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ָנה ל הָמ וּ צּ ִע בְּ , ַאַחת ׁשָ ְמַחת ׁשֶ ֵבית ַהּפּוִרים ׂשִ ל ִמְדָרׁשוֹ ־ּבְ י ׁשֶ ַ�  ַרּבִ  ְיהֹוׁש 
ִז'יקֹוב ַ�ל ִמּדְ ָהָיה ֶאָחד ָאָדם ֵאָליו ִנְכַנס", ְיׁשּוָ�ה ֲ�ֶטֶרת" ּבַ ִנים ּוךְ שׂ ֲח  ׁשֶ , ּבָ
ָרָאה ִהיא ּוְכׁשֶ ְפֵני ןִהְתַחנֵּ , ָרצֹון תַ� ׁשְ  ׁשֶ י ּבִ ָבְרכוֹ  ָהַרּבִ ּיְ ל ֶזַרעבְּ  ׁשֶ . ָמאיָּ ַק ־ׁשֶ

יר י לוֹ  ִהְסּבִ ִנים ָהַרּבִ ה ִלּבוֹ  ֵמעֶֹמק ּוֵבְרכוֹ , ּפָ ְזּכֶ ּיִ ֵקד ׁשֶ אֹוָתּה  ְלִהּפָ ָנה ּבְ ַבת ׁשָ . ּבְ
יִציָאתוֹ  י ֵמֵאת ּבִ ָהיוּ  ֲחִסיִדיםַה  הוּ וּ ׁש גָ ּפְ , ָהַרּבִ ְמַחת ֲ�סּוִקים ׁשֶ ׂשִ  םבָּ לִ וְ , םַהּיוֹ  ּבְ

רֹאׁש . ִיןיָּ בַּ  ֲ�ֵליֶהם טֹוב י ָ�ַמד בּוָרהַהֲח  ּבְ נוֹ , ַאְלֶטר ַרּבִ ל ּבְ י ׁשֶ  לוּ ְוַהלָּ , ָהַרּבִ
ְקׁשוּ  ֵרךְ  ָאֵכן ַהִאם ָלַדַ�ת ּבִ י ִהְתּבָ י ִמּפִ ָ ׁשֶ . ּוכְ ָהַרּבִ ֵרְך ׁשֶ  ְמעוּ ׁשּ  ֵהֵחּלוּ , ַבתבְּ ִהְתּבָ

יוְ , םָת יצוּ לִ ֲ�  ִמּתֹוךְ  ָ�ָליו קחֹ ׂשְ לִ  ִביל ְוִכי: "ָאַמר ַאְלֶטר ַרּבִ ׁשְ ֵלד ּבִ ּוָ ּתִ ת ְלךָ  ׁשֶ , ּבַ
דֹול ּכֹה ֵ�ֶסק ַלֲ�ׂשֹות ָצִריךְ  ָהִייָת  ִרים אוֹ  רׂשָ ָ�  יםנֵ ׁשְ  ָלנוּ  ןּתֶ ? ּגָ ָ�ה ֶ�ׂשְ  ְוַאְרּבָ

ְקּבּוֵקי ִחים ָכרׁשֵ  ּבַ ּבָ ֵבן עׁשַ וָּ ִת וְ , ְמׁש  ַח ". רָזכָ  ּבְ ּקֵ  רַאַח  םְלַקיֵּ  ִמֵהרוּ  ָהִאיׁש  ָהָיה ּפִ
ָבָריו ל ּדְ ן ׁשֶ י ּבֶ ת ִהייְ וַ . ָהַרּבִ ּדַ ָנה ִלְפק  ָ יַ� , ַהׁשּ  ֵמָהִאיׁש  ב'יקוֹ זִ ְד לִ  ָמִהיר ָרקִמבְ  ִהּגִ
ֶזה ר וֹ ּוב, ַהּלָ ֵ ׂשּ י יַרבִּ לָ  ּבִ ת לוֹ  נֹוְלָדה ָאֵכן ּכִ ִבְרָכתוֹ  ּבַ י. ּכְ ן ָהַרּבִ ְבָרק ִעּיֵ ּמִ , ּבַ

יָון ּדְ  ּוִמּכֵ צַּ  ְסָקה''ָהִע  רבַ ׁשֶ ּבִ יָ�ה ָהִאיׁש  ִעם ַאְלֶטר יַרבִּ  נוֹ בְּ  עׁשֶ ָנה, ְלָאְזָניו ִהּגִ  ּפָ
 ָנבֹוךְ ". ַנֲ�ִלים ִעְנָיִנים נֹוְטִלים לֹא ָאז, תֹכלֶ יְ  ֵאין ִאם! ֵרךְ בְ ַא , נוּ : "ְוָאַמר ֵאָליו
ן ֲ�ָנָוה יובִ ָא לְ  ְוָאַמר ַהּבֵ י: "ּבַ ְבּתִ יֶּ  ָחׁשַ ָ�ה ִלי ׁש ׁשֶ ּפָ ִהי ַהׁשְ ְלׁשֶ ָ בַּ  ּכָ  לֹא". ַמִיםׁשּ

ּקֹות ָ�ְברוּ  ּכֹות ּדַ יַ�  ףנֹוָס  ָמִהיר ָרקּוִמבְ , ֲאר  ב וֹ ּוב ,ִהּגִ י ִנְכּתַ ם ּכִ ן ּגַ  נֹוַלדר כָ זָ  ּבֵ
ִבְרכַּ  ִאיׁש  ְלאֹותוֹ  נוֹ  תּבְ ל ּבְ י ׁשֶ אֹום ןבֵּ , ָהַרּבִ נֹוְלָדה תבַּ לַ  ּתְ ִבְרכַּ  ׁשֶ י תּבְ   ...ָהַרּבִ

�  

י א ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ַרּגָ ִ ִמ  ׁשְ ר הבָ ינוֹ ׁשּ ַ�ם ִסּפֵ י, ּפַ י", ְצִבי תֶר ֶט ֲ� "ָה  ּכִ  ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ
יִדיְטׁשֹוב ה ְלָהֵסב גֵה וֹ נ ָהָיה לֹא, ִמּזִ ּדָ ׁשוּ  ִלְס�  א, ּפּוִרים ןׁשַ ּבְ פּוִרים ֶאּלָ  ּבְ

ְלַבד יםזִ ָר ְפ ּדִ  ַ�ם. ּבִ ם, ֶאָחד ָחִסיד ֵאָליו ִנְכַנס ּפַ ּיֵ ּקִ , ָיַדע ָלאּדְ  ַ�ד ַהּיֹום ִמְצַות ׁשֶ
ה' ֵדנוּ : "'ְוִהְקׁשָ יק ֹנַח  ַהִאם, נוּ ַרבֵּ  ְיַלּמְ ךְ "? לֹא אוֹ  ָהָיה ַצּדִ י ִחּיֵ  ַוֲהֵרי: "ְוָאַמר ָהַרּבִ

יק ִאיׁש  ַח 'נֹ , הּוא ָמֵלא ִמְקָרא ִמים ַצּדִ יךְ ". ָהָיה' ּתָ ה  ִהְמׁשִ ךְ  ִאם: "ְוָטַ�ןַהּלָ , ּכָ
ה ֵאין ֵאפֹוא ַמּדּוַ�  י עֹוׂשֶ הְס  ָהַרּבִ ּדָ ׁשוּ  �  ה ֶנֱאַמר ַוֲהֵרי, ּפּוִרים ןׁשַ ּבְ ִגּלָ ּמְ  'ְונֹוַח  ּבַ

ה ָ ֲחִמׁשּ ר ּבַ ים'"?... ָ�ׂשָ י ּמוֹ ִע  ִהְסּכִ םן ְלָח ׁש   ַלֲ�רֹךְ  ֵהֵחלוְ , ָהַרּבִ ׁשוּ  ּגַ   .ּפּוִרים ןׁשַ ּבְ
�  

י ִלי ַרּבִ יֶז'ְנְסק ַנְפּתָ ל ֶנְכּדוֹ  ִמּלִ י ׁשֶ  בְוֵסַר  תוֹ נוּ ָת וְ נְ ַ� בְּ  נֹוַדע, ֱאִליֶמֶלךְ  ר' ָהַרּבִ
ָרֵאל ֵ�ָדה ְלַהְנִהיג ִיׂשְ ָנה םיִ ַת ָ� ׁשְ  ַרק. ּבְ ָ ׁשּ יֹום ּבַ לְמ  היָ ָה , ַהּפּוִרים ּבְ  תאוֹ ָק ְת ּפִ  ַקּבֵ

ֲחֵר  ּוִפְדיֹונֹות ׁשַ ָניו יִמּמְ עוּ  יםבִּ ְוַר , ּפָ ְזַמן נֹוׁשְ ֶדֶרךְ  ֶזה ּבִ ְלִאית ּבְ ַ�ם. ּפִ ָאה ּפַ  ּבָ
ה ֵאָליו ָ ִנים תכַ וּ שׂ ֲח  ִאׁשּ יָחה, ּבָ ְדיֹון ְלָפָניו ְוִהּנִ ֵדי ּוִפְתָקה ּפִ , ָבִניםבְּ  עׁשַ וָּ ִה לְ  ּכְ

ּזוֹ  ןוָ יכֵּ  ַאךְ  ָ�ה ֶאת ֲחָרהֵא  ׁשֶ ָ ִלי יַרבִּ  הַנֲ�נָ , ַהׁשּ ָבר ֲאִני: "ְוָאַמר ַנְפּתָ י לֹא ּכְ , ַרּבִ
א ְוֵאיִני רָ�בַ  ִתיגָ ְנָה ַה  ְזַמן ןכֵּ ׁשֶ  ׁשּוט ָאָדם ֶאּלָ ה ַטֲ�ָרהִהצְ ". ּפָ ָ : ְוָאְמָרה, ָהִאׁשּ
עֹות ֶאת ָנא ִלי ִזירוּ ֲח ַה , יַרבִּ  ֵאיְנֶכם ִאם" י ַהּמָ ַתּתִ ּנָ י ָצַהל". ׁשֶ  ִליְט : "ְוָאַמר ָהַרּבִ

ֶהֱאַמְנּתְ  ֶזה רכַ ׂשְ ּובִ , ךְ יִ ַת עוֹ ָמ  ֶאת ָנא י יַר בָ ְד לִ  ׁשֶ ֵאיֶנּנִ י ׁשֶ . ָבִניםבְּ  יִע ׁשְ וָּ , ּתִ ַרּבִ
י יםַהֲחִסיִד  ןכֵּ ׁשֶ  ּלִ ְלּתְ  ּתְ ַא וְ , ִלי ַמֲאִמיִנים ֵאיָנם ׁשֶ ָבִרים ֶאת ִקּבַ ְמלֹוָאם ַהּדְ   "...ּבִ

�  

ל יובָ ָר קֹ ּמְ ִמ  דָח ֶא  י, ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ׁשֶ ַח ְמׂשַ  היָ ָה , ןגַּ כַּ  ַהּכֵֹהן יבִ צְ  ַרּבִ ִדיר ּמֵ  ֶאת ּתָ
בוֹ  ְוהּוא וֹ בּ ַר  ּום ְמֹאד ִחּבְ ךְ  ִמׁשּ ֶאָחד. ּכָ  ֶאת ְצִבי יַרבִּ  לַא ׁשָ , ִריםַהּפוּ  ִמיֵמי ּבְ
לְּ , ָאְמרוּ  ל"ֲחזַ  ֲהֵרי: "ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ִנים המֹונָ ׁשְ וּ  ָמאַתִים ָהיוּ  עׁשָ ָהָר  ןָמ ָה ׁשֶ  ּבָ

ִמנְ  ָניו 'רֹב' ןיַ ּכְ ן־ְוִאם. ּבָ הּמְ בַּ  ִנְמנוּ  ַמּדּוַ�  ּכֵ ָרה ַרק ִגּלָ ִנים ֲ�ׂשָ ְלַבד ּבָ ד"? ּבִ  ּוִמּיָ
יב ַ�ְצמוֹ  ֵהׁשִ ּום: "ּבְ ִאּלוּ  ִמׁשּ ִבים ָהיוּ  ׁשֶ ם ִנְכּתָ ּלָ ה ּכ  ִגּלָ ּמְ ִבים ְוָהִיינוּ , ּבַ  ַחּיָ

יָמה ִלְקרֹוָתם ְנׁשִ ךְ "... ְלָמֶות קנָ ְח נֶ  ַהּקֹוֵרא היָ ָה , ַאַחת ּבִ  ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ִחּיֵ
ְבֵרי עַמ ׁשֵ לְ  חּות ּדִ   "...ּוִריםַהּפ  תַח ְמ ׂשִ  חֹוַבת ְיֵדי ִניהֹוִציָא  ְצִבי ר': "ְוָאַמר, ַהּצַ

  
ר ר -  )ב, א( ִנְגַזר ָ�ֶליָה ־ְוֵאת ֲאׁשֶ רִנְגזַ  ֲאׁשֶ
ה ִגיַמְטִרּיָ יֹום ּבְ ת ּבְ ּבָ י, ׁשַ ל ּה ְנׁשָ ָ�  ּכִ ּתִ וַ  ׁשֶ ָהָיה יׁשְ

ֶהֱ�ִביָדה ַ�ל נֹות ׁשֶ ָרֵאל־ּבְ תּבְ  ִיׂשְ ּבָ  )קרן ישועה(. ׁשַ
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ה - )ד, א( ַכי ָיַדעּוָמְרּדְ  ִגיַמְטִרּיָ ֵאָליו נֹוַדע ֶזה ּבְ
 )שערי בינה(. ל"ֲחזַ  וּ רְמ ָא ׁשֶ  מוֹ כְּ , הוּ ִליָּ ֵא  ַ�ל־ְיֵדי

�  

ר -  )ד, טז( ְוצּומּו ָ�ַלי ְלכָּ  ֶאְסּתֵ ה הַהּמַ ְקׁשָ ּבִ
צּומוּ  ּיָ ה ׁשֶ לֹש"ָ ה ָיִמים ׁשְ לֹש"ָ ֵהם, ֵלילֹות ּוׁשְ ב"ע ׁשֶ

עֹות ְסג   ׁשָ ם תלַּ ּכִ ֵ דֹוׁש  ַהׁשּ ר ַאךְ . ב"ע ַהּקָ ֶאְסּתֵ
ָרה ֲ�ִניָתּה  םיִ ָ�ַת ׁשְ  ִקּצְ ֵדי ִמּתַ ּתּוַכל ּכְ ֶאל ָלבֹוא ׁשֶ
ֶלךְ  אּות ַהּמֶ ּיָ ם ָאְמָרה ְוָלֵכן, ּכַ יְוַנֲ�רַֹת  ֲאִני־ּגַ
ה -  ן"ּכֵ  ָאצּום יַמְטִרּיָ ָאבֹוא ן"ּוְבֵכ , ִעיםְב ׁשִ  ּגִ

ֶלךְ ־ֶאל ה ּוְבֵכן -  ַהּמֶ יַמְטִרּיָ ְזכּות, ב"ע ּגִ ּבִ ׁשֶ
עֹות ב"ע םיָת נִ ֲ� ּתַ  עּו.  ׁשָ ׁשְ  )תפארת המועדים(ִיּוָ

�  

יַ� ַמ  ׂשֹון ְו ְמָחה ׂשִ ּגִ הּוִדיםַל ׂשָ י -  )ח, יז( ּיְ ָראׁשֵ
בֹות לֹום ּתֵ י, ׁשָ לֹום ְיֵדי־לַ�  ּכִ ָ ָאה ְוָהַאְחדּות ַהׁשּ ּבָ

ְמָחה ִ עֹוָלם ְוׁשֹוֶכֶנת ַהׂשּ  )קרן ישועה(. ּבְ
�  

א פּוַרּיָ ב ִאיִניׁש ִלְבסּוֵמי ּבְ נֹוָטִריקֹון יֵמ סוּ ּבְ  - ַחּיָ
ךָ ִמ ר ַמ ָס  ְחּדְ ִריְב  ּפַ ֶטיךָ וּ  ׂשָ ּפָ ׁשְ ם, ֵראִתייָ  ִמּמִ ּגַ ׁשֶ

ַ�ת ׁשְ ה ּבִ ִתּיָ ְ ַחת ִלְהיֹות יךְ ָצִר , פּוִריםבְּ  ַהׁשּ עֹל ּתַ
ְרָ�ָדה לוּ יְוגִ , ַמִיםׁשָ  תכוּ לְ ַמ   )פניני דניאל(. ּבִ

�  

ר ֶרת ֶאְסּתֵ ְזּכֶ הּמְ בַּ  מ  �ִמיםנ"ה  ִגּלָָ , ְוֶרֶמז ָלֶזה ּפְ
סּוק  ּפָ ה ֲאחֹוִתי לעוּ נָ  ן"גַּ ּבַ ל ַכּלָ , ִעם ַהּכֹוֵלל ׁשֶ

י ָהאֹוִתּיֹות  ּתֵ "ןׁשְ  )רבי מרדכי שרעבי(. ּגַ
�  

ר ַכיָמְרּדְ  הּמְ בַּ  ִנְזּכַ �ִמים ן"ֵח  ִגּלָָ ָצא, ּפְ ּמָ ן"ֵח  ׁשֶ
ֵ�יֵני טֹוב לֶכ ְוׂשֵ  ר ןָמ ָה . ְוָאָדם ֱאלִֹקים ּבְ ִנְזּכַ

הּמְ בַּ  �ִמים ד"נ ִגּלָָ ִמְניַ , ּפְ י ןּכְ בֹות ָראׁשֵ ַהּתֵ
ׂשֹןְו  ְמָחהׂשִ וְ  ֹוָרהא ְיָתהָה  הּוִדיםיְּ ַל  ְוֵכן, יָקרִו  ׂשָ
  (נאמ"ן ס"ט). יךָ ֵ�ינֶ ּבְ  ּטֹובּכַ  וֹ בּ  ֲ�ׂשֹותַל  םָהָ� וְ 

�  

י ָחל יםזִ ָר ְפ ּדִ  ּפּוִרים ַלִים, ֲאָדרּבַ  ד"ּבְ ּוִבירּוׁשָ
יֹום ַהּפּוִרים ֶאת חֹוְגִגים ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , ֲאָדרּבַ  ו"ט ּבְ

ת ָפָרׁשַ ָה  ֲ�ָמֵלק ּבְ ֱאַמרֹו. עְר ִמזַּ  ָהָיה ןָמ ׁשֶ ּנֶ י ׁשֶ ּכִ
ַלִים זוֹ  -  סַ�ל־ּכֵ , ֲאָדרבַּ  ד"ְלי זֶמ ֶר  - ד"יָ  ְירּוׁשָ

 ָ ׁשּ ְסאוֹ  םׁשֶ ל ּכִ ּה ־יָ  קֹוְרִאים םְוׁשָ , ָמקֹום־ׁשֶ
ה ִגיַמְטִרּיָ ט, ו"ט ּבְ ֲאָדר ו"ּבְ  )כסא רחמים(. ּבַ

�  

פּוִרים ין ַמְפִריִדים ּבְ ד  ּכַֹח  ּבֵ ָ ַהּקְ ְמָאה הׁשּ ין, ַלּט  ּבֵ
ַכי ְלָברּוךְ  ןָמ ָה  ָארּור דַ� ַיִין  ׁשֹוִתים ְוָלֵכן, ָמְרּדְ

ֵדי  ְכרּות ּכְ זֹון ֶאת ִלְפלֹטׁשִ ִין ֵמֲחַמת ַהּמָ , ַהּיַ
ְבִחיַנת סּוק ּבִ ִאּיֹוב  ַהּפָ ַלע ליִ ַח ּבְ , וּ ַוְיִקיֶאנּ  ּבָ
בֹות סּוֵמיבְ ִל  ביָּ ַח  נֹוָטִריקֹון ע"ַל ּבָ  ל"יִ ַח  ְוַהּתֵ

אּבְ    )ראשי בשמים(ַדע. יָ א ָל  דַ�  פּוַרּיָ

  זתשע"ט"ו באדר ־דימי הפורים, י"    
.  
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ר ַכי ְוֶאְסּתֵ  ְזכּות ָמְרּדְ

ֵרְך ּבְ  ְלִוים, ְלִהְתּבָ �ֹמד ִליִמיֵננּו ְוִליִמיְנֶכם ּוְלָכל ַהּנֲִ י ְדֵמיַטב.ּתַ   ָכל ִמּלֵ
ׂשן ִויָקר" ְמָחה ְוׂשָ הּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוׂשִ   "ַלּיְ

 ְרִביִעית ַמֲהדּוָרה אֹורָל  ָיְצָאה
ל  ְלַתְלִמיִדים ִטיׁש' 'ּפּוִרים ׁשֶ



 

 

  

  

ת ֵאין ֹאֵנס ה ַכּדָ ִתּיָ ְ   ְוַהׁשּ

ת ּדַ ֵבית ּפּוִרים ְס�  ל ִמְדָרׁשוֹ ־ּבְ י ׁשֶ א ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ַרּגָ ִ ִמ  ׁשְ יְוַא  יםֲחִסיִד  יםבִּ ס  ְמ  ְלָחנוֹ ׁש   לֶא  .הבָ ינוֹ ׁשּ  ְנׁשֵ
ה ֵמִחים ַמֲ�ׂשֶ ְ ְמַחת ַהׂשּ ׂשִ ים, ַהּיֹום ּבְ ּיֹום ְוַרֲחִמים ְיׁשּוָ�ה רבַ ְד בִּ  עׁשַ וָּ ִה לְ  ּוְמַבְקׁשִ ׂשְ  ּבַ בַהּנִ ה. ּגָ  ּפֹוֵתַח  ְוִהּנֵ

י ִדְבֵרי ָהַרּבִ ִעְניְ  ּתֹוָרה ּבְ ָבר ֲהֵרי: "ָאַמר יוּוִבְדָבָר , ַהּפּוִרים ינֵ ּבְ ְדָרׁש  ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ּכְ ּמִ בָּ ַה  ַאףׁשֶ , ּבַ ם ה"ּקָ  ְמַקּיֵ
ֲהֵרי, ֹותצְ ַהּמִ ־ֶאת זַ  ךְ לֶ ֶמ  ׁשֶ ּגָ זֵ  רׁשֶ ה ּה ָמ יְּ ַק ְמ  ָרהּגְ ִחּלָ ן־ְוִאם, ּתְ ם הּוא ּכֵ ם ְמַקּיֵ לֹוַח  תוַ צְ ִמ  ּגַ  ִאיׁש  ָמנֹות 'ּוִמׁשְ

בָּ ַה  הּוא ִאיׁש , ְלֵרֵ�הּו' ֱאַמר ה"ּקָ ּנֶ ֵני ֵהם הוּ ְלֵרֵ�  ַח ְוׁשֹולֵ , ִמְלָחָמה' ִאיׁש  'ה' ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ם הּוא ְוֵכיַצד. ִיׂשְ  ְמַקּיֵ
ךְ  ְיֵדי־ַ�ל? זֹאת הּוא ּכָ י ֵניבָּ , ָרהּפָ ְוכַ  ְסִליָחה ְמִחיָלה ָלֶהם ַמֲ�ִניק ׁשֶ ִ ". ייֵח וִ ְר  ּוְמזֹוֵני ַחּיֵ  ָכהלְ ָה  ָחהְמ ַהׂשּ

ּבּור, ְוָגְבָרה ם ְוַהּצִ ִה  ָיַדע' ָלאּדְ  'ַ�ד תוַ צְ ִמ  ֶאת ִקּיֵ ִין ָלהכָּ ׁשֶ  ַ�ד ,ּדּורּבְ ּדִ  ַהּיַ  זֹאת ָרָאה. ֹותְוֶהָחִביּ  יםֵמַהּכַ
י א ׁש ׁשָ ּוֵמֲח  ,ָהַרּבִ ּמָ ֵגם ׁשֶ ּפָ ְמָחה ּתִ ִ ִביא יּמִ ׁשֶ  ,ֲאִני ַמְבִטיַח ": ְוָאַמר ָראָק , ַהׂשּ ּיָ ְסּפוֹ  ׁשֶ ָ�ה ִמּכַ ׁשְ ּדִ  ּתִ ל יםּכַ  ׁשֶ

רֹוָנם תוֹ וְר ַה לְ  ַבׁש ְד ־ֵמי ל ּגְ ְלִמי ׁשֶ ה, ֲחָכִמים־ֵדיּתַ ר ִיְזּכֶ ֹעש3ֶ ם. "בַר  ּבְ ְעּתָ ל ּדַ יםַהְמס   ׁשֶ  ְצלּוָלה ָהְיָתה לֹא ּבִ
ה ְלַאַחר ֲ�ֵליֶהם ִתּיָ ְ בָּ  ַהׁשּ ר  נּות ַ�ל ָ�ְמדוּ  לֹא ְוֵהם, הַהּמְ ּמְ ז ִהְזּדַ ְקְרָתה ַהּפָ ּנִ ְפֵניֶהם ׁשֶ , ֶאָחד ִאיׁש  אּוָלם. ּבִ
ב ׁשַ ּיָ ְרָכַתִים ׁשֶ ּיַ ה ַלֲ�ׂשֹות טֶהְחִלי, ּבַ ְטָלן ָחִסיד ֶזה ָהָיה. עֹוָלמוֹ ־ֶאת ְוִלְקנֹות ַמֲ�ׂשֶ  ְוֶאְביֹון ִניָ� , ְוָתִמים ּבַ
ְמִהירּות. ֹוָבהיזׁשִ ּפְ ִמ  עא'לֶ בָּ ַא  ר' מוֹ ׁשְ וּ , ִמּגֹוְזלוֹ  ית ָחַמק ּבִ ְדָרׁש ־ִמּבֵ ָידוֹ , ַהּמִ ּבְ ׁשֶ יק ּכְ ית ּתִ ּלִ ין ַהּטַ ִפּלִ  ְוַהּתְ

ּלוֹ  וּ  ֶאל ְוָיָצא, ׁשֶ ִזיָגה־ְלֵבית ִנְכַנס. קַהׁשּ ְקָרה ָהִראׁשֹון ַהּמְ ּנִ ַדְרּכוֹ  ׁשֶ ׁש , ּבְ  ֶאְצלוֹ  ש3 ִלְרכֹּ  ֵמַהּמֹוֵזג ּוִבּקֵ
 �ָ ׁשְ ּדִ  הּתִ ֶקה ִעם יםּכַ ׁשְ לּום ןבוֹ ָר ֵ� כְ וּ , ֶהָחִריף ַהּמַ ָיָדיו ְלַהְפִקיד מּוָכן הּוא חֹובוֹ  ְלַתׁשְ ית ֶאת ּבְ ּלִ  ַהּטַ

ין ִפּלִ ּלוֹ  ְוַהּתְ א. ׁשֶ ַהּמֹוֵזג ֶאּלָ ַ�  בֵסַר  ׁשֶ ׁש  ַמּדּוַ� : "ָאַמר ּוְבַלַ�ג, ָקהְס ִע ָה  ֶאת ְלַבּצֵ ְטָלן ְמַבּקֵ א־ׁש ּוִבי ּבַ ּדָ  ּגַ
מֹוךָ  ּמּות ּכָ דֹוָלה ּכֹה ּכַ ל ּגְ ִתי ְוִכי? ַבׁש ְד ־ֵמי ׁשֶ ֶאְסֹמךְ  ֲאִני ּפֶ י ךָ ְת ָר בְּ ּדִ  ַ�ל ׁשֶ יב ּכִ ׁשִ  םָר יִח ְמ  ֶאת ִלי ּתָ

ַפֵחי עא'לֶ בָּ ַא  ר' ָיָצא"?! ֵלאַהּמָ  ה, ֶנֶפׁש ־ּבְ לוֹ ־ֶאת ְוִנּסָ ֵבית ַמּזָ א, ַאֵחר ְמִזיָגה־ּבְ ם ֶאּלָ ּגַ ם ׁשֶ ָ  הִנְדָח  ִמׁשּ
ת ֹבש3ֶ ִנים־ּבְ ה. ּפָ יַ�  ְוִהּנֵ י ְמִזיָגה־ְלֵבית ִהּגִ ִליׁשִ ַ�ם, ׁשְ ם: "ַאלְוׁשָ  ַהּמֹוֵזג ִהְתַ�ְנֵין ְוַהּפַ ה ָמה ְלׁשֵ  ָזקּוק ַאּתָ
דֹוָלה ּכֹה ְלַכּמּות ל ּגְ יב עא'לֶ בָּ ַא  ר'וְ "? ףָר ׂשָ ־ןייֵ  ׁשֶ ֵדי: "ֵהׁשִ ל ְלָחנוֹ ׁש   ַ�ל ַיִין ְלַהֲ�ִמיד ּכְ י ׁשֶ  ךְ ֵח גִּ ". ָהַרּבִ
ְלפֹון ֵרךְ בְ ַא  ָנא אוּ ְר : "ְוָאַמר ַהּמֹוֵזג ר, ֶזה ּדַ ְתַיּמֵ ּמִ ׁש  יםיִד גִ נְּ ַה  דַח ַא כְּ  ְלִהְתַנֵהג ׁשֶ  ְלָכל ַיִין ידְלַהֲ�ִמ  ּוְמַבּקֵ

יךְ  עא'לֶ בָּ ַא  ר' ַאךְ "... יםַהֲחִסיִד  ְתִמימּות ְוָאַמר ִהְמׁשִ ֱאֶמת: "ּבִ ן, ידגִ נָ  ִלְהיֹות ךְ פֹ ֲה לַ  ֲאִני ָ�ִתיד ּבֶ ּכֵ י ׁשֶ  ָהַרּבִ
ירוּ  ִהְבִטיַח  ֲ�ִמיד ְלִמי תֲ�ׁשִ ּיַ ר. ַיִין ׁשֶ ר ְוַכֲאׁשֶ ֵ יתַה  ֶאת ֹותִלְפדּ  ָאבֹוא, ִלי ְוִיְרַוח ֶאְתַ�ׁשּ ּלִ ין ּטַ ִפּלִ י ְוַהּתְ ּלִ  ׁשֶ

ְדךָ  ׁשּוָבה עַמ ׁשֵ לְ ". ִמּיָ ִמיָמה ַהּתְ ַרץ, ַהּתְ ְצחֹוק ַ�תַהּדַ ־ַקל ַהּמֹוֵזג ּפָ ַלַ�ג ְוָאַמר, ַ�ז ּבִ ה ִאם": ּבְ ךְ  ַאּתָ ּמֵ  ִמְסּתַ
ל ַהְבָטָחתוֹ  ַ�ל י ׁשֶ ה ָ�ִתיד ֲאַזי, ָהַרּבִ ר ַאּתָ ֵ ִדּיּוק ְלִהְתַ�ׁשּ ִפי ּבְ ׁש  ִגידנָּ ַה  ַיֲ�ֹקב ר'ׁשֶ  ּכְ   "... ִהְתרֹוׁשֵ

וָּ  ָהְיָתה ּוָמה, ֶזה ַיֲ�ֹקב ר' ִמיהוּ  ל ָנתוֹ ּכַ ִנים, ּוְבֵכן? ַהּמֹוֵזג ׁשֶ ָנה, ָלֵכן ֹקֶדם ֹותבּ ַר  ׁשָ י ּפָ  ֱאִליֶמֶלךְ  ַרּבִ
ׁש , ֶזה ידגִ נָ  לֶא  ֵמרּוְדִניק ּנוּ  ּוִבּקֵ יַח ְק ִה  ִגידנָּ ַה  ַאךְ , בּוִייםׁשְ  ְלִפְדיֹון ִלּבוֹ  ִנְדַבת ֶאת ְלָהִרים ִמּמֶ  ִלּבוֹ ־ֶאת ׁשִ

רּוָטה ֲאִפּלוּ  ִלְתרֹם בְוֵסַר  י ָ�ָליו זגַ ָר . ַאַחת ּפְ לוֹ , ֱאִליֶמֶלךְ  ַרּבִ ְלטּוָתא ְוִקּלְ נָ  ּבִ ֵרד ןְדַרּבָ ּיֵ ָכָסיו ׁשֶ  ְוַיֲהֹפךְ  ִמּנְ
ר ְלָ�ִני ָתִחים־ַ�ל ַהְמַחּזֵ ה הּוא. "ַהּפְ י לוֹ  ָאַמר", ֲ�ֹמדיַּ וַ  ִצּוָ ה הּוא', "ָהַרּבִ ה ַ�ד -  'ִצּוָ ה ַ�ּתָ בָּ ַה  ךָ לְ  ִצּוָ  ה"ּקָ
ר ה - 'ֲ�ֹמדיַּ וַ ', הלָּ ּוְגד   עֹש3ֶ ֵסק ּוֵמַ�ּתָ ּפָ ָכֶסיךָ  ְוֵתֵרד ךָ ְת ירוּ ׁשִ ֲ�  ּתִ ָ�ְברוּ  ַלְמרֹות אּוָלם". ִמּנְ ה ׁשֶ ּמָ ה ּכַ  ְוַכּמָ
ִנים רוֹ ְוָ�  םָר ָה  ַמֲ�ָמדוֹ  ַ�ל ַיֲ�ֹקב ר' ָ�ַמד, ְמֹאָרע ֵמאֹותוֹ  ׁשָ  ֵהִבין ָהֶאְביֹון 'עאלֶ בָּ ַא  ר'. ְוָגַדל ָהַלךְ  ַאף ׁשְ
ןּמִ  הַמ לְ  ֵהיֵטב ּוֵ ַ�ג ֶאת ֵהיֵטב ְוָחׁש , ְדָבָריובִּ  ַהּמֹוֵזג ְתּכַ ָחז ַהּלַ ׁשְ ֶהם ַהּמ  ּבָ ם ְוָיָצא, ׁשֶ ָ ְברֹון ִמׁשּ ׁשִ . ֵלב־ּבְ

ב ָאהכֵ נְ  ּוְברּוַח  ֶ�ֶצבבְּ  ית לֶא  ׁשָ ְדָרׁש ־ּבֵ ָדיוכְּ  ַהּמִ ּיָ י, ֵריקֹות ׁשֶ ָרָאה ְוָהַרּבִ ְכִניָסתוֹ  אֹותוֹ  ׁשֶ ָנה, ּוִביִציָאתוֹ  ּבִ  ּפָ
ַאל ֶקה ֵהיָכן, עא'לֶ בָּ ַא : "ְוׁשָ ׁשְ הּתִ "? ַהּמַ ר, יוָת אוֹ לָ ּתְ  ֶאת ְלָפָניו ֶהָחִסיד ּנָ ַמע ְוַכֲאׁשֶ י ׁשָ ָבִרים ֶאת ָהַרּבִ , ַהּדְ

ָניו רוּ וְ ָח  ְמָנם: "ְוָאַמר ּפָ ָתם רַאַח  ִריםּפְ ַס ְמ ?! ַהא  ל ִמּטָ ְלִמיֵדי ׁשֶ , ּוְבֵכן? זַ� לַ  ֲ�ֵליֶהם ּומֹוִציִאים ֲחָכִמים ּתַ
עוּ . ָהֱאֶמת־ֶאת ָלֶכם רּפֵ ְלַס  ֲאִני ביָּ ח  ְמ  י, ָלֶכם ּדְ ר ּכִ ֲאׁשֶ נִ  ִעם ְלרּוְסָיה ִלְנֹסַ�  יּתִ ְק ַק זְ נִ  ּכַ י יּבְ  הה'לֶ ש3ֶ מֹ  ַרּבִ

ֵדי ֲחלֹץ ּכְ ּיַ י ינִ בְּ  ְלַאְלָמַנת ׁשֶ ִלי ַרּבִ ִסיָ�ה, ַנְפּתָ ִניִתי, ַרב הֹון ָ�ְלָתה ְוַהּנְ יַּ  ירבִ גְּ ַה  ַיֲ�ֹקב ר'ֵמ  ּפָ  ֶאת ִלי ְלֶוהׁשֶ
כּום דֹול ַהּסְ ר ִגידנָּ ַה  אּוָלם. ׁשּוִבי ַ�ד ַהּגָ ִגּלּוי ִלי ִסּפֵ י, ֵלב־ּבְ ל ִקְלָלתוֹ  ֵמָאז ּכִ י ׁשֶ , ֵמרּוְדִניק ֱאִליֶמֶלךְ  ַרּבִ

ךְ  ל ָ�ָליו ִהְתַהּפֵ ְלּגַ י ְוַרק, רֵס ְוָח  הֹוֵלךְ  ְוהּוא ַהּגַ ַלּפֵ יר ַ�ְצמוֹ  ֶאת ַמְרֶאה חּוץ ּכְ ָ�ׁשִ ְפֵני הּוא עֹוֵמד. ּכְ  ּבִ
יַטת ׁשִ ְקדֹונֹות ְוָכל, ֲחמּוָרה ֶרֶגל ּפְ ים ַהּפִ ל ָהַרּבִ ִהְפִקידוּ  ִויתֹוִמים ַאְלָמנֹות ׁשֶ  ָלֶרֶדת עֹוְמִדים, ֶאְצלוֹ  ׁשֶ

ׁש  ָלֵכןוְ , ְמיֹוןִט לְ  ּקֵ י ּבִ ּנִ לְ  ילוֹ צִּ ַא ׁשֶ  ִמּמֶ י 'ִאם. ּבוֹ  היָ לוּ ּתְ ַה  םָחכָ  ַלתִמּקְ יֵ�ִני יּוַכל ָהַרּבִ י, ְלהֹוׁשִ  ַאֲ�ִניק ָאז ּכִ
כּום ֶאת לוֹ  ׁש  ַהּסְ ּקָ ָנה'ַמ בְּ  ַהְמב  כּום ֶאת לוֹ  ְלַהְלוֹות ֲאִפּלוּ  לכַ אוּ  לֹא, ָלאו 'ְוִאם, ִגידנָּ ַה י לִ  ָאַמר, ּתָ  ַהּסְ

י. ָחִליָלה' ִהְתמֹוְטטּות ִלְפֵני עֹוְמִדים יַק ָס ֲ�  ןכֵּ ׁשֶ , ֶזהַהלָּ  ּתִ ׁשְ ּקַ ב ּבִ ֵ ָבר ְלִהְתַיׁשּ ּדָ  לוֹ  ָקָראִתי ּוְלָמֳחָרת, ּבַ
י י, ְוָאַמְרּתִ אי ּכִ ַוּדַ י ָהָיה ּבְ נֹוַח  ֱאִליֶמֶלךְ  ַרּבִ ים ַהּמָ ַ�ְצמוֹ  ַמְסּכִ הּוא ּבְ ֵאר ׁשֶ ָ ָ�  ִיׁשּ רוֹ ּבְ ץ ּואה ןכֵּ ׁשֶ  ,ׁשְ  ָאז ִקּבֵ

ְדיֹון ְלצֶֹרךְ  ָמעֹות בּוִיים ּפִ ה ְוַגם, ׁשְ ת ֹותִלְפדּ  נֹוֲ�ָדה יִת יָ� ִס נְ  ַ�ּתָ ָרֵאל־ּבַ ּתּוַכל ִיׂשְ א ׁשֶ ׂשֵ  ךָ ְל  ְוֵאין, ְלִהּנָ
ְדיֹון בּוִיים ּפִ דֹול ׁשְ ה ּגָ ְסּפֵ  תלַ צָּ ַה  ְוַאף ,ִמּזֶ ְקדֹונֹות יּכַ ל ַהּפִ גֶ  ְוַהְיתֹוִמים תנוֹ ָמ לְ ַא ָה  ׁשֶ ְדיֹון רֶד ּבְ בּוִיים ּפִ  ׁשְ

ּום, ֵהם ךְ  ּוִמׁשּ י ּכָ י לוֹ  ָאַמְרּתִ ָלָלה ּכִ ּנוּ  סּורּתָ  ַהּקְ כּום ֶאת ִגידנָּ ַה  ַיֲ�ֹקב ר' ִלי ָנַתן, ְוָאְמָנם. ִמּמֶ רּוׁש  ַהּסְ  ַהּדָ
ִסיָ�ה ְלהֹוָצאֹות ךְ  ּוֵמָאז, ַהּנְ ל ָ�ָליו ִהְתַהּפֵ ְלּגַ רוֹ ָ� וְ  ִהְצִליחוּ  יוָק ָס ֲ� , ַהּגַ ל". "ְוָגַדל ָהַלךְ  ׁשְ ִנים אֹוָתן ּכָ  ׁשָ

י ַמְרּתִ ָבר ֶאת ׁשָ י ַהּדָ ִלּבִ ם", ּבְ י ִסּיֵ ה אּוָלם, "ָהַרּבִ ר, ַ�ּתָ ֲאׁשֶ ְלִעיִגים ֲאִני רֹוֶאה ּכַ ּמַ ְבֵרי ַ�ל ׁשֶ , ֲחָכִמים ּדִ
ָלָלה ְלַגּלֹות ְלָנכֹון ֲאִני אמֹוצֵ  ַהּקְ ל ׁשֶ י ׁשֶ י ַוֲאִני ,ַיֲ�ֹקב ר' ַ�ל ָחָלה ָאֵכן ֱאִליֶמֶלךְ  ַרּבִ ְצּתִ   ". הנָּ ּמֶ ִמ  אֹותוֹ  ִחּלַ

ָנה, מוֹ יְּ ַס בְּ  י ּפָ ה: "ְוָאַמר, עא'לֶ בָּ ַא  ר' לֶא  ָהַרּבִ א ר' ְוַאּתָ חּול, ְרצּוָיה ָהְיָתה ךָ ְת נָ וָּ כַּ ׁשֶ  ןוָ יכֵּ , ַאּבָ  ָ�ֶליךָ  ּתָ
יר ְבַט  תוּ ָהֲ�ׁשִ ְמלֹוָאּה  תַח ַהּמ  ם". ּבִ ָהַר  ּוְכׁשֵ ָלָלה ֶאת ֵהִסיר יבִּ ׁשֶ ךְ , ִגידנָּ ַה  ַיֲ�ֹקב ר'ֵמ  ַהּקְ ְרָכתוֹ  הֹוִעיָלה ּכָ  ּבִ

א ר'וְ , ְלַהְפִליא ִמים ַאּבָ ְטָלן ַהּתָ ַ� ַמִהי, ְוַהּבַ ּלֹא ָיַדע צּוַרת ַמְטּבֵ ְפָלג ִלְגִביר הַנֲ�ׂשָ  ׁשֶ  ָזָכה ְוַאף, מ 
ךְ  ּדֵ ּתַ י ִעם ְלִהׁשְ ִ ִמ  הש3ֶ מֹ  ַרּבִ נוֹ  הבָ ינוֹ ׁשּ ל ּבְ י ׁשֶ ה ְוִעם ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ּמָ רלְ  ְוָזָכה, רוֹ דוֹ  ֵליוֹ דִמגְּ  ּכַ �   .ְוָכבֹוד ֹעש3ֶ

  
  

י   ל"ַזּצַ   בנוֹ ְר ּבַ ִמ הּוְרִביץ  הָח ְמ ׂשִ  ַאְבָרָהם ַרּבִ

ֲאָדר תרע"ו ַהִהּלּוָלא ְליֹום  ט"ו ּבַ
  

ל ֶנְכּדוֹ  י ׁשֶ ִז'יקֹוב ֱאִליֶ�ֶזר ַרּבִ י ןבֶּ  ִמּדְ ִלי ַרּבִ  ַנְפּתָ
יץֵמרוֹ  ׁשִ יֵקי ֵליוֹ דּוִמגְּ , ּפְ ַנת. רוֹ דוֹ  ַצּדִ ׁשְ  ט"תרס ּבִ

ַלִיםִליר ָ�ָלה  ִעירָה  ַ�ל ֵמאֹורוֹ  ְוִהְזִריַח , ּוׁשָ
ֶביָה  ְגאֹונּותוֹ  נֹוַדע. ְויֹוׁשְ , תמוֹ כָּ ח  ְמ ַה  ויָת רוֹ ָמ ֲא בַ וּ  ּבִ

ים ֵבית ְלָחנוֹ ְלׁש   יםִס נְּ כַּ ְת ִמ  ָהיוּ  ְוַרּבִ ֶנֶסת־ּבְ  ַהּכְ
כּוַנת ל'ׁשּוְה  'סלֶּ בַּ ֵליְ  'ר' יקִת וָּ ַה  ׁשְ ָרֵאל־יתבֵּ  ּבִ , ִיׂשְ

ּנוּ ִמ  ְוׁשֹוֲאִבים  ִלְקרֹא ָהָיה ָרִגיל. ְוָחְכָמה ּתֹוָרה ּמֶ
סּוק נַ  אוֹ  ּפָ ת םיִ ׁשְ ָרׁשַ בּוַ�  ִמּפָ ָ  ֲ�ֵליֶהם ְלהֹוִסיף, ַהׁשּ
ה ּמָ ׁשּוִרים ל"ֲחזַ  יְמֵר ַא ַמ  ּכַ , םׁשָ ְר ָפ ְל וּ  ִעְנָיןלָ  ַהּקְ

הֹוִסיף ּוְלַאַחר ִניִנים ׁשֶ תֹוַרת ְיָקרֹות ּפְ ְגלֶ  ּבְ  הַהּנִ
ר ְסּתָ לוְ , ְוַהּנִ ּבֹון ִתּבֵ ֶחׁשְ הִעם  ּבְ יַמְטִרּיָ ה ִנְפָלָא  ּגִ

ַלל, יתנִ אוֹ גְּ  ּוְבַהְבָרָקה ל ֶאת ּכָ ָבִרים ּכָ ִמין ַיַחד ַהּדְ  ּכְ
ֹוְמִעים, ֹחֶמר ּתֹוְממוּ  ְוַהׁשּ ָבִרים מּול לֶא  ִהׁשְ  ַהּדְ

ִחיםּוְמׂשַ  ַהְמִאיִרים ינַ  םָת ינָ ִת נְ כִּ  ּמְ  קלֶ ֵח . יִמּסִ
ֵכן וְ " ָטָבא ַחְמָרא" ָפִריםּסְ בַּ  טוּ ְק לְ נִ  ּתֹוָרתוֹ  יֵר בְ ִמּדִ 

ֵצרּוף", ָחהְמ ְוׂשִ  האֹוָר "  יוָת יכוֹ לִ ֲה וַ  ּתֹוְלדֹוָתיו ּבְ
ְפָלִאים יוזָ ָמ ְר . ֶדׁש ּקֹ בַּ  ְסָפִרים ִעיםּקָ ׁש  ְמ  ַהּנִ , יםבִּ ַר  ּבִ

גֹון ל ַהּנֹוָטִריקֹון ּכְ בֹות יסֹוֵפ  ׁשֶ יק ַהּתֵ ִמים ַצּדִ  ָהָיה ּתָ
דֹרָֹתיו יבּות ַ�ל זּמֵ ְלַר , ֶוהְק ִמ  ִתּיֹותאוֹ  ּבְ ֳהָרה ֲחׁשִ  ַהּטָ
ְקֶוה ּמִ ּמָ  לַק ִמׁשְ  ַ�ל ְוֵכן. ּבַ ְת  ג"לֶ ּפֶ  ןַהּסִ ּנָ  נוּ ׁשֶ

אֹותוֹ  ּבְ בּוַ�  יֹום ׁשֶ ָ ׁשּ ָחלּבַ ם ָחל ּפּוִרים ׁשֶ  ג"לַ  ּגַ
י, ֹעֶמרבָּ  הבְּ  ּפּוִרים ּכִ  ג"לַ וְ , ַהּכֵֹהן ַאֲהרֹן ִגיַמְטִרּיָ
הגִ בְּ  ֹעֶמרבָּ  ז, הש3ֶ מֹ  יַמְטִרּיָ ֵניֶהם ְלַרּמֵ ְ ׁשּ קּוִלים ׁשֶ .   ׁשְ

ר יָ�ָליו  ִסּפֵ ִז'יקֹוב הּוְרִביץ ְיהּוָדה ַרּבִ ָהָיה, ִמּדְ  ׁשֶ
ה ֶאת קֹוֵרא ִגּלָ  ִמיַרתֲא בַּ  ַמְרִעיׁש  ְוָהָיה פּוִריםבְּ  ַהּמְ

סּוק י" ַהּפָ ַ�ר־לֶא  ָלבֹוא ֵאין ּכִ ֶלךְ  ׁשַ ְלבּוׁש  ַהּמֶ  ּבִ
זְלַר ", קׂשָ  ֵאין ּמֵ ֶלךְ ־ֶאל ָלבֹוא ׁשֶ ל וֹ ְלכּ ַמ , ַהּמֶ  ׁשֶ

ֹחֶסר, עֹוָלם ים ּתֹוָרה ִעם ְראּוָיה ֲהָכָנה ּבְ  ּוַמֲ�ׂשִ
ַנת רַט ְפ נִ . טֹוִבים ׁשְ ַהר ןַמ ְוִנְט , ו"תרע ּבִ יִתים ּבְ   .ַהּזֵ

  
היין הינו המשקה החשוב ביותר, ואף זכה לברכה מיוחדת 

השבת. פחותים ממנו הם מפני חשיבותו ובו מקדשים את 
שרף ושכר המשמחים אף הם לבב אנוש, ונחלקו ־יין

הפוסקים אם מותר לקדש בהם ואם נחשבים כחמר 
מדינה. סיפור מעניין מובא בכתבי רבי יאשע שו"ב, אותו 
שמע מרבי לייב אב"ד נאליביץ ששמע את הסיפור מאחד 
מתושבי העיירה פרוזינא הסמוכה לבריסק שבליטא, 

ו בפנקס הקהילה שם. בעיירה זו כיהן הט"ז והלה ראה
טרם התקבל לאוסטרהא הגדולה, וחי בדחקות ועניות 
גדולה. מדי לילה ישב והתמיד בתורה, וכשהיה לבו חלוש 

היה נכנס לבית המזיגה המקומי ושותה שם מעט  ,עליו
לבו. את חשבון חובו של הרב היה ־שרף כדי לחזק את־יין

ראו זאת שניים מבני המוזג רושם על הכותל, ופעם 
הקהילה והדבר התפרסם בעיר לגנאי נגד רבם, כאחד 
הרודף אחר הטיפה המרה, עד שפרנסי הקהילה התכנסו 
והחליטו לגרשו מהעיר, והובילוהו בעגלת האשפה 
בביזיון. לימים, בשעה שהט"ז כיהן ברבנות העיר 

ערוך, ־אוסטרהא, החל להדפיס את פירושו על השולחן
ם ימים לא היו הענבים מצויים והיין היה ומכיוון שבאות

יקר מאוד, לכן פסק בספרו שאפשר לקדש גם על 
שרף שנקרא חמר מדינה. אולם הוסיף וכתב, שרק ־יין

כך, שכן אצלם אין משקה ־בקהילת פרוזינא אין לקדש על
זה מצוי. סבור היה הט"ז בתומו, שמסיבה זו גירשוהו 

נות ייחשב מי מהקהילה, מפני שהיי"ש מאוס אצלם ולג
ששותהו. כששמעו זאת אנשי פרוזינא, באו לבקרו בדרך 
כבוד, וכאשר כיבדם במיני מזונות ולא העמיד להם 

כך וביקשו ממנו לשנות ־שרף, נכנס עמו בדברים על־יין
דינו, שכן אינם שונים משאר הקהילות. ולפי ־את פסק

המסופר שם, מופיעים דברים אלו רק במהדורה 
ז, שנדפס בדיהרנפורט תנ"ב, הראשונה של הט"

ובמהדורות הבאות השמיט הט"ז את הערתו על קהילת 
פרוזינא. הסיפור מעניין מאוד, אך גם אם נבדוק היטב, לא 

  נמצא במהדורה הראשונה של הט"ז כל רמז לכך...
  

�תַ  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ָלא ָיַדע0 �ד ּדְַ  

ְתפּוצֹות הּוא ָוִתיק ִמְנָהג ָרֵאל ּבִ ל ב'ַר  ֹותנּ ְלַמ , ִיׂשְ ַ�ל ּפּוִרים' ׁשֶ יו־ׁשֶ ק ּפִ ַ ל ִיׁשּ ָבר־ּכָ הְוַה , ּדָ ַח  ּלָ  ֶאת ְמַבּדֵ
ָהל ְ ַה  יוָת רוֹ ָמ ֲא בַּ  ַהּקָ ִעים יולָ וּ ּפ לְ ִפ בְ וּ  תנוֹ נוּ ׁשּ ְעׁשְ יל ַמְכִניס, ַהְמׁשַ קוּ  ּפִ ַחט ףּבְ , םנָ ֲח טוֹ וְ  ָהִרים עֹוֵקר, ַהּמַ

ָידוֹ  ֶחֶרס ּוַמֲ�ֶלה ַאף ְקִהּלֹות ָהיוּ . ּבְ נֹוָסף ּוִמּנוּ  הֹוִסיפוּ  ׁשֶ ם ַרבלָ  ּבְ יםּמָ ׁשַ  ּגַ ִאים ׁשִ ָהל, ְוַגּבָ ּלוֹ  ְוַהּקָ  דָ�ַמ  ּכ 
יֶהם אמֹוצָ  רַאַח  אלֵּ ּוִמ  םיֶה ֵת אוֹ ָר הוֹ לְ  ןכֵ ָה  יִקים ָהיוּ . ּפִ ׁשוּ  ַצּדִ ּמְ ּתַ ִהׁשְ ֹכָחם ׁשֶ ל ּבְ ל ָהַרב' ׁשֶ  'ּפּוִרים ׁשֶ

נֹות, ָרעֹות ּוְגֵזרֹות ִקְטרּוִגים ְלָהִסיר רֹות ְוַכּוָ ֲ�בֹוָדָתם ָלֶהם ָהיוּ  ִנְסּתָ ם. ֶדׁש ּקֹ בַּ  ּבַ , קֹוסֹוב ִעירבָּ  ּגַ
בֵ  ל ִמְדָרׁשוֹ ־יתּבְ ד ׁשֶ ֶלת ְמַיּסֵ ֹוׁשֶ י ַהׁשּ ים יוּ ָה , ִמּקֹוסֹוב לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ַרּבִ ָנה יִמּדֵ  ְמַמּנִ ל ב'ַר  ׁשָ , ּפּוִרים' ׁשֶ
יִלים ָהיוּ  םְוׁשָ  ים ִמיִדיםֲ� ַמ  ְוַאףֲ�ׂשֹות  ַמְגּדִ ּנִ ָהיוּ , ְונֹוְטִרים ְממ  ִבים ׁשֶ ְרחֹוָבּה  ְמַסּבְ ל ּבִ , יםּוִר פבְּ  ִעיר־ׁשֶ

עּודֹות םֵמֶה  ש3רֹ ְד לִ וְ , חַר ָהאֹ  יֵר בְ וֹ ע ֶאת ַלֲחֹקר ָלֶהם ְנתּוָנה ׁשּותְוָהְר  ָבר. ַמֲ�ָבר ּתְ  ֹנֶפךְ  מֹוִסיף ָהָיה ַהּדָ
ִ לַ  ּבּור, הְמָח ׂשּ ם ָהָיה ְוַהּצִ ִפי םיֶה ֵת רוֹ זֵ גְּ  ֶאת ְמַקּיֵ ר ּכְ ְבֵריֶהם ָסרוּ  ְולֹא, ֶהְחִליטוּ  ֲאׁשֶ ֹמא ָיִמין ִמּדִ   . לּוׂשְ

ָנה ל ַהּבֶֹקר עֹותׁשְ בִּ , ַאַחת ׁשָ ר, ַהּפּוִרים יֹום ׁשֶ ֲאׁשֶ ה ּכַ ּמָ ל ֵמֲחִסיָדיו ּכַ י ׁשֶ ָבר ָהַרּבִ מוּ  ּכְ  ִמְצַות ֶאת ִקּיְ
תוּ  ַהּיֹום ל ּה בָ חוֹ ְר לִ  ָיְצאוּ , ַדעיָ  ָלאּדְ  ַ�ד ְוׁשָ ֵהם ִעיר ׁשֶ ׁשֶ ָלה ֵריְט וֹ ׁש  מּותְד בִּ  יםׂשִ ּפָ ח  ְמ  ּכְ ְמׁשָ  ֵהֵחּלוּ וְ , ַהּמֶ
ֵדי ִעירבָּ  רְלַסיֵּ  ן' ִלְמצֹא ּכְ ֲ�  תְמנָ ־ַ�ל 'ָקְרּבָ ּתַ ַ� ְלִהׁשְ ס ׁשֵ ה. ּבוֹ  ּוְלִהְתַקּלֵ  ֶאָחד ָ�ִני ִאיׁש  ִלְפֵניֶהם ִנְקָרה ְוִהּנֵ

ר ָתִחים־ַ�ל ַהְמַחּזֵ ק, ַהּפְ דֹול ְוׂשַ לּוי ּגָ ֲאגוּ "! ָנא רצֹ ֲ� . "פוֹ ֵת כְּ ־ַ�ל ּתָ  , ְוָדְרׁשּו:ֶהָ�ִני רבֶ ֵ�  לֶא  ים'ִר ְט וֹ נּ 'ַה  ׁשָ
ָפֵנינוּ  ָנא הְרֵא ַה " יר ךָ נְ וֹ כּ ְר ּדַ  ֶאת ּבְ ּתִ הְוַה ", ָרִכיםּדְ בַּ  ִלְנֹסַ�  ְלךָ  ַהּמַ יט ּלָ ֶבָהָלה ֲ�ֵליֶהם ִהּבִ  ָיַדע לֹא הּוא. ּבְ

ה ִחּלָ י ּתְ נַ  ּכִ ְ א ֵאיָנם םיִ ַהׁשּ ק ְוֵהֵחל, בקֹוסוֹ  יֲחִסיֵד  ַ�ל ְמִניםנִּ ַה  יםׂשִ ּפָ ח  ְמ  ׁשֹוְטִרים ֶאּלָ י ְלִהְצַטּדֵ ָידוֹ  ֵאין ּכִ  ּבְ
ע ע ַדתוּ ּתְ ֵביתוֹ  הֹוִתיר אֹוָתּה , ַמּסָ ן, ּבְ ירוּ  ְוִהְתַחּנֵ ּתִ ּיַ יךְ  לוֹ  ׁשֶ ַדְרּכוֹ  ְלַהְמׁשִ ָבָריו אּוָלם. ּבְ  ָאְזַנִים ַ�ל ָנְפלוּ  ּדְ

ָ ב  ְמ  ָהיוּ  יםִר ְט וֹ נּ ַה  ןכֵּ ׁשֶ , לֹותֵר ֲ�  םִע  הוּ רוּ ָר גְּ  ְוֵהם, ןגֶ הֹ כַּ  יםִמ ׂשּ ְרחוֹ ־ַ�לבְּ  ּמָ נַ . ּכָ ְ ְוא וְ , יםנִ ּתָ ְר בַ גְּ  ָהיוּ  םיִ ַהׁשּ ָ ַלׁשּ
ה  ְפֵני עֹוֵמד ַ�ְצמוֹ  ֶאת ָמָצא ְמֵהָרה ְוַ�ד, ִמיֵדיֶהם ְלֵהָחֵלץ ַח ֵר וֹ ָהאִנּסָ י ּבִ  ַמְבִריַח  סּפֹ ְת לִ  ִהְצַלְחנוּ . "ָהַרּבִ
בּול ֲ�ׁשּוַ�  ִמּתֹוךְ  יַרבִּ לָ  ים'ִר ְט וֹ נּ 'ַה  ָאְמרוּ ", ּגְ ֹמַ�  ּוִבְקׁשוּ , ׁשַ ַזר ֶאת ִלׁשְ ינוֹ ־ּגְ ל ּדִ י ׁשֶ י ִלְבִני הוּ חוּ ָק . "ָהַרּבִ  ַרּבִ
ים ֵדי, ַחּיִ הּוא ּכְ טוֹ  ֶאת ץרֹ ֲח יַ  ׁשֶ ּפָ ל ִמׁשְ י ָאַמר", ךְ לֶ ַהֵה  ׁשֶ נַ , ָהַרּבִ ְ ָבָריו־ֶאת םְלַקיֵּ  ִמֲהרוּ  םיִ ְוַהׁשּ  ךְ לֶ ַהֵה . ּדְ
ָבר יק ּכְ אן ֵאין יכִּ  ְלָהִבין ִהְסּפִ א ּכָ ה ֶאּלָ ֲ�ׁשּוַ�  ַמֲהַתּלָ ל ַאךְ , ּפּוִריִמי ְוׁשַ ֲחנּוָניו ּכָ ְחֵרר ּתַ ּתַ . הוּ ּתֹ בַּ  ָ�לוּ  ְלִהׁשְ
ְפֵני עֹוֵמד ַ�ְצמוֹ  ֶאת ָהִאיׁש  ָמָצא רצָ ָק  ְזַמן ּתֹוךְ  י ּבִ ים ַרּבִ ל נוֹ בְּ  ַחּיִ י ׁשֶ טּוַח  היָ ָה וְ , ָהַרּבִ י ּבָ הַה  ּכִ  ְיַמֵהר ּלָ
ְחְררוֹ  תוֹ וּ ְלצַ  ים ְלׁשַ יט תוֹ יָא לִ ְפ לִ  אּוָלם, ַהּפּוִרים ְלַמֲחֶזה ֵקץ ְוָיׂשִ י ּבוֹ  ִהּבִ ים ַרּבִ  ָאַמר רְוַאַח , ֶרַגעלְ  ַחּיִ

ֶזה ְלִאיׁש : "יווָּ לַ ְמ  ינֵ ׁשְ לִ  ר, ּכָ ָ�ֵרי נֹוֵסַ�  ֲאׁשֶ ִדיָנה ּבְ ְרּכֹון ְללֹא ַהּמְ יַ� , ּדַ ה ְוָלֵכן. ַמֲאָסר עֶֹנׁש  ַמּגִ  ֲאִני ְמַצּוֶ
ף ֶאל אֹותוֹ  ילִט ְלָה  יֶכםלֵ ֲ�  ְרּתֵ ַחת ַהּמַ ּתַ יִתי ׁשֶ ֶההיִ  םְוׁשָ , ּבֵ ר ַ�ד ׁשְ ינוֹ  ֶאת ִנְפֹסק ֲאׁשֶ  לֹא". לוֹ  ָראּויכָּ  ּדִ

ל, ֶהָ�ִני ךְ לֶ ֵה לַ , לוֹ  ָ�ְזרוּ  ֲחנּוָניו ּכָ בוֹ  רַאַח  הוּ ילוּ ִט ֱה  ִניםסוֹ ַהֲח  יםִר ְט וֹ נּ ַה  ינֵ ׁשְ וּ , יוָת וֹ יּ כִ בְ וּ  ּתַ ף לֶא  דּכָ  ַמְרּתֵ
ִית ֵהם, ַהּבַ ׁשֶ ַזר ֶנֱהִנים ּכְ ינוֹ ־ִמּגְ ל ּדִ ן ׁשֶ י ּבֶ ֲ�ׂשָ , ָהַרּבִ ּנַ ף הּוא ַאף הׁשֶ ּתָ הּמַ לַ  ׁש   יתיִמ ִר וּ ּפ ַה  ֲהַתּלָ

ַ�ת ֲ�ׁשַ לֹא רטוּ ּפָ  אּוָלם. ַהְמׁשַ לּום ּבְ ר־ִאי ּכְ ֶהָ�ִני ּוְכֵדי, ֶאְפׁשָ ה ׁשֶ ת ֶאת ִלְסעֹד ִיְזּכֶ ּדַ ִהְלָכָתּה  יםַהּפּוִר  ְס�  , ּכְ
ֲאגוּ  א לֶא  ְלַהְכִניס ּדָ ים־ְוָכל ְוָדִגים רׂשָ בָּ , ֲאפּויֹות ַחּלֹות 'אוֹ לְ כִּ  'ּתָ ֵדי, ַמְטַ�ּמִ יַ� ְלַהׂשְ  ּכְ   .נוֹ בוֹ ֲ� ַר  ֶאת ּבִ

ב תֹוךְ  ךְ לֶ ַהֵה  ָיׁשַ ף ּבְ ְרּתֵ ְמַ�ט ְוַדְעּתוֹ , ַהּמַ  לֹא ַמּדּוַ�  ִביןְלָה  ִהְצִליַח  לֹא הּוא. ָ�ָליו הָ� לְּ בַּ ְת ִה וְ  ּכִ
ְחְרִרים ְסּכּול ּוֵמרֹב, אֹותוֹ  ְמׁשַ קֹול ֶלתּדֶ בַּ  יׁש ּקִ ְוִה  ָ�ַמד, רֹוןָח וְ  ּתִ דֹול ַרַ�ׁש  ּבְ "! ילַ ָ�  ֲחמוּ ַר . "ָלֵצאת ְוָדַרׁש  ּגָ

ָגרֹון ָצַ�ק ט־ְוָכל, ַהּיֹום ּפּוִרים יֹום ֲהֵרי, "רִנָח  ּבְ ִנים. לוֹ  נֹוְתִנים ָיד ַהּפֹוׁשֵ ׁשָ  ֶלֱאֹסף ַמְצִליַח  ֲאִני, ןנָ וּ ּק ִת כְּ  ּבְ
ִרים ְסכּוִמים יֹום ִנּכָ ֶזה ּבְ ו, ּכָ אן לָט וּ מ ֲאִני ְוַ�ְכׁשָ ַ�  ּכָ פֹוׁשֵ ם ֲהֵרי. ָלֵצאת לוֹ ָיכ ְוֵאיִני הלֶ ְק נִ  ּכְ  ֵיׁש  ְלֵליָצנּות ּגַ

בּול אן וּ יׁש ּדִ גְ ִה  ָברכְּ  ְללֹא ָסֵפקוּ , ּגְ ָאה־ֶאת יּמִ ִע  ּכָ ל אּוָלם. "ַהּסְ ֲחנּוָניו ּכָ ל ּתַ ּתֹהוּ  ָ�לוּ  ךְ לֶ ַהֵה  ׁשֶ י, ּבַ  ְוַרּבִ
ים ם ֵאָליו ֹאֶזן הּטָ ִה  לֹא ַחּיִ ֲ�קֹוָתיו ְוִהְתַ�ּלֵ ָבר. ִמּזַ ֵ�יֵני ְלֶפֶלא ָהָיה ַהּדָ ה ַאף יוּ ָה וְ , ַהֲחִסיִדים ּבְ ּמָ  םֵמֶה  ּכַ

ְפֵני וּ נְוָטֲ�  עֹז יבוּ ִה ְר ִה ׁשֶ  ן ּבִ י־ּבֶ י ָהַרּבִ ְחֵרר ָהַרֲחִמים תִמּדַ בְּ  ִלְנהֹג ֵיׁש  ּכִ  הּוא אּוָלם, אוֹ לְ כִּ ִמ  ךְ לֶ ַהֵה  ֶאת ּוְלׁשַ
ָ�ה לֹא יְנַתִים. רֹאׁש ־דינִ בְּ  אֹוָתם רַט ּוָפ  ְלִדְבֵריֶהם ׁשָ י ךְ לֶ ַהֵה  הָא ָר , ּבֵ םלְ  ּכִ  קֹותֲ� זַ בְּ  ּכֹחוֹ  ֶאת הלֶּ כַ ְמ  הּוא ִחּנָ

ְוא בוְ , ׁשָ ֵ ֵרָרה ֵאיןבְּ  ִהְתַיׁשּ הּוְנחוּ  ֲאָכִליםֵמַהּמַ  ִלְטעֹם ּבְ ַחְדרוֹ  ׁשֶ ן רּוְלַאַח , ּבְ ַקע ִמּכֵ ָנה ׁשָ ׁשֵ ה ּבְ ּקָ   . ֲ�מ 

עֹות ָ�ְברוּ  לֹא ּכֹות ׁשָ יָ�ה קֹוסֹוב ִעירָה  ְוֶאל, ֲאר  ָבה ִהּגִ ב ָ�ֶליָה , ְמִהיָרה ֶמְרּכָ  ְיהּוִדי חֹוֵכר ָיׁשַ
ִהְתגּ  ֲ�ָיָרה ֹוֵררׁשֶ ָניו־ְוַ�ל, הכָ מוּ ּסְ ַה  בוֹ טיִק  ּבַ ת הכָ סוּ נְ  ּפָ ל ֲאֶרׁשֶ ָאָגה־ׁשֶ  ַהחֹוֵכר ָיַרד, ִעיָרהָה  תוֹ יָס נִ כְּ  ִעם. ּדְ

ְבּתוֹ  ְרּכַ הּוא ,ְרחֹובֹותבָּ  ְלִהְתרֹוֵצץ ְוֵהֵחל ִמּמֶ ׁשֶ ִבים ָהעֹוְבִרים ֶאת חֹוֵקר ּכְ ַ�ל ָ�ִני ךְ לֶ ֵה בְּ  ִנְתְקלוּ  ַהִאם ְוׁשָ  ּבַ
ֶזה ּתַֹאר ה רַֹח ִלְט  ָצִריךְ  ָהָיה לֹא הּוא. ְוָכֶזה ּכָ ה ַ�ד, ַהְרּבֵ ּמָ ּכַ בוּ  יםֲחִסיִד  ׁשֶ ָ ׁשּ ה ֶזה ׁשֶ יתוֹ  ַ�ּתָ ל ִמּבֵ י ׁשֶ  ַרּבִ
ים רוּ , ִמּקֹוסֹוב ַחּיִ ְ ין ִקׁשּ ָבִרים ּבֵ ל פוֹ ּתֵ ְר ַמ בְּ : "חֹוֵכרלַ  ְוָאְמרוּ , ַהּדְ י ׁשֶ ים ַרּבִ ן ַחּיִ י־ּבֶ לּוא, ָהַרּבִ  ָהעֹוֶנה ָאָדם ּכָ

אּור ַסְרּתָ  ַלּתֵ ּמָ ֵכןְויִ , ׁשֶ הּוא ּתָ הָהִאיׁש  ׁשֶ ַאּתָ שׂ  ׁשֶ ים הוּ לוּ ָא ׁשְ ", ָנא רמֹ ֱא  ַאךְ ". "ַאֲחָריו ְמַחּפֵ  ַמּדּוַ� , "ָהֲאָנׁשִ
ה שׂ  ּכֹה ַאּתָ ִעּצּומוֹ  ַאֲחָריו ְמַחּפֵ ל ּבְ יתוֹ  ןּווּ ְלכִ  ִמֵהר ָהִאיׁש "? סֹוֶ�ֶרת ּכֹה רּוֲחךָ  ּוַמּדּוַ�  ,ַהּפּוִרים ׁשֶ ל ּבֵ  ׁשֶ
י ים ַרּבִ ים, ַחּיִ ֵדי ֵאָליו ווּ לְ נִּ ׁשֶ  ְוָהֲאָנׁשִ ֶרךְ ־ֶאת לוֹ  ְלהֹורֹות ּכְ ְמעוּ , ַהּדֶ ּנוּ  ׁשָ ַ�ת ִמּמֶ ׁשְ י ֲהִליָכָתם ּבִ  ָ�ִני ךְ לֶ ֵה  ּכִ

ר  ּכָ י מ  ְלּתִ רּבִ ּקֵ ֵביתוֹ  ֶאֶמׁש  ּבִ ם ּוְלַאַחר, ּבְ ּיֵ ּקִ ָקהוּ  וּ הֶהֱאִכילָ , אֹוְרִחים ַהְכָנַסת ִמְצַות ּבוֹ  ׁשֶ  ִלינוֹ ֱה  ְוַאף ְוִהׁשְ
ֵביתוֹ  הַה  לוֹ  ִזירֱח ֶה , ּבְ ַחת ָרָ�ה ּלָ ם, טֹוָבה ּתַ הּוא, ָיַדִים' 'ְנִטיַלת תוַ צְ ִמ  ּבוֹ  ְוִקּיֵ ׁשֶ יתוֹ  נֹוֵטל ּכְ  ֲחָפִצים ִמּבֵ

ָ ׁשֶ  ִריםָק יְ  ל וֹ תָח ְמ ׂשִ . ְמֹאד ַרב םיָ וְ ׁשּ ר, הָמ לֵ ׁשְ  ָהְיָתה ַהחֹוֵכר ׁשֶ ֲאׁשֶ ָנֵקל ִזָהה ּכַ ֹוֵכבַה  ָהִאיׁש  ֶאת ּבְ  ׁשּ
ף ַמְרּתֵ ִית ּבְ אֹותוֹ , ַהּבַ ר בנָּ גַּ  ָ�ִני ּכְ ּקֵ ּבִ ֵביתוֹ  ׁשֶ ּקוֹ  ָמִהיר ּוְבִחּפּושׂ , ּבְ ׂשַ ל ּוַח פַהּתָ  ּבְ ל ִנְמְצאוּ , ךְ לֶ ַהֵה  ׁשֶ  ּכָ

ַנב ַהְיָקִרים ַהֲחָפִצים ּגָ יתוֹ  ׁשֶ ה ִסּפּור. ִמּבֵ ֲ�ׂשֶ ְפִליא ַהּמַ ְרֵסם ַהּמַ קֹוס ַמֵהר ִחיׁש  ִהְתּפַ ם, ֹובּבְ ּלָ  חוּ ׂשָ  ְוכ 
ְפִליָאה קּוָחה ֵ�ינוֹ  רַאַח  ּבִ ל ַהּפְ ן ׁשֶ י־ּבֶ ְתנֹוֶסֶסת ה' ְורּוַח  ָהַרּבִ ִקְרּבוֹ  ַהּמִ ְחְרִרים ָהיוּ  לוּ  ןכֵּ ׁשֶ . ּבְ  ֶאת ְמׁשַ

עֹות ַהּבֶֹקר ךְ לֶ ַהֵה  ׁשְ ַדְרּכוֹ  תכֶ לֶ  ַמְרִחיק ָהָיה ְלָאן יֹוֵדַ�  ִמי, ּבִ � .יוָת בוֹ ְק ִע  ַ�ל תַלֲ�לוֹ  ןּתָ ה נִ יָ א ָה ּלֹ ד ׁשֶ ַ�  ּבְ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ   ַהּקָ
ַכיּוָמְר  ה - (אסתר ג, ב) 'כוּ  ִיְכַרע לֹא ּדְ ה, ָקׁשֶ ַתב ָלּמָ  ׁשֹוןְל  ּכָ

ַר  לֹא לֹוַמר ָצִריְך  ָיהָה ּדְ , ָ!ִתיד ֲחָוה ְולֹא עּכָ ּתַ י, ִהׁשְ  ּכִ
ְהֶיה ְוַהְיִדיָ!ה היָּ ִא ְר ָה  ֶ  הַמ  ַ!ל ּתִ  הַמ  ַ!ל ְולֹא, ָ!ַברׁשּ
 ֶ ְהֶיה לֹא ִאם ָ!ִתידׁשּ ַכי, ֹוַמרל ִנְרֶאה ָאֵכן. ְנבּוָאה ּתִ ְרּדְ ּמָ  ׁשֶ

לֹום ָ!ָליו ָ ַבד, ַהׁשּ ּלֹא ִמּלְ ֶדֶרךְ  הוֶ ֲח ּתַ ִמׁשְ  ָהָיה ׁשֶ ָהיוּ  ּכְ  ׁשֶ
ם ּלָ ֲחִוים ּכ' ּתַ א, ןָמ ָה ְל  ִמׁשְ ָהָיה ֶאּלָ ה ׁשֶ  ַהְמָצאֹות עֹוׂשֶ

י ְלהֹוִדיַ!  ֲחוֹות ץֵפ ָח  ֵאינוֹ  ּכִ ּתַ  ִיְכַרע לֹא אֹוְמרוֹ  ְוֶזה, ְלִהׁשְ
ֲחֶו  ְולֹא ּתַ ִציאוּ . הִיׁשְ כ תְוַהּמְ ּיָ י, הּוא ֶזהבָּ  ִלְהיֹות לוֹ ׁשֶ  ּכִ

ָהָיה ִלְפָ!ִמים ַכי ןָמ ָה  עֹוֵבר ׁשֶ ה ּוָמְרּדְ ּטֶ  ּוַבֲ!בּור, ֹוֶחהְוׁש  מ'
ָא  ָהָיה לֹא ְלָפָניו ןָמ ָה  א, ֹוֶחהׁש  רִנׁשְ ב ֶאּלָ ר יֹוׁשֵ יֹש+ֶ  לֹוַמר ּבְ

י ָהָיה ֹאֶפןּבְ  אוֹ , לוֹ  ִלְכרַֹ!  ץֵפ ָח  לֹא ּכִ א ׁשֶ  ֶאְצלוֹ  ְועֹוֵמד ּבָ
ָ!ה ׁשָ ָהיוּ  ּבְ ֵני ׁשֶ ֲחִוים ּכֹוְרִעים ָאָדם־ּבְ ּתַ  ְלַהְראֹות, לוֹ  ּוִמׁשְ

ֵאינוֹ  לוֹ  ֲחֶוה ּכֹוֵרַ!  ׁשֶ ּתַ  ְולֹא ִיְכַרע לֹא ָאַמר ֶזהָל ְו . לוֹ  ּוִמׁשְ
ֲחֶוה ּתַ   :ִיׁשְ

נוֹ  ר ֶאָחד־םַ�  ֶיׁשְ ּזָ ר ּוַבֲחלֹום -  )ג, ח( ּוְמֹפָרד ְמפ2  ּבוֹ  ֲאַדּבֵ
תּוב ּכָ ה ּבַ ֶחְציוֹ , ַהּזֶ ׁשּוַבת ְוֶחְציוֹ  ןָמ ָה  ָאַמר ּדְ  ּתְ

ֶזה. ַהּקֶֹדׁש ־רּוַח  ר ןָמ ָה  ָאַמר: ָהֹאֶפן ּבְ ּזָ ין ּוְמֹפָרד ְמפ2  ּבֵ
ים ה ְורּוַח , ָהַ�ּמִ דֹוׁשָ כֹ  ָבהיׁשִ ְמ  ַהּקְ רּוׁש , ְמִדינֹות לּבְ  ּפֵ
ֵאיָנם ֵבי ׁשֶ דֹות יֹוׁשְ רּוׁש  ַמְלכּוֶתָך  דְועוֹ . רֹותבָּ ְד ּוִמ  ׂשָ  ּפֵ

ֵהם י ּוְכמוֹ , ַמְלכּוֶתךָ  ַהּגֹוְרִמים ׁשֶ ּתִ ַרׁשְ ּפֵ ת ׁשֶ ְתִחּלַ ה ּבִ ִגּלָ  ַהּמְ
ִביל ׁשְ ּבִ ָרֵאל ׁשֶ ה ׁש רוֹ וֵ ׁשְ ַח ֲא  ָמַלְך  ִיׂשְ ִכּפָ נוֹ  ָאַמר ןָמ ָה . ּבְ  ֶיׁשְ

 �יָבה ַהּקֶֹדׁש  ְורּוַח , םַ ָחד ֶאָחד ְמׁשִ ָכל ַהְמי' ּמֹות־ּבְ . ָהא'
ָרָצה ְוָדֵתיֶהם ָאַמר ןָמ ָה  יל ּדְ  ַהּקֶֹדׁש ־ְורּוַח , םגָ ּוְפ  מּום ְלַהּטִ

יָבה רּוׁש  ׁשֹנֹות ְואֹוֶמֶרת ְמׁשִ ֵהם ּפֵ ָאְמרוּ  ּוְכמוֹ , ׁשֹוִנים ׁשֶ  ׁשֶ
ָמָרא ּגְ ל ּבַ ּכָ ֹוִנים עֹוד ׁשֶ ׁשּ ֵבית ׁשֶ ֶנֶסת־ּבְ ְדָרׁש ־ּוֵבית ַהּכְ  ַהּמִ

ה ֵאין ּמָ  ַהּקֶֹדׁש ־רּוַח  אֹוְמרוֹ  נוּ יְ ְוַה , ָלֶהם ְיכֹוָלה א'
 �ל־ָ ּיּוַכל ִמי ֵאין, םִמּכָ  ֵאין ֶלְך ּמֶ ַל ְו  ָאַמר ןָמ ָה . ָלֶהם ׁשֶ

רּוׁש  ֶוהׁשֹ  יָבה, םֵמֶה  ֲהָנָאה ׁשּום לוֹ  ֵאין ּפֵ  ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ְמׁשִ
י, יָחםנִּ ַה ְל  הּוא טֹוב רֵת וֹ י, יָחםנִּ ַה ְל  יָח  ִאם ּכִ  ִהיא זוֹ  םַיּנִ

תוֹ  ּלָ ד' ל תוֹ ּוַמְלכוּ  ּגְ ֶלךְ  ׁשֶ   (ראשון לציון, מגילת אסתר): ַהּמֶ

  
  

בקהילות רבות נחגגו ימים מיוחדים בשנה כ"פורים 
 ה"תס במרחשוון ג'שני", לזכר ניסים שאירעו להם. 

 'פורים הוא א"ש במרחשוון ד', פוזנא' 'פורים הוא
 זה וביום, אלג'יר יהודי הצלת נס לזכר אנצארא'

 'פורים הוא בכסלו ב', 'בוסניה םפורי' פ"תק בשנת
, הנאצים מידי שניצלו קזבלנקה יהודי של היטלר'

 הוא ה"תס בטבת ג"כי"ד בטבת של יהודי חברון, 
 של א"תרנ ובשנת, לוב יהודי שלאשריף'  פורים'

 'פורים הוא פ"ק או מ"ק בשבט ח"י, תוניס יהודי
 ח"י, ליוורנו' 'פורים הוא ב"תק בשבט ב"כ, סרגוסה'

ובאותו יום הוא גם  ,קנדיאה' 'פורים הוא ח"רצ רבאד
 ו"ד'תתקצ באדר כ' פורים של יהודי צנעא בתימן,

 הוא ו"שע בשנת יום ובאותו, נרבונא' 'פורים הוא
 'פורים הוא ט"צ באדר א"כ, פרנקפורט' 'פורים

 א"יכ"ד באדר הוא 'פורים דמצרים', , קשטיליה'
 זה וביום, פדובה יהודי של פורים הוא ה"תקנ בסיוון
 ו"ט, אורבינו יהודי של פורים הוא ט"תקנ בשנת
 ושל סיניגליה יהודי של פורים הוא ט"תקנ בסיוון

 בלגרד' 'פורים הוא ב"תקפ בסיוון ט"י, סינה
 ז', פירנצה' 'פורים הוא נ"תק בסיוון ז"כ, שבסרביה

 בתמוז א"י, אוסטרהא' 'פורים הוא ב"תקמ בתמוז
 ג"תצ במנחם־אב א"י ,אלג'יר' 'פורים הוא ה"תקל
 'פורים הוא ד"תקנ במנחם־אב ו"ט, בגדד' 'פורים הוא

 באלול ב'א' באלול של רבי שמואל הנגיד, , וילנא'
 הוא ד"תש באלול ד', מרוקו' 'פורים הוא ח"של

 'פורים הוא ג"תק באלול ז', רומניה יהודי של פורים
 קהילות של הפורים לימי בנוסף. ועוד, טבריה'
 הנס יום את שחגגו משפחות היו, תהשונו ישראל
 של משפחתו, מיוחס משפחת כמו, שלהם הפרטי

 משפחתו, לזכר שחרורו מהכלא "יום־טוב תוספות"ה
בט"ז בכסלו לזכר נס הצלתו באסון  "אדם חיי"ה של

 וי"ט בכסלו להצלת בעל התניא., שאירע בווילנא

  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

ה ַמֲהדּוָרה אֹורָל  ָיְצָאה ל ֲחָדׁשָ   ְלַתְלִמיִדים" ִטיׁש  ּפּוִרים" ְנְטֵרסַהּק2  ׁשֶ
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י א ַרּבִ ַרּגָ דֹורוֹ  בׁשַ ְח נֶ , קוֹ ֵמהֹורֹוד ַסְרָנא לבְ יְ ַפ  ׁשְ אֹון ּבְ יק ַלּגָ ה ְוִאיׁש  ְוַצּדִ ּלָ ַחל הּוא. ְסג  נּות ּבָ ַרּבָ ב ּבָ  ְוָיׁשַ
ר, ָהֲ�בֹוָדה־ְוַ�ל ַהּתֹוָרה־ַ�ל ֲאׁשֶ ּתוֹ  ּכַ יתוֹ  הֹוָצאֹות ִהְתַרּבוּ , םִמייָ לְ . ְלֵביָתם ֶטֶרף ְמִביָאה ִאׁשְ ים ּבֵ ל ְוִהְסּכִ  ְלַקּבֵ
נּות עֹל ֶאת ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל ֲ�ָיָרה ָהַרּבָ ׁש  לֹא ַאךְ , ַאַחת ּבַ ּמֵ י תוֹ נָּ ה  כְ בִּ  ׁשִ  ָהָיה. ָהִראׁשֹון ַהּפּוִרים יֹום רַאַח  ַ�דם ִא  ּכִ
נֹות יֵח לוֹ ִמׁשְ  בֹותְק ִע בְּ  ֶזה ים ַהּמָ ִרים ָהַרּבִ ּטָ נֵ  ְוַהְמ�  ּבְ ה יׁשֶ ִהּלָ יׁשוּ  ַהּקְ םְלַר  ִהּגִ יָ  ֶהָחָדׁש  ּבָ  אוּ ּוִמלְ , ְרָחָבה דּבְ
יתוֹ  ֶאת בַ  ְיָקרֹות תרוֹ וּ ׁש ְת בִּ  ּבֵ םּבְ ם תוֹ וֹ נּ ַה לְ  ְקׁשָ ְסּפָ ל ְוֵסְרבוּ , ִמּכַ ּנוּ  ְלַקּבֵ ֲחָזָרה ִמּמֶ לֹוַח  ּבַ . הּוגנָּ כַּ  ָמנֹות ִמׁשְ

ָבר ל ִניתְדָק ַהצִּ  תוֹ יָ ְע ַר לְ  ְמאֹד ִהְכִאיב ַהּדָ ל ּוְבִעּצּומוֹ , ָהַרב ׁשֶ ְרִאיִתיךָ  ִלי אֹוי: "לוֹ  ָאְמָרה ַהּפּוִרים ׁשֶ  ׁשֶ
ׁש  ּמֵ נּותבָּ  ְמׁשַ ה ַרּבָ ָ�ֶליָה ־ֶאת ַהְמַבּזֶ לֹוַח  ְוִכי. ּבְ ִלים ָאנוּ  ָמנֹות ִמׁשְ לֹוַח  ּבוֹ  ּובתכָּ ׁשֶ , ְמַקּבְ  ִאיׁש  ָמנֹות 'ּוִמׁשְ

נֹות ֲהֵרי? הּו'ְלֵרֵ�  ִלים ָאנוּ  ֹוִניםֶאְבילָ  ַמּתָ י !ְמַקּבְ ֲחָלה ְוַנְפׁשִ ָכךְ  ּבָ ד". ּבְ ר, ַהּפּוִרים ְלָמֳחָרת ִמּיָ ּטֵ י בִּ ַר  ִהְתּפַ
ב תוֹ נוּ בָּ ַר ֵמ  לבְ יְ א ַפ גָּ ַר ׁשְ  ִמיָמה ְוַלֲ�בֹוָדתוֹ  ַהּקֹוֶדֶמת תוֹ ָר יָ ֲ� לַ  ְוׁשָ   .ַהּתְ

�  
ָנה ֵ�ת, ַאַחת ׁשָ ְלָחן ֲ�ִריַכת ּבְ ל ַהׁשּ  ָנה, יםַהּפּוִר  ַחג ׁשֶ י ּפָ ַכי הש3ֶ מֹ  ַרּבִ  יםַהֲחִסיִד  דַח ְלַא  בוֹ לּ לֶּ ִמ  ןַמ ְר יֶד בִּ  ָמְרּדְ

ֵהֵסב ׁש , ְלָחנוֹ ְלׁש   ׁשֶ ּנוּ  ּוִבּקֵ ף ִמּמֶ ּתֵ ּתַ ְסכּום ְלִהׁשְ ֶסףֶאת  ְוָנַתן ֲאָתר־ַ�ל ָהִאיׁש  הַנֲ�נָ . ִלְצָדָקה דבָּ כְ נִ  ּבִ  ַהּכֶ
ֵחֶפץ י אּוָלם, ֵלב־ּבְ ּפֵ  לֹא ָהַרּבִ ּנוּ  ְוָדַרׁש  ךְ כָ בְּ  קִהְסּתַ ם. ףנֹוָס  ְסכּום ִמּמֶ ַ�ם ּגַ כּום ֶאת ְוָנַתן ָהִאיׁש  הַנֲ�נָ  ַהּפַ  ַהּסְ

י נָ ׁשֶ  י ַאךְ , ַקבָהַרּבִ י ָאַמר לֹא ָהַרּבִ יךְ  ּדַ ָהִאיׁש  ַ�ד, ָועֹוד עֹוד ש3רֹ ְד לִ  ְוִהְמׁשִ ל ֶאת הלָּ כִּ  ׁשֶ ר  ףֶס כֶּ ַה  ּכָ ֲאׁשֶ
ְחּתוֹ  ַאְמּתַ ל ְעּתוֹ ּדַ  אּוָלם. ּבְ י ׁשֶ הְוַה , ָנָחה לֹא ֲ�ַדִין ָהַרּבִ ָנה ּלָ ָריו ִמיִדיָדיו ְוָנַטל ּפָ ִדים ְסכּוִמים ּוַמּכָ  ִנְכּבָ

ֱאָסִפים. יַרבִּ לָ  םָר ָס ּוְמ , ַהְלָוָאהבְּ  יטוּ  ַהּנֶ ּתֹוְממוּ  ֲחֶזהּמַ בַּ  ִהּבִ ִהׁשְ י לּפַ ְט נִ  ַמּדּוַ�  ֵהִבינוּ  ְולֹא, תּבְ  ְלאֹותוֹ  ָהַרּבִ
ִליל וֹ ׁש ׁשְ רוֹ ׁשֶ  ַ�ד ךְ ֵר בְ ַא  הַה  אּוָלם, ּכָ יֹוןנִּ בַּ  ָ�ַמד ּלָ ה בּוָרהגְ בִּ  ּסָ ִפי ְוָ�ׂשָ ר ּכְ . ּוְדָבִרים רֶמ אֹ  ְללֹא הִנְצַטוָּ  ֲאׁשֶ

בּוַ�  ָ�ְברוּ  ל תוֹ יָ ְע ַר וְ , ָיִמים םיִ ׁשְ ַמֲחָלה ָחְלָתה ַאְבֵרךְ  אֹותוֹ  ׁשֶ ה ּבְ ָנה ַ�ד, ֲאנּוׁשָ ּכָ ּסַ ְקָפה ׁשֶ יָה לְ  ִנׁשְ  ַחּיֶ
ֵרץ. ׁש נֹוָא  ָאְמרוּ  ְוָהרֹוְפִאים י ֶאל ָהַאְבֵרךְ  ִהְתּפָ ְדָמעֹות ָהַרּבִ י ַאךְ , ָצָרתוֹ  ֶאת ְלָפָניו חְוׂשָ  ִליׁש ׁשָ  ּבִ יעוֹ  ָהַרּבִ  ִהְרּגִ

ה זֹוֵכר: "ְוָאַמר אי ַאּתָ ַוּדַ ֶ  הַמ  ֶאת ּבְ פּוִרים ְלךָ  ֵאַרעׁשּ ע. ֶאְצִלי ּבְ ְזכּות ְלךָ  ּדַ ּבִ דֹוָלה ָדָקהַהצְּ  ׁשֶ ַתּתָ  ַהּגְ ּנָ , ׁשֶ
ֲחָלה ֶאת ָ�ַצְרּתָ  ֹאַרח, ְוָאְמָנם". תַח ׁשַ  תֶד ֶר ֵמ  ךָ ְת יָ ְע ַר  ֶאת ּוָפִדיָת  ַהּמַ ֶלא ּבְ ה ֶהְחִליָמה ּפֶ ָ ת ְוָקָמה ָהִאׁשּ ּטַ  ִמּמִ

  . ָהָאָדם ַאַחדכְ וּ  םֶד ּקֶ ִמ כְּ  ּה ִלְבִריאּוָת  בׁשָ ּתָ וַ , ְלָיּה ָח 
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ר ִלי יַרבִּ  ר"ָהַאְדמוֹ  ִסּפֵ י, בוֹ בּ וֹ בּ ִמ  ְצִבי ַנְפּתָ ֶאֶרץ ְוָלַמד ִמיםיָ לְ  ָצִעיר רחוּ בָּ  יֹותוֹ ְה בִּ  ּכִ ָרֵאל־ּבְ ִעּצּומוֹ  ִנְכַנס, ִיׂשְ  ּבְ
ל י ֶאת רּקֵ ְלבַ  ַהּפּוִרים יֹום ׁשֶ לֹום ַרּבִ ָ  ׁשָ א, ץאִמׁשּ ּלֵ ב ִלְראֹותוֹ  ְוִהְתּפַ ק יֹוׁשֵ ִלּמּודוֹ  ּוִמְתַ�ּמֵ ַמּסֶ  ּבְ  ָדִריםנְ  תכֶ ּבְ
רּוׁש  ִעם ּלוֹ ־ְוָכל, ן"ַר ָה  ּפֵ ָבר. ֹוָרהּת בַּ  ּוַ� קׁשָ  ּכ  ָאר אוֹ  הלָּ גִ ְמ  תכֶ ַמּסֶ  לֹוֵמד ָהָיה ִאם ןכֵּ ׁשֶ , ֶלאֶפ לְ  לוֹ  ָהָיה ַהּדָ  ׁשְ
יֹום ְנָדִרים תכֶ ַמּסֶ  ֲאָבל, יֹוָמאְד  ינֵ ִעְניְ  י ָרָאה? ַהּפּוִרים ּבְ לֹום ַרּבִ ע: "וֹ ל ְוָאַמר תוֹ יָה ִמ ּתְ  ֶאת ׁשָ י, ְלךָ  ּדַ י ּכִ  ָקַבְעּתִ

ָכל. טֹוָבה ַהְנָהָגה ְלַ�ְצִמי ים ּבְ ַמּנִ ּבּור תוֹ ּת ִע ָה וְ  ַהּזְ ַהּצִ ִקיַ�  ֲאִני, לֹוֵמד ְוֵאינוֹ  ָטרּוד ׁשֶ . ּמּודלִ בְּ  ַ�ְצִמי ֶאת ַמׁשְ
יֵמי נֹוֵהג ֲאִני ְוָכךְ  י ּבִ ִ ׁשּ בַּ  ֶ�ֶרב ׁשִ ֶ�ֶרב אוֹ  קֶֹדׁש ־תׁשַ ָאר ְוֵכן, ַהּמֹוֲ�ִדים ּבְ ׁשְ ים ּבִ ָהעֹוָלם ֵאּלוּ כָּ  ְזַמּנִ ֵמ  ׁשֶ ִלי םׁשָ  ּבְ

עּוִרים ְלַ�ְצִמי קֹוֵבַ�  ֲאִני ָאז ְוָקאּדַ , ּתֹוָרה   . "ְקבּוִעים ׁשִ
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ָנה יֹום ַאַחת ׁשָ ָ�ה, ַהּפּוִרים ּבְ ׁשָ ֵהֵסב ּבְ י ׁשֶ ירּוׁשָ  ַהֲחֵרִדית ָהֵ�ָדה ד"בַ ֲא גַּ  ְנדְפַריְ  ַאְרֵיה הש3ֶ מֹ  ַרּבִ  ַלִיםּבִ
רֹב ְלָחנוֹ ְלׁש   ְדָחן ָ�ַמד, םָ� ־ּבְ א ֶאָחד ּבַ ָדת ֲחרּוִזים ְוָנׂשָ יר יוּוִבְדָבָר , ָרהְיֵת  ְוֶחְדָוה ָחהְמ ׂשִ  ִמּתֹוךְ  ַהּיֹום ּכְ  ִהְזּכִ
י ֶאת ּתַֹאר ַאְרֵיה הש3ֶ מֹ  ַרּבִ דֹוׁש' 'ָהַרב ּבַ ַ�ת. ַהּקָ ׁשְ ה ּבִ ָנה ַהּפּוִרים ְלַאַחר ַאךְ , הָמ וּ אְמ  ֵהִגיב לֹא ַמֲ�ׂשֶ  ָהַרב ּפָ
ְדָחן ֶאל ע: "ְוָאַמר ַהּבַ כַּ , ְלךָ  ּדַ רׁשֶ דֹוׁש  ּנּויכִּ בַּ  אֹוִתי יָת נִּ כִּ  ֲאׁשֶ י, ַהּקָ ּתִ ִאּלוּ  ַחׁשְ ה ּכְ ". ִטיםָח ְמ בִּ  אֹוִתי ּדֹוֵקר ַאּתָ

א ַהּפּוִרים ַחג ְלָמֳחָרת ,ּוַפַ�ם ּטֵ ַ�ת, ֶאֶמׁש : "ְוָאַמר ִהְתּבַ ׁשְ ת ּבִ ּדַ רוּ , ּוִריםַהּפ  ְס�  ם ִזּמְ ּלָ ִהְתַלֲהבּות ּכ   ְוָאְמרוּ  ּבַ
א אנָ 'ֲא  ק   ַ�ְבּדָ אּדְ טּות זֹאת ְוָאְמרוּ , הּוא'־ִריךְ בְּ  ְדׁשָ ַפׁשְ ָדָבר ּבְ  ְלָהִעיד ּבֹוׁש  ַ�ְצִמי ֲאִני אּוָלם. ֵמֵאָליו ַהּמּוָבן ּכְ

ֶזה רבָ ּדָ  ַ�ְצִמי־ַ�ל   "?!ָלםָהעוֹ  ְלבֹוֵרא ֶנֱאָמן דבֶ ֶ�  ֲאִני ְוִכי, ּכָ
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ל תוֹ יבָ יׁשִ בִּ  ים ץֵפ ָח "ֶה  ׁשֶ ַרּדִ " ַחּיִ ָנה ִמּנוּ , יןּבְ חּור ַאַחת ׁשָ  אׁש 'רֹ כְּ  ׁש ּמֵ ְלׁשַ  הנָ נוּ ׁשְ  ָלׁשֹון ּוַבַ�ל מַֹח ־ִריףֲח  ּבָ
יָבה ל ְיׁשִ הְוַה , ּפּוִרים' ׁשֶ חׂשִ  ּלָ ְלִמיִדים ֶאת ּמַ ֶאְספוּ  ַהּתַ ּנֶ ְמַחת ׁשֶ ִדְבֵרי ַהּיֹום ְלׂשִ ִנינּות ּודִחדּ  ּבְ ֵהִפיחוּ , ּוׁשְ  ׁשֶ

ֶהם יחוּ  ְוִגיָלה ְמָחהׂשִ  ּבָ ּכִ ל ֶאת םֵמֶה  ְוִהׁשְ ֲאגֹות ּכָ ין ּדַ ּלִ יַצד". ַהח  ּמְ  ַהּכֵ ּצֹות וּ נִהְזּדַ  ּכֹה ַלֲ�ָיָרה ּבֹותְמר   ּכֹה ּבִ
מוֹ  ְזִעיָרה יםַהְמס   ִהְקׁשוּ "? יןַרּדִ  ּכְ ְפֵני ּבִ יָבה' 'רֹאׁש  ּבִ הְוַה , יַהּפּוִריִמ  ַהְיׁשִ ִמְצחוֹ  ָחַכךְ  ּלָ ה ּבְ ַמֲ�ׂשֶ אֹון ּכְ , ּגָ
ן רּוְלַאַח  יב ִמּכֵ ֵאָלה: "ֵהׁשִ דֹוָלה ׁשְ ם ּגְ ַאְלּתֶ א, ַניבָּ , ׁשְ ׁשּוָבה ֶאּלָ ּתְ ִדי ֵיׁש  ֲ�רּוָכה ׁשֶ ִרים ל"ֲחזַ  ןכֵּ ׁשֶ . ִעּמָ , ְמַסּפְ

ַה  בָּ ׁשֶ יו ּדֹור־ּדֹור ָהִראׁשֹון ָאָדםלְ  ֶהְרָאה ה"ּקָ ָ�ה. יוָר ְפ סוֹ וְ  ּדֹור־ּדֹור, ַוֲחָכָמיו ּדֹור־ּדֹור, ְודֹוְרׁשָ ָרָאה ּוְבׁשָ  ׁשֶ
ה ָהֲ�ָיָרה ֶאת ָהִראׁשֹון ָאָדם ַטּנָ ִעיָרה ַהּקְ ּה  ַמעׁשָ וְ , יןַרּדִ  ְוַהּזְ ּבָ ּכֹן ָ�ִתיד ׁשֶ ים' ץֵפ 'ָח ֶה  ִלׁשְ יו אלֹ ְמ בִּ  קַר יָ , ַחּיִ  ּפִ

יק ֹוֵררְלִהְתגּ  ָ�ִתיד ּה בָּ ׁשֶ , זוֹ  הְקַטנָּ  ַלֲ�ָיָרה 'ַהּבּוז ְוָאַמר דֹול' ּכֹה ַצּדִ ל זוֹ  ּוִמיִריָקה. ּגָ  נֹוְצָרה ָהִראׁשֹון ָאָדם ׁשֶ
ה ּצָ דֹוָלה ַהּבִ בָּ  ַהּגְ ְרצוּ . ֲ�ָיָרהׁשֶ ְלִמיִדים ּפָ ה דָח ְוֶא , חֹוקצְ בִּ  ַהּתַ ךְ ־ִאם ֲאָבל: "ׁשּוב ִהְקׁשָ  ְצִריִכים יוּ ָה , ּכָ

יִרים ְנָהרֹות יןּדִ ַר בְּ  תְלִהְתַהּווֹ  ּבִ דֹול  ָים ַוֲאִפּלוּ , ּכַ לּגָ ׁש  ׁשֶ ֲהֵרי, ַמּמָ ל קֹוָמתוֹ  ׁשֶ ". ְמֹאד ָבהגְ ׂשָ  ָהִראׁשֹון ָאָדם ׁשֶ
ךְ  ָ�ה ֶזהלָ  ֲהֵרי, וּ נ: "ְוָאַמר ַהּפּוִריִמי ָהַרב ִחּיֵ ל ְזכּותוֹ  ִסּיְ ים' ץֵפ 'ָח ֶה  ׁשֶ ּיֹוֵתר ַחּיִ ּצֹות ׁשֶ  הנָ וֶּ ַה ְת ּתִ  לֹא ִמּבִ
ַרּדִ  ְמָחה ..."יןּבְ ִ   .ְמאֹד־ַ�ד ָלהְד גָּ  ְוַהׂשּ

�  
ר ְלִמידוֹ  ִסּפֵ ל ּתַ י ׁשֶ ה ַרּבִ ים ֹמש3ֶ יַבת רֹאׁש , ֶרַוח ַחּיִ י, מֹוֵ�ד' 'ֹאֶהל ְיׁשִ ָנה ּכִ ֶ�ֶרב ַאַחת ׁשָ ר, ּפּוִרים ּבְ ֲאׁשֶ  ּכַ

ְלִמיִדים ְמָחה ְיֵמי ִלְקַראת וּ נִהְתּכֹונְ  ַהּתַ ִ רוּ  ַהׂשּ לֹוַח  ְלָהִכין יֵניֶהםבֵּ  ְוִנְדּבְ םְלַר  ָנֶאה ִמׁשְ  ָהַרב לוֹ  ָראָק , ָהָאהּוב ּבָ
ךָ : "לוֹ  ְוָאַמר ה ֲאִני ִמּמְ לֹוַח  ְמַצּפֶ לֹוַח . רַאֵח  ִמּסּוג ָמנֹות ְלִמׁשְ ׁשְ ךָ  ַהּמִ ּלְ ה ִיְהֶיה ׁשֶ ֲ�ׂשֶ ּתַ ֵביִתי ׁשֶ  ִסּיּום ּבְ

ְהֶיה ְוזוֹ , תכֶ ַמּסֶ  ָנהַהּמַ  ּתִ ְלִמיד, ְוָאְמָנם". ֲ�בּוִריבַּ  יֹוֵתרבְּ  ַהֲחׁשּוָבה ּתָ ה ַהּתַ ְדָבָר  ָ�ׂשָ ר, יוּכִ  ֶאת ָ�ַרךְ  ְוַכֲאׁשֶ
ּסֶ  ִסּיּום את ָהַרב עֹוְדדוֹ , תכֶ ַהּמַ ה ָלׂשֵ ָרׁשָ ְפֵני ּדְ ֵדי ֲחֵבָריו ּבִ יםבָּ  ש3רֹ ְד לִ  ילוֹ גִּ ְר ַה לְ  ּכְ   . ַרּבִ

  

ם אֹוֵמר היָ ָה , ִמּגּור" ֱאֶמת יֵר ְמ ִא "ָה  ׁשֵ �ל ָאִביו ּבְַ יַהִחדּ  ּבַ ָאַמר מ"יִר ָה  ּוׁשֵ םּבְ  ׁשֶ יִקים ׁשֵ ּדִ י, ַהּצַ ֵני ּכִ ים ׁשְ ַמּנִ ה, ַהּזְ ּכָ   , ּופּוִרים ֲחנ2
ָרֵאל םַ�  ֶאת ַמֲחִזיִקים לּות ִיׂשְ ּגָ ֵהם ְלִפי, ּבַ ָחִלים  מֹוֲ�ִדים ׁשֶ יֵמיׁשֶ ל לוֹ ָיכ ָלֵכןוְ , ַהחֹל ּבִ  אמרי אמת)(. ַ�ְצמוֹ ־ֶאת ֹותּוְלַהּט  ְלִהְתָקֵרב ָאָדם־ּכָ

  
ל  ן ׁשֶ יש, ַהַחּזָ ח ּוְלׁשֹונֹו ֵלְיּבִ ּלָ ַח ְממ2 ּקֵ ְטׁשּוְטׁש, ָהָיה ּפִ ּבֶ

ַתַ�ר ה ּכְ ת־ָזכֹור , ַאְך ָהָיה ּבּור ְו ַחּדָ ּבַ ׁשַ �ם־ָהָאֶרץ. ּבְַ
אָטָ�ה ְו  ֲחָדא ַמְחּתָ מוֹ לּוְבקוֹ  ָקָרא ּבַ ן ְוָקָהל ּוַמח ׁשְ  : "ַחּזָ

ִפי  ִניָנה ּבְ ָלתֹו ָהְיָתה ִלׁשְ ּקָ ּבּורְוִזְכרֹו"0 ּתַ , ְורֹאׁש ַהּצִ
ּלֹא  ן, ׁשֶ נּות ִלְגּבֹות ֶאת חֹובֹו ֵמַהַחּזָ ּמְ ָהל ָמָצא לֹו ִהְזּדַ ַהּקָ

ֶבט ְלׁשוֹ  ְך ֶאת ׁשֵ חֹק ַ�ל ָחׂשַ ׁש ִלׂשְ ּנּו, ּוִבּקֵ נֹו ִמּמֶ
ּתוֹ  ּבַ ָנה ֵאָליו ֳקָבל־ַ�ם ִמׁשְ ן", ּפָ יש ַחּזָ . "ֱאֹמר ָנא, ֵלְיּבִ

 �א ְלׁשֹון ָיִחיד, ּוַמּדּוַ מֹו ְוִזְכרֹו' ֵאינֹו ֶאּלָ ְוֵ�ָדה, "ֲהֵרי 'ׁשְ
ן ְוָקָהל' ים"? ֵהִציץ ּבֹו  ָאַמְרּתָ ֵאפֹוא 'ַחּזָ ֵהם ְלׁשֹון ַרּבִ ׁשֶ

סוּ  ַח ּוָפַסק לֹו ַ�ל־ֲאָתר ֶאת ּפְ ּקֵ ן ַהּפִ ָנִתי לֹא ַהַחּזָ ּוָ קֹו: "ּכַ
ֱאֶמת ְלַבד"0 ,ָהְיָתה ּבֶ ָהל ּבִ א ְלרֹאׁש ַהּקָ  ֶאּלָ

  

  

  
ר ּפָ י, ְמס2 ב ח"ַהּבַ  ּכִ �ם ָיׁשַַ ְלִמיָדיו ִעם ּפַ  ְוָ�ַסק ּתַ
ִדְבֵרי  לוֹ  הנָ ּמְ ּדַ זְ נִ : "ּתֹוָרה ֵסֶפר כֹותְל ִה ּבְ  ם"ַרְמּבַ ָה  ּבְ
תֹוְך  ִ ַה  ּבְ ָבה יָטהׁשּ ת ּתֵ ר ּבַ חֹות אוֹ  ִתּיֹותאוֹ  ֶ�ׂשֶ  אוֹ  ּפָ

ה", רֵת וֹ י ָ ים מֹוִפיעֹות ֵהיָכן ְוִהְתַקׁשּ ּכֹות ִמּלִ  ֲאר2
ּתוֹ  ָקְפָצה. ֵאּלוּ ּכָ  ת ְוָאְמָרה, יתנִ ָד ְמ ּלַ ַה  ּבִ ְמִגּלַ ּבִ  ׁשֶ

ר ה הנָ ׁשְ יֶ  ֶאְסּתֵ ת ִמּלָ ִנים', אֹוִתּיֹות א"י ּבַ ְרּפְ ּדַ , 'ְוָהֲאַחׁשְ
ִהיא ים  ׁשֶ ּלִ לֹש" ַהּמִ ְ ּכ ָהֲא ִמׁשּ נַּ ֹות ר2 ּתַ  ח"ַהּבַ  ֶנֱהָנה. ְך "ּבַ
הּכַ  הָר ּבָ  ָבָנהּלְ ַכ  הָיָפ : "ָ�ֶליָה  ְוָקָרא ָתּה ֵמָחְכָמ  ", ַחּמָ

ב ז"ְוַהּטַ  ׁשַ ּיָ ין ׁשֶ ְלִמיִדים ּבֵ ְך ם ִא : "ָאַמר ַהּתַ יַ� , ּכָ  ִהּגִ
ַמן ׁש  ַהּזְ ָבָנה־תֶא  ְלַקּדֵ נֹו. ָת ֲח ַל  חוֹ ָק ְל  ח"ְוַהּבַ ", ַהּלְ

ִריםְמַס  ַוֲאֵחִרים ָ ַק ִהְת ׁשֶ  ְצמוֹ ַ�  ז"ַהּטַ  ַ�ל זֹאת ּפְ  הׁשּ
ָבר.  ּדָ ְך ־ַ�ליף ִס הוֹ ְל וּ ּבַ ַה , ּכָ הּמִ ׁשֶ ת ּלָ ר ּבַ  אֹוִתּיֹות ֶ�ׂשֶ

ֲארֹוֶתיָך' ִהיא ֹוָרהּת ּבַ  ה ֵאין ֲאָבל, 'ּוְבִמׁשְ ת ִמּלָ  א"י ּבַ
ּתֹוָרה ְגָמה ֵמִביא ַ�ְצמוֹ  ם"ַרְמּבַ ָה ף ׁשֶ ַא ְו  ,ּבַ  ֶאת ְלד2

הּמִ ַה  חֹוֵתיֶכם''ְלִמׁשְ  ּלָ נּו  ָרהסוֹ ַהּמָ  ִפיּלְ ׁשֶ  יֵר ֲה , ּפְ ּלָ ׁשֶ
תּוָבה ְכִתיב ּכְ ִלי ָחֵסר ּבִ א ְוֵאיָנּה , ו"ָוא ּבְ ת ֶאּלָ   . ט' ּבַ

  
וֹ  ֶפר ַנְפׁש� יׁש ּכֹ ּו ִא� ְתנ�     (שמות ל, יב) ְוָנ�

ה לֲחַז" ְמִגּלָ לּוי, ָאְמרוּ  ּבִ �ִתיד ְלָפָניו ְוָידּוַ�  ּגָָ  ןָמ ָה  ׁשֶ
ָקִלים לקֹ ׁשְ ִל  ים ְלִפיָכְך , ׁשְ ְקֵליֶהם ִהְקּדִ , יוָל ָק ׁשְ ִל  ׁשִ
ָקִלים ְזכּותוּ  ְ ֵגן ַהׁשּ ם ֲ�ֵליֶהם ּתָ �ד ּגַַ , ָהֵ�ֶגל אְט ֵח  ֹוןֲ�  ּבְ
יֵמי ֲ�ֹוָנם ַ�לַגם ְו  ַכי ּבִ ר ָמְרּדְ ֱהנוּ  ְוֶאְסּתֵ ּנֶ ת ׁשֶ ּדַ 2�  ִמּסְ

ע אֹותוֹ  ַבת ְטֶ�ֶמתמ2  ְוָלֵכן. ָרׁשָ ּו  ּתֵ ְתנ�  ַקְדָמאּבְ ְוָנ�
ִתיַנת, ְזָלאְוַא  ּנְ ֶקל ַמֲחִצית ׁשֶ ֶ ָרה ָהְיָתה ַהׁשּ ּפָ ם ּכַ �ל ּגַַ 

ימוּ  ֶהָ�ֹון ִהְקּדִ ָבר ְוָ�ׂשוּ  ׁשֶ �ֶגל ּכְֵ  הַמ  ַ�ל ְזָלאְוַא  ְוַגם, ּבָ
 ֶ ְזַמן ַלֲ�ׂשֹות ֲ�ִתיִדיםׁשּ ַכי ּבִ ר ָמְרּדְ   ברכת אהרן)(. ְוֶאְסּתֵ

�  
ּור ֶלת ח� ס ּוְתֵכ� � ְרּפַ     תר א, ו)(אס ׀ ּכַ

ת ּדַ 2�ִביל ָהְיָתה ׁש רוֹ ֵו ׁשְ ַח ֲא  ְס ׁשְ �ת ֶאת ֹותנּ ַה ְל  ּבִַ  ַאְרּבַ
ים ה יַח ֵר ָה , ַהחּוׁשִ ּנָ ּגִ ּדִ  ְיִריעֹות, ּבַ הְר ָל  יםַהּבַ , ִאּיָ
ּטֹות ִ ּמִ ַל  ַהּמִ ה, ׁש וּ ׁשּ ּדָ 2� �ם ְצָמהַ�  ְוַהּסְַ  לֹא ַאְך , ַלּטַ

ֵל  ֵהִביא ִמיָ�ה ְנִגיָנה יּכְ ְ בֹות תמוֹ ָ� ְט מ2  ְוָלֵכן. ַלׁשּ  ַהּתֵ
ח ְרִביִעי, ְו  ּנַ מ2 ֹותן ֵכ ּבְ ֶסף  ִמּט� ב ָוֶכ�   גדולת מרדכי)(. ׀ ָזָה�

�  
ים  הּוִד% ַרע ַהּיְ � ם ִמּזֶ יָמְרּדְ ִא�     (שם ו, יג) ַכ)

ַנת ּוָ בֹות ּכַ ים ַהּתֵ הּוִד% �ַרע ַהּיְ ם ִמּזֶ ר ַ�ל ִא�  ֶאְסּתֵ
ה ְלּכָ ַכי ַ�ל ְולֹא ַהּמַ ַנת, ָמְרּדְ ל ֲ�ִציםַהּיוֹ  ְוַכּוָ  ןָמ ָה  ׁשֶ

ִאם, ָהְיָתה ה ֵמֵאיֶזה יֹוְדִעים ֵאיֶנּנוּ  ׁשֶ ּמָ ָאה א2 ר ּבָ  ֶאְסּתֵ
ֵכן ִהיא ְוִיּתָ ַרע ׁשֶ הּוִדים ִמּזֶ ן־ִאם, ַהּיְ  ּתּוַכל לֹא ּכֵ

ֵצל ה ְלִהּנָ ּנָ �ֵמי ְלָכְך  ָיהּוְרָא . ִמּמֲֶ ִגיָנה ִמּטַ �ל, ַהּנְַ  ׁשֶ
ַב  יםת ּתֵ הּוִד% ְפִסיק רזֵ ּפָ  ַטַ�ם ֵיׁש  ַהּיְ  ְוֵתַבת, ַהּמַ

יָמְרּדְ  ַאֲחֶריָה  ַכ) אֹות בֹותּתֵ ַל  תֶכ יֶּ ׁשַ  ׁשֶ ַכי, ַהּבָ  ָמְרּדְ
ר   מפרשי המקרא)(. לוֹ  תּוַכל־לֹא ְלָפָניו לִלְנּפֹ  ּלֹוָת ַהִח  ֲאׁשֶ

�  
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