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ֶקל ַהּקֶֹדׁש  ַמֲחִצית ׁשֶ ֶקל ּבְ ֶ   (ל, יג) ַהׁשּ

ְנַח "ַה  ַ�ם ָאַמר ׁש ְט ַק נְ ּמ� ִמ " ֶאְלָ�ָזר תּמִ ם ּפַ ׁשֵ י ּבְ י, ֵמִריִמינֹוב לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ַרּבִ  ּכִ
ם לֹא ֵני וּ ִנְצַטוּ  ְלִחּנָ ָרֵאל ּבְ ְוָקא ָלֵתת ִיׂשְ ֶקל ַמֲחִצית ּדַ ֶ ֶקל ןכֵּ ׁשֶ , ַהׁשּ  נֹוָטִריקֹון ׁשֶ
ם ּוְלהֹוִציא, ָקֵאי אלָ  ָראְק ׁשִ  ּבָ ל ִמּלִ ּיּום ַהּטֹוִעים ׁשֶ ּקִ לּוי ָהעֹוָלם ׁשֶ , ָממֹוןבְּ  ּתָ
םּפִ כַּ  ה 'ַ�ל גָ� לְ נִּ ַה  ְתּגָ לֹש(ָ ֶסף ַ�ל. עֹוֵמד ָהעֹוָלם ְדָבִרים ׁשְ ִמים ְוַ�ל, ַהּכֶ  ְוַ�ל ַהּדָ

מֹון' ֶקל' ִנְקָרא ְוָלֵכן. ַהּמָ י', ׁשֶ   "...עֹוֵמד ָ�ָליו ְולֹא, ֹוָלםָהע ָקֵאי אלָ  רֶק ׁשֶ  ַ�ל ּכִ
�  

יִני ּוֵביֵניֶכם ְלֹדרֵֹתיֶכם ־ַאְך ֶאת י אֹות ִהוא ּבֵ ֹמרּו ּכִ ׁשְ ֹתַתי ּתִ ּבְ   (לא, יג) ׁשַ

ִעירּותוֹ  עֹוד ט, ִמּצְ ּלֵ י ִהְתּבַ ים ַרּבִ ַ�ל יץבִ וֹ נְר ׁשֶ ּטְ ִמ  ריֶר ִט  ַחּיִ ים ַמִים ֵארבְּ " ּבַ ", ַחּיִ
ָגאֹון ָנה, ָיִמיםלְ  ָצִעיר יֹותוֹ ְה בִּ . הֹוָר ּת בַּ  ְוָחִריף ּכְ יד וֹ בּ ַר  ֵאָליו ּפָ ּגִ י ַהּמַ  ְיִחיֵאל ַרּבִ

לֹוְטׁשֹוב לכְ יִמ  י: "ְוָאַמר ִמּזְ ַמְעּתִ אֹוְמִרים ׁשָ ה ָ�ֶליךָ  ׁשֶ ַאּתָ ן־ְוִאם, ַלְמָדן ׁשֶ  ּכֵ
ָאְלךָ  ָהָבה ר ְוֶאׁשְ ִדְבֵרי ֶהְסּבֵ ת אּתָ ילְ כִ ּמְ ַה  ּבְ ָפָרׁשַ י ּבְ א ּכִ ָ ְרׁשוּ  ,ִתׂשּ ּדָ  ל"ֲחזַ  ׁשֶ

ב ַמּדּוַ�  ֹמרּו'־'ַאְך ֶאת ִנְכּתַ ׁשְ ֹתַתי ּתִ ּבְ ה־'לֹא ֶנֱאַמרָבר כְּ  ַוֲהֵרי, ׁשַ  ַתֲ�ׂשֶ
א? ְמָלאָכה'־ָכל ְרׁשוּ  ֶאּלָ ּדָ ּלֹא ׁשֶ א, ֲאסּוָרה ְמָלאָכה ַרק ׁשֶ ם ֶאּלָ . ֲאסּוָרה תבוּ ׁשְ  ּגַ

ָבר מּוּהַ  ְוַהּדָ ים ָרמּוז ֵהיָכן, ּתָ ִמּלִ ּתֹוָרה ּלוּ ֵא  ּבְ ּבַ ָאסּור ׁשֶ ם ַלֲ�ׂשֹות ׁשֶ  ְמֶלאֶכת ּגַ
ים יַרבִּ  הַנֲ�נָ "? תבוּ ׁשְ  יב ֲאָתר־ַ�ל ַחּיִ רּוץ ְוֵהׁשִ ִאּסּור ָנהוָּ ַהכַּ : "ִנְפָלא ּתֵ  תבוּ ׁשְ  ּבְ

ל ְמָלאָכה ְולֹא ָנְכִרילְ  ֲאִמיָרה ִהיא ׁש ־ׁשֶ ַנת ְוזוֹ , ַמּמָ ּוָ ְקָרא ּכַ ׁש  ַהּמִ ּיֵ  תֶא  רמֹ ׁשְ לִ  ׁשֶ
ת ּבָ ַ מוֹ  ַהׁשּ בָּ ַה  ּכְ יו ּוְברּוַח  ַנֲ�ׂשוּ  ַמִיםׁשָ  ה' רבַ ְד בִּ  ַוֲהֵרי, ה"ּקָ ל ּפִ ַהְינוּ , ְצָבָאם־ּכָ  ּדְ

ַה  בָּ ׁשֶ ָרא ה"ּקָ ִביִעי ּוַבּיֹום ִדּבּורבְּ  ָהעֹוָלם ֶאת ּבָ ְ ּבּורוֹ  תבַ ׁשָ  ַהׁשּ , ּוְבדֹוֶמה ְלָכְך ִמּדִ
ַ  ַ�ל רמֹ ׁשְ לִ  ָאנוּ ם גַּ  ְצִריִכים תַהׁשּ ִביָתה ְיֵדי־ַ�ל, ּבָ ּבּור ׁשְ   "...ְלָנְכִריַוֲאִמיָרה  ִמּדִ

�  

ן ֶאל ּתֵ ַכּלֹ ־ַוּיִ ה ּכְ ַהר ִסיַני ֹמש#ֶ ר ִאּתֹו ּבְ   (לא, יח) תֹו ְלַדּבֵ

ֶרׂשְ  ִעירָה  ֶאל ַ�ם ִנְקַלע ְרגּבוּ ּפְ ְלִמיד ּפַ דֹול םָחכָ ־ּתַ נֶּ , ּגָ ת ץלַ ֱא ׁשֶ ין ַרְגָליו ְלִכּתֵ  ּבֵ
ׁש ְלבַ  םָ� ־ְנִדיֵבי ִמיָכה ּקֵ ַמע. ּתְ ָ ׁשּ ׁשֶ י רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ּכְ יק ּכִ א ַצּדִ  ִמֵהר, ָלִעיר ּבָ

ים ֶאת ןּמֵ זַ לְ  ּנִ ה ֶסתַהְכנָ  ֶחְבַרת ַ�ל ַהְממ� ּלָ ִעיר ּכַ ּבָ  ְלַהֲ�ִניק םֵמֶה  ְוָדַרׁש , ׁשֶ
אֹון ְלאֹותוֹ  ד ְסכּום ּגָ לוּ  נוּ ָטֲ� . ִנְכּבָ י ַהּלָ ְסּפֵ  ּכִ ה יּכַ ּפָ ה ְלַהְכָנַסת יםְמיָֹ�ִד  ַהּק� ּלָ  ּכַ

ְלִמיֵדי ְלַהְחָזַקת ְולֹא ַלל רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  אּוָלם, ֲחָכִמים־ּתַ ְבֵריֶהם ֶאת ׁשָ : ְוָאַמר ּדִ
סּוק ַ�ל ְדָרׁש ּמִ בַּ  ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ֲהֵרי" ן ֶאל ַהּפָ ּתֵ ַכּלֹ ־'ַוּיִ ה ּכְ ְלִמיד, תֹו'ֹמש(ֶ ּתַ  םָחכָ ־ׁשֶ
מוֹ  בׁשָ ְח נֶ  ה ּכְ ּלָ ֶטתְמ  ִהיא ָמה, ּכַ ֶ ׁשּ יִטים דכ"בְּ  ק� ְכׁשִ ט הּוא ַאךְ , ּתַ ָ ׁשּ כ ְמק�  ד"ּבְ

ן־ְוִאם, ַהּקֶֹדׁש  ִסְפֵרי ין םָחכָ ־ְלַתְלִמיד ֵיׁש  ּכֵ ה ּדִ ּלָ   ". ּבוֹ  ִלְתֹמךְ  ֵאפֹוא ְוָראּוי, ּכַ
�  

  (לב, יח) קֹול ַ$ּנֹות ָאֹנִכי ׁשֵֹמַ$ 

ךְ  י ָהָיה ּכָ ְמָחה ַרּבִ סּוק ֵרׁש ְמָפ  קצְ בוֹ ְט אוֹ ֵמ  ִניםּבוּ  ׂשִ  ֹותנּ ַ� לְ  ָצִריךְ  ָהָאָדם: "ֶזה ּפָ
ֲאָוה ָהָאנֹוִכּיּות תֶא  ,וֹ בּ ׁשֶ  יכִ נֹ ָא ָה  ֶאת ּוְלַהְכִניַ�    ".ַ� מֹ ׁשְ יך לִ ִר צָּ ׁשֶ  ַהּקֹול ְוֶזה, ְוַהּגַ

�  

ָך ־ֶלךְ  ֵחת ַ$ּמְ י ׁשִ   (לב, ז) ֵרד ּכִ

י ִרים רֹאׁש  היָ ָה , בלוֹ קוֹ סוֹ ־ִמּקֹוְצק יגֶזלִּ  קִיְצָח  ַרּבִ . ּפֹוִליןַהְנָהַגת ַיֲהדּות בְּ  ַהְמַדּבְ
ַ�ם ָפָניו , ּפַ ַמּה ּבְ יּתָ ים ַרּבִ יְנְזּבּוְרג ַחּיִ ֶ ִמ  ּגִ ךְ ־ַ�ל יץלִ ְד ׁשּ ְנִהיג ּכָ ּמַ ה ׁשֶ  ְקִהּלָ

ָרֵאל ִיׂשְ ֲאֵס  נֹוֵאם ִלְהיֹות הֹוֵפךְ  ּבְ יבְוהּוא , ִצּבּוִרי ְוַ�ְסָקן פֹותּבַ ֲחִריפוּ  לוֹ  ֵהׁשִ : תּבַ
ַד  ֲאִני הֹוֵלךְ " ל ְרּכוֹ ּבְ ה ׁשֶ ֲהֵרי. נוּ ַרבֵּ  ֹמש(ֶ אי הש(ֶ מֹ  ׁשֶ ַוּדַ י ָהָיה ּבְ עֹות ְלָכל ַרּבִ , ַהּדֵ
רֹאׁש  בׁשַ יָ  יו ְוֶנֱהָנה רָה ָה  ּבְ ְ ַה  ִמּזִ יְנַתִים אּוָלם, ִכיָנהׁשּ ה ּבֵ ה ַרב־ֶרבָהֵ�  ָ�ׂשָ  ְלַמּטָ

ְמחֹולֹות ְוָיָצא ָהֵ�ֶגל ֶאת בָּ ַה  לוֹ  ָאַמר. ּבִ ה ה"ּקָ ָך'־'ֶלךְ  ְלֹמש(ֶ ֵחת ַ�ּמְ י ׁשִ , ֵרד ּכִ
ְזַמן ָהָ�  ּבִ ִחית םׁשֶ ל עֹוָלם תבֶ ׁשֶ לָ  ֵ�תָה  לֹא, וֹ ְרכּ ּדַ ־ֶאת ַמׁשְ רּומֹו ׁשֶ א, ּבְ  ֵיׁש  ֶאּלָ

ִדְבֵרי םּוְלהֹוִכיָח  םָהָ�  ֶאל ָלֶרֶדת ר( -  ד'ֶר  ךְ 'לֶ . ּתֹוָכָחה ּבְ ּבֵ ַנז ׁשֹוןלְ בִּ  ,ּדַ ּכְ   )"...ַאׁשְ

  

א ֶאת ָ י ִתׂשּ ֵני־ּכִ ָרֵאל ־ֹראׁש ּבְ י - )ל, יב(ִיׂשְ אִת  ּכִ ָ ׂשּ
נוּ יִ  נֹוָטִריקֹון ַהְינוּ , ְבָראּתַ  ֶקלׁשֶ  ָחדֶא  לּכָ  ּתְ ּדְ

ֶקלת ֵת לָ  בּור ׁשֶ ֶקל ַמֲחִצית הּוא ׁשָ ֶ  )מגדנות(. ַהׁשּ
�  

ִ ַר  ְמָפֵרׁש  -  )שם( ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף־ְולֹא ְנָין י"ׁשּ ַהּמִ ׁשֶ
ָבר, עָהַר ־ןיִ ַ�  ּבוֹ  ׁשֹוֵלט א ְוַהּדָ מוֹ  ֲ�ֵליֶהם ּבָ ּכְ

ּמָ  יֵמי ִצינוּ ׁשֶ בֹות, ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . דִו ָד  ּבִ ַהּתֵ ִיְהֶיה ׁשֶ
ה ָבֶהם ִגיַמְטִרּיָ יֵמי ּבְ ַהְינּו דוִ ָד  ּבִ ַהנֶּ , ּדְ ִיְהֶיה ףגֶ ׁשֶ
ֶהם יֵמי ּבָ ְגַלל דוִ ָד  ּבִ ְנָין ּבִ  )שם( .לֵא ָר ׂשְ ל יִ ׁשֶ  ַהּמִ

�  

ֶקל ַהּקֶֹדׁש  ׁשֶ ֶקל ּבְ ֶ ְנִתיַנת -  )ל, יג( ַמֲחִצית ַהׁשּ
ֶקל ַמֲחִצית ֶ ָאה ַהׁשּ ה ַ�ל רּפֵ כַ לְ  ּבָ , ָהֵ$ֶגל ַמֲ$ׂשֶ

ּבֹון ק ְוַהֶחׁשְ ְקּדָ ֶנֶגד ֶזה ְמֹאד ְמד� ןכֵּ ׁשֶ , ֶזה ּכְ
ַק  ִרים ֵמָאה ָהָיה ָהֵ�ֶגל לִמׁשְ ּוָבאּמ כַּ  ִריןַקְנָט  ְוֶ$ׂשְ

ְדָרׁש  ּמִ ִליםָק ׁשְ  ֵמָאה הּוא רְנַט ַהּקַ  לַק ִמׁשְ , ּבַ
ִדְבֵרי ָמָרא ּכְ בָ  ַהּגְ ִֹוי ְוִנְמָצא, ִציָ�אְמ  אבָ ּבְ ׁשּ ׁשֶ
ּלוֹ  ָהֵ�ֶגל , ָזָהב ֵליְק ׁשִ  ֶאֶלף רׂשָ ָ$  יםנֵ ׁשְ  הּוא ּכ�
ָכל ַוֲהֵרי ֶקל ּבְ ָ$ה ֵיׁש  ׁשֶ ִנְמָצא, ִדיָנִרים ַאְרּבָ

ָהֵ�ֶגל ֶוה ׁשֶ י ׁשָ ָ�ה ּפִ ַהְינוּ , ִליםָק ׁשְ  ַאְרּבָ ּדְ
ִעים ינְ  ֶאֶלף המֹונָ ׁשְ וּ  ַאְרּבָ ינַ  ָכלבְּ ִאם וְ , ָזָהב ֵריּדִ רּדִ

ינְ  ה"כ ֵיׁש ָזָהב  ִמיְליֹוןא ֵאפוֹ  יוֹ וְ ׁשָ , ֶכֶסף יֵר ּדִ
ינְ  ֶאֶלף ּוָמאַתִים ֵני נוּ ָנְת  ֶזה ּוְכֶנֶגד. ֶכֶסף יֵר ּדִ ּבְ
ָרֵאל ֶקל ַמֲחִצית ִיׂשְ ֶ ֶוה, ַהׁשּ ָ ׁשּ ֵני ׁשֶ ,ִדיָנִרים ִלׁשְ

ֵני ּוְתרּוַמת ָרֵאל ּבְ ים נוּ ּמָ ׁשֶ  ִיׂשְ ִ ׁשּ ָלהעוֹ , ִרּבֹוא ׁשִ
ִדּיּוק יָנִרים ֶאֶלף ּוָמאַתִים ִמיְליֹון ּבְ  )אור יקרות(. ּדִ

�  

ן ַצְלֵאל ּבֶ ם ּבְ ַתבכָּ  - )לא, ב(אּוִרי ־ְרֵאה ָקָראִתי ְבׁשֵ
ַצְלֵאלׁשֶ  ֶ�ְזָרא־ןבְּ ָהִא  ן־ֲאִחיָסָמְך  ְוָאֳהִליָאב ּבְ ּבֶ

ּום, ןכָּ ׁשְ ַהּמִ ־ֶאת ִלְבנֹותִנְבֲחרּו  לוּ  ִמׁשּ ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ
ֲ�ֹקב, ַאְרֵיה ּורגלְ  ּיַ ,ְיהּוָדה ַאְרֵיה ּגּור ָאַמר ׁשֶ

ה ן ָאַמר נוּ ַרבֵּ  ּוֹמש(ֶ י, ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ַאְרֵיה ּגּור ּדָ ּכִ
בֹות ַצְלֵאל ַהּתֵ ן־אּוִרי ּבְ ה ּבֶ ִגיַמְטִרּיָ בֹות ִעם ּבְ ַהּתֵ

בֹות ְוֵכן, ַאְרֵיה ּגּור ם ַהּתֵ ן־ֲאִחיָסָמְך  ָאֳהִליָאב ּגַ ּבֶ
ה ,ָדןה־ְלַמּטֵ  ִגיַמְטִרּיָ  )מגדנות( .ַאְרֵיה ּגּור ּבְ

�  

ַפׁש  ּנָ ַבת ַוּיִ ִביִעי ׁשָ ְ מּוָבא -  )לא, יז( ּוַבּיֹום ַהׁשּ
ַדַ�ת אן, ְזֵקִנים ּבְ ָמהִל  זֶמ ֶר  ִמּכָ תּבְ  הָר ֵת יְ  ְנׁשָ ּבָ , ׁשַ

ּסֹוֵפ  ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר  בֹות יׁשֶ ִים ֵהן ַהּתֵ ּתַ ז, ׁשְ ׁש  ְלַרּמֵ ּיֵ ׁשֶ
י ָאָדםלָ  ּתֵ מֹות ׁשְ תבְּ  ְנׁשָ ּבָ בֹות ְוֵכן, ׁשַ ֵאּלוּ  ּתֵ
הגִ בְּ  הּוא יַמְטִרּיָ ָמה זֶמ ֶר  ׁשֶ  )שם(. ְיֵתיָרה ִלְנׁשָ

�  

ר ָחָטא ְפִרי־ִמי ֲאׁשֶ - )לב, לג( ִלי ֶאְמֶחּנּו ִמּסִ
ים יִאְמֵר ה" יְז'ִניץ" ַחּיִ ַ�ם ָרָאה ִמּוִ ֶאָחד רחוּ בָּ  ּפַ

יָֹאׁש  ּמְ בוֹ  ׁשֶ ּצָ סּוק לוֹ  ָאַמרוְ ָהרּוָחִני,  ִמּמַ ִמי  ֶזה ּפָ
ר ָחָטא ר ִמי - ? ִלי־ֲאׁשֶ ֶאְמֶחּנּו , ְוָחָטא ָ�ַבר ֲאׁשֶ

ְפִרי ּלוֹ  ָהֲ$ֵברֹות ֶאת ֶאְמֶחה - ִמּסִ  )מאיר החיים(. ׁשֶ

  זתשע"פרה, כ' באדר  -פרשת כי תשא     
.  
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ב ֱאלֹ  ב ִמְכּתַ ְכּתָ   ים הּואִק ְוַהּמִ

גֹוַלת יָמן ַיֲהדּות ּבְ רוּ  ,ּתֵ ּמְ ּתַ ָאה ָלהְלַמְע  ִהׁשְ יִקים ּתֹוָרה ִסְפֵרי ִמּמֵ ָחִדים ַ�ּתִ ּנֹוְדעוּ  ּוְמי� ָ ד� ְק בִּ  ׁשֶ  םָת ׁשּ
ְפָלָאה ּנּוי םׁשֵ  ֵחדיַ ִהְת  םֶה ֵמ  ֶאָחד ּוְלָכל ,ַהּמ� ָחד ּכִ ם־ַ�ל ְמי� כְּ  רֵפ ַהּסוֹ  ׁשֵ ם־ַ�ל אוֹ  בוֹ ָת ׁשֶ , מֹוָצאוֹ  קֹוםְמ  ׁשֵ

ֶהם כוּ ְר כְ נִ  יםבִּ ַר  מֹוֵפת ְוִסּפּוֵרי ם ּתֹוָרה ִסְפֵרי ֵמאֹוָתם ַהּנֹוָדע. ּבָ ֵ ׁשּ ה ּבַ ּנָ ב ְוהּוא, 'םבָּ לְ ַא  רֶפ 'ֵס  ּכ�  ִלְפֵני ִנְכּתַ
ע ָלהְלַמְע  ָנה ֵמאֹות ֵמַאְרּבַ יֵדי ׁשָ יםַר ֵמ  ִיםַמ ׁשָ  ְיֵרא רֵפ סוֹ  ּבִ ּנּוי. ּבִ ק 'םבָּ לְ ַא ' ַהּכִ  בֶק ֵ� , ַהּתֹוָרה ְלֵסֶפר ִנְדּבַ

ל גוֹ ָה נְ ִמ  ָת  רֵפ סוֹ  ׁשֶ ָהָיה, ם"ַהּסְ ַתֲ�ִנּיֹות הבֶּ ְר ַמ  ׁשֶ ַ�ת ּבְ ׁשְ הוּ  ַ�םּפַ  ּוְבָכל, תוֹ יבָ ִת כְּ  ּבִ יׁשֶ ּמִ ק ָהָיה ׁשֶ ּפֵ  ִמְתּדַ
ֶלת ַ�ל יתוֹ  ּדֶ יו םֵה נוֹ  היָ ָה , ּבֵ ַלּפָ ַהְינוּ ", םבָּ לְ ַא : "ּכְ ַ�ְרִבית 'ֵלְך' ּדְ ֵדי, יתנִ יָמ ּתֵ ־ּבְ ַה  ּכְ הׁשֶ ן ּתֶ יִ וְ  ְלַנְפׁשוֹ  וּ נּ ְזבֶ ַיַ�  ּלָ
ה. ַהּקֶֹדׁש  ֲ�בֹוַדת ֶאת ַלֲ�בֹדה ָח נוּ ְמ  לוֹ  ִחּלָ ּתְ ַכן, ּבַ ׁש ַהְמ  רֶפ ּסֵ ַה  ׁשָ ּדָ דֹוָלה ַצְנָ�אבְּ  ק� יְּ ַ�ד , ַהּגְ  ּוךְ שׂ ֲח  הּוִדיׁשֶ

ִנים ָפר ּבָ ֵדי ַהּתֹוָרה־רֶפ ֵס  ֶאת ָרַכׁש  ה'יָּ ִד ְח 'ׁשַ  ֵמַהּכְ ֵאִרית םׁשֵ  ְלַ�ְצמוֹ  ְלַהֲ�ִמיד ּכְ   .וֹ ָפרכְ בִּ  נֹוַתר ּוֵמָאז, ּוׁשְ

ְקׁשוּ , ֶאָחד ַלְיָלה ה ּבִ ָ ִבים ֲחִמׁשּ ּנָ ית לֶא  רּדֹ ְח לַ  םיַ�ְרבִ  ּגַ ֶנֶסת־ּבֵ בַּ  ַהּכְ ֵדי, ָפרכְּ ׁשֶ  יםּדִ בַ ְר ּמַ ַה  ֶאת בנֹ גְ לִ  ּכְ
ה ָהִראׁשֹוןּוְכׁשֶ  ,ָהֵ�ֶרךְ ־ירֵ ְק יִ  ֵנס ִנּסָ ָבר ֵאַרע, ַחּלֹוןבַּ  ְלִהּכָ ר נֹוַתר ְוהּוא מּוָזר ּדָ ּמָ ְמס� עֹודוֹ  ְמקֹומוֹ ־ַ�ל ּכִ  ּבְ

בּוק ֲחֶזה הְלַמְרֵא . ַהַחּלֹון־ֶאל ּדָ ְבִע  ַהּמַ ם ְרחוּ ּובָ , ָמֶות־ַ�ד יםבִ נָּ גַּ ַה  ֲחֵבָריו ִנְבֲהלוּ , יתַהּמַ ָ ל ִמׁשּ  עֹוד ּכָ
ֶהםם ׁשָ ְפ נַ  יְנַתִים. ּבָ הּוִדים ְוִראׁשֹון, ַהּיֹום ֵהִאיר ּבֵ ים ַהּיְ ּכִ ִהׁשְ ת קּום ׁשֶ ֲחִרית ִלְתִפּלַ  ַ�ְרִבי ִלְראֹות ִנְדַהם, ׁשַ

ַחּלֹון עֹוֵמד ית ּבְ ֶנֶסת־ּבֵ ַמּה "? ְלךָ  ֵאַרע ָמה. "סִנְכנָ  ְוֵאינוֹ  ֹוֵצאי ֵאינוֹ , ַהּכְ הְוַה , ּתָ ר ּלָ קֹול ִסּפֵ י ּבֹוִכים ּבְ  הּוא ּכִ
ַחּלֹון ִנְכָלא ל ְוֵאינוֹ  ּבַ ּגָ אי. "יוָת בוֹ ְק ִע ־ַ�ל ׁשּובלָ  ְמס� ַוּדַ ּתָ  ּבְ ׁשְ ּקַ ַבר בנֹ גְ לִ  ּבִ ית ָמה־ּדְ ֶנֶסת־ִמּבֵ  ָאַמר", ַהּכְ

ה הָמ וּ " ,יִד הוּ יְּ ַה  יָת  ֲהֵרי? ֵאפֹוא ךָ לְ  ֶאֱ�ׂשֶ בֹוד ֶאת ללֵּ ְלַח  ִנּסִ קֹום ּכְ יְנַתִים". ַהּמָ ְרְסָמה ּבֵ  ָפרכְּ בַּ  ִהְתּפַ
מּוָ�ה ְ ֹאָרע ַ�ל ַהׁשּ ֵאַרע ַהּמּוָזר ַהּמְ ם, ַ�ְרִבי ְלאֹותוֹ  ׁשֶ ּלָ י ְוָאְמרוּ  ִנְמנוּ  ְוכ� א ֶזה ֵאין ּכִ ְגַלל ֶאּלָ  םָת יָ� גִ ּפְ  ּבִ

ל ְקד�  יםבִ נָּ גַּ ַה  ׁשֶ ַ ּבִ יק ַהּתֹוָרה רֶפ ֵס  תׁשּ ְמָצא ָהַ�ּתִ ּנִ ֵהיכַ  ׁשֶ ית לּבְ ֶנֶסת־ּבֵ ל ָחְרדוּ . ַהּכְ י ּכָ ָפר ַ�ְרִבּיֵ  מוֹ לוֹ ׁשְ לִ  ַהּכְ
ל רוְ , בנָּ ַהגַּ  ׁשֶ י היָּ כִ וֹ בּ ַה  ִאּמוֹ  ִהְבִטיָחה ַכֲאׁשֶ ְרּכֹש( ּכִ ּה  ּתִ ְסּפָ דֹול ׁשֹור ִמּכַ ָרה ֶאת קלֵּ ְלַח  תְמנָ ־ַ�ל ּגָ ׂשָ  ּבְ
י ָנּה בְּ  ְלֶפַתע ָחׁש , הּוִדיםַליְּ  רוּ  ָיָדיו ּכִ ּתְ הּוא ִמן־ַהַחּלֹון ָיַרד אְוהוּ  ןָר ָס ֲא ּמַ ִמ  ה� ׁשֶ ִריא ּכְ ֵלם ּבָ ה .ְוׁשָ ֲ�ׂשֶ  ַהּמַ

ְפָלא ים הכָּ ִה  ַהּמ� ּלִ ּלוֹ  ֵאזֹורבָּ  ּגַ רֹוב ָנֲהרוּ  יםבִּ ַר  ִויהּוִדים, ּכ� ֵדי קחוֹ ּוֵמָר  ִמּקָ ל ּכְ ּלֵ ֵבית ְלִהְתּפַ ֶנֶסתַה ־ּבְ  ּכְ
ׁש  ְזכּות ּוְלַבּקֵ ית בֹודכְ בִּ  ִנְזֲהרוּ  ִביםְר ָהַ�  ְוַאף, ם'בָּ לְ ַא  רֶפ 'ֵס  ּבִ ֶנֶסת־ּבֵ בֹוָדם ְוַ�ל ַהּכְ ל ּכְ ָפר ְיהּוֵדי ׁשֶ   . ַהּכְ

ׁשֹות תרוֹ זֵ גְּ ַה  ַאַחת ה ַהּקָ ּנָ ּמֶ ּמִ יָמן יְיהּוֵד  ָסְבלוּ  ׁשֶ ךְ  ּתֵ ֶמׁשֶ ִנים ֵמאֹות ּבְ ָ ׁשּ  ֹחק. ַהְיתֹוִמים' תֵזַר 'גְּ  ָהְיָתה, ּבַ
ֵתיָמן ָהָיה ַיֲ�בֹר ְולֹא ל, ּבְ ּכָ ִהְת  ִמי ׁשֶ הּוא ְוִאּמוֹ  ֵמָאִביו םּתֵ יַ ׁשֶ ׁשֶ חוּ  ּכְ יל תּפָ לֹש( ִמּגִ ֵרה ׁשְ ָנה ֶ�ׂשְ  ְונֹוַתר ׁשָ

ֵצל סֹותֲח לַ  ַלֲ�בֹר ָ�ָליו, ְלַבּדוֹ  ִנּגּוד םָהִאְסלַ  תּדַ  ּבְ ים ְיתֹוִמים. ִלְרצֹונוֹ  ּבְ ל ּה יָ ְט ֶ� בְּ  רוּ ְק ֶ� נֶ  ַרּכִ זֵ  ׁשֶ ה ָרהּגְ  ָקׁשָ
ַ�ל רוּ בְ ָ� ָה וְ  ,זוֹ  ְר ־ּבַ חֹות םָח ּכָ ּפָ ֵדי, תוֹ יּ ִמ לְ ְס מ�  ְלִמׁשְ ַא . ָתםֱאמּונָ  יְרכֵּ בִּ  ַ�ל םלוּ ּדְ גַ יְּ ׁשֶ  ּכְ ִמים דַח ּבְ  ֵאַרע ַהּיָ

בֹוד ָאסֹון ִקּצּור ִנְפְטרוּ  הֹוִרים ְוזּוג, היָּ ּדִ ְח ׁשַ  ָפרכְּ בַּ  ּכָ ֵהם, ִמיםיָ  ּבְ ׁשֶ ָ�ה ַאֲחֵריֶהם מֹוִתיִרים ּכְ  ְיתֹוִמים ַאְרּבָ
ים דֹול לבֶ ֵא . ְקַטּנִ בֵ ּתוֹ  ֶאת ָאַפף ּגָ ָפר יׁשְ ּלוֹ  ַהּכְ ְדעוּ  ְוֵכיָון, ּכ� ּיָ י ׁשֶ ְלטֹון ּכִ ִ ַ�ת ֶאת ִלְגזֹל ָ�ִתיד ַהׁשּ  ַאְרּבַ

בּוִרים ַהְיתֹוִמים ְ הכְ בִּ  דָמ ׁשְ לִ  םּוְלַהֲ�ִביָר  ַהׁשּ יר ִמֲהרוּ , ִפּיָ ָבר־ֶאת ְלַהְסּתִ  רוּ בְ ָ� ָה  רֹוִאים־ּוְבֵאין ַהּדָ
דֹוָלה ַצְנָ�א ִעירָה  ֶאל ַהְיתֹוִמים ָנה אּוָלם. ַהּגְ דֹוָלה ַסּכָ ָפר ְיהּוֵדי ַ�ל ְלֶפַתע ִרֲחָפה ּגְ ּלוֹ  ַהּכְ ל םיָ ְט ֶ� בְּ , ּכ�  ׁשֶ

ֵני ָחִתיםמ�  ְיהּוִדים ׁשְ ֲהגוּ , ׁשְ ּנָ ין ׁשֶ ִ לַ  ְלַהְלׁשִ ים ְיתֹוִמים ַ�ל ֹונֹותְלטׁשּ ַ�ד ַרּכִ ַצע ּבְ ֶסף ּבֶ ם. ּכֶ ֹאָרע ּגַ  ַהּמְ
ָרִגי ה ַהּטְ ל ַהּזֶ ִטיַרת ׁשֶ ֵני, ֵמֵ�יֵניֶהם ֶנֱ�ַלם לֹא, ַההֹוִרים זּוג ּפְ יִנים ּוׁשְ ְלׁשִ  ַלֲ�ׂשֹות ִמֲהרוּ  ַהְמֹתָ�ִבים ַהּמַ

ם ֶאת ְרּכָ ל לֶא  ּדַ חֹוז מֹוׁשֵ ל םָת ָח ְבָר ַה  רבַ ּדְ  ֶאת לוֹ  ְוִגּלוּ  ַהּמָ ַ�ת ׁשֶ ים ַהְיתֹוִמים ַאְרּבַ ַטּנִ  עַמ ׁשֵ לְ . ְלַצְנָ�א ַהּקְ
ָבר ל ִמֵהר, ַהּדָ ה רֹאׁש  ֶאת ְלָפָניו ןּמֵ זַ לְ  ַהּמֹוׁשֵ ִהּלָ ָפר הּוִדיתַהיְּ  ַהּקְ ּכְ יב ָ�ָליו דַק ּוָפ , ּבַ  ֶאת ְלָמֳחָרת ְלָהׁשִ

ָפר־ֶאל ַהְיתֹוִמים ָבר. ַהּכְ יֹום ֵאַרע ַהּדָ יׁשִ  ּבְ ִ ה ְורֹאׁש , ׁשּ ִהּלָ ק ַהּקְ ְפֵני ִהְצַטּדֵ ל ּבִ י ַהּמֹוׁשֵ חּול ְלָמֳחָרת ּכִ  ּתָ
ת ּבָ ַ ת  ַהׁשּ ׁשֶ ּדֶ רּותוֹ  ְוֵאיןַהְמק� ֶאְפׁשָ הוֹ  ּבְ ל, ַצְנָ�א ִעירבָּ  תִלׁשְ ים ְוַהּמֹוׁשֵ ין ִהְסּכִ   .ִראׁשֹון יֹום ַ�ד ְלַהְמּתִ

מֹוָצֵאי בַּ  ּבְ פוּ , ֹקֶדׁש ־תׁשַ ל ִהְתַאּסְ ָפר ְיהּוֵדי ּכָ ֵבית ַהּכְ ֶנֶסת־ּבְ קֹוִמי ַהּכְ ַכן ּבוֹ  ַהּמְ  ַהּתֹוָרה רֶפ ֵס  ׁשָ
ׁש  ּדָ ם, ַהְמק� ּלָ ְתחוּ  ְוכ� ה ּפָ ְתִפּלָ בַּ  ְלָאִבינוּ  יֹוֶקֶדת ּבִ ָ ׁשֶ חּוס םיִ ַמ ׁשּ ּיָ ים ְיתֹוִמים אֹוָתם ַ�ל ׁשֶ יֵלם ַרּכִ  תֶד ֶר ֵמ  ְוַיּצִ

ַח  ת ִעם. תׁשַ ִחּלַ ה ּתְ ִפּלָ ׁש  ַהּתֹוָרה רֶפ ֵס  אצָ הוּ , ַהּתְ ּדָ ָבה ַ�ל חנַּ ְוה�  ֵמַהֵהיָכל ַהְמק� ֶמְרכַּ  ַהּתֵ ית זּבְ ֶנֶסת־ּבֵ , ַהּכְ
ִלים ֶאת ָאְפָפה ֹקֶדׁש ־תּדַ ְר ְוֶח  ּלְ ְתּפַ ם ַהּמִ ּלָ יקַ� ָה  רֶפ ַהּסֵ  הְלַמְרֵא  ּכ� ָחד ּתִ ה. ְוַהְמי� ס ֵאַרע ְוִהּנֵ אֹוָתּה . ַהּנֵ  ּבְ

ָ�ה הּוִדים ׁשָ ַהּיְ ה ָ�ְמדוּ  ׁשֶ ְתִפּלָ ֵבית ּבִ ֶנֶסת־ּבְ ֵבָדה ַמֲחָלה ְלֶפַתע ָנְפָלה, ַהּכְ נוֹ  ַ�ל ּכְ ל ָהָאהּוב ּבְ ל ׁשֶ  מֹוׁשֵ
חֹוז ת קוּ ֲ� זְ ה� ׁשֶ  ְוָהרֹוְפִאים, ַהּמָ ֶלד. ׁש ָא נוֹ  ָאְמרוּ  יוֹ לְ ָח  ְלִמּטַ ָבר ַהּיֶ יַ�  ּכְ ל, ָמֶות ֵריֲ� ׁשַ לְ  ִהּגִ  ּוְבֵני ְוַהּמֹוׁשֵ

ם־ֶאת ְדעוּ יָ  לֹא וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ֵביָתם. ַצַ�ר ֵמרֹב ַנְפׁשָ ֶרֶתת ָ�ְבָדה ּבְ ר, היָּ ִד הוּ יְ  ְמׁשָ ה ְוַכֲאׁשֶ ְקׁשָ ה ּבִ ּנָ  םֵא  ִמּמֶ
ַ�ר ְפֶנה ַהּנַ ּתִ הּוִדים ֶאל ׁשֶ ֵדי ַהּיְ לוּ  ּכְ ַהּלָ לוּ  ׁשֶ ּלְ ָנּה  לֹוםׁשְ לִ  ִיְתּפַ ֶרֶתת  ָלּה  ָאְמָרה, ַהחֹוֶלה ּבְ יַהְמׁשָ ָנּה  ּכִ  ּבְ
ָרה, ּה לָ ְע בַּ  ְגַללבִּ  חֹוֶלה ַבר ֶאת לוֹ  ְוִסּפְ ה ּדְ ֲ�ׂשֶ ִעיִרים ַהְיתֹוִמים ִעם ַהּמַ ל תוֹ ָר זֵ גְ וּ  ַהּצְ ְמָ�ה. ּה לָ ְע בַּ  ׁשֶ ָ ׁשּ ׁשֶ  ּכְ
ת ל ֵאׁשֶ ָבר־ֶאת ַהּמֹוׁשֵ הֵח ֵה , ַהּדָ ּנוּ  ְוָתְבָ�ה ּה לָ ְע בַּ  ַ�ל ִלְזעֹק ּלָ ל ִמּמֶ ד ְלַבּטֵ ר, תוֹ ָר זֵ גְּ  ֶאת ִמּיָ הָ�  ְוַכֲאׁשֶ  ׂשָ

ְדָבֶריָה  ם ָראוּ  ,ּכִ ּלָ י ּכ� ל ָלתוֹ ֲח ַמ  ּכִ ן ׁשֶ ַאַחד ִריאבְ ִה  ָמה־ְזַמן רּוְלַאַח , וּ נּ ּמֶ ה ִמ ָת ּפְ ְר ִה וְ  ָהְלָכה ַהּבֵ   .ָהָאָדם ּכְ

ִנים ֵמאֹות ַכן ׁשָ ׁש  רֶפ ַהּסֵ  ׁשָ ּדָ ֵתיָמן ַהְמק� הּוֵדי ַ�ד, ּבְ ּיְ ָנה ִעיםבְ ׁשִ כְּ  ִלְפֵני ַאְרָצה ָ�לוּ  ָהֵאזֹור ׁשֶ  ׁשָ
םִע  לּוהוּ ּוְנָט  ָ�ם ּמָ ַמּסָ ה. ָהָארֹךְ  ּבְ ִחּלָ יחּוהוּ  ּתְ בֵּ ־ַ�ל ִהּנִ קֹומוֹ  ָמׁש  לֹא הלָּ ַה  ַאךְ , לָמ גָּ  יּגַ  ֵהִבינוּ  ְוָהעֹוִלים, ִמּמְ
י בֹודוֹ  ֶזה ֵאין ּכִ ל ִמּכְ ב רֶפ ַהּסֵ  ׁשֶ ּכַ בֵּ ־ַ�ל ִלׁשְ ֵהָמה יּגַ ָיָדיו הוּ ידוּ ִק ְפ ִה וְ , ְטֵמָאה ּבְ ל ּבְ  ִליםָהעוֹ  ַאַחד ׁשֶ

נְּ  ְמִסירוּ  אוֹ ׂשָ ׁשֶ יָ�ם ַ�ד תּבִ ַהּסֵ  ְלַאַחר. הְרצָ ַא  ַהּגִ ַכן הּוא, ַאְרָצה הּוָבא רֶפ ׁשֶ ֵבית ׁשָ ֶנֶסת־ּבְ רֹאׁש  ּכְ , ָהַ�ִין ּבְ
ְרָצה תֶק ֲחלֹ ַמ  רְלַאַח  אּוָלם ּפָ ר ,ָזרֹות ְלָיַדִים רֶפ ַהּסֵ  ַברָ� ָה , ִעְנָינוֹ בְּ  ׁשֶ ְחַזר ְוַכֲאׁשֶ ֵרר ה� יק ַרק יכִּ  ,ִהְתּבָ  ַהּתִ

קֹוִרי ב ַהּמְ ׁש  רֶפ ַהּסֵ  ְוִאּלוּ , ַאֵחר ּתֹוָרה ֵסֶפר חנַּ ה�  ּובוֹ  ִלְמקֹומוֹ  ׁשָ ּדָ �    .דוּ ָאבָ  יוָת בוֹ ְק ִע וְ  ֶנֱ�ַלם ַ�ְצמוֹ  ַהְמק�

  
  

י יף  ַרּבִ   ל"ַזּצַ  ְלָדא וּ ִמפֵמִאיר ׁשִ

ֲאָדר ת"א ַהִהּלּוָלא ְליֹום  כ' ּבַ
  

אֹוֵני ֵלידוֹ ִמגְּ  ּנֹוַדע, ַהּדֹורֹות ּגְ  הבָּ ַר ָה  תוֹ יפוּ ִר ֲח בַּ  ׁשֶ
ְפָלִאים יוָר וּ בּ ִח בְ וּ  ָחה טְר פוּ ְק נְ ַר ְפ בִּ  נֹוַלד. ַהּנִ ּפָ  ְלִמׁשְ

ְקְר  ֶחֶסתְמי�  ּנִ יףה 'ָא ׁשֶ ם־ַ�ל' ׁשִ  םָר גוּ ְמ  יתבֵּ  ׁשֵ
ְר  הּוִדים חֹובּבִ ַ�ל טְר פוּ ְק נְ ַר ְפ בִּ  ַהּיְ ִית ִזיתֲח  ׁשֶ  ַהּבַ

ֲאבֹות אֹוְמִרים ְוֵיׁש , היָּ נִ ֳא  ֵסֶמל ִעם ָמֵגן ָהָיה  ׁשֶ
ָחה ּפָ ׁשְ ַמַ�  ּכֲֹהִנים ָהיוּ  ַהּמִ ׁשְ ּנִ ֶגְרָמִנית תׁשֶ  - אן''ַק  ּבְ

ֶגְרָמִניתיָּ נִ ֳא  יָקה ה ּבְ בֶ  יֹותוֹ ְה בִּ . ַ�ּתִ ְלַבד ז"י ןּכְ , ּבִ
ה ָברכְּ  נּות ִהְתַמּנָ ת ְלַרּבָ  ָ�ַמד םְוׁשָ , אָד ְל וּ פ ְקִהּלַ

ָראׁשּות יָבה ּבְ דֹוָלה ְיׁשִ ַר  ּגְ ַנת. ֵאֶליָה  ָנֲהרוּ  יםבִּ ׁשֶ ׁשְ  ּבִ
ל א"ת נּות ִהְתַקּבֵ ַרג ְלַרּבָ  ָ�ַבר ֵאֶליָה  ּוְבַדְרּכוֹ , ּפְ
ְדֵמי רַט ְפ נִ  םְוׁשָ , מֹוַלְדּתוֹ  ִעיר טְר פוּ ְק נְ ַר ְפ בִּ  , יוָיָמ  ּבִ
בֶ  יֹותוֹ ְה בִּ  ְלַבד ו"ל ןּכְ ְמִצית ֶאת. ּבִ ְפֵני יוָר עוּ ׁשִ  ּתַ  ּבִ

ְלִמיָדיו ֶהם, ּתַ  ַ�ל ִנְפָלִאים ּוֵבאּוִרים יםׁשִ וּ דּ ִח  ּבָ
 ַ ָתב־ַ�ל ֶהֱ�ָלה, יוׁשָ ְר ָפ ְמ וּ  ס"ַהׁשּ ר ְוֵכן, ַהּכְ  ִחּבֵ

ָ�ה ְוַ�ל ַהּתֹוָרה־ַ�ל נֹוָסִפים ִחּבּוִרים , טּוִרים ַאְרּבָ
ָלה ִסְפֵרי ןְוכֵ   רְלַאַח  ֶנֶאְבדוּ  יוָר וּ בּ ִח  רֹב אּוָלם, ַקּבָ

ִטיָרתוֹ  סוּ  ְולֹא, ּפְ א ִנְדּפְ  ָחֵמׁש  ַ�ל יוׁשָ וּ דּ ִח  ֶאּלָ
רּוׁש . מֹותלֵ ׁשְ  ְכּתֹותַמּסֶ  ב ַהּפֵ  ַ�ל ְמֹאד ִהְתַחּבֵ

י ְלֵחֶלק ָהַפךְ  ְוַאף, ַהּלֹוְמִדים ְלּתִ  ֵמהֹוָצאֹות דִנְפָר  ּבִ
 ַ יַבת רֹאׁש . ס"ַהׁשּ ָרת ְיׁשִ י, יֹוֵסף' 'ּפֹ  ְיהּוָדה ַרּבִ

ַ�ם ָאַמר, ָקהְד צַ  ת�  תכֶ ַמּסֶ  ַ�ל ּתֹוָספֹות: "ּפַ , ֹותבּ ּכְ
ר, ָצהיּובֵ  ְמִציָ�א אבָ בָּ  רּוךְ  ֶאְפׁשָ ם ּבָ ֵ י, ְלָהִבין ַהׁשּ  ּכִ

יף ם"ַמֲהַר  ָלנוּ  ָאר ֲאָבל. ֲ�ֵליֶהם ׁשִ ׁשְ ְכּתֹות ּבִ ּסֶ  ַהּמַ
הנַּ  הַמ  רוּ "?! ֲ�ׂשֶ ַ  ַ�ל ׁשוֹ ּפֵ ב ס"ַהׁשּ ִקּצּור ִנְכּתַ דֹול ּבְ  ּגָ

יםׁשִ בְּ  ָקהלָ  ְוַאף ר, ּבּוׁשִ רּוׁש  ָ�ָליו ְוִהְתַחּבֵ  ְיֵדי־ַ�ל ּפֵ
י ַכי ַרּבִ ַמ 'ַה . קיצְ ִר ּפָ ִמ  ׁש וּ דּ ְר ַמ  ָמְרּדְ ׂשְ ה חּיִ ' ֹמש(ֶ

ה: "ָאַמר לֹש(ָ ְתבוּ  ׁשְ ֵדי ְסָפִרים ּכָ ּלֹא ּכְ , םינוּ בִ יְ  ׁשֶ
ֲה  ּוָבֶהם יף ם"ַר ַהּמַ  ְועֹוֶלה ִבינוֹ ָה ְל  רֹוֶצה ֲאִני ַאךְ , ׁשִ
ָיִדי ִלי רַט ְפ נִ  נוֹ בְּ ". ּבְ ִנים ּבְ ּתוֹ  ֶצֱאָצִאים ְונֹוְתרוּ , ּבָ   .ִמּבִ

  
האיסור למנות את בני ישראל מובא במסכת יומא, 
"ואפילו לדבר מצווה", וכך נפסק בהלכה. ומנהג העולם 

וא פסוק שיש בו המבקשים לספור עשרה למניין, לקר
עשר תיבות, ואף שיש פסוקים רבים בתנ"ך בעלי עשר 
תיבות, מובא ב'ספר האורה' מדברי רש"י שמונים בפסוק 
"ואני ברוב חסדך" שיש בו עשר תיבות, וכנראה הטעם 
לכך מפני שפסוק זה נוהגים לאומרו בשעה שנכנסים 
לבית הכנסת להתפלל, ולכן מונים בו את העשרה שבאים 

. ומנהג זה מוזכר כבר ב'ספר העתים' לרבי יהודה לתפילה
בן בריזילי הברצלוני, בשם רב האי גאון. צורת הספירה 
בפסוק זה היתה, כאשר כל אחד אמר מלה אחת מהפסוק 
לפי הסדר, הראשון אמר 'ואני', השני 'ברוב', עד סוף 
הפסוק, וזאת כדי שלא יהיה כאן מניין של ממש, אלא 

קבל המניין מאליו. מנהג נוסף ברגע שנשלם הפסוק מת
היה לומר את מימרת רבי יצחק על איסור מניין בני 
ישראל, שגם בה יש עשר תיבות: "אמר רבי יצחק, אסור 
למנות את ישראל אפילו לדבר מצווה", כדי להורות 
שבספירה מעין זו אין חשש, אחרים מתחכמים וסופרים 

יום נפוץ 'לא אחד', 'לא שניים' עד 'לא עשירי'... אך כ
הושיעה את עמך", כמובא "המנהג למנות דווקא בפסוק 

בקיצור שולחן ערוך, שיש בו עשר תיבות ויש בו גם 
ברכה, וכן מוזכרת בו המלה "ונשאם" המזכירה את תיבת 
שם הפרשה 'תשא' שבה מוזכר מניין בני ישראל דווקא 

ידי אותיות אל"ף ־ידי מחצית השקל. יש המונים על־על
. יש אין זה נכוןם שאין בכך איסור, אולם בי"ת וחושבי

המתירים למנות את האצבעות ולא את האנשים, ומביאים 
ראיה מהמנהג שנהגו במקדש, אולם החת"ם סופר דוחה 
זאת, וכותב שאם אין צורך אסור למנות את ישראל בכל 

ידי דבר אחר, ובנו ־אופן, ורק לצורך מצווה מותר על
תב אסור, אך המלבי"ם ה"כתב סופר" כתב בשמו שגם בכ

כתב שאין בזה איסור ולא עין הרע. ה"כף החיים" מתיר 
ידי ראייה, אולם מפירוש "עץ יוסף" ־למנות במחשבה על

  במחשבה.  אפילועל עין יעקב נראה שדעתו לאיסור 
  

ַ$ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ָתְבּתָ  ר ּכָ ְפְרָך ֲאׁשֶ   ְמֵחִני ָנא ִמּסִ

ְצִעירּותוֹ  עֹוד י ְרֵסםִהְתּפַ  ּבִ יִחדּ 'ַה , ִמּגּור ֵמִאיר ִיְצָחק ַרּבִ ְגאֹונּותוֹ , 'מ"יִר ָה  ּוׁשֵ אֹוָתם. תוֹ קוּ ְד צִ וְ  ּבִ  ּבְ
ִצלּ  ִהְסּתֹוֵפף, ָיִמים ל וֹ ּבְ יד ׁשֶ ּגִ ק ֶזה וֹ בּ ַר  ַאךְ , ִמּקֹוְז'ִניץ ַהּמַ ּלֵ ַנת ָ�ָליו ִהְסּתַ ׁשְ הּוא, ה"תקע ּבִ ׁשֶ  ַאךְ  ְצמוֹ ַ�  ּכְ

ֵרה ֲחֵמׁש  ןבֶּ  ָנה ֶ�ׂשְ ל, ׁשָ ל תוֹ ָמרוּ  ֶאת ָ�ָליו ְוִקּבֵ יד־ןבֶּ  ׁשֶ ּגִ י, ַהּמַ . ִמּקֹוְז'ִניץ ִריָ�הבְּ  ָיִקיםלְ ֶא  הש(ֶ מֹ  ַרּבִ
ל ְמעוֹ ׁשִ  ִעיר ָהִעּלּוי ׁשֶ ְמרֹות, ַהּצָ ּלַ ִנים ַרךְ  ֱהיֹותוֹ  ׁשֶ ׁשָ ָברּבְ אֹון , ּכְ ָכל הּוא ּגָ ְרֵסם, ּתֹוָרה ַחְדֵרי ּבְ  אצָ יָ וְ  ִהְתּפַ

םְלַר  ּוְלִהְתָקֵרב ַלֲ�ָדָתם ְלִהְצָטֵרף ִלּבוֹ ־ֶאת ַהּטֹותלְ  ִנּסוּ  יםבִּ ַר  יםַוֲחִסיִד , ְלֵמָרחֹוק ַמר הּוא ַאךְ , ּבָ  ׁשָ
יךְ  ּבוֹ ַר לְ  ֱאמּוִנים ִמיָּ  ְלקֹוְז'ִניץ ִלְנֹסַ�  ְוִהְמׁשִ ֶרךְ  םֵא  ַ�ל יֹותוֹ ְה בִּ , ֶאָחד יֹום. ָיִמיָמה ִמיםּכְ  ַיַחד ְלקֹוְז'ִניץ ַהּדֶ

ַדְר  ָ�ַצר, ֵמֲחֵבָריו ֶאָחד ִעם ק ּכוֹ ּבְ ְנּדָ פ� ֵדי ֶאָחד ּבְ ׁש , ְמַ�ט ׁש ֵפ נָּ ִה לְ  ּכְ ּקֵ ּבִ יךְ  ּוְכׁשֶ ַדְרּכוֹ  ְלַהְמׁשִ  ִנְכְנָסה ּבְ
ָבה ק ֲחַצר לֶא  תֶפ נֹוֶס  ֶמְרּכָ ְנּדָ ה ַהּפ� ּנָ ִנים־דּורֲה  ִאיׁש  ָיַרד ּוִמּמֶ י ֶזה ָהָיה. ּפָ ְמָחה ר' ָהַרּבִ  ִניםּבוּ  ׂשִ

יְסָח  ׁשִ ִ ׁשֶ , אִמּפְ ֶחֶדתַהְמ  תוֹ יָט ׁשּ ֲחִסידוּ  י� ֵר  ָאז ָהְיָתה תּבַ יתּבְ דּות ּה ָת לָּ ִח ְת בִּ  ָרהעֹוְר וְ  ָיֶמיָה  אׁשִ דֹוָלה ִהְתַנּגְ . ּגְ
ָנה", ַאְבֵרךְ " י ּפָ ָרָאהוּ  יולָ ֵא  ִניםּבוּ  ַרּבִ ׁשֶ ִ  הַמ : "ַאלׁשָ וְ , ּכְ ה ּוֵמַאִין ְמךָ ׁשּ ַמע"? ַאּתָ ָ ׁשּ הּוא ּוְכׁשֶ  ֹוֵררִמְתגּ  ׁשֶ
ה ִעירבָּ  א ֵאיְנךָ  ַמּדּוַ� : "ַאלׁשָ  ,ַוְרׁשָ יְסָח  ילַ ֵא  ּבָ ֲחִריפוּ  ְוָאַמר ֵמִאיר ִיְצָחק יַרבִּ  הַנֲ�נָ "? אִלְפׁשִ  ֲאִני ֲהֵרי: "תּבַ

ׁש  לֹוַמר יםַהֲחִסיִד  ְרִגיִלים םְוׁשָ , ְלקֹוְז'ִניץ נֹוֵסַ�  ּיֵ רּוךְ  יֹום יִמּדֵ  ךְ ֵר ְלבָ  ׁשֶ ּלֹא 'ּבָ  ָחִסיד ִניׂשַ ָ�  ׁשֶ
יט"... י'ִא ָח יְס ׁשִ ּפְ  י ּבוֹ  ִהּבִ ע: "ְוָאַמר ִניםּבוּ  ַרּבִ י, ְלךָ  ּדַ בֹוא עֹוד ּכִ ַ�ל תאוֹ ָק ְמ זְ ּפ� בַּ  ילַ ֵא  ּתָ   "...ַרְגֶליךָ  ׁשֶ

לֹש( ָ�ְברוּ  ִנים ׁשָ ׁש  םׁשָ לְ  יוָת יעוֹ ִס נְּ ִמ  ָחַדל ּוְלַאֲחֵריֶהן, ְלקֹוְז'ִניץ מ"יִר ָה  ָנַסע ןכָ לָ ֲה ַמ בְּ , ׁשָ  ֹותלגְ לִ  ּוִבּקֵ
יֵקי לצֶ ֵא  ּתֹוָרה תִלְמקֹומוֹ  ֵדי, רוֹ דּ ַה  ַצּדִ ל ּכְ יֶהם תַוֲחִסידוּ  ּתֹוָרה ְלַקּבֵ ה ִעירבָּ . ִמּפִ דֹוָלה ַוְרׁשָ ּה , ַהּגְ  ּבָ

י ֹוֵררִהְתגּ  ז היָ ָה , ֵמִאיר ִיְצָחק ַרּבִ דֹול ֶמְרּכָ ל ּגָ ָטא יֲחִסיֵד  ׁשֶ ְלִמיָדיו, ַאּפְ ל ִמּתַ י ׁשֶ ָטא ֵמִאיר ַרּבִ ַ�ל ֵמַאּפְ  ּבַ
ָ לַ  ראוֹ " ֲחבּוַרת". ַמִיםׁשּ ה ָהיוּ  ֵאּלוּ  יםֲחִסיִד  ּבַ ּמָ י ּכַ דֹוִלים, צּוָרה ַאְנׁשֵ מוּ  ְוֵהם, הְוִיְרָא  ֹוָרהתבְּ  ּגְ  ֵ�יֵניֶהם ׂשָ

ָבר ֶזה ִעיר ָהִעּלּוי ַ�ל ִמּכְ צוּ , ךְ רֹ ְד לִ  ֵהֵחל בוֹ כָ וֹ כּ ׁשֶ  ַהּצָ ָכל ְוִהְתַאּמְ ֵדי ּכֹחֹוֵתיֶהם ּבְ יַ�  ּכְ ּפִ  ִלְנֹסַ�  יוָ�לָ  ְלַהׁשְ
םְלַר  לּוָתם. םָת ָר בוּ ֲח לַ  ּוְלִהְצָטֵרף ּבָ ּדְ ּתַ ָאה ִהׁשְ ִרי ָנׂשְ ְמָחָתם, ּפְ י ָלֶהם הֹוִדיַ�  ּוְלׂשִ י, ֵמִאיר ִיְצָחק ַרּבִ ַמר ּכִ  ּגָ
םִע  ְלִהְצָטֵרף רֶמ אֹ  ָטא ִלְנִסיָ�ה ּמָ ֵדי, ְלַאּפְ ִצלּ  סֹותֲח לַ  ּכְ ל וֹ ּבְ םַר  ׁשֶ דֹול ּבָ בַּ  ֶאְצלוֹ  תוֹ בּ ׁשְ לִ וְ  ַהּגָ ׁשַ . ֹקֶדׁש ־תּבְ

מּוָ�ה ְ ל תוֹ יָ� ִס נְ  רבַ ּדְ  ַ�ל ַהׁשּ ָטא ַהּנֹוָדע יִא ׁשָ ְר וַּ ַה  ָהִעּלּוי ׁשֶ ָתה, ְלַאּפְ ים ִהּכְ ּלִ ִעיר ּגַ יקצַּ ַה  ְוַאף, ּבָ ָטא ּדִ  ֵמַאּפְ
ַמח ָצַהל ַ�ְצמוֹ  שׂ  עַמ ׁשֵ לְ  ְוׂשָ א אָת ִמלְּ  ְוִכי. ַהּטֹוָבה ֹוָרהַהּבְ ל ,יאִה  זּוַטְרּתָ ָניו ֶאת ְלַקּבֵ ל ּפָ אֹוִני ָהִעּלּוי ׁשֶ  ַהּגְ

מוֹ  ְ ׁשּ ָטאף ַא וְ ? ְלָפָניו הֹוֵלךְ  ׁשֶ ּה  ַאּפְ ּלָ ה ּכ� ָכבֹוד. ַחג ָלְבׁשָ דֹול ּבְ ל ּגָ יקצַּ ַה  עֹוןְמ בִּ  מ"יִר ָה  ִהְתַקּבֵ ָטא ּדִ , ֵמַאּפְ
י יר ְוָהַרּבִ ִנים לוֹ  ִהְסּבִ אוּ  ָהִעיר ֵביִמּתֹוׁשְ  יםבִּ ְוַר , לכֹּ ־ְלֵ�ין הָר ֵת יְ  תֲחִביבוּ  לוֹ  ְוֶהְרָאה ּפָ ְפֵני ַלֲחזֹות ּבָ  ּבִ

א. םָהָר  ַח ֵר וֹ ָהא סֹופוֹ  ֶאּלָ ּבְ ל ׁשֶ ָבר ׁשֶ ָטא מ"יִר ָה  נֹוַתר לֹא, ּדָ ַאּפְ ת ּוְבמֹוָצֵאי ּבְ ּבָ ַ ה ָיָצא ַהׁשּ ה ,ֵהיֶמּנָ  ּוַמֲ�ׂשֶ
ָהָיה ךְ  ׁשֶ בֵ . ָהָיה ּכָ ּבוֹ  ָהַאְכַסְנָיה תיּבְ י ַח ִהְתָאֵר  ׁשֶ יֵמי ֵמִאיר ִיְצָחק ַרּבִ ָטא רוֹ וּ ּק בִּ  ּבִ ַאּפְ ם הָת ֲה ׁשָ , ּבְ  ּוָרהבֲח  ּגַ
דֹוָלה ל ּגְ יְסָח  יֲחִסיֵד  ׁשֶ ׁשִ ה ּוָבֶהם, אּפְ ּמָ עֹוד ָוִתיִקים יםֲחִסיִד  ּכַ ֵצל פוּ ְפ וֹ ּת ְס ִה  ׁשֶ ִלין'ִמּל�  ה'ַהחֹוזֶ  ּבְ  ּבְ

דֹוׁש' הּוִדי'ַהיְּ  דוֹ יְלִמ ְוַת  יְסָח  ַהּקָ ׁשִ ר, אִמּפְ מּוָ�ה ְלָאְזָנם הבָ נְּ ּג�  ְוַכֲאׁשֶ ְ ל ּבֹואוּ  רבַ ּדְ  ַ�ל ַהׁשּ  ָהִעּלּוי ׁשֶ
ה ְרׁשָ הוֹ  ַצֲ�ֵדיֶהם ֶאת וּ נוְּ כִּ , ִמּוַ ךְ  ּמוֹ ִע  ַיַחד םׁשָ  תִלׁשְ ֶמׁשֶ ל ּבְ ת ּכָ ּבָ ַ ָ ׁשֶ  ַהׁשּ לוּ . ִעירבָּ  הָה ׁשּ י ִעם ִנְכְנסוּ  ַהּלָ  ַרּבִ

ִדְבֵרי ֵמִאיר ִיְצָחק ָפָניו ְוָחְזרוּ , תַוֲחִסידוּ  הּתֹוָר  ּבְ ים ּתֹורֹות ַ�ל ּבְ ְמעוּ  ְוִחּדּוׁשִ ָ ׁשּ י ׁשֶ םַר  ִמּפִ , ִניםּבוּ  יַרבִּ  ּבָ
ֵ�ל ְוהּוא ָרה ְוַנְפׁשוֹ  םָת יפוּ ִר ֲח וַ  ְכָנםִמּתָ  ְמֹאד ִהְתּפַ ֶהם ִנְקׁשְ ת ָיְצָאה ַאךְ . ּבָ ּבָ ַ לָּ  מ"יִר ָה וְ , ַהׁשּ י הּגִ ַדְעּתוֹ  ּכִ  ּבְ

ָטא תֶא  בזֹ ֲ� לַ  יְסָח  ֲאֵליֶהם ּוְלִהְצָטֵרף ַאּפְ ֵדי, אִלְפׁשִ יר ּכְ םַר  ֶאת ְלַהּכִ ר ּבָ ֵ ָכל ֵאָליו ּוְלִהְתַקׁשּ   . ְפׁשוֹ נַ  ִניֵמי ּבְ

ָנה, ָהִעיר ֶאת ֵצאתוֹ  ֶטֶרם י ּפָ ל ְמעֹונוֹ  לֶא  ֵמִאיר ִיְצָחק ַרּבִ יקצַּ ַה  ׁשֶ ָטא ּדִ ר, ֵמַאּפְ ֲאׁשֶ  יֵמֲחִסיֵד  ֶאָחד ּכַ
יְסָח  תַר בוּ ֲח  ׁשִ ֵדי, ֵאָליו ִמְצָטֵרף אּפְ ֵרד ּכְ ּנוּ  ְלִהּפָ ל ִמּמֶ ּנוּ  ּוְלַקּבֵ ְרכַּ  ִמּמֶ ֶרךְ  תּבִ ה לֹא ַאךְ , ַהּדֶ ּלָ י לוֹ  ּגִ ַדְעּתוֹ  ּכִ  ּבְ

יְסָח  ִלְנֹסַ�  א. אִלְפׁשִ ֵ�יֵני ֶאּלָ ּמֵ יקצַּ ַה  ׁשֶ ָבר ֶנֱ�ַלם לֹא ּדִ ִלּבוֹ  ִהְצַטֵ�רהּוא וְ , ּדָ ּלֹא ַ�ל ּבְ ֵ ְלַק  ָידוֹ בְּ  ָ�ָלה ׁשֶ  רׁשּ
דֹול ָהִעּלּוי ֶאת ה, ֵאָליו ַהּגָ ן ְוַ�ּתָ ּוֵ יְסָח  ִלְנֹסַ�  הּוא ִמְתּכַ ב. אִלְפׁשִ י ָיׁשַ ָטא ֵמִאיר ַרּבִ  יְלַרבִּ  בִמְכּתָ  ְוָכַתב ֵמַאּפְ
מוֹ , ִניםּבוּ  ּיְ ּסִ ִהְצָטֵרף ֶלָחִסיד רוֹ ָס ְמ  ּוְכׁשֶ ׁש , מ"יִר ָה  לֶא  ׁשֶ ּנוּ  ּוִבּקֵ ב תֶא  ֹסרְמ לִ  ִמּמֶ ְכּתָ י. "וֹ בּ ַר לְ  ַהּמִ ַמְעּתִ  ׁשָ

ךָ  ַ�ל אֹוְמִרים י ַרּבְ יקצַּ ַה  לוֹ  ָאַמר", ִניםּבוּ  ַרּבִ ָטא ּדִ י, "ֵמַאּפְ ַ�ל הּוא ּכִ  לוֹ  רמֹ ֱא  ּוְבֵכן. הגָ ֵר ְד ַמ ־ּוַבַ�ל ֹמַח ־ּבַ
ִמי ׁשְ ֲאִני, ּבִ ׁש  ׁשֶ ַר  ה'ֵמ  ְמַבּקֵ ִפי ךְ ִיְתּבָ תוֹ  ּכְ ׁשָ ּקָ ל ּבַ ה ׁשֶ ׁש  וּ נַרבֵּ  ֹמש(ֶ ּקֵ ּבִ בָּ ֵמַה  ׁשֶ ְפְרָך  ָנא ינִ ֵח 'ְמ  ה"ּקָ ר ִמּסִ  ֲאׁשֶ

ָת  גֹות ֹמִחין ִלי ןּתֶ  -  'ָנא ינִ ֵח ְמ ' ָנהוָּ ְוַהכַּ , 'ְבּתָ ּכָ ָ ְפְרךָ ' ַרק ֲאָבל, ְוַהׂשּ ר ִמּסִ ָת  ֲאׁשֶ ֶאת - 'ְבּתָ ּכָ ל ׁשֶ גֹות ּכָ ָ  ַהַהׂשּ
ְדֵרגֹות ל ְוַהּמַ ּמּוד ַרק ֲאַקּבֵ ְסָחר לֹא לֲאבָ , ַהּתֹוָרה ִמּלִ ְנִציג ִעירבָּ  ְוַתֲ�נּוגֹות ִמּמִ ְדָבָר  ..."ּדַ  ִהְטִמין יוּבִ

יקצַּ ַה  ָטא ּדִ ל ֲ�לּוָמיו יֵמ יְ  ַ�ל זֶמ ֶר  ֵמַאּפְ י ׁשֶ ְרֵנס, ִניםּבוּ  ַרּבִ ִהְתּפַ ְסַח  ׁשֶ ַדְנִציג ֵ�ִצים רִמּמִ  הוָ ִהְס  םְוׁשָ , ּבְ
סֹוֵחר ַ�ְצמוֹ ־ֶאת ם ָנאֹור ּכְ ָכךְ  ִליַח ְוִהצְ , ּוִמְתַקּדֵ יב ּבְ ְתׁשּוָבה ְלָהׁשִ ִהְתַרֲחקוּ  ֵמַהּסֹוֲחִרים יםבִּ ַר  ּבִ ֶרךְ  ׁשֶ  ִמּדֶ

ִליַח . ֹותצְ ְוַהּמִ  ַהּתֹוָרה ָ ה ַהׁשּ ִליחּותוֹ  ָ�ׂשָ י ַלְמרֹות ׁשְ ָבר ַהּקֹש(ִ ּדָ ּבַ ָבִרים ֶאת ּוָמַסר, ׁשֶ ָאַמר ַהּדְ יקצַּ ַה  לוֹ  ׁשֶ  ּדִ
ָטא י וֹ בּ ַר לְ , ֵמַאּפְ יְסָח  יםנִ ּבוּ  ַרּבִ ׁשִ י ֶהֱאִזין. אִמּפְ ָבִרים ָהַרּבִ ד, ַלּדְ ִמי רמֹ ֱא : "ְוָאַמר הַנֲ�נָ  ּוִמּיָ ׁשְ  ֵמִאיר יְלַרבִּ  ּבִ
ָטא י, ֵמַאּפְ ָבר ּכִ ֶלךְ  המֹ לֹ ׁשְ  ָאַמר ּכְ ִסיִלים' ַהּמֶ יר ּכְ ֲ�ַרת ָחָכם ֵמִאיׁש ׁשֵֹמַ� ׁשִ ֹמַ� ּגַ  ְוִלְכאֹוָרה, 'טֹוב ִלׁשְ

ָבר מּוּהַ  ַהּדָ ֹמַ�  לֹוַמר ָצִריךְ  ָהָיהן כֵּ ׁשֶ  ּתָ ׁשְ יר 'ִמּלִ א? ִסיִלים'כְּ  ׁשִ י, ִהיא ָנהוָּ ַהכַּ  ֶאּלָ ֹמַ�  טֹוב ִמּמִ  תַר ֲ� גַּ  ִלׁשְ
ר ֵמִאיׁש  ?םָחכָ  יר ׁשֹוֵמַ�  הּוא ֲאׁשֶ ָבר ַאךְ  ִסיִליםכְּ  ׁשִ יק ֵאין ַהּדָ ָא , לוֹ  ַמּזִ ם רְוִנׁשְ א ּגַ   . .."םָחכָ ִאיׁש  ְלַהּבָ

יְנַתִים ָטהּפַ ִהְת  ּבֵ ְ מּוָ�ה ׁשּ ְ ל ּבֹואוֹ  ַ�ל ִעירבָּ  ַהׁשּ ה ָהִעּלּוי ׁשֶ ְרׁשָ ָניו־ֶאת ִלְראֹות ָנֲהרוּ  יםבִּ ְוַר , ִמּוַ  ןוָ יכֵּ . ּפָ
ּלֹא ירּוהוּ  ׁשֶ י ִמיםיָ לְ  ָצִעיר ֱהיֹותוֹ ֵ�ֶקב  ּוְבִיחּוד, ִהּכִ  ֵמִאיר ִיְצָחק יַרבִּ  ִנְדַחק, ָזָקן ֲחִתיַמת לוֹ  ָהְיָתה ּוְבֹקש(ִ

ֱאָסִפים יןבֵּ  נְּ  ַ�ד ַהּנֶ רוּ  יולָ ָ� ׁשֶ יַ�  ְלֶפַתע. ְצִפיפּות ֵמרֹב ֵמַרְגָליו ָנׁשְ י ִהּגִ  ֶאת לוֹ  טיׁשִ ְוהוֹ  ִלְקָראתוֹ  ִניםּבוּ  ַרּבִ
ָרָאה, לֹוםׁשָ לְ  ָידוֹ  הּוא ּוְכׁשֶ ִלי ָיֵחף עֹוֵמד ׁשֶ י ֲהֵרי, וּ נ: "ְוָאַמר ִהְצַטֵחק, ַנֲ�ַלִים ּבְ עוֹ  ְלךָ  ָאַמְרּתִ בֹוא דׁשֶ  ּתָ

בּוק מ"יִר ָה  נֹוַתר ָהְלָאהוָ  ּוֵמָאז"... תאוֹ ָק ְמ זְ פ� בְּ  ילַ ֵא  ר ּדָ ָ ׁשּ �         .תוֹ יָט ׁשִ  ֶאת ְלדֹורֹות ְוִהְנִחיל ּבוֹ ַר לְ  ּוְמק�

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ָרׁשָ  ַ�ל ַהּקָ   הַהּפָ
נוּ  ֶזה ִמין ַקחָל , ָאְמרוּ  ל"ַרזַּ  - )יג, ל( 'ְוגוֹ  ִיּתְ �  ּכְַ ל ַמְטּבֵ  ׁשֶ

א ַחתּתַ ִמ  ֵאׁש  ּסֵ בֹוד ּכִ ה הוּ ְוֶהְרָא  ַהּכָ ָה  ְוִנְרֶאה. ְלֹמש%ֶ  ִעירּבְ
ה ַמֲחִצית ה' הִנְתַרּצָ  ָלּמָ ֶקל ּבְ ֶ  לוֹ  ָהָיה ּוְלָפחֹות ַבדְל  ַהׁשּ
ֶקל לֹוַמר ֵלם ׁשֶ ם, ׁשָ ה ּגַ יר יֹוִסיף ְלַבל ה' ְיַצו ָלּמָ  ֶהָ�ׁשִ
ֲחִצית ֶהָ�ִני עִיְגַר  ּוְלַבל ֶקל ִמּמַ ֶ  ב'ְל  ַטַ�ם ְוָלֵתת .ַהׁשּ

נוּ  ֶזה לוֹ  ְוָאַמר ה' ןוֵּ ּכַ ְת נִ  רֹותָ� ֶה  ע, ִיּתְ י ּדַ  ָהִעְנָין רִעּקַ  ֵאין ּכִ
ְגֶלה הּוא א ַהּנִ ר ֶאּלָ ְסּתָ ה ַהּנִ ּזֶ א ׁשֶ  ַתְבנוּ ּכָ  ּוְכָבר, נוֹ יוֹ ְמ ִד בְּ  ּבָ

ה ַכּמָ י ְמקֹומֹות ּבְ ִכיָנתוֹ  ּכִ ַר  ׁשְ ִהיא ְך ִיְתּבָ ִחיַנת ׁשֶ א ּבְ ּסֵ  ּכִ
בֹודוֹ  ַר  ּכְ ָרֵאל ְבֵני הַמֲ�ׂשֵ  ְיֵדי־ַ�ל ךְ ִיְתּבָ , ַהְפָרָדה ְיסֹוְבבוּ  ִיׂשְ
ֶכם ָחהּלְ ׁש/  םיֶכ ֵ� ׁשְ ִפ ְב וּ  אֹוְמרוֹ  ְוהּוא ם, ִאּמְ  ןְוִנְרגָּ  אֹוְמרוֹ  ּגַ

הּוא ָהֵ�ֶגל הַמֲ�ׂשֵ  ְיֵדי־ְוַ�ל, ַאּלּוף ַמְפִריד ֶנֶגד ׁשֶ ל ּכְ  ּכָ
ּה  ַהּתֹוָרה ּלָ ִכיָנה ַהְפָרַדת ְיסֹוְבבוּ   ּכ/ ְ ְרׁשֵ  ַהׁשּ ׁשָ ִחיַנת יּבְ ל ּבְ  ּכָ

ָרֵאל מֹותׁשְ נִ  ה ֶזהָל , ִיׂשְ נוּ  ה' ִצּוָ ּתְ ּיִ ֶקל ַמֲחִצית ׁשֶ ֶ  ַהׁשּ
הּוא ֶ  הַמ ְל  ןִסּמָ  ׁשֶ י ֵהם ִהְפִרידוּ ׁשּ ַמֲ�ׂשֵ  ְלַיֲחָדם ׁשּובָל  ֶהםּבְ

ַרת, ַיַחד ָבר ּוְלַהּכָ ִמין הוּ ֶהְרָא  ַהּדָ �  ּכְַ ל ַמְטּבֵ  תַח ּתַ ִמ  ֵאׁש ־ׁשֶ
א ּסֵ י ְכבֹודוֹ  ּכִ ִחיַנת םׁשָ  ּכִ ְרׁשֵ  ּבְ ֵני מֹותׁשְ נִ  יׁשָ ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ

נוּ  ֶזה לוֹ  ְוָאַמר רּוׁש , ִיּתְ ֶקל ַמֲחִצית  סֹוד ָלֵתת ַיֲחזֹר ּפֵ ֶ  ַהׁשּ
ִהְפִר  ָבר ְוסֹוד ְיסֹוד ֶזה ְוהּוא ,ידׁשֶ ן ֶזהָל וְ , ַהּדָ ל ְיַכּוֵ  נֹוֵתן ּכָ

ן ֵ�יבָּ  אבָּ ִל  ְוַרְחָמָנא ְפָרד דְלַיֵח  ןוָּ ַהְמכ/  ֶאל ְלַכּוֵ ֱחָלק ַהּנִ  .ְוַהּנֶ
ַמר ֶזהָל וְ  רּוַמת־תֶא  רֹאֶמ  ּגָ ֶ  הַמ  ְוהּוא ה' ּתְ  ָרַמְזנוּ ׁשּ

ַמֲחִצית ֶקל ּבְ ֶ י ,ַהׁשּ ם זוֹ  ִחיָנהּבְ  יתנֵּ ּכַ ְת ִמ  ּכִ ׁשֵ רּוַמת ּבְ  .ה' ּתְ
ה ה ִאם ּוֵמַ�ּתָ יר ַיְרּבֶ ה ֶהָ�ׁשִ ִהיא ָנהוָּ ַהּכַ  ַמְפִסיד הּוא ִהּנֵ  ׁשֶ

ר ה ֶזהָל  ,ָהִעּקָ יר ְוָאַמר ִצּוָ ה־לֹא ֶהָ$ׁשִ ל ַיְרּבֶ  לֹא ְוַהּדַ
�ם ַיְמִעיטַ רּוַמת־ֶאת ָלֵתת ְוַהּטַ רנִּ ּכַ  ה' ּתְ ִאם ,ְזּכָ ה ׁשֶ  ַיְרּבֶ

ּום ֵאין ְמִעיטיַ  אוֹ  רּוַמת ִרׁשּ ר ה' ּתְ י ְואּוַלי ...ִנּכָ  ָרַמז ּכִ
ם ן־ּגַ ֵאין ּכֵ ָוה ָבהְצ ַהּקִ  ׁשֶ א ׁשָ ְבִחיַנת ֶאּלָ  ֲאָבל  ָבהְצ ַהּקִ  ּבִ

ְבִחיַנת ְמָנע ִמן ָנהּוָ ַהּכַ  ּבִ י ַהּנִ ווּ יִ  ּכִ ל ׁשְ ָרֵאל ּכָ ַנת ִיׂשְ ַכּוָ  ּבְ
ב ל ,ַהּלֵ ּכָ ִפי ֶאָחד־ׁשֶ ִחיַנת ּכְ קֹונוֹ  תוֹ בָּ ִח  ּבְ ה ּבְ ָבר ַיֲ�ׂשֶ  ַהּדָ

ק ֵחׁשֶ דֹול ּבְ ָוָאה תוַ ְצ ִמ  ָסַמךְ  ֶזהָל וְ , ןבֵ ְוָה  ּגָ  ֲאָבל, ְוכּו' ַהַהׁשְ
ְבִחיַנת וֹות תְמִציאוּ  ֵאין ָנהוָּ ַהּכַ  ּבִ ָבבֹות ְלַהׁשְ   :ַהּלְ

  
  

בספרי תולדות רבים, בהם הספר "צמח דוד", נכתב 
שתאריך פטירתו של רבנו הב"ח הוא בכ' באדר ת"א, 

טר בשנת ת', כפי שהועתק אולם הנכון הוא שנפ
מתוך פנקס הח"ק בקראקא, אלא ששם נכתב: 
"נתבקש בישיבה של מעלה יום ד', כ' אדר תא"ו", 
וברבות הימים נמחקה הוא"ו של האות תא"ו, ונותרו 
האותיות ת"א, ומכיוון שהנפטרים נרשמו בפנקס 
לפי סדר פטירתם, ואחר הב"ח מוזכרים רבים 

ן ספק אפוא ששנת נוספים שנפטרו בשנת ת', אי
הפטירה היא ת' ולא ת"א, וטעות היא מה שנכתב על 
המצבה המחודשת כיום שנפטר בשנת ת"א. ראיה 
לתאריך הנכון הביאו מכך שיום פטירתו היה כאמור 
בכ' באדר שחל ביום רביעי בשבת, ודבר זה אירע רק 
בשנת ת', כי בשנת ת"א חל יום רביעי ביום השבת 

אורח  טורהמביאור הב"ח על  גםעצמו. וכן עולה 
חיים שסיום סדרו בדפוס היה ביום ה', ח' בתמוז 

  שנת ת', ובראש הספר כבר נדפסה קינה על פטירתו.
�  

בכ"ג באד"ב תרנ"א, נפטר רבי יעקב רַֹקח מחכמי 
טריפולי בעל "שולחן לחם הפנים", "שערי תפילה" 
ועוד ספרים רבים ונודעים. בספרו מובא לראשונה 

שגור "כל האוכל דג ביום ד"ג ניצול מד"ג", הפתגם ה
מדין גיהינום", והוא  - ז', ניצול מד"ג "כי ד"ג עולה 

מזכיר כמקור "ועל זה רמזו זכרונם לברכה", אולם 
אין מקור לזה בספרי חז"ל כפי שהשתרש בטעות, 
וייתכן להסמיכו לדברי הגמרא בשבת שיש לענג את 

יים שלוש השבת בדגים גדולים, וכן אמרו שהמק
סעודות בשבת ניצול משלוש פורעניות, ובהן דין 

מדין  - גיהינום. יש שהוסיפו ודרשו ניצול מד"ג 
גלגול, ודורשי רשומות חישבו ומצאו, שרוב מאכלי 

, כגון יין, 7השבת עולים בגימטריה במספר קטן 
חלה, בשר, מרק וכדומה, ואף הוסיפו שגם הקוגל 

  ... 7, בגימטריה שנאכל בשבת בכתיב מלא 'הקוגעל'

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
ב ןיְ ֵט ׁשְ נְ לֶּ וַ  ַנחּום הש(ֶ מֹ י בִּ ַר  ין־ַ�ל ָיׁשַ ַלִים ִמּדִ ירּוׁשָ ךְ  ּבִ ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ּכֹות ׁשָ ּה  ֵהןכִּ  יםּוְלָיִמ  ,ֲאר� ַרֲאבַ  ּבָ . ד"ּכְ

יָ�ה ִהּגִ ׁשֶ נֹוָתיו ַאַחת ּכְ ם, ְלִפְרָקּה  ִמּבְ נוֹ  ַנחּום ָהֶ�ֶלם ַ�ל ֵ�ינוֹ  ׂשָ ל ּבְ י ׁשֶ  ֵמֲאבֹות ןַמ גְּ ְר בֶּ  ְיהּוָדה ַרּבִ
ָחה ּפָ ׁשְ ַלִים ֲ�ִטיָרהַהּמַ  ַהּמִ ירּוׁשָ ָ�ִני ןוָ יכֵּ  אּוָלם, ּבִ ָח  ּוַבַ�ל ָהָיה ָמרּוד ׁשֶ ּפָ דֹוָלה הִמׁשְ ָידוֹ  ָהָיה לֹא, ּגְ  ּבְ

ַחת ֶאהיָּ כַּ  םלֵּ ְלׁשַ  ּפַ ָבה ֶהָחָתן ְלִמׁשְ ְחׁשְ ּנֶ ָחה ׁשֶ ּפָ ֶדת ֲאִמיָדה ִמׁשְ ּבֶ ם. ּוְמכ� ָכךְ  ָרֲאָתה תוֹ יָ ְע ַר  ּגַ ּדּוךְ  ּבְ  ׁשִ
ַמִים־ִמן ָ ְלָחה, ַהׁשּ ְדָכן ֶאת ְוׁשָ ַ בָ ־ֶאת ְלהֹוִציא לַט נְ ֶמ לוּ בְּ  ַיֲ�ֹקב ר' ַהׁשּ  ֶהָחָתן ַצדוְ , לַ� ּפֹ ֶאל ַה  רַהּדָ

ב ְנדּוְנָיה ָזָהב ַנּפֹוְליֹון ֵמָאה םלֵּ ְלׁשַ  ִהְתַחּיֵ י ָיָצא ָמה־ְזַמן רְלַאַח  .ָהֵהם ִמיםיָּ בַּ  ָ�צּום ְסכּום, ּכִ  הש(ֶ מֹ  ַרּבִ
ה�  וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  לֶא  ַנחּום ּבְ ֵדי, ְרָיהְנגַּ ׁשֶ ׁש  ּכְ ִמיָכה ְלַבּקֵ ה ְלַהְכָנַסת ּתְ ּלָ י ָמָצא ְלַאְכָזָבתוֹ  ּוָלםא, ּכַ ֵהם  ּכִ

ים ָ�ָלה ַ�ל ָ�ָליו מוּ ֲ� ַר ְת ִה  ְוַאף, ֵהם ַאף ְמרּוִדים ֲ�ִנּיִ ל ֲחׁשּוָבה ָרהִמׂשְ  ְוִהְפִסיד ַאְרָצה ׁשֶ  אוֹ  תנוּ יָּ ּדַ  ׁשֶ
נּות ּגֹוָלה ַרּבָ הִמ , ּבַ ּנָ ְרֵנס ָהָיה לוֹ ָיכ ּמֶ ָכבֹוד ְלִהְתּפַ י. ּבְ , ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ ֲהָבהַא  דּורֲח  הָהיָ  ַנחּום הש(ֶ מֹ  ַרּבִ

ָידוֹ  ַאְרָצה בְוׁשָ , ֲאֵליֶהם םבָּ לִ  תׁשָ  לֹא ְוָלֵכן ּבְ ׁשֶ ָגִדים ּכְ ה ְלִבּתוֹ  ָ�ִטיםמ�  ּבְ ּלָ ה ַהּכַ ִמיכֹות ְוַכּמָ . ּוךְ ּפ  ׂשְ
ב ּוְלַאַחר, הּמָ ּתַ  לֹא יוָר וּ ּס יִ  ְסַאת אּוָלם ָ ׁשּ ָקה ַאְרָצה ׁשֶ ּלְ  ַאֲחֶריָה  ְוהֹוִתיָרה, ָיֶמיָה  ְדֵמיבִּ  תוֹ יָ ְע ַר  ִהְסּתַ

ָ�ה ׁשְ י ָ�ַמד. ְלָיִמים ְצִעיִרים ְיתֹוִמים ּתִ הּוא ַנחּום הש(ֶ מֹ  ַרּבִ ׁשֶ ְסִפיָנה ְוָחׁש , ֵ�צֹות אֹוֵבד ּכְ  ְטרּוָפה ּכִ
ה. םיָּ בַּ  ִחּלָ ה ּתְ יַ�  ִנּסָ י ְלִבּתוֹ  ְלַהּצִ ל ֵיׁש  ּכִ ּדּוךְ  ֶאת ְלַבּטֵ ִ  אּוָלם, תוֹ בוּ יְּ ַח ְת ִה בְּ  דמֹ ֲ� לַ  ְלּתוֹ יכָ בִּ  ֵאין ןכֵּ ׁשֶ , ַהׁשּ

י ָטֲ�ָנה ִהיא ל ֵאין ְוָלֵכן ,הָמ וּ אְמ  ָבהַחיְּ ְת ִה  לֹא ְצָמּה ַ�  ִהיא ּכִ ּדּוךְ  ֶאת ְלַבּטֵ ִ א ַהׁשּ  ְלַרֲחֵמי ֹותּפ ְלצַ  ֶאּלָ
י ָיַרד. ִיםַמ ׁשָ  ֶנֶסת־ְלֵבית ַנחּום הש(ֶ מֹ  ַרּבִ ׁשָ  ַהּכְ ל ןַהּיָ י ׁשֶ ְע  ַרּבִ י ָיהוּ ְיׁשַ ּקִ ְרּדַ ַלִים ּבַ ירּוׁשָ יָקהַ� ָה  ּבִ , ּתִ

ּפֹךְ  ְוֶנֱ�ַמד בּור ִלּבוֹ  ֶאת ִלׁשְ ָ בַּ  ָאִביו ִלְפֵני ַהׁשּ ָ ׁשֶ ְדָמעֹות. ַמִיםׁשּ ן ָ�ַמד ִליׁש ׁשָ  ּבִ  קֹונוֹ  ִלְפֵני ְוִהְתַחּנֵ
ַרֵחם ּיְ ח ָ�ָליו ׁשֶ ם ְולֹא, ַרֲחִמים ֵריֲ� ׁשַ  לוֹ  ְוִיְפּתַ י ִלּבוֹ  ׂשָ ית ַצדבְּ  ּכִ ֶנֶסת־ּבֵ י נוֹ ּתָ ח� ְמ  עֹוֵמד ַהּכְ  ְיהּוָדה ַרּבִ

ֶהֱאִזין, ןַמ גְּ ְר בֶּ  ְדָמָמה ׁשֶ תוֹ  ּבִ ת ִלְתִפּלָ ׁשֶ ר ְוִלּבוֹ  ַהְמַרּגֶ ּבַ ִקְרּבוֹ  ִנׁשְ ה. ּבְ ם ְוִהּנֵ תוֹ ־ֶאת ִסּיֵ ִפּלָ ְפּתַ , ּתְ  עְוה�
ָסמּוךְ  עֹוֵמד נוֹ ּתָ ח� ְמ ־ֶאת ִלְראֹות ַמּה "? הזֶּ  הַמ . "יןילִ ִק ְת וּ  ָטִבין, ָזָהב יםנִ יוֹ לְ וֹ ּפ נַ  הֵמָא  ּוְבָידוֹ , לוֹ  ּבְ , ּתָ
ןְוַהְמח�  יר ּתָ כּום ֶזה: "ִהְסּבִ ָ�ָליו ַהּסְ ְבּתָ  ׁשֶ ו, ִהְתַחּיַ ם ַלֲ�ֹמד ּתּוַכל ְוַ�ְכׁשָ ֶהְסּכֵ  ִלְקַראת ּוְלִהְתּכֹוֵנן ּבַ

ה ּנָ ֵ�ל". ַהֲחת� י ִהְתּפַ ּקֹות ַנחּום הש(ֶ מֹ  ַרּבִ ֲ�  ֲ�מ� הוּ ִמּמַ ל ָהֲאִציִלי ׂשֵ ַאל ַאךְ , נוֹ ּתָ ח� ְמ  ׁשֶ לּום: "ׁשָ  ּכְ
ְבּתָ  ה, לוֹ  יקוֹ נִ ֲ� ַה לְ  ָרִציָת  ְוִאם? ֶזה ְסכּום ִלי ָלֵתת ִהְתַחּיַ יב"? ּכֹה־ַ�ד ִלי ָנַתּתָ  לֹא ָלּמָ י ֵהׁשִ  ְיהּוָדה ַרּבִ
יר ָבר ֲהֵרי: "ְוִהְסּבִ ל ָאָדם ִיְמּכֹר ְלעֹוָלם, ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ּכְ ֶ  הַמ  ּכָ א לוֹ ־ׁש יֶּ ׁשּ ָ ת ְוִיׂשּ ְלִמיד ּבַ  ְוָלֵכן, םָחכָ ־ּתַ

דֹול ְסכּום ְלךָ  נֹוֵתן ֲאִני ֵדי ּגָ נִ  ּכְ ּבְ ה יׁשֶ ָ לִ  ִיְזּכֶ ךָ ־ֶאת אׂשּ ּתְ יָון. ּבִ י ּוִמּכֵ ַמְעּתִ ָ ׁשּ ְתךָ  ֶאת ׁשֶ ִפּלָ  ַהּיֹוֶקֶדת ּתְ
י ֵאין ְוֵהַבְנּתִ ָיְדךָ  ׁשֶ רּוָטה ּבְ יֶהְחלַ , ְלפֹוְרָטּה  ּפְ כּום ֶאת ךָ לְ  ְלַהֲ�ִניק ְטּתִ ּלוֹ  ַהּסְ ַנאי אּוָלם". ּכ�  הנָ ְת ִה  ּתְ

ּלֹא, ּמוֹ ִע  ר ׁשֶ ָבר ֶאת ְיַסּפֵ ָסמּוךְ  ְוַרק, ִאיׁש לְ  ַהּדָ ה ִלְפִטיָרתוֹ  ּבְ ּלָ י זֹאת ּגִ רוּ . ַנחּום הש(ֶ מֹ  ַרּבִ ּפְ ּסִ  ֶאת ּוְכׁשֶ
ָבר י נוֹ ֲחָת לַ  ַהּדָ י לֹא ֲאִני םגַּ : "ָאַמר ַ�ְצמוֹ  ַנחּום ַרּבִ ךְ  ָיַדְעּתִ   . .."ֵאּלוּ כָּ  יםבִּ ַר  ִריםִמְק  ָהיוּ  ְלָאִבי אּוָלם, ִמּכָ

�  
יֵמי ל יוָר עוּ נְ  ּבִ ים ץֵפ ָח "ֶה  ׁשֶ ימֹות ןָיׁשֵ  היָ ָה ", ַחּיִ בּוַ�  ּבִ ָ ֵבית ַהׁשּ ְדָרׁש ־ּבְ  יֹוָמם ֹוָרהּת בַּ  הגָ ָה  םׁשָ , ַהּמִ

עֹוָתיו ֶאת. ָוַלְיָלה ַ�ּט  ׁשְ ֶה  ֹותַהּמְ ְפָסֵלי דָח ֶא  ַ�ל הׂשָ ָ� , ןָיׁשֵ  ָהָיה ןּבָ ית ִמּסַ ְדָרׁש ־ּבֵ  ָתיווֹ ְוִלְמַרֲאׁש , ַהּמִ
יַח  ים ִריםכָּ  ינֵ ׁשְ  ִהּנִ ֵהִביא ְקַטּנִ יתוֹ  ׁשֶ ַ�ם. ִמּבֵ ה ֲ�ָיָרהבָּ  סֹוְבבוּ  ּפַ ּמָ ָאְספוּ , ִצְדָקִנּיֹות יםָנׁשִ  ּכַ ֵדי נֹוצֹות ׁשֶ  ּכְ

ה תּוְכָסתוֹ  ִריםכָּ  םֵמֶה  ְלָהִכין ה ְלַכּלָ ר, ֲ�ִנּיָ ַמע ְוַכֲאׁשֶ ים ץֵפ ָח "ֶה  זֹאת ׁשָ ֵני ֶאת ֵהןלָ  רַס ָמ " ַחּיִ  ִריםַהכָּ  ׁשְ
ר ְפָסל ַ�ל ןָיׁשַ  ְוָכךְ , לוֹ  ֲאׁשֶ ה ַהּסַ ְקׁשֶ ִלי ַהּנ� ֵני ּבְ ּבְ ר ַאךְ . זֹאת ְדעוּ יֵ  יתוֹ בֵ ־ׁשֶ ֲאׁשֶ ַסח ְיֵמי ְרבוּ ָק  ּכַ  ּוָבאוּ , ַהּפֶ

ֵני ֵדי יתוֹ בֵ ־ּבְ ּנוּ  ּטֹללִ  ּכְ ָס ְלכַ  תְמנָ ־ַ�ל ִריםַהכָּ  ֶאת ִמּמֶ ּלוּ , םּבְ י ּגִ ָבר ֶזה ּכִ ה ְלַהְכָנַסת םיׁשָ ּדִ ְק ִה  ִמּכְ ּלָ   . ּכַ
�  

ֶאָחד ל יוָר וּ ּק בִּ ִמ  ּבְ י ׁשֶ ֵביתוֹ  ַח ִהְתָאֵר , לֹוְנדֹון ִעירבָּ  רֶמ ְט ּסַ ִמ  יֹוֵאל ַרּבִ ל ּבְ י ַהּנֹוָדע ִגידנָּ ַה  ׁשֶ  ילצִּ גֶּ  ַרּבִ
ְרגֶּ  ָהָיה, רּבֶ אֹוָתם ׁשֶ ֵר  ֲ�ַדִין ָיִמים ּבְ יתּבְ אֹוָתּה  ְוִנְקַלע תוֹ ָח לָ צְ ַה  יֵמ יְ  אׁשִ קּוָפה ּבְ ט ּתְ ּפָ ם ּוךְ בָס  ְלִמׁשְ ִאּיֵ  ׁשֶ
ִלי ֲ�ִתידוֹ  ַ�ל ְלּכָ ים. ַהּכַ יעוּ  ַרּבִ ֵח  ִהּגִ ָניו־ֶאת רְלׁשַ ל ּפָ י ׁשֶ ְלָחן ְוַ�ל, ָהַרּבִ � ָרה ַהׁשּ ל ֲ�ֵרָמה ִהְצַטּבְ  ׁשֶ

ֵכר תאוֹ ָק ְת ּפִ  ִלּוּוי ְוַרֲחִמים ְיׁשּוָ�ה רבַ ְד בִּ  ְלִהּזָ ְדיֹון ּבְ עֹות ָטרֹותׁשְ בִּ  ֶנֶפׁש ־ּפִ ין. יםבִּ ַר  ּוַמְטּבֵ ִאים ּבֵ  ַהּבָ
יָ�  ַאַחת ַאְלָמָנה ָהְיָתה ִהּגִ נִּ  ּה לָ ְע בַּ  ַ�ל יַרבִּ לָ  ָרהִסּפְ  ּבֹוִכים ּוְבקֹול, רֶט ְס ֶצ'נְ ַמ  ֵמָהִעיר הׁשֶ  ֵניִלְפ  רַט ְפ ׁשֶ

ים שלֹ ׁשְ ִמ כְּ  ּדּוךְ , ֳחָדׁשִ ִ ל ְוַהׁשּ ָאה ּה ּתָ בִּ  ׁשֶ ּבָ ֵר  ׁשֶ ִקׁשְ ּדּוִכין יּבְ ל עֹוֵמד ׁשִ ּטֵ יָון, ְלִהְתּבַ ֵאין ִמּכֵ  אמֹוצָ  ׁשֶ
י .ֶסףכֶּ לַ  ְרֵסם יֹוֵאל ַרּבִ ֶאָחד ִהְתּפַ דֹורוֹ  ָקהָד ַהצְּ  ֵליֲ� בַּ  ֵלידוֹ ִמגְּ  ּכְ ִיחּוד אּוָלם, ּבְ  ְלַמַ�ן רִמְתַמּסֵ  ָהָיה ּבְ

ַמע ְוֵכיָון, ֲ�ֵליֶהם ַצַ�ר ֵמרֹב ִמְתמֹוֵגג ָהָיה ְוִלּבוֹ  ִויתֹוִמים ַאְלָמנֹות ָ ׁשּ ְבֵרי ֶאת ׁשֶ ד ָצַבר, ָהַאְלָמָנה ּדִ  ִמּיָ
ל ֶאת ֶסף תַמ ֵר ֲ�  ּכָ ר ַהּכֶ ִהְצַטּבֵ ֶהם, ְלָפָניו ׁשֶ ִדינֹות ֶסףכֶ ־יֵר ְט ׁשִ  ָהיוּ  ּבָ ֵ�ֶרךְ  ֹותבּ ַר  ִמּמְ ׁש וּ , בַר  ּבְ  ִבּקֵ

ֵדי, ַהּכֹל־ֶאת ִלּטֹל ֵמָהַאְלָמָנה ֶהם ש(ִלְרכֹּ  ּכְ נֹות ּבָ יִטים ַמּתָ ּה  ְוַתְכׁשִ ה ְלִבּתָ ּלָ ּדּוךְ . "ַהּכַ ִ ל לֹא ַהׁשּ ּטֵ  ִיְתּבַ
יַ� ", ְדֹאגלִּ  הַמ  ָלֶכם ְוֵאין י ִהְרּגִ ַא  ִלְדֹאג ְוִהְבִטיַח  ,רּוָחּה ־ֶאת ָהַרּבִ ה הֹוָצאֹות רִלׁשְ ּנָ ְנָתה יְנַתִיםבֵּ . ַהֲחת�  ּפָ

י, ילצִּ גֶּ  ר' ִגידנָּ ַה  ֶאל ָהַאְלָמָנה ַלח ְוָהַרּבִ , לוֹ  רמֹ ֱא וֶ  ילצִּ גֶּ  ר' לֶא  ֵלךְ : "לוֹ  ְוָאַמר ׁשוֹ ּמְ ׁשַ ְמ  ֶאת ׁשָ
ף ּתֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ַ�ְצמוֹ  ׁשֶ ה ּבְ ּנָ ֲחת� ן םׁשָ  ְוַיֲ�ֹמד ּבַ ּתָ ְמח� ֵצל עׁשַ וָּ ִה לְ  ִיְרֶצה ְוִאם, ּכִ בַ  ּוְלִהּנָ  יּוַכל, ַנְפׁשוֹ  יׁשֵ ְק ִמּמְ

ה םׁשָ  זֹאת ַלֲ�ׂשֹות ּנָ ֲחת� י, ּבַ בָּ ַה  ּכִ ף ָ�ִתיד ה"ּקָ ּתֵ ּתַ ּה  ְלִהׁשְ ל ִגידנָּ ַה  ליכִּ ׂשְ ִה ". ּבָ נּות ֶאת ְלַנּצֵ ּמְ ז־ִהְזּדַ , ַהּפָ
ן: "יַרבִּ לָ  ְלהֹוִדיַ�  ַלחׁשָ וְ  ּוֵ ה ִלְנֹסַ�  ֲאִני ִמְתּכַ ּנָ ְרצֹות ַלֲחת� ם ּבִ ֵ ַר  ַהׁשּ ף, ךְ ִיְתּבָ ּתֵ ּתַ ּה  ְוֶאׁשְ  הִחלָּ ּתְ ִמ  ּבָ

ְבַ�ת ְלַרּבֹות סֹוף־ְוַ�ד ה ְיֵמי ׁשִ ּתֶ ׁשְ ל ֶאת ַ�ְצִמי־ַ�ל לֵט וֹ נ ַוֲאִני, ַהּמִ , הלֵּ כַּ  ְוַ�ד לֵח ֵמָה  ַההֹוָצאֹות ּכָ
י אֹוִתי ְיָבֵרךְ  ֶזה ּוִבְזכּות ה ָהַרּבִ ֶאְזּכֶ טּמִ בַּ  ׁשֶ ּפָ י ָהעֹוֵמד ׁשְ ַמע". ְלֶנְגּדִ ָ ׁשּ ׁשֶ י זֹאת ּכְ ֵ�ל, יֹוֵאל ַרּבִ  ְמֹאד ִהְתּפַ
ׁש  ֹמַ�  ּוִבּקֵ ת ַהַהְבָטָחה ֶאת ִלׁשְ ַ�ְצמוֹ  ילצִּ גֶּ  ר'ֵמ  ַהְמֹפֶרׁשֶ ן רּוְלַאַח , ּבְ , אֹוְתךָ  ֲאִני ְמָבֵרךְ : "לוֹ  ָאַמר ִמּכֵ
ּלֹא ְהֶיה ׁשֶ ִליָטה יךָ ֶא נְ וֹ שׂ לְ  ּתִ ַ�ת", ָ�ֶליךָ  ׁשְ בַּ  ַהּתֹוָרה ְקִריַאת ּוִבׁשְ ׁשַ ת ֹקֶדׁש ־תּבְ ָרׁשַ ם, הֵא ְר  ּפָ י ִסּיֵ  ָהַרּבִ

ה ֶאת ל ָהֲ�ִלּיָ ְלּתָ : "סּוקּפָ בַּ  ילצִּ גֶּ  ר' ׁשֶ גֹוִים ּוָמׁשַ ַהְבָטָחתוֹ  ָ�ַמד ִגידנָּ ַה ". לוּ ׁשְֹמ יִ  לֹא ּוְבךָ  יםבִּ ַר  ּבְ א ּבְ  ְוָנׂשָ
עֹל ל ּבְ ה הֹוָצאֹות ּכָ ּנָ ט ָזָכה, ַהֲחת� ּפָ ׁשְ ּמִ ַר  ּוֵמָאז ,ּבַ יר הְוַנֲ�ׂשָ  בוֹ כָ וֹ כּ  ךְ ּדָ ְפָלג ָ�ׁשִ   .ענֹוָד  ְצָדָקה ּוַבַ�ל מ�

  

ּבֹת" ׁשְ ִציר ּתִ ָחִריׁש ּוַבּקָ ּבֹת ּבֶ ׁשְ ִביִעי ּתִ ְ ֲ$בֹד ּוַבּיֹום ַהׁשּ ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ ִתיָקה ׁשֹוןִמּלְ  הּוא 'ָחִריׁש ' -" ׁשֵ ֱאַמר ׁשְ ּנֶ ם' ׁשֶ ֲחִרׁשּון ְוַאּתֶ ָבִרים ִקּצּור ׁשֹוןִמּלְ  'ִצירּקָ ּבַ ', 'ּתַ   . ּדְ
ּבַ , זּמֵ ְלַר  ׁשַ ּבְ ּבּוֵר  ְלַהֲחִריׁש  ֵיׁש ֹקֶדׁש ־תׁשֶ ִרים ּבּוִריםּדִ ּבַ  רּצֵ ּוְלַק  ֹחל יִמּדִ ּתָ ּבֹ ' ְוָאז, ַהּמ1 ׁשְ ב - 'תּתִ ָחׁשֵ ת רֵמ וֹ ׁש  ּתֵ ּבָ  נועם מגדים)(. תּדָ ּכַ  ׁשַ

  
ְתקּוַפת ל תוֹ נוּ ּבָ ַר  ּבִ י ׁשֶ טּפֶ ִמּבּוַד  סרוֹ גְּ  יֹוֵסף ַיֲ$ֹקב ַרּבִ  ׂשְ

ַ$ל בּוַאת" ּבַ יֵל  ֶאָחד ִנְבַחר", ֶקביָ  ּתְ ּכִ ׂשְ  ִעירָה  יִמּמַ
ּפָ  רֹאׁש  ׁש ּמֵ ְלׁשַ  ,ֹותְצ ּוִמ  ּתֹוָרה ֹעל קַר ׁשֶ ה ּכְ ִהּלָ  ןָו יּכֵ , ַהּקְ
יָּ  ל ָיָדם ְוָגְבָרה ַהּתֹוָרה ֶקֶרן ְרָדהׁשֶ ת יֵס ְר ָה ְמ  ׁשֶ א. ַהּדָ  ּבָ

ֵניִמ  ֶאָחד ה ּבְ ִהּלָ ּכֹה ַ$ל ְוִהְתאֹוֵנן ָהַרב ֶאל ַהְיֵרִאים ַהּקְ  ׁשֶ
ָבר: "ְוָאַמר ִנֲחמוֹ  ָהַרב ַאְך , ָלֶהם ָ$ְלָתה  ָמָצאנוּ  ֹוָרהּת ּבַ  ּכְ

ְך  ּכָ ּדֹורֹות ִיְהֶיה ׁשֶ ן. ָהַאֲחרֹוִנים ּבַ ּכֵ י ֶנֱאַמר ׁשֶ א 'ּכִ ָ  ִתׂשּ
ַהְינוּ  -  רֹאׁש'־ֶאת ר, ּדְ ֲאׁשֶ , ּוַמְנִהיג רֹאׁש  ַ$ְצְמָך ְל  הנֶּ ַמ ּתְ  ּכַ
ּתֹוָרה רֵפ וֹ ּכ  ִאיׁש  ַיֲ$ִמידוּ  - ּכֶֹפר' ִאיׁש  נוּ 'ְוָנְת  ֲאַזי  'ֶזה, ּבַ

נּו' ר ָהִאיׁש  ֶזה - ִיּתְ נוּ  ֲאׁשֶ ל, ֲ$ֵליֶהם ִיּתְ  ָהעֵֹבר־'ּכָ
ִדים'־ַ$ל ק1 ל - ַהּפְ עֹוֵבר ִמי ּכָ ּקּוֵד  ַ$ל ׁשֶ   "...ה' יּפִ

    

  

  

  
ל ָהֲ$ִלּיֹות רֶד ֵס  ת ׁשֶ ָרׁשַ י ּפָ א ּכִ ָ ָאר ׁשֹוֶנה ִתׂשּ ְ  ִמׁשּ

ָרׁשֹות י ָכְך ּבְ , ַהּפָ ּתֵ ְ ׁשּ יּ ְר ַהּפַ  ׁשֶ  ֹכֵהןְל  תָהִראׁשֹונוֹ  ֹותׁשִ
ּכֹות ְוֵלִוי ְמַ$ט ֲאר1 ה סֹוף ַ$ד ּכִ ָרׁשָ ָאר, ַהּפָ ְ  ְוַהׁשּ

ת ַ$ל. ְקָצרֹות ָבר ִסּבַ ֵדי", ֱאֶמת יֵר ְמ ִא "ָה  ָאַמר ַהּדָ  ּכְ
ּלֹא ה ַ$ל ִלְקרֹא ׁשֶ ָרֵאל ָהֵ$ֶגל ַמֲ$ׂשֶ ָחְטאוּ  ְלִיׂשְ , ׁשֶ
א ּלֹא ְוֵלִוי ֹכֵהןְל  ֶאּלָ אֹותוֹ  ָהיוּ  ׁשֶ  ְוהֹוִסיפוּ . ַהֵחְטא ּבְ

ְך ־ַ$ל ְוָקא ּכָ ּדַ ת ִנְקֵראת ׁשֶ ָרׁשַ , ֵלִוי יִלְבנֵ  ָהֵ$ֶגל ּפָ
ל ְבָחםׁשִ  ְלהֹוִדיַ$  ּכָ ּמִ ֶבט ׁשֶ  ִאיׁש  ֲאִפּלוּ  ָ$ַבד לֹא ֵלִוי ׁשֵ

ֱאַמר, ֶגלָהֵ$  תֶא  דָח ֶא  ּנֶ ל ֵאָליו ְספוּ ָא יֵּ ַו " ׁשֶ ֵני־ּכָ ". ֵלִוי ּבְ
י םיָמ ּדִ ְק ִה  ּוְכָבר ׂשָכר ַרּבִ ָ נֵ ֵמ , ַמֲ$ָרִבי אןַס סוּ  ִיׂשּ  יַרּבָ

יֵמי  תַפ ְצ  ִסְפרוֹ  בַת ּכָ ׁשֶ , ל"ְוָהֲאִריזַ  יֹוֵסף' ית'ּבֵ ַה ּבִ  ּבְ
ִנים 'ִעּבּור ּקּון -  ׁשָ ׂשָכר' ּתִ ָ י: "ִיׂשּ ַמְעּתִ נִּ  ְוׁשָ  ְמָצאׁשֶ
תּוב ּקּון ּכָ דֹוִלים ִראׁשֹוִנים ִמּתִ ֵאין, ּגְ ל קֹוֵרא ׁשֶ  ּכָ

ת ָרׁשַ א ָהֵ$ֶגל ּפָ ֵני ְלִפי, ֵלִוי ֶאּלָ ּבְ  ּבוֹ  ָ$ׂשוּ  לֹא ֵלִוי ׁשֶ
ַח ", וּ רָב ּדָ  ּבֵ ּלֹא ְוֵכן, ֶזה ִמְנָהג ְמׁשַ ה ִלְקֹרא ׁשֶ ָרׁשָ  ַהּפָ

קֹול ּלֹא, ָרם ּבְ ִוי ֶאהָר יֵ  ׁשֶ ִמְתּפָ  ַהּלֵ ּלֹא ָחָטא. ֵארּכְ   ׁשֶ

  
ֶדׁש  ֶקל ַהּקֹ�  ׁשֶ ֹות ּבְ ׁש ֵמא� ה ֲחֵמ� �     (ל, כד) ְוִקּדָ

ַבת ה  ּתֵ � ַטַ$םְוִקּדָ דֹול ףָזֵק  ּבְ ֵדי, ּגָ  ָלָאָדם זּמֵ ְלַר  ּכְ
ָכ  ּכְ הּוא לׁשֶ ַמְדֵרָגה עֹוֵמד ׁשֶ בֹוָהה יֹוֵתר ּבְ , ֵמֲחֵברוֹ  ּגְ

ְך  ה ְלַהְראֹותוּ  ְלָבבוֹ  ֶאת ְלַהְכִניַ$  ָצִריְך  הּוא ּכָ  ִקּדָ
ּבָ ַה  ִלְפֵני היָ ָו ֲח ּתַ ׁשְ ִה ְו  מוֹ , ה"ּקָ ָאְמרוּ  ּכְ ַהּכֵֹהן ל"ֲחזַ  ׁשֶ  ׁשֶ

דֹול נִ  יֹוֵתר ָצִריְך  ַהּגָ  יֹוֵתר ְך ֶל ּוֶמ , ֶהְדיֹוטַה ֵמ  ָ$היּכְ
ּנוּ  ֵני ׁשֶ ִמּמֶ ְבהּות ֵאין, ִמּפְ קֹום ִלְפֵני ּגַ   מראה יעקב)(. ַהּמָ

�  
ר ֶאל־ּבְ  �ּבֵ ה ּדַ � ָרֵאל  ְוַאּתָ     (לא, יג) ֵנ#י ִיׂשְ

ה  � ִיםְוַאּתָ ֵגְרׁשַ ת ְלָגֵרׁש  ָהָאָדם ַ$ל, ׁשֶ ּבְ ּבָ ׁשַ ֲאגֹוָתיו ּבְ  ּדַ
ַ%ת ְוֵתַבת, ַהחֹל ְוִעְנְיֵני ָזֵקף ָלַד� דֹול ּבְ י, ּגָ ֹוֵמר ּכִ  ַהׁשּ
ת ּבָ ִהְלָכתוֹ  ׁשַ   מזרה ישראל)(. ִחיןַהּמֹ  תלוּ ְד גַ ְל  זֹוֶכה ּכְ

�  
ן ֶאל־ֹמׁשֶ&   ּתֵ ר ִאּתֹו   הַוּיִ # ַכּלֹתֹו  ְלַדּבֵ     (לא, יח)ּכְ

ה לֹש#ָ ָבִרים ׁשְ ָנה נוּ ִנּתְ  ּדְ ַמּתָ  ְמאֹורֹות, ָלעֹוָלם ּבְ
ֱאַמר ּנֶ ן ֹאָתם ֱאלֹ ' ׁשֶ ּתֵ ָמִיםִק ַוּיִ ָ ְרִקיַ$ ַהׁשּ  ּתֹוָרה', ים ּבִ
ֱאַמר ּנֶ ן ֶאל' ׁשֶ ּתֵ ַכּלֹ ־ַוּיִ ה ּכְ ר ִאּתוֹ ֹמש#ֶ ִמים, 'תֹו ְלַדּבֵ ׁשָ  ּגְ

נֶּ  י ֱאַמרׁשֶ ֵמיֶכם 'ְוָנַתּתִ ם' ִגׁשְ ִעּתָ : ָלֶהם נוּ ָנְת  ןְוִסּמָ . ּבְ
ה, ג"ֶת ֶמ  ֵני? ֶזה ןִסּמָ  נוּ ָנְת  ְוָלּמָ הּוא ִמּפְ  נֹוָטִריקֹון ׁשֶ

ה לֹש#ָ ֲ$ֵמי ִניםִסּמָ  ׁשְ ְקָרא ִמּטַ , )ֵמְרָכא( ָכהָר ֲא ַמ , ַהּמִ
אּתִ  ְעָיא, ְלׁשָ ִזים םּתָ ׁשְ ָל ׁשְ וּ . ּגַ ַה  ְמַרּמְ ּבָ ׁשֶ  ֵמֲאִריְך  ה"ּקָ
ִעים וֹ ּפ ַא  ָאה ְוָלֵכן, ָלְרׁשָ  הָכ ָר ֲא ּמַ ַה  רַאַח  אׁשָ ְל ּתִ ַה  ּבָ

ִהיא ת ׁשֶ ה ֵמָהעֹוָלם אֹוָתם ְועֹוֶקֶרת ּתֹוֶלׁשֶ  ְוִאם, ַהּזֶ
ְתׁשּוָבה ַיַחְזרוּ  ָאה ּבִ ִהיא איָ ְע גַּ ַה  ּבָ  ׁשֹוןְל  ׁשֶ

ָהה ִהְתרֹוְממּות ּבָ ְוַה , ְוַהְגּבָ ְזכּות אֹוָתם  םְמרֹוֵמ  ה"ּקָ ּבִ
ֵהִביָאה אֹוָתם ִליֵדי ְתׁשּוָבה. ַהּתוֹ    ילקוט רועים)(ָרה ׁשֶ
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