
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

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

  170 'גיליון מס
  3שנה 

  

  
  ) יד, ז( טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמֹאד ְמֹאד

ה יהּוִד  ַמֲ�ׂשֶ ָ�ָלה, ֶאָחד יּבִ ָרֵאל ְלֶאֶרץ ׁשֶ ב תְמנָ ־ַ�ל ִיׂשְ ֵ ּה  ְלִהְתַיׁשּ  הָת ָקׁשְ  ַאךְ , ּבָ
ּה ה יָט לִ ּקְ ַה  ְוִייּסּוֵרי ּה ָת יבָ ׁשִ יְ  ָ�ָליו ָחַזר ְלַאַחר. מֹוַלְדּתוֹ  ְלֶאֶרץ ָחַזר ְוָלֵכן, ּבָ , ׁשֶ
י לֶא  ִנְכַנס  ֶאת ְוהֹוִציא ַהּקֶֹדׁש  ֶאֶרץ לׁשֶ  ּה ָת נוּ גְ בִּ  רַסּפֵ לְ  ְוֵהֵחל בוֹ לּ לֶּ ִמ  הש&ֶ מֹ  ַרּבִ

ָתּה  ּבָ ַ�ר. ָרָ�ה ּדִ י ּבוֹ  ּגָ ת: "ְוָאַמר ָהַרּבִ ָפָרׁשַ  ְמֹאד ָהָאֶרץ 'טֹוָבה ֶנֱאַמר ַלחׁשְ  ּבְ
ן־ְוִאם, ְמֹאד' ר ֵאיךְ  ּכֵ ֵאיָנּה  ָהָאֶרץ ַ�ל לֹוַמר ֶאְפׁשָ א?! טֹוָבה ׁשֶ ִמי ֶאּלָ ה ּבְ  ַאּתָ
ָהָא  מֹוֵצא ִמי ?ְמֹאד טֹוָבה ֶרץׁשֶ ם ּבְ ַקּיֵ ּמְ ְבֵרי ֶאת ׁשֶ  ְמֹאד ְמֹאד" ֹותבָא בְּ  ל"ֲחזַ  ּדִ

יָון", רּוַח  לַפ ׁשְ  יוֵ ֱה  ה ּוִמּכֵ ַאּתָ ּסּות הּוא ןִסּמָ , ָרָ�ה ָהָאֶרץ תבַּ ּדִ  ֶאת מֹוִציא ׁשֶ ּגַ  ׁשֶ
ֵ�ינֶ  ֵחן מֹוֵצאת ֶרץָהָא  ֵאין ְוָלֵכן, ֶחְלְקךָ  ְמַנת ִהיא ָהרּוַח    ". ךָ ּבְ

�  

ֵ�ין רִס  ֶזה ּכְ י ּפֵ ְלִמיֵד  ֶאָחד ַ�ל ב'רוֹ זְ אוֹ ֵמ  ְיִחיֵאל הש&ֶ מֹ  ַרּבִ  ה'זֶ 'חוֹ ַה  יִמּתַ
ִליןִמּל1  ָ�ָלה, ּבְ ָרֵאל ְלֶאֶרץ ׁשֶ ֵאינוֹ  ַ�ל ְמֹאד ְוִהְצַטֵ�ר, ִיׂשְ יׁש  ׁשֶ ָ ְקד1 ּה בָּ  ַמְרּגִ  הׁשּ

ֲחלֹומוֹ  הָא ָר , ָיִמיםלְ . ְיֵתָרה י לוֹ  ָאַמר ְוהּוא, וֹ בּ ַר  ֶאת ּבַ ָרֵאל ֶרץֶא  ַ�ל ּכִ  ֶנֱאַמר ִיׂשְ
י", רּוַח  לַפ ׁשְ  יוֵ ֱה  ְמֹאד ְמֹאד" ֲחָכִמים ְוָאְמרוּ ", ְמֹאד ְמֹאד ָהָאֶרץ טֹוָבה"  ִאם ּכִ

ִמים ְבֵרי  ֶאת ְמַקּיְ יׁש  זֹוִכים ָאז, הנָ ׁשְ ַהּמִ ּדִ ַ  ֶאת ְלַהְרּגִ ׁשּ ָרֵאל ֶאֶרץ תְקד1   .ִיׂשְ
�  

ם ֶאתְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוזְ  ל־ַכְרּתֶ   ) טו, לט( ה'ִמְצֹות ־ּכָ

יד ּגִ י, םלֶ ּקֶ ִמ  ַהּמַ ן ִיְצָחק הש&ֶ מֹ  ַרּבִ ְרׁשָ יַ� , ּדַ ַ�ם ִהּגִ ימֹות ּפַ ִיץ ּבִ ַלֲ�ָיָרה  ַהּקַ
ִלין  ָהְיָתה, ְלִריָגה הכָ מוּ ּסְ ַה ּדּוּבְ ים ָנֵמל ִעיר ׁשֶ יִעים ָהיוּ  ְוַרּבִ ּה  ש&ִלְנּפֹ  ַמּגִ  ּבָ

ֵמ  ּוְלִהְתַרֵחץ בַּ . יָה יֵמ ּבְ ׁשַ יד ָהַלךְ  ֹקֶדׁש ־תּבְ ּגִ ֶנֶסת ְלֵבית ַהּמַ ים הָא ָר וְ , ַהּכְ ַרּבִ  ׁשֶ
ִלים ּלְ ְתּפַ דֹוָלה  ֵמִריָגה אֹוְרִחים, ֵמַהּמִ אוּ ַהּגְ ּבָ ֲ�  ש&ִלְנּפֹ  ׁשֶ  ְללֹא עֹוְמִדים, הָר יָ ּבָ

ית יָון, ַטּלִ לוּ  ִמּכֵ ְ ִהְתַרׁשּ םִע  םיֶה ֵת יתוֹ לִּ ַט  ֶאת ְלָהִביא ׁשֶ ן ָלהָ� . ּמָ ְרׁשָ  ַ�ל ַהּדַ
יָמה ַתח, ַהּבִ ר, ַרּבֹוַתי: "ְוָאַמר ּפָ ה ָלֶכם ֲאַסּפֵ ָהָיה ַמֲ�ׂשֶ עֹוַנת. ׁשֶ , ַאַחת ַקִיץ ּבְ
ת ָהִייִתי ּבָ ׁשַ י. ִריָגה ִעירבָּ  ּבְ ֵדי ֶאָחד ְלַבִית ִנְכַנְסּתִ ַ�ל ֶאת ִלְפּגֹש& ּכְ ִית ּבַ , ַהּבַ
י ִלי ְוֶנֱאַמר דוּ  ִלְנּפֹש&  ָנַסע הּוא ּכִ יַ�  ְלֶפַתע. יןלִ בְּ ּבְ ְמרּוִרים ִכיבְּ  קֹול ינַ זְ ָא לְ  ִהּגִ  ּתַ

מּוךְ  ַהֶחֶדר ִמן י, ַהּסָ יק ְוָרִאיִתי ִנְכַנְסּתִ ל ַנְרּתִ ית ׁשֶ לּוי ַטּלִ יר ַ�ל ּתָ ית ַהּקִ ּלִ  ְוַהּטַ
תֹוכוֹ  ּבְ ה ָ�הּגוֹ  ׁשֶ ְבִכּיָ ית. ּבִ ית', 'ַטּלִ י, ַטּלִ ַאְלּתִ את 'ַמּדּוַ� , אֹוָתּה  ׁשָ ְך קֹולֵ  ֶאת ָנׂשָ

יָבה ְוִהיא '?ִכיבְ בִּ  ה לֹא 'ֵאיךְ , ִלי ְוָאְמָרה ֵהׁשִ ַ�ל ַוֲהֵרי? ֶאְבּכֶ ִית־ּבַ ְלֹנֶפׁש,  ָיָצא ַהּבַ
ל ֶאת ּמוֹ ִע  ָנַטל ה ָהעֹוָלם יַהְבלֵ  ּכָ אן ַלֲאָנחֹות'.  ְלַבד אֹוִתיַרק וְ , ַהּזֶ ָ�ַזב ּכָ

י ית ֶאת ִנַחְמּתִ ּלִ י ַהּטַ ִכי ךְ קֹולֵ  'ִמְנִעי: ָלּה  ְוָאַמְרּתִ ית, ִמּבֶ , יֹום ָיבֹוא. ַטּלִ
ִית־ּוַבַ�ל ה תוֹ יָ� ִס נְּ ִמ  יֹוֵתר ְרחֹוָקה, ְמֹאד ְרחֹוָקה ְלֶדֶרךְ  ֵיֵצא ַהּבַ  לֹא ְוָאז, ַ�ּתָ
ֶסף לֹא ּמוֹ ִע  ִיּטֹל א, ָזָהב ְולֹא ּכֶ ְלַבד ךְ אֹוָת  ַרק ֶאּלָ י ֵאָליוּבִ ְתַלּוִ   "...', ְוַרק ַאּתְ ּתִ

�  

ַנת ׁשְ ְזַמן, ד"תר ּבִ י ה1 נוֹ , ִמּוֹולֹוִז'ין קִיְצָח  ַרּבִ ל ּבְ י ׁשֶ ים ַרּבִ  ַלֲאֵסָפה, ין'זִ לוֹ וֹ וּ ִמ  ַחּיִ
ֶטְרּבּוְרג ִעירבָּ  הָס נְּ כַּ ְת ִה ׁשֶ  יתּתִ לְ ׁשַ ְמ ֶמ  ָגאֹון ֵגןֵה הּוא וְ , ּפֶ  ַהּתֹוָרה יׁשֵ ְד ָק  ַ�ל ּבְ

ֲהדּות ְזִהיר מוֹ אוּ נְ . ְוַהּיַ ה ַהּמַ ָרֵאל ֹוְנֵאישׂ  ֶאת ִהּכָ  תוֹ ָמ ֲח ׁשֶ  ַ�ד, ָיֵרךְ ־ַ�ל ׁשֹוק ִיׂשְ
ל ר ׁשֶ ָלהַה  ׂשַ ּכָ ֲ�ָרה ָהרּוִסי ַהׂשְ ִחית ַ�ד ּבוֹ  ּבָ שׂ . ְלַהׁשְ הַה  ִחּפֵ ֵדי ֲאַמְתָלה ּלָ  ּכְ

ֵני: "לוֹ ָא ׁשְ וּ , ִיְצָחק יְלַרבִּ  ִלְלעֹג ה לֹוֵבׁש  ָמה ִמּפְ ית ַאּתָ  ּכֹה ֹותִציִציּ  ִעם ָקָטן־ַטּלִ
ה? ּכֹותֲאר1  ם לַט נְ יְ ילֵ לִ  ַהּדֹוְקטֹור ִהּנֵ ּגַ ת־רֵמ וֹ ׁש  הּוא ׁשֶ  תוֹ רִנכָּ  ִציִצּיֹוָתיו ְוֵאין, ּדָ

ךְ "? יֹותוּ לגְ וּ  י ִחּיֵ יב קִיְצָח  ַרּבִ ָנה ִציִצית תוַ צְ ִמ : "ֲאָתר־ַ�ל ְוֵהׁשִ הכִּ  ָלנוּ  ִנּתְ ּלָ  ְסג1
רֹוןלְ  ֱאַמר, ִזּכָ ּנֶ ם ' ׁשֶ ל־ֶאתּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרּתֶ ל ִזְכרֹונוֹ  ֵאין ֲאָבל. 'ה'ִמְצֹות ־ּכָ  ׁשֶ

ַ�ל הּוא ַהּדֹוְקטֹור, רוֹ בֵ ֲח  לְלׁשֶ  ּדֹוֶמה ָאָדם רֹון ּבַ דֹול ִזּכָ י ְוָלֵכן ּגָ ִציִציּ  לוֹ  ּדַ  ֹותּבְ
ׁשּוט ָאָדם, ַאְך ְקָצרֹות מֹוִני ּפָ ּכֹות ֹותְלִציִציּ  ָזקּוק, ִזְכרֹוִני ׁש ּתַ ׁשֶ  ּכָ   "...ֲאר1

  

  
לַ  י ךָ ־לְ חׁשְ בֹות יסֹוֵפ  - )יג, ב( םֲאָנׁשִ , םָחָכ  ּתֵ
ַרׁש לְ  זּמֵ ְלַר  ּפֵ ֶ ִ ַר ַמה ׁשּ ךָ  - ְלָך  י"ׁשּ י, ְלַדְעּתְ ּכִ

ה לַֹח  ָרָצה נוּ ַרבֵּ  ֹמש&ֶ ִלים ֶאת ִלׁשְ ְלֶאֶרץ ַהְמַרּגְ
ָרֵאל ָהֲאִויר ִיׂשְ ּה  ׁשֶ ּבָ ים ׁשֶ ֵדי, ַמְחּכִ יעוּ  ּכְ ּגִ ּיַ ׁשֶ

ִלים בֹוָהה ְלַמְדֵרָגה ְוַיֲ�לוּ  ְלַדְעּתוֹ  ַהְמַרּגְ אּוָלם, ּגְ
ת ָהָאֶרץ ָרָ�ה ףוֹ ּס בַ לְ  ּבַ יכְּ  הֹוִציאּו ּדִ בֹותַה  ָראׁשֵ ּתֵ

לַ  י ָך ־לְ חׁשְ ׁש  ֵהםׁשֶ  םֲאָנׁשִ  )דברי עמוס. (ַחּלָ
�  

בֹות ים ַלח־ְלָך ׁשְ  ַהּתֵ ַלחׁשְ : נֹוָטִריקֹון ֵהם ֲאָנׁשִ
ךָ ְל  לּוִחיםׁשְ  ֲ�ׂשוּ נַ  םִא , ןֵכ  אלֹ  יְפצִ ֶח , ַדְעּתְ
ייָ  ְבּתָ ֲח ַמ  ַדְעּתִ ַבדְל , ְפָצםֶח  ְרצֹוִניִל  ּלֹאׁשֶ , םׁשַ
רֲא  בלֵ ּכָ  ַארנִ  ׁשֶ ַ� יְ , ֵלםׁשָ  ׁשְ ִפלָּ ִמ  הֹוׁש1 ךָ ְת ּתְ
בֹות ְוֵכן. ָבֵרךְ ּתְ  ים ַלח־ְלךָ ׁשְ  ַהּתֵ ה ֲאָנׁשִ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

ָך  ֶזה ַלח־ְלָך ׁשְ  בֹותּתֵ ַה וְ , ּךָ ְמַצוֶּ  לֹא ַוֲאִני ְלַדְעּתְ
ים הבְּ , ָנַ)ןּכְ  ֶאת־ֶאֶרץ רוּ ת& יָ וְ  ֲאָנׁשִ ַלחׁשְ  ִגיַמְטִרּיָ
ךָ  ה ֵאיִני ה' ֲאִני, ְלַדְעּתְ ְרֶצה ּוְבִאם, ְלךָ  ְמַצּוֶ ּתִ

ֵפרּוׁש , ַלחׁשְ  ִ ַר  ּכְ  )ספר הזכרון. (י"ׁשּ
�  

ן ּמּוַ) ּבֶ ה ְראּוֵבן ׁשַ ָאְמרוּ  -  )יג, ד( ַזּכּור־ְלַמּטֵ
ַהּלֹוֵמד, ל"ֲחזַ  ָבִרים ֶאת ּומֹוִציא ּתֹוָרה ׁשֶ ַהּדְ

ֱאַמר, ָיִמים ְלֹאֶרךְ  םָר ְכ זוֹ , הּפֶ ּבַ  ּנֶ י ׁשֶ י־ּכִ ם ֵהם ַחּיִ
א־ְלֹמְצֵאיֶהם ּוְלָכל רֹו ַמְרּפֵ ׂשָ ּקְ  לַא , ּבְ ירֵ ּתִ

א ֵאיֶהםְלֹמְצ  ה םיֶה יֵא ִצ מוֹ ְל  ֶאּלָ ּפֶ ֵ בַּ ִנְרַמז וְ . ּבַ םׁשּ
ן־זַ  ּמּוַ) ׁשַ  ִמיַ� ַה ׁשֶ , ּורּכ ּבֶ ׁשְ ְלמּודוֹ  ּמַ , ְלָאְזָניו ּתַ

ם  )מסעד לבית ה'. (רוֹ ְכ זוֹ ְו  ּורּכ ן־זַ ּבֶ  ּבוֹ  ִמְתַקּיֵ
�  

ה  ןְלַמּטֵ יֵאל ּבֶ י־ָדן ַ)ּמִ ַמּלִ , ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  - )יג, יב( ּגְ
ַאַחד ל ִניםּמָ ַהּסִ  ׁשֶ ָרֵאל ןבֶּ  ׁשֶ ּגֹוֵמלׁשֶ ִמי  הּוא ִיׂשְ

ז ְוֶזה. ָסִדיםֲח  ּמָ אן ְמר1 ֶבןוּ  לי־ֵא ַ)ּמִ  הּוא ִמי, ּכָ
ל םָ� ָה  בָּ ַה  ׁשֶ הּוא ִמי? ה"ּקָ י ׁשֶ ַמּלִ ן־ּגְ הּוא, ּבֶ ׁשֶ

 )חסדי דוד( .ַהּזּוַלת ִעם ָסִדיםֲח  ּגֹוֵמל
�  

ֶבי תֹאֶכלֶ  ץֶאֶר  בֹותַה  יסֹוֵפ  - )יג, לב( ָה יֹוׁשְ ּתֵ
ה ִגיַמְטִרּיָ י, תכוּ ְל ַמ  ּבְ ֶדׁש  ֶאֶרץ ּכִ רִעּקַ  איִה  ַהּקֹ

ִהיא ָהֱאמּוָנה ְרָאה ׁשֶ ְבִחיַנת ַהּיִ ַהּבֹוֵרא תכוּ ְל ַמ  ּבִ
ַר  ַ�ל, ךְ ִיְתּבָ א ָהֱאמּוָנה ְיֵדי־ׁשֶ ָרהַלַהכָּ  ָהָאָדם ּבָ
ׁש  ּיֵ ָניו ֵראיָ וְ  ָלעֹוָלם ּבֹוֵרא ׁשֶ  )דברת שלמה. (ִמּפָ

�  

ם ֵמֲ)ֵליֶהם ה – )יד, ט( ָסר ִצּלָ ִגיַמְטִרּיָ ִאּיֹוב ֶזה ּבְ
גִ  ָהָיה אהוּ ּדְ  ֵמת ִדְבֵרי, ןיַהּמֵ ִ ַר  ּכְ ה ָאַמר ׁשּ ּמֹש&ֶ "י ׁשֶ

ם ִאּיֹוב ֵמת ְוָסר ִצּלָ ִלים ׁשֶ  )ספר הזכרון. (ַלְמַרּגְ
�  

ית ֲ)ִרֹסֵת  הֵראׁשִ ה הּלָ ַח  -  )טו, כ( ֶכם ַחּלָ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
י, ג"מ עּור ּכִ יִצים ג"מ הּוא הלָּ ַח  ׁשִ ין, ּבֵ ּגִ ַ�ל ְוַהּתַ

ִזים א"ֵה  ָהאֹות עּור ַ�ל ְמַרּמְ ָצהיּבֵ  ׁש ֶמ חֹ  ׁשִ
יִצים ג"מ ַ�ל ַהּנֹוָסף  )נהר שלום. (ּבֵ

�  

  תשע"ופרשת שלח, י"ט בסיון     
.  
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ִרימּו ְתרּוָמה ה ּתָ ית ֲ)ִרֹסֵתֶכם ַחּלָ   ֵראׁשִ

ל ֲחִסיָדיוֵמ ֶאָחד  י ׁשֶ ַכי ַרּבִ י ָהָיה ׁש יְט וִ כְ לֶּ ִמ  ָמְרּדְ יֵד ירּמִ ִמ  ֵמִאיר ַרּבִ ה ּבִ ּנָ ּכ1 ֶדֶרךְ י ֲחֵבָריו , ׁשֶ  'ר' הִחבָּ  ּבְ
ַ�ם .ע'ֶק יְר ִא ֵמ  י ָיָצא, ַאַחת ּפַ יתוֹ  ֵמִאיר ַרּבִ ע ִמּבֵ ה ּוְבַדְרּכוֹ , ָארֹךְ  ְלַמּסָ יַנִים תיַּ נִ ֲח  ָ�ׂשָ ְנּדַ  ְוִנְכַנס ּבֵ  קְלפ1

ָרִכים ַבֲ�לּות ּדְ ֵדי, תְיהּוִדי ּבְ ל ְמַ�ט ָלנּוַח  ּכְ ּלֵ ב. ּוְלִהְתּפַ י ָיׁשַ ִצּדֵ  ְמַ�ט ָלנּוַח  רֵמִאי ַרּבִ ִית יּבְ  ּוְלֶפַתע, ַהּבַ
ָאה ּה  ֶהָחֵצר ִהְתַמּלְ ּלָ ֲ�ָגלֹות ּכ1 ָ�ׂשוּ  ַרּבֹות ּבַ ן ֶאת ׁשֶ ְרּכָ ָרה ּדַ ּיָ ׁשַ דֹוָלה ּבְ ֵני ַה . ּגְ ַ ּבְ ָרהׁשּ יםָהיּו ֲ�  ּיָ  ,ְמרּוִדים ִנּיִ

תוּ  ּתְ ּכִ ָרִכים וּ דְד נָ וְ  ַרְגֵליֶהם ֶאת ׁשֶ ּדְ ֵדי ּבַ ה ִהְבִחין  .ְלִפיֶהם ָמזֹון ְמַ�ט ִלְמצֹא ּכְ יְוִהּנֵ ה ֵ�ינוֹ בְּ  ֵמִאיר ַרּבִ  ,ַהַחּדָ
י ֵני ֶאָחד ּכִ ל הׁשֹונֶ  ּוָרהבַהֲח  ִמּבְ ָאר ִמּכָ ְ ר, ַהׁשּ י ָ�ָליו ְוִנּכָ ן ּכִ ה־ּבֶ ר ֲ�ִלּיָ  ָהִאיׁש  ָהָיה ןָזֵק  ִאיׁש . הּוא ִנְסּתָ

י, צּוָרה ּוַבַ�ל יו ֶאת ְוִלְראֹות ַאֲחָריו בַלֲ�קֹ  ֶהְחִליט ֵמִאיר ְוַרּבִ ל ָהיוּ  ְרֵ�ִבים. ַמֲ�ׂשָ ֵני ּכָ ָרה ּבְ ּיָ ַ ר, ַהׁשּ  ְוַכֲאׁשֶ
ת ַקאי ֵאׁשֶ ְנּדְ יל םֶח לֶ  תרוֹ כְּ כִּ  ִלְפֵניֶהם יָחהנִּ ִה  ַהּפ1 ם ָ�טוּ , ַחם ְוַתְבׁשִ ּלָ ְלָחן ֶאל ּכ1 1 נּות ַהׁשּ ְרַ�ְבּתָ  ְוֵהֵחּלוּ  ּבִ
זֹון ֶאת ִלְבלַֹ�  זבְּ  ַהּמָ םִע  ִנְדַחף לֹא ָזֵקן אֹותוֹ  אּוָלם, ֹוןִחּפָ ְמִתינּות. ּמָ ָנה ּבִ ה ּפָ ּדָ  ֵסֶפל ְלָידוֹ  ְוָנַטל ַהּצִ

ֵלם הּוא ִאם ִלְראֹות ֵהיֵטב קוֹ ָד בְּ , ָיַדִים ִלְנִטיַלת ִגיָמה ּבוֹ  ְוֵאין ׁשָ ַפת ּפְ ׂשְ ִלי ּבִ ַטל ּוְלַאַחר, ַהּכְ ּנָ  יןּדִ כַּ  ָיָדיו ׁשֶ
ָנה ,ֹקֶדׁש  תּוְבֶחְרּדַ  רּוַסת ִלּטֹל ּפָ ֶ  הִמּמַ  םֶח לֶ  ּפְ יָחהׁשּ ֲ�ַלת ִלְפֵניֶהם ִהּנִ ִית ּבַ י. ַהּבַ יךְ  ֵמִאיר ַרּבִ  ַלֲ�ֹקב ִהְמׁשִ
ל ַאֲחָריו י ָרָאה תוֹ יָא לִ ְפ לִ וְ , ָהֵ�ת ּכָ ֵק  ּכִ רּוָסה ֶאת ָאַחז ןַהּזָ ׁש  ּוְלַאַחר, ָמה־ְזַמן ַהּפְ ּקֵ ּבִ  ָ�ֶליָה  ךְ ֵר ְלבָ  ׁשֶ

יָחה ,'ַהּמֹוִציא' דוֹ  ִהּנִ רּוָסה ילוֹ ִמ ְר ּתַ ִמ  ְוהֹוִציא ִמּיָ ה ּפְ כִּ  ְלַאַחר. ָלּה כָ ֲא וַ  ָ�ֶליָה  ךְ ַר בֵּ , ְיֵבׁשָ , ְמזֹונוֹ  ֶאת הלָּ ׁשֶ
ַמִים ָיָדיו ָנַטל ְרכַּ  ךְ ַר ּובֵ  ַאֲחרֹוִנים ּבְ זֹון תּבִ רֹב ַהּמָ ָנה ּבְ ּוָ י ֵהִבין. ּכַ י ֵמִאיר ַרּבִ ָבִרים ֵיׁש  ּכִ דוּ , וֹ גבְּ  ּדְ  רְלַאַח  ִמּיָ

ים ָהֲ�ִנּיִ ָ�ם ׁשּוב ֵהֵחּלוּ  ׁשֶ ַמּסָ ָנה, ּבְ ֲ�ַלת לֶא  ּפָ ִית ּבַ ֶחם ֶאת ָאִפית ָמַתי: "ָלּה ָא ׁשְ וּ  ַהּבַ יְוַנֲ�ָנה "? ַהּלֶ ּיֹום ּכִ  ּבַ
ּתְ  ַהִאם. "ֹותוֹ א ֵהִכיָנה ָהֶאְתמֹול ה ִהְפַרׁשְ ה ִמן ַחּלָ ה, ָלּה ָא ׁשְ "? ָהִעּסָ ָ הֵח ְוֵה  ִנְבֲהָלה ְוָהִאׁשּ  ַ�ל ַח ִלְטּפֹ  ּלָ

ּה  ַצַ�ר רֹאׁשָ י! ִלי ַוֲאבֹוי אֹוי: "ּבְ ַכְחּתִ ה ְלַהְפִריׁש  ׁשָ ה ִמן ַחּלָ י ֵהִבין". ָהִעּסָ ד ֵמִאיר ַרּבִ י, ִמּיָ  ָ�ִני אֹותוֹ  ּכִ
ר ִאיׁש  הּוא, ָזֵקן ד, ּבוֹ  ֱאלִֹקים רּוַח  ֲאׁשֶ ָרה ַאֲחֵרי ָרץ ּוִמּיָ ּיָ ַ ֵדי ַהׁשּ יקצַּ ַה  תֶא  ִלְפּגֹש& ּכְ ר ּדִ ְסּתָ   . ַהּנִ

ָ�ה רְלַאַח  ה ׁשָ ּכָ ַמח ֲאר1 ים תֶר יֶּ ׁשֶ  ֶאת ְלַגּלֹות ׂשָ ַפֲאֵתי ָהֲ�ִנּיִ ַ�ר ּבְ א, ַהּיַ ה לֹא תוֹ יָא לִ ְפ לִּ ׁשֶ  ֶאּלָ ּלָ יֵניֶהם ּגִ  ּבֵ
ְלִאי ָהִאיׁש  ֶאת ה ןֵק ַהזָּ  הּוא ֵהיָכן. "ַהּפִ ִהְתַלּוָ ַאל"? ֲאֵליֶכם ׁשֶ ֵני ֶאת ׁשָ ַ  ּבְ ָרהַהׁשּ ם דוּ נָ  לוּ ְוַהלָּ , ּיָ רֹאׁשָ  ּבְ

ה ַמּדּוַ� : "ְוָאְמרוּ  ה ֶזה ֵאֵלינוּ  לּפַ ְט נִ  הּוא? ֶזה מּוָזר ִאיׁש  ַ�ל ִמְתַ�ְנֵין ַאּתָ ּמָ בּועֹות ּכַ  ִמְתַנֵהג הּוא ַאךְ , ׁשָ
עֹון ּגָ ׁשִ ָ�ִמים נוּ ּתָ ֵמִא  הּוא ֵרׁש ּפוֹ . ּבְ ַ�ר ֶאל ֹותבּ ַר  ּפְ ין ְוׁשֹוֶהה ַהּיַ ִ ַה  ּבֵ ַמִים טֹוֵבל ְוִלְפָ�ִמים, יִחיםׂשּ  ּבְ
בַּ  ְקפּוִאים תוֹ ". םיֶה נֵ ל ּפְ ַ� ח ׁשֶ רַ ּקֶ ת ַה ֶא  ַ� ּקֵ בַ א ְמ הוּ ר ׁשֶ ַח ַא , לְ ָהרֹותנְּ ׁשֶ ׁשָ ֵני לוֹ  ֶהְראוּ , ְלַבּקָ ָרה ּבְ ּיָ ַ  ֶאת ַהׁשּ

וּ  ל תוֹ יכָ לִ ֲה  ןוּ ּכִ ֵק  ׁשֶ ְבַרת רּוְלַאַח , ןַהּזָ ֶרךְ  ּכִ הּוא ירֵמִא  יַרבִּ  אוֹ צָ ְמ  ּדֶ ׁשֶ ַחת עֹוֵמד ּכְ פּוס, ֶאָחד ִאיָלן ּתַ  ּתָ
בֹוָתיו ַמְחׁשְ יד הוּ ֵא ְר ּוַמ  ּבְ ַלּפִ י. "ֵאׁש ־ּכְ ְר , ַרּבִ ָנה", ֵכִניּבָ י ֵאָליו ּפָ יט. ֵמִאיר ַרּבִ ֵקן ּבוֹ  ִהּבִ ׁש , ַהּזָ ּנוּ  ּוִבּקֵ  ִמּמֶ

ֶסף־ִנְדַבת י ּוְלַאַחר, ּכֶ ַרּבִ ְרכוֹ , ָהגּון ְסכּום ְלָידוֹ  לַק ׁשָ  ֵמִאיר ׁשֶ ִנים ראוֹ ְמ בִּ  ּבֵ ּנוּ  ְוִנְפַרד ּפָ לֹום ִמּמֶ   .ְלׁשָ

יךְ  י ִהְמׁשִ עוֹ  ֵמִאיר ַרּבִ ַמּסָ נֹוֵסַ� , ָהָארֹךְ  ּבְ ה. הוֶּ לַ ְמ  ְללֹא תוֹ לָ גְ ֶ� בְּ  ְיִחיִדי ּכְ ִחּלָ ֶרךְ  ָהְיָתה ּתְ  לוֹ  ְנִהיָרה ַהּדֶ
ֶרךְ  ָנַסע ְוהּוא ּדֶ לּוָלה ּבַ ֶנת ַהּסְ ּמֶ א, ְוַהְמס1 לְּ  ֶאּלָ עֹודוֹ , ַתעֶפ ׁשֶ תֹוךְ  ירוּ ׁשָ  ּבְ ָ�ה, תָ�בֹ  ַיַ�ר ּבְ י ּתָ  ֵמִאיר ַרּבִ

ַדְרּכוֹ  ד ּבְ וּ  ֶאת ַלֲחלּוִטין ְוִאּבֵ ִסיָ�ה ןוּ ּכִ ִביִלים וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ַהּסּוס ֵרךְ ׂשֵ  תפוּ יֵ ֲ� בַּ . ַהּנְ ׁשְ ַמֲ�ַמ  נֹוָדִעים לֹא ּבִ  יּקֵ ּבְ
ַ�ר י, ַהּיַ ַרּבִ ׁשֶ יטַמ  ֵמִאיר ּכְ ְדָאָגה ּבִ שׂ , רבֶ ֵ�  ְלָכל ּבִ ָדל ּוְמַחּפֵ ל ּבְ ים ןִסּמָ  ׁשֶ ֹאֶפק ַחּיִ עֹות. ּבָ ּכֹות ׁשָ  ָ�ְברוּ  ֲאר1
ַדְרּכוֹ  ָ�ָליו ַמח ֶ�ֶרב ִלְפנֹות ְוַרק, הלָּ ּתַ לְ ַת ּפְ ַה  ּבְ ים ְלַגּלֹות ׂשָ ְרַחּקִ ִהְבִליַח  אֹור ִניצֹוץ ִמּמֶ ֲחׁשֵ  ׁשֶ  ָכהּבַ

הֵח ֵה ׁשֶ  ֵ ְלִהְתּפַ  ּלָ ְיָלה ֶרֶדת ִעם טׁשּ ִלּבוֹ  ִהְתעֹוְרָרה תׁשֶ ּדֶ ח1 ְמ  הוָ ְק ּתִ . ַהּלַ ֵדי ּוסּס בַּ  קחֹ ְד לִ  ִמֵהר ְוהּוא, ּבְ  ּכְ
יַ�  ה ְמָחתוֹ ְלׂשִ  .ָהאֹור קֹורְמ  לֶא  ְלַהּגִ ּלָ ִית ּגִ דֹול ּבַ ָקַרַחת עֹוֵמד ּגָ ְרָוה לוֹ  ּוְבָסמּוךְ , ַיַ�ר ּבְ  רצֵ ָח בֶּ . ְלסּוִסים א1
ֲ�לַ  ָ�ְמָדה ִית תּבַ ָלה ַהּבַ ְ יִלים ּוִבׁשּ ְבׁשִ ִית הּוא ָמלֹון תיבֵּ  ִאם תוֹ לָ ֵא ׁשְ לִ וְ , בֵר ָ�  ֵריַח  יפוּ ּדִ ִה ׁשֶ  ּתַ יָבה, ַהּבַ  ֵהׁשִ
ה ָ ִחּיּוב ָהִאׁשּ י. ּבְ ד לֹא ֵמִאיר ַרּבִ י ָהָיה ּוָבטּוַח , לּוםכְ בִּ  ָחׁשַ ְדָבֶריָה  ּכִ ן ּכִ א, הּוא ּכֵ ַאַח  ֶאּלָ ּלְ עֹות רׁשֶ  רִמְסּפָ  ׁשָ

י ֵהִבין ַמע ְלַאַחר ֶזה ָהָיה. ְורֹוְצִחים ׁשֹוְדִדים תִלְמאֹוַר  ָנַפל ּכִ ָ ׁשּ ל אֹוןׁשָ  ׁשֶ ים ׁשֶ ְיָתה צֹוֲ�ִדים ֲאָנׁשִ  ְוַ�ל ַהּבַ
ה ּוְבָאְזנוֹ , יםנִּ זִ ְר גַ וְ  ָרבֹותֲח  םיֶה נֵ ְת ָמ  ַמע ַהַחּדָ ֲ�ַלת ֶאת ׁשָ ִית ּבַ ֶרת ַהּבַ ַפל גּון'ֶהָה  ַח ֵר 'אוֹ ָה  ַ�ל ָלֶהם ְמַסּפֶ ּנָ  ׁשֶ
ָהָלה. םָת כָּ ַח בְּ  י ֶאת ָאֲחָזה ּבֶ ׁש  ְוהּוא, ֵמִאיר ַרּבִ ּקֵ ֶלת ֶאת ַח ּתֹ ְפ לִ  ּבִ ֵדי ְדרוֹ ַח  ּדֶ ֵלט ְלַנּסֹות ּכְ ַ�ד אּוָלם, ְלִהּמָ  ׁשֶ

ה ְמֵהָרה ּלָ י ּגִ לּוא הּוא ּכִ ֶחֶדר ּכָ ל ָסגּור ְוהּוא ּבַ י ֵהִבין. ֲ�ָבָריו ִמּכָ י ֵמִאיר ַרּבִ  ְוהּוא, ָרָ�הָה  ֵאָליו ְלָתהכָּ  ּכִ
ת ֶנֱ�ַמד ִפּנַ קֹול ִוּדּוי לֹוַמר ְוֵהֵחל ַהֶחֶדר ּבְ בָּ  ּבְ יְנַתִים. ִליׁש ׁשָ  ּוִבְדָמעֹות רִנׁשְ בוּ  ּבֵ ְ  ֶאת לכֹ ֱא לֶ  יםנֳ לָ זְ גַּ ַה  ִהְתַיׁשּ

מוּ , םָת ּדָ �1 ְס  ּיְ ּסִ ל ְדרוֹ ַח  לֶא  ִנְכְנסוּ  ּוְכׁשֶ י ׁשֶ רוּ , ֵמִאיר ַרּבִ וְּ ְוִה  ַרְגָליו ְוֶאת ָיָדיו ֶאת ָקׁשְ   . ְלהֹוְרגוֹ  וּ נְתּכַ

ְמעוּ  ְלֶפַתע ִפיקֹות ִנׁשְ ַחּלֹונֹות ֹותַ�זּ  ּדְ ִית ּבְ ִלּוּוי ַהּבַ ד ְתחוּ ּפִ : "יםִמ ֲ� רוֹ  קֹולֹות ּבְ ֶלת ֶאת ִמּיָ ָהָלה"! ַהּדֶ  ּבֶ
ֶלת ֶאת ַח ּתֹ ְפ לִ  ֵסְרבוּ  ְוֵהם יםִד ְד וֹ ׁשּ בַּ  ָאֲחָזה ל םיֶה ֵת מוֹ צְ ַ� לְ  ָחַדרָהַ�ז  רַהּקֹ  אּוָלם, ַהּדֶ חּוץ ָהעֹוְמִדים ׁשֶ , ּבַ

ֶלת ֶאת רוּ בְּ ׁשִ  ְוֵהם ָבִבים ַהּדֶ ֵרר. ִלׁשְ י, ִהְתּבָ ָרה ּכִ ּיָ דֹוָלה ׁשַ ל ּגְ ֲ�ָתה יםנִ ּתָ ְר בַ גְּ  סֹוֲחִרים ׁשֶ ֶרךְ  ּתָ ּדֶ ָראוּ , ּבַ  ּוְכׁשֶ
ִית ֶאת ִניָמה ִנְכְנסוּ  ַהּבַ ּלוּ , םָס נְ כָּ ִה  ִעם. ּפְ י ֶאת ּגִ ה דוּ ָ�ק ׁשֹוֵכב ֵמִאיר ַרּבִ ׂשֶ ד, ּכְ . ַהֲחָבִלים ִמן הוּ ירוּ ּתִ ִה  ּוִמּיָ

קֹול ר רֹוֵ�ד ּבְ י ָלֶהם ִסּפֵ ל ִמֲהרוּ  ְוַהּסֹוֲחִרים, ָהרֹוְצִחים ַ�ל ֵמִאיר ַרּבִ רוּ  ֲ�ֵליֶהם ְלִהְתַנּפֵ ם ֶאת ְוָקׁשְ ּלָ  ּכ1
ָיַדִים ד. ֵאיָתנֹות ּבְ דֹול ַרַ�ׁש  ּוְבקֹול, םיֶה ֵת לוֹ גְ ֶ�  לֶא  ָהרֹוְצִחים לוּ ְט וּ ה, ַהּבֶֹקר אֹור ִעם ִמּיָ  ְלֹכחֹות ְמָסרּום ּגָ

ָטָרה ׁשְ ִעיר ַהּמִ ּבָ דֹוָלה ׁשֶ ע. "ַהּגְ י, "ֵמִאיר יְלַרבִּ  ַהּסֹוֲחִרים ָאְמרוּ ", ְלךָ  ּדַ ָ�ִמים ּכִ ֶרךְ  ָ�ַבְרנוּ  ַרּבֹות ּפְ ּדֶ  וֹ זּ ַה  ּבַ
ִעינוּ  לֹא ּוֵמעֹוָלם ּה  ּתָ ּום ּיֹוםַה . ּבָ ִעינוּ  ָמה־ִמׁשּ נוּ  ּתָ ַדְרּכֵ י ֶזה ְוֵאין, ּבְ ע ִאם ּכִ ֵדי, ֱאלִֹקים ֶאְצּבַ יְלךָ  ּכְ  ְלַהּצִ

ל וֹ תלָ צָּ ְלַה  ָסמּוךְ ". תוֶ ִמּמָ  י ׁשֶ ְכַנס, ׁש יְט וִ כְ לֶ לְ  ָנַסע, ֵמִאיר ַרּבִ ּנִ יקצַּ ַה  לוֹ  ָאַמר וֹ בּ ַר לְ  ּוְכׁשֶ ְגָלְלךָ : "ּדִ  ָנְדָדה ּבִ
ָנִתי ְיָלה לכָּ  ׁשְ ְלּתָ  אּוָלם, ַהּלַ ְזכּות ִנּצַ יקצַּ בַּ  ךָ ְת יכָ ִמ ּתְ  ּבִ י ּדִ ָר  בּ יְ לֵ  ַרּבִ ָהָיה, ה'סׂשָ ּתָ  ןָזֵק  אֹותוֹ  ׁשֶ ַגׁשְ ּפָ ֶרךְ  ׁשֶ ּדֶ  ּבַ

יו ַאףָזִכיָת וְ  ֵרְך ִמּפִ עוּ  ּוִבְזכּותוֹ , ְלִהְתּבָ ם ַהּסֹוֲחִרים ּתָ ְרּכָ יְלךָ  ּוָבאוּ  ִמּדַ ַח  ְלַהּצִ   �                 ".תֵמֶרֶדת ׁשָ

  
  

ן יַרּבִ  ינֹוִביץ ֵמאֹוְסְטרֹוָבה־ּבֶ   ל"ַזּצַ  ִצּיֹון ַרּבִ

ִסיָון תרפ"ו ַהִהּלּוָלא ְליֹום  י"ט ּבְ
  

מּות ל ִנְפָלָאה ּדְ ִא  ָחִסיד ׁשֶ ָהָיה, יַקּמָ בּוק ׁשֶ ל ּדָ  ּכָ
ְגָמה ֵסֶמללְ  היָ ָה וְ , ְוגּור קֹוְצק יתְלבֵ  יוָת וֹ בּ ַר בְּ  ָיָמיו  ְוד1

תֹוָרתוֹ  רֹאׁש  דנֹוַל . תוֹ קוּ ְד צִ וְ  ּבְ ָנה ּבְ ָ , א"תר ַהׁשּ
י ְלָאִביו ְנָיִמין ַרּבִ ינֹוִביץ דוִ ּדָ  ּבִ  קֶד צֶ  המֹוֶר , ַרּבִ

ה ַוְרׁשָ ה ְסָפִרים ֲחׁשּוִבים.  ּבְ ּמָ ר ּכַ עּוָריוּוְמַחּבֵ  ִמּנְ
ַבק ָ בַּ  ּדָ יַהִחדּ  ֶאל ָנַסע ּוְלַאֲחָריו, ִמּקֹוְצק ָרףׂשּ  ּוׁשֵ
י, ם"ָהִרי ַס ֵמֲא  יךְ ֶהנִּ  ַרּבִ ַפת"ְוַה , רְנּדֶ ֶלּכְ ְ " ֱאֶמת ׂשּ

ִצלּ  ִהְסּתֹוֵפף ָיָמיו ברֹ ֲ� בַּ . ִמּגּור ל וֹ ּבְ  יֵר ְמ ִא "ָה  ׁשֶ
דוֹ ", ֱאֶמת ּבְ ּכִ ְכִניָסתוֹ  ִלְכבֹודוֹ  ָקם ְוָהָיה ְמֹאד ׁשֶ . ּבִ

ף ָהָיה גֵה וֹ נ ּתֵ ּתַ עּוֵרי ְלִהׁשְ ׁשִ  ּוַפַ�ם, וֹ בּ ַר  ּבְ
ֶהְחִסיר ׁשֶ י לוֹ ָא ׁשְ , ָלבֹוא ּכְ ךְ ־לַ�  ָהַרּבִ יב ְוהּוא, ּכָ  ֵהׁשִ

ֵא  י ֶאת ְלַהְטִריַח  ָרָצה ְולֹא ְמַ�ט רַח ׁשֶ  ָלקּום ָהַרּבִ
ּלֹא ִדיףֶהֱ�  ְוָלֵכן, ִלְכבֹודוֹ  ֵנס ׁשֶ י לוֹ  ָאַמר. ְלִהּכָ : ָהַרּבִ

ר לֹא ֵאיךְ " ַאְפׁשֵ  ִלְמַ�ט תוֹ ְוִלְזכּ  ִלְכבֹוְדךָ  ָלקּום ִלי ּתְ
ֲהֵרי? ַמִיםׁשָ  ִיְרַאת ךְ  ׁשֶ ֵר  ּכָ יַהִחדּ  ינִ ֵק זְ  ׁש ּפֵ  ּוׁשֵ

סּוק ֶאת מ"יִר ָה  ֵני ַהּפָ יָבה 'ִמּפְ קּום ׂשֵ  אָת ֵר ְויָ  ּתָ
ִמים ִאם, 'יךָ לֶֹק ֵמֱא   ְוָקִמים ָהִראׁשֹון ַהֵחֶלק ֶאת ְמַקּיְ

ֵני יָבה ִמּפְ ִלים 'אָת ֵר 'ְויָ  ָאז, ׂשֵ ". ַמִיםׁשָ  ִיְרַאת ּוְמַקּבְ
ֶקה ּדֹוֶלה ָהָיה  ֹורֹותדּ ַל  יוָת וֹ בּ ַר  ִמּתֹוַרת ּוַמׁשְ

ִאים ַמְעָין היָ ָה וְ , ַהּבָ רגַּ ְת ַהּמִ  ּכְ , ְוִסּפּוִרים רֹותָמ ֲא בַּ  ּבֵ
ֶה  ְמִתיקּות םִביָר ֱ� ׁשֶ ְרֵחי לֶא  ּבִ ֶ�ֶרב. ַהֲחִסיִדים ּפִ  ּבְ
ב1  ַחג ָ ְמָחהבְּ  ירוּ ׁשָ  ָהָיה ה"תרפ עֹותַהׁשּ  ְוָאַמר, ׂשִ

י יםִד ַלֲחִסי  עֹוד ֹותיְח ִל  הּוא ָ�ִתיד נוֹ וֹ בּ ׁשְ ֶח  ְלִפי ּכִ
ָנה ֵני, ַאַחת ׁשָ ל סנַ כְ נִּ ׁשֶ כְּ ׁשֶ  ִמּפְ לֹום ְלַקּבֵ י ׁשָ  ֵמָהַרּבִ
ר ה לוֹ  ְוִסּפֵ ּזֶ ָבר ׁשֶ ְבִעים ּכְ ב1  יַחגֵּ  ׁשִ הּוא עֹותׁשָ  ׁשֶ
יִקים נֹוֵסַ�  ּדִ י לוֹ  ָאַמר, ַלּצַ בַּ  ָהַרּבִ ָ ׁשֶ  ָאהבָּ ַה  ָנהׁשּ

דוֹ  ַחג ְיַכּבְ ב1  ּבְ ָ ִבְרכַּ  עֹותַהׁשּ זוֹ  תּבְ ךְ . ןַהּמָ  ּוְבַחג, ָהָיה ּכָ
ב1  ָ ָרה, ו"תרפ עֹותַהׁשּ ֲ�ׂשָ ִטיָרתוֹ  ִלְפֵני ָיִמים ּכַ , ַרּבֹו ּפְ

ִזּמּון דוֹ בְּ כִּ  ם טֹוב  רַט ְפ נִ וְ , ּבְ ׁשֵ בֶ  יֹותוֹ ְה בִּ ּבְ    .ו"פ ןּכְ

  
פרשת שלח מסתיימת בפרשת ציצית, שבה נצטווינו 

לומר להטיל ציצית בכל בגד שיש בו ארבע כנפות, וצריך 
ְּכָנפֹות ולא ַּכְנפֹות שהוא רק בנסמך. בספר הערוך כתב 
בשם רב מצליח, שהטלית הוא רדיד, ולמה נקרא שמו 
טלית? מפני שהוא למעלה מכל הבגדים, שנאמר וישאו 
אותו בניו, ומתרגם ונטלו יתיה בנוהי, ועוד מפרש שהוא 
משורש טלל שהוא מסכך מלמעלה על האדם. טלית 

כמובא במסכת זבים 'עשר  ,א ַטִּלּיֹותהו בלשון רבים
טליות', ודומה הוא ל'תענית' שבלשון רבים אומרים 

'ַטִּליתֹות שבת ב מובאכ, 'טליתות'ויש גם לשון 'תעניות', 
מקופלות'. בתקופה מאוחרת בהרבה נוצר הביטוי 
'ַטֵּליִתים' בריבוי של טלית, כמו 'ְזכּוִתים' ו'ַתֲעֵניִתים'. 

ות בלשון חז"ל "טלית הטלית היא בלשון נקבה כמובא רב
שכולה תכלת", ולכן תמהו רבים על הביטוי השגור 'טלית 
קטן' ו'טלית גדול' שמקורו כבר מימות הראשונים. מסיבה 
זו כתב רבי יעקב קמינצקי ועוד, שבאמת היה צריך לומר 
טלית קטנה וגדולה, ובמקור נאמר 'טלית קטן' בנסמך, 

נפסק  דהיינו טלית של קטן, מפני שבשולחן ערוך
ששיעור טלית הוא כדי שיתכסה בה באורך וברוחב ראשו 
ורובו של קטן, ולכן אמרו טלית של קטן, ובמשך הזמן 
נוצר השיבוש כאילו הטלית היא בלשון זכר. בעקבות כך, 
יש סידורים מדויקים שבהם נאמר בנוסח התפילה לפני 
ההתעטפות בטלית: "וכשם שאני מתכסה בטלית בעולם 

לחלוקא דרבנן ולטלית ָנָאה (ולא ָנֶאה)...  הזה, כך אזכה
ם)". ילֵ ִּצ יַ יו וְ ָפ נָ והטלית ִּתְפֹרׂש ְּכָנֶפיָה ְוַתִּציֵלם (ולא ִיְפֹרׂש ְּכ 

לשון זכר, ויש שהמליצו באך ברוב הסידורים נכתב 
יש משפיעה על האדם והריהי כזכר המשפיע, ושהטלית 

ת לקבוצת לומר יפרוש. אולם יש הטוענים שהטלית שייכ
המלים בלשון הקודש שנכתבים בלשון זכר או נקבה, ואף 
בלשון הראשונים אנו מוצאים שימוש בלשון זכר לטלית, 
כגון לשון רש"י "טלית העשוי להתעטף" ועוד, ואף הב"ח 

בתרא, טלית אחד ־הגיה במקום אחד על הרשב"ם בבבא
  במקום אחת. ויש גם גרסה במסכת כלים 'טלית אחד'.

  

ַ)ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות

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

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

 



 

 

  

ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלֹדֹרָתם־ְוָ)ׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַ)ל   ּכַ

ַלִים, יִת ַרבָּ  ִויְלָנא ַנת, איָט לִ ּדְ  ְירּוׁשָ בֵ . פ"תק ׁשְ פּוס תיּבְ דֹול ַהּדְ ִעיר ַהּגָ ּבָ ל, ׁשֶ יס ׁשֶ ְדּפִ י ַהּנֹוָדע ַהּמַ  ַרּבִ
רּוךְ  ר"בַּ  ןַמ  ְמַנֵחם יִסים םאָר  תַח ּפַ ִמׁשְ  ִביֲא  הּוא, ּבָ ְדּפִ ִויְלָנא ַהּנֹוָדִעים ַהּמַ ְקַטן  רֶפ ֵס  אֹורלָ  אצֵ וֹ י, ּבְ

ּמּות םְוַרב ָהֵאיכּות  ַהּכַ ׁשֵ ִרית" ּבְ עֹוֵסק, "עֹוָלם ּבְ ּלוֹ  ׁשֶ סֹודֹות ּכ1 י־ַ�ל ַהּקֶֹדׁש  אֹוִתּיֹות ּבְ ָלהַהּקַ  ּתֹוַרת ּפִ . ּבָ
ַתב ד־ּכְ ל ַהּיָ נּוז ָהָיה רֶפ ַהּסֵ  ׁשֶ ל אֹוָצרוֹ בְּ  ּגָ י ׁשֶ י ַיֲ�ֹקב ר"בַּ  קִיְצָח  ַרּבִ ַנּזִ ּכְ י הנֶּ כ1 ַהְמ , איצָ לִּ בֶּ ִמ  ַאׁשְ  קִיְצָח  'ַרּבִ
ֲ�  יוּ ָה וְ , ער'ִאיִויֶּ  ּטָ י וּ נׁשֶ ֶפר רבֵּ ַח ְמ  הּוא ְצמוֹ ַ�  הּוא ּכִ א, ֶהָ�ֹמק ַהּסֵ רֹב ֶאּלָ ּבְ  מוֹ ׁשְ  ֶאת ָחַתם לֹא תוֹ נוּ ָת וְ נְ ַ�  ׁשֶ
י, ל"ּדַ ַר ָה . ְדמֹוִניםּקַ לַ  הוּ סוּ ֲח יִּ ׁשֶ  ַ�ד ָ�ָליו ִסְפרוֹ  ּכֹוֵתב, בוֹ חיבִּ ִמ  לּוְרָיא דוִ ּדָ  ַרּבִ י, ר'ַהּזַֹה  'ַקְדמּות ּבְ י ּכִ  ַרּבִ

ר ִיְצָחק י־ַ�ל ֶזה רֶפ ֵס  ִחּבֵ יד ּפִ ָ  ִמן ַמּגִ ִעּקַ ", םיִ ַמ ַהׁשּ ְבֵרי רׁשֶ ֵהן רֶפ ַהּסֵ  ּדִ ְבֵרי ׁשֶ יד ּדִ ּגִ  ׁשֹוןלְ בִּ  ֶנֱאָמִרים ַהּמַ
ָאר, יִמ ֲאָר  ָבִרים ּוׁשְ ַ כַּ  ִריםָ� ׁשְ  ֵאיזוֹ  ְוֵכן ּדְ סֹופוֹ  ַהּכֹוֵלל ַ�רׁשּ ּבְ בוּ  ,ׁשֶ ֵהן, ַהּקֶֹדׁש  ׁשֹוןלְ בִּ  ִנְכּתְ ְבֵרי ׁשֶ ר ּדִ  ַהְמַחּבֵ

ְבֵרי ֶאת ֶזהלָ  ִמיךְ ְס ְוִה ", ַ�ְצָמם ר ּדִ כָּ  ַהְמַחּבֵ ַ�ר בַת ׁשֶ ַ ׁשּ ִני ּבַ ֵ ר ַוֲאִני: "ַהׁשּ ַנת רֵמאֹוצַ  ַהְמַחּבֵ ם ַמּתְ  ִנינַּ ַח  ִחּנָ
ם ֵ ַר  ַהׁשּ ֶזה ךְ ִיְתּבָ ִני ְלקוֹ ֶח ". ַהִחּבּור ּבְ ֵ ל ַהׁשּ ַלִים אֹורלָ  ָיָצא רֶפ ַהּסֵ  ׁשֶ ירּוׁשָ אּורוֹ  ִעם, ּבִ ְפָלא ּבֵ ל ַהּנִ י ׁשֶ  ַרּבִ

ִלי ִוי ץיְר ִה  ַנְפּתָ ל ּה בָּ ַר , םיְ וֹ בּ נְ ּדֶ יְ וַ  ַהּלֵ ֶ  הִמּמַ  רֵת וֹ ְוי. ָיפוֹ  ׁשֶ מוֹ  ְרֵסםִהְתּפַ ׁשּ ל ׁשְ י ׁשֶ בִּ , ערִאיִויֶּ  קִיְצָח  ַרּבִ רׁשֶ  ּכֵ
ֵאר ָ ר ְלִהׁשּ ְ בַּ  נֹוַדע, ִנְסּתָ ל מוֹ ׁשְ  ִריםָ� ׁשּ י ָאִחיו ׁשֶ ָהָיה, ערִאיִויֶּ  הש&ֶ מֹ  ַרּבִ ְלִמיֵדי ֵלידוֹ ִמגְּ  ׁשֶ יְלָנא א"ָר גְּ ַה  ּתַ  ִמּוִ

מוֹ  א ּוׁשְ ָ ה ִנׂשּ ִפי ִלְתִהּלָ יםבְּ  ִויְלָנא יְיהּוֵד  ּבְ ְך ּדֹורֹות ַרּבִ ר. ֶמׁשֶ ּפָ י, ְמס1 ְתקּוַפת ּכִ לּותוֹ  ּבִ ל ּגָ  ִנְקַלע, א"ָר גְּ ַה  ׁשֶ
ַ�ם ק ּפַ ְנּדָ לָּ  םְוׁשָ , ֶאָחד ְלפ1 י הּגִ ד ּכִ ְרּדְ  ַהְמַלּמֵ ד יֵק ּדַ ּמֵ ּלִ ָניו ֶאת ׁשֶ ל ּבָ ַקאי ׁשֶ ְנּדְ א ֵאינוֹ , ַהּפ1 י ֶאּלָ  הֶש מֹ  ַרּבִ
ב. ערִאיִויֶּ  עֹות ּמוֹ ִע  א"ָר גְּ ַה  ָיׁשַ ּתֹוָרה ְוָ�ְסקוּ  רּפָ ְס ִמ  ׁשָ ן רּוְלַאַח , ּבַ י: "לוֹ  ָאַמר ִמּכֵ ה ַרּבִ יָ�ה, ֹמש&ֶ  ךָ ְת ָ� ׁשְ  ִהּגִ

לּ  יםבָּ  ִפיץּוְלָה  ֹותְלִהְתּגַ מוֹ  נֹוַדע ּוֵמָאז", ךָ ְותֹוָרֶת  ךָ ָחְכָמְת  נֹותיְ ְע ַמ  ֶאת ַרּבִ הלִ וְ  םׁשֵ לְ  ׁשְ   .ְתִהּלָ

ַרבִּ  ה יּבְ ת ָהעֹוֵסק ִנְפָלא ִסּפּור ֵאַרע ֶזה ֹמש&ֶ ָפָרׁשַ ה אֹוְמִרים ְוֵיׁש , ִציִצית ּבְ ֲ�ׂשֶ ַהּמַ י ָאִחיו ִעם ֵאַרע ׁשֶ  ַרּבִ
ר ִיְצָחק ְזּכָ ה, ַהּנִ ָהָיה ּוַמֲ�ׂשֶ ךְ  ׁשֶ י ָהָיה ָזִהיר. ָהָיה ּכָ ִמְצוַ  הש&ֶ מֹ  ַרּבִ ר ָיָמיו ְוָכל, ִציִצית תּבְ ּה  ִהּדֵ ל ּבָ ּדֵ ּתַ  ְוִהׁשְ
ּלֹא ע ֲאִפּלוּ  ֶכתָללֶ  ׁשֶ ִלי תוֹ ּמ ַא  ַאְרּבַ ַ�ם. ִציִצית ּבְ עֹודוֹ , ַאַחת ּפַ ךְ  ּבְ ָסה, ְלִעירוֹ  ִמחּוץ ֶרךְ ּדֶ בַּ  ְמַהּלֵ  ִנְתּפְ

יִצית ּלוֹ  ַהּצִ ְדַבר ׁשֶ ית ףנַ ִמכְּ  ְוִנְקְרָ�ה ָמה־ּבִ ּלִ ד. ָקָטן־ַהּטַ ט ִמּיָ ׁשַ י ּפָ ית ֶאת הש&ֶ מֹ  ַרּבִ ּלִ ּנוּ  ָקָטן־ַהּטַ , ִמּמֶ
יַ�  ַ�ד ָלרּוץ ֵחלְוֵה  ִהּגִ ק ׁשֶ ְנּדָ ֵרץ רּוַח  תַר ֲ� ַס בְּ . ָסמּוךְ  ְלפ1 ִניָמה ִהְתּפָ ה ְוָקָרא ּפְ ְתִחּנָ ַקאי ֶאל ּבִ ְנּדְ א: "ַהּפ1 , ָאּנָ
ה ִלי ןּתֶ  ׁשָ ַבּקָ ים"! ִציִצית ּבְ ַקאי ִהְסּכִ ְנּדְ ֲ�בּור תקוֹ ּפֵ קוֹ  ָחֵמׁש  ָדַרׁש ַאְך , ַהּפ1 יִצית ּבַ ים .ַהּצִ יַר  ִהְסּכִ , הש&ֶ מֹ  ּבִ
ְלִהיטּות ָראָק וְ  ה ִלי ןּתֶ  ֲאָבל: "רּוַח ־ּוְבֹקֶצר ּבִ ׁשָ ַבּקָ יִצית ֶאת ּבְ א". ַהּצִ ּלֵ ַקאי ִהְתּפַ ְנּדְ , רּוחוֹ  רצֶ קֹ  ַ�ל ַהּפ1

יָון ּלֹא ּוִמּכֵ ירוֹ  ׁשֶ ב ִהּכִ ִאיׁש  ָחׁשַ ׁשּוט ׁשֶ ּדֵ  ְוֶהְחִליט, הּוא ּפָ ִחי. "נוֹ וֹ בּ ׁשְ ֶח  ַ�ל ַח ְלִהְתּבַ  ָראָק ", הָ�לָ  רַהּמְ
ַקאי ְנּדְ ֲ�בּור ּדֹוֵרׁש  ַוֲאִני, "ַהּפ1 יִצית ּבַ ר ַהּצִ ים". תקוֹ ּפֵ קוֹ  ֶ�ׂשֶ י ִהְסּכִ  ןּתֶ  ֲאָבל, ֲאִני יםכִּ ְס ַמ : "ְוָאַמר הש&ֶ מֹ  ַרּבִ

יִצית ֶאת ַמֵהר ִלי ַקאי ָרָאה". ַהּצִ ְנּדְ י ַהּפ1 ל ְפׁשוֹ נַ  ּכִ יִצית ֶאל ְלָתהכָּ  ךְ לֶ ַהֵה  ׁשֶ יךְ  ֶהְחִליטוְ , ַהּצִ  ִלְלעֹג ְלַהְמׁשִ
ִחיר: "לוֹ  ֲ�בּור ּדֹוֵרׁש  ַוֲאִני, ָ�ָלה ׁשּוב ַהּמְ יִצית ּבַ לר1  ִציֲח  ַהּצִ ֶסף ּבַ ים". ּכֶ י ִהְסּכִ ם הש&ֶ מֹ  ַרּבִ ְפָרז ְמִחירלִ  ּגַ  מ1
ַקאי, ֶזה ְנּדְ יךְ  ְוַהּפ1 ִחיר ֶאת ְלַהֲ�לֹות ִהְמׁשִ ֵלם לבָּ ְלר1  ַהּמְ ם, ׁשָ ָ הַלֲחִמ  ּוִמׁשּ ָ ק ְוָכךְ , יםלִ בָּ ר1  ׁשּ ִחיר ִזּנֵ  ַהּמְ

יַ�  ַ�ד ְוָ�ָלה ִהּגִ ים ׁשֶ ִ ל ְוַ�ל ק,ֵת ָ� ן ה הוֹ יָ ָה ׁשֶ  ,יםלִ בָּ ר1  ַלֲחִמׁשּ יךְ  ְמִחיר ּכָ י ִהְמׁשִ ה ַרּבִ הּוא לֹוַמר ֹמש&ֶ  ׁשֶ
ים ן ,ַמְסּכִ ל ְוִהְתַחּנֵ יִצית ֶאת ְלַקּבֵ ָ�ה רְלַאַח . ַהּצִ ה ׁשָ ּכָ ַקאי ֲאר1 ְנּדְ ַהּפ1 ל ׁשֶ ַרבִּ  ִהְתַ�ּלֵ ה יּבְ ס ֹמש&ֶ , ּבוֹ  ְוִהְתַקּלֵ

יִצית ֶאת סֹוף־סֹוף לוֹ  ָמַסר י, ַהּצִ ה ְוַרּבִ ַמח ֹמש&ֶ מֹוֵצא ָ�ֶליָה  ׂשָ ָלל ּכְ  ֶאל ּה יָס נִ כְ ַה לְ  ִמֵהר הּוא. בָר  ׁשָ
ית ּלִ ּלוֹ  ָקָטן־ַהּטַ ל ַאךְ , ׁשֶ ְפֵני ִהְתַנּצֵ ַקאי ּבִ ְנּדְ י ַהּפ1 ה ּכִ ד ּכֹה ְסכּום יסוֹ כִ בְּ  ֵאין ַ�ּתָ ל ֹולּגָ ים ׁשֶ ִ , יםלִ בָּ ר1  ֲחִמׁשּ

ר אּוָלם ֲאׁשֶ ִאיִויֶּ  ְלֵביתוֹ  ֵאָליו ָיבֹוא ּכַ ּבְ ֹקל, עׁשֶ ָידוֹ  ִיׁשְ כּום ֶאת ּבְ ּלוֹ  ַהּסְ ַקאי. ּכ1 ְנּדְ  ָהִעְנָין ְלָכל ִהְתַיֵחס ַהּפ1
ה ַמֲהַתּלָ ל לוֹ  ִיֵחס לֹא ְוָלֵכן, ּכְ יבּות ּכָ א, ֲחׁשִ י ֶאּלָ ַרּבִ כַ  לֹא הש&ֶ מֹ  ׁשֶ ָבר ֶאת חׁשָ ין, ַהּדָ ַ�ת ְוִהְמּתִ ר ִלׁשְ  ַהּכֹש&ֶ

ר ֲאׁשֶ ַקאי ּכַ ְנּדְ יַ�  ַהּפ1 ים ָיִמים ָ�ְברוּ  לֹא. ְלִעירוֹ  ַיּגִ ּכִ ַקאי, ֲאר1 ְנּדְ ָרָאהוּ  דּוִמיָּ , עְלִאיִויֶּ  ִנְקַלע ְוַהּפ1 ׁשֶ י ּכְ  ַרּבִ
ה ל, ֹמש&ֶ ָניו ֶאת ִקּבֵ ָכבֹוד ּפָ דֹול ּבְ ןוְ  ְלֵביתוֹ  הֹוִליכוֹ , ּגָ ים ְלָפָניו ִהְתַחּנֵ בַּ  ֶאְצלוֹ  ְלִהְתָאֵרַח  ְלַהְסּכִ ׁשַ   . ֹקֶדׁש ־תּבְ

מֹוָצֵאי ת ּבְ ּבָ ָלה ְלַאַחר ׁשַ ה, ַהַהְבּדָ ַ  ִהּכָ ְלָחן ַ�ל ׁש ּמָ ַהׁשּ 1 ֵבית ַהׁשּ ּבְ : ְוָאַמר ִהְכִריז ָרם ּוְבקֹול, תֶס נֶ כְּ ַה  ׁשֶ
יֵרנּו "מוֹ  יתוֹ  ֶאת ִלְמּכֹר ןיָ נְ �1 ְמ  הה'לֶ ש&ֶ מֹ  ַרּבִ ְדֵהָמה"! זֹוֶכה םֵד וֹ ַהּק  ְוָכל, ּבֵ ֵבית ָנְפָלה ּתַ ן, תֶס נֶ כְּ ַה  ּבְ ּכֵ י ׁשֶ  ַרּבִ

ה ֵ�יֵני ץָר ֲ� נַ  ָהָיה ֹמש&ֶ ם ּבְ ּלָ יָפה היָה ִמ ּתְ ַה וְ , ּכ1 ם ֶאת ִהּקִ ּלָ יקצַּ ַה  ָרָאה הֶמ . "ּכ1 י ּדִ ה ַרּבִ יתוֹ  ֶאת ִלְמּכֹר ֹמש&ֶ ? ּבֵ
ן ְוִכי ּוֵ ם"?! ַלֲאָנחֹות ָתנוּ אוֹ  בזֹ ֲ� לַ  הּוא ִמְתּכַ ּלָ ירוּ  ּכ1 י ֶאת ִהּכִ ָ�ִני הש&ֶ מֹ  ַרּבִ ְרֵנס ָמרּוד ּכְ ִהְתּפַ י ׁשֶ ֹקש&ִ  ִגיַ� ִמי ּבְ

ם  ְוָיְדעוּ , יוּפָ כַּ  הּואּגַ ים לֹא ׁשֶ ה ֵליָהנֹות ַיְסּכִ ּפָ ל ִמּק1 ׁש  ַמּדּוַ� . "ְצָדָקה ׁשֶ ה ְמַבּקֵ יְתךָ  ֶאת ִלְמּכֹר ַאּתָ "? ּבֵ
ְת  וּ לֲא ׁשָ  ִליםַהּמִ ּלְ י ֶאת ּפַ ר, הֶש מֹ  ַרּבִ ּפֵ ּסִ הּוא ָלֶהם ּוְכׁשֶ ָ�ַמד ָלאֹוֵרַח  ביָּ ַח  ׁשֶ ָסמּוךְ  ׁשֶ ל ָ�צּום ְסכּום לוֹ  ּבְ  ׁשֶ

ים ִ ׁש  ְוהּוא, לבָּ ר1  ֲחִמׁשּ ֶאְמָצעּות ַהחֹוב ֶאת םלֵּ ְלׁשַ  ְמַבּקֵ יתוֹ  ְמִכיַרת ּבְ ָבר ִהְפִליא, ּבֵ ם ֶאת ַהּדָ ּלָ ּום. "ּכ1  ִמׁשּ
י ְלךָ  ביָּ ַח  ָמה ים הׁשֶ מ ַרּבִ ִ הוּ "? יםלִ בָּ ר1  ֲחִמׁשּ ם ּתָ ּלָ ָאְזנֵ  ּכ1 ַקאי יּבְ ְנּדְ ָ�ַמד ַהּפ1 י ְלַיד ׁשֶ הַה ַאְך , הש&ֶ מֹ  ַרּבִ  ּלָ

ךְ  ְכֵתָפיו ָמׁשַ ְתִמיָהה ּבִ ָלל זֹוֵכר ֵאיִני: "ְוָאַמר ּבִ י ּכְ ַרּבִ ב הש&ֶ מֹ  ׁשֶ דֹול ּכֹה ְסכּום ִלי ַחּיָ   ". ּגָ

י ִנְבַהל ה ָמה: "ְוָאַמר הש&ֶ מֹ  ַרּבִ מוֹ  ַוֲהֵרי? ָסח ַאּתָ י ּבְ י ּפִ ְבּתִ ים ְלךָ  םלֵּ ְלׁשָ  ִהְתַחּיַ ִ מּוַרת יםלִ בָּ ר1  ֲחִמׁשּ  ּתְ
יִצית ֶהֱ�ַנְקּתָ  ַהּצִ ַקאיד ַר ֱח נֶ  ".ילִּ  ׁשֶ ְנּדְ קֹול רֹוֵ�ד ְוָאַמר ַהּפ1 ׁש : "ּבְ י, ְסִליָחְתךָ  ֶאת ֲאִני ְמַבּקֵ ן. הש&ֶ מֹ  ַרּבִ ּכֵ  ׁשֶ

ָ�הבְּ  אָת  ׁשָ ּבָ י ילַ ֵא  ׁשֶ ְבּתִ ִאיׁש  ָחׁשַ ה ׁשֶ ּנֶ ה ְמׁש1 י ַאּתָ ּתִ ׁשְ ּדֵ  ּוִבּקַ  ִלי ָחִליָלה ַאךְ , ךָ נְ וֹ בּ ׁשְ ֶח  ַ�ל ְמַ�ט ַח ְלִהְתּבַ
ךָ  ִלּטֹל ים ִמּמְ ִ ֲ�בּור יםלִ בָּ ר1  ֲחִמׁשּ ָ ׁשֶ  ִציִצית ּבַ לֹש& ַרק ּה יָ וְ ׁשּ י אּוָלם". תקוֹ ּפֵ קוֹ  ׁשָ  ֶאת לִקבֵּ  לֹא הש&ֶ מֹ  ַרּבִ

ָבָריו ֹתֶקף ְוָטַ�ן ּדְ ךָ  ָקִניִתי: "ּבְ ְמִחיר ִציִצית ִמּמְ ים ּבִ ִ כּום ְוֶאת, יםלִ בָּ ר1  ֲחִמׁשּ ה ַהּסְ ל ָ�ֶליךָ  ַהּזֶ י ְלַקּבֵ ּנִ . ִמּמֶ
ר לֹא ם אּוָלם"! זוֹ  ְיָקָרה ִמְצָוה ַ�ל ֲאַוּתֵ ַקאי ּגַ ְנּדְ ּלוֹ  ַ�ל ָ�ַמד ַהּפ1 ַבּסֹוף ַ�ד, ׁשֶ ּלְ י ךְ ִהְתַרכֵּ  ׁשֶ  הש&ֶ מֹ  ַרּבִ

ים רְלִהְתּפַ  ְוִהְסּכִ ֵ ל ְסכּום ַ�ל ׁשּ ה ׁשֶ ָ ֶסף יםלִ בָּ ר1  ֲחִמׁשּ ַ�ד ּכֶ יִצית ּבְ י ָאַמר" ָלֶכם ּוְדעוּ , "ַהּצִ ל, "הש&ֶ מֹ  ַרּבִ ּכָ  ׁשֶ
בָּ  ְסכּום ֶוהיִ  לֹא עֹוָלםׁשֶ דֹוָלה הוָ צְ ַהּמִ  ְלֵ�ֶרךְ  ׁשְ ל ַהּגְ יִצית ׁשֶ  �                      ".ָלּה  הֶמ ְד יִ  לֹא הֹון ְוָכל ַהּצִ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ים ְלָך ־חַל ׁשְ  ַמֲאַמ  ָרַמז עֹוד - ֲאָנׁשִ י־ַ�ל ָך ְל  רּבְ הַמ  ּפִ
 ֶ ה סּוקּפָ ּבַ  ל"זַ  ָאְמרוּ ׁשּ ִמְלֶחֶמת ֲאָבל ִתְרֶאה ַ�ּתָ א"ל ּבְ

אן ַ�ד ,רֹוֶאה ֵאיְנךָ  ְמָלִכים ה. ּכָ ָרֵאל ָהיוּ  ִאם ֵמַ�ּתָ ִיׂשְ
ָ בַּ  ֶאֶרץָל  ִנְכָנִסים ִנית ָנהׁשּ ֵ ְוָהָיה ִמְצַרִים ִליִציַאת ַהׁשּ
ם ָאַמר ה' רַמֲאַמ  ִמְתַקּיֵ ה ׁשֶ ְכָרח ָהָיה ,ִתְרֶאה ַ�ּתָ ה מ- ֹמש.ֶ

בֵל  ֶהְדיֹוט ָלָאֶרץ חּוץ יׁשֵ ֵנס אוֹ  ּכְ ָרֵאל ְלֶאֶרץ ִיּכָ , ֶהְדיֹוט ִיׂשְ
ִליחּות ּוְבֶאְמָצעּות ִליםַהְמַר  ׁשְ ָרֵאל בוּ ּכְ ַ� ְת נִ  ּגְ ִעים ִיׂשְ ַאְרּבָ

ָנה ה ָיַרד ְולֹא ׁשָ תוֹ  ֹמש.ֶ ּלָ ד- ִעים ךְ ֶל ֶמ  רּוןיׁש- ִב  ִהייְ וַ  ִמּגְ ַאְרּבָ
ָנה י ְלָך ־ַלחׁשְ  אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, ָיָמיו אתלֹ ְמ  ַ�ד ׁשָ ֲהָנָאה ָך ְל  ּכִ

ַתְכִלית ֶזהבָּ  ָבִרים ּבְ   :ַהּדְ
ה - 'ְוגוֹ  ֶאת רוּ ְוָית&  ָהָיה רוּ ְוָית&  אֹוְמרוֹ  ָקׁשֶ רתוּ ָל  לֹוַמר לוֹ  ׁשֶ
ה עֹוד, 'ְוגוֹ  ר אֹוְמרוֹ  ָקׁשֶ ר רַאַח  'ְוגוֹ  ֹנֵתן ֲאִני־ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ

יר ם ִהְזּכִ קֹום ׁשֵ ר לֹוַמר ָצִריְך  ָהָיה לֹא ,ַהּמָ ,'וֹ גְו  ֲאִני־ֲאׁשֶ
י הּוא ַדעיֵ  לֹא ִמי ּכִ ֶ  הַמ  ְלִפי ָאֵכן. ָלֶהם נֹוְתָנּה  ׁשֶ ַר ׁשּ נוּ ּפֵ ׁשְ

ִה  ְ בַּ  ָנהְת ׁשֶ ַנאי ִליחּותׁשּ רּוׁש  ,ָך ְל  ָהִראׁשֹון ּתְ ֶ  הַמ ְל  ּפֵ הּואׁשּ
ב ְהיוּ  חֹוׁשֵ ּיִ ָאר הש.ֶ מֹ  יֵח לוּ ׁשְ  ׁשֶ ים ּוׁשְ רּוׁשִ נוּ  ַהּפֵ ַרׁשְ ּפֵ ׁשֶ

ּה  ַנאי עֹוד ְוהֹוִסיף, ּבָ ים דָח ֶא  ּתְ ִריךְ  ,ֲאָנׁשִ ּצָ ְהיוּ  ׁשֶ ּיִ ׁשֶ
יִקים א עֹוד, ַצּדִ ַנאי יףְוהֹוִס  ּבָ ָהִרּגּול ָברּדָ בַּ  דָח ֶא  ּתְ הּוא ׁשֶ

ר ָרֵאל ִלְבֵני ֹנֵתן ֲאִני־ֲאׁשֶ רּוׁש  ,ִיׂשְ �  לֹא ּפֵֵ ָהָאֶרץ ִאם רְלׁשַ
ַח  ֵיׁש  ַהִהיא ֶהם ּכֹ תָל ְו  ּה ָד ְכ ָל ְל  ּבָ יָה  ֶרׁשֶ י ֲאָנׁשֶ אי ֶזה ּכִ י ַוּדַ ּכִ

ֶהם תֹכֶל יְ  ֵאין ֶנֶגד ֲאִפּלוּ  דמֹ ֲ� ַל  ּבָ ֶהם הְקַטנָּ  ִעיר ּכְ ּבָ , ׁשֶ
א ר ֶאּלָ ָבר ְוֵכיָון, ֹנֵתן ֲאִני־ֲאׁשֶ ַהּדָ א ַההּוא ׁשֶ ָנה ָלֶהם ּבָ ַמּתָ ּבְ

ִדין יָה ֶק ׁשְ עוֹ  ְלהֹוִציא ַהּנֹוֵתן ַ�ל ָנה ַהּנֹוֵתן ּכְ ְוהּוא, ַמּתָ
ֵחם ה ָלֶהם ִיּלָ ָיָדם ְוַיֲ�ִמיֶדּנָ ֵאין ּבְ ָטן ּבְ ם, ַרע ַגעּפֶ  ְוֵאין ׂשָ ּגַ

ילוּ  ּכִ ר םָל וּ גּ ִר בְּ  ַיׂשְ יל ה' ַיְפִליא ֲאׁשֶ ּפִ דֹול םַ�  ָרִמים ְלַהׁשְ ּגָ
ים ָרםוְ  ֵדי ַוֲ�צּוִמים ַרּבִ �ל ּכְַ ּבַ ס ׁשֶ יר ַהּנֵ ֶזהּובָ , וֹ ּס נִ ּבְ  ַיּכִ

ם ַחְסּדוֹ  ה' ִנְתַחּכֵ ְפֵניֶהם ְוֵהִרים ּבְ ְראוּ  ִמְכׁשֹול ִמּלִ ּיִ ׁשֶ ּכְ
תרוֹ צוּ ּבְ ַה  ִריםֶהָ�  חֶֹזק םֶצ ְועֹ  'ְוגוֹ  ֲ�ָנק ִויִליֵדי 'ְוגוֹ  ֲ�ָמֵלק

י ְוִיְראוּ  ִיְפֲחדוּ  ְלַבל ָ ר- יְ  ֵאין ּכִ ֹכַח  םָת ׁשּ ָרֵאל ּבְ א ִיׂשְ ֹכַח  ֶאּלָ ּבְ
ר ַהּבֹוֵרא י יּוַכל ַהּכֹל ֲאׁשֶ  :ַהּנֹוֵתן הּוא ּכִ

  
  

בכ' בסיון שנת ב'תמ"ט, הסתיים חודש הימים בו חנו 
כ' בני ישראל במדבר בקברות התאווה, החל מ

באייר, ושם קברו את העם המתאווים. באותה חנייה 
היתה גם נבואת שבעים הזקנים ובהם אלדד ומידד. 
מכ"א בסיון ועד כ"ח בסיון חנו בחצרות, לאחר 

  עד שנרפאה. בשכרה שמרים הצטרעה והמתינו לה 
�  

שנפטר  ,על נחשון בן עמינדב נאמר בסדר עולם רבא
א בשנה השנייה לצאת בני ישראל ממצרים, והגר"

כתב שמיתתו היתה בקברות התאווה, מפני שהיה מן 
הקצינים שבמחנה ונאמר "ותאכל בקצה המחנה", 
בקציני המחנה שהם החשובים שבעם. וכתב הרמ"ע 
מפאנו, שנשמתו של נחשון התגלגלה בנשמתו של 
יוסף בן סימאי המוזכר במסכת שבת, שפעם נפלה 
דליקה בחצרו ובאו אנשי הצבא של ציפורי לכבות 

ת האש, מפני שהיה אפוטרופוס של מלך, ולא א
הניחם לכבות מפני כבוד השבת, ונעשה לו נס וירדו 
גשמים וכיבו את האש. ובכך תיקן את מעשה האש 

  מידה כנגד מידה. משום שפרצה בתבערה, 
�  

בכ' בסיון שנת ד'תתקל"א, בעת מסע הצלב השני, 
אירעה עלילת הדם בעיר בלואה שבצרפת בה נהרגו 

ילה, ויום זה נקבע ליום צום ותענית. כל בני הקה
טוב שני של ־קביעת היום מיוחסת לרבנו תם, שביום

חג השבועות, פרצו הצלבנים לביתו, קרעו ספר 
תורה בפניו, הוציאוהו אל השדה ופצעו את ראשו 
בחמישה פצעים, וכמעט שנהרג שם בעינויים, אלא 
שמן השמים זימנו לשם שר גדול והוא שיחד את 

  .ותהי לו נפשו לשלל ,בחמישה זקוקיםהפורעים 
�  

לאחר פרעות ת"ח ות"ט, נקבע יום כ' בסיון ליום 
טוב ־תענית ואמירת סליחות, ואז תיקן התוספות יום

' לשותקים בתפילה וקריאת התורה. יש ַר ֵּב י ֶׁש 'ִמ 
  קהילות המשמרות את הסליחות והתענית עד היום.

?  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני   יםַהַחיִּ  אֹור ּפְ



 

 

  
  
בֵ  היָ ָה ג ָה נְ ִמ  א'ַקּדִ  אבָ 'ּסָ ַה  תיּבְ י יׁשָ ָרֵאל ַרּבִ ַאַח , ֵמרּוִז'ין ִיׂשְ ּלְ ּמָ  רׁשֶ ים אוּ לְ ׁשֶ לֹש&ִ ָניו ַדתִמלֵּ  יֹום ׁשְ ים יוּ ָה , ּבָ יׁשִ ית ָלֶהם ַמְלּבִ . ָקָטן־ַטּלִ

ַ�ם ָכה, ַאַחת ּפַ ָהָיה ָאז , בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ּטְ ִמ  הש&ֶ מֹ  דוִ ּדָ  יַרבִּ  נוֹ בְּ  ּבָ ינֹוקׁשֶ ְמרּוִרים, , ָקָטן ּתִ ִכי ּתַ ִית ּוְבֵניּבְ יע ִהְצִליחוּ  לֹא ַהּבַ ֹו ַלְמרֹות ְלַהְרּגִ
ים. ּבִ יֶהם ַהְמר1 ל ַמֲאַמּצֵ בוּ  ּכָ ִית  ָחׁשְ ֵני ַהּבַ רֹוְפִאים ש& רֹ ְד ִל ּבְ ַמע אּוָלם .ּבָ ָ ׁשּ ׁשֶ אַקּדִ  אבָ ַהּסָ  ּכְ ָבר ֶאת יׁשָ ְכחוּ  אּוַלי: "ָאַמר, ַהּדָ  ׁשָ

יׁש  ֶלד ֶאת ְלַהְלּבִ ת ִהיא ְוזוֹ , יִציתִצ בְּ  ַהּיֶ ְכיוֹ  ִסּבַ ְדקוּ "? ּבִ ָאֵכן ּוָמְצאוּ  ּבָ ךְ  ׁשֶ ָבר הּוא ּכָ ד, ַהּדָ ית ָקָטן הוּ וּ יׁש בִּ לְ ִה ׁשֶ  רְלַאַח  ּוִמּיָ ַטּלִ  קַס ּפָ , ּבְ
ְבּכֹות ַ�ל הּוִדיַהיְּ ", ל'ְד וּ י ִציִצית ערֶד : "ּנּויכִּ בַּ  יוָח ֶא  הוּ וּ נּ כִּ  ּוֵמָאז. ִמּלִ יִצית ּבַ   ... ַהּצִ

�  
י ַ�ל איוָ יׁשִ וִּ ִמ  לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ַרּבִ ֵאִרית" ּבַ ל נוֹ בְּ ", ְמַנֵחם ׁשְ ָרֵאל תבַ ֲה ַא "ָה  ׁשֶ יְז'ִניץ" ִיׂשְ ַ�ם ָההׁשָ , ִמּוִ ָאֶמִריָקה ּפַ  ָנהבָ לְ  ִקּדּוׁש  ְוָ�ַרךְ  ּבְ

מֹוָצֵאי ת ּבְ ּבָ י ִעם ַיַחד, גהוּ נָּ כַּ  ׁשַ ן רְלַאַח . מוֹ וֹ לׁשְ  ַאְנׁשֵ ם ְדקוּ בָּ , ִמּכֵ ּלָ יִצית ֶאת ּכ1 ִפי ָנהבָ ַהלְּ  ְלאֹור ַהּצִ ְנָהג ּכְ ָנה ּוְלֶפַתע, ַהּמִ י ּפָ  ֶאל ָהַרּבִ
ַאל ִחיםַהּנֹוכְ  ם יֹוְדִעים אּוַלי: "ְוׁשָ ין רׁשֶ ּקֶ ַה  ַמהוּ , ַאּתֶ ִדיַקת ּבֵ יִצית ּבְ קוּ "? הנָ בָ לְ  ְלִקּדּוׁש  ַהּצִ ּתְ ּתַ ם ִהׁשְ ּלָ ינוּ , ּכ1 ֹמַ�  ְוִהְמּתִ  ֶאת ִלׁשְ

ל רוֹ ְסבֵּ ֶה  י ׁשֶ י ְוָאְמָנם. ָהַרּבִ ַתח ָהַרּבִ יר ּפָ טוּ  ְוִהְסּבִ מוֹ , ִציִצית ְזַמן ֵאינוֹ  ַלְיָלה ִלְכאֹוָרה ֲהֵרי: "ַטַ�ם־בּבְ ֱאַמר ּכְ ּנֶ , ֹאתֹו' 'ּוְרִאיֶתם ׁשֶ
ה ְזַמן ֵאינוֹ  ְוַלְיָלה ן־ְוִאם ,ְרִאּיָ א? ְיָלהּלַ בַּ  ִציִצית קּדֹ בְ לִ  ֵיׁש  ַמּדּוַ�  ּכֵ ְעָיה ֶנֱאַמר ֲהֵרי ֶאּלָ יׁשַ ר ּבִ ְזּכָ ם ּומ1 נ1  ּגַ אֹוְמִרים בְּ  חּסַ ּבְ  ִקּדּוׁש ׁשֶ
ִמים־ְוָהָיה אֹור', ְלָבָנה ְבַ�ת ַהּיָ אֹור ׁשִ ְבָ�ַתִים ּכְ ה ִיְהֶיה ׁשִ ה ְואֹור ַהַחּמָ אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְ יֹום ֲחֹבש&  ,ַהּלְ ֶבר ַ�ּמֹו ּוַמַחץ ־ֶאת ה'ּבְ ׁשֶ

א תֹו ִיְרּפָ ַהְינוּ , 'ַמּכָ לֶּ  ּדְ ִאיר ָלבֹוא ָ�ִתידׁשֶ אֹור ָנהבָ ַהּלְ  ּתָ ב ֵאפֹוא ְוִנְמָצא, ַהּיֹום ּכְ ְתַחּיֵ ּנִ ם ָאז ׁשֶ ִמְצוַ  ְיָלהלַּ בַּ  ּגַ יָון, ִציִצית תּבְ  ּוִמּכֵ
ים ַצּפִ ּמְ ֱאמּוָנה ָאנוּ  ׁשֶ יַח  יַאתְלבִ  הָמ ֵל ׁשְ  ּבֶ ׁשִ הגְּ ְולַ  ַהּמָ ּלָ רֹוָבה א1 יִצית ֶאת ּבֹוְדִקים ָאנוּ  ָלֵכן, ַהּקְ ְיָלה ַהּצִ ּלַ ֵדי, ּבַ  ֱאמּוָנֵתנוּ  ֶאת ְלַהְראֹות ּכְ

עֹוד ב ָקט ֶרַגע ׁשֶ ִמְצוַ  ִנְתַחּיֵ   ". ְיָלהּלַ בַּ  ִציִצית תּבְ
�  

ִטיָרתוֹ  ִלְפֵני ל ּפְ יְלָנא א"ָר גְּ ַה  ׁשֶ ָידוֹ  ִציִצּיֹוָתיו תֶא  ָנַטל, ִמּוִ ה: "ֹוְבִביםּס ַל  ְוָאַמר ּבְ ּמָ ה ּכַ ֵרד ָקׁשֶ ה םֵמעֹולַ  ְלִהּפָ ֲ�ׂשֶ ה ַהּמַ ר, ַהּזֶ  ֲאׁשֶ
ה ִמְצָוה ְיֵדי־ַ�ל מוֹ  ַקּלָ ּמְ , ִציִצית ּכְ יַ�  ָ�ׂשּוי ָאָדם, ָ�טֹותמ1  תקוֹ ּפֵ קוֹ  ִחיָרּה ׁשֶ ֵדי ַ�ד תֶ�ְליֹונוֹ  ְלַמְדֵרגֹות ְלַהּגִ ַלת ּכְ ֵני ַקּבָ ִכיָנה ּפְ ְ , ַהׁשּ

עוֹ  זֹאת ִלְמֹצא לכַ נוּ  ְוֵהיָכן מֹות םלַ ּבְ ׁשָ נוּ  ִאם ֲאִפּלוּ ? ַהּנְ ל ִיּתְ ֲ�בּורוֹ  ּכֹחֹוָתיו ּכָ ד". ּבַ ן רְלַאַח  ִמּיָ ק, ִמּכֵ ּלֵ ָר"א  ִהְסּתַ ּלוֹ  םלָ וֹ ָלעַהּגְ ּכ1  ׁשֶ
ַבת, טֹוב ֶרב ּבְ ה־ַוּיֶ ה ַוֲאִנּיָ ֲאִנּיָ י. ְיהּוָדה ּתַ ַחּיָ יתוֹ ־ןְוֶנֱאַמ  ְלַתְלִמידוֹ  א"ָר גְּ ַה  הֹוָרה וּבְ י ּבֵ ּלֹא, ְסַ�ְדָיה ַרּבִ יִציּ  ֶאת לסֹ ְפ לִ  ׁשֶ יתוֹ  ֹותַהּצִ ַטּלִ ּבְ  ׁשֶ

ִמְנַה  ֵני גּכְ ָכל ַהּגֹוָלה ּבְ ה ַה ְל  אּוָלם, ִלְמנּוחֹות ַהּמּוָבִאים יםִר ָט ְפ נִּ ַה  ּבְ י ָההׁשָ  לֹא רַ� צַּ ַמְרּבֵ ַ�  ְסַ�ְדָיה ַרּבִ ׁשְ קּות תּבִ ּלְ , וֹ בּ ַר  ִהְסּתַ
יַ�  ִהּגִ ָבר ָהָיה ְלִויְלָנא ּוְכׁשֶ ָבר ַהּדָ ָהֲארֹון רַח ְלַא  ּכְ ָבר  ְוֵהֵחּלוּ , רבֶ ֶק  ילֵ ֱא  הּוַרד ׁשֶ י ֵהֵחל. ָהֶ�ְליֹוִנים ָסִריםנְּ בַּ  תוֹ וֹ ּס כַ ְל ּכְ  ְסַ�ְדָיה ַרּבִ

י ְוהֹוִדיַ�  ִלְצעֹק ּלֹא הוּ וָּ ִצ  א"ָר גְּ ַה  ּכִ ד, ִציִצּיֹוָתיו תֶא  לסֹ ְפ לִ  ׁשֶ ְפְסָקה ּוִמּיָ בּוָרה ה1 סוּ . ַהּקְ ּנְ ִנים ִהְתּכַ ּיָ , ָהְיָתה םָת נָ ָק ְס ַמ וּ , ִעְנָיןבָּ  ָלדּון ַהּדַ
יָון ּכֵ ּמִ ַמִים ןּמִ ׁשֶ  ׁשֶ ָ בוּ  ַהׁשּ י ֶאת ִעּכְ יַ�  לֹא ְוהּוא ְסַ�ְדָיה ַרּבִ יִצית רְלַאַח  ַ�ד ִהּגִ ַהּצִ י, ֵמָחָדׁש  ִציִצית ילִט ְלָה  צֶֹרךְ  ֵאין, ִנְפְסָלה ׁשֶ ךְ  ּכִ  ּכָ

רֹום רִנְגזַ  ָכל ִלְמנּוחֹות א"ָר גְּ ַה  הּוָבא ְוָכךְ , ִמּמָ דֹוִלים ּכְ ָבִרים קֹורְמ . ַהּגְ נוּ  ַהּדְ ְפַטר, הלָ ַהּגוֹ  ְמאֹור םְרׁשֹ גֵּ  ֵמַרּבֵ ּנִ ׁשֶ ּכְ  ִציִצית: "ָקָרא ׁשֶ
ֵפרּוׁש  ְלקוּ ְוֶנְח ", חּוץ ָבָריו ּבְ ִסירוּ  ֹוַמרל ְרצֹונוֹ  ִאם, ּדְ ּיָ יִצית ֶאת ׁשֶ יתוֹ  ַהּצִ ּלִ יָרם, ָלָארֹון ִמחּוץ ןיחוּ נִ יְּ ׁשֶ  אוֹ , ִמּטַ   . ַלֲהָלָכה ז"ַהּטַ  ְוִהְזּכִ
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ב י ָהָיה ְמַחּבֵ  ֶאת ן"ַר ֲה בַּ  דוִ ּדָ  ַרּבִ

 אֹוָתן ּבֹוֵדק היָ ָה וְ , ִציִצית תוַ צְ ִמ 
ִדיר ּלֹא ִלְראֹות ּתָ  ִנְפְסלוּ  ׁשֶ

י יוָאִח  ְוַאף. ָחִליָלה  ַזְלָמן ַרּבִ
ב ָהָיה יִצית ֶאת ְמֹאד ְמַחּבֵ , ַהּצִ

ִדיר היָ ָה וְ   ֶאת ַמֲחִזיק ּתָ
ל ִציִצּיֹוָתיו ּכֵ ֶה  ּוִמְסּתַ ִיחּוד, ןּבָ  ּבְ

ָ�ה ׁשָ ָהָיה ּבְ  ֶאת מֹוֵסר ׁשֶ
ר בַק "בְּ  ּוָבאּמ כַּ , יוָר עוּ ׁשִ  ׁשָ " ַהּיָ

לּות ּכְ ַהִהְסּתַ  ִהיא יִציתּצִ בַּ  ׁשֶ
דֹול ִעְנָין ְ ַל  ּוְתקּוָמה ּגָ  ִכיָנהׁשּ

לּות ּגָ  ֵ�ץ ְפִרי"בִּ  מּוָבא ְוֵכן, ּבַ
ים לּות" ַחּיִ ּכְ ַהִהְסּתַ  יִציתצִּ בַּ  ׁשֶ
ָמהנְּ ַל  ּתֹוֶ�ֶלת ִהיא ַכב. ׁשָ ָ ׁשּ ׁשֶ  ּכְ
י ", קֶד צֶ  ֵריֲ� ׁשַ "בְּ  יוֹ ְל ָח בְּ  דוִ ּדָ  ַרּבִ

ּס  ׁש ׁשַ ָח  ְסִדיִנים ֹותְלִהְתּכַ  ּבִ
ּמָ , ַלּיֹום ַהְמיָֹ�ִדים  אׁשֶ
ִבים ְכסּות ֵהם ֶנְחׁשָ  יֹום ּכִ
ִבים  ָאַמר אּוָלם, יִציתִצ בְּ  ְוַחּיָ

ֵאינוֹ  יובָ ָר קֹ ְמ לִ  ן המֹוֶר  ׁשֶ  ּכֵ
א, ַלֲהָלָכה  ְמעֹוֵרר ַרק ֶאּלָ

ךְ ־ַ�ל ן, ּכָ ּכֵ ׁש  ׁשֶ  הּוא חֹוׁשֵ
א ּמָ ַדע ׁשֶ ָבר ִיּוָ ה יְלַרבִּ  ַהּדָ  ֹמש&ֶ

ד, ךְ לַ ווֹ  ית ְמַיּסֵ  ָהְרפּוָאה ּבֵ
ֵני, לוֹ ֲה נַ ְמ וּ  ֵרא ּוִמּפְ ּיְ  ִיםַמ ׁשָ  ׁשֶ

יםַר ֵמ   ִציִצית ילִט ְויָ  ֵיֵלךְ , הּוא ּבִ
ָכל ִדיִנים ּבְ ל ַהּסְ ית ׁשֶ  ּבֵ

ָיָמיו. ָהְרפּוָאה  ֹוֵררִהְתגּ , ּבְ
ַלִים ירּוׁשָ י י'ִר וֹ 'ּמ ַה  ּבִ לֹום ַרּבִ  ׁשָ

ָהָיה, ארּסַ כַּ  ְקֵני ׁשֶ  ַחְכֵמי ִמּזִ
יָמן  יםָהִראׁשֹונִ  יָה בֶ ׁשָ וֹ ּת ִמ וּ  ּתֵ

ל כּוַנת ׁשֶ , ֶחֶסד ֵריֲ� ׁשַ  ׁשְ
יָמן ְיהּוִדי ּוְכִמְנַהג  ָהָיה ּתֵ
ף ְרִדיד ִמְתַ�ּטֵ דֹול ּבִ  ִעם ּגָ

ע ְנפֹות ַאְרּבַ י ָהָיה. ּכַ  דוִ ּדָ  ַרּבִ
י מֹוִכיחוֹ  י ֲאָבל, ִציִצית ּבוֹ  ילִט ְלָה  ָצִריךְ  הּוא ּכִ לֹום ַרּבִ ֵאין ָטַ�ן ׁשָ ֵתיָמן ָנֲהגוּ  ְוָכךְ  ּוׁש בּ לְ ַמ  ֶזה ׁשֶ ִלי ֶזה דגֶ בֶּ  ש&ִלְלּבֹ  ּבְ  ַאךְ , ִציִצית ּבְ

י יךְ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ךְ ־ַ�ל יֹום יִמּדֵ  ְלהֹוִכיחוֹ  ִהְמׁשִ ֵני, ּכָ ת ִמּפְ ׁשַ ּקָ   . וֹ בּ ת ׁשֶ ֶמ ֱא ָה  ּבַ
�  

י ַכי ַרּבִ ְדבֹוְרָנא ָמְרּדְ ר ִמּנַ ִמְצוַ  ִהּדֵ לוּ  יובָ ָר קֹ ְמ וּ , ִציִצית תּבְ ּדְ ַ�ם ּגִ ֲחֵצרוֹ  שׂ בֶ כֶּ  ּפַ ֵדי, ּבַ ּיּוְכלוּ  ּכְ ֶמר ִציִצית ְלָהִכין ׁשֶ יתֵר  ִמּצֶ ּלוֹ  זַהגֵּ  אׁשִ . ׁשֶ
ֶבשׂ  ֵנס ָרִגיל ָהָיה ַהּכֶ ית לֶא  ְלִהּכָ ְדָרׁש  ּבֵ י, ַהּמִ ָהַרּבִ יַרִים ַלֲחִסיָדיו קלֵּ ַח ְמ  ָהָיה ּוְכׁשֶ ַאְכֵלי ׁשֹוֵלַח  היָ ָה , ׁשִ ת ִמּמַ ּבָ ַ ַ�ם. ֶבשׂ כֶּ ַל  ַאף ַהׁשּ  ּפַ

ׁש  ּקֵ ּכּוִרים תוַ צְ ִמ  םְלַקיֵּ  ּבִ ִדְבֵרי ּבִ ל ל"ֲחזַ  ּכְ ּכָ ִביא ׁשֶ ִאּלוּ  הּוא ֲהֵרי םָחכָ  ְלַתְלִמיד ּדֹורֹון ַהּמֵ ּכּוִרים ִהְקִריב ּכְ ְבׂשָ  ָקָנה ְוָלֵכן, ּבִ ה הּכִ  ְוִצּוָ
ִמְקֶוה ּה ילָ בִּ ְט ַה לְ  ן רְלַאַח . ָטֳהָרה ּבְ רַהבָּ  ֶאת, ִיםַמ ׁשָ  ְיֵרא ׁשֹוֵחט ֵאֶצל ָה טוּ ָח ׁשְ  ִמּכֵ קוּ  ׂשָ ים ִחּלְ ת בֹודכְ ִל  ַלֲ�ִנּיִ ּבָ ֶמר ְוֶאת, ׁשַ  ָנַתן ַהּצֶ

ָמה. ִציִצית חּוֵטי תיַּ וִ ְט לִ  ַהֲחׁשּוִבים ֵמֲחִסיָדיו ְלֶאָחד ּיְ ִהְסּתַ ׁשֶ ָלאָכה ּכְ ַלח, ַהּמְ יִצית ֶאת ׁשָ ים יֵר בְ ּדִ "ַה  ֶאל ַהּצִ ְנז" ַחּיִ יַ� , ִמּצַ ִהּגִ  ּוְכׁשֶ
ִליַח  ָ י לוֹ  רִסּפֵ  ֵאָליוַהׁשּ י ּכִ ְדבֹוְרָנא ָהַרּבִ ַלח ִמּנַ יִצית ֶאת ׁשָ ֵדי ֵאָליו ַהּצִ ּכּוִרים ֲהָבַאת תוַ צְ ִמ  םְלַקיֵּ  ּכְ ים יֵר בְ ּדִ "ַה  ָנַטל. ּבִ  ֶאת" ַחּיִ
יִצית ם יֹוְדִעים ַהִאם: "יובָ ָר קֹ ְמ ִל  ְוָאַמר ַהּצִ ַלח ִמי ַאּתֶ לׁשֶ  ָקדֹוׁש  ִאיׁש  הּואֲהלֹא ? זוֹ  ִציִצית יַל ֵא  ׁשָ הּוא, ִיםַמ ׁשָ  םׁשֵ לְ  יוָת וֹ יּ ׂשִ ֲ�  ּכָ  ּוְכׁשֶ
ל ּלֵ ַ�ְצמוֹ  ֵמִביא הּוא ִמְתּפַ ה ֶאת ּבְ ִפּלָ ה ָלהַמְע ְל  ַהּתְ ֶתר ְועֹוׂשָ תוֹ  ּכֶ ִפּלָ   ". ִמּתְ

  

תוּ " ם ָימ& ּמּו ְוׁשָ ה ִיּתַ ר ַהּזֶ ְדּבָ ּמִ ּקְ  ַאל", ּבַ רּמִ ּבַ  יֵר ּתִ א ְדּבָ ַהְינוּ , רּבֵ ַד ְמ ּבַ  ֶאּלָ ֹכַח  ּדְ ּבּור ּבְ הּוא ָאָדם ךָ ְל  ׁש יֶ . ַהּדִ ר ׁשֶ יַ) וּ  ְמַדּבֵ ּמוּ  ִלְבִחיַנת ַמּגִ ִמים ִלְהיֹות, ִיּתַ ֵלם ּתָ  ִעם ְוׁשָ
רַהְמַד  ְוהּוא, קֹונוֹ  ְבֵרי ּבֵ יַ)  ָאָדם ךָ ְל  ׁש ְויֶ . ְוָחְכָמה ּתֹוָרה ּדִ ּגִ ּמַ ת ׁשֶ ר 'תוּ ָימ&  םְוׁשָ ' ְלַדְרּגַ ֲאׁשֶ ׁש  ּכַ ּמֵ ּתַ ֹכַח  ִמׁשְ ּבּור ּבְ ֵאיָנם ִדּבּוִריםְל  ַהּדִ  )הרי"מ משפיטובקה(. ֲהגּוִנים ׁשֶ

  
נֵ  דָח ֶא  ַלִיםי ִמּבְ יַ) , יםִח ּלָ מ& ְמ ַה  ְירּוׁשָ ַ)ם ִהּגִ  יַרּבִ  לֶא  ּפַ

ֵני גִמְנַה  ַ)ל לוֹ ָא ׁשְ  ְוהּוא, בנוֹ ְכ ׁשֶ ּטְ ִמ  ַאְבָרָהם  ֶאֶרץ ּבְ
ָרֵאל הֹוְלִכים ִיׂשְ ַח  ׁשֶ ּטֵ ּתַ יִקים יִקְבֵר  ַ)ל ְלִהׁשְ  ַצּדִ

ׁשֹוֶנה, יׁשּוָ)הִל  ֵני ּבְ הֹוְלִכים ַהּגֹוָלה ִמּבְ י  ֶאל ׁשֶ ָהַרּבִ
יִרים ְזכ עׁשַ ּוָ ִה ְל ְלָפָניו  ַ)ְצָמם ֶאת ּוַמְזּכִ ְרָכתֹו. " ּותּבִ  ֶזהּבִ

ֱאֶמת ל ּבֶ ין ַהֶהְבּדֵ ַ) ִל  בֵל ּכָ  ּבֵ  הּוִדיַהיְּ  ָאַמר", יהֹוׁש&
ַח  ּקֵ ַ)  ןּכֵ ׁשֶ , "ַהּפִ ה ָהַלְך  ְיהֹוׁש& ָהָיה ְלֹמש;ֶ י ׁשֶ  בֵל ְוָכ , ָהַרּבִ

ַח  ָהַלְך  ּטֵ ּתַ ם  ָהָיה ֶזה. ַאְך ָאבֹות יִקְבֵר  ַ)ל ְלִהׁשְ ְזַמּנָ ּבִ
י ָהַרּבִ ׁשֶ יִקים נוּ ַרּבֵ  הֹמש;ֶ  ָהָיה ּכְ ּדִ  ָהָאבֹותָהיּו  ְוַהּצַ

ים דֹוׁשִ י נוּ ֵר דוֹ ּבְ  ֲאָבל, ַהּקְ גֶ  הּוא ָהַרּבִ  ְוִקְבֵרי, ָסֵפק רֶד ּבְ
יִקים ּדִ גֶ  ַהּצַ אי רֶד ּבְ אי ֵדייִמ  מֹוִציא ָסֵפק ְוֵאין, ַוּדַ   "...ַוּדַ

  

  

  
סּוק ַ)ל ְמְצאוּ " ַהּפָ ׁש  ִאיׁש  ַוּיִ יֹום ֵ)ִצים ְמֹקש;ֵ  ּבְ

 ַ תַהׁשּ סֹוף" ּבָ ּבְ ה ׁשֶ ָרׁשָ ַתב, ַהּפָ ַ)ל ּכָ  ָסַמְך : "ַהּטּוִרים ּבַ
ׁש  ְזַמן ְלָך  לֹוַמר, ףּדֵ גַ ְמ ִל  ְמקֹוׁשֵ ּבִ , ָהיוּ  ֶאָחד ׁשֶ
ְדִאיָתא ין ּכִ ּלִ ח& ֵני, אַקּמָ  קֶר ּפֶ  ּבְ ת ּוִמּפְ ּבָ ַ ׁשּ  ָחמּור ׁשֶ
ֲ)בֹוָדה ָר  ָלֶהם ָסַמְך , ָזָרה ּכַ קוּ , ִציִצית תׁשַ ּפָ ְ ׁשּ  ָלהׁשֶ

ם ן־ּגַ ָכל ּכֵ ְצֹות ּכְ ָבר". ַהּמִ מּוּהַ  ְוַהּדָ  זֶמ ֶר  ֵאין ןּכֵ ׁשֶ , ּתָ
ָכל ְלָכְך  ין תֶכ ַמּסֶ  ּבְ ּלִ ף ׁש ׁשֵ קוֹ ּמְ ַה ׁשֶ , ח&  ָהיוּ  ְוַהְמַגּדֵ

ְזַמן ה בוּ ְת ְוָכ . ֶאָחד ּבִ ּמָ עּות, יםיִה גִּ ַמ  ּכַ ּטָ פּוס ׁשֶ  ּדְ
אן ָנְפָלה ְדפּוס ּכָ ָ ּוִמ  ִראׁשֹון ּבִ  ְלָכלר ָב ּדָ ַה  קּתַ ְע ָה  םׁשּ

ִאים יםִס פוּ ּדְ ַה  י , ַהּבָ בֹותּכִ ְדִאיָתא" ַהּתֵ ין ּכִ ּלִ ח&  קֶר ּפֶ  ּבְ
כֹות", אַקּמָ  ּיָ ן ׁשַ  ַמְך ָס : "לֹוַמר ָצִריְך  ְוָכְך , ְלַהּלָ

ׁש  ְזַמן ְלָך  לֹוַמר, ףּדֵ גַ ְמ ִל  ְמקֹוׁשֵ ּבִ ֵני, ָהיוּ  ֶאָחד ׁשֶ  ּוִמּפְ
ת ּבָ ַ ׁשּ ֲ)בֹוָדה ָחמּור ׁשֶ ְדִא , ָזָרה ּכַ ין יָתאּכִ ּלִ ח&  קֶר ּפֶ  ּבְ

ָר  ָלֶהם ְוָסַמְך . אַקּמָ  קּוָלה ִציִצית תׁשַ ּפָ ְ ׁשּ ם ׁשֶ ן־ּגַ  ּכֵ
ָכל ְצֹות ּכְ ָבר ְוָאְמָנם", ְוכּו' ַהּמִ ת ֶזה ּדָ ּבָ ַ ׁשּ  ָחמּור ׁשֶ

ֲ)בֹוָדה ַמּסֶ  מּוָבא, ָזָרה ּכַ ין תֶכ ּבְ ּלִ ַדף ח&   . א' ַ)ּמּוד ה' ּבְ
  

  
ד  יׁש ֶאָח� יׁש ֶאָחד ִא�   יג, ב)  (ִא�

 יׁש ֶאָחד א ָהִראׁשֹוןִא� ַתְלׁשָ ִני, ּבְ ֵ , ׁש י ִר� גְ  אְזָל� ַא ּבְ  ְוַהׁשּ
ַ)  רֹוֵמז ָהִראׁשֹון ִני נּון־ןּבִ  ִליהֹוׁש& ֵ  בֵל ְלָכ  ְוַהׁשּ

ן חוּ , הנֶּ פ& יְ ־ּבֶ ּבְ ִ ׁשּ ָת  הֹוִציאוּ  ְולֹא ֶרץָא ָה  ֶאת ׁשֶ ּבָ  ּה ּדִ
ִעּגּול אׁשָ ְל ּתַ ַה  צּוַרת. ָרָ)ה ז ּכְ ֲהֵרי, ָבָנהַלּלְ  ַהְמַרּמֵ  ׁשֶ

 (ַ ָבָנה לִנְמׁשַ  ְיהֹוׁש& ִהיא ַלּלְ , תלוּ ְפ ׁשִ ְו  ֲ)ָנָוהַל  ֵסֶמל ׁשֶ
מוֹ  ָאְמרוּ  ּכְ ָאהׁשֶ  ל"ֲחזַ  ׁשֶ ָבָנה ּבָ ֵאין ְוָאְמָרה ַהּלְ ִני ׁשֶ  ׁשֵ

ים ְמָלִכים ׁשִ ּמְ ּתַ ֶכֶתר ִמׁשְ ה דָח ֶא  ּבְ ּבָ ְוַה , ִעם ַהַחּמָ  ה"ּקָ
ְתַנֵהג אֹוָתּה  ִהְקִטין ּתִ ֲ)ָנָוה ׁשֶ , יֹוָנָתן םגֵּ ְר ּתִ  ְוֵכן, ּבָ

ּכַ  רׁשֶ ל תוֹ נוּ ָת ְו נְ ַ)  ֶאת הש;ֶ מֹ  ָרָאה ֲאׁשֶ ַ)  ׁשֶ  אוֹ ָר ְק  ְיהֹוׁש&
 (ַ ַ)  קֹוםְמ ּבִ  ְיהֹוׁש& ֵני ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ְוֵכן, הֹוׁשֵ ּפְ ה ׁשֶ  ֹמש;ֶ

ְפֵני ה ּכִ ַ)  ּוְפֵני ַחּמָ ְפֵני ְיהֹוׁש& ז ֶזה ְוָכל, ְלָבָנה ּכִ ּמָ  ְמר&
ְל ּבַ  אּתַ יׁש ֶאָחד  ַ)ל ׁשָ ד ְו . ָהִראׁשֹון ִא� יׁש ֶאָח� ִניִא� ֵ  ַהׁשּ

הּוא ְטָ)ם ׁשֶ ַא  מ& ן בֵל ְלָכ  זּמֵ ַר ְמ , ׁש יִר גְ  אְזָל ּבְ , הנֶּ פ& יְ ־ּבֶ
מוֹ  ָאְמרוּ  ּכְ ָ)ה ל"ֲחזַ  ׁשֶ ׁשָ ּבְ יעוּ  ׁשֶ ִהּגִ ּכֹ  ְלַנַחל ׁשֶ  לֶאׁשְ

ּכֹ  ֶאת תרֹ ְכ ִל  אוּ ְר יָ ְת ִה  ֵני, ָהֲ)ָנִבים לֶאׁשְ  יםָהֲ)ָנִק  ִמּפְ
ָהיוּ  ִליםּמְ ַל  ְוָאַמר בֵל ּכָ  ֲ)ֵליֶהם ָ)ַמד. םׁשָ  ׁשֶ  קֹוץָל  ַרּגְ

ּכֹול ֶאת  ַיֲהֹרג, ָלֶהם ְלָהַרע ָהֲ)ָנִקים ָיבֹואוּ  ְוִאם, ָהֶאׁשְ
ְכֵל  אֹוָתם ֵני, ׁש י ִר� גְ  אְזָל� ַא  צּוַרת ְוֶזהוּ . נוֹ יְ זַ  יּבִ ׁשְ  ּכִ

ים עֹוְמִדים ֲאָנׁשִ   ני שלשים)(ב. ְלִמְלָחָמה ֶזה מּול ֶזה ׁשֶ
�  

 יׁש ֶאָחד ר אֹוִתּיֹות אָס ְר ַת ּבְ  ָהִראׁשֹוןִא�  ְוִהיא ֶאְסּתֵ
ַ) ִל  זֶמ ֶר ְוהּוא , יתִס ְר ּפַ ַה  ׁשֹוןּלָ ּבַ  ְלָבָנה ן יהֹוׁש& . נּון־ּבִ

ִני ֵ ח בֵל ּכָ  ַ)ל זּמֵ ְלַר  ׁש י ִר� גְ  אְזָל� ַא ּבְ  ְוַהׁשּ ּטַ ּתַ ִהׁשְ  ַ)ל ׁשֶ
ל ֵאֶצל  ְך ַל ָה  ,ְגִריׁש  ְזָלאַא  הוּ ְוזֶ , ָאבֹות ג' יִקְבֵר  ּלֵ ְלִהְתּפַ

הֵאֶצל , ֵריׁש  ג' לֹש;ָ   (עוד יוסף חי)ל. ֵא ָר ׂשְ י יִ אׁשֵ ָר  ׁשְ
�  

ׁש  ְדּגָ  מ&
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