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ָקְרָבָתם ִלְפֵני ֵני ַאֲהרֹן ּבְ ֵני ּבְ תוּ  ה'־ַאֲחֵרי מֹות ׁשְ מ!   )טז, א( ַוּיָ

י ה ַרּבִ ֶ נֵ , אןנַ ּדְ ־ןבְּ ִא  ְמַנׁשּ ָמ  סֶפ  ִעירָה י ֵמַרּבָ ּבְ ַ�ם ךְ לַ ָה , רֹוקוֹ ׁשֶ בַּ  ּפַ ׁשַ  ֹקֶדׁש ־תּבְ
ל ּלֵ ׁשוֹ ׁשַ  תיַ וְ לִ בְּ , ִמְנָחה ְלִהְתּפַ ָהָיה ּמָ ֵ�ת. ה' ִויֵרא רׁשֵ כָּ  ִאיׁש  ׁשֶ  םָת יָד ִר יְ  ּבְ
ְדֵרגֹות יתוֹ  רצַ ֲח  ִמּמַ בֹות גֵר ְד ּמַ ַאַחת ַה  ַ�ל ָהַרב ֶנֱ�ַמד, ּבֵ , ְמַ�ט ָ�ֶליָה  ְוִהְתַ�ּכֵ

ַ  ְוַאף", ָקדֹוׁש , ָקדֹוׁש , ָקדֹוׁש " לֹוַמר ֵהֵחל ּוְלֶפַתע  ֶהֱחִזיק־הֶהֱחָר  ׁש ּמָ ַהׁשּ
ה ָאַמר ַמּדּוַ�  ָהַרב לוֹ ָא ׁשְ . ַאֲחָריו ָ ׁשּ ַ , ְקד- יב ׁש ּמָ ְוַהׁשּ ְתִמימּות  ֵהׁשִ ַמעּבִ ָ ׁשּ  ׁשֶ

ת אֹוֶמֶרת קֹול־ּבַ ה ׁשֶ ָ ׁשּ ּתֹוֵמם. ֵאֶליָה  ְוִהְצָטֵרף ְקד- ַ לַ  ְוָאַמר ָהַרב ִהׁשְ : ׁש ּמָ ׁשּ
ֶריךָ ַא " נִ  ׁשְ ִכיָת , יּבְ ּזָ ֹמַ�  ׁשֶ ה ִלׁשְ ָ ׁשּ ַמְלָיה ְקד- ל ִמּפָ ֵמר רֵה זָּ ִה  ַאךְ , ַמְעָלה־ׁשֶ ָ  ְוִהׁשּ

ּלֹא ר ׁשֶ ַסּפֵ ָבר ּתְ עֹוָלם ָאָדם ְלׁשּום ֶזה ּדָ י ּבָ ָאַמְרּתִ ה ׁשֶ ָ ׁשּ  ִהְצִליַח  לֹא". םּמָ ִע  ְקד-
 ַ ָבִר  ֶאת צֹרנְ לִ  ׁש ּמָ ַהׁשּ ִלּבוֹ  יםַהּדְ ה ְוהּוא ּבְ ּלָ ַבר ֶאת ּגִ ֶלא ּדְ , ֵמֲחֵבָריו ְלֶאָחד ַהּפֶ

בּוַ�  ּוְבאֹותוֹ  ק ׁשָ ּלֵ ּפּור. עֹוָלמוֹ  יתְלבֵ  ִהְסּתַ ת ןבֵ לְ  ֵמָאב ָ�ַבר ַהּסִ ְקִהּלַ  ְוֵהם, סֶפ  ּבִ
יַ�  ָיְדעוּ  ְדֵרָגה ַ�ל ְלַהְצּבִ ָ�ֶליָה  ַהּמַ ָאַמר ֵ�תבְּ  ָהַרב ָ�ַמד ׁשֶ ה ׁשֶ ָ ׁשּ י ,ְקד-  ִהיא ּכִ

ְ ִמ  ׁשֹוָנה ָהְיָתה ְדֵרגֹות ָארׁשּ , ֵמָחָדׁש  ְוִלְבנֹוָתּה  ָנּה ְלַתּקְ  ִהְצִליחוּ  לֹא ּוֵמעֹוָלם ַהּמַ
א ֶרת ָהְיָתה ֶאּלָ ּבֶ   . עֹוָלם רֹוןְלִזכְ  ְונֹוְתָרה ,ׁשּוב ִנׁשְ

�  

י ם ִהוא־ּכִ ּדָ ר ּבַ ׂשָ   )יז, יא( ֶנֶפׁש ַהּבָ

ֶאָחד ל יוָר וּ ּק בִּ ִמ  ּבְ ֲה  המֹ לֹ ׁשְ  ֵסףיוֹ  יַרבִּ  ׁשֶ ָאֶמִריָקה ז'יבֶ נִ וֹ ּפ ִמ  ַמןנֶ ּכַ , ְלַמַ�ן ָצְרֵכי ּבְ
ָלל,  בלְ  ָנַפלַהּכְ ּכָ ְצַרךְ  ִמׁשְ ם ְלֵ�רּוי ְוה- ן. ּדָ  לוֹ  רֹותְלָ�  ָהרֹוְפִאים ִלְפֵני ָהַרב ִהְתַחּנֵ

ם ַרק ל ּדָ רֹוֶפּס , ְיהּוִדים ׁשֶ י ֹורְוַהּפְ א, ןכֵּ  ַלֲ�ׂשֹות לוֹ  ִהְבִטיַח  ָהָראׁשִ ֹפַ�ל ֶאּלָ ּבְ  ׁשֶ
ִדּבּורוֹ  ָ�ַמד לֹא ם נֹותְמ  ְוָנַטל ּבְ א ִמן ּדָ ֶלא הְלַמְרבֵּ . דיָּ לַ  ַהּבָ ל לֹא, ַהּפֶ  ּגּופוֹ  ִקּבֵ
ל ם ֶאת ָהַרב ׁשֶ ֶהְח  ַהּדָ ם ִנְפַלט ֵאָליו וּ ריּדִ ׁשֶ ּנוּ , ְוַהּדָ ָרָאהכְּ ׁשּוב ָוׁשּוב.  ִמּמֶ  ׁשֶ
יג ץ, ָר ָהרֹוֵפא זֹאת ִ ם נֹותְמ  ְלַהׂשּ ל ּדָ ם, ְיהּוִדים ׁשֶ ָראּוי ִנְקַלט ְוַהּדָ גּופוֹ  ּכָ ל ּבְ  ׁשֶ
ְרֵא  םִנְדָה  ָהרֹוֵפא ָ�ַמד. ָהַרב ֵאין ְוָאַמר, ֵ�יָניו הִמּמַ ית ִטְבִע  ךְ ֶר ּדֶ  ׁשּום לוֹ  ׁשֶ

יר ָבר ֶאת ְלַהְסּבִ א, ַהּדָ דֹול ֶפֶלאוָ  סנֵ כְּ  ַרק ֶאּלָ   . ּגָ
�  

ה ֹאָתם ָהָאָדם  ר ַיֲ$ׂשֶ ֶהםֲאׁשֶ   ) יח, ה( ָוַחי ּבָ

י ִריןִמּק-  הש1ֶ מֹ  ַרּבִ ַ�ם ִנְכַנס ּבְ ית לֶא  ּפַ ְדָרׁש  ּבֵ ב ֶאָחד ָזֵקן ִאיׁש  הָא ָר וְ , ַהּמִ  יֹוׁשֵ
ַהְתָמָדה ֹוָרהּת בַּ  ְוהֹוֶגה נּוָמהיו לָ ָ�  ָנְפָלה תוֹ פוּ יֵ ֲ� בַּ . ּבְ  ִהְתעֹוֵרר הּוא אּוָלם, ּתְ

ר ֶבָהָלהבְּ  ן ּוַ� ַמדּ : "ְצמוֹ ַ�  ֶאת ְוִיּסֵ ה ָיׁשֵ ל ְוָ�ֶליךָ , ָלמּות סֹוְפךָ  ַוֲהֵרי? ַאּתָ  ְלַנּצֵ
ךָ  ֶאת יךְ ". ְזַמּנְ ֵק  ִהְמׁשִ ּוב ַ�ד, ִלְלֹמד ןַהּזָ ׁשּ ָמה ָ�ָליו ָנְפָלה ׁשֶ ְרּדֵ  ְוהּוא, ּתַ

ִנית ִהְתעֹוֵרר ֶבָהָלה ׁשֵ הּוא ּבְ ׁשֶ ָרָאה. ֲחִליָלה ְוחֹוֵזר, ְצמוֹ ַ�  ֶאת מֹוִכיַח  ּכְ ׁשֶ  יַרבִּ  ּכְ
ָבר ָנכֹון לֹא: "לוֹ  ָאַמר, תוֹ גָ ָה נְ ַה  ֶאת הש1ֶ מֹ  ה ַהּדָ ַאּתָ ה ׁשֶ  ּתֹאַמר ַאל, עֹוׂשֶ

ךָ  ְלַ�ְצְמךָ  ִהּנְ ה ָצִריךְ  ְוָלֵכן ָלמּות הֹוֵלךְ  ׁשֶ א, ִלְלֹמד ַאּתָ  'ְוַחי ְלַ�ְצְמךָ  ֱאֹמר ֶאּלָ
ֶהם' ים, ְוֵכיָון ׁשֶ יֹותְח לִ  ֲאִני ָצִריךְ , ּבָ ִלי ַחּיִ ים ֵאיָנם ּתֹוָרה ּבְ   , ָלֵכן ֵיׁש ִלְלֹמד".ַחּיִ

�  

ְרֲ$ָך לֹא ן ְלַהֲ$ִביר ַלּמֶֹלְך ־ּוִמּזַ   )יח, כא( ִתּתֵ

ַ�ם ַאלׁשָ  י ֶאת דּמָ ל- ְמ  ּכֶֹמר ּפַ יץיְ ַא  ְיהֹוָנָתן ַרּבִ ׁשִ ִאם ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ַמּדּוַ� , ּבְ  ׁשֶ
ל ֶאת ֶהֱ�ִביר ָאָדם ֲ�ִביר, ֵמעֶֹנׁש  רטוּ ּפָ  הּוא, ךְ ַלּמֹלֶ  ְרעוֹ זַ  ּכָ ן ְוַהּמַ  ביָּ ַח  ֶאָחד ּבֵ

יב? ִמיָתה ֲהַר  לוֹ  ֵהׁשִ ין ךְ כָּ ׁשֶ , ל"ַהּמַ ם ַהּדִ ָאָדם ּגַ יׁש  ּבְ ִהְקּדִ ל ֶאת ׁשֶ ל אוֹ  נוֹ ְר גָּ  ּכָ  ּכָ
תוֹ  רּוָמה ִעּסָ ְדָבָר  ְוֵאין, ַלּכֵֹהן ּתְ לּום יוּבִ ְפִריׁש  ֲאָבל, ּכְ רּוָמתוֹ ט ַ� ְמ  ַהּמַ  ּתְ

רּוָמה ֵני. ּתְ יׁש ּמַ ַה  םָד ָא ׁשֶ  ִמּפְ ל ֶאת ְקּדִ אי, ּוְבֵצקוֹ  נוֹ ְר גָּ  ּכָ ַ�ת־רבַּ  הּוא ֵאין ַוּדַ  ּדַ
ַדְעּתוֹ  פּויׁשָ  ְוֵאינוֹ  ָבר ְוֵכן. ּבְ ֲ�ִביר יִמ , ךְ לֶ ּמֹ בַּ  ַהּדָ ּמַ ל ֶאת ׁשֶ ָניו ּכָ  אֹוָתם ּוַמְקִריב ּבָ

אי ,לֶס ּפֶ לַ  א הּוא ֵאין ַוּדַ ֶזה ְוָאָדם ,ףטָֹר ְמ  ֶאּלָ ר־יִא  ּכָ ְכָלל ֶאְפׁשָ    "...ָלדּון ּבִ

  
ֵני מֹות ַאֲחֵרי ֵני ׁשְ ָקְרָבָתם ִלְפֵני ַאֲהֹרן ּבְ תוּ ה' ־ּבְ מ! ַוּיָ

ע - ) א, טז( ֵמתוּ  ַמּדּוַ�  ְדָרׁש ּמִ בַּ  ִנְמנוּ  ִסּבֹות ַאְרּבַ
ֵני ע ְרמּוִזים םּתָ ְע בַּ ְר ַא וְ , ַאֲהרֹן ּבְ ַאְרּבַ בֹות ּבְ ַהּתֵ
נֵ  ינֵ ׁשְ  ָקְרָבָתם ַאֲהרֹן יּבְ יָר  - ינֵ ׁשְ . ּבְ בֹות אׁשֵ ּתֵ
ֵני, ְכְנסוּ נִ  ִיןיַ  תּוֵייׁשְ  ז -  ּבְ ּלֹא ְלַרּמֵ ָלֶהם ָהיוּ  ׁשֶ

ִנים ְכְנסוּ  - ַאֲהֹרן, ּבָ ּנִ ִלי ׁשֶ ְגֵד  ּבְ ה יּבִ ּנָ ְקְר  ,ְכה! ּנִ ּו אׁשֶ
ם־ַ�ל ֱאַמר ַאֲהרֹן ׁשֵ ּנֶ ְגֵד ־ֶאת ְוָ�ׂשוּ  ׁשֶ , ַאֲהֹרן יּבִ

ָקְרָבָתם ֱאַמר ,ְוַרְגַלִים ָיַדִים ִקּדּוׁש  - ּבְ ּנֶ ׁשֶ
ַח ־ֶאל ּוְבָקְרָבָתם ְזּבֵ    )אליהו ברכת(. ִיְרָחצוּ ַהּמִ

�  

בֹות יסֹוֵפ  ִמְניַ  י"ת ֵהן תמוֹ  יַאֲחֵר  ַהּתֵ , ָקדֹוׁש  ןּכְ
ַאֲהרֹן ׁש  ׁשֶ ִמ  ִנְתַקּדֵ ָניו יַתתּבְ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ְקרַֹבי ׁשֶ ּבִ

י, ׁש ֵד ּקָ ֶא  בֹות ְוָראׁשֵ ןנֹוָטִריקוֹ  ןֲהרֹ ַא  ינֵ ּבְ  ינֵ ׁשְ  ַהּתֵ
תוּ ׁשֶ  בֹותַה  יְוסֹוֵפ , ִביֶהםֲא  ֹוןֲ� ּבַ  ּמֵ ַיִיןֵהם  ּתֵ

ְכְנסוּ  ּנִ תּוֵיי ׁשֶ    )יהודה מנחת(. ל"ֲחזַ ִדְבֵרי כְּ  ַיִין ׁשְ
�  

זֹאת סּוק - ) ג, טז( ַהּקֶֹדׁש ־ֶאל ַאֲהֹרן ָיבֹא ּבְ ֶזה ּפָ
ִרית ַ�ל ְדָרׁש ּמִ בַּ  ׁש ִנְדָר  יָלה ּבְ ֱאַמר ַהּמִ ּנֶ זֹאת ׁשֶ

ִריִתי ַבת ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , ּבְ ּתֵ זֹאת ׁשֶ ִריִתיּבְ  נֹוָטִריקֹון ּבְ
רֲא  אתזֹ     )שלמה בני(. ְמרוּ ׁשְ ּתִ  ׁשֶ

�  

ה־ְמלֹא ְוָלַקח ְחּתָ ׁש , ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  - ) יב, טז( ַהּמַ ּיֵ ׁשֶ
ה לֹש1ָ חֹותְפ ַמ  ׁשְ ַחת ּתְ ל ָיָדיו ּתַ בָּ ַה  ׁשֶ ְוֵאינוֹ , ה"ּקָ

יֵדי אֹוָתם מֹוֵסר ְלָאִכים ּבִ בֹות ֶזהלָ  זֶמ ֶר וְ . ַהּמַ ּתֵ ּבַ
חֹותְפ ַמ  נֹוָטִריקֹון א"לֹ ְמ  ְוָלַקח , ֹוָצרֹותאָל  ּתְ

ְרָנָסהַה  - ה"ּתָ ְח ּמַ ַה  . 'ה ַחתּתַ , היָּ ַח , ָטרָמ , ּפַ
ַה  בָּ ׁשֶ חֹות לֹוֵקַח  ה"ּקָ ָידוֹ  ֵאּלוּ  ַמְפּתְ    )חן יוסף(. ּבְ

�  

י ִאיׁש  ה -) כא, טז( ִעּתִ ִגיַמְטִרּיָ תּבְ  ְוַאף ּבְ ּבָ , ׁשַ
ְלחוּ  ל"ֲחזַ  ִדְבֵריכְּ  ָ ׁשּ ם ׁשֶ ת ּגַ ּבָ ׁשַ    )משה ישמח(. ּבְ

�  

ָרֵאל םַ�  תַר ֳה ָט  - ) ל, טז( ֶאְתֶכם ְלַטֵהר לּוָיה ִיׂשְ ּתְ
ֵהן ֶאְתֶכם ְלַטֵהר בֹותּתֵ בַּ  ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , םָת דוּ ְח ַא בְּ  ׁשֶ

ְחדּותַא  אּויָר  ּגּוףַה  ְמַאתט!  ְרֹחץִל  נֹוָטִריקֹון
ּטֹאֵתיֶכםַח  לכֹּ ִמ  ְוָאז. ֹוִעיָלהמ ָנּה ּקוּ ִת ּכְ  ׁשּוָבהּתְ 
י ה' ְפֵניִל  בֹות ָראׁשֵ ֶכםיֵל ֲ$  ְוֵתַבת, ל"ַח ָמ  ּתֵ

י בֹות ָראׁשֵ קֹום ַל  ֵברֹותֲ$  ּתֵ רְמ  ּפּורּכִ  םוֹ יּמָ , ַכּפֵ
קֹום,  ין ָאָדם ַלּמָ ּבֵ ין ָאָדם  ֲאָבלַ�ל ֲ�ֵברֹות ׁשֶ ּבֵ

ס ָצִריךְ ַלֲחֵברֹו  ה ְלַפּיֵ ִחּלָ ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , וֹ רבֵ ֲח  ֶאת ּתְ
ֵהן לִמּכֹ  ֶאְתֶכם בֹותּתֵ בַּ  הּתְ  םִא  נֹוָטִריקֹון ׁשֶ ִחּלָ
יםִמ  ָברּכְ  ּה ּכ!  הִחלָּ ְמ  ,ְתַרּצִ    )יוסף אהל(. ֶכםָל  ּלָ

�  

ְטָהרוּ  ה' ִלְפֵני ה רוּ ָה ְט ּתִ  - ) שם( ּתִ ִגיַמְטִרּיָ ֶת  ּבְ , ר"ּכֶ
יֶּ  ַלּתֹוָרה זּמֵ ְלַר  ּה  ׁש ׁשֶ ְריַ  ּבָ ְיָתאאֹוַר ּדְ  ֹותְצ ִמ  ג"ּתַ

ַבע ְועֹוד נָ  ֹותְצ ִמ  ׁשֶ ַרּבָ ַהּתֹוָרה, ןּדְ ֶרת ׁשֶ ַ�ל ְמַכּפֶ
ל ֹונֹוָתיוֲ�     )יוסף חן(. ָהָאָדם ׁשֶ

  

  תשע"ופרשת אחרי, כ"ב בניסן     
.  
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ָקְרָבָתם ִלְפֵני ֵני ַאֲהרֹן ּבְ ֵני ּבְ   ה'־ַאֲחֵרי מֹות ׁשְ

ֵ�ין ִה  ,תוֹ ָ� ׁשְ בִּ  ַהּכֵֹהן ַאֲהרֹן ּכְ ָניו מֹות ַ�ל ֶאְבלוֹ  יַח נִּ ׁשֶ ֲ�בֹוַדת ּבָ ם היָ ָה , אוֹ ּבֹוְר  ּבַ י ּגַ  ַהּכֵֹהן ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ
ר, ֵמִריִמינֹוב ר ִאּיֹוב ִיּסּוֵרי ָסַבל ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ יו ָ�ֵלינוּ ־לֹא לכַ ׁשָ  ּכַ ַחּיָ ה ּבְ ָ ׁשּ ר ׁשִ ן ְוַרק, ִמיָלָדיו ָ�ׂשָ  נֹוְתרוּ  ּוַבת ּבֵ

ֵני־ַ�ל ֶזַרע ְלַחּיֹות יָטהִלְפלֵ  לוֹ  ל יוָר וּ ּס יִ  ְסַאת ֶאת. ָהָאֶרץ־ָכל ּפְ י ִקּבֵ ְגבּוַרת ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ  ִנְפָלָאה ׁש ֶפ נֶ  ּבִ
ִמיָמה הנָ וּ מֱא  ִמּתֹוךְ  ים, ּתְ ר. ֵהם ַצֲ�ָרם ַ�ל יוָת בוֹ ְק ִע בְּ  ִהְתַנֲחמוּ  ְוַרּבִ י ְיִחידוֹ  נוֹ בְּ  ִסּפֵ , ֵמִריִמינֹוב ֵסףיוֹ  ַרּבִ

ל ּדֵ ִהְתּגַ אַקּדִ  אבָ ַהּסָ  לצֶ ֵא  ׁשֶ י יׁשָ ָרֵאל ַרּבִ י, ֵמרּוִז'ין ִיׂשְ ַ�ם ּכִ א  ּפַ י ֶאת ְלַנֵחם ָאִביוּבָ לֹום ַרּבִ  אָק ינְ ִמ ּקָ ִמ  ׁשָ
ֶאְבלוֹ  ה ִמְצַטֵ�ר: "לוֹ  ָאַמרוְ , וֹ נבְּ  מֹות ַ�ל ּבְ י ַאּתָ לֹום ַרּבִ ְנךָ  ַ�ל ׁשָ נֹוַח  ּבִ ַ�ר רֵת וֹ י, ַהּמָ ָהָיה ֵמַהּצַ  ַ�ל ִלי ׁשֶ

ָ�ה יּדִ לְ יַ  ר ָהַאְרּבָ ַאל ְוִאם, ָ�ׂשָ ׁשְ י ֵמֵהיָכן ִתיאוֹ  ּתִ ל ָלַמְדּתִ ּסּוִרים ֶאת ְלַקּבֵ ר, ַאֲהָבהבְּ  ַהּיִ   ". ְלךָ  ֲאַסּפֵ

ְכָפר ּה , ִריִמינֹוב ִעירלָ  ָסמּוךְ  ָקָטן ּבִ י ֹוֵררִהְתגּ  ּבָ ׁש  ֶאְצלוֹ  ,ֵמִריִמינֹוב לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ַרּבִ ּמֵ י ׁשִ  ְצִבי ַרּבִ
ֵרתְמ כִּ  ִהיְרׁש  אף ַא וְ  ןָמ ֱא נֶ  ׁשָ ִמים ֶאָחד ְיהּוִדי מֹוְכָסן ֹוֵררִהְתגּ , תוֹ קוּ לְּ ּתַ ְס ִה  רְלַאַח  ְמקֹומוֹ  ֶאת ִמּלֵ  ִויֵרא ּתָ

ן, ִיםַמ ׁשָ  ִהְצַטּיֵ ִמְצוַ  ׁשֶ ל ַהּתֹוְמִכים ֵלידוֹ ִמגְּ  היָ ָה וְ , אֹוְרִחים ּוְבַהְכָנַסת ָקהָד צְ  תּבְ . ִריִמינֹוב ַהּקֶֹדׁש  ֲחַצר ׁשֶ
ִנים ּוךְ שׂ ֲח  ָ בַּ יו ׁשֶ בִ ָא ל ֶא  ּוְבַתֲחנּוִנים ִפּלֹותְת בִּ  ַמְפִציר ָהָיה רְוָתִדי, ַהּמֹוְכָסן ָהָיה ּבָ ֵקד םיִ ַמ ׁשּ  ַרעזֶ בְּ  ְלִהּפָ

ל ִנים ַאךְ , ָמאיָּ ַק ־ׁשֶ ָ זוֹ  ָנְקפוּ  ַהׁשּ ע לֹא ֲ�ַדִיןוַ  זוֹ  רַאַח  ּבְ ָנה ֶזה ָהָיה. נֹוׁשַ ׁשָ ר, ַאַחת ּבְ ֲאׁשֶ ַסח ַחג ּכַ  ַהּפֶ
ל ּוֵביתוֹ  ּוָבא ׁש ֵמ ׁשְ ִמ  י ׁשֶ ל ֵריק ָהָיה ֵמִריִמינֹוב לֶמְנּדְ  ַרּבִ רּוָטה ִמּכָ ַרר ִיתבַּ בַּ . ּפְ  ָהָיה ְולֹא ָ�צּום ּדַֹחק ׂשָ

יֵדי ֵני ּבִ ִית ּבְ ֶדֶרךְ . ִיְפנוּ  הנָ ָא  ָיְדעוּ  לֹאם ֵה וְ , ַלַחג ְוַיִין ַמּצֹות ַאף ש1ִלְרכֹּ  ַהּבַ ָבר נֹוַדע ֶרךְ ֶד ־לֹא ּבְ  ֹוְכָסןּמ לַ  ַהּדָ
ּתוֹ  ְ , ְוִאׁשְ דֹוָלה ָלהגָ ֲ�  ְטִעיןְלַה  ִמֲהרוּ  םיִ נַ ְוַהׁשּ ל ִעם ּגְ ְלחוּ  ַאף הֹוִסיפוּ  ֶזגַהּמָ  ֶיְחַסר ּוְלַבל, ַהַחג יכֵ ְר צָ  ּכָ  ְוׁשָ

דֹול ָמעֹות ררוֹ צְ  יַ  ּגָ יַ� . ְרָחָבה דּבְ ִהּגִ ׁשֶ ל ֵלָאהַהּמְ  ֶ�ְגָלתוֹ  ִעם ַהּמֹוְכָסן ּכְ ַמח, בטוּ ־ּכָ י ׂשָ יָון ,ְמֹאד ָהַרּבִ  ּוִמּכֵ
ָהְיָתה ְרכוֹ , ְפָלָאהנִ  ָרצֹון־ֵ�ת זוֹ  ׁשֶ ם: "ְוָאַמר לֶמְנּדְ  יַרבִּ  ּבֵ ׁשֵ ֶה  ּכְ י ֶאת ָת ֵייֱח ׁשֶ ֵני ׁש ֶפ ְונֶ  ַנְפׁשִ ַחג יִתיבֵ ־ּבְ  ּבְ

ַסח ֵמ ַמ ַהּמְ  ַהּפֶ ן, ּוָבא ׁש ׁשְ בָּ ַה  אֹוְתךָ  היֶּ ַח יְ  ּכֵ ָרָכה". היָּ ַח  ֵ�תכָּ  דלָ וָ  ְלךָ  ןְוִיּתֶ  ה"ּקָ ָתה ַהּבְ  ְוִלְתקּוַפת, ִריּפֶ  ָ�ׂשְ
נָ  ָ ת מֹוְכָסן ְלאֹותוֹ  נֹוְלָדה הַהׁשּ ל הֹוםּתֵ וַ , ּבַ ּתוֹ  ַהּמֹוְכָסן ןכֵּ ׁשֶ , ֶרץָהָא ־ּכָ ָבר ָהָיה ְוִאׁשְ ִאים ּכְ ִמים ּבָ ּיָ   . ּבַ

ע ֵרה ַאְרּבַ ָנה ֶ�ׂשְ ה, ףיָ� בִּ  ָ�ְברוּ  ׁשָ דֹות רבֵּ ְלַד  ֵהֵחּלוּ  ְוִהּנֵ ִבּתוֹ  ִנְכּבָ ל ַהְיִחיָדה ּבְ ִמְנַה , ַהּמֹוְכָסן ׁשֶ  גּכְ
ִמים ּדּוךְ  ִנְמָצא ְמֵהָרה ַ�ד. ָהֵהם ַהּיָ א, ַמְתִאים ׁשִ ַהּמֹוְכָסן ֶאּלָ ׁש  ׁשֶ ּקֵ ֵר  ֶאת ַלֲ�רֹךְ  ּבִ ּדּוִכין יִקׁשְ ִ  ַהׁשּ

ִריִמינֹוב בֵ  ּבְ ַחת, וֹ בּ ַר  תיּבְ ּפַ ְקבַּ  ְלַאַחר, ְלֵביָתּה  ָחְזָרה ֶהָחָתן ּוִמׁשְ ּנִ יֵניֶהם עׁשֶ  ַיַחד ׁשוּ גְ ִיּפָ  ּבוֹ  ַהְמיָֹ�ד ַהּיֹום ּבֵ
ִריִמינֹוב ֵני. ּבְ ה ִביֵמֲא  רִנְבצַ , יוָק ָס ֲ�  ִמּפְ ּלָ ֵני ִעם דיָּ ִמ  ָלֵצאת ַהּכַ יתוֹ  ּבְ ת ָיְצָאה ּוֵביְנַתִים, ְלִריִמינֹוב ּבֵ  ֵאׁשֶ
םּובִ  ַהּמֹוְכָסן ה ּתָ ּלָ ר, ַהּכַ ֲאׁשֶ ִמינֵ  ָאהלֵ ְמ  םָת לָ גְ ֶ�  ּכַ ים ְמָגִדים יּבְ ִ  בֹודכְ לִ  ּוַמֲ�ַדּנִ ה לֹא .ָחהְמ ַהׂשּ ּכָ  ָהְיָתה ֲאר-

ֶרךְ  דֹוָלה ִריִמינֹוב ִעירָה  ֶאל ָרםָפ ִמכְּ  ַהּדֶ ה ֶרךְ ּדֶ בַּ  אּוָלם, ַהּגְ ה ֵהֵחּלָ ּלָ ר, ַרעבְּ  חּוׁש לָ  ַהּכַ  ֵריֲ� ׁשַ לְ  ִנְכְנסוּ  ְוַכֲאׁשֶ
ה, ִריִמינֹוב ִעירָה  ְדֶאֶגת םֵא ָה  ָחׁשָ ַ�ר הַמְרבֵּ לְ  אּוָלם, ּה ָת יָד ִח יְ  ְלִבּתוֹ  רֹוֵפא ְזִעיקְלַה  ַהּמ- ַכר ַהּצַ  ָהרֹוֵפא ּפָ

ָידוֹ  ָהָיה ְולֹא ָיָדיו ֶאת יַ�  ּבְ ת. ְלהֹוׁשִ ִעיָרה ַהּבַ ְבָקה ַהּצְ ים ׁשָ ַלן, ְוָגְדלוּ  ,ַחי־ְלָכל ַחּיִ ה ַרְחָמָנא ִלּצְ ֲאִנּיָ  ּתַ
הֲא וַ  אן. ִנּיָ ָתה ּכָ ּלְ ת ִהְתּגַ ִדיָרה ּה ָת קוּ ְד צִ בְּ  ַהּמֹוֵזג ֵאׁשֶ ִהְזִמיָנה רְוַאַח , ּה בָּ ׁשֶ  ָהֱאמּוָנה ַח כֹּ  אלֹ ְמ ּובִ  ַהּנְ  ֶאת ׁשֶ

י אַקּדִ  ָרהבְ ַהֶח  ַאְנׁשֵ ה, יׁשָ ְקׁשָ ית לֶא  ֵאֶליָה  ְלִהְתַלּוֹות םֵמֶה  ּבִ ל וֹ ׁש ָר ְד ִמ  ּבֵ י ׁשֶ ה ֵמִריִמינֹוב לֶמְנּדְ  ַרּבִ ּזֶ  ׁשֶ
ה ם ַ�ּתָ ת ֶאת ִסּיֵ ִפּלַ ֲחִרית ּתְ ת הָד ָ�ְמ . ֲחִסיָדיו םִע  םׁשָ  ָההׁשָ  ַוֲ�ַדִין, ׁשַ ֶפַתח ְדָקִניתַהצִּ  ַהּמֹוֵזג ֵאׁשֶ ית ּבְ  ּבֵ

ְדָרׁש  ְק , ַהּמִ יַח  הׁשָ ּבִ ֶקה ֶאת ְלַהּנִ ׁשְ יָמה ּוִמיֵני ַהּמַ ְרּגִ ֵהִביָאה ַהּתַ ּה ִע  ׁשֶ ְדָבֶריָה  ּוָפְתָחה, ּמָ  ָנא ְמעוּ ׁשִ : "ּבִ
ר תֵא  ַרּבֹוַתי ִדי ֵאַרע ֲאׁשֶ נֹוְלָדה ִחיָדהַהיְ  יּתִ בִּ  ִעם ָצאִתייָ  ַהּבֶֹקר. ַהּיֹום ִעּמָ ִבְרכַּ  ׁשֶ י תּבְ ֵדי, ָהַרּבִ  ּה כָ ּדְ ׁשַ לְ  ּכְ

ן ִעם עֹוָלם זּוָגּה ־ּבֶ ּבָ ה ׁשֶ ה. ַהּזֶ ֶרךְ ־םֵא  ַ�ל ְוִהּנֵ א ַהּדֶ ְדָכן ילַ ֵא  ּבָ ָ�ה ּוְבָידוֹ  ׁשַ ּלֹא, ִנְפָלָאה ַהּצָ  ָהָיה ןִנּתָ  ׁשֶ
ת 'ַמּדּוַ� . ָלּה  ְלָסֵרב ׁשֶ ךְ  ּתְ ַא  ְמַבּקֶ ּדֵ ּתֵ  ֶאת ְלׁשַ ה דלוּ יְ  ִעם ִחיָדהַהיְ  ךְ ּבִ ָ ַהּיֹום, ִאׁשּ אן ׁשֶ  ָהָבה? ֶברּקֶ בַּ  ּוָמָחר ּכָ

יָ�ה ּדּוךְ  ךְ לָ  ְוַאּצִ ןַהְמ . ְמֹאד ַ�ד ְוִנְפָלא ָהגּון ׁשִ ּתָ ר, ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא הּוא ח- ֵבל לוֹ  ֲאׁשֶ  ְוהּוא ּה לֹוָא ּוְמ  ּתֵ
ׁש  ּתֵ  ֶאת תָלַקַח  ְמַבּקֵ ְצָטְרִכי לֹא. הָמ וּ אְמ  ָלּה  ֶיְחַסר לֹא םְוׁשָ  תוֹ צָּ ִלְמִח  ךְ ּבִ ם ּתִ ּלֵ רּוָטה  ְלׁשַ  ְלהֹוָצאֹותּפְ

יםבּ לְ ַמ  ְוַאף, יָה ֶא וּ ׂשּ נִ  ְצָטְרִכי לֹא ְיָקִרים ּוׁשִ ְגֵד  טֵ� ַמ לְ , ֲ�בּוָרהבַּ  ִלְרּכֹש1 ּתִ ן יּבִ ּתָ ׁשְ ל ּפִ ְכִריִכים ׁשֶ . 'ּתַ
י ְמּתִ ּדּוךְ  ִהְסּכַ ִ ת ְוָכֵ�ת, ַלׁשּ ׁשֶ י ֲאִני ְמַבּקֶ ד ַוֲחִסיָדיו ֵמָהַרּבִ ּבֵ ִמינֵ  ְלִהְתּכַ ִ  בֹודכְ לִ  יםִד גָ ּמְ ַה  יּבְ  ָחהְמ ַהׂשּ

ּת  ים ֹותְוִלׁשְ ן רּוְלַאַח , ְלַחּיִ ת ָלבֹוא ִמּכֵ ּנַ ר ְיִחיָדִתי יּתִ בִּ  ַלֲחת- ָבה ֲאׁשֶ ֵצל סֹותֲח לַ  ׁשָ ְנֵפי ּבְ   ". ּבֹוֵראַה  ּכַ

יטוּ  יםַהֲחִסיִד  יי בִּ ַר ָה וְ , ֶזה־ַ�ל ֶזה ֲהמּוִמים ִהּבִ ּתֹוֵמם ְצמוֹ ַ�  לֶמְנּדְ  ַרּבִ  ָהֲ�צּוָמה ֱאמּוָנָתּה  מּול לֶא  ִהׁשְ
ל ה ׁשֶ ָ ֲ�לּות ָאַמר ֲחִסיָדיו לֶא  תוֹ נוֹ ְפ בִ וּ , ָהִאׁשּ ִהְתּפַ הּוא ּבְ ׁשֶ ה ּכְ ף ַמּכֶ ף־לֶא  ּכַ י לֹא יַמ יָּ ִמ : "ּכַ ּתִ ַגׁשְ  היָּ ִד וּ היְ  ּפָ

ֲ�ַלת זוֹ  ַמְדֵרָגה ּבַ י"! ּכָ ל ּה ָת יָ וָ לְ ַה  לֶא  ָיָצא לְנּדְ ֶמ  ַרּבִ ה ׁשֶ ּלָ ֵני ְוָכל, ַהּכַ  ָלּה  ְוָחְלקוּ  יוָת בוֹ ְק ִע בְּ  ָיְצאוּ  ָהִעיר ּבְ
בֹוד ם. ַאֲחרֹון ּכָ ן רְלַאַח  ּגַ  ְלָהֵסב יווָּ לַ ְמ וּ  יַרבִּ בָּ  ִהְפִציָרה ְוִהיא, ֱאמּוָנָתּה  ֶאת ְדָקִניתַהצִּ  ָ�ְזָבה לֹא, ִמּכֵ

ת ּדַ יםַהְמס-  ְוָכל, ּה ּתָ בִּ  יֵא וּ ׂשּ נִ  לגֶ ְלֶר  הוָ צְ ַהּמִ  ִלְס�- בוּ  ּבִ ל ָהֲ�צּוָמה ָהֱאמּוָנה מּול לֶא  יםִמ ְמ וֹ ּת ׁשְ ִמ  ָיׁשְ  ׁשֶ
ת ִהְפִעיָמה ַהּמֹוְכָסן ֵאׁשֶ ל ֶאת ׁשֶ ִפים ּכָ ּתְ ּתַ ׁשְ ְרכַּ  רְלַאַח . ַהּמִ זֹון תּבִ י ָלּה  רגֵּ ׁשִ , ַהּמָ ל ִמּכֹוס לְנּדְ ֶמ  ַרּבִ  ׁשֶ
ָרָכה ַר  ְוהּוא, ּבְ ָהל חכַ ְלנֹ  אֹוָתּה  ךְ ּבֵ נוּ  ְוָרִאינוּ  הֹוִאיל: "ַהּקָ ּלָ ִמיָמה ךְ ֱאמּוָנֵת  ֶאת ּכ- ל ַהּתְ ין ְלַקּבֵ  ִיםַמ ׁשָ  ּדִ

ְמָחהּובְ  ַאֲהָבהבְּ  ִלי, ׂשִ ל ֹוָתיוִמדּ  ַאֲחֵרי ְלַהְרֵהר ִמּבְ בָּ ַה  ׁשֶ אֹוָתְך  יֲאנִ  ְמָבֵרךְ , יוׂשָ ֲ� ל ַמ ַ�  ּהַ מֹ ְת י לִ לִ בְּ ִמ וּ  ה"ּקָ
ּפָ  ּתִ ֵבן ְקִדיׁשֶ ָרֵאל ּדֹורֹות ְוַיֲ�ִמיד ָיִמים ֲאִריךְ יַ א הוּ וְ , ָזָכר ּבְ ִיׂשְ   ". ּבְ

ם י ִסּיֵ ְפָלא ִסּפּורוֹ  ֶאת ֵמִריִמינֹוב ִהיְרׁש ְצִבי  ַרּבִ ִמיְנָקא ַהּנִ לֹום ִמּקָ י ׁשָ ָאְזֵני ַרּבִ ם: "ְוָאַמר, ּבְ ְרָכתוֹ  ּגַ  זוֹ  ּבִ
ל י ׁשֶ ָתה ַרּבִ רֹות ָ�ׂשְ ָנה ּוְבאֹוָתּה , ּפֵ ן ַהּמֹוְכָסן קבַ ָח  ׁשָ ָבר יֹותוֹ ְה בִּ  ָזָכר ּבֵ ִ  ָלהְע ְלַמ  ןבֶּ  ּכְ ִ ִמׁשּ ָנה םיׁשּ , ַוְיִהי ׁשָ
ר. ְלֵנס יַ�  ְוַכֲאׁשֶ ן ִהּגִ ָבר, ְרקוֹ ִפ לְ  ֶזה ּבֵ יָבהילִ  יַרבִּ מֹוִרי וְ  ִנְקָרא ּכְ ל ׁשִ י ַוֲאִני, ַמְעָלה־ׁשֶ ְדּתִ ּבַ ִסּדוּ  ִהְתּכַ  רּבְ

ין ּדּוׁשִ ח-  ַהּקִ תוֹ ּבְ יּפָ ִבין ִמּמִ ו ּתָ י . ְוַ�ְכׁשָ ֶרק ָלַמְדּתִ ֱאמּוָנה ּפֶ ִמיָמה ּבֶ ה ִצְדָקִניתּתְ ָ   �            "., ֵמאֹוָתּה ִאׁשּ

  
  

דֹוׁש  יָהַרב ַהּקָ   ל"ַזּצַ ִיְצָחק ִמּוּוְרָקא  ַרּבִ

לַהִהּלּוָלא ְליֹום ִניָסן תר"ח־, ַאֲחרֹון ׁשֶ ַסח, כ"ב ּבְ  ּפֶ
  

ד ֶלת ְמַיּסֵ יֵקי ֵלידוֹ ּוִמגְּ  וֹוְרָקא ׁשֹוׁשֶ . ָאִביו רוֹ ּדוֹ  ַצּדִ
י ַ�ל הנָּ ּכ-  עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ ת םׁשֵ ־ַ�ל ַרֲחָמנּות'ָה  'ּבַ  ִמּדַ
ּלוֹ  ָדָקהַהצְּ  ֱאָצֵאיָהָיה וְ , ׁשֶ ַ�ל ' ִמּצֶ בּוׁשִ ּבַ ים'. ַהּלְ

 הַהחֹוזֶ  ֶאל בוֹ לּ לֶּ ִמ  דוִ ּדָ  יַרבִּ  ֵקְרבוֹ  ּוָאיוִנׂשּ  רְלַאַח 
ִליןִמּל-  דֹוׁש  הּוִדיְוַהיְּ  ּבְ יְסָח  ַהּקָ ׁשִ  רּוְלַאַח , אִמּפְ

ְלִמידוֹ  הַנֲ�ׂשָ  םָת יָר ִט ּפְ  ל ּתַ י ׁשֶ  ִניםּבוּ  ר' ָהַרּבִ
יְסָח  ׁשִ יַטת. אִמּפְ יְסָח  ׁשִ ׁשִ בִּ , אּפְ  ָרהעֹוְר  ָתּה ָ� ׁשְ ׁשֶ
דּות ל ִהְתַנּגְ ׁשֶ ְרֵכי ּבְ ָחדֹות ָהֲ�בֹוָדה ּדַ ּה  ַהְמי- ּלָ , ׁשֶ

ָטהִהְתּפַ  ְ ַרֲחֵבי ָידוֹ ־ַ�ל ׁשּ  יָה ֶת נוֹ וּ כּתְ . ּפֹוִלין ּבְ
ִריּ  ל ֹותָהִעּקָ ׁשְ , ָהיוּ  תוֹ יָט ׁשִ  ׁשֶ ִמימּות, טּותּפַ  ּתְ

ָרֵאל תבַ ֲה ַא וְ  בּול ְללֹא ִיׂשְ  ֵאָליו ָנֲהרוּ  מֹוִניםֲה . ּגְ
ּיּות הַנֲ�ׂשָ  ְוהּוא ִזית ִאיׁשִ  ַרּבֹות ְוָ�ַסק, פֹוִליןבְּ  ֶמְרּכָ
ִעְניְ  ָלל ינֵ ּבְ ָאְמרוּ  ַ�ד, ַהּכְ ֶ  הַמ : ׁשֶ יׁשּ  קִיְצָח  ֵלִוי ַרּבִ

דֹורוֹ  ָהָיה יְטׁשֹובְרּדִ ִמבֶּ  י היָ ָה , רּוְסָיה יֵד ִליהוּ  ּבְ  ַרּבִ
דֹורוֹ א ְרָק ִמּווּ  קִיְצָח   הּוא ַאף ןכֵּ ׁשֶ , ּפֹוִלין יִליהּוֵד  ּבְ

ל םָר גוֹ נֵ ָס ה יָ ָה  ָרֵאל ׁשֶ ֶרךְ  הֹוָרהוְ  ִיׂשְ  ֹורֹותדּ לַ  ּדֶ
ׁשּוט ָהָאָדם ֶאת ְלַהֲ�ִריךְ  ָרֵאל ַהּפָ ִיׂשְ ּבְ  ִרימוֹ ּוְלָה  ׁשֶ

 ְ ְדֵרָגה לַפ ִמׁשּ ַטל ִסיָדיוֵמֲח ד ָח ְלֶא . ַהּמַ ּנָ  ֲחִתיָכה ׁשֶ
דֹוָלה ל ּגְ ּפּוַח  ׁשֶ ֵליל ֲאָדָמה ּתַ ֶדר ּבְ ֵאין ָאַמר, ַהּסֵ  ׁשֶ
ן ִנְקָרא ָהָאָדם ד הּוא ִאם חֹוִרין־ּבֶ ְעּבָ  ְלַתּפּוַח  ְמׁש-
ֵליל. ֲאָדָמה ֶדר ּבְ יו ִליֵמי ָהַאֲחרֹון ַהּסֵ  ְלַיד בׁשַ יָ , ַחּיָ

ֲאִפ  ְלָחנוֹ ׁש-  יַ� ּוְכׁשֶ , ּכֹחֹות תיַס ּבַ ְנַא " ָחרּוזֶל  ִהּגִ  יונָּ ׁשִ
בַּ " לוֹ  יֹאְמרוּ  יר ּיּוטּפִ ׁשֶ  ִמי: "ָאַמר, ְמלּוָכה'בִּ  'ַאּדִ

ְנַא  ֵהם יב"? יונָּ ׁשִ ְנַא : "ְוֵהׁשִ  יםנִּ נַ ֲא ׁשַ  ׁשֹוןִמלְּ  יונָּ ׁשִ
ֵקִטים י, ּוׁשְ ָכל ּכִ ָנם רדוֹ וָ  ּדֹור ּבְ יִקים ֶיׁשְ  ַצּדִ
כֹוִלים ּיְ ּלָ  ֶאת ְלָקֵרב ׁשֶ א- רֹוִאים ַאךְ , הַהּגְ ׁשֶ  ּכְ

ַה  בָּ ׁשֶ ם ׁשֹוְתִקים, קֵת וֹ ׁש  ה"ּקָ  'ְלךָ  ְואֹוְמִרים, ֵהם ּגַ
ְמָלָכה' ה' ה ןוָ יכֵּ , ַהּמַ ַאּתָ ם ׁשֹוְתִקיםק ֵת ׁשוֹ  ׁשֶ , ֵהם ּגַ
י אי ּכִ ָבִרים ֵיׁש  ַוּדַ ִרים ּדְ ִעּכּוב ִנְסּתָ ה ּבְ ּלָ א-   ". ַהּגְ

  
" כתב רבי ל ֶאָחד ַלֲעָזאֵזלְוגֹוָר  ה'ּגֹוָרל ֶאָחד לַ על הפסוק "
עזרא דברי חידה: "ואם יכולת להבין הסוד ־אברהם אבן

שהוא אחר מלת עזאזל, תדע סודו וסוד שמו, כי יש לו 
חברים במקרא, ואני אגלה לך קצת הסוד ברמז, בהיותך 

ש תדענו". הדברים חתומים ורבים ניסו בן שלשים וש
א הרמב"ן, לפענחם בדרכים שונות. הראשון שבהם הו

שכותב "אני הרכיל מגלה סודו שכבר גילו אותו רבותינו 
ז"ל, ומפורש מזה בפרקי רבי אליעזר הגדול, לפיכך היו 
נותן לו לסמא"ל שוחד ביום הכיפורים, שלא לבטל את 
קרבנם". רבנו בחיי תלמיד הרמב"ן מבאר יותר את 
הדברים, שאם תספור ל"ג פסוקים מתיבת עזאזל תגיע 

א יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים", והביאור לפסוק "ול
הוא אפוא שהשעיר המשתלח ניתן כשוחד לסטרא אחרא 
שלא יקטרגו על בני ישראל ביום הכיפורים. בעל 

עזרא לתיבת 'גלעד' ־התוספות כתבו שכוונת האבן
עד, וכן עזאזל מורכבת בשתי ־שנוצרה משתי מלים גל

רש מפ ,אזל, העז שהולכת. ה"אבי עזר"־המלים עז
שכוונתו לבלעם שלמד את קסמיו  ,מבאר ,עזרא־האבן

מעזאל, או לצאצאי יעקב שהיו ל"ג, או שהסוד יובן 
לעתיד לבוא כשתיבנה ירושלים שעליה נאמר ביחזקאל 

". החת"ם ֵצָלע ָׁשלֹוׁש ּוְׁשִׁשים ְּפָעִמים־ְוַהְּצָלעֹות ֵצָלע ֶאל"
שהאותיות שאחר עזאז"ל בסדר  ,פי סוד־סופר ביאר על

מרמז על השאור שבעיסה  והוא ,הא"ב עולות במניין חמץ
שהוא היצר הרע, והאותיות שאחר מדב"ר הן נחש 

כך ־המרמז גם הוא ליצר הרע, ויש שהוסיפו על
שהאותיות אחר עזאז"ל הן גם במניין חלק שהוא יעקב 
שאמר "ואנכי איש חלק", ועשו מרמז לשעיר שהולך 
לעזאזל ואילו יעקב הקים את הגלעד. ב"קובץ דרושים" 

הקודמות לתיבת עזאזל הן סוכות, לרמז  כתב שהאותיות
ְוַיֲעֹקב ָנַסע . ַוָּיָׁשב ַּבּיֹום ַההּוא ֵעָׂשו ְלַדְרּכֹו ֵׂשִעיָרהלפסוק "

", והדבר מופיע בפרק ל"ג שבחומש בראשית, אך ֻסֹּכָתה
עזרא התכוון לכך, שכן חלוקת ־לא ייתכן לומר שהאבן

  הפרקים בתנ"ך נעשתה בידי הנוצרים לאחר תקופתו. 
  

ַ$ת  יֹוִסיף ּדַ

  ֹורֹותְמא



 

 

  

ַ$ּנּו ֶאת ָ$ׂשֹור ַלֹחֶדׁש ּתְ ִביִעי ּבֶ ְ ֹחֶדׁש ַהׁשּ   ַנְפׁשֵֹתיֶכם־ּבַ

עֹות ְוהֹוֵגי ִריםַהְמׁשֹוְר  ֵלידוֹ ִמגְּ  ִוי ְיהּוָדה נוּ ַרבֵּ  הָהיָ  ַהּדֵ ַ�ל, ַהּלֵ ַחי, י'ִר זָ וּ כּ 'ַה  רֶפ ֵס  ּבַ ְתקּוַפת ׁשֶ  יִראׁשֹונֵ  ּבִ
ת. ָהִראׁשֹוִנים ָהְיָתה לוֹ  ָהְיָתה ְיִחיָדה ּבַ ִליַלת ׁשֶ ֲ�לֹות ּכְ ר ְוָאִביָה , ַהּמַ ֲ�בּוָרּה  ּתָ ְכמוֹ  ָחָתן רַאַח  ּבַ ִ  ִמׁשּ

ָלם םכָ ָח , ַמְעָלהוָ  ׁשְ ּתֹוָרה ּומ- ע ְבָכלוּ  ּבַ ִנים ְוָנְקפוּ  ָיִמים ָ�ְברוּ . ָמָצא ְולֹא, ַמּדָ ּתוֹ  ַ�ד, ׁשָ ִאׁשְ ל ׁשֶ י ׁשֶ  ַרּבִ
ִוי ְיהּוָדה הֵח ֵה  ַהּלֵ ֲ�ַדִין ּה ּתָ בִּ  ִתידֲ� לַ  ִלְדֹאג ּלָ הֵח ְוֵה , ָהָראּוי ּה גָ וּ וּ זִ  ֶאת ָמְצָאה לֹא ׁשֶ ַבְע  ְלַהְפִציר ּלָ  ָלּה ּבְ

ב ְלַבל י ָאהָר . עֹוד אֹוָתּה  ְיַ�ּכֵ ל ַצֲ�ָרן ֶאת ְיהּוָדה ַרּבִ ּתוֹ  ׁשֶ קֹול ְוָאַמר ָ�ַמד, וְ ּוִבּתוֹ  ִאׁשְ  עבַּ ִנׁשְ : "ֶנֱחָרץ ּבְ
ל, ֲאִני ּכָ ים ִמי ׁשֶ ּכִ ׁשְ ּיַ יֵתנוּ  ַתחּפֶ  ַ�ל ׁשֶ ַמִים־ִמן הּוא ןִסּמָ , ּבֵ ָ י ַהׁשּ ל ֶהָהגּון ּה גָ וּ וּ זִ  הּוא ּכִ נוּ  ׁשֶ ּתֵ  ִיְהֶיה ְוהּוא ּבִ
ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ  םֵא ָה  ִנְבֲהָלה". ןָת ָח לְ  ָלּה  ד, ֵאּלוּ  יםצִ ָר ֱח נֶ  ּדְ ְ  ּוִמּיָ ִית ַחּלֹון ְלַיד הבָ ִהְתַיׁשּ ֵדי ַהּבַ  ִמיוָ  ִמי קּדֹ בְ לִ  ּכְ

ה, ֵהִאיר ֶטֶרם ַהּבֶֹקר. ַההֹוְלִכים ייא ִה ה ָא וֹ ר ְוִהּנֵ הוּ  אןָמ  ּכִ  ָצִעיר ֶ�ֶלם ֶזה ָהָיה. םיָת ל בֵּ ב ֶא רֵ ָק ְת ִמ  ּדְ
ָהָיה רֹוֶ�ה ִנְרֶאה ׁשֶ ָידוֹ  ּוַמְקלוֹ  ֹצאן ּכְ ְבָגִדים ָ�טּוף, ּבְ לוּ  ּבִ ַ�ר ָהָיה ָ�ֵיף. רוֹ ׂשָ בְּ  ַ�ל יםזִּ ָהִע  ִבירכְ וּ  ִייםּבְ , ַהּנַ

ָרָאה ִית ּוְכׁשֶ ב ְלָפָניו ּבַ ֵ ֵצל ְמַ�ט ָלנּוַח  ִהְתַיׁשּ ְרֵאהוּ  םֵא ָה  ִנְבֲהָלה. קֹוָרתוֹ  ּבְ ָתה ִמּמַ ּנוּ  ׁש ְלַבּקֵ  ְוִנּסְ  ָלֶלֶכת ִמּמֶ
ָתה ְוַאף, ַאֵחר ְלָמקֹום יַ�  ִנּסְ ֶקה ַמֲאָכל לוֹ  ְלַהּצִ ק ּוִבְלַבד ּוַמׁשְ ּלֵ ְסּתַ ּיִ קֹום ִמן ׁשֶ  בֵסַר  ָהרֹוֶ�ה ַאךְ , ַהּמָ
ן ַלֲ�ׂשֹות ל, ּכֵ י ְוִהְתַנּצֵ ֶרךְ  ִמן ַרְגָליו לוּ ׁשְ כָּ  ּכִ ׁש  ְוהּוא ַהּדֶ יךְ ַיְמ  ֶטֶרם ְמַ�ט ָלנּוַח  ְמַבּקֵ ַדְרּכוֹ  ׁשִ   . ּבְ

י, אֹור ַהּבֶֹקר ִוי ְיהּוָדה ְוַרּבִ יתוֹ  חַת ּפֶ ִמ  יֹוֵצא ַהּלֵ ַדְרּכוֹ  ּבֵ ְדָרׁש  ְלֵבית ּבְ ה, ַהּמִ  ׁשֹוֵכב ְיהּוִדי ַנַ�ר ְוִהּנֵ
ָסמּוךְ  יתוֹ  ְלֶפַתח ּבְ ר תוֹ ָ� בוּ ׁשְ  ֶאת ָהַרב ָזַכר. ּבֵ ד, ֶאֶמׁש  עבַּ ִנׁשְ  ֲאׁשֶ מוֹ  ּוִמּיָ ֵסבֶ  ִקּדְ ִנים רּבְ ֵנס ְוִהְזִמינוֹ  ּפָ  ְלִהּכָ
ית ׁשּובוֹ  ַ�ד, ְלֵביתוֹ  ָ�ה ָרהבְ ָ� . תֶס נֶ כְּ ַה  ִמּבֵ ה ׁשָ ּכָ ה, ֲאר- ָניו ְלֵביתוֹ  חֹוֵזר ָהַרב ְוִהּנֵ ּפָ ׁשֶ ֵמִחים ּכְ  ּמוֹ ְוִע  ׂשְ

ים ָרה ִמְתַלּוִ ְקֵני ֲ�ׂשָ יתוֹ  לֶא  ָהַרב ִנְכַנס. ָהִעיר ִמּזִ י לוֹ  ְוהֹוִדיַ�  ַ�רַהנַּ  ֶאת ֵאָליו ִהְזִמין, ּבֵ ְמָלה ּכִ  ַהַהְחָלָטה ּגָ
ִלּבוֹ  כוֹ  ּבְ ּדְ ּתוֹ  ִעם ְלׁשַ ֶלתׂשְ ְוַהּמַ  ַהְיִחיָדה ּבִ ֶרת ֶאת ָהַרב ֶהֱ�ִמיד ֲאָתר־ַ�ל. ּכֶ ֵקִנים ֲ�ׂשֶ ת- ב ַת כָּ , ַהּזְ  הבָּ ּכְ

ִהְלָכָתּה  ַד  יןׂשִ רוּ ֵא ָה  ֶאת ַלֲ�רֹךְ  ְוִהְתּכֹוֵנן ּכְ ָרֵא  הש1ֶ מֹ  תּכְ ׁש  ֵכן ִלְפֵני ַאךְ , לְוִיׂשְ ּקֵ יׁש  ּבִ ַ�ר ֶאת ְלַהְלּבִ  ַהּנַ
ְבָגִדים ֵני, ילַ ָ� ׁשֶ  יםזִּ ָהִע ־ִבירכְּ  ֶאת ְלָהִסיר לוֹ ָיכ ֵאיִני. "בֵסַר  ָהרֹוֶ�ה אּוָלם, ָחָתןלְ  ֶאהיָּ כַּ  ָנִאים ּבִ  ִמּפְ

ׁש  חֹוׁשֵ א ֲאִני ׁשֶ ּמָ ם. ְוֶאְתָקֵרר הִצנָּ  ינִ זֵ אֲח ּתֹ  ׁשֶ ירֹ  רַ� ׂשְ  ֶאת ּגַ ָ�ר ןכֵּ ׁשֶ , ַח ְלַגלֵּ  רֹוֶצה ֵאיִני אׁשִ ֵ ם ַהׂשּ  ְמַחּמֵ
ירֹ  ֶאת ס לֹא ּגּוִפי ֶאת ַאף, אׁשִ ֵני ּובִֹרית ַמִיםבְּ  ֲאַכּבֵ ֵאיִני ִמּפְ ֶהם ָרִגיל ׁשֶ ֵני ילַ גְ ַר לְ  ַנֲ�ַלִים ֶאְנַ�ל ְולֹא, ּבָ  ִמּפְ

ָרִגיל ל ֲאִני ׁשֶ ְמָ�ה". ָיֵחף ךְ ילֵ לֵ  יַמ יָ  ּכָ ת ׁשָ י ֵאׁשֶ ְבֵרי ֶאת ְיהּוָדה ַרּבִ ַ�ר ּדִ ִקְרבָּ  ָנַפל ּה בָּ ְולִ , ַהּנַ  אתזֹ לָ ֲה . "ּה ּבְ
ְלנוּ  ּלַ ֲאָלה"?! ּפִ ֶזה ְלַנַ�ר, "ְצָמּה ַ�  ֶאת ׁשָ ה ֶאת אּוָלם"?! ִיַחְלנוּ  ּכָ ֲ�ׂשֶ יב ֵאין ַהּנַ ה ַרק. ְלָהׁשִ ּלָ ַ�ְצָמּה  ַהּכַ  ּבְ
י ָרהֵת יְ ַה  ּה ָת ינָ בִ בְּ  ֵהִביָנה א, ָהרֹוֶ�ה הּוא ׁשּובָח  ִאיׁש  ּכִ הּוא ֶאּלָ יר ׁשֶ ִאים ִמיםיָּ ּובַ , ְצמוֹ ַ�  ֶאת ַמְסּתִ  ַהּבָ
ָתה ּלְ י ּגִ ָכל הּוא עֹוֵסק ּכִ ילֹות ּבְ ָניו ֹוָרהּת בַּ  ַהּלֵ ּפָ ׁשֶ ה ּדֹוִמים ּכְ ל, ַלַחּמָ ּלֵ ֹמֶרת ּוִמְתּפַ ַאׁשְ  תקוּ בֵ ְד בִּ  ַהּבֶֹקר ּבְ

ֶטֶרם עֹוד ירוּ  ּבְ ה ַ�ִין יתְלַמְרִא . ּבוֹ  ַיּכִ ַ�ר ָ�ׂשָ ַ�ם ְצמוֹ ַ�  ֶאת ַהּנַ ְפָלג ֶרץָהָא ־ּכְ ֵאינוֹ , מ- ל ַאף יֹוֵדַ�  ׁשֶ ּלֵ  ְלִהְתּפַ
זֹון ַ�ל ךְ ֵר ּוְלבָ  י, ַהּמָ רֹות ֶאת ְלִעיטְלַה  יֹוֵצא ָהָיה ּבֶֹקר ּוִמּדֵ . ָבןלָ ֲח  ֶאת בלֹ ְח לַ וְ  ןָת קוֹ ׁשְ ַה לְ וּ  ֲאִכיָלןְלַה , ַהּפָ

יַ�  י, ּפּוִרים ֶ�ֶרב ִהּגִ ִוי ְיהּוָדה ְוַרּבִ ב ַהּלֵ בַּ  יוָט וּ יּ ּפִ  ֶאת ְוכֹוֵתב יֹוׁשֵ ת ׁש ֶד קֹ ־תְלׁשַ ָרׁשַ  הכָ מוּ ּסְ ַה  רָזכוֹ  ּפָ
ָירֹות ֶאת הֹוִתיר תוֹ יבָ ִת כְּ  ּוְבֶאְמַצע, פּוִריםלְ  ָפָניו ַהּנְ ּלְ וּ  ֶאל ְוָיָצא ׁשֶ יְנַתִים. יוָק ָס ֲ� לַ  קַהׁשּ ק ּבֵ ַ�ר ִהְתַחּמֵ  ַהּנַ

ִניָמה ִליםוְ , ּפְ ל ֶאת ִהׁשְ ּנֹוְתרוּ  ַהֲחרּוִזים ּכָ רֹות ֶאל ְוָיָצא יָתאבֵּ  ַאְלָפאָה  סֹוף ַ�ד ּיּוטּפִ בַּ  ׁשֶ  ָחַזר. גוֹ ָה נְ ִמ כְּ  ַהּפָ
י ִוי ְיהּוָדה ַרּבִ וּ  ַהּלֵ ה ּוְלַתְדֵהָמתוֹ , קֵמַהׁשּ ּלָ י ּגִ ְלמוּ  ּכִ ׁשְ ל ה- ּיּוט ַהֲחרּוִזים ּכָ ּפִ ֵהֵחל ּבַ ָראּוְכׁשֶ , בּתֹ כְ לִ  ׁשֶ  ֶאת ּקָ

יר ִמּלֹות ִ ּתֹוֵמם ַהׁשּ ׁשֹון תחוּ צַּ ִמ  ִהׁשְ ר ַהּלָ ים ְוֹעש1ֶ ּלִ ֵני ֶאת ַאלׁשָ "? יְלַחְדִר  ִנְכַנס ִמי. "ַהּמִ ִית ּבְ  אּוָלם, ַהּבַ
יב ַדעיָ  לֹא דָח ֶא  ַאף ׁשּוָבה לוֹ  ְלָהׁשִ ִחיד. ַ�תַהּדַ  ֶאת ִניָחהַהּמְ  ּתְ ָהָיה ַהּיָ אֹוָתּה  ִיתבַּ בַּ  ׁשֶ ֲחָתנֹו  ָהָיה, תֵ�  ּבְ

ְבָ�ר י, ַהּנִ ַרּבִ ִוי ְיהּוָדה ּוְכׁשֶ ךְ ־ַ�ל לוֹ ָא ׁשְ  ַהּלֵ ב ַהִאם: "גַ� לַ בְּ  ָאַמר, ּכָ ה חֹוׁשֵ יֶּ  ַאּתָ ר ִמי ׁש ׁשֶ יׁש  ֲאׁשֶ  ֶאתַמְקּדִ
ֵטָלה ִלְכִתיָבה וֹ נּ ַמ זְ  ל ַוֲהֵרי? ּבְ ֵני ּכָ ם  םָת ָס ְרנָ ּפַ  רַאַח  ְטרּוִדים ָהָאָדם ּבְ ָיָדם םיֶה ֵת וֹ ּת ִע  ְוֵאיןּוְמַלאְכּתָ  ּבְ
י ׁש בַ כָּ ". יִריםׁשִ  תיזַ ִר ֲח לַ  ִוי ְיהּוָדה ַרּבִ ַמר תוֹ יָה ִמ ּתְ  ֶאת ַהּלֵ ָבר ֶאת ְוׁשָ ִלּבוֹ  ַהּדָ   . ּבְ

ֲחִצית ָלהְלַמְע  ָ�ְבָרה ָנה ִמּמַ ָ ה, ַהׁשּ יַ�  ְוִהּנֵ ּפּוִרים יֹום ֶ�ֶרב ִהּגִ ׁש . ַהּכִ ּקֵ ָראוּ  ְלִהְתּכֹוֵנן ֵמֲחָתנוֹ  ָהַרב ּבִ  יּכָ
דֹוׁש  ַהּיֹום ִלְקַראת ר ְלִהְתַרֵחץ, ַהּקָ ּפֵ ְגֵד  ש1 ְוִלְלּבֹ  ּוְלִהְסּתַ ֵתר ִדיףְוֶהֱ�  בֵסַר  ָהרֹוֶ�ה אּוָלם, ָלָבן יּבִ  ְלִהּוָ
ְבָגָדיו ֵליל. ָהְרִגיִלים ּבִ ּפּוִרים יֹום ּבְ י ךְ לַ ָה , ַהּכִ ית לֶא  ְיהּוָדה ַרּבִ עֹוד, תֶס נֶ כְּ ַה  ּבֵ ביוֹ  נֹוַתר ֲחָתנוֹ  ּבְ ָחֵצר ׁשֵ  ּבֶ

ֵהֵחּלוּ , ץחוּ בַּ ּמִ ׁשֶ  ִליחֹות ּוְכׁשֶ ּסְ ל ּבַ ת ׁשֶ ִפּלַ ַ�ל ָצִעיר ִאיׁש  ְלֶפַתע ִנְכַנס, ַ�ְרִבית ּתְ  ְוֵהֵחל, ְוצּוָרה קֹוָמה ּבַ
קֹול לֹוַמר ִליָחה ֶאת ָנִעים ּבְ ָמה: "ַהּסְ ׁשָ ֳ�  ְוַהּגּוף ךְ לָ  ַהּנְ ר ֵאין ּדֹוֶמה לָּ ךָ לָ ּפָ ֲ�ָמָלְך. ־ָסה ַ�לְך, חוּ , צּור ֲאׁשֶ

ְ ַא  ְרֵכיֶכם רוּ ׁשּ ָבִרים ּדַ ִמְצוַ , ּגְ ּפּוִרים יֹום תּבְ ְמֲ�לוּ  ְוַאל, ַהּכִ יֹום, ְמִעיָלה ּתִ  ְוָכךְ ", ֲאִכיָלהבַּ  ָאסּור הּוא ּבְ
יךְ  ְפָלִאים יוזָ רוּ ֲח  ֶאת זרֹ ֲח לַ  ִהְמׁשִ ת ַ�ל ַהּנִ יֹום ָהִעּנּוִים ֲחֵמׁשֶ ּבְ ּפּוִרים ׁשֶ ִליםַה  ְוָכל, ַהּכִ ּלְ ְתּפַ ּתֹוְממוּ  ּמִ  ִהׁשְ

ל ֶזהּותוֹ  ַ�ל ַ�ל, רַהזָּ  ָהִאיׁש  ׁשֶ ִאים ויּוִפּיּוָט  בֵר ָ� ֶה  ַהּקֹול ּבַ ֲחֶזה. ַהּנָ ם הנָ ׁשְ נִ  ַהּמַ ר, ְלָמֳחָרת ּגַ ֲאׁשֶ ְיָטן ּכַ  ַהּפַ
י ְלּתִ ָבה  ִלְפֵני ָיַרד רכָּ מ-  ַהּבִ ָכלַהּתֵ ִפּלֹות ּבְ מֹוָצֵאי. ּבֹורגִּ כַּ  קְוָחזֵ  הֹוֵלךְ  ְוקֹולוֹ  ַהּתְ דֹוׁש  ַהּיֹום ּבְ ר, ַהּקָ י ּתָ  ַרּבִ
ִוי ְיהּוָדה ׁש , ָהאֹוֵרַח  ַאֲחֵרי ַהּלֵ ֵביתוֹ  ְרחוֹ ְלָא  ּוִבּקֵ הַה  ַאךְ , ּבְ ִאּלוּ  ֶנֱ�ַלם ּלָ  ְלֵביתוֹ  ָהַרב ָחַזר. ָהֲאָדָמה וּ ּת ַ� לָ בְּ  ּכְ

הּוא ׁשֶ ה ֶאת ְוָדָחה, בצֵ ָ�  ּכְ ּדָ -� יעוּ  ַהּסְ ִהּצִ ֵני וֹ ל ׁשֶ יתוֹ  ּבְ ֹתם ּבֵ ת ָרֲאָתה. ָהָארֹךְ  ַהּצֹום ּבְ ַצֲ�רוֹ  ַהּבַ  ְוָאְמָרה ּבְ
ר ָמַתי ַ�ד: "ָלּה ְלַבְע  ּתֵ ְסּתַ ֵני ּתִ ה ָ�ָליו חּוס? ָאִבי ִמּפְ לֵּ  ַ�ּתָ י, ְלָפָניו הְוִהְתּגַ  רֹוֶצה ְוֵאינוֹ  ְמֹאד הּוא ּדֹוֵאג ּכִ

ָבר ִלְטעֹם ֲ�ִנית ַאַחר ּדָ ָתּה  ּה לָ ְע בַּ  יםִהְסכִּ ". ַהּתַ ׁשָ ת, ְלַבּקָ יג ָהָבה: "לוֹ  ְוָאְמָרה ָאִביָה  לֶא  ָחְזָרה ְוַהּבַ  ְוַאּצִ
ר ָהִאיׁש  ֶאת ְלָפֶניךָ  ׁש  ֲאׁשֶ ַבּקֵ ַמח". ּתְ י ׂשָ ָבֶריָה  עַמ ׁשֵ לְ  ְיהּוָדה ַרּבִ ה, ּדְ ז ָא וְ  ,ִלְקָראתוֹ  ָהרֹוֶ�ה ֲחָתנוֹ  ְוִהּנֵ

י ְלַתְדֵהָמתוֹ  ֵהִבין ר אלָּ ג ֶא לָ ְפ ם מ- כָ ָח  הּוא ּכִ ּתֵ ִהְסּתַ ְרּתָ  ַמּדּוַ� . "ּכֹה־ַ�ד ׁשֶ ה, ְקׁשָ ִה " ?ַ�ְצְמךָ  ֶאת ִהְסּתַ
יב ַוֲחָתנוֹ  י ֵהׁשִ ל ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי ׁש ׁשַ ָח  ּכִ ּכָ ֱהֶנה ׁשֶ ְבֵרי ַהּנֶ יו נֹוֵטל תֹוָרה ִמּדִ ׁש , ָהעֹוָלםן ִמ  ַחּיָ ִית ַרק ּוִבּקֵ  ּבַ

ִלים ּוְמַ�ט ָקָטן ב, ּכֵ     �  , ֶהָחָכם ַהּנֹוָדע.ֶ�ְזָרא־ןבְּ ִא  ַאְבָרָהם נוּ ַרבֵּ  ְוהּוא, ָהֲ�בֹוָדה ְוַ�ל ַהּתֹוָרה ַ�ל םׁשָ  ְוָיׁשַ

  
 
 
 

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

ה ֶאֶרץ ַמֲ$ׂשֵ ם־ּכְ ְבּתֶ ר ְיׁשַ ּה לֹא ַתֲ$ׂשוּ ־ִמְצַרִים ֲאׁשֶ - ּבָ
ָמעּות ךָ יְל ּכִ ׂשְ ַה ְל וּ  ַמׁשְ תֹוךְ  ְותֹוָרְתךָ  אֹוְמרוֹ  ּבְ ע. יָ) ֵמ  ּבְ ,ּדַ

י ל ּכִ ין ַהּצֹוֵמַח  ּכָ ְדָבִרים ּבֵ ֶפׁש  תּיוּ ְלִח  יםִחיִּ ֶהְכֵר  ּבִ ין ,ַהּנֶ ּבֵ
ין ,עֹוָלםבָּ  יםיִּ ִל גוּ ּסְ ַה  ְדָבִריםבִּ  ֵהם ָבִריםְד בִּ  ּבֵ ֲ)נּוֵגי ׁשֶ ּתַ

ר ֵמַהּתֹוָרה הּוא יוֹ וּ וּ ִה וְ  ַהּכֹל ׁשֶֹרׁש  ,ָאָדם םֵא  ִהיא ֲאׁשֶ
ם ,ַהּכֹל בַּ  ּוְכׁשֵ ן ,סֹוד ׁש ָר ּדְ  ֶרֶמז טׁשָ ּפְ  ֹוָרהּת ׁשֶ ַמֲאָכִלים ּכֵ

ה עֹוָלם לׁשֶ  ן .ַהּזֶ ֵפרּוׁש  ְוַ)ּיֵ יר ּבְ יִרים ׁשִ ִ .יּתִ ׁשְ ּדַ ִח ׁשֶ  ַהׁשּ
ם בַּ  ּוְכׁשֵ ִביםׁשֶ ָבִרים ֵיׁש  ֲ)ׂשָ ים יםיִּ ּלִ ג, ְס  ּדְ ן ,ְוִטְבִעּיִ ֵיׁש  ּכֵ

ּיוֹ  ֹותְצ ִמ  ֹוָרהּת בַּ  ּלִ ָמה, ְוכּו' תְסג, דֹוָלה זוֹ  ְוַהְקּדָ ְוִיְקַרת ּגְ
י, ָהֵ)ֶרךְ  ָרִקים יָראׁשֵ  ְוָכַתְבּתִ ְותֹוָרְתָך  אֹוְמרוֹ  ַלֲהִביְנךָ  ּפְ
תֹוךְ  י ,יָ) ֵמ  ּבְ ל ּכִ ר ָהֹאֶכל ּכָ ּה ּבָ ׁשֶ  ּיּותוֹ ַח  ְיסֹוד לֵכ ָא יֵ  ֲאׁשֶ
ד,  ִמיִניַקת הּוא לְוָגֵד  הִנְתַהוֶּ  ָ ַהּקְ ִהיא הׁשּ ּוֵמֵ)ת. ַהּתֹוָרה ׁשֶ
ַגם ָכל ,ַרעוָ  טֹוב ְוִנְתָ)ֵרב ָהִראׁשֹון ָאָדם ּפָ ּמָ  ֹאֶכל ּבְ אֵצ ּתִ

ה ֶזהָל ְו , ֵמָהַרע קֶל ֵח  ֵד  הזֶ ָל וְ , ָהִאיָלנֹות ָ)ְרַלת ַ)ל ה' ִצּוָ לּגָ
ה ִעם ין ְוֶתֶבן מֹוץ ַהִחּטָ ּבִ ְזָרִקים ְוס, ה' נוּ ָל יְוִהְבּדִ , ַהּנִ

ה ּמָ ָבִרים ִמּכַ ר ּדְ ַלט ֲאׁשֶ ֶהם ׁשָ ֶנֶפׁש  ץּקֵ ׁשַ  לבַ ְל  ָהַרע קֶל ֵח  ּבָ
ְבֶחֶרת ָא  ֶזהָל וְ , ַהּנִ ׁשֶ ָבר אֹוֵכל ָדםּכְ ר ּדָ ּתָ ִאּלוּ  ַהּמ, הֶנֱהנֶ  ּכְ

אֹוֵרי ָהֶ)ְליֹון ֵמאֹור א ,ּתֹוָרה אֹור ִמּמְ ְלַצד םׁשַ גְ נִּ ׁשֶ  ֶאּלָ
ִריִכים ֶאֶרץ יְיסֹוֵד  תַח ְצָל ַה  ּצְ ִפי ָמזֹון ׁשֶ םָת נָ ָכ ֲה  ּכְ

תֹוךְ  ְותֹוָרְתָך  וֹ רְמ וֹ א ְוֶזה, םָת בָ ְרּכָ ְוַה  צוֹ ְפ ֶח  רבַ גָּ  הזֶ בָּ  ,יָ) ֵמ  ּבְ
י ,ךְ ַר ִיְתבָּ  ְרצֹונוֹ  ַלֲ)ׂשֹות ּוְתׁשּוָקתוֹ  ִקְרבּ  ַרע ֵאין ּכִ וֹ ּבְ

ִסיר   :ֶפׁש נֶּ ַל  בֵר ָ) ֶה  ֵחֶפץ ַהּמֵ
�  

ְמאוּ  ַאל ּטָ ָכל ּתִ ה ּבְ י ָלנוּ  ָקַדם ּוְכָבר - ֵאּלֶ רּוְך הּואבָּ  ה' ּכִ
יד רוּ  ַ)ל ֲאִפּלוּ  ַיְקּפִ רֹוִבים ָאיוּבְ ר ְלַבל ֵאָליו ַהּקְ ָבר וּ ְיַדּבְ ּדָ
ֵאינוֹ  ֶדק ַקו ַ)ל ׁשֶ ָבִרים ַוֲאִפּלוּ , ַהּצֶ ְוֵצא, ֶקרׁשֶ ּכְ  םיִא ְר נִּ ׁשֶ  ּדְ

י רַמֲאַמ  ַמדְל וּ  יעוּ  ַלֲחֵבָריו ֲ)ִקיָבא ַרּבִ ּגִ ּתַ ׁשֶ ׁש יִ ׁשַ  ְלַאְבֵני ּכְ
אן, ַמִים ַמִים ּתֹאְמרוּ  ַאל ָטהֹור רִנְבָח  ְלֶכֶסף יׁש ּקִ נַ  ּוִמּכָ

יק ׁשֹוןְל  י ,ָהֱאֶמת קֹורְמ  לֵֹהינוּ ֱא  ה' הּוא ַצּדִ יד ּכִ ְלַבל ַיְקּפִ
א ֹוָרהּת בַּ  ִיְכּתֹב ָבִרים ֶאּלָ ִמ  יםִק ָה ְב ּמ, ַה  ּדְ   :ֱאֶמת תּדַ ּבְ

  
  

כ"ב בניסן הוא יום מילת יצחק אבינו שנולד בט"ו 
בניסן, ויש הנוהגים לקרוא ביום זה את הפסוקים 
"וימל אברהם" ולהשתתף בברית מילה. ביום זה 

נון להקיף את חומות ־, החל יהושע בןחבשנת ב'תפ"
  יריחו, אחר הכניסה לארץ, ובכ"ח בו נפלו החומות. 

�  

בכ"ב בניסן תרצ"ז, נפטר הוגה הדעות ר' נתן 
בירנבוים, שחזר בתשובה שלימה בתקופת מלחמת 
העולם הראשונה ופעל רבות למען היהדות 
התורנית וארץ ישראל. שמו היהודי האמיתי הוא 

  אביו, והשם נתן הוא שמו הגרמני. ־ום על שם אבינח
�  

בכ"ב בניסן, אחרון של פסח שנת קמ"ט, התנפלו 
הנוצרים שבפראג על יהודי העיר והרגו רבים מהם, 
שרפו את בתיהם והוציאו ישני עפר מקבריהם. על 
פוגרום זה חיבר רבי אביגדור קרא קינה בשם "את 

ילת מנחה כל התלאה", שנכנסו למחזורי אשכנז בתפ
של יום הכיפורים. רבי אביגדור קרא היה מרבניה 
הראשונים של העיר פראג, ומיוחסים אליו ספרי 
הקנה והפליאה בתורת הקבלה. קברו הוא הקבר 

  . שבפראגהעתיק ביותר בבית העלמין היהודי 
�  

בכ"ד בניסן ב'תמ"ח, הגיעו בני ישראל למרה ושם 
  ודינים. הומתקו המים, והצטוו על שבת, פרה אדומה 

�  

בכ"ד בניסן התקיים הוויכוח המפורסם של גביהא בן 
פסיסא עם אומות העולם לפני אלכסנדר מוקדון, 
כמסופר במסכת סנהדרין, לאחר שהללו טענו 
שארץ כנען שלהם היא והוא הוכיח להם שכנען היה 
עבד עבדים לאחיו ומה שקנה עבד קנה רבו, ולא 

  הם זרועים. היתה להם תשובה וברחו והניחו שדותי
�  

 110נון בן ־בכ"ו בניסן ב'תקכ"ב, נפטר יהושע בן
שנה, ונקבר בתמנת חרס היא סרח בהר אפרים, 

  מצפון להר געש, ויש אומרים שנפטר בכ"ח בניסן. 

  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ
 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  
ַא  דֹוִלים יםִס וּ נּ כִּ ַה  דַח ּבְ ל ַהּגְ נֵ  ׁשֶ ים ץֵפ ָח "ֶה  עֹוֵרר, ַהּדֹורי ַרּבָ ִפים ֶאת" ַחּיִ ּתְ ּתַ ׁשְ ל ַהחֹוָבה ַ�ל ַהּמִ  ׁשֶ

ִהלּ  ַמְנִהיֵגי ֵדי, םָר ּסְ יַ לְ וּ  םָ� ָה  ֶאת ְלהֹוִכיַח  ֹותַהּקְ יִטיבוּ  ּכְ ּיֵ ְרֵכיֶהם ֶאת ׁשֶ ְתׁשּוָבה ְוָיׁשּובוּ  ּדַ . ָמהלֵ ׁשְ  ּבִ
ר י ָרָאה ְוַכֲאׁשֶ ים ּכִ ִטים ַרּבִ ּמְ ּתַ ל ַטֲ�ָנהבְּ  זוֹ  ֵמחֹוָבה ִמׁשְ ה ַ�ְצְמךָ  טׁשְֹק " ׁשֶ ִחּלָ ךְ ־ְוַאַחר ּתְ  טׁשֹ ְק  ּכָ
ים", ֲאֵחִרים ַ�ְצָמם ְוָחׁשִ ָלִמים ֵאיָנם ֵהם ַאףׁשֶ  ּבְ ׁשְ ָראּוי מ- א, ָהֲאֵחִרים ֶאת מֹוִכיִחים ֵאיָנם ְוָלֵכן ּכָ  ָנׂשָ

לוֹ  ֶאת ה: "ְוָאַמר ְמׁשָ ַכְפִרי ַמֲ�ׂשֶ ַה  דָח ֶא  ּבְ ר ִריץּפָ ׁשֶ ּקֵ ֵביתוֹ  ֶאְצלוֹ  ּבִ דוֹ . ּבְ ּבְ ְפִרי ּכִ כֹוס ַהּכַ ין ּבְ א, ַחּמִ  ֶאּלָ
ִים ַהּמַ ים ָהיוּ  לֹא ׁשֶ ַ�ס ִריץּפָ ְוַה  םייִּ ּוְנִק  ַזּכִ ר ַ�ל ּכָ ה ָהִאּכָ ּלֹא אֹותוֹ  ְוִצּוָ ׁש  ׁשֶ ּמֵ ּתַ א ְלִהׁשְ ַמִים ֶאּלָ  ּבְ
ִקים ּקָ ְרָצה ְלָיִמים. םייִּ ּוְנִק  ְמז- ֵרָפה ּפָ ָפר ׂשְ ּכְ ַמע ִריץּפָ ְוַה , ּבַ ן־רְלַאַח  ׁשָ אֹותוֹ  ִמּכֵ ְפִרי ׁשֶ ה לֹא ּכַ ּבָ  ֶאת ּכִ
ֵרָפה ְ ֹכחוֹ  ַאף־ַ�ל ַהׂשּ ּבְ ן ַלֲ�ׂשֹות ָהָיה ׁשֶ ַמּה . ּכֵ ן ִריץּפָ ַה  ּתָ ְפִרי ֶאת ְלָפָניו ְוִזּמֵ הַה  ַאךְ , ַהּכַ ּלֹא ָטַ�ן ּלָ  ׁשֶ

ַחת ָהיוּ  א ָיָדיו ּתַ י ַמִים ֶאּלָ ְלּתִ ִקים ּבִ ּקָ ל יוֹ וּ וּ צִ  ֶאת ָזַכר ְוֵהיֵטב, ְמז- ׁש  ְלַבל ִריץּפָ ַה  ׁשֶ ּמֵ ּתַ א ִיׁשְ ַמִים ֶאּלָ  ּבְ
ִקיםְמז-  ה לֹא ְוָלֵכן, ּקָ ּבָ ֵרָפה ֶאת ּכִ ְ ַ�ס. ַהׂשּ ֵדי לוֹ  ְוָאַמר ִריץּפָ ַה  ָ�ָליו ּכָ ֵרָפה ְלַכּבֹות 'ּכְ ה ׂשְ  ָזקּוק ַאּתָ

ִקים' ְלַמִים ּקָ ל"? ְמז- ְמׁשָ ד מּוָבן ָהָיה ְוַהּנִ זוֹ  תֵ� בְּ ׁשֶ , ִמּיָ ר ּכָ ֶדֶרךְ  ִמְתַנֲהִגים ֵאיָנם יםבִּ ַר  ֲאׁשֶ  ַהּתֹוָרה ּבְ
ְרָאהְוַה  ל ִלְזַמן הּוא ּדֹוֶמה, ּיִ ֵרָפה ׁשֶ ים ָהֵאׁש  ֶאת ְלַכּבֹות ּוְכֵדי ,ׂשְ ׁשִ ּמְ ּתַ ָכל ִמׁשְ   . ָהֶאְמָצִעים ּבְ

�  
ְלז ַאֲהרֹןי בִּ ַר  ִמיד ִמְתּבֹוֵנן ָהָיה ִמּבֶ ַ�ְצמוֹ  ּתָ ח ,ּבְ בֹוָתיו ֶאת ּוְמַנּתֵ יו ַמְחׁשְ ֶטֶרם ּוַמֲ�ׂשָ ַנְפׁשוֹ  ֶהְחִליט ּבְ  ּבְ

ִדְבֵרי תִלְפנוֹ  ִמיד. ַלֲאֵחִרים מּוָסר ּבְ ֹאֶפן רבֵּ ַד ְמ  ָהָיה ּתָ ף ְסָתִמי ּבְ ּתֵ ֹוְמִעים לַה ְק  ִעם ְצמוֹ ַ�  ֶאת ּוְמׁשַ , ַהׁשּ
ל אֹוָתּה  ָלקּוי הּוא ַאף ָמׁשָ ה ּבְ יבֶהְח  לֹא ,הבָּ ַר ָה  תוֹ נוּ ָת וְ נְ ַ� בְּ . ִמּדָ מֹוִכיַח  ַ�ְצמוֹ  ֶאת ׁשִ  ּוֵמעֹוָלם, רוֹ דּ ַה  ּכְ

ְבּת  ַ�ל הָ�לָ  לֹא י וֹ ַמֲחׁשַ יף הּוא ָראּוי ּכִ יֹוֵתר טבֵּ לַ ְת ִה הּוא . ְותֹוָכָחה מּוָסר ְלַהּטִ ָ�ה ּבְ ׁשָ נֶּ  ּבְ  ץלַ ֱא ׁשֶ
ִמיַ�  ְבֵרי ְלַהׁשְ א ּוַפַ�ם, ּתֹוָכָחה ּדִ ּטֵ ה ,ִהְתּבַ ׁשֶ ּקָ יד ְמֹאד לוֹ  ׁשֶ ְבֵרי ְלַהּגִ ֵני ִלְפֵני מּוָסר ּדִ ָרֵאל ּבְ ֵני, ִיׂשְ  ִמּפְ

כָּ  ָרֵאל לׁשֶ ֶחְזַק  ִיׂשְ א, ֵהם תרוּ ׁשְ כַּ  תּבְ ֵאיָנם ֶאּלָ   .ְלהֹוִדיָ�ם ְוָצִריךְ  ָהִאּסּור יֹוְדִעים ׁשֶ
�  

י ר גֵה וֹ נ היָ ָה , קְס נְ 'יזֶ לִּ ִמ  ֱאִליֶמֶלךְ  ר' ָהַרּבִ ַדְרכֵ  ֲאֵחִרים ְלַיּסֵ ְבֵרי ֶאת ָלֶהם אֹוֵמר ָהָיה ְולֹא, ֹנַ�ם יּבְ  ּדִ
א, ְפֵניֶהםבִּ  ְוַהּתֹוָכָחה ַהּמּוָסר ר ָהָיה ֶאּלָ יָת  ַמּדּוַ� , ךְ לַ יְ ֵמ : "ְואֹוֵמר ְצמוֹ ַ�  ֶאת ְמַיּסֵ ךְ  ָ�ׂשִ  ָהָיה ְוָכךְ " ?ּכָ

ל ַ�ל חֹוֵזר ָ�ׂשוּ  ָהֲ�ֵברֹות ּכָ הוּ  ֵאּלוּ  ׁשֶ ָ ׁשּ תוֹ  ׁשֶ ְמִחּצָ ָבִרים ַ�ד, ּבִ ַהּדְ  םיֶה בֵ רָ ְק לִ  ְוחֹוְדִרים יםלִ ֲח לְ ַח ְמ  ָהיוּ  ׁשֶ
  . הָמ לֵ ׁשְ  ִלְתׁשּוָבה ֶזה ְיֵדי־ַ�ל יםִמְתעֹוְרִר  ְוָהיוּ 

�  
א'ַקּדִ  אבָ 'ּסָ ַה  י יׁשָ ָרֵאל ַרּבִ ִמיד אֹוֵמר ָהָיה ֵמרּוִז'ין ִיׂשְ ֵאינוֹ , ּתָ ר ׁשֶ תֹוַכַחת ֲחִסיָדיו ֶאת ְמַיּסֵ , רָס מוּ  ּבְ

ֵני ימֹות ִמּפְ ּבִ ִתּקּון ָ�סּוק הּוא לַהחֹ  ׁשֶ מוֹ , וֹ ְצמַ�  ּבְ ָאְמרוּ  ּכְ ה ַ�ְצְמךָ  טׁשֹ ְק  ל"ֲחזַ  ׁשֶ ִחּלָ בַּ , ּתְ  ׁש ֶד קֹ  תּוְבׁשַ
הּוא ׁשֶ יט ּכְ ִביב ַמּבִ יַצד הּוא רֹוֶאה ,ִמּסָ ל ּכֵ לוּ  ִהְתַ�ּלוּ  יםַהֲחִסיִד  ּכָ ת ְוִקּבְ ּבָ ׁשַ ִנים ּבְ   . ֲחָדׁשֹות ּפָ

�  
ַ�ם רוּ  ּפַ י, יִק ְס ינְ ׁשִ וּ דּ  ְצִבי יֹוֵסף יְלַרבִּ  ִסּפְ ְלִמיָדיו ֶאָחד ּכִ ֲחָדׁשֹות ּוִמְתַ�ְנֵין ִניםִעּתוֹ  קֹוֵרא ִמּתַ ֶהם ּבַ ּבָ . ׁשֶ

ֲ�ִדינוּ  לוֹ  ְוָאַמר ָהַרב אוֹ רָ ְק  י: "תּבַ ַמְעּתִ ה ָ�ֶליךָ  ׁשָ ַאּתָ ִעּתֹון ֲחָדׁשֹות קֹוֵרא ׁשֶ ה אּוָלם, ּבָ ֶ  ֲאִני ִמְתַקׁשּ
ֵני, ךְ כָ בְּ  ְלַהֲאִמין אי ִמּפְ ּדַ ּוַ ה יֹוֵדַ�  ׁשֶ ה ַאּתָ ּמָ ד ֲאִני ּכַ  ַאךְ  עֹוְסִקים ִלְהיֹות ייַד ִמ לְ ַת בְּ  ּוַמְפִציר ךְ כָ לְ  ִמְתַנּגֵ

ִדְבֵרי ְוַרק ְדָבִרים ְולֹא ּתֹוָרה ּבְ ֵטִלים ּבִ ל". ּבְ ְלִמיד ִהְתַנּצֵ י ְוהֹוָדה ַהּתַ  ָטַ�ן ַאךְ , ְוָקָרא לִנְכׁשַ  ָאְמָנם ּכִ
ּלֹא י ָיַדע ׁשֶ סּול ֵיׁש  ּכִ ָבר ּפְ ּדָ י ְוִהְבִטיַח  ּבַ ה ּכִ הוּ  ַ�ל רַיֲחזֹ  לֹא ֵמַ�ּתָ יָבה רֹאׁש  לוֹ  ָסַלח. ַמֲ�ׂשֵ , ַהְיׁשִ

עוּ : "ָאַמר יובָ ָר קֹ ְמ לִ וְ  ֲאִני, ָלֶכם ּדְ ָהִציץ רִנְזָה  ַ�ְצִמי ׁשֶ ֶדֶרךְ  ֲאִפּלוּ  ִעּתֹוןבְּ  ִמּלְ  ַ�ְצִמי ֶאת ְוׁשֹוֵמר, יאַר ֲ�  ּבְ
ּלֹא ֵאינוֹ  רבָ ּדָ  ׁשּום ִלְקרֹא ׁשֶ ִדְבֵרי ָקׁשּור ׁשֶ ׁש  ּתֹוָרה ּבְ ֵני ,ַמּמָ ֵאין ִמּפְ ְלִמיִדים ְלָהִעיר ְרצֹוִני ׁשֶ  ַלּתַ

ם, ֶזהבָּ  ָלקּוי ַ�ְצִמי ֲאִני ִאם םּוְלהֹוִכיָח  ֲאָמר ֶאת ֲאִני ּוְמַקּיֵ ךְ ־ְוַאַחר ַ�ְצְמךָ  טׁשֹ'ְק  ַהּמַ   . ֲאֵחִרים' טׁשֹ ְק  ּכָ
�  

ַ�ל ַאֲהרֹן דֹותִמּתֹולְ  ר"ָהַאְדמוֹ  ְבֵרי" ּבַ ַ�ם ִנְכַנס" ֱאמּוָנה ּדִ ָבר רְוַאַח , ִמְדָרׁשוֹ  תיְלבֵ  ּפַ ּכְ יַ�  ׁשֶ  ִלְמקֹומוֹ  ִהּגִ
ִלים דַח ְלַא  ְוָלַחׁש  ַלֲאחֹוָריו ָחַזר, ַהּקֶֹדׁש  ֲארֹון ְלַצד ּלְ ְתּפַ ָאְזנוֹ  ַהּמִ ׁש  ּבְ ּקֵ ּבִ יַ�  ׁשֶ ם ְלַהּגִ ְקּדָ א יֹוֵתר מ-  ֶאּלָ
נֶּ  הּתְ לַ  רַח ְוֵא  סֱאנַ ׁשֶ ׁש  ָהִאיׁש . ִפּלָ ל יוָבָר ִמּדְ  ְמֹאד ִהְתַרּגֵ ה ּוְלַאַחר, וֹ בּ ַר  ׁשֶ ִפּלָ ר ַהּתְ י, ַלֲחֵבָריו ִסּפֵ  ֶאֶמׁש  ּכִ
ִדְבֵרי ְוהֹוִכיחוֹ  ֵאָליו וֹ בּ ַר  נוֹ ִזּמְ  הּוא ַ�ל מּוָסר ּבְ ְקִביעּות ְמַאֵחר ׁשֶ הּתְ לַ  ּבִ ּבֶֹקר ַהּיֹום. "ִפּלָ ָרִאיִתי, ּבַ ׁשֶ  ּכְ
י ֶאת יַ�  ָהַרּבִ ה ֶאל ַמּגִ ִפּלָ ִאחּור ַהּתְ ֹמִחי ָחְלפוּ , ָמה ּבְ ְבֵרי ּבְ ךְ ־ְוַאַחר ַ�ְצְמךָ  טׁשְֹק ' ל"ֲחזַ  ּדִ  טׁשֹ ְק  ּכָ

י, 'ֲאֵחִרים יׁש  ְוָהַרּבִ ִהְרּגִ א ,ֶזהבָּ  ׁשֶ ד ּבָ יר ִמּיָ ר ֶאת ִלי ְלַהְסּבִ ׁשֶ   ". תוֹ נוּ ָת וְ נְ ַ�  ֵמרֹב רוֹ חוּ ֵא  ּפֵ
�  

ְלִמיָדיו דָח ֶא  ל ִמּתַ י ׁשֶ ה ַרּבִ ַ�  זיְ ַר גְ נְ וּ י ןָת נָ  ֹמש1ֶ ה ּתֹוַרת" לּבַ ַ�ם ָ�ָבר", ןָנָת  ֹמש1ֶ ל ְדרוֹ ַח  ְלַיד ּפַ  וֹ בּ ַר  ׁשֶ
ַמע ר ִכיבְ בִּ  ְמָמֵרר אֹותוֹ  ְוׁשָ קֹול ְצמוֹ ַ�  ֶאת ּוְמַיּסֵ ְלִמיד לַה ִנבְ . ּבֹוִכים ּבְ ַבר ֵאַרע אּמָ ׁשֶ  ַהּתַ , ּבוֹ ַר לְ  ָמה־ּדְ

ְכַנס ַאךְ  ּנִ ׁשֶ יר ּכְ י ָהַרב לוֹ  ִהְסּבִ את הּוא ִמְתּכֹוֵנן ּכִ ת ָלׂשֵ ָרׁשַ  הּוא ַמְתִחיל ְוֶטֶרם, תוֹ לָּ ִה ְק  יְבנֵ לִ  ּתֹוָכָחה ּדְ
ַ�ְצמוֹ  הּוא חֹוֵזר ,רבֵּ ְלַד  ה ׁשּוָבהְת בִּ  ּבְ ְבִחיַנת ְצמוֹ ַ�  ֶאת ּוְמַנּקֶ  ֹצאן ֶאת יֹוִכיַח  ֶטֶרם, ַ�ְצְמָך' טׁשֹ 'ְק  ּבִ
ךְ  ְיֵדי־ְוַ�ל, תוֹ יִע ְר ַמ  לוּ , ּכָ אי ִיְתַקּבְ ַוּדַ ְבֵר  ּבְ ּלוֹ  ַהּמּוָסר יּדִ ָאְזנֵ  ׁשֶ   .  ַהּנֹוְכִחים יּבְ

�  
ים יֵר בְ ּדִ "ַה  ָהָיה ָרִגיל ְנז" ַחּיִ ְצִעירּותוֹ , לֹוַמר ִמּצַ ּבִ ׁש  ׁשֶ ּקֵ ל ֶאת ְלַהֲחִזיר ּבִ  ֶאל ּוְלָקְרָבם ּוָטבּמ לַ  ָהעֹוָלם ּכָ

ם ֵ ַר  ַהׁשּ ּלֹא ָרָאה ְלָיִמים. ךְ ִיְתּבָ ָידוֹ  ַיֲ�ֶלה ׁשֶ ל ֶאת ןּקֵ ְלַת  ּבְ ׁש  ְוָלֵכן, ָהעֹוָלם ּכָ ּקֵ ֵני ֶאת ְלָפחֹות ןּקֵ ְלַת  ּבִ  ּבְ
ן רּוְלַאַח , ִעירוֹ  ְרֵכיֶהם ֶאת ְלֵהיִטיב ְלָפחֹות ְלַנּסֹות ֶהְחִליט ִמּכֵ ל ּדַ ֵני ׁשֶ יתוֹ  ּבְ ם ַ�תַט לָ וְ  ּבֵ ִלּבָ  ִיְרַאת ּבְ

הּוא ָרָאה ַבּסֹוףלְ . ִיםַמ ׁשָ  ק ֶהְחִליט ְוָלֵכן, הבֶּ ר- ְמ  ּתֹוֵפס ׁשֶ ּפֵ שׂ , ְלַגְמֵרי ָ�טּמ- בַּ  ְלִהְסּתַ  ךְ ֶר ּדֶ  ְלַ�ְצמוֹ  ְוִחּפֵ
ׁשּוָבה א. ּתְ ּטֵ רֹב ְצמוֹ ַ�  ַ�ל ְוִהְתּבַ ים יַת וֹ נוֹ ֲ� בַ וּ : "תוֹ נוּ ָת וְ נְ ַ�  ּבְ ָיִדי ָ�ָלה לֹא ֶזה רבָ ּדָ  ַאף, ָהַרּבִ   "...ּבְ

�  
  

יתוֹ " ֲ$דֹו ּוְבַ$ד ּבֵ ר ּבַ יֹון ִקּנּוַח  ׁשֹוןִמּלְ  רּפֶ ְוִכ  - " ְוִכּפֶ ד, ְוִנּקָ ְפֵני ָאָדםָל  ְלַלּמֵ ּלִ הּוא ׁשֶ ר מֹוִכיַח  ׁשֶ   , ֹונֹוָתיוֲ$  ַ$ל ָהַאֵחר ֶאת ּוְמַיּסֵ
ַח  ה ְיַקּנֵ ית  ִויַנּקֶ ֵני ְוֶאתֹו ְצמַ$  ֶאת לּכֹ ֵראׁשִ יתוֹ  ּבְ מוֹ , ּבֵ ָאְמרוּ  ּכְ ךְ ־ְוַאַחר ַ$ְצְמךָ  טׁשְֹק ' ל"ֲחזַ  ׁשֶ   ר חיים)אוצ(ם'. ֲאֵחִרי טׁשְֹק  ּכָ

  
יר ֹוֵררִהְתגּ  ִויְלָנא ִעירּבָ  ְפָלג ָ$ׁשִ ּקָ , ֶאָחד מ!  ָידוֹ  ֶאתַפץ ׁשֶ

ל ָבר ִמּכָ ּבִ  ּדָ ר, ְצָדָקהׁשֶ ים ָהיוּ  ְוַכֲאׁשֶ ּנוּ  ְמַבְקׁשִ  ִלְתרֹם ִמּמֶ
ְסּפוֹ  יםַל  ִמּכַ הּוא טֹוֵ$ן היָ ָה , ֲ$ִנּיִ , ָדָקהַהּצְ  ִמן רטוּ ּפָ  ׁשֶ

ֵני הּוא ִמּפְ ם ׁשֶ סּוק ַ$ל ל"ֲחזַ  תׁשַ ָר ּדְ  תֶא  ְמַקּיֵ  העֹׂשֵ " ַהּפָ
ָניו ןַהזָּ  'ֶזה", ֵ$ת־ְבָכל ְצָדָקה ֵהם ּוְבנֹוָתיו ּבָ ׁשֶ ים' ּכְ . ְקַטּנִ
רוּ  ּבָ  ִסּפְ ָבר ֶאת ָדָקהַהּצְ  יֵא ּגַ יְלָנא אֹוןגָּ ַל  ַהּדָ  ְוהּוא, ִמּוִ

ה יר ְלאֹותוֹ  לֹוַמר ֲ$ֵליֶהם ִצּוָ י, ָ$ׁשִ  ֶנֱאַמר ָ$ָליו ּכִ
ָפָר  תּבְ ֵאין", ַהּקֶֹדׁש ־ֶאל ֵ$ת־ְבָכל ָיבֹא־ְוַאל" ַאֲחֵרי ׁשַ  ׁשֶ
ֲ$ָנה ִעם ַרק ַהּקֶֹדׁש  ֶאל ָלבֹוא לוֹ ָיכ הּוא ל ַהּטַ ָכל" ׁשֶ  ּבְ
הּוא ָכְך ּבְ " ֵ$ת ֵני ֶאת ְמַפְרֵנס ׁשֶ יתוֹ  ּבְ א, ּבֵ  םְלַקיֵּ  ָ$ָליו ֶאּלָ
ְקָרא ֶאת ְפׁשּוטוֹ  ַהּמִ ָכל ְצָדָקה ַלֲ$ׂשֹות ,ּכִ   "...ֵ$ת־ּבְ

  

  

  
ֲ$ֵלי דוּ ָח  ִחיָדה ה: ַהִחידֹות ּבַ ת ִמּלָ לֹש2 ּבַ , אֹוִתּיֹות ׁשָ

ֶדת ִהיא ִאם ּקֶ ְתנּועֹות ְמנ! דֹול ּבִ אּוָרּה ֹות ּגְ , ָהעֹוָלם ּבֵ
ַנאי ׁשֹוןְל  ִהיא תוֹ נּ ַט ְק ּוִב  ר. ּגְ ׁשֶ ָבר ּפֵ הּמִ ַה  ִהיא ַהּדָ  ּלָ

ֵבל ּכַ , ּתֵ רׁשֶ ֶדת ִהיא ֲאׁשֶ ּקֶ י ְמנ! ּתֵ ׁשְ נּועֹות ּבִ ֵהן ייֵר ֵצ  ּתְ  ׁשֶ
נּועֹות דֹולֹות ּתְ מוֹ , ָהעֹוָלם ּה ׁשָ רוּ ּפֵ  ּגְ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ֵבל ׁשֶ  ּתֵ

ֵבי י, ָבּה  ְויׁשְ ּתֵ נּועֹות ּוִבׁשְ ֵהן לגֹּ ַהּסֶ  ּתְ  ְקַטּנֹות ׁשֶ
ַנאי ׁשֹוןְל  ּה ׁשָ רוּ ּפֵ  מוֹ , ּגְ ָפ  ּכְ ֵתנוּ ּבְ ", הּוא לֶב ּתֶ " ָרׁשָ
ִ ַר  ְלִפי אּוָרּה ֵב וּ   ּוְלִפי, ִעְרּבּוב ׁשֹוןְל  אוֹ  ֶ$ְרָוה ׁשֹוןְל  י"ׁשּ

ָאה ּבּולַמ  ְוַגם נֹוְסָפה ו"יּתָ ַה  ֶ$ְזָרא־ןּבֶ ִא  ה ּבָ ּנָ , ִמּמֶ
הּוא מּוָבא ּוִבְנָדִרים ָבה. ִליןָב ּתְ  ׁשֹוןִמּלְ  ׁשֶ ֶרת זוֹ  ּתֵ ְזּכֶ  מ!
ָנה ׁשְ ּמִ ַמּסֶ  ּבַ ּלֹא םַהְלִויִּ  ַ$ל ִכיןָר ֲ$  תֶכ ּבְ  אֹוְמִרים ָהיוּ  ׁשֶ

א ְוִכּנֹור לֶב נֵ ּבְ  ֵדי הּפֶ ּבַ  ֶאּלָ , ִעיָמהנְּ ּבַ  לַב ּתְ  ןּתֵ ִל  ּכְ
ֵני אָר נוּ ְט ְר ּבַ ַה  ּוְכֵפרּוׁש  ּקֹול 'ִמּפְ ים ׁשֶ ַטּנִ  ְוָצלּולק ּדַ  ַהּקְ
ל דֹוִלים' קֹול ֶאת ּוְמַתּבֵ ְמֶלאֶכת. ַהּגְ , ּכֹוֵתב המֹ לֹ ׁשְ  ּבִ

ָב ַה ׁשֶ  ֶדתה ּתֵ ּקֶ ֵצ  ְמנ!  ָמָצא ְוֵכן, לַב ּתֵ  -  חּתָ ּוַפ  יֵריּבְ
ֵפרּוׁש  ִתיַבת הַהּגֹוָל  ְמאֹור ֵגְרׁשֹם נוּ ַרּבֵ  ּבְ   .  ָיד־ּכְ

  

  
ן ָאִחיָך�  
ֲהֹר ר� ֶאל־ַאֽ ּבֵ  )  טז, ב( ּדַ

ַטֲ$ֵמי יםּמְ ׁשַ ַהְמ  לגֹּ ֶס  ַזְרָקא ּבְ ֵני, ָחהְמ ׂשִ ְל  ׁשִ  ִמּפְ
יֹום ּבְ ּפּוִרים ׁשֶ ה ַהּכִ ּבָ ַה  ִהְתַרּצָ ה ְוָאַמר ה"ּקָ  ְלֹמש2ֶ

יָסַלְח  ְדָבֶריָך  ּתִ , דֹורֹותְל  ְסִליָחה ְליֹום ֶזה יֹום ְוִנְבַחר, ּכִ
ֵני ְוַגם יֹום ִמּפְ ּבְ ה ְיֵדי־ַ$ל נוּ ִנּתְ  ֶזה ׁשֶ  ַהּלּוחֹות ֹמש2ֶ

ִנּיֹות ְ לוּ  ַהׁשּ ְמָחה ֵמָחָדׁש  ַהּתֹוָרה ֶאת ְוִקּבְ ׂשִ   )פרי חיים(. ּבְ
�  

ֶדׁש  ן ֶאל־ַהּקֹ� �ֲהֹר א ַאֽ �את ָיֹב ֹז    ) טז, ג( ּבְ

ַבת את ּתֵ זֹ  ַטַ$ם ּבְ ִביָרה  ִבירּתְ  ּבְ ָמעּותֹו ׁשְ ׁשְ ּמַ ׁשֶ
יֶּ  ִמיְוַהְכָנָ$ה,  ּבָ  ֵלב לוֹ  ׁש ׁשֶ  ֶאל ָלבֹוא לוֹ ָיכהּוא  רִנׁשְ

ה לָפ ׁשָ  ְוֵתַבת, ַהּקֶֹדׁש  ִגיַמְטִרּיָ   )דגל מחנה יהודה(. ָקדֹוׁש  ּבְ
�  

אן ֵיׁש  זֶמ ֶר  ִ ַר  ְלִדְבֵרי ּכָ ַבת, י"ׁשּ ּתֵ זֹאת ׁשֶ ה ּבְ ִגיַמְטִרּיָ  ּבְ
ִמְניַ  י"ת נֹות ןּכְ ית ׁשְ ׁש  ּבֵ ְקּדָ  ֶזה ְוַאֲחֵרי, ָהִראׁשֹון ַהּמִ

ן ִביָרהׁשְ  ׁשֹוןְל , ִבירּתְ  ְוִיְהֶיה ֵיָחֵרב ְרּבָ   )תפוחי חיים(. ְוח!
�  

א ֱהִביאֹו�  
ֶהל מֹוֵ%ד� לֹ 
ַתח ֹא  )  יז, ד( ְוֶאל־ּפֶ'

בֹות ַתח ַהּתֵ ַטַ$ם ְוֶאל־ּפֶ' ֵר  ְזָלאַא  ּבְ ֵדי, ׁש ּגֵ  זּמֵ ְלַר  ּכְ
יַצד יַ$  ּכֵ חּוֵטי ִהּגִ ֵני? חּוץ ִלׁשְ ָהַלְך  ִמּפְ  ֶאת ְוֵגֵרׁש  ׁשֶ

ֵבק ְצמוֹ ַ$  ִהּדָ ִכיָנה ִמּלְ ְ ׁשּ ןּמִ ּוַב  ּבַ ּכָ   )לב שמחה(. ׁשְ
�  

ר ֵיָֽאֵכ�ל 
 ֹוף ֲאׁשֶ �יד ַחּיָ ה אֹו־ע � )  יז, יג( ֵצ

ר י, ָיִחיד ׁשֹוןְל ּבִ  לֵכ ָא יֵ  ֲאׁשֶ  ָהעֹוף ַ$ל מּוָסב הּוא ּכִ
ה ַ$ל ְולֹא ְפֶסֶקת ַהַחּיָ ּמ! ְתִביר ׁשֶ ִפי, ּבִ ָאְמרוּ  ּכְ  ל"ֲחזַ  ׁשֶ

א ִלי ֵאין" ֱאָכל עֹוף ֶאּלָ ֱאֶכֶלת היָּ ַח , ַהּנֶ ִין ַהּנֶ ? ִמּנַ
ְלמּוד ה, לֹוַמר ּתַ ר עֹוף אוֹ  ַחּיָ ֲאִכיַלת", לֵכ ָא יֵ  ֲאׁשֶ  ׁשֶ

ה ֶרת ַהַחּיָ ְזּכֶ ֲ$ִקיִפין מ! ב ּבַ     )דיוקים על התורה(. עֹוףָה  ַאּגַ

ׁש  ְדּגָ  מ!
 

 חּלָ מ! ְמ 

   

ְטָ$ם   מ!
 


