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ת ִהוא ַל  ּבָ ֹבֵתיֶכם ה'ׁשַ ֹכל מֹוׁשְ   ) כג, ג( ּבְ

ַ�ם ֵא  אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ְיִחיֵאל ְיהּוָדה ִיְצָחק יַרבִּ  ָנְסעוּ  ּפַ  ְצִבי ְיהּוָדה יַרבִּ  רוֹ ׂשָ בְּ ־רּוׁשְ
א'ּדִ ַק  אבָ 'ּסָ ַה  לֶא , לדוֹ זְ רוֹ ֵמ  י יׁשָ ָרֵאל ַרּבִ  ָלְבׁשוּ  םָת נוּ ָת וְ נְ ַ�  ֵמרֹב ַאךְ , ֵמרּוִז'ין ִיׂשְ

ָגִדים ל ּבְ ירוּ  סֹוֲחִרים ׁשֶ ִסיָ�ה. ַ�ְצָמם ֶאת ְוִהְסּתִ קּוָפה,  ַהּנְ אֹוָתּה ּתְ ָכהּבְ  ִנְמׁשְ
ר ָיִמים,  ֵני לְוֶא ִמְסּפַ יִקים ׁשְ ּדִ ה ַהּצַ ם ִהְתַלּוָ ֹוֵחט ּגַ  ַ�ל ַרקׁשֶ , 'לְד יוּ  ר' ַהׁשּ

ִחיָטתוֹ  כוּ  ׁשְ ּמְ יָ�ם ִעם. ִהְסּתַ ּה , יגּוָראַסּדִ  ִעירלָ  ַהּגִ יקצַּ ַה  ֹוֵררִהְתגּ  ּבָ , ֵמרּוִז'ין ּדִ
ִעיר ָהַאְכַסְניֹות ְלַאַחת ָהאֹוְרִחים ָסרוּ  ֶטֶרם עֹוד ַאךְ , ּבָ ָיָד  ָ�ָלה ּבְ , ְמַ�ט ָלנּוַח  םּבְ

יַ�  ִליַח  ִהּגִ ית ׁשָ י ִמּבֵ י, ָהַאְכַסְנָיה ְלַבַ�ל ְוהֹוִדיַ�  ָהַרּבִ יקצַּ ַה  ּכִ ׁש  ּדִ  ִלְראֹות ְמַבּקֵ
ֵני ֶאת יִקים ָהאֹוְרִחים ּפְ ּדִ אוּ  ַהּצַ ּבָ ַמּה . ְלֵביתוֹ  ׁשֶ ה עַמ ׁשֵ לְ  איָהַאְכְסנַ  ּתָ ׁשָ ּקָ , ַהּבַ

ֹתֶקף ַ�ןָט וְ  י ּבְ יִקים ֶאְצלוֹ  ִחיםִמְתָאְר  לֹא ּכִ א, ַצּדִ אוּ  סֹוֲחִרים רּפַ ְס ִמ  ֶאּלָ  ּבָ
ִליַח  ָיָצא. לוֹ ֳה ְלָא  ָ לְ  ַהׁשּ א תּמַ �- ּכִ ּבָ י, ְוָאַמר ָחַזר ָמה־ְזַמן רַח ְלַא  אּוָלם, ׁשֶ  ּכִ

ן 'סֹוֲחִרים' ְלאֹוָתם ָאְמָנם ּוֵ י ִהְתּכַ ׁש  ְוהּוא, ָהַרּבִ ם ֵאָליו ָלבֹוא םֵמֶה  ְמַבּקֵ ֶהְקּדֵ . ּבְ
י ָהאֹוְרִחים אוּ ָר  ָבר ֵאין ּכִ ר ּדָ ל ֵמֵ�יָניו ִנְסּתָ אַקּדִ  ָבאַהּסָ  ׁשֶ ד, יׁשָ  ֶאת ָלְבׁשוּ  ּוִמּיָ

ְגֵדי י ּבִ ׁשִ ֶהם ַהּמֶ ּלָ ל ְוָהְלכוּ  ׁשֶ ָניו ֶאת ְלַקּבֵ י ָיָצא. ּפָ ָרֵאל ַרּבִ ָלם ִלְקָראָתם ִיׂשְ  ְוִקּבְ
ָכבֹוד דֹול ּבְ ׂשְ  ַמּדּוַ� : "ְוָאַמר, ּגָ ם וְ ִהְתַחּפַ יׁש  לֹא ְוִכיֵאַלי?  םּתֶ ְר כַּ נַ ְת ִה ּתֶ י ַאְרּגִ  ּכִ

יִקים ד"?! ילַ ֵא  ָלבֹוא עֹוְמִדים ֲחׁשּוִבים ּכֹה ַצּדִ ב לְ  ּוִמּיָ םִע ֵ�ד וַ ִהְת ָיׁשַ  ְוָ�ְסקוּ  ּמָ
ִעְנָיִנים בַר  ְזַמן ל מוֹ וּ רבְּ  ָהעֹוְמִדים ּבְ ְקׁשוּ . עֹוָלם ׁשֶ ּבִ ׁשֶ ֵרד ּכְ ֶה  ִהְפִציר, ְלִהּפָ  םּבָ
אַקּדִ  ָבאַהּסָ  ַ בַּ  ֶאְצלוֹ  ֹותבּ ׁשְ לִ  יׁשָ תׁשּ רֹוָבה ּבָ י אּוָלם, ַהּקְ ל אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ָהַרּבִ  ִהְתַנּצֵ
ֵאין ַ�ל רּות ׁשֶ ָידוֹ  ָהֶאְפׁשָ ל ּבְ י ֵרֵ�הוּ  ְוִאּלוּ , ַהַהְזָמָנה ֶאת ְלַקּבֵ  לדוֹ זְ רוֹ ֵמ  ָהַרּבִ

ת םׁשָ  נֹוַתר ּבָ עוֹ . ְלׁשַ ַמּסָ ֹוֵחט לַא ׁשָ , ְלֵביתוֹ  ּבְ  הַנֲ�נָ  לֹא ַמּדּוַ�  וֹ בּ ַר  ֶאת ַהׁשּ
ת ׁשַ יקצַּ ַה  ְלַבּקָ ְגֵד  ש2ִלְלבֹּ  יִמְנָהגִ : "הְוַנֲ�נָ , ֶאְצלוֹ  תבֹּ ׁשְ לִ  ֵמרּוִז'ין ּדִ  ָלָבן יּבִ

בַּ  ׁשַ ִמְנַה , ֹקֶדׁש ־תּבְ ִליןִמּל-  ַרּבֹוַתי גּכְ ּנֹות רֹוֶצה ֵאיִני. ְוִזיִדיְטׁשֹוב ּבְ ְנָהגִ  ְלׁשַ , יִמּמִ
ן ִלְנֹהג ּוָלםא ְפֵני ּכֵ יק ּבִ ֵאינוֹ  ַאֵחר ַצּדִ ן נֹוֵהג ׁשֶ ן, רֹוֶצה ֵאיִני, ּכֵ ּכֵ ָבר ֵיָרֶאה ׁשֶ  ַהּדָ

ִאּלוּ  נּות נֹוֵהג ֲאִני ּכְ ְמקֹומוֹ  ַרּבָ ּתֹוֵקק ַגםֲה וַ , ּבִ ׁשְ ּמִ תוֹ  תבֹּ ׁשְ לִ  ֲאִני ׁשֶ ְמִחּצָ ל ּבִ  ׁשֶ
יקצַּ ַה  תְלָפחֹות  ֵמרּוִז'ין ּדִ ּבָ יְוֵלָהנֹות ֵמאֹורֹו,  ַאַחת ׁשַ ה ִנְמַנְעּתִ ּום ִמּזֶ ךְ  ִמׁשּ   ".ּכָ

�  

ים יֹום ִ רּו ֲחִמׁשּ ְסּפְ ִביִעת ּתִ ְ ת ַהׁשּ ּבָ ַ ֳחַרת ַהׁשּ   )כג, טז( ַ!ד ִמּמָ

ֶאָחד י ּבְ ִיץ ֵמָחְדׁשֵ ַגׁש , ַהּקַ י ּפָ ים ַרּבִ י ֶאת יִק ְס 'ינְ זִ ְד רוֹ גְּ  עֹוֵזר ַחּיִ  ְיִחיֵאל ֵמִאיר ַרּבִ
ׁש , ָצאֵמאֹוְסְטרֹובְ  ֹמַ�  ּוִבּקֵ ַבר ִלׁשְ י לוֹ  ָאַמר. ׁש ּדָ ח- ְמ  ּתֹוָרה־ּדְ  ְיִחיֵאל ֵמִאיר ַרּבִ

ֲ�ָנָוה ה ֲהֵרי: "ּבַ ל ּה בָּ ַר  הּוא ַאּתָ ה ּוָבִקי ִויְלָנא ׁשֶ ָכל ַאּתָ ְרֶצה הּוַמ , הָר וֹ ּת ַה  ּבְ  ּתִ
ֹמַ�  י ִלׁשְ ּנִ י ּבוֹ  ִהְפִציר"? ִמּמֶ ים ַרּבִ ִמיַ�  עֹוֵזר ַחּיִ ָבָריו ֶאת ְלַהׁשְ י, ּדְ  ִהְרָצה ְוָהַרּבִ
ָפָניו ָבִרים ּבְ ַבׁש  ְמתּוִקים ּדְ ָהיוּ  ַ�ד ִמּדְ ינַ  םָת ינָ ִת נְ כִּ  ְמִאיִרים ׁשֶ ּתֹוֵמםי. ִמּסִ  ִהׁשְ

י ים ַרּבִ ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ  עֹוֵזר ַחּיִ ֲ�לּות ּוֵמרֹב, ַהּדְ ה ֲהֵרי: "ָקָרא ִהְתּפַ  ְבָראגַּ  ַאּתָ
ה ף"! ַרּבָ יָהַר  ִהְתַ�ּטֵ ַ�ְנְוָתנּות ּבִ ִרים ֵאין ה'בָּ ַר  ְבָרא'גַּ  ַארּתֹ בַּ : "ְוָאַמר ּבְ דֹול ְמַ�ּטְ  ּגָ

ּתֹוָרה א, ּבַ ה ִמי ֶאּלָ עֹוׂשֶ ַמּה ". ַהּזּוַלת ִעם ֶחֶסד ׁשֶ י ּתָ ים ַרּבִ , ָריוִלְדבָ  עֹוֵזר ַחּיִ
י ד ֵהִביא ְוָהַרּבִ ְבֵרי ְידּוִעים: "ְלָכךְ  ֵאיָתָנה ָיהְרָא  ִמּיָ ה ָמָראַהגְּ  ּדִ ּמָ ים ּכַ ׁשִ  ֵהם ִטּפְ

ְפֵני ָהעֹוְמִדים ֵני ְולֹא ּתֹוָרה ֵסֶפר ִמּלִ בַּ , ה'בָּ ַר  ְבָרא'גַּ  ִמּפְ תּוב ֹוָרהּת ׁשֶ  ְלַהְלקֹות ּכָ
ִעים ֲהֵרי, ְוָתמּוּהַ . ַאַחת הַמכָּ  תוּ ֲח ּפִ  ַוֲחָכִמים ַמּכֹות ַאְרּבָ ם ׁשֶ ְסִפיַרת ּגַ  ָהֹעֶמר ּבִ

ִריךְ  ֶנֱאַמר ּצָ ים ְסּפֹרלִ  ׁשֶ ִ ָנן וּ לּ ְוִא , יֹום ֲחִמׁשּ ַהכַּ  הוּ וּ ׁש ְר ּפֵ  ַרּבָ ִעים ָנהוָּ ׁשֶ  ְלַאְרּבָ
ָ�ה ְלַבד,  ָיִמים ְוִתׁשְ ים ֹוםַהיּ וְ ּבִ ִ ב-  ַחג הּוא ַהֲחִמׁשּ ָ  לֹא ֵאפֹוא ּוַמּדּוַ� , עֹותַהׁשּ

אן ָיהְרָא  ל"ֲחזַ  ֵהִביאוּ  ל ְלֹכָחם ִמּכָ א? ֲחָכִמים ׁשֶ ְרָחךְ ־ַ�ל ֶאּלָ  הבָּ ַר  אָר בְ גַּ ׁשֶ  ,ּכָ
ְפִחית ִמי הּוא ּמַ ָאה ֵמַהּזּוַלת ׁשֶ ַצֲ�ָרם ּוְמַמֵ�ט ַאַחת ַהּכָ ל ּבְ ָרֵאל ׁשֶ   "...ִיׂשְ

  
ה ָ ח ִאׁשּ ה -) כא, יד( ִיּקַ ִגיַמְטִרּיָ יַח  ּבְ ן־ּדָ  ָמׁשִ ,דִו ּבֶ

יָבמֹות ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר  ן ֵאין, ּבִ א דוִ ּדָ ־ּבֶ ַ�ד, ּבָ
יִּ  מֹות ְכלוּ ׁשֶ ׁשָ בַּ  ַהּנְ    )מתוק לחכי(. ּוףגּ ׁשֶ

�  

י ה -) כג, י(ָהָאֶרץ ־ָתֹבאּו ֶאל־ֲאֵלֶהם ּכִ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
, ָאבֹות אֹוִתּיֹות ִהיא ָתֹבאוּ  ְוֵתַבת, ָאבֹות ְזכּות

ְזכּות ּבִ ים בֹותָהָא  ׁשֶ דֹוׁשִ לוּ  ַהּקְ ָרֵאל ִקּבְ ֶאת ִיׂשְ
ָרֵאל ֶאֶרץ בֹות יְוסֹוֵפ , ַנֲחָלהלְ  ִיׂשְ וּ ָתבֹא־יכִּ  ַהּתֵ

ה ץָהָאֶר ־לֶא  ִגיַמְטִרּיָ י, קֹול ּבְ ְזכּות ּכִ ַהּתֹוָרה ּבִ
ִבים ּה  יֹוׁשְ ה ּבָ ְזכּות, ָממֹון ְוֵכן ויָ!נָ  ּוְבִגיַמְטִרּיָ ּבִ ׁשֶ
ָדָקה ָהֲ�ָנָוה ה ְוַהּצְ הגְּ לַ  ִנְזּכֶ ּלָ    )בית מאיר(. א-

�  

נּוָפה ַה ֶמר עֹ ת־ֶא  י -) כג, טו( ַבעׁשֶ ּתְ בֹות ָראׁשֵ ַהּתֵ
ה ִגיַמְטִרּיָ לֹום ּבְ ְדָרׁש  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ׁשָ ַ�ל, ַהּמִ ׁשֶ

ה ָהעֶֹמר ְיֵדי בָּ ַה  ָ�ׂשָ לֹום ה"ּקָ    )תורת משה(. ׁשָ
�  

ִרי ֵ!ץ ָהָדר ַמּסֶ  - ) כג, מ( ּפְ כָּ  תכֶ ּבְ ַ�ל ֶנֱאַמר הס-
ִאם ָהֶאְתרֹג ל ָחֵסר ׁשֶ הּוא־ּכָ ָנֶאה ְוֶרֶמז, סּולּפָ  ׁשֶ

ֵתַבת ֵיׁש  ִהיא ֶאְתֹרג ּבְ , גרֹ ְת ֶא  נֹוָטִריקֹון ׁשֶ
הגְּ , פּוָאהְר , ׁשּוָבהּתְ  ּלָ ל, א- ּכָ ְצִריִכים ֵאּלוּ  ׁשֶ

ֵלמּותּבִ  ִלְהיֹות ֶהם ָחֵסר ְוִאם ׁשְ ל ּבָ הּוא־ּכָ ֲהֵרי ׁשֶ
ז ְוֵכן, סּולּפָ  ֶזה ּמָ ְדָרׁש  ְמר- ּמִ ָאְמרוּ  ּבַ ָהֶאְתרֹג ׁשֶ ׁשֶ

ֶנֶגד ב ּכְ לֶחְסרֹון  ְיֵדי־ַ�ל לַס ְפ נִ  ְוהּוא ַהּלֵ הּוא־ּכָ ׁשֶ
ַמֲח  ָבהּבְ סּוָלה ׁשָ    )פתיל חיי(. ּפְ

�  

אן ֵיׁש  זֶמ ֶר  -) שם( ת־ָ�בֹ ץֵ�  ףַוֲ�נַ  ֶדֶרךְ  ּכָ תחוּ צַ  ּבְ
ְבָחִרים יםַלֲהַדּסִ  ִעיר ַהּמ- ּבְ י, תַפ ְצ  ֶדׁש ַהּקֹ  ׁשֶ ּכִ

בֹות יסֹוֵפ  לוּ  ַהּתֵ    )שם(... תַפ צְ  ֵהם ַהּלָ
�  

ֹהָרה ַיֲ!רְֹך ֶאת ֹנָרה ַהּטְ רֹות ִלְפֵני ־ַ!ל ַהּמְ ה' ַהּנֵ
ִמיד ֹנָרה -  כד, ד)( ּתָ ה ָרההֹ ַהּטְ  ַהּמְ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

ְלמּוד ְבִלי ּתַ ִמיד ה' ְוֵכן, ּבַ ה ּתָ ִגיַמְטִרּיָ ְלמּוד ּבְ , ּתַ
ִמיד ִלְלֹמד זּמֵ ְלַר  ְלמּוד ּתָ ְבִלי ּתַ ָ�ֶליָה ּבַ ָאְמרוּ , ׁשֶ
ה ךָ לְ  ֵאין ל"ֲחזַ  דֹוָלה ִמּדָ    )קֹטרת סמים(. ִמּזוֹ  ּגְ

�  

ה ָהֶאָחת רִֹנים ִיְהֶיה ַהַחּלָ ֵני ֶ!ׂשְ ינֵ ׁשְ  - ) כד, ה( ׁשְ
רִֹנים ז ֶ!ׂשְ ֵני ַ�ל ְמַרּמֵ רֹון, ְיהּוִדים ׁשְ ָ , ד"יוּ  ֶזה ִעׂשּ

רֹוֶאה ןיוָ כֵּ  בָּ ַה  אֹוָתם ׁשֶ ֵהם ה"ּקָ ַיַחדבְּ  ׁשֶ
יַ�  הּוא, ַאֲהָבהּובְ  ּפִ ת ֲ�ֵליֶהם ַמׁשְ ה"ּלָ ַח  ִמּדַ

י בֹות ָראׁשֵ הַה  ּנּוןַח  ּתֵ ְרּבֶ    )אמרי חיים(. ְסלַֹח ִל  ּמַ
�  

י ה ־ְוִאיׁש ּכִ ן ֵיָ!ׂשֶ ה ּכֵ ר ָ!ׂשָ ֲאׁשֶ ֲ!ִמיתֹו ּכַ ן מּום ּבַ ִיּתֵ
ַבת - ) כד, יט( ּלוֹ  ִמיןִמ  ִנְקֵראת מּום ּתֵ ֹמאל ּיָ ְ , ּוִמׂשּ
י ָלָאָדם זּמֵ ְלַר  ּמִ ּנֹוֵתן ׁשֶ ֲחֵברוֹ  מּום ׁשֶ ר, ּבַ ֲאׁשֶ ּכַ

ה ן ָ�ׂשָ הָ� יֵ  ּכֵ י ם"מוּ  ְוֵכן, וֹ לּ  ׂשֶ בֹות ָראׁשֵ ּתֵ
ַהּנֹוֵתןֵיֵצאּו,  ךְ ּמֵ ִמ  ךְ יִ בַ ִר ֲח ַמ וּ  ךְ יִ ַס ְר ָה ְמ  מּום ׁשֶ

ֲחֵברוֹ  אי ּבַ ַ�ְצמוֹ  ָלקּוי ַוּדַ ָכךְ  ּבְ    )דודחסדי (. ּבְ
?-  .?   

  

  תשע"ופרשת אמור, ו' באייר     
.  

  
  
  
   

  

        
    

   

  
    

הִסּפּוִר     ָרׁשָ ּפָ  ים ּבַ
 

ִניִנים   ּפְ

 

  בס"ד

  

  והנצחותלקבלת הגיליון 
 gmail.com 5806777@דוא"ל:

  

  ירושלים -השבת זמני 
 8.46רבנו תם    8.09צאת השבת    6.52הדלה"נ 

 

  לרפואת התינוק

  הדס דבורהאהרן שלמה בן 
  בתוך שאר חולי ישראל



 

 

  

  

תֹון ּבָ ת ׁשַ ּבַ ִביִעי ׁשַ ְ ה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהׁשּ ָ!ׂשֶ ת ָיִמים ּתֵ ׁשֶ   ׁשֵ

ה ֵמֲחׁשּוֵבי ִהּלָ הֹוַלנְ  אגַה  ִעירבָּ  ַהֲחֵרִדית הּוִדיתַהיְּ  ַהּקְ ּבְ א ר' היָ ָה , דׁשֶ ַרּגָ  לבְ יְ ַפ  ר' ָזָכה. סינְ ִר ְפ  לבְ יְ ַפ  ׁשְ
ֵני ְלָחנֹות ִלׁשְ דֹול ִמְפָ�ל לבְ יְ ַפ  ר' ֵהִקים, ְלַפְרָנָסתוֹ  .ְלָחנוֹ ׁש- ־ַ�ל ִהְתַאֲחדוּ  הלָּ ּוְגד-  ּתֹוָרה, ׁש-  ּבוֹ , ִטיִחיםׁשְ לִ  ּגָ

ִקיַ�  ָרָכה ָאהָר  ִיםַמ ׁשָ  יּוְבַחְסֵד , ּוִמְרצוֹ  ּכֹחוֹ  בֵמיַט  ֶאת ִהׁשְ ֲ�ָמלוֹ  ּבְ ִחים ַהְמֹפָאִרים יויָח ִט ׁשְ לִ . ּבַ ּבָ  ְוַהְמׁש-
ים , מֹוִניִטין ָיְצאוּ  אוּ ְוַרּבִ םִע , יםּדִ בַ ְר ּמַ ַה וְ  ָהֲאִריִגים בֵמיַט  ֶאת ֶאְצלוֹ  ש2 ִלְרכֹּ  ּבָ רוּ  ּמָ יֶהם ֶאת ִעּטְ ּתֵ ֵליל. ּבָ  ּבְ
ת ּבָ רֹאׁש  ַפְיְבל ר' בׁשַ יָ , ֶאָחד ׁשַ ְלָח  ּבְ - ֵביתוֹ  ןַהׁשּ ּסָ , ּבְ ּמִ ׁשֶ יםְמס-  ִביבּכְ ל ּבִ ְחּתוֹ  ּכָ ּפַ  ,אֹוְרִחים רִמְסּפַ וּ  ִמׁשְ
ת ִמּנַֹ�ם ַיַחד יםְוֶנֱהנִ  ּבָ ַ ָתּה ּוְקד-  ַהׁשּ ָ ה. ׁשּ ל ןָמ וּ צּ ִע בְּ , ְלֶפַתע ְוִהּנֵ ת ְזִמירֹות ׁשֶ ּבָ ַ  ַהּסֹוֲ�ִדים ׁשֹוְררוּ  אֹוָתן ַהׁשּ

ְמעוּ נִ , ֹקֶדׁש  תּדַ ְר ְוֶח  ֵבקּותְד בִּ  ִפיקֹות ׁשְ ִקיד. ֶלתּדֶ בַּ  ּדְ בֹוּהַ  ּפָ ִית ֶאל ִנְכַנס, תכוּ לְ ַהּמַ  ֵמֲחַצר ּגָ ׁש  ַהּבַ  ּוִבּקֵ
ָחה ֲאִבי ִעם ְלׂשֹוֵחַח  ּפָ ׁשְ ִקיד ָאַמר", יִת ָ� ְפָר ַה  ַ�ל ִמְצַטֵ�ר ֲאִני. "ַהּמִ א אּוָלם, "תוֹ יָס נִ כְּ  ִעם ַהּפָ  ֲאִני ּבָ

ִליחּותוֹ  ׁשְ ל ּבִ ִסיךְ  תוֹ ַמֲ�לָ  הֹוד ׁשֶ ֲחַצר ֶנֱ�ַרךְ , ָהֶ�ֶרב. יקִר ּדְ נְ ֶה  ַהּנָ ּנּוס ָהַאְרמֹון ּבַ ית יֲאִצילֵ לַ  ָחׁשּוב ּכִ  ּבֵ
לּוָכה ם, ַהּמְ ךְ  ּוְלׁשֵ ִסיךְ  ָזקּוק ּכָ דֹוָלה ְלַכּמּות ַהּנָ ל ּגְ ִטיִחים ׁשֶ ֵדי ֵאֶליךָ  ינִ ַח לָ ׁשְ  ְוהּוא, ְמֹפָאִרים ׁשְ  ש2 ִלְרכֹּ  ּכְ

יםַהְמס-  ".ֲאָתר־ַ�ל אֹוָתם יטוּ  ּבִ ִחיד אּוָלם, בּוָכהְמ בִּ  ֶזה ַ�ל ֶזה ִהּבִ ּלֹא ַהּיָ ד ׁשֶ ּתֹונֹוָתיו ֶאת ִאּבֵ  היָ ָה , ֶ�ׁשְ
ָחה ֲאִבי ּפָ ׁשְ ָאַמר , ַהּמִ ְתךָ  ֶאת ִלְדחֹות ֲאִני ץלַ ֱא נֶ  אּוָלם, ְמֹאד ִלי ַצר: "ִקידּפָ לַ  ולֵ ׁשָ  ֹולקבְּ ׁשֶ ׁשָ ּקָ  ֵאין. ּבַ

רּוִתי ֶאְפׁשָ ִסיךְ  ַמֲ�ָלתוֹ  הֹוד צֹוןְר  ֶאת אלֵּ ְלַמ  ּבְ רּוִיים ןכֵּ ׁשֶ , ַהּנָ הּוִדים ָאנוּ  ׁשְ ה ַהּיְ ל הָמ וּ צּ ִע בְּ  ַ�ּתָ ת ׁשֶ ּבָ ַ , ַהׁשּ
ְרׂשָ  ּפָ ָנֶפיָה  ֶאת הׁשֶ עֹות ִלְפֵני ּכְ א אוֹ  ְמָלאָכה ְוָכל, תדוֹ ָח ֲא  ׁשָ ָ . ּה ָת יָא יצִ לִ  ַ�ד ָ�ֵלינוּ  ֲאסּוִרים ןּתָ ּוַמ  ַמׂשּ

ְיָלה ֶרֶדת ִעם ָמָחר פֹואֵא  ָנא ׁשּוב ְתךָ  ֶאת אלֵּ ְלַמ  לכַ וּ ְוא, ַהּלַ ׁשָ ּקָ ׂשּוֶמת אלֹ ְמ בִּ  ּבַ ב ּתְ   ". ַהּלֵ

יַצד" ה לוֹ ָיכ ּכֵ ׁש  ַאּתָ י ְלַבּקֵ ּנִ ְתִמיָהה ִקידּפָ ַה  ַאלׁשָ "? ָמָחר ְלהֹוִפיַ�  ִמּמֶ ּנּוס ֵריֲה וַ , "ּבִ  ךְ ֵר ָ� ֵה לְ  ָ�ִתיד ַהּכִ
עֹוד ן־ִאם ןִנּתָ  ְולֹא, רָקצָ  ְזַמן ּבְ ין ּכֵ ֶנֱחָרצּות ַאךְ  תּוַבֲ�ִדינוּ , בוֹ רוּ ֵס בְּ  קבַ ּדָ  ַפְיְבל ר' ַאךְ ". ָמָחר ַ�ד ְלַהְמּתִ , ּבְ
ׁש  ּקֵ ִקיד ּבִ ִסיךְ  ֶאל ׁשּובלָ  ֵמַהּפָ י ַ�ל ֶהָ�ֹמק ֲ�רוֹ צַ  ֶאת לוֹ  רסֹ ְמ לִ וְ  ַהּנָ ָידוֹ  ֵאין ּכִ רּות ּבְ  ַאךְ . לוֹ  ַ� ְלַסיֵּ  ָהֶאְפׁשָ
ִית ִקידַהּפָ  ָיָצא ִית ּוְבֵני, ֵמַהּבַ ת ְזִמירֹות ֶאת ְלׂשֹוֵרר בוּ ׁשָ  ַהּבַ ּבָ ַ ֲהָקָלה ַהׁשּ י ְוִקּווּ , ּבַ הַה  ּכִ ַ�ם ָיׁשּוב לֹא ּלָ  ּפַ
ל יחוֹ לִ ׁשְ וּ , בַר  ְזַמן ָ�ַבר לֹא. וּ דּ בַּ ְת ִה  ַאךְ , ְלֵביָתם תֶפ נֹוֶס  ִסיךְ  ׁשֶ  ָאַמר", ַפְיְבל ַמר. "ִיתבַּ בַּ  ׁשּוב הֹוִפיַ�  ַהּנָ

ִקיד ִסיךְ  ַמֲ�ָלתוֹ  הֹוד, "ַהּפָ ׁש  ַהּנָ לַֹח  ַ� יְפגִּ ַמ בְּ  ְמַבּקֵ ד ֵאָליו ִלׁשְ ִטיִחים ֶאת ִמּיָ ְ ים ַהׁשּ רּוׁשִ  ןִנּתָ  לֹא. ַהּדְ
יג ִ ֲחנּות אֹוָתם ְלַהׂשּ ן, נֹוָאׁשֹות ָלֶהם ָזקּוק ְוהּוא, ַאֶחֶרת ּבַ ּכֵ ׁש  ֵהָ�ְדָרם ׁשֶ ּבֵ ל ֶאת ְמׁשַ ְכִנית ּכָ  ּנּוסַהכִּ  ּתָ
בֵ  ֶהָחׁשּוב לּוָכה תיּבְ , ְרצֹוְנֶכם ֶאת ְמֹאד ֵמִבין ֲאִני: "ָאַמר ֶנֱחָרץ ּוְבקֹול, תוֹ וָ לְ ׁשַ בְּ  ַפְיְבל ר' נֹוַתר ׁשּוב". ַהּמְ

א ִלי ֵאין ְלַצֲ�ִרי אּוָלם יב ַלֲחזֹר ֶאּלָ ֵניֶכם ֶאת ּוְלָהׁשִ ת. ֵריָקם ּפְ ּבָ רּוִתי ְוֵאין, ַהּיֹום ׁשַ ֶאְפׁשָ  ֶאת אלֵּ ַמ לְ  ּבְ
ִקיד ָיָצא ׁשּוב". ַמֲ�ָלתוֹ  הֹוד צֹוןְר  ָפָניו ַהּפָ ן רְלַאַח  ָמה־ְזַמן ַאךְ , ִמּלְ ר, ִמּכֵ ֲאׁשֶ ֵני ּכַ ִית ּבְ מוּ  ַהּבַ  ַ�ל ךְ ֵר ְלבָ  ִסּיְ
הַה  הֹוִפיַ� , םנָ זוֹ ְמ  ְ בַּ  ּלָ יתׁשּ ָידוֹ  ִליׁשִ ּבְ ׁשֶ ֶרת ּכְ ְכַת  ִאּגֶ ל ָידוֹ ־בּבִ ִסיךְ  ׁשֶ בכְ ּמִ בַּ . ַהּנָ ָנה ּתָ ִסיךְ  ּפָ  ַפְיְבל ר' לֶא  ַהּנָ
ַתב ְוֹכה, תיפוּ ּקִ ַת ּובְ  תַחּדוּ בְּ  ִטיִחים רְלִמְסּפַ  ֲאִני ָזקּוק: "ּכָ ּנּוס ְלֶרֶגל ְמֹפָאִרים ׁשְ ֱ�ַרךְ  ַהּכִ ּנֶ עֹוד ׁשֶ  ְזַמן ּבְ

ַאְרמֹוִני רָקצָ  ל םלֵּ ְלׁשַ  ֲאִני ּומּוָכן ,ּבְ ֵרׁש  ְסכּום ּכָ ֶאּדָ ֲ�בּוָרם ׁשֶ ָכל ִאם. ּבַ יךְ  זֹאת ּבְ ְמׁשִ  ךָ בְ רוּ ֵס בְּ  דמֹ ֲ� לַ  ּתַ
ׁש  ֵ�ר ּתּוַכל, ָהִעּקֵ ַ�ְצְמךָ  ְלׁשַ ָבר ֶאת ׁשּוב לקֹ ׁשְ לִ  ְלךָ  ּוְכַדאי, ָהִעְנָין ּתֹוְצאֹות ֶאת ּבְ   ".ַהּדָ

ִקיד ין ַהּפָ ַסְבָלנּות ִהְמּתִ םִס  ַפְיְבל ר'ׁשֶ  ַ�ד ּבְ ב ֶאת ִלְקרֹא ּיֵ ְכּתָ י הָהיָ  ּוָבטּוַח , ַהּמִ הַה  ּכִ ֵהל ּלָ  תיַמ נִּ ִמ  ִיּבָ
ָבִרים ִסיךְ  צֹוןְר  ֶאת אלֵּ ְלַמ  ִויַמֵהר ַהּדְ קֹול ְוָאַמר, ֵ�יָניו ֶאת ַפְיְבל ר' ִריםֵה  תוֹ יָא לִ ְפ לִ  אּוָלם, ַהּנָ : ֶנֱחָרץ ּבְ

ה ׁשּוב" ׁשָ ַבּקָ ִמי לוֹ  רמֹ ֱא וֶ , ֲאדֹוְנךָ  לֶא  ּבְ ׁשְ י, ּבִ יט ָאְמָנם ּכִ ּלִ ֹמַ�  יִת בָ חוֹ ֵמ וּ , ּואה ְוָחָזק ָרם ׁשַ קֹולוֹ  ִלׁשְ  ּבְ
הְמצ-  אּוָלם, ְרצֹונוֹ  ֶאת אלֵּ ּוְלַמ  ֹמַ�  ֲאִני ּוֶ קֹול ִלׁשְ ָלִכים ַמְלֵכי ךְ לֶ ֶמ , ָהֲאדֹוִנים דֹוןֲא  ּבְ הּוא, ַהּמְ בֹוּהַ  ׁשֶ  ּגָ

בֹוּהַ  ֵמַ�ל נוּ  ּגָ ּלָ י ֲ�ָבָדיו ְוכ- ה הּוא. ְרצֹונוֹ  ְועֹוׂשֵ בַּ בְּ  ָלנּוַח  ָ�ֵלינוּ  ִצּוָ ֹמַ�  ילַ ָ� וְ , ׁש ֶד קֹ ־תׁשַ קֹולוֹ  ִלׁשְ  ילִ בְּ , ּבְ
יט ל ַ�ל ְלַהּבִ הּוא ֶזקנֶ  ּכָ ל תוֹ יָא צִ יְ  ִעם". ׁשֶ ִקיד ׁשֶ ִית ַהּפָ ֵני נֹוְתרוּ , ֵמַהּבַ ִית ּבְ ְמבּוָכה ַהּבַ ה. הַ�זָּ  ּבִ ּמָ  ִמן ּכַ

י, ֹולקבְּ  ְלַהְרֵהר ֵהֵחּלוּ  ִחיםַהּנֹוכְ  אן ֵיׁש  אּוַלי ּכִ גֶ  ּכָ ָנה רֶד ּבְ דֹול ְוֶהְפֵסד ַסּכָ ר ְואּוַלי, ּגָ  ִסיךְ נָּ לַ  ְלַהֲ�ִניק ֶאְפׁשָ
ִטיִחים ֶאת ְ יםַהְמ  ַהׁשּ ׁשִ ּקָ תֹוַרת ב- ָנה ּבְ יְנַתִים ַמּתָ ל ִמינוֹ ילִ  ַאךְ , ּבֵ ָחה ֲאִבי ׁשֶ ּפָ ׁשְ  ִאּמוֹ  ֶנֶ�ְמָדה, ַהּמִ

ה יׁשָ ָהְיָתה, ַהְיׁשִ ה ׁשֶ ָ יָקה יאְוִה , ַוֲחׁשּוָבה ִצְדָקִנית ִאׁשּ ּתִ ם ֶאת ִהׁשְ ּלָ ֹמַח  ָ�ֵלינוּ : "ָאְמָרהבְּ  ּכ- ךְ ־ַ�ל ִלׂשְ  ּכָ
ַה  בָּ ׁשֶ נּות ֶאת וּ נלָ  ִהְמִציא ה"ּקָ ּמְ ר ַהִהְזּדַ ה ּתֹוָרֵתנוּ  ְלַמַ�ן ְלִהְתַמּסֵ דֹוׁשָ ָידוֹ . ַהּקְ אי ּבְ ַוּדַ  ֶאת אלֵּ ְלַמ  ּבְ

ֶ  הִמּמַ  רֵת וֹ י ָלנוּ  ְוָלֵתת, נוּ ֵר סוֹ ֲח ַמ  ים ִציםרוֹ  ָאנוּ ׁשּ ּנוּ  ּוְמַבְקׁשִ   ". ִמּמֶ

ת ֵצאת ִעם ּבָ ַ ר, ַהׁשּ ֲאׁשֶ ה ִנְראוּ  ּכַ לֹש2ָ ַמִים ּכֹוָכִבים ׁשְ ָ ׁשּ ל יחוֹ לִ ׁשְ  הֹוִפיַ�  ׁשּוב, ּבַ ִסיךְ  ׁשֶ  ַצו ּוְבָידוֹ , ַהּנָ
ִסיךְ  ֶאל ַהְזָמָנה ַא  ַהּנָ ִמים דַח ּבְ רֹוִבים ַהּיָ ֵני. ַהּקְ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ הּוָלה ֵמַהַהְזָמָנה ְמַ�ט לֹא דוּ ְר ְט ה-  ַהּמִ  אּוָלם, ַהּבְ

יַ�  ַפְיְבל ר' יתֹו  קזֵּ ִח וְ  ָהרּוחֹות ֶאת ִהְרּגִ ֵני ּבֵ ִדְבֵריֶאת ּבְ חֹון ֱאמּוָנה ּבְ  ַ�ל ַפְיְבל ר' ׁש ַק נָ , ּובקַהנָּ  דֹוֵ� ּמ בַּ . ּוִבּטָ
ֶלת תוֹ  ּדֶ ּכָ ל ִלׁשְ ִסיךְ  ׁשֶ ל תוֹ יָא לִ ְפ לִ וְ , ַהּנָ ִנים ֵסֶברבְּ  ָידוֹ ־ַ�ל ִהְתַקּבֵ ׁש  ילַ ָ� . "ָיפֹות ּפָ  ַמר, ְסִליָחְתךָ  ֶאת ְלַבּקֵ
ָקר ַפְיְבל ָנה", ַהּיָ ִסיךְ  ֵאָליו ּפָ יךְ , ָבִבּיּותלְ בִּ  ַהּנָ ר ָהָבה: "ְוִהְמׁשִ ר ֶאת ךָ לְ  ַוֲאַסּפֵ ׁשֶ אֹותוֹ . ָהִעְנָין ּפֵ ת ֵליל ּבְ ּבָ , ׁשַ

יִתי ּלִ רֹון ִעם ַאְרמֹוןבָּ  ּבִ ית ילֵ ֵמֲאִצי דבָּ כְ נִ  ּבָ לּוָכה ּבֵ ָלה נוּ ֵת יָח ְוׂשִ , ַהּמְ ְלּגְ הּוִדים אֹודֹות ִהְתּגַ הַה . ַהּיְ  ָטַ�ן ּלָ
י ם  ּכִ דֹוִלים יםנִ ָד ְמ ַח ַאּתֶ ֲ�בּור ַהּכֹל ֶאת ִלְמּכֹר ַהּמּוָכִנים ּגְ ַצע ּבַ ֶסף ּבֶ י ֲאִני אּוָלם, ּכֶ ְדּתִ . יוִלְדָבָר  ִהְתַנּגַ

י, ְבָחןִמ בְּ  אֹוְתךָ  ְלַהֲ�ִמיד ֶהְחַלְטנוּ  ַמְחּתִ ָ�  ִלְראֹות ְמֹאד ְוׂשָ יֹוןנִּ בַּ  ּתָ ְד ַמ ׁשֶ ְגבּוָרה ּסָ ה. ּבִ , ךְ לַ יֵא וָ  ֵמַ�ּתָ
ל ּדֵ ּתַ ית ֶאׁשְ ּבֵ לּוָכה ׁשֶ ּלוֹ  ַהּמְ ין ֶנהִיּמָ  ּכ- בּוִעים יךָ ֶת חוֹ קוֹ לָ  ּבֵ ךְ  ְלַהְרִויַח  ְותּוַכל ַהּקְ  רָקצָ  ְזַמן. ָנֶאה ֶרַוח ִמּכָ

ן רְלַאַח  ל ְלֵביתוֹ  יַ� ִהגִּ , ִמּכֵ עּוָדה ַפְיְבל ר' ׁשֶ ֶרתַהְמַא , ַמְלכּוִתית ּתְ ֶ י ׁשּ ין הִנְמנֶ  הּוא ּכִ  ֲחַצר יֵק ּפָ ַס  ּבֵ
לּוָכה ר ַפְיְבל ר' ָ�ַמד ֵמָאז. ַהּמְ ֶקׁשֶ לּוָכה ֲחַצר ִעם ָהדּוק ּבְ ּקּוִרים דַח ּוְבַא , ַהּמְ ָ�ַרךְ  ַהּבִ ֵני ֶאָחד ׁשֶ  ִמּבְ
לּוָכה ֶאֶרץ ַהּמְ הַה  לוֹ  ֵהִביא, ָרֵאלִיׂשְ  ּבְ ֶרת ּלָ ם ַמְזּכֶ ָ ין זּוג, ִמׁשּ ִפּלִ ַלִים ּתְ   �         . ִמירּוׁשָ

  
  

אֹון  יַהּגָ ַפת  ַרּבִ הֹון ִמּצְ ים ִסּתְ   ל"ַזּצַ ַחּיִ

ר תרע"ח ַהִהּלּוָלא ְליֹום ִאּיָ  ו' ּבְ
  

ּה  ל ָרץֲ� ַהנַּ  ַרּבָ  ֶאֶרץ" רֶפ ַהּסֵ  רבֵּ ַח ּוְמ , תַפ ְצ  רָהִעי ׁשֶ
ים ָרֵאל ֶאֶרץ ֵגיִמְנֲה  ַ�ל" ַחּיִ ַיְלדּותוֹ . ִיׂשְ  םּתֵ יַ ִהְת  ּבְ

י ֵמָאִביו ה ַרּבִ ֶ נֵ  ְמַנׁשּ , תַפ צְ  ד"ְוַרֲאבַ  אצֹובָ ־םֲאַר  יֵמַרּבָ
ל ּדֵ י גוֹ ְר חוֹ ־ָאִביו יְרכֵּ בִּ  ַ�ל ְוִהְתּגַ  ַיֲ�ֹקבִיְצָחק  ַרּבִ

ִעי. ריצֶ לִ סוֹ  ִגיל ּוְכָבר, יוָת נוֹ רוֹ ׁשְ כִ בְּ  רִנכַּ  רּותוֹ ִמּצְ  ּבְ
ַתְלִמיד בׁשַ ְח נֶ  ז"ט ְפָלג ּוָבִקי םָחכָ ־ּכְ ַנת. מ- ׁשְ  ּבִ

ָנה ב"לֵ  ןבֶּ  יֹותוֹ ְה בִּ , ב"תרס ְלַבד ׁשָ ה, ּבִ ּה לְ  ִהְתַמּנָ  ַרּבָ
ל ל־ַ�לץ ָר ֲ� נַ  היָ ָה וְ , תַפ צְ  ׁשֶ ֵני ּכָ  ֵלידוֹ גְּ . ָהִעיר ּבְ
ֵר  ּמוֹ ִע  ָהיוּ  רוֹ ּדוֹ  ִקׁשְ ִביםִמכְ  יּבְ ִעְניְ  ּתָ , ָכהָל ֲה  ינֵ ּבְ

ָכל ְיִדיָ�תוֹ  רַֹחב ֶאת ְוִהְפִליאוּ  . ַהּתֹוָרה ינֵּ ַמ כְ ִמ  ּבְ
ִסְפרוֹ  ים ֶאֶרץ" ַהּנֹוָדע ּבְ  אֹורלָ  הֹוִציא אֹותוֹ ", ַחּיִ

ְלַבד ה"ל ןבֶּ  יֹותוֹ ְה בִּ  ט, ּבִ  ְוִדיִנים ִמְנָהִגים ִלּקֵ
ׁשּוִרים ּנוּ  תֶר ְוִנכֶּ , ָרֵאלִיׂשְ  ְלֶאֶרץ ַהּקְ ִקיאּותוֹ  ִמּמֶ  ּבְ

ִסְפֵרי יֵמי ְלקוֹ ֶח  ְמַנת ָהָיה ַרב לבֶ ֵס . ַהּפֹוְסִקים ּבְ  ּבִ
יו  ּה לָ ֳה ֵמָא  ָמׁש  לֹא יוָת אוֹ ָל ּתְ  ַלְמרֹות ַאךְ , ַחּיָ
ל נֹות, ּתֹוָרה־ׁשֶ ְלָחָמה ּוִבׁשְ  יתִמ לָ עוֹ ָה  ַהּמִ

ץ ָהָיה ָהִראׁשֹוָנה תִמ  ְמַקּמֵ  ש2 ִלְרכֹּ  ֵדיכְּ  וֹ מְח לַ  ּפַ
ֲאִריךְ .  דוֹ וּ ּמ לִ  ךְ ְלֹצֶר  אֹורּמָ ַל  ֵנְפְט  ְמַ�ט ל ַהּתַ ּבָ  ַהְמק-

ר ו' הּוא ִלְפִטיָרתוֹ  ִאּיָ ר אּוָלם, ו"תרע ּבְ ּמֵ ּתַ  ִהׁשְ
ַתב  בִמְכּתָ  ּכָ ֲאָדרׁשֶ נִּ  ְוָהֱאֶמת, ח"תרע ּבַ  רַט ְפ ׁשֶ

ַנת ׁשְ ִפי, ח"תרע ּבִ ר ּכְ ַסּפֵ ּמְ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ  ְרִביץהוּ  ׁשְ
מּוֵאל יֵמ יְ "בִּ  י": "ׁשְ ים ַרּבִ  חֹוֶלה ָהָיה ןהוֹ ּתְ ִס  ַחּיִ

ַמֲחַלת  רצֵ ָח לֶ  ְוָיָצא, ִיתבַּ בַּ  ְיִחיִדי ְוָהָיה פּוסיַהּטִ  ּבְ
ִים ּבֹור ְלתֹוךְ  ְוָנַפל ְלַבּדוֹ  ים ּוָבאוּ , ַהּמַ ִית ֲאָנׁשִ  ַלּבַ

מֹות ְוֵהִביאוּ  ּלָ ם אֹותוֹ  ְוהֹוִציאוּ  ס- ָ  עֹוד לוֹ  היָ ָה וְ , ִמׁשּ
ָבר ָיְכלוּ  לֹא ֲאָבל, תּיוּ ִח  ְמַ�ט  רַט ְפ נִ וְ  ְלַהֲחיֹותוֹ  ּכְ
יָלא. עֹוָלִמים יְלַחיֵּ  ַ�ר מּוָבן ּוִמּמֵ ל ַהּצַ , ָהִעיר ִמּכָ

ׁש  נוּ  נוּ ִלבֵּ  סָנַמ  ַמּמָ ִקְרּבֵ י, ּבְ יק ִאיׁש  ָהָיה הּוא ּכִ  ַצּדִ
  ". ְוהֹוָרָאה ִלּמּודבְּ  ְוָגדֹול ַמִיםׁשָ  ִויֵרא

  
אחת המשפחות המפורסמות והמיוחסות בישראל, היא 
משפחת אזולאי, שאחד מראשיה הוא רבי אברהם אזולאי 

היה מחכמי  םמחברון בעל חסד לאברהם, וחוטר
. שעברו לפאס שבמרוקו קאשטיליה ממגורשי ספרד

שמועה היתה מהלכת, כי שם המשפחה אזולא"י הוא 
'שה ז'ונה נוטריקון של הפסוק שבראש פרשתנו: "א

ו'חללה ל'א י'קחו", ולפי זה נכתב השם אזול"י חסר אל"ף, 
כפי שרבי מסעוד אזולי המקובל מצפת, נהג לחתום את 
שמו בלא אל"ף. יש שהתייחסו לכך בחיוב וכתבו, שלאחר 
גירוש ספרד נטמעו הגולים בין גויי הארצות ונשאו נשים 
נוכריות, ולכן התעטרו בשם זה לומר שמשפחתם לא 

מעה בין האומות, ובטעם זה תלו גם את הסיום נט
המפורסם ס"ט שפירשוהו ספרדי טהור, שלא נתערבו בין 

זה כבר הוכיחו שראשי התיבות ־האומות, אולם על
הנכונים הם סין טין, רפש וטיט. ויש אף שטענו, שאבות 
משפחת אזולאי היו כהנים, אלא שברבות הימים נשכח 

פאר משפחת אזולאי,  הדבר מהם. מאידך, החיד"א שהיה
שדבריו ש בשרו רבי אברהם אזולאי ממרק־כותב על שאר

"מקדש מלך" על הזוהר, וזה לשונו: "ושמעתי הובאו ב
מפי מגידי אמת, שהרב שמע שהיו אומרים כי חניכת 

יקחו, תיבות אשה זונה וחללה לא ־אזולאי הוא ראשי
זה, שעוד לא יאמרו כן, והאומר יילכד ־והחרים הרב על

ם. ושמעתי מזקן אחד מופלג ודחיל חטאין ששם בחר
זה". נראה ־נמצא, ושמע מפי הרב החכם שהחרים על

שאחרים פירשו את העניין לגנאי, כאילו אבות המשפחה 
הינם פסולי כהונה, ולכן החרים רבי אברהם אזולאי את 
האומרים כן. מעניין, שבקהילת קורפו השתמר מנהג, 

שנשאו נשים האסורות  שבשם 'אזולי' היו מכנים כהנים
דין מקורפו משנת תס"ה, נאמר על בני זכריה ־להם. בפסק

בן יהודה כהן, שנשא אשה גרושה וחלוצה: "שמכאן 
שם אביהם, דהיינו בני זכריה כהן, ־והלאה, לא ייקראו על

אלא זה שמם אשר יקראו להם שמואל אזולי ואברהם 
  ". אזולי, זה יהיה משפט אלו הנולדים עבר הווה ועתיד

  

ַ!ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות

  הערוך שבביתכם.  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 

  ת ומנוחה לחיי העולמים"."שבת טיש" על השולחן. ויה"ר שנזכה בקרוב ל"יום שכולו שב יספר ו. תינתן עדיפות כמובן, לתמונות בהן יופיעgmail.com 5806777@:, ולשגר אלינו בדוא"ללרוחב של שולחן השבת

 



 

 

  

ל ֶאל־הֹוֵצא ֶאת ֲחֶנה־ַהְמַקּלֵ   ִמחּוץ ַלּמַ

י ָהָיה ְלַאַחת־ַ�ד ַ�ל, ִמּקֹוסֹוב לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ַרּבִ לֹום תבַ ֲה ַא " ּבַ ֶלת ִביֲא , "ׁשָ  בּוקּדָ , יץ'נִ יזְ וִ ־קֹוסֹוב ׁשֹוׁשֶ
י, ָרץֲ� ַהנַּ  וֹ בּ ַר בְּ  יד ִהיְרׁש ־יבִ צְ  ַרּבִ ּגִ ַ�ל אנָ ְר בוֹ ְד נַּ ִמ  ַהּמַ בַּ  ַ�ד, ָאֲהבוֹ  ּכֹה וֹ בּ ַר ". ִלְצִבי ה' ַמחצֶ " ּבַ , ָיָמיו ברֹ ֲ� ׁשֶ

ר ֲאׁשֶ הכְ יִ  ֶטֶרם ֱאלִֹקים ֵנר ּכַ ְלִמידוֹ  רֹאׁש  ַ�ל ָיָדיו ֶאת ִמיךְ ְס ִה , ּבֶ א ִלְהיֹות ּבוֹ  ַחרּובָ , ֹו ֶזהִביבֲח  ּתַ  ְמַמּלֵ
ַהְנָהַגת ְמקֹומוֹ  קּות ְלַאַחר. ֲ�ָדתוֹ  ּבְ ּלְ ַנתֶזה  ַרּבוֹ  ִהְסּתַ ׁשְ י נֹוַתר, ב"תקס ּבִ ִעירוֹ  לְנּדְ ֶמ  ְמַנֵחם ַרּבִ , קֹוסֹוב ּבְ
ה ָהְיָתה תוֹ ָד צוּ ְמ  אּוָלם רּוׂשָ ם ּפְ   . יוּפִ ־ַ�ל ִהְתַנֲהלוּ  ָהִעיר ִעְנְיֵני ְוָכל, אנָ ְר בוֹ ְד נַ  ִעירבָּ  ּגַ

ה ָטן ַמֲ�ׂשֶ ל םיָ ְט ֶ� ּובְ , ִהְצִליַח  ׂשָ בַ , ֹוןדּוָמ  ִריב ְמַחְרֲחֵרי ׁשֶ ינוֹ  טּוָרא ּה ּגָ י, ָהִעיר בַר  ְלֵבין ּבֵ  קִיְצָח  ַרּבִ
נוֹ , ילוִ ְד ַר ֵמ  ל ּבְ יד ׁשֶ ּגִ י ַהּמַ לֹוְטׁשֹוב לכְ יִמ  ְיִחיֵאל ַרּבִ ל ֲחָתנוֹ וַ , ִמּזְ יד ׁשֶ ּגִ י ַהּמַ ְדבֹוְרָנאִמ  ִהיְרׁש ־יבִ צְ  ַרּבִ  ,ּנַ
ִעיר ְרָצהּפָ  הָקׁשָ  תֶק ֲחלֹ ַמ . ִעירבָּ  חֹוְתנוֹ  קֹוםְמ  ֶאת אלֵּ ְלַמ  אבָּ ׁשֶ  ֹוֲחִטים רְלַאַח , ּבָ ַהׁשּ  וּ נֵמֲא  אנָ ְר בוֹ ְד נַ בְּ  ׁשֶ

ל ל ָמרּותוֹ  ֶאת ְלַקּבֵ פּוִפים ןכֵּ ׁשֶ , ילוִ ְד ַר ֵמ  יָהַרבִּ  ׁשֶ ָבר ֶזה ָהיוּ  ּכְ ל ְלָמרּותוֹ  ִמּכְ י ׁשֶ  ְוֵאׁש , ִמּקֹוסֹוב ָהַרּבִ
ֲחלֶֹקת ל הָת לְּ כִּ  ַהּמַ נֹות ְוָגְבָתה טֹוָבה ֶחְלָקה ּכָ ה. ִריםָק יְ  ָקְרּבָ ּמָ ים ׁשֹוֲחִטים ּכַ ִהְתַמ  ֲחָדׁשִ יֵדי ּנוּ ׁשֶ  ֲחִסיֵדי ּבִ

קוּ , קֹוסֹוב ּלְ ִקּצּור ִהְסּתַ ִנים ָיִמים ּבְ ל תוֹ ָד יִפ ְק בִּ , ְוׁשָ י ׁשֶ ֲחׁשוּ  ָהֲאֵחִרים ףְוַא , ילוִ ְד ַר ֵמ  קִיְצָח  ַרּבִ ּבָ , ֵדָרהּקְ בַּ  ׁשֶ
  .יםיִק ּדִ ל צַ ם ׁשֶ ָת לָ ֲח גַ בְּ  ווּ כְ נִּ ר ׁשֶ ַח ַא לְ  םיְנִקיִּ  ָיְצאוּ  לֹא

ַא  ִמים דַח ּבְ ִעיר נֹוַדע ַהּיָ י, ּבָ ָרֵאל אֹוֵהב"ָה  ּכִ ָטא" ִיׂשְ ד ֵמַאּפְ י נוֹ ּתָ ח- ְמ  ֶאת רּקֵ ְלבַ  ִמְתַ�ּתֵ  קִיְצָח  ַרּבִ
י ֲחָתנוֹ  ִביֲא , ילוִ ְד ַר ֵמ  ן ַרּבִ ּתֹוְקקוּ . ּדָ כִּ  קֹוסֹוב יֲחִסיֵד  ִהׁשְ לֹום יןְלַהׁשְ ין ׁשָ ים ּבֵ ּצִ ְקׁשוּ  ְוָלֵכן, ַהּנִ םֵמַר  ּבִ  ּבָ

ֶרךְ  םֵא ־ַ�ל ָלֵצאת ֵדי, בטוֹ וֹ לבְּ זַ  ָהִעיר ֶאל ַהּדֶ ָרֵאל אֹוֵהב"ָה  ֶאת ִלְפּגֹש2 ּכְ ׁש  "ִיׂשְ ּנוּ  ּוְלַבּקֵ ר ִלְפעֹל ִמּמֶ ֵ  ְלַיׁשּ
ִרים. ַהֲהדּוִרים ֶאת כַּ , ְמַסּפְ רׁשֶ י, קֹוסֹוב ייֵד ַלֲחִס  נֹוַדע ֲאׁשֶ ָטא ָהַרב ּכִ ים ֵמַאּפְ יַ�  ִהְקּדִ  עֹוד בטוֹ וֹ לבְּ זַ לְ  ְוִהּגִ

ֶטֶרם יק ּבְ םַר  ִהְסּפִ יַ�  ּבָ ְקׁשוּ , םׁשָ לְ  ְלַהּגִ ֵני, בוֹ כְּ ַ� לְ  ּבִ דֹול ּוִמּפְ ּגָ לֹום ׁשֶ ָ  הֶמ . ָכךְ לְ  ְלַ�ְצָמם רּתֵ ֶה  הֹורוּ , ַהׁשּ
ה? ָ�ׂשוּ  ּמָ ׂשוּ  יםֲחִסיִד  ּכַ בּול ׁשֹוְטֵרילְ  ִהְתַחּפְ ים, ּגְ ּנִ ִדיַקת ַ�ל ַהְממ- ָרִכים עֹוְבֵרי ּבְ בוּ  לוּ ְוַהלָּ , ּדְ  ִעּכְ

ֲאַמְתָלאֹות ְוא ּבַ ָטא ָהַרב ֶאת ׁשָ ֵני ְוֶאת ֵמַאּפְ יְנַתִים. םיֶה כֵ ְמ ְס ִמ  ֶאת בַר  ְזַמן ְדקוּ ּובָ , תוֹ יָ וְ לִ  ּבְ יַ�  ּבֵ י ִהּגִ  ָהַרּבִ
ֲחִסיִד  ְלֶפַתע ּלוּ ִהְתגַּ  ים'ִר ְט וֹ 'ׁשּ ַה וְ , ִמּקֹוסֹוב ָטא ָהַרב. יםּכַ ד ֵהִבין ֵמַאּפְ ְרִמית ֶאת ִמּיָ  אֹוֵהב" יֹותוֹ ְה ּובִ , ַהּתַ
ָרֵאל י" ִיׂשְ ְחּבּוָלה ֶנֱהָנה, ֲאִמּתִ לוְ  ֵמַהּתַ ָבִרים ֶאת ִקּבֵ רּוַח  ַהּדְ   . טֹוָבה ּבְ

ַ�ר הְלַמְרבֵּ  ָידוֹ  ָ�ָלה לֹא, ַהּצַ ִקיטְלַה א ָט ּפְ ַא ב ֵמ ַר ל ָה ׁשֶ  ּבְ ֲחלֶֹקת ֶאת ׁשְ ַמֲהלַ . הזָּ ַ� ָה  ַהּמַ  תוֹ הוּ ׁשְ  ךְ ּבְ
מוּ , אנָ ְר בוֹ ְד נַ בְּ  ְ י קֹוסֹוב יֲחִסיֵד  ִהְתַרׁשּ ְעּתוֹ  ּכִ ׁש  ְלֶפַתע. ָנְפָלה ְורּוָחם, נוֹ ּתָ ח- ְמ  ְלטֹוַבת הנֹוָט  ּדַ  דַח ַא  ִנּגַ
י ִגידנָּ ַה , םיֲחִסיִד ַה  ָטא ַרבלָ  ַמרְוָא  ֹעז ִהְרִהיב, וֹ בּ ַר  ֶאת ַאֲהָבתוֹ  ּוֵמרֹב, ּפֹוַלק ַיֲ�ֹקב ַרּבִ י: "ֵמַאּפְ  ִאם, ַרּבִ

ֲ�ׂשוּ  ִפי ַהּכֹל ּתַ ם ֶזהבָּ , ילוִ ְד ַר  יֲחִסיֵד  צֹוןְר  ּכְ ִעיםּפ לַ  דיָ  נֹוְתִנים ַאּתֶ ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ ". ֹוׁשְ יט, ַהֲחִריִפים ַהּדְ  ִהּבִ
ָטא ָהַרב ּבוֹ  ה יֹוֵדַ� , ַאְבֵרךְ : "ְוָאַמר ֵמַאּפְ ה ִמי לֶא  ַאּתָ ֶמ ִה ? רבֵּ ַד ְמ  ַאּתָ ָ ן ְלךָ ־רׁשּ ל לגַ לְ  אֹוְתךָ  ֶאֱהֹפךְ  ּפֶ  ׁשֶ

יָון, ַיֲ�ֹקב יַרבִּ  לַה ִנבְ "! מֹותֲ�צָ  ַח  ּוִמּכֵ ּקֵ ּפִ יב, ָהָיה ׁשֶ י: "ֲאָתר־ַ�ל ֵהׁשִ ה חּסָ ַהּנ-  ֶאת, ַרּבִ ה ַהּזֶ  ָיד נֹוֵתן 'ַאּתָ
ִעים' יִרים ָאנוּ , ַלּפֹוׁשְ בָּ ַה  ִלְפֵני ַמְזּכִ ָכל ה"ּקָ ָנה ּבְ ְתִפלַּ  ׁשָ בָּ ְוַה , ְנִעיָלה תּבִ ל ה"ּקָ ָבִרים ֶאת ְמַקּבֵ  ַהּדְ

זוּ ּתִ  ּוַמּדּוַ� . ְלָחנּותַס בְּ  ס"? יַר בָ ּדְ  ַ�ל ְרּגְ ּיֵ ָרֵאל אֹוֵהב"ָה  ִהְתּפַ ל" ִיׂשְ ָבִרים ֶאת ְוִקּבֵ ׁש  ֶהָחִסיד אּוָלם, ַהּדְ  ָחׁשַ
יקצַּ ַה  תיַד ִפ ּקְ ִמ  ָטא ּדִ ׁש  וֹ בּ ַר לְ  ְוָאץ, ֵמַאּפְ נּ  ְלַבּקֵ ּלֹא ַהְבָטָחה וּ ִמּמֶ ַגַחְלּתוֹ  הוֶ כָּ יִ  ׁשֶ יעוֹ . ּבְ י ִהְרּגִ  ִמּקֹוסֹוב ָהַרּבִ

י ְוִהְבִטיחוֹ  ָנה ִלְתקּוַפת ּכִ ָ ֵלד ַהׁשּ ן לוֹ  ִיּוָ ר, "ּבֵ ָרֵאל ֵ�יֵני ֶאת ָיִאיר ֲאׁשֶ תֹוָרתוֹ  ִיׂשְ נוֹ  ָאז לוֹ  נֹוַלד, ְוָאְמָנם". ּבְ  ּבְ
י ַ�ל, אלָ קוֹ ְס  ד"ֲאבַ  רֶמ ֶר ּדְ  המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ   ".  ַיֲ�ֹקב ׁש ֵר ׁשְ יַ "וְ " המֹ לֹ ׁשְ  תיבֵּ " ּבַ

ְכׁשַ  ֶאָחד ָהָיה אּוָלם ּנִ ה לׁשֶ ַמֲ�ׂשֶ ם ְוסֹופוֹ , ָחמּור ּבְ ּלֵ ִ ׁשּ ךְ ־ַ�ל ׁשֶ ַגַחְלּתוֹ  הְוִנְכוָ  ְמֹאד ָיָקר ְמִחיר ּכָ ל ּבְ  ׁשֶ
יקצַּ ַה  י ִנְכַנס, ֶאָחד רֶק בֹּ . ילוִ ְד ַר ֵמ  ּדִ ף ּוְלַאַחר, ָרׁשוֹ ִמְד  תיְלבֵ  ילוִ ְד ַר ֵמ  קִיְצָח  ַרּבִ ִהְתַ�ּטֵ יתוֹ  ׁשֶ ַטּלִ יַ� , ּבְ  ִהּגִ

אי ְוָתַלׁש  קֹוסֹוב יֵמֲחִסיֵד  ֶאָחד ֲחׁשַ ֵני ּבַ יתוֹ  ִציִצית חּוֵטי ׁשְ ּלִ הַה  הֹוִציא ָמה־ְזַמן רְלַאַח . ִמּטַ ָהל זַ� לַ  ּלָ ּקָ , ּבַ
י י ּכִ ף ָהַרּבִ ִציִצית ִמְתַ�ּטֵ סּוָלה ּבְ ְד  ּוֵבית ּפְ ּנֹוַדע. ְרָקָחהּמֶ כַּ  הֲ�ׂשָ נַ  ָרׁש ַהּמִ ׁשֶ ָבר ּכְ יק ַהּדָ ּדִ  ְמֹאד ִהְצַטֵ�ר, ַלּצַ

א ּטֵ י ְוִהְתּבַ ַ�ל־ןבֶּ  ּכִ ִלּיַ ה ַהּבְ ָ�ׂשָ ה ֶאת ׁשֶ ד ֹופוֹ ס ָלהבָ ַהנְּ  ַמֲ�ׂשֶ ּמֵ ּתַ תוֹ  ֶאת ּוְלָהִמיר ְלִהׁשְ . ַלןִלצְּ  ַרְחָמָנא, ּדָ
ַמע ָ ׁשּ ׁשֶ ָבר ֶאת ָהִאיׁש  ּכְ ָמתוֹ  ִעְמֵקי ַ�ד ְבַהלנִ , ַהּדָ ֵדי, ְלקֹוסֹוב ִלְנֹסַ�  ּוִמֵהר ִנׁשְ ׁש  ּכְ  ֵ�ָצה ַרּבוֹ ֵמ  ְלַבּקֵ
ה ּיָ ַמע ַאךְ . ְותּוׁשִ י ׁשָ הוּ  ַ�ל ִמּקֹוסֹוב ָהַרּבִ ד, ַמֲ�ׂשֵ ְמָרהבְּ  ּבוֹ  ָנַזף ּוִמּיָ י לוֹ  ְוהֹוִדיַ�  ח- רּוָפה ֵאין ּכִ תוֹ  ּתְ . ְלַמּכָ

ַרץ י וֹ בּ ַר  לוֹ  ִהְבִטיַח , ּבֹותְמר-  ַהְפָצרֹות ּוְלַאַחר, ַמר ִכיבְ בִּ  ָהִאיׁש  ּפָ ל ּכִ הְיא-  לֹא, ַחי הּוא עֹוד ּכָ , הָמ וּ אְמ  לוֹ  ּנֶ
ָמקֹום גּורלָ  ַלֲ�בֹר לוֹ  ָיַ�ץ ַאךְ  ַמע ָהִאיׁש . רַאֵח  ּבְ ּוב ֹוֵררְלִהְתגּ  ְוָ�ָבר, ָריוִלְדבָ  ׁשָ ִיׁשּ ם ָקָטן ּבְ ׁשֵ , ףָק וֹ מ ּבְ

ָסמּוךְ  ּה , טיגֶ ִס  ִעירלָ  ּבְ נּותבָּ  ָאז ֵהןכִּ  ּבָ י ַרּבָ ֶטְרן ְמַנֵחם ַרּבִ ַ�ל ׁשְ   . קֹוסֹוב יֲחִסיֵד  ֵמֲחׁשּוֵבי ,"ֱאמּוָנה ךֶר ּדֶ " ּבַ

ִטיָרתוֹ  ִעם ל ּפְ י ׁשֶ ַנת ִמּקֹוסֹוב לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ַרּבִ ׁשְ ה, ו"תקפ ּבִ ל ִקְלָלתוֹ  ֵהֵחּלָ י ׁשֶ  ְלָהִניב ילוִ ְד ַר ֵמ  ָהַרּבִ
ל ִעְוִעים ַח ְורוּ , ִריּפֶ  הֵח ֵה  דָמ ׁשְ  ׁשֶ ְרְסמוּ  ּוְבִלּבוֹ , הּוִדיַהיְּ  ֶאת ִלְתֹקף ּלָ ִפיָרה ִהְרהּוֵרי ּכִ  ִחּלּול ׁש ֵמֲחׁשַ . ּכְ

 ֵ ּלֹא םַהׁשּ הּוִדי יֹאְמרוּ  ׁשֶ ּיְ תוֹ  ֶאת ֵהִמיר תּוִמְצוֹ  ּתֹוָרה ׁשֹוֵמר ׁשֶ לַֹח  ָהִאיׁש  ִדיףֱ� ֶה , ּדָ ַנְפׁשוֹ  ָיד ִלׁשְ  ְוהּוא, ּבְ
יר הּוא ּבוֹ  בִמְכּתָ  ַאֲחָריו ִתירהוֹ  הוּ  ֶאת ַמְסּבִ ּנֹוַדע. ַהּנֹוָרא ַמֲ�ׂשֵ ׁשֶ ּה לְ  ָהָאסֹון ּכְ ל ַרּבָ יב, טִסיגֶ  ׁשֶ ד הֹוׁשִ  ִמּיָ

ית ין־ּבֵ ל ּדִ ה ׁשֶ לֹש2ָ ִנים ׁשְ ְס  ְוֵהם, ַרּבָ י וּ קּפָ יָון ּכִ ַהיְּ  ִמּכֵ ז הּוִדיׁשֶ ה ַהּלָ הוּ  ֶאת ָ�ׂשָ ֵדי ַמֲ�ׂשֵ ּלֹ  ּכְ  םׁשֵ  ללֵּ ְלַח  אׁשֶ
לּוי ַהּקֹוָלר ֵאין, ִיםַמ ׁשָ  ארוֹ צַ בְּ  ּתָ יַ�  ּוָ ַ�ד לוֹ  ּוַמּגִ הוּ  ּבְ א עֹוָלםלָ  קלֶ ֵח  ַמֲ�ׂשֵ ל כָּ ׁשֶ "ל זַ ֲח  רוּ ְמ ָא ף ׁשֶ ַא ־ל, ַ� ַהּבָ
מוּ  קָס ַהּפְ  ֶאת. אבָּ ם ַה לָ עוֹ ק לָ לֶ ֵח  ין לוֹ ת ֵא ַ� ַד לָ  מוֹ צְ ד ַ� בֵּ ַא ְמ ַה  יחוּ  ָתבכְ בִּ ים נִ יָּ ּדַ ַה  ָרׁשְ ִקְברוֹ  ְוִהּנִ ל ׁשֶ  ּבְ
ל הֹוםּתֵ וַ , יׁש ִא ָה  ׁשֶ  ֶרץָהָא  ּכָ ֵ�יֵניֶהם ָראוּ ּכְ ְבֵרי ֶאת ּבְ ן ָזִהיר ֵויֶוֱה " ל"ֲחזַ  ּדִ ַגַחְלּתָ ּלֹ  ּבְ ֶוה אׁשֶ יָכָתן, ִתּכָ ׁשִ ּנְ  ׁשֶ

יַכת ָתן, ַ�ְקָרב ֲ�ִקיַצת ַוֲ�ִקיָצָתן, ׁשּוָ�ל ְנׁשִ ת ּוְלִחיׁשָ ָרף ְלִחיׁשַ ְבֵריֶהם ְוָכל, ׂשָ ַגֲחֵלי ּדִ   �           ".ֵאׁש  ּכְ

  
 
 

  

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

ם רּפֹ ְס ִל  ה' וַצ יְּ ׁשֶ  ְלַצד, ָלֶכם אֹוְמרוֹ  -  'ְוגוֹ  ָלֶכם ּוְסַפְרּתֶ
ַבע תֹות ׁשֶ ּבָ י ל"זַ  ְוָאְמרוּ , ׁשַ ָהיוּ  ַצדְל  ּכִ ְמַאת ׁשֶ ט# ִמְצַרִים ּבְ
ה גוֵּ ּדַ ְלִהזְ  ה' ְוָרָצה ּמָ ן, זוֹ  ְלא# ּה  ּדָ ּפַ  ּבָ ִמׁשְ ה טּכְ יָנּה  ִנּדָ ּדִ ׁשֶ

ְבָ'ה רּפֹ ְס ִל  ה, םייִּ ְנִק  ׁשִ יִּ  ְוִצּוָ רוּ ְס ׁשֶ ְבָ'ה ּפְ בּועֹות ׁשִ ְוָאז ׁשָ
ִרים ִיְהיוּ  ְכׁשָ ה םָת יָס נִ ְכ ַה ְל  מ# ּלָ ה ּכַ ּפָ י ַגםֲה ַו , ַלח# םׁשָ  ּכִ

ְבָ'ה ְבָ'ה ְוָכאן ָיִמים ׁשִ בּועֹות ׁשִ ְמָאה ַהְפָלַגת דְלַצ , ׁשָ ַהּט#
ְכָללוּ  ָתּה ֱהיוֹ  ְוַגם ָרֵאל תּבִ ֵ'ר ִיׂשְ ִעים ִמיםַהּתְ  ׁשִ י ּדֵ ן ּכִ ּכֵ

ָטם ּפָ תּוב רַמֲאַמ  ְוהּוא. ִמׁשְ אן ַהּכָ ם ּכָ רּוׁש , ָלֶכם ּוְסַפְרּתֶ ,ּפֵ
ת ּזּוַלת ,םֶכ ְת ַר ֳה ָט ְל  םֶכ ְת בַּ ִס ְל  ִהיא זוֹ  ְסִפיָרה ִסּבַ ֶזה ׁשֶ
ֶכף ָנכֹון ַ'ל קיַּ ד# יְ  ֶזה ּוְלֶדֶרךְ . ַהּתֹוָרה ָלֶהם נֹוֵתן ה' ָהָיה ּתֵ

ֳחָרת ַ'םַט  ת ִמּמָ ּבָ ַ ת ִמּיֹום ְולֹא ַהׁשּ ּבָ ַ י, ְצמוֹ ַ'  ַהׁשּ ן ּכִ ּכֵ
ּפַ  ִפיָרה טִמׁשְ ְהיוּ  ַהּסְ ּיִ ל ׁשֶ ִמים ּכָ ּיֹום ַצדְל וּ , ִמיםֵל ׁשְ  ַהּיָ ׁשֶ

ִניָסן ו"ט הּוא ּבְ ת יֹום ׁשֶ ּבָ ַ ַהּיֹום ִמְקָצת אןּכָ  ָהָאמּור ַהׁשּ
ֶאֶרץ ֲ'ַדִין ָהיוּ  ֳחָרת רּפֹ ְס ִל  ה' ְיַצו ֶזהָל  ,ִמְצַרִים ּבְ ַגםֲה וַ , ִמּמָ
י ֶפַסח ָהָיה ֶזה ּכִ טּמִ ּכַ , ִמְצַרִים ּבְ ּפָ ה ׁשְ הָ' יֵ  ַהּזֶ אֹותוֹ  ׂשֶ ּבְ
ָנה יִמּדֵ  ַ'ְצמוֹ  קֶר ּפֶ  ָנהבְּ  ׁשָ י, ׁשָ מוֹ  ּכִ ה ֵכן־ּכְ סֹוד ַיֲ'ׂשֶ ה' ּבְ

יָּ  ט ּוְכִפי. ֵחן יְליֹוְדֵ'  דּוַ' ּכַ ׁשָ יֹום ָהעֹוֵבר רֹוןְלִזְכ  ַהּפְ ּבְ
ת ּבָ ַ רֹון ַהׁשּ י ְלִזּכָ ת ּכִ ׁשֶ ןְוַ' . ָיִבין ילּכִ ׂשְ ּמַ ַה ְו  'ְוגוֹ  ָיִמים ׁשֵ ּיֵ

ֶ  הַמ  יּפֵ ׁשּ ּתִ ת ַרׁשְ ָפָרׁשַ ֵר  ּבְ יתּבְ סּוק אׁשִ ּפָ ֱאלִֹהים לַכ יְ וַ  ּבַ
ּיֹום ִביִעי ּבַ ְ ָאְמרוֹ  זַמ ָר  זֶמ ֶר  ּוְבֶדֶרךְ  .ַהׁשּ ם ּבְ ֶרְך  ַ'ל ,ּוְסַפְרּתֶ ּדֶ

י ל"זַ  אֹוְמָרם ֵני םַ'  מֹותׁשְ נִ  ּכִ ָרֵאל ּבְ ְבִחיַנת ֵהם ִיׂשְ ּבִ
ֲחלּוֵא  ּוְבֶאְמָצעּות, ַהּלּוחֹות ֶפׁש  יּתַ ְמַאת ַהּנֶ עּוב ְוט# ַהּתִ

יךְ  ִיְתַלְכְלכוּ  י ל"זַּ ַר ְמרּו ָא וְ , אֹוָרם ְוַיְחׁשִ ל ַהּלּוחֹות ּכִ ׁשֶ
ם ָאַמר ֶזהָל . ָהיוּ  ןינוֹ ִר ּפְ נַ ְס  רּוׁש , ָלֶכם ּוְסַפְרּתֶ ֶאְמָצעּות ,ּפֵ ּבְ

ם ֶזה ןיָ ִמנְ   :ֶכםַ'ְצְמ  ֶאת ןינוֹ ִר ּפְ נַ ְס ּכִ  ְמִאיִרים ַאּתֶ

�  

ִרים ּפ0 רּוׁש  -  'ְוגוֹ  ׁש ֶד קֹ  ִמְקָרא יֹום ַהּכִ לֹא ,ּפֵ ֶאְמָצעּות ּבְ
ים יִעּנוּ  ּוְבלֹא ׁש ֶד קֹ  אֹותוֹ  םָת יָא ִר ְק  ְתַ'ּנִ ּמִ יֹום הּוא ּבוֹ  ׁשֶ

ּפּור ד ּכִ ה, ְצמוֹ ַ'  ִמּצַ ׁש ֶד קֹ  ְקִריַאת תוַ ְצ ְלִמ  רָכ ׂשָ  ֵיׁש  ּוֵמַ'ּתָ
ַבד ּבוֹ  ְוִעּנּוי ָרה ַוחֶר  ִמּלְ ּפָ  :ַהּכַ

  
  

טוב כמובא במגילת תענית, על ־ז' באייר, הוא יום
חנוכת חומות ירושלים, שנבנו בידי היתה שבו 

  .בית המקדש השניימי יה, בתחילת חכל־נחמיה בן
�  

ביום זה החלו הפרעות ביהודי גרמניה בשנת ה'נ"ח, 
שם הצורר שעמד ־המכונות "פרעות רינדפלייש", על

בראש מסע ההרג שנמשך כמחצית השנה. עשרות 
  קהילות נהרסו.  146־אלפי יהודים נהרגו ו

�  

ביום זה, בשנת תי"ז, קיבלו יהודי העיר 'ניו 
יורק שבאמריקה, חופש ־יא העיר ניואמשטרדם', ה

דת והותר להם לבנות במקום בית הכנסת. היהודים 
הראשונים שהגיעו אל העיר הגיעו מברזיל לאחר 
שגורשו ממנה, ובעקבות ההקלות למהגרים 
היהודים, החלו להתיישב בה יהודים רבים. העיר 'ניו 
אמשטרדם' היתה בתחילה תחת המושבה 

לאחר מכן נכבשה בידי  ההולנדית בצפון אמריקה,
  ולבסוף הפכה לעיר הגדולה בארה"ב.  ,האנגלים

�  

בח' באייר שנת ד'תתנ"ו, נערך טבח נפשע ביהודי 
העיר שפיירא שבאשכנז, שעל גדות נהר הריין, אחת 
משלוש הקהילות המפוארות שכונו 'קהילות שו"ם'. 
היה זה במהלך מסע הצלב הראשון, כאשר הצלבנים 

ים במטרה לכבוש אותה מידי צעדו לעבר ירושל
אלף איש, כאשר  150־המוסלמים. במסע השתתפו כ

רבים נהו אחר תימהוני בשם 'פטר הנזיר', ולארץ 
אלף. בדרך טבחו ללא רחם  40־ישראל הגיעו רק כ

  ביהודי אשכנז, אך יהודי צרפת ניצלו מידם הרעה.  
�  

י' באייר הוא יום תענית צדיקים על פטירת עלי 
ו בן צ"ח ושני בניו חפני ופנחס, הכהן בהיות

במלחמה עם הפלשתים, ובה נשבה ארון ה'. היה זה 
בשנת ב'תתע"א, לאחר שעלי שפט את העם ארבעים 

נֹב. עלי היה לשנה, ואז חרב המשכן בשיה ובאו 
  נכד איתמר בן אהרן הכהן ורבו של שמואל הנביא. 

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

   

 

נּות רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ָרןָמ ן ֵה כִּ ׁשֶ כְּ  ַרּבָ ּה  ֶהֱחִזיק, יץנִ ְס ֶר ּדְ  תְקִהלַּ  ּבְ יָבה ּבָ יָון אּוָלם, ְלִמיִדיםַת לְ  ְיׁשִ  ִמּכֵ
ה ִהּלָ ַהּקְ ָבה לֹא ׁשֶ ַט  ִהְתַחּיְ ׁשְ נּות רּבִ יָבה לוֹ  ְלַהֲחִזיק ָהַרּבָ ה, ְיׁשִ ָ ְלִמיִדים ֶאת לְלַכְלכֵּ  ִהְתַקׁשּ לוּ  ַהּתַ  ְוַהּלְ

ַא . ֶלֶחםלְ  ָרֲ�בוּ  ִמים דַח ּבְ יָ�ה ַהּיָ ר ַהְזָמָנה יוֵאלָ  ִהּגִ נּות ְלִהְתַ�ּטֵ ַרּבָ ת ּבְ ֵצרּוף ֹוְרףְרְסדּ ַמּטֶ  ְקִהּלַ  ּבְ
ְמָחה זוֹ  ְלַהְזָמָנה הַנֲ�נָ  ְוהּוא, תוֹ יבָ ׁשִ יְ  ְלַאְחָזַקת ַהְבָטָחה ׂשִ ים ָיִמים ָ�ְברוּ  לֹא. ּבְ ּכִ יָ�ה, ֲאר-  ֵאָליו ְוִהּגִ

ָ�ה ה ַהּצָ ת ֲחָדׁשָ ִהּלַ ָהְיָת , ְסִטיץרוֹ ּפְ  ִמּקְ ה הׁשֶ דֹוָלה ְקִהּלָ ת רֵת וֹ י ּגְ ִהּלַ  ם"ַת ַהֲח  ַאךְ , ֹוְרףְרְסדּ ַמּטֶ  ִמּקְ
ָחה רֵפ סוֹ  ָ�ה ֶאת ּדָ י, ירוֹ בִּ ְס ַה בְּ  ַהַהּצָ ָבר הּוא ּכִ ל ּכְ ָ�ה ֶאת ִקּבֵ ל ַהַהּצָ ת ׁשֶ  ְולֹא, "ֹוְרףְרְסדּ ַמּטֶ  ְקִהּלַ
ֶהם לּתֵ ַה ֲא  לֹום־ַחס ּבָ רוּ  ַאֲחֵרי רזֵּ ַח ֲא  ְולֹא, ְוׁשָ י ָאֲחזוּ  ִאם ,הּוגנָּ כַּ  ַוֲאַמְתָלאֹות ִציםּתֵ  יֹאְמרוּ  ֲהלֹא, ּבִ
ל םזָ ְפ ָח בְּ  ר הש2ֶ מֹ  ָהִאיׁש  ְוֶזה, ּכֵֹזב ָאָדםָה ־ּכָ אי, מוֹ כְ ׁשִ ־ַ�ל הָר ׂשְ ַהּמִ  נוּ ְמ ׂשַ  ֲאׁשֶ ּדַ יֹון יּוְכַד , הּוא ּבַ ּזָ  ּבִ
ׁש  קֹוםָמ ּובְ . ֶצףָק וָ  ּיֵ ֵ  ִחּלּול ׁשֶ   ". ַרבלָ  בֹודכָּ  ְלִקיןחוֹ  ֵאין, םַהׁשּ

�  
י לֶא  ִריְסק ּדֹב ֵסףיוֹ  ַרּבִ יַ�  ,ִמּבְ ַ�ם ִהּגִ ׁש  ֶאָחד ָאָדם ּפַ ָמה ְלַבּקֵ יט. ִסְפרוֹ ־ַ�ל ַהְסּכָ ִהּבִ ׁשֶ  הָא ָר , ָהַרב ּבוֹ  ּכְ

ְלּבּוׁשוֹ  ּמַ ט ָהֶ�ְליֹון ׁשֶ ּפָ ב ְמר- ּבָ ַדְרכֵ  ְוהֹוִכיחוֹ , ּוְמר- י ֹנַ�ם יּבְ ּום ֶזהבָּ  ֵיׁש  ּכִ ֵ  ּולִחלּ  ִמׁשּ  בֹודכְ בִּ  ְוִזְלזּול םַהׁשּ
ק. ְולֹוְמֶדיָה  ַהּתֹוָרה הַה  ִהְצַטּדֵ י, ּלָ ֲ�ָיָרה הּוא בַר  ּכִ ה ּבַ ה וֹ ּת ְר ּכ- ׂשְ ַמ וּ  ְקַטּנָ ּלָ ֶגתַמ  ָידוֹ  ְוֵאין, ּדַ ֶ ת ׂשּ  ִלְרִכיׁשַ

ת ּוׁש בּ לְ ַמ  הּוא ֶזה דגֶ בֶּ  ְוַאף, ָחָדׁש  ּוׁש בּ לְ ַמ  ּבָ ַ ּלוֹ  ַהׁשּ י ָ�ָליו ָחַמל. ׁשֶ  ֶאת ֵמָהָארֹון הֹוִציא, ּדֹב ֵסףיוֹ  ַרּבִ
א ָלאֹוֵרַח  ְוֶהֱ�ִניקוֹ  וֹ ְגדּ בִּ  ּבָ ְעּתוֹ  ֶאת ִפיסְלָה  ּוְכֵדי, ֵאָליו ׁשֶ תֹור לוֹ  נוֹ ָת נְ  ּדַ ֵמי ּבְ   .ְלִסְפרוֹ  ִדיָמה'ְק  'ּדְ

�  
ל תלוֹ צָ ֱא נֶּ ַה  ֹוָתיוִמדּ  י ׁשֶ ּדִ ִמ  ַיֲ�ֹקב ַאְבָרָהם ַרּבִ ַ�ל אָר יגוּ ּסַ . ִיםַמ ׁשָ  בֹודכְ בִּ  תלוֹ הוּ ְמ  יוּ ָה ", ַיֲ�ֹקב ירַאבִּ " ּבַ

ר י ִסּפֵ ַכי ַרּבִ ִוי  ַאְרֵיה ָמְרּדְ ַ�ם, הילָ נִּ בַּ ִמ  הּוְרִביץַהּלֵ ּפַ י ֶאת ָרָאה ׁשֶ ךְ  ָהַרּבִ אי וֹ דּ צִ לְּ ׁשֶ כְּ  ֶרךְ ּדֶ בַּ  ְמַהּלֵ ּבַ , ַהּגַ
א יְוָהַרבִּ  ַ�ְצמוֹ  יקוֹ ּתִ  ֶאת נֹוׂשֵ ָנה. ּבְ ךְ ־ַ�ל ַמּה ְוָת  יולָ ֵא  ּפָ ָאה, ּכָ ּתָ ׁשּוָבה מּול לֶא  ְוִהׁשְ ְפָלָאה ַהּתְ : ַהּנִ

אי" ּבַ י רגָּ ב- ְמ  ִנְרֶאה ַהּגַ ּנִ גֶ  ֶזה ְוִיְהֶיה, ִמּמֶ ֵ  ִחּלּול רֶד ּבְ את לוֹ  יַח נִ ָא  ִאם םַהׁשּ יק ֶאת ָלׂשֵ ַפְרֶהְסָיה ַהּתִ   ". ּבְ
�  

נֵ  דָח ֶא  ַלִים יִמּבְ א, ְירּוׁשָ ַ�ם ּבָ ילְ  ּפַ ים ףיֹוֵס  ַרּבִ ּה , זֹוֶנְנֶפְלד ַחּיִ ל ָרץֲ� ַהנַּ  ַרּבָ ר, ַהּקֶֹדׁש  ִעיר ׁשֶ י לוֹ  ְוִסּפֵ  ּכִ
לֹוִני ָלָוה דֹול ְסכּום ִמּפְ א, ּגָ ֵאין ֶאּלָ ָידוֹ  ׁשֶ הְוַה , לוֹ  ְלַהֲחִזיר ּבְ ט ְלֵבית אֹותוֹ  ּתֹוֵבַ�  ּלָ ּפָ ׁשְ ִריִטי ַהּמִ . ַהּבְ

י ִהְזִמין ים ַרּבִ ְלֶוה ֶאת ַחּיִ ָאְזָניו ָתַמּה וְ  ַהּמַ יַצד, ּבְ ֵכן ּכֵ הּוִדי ִיּתָ ּיְ אֹותְלַ�  ּפֹוֶנה תּוִמְצוֹ  ּתֹוָרה ׁשֹוֵמר ׁשֶ , ְרּכָ
ר ֲאׁשֶ ין ֵיׁש  ּכַ ן ְוֵיׁש  ּדִ ּיָ ָרֵאל ּדַ ִיׂשְ הַה  ֵהֵחל. ּבְ ְסכּום ןעֹ ְט לִ  ּלָ ּבִ דֹול ׁשֶ ר ּגָ ּבָ ל ְסכּום, ְמד-  ֵמאֹות ֲחֵמׁש  ׁשֶ
נֶּ  גינְ לִ ְר ֶט ׂשְ  ִלירֹות אֹוָתם בׁשַ ְח ׁשֶ יר ִלְסכּום ָיִמים ּבְ ֶזה ְסכּום ְוַ�ל, ַאּדִ ן לוֹ ָיכ הּוא ֵאין ּכָ ּכֵ ִדיֵני ְלִהְסּתַ  ּבְ

ָרֵאל ֵני, ִיׂשְ ֵאין ִמּפְ ָיָדם ׁשֶ ַמע. יןּדִ בַּ  ַהּלֹוֶוה ֶאת בּוְלַחיֵּ  לַ� ַלּפֹ  ְלהֹוִציא ַהּכַֹח  ּבְ י ׁשָ ים ַרּבִ ָבָריו ֶאת ַחּיִ , ּדְ
ׁש  הֹוִציא ּמָ ְבֵרי ֶאת ְלֶוהּמַ לַ  ְוֶהְרָאה ֵמֲארֹונוֹ  ח- ִ ַר  ּדִ ּפֹוֶנה ִמי ַ�ל י"ׁשּ אֹותְלַ�  ׁשֶ הּוא ְרּכָ ל ׁשֶ ָכךְ  ְמַחּלֵ  ֶאת ּבְ

 ֵ ר םַהׁשּ ֵ  ִחּלּול ֹוןֲ� בַּ  ְוֶהֱאִריךְ , ָחםבְּ ׁשַ ּוְמ  ָהֱאִליִלים םׁשֵ  ֶאת ּוְמַיּקֵ ֵאינוֹ  םַהׁשּ ר ׁשֶ ּפֵ  ׁשּוָבהְת בִּ  לֹא ִמְתּכַ
ּפּוִרים יֹוםבְּ  ְולֹא ִמיָתה ְולֹא ּסּוִריםיִ בְּ  לֹא, ַהּכִ הַה  ִנְבַהל. ּבְ ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ  ּלָ ל, ַהּנֹוְקִבים ַהּדְ  ֶאת ּוִבּטֵ

אֹותַ� בָּ  תוֹ יָ� בִ ּתְ  ָרֵאל ְלִדיֵני ַהּלֹוֶוה ֶאת ְוִהְזִמין ְרּכָ ַמח. ִיׂשְ י ׂשָ ים ַרּבִ ל ּורוֹ ּת וִ  ַ�ל ַחּיִ הַה  ׁשֶ : ְוָאַמר, ּלָ
ֵמ " י, ִלְראֹות ֲאִני ַח ׂשָ ם ּכִ ִמים נוּ ֵר דוֹ בְּ  ּגַ ים ַקּיָ ר ֲאָנׁשִ ִמים ֲאׁשֶ סּוק ֶאת ְמַקּיְ ָכל ַהּפָ ְפׁשּוטוֹ , ֶדָך'ְמאֹ  'ּבְ , ּכִ

ֱאמּוָנה ַמֲאִמין ַוֲאִני ֵאיָנם ֲאִני ּוָבטּוַח  הָמ לֵ ׁשְ  ּבֶ ךְ  הָמ וּ אְמ  ַמְפִסיִדים ׁשֶ   ". ִמּכָ
�  

ל, ָיָמיו ברֹ ֲ� בַּ  ּלֵ ים ץֵפ ָח "ֶה  ִהְתּפַ ִמְנָין" ַחּיִ ָחד ּבְ ֵביתוֹ  ְמי- ים. ּבְ  תוֹ ׁשָ לְ ח-  ֵמרֹב ְנָיןּמִ לַ  ִמְצָטֵרף היָ ָה , ְלִעּתִ
ֶאְמַצע ַרק סּוֵקי ּבְ ִזְמָרה ּפְ ה ּוְלַאַחר, ּדְ ִפּלָ יטוּ  ָנא ַאל: "ִחיםֹוכְ נּ לַ  אֹוֵמר ָהָיה ַהּתְ ּבִ ְלְמדוּ  ְוַאל ילַ ָ�  ּתַ  ּתִ

י ּנִ י, ִמּמֶ ד ּכִ ְכָלל ֲאִני ָלָכהַהֲה  ִמּצַ הן ַה ִמ  רטוּ ּפָ  ּבִ ִפּלָ ׁש ". ּתְ ֵ  ֵמִחּלּול ָהָיה חֹוׁשֵ ּלֹא ְוָדַאג, םַהׁשּ  ִיְלְמדוּ  ׁשֶ
יו ֲ�ׂשָ ָבר ִמּמַ ֵאינוֹ  ּדָ ַתב ְוָכךְ . ַלֲהָלָכה ׁשֶ ל": "ִריםָמ ֲא  ּוֵטיִלּק " ְנְטֵרסּק- בַּ  ּכָ ֶ  הַמ  ּכָ דֹול ָהָאָדםׁשּ יֹוֵתר ּגָ , ּבְ

ּלֹא רֵה זָּ לִ  ֹוֵתרי ַהִחּיּוב ָ�ָליו ֵ  ִחּלּול אצֵ יֵ  ׁשֶ ַ�ְצמוֹ  יֹוֵדַ�  ִאם ַוֲאִפּלוּ , ָידוֹ ־ַ�ל םַהׁשּ ֵאינוֹ  ּבְ ְלִמיד ׁשֶ  םָחכָ ־ּתַ
ל ךְ ־ּכָ ִבים ָהעֹוָלם ַאךְ , ּכָ הּוא חֹוׁשְ ְלִמיד ׁשֶ ּלֹא ְמֹאד רֵה ִיזָּ  ֲאַזי, םָחכָ ־ּתַ ֵ  ִחּלּול ֵיֵצא ׁשֶ , ָידוֹ ־ַ�ל םַהׁשּ

ִעְניְ  ּבְ ֵ ַה  ִחּלּול ינֵ ׁשֶ הּוא ֵאיךְ  ַמְיֵרי לֹא םׁשּ א, ֱאֶמתבֶּ  ׁשֶ ִפי ֶאּלָ ֶ  הַמ  ּכְ ִבים ָהעֹוָלםׁשּ ַ�ם". אֹותוֹ  חֹוׁשְ  ַאף, ּפַ
ל ְפֵני ִהְתַנּצֵ נֵ  ּבִ ּלוֹ ׁשְ ים ׁשֶ כֹוֵלל ָקָדׁשִ ל רוֹ חוּ ִא  ַ�ל י לֹוְמִדים ּבְ ּלֵ ְמהוּ . ְלִהְתּפַ ּתָ ׁשֶ נַ  ּכְ ְ  ַ�ל םיִ ַהׁשּ

יר, קּותוֹ ּדְ ַט ְוִהצְ  תוֹ לוּ צְּ נַ ְת ִה  יֶכם ךְ ֶר ּדֶ  ָלֶכם ֲאִני המֹוֶר : "ָלֶהם ְוָאַמר ִהְסּבִ ַחּיֵ ר. ּבְ ֲאׁשֶ ְצאוּ  ּכַ ין ּתֵ  ּבֵ
ִרּיֹות ם ַאף, ַהּבְ ְתַנֲהגוּ  ַאּתֶ ךְ  ּתִ ֵדי, ּכָ ּלֹא ּכְ זֶּ  ְולֹא יֶכםלֵ ֲ�  ִיְתְמהוּ  ׁשֶ בֹוד הִיְתּבַ ". ְולֹוְמֶדיָה  ַהּתֹוָרה ּכְ

ִרים ָנה, םגַּ  ְמַסּפְ ָ ׁשּ ִטיָרתוֹ  ִלְפֵני ָהַאֲחרֹוָנה ּבַ ָהִעּיּון, ּפְ ׁשֶ ה ָהָיה ּכְ ׁש , ָ�ָליו ָקׁשֶ ּקֵ ָסמּוךְ  יַח נִ ְלָה  ּבִ  רֶפ ֵס  לוֹ  ּבְ
תּוַח  ֵדי, ּפָ ִאם ּכְ ֵנס ׁשֶ הוּ  ִיּכָ ב ְמָצֵאהוּ יִ וְ  ִמיׁשֶ ָכךְ  ִיְהֶיה, לֵט בָּ  יֹוׁשֵ ּום ּבְ ֵ  ִחּלּול ִמׁשּ   . םַהׁשּ

�  
ל י ֵראיָ ְת ִה  ָיָמיו ּכָ א ַרּבִ ַרּגָ ל ּה לָּ �-  ֵמִקים, לֹוִביץֶמְנּדֶ  לבְ יְ ַפ  ׁשְ ִרי צֹותְר ַא בְּ  ּתֹוָרה־ׁשֶ ל ּה ָד ּסְ יַ ְמ וּ  תַהּבְ  ׁשֶ

יַבת בִּ  "ַדַ�תוָ  ּתֹוָרה" ְיׁשִ ל ֶהָחמּור ֵמֶהָ�ֹון, קיֹוְר ־יוּ נְ ׁשֶ ֵ  ִחּלּול ׁשֶ ַ�ם. םַהׁשּ א ּפַ ּטֵ  מּוָטב: "ְוָאַמר ִהְתּבַ
ֵגר ּסָ יָבהַה  ּתִ ם לִיְתַחלֵּ  ְולֹא, ַלֲחלּוִטין ְיׁשִ הוּ ַמ בְּ  ֲאִפּלוּ  ִיםַמ ׁשָ ־ׁשֵ ֶ כַּ  אֹוֵמר היָ ָה וְ ", ׁשּ רׁשֶ  ָצִעיר רחוּ בָּ  ֲאׁשֶ

י ְמַזְלֵזל ְזַמּנֵ ה ּבִ ִפּלָ א ׁשֹש2ַלְח  ָ�ָליו, ַהּתְ ּמָ ֵ  ִחּלּול ׁשֶ ָידוֹ  םַהׁשּ ךְ . ּבְ ם ּכָ ִליִכים ֵאּלוּ  ַ�ל ָאַמר ּגַ ׁשְ ּמַ ֹסֶלת ׁשֶ  ּפְ
ת ִגּנַ יבָ יְ ַה  ּבְ ִלים ְוֵהם, ְוַכּדֹוֶמה הׁשִ ֵ  ִחּלּול קבַ ֲא בַּ  ִנְכׁשָ ַ�ם. םַהׁשּ יֹון לֵ� וֹ ּפ  הֹוִכיַח  ּפַ ּקָ בַּ  ַהּנִ הּפְ ׁשֶ  ּגֹוי, ִניִמּיָ

חּוֵר  ֶאת, ְמקֹוִמי יָבה יּבַ ֵאיָנם ַ�ל ַהְיׁשִ ָראּוי ִנְזָהִרים ׁשֶ ִנְק  ּכָ ּלֹוֵמד ִתיּדָ  ָאָדם. "ַהֲחָדִרים יֹוןּבְ ל ׁשֶ  ַהּיֹום ּכָ
ךְ ", ָהֱאלִֹקים ּתֹוַרת ֶאת יֹון ַ�ל רמֹ ׁשְ לִ  ָ�ָליו, "ִמימּותְת בִּ  ֶהָ�ֵרל ָאַמר ּכָ ּקָ ר רֵת וֹ י ַהּנִ  ָאָדם ַ�ל ֵמֲאׁשֶ

יעוּ ". ָרִגיל ִהּגִ ׁשֶ ָבִרים ּכְ ל ְלָאְזָניו ַהּדְ י ׁשֶ א ַרּבִ ַרּגָ ְמרּוִרים הכָ בָּ , לבְ יְ ַפ  ׁשְ ם ִחּלּול ֵאיֶזה, אֹוי": ְוקֹוֵנן ּתַ ֵ  ַהׁשּ
ֵ  ִחּלּול ֵאיֶזה, ןאכָּ  םִנְגַר  חּוִרים אּוָלם, ֵמִבין ַהּגֹוי! םַהׁשּ נוּ  ַהּבַ ּלָ   "...ׁשֶ

�  

  

צוּ " ּנָ ְרֵאִלי ַוּיִ ׂשְ ְרֵאִלית ְוִאיׁש ַהּיִ ׂשְ ן ַהּיִ ֲחֶנה ּבֶ ּמַ ה". ּבַ ֵרט לֹא ָלּמָ תּוב ּפֵ ם ַהּכָ ל ׁשֵ ֵדי? םֶה ֵמ  ֶאָחד ּכָ ֵניֶהם ְלהֹורֹות ּכְ ְ ׁשּ גּוִמים ָהיוּ  ׁשֶ   . ּפְ
ל י ּכָ אי, ַמֵהר ִריבָל  ַהּיֹוֵצא ּכִ ֵאינוֹ  הּוא ַוּדַ ים ִמן ׁשֶ ָמ  ַהּנֹוָדִעים ָהֲאָנׁשִ ׁשְ א, םּבִ חּוִתים ִמן ֶאּלָ י, ַהּפְ ַ!ל ַאְנׁשֵ ִלּיַ ים, ּבְ ִלי ֲאָנׁשִ   כלי יקר)(ם2 ׁשֵ  ּבְ

  
ְתקּופֹות ל תוֹ נוּ ּבָ ַר  ּבִ י ׁשֶ  םְלּבֹויְ ֶט ֵטיְ  ְיהּוָדה ְיקּוִתיֵאל ַרּבִ

ה ֵלב יַטביִּ "ַה  ְתִחּלָ ן רּוְלַאַח  לֶה יְ אוֹ  ִעירּבָ ", ּבִ ִסיֶגט ִמּכֵ , ּבְ
ַ!ם. תוֹ ּלָ ִה ְק  ֵניִמּבְ  ַרּבֹות ָסַבל ְמִרירּות ָאַמר ּפַ : ּבִ

ָהִייִתי" ׁשֶ י, לֶה יְ אוֹ  ִעירּבָ  ּכְ ָחה ַרּבֹות ָסַבְלּתִ ּפָ ׁשְ  ַאַחת ִמּמִ
ָאִביָה  ֵ ּבַ  ִנְקָרא ׁשֶ אִתי, ַאֲהרֹן םׁשּ ּבָ י, ְלִסיֶגט ּוְכׁשֶ  ָסַבְלּתִ

ָחה ּפָ ׁשְ ְרֶסֶמת ַאַחת ִמּמִ ל ְמפ0 ֲהִנים ׁשֶ ה. ּכֹ ִ ַר  ְוִהּנֵ  "יׁשּ
ת ְתִחּלַ ת ּבִ ָרׁשַ ט רמֹ ֱא  ּפָ ִפילּות ַ!ל ִמְתַחּבֵ ׁשֹון ּכְ  רמֹ 'ֱא  ַהּלָ

ֲהִנים־ֶאל ֵני ַהּכֹ ם לֹוַמר ָצִריְך  ָהָיה ַמּדּוַ! , ַאֲהרֹן' ּבְ  ּגַ
ֲהִנים ֵני ְוַגם ַהּכֹ . רּתָ י0 ְמ  םֶה ֵמ  ֶאָחד ְוִלְכאֹוָרה? ַאֲהרֹן ּבְ

ֵניֶהם, ֶאְצִלי אּוָלם ִרים ָהיוּ  ׁשְ ּתָ םֵ!יַני, ּבְ  ְמי0 ֵני' ּגַ ' ַאֲהרֹן ּבְ
ל ת  ׁשֶ ֲהִנים' ְוַגם, לֶה יְ אוֹ ְקִהּלַ ל' ַהּכֹ ת  ׁשֶ   "...ִסיֶגטְקִהּלַ

  

  

  
סּוק ַ!ל לּמְ ּבַ  ָהעֹוֵסק ַהּפָ ָפ  ַקּלֵ ּבְ ֵתנוּ ׁשֶ יִרים, ָרׁשָ  ַמְזּכִ

ִמְדַר  סּוק ֶאת הּבָ ַר  ׁש ּבְ יד " תֶל ֶה קֹ ּבְ  ַהּפָ ָנַפִים ַיּגִ ּוַבַ!ל ּכְ
ָבר י: "ּוְדָרׁשּוהוּ ", ּדָ  םיִ נַ זְ ָא ְו  ֶרְך ּדֶ ַל  םיִ נַ זְ ָא , ָאַמר ֵלִוי ַרּבִ

ִ ַר ". ֶתלּכֹ ַל  ַמּסֶ  י"ׁשּ ָר  תֶכ ּבְ יר תכוֹ ּבְ ּטּוי ַמְזּכִ  ַאְך , ֶזה ּבִ
ָאְמֵרי: "ּכֹוֵתב י ּדְ ים", ַלּכֶֹתל םיִ נַ זְ ָא  ִאיְנׁשֵ ְמהוּ  ְוַרּבִ  ּתָ
יר הּוא ַמּדּוַ!  ם זֹאת ַמְזּכִ ׁשֵ  ֶאת ֵמִביא ְולֹא ֶהָהמֹון ּבְ

קֹור ְבֵרי ַהּמָ ְדָרׁש  ִמּדִ לוּ  ַהּמִ י, ִציםְר ָת ַהְמ  ְוֵיׁש ? ַהּלָ  ּכִ
ַנת ּוָ ִ ַר  ּכַ ֵאיָנם םייִּ ִד ּמָ ַה  ַ!ל ָהְיָתה י"ׁשּ א יֹוֲ!ִצים ׁשֶ  ֶאּלָ

ֶדה ָ ׂשּ ּום, ּבַ ָאְמֵרי ִמׁשּ י ּדְ  ְוֵהם, ַלּכֶֹתל םיִ נַ זְ ָא  ִאיְנׁשֵ
ּמּוָבן  יֹוְדִעים ֵאיָנם ְבֵרי ֶאתּכַ ְדָרׁש  ּדִ  ֲאֵחִרים. ַהּמִ

ּבִ  ִציםְר ָת ְמ  ְדָרׁש  ׁשֹוןְל ׁשֶ ֵאין ַהּמִ א ֵ!ָצה אֹוְמִרים ׁשֶ  ֶאּלָ
ֶדה ָ ׂשּ ַהְינוּ , אֹוֵמר' ְתָלא'ִמ  ֶנֱאַמר, ּבַ ל ּדְ ׁשָ , אֹוֵמר ַהּמָ

ֵ!ין ְוֶזה ָאְמֵרי ּכְ י' 'ּדְ י. ֵיׁש ְלהֹוִסיף, ִאיְנׁשֵ  יֵר ְמ ִא "ָה  ּכִ
ְב  ַ!ל ִליץְמ ִה " תֶמ ֱא  ", ַלּכֶֹתל ָאְזַנִים" ֲחַז"ל ֵאּלוּ  ֵריּדִ
אן  ׁש יֵּ ׁשֶ  ֶתלַל  זֶמ ֶר ּכָ ֲ!ָרִבי ּכֹ ּנוּ  ַהּמַ ּמֶ ּמִ  ָזָזה לֹא ׁשֶ
ִפּלֹות ָכלּוְל  ,ֵמעֹוָלם ָנהיִכ ׁשְ  ַמִים. ַהּתְ ָ ׁשּ   ַמֲאִזיִנים ּבַ
  

  
ח ֽ ה ִבְבתּוֶל
יָה ִיּקָ � ָ ּוא ִאׁשּ  (כא, יג)   ְוה�

ַבת ּוא  ּתֵ זָ ְוה� דֹול ףֵק ּבְ ֶ  הַמ ְל  זּמֵ ְלַר , ּגָ  ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ ׁשּ
ַמּסֶ  מֹוֶנה ןּבֶ , ָאבֹות תֶכ ּבְ ֵרה ׁשְ הְל  ֶ!ׂשְ ּפָ  רַאַח  ְוהּוא, ח0

ָבר ּכְ ָידוֹ  ְוָאז, ּוְגָמָרא הנָ ׁשְ ִמ , ִמְקָרא ָלַמד ׁשֶ  ְלָהִכין ּבְ
יתוֹ  ְלַפְרָנַסת יָון. ּבֵ ָבר תוֹ ָמ וֹ ּק ׁשֶ  ּוִמּכֵ  ְוהּוא ְזקּוָפה ּכְ

דֹול ּתֹוָרה ּגָ ה ָלֵכן, ּבַ ָ ִפי, חִיּקָ  ִבְבתּוֶליָה  ִאׁשּ ָאְמרוּ  ּכְ  ׁשֶ
ְך ־ְוַאַחר ּתֹוָרה ִיְלֹמד ל"ֲחזַ  א ּכָ ָ ה ִיׂשּ ָ   )פני יוסף(. ִאׁשּ

�  
א ֹתאֵכֽל ים לֹ� 
 ָדׁשִ ת ַהּקֳ ְתרּוַמ� וא ּבִ  (כב, יב)   ִה�

יָבמֹות ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ   ְלָאִביָה  חֹוֶזֶרת ּכֵֹהן תּבַ ׁשֶ , ּבִ
ׁשֶ   ָחֶזהְל  חֹוֶזֶרת ְוֵאיָנּה , ְתרּוָמהִל , ַרק ַרעזֶ  ָלּה  ֵאיןּכְ

סּוק זֹאת ְוָלְמדוּ . ׁשֹוקָו  ְתרּוַמת אוִה  ֶזה ִמּפָ  ּבִ
יםַהּקֳ  יםַהּקֳ  ִמן מּוָרםּבְ  -  לֹתאֵכ  לֹא ָדׁשִ  לֹא ָדׁשִ

ם ְוֵיׁש . לֹתאֵכ  ַטֲ!ֵמי זֶמ ֶר  ּגַ ְקָרא ּבְ ַבת, ַהּמִ ּתֵ וא ׁשֶ  ִה�
ָזֵק  ְטֶ!ֶמתמ0  דֹול ףּבְ סֹוָרה, ּגָ םְך ָמ ְס מ0  ּוַבּמְ סּוק ּגַ  ַהּפָ

ֱאַמר ּנֶ ָמר ֵאֶצל ׁשֶ ה ּתָ ֽ ָ ֹו ְלִאׁשּ 
ָנ�ה ל א־ִנּתְ וא לֹֽ  ַוֲהֵרי, ְוִה�
ָמר ּתוֹ  ָהְיָתה ּתָ ל ּבִ ם ׁשֶ ן ׁשֵ ָהָיה ֹנַח ־ּבֶ ֵהן ׁשֶ  ָהיוּ  ְולֹא, ּכֹ

ִנים ָלּה  ֵתי, ןְואֹונָ  רֵ! ֵמ  ּבָ ְ ים ּוִמׁשּ ּלִ  ַהּדֹומֹות ַהּמִ
ֲאִפּלוּ , ִנְלַמד ַהּדֹוִמים ִמיםָ! ְוַהּטְ  ָמר ׁשֶ ָהְיָתה  ּתָ תׁשֶ  ּבַ
ִנים,  ּכֵֹהן ִלי ּבָ ָבה ְלָאִביָה ּבְ ְתרּוַמת ִהיאְוׁשָ יםַהּקֳ  ּבִ  ָדׁשִ
ַהְינוּ , לֹתאֵכ  לֹא ֱאַסר ָלּה.  ׁשֹוקָו  ָחֶזהְל  ּדְ ּנֶ   )לקט באורים(ׁשֶ

�  

ת ּבָ! ַ ֹום ַהׁשּ י" ת ּבְ ּבָ# ַ ֹום ַהׁשּ י$    )כד, ח( ּבְ

ַטֲ!ֵמי י, ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ ֹכַח  ּכִ ַ  ּבְ ׁשּ ת תְקד0 ּבָ ַ  ֲאַזי, ַהׁשּ
ּמּוד ּבַ  ַהּלִ ׁשַ ִפּלֹות ְוֵכן, ֹקֶדׁש ־תּבְ ְצֹות ַהּתְ , ְוַהּמִ

יִמים ד ְועֹוִלים ַמְקּדִ   )דברי אליהו(. הָל ַמְע ְל  ִמּיָ
�  
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