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  )ו, ב( ַאֲהרֹן־ַצו ֶאת

ִ ַר  ְמָפֵרׁש  א ַצו ֵאין", י"ׁשּ ד ֵזרּוז ׁשֹוןלְ  ֶאּלָ י ָאַמר. ּוְלדֹורֹות ִמּיָ יֹוֵתר, עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ  ּבְ
תּוב ָצִריךְ  ְמקֹום ֵרזְלזָ  ַהּכָ יֶּ  ּבִ יס־רֹוןְס ֶח  ּבוֹ ־ׁש ׁשֶ ַ%ם. "ּכִ ן ּפַ ּמֵ י ִהְזּדַ ָרֵאל ַרּבִ  ִיׂשְ

ְנֶטר ְנּדַ  ַסּלַ ָרִכים קְלפ( ָהָיה ּדְ ַבֲ%לוּ  ׁשֶ ל תוֹ ּבְ ַ%ל הוּ ָא ָר ׁשֶ כְ וּ , ֶאָחד ּוִדיְיה ׁשֶ  ּבַ
ק ְנּדָ יר ַהּפ( הּוא ּבוֹ  ְוִהּכִ ִנים אוּ שׂ נְ  ִאיׁש  ׁשֶ ָנה, ּפָ ֵאָלה ֵאָליו ּפָ ׁשְ , ִלי ָנא רמֹ ֱא : "ּבִ

י א, ְיהּוִדי ַרּבִ ּמָ ה ׁשֹוֵחט ׁשֶ ֵהָמה ִלי ׁש יֶ ? ַאּתָ חֹ לִ  ּבְ אט, ׁשְ ֵאין ֶאּלָ  ׁשֹוֵחט ָלנוּ  ׁשֶ
ֹוֵחט ֶאל ְוָלֶלֶכת רַֹח ִלְט  ילַ ָ% וְ  ָפרכְּ בַּ  בָּ  ַהׁשּ יב". הכָ מוּ ּסְ ַה  ֲ%ָיָרהׁשֶ י לוֹ  ֵהׁשִ  ַרּבִ

ָרֵאל ִליָלהבִּ  ִיׂשְ ב ׁשְ ֵ ׁש  ָמה־ְזַמן רְלַאַח . ְמַ%ט ָלנּוַח  דצַּ בַּ  ְוִהְתַיׁשּ ַקאי ֶאל ִנּגַ ְנּדְ  ַהּפ(
ר: "לוֹ  ְוָאַמר ל ֶאְפׁשָ ל ַהְלָוָאה ֶאְצְלךָ  ְלַקּבֵ אִה "? ֶאָחד לבָּ ר(  ׁשֶ ּלֵ : ְוָאַמר ָהִאיׁש  ְתּפַ

יַצד" ׁש  ּכֵ ה ְמַבּקֵ י ַאּתָ ּנִ ַא  ִמּמֶ ֶסף ְלךָ  ְלֶוהׁשֶ יר ֵאיִני ַוֲהֵרי? ּכֶ  ּוִמי, ללָ כְּ  אֹוְתךָ  ַמּכִ
ְפַרע ִלי בֵר ָ%  ִיְהֶיה ּתִ רוֹ "? ךָ חֹובְ  ֶאת ׁשֶ ָרֵאל יַרבִּ  ִיּסְ ִדיֵני: "ְוָאַמר ִיׂשְ , נֹותוֹ מָמ  ּבְ
ִעְניְ  ְוִאּלוּ . ֶאָחד לבָּ ר(  ַ%ל ֲאִפּלוּ  ילַ ָ%  סֹוֵמךְ  ֵאיְנךָ  ִחיָטה ינֵ ּבְ י ה ּפִ ָר מוּ יא ֲח ִה ׁשֶ  ,ׁשְ

ּתָ  ה,ּמָ כַ ה וְ ּמָ כַּ  ׁשְ ּקַ ֵאיְנךָ  ַלְמרֹות ילַ ָ%  ךְ מֹ ְס לִ  ּבִ יר ׁשֶ ֵכן. ללָ כְּ  אֹוִתי ַמּכִ   "?!ֲהִיּתָ
�  

ט ֶאת ָגִדים ֲאֵחִרים־ּוָפׁשַ ָגָדיו ְוָלַבׁש ּבְ   )ו, ד(  ּבְ

י, ץ"ּדַ ַר ָה  ל הבָּ ַר , ֵחן ְצִבי־דוִ ּדָ  ַרּבִ  ׁש "ַר ֲה ַהּמַ  ֲחִסיֵדי ֵלידוֹ ִמגְּ  היָ ָה , ביגוֹ נִ ְר 'צֶ  ׁשֶ
יּובַּ  ַ%ם. אִויְטׁש ִמּלְ ֵדי וֹ בּ ַר לְ  ָנַסע ּפַ ל ּכְ ּנוּ  ְלַקּבֵ ה ֵ%ָצה ִמּמֶ ּיָ ִעְנָין ְותּוׁשִ הוּ  ּבְ ְלׁשֶ , ּכָ

יַ%  ַאךְ  ִהּגִ ׁשֶ ָבר ָרָאה ּכְ ּכְ ַלת ְזַמן ֶאת ֵחרֵא  ׁשֶ ָהל ַקּבָ ב. ַהּקָ ֶח  ץ"ּדַ ַר ָה  ָיׁשַ  ֶדרּבַ
מּוךְ  ין ַהּסָ י ַ%ד ְוִהְמּתִ ָהַרּבִ ֶרךְ  ַיֲ%בֹר ׁשֶ ֵדי, ְדרוֹ ַח  ּדֶ ּיּוַכל ּכְ יג ׁשֶ ָפָניו ְלַהּצִ  ֶאת ּבְ

יְנַתִים. תוֹ לָ ֵא ׁשְ  ֵרת ִנְכַנס ּבֵ יי ֵד גְ בִּ  ִעם ַהְמׁשָ ָהיוּ , ָהַרּבִ ים ׁשֶ ּבִ ֲאָמץ ָ%הזֵּ ִמ  ְרט(  ּוִמּמַ
ַמן ַלת ִמּזְ ֵני ַקּבָ ְפֵני ָתַמּה וְ , ַהֲחִסיִדים ּפְ ה יֹוֵדַ%  אּוַלי: "ץ"ּדַ ַר ָה  ּבִ י ַמּדּוַ%  ַאּתָ  ָהַרּבִ

יַ%  ּכֹה ַמן ַמּזִ ּזְ ְכָנִסים ּבַ ּנִ ל ֲהֵרי? ַהֲחִסיִדים ֵאָליו ׁשֶ ַלת ְזַמן ּכָ ָהל ַקּבָ  לֹא ַהּקָ
א ךְ ִנְמׁשָ  ָ%ה ֶאּלָ ה ּוְרֵאה, ַאַחת ׁשָ ּמָ יַ%  הּוא ּכַ ". יַח ְטּפִ ְלַה  תְמנָ ־ַ%ל טֹוֵפַח , ַמּזִ
ַתק ֵרת, ץ"ּדַ ַר ָה  ׁשָ יךְ  ׁשּוב ְוַהְמׁשָ אֹוֵמר ְלִהְתאֹוֵנן ִהְמׁשִ ל ִרּבֹונוֹ : "ְלַ%ְצמוֹ  ּכְ  ׁשֶ
ּנוּ  נֹוְטִפים ַמּדּוַ% , עֹוָלם ְלֵגי ִמּמֶ ָ%ה ַמִים ּפַ ׁשָ ָחה ְלֶפַתע"? ַאַחת ּבְ ֶלת ִנְפּתְ  ּדֶ
מּוךְ  ַהֶחֶדר י ַהּסָ  ַאךְ , ֶאְצִלי ֵמֲ%בֹוָדְתךָ  אֹוְתךָ  רֵט וֹ ּפ  ֲאִני. "ַתחּפֶ בַּ  ָ%ַמד ְוָהַרּבִ

ָבר עַר גָּ יִ  לֹא ךָ ּתְ ְר ּכ( ׂשְ ּמַ ִמ  ַלח ּדָ בּוַ%  יִמּדֵ  ְוֶאׁשְ ן רְלַאַח ". ְלֵביְתךָ  ךָ ָכְר ׂשְ  ֶאת ׁשָ  ִמּכֵ
ִבין לֹא ַמּדּוַ% : "ְוָאַמר הֹוִסיף יַ%  ּכֹה ֲאִני ַמּדּוַ%  ּתָ ךְ ? ַמּזִ ֶמׁשֶ ָ%ה ּבְ ָ  ָהַאֲחרֹוָנה ַהׁשּ

ִרים ֶאְצִלי בוּ ׁשְ יָ  ה ֶ%ׂשְ ָ ים ַוֲחִמׁשּ א ּוְכֵדי. ֲאָנׁשִ יב לכַ וּ ׁשֶ  ְנכֹוָנה ֵ%ָצה ְלָהׁשִ
ֹוֵאל ף ַלׁשּ ּתֵ ּתַ רֹוב ּמוֹ ִע  ּוְלִהׁשְ יט ֲאִני ָצִריךְ , יוָת אוֹ לָ ְת וּ  יונָ יָ נְ ִע בְּ  ִמּקָ  ֶאת ְלַהְפׁשִ

ים ַ%ְצִמי ְלּבּוׁשִ י ֵמַהּמַ ּלִ ׁש  ׁשֶ ַמְלּבּוׁשִ  ּוְלִהְתַלּבֵ ּלוֹ  יםּבְ ַהְינוּ , ׁשֶ יׁש  ּדְ ַ%ְצִמי ְלַהְרּגִ  ּבְ
מֹוהוּ  ׁש  ּכָ ן רְלַאַח . ַמּמָ ֲאִני, ִמּכֵ ׁשֶ ׁש  ּכְ  ַלֲ%ׂשֹות לוֹ ָיכ ֵאיִני, ֵ%ָצה לוֹ  ָלֵתת ְמַבּקֵ

ׁשֵ  זֹאת הּוא םּכְ יתלָ  לוֹ ָיכ לֹא ְצמוֹ ַ%  ׁשֶ ַנְפׁשוֹ  ֵ%צֹות ׁשִ  ׁשּוב ֵאפֹוא ֲאִני ְוָזקּוק, ּבְ
ׁש  יםּמַ בַּ  ְלִהְתַלּבֵ י ְלּבּוׁשִ ּלִ ן־ְוִאם. ֲחִליָלה ְוחֹוֵזר, ׁשֶ א ךָ לְּ  הַמ  ּכֵ ּלֵ  ַ%ל ְלִהְתּפַ

ֲאִני רַאַח , יִת ָ% זֵ  ׁש  ָצִריךְ  ׁשֶ ים ְוׁשּוב ׁשּוב ְלִהְתַלּבֵ ִ ַ%ם ֲחִמׁשּ   "?!ּפַ
�  

ִמיד ּתּוַקד ַ"ל ה־ֵאׁש ּתָ ַח לֹא ִתְכּבֶ ְזּבֵ   )ו, ו(  ַהּמִ

ִעירּותוֹ  ן ִמּצְ ׂשָכר ינֵ בְּ "ַה  ִהְצַטּיֵ ָ ַהְתָמָדה" ִיׂשּ ִקיאּות ִעם ַיַחד ִנְפָלָאה ּבְ יָרה ּבְ  ַאּדִ
ָכל ָבה ִלְפֵני ַלֲ%בֹר גַה נָ  ַהּנֹוָרִאים ִמיםיָּ בַּ . ַהּתֹוָרה ֶחְלֵקי ּבְ ה־ַ%לבְּ  ְוָזַכר, ַהּתֵ  ּפֶ
ל ֶאת ּיּוִטים ּכָ ים ַהּפִ ּכִ בַּ  ָהֲאר( הּתְ ׁשֶ ַ%ם. ִפּלָ ר ּפַ י, ִסּפֵ ַיְלד ּכִ ֵאִבים ָסַבל ּותוֹ ּבְ  ִמּכְ

ֵ%יָניו ֵרָרה ֵמֹחֶסר. ִלְלֹמד ְלַהְפִסיק ָ%ָליו ִצּווּ  ְוָהרֹוְפִאים ּבְ  רַד ֲח לַ  הוּ יסוּ נִ כְ ִה  ּבְ
ָקה ֲ%ֵצי  ֵדי ְלַהֲ%לֹות ָמזֹור ְלֵ%יָניו. ה יָ ָה ׁשֶ ַהּסָ  םׁשָ  ָמָצא הּוא ַאךְ ָחׁשּוְך, ּכְ

יְּ ד ַ%  ְוׁשּוב ׁשּוב ָליוָ%  ָחַזר ּתֹוָרה תבַ ֲה ַא  ּוֵמרֹב ,ןָיׁשָ  רְחזוֹ ַמ  ה־ַ%לבְּ  עוֹ ָד ׁשֶ   "...ּפֶ

  
י - ) ו, ב( אֹמרֵל ָניו ּבָ ֶאת־וְ ֲהרֹן ַא ת־ֶא ו ַצ  ָראׁשֵ

בֹות ה ַהּתֵ ִגיַמְטִרּיָ ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ֲ"ָנָוה ּבְ
ה ּמָ דֹוִלים ּכַ בָּ ַה  ִלְפֵני ָהרּוַח  ְנמּוֵכי ּגְ ֵביתבְּ ׁשֶ , ה"ּקָ

ׁש  ְקּדָ ָידוֹ  העֹולָ  ַכרׂשְ  העֹולָ  ַמְקִריב ָאָדם ַהּמִ , ּבְ
ְעּתוֹ  ּוִמי ּדַ ָפ  ׁשֶ תּוב ָ%ָליוה לֶ ֲ% ַמ  ָלהׁשְ ִאּלּו ּכְ  ַהּכָ

לֶאת  יבִר ְק ִה  נֹות ּכָ ְרּבָ    )בית מאיר( .ַהּקָ
�  

ָניו ֵלאֹמר־ַאֲהֹרן ְוֶאת־ַצו ֶאת ה ּבָ ִגיַמְטִרּיָ ֵאין ַצו , ּבְ
ד ּוְלדֹֹרת א ְלׁשֹון ֵזירּוז ִמּיָ    )מנוחתם כבוד(. ֶאּלָ

�  

ִ ַר  ְמָפֵרׁש  -) ו, ב( ֲהֹרןַא ־ַצו ֶאת א ַצו ֵאין, י"ׁשּ ֶאּלָ
ד ֵזרּוז ׁשֹוןְל  י ָאַמר, דֹורֹותְל וּ  ִמּיָ עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ

יֹוֵתר תּוב ָצִריךְ  ּבְ יֶּ  קֹוםָמ בְּ  ֵרזְלזָ  ַהּכָ ׁש־ּבוֹ ׁשֶ
יסְס ֶח  לֹום אֹוֵהב ָהָיה ַאֲהרֹן. רֹון־ּכִ ְורֹוֵדף ׁשָ

לֹום ּבוּ  הנֶּ ׁשַ ְמ  ְוָהָיה ׁשָ לֹום ַמַ%ןלְ  רוֹ ִמּדִ ָ , ַהׁשּ
ַבת ה ַצו ּתֵ ִגיַמְטִרּיָ ִרים ינֵ ׁשְ וּ , 96 ּבְ ֵהם ֵאּלוּ  ִמְסּפָ

ִמְניַ  - 9 ר ֱאֶמת ןּכְ ִמְסּפָ ִמְניַ  -  6־וְ , ָקָטן ּבְ ֶקר ןּכְ ׁשֶ
ר ִמְסּפָ ר, זּמֵ ַר לְ . ָקָטן ּבְ ּתָ ּמ( ּנֹות ִלְפָ%ִמים ׁשֶ ְלׁשַ

ֵני רּקֵ ּוְלׁשַ  לֹום ִמּפְ ָ ֵרזזָ לְ  ָצִריךְ  ֵתרּוְביוֹ , ַהׁשּ
יֶּ  קֹוםָמ בְּ  יסְס ֶח  ׁש־ּבוֹ ׁשֶ י, רֹון־ּכִ ִריבֹות רֹב ּכִ ַהּמְ

ְגַלל ֵהם יס־רֹוןְס ֶח  ּבִ    )אמרות נועם(. ּכִ
�  

י בֹות ָראׁשֵ ה ֲהרֹןַא ־תֶא  וַצ  ַהּתֵ ִגיַמְטִרּיָ , ִכיסּבְ  ּבְ
ֶ ל ַ%  זּמֵ ַר לְ  יס־רֹוןְס ֶח  ּבוֹ ־ׁש יֶּ ׁשּ    )השמים־(לחם מן. ּכִ

�  

מֹו ֵאֶצל ַח  ְוׂשָ ְזּבֵ ּקְ  ַאל -) ו, ג( ַהּמִ מוֹ  ירֵ ּתִ א ְוׂשָ ֶאּלָ
מוֹ  למֹו ׁשְ , ּוׁשְ י, ֶהָ"ָנו ַ%ל הֶר ׁשוֹ ה'  ׁשֶ לֶצ ֵא  ּכִ

ַח  ְזּבֵ ה ַהּמִ ִגיַמְטִרּיָ    )(מעט צרי. ַהְכָנָ"הַה  ִהיא זוֹ  ּבְ
�  

ט ֶאת ָגִדים ֲאֵחִרים־ּוָפׁשַ ָגָדיו ְוָלַבׁש ּבְ זֶמ ֶר  - ) ו, ד( ּבְ
אן ׁש יֵ  ה, םָלָאָד  ּכָ ִחּלָ ָגֶדיךָ  ֶאת טׁשֹ ּפְ  ּתְ ןּקֵ ְוַת  ּבְ

ךְ ־ְוַאַחרָך, יֶא ָט ֲח וַ  יךָ ֶמ גָ ּפְ  ֶאת ָגִדים ְוָלַבׁש  ּכָ ּבְ
רוֹ  ֵרֲ%ךָ  ֶאת ּתֹוִכיַח , ֲאֵחִרים ן, ּוְתַיּסְ ּכֵ ְרׁשוּ  ׁשֶ ּדָ

ָגֶדיָך  ירֵ ּקְ ּתִ  ַאל ל"ֲחזַ  א ּבְ ְרׁשוּ  ְוֵכן. יךָ ֶד גְ וֹ בּ  ֶאּלָ ּדָ
סּוק ֶאת ָאָדם ְלָפֳ%לֹו ְוַלֲ%בָֹדתֹו  ֵיֵצא ַהּפָ
ֱאַמר ָ%ֶרב־ֲ%ֵדי ּנֶ יםבִּ  ׁשֶ תֲ"ֵרבוּ  ׁשֹוןִמלְּ  בֶר ָ" , ְתִהּלִ

ל ּכָ ָרֵאל ׁשֶ אצֵ יֵ  ַהּכֹל ִלְפֵני, ֶזהלָ  ֶזה ֲ%ֵרִבים ִיׂשְ
ֵיֵלךְ  ְוָאז, ְצמוֹ ַ"  ֶאת ןּקֵ ְלַת  ְלָפֳ%לוֹ  ָאָדם

   )ת שמעוןתור(. ַלּזּוַלת בֵר ָ" ּכְ , ֶרבָ%  יֲ%ֵד  ַלֲ%בֹוָדתוֹ 
�  

ה ֹאָתּה  ָניו ַיֲ"ׂשֶ יו ִמּבָ ְחּתָ יַח ּתַ ׁשִ ְוַהּכֵֹהן ַהּמָ
י, ָאְמרוּ  ל"ֲחזַ  - ) ו, טו( עֹוָלם־ָחק ּמִ הּוא ׁשֶ ׁשֶ

ְלִמיד םֵמֶה  מּוׁש ּתָ  לֹא, נוֹ ּוֶבן־ּבְ  ְבנוֹ וּ , םָחכָ  ּתַ
ז ְוֶזה. עֹוָלםלְ  ַהּתֹוָרה ּמָ אן ְמר( יַח  ַהּכֵֹהן, ּכָ ׁשִ - ַהּמָ

יוּתַ , ָהָאב נוֹ  -  ְחּתָ ָניו, ּבְ ן - ִמּבָ ה ֲאַזי, נוֹ בְּ ־ּבֶ ַיֲ%ׂשֶ
   )באר יצחק(. ְלדֹורֹות, עֹוָלם־קָח  אֹוָתּה 

  תשע"וב' ־פרשת צו, ט"ז באדר    
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  זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה

ה ֲ%ׂשֶ ה ִלְפֵני ֵאַרע ַהּמַ ּמָ ִנים רֹותׂשְ ַ%  ּכַ ךְ , ָצִעיר רחוּ בָּ . ׁשָ ִהְתַחּנֵ י ׁשֶ ָבּתֵ ֶרךְ  ָהְרחֹוִקים רֶפ ֵס  ּבְ  הַהּתֹוָר  ִמּדֶ
ְצוֹ  ַ%ם ּוְלַאַחר, ה'־רבַ ּדְ  לֶא  היכָ ׁשִ ְמ  ְלֶפַתע ָחׁש , תְוַהּמִ ּטָ ֲ%רֹות ׁשֶ ַבׁש  ִמּיַ י ָרָאה ַהּדְ  ָההְמ כָּ  ְפׁשוֹ ְונַ  ה' טֹוב ּכִ

חּור ָנַטל. ַהְיֵרִאים הַמֲחנֵ  לֶא  ְלִהְצָטֵרף יָבה ְוִנְכַנס ֵמהֹוָריו ׁשּותְר  ַהּבָ ה ִליׁשִ ה ִהְת  ְמֹאד ּוַמֵהר, ְקדֹוׁשָ ַ%ּלָ
תֹוָרה ְוִיְרָאה, ַ%ד ׁשֶ  ָברּבְ ר ָהָיה לֹא ּכְ י ָ%ָליו ִנּכָ רֹוב ֶזה ּכִ יר ֵהֵחל ִמּקָ י. ה' ּתֹוַרת ֶאת ְלַהּכִ  ַהֹחֶרף ְזַמן ָחְדׁשֵ

ִהְתַ%ּלּות ָ%ָליו ָ%ְברוּ  דֹוָלה ּבְ יַ%  ַאךְ , ּגְ ִהּגִ ׁשֶ ִיץ ּכְ ֵבד ָאסֹון ֵאַרע ַהּקַ יֵמי. ּכָ ין ּבִ י ּבֵ ַמּנִ ים םַהּזְ  ָנַסע, ַהַחּמִ
חּור חֹוף ְמַ%ט ְלִהְתַרֵחץ ֲחֵבָריו ִעם ַיַחד ַהּבָ ם ּבְ ַ%ר הּוְלַמְרבֵּ , ַהּיָ חּור ָטַבע ַהּצַ ְדֵמי ּוֵמת ַהּבָ  ַהֶהֶלם. ָיָמיו ּבִ

דֹול ָהָיה ה ֶזה ןכֵּ ׁשֶ , ּגָ חּור ֵהֵחל ַ%ּתָ עֹולַ  וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ַהּבָ ה, ַהּתֹוָרה םּבְ ָמתוֹ נִ  ִנְקְטָפה ְוִהּנֵ  ֹותלכְ כִּ . ףָת ֲח בַּ  ׁשְ
ים לֹש;ִ ְ סוּ , ַהׁשּ ּנְ ֵני ִהְתּכַ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ִמיַ%ת ָהֲאֵבִלים ַהּמִ ְבֵרי ִלׁשְ יְ  ִהְתעֹוְררּות ּדִ יָבהּבַ ֵדי, ׁשִ  ֹנַחם ְמַ%ט ִלְמצֹא ּכְ

ם בּוָרה ְלַנְפׁשָ ְ יִדים ִראׁשֹון. ַהׁשּ ְסּפִ י ָהָיה ַהּמַ ַצְלֵאלב קֹ ֲ% יַ  ַרּבִ  הָ%לָ  ֲחָריוְוַא , ץ"בֵּ ְע ת יַ נַ ׁשְ ל "ִמ ַ% בַּ  יִט לְ ז'וֹ  ּבְ
יד ּגִ ְרָסם ַהּמַ י ַהְמפ( לֹום ַרּבִ ַבְדרֹון ׁשָ ִתיַחת ִעם. ׁשְ ָבָריו ּפְ י ָאַמר, ּדְ לֹום ַרּבִ ה ֶזה: "ׁשָ ַמְענוּ  ַ%ּתָ ָבָריו ֶאת ׁשָ  ּדְ

ל י ׁשֶ ַצְלֵאל ַרּבִ ַמִים־ּוִמן, ּבְ ָ ָבר ָיָצא ַהׁשּ רֹוֶצה ַהּדָ ל ְלחֹוְתנוֹ  ֵאַרעׁשֶ ִנְפָלא  ִסּפּור ָלֶכם רּפֵ ְלַס  ֲאִני ׁשֶ י ׁשֶ  ַרּבִ
ַצְלֵאל י הּוא, ּבְ ִ ִמ  רלֶ ְס ְק וֶ  ליֵא ִמ ְח ַר יְ  ַרּבִ ה ָהָיה ְוָכךְ , גוֹ יָק ׁשּ   ".ַמֲ%ׂשֶ

כּוַנת ׁשְ ָהָיה, קלְ ווֹ  ָהַרב םׁשֵ בְּ  ֶאָחד ְיהּוִדי ֹוֵררִהְתגּ , ֶחֶסד ֵריֲ% ׁשַ  ּבִ תכַ ְמ  ׁשֶ  הַהּגֹולָ  צֹותְר ַא בְּ  ַרְגָליו ּתֵ
ָ%יו, ָרֵאלִיׂשְ  ֶאֶרץ ְיהּוֵדי ְלַמַ%ן ֹוְמִעים ֶאת ְמעֹוֵרר ָהָיה ּוְבַמּסָ ַנת. ִיםַמ ׁשָ  ְוִיְרַאת ֹוָרהתלְ  ַהׁשּ ׁשְ  ט"ּפַ ְר ּתַ  ּבִ
יַ%  יָקגוֹ  ִעירלָ  ִהּגִ ִריתבְּ ׁשֶ  ׁשִ בַּ , ַאְרצֹות ַהּבְ ֵבית ִנְלָהב ְנאּום אׂשָ נָ  ׁש ֶד קֹ  תּוְבׁשַ  ֶאת עֹוֵרר ּבוֹ , תֶס נֶ כְּ ַה  ּבְ

ֱאָסִפים יבּות ְוִהְפִליג, ַמִיםׁשָ  ְוִיְרַאת תֹוָרהבְּ  קְלִהְתַחזֵּ  ַהּנֶ ֲחׁשִ ִנים ִחּנּוךְ  ּבַ ְצִעירּוָתם ַהּבָ ֵבק ּבִ תֹוַרת ְלִהּדָ  ּבְ
ִלים ַאַחד. ה' ּלְ ְתּפַ י ִגידנָּ ַה  היָ ָה , ַהּמִ ה, רלֶ ְס ְק וֶ  ליֵא ִמ ְח ַר יְ  ַרּבִ ָרׁשָ ַהּדְ ר ּוְלַאַחר ,ְלִלּבוֹ  ָנְגָ%ה ׁשֶ ּקֵ ּבִ  ֶרץָא בָּ  ׁשֶ
יבְּ  ר ְוַאף, ְוִניָסן ֲאָדר ָחְדׁשֵ ּקֵ ַסח ַחג ַאֲחֵרי ֶחְברֹון ִעירבָּ  ּבִ יַבת ֶאת םׁשָ  ְוָרָאה ט"ּפַ ְר ּתַ  ַהּפֶ ֶנֶסת" ְיׁשִ  ּכְ

ָרֵאל לַֹח  ֶהְחִליט, ּה ָת ָר ְד ַה בְּ " ִיׂשְ נוֹ  ֶאת ֵאֶליָה  ִלׁשְ ָהָיה, ְיֶחְזֵקאלַיֲ%ֹקב  ָהֶ%ֶלם ּבְ בֶ  ׁשֶ ׁש  ןּכְ ֵרה ׁשֵ ֵדי, ֶ%ׂשְ  ּכְ
ה ְתַ%ּלֶ ּיִ ּתֹוָרה םׁשָ  ׁשֶ ים. תוֹ יָפ ִא ׁשְ כִּ  ּבַ ן רְלַאַח  ְספּוִרים ֳחָדׁשִ בַּ , ִמּכֵ ׁשַ ְמנַ  ח"י ׁש ֶד קֹ  תּבְ , ט"ּפַ ְר ּתַ  ָאב־םֵח ּבִ

ְרצוּ  ִמים עֹותְמֹאְר  ּפָ ֵני יםבִּ ְוַר , ֶחְברֹון ִעירבָּ  ַהְידּוִעים ַהּדָ יָבה ְוַתְלִמיֵדי ָהִעיר ִמּבְ  ִקּדּוׁש  לַ%  חוּ ִנְרצְ  ַהְיׁשִ
 ֵ יֵדי םַהׁשּ ם ּוָבֶהם, ּפֹוְרִעים ִביםְר ַ%  ּבִ חּור ּגַ ם, רלֶ ְס ְק וֶ  ְיֶחְזֵקאל ַיֲ%ֹקב ַהּבָ ֵ   . מוֹ ּדָ  םּקֹ יִ  ַהׁשּ

ּנֹוַדע ׁשֶ ָבר ּכְ ַ לַ  ַהּדָ ַנע ֶהְחִליט, קלְ ווֹ  ָהַרב ר"ּדָ ׁשּ ּקּוִרים ְלִהּמָ יָקגוֹ  ִעירבָּ  ִמּבִ ָח  ןוָ יכֵּ , ׁשִ א ׁש ׁשַ ׁשֶ ּמָ ֵקליִ  ׁשֶ  ּתָ
ָאִביו ל ּבְ ַ%ר ׁשֶ דֹוׁש  ַהּנַ הַה  ְואּוַלי, ַהּקָ יו ָיחּוׁש  ּלָ ַלּפָ ִביָ%ה ּכְ ךְ ־ַ%ל ּתְ ַלח יוָת בוֹ ְק ִע בְּ ׁשֶ  ּכָ נוֹ  ֶאת ׁשָ  ְלֶאֶרץ ּבְ

עֹודוֹ  תוֹ מוֹ  ֶאת ָמָצא ּה בָּ , ַהּקֶֹדׁש  ִא  ּבְ ִנים ָ%ְברוּ . וֹ בּ ּבְ ָהַלךְ , ֹותְמַ%ּט  ׁשָ ְרחֹוב ֶאָחד םיוֹ  קלְ ווֹ  ָהַרב ּוְכׁשֶ  ּבִ
י ַגׁש , קיֹוְר ־יוּ נְ בִּ  ָראׁשִ לֹום. "רלֶ ְס ְק וֶ  ָהַרב ֶאת תוֹ ָ% ּתָ ְפ ַה לְ  ּפָ ָנה" קלְ ווֹ  ָהַרב, יֶכםלֵ ֲ%  ׁשָ  ליֵא ִמ ְח ַר יְ  ר' ֵאָליו ּפָ

ְמָחה ׂשִ הנִּ ׁשֶ כְ וּ , ּבְ ק ּסָ םֵהֵחל וְ  ְלִהְתַחּמֵ ׁש , ְלַגְמּגֵ ּקֵ ּנוּ  ּבִ ִרי ליֵא ִמ ְח ַר יְ  ר' ִמּמֶ  יוָר וּ ּק בִּ  ֶאת ִהְפִסיק ַמּדּוַ%  םֶהְסּבֵ
יָקגוֹ  ׁשִ ַ  ָאַמר", ָהֱאֶמת ֶאת ךָ לְ  רֹאַמ . "ּבְ עֹודוֹ  ר"ּדָ ַהׁשּ ֶרךְ  םֵא ־ַ%ל ּבְ ׁש , ָהָאסֹון ְלךָ  ָקָרה ֵמָאז, "ַהּדֶ  ֲאִני חֹוׁשֵ

י, אֹוְתךָ  ִלְפּגֹש; ְגָלִלי ֲהֵרי ּכִ ַלְחּתָ  ּבִ ְנךָ  ֶאת ׁשָ ֶאֶרץ ִלְלֹמד ּבִ ַתק ָקט ְלֶרַגע". לוֹ  ֵאַרע ָמה ּוְרֵאה, ַהּקֶֹדׁש  ּבְ  ׁשָ
ן רּוְלַאַח , ליֵא ִמ ְח ַר יְ  ר' ע: "תבוּ ֲה לַ ְת ִה בְּ  רבֵּ ְלַד  ֵהֵחל ִמּכֵ ֲאִני, ְלךָ  ּדַ יךָ  ָחׁש  ׁשֶ ַלּפֶ ה ּכְ דֹוָלה ִמּדָ ל ְמֹאד ּגְ  ׁשֶ

ַרת יט קלְ ווֹ  ָהַרב". ַהּטֹוב ַהּכָ ּתֹוְממּותבְּ  ָ%ָליו ִהּבִ יךְ  ליֵא ִמ ְח ַר יְ  ר'וְ , ִהׁשְ ן ִלי ָהָיה: "ִהְמׁשִ גְ , ָיָקר ּבֵ ּנִ  רזַ ׁשֶ
ָ  ִמן ָ%ָליו ִגיל תמוּ לָ  םיִ ַמ ַהׁשּ ׁש  ּבְ ֵרה ׁשֵ ָנה ֶ%ׂשְ יָבה ִלְלֹמד אֹותוֹ  ׁשֹוֵלַח  ָהִייִתי לֹא ִאּלוּ . ׁשָ יׁשִ ה ּבִ  ְקדֹוׁשָ

ֶאֶרץ ָרֵאל ּבְ אי, ִיׂשְ ִהי  רַט ְפ נִ  ָהָיה ַוּדַ ְלׁשֶ ה ּכָ ּבָ אןִמּסִ ֶא  ּכָ ים ֶרץּבְ  ְמִתיקּות ֶאת ִלְטֹעם זֹוֶכה ָהָיה ְולֹא, ָהַ%ּמִ
ְזכּוְתךָ . ָראּויכָּ  ַהּתֹוָרה לַֹח  יִד יָ בְּ  הלָ ָ% , ּבִ קּוָפהְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש  אֹותוֹ  ִלׁשְ  אֹותוֹ  ךְ פֹ ֲה לַ וְ , מֹותוֹ  ִלְפֵני ָרהצָ ְק  ּתְ

ה ןבֶ לְ  ל ֲ%ִלּיָ ׁש  ׁשֶ ֵ  ּדּוׁש ִק  ַ%ל תמוּ לָ  ָזָכה ַאף ּוְלַבּסֹוף, ַמּמָ יר לֹא ְוִכי, םַהׁשּ ךְ ־ַ%ל טֹוָבה ְלךָ  ַאּכִ  ָ%ְמדוּ "? ּכָ
נַ  ְ ַטּבּוָרּה  םיִ ַהׁשּ ל ּבְ י, ִעיר ׁשֶ ם ליֵא ִמ ְח ַר יְ  ְוַרּבִ ֶרֶגׁש  ִסּיֵ  רחוּ בַּ  ִלי ָנַתּתָ  ֲהלֹא, לֹא? ֶיֶלד ִלי ָלַקְחּתָ  ַהִאם: "ּבְ

יָבה ְלּתָ , ְיׁשִ נִ  ֶאתֵאפֹוא  ִהּצַ דֹוׁש  יּבְ   ". ַהּקָ

ּפּור ֶאת ְפָלא ַהּסִ ה ַהּנִ ר, ַהּזֶ י ִסּפֵ לֹום ַרּבִ דבַּ  ׁשָ חּור ְלאֹותוֹ  ֶהְסּפֵ ַבע ּבָ ּטָ ְדֵמי ׁשֶ ר, ָיָמיו ּבִ  ָהָיה ְוַהֶהְקׁשֵ
רּור ֶטֶרם עֹוד. ּבָ חּור ַ%ל רִנְגזַ  ְיִציָרתוֹ  ּבְ נֹות ַהּבָ ים ׁשְ ָ  ּוִמן, ְקָצרֹות ַחּיִ ֵנס הוּ וּ כּ זִ  םיִ ַמ ַהׁשּ  ָרהצָ ְק  קּוָפהּתְ  ְלִהּכָ
ִצלּ  ּוְלִהְסּתֹוֵפף ה' לֵהיכַ  ֶאל מֹותוֹ  ִלְפֵני ֵדי, וֹ ּבְ ּפּור ְוָאְמָנם. 'הלַ  העֹולָ  ןבַּ ָקְר  ִלְהיֹות ִכינוֹ ָה לְ  ּכְ  ָחַדר ַהּסִ

ֹוְמִעים ּבֹותלִ לְ  אְר ּוַמ  יִר צֳ לָ  ְוָהָיה ַהׁשּ ָחה יִלְבנֵ  ּפֵ ּפָ ׁשְ בּוִרים ַהּמִ ְ   . ַהׁשּ

ה ָחְלפוּ  ּמָ ִנים רֹותׂשְ ַ%  ּכַ ַנת, ׁשָ ּתוֹ  ִנְפְטָרה ו"תשנ ּוִבׁשְ ל ִאׁשְ י ׁשֶ ַצְלֵאל ַרּבִ ּתוֹ , יִט לְ ז'וֹ  ּבְ ל ּבִ י ׁשֶ  ַרּבִ
ּיֹום. רלֶ ְס ְק וֶ  ליֵא ִמ ְח ַר יְ  י ּבַ ִליׁשִ ְ ָנה ןבֶּ  ָזֵקן ָהֲאֵבִלים תיבֵ לְ  הלָ ָ% , ָלֲאֵבלּות ַהׁשּ ִעים ׁשָ ַהֲהִליָכה, ָקרֹוב ְלִתׁשְ  ׁשֶ

ְכַנס ,ָ%ָליו הָקׁשָ  ָהְיָתה ּנִ ר היָ ָה  ּוְכׁשֶ הּוא ִנּכָ הוּ  ִמְטָ%ן ֵמָ%ָליו ִלְפרֹק רֹוֶצה ׁשֶ ְלׁשֶ א. "ּכָ ֶכם ַסּבָ ּלָ  ר', ׁשֶ
ַתח", ליֵא ִמ ְח ַר יְ  יׁש  ּפָ ׁשִ ר, "ְוָאַמר ַהּיָ ּקֵ ַנת ֶרץָא בָּ  ּבִ ׁשְ יַבת ְוָ%ָלה ט"ּפַ ְר ּתַ  ּבִ  ַאַחדָאז  ָהִייִתי ֲאִני. ֶחְברֹון ִליׁשִ

לְ  ַאל, היבָ ׁשִ יְ ה לַ לָ וֹ גּ ן ַה ה ִמ לָ ָ% ׁשֶ  ִמיִדיםַהּתַ ָ ׁשּ יָבה ַ%ל אֹוִתי ּוְכׁשֶ י, ּוַבחּוֶריָה  ַהְיׁשִ ְכַנְעּתִ לַֹח  אֹותוֹ  ׁשִ  ִלׁשְ
נוֹ  ֶאת ְלָכאן ה. ּבְ לֹש;ָ ים ׁשְ ן רְלַאַח  ֳחָדׁשִ ן ִנְרַצח, ִמּכֵ יֵדי ַהּבֵ ֵני ּבִ ָבר, ַהּיֹום ְוַ%ד ּוֵמָאז, ַ%ְוָלה ּבְ  בָקרוֹ  ּכְ

ְבִעים ָנה ְלׁשִ י ינִ ַפ ְק נוֹ , ׁשָ ׁש  ִלּבִ ֲחׁשָ ת לֵח לְ ַח ַהְמ  ָ%ֹמק ּבַ ַמְדְקרֹות יכִ וֹ ּבְ א, בֶר ָח  ּכְ ּמָ ַ  ָאבלָ  לוֹ  ָהָיה ׁשֶ  ּולכּ ַהׁשּ
ָדה ּום ילַ ָ%  ַהְקּפָ ךְ  ִמׁשּ ָבר ֲאִני. ּכָ י ּכְ י ְולֹא ָזַקְנּתִ ׁש  ְוָלֵכן, ִתימוֹ  יֹום ָיַדְעּתִ םִמ  ָלַדַ%ת ֲאִני ְמַבּקֵ  אּוַלי, ּכֶ
ם יֹוְדִעים יַצד ַאּתֶ ל ּכֵ נוֹ  מֹות ַ%ל ַהְיִדיָ%ה ֶאת ְבֶכםָס  ִקּבֵ ׁשּוָבה קֹוםְמ בִּ "? ּבְ ֵני ֵהֵחּלוּ , ּתְ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ  רּפֵ ְלַס  ַהּמִ

דַ%ל  ל ַהֶהְסּפֵ י ׁשֶ לֹום ַרּבִ ַבְדרֹון ׁשָ ַמע, ׁשְ ָ ׁשּ יׁש  ּוְכׁשֶ ׁשִ ַבר ֶאת ַהּיָ ּפּור ּדְ ַרץ, ַהּסִ ל ִכיבְ בִּ  ּפָ ׁשּות ׁשֶ  ְוָכל ִהְתַרּגְ
ִפים ּתְ ּתַ ׁשְ כוּ  ַהּמִ ִסיּ . ּמוֹ ִע  ַיַחד ּבָ ּפּור ּוםּבְ ָחם ְוִנְמֵצאִתי ְלַנֵחם יאִת בָּ : "ְוָאַמר ןֵק זָּ ַה  הַנֲ%נָ , ַהּסִ   �   ". ְמנ(

  
  

אֹון י ַהּגָ ָרָכה קִיְצָח  ַרּבִ   ל"ַזּצַ   צֹוָבה־םַר ֵמֲא  ּבְ
ֲאָדר ז"ט, ַהִהּלּוָלא ְליֹום  ב"תקל ב'־ּבַ

  

אֹוֵני ֵלידוֹ ִמגְּ  ר, רוֹ ּדוֹ  ּגְ ב ֲאׁשֶ  הֹוָר ּת בַּ  ְוָ%ַסק ָיׁשַ
ַהְתָמָדה ל ּבְ ְתִמיַכת ָיָמיו ּכָ  הוּ ִליָּ ֵא  ר' ִגידנָּ ַה  ּבִ

נֵ  ַ%ל ץָר ֲ% נַ  היָ ָה . הָר וֶ ילְ ִס   הוּ רוּ ֲא ּתֵ ׁשֶ  צֹוָבה־םֲאַר  יַרּבָ
ְפָלא ָהַרב" ְפָלג ַהּמ( ָלא, ְוַהּמ( ְלּפְ  יִסינַ , אֲחִריְפּתָ  ּפִ

ׁש ". ָהִרים ְועֹוֵקר ּמֵ מֹוֶר  ׁשִ ן ָאהָר הוֹ  הּכְ  םַר ֲא בַּ  ְוַדּיָ
ד תוֹ נוּ לָ בְ ַס בְ וּ , צֹוָבה כִּ  ָהָיה ָלהוֹ ַהּגְ לֹום יןַמׁשְ ין ׁשָ  ּבֵ
ּתוֹ  ִאיׁש  ּוֵבין ַלֲחֵברוֹ  ָאָדם ַתב. ְלִאׁשְ ׁשּובֹות ּכָ  ּתְ

ֲהָלָכה ֹותבּ ַר  סנִ  ןֶה ֵמ  קלֶ ְוֵח , ּבַ ינוֹ  יתבֵּ " ֶפרּסֵ בַּ  ְדּפַ  ּדִ
ל דֹוָלה תוֹ נוּ ָת וְ נְ ָ% בְּ ". המֹ לֹ ׁשְ  ׁשֶ  ֶאת ָרָאה לֹא, ַהּגְ

יָון אּוָלם, רֶפ ֵס  רבֵּ ְלַח  ָראּוי ַ%ְצמוֹ  ָרָאה ּכֵ ָפִרים ׁשֶ ּסְ  ּבַ
ׁש  ּיֵ ּמֹוִתיר ְלִמי עֶֹנׁש  ׁש ׁשַ ֲח  ׁשֶ  ֶאת ְלַ%ְצמוֹ  ׁשֶ

ְבִחיַנת ְוהּוא יוׁשָ וּ דּ ִח  ּכֹוֵבׁש  'ָנִביא ּבִ , 'תוֹ ָא בוּ נְ  ֶאת ׁשֶ
יס ים ּובוֹ " קִיְצָח  ךְ ַר בֵּ " ְפרוֹ ִס  ֶאת ִהְדּפִ רּוׁשִ  ּדְ

ָרׁשֹות ַ%ל יֹונֹותַרְע וְ  בּוַ%  ּפָ ָ ּנוּ , ַהׁשּ ר ּוִמּמֶ  תִמְקצָ  ִנּכָ
אֹונּותוֹ  ִטיָרתוֹ  רְלַאַח . ֹוָרהּת בַּ  ּגְ ט ּפְ ֲאָדר ז"ּבְ  ב'־ּבַ

ָניו ֲהגוּ נָ , ב"תקל ים יַרבִּ  ּבָ ַח  הוּ ִליָּ ֵא  יְוַרבִּ  ַחּיִ ּטֵ ּתַ  ְלִהׁשְ
 יוָא ָצ ֱא ּצֶ ִמ  ֶאָחד. ְיׁשּועֹות ֶאְצלוֹ  ְוָראוּ  ְברוֹ ִק  ַ%ל

ר י, ִסּפֵ ַ%ם ּכִ ֶ%ֶרב ּפַ ָידוֹ  ָהְיָתה לֹא ַסחּפֶ  ּבְ רּוָטה ּבְ  ּפְ
ַח  ךְ ַל ְוָה , ָטּה ְר ְלָפ  ּטֵ ּתַ ֵדי נוֹ ֵק זְ  ֶקֶבר ַ%ל ְלִהׁשְ  ּכְ
ֲ%דוֹ  ירּתִ ְע יַּ ׁשֶ  ָ בַּ  ּבַ ם ּוֶבִכי ַצַ%ר ֵמרֹב. ַמִיםׁשּ  ְלַיד ִנְרּדַ

ֶבר  ָמַתי ַ%ד: "ראֹוֵמ  נוֹ ְזֵק  ֶאת ָרָאה ּוַבֲחלֹומוֹ , ַהּקֶ
ה ד יךָ לֶ גְ ל ַר ַ%  קּום? ּוִמְצַטֵ%ר ּבֹוֶכה ַאּתָ  ּוִמּיָ

ַקח". עׁשַ וָּ ּתִ  ָרָאה, ֵ%יָניו ֶאת ָהִאיׁש  ּפָ הּוא ּוְכׁשֶ  ׁשֶ
בֵ   ינֵ ׁשְ  ָמָצא תוֹ ָ% ּתָ ְפ ַה ְל וּ , ָלֶלֶכת ָקם, ִמיןְל ָהַ%  יתּבְ

יק ְסכּום, תוֹ יָד ִמ ֲ%  קֹוםְמ  ְלַיד ָזָהב עֹותַמְטבְּ  ִהְסּפִ  ׁשֶ
יתוֹ  ְלַפְרָנַסת ךְ  ּבֵ ֶמׁשֶ ים ּבְ ּיּון. יםבִּ ַר  ֳחָדׁשִ  ַהּצִ

ְרֵסם ָמקֹום ִהְתּפַ ל ּכְ ּגָ ים, יׁשּוָ%הלִ  ַהְמס(  ָראוּ  ְוַרּבִ
ְבּתֹו ֶנֱחַרת: "ִנְפָלאֹות םׁשָ   מּוָרתוֹ ּתְ  ָלנוּ  ֵאין. על ַמּצַ

ֲהָלָכה ֲחָכִמים ֵ%יֵני ֵמִאיר, ֵמֵהיָכא ְותֹוָרתוֹ    ". ּבַ

  
שחרית, אומרים את פרק המשנה בפרשת הקרבנות שב

"איזהו מקומן של זבחים", והאומרה נחשב לו כהקרבת 
ם. סיבות רבות קרבנות, כשמכוון ומבין את תוכן הדברי

, ומדוע נבחר משניותפרק נכתבו מדוע אומרים בתפילה 
הבית יוסף  .משנהה פרקידווקא פרק זה מתוך תקכ"ה 

, כתב בשם הרא"ה, מפני "שאין בכל אותו פרק מחלוקת
והיא משנה ברורה למשה מסיני", והגם שיש עוד שישה 
פרקים בכל המשניות שאין בהם מחלוקת, נבחר פרק זה 
העוסק בקרבנות. הטור כתב, שסדר זה נקבע לקיים דברי 
חז"ל "לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש 

מקרא, איזהו מקומן  -במשנה, שליש בתלמוד", הקרבנות 
תלמוד. בספר עטרת  –רבי ישמעאל משנה, ברייתא ד –

תפארת כותב, שתחילה מניחים תפילין שהם דברי תורה 
שבכתב, לאחר מכן פרשת העקדה והקרבנות שהם תורה 

פה. היו ־שבכתב, ולאחריהם המשנה של תורה שבעל
שהוכיחו מלשון המשנה "ונאכלים לפנים מן הקלעים", כי 

עבר מדור פרק זה הוא עתיק יומין עוד מזמן המשכן, והו
לדור עד רבנו הקדוש ששיקעו בסדר המשנה, כי הקלעים 
לא היו אלא במשכן ולא בבית המקדש, אך כבר השיגו על 
כך מהלשון "עד חצות" ו"נאכלים בכל העיר". בעטרת 

, ובתוספת 344זקנים כתב, שסכום תיבות כל הפרק הוא 
לרמז , עולה כמניין משה, עצמה ל הקריאהשמספר אחד 
תן למשה בסיני ככתבו וכלשונו. ה"אורחות שפרק זה ני

חיים" כתב, שפרק זה כולל בקרבו את סוד הקרבנות 
כולם, וכן כתב ב"יסוד ושורש העבודה": "יעיין אדם 
בכתבי האריז"ל ויראה גודל מעלתה, שכל משנה ומשנה 
של פרק זה הוא תיקון בפני עצמו בעולמות העליונים". 

העם שאין להם  השל"ה הקדוש כתב להוכיח את המון
נעימה מיוחדת לכל סוג של תפילה, ומביא שקיבל מאחד 
מגדולי הדור שאמר את פרק איזהו מקומן ובמה מדליקין 
וברייתא דפיטום הקטורת בקול, כנהוג לעשות קול 
בלימוד המשניות. חלק מיהודי תימן, אינם אומרים את 

  פרק 'איזהו מקומן', אלא בתפילת שחרית של שבת. 
  

ַ"ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ם   ְוזֹאת ּתֹוַרת ָהָאׁשָ

י ָהָיה ָ%צּום ַמְתִמיד א ַרּבִ ל הבָּ ַר , ִליּפָ אּוְקָרִאיָנה דרוֹ יגְ ִר ׁשָ  ָהִעיר ׁשֶ ּבְ ָהָיה, ׁשֶ ִקיַ%  ּוְכׁשֶ  ְצמוֹ ַ%  ֶאת ַמׁשְ
ּתֹוָרה ִליל ׁשֹוֵכַח  היָ ָה , ּבַ ל ּכָ ַ%ם לֹא. אֹותוֹ  ַהּסֹוֵבב ִמּכָ ר ּפַ ר, ֹוםילְ  ַלְיָלה ִחּבֵ ֲאׁשֶ ִקיַ%  ּכַ  ְצמוֹ ַ%  ֶאת ִהׁשְ

ת ְתִחּלַ ְיָלה ּבִ יַצד ָחׁש  ְולֹא ,ּמּודלִ בְּ  ַהּלַ עֹות ָליוָ%  ָ%ְברוּ  ּכֵ ּכֹות ׁשָ יָ%ף ֲאר( ָבר ַ%ד ּבִ ּכְ ְרְנֵסי. ַהּיֹום ֵהִאיר ׁשֶ  ּפַ
ה ִהּלָ ל תוֹ ָד ָמ ְת ַה  ֶאת ֶהֱ%ִריכוּ  ַהּקְ ֵסֶדר לוֹ  ַ% ְלַסיֵּ  ּוְכֵדי, ָהַרב ׁשֶ ָחד ׁש ּמָ ׁשַ  לוֹ  ִמידוּ ֱ% ֶה , יֹומוֹ  ּבְ ָהָיה ְמי(  ׁשֶ

יר עֹות ֶאת ַרבלָ  ַמְזּכִ ה ׁשְ ִפּלָ ָאר ְוֶאת ַהּתְ ָלל ִעְנְיֵני ׁשְ ֵדי, ַהּכְ ּלֹא ּכְ ַקע ׁשֶ ה־ַ%ל רֵת יָ  ִיׁשְ ּדָ לִ  ַהּמִ  גֵה וֹ נ. ּמּודוֹ ּבְ
י ָהָיה א ַרּבִ ֵליל ֹוָרהּת בַּ  ַלֲהגֹות ִליּפָ ת ּבְ ּבָ ֹמֶרת ַ%ד ׁשַ ין היָ ָה וְ , ַהּבֶֹקר ַאׁשְ ַ  ַ%ד ַמְמּתִ ַהׁשּ  ֵאָליו ָיבֹוא ׁש ּמָ ׁשֶ
ה ְזַמן ִלְפֵני ָמה־ְזַמן ִפּלָ ֶנֶסת ֵביתבְּ  ַהּתְ דֹול ַהּכְ ִעיר ַהּגָ ּבָ ה ֵאָליו לְ  היָ ָה וְ , ׁשֶ ֶנֶסת יתבֵ ִמְתַלּוֶ ת. ַהּכְ ּבָ , ַאַחת ׁשַ

בָּ  ַהֹחֶדׁש  סְרנַ ּפַ  ךְ ַר ָ%  ה ִעירׁשֶ ּנָ ִסּדּור ָרדֹותַהּטְ  בֶק ְוֵ% , ִלְבנוֹ  ֲחת( ית ּבְ ֶנֶסת ּבֵ ים אֹוְרִחיםלָ  ַהּכְ  תַח ְמ ְוׂשִ  ָהַרּבִ
ה ַ  חכַ ׁשָ , ַלּתֹוָרה ָהֲ%ִלּיָ ת ָהַרב ֶאת ןּמֵ זַ לְ  ׁש ּמָ ַהׁשּ ת יֹום ִלְתִפּלַ ּבָ ַ ן. ַהׁשּ בּוַ%  ַהַחּזָ ָבה ִלְפֵני ָיַרד ַהּקָ , ַהּתֵ

ִלים ּלְ ְתּפַ הּתְ בַּ  ֵהֵחּלוּ  ַהּמִ ַמן ִפּלָ ּזְ קֹומוֹ  דַק ְפ נִ  ָהַרב ְוִאּלוּ , ילגִ ָר ָה  ּבַ ד ִמּמְ ְכּבָ ַיד ַהּנִ ּלְ ֶדׁש  ֲארֹון ׁשֶ הּתְ . ַהּקֹ  ִחּלָ
בוּ  ְלִלים ָחׁשְ ְתּפַ י ,ַהּמִ ב ָהַרב ּכִ ּום ִמְתַ%ּכֵ ר אּוָלם, ָמה ִמׁשּ ֲאׁשֶ ַמן ּכַ ׁש  ְוָהַרב ְוָנַקף ָהַלךְ  ַהּזְ בֹוא ּבֹוׁשֵ נוּ , ִמּלָ  ּפָ
ה ּמָ ַ  ֶאל יםלִ לְ ּפַ ְת ּמִ ַה  ִמן ּכַ ׂשּוֶמת ֶאת ְוֵהֵסּבוּ  ׁש ּמָ ַהׁשּ ל ֵהָ%ְדרוֹ  ַ%ל ִלּבוֹ  ּתְ  אֹוי. "תֶס נֶ כְּ ַה  יתִמבֵּ  ָהַרב ׁשֶ
ה", ַוֲאבֹוי ַ  ִהּכָ ה ֵמרֹב, "ִמְצחוֹ  ַ%ל ׁש ּמָ ַהׁשּ י ִטְרּדָ ַכְחּתִ ֵדי ָהַרב ֶאל ָלֶלֶכת ׁשָ  וֹ ּוְלָהִביא דוֹ וּ ּמ לִּ ִמ  יקוֹ ִס ְפ ַה לְ  ּכְ

ית לֶא  ד", תֶס נֶ כְּ ַה  ּבֵ יתוֹ  לֶא  ָאץ ּוִמּיָ ל ּבֵ ָהָיה, ָהַרב ׁשֶ אֹוָתּה  ּוַ% קׁשָ  ׁשֶ ִלּמ  ֵ%ת ּבְ י ִלי ְוהֹוִדיַ% , ּודוֹ ּבְ יַ%  ּכִ  ִהּגִ
ה ְזַמן ִפּלָ ְפָלג םָחכָ . ַהּתְ ַ  ָהָיה לֹא מ( ה ְוַאף, ׁש ּמָ ַהׁשּ ךְ  ְלַמּטָ ר לֹא תוֹ ילוּ ִס כְּ  ּוְברֹב, ִמּכָ י ַרבלָ  ִסּפֵ ה ּכִ ִפּלָ  ַהּתְ

ָבר ִהְתִחיָלה ּבּור, בַר  ְזַמן ִלְפֵני ּכְ ָבר ְוַהּצִ יַ%  ּכְ סּוֵקי ְלסֹוף ִהּגִ ַסע ָהַרב. ִזְמָרהּדְ  ּפְ ְצָ%  ּפָ  לֶא  ִדיםדוּ ְמ  ִדיםּבִ
ית ן, תֶס נֶ כְּ ַה  ּבֵ ּכֵ ְעּתוֹ  ַ%ל ֶהֱ%ָלה לֹא ׁשֶ י ּדַ ה ַהְתָחַלת תַ% ׁשְ  ּכִ ִפּלָ ַמן ֶזה ָ%ְבָרה ַהּתְ ְכַנס, ִמּזְ ּנִ ה ּוְכׁשֶ י ְוִגּלָ  ּכִ

ּבּור ין עֹוֵמד ַהּצִ ן מּוָכן ְלַהְתִחיל ְולֹוַמ  לוֹ  ּוַמְמּתִ ְרכּו'ְוַהַחּזָ ּכֹה ַ%ל ְמֹאד ִהְצַטֵ%ר, ר 'ּבָ  ּוֵמרֹב, לוֹ  ֵאַרע ׁשֶ
רּוחֹו וְ , רֹוןָח וְ  ַצַ%ר ַלט ּבְ ל ֶלְחיוֹ  ַ%ל ָסַטרלֹא ׁשָ ַ  ׁשֶ ֵדי ,ׁש ּמָ ַהׁשּ דֹוָלה תוֹ נוּ לָ ׁשְ ַר  ַ%ל ְלַהֲ%ִניׁשוֹ  ּכְ   . ַהּגְ

ד ן רְלַאַח  ִמּיָ ף, ִמּכֵ יתוֹ  ַמֵהר ִחיׁש  ָהַרב ִהְתַ%ּטֵ ַטּלִ תוֹ  ְוֵהֵחל ִלְמקֹומוֹ  הלָ ָ% , ּבְ ְתִפּלָ ר, ּבִ ֲאׁשֶ  תוֹ וּ ׁש גְּ ַר ְת ִה  ּכַ
ָ%ה. הָק זְ ָח בְּ  ּבוֹ  יםִע ּפְ ְע ַפ ְמ  ֲ%ַדִין רּוחוֹ  ַרתֲ% ַס וְ  ה ׁשָ ּכָ ה ֲאר( א יְלַרבִּ  לוֹ  ִנְדְרׁשָ  וֹ ּת ְע ּדַ ׁשֶ כְ וּ , ְלֵהָרַגע ִליּפָ

ה ַ%ל נֹוְקפוֹ  ִלּבוֹ  ֵהֵחל, ָ%ָליו הלָ לְ ַט צְ ִה  ִהּכָ ַ  תֶא  ׁשֶ יִתי הֶמ . "ׁש ּמָ ַהׁשּ ב"? ָ%ׂשִ ִלּבוֹ  ָהַרב ָחׁשַ י, "ּבְ  יִד יָ  ֵהַרְמּתִ
ָרֵאל ָאָדם ַ%ל ׂשְ יִתי ִמּיִ ָכךְ  ְוָ%ׂשִ דֹול ֵחְטא ּבְ בֹוָתיו". ּגָ ָצִעים ַ%ל חלַ ֶמ כְ וּ , ֹוַח נָמ  לוֹ  וּ נָנְת  לֹא ַמְחׁשְ ָאה ַהּפְ  ּבָ

ל ַהּתֹוָרה ְקִריַאת ת אֹוָתּה  ׁשֶ ּבָ ּה , ׁשַ ה עׁשָ ָר לָ  ַוּיֹאֶמר" ְראוּ ָק  ּבָ הַת  ָלּמָ ִקְרבּ  ָנַפל ִלּבוֹ וְ ", ךָ ֵרֶ%  ּכֶ  ּוֵמָ%יו וֹ ּבְ
ד. וּ רֳחַמְרָמ  ה ְלַאַחר ִמּיָ ִפּלָ י הלָ ָ% , ַהּתְ א ַרּבִ יָמה ַ%ל ִליּפָ  ַ%ל ָדהֵ% וְ  םַ% ־לבָ ֳק  ִהְתָחֵרט ּבֹוִכים ּוְבקֹול, ַהּבִ

הוּ  ׁש  ַמֲ%ׂשֵ ל ְסִליָחתוֹ  ֶאת ּוִבּקֵ ַ ַה  ׁשֶ ָהל, ׁש ּמָ ׁשּ ּלוֹ  ׁש ִנְרַ%  ְוַהּקָ ל ֹוָתיוִמדּ  רַה ּטֹ ִמ  ּכ( ּלֹא ָהַרב ׁשֶ י לֹוַמר ש;בֹּ  ׁשֶ  ּכִ
הוּ  ָטָ%ה ַמֲ%ׂשֵ ַ . ּבְ ּדֹו  ׁש ּמָ ַהׁשּ י ֶנֱחָרצֹות הֹוִדיַ% ִמּצִ ִלּבוֹ  ֵאין ּכִ  ֶזה הּוא, ךְ ֶפ ְלֵה  ְוַאף, ָהַרב ַ%ל ְנָיהְטר(  ׁשּום ּבְ

ִריךְ  ּצָ ַכח ַ%ל סוֹ ְלַפיְּ  ׁשֶ ָ ׁשּ כֹון דֵ% וֹ ּמ בַּ  תֶס נֶ כְּ ַה  ְלֵבית אֹותוֹ  ןּמֵ זַ לְ  ׁשֶ ל רּוחוֹ  ַאךְ , ַהּנָ י ׁשֶ א ַרּבִ ָבה לֹא ִליּפָ  ׁשָ
ל. ֵאָליו ת אֹוָתּה  ּכָ ּבָ ב ׁשַ ד, לבֶ ֵא וְ  ַ%רצַ בְּ  ָיׁשַ ת ְלַאַחר ּוִמּיָ ּבָ ַ ְמָלה ַהׁשּ ִלּבוֹ  ַהַהְחָלָטה ּגָ ֵדי תלוּ ְלגָ  ָלֵצאת ּבְ  ּכְ

ָמתוֹ  לַ%  רּפֵ כַ לְ  ר ַ%ד, ַאׁשְ ל ֲאׁשֶ ִָ  ִמן ןִסּמָ  ְיַקּבֵ י םיִ ַמ ַהׁשּ   . הָר ּפְ כַּ ְת ִה  וֹ אתְוַחּטָ  ֲ%ֹונוֹ  ָסר ּכִ

ֹבֶקר י ָיָצא, ִראׁשֹון יֹום ּבְ א ַרּבִ ָידוֹ , ֵמִעירוֹ  ִליּפָ ּבְ ׁשֶ יםבּ לְ ַמ  ּגּופוֹ  ְוַ%ל ָ%ִטיםמ(  ִציםֲחָפ  ּכְ ׁשּוִטים ּוׁשִ , ּפְ
הּוא, ִעירלְ  ֵמִעיר יוָד דוּ נְ בִּ  ֵהֵחל ְוהּוא ׁשֶ יר ּכְ א ְוִנְרֶאה ֶזהּותוֹ  ֶאת ַמְסּתִ ע. ּפֹוֵרַח  ַח ֵר וֹ ּכְ ִנים ַאְרּבַ ל ׁשָ  ׁשֶ

י ַ%ל ָ%ְברוּ  ְנדּוִדים א ַרּבִ ּמַ  ַ%ד, ִליּפָ נָּ  הוּ ֵא ְר ׁשֶ ּתַ ר ִלְבִלי הִהׁשְ ָגָדיו. ֶהּכֵ  ּגּופוֹ  ְוָכל, ִנְקְרעוּ  יולָ ָ% נְ וּ  וּ לּ בַּ ְת ִה  ּבְ
ה דּוף ָרֶזה ַנֲ%ׂשֶ ִסּיּוָמּה . ְוׁשָ ל ּבְ ָנה ׁשֶ ָ ל ּכֹחֹוָתיו לוּ כָּ , ָהְרִביִעית ַהׁשּ י ׁשֶ א ַרּבִ  ׁשּובלָ  ֶהְחִליט ְוהּוא, ִליּפָ
ה ֵמרֹב ֶרךְ ּדֶ בַּ  ָימּות ֶטֶרם ְלִעירוֹ  ְלׁשָ ֵבר ח( ַאַחד ְוִיּקָ ךְ . ָהָאָדם ּכְ ֶמׁשֶ בּועֹות ּבְ ים ׁשָ ּכִ ה ֲאר( , וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ָהַרב ָ%ׂשָ

יֹום ַ%ד ּבְ י ׁשֶ ִ ׁשּ ְרָסה ֶטֶרם, ֶאָחד ׁשִ ת ּפָ ּבָ ַ ָנֶפיָה  ֶאת ַהׁשּ  ֵביִמּתֹוׁשְ  דָח ֶא  ַאף. דוֹ רגְ ִריׁשָ  ָהִעיר ֶאל ִנְכַנס, ּכְ
םַר ִעם  ךְ לֶ ַהֵה  ֶאת ִזָהה לֹא ִעירָה  ֱ%ַלם ָרץֲ% ַהנַּ  ּבָ ּנֶ ע ִלְפֵני םֵמֶה  ׁשֶ ִנים ַאְרּבַ ּלֹא ֶהְחִליט ְוהּוא, ׁשָ  ְפנֹותלִ  ׁשֶ
יתוֹ  לֶא  א, ּבֵ ֶנֶסת ְלֵבית ֶאּלָ ָנה, סוֹ נְ כָּ ִה בְּ . ַהּכְ ַ  ֶאל ּפָ ׁש  ׁש ּמָ ַהׁשּ ּנוּ  ּוִבּקֵ  ּבוֹ  ְלִהְתָאֵרַח  ָמקֹום לוֹ  ִלְמצֹא ִמּמֶ

בַּ  ׁשַ ַ , ׁש ֶד קֹ  תּבְ לוֹ ּקִ ׁשֶ  ָהִעיר סְרנַ ּפַ  לֶא  חוֹ לָ ׁשְ  ׁש ּמָ ְוַהׁשּ ָכבֹוד ּבְ יתוֹ  לֶא  ּבְ בַּ . ּבֵ ׁשַ ּבֶֹקר ׁש ֶד קֹ  תּבְ ים, ּבַ ּכִ  ִהׁשְ
ֶנֶסת ְלֵבית ְוָהַלךְ  קּום ַח ֵר וֹ ָהא ל ִלְלֹמד ַהּכְ ּלֵ ד, ּוְלִהְתּפַ ָצא ְלַאַחר ּוִמּיָ ּיָ ָתה ׁשֶ ּלְ תוֹ  ּגִ ּלָ ל ּכַ ַ%ל ׁשֶ ִית ּבַ י, ַהּבַ  ּכִ

ֶרת ְרׁשֶ ּה  ַהְיָקָרה יםינִ נִ ּפְ ַה  ׁשַ ּלָ ֶרֶתת ָאְמָנם ָהְיָתה ִיתבַּ בַּ . ֶנֶ%ְלָמה ׁשֶ יָון ֲאָבל, הָנְכִריָּ  ְמׁשָ ִהיא ִמּכֵ  ָ%ְבָדה ׁשֶ
ם ָ%ָלה לֹא, בַר  ְזַמן ֶאְצָלם ַדְעּתָ ּה  דׁשֹ ְח לַ  ּבְ ַ%ד ֶהָ%ִני ָהאֹוֵרַח  ַ%ל דׁשָ ֲח ַה  ָנַפל ּוִבְמקֹוָמּה , ּבָ ּסָ ֵביָתם ׁשֶ  ּבְ
ֵליל ת ּבְ ּבָ ל ְוַאף ׁשַ ְרנָ  ָאץ. ִליָנה קֹוםְמ  ֶאְצָלם ִקּבֵ ית לֶא  סַהּפַ נֶ  ּבֵ ָרָאה, ֶסתַהּכְ  ִלְתּבַֹ%  ֵהֵחל אֹוְרחוֹ  ֶאת ּוְכׁשֶ
ּנוּ  יב ִמּמֶ ֵנָבה ֶאת ְלָהׁשִ ִביָ%ה עַמ ׁשֵ לְ . ַהּגְ ךְ  ַהּתְ ְכֵתָפיו ַח ֵר וֹ ָהא ָמׁשַ י ְוהֹוִדיַ% , ּבִ  ֶאת ָרָאה לֹא ֵמעֹוָלם ּכִ

ֶרת ְרׁשֶ ַ ִדים ַמּדּוַ%  יֹוֵדַ%  ְוֵאינוֹ  ַהׁשּ ַ  אּוָלם, ּבוֹ  חֹוׁשְ ָ%  ׁש ּמָ ַהׁשּ ד ִמן ַמדׁשֶ א ַהּצַ : ְוָאַמר, ֵחָמה ָ%ָליו ִהְתַמּלֵ
ךְ " ה ּכָ ַחת ָרָ%ה ַמֲחִזיר ַאּתָ ִהְכִניס ךָ יבְ יִט ֵמ לְ  טֹוָבה ּתַ ָכבֹוד אֹוְתךָ  ׁשֶ ַ  ֵהִרים, רוֹ בְּ ַד ּובְ "? ְלֵביתוֹ  ּבְ  ֶאת ׁש ּמָ ַהׁשּ

ה ָידוֹ  ָפָניו ָהאֹוֵרַח  ֶאת ְוִהּכָ ּלְ ׁשֶ , ֶלְחיוֹ  ַ%ל הזָּ ַ%  הַמכָּ  ׁשֶ ה הּואּכְ ה. בנָּ גַּ  ַארּתֹ בַּ  אֹותוֹ  ְמַכּנֶ ַ  ִנּסָ  ְלַהּכֹות ׁש ּמָ ַהׁשּ
ַ%ם אֹותוֹ  ה ּפַ ִנּיָ ַ%ם ַאךְ , ׁשְ ַפס ַהּפַ י ףֶר ֶה : "ְוָקָרא ָידוֹ  ֶאת ָהאֹוֵרַח  ּתָ ּנִ ִטיָרה רֵת וֹ י ֲהֵרי! ִמּמֶ  לֹא ַאַחת ִמּסְ
יַ%  ךָ  ִלי ַמּגִ א, ִמּמְ ַחת הַמכָּ  ֶאּלָ ְד ". הַמכָּ  ּתַ ַ  ַ%ל ָנְפָלה ֵהָמהּתַ ְרנָ  ְוַ%ל ׁש ּמָ ַהׁשּ ֶאָחד סַהּפַ ל ֶהְבֵזקּובְ , ּכְ  ֶרַגע ׁשֶ
נַ  ֵהִבינוּ  ְ י םיִ ַהׁשּ םַר  עֹוֵמד ִלְפֵניֶהם ּכִ יו ָרץֲ% ַהנַּ  ּבָ ּזִ ָניו ׁשֶ ּנוּ  לִנּטַ  ּפָ ִפיק. ִמּמֶ ִים ּבְ ְרּכַ ַ  ֵהֵחל ּבִ ׁש  ׁש ּמָ ַהׁשּ  ְלַבּקֵ

ל ְסִליָחתוֹ  ֶאת י םאּולָ , ָהַרב ׁשֶ א ַרּבִ יעוֹ  ִליּפָ בָּ  ךָ לְ  עּדַ : "ְוָאַמר ִהְרּגִ ּלוּ  ֶזהׁשֶ ָ  ִמן ִלי ּגִ י םיִ ַמ ַהׁשּ ר ּכִ ּפֵ  ִהְתּכַ
י יִע ׁשְ ּפִ  ְוִנְמַחל ֲ%ֹוִני ְעּתִ כֹון יּונִ ְלִתּק  ְוִהּגַ ְרעֶֹמת ׁשּום ָ%ֶליךָ  ִלי ֵאין. ַהּנָ א, ּתַ הַאְד  ֶאּלָ יר ַרּבָ  טֹוָבה ךָ לְ  ֲאִני ַמּכִ
ְזכּוְתךָ  ךְ כָּ ־ַ%ל ּבִ יֵדי ָ%ָלה ׁשֶ עֹוָלם יׂשַ ֲ% ַמ  ֶאת ןּקֵ ְלַת  ּבִ ה ּבָ ה. ַהּזֶ ִחּלָ ַבּתְ ב ְלֵביתֹו ּוְלַתְפִקידֹו ּכְ   �", ְוָהַרב ׁשָ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ%ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ָאְמרוֹ  ִיְרֹמז עֹוד ָל  ֶזַבחְל וּ  ּבְ ְ י ִמיםַהׁשּ ְכִלית ּכִ רּור ּתַ ַהּבֵ

ֶאְמָצעּות ִיְהֶיה ַבח ּבְ ְכִתיב ,ַהּזֶ י ּדִ ָבְצָרה ה'ַל  ֶזַבח ּכִ , ּבְ
חֹט ה"בָּ ּקָ ַה  ָ#ִתיד ל"זַ  ְוָאְמרוּ  ָטן ֶאת ִלׁשְ ָ ּוֵפרּוׁש , ַהׂשּ

ִחיָטה ִסיר ִהיא זוֹ  ׁשְ ּיָ ּנוּ  ׁשֶ ִחיָנה ִמּמֶ הּוא הוּ יֵּ ַח ְמ ַה  ּבְ ׁשֶ
ָ ד+ ַהּקְ  ִניצֹוץ ָל  ֶזהּובְ  הׁשּ ְ ְלמוּ  ִמיםַהׁשּ ל ִנׁשְ רּוִרים ּכָ , ַהּבֵ

תּוב ְוהֹוִדיַ#  י ַהּכָ ם ּכִ ָבר ּגַ ה ַהּדָ ג ַהּזֶ ַ ׂשּ ֶאְמָצעּות י+ קֶס ֵ#  ּבְ
י ,ַהּתֹוָרה ְזכּות ּכִ עֹוְסִקים ַהּתֹוָרה קֶס ֵ#  ּבִ יִקים ׁשֶ ּדִ ַהּצַ
עֹוָלם ה ּבָ ָבר ִיְהֶיה ַהּזֶ ִדְבֵריֶהם ל"זַ  ָרְמזוּ  ֶזהָל וְ , ַהּדָ י ּבְ ּכִ

ִחיָטה ְ ז ַהׁשּ ְהֶיה ַהּלָ ֶרךְ  ֶזה־ַ#ל ּתִ ּבָ ַה  ,ַהּדֶ ד ה"ּקָ דָח ֶא  ִמּצַ
יִקים ְוָכל ּדִ ּכִ  ּתֹוְפִסין ַהּצַ ד יןַהּסַ ֶזַבח ַח ּבֹ זְ ִל  ַאֵחר ִמּצַ

י ,ַההּוא ֹכָחם ּכִ ג ָהָיה ּבְ ָ ׂשּ ְלָכל ַהּתֹוָרה זֹאת ָלַמְדּתָ  אָה , ַהּמ+
ָבִרים ְפָלִאים ַהּדְ ֶנֶגד ְנָחהּמִ ַל  העָֹל ָל , ַהּנִ ְ ַה  ַהֲ#ָלַאת ּכְ ִכיָנהׁשּ
בָּ ַה  ִעם ְוִיחּוָדּה  אתַל , ה"ּקָ י ְלָבֵרר םְלָאׁשָ ְו  ַחּטָ ּתֵ ִח  ׁשְ ינֹותּבְ

ֵהם רּוִריםַהבֵּ  ּלּוִאים, ָהעֹוָלם רִעּקַ  ׁשֶ ָל  ֶזַבחְל וּ  ְוַלּמִ ְ ִמיםַהׁשּ
ְמקֹוָמם םָת אוֹ ּלְ ַמ ְל  ַהּיֹוְרדֹות ִניצֹוצֹות דְלַיֵח  ְצרוֹ יִ  ַח ּבֹ זְ ִל ְו , ּבִ

ֵאין ְזִביָחה ם, ִקּיּום ַאֲחֶריָה  ׁשֶ לַֹח  ה' ִלְפֵני ַחי ַיֲ#ֹמד ּגַ ִלׁשְ
ְמבַ  ָיד ה' ִיְהֶיה 'ְוגוֹ  ֶמֶלְך ְל  ה' היָ ָה ְו , ֶזַבח ַח בֹּ זְ ִל  ָ#תוֹ ָר  יׁשֵ ְק ּבִ

מוֹ  ֶאָחד ָל  אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, ֶאָחד ּוׁשְ ְ רּוׁש  ,ִמיםַהׁשּ ,ּפֵ
ְלמוּ  ׁשְ ּנִ ל ׁשֶ ִחינֹות ּכָ ד+  ּבְ ָ ַהּקְ   :ַיַחד ְוִנְתַיֲחדוּ  הׁשּ

ָבר ֶזה 'ְוגוֹ  ראֶמ ּיֹ ַו  ן ָאַמר -  'ְוגוֹ  ַהּדָ ְיַ#ְרֲ#רוּ  ְלַבל ְלהֹוִדיָ#ם ּכֵ
ָבר ַ#ל קֹ  ַהּדָ י םבָ ׁשְ ָח בְּ  ְוַכֲ#ָדתוֹ  ַרחּכְ ּבוֹ  ּכִ ָהָיה ּוֵמְרצֹונוֹ  ִמּלִ

ה ה. עֹוׂשֶ י ַרחְלקֹ  ֲ#ָנהַט  ֵאין ּוֵמַ#ּתָ ֲהֵרי ,ָהָיה ׁשֹוֵגג ּכִ ׁשֶ
ַ#ת הֹוִדיעוֹ  ׁשְ ה ּבִ י ַמֲ#ׂשֶ ָבר ֶזה ּכִ ְולֹא ה' תוַ ְצ ִמ  הּוא ַהּדָ

ּבוֹ  ה לׁשֶ  ּוֵמְרצֹונוֹ  ִמּלִ אֹוְמָרם ךְ ֶר ּדֶ  ַ#ל ִיְרֶצה עֹוד. ֹמש0ֶ
י, ל"זַ  ְכִתיב ָהָיה ֶמֶלְך  הש0ֶ מֹ  ּכִ ןּוְתנַ  ,ךְ ֶל ֶמ  רּוןִביׁש+  ִהייְ וַ  ּדִ

ַחל ֶמֶלךְ  ּמָ בֹודוֹ  ַ#ל ׁשֶ בֹודוֹ  ֵאין ּכְ ה, לחוּ ָמ  ּכְ ה ְוִהּנֵ ָהָיה ֹמש0ֶ
ה ים עֹוׂשֶ ָאסּור ַמֲ#ׂשִ ִריִעבְ  דבֶ ֶ#  ֲאִפּלוּ  ַלֲ#ׂשֹוָתם ׁשֶ

ל ְוכּו' ִיםּמַ בַּ  אֹוָתם ִלְרחֹץ נוֹ דוֹ ֲא ַל  ֵסֶדר ְוָכל ּגּוָפם ּכָ
ה ֲ#ׂשֶ דֹול ִזְלזּול ךָ ְל  ְוֵאין, ַהּמַ ה ּגָ ר, ִמּזֶ ן־ַ#ל ֲאׁשֶ ים ּכֵ ִהְקּדִ

ָבר ֶזה לֹוַמר ר ַהּדָ ה ֲאׁשֶ י ה' ִצּוָ  .ַלֲ#ׁשֹותוֹ  ִלי ֶנֱאַמר ה' ִמּפִ

  
  

רבי אלכסנדר זיסקינד ב' תקנ"ד, נפטר ־בי"ח באדר
מהורודנא, המפורסם בספרו "יסוד ושורש העבודה" 

בשעה והיה נערץ על כל צדיקי דורו כקדוש עליון. 
התחבא  ,שגר הצדק פוטוצקי הועלה על המוקד

, כדי שיוכל לענות אמן אחר ברכת 'על במקום סתר
קידוש השם' שבירך הגר טרם מסר את נפשו. 

עטוף בטלית  בצוואתו ביקש שיקברוהו כשהוא
כשרה, ולא יפסלו את ציציותיה כמנהג המקובל. 
בשעת קבורתו התעורר פולמוס בין הקברנים, 
והדיין רבי דניאל מהורודנא בעל "חמודי דניאל" 
אמר, שבנפטרים אחרים היה מורה שלא לקיים את 
צוואתו בניגוד למנהג, אך מפני כבוד הנפטר יש 

נתפסו הציציות מן השמים לקיים שב ואל תעשה. 
  מה ונתלשו, ויהי לפלא. ־בדבר הבשעת הקבור

�  

כ' באדר ש"מ, הוא יום יצירתו של 'הגולם מפראג', 
כמסופר ב"נפלאות מהר"ל" שנדפס בשנת תרס"ט 
בידי רבי יהודה יודל רוזנברג מוורשה. יצירת אדם 
כבר נזכרת בגמרא, וכן כתב ה'חכם צבי' על זקנו רבי 

ו עוררין על שם מחעלמא, אלא שיצא־אליהו בעל
אמיתות יצירת הגולם בידי המהר"ל מפראג 

כך קולמוסים רבים. ה"אמרי יוסף" ־ונשתברו על
הדפיס בספרו מכתב ארוך שהמהר"ל  מספינקא

שלח בשנת שמ"ג לרבי יעקב גינצבורג אב"ד 
מספר בפרוטרוט על סיבת בריאת רג, ובו ופרידב

שנדפס גם  ,הגולם, אך יש הטוענים שהמכתב
מכתבים מקוריים', מזויף כולו מתחילה ועד  ב'קובץ

סוף, כמו גם איגרות רבות שנדפסו באותו ספר. אחד 
מרבני פראג אמר פעם, כי גדולתו של המהר"ל 
מפראג אינה על יצירת הגולם, אלא על כך שבעל 

טוב' היה תלמידו. אומרים, שהמנהג ־ה'תוספות יום
שהיה בפראג לומר פעמיים "מזמור שיר ליום 

  את הגולם לעפרו.המהר"ל החזיר  החל מאז", השבת

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  

  
ת ַמל ּוְלִמי, ׁש "ִאי זֹוןֲח בַּ  ְטבּוָ%ה ָהְיָתה ַהּטֹוב תַר כָּ ַה  ִמּדַ ּגָ יר ֶחֶסד ּמוֹ ִע  ׁשֶ ל טֹוָבה ִהּכִ יַ% כְּ . ָיָמיו ּכָ ִהּגִ ַ% , ַאְרָצה ׁשֶ ִסּיֵ

יר ּוֵמָאז, יוָת ילוֹ בִ ֲח  ֶאת רּדֵ ְלַס  ֶאָחד ְיהּוִדי לו ַ%ם ָנַסע ְוַאף טֹוָבה לוֹ  ִהּכִ ֵדי ָאִביב־ְלֵתל ּפַ ף ּכְ ּתֵ ּתַ ְמַחת בְּ  ְלִהׁשְ ׂשִ
ָ%ַרךְ  ִמְצָוה־רבַּ  ר. ִלְבנוֹ  ׁשֶ ֲאׁשֶ יַ%  ּכַ ַ%ם ִהּגִ נִ , ְלֵביתוֹ  יבוֹ יִט ֵמ  ּפַ ָבר ָטֲ%ָנה יתְוָהַרּבָ ַהּדָ ל דוֹ וּ ּמ ִל  ֶאת ַמְפִריַ%  ׁשֶ , ּה ָל ְע בַּ  ׁשֶ

ָ%ַזר ָהִאיׁש  ֶזה לֹאֲה : "ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ָלּה  ָאַמר ְענּו  ַהֲחִבילֹות ִעם ָלנוּ  ׁשֶ ִהּגַ ׁשֶ ד", הְרָצ ַא ּכְ יָרה ּוִמּיָ ֵנס לוֹ  ִהּתִ  ְלִהּכָ
ְיָתה ה. ַהּבַ ה ַמֲ%ׂשֶ יׁשָ יׁשִ ְמָרה, ַאַחת ּבִ ָ ׁשּ ה ַ%ל ׁשֶ ַבֲחמּוָרה ַקּלָ ֶניָה  לצֶ ֵא  הָר ְר וֹ גּ ְת ִה  ּה ָת נוּ ְק זִ  בֶק ְוֵ% , ּכְ ִהְתַרֲחקוּ  ּבָ  ׁשֶ
ַ%ר הְלַמְרבֵּ  ְצוֹ  ֶאת ְוָזְנחוּ  ַהּתֹוָרה ִמן ַהּצַ ָרה םֵא ָה . םוָ גֵּ  יֵמֲאחֹוֵר  תַהּמִ ח ְלַ%ְצָמּה  ִסּדְ ֶ ִמ  ִמְטּבָ  ִליָחהצְ ִה  ְוָכךְ , ּה לָּ ׁשּ

ָכל. יָה לֶ כָ ֲא ַמ  תרוּ ׁשְ כַּ  ַ%ל רמֹ ׁשְ לִ  ֵליל ּוִבְפָרט, ַהּמֹוֲ%ִדים ּבְ ֶדר ּבְ , ַהּתֹוָרה ׁשֹוְמֵרי יָה בֶ רוֹ ְק  ֵאֶצל ִמְתָאַרַחת ָהְיָתה, ַהּסֵ
ָיָדּה  הָ%ָל  םְוׁשָ  ַ%ם ֶאת חּוׁש לָ  ּבְ י ַהּטַ ל ָהֲאִמּתִ ַ%ם. ַהַחג ׁשֶ ֶניָה  ָחְפצוּ  ּפַ ַ%ְצָמם ַלֲ%רֹךְ  ּבָ ַסח ֵליל רֶד ֵס  ּבְ ימוּ ְוִה , ּפֶ  ְסּכִ

ַתְכִלית ַהּכֹל ֶאת ְלָהִכין ָטה. תרוּ ׁשְ ַהכַּ  ּבְ ְק , ֲ%ׂשֹותּלַ  הַמ  םֵא ָה  ִהְתַלּבְ ּבִ הּוְכׁשֶ ל ֲ%ָצתוֹ  ֶאת ׁשָ  ָלּה  ָיַ%ץ, ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ׁשֶ
ֵאר ָ ֶניָה  ֵאֶצל ְלִהׁשּ ַ%ם ּבָ ָרה ִהיא ןכֵּ ׁשֶ , ַהּטֹוב תַר כָּ ַה  ִמּטַ ל ֶאְצָלם ּגָ ָנה ּכָ ָ   . ַהׁשּ

�  
ל יוָת יעוֹ ִס נְּ ִמ  ַאַחתבְּ  י ׁשֶ ָניו ֶאָחד יֵא וּ ׂשּ נִ  ְלֶרֶגל רגֶּ ֵאיְ  ֲ%ִקיָבא ַרּבִ ְכָפר ְיָלהלַּ בַּ  ָללּון נֹוַתר, ִמּבָ  ְיהּוִדי ֵאֶצל ָקָטן ּבִ

י ָחס. ְמקֹוִמי ָקר ְזַמּנוֹ  ַ%ל ֲ%ִקיָבא ַרּבִ יָון, ַהּיָ ָבה ּוִמּכֵ ְרּכָ ַהּמֶ ּה  ׁשֶ ּה  ָבהִהְתַ%כְּ  יוֲחָפצָ  ָהיוּ  ּבָ ַדְרּכָ ׁש , ּבְ ּקֵ ַ%ל ּבִ  ִמּבַ
ָידוֹ  ֵיׁש  ִאם ָהַאְכַסְנָיה הוּ  רֶפ ֵס  ּבְ ְלׁשֶ א ִלי ֵאין. "ּכָ ל", ֶאָחד רֶפ ֵס  ֶאּלָ ַ%ל ִהְתַנּצֵ ִית־ּבַ ק ןָיׁשָ  רֶפ ֵס  ְוהֹוִריד, ַהּבַ ּבָ  ּוְמא(

ַכב ָ ׁשּ בֵּ ־ַ%ל ׁשֶ בֹוּהַ  ָהָארֹון יּגַ י ָהָיה רֶפ ֵס  אֹותוֹ . ַהּגָ בָּ  ִחּדּוׁשֵ ַ  ַ%ל א"ָהַרׁשְ י, ס"ַהׁשּ ַקע ֲ%ִקיָבא ְוַרּבִ ין ְמֵהָרה ַ%ד ׁשָ  ּבֵ
יו ּפָ ִקיָדה ּדַ ׁשְ ֶאְמַצע. ִנְפָלָאה ּבִ ּמּוד ּבְ י ָהַרב ִהְבִחין ַהּלִ ף ֶפרּסֵ בַּ  ָחֵסר ּכִ ֵלם ּדַ ד, ׁשָ לְ  ָנַטל ּוִמּיָ ִלים ֵריק ְנָיר יֹוןּגִ  ְוִהׁשְ

ל ֶאת נוֹ רוֹ כְ זִּ ִמ  ף ּכָ ל ִמּתֹוכוֹ  ָלַמד ְוׁשּוב, ָחֵסרֶה  ַהּדַ ְיָלה אֹותוֹ  ּכָ ֵהִאיר. ַהּלַ ׁשֶ יךְ , ַהּבֶֹקר ּכְ י ִהְמׁשִ ַדְרּכוֹ  ֲ%ִקיָבא ַרּבִ , ּבְ
ִית ּוַבַ%ל ר ַהּבַ ָבר ֶאת ִסּפֵ ה ַהּדָ ְלִמיֵדי ְלַכּמָ ְדקוּ . ֲחָכִמים ּתַ י ִלְראֹות וּ ׁש ֲ% ְר נִ וְ , ַההֹוָסָפה ֶאת לוּ ַהלָּ  ּבָ י ּכִ  ִקיָבאֲ%  ַרּבִ

ָבה ַאף ֶהְחִסיר לֹא רגֶּ ֵאיְ  ׁשֹונוֹ  ַאַחת ּתֵ ל ִמּלְ בָּ  ׁשֶ ָבר היָ ָה וְ , א"ָהַרׁשְ דֹול ְלֶפֶלא ַהּדָ ר, ִמיםיָ לְ . ּגָ י ִסּפֵ , רֵפ וֹ ס עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ
ל ֶנְכּדוֹ  י ׁשֶ ּפּור ֶאת, רגֶּ ֵאיְ  ֲ%ִקיָבא ַרּבִ ָניו ְלֶאָחד ַהּסִ ַה , ִמּבָ הּוְכׁשֶ ּתֹוֵמם ּלָ יר ִזְכרֹונוֹ  לַ%  ִהׁשְ ּבִ ל ַהּכַ  לוֹ  ָאַמר, נוֹ ְזֵק  ׁשֶ
י י לֹא: "עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ ְרּתִ ֵדי ֶזה ִסּפּור ְלךָ  ִסּפַ ַח  לֵ% ּפַ ְת ּתִ ׁשֶ  ּכְ רֹון ִמּכֹ ּכָ ל ַהּזִ י, ֵננוּ ְזֵק  ׁשֶ א. ִחּדּוׁש  ֶזה ֵאין ּכִ  ָרִציִתי ֶאּלָ

ֶד  ֶאת ךָ לְ  ְלַהְראֹות דֹוׁשָ  ֹוָרהּת ַל  תוֹ בָּ ִח  לּגֹ ְבֵרי ְוַאף, הַהּקְ ּדִ בָּ  ׁשֶ מ(  לוֹ  יםיִר ִה נְ  ָהיוּ  א"ָהַרׁשְ ְפָסהבְּ  ִחיםנָּ ּכְ ָכל, ק(  זֹאת ּבְ
ִלים מֹוחוֹ  ֶאת םְמֵצ צִ  ה ֶאְצלוֹ  ְוָהְיָתה, רֹוןְס ַהֶח  ֶאת ְלַהׁשְ ִאּלוּ  ֲחָדׁשָ ָנה ַהּיֹום ּכְ ִרים". ּתֹוָרה ִנּתְ ָ%ה, ּוְמַסּפְ ׁשָ ּבְ  ׁשֶ

ֶהֱחִזיר י ׁשֶ י: "לוֹ  ָאַמר, חוֹ ְר ָא ְמ לִ  רֶפ ַהּסֵ  ֶאת אֲ%ִקיבָ  ַרּבִ ַלְמּתִ ֲ%בּוְר  ִהׁשְ ף ֶאת ךָ ּבַ ַ%ם, ֶהָחֵסר ַהּדַ  ַ%ל ַהּטֹוב תַר כָּ ַה  ִמּטַ
יָת  ַהּטֹוָבה ָ%ׂשִ ִדי ׁשֶ   ". ִעּמָ

�  
ים יֵר ְמ ִא "ָה  יְז'ִניץ" ַחּיִ יׁש  לּדֵ ּתַ ִמׁשְ  ָהָיה ִמּוִ ׂשּוֶמת ְלַהְקּדִ ָחׁש  יִמ ְל  אּוָלם, ֶאָחד ְלָכל ֵלב ּתְ יו ׁשֶ ַלּפָ , ַהּטֹוב תַר כָּ ַה  ּכְ
ֹאֶפן ִמְתַיֵחס היָ ָה  ָחד ּבְ ה ִמי. "ְמי( ָ%ׂשָ ַ%ם ִלי ׁשֶ ל, טֹוָבה ּפַ ב נֹוָתר ֲאִני יַחיַּ  ְיֵמי ּכָ א", לוֹ  ַחּיָ ּטֵ ַ%ם ִהְתּבַ  תנוּ ּמְ ּדַ זְ ִה בְ וּ , ּפַ

ֵ  ךְ וּ רבָּ : "ָאַמר ַאֶחֶרת יֶּ  םַהׁשּ ה ִלי ׁש ׁשֶ י םִא . טֹוָבה ִמּדָ ְלּתִ ַ%ם־יֵא  טֹוָבה ִקּבַ הוּ  ּפַ יׁשֶ ". ֵמעֹוָלם הנָּ ֶח כָּ ׁשְ ֶא  לֹא, ִמּמִ
ׁש  יוָת יכוֹ לִ ֲה בַּ  ּמֵ ְגָמה ׁשִ ד( ַרת ּומֹוֵפת ּכְ ְבּדֹות, ַהּטֹוב ְלַהּכָ רֹות ַרּבֹות ְו%( ּפָ ַ%ם ָמָצא ֵמֲחִסיָדיו ֶאָחד. זוֹ  תוֹ ּדָ ִמ  ַ%ל ְמס(  ּפַ

ֲחנּות יִקים ִלְסָפִרים ּבַ ַכי רַמֲאַמ " רֶפ ַהּסֵ  תֶא , ַ%ּתִ הּוא" ָמְרּדְ ׁשֶ ל וֹ ּת ְמ ַת חוֹ בְּ  ָחתּום ּכְ י ׁשֶ  ֶאת ש;ִלְרכֹּ  ֶהָחִסיד ִמֵהר. ָהַרּבִ
יׁשוֹ , רֶפ ַהּסֵ  ִמְנָחה ְוִהּגִ ן רְלַאַח  רָקָצ  ְזַמן. יַרבִּ לָ  ּכְ י ָנַסע, ִמּכֵ ִלּוּוי ְלִמירֹון ָהַרּבִ  ,ָחִסיד אֹותוֹ  ּוָבֶהם ֲחִסיָדיו לַה ְק  ּבְ

יעוּ  ִהּגִ י ָ%ָלה ַהּתֹוָרה ִלְקִריַאת ּוְכׁשֶ י ר"ָהַאְדמוֹ  ֲחָתנוֹ , ּכֵֹהן קֹוםְמ בִּ  ָהַרּבִ ִלי ַרּבִ ים ַנְפּתָ ִז'יקֹוב ַחּיִ , ֵלִוי קֹוםְמ בִּ  ָ%ָלה ִמּדְ
יעוּ  ִהּגִ י ּוְכׁשֶ ִליׁשִ י הֹוָרה ִלׁשְ ז ֶהָחִסיד ֶאת ְלַהֲ%לֹות ָהַרּבִ ָה , ַהּלָ   ". ָחׁשּוב רֶפ ֵס  ִלי ִזירֶהֱח  הּוא: "ִעירוֹ ּבְ

�  
ָ ׁשֶ כְּ  ִריְסק ָהַרב הָה ׁשּ וַ  ִמּבְ ׁשְ ֵביתוֹ  ִהְתַאְכֵסן, ְרפּוָאה יכֵ ְר צָ לְ  ְיץּבִ ל ּבְ ָחה ּוְבֵני, ןֶט ְר גַּ נְ זֶ רוֹ  וֹוְלף ר' ִגידנָּ ַה  ׁשֶ ּפָ ׁשְ  ַהּמִ

דּוהוּ  ּבְ יֹוֶתֶרת ּכִ בֹוד ּבְ בֵ  ָהָיה ָנהּוג. ַהּכָ ָהאֹוְר , ִגידנָּ ַה  תיּבְ ִדים ָהיוּ  ִחיםׁשֶ ּבְ ָחד אֹוְרִחים' רֶפ 'ֵס בְּ  ִלְרׁשֹם ִמְתּכַ  ֶאת ְמי(
ְרָכָתם ִית יִלְבנֵ  םָת ָד תוֹ וְ  ּבִ ִריְסק ָהַרב ְוַאף, ַהּבַ ד ִמּבְ ּבֵ ָכךְ  ִהְתּכַ ת. ּבְ ׁשַ ַת , ָהַרב ְלַבּקָ ְבֵרי ֶאת ֵמִאיר יַרבִּ  נוֹ בְּ  בּכָ  ל"ֲחזַ  ּדִ

ַמּסֶ  ֲ%ִנית תכֶ ּבְ ַמ  מוֹ ׁשְ  ֶאת ָחַתם ְוָהַרב", ךָ כְ ֲאָבֶר  הּמָ בַּ  ןִאילָ ־ִאיָלן" ּתַ הִמּלְ ׁש , ֶטֶרם ָחַתם. ּטָ ּקֵ ִביאוּ  ָהַרב ּבִ ּיָ ף לוֹ  ׁשֶ  ּדַ
ה הׂשָ ָ% וְ , קָחלָ  ּמָ  ַ%ד, וֹ מׁשְ  ֶאת םּתֹ ַלְח  ִנְסיֹונֹות ּכַ

ָצא ּמָ יֹוֵתר ָאהנָּ ַה  יָמהִת ֲח ַה  ֶאת ׁשֶ יָון ְוָאַמר ,ּבְ ּכֵ  ׁשֶ
הּוא ֵסֶפר חֹוֵתם ׁשֶ  ִלְהיֹות ְצִריָכה, אֹוְרִחים ּבְ

ֹאֶפן ַהֲחִתיָמה ֶפ  הֶא נָּ ַה  ּבְ יֹוֵתר הְוַהּיָ ין, ּבְ  תַר כָּ ַה  ִמּדִ
  . יםִח ְר ָא ּמְ ַל  ַהּטֹוב

�  
י רֹויְ  ִזיְסל ָחהְמ ׂשִ  ַרּבִ יַבת רֹאׁש , אּדָ ּבְ  היָ ָה , ֶחְברֹון ְיׁשִ

ת ָחדּור ְתחּוׁשַ ֵהיִט  ִמי ְלָכל ַהּטֹוב תַר כָּ ַה  ּבִ . ּמוֹ ִע  יבׁשֶ
ָ ׁשֶ כְּ  ַ%ם הָה ׁשּ יֵמי ּפַ ין ּבִ ים ּבֵ ַמּנִ ֵבית ַהּזְ א, ַהְבָרָאה ּבְ  ּבָ

ְלִמיָדיו ֶאָחד ר ְוָהַרב, רוֹ ּקְ בַ לְ  ִמּתַ י לוֹ  ִסּפֵ ן ֶקרבֹּ בַּ  ּכִ  ִעּיֵ
ִסּדּור ה ּבְ ִפּלָ ם ּתְ ּיָ ָצא ְמס( ּמָ ֵבית ׁשֶ ֶנֶסת ּבְ יַ% , ַהּכְ  ְוִהּבִ

דּ  תוֹ לוּ ֲ% ּפַ ְת ִה  ֶאת ָחד ּורֵמַהּסִ  ְמקֹורֹות טוּ ְק לְ נִ  ּבוֹ  ַהְמי(
ה ֵסֶדר ַ%ל ּוֵבאּוִרים ִפּלָ ָרָאה. ַהּתְ ׁשֶ ְלִמיד ּכְ ךְ  ַהּתַ , ּכָ

ָ%ָלה ַ%ד ַרּבֹות ָטַרח ָידוֹ  ׁשֶ ֶזה ִסּדּור שִלְרכֹּ  ּבְ , ּכָ
ִמְנָחה ְוֶהֱ%ִניקוֹ  רים ִמ יָ לְ  .וֹ בּ ַר לְ  ּכְ ְלִמיד ִסּפֵ י, ַהּתַ  ּכִ

י ָזָכה ןֶה ָל  ַההֹוָדָאה ִמּלֹות נֹות לֹא, וֹ בּ ַר  ִמּפִ  ִנּתָ
ר ָטַרחַאף  בַר ְוָה , אּורֵת לְ  ֵ ֵדית ָר ֳח ָמ לְ  ֵאָליו ְלִהְתַקׁשּ  ּכְ

י לוֹ  רּפֵ ְלַס  תוֹ  ּכִ ִפּלָ , ַלֲחלּוִטין ַאֶחֶרת ָהְיָתה ּתְ
תֹוָצָאה אֹותוֹ  ֵמָהִעּיּון ּכְ ְפִליא. ִסּדּור ּבְ ם, הּוא ַהּמַ ּגַ  ׁשֶ

ִנים ָחֵמׁש  ָחר ׁשָ  ְלהֹודֹות ְלָנכֹון בַר ָה  ָמָצא, יֹוֵתר ְמא(
ה ַהֶחֶסד ַ%ל ְלַתְלִמידוֹ  ׁשּוב ָ%ׂשָ  ְוִהְרִעיף, ּמוֹ ִע  ׁשֶ
ָר  ָ%ָליו   . רֹבלָ  תכוֹ ּבְ

  
  

ר ַיְקִריב ַל " ָלִמים ֲאׁשֶ ְ ּבָ ַה  ִלְפֵני ָהְרצּוָיה ַהּתֹוָרה זֹאת -ה'" ְוזֹאת ּתֹוַרת ֶזַבח ַהׁשּ ִמי", ֶזַבח"ּכְ  ה"ּקָ ְקִריב ּכְ ּמַ   .עֹולֹותְו  ִחיםָב זְ  ׁשֶ
ָל " ְ ר  -" ִמיםַהׁשּ ֲאׁשֶ לֹום ֵיׁש  ּכַ ין ׁשָ ר, "ַהּתֹוָרה יֵק ְס עוֹ  ּבֵ ן ְלָרצֹון ִהיא העֹוָל   -" 'הַל  ַיְקִריב ֲאׁשֶ ָקְרּבָ    אשר ארחם)(.  'הַל  ִניחֹוַח  ֵריַח , ּכְ

 

  
ִעיר עֹותֵקי וּ ּל ִח  ָהיוּ  ַאַחת ּבְ ין ּדֵ נֵ  ּבֵ  ֵליֲ" ּבַ  ַאְך , ִעירָה  יַרּבָ

. ָלֶהם־לֹא ִריב־ַ"ל רוּ ּבְ ַ" ְת ִה ְו  ָהֵאׁש  ֶאת ִלּבוּ  תַמֲחלֶֹק 
 ַהְיִריִבים ַאַחד ַ"ל זַ" ַל  הֹוִציא, יםנִ ָח גְ נַ  ֵמאֹוָתם ֶאָחד

ד ּצַ ּבַ ִני ׁשֶ ֵ ֵרר יםּבִ ר- ְמ  ָיִמים ָ"ְברוּ  ְולֹא  , ַהׁשּ י ְוִהְתּבָ  הּוא ּכִ
אֹוָתּה  ָלקּוי ְצמוֹ ַ"  ה ּבְ ּה  ִמּדָ ה ּבָ  רּבַ  ֶאת ַח ְלַנגֵּ  ִנּסָ
ָבר ָהָיה. תוֹ ּתָ גְ ל- ּפְ  ִניָנה ַהּדָ ִפי ִלׁשְ ֵב ּתוֹ  ּבְ  םָכ ָח ְו , ָהִעיר יׁשְ

ָבר: "ָאַמר ֶאָחד ִ ַר  יֵר ְב ִמּדִ  ֶזה ּדָ ת י"ׁשּ ָפָרׁשַ י ַצו ּבְ . ָלַמְדּתִ
י סּוק ַ"ל ּכִ ל ַהּפָ ִ ַר  ְמָפֵרׁש  ָזָכר'־'ּכָ ַ"ל 'ֲאִפּלוּ  י"ׁשּ , מּום ּבַ

אן. ֲחלֶֹקת'ַמ ְל  מּוִמין ֵליֲ" ּבַ  ְלַרּבֹות י ּוִמּכָ ל, ָלַמְדּתִ ּכָ  ׁשֶ
מּומוֹ  ַהּפֹוֵסל קּוִיים  ְוַדְוָקא, ּפֹוֵסל ּבְ אֹותוֹ ַהּלְ  ֵהם, מּום ּבְ

ד ַ"ל זֹאת יםיִל ִל ֲ" ַמ וּ  ַמֲחלֶֹקת ֵליֲ" ּבַ  ִני ַהּצַ ֵ   "...ַהׁשּ

  

  

  
סּוֵקי ְסכּום ָר  ּפְ סּוִקים ז"צ הּוא ַצו תׁשַ ּפָ ּמָ , ּפְ  ןְוַהּסִ

ְכּתַ  ּנִ ים בׁשֶ ׁשִ ּמָ ח- סּוִקים ו"צ" יםּבִ ַר  ּבְ  ֵאינוֹ " ןִסּמָ  וַצ  ּפְ
ם ָיהּוְרָא , ָנכֹון ּמָ  ּגַ ל ַהּכֹוֵלל ןֵמַהּסִ ל ׁשֶ הּוא ְקָראיִּ ַו  ּכָ  ׁשֶ

ִמְניַ  ט"נְו  ֵמאֹות ח'  תֶב ֶנְחׁשֶ  סֹוִפית"א ּפֵ ( ף"ָט נָ  ןּכְ
ה ִגיַמְטִרּיָ ת ָהָיה ְוִאם, )800־ּכִ  ּבְ ָפָרׁשַ  ו"צ ַרק ַצו ּבְ

סּוִקים סּוק ֵסרָח , ּפְ ָלל ֶאָחד ּפָ  ָרהסוֹ ַהּמָ  ֵליֲ" ּבַ . ֵמַהּכְ
הּוא ה"יָ ְד ַב עוֹ  ןִסּמָ  לוֹ  נוּ ָנְת  ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ  אּוָלם, ז"צ ּבְ

 ֵ ה םַהׁשּ הּוא עֹוַבְדּיָ ִביא ׁשֶ  מֹוִפיַ"  לֹא רׂשָ ָ"  ֵריּתְ ִמ  ַהּנָ
ַ"ם ַאף ָכל ּפַ נַּ  ּבְ ְכִתיב ְך "ַהּתַ א, ו"ָוא ִעם ָמֵלא ּבִ  ֶאּלָ

ְכִתיב ְרֶאה. ָחֵסר ּבִ ּמָ  ְוַכּנִ ַהּסִ כֹון ןׁשֶ , 'ֹעַבְדָיהּו' הּוא ַהּנָ
ָנה ּוָ הּמְ ַל  ְוַהּכַ ּנֶ מוֹ , ַאְחָאב יתּבֵ  ַ"ל מ- ְ ׁשּ ב ׁשֶ  ִעם ִנְכּתַ

סֹופוֹ  ו"ָוא תוֹ  ֹוםְמקּבִ  ּבְ ְתִחּלָ ֶוה ְוִנְמָצא ּבִ . ז"צ ׁשָ
ּמָ  ְטֶ"ה ןַהּסִ ל ַצו ַהּמ- ְלּגֵ תְלָפ  ִהְתּגַ ב ְקָראיִּ ַו  ָרׁשַ  ְוִנְכּתַ

ֵחֶלק ים ִמן ּבְ ׁשִ ּמָ סֹוף ַהח- ה ּבְ ָרׁשָ א, ַהּפָ  אוּ ָר ׁשֶ ּכְ ׁשֶ  ֶאּלָ
יֵּ  סּוִקים א"קי ׁש ׁשֶ ּנוּ , ּפְ ַבת ֶאת ׁשִ היִצ  ְלֵתַבת ַצו ּתֵ  ּוָ

תֹוֶסֶפת אֹוִתּיֹות, ַאְך  ֵכן לֹאּבְ   .ָמֵלא הוּ בוּ ָת ּכְ ׁשֶ  ִיּתָ

  
ת־ַאֲהֹרן�  ו ֶאֽ    )(ו, ב ַצ�

ַבת ו ּתֵ ַטַ"ם ַצ� ְך ְה ַמ  ּבְ דֹול, ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ּפַ  ּגָ
הַהְמצ-  ה ּוֶ י ְועֹוׂשֶ ֵאינוֹ  ִמּמִ הְמצ-  ׁשֶ ה ּוֶ ה, ְו ְועֹוׂשֶ ּבָ  ַהּסִ

ֵני יאִה  הּוא ִמּפְ ִמיד ּדֹוֵאג ׁשֶ ל ּתָ  םּוְלַקיֵּ  ְצרוֹ יִ  ְלַבּטֵ
יִקים ְוָאְמרוּ , ּבֹוְראוֹ  תַו ְצ ִמ  ַהְמ  ַצּדִ רגַּ ְת ִמ  ְצרוֹ יִ  הּוֶ צ- ׁשֶ  ּבֵ

ֵדי ָ"ָליו ּנוּ  ֹנַ" ְמ ִל  ּכְ  ְטֶ"ֶמתמ-  ְוָלֵכן, הָו ְצ ַהּמִ  ֶאת ִמּמֶ
ָבה ַמ  ַהּתֵ ְך ְה ּבְ ָכל זּמֵ ְלַר , ּפַ ּבְ ׁש  ָמקֹום ׁשֶ ּיֵ דּות ׁשֶ  ִהְתַנּגְ
ֶצר ָבָר  ְך ֶפ ַהֵה  ַלֲ"ׂשֹות ָהָאָדם ָצִריְך  ַהּיֵ   )תפוחי חיים(. יוִמּדְ

�  

ה ַ�ל�  ֹעָל� וא ָהֽ הוֹ ֽמ ִה�    )שם(  ְקָד�

ַטֲ"ֵמי א ֵזרּפָ  חנַּ מ-  ּבְ ִליׁשָ ה ּתְ ֵהן זּמֵ ְלַר , ְוַקְדָמא ְקַטּנָ  ַלּכֹ
ַ"ל ְרּבַ  ַאף ׁשֶ ּקָ ּלוֹ  העֹוָל  ןׁשֶ רּוִמְתּפַ  ה'ַל  ְועֹוֶלה חנָּ מ-  ּכ-  ּזֵ

ַמִים ָ לּום ּבוֹ  ֵהןּכֹ ַל  ְוֵאין ַלׁשּ א ּכְ א ֶאּלָ ִליׁשָ ה ּתְ ל ְקַטּנָ  ׁשֶ
ם, ָהעֹור ן־ּגַ גֶ  ִלְהיֹות ָצִריְך  ּכֵ  ֶאת ְוַלֲ"ׂשֹות ַקְדָמא רֶד ּבְ

ְמָחה ֲ"בֹוָדתוֹ  ׂשִ   )נר תמידפי ־על(. ה' ִלְפֵני ְלָרצֹון ּבְ
�  

ַבת ה ּתֵ ֹעָל� ַטַ"ם ָהֽ  ְבָרכֹותּבִ  ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ֵזרּפָ  ּבְ
י ּמִ ּמְ  ׁשֶ ְלִמיד ַח ֵר ָא ׁשֶ תֹוְך  םָחָכ  ּתַ יתוֹ  ּבְ הוּ ַה ּוְמ  ּבֵ  ּנֵ

ָכָסיו ִאּלוּ , ִמּנְ ִמיד ןָקְרּבַ  ַמְקִריב ּכְ הּבְ  ָאְמרוּ  ְוֵכן. ּתָ ּכָ , ס-
דֹול ה ּגָ ל רֵת וֹ י ְצָדָקה ָהעֹוׂשֶ נֹות ִמּכָ ְרּבָ ֱאַמר, ַהּקָ ּנֶ  ׁשֶ

ט ִנְבָחר ַל " ּפָ ַבח ה'ֲ"ׂשה ְצָדָקה ּוִמׁשְ  ִנְמָצא". ִמּזָ
ם ַהְמַקּיֵ ר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים ׁשֶ ּזַ ִאּלוּ  לוֹ  בׁשָ ְח נֶ , ּפִ  ְקִריבִה  ּכְ

ן ָבה תֶמ ֶ" ְט מ-  ְוָלֵכן, ָקְרּבָ ַטַ"ם ַהּתֵ נֶּ , ֵזרּפָ  ּבְ  לוֹ  בׁשָ ְח ׁשֶ
ּזּור ָקְרּבַ  ִלְצָדָקה ַהּפִ   )יצב אברהם(. העֹוָל  ןּכְ

�  

אן ֵיׁש  זֶמ ֶר  ָנה ְלִדְבֵרי ּכָ ׁשְ ֵאיָבִרים, ִחיםָב זְ ּבִ  ַהּמִ  ׁשֶ
רוּ ְוִהְתּפַ  עוּ ְק ּפָ ׁשֶ  ַח  ִמן ּזְ ְזּבֵ   )תפוחי חיים(. ֵאׁש ָל  ַיֲחִזיֵרם, ַהּמִ

�  

ׁש  ְדּגָ  מ-
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