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ה ְיהּוָד  ןְלַמּטֵ ֵלב ּבֶ ה ־ה ּכָ ּנֶ �  (יג, ו) ְיפ

י ָ	ָלה ֵמָאז ְסק לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ַרּבִ יֶטּפְ ַנת ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ ִמּוִ ׁשְ א, ז"לַ ְק ּתַ  ּבִ  ֶאת ָנׂשָ
א ָ ל םיגָ ִה נְ ַמ כְּ  בׁשַ ְח נֶ וְ  ִלּבוֹ ־ַ	ל םָ	 ָה  ַמׂשּ ִליל ְיהּוֵדי ׁשֶ י  ַהּגָ ׁשֵ ּובְמַחּדְ ׁשּ . ַהּיִ

ה יֹותוֹ ְה בִּ  ּנֶ ת ַ	ל ְממ' ּקַ ָרֵאל־ֶאֶרץ עֹותְמ  ֲחל' יַ	 , ִיׂשְ ַ	ם ֵאָליו ִהּגִ י ְוָטַ	ן ,ֶאָחד ּפַ  ּכִ
חוּ  ְלקוֹ ֶח  ֹאֶפן תּפָ ר ּבְ ל ֵמֶחְלקוֹ  ִנּכָ י ׁשֶ ה, ָר בוּ ֲח בַּ ׁשֶ  ָהֲאִרי, ִליְסקִמּקַ  ַאְבָרָהם ַרּבִ

יֵניֶהם ְוֵאין א ּבֵ ה ֶאּלָ ּדָ ה ְנק' ְלַבד ְקַטּנָ ִמּיּות ָאְמָנם" :ְוָאַמר יַרבִּ ָה  הַנֲ	נָ . ּבִ ַגׁשְ  ּבְ
ה ֵאין ּדָ ה ִלְנק' ָמעּות ׁשּום ְקַטּנָ רּוָחִנּיּות ַאךְ , ַמׁשְ ל ּבְ הוּ  ּכָ ֶ גֶ  ֶזה ֲהֵרי ָקָטן ַמׁשּ  רֶד ּבְ

ָבר ֶאת לוֹ  ְלַהְמִחיׁש  ּוְכֵדי". ַלֲחלּוִטין ַאֶחֶרת תְמִציאוּ  יךְ , ַהּדָ : ְוָאַמר ִהְמׁשִ
יאנְ  ֶאת ָנא הֵא ְר " ֶבט ׂשִ ן בלֵ כָּ  ָדהְיהוּ  ׁשֵ ל ַמהוּ . הנֶּ פ' יְ ־ּבֶ ין ַהֶהְבּדֵ יקצַּ ַה  בלֵ כָּ  ּבֵ  ּדִ

ֶלב ְלֵבין הּוא ּכֶ ַ	ל ׁשֶ הנְּ ַה  ַרק? ֶזהבְ נִ וְ  אּוסָמ  ַחי־ּבַ ּדָ הּקְ ַה  ק' ין ַטּנָ ּבֵ ֵ ַה  ׁשֶ   "...תמוֹ ׁשּ
�  

ה  ית ֲ ִרֹסֵתֶכם ַחּלָ   (טו, כ) ֵראׁשִ

י י יֵר בְ ּדִ "ַה ן בֶּ  ןָנָת  ֵמִאיר ַרּבִ ְנז" םַחּיִ ַ	ם תבַ ׁשָ , ִמּצַ ַיְלדּותוֹ  ּפַ י לצֶ ֵא  ּבְ  ֱאִליֶ	ֶזר ַרּבִ
ִז'יקֹוב ֶאְמַצע. ִמּדְ ה ּבְ ּדָ '	 ָנה, ַהּסְ י ֵאָליו ּפָ  נֹוֲהִגים ַמּדּוַ	 : "לוֹ ָא ׁשְ וּ  ֱאִליֶ	ֶזר ַרּבִ
יַרִים ִלּטֹל ַהֲחִסיִדים י ׁשִ ל ֵמָהַרּבִ ֵאינוֹ  הלָּ ַח ֵמַה  טֵ	 ַמ לְ , ָליוכָ ֲא ַמ  ִמּכָ  נֹוְטִלים ׁשֶ

ה ּנָ יַרִים ִמּמֶ ךְ "? ׁשִ ֶלד ִחּיֵ יב ַהּיֶ ִנינּות ְוֵהׁשִ ׁשְ ה ֵריֲה : "ּבִ יתֵר את רֵ ְק נִ  ַהַחּלָ , אׁשִ
ֱאַמר ּנֶ ת ׁשֶ ָפָרׁשַ ה' ַלחׁשְ  ּבְ ית ֲ	ִרֹסֵתֶכם ַחּלָ יתֵר  ְוֵאין, 'ֵראׁשִ יַרִים אׁשִ   "...ׁשִ

�  

ת  ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ׁש ֵ ִצים ּבְ ְמְצאּו ִאיׁש ְמֹקש$ֵ   ו, לב) (טַוּיִ

י לֶא  יַ	 , ןלַ ׁשְ יּמִ ֶר ּפְ ִמ  ֵמִאיר ַרּבִ ַ	ם ִהּגִ ל ֵמֲחִסיָדיו ֶאָחד ּפַ אַקּדִ  ָבאַהּסָ  ׁשֶ י יׁשָ  ַרּבִ
ָרֵאל ֶהָחִסיד ןוָ יכֵּ . ֵמרּוִז'ין ִיׂשְ בּוק ָהָיה ׁשֶ ַר  ּדָ יט, וֹ בּ ּבְ ַ	ִין ִהּבִ ית ּבְ ְרּתִ ּקָ יקצַּ בַּ  ּבִ  ּדִ

י ֵהרִהְר  ּוְבִלּבוֹ , ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ ִמ  יק הּוא וֹ בּ ַר  ּכִ י ַצּדִ ת ֲאִמּתִ ּמַ י ְל	'  ָחׁש . 'לֵמִאיְר  ַרּבִ
יקצַּ ַה  ְבּתוֹ  ןלַ ׁשְ יּמִ ֶר ּפְ ִמ  ּדִ ַמֲחׁשַ א: "ָאַמר ֵאָליו תוֹ נוֹ ְפ בִ וּ , ּבְ ּמָ , ִלי לֹוַמר ּתּוַכל ׁשֶ

ׁש  ֶנֱ	ַנׁש  ַמּדּוַ	  עֶֹנׁש  ִציםֵ	 ָה  ְמקֹוׁשֵ  ָנבֹוךְ "? הִלְסִקילָ  ְוהֹוִציאּוהוּ  ָחמּור ּכֹה ּבְ
י, ָהִאיׁש  יךְ  ֵמִאיר ְוַרּבִ ה יֹוֵדַ	 : "ִהְמׁשִ ָתם־ִמן ַאּתָ י ַהּסְ  ִנְקָרִאים ָהֵ	ִצים ּכִ

יִקים מוֹ , ַצּדִ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ה  ׁשֶ ָרׁשָ ת ַהּפָ ְתִחּלַ ִלים ֵאֶצלּבִ ּה ־ׁש יֶ 'ֲה  ַהְמַרּגְ , ן'יִ ַא ־ִאם ֵ	ץ ּבָ
ִ ַר  ּוְמָפֵרׁש  ּה ־ׁש יֶ  'ִאם י"ׁשּ ׁשֵ  ָאָדם ּבָ ֵגן רּכָ ּיָ ְזכּותֹו' ֲ	ֵליֶהם ׁשֶ ן־ְוִאם. ּבִ  ִהיא זוֹ  ּכֵ

ל תוֹ גָ ָה נְ ַה  ׁש  ׁשֶ הּוא, ֵ	ִצים ְמקֹוׁשֵ ׁש  ׁשֶ יִקים ְמקֹוׁשֵ י ֶזה ְואֹוֵמר ְלָפָניו ַצּדִ  ְוֶזה ַרּבִ
י,  יק ֶזהֵאינֹו ַרּבִ ֶזה ְוָאָדםְמַאֵחז ֵ	יַנִים.  ְוֶזה ַצּדִ ְמָרהָצִריְך ְלֵהָ	ֵנׁש  ּכָ ח'   "...ּבְ

�  

  (טו, לט) ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵ יֵניֶכם 

י מּוֵאל ַרּבִ אֹונֵ , דּוֶ	 מ ׁשְ ַלִים יִמּגְ ְ ַה  יוָת בוֹ וּ ׁש ְת נֹוַדע בִּ , ַהֲחִריִפים ְירּוׁשָ  תנוֹ נוּ ׁשּ
ים ְע  ְוַרּבִ ּתַ עוּ ִהׁשְ ִא  ׁשְ ֶפר יְמֵר ּבְ ֶ ּלוֹ  ַהׁשּ ַ	ם. ׁשֶ יַ	  ּפַ לוֹ  ִהּגִ ֶהְרּגֵ ְ 'ַה  לֶא  ּכְ  'ךְ לַ יבְּ ִט ׁשּ

ם ִריםָ	 ׁשְ  ֵמָאהבְּ ׁשֶ  ת ְלׁשֵ ִפּלַ יט, ַ	ְרִבית ּתְ ֲחֶזה ְוִהּבִ ּמַ מּוּהַ  ּבַ ָפָניו ַהּתָ ּלְ ֶחֶדר. ׁשֶ  ּבְ
סוּ  דָח ֶא  ּנְ ָ	ה ִהְתּכַ ׁשְ ִלים ּתִ ּלְ ְנָין ָחֵסר ָהָיה ֶאָחד ְוַרק ִמְתּפַ  ָ	ַמד ּוֵמִאיָדךְ , ַלּמִ

ֶחֶדר ּבֹוֵדד ְיהּוִדי ָנה"! ַמֲ	ִריב: "הּוא ַאף ְוָצַ	ק מּוךְ ַהּסָ  ּבַ י יולָ ֵא  ּפָ מּוֵאל ַרּבִ  ׁשְ
ַאל ָתם־ִמן: "ְוׁשָ ה ירוּ ׁשָ  ַהּסְ ַנת ַאּתָ ׁשְ ל ִחּיּוב ךָ לְ  ְוֵיׁש  ֲאֵבלּות ּבִ ּלֵ  ִלְפֵני ְלִהְתּפַ

ְנָין ֶאל ִמְצָטֵרף ֵאיְנךָ  ְוָלֵכן, ָהַ	ּמּוד יב ָהִאיׁש  ַאךְ  ,"ַההּוא ַהּמִ לְ  ֵהׁשִ הּבִ : ִחיׁשָ
א, ִחּיּוב ֵאיִני, לֹא" ַהיְּ  ֶאּלָ ז הּוִדיׁשֶ ר ַהּלָ ן ֲאׁשֶ ּוֵ ָבה ִלְפֵני ַלֲ	בֹר ִמְתּכַ  ֵאינוֹ  ַהּתֵ

א ַ	  ֶאּלָ ָרֵאל ּפֹוׁשֵ תוֹ  ְלִהְצָטֵרף רֹוֶצה ְוֵאיִני, ִיׂשְ ֶכת תוֹ יָ ְע ַר  ןכֵּ ׁשֶ  .ִלְתִפּלָ  ִמְתַהּלֶ
י ַאלׁשָ "? ךָ לְ  ןיִ ִמנַּ  ְוזֹאת". "ִויהּוִדית הש3ֶ מֹ  תּדַ  ַ	ל ְועֹוֶבֶרת ,רֹאׁש ־תַ	 רוּ ּפְ   ַרּבִ

מּוֵאל הְוַה , תִפְקחוּ בְּ  ׁשְ יב ּלָ ְלִהיטּות ֵהׁשִ מוֹ  ַוֲהֵרי: "ּבִ ךְ "! זֹאת ָרִאיִתי ֵ	יַני ּבְ  ִחּיֵ
י מּוֵאל ַרּבִ ךְ  ִאם: "ְוָאַמר ׁשְ ה לוֹ ָיכ, ּכָ ל ַאּתָ ּלֵ ְנָין ָהִאיׁש  ִעם ְלִהְתּפַ ּמִ ּלוֹ  ּבַ   "...ׁשֶ

�  

  

ִלים – )יג, טז(ָהָאֶרץ ־ָלתּור ֶאת נֹוָטִריקֹון ְמַרּגְ
ֲח ִמ  ָבהּמַ ָרֵאלְל  ְרמוּ גָּ  ָ	הָר  ׁשָ יַבתיְ  ִיׂשְ , רבָּ ְד ִמ  ׁשִ

ֵניִמ  ְוֵכן ִעיםְר  ּפְ . יָתהִמ  ּסּוִריםיִ  ַ	ְצָמםְל  ְרמוּ גָּ  ׁשָ
ִלים ה ַהְמַרּגְ ִגיַמְטִרּיָ ַכח ּבְ י, ׁשָ ְכחוּ  ּכִ , ה' ֶאת ׁשָ

ָחתֹו. ׁש ֲח כִּ ׁשֶ , ׁש ֵח ּכִ  ְוֵכן ּגָ ַהׁשְ  )מחמדי שמים(ּו ּבְ
�  

ְיָלה ַההּוא ּלַ ְבּכּו ָהָ ם ּבַ , ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  - )יד, א( ַוּיִ
יָון ּכֵ כוּ  ׁשֶ ּבָ אֹותוֹ  ׁשֶ ל היָּ ִכ ּבְ  ַלְיָלה ּבְ ם־ׁשֶ ַבעָק , ִחּנָ

בָּ ַה  ָלֶהם י, דֹורֹותְל  היָּ ִכ ּבְ  ה"ּקָ ִית ֶנֱחַרב ּבוֹ  ּכִ ַהּבַ
ָ	ה ִתׁשְ ֵתַבת ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ָאבבְּ  ּבְ ְיָלה ּבְ ּלַ ִהיא ּבַ ׁשֶ

ָרֵאליִ  דֹורֹותְל ה יָּ כִ ּבְ  נֹוָטִריקֹון , עבַּ ְק ה�  ֶהםָל  ׂשְ
לּותַאף וְ   )ישמח משה(. ֶהָחׁשּוךְ  ְיָלהּלַ ַל  ּדֹוָמה ַהּגָ

�  

ֶסְך  ה - )טו, ה(ְוַיִין ַלּנֶ ָר  ִנְסְמָכה ָלּמָ ָסִכים תׁשַ ּפָ ַהּנְ
ת ִלים ְלָפָרׁשַ ֵדי? ַהְמַרּגְ בֹוא ּכְ ּיָ ן ׁשֶ ר ַהּבֵ ַ	ל ִויַכּפֵ

ּכֹול ָחְטאוּ  ֵהם. ָהָאב ֶאׁשְ ִין ָיבֹוא, ֲ ָנִבים ּבְ ַהּיַ
הּוא ר, ָהֲ	ָנִבים תֶד ּתֹולֶ  ׁשֶ יּכֵ ְס נִ ּבְ  ֲ	ֵליֶהם ִויַכּפֵ

ִין עֹוִלים  ַהּיַ בֵּ ־ַ	לׁשֶ ַח  יּגַ ְזּבֵ  )החיד"א(. ַהּמִ
�  

ט ֶאָחד ּפָ אֹוִתּיֹות ֶפרּסֵ בַּ  -  )טו, טז( ּתֹוָרה ַאַחת ּוִמׁשְ
יַר ּדְ  אן ָלַמד ֲ	ִקיָבא ּבִ ַהּתֹוָרה, ִמּכָ הִמ  ִהיא ׁשֶ ְקׁשָ

אֹות ְרמּוָזה ִהיא ְוָלֵכן ַאַחת ָרה ף"ָאֶל  ּבָ ְסּפָ ּמִ ׁשֶ
ַבת ָכךְ בְּ , ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . תַאַח  ּתֵ ִמ  ַאַחת ׁשֶ ּלּוָאּה ּבְ
ִמּלּוָאּה  ּתֹוָרה ְוֵכן, ו"ּתָ  ת"ֵחי ף"ָאלֶ  ו"ָוא, ו"ּתָ  ּבְ
ה - א"ֵה  ׁש "ֵרי ִגיַמְטִרּיָ י ְוֵכן. 935 ּבְ בֹות ָראׁשֵ ַהּתֵ
יתֵר ּבְ  ָב  לִֹקיםֱא  ָראּבָ  אׁשִ ֵהן, ןָא וּ לּ ִמ בְּ  א"ּבְ

ה ִגיַמְטִרּיָ בֹות יסֹוֵפ  ֵכןוְ , 935 ּבְ ל ַהּתֵ ת ׁשֶ ִחּלַ ּתְ
בְּ  ַהּתֹוָרה ה־ַ	לׁשֶ ָנה, ּפֶ ׁשְ ּמִ ןקֹוִרי יֵמֵאיָמַת  ּבַ

ַ	ְרִבי עַמ ׁשְ ־תֶא  ָ	  תּבְ ָ ה ֵהן, הִמׁשּ ִגיַמְטִרּיָ . 935 ּבְ
ר ְסּפָ ל ָקָטן ְוַהּמִ ֵ	ֶרךְ , 17 הּוא 935 ׁשֶ ּתֹוָרה ּכְ
ר ִמְסּפָ הְבגִ י"ז וְ , הנָ ׁשְ ִמ  ךְ ֶר ֵ	 כְ וּ , ָקָטן ּבְ יַמְטִרּיָ

י, ב"טוֹ  א טֹוב ֵאין ּכִ  )כפתור ופרח(. ּתֹוָרה ֶאּלָ
�  

ית ֲ ִרֹסֵתֶכם  ֲח  -  )טו, כ(ֵראׁשִ ָבהַהּמַ ִנְקֵראת ׁשָ
יתֵר  ֶבתֲח ּוַמ , אׁשִ ִלְהיֹות ְצִריָכה ָהֲאִכיָלה ׁשֶ
ָרהבְּ  ל ַמּטָ ִרימוּ  ׁשֶ ַהְינוּ , ּתָ ם ּדְ ָ ְקד�  ְלׁשֵ הׁשּ

יצֹוצֹות ְוַהֲ	ָלַאת ִיְהֶיה ְוָאז. ֲאָכִליםּמַ בַּ ׁשֶ  ַהּנִ
ה ַהְינוּ  ַחּלָ ָ	ִמים ה' ּדְ ה ל"ָח  ּפְ ִגיַמְטִרּיָ , ץ"ֵק  ּבְ
ה ֵקץ ִיְתָקֵרב ֶזה ְיֵדי־ְוַ	ל ּלָ �א  )צמח צדיק(. ַהּגְ

�  

-  )טו, לט( ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵ יֵניֶכם
ֵתַבת ָהאֹוִתּיֹות ַאַחר אֹות ב"ֵל  ּבְ , ם"גַּ  ּיֹותָהאֹוִת  ּבָ

זּמְ ַה  ִרּבּוי ׁשֹוןלְ  ָהאֹוִתּיֹות ְוַאַחר, ַגֲאָוהְל  ַרּמֵ
ֵתַבת אֹות ן"ַ יִ  ּבְ יֶהן ְוַ	ל, ף"ֶס ּכֶ  ָהאֹוִתּיֹות ּבָ ּתֵ ׁשְ
ֵאין  ֶנֱאַמר ֲאָוה ַאַחר לֹא, ַאֲחֵריֶהן ָלתּורׁשֶ ַהּגַ

ֲאָוה רַאַח  ְולֹא  )ויקח משה(. ְלָממֹון ּתַ

  זתשע"פרשת שלח, כ"ג בסיון     
 קודש וביום ראשון.־חלקים. ראש חודש: בשבת 13דק',  16עם  9שבת מברכים חודש תמוז. מולדו: יום ש"ק שעה        
   

  
  
  
  
   

  

        

הִסּפּוִר  ָרׁשָ ּפָ  ים ּבַ

 

ִניִנים   ּפְ

 

  בס"ד

  

  והנצחותלקבלת הגיליון 
 gmail.com 5806777@דוא"ל:

  

  ירושלים -השבת זמני 
 9.04ו תם רבנ   8.29צאת השבת    7.11הדלה"נ 

 

  

ם ְלַח  ּגַ �ת ןׁש ּבָ ַ ֵביְתֶכם ַהׁשּ ּבְ  ׁשֶ
ת' ֶאת ְלָפֵאר לוֹ ָיכ ּבָ   !ד' ִטיׁש  ׁשַ

 



 

 

  

  

נּו ַאל ה'וַ  ם־ִאּתָ �יָרא   !ּתִ

ָאה ָלהְלַמְע  ִלְפֵני ָנה ִמּמֵ ֶטֶרם עֹוד, ׁשָ ְרָצה ּבְ ר, ָהִראׁשֹוָנה ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת ּפָ י ִהּגֵ ַכי ַרּבִ  ְצִבי ָמְרּדְ
ַוְרץ ָהְיָתה טיגֶ ּסִ ִמ  ׁשְ ַחת ָאז ׁשֶ ְלטֹון ּתַ ִ ד. ָהְרחֹוָקה הִליָּ ְלַאְנגְּ ר בַ ָ	 וְ , ִריְנגָּ ה' ־רוֹ ְט ְס אוֹ ָה  ַהׁשּ יעוֹ ַה  ִעם ִמּיָ , ּגִ

ַכי יַרבִּ  ץלַ ְח נֶ  ֲהדּות חֹומֹות ּצּורבִ לְ  ְצִבי ָמְרּדְ ִמיַרת ּתֹוָרהַה  ֶקֶרן ַלֲהָרַמת ִלְפעֹל ְוֵהֵחל ַהּיַ תַה  ּוׁשְ ּבָ ַ . ׁשּ
ךְ  ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ּה  ֵהןכִּ  ׁשָ ַרּבָ ל ּכְ ַאְנגְּ  לאָה  ַהִהיְסטֹוִרית ָהִעיר ׁשֶ ּבְ ֶרת ,הִליָּ ׁשֶ ֶרתִמ בְּ  תוֹ לוּ יִע ּפְ  ּוְבִמְסּגֶ  ַ	ד'וַ  ְסּגֶ

ִנים ל ַהֲחֵרִדים' ָהַרּבָ ת' ׁשֹוְמֵרי תַר בְ 'ֶח  ֶאת ֵהִקים, הִליָּ ַאְנגְּ  ׁשֶ ּבָ ּפּור ףׂשַ ְח נֶ  ַמֲהָלָכּה בְּ , ׁשַ ְפָלא ַלּסִ ן ַהּנִ ְלַהּלָ   . ּדִ

ִרית ּה ָת ילוּ ִע ּפְ  ל ָהִעּקָ ֲ	מּוָלה עַמּסַ  ַלֲ	רֹךְ  ָהְיָתה, ָרהבְ ַהֶח  ׁשֶ ין ּתַ י ִמְפָ	ִלים ֵליֲ	 בַּ  ּבֵ ת־ּוָבּתֵ  ֲחרֹש3ֶ
ַאְנגְּ  ֵדי, הִליָּ ּבְ יבּות םָ	 נְ כְ ׁשַ לְ  ּכְ ֲחׁשִ ִמיַרת ּבַ ת ׁשְ ּבָ ַ רוּ  ְוַהֲ	ָנַקת, ַהׁשּ ת ֶאת רמֹ ׁשְ לִ  םיֶה לֵ ֲ	 פוֹ לְ  תָהֶאְפׁשָ ּבָ ַ  ַהׁשּ

ִהְלָכָתּה  ִפּטּוִרים ִאּיּום ְללֹא, ּכְ אֹוָתם. ּבְ ָבר ָהָיה לֹא, ְרחֹוִקים ָיִמים ּבְ ל רֶד גֶ בְּ  ַהּדָ ים, ךְ כָ בְּ ־הַמ  ׁשֶ  ְוַרּבִ
ְרָנָסה ְמקֹורֹות רַאַח  רתוּ ּולָ  ּובׁש לָ  ֶנֶאְלצוּ  ֵמַהּפֹוֲ	ִלים ּטְ  ְלַאַחר, ּפַ ּפ' קֹומֹות ֶזה רַאַח  ֶזהבָּ  רוּ ׁשֶ , ֲ	בֹוָדָתם ִמּמְ

ֵחרּוף םָת יָד ִמ ֲ	  בֶק ֵ	  ִמיַרת ַ	ל ׁש ֶפ נֶ  ּבְ ת ׁשְ ּבָ ַ עֹוד, דָח ֶא  יֹום. ַהׁשּ י ּבְ ַכי ַרּבִ ַא  עֹוֵמד ְצִבי ָמְרּדְ ְפָ	ִלים דַח ּבְ  ַהּמִ
לֹוְנדֹון יםיִק ִת וָּ ַה  ּבְ ין, ׁשֶ ַ	ל ִעם ְלׂשֹוֵחַח  ּוַמְמּתִ ְפָ	ל ּבַ ִמיַרת ןִעְניַ בְּ  ַהּמִ ת ׁשְ ּבָ ַ ט םׁשָ  ָ	ַבר, ַהׁשּ ָזֵקן  ְיהּוִדי ַחּיָ
בוְ  ר, ִנְלּבָ ַמע ְוַכֲאׁשֶ י ׁשָ ה ּכִ ִמיַרת ְלַמַ	ן ְנָפׁשֹות הּוא עֹוׂשֶ ת ׁשְ ּבָ ַ ָבר ִלי ֶזה: "ר לוֹ ַמ ָא , ַהׁשּ ִעים ּכְ ָנה ַאְרּבָ  ׁשָ

י ֵמָאז ְרּתִ יָרה לֹוְנדֹון לֶא  ִהּגַ י, ֶרץָא וָ  ִיםַמ ׁשָ  ילַ ָ	  ֲאִני ּוֵמִעיד, ַהּבִ י לֹא ֵמעֹוָלם ּכִ ת ללֵּ ְלַח  ֶנֱאַלְצּתִ ּבָ  ׁשַ
ִביל ׁשְ א, זֹאת ַרק ְולֹא. יִת ָס נָ ְר ּפַ  ּבִ ַאף ֶאּלָ י ׁשֶ ְזכּות לדוֹ גָּ  ֶרַוח ִהְרַוְחּתִ ִמיַרת ּבִ ת ׁשְ ּבָ ַ י". ַהׁשּ ַכי ַרּבִ  ְצִבי ָמְרּדְ

ד ֵהִבין י ִמּיָ ט ּכִ א ַהַחּיָ ים ִסּפּור וֹ ּמ ִע  נֹוׂשֵ ד ָנהָפ וּ , ְמַ	ְנֵין ַחּיִ ה ִמּיָ ּדָ ֵדי ַהּצִ ֹמַ	  ּכְ ּפּור ֶאת ִלׁשְ ְמלֹואוֹ  ַהּסִ . ּבִ
ַתח", ּוְבֵכן" יׁש  ּפָ ׁשִ ט, "ַהּיָ ְמֶחה ַחּיָ יֹון ּוַבַ	ל ֲאִני מ' י ֵמָאז .בַר  ִנּסָ ְעּתִ ִמיד ִהְתֵניִתי ,הנָּ ֵה  ִהּגַ  ִעם ּתָ

ֲ	ִסיִקים י ַהּמַ ּלִ י, ׁשֶ י יֵמיבִּ  ּכִ ִ ׁשּ ָ	ה, ׁשִ ִניַסת ִלְפֵני ׁשָ ת ּכְ ּבָ ַ ְחֵרר ֲ	ֵליֶהם, ַהׁשּ ֵדי, ְלֵביִתי אֹוִתי ְלׁשַ יק ּכְ ַאְסּפִ  ׁשֶ
ָראּוי ְלִהְתּכֹוֵנן ת בֹודכְ לִ  ּכָ ּבָ ה ׁשַ ְלּכָ ַנאי. ַהּמַ י ַהּתְ ּלִ ֵ	יֵני ֵחן ָאְמָנם ָמָצא לֹא ׁשֶ ֲ	ִסיִקים ּבְ י ַהּמַ ּלִ  אּוָלם, ׁשֶ

יָון ֲ	בֹוָדִתי ןּמָ י' ּוְמ  ָחרּוץ ָהִייִתיׁשֶ  ּכֵ לוּ  ֶנֶאְלצוּ , ּבַ ים ַהּלָ ִתי ְלַהְסּכִ   . "חֹותוּ נְמ ־ֵמי ַ	ל ָזַרם ְוַהּכֹל זֹו, ִלְדִריׁשָ

ִנים ָ	ְברוּ " ה, רּפָ ְס ִמ  ׁשָ יָ	ה ְוִהּנֵ קּוַפת ִהּגִ אֹוָתּה . ָהִראׁשֹוָנה ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת ּתְ קּוָפה ּבְ  ָ	ַבְדנוּ , ּתְ
ְפ  ּמִ נּותָ	ל ּבַ ְחּתָ ַקּדַ ֵדי ּבְ ַלאי ֶאת ְלָהִכין ּכְ ל ֶהָ	צּום ַהּמְ ָבא יּדֵ ַמ  ׁשֶ ְזְמ  ַהּצָ ה' ּלֹא ְוִכְמַ	ט, ֶאְצֵלנוּ  וּ נׁשֶ  ׁשֶ

ֶצת ֲ	בֹוָדה ֵמרֹב ַ	ִין ָ	ַצְמנוּ  ּמֶ ה. ְמא' יַ	  ְוִהּנֵ י יֹום ִהּגִ ִ ׁשּ בַּ  ֶ	ֶרב ׁשִ י ילִ גֵּ ְר ֶה כְ וּ , ׁש ֶד קֹ ־תׁשַ  יצַ ָפ ֲח  ֶאת ָאַרְזּתִ
ָ	ה ׁשָ ִניַסת ִלְפֵני ּכְ ת ּכְ ּבָ ַ א. ְלֵביִתי ָלֵצאתְמָנת ־ַ	ל יְמִעילִ  ֶאת ש3 ִלְלּבֹ  ּוָפִניִתי, ַהׁשּ אן ֶאּלָ ּכָ  ילַ ָ	  ָקְפָצה ׁשֶ

ל זוֹ גְ ר'  ַ	ל ׁשֶ ְפָ	ל ּבַ ל ךָ לְּ  ה'ַמ . ַהּמִ ֲ	בֹוָדְתָך' ִמְתַ	ּצֵ ַ	ר? ּבַ י ּגָ ה ִהיא ֵחרּום תַ	 ׁשְ  'ֲהֵרי, ּבִ . ִמְלָחָמה ֵ	ת, ַ	ּתָ
ִלים ָ	ֶליךָ  ךָ  ּוָקהפַהּתְ  ִמְכַסת ֶאת ְלַהׁשְ ּלְ ָ	ה ְוֵאין, ׁשֶ ָ ׁשֵ  ַהׁשּ ת ִלְמנּוַחת ָרהּכְ ָך' ַהּדָ ּלְ י. ׁשֶ י ַ	ל ָ	ַמְדּתִ ּלִ  ׁשֶ

י, ֶקףתֹ בְּ  ְרּתִ ַנאי ֶאת לוֹ  ְוִהְזּכַ רּור ַהּתְ ִהְתֵניִתי ַהּבָ ְפָ	ל ַלֲ	בֹוָדה יִת יָס נִ כְּ  ִעם ׁשֶ ּמִ הַה  ָלםאוּ , ּבַ  נֹוַתר ּלָ
ה 'ִאם. תוֹ נוּ ׁשָ ְק ַ	 בְּ  אן יֹוֵצא ַאּתָ ְמּתָ  ֶטֶרם ִמּכָ ךָ  הָס כְ ַהּמִ  ֶאת ִסּיַ ּלְ ר ֲאִני, ׁשֶ ר' אֹוְתךָ  ְמַפּטֵ ם! ְלַאְלּתַ הַה  ִאּיֵ , ּלָ

י לֹא ֲאִני אּוָלם ָלל ֵהַגְבּתִ י. ּכְ ּתִ ֹקר ילִ יִע ְמ  ֶאת ָלַבׁשְ ֵ	י. הצָ ַהחוּ  ְוָיָצאִתי רּוַח ־ּבְ ְדֵהָמה ְקרּועֹות ַנִיםּבְ  ִמּתַ
יט ַ	ל ילַ ָ	  ִהּבִ ְפָ	ל ּבַ ְהֶיה 'ַאל. יַת בוֹ ְק ִע בְּ  ִלְדלֹק ּוִמֵהר, ַהּמִ ׁש ְוִט  ל'כָ ָס  ּתִ ָנה, ּפֵ ֶמ  ילַ ֵא  ּפָ ָפַתִים־ֶתקּבְ , ׂשְ
ַדאי 'ַהִאם ד ְלךָ  ּכְ ְרָנָסה ְלַאּבֵ טּוָחה ּכֹה ּפַ ִביל ּבְ ׁשְ עֹות ּבִ ל רּפָ ְס ִמ  ׁשָ י ֲאִני אּוָלם, ָאַמר ?ֲ	בֹוָדה' ׁשֶ ְכּתִ  ִהְמׁשַ
ִבְטָחה ָלֶלֶכת ָתה לֹא יִת נוּ ׁשָ ְק ַ	 . ִהּסּוס ׁשּום ּוְבִלי ּבְ רּוָמִתי ְוֶאתָהַרב  יְרכִּ ֶ	  ֶאת ָיַדע ןכֵּ ׁשֶ , ָיָדיו־ֶאת ִהְרּפְ  ּתְ

דֹוָלה ְפָ	ל ַהּגְ יךְ  ְוָלֵכן, ַלּמִ ה יַת בוֹ ְק ִע בְּ  ָלרּוץ ִהְמׁשִ י־ַ	ל רבֵּ ְלַד  ְוׁשּוב ׁשּוב ְוִנּסָ הּוא, ִלּבִ ׁשֶ ֵמ  ּכְ  ַ	ל ּהַ ּתָ
ְרָנָסה קֹורְמ  בזֹ ֲ	 לַ  רּוִחי־עֹז ְבָטח ּפַ י תוֹ ָר ָמ ֲה וַ  מ' ַחּיֵ ּלוּ  ּבְ ִניִתי ְלֶפַתע. ְועִֹני תּדַ י ֵאָליו ּפָ ִלי  ְוָאַמְרּתִ לֹו ּבְ

ה יָהִייִת  הֶמ , ָנא הֵא 'ְר  :ִהּסּוס ְתךָ  םָק  ָהִייָת  לֹא סְוַח  ָחִליָלה ִאם עֹוׂשֶ ּטָ ּבֶֹקר ִמּמִ ת ּוֵבית, ּבַ  ָהָיה ַהֲחרֹש3ֶ
ר ֶזה ְקֶרהִמ בְּ  ֲהֵרי ?ִנְסּגַ שׂ  ץלָ ֱא נֶ  ָהִייִתי ּכָ ָבר ִלי ְלַהְבִטיַח  לוֹ ָיכ ֵאיְנךָ  ַוֲהֵרי, ִחּלּוִפי ֲ	בֹוָדה קֹוםְמ  ְלַחּפֵ ּדָ  ׁשֶ

ה ָהִייִתי ֵאפֹוא ּוָמה... הרֶ ְק יִ  לֹא ֶזה ית לֹאּולְ  ַמֲ	ִביד ְללֹא עֹוׂשֶ ת־ּבֵ א ָהִייִתי? ֲחרֹש3ֶ  ּבֹוֵרא לֶא  ֵ	יַני נֹוׂשֵ
ְמָצא ּבוֹ  ּוַמְפִציר ָהעֹוָלם ּיִ ִדּיּוק ֶזה ְוֶאת. ַאֵחר ֲ	בֹוָדה קֹוםְמ  לוֹ  ׁשֶ ה ֲאִני ּבְ ו עֹוׂשֶ  ְמַדְמֵין ֲאִני, ַ	ְכׁשָ

ָ ׁשֶ  ים ּתָ ְק בַ ׁשּ ְפָ	ל ַחּיִ ר ְוַהּמִ ן ַוֲאִני, ִנְסּגַ בַּ  נוּ ְלָאִבי ִמְתַחּנֵ ָ ׁשֶ ְמָצא םיִ ַמ ׁשּ ּיִ ֵ	ר ָנֵקל. ַאֶחֶרת' ֲ	בֹוָדה ִלי ׁשֶ  ְלׁשַ
ַאֲחֵרי ָבִרים ׁשֶ י ֲחִריִפים ּכֹה ּדְ ַמְעּתִ ִהׁשְ ָאְזנֵ  ׁשֶ ֲ	ִביד יּבְ ּטּוִרים יוּ ָה , ַהּמַ י ַוֲאִני, יםיִּ ִד יָּ ִמ  ַהּפִ ְבּתִ  ְלֵביִתי ׁשַ

חֹון ִמּתֹוךְ  ּטָ ת. ה"בָּ ּקָ בַּ  ָמֵלא ּבִ ּבָ ַ י ִראׁשֹון ּוְביֹום, ֱאמּוָנהּובֶ  ְמָחהׂשִ בְּ  ילַ ָ	  ְבָרהָ	  ַהׁשּ ּתִ ַגׁשְ  ָוִתיק רכָּ ַמ  ּפָ
ַמע ָ ׁשּ י יןִר וּ ּט ּפִ ַה  ִסּפּור ֶאת ׁשֶ ּלִ הַה . ׁשֶ יַ	 , ְקְסִטילֶט בְּ  הּוא ַאף ָ	ַסק ּלָ הּוא, ֶאְצלוֹ  ַלֲ	ֹבד ִלי ְוִהּצִ ׁשֶ  ַמְקִציב ּכְ

ּכֶֹרת ִלי בֹוָהה ַמׂשְ ֶד  ּגְ ּבֶ ר יֹוֵתר תּוְמכ' ם ֵמֲאׁשֶ ּלֵ י יןִר וּ ּט ּפִ ַה ֵמ  רכָּ ִנׂשְ  ֵאפֹוא ָיָצאִתי. םֵד וֹ ַהּק  ִביִדיֲ	 ַמ  ִלי ׁשִ ּלִ  ׁשֶ
ִמיַרת ַ	ל ֲ	ִמיָדִתי ָהֵאיָתָנה בֶק ֵ	  ת ׁשְ ּבָ ַ ְדָלה יּתִ ְר ּכ' ׂשְ ּמַ ׁשֶ  ַרק ְולֹא, ַהׁשּ ֹאֶפן ּגָ ר ּבְ  קֹוםְמ בִּ  ִכיִתיַאף זָ , ִנּכָ

ר ֲ	בֹוָדה ּדָ ְבָטח ֲאִני וֹ בּ , ֹותצְ ּוִמ  ּתֹוָרה ׁשֹוֵמר ְיהּוִדי לֵאצֶ  ְמס' ִמיַרת מ' ׁשְ ת ּבִ ּבָ ַ   ". ּומֹוָרא ׁש ׁשָ ֲח  ׁשּום ְללֹא ַהׁשּ

ְדִהים ִסּפּורוֹ  ל ַהּמַ ט ׁשֶ ַכי יְלַרבִּ  ֶהֱ	ִניק, הּוִדיַהיְּ  ַהַחּיָ ַוְרץ ְצִבי ָמְרּדְ ָרָאה ֶאת ׁשְ סּוק ֶאת ׁש ְלָפֵר  ַהַהׁשְ  ַהּפָ
ָפָר  ּבְ תׁשֶ בּוַ	  ׁשַ ָ ָר  ,ַהׁשּ ֶדֶרךְ , חלַ ׁשְ  תׁשַ ּפָ ִדְבֵרי. זוֹ  ּבְ ן בלֵ כָּ  ּבְ ַ	  הנֶּ פ' יְ ־ּבֶ  רְלַאַח  םָהָ	  ֶאל נּון־ןבִּ  ִויהֹוׁש'

ִלים ַהְמַרּגְ ךְ  ֶנֱאַמר, ָרָ	ה ָהָאֶרץ תבַּ ּדִ  ֶאת ְוהֹוִציאוּ  וּ בׁשָ  ׁשֶ ם: "ּכָ יְראוּ ־ַאל ְוַאּתֶ י ָהָאֶרץ ַ ם־ֶאת ּתִ  ַלְחֵמנוּ  ּכִ
ם ָסר ,ֵהם נוּ  ַוה' ֵמֲ ֵליֶהם ִצּלָ ם־ַאל ,ִאּתָ �יָרא ַרׁש  ְוֹכה ".ּתִ ָבִרים־ֶאת ָהַרב ּדָ ם: "ַהּדְ  ֶאת ְראוּ יּתִ ־ַאל ְוַאּתֶ
ָרֵאל ְלָאָדם ֵאין - " ָהָאֶרץ־ִעם ׂשְ ֵני ַלֲחׁשֹש3  ִמּיִ ל םיֶה ֵמ וּ יּ ִא  ִמּפְ י ׁשֶ ר, ָהָאֶרץ ַ	ּמֵ י" טֹוֲ	ִנים ֲאׁשֶ  נוּ ֵמ ְח ַל  ּכִ
ִאּלּו  ",ֵהם ֲ	ִניִקים ֵאּלוּ  ֵהםּכְ ּמַ ֶהם נוּ ָת ָס נָ ְר ּפַ  ְוֶאת נוּ ֵמ ְח לַ  ֶאת וּ נלָ  ׁשֶ לּוִיים ּבָ י. ְוָאנּו ּתְ ֱאֶמת ּכִ  םּלָ ִצ  ָסר" ּבֶ

ָכל תמוּ לָ  סֹוָפם ֲהֵרי -" ֵמֲ ֵליֶהם ִאּלוּ  תוֹ ּמ ַד לְ  ינוּ ְוָ	לֵ , ָהָאָדם־ּכְ ָבר ּכְ ה ּכְ , ָלםָהעוֹ ־ִמן ְוָ	ְברוּ  ֵהם ֵמִתים ַ	ּתָ
נוּ  ה'וַ " ְוִאּלוּ  בָּ ַה  - " ִאּתָ נוּ  ִנְמָצא ה"ּקָ יָרא�  ַאל" ְוָלֵכן, ָ	ֵלינוּ ְוׁשֹוֵמר  ֵמֵגן ְוהּוא ַ	ד יֵמ ְלעֹולְ  ִאּתָ �   "...םּתִ

  
  

י ַ ל ַהִחּלּוִקים' ַרּבִ   ל"ַזּצַ  ַיֲ ֹקב ּפֹוַלק 'ּבַ

 ן ש"איוָ ִס כ"ג ּבְ  ַהִהּלּוָלא ְליֹום
 

אֹוֵני ְלתֹוַרת ַהְיסֹוד ייֵח נִּ ּמַ ִמ  יַטת ׁש ּדֵ ַח ּוְמ , ּפֹוִלין ּגְ  ׁשִ
ּמּוד ִפְלּפּול ַהּלִ קֹוָפא: "ִהְמִליצוּ  ָ	ֶליָה  תַוֲחִריפוּ  ּבְ  ּבְ

ַחת ִאם, איָל ּפִ  ליִ ַ	  ְדַמֲחָטא ּכְ  ַהְדָרא ּתֹוָרה ַמׁשְ
ִפְלּפּוָלא אן ִמּפֹוִלין אוֹ ָצ וֹ ּמ ׁשֶ  ִריםֲ	 ׁשַ ְמ ". ּבְ  ּוִמּכָ

 ָנֶאה ֶרֶמז ָמְצאוּ  ַאף ְרׁשּומֹות יְודֹוְרׁשֵ , ּפֹוַלק מוֹ ׁשְ 
מוֹ  ׁשְ ת ּבִ לֹש3ֶ ִליןל�  ַרגּפְ  תוֹ נוּ בָּ ַר  ְמקֹומֹות ִלׁשְ  ּבְ

 ַהּטֹוֲ	ִנים ֵיׁש  םאּוָל , קלַ וֹ ּפ  נֹוָטִריקֹון ָרָקאְק וּ 
נַ  אוֹ ָצ וֹ ּמ ׁשֶ  ּכְ ּה , זֵמַאׁשְ י ֵאֶצל ָלַמד ּבָ  ַיֲ	ֹקב ַרּבִ

ִליּ  ּנוּ , גְר בֶּ נְ יֶר נִּ ִמ  ֹותַמְרּגָ יַטת ְיסֹודֹות ֶאת ַנקיָ  ּוִמּמֶ  ׁשִ
ה. ְלּפּוִליםּפִ ַה  ִחּלָ יץ ּתְ ב ּתֹוָרה ִהְרּבִ ין־ַ	ל ְוָיׁשַ  ִמּדִ

ְפַרג ֲהָל  תֶק ֲחלֹ ַמ  רּוְלַאַח , ּבִ ִעְניַ  ָכהּבַ ה ֵמאּון ןּבְ  ְקַטּנָ
יןבְּ  פֹוִלין אָק ָר ְק לִ  ָ	ַבר, ִקּדּוׁשִ ּבְ ַנת ׁשֶ ׁשְ , ב"רנ ּבִ

ְזַמן רּוׁש  ּבִ . ּה'בַּ  אְדֹכּלָ  אכָּ ַר 'כְ לִ  אֹוָתּה  ְוָהַפךְ , ְסָפַרד ּגֵ
ְלִמיִדים ֵמאֹות ךְ  ֵאָליו ָנֲהרוּ  ּתַ ֶמׁשֶ ים ּבְ לֹש3ִ נָ  ׁשְ ָ ה ַהׁשּ

יץ ִהְרּבִ  ֵלידוֹ גְ לִ  ַנֲ	ׂשוּ  םֵמֶה  יםבִּ ְוַר , ָרהּתוֹ  םׁשָ  ׁשֶ
א ַהּדֹור יַטת ֶאת ְוֵהִפיצוּ  ַהּבָ ַ	ל דוֹ וּ ּמ לִ  ׁשִ יָה ־ׁשֶ  ּפִ

ךְ  לֹוְמִדים ֶמׁשֶ ִנים ֵמאֹות ּבְ עֹוַל  ׁשָ יבֹות םּבְ . ַהְיׁשִ
ְלִמידוֹ  ְרָסם ּתַ י הּוא ַהְמפ' לֹום ַרּבִ ִליןִמּל'  אְכנָ ׁשַ  ׁשָ , ּבְ

ל ְוחֹוְתנוֹ  וֹ בּ ַר  א ְוהּוא, א"ּמָ ַר ָה  ׁשֶ  ְמקֹומוֹ  ֶאת ִמּלֵ
נּות ַרּבָ ַצת ּבָ פֹוִלין ּתֹוָרה ּוְבַהְרּבָ מוֹ . ּבְ א ׁשְ ָ  ִנׂשּ
ה ִפי ִלְתִהּלָ ַר  ַאף, רוֹ דוֹ  ֵלידוֹ גְּ  ּבְ דוּ  םֵמֶה  יםבִּ ׁשֶ  ִהְתַנּגְ
יַטת " דוִ ּדָ  ַמחֶצ " ֶפרּסֵ בַּ  הנֶּ ְמכ'  ְוהּוא, דוֹ וּ ּמ ִל  ְלׁשִ

ַרג ל"ַמֲהַר  ְלִמידּתַ  זנְ גַּ  דוִ ּדָ  יְלַרבִּ  ", רוֹ דּ ַה  דֹולגְּ : "ִמּפְ
ר: "ָ	ָליו ְוָכַתב  ְוַ	ד ָהעֹוָלם ֹוףּס ִמ  ָיָצא ְמעוֹ ׁשִ  ֲאׁשֶ
ּנוּ  נֹוְתרוּ  לֹא". סֹופוֹ  מוֹ  אּוָלם, ִחּבּוִרים ִמּמֶ  ְוִלׁשְ

 ָיָמיו ברֹ ֲ	 בַּ  ָ	ָלה ַאַחת ְלֵדָ	ה. ֶפׁש נָ ־תוַ ֲא ּתַ  ְכרוֹ זִ ּולְ 
ָרֵאל ְלֶאֶרץ ַנת רַט ְפ נִ  ָבּה וּ , ִיׂשְ ׁשְ ם ץ"ר ּבִ ׁשֵ י ּבְ  'ַרּבִ
ַלִים' ִאיׁש  ַיֲ	ֹקב ָ	ה ַאךְ , ְירּוׁשָ  ִהיא תַח וַ וֹ רָה  ַהּדֵ

נִּ  ָרה.  ִנְטַמן ּה בָּ , אָק רָ ְק בִּ  רַט ְפ ׁשֶ ּמְ ּתַ ְבּתֹו ִהׁשְ   ּוַמּצַ

  
המקור הראשון למנהג השתטחות על קברי צדיקים, הוא 

יפונה שהשתטח על ־מדברי חז"ל בסוטה, על כלב בן
קברי האבות בחברון, כפי שנאמר בפרשתנו: "ויעלו בנגב 
ויבוא עד חברון", למה נאמר ויבוא לשון יחיד? הוא כלב 
שפירש מעצת מרגלים והלך ונשתטח על קברי אבות, 
וביקש רחמים שיינצל מעצת מרגלים. המנהג מובא גם 
במסכת בבא מציעא, על ההוא מרבנן שלמד עם אליהו 

א וכשהביט במרכבת התנא רבי חייא, נסתמאו עיניו הנבי
מרוב קדושה, ולמחרת השתטח על קברו של רבי חייא 
ואמר שהוא לומד את הברייתות שלו והתרפא. וכן מסופר 
על רבי מני שהלך להתפלל על קבר אביו רבי יונה, לאחר 
שאנשי ראש הגולה ציערוהו, וכאשר עברו פעם שם 

שליד קברו, עד שקיבלו על נדבקו רגלי סוסיהם לקרקע 
עצמם שלא לצערו יותר. עניין התפילה בקברי צדיקים 
הוא עקב היות המקום מקודש ונשגב, ומסוגל לקבל את 
התפילות, וגם כדי שהצדיקים יעתירו בעבור המתפללים 
על קבריהם. אך מפני האיסור של 'דורש אל המתים' 

בזכות שאסור להתפלל אליהם עצמם, אלא אל הקב"ה 
נוחים יקבל את התפילה, "ולא ישים מגמתו נגד המ

המתים, אלא יבקש מה' יתברך שייתן עליו רחמים בזכות 
הצדיקים שוכני עפר' כלשון ה'משנה ברורה'. אולם יש 
פוסקים שהתירו להתפלל ממש אל הצדיקים שיעתירו 

אך לא לבקש ישועה מהמתים עצמם. לעומת  ,בעבורם
ונים להם נפש על זאת כתב הרמב"ם "והצדיקים אין ב

קברותיהם, שדבריהם הם זכרונם, ולא יפנה אדם לבקר 
הקברות", ומסיבה זו לא נהגו יהודי תימן לפקוד את קברי 
אבותיהם למעט קברי צדיקים נודעים בתימן, כמו 
המשורר אבא שלם שבזי ועוד, וגם שם נהגו להתרחק 
ארבע אמות מהקבר בשעת התפילה. אולם הרדב"ז 

הרמב"ם כי כוונתו לפקוד את המת בקבר  מפרש את דברי
ממש כדרכי האמורי, אך מבחוץ כבר "נהגו כל ישראל 
לפקוד מתיהם ולהשתטח על קבריהם". ואף הרמב"ם 

  עצמו התפלל במערת המכפלה כמסופר באיגרותיו. 
  

ַ ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות

 הערוך שבביתכם.  שולחן השבת -' 'שבת טיש", בעזרת ה' יתברך, ניתנת לכם בזאת האפשרות לפרסם בו את תמונת השבת טיששל " הרביעילקראת הוצאת הכרך  לקוראים הנכבדים!
  " ומחדירה אווירה קדושה של שבת קודש באלפי בתים בישראל. יששבת טרבים מהקוראים נהנים לראות את תמונת שולחן השבת שלהם, מפארת את שלושת הספרים הקודמים של "

  . תינתן עדיפות כמובן, לתמונות בהן יופיעו ספרי "שבת טיש" על השולחן. gmail.com 5806777@:, ולשגר אלינו בדוא"ללרוחב יש לצלם את התמונה של שולחן השבת
  ויה"ר שנזכה בקרוב ל"יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים".

  



 

 

  

ָנה ָ ָנה יֹום ַלׁשּ ָ   יֹום ַלׁשּ

ֲ	יָ  פֹוִליןׁשֶ  זנְ יְ וֹ ׁש ְק  הָר ּבָ י מוֹ ׁשְ וּ  דבָּ כְ נִ  ִאיׁש  ֹוֵררִהְתגּ , ּבְ ֵני. ִפיׁש  ִדיְדָיהיְ  ַרּבִ ְלָחנֹות ִלׁשְ  ֹוָרהּת , ָזָכה ׁש'
ָמקֹום ֶאָחד.  הלָּ ּוְגד'  בּוק ָחִסידּבְ ל ָהָיה ּדָ י, ַהּטֹוב' הּוִדי'ַהיְּ  ׁשֶ ֵט  ךְ וּ רבָּ  ֵסףיוֹ  ַרּבִ ׁשְ נוֹ , אטָט ׁשְ יְ נַּ ִמ  ןיְ ֶ	ּפְ ל ּבְ  ׁשֶ

ּתוֹ , וְ ֶמׁש'ׁשָ וָ  ראוֹ 'ּמָ ַה  ַ	  נֹוַסַ	ת ָהְיָתהַאף  ִאׁשְ ה ִמ  ְלַפַ	ם םִמּפַ י ֹמש3ֶ ֶרֶכת ב וֹ לּ לֶּ ֶאל ַרּבִ  ְיׁשּוָ	ה רבַ ְד בִּ ּוִמְתּבָ
ְמרּוַצת. ְוַרֲחִמים ִנים ּבִ ָ נֹות ָחֵמׁש ֶהם לָ  נֹוְלדוּ  ַהׁשּ ְ ַה וְ , ּבָ ְתִפּלֹות וּ בּ ְר ם ִה יִ נַ ׁשּ ֵבן ָזָכר. בְּ  ּבִ ֵקד ּבְ  ֵאיַמת ָכלְלִהּפָ

ּפָ  יקצַּ ַה  עֹוןְמ  ֶאת םֵא ָה ה ָד ְק ׁשֶ ְבִטיַח  ּבוֹ  ְפִציָרהַמ  ָהְיָתה, בוֹ לּ לֶּ ִמ  ּדִ ּיַ ן ָלּה  ׁשֶ י אּוָלם, רָזכָ  ּבֵ ק ָהַרּבִ  ִהְתַחּמֵ
ִדיר ךְ  ּתָ יִקים מּוַנתֱא  ִמּתֹוךְ . ִמּכָ יָכה, יֹוֶקֶדת ַצּדִ ְתִפּלֹוֶתיָה  ִהְמׁשִ ר ְוַאף, ׁש נֹוָא  ָאְמָרה ְולֹא ּבִ ֲאׁשֶ יקצַּ ַה  ּכַ  ּדִ

א ּטֵ ַ	ם ִהְתּבַ י ְוָאַמר ּפַ יָכה, ִעְנָיןבָּ  ִלְפעֹל ֹכחוֹ בְּ  ֵאין ּכִ ַנתבִּ  ֶזה ָהָיה. ּה ָת וָ ְק ִת בְּ  ִהְמׁשִ ר"ו, תר ׁשְ ֲאׁשֶ  ָנְסָ	ה ּכַ
יקצַּ ַה  ֶאל יָחה ָלּה ְרגֵּ ְכֶה וּ  בוֹ לּ לֶּ ִמ  ּדִ ָפָניו ִהּנִ ְתָקה ּבְ הּקָ בַ בְּ  ּפִ ֵבן עׁשַ וָּ ִה לְ  ׁשָ ְמָחָתּה . ּבְ ַ	ם ֵהִגיב, ְלׂשִ י ַהּפַ  ָהַרּבִ

ּנּויבְּ  לוֹ  ּה ָר ְט ָפ לְ  קֹוםְמ בִ וּ , ׁשִ ֶהְרּגֵ ְבָרָכה ּכְ ַקע, יתִמ ָת ְס  ּבִ ִהְרהּוִרים ׁשָ ן ֶזה. "ּבְ ִנים ִעּדָ ֲאִני ְוִעּדָ ּתֹוֵקק ׁשֶ  ִמׁשְ
ֶדׁש ־ְלֶאֶרץ ִלְנֹסַ	  א, ַהּקֹ ֵאין ֶאּלָ ֵדי יִד יָ בְּ  ׁשֶ ֶרךְ  הֹוָצאֹות ּכְ ה ַהּדֶ ּכָ נוּ  ִאם. ָהֲאר' ּתְ ם דבָּ כְ נִ  ְסכּום ִלי ּתִ ְך,  ְלׁשֵ ּכָ
י ְלַהְבִטיַח  ֲאִני מּוָכן ֶ	ְזַרת ּכִ ם ּבְ ֵ ַר  ַהׁשּ ּפָ  ךְ ִיְתּבָ ה  ְקדוּ ּתִ ֵ	ת ַחּיָ ֵבןּכָ ֶטֶרם ְועֹוד". רָזכָ  ּבְ יָקה ּבְ ה ִהְסּפִ ָ  ָהִאׁשּ

ל ַבר ֶאת ְלַ	ּכֵ ת ַהַהְבָטָחה ּדְ ַנאי ַאךְ : "ְלהֹוִסיף ִמֵהר, ַהְמֹפֶרׁשֶ ָבר הנֶ ַמְת  ֲאִני ּתְ ּדָ ּלֹא, ּבַ נוּ  ׁשֶ ּתְ  יִד יַָ בְּ  ּתִ
ַ	ל ׁשּותְר  ְללֹא ְמאּוָמה י־ְוַ	ל, ְיִדיְדָיה ר' ַהּבַ קו ּפִ ַ ל ִיׁשּ ָבר־ּכָ ל". ּדָ ל ּגַ ר ׁשֶ ל ּה בָּ לִ  ֶאת ֵהִציף ֹאש3ֶ ה ׁשֶ ָ , ָהִאׁשּ

ְקִחית ןוָ יכֵּ  אּוָלם ּפִ דֹוׁש  נוּ ַרבֵּ  ֲאָבל: "לֹוַמרָרה ִמֲה , ָהְיָתה ׁשֶ א ינִ ׁשַ ׁשְ חוֹ ! ַהּקָ ּמָ ְהֶיה לֹא ׁשֶ ָרָכה ּתִ  ָיהרוּ ׁשְ  ַהּבְ
אֹותוֹ  ן ּבְ ָ	ִתיד ּבֵ ֵלד ׁשֶ ן. ְלִהּוָ ּכֵ ָבר ׁשֶ ִנים, הּוא ָידּוַ	  ּדָ ּבָ ר ׁשֶ ֶדֶרךְ  נֹוָלִדים ֲאׁשֶ  ַמְצִליִחים ֵאיָנם, ּומֹוֵפת ֵנס ּבְ
ֶדֶרךְ  ָבר עַמ ׁשֵ לְ ". ְיׁשּוֶרּנוּ  ִמי ַוֲ	ִתיָדם ,ללָ כְּ  ּבְ ע ַהּדָ י ִנְרּתַ ְכֵאב ָאַמרוְ  ָהַרּבִ  ּדֹוֵרׁש  ֲאִני ַוֲהֵרי! ְוָחִליָלה סַח : "ּבִ

לֹוְמֶכם ְרֶכם ץְוָחֵפ  ׁשְ ָאׁשְ ְרָכִתי ְוִכי, ּבְ ֵהא ּבִ ָלה ּתְ ָבִרים"?! ַה ְלַבּטָ רּוִריםַה  ּדְ יקוּ  ּבְ הלָ  ִהְסּפִ ָ , ְדָקִניתַהצִּ  ִאׁשּ
ְיָתה ׁשּובלָ  ִמֲהָרה ְוִהיא ִגיל ַהּבַ יָון ׁשֶ ּבְ ל ידוֹ ֲחִס  ֲאִני. "ּכֵ ֹמאל ָיִמין ָאזּוז לֹא, אטָט ׁשְ יְ נַּ ִמ  יְוַרבִּ  ימֹוִר  ׁשֶ  ּוׂשְ
ִלי ֹאל ִמּבְ ְעּתוֹ ־ֶאת ִלׁשְ ד ְלַדְרּכוֹ ּדַ ְפֵני ָחָדׁש ־ִעיר' לֶא  ", ָאַמר ר' ְיִדיְדָיה ְלַרְעָיתֹו, ְוָיָצא ִמּיָ ְנסֹו, ּגֹוֵלל ּבִ ִהּכָ '. ּבְ
ת  ֶאת ד'יוּ  ערֶט וּ 'גּ ַה ַרּבֹו  ְבּדַ ְחּתוֹ  ָזָכר ןבֵּ  רּדֵ ְע ֶה 	' ּפַ ִמׁשְ ִדיָרה ַהְבָטָחתוֹ  ְוֶאת ּבְ ָלה ַהּנְ ּבְ ּקִ ּתוֹ  ׁשֶ יֵמ  ִאׁשְ  ַרּבִ

ה י, "ַלֲ	ָצִתי ַמעׁשְ . "בוֹ לּ לֶּ ִמ  ֹמש3ֶ נּות דבֵּ ַא ּתְ  ְוַאל", ָאַמר ָהַרּבִ ּמְ ז ִהְזּדַ ַנאי אּוָלם. זוֹ כָּ ׁשֶ  ּפָ  ָ	ֶליךָ  דָח ֶא  ּתְ
יק ש3רֹ ְד לִ  ּדִ ל ָיָמיו ַלֲאִריכּות ַהְבָטָחה, בוֹ לּ לֶּ ִמ  ֵמַהּצַ ן ׁשֶ ן רְלַאַח  רָקצָ  ְזַמן". ַהּנֹוָלד ַהּבֵ ָבר, ִמּכֵ  ָ	ְמָדה ּכְ

ת ְפֵני ְיִדיְדָיה ר' ֵאׁשֶ יקצַּ ַה  ּבִ ֶסף ְסכּום ִעם בוֹ לּ לֶּ ִמ  ּדִ ָיָדּה  ֶהָ	צּום ַהּכֶ יג הֵ	זָּ ֵה  רֹוֵ	ד ּוְבקֹול, ּבְ  ֶאת ְלַהּצִ
ַנאי ִה  ַהּתְ ְנֶכם, ָלֶכם ֲאִני ַמְבִטיַח . "אטָט ׁשְ יְ נַּ ִמ  ַהּטֹוב' הּוִדי'ַהיְּ  ָנהְת ׁשֶ ּבִ ִנים ָיִמים ַיֲאִריךְ  ַהּנֹוָלד ׁשֶ ִפי ְוׁשָ  ּכְ

ִמים רּפַ ְס ִמ  ה ַהּיָ ֶאְזּכֶ ַלִים יֹותְח לִ  ׁשֶ ירּוׁשָ ֶדׁש  ִעיר ּבִ י,  ַהּקֹ ַרְך" ָאַמר ָהַרּבִ ְרצֹות ה' ִיְתּבָ  ִמיםיָּ ּובַ : "ְוהֹוִסיףּבִ
ַ	ְצִמי ָאבֹוא רֹוִביםַהּקְ  ֵדי, זנְ יְ וֹ ׁש ְק ת ְמגּוְרֶכם ַר ֲ	יָ לַ  ּבְ ל ּכְ ּלֵ ם  יֶכםלֵ ֲ	  ְלִהְתּפַ ל ֶזַרעבְּ  עׁשַ וָּ ִה לְ ׁשָ   ". ָמאיָּ ַק ־ׁשֶ

ה ָהֲ	ָיָרה ַטּנָ ה ַהּקְ ּנֹוַדע, ַחג ָלְבׁשָ ׁשֶ ל ייִד ִת ֲ	 ָה  רוֹ וּ ּק בִּ  ַ	ל ְלָבֶניָה  ּכְ י ׁשֶ  ָ	הּוְבׁשָ , בוֹ לּ לֶּ ִמ  הש3ֶ מֹ  ַרּבִ
ָ	ַמד ה ׁשֶ ְתִפּלָ ֵבית ּבִ ֶנֶסת־ּבְ ָטן ַהּכְ ֲ	ָיָרה ַהּקָ ּבָ ם ִנְדֲהמוּ , ׁשֶ ּלָ תוֹ  עַמ ׁשֵ לְ  ּכ' ִפּלָ ְלֶהֶבת ּתְ ּפָ  ַהּנִ ֲ	ַמ  ְרָצהׁשֶ  יּקֵ ִמּמַ

ָהָיה ַ	ד, ִלּבוֹ  י ָלֶהם ִנְדֶמה ׁשֶ ית ֵליְת כָּ  ּכִ ֶנֶסת־ּבֵ ה. תדוֹ ְק וֹ יּ ַה  יוָת וֹ נּ ִח ְת וּ  ַזֲ	קֹוָתיו ֵמרֹב רֹוֲ	ִדים ַהּכְ  ְוִהּנֵ
ָמה ּיְ ה ִהְסּתַ ִפּלָ ה ַהּתְ ּכָ ְלֶהֶבת ָהֲאר' ר, ְוַהּנִ ֲאׁשֶ ּתוֹ  ְיִדיְדָיה ר' ּכַ ׁשּות ֵמרֹב ְורֹוֲ	ִדים עֹוְמִדים ְוִאׁשְ , ִהְתַרּגְ

יקצַּ ְוַה  ָנה ּדִ ָדם ֲאֵליֶהם ּפָ ְמַ	ט ְוִכּבְ ְמָחה ָראָק וְ , ְמזֹונֹות ּוִמיֵני ףָר ׂשָ ־יןיֵ  ּבִ ׂשִ ל: "ּבְ ר"! טֹוב ַמּזָ עוּ : "ְוִסּפֵ  ּדְ
ָהְיָתה ָלֶכם ה ֲ	בֹוָדה ילִּ  ׁשֶ ֵדי ָקׁשָ ְרֶזל ְמִחּצֹות ֶאת רבֵּ ְלׁשַ  ּכְ ְנעוּ  ַהּבַ ּמָ ַ	ד ׁשֶ ִפּלֹוֵתיֶכם ּבְ רֹום תַלֲ	לוֹ  ּתְ , ַלּמָ

ַחְסֵד  אּוָלם ָיֵדינוּ  ָ	ָלה ַמִיםׁשָ  יּבְ ָבר ּבְ ה ַלּמֹוֵ	ד יכִּ  ֶאְתֶכם ְמָבֵרךְ  ַוֲהֵריִני, ַהּדָ ֵ	ת ַהּזֶ ה ּכָ ן ֹחֶבֶקת ַאּתְ  ַחּיָ ". ּבֵ
ן רְלַאַח  ָמה ְזַמן ר, ַהּטֹוב' הּוִדי'ַהיְּ  וֹ בּ ַר  לֶא  ְיִדיְדָיה ר' ָנַסע, ִמּכֵ ר ְוַכֲאׁשֶ ל רוֹ וּ ּק בִּ  ַ	ל לוֹ  ִסּפֵ יקצַּ ַה  ׁשֶ  ּדִ

תוֹ  ְוַ	ל םָת ָר יָ ֲ	 בַּ  בוֹ לּ לֶּ ִמ  ִפּלָ ְלֶהֶבת ּתְ אּות וֹ בּ ַר  לוֹ  ָאַמר, ַהּנִ ּתָ ִהׁשְ י הּוא ֱאֶמת: "ּבְ ְרּתִ ִהּכַ ָבר ֶזה ׁשֶ  ֶאת ִמּכְ
י דֹוׁש  ָהַרּבִ י לֹא ַאךְ , בוֹ לּ לֶּ ֵמ  ַהּקָ ה ָיַדְעּתִ ּמָ דֹול ּכֹחוֹ  ּכַ בְּ  הּוא ְוַאף", ְוָ	צּום ּגָ ים''לְ  תיַּ ִת ׁשְ בִּ ֹו דּכִ  ּוֵבְרכוֹ  ַחּיִ
ִבְרכַּ  ל תּבְ י הנָ וּ מֱא  ִמּתֹוךְ , טֹוב ַמּזָ יקצַּ ַה  תְרכַּ בִּ  ּכִ ָבר ּדִ ֲ	ָלה ּכְ י לוֹ  ּוָבִרי ּה ָת לָּ 	' ּפְ  ֶאת ּפָ ם ֲ	ִתיָדה ּכִ . ְלִהְתַקּיֵ

ָנה ָרהבְ ָ	  ַנת ּוְבַמֲחִצית, ׁשָ ן ְוַרְעָיתוֹ  ְיִדיְדָיה ר'לְ  נֹוַלד"ז תר ׁשְ ל רָזכָ  ּבֵ מוֹ  ארֵ ְוִיּקָ , טֹוב ְלַמּזָ ָרֵאל ׁשְ ִיׂשְ  ּבְ
ְעָיה ָנם םָאְמנָ  ָהָיה הּוא. ְיׁשַ ף ְמלֹוא תַנַח  אֹוָתם הוָ ְר ִה  אּוָלם, םיָד ִח יְ  ּבְ עּוָריו. ַהּכַ ָבר ִמּנְ ט ּכְ ּלֵ ַ	ר  ִהְתּבַ ַהּנַ

ְעָיה  רּוִכים יוָת נוֹ רוֹ ׁשְ כִ בְּ ְיׁשַ ר, ַהּבְ יַ	  ְוַכֲאׁשֶ א ְלִפְרקוֹ  ִהּגִ ּתוֹ  ֶאת ָנׂשָ ל ּבִ י ׁשֶ ַכי ַאְבָרָהם ַרּבִ נוֹ  רְלּתֶ ַא  ָמְרּדְ  ּבְ
ל יַהִחדּ  ׁשֶ ל ֲאחֹותוֹ וַ , מ"יִר ָה  ּוׁשֵ ַפת"ַה  ׁשֶ ְ ה ְלָיִמים. ִמּגּור" ֱאֶמת ׂשּ ּה לְ  ִהְתַמּנָ ל ַרּבָ ְדּתוֹ  ֲ	ָיַרת ׁשֶ ּלַ  ה'

ר ִמּנּוי, זנְ יְ וֹ ׁש ְק  ּכַ ה' ם ׁשֶ ַ	ם ּגַ ָלה ִמּטַ ְמׁשָ דֹוָלה תוֹ נוּ ָד ְמ לַ בְּ  נֹוַדעוְ , ָהרּוִסית ַהּמֶ ְדָמה ּוְבִיְרָאתוֹ  ַהּגְ ּקָ  ׁשֶ
תוֹ  ְלַצד. וֹ ְלָחְכָמת ּלָ ד' ם ָזָכה ֹוָרהּת בַּ  ּגְ ר ּגַ   .בַר  הֹון ִהְרִויַח  ןֶה ֵמ , בטוֹ נְ מוֹ יגְ זִ  ָפרכְּ בַּ  ֲאָדמֹות חֹוֵכר היָ ָה וְ , ְלעֹש3ֶ

ֹחֶדׁש  ּמּוז ּבְ י ֵהֵחל, י"תר ּתַ עוֹ  ֶאת בוֹ לּ לֶּ ִמ  הש3ֶ מֹ  ַרּבִ ָרֵאל ְלֶאֶרץ ָהָארֹךְ  ַמּסָ יַ	 , ִיׂשְ  רְלַאַח  ֵאֶליָה  ְוִהּגִ
ָ	ה ְבִעיםׁשִ  ֶ	ֶרב ָיִמים ְוַאְרּבָ ָון ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ּבְ  ָלֲחׁשוּ , ַהּקֶֹדׁש  ֶאֶרץ תַמ ְד ַא  לֶא  תוֹ יָד יִר בִּ . א"תרי ַמְרֶחׁשְ

ָפָתיו ָנה יֹום: "ׂשְ ָ ָנה יֹום ַלׁשּ ָ ִטיָרתוֹ  ִעם ַרקַאְך  ",ַלׁשּ י ּפְ ֵטֵבת ד"ּבְ ע ִעיםבְ ׁשִ  ןבֶּ  יֹותוֹ ְה בִּ , א"תרי ּבְ  ְוַאְרּבַ
ָבִרים, ִניםׁשָ  ן, הּוְבנּו ַהּדְ ּכֵ ִדּיּוק ֶזה ָהָיה ׁשֶ ְמלֹאות ּבְ ְבִעים ּבִ ָ	ה ׁשִ ֶאֶרץ תוֹ יָּ ִה ׁשְ לִ  ָיִמים ְוַאְרּבָ י. ַהּקֶֹדׁש  ּבְ  ַרּבִ

ְעָיה ִנים ָרָאהִפיׁש  ְיׁשַ ְמלֹאות אּוָלם, ָבִנים־ּוְבֵני ּבָ ים לוֹ  ּבִ ִ ָנה ְוָחֵמׁש  ֲחִמׁשּ  ֶזה ָהָיה. דבֵ כָּ  ָאסֹון לוֹ  ֵאַרע, ׁשָ
רתרס"ב,  רִאיָּ  ֹחֶדׁש  רֹאׁש ִאיׁשֹון ַלִיל, אֹור לְ בְּ  ֲאׁשֶ ְרצוּ  ׁשֹוְדִדים ֶצֶמד ּכַ ָדםהּו חוּ צָ ְר וּ ֹו ְלֵבית ּפָ ִעם  ַקר ּבְ

ּה  ָהֲ	ָיָרה. ַרְעָיתוֹ  ּלָ ם ָיְצאּו ְלַלּוֹוָתם ְלֵבית עֹוָלָמם ָהָאסֹון עַמ ׁשֵ לְ  ֶנְחְרָדה ּכ' ּלָ ע, ּוכ' ְפׁשָ ֵני. ַהּנִ ה ּבְ ִהּלָ  ַהּקְ
ֶהֱ	ִריצּוהוּ  י, וֹ ּת בְ ַמצַּ  ַ	ל ֹאֶהל ִקימוּ ֵה  ׁשֶ ָנה ּוִמּדֵ יֹום ְברוֹ ִק  ֶאת ּפֹוְקִדים מֹוִניםֲה  ָהיוּ  ׁשָ ִטיָרתוֹ  ּבְ ים. ּפְ ִ  ֲחִמׁשּ

נֹות ְוָחֵמׁש  יו ׁשְ ל ַחּיָ י ׁשֶ ְעָיה ַרּבִ ִדּיּוק יוּ ָה , ְיׁשַ ֶנֶגד ּבְ ים ּכְ ִ ת ֲחִמׁשּ ִמיםַה  ַוֲחֵמׁשֶ ַרבִּ  ּיָ ה יׁשֶ  ָההׁשָ  בוֹ לּ לֶּ ִמ  ֹמש3ֶ
ַלִים ירּוׁשָ ִדּיּוק, ְצָמּה ַ	  ּבִ ִפי ּבְ ִהְבִטיַח  ּכְ ָ לַ  יֹום, "ֵלָדתוֹ  ֶטֶרם ְלִאּמוֹ  ׁשֶ ָ לַ  יֹום ָנהׁשּ ְרּתֵ  - " ָנהׁשּ �     .עַמ ַמׁשְ  יּתַ

  
 
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ	ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
  

ה ל ְוַ ּתָ ם - (יד, יז) ָנא־ִיְגּדַ תּוב זַמ ָר  ּגַ ה רַמֲאַמ בְּ  ַהּכָ  ְוַ ּתָ
ח ּקַ ּיִ ׁשּובָ  ׁשֶ ל ָתםּתְ ָרֵאל־ׁשֶ ל ְואֹוְמרוֹ , ִיׂשְ ֶרְך ־ַ$ל ָנא־ִיְגּדַ  ּדֶ

בַּ  קֹוםְמ בִּ  ל"זַ  אֹוְמָרם ׁשּוָבה ֵליֲ$ ׁשֶ יִקים ֵאין עֹוְמִדים ּתְ  ַצּדִ
מּוִרים ַ$ם, ַלֲ$ֹמד םְיכֹוִלי ּגְ ּיֹוֵתר ְוַהּטַ מוֹ  ׁש ּדֵ ַק ִמְת  ׁשֶ  ׁשְ

ַר  ִטיִבים ךְ ִיְתּבָ ּמְ ׁשֶ ִעים ּכְ ְרֵכיֶהם־ֶאת ָהְרׁשָ  אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, ּדַ
ל רּוׁש , ָנא־ִיְגּדַ ת יֹוֵתר ִיְהֶיה ּפֵ ּלַ ד* ה ה' ּגְ ְח  ַ$ּתָ ּיַ ׁשֶ  ְזרוּ ּכְ

ְתׁשּוָבה ֶרד ַאַחר ּבִ ם, ַהּמֶ ֵתַבת ָרַמז ּגַ ֶרךְ ־לַ$  ָנא ּבְ  אֹוְמָרם ּדֶ
ָ$ה הָיָפ  ְתׁשּוָבה ַאַחת ׁשָ   : ְוכּו' ּבִ

�  

ק -  (יד, כד) בֵל ָכ  יְוַ ְבּדִ  ֶדֶרךְ  לֹוַמר ְוִדְקּדֵ ׁש  ַצדְל , ֶזה ּבְ ּיֵ  ׁשֶ
 ,ה' ַאֲחֵרי ָלֶלֶכת טֹוב ְויֹוֵ$ץ ,ַרע יֹוֵ$ץ ,יןִצ ֲ$ יוֹ  ינֵ ׁשְ  ָאָדםבָּ 

ִלים ְוהּוא א ִהׁשְ ֶרךְ ־ַ$ל הּוא ֶזהוְ , ה' קֶל ֵח  ַאֲחֵרי ּוִמּלֵ  ּדֶ
ָאה ִמי ל"זַ  אֹוְמָרם ּבָ  לוֹ  ִניןנֹוְת , הנָּ ּמֶ ִמ  לְוִנּצֹ  דוֹ ְליָ  ֲ$ֵבָרה ׁשֶ

ה רָכ ׂשָ  עֹוׂשֶ ַ$  ֵאינוֹ  ְוֶזה, ִמְצָוה ּכְ יהֹוׁש* י ּבִ  רּוַח  ָהְיָתה לֹא ּכִ
ֶרךְ  ְלַהְטעֹותוֹ  ּמוֹ ִע  ַאֶחֶרת ֵ  ִמּדֶ י לֶכ ַהׂשּ ה ּכִ  ְוֵיׁש , עוֹ נָ ְמ  ֹמש/ֶ

ת ּכַֹח  ְתִפּלַ יִקים ּבִ ּדִ ם ַהּצַ סֹוד זוֹ  ִלְבִחיָנה ּגַ יק ּבְ ל ַצּדִ  מֹוׁשֵ
ר. ןבֵ ְוָה  ,ֱאלִֹקים ִיְרַאת ן־ַ$ל ֲאׁשֶ ֵרא בֵל ּכָ  ָזָכה ּכֵ ּקָ ּיִ  ֶ$ֶבד ׁשֶ

ה ה' ֹמש/ֶ לֹום ָ$ָליו נוּ ַרבֵּ  ּכְ ָ   :ַהׁשּ
�  

ה - (טו, לט) ְלִציִצת ָלֶכם ְוָהָיה אנוּ  ּוֵמַ$ּתָ ילְלַה  ּבָ ּכִ  ַ$ל ׂשְ
ר ֱאֶמת רבַ ּדְ  ה ֲאׁשֶ ִמְצָוה ה' ִצּוָ ֵאין זוֹ  ּבְ  ִציִצית ַלֲ$ׂשֹות ׁשֶ

א ְכסּות ֶאּלָ ת ּבִ ע  ּבַ ת ְולֹא פֹותנָ ּכְ ַאְרּבַ לֹש/ ּבַ  ָחֵמׁש, ּוַבת ׁשָ
י יִצית ְלַצד ּכִ ַהּצִ ְהֶיה ה' ְיַצו ,ָהַ$ְבדּות ןִסּמַ  הּוא ׁשֶ ּיִ  ׁשֶ

ּמָ  ם ןַהּסִ ן־ּגַ יד ּכֵ י, ָאדֹון ָלנוּ  ִמי ַיּגִ ם אֵצ ִיּמָ  ּכִ ן־ּגַ  ֶזה רבָ ּדָ  ּכֵ
ַמְלֵכי ל ,ֶאֶרץ־ּבְ ּכָ ה ֶאָחד ׁשֶ  ַלֲ$ָבָדיו ֶאָחד ןִסּמָ  ִמין ַיֲ$ׂשֶ

ר ּמָ  ְוִנּכָ ל ןַהּסִ ל ׁשֶ ַזר ֵכן ּוְכמוֹ , ֶאָחד־ּכָ ּלֹא ה' ּגָ ה ׁשֶ  ַנֲ$ׂשֶ
א ה'ַל  נוּ ֵת דוּ בְ ַ$  ןִסּמָ  ית ֶאּלָ ַטּלִ ת ּבְ ע ּבַ  ִלְרֹמז פֹותנָ ּכְ  ַאְרּבַ
י ע ַהּבֹוֵרא הּוא נוּ ּכֵ ְל ַמ  ּכִ יט ָהעֹוָלם ְקצֹות ַאְרּבַ ּלִ , ָ$ֶליָה  ְוׁשַ

ית יֹותְה ּבִ  ֶזהָל וְ  ּלִ ת ַהּטַ לֹש/  ּבַ  ָנהוָּ ַהּכַ  ָאְבָדה ָחֵמׁש  ּוַבת ׁשָ
ּה  ַלֲ$ׂשֹות ְוֵאין   :ִציִצית ּבָ

�  

  
  

בכ"ה בסיון תרצ"ב, נפטר 'חזן החזנים' הנודע ר' 
. עוד בילדותו התגלה ככוכב עולה, יוסף רוזנבלט

התפילה ר' רפאל רוזנבלט, ־ועמד לצד אביו בעל
והפליא בקולו הערב. בהיותו כבן שבע נסע עם אביו 
לסאדיגורא, ובליל שבת התכבד לשיר קטע 
מהזמירות, והותיר רושם עצום על המסובים. בעצת 
הרבי בנו של האדמו"ר הזקן עבר לטשרנוביץ, אך 

ני הפיתויים לשיר באולמות עמד בגבורה בפ
האופרה. וכאשר הוצע הדבר לאביו, אמר: "למרבה 
הצער, ישנם כבר יהודים מומרים לרוב, ואין לי צורך 
להוסיף עליהם עוד אחד"... ואף על ההצעה 
להעמידו בפני הקיסר פראנץ יוזף בווינה ויתר האב, 
באומרו: "הוא נולד בשביל עמוד התפילה, ושם 

. פעם הביע אדם אחד תמיהתו בפניו, יעמוד כל ימיו"
מדוע הוא דורש ממון רב בשכר תפילותיו לעומת 
חזני דורו, ויוסל'ה השיב בחיוך: "אני גובה כפול, על 

ירא  היההתפילה בלחש ועל חזרת הש"ץ", שכן 
שמים בתכלית והתפלל בדביקות כדת וכדין, לעומת 
חזנים אחרים שעשו את גרונם קרדום לחפור בו. 

כנסת ־שתתף בסעודת מצווה לרגל ייסוד ביתפעם ה
מסוים, ונגיד אחד שדעתו היתה בדוחה עליו, פנה 

ב תוך חמש ֵר ואמר: "אם תצליח לחבר ניגון ָע אליו 
דקות, הריני מנדב ח"י פעמים ח"י רובלים לבניין 

שניים, ־החדר לרגע־הכנסת". יצא יוסל'ה מן־בית
וחזר עם ניגון מוצלח וקסום כשירת המלאכים, 

תפס מקום של כבוד בעולם הנגינה עד היום. אותו ש
 324 ,נגיד עמד בדיבורו, ותרם את הסכום המובטח

בית הכנסת... בשנת תרצ"ב הגיע בניין ל ,רובלים
החזן לביקור בארץ ישראל, לאחר שנוכלים הפילוהו 
בפח והכניסוהו לחובות עצומים, והוא הנעים מקולו 

ות בתפילות פסח ושבועות ועוד, אך נפטר בפתאומי
  בביקורו בים המלח בהיותו רק בן נ"א, "ואין שני לו".

  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
ִליםת ׁשַ ָר ּפָ  ֶח  ָלהיְתִח ַמ  ַהְמַרּגְ ל ֲחָכִמים מּוַנתֱא  רֹוןְס ּבְ ִלים ׁשֶ ַלח אֹוָתם , ַהְמַרּגְ ה ׁשָ ן ֹמש3ֶ ּכֵ  ִלְראֹותׁשֶ

ם הֹוִסיפוּ  ְוֵהם, ָהָאֶרץ ֶאת ְעּתָ ָבִרים ִמּדַ ּלֹא ּדְ ּלֹא יםילִ ּפִ ְע ּמַ בַּ  ָפּה ְוסוֹ . וּ ִנְצַטוּ  ׁשֶ ְמעוּ  ׁשֶ קֹולוֹ  ׁשָ ל ּבְ  ׁשֶ
ה לוּ  ֹמש3ֶ ְעּפִ ִרית רֹוןֲא  אּוָלם, ָהָהר רֹאׁש ־ֶאל ַלֲ	לֹות ַוּיַ ֲחֶנה ֶרבּקֶ ִמ  ָמׁשוּ ־לֹא הש3ֶ ּומֹ  ה' ּבְ י, ַהּמַ  ּכִ

פֹוֵרׁש  ֵמֶהָחָכם ַהּפֹוֵרׁש  מוֹ  ַלֲאַבּדֹון ְוסֹוָפם, ַהּתֹוָרה־ִמן ּכְ ֵאַרע ּכְ ּכּוםָלֶהם,  ׁשֶ תּום ַוּיַ ּכְ   . ַהָחְרָמה־ַ	ד ַוּיַ
�  

ִנית ל ָהַרּבָ י ׁשֶ ָרה בוֹ לּ לֶּ ִמ  לֶמְנּדְ  ֶאְלָ	ָזר ַרּבִ ַ	ם לוֹ  ִסּפְ ה יכִּ , ּפַ ְגׁשָ ּתוֹ  ֶאת ּפָ ל ִאׁשְ ְלִמיֵדי ֶאָחד ׁשֶ  ִמּתַ
ַלִים ַהֲחָכִמים ירּוׁשָ ּבִ ָפֶניָה  יָחהׂשִ ֵה  ְוִהיא, ׁשֶ י ־ַ	ל, ָאָגהְד בִּ  הבָּ לִ  ֶאת ּבְ ל תוֹ יָּ ִא ְר ּכִ הֶנְח  ּה לָ ְע בַּ  ׁשֶ  ְלׁשָ

א  רֹוֶאהְוֵאינֹו  הנָ חרוֹ ֲא לָ  טּוׁש ֶאּלָ ִטׁשְ בַּ ָהאֹוִתּיוֹ  ֵצל ֶאתּבְ ָפִריםת ׁשֶ י. ּסְ יר ָהַרּבִ ן, ָהִאיׁש  ֶאת ִהּכִ ּכֵ  ָהָיה ׁשֶ
ל ּלֵ ֵבית ִמְתּפַ ּלֹא ַלְמרֹות ִמְדָרׁשוֹ ־ּבְ ַמר, יםַהֲחִסיִד  ֹותלְקֵה ַמ  ַ	ל ִנְמֶנה ָהָיה ׁשֶ ָבר־ֶאת ְוׁשָ ִלּבוֹ  ַהּדָ . ּבְ

בַּ  ׁשַ רֹוָבה ֹקֶדׁש ־תּבְ ָנה, ַהּקְ י ּפָ  ִמּתֹוךְ  ְמַ	ט ִלְלֹמד לוֹ  ְלַיֵ	ץ םָחכָ ־ְלִמידּתַ  אֹותוֹ  לֶא  חוֹ לָ ׁשְ וּ  ִלְבנוֹ  ָהַרּבִ
ל" ֵ	יַנִים אֹורְמ " רֶפ ַהּסֵ  י ׁשֶ יל ַנחּוםְמַנֵחם  ַרּבִ ְרנֹוּבִ ׁשֶ ַמע. ִמּטְ ר, ָהֵ	ָצה ֶאת ָהִאיׁש  ׁשָ ב ְוַכֲאׁשֶ  ְלֵביתוֹ  ׁשָ

ר ָבר ֶאת ִסּפֵ ּתוֹ  ַהּדָ ל ִניָמה ִמּתֹוךְ , ְלִאׁשְ יִק  מּוַנתֱא בֶּ  ָסֵפק ׁשֶ ְבֵרי עַמ ׁשֵ לְ . יםַצּדִ י ּדִ ּתוֹ  ֶנֶ	ְנָתה, ָהַרּבִ  ִאׁשְ
יַצד: "לוֹ  ְוָאְמָרה ה ֵמִהין ּכֵ ְבֵרי ַ	ל ַלֲ	בֹר ַאּתָ י ּדִ ה, ּה בָּ ׁשֶ  ָהֱאמּוָנה ּוְבֹכַח "? ָהַרּבִ ָרׁשָ ּנוּ  ּדְ  ַלֲ	ׂשֹות ִמּמֶ

ַמע. תוֹ ְצוָ ִמ כְּ  ן ְוֵהֵחל, ְלקֹוָלּה  ָהִאיׁש  ׁשָ קּוָפה ְותֹוךְ , "ֵ	יַנִים אֹורְמ " ֶפרּסֵ בַּ  ָמה־ןְזַמ  יֹום יִמּדֵ  ְלַ	ּיֵ  ּתְ
ב ָרהצָ ְק  בַ יו לָ ֵא  ֵ	יָניו אֹורְמ  ׁשָ הּתְ ּכְ ה. סנֵ  ךְ ֶר ֶד בְּ  ִחּלָ י ָחִסידבֶּ  ּוַמֲ	ׂשֶ לָּ , ןַמ זְ יְ הוֹ  עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ ֶקת הָק ׁשֶ ַדּלֶ  ּבְ

ֵ	יָניו ֲחמּוָרה ַתְכִלית ְלךָ  ֲאסּוָרה ַיִין תיַּ ִת ׁשְ . "ׁש נֹוָא  לוֹ  ָאְמרוּ  ָהרֹוְפִאיםַ	ד ׁשֶ  ּבְ  הוּ ירוּ ִה זְ ִה ", ָהִאּסּור ּבְ
מֹוָה  ןכֵּ ׁשֶ , "ָהרֹוְפִאים ַסם ּכָ ֶות־ּכְ ִין, ָלֵ	יַנִים ַהּמָ ָנה". וֹ ּמ ח' בְּ  יךָ ֵ	ינֶ  ֶאת הלֶּ כַ יְ  ְוַהּיַ י ּפָ  ֶאל עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ

י ר ָהַרּבִ ָנה ַ	ל לוֹ  ְוִסּפֵ ּכָ פּוָיה ַהּסַ ִאּבוּ  לוֹ  ַהּצְ ׁשּוָבה ָמַזג לֹו וּ , ֵ	יָניו אֹורְמ  דּבְ יַר ָה ִבְמקֹום ּתְ  ַיִין ּכֹוס ּבִ
יׁשוֹ  ָמֵלא ף. לוֹ  ְוִהּגִ ָתה, ןֶמ אֹ ־מּוַנתֱא בֶּ  ֶהָחִסיד ִהְתַ	ּטֵ ה־ַ	ד ַהּכֹוס ֶאת ׁשָ ּמָ ֹאַרח ֵ	יָניו אֹורוּ וְ , ּת' ֶלא ּבְ   . ּפֶ

�  
ָיִמים דוּ , ִראׁשֹוִנים ּבְ ָר  ֵלידוֹ גְּ  ִהְתַנּגְ ר אּוָלם, ה' רבַ ְד לִ  ַהְיֵרִאים הְלַמֲחנֵ  ִעּתֹון ְלהֹוָצַאת ֵאלִיׂשְ ֲאׁשֶ  ָראוּ  ּכַ

ָכךְ  ָ	ה ךְ צֶֹר  ּבְ ָ ֵדי ַהׁשּ ִריס ְלַהֲ	ִמיד ּכְ ָלה ַגענֶ  ֶנֶגד ֵגןּוָמ  ּתְ ּכָ ׂשָ  ַהַהׂשְ ּפָ ֶאְמָצעּות הׁשֶ  םיֶה נֵ וֹ ּת ִע  ּבְ
ָבר ֶאת ָראוּ , יםצִ ּקָ ׁש' ְמ ַה  ַ	  ַהּדָ ָכךְ  ְמכוּ ְוָת  ָיָפה־ןיִ ּבְ ָכל ּבְ ֶרךְ ־ּבְ ַ	ם. ּדֶ לֵליְ  'ַר  חׂשֹוַח  ּפַ  ָלּה ֲה נַ ְמ , קיַא יוִ צִ  ּבְ

ל יַבת ׁשֶ יָבה רֹאׁש  ִעם, ְקוּודֵליְ  ְיׁשִ י ַהְיׁשִ ָבִרים ּוֵבין, קֹוְטֶלר ַאֲהרֹן ַרּבִ ר ַהּדְ י בוֹ ָס  ַ	ל לוֹ  ִסּפֵ  ִיְצָחק ַרּבִ
כַּ , ֵמִאיר רׁשֶ ַמע ֲאׁשֶ ע אסָד " ַהֲחֵרִדי ִעּתֹוןבָּ  ִלְתֹמךְ  ִמּגּור" ֱאֶמת יֵר ְמ ִא "ָה  לׁשֶ  ַההֹוָרָאה ַ	ל ׁשָ  יּוִדיׁשֶ

ֵהֵחל" ואְרטוָ  ה יסוֹ כִּ ִמ  הֹוִציא, ָאז ְלהֹוִפיַ	  ׁשֶ ּמָ ׁש  עֹותַמְטבְּ  ּכַ ְכּדוֹ  ּוִבּקֵ  לצֶ ֵא  ֶאָחד ִעּתֹון ש3ִלְרכֹּ  ֶזה ִמּנֶ
ָהִעּתֹון רְלַאַח . ָהִעּתֹוִנים רכֵ וֹ מ ְקלַחיְ  ִים ַאַחת בּסָ ַה  ּבוֹ  ֵהִציץ, ֵאָליו ָבאהוּ  ׁשֶ ּתַ ד, ּוׁשְ ן רְלַאַח  ּוִמּיָ  ִמּכֵ
הּוא ִלְגָזִרים עוֹ רָ ְק  ׁשֶ קֹול קֹוֵרא ּכְ ֹמַ	  ִמְצָוה" ּבְ ְבֵרי ִלׁשְ ְקד'  ִהְתַלֲהבּות ִמּתֹוךְ " ֲחָכִמים ּדִ ָ ּדִ ִאּלוּ , הׁשּ  ּכְ

ם הּוא ה ְמַקּיֵ אֹוַר  הוָ צְ ִמ  ַ	ּתָ ֲהָנַחת ָתאיְ ּדְ ין ּכַ ִפּלִ א ְלָמֳחָרת. ּתְ י ָנׂשָ הָר ּדְ  קֹוְטֶלר ַאֲהרֹן ַרּבִ  מּוָסִרית ׁשָ
יָבהיְ בַּ  ִעְניַ  ׁשִ יִקים מּוַנתֱא  ןּבְ הר ּפֵ ִס  ,זוֹ ה כָּ יָמ ִמ ה ּתְ נָ מוּ ֱא לֶ  היָּ ַח  ְגָמהּוְכד' , ַצּדִ ְפָלא ַהּזֶ ּפּור ַהּנִ   .ֶאת ַהּסִ

�  
בָּ  ַ	ם יִמּדֵ  רּקֵ ְלבַ  ָנַהג ָסאִלי אַהּבַ ָצְרַפת ּפַ ק ָהָיה םׁשָ , ּבְ ִים ְמַחּזֵ ְרּכַ לֹות ּבִ  ה' רבַ ּדְ  ֶאת ּוְמַפְרֵסם ּכֹוׁשְ

ין. ְותֹוָרתוֹ  ִאים ּבֵ אוּ  ַהּבָ ּבָ ָניו־ֶאת ְלַחּלֹות ׁשֶ ָהָיה ֶאָחד ְיהּוִדי היָ ָה , ּפָ ְפֵני יַח נִּ ַמ  ׁשֶ יקצַּ ַה  ּבִ  ִעם ַמֲ	ָטָפה ּדִ
ֶסף ְסכּום בָּ  ַאךְ , דבָּ כְ נִ  ּכֶ הֵמִסיט  ָהָיה אִליָס  אַהּבַ ּדָ ֶאְמָצעּות לוֹ  יָבּה ׁשִ ְמ  היָ ָה וְ , ִמְנָחתוֹ  ֶאת ַהּצִ ׁשוֹ ׁשַ  ּבְ  ּמָ
ֵדי, ְזַמן רְלַאַח  ּלֹא ּכְ ָבר. רֲאָת ־ַ	ל וֹ ׁש יְּ בַ לְ  ׁשֶ לֹש3 הנָ ׁשְ נִ וְ  ָחַזר ַהּדָ ָ	ִמים ׁשָ ַה  ַ	ד, ּפְ הׁשֶ א ּלָ בָּ  ֶאל ּבָ  אַהּבַ
ַאל ָסאִלי ת ָחָטא הּמֶ ּובַ , ָרצֹוןלְ  תלֶ ִמְתַקבֶּ  ִמְנָחתוֹ  ֵאין ַ	 ַמּדוּ  היָּ כִ בְ בִּ  ְוׁשָ ּמַ ָנָתם  ָהֲאֵחִרים ְל	' ּתְ ּמַ ׁשֶ

ֶלת ּבֶ יר. ְרצּוָיה ּוְמק' בָּ  לוֹ  ִהְסּבִ ִנים ָסאִלי אַהּבַ רֹב ּפָ ל, ְמָלהֶח  ּבְ ָפָניו ְוִהְתַנּצֵ י ּבְ  ֵלָהנֹות לוֹ ָיכ ֵאינוֹ  ּכִ
ַנת ּתְ ֵאינוֹ  ְלַאַחר ָידוֹ ־ִמּמַ יד ׁשֶ ִמיַרת ַ	ל ַמְקּפִ ת ׁשְ ּבָ ַ בָּ  לוֹ  ָאַמר", ְלךָ  ֲאִני ַמְבִטיַח . "ַהׁשּ י, "ָסאִלי אַהּבַ  ּכִ

ְתִחיל ִאם ת רמֹ ׁשְ לִ  ּתַ ּבָ ה ׁשַ ל, ךְ לַ יְוֵא  ֵמַ	ּתָ ךָ  ֲאַקּבֵ ְסּפְ  ֶאת ִמּמְ ר ְוַאף ךָ ּכַ ֵביְתךָ  ֲאַבּקֵ  הֹוָקָרה ְלאֹות ּבְ
א". ְוָכבֹוד ְסּפוֹ  רֹב ֶאת ןכֵּ ׁשֶ , ריצַ ּמֵ בַּ  ָהִאיׁש  ּבָ ֲחנּותוֹ  ִהְרִויַח  ּכַ ְוָקא ּבַ תׁשַ בְּ  ּדַ בָּ  אּוָלם, ּבָ ַחק ָסאִלי אַהּבַ  ּדָ

ל ּבוֹ  ִמיַרת ֶאת ַ	ְצמוֹ ־ַ	ל ְלַקּבֵ ת ׁשְ ּבָ ַ י לוֹ  ְוִהְבִטיַח , ַהׁשּ בָּ ַה  ּכִ יַ	  ה"ּקָ ּפִ ְרָנָסה ָ	ָליו ַיׁשְ ַפע טֹוָבה ּפַ  ְוׁשֶ
דֹול ח. ּגָ ל ְוהּוא, ָהִאיׁש ־לׁשֶ  ִלּבוֹ  ִנְפּתַ ה ִלְנעֹל ַ	ְצמוֹ ־ַ	ל ִקּבֵ ת יִמּדֵ  תוֹ נוּ ֲח  ֶאת ֵמַ	ּתָ ּבָ ׁש  אּוָלם, ׁשַ ּקֵ  ּבִ
יַצד ֵ	ָצה ר תֵא  ןּקֵ ְלַת  ּכֵ ת ילֵ וּ לּ ִח בְּ  תוֵּ ִע  ֲאׁשֶ ּבָ ַ ים ַהׁשּ ּלוֹ  ָהַרּבִ ךְ  ׁשֶ ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ָ ִליךְ  ָ	ֶליךָ , ּוְבֵכן. "ַהׁשּ  ְלַהׁשְ

ל ֶאת ר ֲחָפֶציךָ ־ּכָ ּתָ  ֲאׁשֶ ִהְרַוְחּתָ  ֶסףכֶּ בַּ  ָרַכׁשְ ֵדי ּתֹוךְ  ׁשֶ ת ִחּלּול ּכְ ּבָ ַ  ךְ רוֹ ׂשְ  ֲאִפּלוּ  ְלַ	ְצְמךָ  ּתֹוִתיר ְוַאל, ַהׁשּ
ה", ַנַ	ל בָּ  ָ	ָליו ִצּוָ א, עֹוד ְולֹא: "ְוהֹוִסיף, ָסאִלי אַהּבַ ָאסּור ֶאּלָ ָנה ֲחָפֶציךָ  ֶאת ְלַהֲ	ִניק ְלךָ  ׁשֶ ַמּתָ  ּבְ

ֵדי, םָאָד  ְלׁשּום ּלֹא ּכְ ְרִויַח  ׁשֶ ךְ  ּתַ ָכךְ  ֲהָנָאה טֹוַבת ִמּכָ ִלים ּבְ ַהְמַקּבְ ירוּ  ׁשֶ ה". טֹוָבה ְלךָ  ַיּכִ ִחּלָ  ִנְבַהל ּתְ
ל תוֹ ָא ָר הוֹ  עַמ ׁשֵ לְ  ָהִאיׁש  בָּ  ׁשֶ ַאל ְמבּוָכה ּוְברֹב, ָסאִלי אַהּבַ ים ֲחָפִצים ִלְרּכֹש3 לכַ אוּ  ְוֵכיַצד: "ׁשָ  ֲחָדׁשִ

ְמקֹוָמם ךָ  ָגהָא ּדְ  רֵס ָה : "הְוַנֲ	נָ "? ּבִ ּבְ י, ִמּלִ ְבָטח ּכִ ה מ' ּלֹא ַאּתָ  ׁש ֶפ נֶ  ְלֹכחֹות קַק זְ נִ  ָהִאיׁש ". קזֵ נָּ ּתִ  ׁשֶ
יִרים ֵדי ֵאיָתָנה ֲחָכִמים מּוַנתֱא לֶ וְ  ַאּדִ ַ	  ּכְ ָכךְ  ָ	ַמד הּוא אּוָלם, ָ	ָליו לָט וּ ַהּמ  ֶאת ְלַבּצֵ ְגבּוָרה ּבְ יתוֹ . ּבִ  ּבֵ
ַבת ִהְתרֹוֵקן ל ַאַחת־ּבְ כּוַלת ִמּכָ ִית ּתְ ם ִציםְוַהֲחָפ , ַהּבַ ּלָ ְלכוּ  ּכ' ׁשְ ר ֶמןּדֹ כַּ  הצָ ַהחוּ  ה' ֵני־ַ	ל ֲאׁשֶ ֶדה ּפְ ָ . ַהׂשּ
ב ָ ׁשּ ׁשֶ בָּ  ֶאל ּכְ ר היָ ָה , ָסאִלי אַהּבַ י ִנּכָ ָניו ּכִ ֵמחֹות ְמִאירֹות ּפָ בָּ , ּוׂשְ ְרכוֹ  ָסאִלי אְוַהּבַ  ְוֶהֱ	ִניק ִלּבוֹ  ֵמעֶֹמק ּבֵ

ָ	הַא  לוֹ  הּוא, יםָצְרָפִתיִּ  יםִק נְ ַר ְפ  ְרּבָ ׁשֶ ֶהם ש3ִלְרכֹּ  לוֹ  הֹוֶר מ ּכְ ְרִטיס ּבָ ְרִטיס, ְוָאֵכן. ַהְגָרָלה־ּכַ  ַהַהְגָרָלה־ּכַ
ָהִאיׁש  ַסךְ  ֹוָרלגּ בַּ  הָ	לָ  ,ָרַכׁש  ׁשֶ ל דבָּ כְ נִ  ּבְ ִלים ָרַכׁש  ּוָבֶהם, יםִק נְ ַר ְפ  ֶאֶלף ָמאַתִים ׁשֶ ים ּכֵ . ְלֵביתוֹ  ֲחָדׁשִ

ֲחָפצָ  ןוָ יכֵּ  ךְ ַא  יק לֹא יםבִּ ר' ְמ  ָהיוּ  יוׁשֶ כּום ִהְסּפִ ָ	ָלה ַהּסְ ּגֹוָרל ׁשֶ בָּ , ּבַ ָ	ה ׁשּוב לוֹ  ֶהֱ	ִניק ָסאִלי אְוַהּבַ  ַאְרּבָ
ַ	ם ְוַגם יםִק נְ ַר ְפ  ְסכּום ֹוָרלגּ בַּ  ָזָכה ַהּפַ ַמר, ֵמָאז. ְלֶפֶלא ִהייְ וַ  ,דבָּ כְ נִ  ּבִ ה ַ	ל ָהִאיׁש  ׁשָ ַבֲחמוּ  ַקּלָ , ָרהּכְ

בָּ  ֵביתוֹ  ִהְתָאַרח ָסאִלי אְוַהּבַ ָ	ִמים ּבְ ְרתוֹ  ִליִמינוֹ  ָ	ַמד ְוָתִמיד ֹותבּ ַר  ּפְ יַ  ְצָדָקה ְוֶהֱ	ִניק ְלׁשָ   . ְנִדיָבה דּבְ

  

ה" ָלחוּ  ֲאבָֹתיו ְלַמּטֵ ׁשְ יא ּכֹל ּתִ ֵתַבת -" ָבֶהם ָנׂשִ יא ּבְ י ִנְמָצאֹות ָנׂשִ ּתֵ בֹות ׁשְ יא וּ ִמיה ךָ ְד ְלַלּמֶ . 'ֵאין'ְו  'ֵיׁש ' ַהּתֵ י ָנׂשִ נֹות ָראּוי ָהָיה ּוִמי ֲאִמּתִ ין ְלִהּמָ ֵרי  ּבֵ   . ָהָאֶרץּתָ
יא יב ָנׂשִ ֲחׁשִ ְבִחיַנת ֲהֵריהוּ , 'ׁש יֵ 'ְל  ְצמוֹ ַ   ֶאת ַהּמַ יא הּוא ְוֵאין, 'ֵאין' ּבִ יא אּוָלם. ָנׂשִ יב ָנׂשִ ֲחׁשִ יא ֲהֵריהוּ , 'יןֵא 'ְל  ֶאת ַהּמַ יֶּ  ָנׂשִ  רים)דגל מחנה אפ(...  ּבוֹ  ׁש ׁשֶ

  
ַ ם בׁשַ יָ  י ּפַ ַ   ַרּבִ �ִז'יקֹוב ְיהֹוׁש  ֶאֶרץ ינֵ ּבְ אֹודֹות  חְוׂשָ  ִמּדְ

ָרֵאל ֵאיָנם ִיׂשְ ִלים ׁשֶ  ְרִגיִלים ְוֵאיָנם, ֲ ֵליֶהם ָמרּות ְמַקּבְ
יִקיםּצַ ַל  ִלְנֹסַ   ַא  ּדִ יּכְ ם יֹוְדִעים. "ַהּגֹוָלה ְנׁשֵ  ָאַמר", ַאּתֶ

ל םָת עוּ ָט  ָהְיָתה זוֹ , "יםּבִ ס� ּמְ ַל  ִלים ׁשֶ ן. ַהְמַרּגְ ּכֵ ָ ה ׁשֶ ׁשָ  ּבְ
אוּ  ּבָ ירוּ  ֶרץָא ָל  ׁשֶ ים ֶטַבעּבְ  ְוִהּכִ ּה  ָהֲאָנׁשִ ּבָ ׁשוּ , ׁשֶ  ָחׁשְ
א ּמָ דַא יְ  ׁשֶ ה וּ ּבְ ָתם ְרדוּ ְויֵ  םָת יאוּ ׂשִ נְ  ֶאת ֵמַ ּתָ ּלָ �ד  ָלֵכן. ִמּגְ
ָנה ָאְמרוּ  ם, ְיָמה'ִמְצָר  ְוָנׁשּוָבה רֹאׁש  'ִנּתְ ְך  ּוְלׁשֵ  יאוּ ֵהִב  ּכָ

ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִרּמֹון םּתָ ִא  ּבָ  יםנִ יָק ֵר ָה ׁשֶ  זּמֵ ְלַר , ִיׂשְ  ֶרץָא ׁשֶ
ִרּמֹון ִמְצֹות ְמֵלִאים יִקים ְצִריִכים ֵהם ְוֵאין ּכְ ּדִ  ְוִאּלוּ . ַלּצַ

ֵדי ַרק, ַלּגֹוָלה ָלׁשּוב ִדיפוּ ֶהֱ   ֵהם ּיּוְכלוּ  ּכְ יְך  ׁשֶ  ְלַהְמׁשִ
ּבּור ַ ל רֵר ּתָ ׂשְ ִה ְל  יִקיםּכְ  ַנֵהגּוְלִהְת  ַהּצִ   "...ַצּדִ

  

  

  
ָנה ָרׁשָ ּפָ ּבַ  ּה  ,ְנִדיָרה ּתֹוָפָ הה ֶיׁשְ ר ּבָ ְזּכָ �םּומ  ָאָדם ׁשֵ

ְתִחיל י ִביֲא  יִס ְפ ָו  הּוא, ו"ָואּבְ  ַהּמַ יאנְ  ַנְחּבִ ִלי ׂשִ . ַנְפּתָ
ֵ  ַ ל ֵני ָנהֲ  ַו  היָּ ְוַא  מֹותַהׁשּ ים ְלקוּ ְח נֶ  ִצְבעֹון ּבְ  ַהְמָפְרׁשִ
ִפי ַהִחּבּור ו"ָוא הּוא ִאם ִרים ּכְ ְזּכָ �ּמ ִדְבֵרי ׁשֶ ִמים ּבְ  ַהּיָ
ה אוֹ , ָנהֲ  ַו  הַאיָּ  ּזֶ ֵ  ַ ל. םָמ ׁשְ  ׁשֶ סּוָפה ָוֵהב־ֶאת םַהׁשּ  ּבְ

ִ ַר  ְמָפֵרׁש  הּוא י"ׁשּ מוֹ  ד"יוּ  קֹוםְמ ּבִ  ׁשֶ , ֵהביָ ־ֶאת ּכְ
הּוא מּוָבא ְדָרׁש ּמִ ּבַ  ב  ק"ּדַ ַר ָה  ּוְלִפי, ָאָדם םׁשֵ  ׁשֶ ִנְכּתַ
 ָמקֹום םׁשֵ  הּוא ֶ ְזָרא־ןּבְ ִא  ְלִפי ַאְך  ,דַח יַ  בֵה ָו ְת ֶא 

ּלֹא י, ַהּקֶֹדׁש  ׁשֹוןְל ּבִ  ׁשֶ ָבה ֵאין ּכִ ְתִחיָלה יתׁשִ ְר ׁשָ  ּתֵ  ַהּמַ
ָוא מֹות, ָהַ ּמּוִדים יֵו ִמּוָ  חּוץ ו"ּבְ ֵ  ַהּנֹוָסִפים ְוַהׁשּ

ְתִחיִלים ָוא ַהּמַ מוֹ  ו"ּבְ ת יּתִ ׁשְ ַו  ּכְ  ְוֵכן ׁש רוֹ ֵו ׁשְ ַח ֲא  ֵאׁשֶ
ן ָזָתאַויְ  ֵ  ְוַאף, ַהּקֶֹדׁש  ׁשֹוןְל ּבִ  ֵאיָנם ןָמ ָה ־ּבֶ ִני םַהׁשּ  ַוׁשְ
מּוֵאל ןּבֶ  ִביא ׁשְ ִדְבֵרי ַהּנָ ִמים ּבְ ָנה, ַהּיָ ּוָ  ִניׁשֵ ְו  לֹוַמר ַהּכַ

ַהְינוּ  ן ּדְ ִני ַהּבֵ ֵ ֵכן .ַהׁשּ ַאף ,ְוִיּתָ ֵ  ׁשֶ ר ַוְנָיה םַהׁשּ ְזּכָ � ַהּמ
ם רזָ  םׁשֵ  הּוא, ֶ ְזָראּבְ  ִמְלֶחֶמת ִביִעיָהְר . ּגַ ָלִכים ּבְ , ַהּמְ

ר, ּגֹוִים ְך ֶל ֶמ  ְוִתְדָ ל ּבֵ הּוא ִמְסּתַ   . ַהִחּבּור ו"ָוא ׁשֶ

  
ן־ֽנּון ַ� ּבִ � ִים הֹוׁשֵ ה ֶאְפָר� �     (יג, ח) ְלַמּטֵ

ָאר ׁשֹוִניםם יִמ ָ  ּטְ ַה  ְ ָבִטים ִמׁשּ ְ ּכ� , ַהׁשּ םׁשֶ  יֵמ ֲ  ַט ּבְ  ּלָ
 �סוּ  סֹוף אָח ּפְ ִט ן ָקטֹ  ףָזֵק  חנַּ מ ָחא ֵמְרָכא ְוָכאן, קּפָ  ִטּפְ

סּוק סֹוף ֵמְרָכא ם ְוַאף, ּפָ ּגַ סּוק ׁשֶ ף  ַהּפָ ה יֹוֵס� � ְלַמּטֵ
י ן־סּוִסֽ י ּבֶ � ּדִ ה ּגַ " ֶ ה ְמַנׁשּ # ַטֲ ָמיו ׁשֹוֶנה ְלַמּטֵ  אּוָלם, ּבְ

ה םׁשָ  ּבָ בֹות הֹוָסַפת בֶק ֵ   ְלָכְך  ַהּסִ ָבה ּוְכִפילּות ַהּתֵ  ַהּתֵ
ר, הַמּטֵ ְל  א ְוַכֲאׁשֶ א ַטַ ם ּבָ ֶאְמַצע ֶאְתַנְחּתָ סּוק ּבְ , ַהּפָ

א י ְוִנְרֶאה. ֶאְמָצִעי ְלֶהְפֵסק ְלָפָניו ןָקטֹ  ףָזֵק  ּבָ  ּכִ
ּנּוי ִ אן ַהׁשּ ה ּכָ ֵ  תַמ ָ  ְט ַה  בֶק ֵ   ַנֲ ׂשֶ הּוא ֶאְפַרִים םַהׁשּ  ׁשֶ
ִחיד ל ַהּיָ ְבֵטי ִמּכָ ָרֵאל ׁשִ ְ  ִיׂשְ ׁשּ ֵ יל מוֹ ׁשֶ  ְוהּוא, ִמּלְ
 ֵ ּמ�  ְך "נַּ ּתַ ּבַ  ִדיִריםַהנְּ  מֹותֵמַהׁשּ ֵ יל ְטָ ִמיםׁשֶ  ְוַאף, ִמּלְ

ל ָאִביו םׁשֵ  ַ   ׁשֶ הּוא ֽנּון הּוא הֹוׁשֵ ַ ל ׁשֶ  ַאַחת ֲהָבָרה ּבַ
ְלַבד ת, ּבִ ּמַ �ָאר ְל  מֹות ׁשְ ם ָהָאבֹות ׁשְ ּלָ �ּכ י ֵליֲ  ּבַ  ׁשֶ ּתֵ  ׁשְ

מוֹ , רֹותָב ֲה   יןֵא  ְוָלֵכן, ְוַכּדֹוֶמה הנֶּ פ� יְ , יִר חוֹ , ּורּכ זַ  ּכְ
ָחא תַמ ָ  ְט ַה ּבְ  ְך צֶֹר  ֵ ּבַ  ִטּפְ ַ   םׁשּ   פי תורת אמת)־על(. הֹוׁשֵ

�  
ַבת ַ�  ּתֵ � ׁשֹוֶנה, ֵמְרָכאּבְ הֹוׁשֵ ָאר ּבְ ְ ָבִטים ִמׁשּ ְ ֵהם  ַהׁשּ ׁשֶ

ַטַ ם ָחא ּבְ ֵני, ִטּפְ ְרָכא ִמּפְ ּמֵ  ֵלב־ָך ֹמֶר  ׁשֹוןְל  הּוא ׁשֶ
ָחא מוֹ  ֲאֵסָפה ׁשֹוןְל  הּוא ְוִטּפְ ֶ ּבַ  טֹוֵפַח  ּכְ ַמּסֶ  ֶמןׁשּ  תֶכ ּבְ

ת ּבָ ל ָהֲ ָנָוה תְלִמּדַ  זּמֵ ְלַר  ּוָבא. ׁשַ ַ   ׁשֶ �, נּון־ןּבִ  ְיהֹוׁש
ִפי ּתִ  ּכְ אן םגֵּ ְר ׁשֶ ן יֹוָנָתן ּכָ ר יֵאלזִּ  � ־ּבֶ ֲאׁשֶ  הש$ֶ מֹ  ָרָאה ּכַ
ל תוֹ נוּ ָת ְו נְ ַ   ֶאת ַ   לוֹ  ָראָק , ַ  הֹוׁשֵ  ׁשֶ �  תפוחי חיים)(. ְיהֹוׁש

�  
ֹוב ָל�נּו ׁש�  ֹוא ט$ ְיָמהֲהל%     (יד, ג) ּוב ִמְצָרֽ

ַבת ֹוב ּתֵ ֵמְרָכא ט$ פּוָלה ּבְ ז, ּכְ ם ְלַרּמֵ ּגַ ִלי ׁשֶ  זוֹ  ֲ ָנהַט  ּבְ
ם ָהָיה ַדְעּתָ  עֹל ֵמֲ ֵליֶהם ּוְלָהִסיר ָמהיְ ַר ְצ ִמ  ׁשּובָל  ּבְ

  דובר ישרים)(. יָלהִל ׁשְ  ׁשֹוןְל ּבִ  ֲהלֹא ָאְמרוּ  ְוָלֵכן, ּתֹוָרה
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