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לֹום־ָלֵכן ֱאֹמר ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת ִריִתי ׁשָ   ) כה, יב( ּבְ

בַּ  ׁשַ ָר  ֹקֶדׁש ־תּבְ ַנת ְנָחסיּפִ  תׁשַ ּפָ ָמה, ב"תשי ׁשְ בֵ  ִהְתַקּיְ ִריְסק ז"יִר גְּ ַה  יתּבְ  ִמּבְ
ִרית ל ְלֶנְכּדוֹ  ,ִמיָלה ּבְ ם מֹותִמְלֲח  לֹוֵחם ׁשֶ ֵ י ַהּנֹוָדע ַהׁשּ , ילוֹ בְּ  ַ#ְמָרם ַרּבִ

ם ָהָיה קֹוםּמָ ּובַ  י ּגַ  םָד ֲ# וָּ ִה בְּ . נֹוָסִפים ֲחָכִמים ְוַתְלִמיֵדי רֶמְלצֶ  ַזְלָמן ריָס ִא  ַרּבִ
י ָאַמר, ַיַחד י, ַזְלָמן ריָס ִא  יְלַרבִּ  ַ#ְמָרם ַרּבִ ת ּכִ ָרׁשַ בּוַ#  ִמּפָ ָ ה ִנְרֶאה ַהׁשּ ּמָ  ּכַ

ל תוֹ אוּ נָּ ַק  הֹוִעיָלה ֵה  ְנָחסיּפִ  ׁשֶ יבׁשֶ בָּ ַה  ֲחַמת ֶאת ׁשִ ָרֵאל ה"ּקָ ׂשְ י לוֹ  ָאַמר. ִמּיִ  ַרּבִ
ָבר ָנכֹון: "ַזְלָמן ריָס ִא  י ָנא הֵא ְר  אּוָלם, ַהּדָ ָבִטים ּכִ ְ  ְוָאְמרוּ , ָ#ָליו מוּ ֲ# ַר ְת ִה  ַהׁשּ

ן 'ְרִאיֶתם ם ֶזה ִטיּפוּ ־ּבֶ ּטֵ ּפִ יאנְ  ְוָהַרג ָזָרה ַלֲ#בֹוָדה ֲ#ָגִלים ִאּמוֹ ־ֲאִבי ׁשֶ בֶ  ׂשִ  טׁשֵ
ָרֵאל ׂשְ ַהּתֹוָרה ָאנוּ  רֹוִאים ֲאָבל: "ְוָאַמר ז"יִר גְּ ַה  הַנֲ#נָ ". ִמּיִ יָבה ׁשֶ  ֶאת ַמֲחׁשִ

אּות הַמֲ#ׂשֵ  ּנָ ל ַהּקַ ם ְוהֹוִסיף", ְנָחסיּפִ  ׁשֶ ׁשֵ י ּבְ ים ַרּבִ ִריְסק ַחּיִ ָאַמר ִמּבְ  גִמְנַה : "ׁשֶ
ּבֹור, עֹוָלםָה  ּגִ ל ִמְלָחָמה ׁשֶ נּות ְמַקּבֵ בּוָרה לַ#  ִהְצַטּיְ ן ְוָאָדם, ברָ ּקְ בַּ  ּגְ ְצַטּיֵ ּמִ  ׁשֶ

ַנת ּכָ ַהׁשְ ין לֹוםׁשָ  ּבְ ל ׂשֹוְנִאים ּבֵ לֹום ַרסּפְ  ֶאת ְמַקּבֵ ָ  ְנָחסיּפִ  לצֶ ֵא  ְוִאּלוּ , ַהׁשּ
ה ָאנוּ  רֹוִאים ָ#ׂשָ ל ִמְלָחָמה ׁשֶ לֹום אֹות ְוִקּבֵ ֱאַמר, ׁשָ ּנֶ  לוֹ  ןֵת נֹ  'ִהְנִני ׁשֶ

ִריִתי־ֶאת לֹום' ּבְ ה. ׁשָ ּבָ ֵני, ִהיא ְוַהּסִ יב'ׁשֶ  ִמּפְ ֵני ַ#לֵמ  ֲחָמִתי־ֶאת ֵהׁשִ ָרֵאל־ּבְ ', ִיׂשְ
ין לֹוםׁשָ לְ  ְוֵהִביא ָרֵאל ּבֵ בַּ  ַלֲאִביֶהם ִיׂשְ ָ ׁשֶ  ָהְיָתה תוֹ אוּ נָּ ּקַ . יֹוֵצא ֵאפֹוא ׁשֶ םיִ ַמ ׁשּ

ם לְ  תׁשֵ ּיַ לֹום ֲ#ׂשִ ִדין' ְוָלֵכן, ׁשָ ּטֹל הּוא ּבְ ּיִ ָכרוֹ ־ֶאת ׁשֶ ֶנֶגד הִמּדָ ' ׂשְ ה ּכְ   ".ִמּדָ
�  

ה ֶאת ְקֵרב ֹמש ֶ ָטן ִלְפֵני ־ַוּיַ ּפָ   כז, ה)( ה'ִמׁשְ

ל ן"ַהּנוּ  ַבת ׁשֶ ָטן ּתֵ ּפָ ךְ ־ַ#ל ָאַמר. ָרהסוֹ ַהּמָ  ְלִפי, ִתיַרבָּ  ִמׁשְ י ּכָ  ַהּכֵֹהן הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ
י, ֵמִאיְזִמיר יִר ָמ ְת ִא ָה  ָכךְ  ֵיׁש  זֶמ ֶר  ּכִ ּמְ , ָהעֹוָלם גִמְנַה  ַ#ל ּבְ ִטים ִריבֹותׁשֶ ּפָ  ּוִמׁשְ

ים ִעְניְ  ֶנֱ#ָרִכים ַרּבִ ים, ַנֲחלֹות ינֵ ּבְ ּתִ דֹוָלה ַהּנוּ  ְוָלֵכן. ַוֲחֵצרֹות ּבָ ל ן"ּגְ ָטן ׁשֶ ּפָ , ִמׁשְ
ַנֲחַלת ֲחלֹות ַ#ל זּמֵ ְלַר , ְצָלְפָחד נֹותבְּ  ּבְ ֶהן ַהּנַ ִטים ּבָ ּפָ ׁשְ דֹוִלים ַהּמִ   ...בּוִכיםְס וּ  ּגְ

�  

ר ֵאיןה' ת ְולֹא ִתְהֶיה ֲ$ַד  ּצֹאן ֲאׁשֶ   ) כז, יז( ָלֶהם ֹרֶ$ה־ּכַ

ְלִמיֵד  דָח ֶא  ים ץֵפ ָח "ֶה  יִמּתַ בלְ  ָנַפל" ַחּיִ ּכָ . ָמזֹור לוֹ  ָמְצאוּ  לֹא ְוָהרֹוְפִאים ִמׁשְ
ְלִמיד ָ#ָלה ׁש  ּבוֹ ַר לְ  ַהּתַ ֵרךְ  ּוִבּקֵ יו ְלִהְתּבָ ְנבּוַאת ָהרֹוְפִאים  ַ#לו ינָ ָפ לְ  ּוָבָכה, ִמּפִ

י א. הוָ ְק ּתִ  לוֹ  הָס ְפ ָא  ּכִ ים ץֵפ ָח "ֶה  ִהְתַמּלֵ ַצַ#ר" ַחּיִ ְלִמידוֹ  ִיּסּוֵרי ַ#ל ּבְ ׁש , וּ ּתַ  ִבּקֵ
א, ֵ#ָצה לוֹ  ָלֵתת ּלֹא ּמוֹ ִע  ָנהְת ִה ׁשֶ  ֶאּלָ ה ׁשֶ ָבר ֶאת ְיַגּלֶ ים. ְלִאיׁש  ַהּדָ  ִהְסּכִ

ְלִמיד ים ץֵפ ָח "ְוֶה , ַהּתַ ׁש " ַחּיִ ּקֵ ּנוּ  ּבִ ִהְתגּ  רִנְסּתָ  ְלָאָדם ִלְנֹסַ#  ִמּמֶ ֲ#ָיָרה ֹוֵררׁשֶ  ּבַ
ה ׁש , ְקַטּנָ ֵרךְ  ּוְלַבּקֵ יו ְלִהְתּבָ ה. ִמּפִ ְלִמיד ָ#ׂשָ ְדָבָר  ַהּתַ ָחַזר ּוְלַאַחר, יוּכִ , ְלֵביתוֹ  ׁשֶ

ֶדֶרךְ  ֶהְחִלים ִרים ָלהְלַמְע  ָ#ְברוּ . ֵנס ּבְ ָנה ֵמֶ#ׂשְ ל ְוִגיָסתוֹ , ׁשָ ְלִמיד ׁשֶ  ָחְלָתה ַהּתַ
אֹוָתּה  ְצִעירּותוֹ  ָחָלה ּה בָּ  ֲחָלהַמ  ּבְ אוּ . ּבִ ֵני ּבָ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ  ְלַגּלֹות ּבוֹ  ְוִהְפִצירוּ  ַהּמִ

יַצד ָלֶהם א ּכֵ ֵני, ַהּסֹוד ֶאת ְלַגּלֹות בֵסַר  הּוא אּוָלם, תוֹ ָ# ׁשְ בִּ  ִהְתַרּפֵ ֶה  ִמּפְ  ץֵפ ָח "ׁשֶ
ים יעוֹ " ַחּיִ ּבִ ּלֹא ִהׁשְ ה ׁשֶ ָבר ֶאת ְיַגּלֶ לוּ  אּוָלם, ַהּדָ ּנוּ  ְרּפוּ ִה  לֹא ַהּלָ נֶּ  ַ#ד ִמּמֶ  ץלַ ֱא ׁשֶ

ר ָהִאיׁש  םׁשֵ  ֶאת ָלֶהם ְלַגּלֹות ְסּתָ ֵדי ָנַסע ֵאָליו ַהּנִ ֵרךְ  ּכְ  ָיִמים ָ#ְברוּ  לֹא. ְלִהְתּבָ
ים ּכִ ּלֹא ָלחּוׁש  ֵהֵחל ְוָהִאיׁש , ֲאר0 א, טֹובבְּ  ׁשֶ ַחד ְוִהְתַמּלֵ ד. ְוַחְלָחָלה ּפַ ָנה ִמּיָ  ּפָ

ים ץֵפ ָח "ֶה  ֶאל ַנסְוִנכְ , יןְלַרּדִ  ְוָנַסע ָהָיה" ַחּיִ ָבר ָאז ׁשֶ ר, ָיִמים ַבעׂשְ וּ  ָזֵקן ּכְ  ְוִסּפֵ
ַברֶאת  לוֹ  ֹאָרע ּדְ ַמע. סֹוף ְוַ#ד הלָּ ִח ּתְ ִמ  ַהּמְ ים ץֵפ ָח "ֶה  ׁשָ ָבר ֶאת" ַחּיִ  קֹולּובְ , ַהּדָ
ה ְלךָ  ַלֲ#זֹר לכַ וּ א לֹא ַאךְ , ִלי ַצר: "ָאַמר טֵק ׁשָ  , ָאז ןכֵּ ׁשֶ . ךָ ְת לָ ֲח ּמַ ִמ  ָרֵפאְלֵה  ַ#ּתָ

ר ֲאׁשֶ יֵמי ָחִליָת  ּכַ ִניםבְּ  רֵת וֹ י ָצִעיר ָהִייִתי, יךָ ֲ#לּוֶמ  ּבִ ֹכִחי ְוָהָיה ׁשָ  ָ#ֶליךָ  םצוּ לָ  ּבְ
ִעים ֵדי ְרצּוִפים יֹום ַאְרּבָ א ּכְ ְתַרּפֵ ּתִ ה אּוָלם. ׁשֶ י ַ#ּתָ ן ֵמֲ#ׂשֹות ָזַקְנּתִ ֵרר". ּכֵ , ִהְתּבָ

י ים ץֵפ ָח "ֶה  ּכִ ּקֵ " ַחּיִ יר ׁש ּבִ ךְ  יוָת וֹ יּ נִ ֲ# ּתַ  ֶאת ְלַהְסּתִ ֶמׁשֶ ִעים ּבְ  ִלְזכּות יֹום ַאְרּבָ
ְלִמיד יר, ַהּתַ ָבר ֶאת ְוִהְסּתִ ִאּלוּ  ַהּדָ ְזכּות ּכְ ר  ָאָדם אֹותוֹ  ּבִ אִנְסּתָ ְלִמיד ִהְתַרּפֵ . ַהּתַ

  

ן יְנָחס ּבֶ ן־ּפִ ֶנֱאַמר -  )כה, יא(ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ־ֶאְלָ$ָזר ּבֶ
ּזַֹהר י, ּבַ ָהַרגכְּ  ּכִ צוּ , ְמִריזִ  ֶאת ְנָחסיּפִ  ׁשֶ ל ִהְתַקּבְ ּכָ

ֵני ֶבט ּבְ דֹו, גְר ָה לְ  עֹוןְמ ׁשִ  ׁשֵ ְרָחה ִמּיָ ָמתוֹ  ּפָ ִנׁשְ
ל , ִביהּואֲא ַו  ָנָדב מֹותׁשְ נִ  ּבוֹ  ְוִנְכְנסוּ  ְנָחסיּפִ  ׁשֶ

ן ְנָחסיּפִ  ֶנֱאַמר ְוָלֵכן ן ֶאְלָ$ָזר־ּבֶ , ןַהּכֵֹה  ַאֲהֹרן־ּבֶ
ָהָיה מוֹ  בׁשָ ְח נֶ  ׁשֶ ְוָכךְ , ְצמוֹ ַ#  ַהּכֵֹהן ַאֲהֹרן ןּבֶ  ּכְ
ֵרׁש  י ּפֵ ִ  ר' ָהַרּבִ בֹותּתֵ בַּ  ֶזהלָ  זֶמ ֶר וְ . אָק רָ ּקְ ִמ  ילֶהׁשּ

וֹ בּ  ְכְנסוּ נִ , תוֹ יגָ ִר ֲה  צוּ ָר  נֹוָטִריקֹון, ַאֲהֹרן־ןּבֶ 
 )איל וצבי(. ִביהּואֲא  ָדבנָ  מֹותׁשְ נִ 

�  

לֹום־ֶאת ִריִתי ׁשָ לֹום -  )כה, יב( ּבְ בֹות  ׁשָ י ּתֵ ָראׁשֵ
יםְל  ֹוֵמרׁש  ה וּ  ַחּיִ  )שבט מוסר(ִתים. ֵמ ְמַחּיֶ

�  

ל ו"ָוא ַבת ׁשֶ לֹום ּתֵ ַ#ל ְוָכַתב, ְקִטיָ$א ו"ָוא ׁשָ ּבַ
ּפִ  ַהּטּוִרים א ְוִנְלְקָחה, הוּ ִליָּ ֵא  ֶזה ְנָחסיׁשֶ ו"ַהּוָ

מוֹ  ְ ּכוֹ ְלַמ  ִמׁשּ י, ןׁשְ ִתיב היָּ ֵאִל  ּכִ בוֹ ְוַיֲ$ק ָחֵסר ּכְ
ִתיב ֲ#ֹקב ,ָמֵלא ּכְ ּיַ א ָנַטל ׁשֶ ַ#ד הוּ ִליָּ ֵמֵא  ו"ַהּוָ

יָּ  ֵ ְלבַ  אוֹ בׁשֶ ה ַ#ל רׂשּ ּלָ א0 ֵאפֹוא ִנְמָצא. ַהּגְ
לֹום ָ ַהׁשּ ה תיַא בִּ  ַ#ד ָחֵסר ׁשֶ ּלָ א0 ב, ַהּגְ ּיָ ֹואּוְכׁשֶ

לֹום ִיְהֶיה הוּ ִליָּ ֵא  ָ ת ֶנֱאַמר ְוָלֵכן, ָמֵלא ַהׁשּ ּבָ ׁשַ ּבְ
ְלִמיֵדי" יםְר ַמ  ֲחָכִמים ּתַ לֹום ּבִ עֹוָלם ׁשָ ֵני", ּבָ ִמּפְ

ֵאלֹות ְ ׁשּ ּבַ ל ׁשֶ ְלִמיֵדי ׁשֶ ַהּנֹוָתרֹות ַהֲחָכִמים ּתַ
ים בִּ ּתִ  נֹוָטִריקֹון, וּ "יקֵת ּבְ  ְלִעּתִ יֹותׁשְ ק*  ץֵר ָת יְ  יׁשְ

ה, תיוֹ ְע בַּ ִא וְ  ָיבֹוא הוּ ִליָּ ֵא ְו  תֹוָרהבְּ  ָהעֹוָלם ִמְתַרּבֶ
הגְּ ְזַמן ַה בִּ  ְרָצןְלָת  ּלָ  )פכים קטנים(. א0

�  

ת ָפָרׁשַ סּוִקים 168 ֵיׁש  ְנָחסיּפִ  ּבְ ִמְניַ , ּפְ י ןּכְ ָראׁשֵ
בֹות ְצמוֹ ַ$  ּואה, ּכֵֹהןַה  ְלָ#ָזרֶא ־ןּבֶ  ְנָחסיּפִ  ַהּתֵ

ִביאַה  הוּ ִליָּ ֵא  מוֹ , ּנָ ָאְמרוּ  ּכְ  )שערי צדק(. ל"ֲחזַ  ׁשֶ
�  

ה ְנָחסיּפִ  ִגיַמְטִרּיָ פּול הוּ יָּ ִל ֵא , כְּ 208 ּבְ זּמֵ ְלַר , 4 ּכָ
ָנה 400 ַ#ל ָהָיה ׁשָ ַמן ׁשֶ ֶהֱאִריךְ  ְנָחסיּפִ  ִמּזְ ׁשֶ

ַ#  ַאֲחֵרי ָיִמים ִביא הוּ ִליָּ ֵא  ןְזַמ  ַ#ד ְיהֹוׁש0 . ַהּנָ
ה ֵהןַהּכֹ  ַאֲהֹרן ןּבֶ  ֶאְלָ$ָזר־ןּבֶ  ְנָחסיּפִ  ִגיַמְטִרּיָ ֶזה ּבְ
ּבִ ּתִ  ָנִביא הוּ ִליָּ ֵא   )כפתור ופרח(. יִד ָ$ ְל גִּ  יׁשְ

�  

י ָיָמיו - )כז, ח(ָימּות ּוֵבן ֵאין לֹו ־ִאיׁש ּכִ ל ּבְ י ׁשֶ ַרּבִ
ים ִריְסק ַחּיִ תּמֵ ׁשֶ , ָיִמיםלְ  ָצִעיר ָאָדם היָ ָה , ִמּבְ

ֶטֶרם ּתוֹ  ְלָדהיָ  ּבְ אֹוִמים ִאׁשְ ן, ּתְ תוֹ ָא וָּ צַ בְּ . ּוַבת ּבֵ
ַתב ֵני  ֹוִריׁש ְלה ּכָ ִליׁש ׁשְ ִליׁש  ִלְבנוֹ  ׁשְ ּתוֹ  ּוׁשְ , ְלִאׁשְ
ֵלד ְוִאם ת ּתֵ יַרׁש  ּבַ ִליׁש  ינֵ ׁשְ  םֵא ָה  ּתִ ת ׁשְ ְוַהּבַ

ִליׁש  יַצד ָיְדעוּ  לֹא. דָח ֶא  ׁשְ ָ ַהְיר0  ֶאת קלֵּ ְלַח  ּכֵ , הׁשּ
י ים ְוַרּבִ ֶאת קלֵּ ְלַח , יתנִ אוֹ גְּ  ֵ#ָצה ָמָצא ַחּיִ

ָ ְיר0 ַה  ְבָ$ה הׁשּ ן, ֲחָלִקים ְלׁשִ ָ$ה ִייַרׁש  ַהּבֵ , ַאְרּבָ
נַ  םֵא ָה  ת םיִ ׁשְ ךְ , ֶאָחד ְוַהּבַ ן ּכָ ַהּבֵ י נֹוֵטל ׁשֶ נַ  ּפִ םיִ ׁשְ

י םֵא ְוָה , ֵמִאּמוֹ  נַ  ּפִ ּה  םיִ ׁשְ ּתָ  )מתוקים מדבש(. ִמּבִ

  תשע"ופרשת פינחס, י"ז בתמוז     
.  
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ר ִאיׁש ַ$ל־י ָהרּוֹחת ְלָכלֵק ֱאלֹ  ה'ִיְפֹקד  ׂשָ   ָהֵ$ָדה־ּבָ

ַנת ׁשְ ל תוֹ קוּ לְּ ּתַ ְס ִה  ִעם, ָקׁשֹות קֹוסֹוב ֲחִסיֵדי ַדתֲ#  הָת כְּ ה0 , ו"תקפ ּבִ ֱאָמן םְורֹוָ#  םבָּ ַר  ׁשֶ י, ַהּנֶ  ְמַנֵחם ַרּבִ
ַ#ל ִמּקֹוסֹוב רַהגֶּ  לּדְ ֶמנְ  לֹום תבַ ֲה ַא " ּבַ ֶלת ִביֲא ", ׁשָ ל ּוְבנוֹ  קֹוסֹוב ׁשֹוׁשֶ י ׁשֶ ְלִמיֵדי ָחִסיד לּפְ וֹ ק ַיֲ#ֹקב ַרּבִ  ִמּתַ

ַ#ל ם־ַהּבַ רֹות וּ "פְק ּתָ . טֹוב־ׁשֵ ְנִטיַלת ַהּצָ אֹורֹות ּבִ יםָק  ּצֹאןִמ  ְמַנֵחם ַחקְוָר , ַהּמְ  דְסּפֵ ַהּמִ  ְוָגַדל, ָדׁשִ
ָרֵאל ִיׂשְ ִ ׁשִ  ֲאִפּלוּ " לֹוםׁשָ  ַאֲהַבת"לָ  לוֹ  אוּ לְ ָמ  ֶטֶרם ןכֵּ ׁשֶ , ּבְ ָנה יםׁשּ ֹתם. ׁשָ  ֲחִסיָדיו נֹוְתרוּ , ָהֵאֶבל ְיֵמי ּבְ

ָניו ןכֵּ ׁשֶ , ֵ#צֹות ְבֵדיוֹ ְוא ְנבֹוִכים יויצָ ִר ֲ# ַמ וּ  ל ּבָ י ׁשֶ כֹורוֹ  ּוְבנוֹ , ִעיִריםצְ  ֲ#ַדִין ָהיוּ  ָהַרּבִ י ּבְ ים ַרּבִ  ָאז היָ ָה , ַחּיִ
ִגיל ְלַבד ל"ֵא  ֶחֶסד ּבְ ים ןבֶּ , ּבִ לֹש9ִ עֹוד, ְוַאַחת ׁשְ ִאים ְזֵקִנים ָהיוּ  יָקיוְוַצּדִ  ַהּדֹור ֵלידוֹ גְּ  ּבְ ִמים ּבָ ּיָ  יּוַכל ְוֵאיךְ , ּבַ

ְמִח  ַלֲ#ֹמד עֹודוֹ  ָתםצָּ ּבִ ת. ָיִמים לוּ ע ּבְ ּבָ ַ ׁשּ קּות ְלַאַחר אׁשֹוָנהָהִר  ּבַ ּלְ לֹום תבַ ֲה ַא "ָה  ִהְסּתַ סוּ ", ׁשָ ּנְ  ִהְתּכַ
קֹוסֹוב ֵדי, יםבִּ ַר  יםֲחִסיִד  ּבְ ל ּכְ ל ָמרּותוֹ  ֶאת ְלַקּבֵ ן ׁשֶ כֹור ַהּבֵ י ַהּבְ ים ַרּבִ ה, ַחּיִ ִהְתַמּנָ  ִאיׁש ְהיֹות לִ  ׁשֶ

ר אןּצֹ כַּ  ה' ַדתֲ#  ְהֶיהִת  ְולֹא, ָהֵ#ָדה־ַ#ל ין. רֶֹ#ה ָלֶהם־ֵאין ֲאׁשֶ י היָ ָה , ַהֲחׁשּוִבים ָהאֹוְרִחים ּבֵ  ְצִבי ַרּבִ
נוֹ  ִהיְרׁש  ל ּבְ ִליןִמּל0  ַהחֹוֶזה ׁשֶ ר, ּבְ ְבחוֹ  ִהְפִליג ֲאׁשֶ ׁשִ ל ּבְ י ׁשֶ ַ#ל, ֶהָחָדׁש  ָהַרּבִ ִעיר וֹ ליגִּ  ַאף־ׁשֶ  ַנֲ#ֶלה, ַהּצָ

ַמֲ#לֹוָתיו הּוא דֹול ּכֹחוֹ  ֶאת ִהְפִליא ּוְבִיחּוד ,ּבְ ה ֲ#בֹוַדתבַּ  ַהּגָ ִפּלָ ֵני ָהיוּ  ֲ#ַדִין אּוָלם. ַהּתְ  בּוָכהְמ בִּ  ָהִעיר ּבְ
ִהירּות ְוֹחֶסר לֹום תבַ ֲה ַא "ָה  ןכֵּ ׁשֶ , ּבְ ם ֵהןכִּ " ׁשָ ּה  ּגַ ַרּבָ ל ּכְ ין־ַ#ל בׁשַ יָ , ָהִעיר ׁשֶ  ּתֹוָרה רבַ ּדְ  ְוהֹוָרה ִמּדִ

רֹוֶ#ה ָהֵ#ָדה ַמְנִהיג ֱהיֹותוֹ  ְלַצד, ְוהֹוָרָאה נוֹ  ְוִאּלוּ , ןָמ ֱא נֶ  ּכְ י ּבְ ים ַרּבִ ִמיד ִהְתַנֵהג ַחּיִ ֶהְצֵנַ#  ּתָ יר תכֶ לֶ  ּבְ  ְוִהְסּתִ
ִרּיֹות וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ךְ , ֵמַהּבְ ּלֹא ּכָ ם ׁשֶ ּלָ ירוּ  ּכ0 תוֹ  ִהּכִ ּלָ ְגד0 עּור ַ#ל ָ#ְמדוּ  ְולֹא ּבִ ֵני ֵאפֹוא ֵהֵחּלוּ . קֹוָמתוֹ  ׁשִ  ָהִעיר ּבְ

ְרָסם ַרב, ַמְתִאים ָמדֳ# ָמ  רַאַח  רתוּ לָ  ם־דּוַ# יוִ  ְמפ0 ֵדי, ׁשֵ ל ּכְ ַקּבֵ ּיְ ה0  ֶאת ָ#ָליו ׁשֶ נּות תנַּ ּכְ ִעיר ָהַרּבָ עֹוד, ּבָ  ּבְ
י ים ַרּבִ א ַ#ל בׁשֵ יֵ  ַחּיִ ּסֵ ַמְנִהיג ָאִביו ּכִ ִנְפָרד, יםַהֲחִסיִד  ַדתֲ#  ּכְ ה0  ּבְ נּות תנַּ ִמּכְ   .ִעירבָּ  ָהַרּבָ

אֹוִנים ֵלידוֹ ִמגְּ  ֶאָחד ּדֹור ַהּגְ י היָ ָה , הּואַה  ּבַ ַ#ל, ׁש ְט וּ ׁש ְט בֶּ ִמ  ןַמ ְר וֹ ו דוִ ּדָ  ַאְבָרָהם ַרּבִ ַ#ת" ּבַ ים ּדַ ", ְקדֹוׁשִ
ָהָיה רֹוִבים ִמיִדיָדיו ֶאָחד ׁשֶ ל ַהּקְ לֹום תבַ ֲה ַא "ָה  ׁשֶ ֵצל ִהְסּתֹוֵפף ּמוֹ ִע  ַיַחד ."ׁשָ י ּבְ יד ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ ּגִ  ַהּמַ

ֵניֶהם ָלְמדוּ  ֶאְצלוֹ , בסוֹ ּסָ ִמ  בּ יְ לֵ  הש9ֶ מֹ  יַרבִּ  לצֶ ֵא  ְוֵכן, אנָ ְר בוֹ ְד נַּ ִמ  ָלה ּתֹוָרה יְתֵר ִס  ׁשְ ית ְוַקּבָ  הָר ׂשְ ִמ . ַמֲ#ׂשִ
נּות ָהְיָתה ָרָמה ל, ֲ#ִטיָרהַהּמַ  קֹוסֹוב ִעירבָּ  ָהַרּבָ ּבֵ ּקִ י ּוְכׁשֶ ַ#ת ֶאת דוִ ּדָ  ַאְבָרָהם ַרּבִ נּות ַהּצָ ָלּה , ָהַרּבָ  ִקּבְ

ְתׁשּואֹות יַ#  אֹותְונֵ  ֵחן ּבִ ֵדי ְלקֹוסֹוב ְלַהּגִ ּה  ֹותבּ ׁשְ לִ  ּכְ יג, ּבָ ְפֵני תוֹ וּ דָמ ֳ# ָמ  ֶאת ּוְלַהּצִ י ּבִ ה ַאְנׁשֵ ִהּלָ . ַהּקְ
גּול ַח ֵר וֹ ָהא ּבֹוא ִלְקַראת ַלת לוֹ  ֶנֶ#ְרָכה, ַהּדָ ִנים ַקּבָ ים, ִנְלֶהֶבת ּפָ ַה  ִלְקָראתוֹ  ָיְצאוּ  ְוַרּבִ יעוֹ ּבְ יֹום ִעיָרהָה  ּגִ  ּבְ
ת יֲחִמיׁשִ  ּבָ ׁשַ ה. ּבְ ּיָ ִצּפִ רּוָכה ּבְ ינוּ  ּדְ ֵני ִהְמּתִ ת ִלְקַראת ָהִעיר ּבְ ּבָ ַ ֵרָבה ַהׁשּ ר, ּוָבָאה ַהּקְ ֲאׁשֶ ֹמַ#  ִיְזּכוּ  ּכַ  ֶאת ִלׁשְ

ּיֹות תכוֹ רוּ ֲ# ָה  יוָת וֹ ׁש ָר ּדְ  ל ְלַתְלּפִ ָהָיה, ָהַרב ׁשֶ ִליּ  יקּפִ ַמ  הֶפ כְּ  ָידּוַ#  ׁשֶ  ְלַאַחר. ּתֹוָרהבַּ  ָ#צּום ןאוֹ גָ כְ וּ  ֹותַמְרּגָ
ִפלַּ  תּתְ ּבָ ִלים ֲהמֹוֵני ִלּווּ , ת ֵליל ׁשַ ּלְ ְתּפַ גּול ָהאֹוֵרַח  ֶאת ַהּמִ יֶהם לֶא  ּוָפנוּ , תוֹ יָ נְ ַס כְ ַא  לֶא  ַהּדָ ּתֵ ת ּבָ ּדַ  ֵליל ִלְס0#

ת ּבָ ַ ְזִריזּות ָ#ְרכוּ  אֹוָתּה , ַהׁשּ ֵדי, ּבִ יק ּכְ ִצלּ  דֵ# וָּ ִה לְ  ׁשּובלָ  ְלַהְסּפִ ל וֹ ּבְ גּול ַח ֵר וֹ ָהא ׁשֶ  ֵמאֹור ְוֵליָהנֹות ַהּדָ
ב. ּתֹוָרתוֹ  י יֹוׁשֵ רֹאׁש  דוִ ּדָ  ַאְבָרָהם ַרּבִ ְלָחן ּבְ 0 בֵ  ַהׁשּ י ְיׁשּוִבים לוֹ  ָסמּוךְ , ָהַאְכַסְנָיה תיּבְ ה ָראׁשֵ ִהּלָ  ּוֵאישׂ נְ וּ  ַהּקְ
ִנים ֵ#ָדה ַהּפָ ִביב, ּבָ ים עֹוְמִדים ּוִמּסָ לָּ , ִעירָה  ֵביִמּתֹוׁשְ  ַרּבִ ים םְוכ0 ֹמַ#  ָאְזָנם ֶאת ַמּטִ יו יִאְמֵר  ֹנַ#ם ֶאת ִלׁשְ . ּפִ
ס, ִחיםַהּנֹוכְ  תיַא לִ ְפ לִ , אּוָלם ּנֵ גּול ָהַרב ִהְתּכַ ִתיָקה ַהּדָ ׁשְ ר, רֹוֶ#ֶמת ּבִ ֲאׁשֶ בּוָכה ּכַ ִרים ַ#תַהּדַ  ּוִפּזּור ַהּמְ  ִנּכָ

ָניו־ַ#ל י, ָחׁשוּ  ִחיםַהּנֹוכְ . ּפָ ה ָהַרב ּכִ ַ#ם ְמַנּסֶ ֵכר ַפַ#םלְ  ִמּפַ ְדַבר ְלִהּזָ ה, ָמה־ּבִ יו ֶאת ַח ּתֹ ְפ לִ  ּוְמַנּסֶ ִדְבֵרי ּפִ  ּבְ
א, ּתֹוָרה ה ֶאּלָ ַמֲ#ׂשֶ ּלְ ִתיָקתוֹ  ְונֹוַתר הָמ וּ אְמ  ָאַמר לֹא ׁשֶ ׁשְ אי. "ּבִ ָלאֹות ָהַרב הּוא ָ#ֵיף ַוּדַ ֶרךְ  ִמּתְ  ִנּסוּ ", ַהּדֶ
ְרְנֵסי ְזכּותוֹ  דּדֵ צַ לְ  ִעירָה  ּפַ ח ָמָחר איּוְבַוּדַ , "ּבִ יו ֶאת ִיְפּתַ ִמיַ#  ּפִ בוּ  "ַהְמִאיִרים יוׁשָ וּ דּ ִח  ֶאת ְוַיׁשְ . ִקּוּו ְוָחׁשְ

בַּ  ׁשַ ּבֶֹקר ֹקֶדׁש ־תּבְ י ִצּפוּ , ּבַ ה ָראׁשֵ ִהּלָ ֹמַ#  ַהּקְ י ִלׁשְ י, ָהַרב ִמּפִ ַדְעּתוֹ  ּכִ את ּבְ ָבָריו ֶאת ָלׂשֵ  ְקִריַאת ִלְפֵני ּדְ
ת רְלַאַח  אוֹ  ַהּתֹוָרה ִפּלַ יךְ  םָת יָא לִ ְפ לִ  אּוָלם, מּוָסף ּתְ ִתיָקתוֹ  ָהַרב ִהְמׁשִ ׁשְ ְרנָ  ִנּסוּ . תגֶ לֶ ְפ ּמ0 ַה  ּבִ  ִסיםַהּפַ
ׁש  ָ#ה ִלְנֹקב ֵמָהַרב ְלַבּקֵ ׁשָ ֶמת ּבְ ּיֶ ֳהַרִים־ַאַחר עֹותׁשְ בִּ  ְמס0 ל ַהּצָ ת ׁשֶ ּבָ ַ ּה , ַהׁשּ א ּבָ ָ ֵבית יוָת רוֹ בְּ ּדַ ִמ  ִיׂשּ  ּבְ

ְדָרׁש  ם אּוָלם, ַהּמִ ָ#הְלַה  ּגַ יב לֹא זוֹ  ּצָ בָק  ְוֵאין עֶֹנה־ְוֵאין קֹול־ֵאין, ָהַרב ֵהׁשִ ִתיָקתוֹ . ׁשֶ ל ָרהֵת יְ ַה  ׁשְ  ָהַרב ׁשֶ
ִמיָהה ָרהעֹוְר  דֹוָלה ּתְ ֵני ברֶ ֶק בְּ  ּגְ י ִהְתַנֲחמוּ  ֵהם אּוָלם, ָהִעיר ּבְ אי ּכִ ַוּדַ הּסְ בַּ  ּבְ ּדָ ְ ַה  0# יתׁשּ ֵ#ת, ִליׁשִ  ַרֲ#ָוא ּבְ

ִדְבֵרי ַח ֵר וֹ ָהא חִיְפּתַ , יןוִ ֲ# ַר ְד  ַמְעָין ּתֹוָרה ּבְ ם אּוָלם, ַהּנֹוֵבַ#  ּכְ י, ָראוּ  ֵהיֵטב. ִנְכְזָבה זוֹ  םּתָ לְ ַח וֹ ּת  ּגַ  ָהַרב ּכִ
ה ץ ָבִריםְד בִּ  ַח ּתֹ ְפ לִ  ְמַנּסֶ ֵכר ּוִמְתַאּמֵ ְדַבר ְלִהּזָ ָ לַ  ַאךְ , ָמה־ּבִ י. ְואׁשּ ל ךְ כֵּ ִח  דוִ ּדָ  ַאְבָרָהם ַרּבִ  חוֹ ִמצְ  ֶאת ָהֵ#ת ּכָ
יֹון ִנּסָ ֶלא ִזְכרֹונוֹ  ֶאת ְלָהִעיר ׁש נֹוָא  ּבְ ֹאַרח ּפֶ ַגד ּבֹו ּבְ ּבָ ּה  ִעירְוָה , ָחהלָ ַהצְ  ְללֹא אּוָלם, ׁשֶ ּלָ   . ְנבֹוָכה ּכ0

יֹום ּבֶֹקר ִראׁשֹון ּבְ ת רְלַאַח , ּבַ ִפּלַ ֲחִרית ּתְ ס, ׁשַ ּנֵ י ֶאת ׁש ְט ׁשוּ ְט בֶּ ִמ  ָהַרב ּכִ ה ָראׁשֵ ִהּלָ ל: "ְוָאַמר ַהּקְ  ִמְתַנּצֵ
ּלֹא ַ#ל ֲאִני את יִד יָ בְּ  ָ#ָלה ׁשֶ ךְ  יַת רוֹ בְּ ּדַ ִמ  ָלׂשֵ ֶמׁשֶ ל ּבְ ת ּכָ ּבָ ַ ן, ַהׁשּ ּכֵ י ֲאִני רֹוֶאה ׁשֶ ַמִים־ִמן ּכִ ָ  מֹוְנִעים ַהׁשּ

י ּנִ ל ִמּמֶ נּות ֶאת ְלַקּבֵ ל. ֶכםִעיְר בְּ  ָהַרּבָ י ֶנֱ#ַלם ֹוָרהּת בַּ  ּכִֹחי ּכָ ּנִ ֹאַרח ִמּמֶ ֶלא ּבְ ֵכר יצַּ ַמ ֲא ַמ  לְוכָ , ּפֶ א ְלִהּזָ ָ ׂשּ ּמַ  ּבַ
י ֵהַכְנּתִ א ִלי ֵאין. הוּ ּתֹ בַּ  לוּ ָ# , ִלְכבֹוְדֶכם ׁשֶ ר ְלֵביִתי ׁשּובלָ  ֶאּלָ ַ#ת ַ#ל ּוְלַוּתֵ נּות ַהּצָ ְרֶאה  ָהַרּבָ ּנִ ּכַ קֹוסֹוב, ׁשֶ ּבְ

ְרֵסם". לֹא נֹוֲ#ָדה ִלי ִהְתּפַ ׁשֶ ָבר ּכְ ִעיר ַהּדָ אוּ , ּבָ ֵ#ת ְיִציָאתֹו  ֹותְלַלוּ  ֹוִניםמֲה  ּבָ ים" ּבְ ַ#ת ְקדֹוׁשִ ַ#ל "ּדַ ֶאת ּבַ
ים ּובֵ  ֵמָהִעיר, ם ָהָיהין ַהְמַלּוִ י ּגַ י, ֶהָחָדׁש  ָהַרּבִ ים ַרּבִ ָרָאהוּ . ִמּקֹוסֹוב ַחּיִ ׁשֶ ד ֵהִבין, ׁש ְט וּ ׁש ְט בֶּ ִמ  ָהַרב ּכְ  ִמּיָ

י ָבר ּכִ א ַהּדָ ַמִים־ִמן ָ#ָליו ּבָ ָ תֹוָצָאה ַהׁשּ א ַ#ל ,תוֹ ָד ּפָ ְק ַה ֵמ  ּכְ ּבָ ת ׁשֶ א ֶאת ְלֶרׁשֶ ּסֵ נּות ּכִ ִלי ִעירבָּ  ָהַרּבָ ֹאל ּבְ  ִלׁשְ
ד, ְרׁשּותוֹ  ֶאת ׁש  ּוִמּיָ ב ָהִעיר ֶאת ֲאִני עֹוֵזב! ִמּקֹוסֹוב ָהַרב: "ְוָאַמר ֵאָליו ִנּגַ א, ְלֵביִתי ְוׁשָ  ֶאת ִלי ִזירוּ ֲח ַה  ָאּנָ
י ֹוָרהּת בַּ  ּכִֹחי ּנִ ל ִמּמֶ ּטַ ּנִ י לוֹ  הַנֲ#נָ ". ׁשֶ ים ַרּבִ ׁשוֹ  ְוָאַמר, ַחּיִ ּמְ ה זֹוֵכר: "ִלְמׁשַ ה ָהֵ#ץ ֶאת ַאּתָ ְרׁשָ ח0  אֹותוֹ , ּבַ

ְרנוּ  ת ִלְפֵני ָקׁשַ ּבָ ַה "? ׁשַ הּוְכׁשֶ רִא  ּלָ ֵ לַֹח  ִמֵהר, ָברּדָ ַה  ֶאת ׁשּ יר אֹותוֹ  ִלׁשְ יבוֹ ּוְלָה  ֵמָהֵ#ץ ָהַאְבֵנט ֶאת ְלַהּתִ  ׁשִ
ד, ְוָאְמָנם. ֵאָליו ׁשֶ  ִמּיָ רּכְ ּתַ י ָחׁש , ֵמָהֵ#ץ ָהַאְבֵנט ה0 י דוִ ּדָ  ַאְבָרָהם ַרּבִ ַבת ִהְתַרֲ#ֵנן ִזְכרֹונוֹ  ּכִ  ְוָכל ַאַחת־ּבְ

ָבה ּתֹוָרתוֹ  בַ  ֵאָליו ׁשָ הּתְ ּכְ אֹוָתּה . ִחּלָ ָ#ה ּבְ ל ָ#ְמדוּ  ׁשָ ֵני ּכָ תוֹ  ַ#לקֹוסֹוב  ָהִעיר ּבְ ּלָ ד0 ל ּגְ י ׁשֶ ים ַרּבִ ל ַחּיִ נֹו ׁשֶ , ּבְ
ם ַהּמָ  ַרךְ  ּוֵמָאז, נֹוַח ַרּבָ ם בוֹ כָ וֹ כּ  ּדָ ּלָ רּוִכים ַנֲ#ׂשוּ  ְוכ0 רֹב ַאֲחָריו ּכְ ׁש  ,ַהֲ#ָרָצה ּבְ ּדָ ׁש ־ְוָ#נּו ַאֲחָריו ְמק0 ּדָ � .ְמק0

  
  

י אּפֹוְרט ַהּכֵֹהן ִיְצָחק ַרּבִ ַ$ל ַרּפָ י ּבַ ּתֵ נָּ  'ּבָ ה*   ל"ַזּצַ  ה'ּכְ

ַתּמּוזי"ז  ַהִהּלּוָלא ְליֹום    ו"תקט ּבְ
  

נֵ  ֵלידוֹ ִמגְּ  ַלִים ן'ְלִצּיוֹ  ןוֹ אׁש 'ִר ָה וְ  רוֹ ּדוֹ  יַרּבָ ירּוׁשָ . ּבִ
ַחת ֶצֱאָצא ּפַ יָקהַ# ָה  טְר וֹ אּפ ּפָ ַר  ְלִמׁשְ  ֶחֶסתְוַהְמי0  ּתִ
ַרע ְקְרָאה, ַהּכֵֹהן ַאֲהרֹן ִמּזֶ ּנִ ם־ַ#ל ׁשֶ  טוֹ ְר וֹ ּפ  ִעירָה  ׁשֵ

ִאיַטְלָיה הנָ ירוֹ וִ  חֹוזְמ בִּ  ּבְ יעוּ  ֵאֶליָה , ׁשֶ  ֲאבֹות ִהּגִ
ָחה ּפָ ׁשְ נַ  אָצ נְ גֶּ ּמַ ִמ  ַהּמִ ּכְ ַאׁשְ ּבְ ֵ . זׁשֶ  טְר וֹ אּפ ּפָ ַר  םַהׁשּ

ב ְרּכָ ֵתי מ0 ְ ים ִמׁשּ ם־ַ#ל, טְר ּפוֹ ־אּפָ ַר , ִמּלִ  ִעירָה  ׁשֵ
ָמעּות, טוֹ ְר וֹ ּפ  ה ּוַמׁשְ ּלָ  עֹוֵרב ִהיא אּפָ ַר  ַהּמִ

ֶגְרָמנִ  ִפי, יתּבְ ָחה ֵסֶמל ּכְ ּפָ ׁשְ , ָהעֹוֵרב הֹוִפיַ#  ּבוֹ  ַהּמִ
הּוא אֹוְמִרים ְוֵיׁש  ם־ַ#ל ׁשֶ ָחה ֲאבֹות ׁשֵ ּפָ ׁשְ  ַהּמִ

ָהיוּ  ֱאָצֵאי ֶאָחד. רֹוְפִאים ׁשֶ ָחה ִמּצֶ ּפָ ׁשְ ל0  ַהּמִ ִליןּבְ , ּבְ
י ַלִים הָל ָ# , ַהּכֵֹהן ְיהּוָדה ַרּבִ  נוֹ בְּ  נֹוַלד ּוָבּה , ִלירּוׁשָ
ַ#ל ִיְצָחק יַרבִּ  י" ּבַ ּתֵ ה ּבָ ּנָ ה0  ֱהיֹותוֹ  ַאף ַ#ל". ּכְ

י ַנּזִ ּכְ מֹוָצאוֹ  ַאׁשְ  ַהּתֹוָרה ֵלידוֹ גְּ  ֵאֶצל ָלַמד, ּבְ
ים ָפַרּדִ ַלִים ַהּסְ ירּוׁשָ ם, ּבִ ִרי"ַה  לצֶ ֵא  ּוְברֹאש9ָ " ָחָדׁש  ּפְ

ְבָהק וֹ בּ ַר  ֶאת ָרָאה ּבוֹ   ָהיוּ  םיֶה גֵ ֲה נְ ִמ  ְוָכל, ַהּמ0
ָפה ַרּבֹותְל  לוֹ  יםיִר ִה נְ  ָ ַנת. יתלִ יוֹ נְ ּפַ ּסְ ַה  ַהׂשּ ׁשְ  ּבִ

הְלת0  ָיָצא ט"תס ּיָ ַלִים ייֵּ נִ ֲ#  ְלטֹוַבת ְרּכִ  םְוׁשָ , ְירּוׁשָ
ְרֵסם ַתאי ֶנֶגד זרוֹ כָּ  ּפִ ּבְ ַ ׁשּובוֹ . ֵחיָון ְנֶחְמָיה ַהׁשּ , ּבְ

ֶרךְ  ָ#ַבר ל ּבוֹ  ִהְפִצירוּ  םְוׁשָ , ִאיְזִמיר ִעירָה  ּדֶ  ַ#ל ְלַקּבֵ
ְפִקיד ֶאת ְצמוֹ ַ#  נּות ּתַ קֹום ָהַרּבָ ּמָ  םׁשָ  ֵהןכִ וְ  ,ּבַ

ים לֹש9ִ ׁשְ ָנה ְוָחֵמׁש  ּכִ ְלִמיִדים ֶהֱ#ִמידוְ  ׁשָ  יםבִּ ַר  ּתַ
ְרָסִמים י בַת כָּ . ּוְמפ0  דוֹ יְלִמ ְוַת , יםבִּ ַר  ּתֹוָרה ִחּדּוׁשֵ

י, ֵמִעיד א"ַהִחיָד  ֵ#ת ּכִ ָהָיה ּבָ ׁש  עֹוֵמד ׁשֶ ּמֵ  ּוְמׁשַ
ירוּ  ְלָפָניו ַלִיםּבִ ֵביתוֹ  ָרָאה, ׁשָ ָבה ּבְ  ֵביְת ִמכִּ  ְמֵלָאה ּתֵ

י" ְפרוֹ ִס  ַרק אּוָלם, ַהּקֶֹדׁש  ּתֵ ה ּבָ ּנָ ה0 ֵאלֹות ּבוֹ ", ּכְ  ׁשְ
אּוִרים, ּוְתׁשּובֹות ים ּבֵ סנִ , ּוְדרּוׁשִ ִאיְזִמיר ְדּפַ . ו"תצ ּבְ

ַנת ׁשְ ַלִים ָחַזר ט"תק ּבִ ה ִלירּוׁשָ ּה  ְוִהְתַמּנָ  ִראׁשֹוןָל  ּבָ
י היָ ָה וְ , ןוֹ ִציּ לְ  ַנּזִ ּכְ ִחיד ָהַאׁשְ ׁש  ַהּיָ ּמֵ ִ ׁשּ ָרה ׁשֶ ִמׂשְ  ּבְ

ין. זוֹ  ָרָמה ְלִמיָדיו ּבֵ א ַהּדֹור ֵלידוֹ גְּ  ִנְמנוּ  ּתַ   .ַהּבָ

  
ֵלִוי ־ְוֵׁשם ֵאֶׁשת ַעְמָרם יֹוֶכֶבד ַּבתתיבת 'ֹאָתּה' שבפסוק: "

לפי פשוטו ", מתבארת ֲאֶׁשר ָיְלָדה ֹאָתּה ְלֵלִוי ְּבִמְצָרִים
מקרא על יוכבד, שאשת לוי ילדה אותה ללוי, וכך ־של

שנחסרה תיבת אשתו וכאילו נכתב 'אשר  ,משמע מרש"י
ילדה אותה אשתו ללוי במצרים'. אולם בדעת זקנים 
לבעלי התוספות מובא, ששם אשת לוי 'ֹאָתּה', והפסוק 

לוי אשר ֹאָתּה, היא אשת לוי, ילדה ־מתבאר כך: יוכבד בת
צרים. והודיע זאת הכתוב לגלות שיוכבד לא ללוי במ

נח, אלא ־האם שאסורה לבן־היתה דודתו של עמרם מן
שיוכבד היתה בתו של לוי מאשה אחת, ולא מאותה אשה 
שילדה לו את קהת אבי עמרם, וכך מובא גם בסנהדרין 
שיוכבד נולדה מאשתו השנייה של לוי, בעניין המחלוקת 

נח מותר לשאת את ־בןבין רבי אליעזר ורבי עקיבא אם 
אחות אביו או אמו, וכן מובא בפסיקתא זוטא שלוי נשא 
שתי נשים, ומהשנייה הוליד את יוכבד. ומי היתה אשתו 
הראשונה של לוי? במדרש מובא שהשבטים נשאו את 
תאומותיהם או שנשאו כנעניות, ובספר הישר מובא 

יקטן ־יעקב בן־ששמה עדינה, ולגרסה אחרת ענת, בת
וממנה נולדו שלושת בניו: גרשון, קהת ומררי.  עבר,־בן

פי זה, יש מבארים את הכתוב כך: "אשר ילדה אותה ־על
ללוי", שרק אותה ילדה אשתו השנייה של לוי, ואילו בניו 
נולדו מהראשונה. דבר זה ששם אשת לוי הוא 'ֹאָתּה', 
מובא גם בתוספות השלם בפרשת ויגש, ושם צוין כי 

ֹאָתּה' שם איש אחד, וכן מביא מצינו בדברי הימים '
החיד"א בשם בעל פענח רזא בשם המדרש, ומוכיח זאת 
מהעדר המפיק בה"א של ֹאָתּה וכן מהטעם תביר שבתיבת 
ֹאָתּה המפסיקה אותה מתיבת לוי שאחריה. אך תמהו על 

תנ"ך השם ֹאָתּה, ובכל הספרים שלא נמצא ב ,הדברים
ה"א כפי הדקדוק.  המדויקים תיבת ֹאָתּה מנוקדת במפיק

יש להוסיף כי השם 'עּוַתי' מופיע בעזרא ודברי הימים, 
" נדרש כשם אדם. יש ָוֵהב ְּבסּוָפה־ֶאתוהשם 'ֶאת' בפסוק "

", ִּכי ֹאָתּה ַאֶּתם ְמַבְקִׁשיםשהוסיפו כי זה פירוש הפסוק "
  שפרעה ביקש ממשה שזקנתו 'ֹאָתּה' תישאר במצרים. 

  

 ַ$תיֹוִסיף ּ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 ששבת טישל "הספרים הקודמים רבים מהקוראים נהנים לראות את תמונת שולחן השבת שלהם, מפארת את 

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

 



 

 

  

ר ֵאין ה'ְולֹא ִתְהֶיה ֲ$ַדת  ּצֹאן ֲאׁשֶ   ָלֶהם רֶֹ$ה־ּכַ

יִקים ֵלידוֹ ִמגְּ  ּדִ י ָהָיה ַהּצַ ִוי ֵמִאיר ַרּבִ ָטא ַהּלֵ ַ#ל ,ֵמַאּפְ ַמִים אֹור" ּבַ ָ ְלִמיָדיו ֵלידוֹ ּוִמגְּ ", ַלׁשּ ל ּתַ  'ַהחֹוֶזה' ׁשֶ
ִליןִמּל0  ֲ#רּותוֹ . ּבְ רּוִכים יוָת נוֹ רוֹ ׁשְ כִּ  רוּ כְּ נִ  ִמּנַ יֵמ  ָקָנה ּתֹוָרתוֹ  ְוֶאת, ַמֲ#ָלתוֹ  םרוּ וְ  ַהּבְ  ַהּכֵֹהן ַאְבָרָהם קִיְצָח  ַרּבִ

"ץ ַ#ל ּכַ ה רֶת כֶּ " ּבַ ּנָ ה0 ל ּה בָּ ַר " ּכְ י ֵהןכִּ  ּוְלָיִמים, יץנִ בְ וֹ טְס  ׁשֶ ִעיר ֵמִאיר ַרּבִ נּותבָּ  זוֹ  ּבְ  ֶהֱ#ִריצוֹ  ֶזה וֹ בּ ַר . ַרּבָ
ל יֹוֵתר ְלִמיָדיו ִמּכָ ׁש  תוֹ ָא וָּ צַ בְ וּ , ּתַ ּקֵ מֹוָנה לוֹ  ְלַהֲ#ִניק ּבִ ר־ׁשְ י, "ְזהּוִבים ָ#ׂשָ ֵאָלִתי ְוַנְפׁשִ ׁשְ  ָידּוַ#  ֲהלֹא, ּבִ

ל, ַהּתֹוָרה ְיִדיַ#ת לֶד גֹּ ִמ  ַמֲ#ָלתוֹ  םוּ רלְ  י ָלַמד ּתֹוָרתוֹ  ּכָ ּנִ ה ָראּובְ  ,ִמּמֶ א ְמַזּכֶ ְלִמיד ְוָכמֹוהוּ , ְלַאּבָ ּתַ  ָהגּון ׁשֶ
ה ֲ#ֶלה ִזְכרֹוִני, ּבוֹ ַר לְ  ְמַזּכֶ ּיַ ר הַמ  יִת ָמ ׁשְ נִ  ִלְזכּות ְלָפָניו ׁשֶ ֶאְפׁשָ ל ֶחֶסד ְוֶזה, ּדְ א ינִ ַח ְט בְ מ0 וּ  .ֱאֶמת ׁשֶ ַמּלֵ ּיְ  ׁשֶ
ׁשָ  ּקָ דֹול ָאִחיו בֹותְק ִע בְּ ". ִתיּבַ י ַהּגָ ַכי ַרּבִ ִוי ָמְרּדְ ִליןְלל0  ָנַסע, בוֹ ׁש ָט ּסְ ִמ  ַהּלֵ אֹור ֶאל ּבְ דֹול ַהּמָ י, ּה בָּ ׁשֶ  ַהּגָ  ַרּבִ
ִוי קִיְצָח  ַיֲ#ֹקב ִליןִמּל0  ה''ַהחֹוזֶ  יץוִ ְר הוּ  ַהּלֵ יַ# , ּבְ ִהּגִ ת ֶזה היָ ָה , ָלִראׁשֹוָנה ֵאָליו ּוְכׁשֶ ָפָרׁשַ ֵ#ת. ְנָחסיּפִ  ּבְ  ּבְ

בֵ  ַהּתֹוָרה ְקִריַאת ִליןִמּל0  'ַהחֹוֶזה' ָ#ַמד, ִמְדָרׁשוֹ ־תיּבְ יָמה ַ#ל ּבְ יַ# , ַהּבִ ִהּגִ ת ּוְכׁשֶ ׁש , ֵלִוי ַלֲ#ִלּיַ ּקֵ אי ּבִ ּבַ  ֵמַהּגַ
י ֶאת ְלַהְזִמין מּוֵאל ר"בַּ  ֵמִאיר ַרּבִ ִוי ׁשְ ׁש , ַהּלֵ ּקֵ ּבִ ַ#ל ּוְכׁשֶ ִריָאה ּבַ ן קֹוםּמָ בַּ  יקְלַהְפִס  ַהּקְ ּמָ י ַהְמס0 ִליׁשִ ׁשְ , ּכִ

ה" סּוקּפָ בַּ  ָרֵאל ֵניבְּ  יקּוֵד ּפְ  ֵאּלֶ ה", ִיׂשְ יךְ  'ַהחֹוֶזה' ָ#ָליו ִצּוָ  ּוְלַהְפִסיק, ְרִביִעי רַאַח  ַ#ד ְוִלְקרֹא ְלַהְמׁשִ
ר־ְלָכל ָהרּוֹחת ֱאלֵֹקי ה' ִיְפֹקד: "סּוִקיםּפְ בַּ  ׂשָ ר, ָהֵ$ָדה־ַ$ל ִאיׁש  ּבָ ר ִלְפֵניֶהם ֵצאיֵ ־ֲאׁשֶ ר ִלְפֵניֶהם ָיבֹא ַוֲאׁשֶ  ַוֲאׁשֶ

ר יֹוִציֵאם ּצֹאן ה' ֲ$ַדת ִתְהֶיה ְולֹא ְיִביֵאם ַוֲאׁשֶ ר ּכַ ה ְלַאַחר ".רֶֹ$ה ָלֶהם־ֵאין ֲאׁשֶ ִפּלָ  'ַהחֹוֶזה' ֵהִעיד ,ַהּתְ
י: "ְוָאַמר ָחס ֵלִוי הּוא ֵמִאיר ַרּבִ ֶבט ְמי0 ֵ ֵלִוי וּ הֵר כְ זוֹ  ַ#ְצִמי ַוֲאִני, ֵלִוי ִמׁשּ ן ֵלִוי נוּ נֵ ְזֵק  ַ#ד ּכְ  ַאף ןכֵּ ׁשֶ  ",ַיֲ#ֹקב־ּבֶ

ָחס ֵלִוי ָהָיה ַהחֹוֶזה ַחת ְמי0 ּפַ ׁשְ ַרע ֶחֶסתי0 ַהְמ  ֲ#ִטיָרהַהּמַ  יץהּוְרוִ  ִמּמִ ֶבט ִמּזֶ ךְ . ֵלִוי ׁשֵ ם ֵהִעיד ּכָ  'הַהחֹוזֶ ' ּגַ
ָאְזנֵ  י יּבְ ַכי ַרּבִ ל ָאִחיו בוֹ ׁש ָט ּסְ ִמ  ָמְרּדְ ָ לַ  אֹור"ָה  ׁשֶ ַרע ֵלִוי  חַר קֹ  ַ#ד ַ#ְצִמי ַ#ל ֲאִני רֹוֶאה": "ַמִיםׁשּ ִמּזֶ

ן ן ֵלִוי ַ#ד ֲאִני רֹוֶאה ָ#ֶליךָ ף ַא וְ , ַיֲ#ֹקב־ּבֶ א ַאף ּוַפַ#ם", ַיֲ#ֹקב־ּבֶ ּטֵ יְר : "ְוָאַמר ִהְתּבַ  עֹוד ֲאִני ךָ ַמּכִ
ית ׁש ־ִמּבֵ ְקּדָ ָ#ַמְדנוּ  ֵ#תבְּ , ַהּמִ ֵנינוּ  ׁשֶ ד לֹא, אּוָלם". ַהּדּוָכן־ַ#ל ֶזה לצֶ ֵא  הזֶ  ְקרֹוִבים ַיַחד ׁשְ יַ#  ִמּיָ י ִהּגִ  ַרּבִ
ֲחָלה ֶאל ֵמִאיר ִבְרכַּ  ָהֵ#ָדה־ַ#ל ְלִאיׁש  ְוָהַפךְ  ַהּנַ י בַ , וֹ בּ ַר  תּכְ ה ּתְ ּכִ רִחּלָ יִ  ִהְתַיּסֵ ים עִֹני ּסּוֵריּבְ   . ּוָמִרים ָקׁשִ

ְמַ#ט ָכל ּכִ בּוַ#  ְימֹות ּבְ ָ י בׁשַ יָ , ַהׁשּ א ְולֹא ֲ#ִניתַת בְּ  ֵמִאיר ַרּבִ יו־לֶא  ֹאֶכל ּבָ  ֶאל ִלּבוֹ  תׁשָ  לֹא הּוא אּוָלם. ּפִ
ְחסֹור יךְ , ַהּמַ ֲ#בֹוָדתוֹ  ְוִהְמׁשִ הּוא, ַהְתָמָדהבְּ  ּוְבתֹוָרתוֹ  הּמָ ַהּתַ  ּבַ ׁשֶ יַח  ּכְ ּכִ ּבוֹ  ַמׁשְ  יכֵ ְר צָ וְ  ָהעֹוָלם יַהְבלֵ  ֶאת ִמּלִ

ַ#ְרבּ . ַהּגּוף ל וֹ ּבְ ֲ#ִנית רְלַאַח , ֶאָחד יֹום ׁשֶ ֶ ְממ0  ּתַ ה ֶכתׁשּ ּכָ יל ַהְמסּוָרה יתוֹ נִ בָּ ַר  ָנהיכִ ֵה , ַוֲאר0 ְבׁשִ ְיָסה ּתַ ל ּדַ  ׁשֶ
ים ה ְלָהִכין נֹוֲהִגים ָהיוּ  אֹוָתּה , ֲ#ִנּיִ ִעּסָ ֶקתד0 ַהְמ  ּכְ ִביב ְקָ#ָרה נֹותְפ ּדַ  ַ#ל ּבֶ  ָחָלב ׁשֹוְפִכים ָהיוּ  ֶאְמַצעּובָ , ִמּסָ
ָהָיה רֹוֵתַח  ֵביָתם הָת ָהיְ  לֹא ּה ָמ ׁשְ לִ  ְראּוָיה ְקָ#ָרה ֲאִפּלוּ , םיָ נְ ָ#  ֵמרֹב. ֵמִזין ָמָרק יןְלִמ  הֹוֵפךְ  ׁשֶ , ּבְ

ְרָחּה ־ַ#לּובְ  ִנית ֶנֶאְלָצה ּכָ ִלי ֶאת ִלּטֹל ָהַרּבָ ָאָלה ַהּכְ ַהׁשְ ֵכנֹות ֵמַאַחת ּבְ ְ ֶמׁש , ָיַרד ַהּיֹום. ַהׁשּ ֶ ְקָ#ה ַהׁשּ  ֶזה ׁשָ
ָבר י ְוִאּלוּ , ִמּכְ ב לֹא ֲ#ַדִין ֵמִאיר ַרּבִ יָנה. ֶדׁש ּקֹ בַּ  ֵמֲ#בֹוָדתוֹ  יתוֹ בֵ לְ  ׁשָ ּתוֹ  ִהְמּתִ יָ#ה ּוֵביְנַתִים, ְלׁשּובוֹ  ִאׁשְ  ִהּגִ

ֵכָנה ְ הְר ָד וְ  ַהׁשּ ל ׁשָ ֲחָזָרה ְלַקּבֵ ָ#ָרה ֶאת ּבַ יָתּה  ְלַמַאְכֵלי הָק ְק זְ נִ  ֵאֶליָה  ַהּקְ ּה  ִהְפִציָרה. ּבֵ ּתוֹ  ּבָ ל ִאׁשְ י ׁשֶ  ַרּבִ
יןלְ  ֵמִאיר ְעָלּה  ׁשּוב ַ#ד ַהְמּתִ ר אּוָלם, ּבַ ֲאׁשֶ ָאה ּכַ ל ּה ָת נוּ לָ בְ ַס  ּבָ ֵכָנה ׁשֶ ְ ֹכַח  ָנְטָלה, ּה ִקצָּ ־לֶא  ַהׁשּ  ֶאת ּבְ

ָ#ָרה ּה ־רַמ בְּ . ְלֵביָתּה  ׁשּובלָ  הָת ּוָפנְ  ַהּקְ ְפָסה, ַנְפׁשָ ִנית ַאף ּתָ ָ#ָרה ֶאת ָהַרּבָ יל ַ#ל הָס ָח  ןכֵּ ׁשֶ , ַהּקְ ְבׁשִ  ַהּתַ
רּוי ָלּה ְלַבְע  ֵהִכיָנה אֹוָתּה  ּה בָּ ׁשֶ  ָ ַתֲ#ִנית ַהׁשּ ַ#ר הְרבֵּ ּוְלַמ , רּפָ ְס ִמ  ָיִמים ֶזה ּבְ ָ#ָרה ָנְפָלה ַהּצַ יֶהן  ַהּקְ ּתֵ ין ׁשְ ּבֵ
יל ְוָכל ,הְרצָ ַא  ְבׁשִ  ןכֵּ ׁשֶ , ֶאֶבן ייֵח ִר ֲא  אוֹ  ֵ#ץ קֹורֹות חוּ נְּ ה0  לֹא ָהֲאָדָמה תַפ ִרצְּ  ַ#ל. הְרצָ ַא  רִנגַּ  הבָּ ׁשֶ  ַהּתַ

ים יָון, ָהיוּ  ְמרּוִדים ֲ#ִנּיִ ךְ  ּוִמּכֵ ּכָ יל ֶנֱ#ַרם ׁשֶ ְבׁשִ ִית יתצִּ ַהּב0  ָהֲאָדָמה ַ#ל ַהּתַ ּבַ ּבַ ּלֹא ַ#ד, ׁשֶ  ָראּוי ָהָיה ׁשֶ
ִנית ְרָצהּפָ . ללָ כְּ  ֲאָכלַמ לְ  ָיַדִים עֹוֶמֶדת ִהיא ּוְבעֹוד, ַמר ִכיבְ בִּ  ָהַרּבָ  ִמֲהָרה, ּה יָ ֱח לֶ ־ַ#ל ּה ָת ְמָ# ְוִד  ֵריקֹות ּבְ

ֵכָנה ְ ק ַהׁשּ ִית ְלִהְתַחּמֵ ה, ְמבּוָכה ֵמרֹב ֵמַהּבַ י ְוִהּנֵ ב ֵמִאיר ַרּבִ יקצַּ ַה  ִהְצַטֵ#ר הָמ . ְלֵביתוֹ  ׁשָ  ֶאת ִלְראֹות ּדִ
ִנית ַצַ#ר ָיהרוּ ׁשְ  ָהַרּבָ ה ּבְ ֲ#ִנּיָ ָחָמה ֹסֲ#ָרה ּכַ ַמע, לֹא נ0 ָ ׁשּ ַבר ֶאת ּוְכׁשֶ ֹאָרע ּדְ ִעי: "ְוָאַמר ּה ָמ ֲח נַ לְ  ֵהֵחל, ַהּמְ  ּדְ

ה ךְ לָ  ּזֶ יֹון ׁשֶ ּסָ ֶהֱ#ִמידוּ  ָהַאֲחרֹון ַהּנִ ַמִים־ִמן ָלנוּ  ׁשֶ ָ ַחְסֵד  ינִ ַח ְט בְ מ0 וּ , ַהׁשּ י, ִיםַמ ׁשָ  יּבְ ָקרֹוב ּכִ ה עׁשַ וָּ נִ  ּבְ  ְוִנְזּכֶ
ָ#ָרה לכֹ ֱא לֶ  ֲ#ִנּיוּ  יֹוֵתר ִנְחֶיה ְולֹא, תבֶ ֶה זְ מ0  ִמּקְ ְרָכתוֹ ". יָרהּפִ ְח ַמ  תּבַ ִליןִמּל0  'ַהחֹוֶזה' לׁשֶ  ּבִ ה ּבְ  ָאז ֵהֵחּלָ

לוֹ  ֶאת ְלָהִאיר יַ# , טָ# מ0  ְזַמן רּוְלַאַח , ַמּזָ ַתב ְלֵביתוֹ  ִהּגִ נּות ּכְ ּה  יץנִ בְ וֹ טְס  ִעירלָ  ָהַרּבָ ַנֲ#רּותוֹ  ָלַמד ּבָ ֹחל. ּבְ  ּבְ
ַסח ַהּמֹוֵ#ד ַאַח  ּפֶ ּלְ יַ# , ְמֹאָרע אֹותוֹ  רׁשֶ ְרָסם ידגִ נָ  ִהּגִ ה ֵמָהִעיר ְמפ0 ֵדי ַוְרׁשָ ָניו ֶאת ְלַחּלֹות ּכְ  ַקֲ#ַרת ּוְבָידוֹ , ּפָ

ִמְנָחה ָזָהב ַמח. ּכְ י ׂשָ ָהב ַקֲ#ַרת הַמְרֵא  לֶא  ָהַרּבִ ְמָחה ּוְברֹב, ַהּזָ ִנית ִליֵדי ָרּה ָס ְמ  ׂשִ  ְוָאַמר ,ְדָקִניתַהצִּ  ָהַרּבָ
י ָנא ְרִאי: "ָלּה  ַמִים־ִמן ּכִ ָ י יִת ָח ְבָט ְוַה  ,ָ#ֵלינוּ  ִרֲחמוּ  ַהׁשּ ה ּכִ ֲ#ַרת לכֹ ֱא לֶ  ִנְזּכֶ ָמה ,ָזָהב ִמּקַ   ". ָנכֹון־לֶא  ִהְתַקּיְ

ִנים ָ#ְברוּ  ּכֹות ׁשָ יָ#ה ְוׁשּוב, ֲאר0 בַּ  ִהּגִ ָר  ֹקֶדׁש ־תׁשַ ל ְנָחסיּפִ  תׁשַ ּפָ ַנת ׁשֶ ָנה, ה"תקע ׁשְ ָ  ָהַאֲחרֹוָנה ַהׁשּ
יו ִליֵמי ל ַחּיָ ִליןִמּל0  'ַהחֹוֶזה' ׁשֶ י .ּבְ ָבר ֶזה יוּ רׁשָ  ָהָיה ָהַרּבִ ֵבד יוֹ ָחלְ בְּ  ִמּכְ ּה , ַהּכָ ְמַחת הֶנֱחלָ  ּבָ ׂשִ ל ּתֹוָרה ּבְ  ׁשֶ
ַנת ה ְלֵזרּוז יוצָּ ַמ ֲא ַמ  רְלַאַח  ה"תקע ׁשְ ּלָ א0 הכְ יִ  ֶטֶרם ֱאלִֹקים ְוֵנר, ַהּגְ ת אֹוָתּה . ּבֶ ּבָ ָר  ׁשַ  ָהְיָתה, ְנָחסיּפִ  תׁשַ ּפָ

ה לֹש9ָ ׁשְ בּועֹות ּכִ ָ#ה, 'ַהחֹוֶזה' לׁשֶ  תוֹ קוּ לְּ ּתַ ְס ִה  ֶטֶרם ׁשָ ִתׁשְ ְרבַּ  ַ#ל לבֶ ָהֵא  יֹום, ָאבבְּ  ּבְ נוּ ִמְקּדָ ־תיבֵּ  ןח0  ׁשֵ
נוּ וְ  ְראוּ  ֵ#תּובְ , ִתְפַאְרּתֵ ּקָ ת ֶאת ֹוָרהּת בַּ  ׁשֶ ָרׁשַ בּוַ#  ּפָ ָ ה, ַהׁשּ ְלִמיָדיו ֶאת ֹוָרהּת לַ  ְלַהֲ#לֹות ׁשּוב ה''ַהחֹוזֶ  ִצּוָ  ּתַ

ָטא ֵמִאיר יַרבִּ  ת ֵמַאּפְ ַ#ם ְוַגם, ֵלִוי ַלֲ#ִלּיַ ה ׁשּוב ַהּפַ ּלֹא ַלּקֹוֵרא ִצּוָ יׁשְ בִּ  תוֹ יָא ִר ְק  ֶאת ְלַהְפִסיק ׁשֶ א, ִליׁשִ  ֶאּלָ
יךְ  ת רַאַח  ַ#ד ְלַהְמׁשִ יַ# כְּ  .ְרִביִעי ֲ#ִלּיַ ִהּגִ ר־ְלָכל ָהרּוחֹת ֱאלֵֹקי ה' ִיְפֹקד" ִלְפסּוִקים ַהּקֹוֵרא ׁשֶ ׂשָ  ִאיׁש  ּבָ

ר ִאיׁש ", "ְוגֹו' ָהֵ$ָדה־ַ$ל י ֶאת 'הַהחֹוזֶ ' ֵהִרים ",ָ$ָליו ָיְדךָ ־ֶאת ְוָסַמְכּתָ  ּבוֹ  רּוַח ־ֲאׁשֶ ּתֵ  ָחםינִּ ְוִה  ָיָדיו ׁשְ
ל רֹאׁשוֹ ־ַ#ל ְלִמידוֹ  ׁשֶ א ִלְהיֹות אֹותוֹ  ָסַמךְ  ֶזהּובָ , ֶזה ּתַ ַהְנָהַגת ְמקֹומוֹ  ְמַמּלֵ ה. ָהֵ#ָדה ּבְ י ֵאפֹוא ִהְתַ#ּלָ  ַרּבִ

ָטא ֵמִאיר ֵר  ֵמַאּפְ ָרֵאל ֵ#ָדה ְלַהְנָהַגת ָיָמיו יתאׁשִ ּבְ ִיׂשְ יֵדי ּבְ ִליןִמּל0  'ַהחֹוֶזה' ּבִ ת, ּבְ ָפָרׁשַ  ְוׁשּוב, ְנָחסיּפִ  ּבְ
הִהְתַמ  ָיָדיו ּנָ ת ּבְ ָפָרׁשַ ֶבת ְנָחסיּפִ  ּבְ ר, ָהֵ#ָדה־ַ#ל ִאיׁש  ִלְהיֹות, ְמקֹומוֹ ־ַ#ל ָלׁשֶ ר ִלְפֵניֶהם ֵיֵצא־ֲאׁשֶ  ַוֲאׁשֶ
ר יֹוִציֵאם רַוֲאׁשֶ  ִלְפֵניֶהם ָיבֹא ּצֹאן ה' ֲ#ַדת ִתְהֶיה ְולֹא ,ְיִביֵאם ַוֲאׁשֶ ר ּכַ �      .רֶֹ#ה ָלֶהם־ֵאין ֲאׁשֶ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ#ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ן, הָל ְלׁשֵ  אֹוְמרוֹ  ּוֵ יַ�  ִנְתּכַ א ְוַרב ַלּמֹוׁשִ לּות ִלְגֹאל ַהּבָ  ִמּגָ

ְקָרא ָהַאֲחרֹון �ֹקב ַגםֲה ַו , ָלהׁשֵ  ַהּנֲִ ּיַ ילֹה אוֹ ָר ְק  ׁשֶ  לֹא ׁשִ
ה ּנֶ ּתַ ם ִיׁשְ ֵ ׁשְ  ַמדְל וּ  ְוֵצא, ֶזהבָּ  ַהׁשּ חֹותִמּמִ  ָהְרׁשּומֹות ּפָ

ה ּמָ ּנּות ּכַ ּתַ מֹות ִהׁשְ ֵ ׁשּ ָרַמז ְואּוַלי, ּבַ ְסִמיכּות ׁשֶ  רַמֲאַמ  ּבִ
ָרֵאל יןיִכ ִר ּצְ ׁשֶ , ְיהּוָדה ֵניְב  ְהיוּ יִּ ַו  ַמֲאָמר ִעם הָל ְלׁשֵ   ִיׂשְ

ִבילוֹ  ְלִהְצַטֵ�ר ׁשְ  ִיְהיוּ  ּוְבֶזהְוכּו',  ִליׁשּוָ�תוֹ  ּוְלַקּוֹות ּבִ
ַחת ּפַ ָלִני ִמׁשְ ֵ רּוׁש  ַהׁשּ בֶּ  רּדוֹ  ּפֵ א דוִ ּדָ ־ןׁשֶ  ְראוּ ְוִיּקָ , ּבָ

מוֹ ־ַ�ל ל רוֹ ּדוֹ  ׁשְ יַח  ׁשֶ ֶ  הַמ בְּ  ִיְרֹמז עֹוד :ָמׁשִ קׁשּ ַדְקּדֵ  ּנְ
ָלִני אֹוְמרוֹ  ֵ ִבְניַ  ן"ַהּנוּ  אֹות ְוֵאין ַהׁשּ ֵ  ןּבְ ן ְוֵאין םַהׁשּ  גוֹ ָה נְ ִמ  ּכֵ

ם ְלהֹוִסיף ׁשֵ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ הֲחָד  אֹות ַהּמִ  ד"ְויוּ  א"ֵה  זּוַלת ׁשָ
ָכל ָאמּורּכָ   ָאֵכן, 'ְוגוֹ  ִכינֹ ַהֲח  ַחתּפַ ִמׁשְ  ְך נוֹ ֲח  ,ַהּקֹוְדמֹות ּבְ

ֶ  הַמ ְל  ִיְרֹמז סּוק ל"זַ  ָאְמרוּ ׁשּ ּפָ  ְיהּוִדי ִאיׁש  ףנַ ְכ בִּ  ְוֶהֱחִזיקוּ  ּבַ
ְבֵריֶהם םׁשָ  ןיַּ �/ יְ  'ְוגוֹ  ָרַמז ֶזה ְוהּוא, ּדִ ַמֲאַמ  ׁשֶ ָלִני רּבְ ֵ  ַהׁשּ

רּוׁש  ּמֹות ּפֵ ָהא/ ָרֵאל ֶאָחד ְלָכל יֹאְמרוּ  ןּלָ ּכ/  ׁשֶ ׂשְ ּלוֹ  ִמּיִ  ׁשֶ
ַחת ץֶר ֶפ ְל וּ  ְואֹוֵמר, ֲאִני ּפַ ְרִצי ִמׁשְ  ְך ֶר ּדֶ ־ַ�ל ִיְרֹמז ַהּפַ

ֶלךְ  אֹוְמָרם ַהּמֶ ֵדר ּפֹוֵרץ ׁשֶ י ָנהּוָ ְוַהּכַ , ךְ ֶר ּדֶ  לוֹ  ַלֲ�ׂשֹות ּגָ  ּכִ
בָ  א אּבְ ל ִיְהיוּ  ץֶר ִמּפֶ  ַהּבָ ָרֵאל ּכָ ְרִצי ַחתּפַ ִמׁשְ  ִיׂשְ  ַהּפַ

ָאְמרוּ  הּוא ְזַמן אֹותוֹ  ְוַ�ל, ְמָלִכים ל ל"זַ  ׁשֶ ָרֵאל־ּכָ ֵני ִיׂשְ  ּבְ
ִביא ָאַמר ְוֵכן, ְמָלִכים ם, 'ְוגוֹ  ָקמוּ וָ  ִיְראוּ  ַהּנָ �ל ִיְרֹמז ּגַַ 
ְרָצה דֹוָלה ַהּפִ ר ַהּגְ ּמֹותּבָ  ִיְפרֹץ ֲאׁשֶ ְכִלית יןְלֵא  א/ , ּתַ
ַחת חַר זֶ ְל  וֹ ְואֹוְמר ּפַ ְרִחי ִמׁשְ ֶ  הַמ  ִיְרֹמז ַהּזַ תּוב ָאַמרׁשּ  ַהּכָ

ה ְך  ִהּנֵ  ְלאֹור ה' ךְ ָל  ְוָהָיה ּוְכִתיב ה' ִיְזַרח ְך יִ ְוָ�ַל  'ְוגוֹ  ַהחֹש1ֶ
ְרִחי ַחתּפַ ִמׁשְ  אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, עֹוָלם ר ַהּזַ   :ה' ִיְזַרח ָ�ֵלינוּ  ֲאׁשֶ

ִר  ִיְרֹמז, ׁשּובְליָ  ְואֹוְמרוֹ  ּצָ יָבהּבִ  ְלַהְרּבֹות יךְ ׁשֶ  ְך ֶר ּדֶ  ְולֹא יׁשִ
ם, איֲ�ַר  ב ָצִריְך  ּגַ ֵ ָכל ְלִהְתַיׁשּ ָרט ּבְ �ד ֵמַהּתֹוָרה טָר ּוְפ  ּפְַ 

�ֹמדֲ ּיַ עֶֹמק ְצָטֵרְך ּמִ ּכַ  רוֹ ּקָ ִע  ַ�ל ׁשֶ י ָכהָל ֲה  ּבְ  ֶזה הּוא ּכִ
 ַמֲ�לֹות ח"ֵמַהמ דָח ֶא  ֵחֶלק ִנְכָלִלים ֶזהּובָ , ַהּתֹוָרה רִעּקַ 
ּובּבְ  ֵהםׁשֶ  ב, ִיׁשּ ֵ ַתְלמּודוֹ  ִלּבוֹ  ּוִמְתַיׁשּ יב ׁשֹוֵאל, ּבְ , ּוֵמׁשִ

ם, ְוכּו' תוֹ ָ� מוּ ׁשְ  ֶאת ןַהְמַכוֵּ  ֶ  הַמ  ּגַ ִמיַ�ת םׁשָ  נוּ ּמָ ׁשּ  ׁשְ
ָפַתִים ֲ�ִריַכת, ָהֹאֶזן ב יַנתבִּ , ׂשְ   :ְוכּו' ַהּלֵ

  
  

חמישה דברים אירעו לאבותינו בי"ז בתמוז. 
הראשונים בידי משה לאחר  השתברו בו הלוחות

מעשה העגל, בשנת ב'תמ"ח; הועמד צלם בהיכל 
בידי מנשה בן חזקיה המלך שחי בשנת ג'רכ"ח ומלך 

שנה יותר מכל המלכים, ויש אומרים  55במשך 
שהצלם הועמד בידי אפוסטמוס המוזכר להלן; 
הובקעה חומת ירושלים בימי בית המקדש השני 

אשון הובקעה בשנת ג'תתכ"ח, ובבית המקדש הר
החומה בט' בתמוז ג'של"ח כנאמר בירמיהו, אך 
בירושלמי מובא שגם אז הובקעה בי"ז בתמוז 
ומחמת הצרות שכחו וכתבו בטעות ט' בחודש; בוטל 
קרבן התמיד מפני המצור; ונשרף ספר תורה 
בפרהסיה בידי אפוסטמוס הרשע, שהיה אחד משרי 

א יוון בזמן בית המקדש השני, ויש אומרים שהו
  אנטיוכוס אפיפנס כמובא בספר חשמונאים.  

�  

קידוש השם רבנו ־בי"ז בתמוז שנת קנ"א, נהרג על
יהודה מטוליטולה היא טולידו שבספרד, נכד 
הרא"ש, יחד עם בני משפחתו. היה זה במהלך 
גזירות השמד בספרד של שנת קנ"א, בה מסרו רבים 

  את נפשם על קידוש השם, ואחרים הפכו לאנוסים. 
�  

י"ז בתמוז מתחילים שלושת השבועות של ימי ב
האבל על חורבן בית המקדש הראשון והשני, 

שם ־שייבנה בב"א, ומכונים בכינוי "בין המצרים" על
יגּוָה ֵּבין ַהְּמָצִרים־ָּכלהפסוק באיכה "   ". ֹרְדֶפיָה ִהּׁשִ

�'  

בי"ח בתמוז רח"צ, הפך ליום פורים ליהודי קנדיא 
היה זה במלחמת השולטן היא האי היווני כרתים. 

התורכי סולימאן שביקש לכבוש את האי, ויהודי 
העיר נצטוו ליטול חלק במלחמה, אלא שהעלילו 
עליהם כי הם מסייעים למרגלים התורכיים, ולאחר 
שניצלו מהעלילה קבעו את י"ח בתמוז ליום משתה 

  ושמחה, ונהגו הנשים שם שלא לעשות בו מלאכה. 

  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
יתוֹ ל ֶא  ל ּבֵ י ֶהָחָכם ׁשֶ ל ּה בָּ ַר , ׁש לוּ ֲ#  'יאגִ ָר ְפ  ַרּבִ תּוִניְסָיה סאבֶּ גַּ  ָהִעיר ׁשֶ ּבְ ט ֵהבאֹ " ת"ׁשוּ  ּוַבַ#ל ׁשֶ ּפָ יַ# ", ִמׁשְ ַ#ם ִהּגִ  ּפַ

נֵ ִמ  ֶאָחד ִריתּות רֶפ ֵס  ָלֵתת הּוא ץָחֵפ . ֶלְחיוֹ ־ַ#ל ְוִדְמָ#תוֹ  תוֹ ּלָ ִה ְק  יּבְ ּתוֹ  ּכְ ֵאיָנּה  ֲ#ָנהַט בְּ , ְלִאׁשְ ֶדת ׁשֶ ִפי אֹותוֹ  ְמַכּבֶ  ּכְ
ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ  ָהַרב ִהְצַטֵ#ר. וֹ ְרכּ ֶ#  ה ַהּדְ ּתֹק נוֹ וֹ בּ ְל ֶ#  ֶאת ִלְבלַֹ#  ִלּבוֹ  ַ#ל רבֵּ ְלַד  ְוִנּסָ ַה  אֶאּלָ , ְוִלׁשְ הׁשֶ  תיפוּ ּקִ ַת בְּ  ָ#ַמד ּלָ

ְעּתוֹ ־ַ#ל ט ֶאת רּדֵ ְלַס  ֵמָהַרב ְוָדַרׁש  ּדַ ֶכף ַהּגֵ ד ּתֵ י ָהַרב ָרָאה. ּוִמּיָ ָ#ה ֵאין ּכִ ָ ָרה ַהׁשּ ׁשֵ יב ּכְ  ְוָלֵכן, רּוחוֹ  ֶאת ְלָהׁשִ
ל ָפָניו ִהְתַנּצֵ י ּבְ ָ#ה ּכִ ָ ֶחֶרת ַהׁשּ ָ בַּ . ֶקרבֹּ בַּ  ְלָמֳחָרת ֵאָליו ָלבֹוא נוֹ ְוִהְזִמי, ְמא0 יַ# , ַהְמיֶֹ#ֶדת ָ#הׁשּ , ָהַרב ֶאל ָהִאיׁש  ִהּגִ
ִנית ִנְכְנָסה ּוְלֶפַתע ּה  ָהַרּבָ ּלָ ִרּמֹון ְטָ#נֹות ְמֵלָאה ְוכ0 ל ֲאַנְחנוּ  ׁשֹוִנים הּמֶ בַּ . "ּכְ חֹות ִמּכָ ּפָ ׁשְ ה? ִעירבָּ  ַהּמִ  ׁשֹוֵלַח  ָלּמָ

ה ִליַח  ַאּתָ ְמקֹוְמךָ  ׁשָ ִית יכֵ ְר ָצ  תֶא  וּ נָל  ִלְקנֹות ּבִ ַ#ְצְמךָ  הֹוֵלךְ  ְוֵאיְנךָ , ַהּבַ וּ  ֶאל ּבְ מוּ  ְיָרקֹות ּלוּ ֵא  ָנא הֵא ְר ? קַהׁשּ יםּכְ  ׁשִ
ִליַח  הנָ ָק  ָ ֵאיָנם ְמֹאד ָירּוד ִמּסּוג, ַהׁשּ ִליָכה ָרהבְּ ּוְבַד ", ֲאִכיָלהַל  ְראּוִיים ׁשֶ  ֵהֵחל. ַהְיָרקֹות ַסל ֶאתל זוּ לְ זִ בְּ  ְלָפָניו ִהׁשְ

רּוָחּה  ַ#ד, ּה ָס יְּ ַפ ְל וּ  ּה בָּ ִל ־ַ#ל רבֵּ ְלַד  ָהַרב ָבה ׁשֶ ָפָניו ְוָיְצָאה ֵאֶליָה  ׁשָ ְל  ִמּלְ ָאה תּמַ 0# ּכִ ּבָ ל. ׁשֶ ב ֵ#ת אֹוָתּה  ּכָ  ָהִאיׁש  ָיׁשַ
יט ְפִליָאה ְוִהּבִ י ַ#ל ָנא ַלחְס : "ַרבָל  ְוָאַמר ָקם ּוְלֶפַתע, ְלָפָניו הׂשֶ ֲ# נַּ בַּ  ּבִ ִהְטַרְדּתִ  ַ#ל ֲאִני ֵרטִמְתָח  .ךָ ְת ָח נוּ ְמ  ֶאת ׁשֶ

ִתי ׁשָ ּקָ י ֶאת ְלָגֵרׁש  ּבַ ּתִ י, ִאׁשְ ו ּכִ י ֲאִני רֹוֶאה ַ#ְכׁשָ ת ּכִ ּמַ ִנית ְל0# י, ָהַרּבָ ּתִ ֶדת ִאׁשְ ב". ךְ רוֹ ֲ#  ןיְלֵא  אֹוִתי ְמַכּבֶ  ָהִאיׁש  ׁשָ
ֵמ  ְלֵביתוֹ  לֹום, ֵלב ְוטֹוב ַח ׂשָ ָ ב ְוַהׁשּ ּכֹן ׁשָ ְמעֹונוֹ  ִלׁשְ ִנים ָ#ְברוּ . ּבִ ִטיָרתוֹ  רְוַאַח , תוֹ בּ ַר  ׁשָ ל ּפְ י ׁשֶ , ׁש לוּ ֲ#  'יאגִ ָר ְפ  ַרּבִ

ה ּלָ ִליַח  ֶזה ָהָיה. ַהּסֹוד ִהְתּגַ ָ ָרַכׁש  ַהׁשּ ר יםׁשִ מוּ כְּ ַה  ַהְיָרקֹות ֶאת ׁשֶ ּפֵ ּסִ י, ׁשֶ ה הּוא ָהַרב ּכִ ּוָ ּצִ ְוָקא ש9ִלְרכֹּ  ָ#ָליו ׁשֶ  ּדַ
ִנית ַ#ל ּוָפַקד ֵאּלוּ כָּ  ְיָרקֹות ֵדי, ָ#נֹותְט בִּ  יוֵאלָ  ָלבֹוא ָהַרּבָ כִּ  ּכְ ָכךְ  יןְלַהׁשְ לֹום ּבְ ין ׁשָ ּתוֹ  ִאיׁש  ּבֵ י־ַ#ל־ְוַאף, ְלִאׁשְ  ּפִ

ִנית ָהַרּבָ ָתה ׁשֶ ְ ן ַלֲ#ׂשֹות ִהְתַקׁשּ דֹול ּה ָל ְע בַּ  ֶאת רּוְלַצֵ#  ּכֵ ֵני אּוָלם, ַהּגָ לֹום ִמּפְ ָ ּה  ִהְפִציר ַהׁשּ ן ַלֲ#ׂשֹות ּבָ ֵני, ּכֵ  ִמּפְ
דֹול ּגָ ל ׁשֶ ָ ם ְוַאף ֹוםַהׁשּ ֵ דֹוׁש  ַהׁשּ ב ַהּקָ ְכּתַ ּנִ ה ׁשֶ ָ ׁשּ ְקד0 ִים ַ#ל הָח ְמ נִ  ּבִ לֹום ילִט ְלָה  ֵדיכְּ  ,ַהּמַ ין ׁשָ ּתוֹ  ִאיׁש  ּבֵ   .ְלִאׁשְ

�  
י רּוךְ  ַרּבִ ֶרט ּבָ ַ#ם חׂשֹוַח , ִמּסֶ ַ#ל ִמּקֹוסֹוב לְנּדְ ֶמ  ְמַנֵחם יַרבִּ  נוֹ ֵק זְ  אֹודֹות ּפַ לֹום תבַ ֲה ַא " ּבַ ַ#ל ינִ ֵק זְ : "ְוָאַמר", ׁשָ  ּבַ
לֹום' תבַ ֲה 'ַא  ֹתַאר ִנְקָרא לֹא, ׁשָ ְגַלל ַרק ֶזה ּבְ ּלֹא ּבִ ֲחלֶֹקת ֶאת ָאַהב ׁשֶ א, ַהּמַ ם ֶאּלָ ְגַלל ּגַ ָאַהב ּבִ ל ׁשֶ ּדֵ ּתַ  ַרּבֹות ְוִהׁשְ

ַנת ּכָ ה. לֹוםׁשָ  ְלַהׁשְ יהּוִדי ַמֲ#ׂשֶ ם דבָּ כְ נִ  ּבִ ׁשֵ ִהְתגּ , ַיֲ#ֹקב ר' ּבְ ַא  ֹוֵררׁשֶ יַ# , ְלקֹוסֹוב מּוִכיםַהּסְ  ּוִביםׁשּ ַהיִּ  דַח ּבְ ִהּגִ  ׁשֶ
ֵצל ֹותבּ ׁשְ לִ  ְלֵהי וֹ בּ ַר  ּבְ ׁשִ תבְּ  ֱאלּול ֹחֶדׁש  ּבְ ּבַ ִביםת ׁשַ ָר ּפָ  ׁש ֶד קֹ ־ׁשַ אֹוָתּה . ךְ ֶל יֵּ וַ ־ִנּצָ ת ּבְ ּבָ יעוּ , ׁשַ ה ְלקֹוסֹוב ִהּגִ ּמָ  ּכַ

ִנים, ֲחׁשּוִבים אֹוְרִחים יוָ , הֹוָרָאה ּומֹוֵרי ַרּבָ ּכֵ ּמִ ּלֹא ןׁשֶ רֹאׁש  ַמְרִעיָתם ֹצאן ֶאת ַלֲ#זֹב ָיְכלוּ  ׁשֶ ָנה ּבְ ָ אוּ , ַהׁשּ תׁשַ בְּ  ּבָ  ּבָ
ּקֶֹדם םַר  לֶא  ָלֵכן ׁשֶ ֵני. ּבָ בֹוָדם ִמּפְ דוּ , םָת לָ ֲ# ּוַמ  ּכְ ּבְ ִאים ּכִ ּבָ ִנים ֶאת ַהּגַ ֲ#ִלּיֹות ָהאֹוְרִחים ָהַרּבָ  לֹא ַיֲ#ֹקב 'רלְ וּ , ַלּתֹוָרה ּבַ
ה נֹוְתָרה מֹוָצֵאי. ֲ#ִלּיָ בַּ  ּבְ ְכַנס ֵ#תבְּ , ֹקֶדׁש ־תׁשַ ּנִ ֵרד ַיֲ#ֹקב ר' ׁשֶ י ֵהֵחל, ַרּבוֹ ֵמ  ְלִהּפָ ל ָהַרּבִ ָפָניו ְלִהְתַנּצֵ ּלֹא ַ#ל ּבְ  ׁשֶ

ל ּדֵ ּתַ דוֹ  ִהׁשְ ה ְלַכּבְ ֲ#ִלּיָ יר, ַלּתֹוָרה ּבַ י לוֹ  ְוִהְסּבִ ת ָהֲ#ִלּיֹות ּכִ ּבָ ׁשַ ִהיא, זוֹ  ּבְ ה ׁשֶ ָרׁשָ ֵני, ָ#טֹותמ0 , ָרהָצ ְק  ּפָ נֶּ  ּוִמּפְ  ץַל ֱא ׁשֶ
ִנים ֶאת דבֵּ ְלכַ  ֲ#בּורוֹ  נֹוְתָרה לֹא ַהֲחׁשּוִבים ָהַרּבָ ה ּבַ יךְ  ְוֹכה. ֲ#ִלּיָ ק ִהְמׁשִ ָפָניו ְלִהְצַטּדֵ ֵדי ּבְ ּבוֹ  ְלהֹוִציא ּכְ ל ִמּלִ ֶמץ ּכָ  ׁשֶ
ל י, לוֹ  לֹוַמר הֹוִסיף ְוַאף, ְוַצַ#ר ְנָיהְטר0  ׁשֶ יָון ּכִ הּוא ִמּכֵ ר ׁשֶ ְסִמיכּות ּגָ ן ָסֵפק ילִ בְּ , ְלקֹוסֹוב ָמקֹום ּבִ ּמֵ  ׁשּוב ָלבֹוא ִיְזּדַ

ַאַחת בְּ  ּבְ ַ דּוהוּ  ְוָאז, ַהֹחֶרף תֹותִמׁשּ ה ְיַכּבְ ֲ#ִלּיָ ה זֹאת ְוָכל, ִלְכבֹודוֹ  ֶאהיָּ כַּ  ּבַ י ָ#ׂשָ לֹום ַ#ןַמ לְ  ָהַרּבִ ָ   ". ַהׁשּ
�  

י ְמָחה ֵמִאיר ַרּבִ ַ#ל קְס ינְ וִ ּדְ ִמ  ׂשִ ֵמ  אֹור" ּבַ ל", ַח ׂשָ ּדֵ ּתַ ָכל ִהׁשְ לֹום ְלָהִביא ּכֹחֹוָתיו ּבְ ין ׁשָ  ִאיׁש  ּוֵבין ַלֲחֵברוֹ  ָאָדם ּבֵ
ּתוֹ  בּול ָהָיה לֹא. ְלִאׁשְ רוֹ  ּגְ ר, ְלָאׁשְ ֲאׁשֶ ָידוֹ  ָ#ָלה ּכַ כִּ  ּבְ לֹום יןְלַהׁשְ י ׁשָ ַחּיֵ ָחה ּבְ ּפָ ים, ִמׁשְ  ִריםִמְק  ָהיוּ  ַאף ּוְלִעּתִ
עֹוְררוּ  הֹוןּתִ  ׁשֶ ֵ#יֵני ּמָ ה הּוא ַאךְ , ֲאֵחִרים ּבְ לֹום ַ#ןַמ ְל  ַהּכֹל ָ#ׂשָ ָ ר. ַהׁשּ ַ#ם ִסּפֵ יתוֹ  ןַמ ֱא נֶ  ּפַ י ּבֵ  אָט רוֹ ָק ׂשְ  הש9ֶ מֹ  ַרּבִ

ל הבָּ ַר  ד"הי ָהָיה, היָצ 'זִ ָר  ׁשֶ ה דֵ#  ׁשֶ ן ְקֶרהּמִ ַל  ְרִאּיָ ְלַקּמָ ַ#ם. ּדִ יַ#  ּפַ ל ְלֵביתוֹ  ָצִעיר זּוג ִהּגִ י ׁשֶ ְמָחה רֵמִאי ַרּבִ , ׂשִ
הוּ  ּוְלַאַחר ָ ׁשּ ְמעוּ , ַרב ְזַמן ֶאְצלוֹ  ׁשֶ א. ַרְגַלִים תיַ# ִק ְר  קֹול ֵמַהֶחֶדר ִנׁשְ ּלֵ י ִהְתּפַ ָבר ַ#ל הש9ֶ מֹ  ַרּבִ ֵהִציץ, ַהּדָ ֶרךְ  ּוְכׁשֶ  ּדֶ

ֶלת חֹור ְמָחה רֹוֵקד ָהַרב ֶאת ָרָאה, ַהּדֶ ִ  ְוַהּזּוג ִמׂשּ
א ּבָ ֵמִחים ְלָפָניו ׁשֶ ְצאוּ . וֹ דּ גְ נֶ כְּ  ֵהם ַאף ׂשְ ּיָ ׁשֶ  ּכְ

ָפָניו ה יְלַרבִּ  ָהַרב ָאַמר, ִמּלְ א ַאל: "ֹמש9ֶ ּלֵ  ַמר ִיְתּפַ
ָחה. יׂשַ ֲ# ַמ  ַ#לוְ  ילַ ָ#  ּפָ ׁשְ ֵני ֵהם ֲחׁשּוָבה ִמּמִ , ַהּזּוג ּבְ
ַ#ר הְלַמְרבֵּ . יַר כָּ ַמ וּ  ייַד יִד ִמ  ֵהם םיֶה ֵר הוֹ וְ  ׁש , ַהּצַ ּקֵ  ּבִ

ַ#ל  ֵרדַהּבַ ּתוֹ  ְלִהּפָ ָבר לֹא ַ#ל ֵמִאׁשְ י, ּדָ ְרּתִ  ַרּבֹות ְוִדּבַ
ּלֹא ִלּבוֹ ־ַ#ל ה ׁשֶ ן ַיֲ#ׂשֶ  יםבִּ ר0 ְמ  יםצִּ ַמ ֲא ַמ  רְלַאַח . ּכֵ

כִּ  יִד יָ בְּ  ָ#ָלה יֵניֶהם יןְלַהׁשְ לֹום ּבֵ ְמָחה ּוֵמרֹב, ׁשָ  ׂשִ
י ִכיִתי ַ#ל 'הַל  ּוְלהֹודֹות ִלְרֹקד ָ#ַמְדּתִ ּזָ  ְלַהֲחִזיר ׁשֶ

לֹום ֶאת ָ ין ַהׁשּ ָניו ּבֵ ל ֲאהּוָביו ּבָ בָּ ַה  ׁשֶ  ַ#ל". ה"ּקָ
ר ַאֵחר ִמְקֶרה י ִסּפֵ ל הבָּ ַר  סֶמ לְ ֶק  ַיֲ#ֹקב ַרּבִ  ׁשֶ

ה. מֹוְסְקָבה ְבֵני ַמֲ#ׂשֶ  ָהָיה ָלֶהם, קְס ינְ וִ ְד בִּ  זּוג ּבִ
בֶ  ָקָטן ֶיֶלד ֶהְחִליטוּ , ָחֵמׁש  ןּכְ  ׁשֹונֹות ּבֹותּסִ ִמ  ׁשֶ

ֵרד י ִמיןזְ ִה . ְלִהּפָ ֵני תֶא  ְמָחהׂשִ  ֵמִאיר ַרּבִ  ַהּזּוג ּבְ
ה, ֵאָליו ם רבֵּ ְלַד  ְוִנּסָ ִלים ֹותבּ ַר  ַאּתֶ יֵניֶהם ּוְלַהׁשְ , ּבֵ

ָבָריו ַאךְ  י ָנַטל. לֹותֵר ֲ#  ָאְזַנִים ַ#ל ָנְפלוּ  ּדְ  ֵמִאיר ַרּבִ
ֶלד ֶאת ְמָחהׂשִ  יבוֹ , ַהּיֶ יו־ַ#ל הֹוׁשִ ְרּכָ  ְוֵהֵחל ּבִ

ה ַ#םנֹ בְּ  ּמוֹ ִע  ְלׂשֹוֵחַח  ֲחֶזה. ּוְבִחּבָ  ּכֹה ִהיָהַאבָּ  ַהּמַ
ׁש  לוּ  ַ#ד, ַההֹוִרים ֶאת ִרּגֵ ַהּלָ ְרצוּ  ׁשֶ  ְוֵהִבינוּ  ִכיבְ בִּ  ּפָ
ה ּמָ  ִהְתָקְרבוּ . םָד ְר ּפָ ִה בְּ ֲאהּוָבם  ָנםבְּ ִל  םֵר ִיגָּ  ֶזקנֶ  ּכַ

ָבבֹות ְ ם יֶה ינֵ בֵּ  ְוַהֲהדּוִרים ַהּלְ ׁשּ   .  הוָ לְ ׁשַ ם וְ לוֹ ׁשָ בְּ  רוּ י0
�  

ר י ִסּפֵ ֹוֵח  סנֶ ֲח  ץֶר ּפֶ  ַרּבִ ֲהִר  טַהׁשּ ל יויצָ ִר ֲ# ּמַ ִמ , היָּ ִמּנַ י ׁשֶ ּדִ  ַיֲ#ֹקב ַאְבָרָהם ַרּבִ ַ#ל יגּוָראִמּסַ יר" ּבַ ה": "ַיֲ#ֹקב ַאּבִ  ַמֲ#ׂשֶ
ְבֵני רֹוֵבי זּוג ּבִ יְח ּפַ ִמׁשְ  ִמּקְ לֹום, ּתִ ָ ַהׁשּ יֵניֶהם ירוּ ׁשָ  ָהָיה לֹא ׁשֶ י, ּבֵ ֵרד ֲ#ֵליֶהם ָהָיה ּוְלַדְעּתִ י. ְלִהּפָ ַלְחּתִ  ֶאל בּתָ ִמכְ  ׁשָ

י ֵדי ָהַרּבִ ֹמַ#  ּכְ ת ֶאת ִלׁשְ ְעּתוֹ  ַחּוַ ה רּוְלַאַח , ּדַ ּמָ י ָיִמים ּכַ ְלּתִ ׁשּוָבתוֹ  בּתַ ִמכְ  ֶאת ִקּבַ א הּוא ּבוֹ , ּתְ ּלֵ יַצד ִמְתּפַ  ְיהּוִדי ּכֵ
מֹוִני ְעּתוֹ  ַ#ל ַמֲ#ֶלה ּכָ רּוד ַלֲ#ׂשֹות ּדַ ין ּפֵ ּתוֹ  ִאיׁש  ּבֵ ֲחזֹרׁשֶ  ךְ ֵר ְלבָ  ְוהֹוִסיף, ְלִאׁשְ לֹום ּיַ ָ רֹר ַהׁשּ יֵניֶהם ִלׂשְ ְרָכתוֹ . ּבֵ ל ּבִ  ׁשֶ
י ָמה ָהַרּבִ ב ְוַהּכֹל ִהְתַקּיְ י, ָמה־ְזַמן רְלַאַח . לֹוםׁשָ בְּ  ְמקֹומוֹ  ַ#ל ׁשָ ְרּתִ ּקַ י ֵאֶצל ּבִ ֵתל ָהַרּבִ ַאל ְוׁשּוב, ָאִביב־ּבְ  אֹוִתי ׁשָ
י יַצד ָהַרּבִ י־ַ#ל יִתיֶהֱ#לֵ  ּכֵ ְעּתִ ָבר ּדַ ה 'רֹוֶצה, ְוָאַמר ְוהֹוִסיף, ֶזהכָּ  ּדָ ה ָלַדַ#ת ַאּתָ ּמָ ָבר ּכַ ד? ִלי' נֹוֵגַ#  ַהּדָ ַלף ּוִמּיָ  ֶאת ׁשָ

י, ִלי ְוֶהְרָאה רוֹ וּ דּ ִס  בִ ִמכְ  ּכִ ין חנָּ מ0  יּתָ י ּבֵ ּפֵ ת רוֹ וּ דּ ִס  ּדַ ְתִפּלַ י ִלי ְוֶהְרָאה, ָהֲ#ִמיָדה ּבִ ל הּוא ּכִ ּלֵ   ". יֹום יִמּדֵ  ֲ#ֵליֶהם ִמְתּפַ
  

ה נוּ ַרּבֵ  ְלָחן ַ$ל יוָת הוֹ גָּ ַה  ֶאת ַמְתִחיל, א"ַרּמָ ָה  -  ס'ְל ְר יֶס ִא  ֹמש ֶ * ֵסֶדר ךְ וּ רָ$ ־ַהׁשּ ים־ֹאַרח' ּבְ סּוק 'ַחּיִ ּפָ י 'ה ייִת וִּ ׁשִ " ּבַ ם", ָתִמיד ְלֶנְגּדִ סּוק ּוְמַסּיֵ ּפָ ה ־ְוטֹוב: "ּבַ ּתֶ ֵלב ִמׁשְ
י", ָתִמיד ְהיוּ  ָלָאָדם ֹובט ּכִ ּיִ לוּ  'יםיִד ִמ ּתְ 'ַה  ינֵ ׁשְ  ׁשֶ ַנִים ַלּיֹום עָֹלה ָתִמיד" סּוקּפָ ּבַ  ֶזהָל  ְוָהֶרֶמז, ָחהְמ ְוׂשִ  הִיְרָא  ִמּתֹוךְ  'ה ֲ$בֹוַדת, ַיַחד ַהּלָ  רבי יעקב מליסא)(". ׁשְ

  
ְלִמיד ַח  םָחָכ  ּתַ ּקֵ ה לֶא  םַ$ ּפַ  עִנְקַל , ֶאָחד ּפִ  ְרחֹוָקה ְקִהּלָ
י ֵני, ֶרתּכֶ מ*  ּוִבְלּתִ ימּוס ּוִמּפְ ת ַהּנִ ֶרְך  ּוִמּדַ  לֶא  הָל ָ$ , ֶאֶרץ ּדֶ

יתוֹ  ל ּבֵ קֹוִמי ָהַרב ׁשֶ ֵדי ַהּמְ דוֹ  ּכְ . מוֹ לוֹ ׁשְ ּבִ  ש רֹ ְד ִל ְו  ְלַכּבְ
ִדְבֵרי ַח ֵר וֹ ָהא ִנְכַנס ב, ָהַרב ִעם ּתֹוָרה ּבְ ָהה יֵכ ָה  ְוַאּגַ  ַ$ל ּתָ

 ַאף ְוָרחֹוק, ֶרץָא ָה ־םְוַ$  רּבוּ  אוֹ ָצ ְמ  ּוְלַצֲ$רוֹ , ַקְנַקּנוֹ 
ְרַאת ו: "ְוָאַמר ָהִאיׁש  ַנחֱא נֶ . ַמִיםׁשָ  ִמּיִ י ַ$ְכׁשָ  ֶאת ֵהַבְנּתִ

ְבֵרי ה ּדִ ת ּוָבאּמ ּכַ  נוּ ַרּבֵ  ֹמש ֶ ָפָרׁשַ  ִתְהֶיה 'ְולֹא ְנָחסיּפִ  ּבְ
ּצֹאן ה' ֲ$ַדת ר ּכַ ׁש . רֶֹ$ה' ָלֶהם־ֵאין ֲאׁשֶ ּקֵ ה ּבִ  נוּ ַרּבֵ  ֹמש ֶ

ּבָ ֵמַה  ּלֹא, ה"ּקָ ְהֶיה ׁשֶ ר אןּצֹ ּכַ  ה' ַדתֲ$  ּתִ ר  - 'ֵאין' ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ
הּוא ָאָדם גֶ  ׁשֶ ֵאין, 'ֵאין' רֶד ּבְ , ָחְכָמה לֹאְו  ּתֹוָרה לֹא ּבוֹ  ׁשֶ
  "...ה' ַדתֲ$ ַל  רֹוֶ$הָה  היָל ִל ָח  ִיְהֶיה הּוא

  

  

  

  
ְלַבד  ינֵ ׁשְ  סּוִקים ּבִ ּה  ֹוָרהּת ּבַ  ֵיׁש ּפְ ּלָ ל ּכ* ּכָ  יָה ֶת בוֹ ּתֵ  ׁשֶ

מֹות ּיְ תד ָח ֶא , ם"ֵמ  תאוֹ ּבָ  ִמְסּתַ ָפָרׁשַ ַלחיִּ ַו  ּבְ ים" ׁשְ  ִעּזִ
ים ָמאַתִים ִרים ּוְתָיׁשִ  ְוֵאיִלים ָמאַתִים ְרֵחִלים ֶ$ׂשְ
ִרים ֵ ", ֶ$ׂשְ ת ינִ ְוַהׁשּ ָפָרׁשַ ֶהם ּוִמְנָחָתם: "ְנָחסיּפִ  ּבְ  ְוִנְסּכֵ
ִרים ים ָלֵאיִלם ַלּפָ ָבׂשִ ָרם ְוַלּכְ ִמְסּפָ ָטם ּבְ ּפָ ִמׁשְ ַ$ל". ּכְ  ּבַ

ּבִ , ֶזהָל  ֶזה אֹוָתם ִמיְך ְס ִה  ִריםַהּטוּ  ִבילׁשֶ  נ"תק ׁשְ
ֵהמֹות ַלח ַהּבְ ָ ׁשּ ו ּדֹורֹון ַיֲ$ֹקב ׁשֶ  ַאף־ַ$ל, ְלֵ$ׂשָ

ַה  ּבָ ׁשֶ ֹמר ִהְבִטיַח  ה"ּקָ ׁשְ ּיִ ְצְרכוּ , ָ$ָליו ׁשֶ ָניו ה*  ןּקֵ ְלַת  ּבָ
ָבר נֹות נ"תק ּוְלָהִביא ַהּדָ ָנהּבְ  ָקְרּבָ ים. ׁשָ ְמהוּ  ַרּבִ , ּתָ
יַצד ּבֹון הּוא ּכֵ ל ַהֶחׁשְ נֹות נ"תק ׁשֶ א, ָקְרּבָ  ֶאּלָ

ֲהַר  ּמַ ַתב גְר וּ ּב נְ ֶט רוֹ ֵמ  ם"ׁשֶ ֵאין ּכָ יב ׁשֶ  ֶאת ְלַהֲחׁשִ
נֹות ְרּבָ ל ַהּקָ ִמיִני ׁשֶ ֵהם תֶר ֶצ ֲ$  ׁשְ ָנה ּדֹורֹון ׁשֶ , ּוַמּתָ
ּבֹון ְך  הּוא ְוַהֶחׁשְ ת יֵפ ְס מוּ : ּכָ ּבָ , 236: חֶֹדׁש ־ְורֹאׁש  ׁשַ

י תֶר ֶצ ֲ$ , מּוְסֵפי 78: ְוָהעֶֹמר ַסחּפֶ מּוְסֵפי  ּתֵ ֶחם ּוׁשְ  ַהּלֶ
ָנה רֹאׁש , 24 ָ ּפּוִרים יֹום, 10 ַהׁשּ ִעיִרים  ַהּכִ ִעם ַאִיל ּוׂשְ
ּכֹות, 13 ְבִעים ִעם ס* ִרים ׁשִ   . 550, ַסְך ַהּכֹל 189 ַהּפָ

  
ר  � ה ָ�ׂשָ 	�ָ ַאְרּבָ ֹון ּבְ ִראׁש� ֶדׁש ָהֽ   )  כח, טז(ּוַבֹח�

סּוק ַטֲ$ֵמי ִזים ַהּפָ ִדיַקת ֵסֶדר ַ$ל ְמַרּמְ ה: ָחֵמץ ּבְ ִחּלָ  ּתְ
לֹוַמר, ִביַ$ ְר וּ  רָפ וֹ ׁש  ִית רוּ ּפְ ׁשַ  ּכְ  הוּ וּ ּק נַ ְו  הוּ יצוּ ּבִ ְר ַה ְו  ַהּבַ
ְך ־ַאַחר, לגֶ ֶר ָה  בֹודְכ ִל  , ְוַאְתַנח אָח ּפְ ִט  ּוְתִביר ַמֲאִריְך  ּכָ

לֹוַמר ֲאִריכוּ  ּכְ ְבִדיַקת ּתַ ֶזת ֶהָחֵמץ ּבִ  ַ$ל ַהְמַרּמֶ
ל ּכֹחוֹ  ִביַרתׁשְ  ֶצר ׁשֶ  אֹוִתּיֹותא ָח ּפְ ִט  ְוָאז, ַרעָה  ַהּיֵ
יַח  ֶהָחֵמץ ֶאת ףטֹ ְח ַל  ֵיׁש ָפא ְט ַח  ָמקֹום אֹותוֹ  ּוְלַהּנִ  ּבְ

ֵרָפתוֹ  ַ$ד ָצנּוַ$  ְך ־ְוַאַחר, ׂשְ סּוק סֹוף אָח ּפְ ִט  ּכָ , ּפָ
לֹוַמר יַ$  ּכְ ּגִ ּיַ ׁשֶ ֵריָפתוֹ  ְזַמן ּכְ ְרֵפהוּ  אֹותוֹ  ףטֹ ֲח  ׂשְ  ,ְוׂשָ

א: קוֹ וּ ּל ִס  הוּ ְוזֶ  סּוק ַהּבָ ּפָ ֹום . ְוֵכן ּבַ ר י� 	 ה ָ�ׂשָ �ָ ֲחִמׁשּ ּוַבֽ
ֹות ֵיָֽאֵכֽל ים ַמּצ# ת ָיִמ% ְבַ�� ג ׁשִ #ה ָח' ֶדׁש ַהּזֶ  -  ַלֹח	

ה ִחּלָ ֶנֶסת ְלֵבית ָלֶלֶכת, ִבירּתְ יְך ִר ֲא ַמ  ְזָלאַא  ּתְ  ַהּכְ
ה ּוְלַהֲאִריְך  ְתִפּלָ ְך ־רַאַח , ַהְכָנָ$ה ִמּתֹוְך  ּבִ  ַמֲאִריְך  ּכָ

ִסּפּור ְלַהֲאִריְך  ְוַאְתַנח אָח ּפְ ִט  , ִמְצַרִים ְיִציַאת ּבְ
ה ףטֹ ְח ַל ְו  יָחּה  ַמּצָ ְך ר ׁשֹוָפ , ֲאִפיקֹוָמןַל  ּוְלַהּנִ ּפָ  ְמה*

סּוק סֹוף אָח ּפְ ִט  ףְוָזֵק  רֹום ֵ$יַנִים ףקֹ זְ ִל , ּפָ  ףטֹ ְח ַל , ַלּמָ
ְלָחן קּלֵ ּוְלַס  ֲאִפיקֹוָמןֶאת ָה  לכֹ ֱא ֶל ְו  *   עולת שלמה)( .ַהׁשּ

�  
ֹחָתם(  ּפְ ְמעֹון+ ְלִמׁשְ ֵנ�י ׁשִ   )  כו, יב( ּבְ

ַטֲ$ֵמי מֹות רֹב ְוֵכן, לגֹּ ֶס  ַזְרָקא ּבְ ָבִטים ׁשְ ְ ן ַהׁשּ , ְלַהּלָ
ָנְך  ְנָיִמין, ֶאְפַרִים, ןְזבּול* : ג"ָא ׁשְ יִ  ב"ֵא זְ ְוִסּמָ , ְיהּוָדה, ּבִ

ד, רׁשֵ ָא , עֹוןְמ ׁשִ  ָאר ּגָ ְ ַפ . ְוַהׁשּ ָטאּבְ  אָח ּפְ ִט  אוֹ  ׁשְ
ׂשָכר -  ן"ִדייָ : ְך נָ ְוִסּמָ  ָ ן, ִיׂשּ ִלי, יֹוֵסף, ּדָ  ְלֶפֶלא. וּ ַנְפּתָ
ּמָ  הּוא ֵאב ְולֹא ׁשֹוֵאג ָהֲאִרי ןּכֵ ׁשֶ ָהִראׁשֹון,  ןַהּסִ . ַהּזְ

ה ּבָ ּנּוי ַהּסִ ָ$  ְלׁשִ סּוִקים ְך ֹאֶר  ְלִפי, ִהיא ִמיםַהּטְ  ַהּפְ
ק לגֹּ ְוַהּסֶ  סּוק ֶאת ְמַחּלֵ לֹ  ַהּפָ הִלׁשְ     נפלאות מתורתך)( .ש ָ

ׁש  ְדּגָ  מ*
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