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  3שנה 

  
ת ּזַ נּו ִלי ֲאח� ָפָני ־ּתְ ָרה ֵמִתי ִמּלְ ֶכם ְוֶאְקּבְ   )כג, ד(ֶקֶבר ִעּמָ

ִטיָרתוֹ  רְלַאַח  ל ּפְ ִליןִמּל�  ַהחֹוֶזה ׁשֶ ָ�ה, ּבְ ִתׁשְ ָאב ּבְ ְלִמידוֹ  ָנַטל, ה"תקע ּבְ י ּתַ  ַרּבִ
ִלי יץֵמרוֹ  ַנְפּתָ ׁשִ ֵלי ֲחִפיָרה  ּפְ נֵ . וֹ בּ ַר לְ  יָראוּ  ְקבּוָרה קֹוםְמ  רַאַח  רתוּ לָ  ְוָהַלךְ ּכְ  יַרּבָ
דוּ , יָה ֶס נָ ְר ַפ וּ  ָהִעיר ִהְתַנּגְ ל תַהֲחִסידוּ  ְלֶדֶרךְ  ׁשֶ ם ַהחֹוֶזה ׁשֶ  ָהְיָתה לֹא ְוַדְעּתָ
ּלּויֵ  נֹוָחה בּוָאה יִמּגִ ּלוֹ  ַהּנְ י ֶאת ִהְזִהירוּ , ׁשֶ אַקּדִ  ָרהבְ ַהֶח  ָראׁשֵ ּלֹא יׁשָ  ְלַהְקצֹות ׁשֶ

ד ָמקֹום לוֹ  ּבָ ֵבית ְמכ� בָ  ּבְ י ךְ , ַא רֹותַהּקְ ִלי ַרּבִ ַח  ַנְפּתָ ּקֵ ּפִ ְכֵנַ�  ִהְצִליַח , ָהָיה ׁשֶ  ְלׁשַ
שׂ  ּמוֹ ִע  ָלֶלֶכת יםנִ ָר בְּ ּקַ ַה  ֶאת בֵ  ָמקֹום ְלַחּפֵ ָמָתא ִמיןלְ ָהַ�  יתּבְ ם, ּדְ םִע  ְוִסּכֵ  ּמָ
כַּ  רׁשֶ ן ֲאׁשֶ ד ַיְתִחילוּ  ָלֶהם ְיַסּמֵ ֲאָדָמה רּפֹ ַלְח  ִמּיָ ְרזוּ  ּבָ ם ְוִיְזּדָ ְמַלאְכּתָ ִאיׁשֹון. ּבִ  ּבְ

עֹוד, ַלְיָלה ךְ  ּבְ ה ַהֹחש,ֶ י ָיָצא, ֶאֶרץ ְמַכּסֶ ִלי ַרּבִ אי ִעם ַנְפּתָ ּבַ אַקּדִ  ַהֶחְבָרא ּגַ  יׁשָ
ֵדי שׂ  ּכְ יָ�ם, הַהחֹוזֶ  ִלְמנּוַחת ָמקֹום ְלַחּפֵ ַהּגִ אי  ֵהֵחל. ּבְ ּבַ , ָנהָא וָ  הנֶ ָא  ִלְפנֹותַהּגַ
ׁשֶ  ילֹו  רֵמ וֹ א ָהֵ�ת לכָּ ּכְ ּדִ : "ִליַנְפּתָ  ַרּבִ ל ֵאין יִמּצִ י, הוּ יחוּ נִ יְ  ֵהיָכן ֶהְבּדֵ ל ּכִ  ּכָ

ֶפַתע ַ�ד ",לוֹ  ָראּוי ָמקֹום ּלְ ר: "ָאַמר ׁשֶ ד", אןכָּ  אֹותוֹ  ִניַח ְלָה  ֶאְפׁשָ י ָרַמז ּוִמּיָ  ַרּבִ
לוּ  יםנִ ָר בְּ ּקַ לַ  ִליַנְפּתָ  ֶמֶרץ רּפֹ ַלְח  ֵהֵחּלוּ  ְוַהּלָ ַדק. ּבְ אי ּבָ ּבַ ב ֶאת ַהּגַ ּצֵ ָ�ְמדוּ  ֹותַהּמַ  ׁשֶ

ָסמּוךְ  ה ּוְלַתְדֵהָמתוֹ , לוֹ  ּבְ ּלָ י ,ּגִ יֹוֵתר ֶחֶסתַהְמי�  ֶחְלָקהבַּ  ֵהם עֹוְמִדים ּכִ בֵ  ּבְ  יתּבְ
יקַ� ָה  ִמיןלְ ָהַ�  ָסמּוךְ , ּתִ ל ְקבּוָרתוֹ  תבֶ ְלַמצֶּ  ּבְ  אְכנָ ׁשַ  לֹוםׁשָ  יַרבִּ  רוֹ ּדוֹ  אֹוןגְּ  ׁשֶ
ִליןִמּל�  ךְ  ֶאת ֹנַ� ְמ לִ  ׁש ּוִבּקֵ  ִלְמחֹותאי בַּ גַּ ַה  ֵהֵחל .ּבְ ֶבר ֲחִפיַרת ֶהְמׁשֵ א לָּ ֶא  ,ַהּקֶ
יׁשֶ  ִלי ַרּבִ ַח ל ֵח ֵה  ַנְפּתָ מוּ  ֹכהוָ  ּכֹה ְוַ�ד, ּמוֹ ִע  ְלִהְתַוּכֵ ם ֶאת יםנִ ָר בְּ ּקַ ַה  ִסּיְ  .ְמַלאְכּתָ

יַ�  י ִהּצִ ִלי ַרּבִ איגַּ לַ  ַנְפּתָ ֹאל ּבַ י ֶאת ִלׁשְ ל ּה בָּ ַר  ּפִ י, ָהִעיר ׁשֶ ִוי ַ�ְזִריֵאל ַרּבִ  ַהּלֵ
ְרֶזל' 'רֹאׁש  הנָּ ּכ� ׁשֶ  הּוְרִביץ ַסק ְוהּוא, ַהּבַ יָון ,ּפָ ּכֵ ּמִ ֶבר ׁשֶ ַהּקֶ ָבר ׁשֶ  ָאסּור רְחּפַ נֶ  ּכְ
ּנֹות ֶ  הִמּמַ  ְרצֹונוֹ  תיעוּ בִ ׂשְ  ֹחֶסר ַאף־ַ�ל, ְלׁשַ ְלִמיֵדי. ֵאַרעׁשּ ָכךְ  ָראוּ  ַהחֹוֶזה ּתַ  ּבְ

ִדיר ןכֵּ ׁשֶ , ּומֹוֵפת אֹות ַח  תֲ�לוֹ לַ  הְמַצוֶּ  ַהחֹוֶזה ָהָיה ּתָ ּטֵ ּתַ ל ְברוֹ ִק  ַ�ל ּוְלִהׁשְ  ׁשֶ
י לֹום ַרּבִ ל, ְוָאַמר אְכנָ ׁשַ  ׁשָ ּכָ יִקים ׁשֶ ּדִ ָהיוּ  ַהּצַ ל�  ְטמּוִנים ׁשֶ ִליןּבְ ָבר ּבְ לוּ  ּכְ ְלּגְ  ִהְתּגַ

ָרֵאל ְלֶאֶרץ   . ִעירָה  ַ�ל ְלָהֵגן ְלַבּדוֹ  נֹוַתר הּוא ְוַרק, ִיׂשְ
�  

ַ!ר ֵאי ׁשַ ם – ), יכג(ִעירֹו ־ְלֹכל ּבָ ּלָ ּכ�   )רש"י( ָרהְלׂשָ  ֶחֶסד למֹ גְ ִל  ןּתָ אְכ ַל ּמְ ִמ  ְטלוּ ּבָ  ׁשֶ
ֵ�ת ִטיָרתוֹ  ּבְ ל ּפְ י ׁשֶ ים ַרּבִ רֹאׁש , סִמֶפ  ַהּכֵֹהן ַחּיִ ָון ֹחֶדׁש  ּבְ , ו"תקצ ַמְרֶחׁשְ

נֵ  ִהְכִריזוּ  ּטּול ַ�ל ִעירָה  יַרּבָ ֲ�ָר  ְקבּוָרתוֹ ר ְלַאַח  ַ�ד ְמָלאָכה ּבִ ם ַהּנַ ל ַרּבָ י ִפ כְּ  ץׁשֶ
ֵני ֶאָחד. םָד בוֹ כְ ים לִ יִק ּדִ ת צַ יַר ִט ְפ ים בִּ גִ ֲה וֹ נּ ׁשֶ  ַבֲ�לוּ , ָהִעיר ִמּבְ ּבְ  ָהְיָתה תוֹ ׁשֶ

א, תוֹ נוּ ֲח  ֶאת הּוא ַאף ָסַגר, ָמזֹון ְלמּוְצֵרי ֲחנּות ְכְנעוֹ  יםנִ וֹ ּק ַה ד ַח ַא ׁשֶ  ֶאּלָ  ׁשִ
ֵדי ַהֲחנּות ֶאת ַח ּתֹ ְפ לִ  ק לוֹ  ִלְמּכֹר ּכְ ל ׂשַ יִציָאתוֹ . ֶקַמח ׁשֶ ָכה, ּבִ ּבְ ִליָמתוֹ  ִהְסּתַ  ּגְ
ם ְוַ�ד, תוֹ נוּ ֲח ד בַּ ַמ ָ� ׁשֶ  ןֶמ ׁשֶ  דכַ בְּ  ָ ׂשּ ֶמן ָזב, ִלּבוֹ  ׁשֶ ֶ ָקר ַהׁשּ ה ִאּבּודלְ  ַהּיָ י ְוַכּמָ ּקֵ  ׂשַ

ְרְטבוּ  ֶקַמח ּנִ לַ  ָיְצאוּ  ׁשֶ ּמּוׁש  לִמּכְ ׁש . ׁשִ ּקֵ ה ְלַהְרִויַח  ָהִאיׁש  ּבִ ּמָ רּוטֹות ּכַ  ּפְ
ִכיַרת ַמח ִמּמְ ֶהְפֵסד ְוָיָצא ַהּקֶ דֹול ּבְ ֹעֶנש ַ�ל ּגָ לְ , ּכְ יקצַּ ַה  בֹודכְ בִּ  זּולַהּזִ נֹוַח  ּדִ . ַהּמָ

�  

ֶדֶרְך ֱאֶמת ר ִהְנַחִני ּבְ   )כד, מח( ֲאׁשֶ
י רְלַאַח  ַרּבִ ת ֵאזֹוב"  אלֶ איַּ בִּ ִמ  ַנחּוםְזֵאב  ׁשֶ ּדַ ַ�ל "ֲאג� ת ִהְתַאְלֵמןּבַ , יוָר עוּ נְ  ֵמֵאׁשֶ
ע ּצַ את לוֹ  ה� ת ַאְלָמָנה ָלׂשֵ ֵדי: "ָלּה  ָאַמר תוֹ נוּ ָת וְ נְ ַ�  ּוְברֹב, טֹוִבים ּבַ  ֹנַ� ְמ לִ  ּכְ
י ,ֵמרֹאׁש  ְלהֹוִדיַ�  חֹוָבה ֲאִני מֹוֵצא, ָטעּות חִמּקַ  דֹול ֲאִני ֵאין ּכִ מוֹ  ֹוָרהּת בַּ  ּגָ  ּכְ
ָתם ןּמִ ׁשֶ  רוּ  ַהּסְ יק לֹא ְוַאף, ילַ ָ�  ִסּפְ יר ְולֹא םָחכָ  לֹא, ֲאִני ַצּדִ ֶקר ַהּכֹל, וְ ָ�ׁשִ  ׁשֶ

ה ְנָתה". ּוְרִמּיָ ֲאָלהוְ  תכֶ ּדֶ ׁש� ְמ ַה  ּפָ  ,ֵהן ָמה, יךָ ֶת נוֹ רוֹ ְס ֶח וְ  יךָ ֶת עוֹ ְר גְ ִמ  ֵהן ֵאּלוּ : "ׁשָ
יב"? יךָ ֶת לוֹ ֲ� ַמ  ,ֵאפֹוא י ֵהׁשִ דּ  ִהיא ַהְיִחיָדה ִתילָ ֲ� ַמ : "ַנחּום ַרּבִ  ֲאִני ֱאֶמת רבֵ וֹ ׁשֶ

ֶ  הַמ  ָכלוְ  יׁשּ י הּוא ָנכֹון ָאַמְרּתִ יר ֵאיִני, ּכִ   "... יַת נוֹ רוֹ ְס ֶח  ֶאת ַמְסּתִ
�

  
ָקם ַאְבָרָהם ָקם - )כג, ג( ַוּיָ ה ַוּיָ ִגיַמְטִרּיָ י, ֶאְקֶנה ּבְ ּכִ

ם ךְ  ְלׁשֵ ֵדי ַאְבָרָהם ָקם ּכָ ֶדה ֶאת ִלְקנֹות ּכְ ָ ַהׂשּ
ֵני ֵדייִמ  ִביא ִיְרְמָיהוּ  ֵאֶצל ֶנֱאַמר ְוֵכן, ֵחת ּבְ ַהּנָ

ֶדה־ֶאת ָוֶאְקֶנה ָ רְוגֹו'  ַהׁשּ ֲ�  ֲאׁשֶ   מגדנות)(. ָנתֹותּבַ
�  

ה ִלְבִני ְלִיְצָחק ָ ה -  )כד, ד( ְוָלַקְחּתָ ִאׁשּ ָ ִעם ִאׁשּ
ה ַהּכֹוֵלל ִגיַמְטִרּיָ ָהְיָתה, ִרְבָקה ּבְ ָלהקוּ ׁשְ  ׁשֶ

ֶנֶגד ּה ּוָת קְד צִ בְּ  ל ּכְ ים ּכָ ׁשִ   עצי הלבנון)(. ַהּנָ
�  

ים ַמּלִ ְבֵרְך ַהּגְ ָפסּוק -  )כד, יא( ַוּיַ זֶמ ֶר  ֵיׁש  ֶזה ּבְ
ָ�הַא לְ  ִריִכים ְרּבָ ּצְ ים ֵרךְ ְב יַּ וַ . הֹודֹותלְ  ׁשֶ ַמּלִ -  ַהּגְ
הֹוְלֵכי - ִעירָל  ִמחּוץ, ַהּגֹוֵמל תְלִבְרכַּ  זֶמ ֶר 

ִריּ  ֵאר־לֶא , ֹותִמְדּבָ ם יֹוְרֵדי - ִיםַהּמָ  ּבְ ְלֵ!ת, ַהּיָ
ם - ֶ!ֶרב ּקָ ת ׁשֶ ּטַ יַ�  ְולֹא יוֹ לְ ָח  ִמּמִ ֶ�ֶרבלָ  ִהּגִ

הּוא ּנּוי ׁשֶ יתִמבֵּ  ַהּיֹוֵצא ֶזה -  ֵצאת ְלֵ!ת, תוֶ ַלּמָ  ּכִ
ֲֹאֹבת? ְיָבֵרךְ  ּוָמַתי. ָהֲאסּוִרים י - ַהׁשּ בֹות ָראׁשֵ ּתֵ

ָבֵרךְ ׁשֶ  ּטֹובַה    כסא רחמים)(. ֹוָרהּת  תְרכַּ ּבִ  רַח ַא  ּיְ
�  

ב ַ!ל ה ָאֹנִכי ִנּצָ ִים־ִהּנֵ ּתֹוִסיף ִאם - )כד, יג( ֵ!ין ַהּמָ
ַבת ֶאת ִהיא ָאֹנִכי ּתֵ גִ  ׁשֶ הּבְ ְהֶיה 81 יַמְטִרּיָ ּתִ ׁשֶ
בֹות ַ�ל ָבהִנצָּ  ִים ֵ!ין ַהּתֵ ֵהן ַהּמַ ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

ל, 225 ַקּבֵ ִמְניַ א הוּ  ַהּכֹוֵלל ִעםוְ  306 ַיַחד ּתְ ןּכְ
י זוֹ ִרְבָקה תָהְיָתה  , ּכִ ִפּלַ   מגדנות)(. ֱאִליֶ�ֶזר ּתְ

�  

ָרץ ָלָבן ִ ַר  ְמָפֵרׁש  - )כד, כט( ַוּיָ לְוַ�  ָרץ הָלָמ , י"ׁשּ
ְראוֹ  ִהייְ וַ ? ָרץ ָמה ֶזם ֶאת תּכִ יר ָאַמר ַהּנֶ הּוא ָ�ׁשִ
ַבת, ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ָממֹוןבְּ  ֵ�יָניו ְוָנַתן ֶזה ּתֵ ָלָבן ׁשֶ

י בֹות ָראׁשֵ   מגדנות)(. ָיָדּה ּבְ  ָזִמיםנְ  הַמְרֵא ְל  ּתֵ
�  

ֱאִליֶ!ֶזר הּוא -  )כד, לד( ַוּיֹאַמר ֶ!ֶבד ַאְבָרָהם ָאֹנִכי
ִדְבֵרי ר לֹא מוֹ ׁשְ , ַאְך ל"ֲחזַ  ּכְ ְזּכָ הבַּ  מ� ָרׁשָ דֶב ֶ! . ּפָ

ה ש"בַּ ְת ַא בְּ  ִגיַמְטִרּיָ   מגדנות)(. ֱאִליֶ!ֶזר דֶב ֶ!  ֶזה ּבְ
�  

ַאֲחר־לַא  בֹות יסֹוֵפ  - )כד, נו( 'הוַ  יֹאִת  וּ ּתְ , ְלָוָיה ּתֵ
ִלי ִעּכּוב הוּ וּ וּ לַ יְּ ׁשֶ  ָלֶהם זַמ ָר    פרפראות לתורה)(. ּבְ

�  

י ְרָבָבה - )כד, ס( י ְרָבָבהַאּתְ ֲהִיי ְלַאְלֵפ  בֹות ָראׁשֵ ּתֵ
יָה  תּוֵאלּבְ  תּבַ  ְבָקהִר  י, ֲאַרּמִ ָלּה  ָרְמזוּ  ּכִ

ָרָכה ַהּבְ ֵרךְ  ׁשֶ ִהְתּבָ יִּ  ַאְבָרָהם ׁשֶ הׁשֶ ְרעוֹ זַ  ְרּבֶ
ה ִיְהֶיה ָהֶאֶרץ רַפ ֲ� כַּ  ּנָ   מגדנות)(. ִמּמֶ

�  

ה יַמְטִרּיָ ל ַהּגִ ל ׁשֶ סּוק ּכָ ןִמְניַ כְּ  4,662 עֹוֶלה ַהּפָ
ֶא  תבוֹ ּתֵ ַה  ּנֶ רּות וּ רְמ ׁשֶ ן ּבְ ה־ֶאת ה' ִיּתֵ ָ ָאה ָהִאׁשּ ַהּבָ
יֶת ־לֶא  ָרֵחל ךָ ּבֵ יֶהם  ּוְכֵלָאה ּכְ ּתֵ נּו ׁשְ ר ּבָ ֲאׁשֶ

ָרֵאל־ֶאת ית ִיׂשְ י , ּבֵ ֵניֶהםבִּ ּכִ ים הּוְקמוּ  ׁשְ ּתִ ּבָ
ֶה  ֶנֱאָמִנים ּמֵ ָרֵאל יתבֵּ  ָיָצא םׁשֶ   שערי נסים)(. ִיׂשְ

  

  פרשת חיי שרה, כ"ה במרחשון תשע"ו    
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שׂ  ַחתּוְמׂשַ  טֹוָבה ֹוָרהּבְ   !ּמַ
ָ!ה ׁשָ ְצַלַחתוּ  טֹוָבה ּבְ ֶרךְ  אֹורָל  ָיָצא מ� ִני ַהּכֶ ֵ    ַהׁשּ

ל ת רֶפ ַהּסֵ  ׁשֶ ּבָ ָרׁשֹות ְלָכל ִטיׁש  ׁשַ ָנה ּפָ ָ . יָה ֶד ֲ! מוֹ וּ  ַהׁשּ

 



 

 

  

  

ת ּזַ נּו ִלי ֲאח� ֶכם־ּתְ   ֶקֶבר ִעּמָ

ַלִים ַארּתֹ בַּ  ִניםָפ לְ  ָתהנְּ ּכ� , ִויְלָנא ִעירָה  י, א'יָט לִ ּדְ  'ְירּוׁשָ ן־ַ�ל ּכִ ָר  ֵאםוְ  ִעיר ָהְיָתה ּכֵ ִיׂשְ  ְמֵלָאה, ֵאלּבְ
ֲחָכִמים ךְ  ְוסֹוְפִרים ּבַ ֶמׁשֶ ֲארוּ  ּוְבִיחּוד, יםבִּ ַר  ּדֹורֹות ּבְ ֵני ִהְתּפָ ָכְך  ִויְלָנא ּבְ בְּ ּבְ ךְ  א"ָר גְּ ַה  ַחיִעיָרם ׁשֶ ֶמׁשֶ  ּבְ

ִנים ּכֹות ׁשָ ּלֹא ְוַאף, ֲאר� ב ִצּבּוִרית הָר ׂשְ ִמ  ׁשּום ָנַטל ׁשֶ ֵביתוֹ  פּוןָס  ְוָיׁשַ ל ּבְ הּוא ,ָיָמיו ּכָ ׁשֶ  ַ�ל ׁשֹוֵקד ּכְ
ַהְתָמָדה ַהּתֹוָרה ְלִאית ּבְ ֵאין ּפִ ְגָמָתּה  ׁשֶ ּה  ִעירָה  ַ�לּו ָהי דוֹ וֹ ְוה יווֹ זִּ ׁשֶ  ֲהֵרי, ּד� ּלָ ם ּכ� ּלָ יו ְלמֹוָצא ָחְרדוּ  ְוכ� . ּפִ

ִטיָרתוֹ  רְלַאַח  י ּפְ ֵרי ט"ּבְ ִתׁשְ בֵ  א"ָר גְּ ַה  ןַמ ִנְט , ח"תקנ ּבְ ׁשָ  ִמיןלְ ָהַ�  יתּבְ  ְלֵתל ָהָיה ְוִצּיּונוֹ , ִויְלָנא ִעירבָּ  ןַהּיָ
יּ  ְלּפִ ִנים. ֹותּתַ ן רְלַאַח  ֹותבּ ַר  ׁשָ ָרֵאל יַרבִּ  ִנְקַלע, ִמּכֵ ְנֶטר ִיׂשְ ד, ַסּלַ נּוַ�ת ְמַיּסֵ  ִויְלָנא ִעירָה  ֶאל, רָס ַהּמוּ  ּתְ
לֹוְיז ֶאל ְוִנְכַנס יקַ� ָה  ַהּקְ ל ּתִ ִהְתנֹוֵסס א"ָר גְּ ַה  ׁשֶ ָגא ֲ�ַדִין ׁשֶ ִעיר ֹוןּבְ ִאים ְזֵקִנים רַאַח  ְוָתר, ּבָ ֵדי ִמיםיָּ בַּ  ּבָ  ּכְ

ֹמַ�  יֶהם ִלׁשְ ִמים ִמּפִ יָרה ּוְדמּותוֹ  א"ָר גְּ ַה  אֹודֹות ְוִזְכרֹונֹות ְרׁשָ ּבִ ין. ַהּכַ ֵבי ּבֵ ית יֹוׁשְ ְדָרׁש  ּבֵ  ןָזֵק  היָ ָה , ַהּמִ
יׁש  א ֶאָחד ָיׁשִ ִמים ּבָ ּיָ ר, ּבַ ּפֵ ּסִ ָרֵאל יְלַרבִּ  ׁשֶ יר ְמֹאָרע ִיׂשְ ּבִ ה דֵ�  ָהָיה לוֹ  ּכַ ּנוּ , ְרִאּיָ ֹוְמִעים ָלְמדוּ  ּוִמּמֶ  ַהׁשּ
ה ּמָ דֹוִלים ּכַ יִקים ּגְ ִמיָתָתם ַצּדִ ַחיֵּ  רֵת וֹ י ּבְ   . יֶהםִמּבְ

ַנת ֶזה היָ ָה  ׁשְ יֵמי, ב"תקע ּבִ ְרָפִתי ַנּפֹוְליֹון ִמְלֶחֶמת ּבִ ר, ָהרּוִסי ארַהצַּ  ֶנֶגד ַהּצָ ֲאׁשֶ ָבאוֹ  ּכַ  תַהּצְ
ְרָפִתיִּ  ְרצוּ  יםַהּצָ בּול יֵר וּ צּ בִּ  ֶאת ּפָ יעוּ  ַהּגְ ֲאֵתי ַ�ד ְוִהּגִ ֵדי. ִויְלָנא ִעירָה  ּפַ ָבא ְמַפּקְ ְרָפִתי ַהּצָ  ֶהְחִליטוּ  ַהּצָ
ָבא תֲחנוֹ ַמ  ֶאת ֵאזֹורבָּ  ְלָהִקים ָרה, ַהֹחֶרף ִלְתקּוַפת ַהּצָ ַמּטָ ַהְתָקָפה ַח ּתֹ ְפ לִ  ּבְ ָבא ֶנֶגד ּבְ י ִסיָהרוּ  ַהּצָ ָחְדׁשֵ  ּבְ
ְרֵכי ִעם ָיַדִים בְרַח  ִמיׁשֹור, ִאיםְת ַמ  ַטחׁשֶ  רַאַח  רתוּ לָ  ְוֵהֵחּלוּ , ָהָאִביב ה ּדַ יׁשָ ֵדי, נֹוִחים ּגִ  ָ�ָליו ְלַהֲ�ִמיד ּכְ

ים רְלַאַח . ָאֳהֵליֶהם ֶאת ָ ְממ�  ִחּפּוׁשִ ִדים נוּ ָנְת , ִכיםׁשּ ֵבית ֵ�יֵניֶהם ֶאת ַהְמַפּקְ ָברֹות ּבְ ׁשָ  הּוִדיַהיְּ  ַהּקְ  ןַהּיָ
ִויְלָנא ּבְ ְרְנֵסי ֶאת נוּ ִזּמְ , ׁשֶ ה ּפַ ִהּלָ י וְ  הּוִדיתַהיְּ  ַהּקְ ד ֹותנּ ַפ לְ  ֲ�ֵליֶהםהֹוִדיעּו ָלֶהם ּכִ ָבִרים ֶאת ִמּיָ , ַהּקְ
ַטח ֶאת ֹסרְמ לִ וְ  ַאֵחר ְלָמקֹום יםִר ָט ְפ נִּ ַה  מֹותצְ ַ�  ֶאת ְלַהֲ�ִביר ֶ ּלוֹ  ַהׁשּ ָבא ׁשּותְר לִ  ּכ� זֵ ַה . ַהּצָ  ָנְפָלה ָרהּגְ

ַרַ�ם יֹום ּכְ ִהיר ּבְ ם ֶאת ָיְדעוּ  לֹא ְוֵהם, ירִע ָה י ֵד הוּ יְ  יָראׁשֵ  ַ�ל ּבָ ה. ַצַ�ר ֵמרֹב ַנְפׁשָ ִחּלָ י ִנּסוּ , ּתְ ָהל ָראׁשֵ  ַהּקָ
יַ�  ת םָת דוּ גְּ נַ ְת ִה  ֶאת ְלַהּבִ ּדַ ָבא ִלְפק� ִדים אּוָלם, ַהּצָ ְרָפִתיִּ  ַהְמַפּקְ חוּ  יםַהּצָ דּותַה  ֶאת ּדָ  הֹוִסיפוּ  ְוַאף, ִהְתַנּגְ
י ֲחמּוָרה ַאְזָהָרה הּוִדים ֵיָ�נוּ  לֹא ִאם ּכִ ֲאִריךְ  ַ�ד ָתםּדָ ִלְפק�  ַהּיְ ְקבַּ  ַהּתַ ּנִ ִלים ַיֲ�לוּ , עׁשֶ  יתבֵּ  ַ�ל ַהַחּיָ

ָבִרים ֶאת ַיַהְרסוּ , ִמיןלְ ָהַ�  ל ֶאת ְרׁשוּ ְוַיְח  ַהּקְ ַטח ּכָ ֶ ִלי, ַהׁשּ ֹאֶפ  ְלַהֲ�ִביר ִמּבְ ד ןּבְ ּבָ  מֹותצְ ַ�  ֶאת ְמכ�
ן ְוַ�ל. יםִר ָט ְפ נִּ ַה  הּוִדים ַיֲ�ׂשוּ  ָיֶפה ּכֵ ימוּ  ִאם ַהּיְ ּנּוי ֶאת ֵהם ַיְקּדִ ָבִרים ּפִ ֵדי, ַהּקְ ּלֹא ּכְ   . ַהּמֹוֵ�ד ֶאת ְיַאֲחרוּ  ׁשֶ

דֹוָלה ְזָ�ָקה ִויְלָנא ָהְיָתה ּגְ כוּ  םָהָ�  ְוָכל, ּבְ חֹוֵתיֶהם ּבָ ּפְ ָחה ָהְיָתה לֹא. ְלִמׁשְ ּפָ ִעיר ַאַחת ִמׁשְ ּלֹא ּבָ  ָהיוּ  ׁשֶ
ֵבית ּוְזֵקִנים ְקרֹוִבים ָלּה  ָברֹות ּבְ ן ַהּקְ ׁשָ ָחה ּוְבֵני ָאבֹותי ְבֵר ִק , ַהּיָ ּפָ ם, ֲאֵחִרים ִמׁשְ ּלָ כוּ  ְוכ�  ֲאֵבִלים ִהְתַהּלְ
זֵ  בֶק ֵ�  ם ֲאָבהּדָ  לִמכֹּ  רֵת וֹ י ַאךְ . ַהּנֹוָרָאה ָרהַהּגְ ל ַנְפׁשָ ֵני ׁשֶ הַהּקְ  ּבְ ךְ  ַ�ל, ִהּלָ ֵהם ּכָ  ֶאת ֹותנּ ַפ לְ  ֵיָאְלצוּ  ׁשֶ
ׁש  ְברוֹ ִק  ּדָ ל ַהְמק� זֵ  רַֹ�  ֶאת ְלַהֲ�ִביר ֵדיכְּ . יְלָנאִמוִּ  א"ָר גְּ ַה  ׁשֶ נֵ  הֹוִדיעוּ , ָרהַהּגְ  צֹום יֹום ַ�ל ִעירָה  יַרּבָ

ה ֵדי, ּוְתִפּלָ ירְלַה  ּכְ ָ לַ  ְעּתִ ת ְלִבּטּול ַמִיםׁשּ ּדַ ק� ָבא ּפְ ילַמ בְ , וּ ַהּצָ ָלנּות ָהַ�ְסָקִנים ֵהֵחּלוּ , ְקּבִ ַתּדְ ׁשְ ֵדי ּבִ  ֹותנּ ׁשַ לְ  ּכְ
ֲחֶנהְמקֹום  ֶאת ַטח רַאַח  רתוּ לָ  ֵהֵחּלוּ  ְוַאף, ַהּמַ ִעיר ִחּלּוִפי ׁשֶ ֵדי, ּבָ יַ�  ּכְ ָבא ׁשּותְר לִ  אֹותוֹ  ְלַהּצִ  קֹוםְמ בִּ  ַהּצָ

ים ָיִמים ָ�ְברוּ  לֹא. הּוִדיַהיְּ  ִמיןלְ ָהַ�  יתבֵּ  ּכִ ל ֲאר� ְלּגַ ךְ  ְוַהּגַ ֶדֶרךְ  ְלֶפַתע ִהְתַהּפֵ ּנּוי. ֵנס ּבְ דֹול ׁשִ ַמֲהלַ  ָחל ּגָ  ךְ ּבְ
ְלָחָמה ְכִנית ְוַתַחת, ַהּמִ ל ַהּקֹוֶדֶמת ַהּתָ ְרָפִתים ׁשֶ בֹוא ַרק ָרבּקְ בַּ  ְלַהְתִחיל ַהּצָ  ַנּפֹוְליֹון ֶהְחִליט, ָהָאִביב ּבְ

ִמְלָחָמה ַח ּתֹ ְפ לִ  ְלֶפַתע עֹוד ּבְ ִדיָנה ׂשֹוֵרר ָהרּוִסי ֶרףַהחֹ  ּבְ ּמְ  ֵלב ַ�ד וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ְלַהְבִקיַ�  ִהְצִליַח  הּוא .ּבַ
יָרה מֹוְסְקָבה ֵריֲ� ׁשַ לְ  ףס ַא נַ כְ נִ וְ  רּוְסָיה א, ַהּבִ ַבּסֹוף ֶאּלָ ּלְ ת ָנסֹוג ׁשֶ ֹבש,ֶ ִנים ּבְ  יולָ יָּ ַח ׁשֶ  זַ� ָה  ַהֹחֶרף בֶק ֵ�  ּפָ

ְבִהילּות ֵאפֹוא ָ�ַזב ָצְרַפת ָבאצְ . לוֹ  ָיְכלוּ  לֹא ל ְטָחּה ׁשִ  ֶאת ּבִ ם. ָהְרָוָחה ָהְיָתה ָהִעיר יְוִליהּוֵד , ִויְלָנא ׁשֶ ּלָ  ּכ�
י ֶנֶאְספוּ  ָבּתֵ ֵנִסיּ  ּבְ ֵדי ֹותַהּכְ ׁשּוָ�ה ַ�ל ה'לַ  ְלהֹודֹות ּכְ ד ַהּתְ ה ָלהוֹ ַהּגְ ָ�ׂשָ םִע  ׁשֶ ים, ּמָ ַח  ַאף ָיְצאוּ  ְוַרּבִ ּטֵ ּתַ  ְלִהׁשְ

ּדִ  יִקְבֵר  ַ�ל ֵבית יִקיםַהּצַ ָברֹות ּבְ יק ַהּקְ ָ�ַמד ָהַ�ּתִ ַנת ׁשֶ ַסּכָ ּנּוי ּבְ ם, ּפִ ל ְברוֹ ִק  ּוְברֹאש,ָ אֹון ׁשֶ יְלָנא ַהּגָ   . ִמּוִ

ם ּיֵ ּסִ ׁשֶ יׁש  ּכְ ׁשִ ָרֵאל יַרבִּ  הַנֲ�נָ , ִסּפּורוֹ  ֶאת ַהּיָ ְנֶטר ִיׂשְ ִאם, ינִ ַח ְט בְ מ� : "ְוָאַמר ַסּלַ  ְברוֹ ִק  ֶאת ּפֹוְתִחים ָהיוּ  ׁשֶ
אֹון לׁשֶ  יְלָנא ַהּגָ ֵלם ּגּופוֹ  ֶאת מֹוְצִאים יוּ ָה , ִמּוִ ַ�ת ׁשָ ִבׁשְ ן, ְקבּוָרתוֹ  ּכְ ּכֵ יק ׁשֶ ָכל ָהָיה ַצּדִ ָרָכיו ּבְ  ֶזה רבָ ְוָד , ּדְ

ָבר הּוא ֲ�בּורוֹ  ָקָטן ּדָ ת ּבַ ּמַ דֹוָלה ַמֲ�ָלתוֹ  ְל�� ָבִרים". ַהּגְ ֱאֶמת הּוְכחוּ  ֵאּלוּ  ּדְ הלַ  ּכֶ ר, ֲאִמּתָ ֲאׁשֶ  רְלַאַח  ּכַ
ֵמָאה ים ּכְ ִ ָנה ַוֲחִמׁשּ ֵ�ת, ׁשָ ה ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת ּבְ ִנּיָ ְ ְלטֹון ָהַרס, ַהׁשּ ִ ית ֶאת יִט יֶ בְ וֹ ּס ַה  ַהׁשּ ָברֹות ּבֵ , ַהּקְ

כּוָנה ִנְבְנָתה קֹוםּמָ ּובַ  ת ָיַדִים ַבתֲח ַר  ׁשְ ֶרת ּבַ ֲ�ׂשֶ ירֹות ֲאָלִפים ּכַ ְלטֹונֹות. ּדִ ִ ירוּ  ַהׁשּ  יִלְבנֵ  ָלֵכן ֹקֶדם ִהּתִ
ה ִהּלָ ְלַבד ְקָבִרים ְבָ�הׁשִ  ֹותנּ ַפ לְ  ַהּקְ ּיֹות ְוַאֲחֵרי, ִמיןלְ ָהַ�  יתִמבֵּ  ּבִ ט� ְחַלט ִהְתַלּבְ אֹון ִעם ַיַחד ֹותנּ ַפ לְ  ה� , ַהּגָ

ם ה ְועֹוד ּוְבנוֹ  ָאִביו ֶאת ּגַ ּמָ נֵ  ּכַ ְרָסִמים ָהִעיר יֵמַרּבָ ֶהם, ַהְמפ� י", ָאָדם יַחיֵּ "ַה  ּבָ מּוֵא  ַרּבִ  ָהַאֲחרֹון ּה בָּ ַר  לׁשְ
ל ל ְפרוֹ ֶא  ְוֶאת, ִויְלָנא ׁשֶ ר ׁשֶ ֶדק ּגֵ ְרָסם ַהּצֶ ָרף ַהְמפ� ָהָיה יִק צְ טוֹ וֹ ּפ  ַהּגְ ָסמּוךְ  ןוּ מָט  ׁשֶ ה. אֹוןגָּ לַ  ּבְ לֹש,ָ  ׁשְ

ל ֲחֵבִרים אַקּדִ ה ַהֶחְבָר  ׁשֶ ם ֶאת ָ�ׂשוּ  יׁשָ ֶחְרּדַ  ְמַלאְכּתָ ר, ׁש ֶד קֹ  תּבְ ח ְוַכֲאׁשֶ ל ְברוֹ ִק  ִנְפּתַ אֹון ׁשֶ  ִנְדֲהמוּ  ַהּגָ
ם ּלָ י ִלְראֹות ּכ� ֵלם ָהָיה ּגּופוֹ  ּכִ ִנים ַלְמרֹות ׁשָ ָ ָ�ְברוּ  ָהַרּבֹות ַהׁשּ ֵלם ָהָיה ְזָקנוֹ  ַ�רׂשְ  ְוַאף, ֵמָאז ׁשֶ ְביֹום ׁשָ  ּכִ

ִטיָרתוֹ  י. ּפְ ר רבֶּ ילְ זִ  קִיְצָח  ַרּבִ י, ִסּפֵ ַנת ּכִ ׁשְ ר ל"תש ּבִ ּקֵ ַגׁש  םׁשָ וְ , ִויְלָנא ִעירבָּ  ּבִ אי ֶאת ּפָ ּבַ קֹוִמי ַהּגַ ם ַהּמְ ׁשֵ  ּבְ
ַמר, בַק  ָ ׁשּ ְמִסירוּ  ׁשֶ ַחת ֹותצְ ְוַהּמִ  ַהּתֹוָרה ַ�ל תּבִ ְלטֹון ּתַ ִ הַה . יִט יְס נִ מוּ וֹ ּק ַה  ַהׁשּ ךְ  ָאַכל לֹא ּלָ ֶמׁשֶ ׁש  ּבְ  ׁשֵ

ֵרה ָנה ֶ�ׂשְ ֵני, רׂשָ בָּ  ׁשָ ּלֹא ִמּפְ יג ִהְצִליַח  ׁשֶ ִ ֵאיָנם ַמֲאָכִלים ְלִפיו ִהְכִניס לֹא ּוֵמעֹוָלם ,רׁשֵ כָּ  רׂשָ בָּ  ְלַהׂשּ  ׁשֶ
ׁשֵ  אי. ִריםּכְ ּבַ ר ֶזה ּגַ י, ִיְצָחק יְלַרבִּ  ִסּפֵ ָ�ה ּכִ ׁשָ ְלטֹונֹות ּבְ ִ ַהׁשּ ם  ָהְרסוּ  ׁשֶ ית ֶאתּגַ ָברֹות ּבֵ ִני ֵאָליו  ַהּקְ ֵ ַהׁשּ

ָר"א,  יל ֶהְחִליטָהֳ�ַבר ַהּגְ אֹון רבֶ ֶק  ֶאתׁשּוב  ְלַהּצִ ל ּוְבֶ�ְזָרָתם, יוָא צָ ֱא צֶ  יִקְבֵר  תְוֶא  ַהּגָ ה עֹוד ׁשֶ ָ  ֲחִמׁשּ
י.  םִביָר ֱ� ֶה  ְיהּוִדים ִליׁשִ י, רַסּפֵ לְ  ָזַכר הּואְלֵבית ְקָברֹות ׁשְ אֹון תבֶ ַמצֶּ  ַ�ל ּכִ דֹול נוּ ַרבֵּ : "רּותָח  ָהָיה ַהּגָ , ַהּגָ

ּתָ  אֹוָתנוּ  ִמי ַ�ל ר ְוהֹוִסיף", ְוָ�ַזְבּתָ  ָנַטׁשְ ְ  ְלַסּפֵ ׂשּ ל רֹאׁשוֹ  ַ�רׁשֶ אֹון ׁשֶ ה ָהָיה ַהּגָ ְמָח  ָקׁשֶ �  .             ִטיםּכִ

  
  

אֹון  יַהּגָ ל ָיֶפה ֵמרֹוִז'ינֹוי  ַרּבִ יְמּפְ ַכי ּגִ "לָמְרּדְ   ַזּצַ
ָוןכ"ה  ַהִהּלּוָלא ְליֹום ַמְרֶחׁשְ   תרנ"ב ּבְ

  

אֹונֵ  י רוֹ ּדוֹ  יִמּגְ ּוב ּוֵמָראׁשֵ ׁשּ ֶאֶרץ ׁש ּדֵ ַח ְת ּמִ ַה  ַהּיִ  ּבְ
ִגיל. ַהּקֶֹדׁש  ע ּבְ ׁשַ י ֵמָאִביו םּתֵ יַ ִהְת  ּתֵ , ָיֶפה רבֶּ  ּדֹב ַרּבִ

ֱאָצֵאי ַ�ל ִמּצֶ ים ּבַ בּוׁשִ  ֹוָרהּת בַּ  ָמָצא יוָמ חוּ נִ  ְוֶאת, ַהּלְ
ה דֹוׁשָ ּה  ַהּקְ ַהְתָמָדה ָהָגה ּבָ  ָהִעּלּוי הנָּ ּכ� ׁשֶ  ַ�ד ּבְ

יַבת ַמדָל . ןאיַ ְט אוֹ ֵמ  יׁשִ  ֵלידוֹ גְּ  ָהיוּ  ַוֲחֵבָריו, וֹולֹוִז'ין ּבִ
א ַהּדֹור י, ַהּבָ מּוֵאל ַרּבִ ְנט ׁשְ י, ַסּלַ ַכי ַרּבִ  ָמְרּדְ

י, גְר בֶּ יׁשְ לִ ֱא  מּוֵאל ַרּבִ ִצי ריבֶ לִ ְה מוֹ  ׁשְ ה. ב"ְוַהּנְ ִחּלָ  ּתְ
ה נּות ִהְתַמּנָ ךְ  אנָ ְד רוֹ הוֹ  ְלַרּבָ ִעים ּוְבֶמׁשֶ ָנה ַאְרּבָ  ׁשָ

ּה  ֵהןכִּ  ַרּבָ ל ּכְ ר. י'ינוֹ זִ רוֹ  ׁשֶ ֲאׁשֶ ְרָצה ּכַ ַ�ם  ּפָ  ִעירבָּ ּפַ
ה ַמֲחָלה ׂשוּ ִח  ָהִעיר ּוְבֵני, ָקׁשָ ִמי ּפְ  ֶאת תִלְתלוֹ  ּבְ
א, ַהּקֹוָלר ּטֵ י ִהְתּבַ ים ֵאין ּכִ  ִלּבוֹ  ַ�ל ֵחְטא'־'ַ�ל ַמּכִ

ל ִני ׁשֶ ֵ ׁש ְלַפ  ָצִריךְ  ֶאָחד לא כָּ לָּ ֶא  ,ַהׁשּ ּפֵ יו ׁשְ ַמֲ�ׂשָ  ּבְ
ּלוֹ  ַנת. ׁשֶ ׁשְ ים ֶהְחִליט ח"תרמ ּבִ  תוֹ יָפ ִא ׁשְ  ֶאת ְלַהְגׁשִ

ּקֵ , ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ ְוָ�ָלה ּתַ ְכַפ  עְוִהׁשְ מּוךְ  הּודיָ  רּבִ  ַהּסָ
 ֶאת ִראׁשֹוָנהלָ  הָא ָר ׁשֶ כְּ ׁשֶ , רּפָ ס� ְמ . הוָ ְק ּתִ  ְלֶפַתח

ָבה ְעּתוֹ  ָהְיָתה לֹא, ןִצּיוֹ לְ  ִראׁשֹון ַהּמֹוׁשָ  נֹוָחה ּדַ
ָ  ִיְרַאת ֵמֹחֶסר ּה  םיִ ַמ ַהׁשּ ּבָ  צּוָפהֲח  ָאְמָנם: "ְוָאַמר, ׁשֶ

 ךְ וּ רבָּ ' ךְ ֵבַר וּ  "ִהיא ַאְלָמָנה אּוָלם, ִמְקָצתבְּ  ִהיא
יב בּול ַמּצִ סוּ  יוָר וּ בּ ִח ֵמ '. ַאְלָמָנה ּגְ  ַ�ל יוָת הוֹ גָּ ַה  ִנְדּפְ
ים ׁש ִמְדַר  ִהּלִ רּוׁש , ּתְ ָדה ַ�ל ּפֵ  ַ�ל ְוִחּבּור, ַהַהּגָ

רּוׁש  ל. ֹוָרהּת לַ  ן"ָהַרְמבַּ  ּפֵ ַ�ל ָיָמיו ּכָ ּוב ְלַמַ�ן ּפָ  ִיׁשּ
ָרֵאל ֶאֶרץ ֶדֶרךְ  ִיׂשְ ְלְזלוּ  ֵאּלוּ  ֶנֶגד ָלַחםוְ  ַהּתֹוָרה ּבְ ּזִ  ׁשֶ
ּה  ְלמּוס. ּבָ פ� ה ּבְ ִמּטָ ְ ל ַהׁשּ ַנת ׁשֶ ַצד היָ ָה , ח"תרמ ׁשְ  ּבְ

ְחִמיִרים ְ  ַהּמַ ְמעוּ  רֹוןְק ֶ�  ֵביּוִמְתַיׁשּ קֹולוֹ  ׁשָ  ּבְ
יתוּ  ּבִ ְמִסירוּ  ְוִהׁשְ דֹוֵתיֶהם ֶאת תּבִ לֹש, . ׂשְ ׁשָ ִנים ּכְ  ׁשָ

יָ ר בַּ ְוִנְק  רַט ְפ נִ , ַאְרָצה תוֹ יָּ לִ ֲ�  רְלַאַח   תוֹ יָ וָ לְ בִּ . הּודּבְ
פוּ  ּתְ ּתַ ים ִהׁשְ ם ּוָבֶהם, ַרּבִ י ּגַ ַ�  ַרּבִ יְסִקין בּ יְ לֵ  ְיהֹוׁש�  ּדִ
ִריְסק ה ִמּבְ ּנָ ִ ׁשּ ּלֹא גוֹ ָה נְ ִמ  ׁשֶ ַלִים ָלֵצאת ׁשֶ , ִמירּוׁשָ

ךְ בְּ  ְוָ�ַמד ִדים  ֶמׁשֶ כוּ ַהֶהְסּפֵ ְמׁשְ ּנִ לֹש, ׁשֶ ׁשָ עֹות ּכְ  . ׁשָ

  
ון בעולם היה אליעזר עבד אברהם, השדכן הראש

כמבואר בפרשתנו, ובדבריו הודה לה' "אשר הנחני בדרך 
אמת", ואמרו דורשי רשומות שאמר כן כדי לציין 
שהוציא לפועל את השידוך בין יצחק לרבקה בלי לשקר, 
שלא כאותם שדכנים דוברי שקרים עליהם דרש היעב"ץ 

'וטל. אולם בר כ'סף נוואמר, שדכ"ן ראשי תיבות ש'קר ד'
יש שכתבו, שגם אליעזר עצמו שינה בדבריו והפך את 
הסדר כדברי רש"י, ומכאן ששכר שדכנות הוא כסף כשר 
תמיד, וכן כתב המהר"ם מרוטנברג שבשכר שדכנות 

בעל התניא המליץ  .רגילין לתת לשדכן יותר מכדי טרחו
שאם היו  ,טוב על השדכנים שמתנהגים בערמה וכתב

השידוכים יוצאים אל הפועל, ומפני  דוברי אמת לא היו
כן אין הם נעשים באופן שהזיווגים הם למעלה מהטבע ל

, שאין אדם מתבזה להיות כתב האור זרוע טבעי וישר.
שדכן אם לא בשכר גדול נגד בזיונו, אך ייתכן שכוונתו 
שם למתווך בעסקי נכסים. היו שדרשו ששדכן ראשי 

ת ְנ'ֹחֶׁשת לסימן על עבודתו הקשה, תיבות ִּכ'י ִׁש'ַּבר ַּד'ְלתֹו
ְמַעט 'ֶעְזָרָתה ִּלי ִּכ  ה'לּוֵלי וכן אמרו שהוא ראשי תיבות 

, שלעתים אבי הבן או הבת עומדים ְפִׁשי'ּוָמה נַ 'ְכָנה ד'ָׁש 
לפני ייאוש, ואז בא השדכן ומחייה את נפשם בשידוך 

שידוך ראשי תיבות ש'פתי כ'הן שנאה, והוסיפו על כך 
כן בדברי דעת י'שמרו ד'עת ו'תבונה, שכאשר בא השד

וחכמה יכול הוא להוציא לפועל את השידוך. על 
שלא היה נהנה מנכסי אשתו ופרנסתו  ,המהרי"ל מסופר

היתה מדמי השדכנות של תלמידי ישיבתו, להם היה 
מזווג שידוכים מקרוב ומרחוק על ידי מכתבים שהיה 
שולח לכל הקהילות. מסיבת חוסר היושר של השדכנים, 

, שלפנים היו עוסקים רק תלמידי כתב בספר מעיל צדקה
חכמים בשידוכים, שהיו יודעים כיצד אפשר לשנות 
במקצת מן האמת לפי הנדרש בלי להיכשל בשקר. מצווה 
גדולה לשדך את בני ישראל, כמו שכתב המהרש"א, 
שדברי הגמרא בשבת "עסקת בפרייה ורבייה", הכוונה על 

  העוסק בשידוכים שמרבה פרייה ורבייה בעולם. 
  

ַ!ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ָבר ה'ֵמ    ָיָצא ַהּדָ

ל ְלֵהיָכלוֹ  יד ׁשֶ ּגִ יְוַא  ֲחִסיִדים יםִר ֲה נוֹ  ָהיוּ  ׁש ְזִריְט ִמּמֶ  ַהּמַ ה ְנׁשֵ ִאים ְזֵקִנים, ַמֲ�ׂשֶ ִמים ּבָ ּיָ  ּוְבֵני ּבַ
ֹחֶרת ׁשְ ם, ָיִמים ילֵ וּ ְוע ּתִ ּלָ ֲאבוּ  ְוכ� ם ׁשָ ָ צֵ  ָנְטלוּ  אֹוָתם ,תַוֲחִסידוּ  ּתֹוָרה ִמׁשּ ָנה. ְיֵמיֶהם ְלָכל ֶרךְ ּדֶ לַ  ָדהיּכְ  ׁשָ

ִסּיּומוֹ , ַאַחת ל ּבְ ֲ�ַדִין ַהֲחִסיִדים ייֵר ִע צְּ ִמ  ֶאָחדיד גִּ ּמַ ל ַה ֶא  סנַ ִנכְ , ָהֵאיָתִנים חַר יֶ  ׁשֶ  ֶאת ִלְמֹצא ָזָכה לֹא ׁשֶ
הְוִת , גוֹ וּ וּ זִ  דֹוָלה ֲ�ִנּיּותוֹ  ַ�ל ֲ�רוֹ צַ  ֶאת יונָ ָפ בְּ  ּנָ ְדָכִנים ּפֹוְסִחים ּה יָ ְט ֶ� בְּ ׁשֶ , ַהּגְ ַ יתוֹ  ַ�ל ַהׁשּ ְך וְ  ּבֵ  ֲ�ַדִיןֵ�ֶקב ּכָ

ִית ְלָהִקים ָזָכה לֹא ָרֵאל ּבַ ִיׂשְ יד ִנֲחמוֹ . ּבְ ּגִ ִדְבֵרי ַהּמַ חֹון ּבְ ּטָ ְרכוֹ , ֶוֱאמּוָנה ּבִ לֹוםבְּ  ּבֵ ה  ׁשָ ים  לוֹ ְוִצּוָ ְלַהְסּכִ
דּ לַ  ִ יעוּ  ָהִראׁשֹון ּוךְ ׁשּ ּצִ ּיַ   . ְלָפָניו ׁשֶ

חּור ָיָצא ה ְלַדְרּכוֹ  ַהּבָ ּכָ ְנּדַ  ִנְכַנס ּוְבַמֲהָלָכּה , ָהֲאר� ָרִכים קְלפ� ב, ּדְ ֵ ת ִהְתַיׁשּ ִפּנַ ִית ּבְ ֵדי ַהּבַ  ְמַ�ט ָלנּוַח  ּכְ
םוְ  ַרר ָהַ�ז ֵמַהּקֹר ִהְתַחּמֵ ָ ׂשּ אֹוָתּה . חּוץבַּ  ׁשֶ ָ�ה ּבְ ָבה, ׁשָ ל בּוָרהֲח ם ׁשָ  ָיׁשְ  ּפֹוֲחִזים ְיהּוִדים ְצִעיִרים ׁשֶ

לִּ , עֹל ּופֹוְרֵקי ה רְלַאַח  ֲ�ֵליֶהם טֹוב ָהָיה םבָּ ׁשֶ ּמָ ְצָלחֹות תאוֹ ָק ְס ִע  ּכַ ָ�ׂשוּ  מ� ה ׁשֶ בוּ  ְוַ�ּתָ ק ָלנּוַח  ָיׁשְ ְנּדָ ּפ� , ּבַ
יֶהם ּפִ ׁשֶ ְבֵרי ָמֵלא ּכְ ֵניִמ  ֶאָחד הָא ָר , ֶפַתעלְ . ְוֵליָצנּות קחוֹ ׂשְ  ּדִ ב ֵ�נוּ ּדָ י� ְמ  ֶאת בּוָרהַהֲח  ּבְ ׁשַ ּיָ ָסמּוךְ  ׁשֶ  ּבְ

ּנּור ֲ�מּום ֶאת ְלָהִפיג ּוְכֵדי ,ַלּתַ ִ ָאַחז ַהׁשּ ֵאלֹות ידוֹ ִר ְט ַה לְ  ְוֵהֵחל ֵאָליו לּפַ ְט נִ , ּבוֹ  ׁשֶ ׁשְ ה ֵמַאִין. "ּבִ  הּוַמ  ַאּתָ
יךָ ּמַ  ַאלֲ�ׂשֶ ה .גַ� לַ בְּ  "? ׁשָ חּור ִנּסָ ק ַהּבָ ּנוּ  ְלִהְתַחּמֵ הַה  ָלםאוּ , ִמּמֶ ַחק ּלָ יב ַ�ד ּבוֹ  ּדָ ֵהׁשִ י ׁשֶ לֹוִנית ִעיר ןבֶּ  ּכִ  ּפְ

ה הּוא ְוחֹוֵזר הּוא יד ַרּבוֹ ֵמ  ַ�ּתָ ּגִ ֵני ֵהֵחּלוּ . ׁש ְזִריְט ִמּמֶ  ַהּמַ ַבר םָק חוֹ ׂשְ וּ , לוֹ  ִלְלֹעג בּוָרהַהֲח  ּבְ ר ּגָ ֲאׁשֶ ר ּכַ  ִסּפֵ
ׁש  ַרּבוֹ ֵמ  דוֹ ְר ּפָ ִה  תֵ� בְּ ׁשֶ  ָלֶהם ּקֵ ַה  ֵרךְ ְלִהְתבָּ  ּבִ בָּ ׁשֶ י גוֹ וּ וּ זִ  ֶאת לוֹ  ַיְזִמין ה"ּקָ ה ְוָהַרּבִ ים לוֹ  ִצּוָ ּדּוךְ  ְלַהְסּכִ ִ  ַלׁשּ

יעוּ  ָהִראׁשֹון ּצִ ּיַ ַרץ ַ�ז קחוֹ ׂשְ . לוֹ  ׁשֶ רֹוָנם ּפָ ל ִמּגְ ֵני ׁשֶ ַלַ�ג ְוָאַמר ָקם םֶה ֵמ  דָח ְוֶא , בּוָרהַהֲח  ּבְ  ִלי ׁש יֶ : "ּבְ
ִביְלךָ  ׁשְ ּדּוךְ  ּבִ יָ�ה חֹוִתיֲא , טֹוב ׁשִ ָבר ֶזה ִהּגִ ְח  ְוֵיׁש  ְלִפְרָקּה  ִמּכְ ַאְמּתַ ְנד�  יםלִ בָּ ר�  ֵמָאהּה ּתָ ּבְ  ַאף ִהיא, ְנָיהּכִ
אן ִנְמֵצאת ָבר טֹוב ְוִאם נוּ ּמָ ִע  ּכָ ֵ�ינֶ  ַהּדָ יַ�  לכַ נוּ , יךָ ּבְ ּדּוךְ  ֶאת ְלַהּצִ ִ ללְ  ַהׁשּ דֹוָלה". ְוִלְבָרָכה ַמּזָ  ָהְיָתה ּגְ

י מּוַנתֱא  ּדִ ִלּבוֹ  ִקיםַהּצַ ל ּבְ יָון, ֶהָחִסיד ׁשֶ ךְ  ּוִמּכֵ ּכָ יד יִמּפִ  הִנְצַטוָּ  ׁשֶ ּגִ ים ַהּמַ ָ�הלַ  ֲאָתר ַ�ל ִהְסּכִ   . ַהּצָ

א ָהְיָתה לֹא תכֶ ּדֶ ׁש� ְמ ַה  ּתוֹ  ֶאּלָ ל ּבִ ַ�ל ׁשֶ ק ּבַ ְנּדָ יר ַהּפ� אֹוָתּה , ֶהָ�ׁשִ ּבְ ָ�ה ׁשֶ יתוֹ  רַד ֶנֱ�  ׁשָ  ּפֹוֵחז ְואֹותוֹ , ִמּבֵ
א ָאִחיָה  ָהָיה לֹא ללָ כְּ  ׁש  ֶאּלָ ּקֵ ּבִ ל נוֹ וֹ בּ ׁשְ ֶח  ַ�ל קחוֹ ׂשְ לִ  ׁשֶ ם ַח ֵר וֹ ָהא ׁשֶ ְקַלע ַהּתָ ּנִ קּפ� לַ  ׁשֶ  ְמֵהָרה ַ�ד. ְנּדָ
ְלָחן ַ�ל הלָ ֳ� ָה  � ְקּבּוק ַהׁשּ ם ףָר ׂשָ ־יןיֵ  ּבַ ּלָ תוּ  ְוכ� ים''לְ  ׁשָ דוּ  ַחּיִ םלִ  טֹובכְּ . יו'ָס רוּ 'ֵא  בֹודכְ לִ  ָהאֹוֵרַח  ֶאת ְוִכּבְ , ּבָ

יַ�  ֵני ֶאָחד ִהּצִ ד ַלֲ�רֹךְ  בּוָרהַהֲח  ִמּבְ ם ִמּיָ ה ּגַ ּפָ ין ח� ית ָנְטלוּ , ְוִקּדּוׁשִ ה אֹוָתּה  וּ ּוָפְרשׂ  ַטּלִ ּפָ ח� ׁש  ְוָהַאְבֵרךְ  ּכְ  ִקּדֵ
ה ֶאת ָ ַד  ָהִאׁשּ ָרֵאל הש,ֶ מֹ  תּכְ ל, ְוִיׂשְ ּכָ ׁשֶ ִאים ִחיםַהּנֹוכְ  ּכְ יֶהם ְמַמּלְ  ָהִעְנָין ָכללְ  ּוִמְתַיֲחִסים ְצחֹוק ּפִ

ה ַמֲהַתּלָ ֲ�ׁשּוַ�  ּכְ   . ְוׁשַ

חּוץ, אֹור ַהּבֶֹקר ַמע ּוִמּבַ ְקׁשּוק קֹול ִנׁשְ ָנה. ָלהגָ ֲ�  יאֹוַפנֵּ  ׁשִ חּור ּפָ ד ִאיׁש  הָא ָר וְ , ַהַחּלֹון ֶאל ַהּבָ  ִנְכּבָ
ָבה דֵר יוֹ  ְרּכָ י ְוֵהִבין, ֵמַהּמֶ ַ�ל ּכִ ִית ּבַ ב ַהּבַ לֹום. "יונָ ת ּפָ ל ֶא בֵּ ַק י לְ ֵד כְּ  ִלְקָראתוֹ  ָצאיָ וְ , ְלֵביתוֹ  ׁשָ  ָ�ֶליךָ  ׁשָ

ָקר ינִ ְת חוֹ  ָנה", ַהּיָ ַ�ר. ִלְבָרָכה ָידוֹ  ֶאת לוֹ  יטוֹ ׁשִ הוֹ בְּ  ֵאָליו ּפָ ַקאי ָ�ָליו ּפָ ְנּדְ ֵמהֹות ֵ�יַנִים ַהּפ� ַאל ּתְ  ִמי: "ְוׁשָ
ה ּנֹוַד "? ַאּתָ ַבר לוֹ  עּוְכׁשֶ ה ּדְ ֲהַתּלָ ֶ�ְרָכה ַהּמַ ּנֶ א, ֶאֶמׁש  ׁשֶ ַח  ִהְתַמּלֵ ֵ�יַנִים. ְוַחְלָחָלה דּפַ ָנה ֵאיָמה ָזרֹותְמ  ּבְ  ּפָ

ׁש : "ְוָקָרא ָהַאְבֵרךְ  ֶאל ׁש  ִטּפֵ ּפָ יַצד! ְמט� ׁש  ךָ ִלבְּ  ךָ ֲא לָ ְמ  ּכֵ ה יּתִ בִּ  ֶאת ְלַקּדֵ ָ לּום? ְלִאׁשּ ֵני ֵהַבְנּתָ  לֹא ּכְ ּבְ  ׁשֶ
ךָ  לוּ ּתְ ִה  ַהּפֹוֲחִזים בּוָרהַהֲח  ךָ  ְוָ�ׂשוּ  ּבְ   "?סלֶ ֶק וָ  ַ�גלַ  ִמּמְ

ָבה, ָמה ְזַמן רְלַאַח  ְ ְעּתוֹ  ִהְתַיׁשּ ל ּדַ ַ�ל ׁשֶ ִית ּבַ הּוא ֵהִבין ְוהּוא ַהּבַ י־ַ�ל. ְצרּוָרה ְלָצָרה ִנְקַלע ׁשֶ  ּפִ
ּתוֹ , ַהֲהָלָכה ו ִלְמצֹא ְוָ�ָליו יןּדִ כַ וְ  תּדָ כַּ  ּוָאהְנשׂ  ּבִ ֵדי ַתחּפֶ  ַ�ְכׁשָ יר ּכְ ַבךְ  ֶאת ְלַהּתִ ִאם ְוֵהִבין, ַהּסְ  לֹא ׁשֶ

יריַ  ָניו ְסּבִ ָרתוֹ  ֲהֵרי, ֵרךְ בְ ַא  ְלאֹותוֹ  ּפָ ּצָ ַקאי ֵהֵחל. ָצָרה ׁשֶ ְנּדְ ה ַרּכֹות ָהַאְבֵרךְ  ִעם רבֵּ ְלַד  ַהּפ� יַ�  ְוִנּסָ  לוֹ  ְלַהּצִ
ל ְסכּום ִרים ׁשֶ ֵדי יםלִ בָּ ר�  ֶ�ׂשְ ּתוֹ  ֶאת רטֹ ְפ יִּ ׁשֶ  ּכְ ֵגט ּבִ ִריתּות ּבְ ר: "לוֹ  ָאַמר ָהַאְבֵרךְ , ַאְך יןּדִ כַּ  ּכְ  ֶאת ךָ לְ  ֲאַסּפֵ

ל י ֶטֶרם. ָהִעְנָין ּכָ יֵמ  ִנְפַרְדּתִ יד ַרּבִ ּגִ ה, ׁש ְזִריְט ִמּמֶ  ַהּמַ ים אֹוִתי ִצּוָ ּדּוךְ  ְלַהְסּכִ ִ יעוּ  ָהִראׁשֹון ַלׁשּ ּצִ ּיַ  ינַ ָפ לְ  ׁשֶ
יִתי ְוָכךְ  ֵני ִאם. ָ�ׂשִ בוּ  בּוָרהַהֲח  ּבְ ָבר ֶאת ָחׁשְ ֲא  ֲהֵרי, ְוֵליָצנּות קחוֹ ׂשְ לִ  ַהּדָ י ִניׁשֶ ְבּתִ  ְוִאם, ֱאֶמתלֶ  זֹאת ָחׁשַ

ה ים ֵאיְנךָ  ַאּתָ ּדּוךְ  ַמְסּכִ ִ ע ָהָבה, ַלׁשּ ֵנינוּ  ְוִנּסַ ֶ  הּוַמ  ׁש יְט ִר זְ ֶמ לְ  ׁשְ ידׁשּ ּגִ ךְ  יֹאַמר ַהּמַ ה ּכָ   ".ַנֲ�ׂשֶ

ְרחוֹ  ַ�לבְּ  ים ּכָ ַקאי ִהְסּכִ ְנּדְ ְכַנס, ְלֶמְזִריְטׁש  ִלְנֹסַ�  ַהּפ� ּנִ יד ֶאל ּוְכׁשֶ ּגִ ר ַהּמַ  ֲאִני: "ְוָטַ�ן ָהִעְנָין ֶאת לוֹ  ִסּפֵ
ִהיִתי לֹא ֵביִתי ָאז ׁשָ ִתי ֵרךְ בְ ַא וְ  ּבְ ׁש  ָהַלךְ  ֶזה ּפֶ ֶזה לוֹ  ָלֵתת ֲאִני מּוָכן. יּפִ  תלַ ֵא ׁשְ  ְללֹא יּתִ בִּ  ֶאת ְוִקּדֵ  ָהֶרַגע ּבְ

ֶסף יםלִ בָּ ר�  ֵמָאה ָגֵרׁש  ּוִבְלַבד, ּכֶ ּיְ נוּ  אֹוָתנוּ  יַח נִ ְויָ  יּתִ בִּ  ֶאת ׁשֶ יב". ְלַנְפׁשֵ יד ִהְקׁשִ ּגִ ׁש  ָריוִלְדבָ  ַהּמַ ּנוּ  ּוִבּקֵ  ִמּמֶ
יְנַתִים ִלְפנֹות ּלוֹ  ָלַאְכַסְנָיה ּבֵ הּוא ְזַמןבִּ , ׁשֶ עֹות רְלַאַח . ןִעְניָ בָּ  ָהַאְבֵרךְ  ִעם ְיׂשֹוֵחַח  ׁשֶ ר ׁשָ  בׁשָ , ִמְסּפָ

ַקאי ְנּדְ יד ַהּפ� ּגִ יַ�  ְוַהּמַ ךְ  לוֹ  ִהּצִ יׂשֹוַחְח : "ּכָ ּכֹות ּתִ ים ְוהּוא ָהַאְבֵרךְ  ִעם ֲאר� ָ�ְתךָ  ַמְסּכִ ְתַנאי, ְלַהּצָ ֹקל ּבִ ׁשְ ּתִ  ׁשֶ
לר�  ֶאֶלף ָידוֹ  ַ�ל ֶסף ּבַ ֶגד אּוָלם. ּכֶ ִביְלךָ  ִלי ׁש יֶ  ִמּנֶ ׁשְ ָ�ה ּבִ ה ַהּצָ אי ְמַפּתָ ּדַ ּוַ יַ� ָלּה  ְלָסֵרב ּתּוַכל לֹא ׁשֶ . ַמּצִ

ּדּוךְ ֲאִני ְלָפֶניָך  ׁש , טֹוִבים ןּובֶ  ַמִיםׁשָ  ְיֵרא ךְ ֵר בְ ַא  םִע  ּוןְוָהג טֹוב ׁשִ ּיֵ ת ְנָיהְנד�  ּמוֹ ִע  ׁשֶ  לֹא ְוָכךְ , לבָּ ר�  ֶאֶלף ּבַ
  ".ֶהְפֵסד ׁשּום ְלךָ  םֵר גָּ יִ 

ים ָ�ה ָהִאיׁש  ִהְסּכִ יד לוֹ  ָאַמר ְוָאז, ַלַהּצָ ּגִ עֹות ַאַחר ָלֶלֶכת ְלךָ  ַמּדּוַ� : "ַהּמַ  ָיָצא ה'ֵמ  ֲהֵרי? ֲאֵחרֹות ַהּצָ
ָברַה  ַמִים ּוִמן, ּדָ ָ ַא  ָהִעְנָין ֶאת סֹוְבבוּ  ַהׁשּ ׁש  ֶזה ֵרךְ בְ ׁשֶ ךָ  ֶאת ְיַקּדֵ ּתְ ָחה הּוא ַוֲהֵרי. ּבִ ּפָ ׁשְ ָלם, ֶחֶסתְמי�  ִמּמִ ׁשְ  מ�

ָכל ֲ�לֹות ּבְ ה ַ�דׁשֶ א לָּ ֶא , ַהּמַ ל דָח ֶא  רֹוןְס ֶח  לוֹ  ָהָיה ַ�ּתָ ָבר ֶזה רֹוןְס ֶח  ְוַאף, יָרהּפִ ְח ַמ  תֲ�ִנּיוּ  ׁשֶ  אִהְתַמלֵּ  ּכְ
ה ר ַ�ּתָ ֲאׁשֶ ה מּוָכן ּכַ ךְ  ִאם .יםלִ בָּ ר�  ֶאֶלף ָידוֹ  ַ�לל קֹ ׁשְ לִ  ַאּתָ ָ  ִמן גוּ ִזוּ  ֶזה ,ֵאפֹוא ּכָ  ֲאִני ּוְמָבֵרךְ  םיִ ַמ ַהׁשּ
ּוּוג אֹוְתךָ  ַהּזִ ל". םֵמֶה  תַנַח  רֹב ְוִתְרווּ  ָיֶפה ַיֲ�ֶלה ׁשֶ ַ�ל ִקּבֵ ִית ּבַ ְבֵרי ֶאת ַהּבַ יד ּדִ ּגִ ְר  ְוַאף, ַהּמַ ָבה לֹא ָכתוֹ ּבִ  ׁשָ
ּוּוג ָ�ָלה ָיֶפה ֵריָקם ל תַנַח  םֵמֶה  הָא ָר הּוא וְ , ַהּזִ ִמים ּכָ   �                    . ַהּיָ

  
 

  

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ ה ַ�לדֹוׁש ַהּקָ  ַהַחּיִ ָרׁשָ   ַהּפָ
  

ָמת תּוב זַמ ָר  -  ָרהׂשָ  ַוּתָ אֹוְמרוֹ  ַהּכָ ִקְרַית ּבְ ע ּבְ ,לֹוַמר ַאְרּבַ
י לֹום סַח  ּכִ יָתה ִיְתַיֵחס לֹא ְוׁשָ יִקיםּצַ ַל  ַהּמִ א ,ּדִ ְרַית ֶאּלָ ּקִ ׁשֶ

רּוׁש  עַאְרבַּ  ָהְיָתה ִעיר ,ּפֵ נּוָיה ׁשֶ ִהיא ִנְפְרָדה ְיסֹודֹות ֵמד' ּבְ
רּוׁש  ֶחְברֹון אוִה  ְואֹוְמרוֹ . םֵמֶה  ְוָנְסָ&ה ָתה ַגםֲה ׁשֶ  ,ּפֵ ּמֵ ׁשֶ

ַ&תׁש( ַמ  ִהיא ֶהם ּפַ ִחיַנת ּבָ י ,ַהִחּבּור ּבְ יִקים ּכִ ּדִ ֲהַגם ַהּצַ
מּותוּ  ּיָ י לָל ׁשְ מ(  ֵאינוֹ  ַהּגּוף ׁשֶ י ,םֵמַהַחּיִ יִקים ּכִ ִמיָתָתם ַצּדִ ּבְ
ים ְקרּוִיים ה ַמדְל וּ  ְוֵצא, ַחּיִ ֲ&ׂשֶ ַרב ִמּמַ ה רּבַ  איַאַח  ּדְ ּיָ . יֹאׁשִ

� 

ַ&ם י ,הּוא ְוַהּטַ עֹוָלם יֹוָתםְה בִּ  ּכִ ה ּבָ ִחיַנת ִכיםּפְ ַה ְמ  ַהּזֶ ּבְ
ּבַ  ַהחֶֹמר דֹוׁש  ָהרּוָחִנּיּות ִלְבִחיַנת סֹודֹותיְ ׁשֶ בַּ  ַהּקָ ,ֶפׁש נֶּ ׁשֶ

ֶאְמָצעּות ים ּבְ ִלים ַהּתֹוָרה ְוַהְפָלַגת טֹוִבים ַמֲ&ׂשִ ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ
עֹוָלם ה ּבָ ֶ  הַמ  ַמדְל וּ  ֵצא ,ָברּדָ בַּ  ךָ יְל ּכִ ׂשְ ַה ְל וּ . ַהּזֶ ַתבׁשּ ּכָ

ין ַהּתֹוָרה יְיסֹוֵד  כֹותְל ֵמִה  ד' קֶר ּפֶ  ם"ַרְמבַּ  ה ,ה' ּדִ ּנֶ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ
, ַמִיםְל  ֶהָ&ָפר ְך פֹ ֲה ְויַ  ֵאָליו רֹובַהּקָ  ֵברוֹ ֲח  דוֹ ִליס ַהְיסֹוד

ֶאְמָצעּות אֵצ ִיּמָ  ֵכן ּוְכמוֹ  ּבְ קֹונוֹ  ָהָאָדם תקוּ בֵ ּדְ  ׁשֶ כוּ  ּבְ ִיְתַהּפְ
ם ַהְיסֹודֹות ּלָ ֵאׁש  ִליסֹוד ָהֵאׁש  ִויסֹוד ָהֵאׁש  ִליסֹוד ּכ(
ָמה ׁשָ ֶאֶרץ ְואֹוְמרוֹ . ןבֵ ְוָה  ,ַהּנְ י, ָנַ!ןּכְ  ּבְ ה ָהעֹוָלם ּכִ ַהּזֶ

מּות ּוְבֶאְמָצעּות ,ָהַרע רֶצ יֵ  הּוא ַ&ןנַ ּכְ  ֶאֶרץ אֵר ִיּקָ  ִהְתַ&ּצְ
ֶנְגּדוֹ  יג ּכְ ִ הּבִ  ַלֲ&ׂשֹות ְלַהְפִליא ָהָאָדם ַיׂשּ ָ ׁשּ ָגהּוְב  ְקד( ָ   :ַהׂשּ

� 

ריְ ַו  ֵני־לֶא  ַדּבֵ ה ַטַ&ם ָלֵתת ִיְרֶצה עֹוד - ֵלאֹמר ֵחת ּבְ ָלּמָ
ְצַרךְ  נֵ ־לֶא  רבֵּ ְלַד  ַאְבָרָהם ה( ם, ֵחת יּבְ ל ְלַהֲאִריךְ  ּגַ ָהָאמּור ּכָ
ִעְנָין ָהָיה ִמי ְוִכי, ּבָ ת ִלְקנֹות ָצִריְך  ׁשֶ ּזַ ֶדה אוֹ  ֶקֶבר ֲאח( ׂשָ
ֵבל ְרִעיםְלַה  ָצִריְך  ִיְהֶיה עוֹ ְט נָ ְל  אוֹ  וֹ ׁש ְר ָח ְל  ֶאָחד ּתֵ

ֶביָה  ַמר ְלֶזה, ְויֹוׁשְ רּוׁש , ֵלאֹמר רֹאֶמ  ּגָ ע ְלצֶֹרךְ  לֹא ,ּפֵ ַאְרּבַ
ָרה רּבֹ ְק ִל  ַקְרַקע תוֹ ּמ ַא  ְצַרְך  ׂשָ ר ה( ֵביוֹ ְלי ְלַדּבֵ א ,ֶאֶרץ ׁשְ ֶאּלָ

ָנה ןִעְניָ בָּ  ָהָאמּור ֵלאֹמר ּקָ ָלה ְמָ&ַרת ׁשֶ ְכּפֵ ר ַהּמַ ֵאין ֲאׁשֶ
ְצַרךְ  ֶזהָל וְ , ֵאֶליָה  ֲ&רֹךְ  ר ה( ן ְלַדּבֵ ּלָ ֵדי ַהַהְמָצאֹות ּוְלָכל ְלכ( ּכְ

ּיֹוִעיל ִפי ּה ָת יָ נִ ְק  ׁשֶ   :יןַהּדִ  ּכְ
� 

  

  
  

בריאת מזמן החודש השלישי למניין החודשים 
העולם, והתשיעי למניין החודשים בתורה ליציאת 

החודש נזכר בתנ"ך  מצרים, הוא חודש כסלו.
פעמיים, בספר זכריה ובספר נחמיה: "בארבעה 
לחודש התשיעי בכסלו", "ויהי בחודש כסלו". שם 

ורית ובאש ,כמו כל החודשים, הגיע מבבל ,החודש
נקרא החודש "כסילימו", שפירושו עבה ושמן כמו 

  'כסלים' בלשון הקודש. 
רש"י מסביר את השם כסלו מלשון תלם, על שם 
התלמים אשר נוצרים אחרי החרישה שנעשית 
אחרי היורה בעונת הזריעה שהיא חודש כסלו. יש 
המשערים כי מקור השם "כסלו" הוא מלשון כסל 

ת שנה זו מייחלים שמשמעותו תוחלת, שכן בתקופ
לגשמים. בספרי החסידות נקשר שם החג עם 
חנוכה, וכסלו הוא מלשון ביטחון על שם הפסוק: 
"אם שמתי זהב כסלי", שעיקר הנס בחנוכה בא 

בחודש כסלו מתגברים  מתוך אמונה וביטחון.
הגשמים ואם לא מתחילים לרדת חלילה, בית דין 

ים הציבור. כסלו לעת גוזרים שלוש תעניות על
ימים, ולעתים חודש  חודש חסר בן עשרים ותשעה

  יום. שלושים מלא בן 
� 

מזל חודש כסלו, הוא מזל קשת, על שם הפסוק 
ביחזקאל: "כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום 
הגשם", כי חודש כסלו זמן גשמים הוא והגשם 
והשמש מתערבבים זה בזה והקשת נראית בענן. 

החשמונאים מזל החודש מסמל גם את הקשת של 
שניצחו בחודש זה את מלכות יוון והביאו ישועה 
לישראל. לפי המדרש רבה, מזל הקשת מרמז על 
יוסף הצדיק שעליו נאמר "ותשב באיתן קשתו". 

, נראית מערכת כוכבים בשמים שנקראת זהבחודש 
 "כסיל" (כיום: אוריון) על שם החודש כסלו.  

 

ְבֵר  ִמים יּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  
י ָהָיה ןיָּ ְמצ�  ים ַרּבִ יְז'ִניץ ֵמִאיר ַחּיִ ַ�ל ִמּוִ ים יִאְמֵר " ּבַ ִלּבוֹ " ַחּיִ ר יְיהּוִד  ְלָכל ּוְבַאֲהָבתוֹ  ָהַרחּום ּבְ ֲאׁשֶ  ּבַ

ֵאיָנּה  ֲהָבהַא , הּוא לּוָיה ׁשֶ ָבר ,ָאְמרוּ  .ָדָברבְּ  ּתְ ּכְ ירוֹ " ׁש "ִאי זֹוןֲח "ַה  ׁשֶ ָגאֹון ִהְגּדִ  ְלֵרֲ�ךָ  ְוָאַהְבּתָ  תִמְצוַ בְּ  ּכְ
מֹוךָ  א ְוֵכן, ּכָ ּטֵ ָרֵאל תבַ ֲה ַא "ָה  ָאִביו ָליוָ�  ִהְתּבַ ה אּלֹ  הַמ " ,ְוָאַמר "ִיׂשְ נִ  ַיֲ�ׂשֶ ". ַאֵחר ְיהּוִדי ְלַמַ�ן יּבְ

יַ� , ַ�םּפַ  ַ�ל ָצִעיר ְלָפָניו ִהּגִ ׁשּוָבה ּבַ ְפְקחוּ  ּתְ ּנִ יר ֵ�יָניו ׁשֶ  ָהָיה ָמה־ְזַמן רְלַאַח  אּוָלם, ּבֹוְראוֹ  ֶאת ְלַהּכִ
יו ַ�ל ּוִבְמִרירּות ַצַ�רבְּ  ירוּ ׁשָ  ָ�ַבר ַוֲחָטָאיו ַמֲ�ׂשָ ַחד ָמֵלא ְוָהָיה ְלׁשֶ א ּפַ ּמָ ין ֶאת ןּתֵ לִ  ָ�ִתיד ׁשֶ  ַ�ל ַהּדִ
ָ�ַמד. ךְ כָּ  ׁשֶ י ּכְ ים ַרּבִ ת ַ�ל ֵמִאיר ַחּיִ ָפָניו ְוִהְצִהיר ָקם, תוֹ בוּ צְ ַ�  ִסּבַ ֶפה ּבְ י ָמֵלא ּבְ ל הּוא ּכִ  ַ�ל ְמַקּבֵ
ל ֶאת ְצמוֹ ַ�  יםָהֳ�  ּכָ ִגין ָנׁשִ ה הּוא ָנִקי ַוֲהֵריהוּ , ָטָאיוֲח  ּבְ ְביֹום ַ�ּתָ ְלדוֹ  ּכִ ן ִהּוָ ּמָ א ָהעֹוָלם ייֵּ ְלַח  ּוְמז� . ַהּבָ
ַ�ל אֹותוֹ  ַ� מֹ ׁשְ בִּ  ׁשּוָבה ּבַ ָבִרים ּתְ ָפָניו ְוָיָצא ֵ�יָניו אֹורוּ , ֵאּלוּ  יםצִ ָר ֱח נֶ  ּדְ ה ִמּלְ ְבִרּיָ ה ּכִ הּוא, ֲחָדׁשָ ׁשֶ  ּכְ

ֵמ  הּוְבאוּ . ֵלב ְוטֹוב ַח ׂשָ ׁשֶ ָבִרים ּכְ י ִלְפֵני ַהּדְ לֹום ַרּבִ ַ�ל לֹוִניםִמּסְ  ַח נֹ  ׁשָ לֹום ְנִתיבֹות" ּבַ  ָאַמר" ׁשָ
ְחׁשֹב ַאל, "בוֹ ָר קֹ ְמ לִ  ָבָר  ּתַ ּדְ ָפה ִמן ַרק ָהיוּ  יוׁשֶ ָ וָּ  ְוָכל, ְוַלחּוץ ַהׂשּ יב ַרק ָהְיָתה ָנתוֹ ּכַ ל רּוחוֹ  ֶאת ְלָהׁשִ  ׁשֶ

א  ּבָ בּור ׁשֶ ָ א, ָפָניולְ ָהִאיׁש ַהׁשּ וָּ  ֶאּלָ ּכַ ֱאֶמת ָהְיָתה ָנתוֹ ׁשֶ ל ְוהּוא ךְ כָ לְ  ּבֶ ֹפַ�ל ְצמוֹ ַ�  ַ�ל ִקּבֵ  יְנׁשֵ ָ�  ֶאת ּבְ
  ". ְיהּוִדי ִאיׁש  ְלַמַ�ן תוֹ ירוּ ִס ְמ וּ  ַאֲהָבתוֹ  ֵמרֹב, ַהּזּוַלת

�  
ּתֹוָרה תוֹ לוּ ְד גַּ  ל ּבַ י ׁשֶ יַבת רֹאׁש  היָּ ִט ֲ�  ֶ�ְזָרא ַרּבִ ם ָהְיָתה" יֹוֵסף ּפָֹרת" ְיׁשִ ים .רבָ ּדָ  ְלׁשֵ  רוֹ ּדוֹ  יֵק ְס וֹ ּפ ִמ  ַרּבִ

ֵאלֹות ֵאָליו ּפֹוִנים ָהיוּ  ׁשְ ִהְתעֹוְררוּ  ֵפקֹותְס בִּ  ּוְבִיחּוד ,תוֹ יּ ִת כָ לְ ִה  ּבִ חּות ִעם ׁשֶ ּתְ ְכנֹולֹוְגָיה ִהְתּפַ , ַהּטֶ
רּמִ ַה  ןיָ ְע ַמ כְ וּ  ּבֵ ׁשּובֹות אמֹוצֵ  ָהָיה ֹוָרהּת בַּ  ְתּגַ ְגאֹונוּ  אָת ְלִמלְּ  אָת לְּ ִמ  הּמֶ ַד ּוְמ  ְוִסּמּוִכין ּתְ . ַמְפִליָאה תּבִ

ֹגֶדל ךְ  ּתֹוָרתוֹ  ּכְ ם ָהָיה ּכָ ַ�ם. רּוחוֹ  תלוּ ְפ ׁשִ וְ  תוֹ נוּ ָת וְ נְ ַ�  לֶד גֹּ  ּגַ ב ּפַ ל ּנּוסכִ בְּ  ָיׁשַ דֹוִלים ׁשֶ ה, ּוְגאֹוִנים ּגְ  ְוִהּנֵ
ְלִמיד ּוָבא ִנְכַנס ְפָלג םָחכָ  ּתַ ָהָיה מ� ת ְלָיִמים ָצִעיר ׁשֶ ּמַ ִפים ְל�� ּתְ ּתַ ׁשְ יָון. ַהּמִ ל ִמּכֵ ּכָ  ְמקֹומֹות ׁשֶ

יָבה פּוִסים ָהיוּ  ַהְיׁשִ הַה  נֹוַתר, ּתְ ִצּדֵ  דמֹ ֲ� לַ  ּלָ ִית יּבְ הּוא, ַהּבַ ׁשֶ ִחיד. תנֹוחוּ ־ְוִאי ְמבּוָכה ָחׁש  ּכְ ם ַהּיָ ָ ׂשּ  ׁשֶ
י היָ ָה , ךְ כָ לְ  ִלּבוֹ  ִאם ָיַדע הּוא אּוָלם, היָּ ִט ֲ�  ֶ�ְזָרא ַרּבִ יַ�  ׁשֶ אוֹ  ֶאת ַיּצִ ּסְ ז ַח ֵר וֹ אלָ  ּכִ אי, ַהּלָ  ְיָסֵרב ַוּדַ

תוֹ  ׁשָ ָאְזָניו ְוָלַחׁש  ֵאָליו אוֹ רָ ְק  ָלֵכןוְ , דמֹ ֲ� לַ  ְויֹוִסיף ְלַבּקָ ֵאינוֹ  ּבְ ׁש  ֹובטבְּ  ָחׁש  ׁשֶ , ְלֵביתוֹ  ׁשּובלָ  הּוא ּוְמַבּקֵ
ְמקֹומוֹ  תבֶ ׁשֶ לָ  ֵאפֹוא הּוא לוֹ ְוָיכ י, ָאָדם אֹותוֹ  ָיַדע לֹא. ּבִ י ּכִ ה ֶ�ְזָרא ַרּבִ ּנָ  ְוָלֵכן, ִלְכבֹודוֹ  ְמקֹומוֹ  ֶאת ּפִ

ל ָבָריו ֶאת ִקּבֵ ְפׁש  ּדְ ָבר. ְמקֹומוֹ  ֶאת ְוָתַפס ּוָטםּכִ ר אִאְלָמלֵ , נֹוַדע ָהָיה לֹא ַהּדָ י זֹאת ִסּפֵ  ֶ�ְזָרא ַרּבִ
ְבֶדֶרךְ  ב ּכִ ְלִמיָדיו ְלֶאָחד ַאּגַ ָא , ִמּתַ י לֹא: "ְמרוֹ ּבְ ְהֶיה, ִלְסּבֹל ָיֹכְלּתִ ּיִ ְלִמיד ׁשֶ ב ַוֲאִני עֹוֵמד םָחכָ ־ּתַ   ". יֹוׁשֵ

�  
ל תוֹ ירוּ ִס ְמ  י ׁשֶ ל ּדֹב יָכֵאלִמ  ַרּבִ בּול ְללֹא ָהְיָתה תוֹ יבָ ׁשִ יְ  ְלַתְלִמיֵדי ַוְיְסַמְנּדֶ ם ֶאת ָמַסר ְוהּוא, ּגְ  ַנְפׁשָ

ְמִסירוּ  ְלַמֲ�ָנם ְפָלָאה תּבִ ְלִמיד. מ� יַ�  ֶאָחד ּתַ ִגיל תוֹ יבָ יׁשִ לִ  ִהּגִ קּוָפה. ֵמָאב ָיתֹום יֹותוֹ ְה בִּ , ָצִעיר ּבְ ּתְ  ּבַ
ֹחֶסר ְתַנֵהגִה , יוִלּמּוָד לְ  ָהִראׁשֹוָנה ֶרךְ  ּבְ ְקָ�ה ַ�ד, ֶאֶרץ ּדֶ ּפָ ל םָת נוּ לָ בְ ַס  ׁשֶ יֵחי ׁשֶ ּגִ יָבה ַמׁשְ  ָה ינֶּ מ� ּוְמ  ַהְיׁשִ

ִאם הוּ ירוּ ִה זְ ִה וְ  יָבה ילֵ ְת כָּ  ֶאת בזֹ ֲ� לַ וְ  יוֲחָפצָ  ֶאת ֶלֱארֹז ָ�ָליו ִיְהֶיה, עֹוד ְלִכְסָלה ָיׁשּוב ׁשֶ  ָ�ְברוּ  לֹא. ַהְיׁשִ
ים ָיִמים ּכִ ְלִמידוְ , ֲאר� ֹחֶסר לִנְכׁשַ  ׁשּוב ַהּתַ יָבה יֵר ְד ְלִס  ִצּיּות ּבְ ֵרָרה ֵמֹחֶסר. ַהְיׁשִ י חּורבָּ לַ  הֹוִדיעוּ , ּבְ  ּכִ
יָבה ַלֲ�ִזיַבת ְלִהְתּכֹוֵנן ֵהֵחל דבֵ כָּ  ּוְבֵלב ויֲחָפצָ  ֶאת ֶלֱארֹז ָ�ָליו  .ָהַאְלָמָנה ִאּמוֹ  תיְלבֵ  ְוׁשּובוֹ  ַהְיׁשִ

ּנֹוַדע ׁשֶ ָבר ּכְ יָבה ְלרֹאׁש  ַהּדָ יבוֹ , ֵאָליו ִהְזִמינוֹ  ַהְיׁשִ ה ֵאָליו ּוָפָנה דוֹ ְליָ  הֹוׁשִ ִחּבָ ָא  ֲהָבהְוַא  ּבְ נוֹ  לֶא  בּכְ  ּבְ
נִ : "ְוָאַמר יִרי יּבְ ידכְ ּמַ  הַמ ? ָ�ֶליךָ  ִעיקּמֵ  הַמ , ַיּקִ ךָ  ַ�ל ּבִ ָחׁש "? ִלּבְ ׁשֶ ְלִמיד ּכְ דֹוָלה ַאֲהָבתוֹ  ֶאת ַהּתַ ל ַהּגְ  ׁשֶ

ַרץ, ֵאָליו וֹ בּ ַר  בְ  ְלֶפַתע ּפָ ְמרּוִרים יכִ ּבִ ְמ  ּתַ ּנִ ר, ֲהפּוגֹות ןיֵא בְּ  בַר  ְזַמן ךְ ׁשַ ׁשֶ ב ְוַכֲאׁשֶ ּמּוִדים לְלַסְפַס  ׁשָ  ַהּלִ
ךְ    . ַאֵחר ְלִאיׁש  ְוָהָיה ִהְתַהּפֵ
ְלִמיד יְ  ָהָיה רַאֵח  ּתַ יָבהּבַ ְלֵזל ׁשִ ּזִ ה ׁשֶ ִפּלָ ּתְ רוֹ  הֹוִכיחוֹ  ְוָהַרב, ּבַ ךְ  ַ�ל ְוִיּסְ ָ�ִמים ּכָ ַ�ם. ֹותבּ ַר  ּפְ , ַאַחת ּפַ

ע ְלִמיד ִנְפּגַ ְבֵרי ַהּתַ קֹום ֶאת בזֹ ֲ� לַ  ַ�ְצמוֹ  ְוֵהִכין ַהּתֹוָכָחה ִמּדִ ַלח ְוַאף סוֹ ְלַפיְּ  ִמֵהר ָהַרב אּוָלם, ַהּמָ  ׁשָ
ִליִחים ֵאָליו ֵדי ׁשְ ס ֵאָליו ׁשּובלָ  ִלּבוֹ  ַ�ל רבֵּ ְלַד  ּכְ ּיֵ רִס  ְלָיִמים. ּמוֹ ִע  ּוְלִהְתּפַ ְלִמיד ּפֵ י, ַהּתַ ְזכּות ּכִ  ּבִ

דֹוָלה ְוַאֲהָבתוֹ  ָחְכָמתוֹ  ל ַהּגְ ָידוֹ  הלָ ָ� , וֹ בּ ַר  ׁשֶ ילוֹ  ֵאָליו ְרבוֹ ְלָק  ּבְ ַח  תֶד ֶר ֵמ  ּוְלַהּצִ  ָהָיה לֹא זֹאת אלֵ וּ לוְ , תׁשַ
ּנוּ  נֹוַתר ִריד ִמּמֶ א דֵר יוֹ  ְוָהָיה ּוָפִליט ׂשָ ּיֹות לוֹ ִלׁשְ ְחּתִ ִית ְלָהִקים ָזָכה הְוַ�ּתָ , ָחִליָלה ּתַ ָרֵאל ןָמ ֱא נֶ  ּבַ ִיׂשְ  ּבְ

ָחה ִמידֲ� ַה לְ וּ  ּפָ ְלִמיִדים ֵמֲחׁשּוֵבי ֶאָחד. ְלִתְפֶאֶרת ִמׁשְ ר ַהּתַ ַ�ם ִסּפֵ י, ּפַ ַמד ּכִ ּלָ ׁשֶ יָבהיְ בַּ  ּכְ ְצִעירּותוֹ  ׁשִ  ּבִ
ּלֹא דָח ֶא  רחוּ בָּ  םׁשָ  ָהָיה לִ  ִהְצִליַח  ׁשֶ ם ֶאת הַכלֶּ ּוְמ  ַלֲאֵחִרים ַמְפִריַ�  ָהָיה ְוַאף ּמּודוֹ ּבְ אֹוָתּה . יקִר לָ  ְזַמּנָ  ּבְ

ָ�ה ְלִמיד ֵהִבין לֹא ׁשָ יָבה רֹאׁש  ֵאין ַמּדּוַ�  ַהּתַ ק ַהְיׁשִ חּור ֶאת ְמַסּלֵ ז ַהּבָ  ׁשוֹ גָ ּפְ  ְלָיִמים אּוָלם, ַהּלָ
הּוא ׁשֶ ךְ  ּכְ ָניו ִעם ְמַהּלֵ ֵניֶהם תַר כָּ ְוַה , ּבָ ם ָ�ְנָתה ּפְ י ּבָ ַ�ת ֶאת ְלַמְפֵרַ�  ֵהִבין ְוָאז, ה' ךְ ַר בֵּ  ַרעזֶ  ֵהם ּכִ  ּדַ

ֵאין וֹ בּ ַר  ְעּתוֹ  ַ�ל עֹוֵמד ָאָדם ׁשֶ ִעים ַ�ד ּדַ ָנה ַאְרּבָ י, ׁשָ ְלִמיָדיו רֵת וֹ י טֹוב ּכִ ּתַ ה ִיְלְמדוּ  ׁשֶ ּמָ ים ּכַ ּפִ  ּדַ
חֹות ֵדי, ּפָ אֹותוֹ  ּכְ ְלִמיד ׁשֶ ֵתר ּתַ   . רׁשֵ כָּ  ְיהּוִדי ִיּוָ

�  
ין ָאר ּבֵ ל תוֹ יּ ִמ רוּ ּתְ ַה  ֹוָתיוִמדּ  ׁשְ י ׁשֶ ן ַרּבִ א ןִצּיוֹ ־ּבֶ ּדֹות ַאַחת ָהְיָתה לאוּ ׁשָ ־ַאּבָ ֶהן ַהּמִ ּבָ , ַהּתֹוָרה ִנְקֵנית ׁשֶ

יָאה עֹל ְנׂשִ ה, רוֹ בֵ ֲח  ִעם ּבְ ֹמש,ֶ ָ�ָליו וֹ תָ� ׁשְ בִּ  נוּ ַרבֵּ  ּכְ ִסְבלָֹתם אְר יַּ וַ  ֶנֱאַמר ׁשֶ  ִלְהיֹות ְוִלּבוֹ  ֵ�יָניו ַתןנָּ ׁשֶ  ,ּבְ
ָצָרָתם רצֵ ֵמ  ַ�ם. ּבְ ַמע ּפַ ְקלַ  ֶאָחד ָאָדם ַ�ל ׁשָ ּנִ ית ָוהְולָ  צּוָקהְמ לִ  עׁשֶ ִרּבִ יר ֵאָליו ָהַרב ִהְזִמינוֹ . ּבְ  לוֹ  ְוִהְסּבִ

ית ִאּסּור ֹחֶמר ֶאת ן רּוְלַאַח , ִרּבִ דֹול ְסכּום לוֹ  ָנַתן ִמּכֵ ַהְלָוָאה ּגָ ֵדי, ּכְ ּיּוַכל ּכְ  תוֹ ָא וָ לְ ַה  ֶאת ְלַהֲחִזיר ׁשֶ
ַטל ּנָ ית ׁשֶ ִרּבִ א, ִמיםיָ לְ . ּבְ הַה  ּבָ א, תוֹ ָא וָ לְ ַה  ֶאת ְלַהֲחִזיר ּלָ י ֶאּלָ ַרּבִ ן ׁשֶ ל בֵסַר  ןִצּיוֹ ־ּבֶ , לוֹ  ְוָאַמר ְלַקּבֵ

ִח  ַכּתְ ּלְ ֶסף ֶאת לוֹ  ָנַתן הלָּ ׁשֶ ם ַהּכֶ ָנה ְלׁשֵ ם ְולֹא ַמּתָ א, ַהְלָוָאה ְלׁשֵ ַתן ֶאּלָ ּנָ ֶדֶרךְ  לוֹ  ׁשֶ בֹוד ּבְ   . ּכָ
�  

    

סּוק ַ!ל י ינֵ ׁשְ " ַהּפָ ָרה ַחּיֵ ַרׁש " ׂשָ ִ ַר  ּדָ ן" י"ׁשּ ּלָ ָבִרים". טֹוָבהְל  יןוִ ׁשָ  ּכ� מּוִהים ְוַהּדְ ֲהֵרי, ּתְ ים ִיּסּוִרים ׁשֶ ל ָקּה ְל ֶח  תְמנָ  ָהיוּ  ָקׁשִ ָרה ׁשֶ ִנים  ׂשָ ָהְיָתה ֲחׂשּוַכת ּבָ   ׁשֶ
ים ְסיֹונֹותנִ ָ!ְבָרה וְ  א? ַרּבִ ַ!ל ֶאּלָ ל ׁשֶ ם" אֹוֶמֶרת ָהְיָתה יָה ֶת אוֹ ָל ּתְ  ּכָ ִמיָמה הנָ וּ מֱא  ִמּתֹוךְ " ְלטֹוָבה זוֹ  ּגַ ִבים ְוָלֵכן, 'הּבַ  ּתְ ל ֶנְחׁשָ   (רבי זושא מאניפולי). ְלטֹוָבה ָיֶמיָה  ּכָ

  

  
ף, ֶאָחד לֵכ נוֹ  ַ!ם ִהְתַ!ּטֵ ל הּלָ ַט ְצ ִא ּבְ  ּפַ יק ׁשֶ  ָיהְוָה  ַצּדִ
ָר  קּלֵ ַח ְמ  ים תכוֹ ּבְ ִמיִמים ַלֲאָנׁשִ . ַרב רָכ ׂשָ  םֵמֶה  ְונֹוֵטל ּתְ

ַ!ם ָאה, ּפַ ּקְ  לׁשֶ  בּוָרהֲח  ֵאָליו ּבָ הוּ  ִחיםּפִ ּתָ  ַקְנַקּנוֹ  ַ!ל ׁשֶ
ֵאין ְוִגּלוּ  נוּ . רוֹ ָב ּכְ  ּתֹוכוֹ  ׁשֶ : ְוָאְמרוּ  ַלַ!גּבְ  ֵאָליו ֵאפֹוא ּפָ

יקּצַ ַה  הַנֲ!נָ ". נוּ ַרּבֵ , ָנא נוּ ֵכ ְר ּבָ " ה ּדִ ּמֶ  ַמּדּוַ! : "ְוָאַמר ַהְמד�
ָבר ַוֲהֵרי? ֶאְתֶכם ֲאָבֵרְך  לֹא  דֶב ֶ!  ֱאִליֶ!ֶזר ַ!ל ֶנֱאַמר ּכְ

ים'־ֶאת ְך ֵר ָב יְ 'ַו  ַאְבָרָהם ַמּלִ ּנֹותוֹ "... ַהּגְ ׁשַ ַבת ֶאת ּבְ  ּתֵ
ּבַ  ְך ֵר ְב יַּ ַו   בּוָרהַהֲח  ִמן ֶאָחד הַנֲ!נָ . ָבֵרְך יְ ַו  ֵתַבתְל  סּוקּפָ ׁשֶ

ְגמּולוֹ  קוֹ סוּ ּפְ  ֶאת לוֹ  קַס ּוָפ   ְרִאיֶתם: "ֲחֵבָריוַל  תוֹ נוֹ ְפ ּבִ  ּכִ
ׁש ? ֶזה ִאיׁש  סּוק ֶאת נוּ ּבָ  םְלַקיֵּ  הּוא ְמַבּקֵ יָרה ַהּפָ  'ָאׁשִ

י ה'ַל  ַמל ּכִ ָמל -  'יָ!ָל  ּגָ א ַהּגָ ֵ   "... ְלָבְרֵכִני ָ!ַלי ִמְתַנׂשּ

  

  

  
סּוק ַ!ל י ְהיוּ יִּ ַו " ַהּפָ ָרה ַחּיֵ ִ ַר  ֵרׁש ְמָפ ", ׂשָ ת" י"ׁשּ  ק' ּבַ

ַבת ַבת כ' ּוַבת, ֵחְטאְל  כ' ּכְ ים", ֹיִפיְל  ז' ּכְ  ְוַהְמָפְרׁשִ
ָבָריו ֶאת ֵארָב ְל  ֹותבּ ַר  טוּ ּבְ ַח ְת ִה  ֶרְך  ןּכֵ ׁשֶ , ּדְ ת ּדֶ  כ' ּבַ

ת יֹוֵתר ַלֲחֹטא י ְוֵכן, ק' ִמּבַ ל ּה יָ ְפ יָ  ֵאין ֲהֵרי ֹיִפי ְלַגּבֵ  ׁשֶ
ת ת רֵת וֹ י ז' ּבַ ים רּוִציםְוֵת , כ' ִמּבַ ָבר ֶנֶאְמרוּ  ַרּבִ ּדָ . ּבַ

א ׁש  ֶאּלָ ּיֵ עּות אֹוְמִרים ׁשֶ ּטָ ִדְבֵרי ָנְפָלה רֵפ סוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ִ ַר  ָבִרים קֹורּוְמ , י"ׁשּ ִמְדָר  מּוָבא ַהּדְ  םְוׁשָ  הּבָ ַר  ׁש ּבְ

ת: "ֶנֱאַמר ַבת ק' ּבַ ַבת כ' ּוַבת, ְלנֹוי כ' ּכְ ", ֵחְטאְל  ז' ּכְ
ל זוֹ  ּוְלִגְרָסה ֵטלֹות יֹותׁשְ ַהּק�  ּכָ  ְלהֹוִסיף ָהִעְנָין ִמן. ּבְ

ֶ  הַמ  ָ ׁשּ ִפי גּורׁשּ ת" ֵארָב ְל  יםנִ ׁשָ ְר ּדַ ַה  ּבְ ַבת ק' ּבַ ", כ' ּכְ
ֶרק ּפֶ ים כ' ׁשֶ ְתִהּלִ יֹום ה' 'ַיַ!ְנָך  ִמְזמֹור הּוא ּבִ  ָצָרה' ּבְ

י תֹוָדה'ְל  'ִמְזמֹור הּוא ק' קֶר ּוֶפ   ה'ַל  הֹודֹותְל  ָצִריְך , ּכִ
ִדּיּוק בַהּלֵ  ֵמעֶֹמק מוֹ  ּבְ ְראּו ֵאָליו  ּכְ ּקָ יֹוםׁשֶ , ָצָרה ּבְ

ֱאַמר ּוְכִפי ּנֶ נֹות ָרִאינּו ' ׁשֶ יָתנּו ׁשְ ימֹות ִעּנִ ֵחנּו ּכִ ּמְ ׂשַ
מוֹ , 'ָרָ!ה ּכְ ְך  ָהִעּנּויְיֵמי  ׁשֶ  מּוָבאוּ , ָחהְמ ׂשִ  יֵמ יְ  ָיבֹואוּ  ּכָ

� ּבַ  ׁש  ְך וּ רָ!  ְלָחןׁשּ ּיֵ   .ְנִגיָנהּבִ  ְלתֹוָדה ֹורמזְ ִמ  לֹוַמר ׁשֶ

  
נוּ  ָמֵ�� י ׁשְ   כג, ו)(  ׀ ֲאֹדִנ�

ין ֵיׁש  קֵס ּפָ  ןִסּמַ  בֹות ּבֵ ּמְ  ֲהַגם, ַהּתֵ ַטֲ!ֵמי ֵהן רֹותּבָ ח� ׁשֶ  ּבְ
נַּ  ׁשֹון ְוַאף, ְרִביִעי חמ� מּוּהַ  ָיִחיד ׁשֹוןְל ּבִ  יֲאדֹנִ  ַהּלָ , ּתָ

ן ּכֵ ַמְענוּ  ׁשֶ א. יםּבִ ַר  ׁשֹוןְל ּבִ  ֶנֱאַמר ׁשָ ַהְמ  ֶאּלָ  רּבֵ ַד ׁשֶ
ָנה ֶדֶרְך  יםּבִ ַר  ׁשֹוןְל ּבִ  ְלַאְבָרָהם ּפָ בֹוד ּבְ ֶרְך , ּכָ  ּוִמּדֶ
ֵאין, ְצמוֹ ַ!  ַ!ל יֲאדֹנִ  ְוָאַמר ְפִסיקִה  רָס ַהּמוּ   ָנֶאה ֶזה ׁשֶ

ם ֲאדֹוֵננוּ  לֹוַמר ׁשֵ ים ּבְ ִפי, ָהַרּבִ ַתב ּכְ ּכָ , ֶ!ְזָרא ןּבְ ָהִא  ׁשֶ
ין ֶהְפֵסק ֵיׁש  ְוָלֵכן בֹות ּבֵ ֵני, ַהּתֵ ּוב ִמּפְ ׁשּ  לֹוַמר ָחַזר ׁשֶ

  (המסולאים בפז). יםּבִ ַר  ׁשֹוןְל ּבִ 
�  

א ֶסף ָמֵל� ֶכ�   כג, ט)( ּבְ

ַטֲ!ֵמי ֵדי, ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ ֵני זּמֵ ְלַר  ּכְ ּפְ ּמִ ַרׁש  ׁשֶ ּדָ  ׁשֶ
ֶסף רֹוןְפ ֶ!  עֹוְברֹות עֹותַמְטּבְ ּבְ  ָמֵלא ּכֶ  ָלֵכן, ַלּסֹוֵחר ׁשֶ

ֶסף ְזָלאְוַא  ַקְדָמא מוֹ , ַמֵהר ִחיׁש  וּ נּ ֶב זְ ְוַיַ!  ַהּכֶ  ּכְ
ֱאַמר ּנֶ ר ׁשֶ מּור עֹש7ֶ  ָיָמיו ִציֲח ּבַ  ְלָרָ!תוֹ  ִלְבָ!ָליו ׁשָ

ִאם, וּ נּ ְזֶב ַיַ!  ֶסף ֶאת ׁשֹוֵמר ׁשֶ ק ְולֹא ְלַ!ְצמוֹ  ַהּכֶ  ְמַחּלֵ
ֶסף אֹותוֹ  ַיֲ!זֹב, ַלֲאֵחִרים ּנוּ  ְוֵיֵלְך  ַהּכֶ   נחלת צבי)(. ִמּמֶ

�  

י ּתִ   כג, יג)(  ָנַת�

ַטַ!ם ֵרׁש  ְזָלאַא  ּבְ אן ֵיׁש  ֶרֶמז, ּגֵ לּות ְלִיּסּוֵרי ּכָ , ַהּגָ
ֲה  ָאנוּ  ַגםׁשֶ ֶסף נֹוְתִנים ׁשֶ יִכים, ַלּגֹוִיים ָמֵלא ּכֶ  ַמְמׁשִ
ּיֹות ָ!ֵלינוּ  ִלְגזֹר ֵהם ל� ים ּגָ   הדרוש והעיון)(. ְוֵגרּוׁשִ

�  

ַ!ם ֵרׁש  ְזָלאַא  ַהּטַ קֹול ִנְקָרא ּגֵ ֵדי, ָרם ּבְ ז ּכְ  ְלַרּמֵ
ַאְב  ֶסף ֶאת רֹוןְפ ְלֶ!  ָנַתן ָאִבינוּ  ָרָהםׁשֶ קֹול ַהּכֶ דֹול ּבְ  ּגָ

ְמעוּ  ְלַמַ!ן ם ִיׁשְ ּלָ ם ּכ� ּלֵ ִ ׁשּ   תפוחי חיים)(. ָמֵלא ֶכֶסףּבְ  ׁשֶ
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