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  )יב, ל(  ֶנֶגף ָבֶהם ִיְהֶיה־ְולֹא

ל ֵמֲחִסיָדיו ֶאָחד י ׁשֶ ְרֵנס, אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ִזיקַאיְ  קִיְצָח  ַרּבִ ָהְיָתה ְמִזיָגה יתִמבֵּ  ִהְתּפַ  ׁשֶ
ַבֲ לוּ  ִביָבה יֵר כָּ ִא וְ , תוֹ ּבְ ים ֶאְצלוֹ  רּקֵ ְלבַ  נֹוֲהִגים ָהיוּ  ַהּסְ כּופֹות ְלִעּתִ ּת  ּתְ  ֹותְוִלׁשְ
ַ ם. ְכָרהְלׁשָ  ֶאְצלוֹ  בוּ  ּפַ ה ָיׁשְ ּמָ ִרים ּכַ בֵ  ִאּכָ ִזיָגה יתּבְ  ֵהֵחּלוּ  ִיןיַּ בַּ  םבָּ לִ  ּוְכטֹוב, ַהּמְ

רֹות ִריָבה ַ ד ֶזהבָּ  ֶזה ְלִהְתּגָ ּמְ ְרָצה הַ זָּ  ׁשֶ יֵניֶהם ּפָ ָ לַ . ּבֵ ה ְואׁשּ  ַהּמֹוֵזג ִנּסָ
יֵניֶהם ְפִרידְלַה  יֵניֶהם ָרהגְ ּתִ ְוַה , ּבֵ ָרה ּבֵ ּבְ ֶאָחד ַ ד ִהְתּגַ ה םֶה ֵמ  ׁשֶ  רוֹ בֵ ֲח  ֶאת ִהּכָ
תַמ  ָרָאה. ָצהַאְר  אֹותוֹ  ְוִהְכִריַ   ָמֶות ּכַ ׁשֶ ר ֶאת ַהּמֹוֵזג ּכְ ת ָהִאּכָ  ַקְרָקִעית ַ ל ַהּמֵ
ּלוֹ  ַח זֵ ְר ּמַ ַה  יתבֵּ  א, ׁשֶ ַחד ִהְתַמּלֵ א ְוַחְלָחָלה ּפַ ּמָ י ָ ָליו ילוּ לִ ֲ  יַ  ׁשֶ , ַ לּמַ בַּ  ָידוֹ  ּכִ

ד ל ּגּוָפתוֹ  ֶאת ָנַטל ּוִמּיָ ת ׁשֶ יָאּה  ַהּמֵ ף ְוֶהְחּבִ ַמְרּתֵ יתוֹ  ּבְ ד ּבֵ ן רַח ְלַא . ִמּיָ  ָ ָלה ִמּכֵ
ר אנָ ְר ַמ קוֹ בְּ  וֹ בּ ַר לְ  ְוָנַסע ֶ ְגָלתוֹ  ַ ל דֹוָלה ָצָרתוֹ  ֶאת לוֹ  ְוִסּפֵ י לוֹ  ָאַמר. ַהּגְ : ָהַרּבִ

ת לֵר ָ  לֶ  רמֹ ֱא וֶ  ְלֵביְתךָ  ֲחזֹר" י ַהּמֵ ה א'נָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ִזיק'ַאיְ  ּכִ ד, דמֹ ֲ  לַ יו ָ לָ  ִצּוָ  ּוִמּיָ
ת קּוםיָ  הלִ  ַהּמֵ ס. ָהָיה ְוָכךְ ", תמוּ יָ  םְוׁשָ  ְלֵביתוֹ  ְוַיֲחזֹר ְתִחּיָ   ַוְיִהי ַלּנֵ

�  

ְמרוּ  ָרֵאל־ְבֵני ְוׁשָ ת־ֶאת ִיׂשְ ּבָ ַ   )טז, לא(  ַהׁשּ

י ָהָיה גֵה וֹ נ ל, דרוֹ ִמבְּ  ְקלּוֶגר המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ּלֵ ד ְלִהְתּפַ מֹוָצֵאי ִמּיָ ת ּבְ ּבָ יל ׁשַ  ּוְלַהְבּדִ
ָא . ַהּכֹוס ַ ל ְ ׁשּ ׁשֶ ת ִמן ָלֵצאת ַמֵהרְמ  אהוּ  ַמּדּוַ   לּוהוּ ּכְ ּבָ ַ יב, ַהׁשּ  ֲהֵרי: "ֵהׁשִ
ת ְלֵליְמַח  ֵהם יםבִּ ר- ְמ  ּבָ ַ ִעיר ַהׁשּ ַ ר הְלַמְרבֵּ  ּבָ  ָלֶהם ִלְגרֹם רֹוֶצה ְוֵאיִני, ַהּצַ

יכוּ  ְמׁשִ ּיַ ת ֶאת ללֵּ ְלַח  ׁשֶ ּבָ ַ ב ַהׁשּ ָ ה, ָ ֶליָה  ּוְלִהְתַחּיֵ ׁשָ ָבר ּבְ ּכְ ת ָיְצָאה ׁשֶ ּבָ ַ   ".ַהׁשּ
�  

ל הְוָהיָ  ׁש ־ּכָ ר מֹוֵ#ד ֹאֶהל־ֶאל ֵיֵצא ה' ְמַבּקֵ ֲחֶנה ִמחּוץ ֲאׁשֶ   )ז, לג(  ַלּמַ

ר י ִסּפֵ יַבת רֹאׁש  רגַ נְ אוּ  המֹ לֹ ׁשְ  קִיְצָח  ַרּבִ י', רֵפ וֹ ס ם"ַת ֲח ' חּוג ְיׁשִ צַּ  רְלַאַח  ּכִ ּנִ  לׁשֶ
ֹוָאה יֵמ יֵמֵא  ים יֵר ְמ ִא 'ָה  ֶאת רּקֵ ְלבַ  ךְ לַ ָה , ַאְרָצה ְוָ ָלה ַהׁשּ יְז'ִניץ' ַחּיִ  ִמּוִ

ִהְתגּ  ֵתל ָאז ֹוֵררׁשֶ י, ָאִביב־ּבְ יר רוֹ וּ ּק בִּ ִמ  ֶנֱהָנה ְוָהַרּבִ הּואֹו ל ְוִהְזּכִ ר ׁשֶ ּקֵ  ֶאְצלוֹ  ּבִ
ַמֲחנֵ  יֹותוֹ ְה בִּ  בַּ  ֶאְצלוֹ  ֹותבּ ׁשְ לִ  ְוִהְזִמינוֹ  יםִר קוּ ֲ  ָה  הּבְ ׁשַ ֲ בֹר. ֹקֶדׁש ־תּבְ  ּכַ

ְבֵני ץי'נִ יזְ וִ  ּוןכּ ׁשִ  ֲהָקַמת ִעם, ָמה־ְזַמן א, קַר בְּ ־ּבִ י ּבָ  תבֹּ ׁשְ לִ  המֹ לֹ ׁשְ  קִיְצָח  ַרּבִ
י ֵאֶצל ת ּוְלַאַחר, ָהַרּבִ ּבָ ַ א ַהׁשּ ּבָ ׁשֶ ֵרד ּכְ ּנוּ  ְלִהּפָ ים':  לוֹ  ָאַמר ִמּמֶ ָה'ִאְמֵרי ַחּיִ

ָצאִתי ֲאִני ִמְצַטֵ ר" ּיָ ַפֲאֵתי ֹוֵררְלִהְתגּ  ׁשֶ  ּדֹדִלנְ  יַח ְר אוֹ  ֶאת ַמְטִריַח  ַוֲאִני, ִעירָה  ּבְ
אֹוָתםן כֵּ ׁשֶ ", הנָּ ֵה  ַ ד ֵני ֲ ַדִין ָהְיָתה ָיִמים ּבְ ָבה קַר בְּ ־ּבְ ה מֹוׁשָ  ּוןכּ ְוׁשִ  ְקַטּנָ

ֶמת ָהְיָתה יץ'נִ יזְ וִ  ּקֶ ָמקֹום ְממ- ָפֶניךָ  ְוֶאֱחזֹר ָהָבה: "ָהאֹוֵרַח  לוֹ  ָאַמר. קָח ר- ְמ  ּבְ  ּבְ
רּוׁש  ל  ּפֵ סּוק ַ ל רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח ׁשֶ ׁש ־לכָּ  ְוָהָיה' ַהּפָ  מֹוֵ ד ֹאֶהל־ֶאל ֵיֵצא ה' ְמַבּקֵ
ר ֲחֶנה ִמחּוץ ֲאׁשֶ  ִמחּוץ לֶא  ָלֵצאת ה' יְמַבְקׁשֵ  ֶאת הש0ֶ מֹ  ִהְטִריַח  ַמּדּוַ  . 'ַלּמַ

א? ֲחֶנהּמַ לַ  ל, ׁשֶ ֶאּלָ ָהָיה ְזַמן ּכָ ה ׁשֶ ר ֹמש0ֶ ֲחֶנה ּדָ ּמַ ִאים יוּ ָה , ּבַ ים ֵאָליו ּבָ  ֲאָנׁשִ
ְבֶדֶרךְ  ב ּכִ ֶלְכּתָ  ַאּגַ ם ְוָהְלכוּ , ַחְבֵריֶהם ֶאת רּקֵ ְלבַ  םּבְ ה ֶאת רּקֵ ְלבַ  ּגַ  לֹא, ַאְך ֹמש0ֶ
ָנה ֶזהבָּ  ָהְיָתה ּוָ ר אּוָלם. ְראּוָיה ּכַ ֲאׁשֶ ֲחֶנה ִמחּוץ לֶא ה ֶש מֹ  ָיָצא ּכַ  ָהיוּ  לֹא, ַלּמַ
ִאים ְרחוּ  ֱאֶמתבֶּ  ה' יְמַבְקׁשֵ  ַרק ּבָ ּטָ ָחד ׁשֶ ְמי- ֲחֶנה ִמן ָלֵצאת ּבִ ה ְוַאף, ַהּמַ  ֵאין ַ ּתָ
י א ִמי ןכֵּ ׁשֶ , ִאיׁש  ַמְטִריַח  ָהַרּבִ ּבָ גֶ  ֲהֵריהוּ  ֵאָליו ׁשֶ ׁש  רֶד ּבְ ִאים ְוֵהם ה' ְמַבּקֵ  ּבָ

ֱאֶמת ֹמַ   ּבֶ י ֶנֱהָנה". ה' רבַ ּדְ  ֶאת ִלׁשְ   ". ינִ ּתָ ְמ ַח נִ : "לוֹ  ְוָאַמר אֹוְרחוֹ  יֵר בְ ִמּדִ  ָהַרּבִ
�  

ר ָברּדָ בַּ  ֹוֵצאיּ כַּ  ּפָ ַ ם, רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ַ ל ְמס- ּפַ א ׁשֶ יר ּבָ ֹאל רוֹ ּקְ בַ לְ  ֶאָחד ָ ׁשִ  ְוִלׁשְ
הַה  אּוָלם, רוֹ וּ ּק בִּ  ַ ל ָהַרב לוֹ  הֹוָדה. מוֹ לוֹ ׁשְ בִּ  ק ּלָ  ָהֱאֶמת ְלִפי: "ְוָאַמר ִהְצַטּדֵ

אִתי לֹא ָחד ּבָ ְמי- א, ָהַרב ֶאת רּקֵ ְלבַ  ּבִ י ֶאּלָ ָהַלְכּתִ ילְלַה  ׁשֶ ֵני ֶאת ְקּבִ  יִר בֵ ֲח  ּפְ
ירֶהָ   ב ּוְבֶדֶרךְ , ׁשִ י ַאּגַ ם ִנְכַנְסּתִ ם ַמר ֵאֶצל ּגַ ּקָ ׁשֶ יר". ּכְ ׁש  ֶהָ ׁשִ  ָיָצא, ָלֵצאת ּוִבּקֵ
ָצא ְלַלּוֹותֹו.  רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ּיָ ירִעּמֹו, ְוָהָיה ִנְרֶאה ׁשֶ  נוּ ַרבֵּ  ִיְטַרח ַאל: "ָאַמר ֶהָ ׁשִ

ב ּוְבֶדֶרךְ , רַאֵח  ְלצֶֹרךְ  ֲאִני יֹוֵצא: "הְוַנֲ נָ ", ינִ ֵת וֹ וּ לַ לְ    "... ַמר ֶאת ֲאִני הוֶּ לַ ְמ  ַאּגַ

  
א ֶאת ָ י ִתׂשּ ֵני־ּכִ ֵדיֶהם־ֹראׁש ּבְ ָרֵאל ִלְפק& - ) ל, יב( ִיׂשְ

א ָ ׂשּ י ּתִ בֹות ָראׁשֵ יסֹוֵפ וְ  ָדםָא  ׁשּוַ תּתְ  ְואׁשָ  ּתֵ
בֹוֵת  ר, ֱאֶמתיָה ּתֵ ֲאׁשֶ ֱאֶמת ַדעיֵ  ָהָאָדם ּכַ י ּבֶ ֵאין ּכִ

ָ  ִמי־ַ ל לוֹ  ּבַ  ָאִבינוּ  לַ   ַרק ֵ ןְלִהׁשּ ָ ׁשֶ , םיִ ַמ ׁשּ
ל ם'יֶה ֵד ק- ְפ 'לִ וְ  ָחה ֵהם ַהֶחְסרֹונֹות ּכָ ּגָ ַהׁשְ ּבְ

 ָ ה ָאז, םיִ ַמ ֵמַהׁשּ   )דמשק אליעזר(. םֵמֶה  ָלֵצאת ִיְזּכֶ
�  

ָפסּוק תְרמּוָזה  ֶזה ּבְ ּבָ ַ ִביָאה ַהׁשּ ּמְ ה ֶאת ׁשֶ ּלָ א- . ַהּגְ
י א ּכִ ָ י ִתׂשּ בֹות ָראׁשֵ ָרֵאליִ  לּכָ  ּתֵ ְמרוּ ּתִ  ׂשְ תׁשַ  ׁשְ ּבָ
ירוּ ּתַ  זָא  - ֹראׁש  ֶאת, תַח ַא  ִבינוּ ָא  ֲחֵמיַר  ְגּבִ
ָ בַּ ׁשֶ  ֵני. ַמִיםׁשּ ָרֵאל ּבְ ייִ  יצֹוץנִ  ְמֵהָרהּבִ  - ִיׂשְ ׁשַ

ליִ  ֲ ֹמדיַ  ְוֵכן, עֹוָלםְל  לֵֹקינוּ ֱא  אבָּ ַר  ּה ֵמ ׁשְ  ְתַגּדֵ
א ָ ׂשּ ה ּתִ ִגיַמְטִרּיָ ת ּבְ ּבָ   )מחמדי שמים( .ׁשַ

�  

י א ּכִ ָ י ִתׂשּ בֹות ָראׁשֵ ֲ ׂשוּ ׁשֶ ּכְ  ּתֵ ָרֵאליִ  ּיַ ׁשּוָבהּתְ  ׂשְ
ִדְבֵרי, ְגָאֵלםֶא  הָמ לֵ ׁשְ  ַמּסֶ  ל"ֲחזַ  ּכְ אבָ בָּ  תכֶ ּבְ
רּום הּמֶ בַּ  אְתָר בַּ  א ִכיּבְ ? ַקְרָנם ּתָ ָ ׂשּ ְוִנְגָאִלים. ּתִ

ם ְזכּות ּגַ י, ַהּתֹוָרה ּבִ א ּכִ ָ י ִתׂשּ בֹות ָראׁשֵ ּתֵ
מוּ ּכְ  ַקּיְ ּיְ ָרֵאליִ  ׁשֶ תׁשַ  ֹוָרהּת  ׂשְ -  ֶאת, ֲהָבהַא  ּבָ
בִּ ּתִ  הוּ ִליָּ ֵא  ַמִיםׁשֶ  ִביךָ ָא  צֹוןְר  - ֹראׁש , יׁשְ ָ ׁשּ ֵני, ּבַ ּבְ
  )אורחות חיים(. ְגָאִליםנִ  ְהיוּ יִ  ִניָסןּבְ  - 

�  

ה ה ֹמש0ֶ ֵני רֹאׁש  ֶאת רּפֹ ְס לִ  ִהְצַטּוָ ָרֵאל ּבְ , ִיׂשְ
ה יַמְטִרּיָ ל ְוַהּגִ ל ׁשֶ ָבִטיםי אׁשֵ ָר  ּכָ ְ ַהְינוּ , ַהׁשּ ל  ּדְ ּכָ

ל ָהִראׁשֹוָנה אֹות ָבִטים,  ׁשֶ ְ , ז"ַצ ְק ּתַ  הּואַהׁשּ
ֶבט טֵ  ַמ לְ  ּלֹא ֵלִוי ׁשֵ ל ִעם רּפַ ְס נִ  ׁשֶ ָבִטים ּכָ ְ ַהׁשּ

א־ְוֶאת ֶנֱאַמר ְוָ ָליו ָ ם לֹא ִתׂשּ ֵני  רֹאׁשָ תֹוְך ּבְ ּבְ
ָרֵאל ֵני ןִמְניַ  .ִיׂשְ ָרֵאל ּבְ ׁש  ָהָיה ִיׂשְ , ֶאֶלף ֵמאֹות ׁשֵ

לֹ  ֵמתוּ  ֵ ֶגלּובָ  ׁשְ תּכִ ֵאפֹוא נֹוְתרוּ , ִאיׁש  ַאְלֵפי ש*ֶ
י ֶנֱאַמר ְוָלֵכן, ֲאָלִפים ז"ַצ ְק ּתַ  א ּכִ ָ , ֹראׁש  ֶאת ִתׂשּ
בלְ  נוּ יְ ַה ּדְ  ֵ י ֶאת ַחׁשּ ָבִטים ָראׁשֵ ְ   )כסא רחמים( .ַהׁשּ

�  

י - ) לד, ג( ָהרָה ־ָכלּבְ ָרא יֵ ־לַא  בֹות ָראׁשֵ , ֵאיָבה ּתֵ
י לֹוַמר ּמִ ׁש  ׁשֶ ּיֵ ִלּבוֹ  ׁשֶ ִרּיֹותַה  ַ ל ֵאיָבה ּבְ ֵאינוֹ , ּבְ
ָנה ַלּתֹוָרה זֹוֶכה ּתְ ּנִ ַהר ׁשֶ ה ְולֹא, יִסינַ  ּבְ ִיְזּכֶ

ֵרא יק ְלִהּקָ   )עוז יהודה(. ַהר נוֹ יָ נְ ּמִ ׁשֶ  ַצּדִ
�  

י - ) לד, ד( םִראׁשִֹניּכָ  םָבִניֲא  תחֹ ל& ־ינֵ ׁשְ  בֹות ָראׁשֵ ּתֵ
ל ׁשֵ בֹות יְוסֹוֵפ  ֶאּכָ ִמים ּתֵ ֵאין ל"ֲחזַ  ִדְבֵרי, כְּ ּתָ ׁשֶ

ְבֵרי ַ ל עֹוֵמד ָאָדם א תֹוָרה ּדִ ן־ִאם ֶאּלָ ל ּכֵ ִנְכׁשָ
ֶהם ִמיָמה ּתֹוָרתוֹ  ְוָאז ּבָ   )מקום מקדש(. ּתְ

�  

ה ְמָלאָכה ָ#ׂשֶ ת ָיִמים ּתֵ ׁשֶ ת - ) לה, ב( ׁשֵ ׁשֶ ׁשֵ
ה ִגיַמְטִרּיָ ִעים ּבְ ֵהן, ַאַחת ָחֵסר ַאְרּבָ ט"ל ׁשֶ
ָלאכֹות תבְּ  ָהֲאסּורֹות ַהּמְ ּבָ   )דה החסידרבי יהו(. ׁשַ

�

  תשע"וא' ־כי תשא, י"ח באדרפרשת     
.  
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ְמרּו ְבֵני ָרֵאל ֶאת־ְוׁשָ ת־ִיׂשְ ּבָ ַ   ַהׁשּ

יְנְסק ִעירבָּ  ֹוֵררִהְתגּ  ְיהּוִדי ִאיׁש  ָמאַתִים ִלְפֵני איָט לִ ּדְ  ּפִ ָנה ּכְ ְתָיהוּ  ִיְצָחק יַרבִּ  מוֹ ׁשְ וּ , ׁשָ ְרגַויְ  ַמּתִ . ְנּבֶ
ן, ָהָיה ֲאָבָהן־רּובַ  אֹוְרָין־רבַּ  ּכֵ י ָאִביות", וְ ירוֹ ִא ים ְמ נִ ל "ּפָ ַ  י בַּ ֵא צָ ֱא צֶּ ה ִמ יָ ָה  ׁשֶ ה ַרּבִ ל ֲחָתנוֹ  ָהָיה ֹמש0ֶ  ׁשֶ

ן ְרׁשָ י ַהּדַ ִוי ֱאִליֶ ֶזר ַרּבִ ְרִלין ַהּלֵ ַ ל ִמּקַ ֶדה יַח ׂשִ " ּבַ ָ ַזע "ַהׂשּ ַהְרׁשָ ַה  נוּ ַרבֵּ  ִמּגֶ ְפָלג םָחכָ  ְלִמידּתַ . א"ּמַ  ָהָיה מ-
י  ְתָיהוּ  ִיְצָחקַרּבִ ֲהָלָכה ָחִסיד, ַמּתִ ֵר . ֵלָבב־רּובַ  ּכַ יתּבְ  רּפֹ ַלְח  ַקְרּדֹם ּתֹוָרתוֹ  ֶאת ַלֲ ׂשֹות ָרָצה לֹא, ָיָמיו אׁשִ

ר  מוֹ ְח לַ  ְלַהְרִויַח  ִדיףְוֶהֱ  , וֹ בּ  יֹש0ֶ ָהְיָתה ָמזֹון ְלמּוְצֵרי ֵמֲחנּות יוּפָ כַּ  יַ  גִ ִמיּבְ ַבֲ לוּ  ׁשֶ הּוא, תוֹ ּבְ ׁשֶ ה ּכְ  עֹוׂשֶ
ת. ַבעֶק  ְותֹוָרתוֹ  יאַר ֲ   ְמַלאְכּתוֹ  ׁשֶ ה ָיִמים ׁשֵ ִביִעי ְויֹום, ֱאמּוָנהבֶּ  ְמַלאְכּתוֹ  ֶאת ָ ׂשָ ְ  'הלַ  ֹקֶדׁש  ָהָיה ַהׁשּ
הּוא, ּוְתִפּלֹוָתיו ְלתֹוָרתוֹ  ׁשֶ   . ָהֲאָדָמה ַ לֵמ  ּוְטָפַחִים ֶטַפח ֵמםִמְתרוֹ  ּכְ

ת ּבָ עֹוד, ַאַחת ׁשַ י ּבְ ְתָיהוּ  קִיְצָח  ַרּבִ ב ַמּתִ רֹאׁש  יֹוׁשֵ ְלָחן ּבְ - ֶמֶלךְ  ַהׁשּ ְלָחן ִביבְס וּ , דּודגְ בִּ  ּכְ - ֵני יםבִּ ס- ְמ  ַהׁשּ  ּבְ
ָחה ּפָ ׁשְ יו ְוֶנֱהִנים יוָח ְר אוֹ וְ  ַהּמִ ְ ַה  ִמּזִ ַ  ִכיָנהׁשּ ׁשּ ד- ַ  תּוִמּקְ תַהׁשּ ְמעוּ , ּבָ ִפיקֹות ְלֶפַתע ִנׁשְ . ֶלתּדֶ בַּ  ִנְמָרצֹות ּדְ

ה ּוְבִפיֶהם ֶרגֶד ־יָרֵמ  ְקִציִנים ָ ְמדוּ  ַתחּפֶ בַּ  ּדָ ק- ָבא. "ּפְ דֹוָלה ְלַכּמּות ָזקּוק ַהּצָ ל ּגְ יםּוְמַבְק , ָמזֹון ְרֵכיִמצְ  ׁשֶ  ׁשִ
ךָ  שִלְרכֹּ  ָאנוּ  ל ֶאת ִמּמְ ַלאי ּכָ ם ַהּמְ ּיָ מּוַרת ,ךָ ְת וּ נֲח בַּ  ַהּקַ לּום ּתְ ׁשְ ּמּוָבן ָמֵלא ּתַ טּוִחים". ּכַ ִציִנים ָהיוּ  ּבְ  ַהּקְ
י ל הָר ָה נְ  ּכִ ְמָחה ׁשֶ ְתּפַ  ׂשִ טּתִ ֵ ֵני ַ ל ׁשּ ְפֵניֶהם הּוִדיַהיְּ  ּפְ ּלִ טּוָחה ָהִעְסָקה עַמ ׁשֵ לְ  ׁשֶ , יתִא ָד כְּ ַה וְ  ַהּבְ
ָלאו נוּ ַנֲ   םָת ָ  ּתָ ְפ ַה לְ וּ  ְחָלט ּבְ אַמ בְּ  ַלֲ ֹסק לוֹ ָיכ ֵאיִני. "מ- ָ יָון, ןּתָ ּוַמ  ׂשּ ְמָצִאים ּכֵ ּנִ ה ָאנוּ  ׁשֶ ל ּה ָמ וּ צּ ִע בְּ  ַ ּתָ  ׁשֶ

בַּ  ּה , ׁש ֶד קֹ  תׁשַ ינוּ ַה . ָממֹון ינֵ ּוְבִעְניְ  ְמָלאָכהבִּ  קסֹ ֲ  לַ  ָ ֵלינוּ  רֱאַס נֶ  ּבָ ת ְלמֹוָצֵאי ַ ד ֵאפֹוא ְמּתִ ּבָ ַ  ְזרוּ ְוִח , ַהׁשּ
ֵדי ְיָלהלַּ בַּ  ָמָחר י שִלְרכֹּ  ּכְ ּנִ ל בוֹ רוּ ֵס ". םכֶ ׁשְ ּקַ ב- ְמ  ֶאת ִמּמֶ ל ֲחָמָתם ֶאת ֶהֱ ָלה ַהֶחְנָוִני הּוִדיַהיְּ  ׁשֶ  ׁשֶ

ִציִנים ת: "ְוָאְמרוּ  ָ ָרהגְ בִּ  קֹוָלם ֶאת ֵהִרימוּ  ְוֵהם, ַהּקְ ּבָ ַ ךָ  ַהׁשּ ּלְ ֵלי. ללָ כְּ  אֹוָתנוּ  ְמַ ְנֶיֶנת ֵאיָנּה  ׁשֶ ָבא ַחּיָ  ַהּצָ
נוּ  ּלָ ה, ָרָ בבָּ  יםִק ְנֵמ  ׁשֶ ב ְוַאּתָ אן ְלךָ  יֹוׁשֵ ר ּכָ ָרָאה"?! ְזִמירֹות ְוׁשָ ׁשֶ י ּכְ ְתָיהוּ  קִיְצָח  ַרּבִ י ַמּתִ  ֵאָליו ָכְלָתה ּכִ

ּלוֹ  חֹותּתְ ְפ ַהּמַ  רוֹ רצְ  ַ ל הוָ ֱח ֶה , ָהָרָ ה ָבא ִלְקִציֵני ְוָאַמר ׁשֶ ֶ ְזַרת: "ַהּצָ חֹות ּבְ ַח  ּתּוְכלוּ  ֵאּלוּ  ַמְפּתְ  ֶאת ִלְפּתֹ
ְחָסִנים ְוֶאת ִתיֲחנוּ  ֶיְדֶכם ׁשּותָהְר וְ  ,ָלּה  מּוִכיםַהּסְ  ַהּמַ ֶכם תוַּ ַא כְּ  ִלּטֹל ּבְ  ֲאִני ֵאין ָאְמָנם. ָמזֹון ְרֵכיִמצְ  ַנְפׁשְ
ְרצֹוִני ֵאין ַאךְ , םכֶ ְת ּדַ ק- ְפ לִ  ְלָסֵרב לוֹ ָיכ ק ּבִ ִעְניְ  ֶכםּמָ ִע  ְלִהְתַ ּסֵ ת ֵצאת ַ ד ָממֹון ינֵ ּבְ ּבָ ַ בּוַרת זוֹ  ָהְיָתה". ַהׁשּ  ּגְ

יָרה ֶנֶפׁש  ּדוֹ  ַאּדִ ל ִמּצִ י ׁשֶ ְתָיהוּ  קִיְצָח  ַרּבִ י לוֹ  בַר ָ   לֹא דָח ֶא  ַאף ןכֵּ ׁשֶ , ַמּתִ ִציִנים ּכִ מוּ  ַהּקְ ּלְ  ךְ ֶר ֵ   ֶאת לוֹ  ְיׁשַ
חֹוָרה ְטלוּ  ַהּסְ ּנָ יַח  ְוהּוא, תוֹ נוּ ֲח ֵמ  ׁשֶ ל ֶאת ִהּנִ ף ַ ל ְרכּוׁשוֹ  ּכָ ַ  ַאךְ , ַהּמֹאְזַנִים ּכַ ׁשּ ת תְקד- ּבָ ַ  ְיָקָרה ָהְיָתה ַהׁשּ

ל רֵת וֹ י לוֹ  ֵבל רֹותאֹוצְ  ִמּכָ ה לֹאהּוא וְ , ּתֵ ָלל ִנּסָ שׂ  ּכְ ב. ָברּדָ בַּ  ּוְלָהֵקל ׁשֹוִנים ִריםּתֵ ֶה  ְלַחּפֵ י ֵאפֹוא ׁשָ  ַרּבִ
ְתָיהוּ  קִיְצָח  ת ִלְזִמירֹות ַמּתִ ּבָ ַ ִציִנים, ֵבקּותְד בִּ  ַהׁשּ ם ֶאת ָ ׂשוּ  ְוַהּקְ ְרּכָ ל ָנְטלוּ  םׁשָ , תוֹ נוּ ֲח  לֶא  ּדַ א ִמּכָ  ַהּבָ

ְמַ ט ַ ד, םיֶה ֵת לוֹ גְ ֶ   ַ ל ְוֶהֱ ִמיסוּ  דיָּ לַ  ּכִ ּה  ַהֲחנּות ֶאת נוּ רֹוְק  ׁשֶ ּלָ   . ּכ-

ת ּבָ ַ י ַ ל ָ ְבָרה ַהׁשּ ְתָיהוּ  קִיְצָח  ַרּבִ עֶֹנג ַמּתִ ִאי ּבְ הּוא, ִעּלָ ׁשֶ יַח  ּכְ ּכִ ּבוֹ  ַמׁשְ ל ֶאת ִמּלִ  ַהֲחנּות ןִעְניַ  ּכָ
ת תאצֵ  ִעם .ּה ָת לָּ כ- ְת וּ  ּבָ ַ יעוּ , ַהׁשּ ִציִנים ִהּגִ יתוֹ  לֶא  ַהּקְ ָיָדם ּבֵ ּבְ ׁשֶ דֹול ררוֹ צְ  ּכְ ל ּגָ ֶסף ׁשֶ  ררוֹ צְ  ִעם ַיַחד ּכֶ

חֹותְפ ַהּמַ  ֵני ֶאת לוֹ  ּוָמְסרוּ , ּתְ רֹורֹות ׁשְ י ֵהִעיף. ַיַחד ַהּצְ ְתָיהוּ  קִיְצָח  ַרּבִ ט ַמּתִ ֶסף ררוֹ צְ בִּ  רָקצָ  ַמּבָ  ְוִלּבוֹ , ַהּכֶ
ֹעם ָ ַמד דֹול ְסכּום ֶזה ָהָיה. ִמּפְ ָ ָלה, ְמֹאד ּגָ ה ׁשֶ ַהְרּבֵ י םיָ וְ ׁשָ  ַ ל ּבְ ל ָהֲאִמּתִ זֹון ְרֵכיִמצְ  ׁשֶ  ֲאָתר־ְוַ ל, ַהּמָ

ְמָלה ִלּבוֹ  ַהַהְחָלָטה ּגָ ה לֹא. "ּבְ ל ֶאֱ ׂשֶ ּמּוׁש  ּכָ ֶכֶסף ׁשִ ְסָחר ֵליָהנֹות רֹוֶצה ֵאיִני ןכֵּ ׁשֶ ! ֶזה ּבְ ל ִמּמִ ת ׁשֶ ּבָ ". ׁשַ
טּות ה ִהְתַלּבְ ִליךְ  ִאם לוֹ  ָהְיָתה ַקּלָ ֶסף ֶאת ְלַהׁשְ ָהר ֶאל ַהּכֶ ֵדי ַהּנָ א  אוֹ , ָהעֹוָלם ִמןְלַגְמֵרי  ִבידוֹ ֲא ְלַה  ּכְ ּמָ ׁשֶ

יםלַ  קוֹ לְּ ְלַח  נֹוָסף. הָק וּ חׁשְ  ֲאגֹוָרה ֲאִפּלוּ  ְסכּום ֵמאֹותוֹ  ָנַטל לֹא ְלַ ְצמוֹ  אּוָלם, ֲ ִנּיִ י הָא ָר , ּבְ  קִיְצָח  ַרּבִ
ְתָיהוּ  ְמֹאָרע ַמּתִ ָ  ִמן אֹות ֶזה ּבִ י, םיִ ַמ ַהׁשּ  רְלַאַח  רָקצָ  ְזַמן. ַאֵחר ןוּ וּ ְלכִ  ְוִלְפנֹות ְסקוֹ ִע  ֶאת לּסֵ ַח לְ  ָ ָליו ּכִ

ן י ָמַכר, ִמּכֵ ְתָיהוּ  קִיְצָח  ַרּבִ ִקיַ  , תוֹ נוּ ֲח  ֶאת ַמּתִ ִלּמ  ְצמוֹ ַ   ֶאת ִהׁשְ ַהְתָמָדה ְיֵתָרה ַהּתֹוָרה ּודּבְ ָכה ַ ד, ּבְ ּזָ  ׁשֶ
הְוִהְתַמ  ן ִלְהיֹות ּנָ ּיָ ל ֶצֶדק־הּומֹוֶר  ּדַ יְנְסק ָהִעיר ׁשֶ   . ּפִ

ל ְמעוֹ ׁשִ  י ׁשֶ ְתָיהוּ  קִיְצָח  ַרּבִ ן ַמּתִ ַדּיָ ְמֶחה ּכְ ל םָק ְמ ָ  לְ  ַהּיֹוֵרד מ- ָבִרים ׁשֶ ים, ְלֵמָרחֹוק ָיָצא ,ּדְ יעוּ  ְוַרּבִ  ִהּגִ
ֵדי ָליוֵא  ן ּכְ ּיֵ ִעְניְ  ְלָפָניו ְלִהְתּדַ יָנם ֶאת הֹוִציא ְוהּוא ָממֹון ינֵ ּבְ ַ ם. אֹורלָ  ּדִ יעוּ  ּפַ יִרים ינֵ ׁשְ  ֵאָליו ִהּגִ  ֲ ׁשִ

ְפָלִגים יֵניֶהם עלַּ גַּ ְת ִה י מֹונִ ָמ  ְכסּוךְ ּסִ ׁשֶ  מ- י, ּבֵ ְתָיהוּ  קִיְצָח  ְוַרּבִ ָ   ַ ד, ַהּקֹוָרה ִביֳ  לָ  ִנְכַנס ַמּתִ ָידוֹ  ָלהׁשֶ  ּבְ
ֵ ְלַפ  יֵניֶהם רׁשּ נַ  ּבֵ ְ יעוּ  םיִ ְוַהׁשּ ֶוה ְלֵ ֶמק ִהּגִ ָ יֵניֶהם ַהּבֹוְררֹות ֲחִתיַמת רְלַאַח . ַהׁשּ ְלפוּ , ּבֵ ֵני ׁשָ ִפים ׁשְ ּתָ -  ַהׁשּ

דֹול ְסכּום ְתָיהוּ  ִיְצָחק יְלַרבִּ  הוּ וּ יׁש גִּ ִה וְ  ּגָ ְדֵמי ַמּתִ ַ ם ְוַאף, קָס ּפְ  ּכִ י ָ ַמד ַהּפַ ְתָיהוּ  קְצָח יִ  ַרּבִ יֹון ַמּתִ ּסָ ּנִ  ּבַ
כּום ַאף־ַ ל. לוֹ  ְוָיֹכל ַהּסְ ָה  ׁשֶ ָהָיה ְמֹאד דבָּ כְ נִ  ְסכּום ָהָיה לוֹ  ַנקֳ  ׁשֶ ֵדי ּבוֹ  ׁשֶ ְחסֹור וֹ צלְּ ַח לְ  ּכְ דֹול ֵמַהּמַ  ּבוֹ  ַהּגָ
ל ֶאת ֲ ָסָקיו ירוּ ׁשָ  ָהָיה ּלֹא ֲאָתר־ַ ל ֶהְחִליט, ֵמָאז ִחּסֵ ׁש  ׁשֶ ּמֵ ּתַ ֶכֶסף ְלִהׁשְ כּום ֶאת ְוֶהֱ ִניק ֶזה ּבְ ּלוֹ  ַהּסְ  ּכ-

דֹורֹון י ,וֹ בּ ַר לְ  ּכְ ֵקן רׁשֵ ָא  ַרּבִ ָהָיה ,יןלִ טוֹ ּסְ ִמ  ַהּזָ אֹוָתּה  ירוּ ׁשָ  ׁשֶ ָ ה ּבְ ַמְחסֹור ׁשָ דֹול ּבְ ָבר ּגָ  ָ ָליו ֵהִעיק ְוַהּדָ
ה ֲ בֹוָדתוֹ  ֶאת ְוִהְפִריַ   דֹוׁשָ   . ַהּקְ

ל ּבֵ ּקִ ׁשֶ י ּכְ ֶסף ררוֹ צְ  ֶאת ָהַרּבִ כּום מּול לֶא  ִנְפַ ם, ַהּכֶ דֹול ַהּסְ א ַהּגָ ּטֵ ּטּוי, "ְלִקיןַס  מֹוִחין" ְוָאַמר ְוִהְתּבַ  ּבִ
ל ְפִריִעים ִסּלּוק ַ ל רּוַח  ֹקַרת ׁשֶ ּנֹוַדעוּ  ,ַהּמַ מֹון קֹורְמ  ַ ל וֹ ל ְכׁשֶ ְבָ ַתִים ִנְפַ ם, ַהּמָ ֵ לוְ  ׁשִ  ְמֹאד ִהְתּפַ

ן לׁשֶ  רּוחוֹ  ֵמֲאִצילּות ּיָ ַר  ַהּדַ ּסֵ ָנהֵמַהּמַ  ֵליָהנֹות בׁשֶ דֹוָלה ּתָ ָאה ַ ל ַהּגְ ּתָ  הֹוִסיפוּ ְכׁשֶ וּ  .ִלּבוֹ  תְנִדיבוּ , ְוִהׁשְ
יֹון ֶאת לוֹ  רּפֵ ְלַס  ּסָ דֹול ַהּנִ ָ ַמד ַהּגָ ֶנְגּדוֹ  ׁשֶ ִמיַרת ּכְ ׁשְ ת ּבִ ּבָ ַ י ָקם, ַהׁשּ י ֶאת ךְ ּוֵבֵר  רׁשֵ ָא  ַרּבִ ְתָיהוּ  קִיְצָח  ַרּבִ  ַמּתִ

ְבָרָכה ת ּבִ ׁשֶ ה ,אֹוְתךָ  ֲאִני ךְ ֵר בָ ְמ : "ִנְרּגֶ ְזּכֶ ּתִ דֹול ןבֵ לְ  ׁשֶ ּתֹוָרה ּגָ ים ה' ִויֵרא ּבַ ל, ֵמַרּבִ ְגּדַ ּיִ םַר  ִלְהיֹות ׁשֶ ל ּבָ  ׁשֶ
ָרֵאל ִמים ָאְרכוּ  לֹא". ִיׂשְ ַנת ַהּיָ ְתָיהוּ  ִיְצָחק יְלַרבִּ  לוֹ  נֹוַלד ד"תקס ּוִבׁשְ ן ַמּתִ מ ְוִנְקָרא ,ּבֵ ָרֵאל וֹ ׁשְ ִיׂשְ  ּבְ
י הּוא, ַאְבָרָהם ְרגַויְ  ַאְבָרָהם ַרּבִ ד, ְנּבֶ ֶלת ְמַיּסֵ ר", ָהֲ בֹוָדה ְיסֹוד" ּוַבַ ל ְסלֹוִנים ׁשֹוׁשֶ ת ֲאׁשֶ ּבָ ַ ל ָהְיָתה ַהׁשּ  ּכָ

ֶכֶתר ָיָמיו יְלַא  ּה וָ יזִ  ִמּנַֹ ם ִעיםְט ְוִה  רֹאׁשוֹ  ַ ל יםִמ וּ לּ ִה  ּכְ ָ ה מוֹ וֹ לׁשְ  ְנׁשֵ   �                 .ֹורֹותּוְלד ְלׁשָ

  
  

י ַ#  ְרָפֵאל ְנָחסיּפִ  ַרּבִ   ל"ַזּצַ  יגֹוָרהׂשִ ־יּדִ  ְיהֹוׁש&
ֲאָדר ַהִהּלּוָלא ְליֹום  א' תרי"א־י"ח ּבַ

  

נֵ  ֵלידוֹ ִמגְּ  ּה  ד"ְוַרֲאבַ  ִאיְזִמיר יַרּבָ ךְ  ּבָ ֶמׁשֶ ִנים ּבְ  ׁשָ
אֹון, ֹותבּ ַר  ָכל אִנְפָל  ּגָ ל ַהּתֹוָרה ַחְדֵרי ּבְ ּבָ דֹול,  ּוְמק- ּגָ

ִכּנּויוֹ  עְונֹוָד  ְרּדֵ  ּבְ י ס'"'ַהּפַ בֹות ָראׁשֵ  ְנָחסיּפִ  ָהַרב ּתֵ
י ָ ָליו ֵהִעיד. הָר יגוֹ ִס ־יּדִ  ְרָפֵאל ים ַרּבִ , 'יגִ אלָ ָפ  ַחּיִ

יו  ַמד ִמּפִ ּלָ ִרים רֵת וֹ יׁשֶ ָנה ֵמֶ ׂשְ  לֹוַמר ָראּוי"ׁשֶ , ׁשָ
ֶפ  ָ ָליו מֹוהוּ  ָקם ָלאּדְ  ָמֵלא הּבְ ֹגֶדל ּכָ  ֲחִסידּותוֹ  ּבְ
ָ ּוְקד-  ו יָת וֹ לּ ִה ּתְ  רַסּפֵ לְ ר ֶפ ֵס  ְמִגּלֹות ְיִכילּון ְולֹא, תוֹ ׁשּ
י, ַהּטֹובֹות ֹוָתיוּוִמדּ  א לכָּ  ּכִ  ֶהְדיֹוט ֲאִפּלוּ  ְלָפָניו ַהּבָ

 תַר ָא ֶה וְ  ַמִיםׁשָ  ִיְרַאת קֹוֶנה ָהָיה יןִט יוֹ ְד ֶה בְּ ׁשֶ 
 ָ ׁשּ ד-  ְוַדַ ת רָס ּומוּ  ָחְכָמה יוָת ָפ ׂשְ ן ֵח  עוֹ ְמ ׁשָ בְּ  ,הַהּקְ

ֵני ם ְוהּוא", תֵא ׂשְ  ֶיֶתרבְּ  ה' ַלֲ בֹוַדת ָאָדם ּבְ  ְמַסּיֵ
י: "ְואֹוֵמר ל ּכִ ירּוהוּ  לֹא ָהעֹוָלם ּכָ י ֶאָחד ִהּכִ  ֶאֶלף ִמּנִ

ד-  ָ ִמּקְ ל". ח"ּוִבְגַמ  תֹוָרהבְּ  תוֹ נוּ ָד ְק ׁשַ וְ  תוֹ ׁשּ  ָיָמיו ּכָ
ַקד עֹוָלם"ׁשֶ  ְצמוֹ ַ   ַ ל ּוֵמִעיד ַהּתֹוָרה לַ   ׁשָ  לֹא ּמֵ

ית ָיָצאִתי ְדָרׁש  ִמּבֵ ָ  ַהּמִ ׁש  ןּתֵ לִ וְ  אִלׂשּ  םֶלֶח  ְלַבּקֵ
ל־ְוֶאת אֹוִתי ּוְמַפְרֵנס ןזָ  תוֹ לָ ְמ ֶח בְּ  ה'וַ , ּוַפְרָנָסה  ּכָ

ֵני  ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ ָ ָלה ָיָמיו ברֹ ֲ  בַּ ". ֵביִתי ּבְ
ע ּקֵ ּתַ ירוּ  ְוִהׁשְ ַלִיםּבִ ּה , ׁשָ י רַט ְפ נִ  ּבָ ֲאָדר ח"ּבְ  ִראׁשֹון ּבַ

ר א"תרי ֶחְלַקת ְוִנְקּבַ ל ַהֲחִסיִדים ּבְ  ּכֹוְללֹות ׁשֶ
ים ָפַרּדִ ַהר ַהּסְ יִתים ּבְ  ֹוםיּ כַּ  ִנְמָצא ְברוֹ ִק  ַאךְ , ַהּזֵ

ַחת ִביׁש  ּתַ ְללוּ  ִריחוֹ יְ  ּכְ ּסָ קּוָפה יםנִ ּדֵ ְר יַּ ַה  ׁשֶ ּתְ  ּבַ
ְחְסָמה ּנֶ יׁשָ ַה  ׁשֶ יָקהַ  ָה  ִעירלָ  הּגִ : ֵהם יוָר וּ בּ ִח . ּתִ

ַ  ַ ל ְלעֹוָלם' ִהיא 'אֹות  ַ ל ֱאֶמת' 'אֹות, ס"ַהׁשּ
 'אֹות, ַהּמֹוֲ ִדים ַ ל ִליׁשּוָ ה' 'אֹות, ַהּתֹוָרה
ה ֵסֶדר ַ ל ְלטֹוָבה' ִפּלָ ים. ַהּתְ ִהּלִ ִרית' ַ ל ּתְ , ְו'אֹות ּבְ

ָנה ׁשָ ִטיָרתוֹ  רְלַאַח  ּכְ ה, ּפְ ּלָ  ְלַתְלִמידוֹ  ֲחלֹוםבַּ  ִהְתּגַ
י ים ַרּבִ יר 'יאגִ ָל ָפ  ַחּיִ ה ַמּדּוַ   לוֹ  ְוִהְסּבִ  ָ ָליו לֹוַמר ִצּוָ
ִטיָרתוֹ  רַאַח  סּוק ֶאת ּפְ י" ַהּפָ תֹוַרת ִאם ּכִ  ה' ּבְ

ְבֵרי תֹוָרה.  ְפצוֹ ֶח  ל ִמּדִ ּטֵ ּלֹא ְלִהְתּבַ ְלְמדּו ׁשֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ   ", ּכְ

  
ת הברית על ארון בבתי כנסת רבים מתנוססים שני לוחו

הקודש והפרוכת, ורבים תמהו על מקור מנהג זה שלא 
היה בימים הראשונים, והרי נפסק להלכה שאין אומרים 
עשרת הדיברות בפני הציבור שלא יאמרו שאין תורה 
אלא זו, ויש שאמרו שמשום כך מציירים בבתי הכנסת את 
הלוחות כשהם מעוגלים, כדי לשנות מהלוחות שהיו בידי 

כך יש ראיות למכביר. ראשית, ־ועל ,שהיו מרובעים משה
כך עולה מפשטות לשון הגמרא במסכת בבא בתרא 
שהלוחות 'אוכלות' בארון י"ב טפחים ולא נותר מקום 
פנוי, וכך גם עולה מלשון הזוהר ששני הלוחות היו נראים 
כלוח אחד, ואם היו עגולים היה ניכר ההבדל בין שניהם. 

פירוש "דע כי הלוחות היו מרובעות" וכן כתב רבנו בחיי ב
וכן כתב בשיטה מקובצת "שהוו מרובעות ממש וזו היתה 
גבורתו ששיבר דבר מרובע בידיו". וכך כתב ה'אלשיך' 
הקדוש "הלוחות האלו נזדמנו מרובעות", וכן משמע 
מדברי הר"ע מברטנורא באבות, וכן כתבו בעל "בית 

כעין לוחות אלקים" "וריבוען", ורבי אברהם אזולאי "
מרובעים", וכך גם משמעות הפסוק "פסל לך" שלשון של 
לפסול מתאים ליצירת לוח מרובע גולמי כפי שכתב בעל 
'הכתב והקבלה', וכך פירש הרד"ל את דברי המדרש 'פסל 

פסולת לך'. אולם יש שהביאו ראיה מדברי המשנה  -לך 
באבות שהלוחות נבראו בערב שבת בין השמשות, והרי 

ירושלמי שאין מרובע מששת ימי בראשית, אולם נאמר ב
כבר תירצו את הדברים שדברי הירושלמי נאמרו רק על 
הבריות ולא על חפצים, שהרי גם מ"ם סתומה שבלוחות 
הוא מהכתב שנברא בין השמשות והיא מרובעת. אחרים 
ביקשו להוכיח מדברי הזוהר שהלוחות נוצרו מטיפות 

ם" שהיה קצת עגולות של טל, וכתב על זה ה"חסד לאברה
מלמעלה. העיגול נוצר כנראה בהשפעת הנוכריים, ואף 

ידי מדפיסים ־בספרי קודש נדפסו הלוחות עגולים על
נוכריים. ויש אומרים שהטעות נוצרה מכך שהיו מציירים 
כתרים עגולים על הלוחות, כנגד כתרי נעשה ונשמע, 

  ובמשך הזמן הפכו הכתרים לחלק מהלוחות. 
  

ַ#ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ֲחֵלב ִאּמוֹ ־לֹא ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ   ְתַבׁשּ

ע ןבֶּ  ,ָצִעיר ֵרךְ בְ ַא  ִרים ְוַאְרּבַ י היָ ָה  ,ֶ ׂשְ מּוֵאל ַרּבִ ְנט ׁשְ ָ ָלה ַסּלַ ׁשֶ ַלִים ּכְ ל ףֶר חֹ ַה י ֵה לְ ׁשִ בְּ  ִלירּוׁשָ ַנת ׁשֶ  ׁשְ
ָבר אּוָלם, א"תר מוֹ  ָיָצא ָאז ּכְ ִעּלּוי ׁשְ ְפָלג ּכְ י חֹוְתנוֹ  הלָ ָ  , ָלֵכן ֹקֶדם ָנַתִיםׁשְ . ָהָרִזים ַכםֲח וַ  מ-  ֵסףיוֹ  ַרּבִ

ְנט לְנּדְ ז-  ּלַ ֶדׁש  ְלֶאֶרץ ִמּסַ ָראׁשּות ְוָ ַמד ,ַהּקֹ ּוב ּבְ ׁשּ ַלִים ַהּיִ ירּוׁשָ ִח  ּבִ רנֶּ כַּ  ָאז ׁש ּדֵ ׁשֶ  יוָת בוֹ ְק ִע בְּ  .יוָר עוּ נְ  ׁשֶ
י ֲחָתנוֹ  ַאף ָ ָלה מּוֵאל ַרּבִ ָחָלה רְלַאַח  ,ׁשְ ַמֲחַלת ׁשֶ ּה  ַאַחת ִלְמִדיָנה ַלֲ בֹר לוֹ  ִהְמִליצוּ  ְוָהרֹוְפִאים ָאהֵר  ּבְ  ּבָ

ים ַאְקִלים ׂשֹוֵרר מוֹ  רֵת וֹ י ַחּמִ רבִּ הּוא וְ , ִאיַטְלָיה ּכְ יָה ּתַ  ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ תַלֲ לוֹ  ּכֵ ָהְיָתה ַאף־ַ ל ,ְחּתֶ  ׁשֶ
ִמְדבַּ  אֹוָתם ָמהָמ ׁשְ  רּכְ ֵמָאה ִלְפֵני ,ָיִמים ּבְ ָנה מֹוִניםׁשְ וּ  ּכְ יעוֹ ַה  ִעם. ׁשָ ַלִים ּגִ ע, ִלירּוׁשָ ּקֵ ּתַ י ִהׁשְ מּוֵאל ַרּבִ  ׁשְ
ִדיָרה ה ּבְ י תבַּ ְר ח-  רצַ ֲח בַּ  ְקַטּנָ ד, חֹוְתנוֹ  ְמגּוֵרי קֹוםְמ לִ  ָסמּוךְ , ָחִסיד ְיהּוָדה ַרּבִ  חֹוְתנוֹ  לוֹ  רַס ָמ  ּבֹואוֹ  ִעם ּוִמּיָ

ְפִקיד ֶאת מֹוֶר  ׁש ּמֵ ְלׁשַ  ַהּתַ י הֹוָרָאה הּכְ ַלִיםּבִ ְפִקיד, רּוׁשָ א אֹותוֹ  ּתַ ָגאֹון ָנׂשָ ךְ  ּבְ ֶמׁשֶ ָנה ִעיםבְ ׁשִ כְּ  ּבְ  ׁשָ
ִטיָרתוֹ  יֹום ַ ד, ְרצּופֹות ְלֵהי ּפְ ׁשִ ַנת ּבְ יֹום ֶזה ָהָיה. ט"תרס ׁשְ ר, ּבֹואוֹ  ּבְ ֲאׁשֶ ָחֵצר ּכַ הלַ  הכָ מוּ ּסְ ַה  ּבֶ ְרּבָ  ח-

ה, ֶאָחד ְיהּוִדי רַט ְפ נִ  ָ ָאה ַאַחת ְוִאׁשּ ּפֹךְ  ָ ֶליָה  ִאם ֹאלִלׁשְ  ּבָ ִים ֶאת ִלׁשְ ֵביָתּה  ַהּמַ ּבְ ָהיוּ  ׁשֶ ַכד יםִר גוּ ֲא  ׁשֶ  ּבְ
דֹול ֶחֶרס ִמְנַה  ,ּגָ ַלִים גּכְ ָנה אֹוָתּה . ְירּוׁשָ ַנת ָהְיָתה ׁשָ ּצֶֹרת ׁשְ ה ּבַ ָ ִים ַ ל הָס ָח  ְוָהִאׁשּ ז ַהְיָקִרים ַהּמַ , ִמּפָ

ַמע ָ ׁשּ י ּוְכׁשֶ ל ּה ָת ֵאלָ ׁשְ  ֶאת לְנּדְ ז-  ֵסףיוֹ  ַרּבִ ה ׁשֶ ָ ד אֹוָתּה  ִהְפָנה, ָהִאׁשּ ִעיר ַלֲחָתָנּה  ִמּיָ י, ַהּצָ מּוֵאל ְוַרּבִ  ׁשְ
ַח  ּקֵ דֹות מֹוִניִטין ָיְצאוּ  תוֹ ָמ כְ ָח לְּ ׁשֶ , ַהּפִ כוּ  ַרּבֹות ְוַאּגָ ּלֹ  ָלּה  ְוָיַ ץ יתנִ אוֹ גְּ  ֵ ָצה ָלּה  ָמָצא, ְסִביָבּה  ִהְתַהּלְ  אׁשֶ

ׁש  ּמֵ ּתַ ֵטל ָאז ןכֵּ ׁשֶ , ַהַהְלָוָיה ְלַאַחר ַ ד ִיםּמַ בַּ  ְלִהׁשְ ַ ם ּבָ ל ַהּטַ ְרסּום ׁשֶ ַ ר ּפִ ים ַהּצַ יָלא ָלַרּבִ ִים ּוִמּמֵ  ַהּמַ
ה ְראּוִיים ִתּיָ ַרךְ  ֵמָאז. ִלׁשְ ל בוֹ כָ וֹ כּ  ּדָ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ ל םיבָ בִ ֲח לַ  ָהָיה ְמֵהָרה ְוַ ד ׁשְ ֵני ׁשֶ ַלִים ּבְ  ְירּוׁשָ

ֶהֱ ִריצּוהוּ  בּול ְללֹא הוּ בוּ ָה ֲא וַ  ׁשֶ   . םיִ ּפַ ַא  הבָ ֲה ת ַא נַ ם ְמ ֶה יב לָ ׁשִ א ֵה הוּ , וְ ּגְ

י ָהָיה סָח  מּוֵאל ַרּבִ ל ָממֹוָנם ַ ל ׁשְ ֵני ׁשֶ ַלִים ּבְ ְסרוּ  ְירּוׁשָ ּמָ ם ׁשֶ ּוב ַ ל ַנְפׁשָ ְרְנסוּ  ֶרץָהָא  ִיׁשּ ֶחם ְוִהְתּפַ  ִמּלֶ
ִמיד נֹוָטה ָהְיָתה ְוַדְעּתוֹ , ַחץלַ  ּוַמִים ַצר יו הֹוִציא לֹא ֵמעֹוָלם. לֵק ָה לְ  ּתָ הַה  ֶאת ִמּפִ ּלָ ר, ףָטֵר  ּמִ  ָמָצא ְוַכֲאׁשֶ
ֵאָלה ֶאת ְ ָפָניו ַהׁשּ ּלְ ִהיא ׁשֶ ֲ ִקיִפין העֹונֶ  היָ ָה , ֲאִכיָלהבַּ  ֲאסּוָרה ׁשֶ ר ,"גֹוילְ  ִלְמּכֹר ֵיׁש : "ְואֹוֵמר ּבַ  ְוַכֲאׁשֶ

ָבר ָהָיה ְמָחה קֹוֵרא ָהָיה ,ַמֲאָכללְ  ָראּוי ַהּדָ ׂשִ ר', רׁשֵ 'כָּ  ּבְ ׁשֵ הּוא! ּכָ ׁשֶ ָבָריו ֶאת לֵפ ּכוֹ  ּכְ ַלִים. ְלִחּזּוק ּדְ  ְירּוׁשָ
ל ָאז ַמְעָלה ׁשֶ ְגאֹוִנים ֵלָאהְמ  ָהְיָתה, ּדְ ְפָלִגים ּבִ ִנים מ- ָ ל ְידּוִעים ְוַרּבָ ם, ַהּגֹוָלה ֵמַאְרצֹות ֵאֶליָה  וּ ׁשֶ ּלָ  ָ נוּ  ְוכ-
י רַאַח  מּוֵאל ַרּבִ ׁש  ׁשְ ּדָ יָרה ְכָמתוֹ ָח  למוּ  לֶא  יםִא ּתָ ִמׁשְ  ְוָהיוּ  ׁש'ּדָ ק- ְמ , 'ְמק- ּבִ   . תגֶ לֶ ְפ ּמ- ַה  תוֹ חוּ ְק ִפ וּ  ַהּכַ

ַלִים ֵאְרעוּ  ִריםִמְק  ינֵ ׁשְ  ירּוׁשָ ל ּבִ ַחת ָיִמים אֹוָתם ׁשֶ ל תוֹ נָּ ה- כְּ  ּתַ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ ְנט ׁשְ ֵניֶהם, ַסּלַ  ּוִבׁשְ
ָבר ִהְתַרֵחׁש  ֶ ְטיוֹ  ַהּדָ ל ּבְ ד ׁשֶ ךְ  ָחָלב ּכַ ּפַ ׁשְ ּנִ ר לׁשֶ  ְקֵדָרה ּתֹוךְ  לֶא  ׁשֶ ׂשָ ְקִרים ינֵ ׁשְ בִּ  .ּבָ יר ַהּמִ י ִהּתִ מּוֵאל ַרּבִ  ׁשְ

ר ֶאת ׂשָ ָבר ַאף־ַ ל, ֲאִכיָלהבַּ  ַהּבָ ַהּדָ ָתמּוּהַ  ִנְרֶאה ָהָיה ׁשֶ ם הֹודוּ  ףוֹ ּס בַ לְ וּ , ּכְ ּלָ ֵאין ְוָאְמרוּ  ּכ- מֹוהוּ  םָחכָ  ׁשֶ . ּכָ
יֹום ֶזה ָהָיה י ּבְ ִ ׁשּ ר, ֶאָחד ׁשִ ֲאׁשֶ ַאַחת ּכַ ּפְ  ּבְ ׁשְ ַלִים חֹותִמּמִ ֲהָכנֹות ָ ְסקוּ  ְירּוׁשָ  ִלְקַראת ָהַאֲחרֹונֹות ּבַ

ה ַהֲ ָמַדת ּפָ ל ַהח- ת ִלְכִניַסת ָסמּוךְ  םיֶה ֵא צָ ֱא צֶ  ׁשֶ ּבָ ַ ִפי, ַהׁשּ ֲהגוּ  ּכְ ּנָ ַלִים ׁשֶ ירּוׁשָ ָנא תַמ ְד ּקַ ִמ  ּבִ  ִלְקַראת. ּדְ
ת ּדַ ה ְס - ּנָ ֲ ִתיָדה ַהֲחת- ם ָהְיָתה ׁשֶ ת הּוגנָּ כַּ  ְלִהְתַקּיֵ ּדַ ְס - בַּ  ֵליל ּבִ ִניםַהְמח-  ִמידוּ ֱ  ֶה , ֹקֶדׁש  תׁשַ דֹול ִסיר ּתָ  ּגָ

ל ל ְלַמַ ן רׂשָ בָּ  ׁשֶ ים ָהאֹוְרִחים ּכָ אֹוָתם רׂשָ ּובָ , ָהַרּבִ ַלִים ָיִמים ּבְ ירּוׁשָ א ָתאִמלְּ  ָלאו ּבִ  ןכֵּ ׁשֶ , ִהיא זּוַטְרּתָ
ר ׂשָ הבְּ  רִנְמכָּ  ָהָיה ַהּבָ ֵני ָלםאוּ , ְמׂשּוָרהּובִ  ִמּדָ ֲהֵרי ִמּפְ ֵאין ינוּ נִ ׁשָ  ׁשֶ א ְמָחהׂשִ  ׁשֶ רבְּ  ֶאּלָ צוּ , ְוַיִין ָבׂשָ  ִהְתַאּמְ
ִניםַהְמח-  יגוּ  ּתָ ִ יַ  רׂשָ בָּ  ְוִהׂשּ ה ְלֶרֶגל ְרָחָבה דּבְ ּנָ ה. ַהֲחת- זֹון ֵמרֹב. רבֶ ׁשֶ וָ  ׁשֹד ְוִהּנֵ  ֶאָחד ִנְזַהר לֹא, ּוֶבָהָלה ִחּפָ
ֵני ִית ִמּבְ ָהָיה בֶהָחלָ  ְוַכד ,ַהּבַ ָידוֹ  ׁשֶ ַמט ּבְ ָטעּות ִנׁשְ ר תַר ֵד ְק  ּתֹוךְ  לֶא  רׁשֵ ַהיְ  ּבְ ׂשָ ָ ְמָדה ַהּבָ  תיַר כִּ  ַ ל ׁשֶ
ָהָלה. ָהֵאׁש  ֵני ֶאת ָאֲחָזה ּבֶ ִית ּבְ   . ֵ צֹות ְבֵדיוֹ א ָ ְמדוּ  ְוֵהם ַהּבַ

ֵ  ָהִראׁשֹון ִהְתַ ׁשּ ָחה ֲאִבי ָהָיה תׁשֶ ּפָ ׁשְ ָהָיה ַהּמִ ֶרק ָיַדעוְ  אֹוְרָין־רבַּ  ׁשֶ ָחָלב רׂשָ בָּ  כֹותלְ ִה בְּ  ּפֶ  ִמֵהר הּוא .ּבֶ
ֵני ֶאת ַלֲחֹקר ִית ּבְ ּמּות ַ ל ַהּבַ ָהְיָתה ֶהָחָלב ּכַ ד ׁשֶ ּכַ ט, ּבַ כוּ  ֶהָחָלב ִטּפֹות ֶאת ִלּקֵ ּפְ ׁשְ ּנִ ִביב ׁשֶ יר ִמּסָ  ּוָמַדד ַלּסִ

ּנֹוַתר ֶהָחָלב ֶאת ִלי ׁשֶ ּכְ ב, ּבַ ֵ ַיַח  ַהּכֹל ֶאת ְוִחׁשּ יל. "דּבְ ְבׁשִ רֹות ִניםָפ בְּ  ָהָאב ָאַמר", ָסֵפק ְללֹא רֱאַס נֶ  ַהּתַ , ִחּוְ
ים וּ ָהי לֹא ןכֵּ ׁשֶ " ִ ׁשּ ֶנְגּדוֹ  ירּסִ בַּ  ׁשִ ֲהָלָכה ּכְ ְדָרׁש ּבַ ּנִ ַ ר". ּכַ ה ַהֶהְפֵסד ַ ל ַהּצַ ּבֶ ר- דֹול ָהָיה ַהּמְ  ֶאת אּוָלם, ּגָ

ה ֲ ׂשֶ יב ֵאין ַהּנַ ה אּוַלי. "ְלָהׁשִ ֹאל זֹאת ָכלבְּ  ְנַנּסֶ י ֶאת ִלׁשְ ֵני ֶאָחד ַאלׁשָ "? ע'ֶק לְ ֵא מוּ ׁשְ  ַרּבִ ִית ִמּבְ , ַהּבַ
וָּ  ּכַ ׁשֶ ילְ  ָנתוֹ ּכְ מּוֵאל ַרּבִ ְנט ׁשְ ִכּנּוי הנָּ ּכ- ׁשֶ  ַסּלַ ה ּבְ ִחּבָ ְפֵני ֶזה ּבְ ַלִים ְיהּוֵדי ּבִ ם אּוָלם, ְירּוׁשָ ּלָ לוּ  ּכ- ּטְ ָבָריו ֶאת ּבִ  ּדְ

ָהַרב הּוא רּורבָּ  ֲהֵרי. "ָיד־ִחיְמ בִּ  ֲאָכל ֶאת ִיְפֹסל ׁשֶ הַה  ךְ , ַא נוּ ֲ  ָט  "רּתֵ ֶה  ַצד ׁשּום ִיְמָצא ְולֹא ַהּמַ ר לֹא ּלָ  ִוּתֵ
יתוֹ  לֶא  ּוָפָנה ל ּבֵ ַמע. ָהַרב ׁשֶ י ׁשָ מּוֵאל ַרּבִ ָרֵטי ֶאת ׁשְ ה ּפְ ֲ ׂשֶ ַדְעּתוֹ  ַקלׁשָ , ַהּמַ יב ְולֹא ּבְ . ֲאָתר־ַ ל ֵהׁשִ
ַחת ׁש  זֹאת ּתַ ּקֵ ן ֶאת ְלָפָניו ןּמֵ זַ לְ  ּבִ ְלִמיַהיְּ  ַהַחְלּבָ ָהָיה רּוׁשַ י ֶהָחָלב יּדֵ כַּ  ֶאת רֶק ּבֹ  יִמּדֵ  ֵמִביא ׁשֶ ֵני ְלָבּתֵ  ּבְ

ַלִים ִהְסּתֹוֵדד ּוְלַאַחר, ְירּוׁשָ ַחְדרוֹ  ּמוֹ ִע  ׁשֶ ֵאין ּבְ ָניו ַ ל הָר ָה נְּ ׁשֶ כְּ  ָיָצא, ׁשֹוֵמַ   ּבְ ר. "ּפָ ׂשָ  ְללֹא רׁשֵ כָּ  ַהּבָ
ְק  ֶכם ָסֵפק ְלָהִסיר ּוְכֵדי, ּפּוקּפִ ּבְ ֵליל ֲאִני ַאף ָאבֹוא ִמּלִ ת ּבְ ּבָ ה ֶאל ׁשַ ּדָ ר ֶאת לְוֹאכַ  ַהּסְ - ׂשָ ַלִים". ַהּבָ  ְירּוׁשָ

ּה  ּלָ הָרֲ   ּכ- ל רַהֵהּתֵ  קַס ּפְ ִמ  ׁשָ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ ְמָדִנים ׁשְ ִלי ְנבֹוִכים ָ ְמדוּ  ְוַהּלַ ְעּתוֹ  ְלסֹוף ָלֶרֶדת ִמּבְ   . ּדַ

ֵרר ָמה־ְזַמן רְלַאַח  ַרק י, ִהְתּבָ י ּכִ מּוֵאל ַרּבִ רֹב ִהְצִליַח  ׁשְ ן לֹותְד לִ  תוֹ חוּ ּקְ ּפִ  ּבְ י, ָהֱאֶמת ֶאת ֵמַהַחְלּבָ  ּכִ
א ָטהֹור ָחָלב ֵאינוֹ  ֶחְלּבוֹ  ּנוּ  הֹוִציא ְוַאף, ַמִיםבְּ  להוּ ָמ  ֶאּלָ ּמּות ֶאת ִמּמֶ ִים ּכַ הּוא ַהּמַ  רְלַאַח . ָחָלבבֶּ  ִטילֵמ  ׁשֶ
ּוב ִים ִחׁשּ ָהיוּ  ַהּמַ ָחָלב ׁשֶ רבָּ בַּ  היָ ָה , ּבֶ י ׂשָ ִ ׁשִ  ּפִ יר ֶזה־ְסַמךְ  ְוַ ל, ֵמֶהָחָלב רֵת וֹ ְוי יםׁשּ י ִהּתִ מּוֵאל ַרּבִ  ֶאת ׁשְ
ר ׂשָ ֲאִכיָלה ַהּבָ ךְ . ּבַ ם ָהָיה ּכָ ר, ףנֹוָס  ְקֶרהִמ בְּ  ּגַ ֲאׁשֶ ֵני  יׁשֵ ִמנְּ  ַאַחת ּכַ ַלִיםּבְ ָאה ְירּוׁשָ מּוֵאל יבִּ ֶאל ַר  ּבָ  ׁשְ
ָרה ךְ  ָחָלב ַ ל לוֹ  ְוִסּפְ ּפַ ׁשְ ּנִ יל לֶא  ׁשֶ ְבׁשִ ֵהִכיָנה יןַהַחּמִ  ּתַ ת בֹודכְ לִ  ׁשֶ ּבָ ַ ַ ם ְוַגם, ַהׁשּ  ֶאת ָהַרב רַק ָח  ַהּפַ
ן ָהָיה ַהַחְלּבָ ָחה ָחָלב ְלאֹוָתּה  קּפֵ ַס ְמ  ׁשֶ ּפָ יר, ִמׁשְ יל ֶאת ְוִהּתִ ְבׁשִ ִים ּובִחׁשּ  רְלַאַח  ַהּתַ הּוִלים ַהּמַ . ָחָלבבֶּ  ַהּמְ

ל יוָק ָס ּפְ  ָהיוּ  יַח  ָהַרב ׁשֶ ִפי ַהּיֹום ְלׂשִ ַלִים יְמָדנֵ לַ  ּבְ ם, ְירּוׁשָ ּלָ ְבִחיַנת ּבוֹ  ָראוּ  ְוכ- ִביא' ָ ִדיף ם'ָחכָ  ּבִ   � . ִמּנָ

  
 
 
 
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
  

ה ה אֹוְמרוֹ  ׁש ְלָפֵר  ִנְרֶאה - רּבֵ ּדַ  ְוַאּתָ ֶרךְ ־ַ#ל ,'וֹ ְוג ְוַאּתָ הַמ  ּדֶ
 ֶ ַמּסֶ  ָאְמרוּ ׁשּ ת תֶכ ּבְ ּבָ י ָלַדַ#ת סּוקּפָ ּבַ  ׁשַ ,'ְוגוֹ  ה' ֲאִני ּכִ

ָאַמר ה ה"בָּ ּקָ ַה  ׁשֶ ָנה ְלֹמש)ֶ בֵ  ִלי ׁש יֶ  טֹוָבה ַמּתָ ,יזַ נָ גְּ  יתּבְ
אן ַהּנֹוֵתן ִמּכָ ָנה ׁשֶ ַ#ם ,ְלהֹוִדיעוֹ  ָצִריךְ  ֵברוֹ ֲח ַל  ַמּתָ ֵדי ְוַהּטַ ּכְ

ֵני ןרוּ ּקֵ ִמ  ְוִהְקׁשוּ  .תוּ נּ ִח ְו  טֹוָבה לוֹ  ְלַהֲחִזיק ה ּפְ ,ֹמש)ֶ
י ְוָאְמרוּ  ל ּכִ ה ׁשֶ ה אֹוְמרוֹ  ְוהּוא .לּוֵייְלִאגְּ  ֲ#ִביָדא ֹמש)ֶ ְוַאּתָ

ר ּבֵ רּוׁש , ּדַ ח לֹא ּפֵ עּור ִתּקַ ה ֵמַ#ְצְמךָ  ׁשִ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ַנת ְלךָ  ּכְ ַמּתְ
יךָ  ְולֹא הֹוד נֹותְר ַק  ן ּתֹאַמר ,הֹוַדְעּתִ ָבִרים ּכֵ ַנת ַהּדְ ַמּתְ ּבְ

ת ּבָ ֲאִני ׁשַ ָרֵאל נֹוֵתן ׁשֶ ה ְולֹא ְלִיׂשְ א ,הּוא ֵכן לֹא ,ְתַגּלֶ ֶאּלָ
ח ְולֹא 'ְוגוֹ  רבֵּ ּדַ  ט ִתּקַ ּפָ ׁשְ ךָ  ַהּמִ ַ#ם, ִמּמְ ה הּוא ְוַהּטַ ַאּתָ ׁשֶ

ָרֵאל ֲאָבל ָלַדַ#ת ָ#ִתיד יֵּ  לּוֵייְלִאגְּ  ֲ#ִביָדא אָל  ִיׂשְ ְדעוּ ׁשֶ
ׁש  ּיֵ רּוׁש  אוִה  אֹות ְואֹוְמרוֹ , ָלֶהם ׁשֶ ם ַוֲהלֹא ּתֹאַמר ְוַאל ,ּפֵ ּגַ
ת ּבָ ׁש  ֵמַ#ְצָמן וּ ְדעְויֵ  לּוֵייְלִאגְּ  ֲ#ִביָדא ׁשַ ּיֵ ּבוֹ  ָלֶהם ׁשֶ

ם ,ְועֶֹנג ְמנּוָחה ִמיִגיעֹות ֶיֱחֶלה ְלַבל ּוףגּ ַל  ִהְתּכֹוְננּות ּגַ
ה הּדָ ְר ַהּטִ  ָרֵטי ְוַכּמָ י ָאַמר ֶזהָל , ַהּטֹובֹות ּפְ , אוִה  אֹות ּכִ

רּוׁש  ל ּפֵ נּוָחה ּכָ ׁש  ְוָהֹעֶנג ַהּמְ ְרּגָ ָרֵאל ַהּנִ יֹום ְלִיׂשְ ת ּבְ ּבָ ַ ַהׁשּ
א ינוֹ ֵא  יִני אוִה  אֹות ֶאּלָ רּוׁש  ,'ְוגוֹ  ּבֵ הזָ נוּ גְּ ַה  ֹוָבהּט ַל  ןִסּמָ  ּפֵ

ִחיַנת ְוִהיא ּלוֹ  עֹוָלם ּבְ ּכ0 ת ׁשֶ ּבָ ָגה לָל ׁשְ מ0  ְוהּוא ׁשַ ָ ַהַהׂשּ
ת תוַ ְצ ִמ  ְיֵדי ַ#ל זּוַלת ּבָ ָאה ְיֵתָרה ָמהׁשָ נְ  ְוִהיא ׁשַ ּנוּ  ַהּבָ ,ִמּמֶ

י ֵבןְוָה  יק סֹוד הּוא ּכִ ן־ְוִאם ,ַ#ּתִ ,לּוֵייְלִאגְּ  ֲ#ִביָדא אָל  ּכֵ
י 'ְוגוֹ  ָלַדַ#ת 'ְוגוֹ  רּבֵ ּדַ  ֶזהָל  ָנהַהּמַ  תַל ֲ# ַמ  ְלהֹוִדיַ#  ָצִריְך  ּכִ ּתָ
ר ב"ה ֹוֵתןנּ ַל  ךְ ֵר ּוְלבָ  טֹוָבה ָ#ֶליָה  יֵק זוּ ֲח ַא ְל  םֶכ ׁשְ ְמַקּדִ  ֲאׁשֶ

 ַ ׁשּ ְקד0 תַה  תּבִ ּבָ יג ׁשַ ִ ר ְלַהׂשּ ְפָלג ָהֹאש)ֶ ְפ  ַהּמ0   :ָלאְוַהּמ0
ת ֶאת ַלֲ#ׂשֹות ּבָ ַ יָרה ׁשֹוןְל  -  ַהׁשּ ת ֶזהָל ְו  ּדִ ָרהֵס ֲח  ָבהוּ ּכְ

לֹא ָבֵרינוּ  ְוֵהם ו"ָוא ּבְ ְרֹמז ּדְ ּיִ יַרת קֹוםְמ  לֶא  ׁשֶ מֹות ּדִ ׁשָ ַהּנְ
ַרת הוֶּ ק0 ַהְמ  םעֹוַל  ְוהּוא ּכָ ִרית ה' ׁשֶ אֹוְמרוֹ . ָלנוּ  וֹ ּת ְלִת  ּבְ ּבְ
ִרית ּבֹון תוֹ ְצ ִמ  ג"ְלַתְריַ  עֹוָלם ּבְ ֶחׁשְ ִרית ׁשֶ בּ "יַ ְר ּתַ  העֹוֶל  ּבְ
ם ּלָ לּוִיים ְוכ0 ַ בַּ  ּתְ תׁשּ ְריַ  ֲהֵרי ּבָ י, ג"ּתַ ִמיַרת ְיֵדי ַ#ל ּכִ ת ׁשְ ּבָ ׁשַ
ם ל ְמַקּיֵ ְריַ  ּכָ הּוא ֹותְצ ִמ  ג"ּתַ קּול ׁשֶ ם ׁשָ ֶנְגּדָ ה ּכְ   :עֹוָלמוֹ  ְוִהּנֵ

  

  
  

דר הוא אחד מהימים הטובים שנמנים במגילת כ' בא
תענית בזמן בית המקדש השני, מפני שהיו אז שלוש 
שנים של בצורת קשה והיה רעב גדול בארץ ישראל, 
והלכו לחוני המעגל וציווה עליהם להכניס את 
תנורי הפסח שלהם שלא יתקלקלו, עג עוגה ועמד 
 בתוכה ואמר לקב"ה "בניך שמו פניהם עלי שאני כבן

בית לפניך, נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן 
עד שתרחם על בניך". תחילה ירדו טיפות, 
וכשהמשיך לבקש ירדו כמלוא פי חביות ושיערו 
חכמים שבכל טיפה היה לוג של מים, אמרו לו 

רדו יֵ מים באו להחריב את העולם וביקש ששהגש
גשמי ברכה ונענה, עד שעלו כל ישראל להר הבית 

הגשמים והקריב פר תודה עד שהשמש  מפני רוב
  יצאה על הארץ וגדלו כמהין ופטריות מרוב גשמים.

מפני מאורע זה שבו עג עוגה ועמד בה, נקרא חוני 
בשם 'המעגל', ויש אומרים שמלאכתו היתה לתקן 
את הגגות מפני מי גשמים במעגילה ומכאן שמו. 

שטח באמצע ־חוני היה חי בתקופתו של שמעון בן
ש השני, והוא שלח לו אחר מעשה זה בית המקד

ש'אלמלא חוני אתה גוזרני עליך נידוי' מפני 
חז"ל מספרים על חוני המעגל  שהטריח כלפי מעלה.

כך, שכן ־שראה פעם אדם נוטע חרוב ותמה בפניו על
החרוב עתיד לשאת פירות רק בעוד שבעים שנה. 
אמר לו אותו אדם שהוא נוטע את העץ לדורות 

ותיו נטעו בעבורו, וחוני נרדם הבאים כשם שאב
בצדי הדרך למשך שבעים שנה, וכשהקיץ ראה את 
נכדו של הזקן מלקט מפירות החרוב, אך מפני הצער 
שלא היו לו חברים בגילו, ביקש רחמים ונפטר. אך 
לפי התלמוד הירושלמי אירע מעשה זה עם זקנו 

היו שבעים  השינהחוני הראשון, ושבעים שנות 
נרדם בבית הראשון וקם לאחר  כישנות הגלות, 

  והעזרה בביהמ"ק האירה בכניסתו.  בניין הבית השני
?  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  

  
ל תוֹ ירוּ ִע צְ בִּ  י ׁשֶ ר היָ ָה , ְרָקאִמּווּ  קִיְצָח  ַרּבִ ִמּדַ  ִנּכָ בְ  תּבְ ּלוֹ  ָלנּותַהּסַ ָאְמרוּ  ַ ד ׁשֶ ֵאין ׁשֶ  ָאָדם ׁשּום ׁשֶ

עֹוָלם כ ּבָ ּיָ ַ ס ִליֵדי אֹותוֹ  ְלָהִביא לוֹ ׁשֶ ה ָהיוּ . ּכַ ּמָ ּלֹא ּכַ ְלחוּ , אֹותוֹ  קּדֹ בְ לִ  ּוְכֵדי ָכךְ לְ  ֶהֱאִמינוּ  ׁשֶ  ֵאָליו ׁשָ
ׁשּוט ָאָדם יַ   ֵ תבְּ  ּפָ ִהּגִ תוֹ  ׁשֶ ְתִפּלָ הְוַה  אֹור' רצֵ 'יוֹ  תְלִבְרכַּ  ּבִ ׁש  ּלָ ּקֵ ּנוּ  ּבִ ק ִמּמֶ  עַמ ׁשֵ לְ . ְלָהִריַח  ַטּבָ

תוֹ  ׁשָ ּקָ י הֹוִציא, ּבַ ְפַסת ֶאת קִיְצָח  ַרּבִ ק ק- ּבָ ִנים ראוֹ ְמ בִּ  ָחּה ָת ּוְפ , יסוֹ כִּ ִמ  ַהּטַ  ְזַמן ָ ַבר לֹא. ָאָדם ְלאֹותוֹ  ּפָ
ר, ךְ וֹ ָאר יַ   ְוַכֲאׁשֶ י ִהּגִ א ׁשּוב, ַמעׁשְ  ִלְקִריַאת קִיְצָח  ַרּבִ הַה  ּבָ ק, קִיְצָח : "לוֹ  ְוָאַמר ּלָ ּבָ ךָ  ַהּטַ ּלְ  ֵמִריַח  ׁשֶ

י לוֹ  הַנֲ נָ  ׁשּוב". ףנֹוָס  ַקְמצּוץ ִלי ןּתֶ , ֵהיֵטב ל ִניםִסּמָ  ְלַגּלֹות ִליּובְ , ַסְבָלנּותבְּ  קִיְצָח  ַרּבִ  רּוַח  ֹקֶצר ׁשֶ
ַתח ְפַסת ֶאת לוֹ  ּפָ ק ק- ּבָ ָבר. ַהּטַ ְ בַּ  הנָ ׁשְ נִ  ַהּדָ יׁשּ יַ   תִליׁשִ ִהּגִ ׁשֶ ַאל תְלִבְרכַּ  ּכְ ָרֵאל' 'ּגָ ת ָסמּוךְ  ִיׂשְ  ִלְתִפּלַ

א ְוׁשּוב, ָהֲ ִמיָדה ְכַ ס ָנא ַאל: "ְוָאַמר ֵאָליו ָאָדם אֹותוֹ  ּבָ ק ָמָצאִתי לֹא אּוָלם, ילַ ָ   ּתִ ח ַטּבָ ּבָ מוֹ  ְמׁש-  ּכְ
יֶּ  ן־ְוַ ל, ךָ לְ  ׁש ׁשֶ ק ַקְמצּוץ ִלי־תָלֶת  ָנא לֵא הוֹ  ּכֵ ה ְלַאַחר". ףָס נוֹ  ַטּבָ ִפּלָ ם אוּ ָר , ַהּתְ ּלָ י ֶאת ּכ- ר ִיְצָחק ַרּבִ  ּתָ
א ָאָדם אֹותוֹ  רַאַח  ּבָ ַ ת ֵאָליו ׁשֶ ׁשְ ה ּבִ ִפּלָ ׁש  ָהיוּ  ּוְבטּוִחים, ַהּתְ ַבּקֵ ּמְ ִהְפִריַ   ַ ל ְלהֹוִכיחוֹ  הּוא ׁשֶ  לוֹ  ׁשֶ

לֹש0  ָ ִמים ׁשָ ֵ ת ּפְ ה ּבְ ִפּלָ ב ֲאִני רֹוֶאה: "לוֹ  אֹוֵמר הוּ עוּ ָמ ׁשְ  םָת יָא לִ ּפְ  הְלַמְרבֵּ  ַאךְ , ַהּתְ ַחּבֵ ּמְ ה ׁשֶ ק ַאּתָ  ַטּבָ
י ְוָלֵכן, ַלֲהָרָחה י ִנְמַלְכּתִ ַדְעּתִ יָון ּבְ ּכֵ ּמִ ֲאִני ׁשֶ ה ֵמִריַח  ֵאיִני ׁשֶ ְפָסה ֶאת ךָ לְ  ֶאְמֹסר, ַהְרּבֵ י ַהּק- ּלִ ֲאִני ׁשֶ  ּוְכׁשֶ
ּה  ְלָהִריַח  ֶאְצָטֵרךְ  ְהֶיה ִהיא ָהֵ ת לְוכָ , ֵאֶליךָ  ָאבֹוא, ּבָ ְרׁשּוְתךָ  ּתִ ָכל ּה בָּ  ְלָהִריַח  ְותּוַכל ּבִ ְחּפֹץ ּכְ ּתַ   ". ׁשֶ
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ר ַ ם ִסּפֵ יד ּפַ ּגִ ְלִמיַהיְּ  ַהּמַ י רּוׁשַ לֹום ַרּבִ ַבְדרֹון ׁשָ י, ׁשְ ב ּכִ ׁשַ ּיָ ׁשֶ ַאַחת ּכְ תֹות ּבְ ּבָ ַ ֵבית ַהׁשּ  ִעם ַיַחד תֶס נֶ כְּ ַה  ּבְ
י ים ַרּבִ יֵר  רלֶ ׁשְ ְר ֶה  סרוֹ ְד טוֹ  ַחּיִ ּקִ ַלִים יִמּיַ וּ , ְירּוׁשָ יֵניֶהם ְלׂשֹוֵחַח  ִהְתַקׁשּ ִהְתעֹוֵרר ָהַרַ ׁש  בֶק ֵ   ּבֵ  ׁשֶ

ל םָק ָח ׂשְ ּמִ ִמ  ֶנֶסת ְלֵבית ִמחּוץ ַהְיָלִדים ׁשֶ ׁש . ַהּכְ ּקֵ י ּבִ ים ַרּבִ יֵמ  סרוֹ ְד טוֹ  ַחּיִ לֹום ַרּבִ יק ָלֵצאת ׁשָ ּתִ  ּוְלַהׁשְ
ְ , ַהְיָלִדים ֶאת ׁשּ ה ֵאינוֹ  ּדּוַ  ַמ  לוֹ ָא ּוְכׁשֶ ַ ְצמוֹ  זֹאת עֹוׂשֶ יב, ּבְ ע: "ֵהׁשִ ְבִעי ְלךָ  ּדַ ּטִ ּמִ ֲ ָסן ֲאִני ׁשֶ דֹול ּכַ , ּגָ

ׁש  א ֲאִני ְוחֹוׁשֵ ּמָ ׁש  ֲאִני ְוָלֵכן, ַהְיָלִדים ַ ל ֶאְכַ ס ׁשֶ ךָ  ְמַבּקֵ א". זֹאת ַלֲ ׂשֹות ִמּמְ ּלֵ י ִהְתּפַ לֹום ַרּבִ  ַ ל ׁשָ
ָבָריו ֵני, ּדְ י ִמּפְ ִהּכִ י ֶאת רׁשֶ ים ַרּבִ ָאָדם סרוֹ ְד טוֹ  ַחּיִ מֹוהוּ  יןֵמֵא  ַסְבָלן ּכְ ר, ּכָ ּפֵ ּסִ ָבר ֶאת ּוְכׁשֶ י ְלִגיסוֹ  ַהּדָ  ַרּבִ

הּוא לוֹ  ָאַמר, ךְ אֹוֶיְרבַּ  ַזְלָמן המֹ לֹ ׁשְ  י ֶאת זֹוֵכר ׁשֶ ים ַרּבִ ִעירּותוֹ  סרוֹ ְד טוֹ  ַחּיִ ה ִעם נֹוַלד ּוֶבֱאֶמת ִמּצְ  ִמּדָ
א ,ַכַ סלְ  הַהּנֹוָט  הּוא ֶאּלָ ִאי ַ ד, תוֹ ּדָ ִמ  ַ ל ַלֲ בֹד ּכֹה ִהְצִליַח  ׁשֶ ר ׁשֶ ָבר ֶאְפׁשָ ֵא  ָ ָליו ְלַהֲאִמין ּכְ  יׁשֶ
ַ ם ֲ ָסן ָהָיה ּפַ דֹול ַהִחּדּוׁש  ֲאָבל. "ּכַ י ָאַמר", הּוא ַהּגָ ֲאִפּלוּ , "ַזְלָמן המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ה ׁשֶ הּוא, ַ ּתָ ׁשֶ ָבר ּכְ  ּכְ

ִזְקנּותוֹ  ל ֹותבּ ַר  ִניםׁשָ  ַאֲחֵרי ּבְ ת ַ ל ֲ בֹוָדה ׁשֶ ַ ס ִמּדַ ׁש  ֲ ַדִין, ַהּכַ י חֹוׁשֵ ים ַרּבִ ה סרוֹ ְד טוֹ  ַחּיִ ּדָ   ". זוֹ  ִמּמִ
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י מּוֵאל ַרּבִ ל ּה בָּ ַר  ירלִּ ֶה  ׁשְ ִמּדַ  ןיָּ ְמצ-  היָ ָה , תַפ צְ  ׁשֶ ְבָלנּות תּבְ ּלוֹ  ַהּסַ א לֹא ּוֵמעֹוָלם ׁשֶ  ּבֶֹקר. ַ סכַּ  לִלְכלַ  ּבָ
ֵרץִהְת , ֶאָחד ָהַרב ַ ל אֹותוֹ  ְוֵחֵרף דָח ֶא  ָאָדם ְלֵביתוֹ  ּפָ ת חוֹ ּפְ ַק ְמ  ׁשֶ ּקַ ֲחל- ְסּפֵ  ּבַ ָדָקה יּכַ י ָ ַמד. ַהּצְ  ַרּבִ

מּוֵאל יב ׁשְ ה ְוִהְקׁשִ דּוִמּיָ ַה  ַ ד ,ָבִריםּדְ לַ  ּבְ הׁשֶ ל ֶאת הֹוִריק ּלָ תוֹ  יוָפ וּ דּ גִּ  יצֵּ ִח  ּכָ ּפָ  ָהִאיׁש ּוְכׁשֶ , ֵמַאׁשְ
ק ּתֵ ּתַ ִחּיּוךְ  לוֹ  ָאַמר ִהׁשְ ל־ֶאת ָנא רמֹ ֱא : "ּבְ יֶּ  הַמ  ּכָ ךָ  ַ ל ָמהוּ אְמ  ּתֹוִתיר ְוַאל ילַ ָ   ְלךָ ־ׁש ׁשֶ י, ִלּבְ  זּפָ ְח נֶ  ּכִ

ָבר ֲאִני ת ָלֵצאת ּכְ ֲחִרית ִלְתִפּלַ אֹותוֹ . .."ׁשַ יַ   ֶ ֶרב ּבְ ל ְלֵביתוֹ  ִהּגִ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ ֶסף ְסכּום ׁשְ ֲ בּור ּכֶ  ּבַ
ַ ְצמֹו  ָיָצא ַוֲאֵפָלה ַלְיָלה ּוְבִאיׁשֹון ,ָאָדם אֹותוֹ  ֶסף ֶאת ְלִאיׁש  ֹסרְמ לִ ּבְ ִלי, ַהּכֶ   . ְנָאהׂשִ  לוֹ ר טֹ נְ לִ  ִמּבְ
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י יׁש  ֵסףיוֹ  ַרּבִ ַלִיםבִּ  יִק ְס בְ יׁשֶ ִר ְק ת ַח ּפַ ׁשְ י ִמ בִ ֲא  ַקּדִ ַ ס ָיַדע לֹא ,ירּוׁשָ ִמיד. ַמהוּ  ּכַ ִרּיֹות נֹוַח  ָהָיה ּתָ  ַלּבְ

ָניו ַ ל ַ סכַּ  ֵצל ָ ָלה לֹא ּוֵמעֹוָלם ַמע ִסּפּור ְלַתְלִמיָדיו רּפֵ ְלַס  ָהָיה גֵה וֹ נ .ּפָ ָ ׁשּ י ַרּבוֹ ֵמ  ׁשֶ  ּדֹב עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ
ְדִליץ ֶ ָרַכׁש  יִא נָ ילְ וִ  ידגִ נָ  ַ ל ִמׁשּ ר ֶאְתרֹג ׁשֶ ּדָ ֶאֶלף ְמה- ּיֹום. ְזהּוִבים ּבְ ל ָהִראׁשֹון ּבַ ּכֹות ׁשֶ ֵרךְ , ס- ּתָ  ּתֹור ִהׂשְ

יתוֹ  ְלַיד ךְ וֹ ָאר ל ּבֵ ים ִויהּוִדים, ִגידנָּ ַה  ׁשֶ יעוּ  ַרּבִ ַ ת ַ ל ךְ ֵר ְלבָ  ִהּגִ יִנים ַאְרּבַ ּלוֹ  ַהּמִ ֵני ׁשֶ ָחְפצוּ  ִמּפְ  ׁשֶ
ר ָהֶאְתרֹג ַ ל ךְ ֵר ְלבָ  תוֹ ִלְזכּ  ּדָ לוֹ  ִאְתַרע. ַהְמה- ל ַמּזָ הּוִדים ַאַחד ׁשֶ ָדיו ָנַפל ְוָהֶאְתרֹג ַהּיְ  טַל ׁשָ . לַס ְפ נִ וְ  ִמּיָ

י רּוחוֹ  רֶהָ ׁשִ ם: "ְוָאַמר ּבְ ׁשֵ ַה  ּכְ בָּ ׁשֶ ַ ת ֶאת ִלּטֹל נוּ וָּ צִ  ה"ּקָ יִנים ַאְרּבַ ךְ , ַהּמִ םהּוא  ּכָ ּלֹא נוּ וָּ צִ  ּגַ . ִלְכֹעס ׁשֶ
ם י ּוְכׁשֵ ּתִ ָרַכׁשְ ר ֶאְתרֹג ׁשֶ ּדָ ךְ , ְמה- ם ֲאִני ָצִריךְ  ּכָ ִמּדַ  רּדֵ ַה לְ  ּגַ ָלל תּבְ ְבָלנּות ְולֹא ִלְכֹעס ּכְ   ". ַהּסַ
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י ֵ תבְּ  ַרּבִ יָראׁשַ  ֱאִליֶמֶלךְ  ְצִבי ׁשֶ ַ ל בז'וֹ לוֹ בְּ ִמ  ּפִ יקצַּ לַ  ְצִבי" ּבַ אבְּ  ֹוֵררִהְתגּ  "ּדִ ְלִמיד םׁשָ  היָ ָה , ֵריׁשָ  ּתַ

ד ֶאָחד םָחכָ  ִהְתַנּגֵ א ּוַפַ ם ְלַדְרּכוֹ  ׁשֶ ּטֵ ֵבית ָ ָליו ִהְתּבַ ְדָרׁש  ּבְ ְפֵני ַהּמִ ים ּבִ ֹחֶסר, ַרּבִ בֹוד ּבְ  דָח ֶא . ּכָ
ל ֵמֲחִסיָדיו י ׁשֶ רּוחוֹ  ַלֲ צֹר לוֹ ָיכ ָהָיה לֹא ָהַרּבִ ל ֶלְחיוֹ  ַ ל ָסַטר ְוהּוא ּבְ ָחְרדוּ  ַ ד, ָהִאיׁש  ׁשֶ ל ׁשֶ ֵבי ּכָ  יֹוׁשְ

ית ְדָרׁש  ּבֵ ּנֹוַדע. ַהּמִ ׁשֶ ָבר ּכְ י ַהּדָ ַאֲאִריךְ  ְרצֹוְנךָ  ַהִאם: "לוֹ  ְוָאַמר ֶהָחִסיד ֶאת ָקָרא, ָלַרּבִ "? ָיִמים ׁשֶ
ַה  הּוְכׁשֶ יב ּלָ יךְ , ִחּיּובבְּ  ֵהׁשִ ךְ  ִאם: "ְוָאַמר ִהְמׁשִ ל, ּכָ ָכל, הָא לְ ָה וָ  ֵמַהּיֹום ַ ְצְמךָ ־ַ ל ַקּבֵ ּבְ ַ ם ׁשֶ  ּפַ

ַמע ׁשְ ּתִ ּמְ  ׁשֶ ֲאִריךְ , ָרעֹות ילַ ָ   ִריםבְּ ַד ׁשֶ ךָ  ּתַ ּתֹק ַאּפְ   ". ְוִלְזכּוִתי יִת בָ טוֹ לְ  ִיְהֶיה ְוֶזה, ְוִתׁשְ
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ָרֵאל אֹוֵהב"ָה  ֶאל ָטא" ִיׂשְ יָ ה, ֵמַאּפְ ַ ם ִהּגִ ה ּפַ ָ ָאה ֲחׁשּוָבה ַאַחת ִאׁשּ ּבָ ׁש  ׁשֶ יו ֵ ָצה ְלַבּקֵ ִעְניָ  ִמּפִ  ןּבְ
י אּוָלם, ָחׁשּוב ה תוֹ יָּ ִא ְר בִּ  ָרָאה ָהַרּבִ ּכָ י ַהּזַ ה ּכִ ָ . רמוּ ן ָח וֹ ָ  ה בְּ לָ ׁשְ כְ נִ יא ִה וְ  ּה ָר בָ כְּ  ּתֹוָכּה  ֵאין וּ זּ ַהלֵּ  ָהִאׁשּ
יָהַר  ֵהֵחל יָה  ַ ל ּה ָר ּסְ יַ לְ  ּבִ ה אּוָלם, ַמֲ ׂשֶ ָ ה ָהִאׁשּ ֶניָה  ֵהֵ ּזָ בָּ ַה  ֲהלֹא: "ְוָאְמָרה ּפָ ָליֹות ּבֹוֵחן הּוא ה"ּקָ  ּכְ

ל ֶאת ְורֹוֶאה ֵלבוָ  י ּכָ ִים ךְ ֶר ֶא  הּוא זֹאת ַאף־ְוַ ל, ָהָאָדם ַמֲ ׂשֵ ה ְוֵאינוֹ  ֶוֱאֶמת ֶחֶסד בְוַר  ַאּפַ  ֶאת ְמַגּלֶ
ֵדי ָהָאָדם יְטֵא ֶח  ּלֹא ּכְ ׁש  ׁשֶ ּמָ  ַהחֹוְטִאים ֶאת ְלַבּיֵ ּיִ ׁשּוב ְנעוּ ׁשֶ ָטא ָהַרב ְוִאּלוּ , ֵאָליו ִמּלָ ה ֵמַאּפְ  סֹודֹות ְמַגּלֶ

ְרּגֹוד יֵמֲאחֹוֵר  ל". ַהּפַ ָטא ָהַרב ִקּבֵ ָבֶריָה  ֶאת ֵמַאּפְ א ָאָדם ינִ ַח צְּ נִ  לֹא יַמ ִמיָּ : "ְוָאַמר ּדְ ה ֶאּלָ ָ  ְוָלַמד", זוֹ  ִאׁשּ
ל מּוָסר הִמזֶּ  ּכֵ ד ַהׂשְ ל ַ ל ְזכּות ְלַלּמֵ ָרֵאל ָאָדם ּכָ ׂשְ ְתׁשּוָבה ָיׁשּוב ְוָאז ,חֹוֵטא ַ ל ַוֲאִפּלוּ  ִמּיִ   . ּבִ

�  
  

סּוק ַ#ל ל ַהּפָ ּדֹות ג"י ׁשֶ ְרׁשוּ  ,"ה', ה' ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון" ַהּמִ יֶּ  ֹקֶדם הּוא ֲאִני: "ְוָאְמרוּ  ל"ֲחזַ  ּדָ ֱחָטא ְלַאַחר הּוא ַוֲאִני ָהָאָדם ֱחָטאׁשֶ ּיֶ   ". ׁשֶ
ֵני ּקֶֹדם ִמּפְ ָח  ׁשֶ ֶאה אָט ׁשֶ ֲאָוה ִליֵדי ּוָבא ָהָאָדם ִמְתּגָ ִהיא, ּגַ ל ַהֲחמּוָרה ׁשֶ ם ְלַרֲחִמים הּוא ָזקּוק ְוָלֵכן, ָטִאיםֲח ַה  ִמּכָ ָח  ֹקֶדם ּגַ   ) מענדל מקוצק־רבי מנחם(. אָט ׁשֶ

 

  
פֹוִלין,  קְס נְ לוֹ ּפְ  ִעירּבָ  ּבְ יר ֹוֵררִהְתגּ ׁשֶ דֹול ָ#ׁשִ  ְוַקְמָצן ּגָ

ְפָלג ָהָיה מ& י סוֹ חוּ יִ ּבְ  רּדֵ ַה ִמְת  ׁשֶ ל יוָא ָצ ֱא ּצֶ ִמ  הּוא ּכִ  ׁשֶ
י ִוי  ִליּבְ ַא  ַאְבָרָהם ַרּבִ ַ#ל רינֶ ּבִ ְמ וֹ גּ ַהּלֵ ". ַאְבָרָהם ֵגןָמ " ּבַ

ַ#ם א ּפַ ל ּה ּבָ ַר  ֵאָליו ּבָ י, קְס נְ לוֹ ּפְ  ׁשֶ  ְיֶחְזֵקאל ְצִבי ַרּבִ
ׁש , ןזוֹ ְל יֶכ ִמ  ְמָצן ֲאָבל, ְצָדָקהִל  ימוֹ ִר ְת ַה ְל  ּוִבּקֵ  ָקַפץ ַהּקַ

ַדְרּכוֹ  ָידוֹ  ֶאת ה יֹוֵדַ# . "ּכְ י עֹוֶלה, "ָהַרב לוֹ  ָאַמר", ַאּתָ  ּבִ
א ֵפקּסָ ַה  ּמָ ְרעוֹ  ֵאיְנָך  ׁשֶ ל ִמּזַ ַ#ל ׁשֶ ". ַאְבָרָהם' ֵגן'ָמ  ּבַ

ע הַה  ִנְרּתַ יר ְוָהַרב, ִנְמָרצֹות ּוָמָחה ּלָ ָבָריו ֶאת ִהְסּבִ : ּדְ
ה יֹוֵדַ# " ֵאין ַאּתָ יג ׁשֶ ִ רּוׁש  ֶאת ְלַהׂשּ לֹו ּפֵ  ןגֵ 'ּמָ ַה  ׁשֶ

ֶקל' יתִצ ֲח 'ּמַ ַה  ְללֹא, ַאְבָרָהם' ֶ ר ַהׁשּ ִהְתַחּבֵ ֵפרּוׁש  ׁשֶ  ּכְ
ֶקל' 'ַמֲחִצית ֶנֱ#ַלם ֶאְצְלָך  אּוָלם, ָ#ָליו ֶ   "...ְוֵאיֶנּנוּ  ַהׁשּ

  

  

  
ֵ#ת ִהְתגַּ  ּבְ הׁשֶ ּבָ ַה  ּלָ ה ה"ּקָ חֹת  ְלֹמש*ֶ ֵני ל& ַסל ׁשְ ּפָ ַאַחר ׁשֶ

ִראׁשִֹנים,  ם ֽה  ֶנֱאַמרּכָ � א ְבׁשֵ ְקָר�  ְלקוּ ְוֶנְח , 'ַוּיִ
ים ֵ ּבַ  ָקָרא ִמי ַהְמָפְרׁשִ  ָראְק וּ  ֶנֱאַמר ְרּגּוםּתַ ּבַ . םׁשּ

ה ׁש&  ֹמש*ֶ ֵרׁש  ם"ֵא ְר ָה ְו , ה'ַד  ֵמיְמָרא םּבְ ּוָ  ּפֵ ּכַ  ָנתוֹ ׁשֶ
ם ָראָק  הֶש ּמֹ ׁשֶ  ׁשֵ ִאם, ה' ּבְ מוֹ  ַהּקֹוֵרא ָהָיה ה' ׁשֶ ׁשְ  ּבִ

ּלוֹ  ם ָצִריְך  ָהָיה ׁשֶ ִ , ה' ָמאׁשְ ּבִ  ָראְק וּ  ְלַתְרּגֵ  י"ְוַרׁשּ
ַתב ּכָ מוֹ  ְמָפֵרׁש  ה'ַד  ָמאׁשְ ּבִ  ָראְק וּ  ןִמינָ ְמַתְרגְּ  ׁשֶ  ּכְ

ם ָקָרא הֶש ּמֹ ׁשֶ  ְרּגּוםַהּתַ  ׁשֵ ירוּ  ֵיׁש  ַאְך , ה' ּבְ ִהְסּבִ  ׁשֶ
ּכַ  ַנתׁשֶ ְרׁשוּ  ְוֵכןם ַ#ְצמֹו, ׁשֵ ּבְ  ָקָרא ה'ׁשֶ  ְרּגּוםַהּתַ  ּוָ  רֹב ּפֵ

מוֹ  ָקָרא ה'ׁשֶ  ָהִראׁשֹוִנים ׁשְ ָ#  ּוִפּסּוק, ּבִ  יֹוִכיַח  ִמיםַהּטְ
ִדְבֵריֶהם בֹות ןּכֵ ׁשֶ , ּכְ ם  ַהּתֵ � א ְבׁשֵ ְקָר�  רֹותּבָ ח& ְמ ַוּיִ

ַבת  ןיֶה ֵמ ֲ# ַט ּבְ  רֹאׁש ּתֵ ּבְ י"ת ׁשֶ ם ְוַהּבֵ � פּוָיה ַאַחר ְר ְבׁשֵ
ְפֶסֶקת 'ֽה  ְוֵתַבתֵיהּו"א,   ל"ֲחזַ  יֵר ְב ִמּדִ , ְוֵכן ִנְרֶאה מ&

רֹאׁש  ָנה ּבְ ָ ד ַהׁשּ ף ְמַלּמֵ ְתַ#ּטֵ ּנִ ּבָ ַה  ׁשֶ  ִליַח ׁשְ ּכִ  ה"ּקָ
ת. ִצּבּור ּמַ א  ֶנֱאַמר ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם לֶצ ֵא , זֹאת ְל#& ְקָר� ַוּיִ

ם ֽה  � ׁשֵ עֹות ְלָכל םְוׁשָ , 'ּבְ   . ַהּקֹוֵרא הּוא םַאְבָרָה  ַהּדֵ

  

  
וֹ  ֶפר ַנְפׁש� יׁש ּכֹ� � )(ל, יב ִא

ַטֲ#ֵמי א ּבְ ְרּגָ ּנּוי הּוא ִאיׁש . ִבירּתְ  ּדַ ַ#ל ְלָאָדם ּכִ  ּבַ
ֶזה ָאָדם ְוַגם, הַמֲ#ָל  א, ִלּבוֹ  ּה ִיְגּבַ  לֹא ּכָ א ִיְהֶיה ֶאּלָ ְרּגָ  ּדַ

ם, ִבירּתְ  ּגַ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ַמְדֵרָגה ִנְמָצא הּוא ּכַ  ֵהאּתְ  ָרָמה ּבְ
ּבָ  רּוחוֹ  מוֹ , 'הַל  ְפׁשוֹ נַ  רּכֶֹפ  ִיְהֶיה ְוָאז, ָרהִנׁשְ ֱאַמר ּכְ ּנֶ  ׁשֶ

ים  ְתִהּלִ ָרהִק ִזְבֵחי ֱאלֹ ּבִ ּבָ   )שירי מנחה(. ים רּוַח ִנׁשְ
�  

 �ים ֹראׁש �ִמ ׂשָ ה ַקח־ְלָך! ּבְ �  ל, כג)( ְוַאּתָ

נַּ  ַזְרָקא חנַּ מ&  יֵמ ֲ# ַט ּבְ  ִ ַר  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , לגֹּ ֶס  חמ&  י"ׁשּ
ׂשָ   ְונֹוֲ#דוּ  יםִמ ׂשָ ּבְ  ִמיֵני ְלָכל רֹאׁש  ֵהם רֹאׁש  יםִמ ּבְ

ֲהִנים ַחתיׁשִ ְמ ִל  ַהְינוּ , ּוְמָלִכים ּכֹ ֶמן ּדְ ֶ ַהׁשּ ח  ׁשֶ ּנָ  ַ#לּומ&
ֶמן ָחׁשּוב.  ְמָלִכים יָראׁשֵ  תּלַ ְסג&  הּוא ׁשֶ ֵני ׁשֶ   )פני יוסף(ִמּפְ

�  

ד  )לב, ז( ֶלְך־ֵר)

ַטַ#ם דֹול ףָזֵק  ּבְ י, ּגָ ּבָ ַה  ּכִ ה ָאַמר ה"ּקָ  ֵרד ְלֹמש*ֶ
ְתָך  ּלָ ד& ְגַלל ִמּגְ ִפי, ָהֵ#ֶגל ּבִ ֵרׁש  ּכְ ּפֵ ִ ַר  ׁשֶ   )תפוח חיים(. י"ׁשּ

�  

א א ָחָט( ּנָ+ � )לב, לא( ָא

ה ׁש  נוּ ַרּבֵ  ֹמש*ֶ ּקֵ יק ּבִ ּתִ ֵני ַ#ל ַהְמַקְטְרִגים ֶאת ְלַהׁשְ  ּבְ
ָרֵאל ה ְוָלֵכן ִיׂשְ א ַ#ְצמוֹ  ָ#ׂשָ ּבָ  ֵרגְלַקְט  הּוא ַאף ׁשֶ
ם, ֲ#ֵליֶהם ׁשֵ ה ּכְ ָ#ׂשָ ׁשּובוֹ  בֵל ּכָ  ׁשֶ , ֶרץָהָא ־ֶאת רִמּתוּ  ּבְ

ָהָ#  ְוָאַמר  ָסְתמוּ  ְוַהְמַקְטְרִגים ְגדָֹלה ָאהָט ֲח  אָט ָח  םׁשֶ
יֶהם ֶאת ָ#  ְוָלֵכן, ּפִ נַּ  ֵהם ִמיםַהּטְ ִים ְרִביִעי חמ& ְרׁשַ י, ּגֵ  ּכִ

ֵהם ַהְמַקְטְרִגים ֶאת הֶש מֹ  ָרָאה  יםִע ְב רוֹ , ִחיםנָּ מ&  ׁשֶ
ְרׁשָ  זוֹ  ּוְבַטֲ#ָנה, ְורֹוְבִצים ַקְטֵרג םּגֵ ד, ִמּלְ ִהְמִליץ  ּוִמּיָ

ֹרב, ָזָהב ֱאלֵֹהי ָלֶהם ֲ#ׂשוּ יַּ ַו  ָאַמרְו  ּמֵ  טֹוָבה ׁשֶ
ָ#ה ּפְ ׁשְ ה& יֶהםֶאת  ִקְלְקלוּ  ֲ#ֵליֶהם ׁשֶ   )נתיבות התורה(. ַמֲ#ׂשֵ

ׁש  ְדּגָ  מ&
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