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ֵר  יתּבְ ׁש , ָיָמיו אׁשִ ּמֵ ַ�ל ׁשִ ם־ַהּבַ ַהְינוּ , א'נָ כְ וּ דּ  יׁש 'ֵר כְּ  טֹוב־ׁשֵ עֹוֵזר ּדְ ד ּכְ  ִלְמַלּמֵ
ינֹוקֹות ֵאזֹור  ּתִ ָנה. ְמגּוָריוּבְ ָסמּוךְ  ַאַחת ׁשָ לוּ , עֶֹמרבָּ  ג"לַ  ְליֹום ּבְ  יםִק זָ קוֹ  ִהְתַנּפְ

ם־ְצֵמֵאי י ַ�ל ּדָ ּתֵ הּוִדים ּבָ ֵאזוֹ  ַהּיְ ּבָ ל ְוָחְמסוּ  םֵח ַר  ְללֹא ְוָרְצחוּ  ָהְרגוּ , רׁשֶ  ִמּכָ
א מּוָ�ה. דיָּ לַ  ַהּבָ ְ ָרה ַהׁשּ ם־ַ�ל ִנְמְלטוּ ם לָּ ְוכ( , ְמִהירּותבִּ  ָ�ְבָרה ַהּמָ  ַנְפׁשָ

אוּ  ְתַחּבְ ָ�רֹות ָהָ�ם ַוּיִ ּמְ ָלִעים ּוַבֲחָוִחים ּבַ ִרִחים ּוַבּסְ ה. ּוַבּבֹרֹות ּוַבּצְ יַ�  ְוִהּנֵ  יֹום ִהּגִ
ֹעֶמר ג"לַ  ָהָיה, ּבְ ְלִמיִדים ְוָכל ,ַפְגָרא'ְד  אָמ 'יוֹ כְּ  ָ�ָברבֶּ  ָנהּוג ׁשֶ ָאז  יֹוְצִאים ָהיוּ  ַהּתַ

דֹות ֶאל ָ ֵדי ַהׂשּ ג ּכְ ל הֶא נָּ ַה  עֹוָלמוֹ ־ַ�ל ְלִהְתַ�ּנֵ בָּ ַה  ׁשֶ א, ה"ּקָ ה ֶאּלָ ַ�ּתָ  ָנַדּמוּ  ׁשֶ
ֳהָלה קֹולֹות ל ַהּצָ ִביםַהּתוֹ  ְוָכל, ַהּצֹאן ְצִעיֵרי ׁשֶ יחוּ  ׁשָ ם ֶאת ִהּסִ ְעּתָ  ֵמַהּיֹום ּדַ
דֹול ַ�ל ִהְצַטֵ�ר. ַהּגָ ם־ַהּבַ ָרֵאל םּדַ  ַ�ל טֹוב־ׁשֵ ךְ  ִיׂשְ ּפַ ׁשְ ּנִ ִים ׁשֶ ּמַ ְמָחה ְוַ�ל ּכַ ִ  ַהׂשּ

ְבָתה ָ ׁשּ יֹום ׁשֶ ִרים ַהְיָלִדים ֶאת ֶלֱאֹסף אצָ יָ וְ , ֶזה ּבְ ּתְ ְסּתַ ְמָ�רֹות ַהּמִ ִרים ּבִ ם. צ( ּלָ  ּכ(
לְּ  ִמימּות ֲאָבל, ָ�ָליו אוּ ִהְתּפַ יָ�ה ָטֳהָרתוֹ  ּתְ ּפִ ֵהִבינוּ  ַההֹוִרים ַ�ל ִהׁשְ י ׁשֶ  הּוא ּכִ
ׁש  יַ�  ְמַבּקֵ יֵדי ָמַסר ְוהּוא, ַיְלֵדיֶהם־ֶאת ְלַהְרּגִ תֹות ַהְיָלִדים ּבִ ים ְקׁשָ ים ְוִחּצִ  ְקַטּנִ

ֵדי, "הּוגנָּ כַּ  ְלׁשֹונוֹ " תלוֹ זֵ גְּ ַה וְ  תיגוֹ ִר ֲה ַה  ֶאתר צֹ ֲ� לַ וְ  ָלֵצאת ּכְ  ַהְיָלִדים צֹוֲ�ִדים. ּכִ
ָ בַּ  ח ָהֲאִויר ֶאת םְרבָּ ְלִק  ׁשֹוֲאִפים, יםיִק ִר וֹ ּמ ַה  דֹותׂשּ ִקי ַהּצַ  נֹוְתִנים ְוֵהם, ְוַהּנָ

ירבְּ  קֹוָלם ֶלא ֶזה הֵא ְר וּ . רֶמ זֶ וָ  ׁשִ ם ִנְקָרה לֹא דָח ֶא  קֹוָזק ֲאִפּלוּ , ּפֶ ַדְרּכָ  ְוׁשּום ּבְ
ָנה ְקָפ  לֹא ַסּכָ ע, ְוָאְמָנם. ָלֶהם הִנׁשְ ֵזל ֶהָחָמס, ַהֶהֶרג ַמּסַ ְפַסק ְוַהּגָ ַבת ה(  ַאַחת־ּבְ
יֹום דֹול ּבְ חֹוז ְיהּוֵדי ְוָכל, ֶזה ּגָ ְסּתֹוֵריֶהם  ַהּמָ לוּ  ְרָוָחהלִ ָיְצאּו ִמּמִ ֵנס ְוִנּצְ   .ּבְ

�  

לַ  עֶֹמר ג"ּבְ י בׁשַ יָ , ז"ּפַ ְר ּתַ  ּבָ ָרֵאל ַרּבִ , ִויָנה ִעירבָּ  ִסיָדיוֲח  ִעם בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ּטְ ִמ  ִיׂשְ
ין. י"בִּ ׁשְ ַר ְד  ִהּלּוָלא בֹודכְ לִ  דֵ� וַ ְוִהְת  ָבִרים ּבֵ דֹוׁש  ָאִבי ַ�ל: "ְוָאַמר הַנֲ�נָ  ַהּדְ , ַהּקָ
י נוֹ , בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ּטְ ִמ  הש1ֶ מֹ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ל ּבְ א'ַקּדִ  אבָ 'ּסָ ַה  ׁשֶ י יׁשָ ָרֵאל ַרּבִ , ֵמרּוִז'ין ִיׂשְ

ָהְיָתה, ָדָבר ייֹוְדֵ�  ָאְמרוּ  א תַמ ׁשְ נִ  לוֹ  ׁשֶ ּנָ בִּ  ַהּתַ ָבר. י"ַרׁשְ  מוֹ ׁשְ  ֲהֵריׁשֶ , ּוֶפֶלא ַהּדָ
ל בִּ  ׁשֶ א י"ַרׁשְ ָ ה ִנׂשּ ִפי ִלְתִהּלָ ֵני ּבְ ָרֵאל ּבְ ָכל ִיׂשְ ים, ַהּדֹורֹות ּבְ ִחים ְוַרּבִ ּטְ ּתַ  ַ�ל ִמׁשְ

ִנים ֶזה ְברוֹ ִק  ּכֹות ׁשָ ִיחּוד, ֲאר( יֹום ּבְ ּלוֹ  ּוָלאַהִהלּ  ּבְ לַ  ׁשֶ  לֹא, זֹאת ּוְבָכל. עֶֹמרבָּ  ג"ּבְ
ַ�ת־ַ�ל ֵמעֹוָלם ָ�ָלה הוּ  ּדַ ָכל ִמיׁשֶ ים ּבְ ַמּנִ לוּ  ַהּזְ  ֵנר ּוְלַהֲ�לֹות ְלַהְתִקין, ַהּלָ

ִמיד ְמָ�ַרת ּתָ בִּ  ּבִ ִמירֹון י"ַרׁשְ א ַ�ד, ּבְ ּבָ ָמתוֹ  בֹודכְ לִ  זֹאת ְוִהְתִקין ָאִבי ׁשֶ ל ִנׁשְ  ׁשֶ
א ּנָ ִאים ָהיוּ  בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ְט  יתבֵּ  יֵר "מוֹ ְד ַא , ְוָאְמָנם". ַהּתַ הֹוָצאֹות נֹוׂשְ  ֵנר תַק ְדלָ ַה  ּבְ

ִמיד ִצּיּון ַהּתָ בִּ  ּבְ ם םָת יכָ ִמ ּתְ  ֶאת ׁשֹוְלִחים יוּ ָה וְ , י"ָהַרׁשְ ִמיִדין, ֶזה ְלׁשֵ ִס  ּתְ   .ְדָרןּכְ
�  

י ֶהָחִסיד יִקים ִסּפּוֵרי לׁשֶ  ָתִביםכְּ  יךְ ִר כְ ּתַ  ַאֲחָריו הֹוִתיר ריֶד לִ  יגֶזלִּ  ַרּבִ  ַצּדִ
ַמע ְוָרָאה,  ָ ׁשּ ָבִרים ּוֵביןׁשֶ ר הּוא ַהּדְ ַ�ם: "ְמַסּפֵ לַ  ָהִייִתי ּפַ ִמירֹון ֹעֶמרבָּ  ג"ּבְ , ּבְ

י ְבּתִ יר ָסמּוךְ  ַסְפָסל ַ�ל ְוָיׁשַ י ַלּקִ ים ְוָאַמְרּתִ ִהּלִ ה. ּתְ יַ�  ְוִהּנֵ ָ�ָרה ֶאל ִהּגִ  ַהּמְ
י ר"ָהַאְדמוֹ  רָהָיה וְ , ְלָנאִמּטוֹ  יֹוָחָנן ַרּבִ הּוא ָ�ָליו ִנּכָ י. ַ� ְוָיגֵ  ָ�ֵיף ׁשֶ ד ַקְמּתִ  ִמּיָ

י ְעּתִ יָון. עֹוֵמד ְונֹוַתר בֵסַר  הּוא ַאךְ , קֹוִמיְמ בִּ  תבֶ ׁשֶ לָ  לוֹ  ְוִהּצַ ךְ  ּכֵ ּכָ י, ׁשֶ ם נֹוַתְרּתִ  ּגַ
א, ִלְכבֹודוֹ  דמֹ ֲ� לַ  ֲאִני ּמָ ָכל בׁשֵ יֵ  ׁשֶ ִפי גּור'ׁשָ  ִלי ְוָאַמר רַ� נְ נִ  ְלֶפַתע. זֹאת־ּבְ  ּבְ

כַּ , לֹוַמר ָהעֹוָלם רׁשֶ יַ�  ַהחֹוֶלה ֲאׁשֶ ָנה ןִסּמָ  הּוא ֲאַזי, ַמּזִ ּכָ ַהּסַ  ָנא הֵא ְר . ָרהבְ ָ�  ׁשֶ
ָהִייִתי, אֹוִתי י ְמֹאד ְוחֹוֶלה ָחלּוׁש  ׁשֶ י ּוְבֹקש1ִ ְעּתִ י. הנָּ ֵה  ִהּגַ ין ִנְדַחְקּתִ , יםנִ מוֹ ֲה ַה  ּבֵ

יִתי ַ�ד ּסֵ ִהְתּכַ י ׁשֶ ּלִ יָלא ֵזָ�הבְּ  ּכ( ָנה' ָחְלָפה ּוִמּמֵ ּכָ ד. ַהּסַ ן רְלַאַח  ִמּיָ  ָיָצא ִמּכֵ
י  ָ ׁשֶ  רְלַאַח , הצָ ַהחוּ ָהַרּבִ ָ�ָרה טָ� מ(  ְזַמן הָה ׁשּ ּמְ א ְוָזָכה, ּבַ ֶדֶרךְ  ְלִהְתַרּפֵ   ". ֵנס ּבְ

�  

י ר רֶמ ְט ּסַ ִמ  יֹוֵאל ַרּבִ ּבֵ ַ�ם ּדִ ׁשּות ּפַ ִהְתַרּגְ ֶד  ַ�ל ּבְ ִמירֹון ּוָלאַהִהלּ  לּגֹ  ְוַאַחד, ּבְ
ִנים ב ָהַרּבָ ׁשַ ּיָ יר, ְלָפָניו ׁשֶ ָבָריו ֶאת ִהְזּכִ ל ּדְ ּלֹא רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ׁשֶ ְעּתוֹ  ָהְיָתה ׁשֶ  ּדַ

י לוֹ  ָאַמר. ּוָלאֵמַהִהלּ  נֹוָחה ִני: "ָהַרּבִ ּמַ ְמד( ִאם, ּכִ ַ�ְצמוֹ  רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ָהָיה ׁשֶ  ּבְ
ִמירֹון ד ָהָיה לֹא, ּוָלאַהִהלּ  ֶאת ֵ�יָניומֹו בְּ  רֹוֶאה היָ ָה וְ , ּבְ ל ִמְתַנּגֵ ךְ ־ּכָ   ".ֶזהלָ  ּכָ

  
ן ַמ  ֵמָנה ַלְחמֹו ְוהּוא ִיּתֵ ר ׁשְ יֵמָאׁשֵ ֶמֶלְך ־ֲ�ַדּנֵ

י - )בראשית מט, כ( בֹות ָראׁשֵ הבְּ  ַהּתֵ ִגיַמְטִרּיָ
ז, עֹוןְמ ׁשִ  ַר  ְלַרּמֵ "י ׁשֶ ּבִ יג ָזָכהׁשְ ִ סֹודֹות ְלַהׂשּ

ַהְינוּ , םָת וּ ּת ִמ ֲא ־ַ�ל ַהּתֹוָרה ָכה ּדְ ּזָ ֵמָנה ׁשֶ ִלׁשְ
ל ָמּה ַלְח , מוֹ ְח ַל  ן ְוהּוא, ּתֹוָרה־ׁשֶ י ִיּתֵ ְך ֶל ֶמ  ַמֲ�ַדּנֵ

גִּ  י ה'.  ּתֹוָרה יָרזֵ  הלָּ ׁשֶ  )בוצינא קדישא(ַמֲ�ַדּנֵ
�  

ַמּסֶ  בּועֹות תכֶ ּבְ ף ׁשָ ּה ֵל ֲ�  כוּ ֲח ַמ : "ֶנֱאַמר ד"ל ּדַ
יַר ּדְ  י ְוהּוא", עֹוןְמ ׁשִ  ּבִ , יֹוַחאי־רבַּ  עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ

י ְוָאַמר יִדיְטׁשֹוב ִזיקַאיְ  קִיְצָח  ַרּבִ ָכל ִמּזִ ּבְ ׁשֶ
ּסֶ  ים ט"מ ֵיׁש  תכֶ ַהּמַ ּפִ ֶנֶגד ּדַ ִפיָרה ְיֵמי ּכְ ְוַדף, ַהּסְ

ים ףּדַ ַה  הּוא ד"ל לֹש%ִ ְ ה ַהׁשּ לֹש%ָ י, ּוׁשְ ּסֶ  ּכִ תכֶ ַהּמַ
ַדף ַמְתִחיָלה ְלהֹורֹות, ֹעֶמרּבָ "ג ַל  ֶנֶגד ְוהּוא, ב' ּבְ

ַאף יק ׁשֶ מֹותוֹ  ְלַצּדִ ְלטֹון ֵאין ּכְ יֹום ׁשִ ֶות ּבְ . ַהּמָ
ם ַהחוּ , מּוָבא רֵפ סוֹ  ם"ַת ַהֲח  ּוְבׁשֵ הּוא ָכאׁשֶ

ם־ַ�ל ִ  ׁשֵ לַ  ָחהְמ ַהׂשּ ֹעֶמר ג"ּבְ  (הודך והדרך). ּבָ
�  

עֶֹמר זֹוִכים  ַל"ג ּבָ  )חידושי הרי"מ(. ְלִיְרַאת ה'ּבְ
�  

ָאָדם  נֹות ּבָ ִבי ָלַקְחּתָ ַמּתָ ֶ ִביָת ׁשּ רֹום ׁשָ �ִליָת ַלּמָָ
ןּבֶ  עֹוןְמ ׁשִ  נֹוָטִריקֹון י"ִב ׁשֶ  - )תהלים סח, יט(
בֹות ֹוןְונֹוָטִריק, ֹוַחאיי נֹותַמ  ַקְחּתָ ָל  ַהּתֵ ָאָדםּבָ  ּתָ

ה ֵהן ִגיַמְטִרּיָ סּוק, ִהּלּוָלא ּבְ הש%ֶ מֹ  ַ�ל ֶנֱאַמר ְוַהּפָ
נוּ  י ַרּבֵ ִמיד, ּכִ אֹותוֹ  םָת לָ וּ לּ ִה  יֵמ יְ  ָחִלים ּתָ יֹום ּבְ

בּוַ�  ָ ׁשּ בֹות ְונֹוָטִריקֹון, ּבַ ָמ וַ  ַהּתֵ המֹ  םׁשָ  תּיָ דבֶ ֶ�  ׁשֶ
ל ן"ְוַהּנוּ , ְמעוֹ ׁשִ  ֵהן סֹוֵפ  ְרמּוָזה עֹוןְמ ׁשִ  ׁשֶ יּבְ

בֹות יַמְטִריָּ  דבֶ ֶ�  הֹמש1ֶ  םׁשָ  ַהּתֵ ה נ' ִעם ַהּכֹוֵלל, ּגִ
ַ�ר זּמֵ ְלַר  ים ְלׁשַ ִ ּתֹוָרה ַהֲחִמׁשּ ּבַ  )הלולא רבא(. ׁשֶ

�  

ַלֲהָוָי"ה ׁש ֶד וֹ ק -  )ויקרא יט, כד(ה' ֹקֶדׁש ִהּלּוִלים ַל 
הבְּ  ז יםּלּוִל ְוִה , עֹוןְמ ׁשִ  ִגיַמְטִרּיָ ִהּלּוָלאַל  ְמַרּמֵ

אַקּדִ  ּבִ  בֹודכְ לִ  יׁשָ לַ  י"ַרׁשְ ֹעֶמר ג"ּבְ  )שם(. ּבָ
�  

נוּ  ְמךָ  נוּ כֵּ לְ ַמ  ְוֵקַרְבּתָ דֹול ְלׁשִ נוּ  -  ַהּגָ ְוֵקַרְבּתָ
הבְּ  י ִגיַמְטִרּיָ ן עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ ַ�ל, יֹוַחי־ּבֶ י ְיֵדי־ׁשֶ ַרּבִ

ם ְלִהְתָקֵרב ְיכֹוִלים עֹוןְמ ׁשִ   )רי חייםאמ(. ה' ְלׁשֵ
�  

בִּ  ּתֹוַרת ֵתַבת ְרמּוָזה י"ַרׁשְ יתֵר ּבְ  ּבְ ִהיא, אׁשִ ׁשֶ
יַר  ֹוַרתּת  ֹורא נֹוָטִריקֹון הּוא, ֹוַחאיי־רּבַ  עֹוןְמ ׁשִ  ּבִ

דֹוׁש  א ַהּקָ ּנָ רַהּתַ ַלח ֲאׁשֶ ְלִמְחָיה ֱאלִֹקים ׁשָ
ָרֵאל ֵ�יֵני ְלָהִאיר אֹור ִיׂשְ  )אגרא דכלה(. ּתֹוָרתוֹ  ּבְ

�  

י ה ייֹוַח  ןּבֶ  עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ ִגיַמְטִרּיָ ָאב ׁש ֶפ נֶ  ִדידיְ  ּבְ
הּוא ָיִדיד ִלְפֵני ה'. ָהַרֲחָמן   )בני בנימין(, ׁשֶ

�  

ִפיָרה לַ  ַהּסְ עֶֹמר ג"ּבְ ּבְ  הֹוד הּוא ּבְ ֲאָבל, הֹודׁשֶ
ְסִפיָרה ַמ  ּבִ הִמּלְ ְפֶאֶרת הּוא, ָלהַמְע לְ  ּטָ ּתִ

ִתְפֶאֶרת ּבְ  )רבי דוב בעריש מביאלא(. ׁשֶ

  ל"ג בעומר, י"ח באייר תשע"ז    
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ִמירֹון ִתים ּבְ ָחַית ַהּמֵ   ּתְ

י קלֶ ֵח  ְלּתִ ל דִנְפָר  ּבִ ּדֹור רֹוןִמי ׁשֶ ּיּותוֹ  ָהְיָתה, םֵד וֹ ַהּק  ּבַ ל ָהֲאִציָלה ִאיׁשִ ל ׁשֶ ּבָ  רׁשֵ ָא  יַרבִּ  ַהּנֹוָדע ַהְמק(
ִליּ  יגֶזלִּ  אּתַ בַּ  תוֹ קוּ בֵ ּדְ . ֹותַמְרּגָ בִּ  ּנָ ִלּמּוד ּוַ� קׁשָ  ָהָיה ָיָמיו־ְוָכל, ְלַהְפִליא ָהְיָתה י"ַרׁשְ  וֹ תּוַבֲהָפצָ  ּתֹוָרתוֹ  ּבְ

יֹוֵתר ִרים ּבְ הֹוִציא ַהִחּבּוִרים ֵמֶ�ׂשְ בִּ  ַ�ל אֹורלָ  ׁשֶ יֹום ֶאְצלוֹ  בׁשָ ְח נֶ  ָהָיה עֶֹמרבָּ  ג"לַ . ְותֹוָרתוֹ  י"ַרׁשְ ה ּכְ ּנָ  ֲחת(
ל ׁש  ׁשֶ ךְ , ַמּמָ יוֹ  ּוְבֶמׁשֶ ִנים לבֵ ּכְ רֹאׁש  ָ�ַמד ׁשָ הּוא, ִהּלּוָלאבַּ  ַהחֹוְגִגים ּבְ ׁשֶ ת יֵד גְ בִ בְּ  ׁש בוּ לָ  ּכְ ּבָ , יםיִק ִה בְ ַמ  ׁשַ
ארוֹ  ְוַ�ל לּוִיים ַצּוָ ַרִים לוֹ  ּתְ ֶהם, ָטהֹור ָזָהב ֲ�ׂשּוִיים ִמְסּפָ ינֹוקֹות רֹאׁש  ַ�רׂשְ  תֶא  ּגֹוֵזז ָהָיה ּבָ  ּומֹוִתיר ַהּתִ

אֹות ָלֶהם ִדין ּפֵ ל רֹאׁשוֹ  ַ�רׂשְ  ִעם ַיַחד ּגֹוֵזז ָהָיה ַאַחת לֹא. ַהּתֹוָרה ּכְ ֶלד ׁשֶ ָטן ַהּיֶ ם, ַהּקָ ל יתוֹ ִר לוֹ בְּ  ֶאת ּגַ  ׁשֶ
ַדְרכֵ  ּומֹוִכיחוֹ , ָהָאב ָמֹסֶרת ָטהֹור ְיהּוִדי ֶצֶלם ַ�ל רמֹ ׁשְ לִ  ֹנַ�ם יּבְ ּתֹות ְולֹא, ָאבֹותָה  ּכְ  אֹותַמׂשְ  רַאַח  ְלִהְתּפַ
ְוא ֲאִצילּות. ּוַמּדּוִחים ׁשָ ל נֹוֵטל היָ ָה , ַנְפׁשוֹ  ּבַ ִרים ָהָאבֹות ִמּכָ ָ ׁשּ ל ַהְמא( יםלְ  יתּכֹוִס  'עאֶק לַּ ַח 'ַה  ַיְלֵדי ׁשֶ  ,ַחּיִ
ֵדי ּלֹא ּכְ יב ׁשֶ ֵניֶהם ְלָהׁשִ יָון ,ֵריָקם ּפְ ים ּוִמּכֵ ַרּבִ רּותוֹ  ָהָיה אְולֹ  ָהיוּ  ׁשֶ ֶאְפׁשָ ּת  ּבְ ה ּכֹה ֹותִלׁשְ ירַמ  היָ ָה , ַהְרּבֵ  ּגִ
ֵאין ַהּכֹוִסית ּתֶֹכן ֶאת ֲאִנין ַלְמרֹות, ֶהָ�בֹות וֹ נָק זְ  ּתֹוךְ  לֶא  רֹוִאים ּבְ ַ�ת ׁשֶ  ָהיוּ  ּוְבָגָדיו, ָהָיה ְוִאיְסְטִניס ּדַ

ִמיד יֹון יםיִק ִה בְ ַמ  ּתָ ּקָ ֲחַצר ָהרֹוְקִדים ילֵ ְעגְּ ַמ  לֶא  תוֹ יָס נִ כְּ  ִעם. ְוֵסֶדר ִמּנִ ָ�ָרה ּבַ ִנים יוּ ָה , ַהּמְ ִרים ַהְמַנּגְ  ְמַזּמְ
ּגּון ֶאת ָהָיה ָ�ָליו ָהָאהּוב ַהּנִ ר 'ר': מוֹ ׁשְ ־ַ�ל ִנְקָרא ׁשֶ ְמָחה, ִנּגּון' 'סיגְ לִּ זֶ  ֲאׁשֶ ִ יָ�ה ּפֹוֶרֶצת ָהְיָתה ְוַהׂשּ  ּוַמּגִ
ָ  ֵלב ַ�ד קּופֹות. םיִ ַמ ַהׁשּ ָ ְממ(  ּתְ ִמירֹון ּיּוןצִּ ַה  ַ�ל ׁשֹוֶהה ָהָיה ֹותכׁשּ ם, ּבְ ַהְמג קּוָפהּתְ בַּ  ּגַ  ָהיוּ  קֹוםּמָ בַּ  ִריםוּ ׁשֶ

ים ָנִאים ֵמֹחֶסר ָקׁשִ ָכל. ַמְתִאיִמים ּתְ בּוַ�  גוֹ ָה נְ ִמ וּ , ְלִמירֹון עֹוֶלה ָהָיה דֵ� ּומוֹ  ֵ�ת ּבְ הוֹ  ָהָיה ַהּקָ  תִלׁשְ
ּפּוִרים יֹום רְלַאַח  ְוַ�ד ֱאלּול ֹחֶדׁש  ֵמרֹאׁש  קֹוםּמָ בַּ  מּותוֹ . ַהּכִ רוּ , ֶהָהדּור הוּ ֵא ְר ּוַמ  ָהֲאִציִלית ּדְ  הֹוד ִהׁשְ

ל ַ�ל ְקדּוִמים ָראוּ  רֹוָאיו־ּכָ בּוָאה ּבוֹ  ׁשֶ ל ּבָ ֵאי ַחד ׁשֶ ּמָ ִרים, ִמּקַ ַ�ם ּוְמַסּפְ ּפַ יעוּ  ׁשֶ ֵני ְלִמירֹון ִהּגִ  עֹוִלים ׁשְ
מוּ  ַהּגֹוָלה ֵמַאְרצֹות ְ ִהְתַרׁשּ מּותוֹ  ְמֹאד ׁשֶ ל ִמּדְ י ׁשֶ ׁשִ  יגֶזלִּ  רׁשֵ ָא  ַרּבִ ֲחַצר וֹ ּת בְ ּבְ ָ�ָרה ּבַ חוּ , ַהּמְ יֵניֶהם ְוִהְתַוּכְ  ּבֵ

ְתִמימּות  ִאםּבִ ֵכן לֹא ָאְמָנם ׁשֶ הּוא ִיּתָ נוֹ  ׁשֶ ל ּבְ א  ׁשֶ ּנָ יַהּתַ ְמעֹון ַרּבִ י  ֲאָבל, ׁשִ איֵאין ָסֵפק ּכִ ַוּדַ    ...ֶנְכּדוֹ  הּוא ּבְ

ין י יםִת ֹוְפ ּמ ַה  ֵריִסּפוּ  ּבֵ ַרּבִ ר יגֶזלִּ  רׁשֵ ָא  ׁשֶ ר הּוא, עֶֹמרבָּ  ג"לַ ַ�ל  ְמַסּפֵ ה ְמַסּפֵ ֶלא  ַמֲ�ׂשֶ ְלׁשֹונוֹ  ֶזהּפֶ : ּבִ
ה י ֶפֶלאוָ  ֵנס ַמֲ�ׂשֶ ר ,הּוא נֹוָרא ּכִ ֵ�יֵנינוּ  ֲאׁשֶ ה דֵ�  ְוִהְנִני, ָרִאינוּ  ּבְ ה ָהלּקָ בַּ  רּפֵ ְלַס  ְרִאּיָ ֶ  הַמ  ַמֲ�ׂשֶ  ָרִאיִתיׁשּ

ֵ�יַני ִמירֹון יֹוִתיְה בִּ  ּבְ ַנת עֶֹמרבָּ  ג"לַ  ַ�ל ּבְ ׁשְ ָחל, ג"ּפַ ְר ּתַ  ּבִ ּיֹום ֹעֶמרלָ  ג"לַ  ָאז ׁשֶ י ּבַ ִ ׁשּ ִ ְמַ�ט, ַהׁשּ ּכִ  רֹב ְוׁשֶ
ָהל ָרֵאל ֵמַאְלֵפי ַהּקָ ָהיוּ  ִיׂשְ לַ  םׁשָ  ׁשֶ ֲארוּ  עֶֹמרבָּ  ג"ּבְ ִמירֹון ָאז ִנׁשְ בָּ  יֹום ֶאת םׁשָ  ֹותבּ ׁשְ לִ  ּבְ ַ  ְוָטַ�ְמנוּ , תַהׁשּ

ת תַח ְמ ׂשִ  ָאז ּבָ ִאית ׁשַ ְלִאית ִעּלָ ת ּוְביֹום. ּפִ ּבָ ּבֶֹקר ׁשַ ת רַאַח , ּבַ ִפּלַ ְלנוּ  מּוָסף ּתְ ּלַ ִהְתּפַ ֵבית ָאז ׁשֶ ְדָרׁש ־ּבְ  ַהּמִ
ּיּון ַיד־ַ�ל בִּ  יםׁשִ ָד ּקֳ ַה  ׁש ֶד קֹ  ַהּצִ ְנָין, י"ָהַרׁשְ ָמ  ִהייְ וַ , ַהּיֹום ִציֲח לַ  ָקרֹוב ָהַאֲחרֹון ַהּמִ דֹול ַרַ�ׁש  קֹול עִנׁשְ , ּגָ
ֶלדׁשֶ  ל ֶאָחד ּיֶ ים ינוּ ֵח ַא  ׁשֶ ָפַרּדִ ִאּמוֹ  ,ַהּסְ דּוַ�  ְנָהגּמִ כַּ  ִראׁשֹוָנה וֹ ּת ְח לַ גְ ּתִ  לוֹ  ַלֲ�ׂשֹות ָנְדָרה ׁשֶ ן ַוֲאִבי, ַהּיָ  ַהּבֵ

ּה  ְוִאּמוֹ , ְלִמירֹון עּסַ לִ  ָיֹכל לֹא ֶלד םאוֹ ְת ִפ וְ , ְלִמירֹון וּ ּת יַא בִ ֱה  ְלַבּדָ  ַרְחָמָנא ַרע־ִליֳח ֶה  תלַ ֲח ַמ  וּ ּת ֲאָחזַ  ַהּיֶ
ים קבַ ְוׁשָ , ַלןִלצְּ  ֶלד. ָלנוּ  ַחּיִ ים יםִר ַהֲחָד  דַח ַא בְּ  חנָּ מ(  ָהָיה ְוַהּיֶ ַטּנִ נּוִיים ַהּקְ ּגֹות יֲ�לֵ  ָלהְלַמְע  ַהּבְ ּיּוִנים ּגַ  ַהּצִ

ֲחַצר ָהיוּ  ָהרֹוְפִאים ְוִצּווּ , ַהּקֶֹדׁש  ּבַ ַ�  םׁשָ  ׁשֶ ָלה םִמּטַ ְמׁשָ ַפת ַהּמֶ נֶ  ִמּצְ ּבָ ִריִכים, ןנֵ וֹ כּ ִת וְ  הּתִ ּצְ  ַלֲ�ׂשֹות ׁשֶ
ר ל ַ�ל ין'ִט אנְ אָר 'ָק  ֶהְסּגֵ י ּכָ ְמָ�ה. ָיִמים ֵאיֶזה ַ�ל ֶהָחֵצר ַאְנׁשֵ ׁשְ ּנִ ה ּוְכׁשֶ ּדָ ק(  ֵמֶהָהמֹון יםבִּ ַר , ַהּזֹאת ַהּפְ
דֹותַה  ֶאל ָצהַהחוּ  ֵמֶהָחֵצר ִלְברַֹח  ְוִהְתִחילוּ  ִנְבֲהלוּ  ָ ר ּוְגָבעֹות ִריםְוָה  ׂשּ יעוּ  דִמיָּ  ֲאָבל, םׁשָ  ֲאׁשֶ  ְצָ�קֹות ִהּגִ
י, ּוְבִכּיֹות קֹולֹות ים ּכִ יְוַא  ַיְלֵדיֶהם ֶאת ָ�ְזבוּ  רצֵ ָח לֶ  ִמחּוץ ֵמַהּיֹוְצִאים ַרּבִ יָתם ְנׁשֵ  רִנְסגָּ  ,ְוֶחְפֵציֶהם ּבֵ

ם ְוַ�ל. יםִר ְט וֹ ׁשּ ַה  ְיֵדי־ַ�ל רָמ ׁשְ נִ וְ  ּלָ ַמע ָלהָ�  ּכ( ה היָּ כִ בְּ  קֹול ְוִנׁשְ ָ ֶלד םֵא  ,ֵמָהִאׁשּ ת ַהּיֶ ָנּה  ,ַהּמֵ ּבְ  ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ֵהִביָאה ְוַהְיִחיִדי ךְ , ןיִ ָא  - ָהִראׁשֹוָנה וֹ ּת ְח לַ גְ ּתִ  ַ�ל אֹותוֹ  ׁשֶ ֵ�יַני ַוֲאִני .ָתּה ָח ְמ ׂשִ  הּוגָ תלְ  ְוֶנְהּפַ  ֶאת ָרִאיִתי ּבְ

ֶלד ַחְדרוֹ  חנָּ מ(  ַהּיֶ נוּ , ּוֵמת ָירֹק ָאֶרץָה  ַ�ל ּבְ ּלָ ָרֵאל ַאַחת ׁש ֶפ נֶ  ַ�ל ְמֹאד־ְמֹאד נוּ ְר ַ� ַט צְ נִ  ְוכ( ׂשְ , ִאּמוֹ  ְוַצַ�ר ִמּיִ
ׁשּום ָיֹכְלנוּ  ְולֹא ת ֶאת ְוִלְסֹעד ִקּדּוׁש  ַלֲ�ׂשֹות ,ַצַ�ר ֵמרֹב ֹאֶפן ּבְ ּדַ בַּ  ְס�( ּבֶֹקר ׁש ֶד קֹ ־תׁשַ   . "ּבַ

ה" ְתא ְוִהּנֵ ֶלד םֵא  ָקָמה םוֹ ּפִ ת ָה ינֶ ְת ָמ  ְוָחְגָרה ַהּיֶ ֵאׁשֶ ֶלד ֶאת ְוָלְקָחה, ַחִיל ּכְ ת ַהּיֶ  ְוָיְרָדה ,ָיֶדיָה ־ַ�ל ַהּמֵ
ה ּמוֹ ִע  ֵבית ְלַמּטָ ֶנֶסת־ּבְ ַ�ל ַהּכְ ּיּון ַיד־ׁשֶ דֹוׁש  ַהּצִ בִּ  ַהּקָ ה ַ�ל וּ ּת יַח נִּ ִה וְ , י"ָהַרׁשְ ַ�ל ָהִרְצּפָ ּיּון ְיֵדי־ׁשֶ  ַהּצִ

דֹוׁש  ֶלד םֵא  ָצֲ�ָקה ִכיבְ ּובִ , ַחתצֹוַר  ַמר ּוְבקֹול, ַהּקָ יק 'הֹוי :ַהּיֶ יק, ַצּדִ י, ַצּדִ אִתי ךָ ְת ֲאָמ  ִהְנִני! עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ  ּבָ
נִ  ַח ְלַגלֵּ  ִלְכבֹוְדךָ  ְלָכאן ר ָהִראׁשֹון יַהְיִחיִד  יּבְ ַר  ה' ִלי ָנַתן ֲאׁשֶ ְזכּוְתךָ  ךְ ִיְתּבָ י, ּבִ ְמּתִ ר יִר ְד נִ  ְוִקּיַ י ֲאׁשֶ  ָנַדְרּתִ

אן ֹוִתיוַלֲהִביא יִתי ַחי ֲהִביאֹוִתיו ְוֶאְתמֹול, עֶֹמרבָּ  ג"לַ  ַ�ל ּכָ  ףתֹ ּובְ  ְמָרהזִ ּובְ  יִריםׁשִ בְּ  תַח לַ גְ ּתִ ַה  לוֹ  ְוָ�ׂשִ
ּתֶ ּוִמ  ּנֹורכִ ּובְ  מוֹ , [ְמָחהְוׂשִ  הׁשְ ּנֹוֲהִגים ּכְ ה], ֶזהבָּ  םׁשָ  ׁשֶ ע ֵאיךְ  ְוַ�ּתָ אן ֶאּסַ הבבְּ  ִמּכָ ה ּוׁשָ ִלי ּוִבְכִלּמָ ֶלדַה  ּבְ  ּיֶ

ִנים ּוְבֵאיֶזה, ְוכּו' ְיָתה' ָאבֹוא ּפָ ָמ נִ  ָהָיה יָה ֶת וֹ יּ כִ בְ וּ  יָה ֶת לוֹ קוֹ וְ ?! ַהּבַ ל ַ�ל עׁשְ דֹוׁש  ֶהָחֵצר ּכָ  לֹא ִמי ְוֵלב, ַהּקָ
ִים ָנַמס ּמַ ֹמַ�  ּכַ ה תַק ֲ� צַ  קֹול ֶאת ִלׁשְ ָ ךְ ־ְוַאַחר. ּה בָּ לִ  יְוַצֲ�ֵר  יָה נֶ נוּ ֲח ַת וְ  ֵלב תַר ּמָ ַה  ָהִאׁשּ : ְוָאְמָרה ָקָמה ּכָ

יק יק, 'ַצּדִ יַח  ִהְנִני. ַצּדִ מוֹ  ְלָפֶניךָ  וּ ּת ַמּנִ הּוא ּכְ א, ׁשֶ ךָ  ְוָאּנָ ֲחִזיר ְוַאל ינִ ׁשֵ יְּ בַ ּתְ  ַאלׁשֶ  ִמּמְ  ְוַתֲחִזירוֹ  ֵריָקם ינַ ּפָ  ּתַ
מוֹ  ּוָבִריא ַחי ינַ ָפ לְ  ׁש . ְלָפֶניךָ  ֶאְתמֹול יוִת יאוֹ בִ ֲה ׁשֶ  ּכְ ם ְוִיְתַקּדֵ ְמךָ  םיִ ַמ ׁשָ ־ׁשֵ עֹוָלם ְוׁשִ י עוּ ְד ְויֵ , ּבָ  ה' ֵיׁש  ּכִ

יִקים ָאֶרץ ׁשֹוְפִטים ְוַצּדִ ה .'ּבָ ּלָ ה ָסְגרוּ  ְוִלְסג( ּמָ ית ׁשָ ֶנֶסת־ּבֵ ּיּון ַ�ל ַהּכְ דֹוׁש  ַהּצִ ַאר ְולֹא ַהּקָ  ַרק םׁשָ  ִנׁשְ
ֶלד ַמע ַהּקֹול ְרָגִעים ֵאיֶזה ְוַכֲ�בֹר .ַהּיֶ ית ִנׁשְ ֶנֶסת־ִמּבֵ ֶלד ַקתֲ� צַ  ַהּכְ ַתח םׁשָ  ְוֶהָחָכם, ְלִאּמוֹ  ַהּיֶ  ָלּה  ּפָ

ַתח ה. ַהּפֶ ֶלד ְוִהּנֵ י ְוצֹוֵ�ק ַרְגָליו ַ�ל ָקם ַהּיֶ ִני! 'ִאּמִ י, ַמִים ְמַ�ט ִלי ּתְ  ְוִהיא ַמִים לוֹ  וּ נְוָנְת . ֲאִני' ָצֵמא ּכִ
ָגה וּ ּת לַ ֱ� ֶה  דוֹ  ַרַ�ׁש  םׁשָ  הְוַנֲ�ׂשָ , ִמּקֶֹדם ְדָרּה ַח  קֹוםְמ לִ  ַהּגָ ָח  לּגָ ֶלד תיַ ִמּתְ ת ַהּיֶ ָהל ְוָכל, ַהּמֵ ם ַהּקָ ּלָ אוּ  ּכ(  ּבָ

ֶלד ִלְראֹות ה פוּ ּסְ ַא ְת נִ  ָהרֹוְפִאים ְוַגם, ַהַחי ַהּיֶ ּמָ ֶלד ֶאת ּוָבְדקוּ  ׁשָ ֵאין ְוָאְמרוּ  ְוהֹודוּ  ַהּיֶ ֶדֶרךְ  ֶזה ׁשֶ ַבע ּבְ  ַהּטֶ
א ,ללָ כְּ  ה ֶאּלָ ָח  יִנּסִ  ַמֲ�ׂשֶ ִתים תיַ ּתְ א יְיֵד ־ַ�ל ַהּמֵ ּנָ י ַהּתַ ירוּ  .עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ ֶכף ְוִהּתִ ד ּתֵ  ֵריֲ� ׁשַ  ַח ּתֹ ְפ לִ  ּוִמּיָ

ֵאין ְוָאְמרוּ , ֶהָחֵצר דֹול ה' ִקּדּוׁש  זָא  היָ ָה וְ , ין'ִט אנְ אָר 'ָק  עֹוד ַלֲ�ׂשֹות ְצִריִכין ׁשֶ ם, ְמֹאד ּגָ ּלָ ָראוּ  ְוכ(  ֶאת ׁשֶ
ֶלד ְרכוּ , ַהַחי ַהּיֶ ְרכַּ  ּבֵ ִת  היֶּ ַח ְמ  תּבִ ךְ  ".יםַהּמֵ ר ּכָ י ְמַסּפֵ ְלׁשֹונוֹ  יגֶזלִּ  רׁשֵ ָא  ַרּבִ � ".י"בִּ ׁשְ ַר ּדְ  ִהּלּוָלא" ִסְפרוֹ בְּ  ּבִ

  
  

י נֹוב רנֶ ְכ וֹ בּ  המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ׁשָ   ל"ַזּצַ  ִמּקְ

ר חי" ַהִהּלּוָלא ְליֹום ִאּיָ עֶֹמר ג"ַל , ּבְ  ח"תקפ ּבָ
  

יֵקי ֵלידוֹ ִמגְּ  ּתֹוָר  ְונֹוַדע, רוֹ דוֹ  ַצּדִ ָגאֹון ְוָחִריף ּבַ ה. ּכְ
ְלִמיד בְ  ּתַ י ָהקמ( יֶק  אָק לְ ֶמ ׁשְ  ְלַרּבִ  ֶאְצלוֹ , ּבּוְרגְלׂשְ ִמּנִ

ָנַתִים ָלַמד ׁשְ ל ,ּכִ ֲחִריפוּ  ּוִפְלּפֵ אֹוִנים ִעם תּבַ  ַהּגְ
אוּ  ּבָ ַ�ם. ַקְנַקּנוֹ ־ַ�ל ְוִלְתהֹות וֹ בּ ַר  ֶאת חְלַקּפֵ  ׁשֶ  ּפַ
יַ�  אֹון ִהּגִ נּות ּבוֹ ַר לְ  דָח ֶא  ּגָ דֹוָלה ּוְבַ�ְקׁשָ ה ּגְ  ִנּסָ

י הֹוָרה. ּמוֹ ִע  ַח ְלִהְתַנגֵּ  ֶמְלָקא ַרּבִ  ֶזה ְלַתְלִמידוֹ  ׁשְ
יבוֹ ָה לְ  יפוֹ  ְוהּוא, ׁשִ ִפְלּפּוִלים ִהּקִ יָּ  ַ�ד ּבְ ַפֵחי ָצאׁשֶ  ּבְ

ְפַרד. ֶנֶפׁש  ּנִ ׁשֶ ֵביתוֹ  ִלְלֹמד הוּ וָּ ִצ , ַרּבוֹ ֵמ  ּכְ  ִעם ָמָראגְּ  ּבְ
ִ ַר  ה ה''ַהחֹוזֶ  ְוַלֲחֵברוֹ , ְותֹוָספֹות י"ׁשּ  קסֹ ֲ� לַ  ִצּוָ

ָלה ּבָ ּקַ ַמּה ׁשֶ כְ וּ , ּבַ ָמָרא ְוִכי: "לוֹ  ָאַמר ּתָ  ְותֹוָספֹות ּגְ
ֵ�ינֶ  הּוא ָקָטן ְלִמיִדים"? יךָ ּבְ ים ּתַ לוּ  ַרּבִ  ֶלַקח ִקּבְ

יו ִכים ָהיוּ  ַהֲחִריִפים יוָר עוּ ׁשִ וְ , ִמּפִ ים ִנְמׁשָ  ְלִעּתִ
מֹוָנה ה. ַאַחת ְגָיהס(  ַ�ל רֵת וֹ ְוי ָיִמים ׁשְ ִחּלָ  בֵסַר  ּתְ

 הֹוָרה ְלַבּסֹוף ַאךְ , ִמְסָחרבְּ  ְוָ�ַסק ִמּתֹוָרתוֹ  נֹותֵליָה 
ּה לְ ֹות נּ ַמ ְת ִה ְל  וֹ בּ ַר  לוֹ  ל ָהִראׁשֹון ַרּבָ ת ׁשֶ  ְקִהּלַ
ַ�ם. בנוֹ ׁשָ ְק  עּור ָ�ַסק ּפַ ׁשִ ְלִמיָדיו ִעם ּבְ  ּוְלֶפַתע ,ּתַ

הּוא ְוָאַמר ֶנֱאַנח דֹוָלה הכָ ׁשֵ ֲח  ָחׁש  ׁשֶ ֵאינוֹ  ַ�ד ּגְ  ׁשֶ
ְלמּודוֹ  ֶאת ֵמִבין ֵרר ְלַבּסֹוף. ּתַ י ִהְתּבָ אֹוָתּה  ּכִ ָ�ה ּבְ  ׁשָ

ק ּלֵ י ִהְסּתַ  ַרק ָרָאה אֹותוֹ  יְטׁשֹובְרּדִ ִמבֶּ  קִיְצָח  ֵלִוי ַרּבִ
ַ�ם יו.  ַאַחת ּפַ ַחּיָ , יםבִּ ַר  ָתִביםכְּ  ַאֲחָריו הֹוִתירּבְ
ֶהם ם ּבָ ָלה ָ�ֹמק ֵסֶפר ּגַ ַקּבָ ם ּבְ ׁשֵ ", האֹוָר  ֵריֲ� ׁשַ " ּבְ

םּכ(  ַאךְ  ְתהֹום ֶנֶאְבדוּ  ּלָ ה ּבִ ּיָ ׁשִ ָבָר  ְמַ�ט ְוַרק, ַהּנְ  יוִמּדְ
ר ּמֵ ּתַ ָחה ַאֲחָריו הֹוִתיר. ִהׁשְ ּפָ ל ָפהֲ�נֵ  ִמׁשְ  ׁשֶ
ְלִמיֵדי  ִפיְל  ַאךְ , ְקָרָקא חֹוזְמ בִּ  ַוֲחִסיִדים ֲחָכִמים ּתַ

ּנוּ  ָיְרׁשוּ  לֹא תוֹ ָא וָּ צַ  ָניו ֶאָחד. ַהְנָהָגה ִמּמֶ  ָ�ָלה ִמּבָ
ַלִיםִלירוּ  ּה  ְוָחַתם ׁשָ ַנת ּבָ ׁשְ י ֶנֶגד ג"לַ ְר ּתַ  ּבִ ּתֵ ר ּבָ ּפָ  ַהּסַ

ָנה יִמּדֵ . ָהֲאסּוִרים ְלִמידוֹ  היָ ָה , ׁשָ ְבָהק ּתַ י ַהּמ( ב ּדֹ  ַרּבִ
ִריׁש  יִצין רֶמ רוּ ְפ  ּבֶ ּפִ א ֵמאּוׁשְ  ג"לַ יֹום בְּ  ִצּיּונוֹ  לֶא  ּבָ

ִתי ִלְכבֹוד ְועֹוֵרךְ , ֹעֶמרבָּ  ם ִהּלּוָלא ַרּבָ ָמתֹו. ׁשָ   ִנׁשְ

  
יאיר? ־מהו הקשר המשפחתי בין רשב"י לרבי פינחס בן

יאיר חתניה ־ובכן במסכת שבת נאמר "שמע רבי פינחס בן
ונפיק לאפיה", דיינו שרשב"י היה חותנו של רבי פינחס. 
אולם בזוהר הקדוש נאמר בפירוש שרשב"י נשא את בתו 

ינחס שמח יאיר, וכן מובא שם שרבי פ־של רבי פינחס בן
עם רבי אליעזר בן רשב"י שהיה נכדו, וזו אחת הסתירות 
הידועות בין הזוהר לבין הגמרא. יש המעירים שבזוהר 
פרשת אחרי מובא, שרבי אלעזר בן רשב"י קם ואמר "אנא 
לגבי אבא ור' פינחס", ותמוה איך הזכיר את זקנו בשמו, 

ר, בעוד את אביו הזכיר בכבוד? כמו כן תמוהים דברי הזוה
יאיר, ואם היה ־שרבי שמעון נפטר לפני רבי פינחס בן

זקן מופלג כבר חותנו איך נפטר לפניו, והרי רשב"י היה 
כבן צ"ג בפטירתו? כדי ליישב את הסתירה, יש המגיהים 

יאיר בחתניה' ־בגמרא שצריך לומר 'שמע רבי פינחס בן
ולא 'חתניה', דהיינו שרבי פינחס שמע על חתנו שיצא 

ו מגיהים 'חותניה'. אחרים תמהו כיצד רחץ מהמערה, א
רבי פינחס עם חותנו לאחר שיצא מהמערה, והרי אסור 
לחתן להיות בבית המרחץ עם חותנו, והאמת שהקושיה 
היא גם להיפך, וה"הבן יהוידע" מיישב את הדבר. 
מפשטות הדברים נראה שרבי פינחס היה חתנו של 

כבר  רשב"י, שהרי כשנכנס רבי שמעון למערה היה
למעלה מבן תשעים לפי החשבון, ואם היה רבי פינחס 

היה זקן מופלג בן כמאה ועשר שנים, וכן הרי ש ,חותנו
נראה מדברי הגמרא בחולין על המעשה של רבי פינחס 

יאיר עם רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא, שהיה מאוחר ־בן
בהרבה, כי נולד ביום שנהרג רבי עקיבא רבו של רשב"י. 

גם לא נזכר מעולם במשנה, למעט מסכת רבי פינחס 
אהלות שמוזכר בין התנאים האחרונים, וגם באיגרת של 
רב שרירא גאון הוא מוזכר בין אחרוני התנאים. ורבי חיים 
ויטאל מיישב ב'שער הגלגולים', שבאמת היה רבי פינחס 

יאיר חותנו של רשב"י ולא חתנו, אלא ש"אפשר דתרי ־בן
יה חמיו של הרשב"י, והשני היה ר' פינחס הוו, והראשון ה

  בנו של זה הראשון, והיה בימי רבנו הקדוש ז"ל". ־בן
  

�תַ  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ִמירֹון ָלה ּבְ   ֵנס ַהַהּצָ

ָ�ה ל ַטענָ  ִזיםֲאָר  ַאְרּבָ ּבָ י ַהּנֹוָדע ַהְמק( ַ�ל איָר צֵ יֲח בִ ֲא  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ יר" ּבַ ָרֵאל" ַיֲ�ֹקב ַאּבִ ִיׂשְ י, ּבְ ִליׁשִ ְ  ְוַהׁשּ
ֶהם ּבָ י ָהָיה ׁשֶ ֶבְרָיה איָר צֵ יֲח בִ ֲא  ַאְבָרָהם ַרּבִ דֹול ָהָאב ָהָיה רֹוקוֹ ָמ  ַחְכֵמי ֵלידוֹ ִמגְּ . ִמּטְ  ָיָמיו־ְוָכל, ַהּגָ

ּתֹוֵקק א, ַהּקֶֹדׁש ־ֶאֶרץ רַפ ֲ�  ֶאת חֹוןלָ וְ  תֲ�לוֹ לַ  ִהׁשְ ּלֹא ֶאּלָ ָידוֹ  ָ�ְלָתה ׁשֶ י ןכֵּ ׁשֶ , ּבְ  אתזֹ  ָמְנעוּ  תוֹ לָּ ִה ְק  ַאְנׁשֵ
ּנוּ  ַ�ם. ֵאָליו םָת צָ ָר ֲ� ַה  ֵמרֹב ִמּמֶ ִרים ַאֲחָריו ָרְדפוּ  ַאף ּפַ ֶ�ׂשְ ְרָסאֹות ּכְ  ּוַפַ�ם, ֲאֵליֶהם אֹותוֹ  ְוֶהֱחִזירוּ  ּפַ

קֹום תוֹ יָא צִ יְ  ֶאת ָמְנעוּ  ַאֶחֶרת ֶאְמָצעּות ֵמַהּמָ ל ּבְ ן, ָהַ�ְרִבי ִעירָה  מֹוׁשֵ ּכֵ ֵלב ֶהֱאִמינוּ  ׁשֶ ֵלם ּבְ י, ׁשָ  תוֹ יבָ ׁשִ יְ  ּכִ
ִע  ָרָכה ּגֹוֶרֶמת םיָר ּבְ ֶביָה ־ְלָכל ּבְ ם ָיָמיו ברֹ ֲ� בַּ  ַרק. יֹוׁשְ י ׂשָ ָ�ָמיו ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ָרֵאל ֶאֶרץ ןוּ וּ ְלכִ  ּפְ  אּוָלם, ִיׂשְ

ר ֲאׁשֶ ֶרךְ  ָ�ַבר ּכַ ב ָנַפל, ִמְצַרִים ֶאֶרץ ּדֶ ּכָ  ֶחְלַקת םְוׁשָ  ,היָּ ִר ּדְ נְ ַס כְּ לֶ ֲא לַ  הכָ מוּ ּסְ ַה  רהוּ נְ ַמ ּדָ  ֲ�ָיָרהבָּ ְוִנְפַטר  ְלִמׁשְ
ן. ּוןפָס  ְמֹחֵקק י ַהּבֵ ת ַאְבָרָהם ַרּבִ ּמַ ִאיַפת ֶאת ׁש ְלַמּמֵ  ִהְצִליַח , זֹאת ְל�( י ְועֹוד, ְפׁשוֹ נַ  ׁשְ ַחּיֵ  ָ�ָלה ָאִביו ּבְ
ָרֵאל ְלֶאֶרץ ב ִיׂשְ ֵ ַנת ֶזה ָהָיה. ְטֶבְרָיה ִעירבָּ  ְוִהְתַיׁשּ ׁשְ ים ןבֶ כְּ  יֹותוֹ ְה בִּ , בּ "לַ ְר ּתַ  ּבִ לֹש1ִ ָנה ְוַאַחת ׁשְ  ַאף ְוַ�ל, ׁשָ

ִעיר לוֹ יגִּ  רָהָיה , ַהּצָ י ָ�ָליו ִנּכָ ַרע ּכִ ֶאָחד יונָ וּ נּ גִּ  ְוָכל הּוא ׁש ֶד קֹ  ִמּזֶ דֹוִלים ִמן ּכְ ר ַהּגְ רֹב. ֶרץָא בָּ  ֲאׁשֶ עֹות ּבְ  ׁשְ
ֵביתוֹ  ִמְתּבֹוֵדד ָהָיה ַהּיֹום י ְוַרק, ָהֲ�בֹוָדה־ְוַ�ל ַהּתֹוָרה־ַ�ל ּבְ ה ִלְזַמּנֵ ִפּלָ ֵדי ֵמָאֳהלוֹ  יֹוֵצא ָהָיה ַהּתְ  ּכְ

ל ּלֵ ִצּבּור ְלִהְתּפַ ל ָיָמיו. ּבְ י ׁשֶ ֶאֶרץ ַאְבָרָהם ַרּבִ ָרֵאל ּבְ ְחקּות, ּוְתָלאֹות ִיּסּוִרים ִאיםלֵ ְמ  ָהיוּ  ִיׂשְ , תַוֲ�ִנּיוּ  ּדַ
ַאְד  זֱאַח נֶ  הּוא אּוָלם, ָלִאיםֳח וָ  לוֹ כׁשְ  ְמִס  ַהּקֶֹדׁש  תַמ ּבְ ִטיָרתוֹ  ַ�ד ,ׁש ֶפ נֶ  תירוּ ּבִ ַנת טֹוב םׁשֵ בְּ  ּפְ ׁשְ   . ג"ַ� ְר ּתַ  ּבִ

ה ֲ�ׂשֶ ָנַתִים ֵאַרע ַהּמַ ׁשְ ִטיָרתוֹ  ִלְפֵני ַאַחת ּכִ ֶ�ֶרב, ּפְ ַנת עֶֹמרבָּ  ג"לַ  ּבְ אֹוָתם. תרע"א ׁשְ יַ� , ָיִמים ּבְ  ִהּגִ
ְלִמיֵדי ֵמֲחׁשּוֵבי ֶאָחד ַאְרָצה בָּ  ַהֲחָכִמים ּתַ ָמ  ּתְ לְ לֶ יאִפ ּתַ  ִעירׁשֶ ּבְ ל םְדּתָ לַּ ה(  ֶ�ֶרשׂ , רֹוקוֹ ׁשֶ יֵקי ׁשֶ  תיבֵּ  ַצּדִ

יִקים יִקְבֵר  ֶאת ִלְפֹקד ָהְיָתה ּבֹואוֹ  ַרתַמּטְ . יאנִ יָ ְח לַ  ִיְחָיא יַרבִּ  מוֹ ְש וּ , יָראֲחצֵ יבִ ֲא  ּדִ ִליל ַהּצַ ּגָ ּבַ  ֶאת ּוְבִיחּוד, ׁשֶ
ל ְברוֹ ִק  י ׁשֶ ר יֹוַחאי־רבַּ  עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ יֹום ִמירֹוןבְּ  ֲאׁשֶ ְמ  ּבְ ֵדי, ֹעֶמרבָּ  ג"לַ  וֹ תָח ׂשִ ּפֹךְ  ּכְ ְזכּות ַחׁש לַ  ָצקּון ִלׁשְ  ּבִ

ים ִאיםנָּ ַהּתַ  דֹוׁשִ ָלל ִליׁשּוַ�ת ַהּקְ ָרט ַהּכְ ם. ְוַהּפְ ַדְרּכָ ל ּכְ ֵני ׁשֶ ָהיוּ , רֹוקוֹ ָמ  ּבְ יתוֹ  ֶאת ּפֹוְקִדים ׁשֶ ל ּבֵ י ׁשֶ  ַרּבִ
ְטֶבְריָ  יָראֲחצֵ יבִ ֲא  ַאְבָרָהם ל הּבִ אוּ  ֵאיַמת ּכָ ּבָ ָאֶרץ רּקֵ ְלבַ  ׁשֶ ם הׂשָ ָ� , ּבָ י ּגַ ן ִיְחָיא ַרּבִ ַמֲהלַ . ּכֵ ִמים ךְ ּבְ  ַהּיָ
ְפֵני ּלִ ף, ןכֵ  ׁשֶ ּתֵ ּתַ סּות ִהׁשְ ּנְ ִהְתּכַ הּוָגה ּבַ י ִצּיּון ַ�ל ַהּנְ ַ�ל ֵמִאיר ַרּבִ ס־ּבַ ְטֶבְרָיה ַהּנֵ יֹום, ּבִ ִני ַסחּפֶ  ּבְ  ד"י ׁשֵ

ר ִאּיָ "י בְּ  תּלּולַ ִה  יֹום אתְוִלְקרַ , ּבְ ּבִ עֶֹמר ג"לַ ַרׁשְ ֶרךְ  ֵצאתוֹ  ֶטֶרם. ְלִמירֹון תַלֲ�לוֹ  ִהְתּכֹוֵנן, ּבְ  ִנְכַנס, ַלּדֶ
ֵני ֶאת ְלַחּלֹות יקצַּ ַה  ּפְ י ּדִ יר אֹותוֹ , ַאְבָרָהם ַרּבִ ְלַח  ַ�ל ָסמּוךְ  ֱהיֹותוֹ  יִמיֵמ  ִהּכִ  אֹותוֹ  ּוִבְראֹותוֹ , ָאִביו ןׁש(

ַמח י ׂשָ הֹוִתיר ָפהָהֲ�נֵ  וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ַ�ל ּמוֹ ִע  ְלׂשֹוֵחַח  ְוֶהֱאִריךְ , ִלְקָראתוֹ  ְמֹאד ַאְבָרָהם ַרּבִ ּגֹוָלה ַאֲחָריו ׁשֶ  ּבַ
ֵני ְוַ�ל ה ּבְ ִהּלָ ָריו, ַהּקְ ָבר ַמּכָ ּכְ ֶ ִמים ִמׁשּ יָחה. ַהּיָ ִ ְ ַמ ְת ִה וְ  ָהְלָכה ַהׂשּ ר, הכָ ׁשּ ֲאׁשֶ ַמֲהָלָכּה  ּכַ  תֶא  ָהאֹוֵרַח  ָרָאה ּבְ
ֵני ִית ּבְ ֲהָכַנת טֹוְרִחים ַהּבַ ת ּבַ ּדַ בִּ  בֹודכְ לִ  ּוָלאַהִהלּ  ְס�( ל ִניםִסּמָ  ְלַגּלֹות ְוֵהֵחל, י"ַרׁשְ  ִלי ִיְסַלח. "רּוַח ־ֹקֶצר ׁשֶ
ָנה", ַמר לּותבְּ  ּפָ י ֲאִני ֵהרַמ ְמ  ֲאָבל, "ִהְתַנּצְ ן, ְלַדְרּכִ ּכֵ ל ְברוֹ ִק  לֶא  תַלֲ�לוֹ  ֲאִני רֹוֶצה ׁשֶ ִמירֹון י"בִּ ַרׁשְ  ׁשֶ , ּבְ

יָון ֶרךְ  ּוִמּכֵ ַהּדֶ ה ׁשֶ ּכָ ְרִכיָבה ַניָפ לְ  ֲאר( ׁש , ַהֲחמֹור ַ�ל ּבִ ָבר ֲאִני ְמַבּקֵ ֶרךְ לַ  ָלֵצאת ּכְ טּוַח ". ּדֶ י ָהָיה ּבָ י ּכִ  ַרּבִ
ֵרד ְיַמֵהר ַאְבָרָהם ּנוּ  ְלִהּפָ ִבְרכַּ  ִויָבְרכוֹ  ִמּמֶ ֶרךְ  תּבְ הַה  ֵהֵחל תוֹ יָא לִ ְפ לִ  אּוָלם, ַהּדֶ ֵתר עוֹ נְ כְ ׁשַ לְ  ּלָ ֵביתוֹ  ְלִהּוָ  ּבְ

בִּ  תלַ וּ לּ ִה  ֶאת ּמוֹ ִע  גגֹּ ְוַלְח  ל ֲהֵרי. "י"ַרׁשְ יִעי יִת ָר ּטְ ַמ  ּכָ ַהּגִ ָרִכים ילֵ טוּ לְ ִט  ְוָכל, הְרצָ ַא  ּבְ  ְוַההֹוָצאֹות ַהּדְ
ים ִביל ַרק יוּ ָה , ָהַרּבִ ׁשְ ה ּבִ ֶאְזּכֶ ף ׁשֶ ּתֵ ּתַ ִמירֹון ִהּלּוָלאבַּ  ְלִהׁשְ ר ִכיוְ  ,ּבְ ךְ ־ַ�ל ֲאַוּתֵ י אּוָלם! "?ָיד־ִחיְמ בִּ  ּכָ  ַרּבִ

יךְ  ַאְבָרָהם ֵארְלַהְפִציר ּבֹו  ִהְמׁשִ ָ תוֹ  ְלִהׁשּ ְמִחּצָ יַצד לוֹ  ְוֵתֵאר, ּבִ ֵביתוֹ  ְלהֹוִפיַ�  ֲ�ִתיִדים ּכֵ  ָהִעיר ִזְקֵני ּבְ
ֵדי, ַוֲחָכֶמיָה  תֹוַרת ַלֲהגֹות ּכְ בִּ  ּבְ ֹמַח  י"ַרׁשְ ְמָח  ְוִלׂשְ ׂשִ י אּוָלם, תוֹ ּבְ י לֹא. "ָאְזָניו ֶאת ָאַטם ִיְחָיא ַרּבִ  ָטַרְחּתִ

ם יִעי ְלִחּנָ ַהּגִ ר ְולֹא, הצָ ְר ַא  ּבְ נּות ַ�ל ֲאַוּתֵ ּמְ ז ִהְזּדַ ְקְרָתה ַהּפָ ּנִ ף ִלי ׁשֶ ּתֵ ּתַ אַקּדִ  ִהּלּוָלאבַּ  ְלִהׁשְ בְּ  יׁשָ  .ִמירֹוןׁשֶ
ֵכן ְהֶיה ַאףִהיא ׁשֶ  ְוִיּתָ ַ�ם ּתִ ַחיַּ  הַהְיִחיָד  ַהּפַ ם". יּבְ ִדיָרה תוֹ אוּ ּטְ בַּ ְת ִה  רְלַאַח  ּגַ ל ַהּנְ יקצַּ ַה  ׁשֶ י ּדִ , ַאְבָרָהם ַרּבִ

י א" ּכִ ּנָ י ַהּתַ ה לֹא", ָהֶ�ֶרב ֶאְצֵלנוּ  ִיְהֶיה עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ ּנָ ְעּתוֹ ־ֶאת ָהאֹוֵרַח  ׁשִ  .ְלִמירֹון ְלַדְרּכוֹ  ָלֵצאת ּוִמֵהר ּדַ
ִאיׁשֹון הּוא, ֲחמֹורוֹ ־ַ�ל ִיְחָיא יַרבִּ  רֹוֵכב ַלְיָלה ּבְ ׁשֶ ה ּכְ ֹאֶפק ָהאֹור ֲאבּוקֹות ןוּ וּ ְלכִ  וֹ ְרכּ ּדַ ־ֶאת עֹוׂשֶ ּבָ  ׁשֶ

נֹות ֶרךְ  ֶאת ַהְמַסּמְ כֹוָנה ַהּדֶ ֵפק ֵהֵחל ְלַאט־ּוְלַאט, ַהּנְ ִלּבוֹ  ְלַכְרֵסם ַהּסָ ל תוֹ בּ ר( ְמ ַה  יוָת רוֹ צָ ְפ ַה . ּבְ י ׁשֶ  ַרּבִ
דֹוָלה תוֹ נוּ ׁשָ ְק ַ�  ַ�ל ְלִהְתַנֵחם ֵהֵחל ְוהּוא, ֹמחוֹ בְּ  רּקֵ ְלנַ  ֵהֵחּלוּ  ַאְבָרָהם יב בוֹ רוּ ֵס  ְוַ�ל ַהּגְ  ֲהֵרי. "לוֹ  ְלַהְקׁשִ

יק י הּוא ָידּוַ�  ַצּדִ ל, ַאְבָרָהם ַרּבִ ּבָ ר ֶ�ְליֹון דֹוׁש ְק וּ  ְמק( ל ֲאׁשֶ יַצד. ּה לֵ  יסָאנֵ  אלָ  ָרז־ּכָ י ּכֵ  ֵאפֹוא ָיֹכְלּתִ
יו־ֶאת רֹותְמ ַה לְ  ִח "? ּפִ הּתְ ה ֶהְחִליט ּוְלַבּסֹוף, תוֹ יבָ כִ ְר  ֶקֶצב ֶאת ְמַ�ט ֵהֵאט ּלָ ה ְוָ�ׂשָ  ֶאת בסֹובֵ  הּוא. ַמֲ�ׂשֶ
לְ  בְוׁשָ , ְטֶבְרָיה ןוּ וּ ְלכִ  רמוֹ ֲח ַה  א תּמַ �( ּכִ ּבָ ְכַנס. ׁשֶ ּנִ ׁשֶ י ּכְ יתוֹ  לֶא  ִיְחָיא ַרּבִ ל ּבֵ י ׁשֶ  היָ ָה , איָר צֵ יֲח בִ ֲא  ַאְבָרָהם ַרּבִ

ָבר ֶזה ַ�  ּכְ ׁשְ ֶחֶרת ַלְיָלה תּבִ יקצַּ ַה . ְמא( לוֹ  ּדִ ֲחִמימּות ִקּבְ ִנים ראוֹ ְמ ּובִ  ּבַ ר, ּפָ י ָהָיה ְוִנּכָ  ָנגֹוָלה הָד בֵ כְּ  ֶאֶבן ּכִ
ד ִהְצָטֵרף ַח ֵר וֹ ְוָהא, ִלּבוֹ ־ֵמַ�ל ִלים תַר בוּ ֲח  לֶא  ִמּיָ ּבָ ָה  ַהְמק( ֵסֶפר וּ גׁשֶ דֹוׁש  ַהּזַֹהר ּבְ ַחר תֲ�לוֹ  ַ�ד ַהּקָ ַ  ָאז, ַהׁשּ

ִמְקֶוה ַ�ְצָמם רוּ ִטֲה  ל ּוָפנוּ  ָטֳהָרה ּבְ ּלֵ ֲחִרית ְלִהְתּפַ מוּ  ַאךְ . ׁשַ ה־ֶאת ִסּיְ ִפּלָ יָ�ה ִאּיֹוב ַרתוֹ שׂ ּובְ , ַהּתְ  ִהּגִ
ּה  ִעירְוָה , ןירוֹ ּמִ ִמ  ּלָ ֵרר. ְרָקָחהּמֶ כַּ  ָהְיָתה ּכ( י ִהְתּבָ ַ�ת ּכִ ׁשְ דֹוָלה ּוָלאַהִהלּ  ּבִ ֵליל ַהּגְ עֶֹמר ג"לַ  ּבְ  מֹוְטָטהִהְת , ּבְ

ֵדר ַ�ל ַהּגָ ג ׁשֶ ָ�ָרה ּגַ ִפיפּות ֵמֲחַמת ַהּמְ דֹוָלה ַהּצְ קֹום ַהּגְ ּמָ ּבַ ים, ׁשֶ ים ַוֲאָנׁשִ , ַרֲחָמָנא מֹוָתם־לֶא  ָנְפלוּ  ַרּבִ
ָלן י. ִלּצְ ר, ַרַ�ם־לּוםֲה כַּ  נֹוַתר ִיְחָיא ַרּבִ ֲאׁשֶ י ְלֶפַתע ָקַלט ּכַ ילוֹ ִה  ְרחוֹ ָא ְמ  ּכִ ַח  תֶד ֶר ֵמ  ּצִ ֶטֶרם ֹודְוע, תׁשַ  ּבְ

יק ׁש  ִהְסּפִ ָנה, תוֹ ָמ ֵה ְד ּתַ ִמ  ְלִהְתאֹוׁשֵ י ֵאָליו ּפָ ע: "ְוָאַמר ַאְבָרָהם ַרּבִ ִאם, ְלךָ  ּדַ  ְיָלהלַּ בַּ  ׁשֹוֶהה ָהִייָת  ׁשֶ
ִמירֹון ם, ּבְ ה ּגַ ין ָהִייָת  ַאּתָ ְפָגִעים ּבֵ א, ַהּנִ י ֶאּלָ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ךָ  זֹאת ֹנַ� ְמ לִ  ׁשֶ יִהְפַצְר  ְוָלֵכן ִמּמְ ךָ  ּתִ ֵתר ּבְ ". נוּ ּמָ ִע  ְלִהּוָ

י תיַה ִמ ְת לִ וְ  ה לֹא ַמּדּוַ�  ִיְחָיא ַרּבִ ּלָ יב, רּוׁש ֵפ בְּ  דוֹ סוֹ ־ֶאת לוֹ  ּגִ יקצַּ ַה  ֵהׁשִ ע: "ּדִ י, ְלךָ  ּדַ ל לֹא ּכִ ֶ  הַמ  ּכָ  ָהָאָדםׁשּ
אי הּוא, ִלְראֹות זֹוֶכה ַ יָון. תוֹ לָ זוּ לְ  רַסּפֵ לְ  ַרׁשּ ּלֹא ּוִמּכֵ ָנה ׁשֶ יִתי לֹא, ׁשּותְר  ִלי ִנּתְ ּלִ  .ָלבֹוא ֶהָ�ִתיד ֶאת ךָ לְ  ּגִ
א י ֶאּלָ ּתִ ַחׁשְ י חֹוָבה ׁשֶ ִלּבִ ִסיָ�ה אֹוְתךָ  ֹנַ� ְמ לִ  ּבְ ךָ  ְלִמירֹון ֵמַהּנְ י ּבְ ה, ְוִהְפַצְרּתִ ֵצל ָזִכיָת  ְוִהּנֵ ֶדֶרךְ  ְלִהּנָ  ".ֵנס ּבְ

ּפּור ֶאת ר ַהּסִ י ִסּפֵ ַ�ְצמוֹ  ַלְחָיאִני ִיְחָיא ַרּבִ ל ָאִחיו־ֶבןלְ , ּבְ י ׁשֶ , ָסאִלי' אבָּ 'בַּ ַה  הּוא, יָראֲחצֵ יבִ ֲא  ַאְבָרָהם ַרּבִ
י ָרֵאל ַרּבִ ר, יָראֲחצֵ יבִ ֲא  ִיׂשְ ּקֵ ּבִ ָמ  ׁשֶ ַנת רֹוקוֹ ּבְ ׁשְ ַח  ,א"תרפ ּבִ ּטֵ ּתַ י ַיֲ�ֹקב  נוֹ ֵק זְ  ֶקֶבר ַ�ל ְלִהׁשְ  � .רהוּ נְ ַמ ָד בְּ ַרּבִ

  
 
 

  

ה ֲ�ׂשֶ ר ַהּמַ ְכָלל ְוַ�ד רִאיָּ  חֶֹדׁש  רֹאׁש  ַ�ד הַנֲ�ׂשָ  ֲאׁשֶ , ּבִ
ּמּוד נוּ ְד ַמ ְת ִה  ָכל ַהּלִ תּוב ּכְ  סֹוף ַ�ד ה'ֵמ  ָחהְוַהְצָל  ֵזרּוז ַהּכָ

ֶכף... רִאיָּ  י יּתִ ׁשְ ַ� ָר  ּתֵ יָרִתי ְוָ�ַקְרּתִ קֹום ּדִ  ַ�ּכוֹ  ֶזה ִמּמָ
הּוא ָרֵאל ֶאֶרץ ֵפקְס בִּ  ׁשֶ נוּ  ְוָהַלְכנוּ , ִיׂשְ ּלָ ִקיִעין רִלְכַפ  ּכ*  ּפְ

הּוא ב"תוב אי ׁשֶ ָרֵאל ֶאֶרץ ַוּדַ ְצַפ  ִיׂשְ  םׁשָ  ְוֵיׁש , ּוְטֶבְרָיא תּכִ
ָ�ָרה ּה  ַהּמְ ּבָ בִּ  ןִנְטַמ  ׁשֶ לֹום ָ�ָליו י"ַרׁשְ ָ  ְוֶהָחרּוב, ַהׁשּ
ה ּנָ ּמֶ ּמִ ְרֵנס ָהָיה ׁשֶ נוּ . ִמְתּפַ ׁשְ  םׁשָ  ְוָלַמְדנוּ  םׁשָ  ַ�ְצֵמנוּ  ְוִקּדַ

ים ב' ָכל ְוַתּמּוז ִסיָון ֳחָדׁשִ ָנֵאי ּבְ ְדָרׁש  ּתְ ּמּוז ּוְבחֶֹדׁש . ַהּמִ  ּתַ
ר ְזּכָ י ַהּנִ יִקים תרוֹ בְ ִק  ַ�ל יּתִ ְח ּטַ ּתַ ׁשְ נִ וְ  ָהַלְכּתִ ּדִ ֶרךְ  ַהּצַ ג'  ּדֶ
ל־ַ�ל יּתִ ְח ּטַ ּתַ ׁשְ נִּ ׁשֶ  ַ�ד, ֵלילֹותג' וְ  ָיִמים יִקים ּכָ ּדִ ׁש  ַהּצַ ּיֵ  ׁשֶ
ָכל ָרֵאל ֶאֶרץ ּבְ ְמַ�ט ִיׂשְ ׁשּוֵלי ָיבֹוא ְוִזְכָרם, ּכִ , ַהְיִריָ�ה ּבְ

יק ּוְבָכל יק ַצּדִ ִלים נוּ ייִ ָה  ְוַצּדִ ּלְ ים ְדָמעֹותבִּ  ִמְתּפַ  ּוְמַבְקׁשִ
 ָלֵתת ַהֲחֵבִרים ַהְצָלַחת ְוַ�ל ָרהבְ ַהֶח  ִקּיּום ַ�ל ַרֲחִמים

ים ה' ָלֶהם ים טֹוִבים ַחּיִ ּכִ ְזּכוּ , ְוַהְצָלָחה ַוֲאר* ּיִ  ִלְראֹות ְוׁשֶ
יַח  ֶמֶלךְ  ׁשִ ה ַהּמָ   (ממכתב ה"אור החיים", מנ"א תק"ב)". ֹותבּ ַר  ְוָכֵאּלֶ

�  

ה" ִבְקָ�ה ְלַמּטָ דֹוָלה ּבְ י םׁשָ  ָקבּור ּגְ ן ְנָחסיּפִ  ַרּבִ  ָיִאיר־ּבֶ
ה אֹוְמִרים ְוֵיׁש , ֶאֶבן םׁשָ  ְוֵיׁש  ּזֶ ָ�ָרה ַתחּפֶ  ׁשֶ  ְוָאְמרוּ , ַהּמְ
ּזוֹ  ָ�ָרה ׁשֶ ַמ  ֲחלּוָלה ִהיא ַהּמְ הִמּלְ  ירֹוןִמ  ַ�ד ְוהֹוֶלֶכת ּטָ
 ָ ׁשּ בִּ  ָקבּור םׁשֶ לֹום ָ�ָליו י"ַרׁשְ ָ  חֶֹדׁש  רֹאׁש  ֶ�ֶרב ּוְבָכל, ַהׁשּ

ל עֹוִלים יִקים ּכָ ּדִ בּוִרים ַהּצַ ָ ִמ  םׁשָ  ַהּקְ מוֹ , ָלהַמְע ְל  םׁשּ  ּכְ
ָאַמר תּוב ׁשֶ    תק"ב)ב(מסע ה"אור החיים" . ְוכּו' חֶֹדׁש  יִמּדֵ  ְוָהָיה ַהּכָ

�  

י ַמְעּתִ ה ָהַרב ְוָחִסיד ָזֵקן ֵמִאיׁש  ְוׁשָ ֶ ד ְמַנׁשּ ר, ל"זַ  ְמַלּמֵ  ֲאׁשֶ
דֹוׁש הרה"צ  י ר"ַאְדמוֹ  ַהּקָ  דַק ּפָ , ַ� "ִזי ּקֹוִריץִמ  ְנָחסיּפִ  ַרּבִ

יס ִלְבנוֹ  ְדּפִ יָראׁשַ הר"מ  ַהּמַ ָכל, ל"ַזּצַ  ּפִ ּבְ ָנה ׁשֶ יס ׁשָ  ַיְדּפִ
ים אֹור רֶפ ֵס  ֶאת דֹוׁש  ַהַחּיִ ל לֵצ נָּ יִ  ְוָאז ַהּקָ ר"ל.  ָצָרה ִמּכָ

ָנה ּוְבאֹוָתּה  ָ�ְברוּ  ׁשָ ה ַ�ל ְרעוֹ זַ  ׁשֶ ּדָ ק*  ָלֶהם ֵאַרע, ַהּפְ
רהרה"צ  ָאַמר עֹוד. הַהְידּוָ�  ְוַהְמִסיָרה ָהֲ�ִליָלה ְזּכָ , ַהּנִ

ַהּסֵ  ִמיָרה הּואר ֶפ ׁשֶ ִית ׁשְ ּבַ ּמּוד, ּבַ ל ּבוֹ  ְוַהּלִ ּגָ ָמהנְּ ַל  ְמס*  ׁשָ
מוֹ  דֹוׁש  זַֹהר ּכְ ָהָיה ןַ� יַ , ַהּקָ מֹו ַמ ִנׁשְ  ׁשֶ דֹורֹו ּכְ יַח ּבְ ת ָמׁשִ
י דֹורוֹ  יֹוַחאי־ןבֶּ  עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ   )'עדן ציון'(ספר : ּבְ

  
  

ל"ג בעומר הוא יום פטירת הרמ"א שנפטר ביום זה 
רבים מתקבצים  בשנת של"ב (ולא של"ג), ובעבר היו

להרבות תפילות ותחנונים, על ציונו שבקראקא 
ורבה של העיר היה דורש בבית הכנסת הרמ"א 
שבקראקא ועוסק בתורתו. לאחר פטירת רבי שמעון 
סופר בן החת"ם סופר, ששימש כרבה של קראקא, 

הכנסת ־התמנה בנו רבי בונים לדרוש ביום זה בבית
ושנה אחת אמר: "ל"ג בעומר יחול לעולם באחת 
מפרשיות ֱאֹמר, ְּבַהר או ְּבֻחֹּקַתי. ללמדך, כי דברי 

 –'ֱאֹמר' הוא רמ"א בהיפוך אותיות, ְּבַהר ְּבֻחֹּקַתי 
  ..."התקדשו אצלנו כמו החוקים שנמסרו בהר סיני
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לא היתה נוחה משמחת  דעתו של החת"ם סופר
ההילולא של רשב"י במירון בל"ג בעומר, ובתשובתו 
כתב שאף אומנם שכוונת החוגגים לשם שמים 
ושכרם רב בלי ספק על דרך 'ודילוקו עלי אהבה', 
אבל מטעם זה בעצמו הייתי אני מן הפרושים כבן 
דרותאי, שלא אצטרך להיות יושב שם ומשנה 

בר עמם בזה", מנהגם בפניהם, ושלא ארצה להתח
"ואיך אפשר לקבוע מועד שלא נעשה בו נס ולא 
הוזכר בש"ס ופוסקים בשום מקום, ויותר מזו 
לעשותו יום שמחה והדלקה". כעין זה תמה בעל 
'שואל ומשיב', שאין עושים שמחה על מיתת 
צדיקים אלא מתענים בו, ולמה עשאוהו יום טוב. 

שם ־שההילולא הוא על ,ובשו"ת 'שם אריה' מיישב
הנס שנעשה לרשב"י שניצל מגזרת הרומאים, וכפי 
ההלכה שעל נס שאירע לרבו צריך לברך ולהודות, 
והוא עצמו ציווה לשמוח ביום שמחתו. וסיפר רבי 
שמואל עהרנפלד ממטרדסדורף, שאחד מקרוביו 
בארץ ישראל שהיה אף הוא נכד החת"ם סופר, יצא 

ת פעם למירון בל"ג בעומר, ובדרך נתקעה המכוני
והבין מכך שעליו לשוב הביתה, כי זקנו  ,בה נסע

  החת"ם סופר אינו מניח לו לנסוע לשם מטעמו שלו. 

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ
 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  
י ּה , ָנָתְנזֹון לאוּ ׁשָ  ֵסףיוֹ  ַרּבִ ל ַהּנֹוָדע ַרּבָ ֵאלֹות ּוַבַ�ל בבוֹ לְ  ׁשֶ יב ׁשֹוֵאל" ּוְתׁשּובֹות ׁשְ ָנה ִנְכַנס", ּוֵמׁשִ  ׁשָ

לַ  ַאַחת ין־ְלֵבית עֶֹמרבָּ  ג"ּבְ ב ד"ְוָהַרֲאבַ , ַהּדִ ׁשַ ּיָ ׁש  םׁשָ  ׁשֶ ּקֵ ּנוּ  ּבִ ּיֹאַמר ִמּמֶ ַבר ׁשֶ  ג"לַ  בֹודכְ לִ  ּתֹוָרה־ּדְ
יט. עֶֹמרבָּ  י ּבוֹ  ִהּבִ לַ  ְוִכי: "ְוָאַמר לאוּ ׁשָ  ֵסףיוֹ  ַרּבִ ְלֹמד ּוִריםטּפְ  ָאנוּ  עֶֹמרבָּ  ג"ּבְ ד"?! ּתֹוָרה ִמּלִ יַ�  ּוִמּיָ : ִהּצִ
ל ֶאת ְלָפֵרט ַמר ָנא ַיְתִחיל" ל תקוֹ לוֹ ֲח ּמַ ַה  ּכָ יֵּ ַא  ׁשֶ ָכל ְוָרָבא יּבַ ַ  ּבְ ת, ס"ַהׁשּ ִחּלַ ָר  תכֶ ַמּסֶ  ִמּתְ  הַנֲ�נָ ". תכוֹ ּבְ

י, ִהירּותְמ בִּ  ֶזה רַאַח  ֶזהבָּ  אֹוָתן נֹותְמ לִ  ְוֵהֵחל ד"ָהַרֲאבַ  ב לאוּ ׁשָ  ֵסףיוֹ  ְוַרּבִ רֹאׁש  ָיׁשַ ְרכָּ  ּבְ  ִנְרֶאה היָ ָה וְ , ןמ(
ִאּלוּ  ן. תֲ�ֵיפוּ  ֵמרֹב ִמְתַנְמֵנם הּוא ּכְ ּיָ יךְ  ַהּדַ ֵפרּוט ִהְמׁשִ ּסֶ  ְוָ�ַבר תקוֹ לוֹ ֲח ּמַ ַה  ּבְ ְבִקיאּות תכֶ ְלַמּסֶ  תכֶ ִמּמַ  ּבִ

ר, ַתעֶפ לְ  אּוָלם, ַמְדִהיָמה ֲאׁשֶ ָבר ּכַ יַ�  ּכְ ְכּתֹות ְלַאַחת ִהּגִ ּסֶ ֵסֶדר ַהּמַ  ֶאת לאוּ ׁשָ  יֹוֵסף יַרבִּ  ֵהִרים, ְנִזיִקין ּבְ
ה ַ�ד, ֶזהוּ : "ְוָקָרא רֹאׁשוֹ  ל לֹוקֹותַמֲח  ג"לַ ָמָצאִתי  ַ�ּתָ יֵּ ַא  ׁשֶ ְגּתָ  ְוָרָבא יּבַ ּלַ ּדִ "... ךָ ְת צָ רוּ ְמ בִּ  ֲ�ֵליֶהן ׁשֶ
ֲח  ְוָהָיה ֵ�יֵני ְלֶפֶלא ֶזהַהּמַ אֹונּוָתם מּול ַ�ל אוּ ּתָ ׁשְ ִה ׁשֶ , ָהעֹוְמִדים ּבְ יָרה ּגְ   .םלָ עוֹ ָה  יֵד וּ ּמ י ַ� נֵ ל ׁשְ ׁשֶ  ָהַאּדִ

�  
יַח  ּגִ ׁשְ ל ַהּנֹוָדע ַהּמַ יַבת ׁשֶ ִליןל(  ַחְכֵמי ְיׁשִ י, ּבְ ַ�ם בׁשַ יָ , ביחוֹ לִּ 'זֶּ ִמ  עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ לַ  ּפַ  ִעם עֶֹמרבָּ  ג"ּבְ
ְלִמיָדי ְתקּוַפת עֹוד וּתַ יץ תוֹ נָּ ה( כְּ  ּבִ ַמְרּבִ יַבת ּתֹוָרה ּכְ יׁשִ ה, היָ יצְ לִּ גַ בְּ ׁשֶ  ַצְנז ּבִ רוּ  םֵמֶה  ְוַכּמָ  גִמְנַה  ַ�ל ִסּפְ
קֹום יֹום ָלֵצאת ַהּמָ עֶֹמר ג"לַ  ּבְ ֳהַרִים ַאַחר ּבָ דֹות ֶאל ַהּצָ ָ חּוץ ַהׂשּ ּמִ ׁש , ָלִעיר ׁשֶ ּמֵ ּתַ תֶק בְּ  ּוְלִהׁשְ ים ׁשֶ  ְוִחּצִ

ירלְ  בִּ  ְזכּות ֶאת ַהְזּכִ ּלֹא י"ַרׁשְ ת ִנְרֲאָתה ׁשֶ ׁשֶ ָיָמיו ַהּקֶ ְמעֹון יַרבִּ  הֲ�נָ נַ . ּבְ יֹום, נֹוֵהג ַוֲאִני: "ְוָאַמר ׁשִ ּבְ  ׁשֶ
ל ַ�ל חֹוֵזר ֲאִני ֹעֶמרבָּ  ג"לַ  ל תרוֹ יְמ ּמֵ ַה  ּכָ בִּ  ׁשֶ ָכלׁשֶ  י"ַרׁשְ ָנה ּבְ ׁשְ יַ�  ְוָאז", ַהּמִ  תבֶ ׁשֶ לָ  ְלִמיִדיםּתַ לַ  ִהּצִ

ָניֹות רֶפ ֵס  ַיֲחִזיק ֶאָחד ְוָכל ְסִביבוֹ  ָידוֹ  ִמׁשְ ְפֵניֶהם ַיֲחזֹר ְוהּוא, ּבְ ה־ַ�לבְּ  ּבִ ִלי ּפֶ ָידוֹ  רֶפ ֵס  ּבְ ל ֶאת, ּבְ  ּכָ
ָניֹות ׁשְ ר ַהּמִ ְזּכַ ּנִ ֶהם ׁשֶ בִּ  ּבָ ְבֵרי ֶאת ַרק ְולֹא, י"ַרׁשְ ָנה ּדִ ׁשְ א ַהּמִ ם ֶאּלָ ְבֵרי ֶאת ּגַ ים ּדִ ְלִמיִדים .ַהְמָפְרׁשִ  ַהּתַ

וּ  ָבר ְלַהֲאִמין ִהְתַקׁשּ ּדָ ד, ּבַ סוּ  ּוִמּיָ ּנְ ם ִהְתּכַ ּלָ ָניֹות ִסְפֵרי ָנְטלוּ , ּכ( י, ִמׁשְ ְמִהירּות ַלֲ�ֹבר ֵהֵחל עֹוןְמ ׁשִ  ְוַרּבִ  ּבִ
ָנה ׁשְ ָנהִמ לְ  ִמּמִ הּוא, ׁשְ ׁשֶ יר ּכְ טוּ  ַמְסּבִ ְבֵרי ֶאת ַדַ�תוָ  ַטַ�ם־בּבְ א ּדִ ּנָ דֹול ַהּתַ טְוַאף , ַהּגָ ה־ַ�לבְּ  ְמַצּטֵ  ֶאת ּפֶ

רּוׁש  ה טֹוב־יֹום פֹותַהּתֹוְס  ְוִדְבֵרי אָר וּ נּ ֶט ְר בַּ ִמ  עֹוַבְדָיה נוּ ַרבֵּ  ּפֵ הִמ בְּ  ִמּלָ ֹאֶפן, ּלָ אּות ְמעֹוֵרר ּבְ ּתָ . ִהׁשְ
ָבר ְרֵסם ַהּדָ קֹום ֶאל ָנֲהרוּ  יםבִּ ַר  ְוַתְלִמיִדים, ַמֵהר ִחיׁש  ִהְתּפַ ֵדי ַהּמָ ֵ�יֵניֶהם ַלֲחזֹות ּכְ ֶלא ּבְ ּפֶ דֹול ּבַ . ַהּגָ

יְנַתִים עֹות ָנְקפוּ  ּבֵ ָ יק לֹא ַוֲ�ַדִין, ֶ�ֶרב ִצְלֵלי ָנטוּ  ּוְכָבר ַהׁשּ י ִהְסּפִ ם עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ ל ֶאת ְלַסּיֵ  ֵסֶדר ּכָ
ֲחֶזה. הנָ ׁשְ ַהּמִ  י ַהּמַ ְלּתִ כָּ  ַהּבִ ְלִמיָדיו ברֶ ֶק בְּ  קְחַק נֶ  חִנׁשְ ֶגד ָמׁש  ְולֹא, ּתַ ְך  ֵ�יֵניֶהם ִמּנֶ ֶמׁשֶ לּבְ יֶהם־ּכָ   . ַחּיֵ

�  
ַ�ם י חׂשֹוַח  ּפַ ׂשָכר ַרּבִ ָ ְלז ּדֹב ִיׂשּ ָרָצה, יובָ ָר קֹ ּמְ ִמ  ֶאָחד ִעם ִמּבֶ יַ�  ּוְכׁשֶ ָפָניו ְלַהּבִ יר נוֹ אוֹ ְמ צִ  ֶאת ּבְ ּבִ  ַהּכַ

ל ַלּתֹוָרה ַכי יַרבִּ  נוֹ בְּ  ׁשֶ ר, ייֵר גוֹ לְ יבִּ ִמ  ָמְרּדְ ְבנוּ , ֳהַרִיםצָּ בַּ  ֹעֶמרבָּ  ג"לַ בְּ : "ִסּפֵ ה ָיׁשַ ּדָ , ַהּיֹום בֹודכְ לִ  ִלְס�(
ה ל ְמקֹומוֹ  דַק ְפ נִ  ְוִהּנֵ נִ  הלֶ 'ֶט מוֹ  ׁשֶ ָברׁשֶ  ַלְמרֹות ,יּבְ ית ָלׁשּוב ָצִריךְ  ָהָיה ּכְ ְדָרׁש ־ִמּבֵ י. ַהּמִ י ֵהַבְנּתִ  ּכִ

ךְ  ר, דוֹ וּ ּמ לִ  רַאַח  ִנְמׁשַ יַ�  ְוַכֲאׁשֶ ַא  ִהּגִ יוׁשְ ת ְלּתִ ר יִת ָ� ּתָ ְפ ַה לְ . רוֹ חוּ ֵא  ְלִסּבַ י, ִלי ִסּפֵ ִסיּ  ּכִ ַמע דוֹ וּ ּמ לִ  ּוםּבְ  ׁשָ
ֶלא רבַ ּדְ  ַהּלֹוְמִדים ֵמַאַחד ם ּפֶ ׁשֵ י ּבְ לֹום ַרּבִ ָאַמר, אָק ינְ ִמ ּקָ ִמ  ׁשָ ּפּור ָידּוַ� ' ׁשֶ ּסִ ָ�ָרה ׁשֶ ל ַהּמְ בִּ  ׁשֶ  י"ַרׁשְ
ַמּסֶ  מֹוִפיַ�  ת תכֶ ּבְ ּבָ ף ׁשַ ֶלא אּוָלם. עֶֹמרבָּ  ג"לַ  ְליֹום זּמֵ ְלַר  ג"לַ  ּדַ  ִהיא זוֹ  אָר ְמ יּמֵ ׁשֶ , לֹא ָידּוַ�  ףנֹוָס  ּפֶ

"ג יְמָרא ַהּלַ רוּ  ַהּמֵ ְזּכְ ה( "יֵמ  ׁשֶ ּבִ ת ַרׁשְ ִחּלַ ַ  ִמּתְ ַמע. ס'"ַהׁשּ ָ ׁשּ ׁשֶ נִ  זֹאת ּכְ ל ֶאת נֹותְמ לִ  ֵהֵחל, יּבְ  תרוֹ יְמ ּמֵ ַה  ּכָ
ַ בַּ  בִּ  ַהּמּוָבאֹות ס"ׁשּ ֵדי, י"ֵמַרׁשְ ן ָאְמָנם ִאם ִלְראֹות ּכְ ָידוֹ  ָ�ָלה ּוֶבֱאֶמת, הּוא ּכֵ ָבר ִלְראֹות ּבְ ַהּדָ . ָנכֹון ׁשֶ

י ּתִ ׁשְ ּקַ ּנוּ  ּבִ ן־ַ�ל ָחַזר יִת יָא לִ ְפ לִ וְ , ןיֶה לֵ ֲ�  ַלֲחזֹר ִמּמֶ ּלָ ה־ַ�לבְּ  ּכ( ת ּפֶ ִחּלַ ַ  ִמּתְ ת ְוַ�ד ס"ַהׁשּ ּבָ ֶכת ׁשַ   "... ַמּסֶ
�  

ָהָיה, אָק וְ יִר ְט ְס יִמ ְח ַר ֵמ  ַנחּום יְלַרבִּ  לוֹ  ָהְיָתה ֲחָזָקה ָנה יִמּדֵ  ִליקְד ַמ  ׁשֶ לַ  ׁשָ דּוָרה ֶאת עֶֹמרבָּ  ג"ּבְ  ַהּמְ
ֲחַצר ית ּבַ י תֶס נֶ כְּ ַה  ּבֵ ָבּתֵ ּבְ ַלִים יןִר גָּ נְ א(  ׁשֶ ירּוׁשָ א בֹודכְ לִ , ּבִ ּנָ בִּ  ַהּתַ אֹוָתּה . י"ַרׁשְ קּוָפה ּבְ ַלִים ָהְיָתה ּתְ  ְירּוׁשָ

ֵני ֲחלּוָקה ֲאׁשֶ , ַמֲחנֹות ִלׁשְ ַ�ד דוּ ְד צִ  קלֶ ֵח  רּכַ דֹול ַרב ּבְ ּתֹוָרה ּגָ ָהיוּ  ּבַ ָרֵאל אֹוֵהב ׁשֶ ְבָהק ִיׂשְ  אּוָלם, מ(
ים דוּ  ַרּבִ י. תוֹ יָט ׁשִ וְ  ְלַדְרּכוֹ  ִהְתַנּגְ ה ָנָטה ָהַרּבִ ְתִחּלָ ֶזה ָהַרב ֶאת ברֵ ָק לְ  ּבִ ָבר, ַהּלָ ֵ�יֵני ֵחן ָמָצא לֹא ְוַהּדָ  ּבְ
ים נָּ  ַרּבִ ר, ִהְתַלֲהטוּ  רּוחֹותָה . ִעירָה  יֵא ִמּקַ ׁשוּ , עֶֹמרבָּ  ג"לַ  יֹום ִהְתָקֵרב ְוַכֲאׁשֶ ּקְ ה ּבִ ּמָ ַ�ד ַ� נֹ ְמ לִ ֵמֶהם  ּכַ  ּבְ
י ַהֲ�לֹות ָהַרּבִ בִּ  בֹודכְ לִ  ָהֲאבּוָקה ֶאת ִמּלְ ָבר. י"ַרׁשְ ל ְלָאְזָניו בנַּ ּג(  ַהּדָ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ  ֵלידוֹ ִמגְּ , ׁש ְט יְ ּדַ  ׁשְ
יֵר  ַליִ  יַיּקִ ד, חֹומֹוֶתיָה  רצֵּ בַ ּוְמ  ה' יֵא ַקנְּ ְמ  יּוֵמָראׁשֵ  םְירּוׁשָ ית לֶא  ָ�ָלה ּוִמּיָ ֶנֶסת־ּבֵ : הָק זְ ָח בְּ  ָראָק וְ , ַהּכְ

עוּ  ְלַבל םכֶ ׁשְ ְפ נַ בְּ  ֲהרוּ זָּ ִה " ְפּגְ יקצַּ בַּ  ּתִ ֲחִקים. אָק וְ יִר ְט יְס ִמ ְח ַר ֵמ  ּדִ ם ְמׂשַ ֵאׁש  ַאּתֶ ּלֹא ֲהרוּ זָּ ְוִה  ּבָ  ווּ כָּ ּתִ  ׁשֶ
ַגַחלְ  ְעּתוֹ  ןוָ יכֵּ ". ּתוֹ ּבְ ּדַ ל ׁשֶ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ ַמַ�ת ָהְיָתה ׁשְ ִמיד ִנׁשְ ם ָסרוּ , ּתָ ּלָ ַמְעּתוֹ  ּכ(  לֹא דָח ֶא  ְוַאף ְלִמׁשְ
ְכבֹודוֹ  ַ� ִלְפגֹּ  ֵהִהין ל ּבִ י ׁשֶ ר ְלָיִמים. ָהַרּבִ ל ֶנְכּדוֹ  זֹאת ִסּפֵ י ׁשֶ י, ָהַרּבִ  מוֹ יְּ ּוְבַס , אָק וְ יִר ְט ְס יִמ ְח ַר ֵמ  יֹוָחָנן ַרּבִ

א ּטֵ י: "ְוָאַמר ִהְתּבַ מּוֵאל ַרּבִ אי ָהָיה ׁש יְט ּדַ  ׁשְ ה ַ�ד ְלָהִבין ּוְכֵדי. .."לכֶ ׂשֵ  ִעם ַקּנַ ּמָ ָאה לֹא ּכַ  תוֹ אוּ נָּ ַק  ּבָ
ל י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ ּבֹון ַ�ל ׁשְ ת ֶחׁשְ ָרֵאל תבַ ֲה ְוַא  ַהֶחֶסד ִמּדַ ַכח לכַ נוּ , וֹ בּ ׁשֶ ָהֲ�צּוָמה  ִיׂשְ ֶ  הִמּמַ  ְלִהּוָ רׁשּ ּפֵ  ּסִ
י ְכַנס, ןיְ ְקלַ  בּ יְ לֵ  ַאְבָרָהם ַרּבִ ּנִ ַ�ם ׁשֶ ל ְלֵביתוֹ  ּפַ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ יָבהיבִּ  דֵמ וֹ לּ ַה  רחוּ בָּ  םׁשָ  ּוָמָצא ׁשְ  ׁשִ

ֶכת ּיֶ ַ ם ְלחּוג ַהׁשּ ּיָ ד ְמס( ּגָ ל ְלַדְרּכוֹ  ַהְמנ( י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ יר תוֹ יָה ִמ ְת לִ . ׁשְ י לוֹ  ִהְסּבִ מוּ  ַרּבִ  הּוא ָיתֹום: "ֵאלׁשְ
ק ַוֲאִני ֵדי  ִמְתַ�ּסֵ יאוֹ ְלַה ּכְ ִ ה ׂשּ ָ ו ילִּ  הּוַמ , ִאׁשּ ִציִצּיֹוָתיו קּדֹ בְ לִ  ַ�ְכׁשָ ר". יוָת פוֹ ָק ׁשְ ַה בְ וּ  ּבְ י ְוִסּפֵ ט ַרּבִ ְנּדֶ  ּבֶ

ַ�ם, קיזַ ִא  ּפַ ֵדי, הוָ צְ ִמ  רבַ ְד לִ  ֵאָליו הִנְלוָ  ׁשֶ ִלית לִ ְלַמַ�ן ֶ�זְ  ְיֹכֶלת ֵליֲ� בַּ  ְלַהְתִרים ּכְ ְלּכָ רּוי  ייהּוִד ָרה ּכַ ָ ַהׁשּ
ְמצּוָקה ַנִיםָ�ל. ּבִ ְ ל ְלֵביתוֹ  ּו ַהׁשּ א , ָאִמיד ִאיׁש  ׁשֶ ַה ֶאּלָ הׁשֶ י ּבוֹ  ִהְפִציר. ָידוֹ ־ֶאת ָקַפץ ּלָ מּוֵאל ַרּבִ  ׁשּוב ׁשְ

ַרׁש  ּוְלַבּסֹוף, ְוׁשּוב יר ּדָ ל ֶהָ�ׁשִ ל ְלקוֹ ֶח  ֶאת ְלַקּבֵ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ א םעֹולָ לָ  ׁשְ ְתמּוָרה ,ַהּבָ ֲהגּוָנה  ִלְנָדָבה ּבִ
י סּסֵ ִה  לֹא. ְמֹאד מּוֵאל ַרּבִ ים ,ֶאָחד ֶרַגע ׁשְ ר, ְמָחהׂשִ בְּ  ְלָכךְ  ְוִהְסּכִ הַה  ְוַכֲאׁשֶ ַרׁש  ּלָ בּות ּדָ ְכָתב ִהְתַחּיְ  ּבִ

ךְ ־ַ�ל ָנה לוֹ  ְוֶהֱ�ִניק לוֹ  הַנֲ�נָ , ּכָ ַמּתָ ל ֶאת ּבְ א עֹוָלםבָּ  ְלקוֹ ֶח  ּכָ ְצאוּ . ַהּבָ ּיָ ׁשֶ ּתֹוֵמם, הצָ ַהחוּ  ּכְ ט ר' ִהׁשְ ְנּדֶ  ּבֶ
ָאְזָניו ל ּבְ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ ל ֶאת ִלְמּכֹר ַ�תַהּדַ ־ַ�ל ֲ�ֶלהיַ ֲה : "ׁשְ א עֹוָלםלָ  ֶחְלְקךָ  ּכָ יר ַהּבָ י"?! ֶזה ְלָ�ׁשִ  ְוַרּבִ

מּוֵאל דלֹו  ָ�ָנה ׁשְ ַגן יְלֶחְלִק  ֵיׁש  ךְ ֶר ֵ�  ֵאיֶזה: "ִמּיָ יֵא  ִאם, ֵ�ֶדן־ּבְ   "?תוֹ ָק צוּ ְמ בִּ  ִליהּוִדי ַלֲ�זֹר לוֹ ָיכ יֶנּנִ

  

ם ִמי ִלְפֵני" ֶטֶרם, י"ִמ  ִלְפֵני": ֶאְתֶכם ְמַטֵהר ּוִמי ֲהִריםּטַ ִמ  ַאּתֶ יםַהֲח  יֹום ָיבֹוא ּבְ ִ הּוא ִמׁשּ ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ים יֹום ְוהּוא, י"ִמ  ּבְ ִ הּוא ָהעֶֹמר ִלְסִפיַרת ַהֲחִמׁשּ    ׁשֶ
ב8  ַחג ָ ם ָאז, עֹותַהׁשּ ִלים, יםִר ֲה ּטַ ִמ  ַאּתֶ ּדְ ּתַ ֲהָכָנה ּוִמׁשְ ַלת ִלְקַראת ּבַ יֹום - 'י"ִמ 'וּ  אּוָלם. ַהּתֹוָרה ַקּבָ ים ּבְ ִ ּבַ  ֲאִביֶכםֹו, ְצמַ�  ַהֲחִמׁשּ ָ ׁשֶ  (מטמונים). ֶאְתֶכם ְמַטֵהר ַמִיםׁשּ

  
�ם ָיָצא, ָהִעיר בַר ַ יֵמי ּפַ  תַר בוּ ֲח ְוִנְתַקל ּבַ , ה'ִפיָר ּסְ ַה' ּבִ

ְנחוּ  ְצִעיִרים ּזָ יט. ַהּתֹוָרה ְך ֶר ּדֶ  ֶאת ׁשֶ ֶהם ִהּבִ י, ְוָרָאה ּבָ  ּכִ
ּלְ  ְזָקָנם ֶאת, ַהּיֹוְצרֹות' ֶאת 'ָהְפכוּ ֵהם   רַ� ׂשְ  ֶאת ְוִאּלוּ  חוּ ּגִ

ם לוּ  רֹאׁשָ ּדְ ָנה. ַרעּפֶ  ּגִ אוֹ  ָהַרב ּפָ  ְדָרׁש ּמִ ּבַ : "ְוָאַמר ְלַגּבָ
ת �ם מּוָבא רמֹ ֱא  ְלָפָרׁשַַ ה ,ַהּטַ  ַח ְלַגּלֵ  ּתֹוָרה ָאְסָרה ָלּמָ

ָק  ֶאת יָרה ןַהּזָ ֵני, ָהרֹאׁש  ַ�רׂשְ  ֶאת לַגּדֵ ְל  ְוִהּתִ ְ  ִמּפְ ׂשּ �רׁשֶַ 
ר ָאָדםּבָ  צֹוֵמַח  ָהרֹאׁש  ֲאׁשֶ �ה־ֲחַסר ֲ�ַדִין הּוא ּכַָ ִאּלּו ְו , ּדֵ

הּוא ֵ�תּבְ  צֹוֵמַח  ְזָקנוֹ  ָבר ׁשֶ �ל ּכְַ  לֶצ ֵא  אּוָלם. לֶכ ׂשֵ ־ּבַ
ָבר ֵאּלוּ  ּפֹוֲחִזים ן, ָהפּוְך  ַהּדָ ּכֵ ִמיִמים ָהיוּ  םָת קוּ נְ יַ ּבְ  ׁשֶ  ּתְ
ִרים ו ִויׁשָ  ָנֶאה. ֵדָ�ה־ְסֵריְוַח  ׁשֹוִטים ִלְהיֹות ָהְפכוּ  ְוַ�ְכׁשָ

ם ַ�רׂשְ  לּדֵ ּוְלגַ  ְזָקָנם־ֶאת ַח ְלַגּלֵ  ֵאפֹוא ָלֶהם   "... רֹאׁשָ
    

  

  

  
ֶרת ִאּגֶ י ּבְ ִריָרא ַרּבִ אֹון ׁשְ ב ּגָ י, ִנְכּתַ ן' ַהּתַֹאר ּכִ  ֵאינוֹ  'ַרּבָ

א יֵאי ֶאּלָ ָרֵאל ִלְנׂשִ לִה  ֶצֱאָצֵאי ִיׂשְ ֵקן ּלֵ ןְל  ְוֵכן ,ַהּזָ  ַרּבָ
ן יֹוָחָנן אי־ּבֶ אן. ַזּכַ עוּ , ֵאפֹוא ִמּכָ ּטָ יֵדי תׁשֶ יםַהְמַכ  ּבִ  ּנִ
ּדֹור א ֶאת ָהַאֲחרֹון ּבַ ּנָ ּבִ  ַהּתַ ן' ַארּתֹ ּבַ  י"ַרׁשְ  ְוַגם, 'ַרּבָ

ר ְזּכָ ף ָזָרה ֲ�בֹוָדהּבַ  ַהּמ8 ן ד"ס ּדַ , אֹוֵמר עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבָ
ןְל  ָנהּוָ ַהּכַ  ן עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבָ ְמִליֵאל־ּבֶ "ׁש  ּגַ ַ ַהת ָהַרׁשּ ַהּגָ , ּכְ

רַ�ל  ְוַאף ְזּכָ ף ִחיםָס ְפ ּבִ  ַהּמ8 יִהים ז"י ּדַ י' לֹוַמר ַמּגִ . 'ַרּבִ
דוֹ  סנִ  ְלָכְך  הֶמ ּבְ ְלִמי ְדּפַ ְירּוׁשַ ן ָלִקיׁש  ֵריׁש  ַ�ל ּבַ  'ַרּבָ

ן עֹוןְמ ׁשִ  ב ָהִראׁשֹוִנים יםִס פוּ ּדְ ּבַ  ְוִאּלוּ , ִקיׁש'ָל ־ּבֶ  ִנְכּתַ
י' ן" ֶפרּסֵ ּבַ . ןהֹגֶ ּכַ  'ַרּבִ ַתב" יֹוַחאי־ּבֶ  ַמּדּוַ�  ֵארָב ְל  ּכָ

יםְלִע  ר ּתִ ּבִ  ִנְזּכַ ם י"ַרׁשְ ׁשֵ י ּבְ ָנה  ,םָת ְס  עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ ּוָ ְוַהּכַ
ֶרם  ּטֶ קּוָפה ׁשֶ רַלּתְ ּתֵ �ָרה ִהְסּתַָ ּמְ ָצא רַאַח ַאְך , ּבַ ּיָ  ׁשֶ

ְמעֹון יַרּבִ  ִנְקָרא ן ׁשִ ֲהָלָכה  , ְוהֹוִסיפוּ יֹוַחאי־ּבֶ ׁשֶ
ָצא ּיָ מֹותֹו ְלַאַחר ׁשֶ ָבר אּוָלם. ּכְ ֵאינוֹ  הֹוִכיחוּ  ּכְ ן ׁשֶ , ּכֵ

י ה ֶנֱאַמר ִחיםָס ְפ ּבִ  ּכִ ָ ָבִרים ֲחִמׁשּ ה ּדְ י ִצּוָ �ִקיָבא ַרּבֲִ 
י ֶאת ן עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ ָבר, יֹוַחי־ּבֶ י ָאִביו.  ָהָיה ְוַהּדָ ַחּיֵ   עֹוד ּבְ

  
נוּ  ְדמּוֵת� נּו ּכִ ַצְלֵמ ם ּבְ ה ָאָד� �     (בראשית א, כו) ַנֲֽ�ׂשֶ

ה רֶנֱאַמ  יֹוַחאי־רּבַ  ְזמֹוןּפִ ּבַ  , ָך ֲ�בּוֶר ּבַ  ֶנֱאַמר ָאָדם ַנֲ�ׂשֶ
ם  ְוֵתַבת ת ַ�ל ְלהֹורֹות, ְתִבירּבִ ָאָד� ָאַמר ָהֲ�ָנָוה ִמּדַ  ׁשֶ
ּבִ  ִאיהוּ  אןָמ " ַהרּזֹ ּבַ  י"ַרׁשְ   (מגדנות)ַרב".  יהוּ ִא  ירֵ� זְ  ּדְ

�  
ה ֶאת־ �ם! אֹוֶד�ַ     (שם כט, לה) 'ה$ ַהּפַ"

י ָאַמר, ְבָרכֹותּבִ  ָאְמרוּ  ל"ֲחזַ  , יֹוַחאי־רּבַ  עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ
ָרא ִמּיֹום ּבָ ּבָ ַה  ׁשֶ  ָאָדם ָהָיה לֹא, עֹוָלמוֹ ־ֶאת ה"ּקָ

הֹוָדה אָת  ַ�ד ה"ּבָ ּקָ ַל  ׁשֶ ּבָ ֱאַמר, וּ ּת ַד הוֹ ְו  הֵלָא ה ׁשֶ ּנֶ  ׁשֶ
�םַ ַבת ְוָלֵכן. ה'־ֶאת אֹוֶדה ַהּפַ �ם!  ּתֵַ ַטַ�ם ַהּפַ" ֵרי ּבְ  ּתְ
ָאה ְלהֹורֹות, ַקְדִמין ּלֵ יָמ  ׁשֶ   )תפוחי חיים(. ְלהֹודֹות הִהְקּדִ

�  
ּו&  ה& & ֵק� &ָ ׁשּ ּיִ& ו ַו& אָר ל ַ�ל־ַצּוָ ּפֹ�     (שם לג, ד) ַוּיִ

אן ֵיׁש  זֶמ ֶר  ַטֲ�ֵמי ּכָ ְקָרא ּבְ ִ ַר  ְלִדְבֵרי ַהּמִ י ָאַמר: י"ׁשּ  ַרּבִ
יָ  ָכהָל ֲה , יֹוַחאי־רּבַ  עֹוןְמ ׁשִ  � דוּ ּבְַ  �ֵ  ׂשֹוֵנא וׂשָ ׁשֶ
א, ַיֲ�ֹקבְל  אֹוָתּה  ֲחָמיוַר  רוּ ְמ ְכ נִּ ׁשֶ  ֶאּלָ �ה ּבְָ  קוֹ ׁשָ נְ וּ  ׁשָ

ַבת ְוָלֵכן, ִלּבוֹ ־ַ�ל ּו&  ּתֵ ה& & ֵק� & ָ ׁשּ ּיִ& ַטַ�ם ַו& א ּבְ  ֶאְתַנְחּתָ
אֹוָתּה  ּבְ �ה ׁשֶָ ו ֵמָ�ָליו.  ֲ�סוֹ ּכַ  ָנח ׁשָ ל ֵ�ׂשָ   )שם(ׁשֶ

�  
ֽתוֹ  ּזָ ְהֶי�ה ֲאח, ֽ ן ּתִ     (ויקרא כז, כא) ַלּכֵֹה

ַבת ן  ּתֵ ַטַ�םַלּכֵֹה י ְלִדְבֵרי זּמֵ ַר ְל , ְרָחאַט  ּבְ  יֹוָחָנן ַרּבִ
ם ׁשֵ י ּבְ ָרֵאל ֲחִביִבין, יֹוַחאי־רּבַ  עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ ָכל ִיׂשְ ּבְ  ׁשֶ

לוּ  ָמקֹום ּגָ ֶהם ָנהיִכ ׁשְ  ׁשֶ ַה , ִעּמָ ּבָ ׁשֶ ב ה"ּקָ ֶהם ׁשָ  ִעּמָ
ּיֹות יןּבֵ ִמ  ל8 ז ְרָחאַהּטַ  ַ�םְוַט , ַהּגָ ָכל ְלַצֲ�רוֹ  ְמַרּמֵ ּבְ  ׁשֶ

ְהֶי�ה  ְוֵתַבת, רָצ  לוֹ  ָצָרָתם ֽ ַמֲאִריָך ּתִ ַה  ּבְ ּבָ ׁשֶ  ה"ּקָ
לּות ִמְצַטֵ�ר ּגָ ה ּבַ ּכָ ל ָהֲאר8 ָרֵאל םַ�  ׁשֶ   ערוגת הבושם)(. ִיׂשְ
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