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ם ָנמּוךְ  ֵאזֹוב –) יט, ו( ֵ�ץ ֶאֶרז ְוֵאזֹוב ּלָ בֹוּהַ , ִמּכ� ַהּגָ יל הָא גָּ ְת נִּ ׁשֶ  ׁשֶ ּפִ   (רש"י) ַ�ְצמוֹ  ַיׁשְ

א ּבָ ׁשֶ י ּכְ שׂ , ְצקְלקוֹ  רגֶּ ֵאיְ  המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ נוֹ  ֶאת ְלַחּפֵ י ּבְ לֵליְ  ַרּבִ כּוָנה הָא ָר , ּבְ דֹוָלה ּתְ  ּגְ
א ַח ֵר וֹ א ִלְקַראת ּבָ ַמּה הּוא"?  ִמי. "ׁשֶ א, "ּתָ ּמָ ַהֲחִסיִדים  דַח ַא "? וְ הּוא ַלְמָדן ׁשֶ

יב ִליָלה ֵהׁשִ ׁשְ ךְ . ּבִ יב ּכָ ם  ֵהׁשִ ֵאלֹות ַ'לּגַ ְ ה  ִאם ַהׁשּ ירַהּלָ , ןַיְחָס  אוֹ  ָ'ׁשִ
ן־ְוִאם" ה ּכֵ ִדים ָלּמָ יר ְוֶהָחִסיד"? אֹותוֹ  ְמַכּבְ ֵני: "ִהְסּבִ הּוא ִמּפְ ַמּה ". ָ'ָנו ׁשֶ י ּתָ  ַרּבִ

יר ְולֹא ַלְמָדן ֵאינוֹ  ִאם: "המֹ לֹ ׁשְ  י לֹא, ָ'ׁשִ ֶאה הּמֶ בַּ , ןַיְחָס  ְולֹא ַרּבִ "?! ִיְתּגָ
ֶאה הּמֶ בַּ : "הְוַנֲ'נָ  ַמה ִיְתּגָ ֶ ?! ּבְ ִאיםׁשּ ל ּבוֹ  ּגֵ ֶ  הַמ בְּ , ַאְוָתִניםַהגַּ  ּכָ   "....ָלֶהם ֵאיןׁשּ
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ַלע־ְוהֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים ִמן   ) כ, ח( ַהּסֶ

י ַ'ל אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ִזיקַאיְ  קִיְצָח  ַרּבִ ָרָכה ֵהיַכל" ּבַ ַ'ם ִהְתַאְכֵסן", ַהּבְ ֵביתוֹ  ּפַ ל ּבְ  ׁשֶ
ִהְתגּ  ִגידנָ  ְיהּוִדי ֲ'ָיָרה  ֹוֵררׁשֶ בְּ  ץנְ ַר בְּ סוֹ ּבָ . ּוַמְרּגֹוַ'  ְמנּוָחהלִ  ָנַסע ֵאָליו, הְריָ ְנגַּ ה- ׁשֶ
ְפַרד ְלַאַחר ּנִ ּנוּ  ׁשֶ ת ַ'ל לוֹ  ְוהֹוָדה ִמּמֶ ָפ  אֹוְרִחים ַהְכָנַסת ִמּדַ ַהג הַהּיָ ּנָ , ּבוֹ  ׁשֶ
ׁש  ּקֵ י ּבִ ׁש  הּמֶ בַּ  ָלַדַ'ת ָהַרּבִ ַ'ל ְמַבּקֵ ִית־ּבַ ֵרךְ  ַהּבַ  ָמהוּ אְמ  ִלי ָחֵסר לֹא. "ְלִהְתּבָ
רּוךְ  ם ּבָ ֵ ִבְרכַּ  ְוָזִכיִתי, ַהׁשּ י, ינֵ בָ לְ  ַמִיםׁשָ  תּבְ , ִגידנָּ ַה  ָאַמר" ייֵח וִ ְר  ּוְמזֹוֵני ַחּיֵ

ׁש ׁשֶ  ָהֱאֶמת אּוָלם" ָברּיֵ ר  ּדָ י, ִלי ְמֹאד ָנחּוץֶאָחד ֲאׁשֶ ָכל ּכִ ִתי ּבְ ּזָ  קֹורְמ  ַדרֶנֱ'  ֲאח-
ים ַמִים ְרָחק ַמִים ְלָהִביא ְוָ'ֵלינוּ , ַחּיִ הֹוָצָאה ִמּמֶ י ָיָצא". דֹוָלהגְּ  ּבְ  ֲחַצר לֶא  ָהַרּבִ

ה ּזָ ז ֶנֱ'ַמד, ָהֲאח- ְרּכָ ּמֶ ן ּבַ ַמְקלוֹ  ְוִסּמֵ אן. "ֲאָדָמהבָּ  ִעּגּול ּבְ ְחּפֹר ּכָ ה", ּתַ  ַ'ל ִצּוָ
ַ'ל ה ּבַ ּזָ הְוַה , ָהֲאח- ד ִהְזִעיק ּלָ ֵהֵחּלוּ  יולָ ֲ' וֹ ּפ  ֶאת ִמּיָ ֲחִפיָרה ׁשֶ  ְזַמן. ְמִהיָרה ּבַ
ן רְלַאַח  ָמה ים ַמִים ֵמָהֲאָדָמה ַ' ִלְנּבֹ  ְלֶפַתע ֵהֵחּלוּ , ִמּכֵ ִית־ּוַבַ'ל, ַזּכִ  ָיַדע לֹא ַהּבַ
יל ֵמרֹב ַנְפׁשוֹ ־ֶאת ְמ וְ  ּגִ ׁשֹות יַרבִּ לָ  ְוהֹוָדה ָחהׂשִ ַפע ַ'ל ִנְרּגָ ֶ א ַהׁשּ ּבָ ְזכּותוֹ  ׁשֶ . ּבִ

ִנים ָיִמים ָ'ְברוּ  ְעָין, ְוׁשָ ר ָהַלךְ  ַהּמַ ּבֵ יִ ־ּוַבַ'ל ְוִהְתּגַ ַאב תַהּבַ ּנוּ  ׁשָ  ְמלֹוא ִמּמֶ
ָרה ַאךְ , םיִ נַ ְפ ָח  ֲ'ׂשָ ר ּבַ ִאּיָ י תוֹ ְלֶחְרּדָ  הָא ָר , ד"תרל ּבְ ְעָין ּכִ  ַ'ד, ּופֹוֵחת הֹוֵלךְ  ַהּמַ

ׁש  ִהְתַיּבֵ ִגיד לְ ַלֲחלּוִטין ׁשֶ י ֲחַצר לֶא  קָר ִמבְ  רגֵּ ׁשַ . ִמֵהר ַהּנָ , אנָ ְר ַמ קוֹ בְּ  ָהַרּבִ
י, לוֹ  נֹוַדע ּוְלַצֲ'רוֹ  יק ָהֲ'ָטָרה הָר ְס הוּ  ֶזה יֹוםבְּ  ּכִ ּדִ   .ִמיםוֹ ְמר ְלִגְנֵזי הָ'לָ  ְוַהּצַ
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ְצָרִים ַלח ַמְלָאְך ַוּיִֹצֵאנּו ִמּמִ ׁשְ   ) כ, טז( ַוּיִ

ְלָאךְ  ּוִמיהוּ  ִ ַר  ְמָפֵרׁש ? ַהּמַ אן. הש1ֶ מֹ  ֶזה: "י"ׁשּ ִביִאים ִמּכָ ַהּנְ , ַמְלָאִכים ְקרּוִיים ׁשֶ
ְהיּו ַמְלִעִבי' ְואֹוֵמר ַמְלֲאֵכי ָהֱאלִֹהיםַוּיִ ב. "'ם ּבְ ַ'ם ָיׁשַ י ּפַ  סֹורֹוְצִקין ַזְלָמן ַרּבִ

ָבר ִלְכאֹוָרה ֲהֵרי: "ְוָאַמר, קצְ וּ לּ ִמ  ה ַהּדָ יַצד. ַלֲהָבָנה ָקׁשֶ ֵכן ּכֵ  נוּ ַרבֵּ  הש1ֶ ּמֹ ׁשֶ , ִיּתָ
ל ֶהָ'ָנו ֵאר, ָאָדם ִמּכָ  ֵארבָ לְ  ּוְכֵדי"? ַמְלָאךְ  ְלַ'ְצמוֹ  ְוִיְקָרא םוֹ דֱא  ֶמֶלךְ  ִלְפֵני ִיְתּפָ

ר ָהִעְנָין ֶאת י ִסּפֵ ֵאַרע ִנְפָלא ִסּפּור ַזְלָמן ַרּבִ י ִעם ׁשֶ  רֶבלֶ ְס וֹ ּפ  ִליבְּ ַא  ַאְבָרָהם ַרּבִ
ָ'ַבר, ִויְלָנאַרֲאַב"ד  ַ'ם ׁשֶ ְפִריְיהּוִדי  םׁשָ  ְוָרָאה ָלִעיר ִמחּוץ ּפַ ָרַתם ּכַ  תוֹ לָ גְ ֶ' לְ  ׁשֶ

ְלַאִים ִאּסּור ֶאת ִלְראֹות ִליבְּ ַא  יַרבִּ  ֶנֱחַרד. ּוָפָרה סּוס , ֵ'יָניו ְלֶנֶגד ֶהָחמּור ַהּכִ
יר ְוֵהֵחל ְבָ'ר ְפִריכַּ לַ  ְלַהְסּבִ הַה  ַאךְ , ַהּתֹוָרה־ִמןֶהָחמּור  ָהִאּסּור ַ'ל ַהּנִ  ָאַטם ּלָ

ְ  ָאְזָניו־ֶאת ְפִרי ַ'ל ִעיםְר ְוִה , תַ'ּזוֹ  ָהַרב ָלַבׁש  ְלַבּסֹוף. ַ' מוֹ ִמׁשּ קֹולוֹ  ַהּכַ  ֲאִני: "ּבְ
ּה  הּוא ל ַהּנֹוָדע ַרּבָ ת לֹא ְוִאם, ִויְלָנא ׁשֶ ַצּיֵ ". ְוֵחֶרם ִנּדּוי ָ'ֶליךָ  ַאְכִריז יַר בָ ְד לִ  ּתְ

ְפִרי ִנְבַהל ד, ַהּכַ יר ּוִמּיָ ל תוֹ לָ גְ ֶ' ֵמ  ָרהּפָ ַה  ֶאת ִהּתִ  ָלנוּ  ֲהֵרי. "ָהִאּסּור ֶאת ּוִבּטֵ
ְגָמה י ִעיםְט ִה ", ּד- יַצד, "ַזְלָמן ַרּבִ ּה  ָלַבׁש  ּכֵ ל ַרּבָ ֵדי ְוַתֲ'צּומֹות עֹז ִויְלָנא ׁשֶ  ּכְ

ָרֵאל ָאָדם ְלַהְפִריׁש  ׂשְ ה ָברּדָ בַּ  ֹוֵצאיּ כַ וְ . ָרהבֵ ֲ' ָה ־ִמן ִמּיִ ה ָ'ׂשָ  רוֹ בְּ ַד בְּ  נוּ ַרבֵּ  ֹמש1ֶ
ֵאר, םוֹ דֱא  ךְ לֶ ֶמ  ִעם ִהְתּפָ ָפָניו ׁשֶ ֵדי, 'ַמְלָאְך' ְצמוֹ ַ'  ֶאת ֹותוֹ נּ כַ בְּ  ּבְ  וילָ ָ'  ִטילְלָה  ּכְ

יריַּ ְמָנת ׁשֶ ־ַ'ל ַחדַפ וָ  הָת ֵאיָמ  ָרֵאללְ  ּתִ ם: "ְר ַא ֲ'בֹור בְּ  ִיׂשְ י ַזְלָמן ִסּיֵ  ְוַאףצֹו". ְוַרּבִ
א ֶזה ֵאין, רבָ ּדָ ַה  הֹוִעיל לֹא ִאם ּום ֶאּלָ ּטֹוָבה ִמׁשּ ל נוֹ ְר ּפָ צִ  ׁשֶ ְפִרי ׁשֶ  ְיהּוִדי ּכַ

ל סוֹ ֵר כְּ ִמ  ַמע ֶזה, םוֹ דֱא  ֶמֶלךְ  ׁשֶ ל ׁשָ   "...תוֹ ילוּ ִס כְ בִ וּ  תוֹ וּ ׁש ּקְ ִע בְּ  נֹוַתר ְוֶזה ְוִקּבֵ

  

ת ַהּתֹוָרה ּקַ ר זֹאת ח� ה ־ֲאׁשֶ -  )יט, ב( ָוָי"הֲה ִצּוָ
בֹות ֵהן  הַהּתֵ ִגיַמְטִרּיָ בֹות ִמְנַין כְּ  2,160 ּבְ יַהּתֵ ּכִ

ְגֵזָרה , ַאֲחֶריָה  ְלַהְרֵהר ׁשּותְר  ךָ ְל  ְוֵאין ינַ ָפ ִמּלְ  ִהיא ּבִ
ִפי ֵרׁש  ּכְ ּפֵ ִ ַר  ׁשֶ  )מגדנות(. י, ְוָלֵכן ִנְקָרא ֹחק"ׁשּ
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הּתְ  יןֵא  אתזֹ , ֹוָרהּת  יןֵא  אתזֹ  נֹוָטִריקֹון זֹאת , ִפּלָ
ִריךְ , ׁשּוָבהּתְ  יןֵא  אתזֹ  ּצָ לָפ ׁשָ  ֹותִלְהי ָהָאָדם ׁשֶ

ּלֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו.   )ישמח ישראל(ְוָלַדַ'ת ׁשֶ
�  

ה ּמָ בֹות יסֹוֵפ  - )שם( ָפָרה ֲאד� ה ַהּתֵ ִגיַמְטִרּיָ , 10 ּבְ
עׁשֶ  ם"ַרְמבַּ ָה  ִדְבֵריכְּ  ׁשַ רֹות ּתֵ ְצַטּווּ  ַנֲ'ׂשוּ  ּפָ ּנִ ֶ ִמׁשּ
יִריתוְ זֹו  ִמְצָוהבְּ  ה ָהֲ�ׂשִ ֶלךְ  ַיֲ'ׂשֶ יַח  ַהּמֶ ׁשִ ,ַהּמָ
ִמיָמה ֵתַבתוְ  עּתֵ  נֹוָטִריקֹוןִהיא  ּתְ ְצַטּווּ ִמ  ׁשַ ּנִ ֶ , ׁשּ

יִריתָה  היַ  ֲ'ׂשִ יַח ָמ  ֲ'ׂשֶ  )פניני הפרשה(. ׁשִ
�  

ָר  ָרה תׁשַ ּפָ ֶאָחד ֶנֶאְמָרה הּמָ ֲאד�  ּפָ ִניָסן ּבְ ּיֹום ּבְ ּבַ
הּוַקם ן ׁשֶ ּכָ ׁשְ ִפי, ַהּמִ ָאְמרוּ  ּכְ ַמּסֶ  ל"ֲחזַ  ׁשֶ תכֶ ּבְ

ּטִ  בֹותבַּ  ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , יןּגִ ת זֹאת ּתֵ ּקַ ר ַהּתֹוָרה ח� ֲאׁשֶ
ֵהן הבְּ  ׁשֶ הּוָפָר  ִגיַמְטִרּיָ ֶאָחד ֶנֶאְמָרה זוֹ  ׁשָ ִניָסן ּבְ ּבְ
ּיֹום הּוַקם ּבַ ּכַ  ׁשֶ  )מגדנות(. ָוָי"הֲה  ןִמׁשְ
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ַחט ֹאָתּה ְלָפָניו־ֶאל ֲחֶנה ְוׁשָ -  )יט, ג( ִמחּוץ ַלּמַ
ִ ַר  ְמָפֵרׁש  הֹוִציָאה י"ׁשּ לֹש.  ץִמחוּ  ׁשֶ , תֲחנוֹ ַמ  ְלׁשָ

ֲחֶנה ִמחּוץ־לֶא  בֹותּתֵ בַּ  ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר  ַחט ַלּמַ ֵהן ְוׁשָ ׁשֶ
הבְּ  לֹש1  ֵהן, ש.לֹ ׁשָ  ִגיַמְטִרּיָ ֲחנֹותׁשָ  )שם(. ַהּמַ
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ֵהן ֵ�ץ ֶאֶרז ְוֵאזֹוב הּוא ָהֶאֶרז - )יט, ו( ְוָלַקח ַהּכֹ
בֹוּהַ  ל ַהּגָ םִמּכ-  ָנמּוְך  ְוָהֵאזֹוב ָהִאיָלנֹות ִמּכָ ןִסּמָ , ּלָ

בֹוּהַ  ַהּגָ יל אָט ְוָח  הָא גָּ ְת נִּ ׁשֶ  ׁשֶ ּפִ ֵאזֹוב ַ'ְצמוֹ  ַיׁשְ ּכְ
ּפֵ  תַ' ְותֹולַ  ִפי, לוֹ  רְוִיְתּכַ ָפֵרׁש  ּכְ ּמְ ִ ַר  ׁשֶ ְוִאם. י"ׁשּ

ְתַמּה  ם ׂשֹוְרִפים ַמּדּוַ'  ּתִ ז ָהֵאזֹוב ֶאת ּגַ ַהְמַרּמֵ
י ֲ�ָנָוהַל  ים? ּכִ סּוָלה ָהֲ�ָנָוה ְלִעּתִ , ָרּה ֲ' בַ לְ  ׁש ְויֵ  ּפְ

ַתב ְוֵכן ַ'ל ּכָ ִלי' ּבַ ֵאין' ָקריְ  ּכְ יּהַ  ָאָדםלָ  ׁשֶ ְלַהְגּבִ
ֶאֶרז ַ'ְצמוֹ  םֵאין לֹו  ַאךְ , ּכְ יל ּגַ ּפִ ַ'ְצמוֹ  ְלַהׁשְ
ֵאזֹוב מוֹ  ּכְ ֱאַמר ּכְ ּנֶ יק ִהיּתְ ־ַאל ׁשֶ ה ַצּדִ , ַהְרּבֵ

ע־ַאל ְרׁשַ ה ּתִ אן ֵיׁש  זֶמ ְוֶר . ַהְרּבֵ ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי ּכָ
גִ  י, יןּטִ ּבְ ל תוֹ נוּ ָת וְ נְ ַ'  ּכִ סָל קוּ ְב ַא  ןּבֶ  ְזַכְרָיה ׁשֶ

יֵתנוּ  ֶהֱחִריָבה נוּ יָת לִ גְ ִה וְ  נוּ לֵ כָ יֵה  הָפ ְר ְוׂשָ  ּבֵ
י, ֵמַאְרֵצנוּ  , סלָ קוּ בְ ַא  ןּבֶ  ַכְרָיהזְ  נֹוָטִריקֹון ֵאזֹב ּכִ
ֲ'ָנָוה זוֹ  ׁשֶ  )קולך ערב(. רֵ' בַ לְ וּ  ףרֹ ׂשְ לִ  ֵיׁש  ּכָ

�  

י ָגַוע ַאֲה  אֹוָתּה  - )כ, כט( ֹרןּכִ ָ'ה ּבְ קוּ  ׁשָ ּלְ ִנְסּתַ
 �בֹוד ינֵ נְ ַ ְזכּותוֹ ָהיּו ׁשֶ  ַהּכָ םיָ ְר ִמ  תִמיַת בְ וּ , ּבִ

ָקה ּלְ ֵאר ִהְסּתַ ְבָ'ה ַהּבְ ּנָ ְזכּוָתּה  ׁשֶ ְזכּות ָחְזרוּ , וְ ּבִ ּבִ
ה ִפי נוּ ַרבֵּ  ֹמש1ֶ ָאְמרוּ  ּכְ ַתֲ'ִנית ל"ֲחזַ  ׁשֶ זֶמ ְוֶר . ּבְ

י ָברּדָ לַ  ָראׁשֵ בֹות ּבְ ֵהם, ְמָרםַ� ־ןּבֶ  הׁשֶ מֹ  ַהּתֵ ׁשֶ
בוּ  ָנִניםֲ� , ֵארּבְ  ,ןָמ  ָ ׁשּ ְזכּותוֹ  ׁשֶ  )דיעקב שופריה(. ּבִ

  זתשע"פרשת חוקת, ז' בתמוז     
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ִמיָמה ְוִיְקחּו ֵאֶליָך  ה ּתְ ּמָ   ָפָרה ֲאד�

נֹות ִלְפֵני ֶזה היָ ָה  ַרס תכוּ לְ ַמ בְּ  ּדֹור ׁשְ יָקה ּפָ ֶלךְ . ָהַ'ּתִ ָח  ַהּמֶ ְרָיה ַ'ל ׁש לַ ׁשֶ ד יתִס ְר ּפַ ַה  ָהִאיְמּפֶ , ָלהוֹ ַהּגְ
ְמָלָכה ֶאת ַאֲחָריו ְוהֹוִתיר, ָמה־ְזַמן ִלְפֵני ֵמת ּה  ַהּמַ ּלָ ים ןבֶּ  היָ ָה  ָהֶ'ֶצר־יֹוֵרׁש . היָ ווּ ְד וּ  ֲאֵבָלה ּכ- ּתֵ ֵרה ׁשְ  ֶ'ׂשְ

ָנה ְלַבד ׁשָ לּוָכה ֵאָליו ָרהבְ ָ'  תכוּ לְ ּמַ ַה  ּוְכִמְנַהג, ּבִ ִעיר לוֹ יגִּ  ַלְמרֹות ַהּמְ ֲא , ַהּצָ רּכַ  ַמְדִריָכה הּסָ ַהְמנ-  ִאּמוֹ  ׁשֶ
בֹונֹות יָה ֶת צוֹ ֲ' ֵמ  לוֹ  ּוַמֲ'ִניָקה אֹותוֹ  ִנים־ַרב ּה נָ יוֹ ְס נִּ ִמ וּ  ַהּנְ ָ ַמע ַלֲ'ָצִתי לוּ ". ַהׁשּ ׁשְ  ִאּמוֹ  לוֹ  ָאְמָרה", ּתִ

ה ְלּכָ ַדאי, "ֶאָחד יֹום ַהּמַ ֵדי םָהָ' ־ֶאל ָלֶרֶדת ְלךָ  ּכְ ֹמַ'  ּתּוַכל ְוָכךְ , יוׁשָ ֲח ַר לְ  ְלַהֲאִזין ּכְ ִבים הַמ  ִלׁשְ  חֹוׁשְ
ִרּיֹות ֵ'יֵני ֵחן ִלְמצֹא ְותּוַכל ,ךָ ְת גָ ָה נְ ַה  ְוַ'ל ָ'ֶליךָ  ַהּבְ בֹוָנה ָהֵ'ָצה". יךָ ינֶ ִת נְ  ּבְ ֵ'ינָ  ֵחן ָמְצָאה ַהּנְ  ּוְכִפי, ויּבְ

ַהג ּנָ ִמיד ׁשֶ ת ּתָ ם הׂשָ ָ' , ִאּמוֹ  ְלִדְבֵרי ְלַצּיֵ ַ'ם ּגַ ן ַהּפַ ֶלךְ  ָיַרד ֶקרּבֹ בַּ  ְלָמֳחָרת. ּכֵ וּ  ֶאל ַהּמֶ ְסָחִרי קַהׁשּ  ַהּמִ
ִעיר ּבָ ל, ׁשֶ ִבים ָהעֹוְבִרים ְלִדְבֵרי ֶהֱאִזין, ַהּדּוָכִנים יןבֵּ  ִטּיֵ ָניו ֵהִאיר, ְוׁשָ יב, ֹאַרח־עֹוֵבר ְלָכל ּפָ י ִהְקׁשִ  ְלַרֲחׁשֵ

ַאב, םָ' ָה  ְבֵרי תַנַח  םיִ נַ ְפ ָח  ְמלֹוא ְוׁשָ ה ִמּדִ ּפָ ל ַהֲחנ- ּתֹוךְ  ,ְזָרִחיםָהֶא  ׁשֶ ּמִ ֵ'יָניו ֵחן ִלְמצֹא ָרצֹון ׁשֶ לוּ , ּבְ  ִהּלְ
חוּ  ּבְ ְבֵרי ִאיםלֵ ְמ  ְוָהיוּ  תוֹ גָ ָה נְ ַה  ֶאת ְוׁשִ יר ּדִ ה ׁשִ ר ַהִחּיּוךְ . ּוְתִהּלָ ָ ׁשּ ֵני־ֵמַ'ל ָסר לֹא ַהְמא- ֶלךְ  ּפְ ִעיר ַהּמֶ , ַהּצָ

ר ַ'ד ב ֲאׁשֶ ְבֵרי אּוָלם, ָהַאְרמֹון ֶאל ׁשָ נ הּסָ נ- ְמ ַה  ִאּמוֹ  ּדִ ל. "תוֹ בוּ ֲה לַ ְת ִה  ֶאת וּ ִצּנְ ֶ  הַמ  ּכָ ַמְעּתָ ׁשּ ָ  ֵאינוֹ  ׁשּ
ַפְסָקנּות לוֹ  ָאְמָרה", ֱאֶמת ֲהֵרי", ּבְ ּוָרה־ִמן ָאָדם ׁשֶ ׁש  ַהׁשּ יַ'  חֹוׁשֵ ּקֶֹרת ְלַהּבִ ֵני מּול לֶא  ֲחִריָפה ּבִ ֶלךְ  ּפְ , ַהּמֶ
טּוַחִני אּוָלם ֵס  ּבְ ּבְ ִרּמֹון ְטָ'נֹותבִּ  ֵהם ְמֵלִאים םבָּ לִ ־רֶת ׁשֶ ֵני ְוַרק, ּכְ בֹוְדךָ  ִמּפְ ּתֹק יפוּ ִד ֶהֱ'  ּכְ  ִיְהֶיה ּוְכָלל. ִלׁשְ
ָיֶדיךָ  ָנקּוט ִאם, ּבְ ם ׁשֶ ּלָ ל ְוהֹוָדָיה ּכ- ּמִ  ֲהֵרי, ְמֵלִאים ַהּלֵ ַחתׁשֶ ַטח ִלְפֵני ּתַ ֶ ְרַקע ּבֹוֶ'ֶרת ַהׁשּ  מוּ כְּ ְר כַּ ְת ִה ". ַהּקַ

ֵני ֶלךְ  ּפְ ִעיר ַהּמֶ ֲחִזית עַמ ׁשֵ לְ  ַהּצָ יָכה ִהיאוְ  ,ֵמִאּמוֹ  ַהּקֹוֶדֶרת ַהּתַ ַ'ם: "ִהְמׁשִ יָ'ה ֲאִני ַהּפַ  ֶאת ֹותנּ ׁשַ לְ  ְלךָ  ַמּצִ
ֵנס, ךָ ירוּ כִּ יַ  ְלַבל יךָ ׁשֶ וּ בּ לְ ַמ  ִעיר הּוִדיַהיְּ  ָהרַֹבע ֶאל ִהּכָ ּבְ לּוָכה ׁשֶ ה םְוׁשָ , ַהּמְ ַנּסֶ ִאּיּות ַח ְלַרְחֵר  ּתְ ֲחׁשָ  ַאַחר ּבַ

ב ּצָ ִדיִני ַהּמַ הּוִדים ןכֵּ ׁשֶ , ַהּמְ ֲחָכִמים ְידּוִעים ַהּיְ ִמיד ֵהם ְוִראׁשֹוִנים ,ּוְנבֹוִנים ּכַ ְתַרֵחׁש ־ַ'ל דמֹ ֲ' לַ  ּתָ   . "ַהּמִ

ֶלךְ  ִעיר ַהּמֶ שׂ  ּוְלַאַחר, ִאּמוֹ  ַצתֲ'  רַאַח  אלֵּ ְלַמ  רַח ֵא  לֹא ַהּצָ ִהְתַחּפֵ ָראּוי ׁשֶ ק ּכָ ֵאין ִהְתַחּמֵ  רֹוִאים־ּבְ
ה ןֵמָהַאְרמוֹ  ה הּוא. הּוִדיַהיְּ  ָהרַֹבע ֶאל וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ְוָ'ׂשָ ָאָדם ְצמוֹ ַ'  ָ'ׂשָ יַ'  ּכְ ִהּגִ ֵדי ַאֶחֶרת ֵמִעיר ׁשֶ  ש1 ִלְרכֹּ  ּכְ

ִעיר ְסחֹוָרה יָרה ּבְ ּמוֹ  ּלוּ ּוְכִא , ַהּבִ הּוִדים ַהּסֹוֲחִרים ִעם ִנְכַנס ְלת- יָחה ַהּיְ ׂשִ ל נוֹ טוֹ לְ ׁשִ  אֹודֹות ּבְ ֶלךְ  ׁשֶ  ַהּמֶ
ִעירַה  חוּ  ְמֵהָרה ַ'ד. ּצָ ל ְלׁשֹוָנם תוֹ בּ צ- ְר ַח  ִנְפּתְ ּלֹא, ַהּסֹוֲחִרים ׁשֶ ם־ַ'ל ֶהֱ'לוּ  ׁשֶ ְעּתָ י ּדַ ֶלךְ  ּכִ ְכבֹודוֹ  ַהּמֶ  ּבִ

ַמע ְמֹאד ּוַמֵהר, ִלְפֵניֶהם עֹוֵמד ּוְבַ'ְצמוֹ  ֶלךְ  ׁשָ מּוס ַהּסֹוד ֶאת םֵמֶה  ַהּמֶ י, ַהּכָ  הָקׁשָ  יתינִ ִד ְמ  ֲהִפיָכה ּכִ
יֵדי ְכֶנֶנתְמת-  ה ּבִ ּמָ ָ  ּכַ ֶלךְ  ֵריִמׂשּ רֹוָבה קּוָפהּתְ בַּ  ַהּמֶ ר, ַהּקְ ֲאׁשֶ לוּ  ּכַ ִנים ַהּלָ ּוְ ֶלךְ  ֶאת ְלָהִדיַח  ִמְתּכַ ִעיר ַהּמֶ  ַהּצָ

יֹון־ַוֲחַסר ּסָ יו ְוִלְמלֹךְ  ַהּנִ ְחּתָ י. ּתַ ֹקש1ִ ֶלךְ  ִהְצִליַח  ּבְ ר, ַההֹוֶמה קוּ ֵמַהׁשּ  ָלֵצאת ַהּמֶ ֲאׁשֶ  ָ'ָליו ְסַחְרַחר וֹ רֹאׁש  ּכַ
מּוָ'ה ְלַאַחר ֵאיָמה זוּ חֲא  ְוהּוא ְ ה ַהׁשּ ׁשָ יָ'ה ַהּקָ ִהּגִ יב ּוְכֵדי ,ְלָאְזָניו ׁשֶ  ֵהֵחל, ַהּסֹוֶ'ֶרת רּוחוֹ ־ֶאת ְלָהׁשִ

ין ְלׁשֹוֵטט ל תלוֹ ּתָ ְפ נִּ ַה  יוָת אוֹ ְט ְמ ִס  ּבֵ ֶ . הּוִדיַהיְּ  ָהרַֹבע ׁשֶ ָמָמה טֶק ַהׁשּ ְלטוּ  ְוַהּדְ ָ ׁשּ ֵא  ׁשֶ ל ֶזה זֹורּבְ  ָהרַֹבע ׁשֶ
ל רּוחוֹ  ִעם ֵהיִטיבוּ , ַהּבֶֹקר עֹותׁשְ בִּ  ֶלךְ  ׁשֶ ְעּתוֹ ־תִלְצִלילוּ  ׁשּובלָ  ֵהֵחל ַאט־ְוַאט, ַהּמֶ ה. ּדַ יַ'  ְוִהּנֵ  ְלָאְזָניו ַמּגִ

ל קֹול ִית ּתֹוָרה ִלּמּוד ׁשֶ ֶלךְ  ֵהִציץ. ָסמּוךְ  ִמּבַ ִניָמה ַהּמֶ ביוֹ  ְיהּוִדי מֹוֶרה ְוָרָאה, ּפְ ִביבוֹ  ׁשֵ ים ִריםָ' נְ  ּוִמּסְ , ַרּבִ
ְפֵניֶהם ַמְקִריא ְוהּוא ְלמּודוֹ  ֶאת ּבִ יר ּתַ ָבִרים ֶאת ּוַמְסּבִ ָפה ַהּדְ ׂשָ ֶרת יתִס ְר ּפַ  ּבְ ּבֶ הּוא, ְמד- ׁשֶ  ֶאת הצֶ ְר ַמ  ּכְ

ָבִרים ֹאֶפן ַהּדְ ִהיר ּבְ וּ ־ִמן ְלָאָדם ַאף ַהּמּוֶבֶנת ְוָנִהיר ּבָ אי. קַהׁשּ ֲחׁשַ בִהְתגַ  ּבַ ֶלךְ  ּנֵ ִניָמה ַהּמֶ ב, ּפְ ֵ ת ִהְתַיׁשּ ִפּנַ  ּבְ
ֹמַ'  ָאְזנוֹ  הּטָ ְוִה , ַהֶחֶדר ְבֵריֶאת  ִלׁשְ ת ֶזה ָהָיה. ָהַרב ּדִ ָפָרׁשַ תח-  ּבְ ם ְוָהַרב, ּקַ ה ֶזה ִסּיֵ ָר  ֶאת ַ'ּתָ ָרה תׁשַ ּפָ  'ּפָ

ה' ּמָ יָר  ְלַאַחר, ֲאד- ִהְסּבִ ְפרֹוְטרֹוט ּה ׁשֶ ה ַ'ד. "ּבִ ְרּתִ  ַ'ּתָ ה ֶאת ָלֶכם יִהְסּבַ ָרׁשָ י־ַ'ל ַהּפָ ט ּפִ ׁשָ  ַמעׁשָ ", ַהּפְ
ֶלךְ  ְבֵרי ֶאת ַהּמֶ ְ ׁשֶ , ָהַרב ּדִ ה, "ּוְברּוָרה מּוֶבֶנת ָהְיָתה יתִס ְר ּפַ ַה  תוֹ ָפ ׂשּ יר ְוַ'ּתָ י־ַ'ל אֹוָתּה  ָלֶכם ַאְסּבִ  ּפִ

ָר  ֶהְתֵאם, ׁש ַהּדְ ב ּבְ ּצָ ִדיִני ַלּמַ ְתקּוָפ  ִנְמָצִאים ָאנוּ  ּבוֹ  ַהּמְ ּלֹא ְוָהַרב". זוֹ  הּבִ ֶלךְ  תאוּ צְ ּמָ ִה  ַ'ל ָיַדע ׁשֶ  ַהּמֶ
שׂ  ּפָ ב ַהְמח- ׁשַ ּיָ ְרָכַתִים ׁשֶ ּיַ ַרס תכוּ לְ ַמ לְ  זֶמ ֶר  -  ָרה'ָפ  ֵאֶליךָ  'ְוִיְקחוּ : "ְדָבָריובִּ  ֵהֵחל, ּבַ ִהיא, ּפָ ל תכוּ לְ ַמ  ׁשֶ  ׁשֶ

ּה  ַחתַת וְ  ֶחֶסד ה, חֹוִסים ָאנוּ  ִצּלָ ים ְוַ'ּתָ ּה  יםִד ְר מוֹ  ְמַבְקׁשִ ית הָק זְ ָח בְּ  ְלַקְחּתָ ּמָ , תכוּ לְ ַהּמַ  ִמּבֵ  זֶמ ֶר  - ה''ֲאד-
םלַ  ֵפךְ  ֶהָ'ִתיד ּדָ ָ ּה  ְלִהׁשּ ִריָדה בֶק ֵ'  ּבָ ִמיָמה', ַהּמְ ֵר  ֵהם ִדיםְר מוֹ  אֹוָתם - 'ּתְ ר  תכוּ לְ ַהּמַ  יׂשָ  ַמְרִאיםֲאׁשֶ

חּוץ ַ'ְצָמם ִרים ִמיִמיםְת כִּ  ִמּבַ ל ַלֲאִמּתוֹ וְ , ִויׁשָ בָ  ׁשֶ ר, ִאיםְוַרּמָ  נֹוְכִלים ֵהם רּדָ  -  עֹל' יָה לֶ ָ'  ָ'ָלה־לֹא 'ֲאׁשֶ
ֵני זֹאת ְוָכל ּמְ  ִמּפְ יםׁשֶ ֶלךְ  עֹל ֶאת ֵמֲ'ֵליֶהם קרֹ ְפ לִ  ַבְקׁשִ ָבָריו־ֶאת םִסיֵּ  ָהַרב". ַהּמֶ ֶלךְ , ּדְ  ִמֵהר ְוַהּמֶ

ק קֹום ְלִהְתַחּמֵ ְזִריזּות ֵמַהּמָ לוּ  ַאְרמֹון לֶא  ּבֹואוֹ  ִעם. ּבִ ל ָאְזֶניָה  ֶאת ְלַגּלֹות ִמֵהר, ָכהַהּמְ ה ִאּמוֹ  ׁשֶ ְלּכָ  ַהּמַ
ֶרד ַ'ל ם ַהּמֶ ְתַרּקֵ ין ַהּמִ ךְ  לוֹ  ָיֲ'ָצה ְוִהיא, ָהַאְרמֹון ילֵ ְת כָּ  ּבֵ ה ַ'ל ְונֹוִדיַ'  ָהָבה: "ּכָ ּתֶ דֹול ִמׁשְ ָ'ֵרךְ  ּגָ ּיֵ  ׁשֶ

ַאְרמֹון ְזִמין ֵאָליו, ּבָ ּנוּ  הּוִדיַהיְּ  ָהַרב ֶאת ּתַ ּמֶ ּמִ ַמְעּתָ  ׁשֶ ָבִרים ֶאת ׁשָ לֶאת  ְוַאף, ַהּדְ ָ  ּכָ ֶהם ִריםַהׂשּ ּבָ ר ׁשֶ  ֶאְפׁשָ
י דׁשְֹח לַ  ְזִמין, ַ'לּמַ בַּ  ָיָדם ּכִ ה ֶאל ּתַ ּתֶ ׁשְ עֹוד. ַהּמִ ִכין דֵ' וֹ מ ִמּבְ ֱאָמִנים יךָ לֶ יָּ ַח  ֶאת ּתָ תוּ  ַהּנֶ ַצּיְ ּיְ  ִלְדָבֶריךָ  ׁשֶ

לוּ  ְכִנית ֶאת ִויַסּכְ ֶרד ּתָ ים לכַ נוּ  ְוָכךְ , ַהּמֶ ה ְרפּוָאה ְלַהְקּדִ ּכָ ה ִנְבַהל הּוִדיַהיְּ  ָהַרב". ַלּמַ ִחּלָ ל ּתְ ּבֵ ּקִ ׁשֶ  ֶאת ּכְ
ְלכּוִתית ַהַהְזָמָנה ֶלךְ  אּוָלם, ַהּמַ יעוֹ  ִמֵהר ַהּמֶ י לוֹ  ְוִהְבִטיַח  ְלַהְרּגִ הְיא-  לֹא ּכִ ל לוֹ  ּנֶ ל ּה ָמ וּ צּ ִע בְּ . עַר ־ּכָ  ׁשֶ
ה ִסּבָ ּה , ַהּמְ ֲ'ֵמי הָמ וּ אְמ  ָהַרב ָאַכל לֹא ּבָ ׁש , תרוּ ׁשְ כַּ  ִמּטַ ּקֵ ֶלךְ  ּבִ  ַ'ל ְוַלֲחזֹר ּובׁש לָ  הּוִדיַהיְּ  ֵמָהַרב ַהּמֶ

ת הֶא נָּ ַה  רוֹ ְסבֵּ ֶה  ָפָרׁשַ ָרה ּבְ ה' 'ּפָ ּמָ ֶלךְ  ֵהִרים מוֹ יְּ ּוְבַס , ֲאד- ַאג קֹולוֹ  ֶאת ַהּמֶ י ְוׁשָ ַלּפֵ ָ  ּכְ קּוָפה זוֹ : "ִריםַהׂשּ  ּתְ
ה ּכָ ם ֲאר- ַאּתֶ יִגים לׁשֹולָ  אֹוִתי מֹוִליִכים ׁשֶ ְוא־גצַּ ַמ  ִלי ּוַמּצִ ִאּלוּ  ׁשָ ְמָלָכה ּכְ עֹוד, ַגעּפֶ  ְללֹא ִמְתַנֶהֶלת ַהּמַ  ּבְ
ם י ִלְמרֹד ֶתרּסֵ בַּ  ְמַתְכְנִנים ַאּתֶ ה־ִמן ינִ ֵת גוֹ ֲה לַ וְ  ּבִ ִסּלָ ְזכּותוֹ ַאְך . ַהּמְ ל ּבִ ה  הּוִדיַהיְּ  ָהַרב ׁשֶ , ֵ'יַני אֹורוּ ַהּזֶ

ל ִיְזּכוּ  ְזכּותוֹ ּובִ  ְמָלָכה ְיהּוֵדי ּכָ ּיֹות ַהּמַ כ- ָחדֹות ִמּזְ ל ְמי- טוּ  ִויַקּבֵ ים יֶחְלִק  רּפְ ּסִ  ֶאְזְרֵחי ַ'ל ִליםָט וּ ַהּמ  ֵמַהּמִ
ִדיָנה ֶהְתֵאם". ַהּמְ ל זֶמ ֶר לְ  ּבְ ֶלךְ  ׁשֶ ְרצוּ , ַהּמֶ ִניָמה ּפָ ִלים ּפְ יםוּ ֲחמ ַחּיָ ָ , ׁשִ ֵא  לֶא  הּוְצאוּ  ִריםְוַהׂשּ , ַהֲחִקירֹות יּתָ

ֶלךְ  הלָּ גִּ  םׁשָ  ִכים ֵהם ִמי ַמֵהר ִחיׁש  ַהּמֶ חּוִטים ַהּמֹוׁשְ ם. תוֹ וָ צְ ִמ בְּ  הֹוֵרגלְ  הּוְצאוּ  ְוֵהם ּבַ ִנים רְלַאַח  ּגַ  ׁשָ
ּכֹות ַכח לֹא, ֹאָרעּמְ ַה ֵמ  ֲאר- ֶלךְ  ׁשָ ְזכּות ַהּמֶ ַמר, לִנצַּ  ִמי ּבִ ל ְוׁשָ בֹוָדם ַ'לָיָמיו ־ּכָ ל ּכְ ְמָלכָ  יְיהּוֵד  ׁשֶ   �ה.    ַהּמַ

  
  

י   ל"ַזּצַ   םּדַ ְר ֶט ׂשְ ְמ ַא ֵמ  םַט ׁשְ נְ ֶו ֶל  לאוּ ׁשָ  ַרּבִ

ּבַ  ַהִהּלּוָלא ְליֹום ַתּמּוז ז', ֹקֶדׁש ־תׁשַ  נ"תק ּבְ
  

נֵ  ֵלידוֹ ִמגְּ  ל םּדָ כְ נֶ , רוֹ ּדוֹ  יַרּבָ י ׁשֶ יל ַרּבִ ִ ָרָקא ֶהׁשּ  ִמּקְ
נּות ֵהןכִּ ". ְצִבי םכַ ֲח "ְוַה  ַרּבָ ה ּבְ ּמָ , נֹוָדעֹות ְקִהּלֹות ּכַ

ִטיַרת רּוְלַאַח  א ָאִביו ּפְ ַא  ְמקֹומוֹ  ִמּלֵ  םּדַ ְר ֶט ׂשְ ְמ ּבְ
ָנהְוִכֵהן ל"ה  ֶאָחד בׁשַ ְח נֶ . ׁשָ , ְזַמּנוֹ  יֵק ְס וֹ ּפ  ֵלידוֹ ִמגְּ  ּכְ
ּלוֹ  ּוְתׁשּובֹות ִסְפֵרי תעוֹ ּקָ ׁש- ְמ  ׁשֶ ׁשּובֹות ּבְ ל ַהּתְ  ׁשֶ

ם־ַ'ל נֹוַדע. רוֹ ּדוֹ  ַחְכֵמי ְניַ " ְפרוֹ ִס  ׁשֵ  ּובוֹ " ֲאִריֵאל ןּבִ
ים רּוׁשִ ַ  ְכּתֹותּוַמּסֶ  ַלּתֹוָרה ּפֵ  רוֹ ּדוֹ  ֵלידוֹ גְּ . ס"ַהׁשּ
ְבחוֹ  ִהְפִליגוּ  ׁשִ ׁש  א"ְוַהִחיָד , ּבְ ְפּגַ ּנִ  רוֹ וּ ּק בִ בְּ  ּמוֹ ִע  ׁשֶ

ַנת םּדַ ְר ֶט ׂשְ ְמ ַא בְּ  ׁשְ ַתב, ח"לַ ְק ּתַ  ּבִ : הַהֲ'ָרָצ בְּ  ָ'ָליו ּכָ
ל ַוֲאִני" ל ָזִכיִתי ַהּדַ ֵני ְלַקּבֵ ִכיָנה ּפְ  ִריבְ ָ'  יִמּדֵ  ׁשְ

ִליחּות ׁשְ םְלִהְתבַּ  ְוָזִכיִתי, ָוהצְ ִמ  ּבִ  ִמּתֹוָרתוֹ  ּסֵ
ֵלמּותוֹ  תוֹ נוּ ָת וְ נְ ַ' ֵמ וּ  ם הּוא". ּוׁשְ ר ּגַ ּקּור ַ'ל ְמַסּפֵ  ּבִ

ָ'ַרךְ  ֵביתוֹ  ׁשֶ ֵליל ּבְ ְלָחן ְוַ'ל, ּפּוִרים ּבְ - ְנָין" הָהיָ  ַהׁשּ  ּבִ
י ּתֵ ׁשְ מּות, ַאּמֹות ּכִ ֶלךְ  ֲחַצר ּדְ ַכי ַהּמֶ ב ּוָמְרּדְ  יֹוׁשֵ
ַ'ר ׁשַ ֶלךְ  ּבְ ְלבּוׁש  ַהּמֶ ְרִס  ּבִ  ּוָבּה  ּוִביָרה הלָּ ְוכִ , יּפַ
ר ה ַ'ל ֶאְסּתֵ ּטָ  ְוחּוץ. נֹוֵפל ןָמ ָה וְ , ׁש רוֹ וֵ ׁשְ ַח ֲא וַ , ַהּמִ
ד זוֹ  ְלִביָרה ְרחֹוב ַאֵחר ִמּצַ ִביב לּויּתָ  ןָמ ָה וְ , ּבָ  ּוִמּסָ

ל ְנָין ּכָ יִפים ִמְלָחמֹות ֵליֲ' בַּ  ַהּבִ ה, ַמּקִ  ִצּיּוִרים ְוַכּמָ
רּס- ִמ  ָ'ׂשּוי ֶזה ְוָכל, ׁשֹוִנים ָוִניםגְ בִּ  הְלַמְרֶא  ָנִאים  ּקָ

ר( ּכָ ָחְכָמה ְלַבד )ס- דֹוָלה ּבְ הוּ  הּמֶ ד- ְמ כִ וְ , ּגְ ּזֶ  ּדֹורֹון ׁשֶ
ְלחוּ  ָ ׁשּ ְלָחן ְוָכל, יםְקִצינִ  ֵאיֶזה ַרבְלָה  ׁשֶ -  ָמֵלא ַהׁשּ
ָגִדים רֹות, ִמּמְ ּה  ְוָכתּוב ּוְגִביָנה ןָת יָּ ִר בְ כִּ  ּפֵ  רׁשֵ כָּ  ּבָ

ְגַמת, ַסחֶפ לְ  ֹחֶמץ יןִא וּ ׁשּ ִק  ְוד- רּס- ִמ  ַהּכֹל ּבְ  ֹאֶפןבְּ , ּקָ
ָהָיה ְלַח  ׁשֶ  ַלְמָדִנים ָלבֹוא ְוִהְתִחילוּ . ְמָלִכים ןׁש-

ְבֵרי רְמַדבֵּ  ָהַרב ְוָהָיה ַוֲחׁשּוִבים  ְלמּוסּפ- בַּ ". ּתֹוָרה ּדִ
ט אֹודֹות ַהּנֹוָדע ְעּתוֹ ־ַ'לף ֶק תֹ בְּ  ָ'ַמד איוָ לִ ּקִ ִמ  ַהּגֵ  ּדַ

י ט ּכִ בַּ  רַט ְפ נִ . רׁשֵ כָּ  ַהּגֵ ׁשַ הֹוִציאוּ , ֹקֶדׁש ־תּבְ  ֶאת ּוְכׁשֶ
תוֹ  ִמים ֵהֵחּלוּ  ִמּטָ ׁשָ ְצאוּ , יםִפ ּלְ זַ ְמ  ּגְ ּיָ  ֵמָהִעיר ּוְכׁשֶ
ֶמׁש  ָזְרָחה ֶ ֳהָרִים. ,ַהׁשּ ּצָ ֶמׁש ּבַ ֶ י ָבָאה ַהׁשּ   ְלאֹות ּכִ

  
טעות שגורה היא שהשתרשה אצל רבים וטובים, כי 
ביאור המושג שנאמר בפרה אדומה שנקראת חוק והיא 
'מטהרת טמאים ומטמאת טהורים', היינו שהמזה עצמו 
נטמא ולעומתו האיש שהוא מזה עליו נטהר. אולם אין זה 

דבר אין המזה נטמא! ־מיתו שלאלא חוסר ידיעה, ולא
ַהִּנָּדה ְיַכֵּבס ־ּוַמֵּזה ֵמיהטעות נובעת מקריאת הפסוק "

" כמשמעה, אולם ָהָעֶרב־ְּבָגָדיו ְוַהֹּנֵגַע ְּבֵמי ַהִּנָּדה ִיְטָמא ַעד
חז"ל כבר פירשוהו במסכת יומא ועוד, שהמזה אינו נטמא 
כלל, וכוונת הפסוק לומר שהנושא את מי החטאת שלא 

ורך, נטמא בשעה שיש בהם כמות מספקת להזאה. לצ
ומה פשר מטהרת טמאים ומטמאת טהורים? הכוונה רק 

קשורים להכנת הפרה ושריפתה, אך לא למזה הלאלו 
עצמו שהוא טהור. ובדבר זה התקשה אף שלמה המלך, 
שאמר "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני", ואמרו חז"ל 

ומי שהוא מזה  שתמיהתו היתה כיצד ייתכן שהמזה עצמו
עליו טהורים, והנוגע במי החטאת שלא לצורך טמאים. 
ורש"י בפרשתנו מתמצת את דברי חז"ל בדברים אלו: 
"רבותינו אמרו שהמזה טהור, וזה בא ללמד שהנושא מי 
חטאת טמא טומאה חמורה לטמא בגדים שעליו, מה 

ה לומר לך שאינן ּזֶ שאין כן בנוגע, וזה שהוציאו בלשון ַמ 
עד שיהא בהן שיעור הזאה". הרמב"ם אף נימק  מטמאין

את הדבר בכך שאין שום היגיון לומר שהמזה יטמא, 
שהרי "אם טיהר את הטמא, קל וחומר שיהיה הוא טהור", 
ולכן דרשו חז"ל שהכוונה לנושא מי נדה שלא לצורך, 
כשיש בהם כדי הזאה, והוא כדי שיטבול ראשי גבעולין 

זו השתרשה גם אצל רבים של אזוב במים. טעות יסודית 
מן הדרשנים ומחברי ספרים, עד שתלו תילי תילים של 
הסברים ודרשות בטעם הדבר שהמזה נטמא, והיו שאמרו 

שהכהן  ,שיש בכך משום מצוות 'ואהבת לרעך כמוך'
למדו  ואחריםהמזה מוכן לטמא את עצמו בשביל אחרים, 

שהרוצה לטהר אחרים יעשה זאת גם אם יגרום לו מכאן 
דבר לחסרון בעצמו וירידה במדרגתו, אולם כאמור ה

  הדבר נובע מחסרון הבנה בדין פרה, ולעולם המזה טהור. 
  

�תַ  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות

 הערוך שבביתכם.  שולחן השבת -' יש'שבת ט", 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. שבת טישרבים 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".

  



 

 

יָא  ֹאֶהל־ָדם ּכִ   ָימּות ּבְ

ַלִים לֶא  ל ְירּוׁשָ ְפֵני ַמְעָלה ׁשֶ ּלִ נֹות ׁשֶ ַנת, ּדֹור ׁשְ ׁשְ ֶבל ֲאִרי הלָ ָ' , ו"ַס ְר ּתַ  ּבִ יקצַּ ַה  ֶזה ָהָיה. ִמּבָ י ּדִ  ַרּבִ
ַכי ל ְסִביבוֹ  .ַהּקֶֹדׁש ־ֶאֶרץ רַפ ֲ'  ֶאת ןְלחֹונֵ  ָ'ָלהׁשֶ  אָק יוְ ִר ְט יְס ִמ ְח ַר ֵמ  ָמְרּדְ י ׁשֶ  ּוָרהבֲח  הָט ּקְ לַ ְת ִה  ה'לֶ ָט מוֹ  ַרּבִ

ל יֵר  ׁשֶ ַלִים יַיּקִ יְוַא  יםֲחִסיִד , ְירּוׁשָ ה ְנׁשֵ ר ,ַמֲ'ׂשֶ ֲאבוּ  ֵמאֹורוֹ  ֶנֱהנוּ  ֲאׁשֶ ּנוּ  ְוׁשָ  ּתֹוָרה םיִ נַ ְפ ָח  ְמלֹוא ִמּמֶ
ִמים דַח ַא בְּ  ֶזה ָהָיה. תַוֲחִסידוּ  ר, ַהּיָ ֲאׁשֶ י ּכַ יִתים־ַהר ֶאת ֹקדִלְפ  הָ'לָ  ָהַרּבִ יל, ַהּזֵ ַמֲ'לֵ  ְוֶהְעּפִ  ַאל רָה ָה  הּבְ

ֵני מּול לֶא  הַהּצֹוָפ  יםַהֲחִסיִד  תַק לְ ֶח  ׁש  ְמקֹום ּפְ ְקּדָ ה תוֹ יכָ לִ ֲה בַּ . ַהּמִ ֱאָמן ֲחִסידוֹ  ֵאָליו ִהְתַלּוָ י ַהּנֶ ים ַרּבִ  ַחּיִ
ּה , ךְ בַּ נְ זֶ יְ ַא  ׁש ְר ֶה  ְלּתָ ל ְמָנּה ְוׁשַ  ִמּסָ ַליִ  ׁשֶ ה, םְירּוׁשָ י ּפֹוֶנה ְוִהּנֵ ה רֹוֶאה: "ְואֹוֵמר ֵאָליו ָהַרּבִ ה ֶאת ַאּתָ ְקּתָ  ַהּבִ
יָקהַ' ָה  ֶמְרכַּ  ָהעֹוֶמֶדת זוּ ַהלֵּ  ּתִ ֶכֶסף אֹוָתּה  ש1ִלְרכֹּ  ֲאִני ץָחֵפ ? ָקהלְ ַהֶח  זּבְ ים יֵד יִמ  ָמֵלא ּבְ ּנִ  הְבָר ֶח בַּ  ַהְממ-

אַקּדִ  י". יׁשָ ים ַרּבִ הּתְ  ֵהִבין לֹא ְרׁש ֶה  ַחּיִ וָּ  ֶאת ִחּלָ י תנַ ּכַ ן, ָהַרּבִ ּכֵ ה זוֹ  ָהְיָתה ׁשֶ ְקּתָ , הבָ חוּ ְט וּ  ָנהְיׁשָ  ּבִ
ה ׁשָ ּמְ ִ ׁשּ ן ְוֶזה, םָת ָר בוּ ְק  ֶטֶרם ִחיםנוֹ ְמ לִ  ָטֳהָרה רַד ֲח כַּ  ִניםָפ לְ  ׁשֶ ִנים ִעּדָ קֹום ְוִעּדָ ַהּמָ ָבר ׁשֶ ִעיל ֵאינוֹ  ּכְ  ּפָ

ַמ  אּוָלם ,נוֹ מוֹ ְמ ׁשִ בְּ  ְועֹוֵמד ָ ׁשּ ׁשֶ ל רוֹ ְסבֵּ ֶה  ֶאת עּכְ י ׁשֶ ָבר ֶזה. קיִר בְ ַהּמַ  ָהַרְעיֹון ֶאת ֵהִבין, ָהַרּבִ  ֵהִעיָקה ִמּכְ
י ַ'ל ַלִים גִמְנַה  ַ'ל ָיַדע ֵהיֵטב. ַאַחת הגָ ָא ּדְ  ָהַרּבִ ּלֹא יקִת וָּ ַה  ְירּוׁשָ ָבִרים ַ'לֵמ  ֹאֶהל ְלַהֲ'ִמיד ׁשֶ  אּוָלם, ַהּקְ

ֵבר ץַפ ָח  הּוא ֹאֶהל ְלִהּקָ ִמנְ  ּבְ ֳהָרה ֲחַדר ֶאת ש1 ִלְרכֹּ  ָאנוּ  ְיכֹוִלים ֲהֵרי. "ֲאבֹוָתיו תיבֵּ  גַה ּכְ ׁשָ  ַהּטָ  ּוְבָכךְ , ןַהּיָ
קֹום גִמְנַה  ֶאת ָנֵפר לֹא ֲה , ַהּמָ ָבר ָהֹאֶהל ֵריׁשֶ נּוי ּכְ ֵאיֶנּנוּ  ְוִנְמָצא הּוא ְועֹוֵמד ּבָ ים ׁשֶ ּנִ ְנַה  ְמׁשַ  גִמּמִ

ַלִים יר"ְירּוׁשָ ן רְלַאַח  ָמה־ְזַמן. , ִהְסּבִ י רגֵּ ׁשִ , ִמּכֵ ֱאָמִנים ויִליָח ׁשְ  ֶאת ָהַרּבִ י לֶא  ַהּנֶ אַקּדִ  ָרהבְ ַהֶח  ָראׁשֵ  יׁשָ
ַלִים יםַהֲחִסיִד  תלוֹ ֵה ְק ַמ לְ  ירּוׁשָ ָ'ה, ּבִ ַהּצָ ֳהָרה ֲחַדר ֶאת ש1ִלְרכֹּ  ּבְ ן ַהּטָ ׁשָ ָבר ֶזה ָהָיה. ַהּיָ , ֹובּט ־הַמ  ִעּתוֹ בְּ  ּדָ

ן ּכֵ בָ  ַהְמַנֲהִלים ׁשֶ ַמן ָרצוּ  רּכְ קֹום ֶאת ִלְמּכֹר ִמּזְ ָ'ַמד ַהּמָ ר אּוָלם, ּתֹוֶ'ֶלת־ַוֲחַסר ָ'זּוב ׁשֶ ֲאׁשֶ ְמעוּ  ּכַ  ֶאת ׁשָ
ל יתוֹ נִ כְ ּתָ  י ׁשֶ ֵבר ָהַרּבִ תֹוךְ  ְלִהּקָ יתלָ  ָיְדעוּ  לֹא, ָהֹאֶהל ּבְ ם ֵ'ָצה ׁשִ ַנְפׁשָ ּנֹות ָרצוּ  לֹא, ֵמַחד. ּבְ  גִמְנַה  ֶאת ְלׁשַ

קֹום ַהר ֲהֵרי: "ְוֵאיָתָנה ָקהזָ ֲח  ָהְיָתה םָת נָ ֲ' טוְ , ַהּמָ יִתים ּבְ ֶהם, ַהּדֹורֹות ֵלידוֹ גְּ  ְקבּוִרים ַהּזֵ ים' ר'אוֹ ָה  ּבָ  ַהַחּיִ
דֹוׁש  " ,ָחָדׁש' יִר ּפְ 'ַה וְ  ַהּקָ ַ ִזי, ׁש ָהַרׁשּ דֹוׁש ּוַמֲהִרי"ט ֶאְלּגָ  הִנְבנָ  לֹא םּתָ בְ ַמצַּ  ַ'ל ְוִאם, ְוטֹוִבים יםבִּ ַר  ְועֹוד ַהּקָ

יַצד, ֶהלאֹ  ר ּכֵ ְכבֹוָדם ְמַזְלְזִלים ְוִנְמֵצאנוּ  ,ֲאֵחִרים ַ'ל ִלְבנֹות ֶאְפׁשָ ל ּבִ ר ָ'ָפר ׁשֹוְכֵני ׁשֶ גֹובַ  ֲאׁשֶ  ֲ'ָנִקים ּה ּכְ
ָבר ְלָכךְ  אּוָלם"?! םָה בְ גָּ  י ָהָיה ּכְ י ֲהֵרי: "מּוָכן ָהַרּבִ ָכךְ , ָחָדׁש  ֹאֶהל ִלְבנֹות ּדֹוֵרׁש  ֵאיֶנּנִ ּבְ ּנּוי ֱאֶמתבֶּ  ֵיׁש  ׁשֶ  ׁשִ

קֹום גְנַה ִמּמִ  א, ְדמֹוִניםַהּקַ  ַ'ל זַ' לַ וְ  ַהּמָ ׁש  ֶאּלָ יקַ' ָה  ָהֹאֶהל ֶאת ש1 ִלְרכֹּ  ֲאִני ְמַבּקֵ ר ּתִ ָבר ֲאׁשֶ  םׁשָ  עֹוֵמד ּכְ
ִנים ּכֹות ׁשָ ִלי יַת בוֹ ֲא  גִמְנַה  ֶאת םְלַקיֵּ  לכַ וּ א ְוָכךְ , ֲאר- סֹופוֹ ". ֲאֵחִריםבַּ  ַ' ִלְפגֹּ  ּבְ ל ּבְ כְ  ָברּדָ  ׁשֶ ּתַ י ְנעוּ ִהׁשְ  ָראׁשֵ

אַקּדִ  ָרהבְ ַהֶח  ְמַ'ט יָרהכִ ְוַהּמְ , יׁשָ א, ַהּפַֹ'ל־ֶאל ָיְצָאה ּכִ אן ֶאּלָ ּכָ ל וֹ זגְ ר-  ָקַפץ ׁשֶ  מוֹ ׁשְ וּ  ַהְמַנֲהִלים דַח ַא  ׁשֶ
ַר , ָיֶפה ַנחּום יַרבִּ  ּסֵ ֹתֶקף בׁשֶ ְנָהג־ֶאת ֹותנּ ׁשַ לְ  ּבְ ַמע. ַהּמִ ָ ׁשּ ׁשֶ י ּכְ ל בוֹ רוּ ֵס  ַ'ל ה'לֶ ָט מוֹ  ַרּבִ י ׁשֶ ׁש , ַנחּום ַרּבִ ּקֵ  ּבִ
ְנסוֹ  ְוִעם, ֵאָליו וֹ נּמְ זַ לְ  י ַתחּפָ  ִהּכָ ִסּפּור ָהַרּבִ יקצַּ ַה : "ּבְ י ּדִ רּוךְ  ַרּבִ ַ'ת, גֵה וֹ נ ָהָיה ז'וּ 'בּ זְ ּמֶ ִמ  ּבָ ׁשְ ּבִ ְנסוֹ  ׁשֶ  ִהּכָ

ת ְלָחנוֹ ְלׁש-  ּדַ ְס'- ת ּבִ ּבָ ַ יב היָ ָה , ַהׁשּ קֹומֹות ֵסֶדרבְּ  יוָח ְר אוֹ  ֶאת מֹוׁשִ ְרֶאה ַהּמְ ֵ'יָניו ַהּנִ ת. ּבְ ּבָ  עֹוד, ַאַחת ׁשַ
ֶטֶרם ְלָחן ֶאל ִנְכַנס ּבְ - יַ' , ַהׁשּ ם ֶאָחד ַרב ִהּגִ ׁשֵ י ּבְ בוְ , ַנחּום ַרּבִ ֵ י אְלִכּסֵ  ָסמּוךְ  תוּ כלְ ּמַ בַּ  ִראׁשֹוָנה ִהְתַיׁשּ . ָהַרּבִ
ּתֹוכוֹ  ִנְרֶאה ל ׁשֶ ר, ָברוֹ כְּ  ָהָיה לֹא אֹוֵרַח  אֹותוֹ  ׁשֶ י ִנְכַנס ְוַכֲאׁשֶ רּוךְ  ַרּבִ ב וּ ְוָרָאה ּבָ ָמקֹום יֹוׁשֵ , ָחׁשּוב ּכֹה ּבְ

ב יוָת בוֹ ְק ִע  ַ'ל ָחַזר ִאים. ְלַחְדרוֹ  ְוׁשָ ּבָ ם ֶאת ָיְדעוּ  לֹא ַהּגַ םַר  ֶאת ְלַצֵ'ר ָרצוּ  לֹא ֵמַחד ןכֵּ ׁשֶ , ַנְפׁשָ  אּוָלם, ּבָ
יַצד ָיְדעוּ  לֹא ֵמִאיָדךְ  ׁש  ּכֵ ִלי ְמקֹומוֹ  ֶאת ְלַפּנֹות ַח ֵר וֹ ָהאֵמ  ְלַבּקֵ דּוַ' . ַהּמֹוָצא ִנְמָצא ּוְלַבּסֹוף, וֹ ׁש יְּ בַ לְ  ּבְ ּיָ , ּכַ

ְדָחן ּוךְ רבָּ  יְלַרבִּ  היָ ָה  ָהָיה, ילִ וֹ ּפ רוֹ ְט ְס אוֹ ֵמ  'ילִ ׁשְ ְר ֶה  ר' מוֹ ׁשְ וּ  ָקבּוַ'  ּבַ ַח ְמׂשַ  ׁשֶ ָכל ִלּבוֹ ־ֶאת ּמֵ  םּוְמרֹוֵמ  ֵ'ת־ּבְ
ָנה מּוֵבאת ּבוֹ  ִסּדּור י'לִ ׁשְ ְר ֶה  ָנַטל. רּוחוֹ ־ֶאת ׁשְ אֹוְמִרים ִליִקין'ְד ַמ  הּמֶ 'בַּ  ַהּמִ ְקִהּלֹות ׁשֶ ַנז ּבִ ּכְ ֵליל ַאׁשְ  ּבְ
בַּ  ָסמּוךְ  ִלְקרֹא ְוֵהֵחל, ֹקֶדׁש ־תׁשַ ל ְלָאְזָניו ּבְ י ׁשֶ  ִליִקין'ְד ַמ  ֵאין הּמָ ּובַ  ִליִקיןְד ַמ  הּמֶ 'בַּ : ָהאֹוֵרַח  ַנחּום ַרּבִ
לֵּ  רְוכַ , יְוכ- יַ'  ֲאׁשֶ בֹות ִהּגִ ְמכ-  ְקָרא, אֹוֵמר' יִד ַהּמָ  ַנחּום, בלֶ ֵח בְּ  'ְולֹא ַלּתֵ ֵח  'ְולֹא: ןוָּ ּבִ , ְמַ'ט ְוָ'ַצר ַנחּום' בלֶ ּבְ

ן רּוְלַאַח  יךְ  ִמּכֵ ָנה... אֹוֵמר' יִד 'ַהּמָ  ִהְמׁשִ ֲהֵרי, ָנכֹון ָקָראָת  לֹא: "ְוָאַמר ָהאֹוֵרַח  ֵאָליו ּפָ  דֵר 'יוֹ  ַנחּום ׁשֶ
ַהְינוּ , ה'ַמּטָ לְ  ךְ  ךְ יָּ ׁשַ  ַנחּום ּדְ בֹות ְלֶהְמׁשֵ ֵח  'ְולֹא לֹוַמר ָצִריךְ  ְוָכךְ  ,הַמּטָ לְ  כוֹ יְּ ׁשַ לְ  ְוֵיׁש  ַהּתֵ  יִד ַהּמָ  ַנחּום. בלֶ ּבְ

לֵּ  אֹוֵמר ךְ  י'לִ ׁשְ ְר ֶה ". י'ְוכ- ר ִחּיּוךְ  ִחּיֵ עּות ַ'ל ׁשּוב ְוָחַזר, ִנְסּתָ ִאּלוּ  ַהּטָ ֵח  א'ְולֹ : ָגָגהׁשְ בִּ  ּכְ  ְוׁשּוב, ַנחּום' בלֶ ּבְ
ה' דֵר יוֹ  'ַנחּום: ָהַרב ָקָרא ר! ְלַמּטָ ָבר ְוַכֲאׁשֶ ית ָחַזר ַהּדָ ִליׁשִ ְ ׁשּ ָנה, ּבַ  'ּוָמה: ִחּיּוךְ בְּ  ְוָאַמר י'לִ ׁשְ ְר ֶה  ֵאָליו ּפָ

ה ה דֵר יוֹ  ֵאינוֹ  חּוםנַ  ִאם ֶאֱ'ׂשֶ א ְלַמּטָ בּוק ֶאּלָ יט?! ָלה'ְלַמְע  ּדָ י ָהאֹוֵרַח  ּבוֹ  ִהּבִ  ֶאת ָקַלט ּוְלֶפַתע, ַנחּום ַרּבִ
ק ָהֶרֶמז ד ַהּדַ ה ּוִמּיָ ּנָ י ִנְכַנס ָאז־אוֹ . ְמקֹומוֹ  ֶאת ּפִ רּוךְ  ַרּבִ א ְוַהּכֹל ,ְלָחנוֹ ׁש-  לֶא  ּבָ   ".לֹוםׁשָ בְּ  ְמקֹומוֹ  ַ'ל ּבָ

י ם הלֶ 'ָט מוֹ  ַרּבִ ַתק ִסּפּורוֹ  ֶאת ִסּיֵ י ַח ֵר וֹ ָהא. ְוׁשָ ַתק ָיֶפה ַנחּום ַרּבִ  הּוא. ֵ'יָניו רוּ אוֹ  ּוְלֶפַתע, הּוא ַאף ׁשָ
י ָהֶרֶמז ֶאתָקַלט ָיֶפה  ָהַרּבִ ן ׁשֶ ּוֵ ד, ֵאָליו ּכִ ָכל ִלְרעֹד ֵהֵחל ּוִמּיָ י. ֵהיֵטב ֵהִבין ּגּופוֹ ־ּבְ י ּכִ ן ָהַרּבִ ּוֵ , ֵאָליו ִהְתּכַ

ֲהֵרי ם ׁשֶ ִאם, ֵאפֹוא הּוא ָהֶרֶמז ּוֵפרּוׁש , ַנחּום מוֹ ׁשְ  ּגַ  נֹוַתר הּוא ֲאַזי, הּטָ ַמ לְ  ָלֶרֶדת רֹוֶצה ינוֹ ֵא  ַנחּום ׁשֶ
בּוק ל תוֹ ָד ּפָ ְק ַה ֵמ  ַחדּפַ  ּוֵמרֹב, ָלהְע ַמ לְ  ּדָ יקצַּ ַה  ׁשֶ ּלֹא ּדִ ַגַחְלּתוֹ  הוֶ כָּ יִ  ׁשֶ , ְזַמּנוֹ  ֶטֶרם ָלה'ְלַמְע  'ַיֲ'ֶלה ְולֹא ּבְ
יַ'  י ִהּבִ ִכיָרה, תוֹ ָמ כָּ ְס ַה  ֶאת ֲאָתר־ַ'ל ַנחּום ַרּבִ ד הָ' צְּ בַּ ְת ִה  ְוַהּמְ ר. ִמּיָ ֲאׁשֶ ם ּכַ ּיֵ י היָ ָה , ְנָיןַהּקִ  ִהְסּתַ  ַרּבִ

ְמָחה ירוּ ׁשָ  ה'לֶ ָט מוֹ  ׂשִ דֹוָלה ּבְ יִתים ְלַהר הלָ ָ' וְ , ּגְ ֵדי ַהּזֵ ֹאֶהל רּקֵ ְלבַ  ּכְ ָרַכׁש  ּבָ  יםבִּ ַר  ֵנרֹות םׁשָ  ִליקְד ִה , ׁשֶ
ק ים'וּ  ֹונֹותזְמ  ְוִחּלֵ אוּ  ַלֲחִסיָדיו 'ְלַחּיִ ּבָ עוּ . "ּמוֹ ִע  ׁשֶ י ָאַמר", ָלֶכם ּדְ י, "יווָּ לַ ְמ לִ  ָהַרּבִ  ןוָּ ְמכ-  ינִ וֹ בּ ׁשְ ֶח  ְלִפי ּכִ
ִדּיּוק ָהֹאֶהל ֵבית יםׁשִ ָד ּקֳ ַה  ׁש ֶד קֹ  מּול ּבְ ּבְ ׁש ־ׁשֶ ְקּדָ ן רּוְלַאַח ", ַהּמִ ב הּפֹ : "הֹוִסיף ִמּכֵ י ֵאׁשֵ ו, יָה ִת יוִּ ִא  ּכִ  ְוַ'ְכׁשָ

יִקיםַה  ַאַחיֶאת  ַאף ןּמֵ זַ לְ  ֲאִני לוֹ ָיכ ּדִ ָרֵאל־ְלֶאֶרץ ָלבֹוא ּצַ יק הוֶ ְק ַהּמִ  ּבֹור ֶאת". ִיׂשְ ה ֹאֶהלבָּ ׁשֶ  ָהַ'ּתִ  ִצּוָ
י ר, ָ'ָפרבְּ  םּתֹ ְס לִ  ָהַרּבִ י ְוַכֲאׁשֶ ים ַרּבִ ַמּה  ךְ בַּ נְ זֶ יְ ַא  ׁש ְר ֶה  ַחּיִ ךְ ־ַ'ל ּתָ יב, ּכָ י ֵהׁשִ ְקֶוה ֵריֲה : "ָהַרּבִ  ָמֵלא ַהּמִ

ֲהָמה ּז- יָּ  ּבַ ל ְוֶאת, ְבִליםֵמַהּטוֹ  ַרדׁשֶ ה ֶזה ּכָ ָסמּוךְ  ְלהֹוִתיר רֹוֶצה ַאּתָ י, ְוָאְמָנם"?!... ילַ ֵא  ּבְ ר ה'לֶ ָט מוֹ  ַרּבִ  ִנְקּבַ
ְמָ'ָרה ְדַקר  ְלַאַחר זוֹ  ּבִ ּנִ ֹחֶדׁש ְלַאַחר ׁשֶ ִטיָרתֹו, ּכְ יֵדיּפְ ם ְצֵמֵאי ִביםְר ַ'  ּבִ  לוֹ  ּוְבָסמּוךְ , פ"תרְמֹאְרעֹות בִּ  ּדָ

רוּ  ם ִנְקּבְ י יוָח ֶא  ּגַ י ַנחּום ַרּבִ ה ְועֹוד, ְזֵאב ְוַרּבִ ּמָ יֵקי ּכַ ּדִ י ַ'ד אָק וְ יִר ְט יְס ִמ ְח ַר  תיבֵּ  ִמּצַ ילֹה ָיבֹוא ּכִ � .ׁשִ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ'ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ה ָר  ְלָך  ֲ�ׂשֵ ְרֹמז ָחׁש נָּ ַל  םָת ָט בָּ ְוַה  - )ח, כא( ףׂשָ ְבָ!הְל  ּתִ  ׁשִ

ׁשּוַבת )א'ָה : ְדָבִרים ֵדר ּתְ ֶרךְ  ֶזה־ַ!ל ַהּגָ ה .ַהּדֶ  ּגֹוֵרם ִמי ִהּנֵ
ֵני אְט ֵח  הּוא ?ִלְנׁשֹךְ  ָחׁש נָּ ַל  ְכִתיב ,ָאָדם־ּבְ ְֹך ־ִאם ּדִ  ִיׁשּ

ָחׁש  ל ַהּנָ ֵאין ,ָלַחׁש ־אוֹ ּבְ הָ! יֵ  ׁש ַח ַל  ּוְכׁשֶ ָחׁש  ׂשֶ  םָמ ּדוּ  ַהּנָ
ר ָחׁש נָּ ּכַ  יטוּ  ֵאָליו ֲאׁשֶ ְ נַ יְּ ׁשֶ ּכְ  ַיּבִ  ֶהָ!ַרת ִהיא ְוזוֹ , ָנָחׁש  םֵכ ׁשּ
יט ֶזה לֶא  לֹוַמר ַהּדֹוֵמם ָחׁש נָּ ּבַ  םָת ָט בָּ ַה   ַלֲ!ׂשֹות ַאּבִ

הוּ  ַמֲ!ׂשֵ ר םּדֹ ִל  ּכְ ַדּבֵ ים ֶזהּובָ , עֹוד ִמּלְ : ַהֵחְטא ֲ!ִזיַבת עֹוׂשִ
יר )ב' ֶרךְ ־ַ!ל. ֶחְטָאם ְלַהּכִ  ִחְוָיא ַההּוא ַ!ל ַהרזֹּ בַּ  אֹוְמרוֹ  ּדֶ
ָנאּדִ  ָלאִמ בְּ  ְמַקּנְ הּוא ְגּדְ ל מ"ס ׁשֶ ְמׁשָ ה ׁש ָח ְלנָ  ַהּנִ ּתָ ּפִ  ׁשֶ

ה ִחּלָ ֶ  הַמ  ְוהּוא, ָאָדםְל  ּתְ ִעירׁשּ ָמקֹום ָנָחׁש  ּמֵ בֹוּהַ  ּבְ , ּגָ
ירוּ  ּכִ ּיַ ֵהם ׁשֶ ה ׁשֶ ֶ  הַמ בְּ  ִסּבָ  ָנָחׁש  ְלַהְכִניסע ָהַר  ָלׁשֹון רוּ בְּ ּדִ ׁשּ
ָמקֹום בֹוּהַ  ּבְ ם, ּגָ ָ!ׂשוּ  ּגַ ה ׁשֶ הּוא ׁש ָח נָ  ַמֲ!ׂשֶ  ַרעָה  ָלׁשֹון ׁשֶ
ָמקֹום ּדִ  ֶ!ְליֹון ּבְ ם .אלִֹקיםּבֵ  רוּ בְּ ׁשֶ רוּ  ֶהָ!ָרה ֵיׁש  ּגַ ּבְ ּדִ  ׁשֶ
ה ֹמש0ֶ ְראֹוָתם ּבְ ּנוּ  ָצבְח ַמ  ִמין ּבִ ּמֶ ּמִ ָחׁש  הַנֲ!ׂשָ  ׁשֶ  )ג': ַהּנָ

ָבִרים ְקרוּ יָּ  הַמ  ִעיָרםְלָה  בֹוִהים ּדְ ָבִרים ּגְ י ,יםיִּ ִצ ְר ַא  ִמּדְ  ּכִ
ה ָנָחׁש  ַמּטָ ּלְ יׁשוּ  ֶזהּוָב , הַחיֶּ ְמ  ֶ!ְליֹון ְוָנָחׁש  ֵמִמית ׁשֶ  ַיְרּגִ

ר תֵא  רוּ ּדִ  ֲאׁשֶ א ןּמָ ַה  ַ!ל ָרָ!ה ּבְ ּבָ ָ ־ִמן ׁשֶ הּוא םיִ ַמ ַהׁשּ  ׁשֶ
לֵֹקל םֶח ֶל  ר ֶחםּלֶ ּבַ  ּובֹוֲחִרים ַהּקְ , ָהָאֶרץ ּתֹוִציא ֲאׁשֶ

ֲ!ֵליֶהם  )ד': טֹוב ְוַלּטֹוב ָרע הֹוי ָהֹאְמִרים ָלַרע ֶנֱאַמר ׁשֶ
ְתׁשּוָבה ִעיָרםְלָה  ֶ  הַמ  ּבִ  ךְ ֶר ּדֶ  ה' ִביָאםֱה  ָלָמה מוּ ֲ! ַר ְת ִה ׁשּ

ר ְדּבָ ֵאין ַהּמִ ר ָמקֹום ךְ ֶר ּדֶ  ִביָאםֱה  ְולֹא ,ִסּפּוק םׁשָ  ׁשֶ  ֲאׁשֶ
ר םׁשָ  ֱהיֹות ָרִגיל י, םֶח ֶל וָ  ּבָ ֵ!יֵניֶהם ץָחֵפ  ה' ּכִ  ִיְהיוּ  ׁשֶ

לּויֹות בי אלִֹקיםֵל  ּתְ ָ בַּ  ֹוׁשֵ ל ְוַ!ל ָתםיָ ְח ִמ  ַ!ל ַמִיםׁשּ  ּכָ
ֵאין םיֶה ֵכ ְר ָצ  ַ!ם ,זּוָלתוֹ  חָט ְב ִמ  ּבְ ּלֹא ְצמוֹ ַ!  ֵמַהּטַ  ֵהִסיר ׁשֶ

ים ָחׁשִ ְ נַ ְל  ָחםינִ ֱה וֶ  ַהּנְ ִאים ְוִיְהיוּ  ,םָכ ׁשּ לוּ  ִמְתַרּפְ ּכְ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ  ּכְ
י ַלּפֵ ַמִים ַלֲאִביֶהם הָל ַמְע  ּכְ ָ ׁשּ ּבַ א ,ל"זַ  ָרםָמ ֲא ַמ  ְוהּוא, ׁשֶ  ֶאּלָ
ּלֹא ְרׁשוּ  ׁשֶ ָבר ַהֶהָ!ָרה ּפֵ ּדָ ּבַ ִהיא ׁשֶ ׁשּוָבה ׁשֶ  ָלׁשֹון ְלִדְבֵרי ּתְ

ּדִ  ַרעָה  ה רוּ בְּ ׁשֶ ֵדי ֶזהבָּ  ץֵפ ָח  ה'ׁשֶ , רבָּ ְד ַהּמִ  ֶאל ִביָאםֱה  ָלּמָ  ּכְ
ְהֶיה ּיִ ִמיד םבָּ ִל  ׁשֶ ֵאין ּתָ ֵבן ה'ַל  ָקרֹוב ֶהְפֵסק ּבְ ה ּכְ  ַהְמַצּפֶ
ְלַח   ְוכּו': ּוְזַמן ֵ!ת ּוְבָכל רֶק בֹ ָו  ֶ!ֶרב ָאִביו ןְלׁש3

  
  

בי"א בתמוז תרפ"ז בשעות אחר הצהריים, אירעה 
בארץ ישראל רעידת אדמה קשה, שפגעה קשות 
בערים ירושלים, יריחו, רמלה, טבריה ושכם, והיא 
האחרונה מבין רעידות האדמה הקשות שפגעו 
בארץ ישראל במשך אלפי שנותיה, ולא תקום 
פעמיים צרה. מוקד הרעש היה באזור בקעת הירדן 

 6.2־או בצפון ים המלח, ועוצמתו היתה כנראה כ
בסולם ריכטר. מאות מתושבי הארץ נהרגו, רבים 
נפצעו, ומאות בתים התמוטטו, בייחוד בירושלים 
העתיקה שהחלה להתפנות מאז וירושלים החדשה 
החלה להתפתח בתנופה. על הרעידה מספר הרש"ח 

ִּבְׁשַנת ז"ל מילידי ירושלים דאז בזיכרונותיו: שור 
) ָקְרָתה ְרִעיַדת ֲאָדָמה ְּבַאְרֵצנּו למניינם 1927ַּתְרַּפ"ז (

ַהְּקדֹוָׁשה, ְוִהיא ָהְיָתה ֵּדי ֲחָזָקה ְוַהְרֵּבה ִּדירֹות ִנְפְּגעּו, 
ֲאָבל ְּכִפי ֶׁשִּנְמַסר א ָהיּו ִנְפָּגִעים ְּבֶנֶפׁש ֵאֶצל 

 ים, אּוָלם ֵאֶצל ָהֲעָרִבים ָהיּו ְּפגּוִעים ְּבֶנֶפׁש.ַהְּיהּוִד 
ָהַרַעׁש ָהָיה ָחָזק, ְוֶזה ִהְכִניס ַּפַחד ַּבּתֹוָׁשִבים ְוָיְצָאה 
ְׁשמּוָעה ֶׁשְּבַאַחד ַהֵּלילֹות ִיְהֶיה ׁשּוב ַּפַעם ְרִעיַדת 
ֵאר ַּבָּבִּתים, ְוָאז ִּבְנָעֵרינּו  ֲאָדָמה ּוְלָכ ָאסּור ְלִהּׁשָ

ּוִבְזֵקֵנינּו ָנֵׁשינּו ְוַטֵּפנּו ָיָצאנּו ְּבַאַחד ַהֵּלילֹות ִמחּוץ 
ַער ְׁשֶכם ְּכֵמָאה  ,ַלחֹוָמה ַטח ַהּפֹוָנה ָהְלָאה ִמּׁשַ ַּבּׁשֶ

ָהִייִתי ָאז  .ֶמֶטר, ָׁשַכְבנּו ַעל ָהֲאָדָמה ַּתַחת ַאַחד ָהֵעִצים
ַחֵּיי 'ֵהיֵטב. ַהַּת"ת  ְּכֶבן ָחֵמׁש ָׁשָנה, ֲאָבל ֲאִני זֹוֵכר ָּכל ֶזה

ֶׁשּבֹו ָלַמְדִּתי, ַּגם ִנְפַּגע ֵמָהַרַעׁש ְוִנְצְרכּו ְלַתְּקנֹו,  'עֹוָלם
ַהִּכּתֹות ֻּפְּזרּו ְלַכָּמה ְמקֹומֹות ִּבְכֵדי ְלַהְמִׁשי ְּבִלּמּוד, 
ַהִּכּתֹות ַהְּקַטּנֹות ִנְׁשְלחּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַּדֲחִסיֵדי רּוִז'ין 

ע'ס ׁשּוְהל", ֶׁש ֶאֶרת ִיְׂשָרֵאל" ַהְמֻפְרָסם ִּבְׁשמֹו "ר' ִני"ִּתְפ 
ַהֶּמְרָחק ְו  ,ַּגם ֲאִני ִנְׁשַלְחִּתי ִלְלֹמד ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהַּנ"ל

ֵמַהַּבִית ֶׁשָּלנּו ִּבְרחֹוב ֶחְברֹון ַעד ִלְמקֹום ַהִּלּמּוד ַהְּזַמִּני 
נות טו". בעקבות הרעש, חייבו השלָהָיה ֶמְרָחק ַרב

ברזל כעוגני  הבריטיים לקבוע בבניינים מוטות
  . , לאחר שהוכיחו את עצמםחיזוק מרעידות אדמה

  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ
 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
יםי ֵר ְמ "ִא ָה  יְז'ִניץ" ַחּיִ ב ִמּוִ ַ'ם ָיׁשַ יר ּוְלַאַחר, ֲחִסיָדיו ִעם ּפַ ִהְזּכִ ין ׁשֶ ָבִרים ּבֵ ּפּור ֶאת ַהּדְ דּוַ'  ַהּסִ  ַהּיָ

י תאֹודוֹ  לֹוְטׁשֹוב לכְ יִמ  ַרּבִ ַכר, ִמּזְ ּמָ ל יולָּ ִפ ּתְ  ֶאת ׁשֶ ֲ'בּור ָאִביו ׁשֶ ת ּבַ יתוֹ  ּוְבֵני, גֶאְתרֹ  ְרִכיׁשַ ְסלוּ  ּבֵ  ֶאת ּפָ
ַ'ס לֹא, ַצַ'ר ֵמרֹב גָהֶאְתרֹ  ין ֶאת: "ְוָאַמר ּכָ ִפּלִ ל ַהְיָקרֹות ַהּתְ י ָאִבי ׁשֶ ִניִתי גָהֶאְתרֹ , ָמַכְרּתִ ּקָ , לַס ְפ נִ  ׁשֶ

ווְ  ם ַ'ְכׁשָ ְהֶיה ְולֹא ָחִליָלה ֶאְכַ'ס ּגַ ד "? ַחג־תַח ְמ ׂשִ  ִלי ּתִ רּוִמּיָ ּבֵ ְמִסירוּ  ַ'ְצמוֹ ־ַ'ל ִהְתּגַ  ְולֹא ׁש ֶפ נֶ  תּבִ
ָבר ִלּבוֹ  תׁשָ  םכְּ . ַלּדָ ּיֵ ּסִ י ָאַמר, רּפֵ ַס לְ  ׁשֶ עוּ : "ָהַרּבִ י, ָלֶכם ּדְ יד ַ'ל ִלי ִריםּפְ ַס ְמ  ָהיוּ  ִאם ּכִ ּגִ לוֹ  ַהּמַ  ְטׁשֹובִמּזְ

ָהָיה ֵ'יַני בׁשָ ְח נֶ  ָהָיה לֹא, ֵמִתים היֶּ ַח ְמ  ׁשֶ ָבר ּבְ ל ַהּדָ ךְ ־ּכָ מוֹ  ּכָ ה ּכְ ִהְצִליַח , ֶזה ַמֲ'ׂשֶ לֹ  ׁשֶ ַ'ְצמוֹ  טִלׁשְ  ּבְ
ר ּבֵ ֵ'ת ֹוָתיוִמדּ  ַ'ל ּוְלִהְתּגַ יֹון ּבְ ה ִנּסָ ֶזה ָקׁשֶ דֹוָלה זוֹ  הגָ ֵר ְד ּוַמ , ּכָ י ִהיא ּגְ ּמְ  ִמּמִ  ךָ ְד ּוְלַלּמֶ . םֵמִתי הַחיֶּ ׁשֶ

א ֵאין, ּבָ ֵ'ל ׁשֶ י ְלִהְתּפַ ְרֶאה ִמּמִ ּמַ דּוְמׁשַ  מֹוְפִתים ׁשֶ ת, כֹותָר ַמֲ'  ּדֵ ּמַ ֹוֵלט ִמי ְל'- ׁשּ ַ'ְצמוֹ  ׁשֶ  ַ'ל ּוַמֲ'ִביר ּבְ
ן". ֹוָתיוִמדּ  י הֹוִסיף ְלַאַחר ִמּכֵ ֵרׁש  ֶזה ְוָדָבר: "ְוָאַמר ָהַרּבִ ת סּוקּפָ בַּ  ִמְתּפָ ָפָרׁשַ ּבְ ָרף ' תּקַ ח-  ׁשֶ ה ְלָך ׂשָ ֲ'ׂשֵ

ים ֹאתֹו ַ'ל ָרף. 'ֵנס־ְוׂשִ ָ יקצַּ לַ  זּמֵ ַר ְמ  ַהׂשּ יַ'  ּדִ ּפִ ׁשְ ּמַ בָּ ְוַה , ּבוֹ  ֵבִקיםּדְ לַ  ַהּתֹוָרה אֹור ׁשֶ ה ה"ּקָ ה ְמַצּוֶ  ְלֹמש1ֶ
שׂ  יק ְלַחּפֵ ֶזה ַצּדִ ר ּכָ דֹול הּוא ֲאׁשֶ ִעּקַ , ֵנס'־'ַ'לֵמ  רֵת וֹ י ּגָ יַּ  ֵאינוֹ  ּכֹחוֹ  רׁשֶ א, ּומֹוְפִתים אֹותֹות תֲ'ׂשִ  ֶאּלָ

דֹוָלה תוֹ גָ ֵר ְד ַמ  הּוא ךְ כָ בְּ  ּגְ רגַּ ְת ִמ  ׁשֶ י, ֹוָתיוִמדּ ־ַ'ל ּבֵ ְבחֹו  ַמֲ'ָלתוֹ  רִעּקַ  ֶזהוּ  ּכִ לְוׁשִ ֵלם ָהָאָדם ׁשֶ ָ   . "ַהׁשּ
�  

י ִריןִמּק-  הש1ֶ מֹ  ְלַרּבִ ִדים ָהיוּ  ּבְ ים ִמְתַנּגְ ֲחקוּ  ַרּבִ ּדָ  ְוֵאיָנם יםלִ בָ ֱ' נֶּ ַה  ִמן ָהָיה הּוא ָלםאוּ . הוּ רוּ ֲ' צִ וְ  ַרְגָליו ׁשֶ
יִבים ְוֵאיָנם םָת ּפָ ְר ֶח  ׁשֹוְמִעים, עֹוְלִבים ֹאֶפן ֹוָתיוִמדּ  ַ'ל ַמֲ'ִביר ְוָהָיה ְמׁשִ ְפָלא ּבְ ַ'ם . מ- ְמהוּ ּפַ  ּתָ

ְלִמיָדיו יו וּ נְוָטֲ'  ּתַ ַלּפָ ַמּסֶ  ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ֲהֵרי: "ּכְ ְלִמיד, יֹוָמא תכֶ ּבְ ּתַ ֵאינוֹ  םכָ ָח ־ׁשֶ ָנָחׁש  ְונֹוֵטר נֹוֵקם ׁשֶ  ּכְ
ְלִמיד ֵאינוֹ  ֶנֶגד ַמר ׁשֹוֵתק ֵאפֹוא ּוַמּדּוַ' , םָחכָ ־ּתַ ְלִעיִבים ּכְ ךְ "? ּבוֹ  ַהּמַ י ִחּיֵ  ָ'ִתידלֶ : "ְוָאַמר הש1ֶ מֹ  ַרּבִ

יִּ , ָלבֹוא ׁשֶ ית ִלְפֵני ְוֶאֱ'ֹמד יַת נוֹ ׁשְ וּ  יַמ יָ  אוּ לְ ְמ ּכְ ין־ּבֵ ל ּדִ ֹאל ִדיםֲ'ִתי, ַמְעָלה ׁשֶ ֱאֶמת ַמּדּוַ'  אֹוִתי ִלׁשְ  ּבֶ
י לֹא ַ'ְצִמי ָנַהְגּתִ ת ּבְ ְלִמיד ִמּדַ י ְולֹא םֲחכָ ־ּתַ בֹוִדי־ֶאת יְרּתִ ְוָנַט  ָנַקְמּתִ יב ַוֲאִני ,ּכְ ִניםּדַ לַ  ָאׁשִ י ּיָ  לֹא ּכִ

ַתְלִמיד ֶאְתַנֵהג ִאם אּוָלם. םָחכָ ־ְלִמידַת כְּ  ַ'ְצִמיֶאת  ָרִאיִתי ל יִת ָמ ְק נִ  ֶאת ֹקםְוֶאנְ  םָחכָ ־ּכְ , יַא נְּ ׂשַ ְמ  ִמּכָ
ֵכן ֲהֵרי ין ינִ וּ דיִמ ֲ' יַּ ׁשֶ  ִיּתָ ּדִ לּום ִלי ְויֹאְמרוּ  ּבַ ְלִמיד 'ּכְ ה' םָחכָ ־ּתַ ׁשּולֵ  רוּ ֲח ׁשְ י-  ינַ ּוָפ  ?!ַאּתָ   "...הָר ֵד ּקְ ַה  יּכְ

�  
ַכיי בִּ ַר  יל ָמְרּדְ ְרנֹוּבִ ׁשֶ ר, ִמּטְ ּקֵ ַ'ם ּבִ ֶרְסלֶ  ִעירבָּ  ּפַ ֵ'יָניו ְוָרָאה בּבְ דּות ֶאת ּבְ ׁשָ  ַהִהְתַנּגְ יל ַ'  הַהּקָ  ןָנָת  ַרּבִ
ְלִמידוֹ  בירוֹ ּמִ נֶּ ִמ  ְבָהק  ּתַ לַהּמ- י ׁשֶ ֶרְסלֶ  ַנְחָמן ַרּבִ ֵ'ל, בִמּבְ יב ְוֵאינוֹ  יוָר וּ ּס יִ  ַ'ל ַמְבִליג וִלְראֹות ְוִהְתּפַ . ֵמׁשִ

יִציָאתוֹ  ְרׁשוּ  ל"ֲחזַ : "ָאַמר ֵמָהִעיר ּבִ ֱ'ָלבִ  ַ'ל ּדָ יִבים ְוֵאיָנם םָת ּפָ ְר ֶח  ׁשֹוְמִעים עֹוְלִבים ְוֵאיָנם יםַהּנֶ , ְמׁשִ
סּוק־ֶאת ֵצאת ְוֹאֲהָביו' ַהּפָ ֶמׁש  ּכְ ֶ ְגב-  ַהׁשּ ה ּוָמה. ָרתֹו'ּבִ ָכל, ֲאִני ֵאפֹוא ֶאֱ'ׂשֶ ּבְ ִדים ּבֹוִאי םְמקוֹ  ׁשֶ  ְמַכּבְ

יֹוֶתֶרת אֹוִתי בֹוד ּבְ ה ָאָדם ְוֵאין ַהּכָ ַבּזֶ ּמְ יַצד, ינִ ֵר ֲ' צַ ְמ וּ  אֹוִתי ׁשֶ ה ּכֵ ַמֲ'ָלה ִלְהיֹות ֵאפֹוא ֶאְזּכֶ דֹוָלה ּבְ  זוֹ  ּגְ
ל ר ה' אֹוֲהֵבי ׁשֶ ִבים ֲאׁשֶ ֵצאת ֶנְחׁשָ ֶמׁש  ּכְ ֶ ְגבּוָרתוֹ  ַהׁשּ א? ּבִ אן ֶאּלָ ּכָ ם ְיהּוִדי ֹוֵררִמְתגּ  ִעירבָּ  ׁשֶ ּלָ ּכ-  ׁשֶ

ים ים ְמַבּזִ ׁשִ ּום ,יוָת נוֹ יוֹ זְ בִּ  ַ'ל ׁשֹוֵתק ְוהּוא אֹותוֹ  ּוְמַבּיְ ךְ  ּוִמׁשּ ִאיׁש  ֵחֶלק ִלּטֹל ְרצֹוִני ּכָ ֶזה ַנֲ'ֶלה ּבְ ּכָ ". ׁשֶ
ד ׁש  ּוִמּיָ ּקֵ ל ִפּלֹות'ְת  ּוֵטי'ִלּק  רֶפ ַהּסֵ  ֶאת ׁש ִלְרכּ  ּבִ י ׁשֶ ְסכּום, ןָנָת  ַרּבִ דֹול ּבִ י ּגָ ִרים ּפִ   . וֹ כּ ְר ֶ' ֵמ  רֵת וֹ ְוי ֶ'ׂשְ

�  
ֵר  יתּבְ ל ָה יֶמ יָ  אׁשִ ר, ִרים'ָ' ׁשְ  'ֵמָאה תנַ כוּ ׁשְ  ׁשֶ ֲאׁשֶ ָבר ּכַ ּה  ָ'ְמדוּ  ּכְ ֵמָאהּבָ ים ּכְ ּתִ ל ּבָ ִבים ׁשֶ ְ ְתַיׁשּ  ַהּמִ

ת ְלַהְתִקין ֶנֶאְלצוּ , ָהִראׁשֹוִנים ה  ִצּנֹורֹות ֶרׁשֶ ַההֹוָצאֹות ןוָ יְוכֵ , ׁשֹוְפִכין־ֵמילְ ֲחָדׁשָ ְחַלט, ַרּבֹות ָהיוּ  ׁשֶ  ה-
ֲ'ֵלי ֶאת ביֵּ ְלַח  ים ּבַ ּתִ בַּ  ַהּבָ ְ ׁשֶ ק כּוָנהׁשּ ירֹות רּפַ ְס ִמ  ְלִפי הֹוָצאֹותבַּ  ְלִהְתַחּלֵ ְרׁשּוָתם ַהּדִ ּבִ  םׁשָ  ָהָיה. ׁשֶ
ָהָיה, ֶאָחד בׁשָ ּתוֹ  ְפָלג ַקְמָצן ַאךְ  ָאִמיד ִאיׁש  ׁשֶ ְרׁשּותוֹ  ןוָ יְוכֵ , מ- ּבִ לֹש1 ָהיוּ  ׁשֶ ירֹות ׁשָ כּוָנה ּדִ ְ ׁשּ  ִהְתַרֵ'ם, ּבַ
ךְ  ַ'ל הּוא ּכָ דֹול ְסכּום םלֵּ ְלׁשַ  ץלָ ֱא נֶ  ׁשֶ ּנֹורֹות ַהְתָקַנת ְלהֹוָצאֹות ּגָ  קלֵּ ְלַח  ָהָראּוי ִמן ָהָיה תוֹ נָ ֲ' ַט לְ . ַהּצִ
ִבים רּפַ ְס ִמ  ְלִפי ַההֹוָצאֹות ֶאת ים רּפַ ְס ִמ  ְלִפי ְולֹא ַהּתֹוׁשָ ּתִ י ִהְפָנה יוצָּ ִח  ְוֶאת, ַהּבָ ַלּפֵ י ּכְ  ַזְלָמן ַרּבִ

יֵר  דָח ֶא , ן"ַר ֲה בַּ  ּקִ לַ  יִמּיַ ָ'ַמד, ְגאֹוֶניָה וּ  ִיםְירּוׁשָ ָראׁשּות ׁשֶ כּוָנה ִיּסּוד ּבְ ְ ה ַהׁשּ ַא . ַהֲחָדׁשָ ִמים דַח ּבְ ַגׁש  ַהּיָ  ּפָ
הַה  י ֶאת ּלָ וּ  ַזְלָמן ַרּבִ ׁשּ פוֹ  וֹ ְלָחְרפ ֵהֵחל ֲ'סוֹ כַּ  ּוֵמרֹב, קּבַ ָ'ָליו  ַ'ל ּוְלַגּדְ י םלֵּ ְלׁשַ ׁשֶ ה ּפִ לֹש1ָ . ֵמָהֲאֵחִרים ׁשְ

הּוא, יםִפ וּ דּ גִּ ַה  ְלִדְבֵרי ְוֶהֱאִזין ָ'ַמד ַזְלָמן יַרבִּ  ׁשֶ ְ ַה  ֶלךְ ֶפ בְּ  אֹוֵחז ּכְ ל םכָּ ְר ַד כְ וּ , ִתיָקהׁשּ ֱ'ָלִבים ׁשֶ  ַהּנֶ
ד, עֹוְלִבים ְוֵאיָנם י ָהִאיׁש  ַ'ל ְזכּות ִלּמֵ ַצַ'ר סִנְתּפָ  ָאָדם ֵאין ּכִ ְסּפוֹ  ּבְ כִּ  ְלַאַחר .ּכַ הַה  הלָּ ׁשֶ ָבָריו ֶאת ּלָ , ּדְ

יךְ  יַר  ִהְמׁשִ ַדְרּכוֹ  ַזְלָמן ּבִ ִאּלוּ  ּבְ א. הָמ וּ אְמ  ֵאַרע לֹא ּכְ ִאם ֶאּלָ י ׁשֶ יבּות ְלָכךְ  ִיֵחס לֹא ַזְלָמן ַרּבִ  יוּ ָה , ֲחׁשִ
ם ִבים עֹוְבִרים ׁשֵ ְמעוּ  ְוׁשָ ָ ׁשּ ַפלָּ  ׁשֶ ְבֵרי ֶאת צּותּבְ ל ַהֵחרּוִפים ּדִ ֵ'יֵניֶהם אוּ ָר וְ , ָהִאיׁש  ׁשֶ  תוֹ לָ ּפָ ׁשְ ַה  ֶאת ּבְ
ל מּוָ'ה. ָרץֲ' ַהנַּ  ַזְלָמן יַרבִּ  ׁשֶ ְ ָלה ַהׁשּ ְלּגְ ר, ַמֵהר ִחיׁש  ִהְתּגַ יָ'ה ְוַכֲאׁשֶ ל ְלָאְזָניו ִהּגִ י ׁשֶ ים לאוּ ׁשָ  ַרּבִ  ַחּיִ

כִּ , הנָ בְ רוֹ בְּ וֹ דּ ִמ  הּוְרִביץ ּה  ֵהןׁשֶ ַרּבָ ל ּכְ כּוַנת ׁשֶ ד ֶנֱחַרד, ָ'ִריםׁשְ  ֵמָאה ׁשְ ה ִמּיָ ף ָהִאיׁש  ֶאת ְוִנּדָ  ַ'ד, ַהְמַגּדֵ
ל ַקּבֵ ּיְ ים ְנִזיָפה ׁשֶ ַרּבִ ׁש  ּבָ אֹותוֹ  עֹוד. רמוּ ָח ֶה  ְטאוֹ ֶח  ַ'ל ְמִחיָלה ִויַבּקֵ בֵ ּתוֹ  פוּ ּסְ ַא ְת נִ  יֹום ּבְ כּוָנה יׁשְ ְ  ַהׁשּ

ֶנֶסת־יתבֵ בְּ  ְבנָ ׁשֶ  ַיֲ'ֹקב' 'ְיׁשּועֹות ַהּכְ ֶמְרכַּ  הּנִ כּוָנה זּבְ ְ ר, ַהׁשּ יַ'  ְוַכֲאׁשֶ ה ִהּגִ ּדֶ הּוא ַהְמנ- ׁשֶ , ַנֲ'ַלִים־לּוץֲח  ּכְ
ּנוּ  ִהְתַרֵחק ָהל ִמּמֶ ֵדי ַהּקָ ע ּכְ ן רְלַאַח  .יןּדִ כַּ  תוֹ ּמ ַא  ַאְרּבַ הַה  ָ'ָלה ִמּכֵ יָמה ַ'ל ּלָ  ּבֹוִכים ּוְבקֹול ,ַהּבִ
ה ּדָ הוּ  ַ'ל ִהְתּוַ יר ַמֲ'ׂשֵ ְחּפִ ְלִמיד ֹותזּ ְלבַ  ַהּמַ ְפָלג םָחכָ ־ּתַ ׁש , מ- ֱאָסִפים. ּוְמִחיָלה ַרֲחִמים ּוִבּקֵ  ֵהֵחּלוּ  ַהּנֶ

י רַאַח  רתוּ לָ  א, ן"ַר ֲה בַּ  ַזְלָמן ַרּבִ ַמְרבֵּ  ֶאּלָ ּלְ ַ'ר הׁשֶ ֵרר ַהּצַ י, ִהְתּבָ י ּכִ יַ'  לֹא ללָ כְּ  ַזְלָמן ַרּבִ  יֹום אֹותוֹ  ִהּגִ
ֶנֶסת־ְלֵבית כּוָנה ַהּכְ ְ ׁשּ ּבַ י ָחׁש  לֹא ַאף ןכֵּ ׁשֶ , ׁשֶ ַגע ִמי־יֵא  ּכִ ן רְלַאַח  ָמה־ְזַמן. ּבוֹ  ּפָ ַמע ִמּכֵ י ׁשָ  ַזְלָמן ַרּבִ

ְתַרֵחׁש  ֶאת ד, ַהּמִ ה ִעם ָיָצא ּוִמּיָ ּמָ ְלִמיָדיו ּכַ יתוֹ  לֶא  ִמּתַ ל ּבֵ  עֹוְבִרים ֲאֵליֶהם טוּ ּקְ לַ ְת ִה  ֶרךְ ּדֶ בַּ . ָהִאיׁש  ׁשֶ
ִבים ר, ְוׁשָ יָ'ה ְוַכֲאׁשֶ ל ְלֵביתוֹ  בּוָרהַהֲח  ִהּגִ הַה  ׁשֶ  תוֹ יָא לִ ְפ לִ  אּוָלם. ְפׁשוֹ נַ ־תֶא  ָיַדע ְולֹא ָהִאיׁש  ִנְבַהל, ּלָ

יַצד ָרָאה י ּכֵ ק ַזְלָמן ַרּבִ ּפֵ ְלּתוֹ ־ַ'ל ִמְתּדַ ְגָלִלי ְלךָ  ֵאַרע ַהּכֹל: "אֹוֵמר הּוא ּבֹוִכים ּוְבקֹול, ּדַ ם ֲאִני, ּבִ  ָאׁשֵ
ָכךְ  ֵבית ַהּיֹום יָת זֵּ בַּ ְת ִה ׁשֶ  ּבְ ֶנֶסת־ּבְ ד", ַהּכְ ׁש  ּוִמּיָ ּקֵ ל תוֹ לָ יִח ְמ  ֶאת ּבִ א. ִאיׁש ָה ־ׁשֶ ה ִהְתַמּלֵ י ַהּלָ ִרְגׁשֵ  ּבְ

י, ֵאָליו ַהֲ'ָרָצה ם ָזז לֹא ַזְלָמן ְוַרּבִ ָ ָהִאיׁש  ַ'ד ִמׁשּ ל ֶאת ְלָיָדיו לַק ׁשָ  ׁשֶ כּום ּכָ ְדָרׁש  ַהּסְ  ְלַהְתָקַנת ַהּנִ
ת ּנֹורֹות ֶרׁשֶ ים ַהּצִ כּוָנה ַהֲחָדׁשִ ְ ׁשּ ֱאָמ  ַהּתֹוְמִכים דַח ַא  הַנֲ'ׂשָ  ּוֵמָאז, ּבַ ל ִניםַהּנֶ כּוָנה ׁשֶ ְ ַחת ַהׁשּ ּתַ ְתּפַ   .ַהּמִ

  

ת זֹאת" ּקַ ה ָפָרה ֵאֶליךָ  ְוִיְקחוּ ... ַהּתֹוָרה ח� ּמָ ִמיָמה ֲאד� ה ַהּקְ  ֹוָרהּת ּבַ  ַאף -" ּתְ ָבר ֶאת ָמָצאנוּ דֹוׁשָ ְפָלא ַהּדָ ד ַהּמ� ּגָ ׁש  ְוַהְמנ� ּיֵ ָפָרה ׁשֶ ה ּבְ ּמָ    ֲאד�
את ְטֵמִאים ְמַטֶהֶרת ִהיא ַאף ְוָכמֹוָה  ית - ָזָכה ִאם. ְטהֹוִרים ּוְמַטּמֵ ים ַסם ַהּתֹוָרה לוֹ  ַנֲ�ׂשֵ לֹום סַח , ְך ֶפ ְלֵה  לוֹ ית ַנֲ�ׂשֵ  - ָזָכה לֹא ְוִאם, ַחּיִ  ד מלעלוב)רבי דו(. ְוׁשָ

  
לוֹ  ִאְתַרע ל ַמּזָ �ל ׁשֶַ ְרַור  ים'ִמ ׂשָ ְב  יֵר 'ָה  ּבַ ָרָגה ּפַ ִמּפְ

ה,  םַוְרׁשָ סּוק ּבוֹ  ְוִהְתַקּיֵ ֶנְגּדֹו' רזֶ 'ֵ�  ַהּפָ ְפׁשּוטוֹ  ּכְ  ְוזוֹ , ּכִ
ּנֹוֲ�ָדה �ֶזר לוֹ  ִלְהיֹות ׁשֵֶ ֶנְגּדוֹ  ִלְהיֹות ָהְפָכה, ּכְ ים. ּכְ  ְלִעּתִ

ֶנגְ  ֵ�םַר ִמְת  ָהָיה ּה ּכְ יׁש  ַ�ל ּדָ לוֹ ־ּבִ ָהְיָתה זוֹ  ַאְך , ַמּזָ  ׁשֶ
�ַלתֲ ִים ָמָנה לוֹ  ָבהיׁשִ ְמ  ָהְיָתה, הנָ נוּ ׁשְ  ָלׁשֹון ּבַ . ַאּפַ

ת ָפָרׁשַ תח�  ּבְ �םָלּה  ָאַמר ּקַַ ם לֹא: "ּפַ הּפָ ּבַ  מּוָבא ְלִחּנָ  ָרׁשָ
י ֵני ּכִ ָרֵאל ּבְ ּבַ  ִיׂשְ רּמִ ׁשֶ נוּ  ָאְמרוּ  ְדּבָ ּלֶ  הָקָצ  'ַנְפׁשֵ  ֶחםּבַ

לֵֹקל' בֹות ןּכֵ ׁשֶ , ַהּקְ  םָת נָ ּוָ ַכ ְו , ה"ָב ֵק נְ  נֹוָטִריקֹון ֵאּלוּ  ּתֵ
יָבה"... ְנׁשֹוֵתיֶהם ַ�ל ְלִהְתאֹוֵנן ָהְיָתה  תוֹ יָ ְע ַר  לוֹ  ֵהׁשִ

ּה ּוֵבּה: " מֹוְתָך  ַלְמָדןִמּנֵ ּכְ יַצד! ׁשֶ ַכְחּתָ  ּכֵ ָבִרים ׁשָ ַהּדְ  ׁשֶ
לוּ  ִאיִדיׁש  אןַמ ("?! ןּמָ -ַה  ַ�ל ֶנֶאְמרוּ  ַהּלָ ַ!ל=  ּבְ   ...)ּבַ

  

  

  
ָרה רֶפ ֵא  ה ּפָ ּמָ הּפָ ּבַ  הנֶּ ְמכ�  ֲאד� ה יֵמ " ָרׁשָ ַהְינוּ " ִנּדָ  יֵמ  ּדְ

ְפׁשּוטוֹ  ִחּטּוי ׁשֹוןְל " -" ִהוא אתּטָ ַח , "ְזִריָקה " ּכִ
ֵפרּוׁש  ִ ַר  ּכְ אן ֱאַמרנֶּ ַכ ְו , י"ׁשּ א הּוא" ּכָ ִבְניַ " בוֹ ־ִיְתַחּטָ  ןּבְ
�לֵ ִבְניַ " אוֹ ְוִחּטְ , "ִהְתּפַ ָמעּות ְוִהּפּוְך . ֵ�לּפִ  ןּבְ  ֵיׁש  ַמׁשְ

אן ֲה , ּכָ ֶֹרׁש  ֵריׁשֶ ָמעּותוֹ  א"ָט ָח  ַהׁשּ ֶדֶרְך  ַמׁשְ  לָל ּכְ  ּבְ
ל ִליִליׁשְ  מּוָבןּבְ   ׁש ּמֵ ׁשַ ְמ  ֶהְחִטיא ְוַאף, חֹוֵטא ׁשֶ
ָמעּותּבְ  ל ַמׁשְ ָרה ֶאת ִטיאַמְח  ׁשֶ ּטָ א, ַהּמַ ּבִ  ֶאּלָ  ׁשֹוןְל ׁשֶ

ְפָלָאה ּתֹוָפָ�ה הנָ ׁשְ יֶ  ַהּקֶֹדׁש  ל מ� ָמעּות ׁשֶ  ֲהפּוָכה ַמׁשְ
ֶֹרׁש  ָבר. ֵזֶהה ִמׁשּ �ִלים הּוא ְלָכְך  ּדֹוֶמה ּדָָ ּפְ  ׁש ֵר ׁשָ ְל  ּבַ

ִריׁש ַה ְל וּ  ָמעּותוֹ  ָהִראׁשֹון, ׁשְ ִני, ָנטּוַ�  רקֹ ֲ� ַל  ַמׁשְ ֵ  ְוַהׁשּ
ם ְוָכְך , ׁשֶֹרׁש  ְלַהְכִניס ָר ַה  הּוא אָט ָח  ּגַ , ַהֵחְטא תׁשַ ׁשְ

ְך . קוֹ וּ ּל ִס  הּוא ּטּויְוִח  ם ּכָ  ְיֵדי־ַ�ל ִמיָתה ִהיא ְסִקיָלה ּגַ
מֹו  ֲאָבִנים ְזִריַקת י"ּכְ ל ָנבֹות־ּכִ ּקַ  ֲאָבִנים לּקֵ ּוְלַס , "ס�
רּוׁשוֹ  נוֹ " ְוֵכן, ָהֲאָבִנים ִסּלּוק ּפֵ ְ ירָֹתיו ְלַדׁשּ יָת ּסִ " ְוָ�ׂשִ

אָרה" ְוֵכן, ָהֵאֶפר ִסּלּוק הּוא יׁשַ " ְמָסֵ�ף ּפ�  הּוא ְעָיהּבִ
  .לוּ צּ ל ּפִ ת ׁשֶ עוּ ָמ ׁשְ ַמ יף ּבְ ִע ת ְס ּמַ �� ְל  ,ָהֲ�ָנִפים ִסּלּוק

  
ִנ�י תֹוָל�ַ�ת ֹוב ּוׁשְ ֶרז ְוֵאז� ץ ֶא�     (יט, ו) ֵ��

דֹול הּוא ָהֶאֶרז ִאיָלנֹות ַהּגָ ּבָ תוֹ  ׁשֶ ּמָ �� הּוא ָהֵאזֹוב ּוְל
ָטן נִ , ַח ֵמ וֹ צּ ּבַ ׁשֶ  ַהּקָ ב ַהּתֹוַלַ�ת יׁשְ ְרּכָ �ׂשּוי טחוּ ִמ  מ�ָ  ׁשֶ
ֶמר �ל ִמּצֶַ ּבֵ ־ׁשֶ ֶבשׂ  יּגַ דֹול ַהּכֶ ַד  ָצבּוַ�  ְוהּוא ַהּגָ  םּבְ

ִהיא ּתֹוַלַ�ת ה ׁשֶ ַטּנָ ּבְ  ַהּקְ �ל ָך ְד ְלַלּמֶ , ַהַחי םעֹוַל ׁשֶַ 
ל ֶהָחְמִרּיּות דֹול ְוַ�ד ָטןּקָ ִמ  ָהָאָדם ׁשֶ �ִתיד ּגָָ  ׁשֶ

מוֹ  תוֹ ּל ּכַ ְת ִה ְל  ָרה ּכְ ּמָ  ַהּפָ ֵאׁש  הָהֲאד� ֵתר ְולֹא, ּבָ ּנוּ  ִיּוָ  ִמּמֶ
א ם ֶאּלָ הּוא ַהּדָ י, ָהרּוָחִני קֶל ֵח ַה  ׁשֶ ם ּכִ  הּוא ַהּדָ

ֶפׁש  ים ּתֹוָרה, ַהּנֶ ְלַבד טֹוִבים ּוַמֲ�ׂשִ  ְטֶ�ֶמתמ�  ְוָלֵכן. ּבִ
ַבת יךְ  ּתֵ �ִל ַטַ�ם ְוִהׁשְ דֹול ףָזֵק  ּבְ ז, ּגָ ּלֹא ְלַרּמֵ י ׁשֶ  ָכְך ּבְ  ּדַ

ְכִניס ּיַ ַנַחת ׁשֶ נִ  ְוָהֵאזֹוב ָהָאֶרץ ֵ�ץ ֶאת ּבְ  ַהּתֹוַלַ�ת יּוׁשְ
א, ָהֵאׁש  ְלתֹוְך  ִליָכםְלַה  ָצִריְך  ֶאּלָ , הָק זְ ָח ּבְ  ְלתֹוָכּה  ׁשְ

ה ַ�ד ְלהֹוִכיַח  ּמָ זּוי ּכַ , ְוֶהָחְמִרי ָהַאְרִצי קֶל ֵח ַה  ּבָ
�ָליוָ ֵהָמה־ִמן ָהָאָדם רַת וֹ מוּ  ֶנֱאַמר ׁשֶ   (דיוקים). ןיִ ָא  ַהּבְ

�  
ַל�ח ַמְלָא�  ׁשְ ִיםַוּיִ ְצָר� נּו ִמּמִ ִצֵא�     (כ, טז) ְך ַוּיֹֽ

ַבת רְלַאַח  ְמַ�ט ְלַהְפִסיק ֵיׁש  ךְ  ּתֵ י, ַמְלָא�  ָנהּוָ ַהּכַ  ּכִ
ְלָאְך  ַהּמַ ַלח ׁשֶ ֵדי ִנׁשְ בֹותַב וּ , תתוֹ אוֹ ָה  ַלֲ�ׂשֹות ּכְ  ּתֵ

ִים ְצָר� נּו ִמּמִ ִצֵא� הֹוִציָא ַלה'  ָנהּוָ ַהּכַ  ַוּיֹֽ   איש מצליח)(. נוּ ׁשֶ
�  

ֹבא%  ה  ַוּיָ ם ֶאל־ֹמׁשֶ&     (כא, ז)ָהָ�)

ַטֲ�ֵמי י, ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ ת ּכִ ה לֶא  םָהָ�  ּבֹוא ִסּבַ  ֹמש.ֶ
יעוּ , ָחָטאנוּ  לֹוַמר ָהְיָתה  רְלַאַח  זוֹ  ַלֲהָבָנה ְוִהּגִ

יֶהם ׁשוּ ּפְ ׁשְ ּפִ ׁשֶ  ַמֲ�ׂשֵ אוּ  ֵמַאִין ְוָזְכרוּ  ּבְ  ֵהם ּוְלָאן ּבָ
ימוּ  ֵמֵהיָכן, הֹוְלִכים  אֹוְזִלים ֵהם ּוְלָאן ּוָבאוּ  ִהְקּדִ

בוּ  ְוָלֵכן, ְוהֹוְלִכים   להניח ברכה)(. ָמהֵל ׁשְ  ְתׁשּוָבהּבִ  ׁשָ
�  
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