ ֵדי ַקּלִ סֶאת  ְרֵסםְלַפ , ּכְ ין ַהּנֵ   .ָהאֹוְכִלים ּבֵ

  
ט ָח� ׁשְ ט ,ַוּיִ ָח� ׁשְ ט, ַוּיִ ָח� ׁשְ     (ח; טו, יט, כג) ׀ ַוּיִ

לֹש9 ָ&ִמים ׁשָ ָבה ּפְ ת ִנְכּתְ ָח יִּ ַו  ִמּלַ הּפָ ּבַ  טׁשְ ָק  ָרׁשָ , ץַמ ּבְ
ַפר ָהִראׁשֹוָנה ה, אתּטָ ַח ַה  ּבְ ִנּיָ ְ ֵא  ַהׁשּ , הָהעֹוָל  ילּבְ

ית ִליׁשִ ְ ֵא  ְוַהׁשּ ּלּוִאים ילּבְ . ׁשֹוִנים םיֶה ֵמ ֲ& ַט ְו , ַהּמִ
ּמָ  ָלֶהם ןִנּתַ  ןְוִסּמָ  ב, ןָיׁשֵ : סֹוָרהּבַ ַהְינוּ . עֹוֵמד, יֹוׁשֵ  ּדְ

הּוא ִביַ& ְר  ָהִראׁשֹוָנה ה, ָנהְוׁשֵ  ָבהיִכ ׁשְ  ׁשֹוןְל  ׁשֶ ִנּיָ ְ  ַהׁשּ
א יָבה ׁשֹוןְל  ֶאְתַנְחּתָ ית, ּוְמנּוָחה ְיׁשִ ִליׁשִ ְ  ְוַהׁשּ
ֶלת ְלׁשֶ ת ֶזהּבָ  ְוִנְרְמזוּ . ַוֲ&ִמיָדה ְזִקיָפה ֹוןׁש ְל  ׁשַ לֹש9ֶ  ׁשְ
ים ַלּבִ ְ ל ַהׁשּ ּקּון ׁשֶ ה. ַהֵחְטא ּתִ ְתִחּלָ גֶ  ֲ&ַדִין הּוא ּבִ  רֶד ּבְ

ן ָקה ֵמֲחַמת, ָיׁשֵ ּלְ ְסּתַ ּנִ ּנוּ  ׁשֶ ְגַלל תּיוּ ַהִח  ִמּמֶ . ַהֵחְטא ּבִ
ן רְלַאַח  ָבר הּוא ִמּכֵ גֶ  ּכְ בר ֶד ּבְ ָבר יֹוׁשֵ ּכְ רִהְת  ׁשֶ ּפֵ  ּכַ

ְדֵרַגת עֹוֶלה ְוהּוא ַהֵחְטא ן ִמּמַ  עֹוֵמד ּוְלַבּסֹוף, ָיׁשֵ
ר ֲאׁשֶ ּקּון םַל ׁשְ נֵ  ּכַ ה ִהְקִריב ְוָלֵכן. ַהּתִ ִחּלָ  אתּטָ ַח  ּתְ

גֶ  ַהֵחְטא רּפֵ ַכ ְל  ן רֶד ּבְ ן רּוְלַאַח , ָיׁשֵ  תוֹ לוֹ ֲ& ַה ְל  העֹוָל  ִמּכֵ
ב ְלַמְדֵרַגת ּלּוִאים ליֵא  ֶאת ִהְקִריב ּוְלַבּסֹוף, יֹוׁשֵ  ַהּמִ

הּוא גֶ  ׁשֶ ָבר עֹוֵמד רֶד ּבְ ּכְ ר ׁשֶ ּפֵ  ןְוָקְרּבַ , ַהּכֹל ִהְתּכַ
ָל  ְ לֹום ֵמִביא ִמיםַהׁשּ   מלבוש לשבת ויו"ט)(. עֹוָלםּבָ  ׁשָ

�  
ָ&  נֹוָטִריקֹון א, ְרִביִעי - ׁש "רֹא ֵהם ִמיםַהּטְ , ֶאְתַנְחּתָ
ֶלת ְלׁשֶ י ְמקֹום ׁשַ ִחיָטה, ּכִ ְ   טים והערות)(ליקו. ֹראׁש ּבָ  ַהׁשּ

�  
אן ֵיׁש  זֶמ ֶר  ִדיַקת ַ&ל ּכָ ין ּבְ ּכִ ל ַהּסַ ִחיָטה ׁשֶ ְ ִאם, ַהׁשּ  ׁשֶ

ַחט ין ׁשָ ַסּכִ דּוָקה ּבְ ֲאִריכּות ְורֹוֵבץ ִביַ& ְר  הּוא ָאז ּבְ  ּבַ
עֹוָלם ָיִמים ה ּבָ א ְוזֹוֶכה ַהּזֶ ם ְלֶאְתַנְחּתָ א עֹוָלםּבָ  ּגַ , ַהּבָ
ַחט ִאםַאְך  ין ׁשָ ַסּכִ גּוָמה ּבְ ֵ&ין ּפְ ֶלת ּכְ ְלׁשֶ ַ ֵאיָנּה  ַהׁשּ  ׁשֶ

ם ָאז, ֲחָלָקה ָח  הּוא ּגַ  ֵיׁש  ְוָלֵכן, וֹ נּ ַמ זְ  ֶטֶרם ָחִליָלה טִנׁשְ
ָבה ַאַחר קֵס ּפָ  יו, ַהּתֵ ַחּיָ   קיבוץ גלויות)(. ִנְפָסִקים ׁשֶ

ׁש  ְדּגָ  מ)
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