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ר ָ�ְרָלתוֹ  ׂשַ ִמיִני ִיּמֹול ּבְ ְ   )יב, ג( ּוַבּיֹום ַהׁשּ

י ַ�ם ָ�ַרךְ  ִמּוֹולֹוִז'ין ַזְלָמן ַרּבִ ת ּפַ ּדַ ִרית ְס�� ָנה ִסּיּוָמּה  ְוִלְקַראת, ִלְבנוֹ  ּבְ  ֵאָליו ּפָ
ירוְ  ַהּסֹוֲ�ִדים דַח ַא  ְנָהג ֶאת לוֹ  ִהְזּכִ ַ�ל, ַהּמִ ּבַ ִרית ׁשֶ  ַהּסֹוֲ�ִדים ֶאל הּפֹונֶ  ַהּבְ

ׁש  ּלֹא םֵמֶה  ּוְמַבּקֵ ידוּ  ׁשֶ םִע  ָנַהג לֹא ִאם ָ�ָליו ַיְקּפִ ִפי ּמָ בֹוָדם ּכְ ָנה. ָהָראּוי ּכְ  ּפָ
י ֱאָסִפים ֶאל ַזְלָמן ַרּבִ ֶכם רַח יִ  ָנא ַאל: "ְוָאַמר ַהּנֶ  ְלָהִכין יִד יָ בְּ  ָ�ָלה לֹא ִאם ַאּפְ

ה ִלְפֵניֶכם ּדָ בֹוְדֶכם ְלִפיה אּויָ ָהְר  ְס�� הּות ִלי ָהְיָתה לֹא ןכֵּ ׁשֶ , ּכְ ֶקתְס ַמ  ׁשְ  ּפֶ
ִרית ֶאל ְלִהְתּכֹוֵנן א ַהּבְ מֹוָנה ַרק ֶאּלָ ֲהֵרי, ָיִמים ׁשְ ת ֶנֱאַמר ׁשֶ ָפָרׁשַ ְזִריַ�  ּבְ  ּתַ

ִמיִני 'ּוַבּיֹום ְ ר ִיּמֹול ַהׁשּ ׂשַ ְרצֹות אּוָלם. 'ָ�ְרָלתוֹ  ּבְ ם ּבִ ֵ ן ַהׁשּ ָבר ֶאת ֲאַתּקֵ  ַהּדָ
ְמַחת ׂשִ ֲהֵרי, יַא צָ ֱא צֶ  יֵא וּ ׂשּ נִ  ּבְ ּנֹוְתִנים ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ׁשֶ הכַּ לַ  ׁשֶ  רׂשָ ָ�  יםנֵ ׁשְ  ּלָ
ים הּות ֵאפֹוא ִלי ְוִתְהֶיה, ֳחָדׁשִ ל ׁשְ ָנה ׁשֶ ה ְלָהִכין ָמהלֵ ׁשְ  ׁשָ ּדָ   "...ְראּוָיה ְס��

�  

י ְמׁשוֹ  ַרּבִ ל ּה בָּ ַר , יִק ְס נְ לַ וֹ ּפ  ַאֲהרֹן ןׁשִ  ַההֹוָרָאה מֹוֵרי ֵלידוֹ ִמגְּ  היָ ָה , יקלִ ּפְ ֶט  ׁשֶ
ַלִים ירּוׁשָ ָ�ֶליָה  ְלַאַחר ,ּבִ ר ֵאֶליָה  ׁשֶ נּות ְוִהְתַ�ּטֵ ַרּבָ כּוַנת ּבְ ָרֵאל' ית'בֵּ  ׁשְ  ִיׂשְ

ּגֹוָלה תוֹ לָּ ִה ְק בִּ  ָהָיה ִמְנָהג. ֲ�ִטיָרהַהּמַ  ּבַ בַּ , ׁשֶ ַ ׁשֶ תׁשּ  ַרב ִמּנּוי רְלַאַח  ָהִראׁשֹוָנה ּבָ
ָהל היָ ָה , ָחָדׁש  ּלוֹ  ַהּקָ ֵליל ָהַרב ֶאת הוֶּ לַ ְמ  ּכ� ת ּבְ ּבָ ִנּגּון ׁשַ ָחד ּבְ ית ְמי�  תֶס נֶ כְּ ַה  ִמּבֵ

ֵדי ְלֵביתוֹ  דוֹ  ּכְ ָ�ה עֹוְמִדים יוּ ָה וְ , ְלַכּבְ ׁשָ ָהָיה ּבְ ִין ַ�ל ׁש ּדֵ ַק ְמ  ׁשֶ  ְוִנְפָרִדים ַהּיַ
ּנוּ  ת. לֹוםׁשָ לְ  יֶהםְלָבּתֵ  ִמּמֶ ּבָ ַ ׁשּ ל יוֹ וּ נּ ִמ לְ  ָהִראׁשֹוָנה ּבַ י ׁשֶ ְמׁשֹון ַרּבִ , ַאֲהרֹן ׁשִ
ל ָ�ַמד ָהל ּכָ ֵביתוֹ  ַהּקָ ַזג ְלַאַחר ּבְ ּמָ  ִמיַרתֲא בַּ  ְלַהְתִחיל ְוִהְתּכֹוֵנן ַהּכֹוס ֶאת ׁשֶ

ּדּוׁש  ְיָתה דָח ֶא  ֶיֶלד ִנְדַחף ּוְלֶפַתע, ַהּקִ י: "ְוָאַמר ַהּבַ ן ָדהלְ יָ  ִאּמִ , רָקצָ  ְזַמן ִלְפֵני ּבֵ
ְלָחה ְוִהיא ֹאל אֹוִתי ׁשָ ָ ַה  ֶאת םְלַקיֵּ  ֵאיָמַתי, ֶהָחָדׁש  ָהַרב ֶאת ִלׁשְ , 'רָזכָ  םלוֹ 'ׁשּ
ת ַהִאם ּבָ ׁשַ ַ בַּ  אוֹ  זוֹ  ּבְ תׁשּ ָאה ּבָ ְפֵני ַהּבָ ּלִ ִרית ׁשֶ יָלה ּבְ יטוּ  ָהלּקָ בַּ  יםבִּ ַר "? ַהּמִ  ִהּבִ

ֵאָלה ןכֵּ ׁשֶ , ְמבּוָכהבִּ  ֶזה־ַ�ל ֶזה זוֹ ְנִדיָרה  ׁשְ יָ�ה לֹא ֵמעֹוָלם ּכָ  אּוָלם, ְלָאְזָנם ִהּגִ
יב םנָ הוֹ ְמ ִת לְ  ךָ  רמֹ ֱא  ךְ לֵ : "ֲאָתר־ַ�ל ְוָאַמר ָהַרב ֵהׁשִ ִאם, ְלִאּמְ ֵביְתֶכם ֵיׁש  ׁשֶ  ּבְ

לֹום ֶאת ַיֲ�ׂשוּ , ְוַיִין עּוגֹות ָ ְיָלה רָזכָ  ַהׁשּ ינוּ  ְולֹא, ַהּלַ ַ לַ  ַיְמּתִ תׁשּ ָאהַה  ּבָ ". ּבָ
ר, ָיִמיםלְ  י ִסּפֵ ְמׁשֹון ַרּבִ ָבר ֶאת ַאֲהרֹן ׁשִ א ֵאיזוֹ  אוּ ְר וּ  ּבֹואוּ : "ְוָאַמר, ַהּדָ ְעּתָ  ִסּיַ

א ַמּיָ ָ�ה ִלי ָהְיָתה ִדׁשְ ׁשָ י ּבְ ַאְלּתִ ׁשְ ּנִ ֵאָלה ׁשֶ ד ִראׁשֹוָנה ׁשְ  ֵהןְלכַ  יִת לוֹ ֲ�  רְלַאַח  ִמּיָ
נּות ַרּבָ ָהל ְוָכל, ּבָ יןְוִהְמ  ָ�ַמד ַהּקָ י ְלמֹוָצא ּתִ � בַּ  מֹוִפיָ�ה לֹא זוֹ  ָלהֵא ׁשְ . ּפִ  ְלָחןׁשּ

ִסּמָ  ךְ וּ רָ�  לֹום ןִעְניַ בְּ  ָהעֹוֵסק ה"רס ןּבְ ָ ה, רָזכָ  ַהׁשּ אֹותוֹ  ְוִהּנֵ ת ֶ�ֶרב ּבְ ּבָ  ִלְפֵני ׁשַ
ָרה י, ַהַהְכּתָ י ָאַמְרּתִ ִלּבִ יָון ּבְ ּכֵ ּמִ ַחג ׁשֶ ַסח ׁשֶ ֵמׁש  ַהּפֶ נֵּ , ּוָבא ְמַמׁשְ ל ֶאת ןֲאׁשַ  ּכָ

ֵאלֹות מּוָכן ְוֶאְהֶיה, ַסחּפֶ  כֹותלְ ִה  ַ�ל ְמָגִדים' יִר 'ּפְ ַה   כֹותלְ ִה בְּ  האנָ בוֹ ּתָ ׁשֶ  ִלׁשְ
ה. ַסחּפֶ  ִסּמָ  םׁשָ  ְוִהּנֵ ִדיֵני, ד"תמ ןּבְ ַסח ֶ�ֶרב ּבְ ָחל ּפֶ תבְּ  ׁשֶ ּבָ  יִר 'ּפְ ַה  ּכֹוֵתב, ׁשַ

ֶזה ְמָגִדים' ׁשֹון ּבְ ן נֹוַלד 'ִאם, ַהּלָ ֵליל רָזכָ  ּבֵ ת ּבְ ּבָ , ַהּכֹוָכִבים ֵצאת רְלַאַח  ׁשַ
ָהל לוּ  ְוַהּקָ ּלְ ְיָלה ַ�ְרִבית ִהְתּפַ ּלַ ָכר יןִר קוֹ ּדְ  לֹוַמר ֵיׁש , ּבַ ַלְיָלה ַהּזָ ְפֵני ֶזה ּבְ ּלִ  ׁשֶ

ֶלא רבַ ּדְ  ֶזה ְוָהָיה. ָלה'יַהּמִ  ַמִים־ִמן ינִ אוּ ְר ֶה ׁשֶ  ּפֶ ָ   ". ַהׁשּ
�  

י ַכי ַרּבִ ד ׁש יְט בִ כוֹ לֶּ ִמ  ָמְרּדְ ּבֵ ַ�ם ִהְתּכַ ק ׁש ּמֵ ְלׁשַ  ּפַ ַסְנּדָ ְבִרית ּכְ  ַאךְ , ִמיָלה ּבִ
יַ�  ִהּגִ ׁשֶ ֵרר ָהִעיר ֶאל ּכְ י, ִהְתּבָ ִרית ּכִ ָבר ַהּבְ ָמה ּכְ ׁש  ַאֵחר ְוָאָדם ִהְתַקּיְ ּמֵ  ׁשִ

ק ַסְנּדָ א. ּכְ י ִהְתַמּלֵ ַהֲחִסיִדים ַ�ד, ָנֲהרוּ  ּוָפָניו ָחהְמ ׂשִ  ָהַרּבִ אוּ  ׁשֶ ּלְ ֲאלוּ וְ  ִהְתּפַ : ׁשָ
ְמָחה ַמה" ה־ּוְלׂשִ יוְ "? ּזֹה ֹעׂשָ ַמּסֶ  ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ֲהֵרי: "ָאַמר ָהַרּבִ ין תכֶ ּבְ , ִקּדּוׁשִ

ִאם ב ׁשֶ ָאּה  ְולֹא סֱאנַ ְונֶ  ִמְצָוה ַלֲ�ׂשֹות ָאָדם ָחׁשַ ִאּלוּ , ֲ�ׂשָ ָאּה  ּכְ ה. ֲ�ׂשָ ָכל ְוִהּנֵ  ּבְ
ָהָאָדם ִמְצָוה ה ׁשֶ א ׁש ׁשָ ֲח  ֵיׁש , עֹוׂשֶ ּמָ יתוֹ  ִהְתָ�ְרָבה ׁשֶ ּיָ ֲ�ׂשִ ה ּבַ ִנּיָ ְגָמה ּפְ ּפָ  ׁשֶ
ֵ�ֶרךְ  ִאּלוּ  לוֹ  תבֶ ְוֶנְחׁשֶ  ָלָאָדם תֶפ ֶק זְ נִּ ׁשֶ  הוָ צְ ִמ  ַאךְ ה, וָ צְ ַהּמִ  ּבְ ָאּה  ּכְ  ִהיא ֲהֵרי, ֲ�ׂשָ

ֵמ  ְוָלֵכן, םגָ ּפְ  ׁשּום ּוְבִלי ּוְברּוָרה הכָּ זַ  ִכיִתי ֲאִני ַח ׂשָ ּזָ לֵ  הוָ צְ ִמ  םְלַקיֵּ  ׁשֶ ׁשְ   ".מּותּבִ

  
ר ָ�ְרָלתוֹ  ׂשַ ִמיִני ִיּמֹול ּבְ ְ ל"ֲחזַ  - ) יב, ג( ּוַבּיֹום ַהׁשּ

ְרׁשוּ  אן ּדָ ל ִמּכָ ּכָ ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , ָלהיִמ ְל  רׁשֵ ּכָ  ַהּיֹום ׁשֶ
בֹות ַהּתֵ ִמיִניַה  ּוַבּיֹום ׁשֶ ְ רּבְ  ִיּמֹול ׁשּ הבְּ , ׂשַ ִגיַמְטִרּיָ

ל ּכָ    )ריה"ח(. מּולָל  רׁשֵ ּכָ ה יֶ ְה יִ  ַהּיֹום ׁשֶ
�  

ַמּסֶ  ת תכֶ ּבְ ּבָ סּוק ֶזה,  ׁשַ ְרׁשּו ֲחַז"ל ּפָ ֲאִפּלוּ  ֹוםיּ ּבַ ּדָ
תּבְ  ּבָ ת ּדֹוָחה ָלהיִמ וּ  ׁשַ ּבָ י  ֶזהלָ  זֶמ ֶר וְ . ׁשַ ראׁשֵ ּבְ

בֹות ִמיִני ּוַבּיֹום ַהּתֵ ְ ֵה  ַהׁשּ תַה  יֹוםּוְב ם ׁשֶ ּבָ ַ חּוליָ  ׁשּ
תׁשַ , ָלהיִמ  ֹוםי    )בן פורת יוסף(. ְדֵחיתנִ  ּבָ

�  

ֵתַבת ֶזהלָ  זֶמ ֶר  עֹוד ִהיא, ִיּמֹול ּבְ ֹוםי נֹוָטִריקֹון ׁשֶ
ָ ְקד� וּ  נּוָחהְמ  ךָ ְל  הׁשּ הּוא, ָנַתּתָ  ַ�ּמְ ת יֹום ׁשֶ ּבָ ַ ַהׁשּ

ְדֶחה ּנִ ֵני ׁשֶ   אוצר התורה)(. ָלהיַהּמִ  ִמּפְ
�  

ת ּדֹוֶחה ֵאינוֹ  ּדֶֹפן יֹוֵצא ָלדַהּנוֹ  ּבָ ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , ׁשַ
ְ ַה  ֹוםיּ ּבַ  בֹותּתֵ בַּ  ֵהן, ִיּמֹול ִמיִניׁשּ ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

ָרט    )הדר התורה(. ּדֶֹפן ְליֹוֵצא ּפְ
�  

ַח  י ִמְזּבֵ בֹות ָראׁשֵ ּה זְ  ָלהיִמ  ּתֵ א 'ח יֹוםּבְ  ַמּנָ , ּבָ
ַהּמָ  זּמֵ ְלַר  נוֹ  ֶאת לׁשֶ ִאּלוּ  ּבְ ן ִהְקִריב ּכְ ּבֵ ־ַ�ל ָקְרּבָ יּגַ

ַח  ְזּבֵ    )הרמ"ק(. ַהּמִ
  

ת זֶמ ֶר  ּדַ ִרית ִלְס�� ַלחּמֶ ּבַ  סּוקּפָ בַּ  ֵיׁש ִמיָלה  ּבְ
ְמָלח י, ּתִ בֹות ָראׁשֵ ִכיןּתָ , 'ח יֹוםְל  יָלהִמ  ִריתּבְ  ּתֵ

הִמ  ּתֶ   (ראשית בכורי). 'ח יֹוםְל  ׁשְ
�  

ְנָהג ם ַהּנֹוָלד ןבֵּ לַ  ִלְקרֹא הּוא ַהּמִ ָרֵאל ׁשֵ ִיׂשְ , ּבְ
ָאז ָלהיַהּמִ  ְלַאַחר ַרק הּקְ לַ  ִנְכַנס ׁשֶ ָ ׁשּ זֶמ ְוֶר , ד�

ַבת ֶזהלָ  ּתֵ ִהיא ּוַבּיֹום ּבַ ָלהיִמ  ַאֲחֵריוְ  נֹוָטִריקֹון ׁשֶ
םּבְ  ְקְראוּ יִ  ְפִריָ�הוּ  ּיֹום, ֵאיָמַתי? ׁשֵ ִמיִני ּבַ ְ , ַהׁשּ

ר למוֹ יִּ ׁשֶ  רְלַאַח  ׂשַ    )ולגד אמר(. ָ�ְרָלתוֹ  ּבְ
�  

ָ�ָפר ֶהָ�ְרָלה ֶאת ִניַח ְלָה ּוג ָנה , ָלהיַהּמִ  ְלַאַחר ּבְ
ֵדיְוהּוא  יר ּכְ ְוסֹופוֹ  ֵמָ�ָפר דוֹ סוֹ יְּ ׁשֶ  ָאָדםלָ  ְלַהְזּכִ

י ֲאָדָמה ׁשֹוןִמלְּ  ִנְקָרא ְוָהָאָדם ָ�ָפרלְ  ָ�ָפר ־ּכִ
ה ְוֶאל ׁשּוב־ַאּתָ ז, ָ�ָפר ּתָ ּמָ בֹות ּוְמר� ּתֵ ּוַבּיֹום ּבַ

ִמיִני ְ ר לִיּמוֹ  ַהׁשּ ׂשַ י ִיּמֹול, ָ�ְרָלתוֹ  ּבְ בֹות ָראׁשֵ ּתֵ
  מלתא בטעמא)(. ָ�ָפרְל  סֹופוֹ וְ  ָ�ָפרֵמ  סֹודוֹ יְ 

�  

ִרית יָלה ּבְ ּיֹום ןבֵּ לַ  יתַנֲ�ׂשֵ  ַהּמִ ִמיִני ּבַ ְ ּוְזִריִזים, ַהׁשּ
יִמין ֶקרּבֹ בַּ  םכֵּ ַהׁשְ  אֹותוֹ  למוּ לָ  ְלִמְצֹות ַמְקּדִ

ִמיִני ַהּיֹום ְ הּוא, ּוַבּיֹום ֵתַבתבְּ  הזֶ לָ  זֶמ ְוֶר , ַהׁשּ ׁשֶ
יִמיןַמ  ְזִריִזיןוּ  נֹוָטִריקֹון תּבִ  ִליןָמ וּ  ְקּדִ . ֹוםי ְתִחּלַ

ָ�ְברוּ  ִנְמָצא ְיָממֹות  עבַ ׁשֶ  ֵלָדתוֹ  ֵמָאז ָ�ָליו ׁשֶ
ֵהם, דָח ֶא  ְוַלְיָלה עֹות מֹוִניםׁשְ וּ  ֵמָאה ַיַחד ׁשֶ ,ׁשָ

ּמֹולוְ  מֹונָ  ָהִראׁשֹון ַהּנִ ִיְצָחק היָ ָה , ָיִמים הִלׁשְ
ַחי ָאִבינוּ  ָנה מֹוִניםׁשְ וּ  ֵמָאה ׁשֶ    )החיד"א(. ׁשָ

�  

  

  ע"ותשחודש ניסן ־החודש, ראש־פרשת תזריע    
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ָפִרים ֶצֶמד ֶאת ְכׁשוּ ִר  ת" ַהּסְ ּבָ   " ִטיׁש  ׁשַ
ָרׁשֹות ַ�ל ָנה ּפָ ָ    יָה ֶד ֲ� מוֹ וּ  ַהׁשּ
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רֹו ְלֶנַגע ָצָרַ�ת־ְוָהָיה ְבעֹור ׂשָ   ּבְ

ַ�ל יו ּבַ ַ�ּמָ לֹום ר' ָהָיה ּבְ ָהל רֹאׁש  ׁשָ ִנים ּואשׂ נְ וּ  דבָּ כְ נִ  ִאיׁש , ַהּקָ ָרָכה ָרָאהׁשֶ , ּפָ ר ָכלֲ�ָמלֹו בְּ בַּ  ּבְ  ֲאׁשֶ
ִנים. ָידוֹ  ַלחׁשָ  ּכֹות ׁשָ יו ִהְתַנֲהלוּ  ֲאר�  ְלֶפַתע אּוָלם, יֹוֵצאת ְוֵאין ָחהוָ צְ  ְוֵאין ץֶר ּפֶ  ֵאין, חֹותנוּ ְמ ־ֵמי ַ�ל ַחּיָ

ְתא ֵבד ָאסֹון ָ�ָליו ָנַפל םוֹ ּפִ ה. ּכָ ִחּלָ ּתְ ַמר ּבַ לֹום ר' ׁשָ סֹוד ׁשָ דֹוָלה ָצָרתוֹ  ֶאת ּבְ ה אּוָלם, ַהּגְ  יַ� ְלַהְצנִ  ָהָיה ָקׁשֶ
ָבר ֶאת ְרָצה ְמֵהָרה ְוַ�ד ַהּדָ מּוָ�ה ּפָ ְ ל ּה בָ חוֹ ְר  לֶא  ַהׁשּ ם, ִעיר־ׁשֶ ּלָ ַצֲ�רוֹ  ִהְצַטֲ�רוּ  ְוכ� יתוֹ ־תוַּ נַ  זוֹ  ָהְיָתה. ּבְ  ּבֵ
ל לֹום ר' ׁשֶ ְתא ְלֶפַתע הָק בְּ ְד נִּ ׁשֶ , ׁשָ ֶנַגע םוֹ ּפִ ַרַ�ת ּבְ , ָממֹוןבְּ  ָחַסךְ  לֹא ּה לָ ְע בַּ . אוֹ שׂ נְ  ְללֹא ָהיוּ  יָה ֶר וּ ּס יִ וְ  ַהּצָ
ַר  ם־יֵ� דוּ יְ  רֹוְפִאיםבְּ  ׁש ּדָ ְמִדינֹות ַרְגָליו ֶאת תּתֵ ְוכִ  ׁשֵ רּוָפה ִלְמצֹא תְמנָ ־ַ�ל ׁשֹונֹות ּבִ ּתוֹ  רזוֹ ָמ וּ  ּתְ , ְלִאׁשְ

ָ לַ  אּוָלם ֲחָלה מּול לֶא  ְנבֹוִכים ָ�ְמדוּ  ָהרֹוְפִאים. ְוָיַגע ָ�ַמל ְואׁשּ ְקָדה ַהּמּוָזָרה ַהּמַ ּפָ  ְוָיָדם, היָד גִ נְּ ַה  תֶא  ׁשֶ
יַ�  ָקְצרוּ  ֵני. ֵמהֹוׁשִ פוּ  ָהִעיר ּבְ ּתְ ּתַ ַצֲ�ָרם ִהׁשְ ל ּבְ ָהל רֹאׁש  ׁשֶ ּתוֹ  ַהּקָ ן, ְוִאׁשְ ּכֵ  ְצָדָקה ילֵ ֲ� בַ כְּ  ְידּוִעים ָהיוּ  ׁשֶ

לוּ , אֹוְרִחים ֵסייְכנִ ּוַמ  ּלְ ים. ָלבֹוא הׁשָ ׁשְ וֹ בּ  ִהיא ַאךְ , םָת ָ� וּ יׁש לִ  ְוִהְתּפַ יםֲא  ֳחָדׁשִ ּכִ ַרַ�ת עגַ ְונֶ , ָ�ְברוּ  ר�  לֹא ַהּצָ
ָהְיָתה היָד גִ נְּ ַה  ֶאת ָ�ַזב ת ְרתּוָקה ׁשֶ ה ּה יָ לְ ָח  ְלִמּטַ ׁשָ ּיְ ֵני ְוִהְתּבַ ִרּיֹות ִמּפְ   . ַהּבְ

ּסְ  לֹא ַמּדּוַ� " יקצַּ ַה  ֶאל עוּ ּתִ ָנה"? ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ ִמ  ּדִ לֹום ר' לֶא  ִעירָה  ֵביִמּתֹוׁשְ  ֶאָחד ּפָ  הּוא ָידּוַ�  ֲהֵרי, "ׁשָ
יק ַצּדִ דֹול ּכְ ַבע ְלֶדֶרךְ  ַ�לֵמ  ְיׁשּועֹות ַהּפֹוֵ�ל ּגָ יַ�  יּוַכל ילַ אוּ וְ , ַהּטֶ ָרה ֶאְתֶכם ְלהֹוׁשִ ְפָלה ֵמַהּצָ ּנָ ". יֶכםלֵ ֲ�  ׁשֶ

יר זֱאַח נֶ  ֵ�ָצה ֶהָ�ׁשִ ל ּבָ ּבֵ ּקִ ּלֹא ַגםֲה וַ , ׁשֶ יִקים ִלְנֹסַ�  ָרִגיל ָהָיה ׁשֶ ּדִ ָה  ּוִבְפָרט ַלּצַ  ָהְיָתה ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ  ִעירׁשֶ
ּתוֹ  ֶאת ְיַטְלֵטל ְוֵכיַצד, ְמגּוָריו ֵמִעיר ְמֹאד ְרחֹוָקה ֶרת ִאׁשְ ְתַיּסֶ ֶדֶרךְ  ַהּמִ ה ּכֹה ּבְ ּכָ  ֶרךְ ּדֶ לַ  ָלֵצאת ֶהְחִליט, ֲאר�

ִלי יט ִמּבְ י ׁשּום ַ�ל ְלַהּבִ לֹום ר' ֵהִכין. ֹקש:ִ ָרה ׁשָ ְרּכָ ֶדת ּכִ ּפֶ ֲהָלָכה ְמר� יִרים ְלסּוִסים ָמהְרתוּ , ּכַ ְ ַה וְ  ,ַאּבִ  םיִ נַ ׁשּ
ם ָיְצאוּ  ה ְלַדְרּכָ ּכָ יקצַּ ַה  ֶאל ָהֲאר� בּועֹות רְלַאַח . ןלַ ׁשְ יּמִ ֶר ּפְ ִמ  ּדִ ים ׁשָ ּכִ ֶהם, ֲאר� רוּ  ּבָ ּבְ ל יָה ֶת לוֹ בְ ִס  ִהְתּגַ  ׁשֶ

ְתָלאֹות היָד גִ נְּ ַה  ֶרךְ  ּבִ יעוּ , ַהּדֶ לֹום ר'וְ , ֶחְפָצם חֹוזְמ  לֶא  ִהּגִ ָנה ׁשָ יתוֹ  לֶא  דִמיָּ  ּפָ ל ּבֵ יקצַּ ַה  ׁשֶ  ָ�ְמדוּ  ַאךְ . ּדִ
יתוֹ  ַסף ַ�ל ַרְגָליו ל ּבֵ יקצַּ ַה  ׁשֶ י ּדִ ּתוֹ , ֵמִאיר ַרּבִ ֹכחֹוֶתיָה  ַאֲחָריו ִנְכְנָסה יתנִ לָ חוֹ ַה  ְוִאׁשְ  ּוְכָבר, ָהַאֲחרֹוִנים ּבְ

ל וֹ ּת ְח כַ וֹ ּת ־תוֹ לָ ֵא ׁשְ  םַת יָק בִּ ְד ִה  י ׁשֶ ְלּתְ  ַמּדּוַ� : "ָהַרּבִ ת־תֶא  ִחּלַ ּבָ ַ ֶניָה "?! ַהׁשּ ל ּפָ ֶ כַּ  ְורוּ ָח  היָד גִ נְּ ַה  ׁשֶ , ֶלגׁשּ
לֹום ַחס: "ְוָאְמָרה הָק ֲ� זְ נִ  ְוִהיא י דׁשֹ ְח לַ  ְוׁשָ ֲאִני ּבִ י ׁשֶ ְלּתִ ת ֶאת ִחּלַ ּבָ ַ ל ַוֲהֵרי, ַהׁשּ ְכבֹוָדּה  תֶר ִנְזֶה  ֲאִני יַמ יָ  ּכָ  ּבִ
ל ת ׁשֶ ּבָ ַ י ַאךְ ". יָה ּתִ לְ לַּ ִח  לֹא ּוֵמעֹוִדי ַהׁשּ ַבק ָהַרּבִ  ָאְמָנם ּתְ ְוַא , רּקֵ ׁשַ ְמ  וֹ ניֵא  ֵמִאיר: "ׁשּוב ְוָאַמר ְדָבָריובִּ  ּדָ
ן ְלּתְ  ּכֵ ת־ֶאת ִחּלַ ּבָ ַ ד"! ַהׁשּ ן רְלַאַח  ּוִמּיָ ַאל הֹוִסיף ִמּכֵ ַפְרּתְ  ַמּדּוַ� : "ְוׁשָ בַּ  ּתָ ׁשַ ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ "? ֹקֶדׁש ־תּבְ  ּדְ

רּוִרים ְרָצה, ֵאּלוּ  ּבְ דֹול ִכיבְ בִּ  הָד יגִ נְּ ַה  ּפָ ֶפה ְוהֹוְדָתה, ֲהפּוגֹות ןיֵמֵא  ּגָ י ָמֵלא ּבְ ִחּלּול הלָ ׁשְ כְ נִ  ָאְמָנם ּכִ  ּבְ
ת ּבָ ה, ׁשַ ָהָיה ּוַמֲ�ׂשֶ ךְ  ׁשֶ ַ�ם. "ָהָיה ּכָ ֶ�ֶרב ִרידַהיְ  ִמן ילִ ְע בַּ  ָחַזר, ַאַחת ּפַ ת ּבְ ּבָ ָבר ַוֲאִני, ֶ�ֶרב־ִלְפנֹות ׁשַ  ּכְ

י ת תֵנרוֹ  ֶאת ָאז ִהְדַלְקּתִ ּבָ ַ ְפּתַ . ַהׁשּ יה� ּובוֹ  ְמֹאד ְעּתִ י לֹא ְוָלֵכן, ִמׁשּ עֹוד לוֹ  ֵהַכְנּתִ ה תנֶ תֹ כְּ  מֹוֵ�ד ִמּבְ  ְנִקּיָ
ת בֹודכְ לִ  תֶס בֶּ כ� ְמ וּ  ּבָ ַ ִית ָהְיָתה ַאַחת תנֶ תֹ כְּ  ְוַרק, ַהׁשּ ּבַ ית ּבַ ּבֵ אר ׁשֶ ּוָ ּה  ַהּצַ ּלָ י לֹא. ָקרּוַ�  ָהָיה ׁשֶ  ָ�ַמְדּתִ

יֹון ּסָ ּנִ י, ּבַ ַרע ֶאת ַמֵהר ִחיׁש  ְוָתַפְרּתִ ֶגד ַהּקֶ ּבֶ ּבַ ִלי, ׁשֶ ךְ ־ַ�ל עַד יֵ  ֶאָחד ַאףׁשֶ  ִמּבְ ְמרּוִרים ִכיבְ בִּ ". ּכָ ה ּתַ ְקׁשָ  ּבִ
ה ָ ל ָהִאׁשּ ֶרךְ  ְלַקּבֵ ׁשּוָבה ּדֶ ָלה ְוִהיא, רמוּ ָח ֶה  ְטָאּה ֶח  ַ�ל ּתְ ק ַ�ְצָמּה  ַ�ל ִקּבְ ִמיַרת ְלִהְתַחּזֵ ׁשְ ת ּבִ ּבָ ַ , ַהׁשּ

ָד  ְלַ�ְצָמּה  הֹוִסיףּולְ  ת, וּ  יםגִ יָ ְס וּ  ִריםּגְ ּבָ ַ ִמיַרת ַהׁשּ ׁשְ   .תֵא ׂשְ  ֶתריֶ בְּ  ּה ָת וֹ א דבֵּ ְלכַ ּבִ

ָרָאה ְלַאַחר, ָאז־אוֹ  ׁשּוָבָתּה  ֶאת ׁשֶ ְ ַה  ּתְ ל ָמהלֵ ׁשּ ָנה, היָד גִ נְּ ַה  ׁשֶ י ּפָ , ַאְרֵיה: "ְוָקָרא ׁשוֹ ּמְ ׁשַ ְמ  לֶא  ֵמִאיר ַרּבִ
ט 'לְס וֹ י ֶאת ילַ ֵא  ָראְק וּ  ֵלךְ  ן רַאַח לְ  רָקצָ  ְזַמן". ַהַחּיָ ַ  ָחַזר ִמּכֵ ר, ףנֹוָס  ָאָדם ּמוֹ ְוִע  ׁש ּמָ ַהׁשּ ּכָ ּנִ י ָ�ָליו ָהָיה ׁשֶ  ּכִ

ְרֵנס ט הּוא ִמְתּפַ ַחּיָ ָבר ֶזה, 'לְס יוֹ . "ּכְ ְרּתָ  ִמּכְ י ִלי ִסּפַ ךָ  ּכִ ּתְ א עֹוֶמֶדת ּבִ ׂשֵ ָיְדךָ  ְוֵאין ְלִהּנָ רּוָטה ּבְ  ְלהֹוָצאֹות ּפְ
ּוִאין ׂשּ אן ָנא בׁשֵ . ַהּנִ ׁש  ִעם ּכָ ּמֵ ּוב ֶאת ַוֲ�רֹךְ , ַהְמׁשַ קַהְמ  ַהִחׁשּ ּיָ ל ד� ל ׁשֶ רּוׁשֹות ַההֹוָצאֹות ּכָ  חּוטִמ , ְלךָ  ַהּדְ

ל רבָ ּדָ  לּפֵ ּתַ  ַאלוְ , ַנַ�ל ךְ וֹ רׂשְ ־ְוַ�ד ְצָרךְ  ִמּכָ ב". ַהּנִ ֵ ל ׁשוֹ ּמְ ׁשַ ְמ  ִהְתַיׁשּ יקצַּ ַה  ׁשֶ ט ִעם ּדִ  ְלַהֲ�לֹות ּלוּ ְוֵהֵח  ַהַחּיָ
יַמת ֶאת ףּדַ ַה  ַ�ל ָבִרים ּוְבתֹוךְ , ַההֹוָצאֹות ְרׁשִ א בבוֹ ִמלְּ  דָח ֶא  ַאְבֵרךְ  סנַ ִנכְ  ַהּדְ ּבָ ֵני ֶאת ְלַחּלֹות ׁשֶ יקצַּ ַה  ּפְ . ּדִ

ד ָרָאהוּ  ִמּיָ ׁשֶ י ּכְ נוּ : "ְוָאַמר הַנֲ�נָ , ֵמִאיר ַרּבִ ה ַאְבֵרךְ לָ  ּתְ ּבֹון ֶאת ַלֲ�רֹךְ  ַהּזֶ י ,ַהֶחׁשְ ב הּוא יֹוֵדַ�  ּכִ ֵ  ָנכֹון ְלַחׁשּ
רּוׁשֹות ַההֹוָצאֹות ֶאת ְלמֹוס ֶאת ָהַאְבֵרךְ  ָנַטל". ַהּדְ ם, דוֹ ְליָ  ַהּק� אֹוִתּיֹות ָהַדף ַ�ל ְוָרׁשַ דֹולֹות ּבְ  ָמאַתִים: ּגְ

לר�  ֶסף־ּבַ ד�  ּכֶ לר�  ֵמָאה ְועֹוד ְנָיהַלּנְ ֶסף־ּבַ ָגִדים ּכֶ דִמ  ָאַמר ֵמִאיר יְוַרבִּ , ַלּבְ לֹום 'רלְ  ּיָ ט ןּתֵ : "ִגידנָּ ַה  ׁשָ  ֶזה ְלַחּיָ
לֹש: לר�  ֵמאֹות ׁשְ ֶסף־ּבַ ךָ , ּכֶ ּתְ ַלף". ּה ּתָ ְע ַר צָ לְ  הכָ וּ ֲאר הלֶ ֲ� ּתַ  ּוְלִאׁשְ לֹום ר' ׁשָ ְחּתוֹ  ַאְרָנקוֹ  ֶאת ׁשָ  ַאךְ , ֵמַאְמּתַ

א םׁשָ  ָמָצא לֹא ְלַצֲ�רוֹ  ן. "יםלִ בָּ ר�  ָמאַתִים ֶאּלָ ו ֶאּתֵ ח ֵמָאה ְועֹוד, םָמאַתיִ  ַ�ְכׁשָ ן ַהְלָוָאהבְּ  ֶאּקַ טלַ  ְוֶאּתֵ  ַחּיָ
ן־ְלַאַחר יר ָאַמר", ִמּכֵ יקצַּ ְוַה  ,ֶהָ�ׁשִ ים ּדִ ַמח יוָר ִלְדבָ  ִהְסּכִ דֹוָלה תוֹ יבוּ ִד נְ  חְלֹנכַ  ְוׂשָ   . ַהּגְ

ינוּ  לֹום ר' ִהְמּתִ י ְלמֹוָצא תוֹ יָ ְע ַר וְ  ׁשָ יק ּפִ ּדִ ל ַהּצַ ְרָכתוֹ  ֶאת ּוְלַקּבֵ ֵצלְלִה  ּבִ ַרַ�ת ּנָ ה, ֵמַהּצָ ַתח ְוִהּנֵ י ּפָ  ַרּבִ
ִדְבֵרי ֵמִאיר ע ּבְ ִביא ֱאִליׁשָ ָאַמר ַהּנָ ר ְלַנֲ�ָמן ׁשֶ ָהָיה ֲאָרם־ֶמֶלךְ  ָבאצְ ־ׂשַ ּבֹור ׁשֶ ה, ְמצָֹרע ַחִיל ּגִ  ְוִהְצַטּוָ

ַבע ְוָרַחְצּתָ  ָהלֹוךְ " ָידוֹ ־ַ�ל ָ�ִמים־ׁשֶ ן ּפְ ְרּדֵ ּיַ ְרךָ  ְוָיׁשֹב ּבַ ׂשָ ה היָד גִ נְּ לַ  ְוַאף", ּוְטָהר ְלךָ  ּבְ יק ִצּוָ ּדִ ֵמ  לּבֹ ְט לִ  ַהּצַ  יּבְ
ָהר ֵדי ַהּנָ ַרַ�ת ֶאת ֵמָ�ֶליָה  קלֵּ ְלַס  ּכְ ָ�ְלָתה ַהּצָ ּה  ׁשֶ ּלֹא אֹוָתּה  ִהְזִהיר ַאךְ , ּבָ יט ׁשֶ ּבִ  ְלַאַחר ָרּה ׂשָ בְ בִּ  ּתַ

ָתה, ְלָמֳחָרת. ָהְרִחיָצה ה ָ�ׂשְ ָ ֲ�ָצתוֹ  ָהִאׁשּ ל ּכַ ָ�ְלָתה ֵ�תּובְ , יקּדִ צַּ ַה  ׁשֶ ִים ִמן ׁשֶ ה ַהּמַ ִאּלוּ  ָחׁשָ  לׁשַ נָ  ָרּה עוֹ  ּכְ
ְיָמה ְוָנַפל ִמּגּוָפּה  ָהָלה ֵמרֹב .ַהּמַ יָטה ּבֶ ָיָדּה  ִהּבִ י ָרֲאָתה ֲ�ָרּה צַ  ּוְלֹגֶדל, ּבְ ַרַ�ת ּכִ ָקה ַהּצָ ּלְ ל ִנְסּתַ  ּגּוָפּה  ִמּכָ

ד חּוץ ּה  ֵמַהּיָ יָטה ּבָ ָאה ׁשּוב. ִהּבִ יקצַּ ַה  ֶאל היָד גִ נְּ ַה  ּבָ ְמרּוִרים ִכיבְ בִּ  ּדִ ה ְוהּוא, ּתַ  'לְס יוֹ לְ  ִלְקרֹא ׁשּוב ִצּוָ
ט ה ְלהֹוָצאֹות ָמעֹות: "לוֹ ָא ׁשְ וּ  ַהַחּיָ ּנָ יב"? ְלךָ  ׁש יֶ  ְצָמּה ַ�  ַהֲחת� ֵהׁשִ ט ּוְכׁשֶ ה, ִליָלהׁשְ בִּ  ַהַחּיָ יקצַּ ַה  ִצּוָ  ּדִ

ה, יםלִ בָּ ר�  ֵמָאה עֹוד לוֹ  ָלֵתת היָד גִ נְּ לַ  יט ְלַבל ֵ�יֶניָה  ֶאת רׁשְֹק לִ וְ  ׁשּוב לּבֹ ְט לִ  אֹוָתּה  ְוִצּוָ ּבִ . ָיָדּה ־ַ�ל ּתַ
ָבה ָ ׁשּ ׁשֶ ִריָאה ָרּה יִע לְ  היָד גִ נְּ ַה  ּכְ ל ָהְמָתה, ָמהלֵ ׁשְ וּ  ּבְ ם ָהִעיר ּכָ ּלָ ה ַ�ל חוּ ׂשֹוֲח  ְוכ� ס ַמֲ�ׂשֶ דֹול ַהּנֵ , ַהּגָ
ְבִחיַנת יל ּוְצָדָקה ּבִ ּצִ ֶות ּתַ ָדָקה ְיֵדי־ְוַ�ל, תּמֵ כַּ  בׁשָ ְח נֶ  ַהְמצָֹרע ֲהֵריׁשֶ  ִמּמָ ְתָנה ַהּצְ ּנָ ב ׁשֶ   �    .ָלּה  אָפ ְוָר  ׁשָ

  
  

אֹון  יַהּגָ יְלָנא  ַרּבִ ֶקס ִמּוִ יׂשְ אּול ׁשִ   ל"ַזּצַ ׁשָ
 , רֹאׁש חֶֹדׁש ִניָסן תקנ"חַהִהּלּוָלא ְליֹום

  

ְתקּוַפת ִויְלָנא ָהִעיר ֵלידוֹ ִמגְּ   ָ�ָליו ְוֶנֱאַמר, א"ָר גְּ ַה  ּבִ
ֵ�יֵני ְוָגדֹול ְמֹאד ָחׁשּוב ָהָיה"ׁשֶ  אֹוןַה  ָהַרב ּבְ  ּגָ

יְלָנא הוּ ִליָּ ֵא  נוּ ַרבֵּ  ֶהָחִסיד  ְצמוֹ ַ�  ַ�ל ִלּטֹל בֵסַר ". ִמּוִ
ִנית ָרהִמׂשְ  ב ַרּבָ ל ְוָיׁשַ . ְוָהֲ�בֹוָדה ַהּתֹוָרה ַ�ל ָיָמיו־ּכָ
י ָאִביו־ֲאִבי ן ָהָיה, בּ יְ לֵ  ְיהּוָדה ַרּבִ ּיָ י ַהּדַ  הש:ֶ מֹ  ַרּבִ

יְלָנא) דינְ ִק לְ זֶ  ר' ןַת ֲח ( ז"ַר ֲח  דּוִמ , ִמּוִ  ָהָיה ִאּמוֹ  ּצַ
ֱאָצֵאי י ִמּצֶ ַ�ל אָל וְ וֹ ּק ִמ  'לְד יוּ  ְיהּוָדה ַרּבִ  קֹול" ּבַ

ָאר" ְיהּוָדה אֹונֵ  ּוׁשְ ִביל" ְפרוֹ ִס . ֶרץָא  יּגְ ר ׁשְ ׁשָ " ַהּיָ
ֵסֶפר בׁשָ ְח נֶ  דֹול ִחּבּור ְוהּוא, ף"ָהִרי ַ�ל ְיסֹוד ּכְ  ּגָ

יף ַ  ַ�ל ּוַמּקִ  יֵר בְ ִמּדִ  ַהֲהָלכֹות ּוטִלּק  ִעם ס"ַהׁשּ
סנִ  רֶפ ַהּסֵ . ְוָהַאֲחרֹוִנים ָהִראׁשֹוִנים  רְלַאַח  ַרק ְדּפַ

ִטיָרתוֹ  יֵדי ּפְ ַ�ר, ֲאחֹותוֹ  ֶנֶכד ּבִ  ֶנֱאַמר רֶפ ַהּסֵ  ּוְבׁשַ
הּוא יֵדי ּה גָּ ה�  ׁשֶ י ּבִ יֵמ . ִמּוֹולֹוִז'ין ַזְלָמן ַרּבִ  ַזְלָמן ַרּבִ

ה ַנקיָ  ֶזה ר, ִמּתֹוָרתוֹ  ַהְרּבֵ ּפָ ַ�ם ּוְמס� ּפַ ב ׁשֶ  ֶאְצלוֹ  ָיׁשַ
ֵביִתי ֵיׁש : "לוֹ ָא ׁשְ וּ  ים ּבְ ְרעֹוׁשִ ים ּפַ ה ְוַיּתּוׁשִ , ַהְרּבֵ

ַדע אּוַלי רּוָפה ֵאיֶזה ִלי ָלֵתת ּתֵ "? ָלֶהם רזוֹ ָמ וּ  ּתְ
י לוֹ  ָאַמר רּוָפה ֵיׁש  ֲהֵרי: "ַזְלָמן ַרּבִ דּוָקה ּתְ  הּסָ ּוְמנ�  ּבְ

ֲהֵרי, ןָמ ֱא נֶ  ֵמרֹוֵפא ְרׁשוּ  ׁשֶ  ֶאת ְדָרׁש ּמִ בַּ  ל"ֲחזַ  ּדָ
סּוק ְרצֹות ' ַהּפָ ְרֵכיה' ּבִ ם־ּדַ ִלם ־ִאיׁש ּגַ אֹוְיָביו ַיׁשְ

י ָאַמר, 'ִאּתוֹ  יֵקי ְלַרּבֹות אֹוְיָביו, היָ כְ ֶר בֶּ  ַרּבִ יתוֹ  ַמּזִ , ּבֵ
גֹון ים ּכְ ְרעֹוׁשִ ים, ּפַ  ָהָיה ַרב לבֶ ֵס ". ּוְזבּוִבים ַיּתּוׁשִ
יו ְלקוֹ ֶח  ְמַנת ַחּיָ ֵני, ּבְ יתוֹ  ּבְ ָניו־ַ�ל ְפְטרוּ נִ  ּבֵ ֶהם ּפָ  ּבָ
נוֹ  י ָהִעּלּוי ּבְ ָהָיה ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ  ְוַרךְ  ָחְכָמהבְּ  בָא  ׁשֶ

ִניםבְּ  ֶטֶרם רַט ְפ נִ וְ  ׁשָ יעוֹ ַה  ּבְ ָנה ב"כ ְלִגיל ּגִ  אּוָלם, ׁשָ
ִלּמּוד תוֹ ָמ ָח נֶ  ֶאת ָמָצא הּוא  ְפרוֹ ִס  ּוְבִחּבּור ַהּתֹוָרה ּבְ

דֹול ְפִטיָרתֹו, נִ ַהּגָ נֹו ֶזה ָסמּוְך ְלֹאֶהל . ּבִ ר ְלַיד ּבְ ְקּבַ
ָר"א.  ןל ַ� ַהּגְ י, ַאֵחר ּבֵ  סֶק ׂשְ יׁשִ  ַאְבָרָהם ַרּבִ

ִריְסקִמ  י ןֲחַת  היָ ָה ׁשֶ  בּתַ כְ , נִ ּבְ  ץנְ יצִ  בּ יְ לֵ ־ַאְרֵיה ַרּבִ
א ָהָיה לֹאוְ , קצְ לוֹ וֹ ּפ ִמ  ּתוֹ  ןַת ֲח  ֶאּלָ ה ִאׁשְ ִנּיָ ְ   . ַהׁשּ

  
טהרו או לטמאו", פרשת מצורע מסתיימת בתיבות "ל

הפרשות וכן  ,ותמוה מדוע אין הפרשה מסתיימת בטוב
חז"ל שמסיימים בטוב "שכן והרי אמרו  מצורע וקדושים,

מצינו בנביאים הראשונים שסיימו דבריהם בדברי שבח 
ותנחומים", וכך פסק הרמ"א בהלכות קריאת ספר תורה. 

עשר, ־וכבר נתנו סימן יתק"ק, על הספרים ישעיה, תרי
קהלת, שבספרים אלו חוזרים וכופלים  קינות (איכה),

פסוק כדי לסיים בטוב. ויש שנהגו משום זה להמשיך 
לישראל אחרי הפסוק "והסגירו הכהן שבעת ימים שנית", 
עד "וכבס בגדיו וטהר". יש שתלו בכך את ההבדל בחלק 
מהמסכתות במהדורות הראשונות, שבסופן נאמר סליק 

בדבר שאינו ולעתים נשלם או הדרן, שכאשר מסתיים 
טוב נכתב סליק כדי לסלק את העניין השלילי, וכאשר 
הסיום הוא בדבר טוב נאמר נשלם שהוא עניין שלימות 
מלשון שלום. ודוגמה לכך בסוף מסכת פאה שמסתיימת 

בבית האבל ומובאת שם תיבת 'סליק'. ויש  הבהדלק
אומרים, שמסיבה זו הפך רבי נתן את התיבות בסוף 

מר "הפרו תורתך משום עת לעשות משניות ברכות, וא
שהוא הגם לה'", כדי שלא לסיים בתיבות "הפרו תורתך" 

סיום מסכת יומא בירושלמי, לשון הפסוק. כך הוא גם 
בפסוק "וזרקתי עליכם מים טהורים" כדי  שמסתיימת

לסיים בטוב, וכן כתבו בעלי התוספות על סיום מסכת 
רש"י נדה שמסתיימת ב"כל השונה הלכות" מסיבה זו. גם 

על מסכת בבא קמא בתיבות "למרעה  ומסיים את פירוש
כדי לסיים בדבר טוב. על  'טוב'טוב", והוסיף את תיבת 

החת"ם סופר מובא שנהג לסיים את דרשותיו בטוב, וכך 
נהגו רבים מגדולי מישראל. יש שתירצו את סוף פרשתנו 
בכך שלעתים יש מצווה לטהרו ולעתים לטמאו כמו 

ואין זה דרך גנאי. אחרים למדו  שאמרו בתורת כהנים,
מכך דרך מוסר, שכל דבר אפשר לעשותו לטוב או להיפך, 
וזהו לטהרו או לטמאו. אחרים פירשו שטומאת הבית או 
הבגד באה לאדם כדי לכפר עליו והקב"ה גובה חובתו של 

  אלא כפרה. ת אדם בטובתו, ואין זה אפוא לשון שלילי
  

ַ�ת  יֹוִסיף ּדַ

  רֹותְמאוֹ 



 

 

  

ָאָדם ְוהּוָבא ֶאל־ַהּכֵֹהן י ִתְהֶיה ּבְ   ֶנַגע ָצַרַ�ת ּכִ

רֹוִבים ֵמֲחִסיָדיו ל ַהּקְ י ׁשֶ ַ�ל קְס ְמ דוֹ ָר ֵמ  המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ְפֶאֶרת" ּבַ  ַהּכֵֹהן ִריׁש בֶּ  ר' ידֶהָחִס  היָ ָה ", המֹ לֹ ׁשְ  ּתִ
ּפֹוְרט ָהָיה, ַרּפְ ה ר� ְמ  תַנַח . ְלַאַחת ַ�ד וֹ בּ ַר בְּ  ַבקָד וְ , ֲאָבָהן־רּובַ  אֹוְרָין־רבַּ  ׁשֶ ִריׁש  ר' הָרוָ ּבָ ָניו ּבֶ ָהיוּ  ִמּבָ  ׁשֶ
ִתֵלי ׁשְ ְלָחנוֹ  ָסִביב ֵזיִתים ּכִ ה אּוָלם, ְלׁש� ל זוֹ גְ ר�  ָ�ָליו ָקַפץ ִהּנֵ ִהׂשְ , ל'יבְּ לֵ  ֲחָתנוֹ  ׁשֶ יעוֹ ׁשֶ  ְמרֹוִרים ּבִ

ָיגֹון הֹוִרידוֹ  ְוִכְמַ�ט תוֹ גוּ ֲה נַ ְת ִה בְּ  אֹוָלה ּבְ ִנים ֶזה ָהָיה. ׁשְ ר ׁשָ ל ּוָאיוִנׂשּ  רְלַאַח  ִמְסּפָ 'ל ׁשֶ ת ִעם ֵליּבְ  יונָ קוּ זְ ־ּבַ
ל ִריׁש  ר' ׁשֶ ה ְוֶהָחָתן, ּבֶ ּלָ ִהְתּגַ ּקֵ  ׁש יִא כְּ  ׁשֶ ח ַח ּפִ ּלָ בּולֹוֶתיָה  ַ�ל ֵנןְלִהְתלוֹ  ֵהֵחל, ּוְממ� ִרים ּגְ ל ַהּצָ  ֲ�ָיַרת ׁשֶ

ּה  ּופֹוִלין ְמגּוֵריֶהם ּלָ ְמצּום, ְרָחִביםַהּמֶ  ֶאל ָההְמ כָּ  ְפׁשוֹ נַ . ּכ� ָהיוּ  ְוָהעִֹני ְוַהּצִ ל ֶחְלָקם־ְמַנת ׁשֶ  ְיהּוֵדי רֹב ׁשֶ
ִדיָנה ֵס . ְלָזָרא לוֹ  יוּ ָה , ַהּמְ 'ל ֵהֵחל וֹ בּ לִ  רֶת ּבְ יעוּ  ֵאֶליָה , ְלָאֶמִריָקה תוֹ יָ� ִס נְ  ֶאת ְלַתְכֵנן ֵליּבְ ה ִהּגִ ּמָ  ִמיִדיָדיו ּכַ

יעוּ  ֵאֶליָה  ַהֲחלֹומֹות ֶאֶרץ ֶאת ַח בֵּ ְלׁשַ  ִהְרּבוּ  ֵאָליו םיֶה בֵ ּתְ כְ ִמ בְ וּ  י ָיַדע ַאךְ , ִהּגִ ָבר ּכִ ָנֵקל לוֹ  ַיֲ�ֶלה לֹא ַהּדָ . ּבְ
'ל ֵהֵחל ִקְמָ�ה־ִקְמָ�ה יַ�  ֵליּבְ יתוֹ  יִלְבנֵ  ְלַהּצִ ִסיָ�ה ַרְעיֹון ֶאת ּבֵ ךְ  ּוְכֵדי, ְלָאֶמִריָקה ַהּנְ ה ֶאת ְלַרּכֵ ּמָ ֲהל�  ַהּמַ
יַ�  ּה  רּקֵ ְלבַ  ַרק ִהּצִ קֹום ֶאת קּדֹ בְ לִ וְ  ָרהצָ ְק  ִלְתקּוָפה ּבָ ִלי, ַהּמָ ַ�  ִמּבְ ּקֵ ּתַ אֹוָת . ָיִמים ְלֹאֶרךְ  םׁשָ  ְלִהׁשְ , ּה ֵ�תּבְ

ָבה ְקצֶ  ָאֶמִריָקה ֶנְחׁשְ מּועֹות ,ִמאּוס ֵמֲחַמת הְלמ� ִניּ  ּוׁשְ רוּ  ֹותַ�ְקׁשָ י ִסּפְ ל ּכִ הּוִדים ּכָ יִעים ַהּיְ ּגִ ּמַ  ֵאֶליָה  ׁשֶ
ִליִכים ֹותצְ ּוִמ  ּתֹוָרה עֹל ְמֵהָרה־ַ�ד ּפֹוְרִקים ל ֶאת םוָ גֵ  יֵמֲאחֹוֵר  ּוַמׁשְ דֹוׁש  ּכָ ָקר ַהּקָ  ָמֹסֶרת ְוֶאת ְוַהּיָ

ה. ֲאבֹוֵתיֶהם ָ ִריׁש  ר' ֵאפֹוא ִהְתַקׁשּ ים ּבֶ ל ָתםֲהִגיָר  ִעם ְלַהְסּכִ ּתוֹ  ׁשֶ ם רבֶ ֵ� ֵמ  לֶא  ּוְנָכָדיו ַוֲחָתנוֹ  ּבִ  אּוָלם, ַלּיָ
ֶגד דמֹ ֲ� לַ  ָהָיה לוֹ ָיכ לֹא ּלוּ  הְלַמְרֵא  ִמּנֶ ְחסֹור היָר ּפִ ְח ּמַ ַה  תַהּדַ ֵביָתם ְוַהּמַ ּבְ ְרחוֹ ־ַ�לּובְ , ׁשֶ  ָלֶהם ָלֵתת ץלַ ֱא נֶ  ּכָ
ְרָכתוֹ  ֶאת יַ� וְ  ּבִ ֶצת תוֹ ָמ כָּ ְס ַה  ֶאת ִהּבִ ּלֶ   .םָת יָ� ִס נְ לִ  ַהְמא�

קּוָפה ּתְ 'ללֵּ ׁשֶ  רְלַאַח  ָהִראׁשֹוָנה ּבַ ְחּתוֹ  יּבְ ּפַ יעוּ  ּוִמׁשְ ב, ְלָאֶמִריָקה ִהּגִ ִריׁש  ר' ָחׁשַ י ּבֶ  נֹוָרא לֹא ַהּדֹב ּכִ
ל ךְ ־ּכָ ָרה יָה בֶ ּתָ כְ ִמ בְּ . ּכָ ת ִסּפְ י, ַהּבַ 'ל ּכִ ֶדת הָר ִמׂשְ  ָמָצא ֵליּבְ ּבֶ ל ְמכ� ן ׁשֶ ֵבית ַחּזָ ֶנֶסת־ּבְ  ָיַדִים־בְרַח  ּכְ

ָאֶמִריָקה ל ְוהּוא, ּבְ ּכֶֹרת ֹחֶדׁש  יִמּדֵ  ְמַקּבֵ ֶדת ַמׂשְ ּבֶ ֶרת ְמכ� י יֹותְח לִ  ָלֶהם ַהְמַאְפׁשֶ בֹוד ַחּיֵ ים. "ּכְ  ַהַחּיִ
הּוִדיִּ  מוֹ  ְטהֹוִרים ּכֹה ֵאיָנםָאְמָנם  םיַהּיְ ֲ�ָיַרת ּכְ נ ּבַ ְתָבה" וּ מֹוַלְדּתֵ ם אּוָלם, "יָה בֶ ּתָ כְ ִמ בְּ  ּכָ אן ּגַ  ׁשֹוְמֵרי ֵיׁש  ּכָ

ת ּבָ ְצִליַח  יִת ְוִתְקוָ , ְיָלִדיםלַ  ַמְתִאיִמים ִחּנּוךְ  דֹותּומֹוְס  ׁשַ ּנַ יךְ  ׁשֶ אן ְלַהְמׁשִ ְכנוּ  ּבוֹ  ַהּטֹוב ַהִחּנּוךְ  ֶאת ּכָ ּנַ ". ח�
ְמ  ַאךְ  ל תוֹ ָח ׂשִ ִריׁש  ר' ׁשֶ ה, בַר ־ְזַמן ָאְרָכה לֹא ּבֶ יַ�  ֵהֵחּלוּ  ְוִהּנֵ ִביםִמכְ  ְלַהּגִ ִרים יםבִ אוּ כְּ  ּתָ ּסָ ֶהם, ּוְמי� ָרה ּבָ  ִסּפְ

ְכֵאב םּתָ בִּ  ָ�ְבָרה ָהָרָ�ה ָהרּוַח  ַ�ל ּבִ 'ל ַ�ל ׁשֶ ל ְמעוֹ ׁשִ . ֵליּבְ ן ׁשֶ ַ�ל ַהַחּזָ ִעים ַהּקֹול ּבַ  ְוַ�ד, ְלָפָניו ָיָצא ַהּנָ
ים ֵהֵחּלוּ  ְמֵהָרה יו וּ נְוָטֲ� ֹו בּ  קחֹ ְד לִ  ַרּבִ ַלּפָ י, ּכְ ָ לַ  ּכִ רֹונוֹ  ֶאת הַכלֶּ ְמ  הּוא ְואׁשּ ֲ�ִמיָדה ּגְ ָבה ְלַיד ּבַ  ַהּתֵ

ֵביתׁשֶ  ֶנֶסת־ּבְ עֹוָלם ְמקֹוְמךָ . "ַהּכְ דֹול ּבָ ּלֹא ַוֲחָבל, "ְיִדיָדיו לוֹ  ָאְמרוּ " ַהּגָ ל ׁשֶ ַנּצֵ ַאְטָראֹות ָיֶפה ּכֹה קֹול ּתְ ּתֵ , ּבַ
ה םׁשָ  ְזּכֶ 'ל". ְמָלִכים בֹודכְ וּ  בַר  ְלהֹון ּתִ ה ֵליּבְ ּתָ ָ�ה ִהְתּפַ ִבי ְוָהַלךְ  ַלַהּצָ ֵדי ַאךְ , ְצרוֹ יִ  רַאַח  ׁשֶ ּלֹא ּכְ  רְלַצֵ�  ׁשֶ

ּתוֹ  ֶאת ָרה ִאׁשְ ׁשֵ ָנה, ַהּכְ ֵטי ְרָהִבים־לֶא  ֶתרּסֵ בַּ  ּפָ ַמֲחזֹות ְלהֹוִפיַ�  ְוֵהֵחל ,ָכָזב ְוׂשָ ַרֲחֵבי ׁשֹוִנים ּבְ  ָהִעיר ּבְ
ַחת דּוי םׁשֵ  ּתַ ִביָבה. ּבָ ִליִלית תרֶ ֶק וֹ ּפ ַה  ַהּסְ ְ הֵח ֵה  ְוַהׁשּ יַ�  ּלָ ּפִ  ָרהׁשֵ ַהכְּ  תוֹ ָ� ָפ הוֹ  ֶאת ָזַנח ַאט־ְוַאט, ָ�ָליו ְלַהׁשְ
ר ְוהּוא ְרּדֵ ְמִהירּות ִהְתּדַ י ְלֵ�ֶבר ּבִ ּפָ  ַ�ד, ַחתַפ ־ּפִ ל ְנָהרֹות .ַלֲחלּוִטין תוֹ צְ ִמ  עֹל קַר ׁשֶ ָמעֹות ׁשֶ  יָרהגִּ ִה  ּדְ
ּת  ל וֹ ִאׁשְ 'ל ׁשֶ ָהָיה ּה לָ ְע בַּ  ֶאת ִלְראֹות ץַמ ְח נֶ  ּה בָּ ְולִ , ֵליּבְ י ַאְבֵרךְ  ׁשֶ ה, ֶנֶפׁש ־ִדיןֲ�  ֶמׁשִ ס ְלָאָדם ָהַפךְ  ְוַ�ּתָ  ּגַ

ֲ�ׂשָ  ֶאת ַאךְ , עֹל ּופֹוֵרק יב ֵאין הַהּנַ ְפָכה ּה בָּ לִ ־ִריּוְמ  ֲ�ָרּה צַ  ֶאת. ְלָהׁשִ ִבים ׁשָ ְכּתָ ּמִ ְלָחה ּבַ ָ ׁשּ  יָה ֶר הוֹ לְ  ׁשֶ
ַמִים, ָ ׁשּ ּבַ ָאה ְלָאִביָה ׁשֶ ׂשְ ּנָ ׁשֹות ׁשֶ ְרּגָ ִפּלֹות ַהּנִ ל ְוִלּבוֹ  ּוַבּתְ ִריׁש  ר' ׁשֶ ְמַ�ט ּבֶ   . ַ�רצַּ בַּ  ָ�ַמד ְולֹא ּכִ

ָ�ַמד ׁשֶ ִריׁש  ר' ּכְ ל תוֹ יּ נִ ָמ ְח ַר ָה  ְוֵ�יָניו, ָרץֲ� ַהנַּ  וֹ בּ ַר  מּול לֶא  ּבֶ יקצַּ ַה  ׁשֶ ַרץ, ּבוֹ  ִנְתלוּ  ּדִ ְמרּוִרים ִכיבְ בִּ  ּפָ  ּתַ
ל ֶאת קַר ּוָפ  ַ�ל ֲ�רוֹ צַ  ּכָ ָניו. ִלּבוֹ  ׁשֶ ל ּפָ י ׁשֶ ַצַ�ר ָיָדיו ֶאת קָסַפ  ְוהּוא ְורוּ ָח  ָהַרּבִ יר ֵהיֵטב. ּבְ 'ל ֶאת ִהּכִ  ֵליּבְ

י ְוָיַדע רֹונֹות רּוךְ בְּ  ּכִ ׁשְ ד הּוא ּכִ ּתָ ְלִמיד ִלְהיֹות ָהָיה ּוְמ�� ְפָלג םָחכָ  ּתַ נוּ בְּ  ֵהןכַ ַהְמ  מ� א, תַרּבָ ְס  ֶאּלָ ּנִ  יֹוןׁשֶ
ר ֵטׁש  ֵ�יָניו ֶאת ִסְנֵור ָהֹעש:ֶ ׁש . "מֹוחוֹ  ֶאת ְוִטׁשְ ךָ  ֲאַבּקֵ לַֹח  ִמּמְ ִמי בּתָ ִמכְ  ִלׁשְ ׁשְ ּה  ָהִעיר בַר  לֶא  ּבִ ב ּבָ ֵ  ִהְתַיׁשּ
י ּבוֹ  ּוְכֹתב, ֲחָתְנךָ  'ל ַ�ל ּגֹוֵזר ֲאִני ּכִ ד ׁשּובלָ  ֵליּבְ ל ִעם ִמּיָ ְחּתוֹ  ּכָ ּפַ ד�� ְמ ". ִליןְלפוֹ  ִמׁשְ ִריׁש  ר' ָיָצא ּדָ  רַד ֵמֲח  ּבֶ

קּוָפה ָ�ְבָרה לֹא אּוָלם, וֹ בּ ַר  ה ּתְ ּכָ ׁשּוָבה בּתַ ּוִמכְ  ֲאר� ל ַהּתְ יָ�ה ָהַרב ׁשֶ  הּוא ּוָבּה , ָהְרחֹוָקה ֵמָאֶמִריָקה ִהּגִ
ר י ְמַסּפֵ 'ל ּכִ ת ָלַ�ג ֵליּבְ ׁשַ ַא  חֹוְתנוֹ  ְלַבּקָ ם ֶנֶפׁש ־טּוִבׁשְ ִר  ִהְתַ�ּלֵ תוֹ ִמּדְ ל תצֶ ֶר ְח נֶּ ַה  יׁשָ יקצַּ ַה  ׁשֶ . קְס ְמ דוֹ ָר ֵמ  ּדִ

ִריׁש  ר' ָחַזר ַ�ם, ּבוֹ ַר לְ  ּבֶ ה ְוַהּפַ יקצַּ ַה  לוֹ  ִצּוָ בּמִ בַּ  בּתֹ כְ לִ  ּדִ ךְ  ְכּתָ 'ל ךָ לְ  ָידּוַ�  יוֵ ֱה לֶ : "ּכָ י, ֵליּבְ  ,ֲאִני ּכֵֹהן ּכִ
ְצָטֵרַ�  ִמי לכָּ ׁשֶ  ַ� דוּ יָּ כַ וְ  ּמִ ׁשּוב ִאם. ַהּכֵֹהן ֶאל מּוָבא ׁשֶ ָאֵלץ ָלאו ְוִאם, מּוָטב ןְלָכא ּתָ ְמצָֹרע ילַ ֵא  ָלבֹוא ּתֵ  ּכִ

ֵדי א ּכְ 'ל". ְלִהְתַרּפֵ ָ�ה לֹא ֵליּבְ ם ׁשָ ב ּגַ ְכּתָ ִני ַלּמִ ֵ ָנתוֹ  ץיִק ֵה  דָח ֶא  רֶק בֹּ  אּוָלם, ַהׁשּ ְ ה ּוְלַתְדֵהָמתוֹ  ִמׁשּ ּלָ י ּגִ  ּכִ
ף ַ� ִהְצָטֵר  הּוא ָפָניו הוּ ָח ָד וְ , ֵאהוּ ְלַמְר  ִנְבַ�ת ָהרֹוֵפא. רֹאׁש ־ְוַ�ד ֶרֶגל־ִמּכַ ֵני ִמּלְ ׁש  ִמּפְ ָחׁשַ ֵבק ׁשֶ  ְלִהּדָ

ַלחוְ , ַרְעּתוֹ צָ בְּ  ר אֹותוֹ  ׁשָ ֵבית ְלֶהְסּגֵ אְר ַמ  ּוֵכיַלֲחשׂ  חֹוִלים ּבְ 'ל ָההׁשָ  רּפָ ְס ִמ  ָיִמים. ּפֵ ֵבית ֵליּבְ  ַהחֹוִלים ּבְ
הּוא ׁשֶ ר ּכְ ָהרֹוְפִאי רּוְלַאַח , יוָר וּ ּס יִ בְּ  ִמְתַיּסֵ ּלוּ  םׁשֶ י ּגִ רֹוב ֶזה ּכִ יַ�  ִמּקָ ל לֹא ַוֲ�ַדִין ְלָאֶמִריָקה ִהּגִ  ֶאת ִקּבֵ
ִדיָנה ֶאְזָרחּות ֵאיָנּה  ּוָרהצבְּ  לוֹ  הֹוִדיעוּ , ַהּמְ י תַ� ּמַ ּתַ ׁשְ ִמ  ׁשֶ ּתֵ ִנים ִלׁשְ י, ּפָ  ֶאת ִיםיֹוַמ  ּתֹוךְ  בזֹ ֲ� לַ  ָ�ָליו ּכִ
ִדיָנה ְדּתוֹ  ְלֶאֶרץ ׁשּובלָ וְ  ַהּמְ ּלַ 'ל הׂשָ ָ� , רֹאׁש  ּויפֲח וַ  לבֵ ָא . ה� ִהְפִליָגה היָּ נִ ֳא בָּ  וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ֵליּבְ , ֹוִליןפלְ  ׁשֶ
הּוא ׁשֶ ר ּכְ ּתֵ ִרּיֹות ֵמֵ�ין ִמְסּתַ ה ֵמרֹב ַהּבְ ּלוֹ  ּבּוׁשָ בּור. ּוַמְכאֹוִבים ַצַ�ר ְוכ� 'ל ָ�ָלה ְוָרצּוץ ׁשָ  ַאְדָמָתּה  ַ�ל ֵליּבְ

ל ַרַ�ת אּוָלם, ּפֹוִלין ׁשֶ ֵרד ֵמֲאָנה ּבוֹ ׁשֶ  ַהּצָ ּנוּ  ְלִהּפָ רּוָפה לוֹ  ִלְמצֹא אוּ לְ נִ  ְוָהרֹוְפִאים ִמּמֶ ְרחוֹ ־ַ�לבְּ . ּתְ  ּכָ
'ל ץלַ ֱא נֶ  ן קְס ְמ דוֹ ָר לְ  ִלְנֹסַ�  ֵליּבְ ְפֵני ְוִהְתַחּנֵ יקצַּ ַה  ּבִ ִסיר ּדִ ּיָ ּנוּ  ׁשֶ י ַאךְ , וֹ ּת ְע ַר צָ  ֶאת ִמּמֶ ַרׁש  ָהַרּבִ ּנוּ  ּדָ  ִמּמֶ
יתֵר  י ִטיַח ְלַהבְ  לכֹּ ־אׁשִ ה ּכִ ן ךְ לַ יֵא וָ  ֵמַ�ּתָ ָרָכיו ֶאת ְיַתּקֵ ה נָ ְמ ָא ר בְּ ׁשֶ ֲא כַּ  ְוֶנֱאָמן רׁשֵ כָּ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות ְוָיׁשּוב ּדְ
'ל ִהְבִטיַח . וֹ ּת ִא  י, ְדקוֹ צִ  ןֵה בְּ יק ּדִ צַּ לַ  ֵליּבְ ה ְוָהַרּבִ ָ�ִמים ִיםּמַ בַּ  רוֹ ׂשָ בְּ  ֶאת ִלְרֹחץ ָ�ָליו ִצּוָ  הּוְלַמְרבֵּ , רּפָ ְס ִמ  ּפְ

ֶלא 'ל ִריאבְ ִה  ַהּפֶ הּוא, רָקצָ  ְזַמן ךְ ּתוֹ  ֵליּבְ ׁשֶ ַהְבָטָחתוֹ  עֹוֵמד ּכְ ב ּבְ ֵלָבב ְלבֹוְראוֹ  ְוׁשָ ֵלם ּבְ   �               .ׁשָ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ב ָרִאיִתיוְ  ֵ ָאְמרוּ  ל"זַּ ַר  יְמֵר ַא ַמ  ְלַיׁשּ ָבר ָהָיה אּלֹ ׁשֶ  ׁשֶ ּלֹא ּדָ ׁשֶ

ה ִנְמַסר ִסינַ  ְלֹמש!ֶ ֶ  הַמ  ַוֲאִפּלוּ , יּבְ ְלִמידׁשּ ָ$ִתיד ָוִתיק ּתַ
ָמקֹום ְוָאְמרוּ , ׁש ּדֵ ַח ְל  י ַאֵחר ּבְ י ּכִ ּדֹוֵרׁש  ָהָיה ֲ$ִקיָבא ַרּבִ
ֶ  הַמ  ה ָיַדע ּלֹאׁשּ ְבֵריֶהם םׁשָ  ןיַּ $) יְ  ְוכּו' ֹמש!ֶ ה ְוֵכן, ּדִ ּמָ ּכַ

ּדֹוִמים ַמֲאָמִרים י ְוִנְרֶאה. ֶזהָל  ׁשֶ ֲאָמִרים ּובׁשּ יִ  ּכִ ,הּוא ַהּמַ
י ל ֱאֶמת ֵהן ּכִ ּכָ ה ֶנֱאַמר ּתֹוָרה רבַ ּדְ  ׁשֶ לוֹ ָיכ םָחָכ  ְוֵאין ְלֹמש!ֶ
ֶ  הִמּמַ  יֹוֵתר ַדַ$תָל  ַדעׁשּ ה ּיָ ָצֵרף ַגםֲה ַו , ֹמש!ֶ ּתְ ל ׁשֶ ּדֹורֹות ּכָ

ָרֵאל ןַמ  ִמּיֹום ִיׂשְ ּתִ  ַ$ד ּתֹוָרה ּתַ ָ$ה ָהָאֶרץ ֵלאּמָ ׁשֶ ֵאין ,ּדֵ
ּלֹא ִחּדּוׁש  ה עוֹ ָד יְ  ׁשֶ י הּוא ַהֶהְפֵרׁש  ֲאָבל, ֹמש!ֶ ה ּכִ ָנַתן ֹמש!ֶ

בִּ  ּתֹוָרה ה' לוֹ  ה ַ$לבְּ ׁשֶ  ְותֹוָרה ְכָתבׁשֶ ה, ּפֶ רּוְך בָּ  ָהָאדֹון ְוִהּנֵ
ָחְכָמתוֹ  הּוא ַר  ּבְ ם ךְ ִיְתּבָ ְכָתב ֹוָרהּת בַּ  ָרׁשַ ּבִ ל ׁשֶ ּתֹוָרה ּכָ
בְּ  ה ַ$לׁשֶ ָאַמר ּפֶ ה ׁשֶ ה הֹוִדיַ$  לֹא ֲאָבל, ְלֹמש!ֶ ל ְלֹמש!ֶ הַמ  ּכָ

 ֶ ַתןׁשּ ה ַ$לבְּ  לוֹ  ּנָ בִּ  ֹוָרהּת בַּ  ָרמּוז הּוא ֵהיָכן ּפֶ זוֹ וְ  ,ְכָתבׁשֶ
ֵני ֲ$בֹוַדת ִהיא ָרֵאל ּבְ ַהֲהָלכֹות ׁש ּבֵ ַל ְל  ּתֹוָרה יֵל ֲ$ֵמ  ִיׂשְ

ֶאְמרוּ  ּנֶ ה ׁשֶ ִסינַ  ְלֹמש!ֶ ָרׁשֹות ְוַהּסֹודֹות יּבְ נוּ  ןּלָ ּכ)  ְוַהּדְ ָלֶהם ִיּתְ
בִּ  ֹוָרהּת בַּ  ָמקֹום ְמָצא ֶזהָל וְ , ְכָתבׁשֶ אוּ  ּתִ רוּ בְּ ְוִח  ִאיםנָּ ַהּתַ  ּבָ
תּוִבים םָת וֹ ׁש ָר ּדְ  ְוָכל ,ְוכּו' ִסְפֵריוְ  ּכֲֹהִנים ּתֹוַרת ּכְ ֵאיָנם ּבַ
א י־ַ$ל ֶאּלָ תֹוַרת םוּ יׁש ּבִ ְל ִה וְ  ַהֲהָלכֹות ּפִ ִמיָמה ה' ּבְ ּתְ
בִּ  ֵני ַהּקֶֹדׁש  ֲ$בֹוַדת ִהיא זוֹ  ַהּיֹום ְוַ$ד ְוַאֲחֵריֶהם, ְכָתבׁשֶ ּבְ

ק ּתֹוָרה ְקָראֹות ְלַדּיֵ ְ יַ ְל וּ  ַהּמִ י ַ$ל םבָ ׁשּ ֵהם ֲאָמִריםַהּמַ  ּפִ ׁשֶ
בְּ  ּתֹוָרה ה ַ$לׁשֶ ְקֵר  ַהּתֹוָרה ֲ$בֹוַדת ִהיא ְוזוֹ , ּפֶ ֶאֶרץ אתַהּנִ

ים ה ִנְמַסר לֹא ֶזה ןְניָ ְוִע , ַהַחּיִ ּלוֹ  ְלֹמש!ֶ ל ָלַדַ$ת ּכ) ּתֹוָרה ּכָ
בְּ  ה ַ$לׁשֶ ּה  ִהיא ֵהיָכן ּפֶ ּלָ ּבִ  ֹוָרהּת בַּ  ְרמּוָזה ּכ) ֶזהָל ְו , ְכָתבׁשֶ

ַרׁש ׁשֶ  ל"זַ  ָאְמרוּ  י ּדָ ָרׁשֹות ֲ$ִקיָבא ַרּבִ ּלֹא ּדְ , הש!ֶ מֹ  ָיְדָ$ם ׁשֶ
ּלֹא ָנהוָּ ַהּכַ  ֵאין ה ָיַדע ׁשֶ ל ָרןּקָ ִע  ֹמש!ֶ ָבִרים ׁשֶ ּנוּ  אֲהלֹ  ,ּדְ ִמּמֶ

ֶ  הַמ  ֲאִפּלוּ  ַהּכֹל ְלִמידׁשּ א, ׁש ּדֵ ַח ְל  ָ$ִתיד ָוִתיק ּתַ ּלֹא ֶאּלָ ׁשֶ
ּתֹוָרה יםְרמּוזִ  ֵהיָכן םָק וּ יּ ִד וְ  םָת יָכ ִמ ְס  ָיַדע ָהאֹות ָך ְל  ְוֶזה, ּבַ

ֶ  הַמ  ָפֵנינוּ ׁשּ ַרׁש  ּלְ ּדָ לִה  ׁשֶ תּוב ּלֵ ֶאְמָרה ַהֲהָלָכה ֵמַהּכָ ּנֶ ׁשֶ
ה ה ַ$לבְּ  ְלֹמש!ֶ ה ְולֹא ּפֶ ּלָ ה ה' ּגִ תּוב ָרּה ִעּקָ  ְלֹמש!ֶ ּכָ ּוָבא ּבַ

לִה  ּה ָר ְד וּ  ּלֵ   :ֵהם ְנכֹוִנים ֵאּלוּ  ּוְדָבִרים, ׁשָ

  
  

ברכים את ברכת האילנות, אותה מראש חודש ניסן מ
מברכים פעם אחת בשונה ומודים לקב"ה על 
הבריאה שברא. מברכים דווקא על עצי פרי 

אך יש מתירים. יש  ,ולא על עצי ערלה מלבלבים
שכתבו שלא לברך בשבתות ובימים טובים שמא 
ישכח ויתלוש מפרחי האילנות, ויש מהדרים לברך 

ה כמובא דווקא בשבת. מטבע הלשון של הברכ
במסכת ברכות הוא: "שלא חיסר בעולמו כלום, וברא 
בו בריות טובות ואילנות טובות להתנאות בהן 

ידי המדקדק ־אדם", והנוסח בסידורים שונה על־בני
ר' זלמן הענא הרז"ה, שהעדיף את לשון המקרא 
'שלא חיסר בעולמו דבר' מהפסוק "ה' אלקים עמך 

לום', וכבר פני לשון חז"ל 'כ־לא חסרת דבר", על
התרעמו עליו כמה מן האחרונים. שינוי דומה לזה 
מצאנו בסדר רב עמרם גאון שנאמר בברכות השחר 
'ברוך שלא חיסר מצרכי כלום', ואילו בספר האשכול 
נאמר 'שלא חיסר בעולמו דבר'. שני שינויים נוספים 
יש בברכה הנדפסת מהנוסח שבגמרא, 'אילנות 

ַהּנֹות במקום ֵליָהנֹות או טובים' במקום 'טובות', וכן ְל 
ידי המשכיל ־ְלִהְתָנאֹות, ושינויים אלו נעשו על

יצחק ָסָטנֹוב, משום שאילן הוא בלשון זכר והעדיף 
לומר טובים, ו'תיקונים' רבים נוספים של משכיל זה 

  חדרו למרבה הצער לסידורי התפילה הנפוצים. 
�  

א' בניסן הוא יום פטירתו של התנא רבי דוסא 
רכינס, שהיה אחד מגדולי התנאים. לדעת ה־בן

הרמב"ם היה חי מזמן חגי הנביא מתחילת בית 
המקדש השני והיה אחד מק"כ אנשי הכנסת 

הכהן הגדול אחר עזרא הסופר, והעיד הגדולה ו
דורו ־'על מדוכה זו ישב חגי'. לדעת אחרים היה בןש

זכאי והאריך ימים עד הדור הרביעי ־של רבן יוחנן בן
ם לאחר החורבן. רבי דוסא נקבר בצפת לתנאי

  כפי שגילה האריז"ל.    ,במערת 'שם ועבר' שבצפת

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  

  
דוֹ  ִעיר ַהּגְ נּות ּבָ ַרת ָהַרּבָ ת ִויְלָנא אֹודֹות ִמׂשְ ְקִהּלַ ה ּבִ ְרָצה ַמֲחלֶֹקת ָקׁשָ ים", ּפָ ל ֶה"ָחֵפץ ַחּיִ ָיָמיו ׁשֶ ָלה, ּבְ

ים ָ�תֹו ְוֶה"ָחֵפץ ַחּיִ ּפָ דֹול ֵמַהׁשְ ׁש ּגָ ת ְוָהָיה ֲחׁשָ ָהְרֵסי ַהּדָ ָהָיה ִמּמְ ֳ�ָמִדים ׁשֶ " ָיָצא חֹוֵצץ ֶנֶגד ַאַחד ַהּמָ
תֹו  ּכּו ׁשֹוק ַ�ל ָיֵרְך ֵמֶ�ְמּדָ יִלים ּופֹוְרֵקי ָהעֹל ה� ּכִ ׂשְ יָקה. ַהּמַ ת ִויְלָנא ָהַ�ּתִ דֹוָלה ְלֶהֶרס ְקִהּלַ ַהּגְ

ל ֶה"ָחֵפ  ְחֶרֶצת ׁשֶ ָצא ָלאֹור ַהּנֶ ּיָ ִעּתֹון ַהּנֹוָדע 'מֹוֶמְנט' ׁשֶ ְגנּותֹו ּבָ ים", ּוִמֲהרּו ְלַפְרֵסם ַמֲאָמר ּבִ ץ ַחּיִ
ּסִ  ְך ׁשֶ ים", ַ�ל ּכָ "ָחֵפץ ַחּיִ ַחת ּבֶ ּלַ ּתַ ָלׁשֹון ִמׁשְ ִליָאתֹו ּבְ יַ� ַהּכֹוֵתב ֶאת ּפְ ַמֲאָמר ֶזה, ִהּבִ ה. ּבְ ַוְרׁשָ ְפרֹו ּבְ

ִאּס  ּלֹו ּבְ ֳ�ָמד עֹוֵסק ּכ� ר ָיָצא ְלַהְתִקיף ֶאת ַהּמָ ֲאׁשֶ ָבר ּכַ ּדָ ל' ּבַ ּור ָלׁשֹון ָהַרע ּוְרִכילּות, ְוהּוא ַ�ְצמֹו 'ִנְכׁשַ
ים" ִמֵהר ְלַפְרֵסם ִמְכּתָ  ָבִרים ִליֵדי ֶה"ָחֵפץ ַחּיִ יעּו ַהּדְ ִהּגִ ׁשֶ ּלֹא ָהְיָתה רּוַח ֲחָכִמים נֹוָחה ֵהיֶמּנּו. ּכְ ב ׁשֶ

ַת  י ּובֹו ּכָ ַחת ֶנְגּדִ ׁשּוָבה ִנּצַ ת ְוַלֲ�נֹות ָלֶהם ּתְ ל ְמָהְרֵסי ַהּדָ ם ׁשֶ ֵדי ְלַהּכֹות ַ�ל רֹאׁשָ ָדְרבֹונֹות, ּכְ ָבִרים ּכְ ב ּדְ
א ָ�ַלי ֵאיְך לֹא ִנְזַהְרּתִ  ּלֵ ְתּפַ ּמִ ס ַמֲאָמר ִמּכֹוֵתב ֶאָחד ׁשֶ י ִנְדּפַ י, ּכִ ַמְעּתִ ַתב: "ׁשָ ם, ְוֹכה ּכָ ְלּתָ ִאּוַ ב ּכְ ִמְכּתַ י ּבְ

ֶ�ְזַרתְמ  ר ִהְנִני ּבְ ִנים, ֲאׁשֶ ַנת ּפָ ִאּסּור ָלׁשֹון ָהַרע ּוַמֲחלֶֹקת ְוַהְלּבָ ִויְלָנא, ּבְ נּות ּבְ ְדַבר ָהַרּבָ ם  ָחאִתי ּבִ ֵ ַהׁשּ
ֶזה י ּבָ אי ִנְזַהְרּתִ ַוּדַ ה ּבְ ם ַ�ּתָ ר ּגַ י, ַוֲאׁשֶ ל ְיֵמי ַחּיַ ֶזה ּכָ ֶק  .עֹוֵסק ּבָ ט ׁשֶ ּפַ ה ִמׁשְ ם הֹוִציא ִמּזֶ י ּגַ ל ּכִ ּקָ ר ּוְמ��

ה. ַ�ל ַ�ת ֲאֵחִרים ָ�ַלי ַנֲ�ׂשָ ּפָ ה זֹאת ּוְבַהׁשְ י ַנֲ�ׂשָ ְעּתִ ת־לֹא ִמּדַ ַ�ר ּבַ ׁשַ ֶזה ּבְ ן ִהְנִני מֹוִדיַ� ּבָ ים, ־ּכֵ ַרּבִ
ַמֲחָאִתי, ִמצְ  י ּבְ ַאְרּתִ ר ּבֵ ֲאׁשֶ ֲהָלָכה, ּכַ ל ֶזה ּכַ ה ּכָ ת, ַנֲ�ׂשָ ן ַהּדָ ְרּבַ ְמקֹום ֲהִריַסת ְוח� ּבִ ה ְוחֹוָבה ׁשֶ ָוה ַרּבָ

ׁש  ל ֲחׁשַ ֶזה ּכָ ֶרץ, ְוֵאין ּבָ ּפֶ ֵדר ְוַלֲ�ֹמד ּבַ ָבר, ִלְגּדֹר ּגָ ן ַהּדָ יֹכֶלת ְלַתּקֵ ּבִ ֶ ל ַמה ׁשּ דֹוָלה ַלֲ�ׂשֹות ּכָ  ִאּסּור".  ּגְ
�  

י ׁש , ְלזִמבֶּ  ַאֲהרֹן ַרּבִ ּמֵ מֹוֵפת ׁשִ ְגָמה ּכְ ֹטַהר ְוד� ָהָיה ַאף. ְלׁשֹונוֹ  ּבְ יָחה ִאיׁש כְּ  ָידּוַ�  ׁשֶ  ִהְפִליָאה, ׂשִ
ּלֹא ְזִהירּותוֹ  ה ְלהֹוִציא ׁשֶ נָּ  ִמּלָ יו הְמג� ׁש  ִמּפִ ּמֵ ּתַ ִמיד ְוִהׁשְ ָלׁשֹון ּתָ ה ּבְ ָרָצה. ְנִקּיָ ׁשֶ ל לֹוַמר ּכְ  ,ְלָמׁשָ
ִים ַהּמַ ְכָלִכים ׁשֶ ִים ָאַמר ,ְמל� ַהּמַ ר, ְוַכּדֹוֶמה םייִּ ְנִק  ֵאיָנם ׁשֶ  תוֹ חוּ כְ נוֹ בְּ  אימֹוצִ  ָהָיה יםִח ַהּנֹוכְ  ַאַחד ְוַכֲאׁשֶ

ה כֹוָלה ִמּלָ ּיְ ׁש  ׁשֶ ּמֵ ְפִתיַחת ְלׁשַ ה ּכִ ּנוּ  ְודֹוֵרׁש  ידּפִ ְק ַמ  היָ ָה , ָחִליָלה ּפֶ . ְוָחִליָלה' 'ַחס ְולֹוַמר ַלֲחזֹר ִמּמֶ
יֹוֵתר ָהָיה ָזִהיר ִמיַ�ת ּבְ ְ ְבֵרי ִמׁשּ ָ�ה, ּוְרִכילּות ַרעָה  ָלׁשֹון ּדִ ָהָיה ּוְבׁשָ יםְמ  ׁשֶ ִמיַ�  ַנּסִ ָאְזָניו ְלַהׁשְ  ֲאִפּלוּ  ּבְ

ד ִסיקְפ ַמ  היָ ָה , עָהַר  ָלׁשֹון קבַ ֲא  ר ֶאת ִמּיָ ְלִפי  יוָר וּ בּ ּדִ  ֶאת ׁשֹוֵקל ָהָיהַיַחד ִעם זֹאת, . יקוֹ ּתִ ׁשְ ּוַמ  ַהְמַסּפֵ
ָרָאה קֹוםָמ ּובְ , ַהֲהָלָכה ד ְוחֹוָבה צֶֹרךְ  ׁשֶ ין ִמּצַ ע לֹא, ַהּדִ ר ִנְרּתַ ַדּבֵ ים ָסָרה ִמּלְ ֲאָנׁשִ דֹורוֹ . ּבַ  ַרב ָהָיה ּבְ
ְרָסם ָהָיה ְמפ� ִקי ׁשֶ ּתֹוָרה ּבָ יל ּבַ ם ּוְלַהְבּדִ ָחְכמֹות ּגַ ֵני, תִחיצֹוִנּיוֹ  ּבְ י ּוִמּפְ ָהַרּבִ יבוֹ  ׁשֶ  יִלילִ ׁשְ  ָאָדםלְ  ֶהֱחׁשִ

ְפֵני הוָּ ִח , תוֹ ָ� ּפָ ׁשְ ַה ֵמ  ׁש ׁשַ ָח וְ  ְעּתוֹ  ֶאת ֲחִסיָדיו ּבִ ִליִלית ּדַ ְ ֵדי ָ�ָליו ַהׁשּ ֵדר רּדֹ גְ לִ  ּכְ   . ץֶר ּפֶ בַּ  דמֹ ֲ� לַ וְ  ּגָ
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ַ�ם ִנְכְנָסה יםכִ ֵר בְ ַא  תַר בוּ ֲח  ים יֵר ְמ ִא "ָה  ֶאל ּפַ יְז'ִניץ" ַחּיִ ַסח ְלַחג מּוִכיםַהּסְ  ִמיםיָּ בַּ , ִמּוִ ֵא , ַהּפֶ  םָת לָ ּוׁשְ
ִפיֶהם ה ֵאיזוֹ : "ּבְ ָרה ַהְנָהָגה אוֹ  טֹוָבה ִמּדָ לוּ  ְיׁשָ ַסח ַחג ִלְקַראת ְצָמםַ� ־ַ�ל ְיַקּבְ ֵרב ַהּפֶ יב"? ּוָבא ַהּקָ  ֵהׁשִ

י ָלֶהם ים ֲהֵרי: "ְוָאַמר ָהַרּבִ ׁשִ ַלְיָלה לכֹ ֱא לֶ  ָאנוּ  ִנּגָ ה ֶאת ֶזה ּבְ ּצָ יר ָ�ֵלינוּ  ְוָלֵכן, ַהּמַ  וּ ניּפִ  ֶאת ְלַהְכׁשִ
ֵדי, ְוַכּדֹוֶמה ַרעָה  ָלׁשֹון קבַ ֵמֲא  ּנוּ  ּכְ נוּ  ְלַהְכִניס לכַ ׁשֶ ה ֶאת ְלִקְרּבֵ ּצָ ה ַהּמַ דֹוׁשָ ָראּוי ַהּקְ ֶאה ּכָ   ". ְוַכּיָ
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י ִ ִמ  הש:ֶ מֹ  ַרּבִ נוֹ  ,הבָ ינוֹ ׁשּ ל ּבְ ִ ִמ " ְיֶחְזֵקאל יֵר בְ ּדִ "ַה  ׁשֶ ִמּדֹוָתיו ןיָּ ְמצ�  היָ ָה  ,הבָ ינוֹ ׁשּ ִמיַרת תוֹ יּ ִמ רוּ ּתְ ַה  ּבְ  ּוִבׁשְ

בֹודוֹ  ל ּכְ ל ׁשֶ ַחג. ָאָדם ּכָ ַסח ּבְ ֵ�ת, ַהּפֶ ֵהֵסב ּבְ פוּ  ּוְסִביבוֹ  ְלָחנוֹ ׁש�  לֶא  ׁשֶ יְוַא  ֲחִסיָדיו ִהְתַאּסְ , מוֹ וֹ לׁשְ  ְנׁשֵ
ים בוּ ׁשְ יָ  ְלָחן הצֵ ְק בִּ  ֲ�ִנּיִ � ה ֶאת ְוָטְבלוּ  ַהׁשּ ּצָ ְפֵניֶהם ָ�ָרהּקְ בַּ  ַהּמַ ּלִ יםַהְמס�  דַח ַא  ֵהֵחל. ׁשֶ , ָחֵמץ: "ִלְצעֹק ּבִ

י ַאךְ "! ָחֵמץ ד ֵהִגיב ָהַרּבִ ְתִמיָהה ִמּיָ   "!ָחֵמץ ֵהם ּוְרִכילּות ַרעָה  ָלׁשֹון? ָחֵמץ ֶזה יְוכִ : "ּבִ
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ַאַחת מוּ , ִליָטא ֵמָ�ֵרי ּבְ ית ִלְבנֹות ִסּיְ ֶנֶסת־ּבֵ ה ְונֹוְתרוּ , ָחָדׁש  ּכְ ּמָ ּלֹא ִניםְלבֵ  ּכַ ֶהם הַנֲ�ׂשָ  ׁשֶ ּמּוׁש  ּבָ אוּ . ׁשִ  ּבָ
ִאים ּבָ ָרֵאל יְלַרבִּ  ַהּגַ ְנֶטר ִיׂשְ ׁשוּ  ,ַסּלַ ֵבִנים ִעם ֲ�ׂשֹותלַּ  הַמ  תוֹ צָ ֲ�  ֶאת ּוִבּקְ ּנֹוְתרוּ  ַהּלְ  נֹוְתָרה ְוַהִאם, ׁשֶ

ֶהם ָ ְקד�  ּבָ ְקצוּ  ְלַאַחר הׁשּ ה� ית ןְלִבְניַ  ׁשֶ ֶנֶסת־ּבֵ י ָלֶהם ָאַמר. ַהּכְ ָרֵאל ַרּבִ ְמעוּ  ַלֲ�ָצִתי ִאם: "ִיׂשְ ׁשְ  ְקחוּ , ּתִ
ֵבִנים ֶאת םִע  ְתמוּ ְוִס  ַהּלְ ים ֶ�ְזַרת ַתחּפֶ  ֶאת ּמָ ׁשִ ֵדי ,ַהּנָ ּלֹא ּכְ ים הנָ אבֹ ּתָ  ׁשֶ ׁשִ ית לֶא  ַהּנָ ֶנֶסת־ּבֵ  ַהּכְ

ִדּבּוֵר  ָחִליָלה הנָ לְ ׁשֵ כָּ ִת וְ    ". ֲאֵחִרים ַ�ל ָסָרה רבֵּ ּוְלַד , ּוְרִכילּות ַרעָה  ָלׁשֹון יּבְ
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י יַבת יֵמָראׁשֵ , סֲ�ֶד  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ל רִנְזָה  היָ ָה , יֹוֵסף' 'ּפָֹרת ְיׁשִ ּבּוֵר  ָיָמיו ּכָ  תִדינוּ ֲ�  ֵמֲחַמת. ַרעָה  ָלׁשֹון יִמּדִ
ָהִעיר עִנְמנָ  ָהָיה ַנְפׁשוֹ  רוּ  ַלֲאֵחִרים ִמּלְ ּבְ ּדִ ָניו ַאךְ , ְלָפָניו ׁשֶ ים ָהיוּ  ּפָ ּנִ ּתַ ר ְוִנְכָלִמים ִמׁשְ ֲאׁשֶ  ֶנֶאְמרוּ  ּכַ
ָבִרים ְלָפָניו ׁש  ּדְ ּיֵ ֶהם ׁשֶ ַמע, ֵמִאיָדךְ  .ַרעָה  ָלׁשֹון קבַ ֲא  ּבָ ָ ׁשּ ׁשֶ ָבִר  ּכְ ְבחוֹ  יםּדְ ׁשִ ל ּבְ ְלִמיד ּוִבְפָרט ָאָדם ׁשֶ  ּתַ

ָניו אֹורוּ , םָחכָ  ַ�ם. ּפָ ָבָריו ּוְבתֹוךְ , ּמוֹ ִע  ְלׂשֹוֵחַח  ְוֵהֵחל ֶאָחד ָאָדם ֵאָליו ִנְכַנס ּפַ ִדּבּור לִנְכׁשַ  ּדְ  ָלׁשֹון ּבְ
ָניו ֶהֱאִדימוּ . ַרעָה  ל ּפָ י ׁשֶ ר ַ�ד, ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ַהְמַבּקֵ ַאל, ְלַמְרֵאהוּ  ִנְבַהל ׁשֶ ֵני ֶאת ְוׁשָ ִית ּבְ ר ַ�ל ַהּבַ ׁשֶ  ּפֵ

ָבר לוּ  לוֹ  ָ�נוּ . ַהּדָ י, ַהּלָ ל ֵאינוֹ  ֲאִביֶהם ּכִ ּגָ ֹמַ�  ְמס� ְבֵרי ִלׁשְ  רּפֵ ְלַס  ְלַהְתִחיל ְלָכךְ  הנָ ּקָ ְוַהּתַ , ַרעָה  ָלׁשֹון ּדִ
ְבחוֹ  ׁשִ ל ּבְ ְלִמיד ׁשֶ ל ּוָפָניו ,הָ�ׂשָ  ְוָכךְ , ַהּתֹוָרה בֹודכְ ּובִ  םָחכָ  ּתַ י ׁשֶ ד רוּ אוֹ  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ בַ  ִמּיָ הּתְ ּכְ   . ִחּלָ
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י לֶא  איׁשַ  ַרּבִ יְנְזּבּוְרג ּמַ ַ�ל ּגִ איׁשַ  יִאְמֵר " ּבַ ָנה", ּמַ ַ�ם ּפָ ָ�ַסק ֶאָחד ָאָדם ּפַ , ַרעָה  ָלׁשֹון כֹותלְ ִה בְּ  ׁשֶ
ֵחֶפץ ָסָרה רבֵּ ְלַד  ִאּסּור ֵיׁש  ִאם לוֹ ָא ׁשְ וּ  ְתׁש . ּדֹוֵמם ּבְ ר, ּוָבהּכִ י לוֹ  ִסּפֵ איׁשַ  ַרּבִ ֵאַרע רוּ ִסּפ  ּמַ ַרּבֹו  ֵאֶצל ׁשֶ

ְלָחן, ִמּגּור" ֱאֶמת יֵר ְמ ִא "ָה  � ַהׁשּ ּלוֹ  ׁשֶ ם ׁשֶ ַ�ם ִהְתַ�ּקֵ ר, ְקָצתִמ בְּ  ּפַ ֵני ֶאָחד ְוַכֲאׁשֶ ִית ִמּבְ  ָאַמר ַהּבַ
ְלָחן � ַהׁשּ י ֵהִעיר, טֹוב ֵאינוֹ  ׁשֶ ְלָחן ַ�ל: "ְוָאַמר ָהַרּבִ  ָ�ָליו לֹוַמר ָהָראּוי ִמן ֶזה ֵאין, ְוָלַמְדנוּ  ָאַכְלנוּ  ֶזה ׁש�

ֵאינוֹ  אן", טֹוב ׁשֶ י ַמדלָ  ּוִמּכָ איׁשַ  ַרּבִ לל ַ� ׁשֶ  ּמַ ָבר ּכָ ִפיִקים ּדָ ּמְ ּנוּ  ׁשֶ   . ָסָרה ּבוֹ  רבֵּ ְלַד  ֵאין, תלֶ ֶ� וֹ ּת  ִמּמֶ
�  

  

סּוק ַ�ל ַגע־ֶאת ַהּכֵֹהן ְוָרָאה" ַהּפָ ְרׁשוּ ", ַהּנֶ ל" ְוָאְמרוּ  ל"ֲחזַ  ּדָ ְגֵ�יִמ  חּוץ רֹוֶאה ָאָדם ִעיםגָ ַהנְּ  ּכָ    ַמֵהר ְלַהְבִחין ָ�ׂשּוי ָאָדם ןּכֵ ׁשֶ ". יוָב רוֹ ְק  יִנְגֵ�  לֹא ַאף, ְצמוֹ ַ�  ּנִ
ָכל ל ַהֶחְסרֹונֹות ּבְ י ַ�ְצמוֹ  ְלֶחְסרֹונֹות טָר ּפְ , ַהּזּוַלת ׁשֶ ה. ּכִ ַ�ְצמוֹ  רֹוןְס ֶח  ִלְמצֹא ָאָדםָל  ָקׁשֶ ְקרֹובוֹ  אוֹ  ּבְ ִאיׁש  ַאךְ , ּבִ ָבר ַקל רזָ  ּבְ   תולדות יעקב יוסף)(. ..ְמֹאד ַהּדָ

  
ה ֲח  ַמֲ�ׂשֶ ל בּוָרהּבַ י יםּבּוִר  ׁשֶ ִעיר ֲאָרצֹות־ְוַ�ּמֵ , ַאַחת ּבְ

ֶהְחִליטוּ  ית ְלַ�ְצָמם דּסֵ יַ ְל  ׁשֶ ֶנֶסת ּבֵ ֶהם ּכְ ּלָ  ְוֶהְחִליטוּ , ִמׁשֶ
יֵניֶהם ּלֹא ּבֵ נוּ  ׁשֶ ִריַסת ִיּתְ ֵבית ֶרֶגל ּדְ  ְלַתְלִמיֵדי תֶס נֶ ּכְ ַה  ּבְ
ֵדי, תֹוָרה־יּוְבנֵ  ֲחָכִמים ּלֹא ּכְ אוּ  ׁשֶ . ֲ�ֵליֶהם ִיְתּגָ

יָ�ה ִהּגִ ׁשֶ ת ּכְ ּבַ ִאים ָ�ְמדוּ , רָזכוֹ ־ׁשַ ּבָ  לֹאְו  ְנבֹוִכים ַהּגַ
ה ֵאיזוֹ  ָיְדעוּ  ָרׁשָ ם ַ�ד, ַמְפִטירְל  קֹוְרִאים ּפָ ּקָ  ַאַחד ׁשֶ

ִלים ּלְ ְתּפַ ֹרב ְוָאַמר ַהּמִ י, 'ַיְדָ�נּות' ּבְ ת ּכִ  רָזכוֹ  ְלָפָרׁשַ
ָר  ֶאת ִאיםקֹוְר  ה תׁשַ ּפָ ָ י 'ִאׁשּ , 'רָזָכ  ְלָדהְויָ  ַתְזִריַ�  ּכִ

ִלים לוֹ  הֹודוּ ... ָזָכרּבְ  רָזכוֹ  ְוֶהֱחִליף ּלְ ְתּפַ  תוֹ ָצ ֲ�  ַ�ל ַהּמִ
בֹוָנה ה ְלַאַחר, ַאְך ַהּנְ ִפּלָ ית הוּ וּ ׁש ְר גֵ ְו  ָ�ָליו ִנְמנוּ  ַהּתְ  ִמּבֵ

ן, תֶס נֶ ּכְ ַה  ּכֵ ִר  לוֹ  ְוֵאין הּוא ַלְמָדן ׁשֶ   ...םָל ְצ ֶא  ֶרֶגל יַסתּדְ

  

  

  
סֹוף מֹוִפיָ�ה ְמַ�ְנֶיֶנת ּתֹוָפָ�ה ת ּבְ ָרׁשַ ְזִריַ�  ּפָ  ְוֵאין, ּתַ

ּה  ֹוָרהּת ּבַ  ָוֵרַ�  ָאח ָלּה  ּלָ סּוק. ּכ( ּפָ ה ָהַאֲחרֹון ּבַ ָרׁשָ ּפָ , ּבַ
ָ�ה ֵיׁש  ה ְוָלֶהם ְסמּוִכים ַאְרּבָ ָ בֹות, סֹוְמִכים ֲחִמׁשּ  ַהּתֵ

ֶמר" ׁשְ  אוֹ  ַהּצֶ יםַהּפִ ִתי אוֹ  ּתִ ְ  ֵהם" ָהֵ�ֶרב אוֹ  ַהׁשּ
ָ�ה ת, ְסמּוִכים ַאְרּבָ  זֹאת: "ֵהם ַהּסֹוְמִכים ַוֲחֵמׁשֶ

ֶגד־ֶנַגע ּתֹוַרת ן", ָצַרַ�ת ּבֶ , ֶ�ְזָרא־ןּבְ ָהִא  זֹאת ּוְמַצּיֵ
ְך ־ַ�ל ּומֹוִסיף ׁש  ּכָ ּיֵ ִדְבֵרי ׁשֶ ִמים ּבְ ה ַהּיָ ָ  ְסמּוִכים ֲחִמׁשּ

ם ּלָ ֵ  ֶאל ְסמּוִכים ְוכ( הּוא םַהׁשּ , ַהּנְֹפִלים־ְלָכל סֹוֵמְך  ׁשֶ
ּבֹוֵרי: "סּוקּפָ ּבַ  ית ֲ�בֹוַדת ְמֶלאֶכת ֵחיל ּגִ ", ָהֱאלִֹקים־ּבֵ

ם ּלָ הּוא ָהֱאלִֹקים םׁשֵ  לֶא  יםִכ ָמ ְס נִ  ְוכ(  ְלָכל סֹוֵמְך  ׁשֶ
סּוק ְוֵכן. ַהּנְֹפִלים ּפָ ְעָיה ּבַ יׁשַ ּבִ ָאר" ׁשֶ ר ּוׁשְ ת־ִמְסּפַ  ֶקׁשֶ

ּבֹוֵרי םׁשֶ ", ֵקָדר־ְבֵני ּגִ ה ֵיׁש  וֹ בּ  ּגַ ָ . ְסמּוִכים ֲחִמׁשּ
אן ׁש  ּתֹוָרה' ר'אוֹ ּבְ  ָלְמדוּ  ּוִמּכָ ּיֵ ק ׁשֶ  בֹותּתֵ ּבַ  ְלַדְקּדֵ

רּוְך " ם ּבָ ְקִריַאת" דֶ� ָו  עֹוָלםְל  ַמְלכּותוֹ  בֹודּכְ  ׁשֵ ּבִ  ׁשֶ
בֹות ֶאת ְסִמיְך ְלַה , ַמעׁשְ  ם ַהּתֵ בֹוד־ׁשֵ  זוֹ  ַמְלכּותוֹ ־ּכְ

ם־ְך וּ רּבָ  אְמרוּ יֹ  ְולֹא, ְלזוֹ  ֵאיןַיַחד,  ׁשֵ   .ֲהָבָנה לוֹ  ׁשֶ
  

  
ר ָ
ְרָלֽתוֹ  � ׂשַ ֹול ּבְ ִמיִנ�י ִיּמ� ְ ֹום ַהׁשּ    (יב, ג) ּוַבּי�

ְרׁשוּ  לֲחַז" ַמּסֶ  ּדָ ת תֶכ ּבְ ּבָ בֹות ׁשַ ִמיִנ�י ֵמַהּתֵ ְ ֹום ַהׁשּ  ּוַבּי�
ַהּמִ  ת ּדֹוָחה ָלהיׁשֶ ּבָ ז ְוֶזה, ׁשַ ּמָ אּבָ  ְמר( ּתַ  ֶאְתַנְחּתָ  ַחתׁשֶ
ַבת ִמיִנ�י ּתֵ ְ ֲאִפּלוּ , ַהׁשּ תּבְ  ׁשֶ ּבָ הּוא ׁשַ  ְמנּוָחה יֹום ׁשֶ

א ֶאְתַנְחּתָ ם, ּבְ ן ּגַ ר ִיּמֹול ּכֵ ׂשַ   )תפוחי חיים(. ָ�ְרָלתוֹ  ּבְ
�  

את ֹו ְלַבת�  ּוִבְמלֹ� ּה ְלֵבן� א� ֳהָר  י ָטֽ    (יב, ו) ׀ ְיֵמ�

בֹות ֹו ְלַבת�  ַהּתֵ ַטֲ�ֵמי ְלֵבן� א� ִנים לגֹּ ֶס  ַזְרָקא ּבְ ַנּגְ ּמְ  ׁשֶ
ְמָחהּבְ  אֹוָתם ֵדי, ׂשִ ַאף ָלָאָדם זּמֵ ְלַר  ּכְ י־ַ�ל־ׁשֶ  ּפִ

ָאְמרוּ  ֵרי ל"ֲחזַ  ׁשֶ ָניו ִמי ַאׁשְ ּבָ  הֹודֹותְל  ָצִריְך , ְזָכִרים ׁשֶ
ם ה'ַל  ת ַ�ל ּגַ ַחְסֵד  לוֹ  ַהּנֹוֶלֶדת ַהּבַ   )מלבוש לשבת(. ַמִיםׁשָ י ּבְ

�  
 �ָ ּמְ  לגֹּ ֶס  ַזְרָקא ִמיםַהּטְ יםְמׁשַ ְמָחהְל  ׁשִ , ַיַחד ְוַצַ�ר ׂשִ

ָדה ַ�ל ְמָחהׂשִ  ם ַאְך  ַהּלֵ ל ֲ�ָרּה ַצ  ּגַ , ַהּיֹוֶלֶדת ׁשֶ
ְך ־ְוַ�ל ן ְמִביָאה ּכָ ָרה ָקְרּבָ   )צפוני ציוני(. ָתהָ� בוּ ׁשְ  ַ�ל ְלַכּפָ

�  
 �ה י ׂשֶ � א ָיָדּה� ּדֵ א ִתְמָצ�    (יב, ח) ְוִאם־לֹ'

ַטֲ�ֵמי נַּ  ַזְרָקא חנַּ מ(  ּבְ ַאף, לגֹּ ֶס  חמ( י־ַ�ל־ׁשֶ ָהָאָדם ּפִ  ׁשֶ
הִל  וֹ ּת ת ּבִ ֶא  ביַיְחׁשִ , ְלֵבן הּוֶ ַא ִמְת  ּלָ , ָחִביב ְואֹוָצר ְסג(

ל ַ�לה' ַל  יֹוֶדהְו  ה ַהּטֹוָבה ּכָ ָ�ׂשָ   )ברכת איש(. ּמוֹ ִע  ׁשֶ
�  
�  

ת ֵא( רֹו* ׂשְ ׂשָ י־ִיְהֶי(ה ְבעֹור־ּבְ ֽ ם ּכִ    (יג, ב) ָאָד 

ַבת ם ּתֵ ַטַ�ם ָאָד  י, ְרִביִעי ּבְ ָ�הַאְר  ֵיׁש  ּכִ , מֹותׁשֵ  ּבָ
ם. רֶב גֶּ , ׁש נוֹ ֱא , ִאיׁש , ָאָדם ּלָ ִבים ְוכ(  יםּבִ ַר  ׁשֹוןְל ּבִ  ִנְכּתָ
ם ֵמ  חּוץ ֵ ָיִחיד ָאָדםַהׁשּ ב ַרק ּבְ ְכּתַ ּנִ ֲ�ָלה הּואְו  ,ׁשֶ ּמַ  ּבַ

בֹוָהה ה ְלֶ�ְליֹון ׁשֹוןִמּלְ  ַהּגְ ּמֶ ִא  ּוִמי, ֶאּדַ ּבָ  ָ�ָליוים ׁשֶ
ה הּואים ִע גָ נְ  ַדְרּגָ בֹוָה  ּבְ ים הּגְ ַגּלִ ּמְ ַמִים ־ִמן לוֹ  ׁשֶ ָ ַהׁשּ

ה ְוהּוא, ְטאוֹ ֶח  ֶאת ְרּגָ ּדַ בֹוָהה ּבַ ָ�ה.   ַהּגְ   )פרי חיים(ֵמָהַאְרּבָ
�  
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