
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

דֹות � ִניִנים � ִסּפּוִרים ְוַאּגָ ָראֹות ּפְ  �ַוֲהִליכֹות  ִמּדֹות � ּוַפְרּפְ

  145 'גיליון מס
  3שנה 

  

ׁשוֹ ־ָזכֹור ֶאת ת ְלַקּדְ ּבָ ַ   (כ, ח)  יֹום ַהׁשּ
ַ�ם י תבַ ׁשָ  ּפַ ּה , זַס גְּ ְר בֶּ  ִעירבָּ  אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ִזיקַאיְ  קִיְצָח  ַרּבִ ִגים ְמצּוִיים ָהיוּ  ּבָ  ּדָ
אֹוָתּה  אּוָלם, ָלרֹב ָדִגים רַמְחסוֹ  ָהָיה ֵ�ת ּבְ יֹום. ּבְ י ּבְ ִ ׁשּ ּבֶֹקר ׁשִ ֹאל ַלחׁשָ , ּבַ  ִלׁשְ
ַ�ל ֶאת ִהְתגּ " ַאְרֵיה ּקֹול"ַה  ּבַ ִעיר ֹוֵררׁשֶ נוֹ  ִאם, ּבָ י ּבְ ִלי ַרּבִ ע, ַנְפּתָ ּקֵ ּתַ ִהׁשְ  ׁשֶ

ָבר, ּוָאיוִנׂשּ  רְלַאַח  איוָ יׁשִ וִ בְּ  יַ�  ּכְ ת ֵאָליו ִהּגִ ּבָ ּתֹוֵמם. ְלׁשַ  עַמ ׁשֵ לְ  ָהַרב ִהׁשְ
ֵאָלהַה  ְ וָּ  ַ�ל לוֹ  הֹוִדיַ�  לֹא נוֹ בְּ  ןכֵּ ׁשֶ , ׁשּ ְפָרט, ֶאְצלוֹ  ֹותבּ ׁשְ לִ  ָנתוֹ ּכַ ִמים ּבִ ַהּיָ  ְיֵמי ׁשֶ

ָצִרים ַהֹחֶרף ִליָלה הנָ ָ� וְ , ַהּקְ ׁשְ ָ�ה רְלַאַח . ּבִ ׁשָ ַלח ׁשּוב ּכְ י ׁשָ ֹאל ָהַרּבִ  ְוׁשּוב ִלׁשְ
ת ִלְקַראת ַאךְ , ִליָלהׁשְ בִּ  הַנֲ�נָ  ּבָ ַ יַ� ִה  ַהׁשּ ָ�ה נוֹ בְּ  ּגִ ַהְפּתָ ג ּוְבָידוֹ  ּבַ דֹול ּדָ , ּגָ

הּוא ׁשֶ ר ּכְ ַ�ל ְמַסּפֵ ֶרךְ  םֵא  ׁשֶ  ֶאת ִלְקנֹות ּבוֹ  ִהְפִציר ְוהּוא ֶאָחד ָנְכִרי ׁשוֹ גָ ּפְ  ַהּדֶ
ג ה. "ַהּדָ ִחּלָ ר", ּתְ ן ִסּפֵ תוֹ  ֹאֶזן ייִת ּטֵ ִה  לֹא, "ַהּבֵ ׁשָ ן, ְלַבּקָ ּכֵ י ׁשֶ ַ�ְרּתִ י ׁשִ ַנְפׁשִ  ּבְ

ָתם־ןּמִ ׁשֶ  ָבר ַהּסְ ל ֶאת ינוּ כִ ֵה  ּכְ ֲאָכִלים ּכָ ת בֹודכְ לִ  ַהּמַ ּבָ ַ ַמן ּוִבְפָרט, ַהׁשּ ַהּזְ  ׁשֶ
ת רָקצָ  ּבָ ַ ת ְוַהׁשּ ֶמׁשֶ ְכִרי אּוָלם, ָלבֹוא ְמַמׁשְ י הּפָ ְר ִה  לֹא ַהּנָ ּנִ יַ�  ִמּמֶ  ִלי ְוִהּצִ

ג ֶאת ִלְקנֹות י ָאז ְוַגם, ְמִחיר ִציֲח בַּ  ַהּדָ יַ�  ַבּסֹוףלְ . ֵסַרְבּתִ ג ֶאת לוֹ  ִהּצִ  ַהּדָ
ְפרּוטֹות ּלֹא ַ�ד, ֹותְמַ�ּט  ּבִ ְפֵני דמֹ ֲ� לַ  יִד יָ בְּ  ָ�ָלה ׁשֶ י יוָת רוֹ צָ ְפ ַה  ּבִ ּתִ ּנוּ  ְוָרַכׁשְ  ִמּמֶ

ג ֶאת ֵ�ל". ַהּדָ ה תוֹ יָּ ִא ְר ֵמ " ַאְרֵיה ּקֹול"ַה  ִהְתּפַ ּכָ ל ַהּזַ י ׁשֶ  ַלחׁשָ וְ , 'לִזיְק ַאיְ  ַרּבִ
ג ִציֲח  ֵאָליו ת בֹודכְ לִ  ּדָ ּבָ ֵליל. ׁשַ ת ּבְ ּבָ ׁש-  ָהַרב בׁשַ יָ , ׁשַ ל ְלָחנוֹ ּבְ י ׁשֶ , ִזיקַאיְ  ַרּבִ

ָהָיה ְמָחה ירוּ ׁשָ  ׁשֶ ׂשִ ג ְמִציַאת ַ�ל ּבְ ֹאֶפן ַהּדָ ְלִא  ּבְ יבּות ַ�ל ִריךְ ֱא ֶה וְ , יּפִ  ֲחׁשִ
ִגים ֲאִכיַלת תׁשַ בְּ  ּדָ ָבר לֹא ֶזה: "ָאַמרוְ , ּבָ ָאה ִמּכְ ָמה ילַ ֵא  ּבָ ָלה ְנׁשָ ְלּגְ ִהְתּגַ  גָד בְּ  ׁשֶ

ה, ּקּוןִת לְ  ְזקּוָקה ָהְיָתהוְ  י ּוִבְקׁשָ ּנִ בָּ  ֲאִכיָלה ְיֵדי־ַ�ל ָנּה ְלַתּקְ  ִמּמֶ ׁשַ  אּוָלם. תּבְ
ֵהִביאוּ  ׁשֶ ג ֶאת יָפנַ לְ  ּכְ תׁשַ בְּ  ַהּדָ י ָרִאיִתי, ּבָ ג ּכִ ֵני ְכלוֹ ְלָא  ִתיאֵר ְויָ  ִהְבִאיׁש  ַהּדָ  ִמּפְ

ָנה ּכָ י? יִתיָ�ׂשִ  הֶמ . ַהּסַ הת ּסַ ּפִ  ָטַבְלּתִ ִציר ַחּלָ ִגים ּבְ  ְיָלהלַּ ּובַ , ָה יּתִ לְ כַ ֲא וַ  ַהּדָ
ָתה ּלְ ָמה ילַ ֵא  ִהְתּגַ ׁשָ י ַ�לי ה לִ ָת ְד הוֹ וְ  ַהּנְ ְנּתִ ּקַ ּתִ   ".ִלְמקֹוָמּה  יָה יִת לֵ ֱ� ֶה וְ  אֹוָתּה  ׁשֶ
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ַיְלדּותוֹ  ל ּבְ י ׁשֶ ֵני ֶאת ְלַחּלֹות ךְ לַ ָה , ָקהְד צַ  ְיהּוָדה ַרּבִ  ,ִמּגּור" ֱאֶמת יֵר ְמ ִא "ָה  ּפְ
יַ�  ִהּגִ ֶאֶרץ רּקֵ ְלבַ  ָאז ׁשֶ ה ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת ץרֹ ּפְ  ֶטֶרם ַהּקֶֹדׁש  ּבְ ִנּיָ ְ ים. ַהׁשּ  ַרּבִ
ׁש  ִנְדֲחקוּ  י תְרכַּ בִּ  ֶאת ְלַבּקֵ ָרָאה, ָהַרּבִ ֶלד ֶאת ּוְכׁשֶ  לוֹ  ֶהְרָאה, ָהֵ�יַנִים הֹרְט  ַהּיֶ

ִנים ירֹות ּפָ ה ָמה: "לוֹ ָא ׁשְ וּ  ַמְסּבִ יב"? לֹוֵמד ַאּתָ ֶלד ֵהׁשִ הּוא ַהּיֶ  ֶאת לֹוֵמד ׁשֶ
ת תכֶ ַמּסֶ  ּבָ י, ׁשַ ה יֹוֵדַ�  הּוא ִאם לוֹ ָא ׁשְ  ְוָהַרּבִ ּמָ ָרִקים ּכַ ּסֶ  ֵיׁש  ּפְ ּמַ ֶלד, תכֶ ּבַ  ְוַהּיֶ

יב ָרִקים ד"כ: "ֲאָתר־ַ�ל ֵהׁשִ ה יֹוֵדַ�  ְוַהִאם". "ּפְ ּה  ׁש יֶ  ַמּדּוַ�  ַאּתָ ְוָקא ּבָ  ד"כ ּדַ
ַאל"? ָרִקיםּפְ  י ׁשָ ָבר ֶזה־ְוַ�ל, ָהַרּבִ ָידוֹ  ָהְיָתה לֹא ּכְ ל ּבְ ֶלד ׁשֶ ׁשּוָבה ַהּיֶ  ּתְ

ֶלד ִמֵהר. ַמְתִאיָמה נִּ " תֶס נֶ כְּ ַה  ְלֵבית ַהּיֶ יבּוהוּ  םְוׁשָ ", דוִ ָד לְ  יםׁשֹוׁשַ  ֱהׁשִ
ָרִקים ד"כׁשֶ  ַהֲחָכִמים ֶנֶגד ֵהם ַהּפְ ֹוֵמ ְוַה , ַהּקֶֹדׁש  ִסְפֵרי ד"כ ּכְ ת רׁשּ ּבָ  ֲהֵריהוּ  ׁשַ

ִמי ַמר ּכְ ָ ׁשּ ל ֶאת ׁשֶ ּוֵטי ד"ְלכ הְוזֹוכֶ , ַהּתֹוָרה ּכָ ה ִקׁשּ ּלָ ב. ּכַ ֶלד ׁשָ י ֶאל ַהּיֶ  ָהַרּבִ
ל, יםִר בָ ּדְ ַה  ִעם ּנוּ  ְוִקּבֵ ַ�  ִמּמֶ ְלָתה וֹ אֹות ַמְטּבֵ ארוֹ  ַ�ל ִאּמוֹ  ּתָ ִמיָרה ַצּוָ   . ִלׁשְ
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בַּ  ׁשַ ת ׁש ֶד קֹ  תּבְ ָרׁשַ י בׁשַ יָ , ְתרוֹ יִ  ּפָ ָהָיה זוֹ לּ יִ  הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ ַיְלדּותוֹ  ָאז ׁשֶ , ָאִביו ִעם ּבְ
ָאִביו ׁש  ּוְכׁשֶ ּקֵ ּנוּ  ּבִ ה ַ�ל ִחּדּוׁש  רבַ ּדְ  לֹוַמר ִמּמֶ ָרׁשָ י אׁשֵ ָר " :ְוָאַמר הַנֲ�נָ , ַהּפָ

תַה  ֹוםי־תֶא  רכוֹ זָ ' תבוֹ ּתֵ ַה  ּבָ ַ ׁשוֹ ְל  ׁשּ ה", 'ַקּדְ ִגיַמְטִרּיָ  ֲאִניי כִּ , זוֹ לּ יִ  ְוַגם הוּ ִליָּ ֵא  ּבְ
ת יֹום ֶאת ִלְזּכֹר ָצִריךְ  זוֹ לּ יִ  הוּ יָּ לִ ֵא  ּבָ ַ ִדְבֵרי ׁשוֹ ּדְ ְלַק וּ  ַהׁשּ ַמח. .."תֹוָרה ּבְ  ָהָאב ׂשָ

ְבנוֹ  יםַח ָה  ּבִ ר ּכִ ָבר ֶאת ְוִסּפֵ יר"ָה  איָר צֵ ֲח יבִ ֲא  ַיֲ�ֹקב יְלַרבִּ  ַהּדָ ָהָיה", ַיֲ�ֹקב ַאּבִ  ׁשֶ
ָמ  םָר גוּ ְמ  חֹוזְמ  ַרב ְרכוֹ  הּואוְ , רֹוקוֹ ּבְ ה ּבֵ ְזּכֶ ּיִ ָרֵאל הֹוָרָאה המֹוֶר  ִלְהיֹות ׁשֶ ִיׂשְ  ּבְ

סּוק ֶאת ָ�ָליו ְוָדַרׁש  ִני ַאל" ֵליׁשְ ִמ בְּ  ַהּפָ ה־ּבְ ה ּוְמִזּמָ ּיָ ׁשִ זּו ֵמֵ�יֶניָך ְנצֹר ּת- ". ָיל-
ְרָכתוֹ  ָמה ּבִ י, ִהְתַקּיְ ב הוּ יָּ לִ ֵא  ְוַרּבִ ין־ַ�ל ָיׁשַ ְטֶבְרָיה ִמּדִ ִעיםלְ  ָקרֹוב ּבִ ָנה ַאְרּבָ   .  ׁשָ

  
ַמע ִיְתרֹו  ׁשְ ַ�ד  ּתּוִניס יְיהּוֵד  גִמְנַה  - (יח, א) ַוּיִ

ה ַלֲ�רֹךְ ַהּיֹום,  ּדָ ֵליל ְס�- י ּבְ ִ ׁשּ ת ׁשִ ָרׁשַ ְתרוֹ יִ  ּפָ
ס רכֶ ְלזֵ  ְסָקה ַהּנֵ ּפָ ָפה ׁשֶ ְבֵניֶהם ַמּגֵ ִביל , ּבִ ׁשְ ּוֵכן ּבִ
ה ַ�ל זּמֵ ַר לְ  ּדָ -� ה ַהּסְ ָ�ׂשָ ְלִיְתרוֹ  הֹמש3ֶ  ׁשֶ

ה ָרׁשָ ַ�ל ּוַבּפָ ת מוֹ ׁשְ ־ׁשֶ ַלת ָבהוּ ּכְ ַהּתֹוָרה ַקּבָ
ה דֹוׁשָ י ֶזה ָוִתיק ְלִמְנָהג ֶרֶמז. ַהּקְ ָראׁשֵ בֹות ּבְ ַהּתֵ

ַמעיִּ וַ  ָרֵאליִ  נֹוֲהִגיםוְ , ְתרוֹ יִ  ׁשְ יםׁשֶ  ׂשְ הִמ  עֹוׂשִ ּתֶ ׁשְ
  (ברית כהונה). ְתרוֹ יִ  בּורֲ  
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ַמע ִיְתרֹו ֹכֵהן  ׁשְ ה ַוּיִ י - (שם) ִמְדָין ֹחֵתן ֹמש#ֶ ָראׁשֵ
בֹות ַמעׁשֶ  ְתרוֹ יִ  ריֵּ גַּ ְת יִּ ַו : ּתֵ ָ , ָמֵלקֲ   ְלֶחֶמתִמ  ׁשּ

אוְ  םָר  ֹוַרתּת  ַדעיָ  ָ ָנהנִ  יאִה  יּכִ  ,ִנׂשּ ֵניִמ , ּתְ ָגִליםּדְ  ּפְ
ֶ  הּמַ ִמ , כֹוָנהנְ  ׁשּוָבהּתְ  דַמ ָח , ְבַקענִ  םיָ  ָהַרגׁשּ

אן ֵיׁש  זֶמ ֶר . לבֶ ֶה  ַמע ְתרוֹ יִ  ַ�ל ּכָ ָ ׁשּ ִמְלֶחֶמת ׁשֶ
יָון, ףם־סוּ יַ  ּוְקִריַ ת ֲ ָמֵלק ָהָיה ּוִמּכֵ לוֹ וּ גּ לְ גִּ  ׁשֶ

ל ן ,ןיִ ַק  ׁשֶ ּקֵ יו ֶאת ּתִ ה ּוָבא ַמֲ�ׂשָ ָהָיה ְלֹמש#ֶ ׁשֶ
ל לוֹ וּ גּ לְ גִּ  ה לֶב ֶה  ׁשֶ ׁשּוָבה ְוָ�ׂשָ   (חן טוב) .ּתְ
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ֶרְך ַה ת־ֶא ֶהם ָל הֹוַדְעּתָ וְ  ֶרְך ֶאת־ַה  - (יח, כ)  ְלכוּ יֵ ּדֶ ּדֶ
ְרׁשוּ  ִמילּות ַ�ל ל"ֲחזַ  ּדָ י, ָסִדיםֲח  ּגְ בֹות ְוָראׁשֵ ַהּתֵ

יּ , הוּ ִליָּ ֵא  ֵהם ָקרֹוב ֹוִדיַ� ׁשֶ ֶרךְ  ֶאת ּבְ ְלֶאֶרץ ַהּדֶ
ְזכּות ַהּקֶֹדׁש  ִמילּות ּבִ   (אלופי יהודה) .ָסִדיםֲח  ּגְ
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ל ה ֶתֱחֶזה ִמּכָ ָאְמרוּ  - (יח, כא) ָהָ ם ־ְוַאּתָ
ֹוְפִטיםׁשֶ , ְדמֹוִניםַהּקַ  ַחר ַהׁשּ ּבָ ה ׁשֶ ָהיוּ  ֹמש3ֶ

ִקיִאים ָחְכַמת ּבְ ְרצּוף ּבְ ִאים ִאם ִלְראֹות, ַהּפַ ַהּבָ
י ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ֱאֶמת ֹוְבֵרידּ  ֵהם ָלדּון ָראׁשֵ ּבְ

בֹותַה  ִריםַה  ִמיִמיםּתְ  ְבָרָהםַא  ְבֵניוּ  ,ּתֵ , ְיׁשָ
יִליםַמ , ְראּותָה  יכֵּ זַ  ָכִמיםֲח  ְלִמיֵדיּתַ  ּכִ םּכ(  ׂשְ ּלָ
ְרצּוִפיםַה  ,יַדעֵל  םְתּכ- ַמ  לַ   ּפַ   (מחמדי שמים) . ְנּתָ

�  

ַחן ָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר־ַוּיִ ם ִיׂשְ בֹות יסֹוֵפ  - (יט, ב)  ׁשָ ַהּתֵ
ַח וַ  ָרֵא יִ  םׁשָ ־ןּיִ י, ִנְלַמד ֵהם דגֶ נֶ  לׂשְ בֹות ְוָראׁשֵ ַהּתֵ
אֹותוֹ  זּמֵ ְלַר , נוּ ׁשְ יָ  ּבְ ְיָלה ׁשֶ ימוּ  ַהּלַ ָנה ִהְקּדִ ׁשֵ
ִדְבֵרי, םָד וּ ּמ לִ לְ  י. ל"ֲחזַ  ּכְ בֹות ְוָראׁשֵ םׁשָ  ַהּתֵ
ָרֵאליִ  ַ�ל, י"ׁשַ  ֵהם ׂשְ ַלת ְיֵדי ׁשֶ ָזכוּ  ַהּתֹוָרה ַקּבָ
  (שמחת אבא) .עֹוָלמֹות י"ׁשַ לְ 

�  

ֶרת -(כ, ב) יָך ֶק ֱאלֹ  ה'ָאֹנִכי  ֲ�ׂשֶ רֹות ּבַ ּבְ ֵיׁש  ַהּדִ
בֹות ב"ֶק ֵ   רֹותּדִ ּובַ , אֹוִתּיֹות ר"ֶכֶת וְ  ּתֵ ִנּיֹות ּבְ ְ ַהׁשּ

בֹות ז"י עֹוד ֵיׁש  ִמְניַ  ּתֵ   (תולדות יצחק) ."בטוֹ  ןּכְ
�  

בֵּ  בֹות יסֹוֵפ  - (כ, יב)  ךָ ָאִבי־תֶא  דּכַ ת"ּדָ ּכַ  ּתֵ
ה ִגיַמְטִרּיָ יַח  ּבְ י, דִו ן־ּדָ ּבֶ  ָמׁשִ ִמְצוַ  ּכִ ּבּוד תּבְ ָאב ּכִ

יַח  תיַא בִּ  ֶאת ְנָקֵרב ׁשִ   (החיד"א) .ַהּמָ

  תשע"ו יתרו, כ' בשבטפרשת     
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ה ְלֹחְתנוֹ  ר ֹמש#ֶ ל ...ַוְיַסּפֵ ֵלם ־ֵאת ּכָ ּצִ ֶרְך ַוּיַ ּדֶ ר ְמָצָאַתם ּבַ ָלָאה ֲאׁשֶ   ה'ַהּתְ

נֹות נֹות יוּ ָה , ט"ַת וְ  ח"ּתַ  ׁשְ ְרָ�נּות ׁשְ ה ּפ- ָרֵאל ַ�םלְ  ָקׁשָ ַמֲהלַ . ִיׂשְ  יםיִת ִמ צְּ ַה וְ  יםִק זָ וֹ ּק ַה  ִהְתקֹוְממּות ךְ ּבְ
ָהיוּ  ִנים ְנתּוִנים ׁשֶ ּכֹות ׁשָ ל םָת רוּ ָמ לְ  ֲאר- ֵבד םלָּ �-  ֶאת קרֹ ְפ לִ  ְוֶהְחִליטוּ  ּפֹוִלין יֲאִצילֵ  ׁשֶ  ַהּפֹוְרִעים ׂשוּ ָ� , ַהּכָ

יהּוֵד  ּמֹותׁשַ  ָדם ְוָרְצחוּ  ְמֹפָארֹות ְקִהּלֹות ֵמאֹות ָהְרסוּ , ִאיָנהְואּוְקרָ  ּפֹוִלין יּבִ , ְיהּוִדים ַאְלֵפי רֹותׂשְ ַ�  ַקר ּבְ
 ֵ ָמ  םּקֹ יִ  םַהׁשּ אֹוָתם. םּדָ ִמים יֵמ יְ  ּבְ ִויְלָנא ֹוֵררִהְתגּ , ּדָ ם ְלָיִמים ָצִעיר ֵרךְ בְ ַא  ּבְ ׁשֵ י ּבְ ְנָיִמין ר"בַּ  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ  ּבִ

ַחת ּפַ ׁשְ ְקְראּו כֵּ , ק"זַ  ִמּמִ ּנִ ין ׁשֶ ֱאָצֵאי ׁש ֶד 'קֹ  ע'ַר זֶ  ָהיוּ  ּכִ ַנז יֲחִסיֵד  ִמּצֶ ּכְ י. ְדמֹוִניםַהּקַ  ַאׁשְ  היָ ָה , ֶזה ַיֲ�ֹקב ַרּבִ
ְלִמיָדיו ֵלידוֹ ִמגְּ  ל ּתַ י ׁשֶ ִליןִמּל-  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ל ָאִביו ּבְ י ׁשֶ ִ  ר' ָהַרּבִ ל, אאָק רָ ּקְ ִמ  ילֶהׁשּ יו ּתֹוָרה ְוִקּבֵ  תוֹ וּ נאוֹ גְּ . ִמּפִ
ם ָהְיָתה הֹוָר ּת בַּ  ְלִמידוֹ ׁשֶ  ַ�ד, רבָ ּדָ  ְלׁשֵ י ּתַ ַרג  םיְ ַה נְ ּפֶ אוֹ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ל ּפְ ּה ׁשֶ ָהיוּ , ָ�ָליו ֵהִעידַרּבָ  ּוִריםגׁשְ  ׁשֶ

ַ�ת ְלָחן ֶחְלֵקי ַאְרּבַ - יו־ַ�ל ךְ וּ רָ�  ַהׁשּ   . ּפִ

יַ�  ִהּגִ ׁשֶ א, ְרקוֹ ִפ לְ  ּכְ י ָנׂשָ ּתוֹ  ֶנָחָמה ַרתָמ  ֶאת ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ל ּבִ י ׁשֶ ַ�ל ַהּכֵֹהן ֶאְפַרִים ַרּבִ ַ� " ּבַ ", ֶאְפַרִים רׁשַ
ָהָיה ּה  ׁשֶ ל ַרּבָ י. ַהּכֵֹהן ַאֲהרֹן ַ�ד ִיחּוס ַתבכְּ  לוֹ  היָ ָה וְ , ֲ�ִטיָרהַהּמַ  ִויְלָנא ָהִעיר ׁשֶ  היָ ָה , ֶזה ֶאְפַרִים ַרּבִ

ל יוָא צָ ֱא צֶּ ִמ  י ׁשֶ ַ�ל הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ ם־ּבַ ָרא רּפָ ס- ְמ  ָ�ָליו, םלֶ ֶח ֵמ  ׁשֵ ּבָ ֶלם ׁשֶ ָחְכַמת  ּגֹ מֹות ֹקֶדׁש ּבְ ֶאְמָצעּות ׁשְ ּבְ
ר, והוא  ְסּתָ ֶ�ֶבד ׁשוֹ ּמְ ׁשַ ְמ  ָהָיהַהּנִ ּבּור ּכַֹח  לוֹ  ָהָיה לֹא ַאךְ , ּכְ ָרָאה, ּדִ י ּוְכׁשֶ צִ  הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ ּיְ  הֹוֵלךְ  יוּפָ כַּ  ריׁשֶ

ם ְיֵדי־ַ�ל לְוָגֵד  ֵ תּוב ַהׁשּ ֶתק ַ�ל ַהּכָ ִהְדבִּ  ּפֶ ִמְצחוֹ  יקׁשֶ ק, ּבְ ּנוּ  ִנּתֵ ֵ  ֶאת ִמּמֶ  ָ�ָפרְוָהַפְך לְ  ָנַפלַהּגֶֹלם וְ  םַהׁשּ
ָהָיהִפי כְּ  יקא הוּ  אּוָלם, ׁשֶ י ֵאִליָּ  ִהּזִ ָפָניו טוֹ ָר ְס וּ הּו ֶאת ַרּבִ ַקח ּבְ ּלָ ׁשֶ ּנוּ  ּכְ ָתב ֶאת ִמּמֶ ם ִעם ַהּכְ ֵ דֹוׁש  ַהׁשּ   . ַהּקָ

ל ּוָאיוִנׂשּ  י ׁשֶ ל ּתוֹ בִּ  ִעם ַיֲ�ֹקב ַרּבִ י ׁשֶ מוּ , ֶאְפַרִים ַרּבִ קּוָפה ִהְתַקּיְ ֹאָרעֹות ץרֹ ּפְ  ִלְפֵני ָרהצָ ְק  ּתְ  ַהּמְ
ים ׁשִ ד, ַהּקָ ע ַאֲחֵריֶהם ּוִמּיָ ּקֵ ּתַ ִויְלָנא ִהׁשְ בוּ  ִויְלָנא יְיהּוֵד . חֹוְתנוֹ  ְמגּוֵרי ִעיר ּבְ ֵקִטים ָאז ָיׁשְ ֲאַננִּ  ׁשְ  יםְוׁשַ

ֶהם ְוָהיוּ  ים ּבָ כ ַרּבִ ּזָ ֵני וּ ׁשֶ ְלָחנֹות ִלׁשְ ַר  ַ�ד, םנָ ָח לְ ׁש-  ַ�ל ִהְתַאֲחדוּ  הלָּ ּוְגד-  ֹוָרהּת , ׁש- לֵ  יםבִּ ׁשֶ יָתם יִמּכְ  ָהיוּ  ּבֵ
ֶסף ֲ�ׂשּוִיים ל םָמ ׁשְ . ָטהֹור ּכֶ ָאז ִויְלָנא ַחְכֵמי ׁשֶ הְת לִ  נֹוַדע ּדְ יעוּ  ֲאֵליֶהם ָמקֹום ּוְבָכל, ִהּלָ  םׁשֵ לְ  ָהיוּ  ִהּגִ

ַקע ַיֲ�ֹקב יַרבִּ . ְלִתְפָאֶרתוּ  ִלּמּוָד  ׁשָ ֵבית יוּבְ ְדָרׁש  ּבְ דֹול ַהּמִ ִעיר ַהּגָ ּבָ ל, ׁשֶ י ּתֹוָרה ְוִקּבֵ ַחת ַהּדֹור ֵלידוֹ גְּ  ִמּפִ  ּתַ
ַ�ר"ַה  חֹוְתנוֹ  תגַ ְנָה ַה  ַ   ". ֶאְפַרִים ׁשּ

מוּ  ַהּזַֹהר ְיֵמי, אּוָלם ּיְ יֶהם ַמֵהר ִחיׁש  ִהְסּתַ יעוּ  ְוַתְחּתֵ ְרָ�נוּ  יֵמ יְ  ִהּגִ ָרעֹות. ּוְתָלאֹות תּפ- יעוּ  ַהּפְ  ְלִויְלָנא ִהּגִ
ִליָטא ּבְ ה ׁשֶ ּמָ ִנים ּכַ ַמְלֲא  ִעירָה  ַ�ל ָ�טוּ  יםִק זָ וֹ ּק ַה וְ  ,ּפֹוִלין ְקִהּלֹותן בַּ ְר ח-  רַאַח  ׁשָ ָלה ֵכיּכְ  יםִר ֲח ׁשַ ְמ ַה  ַחּבָ

י. ֶרףּטֶ לַ  יק, ַהּכֵֹהן ֶאְפַרִים ַרּבִ ֵלט ִהְסּפִ עֹוד ְלִהּמָ ֵני ִעם דַיַח  מֹוֵ�ד ּבְ ם ּוָבֶהם, וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ּבְ ּתוֹ  ּגַ ִעיָרה ּבִ  ַהּצְ
ה ּזֶ ה ׁשֶ ָאה ַ�ּתָ ְ י ַאךְ , ק"זַ  ַיֲ�ֹקב יְלַרבִּ  ִנׂשּ ָהָיה ,ַ�ְצמוֹ  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ יק לֹא ,ְלָיִמים ָצִעיר ֵרךְ בְ ַא  ָאז ׁשֶ  ִהְסּפִ

ֵלט םִע  ְלִהּמָ ַגּפוֹ  ְונֹוַתר ּמָ עֹות ְרכוּ ָא  לֹא. הָר צוּ נְּ ַה  ִעירבָּ  ּבְ ָ י, ַהׁשּ ד ַיֲ�ֹקב ְוַרּבִ  ֵביִמּתֹוׁשְ  יםבִּ ַר  ִעם ַיַחד ִנְלּכַ
הֹוִציאוּ , ָהֲארּוִרים יםִק זָ וֹ ּק ַה  ייֵד בִּ  ִעירָה  יא לֶא  ךְ ּסָ בַּ  אֹוָתם ׁשֶ ַסע. ַהֲהִריָגה ּגֵ י ּפָ ְצָ�  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ  ִדיםּבִ
ִליםוֹ כּ  ַא  ִעם ַיַחד ׁשְ בּוִיים רׁשְ ְ ְ ׁשֶ כְּ , ַהׁשּ דּ  ִמּלֹות ֶאת ְמַמְלְמלֹות ָתיוָפ ׂשּ ָבר הּוא ּוְבִלּבוֹ  ּויַהּוִ  ֵמֶאֶרץ ִנְפַרד ּכְ

ים עֹודוֹ  ַהַחּיִ ְדֵמי ּבְ ַרְגַלִים. ָיָמיו ּבִ י הָא ָר , תדוֹ ָח ְפ נִ  ּוְבֵ�יַנִים ִלּפֹל ֹותטָמ  ּבְ יַצד ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ב ּכֵ  קזַ קוֹ  יֹוׁשֵ
יםַמ ְמ ־לָד גְּ  ָידוֹ , ּדִ ּבְ ׁשֶ יז ְוהּוא ,הַחּדָ  בֶר ֶח  ּכְ י ֶאת ַמּתִ בּוִיים ָראׁשֵ ְ ָפָניו ַהׁשּ ּלְ  ָהַלךְ  ַהּתֹור. ֶזה רַאַח  ֶזהבָּ  ׁשֶ

ר י ְוִהְתַקּצֵ ִנּיֹות ֶאת ָסַפר ַיֲ�ֹקב ְוַרּבִ ְ ּנֹוְתרוּ  ָהַאֲחרֹונֹות ַהׁשּ י, ֹותיְח לִ  לוֹ  ׁשֶ   . ַרְגָליו ַ�ל דמֹ ֲ� לַ  ִהְצִליַח  ּוְבֹקש3ִ

ה בָ  עֹוֵמד הּוא ְוִהּנֵ ַח  ִלְפֵני רּכְ ָ ַה  ַהְמַרּצֵ יטַמ ׁשֶ , לָפ ׁשּ ֵ�יַנִים ּבוֹ  ּבִ י. ֵאיָמה רֹותזָ ְמ  ּבְ  ֶאת ָ�ַצם ַיֲ�ֹקב ַרּבִ
ֶלא הבֵּ ְר ְלַמ  ַאךְ , ִחיָטהׁשְ לִ  ְצמוֹ ַ�  ֶאת ְוֵהִכין ֵ�יָניו ל קֹולוֹ  ֶאת ׁשֹוֵמַ�  הּוא ַהּפֶ ּפֹוֶנה ָהרֹוֵצַח  ׁשֶ  ֵאָליו ׁשֶ

מֹוךָ  ָצִעיר ָאָדם ַ�ל ֲחָבל: "ְואֹוֵמר ָהֵרג ּכָ ּיֵ ִקּצּור ׁשֶ י. ָיִמים ּבְ ים". ךָ רֹאׁשְ  ֶאת יזּתִ ְלַה  ִלי נֹוֵתן לֹא ִלּבִ ּלִ  ַהּמִ
י ֶאת ִהְפִליאוּ  ּלֹא, ַיֲ�ֹקב ַרּבִ יןְס ִה  ׁשֶ ֹמַ�  ּכִ י זֹאת ִלׁשְ ֶזה לָפ ׁשָ  ַח צֵּ ַר ְמ  ִמּפִ  ָנַטל, תוֹ יָא לִ ּפְ  הְלַמְרבֵּ  אּוָלם, ּכָ

ְזָלן ָידוֹ  בֶר ֶח ַה  ֶאת ַהּגַ ּבְ ּה  ָכּה ָפ ֲה , ׁשֶ ֶהה ְלִצּדָ ל יואָר וָּ צַ  ַ�ל ְוֶהֱ�ִביָרּה  ַהּקֵ י ׁשֶ ִלי, ַיֲ�ֹקב ַרּבִ  לוֹ  ִלְגרֹם ִמּבְ
ָ ִה לְ  ְבִעיָטה. טֵח ׁשּ יָרה ּבִ חוֹ  ַאּדִ ּלְ ָפָניו ָהרֹוֵצַח  ׁשִ הּוא, ִמּלְ ׁשֶ ךָ  ְבַרחוּ  קּום: "לוֹ  ְולֹוֵ�ג מֹוִסיף ּכְ ֶלב ,ְלַנְפׁשְ  ּכֶ

י"! ִדיְיהוּ  ל ַיֲ�ֹקב ַרּבִ נּות ֶאת ִנּצֵ ּמְ ְפׁשוֹ , ַמֵהר ִחיׁש  ְוִנְמַלט ַהִהְזּדַ ּנַ ׁשֶ ָלל לוֹ  ָהְיָתה ּכְ   . ְלׁשָ

ם ַהְרֵחק לֹא ָ אוּ , ִמׁשּ ה ִהְתַחּבְ ּמָ פוּ  ָהִעיר ֵביִמּתֹוׁשְ  ּכַ ּצָ ֲחָרָדה ׁשֶ גֵ  ּבַ ְפֵניֶהם ַהֲהִריָגה איּבְ ּלִ ם ְוִזהוּ  ,ׁשֶ  ּגַ
ל ִעירַהצָּ  ֲחָתנוֹ  יקוּ  ֵהם. ִעירָה  ַרב ׁשֶ יַצד ִלְראֹות ִהְסּפִ ארוֹ  ַ�ל בֶר ֶח ַה  ֶאת ַמֲ�ִביר ָהרֹוֵצַח  ּכֵ ל ַצּוָ י ׁשֶ  ַרּבִ
ִעיר ַיֲ�ֹקב י ָהיוּ  טּוִחיםבְּ  .ַהּצָ גֹוָרָלם ָהָיה ּגֹוָרלוֹ  ּכִ ל ּכְ בּוִיים ׁשֶ ְ ָפָניו ַהׁשּ ּלְ ר ּגֹוָרלוֹ  ֶאת וּ כּ בִ וּ , ׁשֶ ל ַהּמַ  ׁשֶ
ִמים לוּ ע ךְ ָהַאְבֵר  נֶּ  ַהּיָ ֵ  ִקּדּוׁש  ַ�ל גַר ֱה ׁשֶ יְנַתִים. םַהׁשּ י ךְ ַר ׂשֵ , ּבֵ ִחּפּוׁש  ַרְגָליו ֶאת ַיֲ�ֹקב ַרּבִ  ִמְפָלט רַאַח  ּבְ

ָכא ֵמֵ�ֶמק הּוא, ַהּבָ ׁשֶ ְטִרּיֹות ִנּזֹון ּכְ ָצא ִמּפִ ּמָ אֹוָתּה . ָ�רֹותיְּ בַּ  ׁשֶ ם ִהְצִליחוּ , ֵ�ת ּבְ לִ  אֹוָתם ּגַ פוּ ׁשֶ  יִטיםּפְ  ּצָ
ֵלט ַהּנֹוָרִאים ֲחזֹותּמַ בַּ  קֹום ְלִהּמָ יעוּ  ,ֵמַהּמָ ׁשֶ  .ִחיםַט בְ ִמ  ְלחֹוף ְוִהּגִ ְגׁשוּ ּכְ םַר  ֶאת ּפָ י ,ָרץֲ� ַהנַּ  ּבָ  ֶאְפַרִים ַרּבִ

ַצַ�ר לוֹ  רוּ ִסּפְ , ַהּכֵֹהן ר ּגֹוָרלוֹ  ֶאת ּבְ ל ַהּמַ ֵביתוֹ י ִה ּתְ וַ , ֲחָתנוֹ  ׁשֶ ה ּבְ ֲאִנּיָ הֲא וַ  ּתַ י־לַ� . ִנּיָ יר, םָת דוּ ֵ�  ּפִ י ִהּתִ  ַרּבִ
 ִ ּתוֹ  ֶאת אָק רָ ּקְ ִמ  ילֶהׁשּ ל ָהֲ�גּוָנה ִאׁשְ י ׁשֶ ּתוֹ , ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ל ּבִ י ׁשֶ ל ֵמֲאָנה ִהיא ַאךְ , ַהּכֵֹהן ֶאְפַרִים ַרּבִ  ֶאת ְלַקּבֵ

ַסק ין ּפְ י ְוָטֲ�ָנה ַהּדִ בַּ  ָלּה  אֹוֵמר הבָּ לִ  ּכִ ִעיר ּה לָ ְע ׁשֶ ה ָהיוּ . יםַחיִּ בַּ  ֲ�ַדִין ַהּצָ ּמָ ֲ�גוּ  ּכַ ּלָ בוּ  ָלּה  ׁשֶ י ְוָחׁשְ  ּכִ
ּה  ְעּתָ ה ּדַ ׁשָ ּבְ ּתַ ָנה ִציֲח  רְלַאַח  אּוָלם, ַצַ�ר ֵמרֹב ָ�ֶליָה  ִהׁשְ ּה  ָהִעיר ָתהְמ ָה  ׁשָ ּלָ יַ�  ֶהָהרּוג. ּכ- ַרְגָליו ִהּגִ , ּבְ
ם ּלָ פוּ  ְוכ- ְפׁשְ י ֶאת ִלְראֹות ֵ�יֵניֶהם ֶאת ׁשִ ת' ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ךְ  'ַהּמֵ ִריא ִמְתַהּלֵ ֵלם ּבָ י ְלַאַחר. ְוׁשָ ַרּבִ ִ  ׁשֶ ַמע ילֶהׁשּ  ׁשָ
יו יר ִסיקְפ ִה , יוָת אוֹ לָ ּתְ  ֶאת ִמּפִ ָרעוֹ  ֲ�גּונֹותֶאת  ְלַהּתִ ְמַ�ט ְלַאַחר ת,ַהּפְ ּכִ יר ׁשֶ ת ִהּתִ   . ַהּתֹוָרה־ִמן ִאיׁש  ֵאׁשֶ

ְפָלא ֵנס אֹותוֹ  רְלַאַח  ָמה־ְזַמן ןַה  ַהּזּוג ִלְבֵני נֹוַלד, מ- ְרֵסםׁשֶ , ִהיְרׁש  ְצִבי ּבֵ ִכּנּויֹו ּוִבְסָפָריו ַה  ִהְתּפַ  םכַ ֲח "ּבְ
ְרָסִמים  ַהּתֹוָרה ֵלידוֹ ִמגְּ  ֶאָחד", ְצִבי דֹורוֹ ַהְמפ- ים.  ,ּבְ יִקים ַרּבִ ֶהם ַצּדִ ָחה ֲ�ֵנָפה ּבָ ּפָ   � ּוֵמֲחָלָציו ָיְצָאה ִמׁשְ

  
  

דֹוׁש  יָהַרב ַהּקָ ְטִריקֹוב  ַרּבִ ל ִמּסְ   ל"ַזּצַ ְמַנֵחם ֶמְנּדְ
ָבט תרצ"ו ַהִהּלּוָלא ְליֹום ׁשְ  י"ט ּבִ

  

ַנת נֹוַלד ׁשְ י ְלָאִביו ט"תרי ּבִ ִריׁש  ּדֹב ַרּבִ ָיאֶלא ּבֶ , ִמּבְ
נוֹ  ל ּבְ י ׁשֶ ְכנֹוב ַאְבָרָהם ַרּבִ ׁשֶ ְרֶאהכַּ  ְוִנְקָרא, ִמּטְ  ַ�ל ּנִ
ם ָרף ׁשֵ ָ ר, ָקדֹוׁש  ִאיׁש . ִמּקֹוְצק ַהׂשּ ים ֲאׁשֶ  ֵנאֹותוּ  ַרּבִ

ב ְלאֹורוֹ  ֶאָחד ְוֶנְחׁשָ ְנִהיֵגי ּכְ ךְ  ּפֹוִלין ַיֲהדּות ִמּמַ ֶמׁשֶ  ּבְ
ִנים יֹוֵבל ֲחִציכַּ  יפּות. ׁשָ ַתּקִ ַמר ַ�ל ָ�ַמד ּבְ  ִמׁשְ

ֲהדּות דֹול אּוָלם, ַהּיַ ַאֲהַבת ָהָיה ּגָ ר ָרֵאלִיׂשְ  ּבְ  ְוִהְתַמּסֵ
ָרֵאל ֶאָחד ְלָכל ׂשְ ַנְפׁשוֹ  אֹוֲהָבם ְוָהָיה ִמּיִ  אֹוֵהב. ּכְ

לֹום לֹום ְורֹוֵדף ׁשָ ֲחלֶֹקת ְוִהְתַרֵחק, ָהָיה ׁשָ  ֵמַהּמַ
מוֹ  סּוק ֶאת ׁש ִלְדר ָהָיה ָרִגיל. ֵמֵאׁש  ּכְ ם: "ַהּפָ  ּדָ

ב ם ַההּוא ָלִאיׁש  ֵיָחׁשֵ ָפךְ  ּדָ ָאסּור", ׁשָ  ָלדּון ָלָאָדם ׁשֶ
ָבה ֲאִפּלוּ , חֹוָבה ְלַכף ֲחֵברוֹ  ֶאת ַמֲחׁשָ  ַוֲהֵריהוּ , ּבְ

ׁשֹוֵפךְ  ִמים ּכְ אֹונּותוֹ . ּדָ ּתֹוָרה ּגְ ם ָהְיָתה ּבַ ָבר־ְלׁשֵ , ּדָ
ר ָהה ְוַכֲאׁשֶ ַ�ם ׁשָ ִעיר ּפַ ֵאָלה ִהְתעֹוְרָרה ַאַחת ּבְ  ׁשְ

רּוָתּה  ַ�ל ׁשְ ל ּכַ ֵהָמה ׁשֶ ִנים, ּבְ טוּ  ְוָהַרּבָ ּה  ִהְתַחּבְ . ּבָ
ַמע ָ ׁשּ ׁשֶ ֵאָלה ַ�ל ּכְ ְ  ָלֶהם ְוֶהְרָאה ֲאָתר־ַ�ל ַנֲ�ָנה ַהׁשּ

י ָבר ּכִ ְלִמי ְמֹפָרׁש  ַהּדָ ְירּוׁשַ ם ּבַ ָ  ַמְכַרַ�ת ְרָאָיה ּוִמׁשּ
ַרת ֵהָמה ְלַהְכׁשָ ם. ַהּבְ תֹוַרת ּגַ ר ּבְ ְסּתָ ִקי ָהָיה ַהּנִ  ּבָ

ְמקֹומֹות ַמֲאִריךְ  ָהָיה ּוִבְתִפּלֹוָתיו ִמיםְמס-  ּבִ ן ּיָ  ּוְמַכּוֵ
מֹות ים ׁשֵ ת. ְקדֹוׁשִ ִמּדַ ָדָקה ּבְ ָבר ָאַחז ְוַהֶחֶסד ַהּצְ  ּכְ

ְלדּותוֹ  ּה  ְוִהְתִמיד, ִמּיַ ךְ  ּבָ ֶמׁשֶ ל ּבְ יו ְיֵמי ּכָ ר. ַחּיָ ֲאׁשֶ  ּכַ
א ַ�ם ֵאָליו ּבָ ר ֶאָחד ָאָדם ּפַ ֲאדֹונוֹ  לוֹ  ְוִסּפֵ רוֹ  ׁשֶ ּטְ  ּפִ

חֹ  אֹותוֹ  ְוהֹוִתיר ֵמֲ�בֹוָדתוֹ  ל ִעם ּכֹל ֶסרּבְ  ּכָ
ְחּתוֹ  ּפַ ָנה, ִמׁשְ ׁשוֹ  ִעם ּפָ ּמְ ִאיׁשֹון ְמׁשַ  ַלְיָלה ּבְ
ק ּפֵ ֶלת ַ�ל ְוִהְתּדַ ׁש  ֵמֲחִסיָדיו ֶאָחד ּדֶ ּנוּ  ּוִבּקֵ  ִמּמֶ

ל ִמְפָ�לוֹ  ַלֲ�בֹוָדה ֵאָליו ַהּפֹוֶנה ֶאת ְלַקּבֵ ְמָחה, ּבְ  ְוׂשִ
דֹוָלה ר לוֹ  ָהְיָתה ּגְ ֲאׁשֶ ָבר ּכַ ר ַהּדָ ּדַ ִביעּות ס-  ִלׂשְ
ב. ְרצֹונוֹ  ר ַהּקֶֹדׁש  ֶאֶרץ ֶאת ְמֹאד ָהָיה ְמַחּבֵ ּה  ּוִבּקֵ  ּבָ

ֲ�ַמִים ּה  דִיּסֵ  ְוַאף, ּפַ י ּבָ ּתֵ ֶנֶסת ּבָ . ֲ�ָדתוֹ  ִלְבֵני ּכְ
פוּ  תוֹ יָ וָ ְל בִּ  ּתְ ּתַ ה ןַמ ְט נִ וְ ְיהּוִדים  ְרָבבֹות ִהׁשְ ַוְרׁשָ   . ּבְ

  
זרוע כתב  השבת היא אות ברית עם בני ישראל, והאור

שאחת האותות לכך הוא נהר הסמבטיון שכל השבוע הוא 
קודש הוא נח. נהר הסמבטיון ־משליך את אבניו ובשבת

מוזכר בדברי חז"ל, ורבי עקיבא הביא ממנו ראיה 
בוויכוחו עם טורנוסרופוס שבשבת צריך לנוח כשם 
שהנהר נח מהשלכת אבניו, וכך חרז הפייטן בזמירות ליל 

אשר שם אל, בינו ובין בני ישראל, שבת: "זה האות 
ובשביעי אשר הואל, סמבטיון הנהר, שבכל יום רץ 
ונמהר, יוכיח בו מנוח, תשיב למין אשר שואל". במדרש 

אחורי הנהר ועתידים בני אל מובא, שעשרת השבטים גלו 
יהודה ובנימין ללכת לשם ולהחזירם. הרמב"ן מפרש, 

כי שבת  שם השבת,־שהשם סמבטיון או סבטיון הוא על
נקראת בלשון ערבית 'סבט' ונוסף לו התואר 'יון' כמנהגם. 

ישראל מביא בשם בעל "יפה תואר", שאדם ־רבי מנשה בן
אחד החזיק בביתו צנצנת זכוכית מלאה בחול מנהר 
הסמבטיון, ובכל השבוע היה החול סוער והולך ורק 
בשבת היה נח. וכן מעיד רבי מנשה עצמו ששמע מאביו, 

ון שבפורטוגל היה כושי אחד עם כלי זכוכית שבעיר ליסב
כזה, ובכל ערב שבת היה הולך לבית הכנסת שברחוב 
החדש שם התגוררו יהודים אנוסים, והיה מראה להם את 
הכלי ומורה להם לסגור את חנויותיהם לכבוד השבת. כך 
מובא גם  באיגרת המיוחסת לרמב"ם המספר על "הזקן 

ימיו הביאו צלוחית הצדיק הנגיד אבי אבא ז"ל", שב
מהחול הזה והיה מסבב כל ששת הימים ונח בשביעי 

פי המסורת, עבר רבי מאיר ש"ץ ־והדברים אמיתיים. על
מוורמייזא מחבר פיוט ה'אקדמות' את נהר הסמבטיון 
בגלל גזרה. יש אומרים, שדג השיבוטא אותו היה רבא 

בת ומולח מדי ערב שבת, פורש בערב שבת אל היבשה וש
י שבת, ומכאן שמו שיבוטא מלשון שבת. נהר עד מוצא

מזרחית ־הסמבטיון נמצא לדברי הרב מברטנורא דרומית
לארץ כוש, והרמב"ן כתב שהוא נהג גוזן שמוזכר במלכים 

ַוָּיָגז לשם הוגלו עשרת השבטים, ושמו גוזן הוא מלשון "
  ", שהעומדים מאחוריו הם רחוקים ונפרדים מאדם. ַׂשְלִוים

  

ַ תיוֹ   ִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

י י ֱאֶמת ִק ַחִיל ִיְרֵאי ֱאלֹ ־ַאְנׁשֵ   ׂשְנֵאי ָבַצעים ַאְנׁשֵ

ִריְסק דֹוָלה ּבְ ַלִים הנָּ כ- ַהְמ  ַהּגְ ַנת, א'יָט לִ ּדְ  'ְירּוׁשָ אֹוָתּה . ו"תרל ׁשְ י בׁשַ יָ , ֵ�ת ּבְ ַ�  ַרּבִ יְסִקין בּ יְ לֵ  ְיהֹוׁש-  ּדִ
א ַ�ל ּסֵ נּות ּכִ ִעיר ָהַרּבָ ֵאַרע ַמְרִעיׁש  ְמֹאָרע בֶק ֵ�  אּוָלם, ָרָמהבְּ  ֲ�ָדתוֹ  ֶאת ְוִהְנִהיג ּבָ  ֶאת בזֹ ֲ� לַ  ץלַ ֱא נֶ  ,לוֹ  ׁשֶ

ה, ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ ְוָ�ָלה ִעירָה  ָהָיה ּוַמֲ�ׂשֶ ךְ  ׁשֶ  ְוהֹוִתיר ָרָ�ה ְלַתְרּבּות ָיָצא ִמיְנְסק ֵביִמּתֹוׁשְ  ֶאָחד. ָהָיה ּכָ
ּתוֹ  ֶאת ה ָהִאיׁש . ַלֲאָנחֹות ּה ָת ינוּ גִ ֲ� בַּ  ִאׁשְ ּתוֹ  ֶאת ִלְפטֹר בְוֵסַר  ִלּבוֹ  ֶאת ִהְקׁשָ ֵגט ִאׁשְ ִריתּות ּבְ  ְלַאַחרַרק וְ , ּכְ

ד יםלִ וּ דּ ׁשִ  עּוַמּסַ  ֹותבּ ַר  ַהְפָצרֹות ֵני ִמּצַ ַחת ּבְ ּפַ ּתוֹ  ִמׁשְ ים, ִאׁשְ ּה  סֹוף־סֹוף ִהְסּכִ א, ְלָגְרׁשָ הּוא ֶאּלָ ַרׁש  ׁשֶ  ּדָ
ל ֶאֶלף  מּוַרת זֹאת הֹון ָ�ֵתק ׁשֶ ֶסף לבַּ ר-  ֵמאֹות ֹוֶנהמׁשְ וּ ּתְ ל ָיֶדיָה . ּכֶ יגוּ  אלֹ  ָהֲ�גּוָנה ׁשֶ ִ יִרית ֲאִפּלוּ  ִהׂשּ  ֲ�ׂשִ

כּום ה ֵמַהּסְ ִניתְוָה  ,ַהּזֶ ִריְסק ַרּבָ ָיָדּה  ָ�ָלה יםבִּ ר- ְמ  יםצִּ ַמ ֲא ַמ  רּוְלַאַח , ִמיָנּה ילִ  ְלָצהֶנְח  ִמּבְ יג ּבְ ִ  ֶאֶלף ְלַהׂשּ
ע ע עֹוד ֲחֵסִריםַאְך ָהיּו  ,לבָּ ר-  ֵמאֹות ְוַאְרּבַ ִנית ִהְצִליָחה לֹא אֹוָתם ,יםלִ בָּ ר-  ֵמאֹות ַאְרּבַ יג ָהַרּבָ ִ ׁשּום ְלַהׂשּ  ּבְ

ל ןכֵּ ׁשֶ , ֹאֶפן ֲ�ֵלי ּכָ ָבר וּ נָנְת  ִעירבָּ  ַהְיֹכֶלת ּבַ ל. ֵ�צֹות אֹוֶבֶדת הְמָד ָ�  ְוִהיא םּתָ לְ יכָ ִמ  הלָ ְלַמְע  ּכְ , ֵ�ת אֹוָתּה  ּכָ
יָנה ָהֲ�גּוָנה ָ�ְמָדה ִכלְ  ְוִהְמּתִ ְחֵרר ֵ�יַנִים יֹוןּבְ ּתַ ר, יָה לֶ בָ כְּ ִמ  ְלִהׁשְ רֹב ָרֲאָתה ְוַכֲאׁשֶ כּום ׁשֶ ָבר ַהּסְ  ֶנֱאַסף ּכְ

יֵדי ִנית ּבִ ִליַח  הָר גְּ ׁשִ , ָהַרּבָ י לוֹ  ְוהֹוִדיָ�ה רָמ וּ ּמ ַה  ָלּה ְלַבְע  ׁשָ כּום ּכִ ְמלֹואוֹ  ֶנֱאַסף ַהּסְ ר ּבִ  ַ� ּבֹ ְק לִ  ְוֶאְפׁשָ
ֲאִריךְ  ט ְלִסּדּור ּובקנָ  ּתַ ְמֵהָרה יכִּ , ּוְבטּוָחה ָהְיָתה ְסמּוָכה. ַהּגֵ ַלם ּבִ ׁשְ כּום י- ׁש , ַהּסְ א ּוֵמֲחׁשָ ּמָ  ִיְתָחֵרט ׁשֶ

ךְ ־ַ�ל לוֹ  ְוהֹוִדיָ�ה ִמֲהָרה, תוֹ ָמ כָּ ְס ַה ֵמ  רָמ וּ ּמ ַה  ִמים. ּכָ ר, ִהירּותְמ בִּ  ָ�ְברוּ  ַהּיָ ַהְמיָֹ�ד  ַהּיֹום ִהְתָקֵרב ְוַכֲאׁשֶ
ל ּה ָר רוּ ְח ׁשִ לְ  ֵני כוּ בוֹ נָ , ָהֲ�גּוָנה ׁשֶ ְחּתָ  ּבְ ּפַ ל ּה ִמׁשְ ה ׁשֶ ָ ירוּ  ֵהיֵטב. ָהִאׁשּ ַ�ל ֶאת ִהּכִ ַנח, ָהַאְכָזר ַהּבַ ּזָ  ׁשֶ

ּתוֹ  ֶאת ֵמֲאחֹוָריו בּוָרה ִאׁשְ ְ ּה ִע  ְוַיַחד ַהׁשּ ִליךְ  ּמָ דֹול ָהָיה םׁשָ ׁשָ ֲח וַ , יוָק לֹ ֱא  ְוֶאת ֱאמּוָנתוֹ  ֶאת ֵמָ�ָליו ִהׁשְ  ּגָ
א ּמָ ל ׁשֶ הַה  ְיַבּטֵ ּתוֹ  ֶאת ְלָגֵרׁש  תוֹ ָמ כָּ ְס ַה  ֶאת ּלָ ֶרַגע, ִאׁשְ ה ּבָ ַגּלֶ ּיְ י ׁשֶ כּום ּכִ ֵלם ֵאינוֹ  ַהּסְ ִפי ׁשָ תוֹ  ּכְ ִריׁשָ . ּדְ

ֵרָרה ֵמֹחֶסר מוּ , ּבְ ה ִהְתַחּכְ ּמָ ֵני ּכַ ָחה ִמּבְ ּפָ ׁשְ מּוָ�ה ִפיץְלָה  ְוֶהְחִליטוּ  ַהּמִ י, ׁשְ יתוֹ  ּכִ ל ִמּבֵ ִריְסק ָהַרב ׁשֶ  ִמּבְ
ל ְסכּום ִנְגַנב ע ׁשֶ ֶסף יםלִ בָּ ר-  ֵמאֹות ַאְרּבַ ָכךְ . ּכֶ דַהְמ  ַ�ל ְלַהֲ�ִרים ִקּווּ  ּבְ ּמָ ם ְזַמן ְלֶפֶרק ׁש- ּיָ  ִסּדּור ַ�ד ְמס-
ט ֲאגוּ  ַאף ָהִעְנָין ּוְלִחּזּוק, ַהּגֵ יׁש  ּדָ לּוָנה ְלַהּגִ ָטָרה ּתְ ׁשְ ּמִ ֵנָבה ַ�ל ּבַ ֵביתוֹ  הָ� צְּ ּב- ׁשֶ  ַהּגְ ל ּבְ מּועֹות. ָהַרב ׁשֶ ְ  ַהׁשּ

יעוּ  ל וְלָאְזָני ִהּגִ ָלם ְוהּוא, רָמ וּ ּמ ַה  ׁשֶ ֹתם ִקּבְ ְרמוּ  ַהֲחִקירֹות ְיֵמי ּוְבֶ�ֶצם, ֵלב־ּבְ ּגָ  ַמֲ�ָצִרים רְלִמְסּפַ  ַאף ׁשֶ
ל ה ׁשֶ ּמָ ֶהם, ִעירָה  ֵבינָּ גַּ ִמ  ּכַ ָדה ּבָ ָטָרה ָחׁשְ ׁשְ י ַהּמִ ַר , ַ�לּמַ בַּ  ָיָדם ּכִ ּתוֹ  ֶאת רָמ וּ ּמ ַה  ׁש ּגֵ  ְלַאַחר, תּדָ כַּ  ִאׁשְ

ל ּבֵ ּקִ ע ֶאֶלף ׁשֶ ֶאת ַהְבָטָחה ִעם, יםלִ בָּ ר-  ֵמאֹות ְוַאְרּבַ ַא  ׁשֶ ֶסף רׁשְ ל ַהּכֶ ךְ  ְיַקּבֵ ֶהְמׁשֵ ַמן ּבְ   . ַהּזְ

ן רְלַאַח  ָ�ִטיםמ-  ָיִמים ד ָ�ַזב, ִמּכֵ ּמָ ִריְסק ִעירָה  ֶאת ַהְמׁש- ִליןל-  ִעירָה  ֶאל יוָק ָס ֲ�  ְלֶרֶגל ְוָנַסע ּבְ ד. ּבְ  ִמּיָ
ן רְלַאַח  ְתלֹוְנִנים ֵהִסירוּ , ִמּכֵ ָטָרה םָת יָ� בִ ּתְ  ֶאת ַהּמִ ׁשְ ּמִ קֹוִמית ּבַ ָכה ְוזוֹ , ַהּמְ  ָהִעְנָין ֵמֲחִקיַרת ָיֶדיָה  ֶאת ָמׁשְ

ֲ�ָצִרים לוּ  ְוַהּמַ ּטְ ַבר. ּב- ֵנָבה ּדְ ה ַהּגְ ְרִעיׁשָ ב ִקְמָ�ה חּסַ ה-  ָהַרב תיבֵ בְּ  ַהּמַ ִבים ִמּלֵ ַקע ְוִכְמַ�ט ַהּתֹוׁשָ ְתהֹום ׁשָ  ּבִ
יָּ  ׁשִ א. הַהּנְ אֹוָתּה  ֶאּלָ ּבְ ֶחְבַרת רָמ וּ ּמ ַה  בׁשַ יָ , ֵ�ת ׁשֶ ִליןל-  ִעירבָּ  ֵרָ�יוְמ  ּבְ ר ּבְ ֲארּות ִמּתֹוךְ  ָלֶהם ְוִסּפֵ  ַ�ל ִהְתּפָ

כּום דֹול ַהּסְ ִהְצִליַח  ַהּגָ ּתוֹ  ִלְסֹחט ׁשֶ מּוַרת ֵמִאׁשְ י רּפֵ ְלַס  ְוהֹוִסיף, ּה ָת ינוּ גִ ֲ�  ְבֵליִמכַּ  הָר רוּ ְח ׁשִ  ּתְ עַאְר  ּכִ  ּבַ
יַ�  ֲ�ִתיִדים נֹוָסִפים יםלִ בָּ ר-  ֵמאֹות ד, ֵאָליו ְלַהּגִ ִפיַסת רְלַאַח  ִמּיָ ְנבוּ  יםבִ נָּ גַּ ַה  ּתְ ּגָ כּום ֶאת ׁשֶ ה ַהּסְ ית ַהּזֶ  ִמּבֵ

ין. ָהַרב ל ֲחֵבָריו ּבֵ ה יוּ ָה , רָמ וּ ּמ ַה  ׁשֶ ּמָ ִפיָסה יּדֵ ַח  ּכַ ְלטוּ  ּתְ ּקָ ְרִמית ֶאת ׁשֶ  ָאְזָניו ֶאת ּלֹותְלגַ  ִמֲהרוּ  ְוֵהם, ַהּתַ
י ֵדי לׁשֹולָ  אֹותוֹ  הֹוִליכוּ  ּכִ ּנוּ  ְלהֹוִציא ּכְ ט ֶאת ִמּמֶ ה, ַהּגֵ ֶסף ּוְלַמֲ�ׂשֶ ּנוּ  ָאבּוד ַהּכֶ   . וֹ ה בָר ֲ� בָּ  תוֹ ָמ ֲח , וַ ִמּמֶ

ן רְלַאַח  רָקצָ  ְזַמן ִריְסק ִעירלָ  רָמ וּ ּמ ַה  ָחַזר, ִמּכֵ יׁש  ּבְ לּוָנה ְוִהּגִ ָטָרהּמִ בַּ  ּתְ ַטֲ� , ָרץֲ� ַהנַּ  ָהַרב ֶנֶגד ׁשְ  ַנתּבְ
ה ִפּיָ ין ּכְ ָטָרה ַ�ל ָמהֲ�ָר ְוַה  ְלֵגרּוׁשִ ׁשְ קֹוִמית ַהּמִ ׁשָ  ֵאּלוּ  ָהיוּ . ַהּמְ י ֶנֱ�ַצר ְלָמֳחָרת ּוְכָבר, יםיִּ ילִ לִ ּפְ  ִעיםּפְ  ַרּבִ

 �ַ יְסִקין בּ יְ לֵ  ְיהֹוׁש- ַר , ּדִ ּבֵ ְרכַּ  ךְ ׁשֶ יַּ " תּבִ זֵ  עַמ ׁשֵ לְ " ָהֱאֶמת ןּדַ ֲאָסר תַר ּגְ לָּ  הַהּגֹולָ  .ַהּמַ  ֵאׁש  תַר דוּ ְמ כִּ  ָהְיָתה ּה ּכ-
ּלוֹ  הּוִדיַהיְּ  ָהעֹוָלםוְ  ס ּכ- ּיֵ הְת לִ  ִהְתּגַ ילבְ וּ  ,ִפּלָ ּלֹות ַנֲ�ׂשוּ  ַמְקּבִ -� ן, תבוֹ ָח ְר נִ  הלָ צָּ ַה  ּפְ רֹאׁשָ  ֵלידוֹ גְּ  ָ�ְמדוּ  ּבְ

דֹורוֹ  ַהּתֹוָרה ָלנּות רְלַאַח . ָהַ�ְסָקִנים ְוטֹוֵבי ּבְ ַתּדְ ה ׁשְ ים מֹוִניםלְ ׁשַ  ּוְבֵצרּוף ַרּבָ טוֹ  יֹום עִנְקבַּ , ַרּבִ ּפָ ל ִמׁשְ  ׁשֶ
ין עֹוֵרךְ  ִנְכַנס ַחְדרוֹ  לְוֶא , ָהַרב ׂשְ  הּסֶ ְמנ-  ּדִ ּנִ רׁשֶ ָדִמים ּכַ ֵדי יםבִּ ר- ְמ  ּבְ ל נוֹ הוֹ ְמ ִת לְ . גוֹ צְּ יַ לְ  ּכְ ין עֹוֵרךְ  ׁשֶ , ַהּדִ

י בֵס ֵה  ַ�  ַרּבִ ּנוּ  ֵ�יָניו ֶאת בּ יְ לֵ  ְיהֹוׁש- יטְלַה  בְוֵסַר  ִמּמֶ ין עֹוֵרךְ  ַאלׁשָ "? הזֶּ ־הַמ  ְוַ�ל הזֶּ ־הַמ . "ּבוֹ  ּבִ ּלוֹ  ַהּדִ ּכ- ׁשֶ  ּכְ
י, ִנְרָ�ׁש  ַ�  ְוַרּבִ יב בּ יְ לֵ  ְיהֹוׁש- ָגאֹון ֵהׁשִ ל ָאסּור: "ּבְ ּכֵ ְפֵני ְלִהְסּתַ ין ְלעֹוֵרךְ  לוֹ  ִנְדַרׁש "! עׁשָ ָר  ָאָדם ּבִ  ַהּדִ

ֵדי ָמה־ְזַמן ׁש  ּכְ ׁשּוָבתוֹ  ְלִהְתאֹוׁשֵ ה ִמּתְ ל ַהַחּדָ ן רּוְלַאַח , ָהַרב ׁשֶ ה ִמּכֵ יַ�  ִנּסָ ּפִ ַ�ת ָ�ָליו ְלַהׁשְ ׁשְ ּבִ  תוֹ יָד ִמ ֲ�  ׁשֶ
ְפֵני ירִה צְ יַ , יןּדִ לַ  ֹוְפִטים ּבִ ֶמת ֲ�ָנהַט  ַהׁשּ ּיֶ דֹון ַ�ל ְמס- ּקָ ְפַקד ַהּפִ ה- ָיָדיו ׁשֶ ּתּוַכל הנָ ֲ� ַט , ּבְ  ְלָהִביא ׁשֶ

ָחה ָהַרב אּוָלם, וֹ תלָ צָּ ְלַה  תֹ  ּדָ ָבָריו ֶאת ֶקףּבְ י ֶנֱחָרצֹות ְוהֹוִדיַ�  ּדְ ֵאיָנּה  ֲ�ָנהַט  ׁשּום ִיְטַ�ן לֹא הּוא ּכִ  ֱאֶמת ׁשֶ
הלַ  י, ֲאִמּתָ ֵה  ּכִ ֵכן לֹא ָהֱאֶמת רֵד ָ� ּבְ ּתָ ל תְמִציאוּ  ׁשּום ּתִ ָלה ׁשֶ   . ַהּצָ

טוֹ  ּפָ ל ִמׁשְ י ׁשֶ ַ�  ַרּבִ ֶ�ֶרב ֶנֱ�ַרךְ  בּ יְ לֵ  ְיהֹוׁש- דֹוׁש  ַהּיֹום ּבְ ּפּוִרים ֹוםי, ַהּקָ ב ָהַרב. ַהּכִ  לַסְפַס  ַ�ל ָיׁשַ
ִמים ֱאׁשָ ְלָוה, ַהּנֶ ַ ׁשּ ׁשֶ ִאית ּכְ ָניו ַ�ל הכָ סוּ נְ  ִעּלָ ם ָרהעֹוְר  ַהֲהדּוָרה ּוְדמּותוֹ , ּפָ ֹוְפִטים ַ�ל ַרב רֹש3ֶ  ַהׁשּ

תוֹ . יםיִּ ִר כְ נָּ ַה  ֵט  ְנאּום םּבְ י גֹורַהּקָ ין עֹוֵרךְ  ָקם, ָהָראׁשִ א ַהּדִ ָ ְממ-  ָסֵנגֹוְרָיה םְנאוּ  ְוָנׂשָ  ֶאת ָסַתר ּבוֹ , ךְ ׁשּ
מֹותֲא ָה  ּבּור ֶאת דֵח יִ  ּוְלַבּסֹוף, ַאַחתלְ  ַאַחת ׁשָ ּיּותוֹ  ַ�ל ַהּדִ ל ִאיׁשִ ֶכם וּ וּ ׁשַ . "הּוִדיַהיְּ  ָהַרב ׁשֶ ַנְפׁשְ  ָראָק ", ּבְ

ין עֹוֵרךְ  ֹוְפִטים ֶאל ַהּדִ ָהַרב, "ַהׁשּ יט בֵסַר  ׁשֶ ֵני ַניָפ בְּ  ְלַהּבִ ָרֵאל ּתֹוַרת ּוּויצִ  ִמּפְ הּוא ַלְמרֹות, ִיׂשְ ֲאִני ָיַדע ׁשֶ  ׁשֶ
יִנׂשְ  ְרּתִ ֵניֶהם ַ�ל". ָ�ָליו ְלָהֵגן ּכַ ל ּפְ ֹוְפִטים ׁשֶ ַ�ת ִנְרֲאָתה ַהׁשּ ּתֹוְממּות ַהּבָ י םָת כָ ָר ֲ� ְוַה , ִהׁשְ ַלּפֵ  ָהַרב ּכְ
ְבָ�ַתִים הלָ ּפְ כְ ה-  הּוִדיַהיְּ  ֹוְפִטים. ׁשִ י ְוהֹוִדיעוּ  תצוּ ֲ� יַ ְת ִה לְ  ָיְצאוּ  ַהׁשּ ןַמ  ּכִ ַסק ּתַ ין ּפְ ֶ�ֶרב ִיְהֶיה ַהּדִ לֹוַמר, ּבָ  ּכְ

ַ�ת ׁשְ ל" ִמיַרתֲא  ּבִ ַתח". יֵר ִנְד ־ּכָ יַ�  אּוָלםבָּ  ַהּמֶ ָ�ה יאוֹ ׂשִ לְ  ִהּגִ ׁשָ רֹאׁש  ּבְ ֹוְפִטים ׁשֶ ַזר ֶאת ִלְקרֹא ָקם ַהׁשּ  ּגְ
ין ְמָחה, ַהּדִ דֹוָלה ּוְבׂשִ י נֹוַדע ּגְ ל הכָּ ז-  ָהַרב ּכִ ָמה ִמּכָ ּפּוִרים יֹום מֹוָצֵאיבְּ  .ַאׁשְ  ְלֵביתוֹ  ָהַרב הּוַבל ,ַהּכִ
קֹול ה ְותֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג־ּבְ ּלוֹ  הּוִדיַהיְּ  עֹוָלםָה וְ  ,ִרּנָ נֶ בְּ  ָחַגג ּכ- ּכֹות ַחג נוּ ֵת ָח ְמ ׂשִ  יֹום ֶאת ְמָחהׂשִ  הִמׁשְ   � .ַהּס-

  
 
 
 
 
 
 

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

י ,ִיְרֶצה - יֵאָל  ֶאְתֶכם אִב ָא ָו  ה' לֶא  םָת ָב ְקָר ַה  םַד ָק  לֹא ּכִ
ּפַ  ִמׁשְ ל טּכְ ֵרב בֵר ַהּקָ ־ּכָ ּכַ ־ֶאל ַהּקָ ים ,ה' ןִמׁשְ ְקּדִ ּיַ הּוא ׁשֶ
דּוַ%  ,תוֹ בָּ ִח  ְלעֹוֵרר ּיָ ֵאין ּכַ ים עֹוָלם ֱאלֵֹהי ׁשֶ ַ%ד בֵר ָק ְל  ַמְקּדִ

ְתָקֵרב רֵר עוֹ יְּ ׁשֶ  י רָס ֵמַהּמוּ  הּוא ְוֵכן, ָהַאֲהָבה ֶאת ַהּמִ ּכִ
ים תטוֹ יוֹ ְד ֶה ַה  ּלִ ִלים ֵהם ְוַהּקַ ּדְ ּתַ ׁשְ ְגדֹוִליםִל  ְלִהְתָקֵרב ַהּמִ

ִדים ל ,םֵמֶה  ְוִנְכּבָ ִליםמוֹ  דבֶ ֶ%  ִעם ןּכֵ ׁשֶ  ּוִמּכָ , ׁשְ
י־ַ%ל־ְוַאף י ה' ָאַמר ֵכן־ּפִ ה ֵכן לֹא ּכִ א ,ָ%ׂשָ ָהיוּ  ֲהַגם ֶאּלָ ׁשֶ
לֹא היָ ְר ְוֶ%  רֹםֵ%  ּגֹוי בֶר ּקֶ ִמ  ּגֹוי ִהְתעֹוְררּות ׁשּום ּבְ
י־ַ%ל־ַאף ם ְולֹא יֵאָל  ֶאְתֶכם ֵהֵבאִתי ֲאִני ֵכן־ּפִ ַאּתֶ

ם ַאַח  ,לֹוַמר ִיְרֶצה עֹוד. יֵאָל  ִהְתָקַרְבּתֶ םיָא ִצ הוֹ ׁשֶ  רׁשֶ
ְ ַה  ֵמַאֲחֵרי חֹוְזִרים ָהיוּ  ְצַרִיםִמּמִ  מוֹ  ִכיָנהׁשּ ּמָ  ּכְ ָלֶהם ִצינוּ ׁשֶ

ִהְמרוּ  יַ  לֵא  יִאְמֵר  ׁשֶ ְ ּובַ  ןּמָ בַּ  ףסוּ ־םּבְ ,ְוַכּדֹוֶמה ָלוׂשּ
י־ַ%ל־ַאף ָכ מוֹ  ה' ָהָיה ֵכן־ּפִ ָכל ֵאָליו םׁשְ ָהיוּ  ֵ%ת־ּבְ ׁשֶ

ַר  יוֵאָל  ָקְרָבןּוְמ  ּוְמִביָאן ַלֲאחֹוֵריֶהם חֹוְזִרים   :ךְ ִיְתּבָ
ַנח ּיֹום ַוּיָ ִביִעי ּבַ ְ ֶרךְ  ֶזה ַ%ל ִיְרֶצה עֹוד - ַהׁשּ י, ַהּדֶ ּכִ

ת ׁשֶ ה ָיִמים־ׁשֵ רּוׁש  ,'ְוגוֹ  ה' ָ ׂשָ י ּפֵ ה לֹא ּכִ ְתכּוַנת ָ%ׂשָ ּבִ
ַ%ְמדוּ  םָת יָא ִר בְּ  ּיַ א ׁשֶ ת ֶאּלָ ׁשֶ ה, ָיִמים־ׁשֵ ה' ִיְצָטֵרךְ  ּוֵמַ%ּתָ
ִריָאה ׁש ּדֵ ַח ְל  הּוא ָהעֹוָלם ׁש ֶפ נֶ  ּוְבֶאְמָצעּות יֹום־ָכלבְּ  ַהּבְ ׁשֶ

ת ּבָ ַ ָרא ַהׁשּ ּבָ ָלאָכה ֵמַהְתָמַדת ָנח ה' ׁשֶ ל"זַ  ּוְכַמֲאָמָרם, ַהּמְ
ָהָיה ת אוֹ ּוְבב ְורֹוֵ%ד רֹוֵפף ָהעֹוָלם ׁשֶ ּבָ ִקּיּומוֹ  ָ%ַמד ׁשַ , ּבְ
ַנח אֹוְמרוֹ  ְוהּוא ִביִעיַה  ֹוםיּ ּבַ  ַוּיָ ְ ָהעֹוָלם דַמֲ%ִמי ֶזה ְויֹום ׁשּ
ת עֹוד ׁשֶ ִ ׁשִ  יֹום ּוְבָכל ,ָיִמים ׁשֵ כּוַנת הָת ְל ּכָ ׁשֶ  ָלֶ%ֶרב יׁשּ ּתְ

ת אוֹ ָיב ,ָהעֹוָלם ּבָ ם ׁשַ ת עֹוד ָהעֹוָלם ִויַקּיֵ ׁשֶ ָיִמים ׁשֵ
ֶרךְ  ֶזה־ַ%ל ְוֵכן ֲאֵחִרים ן, ַהּדֶ ת ְוַ%ּיֵ ָרׁשַ ֵר  ּפָ יתּבְ   :אׁשִ

ּמַ  ַיֲאִרכּון ָאַמר -  ַיֲאִרכּון ְלַמַ ן ַמ ׁשֶ ָאַמר ְולֹא ֵמַ%ְצָמם עׁשְ
ְרֶצה אּוַלי. ָיֶמיךָ  ַאֲאִריְך  ּיִ י לֹוַמר ׁשֶ ּה ָת ּלָ ג0 ְס  זוֹ  הוָ ְצ ִמ  ּכִ

ַבד ָיִמים ֲאִריכּות ִהיא י, ה'ֵמ  ָרּה ָכ ׂשְ  ִמּלְ ׁש  ֹותְצ ִמ  ֵיׁש  ּכִ ּיֵ ׁשֶ
ֶהם ּל  ּבָ ַבד ִנְפָלאֹות ֹותְסג0 ר רָכ ׂשָ  ִמּלְ ְוזוֹ  ,ה' ָלֶהם ָקַבע ֲאׁשֶ

ּלָ    :ה' אֹוָתּה  הּגִ
 

  
  
  

יציאת מצרים היתה בשנת ב'תמ"ח, ובני ישראל 
 מסעות.  42שהו במדבר במשך ארבעים שנה, ונסעו 

�  

בשביעי של פסח, כ"א בניסן, עברו את ים סוף ונסעו 
מצוות  7למרה, אליה הגיעו בכ"ה בניסן וקיבלו את 

בני נח, שבת, כיבוד הורים ודינים. ממרה נסעו 
בא' באייר, ובי"א בו נסעו לאלוש אליה ם ילאיל

 שם היתההגיעו בט"ו בו וחנו שם שבעה ימים ו
השבת הראשונה. המן החל לרדת בט"ו באייר בזכות 

אל קצה ארץ בואם והמשיך לרדת עד  ףמשה רבנו
נושבת. בכ"ב באייר באו לרפידים, שם היתה מלחמת 

ושם החלה בארה של מרים לנבוע בזכות  ,עמלק
ושם  ,א' בסיון הגיעו למדבר סינימרים הנביאה. ב

  שרו עליהם ענני הכבוד בזכות אהרן הכהן. 
�  

ביום הראשון להגיעם אל המדבר, נחו מעמל הדרך. 
בכל חמשת הימים עד קבלת התורה, עלה משה להר 
סיני והביא לעם את דברי ה'. היום השני נקרא "היום 

ִוְהִייֶתם ִלי המיוחס", מפני שבו נאמר לעם ישראל "
". בשלישי נאמרה להם מצוות ָהַעִּמים־ֻגָּלה ִמָּכלְס 

הגבלה וברביעי פרשו בטהרה. בד' בסיון החלו 
שלושת ימי הגבלה, ונחלקו חז"ל אם ניתנה התורה 
בו' בסיון או שהוסיף משה יום מדעתו והתורה ניתנה 
ביום הרביעי בז' בסיון, אך לכל הדעות ניתנה התורה 

  לעם ישראל בשבת קודש. 
�  

רתו יום קבלת התורה, עלה משה רבנו להר למח
ארבעים יום עד י"ז בתמוז. באותו יום  וסיני ושהה ב

עשו את עגל הזהב ומשה רבנו ירד ושיבר את 
הלוחות והעניש את החוטאים. בי"ח בתמוז עלה 
משה שוב עם הלוחות השניות שעשה, ושהה עד 
כ"ח באב, ובכ"ט בו עלה שוב ושהה עד יום 

  ה' סלחתי כדבריך.  הכיפורים ויאמר

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ
 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  

  
ֲ�לֹותת ַח ַא  ְמנוּ  ַהּמַ ּנִ ַ�ץ ְפִטיםוֹ ׁשּ בַּ  ׁשֶ ּיָ ָרֵאל ַ�ל ְלַהֲ�ִמיד ְתרוֹ יִ  ׁשֶ  ַאךְ ", ַצעבָ  ׁשְֹנֵאי" תלַ ֲ� ַמ  ָהְיָתה, ִיׂשְ

ה ה ָמָצא לֹא ְלַמֲ�ׂשֶ ים ֹמש3ֶ ָאר ִעם ַיַחד, זוֹ  ָלהַמֲ�  ןכֵּ ׁשֶ , ֵאּלוּ כָּ  ֲאָנׁשִ ֲ�לֹות ׁשְ ָנה ַהּמַ ּמָ דֹוָלה, ְתרוֹ יִ  ׁשֶ  ּגְ
יֹוֵתר ּוְנִדיָרהִהיא  ּה  הָהיָ  גֵה וֹ נ. ּבְ ל ַרּבָ ַלִים ׁשֶ י, ְירּוׁשָ יםיֹוֵסף  ַרּבִ ֶדֶרךְ  לֹוַמר זֹוֶנְנֶפְלד ַחּיִ י, תחוּ צַ  ּבְ  ּכִ

נוּ  ְזַמּנֵ ר, ּבִ ֶאְפׁשָ ִביל ִלְמצֹא ׁשֶ ׁשְ ַצע ּבִ ֶסף ּבֶ ר, ַהּכֹל ֶאת ּכֶ ם ִלְמֹצא ֶאְפׁשָ ִביל ַצעבֶ  ְנֵאיוֹ שׂ  ּגַ ׁשְ ַצע ּבִ  ּבֶ
ֶסף ַצע ֵנאׂשוֹ  ָהָיה ַ�ְצמוֹ  הּוא... ּכֶ ָממֹונוֹ  ְוַוְתָרן ּבֶ ֹאֶפן ּבְ ְרׁשוּ  ַ�ד, ִנְפָלא ּבְ ּדָ ְבֵרי ֶאת ָ�ָליו ׁשֶ  נוּ ַרבֵּ  ּדִ

דֹוׁש  ּלֹא ַהּקָ ה ֵמָהעֹוָלם ֶנֱהָנה ׁשֶ ע ֲאִפּלוּ  ַהּזֶ ֶאְצּבַ ה ּבְ ֲחרּותוֹ  יִמיֵמ  עֹוד .ְקַטּנָ יַבת ּבַ יׁשִ ּבּוְרג ּבִ ֶרׁשְ  היָ ָה , ּפְ
ה ּנֶ ת ַ�ל ַהְממ- ּקַ ָסִפים ֲחל- ין תֹכלֶ יְ  עּוֵטיְמ לִ  ַהּכְ חּוִרים ּבֵ ִיים לַק ְת נִ , ַהּבַ ְקׁשָ ָהָיה ּבִ ׁשֶ יַ�  ּכְ ים יְלַרבִּ  ַמּגִ  ַחּיִ
ֵני, זֹוֶנְנֶפְלד ָהָיה ִמּפְ ל ְמָסֵרב ׁשֶ ה ְלַקּבֵ ּפָ ל ִמּק- אי ָמָצא. ְצָדָקה ׁשֶ ּבַ ְחּבּוָלה ַהּגַ עֹות ֶאת ּתֹוֵחב היָ ָה וְ , ּתַ  ַהּמָ

ל ְמִעילוֹ  ְלִכיס ים יַרבִּ  ׁשֶ ִלי ַחּיִ חּוׁש  ִמּבְ ּיָ ךְ ־ְוַאַחר, ךְ כָ בְּ  ׁשֶ ֵאין לוֹ  זּמֵ ַר ְמ  ָהָיה ּכָ  ַ�ל ְלַהְכִריז ִלְטרַֹח  לוֹ  ׁשֶ
כֹוֵלל ָהָיה ִמְנָהג .ֲאֵבָדה תבַ ׁשָ ֲה  ן ְלָכל ְלַהְקִציב", ַהֹחמֹות ׁשְֹמֵרי" ּבְ ִ  ַהּכֹוֵלל־ּבֶ ׂשּ נוֹ  ֶאת יאַהּמַ ּתוֹ  אוֹ  ּבְ , ּבִ

ל ָסךְ  נוֹ . ָזָהב ַנּפֹוְליֹון ָרהֲ�ׂשָ  ׁשֶ ּבְ ׁשֶ י ּכְ יַ�  ֵמִאיר ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ר ַכחׁשָ , ְרקוֹ ִפ לְ  ִהּגִ ְזּבָ ים יְלַרבִּ  ְלַהֲ�ִביר ַהּגִ  ַחּיִ
כּום ֶאת בּוַ�  ַהּסְ ַתק. ַהּקָ ים יַרבִּ  ׁשָ ְגבּוַרת ַחּיִ ּלֹא גוֹ ָה נְ ִמ  ַלְמרֹות ַהְלָואֹות ִלּטֹל ץלַ ֱא נֶ וְ  ׁש ֶפ נֶ  ּבִ ק ׁשֶ ּקֵ  ְלִהְזּדַ

בֶֹקר. ִרּיֹותבְּ לַ  ה יֹום ּבְ ּפָ ר ,ַהח- ר ִנְזּכַ ְזּבָ י ַ�ל ַהּגִ ג ּכִ ּלֵ ְוָקא ּדִ ַלח ָרץֲ� ַהנַּ  ָהַרב ַ�ל ּדַ ַ ַה  ֶאת ְוׁשָ  ִעם ׁש ּמָ ׁשּ
ֶרת ֵצרּוף, יםנִ יוֹ לְ וֹ ּפ נַּ ַה  ֲ�ׂשֶ ְבֵרי ּבְ לּות ּדִ ְדֵהָמתוֹ . ּוְסִליָחה ִהְתַנּצְ ל ּתַ ַ  ׁשֶ דֹוָלה ָהְיָתה ׁש ּמָ ַהׁשּ ר, ּגְ ֲאׁשֶ י ּכַ  ַרּבִ

ים ֶסף ֶאת תָלַקַח  בֵסַר  ַחּיִ ֵאיָנם ְוָטַ�ן ַהּכֶ ִכים ׁשֶ ּיָ ָפָניו ינוֹ ִח בְ ַה בְּ . לוֹ  ׁשַ ֵמהֹות ּבְ ל ַהּתְ ַ  ׁשֶ יר, ׁש ּמָ ַהׁשּ : ִהְסּבִ
הֹוצָ  ַ� ְלַסיֵּ  ְמיֶֹ�ֶדת ָאְמָנם ַהַהְקָצָבה" ּוִאין אֹותּבְ ׂשּ ל ַהּנִ  ִהיא נֹותּקָ ַהּתַ  ְלִפי אּוָלם, תֹכלֶ יְ  עּוֵטיְמ  ׁשֶ

ה ְלהֹוָצאֹות ַרק ְמיֶֹ�ֶדת ּנָ ָבר ַההֹוָצאֹות ֶאת ַוֲאִני, ַהֲחת- ֲה , הֹוֵצאִתי ּכְ ה ֵריׁשֶ ּפָ ָבר עֹוֶמֶדת ַהח- ם ּכְ , ְלִהְתַקּיֵ
י ִאם ְוַגם ַ�ל נֹוַתְרּתִ נֹותַת בְּ  ֵאין, חֹוב־ּבַ יר ִעיףָס  ַהּכֹוֵלל ּקָ ּתִ ". ַהְלָואֹות ּלּוקִס  ְלצֶֹרךְ  ַהְקָצָבה ְנִטיַלת ַהּמַ
י רִס  ילוֹ בְּ  הׁשֶ מ ַרּבִ ַ�ם, ָ�ָליו ּפֵ ּפַ י לוֹ ר ַמ ָא  ׁשֶ י ןַמ ְר וֶּ ַר בְּ  ַרחזֶ  ַרּבִ ד רכֹּ ׂשְ לִ  ָזקּוק הּוא ּכִ ַאַחת ְמַלּמֵ  ּבְ

בֹות י, ַהּמֹוׁשָ ים ְוַרּבִ ֹחֶדׁש  ַנּפֹוְליֹון ינֵ ׁשְ  לוֹ  ָלֵתת ִהְבִטיַח  ַחּיִ ָרִטי יסוֹ כִּ ִמ  ָנַתן אֹוָתם, ּבַ   .ַהּפְ
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ַצע ׂשֹוֵנא י ָהָיה ּבֶ ים ַרּבִ ַ�ל ְטׁש ְנַק ִמּמ-  רֵפ סוֹ  ַחּיִ ים ַמֲחֶנה" ּבַ ֶרם ַ�ד", ַחּיִ ּטֶ  ִעיר ְנַקְטׁש ִמּמ-  ֵצאתוֹ  ׁשֶ
ס, תוֹ נוּ בָּ ַר  ּנֵ ֵני ֶאת ּכִ ה ּבְ ִהּלָ לּוי: "ָלֶהם ְוָאַמר ַהּקְ עֹוָלם, ָלֶכם ְוָידּוַ�  ּגָ ּמֵ י לֹא ׁשֶ , הָמ וּ אְמ  ְצִמיְלַ�  ָנַטְלּתִ

יִתי לֹא ְוַגם ִניתלָ  ִהְרׁשֵ ם ִלּטֹל ַרּבָ ָנה ִמּכֶ ִהי ַמּתָ ְלׁשֶ י לֹא. ּכָ רּוָטה ֲאִפּלוּ  ָנַטְלּתִ  ִסּדּור רכַ ׂשְ בִּ  ַאַחת ּפְ
ּטִ  ֲ�בּור ָלהּטָ בַּ  רכַ ׂשְ בִּ  אוֹ , ַוֲחִליָצה יןּגִ ִסיַקת ּבַ יֵני ּפְ ָואֹות, ּתֹוָרה ּדִ רֹות ַהׁשְ יעוּ  ֵאּלוּ  ִמיםְסכוּ . "ּוְפׁשָ  ִהּגִ

ּבֹון דֹול ְלֶחׁשְ ךְ  ּגָ ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ָ ּכֹות ַהׁשּ ֶהן ָהֲאר- ׁש  ּבָ ּמֵ נּות ׁשִ ַרּבָ ַנת ֵליָהנֹות בֵסַר  הּוא ַאךְ , ּבָ ּתְ  רׂשָ בָּ  ִמּמַ
נֹות ֶאת ְוַאף, ָוָדם ּתָ ָהיוּ  ַהּמַ ים, םַלּנֹוְתִני םיָר זִ ֲח ַמ  היָ ָה , רַא וֹ דּ בַּ  ֵאָליו ׁשֹוְלִחים ׁשֶ  ָצִריךְ  ָהָיה ּוְלִעּתִ

ם ּלֵ לֹוַח  הֹוָצאֹות ֶאת יסוֹ כִּ ִמ  ְלׁשַ ׁשְ ֵדי ַהּמִ ב ֶאת ֹותִלְפדּ  ּכְ ְכּתָ   . ְלׁשֹוְלחוֹ  ּוְלַהֲחִזירוֹ  ַהּמִ
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י ִריְנַוְלד ֵסףיוֹ  ַרּבִ ַ�ל ּגְ אאִמּפָ " יֹוֵסף ְיִחי" ּבַ ַ�ם בׁשַ יָ , ּפָ בֹוֵרר ּפַ ר ָיִחיד ּכְ ֵ  ימֹונִ ָמ  ִסְכסּוךְ בְּ  ֲהדּוִרים ְוִיׁשּ
ע  ּלַ ִהְתּגַ יןׁשֶ ֵני ּבֵ ִלים ַאֲחֵרי. ְצָדִדים ׁשְ ִהׁשְ ִדיַקת ֶאת ׁשֶ ין יְלַבֲ�לֵ  ְוהֹוִדיַ�  ָהִעְנָין ּבְ יָנם ַסקּפְ  ֶאת ַהּדִ , ּדִ

לוּ  ִנים ֲ�ֵליֶהם ִקּבְ ּיְ ְתּדַ ַסק ֶאת ַהּמִ ין ּפְ ֵלב ַהּדִ ֵלם ּבְ יחוּ  ׁשָ תֹוַרת תוֹ יּ ּפִ ְס כַּ  ַהְמָחאֹות ְלָפָניו ְוִהּנִ ֵמי ּבְ  ּדְ
הּוא ַלְמרֹות, קָס ּפְ  ׁש  לֹא ׁשֶ ּקֵ ָלל זֹאת ּבִ יט. ּכְ ִהּבִ ׁשֶ י ּכְ ַהְמָחאֹות ָהַרּבִ כּוִמים ֶאת ְוָרָאה ּבַ  יםבִ קוּ נְּ ַה  ַהּסְ

ֶהם ׁש , ּבָ ּקֵ ָלם םֵמֶה  ּבִ ֲחָזָרה ִלּטְ ה ָקָטן ְסכּום םֵמֶה  ְוָנַטל ּבַ ַהְרּבֵ ָבר. ּבְ ִנים ֶאת ֹאדְמ  ִהְפִליא ַהּדָ ּיְ ְתּדַ , ַהּמִ
ן ּכֵ ָסֵרב ָאָדם ִלְראֹות ִמיֵמיֶהם ינוּ כִּ ְס ִה  לֹא ׁשֶ ּמְ ל ׁשֶ ָאֶמִריָקה ּוִבְפָרט, ָמעֹות ְלַקּבֵ ְגָדה יתִר ְמ ָח ַה  ּבְ ּסָ  ׁשֶ

רֹק ַלּדֹוָלר ַ�ם ֵאַרע. ַהּיָ ִזְקנּותוֹ  ּפַ ַדק, ּבְ ּבָ ר ְלאֹור ֶהָחֵמץ ֶאת ׁשֶ ׁש  תוֹ ׁשָ לְ ח-  בֶק ְוֵ�  ַהּנֵ ּקֵ נֵ  ֵמֶאָחד ּבִ  יִמּבְ
יתוֹ  יךְ  ּבֵ יַ� . ִדיָקהבְּ בַּ  ְלַהְמׁשִ ִהּגִ ׁשֶ הַה  ּכְ ם ְלֶחֶדר ּלָ ּיָ ָהיוּ  ֵגָרהְמ בִּ  ִנְתַקל, ְמס- ּה  ִחיםנָּ מ-  ׁשֶ ְלַבד ָמעֹות ּבָ , ּבִ

ַאל י ֶאת ְוׁשָ ּה  ִלְבּדֹק ָצִריךְ  ִאם ָהַרּבִ ֵני, ּבָ אּוַלי ִמּפְ ֵאין ָמקֹום הּוא ׁשֶ  ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ָחֵמץ ּבוֹ  יִסיםַמְכנִ  ׁשֶ
ִדיָקה י ַאךְ , ּבְ יב ָהַרּבִ ד לוֹ  ֵהׁשִ מֹון ֲהלֹא: "ִמּיָ רּוַ�  ֶהָחֵמץ הּוא ַהּמָ יֹוֵתר ַהּגָ   "...ּבְ

�  
י ים ַרּבִ ִריְסק ַחּיִ ַצע ׂשֹוֵנא ָהָיה ִמּבְ ְפָלג ּבֶ ְעּתוֹ  ַ�ל ְמדוֹ ָ�  ִמּיֹום מ-  ַתןנָ  רזַּ ּפִ  םיֵּ ִק  זֹאת ִעם ְוַיַחד, ּדַ

יַ  ֶאְביֹוִניםלָ  ַ�ם. ְנִדיָבה ּוְבֶנֶפׁש  ְרָחָבה דּבְ ר ּפַ י, ִסּפֵ ּלֹא ָחׁש  לֹא ֵמעֹוָלם ּכִ נֹוַח  ׁשֶ מוֹ , ּבְ  ּוָאיוִנׂשּ  רְלַאַח  ּכְ
ר ֲאׁשֶ ל ּכַ דֹול ְסכּום ִעם ֲ�ׂשֹותלַּ  הַמ  ָיַדע ְולֹא תוֹ יָ נְ ד- נְ בִּ  לבָּ ר-  ֶאֶלף ִקּבֵ ֶזה ּגָ ּכָ ּנוֹ  אּוָלם. ׁשֶ ׁשֶ י לוֹ  ַדעּכְ  ּכִ
י חֹוְתנוֹ  יָראׁשַ  ְרָפֵאל ַרּבִ יתְר ַמ  ֶאת ָלָוה, ּפִ כּום ּבִ  יֵר ְט ׁשִ  ַ�ל לוֹ  ְוָחַתם יְנְסקִמ  ייֵר ֵמֲ�ׁשֵ  ֶאָחד לצֶ ֵא  ַהּסְ

ד ַרעּפָ , חֹוב ל חֹובוֹ  ֶאת ִמּיָ ָאר ְוֶאת חֹוְתנוֹ  ׁשֶ ְ ק ַהׁשּ ים ֲחָכִמים ְלַתְלִמיֵדי ִחּלֵ ר. ֲ�ִנּיִ י ִסּפֵ  ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ
י, ַאְבַרְמְסִקי ב ּכִ ַ�ם ָיׁשַ י לצֶ ֵא  ּפַ ים ַרּבִ ֵני ִנְכְנסוּ  תוֹ חוּ כְ נוֹ בְ וּ  ַחּיִ יִרים ׁשְ ִריְסק ֲ�ׁשִ  ַרבלָ  ּוָמְסרוּ  ִמּבְ

ֶסף ְסכּום ִעם ֲחתּוָמה ַמֲ�ָטָפה דֹול ּכֶ ׁש  ְלַאַחר, ּגָ ּמֵ ִ ׁשּ ר ֶאְצָלם ׁשֶ ְמַסּדֵ ין ּכִ ָלם. ִקּדּוׁשִ י ִקּבְ יםַח  ַרּבִ  ּיִ
ִנים ּוְבֵסֶבר בֹודכָ בְּ  ׁש  ָהגּון ָ�ִני ִנְכַנס ּוֵביְנַתִים, ָיפֹות ּפָ י ָנַטל. ְנָדָבה ְלַבּקֵ ים ַרּבִ ֲ�ָטָפה ֶאת ַחּיִ  ַהּמַ
יִרים אֹוָתם ּוִבְפֵני, הָמ תוּ ֲח ַה  ִלי, ֶהָ�ִני ייֵד לִ  אֹוָתּה  רַס ָמ  ֲ�ׁשִ יֵּ  ִמּבְ ה ֲאִפּלוּ  עַד ׁשֶ ּמָ ֶסף ּכַ   . םׁשָ  ִנְמָצא ּכֶ
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י ַ�  ַרּבִ ַ�  צּוַרת ָיַדע ְולֹא ַצעבֶ  ׂשֹוֵנא ָהָיה ָנאְט ִמּקוֹ  ְיהֹוׁש- ָחד ַאְרָנק לוֹ  ָהָיה לֹא ּוֵמעֹוָלם, ַמְטּבֵ  ְמי-

ל ֶאת. ְלָמעֹות ִנית ָמַסר וֹ ּת ְר ּכ- ׂשְ ַמ  ּכָ ָהָיה ְוִלְפָ�ִמים ָלַרּבָ ׁשֶ ַט  ְלָפָניו חנָּ מ-  ּכְ ֶסף רׁשְ עֹודוֹ  ּכֶ  ּוַ� קׁשָ  ּבְ
ק ֶאת ּבוֹ  ְוכֹוֵרךְ  נֹוְטלוֹ  היָ ָה , ִלּמּודוֹ בְּ  ּבָ ֵדי ַהּטַ ֵ ְלַ�  ּכְ ִלי ,ןׁשּ י ְלַהְבִחין ִמּבְ ַט  ּכִ ֶסף רׁשְ ָידוֹ  ּכֶ ל. ּבְ ִהְתַקּבֵ ׁשֶ  ּכְ
ה יַרבִּ  נוֹ בְּ  ת ְלַרב ְנָחסיּפִ  ֹמש3ֶ ְקִהּלַ ָנה, יטִק יְס וִ  ּבִ י ּפָ ַ�  ַרּבִ ה ְיהֹוׁש- ׁשָ ַבּקָ י ּבְ  ַ� רֹ גְ לִ  ָנאְט קוֹ  לַה ְק  ְלָראׁשֵ
ֵני, וֹ ּת ְר ּכ- ׂשְ ּמַ ִמ  ַ�ד ִמּפְ ו ׁשֶ ו ְלָחנוֹ ׁש-  ַ�ל ָסמּוךְ  נוֹ בְּ  ָהָיה ַ�ְכׁשָ   . יוָת אוֹ צָ הוֹ  נוּ ּטְ ַק ְת ִה  ְוַ�ְכׁשָ

  
  

ה" מוֹ  ִנְקָרא ָלּמָ ֵני? ֶיֶתר ׁשְ יִּ  ִמּפְ ָר  רּתֵ ׁשֶ הּפָ ּתֹוָרה ַאַחת ׁשָ ה', ּבַ ָר  ֶאת ַרק לֹא ַוֲהֵרי. (רש"י)" 'ֶתֱחֶזה ְוַאּתָ ה' תׁשַ ּפָ א, ְתרוֹ יִ  ָאַמר 'הֶתֱחזֶ  ְוַאּתָ ם ֶאּלָ ּבֹ  לבֹ נָ ' ּגַ   ?'לּתִ
א ל ֶאּלָ ּקַ ָבר ׁשֶ לַֹח  ַהּדָ ּקֶֹרת יּצֵ ִח  ִלׁשְ ָכל עֹותִמְגָר  ְוִלְמצֹא ּבִ ָבר ּבְ ָר  אּוָלם, ּדָ ה' תׁשַ ּפָ ֵני ִהיא ֲחׁשּוָבה 'ֶתֱחֶזה ְוַאּתָ  ) חידושי הרי"מ(... ּה ּבָ ׁשֶ  ַהּטֹוָבה ָהֵ ָצה ִמּפְ

  
ָה  ֶאָחד בַר  ב ָיהׁשֶ ין־ַ ל יֹוׁשֵ ֵני ַ ל ָאהּוב היָ ָה , ִמּדִ  ּבְ
לוּ  תוֹ ּלָ ִה ְק  ָכל ֵ ת ְמֹצא ְוֶנֱהִנים  ָהיוּ  ְוַהּלָ ִנְכָנִסים ֵאָליו ּבְ

ִמים.  ּכָ ַ םְלַהֲאִזין ִלְדָבָריו ַהְמח( אוּ  ּפַ ם יִ נַ ׁשְ  ֵאָליו ּבָ
ֵבי ָהִעיר ִמּתוֹ  ַפלׁשְ ּנָ יֵניֶהם ׁשֶ  ַרבְוָה , ימֹונִ ָמ  ִסְכסּוְך  ּבֵ
ַסק ירִה , ֵמָאז. םֶה ֵמ  ֶאָחד ְלטֹוַבת ּפָ ַ ל ּדִ ין־ּבַ ִני ַהּדִ ֵ  ַהׁשּ

ָצא ּיָ ב ׁשֶ יתוֹ  ַרְגָליו ֶאת יןּדִ ּבַ  ַחּיָ ל ִמּבֵ ּוָפַסק  ָהַרב ׁשֶ
ְהיוֹ  יתֹו. ִמּלִ ֵאי ּבֵ : ֵלב־רַמ ּבְ  ְוָאַמר ָכְך ְל  ֵלב ָהַרב םׂשָ ת ִמּבָ

ת" ָפָרׁשַ י, ֶנֱאַמר ְתרוֹ יִ  ּבְ ָבר ָלֶהם ִיְהֶיה־'ּכִ א ּדָ . י'ֵאַל  ּבָ
ָבר מּוּהַ  ְוַהּדָ ה, ּתָ יםּבְ  ִהְתִחיל ָלּמָ ם ַרּבִ ָיִחיד ְוִסּיֵ א? ּבְ  ֶאּלָ

ו ַ ְכׁשָ ֵרר ׁשֶ ָבר ִלי ִהְתּבָ ה. ַהּדָ ִחּלָ ִאים ּתְ ןיִ נַ ׁשְ  ּבָ ּיֵ , ם ְלִהְתּדַ
ן ַאְך  יַ   ְלַאַחר ִמּכֵ ָכה ֶזה ַרק, ֶאָחד ַרק ַמּגִ ּזָ   "...יןּדִ ּבַ  ׁשֶ

  

  

  
סּוק ַ ל י" ַהּפָ ֵקל ָסקֹול־ּכִ ֶרה ָיֹרה־אוֹ  ִיּסָ  ְמָפֵרׁש ", ִיּיָ

ִ ַר  הּוא י"ׁשּ ָלָכה ׁשֹוןְל  ׁשֶ מוֹ  ַהׁשְ יַרת" םיָּ ַב  ָיָרה" ּכְ ׁשִ  ּבְ
ּלַ  ׁשַ אן, חּבְ ּמּוׁש  ּוִמּכָ ִ ֹ ּבַ  ַהׁשּ ָלַכת ָיָרה ֶרׁש ׁשּ ֵל  ְלַהׁשְ  יּכְ

מוֹ , ִמְלָחָמה ֱאַמר ּכְ ּנֶ דַוּתִ : "לאוּ ׁשָ ּבְ  ׁשֶ ְלָחָמה ְכּבַ  ַהּמִ
אּול־ַ ל הוּ  ׁשָ ְמָצא( ת ַהּמֹוִרים ַוּיִ ׁשֶ ּקָ ֶחל ּבַ  ַוּיָ
ֶֹרׁש ". ַהּיֹוִרים־ִמן ם נֹוַצר ָיָרה ֵמַהׁשּ הּוא ה'ֶר וֹ 'יּ ַה  ּגַ  ׁשֶ

ם ׁשֶ ְקָרא ָהִראׁשֹון ַהּגֶ ּנִ ם ׁשֶ ֵסֶפר ה''מֹוֶר  ּגַ , יֹוֵאל ּבְ
לֹש# הוּ וּ ׁש ָר ּדְ  ל"ַוֲחזַ  ׁשָ ָרִכים ּבְ  הֹוָרָאה ׁשֹוןִמּלְ : ּדְ

הּוא ִרּיֹות ֶאת הֶר מוֹ  ׁשֶ ַח  ַהּבְ ּגֹות ֶאת ְלַטּיֵ  ּוְלַהְכִניס ַהּגַ
רֹות ֶאת ְיָתה ַהּפֵ  ָהֶאֶרץ ֶאת הֶו ְר ּמַ ׁשֶ  ְרָוָיה ׁשֹוןִמּלְ , ַהּבַ

ה ם היֹוֶר  ׁשֹוןּוִמּלְ , ָמָטרְל  ַהְמַצּפָ ׁשֶ ַהּגֶ ָלְך  ׁשֶ ׁשְ  ִמן מ(
 ָ ּיוֹ  ֵחץּכַ  םיִ ַמ ַהׁשּ ַזַ ף ְולֹא ַנַחתּבְ  דֵר ׁשֶ  ֶ ְזָרא־ןּבְ ָהִא . ּבְ

ּיוֹ  ַהּיֹוֶרה ֶאת ְמָפֵרׁש  ת דֵר ׁשֶ ְתִחּלַ ָנה ּבִ ָ ֵני, ַהׁשּ  ִמּפְ
הּוא ָנה ַ ל המֹוֶר  ׁשֶ יֹוֵתר ָנפֹוץ. ּוְגׁשּוָמה טֹוָבה ׁשָ  ּבְ

ּמּוׁש  ִ ֹ ּבַ  ַהׁשּ ָמעּותּבְ  ָיָרה ֶרׁש ׁשּ ל ַמׁשְ דֹוֶמה הֹוָרָאה ׁשֶ . ּבְ
הּוא, הַהּיֹוָר  םגַּ ָלֶזה הּוא  ּול ִסיר ׁשֶ ׁשּ   .  ל"ֲחזַ  ׁשֹוןְל ּבִ  ּבִ

  
ן ִמְדָין�  
ֹו ֹכֵה ע ִיְתר� ַמ� ׁשְ  (יח, א) ַוּיִ

ַבת ע ּתֵ ַמ� ׁשְ ִים ַוּיִ ֵגְרׁשַ ל יוָת אוֹ ָק ְת ּפַ ְר ַה ְל  זּמֵ ְלַר , ּבְ  ׁשֶ
ַאַח  ְתרוֹ יִ  ׁש  רׁשֶ ּקֵ ּבִ , ָזָרה ָהֲ בֹוָדה ֶאת ְוָ ַזב ָהֱאֶמת ׁשֶ
ֲ ָמדוֹ ִמ  הוּ וּ ׁש ְר גֵּ  ֲאִפּלוּ  ַ ד ּמַ ּו ׁש ְר גֵּ  יםִת חוּ ּפְ  רֹוִעים ׁשֶ

נֹוָתיו ֶאת יחוּ  ְולֹא ּבְ קֹות אֹוָתן ִהּנִ   )מראה יעקב(. אָנןצֹ  ְלַהׁשְ
�  

ַבת ֹוָרהּת ּבַ  ֵיׁש  ַמִיםֲ  ּפַ  ע ּתֵ ַמ� ׁשְ ַטַ ם ַוּיִ ִים ּבְ ְרׁשַ  ַאַחת, ּגֵ
אן סּוק ְוַאַחת ּכָ ּפָ ע" ּבַ ַמ� ׁשְ ַנֲ ִני ַוּיִ ", ֲ ָרד ְך ֶל ֶמ  ַהּכְ

ּלֹא ל"ֲחזַ  םׁשָ  ְוָאְמרוּ  ַנֲ ִני ׁשֶ א ָהָיה ּכְ י, ֲ ָמֵלִק  ֶאּלָ
א ה ֶאּלָ ּנָ ִ ׁשּ אן ֵיׁש  זֶמ ְוֶר . ְלבּוׁשוֹ  ֶאת ׁשֶ י, ּכָ ּמִ  ׁשֶ

ׁש  ַבּקֵ ּמְ ֵצל ׁשֶ  רוֹ ְת יִ ּכְ  ַלֲ ׂשֹות ָצִריְך , ֲ ָמֵלק ַצתֵמֲ   ְלִהּנָ
א ּבָ ה ׁשֶ ִלְנֹסַ   ְוָצִריְך , לוֹ ֶאְצ  ריֵּ גַּ ְלִהְת  נוּ ַרּבֵ  ְלֹמש#ֶ

יֵקיְל  ם  ֱאֶמת ַצּדִ ֵבק ּבָ ֵביתוֹ  תֶב ׁשֶ ָל  ְולֹאְלִהּדָ   )יצב אברהם( .ּבְ
�  

ה � ן ֹמׁשֶ ֱאָכל־ֶל�ֶחם ִעם־ֹחֵת�   )יח, יב( ֶלֽ

ַבת ַטַ ם ֶל�ֶחם ּתֵ י, ִבירּתְ  ּבְ ה אֹוָתּה  ּכִ ּדָ  ָהְיָתה ְס (
ת ּדַ ִריתַה  ְס ( ל  ּבְ ַתב ִפיּכְ , ריֵּ גַּ ִהְת ׁשֶ  ְתרוֹ יִ ׁשֶ ּכָ  ׁשֶ
ִרית אֹוִתּיֹות ִהיא ִבירּתְ  ְוֵתַבת, ן"ָהַרְמּבַ    )פני יוסף(. ּבְ

�  

ם ר ֶאל־ָהָ%$ ה ִמן־ָהָה� � &ֶרד ֹמׁשֶ   )יט, יד( ַוּיֵ

ַחג ב(  ּבְ ָ י בׁשַ יָ , עֹותַהׁשּ ֵבית ילוֹ ְר ֶ  ֵמ  רֵפ וֹ ס עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ  ּבְ
ְדָרׁש  ַלת ְוָ ַסק ַהּמִ ַקּבָ  ָאַמר יוּוִבְדָבָר , ַהּתֹוָרה ּבְ

 יֵט וּ ׁש ְפ ִל  יוָת גוֹ ֵר ְד ּמַ ִמ  ָלֶרֶדת ָצִריְך  ָהָיה נוּ ַרּבֵ  הׁשֶ ּמ ׁשֶ 
ְלִמיִדים ַאַחד הַנֲ נָ . םָהָ   ָבר ְוָאַמר ַהּתַ ַהּדָ ז ׁשֶ ּמָ  ְמר(

א ִמיםָ  ּטְ ּבַ  ְרּגָ בֹות ִבירּתְ  ּדַ ּתֵ ּבַ ה ׁשֶ � &ֶרד ֹמׁשֶ ז, ַוּיֵ  ְלַרּמֵ
ַבר ָ ׁשּ  ָהַרב סּלֵ ְוִק ַראת ָהָ ם, ְוָיַרד ִלְק  גֹוָתיוֵר ְד ַמ  ֶאת ׁשֶ

ְלִמיד.  ָהֶרֶמז ֶאת ָאַמר ַהּתַ ֶאה ׁשֶ   )רבי שמעון חסידא(ַהּנָ

ׁש  ְדּגָ  מ(
 

 חּלָ מ( ְמ 
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