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ה ֶאת ְקֵהל ֹמש�ֶ ל־ַוּיַ ָרֵאל ־ּכָ ֵני ִיׂשְ   ) לה, (ֲ ַדת ּבְ

יַ�  ִהּגִ ׁשֶ י ּכְ ַ�ל שׂ אלֶ יָ  ְצִבי ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ַ�ם" ִעיםָהרוֹ  ְמלֹא" ּבַ ּפַ ִליןְלל�  ָהִראׁשֹוָנה ּבַ , ּבְ
ֵדי ל ַקְנַקּנוֹ  ַ�ל ִלְתהֹות ּכְ ִליןִמּל�  ַהחֹוֶזה' ׁשֶ  ֶאל הוּ יכוּ לִ הוֹ , תַהֲחִסידוּ  ךְ ֶר ּדֶ  ְוַ�ל' ּבְ
דֹוׁש' הּוִדי'ַהיְּ  יְסָח  ַהּקָ ׁשִ ִפי, אִמּפְ ֲהגוּ  ּכְ ּנָ ל םׁשָ  ׁשֶ יַ�  ֵאיַמת ּכָ ִהּגִ ְלִמיד ׁשֶ  םָחכָ ־ּתַ
ְפ  ִפְלּפּולֵ  ּמוֹ ִע  סִנְכנָ  ָהָיה ְוהּוא, ָלגמ� ָנה. ּתֹוָרה יּבְ  ִאם לוֹ ָא ׁשְ וּ  הּוִדי''ַהיְּ  ֵאָליו ּפָ

םִע  ַיַחד דֵ� וָּ ִה לְ  הּוא רֹוֶצה ת ּמָ ְמִסּבַ ִדּבּוק ִעיםֵר  ּבִ ים''לְ  תיַּ ִת ׁשְ  ִעם ֲחֵבִרים ּבְ , ַחּיִ
ַמּה  ַח ֵר וֹ ָהא אּוָלם ַאל ּתָ קֹור ֵמֵהיָכן: "ְוׁשָ יָבה, ָכךְ לְ  ַהּמָ ַהְיׁשִ א ׁשֶ ַצְוּתָ  ִעם ָדאֲח  ּבְ

ֶקה תיַּ ִת ׁשְ  רּות ִליֵדי ְמִביָאה, ַמׁשְ יבוֹ ֱה  הּוִדי''ַהיְּ וְ "? תִויִדידוּ  ִהְתַחּבְ ד ׁשִ  ְוִכי: "ִמּיָ
ַכְחּתָ  ָמָרא ׁשָ ּום ֵייָנם ָאְסרוּ  ל"ֲחזַ  ַוֲהֵרי? ֲ�רּוָכה ּגְ נֹוֵתיֶהם ִמׁשּ ַהְינוּ , ּבְ ָאְסרוּ  ּדְ  ׁשֶ

ּת לִ  ל ֵייָנם ֶאת ֹותׁשְ ֵדי יםיִּ ִר כְ נָּ ַה  ׁשֶ ּלֹא ּכְ רּות ִליֵדי ָיבֹואוּ  ׁשֶ אוּ  ִהְתַחּבְ ׂשְ  יִלְבנֵ  ְוִיּנָ
ה ַוֲהֵרי. רזָ ־םַ�  אי, הבָּ ר� ְמ  טֹוָבה ִמּדָ ה ְיֵדי־ַ�ל ַ�תַהּדַ  תבַ ְר ִק  ּתֹוִעיל ּוְבַוּדַ ִתּיָ  ׁשְ

ת ְמִסּבַ  ֶזה רבָ ּדָ , "ְוָאַמר הּוִדי''ַהיְּ  הֹוִסיף" אּוָלם". "ֲחֵבִרים ְלִדּבּוק ִעיםֵר  ּבִ
ְתַנֵהג ְלִמי ַרק מֹוִעיל ּמִ ָבר, ָטֳהָרהבְּ  ׁשֶ ְקֵהל סּוקּפָ בַּ  ִנְרַמז ְוַהּדָ ה 'ַוּיַ  ֹמש2ֶ

ל־ֶאת ֵני ֲ�ַדת־ּכָ ָרֵאל' ּבְ ַ�  אֹוִתּיֹות ת"ַד ֲ� . ִיׂשְ ָבר ַוֲהֵרי, ת"ּדַ  ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ּכְ
ה ֵהל'ְק 'ַויַּ , ְוַאף ת'רוֹ ֳה ָט  ֵסֶדר זוֹ  תַ� 'ּדַ ׁשֶ  ִגיַמְטִרּיָ ם', הוֶ ְק ִמ ' ּבְ ּלָ ל ָלׁשֹון ְוכ�  ׁשֶ

ּנּוס י, ְוִהְתַאֲחדּות ּכִ ַ�ת ְיֵדי־ַ�ל ּכִ ר ָלבֹוא  ְוָטֳהָרה ּדַ ָרֵאל ַאְחדּות ִליֵדיֶאְפׁשָ   ".ִיׂשְ
�  

ה ָזָהב ְוֶאת־ְוֶאת ים ִצּפָ ָרׁשִ ִרי־ַהּקְ ים ַלּבְ ּתִ ה ָזָהב ּבָ ֹעָתם ָ ׂשָ   ) לו, לד(ִחם ַטּבְ

ל ֵמֲחִסיָדיו דָח ֶא  י ׁשֶ א ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ַרּגָ ִ ִמ  ׁשְ ם, הבָ ינוֹ ׁשּ ׁשֵ ים ר' ּבְ , לֶק נְ ֶר ְפ  יֹוָנה ַחּיִ
יַ�  ַ�ם ִהּגִ ֵצל ֹותבּ ׁשְ לִ  ּפַ בַּ  וֹ בּ ַר  ּבְ ׁשַ ָר  ֹקֶדׁש ־תּבְ ְקִריַאת. ֵהלְק ַויַּ  תׁשַ ּפָ  ַהּתֹוָרה ּבִ

דּוהוּ  ּבְ הבַּ  ּכִ י, ֲ�ִלּיָ ַ�ְצמוֹ  ְוָהַרּבִ ּתֹוָרה ָקָרא ּבְ ם ּבַ ָפסּוק ְוִסּיֵ הּוא, ֶזה ּבְ ׁשֶ יׁש  ּכְ  ַמְדּגִ
בֹות ֶאת ים עֹוְסקֹותָה  ַהּתֵ ָרׁשִ ּקְ ָהיוּ  ּבַ  םיֶה ֵת עוֹ בְּ ַט וְ  ֵהם, ָזָהב יםּפִ ְמצ�  ׁשֶ

אֹוָתּה . םיֶה יֵח ִר בְ וּ  קּוָפה ּבְ ט, ּתְ י ָהִאיׁש  ִהְתַלּבֵ יָאת ַרתּוַמּטְ , ִמְסָחרוֹ  ְלַגּבֵ  וֹ ּבִ
ֵדי ָהְיָתה הבָ ינוֹ ׁשִ לְ  ֹאל ּכְ ִקיַ�  ָ�ָליו הּמָ בַּ  וֹ בּ ַר  ַצתֲ� בַּ  ִלׁשְ ְסּפוֹ ־ֶאת ְלַהׁשְ , ּכַ

ַמע ָ ׁשּ ְבֵרי ֶאת ּוְכׁשֶ סּוק ּדִ י ַהּפָ י ִמּפִ ָכךְ  הָא ָר , ָהַרּבִ ֵ�ין ּבְ , טֹוָבה ְוֵ�ָצה הֹוָרָאה ּכְ
ִמיָמה הנָ וּ מֱא  ּוִמּתֹוךְ  לְ  ָמּה ְלַקיְּ  ֶהְחִליט ּתְ ת ֵצאת ִעם. ׁשֹוָנּה ּכִ ּבָ ַ  ר' ִנְפַרד ַהׁשּ

ים י יֹוָנה ַחּיִ ִמְסַח  קסֹ ֲ� לַ  ֵהֵחל ְלָמֳחָרת ּוְכָבר, ֵמָהַרּבִ  ָרָאה ְמֵהָרה ְוַ�ד, ֵ�ִצים רּבְ
ָרָכה ֲ�ָמלוֹ  ּבְ ָמה, ּבַ ָרָכה ֶאְצלוֹ  ִהְתַקּיְ רָ  ְוֶאת" ַהּבְ ה יםׁשִ ַהּקְ ר. ָזָהב ִצּפָ ֵ   " ְוִהְתַ�ׁשּ

�  

ת ׁשַ  ּבַ תֹון ַל ׁשַ ל ה'ּבָ ה בֹו ְמָלאָכה יּוָמת־ּכָ   ) לה, ב( ָהֹעׂשֶ

לֵ  ת ילּבְ ּבָ ִריְסק יְיהּוֵד  ִנְתְקלוּ , ֶאָחד ׁשַ אוּ  ּבְ ּבָ ל ׁשֶ ּלֵ ֵבית ְלִהְתּפַ ֶנֶסת־ּבְ דֹול ַהּכְ , ַהּגָ
ָ�ַמד יהּוִדיבִּ  ָסמּוךְ  ׁשֶ ית ְלֶפַתח ּבְ ֶנֶסת־ּבֵ יג ַהּכְ . ִלְמִכיָרה ִעּתֹוִנים ְוִהּצִ

ִליםַהּמִ  ּלְ ת ׁשֹוְמֵרי ָהיוּ  ְתּפַ ּבָ ּה  ָהיוּ  אּוָלם, ׁשַ ה ּבָ ּמָ ּתוּ  ּכַ ִהְתּפַ ַ בַּ  ׁשֶ תֹותׁשּ אֹות ּבָ  ַהּבָ
םִע  ְלָהִביא ֶסף ּמָ ל הָמ וּ צּ ִע בְּ  ְוָרְכׁשוּ  ,ּכֶ ת ׁשֶ ּבָ ַ . ָהרֹוֵכל ִמיֵדי ָהִעּתֹוִנים ֶאת ַהׁשּ

ּנֹוַדע ׁשֶ ַבר ּכְ ְרָצה ּדְ י ַלחׁשָ , ַהּפִ ִריְסק ְזֵאב קִיְצָח  ַרּבִ , ָהִאיׁש  ֶאת ְלַהְזִהיר ִמּבְ
הַה  אּוָלם ם ּלָ ִמ  ְוָ�ַמד ֵמַאְזָהרֹוָתיו ִהְתַ�ּלֵ קּוָפה רְלַאַח . ְריוֹ ּבְ ן ּתְ ּמֵ  קֹוםּמָ לַ  ִהְזּדַ
יד ַמע, ִריםיׁשָ ֵמ  ַמּגִ ָ ׁשּ ְרָצה ַ�ל ֵמָהַרב ּוְכׁשֶ ַ  ַהֲחמּוָרה ַהּפִ ׁשּ ְקד� ת תּבִ ּבָ ַ א, ַהׁשּ  ָנׂשָ

ָבִרים יבּות ַ�ל יםצִ ָר ֱח נֶ  ּדְ ִמיַרת ֲחׁשִ ת ׁשְ ּבָ ַ ָבָריו ּוםּוְבִסיּ , ַהׁשּ ַתח ּדְ  ֲארֹון ֶאת ּפָ
קֹול ְוֶהֱחִרים ַהּקֶֹדׁש  דֹול ּבְ ֶרֶגל ָהרֹוֵמס ָהִעּתֹוִנים רכֵ וֹ מ ֶאת ּגָ ה ּבְ ּסָ בֹוד ֶאת ּגַ  ּכְ
ת ּבָ ַ ֵליל. ַהׁשּ ת ּבְ ּבָ ַ רֹוָבה ַהׁשּ ֵד  ּפֹוֵרץ אֹותוֹ  ָ�ַסק, ַהּקְ לוֹ  רּגָ ֶהְרּגֵ ְמִכיַרת ּכְ  ּבִ

ת רּוְלַאַח , ָהִעּתֹוִנים ּדַ ת ְס�� ּבָ ַ ל ָיָצא ַהׁשּ ֹאף ְמַ�ט ְלַטּיֵ ה ְלַאַחר ֲאִויר ְוִלׁשְ ּדָ ��  ַהּסְ
ָנה ׁשֵ ָאַכל ַהּדְ א, ׁשֶ ָ�ה ֶאּלָ ׁשָ ּבְ ָחַזר ׁשֶ ְכֵאִבים ִנְתַקף ְלֵביתוֹ  ׁשֶ ִבְטנוֹ  יםזִּ ַ�  ּבִ , ּבְ

ָמתוֹ ־ֶאת ְוָנַפח סוֹ ֵר כְּ  ִנְבְקָ�ה רִמְסּפָ  ְרָגִעים רּוְלַאַח  ל הֹוםּתֵ וַ , ִנׁשְ   .ָהִעיר־ּכָ

  
ְקֵהל ֹמש�ֶ  ִ ַר  ְמָפֵרׁש  - )לה, א( הַוּיַ רַאַח  םָס נְּ כִּ ׁשֶ  י"ׁשּ

ּפּוִרים יֹום ָהאֹוִתּיֹות ְלֶזה זֶמ ְוֶר , ַהּכִ יֹום רַאַח ׁשֶ  ׁשֶ
ה רּפ( ּכִ  ִגיַמְטִרּיָ ִמְנַין  ּבְ  )מגדנות(. הש�ֶ מֹ  ֵהלְק ַויַּ ּכְ

�  

ה ְמָלאָכה ָ ׂשֶ ת ָיִמים ּתֵ ׁשֶ ה – )לה, ב( ׁשֵ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
ָכאן ִהיא ַאְזָהָרה ֵדי ּבְ ֵאין ךָ ְד ְלַלּמֶ  ּכְ ן ׁשֶ ּכָ ׁשְ ַהּמִ

ת ּדֹוֶחה ּבָ ַ ִפי, ַהׁשּ ַתב ּכְ ּכָ ִ ַר  ׁשֶ ִפיָכךְ  י"ׁשּ ּלְ ׁשֶ
י ת ַאְזָהַרתם ִהְקּדִ ּבָ ןכָּ ׁשְ ַהּמִ  ְמֶלאֶכת ְלִצּוּוי ׁשַ

ֵדי ּלֹא ָרםִהיְלַהזְ  ּכְ ן ִיְבנוּ  ׁשֶ ּכָ ׁשְ תּבְ  ַהּמִ ּבָ   )שם(. ׁשַ
�  

ַ ת ְוכּוָמז ֵהִביאּו ָחח ָוֶנֶזם -  )לה, כב( ְוַטּבַ
ה ִגיַמְטִרּיָ ר ּבְ ִפי, ָזָרה ֲ בֹוָדה ַ ל ְיַכּפֵ כָּ  ּכְ בַת ׁשֶ

ֵהִביאוּ  ֶאְפַרִים נוּ ַרבֵּ  ַ�ל רּפֵ כַ לְ  זָמ וּ כּ ֶאת ַה  ׁשֶ
ָאה  תבֶ ְחׁשֶ נֶּ ׁשֶ  ָזָרה ֲ�בֹוָדה ְזנּותּוְמַטּמְ  )שם(. ּכִ

�  

נּוַפת ָזָהב ־לְוָכ  ר ֵהִניף ּתְ ֵיׁש  זֶמ ֶר  - )שם(ִאיׁש ֲאׁשֶ
אן י, ָ�ִנילְ  ָקהָד ְצ  תְלִמְצוַ  ּכָ ַבת ּכִ נּוַפת ּתֵ ּתְ

נוּ  ִנְקֵראת ת ּתְ לֹוַמר, ּפַ נוּ  ּכְ ת ּתְ בֹוא ּפַ ּיָ ׁשֶ ֶהָ�ִני ּכְ
נֹוֵתן לוֹ  בׁשָ ְח נֶ וְ , ֶאְצְלֶכם רּוָמה ּכְ א"ְוַהּפֵ , ה'לַ  ּתְ

דֹוָלה ַהּנֹוֵתן ּוְכפּוָלה ּגְ ת ׁשֶ ָכרוֹ  ְלָ�ִני ּפַ דֹול ׂשְ ּגָ
הְת וּ , ְוָכפּול ֹוֵאלַה  ָ�ִניְל  תּפַ  נוּ ּתְ  נֹוָטִריקֹון ִפּלָ , ׁשּ

ְזכּות ּבִ ֶלת ֶזה ׁשֶ תוֹ  ִמְתַקּבֶ ִפּלָ  )רבנו יואל(. ּתְ
�  

ִאם ֵהִביאּו  ׂשִ ךְ  - )לה, כז(ְוַהּנְ יִאים ָאְמרוּ  ּכָ ְנׂשִ
בוּ  ֶ  הַמ  ִצּבּור ִיְתַנּדְ ִביםׁשּ ְתַנּדְ ֶ  הּוַמ  ּמִ ןִריַחּסְ ּמְ ׁשּ

ִל ַמ  ָאנוּ  ִלימוּ  ןיוָ כֵּ , אֹותוֹ  יִמיןׁשְ ִהׁשְ ֶאת ִצּבּור ׁשֶ
ֱאַמר ַהּכֹל ּנֶ ָלאָכה ׁשֶ ֶאת ֵהִביאוּ , םיָּ ּדַ  ָהְיָתה ְוַהּמְ
ַֹהם ַאְבֵני ה לוּ צְּ ַ� ְת נִּ ׁשֶ  ּוְלִפי, ַהׁשּ ִחּלָ הָר ְס ְח נֶ  ִמּתְ
ָמם אֹות ְ ִאם, ִמׁשּ ׂשִ ִתיב ְוַהּנְ ַבת. רש"י)( ּכְ ןּכָ ׁשְ ִמ  ּתֵ

ה ִגיַמְטִרּיָ יִאים ְוָאְמרוּ , 410 ּבְ ׂשִ ּבּור ַהּנְ ַהּצִ ׁשֶ
ב ִמְניַ  ִיְתַנּדֵ ה ֵהן ִצּבּור ןּכְ ִגיַמְטִרּיָ הּוַמ , 353 ּבְ

 ֶ לִ ַמ  ָאנוּ  ִריןּסְ ַח ּמְ ׁשּ ַהְינוּ  יִמיןׁשְ ִמְניַ  ּדְ , 57 -  ָאנוּ  ןּכְ
ּבּור 453־ל ּוְבנֹוָסף ַהּצִ יעוּ  ֵהִביאוּ  ׁשֶ = ן"ּכָ ׁשְ ִמ לְ  ַיּגִ

ּבּור ַאךְ . 410 ֶ  הִמּמַ  יֹוֵתר ֵהִביא ַהּצִ ׁש ׁשּ ּקֵ ִהְתּבַ
ְניַ  יֹוֵתר ְוהֹוִסיף ַהְינוּ , ֵהן ִצּבּור ןִמּמִ ם ֵהִביא ּדְ ּגַ

הּוא ַהּנֹוָסִפים 57 ֶאת ִמְניַ  ׁשֶ ַהּכֹ  ןּכְ ְוָלֵכן, לּבְ
ִאם ֶהְחִסירוּ  ׂשִ  )מגדנות(. ֶחְלָקם ִלְתרֹם ד"ַהּיוּ  ַהּנְ

�  

א ֹאָתם ָח  ְלַחְכֵמי זֶמ ֶר  - )לה, לה( ֵלב ־ְכַמתִמּלֵ
ֵהם, ְנֶהְדִריןּסַ ַה  ִמנְ  א"ע ׁשֶ  )עלי דשא(. ָמֵלא ןיַ ּכְ

�  

ַצְלֵאל ֶאת ַ ׂש ּבְ ַתן ְלִפי - )לז, א( ָהָאֹרן ־ַוּיַ ּנָ ׁשֶ
ָלאָכה ַ�ל ַנְפׁשוֹ  ְ ִמ  רֵת וֹ י ַהּמְ , ֲחָכִמים רַא ׁשּ

ָראׁשֵ  זּמָ ר� ְמ וּ . רש"י)( וֹ מׁשְ ־ַ ל ִנְקֵראת בֹותי ַה ּבְ ּתֵ
ַ שׂ  ַצְלֵאל ַוּיַ ֲ�בּורּבַ , מוֹ ׁשְ  לַ   הוּ דוּ ֲח יִ  ָהָארֹוןְו  - ּבְ

ןְל  ְדָקתוֹ ִצ   )מנוחתם כבוד(. ַנְפׁשוֹ ְל  ָליוֵא  ַסּכֵ
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ָרֵאל ְנָדָבה ַל ־ֵהִביאּו ְבֵני   ה'ִיׂשְ

ָרֵאל ֵלידוֹ ִמגְּ  ַהְרׁשָ  ָהָיה ַהּנֹוָדִעים ִיׂשְ י, א"ַהּמַ מּוֵאל ַרּבִ ַ  ַ�ל ּוֵפרּוׁשוֹ , 'שׂ לְ ּדֶ יְ ֵא  ֱאִליֶ�ֶזר ׁשְ  ָהַפךְ  ס"ַהׁשּ
ָמָרא ִעם ַאַחת הְקׁשָ ְלִמ  ל. ַהּגְ יץ ָיָמיו ּכָ יָבה הֹוָצאֹות ֶאתוְ , ְקחוֹ לִ  ׁשֹוְמֵ�י ְלַתְלִמיָדיו ּתֹוָרה ִהְרּבִ  ַהְיׁשִ

ָמה ּלְ ֵ בַּ  הנָּ כַּ ְת ִה  ּה ָמ ׁשְ ־ְוַ�ל, לּדְ ֵאיְ  ַרתָמ  וֹ ּת נְ ַת חוֹ  ׁשִ ַנת. 'שׂ לְ ֶד יְ ֵא  םׁשּ ׁשְ ת וֹ ּת נְ ַת חוֹ  ִנְפְטָרה ח"שס ּבִ  ַרּבַ
ַהְרׁשָ , ַהֶחֶסד ר ץלַ ֱא נֶ  א"ְוַהּמַ עֹל ְלִהְתַ�ּטֵ נּות ּבְ ִליןל�  ,םלֶ ֶח בְּ  ָהַרּבָ יץִה וְ , יןִט יְק ִט וְ  ּבְ ְלִמיִדים ּתֹוָרה ְרּבִ  ַלּתַ
ֲהרוּ  ּנָ רֹוב ֵאָליו ׁשֶ קּוַפת ַאךְ . קחוֹ ּוֵמָר  ִמּקָ ִרית תוֹ נָּ ה� כְּ  ּתְ ָהְיָתה, אָה ָר ְט ְס אוֹ  ִעירבָּ  ָהְיָתה ָהִעּקָ  ֵאםוְ  ִעיר ׁשֶ

ָרֵאל ִיׂשְ ּנוּ ׁשֶ  ַ�ד ּבְ ְמִליָצה אֹוָתּה  ּכִ יָבה ֵהִקים ָבּה וּ , ּתֹוָרה' 'אֹות ּבִ דֹוָלה ְיׁשִ יםׁשֶ , ְונֹוַדַ�ת ּגְ ּה  ָלְמדוּ  ַרּבִ    .ּבָ

ִנים ָיִמים ָ�ְברוּ  ל ִמְדָרׁשוֹ ־ּוֵבית, ְוׁשָ ַהְרׁשָ  ׁשֶ ְלִמיִדים ֶאת ליכִ ֵמָה  ַצר הַנֲ�ׂשָ  אָה ָר ְט ְס אוֹ בְּ  א"ַהּמַ  ַהּתַ
ים סוּ  .ָהַרּבִ ּנְ ְרנָ  ִהְתּכַ ית ְלָהִקים ְוֶהְחִליטוּ , ֲאֵסָפהלַ  ִעירָה  ֵסיּפַ ּיֹות ּוָבנּוי ָיַדִים־בְרַח  ָחָדׁש  ִמְדָרׁש ־ּבֵ , ְלַתְלּפִ

ָ ְממ�  ֲהָכנֹות רּוְלַאַח , ְוָ�ׂשוּ  ָאְמרוּ . ּתֹוָרה ּוְלַהְרּבֹות ַסְפָסִלים ְלהֹוִסיף יּוְכלוּ  וֹ בּ ׁשֶ  מֹוֵ�ד  ַ�ל הֹוִדיעוּ  כֹותׁשּ
ם ּיָ ל סוּ נְּ כַּ ְת יִ  ּבוֹ  ְמס� ָראׁשּות יָה ֶס נָ ְר ַפ וּ  יָה נֶ בָּ ַר , ִעירָה  ֵביּתֹוׁשְ  ּכָ ַהְרׁשָ  ּבְ ֵדי, א"ַהּמַ ְנָין ְיסֹודֹות ֶאת ןְלכֹונֵ  ּכְ  ַהּבִ

ה ֶאֶבן ֶאת ּוְלַהֲ�ִמיד ֶהָחָדׁש  ּמִ , ָהרֹאׁשָ ה הנָּ ּמֶ ׁשֶ ּנָ ּלוֹ  ְנָיןבִּ לַ  ָיֵתדוְ  ּפִ ה הֹוָצאֹות .ּכ� ִנּיָ ּמּוָבן ָהיוּ  ַהּבְ דֹולֹות ּכַ  ּגְ
ָרה, ְמֹאד יג ּוְבַמּטָ ִ ד קלֶ ֵח  ְלָפחֹות ְלַהׂשּ ֵמי ִנְכּבָ ה ִמּדְ ִנּיָ יעוּ , ַהּבְ ְרנָ  ִהּצִ  ֶאֶבן תַח נָּ ַה  ְזכּות ֶאת ִלְמּכֹר ִסיםַהּפַ

ְמִכיָרה ַהְיסֹוד ית ּבִ ְמּבִ הׁשֶ  ּוִמי, ּפ� ְרּבֶ ה ִחירּמְ בַּ  ּיַ ְצָוה ִיְזּכֶ ּמִ דֹוָלה ּבַ ֵמר ָהִראׁשֹוִנים ּוְזכּות, ַהּגְ ָ ׁשּ  לוֹ  ּתִ
ָ�ה, ְוָאֵכן. ֹורֹותדלְ  ׁשָ ּתוֹ  ּבְ בֵ ׁשֶ ם ָ�ְמדוּ  אָה ָר ְט ְס אוֹ  יׁשְ ּלָ ים ּכ� ׁשִ ְנָין ִיּסּוד דַמֲ�ַמ  ִלְקַראת ִנְרּגָ  ֶהָחָדׁש  ַהּבִ

יָבהַליְ  אי הלָ ָ� , ׁשִ ּבַ יָה  ַהּגַ יָמה ֶאל ָראׁשִ הּוְקָמה ַהּבִ קֹום ׁשֶ ּמָ קֹול ְוִהְכִריז, ּבַ דֹול ּבְ ל יִת לָ ְתָח ַה  ְמִחיר ַ�ל ּגָ  ׁשֶ
ה ּמָ ת יםלִ בָּ ר�  רֹותׂשְ ַ�  ּכַ ה ֶאֶבן תַח נָּ ַה  ְזכּות ִלְרִכיׁשַ ּנָ ִחיר, ַהּפִ ְמִהירּות תַלֲ�לוֹ  ֵהֵחל ְוַהּמְ ם הּפֹ ִמ . ּבִ ָ  ּוִמׁשּ

ְמעוּ  ל קֹולֹות ִנׁשְ ֶהֱ�לוּ  םָ� ־ְנִדיֵבי ׁשֶ ִחיר ֶאת ׁשֶ ס ְוהּוא ַהּמְ י ַאט־ַאט ִטּפֵ ַלּפֵ יל לֹא ֲ�ַדִין ַאךְ , הלָ ַמְע  ּכְ  ֶהְעּפִ
ד ְמִחיר ִלְכֵדי ּבָ ה. ְמכ� ר, ַתעֶפ לְ  ְוִהּנֵ ֲאׁשֶ י ִנְרֶאה ָהָיה ּכַ עֹות ּכִ ֲ�ֶלה ִמי ְוֵאין ָאְזלוּ  ַהַהּצָ ּיַ ִחיר ֶאת ׁשֶ  ָראָק , ַהּמְ

אי ּבַ ֶסף יםלִ בָּ ר�  ֵמאֹות ֲחֵמׁש : "ְוִהְכִריז ַ�ְצמוֹ בְּ  ַהּגַ ת ּכֶ ה ַהַהְכָרָזה". הוָ צְ ַהּמִ  ִלְרִכיׁשַ ְרִעיׁשָ  ָרהְר עוֹ  ַהּמַ
ה ּלָ דֹוָלה ֲהמ� ן, ּגְ ּכֵ ר ׁשֶ ּבָ ְסכּוםָהָיה  ְמד� ּבּור, ָ�צּום ּבִ ִדיב הּוא ִמי ָלַדַ�ת ּהַ ֵמ כָּ  ָהָיה ְוַהּצִ ְלִאי ַהּנָ ים ַהּפִ ִהְסּכִ  ׁשֶ

דֹול ּכֹה ְסכּום רֹםִלְת  ם ֵלב לֹא דָח ֶא  ַאף. ּגָ י, ׂשָ ת ִלְפֵני רָקצָ  ְזַמן ּכִ ִחּלַ ֲ�ָמד ּתְ ָנה, ַהּמַ ֵני ֶאָחד ּפָ  ָהִעיר ִמּבְ
אי ֶאל ּבַ ׁש  ּוְבַלַחׁש , ַהּגַ ּקֵ ּנוּ  ּבִ כּום ֶאת ְלַהְכִריז ִמּמֶ ֶזה ַהּסְ ֲ�בּורוֹ  ש2 ְוִלְרכֹּ  ַהּלָ ְצָוה ְזכּות ֶאת ּבַ  ֱאָסִפיםַהנֶּ . ַהּמִ

יטוּ  ֶמַתח ֶזה־ַ�ל ֶזה ִהּבִ ֵדי ּבְ י ָהיוּ  ּוְבטּוִחים, ָהַאְלמֹוִני ָהרֹוֵכׁש  ִמיהוּ  ִלְראֹות ּכְ ָ�ה ּכִ ׁשָ הּוא ּבְ ׁש  ׁשֶ יַח  ִיּגַ  ְלַהּנִ
ה ֶאֶבן ֶאת ּנָ הַה  אּוָלם, ֶזהּותוֹ ־ֶאת ְיַגּלוּ  ַהּפִ אי ָרַמז ּלָ ֲחׁשַ איגַּ לַ  ּבַ י ּבַ ׁש  הּוא ּכִ ֵארלְ  ְמַבּקֵ ָ ִעּלּום ִהׁשּ ם־ּבְ , ׁשֵ

דוּ  ַהְרׁשָ  ְדַאְתָרא ָמָרא ָהַרב ֶאת ְמַכּבֵ ְצָוה א"ַהּמַ ּמִ דֹוָלה ּבַ יַח  ַהּגְ ה ֶאֶבן ֶאת ְלַהּנִ ּנָ ָבר. ַהּפִ גֶ  נֹוַתר ַהּדָ  רֶד ּבְ
ֲ�לּוָמה ֲ�ָמד ִסּיּום ְוִעם, ּתַ ֱאָסִפים בוּ ׁשָ  ַהּמַ ְיָתה ַהּנֶ עֹוד ,ַהּבַ ִדיב ַ�ל ְזהוּ  ַהִחיָדה ּבְ ֶרתְמנַ ת ַהּנָ מֹ  ּקֶ   .ָחםּבְ

ם ַהְרׁשָ  ּגַ ַ�ְצמוֹ  א"ַהּמַ ׁש  ּבְ ּקֵ ִדיב ִמיהוּ  ָלַדַ�ת ּבִ יקצַּ ַה  ַהּנָ ר, ּדִ ר ֲאׁשֶ ּזֵ מֹונוֹ  ּפִ  ְלצֶֹרךְ  ָ�צּום ּכֹה ְסכּום ִמּמָ
ים רּוַח  יַח ִפ ֵה  ּוְבָכךְ  ,הוָ צְ ִמ  ְפָ�ל ַחּיִ ּמִ דֹול ּבַ ל ַהּגָ ְנָין ֲהָקַמת ׁשֶ אי ְוָדַרׁש , ָדׁש ֶהָח  ַהּבִ ּבַ  ֶאת ְלָפָניו ְלַגּלֹות ֵמַהּגַ

ְעּתוֹ  ָ�ָליו ָקהזְ ָח . ֶזהּותוֹ  ל ּדַ אי, ָהַרב ׁשֶ ּבַ יתוֹ  לֶא  ִמֵהר ְוַהּגַ ל ּבֵ ִדיב ׁשֶ ֵדי ַהּנָ ְפּתַ  ָמה. ְלָפָניו וֹ ְלָהִביא ּכְ  עה�
ַהְרׁשָ  י, ִלְראֹות א"ַהּמַ ַא  לֹא ּכִ יִרים דַח ּבְ דֹוִלים ָהֲ�ׁשִ ר ִעירבָּ  ַהּגְ ּבָ א, ְמד� ָאָדם ֶאּלָ י ּבְ ְלּתִ ר ּבִ ּכָ  ָצנּוַ�  ִאיׁש , מ�

ר תוֹ לָ ֵא ׁשְ לִ . ְוָ�ָנו הַה  ִסּפֵ י, ּלָ ֱאֶמת ּכִ יר ֵאינוֹ  ּבֶ ְפָלג ּכֹה ָ�ׁשִ ֵדי מ� דֹול ּכֹה ְסכּום ִלְתרֹם ּכְ א, ּגָ ָבר ֶאּלָ ּכְ ִנים ׁשֶ  ׁשָ
ךְ  הּוא ֹותבּ ַר  ִנים ְללֹא ֲ�ִריִרי ִמְתַהּלֵ ּתֹוֵקק ֵכןלָ וְ , ּבָ ָכל ִהׁשְ ְצָוה ֶאת םְלַקיֵּ  תוֹ ִלְזכּ  ִלּבוֹ ־ּבְ דֹוָלה ַהּמִ  וֹ זּ ַה  ַהּגְ

ֵאִרית םׁשֵ  ְלַ�ְצמוֹ  ּוְלַהֲ�ִמיד ָאֶרץ ּוׁשְ נֹות ִניםִמבָּ  טֹוב, ּבָ ְמ . ּוִמּבָ ל וֹ תָח ׂשִ ַהְרׁשָ  ׁשֶ דֹוָלה ִנְדָבתוֹ  ַ�ל א"ַהּמַ  ַהּגְ
ל דֹוָלה ָהְיָתה ָהִאיׁש  ׁשֶ ׁשּות ּוֵמרֹב, ְמֹאד ּגְ ָנה ִהְתַרּגְ ְזכּות, ָרצֹון ְיִהי: "ֵלב ֵמעֶֹמק ּוֵבְרכוֹ  יולָ ֵא  ּפָ ּבִ  ךָ ְת בָ ְד נִ  ׁשֶ
ד ְצָוה הלָ וֹ ַהּגְ ּקִ  ָהֲ�צּוָמה ְוַהּמִ ִצְנָ�ה ּתָ ְמ יַּ ׁשֶ ה, ֶתרּסֵ ּובַ  ּבְ ְזּכֶ ֵקד ּתִ ל ַרעזֶ בְּ  ְלִהּפָ ה היָּ ַח  ְוָכֵ�ת ,ָמאַקיָּ ־ׁשֶ  ַאּתָ

ן חֹוֵבק ַהְרׁשָ  הֹוִסיף ֶרַגע רְלַאַח ". רכָ זָ  ּבֵ ר: "ְוָאַמר א"ַהּמַ ל ְוַכֲאׁשֶ ן ִיְגּדַ ִביֶאּנוּ , ְפֶאֶרתִת לְ  ֶזה ּבֵ  ילַ ֵא  ּתְ
ל ּתֹוָרה וּ נּ ֶד ּמְ לַ ֲא  ַוֲאִני ,יִת יבָ יׁשִ לִ  ָנה ָ�ְבָרה לֹא". ַרְבְרָבא ְלִאיָלָנא ְוִיְגּדַ ל ּוִבְרָכתוֹ , ׁשָ ַהְרׁשָ  ׁשֶ ָתה א"ַהּמַ  ָ�ׂשְ
ִדיב, רֹותּפֵ  ֶדֶרךְ  ִזְקנּותוֹ  ְלֵ�ת רָזכָ  ןבֵ לְ  ָזָכה ְוַהּנָ ם. ֵנס ּבְ ּלָ ְמחוּ  ּכ� ְמָחתוֹ  ׂשָ ׂשִ ַמר ָהִאיׁש  ַאךְ , ּבְ  דוֹ סוֹ  ַ�ל ׁשָ

ל ָמר ִמּכָ הוּ  ַ�ל ָיַדע לֹא דָח ֶא  ְוַאף, ִמׁשְ ֲהָקַמת ָהַרב ְלקוֹ ְוֶח  ַהֶנֱאָצל ַמֲ�ׂשֵ יָבה ּבַ ה ַהְיׁשִ ל ַהֲחָדׁשָ  ׁשֶ
ַה  לֹש2 ָ�ְברוּ . א"ְרׁשָ ַהּמַ ֵרה ׁשְ ָנה ֶ�ׂשְ ֶהן, ׁשָ ַדל ּבָ ן ּגָ ִחיד ַהּבֵ ֲ�ׂשָ  ַ�ד ַהּיָ ּנַ יַ�  ֲחמּודֹות־ֶ�ֶלם הׁשֶ  ְלִגיל ְוִהּגִ

יַ�  .ֹותצְ ִמ  ִהּגִ יַ� , ֶזה ְלִגיל ּוְכׁשֶ ר ָהָאב ִהּגִ ָ ׁשּ ל תוֹ יבָ ׁשִ יְ  לֶא  ַהְמא� ַהְרׁשָ  ׁשֶ ׁש , א"ַהּמַ  ןַהבֵּ  ֶאת ְלַהְכִניס ּוִבּקֵ
ּה  ִלְלֹמד א, ּבָ ים ֶאּלָ ּנִ ַהְממ� ּלֹא ׁשֶ ירּוהוּ  ׁשֶ דֹול ְלקוֹ ֶח  ַ�ל ָיְדעוּ  ְולֹא ִהּכִ ִיּסּוד ַהּגָ יָבה ּבְ  הוּ חוּ ּדָ , ַהְיׁשִ

ְפֵניֶהם ֶלד ןכֵּ ׁשֵ , ִמּלִ יַ�  לֹא ַוֲ�ַדִין ִניםׁשָ בְּ  ַרךְ  ָהָיה ַהּיֶ ּה  ִלְלֹמד ְזַמּנוֹ  ִהּגִ ד. ּבָ , יוָת בוֹ ְק ִע  ַ�ל ָהִאיׁש  ָסב ִמּיָ
ל ְלַחְדרוֹ  ּוָפָנה ַהְרׁשָ  ׁשֶ ַאל"? אֹוִתי זֹוֵכר ָהַרב ַהִאם. "א"ַהּמַ יר ּוְלַאַחר, ׁשָ ִהְזּכִ  ּתֹוְלדֹוָתיו ֶאת א"ַהְרׁשָ ּמַ לַ  ׁשֶ

ה: "ָאַמר, נוֹ בְּ ־ֶאת לוֹ  ְוֶהְרָאה נִ  ִהּנֵ ּנֹוַלד יּבְ ְזכּות ׁשֶ ְרָכתוֹ  ּבִ ל ּבִ ה, ָהַרב ׁשֶ יַ�  ְוַ�ּתָ  ֶאת םְלַקיֵּ  ַמןַהזְּ  ִהּגִ
ִהְבִטיַח  ַהַהְבָטָחה יָנה פוֹ לְּ ַא לְ וּ  תוֹ יבָ יׁשִ לִ  ְכִניסוֹ ְלַה  ַמר ִלי ׁשֶ ת". ַ�תָד וָ  ּבִ ֵני ַ�ל ִנְרֲאָתה קוֹ חׂשְ ־ּבַ  ּפְ
ַהְרׁשָ  ָבר א"ַהּמַ ַמע ַהּדָ ד, ְלׁשֵ יםּמְ לַ  ְלהֹוִדיַ�  חלַ ׁשָ  ּוִמּיָ ּנִ י מ� ַ�ר ֶאת ְלַהְכִניס ֲ�ֵליֶהם ּכִ יָבהיְ לַ  ַהּנַ ַתְלִמיד ׁשִ  ּכְ

ְנָין־ִמן ִנים ַרךְ  ֱהיֹותוֹ  ַלְמרֹות ַהּמִ ׁשָ ה ָאֵכןוְ , ּבְ ן  ָ�ׂשָ ִרים ְלהֹוָריו רּוַח  תַנַח  הוָ ְר ְוִה  יוִלּמּוָד בְּ  ַחִילַהּבֵ ָ ׁשּ   . ַהְמא�

ֵסֶפר הּוָבא ֶזה ִנְפָלא ִסּפּור ת" ּבְ י־ְוַ�ל, ַהּתֹוָרה־ַ�ל" קִיְצָח  ְקִהּלַ סּוק ֶאת ְמָבֵאר ֶזה ּפִ בְּ  ַהּפָ ת ָרׁשַ ָפ ׁשֶ
ְקֵהל ל: "ַוּיַ ה ִאיׁש ־ּכָ ָ ר ְוִאׁשּ ם ָנַדב ֲאׁשֶ ָלאָכה־ְלָכל ְלָהִביא ֹאָתם ִלּבָ ר ַהּמְ ה ֲאׁשֶ ַיד ַלֲ�ׂשֹות ה' ִצּוָ ה־ּבְ  ,ֹמש2ֶ
ָרֵאל־ְבֵני ֵהִביאוּ  ַהְינוּ  ",ַלה' ְנָדָבה ִיׂשְ רכַּ  ּדְ םלִ  בָנַד  ֲאׁשֶ ל ּבָ ה ִאיׁש  ׁשֶ ָ ָלאָכה ְלָכל ָהִביאלְ  ְוִאׁשּ ְוִלְתרֹם  ַהּמְ

ְצָוה ֵני' ְלָהִביא ָזכוּ  ָאז, ַלּמִ ָרֵאל ּבְ ַהְינוּ , 'ִיׂשְ ִנים ְלָהִביא ָזכוּ  ּדְ ּנֹוְלדוּ  ּבָ ְזכּות ָלֶהם ׁשֶ �    .ְוִצְדקּוָתם םָת בָ ִנְד  ּבִ

  
  

י אּול ָנָתְנזֹון  ַרּבִ   ל"ַזּצַ  יֹוֵסף ׁשָ

ֲאָדר ַהִהּלּוָלא ְליֹום  א' תרל"ה־כ"ז ּבַ
  

אֹוֵני ֵמֲחׁשּוֵבי יִבים ֵלידוֹ ּוִמגְּ , ַהּדֹורֹות ּגְ  ַהְמׁשִ
ֲהָלָכה הִהְתַמ . רוֹ דּ ַה  ּופֹוֵסק ּבַ נּות ּנָ  ַ�ל בבוֹ ְל  ְלַרּבָ

מוֹ ", ַיֲ�ֹקב ְיׁשּועֹות"ַה  ְמקֹום ְ בַּ  נֹוַדע ּוׁשְ  ִריםָ� ׁשּ
ְגאֹונּותוֹ  יפֹות תוֹ יּ ִת כָ ְל ִה ַה  יוָת בוֹ וּ ׁש ְת בִ וּ  ּבִ ּקִ  ,ַהּמַ

ָהְפכוּ  ִסְפֵרי ְיסֹוד ְלַאְבֵני ׁשֶ ׁשּובֹות ּבְ . ְלדֹורֹות ַהּתְ
ים ַסק ְלִעּתִ י־ַ�ל ּפָ נַּ  סּוֵקיִמּפְ  ְמקֹורֹות ּפִ , ךְ "ַהּתַ

יכָ  ּוַמְפִליא ם ִסּמּוִכין ִלְמצֹא ְלּתוֹ ּבִ ָ  ְלִעְנָיִנים ִמׁשּ
 ְתבּוָנהבִּ  ִעירָה  ֶאת ִהְנִהיג. בּוִכיםְס  יםיִּ ִת כָ ְל ִה 
לּובְ  ּכֵ לֹום אֹוֵהב יֹותוֹ ְה ּובִ , ַהׂשְ ל ֶאת ִאֵחד ׁשָ  ּכָ

ִהּלֹות בֹוד ְוָנַהג ַהּקְ יֵקי ּכָ ַצּדִ  ְמרֹותַל  תַהֲחִסידוּ  ּבְ
הּוא ל ָיָמיו  .ָ�ֶליָה  הִנְמנָ  לֹא ְצמוֹ ַ�  ׁשֶ  ָאָבה לֹאּכָ

ַ�ד רכָ ׂשָ  ִלּטֹל ד ָהְיָתה ּוַפְרָנָסתוֹ , תוֹ נָּ ה� כְּ  ּבְ  ִמּצַ
ּתוֹ  תַח ּפַ ִמׁשְ  ָהיוּ  ִאׁשְ ַהְרׁשַ . ָממֹון ֵליֲ� בַּ  ׁשֶ  ם"ַהּמַ

א 'ןזַ ְר בֶּ ִמ  ךְ ־ַ�ל ּבוֹ  ִהְתַקּנֵ ָכה ּכָ ּזָ ְבֵר  םְלַקיֵּ  ׁשֶ  ל"ֲחזַ  יּדִ
ם ֲאִני ָמה ִחּנָ ה ַאף ּבְ םבְּ  ַאּתָ ַאף ָיָמיו ְוָכל, ִחּנָ  ׁשָ

ּלֹא ְרֵנס ׁשֶ נּות ִמן ְלִהְתּפַ מֹוהוּ  ָהַרּבָ ר. ּכָ  ְסָפִרים ִחּבֵ
ֶהם, יםבִּ ַר  י" רֶפ ַהּסֵ  ּבָ ם ְמָפְרׁשֵ ְלמּוד' ם'יַ  ַ�ל" ַהּיָ  ַהּתַ

ַתב אֹותוֹ , דוֹ ְלדוֹ  יסוֹ  ִעם ַיַחד ּכָ י ּגִ ַכיָמ  ַרּבִ  ְזֵאב ְרּדְ
 ׁשֹוֵאל" יוָת בוֹ וּ ׁש ּתְ  רֶפ ֵס  נֹוַדע ּוְביֹוֵתר, אגָ ינְ יִט ִא 

יב ה" ּוֵמׁשִ ָ ׁשּ ׁשִ ָרִכים ּבְ דֹוִלים ּכְ מוֹ . ּגְ ר ֵכן ּכְ ם ִחּבֵ  ּגַ
ים רּוׁשִ נַּ  ַ�ל ּפֵ  הנָ ׁשְ ַהּמִ  ַ�ל ְוִחּבּוִרים, ךְ "ַהּתַ
ְלָחן � ים, ךְ וּ רָ�  ְוַהׁשּ לֹ  רֵת וֹ י ַ�ל ְוִהְסּכִ ְ  ֵמאֹות ש2ִמׁשּ

ַנת. ְסָפִרים ׁשְ יר ח"תרי ּבִ ָבר, ְמכֹוָנה ַמּצֹות ִהּתִ  ְוַהּדָ
ְלמּוס עֹוֵרר דֹול ּפ� ין ּגָ ָאז ַהּדֹור ֵלידוֹ גְּ  ּבֵ  ָזָכה לֹא. ּדְ

ם ְוָזָכה ָבִניםלְ  ְזמֹון ֶאת. ּוָבנֹות ִניםִמבָּ  טֹוב ְלׁשֵ  ַהּפִ
יר" יתוֹ  ִיְבֶנה הּוא ַאּדִ ָקרֹוב ּבֵ ֵרׁש " ּבְ י־לַ�  ּפֵ ְבֵרי ּפִ  ּדִ

ֵאין, ל"ֲחזַ  ית ׁשֶ ׁש ־ּבֵ ְקּדָ ְיָלהִנְבָנה לֹא  ַהּמִ ּלַ  ְולֹא ּבַ
יֹום ים ְוָלֵכן, טֹוב־ּבְ ַה  ְמַבְקׁשִ בָּ ׁשֶ ַ�ְצמוֹ  ִיְבֶנה ה"ּקָ  ּבְ

ית ֶאת ׁש ־ּבֵ ְקּדָ ְיָלה ֲאִפּלוּ  ַהּמִ ּלַ יֹום ַוֲאִפּלוּ  ּבַ   .  טֹוב־ּבְ

  
ַהֹּצְבֹאת ֲאֶׁשר ָצְבאּו ֶּפַתח  ְּבַמְרֹאתכיור הנחושת נעשה "

", שהן "מראות שרואות בהן בנות ישראל אֶֹהל מֹוֵעד
עזרא ־כשהן מתקשטות" כדברי רש"י, וכן כתב האבן

ש"משפט הנשים לראות פניהם בכל בוקר במראות 
נחושת או זכוכית לתקן הפארים שעל ראשיהם, כי מנהג 

אל נשים ישראל היה כמנהג ישמעאל עד היום, והיו בישר
עובדות השם שסרו מתאוות זה העולם ונתנו מראותיהן 

 תין להם צורך עוד להתייפות". המראה מוזכראנדבה כי 
ַּתְרִקיַע ִעּמֹו ִלְׁשָחִקים פעם נוספת בספר איוב בפסוק: "

", אולם באותם ימים היו המראות ָזִקים ִּכְרִאי מּוָצקֲח 
וצרה עשויות מנחושת מלוטשת או מזכוכית געשית שנ

מהתקררות של לבה הנפלטת מהר געש במהלך 
התפרצותו. לפני כשישים שנה, נמצאו שתי מראות 

כוכבא לאחר חורבן בית ־עתיקות מתקופת מרד בר
המקדש השני, שעשויות בעיגול ממתכת של נחושת 
קלל, נתונות בתוך מסגרת של עץ ועטופות בקלף אדום. 

דה, בה המראות נמצאו ב'מערת האיגרות' שבמדבר יהו
נמצאו תגליות היסטוריות וממצאים חשובים מאותם 

כוכבא וכלים שונים. ־ימים, בהם איגרות שכתב בר
המראה המוכרת לנו כיום, שעשויה מזכוכית שקופה 
ועליה מוצמדת שכבה דקה של מתכת כסף או אלומיניום, 

שנה בלבד,  180־לפני כ היינו שנת תקצ"ה,ה רק בתהתגל
ליביג, שהצמיד ־יוסטוס פון בידי כימאי גרמני בשם

מתכת לזכוכית באמצעים כימיים. אולם כבר שנים רבות 
לפני כן החלו לייצר בוונציה מראות מצופות בבדיל או 
כספית, אך תהליך הייצור נשמר בסוד. חומר הציפוי היה 
רעיל מאוד והדבר פגע בבריאותם של יצרני המראות, 

. מחירי והדבר הוסיף נופך מסתורי לתהליך הייצור
המראות מוונציה היו גבוהים מאוד, ואיכותן היתה ירודה, 
שכן עם השנים התקלפה שכבת הבדיל ובראי נוצרו 
כתמים. גילויו של הכימאי הגרמני הפחית במידה ניכרת 
את מחיר המראות, ואף מנע שימוש בחומרים רעילים 

  בתהליך הייצור, ומאז הפכו המראות להיות שימושיות. 
  

ַ ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ַ ׂש ֶאת  ִלים־ַוּיַ   9 ָזָהב ָטהֹורַהּכֵ

דֹוֵלי ָרֵאל ּגְ יצֵ  ִיׂשְ ים ֵאיָנם, ְלדֹור־ִמּדֹור ַהּתֹוָרה יּוַמְרּבִ ם ֶאת עֹוׂשִ ַהֲ�ָבַרת ַרק ְמַלאְכּתָ ּמּוד ּבְ ְלַבד ַהּלִ  ּבִ
א, ִלְקָחם ׁשֹוְמֵ�י ְלַתְלִמיֵדיֶהם ִלים ֶאת ַאף יֹוְצִרים ֶאּלָ  ְראּוִיים ִקּבּול־ִלְכֵלי אֹוָתם ְוהֹוְפִכים ַ�ְצָמם ַהּכֵ

ֵדי ֶהם ָלֶצֶקת ּכְ ֲ�ִבירּום ְמָנת־ַ�ל ַהּתֹוָרה ְיסֹודֹות ֶאת ּבָ ּיַ ִאים ַהּדֹורֹות ֶאל ׁשֶ ַ�ם לֹא. ַהּבָ ָיָדם ָ�ָלה ּפַ ל ּבְ  ׁשֶ
דֹוֵלי ֵלי ַלֲהֹפךְ  ַהּדֹורֹות ּגְ ֵלי ּוְפׁשּוֵטי ֶחֶרס ּכְ ר, ָטהֹור ְלָזָהב ֵ�ץ־ּכְ ֲאׁשֶ ְלִמיִדים ָנְטלוּ  ּכַ ֲ�ֵלי ּתַ רֹונֹות ּבַ ׁשְ  ּכִ

ים ׁשִ דֹוֵלי ִלְהיֹות אֹוָתם ְוָהְפכוּ , ֶיַדע ְוַחְסֵרי ַחּלָ ֵבי ּתֹוָרה ּגְ ין־ַ�ל ְויׁשְ ָהב ָמִדיםֱח נֶּ ַה , ִמּדִ ז ִמּזָ   . ָרב ּוִמּפָ

ְלִמיד ֶזה ּתַ ַ�ר ָהָיה ּכָ ךְ , יקנִ ּפְ יְ לַּ ִמ  קנְ מוּ  בּ יְ לֵ  ְנָחסיּפִ  ַהּנַ ְהּפַ ּנֶ יֵדי ׁשֶ ַ�ר רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ּבִ ה ִמּנַ  ֲהָבָנה ְקׁשֵ
ל רַס ֲח וַ  ִסיִסית ִדיָ�היְ  ּכָ ּתֹוָרה ּבְ ְפָלג ְלָגאֹון, ּבַ ּתֹוָרה ּוָבִקי מ� ְלִמיָדיו ּוֵמֲחׁשּוֵבי ּבַ ּה  קּוָפהּתְ בַּ  ֶזה ָהָיה. ּתַ  ּבָ

ׁש  ּמֵ ּה  רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ׁשִ ַרּבָ ל ּכְ ק תוֹ יבָ ׁשִ יְ  ּוְבֶפַתח, היָ בְ ַר מוֹ בְּ ׁשֶ  יץנִ זְ ֶר ּדְ  ׁשֶ ּפֵ ַ�ר ִהְתּדַ  ֶלםֶ�  ,בּ יְ לֵ  ְנָחסיּפִ  ַהּנַ
בֶ  ָצִעיר ַבע ןּכְ ֵרה ׁשֶ ָנה ֶ�ׂשְ ׁש  ,ׁשָ ל ּוִבּקֵ יָבהיְ בַּ  ִלְלֹמד ְלִהְתַקּבֵ ִגּלּוי .ׁשִ ר,  ֵלב־ּבְ יִסּפֵ  ִלְלֹמד ָזָכה לֹא ֵמעֹוָלם ּכִ
ָמָרא יָון ַאךְ , ּגְ ְפׁשוֹ  ִמּכֵ ּנַ ָקה ׁשֶ ׁש  ֹוָרהּת בַּ  ָחׁשְ ל הּוא ְמַבּקֵ ַתְלִמיד ְלִהְתַקּבֵ ְנָין־ִמן ּכְ ְמעוּ  .ַהּמִ ָ ׁשּ ׁשֶ ְלִמיֵדי ּכְ  ּתַ

יָבה תוֹ  ֶאת ַהְיׁשִ ׁשָ ּקָ נוּ , ּבַ ּמְ ל ִחּיּוִכים ִהְסּתַ חּוךְ  ׁשֶ ָזִוּיֹות ּגִ ְמעוּ  לֹא ֵמעֹוָלם ןכֵּ ׁשֶ , םיֶה ֵת וֹ יּ ּפִ  ּבְ  ּכֹה רחוּ בָּ  ַ�ל ׁשָ
ּלֹא רגָּ ב� ְמ  ָמיו ָלַמד ׁשֶ ׁש  ִמּיָ ִגיל ּוְמַבּקֵ ֶזה ּבְ ִלּמּוד ְלַהְתִחיל ּכָ ָמָראַה  ּבְ ַמע ַאךְ , ּגְ ָ ׁשּ ׁשֶ םַר  זֹאת ּכְ  ם"ַת ַהֲח  ּבָ
ֶהם ִלְגעֹר ִמֵהר ,רֵפ סוֹ  ָבר ןכֵּ ׁשֶ , ּבָ י ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ּכְ ֶקֶרן חנָּ מ�  ּתֹוָרה רֶת כֶּ  ּכִ , הנָּ לֶ ּטְ יִ וְ  אבוֹ יָ  הָהרֹוצֶ  ְוָכל ָזִוית ּבְ

ל ּוִמֵהר ֵני ֶאת ְלַקּבֵ ְלִמיד ּפְ יָמה רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ָ�ַרךְ  ֲאָתר־ַ�ל. ֶהָחָדׁש  ַהּתַ ֶרת ְרׁשִ ּדֶ  ַ�ל ילִט ֵה  ּוָבּה  ְמס�
ְלִמיֵד  יָבה יּתַ יׁש  ַהְיׁשִ ְלִמיד ִעם ְלִלּמּוד ָמה־ְזַמן ְלַהְקּדִ ׁש , ֶהָחָדׁש  ַהּתַ ל םֵמֶה  ּוִבּקֵ ּדֵ ּתַ  ַ�רנַּ לַ  ַ� ְלַסיֵּ  ְלִהׁשְ
ְפׁשוֹ  ּנַ ָקה ׁשֶ ֵרר ְמֹאד ַמֵהר. ֹוָרהּת בַּ  ָחׁשְ י, ִהְתּבָ ר ְלִגילוֹ  נֹוָסףבְּ  ּכִ ּגָ ל ַהְמב� ְלִמיד ׁשֶ ם הּוא, ֶהָחָדׁש  ַהּתַ ַ�ל ּגַ  ּבַ

רֹונֹות ׁשְ ים ּכִ ׁשִ יֹוֵתר ַחּלָ ְבִחיַנת, ּבֹוֵגד ְוִזְכרֹונוֹ  הָקׁשָ  תוֹ יָס ִפ ּתְ , ּבְ ה" ּבִ ֹמַ�  ָקׁשֶ ד ּוָמִהיר ִלׁשְ ְלִמיֵדי". ְלַאּבֵ  ּתַ
יָבה בוּ  ַהְיׁשִ ֹאֶרךְ  ָיׁשְ דוֹ  ְוִנּסוּ  רּוַח ־ּבְ ָמָרא ְלַלּמְ ְלָמד ֶאת ְלָהִבין ִהְצִליַח  יםבִּ ר� ְמ  יםצִּ ַמ ֲא ַמ  רְלַאַח  ְוַרק, ּגְ , ַהּנִ

א ַאַח  ֶאּלָ ּלְ ָבר ָמה־ְזַמן רׁשֶ יק ּכְ ּכַֹח  ִהְסּפִ ִאּלוּ  ַהּכֹל ֶאת ִלׁשְ ְלִמיִדים ָהיוּ . ֵמעֹוָלם ָלַמד לֹא ּכְ  ְבֵדיוֹ א ַהּתַ
ָאְמרוּ  ְוִכְמַ�ט ֵ�צֹות ֶלא הְלַמְרבֵּ  ַאךְ  ,ׁש ָא נוֹ  ׁשֶ קוֹ ֶח  ֶנֱ�ַלם לֹא ַהּפֶ דֹול ׁשְ ל ַהּגָ  ְוַלְמרֹות, בּ יְ לֵ  ְנָחסיּפִ  ׁשֶ

ר�  יוָת נוֹ לוֹ ׁשְ כִּ  יםַהּמְ ץ ּבִ ָכל ִהְתַאּמֵ ֵדי ּכֹחֹוָתיו ּבְ ּתֹוָרה ְיִדיעֹות ְלַ�ְצמוֹ  ש2ִלְרכֹּ  ּכְ ִפּלֹוָתיו, ְוָאְמָנם. ּבַ  ּתְ
ל יוצָּ ַמ ֲא ַמ וּ  ּתֹהוּ  ָ�לוּ  לֹא רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ׁשֶ א, ּבַ אוּ  ֶאּלָ סֹופוֹ . ִריּפֶ  ָנׂשְ ל ּבְ ָבר ׁשֶ ל ָהָאטּום ִלּבוֹ  ִנְבַקע ּדָ  ׁשֶ

ַ�ר ִמים ָאְרכוּ  ְולֹא, ַהּנַ ָהַפךְ  ַ�ד ַהּיָ ְלִמיִדים ִלְהיֹות ׁשֶ ְבָחִרים ֵמַהּתַ יָבה ַהּמ� ְיׁשִ ּבַ מוֹ  ׁשֶ   . ְלָפָניו ָהַלךְ ַהּטֹוב  ּוׁשְ

ְתקּוַפת בּ יְ לֵ  ְנָחסיּפִ  לׁשֶ  ַהּטֹוב רוֹ בֵ ֲח  יַבת דוֹ וּ ּמ לִ  ּבִ יׁשִ י היָ ָה , רֵפ סוֹ  ם"ַת ַהֲח  ּבִ , רּטֶ ַט ׁשְ נְ זֶ יְ ַא  ֵמִאיר ַרּבִ
ָיִמים ּלְ ְרֵסם ׁשֶ ִכּנּויוֹ  ִהְתּפַ ׁש  ׁש "ַא  ם"ַמֲהַר  ּבְ ּמֵ נּות ְוׁשִ ַרּבָ א ָלַמד ְוהּוא, ראוַ ְנגְּ א�  ִעירָה  ּבְ ַצְוּתָ ַ�ר ִעם ּבְ  ַהּנַ

י ּתֹוָרה ֹותבּ ַר  מוֹ ְוֶהְחּכִ ה. ּבַ ַ�ר ָחָלה ְוִהּנֵ ב ְוָנַפל בּ יְ לֵ  ְנָחסיּפִ  ַהּנַ ּכָ יָבה ֵנימוּ ְמ . ְלִמׁשְ  ֵאָליו ןּמֵ זַ לְ  ִמֲהרוּ  ַהְיׁשִ
קֹוִמי ָהרֹוֵפא ֶאת ם ַ�ד ְוָגְבָרה ָהְלָכה תוֹ לָ ֲח ַמ  אּוָלם, ַהּמְ ּגַ  ְלִמיֵדיּתַ  ֶנְחְרדוּ . ׁש ָא נוֹ  ָאְמרוּ  ָהרֹוְפִאים ֵלידוֹ גְּ  ׁשֶ

יָבה הּקָ ַה  תוֹ לָ ֲח ַמ  עַמ ׁשֵ לְ  ַהְיׁשִ ל ׁשָ ִהְפִליא ,םָר בֵ ֲח  ׁשֶ קוֹ  ָהֲ�צּוָמה תוֹ ָד ָמ ְת ַה בְּ  אֹוָתם ׁשֶ דֹול ּוְבֶחׁשְ  ַהּגָ
ר�  וייָ ׁשָ ְק  ַלְמרֹות ֹוָרהּת בַּ  יםַהּמְ אוּ , ּבִ ִפּלֹות ְוָנׂשְ א .תוֹ ָא פוּ ְר לִ  ֹותבּ ַר  ּתְ ָהָיה ֶאּלָ י ִנְרֶאה ׁשֶ  ִיםַמ ׁשָ  יֵר ֲ� ׁשַ  ּכִ

ָבר ַ�ד, לוּ ִנְנֲ�  ּכְ ְזְמ  ׁשֶ י וּ נה� אַקּדִ  ָרהבְ ַהֶח  ַאְנׁשֵ ל יׁשָ ֵדי ָהִעיר ׁשֶ ֶטֶרם ,ִוּדּוי ּמוֹ ִע  לֹוַמר ּכְ ׁשּוב ּבְ  ָהרּוַח  ּתָ
ר ָהֱאלִֹקים־ֶאל ָחה ְלֶפַתע. ְנָתָנּה  ֲאׁשֶ ֶלת ִנְפּתְ ל ַהֲהדּוָרה ּוְדמּותוֹ , ַהּדֶ . ַתחּפֶ בַּ  הִנְרֲאָת  רֵפ סוֹ  ם"ַת ַהֲח  ׁשֶ

ב הּוא ֵ ָסמּוךְ  ִהְתַיׁשּ תוֹ  ּבְ ל ְלִמּטָ ׁש , ַהחֹוֶלה־ׁשֶ ל ּוִבּקֵ ִחיד. םְלַבּדָ  םיָר ִת הוֹ לְ וּ  ָלֵצאת ֶחֶדרבַּ  ִחיםַהּנֹוכְ  ִמּכָ  ַהּיָ
ּנֹוַתר ְפִנים ׁשֶ ֲהַר  היָ ָה , ּבִ ֵהִבין, ׁש "ַא  ם"ַהּמַ י ׁשֶ ַבר ּכִ אן ְלִהְתַרֵחׁש  עֹוֵמד ָמה־ּדְ אלְ  ּוִמֵהר, ּכָ ה ִהְתַחּבֵ ִפּנָ  ּבְ
ֶרת ה. ִנְסּתֶ ְלִמיד ֶאת ׁשֹוֵאל רֵפ סוֹ  ם"ַת ַהֲח  ֶאת הּוא ׁשֹוֵמַ�  ְוִהּנֵ ךָ  ַהִאם: "ַהּתַ  ּוְתׁשּוָבתוֹ "? רֹוֶאה ִהּנְ

ל ַהִחּיּוִבית ְמָ�ה  ַהחֹוֶלה ׁשֶ קֹולִנׁשְ ֵאָלה. ָחלּוׁש  ּבְ ְ ָ�ִמים ָחְזָרה ַהׁשּ ַ�ם־ּוְבָכל, ֹותבּ ַר  ּפְ יב ּפַ  ַהחֹוֶלה ֵהׁשִ
ַ�ם ַאךְ , ִחּיּובבְּ  ק קֹולוֹ  ָהַלךְ  ְלַפַ�ם ִמּפַ כַּ  ַ�ד, ְוִהְתַחּזֵ רׁשֶ ּנוּ  ִנְפַרד ֲאׁשֶ יְוַא  רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ִמּמֶ  ָרהבְ ַהֶח  ְנׁשֵ

אַקּדִ  ֵנס בוּ ׁשָ  יׁשָ ִניָמה ְלִהּכָ אוּ , ּפְ ּלְ י ִלְראֹות ִהְתּפַ ְלִמיד ּכִ ק ַהּתַ ּנוּ  להּוַק  יוֹ לְ ָח וְ  ְמַ�ט ִהְתַחּזֵ . ֲ�רֹךְ ־ןיְלֵא  ִמּמֶ
ן רְלַאַח  ִדיםֲאָח  ָיִמים ָבר ִמּכֵ ְלִמיד  ָיַרד ּכְ תוֹ  ֵמַ�לַהּתַ ב ִמּטָ ַאַחד ִלְבִריאּותוֹ  ְוׁשָ ֹאָרע. ָהָאָדם ּכְ ְפִליא ַהּמְ  ַהּמַ

ל נוֹ רוֹ כְ זִּ ִמ  ָמׁש  לֹא י ׁשֶ ֲחֵברוֹ  ִהְפִציר ְוהּוא, רּטֶ ַט ׁשְ נְ זֶ יְ ַא  ֵמִאיר ַרּבִ גַ  ּבַ ּיְ הׁשֶ ֲחֶזה ָהָיה ָמה לוֹ  ּלֶ ָרָאה ַהּמַ  ׁשֶ
ֵ�ת ַר  ּבָ םׁשֶ ר ּבָ ּקֵ ַחְדרוֹ  ּבִ ַ�ר אּוָלם, ּבְ ָבר־ֶאת ְלַגּלֹות בֵסַר  בּ יְ לֵ  ְנָחסיּפִ  ַהּנַ , ּבֹותְמר�  ַהְפָצרֹות ְלַאַחר ַרק. ַהּדָ

ר ֵנס ֶנְעּתַ ֵדי רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ֶאל ְלִהּכָ ר ְוָאז, רוֹ ּקְ בַ לְ  ּכְ ֶ  הַמ  לַ�  ּמוֹ ִע  ְיַדּבֵ יֵניֶהם ָהָיהׁשּ ה ְוָכךְ , ּבֵ ּלֶ  ַהּסֹוד ִיְתּגַ
מּוס ם. ַהּכָ ַ�ם ּגַ ֲהַר  ליכִּ ׂשְ ִה  ַהּפַ א ׁש "ַא  ם"ַהּמַ ֶקֶרן ְלִהְתַחּבֵ ַחְדרוֹ  ָזִוית־ּבְ ל ּבְ ם ׁשֶ יַצד ַמעׁשָ וְ , ַרּבָ ְלִמיד ּכֵ  ַהּתַ
ר ָ�ה ְמַסּפֵ ׁשָ ּבְ ַר  ׁשֶ ר וֹ בּ ׁשֶ ּקֵ ה וֵ�יָני מּול ָרָאה ֶאְצלוֹ  ּבִ ָ ׁשּ ים ׁשִ ִנים יִאיֵר ּוְמ  ְזֵקִנים ֲאָנׁשִ נִּ , ּפָ  ָאבֹותכָּ  לוֹ  וּ מְד ׁשֶ

ים דֹוׁשִ ָ�ְמדוּ  ְוַיֲ�ֹקב קִיְצָח  ַאְבָרָהם, ַהּקְ ּדוֹ  ׁשֶ ּדוֹ  דוִ ְוָד  ַאֲהרֹן הש2ֶ ּומֹ , ָהֶאָחד ִמּצִ ִני ִמּצִ ֵ ְקלוּ ֵהם וְ , ַהׁשּ  ׁשָ
יֵניֶהם ה. חֹוָבהלְ  אוֹ  ִלְזכּות, אֹותוֹ  ָלדּון ֵאיךְ  ּבֵ ִביִעי ִנְכַנס ְוִהּנֵ ְ ִביא הוּ ִליָּ ֵא  הּוא, ַהׁשּ יַ�  ,ַהּנָ ִהְצּבִ  ַ�ל ׁשֶ

ל ְזכּותוֹ  ַוֲהֵרי: "ְוָאַמר רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  דֹוָלה ָהַרב ׁשֶ ּה  ּגְ ּיָ ֵדי ּדַ ם תוֹ כּ זַ לְ  ּכְ ְלִמיד־ֶאת ּגַ ד", ַהּתַ ימוּ  ּוִמּיָ  ִהְסּכִ
ם ּמוֹ ִע  ִבים ּגַ ֲהַר . ַהֹחִלי ֵמָ�ָליו הּוַקל רֲאָת ־ְוַ�ל ,ַהְמַחּיְ ַמע ׁש "ַא  ם"ַהּמַ ָבִרים ֶאת ׁשָ , רוֹ וֹ ּת ְס ִמ  קֹוםִמּמְ  ַהּדְ

ר ּוְלָיִמים ָבִרים ֶאת ִסּפֵ ֵדי רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ְלַתְלִמיֵדי ַהּדְ ָ ּוְקד�  תוֹ לָּ ד� גְּ  ַ�ל ָאְזָנם ֶאת רבֵּ ׂשַ לְ  ּכְ ם תוֹ ׁשּ ל ַרּבָ   . ׁשֶ

יַ�  ִהּגִ ׁשֶ ַ�ר ּכְ כוֹ , ִפְרקוֹ לְ  בּ יְ לֵ  ָחסנְ יּפִ  ַהּנַ ּדְ ר לְ  ְיתֹוָמה ַנֲ�ָרה ִעם ַרּבוֹ  ׁשִ ׂשָ ֵאַרת ּבָ ָהְיָתה ׁשְ ּתוֹ ׁשֶ  ִאׁשְ
ָלהְוִהיא  ,ָהִראׁשֹוָנה ּדְ ֵביָתם  אֹוָתּה  ּגִ יָון ּבְ ּלֹאּכֵ ְלַח  ַ�ל ָסמּוךְ  ָהָיהוְ  ,מֹוָתּה  יֹום ַ�ד ָבִניםלְ  ָזְכָתה ׁשֶ . וֹ בּ ַר  ןׁש�

י, ִניםְוׁשָ  ָיִמים ָ�ְברוּ  יְנָחס ְוַרּבִ ה בּ יְ לֵ  ּפִ ןלְ  ִהְתַמּנָ ן רּוְלַאַח , ףְר דוֹ ְס ְר ּטֶ ַמ בְּ  ַדּיָ ּה כְּ  ִמּכֵ ל ַרּבָ ת ׁשֶ . גנְ ינִ יְ לַ ׁשְ  ְקִהּלַ
ה ם ִהְתַ�ּלָ ָ ּה לְ  ִמׁשּ ל ַרּבָ ת ׁשֶ ֵר  ָ�ַמדוְ  ,ץְט זַ יְ נַ  ְקִהּלַ ִקׁשְ   ירוֹ כִּ זְ ּמַ ׁשֶ  ,רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  וֹ בּ ַר  ִעם ָכהלָ ֲה  יּבְ

ְלִמיִד " יקצַּ ַה  ָהַרב יּתַ אֹור, ּדִ דֹול ַהּמָ ה ךָ ְד ְלַלּמֶ ". ַהּגָ ּמָ דֹול ּכַ ֵאין, ָהָרצֹון ּכַֹח  ּגָ ָבר ךָ לְ  ׁשֶ �  .  ֶנְגּדוֹ  ָהעֹוֵמד ּדָ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ֵאר עֹוד -  )א, לה( הש�ֶ מֹ  ֵהלְק ַויַּ  י־ַ�ל ִיְתּבָ ְבֵריֶהם ּפִ ַז"ל,  ּדִ

י ל ןיִ ִמנַּ  :אֹוֵמר ָטאְר ּפַ ־רבַּ  ֶאְלָ�ָזר ַרּבִ ּכָ ת רּמֵ ׁשַ ְמ ַה  ׁשֶ ּבָ  ׁשַ
ִא  ָ�ָליו ַמֲ�ִלין אוֹ  ּלוּ ּכְ ְכִתיב? ֲ�ׂשָ ְמרוּ  ּדִ  ַלֲ�ׂשֹות 'ְוגוֹ  ְוׁשָ

ת־ֶאת ּבָ ַ אן־ַ�ד ,ַהׁשּ ה .ּכָ ת ְוִהּנֵ ָפָרׁשַ י ּבְ א ּכִ ָ י ִתׂשּ ּתִ ַרׁשְ  ּפֵ
ָרִכים אֹוְמרוֹ  יםּבִ ַר  ּדְ ת־ֶאת ַלֲ�ׂשֹות ּבְ ּבָ ַ הָר ְד וּ , ַהׁשּ  ֶזה זוֹ  ׁשָ

ה אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, קֹוָמּה ְמ  ָבִרים ֵאּלֶ ר ַהּדְ ה־ֲאׁשֶ  תַלֲ ׂשֹ  ה' ִצּוָ
רּוׁש , ֹאָתם ָבִרים ּפֵ ֵהם ַ�ְצָמן ַהּדְ ם תתוֹ בָּ ׁשַ  ׁשֶ ים ַאּתֶ  עֹוׂשִ

י ,לֹוַמר ִיְרֶצה עֹוד. ןבֵ ְוָה  ,אֹוָתם י ֲהַגם ּכִ ת תוַ ְצ ִמ  ּכִ ּבָ  ׁשַ
ִמיָרה ִהיא ָלאכֹות ׁשְ ִביָתה ֵמַהּמְ אן ְוֵאין ,ּוׁשְ ה ּכָ  ַמֲ�ׂשֶ
ה, רָכ ׂשָ  ָ�ֶליָה  ִלּטֹל ָבִריםַה  ֵאּלֶ ר ּדְ ה־ֲאׁשֶ ְהיוּ , ה' ִצּוָ ּיִ  ׁשֶ

גֶ  ה רֶד ּבְ י־ְוַ�ל .רָכ ׂשָ  ֲ�ֵליֶהם ִלּטֹל ַמֲ�ׂשֶ ְדָרׁש  ּפִ  ַהּמִ
ָאְמרוּ  י ׁשֶ בָּ ַה  ָאַמר ּכִ ה ה"ּקָ  ש, רֹ ְד וּ  ְקִהּלֹות לֵה ַהְק  ְלֹמש,ֶ

יםבָּ  ֵדי ַרּבִ יְּ  ּכְ ִאים ֹורֹותדּ ַל  דוּ ּמְ ַל ׁשֶ ָכל לֵה ּקָ ְלִה  ַהּבָ ת־ּבְ ּבָ  ׁשַ
ֵאר, כּו'וְ  תּוב ִיְתּבָ  ראֶמ ּיֹ ַו  'ְוגוֹ  הש�ֶ מֹ  ֵהלְק ַויַּ . ָנכֹון־ַ�ל ַהּכָ

ה ֲאֵלֶהם ָבִרים ֵאּלֶ רּוׁש , ַהּדְ ת ָהֵ�ָדה ַלתַהְקָה  ּפֵ  ּוְדָרׁשַ
ה ַהּתֹוָרה אֹוְמרוֹ  ִיְרֹמז אוֹ , ֹאָתם ַלֲ ׂשֹת ה' ִצּוָ  ַלֲ ׂשֹת ּבְ

ֵני ַ�ל ֹאָתם ָרֵאל ּבְ י ִיׂשְ ֶאְמָצעּות ּכִ ָבִרים ּבְ ִרים ַהּדְ ּפְ  ִמְתּכַ
ל ַמֲאַמ  ,ֲ�ֹונֹוָתם ּכָ יַר  רּכְ ָמֵ�אל ּבִ   :םׁשָ  ִיׁשְ

רּוׁש  -  (לו, ח) ֵלב־ַכםֲח ־לָכ  ֲ ׂשוּ יַּ ַו  ים ֲהַגם ,ּפֵ ָהעֹוׂשִ ים ׁשֶ  ַרּבִ
י־ַ�ל ַאף ,ֵהם ָלאָכה ָהְיָתה ֵכן־ּפִ ִאּלוּ  יתַנֲ�ׂשֵ  ַהּמְ ָאּה  ּכְ �ׂשֲָ 

ָנה, דָח ֶא  ָאָדם ּוָ י ֶזהבָּ  ְוַהּכַ �ׂשוּ  ּכֲִ ּיַ ׁשֶ ָלאָכהֶאת  ּכְ  יםּבִ ַר  ַהּמְ
ל־ַ�ל ִנים־ּכָ ה ּפָ ּנֶ ּתַ ה ֶזה ְמֶלאֶכת ּתַֹאר ִיׁשְ  ִתְדֶמה ְולֹא ִמּזֶ

ּה  הנָּ ׂשֶ ֲ� יַּ ׁשֶ  ָלאָכהּמְ ַל  ּלָ ּמָ  ּכ/ ִמ  .ֶאָחד ןא/ תּוב נוּ ָ� יְוִהׁשְ י ַהּכָ  ּכִ
ם ָהְיָתה ָמהֵל ׁשְ  ןּכָ ׁשְ ַהּמִ  ְמֶלאֶכת ְבִחינָ  ּגַ י ,זוֹ  הּבִ  ַהּנֹוֵתן ּכִ

ִהְתּבֹוְננּות אֹוָתם ָוהׁשְ ִה  הֵהּמָ בָּ  ָחְכָמה ָו  ָמהְכ ָח ַה  ּבְ  ,הׁשָ
ם ְודֹוִמים ּלָ ב ֶזה ּוְלֶדֶרךְ  .דָח ֶא  ְלִאיׁש  ּכ/ ֵ  אֹוְמרוֹ  ַטַ�ם ִיְתַיׁשּ

ָכל ָרֵטי ּבְ ים ּפְ �ׂשֲִ ֵרׁש  ְולֹא ,ָיִחיד ׁשֹוןְל  ַהּמַ  ,הּוא ִמי ּפֵ
יָטא ֵאינוֹ  ּוְפׁשִ ַצְלֵאל ַ�ל חֹוֵזר ׁשֶ י ּבְ ה הּוא לֹא ּכִ  ,ַהּכֹל ָ�ׂשָ

 �ֱאָמן דְוָהֵ ַ שׂ  ַהּנֶ ַצְלֵאל ַוּיַ א, ָהָארֹן־ֶאת ּבְ ן ֶאּלָ  לֶא  ְיַכּוֵ
י ָלאָכה עֹוׂשֵ יָרם ,ַהּמְ �ם ָיִחיד ׁשֹוןְל ּבִ  ְוִהְזּכִַ י ַלּטַ ַתְבּתִ ּכָ   :ׁשֶ

  
  

ב' שנת תנ"ג, נפטר המקובל רבי יצחק ־בכ"ז באדר
ב מאמשטרדם, הרב הראשון שכיהן ב'עולם אבוה

החדש' היא אמריקה, בעיר רסיפה שבברזיל. כדי 
דורו ר' יצחק ב"ר מתתיהו אבוהב ־להבדיל בינו לבן

מהולנד, כינה את עצמו בשם משפחת אמו 'דה 
פונסיקה', וקדמו לשניהם עוד שניים שנקראו בשם 
זה. הקדמון הוא רבנו יצחק אבוהב הספרדי בעל 

שנה, והשני הוא  700־המאור" שחי לפני כ"מנורת 
רבי יצחק אבוהב 'אחרון גאוני קׂשטיליה', שגורש 
מספרד בגירוש הגדול בשנת רנ"ב ונפטר בפורטוגל 
לאחר כשבעה חודשים, והוא המוזכר בידי מרן רבי 
יוסף קארו בחיבורו 'בית יוסף' על שו"ע אורח חיים. 

ראה הכנסת העתיק 'אבוהב' שבצפת, נקרא כנ־בית
שם בעל מנורת המאור, שכן ־שם השני, ולא על־על

רבי יעקב בירב מחדש הסמיכה וגדול חכמי צפת 
כנסת עתיק זה נמצאים שני ־היה תלמידו. בבית

ספרי תורה עתיקים, הראשון המיוחס לרבי יצחק 
  אבוהב עצמו, והשני לרבי סולימאן אוחנה ממרוקו.  

�  

, ועשו את בכ"ז באדר רפ"ד ניצלו יהודי מצרים בנס
יום כ"ז באדר או כ"ח בו ליום משתה ושמחה, ונודע 
בכינויו 'פורים מצרים'. בים זה היו קוראים במצרים 

ידי רבי ־מגילה מיוחדת לזכר הנס, שהתחברה על
שמואל ציראלייו חתנו של רבי יצחק אבוהב השני. 
ב'סדר הדורות' מסופר, כי לאחר שהסולטן סולימאן 

השטן המשנה למלך אחמד כבש את מצרים, מרד בו 
שיטן, וציווה על היהודים להביא לו תוך שמונה 
ימים סכום גדול מאוד. ואז קם רבי שמואל זה וכינס 
שלוש מאות נערים פחותים מגל י"ב שנה, והתפלל 

הכנסת הגדול שבמצרים, עד שהתקבלה ־עמם בבית
תפילתם והמשנה למלך נהרג בכ"ו באדר. "ויש 

תפילה, וכמעט שהטיח כך ב־אומרים שהפליג כל
  דברים כלפי מעלה, שכן יצא משם סגי נהור". 

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
סּוקת ֶא  ת־לֹא" ַהּפָ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ֹבֵתיֶכם ּבְ ֹכל ֹמש2ְ ֲארוּ ", ְתַבֲ�רּו ֵאׁש ּבְ ִסְפֵרי ּבֵ  ֵאׁש  ַ�ל זֶמ ֶר  ֶדֶרךְ בְּ  רּוׁש ַהּדְ  ּבְ

ֲחלֶֹקת תבְּ  ּוִבְפָרט, ַהּנֹוָרָאה ַהּמַ ּבָ ָהלכְּ  ׁשַ ַהּקָ נּוי ׁשֶ תּובוְ , יוָק ָס ֲ� ֵמ  ּפָ ֱ�ָלִבים ִלְהיֹותַמְזִהיר  ַהּכָ  ְוֵאיָנם ֵמַהּנֶ
יִבים ְוֵאיָנם םָת ּפָ ְר ֶח  ׁשֹוְמִעים, עֹוְלִבים ֵצאת ֲהָביוְואֹ ר "ֱאַמ נֶ  ֲ�ֵליֶהםׁשֶ , ְמׁשִ ֶ  ּכְ ְגב�  ֶמׁש ַהׁשּ   ."ָרתוֹ ּבִ
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ַנת ׁשְ יאִה , ה"תרל ּבִ ִ י ׂשּ ַכי ַרּבִ א ָמְרּדְ ַרּגָ נוֹ  ֶאת יןִט יָ ְס הוֹ ֵמ  ׁשְ יד תּדַ כְ נֶ  ִעם ּבְ ּגִ ִריְסק ַהּמַ ים, ִמּטְ יעוּ  ְוַרּבִ  ִהּגִ

ף ּתֵ ּתַ ִ בַּ  ְלִהׁשְ דֹוָלה הְמָח ׂשּ ִזיז ךְ ֵר בְ ַא , יןִט יָ ְס הוֹ  יֵמֲחִסיֵד  ֶאָחד. ַהּגְ ׁש , רָה ְמ נִ וְ  ּפָ ּקֵ א ּבִ  וֹ בּ ַר  בֹודכְּ  ֶאת ְלַקּנֵ
ין ִהְמּתִ ה ַס  אבוֹ לְ  ׁשֶ ּלָ ה־ֶאלב ַהּכַ ּפָ יַ� ּוְבַה , ַהח� יד ּגִ ּגִ ֵדי ְמִעילוֹ  יׁשּולֵ  ַ�ל תוֹ ּפָ צְ ח�  רֹבבְּ  ֶנֱ�ַמד ַהּמַ  בוֹ כְּ ַ� לְ  ּכְ

ַדְרּכוֹ  י ֵמֵאָליו מּוָבן. ּבְ ָבר ּכִ דֹול ַרַ�ׁש  עֹוֵרר ַהּדָ ר, ּגָ ָבר ּוָבאה ְוַכֲאׁשֶ ל ִליִדיָ�תוֹ  ַהּדָ י ׁשֶ , יןִט יָ ְס הוֹ ֵמ  ָהַרּבִ
ה ְמֹאד ִהְצַטֵ�ר ד ְלָפָניו ָהַאְבֵרךְ  ֶאת ְלָהִביא ְוִצּוָ ה ַאַחר ִמּיָ ּפָ  ֶאל ָאַמר", ּתֹוָרה־ְלִדין וֹ ְלַהֲ�ִמיד ֵיׁש . "ַהח�
יד ּגִ ָרה ְוזֹאת, ַהּמַ ַמּטָ ֵבית ֶהָחמּור ְנׁשוֹ ֵמָ�  ְלַהְפִחית ּבְ ל יןּדִ ־ּבְ ְחַלט, ַמְעָלה ׁשֶ י ְוה�  ַיֲ�ִמידּוהוּ  ְלָמֳחָרת ּכִ

י ִלְפֵני ַ�ל בלוֹ יְמ ִר ָה ֵמ  דלְ ֶפ נְ ּדֶ יְּ וַ  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ֲ�ֹקב' 'ּכֹוָכב ּבַ ׁש  ִמּיַ ּמֵ ׁשַ ּיְ ן ׁשֶ ַדּיָ ִדין ּכְ ֶזה ַהּתֹוָרה־ּבְ  אֹותוֹ . ַהּלָ
ּמּוִרים ֵליל ָהָיה ַלְיָלה ה ֲחָרָטה ֵלאָמ  היָ ָה וְ , ֵרךְ בְ ַא  ְלאֹותוֹ  ׁשִ הוּ  ַ�ל ּובּוׁשָ  ֶהָחִסיד ֶנֱ�ַמד ְלָמֳחָרת. ַמֲ�ׂשֵ

ֵני ִעם ַיַחד יִקים ׁשְ ּדִ ן ִלְפֵני ַהּצַ ּיָ יקצַּ ְוַה , ַהּדַ ר יןִט יָ ְס הוֹ ֵמ  ּדִ הוּ  ַ�ל ִסּפֵ ע ַמֲ�ׂשֵ ְפׁשָ ה ַהּנִ ָ�ׂשָ  ְוָהַאְבֵרךְ , ׁשֶ
ַרץ יַ�  ִכיבְ בִּ  ּפָ ן ֶהֱאִזין. הוּ ַמֲ�ׂשֵ  ַ�ל ֲ�צּוָמה ֲחָרָטה ְוִהּבִ ּיָ ָבִרים ַהּדַ יר, ַלּדְ ִהּכִ ית תוֹ ָט ָר ֲח בַּ  ּוְכׁשֶ ל ָהֲאִמּתִ  ׁשֶ

ַתח, ָהַאְבֵרךְ  ר ּפָ ה ְוִסּפֵ ֵאַרע ַמֲ�ׂשֶ ָיָמיו אָה ָר ְט ְס אוֹ  ִעירבָּ  ׁשֶ ל ּבְ י, י"יבֵ יֵ  ַרב ׁשֶ  ְיהּוָדה ר"בַּ  ֵסףיוֹ  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ
ָהָיה םׁשָ  ָהָיה ֶאָחד ֵרךְ בְ ַא . אָה ָר ְט ְס אוֹ ֵמ  ה ׁשֶ ָהל רֹאׁש  ֶאת ְמַבּזֶ ַה  ַ�ד, ַהּקָ הׁשֶ  ֵאֶצל ּתֹוָרה־ְלִדין ִהְזִמינוֹ  ּלָ

ָרָאה, ָהַרב י ּוְכׁשֶ ל יוֹ נְ ָ�  ֶאת י"יבֵ יֵ  ַרּבִ י ֵהִבין ,ָהִאיׁש  ׁשֶ ל ּכִ אוּ  יוָת בוֹ לָ ֲ� ַה  ּכָ ׁש  ְוָלֵכן, ֲ�ִנּיּותוֹ  ֵמרֹב ּבָ ּקֵ  ּבִ
ָהל ֵמרֹאׁש  ן ַהּקָ ּתֵ ּיִ ָכר יִמּנוּ  לוֹ  ׁשֶ ׂשָ ךְ  ּוֶבֱאֶמת, ֶאְצלוֹ  ּבְ ל ְלָבבוֹ  ִהְתַהּפֵ קּוָפה רְלַאַח  ָהִאיׁש  ׁשֶ  ְוֵהֵחל ּתְ

אן ַאף. "יבוֹ יִט ֵמ וּ  ַחְסּדוֹ  ִאיׁש  ֶאת ַח בֵּ ְלׁשַ  ם", ּכָ ן ִסּיֵ ּיָ ָבָריו ֶאת ַהּדַ ַא  ּדֹוַמִני, "ּדְ ְגַלל ָחָטא ֶזה ֵרךְ בְ ׁשֶ  ּבִ
ֵ�ֶרךְ  ֲהָבָנתוֹ  ֹחֶסר ל ֹוָמתוֹ ק רעוּ ׁשִ  ּבְ יד ׁשֶ ּגִ ִריְסק ַהּמַ , םֶלֶח  רַס ֲח וַ  ָ�ִני ֱהיֹותוֹ  ֵמֲחַמת ָנַבע זֹאת ְוָכל, ִמּטְ

ל ַאְבֵרךְ  ּפָ ע ַהְמט� ַאְרּבַ נֹות ּבְ יעוּ  ּבָ ִהּגִ יָאן הָמ וּ אְמ  לוֹ  ְוֵאין ְרָקןִפ לְ  ׁשֶ ִ יד ,ֲאִני ּפֹוֵסק ְוָלֵכן .ְלַהׂשּ ּגִ ַהּמַ  ׁשֶ
ִריְסק הׁשֶ  אֹותוֹ  ְיָבֵרךְ  ִמּטְ ְזּכֶ ר, ְרָחָבהְוַה  ַפעׁשֶ לְ  ּיִ ם ְוַכֲאׁשֶ ְתַקּיֵ ָרָכה ּתִ יר ַהּבְ יָלא ַיּכִ ֹכחוֹ  ִמּמֵ ל ּבְ יד ׁשֶ ּגִ  ַהּמַ

ֵלם נוֹ וּ ּק ִת לְ  ְוָיבֹוא ָ ת". ַהׁשּ ֵני־ַ�ל ִנְרֲאָתה קוֹ חׂשְ ־ּבַ יִקים ּפְ ּדִ ְפָלא קָס ּפְ ַה  עַמ ׁשֵ לְ  ַהּצַ ַ�ל, ַהּנִ  ֵהִסיר ָידוֹ ־ׁשֶ
ן ּיָ תִמ  ֶאת ַהּדַ ין ּדַ ֵרךְ  ְוָאֵכן, ֵמָהַאְבֵרךְ  ַהּדִ הַה  ִהְתּבָ יֵדי ּלָ יד ּבִ ּגִ ל ַהּמַ לוֹ  ְוַגְלּגַ ךְ  ַמּזָ   .ְלטֹוָבה ָ�ָליו ִהְתַהּפֵ
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יַ�  ּפִ ׁשְ י ַהּמַ ַלִים הּוְרִביץ ִניָסן ַרּבִ ֲ�בֹוַדת נֹוַדע, ִמירּוׁשָ ה ּבַ ִפּלָ ּלוֹ  ַהּתְ ָהְיָתה ׁשֶ עֹות תכֶ ִנְמׁשֶ  ׁשֶ ּכוֹ  ׁשָ , תֲאר�

תוֹ  מֹונֶ  ָהְיָתה ּוְתִפּלָ ְמִתיקּות ָמעֹות הּכְ ָכה ִנְפָלָאה ּבִ ׁשְ ּמָ ים ׁשֶ ׁש  הּוא. ֵאֶליָה  ְלַהֲאִזין ְוטֹוִבים ַרּבִ ּמֵ  ׁשִ
יַ�  ּפִ ַמׁשְ יַבת ּכְ יׁשִ ּנֹוְסָדה ֶצֶדק' ַמח'צֶ  ּבִ ַלִים ׁשֶ ירּוׁשָ ַנת ּבִ ׁשְ יֵדי פ"תר ּבִ דּוהוּ כִּ  ְוַתְלִמיָדיו, ד"ַחבַּ  ּכֹוֵלל ּבִ  ּבְ

עוּ  ְמֹאד ּפְ ׁשְ ֶרת. תלוֹ צָ ֱא נֶּ ַה  יוָת וֹ דּ ִמ וּ  תוֹ יּ ִמ רוּ ּתְ ַה  יוָת יכוֹ לִ ֲה ֵמ  ַרּבֹות ְוה� ִמְסּגֶ ְפִקידוֹ  ּבְ ם ָהָיה ּתַ  ֶאת רֹוׁשֵ
יָבה ַאְבְרֵכי נֹוְכחֹות י ַהְיׁשִ י, ּבוֹ  ִלְלֹמד םָת ָ� גָּ ַה  ּוְזַמּנֵ יׁש  ָהָיה ֹחֶדׁש  ּוִמּדֵ  ְמַנֵהל, ְסלֹוִנים גיֶזלִּ  יְלַרבִּ  ַמּגִ

ַלִים ָהַ�ְסָקִנים יּוֵמָראׁשֵ  ד"ַחבַּ  ּכֹוֵלל ירּוׁשָ רֹות יוָת ימוֹ ׁשִ ְר  ֶאת, ּבִ ּדָ ִלים ָהיוּ  ּוְלִפיֶהן, ַהְמס�  ְמַקּבְ
ה ֶאת ָהַאְבֵרִכים ְלּגָ ית ַהּמִ ֶהְתֵאם ֶהָחְדׁשִ ִמיַרת ּבְ ים ִלׁשְ ַמּנִ ַ�ם ֵאַרע. ִריםָד ּסְ ְוַה  ַהּזְ  ָצִעיר ךְ ֵר בְ ַא  ִעם ּפַ

ָהָיה, ִמיםיָ לְ  ל ׁשֶ ּפָ יָלִדים ְמט� ים ּבִ ךְ , ְקַטּנִ קּוָפה ּוְבֶמׁשֶ ר רֵח ֵא  ּתְ ָ�ִמים ְוִחּסֵ י. ֵמַהּכֹוֵלל ֹותבּ ַר  ּפְ  ִניָסן ַרּבִ
ה ם ָ�ָליו לָט וּ ַהּמ  ֶאת ָ�ׂשָ י ֶאת ְוָרׁשַ ל תוֹ ָ� גָּ ַה  ְזַמּנֵ הַה  ׁשֶ ָכרוֹ  ֵללַהּכוֹ  ֵנימוּ ְמ  וּ כּ נִ  ְלָכךְ  ּוְבֶהְתֵאם, ּלָ ְ  ִמׂשּ

ל ךְ  ָמה־ְזַמן. ָהַאְבֵרךְ  ׁשֶ ָבר ִנְמׁשַ ל ְוָהַאְבֵרךְ , ַהּדָ צֹות ֹותגלָ ְמ  ִקּבֵ ּצָ ּלֹא ַ�ד, תעוֹ טוּ ְק וּ  ְמק� ַלט ׁשֶ רּוחוֹ  ׁשָ . ּבְ
ָחרֹות ַהּבֶֹקר עֹותׁשְ בִּ , דָח ֶא  יֹום עֹוד, ַהְמא� יַ�  ּבְ ּפִ ׁשְ י ַהּמַ ֲהָכנֹות עֹוֵסק ִניָסן ַרּבִ ָ ְממ�  ּבַ תוֹ  כֹותׁשּ  ִלְתִפּלָ

ְלֶהֶבת ִמּדֵ  ַהּנִ ֵרץ, יֹום יּכְ ית לֶא  ָהַאְבֵרךְ  ִהְתּפָ ֶנֶסת־ּבֵ ָבִרים ּבוֹ  יַח ִט ְלָה  ְוֵהֵחל ַהּכְ  לַה ְק  ְלֵ�יֵני ֲחִריִפים ּדְ
ָכרוֹ  וּ כּ נִ  יוֹ ְט ֶ� בְּ ׁשֶ  ַ�ל, ָדהֵ� וְ  םָ�  ְ ים ֶזה ִמׂשּ ם ִחּסּוִריםְוַה  ָהִאחּוִרים יֵמ וּ ׁשּ ִר  בֶק ֵ�  רּפָ ְס ִמ  ֳחָדׁשִ ָרׁשַ  ׁשֶ
ִייםְק לִ  ִנְקַלע ּוִבְגָללוֹ , חֹוָבתוֹ לְ  ם לֹא ָהַאְבֵרךְ . ֵריק סוֹ יְוכִ  ׁשָ י, ךְ כָ לְ  ִלּבוֹ  ׂשָ ַרּבִ ה ִניָסן ׁשֶ  לָט וּ ַהּמ  ֶאת ָ�ׂשָ

ׁש  לֹא ללָ כְ וּ  ָ�ָליו ּקֵ ָכרוֹ  לוֹ  תוֹ כּ ְלנַ  ּבִ ְ א, ִמׂשּ ם ַרק ֶאּלָ י ֶאת ָרׁשַ  הלָּ כִּ ְוהּוא , ְדָרׁש נִּ כַּ  תוֹ ָא ייצִ וִ  תוֹ ָ� גָּ ַה  ְזַמּנֵ
ם ֲחָמתוֹ  ֶאת ּבוֹ  ָאה־ֶאת יׁש ּדִ ִהגְ  ָהַאְבֵרךְ . ְלִחּנָ ַגע ךְ כָ בְּ  ַהּסְ ּפָ ַרבִּ  ׁשֶ ִגיָ�ה ִניָסן יּבְ ה ּפְ ן, ֲאנּוׁשָ ּכֵ  ָהָיה ׁשֶ
ִנים ּוךְ שׂ ֲח   ֲהֵרי: "ךְ ֵר בְ ַא  אֹותוֹ ֵאָליו  ַ�קזָ  ְוֹכה. ֶטןבָ ־יִר ּפְ  קּבֹ ְח לַ  ָזָכה לֹא ּוֵמעֹוָלם ,ַלןִלצְּ  ַרְחָמָנא ּבָ

ּדּול ַצַ�ר ַמהוּ  ָיַדְעּתָ  לֹא ֵמעֹוָלם ִנים ּגִ ֶמץ ךָ לְ  ְוֵאין ,ּבָ ל ׁשֶ ה ֲהָבָנה ׁשֶ ּמָ ְתָקאֹות ּכַ  ְלָכל ֵיׁש  ּוְתָלאֹות ַהְרּפַ
ָרֵאל ָאָדם ׂשְ הּוא ִמּיִ ל ׁשֶ ּפָ ָבִנים ְמט� ים ּבְ ב ֵאיְנךָ  ְוָלֵכן, ְקַטּנִ ֵ י ִמְתַחׁשּ ה ּבִ י דֵר יוֹ  ְוַאּתָ ". ַרֲחִמים ְללֹא ְלַחּיַ
ֱאָסִפים ִצּבּור ְבֵרי ָהמּום ָהָיה ַהּנֶ ִגיָ�ה ִמּדִ ל ַהֲחמּוִרים ַהּפְ מוּ  ְוִכְמַ�ט, ָהַאְבֵרךְ  ׁשֶ ּקָ  ַ�ל גּדָ כַּ  וֹ עְר ָק לִ  ׁשֶ

דֹוָלה תוֹ ּפָ צְ ח�  א, ַהּגְ ינוּ  ֶאּלָ ִהְמּתִ ְהֶיה הַמ  ִלְראֹות ׁשֶ ל תוֹ בָ גוּ ּתְ  ּתִ י ׁשֶ ה. ִניָסן ַרּבִ  ֶאת ָראוּ  םָת יָא לִ ְפ לִ  ְוִהּנֵ
יַ�  ּפִ ׁשְ ֲאִצילּות עֹוֵמד ַהּמַ ִתיָקתוֹ  ְפׁשוֹ נַ  ּבַ ֶחֶדת ּוִבׁשְ הּוא, ַהְמי� ׁשֶ רֹאׁש  ַמֲאִזין ּכְ ְרכָּ  ּבְ , ָהַאְבֵרךְ  ְלִדְבֵרי ןמ�

ַה  ּוְלַאַחר הׁשֶ ל ֶאת ּבוֹ  הלָּ כִּ  ּלָ ַסע, מוֹ ְע זַ  ּכָ י ּפָ ֶנֶסת־ֵביתבְּ ִניָסן  ַרּבִ , יוּפָ ַ� ְר ׂשַ בְּ  ּוַ� קׁשָ  בׁשוֹ וָ  ָהלֹוךְ  ַהּכְ
ן רּוְלַאַח  ָנה ִמּכֵ ִתיָקה אצָ יָ וְ  ּפָ ׁשְ ה ָהיוּ . ּבִ ּמָ ָ�ְקבוּ  ּכַ היַּ  הַמ  ָלַדַ�ת ּוִבְקׁשוּ  ַאֲחָריו ׁשֶ יַ�  ֲ�ׂשֶ ּפִ ׁשְ  ְלַאַחר ַהּמַ

ל ּפַ ׁשְ ה� ים ׁשֶ ַרּבִ ן, ּבָ ּכֵ טּוִחים ׁשֶ הּוא ָהיוּ  ּבְ ׁש ְיבַ  ׁשֶ א, ִנְקָמתוֹ  ֶאת ּקֵ  ֶאל עֹוֶלה הוּ אוּ ָר  םָת יָא לִ ְפ לִּ ׁשֶ  ֶאּלָ
י לֵה נַ ַהְמ  ְפִקידוֹ  תוֹ יׁשָ ִר ּפְ  ַ�ל הֹוִדיַ�  ָנמּוךְ  ּוְבקֹול, ְסלֹוִנים יגֶזלִּ  ַרּבִ יַח  ִמּתַ ּגִ ַמׁשְ יָבה ּכְ  ֲ�ָנהַט בְּ , ַהְיׁשִ

ֵאינוֹ  יָבה ְלַתְלִמיֵדי ַצַ�ר ִלְגרֹם רֹוֶצה ׁשֶ ָ לַ . ַהְיׁשִ ל ָהיוּ  ְואׁשּ ל םיֶה נֵ נוּ ֲח ּתַ  ּכָ בַ  ַהּכֹוֵלל יָראׁשֵ  ׁשֶ םּבְ  ְקׁשָ
ּנוּ  ּלוֹ  ַ�ל ָ�ַמד הּוא ַאךְ , ּבוֹ  ַלֲחזֹר ִמּמֶ ִתיָקתוֹ . ְלַתְפִקידוֹ  ׁשּובלָ  בְוֵסַר  ׁשֶ ִגיָ�ה מּול לֶא  ָהֲאִציִלית ׁשְ  ַהּפְ

ַנְפׁשוֹ  הׁשָ נוּ ֲא ָה  ה ֶאת ָראוּ ׁשֶ  ִחיםְוַהּנֹוכְ , ְלַהְפִליא ָהְיָתה ּבְ ֲ�ׂשֶ ֵ�יֵניֶהם ַהּמַ ךְ  ָנְטלוּ  ּבְ ל מּוָסר ִמּכָ ּכֵ  ַהׂשְ
ִגיָ�ה ֲחמּוָרה, ֶנֱ�ָלִבים ְוֵאיָנם עֹוְלִביםְיֵמיֶה  ְלָכל יַצד ַמְבִליִגים ַ�ל ּפְ יַ�  .ם ּכֵ ּפִ ׁשְ יַהּמַ  ר"בַּ  ִניָסן ַרּבִ

ם רַט ְפ נִ , הּוְרִביץ ְיֶחְזֵקאל ׁשֵ כ טֹוב־ּבְ ֲאָדר ה"ּבְ ָבִרים ְוִיְהיוּ , ז"תשכ ב'־ּבַ ָמתוֹ  ְלִעּלּוי ַהּדְ הֹוָרה ִנׁשְ   .ַהּטְ

  

ַֹהם" ִאם ֵהִביאּו ֵאת ַאְבֵני ַהׁשּ ׂשִ לּו  - " ְוַהּנְ ְתַ ּצְ ּנִ הּוְלִפי ׁשֶ ִחּלָ ָמם אֹות הָר ְס ְח נֶ , ּתְ ְ ִאם, ִמׁשּ ׂשִ ִתיב ''ְוַהּנְ  ֶהְחִסירוּ  ַמּדּוַ   ןּכֵ ׁשֶ , היָה ִמ ּתְ ַה  העֹוָל  ְוִלְכאֹוָרה. (רש"י) "ד"יוּ  ָרהֵס ֲח  ּכְ
ְוָקא ָמם ּדַ ְ ֵאיָנּה  ד"יוּ  ָהאֹות ֶאת ִמׁשּ ת ׁשֶ ׁשֶ ְרּגֶ א? ַאֶחֶרת אֹות ְולֹא, מ( אן ֶאּלָ ה ִמּכָ הּוִדי, דָלֵמ  ַאּתָ ּיְ ַ ְצלּות ִמְתַנֵהג לֹא )ד"יוּ ( ׁשֶ א ּבְ  שארית מנחם)( "...ְצָוהּמִ ַל  ְצמוֹ ַ  ־ֶאת זֵר זָ ְמ  ֶאּלָ

  
ַ ת־ַקל ְיהּוִדי יֹום ָ ַמד ֶאָחד ּדַ ּפּוִרים ּבְ ה ַהּכִ ִפּלָ ּתְ , ּבַ

ר ֲאׁשֶ ל ּכַ ּלוֹ ־ּכָ ין ֵמֵאיַמת ֲחָרָדה אֹוֵמר ּכ(  ָמֵלא ְוהּוא ַהּדִ
אן וֹ ְרּכ ּדַ  ֶאת ְלֵהיִטיב ַהְבָטחֹות א ִמּכָ ָבר ַאְך , ּוְלַהּבָ  ּכְ

ַכח רוֹ ְלסוּ  ָחַזר ָמֳחָרתְל  ל ְוׁשָ  יֹוֵדַ  . "יוָת חוֹ ָט ְב ַה  ִמּכָ
ה ִ ַר  ָפֵרׁש ּמְ  הַמ  ַאּתָ סּוק ַ ל י"ׁשּ "? ה'ש�ֶ מֹ  ֵהלְק 'ַויַּ  ַהּפָ

ּקֵ  לוֹ ָא ׁשְ  ָבר ְמָפֵרׁש  הּוא, "ֶאָחדַח ּפִ ַהּדָ  ְלָמֳחָרת ָהָיה ׁשֶ
ּפּוִרים יֹום ה ֶזה ְוָכל. ַהּכִ י? ָלּמָ ׁש  ּכִ ּקֵ ה ּבִ  זּמֵ ְלַר  ֹמש�ֶ

ָרֵאל ּלֹא ְלִיׂשְ יֹום ַרק ׁשֶ ּפּוִרים ּבְ  ְלִהְתַנֵהג ָצִריְך  ַהּכִ
א, ּוָרהׁשּ ּכַ  ם ֶאּלָ י, ְלָמֳחָרת ּגַ ַחּיֵ ָבר ְוֵכן. יֹום־ַהּיֹום ּבְ  ַהּדָ

ז ּמָ ָ ִלים־'ַמה סּוקּפָ ּבַ  ְמר( ּנְ פּו ְפָ ַמִיְך ּבַ ֵני פוּ יָּ  הַמ ', ּיָ  ּבְ
ָרֵאל ֵהם ִיׂשְ ׁשֶ ּפּוִרים ֹוםיַאַחר ֲ ַלִים נַּ ּבַ  יםְלבּוׁשִ  ּכְ   "...ַהּכִ

  

  

  
ת ו"ל קֶר ּפֶ  ָפָרׁשַ סּוק ַמְתִחיל, ֵהלְק ַויַּ  ּבְ ּפָ ה" ּבַ  ְוָ ׂשָ

הּוא ַבד'ֲ  'ַו  ּומוֹ ְוַתְרגּ " ְוָאֳהִליָאב ְבַצְלֵאל  רָ ָב  ׁשֹוןְל  ׁשֶ
ָבר ּכְ ה ׁשֶ ָבר .ָ ׂשָ מּוּהַ  ְוַהּדָ ה לֹא ֲ ַדִין ןּכֵ ׁשֶ , ּתָ  ָ ׂשָ

א ָמהוּ אְמ  ַצְלֵאלּבְ  י ָאַמר ְוָלֵכן, הִנְצַטּוָ  ַרק ֶאּלָ  ַרּבִ
  ַ יְסִקין בּ יְ ֵל  ְיהֹוׁש( ִריְסק ּדִ ַנת ִמּבְ ּוָ ּכַ ה ׁשֶ ּלָ ה ַהּמִ  'ְוָ ׂשָ

א, ָ ִתיד ׁשֹוןְל  ִהיא ְבַצְלֵאל'  רָב ָ  ֵמ  תֶכ ּפֶ ַה ְמ  ו"ְוַהּוָ
ֱאֶמת ֶזה ּוָפסּוק, ָ ִתידְל  ֶרק ְלסֹוף ְך יָּ ׁשַ  ּבֶ , םֵד וֹ ּק ַה  ַהּפֶ

רֹאׁש  ִמידּוהוּ ֱ  ֶה  ּוְבָטעּות ֶרק ּבְ , ְוהּוא ֶהָחָדׁש  ַהּפֶ
ה ְקָראיִּ ַו " סּוקּפָ ּבַ  ְלַהְתִחיל ָצִריְך  ַצְלֵאל־לֶא  ֹמש�ֶ ", ּבְ

א(  ְוַאף  ֵבדֲ  יַ 'ְו  לֹוַמר ְוָצִריְך  סֹוֵפר ָטעּות ֵיׁש  סְנְקלוּ ּבְ
ַצְלֵאל' ן ֹוָנָתןי ְרּגּוםִמּתַ  ָיהּוְרָא , 'דַב ֲ  'ַו  ְולֹא ּבְ  יֵאלזִּ  ( ־ּבֶ

ְך  ּכָ ד ׁשֶ ּקָ ר. ְמנ( ּפָ ַ ם, ּוְמס( ּפַ ּבַ  ׁשֶ ׁשַ ת ׁש ֶד קֹ ־תּבְ ָרׁשַ  ּפָ
ֵני ֶאָחד ָראָק , ֵהלְק ַויַּ  ל ֵביתוֹ ־ִמּבְ יְסִקין ל"יִר ֲה ַמ  ׁשֶ  ּדִ

ה ֶאת ָרׁשָ נַ  ַהּפָ ההּוא ְו , םוּ ְרגּ ּתַ  ְוֶאָחד ִמְקָרא םיִ ׁשְ  וּ ִצּוָ
ִנּקּוד  םְרּגוּ ּתַ ּבַ  ְוִלְקרֹא ׁשּובָל   יוִלְדָבָר  ָיהּוְרָא . ֵבד'ֲ  יַ 'ְו ּבְ
ִ ַר ֵמ  ַמּכֹות י"ׁשּ מוֹ , יוּ וּ ִצ  ׁשֹוןְל " ּבְ ה ּכְ   ".ְבַצְלֵאל ְוָ ׂשָ

  
ה ָח� ׁשְ ֶמן ַהּמִ ֹור ּוְלׁשֶ�     (לה, כח) ְלָמא�

ַבת ֹור  ּתֵ ָזֵקף ְטֶ ֶמתמ( ְלָמא� דֹול ּבְ ֵדי, ּגָ יׁש ְלַה  ּכְ  ֶאת ְדּגִ
יבּות נֹוָרה ֲחׁשִ ֶמן תנַ ָכ ֲה ַו  ַהּמְ ֶ ִביָלּה  ַהׁשּ ׁשְ יבּות, ּבִ  ֲחׁשִ

ֵאיָנּה  חּוָתה ׁשֶ ֶ ִמ  ּפְ ָחה ֶמןׁשּ ׁשְ   התורה)־דיוקים על(. ַהּמִ
�  

ׁש  ל־ְמֶל�אֶכת ָחָר� ב� ׀  ּכָ     (לה, לה) ְוֹחׁשֵ

בֹות ׁש  ַהּתֵ ב� ׀  ָחָר� ַטֲ ֵמי רֹותּבָ ח( ְמ  ְוֹחׁשֵ ְקָרא ּבְ  ַהּמִ
נַּ  ְפָס  ֵמִאיָדְך  ַאְך , לגֹּ ֶס  חמ( יֵניֶהן קֹותמ( י, קֵס ָפ ּבְ  ּבֵ  ּכִ

י ִנְמנוּ  ֵמַחד ּתֵ ָלאכֹות ׁשְ י  ַיַחד ַהּמְ יֶהןּכִ ּתֵ  ְמָלאכֹות ׁשְ
ל נּות־ׁשֶ ּמָ פּוָלה ַוֲאִריָגה ְוֶאֶבן ֵ ץּבְ  ׁש ָחָר , א(  הַמֲ ׂשֵ  ּכְ

ב ב ּוְמֶלאֶכת, ִמּזוֹ  זוֹ  ִנְפְרדוּ  ֵמִאיָדְך  אּוָלם, חֹש�ֵ  חֹש�ֵ
יֶהן ןּכֵ ׁשֶ , יָה ֶר ֲח ַא ּלְ ׁשֶ  ְלֹרֵקם ִנְצְמָדה ּתֵ  ְמָלאכֹות ׁשְ
ל ּדֹומֹות ַבדַוֲאִריָגה  ִרְקָמה ׁשֶ   המסולאים בפז)(. ּבְ

�  
ֲחֶנה�  ּמַ ֽ ֹול ּבַ ירּו ק# ֲֽ&ִב� ה ַוּיַ ו ֹמׁשֶ'     (לו, ו) ַוְיַצ�

סּוק  ֵמְרׁשּות הֹוָצָאה ִאּסּור ַ ל ל"ֲחזַ  ָלְמדוּ  ֶזה ִמּפָ
ִחיד ים ִלְרׁשּות ַהּיָ א הֹוָצָאה ִחּיּוב יןְוֵא , ָהַרּבִ  ֶאּלָ

ֲ ִקיַרת ָהָיה ֵחֶפץ ּבַ  ְלָפחֹות ָהָרָחב ָמקֹום ַ ל חנָּ מ(  ׁשֶ
ָ ה ָ ה ַ ל יםְטָפִח  ַאְרּבָ יַח , ַאְרּבָ  ָמקֹום ַ ל אֹוָתּה  ְוִהּנִ

ַ ל ֶזה רעוּ ׁשִ  ּבַ ז ְוֶזה. ּכָ ּמָ ַטֲ ֵמי ְמר( ְקָרא ּבְ ל ַהּמִ  ׁשֶ
ת ִחּלַ סּוק ּתְ ֵהם, ֶזה ּפָ נַּ  ׁשֶ נַּ  ְוׁשּוב, ַזְרָקא, ְרִביִעי חמ(  חמ(
י זּמֵ ְלַר , ְרִביִעי א, הֹוָצָאהּבְ  ביָּ ַח  ָאָדם ֵאין ּכִ ן־ִאם ֶאּלָ  ּכֵ

ל ָמקֹום ַ ל ַהֵחֶפץ חנָּ מ(  ָהָיה ָ ה ׁשֶ , יםְטָפִח  ַאְרּבָ
ְך ־ְוַאַחר יחוּ  קוֹ ָר זְ  ּכָ ל ָמקֹום ַ ל ׁשּוב ְוִהּנִ ָ ה ׁשֶ  ַאְרּבָ
ָ   ִזיםְמַרּמְ  ֶזהָל ְו , יםְטָפִח  נַּ  ִמיםַהּטְ  ִלְפֵני ְרִביִעי חמ(

נַּ ָחה, ִהיא ַהַהנָּ  אָק ְר זַּ ַה    נחל אליהו)(. ַאֲחֶריָה  ְרִביִעי חּומ(
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