
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

דֹות � ִניִנים � ִסּפּוִרים ְוַאּגָ ָראֹות ּפְ  �ַוֲהִליכֹות  ִמּדֹות � ּוַפְרּפְ
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י ִוי קִיְצָח  ַרּבִ ה ֵהןכִּ , גְר וּ בּ ְמ ַה ֵמ  הּוְרִביץ ַהּלֵ ִחּלָ ּה  ּתְ ַרּבָ ל ּכְ , דרוֹ בְּ  ָהִעיר־ׁשֶ
י ָאִביו קֹוםְמ ־ַ�ל ִוי לְק יוֹ  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ִנים ֵמֲחׁשּוֵבי ֶאָחד. בגוֹ לוֹ גְּ ִמ  ַהּלֵ ּיָ  ַהּדַ

ֵבית ינוֹ ־ּבְ י ִכיַח ַהּמוֹ  היָ ָה , דרוֹ בְ בִּ  ּדִ ל ָאִביו, ׁש יְט בִ ְה רוּ ּדְ ִמ  קִיְצָח  ַרּבִ יד ׁשֶ ּגִ י ַהּמַ  ַרּבִ
לֹוְטׁשֹוב לכְ יִמ  ְיִחיֵאל ַ�ם. ִמּזְ ין ֶנֱ�ַרךְ , ּפַ ֵבית ּתֹוָרה־ּדִ ין־ּבְ ין ַהּדִ י ּבֵ יר יֹוְרׁשֵ  ָ�ׁשִ

ְפַטר ֶאָחד ּנִ ַט  ַאֲחָריו ְוהֹוִתיר, ׁשֶ ם ּבוֹ  חֹוב־רׁשְ י ,ִנְרׁשַ לֹוִני ּכִ  ֵמֲאִביֶהם ָוהלָ  ּפְ
דֹול ְסכּום ַרע ָטַ�ן ַהּלֹוֶוה ַאךְ , ּגָ ּפָ א, חֹובוֹ ־ֶאת ׁשֶ נֹוַח  ֶאּלָ ַהּמָ יק לֹא ׁשֶ  ִהְסּפִ

ָטר־ֶאת ַ� רֹ ְק לִ  ְ ֶטֶרם ַהׁשּ ן ָ�ַמד. רַט ְפ נִ  ּבְ ּיָ י ַהּדַ י, ְוָטַ�ן קִיְצָח  ַרּבִ נֹוַח  ּכִ  עֹוֵמד ַהּמָ
ן ְוהּוא ְלָפָניו ְקְרעוּ  ִמְתַחּנֵ ּיִ ָטר־תֶא  ׁשֶ ְ ֵני, ַהׁשּ ַהחֹוב ִמּפְ ֱאֶמת ׁשֶ  ּוְבָכךְ , עִנְפַר  ּבֶ
ּקּון ָיבֹוא ָמתוֹ  ּתִ ל ֵמֵאן ָהַרב ַאךְ  ,ְלִנׁשְ ָבִרים־ֶאת ְלַקּבֵ ה. ַהּדְ ּלָ י ּגִ  קִיְצָח  ַרּבִ
ַ�ְצמוֹ  ַ�ד, ֵ�יָניו־ֶאת ּבְ ת־ֶאת ָרָאה ׁשֶ ן ְלָפָניו עֹוֵמד ַהּמֵ  אּוָלם, ַנְפׁשוֹ ־ַ�ל ּוִמְתַחּנֵ
ל לֹא זֹאת רֹותַלְמ  ָבִרים־ֶאת ִקּבֵ י ַ�ןָט וְ , ַהּדְ ָ בַ  לֹא ּתֹוָרה ּכִ  ָלנוּ  ְוֵאין, ִהיא ַמִיםׁשּ

א רּוָפה ַהֲהָלָכה־ֶאת םְלַקיֵּ  ֶאּלָ ב. ַהּצְ י ָיׁשַ ַסק ֶאת ְוָכַתב קִיְצָח  ַרּבִ ינוֹ ־ּפְ י, ּדִ  ּכִ
ֶדק ים ִעם ַהּצֶ ַבע ַוֲ�ֵליֶהם ַהּיֹוְרׁשִ ָ ּלֹא ְלִהׁשּ  ְולֹא ָמהוּ אְמ  ֵמֲאִביֶהם וּ וּ ִנְצַט  ׁשֶ
לוּ  ן אּוָלם, ֵמַהּלֹוֶוה םבָ חוֹ ־ֶאת ִקּבְ ּיָ י ַהּדַ ַסק ַ�ל םּתֹ ַלְח  ֵמֵאן ִיְצָחק ַרּבִ ין־ּפְ , ַהּדִ

יֵניֶהם טּוָרא ּה ְוָגבַ  ים ָיִמים ָ�ְברוּ  לֹא. ּבֵ ּכִ יַ� , ֲאר+ ּכֹות ַחג ְוִהּגִ אֹוָתּה . ַהּס+ ָנה ּבְ , ׁשָ
ִמים ָיְרדוּ  ׁשָ ְיָלה יםבִּ ר+ ְמ  ּגְ ּלַ ל ָהִראׁשֹון ּבַ ְמְנָ�ה ַ�ד, ַחג־ׁשֶ ּנִ רּות ׁשֶ  לכֹ ֱא לֶ  ָהֶאְפׁשָ
ַזִית ה ּכְ ּכָ ּס+ ב. ַהַחג ִמְצַות־ֶאת םּוְלַקיֵּ  ּבַ י ָיׁשַ  ִאיׁשֹון ַ�דִאיִצ'יְקל ַהְמּבּוְרֶגר  ַרּבִ
י, לוֹ  נֹוַדע ּוְלֶפַתע, ַלְיָלה ן ּכִ ּיָ י ַהּדַ ב ִיְצָחק ַרּבִ ה יובָ ָר קֹ ְמ  תַר בוּ ֲח  ִעם יֹוׁשֵ ּכָ ּס+ , ּבַ

ִמים ׁשָ ֶדֶרךְ  ְלתֹוָכּה  יםִפ לְּ זַ ְמ  ֵאיָנם ְוַהּגְ טּוִחים. ֵנס ּבְ ל יובָ ָר קֹ ְמ  ָהיוּ  ּבְ י, ָהַרב־ׁשֶ  ּכִ
תוֹ  לכֹ ֱא לֶ  ָלֶלֶכת ְיָסֵרב הּוא ּכָ ס+ ל ּבְ ֵני ִריבוֹ  ִאיׁש  ׁשֶ בֹודוֹ  ִמּפְ  לֹא ללָ כְּ  הּוא ַאךְ , ּכְ

א, םֲאֵליֶה  ִלּבוֹ  תׁשָ  ָנה ֶאּלָ ד ּפָ תוֹ ־לֶא  ִמּיָ ּכָ ל ס+ ן־ׁשֶ ּיָ ֵדי, ַהּדַ ְצָוה־ֶאת םְלַקיֵּ  ּכְ  ַהּמִ
ל ַזִית ֲאִכיַלת ׁשֶ הּס+ בַּ  ּכְ ָבר. ּכָ ֵני ֶאת ִהְפִליא ַהּדָ ה ּבְ ִהּלָ ם, ַהּקְ ּלָ ֲ�לוּ  ְוכ+  ִהְתּפַ

ל תוֹ קוּ ְד צִּ ִמ  םַר ־ׁשֶ ר, ָרץֲ� ַהנַּ  ּבָ ר ֲאׁשֶ בֹודוֹ ־ַ�ל ִוּתֵ ַדע ַאף־ְוַ�ל, ּכְ ּיָ ָכךְ  ׁשֶ ּבְ לגְ יִ  ׁשֶ  ּדַ
מוֹ  ל ׁשְ ן־־ׁשֶ ּיָ יט לֹא, ַהּדַ בֹודוֹ ־ַ�ל ִהּבִ י ּכְ ִאיָפתוֹ  לכָּ , ּכִ ם ִמְצָוה. ׁשְ   ָהְיָתה ְלׁשֵ
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יֹום ל ִראׁשֹון ּבְ ּכֹות ַהּמֹוֵ�ד־ֹחל ׁשֶ י ִהְכִניס, ב"תש ס+ ל ּדֹב ִמיָכֵאל ַרּבִ  ַוְיְסַמְנּדֶ
יְטָרא בְ  נוֹ בְּ ־ֶאת ִמּנַ ל ִריתוֹ ּבִ לֹום ָ�ָליו ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ׁשֶ ָ ת. ַהׁשּ ּדַ ְס�+ ִרית ּבִ  ַהּבְ

ַרׁש  ְלּפּול ָהַרב ּדָ ן רּוְלַאַח , ָארֹךְ  ּפִ א  ִמּכֵ ָאְזנֵ ָנׂשָ ֱאָסִפים יּבְ  ִנְפָלִאים ְרָמִזים ַהּנֶ
ִדּלּוג ּתֹוָרה אֹוִתּיֹות ּבְ ה,  ּבַ דֹוׁשָ םַהּקְ ּלָ בוּ  ְוכ+ עּוֵרי ָיׁשְ ה ּפְ ךְ בְּ  ּפֶ ע ֶמׁשֶ עֹות ַאְרּבַ  ׁשָ

יבוּ , ְרצּופֹות ְפָלִאים יוִלְדָבָר  ְוִהְקׁשִ ֲ�לּות ַהּנִ ִהְתּפַ ַ�ם זוֹ  ָהְיָתה. ֲ�צּוָמה ּבְ  ַהּפַ
ּה  ָהִראׁשֹוָנה יַטתבְּ  ׁש ַר ּדָ  ּבָ ּלּוגֵ  ׁשִ לָּ  ָהאֹוִתּיֹות יּדִ ּגִ  ְלִראׁשֹון בׁשַ ְח נֶ וְ , ֹוָרהּת ה בַּ ׁשֶ

יָטה ֵחיּתְ ַפ ְמ  יָה ־ַ�ל ,זוֹ  ָאהִנְפלָ  ׁשִ ֹאָרעֹות־ְלָכל ְרָמִזים ֹוָרהּת בַּ  ִנְמְצאוּ  ּפִ  ַהּמְ
ִדְבֵרי ֹאֶפן, ָהעֹוָלם ְיֵמי ּבְ ִאי ַמְפִליא ּבְ ם. ְוִעּלָ ּיֵ ּסִ ׁשֶ ְפָלָאה תוֹ ׁשָ ָר ּדְ ־ֶאת ּכְ  ָאַמר, ַהּנִ
י חֹוְתנוֹ  מּוֵאל ַרּבִ יְ  רגַ נְ אוּ  דוִ ּדָ  ׁשְ י, ְטָראִמּנַ ֵדי, ְתבוּ כָּ  ְדמֹוִניםַהּקַ  ּכִ ּכְ ֹות ִלְזכּ  ׁשֶ

ַ�ר ַח ּתֹ ְפ לִ  ד ֹוָרהּת בַּ  ָחָדׁש  ׁשַ ה, ַהּקְ , ִאּמוֹ  םֶח ֶר ֵמ  ְוָטהֹור ָקדֹוׁש  ִלְהיֹות ָצִריךְ ֹוׁשָ
ם ְולֹא" ִחּנָ י, ָכךְ לְ  ֲחָתִני ָזָכה ּבְ ַ�ם". זוֹ  ַלֲ�ָטָרה הּוא ָראּוי ָאֵכן ּכִ ה, ּפַ ּלָ י ּגִ  ַרּבִ

י, ּדֹב ִמיָכֵאל ָ  ּכִ יַ�  ָזָכה זוֹ  ָגהְלַהׂשּ ֵליל ְלַהּגִ ּפּוִרים יֹום ּבְ ל ַהּכִ ָנה אֹוָתּה  ׁשֶ , ׁשָ
ר ֲאׁשֶ ת רְלַאַח  ּכַ ִפּלַ נוּ  ַ�ְרִבית ּתְ ם ּפָ ּלָ בוּ  ּכ+ ְיָתה ְוׁשָ ֵבית נֹוַתר ְוהּוא, ַהּבַ ֶנֶסת־ּבְ  ַהּכְ
ל ִלְלֹמד ּפּוִרים יֹום ֵליל ּכָ ַדְעּתוֹ  ָ�ָלה ְלֶפַתע. ַהּכִ וְ  ִלְלֹמד ּבְ  ֵסֶפר ִמּתֹוךְ  ָקאּדַ
ֵהֵחל, ּתֹוָרה ן ּוְכׁשֶ אֹור ְלֶפַתע ָחׁש , ּבוֹ  ְלַ�ּיֵ דֹול ּבְ ִהְתּפַ  ּגָ טׁשֶ ֵ  םוֹ ּוִפְתא, מּולוֹ  ׁשּ
ִאּלוּ  ָהאֹוִתּיֹות־ֶאת ָרָאה רֹות ּכְ צֹות ְמַנּתְ  ַ�ד, רֶפ ַהּסֵ  ִמּתֹוךְ ֹו מּול־לֶא  ּוְמַקּפְ

ִהְצָטְרפוּ  ָכךְ  ָהָגה ּוֵמָאז, אֹוִתּיֹות ּלּוִגיִד בְּ  ֹותמלֵ ׁשְ  ְלֵתבֹות ְלזוֹ  זוֹ  ׁשֶ ל ּבְ   .ָיָמיו־ּכָ

  

  
ְצוַ , מּוָבא" ן"ַר ֲה מוּ  ּוֵטיִלּק "בְּ  ּמִ ה תׁשֶ ּכָ ִהיא ס�

ה ּלָ " המֹ לֹ ׁשְ  ְפֶאֶרתִת "בְּ  ָבאמוּ  ְוֵכן. ָבִניםְל  ְסג+
ָצא ּמָ רֵֹתיֶכם דֹ ְדעּו יֵ ַמַ�ן ְל  בֹותּתֵ בַּ  זֶמ ֶר  ֶזהלָ  ׁשֶ

ָרה, ֶיֶלד נֹוָטִריקֹון ּטָ ַהּמַ ֹורֹותדּ ַל  ְלַהֲ�ִביר ִהיא ׁשֶ
ִאים י ֶאת ַהּבָ ְבּתִ ּכֹות הֹוׁשַ י ַבּס+ ָרֵאל־ּכִ ֵני ִיׂשְ , ּבְ
ַחג ְוִנְמָצא ּכֹות ׁשֶ לְמס�  ְזַמן הּוא ַהּס� ׁש  ּגָ ַ�ל ְלַבּקֵ

ִנים בֹותבַּ  זֶמ ֶר  ָמְצאוּ  ְוֵכן. ּבָ רּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו  ּתֵ ּפְ
ָה  ה ֵהןׁשֶ , ֶאת־ָהָאֶרץ ְוִכְבׁש� ִגיַמְטִרּיָ ל־ָהֶאְזָרח  ּבְ ּכָ

ּכֹת ּס� בּו ּבַ ָרֵאל ֵיׁשְ ִיׂשְ  בנים)־(מפתח של. ּבְ
�  

ים ים ְמָפְרׁשִ וּ  ַרּבִ ַ�ל םְמָבְרִכי ֵאין ַמּדּוַ� , ִהְתַקׁשּ
ת ּיַ ה ֲ$ׂשִ ּכָ ּדֶֹפן ִנְמֵצאת ָרָכהבְּ לַ  זֶמ ֶר  אּוָלם, ַהּס� . ּבַ

ֲה  ה ֵריׁשֶ ּכָ לֵ  ַהּס+ ׁשְ ל ִהיא מּותּבִ ע ׁשֶ ָפנֹות ַאְרּבַ ּדְ
יֶהן־ַ�ל ּוְסָכְך  ּבֵ ע, ּגַ ָ$ִמים ְוַאְרּבַ ַבת  ִעם ֶפןוֹ דּ  ּפְ ּתֵ
ה, ְסָכךְ  ִגיַמְטִרּיָ רּוְך  ּבְ ה ּבָ  (אמרי שאול). ה' ַאּתָ
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בֹות סּוק ּתֵ י ֵמֵאת־ ַהּפָ ַאְלּתִ אֹוָתּה  ה'ַאַחת ׁשָ
ֵבית־ י ּבְ ְבּתִ ׁש ׁשִ ה עֹולֹות, ה'ֲאַבּקֵ ִגיַמְטִרּיָ ן יַ נְ ִמ כְּ  ּבְ

ל ִמים־ּכָ ים ַהּיָ דֹוׁשִ ל ַהּקְ ֵר ּתִ  ֹחֶדׁש  ׁשֶ ֹראׁש : יׁשְ
ָנה ָ ְענָ , ּכֹותַהּס�  ַחג, ּוִריםּפ ּכִ  יֹום, ַהׁשּ , הּבָ ַר  אהֹוׁשַ
ִמיִני  (שופרא דישראל). תֶר ֶצ ֲ$  ׁשְ
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סּוִקים ינֵ ׁשְ  ָנה ְלרֹאׁש  ינוּ צִ ָמ  ּפְ ָ דָח ֶא , ַהׁשּ
ת ָפָרׁשַ ח :רמֹ ֱא  ּבְ ֶאָחד ַלחוֹ ּבַ ִביִעי ּבְ ְ ֶדׁש וֹ ֶדׁש ַהׁשּ

רּוָ$ה תֹון ִזְכרֹון ּתְ ּבָ ה ְוהּוא, ִיְהֶיה ָלֶכם ׁשַ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
בֹות ַאְבָרָהם ָבהָר ֲ$  ֲהַדס לּוָלב גרֹ ְת ֶא  תּכֹ ַהּס�  ַחג ַהּתֵ

ִני, דִו ּדָ  ֵסףיוֹ  ַאֲהֹרן הש+ֶ מֹ  ַיֲ$ֹקב קִיְצָח  ֵ ְוַהׁשּ
ת ָפָרׁשַ ֶאָחד ַלחוֹ ּוַבח :ְנָחסיּפִ  ּבְ ִביִעי ּבְ ְ ֶדׁש וֹ ֶדׁש ַהׁשּ

ל־ְמֶלאֶכת ֲ$בָֹדה לֹא וֹ ִמְקָרא־ק ֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ּכָ
רּוָ$ה ִיְהֶיה ָלֶכם ִגיַמְטִריָּ  ְוהּוא, ַתֲ$ׂשּו יֹום ּתְ הּבְ

ָנה רֹאׁש  ָ ּפּור יֹום ַהׁשּ ִמיִני ּכֹתס�  ַחג ּכִ תֶר ֶצ ֲ$  ׁשְ
ְמַחת אן ֵיׁש  זֶמ ְוֶר . ּתֹוָרה ׂשִ ְ , ּכָ ׂשּ ל רכַ ׁשֶ ְצוֹ ־ּכָ תַהּמִ

ל ין יןיזִ ּפִ ׁשְ א+ ָה  ְזכּות ִעם, יֵר ׁשְ ּתִ  ֹחֶדׁש  ׁשֶ יׁשִ , ַקּדִ
בָּ ַה  ָלנוּ  נֹוֵתן ָפה ה"ּקָ ַהּקָ ָבר ּבְ ֵדי  ֹחֶדׁש ַל  ֵמֶאָחד ּכְ ּכְ

ְגַמר ֲחִתיָמה טֹוָבה ֵתנוּ וֹ כּ זַ לְ    (שם). ּוְלָחְתֵמנּו ּבִ
�  

נוּ ּבְ  ֵתןְו  נֹוָטִריקֹון לּוָלב ָהִביןְל  יָנהּבִ  ִלּבֵ
ילְלַה וּ  ּכִ ֹמַ� ִל  ׂשְ דוּ  ְלֹמדִל  ׁשְ רמֹ ׁשְ ִל  ְלַלּמֵ
ִדְבֵרי, םיֵּ ַק לְ וּ  ַלֲ�ׂשֹותוְ  ָרֵאל ל"ֲחזַ  ּכְ ׂשְ ּיִ ּדֹוִמים ׁשֶ

יֶּ  ַלּלּוָלב ֶאָחד ֵלב ֵיׁש  ָלֶהם ְוַאף, ֶאָחד ֵלב לוֹ  ׁש ׁשֶ
ַמִים ַלֲאִביֶהם ָ ׁשּ ּבַ הּוא, ׁשֶ ַאֲהַבת ּוָמֵלא ָטהֹור ׁשֶ

י. ַהּתֹוָרה תַמ ְוָחכְ  ה' בֹות ְוָראׁשֵ ְתרֹגֶא  ּוָלבל ַהּתֵ
י ֵהן ָבהָר ֲ$  ַדסֲה  ָראׁשֵ בֹות ּכְ סּוק ּתֵ י ִל ־טַה  ַהּפָ ּבִ
ַצע־ְדֹוֶתיָך ְוַאל ֶאלֵ$ ־לֶא  ֵדי, ּבָ ב זּמֵ ְלַר  ּכְ ַהּלֵ ׁשֶ

בּוק ִיְהֶיה תֹוַרת ּדָ  (שה לבית). ְוֵ$דּותוֹ  ה' ּבְ

  זתשע"חג הסוכות, ט"ו בתשרי     
.  

  
  
  
   

  

        

 יםִסּפּוִר 
 

ִניִנים   ּפְ

 

  בס"ד

  

  והנצחותלקבלת הגיליון 
 gmail.com 5806777@דוא"ל:

  

  ירושלים - החג זמני 
 7.22רבנו תם    6.41צאת השבת    5.30הדלה"נ 

 

ת !ָחָדׁש  ּבָ   ג' ְך ֶר ּכֶ  ִטיׁש  ׁשַ
  בָח ְר נִ  חֹותּתְ ְפ ַמ רֹור ְצ  ִעם

 



 

 

  

  

ְצָוה־ִמן טּוִריםּפְ  יזַ ֲא , ֶאְתרֹג ֵאין ִאם"   "ַהּמִ

דֹול רּדֵ ַה ְמ  ִריְסק ָהַרב ָהָיה ְצֹותּמִ בַּ  ּגָ י, ִמּבְ ֶחֶדת יָדהּוְקִפ , 'יקצִ יְ בֵ לוֹ סוֹ  ְזֵאב קִיְצָח  ַרּבִ  רּדֵ ְלַה  וֹ לּ  ָהְיָתה ְמי+
ֵאין ֶאְתרֹג רַאַח  ל ׁש ׁשָ ֲח  ׁשּום ּבוֹ  ׁשֶ ב גֶאְתרֹ  ׁשֶ ְרּכָ ָנה יִמּדֵ . מ+ ּכֹות ְלַחג גֶאְתרֹ  ְלַהְזִמין ַהגנָ , ׁשָ , רֹוקוֹ ִמּמָ  ַהּס+
י ָהיוּ  םׁשָ  ִריתוֹ  ַאְנׁשֵ ַ�ר ֶאְתרֹג ְלַמֲ�נוֹ  קֹוְטִפים ּבְ ְרִאי ִמּיַ ּלֹא ּפִ לט+  ׁשֶ יֵדי ּפַ ׁש  ָהָיה ְולֹא, ָאָדם ּבִ א ֲחׁשָ ּמָ  ׁשֶ

יבוּ  ֵדי יםגִּ ָהֶאְתר+  ֶאת יםיִּ ִמ קוֹ ּמְ ַה  ַהּסֹוֲחִרים ִהְרּכִ יָחם ּכְ ּבִ בּועֹות. ְלַהׁשְ ּכֹות ַחג ִלְפֵני ִדיםֲאָח  ׁשָ ל ַהּס+  ׁשֶ
ַנת ַלח, ח"תשי ׁשְ ִמּדֵ  רֹוקוֹ ִמּמָ  ִנׁשְ ָנה יּכְ יָ  ָהדּור גֶאְתרֹ , ׁשָ ל ְמעֹונוֹ ־לֶא  ְפיוֹ ּבְ ִריְסק ָהַרב ׁשֶ ִהְתגּ  ,ִמּבְ  ֹוֵררׁשֶ

כּוַנת ׁשְ ַלִיםׁשֶ  הש9ֶ מֹ  רֹוןִזכְ  ּבִ ירּוׁשָ ה. ּבִ ָטן ַמֲ�ׂשֶ ר, ֵאַרע ׂשָ יַ�  ְוַכֲאׁשֶ ל יחוֹ לִ ׁשְ  ִהּגִ ֵמל ֶאל ָהַרב־ׁשֶ ֵדי, ַהּנָ  ּכְ
ל ַההֹוָדָ�ה, ָהֶאְתרֹג־ֶאת ְלַקּבֵ ָבר ֶזה ָלהִהְתַקבְּ  ַאְרָצה תוֹ ָ� גָּ ַה ־ַ�ל ׁשֶ ִקיֵדי ֵסְרבוּ , ִמּכְ ֶכס ּפְ ְחְררוֹ  ַהּמֶ  ְלׁשַ

אֹוָתּה . ִליֵדיֶהם ָנה ּבְ ָלה ָאְסָרה, ׁשָ ְמׁשָ ִניָמה ְלַהְכִניס ַהּמֶ ׁש  ,חּוץ צֹותְר ֵמַא  יםיִּ ִא לָ ְק ַח  מּוָצִרים ּפְ  ֵמֲחׁשָ
א ּמָ ָמ  ׁשֶ יק ָהֲ�לּוִלים ָלִאיםֳח בָּ  יםִע גוּ נְ  ִחיםַהּצְ הַה ־ְלָכל ְלַהּזִ ְמִחּיָ ָאֶרץ ּצִ ךְ  ןוָ יְוכֵ , ּבָ ּכָ ֹתֶקף ֵסְרבוּ  ׁשֶ ֵ ְלַא  ּבְ  רׁשּ

ָחד גָהֶאְתרֹ  ַהְכָנַסת ֶאת ל הֹוִעילוּ  לֹא. ַהְמי+ י ַהַהְפָצרֹות־ּכָ , קֹוָמה רעוּ ׁשִ  ּוַבַ�ל ענֹוָד  ְלַרב ְמיָֹ�ד גָהֶאְתרֹ  ּכִ
ַ�ת תְלִמְצוַ  ְוַרק ַאךְ  נֹוַ�ד ְוהּוא יִנים ַאְרּבַ ָבִריםַה וְ , ַהּמִ ָבר. לֹותֵר ֲ�  ָאְזַנִים ַ�ל ָנְפלוּ  ּדְ  ֶאת ְמֹאד ִצֵ�ר ַהּדָ
ִריְסק ָהַרב ִעְנָין  ְוהּוא, ִמּבְ ִרים ּוַבַ�ל ענֹוָד  ִצּבּור ִאיׁש , יובָ ָר קֹ ּמְ ִמ  ֶאָחד ֶאתֵ�ֵרב ּבָ הַה  .יםבִ ָח ְר נִ  ְקׁשָ  ָנַסע ּלָ

ַ�ְרבּ  ל וֹ ּבְ ֵמל ֶאל ַחג־ׁשֶ ה, ַהּנָ ל־תֶא  ְלַהְפִעיל ְוִנּסָ ָקלוֹ  ּכֶֹבד ּכָ ְחרּור ִמׁשְ ָ לַ  ַאךְ , ַהְמיָֹחל גָהֶאְתרֹ  ְלׁשִ . ְואׁשּ
ּנֹוַדע ׁשֶ ִריְסק ַרבלָ  ּכְ י ִמּבְ ֲאַמ  ּכִ ּתֹהוּ  ָ�לוּ  יםצִּ ַהּמַ ב, ּבַ ִאּלוּ  ִנְרֶאה היָ ָה וְ , ִלּבוֹ ־לֶא  ִהְתַ�ּצֵ ַקד דבֵ כָּ  ָאסֹון ּכְ  ּפָ

ָ�ַבר ְלַאַחר. אֹותוֹ  ל ָהִראׁשֹון ַהּיֹום ׁשֶ ּכֹות־ׁשֶ יךְ , ס+ אֹותוֹ  ְלַהְפִציר ָהַרב ִהְמׁשִ ל, ַ�ְסָקן ּבְ ּדֵ ּתַ  ְלָפחֹות ְלִהׁשְ
ְחֵרר ל ִראׁשֹון ְליֹום גָהֶאְתרֹ ־ֶאת ְלׁשַ הְוַה , ַהּמֹוֵ�ד־ֹחל ׁשֶ ם יוצָּ ַמ ֲא ַמ בְּ  ׁשּוב ֵהֵחל ּלָ ךְ  ְלׁשֵ  ַהּמֹוֵ�ד ֹחל יֵמ יְ . ּכָ

הֹוׁשַ  ְוַרק, ֶזה רַאַח  ֶזהבָּ  ָ�ְברוּ  ָידוֹ  הָ�לָ  הבָּ ַר  ְעָנאּבְ ל ּבְ ּור ְלַקּבֵ ִמי ִאׁשּ ְחֵרר ִרׁשְ ְר  גָהֶאְתרֹ ־ֶאת ְלׁשַ ׂשְ  ֵדיִמּמִ
ֶכס ְמָחה. ַהּמֶ ׂשִ ה ּבְ ַלח ַרּבָ ִליַח  ִנׁשְ ֵמל־ֶאל ןָמ ֱא נֶ וְ  ָזִריז ׁשָ י, ָלַרב הֹוִדיעוּ  ּוֵביְנַתִים, ַהּנָ תֹוךְ  ּכִ , טָ� מ+  ְזַמן ּבְ
עֹות לֵ  הוָ צְ ַהּמִ ־ֶאת םּוְלַקיֵּ  גָהֶאְתרֹ ־ֶאת ִלּטֹל ִלְזּכֹות יּוַכל, ַהַחג ֵצאת ִלְפֵני ְספּורֹות ׁשָ ׁשְ  אּוָלם. מּותּבִ

ִיים ים ְקׁשָ ֶרךְ  ֶנֶ�ְרמוּ  ֲחָדׁשִ ּדֶ ל ּוְבסֹופוֹ , ּבַ ָבר־ׁשֶ בוּ , ּדָ ִקיֵדי ִהְתַ�ּכְ ֶכס ּפְ ה־ִמן ָלהְלַמְע  ַהּמֶ ּדָ ְסרוּ  ְוַ�ד, ַהּמִ ּמָ  ׁשֶ
ָיָדיו ל ּבְ ִליַח ַה ־ׁשֶ ָ ּוִרים ֶאת ׁשּ ים ָהִאׁשּ ְדָרׁשִ ָבר לוּ ִנְנֲ� , ַהּנִ ְר  ּכְ ֶכס ֵדיִמׂשְ ָקר גְוָהֶאְתרֹ , ַהּמֶ  לעוּ נָ  נֹוַתר ַהּיָ

י ָגה ןִנּתָ  ּוִבְלּתִ ָ ִליַח  ִנְכַנס, ּוְרָ�ָדה ליִח בְּ . ְלַהׂשּ ָ יתוֹ ־לֶא  ַהׁשּ ל ּבֵ ִריְסק ָהַרב ׁשֶ הּוא, ִמּבְ ׁשֶ  מֹוֵצא ֵאינוֹ  ּכְ
יםַהּמִ ־ֶאת כֹונֹות ּלִ ֵדי ַהּנְ א ּכְ ּלֹא ַ�ל ַאְכָזָבתוֹ ־ֶאת ְלַבּטֵ ִליחּותוֹ  ִהְצִליַח  ׁשֶ ׁשְ  ֵאין, וּ נ. "ַהּכֹל ָאְמרוּ  ּוָפָניו, ּבִ

ַאל"? גֶאְתרֹ  ֵהִבין, ָהַרב ׁשָ ׁשֶ ֲ�ׂשָ ־ֶאת תוֹ חוּ ּקְ ִפ בְּ  ּכְ הְוַה , הַהּנַ יב ּלָ רֹות ִניםָפ בְּ  ֵהׁשִ  הבֵּ ְלַמְר "! גֶאְתרֹ  ֵאין: "ִחּוְ
ָ�ה ִליַח  הָא ָר , ַהַהְפּתָ ָ ת ַהׁשּ ָניו־ַ�ל קוֹ חׂשְ ־ּבַ ל ּפָ ָבר, ָהַרב־ׁשֶ יָנתוֹ  רִנְבצַ  ְוַהּדָ בֹוד ִלי ִיְסַלח". ִמּבִ  ַ�ל, ָהַרב ּכְ

ֲאִני ָפָניו יִת יָה ִמ ּתְ ־־ֶאת ְלַהֲ�לֹות ֵמֵ�ז ׁשֶ ָנה", ּבְ ִליַח  ּפָ ָ ַאל ַהׁשּ ְמָחה ַאךְ , "ְוׁשָ העֹ  הּזֹ ־הַמ  ְלׂשִ    "?ׂשָ

ר ָהָבה" ה ְלךָ  ַוֲאַסּפֵ ָהָיה ַמֲ�ׂשֶ ה, ׁשֶ ִבין ּוִמּזֶ י ַמּדּוַ�  ּתָ ְלּתִ שׂ ־ֶאת ִקּבַ י עּוְברֹגַ  רּוַח  תוַ לְ ׁשַ בְּ  ֹוָרהַהּבְ ", ַנְפׁשִ
ִסּפּורוֹ  ּוָפַתח, ָהַרב ָאַמר ַמן: "ּבְ ּזְ ּה  יּתִ נְ ַה כִּ ׁשֶ  ּבַ ַרּבָ ל ּכְ ִריְסק ׁשֶ יַ� , איָט לִ ּדְ  ּבְ ֵני ֶאָחד ילַ ֵא  ִהּגִ ה ִמּבְ ִהּלָ , ַהּקְ
ר ַצַ�ר ִלי ְוִסּפֵ ה ִאּמוֹ  ַ�ל ּבְ יׁשָ ר, ַהְיׁשִ ֶחֶקת לאוְ ׁשָ  ִעירבָּ  ֹוֶרֶרתִמְתגּ  ֲאׁשֶ ה ְוהּוא, ִריְסקבְּ ִמ  ַהְמר+ ֶ  ִמְתַקׁשּ

ָראּוי ָדּה בְּ כַ לְ  ֵני, ּכָ קֹום ִרחּוק ִמּפְ ּה  ַמְפִציר ֵאיְנךָ  'ּוַמּדּוַ� . ַהּמָ ָסמּוךְ  רֹוֵר ְלִהְתגּ  ַלֲ�בֹר ּבָ ַא ? ֵאֶליָך' ּבְ יוׁשְ , ְלּתִ
הְוַה  יב ּלָ ִנים 'ֶזה ֵהׁשִ ֲאִני רּפָ ְס ִמ  ׁשָ י ַמְפִציר ׁשֶ ִאּמִ ן ַלֲ�ׂשֹות ּבְ א, ּכֵ ִהיא ֶאּלָ ּה ־ַ�ל עֹוֶמֶדת ׁשֶ ּלָ י ׁשֶ  ָצהֵפ ֲח  ּכִ

ָ לַ וְ , לוְ אׁשָ בְּ  ְוַרק ַאךְ  ֹוֵררְלִהְתגּ  ִהיא ל ֵהן ְואׁשּ ּה' יַת רוֹ צָ ְפ ַה  ּכָ ׁש בִּ . ּבָ י ָהִאיׁש  ּקֵ ּנִ  ּה בָּ לִ ־ַ�ל רבֵּ ְלַד  ְלַנּסֹות, ִמּמֶ
ל ה ִאּמוֹ ־ׁשֶ יׁשָ ֶ  הַמ  יִד יָ בְּ  ַיֲ�ֶלה ְואּוַלי, ַהְיׁשִ י. ַלֲ�ׂשֹות הּוא ִהְצִליַח  ּלֹאׁשּ ְעּתִ נּות, לוֹ  ִהּצַ ּמְ ִהְזּדַ ּבַ  ׁשֶ

ִהיא ָהִראׁשֹוָנה בֹוא ׁשֶ ְבִריְסק רּקֵ ְלבַ  ּתָ ְנסוּ , ּבִ ֵניֶה  ִיּכָ יַ�  הּסֶ נַ ֲא וַ , ילַ ֵא  םׁשְ ָסמּוךְ  ֹוֵררְלִהְתגּ  ָלבֹוא ָלּה  ְלַהּצִ  ּבְ
ן, יםבִּ ר+ ְמ  ָיִמים ָ�ְברוּ  לֹא. ִלְבָנּה  א ְוַהּבֵ ֵקָנה םֵא ָה  ִעם ַיַחד ילַ ֵא  ּבָ ּה ִא  ְלׂשֹוֵחַח  יּתִ לְ ְתַח ְוִה , ַהּזְ  רַמֲ�בַ  ַ�ל ּתָ

ם רֹוֶצה ךְ נֵ בְּ  'ֲהֵרי. ִלְבִריְסק ְמגּוֶריָה  ּבּוד תִמְצוַ  ְלַקּיֵ ַ�ְבִרי ְוִאם, םֵא  ּכִ ָסמּוךְ  ֹוֵררְלִהְתגּ  ּתַ  ּתּוְכִלי, ֵאָליו ּבְ
אן ֵליָהנֹות ִמּיּותגַ בְּ  ּכָ רּוָחִנּיּות ֵיָהֶנה ךְ נֵ ּובְ , ׁשְ דֹוָלה' הוָ צְ ֵמַהּמִ  ּבְ י הֹוִדיָ�ה ִהיא ַאךְ , ַהּגְ ָבר ּכִ  ִנְבָצר ַהּדָ
ה ּנָ ֶלת לֹא ְוִהיא, ִמּמֶ ּגֶ ׁשּום לאוְ ׁשָ  ֶאת בזֹ ֲ� לַ  ְמס+ י. ֹאֶפן ּבְ ַמְהּתִ ְתָחה ְוָאז, הָת נוּ ׁשָ ְק ַ� ־ַ�ל ּתָ  רוֹ גְס  ֶאת ּפָ

ֵאַרע ַמְפִעים רוּ ִסּפ  רּפֵ ְלַס  הְוֵהֵחלָּ , ּה בָּ לִ  ָרה, ָמרּוד' ָ�ִני ִאיׁש  ָהָיה יבִ 'ָס . ּה בָ ָס ־ִעם ׁשֶ ל 'אּוָלם, ִסּפְ  ָיָמיו־ּכָ
ּתֹוֵקק ֶ ִמ  גֶאְתרֹ  ש9ִלְרכֹּ  תוֹ ִלְזכּ  ִהׁשְ אֹוָתם ןכֵּ ׁשֶ , וֹ לּ ׁשּ ים ָהיוּ  ָיִמים ּבְ ָכל רֹוְכׁשִ ָהל ְוָכל, דָח ֶא  ֶאְתרֹוג ִעיר־ּבְ  ַהּקָ

ךְ . ָ�ָליו ךְ ֵר בָ ְמ  ָהָיה ֶמׁשֶ ִנים רֹותׂשְ ַ�  ּבְ יו יבִ ָס  ָחַסך ׁשָ ָ�ָלה ַ�ד, ִמּפִ ָידוֹ  ׁשֶ דֹול ְסכּום רִלְצּבֹ  ּבְ ר אּוָלם, ּגָ ֲאׁשֶ  ּכַ
א ֵרר, יםגִּ ְתר+ ָהֶא  סֹוֵחר לֶא  ּבָ י ִהְתּבָ דֹול ְסכּום ֲ�ַדִין לוֹ  ָחֵסר ּכִ ת ּגָ ר גֶאְתרֹ  ִלְרִכיׁשַ ּדָ ה הֶמ . ְמה+ ? יבִ ָס  ָ�ׂשָ

ָהְיָתה, ִתיבָ ָס  ַצתֲ� בַּ  ה ׁשֶ ָ יָתם־ֶאת ָמְכרוּ , ִצְדָקִנית ִאׁשּ ִנים ֹוְררוּ ִהְתגּ  ּבוֹ  ּבֵ ֶסף, ֹותבּ ַר  ׁשָ לוּ  ּוַבּכֶ ּבְ ּקִ ִכיַרת ׁשֶ  ִמּמְ
י ים ַהֶחְסכֹונֹות ִעם ַיַחד ָרהַהּדִ ר גֶאְתרֹ  ָרְכׁשוּ , ָהַרּבִ ּדָ מֹוהוּ  ןיֵמֵא  ְמה+ ְרֵסם ְמֵהָרה ַ�ד. ּכָ ָבר ִהְתּפַ  יםבִּ ְוַר , ַהּדָ

ֵני אוּ  ָהִעיר ִמּבְ ֶאְתרֹ  ַלֲחזֹות ּבָ ְפָלא גּבָ ר ַהּנִ ּדָ ד ָ�ַבר גָהֶאְתרֹ . ְוַהְמה+ ם, דְליָ  ִמּיָ ּלָ יעוּ  ְוכ+  םָת לוּ ֲ� ּפַ ְת ִה ־ֶאת ִהּבִ
ִדיר ְפיוֹ ִמיָּ  ל־ַ�ל ָנְפלוּ  ַפַחדוָ  ֵאיָמה. לַס ְפ נִ וְ  ִמיֵדיֶהם גָהֶאְתרֹ  ָנַפל ְלֶפַתע אּוָלם, ַהּנָ ם, ַהּסֹוְבִבים ּכָ ּלָ  ְוכ+

ֲחדוּ  ָבר־ֶאת רּפֵ ְלַס  ּפָ ַ�ל ְלָסִבי ַהּדָ ַכר, גָהֶאְתרֹ  ּבַ ּמָ יתוֹ ־ֶאת ׁשֶ ם ּבֵ ךְ  ְלׁשֵ ה, ּכָ ַאר ְוַ�ּתָ  אּוָלם, היָ ְר ְוֶ�  ֵ�ירֹם ִנׁשְ
ר ֲאׁשֶ ָבר לוֹ  נֹוַדע ּכַ קֹומוֹ  ָקם, ַהּדָ ִניחּוָתא ִמּמְ ַלת ֶקטׁשֶ בְּ  ְוָאַמר, ּבְ ין ּוְבַקּבָ ַאֲהָבה ִיםַמ ׁשָ  ּדִ  ֵאין 'ִאם: ּבְ
ְצָוה'־ִמן ּוִריםטּפְ  יזַ ֲא , ֶאְתרֹג ִית ְלַיד יֹום יִמּדֵ  עֹוֶבֶרת ַוֲאִני, יםבִּ ַר  ָיִמים ָ�ְברוּ  'ֵמָאז. ַהּמִ  ָמְכרוּ  אֹותוֹ  ַהּבַ

ךְ ־ְוַ�ל, ְוָסָבִתי יבִ ָס  ֶלת ֵאיִני ּכָ ּגֶ ר' ְמס+ ֵקָנה םֵא ָה  ָרהִסּפְ , ְלַוּתֵ י ַוֲאִני, ַהּזְ ם", םִנְדָה  נֹוַתְרּתִ ִריְסק ָהַרב ִסּיֵ   .ִמּבְ

ו" ִבין ְוַ�ְכׁשָ י, יִת בָ גוּ ּתְ ־ֶאת ּתָ ר ּכִ ֲאׁשֶ ר ְוַרק. הוָ צְ ֵמַהּמִ  ּוִריםטּפְ  יזַ ֲא , גֶאְתרֹ  ֵאין ּכַ ֲאׁשֶ י ּכַ ְבּתִ ׁש  ָחׁשַ ּיֵ  ׁשֶ
י הוָ ְק ּתִ  ֲ�ַדִין יג לכַ וּ א ּכִ ִ ֶטֶרם גָהֶאְתרֹ ־ֶאת ְלַהׂשּ י, ַהַחג ְיֵמי ְכלוּ יִ  ּבְ ַ�ְלּתִ ם ּפָ ךְ  ְלׁשֵ ֶרַגע ֲאָבל .ּכָ י ּבָ ֵהַבְנּתִ  ׁשֶ
ּמִ  ַמִים־ןׁשֶ ָ ִבים ַהׁשּ י, אֹוִתי ְמַ�ּכְ ַלְמּתִ ָבר־ִעם ִהׁשְ וֵאפֹוא  ילִּ  הּוַמ , ַהּדָ ךְ ־ַ�ל ְלִהְצַטֵ�ר ַ�ְכׁשָ �   "?ּכָ

  
  

י   ל"ַזּצַ  ֵמִאיר ָאִריק ִמּטּוְרָנא ַרּבִ

ֵרי ַהִהּלּוָלא ְליֹום ִתׁשְ  תרפ"ו ת,וֹ כּ ּס� ג ַה , ַח ט"ו ּבְ
  

נֵ  ֵלידוֹ ִמגְּ  ן, היָ יצְ לִּ גַּ  יַרּבָ ל ַרּבָ , יץבִ לוֹ זְ יַ  ֶהָ�ִרים־ׁשֶ
ה ְיָתהָה  תוֹ ָד צוּ ְמ . ָנאְוטּוְר  ׁש ְט וּ ׁש ְט בֶּ  רּוׂשָ ֵני־ַ�ל ּפְ  ּפְ

ִדיָנה ּה  ַהּמְ ּלָ פֹוֵסק בׁשַ ְח נֶ , ּכ+  ַאַחר ַהּדֹור ּכְ
ַהְרׁשַ  יב, 'ןזַ ְר בֶּ ִמ  ם"ַהּמַ ׁשּובֹות ְוֵהׁשִ . ַלֲאָלִפים ּתְ

ְפָלִאים יוָר וּ בּ ִח  , רֹותֳה ָט  ֵסֶדר־ַ�ל" ָטֳהָרה יֵר יָ ׁשְ " ַהּנִ
ר יִאְמֵר " ת"ׁשוּ  , סֹוָטה־ַ�ל" תָנאֹ ְק  תִמְנַח ", "יֹש9ֶ

ים תִמְנַח " ּתִ ְלָחן ַ�ל" ּפִ  ַטל" יוָת הוֹ גָּ ַה וְ , ךְ וּ רָ� ־ׁש+
ְרֶזל ֹצאן ְלִנְכֵסי ָהְפכוּ ", ּתֹוָרה עֹוַל  ּבַ , ַהּתֹוָרה םּבְ

ָלל ְלַנֲחַלת ָהְפָכה ְותֹוָרתוֹ  ל. ַהּכְ ב ָיָמיו־ּכָ  ְוָהָגה ָיׁשַ
ּתֹוָרה ר, ּבַ אוּ  ְוַכֲאׁשֶ ַ�ם ּבָ ֵני ּפַ  לֶא א נָ ְר טוּ  ִעירוֹ  ּבְ

ְלז ד"יִר ֲה ּמַ ַה  םַר ־ַ�ל נוּ ְוִהְתלֹונְ , ִמּבֶ ֵאינוֹ  ּבָ  ׁשֶ
ִעְניְ  ִמְתָ�ֵרב ּבּור ינֵ ּבְ יׁש  ַהּצִ ל־ֶאת ּוַמְקּדִ  ְזַמּנוֹ ־ּכָ
י ָאַמר, ַלּתֹוָרה עוּ : "ָהַרּבִ י, ָלֶכם ּדְ ֶכם ָהַרב ּכִ ּלָ  ׁשֶ
ְקד+  ָהִעיר־ֶאת ַמְנִהיג ָ ּבִ ַמִים־ּוִמן, תוֹ ׁשּ ָ ִע  ַהׁשּ  יםְמַסּיְ

ָידוֹ  ּלֹא ּבְ  רוֹ ּדוֹ  ֵלידוֹ גְּ ". ִמְכׁשֹול ׁשּום ָלֶכם עַר ֱא יֶ  ׁשֶ
ר, ֶהֱ�ִריצּוהוּ  ר ְוַכֲאׁשֶ ּקֵ ַ�ם ּבִ י ּפַ יָראׁשַ  ֵמִאיר ַרּבִ  ּפִ

ִליןִמּל+  י לצֶ ֵא  ּבְ ים ַרּבִ ִויְלָנא יִק ְס 'נְ זְ ֶד רוֹ גְּ  עֹוֵזר ַחּיִ , ּבְ
ל ָחםבְ ׁשִ ־ֶאת ְוהֹוֵלךְ  הנֶ וֹ מ היָ ָה וְ   היָ יצְ לִּ גַּ  ֵמיַחכְ  ׁשֶ

ּדֹור,  ּבַ ׁש ׁשֶ י ִהְתַרּגֵ ים ַרּבִ מוֹ  עַמ ׁשֵ לְ  עֹוֵזר ַחּיִ ל ׁשְ  ׁשֶ
י יר אֹותוֹ , ָאִריק ֵמִאיר ַרּבִ ָפָריו ַרק ִהּכִ : ְוָאַמר, ִמּסְ

ֶזה" י ּכָ ִליָטא ָלנוּ  ֵאין, ֵמִאיר ַרּבִ  ִסְפרוֹ  ָיָצא ֵמָאז". ּבְ
ל ָהִראׁשֹון י ׁשֶ ְמָחה יַרבִּ  גַה נָ , ֵמִאיר ַרּבִ  ִניםּבוּ  ׂשִ

רְלׁשַ , ףְר דוֹ ְס ְר ּטֶ ּמַ ִמ  דלְ ֶפ נְ ֶר ֱ�  ָנה יִמּדֵ  ֵאָליו ּגֵ  ׁשָ
ֶ�ֶרב ב+  ַחג ּבְ ָ רֹות תלַּ ְלִס ַס , עֹותַהׁשּ ֵדי, ֲחׁשּוִבים ּפֵ  ּכְ

ּכּוִרים תוַ צְ ִמ  ּבוֹ  םְלַקיֵּ  הּוא ְוָאַמר, ּבִ ְלִמיד ׁשֶ  ַהּתַ
ְבָהק םָחכָ  ּדֹור ַהּמ+ ּבַ ִביא־ְוָכל, ׁשֶ ִאּלוּ , ּדֹורֹון לוֹ  ַהּמֵ  ּכְ

ּכּוִרים ִהְקִריב ֵבית ֶנאּטֶ בַּ  ּבִ ֵליל. ׁש ּדָ ְק ַהּמִ  ּבְ  ַחג ּבְ
ּכֹות ׁש  ָזָכה ַהּס+ ִין־ַ�ל ְלַקּדֵ תוֹ  ַהּיַ ּכָ ס+ ּוְלָבֵרְך  ּבְ
ֶהֱחיָ  דנּו, יׁשֶ ן רְלַאַח  ּוִמּיָ ק ִמּכֵ ּלֵ   . עֹוָלמוֹ  יתְלבֵ  ִנְסּתַ

  
ת תורה, נהוג בחלק מקהילות מנהג מעניין וייחודי בשמח

ישראל, להגביה את ספר התורה לאחר סיום פרשת וזאת 
הברכה בהיפוך מכל השנה, כאשר המגביה משכל את 
ידיו ומראה את האותיות אל מול פני העם. לפלא הוא, 
שמנהג זה סותר לכאורה את דברי מסכת סופרים "ולא 
יאחזו ויוציא הכתב מבחוץ", שלא יאחז המגביה את 

ספר כשפני הכתב כלפי חוץ, שזהו דרך ביזיון, רק יהיה ה
פני הכתב כלפי המגביה. ובאמת כתב רבי יצחק אליהו 
לנדא בפירושו למסכת סופרים: "ונעלם ממני מאין יצא 
זה המנהג, שבשמחת תורה המגביה אוחז הספר תורה 
כלפי חוץ". אך אחרים סוברים, שכך היה המנהג הקדום 

ב"שערי אפרים" שמוסיף: "ואין  כל השנה. המנהג מובא
לעשות כן רק בספר תורה שאינו כבד, או מי שהוא בעל 
זרוע ובטוח בכוחו שיש לאל ידו לעשות כן בלי מכשול, 
ויהיה יכול לפתחו היטב להראות הכתב לעם", אך הוא 

המנהג וכותב שאינו נכון. וכן מובא ב'שערי  דוחה את
כה, בכך רחמים' שיש שלושה חסרונות בהגבהה הפו

שאין מכבדים אדם גדול בהגבהה, כי בדרך כלל לומדי 
התורה הם תשושי כוח ומכבדים אדם גברתן ובעל זרוע, 
ואף אין כבוד התורה שיהיה הכתב מול פני המגביה, וגם 
בכך המגביה אינו יכול להביט בכתב שבתורה. בעל "אשל 
אברהם" מבוטשאטש, מביא חמישה טעמים למנהג זה: 

בה והפוך בה, משום שנשיא אפרים הקריב משום הפוך 
ביום השמיני ויעקב שיכל ידיו בברכת אפרים, להורות כי 
יש לשמוע לדעת חכמים אפילו על שמאל שהוא ימין, 
משום ריבוי הקרואים בשמחת תורה והגולל נוטל שכר 
כולם, והחמישי שהוא רמז לסילוקו של משה רבנו ע"ה. 

לא להכביד על יד יש שכתבו, שהטעם למנהג זה הוא ש
שמאל החלשה את עץ החיים שרוב ספר התורה כרוך 

אף ־עליו, ואחרים כתבו שהטעם לזה הוא לרמז, שעל
כל התורה, והכל נמצא בצד ימין, הופכים ־שסיימנו את

את הספר כדי להראות שכל הספר נמצא בצד שמאל, 
  דהיינו שלפי האמת עדיין לא התחלנו בלימוד התורה... 

  

ַ$ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ה  ָ$הַמֲ$ׂשֶ ַאְרּבָ   ...ְוסּוס ִמיִנים ּבְ

ִמים ר, הָק צוּ ּוְמ  ִמְלָחָמה יֵמ יְ  ַהּיָ ֲאׁשֶ הְות+  ְרָיהְנגַּ ה+  תוֹ יּ כ+ לְ ַמ  ּכַ ּיָ רֹות ְרּכִ ִדיָנה ִויהּוֵדי, זוֹ בְּ  זוֹ  ִמְתּגָ  ַהּמְ
לּוִאים א ְוֵאין ֹוֵצאי ֵאין, ָ�ֵריֶהםבְּ  ּכְ ִליחֹות ָהַרֲחִמים ְיֵמי. ּבָ ְמ ַמ ְמ  ְוַהּסְ יםׁשְ  ֵאין ַוֲ�ַדִין, ּוָבִאים ׁשִ

ָכל ה+  ׁש ְט נְ ֶר ֶס  חֹוזְמ ־ּבְ ּבְ ם. ִלְרפּוָאה ְולּוָלב ֶאְתרֹג, ְרָיהְנגַּ ׁשֶ ּבָ ָבר ר+ ִלימוּ  ּכְ ה־ִעם ִהׁשְ ְבּדָ י  ,ָה�+ אֹוָתּה ּכִ ָנה ּבְ  ׁשָ
ְצָוה־תֶא  םְלַקיֵּ  םֶה ֵמ  רצֵ בָּ יִ  ל ַהֲחׁשּוָבה ַהּמִ ַחג לּוָלב ְנִטיַלת ׁשֶ ּכֹות ּבְ ם. ֵרּה ְט ּפַ  ָמָנאַרֲח  ֹאֶנס ןכֵּ ׁשֶ , ַהּס+  רֹאׁשָ

ם ּבָ ָבהֲח ּמַ בַּ  ְנתּוִנים ָהיוּ  ְור+ יַצד ׁשָ ֵצל ּכֵ ְלָחָמה ֵמֵאיַמת ְלִהּנָ ׁשָ  ַהּמִ מּועֹות, הַהּקָ ְ ֲחִרידֹות ְוַהׁשּ  ֵמַהֲחִזית ַהּמַ
רוּ  אלֹ  ַהּבֹוֶ�ֶרת ְ ׂשּ בִּ  ּוִביםׁשּ ַהיִּ  ַאַחד. טֹובֹות ּבִ ָפר היָ ָה , ׁש ְט נְ ֶר ֶס  חֹוזְמ ׁשֶ ע ֹוְררוּ ִהְתגּ  וֹ בּ , ַסְנטֹוב ַהּכְ ַאְרּבַ  ּכְ

חֹות ֵמאֹות ּפָ ֱהנוּ , ֹותְיהּוִדיּ  ִמׁשְ ּנֶ י ׁשֶ ָפר ֵמַחּיֵ ל ְוִתְפַאְרּתוֹ  הֹודוֹ . ִויםלֵ ׁשְ  ּכְ ּוב־ׁשֶ ׁשּ י ָרץֲ� ַהנַּ  ָהַרב היָ ָה , ַהּיִ  ַרּבִ
ַ�ל עולֶ  ֶאְלָ�ָזר ֶמן" ּבַ ַאף", רֹוֵקַח  ׁשֶ בֵ  ִנְטַמן ׁשֶ בַּ  ִמיןלְ ָהַ�  תיּבְ ּוביִּ ׁשֶ ִטיָרתוֹ  רְלַאַח  ׁשּ  טבָ ׁשְ בִּ  ז"כבְּ  ּפְ

א ְמקֹומוֹ ־ֶאת. ז"תקצ י ִמּלֵ ְרְסדֹוְרֶפר רֹוֶזְנּבֹוְים יֹוָנה ַרּבִ ַ�ל, ַמּטֶ ֲ�ֵרי" ּבַ יָנה ׁשַ  ִאְמֵרי"וְ " ֹנַ�ם ִאְמֵרי", "ּבִ
ר, "יֹוָאב ִקיאּותוֹ  ְלַצד ֲאׁשֶ דֹוָלה ּבְ ּתֹוָרה ַהּגְ יק ִאיׁש  ָהָיה, ּבַ ִמים ַצּדִ ר ּתָ אֹוָתּה . ְצֹותּמִ בַּ  ּוְמַהּדֵ ָנה ּבְ ר, ׁשָ ֲאׁשֶ  ּכַ
ְלָחָמה ֵהֵדי ְמעוּ  ַהּמִ ל ִנׁשְ ָרִכים רבֶ ֵ� ־ִמּכָ ׁשֹות ָהיוּ  ְוַהּדְ ּבָ ְגיָ  ְמׁש+ . ִהיא ָמה ְמנּוָחה היֹונָ  יַרבִּ  ָיַדע לֹא, סֹותּבִ

ָנה ֵ גֹון, ֵמֵ�יָניו ָנְדָדה ַהׁשּ ִביָתה ָקָנה ְוַהּיָ ִלּבוֹ  ׁשְ ִלים לכַ וּ א יַצדכֵ ָה . "ּבְ זֵ ־ִעם ְלַהׁשְ י, ָרהַהּגְ ָנה ּכִ ָ  לכַ נוּ  לֹא ַהׁשּ
ם תוַ צְ ִמ  ֶאת םְלַקיֵּ  ּיֹום ָלֶכם 'ּוְלַקְחּתֶ ב"? ָהִראׁשֹון' ּבַ ה ירּתִ ְע ַה לְּ ִמ  ָחַדל ְולֹא ,ֵלב־רַמ בְּ  ָחׁשַ ִחּנָ  ְלָאִבינוּ  ּתְ

ַמִים ָ ׁשּ ּבַ ל, ׁשֶ ַגְלּגֵ ּיְ ׁשֵ  גְוֶאְתרֹ  לּוָלב ְלִפְתחוֹ  ׁשֶ ְצָוה ִריםּכְ ים לֹא ּוְלֶרַגע, ַלּמִ ךְ  ְלִהְתָיֵאׁש  ִהְסּכִ   . ִמּכָ

תוֹ  ְוָאְמָנם ִפּלָ ָנה ּתְ ָלה ַהּכֵ ָ בַּ  ִהְתַקּבְ ִליםַהַח  ַאַחד בׁשָ , ֶאָחד יֹום. ַמִיםׁשּ ִריִּ ַהה+  ּיָ ֵדה יםְנּגָ ְ הַה . ברָ ַהּקְ  ִמׂשּ  ּלָ
ָפר ֵביִמּתֹוׁשְ  ֶאָחד ָהָיה ְצָוה רׁשֵ כָּ  ֶאְתרֹג ּמוֹ ִע  ֵהִביא, נֹוְצִרי ֱהיֹותוֹ  ַאף־ְוַ�ל, בטוֹ נְ ַס  ַהּכְ  לּוָלב ִעם ַיַחד, ַלּמִ

ַדְעּתוֹ  עֹוֶלה ְוֵכיַצד. יםְטִריִּ  יםַוֲהַדּסִ  ל ּבְ ל־ׁשֶ ל, ּוְבֵכן? ְוֶאְתרֹג לּוָלב ּמוֹ ִע  ְלָהִביא ,ָנְכִרי ַחּיָ ַדל ֶזה ַחּיָ  ּגָ
ל־ָיָמיו ין ּכָ יר ְיהּוִדים ּבֵ יֶהם ִמְנֲהֵגיֶהם ֶאת ְוִהּכִ יָון, ְוַחּגֵ ַדע ּוִמּכֵ ּיָ י ׁשֶ ּכֹות־ַחג ּכִ  ּוְבַדְרּכוֹ , ּוָבא ֵרבָק  ַהּס+

ּמְ  ה ְלָיָדיו נוּ ִהְזּדַ לֹש9ָ ַמרוְ  םלָ ָט נְ , ֵאּלוּ  ִמיִנים ׁשְ ַ�  ֲ�ֵליֶהם ׁשָ יַ�  ַ�ד, ֵ�ינוֹ  ַבתבָּ ־לּכְ ִהּגִ  ִמּתֹוךְ , ְמגּוָריו רִלְכַפ  ׁשֶ
י, יתִר ָח ְס ִמ  ֲהָבָנה הּוִדים ּכִ מוּ  ַהּיְ ּלְ ל לוֹ  ְיׁשַ ְדרֹש9 ְסכּום־ּכָ ּיִ ֲ�ֶלה ּוִבְלַבד, ׁשֶ ּיַ ָיָדם ׁשֶ ם תוַ צְ ִמ  ֶאת םְלַקיֵּ  ּבְ . ַחּגָ
ַ�ל ח ִמְסָחִרי חּוׁש  ּבַ ּתָ ל ָיהָה  ְמפ+ י ָיַדע ְוהּוא, ַהַחּיָ יִנים ּכִ ָיָדיו ַהּמִ ּבְ ִוים ׁשֶ ֵדי ׁשָ  לֹא ְוָלֵכן, םוּ לבָּ  אֹוָצר ּכְ
ָבר־ֶאת ְלַפְרֵסם ִמֵהר ין ַהּדָ ּוב ְיהּוֵדי ּבֵ ׁשּ יתֵר  תֶא . ַהּיִ ְרּכוֹ  אׁשִ ה ּדַ יתוֹ ־לֶא  ָ�ׂשָ ל ּבֵ ּוב ַרב ׁשֶ ׁשּ י, ַהּיִ  היֹונָ  ַרּבִ

י אּדֵ וִּ ׁשֶ  ֵחרּוְלַא , םיְ וֹ בּ נְ זֶ רוֹ  ַלף, רֹוֶאה ִאיׁש  ֵאין ּכִ ְרִמיל ִמּתֹוךְ  ׁשָ ָידוֹ  ַהּתַ ּבְ  ְוֶאת ַהּלּוָלב, ָהֶאְתרֹג ֶאת ׁשֶ
ל ֵ�יָניו. יםַהֲהַדּסִ  יט ְוהּוא, ְרָוָחהלִ  ִנְפְקחוּ  ָהַרב ׁשֶ יִנים ַ�ל ִהּבִ ָפָניו ַהּמִ ּלְ הּוא, ְדֵהָמהַת בְּ  ׁשֶ ׁשֶ  ׁשּוב ּבֹוֵדק ּכְ
ְעּתּוִעים ֶחְזיֹון רֹוֶאה ֵאינוֹ  ִאם ְוׁשּוב ְמ . ּתַ ל וֹ תָח ׂשִ ל ֵמֵ�יָניו ֶנֶ�ְלָמה לֹא ָהַרב־ׁשֶ ל ׁשֶ ח ַהַחּיָ ּלָ מ+  ְוהּוא, ַהּמְ
ְסכּום ֲאָתר־ַ�ל ָנַקב ל ָ�צּום ּבִ בוּ , ְזהּוִבים ֵמאֹות ֲחֵמׁש  ׁשֶ ְחׁשְ ּנֶ י .קָ�ֵת  ִלְסכּום ָאז ׁשֶ ב לֹא היֹונָ  ַרּבִ  ָחׁשַ

ִניִמי ַהֶחֶדר ֶאל ְכַנסנִ , ַמִיםֲ� ּפַ  י ְוָנַטל, ַהּפְ ְסּפֵ ל־ּכַ ְנָיה ֶאת־ּכָ ד+ ָאַסף ַהּנְ ךְ  ׁשֶ ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ּוֵאי ַרּבֹות ׁשָ ע ְלִנׂשּ  ַאְרּבַ
נֹוָתיו ל ְלָיָדיו ּוְמָסָרם, ּבְ ל־ַהַחּיָ ה. ׁשֶ ִחּלָ ּתְ ַמר, ּבַ סֹוד ָהַרב ׁשָ יִנים־ַ�ל ּבְ ָידוֹ  ַהּמִ ּבְ  יֹום ְלַאַחר ְוַרק, ׁשֶ

ּפּוִרים ְרֵסם ַהּכִ ִביָבה ּפִ ָכל־ַהּסְ י, ּבְ ר ּכִ ם ֵאָליו ָלבֹוא ֶאְפׁשָ ִהּדּור לּוָלב ְנִטיַלת ִמְצַות־ֶאת ּוְלַקּיֵ   . ּבְ

ּכֹות ַחג אֹותוֹ  ם ְליֹום היָ ָה , ַהּס+ ל ַחּגָ ָפר ְיהּוֵדי ׁשֶ ל יםבִּ ַר  ְיהּוִדים. בטוֹ נְ ַס  ַהּכְ ִדיָנה ַקְצֵוי ִמּכָ  ָנֲהרוּ , ַהּמְ
ָפר־לֶא  ָרִכים, ַהּכְ יעוּ  ֵמָאָדם ָהמוּ  ְוַהּדְ ִהּגִ ְמִסירוּ  ׁשֶ ֵדי ׁש ֶפ נֶ  תּבִ ְצָוה־ֶאת םְלַקיֵּ  ּכְ דֹוָלה ַהּמִ ג ַח י ַה ֵמ יְ . ַהּגְ
יַצד, ְלָהִבין ִהְצִליַח  לֹא דָח ֶא  ַאף ַאךְ ף, יָ� בִּ  רוּ בְ ָ�  ָידוֹ  ָ�ָלה ּכֵ ל ּבְ יג, ָהַרב־ׁשֶ ִ ִחים ּכֹה ִמיִנים ְלַהׂשּ ּבָ  ְמׁש+
ְעָנא. ַהֵחרּום ֵ�תבְּ  הֹוׁשַ ה ּבְ ה ִנְכְנסוּ , ַרּבָ ּמָ ים־ֵליֲ� בַּ  ּכַ ּתִ יִרים ּבָ ּנוּ  ְוָדְרׁשוּ , ָהַרב־לֶא  ֲ�ׁשִ  דוֹ סוֹ ־ֶאת ְלַגּלֹות ִמּמֶ

ֲ�לּוָמה־ֶאת ַח ּוְלַפְענֵ  ָידוֹ  ָהְיָתה לֹא. ַהּתַ י יוֹ  ּבְ ל ַרּבִ ֵרָרהָנה ׁשֶ י, הֹודֹותלְ  ץלַ ֱא נֶ  ְוהּוא, ַהּבְ ם דבֵּ ְע ׁשִ  ּכִ ךְ  ְלׁשֵ  ּכָ
ל־ֶאת ְסּפֵ ־ּכָ י ָאְמָנםֶחְסכֹונֹוָתיו. " יּכַ ֶסף־ֶאת ָאַסְפּתִ ךְ  ַהּכֶ ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ָ ַה לְ  ֹותבּ ַר  ׁשָ ע תַא ׂשּ  ָאַמר", יַת נוֹ בְּ  ַאְרּבַ

ָרִאיִתי אּוָלם, "ָהַרב ׁשֶ ֵאין ּכְ יג ׁשֶ ִ ַ�ת־ֶאת ְלַהׂשּ יִנים ַאְרּבַ ָכל ַהּמִ ִדיָנה־ּבְ ָנה יִפְתִח ּולְ , ַהּמְ ּמְ רּות ִהְזּדַ  ָהֶאְפׁשָ
הֹון ֲאִפּלוּ  אֹוָתם ש9ִלְרכֹּ  יִתי, ּתֹוָ�פֹות ּבְ ְמָחה,  זֹאת ָ�ׂשִ ׂשִ הּבְ ָיִדי ָ�ָלה ה'לַ  ּוְתִהּלָ ים־ֶאת תוֹ כּ זַ לְ  ּבְ ". ָהַרּבִ

ל תוֹ ירוּ ִס ְמ  עַמ ׁשֵ לְ  ד ָהַ�ְסָקִנים ְלצוּ ֶנְח , ָהַרב־ׁשֶ ָבר־תֶא  ּוִפְרְסמוּ , ְלֶ�ְזָרתוֹ  ִמּיָ ָאְזנֵ  ַהּדָ ל יּבְ  ָהאֹוְרִחים ּכָ
ים יעוּ  ָהַרּבִ ִהּגִ ם ּוִבְקׁשוּ , בטוֹ נְ ַס לְ  ׁשֶ ּלָ ים ְלֵהָחֵלץ ִמּכ+ יִנים ְנִטיַלת ַ�ל םלֵּ ְלׁשַ , ָהַרב ַמַ�ןלְ  חּוׁשִ  םַקיֵּ לְ וּ  ַהּמִ

ם" ָלֶכם' -" ָלֶכם ּוְלַקְחּתֶ ֶ ית. 'ִמׁשּ ַהְצָלָחה הָר ּתְ כְ ה+  ַהֵחרּום ַמְגּבִ ר, תגֶ לֶ ְפ מ+  ּבְ  ִביאוּ ֵה , ַהַחג ְיֵמי ָ�ְברוּ  ְוַכֲאׁשֶ
ל־ֶאת ַרבלָ  ָהַ�ְסָקִנים ֶסף־ּכָ ר ַהּכֶ ִהְצַטּבֵ ה, ְזהּוִבים ַאְלֵפי םׁשָ  ָהיוּ . ׁשֶ ֶ  הִמּמַ  רֵת וֹ י ַהְרּבֵ ַ�ת לוֹ  ָ�לוּ ׁשּ  ַאְרּבַ

יִנים ךְ , ַהּמִ י ּכָ ַרּבִ ֶא  היָ ָה וְ , ֵמָהֵ�ֶסק רכָּ ִנׂשְ  ָיָצא יֹוָנה ׁשֶ רּותוֹ ּבְ ֶדת ְנָיהְנד+  ְלַהֲ�ִניק ְפׁשָ ּבֶ ת־ְלָכל ְמכ+    ...ּוַבת ּבַ

ִרים י, ְמַסּפְ ַמֲהלַ  ּכִ ׁש , ַהַחג ְיֵמי ךְ ּבְ ּקֵ ל־ֶאת תוֹ כּ זַ לְ  בטוֹ נְ ּסַ ִמ  ָהַרב ּבִ הּוִדים ּכָ ִהְתגּ  ַהּיְ . ֶמה ֵאזֹורבָּ ּו רֹוְר ׁשֶ
ה?  ָרַכב ֶאָחד ּגֹוי ַכרׂשָ ָ�ׂשָ הְוַה , סּוסוֹ ־ַ�ל ׁשֶ ָכל ָ�ַבר ּלָ ין ַהַחג ִמיֵמי יֹום־ּבְ ָפֵרי ּבֵ ִביָבה ּכְ ה, ַהּסְ  ְוִזּכָ

ִבים־ֶאת ְנִטיַלת ַהּתֹוׁשָ ין. לּוָלב ּבִ ה ֹוְררוּ ִהְתגּ , ׁש ְט נְ ֶר ֶס וְ  ירִט ְס רֶ ְק  ּוִביםׁשּ ַהיִּ  ּבֵ ּמָ  ּבֹוְדִדים ְיהּוִדים ּכַ
ְרְנסוּ  ִהְתּפַ י ׁשֶ ּתֵ ָ�ְמדוּ  ְמִזיָגה ִמּבָ ל ִלְרׁשּוָתם ׁשֶ  ָיְצאוּ  ְוָלֵכן, ַהּלּוָלב־ֶאת ִלּטֹל ָחְפצוּ  ֵהם ַאף .חֹאַר  יֵר בְ וֹ ע ׁשֶ

ֶרךְ  םֵא ־ַ�ל ּדּור ִעם ַהּדֶ ָיָדם ַהּסִ ינוּ , ּבְ ִכלְ  ְוִהְמּתִ ָ לַ  ֵ�יַנִים יֹוןּבְ ֵדי, ֶהָ�ֵרל ִליַח ׁשּ ּנוּ  ִלּטֹל ּכְ יִנים־ֶאת ִמּמֶ . ַהּמִ
הַה  ַאךְ  י ַ�ןָט וְ ֹו, ְרכּ ַד ר בְּ צֹ ֲ� לַ  ֵסֵרב ּלָ ל ַלהֹוָראֹות ּוְבֶהְתֵאם, מּוִכיםַהּסְ  ּוִביםׁשּ ַהיִּ  ֶאל זֶנְחּפָ  הּוא ּכִ ּבֵ ּקִ , ׁשֶ

יִנים־ֶאת ֹסרְמ לִ  ָ�ָליו ָידוֹ  ַהּמִ ּבְ ָפִרים ֵביְלתֹוׁשְ  ַרק ׁשֶ ין. מּוִכיםַהּסְ  ַהּכְ יִנים ּבֵ ְמּתִ ְפִרי ְיהּוִדי ָהָיה ַהּמַ , ֶאָחד ּכַ
ִמים ִאיׁש  דֹול ַמִיםׁשָ  ְיֵרא ךְ ַא  ּוָפׁשּוט ּתָ ָרָאה, ּגָ ל תוֹ נוּ ׁשָ ְק ַ�  ֶאת ּוְכׁשֶ ָסֵרב, ֶהָ�ֵרל־ׁשֶ ּמְ ָיָדיו ֹסרְמ לִ  ׁשֶ  ֶאת ּבְ

יִנים ה, ַהּמִ יַ�  ִנּסָ הַה  ַאךְ , בַר  ָממֹון לוֹ  ְלַהּצִ ם בֵסַר  ּלָ ךְ  ןוָ יכֵּ . ְלזֹאת ּגַ ּכָ ָהָיה ָהִאיׁש  ֶנֱ�ַמד, ׁשֶ ַ�ל ׁשֶ , ַרב ּכַֹח  ּבַ
זְ  ֵהִניף ַר  רֹוְכבוֹ ־ִעם ַהּסּוס־ֶאת רֹועֹוָתיוּבִ ּסֵ ּנוּ  ָלֶרֶדת בׁשֶ יִנים ּוְבָידוֹ  ִמּמֶ ַר , ַהּמִ קֹול ךְ ּבֵ ָרכֹות־ֶאת ָרם ּבְ , ַהּבְ
ם־ֶאת ְוִנֵ�ר ּלָ ע ּכ+ ָ  רּוחֹות ְלַאְרּבַ ִמימּות ִמּתֹוךְ , םיִ ַמ ַהׁשּ י ּתְ ָכךְ  ּכִ �                            ...חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָיָצא ּבְ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ   ַהּקָ
  

י ־ּוְבָכלי ּבִ ִל ־לָכ , ּבְ נוּ ׁשֵ ְד ית ָק ל ּבֵ "מוּ  י2 ּתִ ְל ּלַ ּפַ ְת ִה ַנְפׁשִ
ַ$ת ־ָהַלְכנּו ְלֵביתף ֶכ ֵת ְו  ׁשְ דֹוָלה ּבִ ֶנֶסת ְוָרִאינּו ֶהָאָרה ּגְ ַהּכְ
ִביר ־לּכָ  ֲ$ָר ִנְדֵרי. ְוָקָנה ִלי ּגְ ב הֹוָצַאת ֵסֶפר ֶאָחד ֵמַהּמַ

ָכל ׁש ָהָיה ־ּתֹוָרה ּדְ י ַהֵהיָכל, ַמּמָ ַתְחּתִ ּפָ ַ$ת ׁשֶ ִנְדֵרי, ּוִבׁשְ
ן ֲ$ֵרי ּגַ ְפִתיַחת ׁשַ ֵ$יֵני ּכִ ָכל־ּבְ ָהְיָתה ּכָ ־ֵ$ֶדן, ּבְ ְך ֶהָאָרה ׁשֶ

ֵבית ֶנֶסת־ּבְ ִנים־. ְוָכלַהּכְ ִכיָּ ־, ְוָכלָהָ$ם ִמְתַחּנְ ה ֶאָחד ּבֹוֶכה ּבְ
ד יתּגְ ׁש, ֲאִפּלּו ַהָפָלִחים. ־ֹוָלה ִלְפֵני ה' ִלְבנֹות ּבֵ ְקּדָ ַהּמִ

ָבַרי א ,ֵיָאְמנּו ּדְ עֹוָלם ֶהָאָרה ּכְ ַמי ּבָ ּלֹא ָרִאיִתי ִמּיָ ֹוָתּה ׁשֶ
ל י ּכָ ַרְכּתִ ָ$ה. ּבֵ ל־ׁשָ ָרכֹות ֲ$רּוכֹות ־ַהֲחֵבִרים ׁשֶ נּו ּבְ ִמְדָרׁשֵ

י ַ$ ּכַ  ְלּתִ ּלַ ִהְתּפַ ֶדר ׁשֶ י ָחׁשַ ־לּסֵ י אֹוָתם ַ$ְצִמי, ּוְכַנְפׁשִ ְבּתִ
ָכל יֹום ־ׁש. ּוְכמוֹ ֶנֶפ ־ֵלב ּוְבָכל־ְלָבְרָכם ּבְ יִתי ּבְ ֵכן ָ$ׂשִ

ֵתנּו". ִפּלָ ַמע ּתְ ּבֶֹקר ּוְבֵ$ת ְנִעיָלה, ה' ִיׁשְ ּפּוִרים ּבַ   ..ַהּכִ

ם ּתֹוָרה־ֲחַתן ֲאִני ָהִייִתי, ּתֹוָרה תַח ְמ ׂשִ  יֹום ְלחוּ , ְמַסּיֵ ָ ׁשּ  ׁשֶ
ְרנָ  ִלי ֹאל ִסיםַהּפַ י ִלׁשְ ּנִ ֶאְהֶיה ִמּמֶ  ְוֵאיָנם, ּתֹוָרה־ֲחַתן ׁשֶ

י רֹוִצים ּנִ א, ְנָדָבה ׁשּום ִמּמֶ ם, ּתֹוָרה בֹודְכ ִל  ֶאּלָ ּלֵ  ה' ְיׁשַ
ֳ$ָלם י. ּפָ ֶמן ְוָנַדְרּתִ ֶנֶסת ׁש ִמְדַר  בֹודְכ ִל  אֹורּמָ ַל  ׁשֶ ָרֵאל ּכְ , ִיׂשְ

ְהֶיה, הוּ נֵ נְ כוֹ יְ  ה' ּיִ י, טֹוב ןִסּמָ ּבְ  ׁשֶ  ַהֲחֵבִרים םֶכ ְת ַל ֲ$ ַמ  ּוְלַחּיֵ
ת מֹוָצֵאי ְוֵליל. םֶכ ְת ַח ָלַ ְצ ַה ְל וּ  אֹותוֹ  ִדיםּמְ ַ$ ַהְמ  ּבָ  מֹוָצֵאי( ׁשַ
ל ּתֹוָרה תַח ְמ ׂשִ  ָנה אֹוָתּה  ׁשֶ ָחל ׁשָ תבְּ  ׁשֶ ּבָ ינוּ , )ׁשַ  ָ$ׂשִ

ְמָחה ֵבית ׂשִ ֶנֶסת־ּבְ ִנים־ְוָכל, ַהּכְ  ִדיםְמַרּקְ  ְוַהֲחִסיִדים ָהַרּבָ
ָכל ַהּתֹוָרה ִלְפֵני דֹוָלה ֶהָאָרה ְוָהְיָתה, ְוַתֲ$צּומֹות עֹז־ּבְ  ּגְ
ר מֹוָה  ֲאׁשֶ ינוּ  ַהּמֹוֵ$ד ּוְבחֹל. ָתהִנְהיָ  לֹא ּכָ ְמַחת ָ$ׂשִ  יתּבֵ  ׂשִ

ינוּ , ַאַחת ַלְיָלה ַמְדִליק ֲאִני ְוָהִייִתי, ֹוֵאָבהַהׁשּ  ְמָחה ְוָ$ׂשִ  ׂשִ
דֹוָלה ל. ּגְ ים בַמּצַ ּבְ  ַהֲחֵבִרים־ּכָ ִריאּות ַהַחּיִ ן, ְוַהּבְ היִ  ּכֵ . ְרּבֶ

ה ְבָרָכהּבִ  מֹוָתםׁשְ  יִתיֶהֱ$ֵל  ה ּוְתִהּלָ  ׁשֹוֵכן מּול ּוִבְתִפּלָ
יָרה ל ְלטֹוב ְוֶחְפָצם םיַָּ ַו ֲא ַמ  ָלֶהם ָלֵתת, ַהּבִ ִמים־ּכָ   . ַהּיָ

ים ,ה' דבֶ ֶ%  ְחֶיה רַט ֲ%  ן' ַחּיִ ּיִ ָון ו"ט, ׁשֶ ַנת ְלַמְרֶחׁשְ  אתזֹ  ׁשְ
  ).ג"תק ה'( ג"לפ ַהּתֹוָרה ת"ּקַ ח� 

כללות החברים באיטליה (מתוך מכתבו של ה"אור החיים" הקדוש ל
שבירושלים) הקדושה 'כנסת ישראל' שתמכו בישיבתו

 

  
  

נבט החל למלוך כמלך ישראל ־לאחר שירבעם בן
הרבים בכך שדחה את ־הראשון, חטא והחטיא את

, כפי חג הסוכות מט"ו בתשרי לט"ו במרחשון
ִמיִני שנאמר במלכים: " ַוַּיַעׂש ָיָרְבָעם ָחג ַּבֹחֶדׁש ַהּׁשְ

ה ַוַּיַעל ... ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ֶּכָחג ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה־ַּבֲחִמּׁשָ
ה ָעָׂשר יֹום ־ָעָׂשה ְּבֵבית־ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר־ַעל ֵאל ַּבֲחִמּׁשָ

ִמיִני ַּבֹחֶדׁש ֲאֶׁשר ַוַּיַעׂש ָחג  ,ִּלּבֹוָּבָדא ִמ ־ַּבֹחֶדׁש ַהּׁשְ
". בכך ביקש ַהִּמְזֵּבַח ְלַהְקִטיר־ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיַעל ַעל

ירבעם למנוע את בני ישראל לעלות לרגל 
לירושלים שתחת ממלכת יהודה. וכבר רמזה התורה 

ִׁשְבַעת ָיִמים  ה'ְוַחֹּגֶתם ֹאתֹו ַחג לַ כך בפסוק: "־על
ָנה ִביִעי ָּתחֹּגּו  ,ֵתיֶכםֻחַּקת עֹוָלם ְלֹדֹר ,ַּבּׁשָ ַּבֹחֶדׁש ַהּׁשְ

", שלעתיד לבוא עתיד אדם מישראל לשנות את ֹאתֹו
מועד החג, ולכן הדגישה התורה שהחג חל בחודש 

  הדורות, גם אם התאחר האסיף. ־השביעי בכל
�  

לאחר שהסתיים בניין בית המקדש השני בשנת 
חכליה ־ג'תי"ב, עלה עזרא הסופר ואחריו נחמיה בן

ישראל, ־רושלים, ולאחר שכרתו ברית עםלי
ֹמֶׁשה ֲאֶׁשר ־ְּבַידה' ַוִּיְמְצאּו ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה "

ִביִעי־ֵיְׁשבּו ְבֵני ֵּיְצאּו ... וַ ִיְׂשָרֵאל ַּבֻּסּכֹות ֶּבָחג ַּבֹחֶדׁש ַהּׁשְ
ַּגּגֹו ־ָהָעם ַוָּיִביאּו ַוַּיֲעׂשּו ָלֶהם ֻסּכֹות ִאיׁש ַעל

 ,ַוֵּיְׁשבּו ַבֻּסּכֹות... יםִק ְצֹרֵתיֶהם ּוְבַחְצרֹות ֵּבית ָהֱאּוְבַח 
נּון ֵּכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעד ַהּיֹום ־ָעׂשּו ִמיֵמי ֵיׁשּוַע ִּבן־ִּכי א

". חז"ל במסכת ערכין ַההּוא ַוְּתִהי ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ְמֹאד
עמדו על התמיהה, כיצד ייתכן לומר שמזמן יהושע 

ישראל ־ועד זמן עזרא ונחמיה לא עשו בנינון ־בן
חלילה סוכות למצווה, והרי היו בהם מלכים צדיקים 
רבים בזמן בית המקדש הראשון? ותירצו חז"ל שאין 

נון, על ־כוונת הדברים שלא עשו כן מזמן יהושע בן
מצוות סוכה, אלא על חידוש המצוות התלויות 
 בארץ, שמיטה, יובל וערי חומה, כמו שהיה בזמן

  הדבר בדרכים שונות.־יהושע. והראשונים תירצו את

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ
 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  
ּכֹות ְלַחג ךְ מוּ ָס  י ִנְכַנס, ַהּס+ ָפִרים ֲחנּות לֶא  ןיוִּ ֶל  ַאְרֵיה ַרּבִ ִתיָקה  ַהּסְ ל 'ָהאֹור'ַהּוָ י ׁשֶ כּוַנת ,ןיְ ֵט ׁשְ ינְ בִּ רוּ  ַאְבָרָהם ַרּבִ ׁשְ  ּבִ

ַלִים ִריםָ� ׁשְ  ֵמָאה ירּוׁשָ ָהְמָתה, ּבִ ָ�ה אֹוָתּה  ׁשֶ ים יםנִ וֹ ּק ִמ  ׁשָ אוּ  ַרּבִ ּבָ  הוּ קוּ ָד בְ וּ  ָנֶאה גֶאְתרֹ  ְלַ�ְצָמם רחֹ בְ ִל  ׁשֶ
ל ַבע רבֶ ֵ� ־ִמּכָ ׁשֶ ָפִרים רכֵ וֹ מ לֶא  ּוָפָנה, ֵ�יַנִים ּבְ ָהָיה, ַהּסְ ְלִמיד ׁשֶ ְבָהק םָחכָ  ּתַ ָיְדךָ  ָ�ָלה ַהִאם" .מ+  ֶאְתרֹג ִלי ְלָהִכין ּבְ
י"? ָנֶאה ד טיׁשִ וֹ , הַאְבָרָהם ְוַרּבִ ז ֶאל ָידוֹ ־ֶאת ִמּיָ ּמִ  ָהַאְרּגָ ַחתׁשֶ ם ָנַטל, ְלָחנוֹ ְלׁש+  ּתַ ָ ָהָיה ֶאָחד גֶאְתרֹ  ִמׁשּ  ךְ ֹכָר ְמ  ׁשֶ

ל ַקַ�תְפ בִּ  ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ י ָנַטל. ַאְרֵיה יְלַרבִּ  יטוֹ ׁשִ הוֹ וְ , ּפִ ִלי יסוֹ כִ לְ  ְכִניסוֹ ִה , ֶהָ�טּוף גָהֶאְתרֹ  ֶאת ַאְרֵיה ַרּבִ  ַאף ּבוֹ  ְלָהִציץ ִמּבְ
אֹוָתּה . וֹ ְלַדְרכּ  ֵמַהֲחנּות ְוָיָצא, ֶרַגעלְ  ָ�ה ּבְ יָריו דָח ֶא  ַנַ�ר םׁשָ  ָ�ַמד, ׁשָ ּכִ ל ִמּמַ י ׁשֶ ָהָיה, ַאְרֵיה ַרּבִ  ְולֹא, ֵמָאִביו ָיתֹום ׁשֶ

ִקְרבּ  אלֹ כְ לִ  ִהְצִליַח  ַלק. תוֹ יָה ִמ ּתְ ־ֶאת וֹ ּבְ ַ�ר  ּדָ י ַאֲחֵריַהּנַ ּפְ , ַאְרֵיה ַרּבִ  ,יִת ּפָ צְ ח+ ־ַ�ל ַמר ִלי ִיְסַלח: "ָאַמר ׁשוֹ גָ ּוְכׁשֶ
ׁש . ָצִריךְ  ינִ ֲא  ְוִלְלֹמד ִהיא ּתֹוָרה אּוָלם ֲחנּות עֹוְמִדים ָהֲאֵחִרים ַמּדּוַ� , ְלָהִבין ֲאִני ְמַבּקֵ ָ�ה ּבַ ה ׁשָ ּכָ  ּובֹוֲחִנים ֲאר+

ל גרֹ ָהֶאְת ־ֶאת ה וּ לּ ְוִא , ְצָדָדיו־ִמּכָ ָדיו גָהֶאְתרֹ ־ֶאת ָנַטְלּתָ  ַאּתָ ל ִמּיָ ָפִרים מֹוֵכר ׁשֶ ַדְקּתָ  לֹא ְוַאף, ַהּסְ  ְלֶרַגע אֹותוֹ  ּבָ
ךְ "? ֶאָחד י ִחּיֵ טוּ  ַ�רנַּ לַ  ְוָ�ָנה ַאְרֵיה ַרּבִ ִהְתַ�ְנֵין רַאַח , ֵלב־בּבְ לֹוםבִ וְ  מוֹ לוֹ ׁשְ בִּ  ׁשֶ י: "ָהַאְלָמָנה ִאּמוֹ  ׁשְ ּתֵ ׁשְ  ֹותְצ ִמ  ּבִ

ְלַבד ֶהן ִלְנֹהג ַהּתֹוָרה־ִמן ינוּ וִּ ַט ְצ נִ , ּבִ ֱאַמר, גְתרֹ ֶא  תוַ ְצ ִמ  ִהיא ַאַחת. ִהּדּור ּבָ ּנֶ ּה  ׁשֶ ִרי ּבָ ה, ר'ָד ָה  ֵ�ץ 'ּפְ ִנּיָ ְ  ִהיא ְוַהׁשּ
ֵקִנים ִהּדּור תוַ צְ ִמ  ֱאַמר, ַהּזְ ּנֶ ֵני ַדְרּתָ 'ְוָה  ׁשֶ ִרּיֹות רֹב. 'ןָזֵק  ּפְ ִרים ַהּבְ ַאַחת ְמַהּדְ ִמְצוַ , ןֶה ֵמ  ּבְ ָטן ֲאִני ְוִאּלוּ , ֶאְתרֹג תּבְ , ַהּקָ
יַח בָּ  ְצָוה ְרּתִ ּמִ ָנה, מוֹ יְּ ּוְבַס ", תָהַאֶחֶר  ּבַ י ֵאָליו ּפָ ל ַאְרֵיה ַרּבִ ְפֵני ְוִהְתַנּצֵ ַ�ר ּבִ ִעיר ַהּנַ ֵאינוֹ  ַ�ל, ַהּצָ ב ׁשֶ  ְמַ�ט ּמוֹ ִע  ִמְתַ�ּכֵ
ן, רֵת וֹ י ּכֵ ֵקִנים במֹוׁשַ  לֶא  ְלַדְרּכוֹ  הּוא ֵהרַמ ְמ  ׁשֶ בַּ  ַהּזְ ַלִים ִניָסהכְּ ׁשֶ ֵדי, ִלירּוׁשָ ֵאין ִריֲ�ִרי חֹוֶלה םׁשָ  רּקֵ ְלבַ  ּכְ  ִמי ׁשֶ

ְסַ�ד ּיִ ו". אֹותוֹ  ׁשֶ ה ְוַ�ְכׁשָ מּוס סֹוד ְלךָ  ֲאַגּלֶ תֹום ַ�רנַּ ַל  ָאַמר", ּכָ י, "ַהּיָ ְלמּוד ִאיׁש  אֹותוֹ לְ  ּכִ ֲאִני ּגַ , רּקֵ בַ לְ  הֹוֵלךְ  ׁשֶ
ם ּלֵ נֹוַח  ָאִביךָ  ׁשִ תהֹוְצאֹות  ֶאת יסוֹ כִּ ִמ  ַהּמָ יו ְרִכיׁשַ ּנָ ר לֹא ּוֵמעֹוָלם, ַהּתֹוָתבֹות ׁשִ ָבר ֶאת ִסּפֵ   ". ְלִאיׁש  ַהּדָ

�  
י ִגידנָּ ַה  ְלִמיד היָ ָה , דיְל ׁשִ ְט רוֹ  וֹוְלף עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ ְפָלג םָחכָ  ּתַ ָנן מֹוִקיר, מ+ רוֹ ָ� . ִנְלָהב ּתֹוָרה ְותֹוֵמךְ  ַרּבָ דֹול ׁשְ  לֹא ַהּגָ

ְעּתוֹ ־ַ�ל ֶהֱ�ִבירוֹ  ַמר, ְכִליתַת בְּ  ִיםַמ ׁשָ  ְיֵרא היָ ָה וְ , ּדַ ָ ׁשּ ָגאֹון ׁשֶ ָנה. ּומֹוָרא תַח  ְללֹא, ֹותְצ ְוַהּמִ  ַהּתֹוָרה ַ�ל ּבְ , ַאַחת ׁשָ
ֹחל ּכֹות ַהּמֹוֵ�ד ּבְ ר, ס+ ּקֵ יָרה ִויָנה ִעירבָּ  ּבִ ל, ַהּבִ ּלֵ ֵבית ְוִהְתּפַ ְרָסם תֶס נֶ ַהכְּ ־ּבְ יאּותוֹ , ל'ׁשּוְה  ףי'ׁשִ  ַהְמפ+ ְנׂשִ ל ּבִ י ׁשֶ  ַרּבִ
יֶצר ַזְלָמן ּפִ ִפ  ְלַאַחר. ׁשְ הַהּתְ עּור ָהַרב רַס ָמ , ּלָ ָמָרא ׁשִ ּגְ רֹון ְוַגם, ּבַ ּה  ָנַטל ַהּבָ ֶאָחד קלֶ ֵח  ּבָ ְנָין־ִמן ּכְ ִעְניְ . ַהּמִ  ָנאּכְ

ד, יֹוָמאְד  ה תכֶ ַמּסֶ  ֶאת ָהַרב ִלּמֵ ּכָ עּור ךְ ּוְבַמֲהַל , ס+ ִ ְלּפּול נֹוַצר ַהׁשּ דֹול ּפִ ין ּגָ עּור ׁשֹוְמֵ�י ּבֵ ִ ָהיוּ , ַהׁשּ ם ׁשֶ ּלָ ְל  ּכ+  ִמיֵדיּתַ
ְפָלִגים ֲחָכִמים ֵפרּוׁש , מ+ ְבֵרי ּבְ ֲ�ֵלי ּדִ ם אּוָלם, הכֹ בְּ  ָאַמר ְוֶזה הכֹ בְּ  ָאַמר ֶזה. ַהּתֹוָספֹות ּבַ ּלָ ל ִמּכ+ רּוׁשוֹ  ִהְתַקּבֵ  ּפֵ
ל ַהּקֹוֵלַ�  רֹון ׁשֶ ִהְפִליא, דיְל ׁשִ ְט רוֹ  ַהּבָ רוֹ  ׁשֶ ֶהְסּבֵ רּור ּבְ ְבֵרי ֶאת ַהּבָ  ְוָהְרָכִסים ְלִמיׁשֹור ֶהָ�ֹקב ָהָיהׁשֶ  ַ�ד, ַהּתֹוָספֹות ּדִ
יִציָאָתם. ְלִבְקָ�ה ית ּבִ ֶנֶסת־ִמּבֵ רֹון ָאַחז, ַהּכְ ַ�ת ֶאת ַהּבָ יִנים ַאְרּבַ ָיָדיו ַהּמִ יִּ  ִבְרחֹובֹוֶתיָה  ְוָצַ�ד, אֹוןגָ בְּ  ּבְ ל יםָהָראׁשִ  ׁשֶ

יָרה ִעיר י ֶזהֲח ַמ , ַהּבִ ְלּתִ ְכִרית ִעירבָּ  ָנפֹוץ ּבִ ד ַהּנָ ָ  ּבֹש9 ְולֹא, ֹוָלהַהּגְ ִדים יםנִ זְ רוֹ ָה וְ  ִריםֵמַהׂשּ ְכּבָ ַגׁש  ַהּנִ ּפָ ֶרךְ  ׁשֶ ּדֶ , ּבַ
ְבִחיַנת ַדְרֵכי ִלּבוֹ  ּה ְגבַּ יִּ וַ " ּבִ ר". ה' ּבְ ּפָ י, ָ�ָליו ְמס+ ַ�ם ּכִ ֶבת ָנַסע ּפַ ַרּכֶ יָנה ּבְ טּפֶ ְלבּוַד  ִמּוִ ר, ׂשְ יתַט בְּ  ִהְתַ�ּטֵ ין ּלִ , ּוְתִפּלִ

ין ְוָ�ַבר רֹונֹותַה  ּבֵ ַא . ְלִמְנָין ּוְלָצְרָפם נֹוָסִפים ְיהּוִדים רַאַח  רתוּ לָ  ּקְ רֹונֹות דַח ּבְ ַ�ג, עֹל ּפֹוֵרק ְיהּוִדי בׁשַ יָ  ַהּקְ ּלָ  ׁשֶ
ִלי רֹוןבָּ לַ  ר, ִמיהוּ  ָלַדַ�ת ּבְ ּבֵ ן רְלַאַח . ְנָיןּמִ לַ  ְלִהְצָטֵרף בְוֵסַר  ַ�ּזּותבְּ  ֵאָליו ּדִ ֵרר ִמּכֵ רֹון ִהְתּבָ י ,ַלּבָ ז ּכִ א ֵאינוֹ  ַהּלָ  ֶאּלָ

ַנֲהֵלי ֶאָחד ְנִקים ִמּמְ ּלוֹ  ַהּבַ ְסִניף ׁשֶ ָחק ּבִ  ְוהּוא, ְמר+
ר ּטֵ ר אֹותוֹ  ּפִ  לוֹ זוּ לְ זִ  ַ�ל ֵמֲ�בֹוָדתוֹ  ְלַאְלּתַ

  .שֶפ נָ ־טַא ׁשְ בִּ  ְצוֹותּמִ בַּ 
�  

ָנה ֶ�ֶרב, ַאַחת ׁשָ ּכֹות ַחג ּבְ , ר'לֶ ּפֶ יְ ַט 'ּסְ ַה  ִנְכַנס, ַהּס+
י ַ�ל ֶיְבְסִקיַקנְ  ַיֲ�ֹקב ָרֵאלִיׂשְ  ַרּבִ  ְקִהּלֹות" ּבַ

שׂ , ֶאָחד לּוָלִבים רכֵ וֹ מ לֶא ", ַיֲ�ֹקב  םׁשָ  ְוִחּפֵ
ָ�ה ה ׁשָ ּכָ מוֹ  ָראּוי לּוָלב רַאַח  ֲאר+  לֹא ַאךְ , ִלׁשְ
ְרצֹונוֹ  דָח ֶא  לּוָלב ֲאִפּלוּ  ָמָצא  ָהַרב ָיָצא. ּכִ

ְל  ַהֲחנּות־ִמן א תּמַ �+ ּכִ ּבָ  ָמה־ְזַמן רְלַאַח  אּוָלם, ׁשֶ
ב הוּ  לּוָלב ָרַכׁש , ַהֲחנּות־ֶאל ׁשָ ְלׁשֶ ם, ּכָ ּלֵ  ׁשִ
יר ֶרךְ ּדֶ בַּ . ְלַדְרּכוֹ  ּוָפָנה ירוֹ ִח ְמ ־ֶאת ִלְמֹקָרבֹו  ִהְסּבִ

ְלָוה ִעּמוֹ  ּנִ יו ֶאת ׁשֶ , ְלַ�ְצְמךָ  ֵארּתָ : "ְוָאַמר, ַמֲ�ׂשָ
ִאם אן יֹוֵצא ָהִייִתי ׁשֶ ִלי ִמּכָ  ָ�לּול היָ ָה , לּוָלב ּבְ

לֹום־ַחס ּלֹא, ילַ ָ�  קֹול ָלֵצאת ְוׁשָ  ָמָצאִתי ׁשֶ
ֲחנּות ֵנס לֹא ְוׁשּוב, רׁשֵ כָּ  לּוָלב ׁשּום זוֹ  ּבַ  ַאף ִיּכָ

 ֶהְפֵסד ֹוֵכרּמ לַ  ּגֹוֵרם ְוִנְמֵצאִתי, תַלֲחנוּ  דָח ֶא 
דֹול הּסִ ִמ . ּגָ הוּ  לּוָלב ָקִניִתי זוֹ  ּבָ ְלׁשֶ ּלֹא ַאף, ּכָ  ׁשֶ
ּלֹאכְּ  ַרק, ּבוֹ  ךְ ֶר צֹ  לוֹ  ִיְהֶיה  ֶזקנֶ  היָל לִ ָח  ִלְגרֹם ׁשֶ

  ". ִליהּוִדי
�  

כּוַנת ׁשְ ל ְמגּוָריו ּבִ י ׁשֶ ים יֹוֵסף ַרּבִ , זֹוֶנְנֶפְלד ַחּיִ
ל ּה בָּ ַר  ַלִים־ׁשֶ ע, ְירּוׁשָ ּקֵ ּתַ מוֹ  ֶאָחד ִאיׁש  ִהׁשְ  ּוׁשְ
ִה , ֵסףיוֹ  נּות ָרָרהׂשְ בִּ  ְלִהְתַנֵהג הְרבָּ ׁשֶ ָהָיה ַלְמרֹות, ְוַרּבָ ךְ  ָרחֹוק ׁשֶ ְמַטֲחֵוי ִמּכָ ת ּכִ ַ�ם. ֶקׁשֶ , תוֹ נוּ בָּ ַר בְּ  הֹוִסיף ְלַפַ�ם ִמּפַ

ל אָל ְט ְצ ִא  ָלַבׁש  ן רַח ּוְלַא , רֹאׁשוֹ לְ  תֶפ ֶס כְ מ+  הּלָ ְוג+  לּקֵ ַמ  לַט נָ , ןיִא ָר יׁשִ  ׁשֶ ָבר ִמּכֵ ַ  ֵהֵחל ּכְ ׁש ַהׁשּ ל. ְלָפָניו ָלרּוץ ּמָ  זֹאת־ּכָ
ימֹות ַרק ָהָיה תֹותׁשַ בְּ  ֲאָבל, לַהחֹ  ּבִ יל, טֹוִבים ְוָיִמים ּבָ  ְודֹוֵרׁש  ִויִדיָדיו ֵמֵרָ�יו ֶאת ְלֵביתוֹ  ןּמֵ זַ ְמ  היָ ָה וְ , ַלֲ�ׂשֹות ִהְגּדִ

ל ִעְנָינוֹ בְּ  'תוֹ נוּ אוֹ 'גְּ ִמ  ִלְפֵניֶהם ֶהְרָאה ְלִמי ְואֹוי, יֹום־ׁשֶ ִנים לוֹ  ׁשֶ ִמי ֲחמּוצֹות ּפָ ֵאינוֹ  ּכְ ֵמ  ׁשֶ ְמָחתוֹ  ַח ׂשָ ׁשִ ְפרֹ . ּבְ  ַחג סּבִ
ּכֹות כּוָנה ָהְיָתה, ַהּס+ ֵביתוֹ  ַהּתְ יָאּה  ּבְ ׂשִ ֲה , ּבְ יר הּוא ְויֹוֵסף, מוֹ ׁשְ  יֹוֵסף לֹאׁשֶ ּבִ ׁשְ יַ�  ְוֵכיָון, ַהּמַ ִהּגִ יָזאא+  ֵליל ׁשֶ ּפִ  ׁשְ

יקצַּ ַה  יֹוֵסףּדְ  סוּ , ּדִ ּנְ ל ִהְתּכַ ְלָחן־ֶאל ְוֵהֵסּבוּ  ֵרָ�יוְמ  ּכָ + ֵמִחים יםׂשִ ׂשָ  ַהׁשּ ָחה עְלֶפַת . ּוׂשְ ֶלת ִנְפּתְ ה ּדֶ ּכָ  תַמ ֵה ְד ַת לְ וּ , ַהּס+
י ִנְכַנס ִחיםַהּנֹוכְ  ים יֹוֵסף ַרּבִ ְכבֹודוֹ  ַחּיִ ׁש , ּוְבַ�ְצמוֹ  ּבִ ַ�ל לֶא  ִנּגַ ַחג וֹ ּוֵבְרכ ין'יזִ ּפִ ׁשְ א+ ָה  'ּבַ ֵמ  ּבְ ִנים ראוֹ ְמ בִ וּ  ַח ׂשָ  בֵס ֵה , ּפָ
ָ�ה ה ׁשָ ְלָחן ֶאל ַקּלָ + ַרׁש , ַהׁשּ לֹום ּדָ ׁשְ יםַהְמס+  ּבִ י רּתֵ וִ . לֹוםׁשָ לְ  ְוָיָצא םכָ ְר בֵּ , ּבִ ים יֹוֵסף ַרּבִ אֹוָתּה  ַחּיִ ָנה ּבְ  גוֹ ָה נְ ִמ ־ַ�ל ׁשָ

ְלִמיָדיו־ִעם ְלָהֵסב, יקִת וָּ ַה  יִזיןא+ בָּ  ּתַ ּפִ ל ׁשְ יקּצַ ַה  יֹוֵסף ׁשֶ י, ּדִ ם ּכִ ֵ בַּ  ִנְקָרא הּוא ּגַ ֵדי ַרק, ֵסףיוֹ  םׁשּ ּלֹא ּכְ עִיְפ  ׁשֶ  נוֹ כֵ ׁשְ בִּ  ּגַ
א, זֹאת ַרק ְולֹא, ָחָדׁש ֶה  דוֹ  ַאף ֶאּלָ ּבְ ִדיָרה ְפׁשוֹ נַ  ֲאִצילּותִמּתֹוְך  ,תוֹ ָ� ָפ הוֹ בְּ  ּכִ   .ַהּנְ
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ֵר ּתִ ' ַהחֶֹדׁש  םְלׁשֵ  י ֵיׁש  'יׁשְ ּתֵ ּיֹות ׁשְ ָמ$� ִתיָחה ׁשֹוןִמּלְ  ַאַחת, ַמׁשְ ְ ּבַ  בְכּתָ נִּ ּכַ  ִקּיּום ׁשֹוןּוִמּלְ ", יֵר ְוׁשָ  ָאַסר" יתִמ ָר ֲא ָה  ׁשֹוןּלָ ּבַ  ּפְ ִריר ַהּכֹל" ָטרֹותׁשּ   ". םיָּ ְוַק  ׁשְ
י ּתֵ ִחינֹות ּוׁשְ ֵרי ִלְהיֹות ְצִריכֹות ֵאּלוּ  ּבְ ִתׁשְ ב־ֶאת ַח ּתֹ ְפ ִל , ּבְ ֵדי ַהּלֵ ל ּכְ ד�  ָהאֹורֹות־ֶאת ְלַקּבֵ ָ ְוַהּקְ ִמים הׁשּ ִבים,  ֵמַהּיָ ּגָ ׂשְ ִק  ָרםּמְ ּוְלׁשַ ַהּנִ  )באר החיים(. ָיִמים ְלֹאֶרךְ  נוּ ּבֵ ְר ּבְ

  
ה ְקִהּלָ ֵרר, ַאַחת ּבִ ּתָ ּבּור־ַ$ל ִהׂשְ , ֶאָחד ֶרץָהָא ־םַ$  ַהּצִ
ָ$ָלה ר ְלַאַחר הּלָ ְגד� ִל  ׁשֶ ֵ ִהְתַ$ׁשּ ָאה ַבַ$לְל  ְוָהַפְך  ׁשֶ  ַהּמֵ

ָ$ה ּוַבַ$ל ָנה. ַהּדֵ ְעָנא ַאַחת ׁשָ הֹוׁשַ ה ּבְ ַח  הַנֲ$נָ , ַרּבָ ּקֵ  ּפִ
דּוַ$ : "ְוָאַמר ֶאָחד ּיָ ִזים ּכַ יִנים ַ$תַאְרּבַ  ְמַרּמְ ָ$ה ַהּמִ  ְלַאְרּבָ

ל סּוִגים ֶלת הָרָב ְוָהֲ$ , ְיהּוִדים ׁשֶ י ֶאת ְמַסּמֶ  ָהֲאָרצֹות ַ$ּמֵ
ֵאין ֶהם ׁשֶ ָ$ה. ֵריַח  ְולֹא ַ$םַט  לֹא ּבָ יִעים ּוְבׁשָ ּגִ ּמַ  ֶאל ׁשֶ

ְענֹות ָא  ִהיא ֲהֵרי, ָהֲ$ָרָבה־ֶאת ַרק ְונֹוְטִלים ַההֹוׁשַ  הִמְתּגָ
ִהיא יִנים־לִמּכָ  ַהֲחׁשּוָבה ׁשֶ ִדים ְוָלֵכן, ַהּמִ  אֹוָתּה  ְמַכּבְ

ֶכף ֲחָבָטה ּתֵ ה,  ּבַ ַ$ת 'ְלַמַ$ן ָלּה  ְואֹוְמִריםַ$ּזָ ל ּדַ י־ּכָ  ַ$ּמֵ
ֵדי, ָהָאֶרץ' ד ּכְ י ֶאת ְלַלּמֵ ּלֹא ָהָאֶרץ־ַ$ּמֵ י, תאוֹ גָּ ִהְת ְל  ׁשֶ  ּכִ

עֹוְמִדים ׁשֶ ֶהם ֵאין ְלַ$ְצָמם ּכְ   "... ֵריַח  ְולֹא ַ$םַט  לֹא ּבָ
  

  

  

  
ה ְלִמּדֹות ִנְפָלא ֶרֶמז ּכָ אֹון ָמָצא, ַהּס� יְלָנא ַהּגָ  ִמּוִ

ד" סּוקּפָ ּבַ  ּכֹות ֲאַמּדֵ ֶכם ְוֵ$ֶמק ס� ָקה ׁשְ ִאם", ֲאַחּלְ  ׁשֶ
ִקים ל ְמַחּלְ ֵתַבת אֹות־ּכָ יַ$ ', ֶכםׁשְ ' ּבְ ּכֹות ֵ$ֶמק'ְל  ַנּגִ  ס�

ה ְלִמּדֹות', דּדֵ ַמ ֲא  ּכָ  300=  ן"יׁשִ . תקוֹ יָּ ד� ְמ ַה  ַהּס�
ִהיא 150 ּוַמֲחִציָתּה  ת ׁשֶ ָפנֹות ִמּדַ  ָרָחב ּדֶֹפן, ַיַחד ַהּדְ

ְבָ$ה ֹגַבּה  יםְטָפִח  ׁשִ ָרה ּבְ פּול, יםְטָפִח  70=  ֲ$ׂשָ  2 ּכָ
ָפנֹות תֹוֶסֶפת, 140 ֲהֵרי ּדְ ית ַהּדֶֹפן ּבְ ִליׁשִ ְ רַֹחב ַהׁשּ  ּבְ

ֹגַבּה  ַפחֶט  ָרה ּבְ . יםְטָפִח  150 ָלנוּ  ֲהֵרי, יםְטָפִח  ֲ$ׂשָ
ַב ְטָפִחים,  10 ּוַמֲחִציָתּה  20=  ף"ּכָ  ה ּה ּגֹ ּכָ  ַהּס�

חֹות־ְלָכל ה,  20 ּוַמֲחִציָתּה  40=  ם"ֵמ . ַהּפָ ַבּה ַאּמָ  ַהּגֹ
י ַרּבִ י ְוהֹוִסיף. ַהּמְ ים ַרּבִ ְך ַה  ֶאת זֹוֶנְנֶפְלד ַחּיִ  ֶהְמׁשֵ

ּכֹות ְוֵ$ֶמק" הּוא",  דּדֵ ַמ ֲא  ס� ז ׁשֶ  ִניםּפְ  ַטחׁשֶ  ַ$ל ְמַרּמֵ
ּכָ  הּוא, הַהּס� ְבָ$ה־ַ$ל יםְטָפִח  ְבָ$הׁשִ  ׁשֶ  ַיַחד ְוֵהם, ׁשִ

ִמְניַ , 49 ל־ֶאת א"ָר גְּ ַה  ָמָנה ּוַפַ$ם'. דּדֵ ַמ ֲא ' ןּכְ  ּכָ
ּכֹות סּולֹות ַהּס� ַמּסֶ  ַהּפְ ה תֶכ ּבְ ּכָ ֵהן ְוָאַמר, ס� ִמְניַ  ׁשֶ  ןּכְ

הס� ' רֹות, ָרהֵס ֲח ' ּכָ ׁשֵ ִמְניַ  ְוַהּכְ הוּ ס' ןּכְ   .הָא ְמֵל ' ּכָ

  
ֹוןּוְלַק  
ִראׁש ֹום ָהֽ ּי� ם ּבַ ם ָלֶכ� �  (ויקרא כג, מ) ְחּתֶ

ְרׁשוּ  ְדָרׁש  ל"ֲחזַ  ּדָ ּמִ ִרי, ְוָאְמרוּ  ּבַ  ַאְבָרָהם ֶזה ָדרָה  ֵ$ץ ּפְ
ֲה  ּבָ ַה ֹו רָד ׁשֶ יָבה ה"ּקָ ׂשֵ ֱאַמר, טֹוָבה ּבְ ּנֶ  ןָזֵק  ְוַאְבָרָהם ׁשֶ
א ִמים ּבָ ּיָ ֵני ְרּתָ ַד ְוָה  ּוְכִתיב ּבַ ּפֹת. ןָזֵק  ּפְ  ֶזה ָמִריםּתְ  ּכַ

ָהָיה ִיְצָחק ּבֵ ־ַ$ל דוּ ְוָ$ק תפוּ ּכָ  ׁשֶ ַח  יּגַ ְזּבֵ  ףנַ ֲ$ ַו , ַהּמִ
ָ$ִלין חּוׁש ָר  ֶזה ֲהַדס ָמה, ַיֲ$ֹקב ֶזה ָ$בֹת־ֵ$ץ ְך , ּבְ  ּכָ

ל, ל"ֲחזַ  ְוָאְמרוּ . ָבִניםּבְ  ָרחּוׁש  ַיֲ$ֹקב ָהָיה ּכָ  ִמי־ׁשֶ
הּוא ְלִמיד ׁשֶ ְלִמיד ּוְבנוֹ , םָחָכ  ּתַ  נוֹ ּבְ ־ֶבןוּ , םָחָכ  ּתַ

ְלִמיד ְרעוֹ  ּפֹוֶסֶקת ּתֹוָרה ֵאין ׁשּוב, םָחָכ  ּתַ , עֹוָלםְל  ִמּזַ
ֱאַמר ּנֶ ִריִתי זֹאת ַוֲאִני ׁשֶ יָך  ָימּוׁשוּ ־לֹא 'ְוגוֹ  ּבְ י ִמּפִ  ּוִמּפִ

י ַזְרֲ$ָך  ה ה' ָאַמר ַזְרֲ$ָך  ַרעזֶ  ּוִמּפִ . עֹוָלם־ְוַ$ד ֵמַ$ּתָ
ּבָ ַה  ָאַמר? ה' ָאַמר ַמאי ָדָבר ָך ְל  בֵר ָ$  ֲאִני ה"ּקָ . ֶזה ּבְ

ה ּוַמאי י? עֹוָלם־ְוַ$ד ֵמַ$ּתָ אן ּכִ  ּתֹוָרה ְך ַל יֵא ָו  ִמּכָ
ֶרת ּה  ַאְכַסְנָיה־ַ$ל ְמַחּזֶ ּלָ ַ$ת ׁשֶ ַאְרּבַ ין ָהְרִביִעי ּבְ . ְוַהּמִ

יִנים, ְו  ז ַ$ל ַחלנָ ־יַ$ְרֵב ַהּמִ , תֲ$ֵרבוּ  ׁשֹוןְל , ְמַרּמֵ
ַה  ּבָ ׁשֶ ַהדּ  ָהָאָדם־ַ$ל בֵר ָ$  ה"ּקָ ם ִיְהֶיה ָהְרִביִעי ֹורׁשֶ  ּגַ
ְלִמיד הּוא ׁש  ַהחּוט ַאַחר, םָחָכ  ּתַ ּלָ ל ַהְמׁש�  ַאְבָרָהם ׁשֶ
ֵסק לֹא ְוַהּתֹוָרה, ְוַיֲ$ֹקב קִיְצָח  ּפָ ֱאַמר, ַחלנַּ ּכַ  ּתִ ּנֶ  ׁשֶ
ְנָח  יוּ  ִליםּכִ ַנֲחָלה, ְוִתְהֶיה ֶאְצלֹו ִנּטָ ִלי ּכְ  ְוַאף. יםִר ָצ ְמ  ּבְ

 $ָ ָפסוּ  ִמיםַהּטְ ּבְ ִזים ֶזה קׁשֶ בֹות, ָכְך ְל  ְמַרּמְ ַהּתֵ  ׁשֶ
ֹון 
ִראׁש ֹום ָהֽ ּי� ם ּבַ ם ָלֶכ� � ַטֲ$ֵמי תמוֹ ָ$ ְט מ�  ּוְלַקְחּתֶ  ּבְ

נַּ  ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ז, ְרִביִעי חמ� ִאם ְלַרּמֵ  ָהָאבֹות ׁשֶ
יִמים ְך  ַ$ְצָמם ַמְקּדִ ֶמׁשֶ ה ּבְ לֹש+ָ  ֲאַזי, ּתֹוָרהּבַ  ּדֹורֹות ׁשְ

נַּ  ְהֶיה ֹוָרהַהּת , ְרִביִעי חמ� נַּ  ּתִ ּדֹור תַח מ� , ָהְרִביִעי ּבַ
ׁש  ְוַהחּוט ּלָ   זכור ושמור)(. קֵת נָּ יִ  ִבְמֵהָרה לֹא ַהְמׁש�

�  
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ׁש  ְדּגָ  מ�
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