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ח ֹקַרח  ּקַ   ) טז, א(ַוּיִ

א ִמּגּור" ֱאֶמת יֵר ְמ ִא "ָה  ַ�ם ָנׂשָ ָבִרים ּפַ ֲחלֶֹקת תנוּ גְ בִּ  ּדְ ר יוּוִבְדָבָר , ַהּמַ  ַ�ל ִסּפֵ
יר ְ  ֶאָחד ָ�ׁשִ ׁשּ ַמַאְכֵלי ָרִגיל ָהָיה ֶאָחד. ְלָחנוֹ ׁש% ־ַ�ל ְסמּוִכים ָהיוּ  וֲחָתָני ינֵ ׁשֶ  ּבְ
ר ׂשָ ִני ּבָ ֵ ַמַאְכֵלי ְוַהׁשּ ִנְפָרד אֹוְכִלים ָהיוּ  ְוָלֵכן, ָחָלב ּבְ  ְלָיִמים. םיֶה ֵת וֹ דּ �% ְס  ֶאת ּבְ
ָכָסיו ַהחֹוֵתן ָיַרד רּותוֹ  ָהָיה ְולֹא, ִמּנְ ֶאְפׁשָ א ָלֶהם ָלֵתת ּבְ  ּוַמִים ַצר םֶח לֶ  ֶאּלָ

י ַהחֹוֵתן ָרָאה. ץַח לַ  יִכים ֵהם ּכִ ִנְפָרד לכֹ ֱא לֶ  ַמְמׁשִ ר, ָ�ָברבֶּ : "ְוָאַמר, ּבְ ֲאׁשֶ  ֶזה ּכַ
ִנְפָרד לכֹ ֱא לֶ  יֶכםלֵ ֲ�  היָ ָה , ָחָלב ָאַכל ְוֶזה רׂשָ בָּ  ָאַכל ין.  ּבְ ּדִ ה אּוָלםּכַ ֵאין ַ�ּתָ  ׁשֶ
א ָלנוּ  ה, ּוַמִים םֶח לֶ  ֶאּלָ ָבר נוּ בָּ  ףְוַא "?! "דֵר ִנּפָ  ָלּמָ יר", ָאמּור ַהּדָ י ִהְסּבִ  ֶאת ָהַרּבִ

לוֹ  ֲהֵרי, "ְמׁשָ יטֹות ֵליֶהְבּדְ  ָהיוּ  ָהִראׁשֹוִנים ֹורֹותדּ בַּ  ׁשֶ ין ֵדעֹות־ּוֵקיְוִחלּ  ׁשִ  ּבֵ
ָרֵאל ְקִהּלֹות ָרִכים ִנְפְרדוּ  ְוָלֵכן, ִיׂשְ ְגלוֹ ־ַ�ל ְוִאיׁש  ַמֲחֵנהוּ ־ַ�ל ִאיׁש , ַהּדְ  אּוָלם. ּדִ

ַה  םוֹ יּ כַּ  יֵנינוּ  ְלֵהָאֵבק נוּ לָּ  הַמ , ִמְתַמֶ�ֶטת ְוַהּתֹוָרה ָירּוד רוֹ דּ ׁשֶ נוּ  ֲהֵרי? ּבֵ ּלָ  ּכ%
ַמֲאָבק ִנְמָצִאים ת יֵס ְר ָה ְמ  דגֶ נֶ  ֶאָחד ּבְ ן־ְוִאם, ַהּדָ רּוד ּכֵ ם תֶק לֹ ֲח ּוַמ  ּפֵ   "?!ָמה ְלׁשֵ

�  

ֶאָחד ל יוָר וּ ּק בִּ ִמ  ּבְ י ׁשֶ ַהְנַמן המֹ לֹ ׁשְ  ֵסףיוֹ  ַרּבִ ַאְנְגִליָּ  ז'יבֶ נִ וֹ ּפ ִמ  ּכַ ַ�ל םׁשָ , הּבְ  ּפָ
ֶאֶרץ ַהּנֹוַדַ�ת תוֹ יבָ ׁשִ יְ  ְלִבּסּוס לֵּ , ַהּקֶֹדׁש ־ּבְ ּתַ ְכבֹודוֹ  ּוָפַגע ֶאָחד ָאָדם ּבוֹ  ַח ִהׁשְ  ּבִ
צּוָרה ה ּבְ נֵ  עוּ זְ ְע ּדַ זְ ִה . ֲאנּוׁשָ ה יַרּבָ ִהּלָ ׁשוּ  ַהּקְ ִדין ַהּפֹוֵגַ�  ֶאת תּדוֹ ְלנַ  ּוִבּקְ  ּכְ

ַרׁש  ָהַרב אּוָלם, ָרהַהּתוֹ  ּלֹא םֵמֶה  ּדָ עוּ  ׁשֶ אוּ  ְולֹא נוֹ וֹ בּ לְ ֶ�  ֶאת ִיְתּבְ בֹודוֹ  ֶאת ְיַקּנְ . ּכְ
ְמהוּ  ִנים ּתָ ֲאלוּ  ָהַרּבָ בֹוד ִעם ּוָמה: "ְוׁשָ יר ְוָהַרב"? ַהּתֹוָרה־ּכְ ְכֵאב ִהְסּבִ עוּ : "ּבִ  ּדְ

ִכיִתי, ָלֶכם ּזָ ל ׁשֶ ָרָכה ְלַקּבֵ ֶחֶדת ּבְ ים ץֵפ ָח 'ֶה ֵמ  ְמי%  ִאיׁש  ִלְהיֹות ינִ כַ ְר בֵּ ׁשֶ  'ַחּיִ
כֹ  ַמְצִליַח  ר לּבְ ה ֶאְפֶנה ֲאׁשֶ ָדָבר אּוָלם, ְוֶאֱ�ׂשֶ ִעְניְ , ַאְצִליַח  לֹא דָח ֶא  ּבְ  ינֵ ּבְ

ׁשּוםַ�ְצִמי ְלָכְך ־ְלַהְכִניס ֶאת רֹוֶצה ֵאיִני ְוָלֵכן. ּוְמִריָבה תֶק ֲחלֹ ַמ    "...ֹאֶפן ּבְ
�  

ה  מּו ִלְפֵני ֹמש�ֶ �ק   ) טז, ב(ַוּיָ

י ַ�ם ָהַלךְ  רגֶּ ֵאיְ  ֲ�ִקיָבא ַרּבִ ַ�ל יָסאִמלִּ  ַיֲ�ֹקב יַרבִּ ִעם  ּפַ ט' 'ְנִתיבֹות ּבַ ּפָ ׁשְ , ַהּמִ
ם. ֹוָרהּת בַּ  ְוָ�ְסקוּ  ַדְרּכָ ְנָ�ִרים ִנְתְקלוּ  ּבְ ֵבי ּבִ ּלוּ  ְקָרנֹות־יֹוׁשְ ּבִ ם ֶאת ׁשֶ יָחה ְזַמּנָ ׂשִ  ּבְ
ֵטָלה ָראוּ , ּבְ  ֶנֱאַנחִלְכבֹוָדם.  ָקמוּ  ְולֹא ָזעוּ  לֹא ִלְפֵניֶהם ַהּדֹור ֵלידוֹ גְּ  ֶאת ּוְכׁשֶ

יָחא אָת בְ ְק ִע : "ְוָאַמר ת'יבוֹ ִת 'נְּ ַה  ֲהֵרי, ִדְמׁשִ סֹוָטה ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ׁשֶ ָאז ּבְ ל ׁשֶ ְגּדַ  ּתִ
ה ְצּפָ ֵני ִריםָ� נְ וּ  ַהח% ינוּ  ְזֵקִנים ּפְ י ַאֲחָריו ֶהֱחִזיק־ֶהֱחֶרה". ַיְלּבִ  רגֶּ יְ ֵא  ֲ�ִקיָבא ַרּבִ

ְענוּ  לֹא ֲ�ַדִין ֲאָבל: "ְוָאַמר ה ְלאֹוָתּה  ִהּגַ ְצּפָ ָ�ֶליָה  ח% ְהֶיה ל"ֲחזַ  אוּ בְּ נַ ְת ִה  ׁשֶ ּתִ  ׁשֶ
ִעְקְבָתא יָחא ּבְ י, ִדְמׁשִ ב ָאז ּכִ ֵנינוּ  ֵנׁשֵ ְפָסל ַ�ל ׁשְ ַ�ְברוּ  ַהּסַ ּיַ  ֵאּלוּ  ְנָ�ִרים ּוְכׁשֶ

לוּ ַה  ֵיָאְנחוּ , ִלְכבֹוָדם םוּ ָנק ְולֹא ְלָפֵנינוּ  יָחא' אָת בְ ְק ִע , 'אֹוי ְויֹאְמרוּ  ּלָ   "...ִדְמׁשִ
�  

  ) יז, ה(ִיְהֶיה ְכֹקַרח ְוַכֲ ָדתֹו ־ְולֹא

ָיָמיו ל ּבְ ִצי ׁשֶ ָתה, ִמּוֹולֹוִז'ין ב"ַהּנְ ׂשְ ַחת ּפָ ְסּפַ ר, ׁשֹונֹות ְקִהּלֹות ברֶ ֶק בְּ  ַהּמִ ֲאׁשֶ  ּכַ
ים ִעְניְ  תֶק ֲחלֹ ַמ  ְלעֹוֵרר רּתֵ ֶה  ְלַ�ְצָמם ָנְטלוּ ׁשֹוִנים  ֲאָנׁשִ נּותי נֵ ּבְ  ֲ�ָנהַט  ִמּתֹוךְ , ַרּבָ

ַרב לֹוִני ׁשֶ נּות תלַ ְט צְ ִא לְ  ָראּוי ֵאינוֹ  ּפְ  ְוִיְרֵאי ַלְמָדִנים ְיהּוִדים ֵאּלוּ  ָהיוּ . ָהַרּבָ
א, ַמִיםׁשָ  ְנָאה ֶאּלָ ַהּקִ ם־ַ�ל אֹוָתם ֶהֱ�ִביָרה ׁשֶ ְעּתָ י ןעֹ ְט לִ  רוּ ּמְ יַ ְת ִה ׁשֶ  ַ�ד, ּדַ  ּכִ

ֲחלֹ  ֶהם ֶקתַהּמַ ּלָ ם'לְ  ְוַרק ַאךְ  ִהיא ׁשֶ ִצי ָהָיה ְודֹוֵמיֶהם ֵאּלוּ  ַ�ל... ַמִים'ׁשָ  ׁשֵ  ב"ַהּנְ
סּוק ְמָפֵרׁש  ים ָמאַתִים ָהיוּ  ֲהֵרי ֹקַרח ַדתֲ� בַּ : "ֶזה ּפָ ִ , ַסְנֶהְדָראֹות יָראׁשֵ  ַוֲחִמׁשּ
יֵאי י מֹוֵ�ד ְקִרֵאי ֵ�ָדה ְנׂשִ ם־ַאְנׁשֵ ְקׁשוּ  לֹא ְוֵאּלוּ . ׁשֵ ד%  ּבִ א ְלַ�ְצָמם הלָּ ּגְ  ֶאּלָ
ֲחלֶֹקת ֶאת עֹוְררוּ  ה ֶנֶגד ַהּמַ ֹכֶבד ַהּכֵֹהן ְוַאֲהרֹן נוּ ַרבֵּ  ֹמש3ֶ םלְ וּ  רֹאׁש  ּבְ  ,ַמִיםׁשָ  ׁשֵ

קֹ  ִיְהֶיה־'ְולֹא אֹוָתנוּ  ַמְזִהיָרה ַהּתֹוָרהֶנֶ�ְנׁשּו ָוֵמתּו. וְ  זֹאת ְוַלְמרֹות  ַרחּכְ
ֹקַרח לֹא, ְוַכֲ�ָדתֹו' ִהְתכַּ  ּכְ ן ׁשֶ םלְ  וּ נוְּ כַּ ְת ִה ׁשֶ  ָדתוֹ ֲ� כַּ  ְולֹא, ְצמוֹ ְלַ� ּוֵ   "...ַמִיםׁשָ  ׁשֵ

�  

  
ח ֹקַרח  ּקַ ָכל - )א, טז(ַוּיִ ָנם ָאָדם ּבְ ה ֶיׁשְ לֹש3ָ ׁשְ

ד� . ְוחֹל רַֹ  , ׁש ֶד קֹ , ֲחָלִקים ָ ַהּקְ ָמה ִהיא הׁשּ ׁשָ ַהּנְ
ְתַאוָּ  ֵבק הַהּמִ ֹוָתיוִמדּ  ֵהן ָהרַֹ  , ה"בָּ ּקָ בַּ  ְלִהּדָ

 �ָחתֹותַהּמ ל ׁשְ ל קלֶ ֵח ְוַה , ָהָאָדם ׁשֶ ַהחֹל ׁשֶ
הּוׁשְ  ֲאִכיָלהַל  הוֶּ ַא ִמְת  ָא  ִתּיָ ֲאוֹ  רּוׁשְ . ַהּגּוף תּתַ

ְפִקידוֹ  ל ּתַ ִליטהּוא  ָהָאָדם ׁשֶ ָ ד� ּקְ ַה  ֶאת ְלַהׁשְ הׁשּ
ְרמּוִזים םּתָ ׁשְ לָ ׁשְ וּ , ַרעָה  ֶאת ּוְלַהְכִניַ�  ַהחֹל ַ�ל

ֵ בַּ  ָ ד% ְק  נֹוָטִריקֹון, ַרחקֹ  םׁשּ אּוָלם. לחֹ , עַר , הׁשּ
ָאְמרוּ  ֵכןְולָ , ּבוֹ ר בַ גָּ  ַרעְוָה  חוֹ ִמְק  דֹקַרח ִאבֵּ 

ְדמֹוִנים חיִּ וַ " ַהּקַ ַהְינוּ , 'ַקח יוַ ' - " ַרחקֹ  ּקַ ַ�ל יוַ  ּדְ
ה ֶחְלֵקי ָ ׁשּ �ָאְבדוּ  ְוֹחל ְקד ְגַלל ׁשֶ . וֹ בּ ׁשֶ  עָהַר  קלֶ ֵח  ּבִ

זֹות ח"ַק  ְוָהאֹוִתּיֹות ּכֹוְלִלים ַהּלּוחֹות ַ�ל ְמַרּמְ ׁשֶ
ל ֶהם היָ ָה וְ , ַהּתֹוָרה ּכָ קלַ ָח  חְוֹקַר  יםְטָפִח  ח"ק ּבָ

ִהיא ֵגיִהּנֹםבְּ  ִנּדֹון ְוָלֵכןֲ�ֵליֶהם.  היָּ ִר ְט ַמ יגִ בְּ  ׁשֶ
בֹות, ח"ק ה חֹקַר  ִעם ע"ַר  ְוַהּתֵ ִגיַמְטִרּיָ תֶק לֹ ֲח ַמ  ּבְ
 (שופריה דיעקב). ַמֲחלֶֹקת - ת"ֵמ  ק"ֶל ֵח בְּ  ןוֹ דּ ְונִ 

�  

ר  ל תוֹ עוּ ָט ִעּקַ ב ָכךְ בְּ  ָהְיָתה ֹקַרח ׁשֶ ָחׁשַ ׁשֶ
ַהּכֹל ֹאֶפן עֹוָלםבָּ  ִמְתַנֵהל ׁשֶ ֶכל ִטְבִעי ּבְ ּוְבׂשֵ
י ַטל הש3ֶ מֹ  ַ�ל ָחַלק ְוָלֵכן, ֱאנֹוׁשִ ּנָ ְלַ�ְצמוֹ  ׁשֶ

ד%  ּתֹוָרה ִמן הלָּ ּגְ ָכְך ׁשֶ ַמִים. ־ְוָכַפר ּבְ ָ זֶמ ְוֶר ַהׁשּ
ֵתַבת ֶזהלָ  ִהיא ַבעֶט  ּבְ יתַט  נֹוָטִריקֹון ׁשֶ ִיתּבַ  ּלִ
י ָדהֵ   ִפ  ַטֲ�נֹוָתיו ָהיוּ  וּ לּ ֵא , ּכִ אֹוְמִרים יּכְ ׁשֶ

יתַט : ל"ֲחזַ  ּה  ּלִ ּלָ ּכ% ֵכֶלת ׁשֶ , ְסָפִרים ָמֵלא ִיתּבַ , ּתְ
ָרֵאל ַדתֲ   ְוֵכן ם ִיׂשְ ּלָ ים ּכ%  (ויקח משה). ְקדֹוׁשִ

�  

ּפֹל ַ ל ה ַוּיִ ַמע ֹמש�ֶ ׁשְ ָניו ־ַוּיִ ַמעיִּ וַ  - (טז, ד)ּפָ ׁשְ
חיִּ וַ  נֹוָטִריקֹון ַלחׁשְ , חֹקַר  תֶק לֹ ֲח ַמ ִהיא  - ח ֶר קֹ  ּקַ

ים ךָ לְ  ִלים אְט ֵח הּוא  - ֲאָנׁשִ , ְתאֹוְנִניםִמ , ַהְמַרּגְ
ָהב.  ֶגלֵ   ָ�ה  ּוִבְגַללַהּזָ ָנַפל ֵאּלוּ  ָטִאיםֲח ַאְרּבָ

ה ָניו־ַ�ל ֹמש3ֶ ֵני, ּפָ ָאַמר ִמּפְ ה ׁשֶ ּמָ לַכ וּ א ּכַ
ּבָ ַה  ֶאת ְלַהְטִריַח   (זרע אברהם). ָלֶהם חֹלְמ ִל  ה"ּקָ

�  

ָלֶהם ָרַמז -  (טז, ו)ת ָלֶכם ַמְחּתוֹ ־זֹאת ֲ ׂשּו ְקחוּ 
י הש3ֶ מֹ  ְפֵניֶהם לוּ ִנְנֲ�  לֹא ֲ�ַדִין ּכִ ְלֵת  ּבִ יּדַ

ׁשּוָבה ת"אזֹ , ׂשוּ ֲ   זֹאת ָלֶהם ָאַמר ְוָלֵכן, ַהּתְ
ה ִגיַמְטִרּיָ ֵהם, ָממֹון ,קֹול, צֹום ּבְ ת ׁשֶ לֹש3ֶ ְרֵכי ׁשְ ּדַ
ׁשּוָבה ָפסּוק  ָהְרמּוִזים ַהּתְ זֹאתּבְ ַאֲהרֹן ָיֹבא ּבְ

יֹום ַהּקֶֹדׁש ־ֶאל ּפּוִרים־ּבְ וּ "חְק  ְוֵתַבת, ַהּכִ
ָלהַק  נֹוָטִריקֹון י ּדּויִו  ָטהָר ֲח  ּבָ ַלּבֵ ֵהם ׁשְ , ׁשֶ

ר ָלֶהם ֲ�ֹוָנם.  ּפַ ׁשּוָבה ּוְבזֹאת ְיכ%  (דברי נפתלי)ַהּתְ
�  

י  ה ָנַתּתִ ִ ַר  ְמָפֵרׁש  - (יח, ח)ִהּנֵ א י"ׁשּ ּבָ תּוב ׁשֶ ַהּכָ
הּכְ  ֹותנַמּתְ  ד"כ לוֹ  ְוָנַתן ּנָ �ַה  ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , ה בֹותּתֵ ׁשֶ
ה י ִהּנֵ ה ָנַתּתִ ִגיַמְטִרּיָ נֹות ד"כ ּבְ  (צפונות רש"י). ַמּתָ

  זתשע"פרשת קורח, ל' בסיון, אדר"ח תמוז     
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ְדלּו ִמּתֹוְך ָהֵ ָדה ַהּזֹאת   ִהּבָ

ר ָהָיה ַהּדֹורֹות ֵלידוֹ ִמגְּ  ׁשֶ דֹול' 'ַהּנֶ י ַהּגָ ה ִסידֶהָח " הנָּ ּכ% ׁשֶ  ,טְר פוּ ְק נְ ַר ְפ ִמ  ַאְדֶלר ַהּכֵֹהן ןָנָת  ַרּבִ ּנָ ְכה% ּבִ " ׁשֶ
יֵדי ְלִמיָדיו דֹולגְּ  ּבִ א ַאףהּוא וְ , רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ּתַ ּטֵ ַהְפָלָגה ָ�ָליו ִהְתּבַ ֵרהוּ " ּבְ ַחּסְ אֹון". ֵמֱאלִֹקים ַ�טּמְ  ַוּתְ  ּגָ

ּתֹוָרה ָהָיה ָ�צּום ים ָהיוּ  יָה נֶּ ַמ כְ ִמ  ְוָכל, ּבַ רּוׂשִ ִ כַּ  ְלָפָניו ּפְ ּלֹ  ןוָ יְוכֵ . ְמָלהׂשּ ַכח אׁשֶ ֶ  הּמַ ִמ  הָמ וּ אְמ  ׁשָ ַמדׁשּ , ּלָ
יר לֹא י ֶאת םׁשֹ ְר לִ  ְלַ�ְצמוֹ  ִהּתִ ֲהֵרי, ּתֹוָרתוֹ  ִחּדּוׁשֵ ר ַהֶה  ָ�ָליו ָחל לֹא ׁשֶ לּתֵ ִתיַבת ׁשֶ בְּ  ַהּתֹוָרה ּכְ ה־ַ�לׁשֶ  ּפֶ

ֵני ְכָחה ִמּפְ ִ ּדֹות, ְונֹוָטִריקֹון ִקּצּוִרים ְלַ�ְצמוֹ  ןַסּמֵ ְמ  היָ ָה וְ , ַהׁשּ לוּ , ׁשֹוִנים ּיּוִניםְוצִ  ְנק% ּפְ ּקִ תֹוָכם ׁשֶ  עֹוָלם ּבְ
ְרׁשוּ  םֵמֶה  קלֶ ְוֵח , ּוְמלֹואוֹ  יֵדי ִהְתּפָ ְלִמיָדיו ּבִ אֹונּותוֹ  ְלַצד. עֹוָלם ְלאֹור ְוָיְצאוּ  ּתַ תֹוַרת ָהֲ�צּוָמה ּגְ ְגֶלה ּבְ , ַהּנִ

י ָנָתן  היָ ָה  ִלים ֵלידוֹ ִמגְּ ַרּבִ ּבָ דֹורוֹ  ַהְמק% ֵני ַ�לֵמ  ּוְטָפַחִים ֶטַפח ָבהגְ ׂשָ  ּוְדמּותוֹ , ּבְ ִעיר. רוֹ דוֹ  ּבְ  ְמגּוָריו ּבְ
ִהּלֹות ַאַחת ָנהכְ ׁשָ , ןיְ ַמ ּדְ  טְר פוּ ְק נְ ַר ְפ  יקֹות ַהּקְ יֹוֵתר ָהַ�ּתִ ה ּבְ ֵאירֹוּפָ ּה , ּבְ ּבָ בוּ  ׁשֶ ְרִציפּות ְיהּוִדים ָיׁשְ  עֹוד ּבִ

קּוַפת אֹוִנים ִמּתְ רוּ  ּוָבֶניָה , ַהּגְ ּמְ ל יםיִק ִת וָּ ַה  םיֶה גֵ ֲה נְ ִמ  ֶאת ׁשִ ַנז יִראׁשֹונֵ  ׁשֶ ּכְ ָתם חּסַ נ% , ּדֹור־ִמּדֹור ַאׁשְ ִפּלָ  ּתְ
ְדֵבקּותוֹ  .םֶה יֵת יכוֹ לִ ֲה וַ  ל ּבִ י ׁשֶ תֹוַרת ַאְדֶלר ןָנָת  ַרּבִ ָלה ּבְ ּבָ י ַהְמסּוָרה ַהּקַ ֶדֶרךְ  ָצַ�ד, ל"ָהֲאִריזַ  ִמּפִ  ְסלּוָלה ּבְ

ֶ ִמ  ה וֹ לּ ׁשּ ּנָ ְנֲה  ְוׁשִ קֹוםַה  ֵגיִמּמִ ָרִט  ִמְנָין ְלַ�ְצמוֹ  דִיּסֵ  הּוא. ּמָ ֵביתוֹ  יּפְ ל ּבוֹ , ּבְ ּלֵ ֵסֶדר ִהְתּפַ ה ּבְ ִפּלָ ל ַהּתְ  ׁשֶ
ים ָפַרּדִ ֵדי, ַהּסְ ן ּכְ נֹות ֶאת ְלַכּוֵ ּוָ ָלהַהּקַ  ּכַ ל ּבָ עֹולֹות ל"ָהֲאִריזַ  ׁשֶ ְרכַּ  ִהְנִהיג, ֶזה חּסַ נ%  ִעם ֶאָחד הנֶ ָק בְּ  ׁשֶ  תּבִ

ֶאֶרץ הּוגנָּ כַּ  יֹום יִמּדֵ  ּכֲֹהִנים ָרֵאל־ּבְ ה, ִיׂשְ ּנָ ים ְוׁשִ ְנֲה  ַרּבִ י. ִעירָה  ֵגיִמּמִ לִס  ַאף ןָנָת  ַרּבִ  ִמְבָטא ְלַ�ְצמוֹ  ּגֵ
ִהּגּוי ִמְזָרִחי ּקּוד ָהאֹוִתּיֹות ּבְ ל ְוַהּנִ ם, ְסָפַרד ַחְכֵמי ׁשֶ ךְ  ּוְלׁשֵ י ֶהָחָכם ֶאת ְלֵביתוֹ  ִהְזִמין ּכָ ים ַרּבִ  ימֹוָדִע  ַחּיִ

ַ�ל ֵמִאיְזִמיר ׁשּובֹות ּבַ ים" ּתְ ֲהָבָרה ַרּבֹות ְמׂשֹוֵחַח  ָהָיה ּמוֹ ִע , "עֹוָלםלְ  ַחּיִ ית ּבַ ָפַרּדִ ל ַ�ד ַהּסְ ּגֵ ִהְסּתַ א ׁשֶ  ְלַבּטֵ
ֲהָלָכה תוֹ יּ נִ רוֹ גְּ ַה  ָהאֹוִתּיֹות ֶאת ְנָין ִיּסּוד .ּכַ ָרִטי ַהּמִ ּנּוִיים ַהּפְ ִ ְפִליִגים ְוַהׁשּ ּבוֹ  ַהּמַ ֲ�ַלת ִעירבְּ  ,ׁשֶ  ּכֹה ָמֹסֶרת ּבַ

דֹוָלה ְמהּוָמה ָרהְר עוֹ , ָוִתיָקה נֵ . ּגְ ַ�ִין ָראוּ  לֹא ִעירָה  יַרּבָ ּנּוִיים ֶאת ָיָפה־ּבְ ִ ִמְנֲה  ַהׁשּ קֹום ֵגיּבְ יָון אּוָלם, ַהּמָ  ּכֵ
ירוּ  ִהּכִ ַרבִּ  ׁשֶ ִאיׁש  ןָנָת  יּבְ ְכבֹודוֹ  ִנְזֲהרוּ , םֵמָ�  מּוָרם ּכְ נֵ  ְראוּ ְויָ  ּבִ ר אּוָלם. וֹ ּת לְ ַח גַּ  יִמּפְ ֲאׁשֶ  ִהְתַרּבוּ  ּכַ

ְלִמיִדים ָהְלכוּ  ַהּתַ ִנים הֹוִדיעוּ , יוגָ ָה נְ ִמ בְּ  ְוָנֲהגוּ  יוָת בוֹ ְק ִע בְּ  ׁשֶ ָרִטיִּ  ִניםיָ ִמנְ  ִקּיּום ִאּסּור ַ�ל ָהַרּבָ  ִמחּוץ יםּפְ
ֶנֶסת־ְלֵבית דֹול ַהּכְ ים ַ�ל ֵחֶרם לַט וּ ְוה, ַהּגָ ּנִ ְנֲה  ַהְמׁשַ ה ֵגיִמּמִ ִהּלָ ה. ַהּקְ ִחּלָ  םיֶה ֵח ְת ִפ לְ  לָט וּ מ ָהִעְנָין ָהָיה ּתְ

ל נֵ  ׁשֶ ה יַרּבָ ִהּלָ ר, ַהּקְ ִמיַרת ָגהָא ּדְ  ִמּתֹוךְ  ַהֵחֶרם ַ�ל ִהְכִריזוּ  ֲאׁשֶ ה ָמֹסֶרת ִלׁשְ ִהּלָ ם אּוָלם, ַהּקְ ַדְרּכָ ל ּכְ ֵני ׁשֶ  ּבְ
ּלֹא ֹקַרח ָכל ּוְמצּוִיים ֵמתוּ  ׁשֶ יתוּ , ּדֹור־ּבְ ֲחלֶֹקת ֵאׁש  ֶאת לוּ לָּ ַה  ִהּצִ ָ  ֵלב ַ�ד הָת ֲא גָ וְ  ָ�ְלָתה ְוזוֹ , ַהּמַ   . םיִ ַמ ַהׁשּ

אֹוָתּה  קּוָפה ּבְ ה תוֹ יּ ִד הוּ יְּ ַה  ִהּלֹותּקְ בַּ  ָזרֹות רּוחֹות ִלְנׁשֹב ֵהֵחּלוּ , ּתְ ֵאירֹוּפָ ָלה, ּבְ ּכָ הֵח ֵה  ְוַהַהׂשְ ֶהן ָלֵתת ּלָ  ּבָ
ּלוּ ט ְר פוּ ְק נְ ַר ְפ ם בִּ גַּ . ִריםַהּמָ  יָה ֶת תוֹ אוֹ  ֶאת ִבים ִהְתּגַ ּפָ  יםנִ ָד ְר ַמ  ּוְצִעיִרים, ׁשֹוִטים ֲ�ׂשָ  ֶאת ֵמֲ�ֵליֶהם ְרקוּ ׁשֶ
ְצוֹ  ַהּתֹוָרה עֹל רֹור יְלַחיֵּ  פוּ ֲא ְוׁשָ  תְוַהּמִ . ֹתהוּ וָ  ֶהֶבלבְּ  ְיֵמיֶהם ֶאת ּוִבּלוּ  ַאַחת ּוָרהבֲח בַּ  דוּ גְּ ַא ְת ִה , יםִר ָק ְפ מ%  ּדְ
םגָּ ִמְפ  קֹוםְמ  אּולַ  ָהָיה בּוַ� ַהּקָ  ׁשָ ל ָהֵארּוִעים םּבְ ֵני ָהיוּ  םׁשָ , טְר פוּ ְק נְ ַר ְפ  ׁשֶ ה ּבְ ִהּלָ  ֲחתּונֹות עֹוְרִכים ַהּקְ

ִחיםְמׂשַ  ְוֵארּוִעים ַנאי עֹותׁשְ ּובִ , ּמְ ֵני ָהיוּ  ַהּפְ ים ִעיםִמְתרֹוֲ�  ּוָרהבַהֲח  ּבְ קֹום ּוְמַבּלִ ּמָ יָרה ְוֵהד, ּבַ ִ  ַהׁשּ
רּוָ�ה ל ַהּפְ ַמ  ִזיםַהּפֹוֲח  ׁשֶ ִביב ָמָמהּדְ בַּ  ֵהיֵטב עִנׁשְ ּסָ ּמִ ָבִרים עבַ ּטֶ ִמ . ׁשֶ ֲחׁשוּ  ַהּדְ ם ּבָ יִלים ּגַ ּכִ ׂשְ ִעיִרים ַהּמַ  ַהּצְ

ֵהם, ָלֶהם־לֹא ִריב־ַ�ל רוּ בְּ ַ� ְת ִה וְ , ֵדָרהּקְ בַּ  ׁשֶ ְדמּותוֹ  ּדִֹפי יִליםִט ְמ  ּכְ ל ּבִ י ׁשֶ יִלים, ַאְדֶלר ןָנָת  ַרּבִ  ֶאת ּוַמְגּדִ
ֲחלֶֹקת בֹותֲה לַ  ִעיִרים ָ�ׂשוּ  םיֶה ֵת וֹ לּ �% ּפְ  ֶאת. ַהּמַ דּות ִצְדָקנּות ִמּתֹוךְ  ַהּצְ ַמֲ�ֶט , ְוִהְתַחּסְ ל יִר ְק ׁשִ  הּבְ  ׁשֶ

ִמיַרת ה ִצְביֹון ׁשְ ִהּלָ ה אּוָלם, ַהּקְ ָכךְ  ָראוּ  ְלַמֲ�ׂשֶ נּות ּבְ ּמְ ז ִהְזּדַ ה ַהְנָהַגת ְיסֹודֹות ֶאת ְלַ�ְרֵ�ר ּפָ ִהּלָ  ַהּקְ
ר תּוְקִריַא  ּגָ יָה  ֶנֶגד ּתִ ּלֹות ַאַחת. יָה ֶס נָ ְר ַפ וּ  ָראׁשֶ %� ל ַהּפְ ְרסּום היָ ָה , ָהִעיר ילֵ יכִּ ׂשְ ַמ  ׁשֶ ִעּלּום ּפִ ם־ּבְ ל ׁשֵ  ׁשֶ

םיף ִר ָח וְ  ְקָצִניָ�  ְנְטֵרסק%  ׁשֵ ִעים' ה'ַמֲ�ׂשֵ  ּבְ ְעּת% ַתב אֹותוֹ , ּתַ יל ּכָ ּכִ ׂשְ בוּ  ּובוֹ  ,רלֶ צְ וֶ  בּ יְ לֵ  ַהּמַ ְבֵרי ִנְכּתְ  ַלעבֶּ  ּדִ
ל ְגנּותוֹ בִּ  י ׁשֶ ַהּכֹוְתִבים, ֲחבּוָרתוֹ  ּוְבֵני ַאְדֶלר ןָנָת  ַרּבִ ׁשֶ ִנּסוּ  ּבֹוֲחִלים לֹא ּכְ ֵדי יםיִּ נִ ָ� גְ פוֹ וּ  ֲחִריִפים יםִח ּבְ  ּכְ

ִחיר ֶהֱחִריד רבָ ּדָ , מוֹ ׁשְ  ֶאת ְלַהׁשְ ָדיו ֵלידוֹ גְּ  ֶאת ֲאִפּלוּ  ׁשֶ ל ִמְתַנּגְ י ׁשֶ ָראוּ , ןָנָת  ַרּבִ ָכךְ  ׁשֶ תֲחצִ  ּבְ   . דֹםָא  ַקו ּיַ

ֵליל ֶזה היָ ָה  י יֹום ּבְ ר ,ֲחִמיׁשִ ֲאׁשֶ י ּכַ ַדְרּכוֹ  ֶהֱאִזין ַאְדֶלר ןָנָת  ַרּבִ ֵ�יַנִים ּכְ  ַהּתֹוָרה ְלִדְבֵרי ֲ�צּומֹות ּבְ
ְלחוּ  ּקָ י ׁשֶ ְלִמידוֹ  ִמּפִ ְבָהק ּתַ י, ַהּמ% יַ�  ְלֶפַתע. רֵפ סוֹ  הש3ֶ מֹ  ַרּבִ ְלִמיד ִהּגִ ּס%  ָסתּום ְלָמבֹוי ַהּתַ  ְוִנְלָאה ְגָיהּבַ
ְתרֹון ִלְמצֹא ְרָכה ּפִ י ֵהֵחל גוֹ ָה נְ ִמ כְּ . הכָ בוּ ּסְ ַה  ַלּפִ ת ֶאת לֹוַמר ןָנָת  ַרּבִ ִפּלַ ה' 'ַאֲהָבה ּתְ בַ , ַרּבָ  ה'ֵמ  ְקׁשוֹ ּבְ
ִאיר ּיָ ּתֹוָרה ֵ�יָניו ׁשֶ ׁשֹוֶנה אּוָלם, ּבַ תוֹ  ֶנֶ�ְנָתה לֹא ִמידּתָ ִמ  ּבְ ִפּלָ י ינִ ׁשַ ׁשְ חוֹ . "ּתְ הוּ  ּכִ ֶ ֵאינוֹ  ַמׁשּ  ּוָרהׁשּ כַּ  ׁשֶ

ָסמּוךְ  ִמְתַרֵחׁש  ִית ּבְ י ָלַחׁש ", ַלּבַ ָאְזנֵ  ןָנָת  ַרּבִ ְלִמידוֹ  יּבְ י, תיוֹ רוּ כְּ ַה  ּתַ ה ְוַרּבִ ד ֵהִבין ֹמש3ֶ  לָט וּ ַהּמ  ֶאת ִמּיָ
אֹוָתּה . ְלָפָניו ָמה ֵ�ת ּבְ ל תוֹ נָּ ֲחת%  ִהְתַקּיְ לֵליְ  ׁשֶ ָהָיה, אךְ ָר ּדְ  ּבְ נוֹ  ָאְמָנם ׁשֶ ל ּבְ ְכבְּ  ֶאָחד ׁשֶ  ַאךְ  ִעירָה  יֵד ִמּנִ

יַח  ָבר ֶזה ִהְקּדִ ילוֹ ־ֶאת ִמּכְ ְבׁשִ ין הְוִנְמנָ , ּתַ יִלים תַר בוּ ֲח  יָראׁשֵ  ּבֵ ּכִ ׂשְ  לּותַההֹולְ  ְוקֹולֹות, ַהּפֹוֲחִזים ַהּמַ
ְקעוּ  יםִע רוּ ּפְ ַה  מּוךְ  ֵמָהאּוָלם ּבָ נַ  םְלׁשָ  ָיְרדוּ  ָלֵכן ֹקֶדם עֹוד. ַהּסָ ְלִמיֵד  םיִ ׁשְ י יִמּתַ ה, ןָת נָ  ַרּבִ  יוֹ יׁש לִּ ֶה  ֹמש3ֶ
ְפֵני וּ נְוִהְתַחנְּ , יךְ ִר ְמ ֶ�  בּ יְ לֵ וְ   םָד וּ ּמ לִ  ֶאת ַיְפִריעוּ  ְלַבל םיֶה ֵת לוֹ חוֹ ְמ  קֹולֹות ֶאת ְמַ�ט ְנִמיךְ ְלַה  ַההֹוְלִלים ּבִ

ל ֵני ׁשֶ יָבה ּבְ ה־ָכלבְּ  ָלֶהם ָלֲ�גוּ  ַהּפֹוֲחִזים אּוָלם, הכָ מוּ ּסְ ַה  ַהְיׁשִ ֶאְגרֹוֵפיֶהם םיחוּ ִר בְ ִה וְ  ּפֶ . יםצִ מוּ ּקְ ַה  ּבְ
ַרד ּיָ ְלִמיד ּוְכׁשֶ י ַהּתַ ִצּוּוי הש3ֶ מֹ  ַרּבִ ְריֹוִנים הוּ סוּ ָפ ּתְ , ַ�תַהּדַ ־יַקלֵּ  תַר בוּ ֲח  לֶא  וֹ בּ ַר  ּבְ תּוִיים ַהּבִ ְ  ְוִהְפִליאוּ  ַהׁשּ

י. תֶנֱאָמנוֹ  תוֹ כּ ַמ  ּבוֹ  ּכֹות ֵניּמָ ִס  ֶאת ִלְראֹות ֶנֱחַרד ןָנָת  ַרּבִ ל ּגּופוֹ  ַ�ל ַהּמַ ְלִמידוֹ  ׁשֶ ֱאָמן ּתַ ַחר, ַהּנֶ . וֹ ּפ ַא  ַוּיִ
פוּ  ֲאָתר־ַ�ל ָרה ִהְתַאּסְ ְלִמיִדים ֲ�ׂשָ ְבָחִרים ּתַ ֵבית מ% ְדָרׁש ־ּבְ ְיָלה ּוַבֲחצֹות, ַהּמִ ְקעוּ  ַהּלַ ֹוָפרֹות ּתָ ׁשּ  ּבַ

לֵליְ  ַהּפֹוֵחז ֶהָחָתן ֶאת ְוֶהֱחִרימוּ  אֹותוֹ  עֹוד. ךְ אָר ּדְ  ּבְ ְגָ�ה ַלְיָלה ּבְ ר, ָחָכם־תִקְללַ  ּבוֹ  ּפָ  ֶהָחָתן ָיָצא ְוַכֲאׁשֶ
ֹמֶרת ַאׁשְ הּוא ַהּבֶֹקר ּבְ ׁשֶ לוֹ  יוּ תׁשָ  ּכְ ל ְוהּוא ְרֶזלבַּ ט מוֹ בְּ  רֹאׁשוֹ  טֶנְחבַּ , טּכְ ְלּגֵ ְמִהירּות ְדרֹוןּמִ בַּ  ִהְתּגַ ַחד. ּבִ  ַהּפַ

ל ֵייָנם ֶאת ֵהִפיג תּויִ  תַר בוּ ֲח  ׁשֶ ְ אוּ  ּוַבֲחָרָדה, יםַהׁשּ ל ָתהּמֵ ַה  ּגּוָפתוֹ  ֶאת ָנׂשְ ְמָחה, ֶהָחָתן ׁשֶ ִ ַהׂשּ ׁשֶ  ָהְפָכה ּכְ
ם, ְרָקָחהּמֶ כַּ  ָהְיָתה ָהִעיר .ְלתּוָגה ּלָ ֵ�יֵניֶהם ָראוּ  ְוכ% ה ּבְ ּמָ ֵהר ָאָדם ָצִריךְ  ּכַ ם ְלִהּזָ ַגַחְלּתָ ל ּבְ ר, ֲחָכִמים ׁשֶ  ֲאׁשֶ

יַכת םָת יכָ ׁשִ נְ  ת םָת יׁשָ ִח לְ וּ , ברָ ְק ַ�  ֲ�ִקיַצת םָת יצָ ִק ֲ� וַ , ׁשּוָ�ל ְנׁשִ ָר  ְלִחיׁשַ ְבֵריֶהם ְוָכל, ףׂשָ ַגֲחֵלי ּדִ � .ֵאׁש ־ּכְ

  
  

י לּוׁש  ַרּבִ   ל"ַזּצַ  יֹוֵסף ִיְצָחק ׁשְ

ּמּוז תש"כ ַהִהּלּוָלא ְליֹום רֹאׁש חֶֹדׁש ּתַ ִסיָון, א' ּדְ  ל' ּבְ
  

נֵ  ֵמֲחׁשּוֵבי ַלִים ִביםָר ֲ� ַהּמַ  ַדתֲ�  יַרּבָ ירּוׁשָ  יֵמָראׁשֵ , ּבִ
ן", יֹוֵסף ּפָֹרת" יַבתְיׁשִ  ּיָ יץ ּדַ יםבָּ  ּתֹוָרה ּוַמְרּבִ . ַרּבִ

ּכֹולֹות ִאיׁש  לֹום אֹוֵהב, ָהֶאׁשְ לֹום ףֵד רוֹ וְ  ׁשָ  בַר , ׁשָ
ָ�ִלים ים ִעם ֶחֶסד הׂשָ ָ� וְ , ה' ֲ�בֹוַדתוַ  תֹוָרהְל  ּפְ  ַהַחּיִ

ִתים ְוִעם ל. ַהּמֵ ל ַאַחת הְקׁשָ ִמ  ָהיוּ  ָיָמיו ּכָ  ִלּמּוד ׁשֶ
ֶדֶרךְ  הּתֹוָר  נֵ  ּבְ ים יַרּבָ ָפַרּדִ ְסָבָרה ַהּסְ ָרה ּבִ  תַצ ְרבָּ ַה , ְיׁשָ

ים ּתֹוָרה ת ָלַרּבִ ּיַ ִרּיֹות־ִעם ֶחֶסד ַוֲ�ׂשִ ם. ַהּבְ ּלָ  ָחְלקוּ  ּכ%
בֹוד לוֹ  ר לֹא הּוא ַאךְ , ם''ָחכָ  הוּ וּ נּ כִ וְ  בַר  ּכָ  ִהְתַהּדֵ

ְלבּוׁשוֹ  טּותבְּ  ְוִהְתַנֵהג ּבִ ָכל. ַוֲ�ָנָוה ַפׁשְ  דוֹ ְמאוֹ  ּבְ
ַלִים ֶאת ָאַהב ַיְלדּותוֹ  ָ�ָלה ֵאֶליָה , ְירּוׁשָ  ְלַאַחר ּבְ

ִהְת  ן ֵמָאִביו םּתֵ יַ ׁשֶ ּיָ י ַהּנֹוָדע ַהּדַ  ְולֹא, ׁש וּ לׁשְ  דוִ ּדָ  ַרּבִ
ר ָרָצה ר. ֶאָחד ֶרַגע ַאף ָ�ֶליָה  ְלַוּתֵ ּפָ י, ְמס%  לֹא ָאִביו ּכִ
ל ֶזַרעלְ  ָזָכה ִגיל לוֹ  נֹוַלד ֶזה ּוְבנוֹ , ָמאיָּ ַק ־ׁשֶ , ְקָנהזִ  ּבְ
בֶ  יֹותוֹ ְה בִּ  ַאךְ  ָנַתִים ןּכְ ְק  ָחָלה ׁשְ ָנה ָפהְוִנׁשְ  ַסּכָ

יו ִעים ןבֶּ ד ָהָאב . ָ�ַמ ְלַחּיָ ׁשְ ה ּוָמַסר  ַהּתִ ְתִפּלָ  ֶאתּבִ
יו ַחת ֶנֶפׁש , ְבנוֹ לִ  ַחּיָ ן ְוָאְמָנם, ׁש ָנֶפ  ּתַ  ֶהְחִלים ַהּבֵ

בּוַ�  רְלַאַח  רַט ְפ נִ  ְוָהָאב אֹ  יֵמיבִּ . ָיִמים םיִ ׁשְ  ָרעֹותַהּמְ
ִנים ּכָ יָקהַ� ָה  ִעירלָ  דֵר יוֹ  היָ ָה , ַהְמס%  ַלְיָלה יִמּדֵ  ּתִ

ֵדי ּקּון ַלֲ�רֹךְ  ּכְ ֵבית ֲחצֹות ּתִ ֶנֶסת־ּבְ ל ַהּכְ י  ׁשֶ ַרּבִ
ן ר ְלִזְכרֹו ־ֶאְלָ�ָזר ּבֶ ת ֶאְלָ�ָזר', ֲאׁשֶ ּדַ ק% ַ�ל 'ּפְ טֹובּו ּבַ

ָמתֹו ָהָיה ָקׁשּור ְמֹאד.  ִניםְוִנׁשְ ר ַרּבֹות ׁשָ  ִהְתַמּסֵ
ְמִסירוּ  ְוָ�ַסק, יםִר ָט ְפ נִּ ַה  בֹודכְּ  ְלַמַ�ן ְגִמילּות תּבִ  ּבִ
ל ֶחֶסד ְמאֹ . ֱאֶמת־ׁשֶ ַ ּתַ  עֹותְר ּבִ יךְ  ח"ׁשּ  ִהְמׁשִ

ְמִסירוּ  ַהר יםִר ָט ְפ נִ  רבֹּ ְק לִ  תּבִ יִתים ּבְ  ַלְמרֹות ַהּזֵ
ָנה ּכָ ָהְיָתה  ָהַאֲחרֹוָנה ָוָיהּוַבלְּ , ַהּסַ יֵמי.  ֵנסבְּ  לִנצַּ ׁשֶ  ּבִ

ר, ָהַאֲחרֹון יוֹ לְ ָח  ֲאׁשֶ ַוי־ֶ�ֶרשׂ  ַ�ל ָטלוּ מ ָהָיה ּכַ , ּדְ
ה ָ ָאה ַאַחת ַאְלָמָנה ְוִאׁשּ ה ֵאָליו ּבָ ׁשָ ַבּקָ ַסיֵּ  ּבְ ּיְ  ַ� ׁשֶ

יֹון ְלהֹוִציא ָדּה ֲ� בַּ  ִטיָרה ִרׁשְ  ָקם, ּה ָל ְע בַּ ־ַ�ל ּפְ
תוֹ  ּטָ ץ ִמּמִ ַ�ְצמוֹ  ְוִהְתַאּמֵ   . ּה ׁשָ ּקָ ב% ְמ ־תֶא  ָלּה  רּדֵ ְלַס  ּבְ

  
עדת קורח נבלעו באדמה בעודם בחיים, ותכס עליהם 
הארץ ויאבדו מתוך הקהל. בדומה לכך התעורר פולמוס 
גדול בעניין קבורת המתים סמוך לפטירתם, מתוך חשש 
שמא פטירתם אינה ודאית והם עתידים להיחנק בקברם. 
 הוויכוח החל לאחר פרסום צו של הדוכס ממקלנבורג

שבצפון גרמניה, ולפיו אין לקבור את המתים עד לאחר 
שלושה ימים. ראשוני המשכילים, ובראשם משה 
מנדלסון מדעסוי, קפצו על המציאה ופתחו מלחמה 
שערה נגד המנהג היהודי הקדום של איסור הלנת המת, 
ודרשו להתאים את היהדות לרפואה המתקדמת שכן 

תשובת "פעמים יתעלף האדם עד שישקוט הדופק ו
הנשימה מכל וכל, ויחשבו הרואים שהוא מת, ואינו כן". 
היעב"ץ כתב אגרת תשובה למנדלסון על טענותיו, אולם 
במדינות רבות נאסר הדבר בחוק פלילי, ומחוסר ברירה 
נאלצו להסכים לכך לפי שעה. כעבור תקופה יצא גם 
החת"ם סופר נגד שינוי המנהג, והוכיח כי כל ראיותיהם 

ים אין בהם ממש, "וכל רוחות שבעולם אם של המשכיל
ימלאו חפניהם רוח, לא יזיזנו ממקום תורתנו הקדושה". 
אחת מראיותיהם היתה ממסכת שמחות: "יוצאים לבית 
הקברות ופוקדים על המתים עד שלושה ימים, ואין 
חוששים משום דרכי האמורי. מעשה שפקדו אחד וחיה 

ים". אולם כבר עשרה וחמש שנים, אחר והוליד חמישה בנ
כך שכאשר נוהגים במתון ובהשגחה ראויה ־השיבו על

אין לחשוש לכך, ואין להביא ראיה ממעשה שלא שכיח. 
ספר תולדות שבן מה שמעיד רבי שמואל עידאן בומעניי

ים יצחק הכהן טנוג'י מתוניס, רבי דוד חיל"בגד תכלת" 
הקשתה בלדתה ומתה, ולאחר שקברוה  ם המחברשא

תינוק בוכה והצילוהו מהקבר, עבר שם יהודי ושמע קול 
ולכן כינוהו 'מגדורה' דהיינו שבגד הזמן באמו והורידוהו 

פי זה מבאר רבי אהרן שמעון ־בשגגה שאולה. ועל
ָהָאָדם ־ְּכמֹות ָּכל־ִאםשפירא מפראג את הפסוק בפרשה: "

", שאת בני ָהָאָדם ִיָּפֵקד ֲעֵליֶהם־ְיֻמתּון ֵאֶּלה ּוְפֻקַּדת ָּכל
  יך לפקוד לאחר מותם, שהרי נבלעו בחיים... קורח אין צר

  

ַ ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

  ִיְהֶיה ְכֹקַרח ְוַכֲ ָדתוֹ ־ְולֹא

י דוִ ּדָ  ּתִ יׂשְ ְנֶבּנִ יר ּבֶ ְפָלג ָ�ׁשִ ת%  ִאיְזִמירבְּ  ּוֵביתוֹ  ,ָהָיה מ% ּבְ הׁשֶ ּיָ  ָסַבל הּוא אּוָלם ,ָיַדִים־בּוְרַח  ְמֹפָאר ָהָיה ְרּכִ
ֲחָלה ה ִמּמַ ְחׁשֶ , ְמֹאד ָקׁשָ ּנֶ ְמַ�ט תבֶ ׁשֶ אְר ַמ ־תכַ וּ שׂ ֲח  ּכִ ל ּה ָמ ׁשְ . ּפֵ ֲחָלה ׁשֶ יַלי ןכֵּ ׁשֶ , 'ַקְמָצנּות' אוּ ה ַהּמַ  ּכִ

ַחב לֹא ּוֵמעֹודוֹ  ,ָהָיה ַ�ִין־ְוַרע ֵדי יסוֹ כִ לְ  ָידוֹ  ּתָ רּוָטה ָלֵתת ּכְ ַ�ם יִמּדֵ . ְלָ�ִני ּפְ ה הָהְיָת , ּפַ ִהּלָ  הּוִדיתַהיְּ  ַהּקְ
ל םָח ילִ ׁשְ  ֶאת ַח ֵר ָא לְ  הזֹוכָ  ַלִים ַחְכֵמי ׁשֶ ֵדי , ְירּוׁשָ יַ� ּכְ ִהּגִ ׁש ׁשֶ יהּוֵד  םָת יכָ ִמ ְת וּ  םָת ָר זְ ֶ�  ֶאת ְלַבּקֵ  ִעיר יּבִ

ְתחוּ  ִאיְזִמיר הּוִדייוִ , ַהּקֶֹדׁש  םלִ ־ֶאת ּפָ ַ  ְלַמַ�ן םיָס ְוכִ  ּבָ ה דָח ֶא , ר"ּדָ ַהׁשּ ְרּבֶ ְמִעיט ְוֶאָחד ַהּמַ  ּוִבְלַבד ,ַהּמַ
ן ַכּוֵ ּיְ ָ לַ  ִלּבוֹ  ׁשֶ ם. ַמִיםׁשּ ּלָ ּדַ , יּתִ יׂשְ נִּ בֶ נְ בֶּ  דוִ ִמּדָ  חּוץ, ֵמֶאָחד חּוץָנְתנּו  ּכ%  ַ�ל תלוֹ עוּ נְ  ָהיוּ  ַאְרמֹונוֹ  תֹותלְ ׁשֶ

יםלַ  יַח ּוְבִר  רְסגֵּ ַמ  ה. ָקהָד צְ  יֵא בָּ ּוְלגַ  ֲ�ִנּיִ יַ�  ְוִהּנֵ ד ר"ּדָ ׁשַ  ְלִאיְזִמיר ִהּגִ ַלִים רׁשֵ ַהיְ  ִנְכּבָ ֵדי, ִמירּוׁשָ ּה  ַלֲ�רֹךְ  ּכְ  ּבָ
ית ַנת רְלַאַח  ֵחרּום ַמְגּבִ ָתה הָקׁשָ  תֶר ּצֹ בַּ  ׁשְ ָ�ׂשְ ְדָבִרים. ִעירבָּ  ֹותּמ ׁשַ  ׁשֶ ב־ִמן ַהּיֹוְצִאים ּבִ ֵאר, ַהּלֵ ַ  ּתֵ  ר"ּדָ ַהׁשּ

ְלִמיַהיְּ  ָאְזנֵ  רּוׁשַ ֱאָסִפים יּבְ ֵבית ַהּנֶ נֶ ־ּבְ דֹול ֶסתַהּכְ ִאיְזִמיר ַהּגָ ּבְ ל םָת ָק צוּ ְמ  ֶאת, ׁשֶ ר ןִצּיוֹ  ֵביּתֹוׁשְ  ׁשֶ  ֲאׁשֶ
ַאַח  ִמיםיָּ ּובַ , ְחסֹורַמ ּובְ  ָרָ�בבְּ  ֶנֱאָנִקים ּלְ ן רׁשֶ ְרְנֵסי ֶאָחד תיַ וְ לִ בְּ  ָיָצא ִמּכֵ ה ִמּפַ ִהּלָ ע, ַהּקְ ין ְלַמּסָ י ּבֵ ּתֵ  ְיהּוֵדי ּבָ

ֵדי ָהִעיר םלִ  בֹותְד נִ  ֶאת םֵמֶה  ֶלֱאֹסף ּכְ ה. ּבָ נַ  חֹוְלִפים ְוִהּנֵ ְ ֵני־ַ�ל םיִ ַהׁשּ יתוֹ  ּפְ ל ַהְמֹפָאר ּבֵ , יּתִ יׂשְ נִּ בֶ נְ בֶּ  דוִ ָד  ׁשֶ
 ַ ד ִזָהה ָהַ�ִין־ַחד ר"ּדָ ְוַהׁשּ זּוָזה ֶאת ִמּיָ ֶפַתח הָ� בוּ ּקְ ַה  ַהּמְ ִית ּבְ ךָ  ַמּדּוַ� . "ַהּבַ ג ִהּנְ ִית ַ�ל ְמַדּלֵ ֶזה ַהּבַ "? ַהּלָ
ַאל ְפ  ׁשָ ְרנָ  אּוָלם, ִליָאהּבִ ן ִמֵהר סַהּפַ ַבִית ןכֵּ ׁשֶ , ַוֲ�ָמְלךָ  ךָ ְת ָח ְר ִט  ַ�ל ֲחָבל: "תוֹ בוּ ֲה לַ ְת ִה  ֶאת ְלַצּנֵ  ֶזה ּבְ
עֹוָלם ַקְמָצן ְיהּוִדי ֹוֵררִמְתגּ  ּמֵ רּוָטה ָנַתן לֹא ׁשֶ ם הּוא. ִלְצָדָקה ּפְ ְרְנֵסי, אֹוָתנוּ  ִהְזִהיר ּגַ ה ּפַ ִהּלָ  ְלַבל, ַהּקְ

ה יכֵ ְר צָ לְ  תוֹ יּ בִּ גְ ַמ בְּ  ידוֹ ִר ְט ַה לְ  יןִה נָ  ִהּלָ ה ֵאָליו ִלְפנֹות ִמְתָיֵרא ַוֲאִני, ַהּקְ ַח  ֲ�מוֹ זַ  ׁש ֵמֲחׁשַ , ַ�ּתָ ְתַלּקֵ ". ַהּמִ
ַ  אּוָלם ָחד ֵמֹחֶמר ָקרּוץ ְרֶאהנִּ כַּ  ָהָיה ר"ּדָ ַהׁשּ ר לֹא ְוהּוא, ְמי% ה־ַ�ל ִוּתֵ ְמִהירּות. ְנַקּלָ ג ּבִ ּלֵ ַמְדֵרגֹות ּדִ  ּבְ

ִיׁש  ַ ְפֵני ָהְרָחבֹות ַהׁשּ ּלִ ִית ׁשֶ ְרנָ , ַהּבַ ַהּפַ ׁשֶ יקֹ בְּ  ַאֲחָריו ּדֹוֵלק סּכְ ל תיפוּ ּקִ ּתַ  ּוִמּתֹוךְ , ש3ִ , ַהּקֶֹדׁש  ֵמִעיר םָחכָ  ׁשֶ
ק ּפֵ פוּ "? ְרצֹוְנךָ  הָמ . "תלֶ ּדֶ ַה  ַ�ל ִהְתּדַ ל ֵ�יָניו ָרׁשְ ָרָאה, ִגידנָּ ַה  ׁשֶ ׁשֶ י ָהאֹוֵרַח  ֶאת ּכְ ְלּתִ . ַתחּפֶ בַּ  ָקרּוא־ַהּבִ

ָרָאה ְרנָ  ֶאת ּוְכׁשֶ י ֲהלֹא: "ַאף־ִריֳח בָּ  ְוָזַ�ק, םׁשָ ּקָ ב% ְמ  ֶאת ֵהִבין, הּוא ַאף ִמְתָקֵרב סַהּפַ  ֶזה אֹוְתךָ  ִהְזַהְרּתִ
ָבר ִביא ְלַבל ִמּכְ ל ילַ ֵא  ּתָ ן ֵאיִני ןכֵּ ׁשֶ , ְנָדבֹות ֵציבְּ ַק ְמ  ְרֵחיּפָ ־יְרֵח ָא  ִמיֵני ּכָ ּוֵ  ֲאגֹוָרה ֲאִפּלוּ  ָלֶהם ָלֵתת ִמְתּכַ

חּוָקה ְרנָ ". ַאַחת ׁשְ ָבר סַהּפַ ׁש  ּכְ ּקֵ ֵלט ּבִ קֹום ְלִהּמָ ר ֶטֶרם ֵמַהּמָ ל ֲ�סוֹ כַּ  ִיְגּבַ ַ  אּוָלם, ִגידנָּ ַה  ׁשֶ  נֹוַתר ר"ּדָ ַהׁשּ
א. "תוֹ וָ לְ ׁשַ בְּ  ּמָ ֱאֶמת ַמּדּוַ� , ינַ זְ ָא ־ֶאת רבֵּ ְלׂשַ  ּתּוַכל ׁשֶ ִתינַ  ְקפּוָצה ָיְדךָ  ּבֶ ַאל"? ַלּזּוַלת ָקהָד צְ  תִמּנְ קֹול ׁשָ  ּבְ

יר, ָרגּוַ�  ם ְוֶהָ�ׁשִ ֵ ִהְתַרׁשּ מּותוֹ  ׁשֶ יב, ָהֲאִציָלה ִמּדְ קֹול ֵהׁשִ י: "קּפָ א% ְמ  ּבְ י ַ�ל ַרּבֹות טֹוֵרַח  ֲאִני ּכִ ְסּפִ  ּכַ
י ְעּתִ י ַ�ד ָקׁשֹות ְוִהּזַ ְעּתִ ִהּגַ ים יַמ ִמּדָ  ְלַהֲ�ִניק הְרצֶ ֶא  ֵאפֹוא ּוַמּדּוַ� . םלוֹ ֲה ־ַ�ד ׁשֶ י ַלֲאָנׁשִ ְלּתִ , ִריםכָּ מ%  ּבִ
ר ֲאׁשֶ י ּכַ ים ִאם יֹוֵדַ�  ֵאיֶנּנִ ים ֲ�ִנּיִ ּיִ א אוֹ  ֵהם ֲאִמּתִ ּמָ ים יםזִּ ַח ְת ִמ  ׁשֶ  ְוֵלָהנֹות לׁשֹולָ  ינִ יכֵ לִ הוֹ לְ  ַהְמַבְקׁשִ
י ְסּפִ י ֶאת ְלהֹוִתיר ִדיףֲ� ַמ  ֲאִני? לְוָ�ָמ  ְרָחהִט  ְללֹא ִמּכַ ְסּפִ ר ,ְלַ�ְצִמי ּכַ ְבֵני לׁשֵ כָּ ִה לְ  ֵמֲאׁשֶ ֵאיָנם ָאָדם־ּבִ  ׁשֶ
יר ּוְבעֹוד". ֲהגּוִנים ֵדי ְמדוֹ ָ� ־ַ�ל ָסב ֶהָ�ׁשִ ְיָתה ּובׁש לָ  ּכְ ִוית הָא ָר , ַהּבַ ַ  ֶאת ֵ�יָניו ִמּזָ ְלִמיַהיְּ  ר"ּדָ ַהׁשּ , רּוׁשַ

יַח  זּוָזה ַ�ל ָידוֹ ־ֶאת ַמּנִ ֶפַתח ַהּמְ ּבְ ִית ׁשֶ ַ�ל צֹוןָר  ְיִהי: "ְולֹוֵחׁש  ,ַהּבַ ּבַ ִית־ׁשֶ ה ַהּבַ  ָהִאיׁש  ִיְהֶיה, ַהּזֶ
י ִליׁשִ ְ ַס ". ַהׁשּ ַ  ָיַרד, מוֹ יְּ ּבְ ְמִהירּות ר"ּדָ ַהׁשּ ִית גֹותֵר ְד ַמ  ֶאת ּבִ יךְ , ַהּבַ עוֹ  ְוִהְמׁשִ ַמּסָ ין ּבְ י ּבֵ ּתֵ   .ָהִעיר ְיהּוֵדי ּבָ

ל יתִר וֹ ּת ְס ּמִ ַה  תוֹ יׁשָ ִח לְ  ַ  ׁשֶ ירֶה  דוִ ְלָד  ָנְתָנה לֹא ר"ּדָ ַהׁשּ ל ְלַהְרֵהר ִסיקְפ ִה  לֹא הּוא. ֹוַח נָמ  ָ�ׁשִ  ָהֵ�ת־ּכָ
תּוִמים םיָבִר ּדְ בַּ  ָבר ,ַהּסְ יל ְוַהּדָ ָנתוֹ  ָנְדָדה ְיָלהלַּ בַּ . מֹוָרא ָ�ָליו ִהּפִ ךְ  ְוהּוא, ֵמֵ�יָניו ׁשְ  בוֹ כָּ ִמׁשְ  ַ�ל ִהְתַהּפֵ

ּלוֹ  ּכ% ׁשֶ הֹון ּכְ ּמָ ַסְקָרנּות להוּ ּמָ ַה  ּתִ ר ּבְ ְבֵר  ְלֵפׁשֶ ה, ָהִאיׁש  יּדִ ָ�ׂשָ ם ׁשֶ ל רֹש3ֶ ֵני. םֵמָ�  מּוָרם ִאיׁש  ׁשֶ ִית ּבְ  ַהּבַ
אוּ  ּלְ ים וֹ ִלְראֹות ִהְתּפַ ּכִ ּלֹא קּום ַמׁשְ ֶטֶרם עֹוד גוֹ ָה נְ ִמ כְּ  ׁשֶ ה הצָ נֵ ֵה  ּבְ  ֶהָחָכם ֶאת ָמָצא תוֹ ָר ָ� ׁשְ ַה  ּוְכִפי, ַהַחּמָ

ְלִמיַהיְּ  ֵבית ִמְתּכֹוֵנן רּוׁשַ ֶנֶסת־ּבְ ת אתִלְקרַ  ַהּכְ ִפּלַ ֲחִרית ּתְ ב ֲאִני. "יןיִק ִת וָ כְּ  ׁשַ ר ֶאת ָלַדַ�ת ַחּיָ ׁשֶ ה ּפֵ ִחיׁשָ  ַהּלְ
ךָ  יתִר וֹ ּת ְס ּמִ ַה  ּלְ ֶפַתח ׁשֶ יִתי ּבְ ָאְזנוֹ  ַאטלָ ", ּבֵ ַ  אּוָלם, ּבְ יט ר"ּדָ ַהׁשּ ֵ�יָניו ּבוֹ  ִהּבִ ְקִחיּ  ּבְ יו־ַ�ל ְוָרַמז, ֹותַהּפִ ֵדי ּפִ  ּכְ

י ְלַהְבִהיר ה אהוּ  עֹוֵמד ּכִ ה ִלְפֵני ַ�ּתָ ִפּלָ ִדְבֵרי ְמׂשֹוֵחַח  הּוא ְוֵאין ַהּתְ ין ּבְ ּלִ ה. ּה ָמ וּ יּ ִס לְ  ַ�ד ח% ִחּיָ  ַרק ַהּדְ
יָרה ל תוֹ נוּ רָ ְק ַס  ֶאת ִהְגּבִ יר ׁשֶ מוֹ , ֶהָ�ׁשִ ם ּכְ ְלָלתוֹ  יוָת וֹ ׁש ׁשָ ֲח  ֶאת ּגַ ל ִמּקִ הַה  ׁשֶ יןהּוא וְ , ּלָ ֹקֶצר ִהְמּתִ  רּוַח ־ּבְ

ֶהָחָכם ַ�ד ם ׁשֶ תוֹ  תֶא  ִסּיֵ ִפּלָ ה ּתְ ּכָ ְרֶצה ִאם. "ָהֲאר% ֹמַ�  ּתִ ר ֶאת ִלׁשְ ׁשֶ ַ  לוֹ  ָאַמר", יִת יׁשָ ִח לְ  ּפֵ  ר"ּדָ ַהׁשּ
ח ּלָ מ% ִליׁש  ָ�ֶליךָ , "ַהּמְ ָיַדי ְלַהׁשְ ל ְסכּום ּבְ ים ָמאַתִים ׁשֶ ּמִ ָרֵאל־ֶאֶרץ ייֵּ נִ ֲ�  ְלַמַ�ן, ָזָהב ֲאד% כּום ּה בַ גֹּ ". ִיׂשְ  ַהּסְ

ַרם ל רֹאׁשוֹ לְ  ּגָ ְחֵרר דוִ ּדָ  ׁשֶ דֹולּכֹה  ָהָיה ֲחדוֹ ּפַ  אּוָלם, ְלִהְסּתַ ְמִהירּות ַ�ד, ּגָ ּבִ ב ׁשֶ יתוֹ  ׁשָ ֶסף ררוֹ צְ  ִעם ִמּבֵ  ַהּכֶ
ׁש ַהְמ  ּקָ ַתח", ּוְבֵכן. "ב% ַ  ּפָ יו־ֶאת ר"ּדָ ַהׁשּ ּיּות ָנהּמָ ׁשֶ  ְלַאַחר ּפִ ִאּטִ יָזה ּבְ עֹות ֶאת ַמְרּגִ ְטּבֵ ע, "ַהּמַ ַ�ם, ְלךָ  ּדַ ּפַ  ׁשֶ

יר ָיהָה  ְפָלג ָ�ׁשִ ֹגֶדל, מ% ּכְ רוֹ ָ�  ׁשֶ ךְ  ׁשְ ְסּפוֹ  ַ�ל. תוֹ נוּ צָ ְמ ַק  לֶד גֹּ  ּכָ ַמר ּכַ ַ�  ׁשָ  ַאף תוֹ נוּ צָ ְמ ַק  ּוֵמרֹב, ֵ�ינוֹ ־ַבתבָּ  לּכְ
א לֹא ה ָנׂשָ ָ ֵדי, ְיָלִדים הֹוִליד ְולֹא ִאׁשּ ּלֹא ּכְ ז ִיְצָטֵרךְ  ׁשֶ ְסּפוֹ ־ֶאת ֲ�ֵליֶהם ְלַבְזּבֵ ֶדֶרךְ  ָהִאיׁש  ָהַלךְ  ְלָיִמים. ּכַ  ּבְ
ל יַ�  מֹותוֹ  ְוִלְפֵני, ָהָאֶרץ־ּכָ ּבִ יָּ  יםנִ ָר בְּ ּקַ ַה  ֶאת ִהׁשְ ל ֶאת רוֹ בְ ִק בְּ  יחוּ נִ ׁשֶ לוּ . ָהַרב ְזָהבוֹ  ּכָ  ֶאת םְלַקיֵּ  ֶנֶאְלצוּ  ַהּלָ
ר, תוֹ ָא וָּ צַ  נֹוַח  ָ�ַמד ְוַכֲאׁשֶ ית ִלְפֵני ַהּמָ ין־ּבֵ ל ּדִ ֹתֶקף ַ�ןָט , ַמְעָלה ׁשֶ י ּבְ ְסּפוֹ  ָלֵתת ׁש ׁשַ ָח  ּכִ ים ִמּכַ א ַלֲ�ִנּיִ ּמָ  ׁשֶ

ל ֶאת ּמוֹ ִע  ֵהִביא ְוָלֵכן, ֵהם ִניםגָּ ה% ְמ  ֵאיָנם ְסּפוֹ  ּכָ הַה  ָהָיה. ָהֶ�ְליֹון ָהעֹוָלם ֶאל ּכַ ִני ָהִאיׁש  ֵאפֹוא ּלָ ֵ  ַהׁשּ
ר ְקּבַ ּנִ ְבַלע ֹקַרח ָהָיה ָהִראׁשֹון ןכֵּ ׁשֶ , ְרכּוׁשוֹ  ִעם ַיַחד ׁשֶ ּנִ ל ִעם ַיַחד ָמהֲאָד בָּ  ׁשֶ ְסּפוֹ  ּכָ ר. ָהַרב ּכַ  ְוַכֲאׁשֶ
י ָרִאיִתי ם ּכִ ה ּגַ רּוָטה נֹוֵתן ֵאיְנךָ  ַאּתָ י, ָדָקהצְ לִ  ּפְ ְקּתִ י ִהּסַ ׁש  ּכִ ה ְמַבּקֵ י ָהִאיׁש  ִלְהיֹות ַאּתָ ִליׁשִ ְ ָ�ִתיד ַהׁשּ  ׁשֶ

ֵבר ְסּפוֹ  ִעם ַיַחד ְלִהּקָ ׁש  'ְוַהחּוט, ּכַ ּלָ יר ְואֹותוֹ  חַר קֹ  ִעם ַיַחד, ק'ֵת נָּ יִ  ְמֵהָרהבִ  לֹא ַהְמׁש% ַ ". ַקְמָצן ָ�ׁשִ  ר"ּדָ ַהׁשּ
ק ּתֵ ּתַ ן רּוְלַאַח , ֶרַגעלְ  ִהׁשְ ו אּוָלם: "ָאַמר ִמּכֵ ַרְמּתָ  ַאֲחֵרי, ַ�ְכׁשָ ּתָ דֹול ּכֹה ְסכּום ׁשֶ ַלִים ייֵּ נִ ֲ� לַ  ּגָ , ְירּוׁשָ

ָלה ּטְ פּות ִהְתּבַ ּתָ % יר ְואֹותוֹ  ֹקַרח וּ רְת וָּ יִ  ְוׁשּוב תׁשֶ לֶּ ׁש% ְמ ַה  ַהׁשּ ם ָ�ׁשִ ה, ְלַבּדָ "... םָת ָר בוּ ֲח לַ  ֱאַרחּתֶ  לֹא ְוַאּתָ
ַס  יט מוֹ יְּ ּבְ ָפָניו ִהּבִ ל ּבְ יר דוִ ּדָ  ׁשֶ ׁש , ֶהָ�ׁשִ ב ַקל ַוֲחׁשָ א ְלִלּבוֹ  ִהְתַגּנֵ ּמָ הַה  ׁשֶ ּנוּ  ִיְדרֹש3 ּלָ ֲחָזָרה ִמּמֶ ְסּפוֹ ־ֶאת ּבַ , ּכַ

י ָרָאה תוֹ יָא לִ ְפ לִ  אּוָלם ל ְלִלּבוֹ  ְמִסּלֹות ָמְצאוּ  ָבָריוּדְ  ּכִ ְמָצן ׁשֶ ָרה תוֹ נוּ ׁשָ ְק ַ� . ַהּקַ ּבְ ֶדק, ִנׁשְ ל ְוַהּסֶ  ַהּקַ
ח ְפּתַ ּנִ ִלּבוֹ  ׁשֶ יתוֹ  תֹותלְ ּדַ  ַאףׁשֶ  ַ�ד, ְלִאּטוֹ  ִהְתַרֵחב ּבְ חוּ  ּבֵ ְדָבִנים ֵלידוֹ ִמגְּ  ָהָיה ּוְלָיִמים ִנְפּתְ ִאיְזִמיר ַהּנַ � . ּבְ

  
 
 
 

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

חיִּ וַ  ר ּתֹוָרה אֹור ּוְלָהִאיר -  )א, טז( ַרחקֹ  ּקַ ִרים ג' ב' ֲאַסּדֵ ְרּגְ  יֵר ְת ִמּסִ  ּגַ
י, א'ָה . ּתֹוָרה ד'  ַ&ְנֵפי ּכִ הַהּקְ ָ ר ׁשּ ֲאִציל רּדֵ ְוִס  ֵהִכין ֲאׁשֶ  ךְ וּ רבָּ  ַהּמַ
ִביֵלי ֵהם הּוא ֵטי ׁשְ ּפְ ר ַהּתֹוָרה ּוִמׁשְ יַ  ה' ָחַקק ֲאׁשֶ , ַ&ְבּדוֹ  הש+ֶ מֹ  דּבְ
ֲחִליף ְוָכל ְדרוֹ  ֵסֶדר ַהּמַ ה ִמּסִ סֹוד ַההּוא ֶהָ&ָנף עֹוֵקר הּוא ִהּנֵ  ּבְ

ִחיַנת ָמתוֹ  ּבְ ה ִנׁשְ י ַרע ָ&ָנף ַההּוא ֶהָ&ָנף ְועֹוׂשֶ ק ּכִ ּלֵ ּנוּ  ִיְסּתַ  ּכַֹח  ִמּמֶ
ן סֹוד ָהאֹותָך ְל  ְוֶזה. ׁש ּדֵ ַק ַהְמ  ְרּבָ ר ַהּקָ בָח יֵ ְו  לגֵּ ּפַ ְת יִ  ֲאׁשֶ  ָטֵמא ׁשֵ

ַמֲח  ֶבתּבְ ָ ְקד'  בֹודִמּכְ  דֵר ְויֵ , ָתרנוֹ ּובְ  ִלְמקֹומוֹ  ְוחּוץ ִלְזַמּנוֹ  חּוץ ׁשֶ  תוֹ ׁשּ
ב ָטֵמא ִלְהיֹות י, ב': תֵר ּכָ  אֹוְכָליו ּוְמַחּיֵ ּבוֹ  ְצמוֹ ַ&  ֶהָ&ָנף ּכִ  לַ& ּפָ  ׁשֶ

לַֹח  םֵד וֹ ק הּוא ןוֶ ָא  סֹוד ָיד ּבוֹ  ִלׁשְ ֵרךְ  ּבְ ַיּסְ  אֹוֵמר ִנְמֵצאָת , ךְ ָרָ&ֵת  ּתְ
י ה ףנַ ֲ&  ּכִ ָ ׁשּ ד' ִחית לוֹ  דוֹ וֹ ה ְוִיְהֶיה ָרָ&הְל  ֵיָהֵפךְ  ַהּקְ  ַרְחָמָנא ְלַמׁשְ

ע, ג': ַלןִלּצְ  י ּדַ ִחיַנת ּכִ ׁשָ  ּבְ ר מֹותַהּנְ ַ&ּמוֹ  ה' ָנַטע ֲאׁשֶ  אֹוִתּיֹות ֵהם ּבְ
דּוַ&  ַהּתֹוָרה ּיָ ע, ד': ֵחן יְליֹוְדֵ&  ּכַ י ּדַ ָרא ּכִ ּבָ ׁשֶ ָרא ָהָאָדם ֶאת ה' ּכְ  ּבָ

ּבוֹ  ֶאָחד ֶנַטע ל לּוִליםּכְ  ׁשֶ ה ַ&ְנֵפי ּכָ ָ ׁשּ ד' ָחָטא, ַהּקְ , םְוִנְפגַּ  ּוְכׁשֶ
ל מוּ ִנְפגְּ  מֹות ּכָ ׁשָ ָהיוּ  ַהּנְ ְצאוּ  ְוָכל ּבוֹ  לּוִיםּתְ  ׁשֶ ּיָ ּנוּ  ׁשֶ גּוִמים ִמּמֶ  ּפְ
ֶאְמָצעּות הנָ בְּ ַל ְת נִ וְ  ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ׁש ֶפ נֶ  הָת ְצ יָּ ׁשֶ  ַ&ד, ָהיוּ  ָרה ׂשָ ֲ&  ּבְ

ֵרר ִנְסיֹונֹות ֹסֶלת ְוִנְתּבָ ָמֵ&  ַהּפְ ִיׁשְ  ִיְצָחק תַמ ׁשְ נִ  ְוָיְצָתה אלּבְ
ֵרר, ֲ&ֵקָדהבַּ  הנָ בְּ ַל ְת נִ וְ  ֹסֶלת ְוִנְתּבָ ִתְגּבֶֹרת ַהּפְ  וׂשָ ֵ&  הּוא ָהֵאׁש  ּבְ

לֹא ַיֲ&ֹקב תַמ ׁשְ נִ  ְוָיְצָתה ּלֹא ...ּדִֹפי ׁשּום ּבְ ֹסֶלת ּבוֹ  ָהָיה ׁשֶ ָאָדם ּפְ  ּכְ
ָחָטא ֹקֶדם ָהִאיָלן אֹוְמִרים ִנְמֵצינוּ  .ׁשֶ ּנוּ  ְוָיְצאוּ , ַיֲ&ֹקב הּוא ׁשֶ  ִמּמֶ

ְרׁשֹון ֲ&ָנִפים ג' ֶהֱ&ִניף ֶזה ָנףָ& , ֵלִוי הּוא םֶה ֵמ  דָח ֶא וְ , ֲ&ָנִפים ב"י  ּגֵ
, יֵאלזִּ ְו&'  ֶחְברֹון ִיְצָהר ַ&ְמָרם ֲ&ָנִפים ד' ֶהֱ&ִניף ּוְקָהת, ּוָמְרִרי ְקָהת

ה, ַרחקֹ  הּוא ִיְצָהר ְוַ&ְנֵפי בֹ  ְוִהּנֵ ה ַ&ְנֵפי ְלַהֲחִליף ַרחקֹ  אּבְ ָ ׁשּ ד'  ַהּקְ
ה ךְ פֹ ֲה ַל וְ  ּנָ ה' קֹוָמּה  ַהּכְ ה ַ&ְנֵפי מוּ ִנְפגְּ  ִמּמְ ָ ׁשּ ד' ׁשֶֹרׁש  ַהּקְ ּבְ ָמתוֹ  ׁשֶ  ִנׁשְ

ָהיוּ  ן ׁשֶ ּלָ ַבחְל  ּכ' ּטָ  ְוִהְתִחיל, ׁשֶ  ֶהָ&ָנף ִראׁשֹוָנהבָּ  .ָלהְלַמְע  הִמּמַ
הּוא ְצמוֹ ַ&  ה ַרחקֹ  ׁשֶ ְתִחּלָ  - ִיְצָהר־ןּבֶ , ָטהֹור - ַרחקֹ  ִנְקָרא ָהָיה ּבִ

ָהָיה ָהָיה - ְקָהת־ןּבֶ , ֳהַרִיםּצָ ּכַ  עֹוָלםָל  ֵמִאיר ׁשֶ ל ינֵּ ׁשִ  ֶההְק ַמ  ׁשֶ  ּכָ
תוֹ  רֹוֶאה ּלָ ד' ְתַלוָּ  -  ֵלִוי־ןּבֶ , ּוַמֲ&ָלתוֹ  ּגְ ּנִ בָּ ְלַה  ֵלָדתוֹ  ִמּיֹום הׁשֶ  ה"ּקָ

ה ַכּמָ ו, ַמֲ&לֹות ּבְ ְקָרא ַ&ְצמוֹ  ֶהָ&ָנף ְוַ&ְכׁשָ ּנִ ה םִנְפגַּ  חַר קֹ  ׁשֶ  ּבוֹ  ְוָ&ׂשָ
א ְלַבד פוֹ נָ ֲ&  ְולֹא, ָקְרָחה ם ֶאּלָ א ֶהָ&ָנף ׁש ׁשֶֹר  ּגַ ּבָ ּנוּ  ׁשֶ הּוא ִמּמֶ  ׁשֶ
ךְ  ִיְצָהר ׁשֶֹרׁש  ְלָרָ&ה ֶנְהּפַ ָמתוֹ  ּכְ יַח  ִנׁשְ ל ְוִהְרּתִ ּלוֹ  ָהעֹוָלם ּכָ  ּכ'

א ְלַבד ֶאָחד ׁשֶֹרׁש  ְולֹא, ֳהַרִיםּצָ ּכַ  ם ֶאּלָ ַמְע  ׁשֶֹרׁש  ּגַ ּלְ ּנוּ  ָלהׁשֶ  ִמּמֶ
הּוא ְך  ְקָהת־ןבֶּ  ׁשֶ ְלַבד זוֹ  ְולֹא, יויָד ִל מוֹ  ינֵּ ׁשִ  תהוֹ ְק ַה ְל  ְלָרָ&ה ֶנְהּפַ  ּבִ

א ם ֶאּלָ ָצא ָהִראׁשֹון ֶהָ&ָנף ׁשֶֹרׁש  ּגַ ּיָ ֲ&ֹקב ׁשֶ ל ׁשֶֹרׁש  ִמּיַ  ַרחקֹ  ֶנֶפׁש  ׁשֶ
ר ָתה ָמהִנְפגְּ  ֶנֶ&ְקָרה ,םׁשָ  ֲאׁשֶ  :יִהּנֹםגֵּ ַל  ֹותוֹ ְלַלוּ  ָמהָק נְ  ּבוֹ  ְוָ&ׂשְ

  
  

בא' בתמוז רכ"ג, נפטר אחד מגדולי ספרד בדור 
הגירוש בשנת רנ"ב, הוא רבי יצחק ַקְנַּפְנטֹון  שלפני

מקשטיליה בעל "דרכי התלמוד", שנפטר אז בזקנה 
רוב גדולי ספרד מופלגת בהיותו בן מאה ושלוש. 

רבו של  ,קיבלו תורה מפיו, ובהם גם רבי יעקב בירב
שמזכיר מנהג משמו. לצד גאונותו  ה"בית יוסף"

 הקבלהתורת בתורה נחשב גם לאחד ממוסרי 
ת כותב ב'ספר יוחסין', שזכה ּוּכ, ורבי אברהם זַ בסתר

י שרואה פניו שבע, "ומ־לראותו בילדותו כבן שש
ספרו "דרכי התלמוד", מיוחד כמקבל פני שכינה". 

משאר ספרי הכללים בתלמוד, ובעוד הם עסקו 
בכללי הנוסח ואוצר המלים, הוא מציג בפני הלומד 

שיטה שיטה מסודרת כיצד לומדים גמרא. עיקרי ה
מבוססים על שלושה עקרונות: עיון עמוק בסוגיה, 
לרבות חקר כללי הסגנון והלשון ודיוק עמוק בלשון 
בלי להסתפק בפירוש דחוק בנוסח; שימוש בידיעות 

בכך היה וח יכולת פירוש עצמאי. , ופיתמקיפות
הראשון שנתן כללים ברורים בצורת הלימוד, לרבות 

צלחת שיטת סדר העיון בדברי הראשונים. את ה
הלימוד מתנה המחבר עם מילוי ארבעת התנאים 
הללו: התמדה, השתדלות וחריצות, קריאה בשמחה 

השמים שלא ־בקשת רחמים לסיוע מןוובקול רם, 
יאמר 'כוחי ועוצם ידי'. לאחר מכן יש להעמיק 
בהבנת דברי החולקים בגמרא, ולהבין בהיגיון כל 

יו, צד מדוע הוא סובר כך ומדוע חברו חולק על
ולאחר מכן צולל האדם אל הלימוד עצמו. ואף הוא 
מורכב מחמישה חלקים, להם מצא רמז נפלא באיוב: 

". ַוֹּיאֶמר ָלָאָדם ,ֲחָקָרּה־ָאז ָרָאּה ַוְיַסְּפָרּה ֱהִכיָנּה ְוַגם"
 - ראיה ראשונית של הסוגיה, 'ַוְיַסְּפָרּה'  - 'ָאז ָרָאּה' 

ה והבנה שכלית, חזר –חזרה שנייה לעומק, 'ֱהִכיָנּה' 
חקירה לעומק ומציאת הטעמים,  –ֲחָקָרּה' ־'ְוַגם

  הרצאת הדברים בפני אחרים. –'ַוֹּיאֶמר ָלָאָדם' 
  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ
 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
י מּוֵא  ַרּבִ ל ָקׁשֹות ֵמְרִדיפֹות ָסַבל בארוֹ ִמּקָ  לׁשְ י ׁשֶ ַ�ל ַאְנׁשֵ ִלּיַ ְרדוּ  ּבְ ּיָ יו ׁשֶ ָכל לוֹ  ְוֵהִציקוּ  ְלַחּיָ ֶרךְ  ּבְ , ּדֶ

ָהָיה ןוָ יכֵּ  ֶבט םיָח כִ מוֹ  ׁשֶ ׁשֵ ֲאַות רַאַח  ָלֶלֶכת ָרצוּ  ְוֵהם, ְלׁשֹונוֹ ־ּבְ לוּ . םבָּ לִ ־ּתַ  ַ�ד ֹוַח נָמ  לוֹ  וּ נָנְת  לֹא ַהּלָ
ִהְצלִ  ּה  בלוֹ קוֹ סוֹ  ֵמָהֲ�ָיָרה ְרׁשוֹ ְלגָ  יחוּ ׁשֶ ׁש  ּבָ ּמֵ נּות ׁשִ ַרּבָ ן רּוְלַאַח , ּבָ ַרׁש  ִמּכֵ ם ּגֹ ת ּגַ ִהּלַ  ֶאָחד. בארוֹ ָק  ִמּקְ
ִדים יֵמָראׁשֵ  ְתַנּגְ יר ִאיׁש  היָ ָה , בלוֹ קוֹ סוֹ בְּ  ַהּמִ מּוֵאל יְוַרבִּ , ְנָכִסים ּוַבַ�ל ָ�ׁשִ א ָהָיה ׁשְ ִאיׁשֹון ֵאָליו ּבָ  ּבְ

ַחת עֹוֵמד, ְיָלהלַ  ע: "רוֹ בְ ֶ� לְ  ְוצֹוֵ�ק ַחּלֹונוֹ  ּתַ ׁש  ְלךָ  ּדַ ּיֵ ָ בַּ  ֱאלִֹקים ׁשֶ  ָלְמדוּ  ַהְיָלִדים ַאף". ַמִיםׁשּ
ֲ�ֵלי ֵמֲאבֹוֵתיֶהם ֲחלֶֹקת ּבַ ים ָהיוּ  ֵהם ְוַאף, ַהּמַ י ֶאת ְמַבּזִ  ֶיֶלד םׁשָ  ָהָיה. הָמ ְר ָח ־ַ�ד אֹותוֹ  ְורֹוְדִפים ָהַרּבִ

צָּ , ֶאָחד ִנים־ְוַ�ז ףְמח% ה ַ�םּפַ ׁשֶ , ּפָ י ֶאת ִהּכָ ֹוט ָהַרּבִ ׁשּ ָהָיה ּבַ ָידוֹ  ׁשֶ יל, ּבְ ַ�ל תוֹ ּפָ כִ וְ  ּכֹוָבעוֹ  ֶאת ְוִהּפִ  ׁשֶ
י. רֹאׁשוֹ  מּוֵאל ַרּבִ ַלע ׁשְ יךְ  תוֹ ּפָ כִ וְ  ּכֹוָבעוֹ  ֶאת ְוֵהִרים ִהְתּכֹוֵפף, ִתיָקהׁשְ בִּ  נוֹ וֹ בּ לְ ֶ�  ֶאת ּבָ ַדְרּכוֹ  ְוִהְמׁשִ  ּבְ

ׁשֶ  ֶלד. נוֹ יוֹ זְ ּובִ  יוָר וּ ּס יִ  ַ�ל ַמְבִליג הּואּכְ ַדל ַהּיֶ ָחה ְוֵהִקים ּגָ ּפָ כֹ  אּוָלם, ִמׁשְ ר לּבְ ַלח ֲאׁשֶ ֵדי  ָידוֹ  ׁשָ ּכְ
ְרֵנס הּמָ ־הַמּטָ  ָיַרד הּוא. ְוִהְפִסיד לִנְכׁשַ , ְלִהְתּפַ נֶּ  ַ�ד, ּטָ ק ץלַ ֱא ׁשֶ ּפֵ ָתִחים־ַ�ל ְלִהְתּדַ ץ ַהּפְ . ְנָדבֹות ּוְלַקּבֵ

ם ָלםאוּ  ָרָכה ָרָאה לֹא ֶזהבָּ  ּגַ ָרַתם ְוַלְמרֹות, ּבְ ּתוֹ  ֶאת ׁשֶ ָדבֹות ִקּבּוץ ִלְמֶלאֶכת ִויָלָדיו ִאׁשְ ִמיד יוּ ָה , ַהּנְ  ּתָ
ִריְסק ִעירָה  ֶאל ָהִאיׁש  עִנְקלַ  ֶאָחד יֹום. ֶחםלֶּ לַ  ְרֵ�ִבים ַמע ְוֵכיָון, ּבְ ָ ׁשּ י ׁשֶ ֵני ּכִ ִסים ָהִעיר ּבְ םַר  ֶאת ְמַקּלְ  ּבָ

ְבחוֹ  ּוַמְפִליִגים ׁשִ ֵנס ֶהְחִליט, ּבְ ָפָניו תוֹ נּ ַת לְ וּ  ֵאָליו ְלִהּכָ לוֹ ־ַמר ֶאת ּבְ  ָהַרב וֹ לָא ׁשְ "? מֹוָצֲאךָ  ֵמֵהיָכן. "ַמּזָ
ר ְלַאַחר ּפֵ ּסִ י ַ�ל לוֹ  ׁשֶ לוֹ ־ׁש ּבִ ר, ַמּזָ ר ְוַכֲאׁשֶ י לוֹ  ִסּפֵ ַאל, בלוֹ קוֹ סוֹ בְּ  נֹוַלד ּכִ ד ָהַרב ׁשְ ין יָת ָהיִ  ַהִאם: "ִמּיָ  ּבֵ
ֲ�ֵלי ֲחלֶֹקת ּבַ י ֶנֶגד ַהּמַ מּוֵאל ַרּבִ ד הֹוָדה ְוָהִאיׁש "? בארוֹ ִמּקָ  ׁשְ יו ִמּיָ ַמֲ�ׂשָ ַיְלדּותוֹ  יםִע ׁשָ ְפ נִּ ַה  ּבְ  ִאם. "ּבְ

ךְ  קֹול ַח ווֹ צְ לִ  ְוֵהֵחל ַתעֶפ לְ  ָהַרב ֶנֱ�ַמד", ּכָ יִתי ְוֵצא ַמֵהר, "ַמר ּבְ ל ִעם ַיַחד ִמּבֵ ֵני ּכָ ְח  ּבְ ּפַ ךָ ִמׁשְ  ְוַאל, ּתְ
ְדְרכוּ  ַפֵחי ָהִאיׁש  ָיָצא". ִניוֹ עְמ  ןִמְפּתַ  ַ�ל יֹוֵתר ּתִ יָון אּוָלם, ֶנֶפׁש ־ּבְ ֵהִבין ּכֵ י ׁשֶ אן ּכִ ְצַמח ִמּכָ  לוֹ  ּתִ

ַחת בׁשַ יָ , ַהְיׁשּוָ�ה ל ַחּלֹונוֹ  ּתַ עֹות ָהַרב ׁשֶ ּכֹות ׁשָ ְדָמעֹות ָבכוּ וּ  ְיָלָדיו ִעם ַיַחד ֲאר% ֵהםכְּ  ,ִליׁש ׁשָ  ּבִ  ׁשֶ
ִנים ם ִמְתַחּנְ ל ְלַנְפׁשָ ֶרךְ  ְלַקּבֵ ׁשּוָבה ּדֶ ל ַרֲחָמיו ִנְכְמרוּ  ְלָמֳחָרת. ּתְ ׁש  ְוהּוא, ָהַרב ׁשֶ ּקֵ  ָלֶהם ִלְקרֹא ּבִ

יתוֹ  ְלֶפַתח ָסמּוךְ  חּוץ ּבֵ ֵנס יָחםנִ ֱה  לֹא ןכֵּ ׁשֶ , ִמּבַ ׁשּוָבה ּוֵניּק ּתִ . "ְלֵביתוֹ  ְלִהּכָ י ּתְ יר ֵאיֶנּנִ ִקי יְוֵאינִ  ַמּכִ  ּבָ
ֶהם ָכל תוֹ ְלִהְתַ�נּ  ָ�ֶליךָ  אּוָלם. ּבָ בּוַ�  ּבְ ִני יֵמ יבִּ  ׁשָ י ׁשֵ ֲ�ֶלה ּבֹוֲאךָ  קֹוםְמ  ּוְבָכל, ַוֲחִמיׁשִ יָמה ַ�ל ּתַ  ַהּבִ

ַרְגַלִים יקצַּ ַה  ֶנֶגד יםִע ׁשָ ְפ נִּ ַה  ַמֲ�ָלֶליךָ  ַ�ל הְוִתְתַוּדֶ , ְיֵחפֹות ּבְ נֹוַח  ּדִ ר. ַהּמָ בֹוא ְוַכֲאׁשֶ  םׁשָ , ברוֹ גְּ נְ וֶ לְ  ּתָ
ל ְמנּוָחתוֹ  קֹוםְמ  י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ ה, בארוֹ ִמּקָ  ׁשְ ְתַ�ּנֶ ָרה ִעם ְברוֹ ִק  ַ�ל ְוַתֲ�ֶלה ּתִ ים ֲ�ׂשָ ֵדי, ֲאָנׁשִ ׁש  ּכְ  ְלַבּקֵ

ּנוּ  ה ְוִאם. ּוְסִליָחה ְמִחיָלה ִמּמֶ ֲ�ׂשֶ ן ּתַ ַמע אּוַלי, ּכֵ ְתךָ  ֶאת ָהֱאלִֹקים ִיׁשְ ִפּלָ י ְויֹאַמר ּתְ  ".ְלָצרֹוֶתיךָ  ּדַ
ה ָהִאיׁש  ן ָ�ׂשָ לוְ  ּכֵ ְלּגַ ךְ  ַהּגַ ָבר ִהייְ וַ  ,טֹוָבהלְ  ָ�ָליו ִהְתַהּפֵ ל רמּוַס לְ  ַהּדָ ּכֵ ֲחלֶֹקת תנוּ גְ בִּ  ַהׂשְ   . ָהֲארּוָרה ַהּמַ

�  
ת רְלַאַח  ַלִים יןבִּ ׁשִ ּטְ ִמ  ָהַרב ֲ�ִלּיַ יֵמַא  דָח ֶא  ֵאָליו ִנְכַנס, ִלירּוׁשָ י לוֹ  ְוָאַמר ִעירָה  ְנׁשֵ ַלִים ּכִ ירּוׁשָ  ֵיׁש  ּבִ

נֵ בְּ  ִלְנֹקט ּה  ְוֵיׁש  ִהיא ָוִניםגְּ  תבַּ ר% ְמ  ןכֵּ ׁשֶ , ְזִהירּות הִמׁשְ ְמָצִאים ׁשֹוִנים ְוחּוִגים ְקִהּלֹות ּבָ ים ַהּנִ  ְלִעּתִ
ִחלּ  ֵהר ְוֵיׁש , לֹוקֹותּוַמֲח  ֵדעֹות ּוֵקיּבְ ָכל ְלִהּזָ א ַצַ�ד ּבְ ּמָ ֵרׁש  ׁשֶ ָבר ִיְתּפָ נְ  ַהּדָ ם ַצד ִקיַטתּכִ ּיָ  ּוְכָבר. ְמס%

ִלים ָאְמרוּ  ּלֹא ַהּמֹוׁשְ ם ׁשֶ ֵליל ְמָבְרִכים ְלִחּנָ ת ּבְ ּבָ ת ַהּפֹוֵרשׂ " ׁשַ ּכַ ל־ְוַ�ל ,ינוּ ָ�לֵ  לֹוםׁשָ  ס%  ְוַ�ל ,ַ�ּמוֹ ־ּכָ
לָ  י ךָ ְד ְלַלּמֶ ", ִיםְירּוׁשָ ַלִים ּכִ ָרָכה ְצִריָכה ְירּוׁשָ ֶחֶדת ּבְ ֵדי ְמי% יִּ  ּכְ ֶרהׁשֶ ּה  ׁשְ לֹום ּבָ ָ : ְוָאַמר ָהַרב ךְ יֵּ ִח ... ַהׁשּ

ְהיוּ  ָצִריךְ  ַמֲחלֶֹקת ְלָכל" ּיִ ֵני ׁשֶ י ןוָ יְוכֵ , ְצָדִדים ׁשְ ּבִ ַ�ם ַאף ִיְמְצאוּ  לֹא ׁשֶ ה, ַאֵחר ַצד ּפַ ַאְצִליַח  ֲאַקּוֶ  ׁשֶ
ֶ�ְזַרת ם ּבְ ֵ ַר  ַהׁשּ ֵצל ךְ ִיְתּבָ ה ְלִהּנָ ָיָדיו ה' ץֶפ ֵח  ְוָאְמָנם". ִמּזֶ ל ַ�ל ָאהּוד ְוָהָיה ,ִהְצִליַח  ּבְ ָרֵאל דֹותֲ�  ּכָ   . ִיׂשְ

�  
ם ןָזֵק  מֹוֵהל ֹוֵררִהְתגּ , יץילִ כִ ָר גְּ  ֲ�ָיָרהבָּ  ׁשֵ ךְ . ֶאְלָחָנן ר' ּבְ ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ּכֹות ׁשָ ׁש  ֲאר% ּמֵ ַתְפִקידוֹ  ׁשִ  ְוִהְכִניס ּבְ

ֵני ֶאת ְבִריתוֹ  ַהּנֹוָלִדים ָהִעיר ּבְ ל ּבִ ָברׁשֶ  ְוַאף, ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ׁשֶ יַ�  ּכְ ִנים ְוִהְפִליג יָבהׂשֵ לְ  ִהּגִ ׁשָ  ָלהְלַמְע  ּבְ
מֹוִנים ְ יךְ , ִמׁשּ ְמַלאְכּת  ִהְמׁשִ סוּ . וֹ ּבִ ּנְ ֵני ִהְתּכַ ּסֵ  ָהֲ�ָיָרה ּבְ ְלחוּ , ֶתרּבַ ִעיִרים ָהַאְבֵרִכים דַח ַא  ֶאת ְוׁשָ  ַהּצְ

ִרים ְכׁשָ ה ַהּמ% ִהּלָ ּקְ ְלַמד ּבַ ּיִ הַה וְ , הלָ יַהּמִ  תְמנוּ א%  ֶאת ׁשֶ ב ּלָ ים רְלַאַח  ׁשָ הּוא ְספּוִרים ֳחָדׁשִ ׁשֶ ִקי ּכְ  ְוָרִגיל ּבָ
יְנַתִים. ָלאָכהּמְ בַּ  ִעיר ַהּמֹוֵהל ֶאת דבֵּ ְלכַ  ֶאָחד ַאף ֵהִהין לֹא ּבֵ ֵדי, ַהּצָ ּלֹא ּכְ ְכבֹודוֹ  ַ� ִלְפגֹּ  ׁשֶ ל ּבִ  ר' ׁשֶ

ר אּוָלם, יקִת וָּ ַה  ֶאְלָחָנן ֲאׁשֶ ן נֹוַלד ּכַ ַ�ְצמוֹ  וֹ לָמ , ַ�ְצמוֹ  ֵרךְ בְ ַא  ְלאֹותוֹ  ּבֵ ם ּבְ  רֵת וֹ י ּבוֹ  ִמְצָוה" ְוִקּיֵ
לּוחוֹ  ׁשְ ָבר". ִמּבִ ֵ�יֵני ְלֶפֶלא ָהָיה ַהּדָ ן, ַהּמֹוֵהל ֶאְלָחָנן ר' ּבְ ּכֵ ר לֹא דָח ֶא  ַאף ׁשֶ  ֶהָחָדׁש  ַהּיֹוֵרׁש  ַ�ל לוֹ  ִסּפֵ

ם ּקָ יו לוֹ  ׁשֶ ַחּיָ ר אּוָלם, ּבְ ֲאׁשֶ ִבים ּכַ דּוהוּ  לֹא ֲ�ָיָרהבָּ  נֹוָסִפים ּתֹוׁשָ ּבְ ָנם־ֶאת למוּ לָ  ּכִ ֶ  הַמ  ֵהִבין, ּבְ . ֵאַרעׁשּ
ֵק  ַהּמֹוֵהל ל ןַהּזָ ָבר ֶאת ִקּבֵ רֶֹגז ַהּדָ דֹוָלה ּוַמֲחלֶֹקת, בַר  ּבְ ְרָצה ּגְ ה ּפָ ִהּלָ ּקְ ן, ּבַ ּכֵ ָדִדים ינֵ ׁשְ לִ  ׁשֶ  ָהיוּ  ַהּצְ

ל ֹוןדּוָמ  ִריב ֲחֵריְמַחְר  חוּ ּפְ ּתַ ְס נִ  ַוֲ�ֵליֶהם, ִנְלָהִבים ּתֹוְמִכים ֵני ׁשֶ ּלֹא ֹקַרח ּבְ ָכל ְוִנְמָצִאים ֵמתוּ  ׁשֶ  ּדֹור ּבְ
סֹופוֹ . רדוֹ וָ  ל ּבְ ָבר ׁשֶ ְזַמן ּדָ י ה% ַ�  ַרּבִ ין ָלדּון ָנאְט ִמּקוֹ  ְיהֹוׁש% ָדִדים ּבֵ ַמע ּוְלַאַחר, ַהּצְ ָ ׁשּ ָבִרים ֶאת ׁשֶ  ַהּדְ

ַדְעּתוֹ  לַק ְוׁשָ  י הֹוִדיַ� , ַרּבֹות ּבְ יםבָּ  יֹוִדיַ�  ֶקרבֹּ בַּ  ֳחָרתְלָמ  ּכִ ַסק ַ�ל ַרּבִ ין־ּפְ אֹותוֹ . ַהּדִ ם ִנְדֲחקוּ  ּבֶֹקר ּבְ ּלָ  ּכ%
ית לֶא  ְדָרׁש  ּבֵ ָהָיה ַהּמִ ָהִכיל ַצר ׁשֶ ם־ֶאת ִמּלְ ּלָ ה, ּכ% י ֶנֱ�ַמד ְוִהּנֵ ַ�  ַרּבִ קֹול ְוִהְכִריז ְיהֹוׁש%  ָידּוַ�  יוֵ ֱה לֶ : "ּבְ

י, ָלֶכם ָמָתא ַהּמֹוֵהל ּכִ הּוא ,ֶאְלָחָנן 'ר הּוא ּדְ ה הּסֶ ּוְמנ%  ָוִתיק ׁשֶ ִנים ִמּזֶ ּכֹות ׁשָ ִעיר ָהַאְבֵרךְ  ְוִאּלוּ , ֲאר%  ַהּצָ
ה ּזֶ רֹוב ׁשֶ הִהְתַמ  ִמּקָ א ֵאינוֹ , ּנָ ּלוֹ  ָהעֹוֵזר ֶאּלָ ֵניֶהם .ׁשֶ ה לוּ מוּ יָ  ַיַחד ׁשְ ֵני ֶאת ֵמַ�ּתָ ה ּבְ ִהּלָ  ,ַהּנֹוָלִדים ַהּקְ

ִעיר ה ַהּצָ ָלאָכה ֶאת ַיֲ�ׂשֶ יַח  ֶאְלָחָנן ר'וְ , ַהּמְ ֶחֶדת ָהַאְבָקה ֶאת ַיּנִ ". הּוגנָּ כַּ  הלָ יַהּמִ  םּדַ  ַלֲ�ִציַרת ַהְמי%
ל תֶמ כֶּ ח% ְמ ַה  ֲ�ָצתוֹ  ָ , ָנאְט ִמּקוֹ  ָהַרב ׁשֶ ׁשּ ֵני בֹודכְּ  ַ�ל רַמ ׁשֶ ָדִדים ׁשְ ֵ�יֵני ֵחן ָמְצָאה, ַהּצְ ָהל ּבְ  אּוָלם, ַהּקָ

ר אלֹ  יקִת וָּ ַה  ַהּמֹוֵהל ין ֵיׁש  לָק ִמׁשְ  ֵאיֶזה ְוִכי: "ְוָקָרא ִוּתֵ ת ּבֵ ּקַ ְפִקיִדים ֲחל% ִעירֲהֵרי ? ַהּתַ ה ַהּצָ  ַהּכֹל ַיֲ�ׂשֶ
ל ַוֲאִני ְפִקידַרק  ֲאַקּבֵ יב ָהַרבוְ  !"?ְוָטֵפל ָקָטן ּתַ ד לוֹ  ֵהׁשִ קֹול ִמּיָ ָבר ְוִכי: "ִנְלָהב ּבְ ֵ�ינֶ  הּוא ָקָטן ּדָ ? יךָ ּבְ

ִכיָנה ְמֵראַמ  ָזָכה לֹא לֹאֲה וַ  ְ ַהׁשּ לֶּ  ׁשֶ ְתּגַ ֶחְלקוֹ  ָאִבינוּ  ְלַאְבָרָהם הּתִ א, ּבְ ַתן כּותזְ בִּ  ֶאּלָ ּנָ  ֵ�ָצה ְלַאְבָרָהם ׁשֶ
ַהְינוּ . הלָ יַהּמִ  ַ�ל ַ�ץ, ּדְ ּיָ יַח  לוֹ  ׁשֶ ה הלָ יַהּמִ  ַ�ל ֵ�ץ־בַק ְר  ְלַהּנִ ּלָ ְסג% ה. ּכִ ה ּוֵמַ�ּתָ ְזּכֶ ה ַאף ּתִ  ַלֲ�ׂשֹות ַאּתָ

ָבר ד ּדָ ֶזה ֹולּגָ לּ  יםכִ זוֹ  ּה בָּ ׁשֶ  ּכָ ִכיָנה תוּ ְלִהְתּגַ ְ ָבִרים לוּ ִהְתַקבְּ ". ַהׁשּ ֹקטּתִ וַ  ַהּמֹוֵהל בלֵ  ַ�ל ַהּדְ ה ׁשְ ִהּלָ   . ַהּקְ

  

ִטיָרתוֹ  ֶטֶרם י ִלְבנוֹ  רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ֶהְרָאה, ּפְ ל ּה ּבָ ַר  , ְלָיִמיםעֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ ֶ  הַמ  ֶאת ְקָרָקא ׁשֶ ַתבׁשּ ָרֵאל תקוֹ וֹ לֲח ּמַ ַה ַ ל  ּכָ ִיׂשְ   : ּבְ
ִמין ָחִסיד ָהָאֶרץ־םַ  " ל ִמּיָ יקֹוֶר , וְ ְמַחּלֵ ֹמאל סֶאּפִ ְ  אגרת סופרים)("... לֵל ְתחוֹ יִ וְ  ִיּדֹם ֶוךְ ּתָ ּבַ  םָחָכ ־ְוַתְלִמיד, לֵל וֹ ּומ זֹוֵרק ִמׂשּ

  
י ַ ם בׁשַ יָ , בוֹ ּל ּלֶ ִמ  ןַמ ְר יֶד ּבִ  דִו ּדָ  ַרּבִ ת ּפַ ָפָרׁשַ  ִעם ֹקַרח ּבְ

ַ ת: "ְוָאַמר ֲחִסיָדיו ׁשְ ה ָאַמר, ֹקַרח תֶק ֲחלֹ ַמ  ּבִ  נוּ ַרּבֵ  ֹמש�ֶ
אִתי' םֶה ֵמ  ֶאָחד רוֹ מֲח  'לֹאה' ַל   ְנָחסיּפִ  לֶצ ֵא  ְוִאּלוּ , ָנׂשָ

ן ֶנֱאַמר חיִּ 'ַו  ְלַהּלָ ָידֹו' רַֹמח ּקַ י. ּבְ ּתֵ בֹות ּוׁשְ  עֹולֹות ַהּתֵ
ּנּוי ֶאָחד הנֶ ָק ּבְ  ׁשִ  ר"מֹ ֲח . ְורַֹמחר מֹ ֲח , ָהאֹוִתּיֹות ּבְ

ים ֲחִסיִדים( עס'עּבֶ ֶר  'ןאְכ ַמ  'ֲחִסיִדים נֹוָטִריקֹון  ְמַמּנִ
ִנים  ֲחִסיִדים' ן'אְכ ַמ  עסּבֶ ע'ֶר  נֹוָטִריקֹון ח"ַמ רֹ  ְוִאּלוּ , )ַרּבָ

ִנים ְמָקְרִבים ֲחִסיִדים( ָידוֹ  ֹרַמח ָנַטל ְנָחסיּפִ . )ָהַרּבָ , ּבְ
ַהְינּו  ֵרבּדְ ּקֵ אוּ  ַהֲחִסיִדים ֶאת ׁשֶ ּבָ  אּוָלם. ֵאָליו ֵמַ ְצָמם ׁשֶ
ה אִתי' םֶה ֵמ  ֶאָחד רמוֹ ֲח  'לֹא ָאַמר ֹמש�ֶ  ֲחִסיִדים, ָנׂשָ

ים ֵאּלוּ ּכָ  ַמּנִ ּמְ י ֶאת ׁשֶ ִביִלי ָצִריְך  ֵאיִני אֹוָתם, ָהַרּבִ ׁשְ   "...ּבִ

  

  

  
 ֵ ב ַרחקֹ  םַהׁשּ ִלי הֹוָר ּת ּבַ  ִנְכּתַ י, ו"ָוא ּבְ ֵ יל מוֹ ְע ַט  ּכִ , ִמּלְ
יַצד ֵפקּסָ ַה  ִמְתעֹוֵרר ַאְך  ם בִנְכּתָ  ּכֵ ֵ ְכִתיב ַהׁשּ  רַס ֲח  ּבִ

ם ְוָכְך , ִנּקּוד י ּגַ ים מֹותׁשֵ  ְלַגּבֵ ִדים ַרּבִ ּקָ � ְך "נַּ ּתַ ּבַ  ַהְמנ
ְכִתיב ֶדֶרְך . ָחֵסר ּבִ ָלל ּבְ ִבים ּכְ ֵ  רֹב ֹוםיּ ּכַ  ִנְכּתָ  מֹותַהׁשּ

ְכִת  ם ָחֵסר יבּבִ ר ּגַ ֲאׁשֶ ִדים ֵאיָנם ּכַ ּקָ �גֹון, ְמנ , הש�ֶ מֹ  ּכְ
ִפי, ַיֲ ֹקב, ַאֲהרֹן, המֹ לֹ ׁשְ  בוּ  ּכְ ְכּתְ ּנִ ּמָ  ׁשֶ  ַוֲאִפּלוּ , סֹוָרהּבַ

  ַ �ר ְיהֹוׁש ְזּכָ �ּמ , ַ  וּ ְיהֹוׁש  -  ו"ָוא ָמֵלא ְך "נַּ ּתַ ּבַ  ַמִיםֲ  ּפַ  ׁשֶ
ר דִו ּדָ  ְוֵכן ְזּכָ �ּמ ְך  ׁשֶ ָ ִמים 446 ְך "נַּ ּתַ ּבַ  ּכָ ִדְבֵרי ְוִאּלוּ , ּפְ  ּבְ

ִמים ב ַהּיָ ִויד ִנְכּתַ ִבים -  ּדָ ֶדֶרְך  ִנְכּתָ ְכִתיב לָל ּכְ  ּבְ  ּבִ
ְך . ָחֵסר ם ּכָ מוֹ  ִריםָ   מֹותׁשְ ּבִ  ּגַ ַלִים ּכְ ּנּוִים אוֹ , ְירּוׁשָ  ּכִ
מוֹ  ֵהן ּכְ י אּוָלם. ּכֹ ים ּוְמקֹומֹות מֹותׁשֵ  ְלַגּבֵ  ֵיׁש , ֲחָדׁשִ

 תִאּמוֹ  ַהּמֹוִסיִפים ְוֵיׁש , ְנָהגּמִ ּכַ  ֵסרָח  ְכִתיבּבִ  ַהּכֹוְתִבים
ְגָמה. ִריָאהּקְ ַה  �ֵ  הּוא ְלָכְך  ּד ַהּפֹוְסִקים', ּדֹב' םַהׁשּ  ׁשֶ

ִגּטִ  תוֹ יָב ִת ּכְ  תַר וּ צּבְ  ְלקוּ ֶנְח  ם, יןּבְ יְלָנא  א"ָר גְּ ַה  ּוְבׁשֵ ִמּוִ
ׁש  מּוָבא ּיֵ ְכִתיב בּתֹ ְכ ִל  ׁשֶ ב ָלרֹ  ָחֵסר ּבִ ְכּתָ ּנִ  ָיהּוְרָא ב, ּכַ

ים ַרּבִ ּבְ ב ׁשֶ יםּד�  ִנְכּתַ ַבי ּבִ א"ו. הׁשָ גוּ ּדְ  ת"ּבְ   ְלֶחְסרֹון ַהּוָ

  
ֵנ
י ֱאִליָא�ב ם ּבְ ן ַוֲֽאִביָר�     (טז, א) ְוָדָת�

ַטֲ ֵמי א ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ ְרּגָ י, ִבירּתְ  ּדַ ר ָיְצאוּ  ּכִ  ְלִהְתַ ּבֵ
א זֹאת ָ ׂשוּ  ְולֹא ָלֶהם־לֹא ִריב־ַ ל  תַב ֲה ַא ֵמ  ֶאּלָ

ֲחלֶֹקתַה  ׁשֹוֶנה, ּמַ ַר  ּבְ א חִמּקֹ ִהְתַקּנֵ יאּותוֹ  ׁשֶ ְנׂשִ ל ּבִ  ׁשֶ
ן ֶאְלָצָפן ִזים ֶזהָל ְו . יֵאלזִּ  � ־ּבֶ ָ   ְמַרּמְ  ַקְדָמא ִמיםַהּטְ

ימוּ  ְזָלאְוַא  ִהְקּדִ ִבים ְוָהְלכוּ  ׁשֶ ה ִלְקַראת ִנּצָ , נוּ ַרּבֵ  ֹמש�ֶ
ַרם ְוֶחְטָאם א ָלֶהם ּגָ רוּ , רִביּתְ  ְלַדְרּגָ ּבְ ׁשְ ּנִ  םָת גַָ ֵר ְד ּמַ ִמ  ׁשֶ

ָרא ְוָנְפלוּ  א ְלֵביָרא ָרָמא ֵמִאּגָ ז ְוֵכן. ֲ ִמיְקּתָ ּמָ �אן ְמר  ּכָ
ֶ  הַמ  ְתבוּ ׁשּ ָתן ְדמֹוִניםַהּקַ  ּכָ ּדָ  ִעם ָ ְברוּ  לֹא ַוֲאִביָרם ׁשֶ

ָרֵאל ְקִריַ ת ִיׂשְ א, ףסוּ ־םיַ  ּבִ ם ֶאּלָ ִביָלםְבַקע נִ  ַהּיָ ׁשְ  ּבִ
ן רְלַאַח  ם ְזָלאְוַא  ַקְדָמא הוּ ְוזֶ , ִמּכֵ ַהּיָ ים ׁשֶ  ְוָהַלְך  ִהְקּדִ

ָחד �ְמי ְך.  ֶלַקח ָלְמדוּ  לֹא, ַאְך ֲ בּוָרםּבַ  ּבִ   ברכת יצחק)(ִמּכָ
�  

ר ָלֶה�ם � ם ְוָכל־ֲאׁשֶ ּו ֵה! ְרד�     (טז, לג) ַוּיֵ�

ַבת ּו  ּתֵ ְרד� ַטֲ ֵמיַוּיֵ� י, ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ ת ּכִ  םָת יָד ִר יְ  ִסּבַ
יֶהם ָמהֲאָד ּבָ  ַחּיֵ ימוּ  ָכְך ּבְ  ָהְיָתה ּבְ ִהְקּדִ  ֶנֶגד ְוָאְזלוּ  ׁשֶ
ִנים ֶנְגּדוֹ  ְוָלֲחמוּ , הש�ֶ מֹ  ִנים־לֶא ־ּפָ צּוַרת ּפָ  ַטֲ ֵמי ּכְ

ֶנֶגד־ֶזה ּפֹוִניםֵהם ׁשֶ  ְזָלאְוַא  ַקְדָמא   דברי יחיאל)(. ֶזה־ּכְ
�  

ם  לּוּנָֹת� ִרי ּוְתַכ
ל ּתְ ֹות ִלְבֵני־ֶמ#     (יז, כה)ְלא%

ת ּוְתַכ
ל ַבתּתֵ  ֶרׁשֶ י ִמְתּפָ ּתֵ ִנים ִלׁשְ  ִצּוּוי ׁשֹוןְל  אוֹ , ּפָ
ה ַאּתָ הּתְ  הש�ֶ מֹ  ׁשֶ ל�  ֶאת ַכּלֶ ֵני ֹותנּ ּתְ ָרֵאל ּבְ  ְתַכלוּ  אוֹ , ִיׂשְ

ַ ל ָבהֵק נְ  ׁשֹוןְל  ֶמֶרת ְיֵדי־ׁשֶ ׁשְ ל�  הנָּ ֶל ְכ ּתִ  ַהּמִ  ָתםוֹ נּ ּתְ
ָרֵאל.  ל ִיׂשְ ְך  אּוָלםׁשֶ ַבת ִמּכָ ּתֵ ִרי ׁשֶ  ְטֶ ֶמתמ�  ֶמ#

א ֶאְתַנְחּתָ ם ִעְנָיןָה ׁשֶ  ִנְרֶאה, ּבְ ּיֵ  ּוְתַכ
ל ְוֵתַבת, םׁשָ  ִמְסּתַ
ה ִצּוּוי ׁשֹוןְל  ִהיא יְּ  ְלֹמש�ֶ ָ נֹות הּלֶ ַכ ׁשֶ   נימוקי חומש)(. ַהּטְ

�  

ׁש  ְדּגָ � מ
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