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ה, ְסְטֶרִליְסק ִעירבָּ  ּנָ ַ�ם ִהְתּפַ א ּפַ ּסֵ נּות ּכִ ֵדעֹוֵתיֶהם ְלקוּ ֶנְח  ָהִעיר ּוְבֵני ָהַרּבָ  ַ�ל ּבְ
ְתִאים ָמדֳ� ַהּמָ  עֹוד. ְלָכךְ  ַהּמַ בָּ  אנָ ְר ַמ קוֹ  יֲחִסיֵד  ּבְ י ִעירׁשֶ ל ַרּבִ ִצּלֹו ׁשֶ ָחסּו ּבְ , ׁשֶ

ְמכוּ ָנא, ִיְצָחק ַאְיִזיק ִמּקֹוַמְר  ַרב ּתָ ם ּבְ ּיָ ָהָיה ְמס' דֹול ׁשֶ ּתֹוָרה ּגָ ְרָסם ּבַ  ּוְמפ'
יו ַמֲ�ׂשָ ִעיר ֲאֵחִרים יוּ ָה , ַהּטֹוִבים ּבְ דוּ  ּבָ ִהְתַנּגְ ָמ  דוּ ּדְ צִ וְ  ְלָכךְ  ׁשֶ . ַאֵחר דָמ ֳ� ּבְ

רֹאׁש  ֲחֶנה ּבְ ִני ַהּמַ ֵ יִלים ֵלידוֹ ִמגְּ  ֶאָחד ָ�ַמד ַהׁשּ ּכִ ׂשְ ִעיר ַהּמַ ם ָרָאהּוְכׁשֶ , ּבָ ְעּתָ ּדַ  ׁשֶ
ל י לֶא  ִלְנֹסַ�  ֶהְחִליט, יָפהּקִ ּתַ  אנָ ְר ַמ קוֹ  ֲחִסיִדי ׁשֶ  אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ִזיקַאיְ  קָח ִיצְ  ַרּבִ
ֵדי ים עוֹ נְ כְ ׁשַ לְ  ּכְ ּלוֹ  ָמדֳ� ַלּמָ  ְלַהְסּכִ יַ�  אנָ ְר ַמ קוֹ לְ  ָהִאיׁש  ָנַסע. ׁשֶ  ֵאֶליָה  ְוִהּגִ

ִמים ּיָ ין ּבַ ּבֵ הּואכְּ , ֲ�ֶצֶרתלַ  ַסחּפֶ  ׁשֶ ִנים ַמֲ�ִמיד ׁשֶ ִאּלוּ  ּפָ  ַהֲחִסיִדים דַח ַא  הּוא ּכְ
ל ְוִנְכַנס לֹום ְלַקּבֵ יק ׁשָ ּדִ ל תוֹ ָא וָ ְס ַה . ֵמַהּצַ יל ׁשֶ ּכִ ׂשְ ן , לוֹ  ָ�ְזָרה לֹא ַהּמַ ּכֵ הכַּ ׁשֶ  ּמָ

ּקְ  ֵמַהֲחִסיִדים ָיָדם ָ�ָלה ֶתרּסֵ ּובַ , ֶזהּותוֹ  ַ�ל ַמֵהר ָ�ְמדוּ  ִחיםַהּפִ  יבִּ ַר לָ  רּפֵ ְלַס  ּבְ
יַ�  ָהִאיׁש  הּוא ִמי ִהּגִ ב. ּבֹואוֹ  ַרתַמּטְ  ּוַמִהי ֵאָליו ׁשֶ י ָיׁשַ ת ָהַרּבִ ּדַ ְס�'  יֹום ּבִ

בַּ  הּוא ֹקֶדׁש ־תׁשַ ׁשֶ בֹותַמֲח  זוּ חֲא  ּכְ חוּ : "ְוָאַמר הַנֲ�נָ  ּוְלֶפַתע, ׁשָ ַמִים ִנְפּתְ ָ  ַהׁשּ
ַמִים־ֵמיׁשְ וּ  ָ לֹוִני ְוִהְכִריזוּ , ַהׁשּ ּפְ ן ׁשֶ לוֹ ־ּבֶ ל ִניּפְ ". קיְס לִ ְר ֶט ְס  ִעירבָּ  ְלַרב ִיְתַקּבֵ

ָבר י ָיָצא ַהּדָ י ִמּפִ יל ּוְפֵני, ָהַרּבִ ּכִ ׂשְ י ֵהִבין הּוא. ָחפוּ  ַהּמַ ִליחּותוֹ  ִהְפִסיד ּכִ ׁשְ , ּבִ
י ֶטֶרם עֹוד ֶזהּותוֹ  ַ�ל ָ�ָלה ְוָהַרּבִ יק ּבְ א ּמוֹ ִע  רבֵּ ְלַד  ִהְסּפִ ּנֹוׂשֵ ָבר, ּבַ ַרם ְוַהּדָ  לוֹ  ּגָ

ַלט לֹא. ֶנֶפׁש ־חּוַמּפַ  ַאף־רֹוןֲח  יל ׁשָ ּכִ ׂשְ רּוחוֹ  ַהּמַ  ֱהיֹות, נוּ ַרבֵּ : "ְוָאַמר, ּבְ
 ָ חוּ  לֹא םיִ ַמ ְוַהׁשּ ןַמ  ֵמָאז ִנְפּתְ ַדאי אּוַלי, ִמְצַרִים ְיִציַאת רְלַאַח  ּתֹוָרה־ּתַ  ָהָיה ּכְ

ו יב ַ�ְכׁשָ ֲחָזָרה ַהּתֹוָרה ֶאת ְלָהׁשִ ַמְיָמה ּבַ ָ ךְ  יְיֵד ־ְוַ�ל, ַהׁשּ  רֵט ּפָ ִה לְ  נּוַכל ּכָ
ַבת ל ַאַחת־ּבְ רֹות ִמּכָ ְגַלל תקוֹ וֹ לֲח ּמַ ַה וְ  ַהּצָ ִנים ּבִ ִנים ַרּבָ ֵלי ְוָכל ׁשֹוֲחִטים, ְוַדּיָ  ּכְ

ֹוְמִעים"? ְלִמיֵניֶהם ַהּקֶֹדׁש  ְבֵרי עַמ ׁשֵ לְ  ִנְבֲהלוּ  ַהׁשּ בָ  ּדִ יָצנּות ָלהַהּנְ  ַאךְ , ְוַהּלֵ
יקצַּ ַה  יב ּדִ ְרִצינ ֵהׁשִ מּוָרה ּוִבְתִמימּות הבָּ ַר  ּותּבִ ה: "ּגְ ּמָ  ֶאת ַחְרּתָ ֵא , ֲחָבל ּכַ

ַמִים! ַהּמֹוֵ�ד ָ ָבר ַהׁשּ רוּ  ּכְ ה ןִנּתָ  ְולֹא ִנְסּגְ יב ַ�ּתָ ַמְיָמה ַהּתֹוָרה ֶאת ְלָהׁשִ ָ . ַהׁשּ
נּות ךָ לְ  ׁש יֶ  ֲ�ַדִין, אּוָלם ּמְ ה יֹוֵדַ�  ֲהֵרי. זֹאת ַלֲ�ׂשֹות ִהְזּדַ ָכל ַאּתָ ּבְ  גַח  ׁשֶ
ב'  ָ ְדֵרגֹות אֹוָתן ִמְתעֹוְררֹות עֹותַהׁשּ ָהיוּ  ַהּמַ ְזַמן ׁשֶ ַלת ּבִ ן־ִאם, ַהּתֹוָרה ַקּבָ  ּתּוַכל ּכֵ

ַמְיָמה ַלֲ�לֹות ָ ַחג ַהׁשּ ב'  ּבְ ָ ָך".  ַהּתֹוָרה ֶאת םׁשָ לְ  ּוְלַהֲחִזיר עֹותַהׁשּ ּלְ יַ� ׁשֶ  ַחג ִהּגִ
ב'  ָ ָאר יןבֵּ  הּוא ַאף ָ�ַמד ליכִּ ׂשְ ַמ  ְואֹותוֹ , עֹותַהׁשּ ִלים ׁשְ ּלְ ְתּפַ ֵבית ַהּמִ ֶנֶסת ּבְ . ַהּכְ

ֵהֵחל ִהייְ וַ  ׁשֶ ַ�ל ּכְ מּות ִמיַרתֲא בַּ  ַהּקֹוֵרא ּבַ ְפֵני ָהַאְקּדָ ּלִ  ַהּתֹוָרה ְקִריַאת ׁשֶ
ת ָפָרׁשַ ֶרת ְתרוֹ יִ  ּבְ רֹות ַוֲ�ׂשֶ ּבְ ף, ַהּדִ יל ְלֶפַתע ִהְתַ�ּלֵ ּכִ ׂשְ  ְועֹוד, ְמקֹומוֹ  ַ�ל ַהּמַ

ֶטֶרם יקוּ ִהְס  ּבְ יב ּפִ ְרָחה, ַנְפׁשוֹ  ֶאת ְלָהׁשִ ָמתוֹ  ּפָ ּנוּ  ִנׁשְ ַמְיָמה ְוָ�ְלָתה ִמּמֶ ָ . ַהׁשּ
ּנֹוַדע ׁשֶ ָבר ּכְ ם ַמּדּוַ� : "ְוָאַמר הַנֲ�נָ , אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ִזיקַאיְ  ִיְצָחק יְלַרבִּ  ַהּדָ  ּכֹה ַאּתֶ

ִטיָרתוֹ  יםׁשִ ָ� ְר נִ  ָבר ֵריֲה וַ ? ִמּפְ ׁשּוט ַהּדָ א ִנְבְראוּ  לֹא ּוְמלֹואוֹ  םָהעֹולָ . ְמֹאד ּפָ  ֶאּלָ
ִביל ׁשְ י, ֵאפֹוא יֹוֵצא. עֹוָלםלָ  ִקּיּום ֵאין ּוִבְלָ�ֶדיָה , ַהּתֹוָרה ּבִ ּמִ ְרצֹונוֹ  ׁשֶ ּבִ  ׁשֶ

ַמְיָמה ַהּתֹוָרה ֶאת ְלַהֲחִזיר ָ ר־ִאי, ַהׁשּ ׁשּום לוֹ  ֶאְפׁשָ ם ֹאֶפן ּבְ עֹוָלם ְלִהְתַקּיֵ  ּבָ
ה ילַהּמַ  ַ�ל ָהָיה ְוָלֵכן, ַהּזֶ ּכִ   ". רוֹ ָפ ֲ� לַ  ׁשּובלָ וְ  ָהעֹוָלם ִמן רֵט ּפָ ִה לְ  ׂשְ

�  

ַחג ב'  ּבְ יעוּ , ֶאָחד עֹותׁשָ ים ֲחִסיִדים, קְס ְמ דוֹ ָר ֵמ " המֹ לֹ ׁשְ  תֶר ֶא ְפ ּתִ "ַה  ֶאל ִהּגִ  ַרּבִ
אוּ  ּבָ ִצלּ  סֹותֲח לַ  ׁשֶ יָון, וֹ ּבְ ּבּור ּוִמּכֵ ַהּצִ דֹול ָהָיה ׁשֶ ה ּגָ ַהְרּבֵ ֶ  הִמּמַ  ּבְ ֲ�רוּ ׁשּ ִ  לֹא, ׁשּ

יקוּ  ֲאָכִלים ִהְסּפִ ֵה  ַהּמַ יםַהְמס'  ְלָכל טֹוב־ְליֹום ִכינוּ ׁשֶ  םֶה ֵמ  ֵאפֹוא ְוִנְמַנע, ּבִ
ְבֵרי ֶאת םְלַקיֵּ  ְפָסִחים ל"ֲחזַ  ּדִ ֲ�ֶצֶרת מֹוִדים ַהּכֹל" ּבִ ָבֵ�  ּבַ ". ָלֶכם יֵמ נָ  יָנןּדְ

ַ�ת ׁשְ מֹוָצֵאי םָת ָד ֵר ּפְ  ּבִ י ָלֶהם ָאַמר, ַהַחג ּבְ ם ָרצֹון ִהייְ : "ָהַרּבִ ְתַקּיֵ ּיִ ֶכם ׁשֶ  ּבָ
סּוק ָהָיה ם'כֶ 'לָּ ַה וְ , ְלָאֳהֵליֶכם' ָלֶכם 'ׁשּובוּ  ַהּפָ אן ָלֶכם ָחֵסר ׁשֶ לוּ , ּכָ ַקּבְ  ּתְ

ָ  ִמן ְזּכוּ ּתִ ְיֵדי ׁשֶ ־, ַ�לָאֳהֵליֶכםבְּ  ַפעלְ  םיִ ַמ ַהׁשּ ל ׁשֶ ְרָנָסה ׁשֶ   ". בטוּ ־ְוָכל ּוְבָרָכה ּפַ

  
ָלה יַ  ַקּבָ י, ל"זַ  ַרּבֹוֵתינוּ  דּבְ ה ִנְמְסרוּ  ּכִ נוּ ַרּבֵ  ְלֹמש�ֶ

לֹום ָ�ָליו ָ ִסינַ  ַהׁשּ אֹות יּבְ יַמְטִרּיָ ִלְהיֹות, ְידּועֹות ּגִ
ֱאָמ  ִעְנָיןלְ  ןְוִסּמָ  רכֶ זֵ  ה רַהּנֶ ָאר ִעם, ַ�ל־ּפֶ ׁשְ

ּבְ  ּתֹוָרה הׁשֶ  )הרמב"ן( .ַ�ל־ּפֶ
�  

ִבים תִטיַח ׁשְ  גִמְנַה לְ  זֶמ ֶר  עֹות ֲ�ׂשָ ב% ׁשָ י, ּבְ בׂשֶ ֵ�  ּכִ
י בֹות ָראׁשֵ העֹ  ּתֵ ְוַהּתֹוָרה, ְמרֹוָמיוּבִ  לֹוםׁשָ  ׂשֶ

לֹום ְמִביָאה ֱאַמר ׁשָ ּנֶ לֹום ְנִתיבֹוֶתיָה ־ְוָכל ׁשֶ , ׁשָ
לֹוםוְ  ְוָהֱאֶמת ְוֶנֱאַמר ָ . ּתֹוָרה זוֹ  ֶוֱאֶמת בוּ ָה ֱא  ַהׁשּ

בֵ�  ְוֵכן י ׂשֶ בֹות ָראׁשֵ , ּכּוִריםּבִ  עֹותב' ׁשָ  תֶר צֶ ֲ�  ּתֵ
ֵהם ת ׁשֶ לֹש3ֶ מֹות ׁשְ  )מנהג אבותינו. (ַהַחג ׁשְ

�  

ַ�ם ָ�ַמד ל םָר גוֹ נֵ ָס  ּפַ ָרֵאל ׁשֶ י ִיׂשְ קִיְצָח  ֵלִוי ַרּבִ
ל ִרּבֹונוֹ : "ְוָאַמר, ְרִדיְטׁשֹובִמבֶּ  ֲהֵרי, ֹוָלםע ׁשֶ

ֲ�ֶצֶרת מֹוִדים ַהּכֹל ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ָבֵ�  ּבַ יֵמ נָ  יָנןּדְ
אן ׁשֶ ָלֶכם ִביל, ִמּכָ ׁשְ ּנוּ  ּבִ , ַהּתֹוָרה ֶאת םְלַקיֵּ  לכַ ׁשֶ

ַפע, ם'ֶכ 'ּלָ ַה  ֶאת ָאנוּ  ְצִריִכים ְרָנָסה לׁשֶ  ְלׁשֶ י ּפַ , ּכִ
 )מאוצרנו הישן. (ּתֹוָרה ֵאין ֶקַמח ֵאין ִאם

�  

גִ  יִסינַ  הּבְ ים יַמְטִרּיָ ִ ׁשּ יַצד. ִרּבֹוא ׁשִ =  ךְ "ָסֶמ ? ּכֵ
ים ִ ׁשּ פּול, ׁשִ ׁש ֵמאֹות=  ד"יוּ  ּכָ פּול, ׁשֵ =  ן"נוּ  ּכָ

ים לֹש�ִ פּול, ֶאֶלף ׁשְ לֹש� =  ד"יוּ  ּכָ . ֶאֶלף ֵמאֹות ׁשְ
ם ל יִסינַ  ּוְכֶנְגּדָ הּוא ַמְעָלה ׁשֶ ֶנֶגד ןוָּ ְמכ'  ׁשֶ יִסינַ  ּכְ

ל ה ׁשֶ ִ ׁשִ  ֲהֵרי, ַמּטָ  )עשרה מאמרות. (ִרּבֹוא יםׁשּ
�  

ה יִסינַ  ִגיַמְטִרּיָ ה, ֲ�ָנָוה ּבְ , ֲהָויֹות ָחֵמׁש  ּוְבִגיַמְטִרּיָ
ַהְינוּ  פּול ה"יָ וָ ֲה  םׁשֵ  ּדְ ה ְוֵכן, ָחֵמׁש  ּכָ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

ָראּוי, ַ�ִין ֵתן ְוָהגּון ׁשֶ ּנָ ּתִ ִלְפֹקַח  ַהּתֹוָרה ָ�ָליו ׁשֶ
רֹות ֵ�יַנִים ַבת. אֹורֹותִלְמ  ְוָהיוּ  ִעּוְ ָהֲ�ָנָוה ּתֵ

ה ִגיַמְטִרּיָ ִמְניַ  ו"קל ּבְ ין ּכְ בֹות ָראׁשֵ ִייֶתםְה וִ  ַהּתֵ
הְס  יִל  ּלָ לִמ  ג' ה ִלי, ּכָ ּלָ ה ְסג% ִגיַמְטִרּיָ , ֵחֶלק ּבְ

ֱאַמר ּנֶ י ׁשֶ ה ִסיָון. ַ�ּמוֹ  ה' קֶל ֵח  ּכִ ִגיַמְטִרּיָ , וָ�נָ  ּבְ
ה יונָ ָ� וְ  ִגיַמְטִרּיָ ֱאַמר קֹול ּבְ ּנֶ קֹול ַהּקֹל ּיֹאֶמרוַ  ׁשֶ

ֲ�ָנָוה ַהּתֹוָרה ְלקֹול זּמֵ ְלַר , ַיֲ�ֹקב יִסינַ  רּבַ ְד ִמ . ּבַ
ה ִגיַמְטִרּיָ לֹום ּבְ  )החיד"א( .ׁשָ

�  

ן ִוד ּבֶ י־ּדָ ה  ִיׁשַ ִגיַמְטִרּיָ ִכיָנהּבְ  )היעב"ץ. (ׁשְ
�  

ְריַ  ה ג"ּתַ ִגיַמְטִרּיָ י ִעם ּתֹוָרה ּבְ ּתֵ רֹות ׁשְ ּבְ ַהּדִ
ה־ַ�ל ָחָתן ןְוכֵ , תָהִראׁשֹונוֹ  ּלָ ֱאלֵֹקי ה"ֲהָויָ  ְוֵכן, ּכַ

ָרֵאל ֱאַמר ְלִנְפְלאֹוָתיו ְוֵכן, ִיׂשְ ּנֶ ה רכֶ זֵ  ׁשֶ ָ�ׂשָ
ֱאַמר אֹורֹות ְוֵכן, ְלִנְפְלֹאָתיו ּנֶ י ׁשֶ אֹורֹת ַטל ּכִ

ךָ  ינוּ  הש�ֶ מֹ  ְוֵכן, ַטּלֶ ָנַטע ְוֵכן, ָהאֹור־ֶאת ְוֵכן, ַרּבֵ
תֹוֵכנוּ  יַמְטִריָּ  ְוֵכן, ּבְ רֹות הּגִ ּבְ ִיְרַאת תוַ צְ ִמ  ִעם ּדִ

ְ ַה  ַמִיםׁשָ  ֶנֶגד קּוָלהׁשּ ם ּכְ ּלָ ֵני ְוֵכן, ּכ' ָרֵאל־ּבְ ִעם ִיׂשְ
ל ד"יוּ  ֶרת ׁשֶ רֹות ֲ�ׂשֶ ּבְ  )ישראל והזמנים. (ַהּדִ

�  

  תשע"וחג השבועות, ו' בסיון     
.  
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ְבִרית ַיַחד ם ּבִ ּלָ   ּוָבאּו כ%

רּוךְ  ֶאְפַרִים ר' ָהָיה ֶנֱאָמן ָחִסיד בִּ  אָר ְט יְס בִּ ִמ  ּבָ ל, ׁש רוֹ מוֹ ְר ַמ  חֹוזְמ ׁשֶ י ׁשֶ . יףנִ ׁשְ ְט רֶ ּקְ ִמ  ְזֵאב ֱאִליֶ�ֶזר ַרּבִ
ע ֵמָאז ּקֵ ּתַ י ִהׁשְ ִסיֶגט ָהַרּבִ ה, ּבְ ִהּלָ דֹוָלה ַהּקְ בַּ  ַהּגְ כּופֹות ֵאָליו נֹוֵסַ�  היָ ָה , חֹוזּמָ ׁשֶ ָכל  ִיחּודבְ וּ  ,ּתְ ן ּבְ ָנַהג ּכֵ

ָנה בְּ  ָ ַה  ַחגׁשָ ִאּלוּ  ָחׁש  ָהָיה ֶאְצלוֹ  תוֹ הוּ ׁשְ בִ וּ  ,עֹותב' ׁשּ ֶנת ַהּתֹוָרה ּכְ ַ�ת ָהֵהם ִמיםיָּ בַ כְּ  ֵמָחָדׁש  ִנּתֶ ׁשְ ַלת ּבִ  ַקּבָ
ךְ . ַהּתֹוָרה ִנים ָ�ְברוּ  ּכָ ּכֹות ׁשָ ֶהן, ֲאר' יךְ  ּבָ ָחִסיד גוֹ ָה נְ ִמ בְּ  ִהְמׁשִ י, ןָמ ֱא נֶ  ּכְ ָנה ּוִמּדֵ ְפרֹ  ׁשָ ב'  ַחג סּבִ ָ , עֹותַהׁשּ

ֵני דָר ִנְפ , ּוְבָגָדיו יוֲחָפצָ  ֶאת צֹוֵרר היָ ָה  יתוֹ  ִמּבְ ַלת ַהּתֹוָרה ֶגטִסי ִעירָה  ֶאל ְועֹוֶלה ּבֵ    .ֵאֶצל ַרּבוֹ  ְלַקּבָ

ִנים ׁשָ י לֶא , ַאְלֶטר ר' ָאִחיו ִעם ַיַחד נֹוֵסַ�  היָ ָה , ַקְדמֹוִנּיֹות ּבְ ל ָאִביו, יףנִ ׁשְ ְט רֶ ּקְ ִמ  ֵמִאיר ַרּבִ י ׁשֶ  ַרּבִ
ל ּוְבנוֹ  ְזֵאב ֱאִליֶ�ֶזר י ׁשֶ ַכי ַרּבִ ְדבֹוְרָנא ָמְרּדְ דֹול ֵנס ָלֶהם ֵאַרע ְוֶאְצלוֹ , ִמּנַ ְלִאית ִויׁשּוָ�ה ּגָ ָנה ֶזה ָהָיה. ּפִ ׁשָ  ּבְ

ר, ַאַחת ֲאׁשֶ יַ�  ַאְלֶטר ר' ּכַ ָסמּוךְ  ִהּגִ ַסח ְלַחג ּבְ ֵני ֶאת ְלַחּלֹות ְוִנְכַנס יףנִ ׁשְ ְט רֶ ְק לִ  ַהּפֶ ָידוֹ  וֹ בּ ַר  ּפְ ּבְ ׁשֶ ְתָקה ּכְ  ּפִ
ַרת ֵני מֹותׁשְ  ְלַהְזּכָ יתוֹ  ּבְ ל ּבֵ יתוֹ  ּוְבֵני ָאִחיו ְוׁשֶ ֵצרּוף, ּבֵ ְדיֹון ּבְ ִמים. ָהגּון ּפִ ַסח ְלַחג ַהֲהָכָנה ְיֵמי ָהיוּ  ַהּיָ , ַהּפֶ

ְכַנס ּנִ ל ְדרוֹ ַח  לֶא  ּוְכׁשֶ י ׁשֶ י הָא ָר , ָהַרּבִ ִאים ּכִ ּבָ ִית ּוְבֵני ַהּגַ ִנְק  ֲ�ֵמִלים ַהּבַ ִית יֹוןּבְ ֵרב ַהַחג בֹודכְ לִ  ַהּבַ , ּוָבא ַהּקָ
י ַ�ְצמוֹ  ְוָהַרּבִ אוֹ  ָ�ַמד ּבְ ָ�ה ָתּה ּבְ ֵבית ׁשָ ְדָרׁש  ּבְ הּוא ַהּמִ ׁשֶ עוּ  ּכְ ֵני. ֹוָרהּת בַּ  ְועֹוֵסק ַהַחּלֹון ֶאֶדן ַ�ל ןׁשָ  ִמּפְ
בֹוד ׁש , קחוֹ ֵמָר  דמֹ ֲ� לַ  ַאְלֶטר ר' נֹוַתר ַהּכָ ין ּוִבּקֵ י ַ�ד ְלַהְמּתִ ָהַרּבִ ֵנס ׁשֶ א, ְלַחְדרוֹ  ִיּכָ י ֶאּלָ ָהַרּבִ  ִהְזִמינוֹ  ׁשֶ

ּטֵ  ,ֵאָליו י אְוִהְתּבַ ְוָקא תבֶ ׁשֶ לָ  ָזקּוק הּוא ֵאין ּכִ ְסאוֹ  ַ�ל ּדַ ְתָקה ֶאת ִלְקרֹא הּוא לוֹ ְוָיכ, ּכִ ם ַהּפִ ֵבית ּגַ  ּבְ
ְדָרׁש  יט ַאךְ . ַהּמִ י ִהּבִ ה ְתָקהּפִ בַּ  ָהַרּבִ ׁשָ ּגְ ה' ד, ְלָפָניו ׁשֶ ֲחָרָדה ָקָרא ּוִמּיָ ְתָקה !ַאְלֶטר ר' ,ַוֲאבֹוי אֹוי: "ּבַ  ַהּפִ

ךָ  ּלְ ָהָלה"! ֵאׁש בָּ  ֶרתּבֹוֶ�  ׁשֶ ֱאָמן ָחִסידבֶּ  ָאֲחָזה ּבֶ ְפֵני ְורוּ ָח  ּוָפָניו, ַהּנֶ יךְ  ָמה־ְזַמן רְלַאַח . ֵמת ּכִ יק ִהְמׁשִ ּדִ  ַהּצַ
ע: "ְוָאַמר ֵכִנים, ְלךָ  ּדַ ְ ַהׁשּ ֶכם יםיִּ ִר כְ נָּ ַה  ׁשֶ ּלָ רוּ  ׁשֶ ית זֹוְמִמים ְוֵהם רׁשֶ ֶק  םכֶ ֶנְגּדְ  ָקׁשְ יְתֶכם ֶאת ְלַהּצִ  ּבֵ

ל ִעּצּומוֹ בְּ  ֶדר ֵליל ׁשֶ ֵרב ַהּסֵ י, ךָ לְ  ֲאִני ַמְבִטיַח  אּוָלם ,ּוָבא ַהּקָ ֶ�ְזַרת ּכִ ם ּבְ ֵ ַר  ַהׁשּ ָבר ָיקּום לֹא ךְ ִיְתּבָ  ְולֹא ַהּדָ
ֲ�ָצתוֹ ". ִיְהֶיה ל ּבַ י ׁשֶ קוּ , ָהַרּבִ ֵני ִהְתַחּלְ ִמיָרה ָהַאִחים ׁשְ ׁשְ ים ַ�ל ּבִ ּתִ ר, ַהּבָ ֲאׁשֶ ל ּכַ  ַ�ל ָ�ַמד םֶה ֵמ  ֶאָחד ּכָ

ךְ  ִיתבַּ לַ  ִמחּוץ רָמ ׁשְ ַהּמִ  ֶמׁשֶ ְיָלה ַמֲחִצית ּבְ פוּ  ְוֵהם, ַהּלַ יֵניֶהם ִהְתַחּלְ ֲ�ִריַכת ּבֵ ֶדר ּבַ  ֲחצֹות רְלַאַח . ַהּסֵ
ְיָלה ׁשֶ , ַהּלַ רּוךְ  ֶאְפַרִים ר'ּכְ ֵביתוֹ  רֶד ּסֵ ַה  ֶאת ָ�ַרךְ  ּבָ ַמְר  ַ�ל חּוץבַּ  ָ�ַמד ַאְלֶטר ר' ְוָאִחיו ּבְ  הָא ָר , ּתוֹ ִמׁשְ
י תוֹ ְלֶחְרּדָ  ה ּכִ ּמָ יעוּ  ֲ�ֵרִלים ּכַ אי ִהּגִ ֲחׁשַ ָיָדם ּבַ ּבְ ׁשֶ ְבֵ�ָרה יָחְמֵר  ּכְ ית םיָת נִ כְ ָת בְ וּ  ּתַ ׁש  תוֹ גּ גַ בְּ  ֵאׁש  ְלַהּצִ ל ַהּקַ  ׁשֶ

י ּתֵ ל םָ� וּ יּ ִס בְּ . ָהַאִחים ּבָ ה  ׁשֶ ּמָ ֵכִניםּכַ סוּ , ׁשְ בֵ  רוּ ְס ֶא נֶ וְ  יםלִ כְּ נַ ְת ּמִ ַה  ִנְתּפְ ֶלא יתּבְ . יַח ּוְבִר  רְסגֵּ ַמ  יֵמֲאחֹוֵר  ַהּכֶ
ְבקוּ  ֵמָאז נַ  ּדָ ְ יקצַּ בַּ  תֵא ׂשְ  ֶתריֶ בְּ  םיִ ַהׁשּ ִטיָרתוֹ  רּוְלַאַח , יףנִ ׁשְ ְט רֶ ּקְ ִמ  ּדִ ְבקוּ  ּפְ ְבנוֹ  ּדָ י ּבִ   . ְזֵאב ֱאִליֶ�ֶזר ַרּבִ

ָנה קּוָפה, ַאַחת ׁשָ ּתְ ין ּבַ ּבֵ ֵני ֵהֵחּלוּ , ֲ�ֶצֶרתלַ  ַסחּפֶ  ׁשֶ י ּבְ ל תוֹ ּבֵ רּוךְ  ֶאְפַרִים ר' ׁשֶ י, ִלּבוֹ ־ַ�ל רבֵּ ְלַד  ּבָ  ּכִ
יָ�ה ּנֹות ָהֵ�ת ִהּגִ ֵתר גוֹ ָה נְ ּמִ ִמ  ְלׁשַ ֵביתוֹ  ּוְלִהּוָ ַחג ּבְ ב'  ּבְ ָ ִנים ֶזה. "עֹותַהׁשּ ֵאין ֹותבּ ַר  ׁשָ  ךָ ְת צָּ ִח ְמ בִּ  ֶנֱהִנים ָאנוּ  ׁשֶ

ּדֹות ְס�' ּדּוׁש  ֶאת ׁשֹוְמִעים ֵאיֶנּנוּ , ַהַחג ּבִ ל ַהּקִ יךָ  טֹוב־יֹום ׁשֶ ִבים, ִמּפִ ְלָ�ֶדיךָ  ָאנוּ  ְויֹוׁשְ  ַמּדּוַ� . ַהַחג ֵמייבִּ  ּבִ
ּלֹא ה ׁשֶ ּנֶ ׁשַ ָנה ְלָפחֹות ךָ גְ ָה נְ ִמ  ֶאת ּתְ ׁשָ ג, זוֹ  ּבְ ב'  ַחג ֶאת ְוַתְחּגֹ ָ אן נוּ ּמָ ִע  ַיַחד עֹותַהׁשּ אן ְוִכי? ִיתבַּ בַּ  ּכָ  לֹא ּכָ
ֹמַ�  ּתּוַכל ֶרת ֶאת ִלׁשְ רֹותַהּדִ  ֲ�ׂשֶ ִפי ּבְ ה ּכְ ַאּתָ י ֵאֶצל ׁשֹוֵמַ�  ׁשֶ אן ֲחֵסִרים ַהִאם? ָהַרּבִ י ֲ�ָיָרהבָּ  ּכָ ּתֵ ֵנִסיּ  ּבָ  ֹותּכְ

ר, ְיהּוִדיםן יַ ִמנְ  ִעם ִלים ֲאׁשֶ ּלְ א ַיַחד ִמְתּפַ ַצְוּתָ ִפּלֹות ֶאת ּבְ ל ַ�ל ְוׁשֹוְמִרים ַהַחג ּתְ ָרֵאל ֵגיִמְנֲה  ּכָ ַמע"? ִיׂשְ  ׁשָ
ר ֶאְפַרִים ר' ה ֶאת ּוךְ ּבָ ׁשָ ּקָ י ְוָיַדע, ַהּבַ י ַאף־ַ�ל ָלּה ְלַקבְּ  ָ�ָליו ּכִ ָבר ַהּקֹש3ִ ּדָ ּבַ ן, ׁשֶ ּכֵ י ָרָאה ׁשֶ ם ּכִ ַנְפׁשָ ל ּבְ  ׁשֶ

ֵני יתוֹ  ּבְ ָבר ּבֵ ְרחוֹ ־ַ�לּובְ , ַהּדָ בּוַ�  גוֹ ָה נְ ִמ  ֶאת ֹותנּ ׁשַ לְ  ץלַ ֱא נֶ  ּכָ ֵתר, ַהּקָ ֵביתוֹ  ּוְלִהּוָ ַחג ּבְ ב'  ּבְ ָ   .עֹותַהׁשּ

ל ֶחְלָקם ְמַנת ָהְיָתה הבָּ ר' ְמ  ָנָאהֲה  ֵני ׁשֶ ִית ּבְ ר, ַהּבַ ֲאׁשֶ ב ךְ וּ רבָּ  ֶאְפַרִים ר' ּכַ רֹאׁש  ָיׁשַ ְלָחן ּבְ ' ה ַהׁשּ ּדָ '� ּסְ  ּבַ
ֵליל ּבְ ֵמָחה ָהֲאִויָרה ֶאת ָזַכר ֵהיֵטב. ּומּוָ�ָקה ַ�ְצבּותבְּ  ירוּ ׁשָ  ָהָיה ַ�ְצמוֹ  הּוא אּוָלם, ַהַחג ׁשֶ ְ  ִאיתְוָהִעלָּ  ַהׂשּ

ֲחַצר ּבַ דֹוָלה ַהִהְתַ�ּלּות ְוֶאת וֹ בּ ַר  ׁשֶ ָחׁש  ַהּגְ ָנה יִמּדֵ  ׁשֶ יֹום ׁשָ ןַמ  ּבְ ַמר הּוא אּוָלם, ּתֹוָרֵתנוּ  ּתַ  יוָת וֹ ׁש גְ ִר  ֶאת ׁשָ
ִלּבוֹ  ֵדי, ּבְ ּלֹא ּכְ ֵני ֶאת רְלַצֵ�  ׁשֶ יתוֹ  ּבְ ת ִסּיּום ִעם. ּבֵ ּדַ ב, ַהַחג ְס�' ֵ רוּ  ֶאְפַרִים ר' ִהְתַיׁשּ ּקּון ִמיַרתֲא לַ  ךְ ּבָ  ֵליל 'ּתִ

ב'  ֵביתוֹ  עֹות'ׁשָ ּסָ , ּבְ ּמִ ׁשֶ ה ׂשֹוֶרֶרת ִביבּכְ ֵבָדה ּדּוִמּיָ ִית ּוְבֵני ּכְ ָנה ִעיםקוּ ׁשְ  ַהּבַ ׁשֵ ִאיׁשֹון. ּבְ ְמעוּ  ַלְיָלה ּבְ  ִנׁשְ
ִפיקֹות ְלֶפַתע ִקיׁשוֹ  עַמ ׁשֵ לְ  ִנְבַהל ךְ וּ רבָּ  ֶאְפַרִים ר'. ֶלתּדֶ בַּ  ֹותַ�זּ  ּדְ ֶלת ֶאת ַח ּתֹ ְפ לִ  ִמֵהר ְוהּוא, תַהּנְ  ִלּבוֹ . ַהּדֶ

ִקְרבּ  ָנַפל ָ�ְמדוּ  ֵסֶבר יֵר מוּ ֲח  ׁשֹוְטִרים ֶצֶמד הְלַמְרֵא  וֹ ּבְ ֶלת ׁשֶ ּדֶ י לוֹ  ְוהֹוִדיעוּ , ּבַ ם ָ�צּור הּוא ּכִ ׁשֵ . ַהֹחק ּבְ
ֶטֶרם יק ּבְ ת ִהְסּפִ ֵ םִע  ְתַלּוֹותְלִה  לוֹ  ְוהֹורוּ  ָיָדיו ֶאת לוּ ַהלָּ  קוּ זְ ָא , ְלִהְתַ�ׁשּ ָ לַ . ַלֲחִקיָרה ּמָ ֵני ִנּסוּ  ְואׁשּ ִית ּבְ  ַהּבַ

ן ה ְוַאף, ֲאִביֶהם ׁש ֶפ נֶ  ַ�ל ְלִהְתַחּנֵ ׁשָ ּקָ ֲאָסר ֶאת ִלְדחֹות ַהּבַ . יםִר ְט וֹ ׁשּ ַה  ייֵד בִּ  הָת ֲח ְד נִ , ַהַחג ְלַאַחר ַ�ד ַהּמַ
רֹום רּוךְ  ֶאְפַרִים ר' ַ�ל ִרֲחמוּ  ִמּמָ ָבה, ְוָלֵכן נֶ  לֹא יםִר ְט וֹ ׁשּ ַה וְ , ּבָ ֶמְרּכָ ִדים ּבְ ּיָ  ֶאת ַלֲ�ׂשֹות ֶאְלצוּ ָהיּו ְמצ'

ם ְרּכָ ית ַ�ד ַרְגִלית ּדַ ט ּבֵ ּפָ ׁשְ י ַהּמִ ְלּתִ ְמׁשַ בָּ  ַהּמֶ דֹוָלה ִסיֶגט ִעירׁשֶ ַר  ךְ וּ רבָּ  ֶאְפַרִים ר'וְ  ,ַהּגְ ל ַאֲחֵריֶהם ךְ ִנׂשְ  ּכָ
ֶרךְ  אֹוָתּה  ה ּדֶ ּכָ ָכה, ֲאר' ְמׁשְ ּנִ עֹות. ַהּבֶֹקר ֹמֶרתַאׁשְ  ַ�ד ׁשֶ הּוא ְלַאַחר תדוֹ ָח ֲא  ׁשָ בֵ  ִנְכָלא ׁשֶ ֲ�ָצר תיּבְ  ַהּמַ
י ַמּנִ ִסיגֶ  ַהּזְ ּבְ רּוךְ  ֶאְפַרִים ר' הּוָבא, טׁשֶ ֹוֵפט ֶאל ּבָ קֹוִמי ַהׁשּ ּלוֹ , ַהּמְ ּכ' ׁשֶ רּוךְ  ּכְ ָמה ַמִהי ָלַדַ�ת ּדָ  ָהַאׁשְ

ָלה ְטּפְ ּנִ ה ַ�ד ןכֵּ ׁשֶ , ָ�ָליו ׁשֶ ָלל  הָהיָ  לֹא ַ�ּתָ ם הּוא הּמָ בַּ ָיַדע ּכְ ה. ָמֳאׁשָ ֹוֵפט ֵאָליו הּפֹונֶ  ְלַתְדֵהָמתוֹ  ְוִהּנֵ  ַהׁשּ
כְּ  ָאָדם ִעם אֹותוֹ  ּוְמַזֶהה, ַלֲחלּוִטין ַאֵחר םׁשֵ בְּ  לוֹ  ְוקֹוֵרא ּה  אָר ְט יְס בִּ  ָפרכְּ בַּ  םיָּ ַק  לֹא ללָ ׁשֶ . ֹוֵררִמְתגּ  הּוא ּבָ

ִהְצִליַח  ּוְלַאַחר ,ּגֹוֵנןְלִהְת  ךְ וּ רבָּ  ֶאְפַרִים ר' ֵהֵחל י ְלהֹוִכיַח  ׁשֶ אן ָנְפָלה ֲחמּוָרה ָטעּות ּכִ  ָהָאָדם הּוא ְוֵאין, ּכָ
ם ֳאׁשָ ֹוֵפט ִמֵהר, ַהּמָ ְחְררוֹ  ַהׁשּ לּות ִמּתֹוךְ  ְלׁשַ ה ִהְתַנּצְ ּקָ ם ךְ וּ רבָּ  ֶאְפַרִים ר'. ֲ�מ'  ּמּוָבןכַּ  ָחהָד וְ , ְרָוָחהלִ  ָנׁשַ

ָ�ה ֶאת ָ�הלְ  ָבהָהֲאִדי ַהַהּצָ יתוֹ  ַ�ד ַהּסָ ֵדי, ּבֵ ּלֹא ּכְ ית לֶא  ָלֶלֶכת ִמֵהר ְוהּוא, ַהַחג ֶאת ללֵּ ְלַח  ׁשֶ ְדָרׁש  ּבֵ  ַהּמִ
ל ִדּיּוק. וֹ בּ ַר  ׁשֶ ְכַנס ּבְ ּנִ ׁשֶ ית לֶא  ּכְ י ַתחּפָ , תֶס נֶ כְּ ַה  ּבֵ מּות ִמיַרתֲא בַּ  ָהַרּבִ קֹול ָהַאְקּדָ ל ּוָפָניו, ֶרֶגׁש  ּבְ  ֶהָחִסיד ׁשֶ

ה ְלַאַחר. אֹורוּ  ִפּלָ ר, ַהּתְ ִליםּמִ לַ  ךְ וּ רבָּ  ֶאְפַרִים ר' ִסּפֵ ּלְ ַבר ֶאת ְתּפַ ֹאָרע ּדְ ם, ַהּמְ עוּ : "ְוִסּיֵ ִאם, ָלֶכם ּדְ  לֹא ׁשֶ
ִאים י ֶאל ֵמָרצֹון ּבָ ַלת ָהַרּבִ ָטָרה ְיֵדי־ַ�ל ֵאָליו מּוָבִלים, ַהּתֹוָרה ְלַקּבָ ׁשְ   �                                    "...ַהּמִ

  
  

י ים' ַרּבִ �ל 'ֵסֶפר ַהַחּיִַ ְרג ּבַ ּבֶ ים ִמְפֵרְיּדְ   ל"ַזּצַ  ַחּיִ

ִסיָון שמ"ח ַהִהּלּוָלא ְליֹום  ו' ּבְ
  

אֹונֵ  דֹול ְוָאִחיו רוֹ ּדוֹ  יִמּגְ ל ַהּגָ ֲהַר  ׁשֶ ַרג ל"ַהּמַ . ִמּפְ
ְנעּוָריו י ּתֹוָרה ָלַמד ּבִ י ִמּפִ י קִיְצָח  ַרּבִ ָפַרּדִ  ַהּסְ

ָ�לָ  ךְ ־ַאַחר הׁשֶ ַלִים ּכָ ִפי, ִלירּוׁשָ הּוא ּכְ ר ׁשֶ  ְמַסּפֵ
רֹאׁש  ּיּול תֶר גֶּ ִא  ִסְפרוֹ  ּבְ ן רּוְלַאַח , ַהּטִ ֵני ָלַמד ִמּכֵ  ִמּפְ

ַהְרׁשַ  י ל"ַהּמַ לֹום ְוַרּבִ ִליןִמּל'  אְכנָ ׁשַ  ׁשָ  ְיִדידוֹ . ּבְ
רֹוב ר, א"ַרּמָ ָה  ָהָיה ַהּקָ ּמֵ ּתַ תּוִבים ְוִנׁשְ ּכְ ה ּבַ  ַמֲ�ׂשֶ

ֶלא ֵאַרע ּפֶ ֵניֶהם ִעם ׁשֶ ְצִעירּותוֹ . ׁשְ ר ּבִ  אנָ זְ וֹ ּפ ִמ  ִהּגֵ
ְדּתוֹ  ִעיר ּלַ פֹוִלין ה' ּבְ  ָ�ַמד םְוׁשָ , ְלֶגְרַמְנָיה ,ׁשֶ

ָראׁשּות יָבה ּבְ ְרֶסֶמת ְיׁשִ  רְלַאַח . אזָ יְ ַמ ְר ווֹ  ִעירבָּ  ְמפ'
ן ה ִמּכֵ נּות ִהְתַמּנָ בִּ  גְר בֶּ ּדְ יְ ֵר ְפ  ִעירָה  ְלַרּבָ  ןֶס ֶה  חֹוזְמ ׁשֶ

ֶגְרַמנְ  רוּ . ְלדֹורֹות ִנְקָרא ָמּה ׁשְ ־ְוַ�ל ,ָיהּבְ ּמְ ּתַ  ִהׁשְ
ּנוּ  ה ִמּמֶ ּמָ ְרָסם, ֲחׁשּוִבים ִחּבּוִרים ּכַ ֶהם ְוַהְמפ' ּבָ  ׁשֶ
ים' רֶפ 'ֵס  הּוא  מּוָסר יֵר בְ ּדִ , טֹובֹות תָהגוֹ ַהנְ  ּבוֹ , ַהַחּיִ

ֵ�יֵני ְמֹאד ָחִביב ָהָיה רֶפ ַהּסֵ . ְותֹוָכָחה יִקים ּבְ , ַצּדִ
ָרֵאל באֹוֵה "ְוָה  ָטא" ִיׂשְ ַחת, ָ�ָליו ָאַמר ֵמַאּפְ ּתַ ל ׁשֶ  ּכָ

ּבּור ּלוֹ  ּדִ נַּ  ׁשֶ ִלית תַח מ'  ּבוֹ  ִלְלֹמד ְוֵיׁש , הָר ָק יְ  ַמְרּגָ
יםבָּ  נּוִים ִעּתִ תֹות, ַהּפְ ּבָ ׁשַ י, מֹוֲ�ִדיםּובְ  ּבְ ָבּתֵ  ּבְ

י ֹותְכֵנִסיּ  יםבָּ  ִמְדָרׁשֹות ּוְבָבּתֵ ַא . ַרּבִ ָפִרים רׁשְ  ַהּסְ
ֵאר': ֵהם ים' ַמִים ּבְ אּוִרים ַחּיִ ִ ַר  ְלֵפרּוׁש  ּבֵ  י"ׁשּ
ים' ַמִים 'ִוּכּוַח , ַהּתֹוָרה־ַ�ל גֹות ַחּיִ ָ  רֶפ ֵס  ַ�ל ַהׂשּ

אּוִרים, א"ַרּמָ ָה  ִליִדידוֹ  אתּטָ ַח  ּתֹוַרת ים' 'ּבֵ  ְוִחּדּוׁשִ
ים ֹאַרח טּור ַ�ל  תֶר גֶּ 'ִא , ר'ּתֵ ְוֶה  'ִאּסּור רֶפ ֵס , ַחּיִ

ּיּול' ִטים יםִט וּ ּק לִ  ּבוֹ  ַהּטִ  ְוִסְפֵרי, ב"א ֵסֶדר ְלִפי ּוְפׁשָ
חּות' ים' ץ'ֵ� וְ  'ַהּצַ ִדְקּדּוק ַחּיִ  ֶאת. ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון ּבְ

ִדְקּדּוק ְסָפָריו ַתב ּבְ ָרָאה ְלַאַחר, ּכָ י ׁשֶ "ַהּדֹור  ּכִ
ה, ַיְתֵמי ְדַיְתֵמי,  ָפל ַהּזֶ ָ ָחהַהׁשּ ּכְ ּתַ  זוֹ  ָחְכָמה ִנׁשְ

ַנז ְמִדיַנתבְּ  ּוִבְפָרט ְלַגְמֵרי ּכְ ָפִרים ְוִדְבֵרי, ַאׁשְ  ַהּסְ
ֲחתּוִמים ָהֵאּלוּ   אוֹ  יִמיןְלֵה  ַהּיֹוֵדַ�  נוּ ּמָ ִע  ְוֵאין, ּכַ

ְמִאיל ְ ה ִלְפעֹל, ְלַהׂשּ ּלָ '� ְנָין ִלְבנֹות אוֹ , ּפְ   "... ּבִ

  
מנהג קדום בקהילות אשכנז, לומר את פיוט האקדמות 

בספר המנהגים לרבי  לפני קריאת התורה. המנהג מובא
אברהם קלויזנר מאבות בעלי המנהגים באשכנז, וכן 
מזכירו המהרי"ל 'אבי מנהגי אשכנז'. מחבר האקדמות 
הוא רבי מאיר ב"ר יצחק ש"ץ מוורמייזא, שהיה מרבותיו 
של רש"י, כפי שהוא כותב "ושמעתי מפי אותו צדיק 
והנהגתי אני במקומי". בספרי הפוסקים התעורר פולמוס 

דול לגבי זמן קריאת הפיוט, אם לאחר ברכת העולה ג
הראשון לתורה, או שזה נחשב להפסק, וכיום נוהגים 

הקהילות לקרוא אותו לפני העלייה לתורה כתקנת  בברו
הט"ז, למעט יוצאי אשכנז. סביב חיבור האקדמות נרקם 
סיפור נפלא, שבעל 'אליה רבה' מזכירו בקצרה: "נמצא 

נושן מעשה באריכות דעל מה נדפס בלשון אשכנז ישן 
תיקנו אקדמות, וכיון שהמעשה היה במדבר לכן תיקנו 
לומר אחר במדבר סיני זכר לנס". הסיפור מובא במקורות 

יד ישן משנת ש"צ, בו ־שונים, ולאחרונה התגלה כתב
הועתק הסיפור ממקור קדום יותר שאליו כנראה התכוון 

שנת האליה רבה, ושם הוא מספר כי המאורע אירע ב
ד'תע"א, בימיו של הקיסר אנדיס מרטין די לאנצי שאז 
היו מכשפים רבים, ונתחברו יחד ובנו גלגל אחד אליו 
נקשר שד, ולאחר שיהודי אחד קרא שם קריאת שמע, 
שבר השד את הגלגל ואחד מתלמידיו של השד, שהיה 
כומר בעל קומה וכושי, החליט לנקום את שבירת הגלגל 

אלף ושמונה מאות ושישים והרג בכישופו שלושים 
יהודים, והקיסר קבע זמן להתווכח עמו, ואם ינצח יוכל 
להרוג את כל היהודים. התענו היהודים ושבו בתשובה, 
והתגלה לחכמים בחלום שהאיש שיוכל להילחם עם 
הכומר הוא אחד מבני עשרת השבטים שמעבר לנהר 
הסמבטיון, ורבי מאיר ש"ץ עבר את הנהר בשבת מפני 

נפש, ושם ערכו גורל ויצא יהודי אחד זקן וקטן  פיקוח
ר את הנהר ונלחם עם המכשף כמסופר בוע ,שנקרא דן

שם באריכות, ולבסוף נהרג הכומר וכל דברי הכישוף 
 שהנס היה במדבר.  'אליה רבה'פרחו למדבר, וזו כוונת ה

�תַ  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות

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

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

 



 

 

  

יִדם־ַהּקֹולֹת ְוֶאת־ָהָ�ם רִֹאים ֶאת־ְוָכל ּפִ   ַהּלַ

ּה , ּפֹוִליׁשְ  ֵמָהֲ�ָיָרה ָרחֹוק לֹא י 'אבָ ּסָ 'ַה  ֹוֵררִהְתגּ  ּבָ ְ  בּ יְ לֵ  ַרּבִ ִריץ ֹוֵררִהְתגּ , ילִ ּפוֹ ִמׁשּ יר ּפָ ַ�ל ָ�ׁשִ ּזֹות ּבַ  ֲאח'
ָפִרים לכָ וְ  ,ַרּבֹות יר הּוא .ְלָמרּותוֹ  ְנתּוִנים ָהיוּ  מּוִכיםַהּסְ  ַהּכְ י ֶאת הּוִדיםיְּ לַ  ֶהְחּכִ ּתֵ ִזיָגה ּבָ , ְוַהֲחִכיָרה ַהּמְ

ל ֶאתוְ  ז היָ ָה  יוָת סוֹ נָ כְ ַה  ּכָ ֲ�נּוגֹות ַ�ל ְמַבְזּבֵ הּוא, ֲחֵבָריו ִעם ַיַחד יםיִ וּ לּ בִ וּ  ּתַ ׁשֶ טּוַח  ּכְ  יםִר כְ חוֹ ַה  יוָד יהוּ בִּ  ּבָ
ירוּ יַּ ׁשֶ  ִני תוֹ ּפָ ק'  ֶאת ֲ�ׁשִ ּמָ ְמז' ים םּבִ ארוֹ  ַ�לֵמ  ַ�ד ּוַ� קׁשָ  ִריץּפָ ַה  היָ ָה , ֶאָחד ֹחֶרף. ַרּבִ , יוָפ ׁשָ נְ וּ  יוָת יגוֹ גִ ֲח בַּ  ַצּוָ

ִריִצים ֲחֵבָריו ִעם ַיַחד ִהְתָאְרחוּ  ַהּפָ שׂ  . הּואתוֹ יָר ִט בְּ  ׁשֶ ל ִחּפֵ ֶרךְ  ּכָ ֵדי ּדֶ יר ּכְ ְ  ֶאת ְלַהְגּבִ , ְוַההֹוֵללּות קחוֹ ַהׂשּ
יִ  ִלּבוֹ  ּוְכטֹוב ּיַ ה, ןּבַ ה ְלָפָניו ןּמֵ זַ לְ  ִצּוָ ּמָ הּוִדיִּ  יםִר כְ חוֹ ַה ֵמ  ּכַ ִריִצים ִלְפֵני םִמיָד ֱ� ֶה , יםַהּיְ ס ַהּפָ ֶהם ְוִהְתַקּלֵ  ּבָ

הּוא ׁשֶ ם ַ�ל קֵח וֹ שֹ ּכְ ּתָ ּבַ ֶסף יֵמ כוּ ְס  םלֵּ ְלׁשַ  םֵמֶה  ְודֹוֵרׁש  ִמׁשְ דֹוִלים ּכֶ ה. יוָת אוֹ גָּ ָח  ְלִמּמּון ּגְ ּמָ  יםִר כְ חוֹ  ּכַ
ּלֹ  יָגה אׁשֶ ִ ִריׁשֹוָתיו ֶאת םלֵּ ְלׁשַ  ָיָדם ִהׂשּ ְפָרזֹות ּדְ ְלכוּ , ַהּמ' ׁשְ ֶלא ֶאל ה' ֲחַצר ַהּכֶ ּבַ יָרה ׁשֶ  םָק חוֹ צְ  ְלקֹול ַהּטִ
ל ִריִצים ׁשֶ הּוִדים ַ�ד, ַהּפָ ּיְ בּוִיים ְלִפְדיֹון ְלצוּ ֶנְח  ַרֲחָמִנים ׁשֶ ְ סוּ , ַהׁשּ  נוֹ בוֹ ֲא ּתַ . םָר רוּ ְח ׁשִ לְ  קָ�ֵת  יֵמ כוּ ְס  ְוִגּיְ
ל הּוִדים יוינָ ִת נְ  ִעם ְלִהְתלֹוֵצץ ִריץּפָ ַה  ׁשֶ ת ִעםוְ , ְוָגַדל ךְ לַ ָה  ַהּיְ ִחּלַ קּוָפה, ָהָאִביב ּתְ ּתְ ין ּבַ ּבֵ , ֲ�ֶצֶרתלַ  ַסחּפֶ  ׁשֶ

הּוִדים ְלָכל הֹוִדיַ�  ַחת ַהּיְ ּתַ י, תוֹ סוּ ֲח  ׁשֶ ֵביָתם תִלְתלוֹ  ֲ�ֵליֶהם ּכִ ל קֹוםָמ בְּ  ּבְ בֹוד ׁשֶ ל תוֹ נָ מוּ ּתְ  ֶאת, ּכָ  ׁשֶ
ד ָהִאיׁש  אֹותוֹ  ְצרּות ְמַיּסֵ ל תוֹ ָר זֵ גְּ . ַהּנַ י ַ�ל ָנְפָלה ִריץּפָ ַה  ׁשֶ הּוִדים ָראׁשֵ  ָיְדעוּ  לֹאֵהם וְ , ְדֵהָמהַת בְּ  ַהּיְ

יתלָ  ם ֵ�ָצה ׁשִ ַנְפׁשָ י םׁשָ אוּ יֵ בְּ . ּבְ יתוֹ  לֶא  לוּ ָ� , ַרב ּכִ ל ּבֵ ְ  אבָ ַהּסָ  ׁשֶ  םיֶה ֵת אוֹ לָ ּתְ  ֶאת ְלָפָניו וּ נּ ִת וְ , ילִ ּפוֹ ִמׁשּ
ל ְזרֹועוֹ  תַנַח  ְוֶאת לּמִ ׁשֶ  ִריץּפָ ַה  ׁשֶ ֶהם ְתַ�ּלֵ כָּ  ַ�ד, ףֶר ֶה  ְללֹא ּבָ ָאה הׁשָ ּדְ גְ ה' וְ  לבָּ ַהּסַ  ּכַֹח  לׁשַ ׁשֶ   . ַהּסְ

ם צֹוְדִקים" י ַאּתֶ ַמע ָבאַהּסָ  ָאַמר", ֶפׁש נָ ־ַ�ד ַמִים אוּ בָ  ּכִ ָ ׁשּ ׁשֶ זֵ  ַ�ל ּכְ הַהּמְ  ָרהַהּגְ ל ִביׁשָ ת ׁשֶ ִלּיַ  ּתְ
מּוָנה י תצֶ ּקֶ ׁש' ְמ ַה  ַהּתְ ָבּתֵ הּוִדים ּבְ ִהְרֵהר ּוְלַאַחר, ַהּיְ ין ֲאִני בַר  ְזַמן: "ָאַמר ְמַ�ט ׁשֶ ע ְלאֹותוֹ  ַמְמּתִ  ָרׁשָ

ְרּכוֹ  רְחזֹ יַּ ׁשֶ  יִתי ָהָרָ�ה ִמּדַ ן ְוִקּוִ ַתּקֵ ּיְ יו ֶאת ׁשֶ ה ַאךְ , ַמֲ�ׂשָ ין לֹא ֵמַ�ּתָ יָ�ה. יֹוֵתר ַאְמּתִ ָ�ה ִהּגִ ָ דוֹ  ַהׁשּ  ְלַלּמְ
ִמיַ� , ַקחלֶ  ָאְזָניו ּוְלַהׁשְ ֶרת ֶאת ּבְ רֹות ֲ�ׂשֶ ּבְ ָבָריו". ַהּדִ ל ּדְ יקצַּ ַה  ׁשֶ ִמיָהה עֹוְררוּ  ּדִ אּות ּתְ ּתָ  ברֶ ֶק בְּ  ְוִהׁשְ

ֱאָסִפים ן, ַהּנֶ ּכֵ ֶרת ןִעְניַ  ָמה ֵהִבינוּ  לֹא ׁשֶ רֹות ֲ�ׂשֶ ּבְ בָ  ַ� ְיַסיֵּ  ְוֵכיַצד, אןכָ לְ  ַהּדִ יב רַהּדָ ל ִלּבוֹ  ֶאת ְלָהׁשִ  ׁשֶ
יבוּ ַה : "ְוָאַמר אבָ ַהּסָ  הַנֲ�נָ  םָת מוּ ְמ וֹ ּת ׁשְ ִה  מּול לְוֶא , ִריץּפָ ַה  ָנה יִמּדֵ . יִת וָ ִמצְ  ֶאת ַוֲ�ׂשוּ  יַר בָ ְד לִ  ָנא ְקׁשִ , ׁשָ

ם נֹוֲהִגים דֹוָלה ָהִעיר ֶאל ִלְנֹסַ�  ַאּתֶ ב'  ְלַחג ַהּגְ ָ ָנה אּוָלם, עֹותַהׁשּ ָ ׁש  ַהׁשּ ם ֲאִני ְמַבּקֵ ם ףְלִהְתַאּסֵ  ִמּכֶ ּלָ  ַיַחד ּכ'
ַבִית גוּ  םְוׁשָ , ֶאָחד ּבְ ְחּגְ ןַמ  ַחג ֶאת ַיַחד ּתַ ׁשוּ , ַהַחג ִלְפֵני. ּתֹוָרֵתנוּ  ּתַ  םכֶ יְת נִ כְ ּתָ  ַ�ל לוֹ  רוּ ּפְ ְוַס  ִריץּפָ ַה  ֶאל ּגְ

ֹמַ�  ָלבֹוא ִריִציםַהּפָ  ְיִדיָדיו ִעם אֹותוֹ  נוּ ְזִמיְוַה , ַהַחג ִלְתִפּלֹות ַיַחד ףְלִהְתַאּסֵ  ְתֶכם ֶאת ִלׁשְ ִפּלַ ם. ּתְ  ַאּתֶ
ׁשוּ  ָראּוי וּ נְוִהְתּכֹונְ , ַהַחג ִלְפֵני רוּ ֲה ּטַ ִה וְ  ִהְתַקּדְ ַלת ִלְקַראת ּכָ הוֹ  ָאבֹוא ֲאִניַאף וְ , ַהּתֹוָרה ַקּבָ  ֶכםּמָ ִע  תִלׁשְ

ֶחְרּדַ ". ַחגבַּ  ְ  אבָ ַהּסָ  ֵמֵאת יםִר כְ חוֹ ַה  ָיְצאוּ  ֹקֶדׁש  תּבְ רְלׁשַ  ּוִמֲהרוּ , ילִ וֹ ּפ ִמׁשּ ֵדי ִריץּפָ ַה  ֶאל ַחתלַ ׁשְ ִמ  ּגֵ  ּכְ
ֶהם ֹותּפ צְ לִ  ָלבֹוא ינוֹ ִמ זְ ַה לְ  ַ�ת ּבָ ׁשְ ָתם ּבִ ִפּלָ ֵרב ַחגבַּ  ּתְ ל ְוַלַ�ג חֹוקצְ בִּ . ּוָבא ַהּקָ , ַהַהְזָמָנה ֶאת ִריץּפָ ַה  ִקּבֵ

ְוָקא ָמָצא ְוָהַרְעיֹון ֵ�יָניו ֵחן ּדַ טּוַח . ּבְ ָבר יכִּ  ָהָיה ּבָ ִריִצים ֲחֵבָריורּוַח  ְוֶאת רּוחוֹ  ֶאת רּדֵ בַ יְ  ַהּדָ הּוא וְ , ַהּפָ
רֹוב ֲחֵבָריולַ  ְלהֹוִדיַ�  ִמֵהר ֲחֶזה ַ�ל, קחוֹ ּוֵמָר  ִמּקָ ר ַהּמַ ְהּדָ אי ַהּנֶ ּדַ ּוַ   . הבָּ ר' ְמ  ֲהָנָאה ָלֶהם ִיְגרֹם ׁשֶ

יַ�  ב'  ַחג ֶ�ֶרב ִהּגִ ָ ְ  אבָ ְוַהּסָ , עֹותַהׁשּ ר, ָהֲ�ָיָרה ֶאל יַ� ִהגִּ  ילִ ּפוֹ ִמׁשּ ֲאׁשֶ ל ּכַ ּלוֹ  ֵמָהֵאזֹור יםִר כְ חוֹ ַה  ּכָ  ּכ'
פוּ  ִית. ַהַחג ִלְתִפּלֹות ַיַחד ִהְתַאּסְ ה ִלְקַראת ינוּ כִ ֵה  אֹותוֹ  ַהּבַ ִפּלָ ל יֹום ַהַחג ַהּתְ ל ֶאת ליכִ ֵמָה  ַצר היָ ָה , ׁשֶ  ּכָ

ִלים ּלְ ְתּפַ ים ַהּמִ יַ�  ְוָלֵכן, ָהַרּבִ י ִהּצִ ְבָ�ה ֶאל תָלֵצא ָהַרּבִ ָפ  הכָ מוּ ּסְ ַה  ַהּגִ ה שׂ רֹ ְפ לִ , רַלּכְ ּפָ דֹוָלה ח' יב ּגְ  ּוְלַהּצִ
יָה  ְחּתֶ יָמה ִמּתַ ה ְזַמן. ּתֹוָרה ֵסֶפר ְוָ�ֶליָה  ּבִ ִפּלָ י ַהּתְ ְבָ�ה, ַ� ִהּגִ ָאה ַהּגִ ִלים ִהְתַמּלְ ּלְ ִמְתּפַ ים ּבְ י, ַרּבִ  רבַ ָ�  ְוָהַרּבִ

ַ�ְצמוֹ  ָבה ִלְפֵני ּבְ ה ֶאת ילְתִח ִה וְ  ַהּתֵ ִפּלָ רֹב ַהּתְ ִביב. ְוַתֲחנּוִנים ֶרֶגׁש  ּבְ ִריִצים ָ�ְמדוּ  ִמּסָ ֵהם, יםנִ זְ רוֹ ָה וְ  ַהּפָ ׁשֶ  ּכְ
יִטים אּות ַמּבִ ּתָ ִהׁשְ ִלים הּוִדיםיְּ בַּ  ּבְ ּלְ ְתּפַ ה. ֲ�צּוָמה ּוִבְדֵבקּות ִהְתַלֲהבּותבְּ  ַהּמִ ְתִחּלָ יטוּ  ּבִ  ְלזּולזִ בְּ  ֲ�ֵליֶהם ִהּבִ

ִלים אּוָלם, קחוֹ ׂשְ וּ  ּלְ ְתּפַ ַהּמִ ׁשֶ ַחד ִנְכַנס, ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשַ כְּ  קֹוָלם ְוֵהִרימוּ  ַמעׁשְ  ְקִריַאת ִלְקרֹא ֵהֵחּלוּ  ּכְ  ּפַ
ר ם ִנְסּתָ ִלּבָ יר ִנּסוּ  אֹותוֹ , ּבְ ה ֶזה ְלַהְסּתִ יַ� . ִמּזֶ יָמה ְוֶאל, ַהּתֹוָרה ְקִריַאת ְזַמן ִהּגִ יֵמַא  ֶאָחד ָ�ָלה ַהּבִ  ְנׁשֵ

ל מוֹ וֹ לׁשְ  ַח , אבָ ַהּסָ  ׁשֶ ּנֵ קֹול ןׁשֶ יַ� , בֵר ְוָ�  ָחָזק ּבְ ִהּגִ ֶרת ּוְכׁשֶ רֹות ַלֲ�ׂשֶ ּבְ ֱאָסִפים ֶאת ָדהָר ֲח  ָאֲחָזה, ַהּדִ . ַהּנֶ
ּיֹום ַלְמרֹות ִהיר ׁשֶ רוּ , יֹום אֹותוֹ  ָהָיה ּבָ ַמִים ְלֶפַתע ִהְתַקּדְ ָ , םַהּנֹוְכִחי ַ�ל שׂ ַר ְפ נִ  דבֵ כָּ  ְוָ�ָנן, ָ�ִביםבְּ  ַהׁשּ
ר ֲאׁשֶ ָמִעים ִמיםְרָ�  קֹולֹות ּכַ ַלט ְיהּוִדי ָ�ַמד ִריץּפָ ַה  ְלַיד. הָק זְ ָח בְּ  ִנׁשְ ָ ׁשּ ָפה ֵהיֵטב ׁשֶ ָ ׂשּ קֹוִמית ּבַ  ְוהּוא, ַהּמְ

ל לוֹ  םגֵּ ְר ּתִ  ה ּכָ ְצָאה ִמּלָ ּיָ י ׁשֶ ֶרת ִמּתֹוךְ  ַהּקֹוֵרא ִמּפִ רֹות ֲ�ׂשֶ ּבְ הַת ־לֹא. "ַהּדִ " מּוָנהּתְ ־ְוָכל לֶס ּפֶ  ְלךָ  ֲ�ׂשֶ
קֹולוֹ  ַהּקֹוֵרא ִעיםְר ִה  ָבִרים ֶאת םגֵּ ְר ּתִ  הּוִדיְוַהיְּ , ּבְ ָאְזנֵ  ַהּדְ ְבַהל, ִריץּפָ ַה  יּבְ ּנִ ָמתוֹ  ִעְמֵקי ַ�ד ׁשֶ ר, ִנׁשְ ְזּכַ ּנִ ׁשֶ  ּכְ
זֵ  רבַ ְד בִּ  ַזר ָרהַהּגְ ּגָ ל תוֹ נָ מוּ ּתְ  ֶאת תִלְתלוֹ  ׁשֶ י ָהִאיׁש  אֹותוֹ  ׁשֶ ָבּתֵ הּוִדים ּבְ ת יֹום־תֶא  רוֹ כזָ ". ַהּיְ ּבָ ַ " ׁשוֹ ּדְ ְלַק  ַהׁשּ

ם ְרּגֵ ר ְוהּוא, ִריץּפָ לַ  הּוִדיַהיְּ  ּתִ י ֶאת ַח ּתֹ ְפ לִ  יוָת וֹ דּ ק' ְפ בִּ  ִנְזּכַ ּתֵ ִזיָגה ּבָ ם ַהּמְ תֹותׁשַ בְּ  ּגַ  ָהְלכוּ  ְלֶרַגע ֵמֶרַגע .ּבָ
ָניו ל ּפָ ר, ְוֶהֱחִוירוּ  ִריץּפָ ַה  ׁשֶ ֲאׁשֶ ם ּכַ ִאים ֲחֵבָריו ּגַ תבְּ  ִמְתַמּלְ ִנים ֹבש3ֶ ִקיםֵהם וְ  ּפָ ּלְ קֹוםֵמ  ִמְסּתַ אי ַהּמָ ֲחׁשַ   . ּבַ

ה ְלַאַחר ִפּלָ ֶרת ֶאת: "ָלֶהם ְוָאַמר, יםִר כְ חוֹ ַה  ִעם ַיַחד אבָ ַהּסָ  בׁשַ יָ , ַהּתְ רֹות ֲ�ׂשֶ ּבְ ה ַהּדִ ָבר ָהֵאּלֶ  לֹא ּכְ
חוּ  ּכְ ִריִצים ִיׁשְ ל ַהּפָ ה, ְיֵמיֶהם ּכָ עוּ . יֹוֵתר ָלֶכם וּ ָיִציק לֹא ךְ לַ יֵא וָ  ּוֵמַ�ּתָ ם ָלֶכם ּדְ ׁשֵ ּלְ ךְ  ׁשֶ י ּכָ  ֶאת ִהְטַרְחּתִ
ה ַ�ְצמוֹ  נוּ ַרבֵּ  ֹמש3ֶ רֹות ֶאת ִלְקרֹא ָלבֹוא ּבְ ּבְ ֶכם ִריץּפָ בַּ  ְוַאף, ַהּדִ ּלָ ָמתוֹ  ִניצֹוץ ֵיׁש  ׁשֶ ׁשְ ל ִמּנִ  ּכֵֹהן ְתרוֹ יִ  ׁשֶ

א, ןיָ ִמְד  ּבָ ָרֵאל םַ�  לֶא  ׁשֶ ר ִיׂשְ ְדּבָ ּמִ ִהְת  ְלַאַחר ֲאֵליֶהם ףְוִהְצָטֵר  ּבַ ֵלב ריֵּ גַּ ׁשֶ ֵלם ּבְ מֹוָצֵאי". ׁשָ ב'  ַחג ּבְ ָ , עֹותַהׁשּ
ְ  אבָ ַהּסָ  ִעם ִריץּפָ ַה  ֵחדיַ ִהְת  ָצא, בַר  ְזַמן ילִ ּפוֹ ִמׁשּ ּיָ ם ּוְכׁשֶ ָ ךְ  ִמׁשּ הּוִדים יוָח ְלֶא  ְלטֹוָבה ִלּבוֹ  ִהְתַהּפֵ , ַהּיְ

ָנה ּוְבַכְסּפוֹ  ית ּבָ ֶנֶסת ּבֵ ְבָ�ה אֹוָתּה  ַ�ל חוָּ ר' ְמ  ּכְ ּה  ּגִ לוּ  ּבָ ּלְ הּוִדים ִהְתּפַ ַחג ַהּיְ ב'  ּבְ ָ ִרים. עֹותַהׁשּ י, ְמַסּפְ  ברֹ ֲ� בַּ  ּכִ
ווֹ  ֵמֲאחֹוִרי ָ�ַזב ָיָמיו ל ֶאת ּגֵ ָרֵאל ְלַ�ם ְוִהְצָטֵרף ריֵּ גַּ ִהְת  םְוׁשָ  ְרחֹוָקה ְלֶאֶרץ ָנַדד, ְרכּוׁשוֹ  ּכָ  ָמה־ְזַמן. ִיׂשְ
ן רְלַאַח  בֵ  רבַּ ְוִנְק  רַט ְפ נִ  הּוא ִמּכֵ   �                 ".ֶצֶדק רגֵּ "ּפֹה ִנְטַמן  קַק ְח נֶ  וֹ ּת בְ ַמצַּ  ְוַ�ל, ְיהּוִדי ַ�ְלִמין תיּבְ

  
 
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ   ַהּקָ
  

ל־ַ�ל ה' ָנהְת ִה  ה־ּכָ ֵר  ַמֲ�ׂשֶ יתּבְ פּוִפים ִלְהיֹות אׁשִ ַלּתֹוָרה ּכְ
ר לּכֹ  ְוַלֲ�ׂשֹות ,יָה ֶל ֵמ ֲ� וַ  ם ֲ�ֵליֶהם ִיְגְזרוּ  ֲאׁשֶ ְלּתָ ּוֶמְמׁשַ

ֶלת ֲ�ֵליֶהם ֶמְמׁשֶ ְמָצא ֶזהָל ְו  .הּוא ךְ וּ רבָּ  ַהּבֹוֵרא ּכְ מוֹ  ּתִ ֵכן ּכְ
ַמִים ָ ׁשּ ֶמׁש וּ  ּוַבּכֹוָכִבים ּוָבָאֶרץ ּבַ ֶ ְלטוּ  ,ְוָיֵרַח  ַבׁשּ �ֵליֶהם ׁשֲָ

יִקים ּדִ ר יםּבִ ר- ְמ  לֹוַמר ָצִריְך  ְוֵאין ְיִחיִדים ַהּצַ ֲאׁשֶ ָחַקק ּכַ
ִריָאה ֵ�תבְּ  ָלֶהם ה' ַיֲ�ֹקב ֲאךָ ּבֹוַר  אֹוְמרוֹ  סֹוד ְוהּוא, ַהּבְ
ָאַמר ל"זַ  ְוָאְמרוּ  ,'ְוגוֹ  דֹוׁש  ׁשֶ ִמי ְלעֹוָלמוֹ  הּוא ךְ וּ רבָּ  ַהּקָ
ָר  ָרֵאל ךָ ְר ָצ יְ  ִמי ךָ ֲא ּבְ ֹכַח  ְוַהּכֹל ,ִיׂשְ ַמדְל וּ  ְוֵצא. ַהּתֹוָרה ּבְ
ֶ  הַמ  יׁשּ ּתִ ַרׁשְ ָפסּוק ּפֵ יתֵר בְּ  ּבְ   . אׁשִ

ה יִציַאת ְוִהּנֵ ָרֵאל ּבִ ְצַרִים ִיׂשְ לוּ ִק  לֹא ֲ�ַדִין ִמּמִ ַהּתֹוָרה ּבְ
ְבָרִאים ַ�ל תוֹ ָר זֵ גְּ  ְוֵאין זֵ  ַהּנִ ם יםִהְסּכִ  לֹא ֶזהָל ְו  ָרהּגְ ַהּיָ

ה ְוָטַ�ן ָלֶהם קֵל ָח ֵל  ה ְלֹמש/ֶ ִ ּבַ  ִנְבֵראָת  ַאּתָ יׁשּ ִ ַוֲאִני ׁשּ
י,בַּ  ִליׁשִ ְ י זֶמ ֶר  ֶזה ׁשּ ִאם ,ּתֹוָרה־ןבֶּ  ֵאינוֹ  ּכִ ּתֹוָרה־ןבֶּ  ָהָיה ׁשֶ

ה י ,לוֹ  םֵד וֹ ק הּוא ִהּנֵ ּלוֹ  עֹוָלםָל  ָקְדָמה ַהּתֹוָרה ּכִ ֶזהָל ְו , ּכ-
ם רּוׁש  ,הש/ֶ מֹ  יִמיןִל  ְיִמינוֹ  ְוהֹוִליְך  ה' ִנְתַחּכֵ י הוּ ֶהְרָא  ּפֵ ּכִ

ְתַיֵחס ּתֹוָרה־ןבֶּ  הּוא ְכִתיב ָיִמין ָלּה  ַהּמִ ,'ְוגוֹ  ִמיִמינוֹ  ּדִ
ֶכף הוּ ָא ָר ׁשֶ ְכ וּ  ד ּתֵ ְתַנאי ִנְקַרע ּוִמּיָ ל ֶזהָל וְ , ָהִראׁשֹון ּכִ ּכָ

יק יק ַצּדִ �ֹמד ְוַצּדֲִ ּיַ ַלת רַאַח  ׁשֶ ָידוֹ  ָיִביא ַהּתֹוָרה ַקּבָ ַט  ּבְ רׁשְ
ּלֹא ְוִתְמָצא, ְלָפָניו קֵל ָח ֵל  פוֹ כוּ ְל  ָחדֶא  חֹוב ׁשֶ ּכְ ָרָצה ׁשֶ

יַר ְל  קֵל ָח ֵל  ְנסוֹ ְלָק  ָרָצה ּמוֹ ִע  הוֶּ ַל ְת ּמִ ַה ְל וּ  ָיִאיר־ןבֶּ  ְנָחסיּפִ  ּבִ
ם ּוָפַחד ּנוּ  ַהּיָ   :ִמּמֶ

�  

ה לֹש/ָ ֵרי ֵהם ִעְנָיִנים ׁשְ ַלת ַהֲהָכָנה ִעּקְ , ַהּתֹוָרה ְלַקּבָ
ֶאְמָצעּוָתם ּבְ י תַל ֲח נַ  ְלַהְנִחיָלם ה' הִנְתַרּצָ  ׁשֶ ּדַ ִהיא, ׁשַ

ִעיָמה ּתֹוָרֵתנוּ  רּות הּוא ָהֶאָחד. ַהּנְ ּבְ מּות ִהְתּגַ ְוִהְתַ�ּצְ
�ֶסקֵ י, ַהּתֹוָרה ּבְ ְפִסיד בׂשֶ ֵ�  הּוא תלוּ ְצ ָהַ�  ּכִ ָגָתּה  ַהּמַ ָ . ַהׂשּ
ִני ְוִעְנָין ֵ ִ  הּוא ַהׁשּ י, ָנָוהְוָהֲ�  תלוּ ְפ ַהׁשּ ְבֵרי ֵאין ּכִ ּתֹוָרה ּדִ

ִמים א ִמְתַקּיְ ִמי ֶאּלָ יל ּבְ ּפִ ׁשְ ּמַ ְצמוֹ ַ�  יםּוֵמׂשִ  ַ�ְצמוֹ  ׁשֶ
ר ִמְדּבָ י ןְוִעְניָ . ּכְ ִליׁשִ ִחיַנת הּוא ׁשְ ֲחָכִמים ִיעּוד ּבְ

ֵלב תרוּ בְּ ַח ְת ִה בְּ  ֵלם ּבְ ְהיוּ  לֹא, ְוָתִמים ׁשָ ּיִ ד ׁשֶ ַבד ּבַ   :ּבְ
  

  
  

ב'תמ"ח, ניתנה תורה לישראל לדעת בו' בסיון 
חכמים, ולפי רבי יוסי ניתנה למחר, והכל מודים 
שבשבת ניתנה תורה. ביום זה היה מעשה חנה ועלי 
כמובא במדרש שמואל, ויש אומרים שהיה בפסח או 

קודש נפטר ־בראש השנה. ביום זה שחל אז בשבת
עובד, ־דוד המלך, בשנת ב'תתקכ"ה. שם אביו ישי בן

ֲעָדֵאל, וסגולה להזכיר את שמה ־ִנֶּצֶבת ַּבת ושם אמו
טו"ב פעמים ותפילתו נשמעת, ויש מנקדים ִנְצַּבת, 

ה ַהִּנֶּצֶבת אולם מהפסוק בשמואל א': " ֲאִני ָהִאּׁשָ
ה'", נראה שהניקוד הנכון ־ִעְּמָכה ָּבֶזה ְלִהְתַּפֵּלל ֶאל

הוא ִנֶּצֶבת. יש אומרים שיום פטירת דוד היה ביום 
ל חג השבועות, וכן חלוקות הדעות על השני ש

יד תלמידו רבי ־פטירת הבעש"ט, אולם התגלה כתב
  אברהם שמשון מראשקוב שכותב שנפטר ביום א'. 

�  

מנהג היה בצפת, ללכת באסרו חג שבועות אל קבר 
בארי שבשיפולי בית העלמין הישן בצפת. ־הושע בן

יש כותבים שיום זה הוא יום פטירתו, אך לא מצאתי 
ור לזה. הושע הנביא התנבא בימי מלכי יהודה, מק

בתקופת הנביאים ישעיה, עמוס ומיכה. רבי שמואל 
פי האריז"ל, כי טעות ־ויטאל מביא מכתבי אביו על

לומר כי במערה שבצפת שעליה יש בית עם כיפה 
בארי, אלא שקבור שם התנא ־עגולה קבור הושע בן

ה רבי יהושע וטעו העם וקראוהו הושע. בשם החוז
מלובלין מובאת סגולה, שמי שנפל למשכב, יקבל 

עצמו שכאשר ישוב לאיתנו, יעשה ביום שלישי ־על
סעודה לתלמידי חכמים יראי ה' לכבוד נשמת הושע 

  בארי ולפני הקבלה יאמר שני פסוקים מישעיה. ־בן
�  

בז' בסיון תק"ט, הוצא להורג גר הצדק המפורסם, 
צקי, שנהרג אברהם הי"ד, הוא הגרף פוטו־אברהם בן

קידוש השם בווילנא, ובאותו יום נולד רבי חיים ־על
  מוולוז'ין גדול תלמידיו של הגר"א מווילנא. 

�  

?  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ
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ַמח"ַה  בׁשַ יָ , דָח ֶא ה לָ יְ לַ  יּובַּ " קֶד צֶ  ּצֶ ל ְוָלַמד אִויְטׁש ִמּלְ ְיָלה ּכָ ֵהִאיר, ַהְתָמָדהבְּ  ַהּלַ  ֶנֱ�ַמד ַהּיֹום ּוְכׁשֶ

לְלִהְתּפַ  תוֹ  ָההְוׁשָ , ּלֵ ְתִפּלָ עֹות ּבִ ּכֹות ׁשָ ה ְלַאַחר. ֲאר' ִפּלָ ב, ַהּתְ ֵ ל ָ�ָליו ָ�ַבר ְוָכךְ , ִלְלֹמד ׁשּוב ִהְתַיׁשּ  ּכָ
הּוא יֹום אֹותוֹ  ׁשֶ ַתֲ�ִנית ירוּ ׁשָ  ּכְ ְכָפר. ּבְ ֵני ֹוְררוּ ִהְתגּ , ָסמּוךְ  ּבִ ִמיִמים ְיהּוִדים ׁשְ ְנָיִמין ר' ּתְ  ר'וְ  יׁש נִ יְ בֵּ  ּבִ
ָהָיה, יֹום ּוְבאֹותוֹ , לאוּ ׁשָ  קִיְצָח  יעוּ  ִויְטׁש אְליּובַּ  ִעירבָּ  קׁשוּ  יֹום ׁשֶ נַ  ִהּגִ ְ ֵדי, ִעירָה  ֶאל םיִ ַהׁשּ  ֶאת ִלְמּכֹר ּכְ

ָ בַּ  ָמַכר יׁש נִ יְ בֵּ  ר'. םָת ָר חוֹ ְס  ל תָהִראׁשֹונוֹ  עֹותׁשּ וּ  ׁשֶ ל ֶאת קַהׁשּ דֹול ַהּיֹום ּוְבעֹוד, תוֹ ָר חוֹ ְס  ּכָ  ַנסִנכְ  ּגָ
ֵדי תֶס נֶ כְּ ַה  ְלֵבית ין ּכְ ֲחֵברוֹ  ַ�ד ְלַהְמּתִ ם ׁשֶ ו ִלְנֹסַ�  ְויּוְכלוּ , ִלְמּכֹר הּוא ַאף ְיַסּיֵ ְיָתה ַיְחּדָ יְנַתִים. ַהּבַ  ּבֵ

ים רֶפ ֵס  יׁש נִ יְ בֵּ  ר' הֹוִציא ִהּלִ ים מֹוֵריִמזְ  ִלְקרֹא ְוֵהֵחל ּתְ ִהּלִ ֶרֶגׁש  ּתְ ַמח"ַה . ּבְ ב" ֶצֶדק ּצֶ ׁשַ ּיָ ִעּיּון ַמדְולָ  ׁשֶ  ּבְ
ּתֹוֵמם, בַר  ים ְקִריַאת קֹול עַמ ׁשֵ לְ  ִהׁשְ ִהּלִ כּות ּתְ ּפְ ּתַ ִהׁשְ ֶפׁש  ּבְ  ּוָמה. ַהּקֹוֵרא הּוא ִמי ִלְראֹות ְוָתר, ַהּנֶ

ָאה ּתָ י, ִלְראֹות ִהׁשְ ְפִרי יׁש נִ יְ בֵּ  ר' ּכִ ים ֶאת ַהּקֹוֵרא הּוא ַהּכַ ִהּלִ ְמִתיקּות ַהּתְ הוּ , ִנְפָלָאה ּבִ ׁשֶ  ׁשֹוֵפךְ  אּכְ
ְפסּוֵקי ִלּבוֹ  ֶאת ים ּבִ ִהּלִ ׁשּות. יםבִ בָּ לְ נִּ ַה  ַהּתְ ָנה ַ�ד", קֶד צֶ  ַמחצֶּ "בַּ  ָאֲחָזה ֲ�צּוָמה ִהְתַרּגְ ּפָ  ָזִוית ְלֶקֶרן ׁשֶ

ִמימּות מּול לֶא  ְפׁשוֹ נַ  רַמ בְּ  ּוָבָכה טּות ַהּתְ ׁשְ ל ְוַהּפַ ְפִרי ׁשֶ ִמים ַהּכַ תֹוךְ . ַהּתָ ךְ  ּבְ ית לֶא  ִנְכַנס ּכָ  תֶס נֶ ַהכְּ  ּבֵ
י ֶהָחִסיד ַמח"ַה  לוֹ  ָאַמר הוּ ָא ָר ׁשֶ כְ וּ , טְס וֹ ּפ ּקַ ִמ  ָיֶפה ֶאְפַרִים ַרּבִ  לֹוַמר לוֹ ָיכ ְוָהִייִתי ַואיַהלְ ": "קֶד צֶ  ּצֶ

סּוק ֲאִפּלוּ  ל דָח ֶא  ּפָ ים ׁשֶ ִהּלִ טּותַפ בְּ  ּתְ מוֹ , ֵלב ְוטַֹהר ׁשְ   ". אֹוֵמר יׁש נִ יְ בֵּ  ר'ׁשֶ  ּכְ
�  

נֹות ׁשְ חּוץ, ָהִראׁשֹוָנה ָהעֹוָלם ְלֶחֶמתִמ  ּבִ ּמִ ׁשֶ ל ּכְ ּכֵ ׂשַ ים ץֵפ ָח "ֶה  הלָ ָ� , ֵאיָמה יםִר ָד ּוֵמֲח  ֶחֶרב ּתְ  ַ�ל" ַחּיִ
ֶדׁש  ַתח, ַמְדֵרגֹות ֲארֹון ַהּקֹ ֱאָסִפים ֶאל ּוָפָנה ַהּקֶֹדׁש  ֲארֹון תֹותלְ ּדַ  ֶאת ּפָ ל ַרּבֹוַתי ּבֹואוּ : "ְוָאַמר ַהּנֶ  ּוְנַקּבֵ

ָ , ַהּתֹוָרה ֶאת ֵמָחָדׁש  קֹול ַמראְונֹ  ַבעִנׁשּ ָמ  ה'ַנֲ�ׂשֶ  ֶאָחד ּבְ ְוָקא! ע'ְוִנׁשְ ר ּדַ ֲאׁשֶ רּוִיים ָאנוּ  ּכַ ֵ�ת ׁשְ , ָצָרה ּבְ
ךָ  ָאנוּ  יםִע בָּ ׁשְ נִ  ָרֵאל תיבֵּ  ַ�ּמְ יךְ  ִיׂשְ ְמִסירוּ  ַהּתֹוָרה ַ�ל רמֹ ׁשְ לִ  ְלַהְמׁשִ ָאנוּ  ְוַאף. ׁש ֶפ נֶ  תּבִ  יםִע בָּ ׁשְ מ'  ׁשֶ

ָבר יםְועֹוְמִד  ךְ ־ַ�ל ּכְ ִלים, יִסינַ  רַה ֵמ  ּכָ ַאֲהָבה ַהּתֹוָרה ֶאת ׁשּוב נוּ ֵמ צְ ַ�  ַ�ל ָאנוּ  ְמַקּבְ   ". ּבְ
�  

ָצא ּיָ ׁשֶ ׁש " ֵסףיוֹ  ַיֲ�ֹקב דֹותּתֹלְ " רֶפ ַהּסֵ  ּכְ ְכּבֵ פּוס ִמּמַ ר היָ ָה , ַהּדְ י ַהְמַחּבֵ  נֹוֵסַ� , ְלָנָאהִמּפוֹ  ֵסףיוֹ  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ
ַ�ְצמוֹ  ֵדי ִעירלְ  ֵמִעיר ּבְ יס אֹותוֹ  ,ְפרוֹ ִס  ֶאת ִלְמּכֹר ּכְ ֶאֶלף ִהְדּפִ ֲ�בּורוֹ  ְוָדַרׁש , ָתִקיםֳ�  ּבְ בֹוּהַ  ְמִחיר ּבַ , ּגָ

ֵר . רֶפ ֵס  ְלָכל ָזהּוב ָאדֹם יתּבְ ְרּכוֹ  אׁשִ יַ�  ּדַ ן םְוׁשָ , יְטׁשֹובְרּדִ בֶּ  ִעירלָ  ִהּגִ ּכֵ ּתַ ין ַאְכַסְנָיהבְּ  ִהׁשְ  ְוִהְמּתִ
יָּ  ַלּקֹוִנים אוּ  לֹא ְלַצֲ�רוֹ  אּוָלם, רֶפ ַהּסֵ  ֶאת ש3ִלְרכֹּ  בֹואוּ ׁשֶ ָלל קֹוִנים ּבָ ַ�ל ִהְצַטֵ�ר. ּכְ  'דֹותלְ ּתֹ 'ַה  ּבַ

ךְ ־ַ�ל ָ ׁשֶ  לֹוַמר ָהָיה ָרִגיל ןכֵּ ׁשֶ  ,ּכָ ּמֹוִפיַ�  ֶאָחד 'יֹוִר ּמ ִמ  יּתִ ְע ַמ 'ׁשּ ִסְפרוֹ  ׁשֶ ֶוה, ּבְ ֵלם ֵמָאדֹם יֹוֵתר ׁשָ ל ׁשָ  ׁשֶ
הּוא ָזָהב ְמִחיר ֵרׁש ּדוֹ  ׁשֶ יַ� ּוא ִה ְוה ,רֶפ ַהּסֵ  ּבִ ְפֵני ֲ�רוֹ צַ  ֶאת ּבִ י ּבִ ַ�ל ירִמ יטוֹ זִּ ִמ  וֹוְלף ְזֵאב ַרּבִ  אֹור" ּבַ

ִאיר ֵכן": "ַהּמֵ אִתי?! ֲהִיּתָ ר, יִסְפִר  ֶאת ִלְמּכֹר ְלָכאן ּבָ ל ּתֹוָרתוֹ  ֶאת לֹוְמִדים ּבוֹ  ֲאׁשֶ דֹוׁש  יַרבִּ  ׁשֶ  ַהּקָ
ַ�ל ם־ַהּבַ סוֹ "! קֹוֶנה ןְוֵאי, טֹוב־ׁשֵ ּיְ ִדְבֵרי וֹוְלף יַרבִּ  ּפִ ּנוּ  ָרַכׁש , ִנחּוִמים ּבְ ְמִחיר ְסָפִרים ֵמָאה ִמּמֶ  ,קָ�ֵת  ּבִ
ה ַמּדּוַ� : "לוֹ  ְוָאַמר בָּ ַה  ַוֲהֵרי? ִמְצַטֵ�ר ּכֹה ַאּתָ ד רבֵּ ַח ְמ  ָהָיה ה"ּקָ  ָהָיה לֹא ָסֵפק ְללֹא ְפרוֹ ְוִס , ְמֹאד ְנַכּבֵ
רּוַ�  ְפְרךָ  ּגָ י־ַ�ל־ְוַאף, ִמּסִ ר ָהָיה ֵכן־ּפִ ה ּתֹוָרתוֹ  ִעם ְמַחּזֵ ּמָ הלְ  ֵמא' ּמָ ׁשֹון א'  לֹא דָח ֶא  ְוַאף, ׁשֹוןלָ לְ  ּוִמּלָ
ל ָרָצה דוֹ  אֹוָתּה  ְלַקּבֵ אוּ  ַ�ד, ִמּיָ ּבָ ָרֵאל ׁשֶ ה ְוָאְמרוּ  ִיׂשְ ָמ  ַנֲ�ׂשֶ י ַאף". עְוִנׁשְ  יְטׁשֹובְרּדִ ִמבֶּ  קִיְצָח  ֵלִוי ַרּבִ

ַמע ל וֹ ֲ�רצַ  ַ�ל ׁשָ ַ�ל ׁשֶ ֵני, 'דֹותלְ ּתֹ 'ַה  ּבַ ׁש  ּוִמּפְ ָחׁשַ א תוֹ ָד יִפ ּקְ ִמ  ׁשֶ ּמָ ָחֵלׁש  ׁשֶ ְעּתוֹ  ּתֵ ֵני ַ�ל ּדַ  ָהִעיר ּבְ
ּלֹא ִאים ׁשֶ ןׁשְ ּוִמ  ָהַלךְ , רֶפ ַהּסֵ  ֶאת ֶאְצלוֹ  ש3ִלְרכֹּ  ּבָ יֵטי ֶאת ּכֵ ְכׁשִ ּתוֹ  ּתַ ָמאַתִים ִאׁשְ ים ּבְ ּמִ  ֶאת. ָזָהב ֲאד'

ֶסף ַלח ַהּכֶ ְלִמידוֹ  יֵדיבִּ  ׁשָ ׁש , ּתַ ּנוּ  ּוִבּקֵ יג ִמּמֶ מֹוֵכר ְצמוֹ ַ�  ֶאת ְלַהּצִ ֵדי ְסָפִרים ּכְ ְמַ�ט ְלהֹוִזיל ְלַנּסֹות ּכְ  ּבִ
ִחיר ֶאת ּלוֹ ־ַ�ל ָ�ַמד 'דֹותלְ ּתֹ 'ַה  אּוָלם, ַהּמְ ְלִמיד, ׁשֶ ָמאַתִים ָרַכׁש  ְוַהּתַ ים ּבְ ּמִ ָידוֹ  ָהֲאד' ּבְ , יםבִּ ַר  ְסָפִרים ׁשֶ
ַ�ְצמֹו  ִיְצָחק ֵלִוי יְוַרבִּ  ל ָ�ַמדּבְ ּדֵ ּתַ ָרֵאל םִפיצָ ָה לְ  ְוִהׁשְ ִיׂשְ ְפָרז ִנְרֶאה ָהָיה רֶפ ַהּסֵ  ְמִחיר. ּבְ ֵ�יֵני מ'  ּבְ

יִקים אּוָלם, ֶהָהמֹון ּדִ הּוא ָיְדעוּ  ַהּצַ ֶוה ׁשֶ ל ׁשָ י .הֹון ּכָ ְסקִמוִּ  לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ַרּבִ  לוֹ  ָהָיה ַמּדּוַ� : "ָאַמר יֶטּפְ
יס יֹוֵסף ַיֲ�ֹקב יְלַרבִּ  ָאדֹם רֶפ ַהּסֵ  ְמִחיר ֶאת ַ� ּבֹ ְק לִ וְ , ְסָפִרים ֶאֶלף ְלַהְדּפִ  ָהָיה ִאּלוּ  ָהָיה מּוָטב? ֶאָחד ּבְ

יס ּנוּ  אֹותוֹ  קֹוֶנה ָהִייִתי ַוֲאִני, ֶאָחד רֶפ ֵס  ַמְדּפִ ֶאֶלף ִמּמֶ ים ּבְ ּמִ   "...ָזָהב ֲאד'
�  

יל יֵמֲחִסיֵד  דָח ֶא  ְרנֹוּבִ ַגׁש  ְטׁשֶ ַ�ם ּפָ יֵניֶהם  וּ חׂשֹוֲח וְ , קֹוְצק יֵמֲחִסיֵד  ֶאָחד ֶאת ּפַ ְרֵכי ַ�לּבֵ . תַהֲחִסידוּ  ּדַ
ָכל ֵנעֹוִרים ִלְהיֹות, ֶאְצֵלנוּ  הּוא ִמְנָהג: "ָהִראׁשֹון ָאַמר י ֵליל ּבְ ִ ׁשּ ת ִלְקַראת ׁשִ ּבָ ה ׁשַ ְלּכָ  קסֹ ֲ� לַ וְ  ַהּמַ

ּתֹוָרה ֶ�ֶרב ְצָדָקה ָלֵתת, ּבַ ת ּבְ ּבָ םּוְלַס  ׁשַ ל ֶאת ּיֵ ים רֶפ ֵס  ּכָ ִהּלִ בַּ  ַהּתְ ׁשַ יבוֹ ֱה ". ֹקֶדׁש ־תּבְ  יִא ָק צְ וֹ ּק ַה  ׁשִ
ֲחִריפּות ָכל ֵנעֹוִרים ְוֶאְצֵלנוּ : "ּבַ ְוָקא ְוָלאו, ּתֹוָרה ְולֹוְמִדים ַלְיָלה ּבְ ֶ�ֶרב ּדַ ת ּבְ ּבָ ָכל נֹוְתִנים ְצָדָקה. ׁשַ  ּבְ

ַ�ם ן ּפַ ּמֵ ְזּדַ ּמִ ׁש  ֵ�ת ּוְבָכל, הוָ צְ ִמ  רבַ ּדְ  אוֹ  ָ�ִני ְלָפֵנינוּ  ׁשֶ ּיֵ ָיֵדינוּ  ׁשֶ ִרים ָאנוּ  ָממֹון ּבְ , ָדָקהצְ לִ  אֹותוֹ  ְמַפּזְ
י ים ִמיַרתֲא  ּוְלַגּבֵ ִהּלִ ל ֶאת אֹוְמִרים ֵאיֶנּנוּ  ּתְ ַבת רֶפ ַהּסֵ  ּכָ א, ַאַחת־ּבְ ה ֶאּלָ ּמָ ָנה ִמְזמֹוִרים ּכַ ַכּוָ י. ּבְ יַצד ּכִ  ּכֵ

ר יָמה לֹוַמר ֶאְפׁשָ ְנׁשִ ל ֶאת ַאַחת ּבִ ים רֶפ ֵס  ּכָ ִהּלִ ֶלךְ  דוִ ּדָ  ָיַגע ָ�ָליו, ַהּתְ ךְ  ַהּמֶ ֶמׁשֶ ָנה ִעיםבְ ׁשִ  ּבְ   "?!ׁשָ
�  

ֵ�ת ּיֹוב, ׁשֶ  ּבָ ְרּדִ ֵטְין ִמּבַ ים ַאְבָרָהם ֱאֶרְנׁשְ י ַחּיִ ַ�לַרּבִ ְבֵרי" ּבַ , רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  וֹ בּ ַר  ֵאֶצל ָלַמד ,"ַאְבָרָהם ּדִ
בֵ  ַח ִהְתָאֵר  ֲ�ֵליִמ  ֶאָחד תיּבְ ים ּבַ ּתִ ִעירוֹ  ַהּבָ ּבְ ָהָיה, ׁשֶ ִמים ְיהּוִדי ׁשֶ ת. ּוָפׁשּוט ּתָ ּדַ ְס�' ב'  ַחג ּבִ ָ ַרץ עֹותַהׁשּ  ּפָ

ַ�ל ִית־ּבַ ירוְ , ַמר ִכיבְ בִּ  ַהּבַ י ִהְסּבִ ֵאינוֹ  ַ�ל לוֹ  ַצר ִלּבוֹ  ּכִ ֹמַח  לוֹ ָיכ ׁשֶ יֹום ִלׂשְ ַלת ּבְ מוֹ  ַהּתֹוָרה ַקּבָ  יֵד ְמ וֹ ל ּכְ
ֵניִמ , ַהּתֹוָרה הּוא ּפְ ָאֳהָלּה  ָללּון זֹוֶכה לֹא ׁשֶ ל ּבְ יַח . ּתֹוָרה ׁשֶ חּור ִהּנִ ְעּתוֹ  ֶאת ַהּבָ  ֲהֵרי: "לוֹ  ְוָאַמר ּדַ

עֹות לַ ' ֶנֱאַמר ֹוָרהּת בַּ  ב' יָת ַחג ׁשָ ן ,יךָ ֶק ֱאלֹ  ה'ְוָ�ׂשִ ּתֵ ר ּתִ ת ִנְדַבת ָיְדָך ֲאׁשֶ ר ְיָבֶרְכָך  ,ִמּסַ ֲאׁשֶ , 'יךָ ֶק ֱאלֹ  ה'ּכַ
א ֶנֱאַמר לֹא ֶזה ּוְכֵ�ין ַחג ֶאּלָ ב'  ּבְ ָ ֵדי, עֹותַהׁשּ ַהַחג זּמֵ ְלַר  ּכְ ה ׁשֶ א ,ַהּתֹוָרה ְללֹוְמֵדי ַרק ֵאינוֹ  ַהּזֶ ם ֶאּלָ  ּגַ

ר ַהּתֹוָרה ְלתֹוְמֵכי ת"ֶאת  ִמיםְמַקיְּ  ֲאׁשֶ ר ךָ ָיְד  ִנְדַבת ִמּסַ ן ֲאׁשֶ ּתֵ   . "ַהּתֹוָרה ְללֹוְמֵדי םנָ הוֹ ֵמ  ְונֹוְתִנים", ּתִ
�  

  

ַלת רְלַאַח  ּבָ ַה  ָאַמר, ַהּתֹוָרה ַקּבָ ה ה"ּקָ י", ָאֳהֵליֶכםְל  ָלֶכם ׁשּובוּ  ָלֶהם ֱאֹמר ֵלךְ " ְלֹמש�ֶ ׁש  ּכִ ּקֵ ם ָאְמָנם: "ָלֶהם ְולֹוַמר זּמֵ ַר ְל  ּבִ ְלּתֶ    ַהּתֹוָרה ֶאת ִקּבַ
ם ה ַוֲאַמְרּתֶ ָמ  ַנֲ�ׂשֶ ה ֲאָבל, עְוִנׁשְ ר, ַ�ּתָ ֲאׁשֶ ם ּכַ ִבים ַאּתֶ יַצד ִלְראֹות ֲאִני רֹוֶצה, ְלָאֳהֵליֶכם ׁשָ ְנֲהגוּ  ּכֵ �ׂשוּ  הּוַמ  ּתֲִ ְהיוּ  ּתַ ּתִ ׁשֶ ֵביְתֶכ  ּכְ  )הרבי ר' בונים מפשיסחא("... םּבְ

  
ת ּבָ ׁשַ ַאַח  ּבְ ּלְ ב%  ַחג רׁשֶ ָ יַ� , עֹותַהׁשּ ל ֵמֲחִסיָדיו ֶאָחד ִהּגִ  ׁשֶ

ּכִ , ְלזִמּבֶ  ד"יִר ֲה ּמַ ַה  נּות ֵהןׁשֶ ַרּבָ ַאַחת ּבְ ִהּלֹות ּבְ  ַהּקְ
ל יַ�  יִד יָ ּבְ  ָ�ָלה לֹא: "ְוִהְתַנּצֵ י ֶאל ְלַהּגִ ַחג ָהַרּבִ  ּבְ

ב%  ָ י ֵניִמּפְ , עֹותַהׁשּ ּתִ ׁשְ ָחׁשַ ַחץ ׁשֶ ל קָח ּדְ ַה ְו  ֵמַהּלַ  ַאְלֵפי ׁשֶ
ִאים ַהֲחִסיִדים ִצּל  סֹותֲח ַל  ַהּבָ אִתי ְוָלֵכן, וֹ ּבְ ַ ּבַ  ּבָ תׁשּ  ּבָ

ַאַחר ּלְ ְך ". ַהַחג ׁשֶ י ִחּיֵ ו: "ְוָאַמר ָהַרּבִ  ִלי רַחּוֵ ִהְת  ַ�ְכׁשָ
 �ה ּכֹהֵיׁש  ַמּדּוַ ִנים ַהְרּבֵ ֵהם ַרּבָ ּת  יםּבּוִר  ׁשֶ י ֹוָרהּבַ  ְוַ�ּמֵ

ְגַלל ןּכֵ ׁשֶ , ָהֲאָרצֹות ַחץ ּבִ ְררוּ  ְוַהּדַֹחק ַהּלַ ָ ׂשּ ַהר ׁשֶ  יִסינַ  ּבְ
�תַ ׁשְ ַלת ּבִ ה יוּ ָה , ַהּתֹוָרה ַקּבָ ּמָ ִנים' ּכַ ָחְזרוּ  'ַרּבָ  ְלָאחֹור ׁשֶ

ׁש  א ֵמֲחׁשָ ּמָ ין ֲחקוּ ִיּדָ  ׁשֶ ין ֵאפֹוא ָהיוּ  ְולֹא, יםנִ מוֹ ֲה ַה  ּבֵ  ּבֵ
ֵלי ׁשּוָתם וּ  נֹוְתרוּ  ְוָלֵכן, ֹוָרהַהּת  ְמַקּבְ ִטּפְ   "...םָת רוּ ֲ� ַב ְב ּבְ

    

  

  

  
ָרָכה חּסַ נ%  ת ַהּבְ לֹש�ֶ ׁשְ ׁש : "הּוא ָהְרָגִלים ּבִ ָרֵאל ְמַקּדֵ  ִיׂשְ

ים ַמּנִ עֹוד", ְוַהּזְ תּבְ  ּבְ ּבָ ָנה רֹאׁש , חֶֹדׁש ־ְוֹראׁש  ׁשַ ָ  ַהׁשּ
ּפּוִרים ְויֹום יִרים, ַהּכִ גֹון, ּוׁש ֵפרּבְ  ַהּיֹום ֶאת ַמְזּכִ  ּכְ

ׁש " ת ְמַקּדֵ ּבָ ַ ים יְוָראׁשֵ  ַהׁשּ  ְוָתמּוּהַ , ְוַכּדֹוֶמה" ֳחָדׁשִ
יִרים ֵאין ַמּדּוַ�  ֵאפֹוא גֹון ַהּמֹוֲ�ִדים מֹותׁשְ  ֶאת ַמְזּכִ  ּכְ

ׁש " ָרֵאל ְמַקּדֵ ב%  ְוַחג ִיׂשְ ָ ַתב ־"? ַ�לעֹותַהׁשּ ְך ּכָ יּכָ  ַרּבִ
רּוְך  ֵטיְ  ּבָ ׁשְ �ל ןֶ�ּפְַ ֵכן, ִמיָמה'ּתְ  'ּתֹוָרה ּבַ ּתָ ּיִ ה ׁשֶ  ּוִבְתִחּלָ

ֱאֶמת ר ָהָיה ּבֶ ְזּכָ ם מ% א, לגֶ ֶר ָה  ׁשֵ ַאַחד ֶאּלָ  ַהּסֹוְפִרים ׁשֶ
יקְע ֶה  ים' ְוָכַתב ִקּצּורּבְ  ּתִ ַמּנִ אוֹ  'ְוַהּזְ ִתּיֹות ְקַטּנֹות, ּבְ

ּוָ  ּכַ ׁשֶ ַמנֵּ  ֶאָחד ָנתוֹ ּכְ ת יִמּזְ לֹש�ֶ ל, ָהְרָגִלים ׁשְ ּלֵ ְתּפַ  ְוַהּמִ
ּדּור ִמּתֹוְך  ִלים ָהָיה ַהּסִ ּבוֹ  ַהַחג םׁשֵ  ֶאת ַמׁשְ . ִנְמָצא ׁשֶ

ְלָחן  % �ל ָ�רְֹך ַהׁשַּ ִבְרּכַ , ְלָכְך  ָיהְרָא  ֵהִביאָאִביו ּבַ ּבְ  תׁשֶ
ָרֵאל ׁש ּדֵ ַק ְמ " אֹוְמִרים ָאנוּ  ַהַהְפָטָרה ים ִיׂשְ ַמּנִ ", ְוַהּזְ

ַמּסֶ  ְוִאּלוּ  ֵפרּוׁש  ֶנֱאַמר סֹוְפִרים תֶכ ּבְ ׁשָ " ּבְ  ְרָגִלים לֹש�ּבְ
ָרֵאל ׁש ּדֵ ַק ְמ  םּתֹ ַלְח  ָצִריְך  לֹוִני ְויֹום ִיׂשְ  ַאף־ְוַ�ל", ּפְ

ים ִהְסּכִ ּלֹאלֹו  הֹוָרה, ּמוֹ ִע  ׁשֶ ן ַלֲ�ׂשֹות ׁשֶ   .ַלֲהָלָכה ּכֵ

  
ֶלךְ  ִליֶמ� 
יׁש א ם ָהִא� �  )  רות א, ב( ְוׁשֵ

ַבת ֶלךְ  ּתֵ ִליֶמ� 
ַטַ�ם א דֹול ֵזרּפָ  ּבְ ֵדי, ּגָ ַאַחרׁשֶ  זּמֵ ְלַר  ּכְ  ּלְ
 �יַ ִהּגִ ְרֵסם מֹוָאב הֵד ׂשְ  לֶא  ׁשֶ עֹודֹו, ְצמַ�  ֶאת ּפִ  ּבְ
�תֵ ּבָ ָצא ׁשֶ ּיָ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ׁשֶ ֵדי ֶתרּסֵ ּבַ  ָיָצא, ִיׂשְ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
יׁשוּ  ים ּבוֹ  ַיְרּגִ ֶהם ִלְתֹמְך  ְוִיְצָטֵרְך  ָהֲ�ִנּיִ   )כלי חמדה(. ּבָ

�  
ֹוַח  ְך ָמנ� ׁש־ָל� א ֲאַבּקֶ י ֲהלֹ� ּתִ     ג, א)(  ּבִ

ַבת י ּתֵ ּתִ  ַטַ�ם ְטֶ�ֶמתמ%  ּבִ דֹול ףָזֵק  ּבְ ִהיא ּגָ  ִנְקֵראת ׁשֶ
ַהְפָסָקה בֹות ְמַ�ט ּבְ אֹות ֵמַהּתֵ י, ַהּבָ �הְד יָ  ָנֳ�ִמי ּכִָ 

ֶ  תרוּ ׁשֶ  ְתַקׁשּ ל הּתִ �ָתּה  ֶאת ְלַקּבֵָ יַצד ַהּצָ  לֶא  ָלבֹוא ּכֵ
ה ֶטֶרםּבְ  ְמַ�ט ִהְפִסיָקה ְוָלֵכן, ּבַֹ�ז ָאז ְו , ְדָבֶריָה ּבִ  ֵהֵחּלָ

ָתה ה לֹו.  ֲ�ׂשֹותּלַ  הַמ  ָ�ֶליָה  ִצּוְ ֶאּנָ ָ ׂשּ ּיִ ֵדי ׁשֶ   )האשל(ּכְ
�  

י ְיָלה  ינִ ִל�  )  ג, יג( ׀ ַהּלַ"

סּוק ֶאת ה ַהּפָ ַרׁש  ַהּזֶ א ּדָ ּנָ י ַהּתַ ע ַ�ל ֵמִאיר ַרּבִ  ֱאִליׁשָ
ן ר ְלַאַחר ֲאבּוָיה־ּבֶ ְקּבַ ּנִ  ֶאת ףרֹ ׂשְ ִל  ָהֵאׁש  אָתהּוָב  ׁשֶ
יתוֹ  שׂ ַר ּוֵפ , רוֹ ְב ִק  סּוק ָ�ָליו ְוָקָרא ְברוֹ ִק  ַ�ל ַטּלִ  ֶזה ּפָ
ְיָלה יינִ ִל  עֹוָלם ַהּלַ ה ּבָ ּלוֹ  ַהּזֶ ּכ%  ֶקרּבֹ ּבַ  היָ ָה ְו , ַלְיָלה ׁשֶ

ּלוֹ  ָלעֹוָלם ֶקרּבֹ ּבַ , לִיְגָא  טֹוב ִיְגָאֵלְך  ִאם ּכ%  ִאם, טֹוב ׁשֶ
ּבָ ַה  יָך ָך ְל ָא גְ ִל  ַיְחּפֹץ לֹא ְוִאם, לִיְגָא  ָך ִיְגָאְל  ה"ּקָ  ּוְגַאְלּתִ

יָון. ֲאִני יר ּכֵ ִהְזּכִ מוֹ  ׁשֶ ל ׁשְ ּבָ ַה  ׁשֶ ְבָתה ה"ּקָ , ָהֵאׁש  ּכָ
ֵרי ֲחָכִמים ָאְמרוּ  אןּכָ ּוִמ  הּוא ָהִאיׁש  ַאׁשְ  ַמֲ�ִמיד ׁשֶ

ְלִמיִדים ים ּתַ  ִלְדָבִרים זֶמ ְוֶר , ַרֲחִמים ָ�ָליו ַהְמַבְקׁשִ
בֹות ֵאּלוּ  ַהּתֵ יִני ׁשֶ ְילָ   ִל� ַטֲ�ֵמי תמוֹ ָ� ְט מ%  ה׀ ַהּלַ" נַּ  ּבְ  חמ%

ז, ְרִביִעי ָאה ְלַרּמֵ ּבָ ע ָחהנוּ ְמ  ׁשֶ י ְיֵדי־ַ�ל ֶלֱאִליׁשָ  ַרּבִ
ָהיָ , ֵמִאיר ּדֹורה ׁשֶ   . ָנִאיםּתְ ַל  ָהְרִביִעי ּבַ
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