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  ) יא, כו( ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום

דֹוָרם ל ּבְ י ׁשֶ יְסָח  הש�ֶ מֹ  ַאְבָרָהם ַרּבִ ׁשִ י אִמּפְ יק היָ ָה , ְרָקאִמּווּ  קִיְצָח  ְוַרּבִ  ַצּדִ
ר ם ִנְסּתָ ׁשֵ י ּבְ ִהְתגּ  ִהיְרׁש  ַרּבִ ְכָפר ֹוֵררׁשֶ יר ָקָטן ּבִ ִרּיֹות ֵמֵ#ין ַ#ְצמוֹ  ְוִהְסּתִ . ַהּבְ
נַ ָיְצאּו  ְ אוּ , ַקְנַקּנוֹ ־ַ#ל ִלְתהֹות םיִ ַהׁשּ ת ְרֵאה  ֵאָליו ּבָ ָפָרׁשַ ּנוּ  ּוִבְקׁשוּ ּבְ  לֹוַמר ִמּמֶ
ְבֵרי ָלֶהם יק: " יבֵהׁשִ . תֹוָרה־ּדִ ּדִ יָוןַהּצַ הּוִדי ּכֵ ּיְ ְפִרי ׁשֶ  'ּתֹוָרה ָלֶכם רֹאַמ , ֲאִני ּכַ

ְפִרית' בֹות ּכַ ּתֵ בּוַ# ּפֹוַתַחת ּבַ ָ ת ַהׁשּ ָרׁשַ רּוׁש , ָאֹנִכי' הֵא 'ְר . ּפָ ל הּוא ְוַהּפֵ ּכָ  ֶאָחד ׁשֶ
יט ָצִריךְ  ּלוֹ  י'כִ נֹ 'ָא בָּ  ְוִלְראֹות ְלַהּבִ ַ#ְצמוֹ  ּבוֹ , ׁשֶ הְינַ  ְולֹא, ּבְ . .."ַהּזּוַלת־ֶאת ִלְבֹחן ּסֶ
ָנה יִמּדֵ , ּוֵמָאז י ָהָיה ,ׁשָ רּוׁש ַה  ַ#ל חֹוֵזר ְרָקאִמּווּ  קִיְצָח  ַרּבִ ם הזֶּ ַה  ּפֵ ׁשֵ   .אֹוְמרוֹ  ּבְ
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ל ר ֵאת ּכָ ֵ �ׂשַּ ר ּתְ ֵ בּוַאת ַזְרֶ�ךָ ־ַ�ׂשּ   ) יד, כב( ּתְ

י ל ָזִהיר ָהָיה ,רֶמְלצֶ  ַזְלָמן ריָס ִא  ַרּבִ , ְצָדָקהלִ  יוָח וָ ְר ֵמ  ׁש ֶמ חֹ  ִריׁש ְלַהְפ  ָיָמיו־ּכָ
ם לֵה נִ וְ  ךְ  ְלׁשֵ ְנָקס ּכָ ָחד ּפִ ב לֹא ֵמעֹוָלם. ְמי, ֵ ֵחֶלק ְלִמְצָוה הֹוָצָאה ׁשּום ִחׁשּ  ּכְ

ְסּפֵ  א, ׁש ֶמ ַהחֹ  יִמּכַ ְלַבד ִלְצָדָקה ַרק ֶאּלָ ים, ּבִ  ִציםֲחָפ  מֹוֵכר ָהָיה ַאף ּוְלִעּתִ
יתוֹ  ֵדי ִמּבֵ ּיּוַכל ּכְ ְסּפוֹ  ׁש ֶמ חֹ  ִלְצָדָקה יׁש ְלַהְפִר  ׁשֶ ם ָנַהג ֶזה גוֹ ָה נְ ִמ בְּ . ִמּכַ  ּגַ

קּוָפה ּתְ ָהָיה ּבַ ְמצּוָקה ירוּ ׁשָ  ׁשֶ ְתקּוַפת יתִר ְמ ָח  ּבִ ְסלּוְצק תוֹ נוּ בָּ ַר  ּבִ ּלֹא, ּבִ ׁשֶ  ָהָיה ּכְ
ֶ ִמ  ְרכּוׁש  לוֹ  ָחה. וֹ לּ ׁשּ ּפָ ְסלּוְצק ָהְיָתה ִמׁשְ ָ#ְסקוּ  ּבִ ִדְבֵרי ׁשֶ  לֹא ּוָלםא, הֶפ ֲא ַמ  ּבְ

ֲ#ָמָלם ַהְצָלָחה ָראוּ  ִקיעוּ  ֵהם. ּוְבִצְמצּום דַֹחקבְּ  ָהְיָתה םָת ָס ְרנָ ּוַפ  ּבַ ל ֶאת ִהׁשְ  ּכָ
ֲהָכַנת ּכָֹחם ְבֵרי ּבַ ָהיוּ  ְוַלְמרֹות, הֶפ ֲא ּמַ ַה  ּדִ ְרָנָסה ָהְיָתה, ַלֵחךְ  ִביםֲ#ֵר  ׁשֶ  םֵמֶה  ַהּפַ

ָחה םֵא  ָ#ְלָתה. ָהְלָאהוָ  ּפָ ׁשְ ה ַזְלָמן ריָס ִא  יַרבִּ  לֶא  ַהּמִ  ְוהּוא, ֲ#ָצתוֹ  ֶאת ּוִבְקׁשָ
יַ#  ּום ְלַנֵהל ָלּה  ִהּצִ ק ִרׁשּ ּיָ ל ְמד, ל ׁשֶ  ִלְצָדָקה רֹותׂשְ ַ# ַמ  ּוְלַהְפִריׁש , םיֶה ֵח וְ ִר  ּכָ

ְקִביעּות ה. ּבִ ָ ָ#ה עַמ ׁשֵ לְ  ִנְדֲהָמה ָהִאׁשּ ֲהֵרי, ַהַהּצָ ָיָדּה  נֹוַתר לֹא ׁשֶ בּוַ#  יִמּדֵ  ּבְ  ׁשָ
ָמה ִהיא אּוָלם, ְיָלֶדיָה  תלַ כָּ לְ כַ לְ  ֲאִפּלוּ  ֱאמּוָנה ִקּיְ ִמיָמה ּבֶ , ָהַרב תֲ#צַ  ֶאת ּתְ
בּוַ#  ּוְבסֹוף ָ ַ#  ְסכּום ֶאת ַזְלָמן ריָס ִא  יְלַרבִּ  ֵהִביָאה ָהִראׁשֹון ַהׁשּ רֹותַהּמַ  יֵמִרְוֵח  ׂשְ
בּוַ#  אֹותוֹ  ֵדי, ׁשָ יְּ  ּכְ ָ בַּ  אּוָלם, ְוָזִעיר עּוטּפָ  ְסכּום ֶזה ָהָיה. ִלְצָדָקה קוֹ לְּ ַח ׁשֶ  בּוַ# ׁשּ

ַאַח  ּלְ ן רׁשֶ ָבר ֵהִביָאה ִמּכֵ דֹול ְסכּום ּכְ בּוַ# י ִמּדֵ  ִחיםָהְרוָ  ָ#לוּ  ְוָכךְ . רֵת וֹ י ּגָ  ַ#ד, ׁשָ
י ַרּבִ יַ#  ַזְלָמן ריָס ִא  ׁשֶ ָהִביא לּדֹ ְח לַ  ָלּה  ִהּצִ ַ#  יֵמ כוּ ְס  ֶאת ֵאָליו ִמּלְ רֹותַהּמַ , ׂשְ

ְראוֹ  ִלְצָדָקה ָקםלְּ ּוְלַח  ִנים ָ#ְברוּ . ֵ#יֶניָה  תּכִ ָחה ְואֹוָתּה , ׁשָ ּפָ ָתה ִמׁשְ  ַאַחת ֶנֶ#ׂשְ
חֹות ּפָ ׁשְ ירֹות ַהּמִ יֹוֵתר ָהֲ#ׁשִ ְסלּוְצק ּבְ ר'.ּבִ ֵ ְתַ#ׁשּ ּתִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ֵ ִדְבֵרי ֲחַז"ל 'ַ#ׂשּ   , ּכְ
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ָיְדָך ְוָהַלְכּתָ ֶאל ֶסף ּבְ ר ִיְבַחר־ְוַצְרּתָ ַהּכֶ קֹום ֲאׁשֶ   ) יד, כה( ה' ַהּמָ

י ַ#ם ֵהֵסב ִמּקּוְזִמיר ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ת ּפַ ּדַ יְוַא  ֲחִסיָדיו ִעם ַיַחד ֹחֶדׁש ־רֹאׁש  ִלְס#,  ְנׁשֵ
ְלָחן, מוֹ לוֹ ׁשְ  , ֵמיַט  ָ#רּוךְ  ָהָיה ְוַהׁשּ ֲאָכִלים בּבְ  םׁשָ לְ  ִנְכַנס. ֹחֶדׁש ־רֹאׁש  בֹודכְ לִ  ַהּמַ

ְלִמיד ָאְזנֵ  ַמּה ָת וְ , ֶאָחד םָחכָ ־ּתַ י יּבְ ר ַ#ל ָהַרּבִ ׁשֶ ְנָהג ּפֵ לּום: "ַהּמִ  ָראּוי ָהָיה לֹא ּכְ
ֵמי ֶאת קלֵּ ְלַח  יֹוֵתר ת הֹוָצאֹות ּדְ ּדַ יםלַ  םּתָ ּוְלִת , ְצָדָקהלִ  ֹחֶדׁש ־רֹאׁש  ְס#,  ֲ#ִנּיִ

ַמע"? ְיֹכֶלת־עּוֵטיּוְמ  י ׁשָ ָבָריו־ֶאת ָהַרּבִ ת ָיהְרָא : "ֲאָתר־ַ#ל הְוַנֲ#נָ , ּדְ  ֵיׁש  ְמֹפֶרׁשֶ
ֲאִכיָלה, ַהּתֹוָרה־ןִמ  ִלי ה ׁשֶ ִתּיָ ל ּוׁשְ אבְּ  ְיהּוִדים ׁשֶ  ִלְפֵני רֵת וֹ י ִהיא ֲחׁשּוָבה, ַצְוּתָ
בָּ ַה  הַה ". ָקהָד ַהצְּ ־ִמן ה"ּקָ ַ#ר ּלָ ְפִליָאה ֵ#יָניו ּפָ יָה וְ , ּבִ יךְ  ַרּבִ ָבר: "ִהְמׁשִ ׁשּוט ּדָ  ּפָ

ֲ#ׂשֵ , הּוא ּמַ ִני רׁשֶ ים ׁשֵ ע ַמְפִריׁשִ ִנים ַאְרּבַ ה רזוֹ ְח ַמ בְּ  ׁשָ ִמּטָ ְ  רׂשַ ַמֲ#  ְוִאּלוּ , ַהׁשּ
ים ָ#ִני ָנַתִים ַרק ַמְפִריׁשִ ָנה, ׁשְ ָ ׁשּ ית ּבַ ִליׁשִ ְ ית ַהׁשּ ִ ׁשּ ִ ֵמי ֶאת ַוֲהֵרי. ְוַהׁשּ  רַמֲ#ׂשֵ  ּדְ
ִני ַלִים ִליםֲ# ַמ  ָהיוּ  ׁשֵ א תוֹ ָר מוּ ְת בִּ  אֹוְכִלים ְוָהיוּ  ִלירּוׁשָ ַצְוּתָ ְיהּוִדים  ִעם ּבְ

הבִּ  נֹוָסִפים ָ ׁשּ ֵמי ֶאת ְוִאּלוּ , ֲחֵבִרים ּוְבִדּבּוק ָטֳהָרהּובְ  ְקד,  ָהיוּ  ָ#ִני רַמֲ#ׂשַ  ּדְ
ים ִקיםלְּ ַח ְמ  ִע  ַלֲ#ִנּיִ ךְ  םיָר ּבְ ֶמׁשֶ ָנַתִים ּבְ ְלַבד ׁשְ ָחֵפ , דֵמ לָ  ִנְמֵצאָת . ּבִ בָּ ַה  ץׁשֶ  ה"ּקָ
ֲאִכיָלָתם רֵת וֹ י ל ּבַ רֵמֲא  רֵת וֹ י, ְוֵרעּותה וָ ֲח ַא בְּ  ְיהּוִדים ׁשֶ ים ָקהָד צְ  ׁשֶ   "...ַלֲ#ִנּיִ

  
י ְלךָ ־יָך ֶאתֶק ֱאלֹ ה' ַיְרִחיב ־ּכִ ב( ל"ֲחזַ  -  )יב, כ( ּגְ

תֹוֶס  אּבְ י, ָאְמרוּ  ְפּתָ ּמִ יֶּ  ׁשֶ , הָמנֶ  ֵמָאה לוֹ  ׁש ׁשֶ
ָכל רׂשָ ּבָ  אָר ְט ִל  אֹוֵכל ּבֹון הוּ ְוזֶ , יֹום־ּבְ ֶחׁשְ

ְוָקא בּולוֹ גְּ  תבַ ְרָח ַה  ֵמָאה ּדַ ֲהֵרי. הָמנֶ  ּבְ ָאְמרוּ  ׁשֶ
י ֵפָאהבְּ  ּמִ יֶּ  ׁשֶ ִמן ִיּטֹל לֹא זּוז ָמאַתִים לוֹ  ׁש ׁשֶ

ָדָקה ַכי ְוָכַתב, ַהּצְ ְרּדְ ה ַהּמָ ּבָ ַהּסִ ה ִהיא ׁשֶ ּזֶ ׁשֶ
עּור ל ַההֹוָצָאה ׁשִ ים זֹונֹותְמ  ׁשֶ לוֹ  ּוַמְלּבּוׁשִ

ּתוֹ  ן־ְוִאם, ּוְלִאׁשְ עּור ִנְמָצא ּכֵ ִ ׁשּ ָאָדם תַס ְרנָ ּפַ  ׁשֶ
ָנה ְבִעים, זּוז ֵמָאה הּוא ְלׁשָ ָנה ּוְבׁשִ ֵהם ׁשָ יֵמ יְ  ׁשֶ

י ֲהֵרי, הָמנֶ  ִעיםְב ׁשִ  ֵהם ָהָאָדם ַחּיֵ ל ׁשֶ הּוא הָמנֶ  ּכָ
בְּ  ןוָ יְוכֵ . זּוִזים ֵמָאה ְרׁשוּ ' ִסְפֵרי'ׁשֶ ל"ֲחזַ  ּדָ

סּוק־ַ#ל י ֶזה ּפָ ְלךָ ב, גְּ ־ֶאת ֱאלֶֹקיךָ  ה' ַיְרִחיב־ּכִ
ר ֲאׁשֶ בֶּ  ּכַ בֶּ  הַמ , ְלךָ ־רּדִ ֵקיִני ֶאֶרץ ֶאת? ךְ לָ ־רּדִ

ֲאבֹוֵתינוּ , ְוַקְדֹמִני יזִּ נִ ְק וּ  לוּ  ׁשֶ ְבָ�ה ַנֲחַלת ִקּבְ ׁשִ
ים ְרִחיב ַ#ּמִ ּיַ בּוֵלנוּ ־ֶאת ה' ּוְכׁשֶ ל ּגְ ַנֲחַלת ְנַקּבֵ

ה עֹוד לֹש,ָ ים ׁשְ אן, ַ#ּמִ ה ּוִמּכָ עּור דָלֵמ  ַאּתָ ִ ׁשּ ׁשֶ
ְבָ�ה הּוא ָחָבהְר ַה  ִ ָרהַל  ִמׁשּ ן־ְוִאם, ֲ�ׂשָ ֵמָאה ּכֵ

ַיַחס הָמנֶ  ְבִעים ּבְ ְוָלֵכן. ְרָחָבהַה  זוֹ  ֲהֵרי הָמנֶ  ְלׁשִ
יֶּ  ִמי ְכלַ  ֲהֵריהוּ , הָמנֶ  ֵמָאה לוֹ  ׁש ׁשֶ י־ַיְרִחיב לּבִ ּכִ
רׂשָ ּבָ  אָר ְט ִל  אֹוֵכל ְוָלֵכן, ךָ לֶ ב, גְּ ־ֶאת יךְ ֱאלֶֹק  ה'

ָכל  )איר יחיאל הלוי מאוסטראווצארבי מ(... יֹום־ּבְ
�  

יִתךָ  ְוגֹו'ְוָזַבְחּתָ  ר ִצּוִ ֲאׁשֶ ה -  )יב, כא( ּכַ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
ִחיָטה כֹותְל ִה  ְ ה ֶנֶאְמרוּ  ַהׁשּ  כפתור ופרח)(. ְלֹמש,ֶ
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ל ין ל"ֲחזַ  -  )יד, יא( ִצּפֹור ְטהָֹרה ּתֹאֵכלוּ ־ּכָ ּלִ ח, ּבְ
�ה נוּ ָנְת ָ עֹוף ִניםִסּמָ  ַאְרּבָ ע: רָטהוֹ  ּבְ , ָרהיּתִ יַ  ֶאְצּבַ

ְרמּוִזים ְוֵהם, ףָל ְק נִ  נוֹ ָב ְק ְר ק( וְ  ,ּדֹוֵרס ֵאינוֹ , ֶזֶפק
ֵתַבת ָכל ִצּפֹור ּבְ ה אֹות ּבְ ִנּיָ ֶהן ׁשְ ּבָ עְצ ֶא , ׁשֶ , ּבַ

 )טעמי המצוות(. ִצּפֹור – ְקָבןְר ק, , ֵרסוֹ דּ , קֶפ זֶ 
�  

ח ֶאת ְפּתַ ֹתַח ּתִ ל"ֲחזַ  -  )טו, יא(ָיְדָך ְלָאִחיָך ־ּפָ
י, ְמרוּ ָא  ּמִ יֶּ  ׁשֶ ִמן ִיּטֹל לֹא זּוז ָמאַתִים לוֹ  ׁש ׁשֶ

ָדָקה ֵתַבת ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , ַהּצְ ִהיא ָקהָד ְצ  ּבְ ׁשֶ
ה ִגיַמְטִרּיָ ַהְינוּ , ַאַחת ָחֵסר ָמאַתִים ּבְ ִאם ּדְ ֵיׁש  ׁשֶ

, ָקהָד צְ ־ִמן ִיּטֹל ֶזה ֲהֵרי ַאַחת ָחֵסר ָמאַתִים לוֹ 
 )רבי חיים ויטאל(. ִיּטֹל אלֹ  - רֵת וֹ י לוֹ  ׁש יֶ ִאם  ֲאָבל

�  

ָמה ּקָ ָמה ֶאת -  )טז, ט( ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש ּבַ ִהיא ַהּקָ
ֲאָוה ֶחֶרבבְּ , ֶחְרֵמׁש  ְיֵדי־ַ#ל רּבֹ ׁשְ לִ  ֵיׁש , ַהּגַ

ָבר אּוָלם. תיפוּ ּקִ ַת ּובְ  י ַרק ָאמּור ַהּדָ ַלּפֵ ָהָאָדם ּכְ
 ��ל  ְוֶחְרֵמׁש לֹא ָתִניף ֶנֱאַמר ַלֲאֵחִרים ֲאָבל ,ְצמוֹ ַַ

י, ָקַמת ֵרֶ�ךָ  י ּכִ ַלּפֵ ׁש  ֵאין ַהּזּוַלת ּכְ ּמֵ ּתַ א ְלִהׁשְ ֶאּלָ
 )מהר"ש מליובאוויטש(. ְוַסְלָחנּות ַרֲחִמיםֶדֶרְך בְּ 

�  

  זתשע"אב ־פרשת ראה, כ"ז במנחם    
 ם. ראש חודש בימים שלישי ורביעי.חלקי 15דק',  44עם  10שבת מברכים חודש אלול. המולד ביום ג' שעה     
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ֵמַח    ְוָהִייָת ַאְך ׂשָ

ן ה ְלַהּלָ ֵאַרע ִנְפָלא ַמֲ#ׂשֶ ל ֵמֲחִסיָדיו ֶאָחד ִעם ׁשֶ ַמ " ׁשֶ ׂשְ ָרֵאל חַהּיִ ַסְנּדֶ ֵמֲא " ִיׂשְ ר ְוהּוא, רֶלּכְ ּפָ  ְמס,
ֵס  ֵ#דוּ  ּתֹוְלדֹוָתיו ֶפרּבְ ַ#ל תּכְ ה ּבַ ֲ#ׂשֶ יַ#  ֶאָחד יֹום: ְצמוֹ ַ#  ַהּמַ ִאם ִלי ְוָאַמר, יֵמֲחֵבַר  ֶאָחד ילַ ֵא  ִהּגִ ָידוֹ  ָהיוּ  ׁשֶ  ּבְ

דֹול ַיַ#ר ִלְקנֹות לוֹ ָיכ היָ ָה , יםלִ בָּ ר,  ֵמאֹות ַוֲחֵמׁש  ֶאֶלף ִניִתי. ִעְסָקהבָּ  דבָּ כְ נִ  ְסכּום ּוְלַהְרִויַח  ּגָ הלְ  ּפָ ָ  ִאׁשּ
י, ַאַחת ַאְלָמָנה ַדְעּתִ ּיָ י ׁשֶ ֲ#ַלת ִהיא ּכִ י, ֶאְמָצִעים ּבַ ְעּתִ ַ#ר ֶאת ִלְקנֹות ָלּה  ְוִהּצַ פּות ַהּיַ ּתָ ׁש,  יִר בֵ ֲח  ִעם ּבְ
יַ#  ִהּצִ ְמָ#ה ָהַאְלָמָנה. ָקהְס ִע ָה ־ֶאת ׁשֶ ָ#ה־ֶאת ׁשָ יָבה אּוָלם, ַהַהּצָ ַנאי ִהּצִ ם סנֵ כָּ ֶא  ִאם ַרקׁשֶ  ּתְ ף יֲאנִ  ּגַ ּתָ ׁש,  ּכְ

ָבר ּדָ ים, ּבַ ְסּכִ ִליׁש  ִהיא ּתַ כּום ֶאת ְלַהׁשְ ׁש  ַהּסְ ּקָ יָרה ןכֵּ ׁשֶ , ַהְמב, ִאיׁש  אֹוִתי ִהּכִ ר ּכְ  יִר בֵ ֲח  ֶאת ַאךְ , ןָמ ֱא נֶ וְ  ָיׁשָ
יָרה לֹא ָלל ִהּכִ כּום. ּכְ דֹול ָהָיה ַהּסְ ְסּפֵ  ָהָיה וֹ בּ ר, ׁשֶ  ּוְבִיחּוד, דבָּ כְ נִ וְ  ּגָ נוּ ְוָלֵכן , ִויתֹוִמים ַאְלָמָנה יִמּכַ  ַחׁשְ

י. ָ#ֵלינוּ  ָהרֹוֶבֶצת ָדהבֵ ַהכְּ  ָריּותַאְח בָּ  ַלְחּתִ י ֶאל יִר בֵ ֲח  ֶאת ֵאפֹוא ׁשָ ֵדי, ָהַרּבִ ׁש  ּכְ ּנוּ  ְלַבּקֵ ָמה ִמּמֶ  ּוְבָרָכה ַהְסּכָ
י, ת ָהִעְסָקהַהְצָלַח לְ  יַ#  ְוָהַרּבִ נוּ . תוֹ ָמ כָּ ְס ַה ־ֶאת ִהּבִ ה ָרַכׁשְ ִחּלָ דֹוָלה ַיַ#ר תַק לְ ֶח  ּתְ   . דבָּ כְ נִ  ְסכּום ְוִהְרַוְחנוּ , ּגְ

אֹוָתּה  קּוָפה ּבְ ָלִנים רִמְסּפַ  ָזכוּ , ּתְ ִמְכָרז ְיהּוִדים ַקּבְ י ּבְ ְלּתִ ָרִכים ִלְסִליַלת ֶמְמׁשַ ִרים תַמ ָק ֲה וַ  ּדְ ׁשָ  ּגְ
ה, אנָ בְ קוֹ  ְוַ#ד הׁשָ ְר וַּ ִמ  ּנֶ ִליָטא א'זָ ְמ לוֹ בְּ  ֹוֵררִהְתגּ  ָהֲ#בֹוָדה ַ#ל ְוַהְממ, ּבְ הַה . ׁשֶ  דְוָחֵר  אֵר יָ  ִאיׁש  ָהָיה ּלָ

יד ְקּפִ ה ַ#ל ַהּמַ ַבֲחמּוָרה ַקּלָ ְלִמיד ְוָהָיה ,ּכְ ְפָלג םָחכָ ־ּתַ ְלִמיָדיו, אֹוְרָין־רבַ וּ  מ, ל ִמּתַ ִוי תיבֵּ 'ַה  ׁשֶ  'ַהּלֵ
ִריְסק י. ִמּבְ ֵדי ֵאָליו ָנַסְעּתִ ׁש  ּכְ ּנוּ  ְלַבּקֵ ְרּכֹש� ִמּמֶ ּיִ ים ִציםֵ#  ֶאְצִלי ׁשֶ ד, ּוְקָרׁשִ אִתי ּוִמּיָ ּבָ ׁשֶ  ֵהֵחל ֵאָליו ּכְ
ִדְבֵרי יּמִ ִע  ְלׂשֹוֵחַח  ַחְסֵד . ּתֹוָרה ּבְ ֵ#יָניו ֵחן ָמָצאִתי ִיםַמ ׁשָ  יּבְ ָהָיה וְ  יםבִּ ַר  ֵ#ִצים ֶאְצֵלנוּ  ָרַכׁש  ָאְמָנם ְוהּוא, ּבְ

י  י ּכִ ָנה ָרהבְ ָ# אּוָלם ְלַאַחר ׁשֶ . דבָּ כְ נִ  ְסכּום ִהְרַוְחנוּ ִנְרֶאה ּלִ י, ׁשָ ְבּתִ ּבֹון ֶאת ַלֲ#ׂשֹות ָיׁשַ פּות ֶחׁשְ ּתָ ,  ַהׁשּ
ק ּיָ ְמד, יִתיגִ וְ , ּבִ י ּלִ יֲאִני ַ#ְצִמי  ּכִ ֶסף ִהְפַסְדּתִ י־רַמ בְּ . ִחיםוָ ָהְר  ַ#ל ַההֹוָצאֹות ָ#לוּ  ּוֶבֱאֶמת, בַר  ּכֶ י ַנְפׁשִ  ָנַסְעּתִ

י ֶאל י אּוָלם, ִביצָּ ַמ ־ַ#ל ְלָפָניו ּוָבִכיִתי ָהַרּבִ ַמּה  ָהַרּבִ ַאְלּתָ  לֹא 'ַמּדּוַ# : ּתָ ְכַנְסּתָ  ִלְפֵני אֹוִתי ׁשָ ּנִ  ֶאל ׁשֶ
י? ָהִעְסָקה' ְבּתִ י ֵהׁשַ ף 'ֲהלֹא, ָלַרּבִ ּתָ , י  ַהׁשּ ּלִ י ֵאֶצל ָהָיהׁשֶ ּצּוַ#  ִלְפֵני ָהַרּבִ ים ְוהּוא ָקהְס ִע ָה  ּבִ ? ְך'כָ לְ  ִהְסּכִ

י יב ְוָהַרּבִ י ַאלׁשָ  ָאְמָנם 'הּוא: ֵהׁשִ ַדְעּתִ יו ָהְיָתה תוֹ לָ ֵא ׁשְ  ֲאָבל, ּבְ ֲ#בּורוֹ  ּוֶבֱאֶמת, ְלַגּבָ , טֹוב ֵ#ֶסק ֶזה ָהָיה ּבַ
ה ַאךְ  י. ..'ּתָ לְ ַא ׁשָ  לֹא ַאּתָ ְלּתִ ּלֹא ִהְתַנּצַ ֹכִחי ָהָיה ׁשֶ י, ִלְנֹסַ#  ּבְ ְרּתִ ךְ  יַרבִּ לָ  ְוִסּפַ ַ#ם: ּכָ  ְלִהְתַיֵ#ץ ָזקּוק ָהִייִתי 'ּפַ
י ִעם ֵקן ָהַרּבִ ר ַהּזָ ַסְנּדֶ י ְיִחיֵאל ֵמֲאֶלּכְ רּות ָהְיָתה לֹא ַאךְ , ַרּבִ ֵנס ֶאְפׁשָ ֵני ֵאָליו ְלִהּכָ ָהָיה ִמּפְ . ְמֹאד ָחלּוׁש  ׁשֶ

י ְרּתִ י ֶהָחִסיד ִלְפֵני ַצֲ#ִרי ֶאת ִסּפַ ר ּבֹוא, ִלי ָאַמר ְוהּוא דוִ ּדָ  ֶאְפַרִים ַרּבִ ה ְלךָ  ַוֲאַסּפֵ י ַמֲ#ׂשֶ ַמְעּתִ ָ ׁשּ  יַר עוּ נְ בִּ  ׁשֶ
יׁש  ֵמֶהָחִסיד ׁשִ י ַהּיָ ר. עריֶק 'אִר זָ  יֹוָנָתן ַרּבִ ֲאׁשֶ  ָלהֵא ׁשְ  ֶאְצלוֹ  ִהְתעֹוְרָרה, ָצִעיר ךְ ֵר בְ ַא  ֶזה יֹוָנָתן ר' ָהָיה ּכַ

י ֶאל ִלְנֹסַ#  ְוָרָצה יְסָח  ִניםּבוּ  ר' ָהַרּבִ ׁשִ ֵדי  אִמּפְ ֹאלּכְ ֲ#ָצתוֹ  ִלׁשְ ֹכַרח אּוָלם. ּבַ ִסּבֹות ּבְ  ִלְנֹסַ#  ָהָיה לוֹ ָיכ לֹא ַהּנְ
דֹול ַצַ#ר לוֹ  היָ ָה וְ , אָח יְס ׁשִ ְפ לִ  ה ּגָ ל ְמגּוָריו קֹוםְמ  ,יק'אִר זָ בְּ  רגָּ  יֹותוֹ ְה בִּ . ִמּזֶ ֵקן ר"ָהַאְדמוֹ  ׁשֶ  ְרָקאִמּווּ  ַהּזָ

ר ר ֵאָליו ךְ לַ ָה , ֵאָליו ְמֹקָרב ָהָיה ֲאׁשֶ י לוֹ  ָאַמר. תוֹ לָ ֵא ׁשְ  ֶאת לוֹ  ְוִסּפֵ ין! ָנא הֵא 'ְר  ְרָקאִמּווּ  ָהַרּבִ ֲ#לֹות ּבֵ  ַהּמַ
ְנָתה ּמָ ָנה ׁשֶ ׁשְ ָאבֹות ַהּמִ ִמי ּבְ ּלֹוֵמד ּבְ ם ִנְמָצא, ּתֹוָרה ׁשֶ ּנוּ  'ְוֶנֱהִנין ּגַ ה' ֵ#ָצה ִמּמֶ ּיָ  ָצִריךְ  ְוִלְכאֹוָרה. ְותּוׁשִ

ׁשֹון ַמהוּ  ְלָהִבין א? ין''ְוׁשֹוֲאלִ  ִלְכּתֹב ָצִריךְ  ָהָיה ַוֲהֵרי? 'ְוֶנֱהִנין' ַהּלָ ר ֶאּלָ ֲאׁשֶ בּוק ָאָדם ּכַ ַתְלִמיד ּדָ  םָחכָ ־ּבְ
ם, אֹותוֹ  ׁשֹוֵאל ֵאינוֹ  ִאם ֲאִפּלוּ  ֲאַזי, ּה ָמ ׁשְ לִ  ַהּלֹוֵמד ּנוּ  ֶנֱהִנין ָאז ּגַ ה' ֵ#ָצה ִמּמֶ ּיָ ַמע. ְותּוׁשִ ָ ׁשּ ׁשֶ י ּכְ  ֶאת ָהַרּבִ

ָניו־ַ#ל ַקל קוֹ חׂשְ  ָ#ַבר, יַר בָ ּדְ  ן 'ִאם ִלי ְוָאַמר, ּפָ ֵהא, ּכֵ ה ּתְ ַ#ְצְמךָ  ַאּתָ י ּבְ ה, ַרּבִ ֶ  הַמ  ְוַתֲ#ׂשֶ ךָ ׁשּ ּבְ  ְוַאל, ץָחֵפ  ּלִ
ׁש  ַבּקֵ י' ֵ#ָצה ׁשּום ּתְ ּנִ ם... ִמּמֶ ךָ  ָהֵ#ֶסק ֶאת ְסֹגר, ְלֵביְתךָ  'ַסע: ְוִסּיֵ ּלְ ַ#ר ׁשֶ ּיַ בָּ ְוַה , ּבַ   . ה'ָא לְ ָה  ְלךָ  ַיֲ#זֹר ה"ּקָ

י ֵמֲחַדר ָיָצאִתי ַפֵחי ָהַרּבִ י, ֶנֶפׁש ־ּבְ י ְלַאַחר ְוֵהַבְנּתִ ִהְתּבֹוַנְנּתִ י ו,יָר בָ ְד בִּ  ׁשֶ ם לֹא ָהֵ#ֶסק ּכִ ּיֵ . ֹובטבְּ  ִיְסּתַ
ְבָ#ה רְלַאַח , ְוָאְמָנם ׁשִ ים ּכְ ָמה ֳחָדׁשִ ּיְ ת ִעְסַקת ִהְסּתַ ַ#ר ֲ#ֵצי ְרִכיׁשַ ר, ַהּיַ י ְוַכֲאׁשֶ ַדְקּתִ ּבֹונֹות ֶאת ּבָ  ַהֶחׁשְ
יִתי ּלִ י, ּגִ ל יָנִק  ָיָצאִתי ּכִ י ַרק ְולֹא, יַס כָ נְ ־ִמּכָ ִהְפַסְדּתִ ל ֶאת ׁשֶ י־ּכָ ְסּפִ יִתי ַאף, ּכַ ַ#ל ַנֲ#ׂשֵ דֹול חֹוב־ּבַ  ִביצָּ ַמ . ּגָ

ֵדי ַ#ד, ַרע־ִכיבְּ  ָהָיה ךְ  ּכְ ּלֹא ּכָ ֵביִתי נֹוַתר ׁשֶ ֵדי ּבְ ה ּכְ ּדָ ָהְיָתה, ָיִתיַרְע . ַאַחת ְס#, ת ׁשֶ יִרים ּבַ , יםיִד גִ נְ וּ  ֲ#ׁשִ
ֲ#  ָהְיָתה ה לֶד גֹּ ּוִמ , ְוָ#ִדין ַרךְ  ֶמֶזג ַלתּבַ א ַהּבּוׁשָ ּמָ ַדע ׁשֶ ֵבנוּ  ִיּוָ ּה  יִלְבנֵ  ַמּצָ ְחּתָ ּפַ יָ#ה, ִמׁשְ ּבִ ּלֹא אֹוִתי ִהׁשְ  ׁשֶ
ר ָבר־תֶא  ֲאַסּפֵ ּה  ְלָאִביָה  לֹא ַאף, ַהּדָ קּוָפה ָ#ֵלינוּ  ָ#ְבָרה. ְוִאּמָ ה ּתְ דַֹחק, ְמֹאד ָקׁשָ קּוָפה, ּוְבָמצֹוק ּבְ  ּתְ

ר־ִאיׁשֶ  ָתב־ַ#ל ְלָתֲאָרּה  ֶאְפׁשָ ֵבנוּ ־ֶאת. ַהּכְ ַמְרנוּ  ַמּצָ ַחץ ִמּגֶֹדל ָיַדע לֹא ֶאָחד־ְוַאף, ֹודסבְּ  ׁשָ נוּ  ַהּלַ ּלָ  ׁשֶ
ְחסֹור ַכן ְוַהּמַ ָ ׁשּ ֶרךְ  ׁשֶ ֵביֵתנוּ  ַבעֶק  ּדֶ י ֶאל ִלְנֹסַ#  ָהְיָתה ַהְיִחיָדה יִת וָ ְק ּתִ . ּבְ ׁש  ָהַרּבִ ּנוּ  ּוְלַבּקֵ יַ# ְלַהׁשְ  ִמּמֶ  ּפִ

רּוָטה ֲאִפּלוּ  ִלי ָהָיה לֹא ַאךְ , ְיׁשּוָ#ה ָ#ֵלינוּ  ֶרךְ  ְלהֹוָצאֹות ַאַחת ּפְ י. ַהּדֶ ְרּתִ ָבר ֶאת ִסּפַ  ּוְברֹב, ִתייָ ְלַרְע  ַהּדָ
יָבה ּה ָת וּ קְד צִ  ךְ  ִלי ֵהׁשִ ְרׁשּוִתי: ּכָ ַ#ת נֹוְתָרה 'ּבִ ְלַבד ַאַחת ַיֲהלֹום ַטּבַ ַ#ל לצֶ ֵא  ּה אֹוָת  ןכֵּ ׁשְ ַמ ֲא וַ  ֵאֵלךְ . ּבִ  ּבַ

ְתמּוַרת ָממֹון ל ְסכּום ּבִ ָרה ׁשֶ לר,  ֲ#ׂשָ ֶסף־ּבַ כּום, ּכֶ ׁש  ּתּוַכל ֶזה ּוִמּסְ ּמֵ ּתַ ֶרךְ  ְלהֹוָצאֹות ְלִהׁשְ  ַלֲחַצר ַ#ד ַהּדֶ
ַסְנּדֶ ֲא בַּ  ַהּקֶֹדׁש  ֵאר רָת וֹ ַהּמ וְ , רֶלּכְ ָ ִמים ְלהֹוָצאֹות ָלנוּ  ִיׁשּ ּכֹות ְוַחג ַהּנֹוָרִאים ַהּיָ ִאיםַה  ַהּס,   . ְלטֹוָבה' ָ#ֵלינוּ  ּבָ

ת' ַאֲחֵרי ֶזה ֱהֵיה ּבָ ֹחֶדׁש ְמַנֵחםַנֲחמוּ  ׁשַ ר, ָאב־' ּבְ ֲאׁשֶ י ּכַ ַסְנּדֶ ֲא לַ  ָנַסְעּתִ י רֶלּכְ ְעּתִ י ֶאל ְוִהּגַ ת ָהַרּבִ ָפָרׁשַ  ּבְ
י. בֶק ֵ#  ְכַנְסּתִ ּנִ ׁשֶ ֶ#ֶרב ּכְ בַּ  ּבְ י ֶאל ֹקֶדׁש ־תׁשַ י ִלי טיׁשִ הוֹ , ָהַרּבִ  ִניםָפ בְּ  ִלי ְוָאַמר, לֹוםׁשָ לְ  ָידוֹ ־תֶא  ָהַרּבִ
עְקל' 'ןְט גוּ  ַא  טגְ ענְ ֶר עבְּ גֶ  ַהייְנט ןׁשֹויְ  ִמיר ְסטָהא, וּ 'נ: ֹותקֲח וֹ שׂ  ... ֲהגּוָנה 'ֲחִביָלה' ַהּיֹום ִלי ֵהֵבאָת ... ּפֶ
ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ וּ  ִכי ַתְמרּוִרים  ִלְבּכֹות יּתִ לְ ַח ְת ִה  ַהּדְ יַ#  יָהַרבִּ . ֲהפּוגֹות ןיֵמֵא ּבְ  ְוָאַמר, ַהּסֹוֶ#ֶרת רּוִחי־ֶאת ִהְרּגִ

רֹךְ  ת ֵרי'ֲה : ּבְ ּבָ ַ ָתאׁשַ , ּוָבָאה ִמְתָקֶרֶבת ַהׁשּ ת אֹוָתּה  ְוָכל! ָטָבא' ּבְ ּבָ י אֹוִתי ֵקֵרב ׁשַ י ֵר בְ ִד בְּ  ינִ ַק זְּ ִח וְ  ְמֹאד ָהַרּבִ
ָא  ִנחּוִמים יֹום. ַרחּום בּכְ ת ִראׁשֹון ּבְ ּבָ ׁשַ י, ּבְ י ֶאל ִנְכַנְסּתִ ֵדי ָהַרּבִ ל ּכְ ְרכַּ  ְלַקּבֵ ֵר  תּבִ י, ָדהּפְ : ִלי ָאַמר ְוָהַרּבִ

יר, ַהּכֹל יֹוֵדַ#  ֲאִני" ְבךָ ־ֶאת ּוַמּכִ ל ִראׁשֹון יֹום ַהּיֹום. ֵהיֵטב ַמּצָ ת ׁשֶ ָרׁשַ ָר  ּוְבסֹוף, הֵא ְר  ּפָ הּפָ  ֶנֱאַמר זוֹ  ׁשָ
ֵמ  ַאְך  ְוָהִייָת ' סּוק ַ#ל. 'ַח ׂשָ ים יםָפִר ּסְ בַּ  מּוָבא ֶזה ּפָ דֹוׁשִ י, ַהּקְ בֹות יסֹוֵפ  ּכִ לוּ  ַהּתֵ הּוא, ךְ "ַת ָח  ֵהם ַהּלָ ם ׁשֶ  ׁשֵ

ל ׁש ֶד קֹ  ּגָ אן, טֹוָבה ְלַפְרָנָסה ַהְמס, ה ּוִמּכָ ת, דָלֵמ  ַאּתָ ּדַ ּמִ ְמָחה ׁשֶ ִ יָ#ה ַהׂשּ ּפִ ְרָנָסה ַמׁשְ   . 'ְרָחָבהְוַה  טֹוָבה ּפַ

  
  

ל  ּבָ יַהְמק� ָתיָ  ַרּבִ ד אְיהּוָדה ּפְ ְגּדַ   ל"ַזּצַ  ִמּבַ

ְמַנֵחם ַהִהּלּוָלא ְליֹום ת ֹקֶדׁש, כ"ז ּבִ ּבַ  ָאב תש"ב־ׁשַ
  

ִלים ֵלידוֹ ִמגְּ  ּבָ ּדֹור ַהְמק, אֹון, םֵד וֹ ַהּק  ּבַ  ֹוָרהּת בַּ  ּגָ
ִנְגלֶ  ר הּבְ ְרָסם, ְוִנְסּתָ ִפ  ּוְמפ,  ּוֵניְוִתּק  ֲחלֹומֹות ְתרֹוןּבְ

מֹות ַבְגּדַ  נֹוַלד. ְנׁשָ ַנת דּבְ ׁשְ י ַמדלָ וְ , ט"תרי ּבִ י ִמּפִ  ַרּבִ
ִגיל ְלהֹוָרָאה יכוֹ ִמ ְס ִה ׁשֶ  סֹוֵמךְ ָיה ְד בַ וֹ ע  ְלַאַחר, ז"י ּבְ

ד ּבֵ ִהְתּכַ ָבה ִלְפֵני ַלֲ#בֹר ׁשֶ ַ#ן ִמי ְוָהָיה ַהּתֵ ּטָ ֵאין ׁשֶ  ׁשֶ
ִליַח  ֹותנּ ְלַמ  ָהָראּוי־ִמן  ַאךְ , ָיִמיםלְ  ָצִעיר ִצּבּור־ׁשְ
ֵאין ֵהִגיב וֹ בּ ַר  א ָחֵסר הּוא ׁשֶ  ֲאָתר־ְוַ#ל ְסִמיָכה ֶאּלָ
 הֹוָרָאה ְלהֹורֹות ְוִהְסִמיכוֹ  ָ#ָליו ָיָדיו ִניַח ֵה 

ָרֵאל ִיׂשְ בֶ  יֹותוֹ ְה בִּ . ּבְ ַבע ןּכְ ַמע ׁשֶ ָר  ֶאת ׁשָ ל תוֹ ׁשָ ּדְ  ׁשֶ
ּלֹא ַ#ל ִכיבְ בִּ  ּוֵמֵרר", ַחי־ִאיׁש ־ןבֶּ "ַה   ֶאת ֵהִבין ׁשֶ
ְדָר  ַהּסֹוד קלֶ ֵח  י" ְלַתְלִמידוֹ  ָאַמר ּוְלָיִמים, תוֹ ׁשָ ּבִ  ּכִ

ָמעֹות ה ִלי ָ#ְמדוּ  ֵאּלוּ  ּדְ ֶאְזּכֶ ָחְכָמה קסֹ ֲ# ַל  ׁשֶ  ּבְ
ְצִעירּותוֹ  ּמוֹ ִע  ָלַמד ָאִביו". זוֹ  ְיָקָרה ֵסֶפר ּבִ  רַהּזַֹה  ּבְ

ִק  היָ ָה וְ , ל"ָהֲאִריזַ  יבֵ ְת ּוְבכִ  ֶהם יּבָ יר ִפְרֵקיבְּ מֹו כְּ  ּבָ  'ׁשִ
ֲ#לֹות' ַנת. ַהּמַ ׁשְ ָלהבְּ  קסֹ ֲ# ַל  ֵהֵחל בּ "ַמ ְר ּתַ  ּבִ  ְוַאף, ַקּבָ

ָלה ַקּבָ ית ּבְ ְכִתיַבת ַמֲ#ׂשִ , חֹוִלים ְוִרּפּוי ֵמעֹותְק  ּבִ
ֲחרוּ  מֹוִניםֲה וַ  ַנת. ְלִפְתחוֹ  ׁשִ ׁשְ  ָ#ָלה ד"צַ ְר ּתַ  ּבִ

ַלִים ְתִפ  הְרבָּ ְוִה , ִלירּוׁשָ ְתקּוַפת ּלֹותּבִ ֹוָאה ּבִ  ַהׁשּ
ַלת ֵאִרית ְלַהּצָ לֵ  ׁשְ ֶאֶרץ יָטהַהּפְ ָרֵאל ּבְ ִיחּוד, ִיׂשְ  ּבְ

ֶקֶבר ָמעֹות ַפךְ ׁשָ  םׁשָ  ,ָרֵחל ּבְ ִים ּדְ ּמַ  ְיׁשּועֹות ּוָפַ#ל ּכַ
ָלל ַמִים ָאהּוב ָהָיה"ׁשֶ  ָ#ָליו ָאְמרוּ . טָר ּפְ לַ וְ  ַלּכְ ָ , ַלׁשּ

ְתִפּלֹות ַנֲ#ֶנה היָ ָה וְ  ָאָדם ּבִ יֶּ  ּכְ ִמיִדי רׁשֶ ֶק  לוֹ  ׁש ׁשֶ  ּתְ
ר". קֹונוֹ  ִעם תֹוַרת ְסָפִרים ו"ט ִחּבֵ ָלהַהּקַ  ּבְ  ֵלידוֹ גְּ , ּבָ

ּמּות ר, ְוֵאיכּות ּכַ ֲאׁשֶ ֶהם ָהִראׁשֹון ֶאת ּכַ ּבָ  ןיִ יַ " ׁשֶ
ְלַבד ה"כ ןבֶּ  יֹותוֹ ְה בִּ  בַת כָּ , תרוֹ ְד ִא ָה  ַ#ל" ָהֶרַקח , ּבִ

יסוֹ וְ  ֲ#בֹרק ַר  ִהְדּפִ ִנים ּכַ י ַאַחר ,ׁשָ ַרּבִ  סֲ#ֶד  ַאְבָרָהם ׁשֶ
ֲחלֹומוֹ  ָרָאה ה, ֶאָחד ָזֵקן ּבַ ּוָ ּצִ יס ָ#ָליו ׁשֶ  ֶאת ְלַהְדּפִ

ִאיר ֶזה ּוִבְזכּות ַהִחּבּור ְח  ַהְיָמִנית ֵ#ינוֹ  ּתָ ּנֶ הׁשֶ . ְלׁשָ
ְפִטיָרתוֹ  הוּ וּ וּ ִל  מֹוִניםֲה  ר, ּבִ ַהר ְוִנְקּבַ יִתים־ּבְ   .ַהּזֵ

  
ה פורטו בעלי החיים המותרים באכילה ואלו בפרשת רא

האסורים. ודבר פלא יש בשרצי העוף למשל, שאם נפל 
זבוב או שרץ האסורים באכילה לדבש דבורים, הוא הופך 
להיות דבר המותר, וכדברי רבנו יונה: "כיוון שדרך הדבש 
להחזיר הדבר הנופל לתוכו דבש", דהיינו שכוחו של 

ו כחלק ממנו ולהתירו הדבש להפוך את מה שנופל ב
לאכילה. ראיה לכך מרגלי הדבורים השקועות בדבש, 
ומותרים באכילה כנפסק בהלכה: "משום דהווי נותן טעם 
לפגם". ואף הדבש עצמו הוא חידוש שמותר באכילה, 
שהרי הדבורים עצמן אסורות כדין שרצי העוף, אלא 
שהדבש לא בא מגוף הדבורה ממש. מסופר, כי פעם נפל 

כך, ־עזרא שנשאל על־דבש ורבי אברהם אבןשרץ ל
השיב בחמש התיבות הללו: "ֵּפַרְׁשנּו ְרַעְבָּתן ֶׁשַּבְּדַבׁש 
ִנְתַּבֵער ְוִנְׂשַרף". ולתמהון השואל, הראה לו כי התיבות 
נקראות בארבעה אופנים כאשר כותבים אותן תיבה מעל 
תיבה, מימין לשמאל, משמאל לימין, מלמעלה למטה 

לה. וביאור התיבות, פירשנו שהרעבתן הוא ומלמטה למע
ולכן הוא מותר  ,השרץ שנפל לדבש, נתבער ונשרף

עזרא: "חֹום ָהַרב ֶׁשָּבא ־באכילה. חידה דומה לכך כתב אבן
 ש", דהיינו שהחום הכבד השורר בחודְּבָאב, ָׁשַבר ַהּמֹוַח 

ראש, ואף תיבות אלו ־אב, גורם למועקה ולכאב־מנחם
. ומליצה נודעת ומופלאה של נקראות מימין לשמאל

עזרא, נקראת גם היא מימין לשמאל ולהיפך. עם ־אבן
 ֶל ֶמ  ָלָּמה, ִׁשְמ ַחי לֵא  ָאִביישראל שואל את הקב"ה: "

 א ִּכי ֵמֲאִביֶכם ְּדעּו"? והקב"ה עונה להם: "ָיֹבא א ָמִׁשיַח 
קטע  ". וכלדֵע מֹו ָבא ִּכי ֲאֵליֶכם ָאׁשּוב בׁשֹו, ֵאבֹוׁש בֹוׁש

לשון כזה של קריאה כפולה ־נקרא מצד לצד. שעשוע
נקרא 'ָּפִליְנְּדרֹום' מיוונית, ודוגמה לכך שלושה דורות 

סב, אב ונכד.  –ן ָת ד, נָ וִ י, ָּד ַׁש שנקראים ישר והפוך: יִ 
" שנקראים ישר והפוך, ְלִאיִתיֵאל ְלִאיִתיֵאלבמשלי נאמר: "

שמם חיבר רבי יהודה אלחריזי ספר בשם "מחברות ־ועל
איתיאל" ובו אותיות מתהפכות רבות. וכן דרשו את תיבת 
  'ְוָנְתנּו' שנקראת ישר והפוך, שהנותן צדקה מקבל בחזרה.

  

�תַ  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

  ְך ׁשֵ ְמ ֶה 

ךְ ־ַ#ל מֹוִסיף 'ַוֲאִני יְך ָהַר ּכָ י ְוָאַמר', ִהְמׁשִ לְּ , ּבִ ִפי, ִמעּוט ׁשֹוןלְ  הּוא 'ַאְך' ׁשֹוןׁשֶ ְרׁשוּ  ּכְ ּדָ  ל"ֲחזַ  ׁשֶ
ְלִמייְּ בַּ  ְמָחה ִלְהיֹות ְלךָ  ְמַיֵ#ץ ֲאִני ְוָלֵכן. ֵהן' יןִט עוּ ִמ  יןּקִ ַר וְ  ִכין'ַא  רּוׁשַ ׂשִ ְרָנָסה ִמעּוט ַאף־ַ#ל ּבְ ךָ  ַהּפַ ּלְ , ׁשֶ

ְהֶיה ְוִאם ֵצא ֲאַזי, ְמָחהׂשִ בְּ  ירוּ ׁשָ  ּתִ עּוט ּתֵ ְרָנָסה ְלךָ  ְוִתְהֶיה ַהְרָחָבהלְ  ֵמַהּמִ ֲהֵרי, ֶרַוחבְּ  ּפַ י ֶ#ְליֹון לֹא  ׁשֶ ִמּפִ
הוְ . ֵתֵצא ָהָרעֹות ּבָ ַ#ל, ִהיא ךָ ְת ָס נָ ְר ּפַ  ְלִמעּוט ַהּסִ ן ֶזה ְיֵדי־ׁשֶ ּתֵ ךָ ־לֶא  ּתִ יךָ  ןּקֵ ְלַת  ִלּבְ  רַאַח  ִמעּוט ְוֵאין, ַמֲ#ׂשֶ

א ִמעּוט לֹוַמר. תְלַרּבוֹ  ֶאּלָ ֶ  הַמ  ,ּכְ ךְ ־ְוַאַחר ךָ ְת ָס נָ ְר ּפַ  הָט ֲ# ַמ ְת נִּ ׁשּ ֵדי, ַרּבֹותלְ  ִהיא, רֵת וֹ י עֹוד הָט ֲ# ַמ ְת נִ  ּכָ  ּכְ
ּתּוַכל ל ׁשֶ ָ#ה ֶאת ְלַקּבֵ ּפָ ם". תֵא ׂשְ  ֶתריֶ בְּ  ַהַהׁשְ ּיֵ ּסִ י ּוְכׁשֶ ָבָריו־ֶאת ָהַרּבִ , לֹוםׁשָ לְ  ע'ַס  ְוָאַמר יִד יָ ־ֶאת ָלַחץ, ּדְ

ַר ִיְת  ה'וַ  יֲ#ךָ  ךְ ּבָ ָכל יֹוׁשִ ר ָהִעְנָיִנים ּבְ ֲאׁשֶ ֱאֶמת ץָחֵפ  ֲאִני ּכַ א, ּבֶ ר ְוָאּנָ ֵ ַבׂשּ שׂ  ִלי ּתְ ְמֵהָרה' טֹובֹות רֹותוֹ ּבְ   . ּבִ

י ֵמֵאת ָיָצאִתי ְמָחה ָהַרּבִ ׂשִ י, ֲ#צּוָמה ּבְ ַהְיׁשּוָ#ה ּוָבטּוַח  ָסמּוךְ  ָהִייִתי ּכִ ה. ָלבֹוא ְקרֹוָבה ׁשֶ  ָ#ְברוּ  ְוִהּנֵ
ִמים ּכֹות ַחג ְוַגם ַהּנֹוָרִאים ַהּיָ ִמיִני ַהּס, ם, תֶר צֶ ֲ#  ּוׁשְ ּלָ , ֵהֵחל ַהֹחֶרף. בַר  ּוְבִצְמצּום ַחקדֹ בְּ  ֶאְצִלי ָהיוּ  ְוכ,

ָנה ּוְבאֹוָתּה  ד ֵהֵחל ׁשָ דֹול ֹקר ִמּיָ  ִדייָ בְּ  הָת ָהיְ  ְולֹא, ַלֲחלּוִטין ֵריק ָהָיה ייִס כִּ . ַסְגִריִרי ֲאִויר ּוֶמֶזג ּגָ
רּות ַק לְ  ֵ#ִצים ש�ִלְרכֹּ  ָהֶאְפׁשָ ִית.ַהּסָ י ת ַהּבַ ים יַד לָ יְ  ָהיוּ  ּבֶֹקר ִמּדֵ ַטּנִ ָנִתי אֹוִתי ִציםיִק ְמ  ַהּקְ ְ  :ְוזֹוֲ#ִקים ,ִמׁשּ

א פֹור מֹותָלֲ#צָ  חֹוֵדר ַהּקֹר! 'ַאּבָ ִית' ִקירֹות ַ#ל יםיִד לִ גְ כִּ  נֹוֵטף ְוַהּכְ י. ַהּבַ יִתי ַקְמּתִ יםבְּ  אֹוָתם ְוִכּסִ  ַמְלּבּוׁשִ
ׁשֶ  הצָ ַהחוּ  ָיָצאִתי ַוֲאִני, נֹוָסִפים ילִּ ּכְ ַצֲ#ָרם ִלְראֹות ילַ ָ#  ַמר ּבִ ל ּבְ ים ַהְיָלִדים ׁשֶ  ה'ַמ . ֹורּק ִמ  ַהּקֹוְפִאים ָהַרּכִ

ְכִלית ְהֶיהיִּ  י? רֹות'צָּ לַ  ֹוףָמַתי ָיבֹוא סוּ  ַהּתַ ְבּתִ י ָחׁשַ ִלּבִ י ְוָכךְ , ּבְ ָכל. ֵ#צֹות אֹוֵבד הנָ ָא וָ  הנֶ ָא  ִהְסּתֹוַבְבּתִ  ּבְ
קּוָפה אֹוָתּה  י, ּתְ ּלֹא ִנְזַהְרּתִ ֵגׁש  ׁשֶ הּוא ַאף־ַ#ל, 'אזָ ְמ וֹ לּ ִמ  אֹוְרָין־רבַּ  ֲ#בֹוָדה ְמַנֵהל אֹותוֹ  ִעם ְלִהּפָ יַ#  ׁשֶ  ִהּגִ

ָ#ִמים י, נוּ יֵר ִע לְ  ֹותבּ ַר  ּפְ י ּכִ ּתִ ׁשְ ּיַ ָניו ִהְתּבַ ָהִייִתי ְלַאַחר ִמּפָ ב ׁשֶ ה. ְסָקהִע  ֵמאֹוָתּה  ָ#צּום ְסכּום לוֹ  ַחּיָ  ְוִהּנֵ
עֹוִדי ְרחֹוָבּה ְך לֵ וֹ ה ּבְ ל ּבִ ֶזה ַהְמַנֵהל ֶאת מּוִליֲאִני ְלֶפַתע  רֹוֶאה, ַהּנּוגֹות יַת בוֹ ׁשְ ְח ַמ בְּ  ּוַ# קׁשָ  ִעיר ׁשֶ . ַהּלָ

יִנְכלַ  ּנוּ  ְמּתִ י, ְמֹאד ִמּמֶ י ּוְבֹקש�ִ יט ִהְצַלְחּתִ  ַאֲהָבהבְּ  יִד יָ  ֶאת ָלַחץ ָהִאיׁש  ַאךְ , לֹוםׁשָ לְ  יִד יָ  ֶאת לוֹ  ְלהֹוׁשִ
ה ה'ָלָמ : ִלי ְוָאַמר, הְוִחבָּ  י ּבֹוׁש  ַאּתָ ּנִ ה, ִמּמֶ אָת  ְוָלּמָ י? ּכֹה־ַ#ד ַנְחּבֵ ם ָיַדְעּתִ י ּגַ י ָיַדְעּתִ  לַ# ּוְבַמ  ֶרדֶמ בְּ  לֹא ּכִ

יָת  י, זֹאת ָ#ׂשִ ְרּתִ ךָ  ְוִהּכַ י ּבְ ר ִאיׁש  ּכִ ָ ַמ  ְוָכל, הַאּתָ  ןָמ ֱא נֶ וְ  ָיׁשָ ֱאמּוָנה ךָ נְ ּתָ ַמ וּ  ךָ ֲא ׂשּ ה. ּבֶ ּמָ ָ#ִמים ּכַ ָבר ּפְ  ּכְ
י י, ייַד יִד לִ  ָאַמְרּתִ ר ּכִ ֲאׁשֶ ַנאי ילִּ  ִיְהֶיה ּכַ י, ךָ נְ ְמכוֹ ־־ַ#ל ּוְלַהֲ#ִמיְדךָ  ְלךָ  ַ# ְלַסיֵּ  ֶאְרֶאה, ְמַ#ט ּפְ י ּכִ  ִהְצַטַ#ְרּתִ

ְבךָ  ְמֹאד ּצָ ה. הׁשֶ ּקָ ַה  ִמּמַ ן ַ#ל ה"בָּ ּקָ לַ  ֲאִני מֹוֶדה ְוַ#ּתָ ּמֵ ּזִ ע. ינַ ָפ לְ  אֹוְתךָ  ׁשֶ י, ְלךָ  ּדַ י ּכִ ְלּתִ  ֲ#בֹוָדה ֵ#תכָּ  ִקּבַ
ָלנּות ַקּבְ ָסמּוךְ  ּבְ ע הּוא הָק ְס ָהִע  ְוׁשִֹוי, ךָ ְר יִע לְ  ּבְ ׁשַ ר יִת כָ ָר ֲ# ַה לְ . יםלִ בָּ ר,  ֵמאֹות ּתְ  ֶזה ֵמֵ#ֶסק ְלַהְרִויַח  ֶאְפׁשָ

לֹש� ׁשְ ֶרַגע ְלךָ  מֹוֵסר ַוֲהֵריִני, יםלִ בָּ ר,  ֵמאֹות ּכִ ּה  ָקהְס ִע ָה ֶזה ֶאת  ּבְ ּלָ ֵדי ,ּכ, ּתּוַכל ּכְ ם' ְלַהְצִליַח  ׁשֶ ֵ ֵ#ֶזר ַהׁשּ   . ּבְ

י ְבּתִ ְפָלא ָהִאיׁש  ְבֵריִד לְ  ִהְקׁשַ ָקר ַהּנִ ָבר ָ#ִניִתי לֹא אּוָלם, ְוַהּיָ הַה . ּדָ ִתיָקִתי ֵהִבין ּלָ ְ י, ִמׁשּ  ֵאין ּכִ
י ְחּתִ ַאְמּתַ ֶסף ּבְ ד, דָח ֶא  ֶקֶרׁש  ִלְקנֹות ֲאִפּלוּ  ּכֶ ַלף ּוִמּיָ ע יִד יָ בְּ  לַק ְוׁשָ  ַאְרָנקוֹ  ֶאת ׁשָ י. יםלִ בָּ ר,  ֵמאֹות ַאְרּבַ  'ֵאיֶנּנִ

ׁש  ּלֹא חֹוׁשֵ ֲחִזיר ׁשֶ עֹות'־ֶאת ִלי ּתַ ְפִסיד ִאם 'ַוֲאִפּלוּ , יִת ָ# ּתָ ְפ ַה לְ  ָאַמר, ַהּמָ  ָ#ֶליךָ  ִלי ֵאין, ָקהְס ִע ָה  ֶאת ּתַ
לּום ךְ  יכִּ , ּכְ עֹוד ֵאֶליךָ  ָאבֹוא ַוֲאִני, ְוַהְצַלח ךְ לֵ . ַלֲ#ׂשֹות ֶנֱאָמן אֹוֵהב ָצִריךְ  ּכָ בּוַ#  ּבְ ם םיִ ׁשְ ּלֵ  ַכרׂשְ  ְלךָ  ַוֲאׁשַ

י. ֲ#בֹוָדְתָך' ְבּתִ ַ ׁשּ ׁשֶ י ְלֵביִתי ּכְ ְרּתִ ס ַ#ל ְוִסּפַ ֵאַרע ַהּנֵ ִ  ָרְבָתה, ִלי ׁשֶ ּלֹא ֹאֶפןבְּ  ִיתבַּ בַּ  ָחהְמ ַהׂשּ . ֲארוֹ ְלָת  ןִנּתָ  ׁשֶ
ד י ִמּיָ ֲהָכנֹות ִהְתַחְלּתִ ֵדי ,הכָ מוּ ּסְ ַה  ָהִעיר ֶאל ָלֵצאת ּבַ ים ָהֵ#ִצים ֶאת ש�ִלְרכֹּ  ּכְ רּוׁשִ  יתנִ לָ בְּ ּקַ ַה  ֲ#בֹוָדהלָ  ַהּדְ

ָ#ה ּצְ ה, י ַאךְ , ִלי ׁשֶ עֹוֶדּנִ יִתי יֹוֵצא ּבְ א, ִמּבֵ הַה . יַר כָּ ּמַ ִמ  ֶאָחד ִלְקָראִתי ּבָ ַרׁש  ּלָ , יבִ צָּ ַמ ִהְתַ#ְנֵין בְּ וְ  לֹוִמיׁשְ בִּ  ּדָ
ר ַמע ְוַכֲאׁשֶ ֲאִני ׁשָ ֵדי הכָ מוּ ּסְ ַה  ָהִעיר ֶאל ִלְנֹסַ#  ִמְתּכֹוֵנן ׁשֶ ד ָקַפץ, ַיַ#ר ֲ#ֵצי ש�ִלְרכֹּ  ּכְ ְמָחה ְוָאַמר ִמּיָ ׂשִ : ּבְ
יםּמֶ לַ  ִלְנֹסַ#  ְלךָ  'ַמּדּוַ#  ִביְלךָ  ֶאְקֶנה ֲאִני? ְרַחּקִ ׁשְ לֹש�  ּבִ חֹות רֹותקוֹ  ֵמאֹות ׁשְ ּבָ ל ְמִחיר ְוִאם, ְמׁש,  ֶקֶרׁש  ּכָ

ִעים הּוא עֹות ַאְרּבָ דֹוִלים' ַמְטּבֵ יג ִניֲא , 'ּגְ ִ ל ִחירְמ בִּ  אֹוָתם ְלךָ  ַאׂשּ ים ׁשֶ לֹש�ִ ה ׁשְ ָ ְלַבד ַוֲחִמׁשּ ַלח, ּבִ  ֶאת ְוֶאׁשְ
ה ֲאַתר לֶא  ֵ#ִציםָה  ִנּיָ מּות ְוִעם. ַהּבְ ה ִהְתַקּדְ ִנּיָ ר, ַהּבְ ֲאׁשֶ זְ  ּכַ קּתִ ּקֵ יג, נֹוָסִפים ְלֵ#ִצים ּדַ ִ ם ְלךָ  ַאׂשּ  אֹוָתם ּגַ

ָנֵקל' בּוַ#  ָ#ְברוּ . ּבְ א א'זָ ְמ וֹ לּ ִמ  ָהֲ#בֹוָדה ּוְמַנֵהל, ָיִמים םיִ ׁשְ ֲאַת  ינִ רֵ ּקְ בַ לְ  ּבָ ה רּבַ ִנּיָ ְמָחתוֹ . ַהּבְ ַמע  ְלׁשִ יׁשָ  ּכִ
בָּ ַה  ן ה"ּקָ ַמח, ּלּותַק בְּ  ִציםֵ# ָה  ֶאת ִלי ִזּמֵ ְבָ#  ְוׂשָ ִחים ָהֵ#ִצים ֶאת ִלְראֹות ַתִיםׁשִ ּבָ ד , ַהְמׁש, ם ָ#ַמדּוִמּיָ ּלֵ  ְוׁשִ
ל ֶאת ִלי י. ָהִעְסָקה ְסכּום ּכָ ְבּתִ ב ָיׁשַ ֵ ְמָח , ַהַהְכָנסֹותל מוּ  ַההֹוָצאֹות ֶאת ְלַחׁשּ יִתי יִת ּוְלׂשִ ּלִ י ,ּגִ י ּכִ  ִהְרַוְחּתִ

ע ר, יםלִ בָּ ר,  ִעיםבְ ׁשִ וְ  ֵמאֹות ַאְרּבַ ׁשְ  ְוַכֲאׁשֶ ּקַ יּבִ יב ּתִ ֶהְחֵזר יםלִ בָּ ר,  ֵמָאה ִאיׁש לָ  ְלָהׁשִ ן יחֹובִ ַ#ל  ּכְ ׁשָ  בֵסַר , ַהּיָ
לוֹ ְלַק  ָהִאיׁש  יךְ  ייִת נִ כְ ָת בְּ  'ֲהֵרי: ִלי ְוָאַמר ּבְ ךָ ִע  ִלְסֹחר ְלַהְמׁשִ ר, עֹודוְ  עֹוד ּמְ י ֶאְרֶאה ְוַכֲאׁשֶ  יּדֵ  ִהְרַוְחּתָ  ּכִ

ֶסף ֵדי ּכֶ ׁשָ  ַהחֹוב ֶאת ַ# רֹ ְפ לִ  ּכְ ח ֲאַזי, ןַהּיָ ךָ  ֶאּקַ לּום ֶאת ִמּמְ ׁשְ יְנַתִים ַאךְ . ַהּתַ ֶסף ֶאת רֵא ַהׁשְ  ּבֵ ְרׁשּוְתָך' ַהּכֶ   . ּבִ

י ּתִ י, יםלִ בָּ ר,  ָמאַתִים ֵמָהֶרַוח ִהְפַרׁשְ ה אֹוָתם ְוֶהֱחַזְרּתִ ים ְלַכּמָ ָהִייִתי ֲאָנׁשִ ב ׁשֶ  יִד יָ בְּ  ְונֹוְתרוּ , ָלֶהם ַחּיָ
אַת  ָלהְלַמְע  ֵאפֹוא ֶהם ֲ#ׂשֹותלַּ  הַמ  בׁשְֹח לַ  יּתִ לְ ַח ְת ִה . נֹוָסִפים יםלִ בָּ ר,  ִיםִמּמָ ִקיַ#  הּמֶ ּובַ  ּבָ , אֹוָתם ְלַהׁשְ

ר י ָרִאיִתי ְוַכֲאׁשֶ י ֶאל נֹוֵסַ#  יַר בֵ ֲח ֵמ  ֶאָחד ּכִ י, ָהַרּבִ ַלְחּתִ ה תֶר גֶּ ִא  ּמוֹ ִע  ׁשָ ּכָ י ּובוֹ  ֲאר, ַאְרּתִ ל ֶאת ּתֵ  ַהּקֹורֹות ּכָ
ת ֵאָליו יִס נְ כָּ ִה בְּ  אֹוִתי ַרךְ בֵּ  ֵמָאז יּמִ ִע  ָפָרׁשַ י. הֵא ְר  ּבְ ּתִ ׁשְ ּקַ י ֲ#ַצת ֶאת ּבִ  ְוהּוא, ָהְלָאה ֲ#ׂשֹותלַּ  הַמ  ָהַרּבִ

יב ךְ  ַלֲחֵבִרי ֵהׁשִ ֵהם ֵמֵאּלוּ  ֵאינוֹ  הּוא ַוֲהֵרי? ֵהרַמ ְמ  ּכֹה הּוא 'ַמּדּוַ# : ּכָ ִריםְוִנׂשְ  ְזִריִזים ׁשֶ ַ#ם ּוְכָבר, ּכָ  ַאַחת ּפַ
יּוָפִזיז  רָה ְמ נִ  ָהָיה ין ָ#ָליו. ִמּדַ ׁשּוַבת. ִנְרֶאה' ְוָאז ְמַ#ט ְלַהְמּתִ י ּתְ  ָמאַתִים ןכֵּ ׁשֶ , אֹוִתי ִהְפִליָאה ָהַרּבִ

ים לֹא יםלִ בָּ ר,  דֹול ְסכּום ְמַהּוִ שׂ  לֹא ְוִאם, ּגָ י ֶיֱאַזל ַמֵהר ִחיׁש  ֲהֵרי, ּבוֹ  קסֹ ֲ# לַ  ַאֵחר ִמְסָחר ֲאַחּפֵ ְסּפִ  ְוִיְפַחת ּכַ
תֹוָצָא  ּמּוׁש  הּכְ ִ ָחִסיד ַאךְ , יִת יָ ְח ִמ לְ  ּבוֹ  ֵמַהׁשּ י ֶנֱאָמן ּכְ ַמְרּתִ ת ֶאת ׁשָ ּדַ ק, י ּפְ יִתי ְולֹא ָהַרּבִ  ָ#ְברוּ . הָמ וּ אְמ  ָ#ׂשִ

בָּ ְוַה , ְספּוִרים ָיִמים ן ה"ּקָ דֹול ִמְסָחר יִד יָ לְ  ִזּמֵ ת ּגָ ְרִכיׁשַ ּמּות ּבִ ל ֲ#צּוָמה ּכַ   ַסחַהּפֶ  ַחג ְוַ#ד, ֵ#ִצים ׁשֶ
י ל ֶאת םלֵּ ְלׁשַ  ִהְצַלְחּתִ י, יַת בוֹ חוֹ  ּכָ ל  ִעםָאָדם ָאִמיד  ְונֹוַתְרּתִ ֶסף יםלִ בָּ ר,  ֵמָאֶלף ָלהְלַמְע ְסכּום ָנִקי ׁשֶ . ּכֶ

ֲ#צַ  זֹאת־ְוָכל י תּבַ ֵמ  ַאךְ  'ְוָהִייָת  ָהַרּבִ ְמָחה תִמּדַ בְּ ׁשֶ כְּ , 'ַח ׂשָ ִ ַפעָזִכיִתי לְ  ַהׂשּ ְרָנָסה ׁשֶ �   .ִמיםרוֹ ִמּמְ  טֹוָבה ּפַ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ#ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
י־ַ#ל זִיְרמֹ  ֶרֶמז ּוְבֶדֶרךְ  -  (יא, כו) ֹנֵתן ָאֹנִכי ְרֵאה ְבֵריֶהם ּפִ  ּדִ

ָאְמרוּ  ,ל"זַ  ל ׁשֶ ּכָ ֵני ׁשֶ ה ִניצֹוץ ָלֶהם ֵיׁש  תֹוָרה־ּבְ , ִמּמֹש&ֶ
ְמעוּ  ַההּוא ַהּדֹור לֹוַמר ָצִריְך  ְוֵאין ָ ׁשּ יו ׁשֶ ֵהם ִמּפִ  קֶל ֵח  ׁשֶ

ּנוּ  ֶ  הַמ  ְוהּוא, ִמּמֶ ַמֲאָמר ָרַמזׁשּ רּוׁש  ,ָאֹנִכי הֵא ְר  ֶזה ּבְ  ּפֵ
ִא  ר ּלוּ ּכְ י, ָאֹנִכי לוֹ  ְואֹוֵמר ְצמוֹ ַ#  םִע  ְמַדּבֵ ל ּכִ ָרֵאל ּכָ  ִיׂשְ

הּוא ֵאָליו ִיְתַיֲחסוּ  ר ּוְכׁשֶ םִע  ְמַדּבֵ ִא  ּמָ ר ּלוּ ּכְ  ִעם ְמַדּבֵ
ם ֶזהָל ְו , ְצמוֹ ַ#  ן־ּגַ עּור ָיִחיד ׁשֹוןְל  הֵא ְר  ָאַמר ּכֵ ׁשִ  ָאֹנִכי ּכְ

הּוא  ה' לַ#  ִיְרֹמז עֹוד .הֵא ְר  ָ#ָליו רֵמ ָא יֵ  ָיִחיד ׁשֹוןְל  ׁשֶ
ָרא ּקָ עּור הּוא ְוֶזה ,ָאֹנִכי ְוָאַמר ׁשֶ תּוב ׁשִ י ,הֵא ְר  :ַהּכָ  ּכִ

ָרא אֹותוֹ  ּקָ , 'ְוגוֹ  ִלְפֵניֶכם ֵתןנֹ  הּוא ָאֹנִכי ָלֶכם ְוָאַמר ׁשֶ
י ָיִחיד ׁשֹוןְל  הֵא ְר  ְואֹוְמרוֹ  ֵ#ֶרךְ  ּכִ ִוים ִיְהיוּ  ןּלָ ּכ�  ֶזה רבָ ּדָ  ּבְ  ׁשָ
ֶאָחד י ָלַדַ#ת ּכְ ָרָכה ִלְפֵניֶהם ּנֵֹתןַה  הּוא ה' ּכִ   :'ְוגוֹ  ּבְ
ן עֹוד - (יג, ה) ה' ַאֲחֵרי ּוֵ תּוב ִנְתּכַ ֶנֶגד ,ֶזה ָלׁשֹון לֹוַמר ַהּכָ  ּכְ
ּבוֹ  ְלִפי ,ְזָרִעים ֵסֶדר  ְוָכַתב, ּוְמזֹונֹוָתיו ָהָאָדם תיַ ְח ִמ  ׁשֶ
עֹות כֹותְל ִה בְּ  ם"ַרְמבַּ  ִריךְ  ּדֵ ּצָ ן ׁשֶ ַכּוֵ ּיְ  לוֹ ָכ ֲא ַמ בְּ  ָאָדם ׁשֶ

ְכִתיב ,ְוכּו' ה' ַלֲ#בֹוַדת ּגּופוֹ  ְלַהְברֹות הוּ ּתֵ ׁשְ ִמ בְ וּ   ּדִ
ָכל ָרֶכיָך ־ּבְ  ֱאלֵֹקיֶכם ה' ַאֲחֵרי רַמֲאַמ  ְוהּוא, 'ְוגוֹ  ָדֵ#הוּ  ּדְ
ֵל  ַדְרֵכיֶכם כוּ ּתֵ  ָזםָמ ְר וּ , מֹוֵ#ד ֵסֶדר ֶזה אוּ ָר יִת  ְוֹאתוֹ , ּבְ

ֵתַבת י ֹאתוֹ  ּבְ ת ּכִ ּבָ ְכִת  אֹות ִנְקָרא ׁשַ ם, אוִה  אֹות יבּדִ  ּגַ
 ךְ ֶר ּדֶ ־ַ#ל ַהּמֹוָרא ָלֶהם ְוִיֵחס, אֹותֹות ִנְקָרִאים טֹוִבים ָיִמים

ֵסֶפר ל"זַ  אֹוְמָרם ּק  ּבְ ת ֵראיָ  רַהּזַֹה  ּוֵניּתִ ּבָ ִריךְ  ,ׁשַ ּצָ  אִליָר  ׁשֶ
םֵמָ#  מֹ  ִמְצֹוָתיו ְוֶאת. ְנׁשָ ׁשְ ים ֵסֶדר ֶזה רוּ ּתִ ִריְך , ָנׁשִ ּצָ  ׁשֶ

ֹמר ה ִלׁשְ בְּ  ֹותְצ ִמ  ַהְרּבֵ  היָא בִּ  ְוִאּסּוֵרי יםָנׁשִ  כֹותְל ִה ׁשֶ
ָמ  ּוְבֹקלוֹ . תוֹ ּק זִ וְ   רַמֲאַמ בְּ  ְוָרַמז, ְנִזיִקין ֵסֶדר ֶזה עוּ ִתׁשְ

ָמ  ּוְבֹקלוֹ  ִריְך  עוּ ִתׁשְ ּצָ רֲא ַל  ֹאֶזן ְלַהּטֹות ׁשֶ טוּ  ׁשֶ ּפְ  ִיׁשְ
ֹוְפִטים ב בְלַחיֵּ  ַהׁשּ אי תוֹ ּכ זַ ְל וּ  ַהַחּיָ ּכַ  לִמּכֹ  סּוריָ  ְולֹא ַהּזַ

ר ים ֵסֶדר ֶזה ֲ�בֹדוּ ַת  ְוֹאתוֹ  ְוכּו'. הוּ רוּ יוֹ  ֲאׁשֶ ּלוֹ  ֳקָדׁשִ ּכ�  ׁשֶ
ּפְ  קּון ּובוֹ . ינוּ ֵק לֹ ֱא  תיבֵּ  תֹוַד בֲ#  יֵט ִמׁשְ  רֹותֳה ָט  ֵסֶדר ֶזה ִתְדּבָ
ּלוֹ  ּכ� ּפְ  ׁשֶ קּון ּובוֹ  רַמֲאַמ בְּ  זוֹ ָמ ְר וּ , תרוֹ ֳה ּטָ ַה  יֵט ִמׁשְ י ִתְדּבָ  ּכִ

ֶאְמָצעּות ֳהָרה ּבְ ְ בַּ  קבֵ ּדָ ִל  ְראּוִיים ִיְהיוּ  ַהּטָ  :ִכיָנהׁשּ

  
  

קודש י"ז ־רבי יהודה פתיה, שיום פטירתו חל בשבת
אב, מצא רמז נפלא בפרשתנו פרשת ראה, ־במנחם

לארבעת הצדיקים שמתו בעטיו של נחש לגרסת 
הזוהר בשינוי מהגמרא, והם עמרם אבי משה, ישי 

יעקב, ורמוזים הם ־י בןיעקב, ולו־אבי דוד, בנימין בן
ַהְּבָרָכה ־ְוָנַתָּתה ֶאתל שנאמר בפרשה ""בתיבת עיב

", עיב"ל ַהר ֵעיָבל־ַהְּקָלָלה ַעל־ַהר ְּגִרִּזים ְוֶאת־ַעל
נוטריקון עמרם ישי בנימין לוי, לרמז שמתו בקללתו 

  של אדם הראשון, ושאר האדם אין מיתה בלא חטא.
�  

ר רבי קודש כ"ז במנחם אב תרט"ו, נפט־בשבת
אברהם מרדכי בנו האחרון של החידושי הרי"מ. 
לאשתו שמיררה בבכי אמר: "אסוננו ישמש נחמה 
לאבות שכולים, כי עתה יוכלו לומר, צאו וראו מה 
עלתה לו ליצחק מאיר, שהיו לו שלושה עשר בנים 

פני אביהם". הבן הותיר ־קדושים, וכולם מתו על
ן שמונה אחריו את בנו רבי יהודה לייב שהיה אז ב

שנים, ולימים מילא את מקום זקנו בהנהגת חסידי 
שם ספרו "שפת אמת". בשנת תש"ו ־גור וידוע על

ובו נפטרו שני קודש, ־אב בשבת־שוב חל כ"ז במנחם
אנשים חשובים בחדר אחד בבית הרפואה 'שערי 
צדק' בירושלים, הם הצדיק הירושלמי רבי דוד 

בז' רבי בהר"ן, והמשגיח הראשון של ישיבת פוני
אבא גרוסברד, ושניהם נטמנו בהר הזיתים בסמיכות 
זה לזה. בחדרם שהה גם ה'דמשק אליעזר' מויז'ניץ, 
והוא נפטר מספר ימים לאחריהם בא' באלול. 
בהספדו של רבי זעליג ראובן בענגיס את רבי דוד 
בהר"ן, אמר: "זוכרני מילדותי, שבשבת שהיו 

רא 'אלול' מברכים את חודש אלול, כשהיה החזן קו
הכנסת, עד שנזקקו להביא מים ־רבתה הבכייה בבית

לעורר נפשם של אנשים שהתעלפו. ועכשיו שאין 
אנו מרגישים את חרדת הדין, לקח ה' מאתנו את רבי 

  דוד בהר"ן, כדי שנזדעזע לשוב בתשובה שֵלמה".

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
יל ֶא  ים ַרּבִ יַ#  ִמּוֹולֹוִז'ין ַחּיִ ַ#ם ִהּגִ ִפיו תוֹ לָ ֵא ׁשְ וּ  ,ְיהּוִדי ּפַ יר. ּבְ דֹול ָ#ׁשִ ַאְך , בַר  ָממֹון ּוַבַ#ל ָפִניםלְ  ָהָיה ּגָ

ְסּפוֹ ־ֶאת ַמר לֹא ּכַ רִפ וּ  ְלַ#ְצמוֹ  ַרק ׁשָ מֹונוֹ  ּזֵ יַ  ִלְצָדָקה ִמּמָ  ְורֹב ,יוָק ָס ֲ#  ְטטוּ ִהְתמוֹ  ָלַאֲחרֹוָנה. ְנִדיָבה־דּבְ
ַקע ְרכּוׁשוֹ  ְמצּולֹות ׁשָ יךְ  ֲאִני ץָחֵפ . "ָים־ּבִ ְדָבן ָאַמר", ילִ גֵּ ְר ֶה כְּ  ְצָדָקה ְוָלֵתת ְלַהְמׁשִ ִגּלּוי ַהּנַ א, "ֵלב־ּבְ  ֶאּלָ
ֵאין ה יִד יָ בְּ  תֹכלֶ יְ  ׁשֶ י ִלְתרֹם ַ#ּתָ ְסּפִ א, ָדָקהצְ לִ  ִמּכַ ן־ִאם ֶאּלָ ם דֹולֹותגְּ  ַהְלָואֹות ֶאּטֹל ּכֵ ךְ  ְלׁשֵ  ְוֵאיִני, ּכָ
ָבר ִאם יֹוֵדַ#  ר ַהּדָ ּתָ א אוֹ , ִלי מ, ּמָ ֵנס ִלי ָאסּור ׁשֶ ן ַהחֹובֹות ִלְסַבךְ  ְלִהּכָ ֵאָלה". ֲ#ִתיִדי־ֶאת ּוְלַסּכֵ ְ  ַהׁשּ

י, הכָ בוּ ְס וּ  הָקׁשָ  ָהְיָתה ים ְוַרּבִ ַדְעּתוֹ  ךְ לַ ִנְמ  ַחּיִ ָ#ה ּבְ ה ׁשָ ּכָ יךְ  וֹ ל הֹוָרה ְלַבּסֹוף. ֲאר,  גוֹ ָה נְ ִמ בְּ  ְלַהְמׁשִ
י לוֹ  ְוִהְבִטיַח , ַהּטֹוב ר הּוא ָ#ִתיד ּכִ ֵ ַהְבָטַחת ֵמָחָדׁש  ְלִהְתַ#ׁשּ א' ל"ֲחזַ  ּכְ , 'אֹותוֹ  ִעיןְמַסיְּ  ֵהרּטָ לִ  ַהּבָ

ם ֵ ַ# ' ּבוֹ  ְוִיְתַקּיֵ ִביל רׂשּ ׁשְ ר ּבִ ֵ ְתַ#ׁשּ ּתִ קּוָפה ָחְלָפה. 'ׁשֶ ל ָרהצָ ְק  ּתְ בּועֹות ׁשֶ יַ#  ָמִהיר ָרקּוִמבְ , רּפָ ְס ִמ  ׁשָ  ִהּגִ
ל ְלֵביתוֹ  י ׁשֶ ים ַרּבִ ר ְבָרקּמִ בַּ . ַחּיִ ֵ ׂשּ י, ָהִאיׁש  ּבִ ַחְסֵד  ּכִ ְסכּום ֹוָרלגּ בַּ  ָזָכה ִיםַמ ׁשָ  יּבְ ל קָ#ֵת  ּבִ  ֲחֵמׁש  ׁשֶ
לר,  ֶאֶלף ֵמאֹות ֶסף־ּבַ י. םֶד ּקֶ ִמ כְּ  תוֹ ירוּ ׁשִ ֲ# לַ  ׁשּוב ְוהּוא, ּכֶ ים ַרּבִ ָבר עַמ ׁשֵ לְ  ִנְרַ#ׁש  ַחּיִ ֱ#ַמד ֵ#תּובְ , ַהּדָ ּנֶ  ׁשֶ

בּוַ#  רוֹ עוּ ׁשִ ־ֶאת ֹסרְמ לִ  ַתח, ְלַתְלִמיָדיו ַהּקָ ִסּפּור ּפָ שׂ  ּבְ ֵדי ֹוָרהַהּבְ ְלִמיָדיו־ֶאת ְלעֹוֵרר ּכְ  ֶאת ִלְראֹות ּתַ
ַחת לֶד גֹּ  ּגָ בָּ ַה  ַהׁשְ ם ה"ּקָ עֹוָלם ּגַ ה ּבָ ּמְ  ְלִמי ל"ֲחזַ  תַח ְבָט ַה  ְוִקּיּום, ַהּזֶ ֵ ַ# ׁשֶ ְסּפוֹ  רׂשּ יםם ָק לְּ ַח ְמ וּ  ִמּכַ   . ַלֲ#ִנּיִ

�  
ה ָאָדם ַמֲ#ׂשֶ יַ#  ּבְ ִהּגִ ִפיו הנָ ְטָ# וּ , ִמּקֹוִריץ ְנָחסיּפִ  יְלַרבִּ  ׁשֶ יַצד: "ּבְ ר ּכֵ ְבֵרי ֶאת ְלָהִבין ֶאְפׁשָ ֵ 'ַ#  ל"ֲחזַ  ּדִ  רׂשּ
ִביל ׁשְ ר' ּבִ ֵ ְתַ#ׁשּ ּתִ מוּ  אלֹ י ? ַוֲהֵר ׁשֶ י ִהְתַקּיְ מֹוִני רַמֲ#ׂשֵ  ִריׁש ְלַהְפ  ֲאִני ָרִגיל. ּבִ יםלַ  ִמּמָ יד, ֲ#ִנּיִ  ֲאִני ּוַמְקּפִ

ָבר־ַ#ל ירוּ ַלֲ#  ָזִכיִתי לֹא זֹאת ַלְמרֹות אּוָלם. ְמֹאד ַהּדָ ָבר, ֵמעֹוָלם תׁשִ יט". ִניׁשֵ ְר ּדָ  אֹוֵמר ְוַהּדָ י ּבוֹ  ִהּבִ  ַרּבִ
ה־ַ#ל ְוָ#ַמד ְנָחסיּפִ  י ְנַקּלָ ִנים ויַמֲ#ׂשָ  ֵאין ּכִ ּקָ ר, ֶ#ְגלֹון ֹוֵררִמְתגּ  יִת נוּ כֵ ׁשְ בִּ : "ַמרְוָא , ְמת, ַבֲ#לוּ  ֲאׁשֶ  תוֹ ּבְ

ָבה ִחים סּוִסים ינֵ ׁשְ וּ  ֶמְרּכָ ּבָ ל הּוא. ְמׁש, סּוָסיו ְמַטּפֵ ָראּוי ּבְ  ְוֵהם, םָת ָח וּ ִלְמנ ְודֹוֵאג םָק ׁשְ ּוַמ  ַמֲאִכיָלם, ּכָ
ים ם תֶא  עֹוׂשִ יַאת ְמַלאְכּתָ ְנׂשִ ָבה ּבִ ְרּכָ ַ# . ָראּויכָּ  ַהּמֶ ֱאָמִנים סּוָסיו ֶאת ָהֶ#ְגלֹון ָרַתם, ַאַחת םּפַ  לֶא  ַהּנֶ

ְבּתוֹ  ִסיָ#ה ְלַהְתִחיל ָלֶהם ָראָק וְ , ֶמְרּכַ ּנְ לוּ  אּוָלם, ּבַ ָאְכלוּ  ְלַאַחר ֶזה ָהָיה. םּדָ ְמ ָ# ־ַ#ל נֹוְתרוּ  ַהּלָ ְבעוּ  ׁשֶ  ְוׂשָ
י ַ#  ְוָהֶ#ְגלֹון, בַר  ּכַֹח  ְוָאְגרוּ  ָנחוּ  ְוַאף, םכָּ ְר צָ ־ּדֵ ם יֹוְצִאים ֵאיָנם ַמּדּוַ#  ֲ#ֵליֶהם ֵאפֹוא סּכָ  ֵמרֹב. ְלַדְרּכָ
ֶהם ְלַהּכֹות ֵהֵחל ֲ#סוֹ כַּ  ׁשֹוטוֹ  ּבָ ָאָדם ַ#ד, ּבְ ָ#ַבר ֶאָחד ׁשֶ ָניו־ַ#ל הֹוִכיחוֹ , םקוֹ ּמָ בַּ  ׁשֶ  'ַמּדּוַ# : ְוָאַמר ּפָ

ה ה ַאּתָ ִמים ֵהם ֵאין לֹאֲה וַ ? םֵח ַר  ְללֹא ַהּסּוִסים־ֶאת ַמּכֶ ֵאיָנם ךְ כָ בְּ  ֲאׁשֵ ִכים ׁשֶ ָרה־ֶאת מֹוׁשְ ְרּכָ  ןכֵּ ׁשֶ , ַהּכִ
ה ַ#ְצְמךָ  ַאּתָ ְרּתָ  ּבְ י ֶאת ָקׁשַ ּלֵ ְלּגַ ן־ְוִאם. ִמיםסוֹ ְח ּוַמ  ַמֲ#צֹוִרים ִלְפֵניֶהם ְדּתָ ְוֶהֱ#ַמ  ָלהגָ ָהֲ#  ּגַ  ךָ ּלְ  הַמ , ּכֵ

ה ְוֵכיַצד ַהּסּוִסים ֶאת ְלַהּכֹות ה ַאּתָ ֲ#ֶלה םֵמֶה  ְמַצּפֶ ּיַ ָיָדם ׁשֶ ָרה ֶאת ִלְסֹחב ּבְ ְרּכָ ֵבָדה' ַהּכִ ה ְוַאף?! ַהּכְ  ַאּתָ
ֵ 'ַ#  ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ָאְמָנם, ֶ#ְגלֹון ְלאֹותוֹ  ּדֹוֶמה ִביל רׂשּ ׁשְ ר' ּבִ ֵ ְתַ#ׁשּ ּתִ ה אּוָלם, ׁשֶ ּלָ מוֹ  טֹוָבה זוֹ  ְסג,  סּוִסים ּכְ

ִאים טֹוִבים ָבה ֶאת ַהּנֹוׂשְ ְרּכָ יר ראֹוצַ  לֶא  ַהּמֶ ד תוּ ָהֲ#ׁשִ ה ִאם ֲאָבל. הלָ וֹ ַהּגְ ב ַאּתָ ָרה ֶאת ְמַ#ּכֵ ְרּכָ  ַהּכִ
ים ַמֲ#ׂשִ לִּ  ֶאת רׁשֵ וֹ ְוק ָרִעים ּבְ ְלּגַ ָך  הַמ , יםַהּגַ ְטר,  אבָּ ּלְ ה ֵאיןׁשֶ  ַ#ל ְנָיהּבִ ירוּ  תלַּ ִלְסג,  זֹוֶכה ַאּתָ   "?!תָהֲ#ׁשִ

�  
ים יֵר ְמ ִא "ָה  יְז'ִניץ" ַחּיִ ֵמי רַמֲ#ׂשֵ  ְפִריׁש ְלַה  ֶ#ֶרב יִמּדֵ  גֵה וֹ נ היָ ָה , ִמּוִ ל תנוֹ יוֹ ְד ּפִ ַה  ִמּדְ ּבֵ ּקִ  לּוַח  ְוִנֵהל, ׁשֶ

ָנִתי ר ׁשְ ּדָ ם ּבוֹ , ְמס, ּלוֹ  ָדָקהַהצְּ  יֵמ כוּ ְס  ֶאת ָרׁשַ בּועֹות. ׁשֶ י' מֹוִדיַ#  היָ ָה , ּפּוִרים ִלְפֵני רּפָ ְס ִמ  ׁשָ  הּוא ּכִ
אי ּבַ ר ,'ָקהָד צְ  ּגַ ֶסף יֵמ כוּ ְס  ְלָפָניו ְלָהִביא ְוֶאְפׁשָ ֵדי ּכֶ ֵקם ּכְ ַחּלְ ּיְ ים ׁשֶ א, ֲהגּוִנים ַלֲ#ִנּיִ ּטֵ ַ#ם ְוִהְתּבַ  זוֹ " ּפַ

אי ִלְהיֹות ּיּוִתיִח  ּבַ ַ#ם". ָקהָד צְ  ּגַ ַאל ּפַ ִעיִרים ֵמֲחִסיָדיו ֶאָחד ֶאת ׁשָ  רׂשֵ ַמֲ#  ַמְפִריׁש  הּוא ִאם, ַהּצְ
מֹונוֹ  ֶ וּ , ִמּמָ ֵמי םגַּ  ִהְפִריׁש  ִאם לוֹ ָא ׁשְ , ִחּיּובבְּ  הֲ#נָ נַּ ִמׁשּ נֹות ִמּדְ ּתָ לּקִ ׁשֶ  ַהּמַ ה'ָר ּדְ  ןרוֹ 'דוֹ כְּ  ּבֵ , ּוָאיוְלִנׂשּ  ׁשָ

ׁשּוָבה ַ#ל ְוַגם יב זוֹ  ּתְ ה ָהָבה" :רַמ ָא י וְ בִּ ַר ה ָה נָ ֱה נֶ  .ִחּיּובבְּ  ָהַאְבֵרךְ  ֵהׁשִ ָפֵנינוּ , בׁשֹ ְח לַ  ּוְנַנּסֶ ּלְ ָטר ׁשֶ  ׁשְ
דֹול יֵדי ֶהָחתּום ּגָ יר ּבִ ְפָלג ָ#ׁשִ מוֹ  מ, ָ#תוֹ  דלְ יׁשִ ְט רוֹ  ּכְ ׁשְ לּום, לוֹ  ְוַכּדֹוֶמה ּבִ טּוִחים ָאנוּ  ֵאין ּכְ הּוא ּבְ  ׁשֶ

ָטר־ֶאת ַ# רֹ ְפ לִ  ןָמ ֱא נֶ  ְ ה ַאַחת ְוַ#ל? ַהׁשּ ּמָ ה ּכַ ָבר ָנכֹון ְוַכּמָ ר, ַהּדָ ֲאׁשֶ ָטר ְלָפֵנינוּ  ּכַ יֵדי ָחתּום ׁשְ  ֲחָכֵמינוּ  ּבִ
ִהְבִטיחוּ  ְבָרָכהלִ  ִזְכרֹוָנם ֵ 'ַ#  ָלנוּ  ׁשֶ ִבילבִּ  רׂשּ ר' ׁשְ ֵ ְתַ#ׁשּ ּתִ אי, ׁשֶ בָּ ַה  ּוְבַוּדַ ָטר־ֶאת עִיְפַר  ה"ּקָ ְ ֶהם ַהׁשּ ּלָ   ". ׁשֶ

�  
י א ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ַרּגָ יץ ׁשְ ַט ־ִליְפׁשִ ְרׁשְ ִדים ְסכּוִמים קלֵּ ַח ְמ  היָ ָה , בקוֹ ּפְ רוֹ ְט ּסְ ִמ  םַהְלּבֶ  ִמי ְוָכל, ָדָקהצְ לִ  ִנְכּבָ

יַ#  ִהּגִ ל ָהָיה ְלֵביתוֹ  ׁשֶ ֵסֶבר ִמְתַקּבֵ ִנים ּבְ ָנה ְוזֹוֶכה ָיפֹות ּפָ ם, ְנִדיָבה ְלַמּתָ ר ּגַ ֲאׁשֶ רּוָטה ָהְיָתה לֹא ּכַ  ַהּפְ
ל. יסוֹ כִ בְּ  ְמצּוָיה ל ְסכּום ִמּכָ ּבֵ ּקִ ד ַמְפִריׁש  ָהָיה ׁשֶ ָסִפים רׂשַ ַמְע  ִמּיָ ּבֹון ֶאת סוֹ ָק נְ ִפ בְּ  םׁשֵ וֹ ר היָ ָה וְ , ּכְ  ֶחׁשְ

יַבת רחוּ בָּ  ֵאָליו ִנְכַנס ַ#םּפַ . וֹ לּ ׁשֶ  יםִפ ָס ַהכְּ  רׂשַ ַמְע  ָחה ִמיר ִמיׁשִ ּפָ ׁשְ  ,ּוָאיוִנׂשּ  ִלְפֵני דַמ ָ# ׁשֶ  ִנְזֶקֶקת ִמּמִ
ׁש בִ וּ  י ּקֵ ְכּתֹב ֵמָהַרּבִ ּיִ ֲ#בּורוֹ  ׁשֶ י .םָ# ־ִלְנִדיֵבי ַהְמָלָצה בּתַ ִמכְ  ּבַ ד הַנֲ#נָ  ָהַרּבִ תוֹ  ִמּיָ ׁשָ  ֶטֶרם אּוָלם ,ְלַבּקָ
בוֹ ִמכְ  ֶאת הלָּ כִּ  ׁש  ,ּתָ ּקֵ חּור ּבִ ין ֵמַהּבָ ִית ְוָיָצא ְמַ#ט ְלַהְמּתִ ב ָמה־ְזַמן רְלַאַח . ֵמַהּבַ ם, ְלֵביתוֹ  ׁשָ  ֶאת ִסּיֵ

ב ְכּתָ א. מוֹ ׁשְ  ֶאת ְוָחַתם ַהּמִ ּלֵ חּור ִהְתּפַ י תיַא צִ יְ  ַ#ל ַהּבָ ַאל לֹא ַאךְ , ָהַרּבִ י, הָמ וּ אְמ  ׁשָ יר ְוָהַרּבִ  ֶאת ִהְסּבִ
ָבר ְרׁשוּ  ל"ֲחזַ  ֲהֵרי: "ַהּדָ סּוק ֶאת ּדָ וּ " ַהּפָ ׁשּו ָוקֹוׁשּ ךְ ־ְוַאַחר ַ#ְצְמךָ  טׁשֹ 'ְק  -" ִהְתקֹוׁשְ . ֲאֵחִרים' טׁשֹ ְק  ּכָ

י ְבּתִ י ֵאפֹוא ָחׁשַ ַנְפׁשִ ׁש  בִמְכּתָ  ּכֹוֵתב ֲאִני ֲהֵרי, ּבְ עֹוד, ָקהָד צְ  ְלךָ  ָלֵתת ֵמֲאֵחִרים ּוְמַבּקֵ ַ#ְצִמי ֲאִני ּבְ  לֹא ּבְ
ן ,נֹוֵתן ּכֵ יִת  ׁשֶ רּוָטה יִד יָ בְּ  ְוֵאין ֵריָקם יּבֵ ִית ֵאפֹוא ָיָצאִתי. ְלפֹוְרָטּה  ּפְ י, ֵמַהּבַ ל ַהְלָוָאה ְוָנַטְלּתִ ה ׁשֶ ּמָ  ּכַ

כּום ֶאת ךָ לְ  מֹוֵסרֲהֵריִני וַ , יַר כָּ ּמַ ִמ  ֵמֶאָחד ִלירֹות ֵמאֹות ה ַהּסְ פּות ַהּזֶ ּתְ ּתַ ִהׁשְ הֹוָצאֹות ּכְ ה ּבְ ּנָ   ". ַהֲחת,
�  

כַּ , םָהעֹולָ  גִמְנַה  רׁשֶ ם ְסכּום ַמְרִויַח  ָאָדם ֲאׁשֶ ּיָ ם הּוא, ְמס, כּום ֶאת סוֹ ָק נְ ִפ בְּ  רֹוׁשֵ ם, ַהּסְ ל ְלׁשֵ  ֶאֶלף ָמׁשָ
ְחַסר ְוכֹוֵתב, ֹוָלִריםדּ  ּנֶ ּנוּ  ׁשֶ ן־ְוִאם, ְצָדָקהלִ  ֹוָלִריםדּ  ֵמָאה ִמּמֶ ָידוֹ  נֹוְתרוּ  ּכֵ ע ַרק ּבְ ׁשַ . ֹוָלִריםדּ  ֵמאֹות ּתְ

י, דבָּ כְ נִ  ָאָדם ךְ כָּ ־ַ#ל ְוָאַמר ֱאֶמת ּכִ לֹוַמר. ךְ ֶפ ְלֵה  ִלְכּתֹב ָצִריךְ  ּבֶ ׁש , ּכְ ּיֵ ִהְרִויַח  סוֹ ָק נְ ִפ בְּ  בּתֹ כְ לִ  ׁשֶ  ֵמָאה ׁשֶ
ּנוּ  ְוֶנְחְסרוּ , ֹוָלִריםדּ  ע ִמּמֶ ׁשַ ָסִפים ֵמאֹוָתם ןכֵּ ׁשֶ , ֵמאֹות ּתְ הֹוִציא ּכְ ָידוֹ  נֹוַתר לֹא ְלַפְרָנָסתוֹ  ׁשֶ , ָמהוּ אְמ  ּבְ

ֶסף ּלוּ ְוִא  ַתן ֵמַהּכֶ ּנָ ֶרןֲהֵרי , ְצָדָקהלִ  ׁשֶ א עֹוָלםלָ  לוֹ  תֶמ יֶּ ַק  ַהּקֶ עֹוָלם םיֶה ֵת רוֹ ּפֵ  ֶאת ְואֹוֵכל ַהּבָ ה ּבָ   "...ַהּזֶ

  

ְרׁש  ל"ֲחזַ  סּוק־ֶאת וּ ּדָ ל" ַהּפָ ר ֵאת ּכָ ֵ �ׂשַּ ר ּתְ ֵ בּוַאת ַזְרֶ�ךָ ־ַ�ׂשּ � ' - " ּתְַ ֵ ִביל רׂשּ ׁשְ ר ּבִ ֵ ְתַ�ׁשּ ּתִ ר'. 'ׁשֶ ְתַחּסֵ ּלֹא ּתִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ֵ י ְוָהָיה, 'ַ�ׂשּ    ילּבִ נוֹ ְר ׁשֶ ּטְ ִמ  ַנחּום ַרּבִ
�ל, ׁש ֵר ָפ ְמ ַ ָדָקה תוַ ְצ ִמ  ְיֵדי־ׁשֶ תִמ  ִליֵדי ָהָאָדם ָיבֹוא ַהּצְ קּות ּדַ ּפְ ה ַהִהְסּתַ ירוּ ָל , ְוִיְזּכֶ ית תֲ�ׁשִ ל ָהֲאִמּתִ יר ֵאיֶזהוּ " ׁשֶ ֵמַח  ָ�ׁשִ ָ ֶחְלקוֹ  ַהׂשּ  מאור עיניים)(". ּבְ

  
יעוּ  ָהִעיר ְרְנֵסיּפַ , ׁשֶ ָמרּוד ָ�ִני היָ ָה  טְר פוּ ְק נְ ַר ְפ ּבִ  ּפִ  ִהׁשְ

אִל  ָ�ָליו ָ ה ׂשּ ָ ִית ִקיםְלָה וּ  ִאׁשּ  ְזָלאָא  אַ�ְניָ  רַת 'ּבָ  אּוָלם. ּבַ
ה ְואֹוָתּה , ּוָתא'ֲ�ִניּ  ָ �ת ִאׁשַּ  הַמּכָ  לוֹ  ְונֹוְסָפה, ָהְיָתה ִמְרׁשַ
תוֹ ־ַ�ל ְך ־ַ�ל ָאַמר. ַמּכָ י ּכָ ִוי ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ  הּוְרִביץ ַהּלֵ

ל ּה ּבָ ַר  י ֵמעֹוִדי: "טְר פוּ ְק נְ ַר ְפ  ׁשֶ ַמְהּתִ ְבֵרי ַ�ל ּתָ ִ ַר  ּדִ  י"ׁשּ
ת סּוקּפָ ּבַ  ָפָרׁשַ ר ֶיְחַסר לוֹ ' הֵא ְר  ּבְ י ַמְחֹסרֹו ֲאׁשֶ  זוֹ  - 'ּדֵ

ה ָ י ְולֹא, ִאׁשּ ה תזֶ ּמֶ ר( ְמ  ֵהיָכן ֵהַבְנּתִ ָ א. סּוקּפָ ּבַ  ָהִאׁשּ  ֶאּלָ
ּלֹא ֵכן ׁשֶ ִלים ִיּתָ ֲה , ַמְחֹסרוֹ  יּדֵ  ָאָדםָל  ְלַהׁשְ  ָהָאָדם ֵריׁשֶ
ֵב  ֵאינוֹ   ַאְך , ָמאַתִים רֹוָצהה ָמנֶ  לוֹ  ׁש יֶ  ְוִאם, עֹוָלםְל  ַ� ׂשָ

ִ ּמַ ׁשֶ ּכְ  ה לוֹ  יםיִא ׂשּ ָ י ִאׁשּ  ְלהֹוִסיף רֹוֶצה ְוֵאינוֹ  ַאַחתּבְ  לוֹ  ּדַ
ל הּוא ְוָלֵכן, ָצָרתוֹ ־ַ�ל ָצָרה ה ַמְחֹסרוֹ  יּדֵ  ְמַקּבֵ ָ ִאׁשּ   "...ּבְ

  

  

  
ה" הֵא ְר  תַר ָט ְפ ַה ּבְ  ית", ֹסֲ�ָרה ֲ�ִנּיָ ִליׁשִ ְ ַבע ַהׁשּ ֶ  ִמׁשּ
י : "ֶנֱאַמר ,ׁש "ַק ְר ַא  ַ� "נוֹ  ְך נָ ְוִסּמָ  אָת ָמ ֱח נֶ ּדְ  � ְמּתִ ְוׂשַ

ִיךְ  ְמׁשַֹת� ְדֹכד� ׁשִ ֽ ַבת דוּ ּק נִ ". ּכַ ְדֹכד ּתֵ ה,  ּכַ ּנֶ  ןּכֵ ׁשֶ ְמׁש(
ֵיהּו"א  רְלַאַח  ְרפּוָיהְצִריָכה ִלְהיֹות  ָהִראׁשֹוָנה ף"ַהּכָ 
ּבְ  י  ֵתַבתׁשֶ � ְמּתִ ְטֶ�ֶמת ְוׂשַ ַמ ַהּמ( ְך ְה ּבְ ר ּפַ  ף"ְוַהּכָ , ַהְמַחּבֵ

ה ִנּיָ ְ ָדֵגׁש  ַהׁשּ ִסְפֵרי אּוָלם, ָנח אָו ׁשְ  רַאַח ּבְ יָמן ּבְ  ּתֵ
ב ְ  ִנְכּתַ ַהׁשּ  ף"ַהּכָ  ְוָלֵכן תַ�ְרבוֹ  לַק ִמׁשְ  ַ�ל ָנע אָו ׁשֶ

ה ִנּיָ ְ ְבעּו, "הׁשָ גוּ ּדְ  ֵאיָנּה  ַהׁשּ ּקָ ל. ְוֵיׁש ׁשֶ ּכָ ָבה ׁשֶ ת ּתֵ  ּבַ
ע ֶח  אֹוִתּיֹות ַאְרּבַ  ָיּה ְצ ֶח ְל  ּדֹוֶמה ָהַאֲחרֹון ָיּה ְצ ׁשֶ

ְהֶיה, ָהִראׁשֹון ה ּתִ ִנּיָ ְ , הׁשָ גוּ ּדְ  ְוָהִראׁשֹוָנה ְרפּוָיה ַהׁשּ
ם ּתַ  ְוֵיׁש ", י"ֶאֱהִו  רְלַאַח  ּגַ ְקָרא ֵאּלוּ ּכָ ם יִ ׁשְ ּמִ , ּבַ

ה ִנּיָ ְ ְלֵכל ְוִנְלֵאיִתי" סּוקּפָ ּבַ  ְוַהׁשּ " אּוָכל ְולֹא ּכַ
ִיְרְמָיה אן ָמָצא ט"ַס  ן"ָמ ֱא נֶ  ְוָהַרב. ּבְ  ֲחלֶֹקתּמַ ַל  זֶמ ֶר  ּכָ

ַמ  ְדֹכד ַאְבֵני ִאם, ְתָראּבַ  אָב ּבָ  תֶכ ּסֶ ּבְ  אוֹ  ׁשַֹהם ֵהם ּכַ
ֵפה ּבָ ַה  ְוָאַמר, ָיׁשְ ֵד  יֵו ֱה ֶל ' ה"ּקָ  ף"ַהּכָ  ְוָלֵכן', ּוְכֵדין יןּכְ

ֵד ' הׁשָ גוּ ּדְ  ָהִראׁשֹוָנה ה', יןּכְ ִנּיָ ְ   '...ּוְכֵדין' ְרפּוָיה ְוַהׁשּ

  
ר �ֵ ַ�ׂשּ ר ּתְ � ֵ     (יד, כב) ַ�ׂשּ

ַטֲ�ֵמי ַהּמְ  זּמֵ ְלַר , ןָקטֹ  ףָזֵק  חנַּ מ(  ּבְ � ׁשֶַ ֵ ְסּפוֹ  ֶאת רׂשּ  ּכַ
ים ְונֹוֵתן הּוא הזֹוֶכ , ְצָדָקהּבִ  ַלֲ�ִנּיִ נָּ ּבְ  ַמְתִחיל ׁשֶ  חמ(

ֹכַח  ַאְך , ָקָטן ּוִבְסכּום רוֹ ְוָ�  קֹוָמתוֹ  זֹוֵקף ָדָקהַהּצְ  ּבְ  ׁשְ
ֵד  י ְך ֵל וֹ ְוה לּגָ ּבָ ַה , ּכִ ּפֹות ֶאְביֹון ֵמִרים ה"ּקָ , ֵמַאׁשְ
� ' ל"ֲחזַ  יֵר ְב ִד ּכְ ַ ֵ ִביל רׂשּ ׁשְ ר ּבִ ֵ ְתַ�ׁשּ ּתִ   הפרשה)־אשר על(. 'ׁשֶ

�  
ה�  ִמּטָ ְ ַנ�ת ַהׁשּ ַבע� ׁשְ ֶ ַנֽת־ַהׁשּ ה ׁשְ ְרָב�     (טו, ט) ָקֽ

ַטֲ�ֵמי נַּ  ַזְרָקא חנַּ מ(  ּבְ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , לגֹּ ֶס  חמ(
י ְדמֹוִניםַהּקַ  ּמִ הּוא ׁשֶ ָמתוֹ  חֹוֶזֶרת, ַ�ִין־ַצר ׁשֶ  ִנׁשְ
ֶלתּוִמ  ְלּגֶ עֹוָלם ׁשּוב ְתּגַ ָצרוּ  נֹוֵהג ְוִאם, ּבָ  ְוֵאינוֹ  ַ�ִין תּבְ

ֵני ַלֲאֵחִרים ְלַהְלוֹות רֹוֶצה ה ִמּפְ ִמּטָ ְ ֵרָבה ַהׁשּ  ֲאַזי, ַהּקְ
ל ָזרּוק ִלְהיֹות ַ�ְצמוֹ ־ֶאת ִניַח ֵמ  הּוא ְלּגָ ְמקֹום, ּוְמג(  ּבִ

נּוַח  ּיָ ְסג(  ׁשֶ ה ְיֵמי תּלַ ּבִ ִמּטָ ְ   צמח הצבי)(לֹו.  ָראּויִפי ָה ּכְ  ַהׁשּ
�  

ְגַל�ל י ּבִ ה ּכִ& ' ר ַהּזֶ ָב�     (טו, י) ׀ ַהּדָ

ְקָרא ַטֲ�ֵמי ִזים ַהּמִ ה ַ�ל ְמַרּמְ ְרּגָ בֹוָהה ַהּדַ יֹוֵתר ַהּגְ  ּבְ
ִהיא, ְצָדָקהּבִ  ןַמ  ׁשֶ ַבתי ֵר ֲה ׁשֶ . ֶתרּסֵ ּבַ  ּתַ י ּתֵ ַטַ�ם ּכִ&  ּבְ

יןְר גֵּ  ינֵ ׁשְ  י תוֹ ָר וּ צּ ׁשֶ  ׁשִ ּתֵ ׁשְ חֹותַהנִּ  ָיַדִים ּכִ  ְצָדָקהִל  ְפּתָ
לֹות ַפע ּוְמַקּבְ ָ  ׁשֶ י ּפֹונֹות ֵהן ְוָלֵכן, םיִ ַמ ֵמַהׁשּ ַלּפֵ  ּכְ

ַבת רְוַאַח , הָל ְע ַמ  ְגַלל ּתֵ ֵס  ֵיׁש  ּבִ �ין תוֹ ָר וּ צּ ׁשֶ  ׀ קּפֵָ  ּכְ
ה ַהּנֹוֵתן זּמֵ ְלַר , ְמִחּצָ יר ָצִריְך  ׁשֶ �ְצמוֹ ־ֶאת ְלַהְסּתִַ 

ל ַבת ׁשֶֹרׁש  ְוַאף, רֶת ּסֵ ּבַ  ְצָדָקה ְוָלֵתת ֵמַהְמַקּבֵ ְגַלל ּתֵ  ּבִ
ָמעּותּבְ  לָל גְּ  ׁשֹוןְל  הּוא ל ַמׁשְ ּסּוי ׁשֶ מוֹ , ּכִ  לָל גְּ  ֶאֶבן ּכְ

יִחים ּנִ ּמַ ֵדי ַהּבֹור־ַ�ל ׁשֶ ה ּוִמי. ַכּסֹותוֹ ְל  ּכְ עֹוׂשֶ ן ׁשֶ , ּכֵ
ַלח זֹוֶכה יו ּוִמׁשְ ָכל ַמֲ�ׂשָ ת ה' ּבְ   פניני התורה)( .ָידוֹ ־ְלִבְרּכַ
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