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  3שנה 

  

ִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם ֹקֶדׁש  ְ ה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהׁשּ ָ�ׂשֶ ת ָיִמים ּתֵ ׁשֶ   )לה, ב( ׁשֵ

ים ץֵפ ָח "ֶה  ַ�ם ִנְקַלע" ַחּיִ ַמע, בגוֹ ינִ 'ְר צֶ  ָהִעיר ֶאל ּפַ ָ ׁשּ בַּ  ּוְכׁשֶ  ֹוֵררִמְתגּ  קֹוםּמָ ׁשֶ
ַבֲ�לוּ  ֶאָחד ְיהּוִדי ּבְ ית תוֹ ׁשֶ ת ּבֵ ֲ�ִסיק ֲחרֹש%ֶ בַּ  ּפֹוֲ�ִלים ַהּמַ ׁשַ  אוֹ רָ ְק , ֹקֶדׁש  תּבְ
ת ָהֲ�בֹוָדה ֶאת ְלַהְפִסיק ּבוֹ  ְוִהְפִציר ֵאָליו ּבָ ׁשַ ַ�ל ֵהֵחל. ּבְ ִית ּבַ ַח  ַהּבַ  ְלִהְתַוּכֵ

הוּ  ַ�ןָט וְ , ּמוֹ ִע  ָכל ַמְרִויַח  אׁשֶ ַ�ת יֹום ּבְ  יֹום ַ�ל לוֹ  ַוֲחָבל, לבָּ ר*  ֲאָלִפים ַאְרּבַ
ת ּבָ ַ ּלֹא ַהׁשּ ּה  ַיְרִויַח  ׁשֶ בֹוּהַ  ּכֹה ְסכּום ּבָ רוֹ . ּגָ ים ץֵפ ָח "ֶה  ִיּסְ ָבָריו ַ�ל" ַחּיִ  ְוָאַמר ּדְ

ָ�לּול, לוֹ  ל ֶאת ְלַהְפִסיד הּוא ׁשֶ ית ּכָ ת ּבֵ יךְ  ִאם ַהֲחרֹש%ֶ תבְּ  בֹדַלֲ�  ַיְמׁשִ ּבָ  ןכֵּ ׁשֶ , ׁשַ
ִמיַרת ת ׁשְ ּבָ ַ ּיֹום ַהׁשּ ִביִעי ּבַ ְ יָ�ה ַהׁשּ ּפִ ת ַ�ל ַמׁשְ ׁשֶ ה ְיֵמי ׁשֵ ֲ�ׂשֶ ִפי, ַהּמַ ֱאַמר ּכְ ּנֶ  ׁשֶ
ָפסּוק ִביִעי ַהּיֹום ִאם. ֶזה ּבְ ְ ת ֲאַזי, ׁש ֶד קֹ  ָלֶכם ִיְהֶיה ַהׁשּ ׁשֶ הָ� ּתֵ  ָיִמים ׁשֵ  ׂשֶ

ָרָכה ְוִתְרֶאה ְמָלאָכה ֲ�  ּבְ ל ָריוִלְדבָ  ָהִאיׁש  ָלַ�ג. ָמְלךָ ּבַ ים ץֵפ ָח "ֶה  ׁשֶ  ְוָאַמר", ַחּיִ
ִלְגלּוג ְזכּות ְוִכי: "ּבְ רּוׁש  ּבִ סּוק ַ�ל ֶזה ּפֵ ּתֹוָרה ּפָ בֹּ , ּבַ ית תִיׁשְ ת ּבֵ י ַהֲחרֹש%ֶ ּלִ  ׁשֶ
בּוַ�  יִמּדֵ  ָמהלֵ ׁשְ  ְיָמָמה ַקׁשְ  ְוָיָצא"? ׁשָ כִּ  ָיִמים ָ�ְברוּ  לֹא. ףעֶֹר  תיוּ ּבְ , יםֲאר*

ְרָצה ּוְברּוְסָיה ָכה ּפָ ְהּפֵ יָלה יתיִק בִ ׁשֶ לְ וֹ בּ ַה  ַהּמַ ִהּפִ ְלטֹון ֶאת ׁשֶ אר ׁשִ  ָתםלָּ �* ּפְ . ַהּצַ
ל ַהְחָרַמת, ָהְיָתה ָהִראׁשֹוָנה ָכִסים ּכָ ל ַהּנְ ִדיָנה ייֵר ֲ�ׁשִ  ׁשֶ ֶהם, ַהּמְ ַ�ל ּבָ ית ּבַ  ּבֵ

ת ֶזה ַהֲחרֹש%ֶ ְמַלט, ַהּלָ ּנִ י ׁשֶ ֹקש%ִ ָדם ּבְ יר. לכֹּ ־ּוְבֹחֶסר ֵ�ירֹםבְּ  ְונֹוַתר ִמּיָ  ָהִאיׁש  ִהּכִ
 �ָ ַמִים־ִמן ְנׁשוֹ ּבְ ָ ב, ַהׁשּ ְכּתָ ר ּוַבּמִ ּגֵ ִ ׁשּ ים ץֵפ ָח "ֶה  ֶאל ׁשֶ ָבָריו ַ�ל ִהְתַנֵחם" ַחּיִ  ּדְ

ָבֶריךָ  ֲאִני רֹוֶאה: "ְוָאַמר ּדְ ֹכחוֹ  ֵיׁש  ְוָאֵכן, ָצְדקוּ  ׁשֶ ל ּבְ סּוק ׁשֶ י ֹוָרהּת בַּ  ּפָ ּבִ  תְלַהׁשְ
ית ֶאת ת ּבֵ י ַהֲחרֹש%ֶ ּלִ ָכל ,יֵר ְמ גַ לְ  ׁשֶ בּוַ�  ְימֹות ּבְ ָ   ". ַהׁשּ

�  

י ֲ�בֹוַדת יוּפָ כַּ  ִמיִגיַ�  הֶנֱהנֶ  היָ ָה , אבָּ 'ְר גֶּ ִמ  ָהִראׁשֹון ִריוּ ח ַרֲחִמים ַרּבִ , ַהּצֹוְרפּות ּבַ
ה אּוָלם ַמן ַלְמרֹות. ַבעֶק  ְותֹוָרתוֹ  איֲ�ַר  ְמַלאְכּתוֹ  ָ�ׂשָ ָצר ַהּזְ ִה  ַהּקָ  יׁש ּדִ ְק ׁשֶ

ָליו יוּ ָה , ִלְמַלאְכּתוֹ  ה ָיִפים ּכֵ ַהְרּבֵ ָ�ַבד ַאֵחר ףֵר וֹ צּ ִמ  ּבְ ָסמּוךְ  ׁשֶ  תרוֹ ְמ לַ , לוֹ  ּבְ
ַה  הׁשֶ ִקיַ�  ּלָ י בַר  ְזַמן ִהׁשְ ה ּפִ ּמָ ּנוּ  ּכַ ָליו ַ�ל ִמּמֶ ַמּה . ּכֵ ךְ ־ַ�ל ַהּצֹוֵרף ּתָ י, ּכָ  ְוַרּבִ

י לוֹ  ָאַמר ַרֲחִמים ַפע הּוא זֹוֶכה ּכִ ד ְלׁשֶ ְזכּות ֹולּגָ ת ּבִ ּבָ ַ י ַהׁשּ יׁש , ּכִ ְקּדִ  ֶאת ַהּמַ
ת ּבָ ַ ה ְלתֹוָרה ַהׁשּ ִמּדָ דֹוָלה ּבְ ֶהם ְוַאף ַהֹחל ִמימֹות ּגְ ָכל ֹוָרהּת בַּ  עֹוֵסק ּבָ  ֵ�ת ּבְ

ה ֲאַזי, ְמצֹא ת' רֱאַמ נֶּ לַ  ִיְזּכֶ ׁשֶ ָ�ׂשֶ  ָיִמים ׁשֵ ָ�ׂשֶ ׁשֶ , 'ְמָלאָכה הּתֵ   . ָמּה צְ ַ� ֵמ  הּתֵ
�  

תְוַלְחׁשֹב ַמֲח  חֹש"ֶ ֶסף ּוַבּנְ ָהב ּוַבּכֶ ּזָ בֹת ַלֲ�ׂשת ּבַ   )לה, לב( ׁשָ

ְקִהּלֹות הּוגנָּ כַּ  ָרֵאל ּבִ ֶדם ִיׂשְ ַ  היָ ָה , ִמּקֶ ָטא ׁש ּמָ ַהׁשּ ַאּפְ ֹמֶרת ְמסֹוֵבב ּבְ ַאׁשְ  ַהּבֶֹקר ּבְ
ין י ּבֵ ּתֵ ה ּבָ ִהּלָ ים ַחּלֹונֹות ַ�ל יׁש ּקִ , ַמ ַהּקְ ּתִ ִנים ֶאת ּוֵמִעיר ַהּבָ  בֹוַדתַלֲ�  ַהְיׁשֵ

ָהָיה. ַהּבֹוֵרא ׁשֶ ַ  ּכְ יתוֹ  תֹותלְ ּדַ  ַ�ל ׁש נֹוֵק  ׁש ּמָ ַהׁשּ ָרֵאל",  ּבֵ ל ָה"אֹוֵהב ִיׂשְ  היָ ָה ׁשֶ
י ָחׁש  ִקְרבּ  ִמְתעֹוֶרֶרת ּכִ ךְ  יקּסִ ִה וְ  ה' תבַ ֲה ַא  וֹ ּבְ י, ִמּכָ ַ  ֵאין ְרֶאהנִּ כַּ  ּכִ א ׁש ּמָ ַהׁשּ  ֶאּלָ

יק ר ַצּדִ ה. ִנְסּתָ ׁש ְוַה , ַקְנַקּנוֹ  ַ�ל ִלְתהֹות ָהַרב ִנּסָ ּמָ ַ רׁשּ ְתִמימּות ִסּפֵ י ּבִ  ָמֹסֶרת ּכִ
ָידוֹ  יםּמְ ׁשַ ְמ  ָהיוּ  ֵהם ַאףׁשֶ , ָאִביו־ּוֵמֲאִבי ֵמָאִביו ּבְ ַתְפִקיד ׁשִ  ֶאת יםזִ ְר זָ ְמ וּ  ֶזה ּבְ
ים ִניםַהְיׁשֵ  ּכִ י, ַהּבֹוֵרא ַלֲ�בֹוַדת ְלַהׁשְ ַ�ת ּכִ ׁשְ ָאה ּבִ לֹש% ַהַהּכָ ָ�ִמים ׁשָ ּפַ  ּפְ יׁש ּבַ , ּטִ

ירֵיׁש ְלַהזְ  ל ְזכּוָתם ֶאת ּכִ סּוק ִנְדַרׁש  ְדָרׁש ּמִ בַּ , ְוָאֵכן. ְוַיֲ�ֹקב קִיְצָח  ַאְבָרָהם ׁשֶ  ּפָ
ֶסף, ַאְבָרָהם ֶזה ָזָהב, ךְ כָּ  ֶזה ת, קִיְצָח  ֶזה ּכֶ י, ַיֲ�ֹקב ֶזה ְנֹחש%ֶ ָ�ה ּכִ ׁשָ ִהּכוּ  ּבְ  ׁשֶ

י ָלאָכה עֹוׂשֵ ןּמִ בַּ  ַהּמְ ּכָ ָהב ַ�ל ׁשְ ת ֶסףַהכֶּ , ַהּזָ ֹחש%ֶ יִר , ָהיּו ַמ ְוַהּנְ . ָאבֹות ְזכּותים ְזּכִ
�  

ֵלא ָהָ�ם ֵמָהִביא ּכָ   )לו, ו(  ַוּיִ

ַבת ֶנֶאְמָרה ַמִיםֲ� ּפַ  ֵלא ּתֵ ּכָ ּתֹוָרה ַוּיִ ּבּול ִראׁשֹוָנהבָּ , ּבַ ּמַ ֱאַמר ּבַ ּנֶ ֵלא ׁשֶ ּכָ ם ַוּיִ ׁשֶ  ַהּגֶ
ָמִים־ִמן ָ ה, ַהׁשּ ִנּיָ ְ אן ְוַהׁשּ י ךְ כָּ ־ַ�ל ָאַמר. ּכָ ךְ : "אָק רָ ּקְ ִמ  רֵפ וֹ ס עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ  ּכָ
ל םגָ ָה נְ ִמ  ֵני ׁשֶ ר, ׁשֶ ָאָדם־ּבְ ֲאׁשֶ ים ּכַ יִריָדה ֵהם ָחׁשִ ִהי ּבִ ְלׁשֶ ַפע ּכָ ׁשֶ ְרָנָסה ּבְ , ַהּפַ

ד ֵלא ִמּיָ ּכָ יתֵר ֵהם  ַוֲחֵדִלים, יאבִ ֵמָה  םָ� ָה  ַוּיִ ֵתת אׁשִ   ..".ְצָדָקה ִמּלָ

  
ְקֵהל וַ  ה מֹ ּיַ ָרֵאל יִ ֵני ּבְ ַדת ֲ� ל־ּכָ ת־ֶא ׁשֶ ּיֹאֶמר וַ ׂשְ

י - ) א, לה( ֵלֶהםֲא  בֹות ָראׁשֵ ִמְניַ  ַהּתֵ , 156 ןּכְ
הּוא ָ�ִמים 6 ׁשֶ י, ה"ֲהָויָ  םׁשֵ  ּפְ ם ּכִ ת ּגַ ׁשֶ ׁשֵ ְיֵמי ּבְ

ם ָהָאָדם ָצִריךְ  ַהֹחל , ָתִמידי ּדִ ְלֶנגְ  ה' ייִת וִּ ׁשִ  ְלַקּיֵ
הָ� ּתֵ  ְוָאז ָלאָכה ׂשֶ   )תמיד נר(. ָרָכהִמּתֹוְך בְּ  ַהּמְ

�  

י ֵהלְק ַויַּ  בֹות ָראׁשֵ ִביִעיַה  ַבּיֹוםוּ  ּתֵ ְ ֶכםָל  ְהֶיהיִ  ׁשּ
ת ַ�ל םָת וֹ וּ צַ לְ  םילָ ִה ְק ִה , ׁש ֶד קֹ  ּבָ ַ   )תורה אור(. ַהׁשּ

�  

י ֵהלְק ַויַּ  בֹות ָראׁשֵ ֹום יָמֳחָרת ְל ָהָלם ְק ֹמֶשה וּ  ּתֵ
"יַה  ִ ִדְבֵרי ַרׁשּ ּפּוִרים, ּכְ   )מגדנות(. ּכִ

�  

תׁשֵ  ה ּתֵ ִמים יָ  ׁשֶ י - ) ב, לה( ָלאָכהְמ ָ�ׂשֶ ָראׁשֵ
בֹות ִים ּתֵ ּתַ ָנה  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ׁשְ ׁשְ ַמּסֶ ַהּמִ תכֶ ּבְ
ת ּבָ ת ְיִציאֹות ׁשַ ּבָ ַ ִים ַהׁשּ ּתַ ֵהן ׁשְ ע ׁשֶ ְוֵיׁש . ַאְרּבַ
אן ל ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זֶמ ֶר  ּכָ ּכָ ל ְמזֹונֹוָתיו ׁשֶ ָאָדם ׁשֶ

ֵרי לוֹ  ְקצּוִבים ׁשְ ֵר ּתִ  ַ�ד ִמּתִ ן, יׁשְ ּכֵ ֵר ּתִ  ׁשֶ יׁשְ
י בֹות ָראׁשֵ ים יאׁשֵ ָר , תתוֹ בָּ ׁשַ , ֹוָרהּת  ּתֵ , ֳחָדׁשִ

ָבה ְוָכל. טֹוִבים ִמיםיָ  פּוָלה םֵמֶה  ּתֵ ֵמָהאֹות ּכְ
ּה  רֹאׁשָ ּבְ , 30 ּה נָ יָ נְ ִמ  ד"ֶמ לָּ ַה  - ִלּמּוד, ׁשֶ
י, 60 ָרןּפָ ְס ִמ  דוֹ ּמ יִ  ְוָהאֹוִתּיֹות נַ  ּפִ ת. םיִ ׁשְ ּבָ -  ׁשַ

ר ן"יׁשִ  ִמְסּפָ ַהּנֹוָתרֹות ת"בַּ  ְוָהאֹוִתּיֹות, 3 ָקָטן ּבְ
ר ִמְסּפָ ר ׁש "ֵרי - ֹראׁש . 6 ָקָטן ּבְ ִמְסּפָ , 2 ָקָטן ּבְ

ר 4 ֵהן ַהּנֹוָתרֹות ׁש "ֵא  ְוָהאֹוִתּיֹות ִמְסּפָ . ָקָטן ּבְ
ָרּה  ם"ֵמ  -  מֹוֵ�ד ְוֵכן ד"ַ� וַ  ְוָהאֹוִתּיֹות, 40 ִמְסּפָ

ל, ךָ ְד ְלַלּמֶ . 80 ָרןּפָ ְס ִמ  ַהּנֹוָתרֹות ּכָ ַהּמֹוִציא ׁשֶ
ל ַ�ל רּוָטה ֵאּלוּ  ּכָ ל ּפְ ִים ְיַקּבֵ ּתַ ְיִציאֹות הוּ ְוזֶ , ׁשְ

ת ּבָ ַ ִים ַהׁשּ ּתַ ֵהן ׁשְ ע ׁשֶ   )שמים מחמדי(. ַאְרּבַ
�  

ת בׁשֹ ְח לַ ֵיׁש ָלָאָדם  ּבָ ׁשַ ִאּלוּ  ּבְ ית ְמַלאְכּתוֹ  ּכְ ַנֲ�ׂשֵ
ּה  ְיַהְרֵהר ְולֹא תבְּ  ּבָ ּבָ ֹותבּ ַר  סּוקּפָ בַּ  ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , ׁשַ
בוֹ ַמֲח  לֶ  תׁשָ בֹותַה  יֹוֵפ ּס ׁשֶ  ׁש ִאי־בּבְ ת ּתֵ ּבָ ַאךְ , ׁשַ

  )מקדש מקום(. ָתקּום ִהיא ה' ַצתֲ� וַ 
�  

בֹאּו וַ  ים ָה ֲחָכִמים ַה ל־ּכָ ּיָ ֶלאֶכת ְמ ־לּכָ ת ֵא ֹעׂשִ
י -) ד, לו( יׁש ִא ּקֶֹדׁש ַה  בֹות ָראׁשֵ ֵאּלוּ  ּתֵ

ה ִגיַמְטִרּיָ י, ְנָחהִמ  ּבְ ת ּכִ ְתִפּלַ ְנָחה ּבִ ָאָדםלָ  ֵיׁש  ַהּמִ
ּטּול ּה , ְמָלאָכה ּבִ ַמּנָ ּזְ ֵ�ת ׁשֶ ָלאָכה ּבְ ְוָאז, ַהּמְ

יַח  ָהָאָדם ַ�ל ה' ִיְרַאת תֶר ִנכֶּ  ּנִ ּמַ ְועֹוֵסק יוצָ ֲחָפ  ׁשֶ
ה ְוַ�ל, ְמַלאְכּתוֹ בִּ  ִפּלָ ְלעֹוָלם ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  זוֹ  ּתְ

ְתִפ  ָזִהיר ָאָדם ְיֵהא תּבִ ְנָחה ּלַ ֲהֵרי, ַהּמִ הוּ ִליָּ ֵא  ׁשֶ
א הַנֲ�נָ  לֹא ת ֶאּלָ ְתִפּלַ ְנָחה ּבִ   )חותם פתוחי(. ַהּמִ

�  

ת ָסִביב ן, ן־ָחׁש ּתֵ  אֹוִתּיֹות תש"ֶ חֹ נְ  - ) כ, לח( ְנחֹש"ֶ ּתֵ
ה ֶאת ה' ָיִחיׁש  ְוָאז ְצָדָקה ּלָ א*   )המגן אלף(. ַהּגְ

�

  תשע"וא' ־שקלים, כ"ה באדר־ויקהלפרשת     
  ו.־חלקים. ראש חודש בימים ה 15דקות,  31עם  9המולד ליל ד' שעה ב', ־שבת מברכים חודש אדר      
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רּוָמה  ֶכם ּתְ   ַלה'ְקחּו ֵמִאּתְ

יֵר  ּקִ ַלִים יִמּיַ י ֶהָחִסיד ָהָיה ְירּוׁשָ ים ַרּבִ ְרגַויְ  דוִ ּדָ  יֹוֵסף ַחּיִ ם, ְנּבֶ ּלָ ּכ* ירּוהוּ  ׁשֶ ְרגַויְ  'לְס יוֹ  ר'כְּ  ִהּכִ  ְנּבֶ
ל ר'ּתָ כְ 'ּמ* ַה  כּוַנת ׁשֶ ָרֵאל יתבֵּ  ׁשְ ְפָלג ֶחֶסד ִאיׁש . ִיׂשְ ַ�ל, 'לְס יוֹ  ר' ָהָיה מ* דֹול ָקהָד צְ  ּבַ ל ֱאמּוָנם ְוִאיׁש  ּגָ  ׁשֶ
ִדיָרה תוֹ חוּ ּקְ ִפ לְ . וֹ ּדֹור ֵלידוֹ גְּ  ים, מֹוִניִטין ָיְצאוּ  ַהּנְ ָכל ּמוֹ ִע  ִמְתַיֲ�ִצים ָהיוּ  ְוַרּבִ ים ַצַ�ד ּבְ ַחּיִ ר, ּבַ ֲאׁשֶ  ּכַ
אֹוִנּיוֹ  יוָת צוֹ ֲ�  ָהיָ  תַהּגְ וֹות ָהיוּ  ּפֹוֶנה ְלָכל קלֵּ ַח ְמ  הׁשֶ ְלדּותוֹ . ָזָהב ׁשָ ָבר  ִמּיַ טּכְ ּלֵ ד תוֹ חוּ ּקְ ִפ בְּ  ִהְתּבַ , ָלהוֹ ַהּגְ
בֶ  יֹותוֹ ְה ּובִ  ׁש  ןּכְ ֵחן ָאִביו חוֹ ָק לְ  ׁשֵ ְצַפת ז"ָהִריְדבַּ  ֵאֶצל ְלִהּבָ ֱה  ּבִ ּנֶ ֶאְמַצע. תוֹ ינוּ נִ ׁשְ וּ  תוֹ יפוּ ִר ֲח ֵמ  ָנהׁשֶ  ּבְ

ְבָחן ר, ַהּמִ ֲאׁשֶ ׁש , ַאַחת ָלהֵא ׁשְ  ַ�ל ָ�ָנה לֹא ּכַ ּקֵ ְבָחן ֶאת ְלַהְפִסיק ז"ָהִריְדבַּ  ּבִ ֶלד ַהּמִ ו: "לוֹ  ָאַמר ְוַהּיֶ  ַ�ְכׁשָ
ַאל ֲאִני ֵאיֶזה. ָלהֵא ׁשְ  ָהַרב ֶאת ֶאׁשְ הּתְ בַּ  ָמקֹום ּבְ ר־ִאי ִפּלָ יךְ לְ  ֶאְפׁשָ ִלי ַהְמׁשִ "? ְמַ�ט בׁשֹ ְח ּולַ  רצֹ ֲ� לַ  ּבְ

ָהַרבכְ וּ  ׁש  ׁשֶ ּקֵ ּנוּ  ּבִ ירבְּ : "ָאַמר תוֹ יָד ִח  ׁש ֵר ְלָפ  ִמּמֶ ל ׁשִ ְרֲח ־ַ�ל, יֹום ׁשֶ ה ךָ ּכָ   "...ַהּיֹום יֹום ֵאיֶזה ְמַהְרֵהר ַאּתָ

ְתקּוַפת ט ּבִ ְנּדָ ִריִטי ַהּמַ ַלט ַהּבְ ָ ׁשּ ֶאֶרץ ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ר, ִיׂשְ ֲאׁשֶ ל ּכַ ְמׁשָ יד ַהּמִ בֵ ּתוֹ  ַ�ל וֹ לּ �*  ֶאת ִהְכּבִ  יׁשְ
ַלִים רּוִכים יוָת נוֹ רוֹ ׁשְ כִ בְ וּ  יוָח ֶא  ְלטֹוַבת 'לְס יוֹ  ר' ץלַ ְח נֶ , ְירּוׁשָ ִדיָרה תוֹ חוּ ּקְ ּפִ  ִעם ַיַחד ַהּבְ  עֹוֵמד היָ ָה , ַהּנְ

יעוֹ  ֶאְביֹון יִמיןלִ  ֹוְפֵטי ּומֹוׁשִ ים ִסּפּוִרים. ְפׁשוֹ נַ  ִמׁשּ ּפָ ְפָלִאים ּומ*  ַרּבִ   יוָת אוֹ צַָ ְמ ַה  ַ�לַ�ד ַהּיֹום  ִריםְמס*
מוֹ  ּכָ ל יםלִ ּתָ פ* ְמ ַה  יויָס ִס כְ ַת וְ ת ַהְמח* םִע , 'לְס יוֹ  ר' ׁשֶ יל ִהְצִליַח  ּמָ ֵני יםבִּ ַר  סֹוֲחִרים ְלַהּצִ ַלִים ִמּבְ  ְירּוׁשָ

ְתבְּ  ּנִ יֵדי עוּ ׁשֶ ל ּבִ ְמׁשָ ִריִטי ַהּמִ ֹוְפִטים .ַהּבְ ְמֶחה ןכֵּ ׁשֶ , אֹוִנים ְסֵריַח  וֹ ֶנְגדּ  ָ�ְמדוּ  ַהׁשּ מֹוהוּ  יןֵמֵא  ָהָיה מ*  ּכָ
יםבַּ  ּקִ ל היָ ָה וְ , יםיִּ ִר טוֹ ּדָ נְ ּמַ ַה  ח* ל ְמַנּצֵ ְרָצה ּכָ נֹוָסף. יוָח ֶא  ְלטֹוַבת ֹחקבַּ  ּפִ ָלל ְלַמַ�ן ָהַרּבֹות ֹוָתיולּ ִלְפ�*  ּבְ  ַהּכְ

ָרט ַ�לר' יֹוְס'ל  היָ ָה , ְוַהּפְ ְפָלג ְצָדָקה ּבַ קִח ׁשֶ  מ* יו ּלֵ ַחּיָ ֶסף יֵמ כוּ ְס  ּבְ  ְמֹקָרב יֹותוֹ ְה בִּ . ִלְצָדָקה ֲ�צּוִמים ּכֶ
ַלִים ֵלידוֹ גְ לִ  קוּ  ְירּוׁשָ ְקִביעּות ָלֶהם ַמֲ�ִביר היָ ָה , ַרְגֵליֶהם רַפ ֲ� בַּ  ִמְתַאּבֵ דֹוִלים ְסכּוִמים ּבִ ֵדי ּגְ  ָקםלְּ ְלַח  ּכְ

ן היָ ָה , םֶה ֵמ  ֶאָחד. ִלְצָדָקה ּיָ רּוׁשַ  ַהּדַ יְלִמי ַהּנֹוָדע ַהּיְ ָרֵאל ַרּבִ ית ֵמַחְבֵרי, ןַמ זְ יְ ַר  קִיְצָח  ִיׂשְ ין ּבֵ ל ַהּדִ  ׁשֶ
ַלִים ַהֲחֵרִדית ָהֵ�ָדה ירּוׁשָ , ְקחוֹ לִ  ְוׁשֹוְמֵ�י יויצָ ִר ֲ� ּמַ ִמ  ָהָיה 'לְס יוֹ  ר'ׁשֶ , יםַהֲחִסיִד  ְקִהּלֹות ד"ְוַרֲאבַ  ּבִ

עּור יֵפ ּתְ ּתַ ׁשְ ּמִ ִמ וּ  ִ בּוַ�  ַהׁשּ ּלוֹ  ַהּקָ ֵבית ׁשֶ ה ֵאַרע ְוֶאְצלוֹ , ְיֵרִאים לַה ְק  תֶס נֶ כְּ ַה  ּבְ ֲ�ׂשֶ ן ַהּמַ ְלַהּלָ   . ּדִ

יֹום ר, ֶאָחד ַקִיץ ּבְ ֲאׁשֶ ֶמׁש  ּכַ ֶ ָתה ַהׁשּ ּה �*  אלֹ ְמ בִּ  ִהּכְ י ַ�ל ּזָ ִרּיֹות ָראׁשֵ  ָרִכיםּדְ בַּ  'לְס יוֹ  ר' ְלֵטלִהּטַ , ַהּבְ
ר, ִמְסָחרוֹ  ְלצֶֹרךְ  ֲאׁשֶ ָניו ּכַ הּמֶ ּוִמ  ְטֶבְרָיהלִ  דֹותָ� מוּ  ּפָ ֶרךְ . ֵחיָפה ִעירלָ  ּנָ אֹוָתם ַהּדֶ ָכה ָיִמים ּבְ עֹות ִנְמׁשְ  ׁשָ

ּכֹות ָנֵאי, ֲאר* ְחּבּוָרה ּתְ ִרים ָהיוּ  לֹא ַהּתַ ּפָ מוֹ  ְמׁש* ְזַמנֵּ  ּכְ ר, נוּ ּבִ יַ�  ְוַכֲאׁשֶ  היָ ָה , ְטֶבְרָיה ִעירָה  לֶא  'לְס יוֹ  ר' ִהּגִ
ׁש . ִמּגּופוֹ  ְטפוּ נָ  ֵזָ�ה ּוַפְלֵגי ּומּוָתׁש  ָ�ֵיף ּקֵ יךְ  ֶטֶרם ְמַ�ט ְלִהְתַרֲ�ֵנן 'לְס יוֹ  ר' ּבִ ַדְרּכוֹ  ַיְמׁשִ ָנה ְוָלֵכן, ּבְ  ֶאל ּפָ

ֶרת ּנֶ ּה , ַהּכִ ל ַיּמָ בַ , ְטֶבְרָיה ׁשֶ ֵמיֶמ  לּבֹ ְט לִ  ְקׁשוֹ ּבְ ה. ַהּיֹום םֵמחֹ  ִקְמָ�ה ׁש ֵפ נָּ ִה לְ וּ  ִניםַהּצֹונְ  ָה יּבְ . רבֶ ׁשֶ וָ  ׁשֹד ְוִהּנֵ
 �ֵ ֲאַגם תוֹ ילָ בִ ְט  תּבְ ָ לַ . ָקׁשֹות לוֹ  ְלָהִציק ְוֵהֵחּלוּ  ָאְזנוֹ  יּקֵ ַמ ֲ� ַמ  לֶא  ִיםַמ  ָחְדרוּ , ּבָ ה ְואׁשּ  ְלהֹוִציא 'לְס יוֹ  ר' ִנּסָ
ִים ֶאת ֵאבַה  ָהַלךְ  ְלֶרַגע ּוֵמֶרַגע באֹ כְ לִ  ֵהֵחל רֹאׁשוֹ , ֵמָאְזנוֹ  ַהּמַ  ָצְללוּ  ָניוָאזְ , אׂשוֹ נְ  ְללֹא ָהיוּ  יוָר וּ ּס יִ . ְוָגַבר ּכְ
ִאם ֵהִבין 'לְס יוֹ  ר'וְ , דוּ בְ ְוכָ  ַלת ְיַמֵהר לֹא ׁשֶ ד ָחִליָלה הּוא ָ�לּול, הֹוֵלם ְרפּוִאי ִטּפּול ְלַקּבָ  ֶאת ְלַאּבֵ
ּה  ֹאֶזןבָּ  תוֹ יָ� ִמ ׁשְ  ִים ָחְדרוּ  ּבָ ַדְעּתוֹ  'לְס יוֹ  ר' ָהַפךְ . ַהּמַ יַ� , תוֹ ָק צוּ ְמ בִּ  ִיְפֶנה ְלָאן ּבְ י ָנהְסָק ּמַ לַ  ְוִהּגִ  ֵאין ּכִ

ר ָמנֹוס ַלִים ׁשּובלָ  ֵמֲאׁשֶ חּוי ְללֹא ְוִלְפנֹות ִלירּוׁשָ ל ַהּנֹוָדע ָהרֹוֵפא, ךְ לַ וֹ ו הש%ֶ מֹ  ר' ַהּדֹוְקטֹור ֶאל ּדִ  ׁשֶ
ַלִים ךְ  ְירּוׁשָ ֶמׁשֶ נֹות ּבְ ָנה, ִהּסּוס ְללֹא. ּדֹור ׁשְ ְמִהירּות 'לְס יוֹ  ר' ּפָ ִביׁש  ֶאל ּבִ י ַהּכְ ל ָהָראׁשִ  ָ�ַצר, ֶבְרָיהְט  ׁשֶ

ָנה ָהִראׁשֹוָנה ַהּמֹוִנית תֶא  ּמְ ִהְזּדַ ׁש , ְלָפָניו ׁשֶ ית לֶא  ְלַקְחּתוֹ  ָהגֵמַהנַּ  ּוִבּקֵ  קֶד צֶ  ֵריֲ� ׁשַ  ַהּנֹוָדע ָהְרפּוָאה ּבֵ
ְרחֹוב ּבִ ַלִים ָיפוֹ  ׁשֶ ירּוׁשָ יט ָהגַהנַּ . ּבִ ן, ַמֲאִמין אלֹ כְּ  ּבוֹ  ִהּבִ ּכֵ ְזַמן לֹא ֵמעֹוָלם ׁשֶ ֶחֶדת ִסיָ�הִלנְ  ה*  ַ�ד ְמי*
ַלִים ר לוֹ  ִהְבִטיַח  ְוַאף, ְלַדְרּכוֹ  ָלֵצאת ּבוֹ  ֵהִאיץ 'לְס יוֹ  ר' אּוָלם, ְירּוׁשָ ׁשֶ בֹוּהַ  ּתֶ ֵדי בכֶ ֶר ָה  ֶאת יץִא יָ  ִאם ּגָ  ּכְ

יַ�  ה ְלַהּגִ ּמָ ּיֹוֵתר ּכַ ם ׁשֶ ְקּדָ ָ�ה הְוָיָפ , ָהרֹוֵפא ֶאל מ*   . ֹקֶדם ַאַחת ׁשָ

א ָ ִנׂשּ נְ  ַ�ל ּכְ ִרים ֵפיּכַ ָאה ְנׁשָ ַלִים ַהּמֹוִביָלה ֶרךְ ּדֶ בַּ  ַהּמֹוִנית ַהגנַ  ּדָ ׁשֶ , ִלירּוׁשָ ב 'לְס יוֹ  ר'ּכְ ל יֹוׁשֵ  ָהֵ�ת ּכָ
ֵאִבים ְוֶנֱאַנק ָאְזנוֹ  יםזִּ ַ�  ִמּכְ ה ּוְבִלּבוֹ , ּבְ ִפּלָ ל רֹוֵפאלָ  ּתְ ר־ּכָ ׂשָ ֵגם לֹא תוֹ יָ� ִמ ׁשְ וּ  תוֹ ָא פוּ ְר  ֶאת יׁש ִח יָּ ׁשֶ  ּבָ ּפָ . ּתִ

ר עֹותׁשָ  ן רְלַאַח  ִמְסּפָ ָבר, ִמּכֵ ית ֵריֲ� ׁשַ בְּ  'לְס יוֹ  ר' ָ�ַמד  ּכְ ל ְדרוֹ ַח  לֶא  דֹותָ� מוּ  ּוָפָניו ָהְרפּוָאה ּבֵ  ָהרֹוֵפא ׁשֶ
א, ךְ לַ וֹ ו ר"ד ַה  ֶאּלָ ּבְ יעוֹ ׁשֶ ל ךְ וֹ ָאר ּתֹור. ֵ�יָניו כוּ ׁשְ ָח  םְלׁשָ  ּגִ יִנים ׁשֶ ֵרךְ  ַמְמּתִ ּתָ ַתח ְלַיד ִהׂשְ ל ְדרוֹ ַח  ּפֶ  ׁשֶ

גּול ָהרֹוֵפא ל םָא ְפ רוֹ , ַהּדָ ֵני ׁשֶ ַלִים ּבְ י ֵהִבין 'לְס יוֹ  ר'וְ , ְירּוׁשָ ָנהַהְמ  ּכִ ה ּתָ ּכָ ָהרֹוֵפא ַ�ד לוֹ  ְנכֹוָנה ֲאר*  ׁשֶ
ה ּנֶ ְתָקה 'לְס יוֹ  ר' ָנַטל. ֵאָליו ִיְתּפַ ין ּתֹורוֹ  ֶאת ַהּקֹוַבַ�ת ּפִ יִנים ּבֵ ְמּתִ יְנַתִים ְוָיָצא, ַהּמַ ל ּה בָ חוֹ ְר לִ  ּבֵ  ִעיר ׁשֶ

ֵדי ָידוֹ  ַיֲ�ֶלה אּוַלי, ְצָ�ָדיו ֶאת לְלַכְלכֵּ  ּכְ ל ּבְ ַמן ֶאת ְלַנּצֵ ָקר ַהּזְ ּלֹא ַהּיָ  ָיָצא ַאךְ . שׂ ַ� ַמ  ְללֹא ָ�ָליו ַיֲ�בֹר ׁשֶ
 ַ ית ֵריֲ� ִמׁשּ ה, ָהְרפּוָאה ּבֵ י ֶאת ּפֹוֵגׁש  הּוא ְוִהּנֵ ָרֵאל ַרּבִ ָהָיה, ןַמ זְ יְ ַר  קִיְצָח  ִיׂשְ אֹוָתּה  סּוקָ�  ׁשֶ ָ�ה ּבְ ִעְניָ  ׁשָ  ןּבְ

ל ָחׁשּוב ַדְרּכוֹ  ְוָהָיה ְצָדָקה ׁשֶ ה ךְ כָּ ם ׁשֵ לְ  ְלַהְתִרים ּבְ ּמָ ָנה. םָ� ־ְנִדיֵבי ּכַ ר ֵאָליו 'לְס יוֹ  ר' ּפָ ַצַ�ר לוֹ  ְוִסּפֵ  ַ�ל ּבְ
יׁש  ִמְקֶרה ֵאַרע ַהּבִ ְטֶבְרָיה לוֹ  ׁשֶ ר ּבִ ֲאׁשֶ ִים ּכַ ֵרךְ  ךְ וֹ ָהָאר ֹורַהּת  ְוַ�ל, ְלָאְזנוֹ  ָחְדרוּ  ַהּמַ ּתָ ׂשְ ּמִ . ָהרֹוֵפא ֵאֶצל ׁשֶ

ה ֲאִני ָזקּוק" י לוֹ  ָאַמר", ְצָדָקה יכֵ ְר צָ לְ  דבָּ כְ נִ  ִלְסכּום ַ�ּתָ ָרֵאל ַרּבִ ַח  'לְס יוֹ  ר'וְ , קִיְצָח  ִיׂשְ ּקֵ ד זֱאַח נֶ  ַהּפִ  ִמּיָ
ְדָבָר  ה ְסכּום ְלֵאיֶזה. "יוּבִ לֹ : "הְוַנֲ�נָ , ַאלׁשָ "? ָזקּוק ַאּתָ  'לְס יוֹ  ר' אּוָלם, דבָּ כְ נִ  ְסכּום ֶזה היָ ָה  ."ִלירֹות ש%ְלׁשָ

סֹוֵחר. סּסֵ ִה  לֹא ְזִריזּות ךְ ַר ָ�  חלָּ מ* ְמ  ּכְ ּוב ֶאת ּבִ י ַהִחׁשּ ּקּור ּכִ ת ִעם ַיַחד ָהרֹוֵפא לצֶ ֵא  ַהּבִ רּופֹות ְרִכיׁשַ  ַהּתְ
אי ּדַ ּוַ לֹש% רֵת וֹ י לוֹ  ַיֲ�ֶלה, ש%כֹּ ְר לִ  ֵיָאֵלץ ׁשֶ ָ ַלף ֲאָתר־ְוַ�ל, תִלירוֹ  ִמׁשּ כּום ֶאת יסוֹ כִּ ִמ  ׁשָ ל ְלָיָדיו רוֹ ָס ּוְמ  ַהּסְ  ׁשֶ

י ָרֵאל ַרּבִ ָניו. קִיְצָח  ִיׂשְ ל ּפָ כּום הְלַמְרֵא  אֹורוּ  ד"ָהַרֲאבָ  ׁשֶ דֹול ַהּסְ ל ַהּגָ ּבֵ ּקִ ַבת ׁשֶ ֵרךְ  ְוהּוא, ַאַחת־ּבְ  ר' ֶאת ּבֵ
ִבְרכַּ  'לְס יוֹ  ִלי הָמ לֵ ׁשְ  ְרפּוָאה תּבְ יִּ  ִמּבְ קׁשֶ ּקֵ ָ�ה ָ�ְבָרה לֹא. ָוָדם רׂשָ בָּ  רֹוֵפאלְ  ְזּדַ ה ׁשָ ּכָ ר, ֲאר*  'לְס יוֹ  ר' ְוַכֲאׁשֶ

ֵביתוֹ  ְמַ�ט ָלנּוַח  הָ�לָ  ָלאֹות ּבְ י ְלֶפַתע ָחׁש , ַהּיֹום ִמּתְ ָחה ָאְזנוֹ  ּכִ ִים ְוָכל ֵמֵאֶליָה  ִנְפּתְ ָחְדרוּ  ַהּמַ , ֵאֶליָה  ׁשֶ
ַבת ָיְצאוּ  ְס  ּוְכֵאָביו ַאַחת־ּבְ ן קוּ ּפָ ֹכַח  ָנּה ְק ְלִת  ָחְזָרה תוֹ יָ� ִמ ׁשְ ְוַאף , ֶרַגע־ּבִ   �                 . ָקהָד ַהצְּ  ּבְ

  
  

דֹוׁש  יָהַרב ַהּקָ ְרׁשֹון ְבָרָהםַא  ַרּבִ   ל"ַזּצַ  בטוֹ יִמּקִ  ּגֵ
ֲאָדר ַהִהּלּוָלא ְליֹום  א' תקכ"א־כ"ה ּבַ

  

לֹוְיז ּוִמּלֹוְמֵדי דרוֹ בְּ  ַחְכֵמי ֵלידוֹ ִמגְּ  ְרָסם ַהּקְ  ַהְמפ*
ּה  ּבָ דֹורוֹ  ַהּתֹוָרה ֵלידוֹ גְּ  ֲחֵבָריו ְיֵדי־ַ�ל ץָר ֲ� ְונַ , ׁשֶ . ּבְ

יהּוָדה ַהּנֹוָדע ַתב ּבִ ְפ " ָ�ָליו ּכָ ְפָלג ָלאמ* ּתֹוָרה ּומ*  ּבַ
י", תּוַבֲחִסידוּ  יץיְ ַא  ְיהֹוָנָתן ְוַרּבִ ׁשִ ַתב ּבְ  ָ�ָליו ּכָ

הּוא ל ׁשֶ ּבָ ָאה ֲאחֹותוֹ . יֱאלִֹק  ְמק* ְ ם־ַ�לבַּ ַל  ִנׂשּ  טֹוב־ׁשֵ
ּלּותוֹ  ְלַאַחר יויצָ ִר ֲ� ַמ  ֵלידוֹ ִמגְּ  ְוָהָיה ד, ִהְתּגַ  ְוִלּמֵ
י ֶאת ּתֹוָרה ם־ַ�לבַּ ַה ן בֶּ  ְצִבי ַרּבִ  רְלַאַח . טֹוב־ׁשֵ

ה ם ַמֲ�ׂשֶ ּיָ ֵאַרע ְמס* ר, דרוֹ בְּ  ִעירבָּ  ׁשֶ ֲאׁשֶ א ּכַ  ֶאת ִקּנֵ
יהּוָדה ּנֹוָדע"ַה  ִעם ַיַחד ְוִהְתִריַ�  ה' תַא ִקנְ  " ּבִ
ִאיר"ְוַה  ה ַ�ל" ְנִתיִבים ּמֵ ֲ�ׂשָ  רמוּ ָח  ַמֲ�ׂשֶ ּנַ  הׁשֶ

ִעיר ֵמָאה ֶנֶ�ְנׁשוּ , ּבָ לּום אוֹ  תְלקוֹ ַמ  ּבְ ׁשְ ל ּתַ  ֵמָאה ׁשֶ
ים ּמִ יהּוָדה ַהּנֹוָדע. ֲאד* ם ּבִ ּלֵ ָנס ֶאת ׁשִ ִאיר, ַהּקְ  ַהּמֵ
י ָקהלָ  ְנִתיִבים ְרׁשֹון ְוַרּבִ  ֶאל אוֹ בוֹ בְּ . ִנְמַלט ּגֵ
ַ�ל ם־ַהּבַ י, לוֹ  ָאַמר טֹוב־ׁשֵ ָ בַּ  ּכִ ד*  ִנְפְסָקה ַמִיםׁשּ  הּלָ ּגְ

יהּוָדה ַהּנֹוָדע, םּתָ ׁשְ לָ ׁשְ לִ  ה ּבִ ּה לְ  ִיְתַ�ּלֶ ל ַרּבָ , ַרגּפְ  ׁשֶ
ִאיר יאנְ  ִיְהֶיההּוא וְ , אָה ָר ְט ְס אוֹ ְל  ְנִתיִבים ַהּמֵ  ֶאֶרץ ׂשִ
ַנת, ְוָאְמָנם. ַהּקֶֹדׁש  ׁשְ  ְלֶאֶרץ ָ�ָלה ,ְלֵ�ֶרךְ  ז"תק ּבִ
ִראׁשֹון ַהּקֶֹדׁש  ב, יםיִּ יִד ִס ֲח ַה  ָהעֹוִלים ּכְ ֵ  ְוִהְתַיׁשּ

ַלִים ירּוׁשָ ּה , ּבִ ה ָהְיָתה ּבָ ה ְקִהּלָ ל ְקַטּנָ  יֹוְצֵאי ׁשֶ
ַנז ּכְ ַדְרּכוֹ . ַאׁשְ  ַח ְוִהְתָאֵר , לוּ בּ נְ ַט יְס ִא  ִעירבָּ  ָההׁשָ  ּבְ

ר, ֶאָחד םָחכָ  ֵאֶצל ּדָ ָסמּוךְ  ׁשֶ . ֵליֲ� ַמ  ָלאּדְ  יׁשֵ נְ יִא ְל  ּבְ
ַמּה  ּתָ ׁשֶ ָפָניו ּכְ ֵכָניו ַ�ל ּבְ יֶהָחָכם  לוֹ  ָאַמר, ׁשְ  ּכִ
ק לֹא ֵמעֹוָלם א ִהְתַ�ּסֵ ִתּקּון ֶאּלָ י בִּ ַר וְ  ,ְצמוֹ ַ�  יִנְגֵ�  ּבְ

ָבָריו ֶאת ִהְפִליאן וֹ ׁש ְר גֵּ  יַבת ָלַמד. ּדְ יׁשִ ִלים ּבִ ּבָ  ַהְמק*
ָראׁשּות לֵא ־יתבֵּ  ַ  ּבְ דֹוׁש  ׁש "ָהַרׁשּ  הְוַנֲ�ׂשָ , ַהּקָ
ל םנָ ּתָ ח* ְמ  ִנים ֵלידוֹ גְּ  ׁשֶ ים ָהַרּבָ ָפַרּדִ ֶאֶרץ ַהּסְ  ּבְ

רוּ . ַהּקֶֹדׁש  ּמְ ּתַ ִביםִמכְ  ִהׁשְ לּ  יםבִּ ַר  ּתָ  ְלִגיסוֹ ֹו ׁשֶ
ַ�ל ם־ַהּבַ בִמכְ  ְוֵכן, טֹוב־ׁשֵ ְרָסם וֹ ּתָ לּ  ַהְמפ* , ֵאָליו וֹ ׁשֶ

רלֹו  רּפֵ ַס ְמ הּוא  ּבוֹ  ּקֵ ּבִ ֵהיָכלוֹ  ׁשֶ ל ּבְ יַח  ׁשֶ   . ָמׁשִ

  
חור משבט ־אורי בן־בצלאל שבנה את המשכן, היה בן

יהודה, ואמרו חז"ל שהיה בן י"ג בשעה שעשה את 
זאת מהפסוק "איש איש ממלאכתו המשכן ולמדו 

איש נקרא בן י"ג שנה, וכן נלמד דבר המה עושים" ו־אשר
זה מהנאמר בספֵרי שלמדו מכאן ששלוחו של אדם 

ש שמצאו לזה כמותו, ואין שליח נעשה פחות מבן י"ג, וי
חור שהם בגימטריה י"ג. ־בן אורי־בןרמז בראשי התיבות 

אך בספר מעשה טוביה מזכיר בשם המדרש שבצלאל 
אביו ־אביהיה רק בן ח' שנים כשעשה את המשכן. חור 

חות משה ואהרן, ובעלה של בצלאל, היה בנה של מרים א
חצרון ־פונה. חז"ל אמרו, שהוא גם כלב בןי־היה כלב בן

המובא בדברי הימים א', ונקרא יפונה מפני שפנה מעצת 
ש"על דרך הפשט, כלב  המרגלים, והאבן עזרא כתב

בראיות גמורות". אשתו  חצרון־בןיפונה איננו כלב ־בן
של כלב היתה עזובה, שממנה נולדו לו שתי  הראשונה

אשה ויריעות, ושלושה בנים ישר, שובב ־בנות עזובה
וארדון. לאחר מותה, נשא את אפרת שהיא מרים אחות 
משה ואהרן, וממנה נולד בנה חור, וחז"ל אמרו שעזובה 

ה ִּבתיה ו השלישית של כלב היתהיא מרים. אשת
. מרים היתה עדן בעודה בחייה־פרעה, שעלתה לגן־תב

בת נ"ה בשעה שנישאה לכלב, והוא היה אז בן ז' שנים 
בלבד, שכן כלב היה בן ארבעים כשיצא עם המרגלים 
ומרים היתה אז כבר בת פ"ח, שהרי היתה גדולה ממשה 
בו' שנים, והפלא הוא שהמתינה מרים מלהינשא עד גיל 
נ"ה, ואז נישאה לכלב שהיה רק בן ז', ומזה מובן שמה 

. כלב היה רק בן ח' כשנולד בנו חור, וחור נהרג 'עזובה'
בשעת מעשה העגל כמובא בדברי חז"ל, מפני שלא רצה 
לעשות את העגל, והיה אז בן ל"א שנה. בנו אורי היה גם 
הוא בן ז' בערך כשנולד בנו בצלאל, כי בדורות הראשונים 
היו יולדים בילדותם כפי שאמרו חז"ל, יוצא אפוא שלכלב 

עים בזמן המרגלים, כבר היה אז נכד בגיל שהיה בן ארב
בי' בניסן נפטרה הנביאה בנו. מרים ־י"ד, הוא בצלאל בן

  בהיותה בת קכ"ח שנה.  ,לפני כניסת ישראל לארץ ישראל
  

ַ�ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

רּוַמת    ה'ּכֹל ְנִדיב ִלּבֹו ְיִביֶאָה ֵאת ּתְ

ה ֲ�ָיָרה יגּוָרא ָהְיָתה ְקַטּנָ ָבה, ַסּדִ ל ּה ָר וָ ְר ַפ כְּ  ְוֶנְחׁשְ חֹוז ִעיר ׁשֶ אּוְקרָ  תַהּנֹוַדַ�  יץבִ נוֹ ְר ׁשֶ ְט  ַהּמָ ּבְ , ִאיָנהׁשֶ
ְרֶסֶמת אּוָלם ְזכּות ָהְיָתה ְמפ* יֵקי ּבִ בוּ  רּוִז'ין יתבֵּ  ַצּדִ ׁשְ ּיָ ּה  ׁשֶ אַקּדִ  אבָ ֵמַהּסָ  ֵחלָה , ּבָ י יׁשָ ָרֵאל ַרּבִ , ֵמרּוִז'ין ִיׂשְ

ב ֵ ִהְתַיׁשּ ּה  ׁשֶ ִריָחתוֹ  רְלַאַח  ּבָ ּה  ֵמרּוְסָיה ּבְ אר ֵדייִמ  ָקׁשֹות לבַ ָס  ּבָ ֵקן ר"ָהַאְדמוֹ  נוֹ בְ וּ , ירּוִס ָה  ַהּצַ י ַהּזָ  ַרּבִ
ָהָיה, ַיֲ�ֹקב ַאְבָרָהם יֵקי ֵלידוֹ ִמגְּ  ׁשֶ ל ְנִהיָגםּוַמ , רוֹ ּדוֹ  ַצּדִ ֵני ֲאָלִפים רֹותׂשְ ַ�  ׁשֶ ָרֵאל ִמּבְ ָזּה . ִיׂשְ ֶמְרּכָ ל ּבְ  ׁשֶ

ית ָ�ַמד, יגּוָראַסּדִ  ְבנָ  ְמֹפָאר ִמְדָרׁש  ּבֵ ּנִ ַאְרמֹון הׁשֶ  ָיְצאוּ  ְפיוֹ ּוְליָ , ֶהָחֵצר -  ף'הֹויְ  'ֶדער הנֶּ ְמכ*  ְוָהָיה ִכיםְמלָ  ּכְ
ית, הּוא ְלֶפֶלא. מֹוִניִטין ּבֵ ְזכּות ָקם, ָיַדִים בּוְרַח  ְמֹפָאר ּכֹה ִמְדָרׁש  ׁשֶ רּוָמתוֹ  ּבִ נּוָ�ה ּתְ ל ַהּצְ ד ׁשֶ  ָ�ִני ְמַלּמֵ

ֶהֱ�ִניק, ְוֶאְביֹון ְנָין ָקם יוָת בוֹ ְק ִע בְ וּ , ּבֹוֵדד לבָּ ר*  וֹ בּ ַר לְ  ׁשֶ ה, וֹ לּ ּתִ  ַ�ל ַהְמֹפָאר ַהּבִ ָהָיה ּוַמֲ�ׂשֶ ךְ  ׁשֶ  ר'. ָהָיה ּכָ
ד ִניׁש מוּ  ִמים ִאיׁש  היָ ָה , ַהְמַלּמֵ ְרֵנס, ֱאלִֹקים ִויֵרא ּתָ ִהְתּפַ י ׁשֶ ֹקש%ִ ַצת ּבְ ה ּתֹוָרה ֵמַהְרּבָ ַא  ְיָלִדים ְלַכּמָ  דַח ּבְ

ָפִרים ים ַהּכְ ַטּנִ יתוֹ  יֵא ִמבָּ . יגּוָראּדִ ַס לְ  מּוִכיםַהּסְ  ַהּקְ ל ּבֵ ֵקן ר"ָהַאְדמוֹ  ׁשֶ ּדִ  ַהּזָ , ִניׁש מוּ  ר' ָהָיה יגּוָראִמּסַ
דֹוָלה ַאֲהָבתוֹ  ּוְברֹב ֵח  נֹוֵסַ�  ָהָיה וֹ בּ ַר לְ  ַהּגְ ָניו ֶאת רְלׁשַ ָכל ּפָ ְבֵרי ֶאת ּמוֹ ִע  לֵט וֹ ְונ ְמצֹא־ֵ�ת ּבְ  ּתֹוָרתוֹ  ּדִ

ֵציָדה יָון. ֶרךְ ּדֶ לַ  ּכְ חּוָקה ָהְיָתה תוֹ ָס נָ ְר ּפַ ׁשֶ  ִמּכֵ י, ּדְ ֶ�ְזַרת ָפהָהֲ�נֵ  וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ֶאת לְלַכְלכֵּ  ִהְצִליַח  ּוְבֹקש%ִ  ּבְ
ָכרוֹ  עּום ׂשְ ָידוֹ  ָ�ָלה לֹא, ַהּזָ ֵמי וֹ בּ ַר לְ  ְלַהֲ�ִניק ּבְ ְדיֹון ּדְ יַ  ּפִ א, ְנִדיָבה דּבְ רּוָטה דיָ ־ַ�ל ץֹקבֵ  ָהָיה ֶאּלָ  ּפְ

ַ�  ְוֶאת, ְפרּוָטהלִ  ָ�ָלה טַהּמְ ָידוֹ  ׁשֶ ִמְנָחה הלֶ ַמֲ�  ָהָיה ֶלֱאֹסף ּבְ   . ּוְנָדָבה ֲהָבהַא  ִמּתֹוךְ  וֹ בּ ַר לְ  ּכְ

יָ�ה ָנה ִהּגִ ְבצַ  ַ�ד, ִניׁש מוּ  ר' ַ�ל ָקְפצוּ  רפֹ ְס ־ֵאין ְוהֹוָצאֹות, ַאַחת ׁשָ ּנִ ּנוּ  רׁשֶ  ֶאת ֲאִפּלוּ  ֹסךְ ַלְח  ִמּמֶ
כּום ָטן ַהּסְ ָהָיה ַהּקָ , בַר  ַצַ�ר ִניׁש מוּ  ר' ִהְצַטֵ�ר. וֹ בּ ַר  יתבֵּ  ֶאת ִלְפֹקד תוֹ לוֹ ֲ�  ֶטֶרם ָנהׁשָ  יִמּדֵ  חֹוֵסךְ  ׁשֶ
יָון ּלֹא ּוִמּכֵ ָיַדִים אָר יגוּ ּדִ ַס לְ  ָלבֹוא ִלּבוֹ ־ַ�ל ֶהֱ�ָלה ׁשֶ ץ, ֵריקֹות ּבְ ָ�ָלה ַ�ד ְלּתוֹ ְיכָ  ֵמַ�ל ִהְתַאּמֵ ָידוֹ  ׁשֶ  ּבְ
יג ִ ָהָיה, ֶאָחד לבָּ ר*  ַרק ְלַהׂשּ ַ� ַמְט  ָאז ׁשֶ ַ�ל ּבֵ ה ָהָיה ּבֹוׁש . טָ� מ*  ךְ ֶר ֵ�  ּבַ ִחּלָ ֵני ֶאת ְלַחּלֹות ּתְ ְנָחה וֹ בּ ַר  ּפְ ּמִ ׁשֶ  ּכְ

ה ּכֹה ּלָ ָידוֹ  ּדַ ְעּגּוָ�יו אּוָלם, ּבְ ֶרךְ  ָיָצא ְוהּוא, םיֶה ֵת דוֹ גְּ  ַ�ל ָ�לוּ  יםזִּ ָהַ�  ּגַ הּוא, ַלּדֶ ׁשֶ ת ּכְ  ַרְגָליו ֶאת ְמַכּתֵ
ֶרךְ  ּדֶ ה ּבַ ּכָ עֹות. יגּוָראַסּדִ  ָלהָהעוֹ  ָהֲאר* ּכֹות ׁשָ ל ֲאר* ָרָאה ַ�ד ,ִניׁש מוּ  ר' ַ�ל ָ�ְברוּ  ּוְתָלאֹות ְנדּוִדים ׁשֶ ָבר ׁשֶ  ּכְ

ּגֹוֶתיָה  ֶאת קחוֹ ֵמָר  ל ּגַ א ְוִלּבוֹ  ָהֲאהּוָבה ָהֲ�ָיָרה ׁשֶ יל ׁשֹותגְ ִר בְּ  ִהְתַמּלֵ ד. ָחהְמ ְוׂשִ  ּגִ ְנסוֹ  ִעם ִמּיָ  ֶאל ִהּכָ
ָנה ,ָהֲ�ָיָרה ִמְקֶוה ֵהרּטַ ְלִה  ּפָ ד, ָטֳהָרה ּבְ ן רְלַאַח  ּוִמּיָ יתוֹ  לֶא  ָ�ָלה ִמּכֵ ל ׁש ֶד קֹ  ָנאָוה ּבֵ יקצַּ ַה  ׁשֶ ׁש , ּדִ  ּוִבּקֵ

אי ׁשּותְר  ּבַ ֵנס ֵמַהּגַ ִניָמה ַהּקֶֹדׁש  ֶאל ְלִהּכָ ֵלב. ּפְ ין ִניׁש מוּ  ר' ָ�ַמד ּפֹוֵ�ם ּבְ יו ְלמֹוָצא ְוִהְמּתִ ל ּפִ אי ׁשֶ ּבַ , ַהּגַ
א ַה  ֶאּלָ הׁשֶ ל תוֹ וּ ׁש גְּ ַר ְת ִה  ֶאת ָחׁש  לֹא ּלָ ׁשּוט ֶהָחִסיד ׁשֶ ָפָניו ַהּפָ ּלְ ֶד  ַ�ל ָ�ַמד ְולֹא ׁשֶ ּסּוִפים לּגֹ ַה  ַהּכִ הׁשֶ  ּלָ
ָפָניו הוּ ָח ּדָ  ְוָלֵכן, ּבוֹ ַר לְ  ָחׁש  אן ֵאין ִאם. "ִמּלְ ל ןִעְניָ  ּכָ ּקּוַח  ׁשֶ אי ָאַמר" ֶנֶפׁש  ּפִ ּבַ  הִסבָּ  ֵאין, "ָיד־ְלַאַחרכִּ  ַהּגַ

ֵנס ּכָ ּתִ ֶאְמַצע ׁשֶ בּוַ�  ְימֹות ּבְ ָ ּלֹא ַהׁשּ י יֹום ַ�ד ֵאפֹוא ןּתֵ ַהְמ . ֶדרּסֵ כַּ  ׁשֶ ִ ׁשּ ר, ׁשִ ֲאׁשֶ  ָיבֹואוּ  נֹוָסִפים אֹוְרִחים ּכַ
י ֵאֶצל ֹותבּ ׁשְ לִ  ה ְוַגם, ָהַרּבִ ֵנס ּתּוַכל ַאּתָ ל ְלִהּכָ לֹום ְלַקּבֵ ָניו". ׁשָ ל ּפָ  בוֹ רוּ ֵס  עַמ ׁשֵ לְ  מוּ כְּ ְר כַּ ְת ִה  ִניׁש מוּ  ר' ׁשֶ

ל אי ׁשֶ ּבַ ן ֵהֵחל ְוהּוא, ַהּגַ ין לוֹ ָיכ ֵאיִני: "ַנְפׁשוֹ ־ַ�ל ְלִהְתַחּנֵ י יֹום ַ�ד ְלַהְמּתִ ִ ׁשּ ן, ׁשִ ּכֵ ד ׁשֶ ינֹוקֹות ְמַלּמֵ  ֲאִני ּתִ
י ׁשּובלָ  ֲאִני זְוֶנְחּפָ  ׁש . ְלַדְרּכִ ָכל ֲאִני ְמַבּקֵ ל ָלׁשֹון־ּבְ ה־ׁשֶ ׁשָ ּקָ ֵנס ּבַ ִזיו ֲחזֹותְולַ  ְלִהּכָ ָניו ּבְ ל ּפָ י ׁשֶ , ָהַרּבִ
ן־רּוְלַאַח  י ילִּ  ָאׁשּוָבה ִמּכֵ ֲחנּוָניו". ְלַדְרּכִ ל ּתַ אי הֹוִעילוּ  לֹא ִניׁש מוּ  ר' ׁשֶ ּבַ . ָמה־ִויִהי, ְלַהְכִניסוֹ  בֵסַר  ְוַהּגַ

ָרָאה ׁשֶ ל תוֹ נוּ ׁשָ ְק ַ�  ֶאת ִניׁש מוּ  ר' ּכְ אי ׁשֶ ּבַ י לוֹ  הֹוִדיַ� , ַהּגַ יךְ  אהוּ  ַאף ּכִ ּלוֹ  ַ�ל דמֹ ֲ� לַ  ַיְמׁשִ  ֶאת ַיֲ�זֹב ְולֹא ׁשֶ
קֹום א וֹ ׁש ּקָ ב* ּמְ ׁשֶ  ַ�ד ַהּמָ ה ָאַמר ִניׁש מוּ  ר'. ִיְתַמּלֵ ב, ְוָ�ׂשָ ֵ ְדֵרגֹות ַ�ל ִהְתַיׁשּ ְפֵני ַהּמַ ּלִ יתוֹ  ׁשֶ ל ּבֵ י ׁשֶ , ָהַרּבִ

ם ָזז ְולֹא ָ יָמה אלֹ ְמ כִּ  ִמׁשּ ָ�ְברוּ . ַהּנִ ׁשֶ ךְ  ָ�ָליו ּכְ ע ּכָ ּכֹות ֹותׁשָ ָבר ֲאר* י נֹוַדע ְוַהּדָ ֵ�ל, ָלַרּבִ  ְמֹאד ִהְתּפַ
ל תוֹ קוּ בֵ ּדְ ִמ  ד ׁשֶ ֵלב. ֵאָליו ְכִניסוֹ ְלַה  ְוהֹוָרה ַהְמַלּמֵ ִמים ִניׁש מוּ  ר' ָ�ַמד ּדֹוְמעֹות ּוְבֵ�יַנִים ּפֹוֵ�ם ּבְ ְפֵני ַהּתָ  ּבִ

י יׁש  רֹוֶ�ֶדת ּוְבָיד, ָהַרּבִ ְתָקתוֹ  ֶאת ִהּגִ הּוא, ַהּבֹוֵדד לבָּ ָהר*  ִעם ּפִ ׁשֶ קֹול לֹוַמר מֹוִסיף ּכְ בָּ  ּבְ י: "רִנׁשְ ךְ , ַרּבִ ֶמׁשֶ  ּבְ
ָנה י ָמהלֵ ׁשְ  ׁשָ ְדּתִ ינֹוקֹות ִלּמַ ל ּתִ ית־ׁשֶ ן־ּבֵ י, ַרּבָ   ". ֶאָחד לבָּ ר*  ַרק ֹסךְ ַלְח  ְוִהְצַלְחּתִ

ֲ�מּות ִהְתּפַ ׁשּותּובְ  ּבְ ֵקן ר"ָהַאְדמוֹ  ָנַטל, ִהְתַרּגְ ָידוֹ  ַהּבֹוֵדד לבָּ ָהר*  ֶאת ַהּזָ יט, ּבְ ה ְוִהּבִ ִחּבָ ָחִסיד ּבְ ָ�ַמד ּבֶ  ׁשֶ
הּוא, ְלָפָניו ׁשֶ הֹור ִלּבוֹ  ֶאת ָחׁש  ּכְ דֹוָלה ַאֲהָבתוֹ  ְוֶאת ַהּטָ יו ַהּגְ ַלּפָ ךְ . ּכְ ֶמׁשֶ ר ְזַמן ּבְ י ֶהֱחִזיק, ִנּכָ  ֶאת ָהַרּבִ

לָהר*  ָידוֹ  ַהּבֹוֵדד ּבָ הּוא ּבְ ׁשֶ ן רּוְלַאַח , ֲ�צּומֹות ְוֵ�יָניו יוּפָ ַ� ְר ׂשַ בְּ  קּוַ� ׁשָ  ּכְ ע: "ִניׁש מוּ  ר'לְ  ָאַמר ִמּכֵ , ְלךָ  ּדַ
ר זוֹ  ךָ ְת ינָ ִת נְּ ׁשֶ  ָנה ֲאׁשֶ ִנְדַבת ִנּתְ ֶלת ְמֹאד ֲחׁשּוָבה, ֵלב ּבְ ּבֶ בָּ ַה  ִלְפֵני ּוְמק* יב. ה"ּקָ ַ�  ֶאת ךָ לְ  ֲאִני ֵמׁשִ ְטּבֵ  ַהּמַ

ֶזה ּטֹוב ּבוֹ  הׂשֵ ֲ� וַ  ַהּלָ ֵ�ינֶ  ּכַ ְבָטח ,יךָ ּבְ ה ּומ* י ַאּתָ א ּוְלָכל ְלךָ  ָיִביא הּוא ּכִ ַפע אֹותוֹ  ַהּנֹוׂשֵ ָרָכה ׁשֶ ". ְוַהְצָלָחה ּבְ
ָצא ּיָ ׁשֶ י ֵמֲחַדר ִניׁש מוּ  ר' ּכְ ָטהִהְתּפַ , ָהַרּבִ ְ מּוָ�ה ַמֵהר־ִחיׁש  ׁשּ ְ י, ַהׁשּ ָידוֹ  ּכִ ל ּבְ ד ׁשֶ ַ� ֶהָ�ִני  ַהְמַלּמֵ  ַמְטּבֵ

ל, ֵ�ֶרךְ ־רַק יְ  ּכָ ֲח  ׁשֶ ְבָטח אֹותוֹ  ִזיקַהּמַ ַפע מ* ׁשֶ ְרָנָסה ּבְ ְקׁשוּ  יםיִד גִ נְּ ַה  ֵלידוֹ גְּ  אֹותוֹ  סֹוְבבוּ  ְמֵהָרה־ְוַ�ד, ּפַ ּבִ  ׁשֶ
ּנוּ  ש%ִלְרכֹּ  ַ�  ֶאת ִמּמֶ ְטּבֵ ָחס ַהּמַ יִרים ֵהֵחּלוּ . ַהְמי* ר רצָ ָק  ְזַמן ְותֹוךְ , ֶזהבָּ  ֶזה ְלִהְתָחרֹות ָהֲ�ׁשִ ַ�  ִנְמּכַ ְטּבֵ  ַהּמַ

ְסכּום ל ָ�צּום ּבִ ֶרת ׁשֶ לר*  ֲאָלִפים ֲ�ׂשֶ ֶסף־ּבַ יַצד, רָקצָ  ְזַמן ּתֹוךְ  ֵאפֹוא ִלְראֹות ָזָכה ִניׁש מוּ  ר'. ּכֶ  ּכֵ
ת ׁשֶ ְרָכתוֹ  ִמְתַמּמֶ ל ּבִ י ׁשֶ ׁש  ֲאָתר־ְוַ�ל, ָהַרּבִ ּקֵ אי ּבִ ּבַ ֵנס ֵמַהּגַ י ֶאל ׁשּוב ְלִהּכָ ָידוֹ . ָהַרּבִ לר*  ֶאֶלף ָהיוּ  ּבְ ֶסף־ּבַ , ּכֶ

י: "ָאַמר צֹוֲהלֹות יםנִ ָפ ּובְ  ה, ַרּבִ ר ִמְנָחִתי ִהּנֵ אֹות ֵהֵבאִתי ֲאׁשֶ ָרָכה ַ�ל ּתֹוָדה ּכְ  ְוִהיא ִלי הָק נְ ָ� ָה ׁשֶ  ַהּבְ
ָתה ד ָ�ׂשְ רֹות ִמּיָ י. ּפֵ ֶרת ִהְרַוְחּתִ לר*  ֲאָלִפים ֲ�ׂשֶ ֶסף־ּבַ ִכיַרת ּכֶ ַ�  ִמּמְ ְטּבֵ ְרָכה ַהּמַ ִהְתּבָ י ׁשֶ  ְוֶאֶלף, ֵמָהַרּבִ

לוּ  יםלִ בָּ ר* ָה  ֵמי ֵהם ַהּלָ ֲ�ׂשֵ  ּדְ ל רַהּמַ יט". ָהֶרַוח ׁשֶ י ִהּבִ כּום ָהַרּבִ ּסְ דֹול ּבַ ר ְזַמן ֶזה: "ִניׁש מוּ  'רלְ  ְוָאַמר ַהּגָ  ִנּכָ
ַהְרֵהר ּמְ ית תַמ ָק ֲה  אֹודֹות ֲאִני ׁשֶ דֹול ִמְדָרׁש  ּבֵ ֲ�ָיָרה ּוְמֹפָאר ּגָ ְהֶיה, ּבַ ּיִ ה ֹוָרהתלְ  מּוָכן ָמקֹום ׁשֶ , ּוְתִפּלָ

ׁש  ִית ֶאת דּסֵ יַ לְ  ֲאִני ּוְמַבּקֵ ה ַהּבַ ֶ�ְזַרת ַהּזֶ ֵהֵבאָת  ךָ נְ יוֹ ְד ּפִ  ּבְ  ֲאִני ּוָבטּוַח , ּוְתִמיָמה הכָּ זַ  ֵלב־תְנִדיבוּ  ִמּתֹוךְ  ׁשֶ
ְזכּות ּבִ ְסּפְ  ׁשֶ הֹור ךָ ּכַ קֹום ַיֲהֹפךְ  ַהּטָ דֹול ְלַבִית ַהּמָ ד יׁש נִ מוּ  ר' ָזָכה". ְמַ�ט ׁש ּדָ ְק ִמ  ּוְלֵבית 'הלַ  ּגָ , ַהְמַלּמֵ
ְזכּות ּבִ לָהר*  ׁשֶ ֶהֱ�ִניק ַהּבֹוֵדד ּבָ ית הּוַקם, ֵלב־תְנִדיבוּ  ִמּתֹוךְ  וֹ בּ ַר לְ  ׁשֶ ְדָרׁש  ּבֵ ָ�ַמד, אָר יגוּ ּדִ ַס בְּ  ַהְמֹפָאר ַהּמִ  ׁשֶ

ךְ  וֹ לּ ּתִ ־ַ�ל ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ּכֹות ׁשָ   �                  .ִיםַמ ׁשָ  ְוִיְרַאת תַוֲחִסידוּ  ֹוָרהתבְּ  ִגיםְספוּ  ָהיוּ  ּוְכָתָליו ֲאר*

  
 
 
 
 
 

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

נֵ  ֵהם -  רֵת וֹ ְוה 'ְוגוֹ  םיָּ ּדַ  ָבִרים יׁשְ ֵאינוֹ  םיָּ ּדַ  ִאם ,יםיִּ ּכִ ְפ ָה  ּדְ
זוֹ  לֹא לֹוַמר ָמקֹום ֵאין ְוָכאן, םיָּ ּדַ  ֵאינוֹ  רֵת וֹ ה ְוִאם ,רֵת וֹ ה

ֵניֶהם ַצדְל  ,זוֹ  ַאף ְ ׁשּ ֶרךְ  ְוֵאין ַאַחת ּוְבִחיָנה דָח ֶא  סּוג ׁשֶ ּדֶ
ֵני ָחדֶא  סּוג ַלֲ*ׂשֹות י ,סּוִגים ׁשְ .הַהְכָחׁשָ  עָמ ׁשְ נִּ בַּ  ֵיׁש  ּכִ

א ,םיָּ ּדַ  לֹוַמר ָצִריְך  ָהָיה לֹא ,ְועֹוד ָלאָכה ֶאּלָ ָהְיָתה ְוַהּמְ
ָלאָכה־ְלָכל רֵת וֹ ה ל ,ְועֹוד .ַהּמְ תּוב ּכָ ֲהֵרי ,רּתָ י- ְמ  ַהּכָ ׁשֶ

יםַמ  ָלהְלַמְע  ָאַמר ָהֲ*בָֹדה יִמּדֵ  ְלָהִביא םָהָ*  ְרּבִ
יָטא ,ָלאָכהּמְ ַל  ּלֹא ּוְפׁשִ ן ָאְמרוּ  ׁשֶ ִ  ַ*ד ּכֵ ׁשּ הּוַמ  ,ֲ*רוּ ׁשֶ
ָלאָכה לֹוַמר עֹוד ךְ ֶר ּצֹ  תּוב נוּ יֵ* ִמ ׁשְ יַּ ׁשֶ  ְואּוַלי. 'ְוגוֹ  ְוַהּמְ ַהּכָ
ֵני תבַּ ִח  ָרֵאל ּבְ ֵ*יֵני ִיׂשְ קֹום ּבְ י ,ַהּמָ ֵהִביאוּ  דַצ ְל  ּכִ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ
עּור רֵת וֹ י ִ ִריךְ  ִמׁשּ ל בֹודְכ ִל  ה' ָחׁש  ,ַהּצָ ְרחוּ  ִאיׁש  ּכָ ּטָ ׁשֶ

ל סנַ ְכ נִ ְו  ְוֵהִביאוּ  ְוֶזה, ןּכָ ׁשְ ַהּמִ  אֶכתְמֶל בִּ  ה' יתּבֵ  ַהּמּוָבא ּכָ
עּור תּוב ׁשִ ָלאָכה ַהּכָ ר ְוַהּמְ ה ֲאׁשֶ ןּמִ בַּ  ַלֲ*ׂשֹות ה' ִצּוָ ּכָ ׁשְ

יָקה ֵנס ִהְסּפִ תֹוָכּה  ְלִהּכָ ל ּבְ ָלאָכה־ּכָ ָ*ׂשוּ  ַהּמְ ֵני ׁשֶ ּבְ
ָרֵאל ה ֲהַגם ,ִיׂשְ רּוׁש  ,רֵת וֹ ׁשֶ ָהָיה ּפֵ ִריךְ  ריֹוֵת  ׁשֶ ,ֵמַהּצָ
יק ל ִהְסּפִ ל ַהְמַקּבֵ ִ  יֹוֵתר ְלַקּבֵ אוֹ . ֵנס ְיֵדי־ַ*ל רוֹ עוּ ִמׁשּ

ֶרךְ  ֶזה־ַ*ל ָלאָכה ַהּדֶ ֵהִביאוּ  ְוַהּמְ ָחֵסר לֹא םיָּ ּדַ  ָהְיָתה ׁשֶ
ָהְיָתה ֲהַגם ,רֵת וֹ י ְולֹא ִפי יֹוֵתר ׁשֶ אֹוְמרוֹ  ְוהּוא ,ָהֱאֶמת ּכְ

י רֵת וֹ ְוה   :הֹוִתיר אְולֹ  ֵנס הַנֲ*ׂשָ  ּכִ
�  

י ֵלב־ֲחַכם עֹׂשֵ ְרֹמז אּוַלי - 'ְוגוֹ  ּבְ ּיִ ֶאְמָצעּות ׁשֶ ּבְ םָת יָּ ׂשִ ֲ*  ׁשֶ
ָלאָכה   :ֵלב־ַכםֲח  ַנֲ*ׂשוּ  ,ּה ָת בָּ ִס בְ וּ  ַהּמְ

�  

ֲ�ׂשּו ָכל ר ַ*םַט  -  'ְוגוֹ ֵלב ־ֲחַכם־ַוּיַ תּוב ִזירֱח ֶה  ֲאׁשֶ ל ַהּכָ ּכָ
ָרִטים יק ְולֹא ,ַהּפְ ַ*שׂ  לֹוַמר ִהְסּפִ ר ַוּיַ ֲאׁשֶ הִצ  ּכַ ה' ּוָ

ה־ֶאת ֵכֶפל ל"זַ  אֹוְמָרם ךְ ֶר ּדֶ ־ַ*ל, ֹמש1ֶ ָר  ּבְ ֱאִליֶ*ֶזר תׁשַ ּפָ
י ,ַאְבָרָהם דבֶ ֶ*  ֲחִביָבה ִמּתֹוךְ  ּכִ י  ָבּה ָת ּכְ  ָ*ָליו ׁשֶ ּתֵ ׁשְ

ָ*ִמים ּלָ  ֵכן ּוְכמוֹ , ּפְ תּוב הּגִ ִעְניַ  ַהּכָ ה ןּבְ י ןּכָ ׁשְ ַהּמִ  ַמֲ*ׂשֶ ּכִ
ב ֶזהָל וְ  ,ָ*ָליו ָחִביב יׁשְ  ִנְכּתַ ָ*ִמים ּתֵ   :ּפְ

�  

  
  

בכ"ה באדר ג'שס"ד, ל"ז שנה לאחר גלות יהויכין 
הוא יכניה בן יהויקים בן יאשיהו, שהיתה בשנת 

שנה לפני חורבן בית המקדש הראשון,  11ג'שכ"ז 
מת נבוכנדאצר מלך בבל כפי שנאמר בספר ירמיהו, 
אולם בספר מלכים נאמר שהדבר היה בכ"ז באדר, 

בכ"ה באדר ונקבר בכ"ו בו,  ומפרש רש"י שם שמת
ובכ"ז באדר הוציאו בנו אויל מרודך מקברו וגררוהו 
כדי לבטל את גזירותיו, והתקיימה בו נבואת ישעיה 

". לאחר ְוַאָּתה ָהְׁשַלְכָּת ִמִּקְבְר ְּכֵנֶצר ִנְתָעבשנאמר: "
שאויל מרודך עלה על כיסאו, הוציא את יהויכין 

תו וכ, ושנות מלמכלאו. נבוכנדאצר מלך מ"ה שנה
שנה  70יחד עם בנו אויל מרודך ונכדו בלשצאר היו 

בשכר זה שפסע שלוש פסיעות לכבוד ה'. בספר 
סירא מובא, שנבוכדנאצר היה ־אלפא ביתא דבן

מצאצאי שלמה המלך ומלכת שבא, ומובא ברש"י 
במלכים כתוספת בשם האריז"ל, ויש אומרים שהיה 

  ל סנחריב.  בנו ש־בנו של חירם מלך צור, או בן
�  

בכ"ה באדר תק"פ, הגיע הקץ למוסד האינקוויזיציה 
הארורה בספרד, שהוקמה בשנת רל"ח בידי מלכי 
ספרד הנוצריים הקתוליים במטרה להעביר לנצרות 
את כל תושבי מדינת ספרד, ובהם היהודים. בשנת 
רנ"ב אירע גירוש ספרד המפורסם, בו יצאו מאות 

פש ולא מצאו מנוח אלפי יהודים מספרד במסירות נ
לכף רגלם. רבים נותרו במדינה כאנוסים וסבלו מידי 

  האינקוויזיציה שרדפה אותם עד חורמה. 
�  

כ"ז אדר הוא יום פורים של תושבי מצרים שניצלו 
ביום זה בשנת רפ"ד מידי הסולטן סולימאן, ושל 

  תושבי קסטיליה שניצלו מידי הצורר מרטין גונזלו. 
�  

השביעי לשבעת ימי המילואים, כ"ט באדר הוא היום 
  ולמחרת היה יום חנוכת המשכן בשנת ב'תמ"ט. 

  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  

  
יִאים ַ�ל מּוָבא ֵהלְק ַויַּ ת ׁשַ ָר ָפ בְּ  ׂשִ ֵהִביאוּ  ַהּנְ ַֹהם ַאְבֵני ֶאת ׁשֶ ּלּוִאים ַהׁשּ ןּולַ  ָלֵאפֹוד ְוַהּמִ ם, ֹחש%ֶ  ַהּבֹש%ֶ

ֶמ  ָ ָמם ד"יוּ  הָר ְס ְח נֶּ ׁשֶ  ל"ֲחזַ  ְוָאְמרוּ , ןְוַהׁשּ ְ ֱאַמר  ִמׁשּ ּנֶ ִאם ֵהִביאוּ ׁשֶ ׂשִ ֵני, ְוַהּנְ לוּ  ִמּפְ ִהְתַ�ּצְ ב ׁשֶ  ְלִהְתַנּדֵ
ת זֹאת נוּ ְוִתּקְ  ,ָהִראׁשֹוִנים ּכַ ֲחנ* ן ּבַ ּכָ ׁשְ ֵהִביאוּ  ַהּמִ ׁשֶ ֵדנוּ , ָהֲ�ָגלֹות ֶאת ּכְ יבּות ַ�ל ְלַלּמְ ת ֲחׁשִ ִריזוּ  ִמּדַ   . תַהּזְ

�  
רּוךְ  קֹורּמְ "ַה  יְז'ִניץ" ּבָ ר ִמּוִ ַ�ם ִסּפֵ י, ּפַ ָ ׁשֶ כְּ  ּכִ ָנה הָה ׁשּ ִעיר ַאַחת ׁשָ אְר ַהּמַ  ּבְ ָסמּוךְ  דבַּ ְס לְ רֶ ָק  ּפֵ  ְלִדיָרתוֹ  ּבְ

ל י לוֹ  ַלחׁשָ , ִמּגּור" ֱאֶמת יֵר ְמ ִא "ָה  ׁשֶ י, ְלהֹוִדיַ�  ִמּגּור ָהַרּבִ ָ�ה ְלָמֳחָרת ּכִ ׁשָ ַבע ּבְ  ִלְנֹסַ�  הּוא עֹוֵמד ׁשֶ
ְקֶוה י. ֵאָליו ְלִהְצָטֵרף יּוַכל ִיְרֶצה ְוִאם, ַלּמִ יַ� ִה  ךְ וּ רבָּ  ַרּבִ ה ּגִ ּקָ ָ�ה ַאֲחֵרי ַאַחת ּדַ ָ  יֵר ְמ ִא "ְוָה , ַבעׁשֶ  ַהׁשּ

ַמּה " ֱאֶמת ָפָניו ּתָ י ָקַבְענוּ  ֲהלֹא: "ּבְ ָ בַּ  אצֵ נֵ  ּכִ יךְ ". ַבעׁשֶ  ָ�הׁשּ י ְוִהְמׁשִ רּוךְ  ַרּבִ י, רַסּפֵ לְ  ּבָ ָ�ה ּכִ ׁשָ  ְכַנסנִּ ׁשֶ  ּבְ
ְקֶוה ָבר, ַאַחת ַנַ�ל ַרק ץלַ ָח וְ  ַלּמִ יָהַר  ָהָיה ּכְ תֹוךְ  ִמּגּור ּבִ ִים ּבְ ְזכּות ַהּמַ ְפָלָאה תוֹ יזוּ ִר זְ  ּבִ   . ַהּמ*

�  
י איׁשַ  ַרּבִ יְנְזּבּוְרג ּמַ ַ�ל ּגִ איׁשַ  יִאְמֵר ' ּבַ ִמּדַ  ןיָּ ְמצ*  היָ ָה , 'ּמַ ִריזוּ  תּבְ ַמן ְוִנּצּול תַהּזְ יו־ַ�ל ָהָיה ּורגׁשָ . ַהּזְ  ּפִ

י, לֹוַמר ם לֹא ּכִ ּקְ  ְלִחּנָ ׁש " ךְ ֵר ְלבָ  ל"ֲחזַ  וּ נּתִ ָרֵאל ְמַקּדֵ ים ִיׂשְ ַמּנִ ֵדי", ְוַהּזְ יבּות ֶאת וּ נלָ  ְלהֹורֹות ּכְ  ַהֲחׁשִ
דֹוָלה ל ַהּגְ ּיּוק ׁשֶ יםזְּ בַּ  ַהּדִ ת ֶאתר ׁשֶ ַמ ָא , וְ ַמּנִ ִריזוּ  ִמּדַ ַ�ם ָהַלךְ . ִמּגּור" ֱאֶמת יֵר ְמ ִא "ָה  ַרּבוֹ ֵמ  ָקָנה תַהּזְ  ּפַ

י איׁשַ  ַרּבִ ְדָרׁש  ְלֵבית ּמַ ְכַנסׁשֶ  ּוְפלֹוִני, ַהּמִ יַ�  יוָת בוֹ ְק ִע בְּ  ּנִ ִאחּור ִהּגִ הּוא ּבְ ׁשֶ ֵ  ּכְ ֵ  םִמְתַנׁשּ  ,ףּוִמְתַנׁשּ
ּתֹוֵמם י ֶאת ִלְראֹות ְוִהׁשְ איׁשַ  ַרּבִ ָבר ּמַ ֶאְמַצע ירוּ ׁשָ  ּכְ ה ּבְ ִפּלָ יַ� , ןכֵּ ִמ  ְלַאַחר. ַהּתְ ִהּבִ ׁשֶ  ֶאתה לָּ ַה  ּכְ

ְפֵני תוֹ יָה ִמ ּתְ  י ּבִ איׁשַ  ַרּבִ יַצד ּמַ י ּכֵ ל, ְלָפָניו ַ� ִהּגִ יםלַ  ךְ ֶר ְוֶד  מּוָסר ִקּבֵ ק ָהעֹוָלם: "ַחּיִ ֵני ִמְתַחּלֵ  סּוֵגי ִלׁשְ
ים ְ ַה וְ  יםִע גוּ ְר ָה . ֲאָנׁשִ יִעים יםוִ לֵ ׁשּ ּגִ ּמַ ִמיד ׁשֶ חּוִצים, ּובקַהנָּ  ַמןזְּ בַּ  ּתָ ִמיד ְוַהּלְ ּתָ ְיָקִנים. ְמַאֲחִרים ׁשֶ , ַהּדַ

יֵדיֶהם םיֶה ֵת וֹ ּת ִע  ִעים ּבִ ל ּוְמַבּצְ ָבר ּכָ ְזִריזּות, תוּ יִעילבִּ  ּדָ ְמִנים ֵאּלוּ  ַאךְ . ּוְבַדְיָקנּות ּבִ חּוִצים ַ�ל ַהּנִ , ַהּלְ
ִמיד יָמה ְסֵריַח  ְוָרִצים ָאִצים ֵהם ּתָ ִמיד, ְנׁשִ ל ַחץלַ בְּ  ִנְמָצִאים ּתָ ִמיד ְלַבּסֹוף ַאךְ , ְזַמן ׁשֶ   . "ְמַאֲחִרים ּתָ
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ַמן ֲאֵבַדת ֵ�יָני ָהְיָתה ַהּזְ ל וּבְ י ׁשֶ ֵ ַה  ןבֶּ  בוֹ ׁש ְט כְ וֹ ּס ִמ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ְ ִמ ם "ׁשּ ֲאֵבָדה ,ל"ֵא מוּ ׁשּ ֵאין ּכַ יָבּה ְלָה  ׁשֶ . ׁשִ

ָכל ר ְמצֹא ֵ�ת ּבְ ּבֵ ְפֵני ּדִ ת ַ�ל ֲחִסיָדיו ּבִ ִריזוּ  ִמּדַ ֵדי ויְדָבָר בִּ  רצֵּ ַק ְמ  היָ ָה וְ , תַהּזְ ּלֹא ּכְ ד ׁשֶ . ָקריָ  ַמןזְ  ְלַאּבֵ
ם ָהָיה ּגַ ׁשֶ ִריאּותוֹ  ְלצֶֹרךְ  ׁש ֶפ נֹ  ַלֲ�ָירֹות נֹוֵסַ�  ּכְ ל יֹוֵצא ְוָהָיה ּבְ ין ְלַטּיֵ  יווָּ לַ ְמ  ִעם ְמׂשֹוֵחַח  היָ ָה , ָהֵ�ִצים ּבֵ
ַ�ם לֹא. לֵט בָּ  הֹוֵלךְ  הוּ אוּ ָר  לֹא ּוֵמעֹוָלם, ּמּודלִ בְּ  א ּפַ ּטֵ ְפֵני ִהְתּבַ ִאים ּבִ תוֹ  ַהּבָ ְמִחּצָ , מֹוֵ�ד הּוא ְזַמן: "ּבִ

ן ּכֵ ל ַהֲהָלכֹות רְלֵסֶד  ָקָרא ם"ַרְמבַּ ָה  ׁשֶ ת ׁשֶ ּבָ ֵ בַּ  טֹוב־ְויֹום ׁשַ ים' םׁשּ ִאם ֵאפֹוא יֹוֵצא, 'ְזַמּנִ ר ָהָאָדם ׁשֶ  ְמַיּקֵ
ל ְזַמּנוֹ  ֶאת ּדֵ ּתַ ּלֹא ּוִמׁשְ ַמן ֶאת ְלַהֲ�ִביר ׁשֶ ָלהבַ בְּ  ַהּזְ ֲ�בּורוֹ  טֹוב־ְויֹום ַחג ְליֹום ֲהֵריהוּ , ּטָ    ..".ּבַ
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י ֵאֶצל ַכי ַרּבִ ְ ִמ  ןַמ ְר ֶק צוּ  ָמְרּדְ ְלִמיָדיו ייֵד ִר ׂשּ ל ּתַ ים ץֵפ ָח "ֶה  ׁשֶ ִתינּות ִהְתַאֲחדוּ ", ַחּיִ בַּ  ַהּמְ ָבהֲח ּמַ ׁשֶ  ַיַחד ׁשָ
ִריזוּ  ִעם בַּ  תַהּזְ הּמַ ׁשֶ ים: "לֹוַמר ָהָיה ָרִגיל. ֲ�ׂשֶ ִבים ַרּבִ ִריז, חֹוׁשְ ַהּזָ ּיֹוֵצא ִמי הּוא ׁשֶ  תבֶ כֶּ ַר ָה  ְלַתֲחַנת ׁשֶ

ה ּמָ ּקֹות ּכַ יַ�  ְוהּוא, ֵמָהְרִציף ּה ָת יָא צִ יְ  ַמןזְ  ִלְפֵני ּדַ ֶרַגע ַמּגִ  ּתוֹ ַלֲאִמ  ַאךְ . תבֶ כֶּ ַר ָה  ְיִציַאת ִלְפֵני ָהַאֲחרֹון ּבָ
ל ָבר ׁשֶ א תְזִריזוּ  ֵאיָנּה  זוֹ , ּדָ ִזיזוּ  ֶאּלָ ִריז, תּפְ ָ�ה ִציֲח  יֹוֵצא ַהּזָ ַמן ִלְפֵני ׁשָ יַ�  ַהּזְ ִניחּוָתא ּוַמּגִ  ֶאל ּבְ

ֶבת יר ָיהָה  ָרִגיל". ָהַרּכֶ ְבֵרי ֶאת ְלַהְזּכִ י ּדִ ָרֵאל ַרּבִ ְנֶטר ִיׂשְ ׁש , ַסּלַ ּיֵ ֵני ׁשֶ ִדים ּכֹחֹות ׁשְ ּגָ  ֵיׁש  ֵמַחד. ָאָדםבָּ  ְמנ*
ׁשּוָקה ּבוֹ  ה ֶאת ּוֵמִאיָדךְ , ֵהָרהְמ בִּ  ְפצוֹ ֶח  ֶאת ְלהֹוִציא ּתְ ּלָ *� ְמִתינּות ַלֲ�ׂשֹות ָצִריךְ  ַ�ְצָמּה  ַהּפְ  ַאךְ , ּבִ
ב ָהָאָדם" ְלּבָ ִקיף ַהּנִ ׁשְ ְכָלל ָיִבין, ַ�ְצמוֹ  ַ�ל ַהּמַ יֵניֶהם ךְ וֵּ ְלַת  ֵאיךְ  ּבִ ִלי ּבֵ ֵדר ּבְ ל ּגָ ְגּבָ י", מ* ַכי ְוַרּבִ  לֹא ָמְרּדְ

א ּדֹוֵרׁש  ָנֶאה ַרק ָהָיה ם ֶאּלָ י, נוֹ כֵ ׁשְ  ָ�ָליו ֵהִעיד. םיֵּ ַק ְמ  ָנֶאה ּגַ ֵני ֶאת ֶאְצלוֹ  ָראוּ  ּכִ ֲאׁשֶ , ַהֲהָפִכים ׁשְ  רּכַ
ל גֹון, הוָ צְ ִמ  רבַ ּדְ  ּכָ ָרָכה ךְ ֵר ְלבָ  ּכְ ְמִתינּות הׂשָ ָ� , ְמזֹונוֹ  ַ�ל ּבְ ָנה ּבִ יַּ  אּוָלם. ּוְבַכּוָ ֲ�ׂשִ , ַהּזּוַלת ִעם ֶחֶסד תּבַ

ְפָלָאה תְזִריזוּ  ּבוֹ  ָהְיָתה ֶ�ֶלם מ* ָחה לֹא ּוֵמעֹוָלם, ָצִעיר ּכְ ָבר ׁשּום ּדָ ה ְוָהָיה ּדָ ד אֹותוֹ  עֹוׂשֶ   . ִמּיָ
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ָחד י ָהָיה ְמי* ן ַרּבִ א ןִצּיוֹ ־ּבֶ ִמּדַ  לאוּ ׁשָ ־ַאּבָ ִריזוּ  תּבְ ל היָ ָה וְ , תַהּזְ ל ְמַנּצֵ נּוי ֶרַגע ּכָ  ֶאת ַאף. ֹוָרהּת לַ  ּפָ
ְלִמיָדיו ךְ  ָהָיה ּתַ ת ֶאת ִלְקנֹות ְמַחּנֵ ִריזוּ  ִמּדַ יַצד ָלֶהם הַמְרֶא  היָ ָה וְ , תַהּזְ ם ֶאת יםלִּ כַ ְמ  ֵהם ּכֵ ָק  ְזַמּנָ  רַהּיָ

ָבִרים ַ�ל עּוִטים ּדְ גֹון, ּפְ ִביָנה ְמִריַחת ּכְ רּוַסת ַ�ל ּגְ ֶחם ּפְ ֵאין, ַהּלֶ ֲאִריכּות ַלֲ�ׂשֹוָתּה  ׁשֶ ֵני ּבַ  יֶֹקר ִמּפְ
ַמן ַ�ם. ַהּזְ א ּפַ ְלִמיָדיו דָח ֶא  ֵאָליו ּבָ ֵדי ִמּתַ י ּמוֹ ִע  ְלִהְתַיֵ�ץ ּכְ ין תַח נָ ֲה  ְלַגּבֵ ִפּלִ ל ּתְ ִ ַר  ׁשֶ ם נוּ ְוַרבֵּ  י"ׁשּ  ִאם, ּתָ

זוֹ  יָחםנִ ְלָה  ַיַחד אוֹ  זוֹ  רַאַח  ּבְ ִמְנַה  ּבְ ִלים גּכְ ּבָ ַרךְ  ,ּמוֹ ִע  תוֹ יָח ׂשִ  ֵ�תבְּ  .ַהְמק* ְלִמיד ּכָ  ְרצּועֹות ֶאת ַהּתַ
ין ִפּלִ י ַאךְ , ןָת יצָ לִ ֲח  רְלַאַח  ַהּתְ ן ַרּבִ ׁש  ןִצּיוֹ ־ּבֶ ּקֵ ּנוּ  ּבִ ין ֶאת ִמּמֶ ִפּלִ יַצד לוֹ  ְוֶהְרָאה ַהּתְ  ּכֹוְרָכן הּוא ּכֵ

ְמִהירּות ְפָלָאה ּבִ ׁש , מ* ָכךְ  לוֹ  ְלַהְראֹות ּוִבּקֵ יבּות ֶאת ּבְ ַמן ֲחׁשִ ת ַהּזְ ִריזוּ  ּוִמּדַ ַ�ְצמוֹ  ּכֹוֵתב ְוָכךְ . תַהּזְ  ּבְ
ִסְפרוֹ  ִריזוּ  ְיֵדי־ַ�ל ְוַגם: "רָס וּ ּומ ָחְכָמה ןְלִצּיוֹ  אֹור ּבְ ר, ֹותצְ ּוִמ  ֹוָרהתבְּ  תַהּזְ ה לְלַנצֵּ  ֶאְפׁשָ  זֹאת. ַהְרּבֵ
ל, אֹוֶמֶרת ָבר ּכָ ֶכף ַלֲ�ׂשֹותוֹ  ּדָ ַמן ְוָאז, ּתֵ י ָארֹךְ  הּוא ַהּזְ ה ּפִ ּמָ ַחי ִמי .ּכַ מֹוִנים ׁשֶ ָנה  ׁשְ , בֵט ֵהי ָלןצְּ נַ ּוְמ ׁשָ

מוֹ  ֶזה ָנה ֵמאֹות ֹוֶנהמׁשְ  ּכְ ּלֹא ַאֵחר ֵאֶצל ׁשָ ָראּוי םלָ צְּ נַ ְמ  ׁשֶ   ". ּכָ
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י ָרֵאל ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ָחד ָהָיה" ַיֲ�ֹקב ְקִהּלֹות" ַ�לבַּ  ֶיְבְסִקיַקנְ  ִיׂשְ ַ�ם. הוָ צְ ִמ  רבַ ְד לִ  ּוִבְפָרט, תוֹ יזוּ ִר זְ בִּ  ְמי* א ּפַ  ּבָ
ֵדי ֶאָחד ָאָדם ֵאָליו ֹאל ּכְ ין ְרצּועֹות ַ�ל ִלׁשְ ִפּלִ ה ִאם, ַהּתְ ּדָ עּור ְלָבָנה ְנק* ׁשִ ֶזה ּבְ ין ֶאת ּפֹוֶסֶלת ּכָ ִפּלִ  ַהּתְ

קֹומוֹ  ָקם ְוהּוא, ֵמיְמָראכְּ  ֶרַגע. לֹא אוֹ  ַ�ם. ָהְרצּוָ�ה ֶאת ְוָצַבע ִמּמְ א ּפַ כֹור ֵאָליו ּבָ ֶ�ֶרב ּבְ ר ַסחּפֶ  ּבְ  ְוִסּפֵ
ּלֹא לוֹ  ַמע ׁשֶ ֹאל ּוָבא ִסּיּום ׁשָ ר ִאם ִלׁשְ ּתָ ן ִלי ןּתֶ : "ָהַרב לוֹ  ָאַמר. לכֹ ֱא לֶ  לוֹ  מ*  רְלַאַח ". ָברּדָ בַּ  ְלַ�ּיֵ

ָ�ה ׁשָ ִביְלךָ  ִסּיּום ִלי ׁש יֶ : "לוֹ  ָאַמר ְוָהַרב, ְלֵביתוֹ  ָהִאיׁש  בׁשָ , ּכְ ׁשְ י", ּבִ אֹוָתּה  ּכִ ָ�ה ּבְ יק ׁשָ  ִלְלֹמד ִהְסּפִ
ִבילֹו  ׁשְ ִמיד תכֶ ַמּסֶ  ֶאתּבִ ָהָיה ֲהַגםוַ , ּתָ ק ׁשֶ ּפֵ ר ִאם ִמְסּתַ   . ֶזה ְקֶרהִמ בְּ  לֵק ֵה , ָ�ֶליָה  ִסּיּום ַלֲ�ׂשֹות ֶאְפׁשָ

    

ם ְלָכל" ָלאָכה ָהְיָתה ַדּיָ ָלאָכה ַלֲ�ׂשֹות ֹאָתּה ְוהֹוֵתר־ְוַהּמְ ל ַהּטֹוָבה םָת ּדָ ִמ  ִהיא זוֹ  - " ַהּמְ ָרֵאל ׁשֶ ֵהם, ִיׂשְ    ַאַחת ְוִהיא, ָסִדיםֲח  ְוגֹוְמֵלי ָבִניםַנְד  ׁשֶ
לֹש" ְ ּדֹות ִמׁשּ ל ַהּמִ ּכָ ָרֵאל יׁש ִא  ׁשֶ ן ָצִריךְ  ִיׂשְ ּה  ְלִהְצַטּיֵ ֱאַמר, ּבָ ּנֶ ֶבר־ִכי' ׁשֶ ִנים, ָסִדיםֲח  ּגֹוְמֵלי=  ֶברגָּ , 'ֵכן ְיבַֹרְך ּגָ ְיׁשָ   ) (רבי אליעזר פלעקלׂש מפראג. ַרֲחָמִנים, ּבַ

 

  
י ל ַ�ְמָרם ַרּבִ ַח  ָהָיה לוּ ּפַ יְ אוֹ ֵמ  םוּ ּבְ ּקֵ דֹול ּפִ  ׁשֹוןְל  ּוַבַ�ל ּגָ

ת. ִלּמּוִדים ָפָרׁשַ ַ�ם ִהְקִריא, ֵהלְק ַויַּ  ּבְ  רֹאׁש  ֶאת ּפַ
ה ָרׁשָ ֱאַמר ַהּפָ ּנֶ ְקֵהל ּבוֹ  ׁשֶ ה 'ַוּיַ ל־ֶאת ֹמש"ֶ ֵני ֲ�ַדת־ּכָ  ּבְ
ָרֵאל' ְך  ְוֶאת, ִיׂשְ ְצאוּ  ַהֶהְמׁשֵ ל 'ַוּיֵ ֵני ֲ�ַדת־ּכָ ָר ־ּבְ  ֵאלִיׂשְ

ְפֵני ה' ִמּלִ ַצחּות ְוָאַמר, ֹמש"ֶ ל ִנְקֲהלוּ  ַמּדּוַ� : "ְלׁשֹונוֹ  ּבְ  ּכָ
ֵני ָרֵאל ּבְ א? ָיְצאוּ  ּוְלַבּסֹוף ִיׂשְ ּבָ  ֶאּלָ  'ְקחוּ  ֶנֱאַמר ֶאְמַצעׁשֶ

ֶכם רּוָמה ֵמִאּתְ רּוַמת ֵאת ְיִביֶאָה  ִלּבוֹ  ְנִדיב ּכֹל ,ַלה' ּתְ  ּתְ
הּבִ . ה'' בוּ  ְתִחּלָ ם ָחׁשְ ּלָ י, ּכ3 ְזָמִנים ּכִ  ַלֲאֵסָפה ֵהם מ3

דֹוָלה ּה  ּגְ ּבָ ּבּוִרים ִיְהיוּ  ׁשֶ ְלַבד ּדִ ים ְללֹא ּבִ  אּוָלם, ַמֲ�ׂשִ
ר ֲאׁשֶ ְמעוּ  ַרק ּכַ ָאַמר ׁשָ ה ׁשֶ ֶכם 'ְקחוּ  ֹמש"ֶ רּוָמה' ֵמִאּתְ , ּתְ

ד ֲאַזי ל ְצאוּ יֵּ 'ַו  ִמּיָ ֵני ַדתֲ� ־ּכָ ָרֵאל־ּבְ ְפֵני ִיׂשְ   "...ה'ש"ֶ מֹ  ִמּלִ

  

  

  
ַצְלֵאל ןא3  היָ ָה , רחוּ ־ןּבֶ  אּוִרי־ןּבֶ  ּבְ ְמַלאְכּת  ּמָ ת וֹ ּבִ  ִלְבִנּיַ
ן ּכָ ׁשְ ןָהא3 . ַהּמִ ׁשּור3  ּמָ ָק  ןְוָהָאּמָ , קּבְ נֶּ  ָקָטן ץַמ ּבְ  הגֶ ֱה ׁשֶ

חֹוָל  ֵניֶהם, םּכְ ים ׁשְ ְמִחים ְמָלאָכה ֵליֲ� ּבַ  ֲאָנׁשִ  מ3
ים עֹוׂשִ ֶבתֲח ַמ  ְמֶלאֶכת ׁשֶ ל ְוֵאין, ׁשֶ י יןּבֵ  ֶהְבּדֵ ּתֵ  ׁשְ

ָבה. ַהּקֶֹדׁש  ׁשֹוןְל ּבִ  ַהּצּורֹות ַ�ם תֶר ִנְזּכֶ  ַהּתֵ  ַאַחת ּפַ
יר ְך "נַּ ּתַ ּבַ  ׁשִ יִרים ּבְ ִ מוֹ : "ַהׁשּ ה ֲחָלִאים ּכְ  ְיֵדי ַמֲ�ׂשֵ

ן ָק  ף"ָהָאֶל ", ָאּמָ ַאֲחֶריָה  ם"ְוַהּמֵ  ָקָטן ץַמ ּבְ  הׁשָ גוּ ּדְ  ׁשֶ
ָדֵגׁש  נּוָ�ה ַאֲחֵרי יןּדִ ּכַ  ָחָזק ּבְ הְק  ּתְ דוּ  ְוֵיׁש , ַטּנָ ּקְ ּנִ  ׁשֶ

 לֹוַמר יֹוֵתר גּורׁשָ  ֲחָכִמים ׁשֹוןְל ּבִ . ּדֹוֶמה ְוַהִהּגּוי ֳאָמן
ןא3  ָמעּות תנוּ ּמָ ְוא3  ּמָ ַמׁשְ ָוה ּבְ יִלים ֹוםיּ ּכַ  אּוָלם, ׁשָ  ַמְבּדִ

ין ּמָ  ּבֵ הּוא ןא3 ַ�ל ׁשֶ ְמֶחה ְמָלאָכה ּבַ , ְמַלאְכּתוֹ ּבִ  ּומ3
הּוא ןָאּמָ  ְלֵבין ַ�לר ֵצ יוֹ  ׁשֶ ם־ּבַ מוֹ  ׁשֵ ל ריָּ ַצ  ּכְ ּסָ , ּפַ

ַחר ֵאין ַאְך , רֵפ וֹ ְוס ְטֶ�ה ִהּגּויַל  ׁשַ ָק  ןָאָמ  ַהּמ3  ץַמ ּבְ
סּוִקים. ָרָחב ּפְ אֹוְמִרים ּבַ ְרכ ִלְפֵני ׁשֶ ַחר תוֹ ּבִ ַ  ֶנֱאַמר ַהׁשּ

ֵהא ּתֹוָרה ּמָ  ּתְ ּה  תנוּ ּמָ א3  ׁשֹוןִמּלְ  ִתיוּ נא3 ּבָ  ְוֵיׁש , ֶאֱ�ֹסק ׁשֶ
ַהּתֹוָרה, ֱאמּוָנִתי םַהּגֹוְרִסי ְהֶיה ׁשֶ י ָהֱאמּוָנה ּתִ ּלִ   . ׁשֶ

  

  
ן  ָמ� ֵכ�ֶלת ְוַאְרּגָ ֹו ּתְ א ִאּת� ר־ִנְמָצ� יׁש ֲאׁשֶ �ְוָכל־ִא
ים  ִמ� ם ְמָאּדָ ת ֵאיִל� ים ְועֹֹר! # ׁש ְוִ%ּזִ � ִנ&י ְוׁשֵ ַ%ת ׁשָ ְותֹוַל'

יאוּ  ים ֵהִבֽ & ָחׁשִ ת ּתְ    )(לה, כג ְועֹֹר'

ים  ַבתֵת ּבְ  # א ַ�םַט  ֵיׁש ְוִ%ּזִ ֵני, ֶאְתַנְחּתָ ל ִמּפְ ּכָ  ָהָאמּור ׁשֶ
ָמם תוֹ שׂ ָ� ֵה ְל  ְצִריִכים ָהיוּ  לֹא יםזִּ ְוִע ַ�ד  ּכֹה ַ�ד , ִלׁשְ

יתוֹ  ֵאּלוּ  ָמִריםֳח  ְלָהִביא ָהָיה לוֹ ָיכ ֶאָחד ְוָכל , ִמּבֵ
ים יִליםֵא  עֹורֹות אּוָלם  ָדםְלַ�ּבְ  ָצִריְך  ָהָיה ּוְתָחׁשִ
ם יתוֹ  ִביָאםְלָה  לוֹ ָיכ ָהָיה לֹאְו  ןּכָ ׁשְ ַהּמִ  ְלׁשֵ , ִמּבֵ

בֹות וֹ  ְוַהּתֵ א ִאּת� ר־ִנְמָצ� יׁש ֲאׁשֶ � ַרק מּוַסּבֹות ְוָכל־ִא
ַבת  ַ�ד ָהִראׁשֹוִנים ַ�ל   )רא"מ הורביץ(. ְפֶסֶקתּמ3 ַה  יםזִּ ְוִע ּתֵ

�  

ה ֵיׁש  ףנֹוָס  ַטַ�ם יםָד ָא ְמ  יִליםֵא  עֹורֹות ָלּמָ  ְועֹורֹות ּמִ
ים ָחׁשִ ר, ַהּקֹוְדִמים ָמִריםֳח ֵמֶה  יםִק ָס ְפ מ3  ּתְ ֲאׁשֶ  ּכַ

ַבת ּתֵ ים  ּבַ # א ַ�םַט  ֵיׁש ְוִ%ּזִ ֵני, ֶאְתַנְחּתָ ְ  ִמּפְ ׁשּ  ִמיִנים ינֵ ׁשֶ
ֲהֵרי, ְמצּוִיים ָהיוּ  לֹא ֵאּלוּ   לֹא יִליםֵא ָה  עֹורֹות ֶאת ׁשֶ
ָאדֹם צֹוְבִעים ָהיוּ  א ּבְ ְלִמייְּ ּבַ  ּוָבאּמ ּכַ  ֶאּלָ ָהיוּ  רּוׁשַ  ׁשֶ

ים עֹוָדם יִליםָהֵא  ֶאת ַמּכִ יֶהם ּבְ ַחּיֵ ל ּבְ ּקֵ ּמַ  םּדָ ּוֵמַה  ּבַ
ָהָיה ֶצ  ָהעֹור הַנֲ�ׂשָ  ִנְצָרר ׁשֶ ים ְוַגם, דֹםָא  עַב ּבְ ָחׁשִ  ַהּתְ

נוּ  ּמְ ה ִנְזּדַ ָ�ה ְלִפי ַרק ְלֹמש"ֶ   )אז ישיר(. ְמצּוִיים ָהיוּ  ְולֹא ׁשָ
�  

ִ ַר  סּוק ַ�ל ְמָפֵרׁש  י"ׁשּ ר ִאיׁש  ְוָכל, ֶזה ּפָ  ָצאִנְמ  ֲאׁשֶ
ֵכֶלת, ִאּתוֹ  ָמן אוֹ  ּתְ  עֹורֹות אוֹ  ִניׁשָ  ּתֹוַלַ�ת אוֹ  ַאְרּגָ

ים אוֹ  יִליםֵא  ָחׁשִ ם - ּתְ ּלָ  טוּ ּבְ ַח ְת ִה ְו , ֵהִביאוּ  ּכ3
ים ַכּוָ  ַהְמָפְרׁשִ א, ָנתוֹ ּבְ ּוָ  ֶאּלָ ּכַ ַבת, לֹוַמר ָנתוֹ ׁשֶ ּתֵ  ׁשֶ

סֹוף ֵהִביאוּ  ּבְ סּוק ׁשֶ ל־ַ�ל תּבֶ מּוֶס  ַהּפָ סּוק־ּכָ  ֲהַגם, ַהּפָ
ַבת ּתֵ ֶא  ְטֶ�ֶמתמ3  יםזִּ ְוִע  ׁשֶ  אָח ּפְ ּטִ ַה ׁשֶ  ֲהֵרי, אּתָ ְח ַת נְ ּבְ

ל ים ׁשֶ ָחׁשִ ְפִסיק אוּ ה ּתְ ִר  ַהּמַ ָפסּוקי ָהִעּקָ   )לא תשיך(. ֶזה ּבְ
�  

ׁש  ְדּגָ  מ3
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