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י ֹאֶהל־זֹאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ּכִ   ) יט, יד( ָימּות ּבְ

י ל ָת ֲח , יָגִס ֲא  קִיְצָח  ַרּבִ ינֹו ׁשֶ רּוךְ  ַרּבִ לֹום ּבָ ָלג ׁשָ ל דוֹ יְלִמ ְוַת  ַאׁשְ  חֹוְתנוֹ ־ִביֲא  ׁשֶ
 �ַ ם' לּבַ ּלָ דֹול ַמְתִמיד היָ ָה , 'ַהּס! ְפׁשּוטוֹ  ַנְפׁשוֹ  ּוָמַסר ּגָ . ַהּתֹוָרה ִלּמּוד ַ�ל ּכִ

חֹות ןבֶּ  ְוהּוא, ָיָמיו ברֹ ֲ� בַּ  ים ּפָ ִ ִלּבוֹ , ָחָלה ֵמֲחִמׁשּ  ָנַסע ָהרֹוְפִאים ַצתֲ� ּובַ  ּבְ
ְטֶבְרָיה ש*ִלְנּפֹ  ם אּוָלם, ּבִ יךְ  םׁשָ  ּגַ ים ִהְמׁשִ ּכִ ר. ַהּתֹוָרה ְלִלּמּוד קּום ְלַהׁשְ  ְוַכֲאׁשֶ

ַ�ל לוֹ ָא ׁשְ  לֹון ּבַ ךְ ־ַ�ל ַהּמָ יב, ּכָ  רֶק ּבֹ  ִלְפנֹות ִלְלֹמד ָלקּום לוֹ ָיכ ֵאיִני ִאם: "ֵהׁשִ
ם ֶאת ְוַלֲ�בֹד ֵ ַר  ַהׁשּ ה, ךְ ִיְתּבָ ים ילִּ  ָלּמָ ם ְוָכךְ "?! ַחּיִ יב ּגַ ָריוִמּמַ  ְלֶאָחד ֵהׁשִ : ּכָ

ָמָרא ָמָצאִתי" ָאסּור תְמֹפֶרׁשֶ  ּגְ ים ְלַהְפִסיק ִלי ׁשֶ ּכִ , ַהּתֹוָרה ְלִלּמּוד קּום ְלַהׁשְ
ַמּסֶ  ּוָבאּמ כַּ  ת תכֶ ּבְ ּבָ י 'ָאַמר ,ׁשַ  ְצמוֹ ַ�  ֶאת םָאָד  ִיְמַנע ַאל ְלעֹוָלם, יֹוָנָתן ַרּבִ

ית ְדָרׁש  ִמּבֵ ַ�ת ַוֲאִפּלוּ , ּתֹוָרה יֵר בְ ּוִמּדִ  ַהּמִ ׁשְ ֱאַמר. ִמיָתה ּבִ ּנֶ  הַהּתֹוָר  זֹאת" ׁשֶ
י ָאָדם ַ�ת ֲאִפּלוּ , "ֹאֶהלבְּ  ָימּות־ּכִ ׁשְ ֵהא ִמיָתה ּבִ ּתֹוָרה עֹוֵסק ּתְ  אוּ ָר , תוֹ יָ וָ לְ בִּ ". 'ּבַ

ָלר ָהָיה ֶאָחד ַסְנּדְ הּוא תוֹ נוּ כֵ ׁשְ בִּ  רגָּ  ׁשֶ ִטיָרתוֹ  ַ�ל ְמֹאד ִמְצַטֵ�ר ׁשֶ  הוּ לוּ ָא ׁשְ . ּפְ
ךְ ־ַ�ל הְוַה  ּכָ יר ּלָ נֹוַח  ֶאת ֶאהרוֹ  ָהִייִתי ִלְפָ�ִמים: "ִהְסּבִ ים ַהּמָ ּכִ  עֹוד קּום ַמׁשְ

ֶטֶרם ה ָצהנֵ ֵה  ּבְ ְ ׁשֶ כְ וּ , ַהַחּמָ ים ּכֹה הּוא ַמּדּוַ�  יוּתִ לְ ַא ׁשּ בוֹ  ָלקּום ַמְקּדִ ּכָ ׁשְ  ִמּמִ
הּוא ִלי ָאַמר ה ׁשֶ ן עֹוׂשֶ ֵדי ּכֵ ה ַלֲ�בֹד ּכְ ַמֲאִפּיָ י, ְלַפְרָנָסתוֹ  ּבְ י ָ�ָליו ְוָחַמְלּתִ ִלּבִ  ּבְ

ה תוֹ ֲ�בֹוָד  ַ�ל ׁשָ ֵרר". ַהּקָ י, ִהְתּבָ ַרּבִ ׁש  ִיְצָחק ׁשֶ ּקֵ יר ּבִ הּוא הּדָ בְ ָה�!  ֶאת ְלַהְסּתִ  ׁשֶ
ים ּכִ ַהְתָמָדה ְלִלּמּוד קּום ַמׁשְ ֶהְצֵנַ� ֶלֶכת, וְ וֹ בּ ְוַר  מֹורוֹ  ִעם ּבְ ה ַהּכֹל ּבְ   .ָ�ׂשָ

�  

יֹום ִטיָרתוֹ  ּבְ ל ּפְ י ׁשֶ ל ָאִחיו, ַזְלָמן ַרּבִ י ׁשֶ ים ַרּבִ ִויְלָנא ַהּקֹול ָיָצא, ִמּוֹולֹוִז'ין ַחּיִ  ּבְ
י עֹוָתיו ּכִ ֵני יםבִּ ְוַר , ְספּורֹות ׁשְ אוּ  ָהִעיר ִמּבְ  ִמן תוֹ קוּ לְּ ּתַ ְס ִה  ֶטֶרם רוֹ ּקְ ְלבַ  ּבָ

ִרים הוּ אוּ ָר , םָס נְ כָּ ִה  ִעם. ָהעֹוָלם הּוא  ַהְמַבּקְ ׁשֶ ת ׁשֹוֵכבּכְ ִמּטַ  ְוַלְמרֹות, יוֹ לְ ָח  ּבְ
ף ֱהיֹותוֹ  ּפָ ים יוָר וּ ּס יִ בְּ  ְמל! ׁשִ ב, ַהּקָ ים ִמְזמֹוֵרי ְוקֹוֵרא הּוא יֹוׁשֵ ִהּלִ קֹול ּתְ  ָיֶפה ּבְ

ְמהוּ . ָנִעים ַאף ִרים ּתָ ֶהם ַהֲחׁשּוִבים דַח ְוַא , ַהְמַבּקְ ּבָ יְלָנא רבֶּ  ר"בַּ  בּ יְ לֵ  ר', ׁשֶ , ִמּוִ
ָפָניו ַמּה ּתָ  ךְ ־ַ�ל ּבְ ה חַהנַּ ! נוּ ַרבֵּ : "ּכָ ים, ַהּתְ  תיַא ִר ְק לִ  ַ�ּתָ יִהּלִ ׁש  ֲהֵרי ּכִ ". ּכֲֹחךָ  ּתַ

יב י לוֹ  ֵהׁשִ ה ָמה: "ְוָאַמר ַזְלָמן ַרּבִ ר ַאּתָ ְלמּוד ֲהלֹא? יֵאלַ  ְמַדּבֵ , הּוא ךְ וּ רָ�  ּתַ
י ָאָדם ַהּתֹוָרה 'זֹאת י ָאַמר, ֹאֶהלבְּ  ָימּות־ּכִ ֶאת ַ�ְצמֹו  ָאָדם ִיְמַנע ַאל, יֹוָנָתן ַרּבִ

ַ�תבִּ  ֲאִפּלוּ  ּתֹוָרה יֵר בְ ִמּדִ  זֹאת ְלֵ�ת לֹא ִאם, יֹוֵדַ�  ּוִמי. ִמיָתה' ׁשְ י ּכָ ְעּתִ   "...ִהּגַ
�  

י ַסְנּדֶ ֲא  ַרּבִ ֶלת רֹאׁש , רֶסְנּדֶ  רֶלּכְ יֵקי ׁשֹוׁשֶ ְרֵנס, אנָ ְר ַמ קוֹ  יתבֵּ  ַצּדִ ל ִהְתּפַ  ָיָמיו ּכָ
דַֹחק דֹול ּבְ ַבל ָיִמים יוּ ָה וְ , ּגָ ּסָ ל ֵמָרָ�ב ׁשֶ ׁש  ׁשֶ  לֹא, ַמְחסֹורוֹ  ַלְמרֹות אּוָלם. ַמּמָ

ל ָמׁש  ל ּה לָ ֳה ֵמָא  ָיָמיו ּכָ ם, ּתֹוָרה־ׁשֶ ַנְפׁשוֹ  ְוִקּיֵ ֱאַמ  ֶאת ּבְ  ָאָדם, ַהּתֹוָרה זֹאת" רַהּנֶ
י ֹאֶהל ָימּות־ּכִ ה ֵמַהּתֹוָרה יֹוֵנק ָהָיה ִחּיּותוֹ  ֶאת". ּבְ דֹוׁשָ יָחה ְוִהיא, ַהּקְ ּכִ  ִהׁשְ

ּבוֹ  ל ִמּלִ ָמזֹון צֶֹרךְ  ּכָ ִמי ּבְ ׁשְ ְתבוּ  ַ�ד ,ּגַ ּכָ ּתֹוָרה עֹוֵסק ָהָיה"ׁשֶ  ָ�ָליו ׁשֶ  ּוָפָניו ּבַ
יִדים ּבֹוֲ�ִרים ַלּפִ ם". ּכְ ְבנוֹ  ּגַ ָטן ּבִ י ַהּקָ  ֶאת ירּדִ ְח ֶה , אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ִזיקַאיְ  קִיְצָח  ַרּבִ
דֹוָלה ָהַאֲהָבה ה ֹוָרהּת לַ  ַהּגְ דֹוׁשָ יַח  ּוְכֵדי, ַהּקְ ּכִ ּבוֹ  ְלַהׁשְ ִציקַה  ָהָרָ�ב ֶאת ִמּלִ , ּמֵ

ִלי ּמוֹ ִע  לֹוֵמד היָ ָה  ךְ  ּוַפַ�ם, ֲהפּוָגה ּבְ ִמיִמים םיִ יֹוַמ  םָד וּ ּמ לִ  ִנְמׁשַ  ִמּתֹוךְ  ּתְ
יתוֹ  יִלְבנֵ . בֹוןָ� ְר  עוּ : "אֹוֵמר ָהָיה ּבֵ ל ָלֶכם ּדְ ּכָ ים ׁשֶ ִכים לֹא ַהַחּיִ א ִנְמׁשָ  ֶאּלָ
ָנה ִעיםבְ ׁשִ  ת, יםיִּ ְזַמנִּ  ִיּסּוִרים ַ�ל ְלִהְצַטֵ�ר ְוֵאין, ׁשָ ּמַ ְצִחית ַהּתֹוָרה ְל�!   ".ַהּנִ

�  

יָבה חּורבַּ  ַ�ם ִנְכַנס ֶאָחד ְיׁשִ ַאל, ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ֶאל ּפַ  הּוא נֹוֵהג ִאם, ָידוֹ ־ַ�ל ְוִנׁשְ
ק ִדְבֵריֶהם ְלִהְתַ�ּמֵ ים ּבְ דֹוׁשִ ל ַהּקְ ַהְרׁשָ  ׁש "ָהרֹא ַרּבֹוֵתינוּ  ׁשֶ ל. א"ְוַהּמַ  ִהְתַנּצֵ

חּור ַהּדָ  ַהּבָ ה ָברׁשֶ ה, אֹוי: "ְוָאַמר ֵהִגיב ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  אּוָלם, ָ�ָליו ָקׁשֶ ּמָ  טֹוב ּכַ
ָבר ִביל ַהּמַֹח  ֶאת ַ� גֵּ יַ לְ  ַהּדָ ׁשְ ה"! ַהּתֹוָרה ִלּמּוד ּבִ דֹוׁשָ   ַהּקְ

  

  
ת ַהּתֹוָרה ּקַ �ה זֹאת - )יט, ב( זֹאת ח ִגיַמְטִרּיָ , קׁשֶ ֵח  ּבְ

ֶאת קּבְ  ִלְלֹמד ָצִריךְ  ַהּתֹוָרה ׁשֶ , ַ�ְצלּותבְּ  ְולֹא ֵחׁשֶ
ת ּקַ �י ח בֹות ָראׁשֵ ָ ד! ְק , ְדָוהֶח  ּתֵ ׁש ׁשּוָבהּתְ , הׁשּ ּיֵ , ׁשֶ

ה, ָחהְמ ׂשִ  ִמּתֹוךְ  ִלְלֹמד ָ ׁשּ �ִהְרהּור ּתֹוךְ ּוִמ  ְקד
ׁשּוָבה י. ּתְ בֹות ְוָראׁשֵ רֲא  ַהּתֵ הִצ  ׁשֶ , אֹמרֵל  'ה ּוָ

ה ִגיַמְטִרּיָ ֵאין, ֲ$ָנָוה ּבְ א ִנְקֵנית ַהּתֹוָרה ׁשֶ ְלִמי ֶאּלָ
ְעּתוֹ  ּדַ ָפ  ׁשֶ  )הכין עזרא(. ָ�ָליו ָלהׁשְ

�  

ת זֹאת ּקַ �ה ַהּתֹוָרה ח ִגיַמְטִרּיָ ה ִהיא ָמה: ּבְ ּקָ �? ַהח
א, ְטהֹוִרים אּמֵ ְלַט , יםְטֵמִא  ְלַטֵהר ָקדֹוׁש  ֶמרוֹ ּבְ

יֹוְצרֹות ּוָבאּמ כַּ  ת ּבְ ָרה ְלָפָרׁשַ  )ספר הזכרון(. ּפָ
�  

ה ּמָ �ה -  )שם( ָפָרה ֲאד יַמְטִרּיָ י, ְרחֹוָקה ִהיא ּגִ ּכִ
ָכל ָהָאָדם ּכְ ים לּדֵ ּתַ ִמׁשְ  ׁשֶ ַטֲ�ֵמי ְלַהְחּכִ ָרה ּבְ , ּפָ
ךְ  ֲאָבל, ְריוֹ ּב! ־ַ�ל ּה ָמ ְע ַט  ִמיִדיַ�ת ִמְתַרֵחק הּוא ּכָ

ר ֲאׁשֶ ִלים ּכַ ָבר ֶאת ְמַקּבְ ֹחק ַהּדָ ִלי ּכְ , ַ�םַט  ּבְ
ר יג ֶאְפׁשָ ִ ּה  ְלַהׂשּ ֶמץ ּבָ י" ִאם. רבָ ּדָ  ׁשֶ ָאַמְרּתִ

י ְרחֹוָקה" ָאז -" ָמהֶאְחּכְ  ּנִ  )רבנו בחיי(". ִמּמֶ
�  

ּמָ  -  )יט, ט( ְוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור ׁש , מּוָבא סֹוָרהּבַ ּיֵ ׁשֶ
נַּ  ַמִיםֲ� ּפַ  עֹוד ּתַ בַ  ךְ "ּבַ אן, ְוֵכן ְוָאַסף תּתֵ , ּכָ

סּוק  ּפָ ָרֵאל ִנְדֵחי ְוָאַסף, ְוֵכן ַהְמצָֹרע ְוָאַסףּבַ . ִיׂשְ
ֵאין, ַסְנֶהְדִריןבְּ  ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר  ן ׁשֶ א דוִ ּדָ ־ּבֶ ּבָ

א דֹור ֶאּלָ ּלוֹ  ּבְ ּכ! אי ׁשֶ ּלוֹ  אוֹ  ַזּכַ ִאיׁש  ְוָאַסף. ביָּ ַח  ּכ!
ּלוֹ  רּדוֹ  הּוא - הֹורָט  �ּכ אי ׁשֶ - ַהְמֹצָרע ְוָאַסף, ַזּכַ

ּלוֹ  רּדוֹ  הּוא �ּכ ֵניֶהם ּוְבֶאָחד, ביָּ ַח  ׁשֶ ְ ם ִמׁשּ ִיְתַקּיֵ
י ִליׁשִ ְ ָרֵאל ִנְדֵחי ְוָאַסף ַהׁשּ  )רוח חיים(. ִיׂשְ

�  

י ֹאֶהל ־זֹאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ּכִ ַבת -  )יט, יד( ָימּות ּבְ ּתֵ
ֹאֶהל , י"ֵה , ף"ָאֶל , ת"יּבֵ  ָהאֹוִתּיֹות, ּה יָ וּ לּ ִמ בְּ  ּבְ

ה ,ד"ֶמ ָל  ִגיַמְטִרּיָ לֹש*, ּתֹוָרה ּבְ ָ�ִמים ְוׁשָ ֶרת ּפְ ְזּכֶ מ!
ַבת סּוק ֹאֶהל ּתֵ ּפָ ת זּמֵ ְלַר , ּבַ לֹש+ֶ ֶחְלֵקי ִלׁשְ

 )הדר התורה(. ּוְגָמָרא הנָ ׁשְ ִמ , ִמְקָרא, ַהּתֹוָרה
�  

בֹות ה ַהּתֹוָרה זֹאת ַהּתֵ ִגיַמְטִרּיָ בֹות, 1,024 ּבְ ְוַהּתֵ
י ָאָדם ֹאֶהל תמוּ יָ ־ּכִ ה ּבְ ִגיַמְטִרּיָ ַהֶהְפֵרׁש , 569 ּבְ

יֵניֶהם ִמְניַ  455 הּוא ּבֵ ִריךְ , ִמיָתה ןּכְ ּצָ ְלָהִמית ׁשֶ
ָאֳהָלּה  ַ�ְצמוֹ  ל ּבְ הְמ  ְוִהיא, ּתֹוָרה ׁשֶ ָ�ָליו ִגּנָ

יָלה  )מטל השמים(. יָתהּמִ ִמ  אֹותוֹ  ּוַמּצִ
�  

ִלי ָפת ר ֵאיןְוֹכל ּכְ ִתיל ָ$ָליו ָטֵמא ־ּוַח ֲאׁשֶ ָצִמיד ּפָ
ַבת -  )יט, טו( הּוא ָהאֹוִתּיֹות, ּה יָ וּ לּ ִמ בְּ  ָצִמיד ּתֵ

ֶל , ד"יוּ , "םֵמ , י"ִד ָצ  ה, ת"ּדָ ִגיַמְטִרּיָ הּבִ  ּבְ ָ ׁשּ �ְקד
ָהָאָדם זּמֵ ְלַר , ָטֳהָרהְב וּ  ֹמר ָצִריךְ  ׁשֶ ְבּת  ִלׁשְ וֹ ַמֲחׁשַ

הּבִ  ְוִדּבּורוֹ  ָ ׁשּ �ִלי ִלְהיֹות ְולֹא, ָרהְוָטֳה  ְקד תּוַח  ּכְ ּפָ
בֹותְלַמֲח  ֳהָרה ךְ ֶפ ְוֵה  ָזרֹות ׁשָ  )אביר יעקב(. ַהּטָ

�  

  

  תשע"ות, ג' בתמוז קפרשת חֻ     
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ח  ּלַ ָרִפיםה' ַוְיׁשַ ְ ים ַהׂשּ ָחׁשִ ָ$ם ֵאת ַהּנְ   ּבָ

ַנת ן. א"תקס ׁשְ ל ַרּבָ ָרֵאל ׁשֶ י, ִיׂשְ נּותבָּ  ָאז ֵהןכַ ְמ , רגֶּ ֵאיְ  ֲ�ִקיָבא ַרּבִ ְפרּוְסָיה דנְ לַ יְד ִר ְפ  ִעירבָּ  ַרּבָ ּבִ  ׁשֶ
ָ ַה  ךְ לַ ֲה ַמ בְּ . ָהִראׁשֹוָנה תוֹ נוּ בָּ ַר  ִעיר, יתבִ ָר ֲ� ּמַ ַה  קּוַפת ָההׁשָ ה, נָ ׁשּ ּה , איָס לִ  ִעירבָּ  ְזַמן ּתְ  חֹוְתנוֹ  ֹוֵררִהְתגּ  ּבָ

י ִליּ ִיְצָחק  ַרּבִ נִּ , ֹותַמְרּגָ ָנה רַט ְפ ׁשֶ ן ִלְפֵני ׁשָ ֲאָדר ו"כבְּ  ּכֵ ֵדיע ַס נָ  יָה לֶ ֵא וְ  ,ס"תק ּבַ ל ּכְ ת ְלַטּפֵ ּקַ ֲחל!  .ֶ�ְזבֹונוֹ  ּבַ
יָ�ה, איָס לִ בְּ  תוֹ הוּ ׁשְ בִּ  מּוָ�ה ְלָאְזָניו ִהּגִ ְ ֲחִריָדה ַהׁשּ ֵרָפה ַ�ל ַהּמַ דֹוָלה ׂשְ ּפָ  ַוֲ�צּוָמה ּגְ ִעירוֹ  ְרָצהׁשֶ  ּבְ
ָתה, דנְ לַ יְד ִר ְפ  י ֹותּמ ׁשַ  ְוָ�ׂשְ ָבּתֵ אֹוָתם. ָהִעיר ּבְ י ברֹ  יוּ ָה , ָיִמים ּבְ ּתֵ גּוִרים ּבָ נּוִיים ַהּמְ י, ֵמֵ�ץ ּבְ ָנה ּוִמּדֵ  ׁשָ

ְמַ�ט לֵ  ּפֹוְרצֹות ָהיוּ  ּכִ ים, ֵאׁש  קֹותּדְ ים ּוָבּתִ ַ�ם לֹא. ֵאׁש  ְלַמֲאֹכֶלת ָהיוּ  ַרּבִ ם ָהיוּ  ּפַ ֶנֶפׁש  ֲאֵבדֹות ּגַ  ַרְחָמָנא ּבְ
ים, ַלןִלצְּ  ן ָ�לוּ  ּוְלִעּתִ ָ�ׁשָ ֶהן נֹוַתר לֹא טְמַ� ְוכִ  מֹותלֵ ׁשְ  ֲ�ָירֹות ּבְ ָבר ּבָ ל ַלְמרֹות ַאךְ , ּדָ ָלאֹות ּכָ  ַהּתְ

ּסּוִרים ִהּלֹות ְיהּוֵדי רוּ ֲ� נַ ְת ִה , ְוַהּיִ עֹוף םָר ְפ ֶא ֵמ  ַהּקְ ִפיםׁש! ְמ  ּוְבֹכחֹות, ַהחֹול ּכְ יֶהם ֶאת ֵמָחָדׁש  ֵהִקימוּ  ּתָ ּתֵ , ּבָ
ר ֲאׁשֶ ל ּכַ ִהּלֹות ּכָ רֹוב ותיּ ִד הוּ יְּ ַה  ַהּקְ עֹות ֶ�ְזָרהלְ  ֶנְחָלצֹות קוֹ חּוֵמָר  ִמּקָ ל ּה ָת ָמ קוּ ְת לִ  ּוְבגּוף מֹוןָמ בְּ  ּוְמַסּיְ  ׁשֶ

ה ִהּלָ ךְ . ָבהַהֲחֵר  ַהּקְ ם ָהָיה ּכָ ֵלָקה ךְ ׁשֹ  ִעם, דנְ לַ יְד ִר ְפ בִּ  ּגַ דֹוָלה ַהּדְ ָהְפָכה ַהּגְ י רֹב ֶאת ׁשֶ ּתֵ ל לגַ לְ , ָהִעיר ּבָ  ׁשֶ
ן ַמֲ�ֶלה ְוֶרֶמץ ֵאֶפר ִבים. ָ�ׁשָ בוּ  ַהּתֹוׁשָ ם ֶאת וּ כּ בִ וּ  ָיׁשְ מֹוג ְרכּוׁשָ ּנָ ן ׁשֶ ָ�ׁשָ עֹות ּוָפְכרוּ , ּבֶ  ְיֹכֶלת ֵמֹחֶסר ֶאְצּבָ

ט ּלֵ ּתַ ּסֹוף ,תׁשֶ ּקֶ ִע ָה  ָהֵאׁש  ַ�ל ְלִהׁשְ ֲ�ָכה סֹוף־ּוְכׁשֶ דֹוָלה ָהֵאׁש  ּדָ ים נֹוְתרוּ , ַהּגְ ג קֹוַרת ְללֹא ַרּבִ ם ּגַ . ְלרֹאש*ָ
י ב רגֶּ ֵאיְ  ֲ�ִקיָבא ַרּבִ דִמ  ׁשָ ם, ְלֵביתוֹ  ּיָ ֵרָפה יכֵּ מ!  ְלַמַ�ן וֹ בּ ר! וְ  רֹאׁשוֹ  ְוִנְרּתַ ְ ִביםכְ ִמ  ֵהִריץ הּוא. ַהׂשּ  ְלָכל ּתָ

ִהּלֹות ים ְלַמַ�ן םָ�  ייֵר ֲ�ׁשִ  ִהְתִרים, ַהּקְ ֵאין ָהֲ�ִנּיִ ֶגתַמ  ָיָדם ׁשֶ ֶ יָתם ֶאת ִלְבנֹות ׂשּ  ְמֵהָרה ְוַ�ד, ֵמָחָדׁש  ּבֵ
ַמע ֵהֵחל ָ ים ּותַהְלמ קֹול ְלִהׁשּ יׁשִ ּטִ ּה  ִעירְוָה , ּפַ ּלָ ַחתַק לְ  ִנְכְנָסה ּכ! ל ּדַ ה ׁשֶ ִנּיָ   . תׁשֶ ּדֶ ח! ְמ  ּבְ

ת ִעם ִחּלַ ה ּתְ ִנּיָ יתוֹ  זרוֹ ַהכָּ  ָיָצא, ַהּבְ ל ִמּבֵ י ׁשֶ ל: "ְוִהְכִריז ֲ�ִקיָבא ַרּבִ ּבֹוֶנה ִמי ּכָ יתוֹ  ֶאת ׁשֶ , ֵמָחָדׁש  ּבֵ
ָלִנים ִעם תנוֹ ְת ַה לְ  ָ�ָליו ּבְ ּלֹ  ַהּקַ בַּ  ַלֲ�בֹד אׁשֶ ׁשַ ל םּתָ ְר ּכ! ׂשְ ּמַ ִמ  ַ� רֹ גְ לִ  ֵאין, אּוָלם. ָחִליָלה, ֹקֶדׁש ־תּבְ  ׁשֶ

ה ִאי ַ�ל ַהּפֹוֲ�ִלים ִנּיָ תׁשַ בְּ  ַהּבְ ל ַ�ל ָלֶהם םלֵּ ְלׁשַ  ְוֵיׁש , ּבָ בּוַ�  ְימֹות ּכָ ָ ֵני". ַהׁשּ ּה  דנְ לַ יְד ִר ְפ  ּבְ ּלָ ם יוּ ָה , ּכ! ּלָ  ּכ!
ֵלִמים ְיֵרִאים ִקיםַהְמַד , ּוׁשְ ה ַ�ל ְקּדְ ַבֲחמּוָרה ַקּלָ ֵה  םֶה ֵמ  ֶאָחד ָהָיה ְולֹא, ּכְ ת ֶאת ללֵּ ְלַח  ָחִליָלה זֵ� ׁשֶ ּבָ ַ  ַהׁשּ

ַפְרֶהְסָיה ָלה, ְלִפיָכךְ . ּבְ ל תוֹ ָא ָר הוֹ  ִהְתַקּבְ ל ַ�ל ָרץֲ� ַהנַּ  ָהַרב ׁשֶ ֵני ּכָ ה ּבְ ִהּלָ  ֶאָחד אּוָלם, יןִר ְר עוֹ  ְללֹא ַהּקְ
לָ ־ִמן יֹוֵצא ָהָיה יר ֶזה ָהָיה. לַהּכְ דֹול ֶהָ�ׁשִ ִעיר ַהּגָ ַ�ל, ּבָ ָאה ּבַ ָ�ה ּוַבַ�ל ַהּמֵ רּוחוֹ , ַהּדֵ ת ַ�ד ָקְצָרה ׁשֶ ִנּיַ ּבְ  ׁשֶ
יתוֹ  ם ּבֵ ּיֵ ְסּתַ ל ְלַאְזָהָרתוֹ  ֹעֶרף ִהְפָנה ְוהּוא, ּתִ ת. ָהַרב ׁשֶ ּבָ ַ יָ�ה ָהִראׁשֹוָנה ַהׁשּ ֵרר ִעירּובָ , ִהּגִ ּתָ  ִהׂשְ
ַבת בּוַ�  רְלַאַח , יְפִת וֹ מ טֶק ׁשֶ  ַאַחת־ּבְ ֵלם ׁשָ ְמעוּ  ּבוֹ  ׁשָ ל ִנׁשְ ה קֹולֹות ָהֵ�ת ּכָ ִנּיָ ם ַהּבֹוִנים. ַהּבְ ּלָ ְבתוּ  ּכ!  ׁשָ

ָלאָכה ְרָרה ִעירּובָ  ִמּמְ ּתָ ל ֲאִויָרה ִהׂשְ ת ׁשֶ ּבָ ה ׁשַ ְלּכָ א, ַהּמַ ֶפַתע ֶאּלָ ּלְ דֹוָלה ְמהּוָמה ִהְתעֹוְרָרה ׁשֶ ֵביתוֹ . "ּגְ  ּבְ
ל יִכים ירֶהָ�ׁשִ  ׁשֶ ָרִגיל ַלֲ�ֹבד ַמְמׁשִ ה רוּ ִסּפְ ", ּכָ ּמָ ה יֵד ֵ�  ּכַ ל הֹוםּתֵ וַ , ְרִאּיָ  הּוְבאוּ  ְמֵהָרה ַ�ד. ָהִעיר ּכָ

ָבִרים ל ִליִדיָ�תוֹ  ַהּדְ י ׁשֶ ַלח ְוהּוא, ֲ�ִקיָבא ַרּבִ ד ׁשָ ׁשוֹ ׁשַ  ֶאת ִמּיָ יר ֶאת ְלַהְזִהיר ּמָ  ִלְבנֹות ָיִהין ְלַבל ֶהָ�ׁשִ
ת ּבָ ׁשַ ָבָריו ָלםאוּ . ּבְ ל ּדְ יר, לֹותֵר ֲ�  ָאְזַנִים ַ�ל ָנְפלוּ  ָהַרב ׁשֶ ֶאה ְוֶהָ�ׁשִ  ְלִדְבֵרי ְלַהֲאִזין ָטַרח לֹא ַאף ַהּגֵ
ִליחוֹ  ל ׁשְ ת ָ�ְבָרה, ֹכהוָ  ּכֹה ַ�ד. ָהַרב ׁשֶ ּבָ ַ ֵני ְוָכל, ַהׁשּ ינוּ  ָהִעיר ּבְ יָמה ִהְמּתִ ְנׁשִ ַ לַ  ֲ�צּוָרה ּבִ תׁשּ ָאה ּבָ . ַהּבָ

בּוַ� ַה  ְימֹות ָ ה, ףיָ� בִּ  ָ�ְברוּ  ׁשּ ְרׂשָ  ְוִהּנֵ ת הּפָ ּבָ ַ ָנֶפיָה  ֶאת ׁשּוב ַהׁשּ ּלוֹ  ַהְיקּום ַ�ל ּכְ ּה  דנְ לַ יְד ִר ְפ . ּכ! ּלָ  תֶס נֶּ כַּ ְת ִמ  ּכ!
ֲאִויַר  ת תּבַ ּבָ ַ יתוֹ  טֵ� ַמ לְ , ַהׁשּ ל ּבֵ יר ׁשֶ ׁש  ֶהָ�ׁשִ יךְ , ָהִעּקֵ ְמׁשִ ּמַ  ְוִנְבֶנה ךְ הֹולֵ  ּוֵביתוֹ , ֹחל וֹ ּת בַּ ׁשַ  ַלֲ�ׂשֹות ׁשֶ
ַצֲ�ֵד  ֵדי ּתֹוךְ , ֲ�ָנק יּבְ בֹוד תיַס ִמ ְר  ּכְ ת ּכְ ּבָ ַ ֵריׁש  ַהׁשּ ֵני ּוְבעֹוד. ילֵ גְּ  ּבְ ה ּבְ ִהּלָ ִבים ַהּקְ י ׁשָ ּתֵ ֵנִסיּ  ִמּבָ ִסיּ  ֹותַהּכְ  ּוםּבְ
ת ִפּלַ ת ֵליל ּתְ ּבָ ַמע, ׁשַ ל םָהָר  קֹולוֹ  ִנׁשְ ַ  ׁשֶ ְכִריז, ׁש ּמָ ַהׁשּ קֹול ַהּמַ ֵה  ָהִאּסּור ַברּדְ  ֶאת ָרם ּבְ  ַ�ל ָהַרב ילִט ׁשֶ

ה ִנּיָ תׁשַ בְּ  ּבְ ם תוֹ זָ ָר כְ ַה  ְוֶאת, ּבָ טּמִ בַּ  ִסּיֵ ּפָ ל ַהּנֹוֵקב ׁשְ ֵדר ַהּפֹוֵרץ ְוָכל: "ֵלב־ּכָ ְ  - ּגָ צּות". ָנָחׁש  וּ נּ כֶ ִיׁשּ ּלָ  ָאֲחָזה ּפַ
ֵני ֶאת ה ּבְ ִהּלָ ַמ ְלִמ  ַהּקְ ת ַאְזָהָרתוֹ  עׁשְ ל ַהְמֹפֶרׁשֶ יר ַ�ל ּוָלםא, ָהַרב ׁשֶ יעוּ  לֹא ֶהָ�ׁשִ ּפִ ָבִרים ִהׁשְ . ללָ כְּ  ַהּדְ
ְזכּות, ךְ ֶפ ְלֵה  ְרנָ  יֵמָראׁשֵ  ֶאָחד ֱהיֹותוֹ  ּבִ ה ִסיםַהּפַ ִהּלָ ּקְ ַ לַ  הֹוִדיַ� , ּבַ ְכִריז ׁש ּמָ ׁשּ י, ַהּמַ ה ּכִ  אצֵ יֵ  לֹא ךְ לַ יֵא וָ  ֵמַ�ּתָ

ַהְכָרזֹות ִעיר ּבְ י ַצתֲ� בּ . ָליוֵא  חּסַ ַהּנ!  רבַ ּדְ  ֶאת ָיִביא ֶטֶרם, ּבָ יַ�  ֲ�ִקיָבא ַרּבִ ַ  ִהּגִ ֶ�ֶרב ׁש ּמָ ַהׁשּ ַ ַה  ּבְ תׁשּ ָאה  ּבָ ַהּבָ
יתוֹ  לֶא  ל ּבֵ רּוז חּסַ נ!  ּוְבָידוֹ  ירׁשִ ָ� ֶה  ׁשֶ א, ַהּכְ יר ֶאּלָ ֶהָ�ׁשִ ַא  ַחקָמ  ׁשֶ ׁשְ ּיּום ׁשּוַרת ֶאת ֶנֶפׁש ־טּבִ  ְוָכל" ַהּסִ

ֵדר ַהּפֹוֵרץ ְ  -  ּגָ ל תוֹ ּפָ צְ ח!  עַמ ׁשֵ לְ  ָהִעיר ָתהְמ ָה  בְוׁשוּ ", ָנָחׁש  וּ נּ כֶ ִיׁשּ יר ׁשֶ ַ�ל ֶהָ�ׁשִ ִלּיַ ן ַהּבְ   . ּבֶ

יֹום, ְלָמֳחָרת בַּ  ּבְ י הלָ ָ� , ׁש ֶד קֹ ־תׁשַ יַמת ַ�ל רגֶּ ֵאיְ  ֲ�ִקיָבא ַרּבִ ית ּבִ ְדָרׁש  ּבֵ א ַהּמִ ה ְוָנׂשָ ָרׁשָ  נֹוֶקֶבת ּדְ
חֹוַבת ִמיַרת ּבְ ת ׁשְ ּבָ ַ ם, ַהׁשּ ָבָריו ֶאת ְוִסּיֵ ַהְבָטָחה, " יםצִ ָר ֱח נֶּ ַה  ּדְ יּבְ ּמִ תׁשַ בְּ  ְוִיְבֶנה יַר בָ ּדְ  ֶאת הְמֶר יַּ ׁשֶ  ׁשֶ  לֹא, ּבָ
ם ִית ִיְתַקּיֵ ם". ַההּוא ַהּבַ ל ָהָאטּום ִלּבוֹ  ֶאת ָכהִרכְּ  לֹא זוֹ  ַאְזָהָרה ּגַ יר ׁשֶ ם הְוִנְבנָ  ָהַלךְ  ּוֵביתוֹ , ֶהָ�ׁשִ  ּגַ

ַ בַּ  תֹותׁשּ אֹות ּבָ קּוָפה ְבָרהָ�  לֹא. ףֶר ֶה  ְללֹא ַהּבָ ה ּתְ ּכָ ִית ךְ נַ ְח נֶ  ֵמָאז ֲאר!  ּוְלֶפַתע, חוָּ ר! ְוַהְמ  ֶהָהדּור ַהּבַ
ְע  ָתִלים ַאַחד ֵזַ� ִהְזּדַ ִית ַהּכְ ּבַ ּבַ ל תוֹ ְלֶחְרּדָ . ִצּדוֹ  ַ�ל ְוָנַפל ׁשֶ ַ�ל ׁשֶ ִית ּבַ ֵרר ַהּבַ י, ִהְתּבָ ְמכוּ  ַהּקֹורֹות ּכִ ּתָ  ׁשֶ

בֹון, דַהְיסוֹ  ַ�ד ְרקּובֹות ָהיוּ  ירּקִ בַּ  ׂשָ  ְוָהִרּקָ ּפָ ֶהן הׁשֶ יר ְיסֹודֹות ֶאת מֹוֵטט ּבָ ּלוֹ  ַהּקִ ה. ּכ! ִחּלָ  ִהְתַנֵחם ּתְ
יר י ֶהָ�ׁשִ ִקיר ַרק ּכִ ְמִחים ְלַאַחר אּוָלם, ֶזקַהנֶּ  ֵאַרע ֶאָחד ּבְ ּמ! דֹוִלים ׁשֶ ִית ֶאל הּוְבאוּ  ּגְ ה, ַהּבַ ּלָ  ּגֶֹדל ִהְתּגַ
ֵרר. ָהָאסֹון י, ִהְתּבָ ל ּכִ ן ַהּקֹורֹות ּכָ ּלָ ָכל ּכ! ִית ַרֲחֵבי ּבְ ָפחֹות־ַ�ד דּסָ ֵמַהּמַ , ַהּבַ ן, ַהּטְ ּלָ  ְסֵריְוַח  ְרקּובֹות ּכ!

ִית ִמן ְלטוּ ּמָ ְוִה  וּ רַמֲה . "הנָ ּקָ ּתַ  יֶכם ִאם, ַהּבַ ְמִחים ִהְזִהירוּ ", ָלֶכם ְיָקִרים ַחּיֵ יר ֶאת ַהּמ! יתוֹ  ּוְבֵני ֶהָ�ׁשִ , ּבֵ
ִית ֶבָהָלהבְּ  ִנְמְלטוּ  לוּ ְוַהלָּ  עֹור ֵמַהּבַ יֶהם ּבְ ּנֵ ְדָהמֹות ֵ�יֵניֶהם ְלֶנֶגד. ׁשִ ל ַהּנִ ֵני ׁשֶ יר ץלַ ֱא נֶ , ָהִעיר ּבְ  ֶהָ�ׁשִ

ל ֶאת ַלֲהרֹס ִית ּכָ ה ֶאת ׁשּוב ּוְלַהְתִחיל, ַהְמֹפָאר ַהּבַ ִנּיָ ָבר. ֵמַהְיסֹוד ַהּבְ ל ןכֵּ ׁשֶ , ֶפֶלאוָ  סנֵ לְ  ָהָיה ַהּדָ  ּכָ
ים ּתִ אֹוָתּה  ִנְבנוּ  ִעירבָּ  ַהּבָ קּוָפה ּבְ ן ְוַהּקֹורֹות ּתְ ּלָ ׁשוּ  ּכ! ִקים ֵמאֹוָתם ִנְרּכְ ְלָטה לֹא ןֶה ֵמ  ֶאָחד ּוְבַאף, ַסּפָ  ׁשָ

יתוֹ  טֵ� ַמ לְ , הָ� לֵ תוֹ וְ  הִרּמָ  ל ּבֵ יר ׁשֶ ַרץ ֶהָ�ׁשִ ּפָ ֵדר ׁשֶ ם ַאךְ . ּגָ ִית רְלַאַח  ּגַ ַהּבַ יר ַחדּפָ , ֵמָחָדׁש  הִנְבנָ  ׁשֶ  ֶהָ�ׁשִ
ִיתבַּ  גּורלָ  א, ּבַ ּמָ לֹ  ׁשֶ ׁשְ ל תוֹ ָד יִפ ְק  ּבוֹ  טּתִ י ׁשֶ  ִעירָה  ֵביִמּתֹוׁשְ  ְלֶאָחד אֹותוֹ  ָמַכר ְוהּוא, רגֶּ ֵאיְ  ֲ�ִקיָבא ַרּבִ

ע ּקֵ ּתַ ַבִית ְוִהׁשְ ָבר ִהייְ וַ . ַאֵחר ּבְ ל ַהּדָ ִניָנה ְלָמׁשָ ֵני ברֶ ֶק בְּ  ְוִלׁשְ י, ָהִעיר ּבְ יק ּכִ בָּ ְוַה  ּגֹוֵזר ַצּדִ םְמַק  ה"ּקָ   �      .ּיֵ

  
  

י ַכי ַאְרֵיה ַרּבִ ינֹוִביץ ָמְרּדְ   ל"ַזּצַ  ביסוֹ ִר וֹ ּפ ִמ  ַרּבִ

ַתּמּוזג'  ַהִהּלּוָלא ְליֹום  "ה תרמ ּבְ
  

נוֹ  ל ּבְ י ׁשֶ ַ�  ַרּבִ נוֹ , ביסוֹ ִר וֹ ּפ ִמ  רׁשֵ ָא  ְיהֹוׁש! ל ּבְ  ׁשֶ
דֹוׁש  הּוִדיַהיְּ   תַח ּפַ ִמׁשְ  ִביֲא וַ , אָח יְס ׁשִ ּפְ ִמ  ַהּקָ

ינֹוִביץ ֶאֶרץ ָפהָהֲ�נֵ  ַרּבִ ֱאלּול הָ�ָל  ֵאֶליָה , ַהּקֶֹדׁש  ּבְ  ּבֶ
הּוא, ד"תרל ׁשֶ ִליךְ  ּכְ ווֹ  יֵמֲאחֹוֵר  ַמׁשְ ֶרת ֶאת ּגֵ  ַאּדֶ

ּכֹולֹות ִאיׁש . ַהַהְנָהָגה ַ�ל, ָהָיה ָהֶאׁשְ , ְוקֹוָמה ּתַֹאר ּבַ
ל ֶחֶסד ְורֹוֵדף , ְלָחְכָמתוֹ  ָקְדָמה ִיְרָאתוֹ . ָיָמיו ּכָ

כּות ָהיוּ  ּוְתִפּלֹוָתיו ּפְ ּתַ ִהׁשְ ֶפׁש  ּבְ  תקוּ בֵ ְד בִ וּ  ַהּנֶ
יֹום. ִנְפָלָאה ּפּוִרים ּבְ  ַרְגָליו ַ�ל עֹוֵמד היָ ָה , ַהּכִ

ַמן ֵנס ִמּזְ דֹוׁש  ַהּיֹום ִהּכָ  יֹום מֹוָצֵאי ַ�ד ַהּקָ
ּפּוִרים ה עֹוֵמד היָ ָה וְ , ַהּכִ ְתִפּלָ ֵבן ּבִ  ִלְפֵני אּטֵ ַח ְת ּמִ ַה  ּכְ

יתוֹ . קֹונוֹ  תּוַח  ָהָיה ּבֵ  ָהָיה ֶנֶפׁש  ַמר ְוָכל, ְרָוָחהלִ  ּפָ
ים. הבָ וּ ׁשּ ַק  ֹאֶזן ֶאְצלוֹ  אמֹוֵצ  ר ָהָיה ְלִעּתִ  ֶאת ְמַפּזֵ
ל ָהָיה נוֹ ָממוֹ  ּכָ ַכי ַאְרֵיה: "אֹוֵמר היָ ָה וְ , ּמוֹ ִע  ׁשֶ  ָמְרּדְ
יג לוֹ ָיכ ִ ֶסף ְלַהׂשּ ֲה  ִלְקנֹות אוֹ  ַהְלָוָאהבְּ  ּכֶ , הָקָפ ּבַ

היַּ  הַמ  אּוָלם ים"? ָ�ִני אֹותוֹ  ֲ�ׂשֶ  חֹוֵזרה יָ ָה  ְלִעּתִ
ְקֶוה ֶ�ֶרב ֵמַהּמִ ת ּבְ ּבָ  ַהֹחל יְגֵד בִּ  ֶאת ֵהִביא ְולֹא, ׁשַ
ֶהֱחִליף ָגָדיו ָ�ִני ָמָצא יכִּ , ׁשֶ ּבְ לוּ  ׁשֶ  היָ ָה וְ , ִייםּבְ

ל ֶאת לוֹ  ַמֲ�ִניק ָגָדיו ּכָ ֵאין ּבְ ל. רֹוִאים ּבְ  ְימֹות ּכָ
ָנה ָ ים אֹוְרִחים ָהיוּ  ַהׁשּ יתוֹ  ֶאת ּפֹוְקִדים ַרּבִ ה יָ ָה וְ , ּבֵ

ּיֹאְכלוּ  ּדֹוֵאג םִע  ְמׂשֹוֵחַח  ְוַאף, ְבָ�הׂשִָ לְ  ׁשֶ ֵדי ּמָ  ּכְ
ֵליל. םגָ נְּ ַ� לְ וּ  םָס יְּ ַפ לְ  ֶדר ּבְ בוּ  ַהּסֵ ֵביתוֹ  ָיׁשְ  רֹותׂשְ ַ�  ּבְ

ָנה ֶאָחד ְלָכל ַמֲ�ִניק היָ ָה וְ , אֹוְרִחים  ֶאת ַח ּמֵ ְלׂשַ  ַמּתָ
ּנֹוַדע. םבָּ לִ  ׁשֶ  ִעירָה  ֵביִמּתֹוׁשְ  ֶאָחד ַ�ל לוֹ  ּכְ

יָקה בְּ  ָהַ�ּתִ יַ�  נוֹ ׁשֶ ָידוֹ  ְוֵאין ִפְרקוֹ לְ  ִהּגִ יג ּבְ ִ  ֶאת ְלַהׂשּ
ה תהֹוָצאוֹ  ּנָ ל ֶאת ְצמוֹ ַ�  ַ�ל ֶהֱ�ִמיס, ַהֲחת!  ּכָ

ִית הּוַקם ּוִבְזכּותוֹ  ַההֹוָצאֹות  יםבִּ ַר . וֹ לּ ּתִ  ַ�ל ַהּבַ
ֵני ַלִים ִמּבְ ּנוּ  ְוֶנֱהנוּ  וֹ לּ צִ בְּ  פוּ ְפ וֹ ּת ְס ִה  ְירּוׁשָ  ֵ�ָצה ִמּמֶ

ה ּיָ מוֹ  היָ ָה וְ , ְותּוׁשִ ְרָסם ׁשְ םלְ  ְמפ! הלִ וְ  ׁשֵ  ְוָזָכה, ְתִהּלָ
ָחה דְלַהֲ�ִמי ּפָ ָרֵאלּוְמֹסֶ�ֶפת  ְמֹפֶאֶרת ִמׁשְ ִיׂשְ   .ּבְ

  
ערב שבת קודש פרשת חוקת, הוא אחד הימים המוזכרים 
בהלכה שנוהגים היחידים להתענות בהם, מפני שבאותו 
היום שחל בט' בתמוז שנת ה'ד', נשרפו כ' או כ"ד קרונות 
מלאים ספרים בצרפת, לאחר הוויכוח של רבנו יחיאל 

יׂש, רבי יהודה ב"ר דוד, רבי שמואל מפלייזא ורבי מפאר
משה מקוצי בעל הסמ"ג, כנגד המשומד ניקולס דונין, 

אף שידם היתה על העליונה, גזר מלך צרפת על ־ועל
ולא נקבעה התענית לפי היום בחודש,  .שריפת התלמוד

פי שאלת חלום שנענו בו: "ודא ־אלא לפי היום בשבוע, על
דברי תרגום אונקלוס על תחילת  גזירת אורייתא", שהם

ת התורה". על שריפה זו, כתב מהר"ם ַּק זאת ֻח הפרשה "
מרוטנבורג את קינתו הידועה "שאלי שרופה באש", אותה 

שחרית. דבר המאורע קינות של בתשעה באב באומרים 
 ,והתענית מוזכר בספר שבלי הלקט, ומביאו המגן אברהם

שביום זה נחרבו שתי קהילות גדולות גם מוסיף ש
נא ורות"ט. רבנו הלל ב"ר אליעזר מווי פרעות ת"חב

תלמיד רבנו יונה, כתב במכתבו, ששריפת התלמוד 
בצרפת באה בעקבות שריפת ספרי הרמב"ם שם, לאחר 
התנגדות שקמה כנגדו בגין חיבוריו מורה נבוכים וספר 
המדע. וכותב: "ואם תשאלני מי יודע שאותם הגזירות היו 

אענך הנה האות והמופת,  בעוון שריפת המדע והמורה,
שלא הפסיקו ארבעים יום מיום שריפת ספרי רבנו 
לשריפת ספרי התלמוד, ובאותו מקום עצמו, נשרפו כל 

ר ספרי ירושים שנמצאו בפאריש, ונתערב אפהספרים והפ
התלמוד באפר ספרי המדע והמורה, כי היה עדיין האפר 

יה, במקום. ויהודים וגויים ידעו לאלתר כי דין שמים ה
וממרום שלחו אש על כי שלחו יד בספרי הקודש. וה"ר 
יונה הגדול מברצלונה, היה ראש וקצין על כל אותם 
המעשים אשר נעשו בצרפת, ואז נמס לבבו ולב כל 
עוזריו, וקבל עליו ללכת ולהשתטח על קבר רבנו 
הרמב"ם במניין עשרה, ולבכות על קברו שבעה ימים 

והודה בפיו בפני כל  שימחול לו על אשר מעל בספריו,
  וכו'".  ,העם שהוא בוש ומתחרט, ובכל הלכה היה מזכירו

  

ַ$ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות

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

  "שבת טיש" על השולחן. ויה"ר שנזכה בקרוב ל"יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים". יספר ובהן יופיע . תינתן עדיפות כמובן, לתמונותgmail.com 5806777@:, ולשגר אלינו בדוא"ללרוחב של שולחן השבת

 



 

 

  

סּוָפה־ֶאת   הזֶ ־תה ֶא ם זֶ יִב ֲה ם אוֹ יׂשִ ֲ$ נַּ ד ׁשֶ ַ$  -  ָוֵהב ּבְ

ְרָסם י ָהָיה ְמפ! רּוַח  ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ ִמ  ֵמִאיר ַרּבִ ֶדׁש  ּבְ ָהְיָתה ַהּקֹ ֵהיָכלוֹ  ִמְתנֹוֶסֶסת ׁשֶ לּוִיים ּוַבּמֹוְפִתים ,ּבְ  ַהּגְ
ְרְסמוּ  ִהְתּפַ תוֹ  ׁשֶ ְמִחּצָ ֵדי ֵאָליו ֲהרוּ נָ  ֹוִניםמֲה . ּבִ ל ּכְ ה ְלַקּבֵ ּנָ ה ֵ�ָצה ִמּמֶ ּיָ ְזכּותוֹ  עׁשַ וָּ ִה לְ וּ , ְותּוׁשִ  רבַ ְד בִּ  ּבִ

ם, ְוַרֲחִמים ְיׁשּוָ�ה ּלָ ה ָהיוּ  אּוָלם. ׁש ּדָ ק! ְמ ־ׁש ּדָ ק! ְמ  ַאֲחָריו ָ�נוּ  ְוכ! ּמָ יֵקי ּכַ ּדִ ּלֹא רוֹ דּ ַה  ִמּצַ ם ָהְיָתה ׁשֶ ְעּתָ  ּדַ
ְ ַה  יםיִ וּ לּ גִ ַה ֵמ  נֹוָחה ֱ�ָלִמים ְוַהּסֹודֹות יםיִּ יִמ ֵמ ׁשּ ל נוֹ וֹ ׁש בְ כִּ ִמ  ַהּנֶ ָכךְ  אוּ ָר וְ , עֹוָלם־ׁשֶ  רַמֲאַמ לְ  ְסִתיָרה ּבְ

תּוב בֹד ֱאלֹ : "ֵליׁשְ ִמ בְּ  ַהּכָ ָברִק ּכְ ר ּדָ ֲ�  ָהיוּ ". ים ַהְסּתֵ ּטָ ָכךְ  וּ נׁשֶ ּבְ בֹוָדם עִנְפגָּ  ׁשֶ ל ּכְ יֵקי ׁשֶ ֵקִנים רוֹ דּ ַה  ַצּדִ , ַהּזְ
ֵהם ם יםִר צְ אוֹ  ׁשֶ ּבָ ח! לוּ  ָהָרִמים ַהּכֹחֹות ֶאת ּבְ ּבְ ּקִ ָ ־ִמן ׁשֶ ים ְוֵאיָנם, םיִ ַמ ַהׁשּ ים אֹוָתם ְמַגּלִ ַרּבִ  אבָ ּסָ 'ַה  אּוָלם, ּבָ

אַקּדִ  י 'יׁשָ ָרֵאל ַרּבִ ָהיָ , ֵמרּוִז'ין ִיׂשְ ל יויצָ ִר ֲ� ַמ  ֵלידוֹ ִמגְּ  הׁשֶ יָה  ׁשֶ הּוא ָ�ָליו ִהְמִליץ, ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ ִמ  ַרּבִ  ׁשֶ
בּוָאה ּצַֹהרַה  ל ְוַהּבָ ל ׁשֶ יֵקי ּכָ ּלּוי ךְ ֶר ְוֶד , רוֹ דּ ַה  ַצּדִ דֹוִלים ּכֹחֹוָתיו ּגִ ֶהם  ַקְרָנם ֶאת הּוא םְמרֹוֵמ  ַהּגְ ּלָ ׁשֶ

יל בֹוָדם ֶאת ּוַמְגּדִ ְזכּותוֹ  ןכֵּ ׁשֶ , ּכְ לֶּ  ּבִ ה הִמְתּגַ ּמָ ִק  רוּ צָא  ּכַֹח  ּכַ ל םְרבָּ ּבְ יִקים ֶיֶתר ׁשֶ ּדִ ְגָבה  םָת ָמ וֹ ּק ׁשֶ  ַהּצַ ׂשָ
יַנת ֱאנֹוׁש  ר. ִמּבִ ַבר נֹוְדָ�ה ְוַכֲאׁשֶ דּות ּדְ ל ְלָאְזָניו ַהִהְתַנּגְ י ׁשֶ ַכי ַרּבִ ל וֹ בּ ַר , יץנִ ְמ רֶ ּקְ ִמ  ָמְרּדְ י ׁשֶ , 'לֵמִאיְר  ַרּבִ

י ,לוֹ  ְוִהְבִטיַח  ִמינוֹ ילִ א הוּ  ָ�ַמד סֹופוֹ  ּכִ ל ּבְ ָבר ׁשֶ ם ּדָ ָכל ִיְתַקּיֵ ִדים ּבְ ְתַנּגְ בְ  לוֹ  ַהּמִ  בֵה וָ ־ֶאת" ל"ֲחזַ  ֵריּדִ
ם ִלְהיֹות ְפכוּ ָה יֵ  ּוְלַבּסֹוף", ּוָפהסבְּ  ּלָ ימוּ  ,מוֹ וֹ לׁשְ  יְודֹוְרׁשֵ  אֹוֲהָביו ּכ!   .ֶדׁש ּקֹ בַּ  וֹ ְרכּ ּדַ  ִעם ְוַיְסּכִ

יִקים ֵלידוֹ ִמגְּ  דָח ֶא  ּדִ דוּ  ַהּצַ ִהְתַנּגְ ל תוֹ יָט ׁשִ לְ  ׁשֶ י ׁשֶ ָ  היָ ָה , ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ ִמ  ֵמִאיר ַרּבִ י ָרף''ַהׂשּ  אּוִרי ַרּבִ
ְטֶרִליְסק ם אּוָלם , ִמּסְ ָמה ּבוֹ  ּגַ ם ָזזוּ  ְולֹא ,"ּוָפהסבְּ  בֵה וָ ־ֶאת" ְלַבּסֹוף ִהְתַקּיְ ָ ּלֹא ַ�ד ִמׁשּ  אֹוֲהִבים ַנֲ�ׂשוּ  ׁשֶ

ַא . ֶזה־ֶאת ֶזה ִמים דַח ּבְ יַ� , ַהּיָ ל ֵמֲחִסיָדיו דָח ֶא , ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ְפ לִ  ִהּגִ י ׁשֶ ר, אּוִרי ַרּבִ ה ֲאׁשֶ ִנים ִמּזֶ ּכֹות ׁשָ  ֲאר!
ךְ  ֲהַלת ֵריָקם ּוֵביתוֹ  ֲ�ִריִרי ִהְתַהּלֵ ִנים ִמּצַ ֶדׁש  ֶאל סוֹ נְ כָּ ִה בְּ . ּוָבנֹות ּבָ ִניָמה ַהּקֹ ר לֹא, ּפְ  רבַ ּדְ  ֶאת ָהִאיׁש  ִסּפֵ

ל ֵמֲחִסיָדיו ֱהיֹותוֹ  י ׁשֶ ְטֶרִליְסק אּוִרי ַרּבִ י אּוָלם, ִמּסְ יר ֵמִאיר ַרּבִ א ֵמַאִין דִמיָּ  ּבוֹ  ִהּכִ ד, ּבָ ה ּוִמּיָ ךְ  לוֹ  ִצּוָ : ּכָ
ל ּוְבִעּצּומוֹ , ְלֵביְתךָ  ֲחזֹר" ר ַהֹחֶרף ׁשֶ ַתֲאִריךְ , ַהּקַ לֹוִני ּבְ ת יֹום ִלְקַראת ּפְ ּבָ ַ ל ֶאת ש* ְרכֹ , ַהׁשּ  ַמַאְכֵלי ּכָ

ת ּבָ ַ ַיד ַהׁשּ ֶלךְ  ּכְ ָאר ְלַרּבֹות, ַהּמֶ ַפע ָמזֹון ְרֵכיִמצְ  ׁשְ ׁשֶ ל ֶאת חנַּ ַה , ּבְ ב!  ּכָ הַהּכְ תֹוךְ  ּדָ דֹול זַאְרגָּ  ּבְ  ןֵ� ְוַהְט  ֵמֵ�ץ ּגָ
ֶלג ןכֵּ ׁשֶ , ֹחֶרף ִמְזֶחֶלת ַ�ל אֹותוֹ  ֶ ה ַהׁשּ ר. ִלְנֹסַ�  ּתּוַכל לֹא ְרִגיָלה ָלהגָ ֲ� ּובַ , ֶאֶרץ ָאז ְיַכּסֶ ֲאׁשֶ  ִיְהֶיה ַהּכֹל ּכַ
ךָ  ֵצא, מּוָכן יתוֹ  לֶא , קיְס לִ ֶר ְט ְס  ָהִעיר ֶאל ְלַדְרּכְ ל ׁש ֶד קֹ  אָוהנָ  ּבֵ ךָ  ׁשֶ י ַרּבְ ֵביתוֹ  םׁשָ  ּוְמֹסר, אּוִרי ַרּבִ  ֶאת ּבְ

יָדה ֵהֵבאָת  ַהּצֵ ךָ ִע  ׁשֶ י, ּמְ יתוֹ  ּכִ ל ּבֵ יקצַּ ַה  ׁשֶ ל ֵריָקם ָאז ִיְהֶיה ּדִ ה לוֹ  ִיְהֶיה ְולֹא, ַמֲאָכל ִמּכָ ּמֶ  ֶאת דבֵּ ְלכַ  ּבַ
ת ּבָ ַ ר, זוֹ  הוָ צְ ִמ  רכַ ׂשְ ּובִ . ַהׁשּ ֲאׁשֶ ךָ  ֵלב ֶאת חּמַ ׂשַ ּתְ  ּכַ יתוֹ  ּוְבֵני ַרּבְ ה, ּבֵ ְזּכֶ ָבִנים עׁשַ וָּ ִה לְ  ּתִ ִמים יםיִ ָח  ּבְ ". ְוַקּיָ

ל תוֹ ָא ָר הוֹ  עַמ ׁשֵ לְ  י ׁשֶ ָמתוֹ  ִעְמֵקי ַ�ד ָהִאיׁש  ִנְבַהל, ֵמִאיר ַרּבִ  ֵהיֵטב. יןִד וּ דּ ִח ־יןִד וּ דּ ִח  הַנֲ�ׂשָ  רוֹ ׂשָ ּובְ , ִנׁשְ
י ָיַדע בַ  ּכִ ין טּוָרא ּה ּגָ ֵני ּבֵ יִקים ׁשְ ּדִ יַצד ָיַדע ְולֹא, ַהּצַ יר ּכֵ ז ֶאת וֹ בּ ַר לְ  ֵהִביא ַמּדּוַ�  ְצמוֹ ַ�  ֶאת ַיְסּבִ  ַאְרּגַ

ֲאָכִלים ב. ַהּמַ ְלּבּול ִמּתֹוךְ  ְלֵביתוֹ  ָהִאיׁש  ֵאפֹוא ׁשָ ים ּבִ ר אּוָלם, חּוׁשִ ֲאׁשֶ יַ�  ּכַ בּוַ�  אֹותוֹ  ִהּגִ ר ׁשָ ּבָ , ְמד!
ֶלג ֶ ֱאֶמת ְוַהׁשּ ה ּבֶ ּסָ ל ןיֵ�  ֶאת ּכִ א, ֶרץָהָא ־ּכָ ַהְחָלָטה ָהִאיׁש  ִהְתַמּלֵ ה ּבְ יקצַּ ַה  הֹוָרַאת ֶאת םְלַקיֵּ , ְנחּוׁשָ  ּדִ

ה. ָאּה לוֹ ְמ בִּ  ןלַ יׁשְ ֶרּמִ ּפְ ִמ  ִחּלָ דֹול ֵ�ץ זַאְרגַּ  ָנַטל ּתְ ָ , ּגָ ׁשּ עֹותַט בְּ  קַהְמח! ל ּבָ ְרֶזל ׁשֶ  ְלתֹוָכּה  ְלַהְכִניס ְוֵהֵחל, ּבַ
ל ָמזֹון ְרֵכיִמצְ  א ִמּכָ ז. דיָּ לַ  ַהּבָ ָהַאְרּגָ ׁשֶ ִסּיּוַ�  ינוֹ ִהְטִע , ֲ�ֵיָפהלַ  ָ�מּוס ָהָיה ּכְ ֵני ּבְ יתוֹ  ּבְ  ַהֹחֶרף ִמְזֶחֶלת ַ�ל ּבֵ

ּלוֹ  י יֹום יֵר ֳה צָ בְּ  ְוָיָצא, ׁשֶ ָניו, ֲחִמיׁשִ ּפָ ׁשֶ ֶלג. קיְס לִ ֶר ְט ְס  ִעירלָ  דֹותָ� מוּ  ּכְ ֶ  ְימֹות לכָּ  ָלֶרֶדת ִסיקְפ ִה  לֹא ַהׁשּ
בּוַ� אֹותֹו  ָרִכים, ׁשָ יתוֹ . ָאָדם ןיֵמֵא  ׁשֹוְממֹות ָהיוּ  קיְס לִ ֶר ְט ְס  לֶא  ַהּמֹוִבילֹות ְוַהּדְ ל ּבֵ יקצַּ ַה  ׁשֶ  ֵריָקם ָהָיה ּדִ
ל רּור ִמּכָ ֲאלוּ  יולָ לָ עוֹ וְ , ּפֵ יקצַּ ַה  ּוְבעֹוד. ןיִ ָא וָ  םֶלֶח  ׁשָ ְתִפלּ  ָ�סּוק ּדִ ה ַוֲ�בֹוָדתוֹ  ויָת וֹ ּבִ דֹוׁשָ  הָד ְמ ָ� , ַהּקְ

ִנית ֹחֶסר ָהַרּבָ ּה ־רַמ בְּ  ְוָרֲאָתה אֹוִנים ּבְ ִכים ְיָלֶדיָה  ֶאת ַנְפׁשָ דֹול םנָ בוֹ ֲ� ַר בְּ  ִמְתַהּלְ ִאיׁשֹון. אמֹוצָ  ְללֹא ַהּגָ  ּבְ
ְמָ�ה, ַלְיָלה ִנית ׁשָ ְקׁשּוק קֹול ָהַרּבָ ָסמּוךְ  יםנִּ ַפ וֹ א ׁשִ ֶטֶרם ְועֹוד, ְלֵביָתּה  ּבְ יָקה ּבְ  ִמי ְראֹותְולִ  ָלֵצאת ִהְסּפִ
א הּוא עֹוד ַהּבָ ךְ  ּבְ ה ַהֹחש*ֶ יָקה, ֶאֶרץ ְמַכּסֶ ְזֶחֶלת ִהְסּפִ ִית ְלִהְתַרֵחק ַהּמִ ִהיא, ֵמַהּבַ ׁשֶ  ַאֲחֶריָה  מֹוִתיָרה ּכְ
דֹול ֵ�ץ זַאְרגַּ  ָסמּוךְ  ּגָ ִית ְלֶדֶלת ּבְ ַמֲאַמ . ַהּבַ ָיָדּה  ָ�ָלה יםבִּ ר! ְמ  יםצִּ ּבְ ל ּבְ ִנית ׁשֶ ז ֶאת ִלְגרֹר ָהַרּבָ ִניָמה ָהַאְרּגָ , ּפְ

ְפִנים ָמְצָאה ּוְלַתְדֵהָמָתּה  ל םוּ לבָּ  אֹוָצר ּבִ ִליַח  הּוא ִמי. "ִיתבַּ בַּ  ָנַפל ְיָקרֹות ְואֹור, ָמזֹון ׁשֶ ָ  ָהַאְלמֹוִני ַהׁשּ
ֵה  ִנית ִהְרֲהָרה"? ַהְיׁשּוָ�ה ֶאת נוּ לָ  ִחיׁש ׁשֶ ר, ָהַרּבָ ל יָה ֶת בוֹ ְק ִע  רוּ כְּ נִ  ַהּבֶֹקר ֵהִאיר ְוַכֲאׁשֶ ְזֶחֶלת ׁשֶ ֶ בַּ  ַהּמִ  ֶלגׁשּ

ח ִביב ַהּצַ ּסָ ּמִ ל תוֹ ָא ָר הוֹ בְּ . ׁשֶ יקצַּ ַה  ׁשֶ י ּדִ נֵ  ֶאָחד ָיָצא, אּוִרי ַרּבִ יתוֹ  יִמּבְ ל יָה ֶת בוֹ ְק ִע  רַח ַא  ּבֵ ְזֶחֶלת ׁשֶ , ַהּמִ
יֶה ־ְוַ�ל ָידוֹ  ָ�ָלה ןּפִ י ְלַגּלֹות ּבְ ל ָידוֹ  ּכִ לֹוִני ׁשֶ ְרחוֹ ־לַ� בְּ . ָברּדָ בַּ  ֶהָחִסיד ּפְ ב ָהִאיׁש  ץלַ ֱא נֶ  ּכָ ְפֵני ְלִהְתַיּצֵ י ּבִ  ַרּבִ

י, לוֹ  רּפֵ ּוְלַס  אּוִרי ה ּכִ ָבר ֶאת ָ�ׂשָ ל תוֹ וָ צְ ִמ בְּ  ַהּדָ יקצַּ ַה  ׁשֶ ָפה, ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ ִמ  ּדִ ּצָ ָבר ֶאת ׁשֶ עֹוד ַהּדָ . מֹוֵ�ד ִמּבְ
ָנה ָ�ְבָרה לֹא ה אֹותוֹ  ֵמָאז ׁשָ   . תוֹ ָח ְמ ׂשִ בְּ  וֹ ּמ ִע  פוּ ּתְ ּתַ ׁשְ יו ִה ָר כָּ ל ַמ כָ וְ  ,רָזכָ  ֵבןבְּ  דַק ְפ נִ  ְוֶהָחִסיד, ַמֲ�ׂשֶ

ִרית יֹום ִלְקַראת יַ� , ַהּבְ ן ֲאִבי ִהּגִ ר ַהּבֵ ָ ׁשּ יקצַּ ַה  ֶאל ַהְמא! ק ׁש ּמֵ ְלׁשַ  ְוִהְזִמינוֹ , ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ ִמ  ּדִ ַסְנּדָ  ןבֵּ לַ  ּכְ
דֹוָלה ַהְיׁשּוָ�ה ַ�ל הֹוָקָרה ְלאֹות, ַהּנֹוָלד ָאה ַהּגְ ּבָ ְזכּות ׁשֶ ם. ֲ�ָצתוֹ  ּבִ ָ יךְ  ִמׁשּ  קיְס לִ ֶר ְט ְס לִ  יׁש ָהִא  ִהְמׁשִ

מֹוֵהל ֶאְצלוֹ  ׁש ּמֵ ְלׁשַ , אּוִרי יַרבִּ  וֹ בּ ַר  ֶאת ְוִהְזִמין ֵני. ּכְ יִקים ׁשְ ּדִ ּבּוד ַ�ל ָיְדעוּ  לֹא ַהּצַ ף ַהּכִ ּתָ ֵניֶהם, ַהְמׁש!  ּוׁשְ
יעוּ  ִנְפָרד ִהּגִ ּה , גְר בֶּ ְמ לֶ  ִעירָה  ֶאל ּבְ ם ֲ�ִתיָדה ּבָ ִרית ְלִהְתַקּיֵ יָלה ּבְ ׁשוּ ְוִנְפ , ַהּמִ ָבה ַ�ל ּגְ ְרּכָ ַ�ל ַהּמֶ ּבַ ִרית ׁשֶ  ַהּבְ
ַלח ָמָמה. ִלְכבֹוָדם ׁשָ ה ּדְ ּקָ ן רּוְלַאַח , םיֶה ינֵ בֵּ  ֶרַגעלְ  ָנְפָלה ֲ�מ! י ֵהֵחל ִמּכֵ ְמִדיַנת: "רּפֵ ְלַס  ֵמִאיר ַרּבִ , ְסָפַרד ּבִ
ָ  ֶאָחד ָחָלה ֶלךְ  יֵר ִמׂשּ ָהָיה, ַהּמֶ ַכב, יםִס נוּ ֲא ָה ֵמ  ֶאָחד ׁשֶ ֶטֶרם. ַויּדְ  ֶ�ֶרשׂ  ַ�ל ְוׁשָ ֶלךְ  ֵאָליו ַלחׁשָ , מֹותוֹ  ּבְ  ַהּמֶ

ּלוֹ  ַהּכֶֹמר ֶאת ֵדי ׁשֶ ִמְנַה  ְלָפָניו ֹותדּ ְלִהְתוַ  ּכְ ְראוֹ  אּוָלם, ַהּנֹוְצִרים גּכְ  ֵהֵסב, ַהּנֹוְצִרי ַהּכֶֹמר ֶאת ַהחֹוֶלה תּבִ
ָניו ֶאת יר ֶאל ּפָ ֶלם ִלְראֹות ץַפ ָח  לֹא ןכֵּ ׁשֶ , ַהּקִ ּצֶ ץַהְמ  ּבַ ּקָ ארוֹ  ַ�לׁשֶ  ׁש! ַחן. ַצּוָ ָאְזנוֹ  ְוָלַחׁש  ַהּכֶֹמר ֵאָליו ּגָ : ּבְ

ָקר 'ָאִחי ם, ַהּיָ מֹוךָ  ְיהּוִדי ֲאִני ּגַ ָרֵאל' ַמעׁשְ  ַיַחד ֵאפֹוא ַמראְונֹ  ָהָבה. ּכָ ם". ִיׂשְ י ִסּיֵ  ִסּפּורוֹ  ֶאת ֵמִאיר ַרּבִ
מֹוִני: "אּוִרי יְלַרבִּ  ְוָאַמר מֹוֶכם ּכָ ֵנינוּ , ַנְחנוּ ֲא  ְיהּוִדים ֲהֵרי, ּכְ ד". ּבֹוְרֵאנוּ  ֶאת עֹוְבִדים ּוׁשְ ֵני יטוּ ׁשִ הוֹ  ִמּיָ  ׁשְ

יִקים ּדִ ת הׂשָ ִנְפְר  ּוֵמָאז, ְיֵדיֶהם ֶאת ֶזהלָ  ֶזה ַהּצַ ּכַ יֵניֶהם לֹוםׁשָ  ס! ם ּבֵ ֶה  ְוִהְתַקּיֵ סּוָפה בֵה וָ ־ֶאת" םּבָ �      ".ּבְ

  
 
 

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

ה ָפָרה ּמָ �י ,ֲאִני רֹוֶאה - 'ְוגוֹ  ֲאד ל ּכִ  ַ�ל מֹוִכיִחים יָה נֶ ִסּמָ  ּכָ
יִנים ה .ַהּדִ ּמָ י ֲאד" ְגּבֶֹרת ןִסּמַ  ֶזה ּואה ּכִ יִנים ּתִ ִמיָמה, ַהּדִ  ּתְ

ֵאין חֹר רָ� ׂשֵ  ּבְ ּתֵ  ל"זַ  ָאְמרוּ  ְוֵכן, ׁשָ ָ�רֹות יׁשְ חֹרֹות ׂשְ  ׁשְ
א ְלַבד יָה ֶת רוֹ ֲ� ׂשַ  ְולֹא, אֹוָתּה  ּפֹוְסלֹות  יָה נֶ ְר ַק  ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ

ים ִלְהיֹות ְצִריִכים יָה ֶפ ָל ְט וּ  ּמִ חֹרֹות ֲאָבל, ֲאד"  ָצִריְך  ְוֵאין ׁשְ
ר, ּפֹוְסלֹות נֹותבָ ְל  לֹוַמר י עֹל ָ$ֶליָה  ָ$ָלה־לֹא ֲאׁשֶ  ָהעֹל ּכִ

יִנים קּתֵ ַמ יְ  סֹוד ַהּדִ ל ְמָמְרִקין ּוִריןִיּס  ָרםָמ ֲא ַמ  ּבְ  ֲ�ֹונֹוָתיו ּכָ
ל ֵהם ,ָאָדם ׁשֶ ִחיַנת ׁשֶ יִנים ּבְ ם .ַהּדִ  הּוא ֵאׁש בָּ  ּה ָת ָפ ֵר ׂשְ  ּגַ

ִחיַנת יִנים ּבְ צּותּוְבִהְתַק , ַהּדִ יִנים ּבְ  ַהְבָרָחה ַיֲ�ׂשוּ  ֵאֶפרבָּ  ַהּדִ
ב ְמָאהּט" ַל  ת ָאָדםּבָ  ָקהוּ ַהּדְ ם ,ֵמַהּמֵ ּגַ א ֵאיָנּה  ִהיא ׁשֶ  ֶאּלָ

ד ָרָ�ה ְרצּוָ�ה ט ּוֵריּס יִ  ִמּצַ ּפָ ׁשְ ִסְפֵרי ְוָרִאיִתי. ַהּמִ  זּוָטא ּבְ
ֶפֶרק ם"ַרְמבַּ  קוֹ ָס ּוְפ  ָרה ְלכֹותִה ֵמ  א' ּבְ ה ּפָ ּמָ  ֵאין ,ֲאד"

ִליןּוְמ  ְגָלהֶ�  לֹוְקִחין ֱאַמר ,אֹוָתּה  ַגּדְ ּנֶ , ָפָרה 'ְוגוֹ  ְוִיְקחוּ  ׁשֶ
אן־ַ�ד, ֶ�ְגָלה ְולֹא ֶ  הַמ  ּוְלִפי .ּכָ ל ָאַמְרנוּ ׁשּ ּכָ יָה  ׁשֶ  ֵהם ַמֲ�ׂשֶ

ִחיַנת ט ּבְ ּפָ ׁשְ ָבר ַ�םַט  ֵיׁש  ,ַהּמִ ּדָ י, ּבַ ָרה םׁשֵ  ּכִ יד ּפָ ר ַיּגִ  ִמְסּפָ
דּוַ�  יִנים ִחיַנתּבְ  רְלִמְסּפַ  ַהּיָ דּוַ�  ַהּדִ ּיָ  ֶזהָל , ֵחן יְליֹוְדֵ�  ּכַ

ה ְקנוּ  ה' ִצּוָ ּיִ ׁש  אֹוָתּה  ׁשֶ ּיֵ ׁשֶ ְבִחיַנת ּכְ ָרּה  ּבִ ר רּפָ ְס ִמ  ִמְסּפָ  ֲאׁשֶ
כ"  ָבר קֹוִנים ֶ�ְגָלה ִיְקנוּ  ִאם ֲאָבל, ֵאָליו ןוָּ ּתְ ֵאין ּדָ  ּבוֹ  ׁשֶ
ר רּפָ ְס ַהּמִ  ּמְ  ַגםֲה וַ , לוֹ  ְצִריִכין ָאנוּ  ֲאׁשֶ ִליןׁשֶ  ַ�ד אֹוָתּה  ַגּדְ

ְקֵראת ּנִ ָרה ׁשֶ י־ַ�ל־ַאף, ּפָ יד ֵכן־ּפִ  ְנָיןַהּקִ  תַ� ׁשְ  ַ�ל ה' ַיְקּפִ
ֵדי ְהיוּ  ּכְ ּיִ ָבר קֹוִנים ׁשֶ ַהּכַ  ּדָ ֵהם ּבוֹ  ָנהּוָ ׁשֶ יִנים ה"רפ ׁשֶ   :ּדִ

ֹבאוּ  ָרֵאל־ְבֵני ַוּיָ ה ָלַדַ�ת ָצִריךְ  - 'ְוגוֹ  ִיׂשְ ְצַרךְ  ָלּמָ  לֹוַמר ה"
יק ְולֹא ָהֵ$ָדה־לּכָ  ַמֲאַמ  ִהְסּפִ ֵני רּבְ ָרֵאל־ּבְ ָתם ןּמִ ׁשֶ , ִיׂשְ  ַהּסְ

ל ֵהם ֶ ־הַמ  ְלִפי ָאֵכן .ָהֵ�ָדה־ּכָ ַדםׁשּ ְבֵריֶהם ָלנוּ  ּקָ י, ִמּדִ  ּכִ
ָרֵאל ׂשְ ּיִ ׁשֶ ַמְדֵרַגת ֵהם ּכְ ִרים ּבְ יִקים ְיׁשָ  ִנְקָרִאים ְוַצּדִ

ֵני ָרֵאל־ּבְ ֵאיָנם ,ִיׂשְ גֶ  ּוְכׁשֶ ְוכּו',  םַ�  ִנְקָרִאים אֹותנָּ ַה  רֶד ּבְ
תּוב הֹוִדיַ�  ְוָכאן י ַהּכָ ל ּכִ ָנם ָהֵ�ָדה־ּכָ גָ  ֶיׁשְ  ֶזה רֵד ּבְ
ּקָ  ּיִ ֵני ְראוּ ׁשֶ ָרֵאל־ּבְ רּוׁש , ִיׂשְ ן ּפֵ ּלָ ם ִנְקָרִאים ּכ" ׁשֵ ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ

גֶ  ִרים רֶד ּבְ יִקים ְיׁשָ ָאְמרוּ  ל"ַרזַ  ְלִדְבֵרי ןוָּ ְמכ"  ְוֶזה, ְוַצּדִ  ׁשֶ
ל ,םנָ ְלׁשוֹ  ֶזהוְ  ְ ַה  ֵ�ָדה - ָהֵ�ָדה־ּכָ   :הֵלָמ ׁשּ

  
  

בג' בתמוז ב'תפ"ח, לאחר כניסת בני ישראל לארץ 
ישראל, העמיד יהושע את השמש בגבעון וירח 

ֶמׁש בעמק אילון, במלחמת מלכי הדרום, " ַוִּיֹּדם ַהּׁשֶ
ִהיא ְכתּוָבה ־ֲהא ,ִיֹּקם ּגֹוי ֹאְיָביו־ְוָיֵרַח ָעָמד ַעד

ַמִים ְוא ,ֵסֶפר ַהָּיָׁשר־ַעל ֶמׁש ַּבֲחִצי ַהּׁשָ ָאץ ־ַוַּיֲעֹמד ַהּׁשֶ
". חז"ל במסכת עבודה זרה נחלקו ָלבֹוא ְּכיֹום ָּתִמים

  בזמן עצירת השמש בין יממה לשלוש. 
�  

על 'ספר הישר' המוזכר כאן, מפרש רש"י שהוא 
כינוי לספר בראשית, והרלב"ג כתב שהכוונה לספר 

הגלות. הספר מוזכר גם בקינת דוד ישן שנאבד עם 
על מות שאול ויהונתן, וכן מוזכר בתרגום השבעים, 
בו מובאת תפילת שלמה בחנוכת בית המקדש 
הראשון, ונאמר שם שהתפילה לקוחה מספר הישר. 

תמר חיבור אחר בשם "ספר הישר", בו מובאים שה
קורות עם ישראל מתקופת אברהם יצחק ויעקב, עד 

ובו אגדות ומדרשים שלא תקופת השופטים, 
מובאים במקורות אחרים. הספר נדפס לראשונה 
בוונציה בשנת שפ"ה, אולם לא נודע מתי התחבר. 
עוד שני חיבורים התחברו בשם זה, הראשון הוא 
ספר מוסר המיוחס לרבנו תם או לרבנו יונה 

יה היווני או מגירונדי, וכנראה התחבר בידי רבי זרח
השני הוא ספרו ההלכתי , ורבנו יעקב מאורליינׂש

  של רבנו תם, ובו שאלות ותשובות וחידושים בש"ס. 
�  

בה' בתמוז נאסרו שניים מגדולי הדורות. ביום זה 
בשנת ה'כ"ח, נאסר המהר"ם מרוטנבורג בעלילת 
שווא בדרכו לארץ ישראל, ולמרבה הצער נפטר 

שנה. בשנת שפ"ט נאסר  14בכלאו ונפדה רק לאחר 
טוב" באשמת זלזול ־ות יוםביום זה בעל ה"תוספ

בקיסר ובדת הנוצרים בספריו. הוצא עליו גזר דין 
מוות, ולאחר השתדלות מרובה שוחרר בדמי פדיון 

  . את יום מאסרו קבע לצאצאיו כיום תענית .גבוהים
�'  

?  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ
 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
יַ�  קֹוְטֶלר ַאֲהרֹןי בִּ ַר  ַ�ם ִהּגִ ל ְמעֹונוֹ  לֶא  ְוָסר, ָנאְלִוילְ  ּפַ ֵני ִנְכְנסוּ . ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ׁשֶ אֹוִנים ׁשְ ִפְלּפּול ַהּגְ  יִת כָ לְ ִה  ּבְ

ֵדי ְותֹוךְ , ּבֹוֶנה ְוֶזה סֹוֵתר ֶזה, סֹוֵ�ר ָאם ּכְ ָ יֵניֶהם סֹוֵ�ר ִוּכּוַח  ִהְתַלֵהט, םנָ ּוַמּתָ  ַמׂשּ רוּ  םיֶה ֵת לוֹ קוֹ וְ  ּבֵ ּבְ  ֵלב ַ�ד ִהְתּגַ
ַמִים ָ ַמע. ַהׁשּ ֵני ֶאָחד ׁשָ ָחה ִמּבְ ּפָ ׁשְ ֶבָהָלה סנַ כְ ְונִ  ,ּוְבָרִקים קֹולֹות ַהּמִ א, ַהֶחֶדר ֶאל ּבְ ּמָ הוּ  ןאָמ  ׁשֶ  .ְלֶ�ְזָרה םׁשָ  ָזקּוק ּדְ

יר אֹותוֹ , ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ֶאת ָרָאה ,תוֹ יָא לִ ְפ לִ  ִמיד ִהּכִ ִאיׁש  ּתָ ה, וֵל ְוׁשָ  ָרגּוַ�  ּכְ ַ�ם ְוִהּנֵ ּלוֹ  רוֹ ְד ִמגִּ  ָיָצא ַהּפַ  רּוַח  דּורֲח  ְוכ!
ל ֲאחֹותוֹ  ֶאת ְזִעיקְלַה  ָהִאיׁש  ָהַלךְ . ְקָרב ּתוֹ , ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ׁשֶ ל ִאׁשְ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ יָ�ה ִהיא אּוָלם, ןיַמ נִ יְ ֵר גְּ  ׁשְ ד ִהְרּגִ  ִמּיָ
יָרה ָהִאיׁש  ֶאת ְבֵרי ֶאת לוֹ  ְוִהְזּכִ ָמָרא ּדִ ִק  ַהּגְ ְרׁשוּ , ןיּדּוׁשִ ּבְ ּדָ סּוק ֶאת ׁשֶ ָפ  ַהּפָ ּבְ ֵתנוּ ׁשֶ ָר , ָרׁשָ ת תׁשַ ּפָ ּקַ  בֵה וָ ־ֶאת, "ח!

סּוָפּה  ּקְ  ַאל" -  "ּבְ סּוָפּה  ירֵ ּתִ א ּבְ ֲאִפּלוּ  .ָפּה סוֹ בְּ  ֶאּלָ עֹוְסִקים, דוֹ יְלִמ ְוַת  ָהַרב, ּוְבנוֹ  ָהָאב ׁשֶ ַ�ר ֹוָרהּת בַּ  ׁשֶ ׁשַ , ֶאָחד ּבְ
ים ם יםָזזִ  ְוֵאיָנם, ֶזה־ֶאת ֶזה אֹוְיִבים ַנֲ�ׂשִ ָ ים ַ�ד ִמׁשּ ֲ�ׂשִ ּנַ ָ�ה ּתֹוךְ , ְוָאֵכן ".ֶזה־ֶאת ֶזה אֹוֲהִבים ׁשֶ ה ׁשָ  ֶאת ָראוּ  ַקּלָ

נֵ  אֹוִניםׁשְ    .תִויִדידוּ  ַאֲהָבהבְּ  ֵמֵרֵ�הוּ  ִאיׁש  יםִד ְוִנְפָר , יםִס יָּ פ! ְמ וּ  יםכִ יָּ ח! ְמ ים בִ ׁשְ יוֹ  י ַהּגְ
�  

י יַח , ייְ לֵּ ּפַ  ְזֵאב ְצִבי ַרּבִ ּגִ יַבת ַמׁשְ יא היָ ָה , ֶחְברֹון ְיׁשִ ׂשִ ַ�ת תוֹ יָח ִת ְר  ּבְ ׁשְ ִלי, דוֹ וּ ּמ לִ  ּבִ ִנים ֹואַמׂשּ  ִמּבְ  ָהיוּ  ְלַרְגָליו ֵנר. ּפָ
ְבֵרי ָרֵאל יבִּ ַר  ּדִ ְנֶטר ִיׂשְ ַאַחת ַסּלַ ּמּוד: "יוַתָ רוֹ גְּ ִא ֵמ  ּבְ ר ֹוָרהּת בַּ  ַהּלִ ֵרא ֲאׁשֶ ֲחִריפוּ  ִלְלֹמד הּוא, ִלּמּוד ִיּקָ ל, ַ�תַהּדַ  תּבַ  ּכָ
ָכל ַמֲחִזיק ֶאָחד עֹוְסִקים דוֹ יְלִמ ְוַת  ָהַרב ֲאִפּלוּ  םָר ָמ ֲא ַמ כְּ , תוֹ ָר בָ ְס  עֹז ּבְ ַ�ר ֹוָרהּת בַּ  ׁשֶ ׁשַ ים, ֶאָחד ּבְ  ֶזה אֹוְיִבים ַנֲ�ׂשִ
א ְלַאַחר אּוָלם". ֶזה־ֶאת ָ ׂשּ ִרְתָחא ןּתָ ּוַמ  ַהּמַ ַנְפׁשוֹ  םַקיֵּ ְמ  היָ ָה , ְיָתאְדאֹוַר  ּבְ סוּ  בֵה וָ ־ֶאת" ל"ֲחזַ  תׁשַ ָר ּדְ  ֶאת ּבְ  - " ָפּה ּבְ

ים ַ�ד" ֲ�ׂשִ ּנַ ס היָ ָה וְ ", ֶזה־ֶאת ֶזה אֹוֲהִבים ׁשֶ ן ֶאת ְמַפּיֵ א יחוֹ ׂשִ ־ּבֶ ּמָ ע ׁשֶ ּנוּ  ִנְפּגַ ַ�ם. ָחִליָלה ִמּמֶ ְפרֹוס, ּפַ ִמים ּבִ  ַהּיָ
ׁש , ַהּנֹוָרִאים נֵ  ֶאָחד לֶא  ִנּגַ ֵסֶפר ַהּלֹוְמִדים תַר בוּ ֲח  יִמּבְ ים ץֵפ ָח " ּבְ ָמהׁשֶ ", ַחּיִ ְקִביעּות ִהְתַקּיְ יָבהיְ בַּ  ּבִ , תוֹ וּ אׁש ָר בְּ  ׁשִ
ל ָפָניו ְוִהְתַנּצֵ א ּבְ ּמָ ַגע ׁשֶ ַ�ם ּבוֹ  ּפָ ר, ּפַ ֲאׁשֶ יר ּכַ ַבר ִהְזּכִ ֵ�ת ָמה־ּדְ עּור ּבְ ִ ל ְוהּוא, ַהׁשּ ּטֵ ָבָריו ֶאת ּבִ , ְלךָ  לֹוַמר ְרצֹוִני. "ּדְ

ּלֹא לֹום־ַחס ֶזהבָּ  ָהָיה ׁשֶ וָּ  ׁשּום ְוׁשָ ל ָנהּכַ ִגיָ�ה ׁשֶ א, ּפְ ךְ  ֶאּלָ ְלנוּ  ּכָ ְרכִּ  ְוזוֹ  ִלְלֹמד ִהְתַרּגַ ָכל ֲאָבל. יּדַ ֵכן, זֹאת ּבְ ךָ  ִיּתָ ּלְ  ׁשֶ
ׁש  ְוָלֵכן, יַר בָ ּדְ  וּ ִהְפִריע ךָ  ֲאַבּקֵ דוֹ ". ְמִחיָלה ִמּמְ ַ�ם ָהָיה ְלָכךְ  הֶמ ּבְ ר, ּפַ ֲאׁשֶ ְלִמיִדים ייֵר ִע ּצְ ִמ  ֶאָחד ּכַ  ִלְפֵני ָיַרד ַהּתַ
ָבה ֵהיכַ  ַהּתֵ יָבה לּבְ ם, ַהְיׁשִ תוֹ  ֶאת ְוִסּיֵ ִפּלָ ְמִהירּות ּתְ ה ַאַחר. ּבִ ִפּלָ ׁש  ַהּתְ יַח  ֵאָליו ִנּגַ ּגִ ׁשְ ה ַ�ל ְוהֹוִכיחוֹ , ַהּמַ ִפּלָ  ַהּתְ

ּלוֹ  ַהֲחפּוָזה הּוא, ׁשֶ ׁשֶ ל ַהּצֶֹרךְ  ַ�ל עֹוְררוֹ ְמ  ּכְ ּלֵ ְמִתינּות ְלִהְתּפַ מֹונֶ  ּבִ ֲ�בֹ . ָמעֹות הּכְ ׁש , ְזַמן רּכַ ּקֵ חּוִרים ֵמַאַחד ּבִ  ַהּבַ
שׂ  ַחּפֵ ּיְ ְלִמיד ֶאת ׁשֶ ז ַהּתַ ׁש  ַהּלָ ּנוּ  ִויַבּקֵ מוֹ  ְמִחיָלה ִמּמֶ ׁשְ ׁש , ּבִ ּנוּ  ּוִבּקֵ ָבִרים לוֹ  ֹסרְמ לִ  ִמּמֶ ָאְמָנם, לוֹ  רמֹ ֱא : "ֵאּלוּ  ּדְ  ׁשֶ
ְפִקיִד  יַח  יּתַ ּגִ ַמׁשְ ע הּוא ִאם ֲאָבל, ְלָהִעיר ּכְ ׁש ְמבַ , ִנְפּגַ   ".תוֹ ילָ ִח ְמ  ֶאת ֲאִני ּקֵ

�  
ָראׁשּות ת ּבְ ִנים ינֵ ׁשְ  ָ�ְמדוּ , קְס ינְ וִ ּדְ  ְקִהּלַ ם יֵ� דוּ יְ  ַרּבָ י, ׁשֵ ְמָחה ֵמִאיר ַרּבִ ַ�ל ׂשִ ֵמ  אֹור" ּבַ י יבִ 'צוֹ גְ רוֹ ָה וְ ", ַח ׂשָ  יֹוֵסף ַרּבִ

ַאַחת. 'יןזִ רוֹ  ִ ִמ  ּבְ ַ�ם ָאַמר יוָת יחוֹ ׂשּ ֵמ  אֹור"ָה  ּפַ ן ָאְמָנם": "ַח ׂשָ ָ�ה, ּכֵ ׁשָ ֲאִני ּבְ ים יבִ 'צוֹ גְ רוֹ ָה וְ  ׁשֶ ׁשִ  יםִח גְּ נַ ִמְת  ִהְננוּ , ִנְפּגָ
ִדְבֵרי יםִח צְּ נַ ְת ִמ וּ  ֵנינוּ  זֹאת ִעם אּוָלם, ּתֹוָרה ּבְ ְבִחיַנת, ֶזהלָ  ֶזהים יִּ ּתִ ִמ ֲא  ְיִדיִדים ִהְננוּ  ׁשְ סּוָפּה  בֵה וָ ־'ֶאת ּבִ   ".'ּבְ

�  
ל יוׂשָ רוּ ֵא בְּ  י ׁשֶ ּתוֹ  ִעם יָראּפִ ׁשַ  ֵסףיוֹ  ַאְבָרָהם ַרּבִ ל ּבִ י", רֵפ סוֹ  בׁשֶ ֵח "ַה  ׁשֶ מּוֵאל ַאְבָרָהם ַרּבִ ְנָיִמין ׁשְ , וֹ בּ ַר  היָ ָה , רֵפ סוֹ  ּבִ

ְמָחה ירוּ ׁשָ , יןבִּ ׁשִ ּטְ ִמ  ָהַרב ׂשִ ְמָחה יובָ ָר קֹ ְמ  הוּ לוּ ָא ׁשְ . ָרהֵת יְ  ּבְ יב, הׂשָ עֹ  הּזֹ ־הַמ  ְלׂשִ  הּוא, ןנַ ּדְ  ֶהָחָתן ֲהֵרי: "ְוֵהׁשִ
ן ֶצֱאָצא ן־רַאַח ־ּבֶ בַ  דּוַ� ְוַכיָּ , ִמּקֹוִריץ ְנָחסיּפִ  יְלַרבִּ  ּבֵ ין טּוָרא ּה ּגָ נוֹ  ּבֵ י ְלֵבין, איָט וִּ ַל ּסְ ִמ  יםיִס ּפִ ְד ּמַ ַה  ּוְנָכָדיו ּבְ  ַרּבִ

ִענְ , רגֶּ ֵאיְ  ֲ�ִקיָבא ַסת ןיַ ּבְ ַ  ַהְדּפָ יֵמיֶהם ס"ַהׁשּ , ּבִ
ו כוּ  ְוַ�ְכׁשָ ּזָ ךְ  ׁשֶ ּדֵ ּתַ יֵניֶהם ְלִהׁשְ ֵמ , ּבֵ  ֲאִני ַח ׂשָ

מוּ  ִהְתַקּיְ ֶהם ׁשֶ ְבֵרי ּבָ סּוָפּה  בֵה וָ ־ֶאת' ל"ֲחזַ  ּדִ , 'ּבְ
ָמָרא יֵר בְ ִד כְ וּ  איׁשַ  תיבֵּ  ַ�ל ַהּגְ לִה  תיּובֵ  ּמַ ּלֹא ּלֵ  ׁשֶ

א ִנְמְנעוּ  ׂשֵ   . "ְלֵאּלוּ  ֵאּלוּ  ְלִהּנָ
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י ל ּה בָּ ַר  ןַמ יׁשְ ִר ְפ  ַיֲ�ֹקב דוִ ּדָ  ַרּבִ ת ׁשֶ , גְר וּ בּ ְל ּדֶ ַק  ְקִהּלַ
ךְ  דַמ לָ  ֶמׁשֶ ר ּבְ ֶ�ׂשֶ ִנים ּכְ ל תוֹ יבָ יׁשִ בִּ  ׁשָ  ם"ַת ַהֲח  ׁשֶ
ר ְלָיִמים. רֵפ וֹ ס י, ִסּפֵ ל גוֹ ָה נְ ִמ  ּכִ ּלֹא, ָהָיה וֹ בּ ַר  ׁשֶ  ׁשֶ

ַאְרגַּ  ְלַהֲ�ִמיד ָפִרים זּבְ ּלוֹ  ַהּסְ ֵני" רֶפ ַהּסֵ  ֶאת ׁשֶ  ּפְ
 �ַ ל ְסָפָריו ִעם" ְיהֹוׁש! י ׁשֶ יץיְ ַא  ְיהֹוָנָתן ַרּבִ ׁשִ , ּבְ

ֵני", יםּמִ ְות!  ִריםאוּ "וְ " יִת לֵ ְפ וּ  ִתיֵר כְּ " ָהיוּ  ִמּפְ ֵר  ׁשֶ  יּבָ
א ְגּתָ ל! יֶהם ּפְ ַחּיֵ  ם"ַת ַהֲח  ֶהֱ�ִמיד ִמיםיָ לְ  אּוָלם. ּבְ

ָפִרים ֶאת רֵפ וֹ ס ָא , ֶזה לצֶ ֵא  ֶזה ַהּסְ ְ ׁשּ  לּוהוּ ּוְכׁשֶ
ְלִמיָדיו ךְ ־ַ�ל ּתַ יב, ּכָ לּ : "ֵהׁשִ ָ ־ִמן ִלי וּ ּגִ י, םיִ ַמ ַהׁשּ  ּכִ

ָ בַּ  ָבר ַמִיםׁשּ אֹוִנים ָ�ׂשוּ  ּכְ לֹום ֵאּלוּ  ּגְ יֵניֶהם ׁשָ   ". ּבֵ
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י ָהָיה גֵה וֹ נ ִלי ַרּבִ יץֵמרוֹ  ַנְפּתָ ׁשִ ָ�ה, ּפְ ׁשָ ּבְ ָהָיה ׁשֶ  ׁשֶ
ה בֵס ֵמ  ּדָ !� ַ�ְצמוֹ  קלֵּ ַח ְמ  היָ ָה , ַלּסְ  יםיִד ַלֲחִס  ֹותלּ ַח  ּבְ

אוּ  ּבָ ִצּלוֹ  ףֵפ וֹ ּת ְס ִה ְל  ׁשֶ ְל  ֵמֲחׁשּוֵבי ֶאָחד. ּבְ , ִמיָדיוּתַ
ִניָצה, היָ ָה  ל ַיׁשְ ּה ׁשֶ יֶלְרְנֶטר ַרּבָ ר ּגִ ָרֵאל ּבֶ י ִיׂשְ  ַרּבִ

ַ�ל ָהב ְרִביד" ּבַ י", ַהּזָ בּוַ�  ּוִמּדֵ י ָהָיה ׁשָ  מֹוֵסר ָהַרּבִ
י לוֹ  ּתֵ קוּ  ֹותלּ ַח  ׁשְ ְדּבְ ּנִ ַ�ת ַיַחד ׁשֶ ׁשְ ה ּבִ  לוֹ , ָהֲאִפּיָ

רֹוב ְוַלֲחֵברוֹ  ַ�ם. ֵאָליו ַהּקָ רּוד נֹוַצר ּפַ ָבבֹות ּפֵ  ַהּלְ
ין ֵני ּבֵ בַּ  ּוְבֵליל, ָהֲאהּוִבים ִעיםָהֵר  ׁשְ י ָלֶהם ָנַתן ֹקֶדׁש ־תׁשַ י ָהַרּבִ ּתֵ י, ִנְפָרדֹות ַחּלֹות ׁשְ רּוַח  ָחׁש  ּכִ  רבַ ְד בִּ  ְדׁשוֹ ָק  ּבְ

רּוד ָחל ַהּפֵ יֵניֶהם ׁשֶ ֵני זֹאת ָראוּ . ּבֵ ְלִמיִדים ׁשְ ד ַהּתַ ִלימוּ  ּוִמּיָ יֵניֶה  ִהׁשְ ַאֲחָוה ִלְהיֹות ְוָחְזרוּ , םּבֵ  ִהייְ וַ . םֶד ּקֶ ִמ כְּ  ּבְ
ַ�ת, ְלָמֳחָרת ׁשְ ת ּבִ ּדַ ת יֹום ְס�! ּבָ ַ י ָלֶהם ָנַתן ׁשּוב, ַהׁשּ י ָהַרּבִ ּתֵ בּוקֹות ֹותלּ ַח  ׁשְ   . םָת דוּ ְח ַא ְל  בוּ י ׁשָ , כִּ ּדְ

�  
י ֵנס ָרִגיל היָ ָה , דְל ֶפ נְ ֶר ֶ�  ְצִבי דוִ ּדָ  ַרּבִ ִפְלּפּולֵ ר ֵפ סוֹ  ם"ַת ַהֲח  חֹוְתנוֹ  ִעם ְלִהּכָ ַבר ַ�םּפַ  .ָכהלָ ֲה  יּבְ יֵניֶהם ּגָ ּכּוַח  ּבֵ  ַהּוִ

ת ּדַ ְס�! ְיָלה ּבִ ֵניֶהם, ֲחצֹות ַ�ד ַהּלַ ם ַ�ל ָ�ְמדוּ  ּוׁשְ ְעּתָ ֹתֶקף ּדַ ָ�ה הָר ֲח ַא ְת ִה ׁשֶ  ןוָ יכֵּ . ּבְ ָ י בׁשָ , ַהׁשּ   ִעם ְלֵביתוֹ  ְצִבי דוִ ּדָ  ַרּבִ
ם אּוָלם, יתוֹ י בֵּ נֵ בְּ  בֵ  ּגַ יךְ  יתוֹ ּבְ ק ִהְמׁשִ ָ�ה. ְגָיהּס! בַּ  ְלִהְתַ�ּמֵ ׁשָ ן רְלַאַח  ּכְ יַ� , ִמּכֵ ְלִמיֵדי דָח ֶא  ְלֶפַתע ִהּגִ יָבה ִמּתַ , ַהְיׁשִ

י ּכֹוֵתב הּוא ּבוֹ  רֵפ וֹ ס ם"ַת ֵמַהֲח  בּתָ ִמכְ  ּוְבָיָדיו ָהֱאֶמת וֹ ל מֹוֶדה הּוא ּכִ ם, ִאּתוֹ  ׁשֶ ֶהם ְוִהְתַקּיֵ סוֹ  בֵה וָ ־ֶאת" ּבָ   ". ָפּה ּבְ
�  

  

ֵסֶפר ־ַ$ל" ן ֵיָאַמר ּבְ ּמֹות - ה'" ִמְלֲחֹמת ּכֵ �א ּכָֹחם ֵאין ָהעֹוָלם א ָרֵאל םַ$  ַאךְ . ְלִמְלָחָמה יֹוְצִאים ֵהם ֶזה ּוְבֹכַח , ַ$ רוֹ זְ ּבִ  ֶאּלָ א ּכֹחוֹ  ֵאין, ִיׂשְ תֹוָרתוֹ  ֶאּלָ   .ּבְ
ן־ַ$ל" ֵסֶפר ַמרָא יֵ  ּכֵ ֶאְמָצעּות"! 'ה ֹמתִמְלֲח  -  ּבְ ְזכּות, רֶפ ַהּסֵ  ּבְ ד ַהּתֹוָרה ּבִ ח, הׁשָ וֹ ַהּקְ ָרֵאל םַ$  ְמַנּצֵ ִמְלֲח  אֹוְיָביו ֶאת ִיׂשְ  )רבי מאיר שפירא מלובלין(. 'ה מֹותּבְ

  
ה ְקִהּלָ ה יוּ ָה , ַאַחת ּבִ ּמָ ים ּכַ ַ$ת יַקּלֵ  ֲאָנׁשִ ָהיוּ , ּדַ  ׁשֶ
ָהָיה ָהִעיר ַרב ֶאת רֹוְדִפים  ַ$ל אֹוָתם מֹוִכיַח  ׁשֶ

יֶהם  ְלָיִמים. ּבוֹ  יםִס ּלְ ַק ְת ִמ וּ  לוֹ  לֹוֲ$ִגים, יםזִ לוֹ נְּ ַה  ַמֲ$ׂשֵ
ָראּוי ְברוֹ ִק  ַ$ל ֹאֶהל ֵהִקימוּ  יויָצ ִר ֲ$ ַמ וּ , ָהַרב רַט ְפ נִ   ּכָ

ה קֹוםְמ ִל  ָהַפְך  ְוִצּיּונוֹ , ִלְכבֹודוֹ  ִפּלָ אוּ . ִויׁשּוָ$ה ּתְ ם ּבָ  ּגַ
ֵני אֹוָתם ַ$ל ּבְ ִלּיַ ְבחֹו.  ְברוֹ ִק  ַ$ל ְוָ$לוּ  ּבְ ׁשִ רּו ּבְ ְוִסּפְ

ָרָאהּכְ  ּקֵ  זֹאת ׁשֶ ִעים: "ָאַמר, ֶאָחד ַח ּפִ ִמים ֵאּלוּ  ְרׁשָ  ְמַקּיְ
סּוק ֶאת ת ַהּפָ ָפָרׁשַ ת ּבְ ּקַ �י ָאָדם, ַהּתֹוָרה 'זֹאת ח  ָימּות־ּכִ

ֹאֶהל' יו. ּבְ ַחּיָ ל ּבְ יקּצַ ַה  ׁשֶ , וֹ ּת ְח ַכ תוֹ ְל  ֹאֶזן ּטוּ ִה  לֹא ּדִ
ו הּוא ְוַ$ְכׁשָ ׁשֶ ָבר ּכְ ל רֶד גֶ ּבְ  ּכְ י 'ָאָדם ׁשֶ  ,ֹאֶהל'ּבְ  ָימּות־ּכִ

ִאים לֵהם  ּבָ ְבחוֹ  רּפֵ ּוְלַס  ּתֹוָרתוֹ  ֶאת ְלַקּבֵ ׁשִ   "...ּבְ
  

  

  

  
ַבת ה" סּוקּפָ ּבַ  'ָרבּו' ּתֵ ר ְמִריָבה ֵמי ֵהּמָ  ָרבוּ ־ֲאׁשֶ

ָרֵאל־ְבֵני ַרע ְטֶ$ֶמתמ� ", ִיׂשְ עֹוד, ִמּלְ ְקּדּוק ִפיּלְ ׁשֶ  ּבְ  ַהּדִ
ֵ$יל ְטֶ$ֶמתמ�  ִלְהיֹות ְצִריָכה ָהְיָתה ָמ ּבְ , ִמּלְ  עּותַמׁשְ

ל ַרע ְולֹא, ִריב ׁשֶ ָמעּותּבְ  ִמּלְ ל ַמׁשְ מוֹ  ִרּבּוי ׁשֶ  רוּ ּוָפ " ּכְ
ם". ָהָאֶרץ־ַ$ל ְוָרבוּ  ֶרת ַהּנֹוֶסֶפת ַ$םּפַ ּבַ  ּגַ ְזּכֶ �ּמ ַבת  ׁשֶ  ּתֵ
ְחּפֹר" סּוקּפָ ּבַ , 'ָרבּו' ֵאר ַוּיַ ", ָ$ֶליָה  ָרבוּ  ְולֹא ַאֶחֶרת ּבְ
ַרע ְטֶ$ֶמתמ�  ִהיא הַה  םׁשָ  אּוָלם, ִמּלְ ּבָ  ִהיא ְלָכְך  ּסִ

ֵני, ְרֶאהנִּ ּכַ  ָבה ִמּפְ ַהּתֵ ָאה ׁשֶ אֹות ָלהיְתִח ַמ  ַהּבָ  ן"ַ$יִ  ּבָ
ִהיא ַרע ְטֶ$ֶמתמ�  ִהיא ְוָלֵכן, יתנִ רוֹ גְּ  ׁשֶ ְלָהֵקל ַ$ל  ִמּלְ

ִריָאה,  מוֹ ַהּקְ י" ּכְ ּבֹור־ּכִ מּו ֹאִתי ּבַ  ְוֵכן, ף"ָאֶל  ִלְפֵני" ׂשָ
ר" ִעים ְוָסרוּ , "ן"ַ$יִ  ִלְפֵני" ֲ$ֵליֶהם ָזדוּ  ֲאׁשֶ " ַהְצַפְרּדֵ

טוּ " ְוֵכן, א"ֵה  ִלְפֵני אן ַאְך . א"ֵה  ִלְפֵני" םָהָ$  ׁשָ  ּכָ
ֵתַבת ָרבּו  ֵאיָנּה  ת"יּבֵ  אֹותָה יַאֲחֶר  ֵיׁש ּבְ , יתנִ רוֹ גְּ  ׁשֶ

ְתבוּ  ֵיׁש ְוָלֵכן  ּכָ ָב , ׁשֶ ַהּתֵ ַרע תֶמ ֶ$ ְט מ� ה ׁשֶ ֵדי ִמּלְ  ּכְ
ַנע ְ  ְלִהּמָ ִ ּבַ , מּוכֹותְס  ְנִגינֹות ֵתיִמׁשּ ל ן"יׁשּ ר ׁשֶ  ֲאׁשֶ

לׁש "ֵריּוָב  ָבה  ִלְהיֹות ָהְפָכה ְוָלֵכןָרבּו,  ׁשֶ ַרעַהּתֵ   . ִמּלְ

  
ל א־ָ�ָל�ה ָ�ֶל	יָה ֹעֽ   )  יט, ב( לֹֽ

ַטֲ$ֵמי י, ְרָחאַט  ַמֲאִריְך  ּבְ בֹות ְוָראׁשֵ לֹש+ ַהּתֵ  אֹוִתּיֹות ׁשָ
לֹש+ ְוַאֲחֵריֶהן ן"ַ$יִ   ּוָבאּמ ַל  זּמֵ ְלַר , ד"ֶמ ָל  אֹוִתּיֹות ׁשָ

ְפִסיְקָתא ָרָצה, ֶאָחד ּגֹוי ַ$ל ּבִ  ַחְכֵמי ֶאת ְלַרּמֹות ׁשֶ
ָרֵאל ָרתוֹ  ַ$ל ְוֶהֱ$ָלה, ִיׂשְ ה ּפָ ּמָ �ל עֹל ָהֲאד ְיָלה ּכָ , ַהּלַ
ְדקוּ . ַלֲחָכִמים ְלמֹוְכָרּה  ָרָצה ּוְלָמָחר  ְוָראוּ  ַהֲחָכִמים ּבָ

ֵ$יֶניָה  י ּפֹוְזלֹות ׁשֶ ּתֵ ְ ַה  ּוׁשְ ַ$ל תָ$רוֹ ׂשּ  ּה אָר ּוָ ַצ  ׁשֶ
 ְוֶזה. בַר  ָממֹון ִהְפִסיד ּוְבָכְך  אֹותוֹ  ְוָדחוּ , תפוֹ ּפָ ְכ נִ 

ֵה , ָ$ֶליָה  ְרָחאַט  ַמֲאִריְך  ִאם, ָהֶרֶמז , עֹל ָ$ֶליָה  ִטילוּ ׁשֶ
ֵ$יַנִים קּדֹ ְב ִל  ֵיׁש  ֲאַזי ּה  ּבָ ּלָ ְ ּוַב  ׁשֶ  ֵהן ִאם ָ$רֹותׂשּ

לֹש+ ָסמּוְך  ְוָלֵכן, ְזקּופֹות  ן"ַ$יִ  ִתּיֹותאוֹ ָה  ְלׁשָ
זֹות לֹש+ ֵיׁש , ָהֵ$יַנִים ַ$ל ַהְמַרּמְ ֵהן ד"ֶמ ָל  אֹוִתּיֹות ׁשָ  ׁשֶ

ֵדי, ְזקּופֹות ז ּכְ ִריְך  ְלַרּמֵ ּצָ ְ ַה  ִאם ִלְבּדֹק ׁשֶ  ָ$רֹותׂשּ
יחוּ  פוּ ּפְ ְכ נִ  ְולֹא ְזקּופֹות ִהּנִ ׁשֶ   )אור תורה(. עֹל ָ$ֶליָה  ּכְ

�  
ן ה � ּכַ א '◌�ֶאת־ִמׁשְ �  )  יט, יג( ִטּמֵ

ין ְמַ$ט ְלַהְפִסיק ׁש יֵ  ַבת ּבֵ ַבת ְלֵבין ה' ּתֵ ֵדי, אּמֵ ִט  ּתֵ  ּכְ
ּלֹא ַבת ְוָלֵכן, ָחִליָלה ףּדֵ יגַ ִו  ֵרףְיָח  ׁשֶ ַטַ$ם ה' ּתֵ  ּבְ

ָטאּפַ  ְפִסיק ׁשְ ֶרת ְלֵתַבת  ְוִהיא ַהּמַ ּבֶ �  )שם(. ןּכָ ׁשְ ַהּמִ ְמח
�  

ם$ ָנָסעּו   ָ   )  כא, יג( ִמׁשּ

ַטֲ$ֵמי ּכַ , ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ַר ְל , לגֹּ ֶס  ַזְרָקא ּבְ רׁשֶ  ֲאׁשֶ
ָרֵאל ָנְסעוּ  ם ִיׂשְ ָ ִעם  מּוָכִנים יםיִּ ִר מוֹ ֱא ָה  ָ$ְמדוּ , ִמׁשּ

ים ֲאָבִנים ה םַ$  ַ$ל ִלְזֹרק ְוִחּצִ ּלָ �ַהְינוּ , ְסג , לגֹּ ֶס  ַזְרָקא ּדְ
ּבָ ְוַה  ה ה"ּקָ םִע  ָ$ׂשָ  ֶהָהִרים עוּ זְ ְע ּדַ זְ ִה ְו , ֶפֶלאָו  ֵנס ּמָ

ל ְוֶנֶהְרגוּ  ֶזהּבָ  ֶזה ְוִנְכְנסוּ    )ברכת איש(. ָהאֹוְיִבים ּכָ
�  
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