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אוּ  ּוַמּדּוַ�  ְ ְתַנׂשּ   ) גטז, ( ה'־ְקַהל ַ�ל ּתִ

יָאַמר  ֶלא רבַ ּדְ : "ִמּקֹוְצק לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ַרּבִ ל ,הּוא ּפֶ ּכָ יִקים ַ�ל ַהחֹוְלִקים ׁשֶ ּדִ  ַהּצַ
ְבֵרי ֲ�ֵליֶהם ּבֹוִדים ְוא ַוֲ�ִלילֹות לבֶ ֶה  ּדִ ֵהם ,ׁשָ מּור ךְ ֶפ ַהֵה  ׁשֶ מוֹ  ,םָת הוּ ּמַ ִמ  ַהּגָ  ּכְ

ה ַ�ל ַהּתֹוָרה נוּ ַרבֵּ  ֹמש$ֶ ָה  ָ�ָליו ְמִעיָדה ׁשֶ ל ָ�ָנו ָיהׁשֶ  ָאְמרוּ  ֹקַרח ּוְבֵני ,ָאָדם־ִמּכָ
הּוא ָ�ָליו ַ�ל ׁשֶ ֲאָוה ּבַ אּו ַ�ל ְקַהל ּוַמּדּוַ�  ֶנְגּדוֹ  ֲ�נוּ ְוָט , ּגַ ְ ְתַנׂשּ   ... "ה'־ּתִ

�  

י־הּוא ַמה ְוַאֲהרֹן ינוּ  ּכִ   ) יאטז, ( ָ�ָליו ַתּלִ

י סּוק ֵארבֵּ  ָנאִמּטּוְר  ָאִריק ֵמִאיר ַרּבִ ֹאֶפן ֶזה ּפָ ְבֵרי ְידּוִעים. ִנְפָלא ּבְ "ל, ֲחזַ  ּדִ
ָהָאָדם ר ׁשֶ ה ִנּכָ לֹש$ָ ׁשְ ָבִרים ּבִ ֵני אּוָלם. ּוְבַכֲ�סוֹ  כֹוסוֹ בְּ , יסוֹ כִ בְּ , ּדְ ָרֵאל ּבְ  לֹא ִיׂשְ

ל ַקְנַקּנוֹ  ַ�ל ִלְתהֹות ְיכֹוִלים ָהיוּ  ן, תוֹ הוּ ַמ  ֶאת קּדֹ בְ לִ וְ  ַהּכֵֹהן ַאֲהרֹן ׁשֶ ּכֵ  ׁשֶ
דֹור ָהָיה לֹא 'יסוֹ כִ 'בְּ  ם, רבָּ ְד ַהּמִ  ּבְ ּלָ ּכ. ְרְנסוּ  ׁשֶ לוּ  ןּמָ ֵמַה  ִהְתּפַ ֶלתּג. לַ  עֶֹמר ְוִקּבְ , ְלּגֹ

ֲהֵרי כֹוסֹו''בְּ  לֹא ְוַאף תּוֵיי, ׁשֶ ָתה לֹא ְוַאֲהרֹן ֲ�בֹוָדהבַּ  ֲאסּוִריםַיִין  ׁשְ  ָמה. ַיִין ׁשָ
ַכְעסֹו' ַרק? ֵאפֹוא נֹוַתר ַנת ְוזוֹ , 'ּבְ ּוָ ְרצוּ  ִאם -" הּוא ָמה ְוַאֲהרֹן: "הש$ֶ מֹ  ּכַ  ּתִ

ל יבוֹ ִט  ָלַדַ�ת י, "רֹןַאֲה  ׁשֶ ירּו ֶאת ַמהּותֹו"2  ְלַהְכִעיסוֹ  ַנּסוּ " ָ�ָליו ינוּ לִּ ַת ־ּכִ   ְוַהּכִ
�  

  ) ה, יז( ְוַכֲ�ָדתוֹ  ְכֹקַרח ִיְהֶיה־ְולֹא

ֵאר ַ�ם ּבֵ י ּפַ ים ַרּבִ ִריְסק ַחּיִ ּלֹא, ְוָאַמר ִמּבְ ְהֶיה ׁשֶ זוֹ  ַמֲחלֶֹקת עֹוָלםבָּ  עֹוד ּתִ מוֹ  ּכָ  ּכְ
ד, חַר קֹ  תֶק לֹ ֲח ַמ  ּצַ ּלוֹ  ָהָיה ֶאָחד ׁשֶ ם ּכ. ד, ַמִיםׁשָ ־ְלׁשֵ ִני ְוַהּצַ ֵ   . ךְ ֶפ ְלֵה  ָהָיה ַהׁשּ

�  

ָיָמיו ל ּבְ יֶגט" ֵלב יַטביִּ "ַה  ׁשֶ ְרָצה, ִמּסִ ִעְניְ  הָקׁשָ  תֶק לֹ ֲח ַמ  ּפָ ַהְנָהַגת ָהִעיר,  ינֵ ּבְ
ָכל ְצמוֹ ַ�  ֶאת ָמַנע ְוהּוא ּלֹא רָהֶאְפׁשָ  ּכְ ר יובָ ָר קֹ ְמ לִ . לֶֹקתֲח ּמַ בַּ  ְלִהְתָ�ֵרב ׁשֶ  ִסּפֵ

ְך: " עוּ ְוָאַמר ּכָ י, ָלֶכם ּדְ ַמ 'ַה  ינִ ֵק זְ  ּכִ ׂשְ ר, ֶהלֵמאוּ ' הש$ֶ מֹ  חּיִ ַ�ם ִלי ִסּפֵ הּוא ּפַ  ׁשֶ
ְלּגּול ֶאת זֹוֵכר ָמתוֹ  ּגִ ָהָיה םֵד וֹ ַהּק  ִנׁשְ ׁשֶ ַמֲחלֶֹקת ְוָהָיה ִמְצַרִים ִמּיֹוְצֵאי ּכְ , חֹקַר  ּבְ

י ַאְלּתִ ָ ׁשּ יב, ֹקַרח ְלַצד אוֹ  הש$ֶ מֹ  ְלַצד, ָנָטה ַצד ְלֵאיֶזה אֹותוֹ  ּוְכׁשֶ , ִלי ְוָאַמר ֵהׁשִ
ַמֲחלֶֹקת ּבְ לֹש$  ָהיוּ  ֹקַרח ׁשֶ ּתֹות ׁשָ ָרֵאל ּכִ ִיׂשְ ת. ּבְ ה ִעם ָהְיָתה ַאַחת ּכַ  נוּ ַרבֵּ  ֹמש$ֶ

ֲ�דוֹ  ׁש ֶפ נֶ  תִסירוּ ְמ  ָלֶהם ְוָהְיָתה ָלל ִנְכְנסוּ  לֹא ְוָלֵכן, ּבַ  חֹקַר  ִעם ּוְדָבִרים ִדיןבְּ  ּכְ
ת. ַוֲ�ָדתוֹ  ה ַהּכַ ִנּיָ ְ ְטָ�נֹות ָלֶהם ְלהֹוִכיַח  ְוִנּסוּ  חֹקַר  ִעם יםִח כְּ וַ ְת ִמ  ָהיוּ  ַהׁשּ  ּבִ

ֶדק ַהּצֶ ה ִעם ׁשֶ ת, נוּ ַרבֵּ  ֹמש$ֶ ית ְוַהּכַ ִליׁשִ ְ ָלל ִהְתָ�ְרבוּ  ְולֹא קחוֹ ֵמָר  ָ�ְמָדה ַהׁשּ  ּכְ
ֲחלֶֹקת ּמַ ת ֵמאֹוָתּה  ָהָיהְוהּוא ַ�ְצמֹו  ,ּבַ ית ּכַ ִליׁשִ ּום .ׁשְ  רֹוֶצהֵאיִני  ךְ כָּ  ּוִמׁשּ
ׁשּום ְלִהְתָ�ֵרב מוֹ  תֶק ֲחלֹ ַמ  ּבְ זְּ  ּכְ ד־ִמן ָ�ַמד ינִ ֵק ׁשֶ ּה  ִהְתָ�ֵרב ְולֹא ַהּצַ   ". ּבָ

�  

ּה  ל ָהַאֲחרֹוןַרּבָ ָיָמיו ִויְלָנא ׁשֶ ל ּבְ י היָ ָה , יְלָנאִמוִּ  א"ָר גְּ ַה  ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ  ֲחָתנוֹ , ׁשְ
ל י ,ד"סוֹ יְ ַה  ׁשֶ ה לֹא ַאֲחָריו. ְוַדְיָנא ְפָראַס  ְיהּוָדה ַרּבִ ֵני, ִעירלָ  בַר ֵתר יוֹ  ִנְתַמּנָ  ִמּפְ

ּפָ  הָקׁשָ  ַמֲחלֶֹקת ָיָמיו עֹוד ִעירבָּ  ְרָצהׁשֶ ל ּבְ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ א  ׁשְ ּסֵ ַבר ּכִ ַ�ל ּדְ
נּות,  יו ֶאת ֵמְררוּ  ְוׂשֹוְנָאיוָהַרּבָ רוֹ ְלַפ  ְוִנּסוּ  ַחּיָ ְפִקידוֹ  ּטְ ְפִטיָרתוֹ . םָר ָה  ִמּתַ , ּבִ

י ְמרֹוִרים ידוֹ ּפִ ְס ִה  ל נוֹ ּתָ ח. ּוְמ  ָהִעיר ֵלידוֹ ִמגְּ , סּדֶ ינְ ִמ  ַח נֹ  ַרּבִ  יוּוִבְדָבָר , א"ָר גְּ ַה  ׁשֶ
ךְ  ָאַמר ַמּסֶ : "ּכָ ל'ׁשֶ  ַרּבֹוֵתינוּ  ָאְמרוּ  ָאבֹות תכֶ ּבְ ֵאיָנּה  ַמֲחלֶֹקת ּכָ םלְ  ׁשֶ  ַמִיםׁשָ  ׁשֵ
ם ָפּה סוֹ  ֵאין ָבר ְוִלְכאֹוָרה'. ֲ�ָדתוֹ  ְוָכל חֹקַר  תֶק ֲחלֹ ַמ  זוֹ , ְלִהְתַקּיֵ מּוּהַ  ַהּדָ ן, ּתָ ּכֵ  ׁשֶ
א? ח'ְוֹקַר  הש$ֶ מֹ  תֶק ֲחלֹ 'ַמ  לֹוַמר ָצִריךְ  ָהָיה ָכל, ֶאּלָ ּבְ ֵני ֵיׁש  ַמֲחלֶֹקת ׁשֶ  ְצָדִדים ׁשְ

יֵניֶהם ֲחלּוִקים ּדוֹ , ְצָדִדית ַחד ָהְיָתה ֹקַרח תֶק ֲחלֹ ַמ  אּוָלם, ּבֵ ל ִמּצִ  ַרחקֹ  ׁשֶ
ְלַבד ה ְוִאּלוּ , ּבִ ין ְוהּוא". "ללָ כְּ  ֲחלֶֹקתּמַ בַּ  קלֶ ֵח  ָנַטל לֹא נוּ ַרבֵּ  ֹמש$ֶ  נֹוַח ּמָ בַּ  ַהּדִ

ָפֵנינוּ  ּלְ ם" ׁשֶ ְפָדן ִסּיֵ ָהָיה, "ְוָאַמר ַהּסַ יק ׁשֶ ִמים ַצּדִ ְרָסם ְוָגאֹון ּתָ  ֲחלֶֹקתּמַ ּובַ , ְמפ.
ף, נוּ ֵר דוֹ בְּ ח ׁשֶ ַר י קֹ נֵ י בְּ יֵד בִּ  ֶנְגּדוֹ  הלָ ֲה נֹּ ׁשֶ  ַהּנֹוָרָאה ּתֵ ּתַ ד ַרק ִהׁשְ  ְוִאּלוּ  וֹ דּ גְ נֶ כְּ ׁשֶ  ַהּצַ

ּה  ָנַטל לֹא ְצמוֹ ַ�  הּוא ע קלֶ ֵח  ּבָ ֶאְצּבַ ה ּבְ ְגאֹונּותוֹ  ְונֹוַתר, ְקַטּנָ   ". תוֹ קוּ ְד צִ וְ  ּבִ

  
ָפה ַאְרּבָ  ּגֵ ּמַ ִתים ּבַ ְהיּו ַהּמֵ ַבע ַוּיִ ר ֶאֶלף ּוׁשְ ָ�ה ָ�ׂשָ

ִתים ַ�ל ַבד ַהּמֵ ַבר־ֵמאֹות ִמּלְ ֶזה - )יז, יד( ֹקַרח־ּדְ
ּבֹון ִתים ֶחׁשְ ָפהּמַ בַּ  ַהּמֵ ֵני ןִמְניַ : ּגֵ ָרֵאל ּבְ ָהָיה ִיׂשְ

ֵני, ִאיׁש  603,550 רּוָמה ּוִמּפְ ּתְ ַ�ִין ׁשֶ ִהיא ָיָפה ּבְ
ִעים יֶחְלֵק  ֶאָחד ִנּדֹונוּ  אָח ְת ִר ְד  אּוְבִעיְדנָ  ַאְרּבָ
ַ�ִין זוֹ  ּבְ ֵחֶלק ָלמּות ְצִריִכים ָהיוּ  ָלֵכן, ּכָ

ִעים ְנָין ָהַאְרּבָ ּבֹון, ֶזה ִמּמִ 15,088 הּוא ְוַהֶחׁשְ
ים ִתים רִמְסּפַ . ֲאָנׁשִ , 14,700 ָהיוּ  הָפ גֵּ ּמַ בַּ  ַהּמֵ

ֵדי 388 ֵאפֹוא ַוֲחֵסִרים ּתִ  ּכְ ָאה ֵלאּמָ ׁשֶ ְוָלֵכן, ַהּסְ
יר תוּ  ַמְזּכִ ִתים ֶאת בַהּכָ ַבר־קֹ  ַהּמֵ ָהיוּ , ַרחַ�ל־ּדְ ׁשֶ

ָתן, חֹקַר  ִעם ְוַיַחד, ִאיׁש  250 ֵהם ֲהֵרי, ַוֲאִביָרם ּדָ
ִמְניַ  135 ֲחֵסִרים ַוֲ�ַדִין, ִאיׁש  253 , ָקָהל ןּכְ

אֹוָתם יל ׁשֶ טֶֹרת ְיֵדי־ַ�ל ַאֲהרֹן ִהּצִ מוֹ , ַהּקְ ּכְ
ָאַמר ְוהּוא ָדה''ָהֵ� ־ֶאל ְמֵהָרה ְוהֹוֵלךְ  הש$ֶ מֹ  לוֹ  ׁשֶ

ִמְניַ  ל'ָה 'ּקָ ַה  ּתֹוךְ  לֶא  ָרץ לוּ  135 ןּכְ ּצְ ּנִ ְזכּותוֹ  ׁשֶ , ּבִ
ק רּפָ ְס ְוַהּמִ  ּיָ  )טיב הפרשה(. ְלַהְפִליאֵאפֹוא  ְמד.

�  

ּבֹון ִתים ֶחׁשְ ָפהּמַ בַּ  ַהּמֵ ֵהם 14,700 הּוא ּגֵ 147 ׁשֶ
ֶנֶגד, ֵמאֹות נֹות 147 ּכְ יו ׁשְ ל ַחּיָ , ָאִבינוּ  ַיֲ�ֹקב ׁשֶ

ה הּוא ֲהֵריׁשֶ  א לֹא ֵלִוי נוֹ בְּ ׁשֶ  מֹותוֹ  ִלְפֵני ִצּוָ ָ ִיׂשּ
ֵני, ֲארֹונוֹ  ֶאת הּוא ִמּפְ את ָ�ִתיד ׁשֶ ֲארֹון ֶאת ָלׂשֵ

ִרית ן ַהּבְ ּכָ ׁשְ ּמִ ֵני ְוִאם, ּבַ ָרֵאל ּבְ ַ�ל ָחְלקוּ  ִיׂשְ
ִחיַרת ֶבט ּבְ ֵני, ֵלִוי ׁשֵ ל ִמּפְ ּכָ ם ָהֵ�ָדה ׁשֶ ּלָ ּכ.

ים ָכךְ  רוּ ְפ כָּ , ְקדֹוׁשִ ם ּבְ ל תוֹ ָא וָּ צַ בְּ  ּגַ ַיֲ�ֹקב ׁשֶ
ר ֶנֶ�ְנׁשוּ  ְוָלֵכן, ָאִבינוּ  ִמְסּפָ ק ּבְ ּיָ ֶזה ְמד. ֶנֶגד ּכָ ּכְ

נֹוָתיו ל ׁשְ  )משך חכמה. (ָאִבינוּ  ַיֲ�ֹקב ׁשֶ
�  

רֵר  יָתם ֲאׁשֶ נּו ַל ־אׁשִ רּוָמה זוֹ  - )יח, יב(ה' ִיּתְ ּתְ
דֹוָלה לֹש$ ָלּה  נוּ ָנְת  ל"ַוֲחזַ . ּגְ ָיָפה ַ�ִין, ֹותִמדּ  ׁשָ

ִעים ֶאָחד ינֹוִנית ַ�ִין, ֵמַאְרּבָ יםד ָח ֶא  ּבֵ ִ , ֵמֲחִמׁשּ
ִ ד ָח ֶא  ָרָ�ה ְוַ�ִין ִ ִמׁשּ ַהּתֹוָספֹות ְוָאְמרוּ . יםׁשּ

ת ּדַ ּמִ ינֹוִנית ַ�ִין ׁשֶ ֲחִצת" סּוקּפָ בַּ  ְרמּוָזה ּבֵ ּוִמּמַ
ֵני ָרֵאל־ּבְ ח ִיׂשְ ּקַ ים ּתִ ִ ז ִמן־ַהֲחִמׁשּ " ֶאָחד ָאח1
נֶּ  ַמּטֹות ֱאַמרׁשֶ י ּבְ ֶכס ְלַגּבֵ ל ַהּמֶ ָבא יֹוְצֵאי ׁשֶ , ַהּצָ

ז ִריךְ  ְלַרּמֵ ּצָ ים ֶאָחד ְלַהְפִריׁש  ׁשֶ ִ זֶמ ְוֶר . ֵמֲחִמׁשּ
ֵתַבת ֵיׁש  ָנֶאה ּדֹות לֹש$ ׁשְ לִ  ס"ֶכ ֶמ  ּבְ י, ַהּמִ סֶכ ֶמ  ּכִ

ִמּלּוי , ָיָפה ַ�ִין 40 יתוֹ צִ ֲח ַמ וּ , 80=  ם"ֵמ  הּוא ּבְ
ינֹוִנית ַ�ִין 50 יתוֹ צִ ֲח ַמ וּ , 100=  ף"ּכָ  =  ךְ "ָסֶמ , ּבֵ

 )טיב הפרשה( .ָרָ�ה ַ�ִין 60 יתוֹ צִ ֲח ַמ וּ , 120
�  

ל ּכּוֵרי ּכָ ר־ּבִ ַאְרָצם ֲאׁשֶ ר ּבְ -  )יח, יג(ַלה' ָיִביאּו ־ֲאׁשֶ
ה ִגיַמְטִרּיָ ֵאין ּבְ ַחג ֹקֶדם ּכּוִריםיּבִ ַל  ְמִביִאים ׁשֶ

ֶכת בְּ  רְלֶנֱאַמ  זּמֵ ְלַר , ָהֲ�ֶצֶרת ֵאין ּכּוִריםבִּ ַמּסֶ ׁשֶ
ּכּוִרים ְמִביִאים  )מגדנות. (ֲ�ֶצֶרתָה  ֹקֶדם ּבִ

�  

  תשע"ופרשת קורח, כ"ו בסיון     
.  

  
  
  
   

  

        

הִסּפּוִר  ָרׁשָ ּפָ  ים ּבַ

 

ִניִנים   ּפְ

 

  בס"ד

  

  והנצחותלקבלת הגיליון 
 gmail.com 5806777@דוא"ל:

  

  ירושלים -השבת זמני 
 9.06רבנו תם    8.31צאת השבת    7.13הדלה"נ 

 

ת'את ספרי  לרכושחדש! ניתן  ּבָ   ' ִטיׁש  ׁשַ
  במשלוח עד הבית חינם!

 054-8539022ספרא: 

ֶפר בּוַ� ׁשְ  עַצ ְב ִמ  ת ֵכיָר ּכְ  ינֵ ׁשְ : ַהּסֵ ּבָ ְלַבד ח"ׁשַ  100־ּבְ  ִטיׁש' 'ׁשַ ֲחנ1 ! ּבִ יַת " ֹותיּ ּבַ   "רֶפ ַהּסֵ  ןּבִ
  054-8539022א: ָר ְפ ם! ַס נָּ ת ִח יִ ּבַ ד ַה ַ�  ַח לוֹ ׁשְ ִמ ּבְ ְוֵכן 

  



 

 

  

  

ה ֶאת ים ָהֵאּלֶ י ִנֲאצּו ָהֲאָנׁשִ   ה'־ּכִ

נִּ " ֶ בֹוד לַט בָּ , המֹ לֹ ׁשְ  יַרבִּ  רַט ְפ ִמׁשּ ָמ  ָאְמרוּ ", ַהּתֹוָרה ּכְ ִטיָרתוֹ  רְלַאַח  רֹוקוֹ ּבְ ל ּפְ  המֹ לֹ ׁשְ  יַרבִּ  ׁשֶ
ִפי, רַמ ֲ� ־ןבְּ ִא  ר ּכְ ַסּפֵ ּמְ אֹון ןכֵּ ׁשֶ , א"ַהִחיָד  ׁשֶ ְפָלג ּגָ ּתֹוָרה ָהָיה מ. יְיִדידֹו  .ָרָמהבְּ  ָנַהג תוֹ נוּ בָּ ַר  ְוֶאת, ּבַ אִח  ַרּבִ  ּיָ

ַ�ל ַהּכֵֹהן ה רֹותְמ ׁשְ ִמ " ּבַ ּנָ ה. ָהָיה ָ�ָליו ְוכֹוֵתב ,"ַהּגֹוָלה ְמאֹור" הוּ נֵּ כַ ְמ " ּכְ ל־ַ�ל בַר " ׁשֶ  ַיַחד". איָק ִר ְפ ַא ָה ־ּכָ
י עוֹ ֵר  ִעם ֱאָצֵאי, היָ וּ לּ ּדִ  ִיְצָחק יַרבִּ  לצֶ ֵא  ַמדלָ , ׁש ֵק ָר ּמָ ִמ  ֲאזּוַלאי ַאְבָרָהם ַרּבִ ַ�ם. ְסָפַרד ּגֹוֵלי ִמּצֶ  ֵ�תבְּ , ּפַ

בוּ  ׁשְ ּיָ ֵני ׁשֶ ְלִמיִדים ׁשְ םַר  ִלְפֵני ַהּתַ י, ּתֹוָרה ְוָלְמדוּ  ִיְצָחק יַרבִּ  ּבָ ַלִים בּתָ ִמכְ  ֲאֵליֶהם ַ� ִהּגִ ְרטוּ  ּבוֹ , ִמירּוׁשָ  ּפֵ
ל ַהּנֹוָדִעים יָה נֶ אוֹ גְּ  ַלִים ׁשֶ ָאז  ְירּוׁשָ ס.  ְמבּוָכָתם ֶאתּדְ ֶמת ְגָיהּבְ ּיֶ ַ  ְמס. ׁשּ ת ֶאת ּוִבְקׁשוּ , ס"ּבַ ְעּתוֹ  ַחּוַ ל ּדַ י ׁשֶ  ַרּבִ

ִפְתרֹון היָ וּ לּ ּדִ  קִיְצָח  ה. ָהִעְנָין ּבְ ָ ׁשּ ׁשִ ָרִכי ּבְ ַלִים ַחְכֵמי ִנּסוּ  םּדְ א, ְגָיהַהּס.  ֶאת ֵארבָ לְ  ְירּוׁשָ ָהַרב ֶאּלָ , ן"גֵ ּמָ ַה  ׁשֶ
י הּוא לַּ  הש$ֶ מֹ  ַרּבִ ִני ְנִטיּגַ ֵ ָחה, ַהׁשּ ל ֶאת ּדָ ָרִכים ּכָ ֶרךְ  ְוָסַלל ַהּדְ ִביִעית ּדֶ ֵבאּור ׁשְ ב. ְגָיהַהּס.  ּבְ י ָיׁשַ  המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ

ל רַמ ֲ� ־ןבְּ ִא  ְיָלה ּכָ קוְ  ַהּלַ ּס.  ִהְתַ�ּמֵ הּוא, ְגָיהּבַ ׁשֶ ָנה מֹוֵנַ�  ּכְ ֵדי. יוֵמַ�ְפַ�ּפָ  ּוְתנּוָמה ֵמֵ�יָניו ׁשֵ ָבִרים ּכְ ַהּדְ  ׁשֶ
רּוִרים ִיְהיוּ  ם, ּבְ ל תֵא  ָרׁשַ ְבַ�ת ּכָ ָרִכים ׁשִ ֵבאּור ַהּדְ בֵּ ־ַ�ל ָהִעְנָין ּבְ יֹון יּגַ ּלָ יחוֹ  ּגִ ין ְוִהּנִ י ּבֵ ּפֵ ָמָרא תכֶ ַמּסֶ  ּדַ  ַהּגְ

ַמדׁשֶ  ּה  ּלָ ּבֶֹקר. ּבָ יַ� , ּבַ י ִהּגִ יָבה ֶאל קִיְצָח  ַרּבִ ַטל, ַהְיׁשִ ּנָ ָמָרא ֶאת ּוְכׁשֶ ּתֹוֵמם, ָחּה ָת ּוְפ  ַהּגְ ּה  ְלַגּלֹות ִהׁשְ  ֶאת ּבָ
יֹון ּלָ ל רוּ ֲא ּבֹ  ּבוֹ , ךְ וּ רָ� ֶה  ַהּגִ ָרִכים ּכָ ֹאֶפן ְגָיהַהּס.  ְלֵבאּור ַהּדְ ַתב ִמי. "ִנְפָלא ּבְ יֹוןַהגִּ  ֶאת ּכָ ַמּה "? ּלָ  ָהַרב ּתָ

ָאְזנֵ  ׁשוֹ ׁשַ  יּבְ ַה , ּמָ הּוְכׁשֶ י לוֹ  ָאַמר ּלָ י ךָ יְד ִמ לְ ּתַ " ּכִ ַתב המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ְלִמיד לֹא: "ָהַרב ָאַמר", זֹאת ּכָ  ָראּוי ּתַ
א ,לוֹ  ִלְקרֹא ד"! בַר  ֶאּלָ ה ּוִמּיָ נָ ְד  אלָּ ַט צְ ִא  לוֹ  ְלָהִכין ׁשוֹ ּמָ ְלׁשַ  ִצּוָ  ִעם ְוַיַחד, ַמֲ�ָלתוֹ  םרוּ לְ  ָראּויכָּ  ןַרּבָ

ָגִדים ים ַהּבְ נּות ַתבכְּ  לוֹ  ֵהִכין, ַהֲחָדׁשִ מוֹ  ׁש ֵק ָר ָמ  ִעירבָּ  ְלַרב הַנֲ�ׂשָ  ּוֵמָאז, ְמֹפָאר ַרּבָ ה םׁשֵ לְ  ָיָצא ּוׁשְ   .ּוְתִהּלָ

ה ֲ�ׂשֶ ַנת ֵאַרע ַהּמַ ׁשְ ַסח ְלַחג מּוִכיםַהּסְ  ִמיםיָּ בַּ , ח"תפ ּבִ י. ַהּפֶ ּה  ָאז ֵהןכִּ  רַמ ֲ� ־ןבְּ ִא  המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ַרּבָ ל ּכְ  ׁשֶ
הּסִ ּוִמ  ,סְקנֶ ֶמ  ִהי ּבָ ְלׁשֶ דֹוָלה ָלִעיר ִנְקַלע ּכָ ָמ  סֶפ  ַהּגְ ּבְ כִּ , רֹוקוֹ ׁשֶ ׁשֶ ָידוֹ  ְוֵאין ֵריק סוֹ יּכְ רּוָטה ּבְ  ְלהֹוָצאֹות ּפְ

י ָרָצה לֹא. ַהַחג ה לֹא ֵכןְולָ , ּבוֹ  רּפֹ ַלְח  ַקְרּדֹם ּתֹוָרתוֹ  ַלֲ�ׂשֹות המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ּלָ ָצא ַ�ד, ֶזהּותוֹ  ֶאת ְלִאיׁש  ּגִ ּמָ  ׁשֶ
ְרֵנס, ֶאָחד רׁשֵ כָּ  ְיהּוִדי םׁשָ  ִהְתּפַ תֹוֵפר ׁשֶ ר מוֹ ְח לַ  ְוִהְרִויַח  עֹורֹות ּכְ יֹש$ֶ לֹום. "ּבְ ָנה", ָ�ֶליךָ  ׁשָ  לֶא  הּוִדיַהיְּ  ּפָ

י ֵסֶבר המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ִנים ּבְ ת ֶאת ּמוֹ ִע  עֹדִלְס  ְלֵביתוֹ  ְוִהְזִמינוֹ , ָיפֹות ּפָ ּדַ  סֶפ  יְיהּוֵד  ברֶ ֶק בְּ  ָהָיה ִמְנָהג. ַהַחג ְס�.
ֶבשׂ  ַחגלַ  מּוִכיםַהּסְ  ִמיםיָּ בַּ  ִלְקנֹות, ָהֵהם ִמיםיָּ בַּ  ח ּכֶ ּבָ ֵליל אֹוְכִלים ָהיוּ  רוֹ ׂשָ בְּ  ְוֶאת, ְמׁש.  ּוִביֵמי ַהַחג ּבְ

עוֹ  ָרַכׁש  ָהעֹורֹות רכֵ וֹ מ הּוִדיַהיְּ  ַאף. ַהּמֹוֵ�ד ל אֹותוֹ , ֶאָחד ֶבשׂ כֶּ  מֹוֵ�ד דִמּבְ ּדֵ ְפרֹוס וֹ רצֵ ֲח בַּ  ּגִ ַסח ּבִ  .ַהּפֶ
ה ָבר ְוִהּנֵ יַ�  ּכְ ֶבשׂ  ַוֲ�ַדִין, ַהַחג ֶ�ֶרב ִהּגִ ַחט לֹא ַהּכֶ ֵדי ִנׁשְ  ֵאיְנךָ  ַמּדּוַ� . "טֹוב־יֹום בֹודכְ לִ  רוֹ ׂשָ בְּ  ֶאת ְלָהִכין ּכְ

ֶבשׂ  ֶאת מֹוִליךְ  ִחיָטה ַהּכֶ ַמּה "? ִלׁשְ יַר  ּתָ ָאְזנֵ  המֹ לֹ ׁשְ  ּבִ ַה , ְרחוֹ ָא ְמ  יּבְ הּוְכׁשֶ ר ּלָ י לוֹ  ִסּפֵ ין הּוא ּכִ  ַמְמּתִ
ֹוֵחט יָּ  ַלׁשּ א, ֵאָליו אבוֹ ׁשֶ ַה  ֶאּלָ הׁשֶ י לֶא  ָלֵכן ֹקֶדם ָלֶלֶכת רכֵּ בַ ְמ  ּלָ ּתֵ ה ייֵר ֲ�ׁשִ  ּבָ ִהּלָ ֲ�ִניִקים ַהּקְ ּמַ  לוֹ  ׁשֶ
ָכרוֹ  ׂשְ ָנה ּבִ יןְלַה  ךָ לְּ  הַמ " ר:ַמ , ָא הבָּ ר. ְמ  ַמּתָ ֶזה ֹוֵחטׁשּ לַ  ְמּתִ ם? ַהּלָ ֹחט לוֹ ָיכ ֲאִני ּגַ ֶבשׂ  ֶאת ִלׁשְ ִקי ןכֵּ ׁשֶ , ַהּכֶ  ּבָ

ִחיָטה ֲאִני ׁשְ ַחט ְמֵהָרה ְוַ�ד, הׂשָ ְוָ�  ָאַמר". ּבִ ֶבשׂ  ִנׁשְ יֵדי ַהּכֶ י ּבִ בְּ  ּוְלַאַחר, המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ נּות קוֹ ָד ׁשֶ ּמָ ְמי.  ַבעָק , ּבִ
י ַמח. ּוִפְקּפּוק ׁש ׁשָ ֲח  ׁשּום ּבוֹ  ְוֵאין הּוא רׁשֵ כָּ  ּכִ ד ָהאֹוֵרַח  ַ�ל ָהִאיׁש  ׂשָ ְכּבָ ַפל ַהּנִ ּנָ ֶחְלקוֹ  ׁשֶ  רְלַאַח  אּוָלם, ּבְ

יַ� , ָמה־ְזַמן ִהּגִ ׁשֶ ֹוֵחט ּכְ יתוֹ  לֶא  ַהׁשּ ַהכֶּ  ּוָמָצא ּבֵ ָבר ֶבשׂ ׁשֶ ַחט ּכְ יֵדי ִנׁשְ א, רַאֵח  ָאָדם ּבִ  ַ�סכַ וְ  ֵחָמה ִהְתַמּלֵ
ּלֹא תָהעֹורוֹ  רכֵ וֹ מ ַ�ל ין ׁשֶ ר. לוֹ  ִהְמּתִ ד ָהאֹוֵרַח  ַ�ל ָהִאיׁש  לוֹ  ִסּפֵ ְכּבָ א ַהּנִ ּבָ ךְ ־ְוַ�ל ְלֵביתוֹ  ׁשֶ הּוא ּכָ ַחט ׁשֶ  ׁשָ
ֶבשׂ  ֶאת לוֹ  ֹוֵחט, ַהּכֶ ַהׁשּ ר, ִלְראֹותוֹ  ָרָצה ּוְכׁשֶ י ָאֵרַח ַהְמ  לוֹ  ִסּפֵ ה ֶזה ָיָצא ַח ֵר וֹ ָהא ּכִ ִית־ִמן ַ�ּתָ ֵדי ַהּבַ  ּכְ

ל רּוחוֹ . ַחגלַ  ְלִהְתּכֹוֵנן ֹוֵחט ׁשֶ ְרּדֹות ָרהצָ ְק  ָהְיָתה ַהׁשּ ַלט לֹא ֲ�סוֹ כַּ  ּוֵמרֹב, ַהּיֹום ִמּטִ רּוחוֹ  ׁשָ  ְוהֹוִדיַ� , ּבְ
קֹול י ָרם ּבְ ְחָרם ַח ֵר וֹ ָהא ּכִ ָקָהל ָלבֹוא לוֹ  ְוָאסּור הּוא ְועֹוֵמד מ. ָהָלה. ּבְ ֵני ֶאת ָאֲחָזה ּבֶ ִית ּבְ ַבר עַמ ׁשֵ לְ  ַהּבַ  ּדְ

ק ּוְבֶטֶרם, ֶרםַהֵח  ָיָדם ָהָיה ִסּפֵ ת ּבְ ֵ ׁש  ְלִהְתַ�ׁשּ ֹוֵחט ּוְלַבּקֵ נָ  ְלטּוָתא ְלָהִסיר ֵמַהׁשּ ד םָח ְר אוֹ ֵמ  ןְדַרּבָ ְכּבָ , ַהּנִ
ָבר הַה  ָיָצא ּכְ ֹוֵחט ָיָצא ָיָצא ַאךְ . ףָא ־ִריֳח בָּ  ּלָ ִית־ִמן ַהׁשּ י, ַהּבַ י ְוָרָאה ִנְכַנס רַמ ֲ� ־ןבְּ ִא  המֹ לֹ ׁשְ  ְוַרּבִ ָניו ּכִ  ּפָ
ל ַ�ל ׁשֶ ִית־ּבַ ַמּה . זֹוֲ�ִפים ַהּבַ ָבר ַ�ל ַח ֵר וֹ ָהא ּתָ ַמע, ַהּדָ ָ ׁשּ ַבר ַ�ל ּוְכׁשֶ א, ַהֵחֶרם ּדְ  ַהּתֹוָרה תַא ִקנְ  ֶאת ִקּנֵ

ם לְ  ַ�ל ְוָרׁשַ י, ְנָיר יֹוןּגִ ָהל ֶאת ַמֲחִרים הּוא ּכִ ּלוֹ  ַהּקָ ֶאָחד ּכ. ֵני ּכְ בֹוד ִמּפְ מוֹ  ֶאת ְוָחַתם, ַהּתֹוָרה ּכְ  ַקח". ׁשְ
ךָ ִע  י ָאַמר", ֶזה ְנָיר ּמְ ד אֹותוֹ  ְוַהֲ�ֵבר, "חוֹ ְר ָא ְמ לִ  המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ָפָניו ָירנְּ בַּ  ָהַרב יץצִ ֵה ". ָהִעיר בַר  לֶא  ִמּיָ ּלְ  ,ׁשֶ
ל מוֹ ׁשְ  ֶאת ָרָאהְכׁשֶ וּ  י ׁשֶ א, ָ�ָליו ִמְתנֹוֵסס רַמ ֲ� ־ןבְּ ִא  המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ  ִלּבוֹ  תׁשָ  לֹא אהוּ . ָדהָ� ְר וּ  ליִח  ִהְתַמּלֵ
ֵרב ַחגלַ  יַח , ּוָבא ַהּקָ ּכִ ּבוֹ  ְוִהׁשְ ל ֶאת ִמּלִ ד, טֹוב־יֹום ִלְקַראת ַהֲהָכנֹות ּכָ ל ְלֵביתוֹ  ָאץ ּוִמּיָ , ָהעֹורֹות מֹוֵכר ׁשֶ

ח ּטַ ּתַ י ִלְפֵני קֹוָמתוֹ  ְמלֹוא ְוִהׁשְ הּוא, המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ׁשֶ ָניו ֶאת הלֶּ ַח ְמ  ּכְ ֵני תוֹ ָד ּפָ ְק ַה  ֶאת ְלָהִסיר ּפָ  .ָהִעיר ִמּבְ
ד ָהאֹוֵרַח  לוֹ  ַנֲ�ֶנה ְכּבָ יר, ַהּנִ ד ְוִהּתִ יל ַהֵחֶרם ֶאת ִמּיָ ִהּטִ ֵני ַ�ל ׁשֶ  יוָת רוֹ צָ ְפ ַה לְ  תְלֵהָ�נוֹ  בֵסַר  אּוָלם, ָהִעיר ּבְ

ל ֵביתוֹ  ְלִהְתָאֵרַח  ָהַרב ׁשֶ ַחג ּבְ בֵ  ַהּמֹוֵ�ד ֶאת גגֹּ ַלְח  ִדיףְוֶהֱ� , ּבַ   .ֵכר ָהעֹורֹותמוֹ  ,ְרחוֹ ָא ְמ  תיּבְ

יֹום, סֶפ  ִעירבָּ  ָהָיה ִמְנָהג ּבְ נֵ  ֶאָחד ָהָיה ִראׁשֹון טֹוב־ׁשֶ ְרׁשָ א ִעירָה  יִמּדַ ה נֹוׂשֵ ָרׁשָ ֲהָלָכה ּדְ ַמע, ּבַ ָ ׁשּ  ּוְכׁשֶ
י ַבר ֶאת המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ְנָהג ּדְ רֹב ךְ לַ ָה , ַהּמִ ית לֶא  תוֹ נוּ ָת וְ נְ ַ�  ּבְ ֵדי תֶס נֶ כְּ ַה  ּבֵ ֹמַ�  ּכְ הַה  ֶאת ִלׁשְ ָרׁשָ ְנסוֹ  ִעם. ּדְ  ִהּכָ

ֶנֶסת ְלֵבית ר, ַהּכְ ָהל ְלרֹאׁש  ְרחוֹ ָא ְמ  ִסּפֵ גּול ָהאֹוֵרַח  ַ�ל ַהּקָ דֹול ּכֹחוֹ  ְוַ�ל ַהּדָ יָון, רּוׁש ְד בִּ  ַהּגָ ן ּוִמּכֵ ְרׁשָ ַהּדַ  ׁשֶ
ְזַמן ה. יַ�  לֹא ׁשֶ ֶנֶסת ְלֵבית ֲ�ַדִין ִהּגִ ד, ַהּכְ ּבֵ ָהל רֹאׁש  ּכִ י ֶאת ַהּקָ יָמה ֶאל תַלֲ�לוֹ  המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ  ְנִעיםּוְלַה  ַהּבִ

ָבָר  ֱאָסִפים לַה ְק לִ  יוִמּדְ י ֵהֵחל ַאךְ . ַהּנֶ ה, ִלְדרֹש$ המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ יַ�  ְוִהּנֵ ן ִהּגִ ְרׁשָ ית לֶא  ַהּדַ ֶנֶסת ּבֵ ָרָאה, ַהּכְ  ּוְכׁשֶ
א י ַח ֵר וֹ ׁשֶ ְלּתִ ְמקֹומוֹ  נֹוֵאם ָקרּוא ּבִ א, ּבִ ְרׁשוֹ  ֵמַצח ַ�ּזּותּובְ , ַ�םזַ וָ  ָרהבְ ֶ�  ִהְתַמּלֵ ָמה ֵמַ�ל ּגֵ  ש$ רֹ ְד לִ  הְוָ�לָ  ַהּבָ

ְמקֹומוֹ  ַמִים ִמן. ּבִ ָ ְבעוּ  ַהׁשּ ל נוֹ וֹ בּ לְ ֶ�  ֶאת ּתָ י ׁשֶ ד, המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ִהְתִחיל ּוִמּיָ ׁשֶ ִנים ַ�ז אֹותוֹ  ּכְ , ִלְדרֹש$ ּפָ
ְמָ�ה ְתא ִנׁשְ יָרה ֲחָבָטה םוֹ ּפִ ֱאָסִפים תּוְלֶחְרּדַ , ַאּדִ ְקָרה ְלֶפַתע ָלהָנְפ  ַהּנֶ ל רֹאׁשוֹ  ַ�לֵמ  ַהּתִ ן ׁשֶ ְרׁשָ  ַהּדַ

ַבּדוֹ . מֹוחוֹ  ֶאת הצָ צְ רוֹ וְ  ע לֹא, ִמּלְ ֱאָסִפים ֶאָחד ַאף ִנְפּגַ ֵבית ֵמַהּנֶ ֶנֶסת ּבְ קֹום ִהייְ וַ , ַהּכְ , ֱאלִֹקים תְלֶחְרּדַ  ַהּמָ
ם ּלָ ַ�ִין ַ�ִין ָראוּ  ְוכ. ל ְנׁשוֹ ָ�  ַמהוּ  ּבְ ת ןָת יׁשָ ִח לְּ ׁשֶ  ,ֲחָכִמים ֹודבכְ בִּ  ַהּפֹוֵגַ�  ׁשֶ ָר  ְלִחיׁשַ  �                        .ףׂשָ

  
  

י ן ַרּבִ "ר ְיהּוָדה ִאּבְ י ־ְרָפֵאל יֹוֵסף ּבַ   ל"ַזּצַ רּוּבִ

ִסיָון תקנ"ה אֹו תקנ"ח ַהִהּלּוָלא ְליֹום  כ"ו ּבְ
  

נֵ  ֵליוֹ דִמגְּ  ַלִים יַרּבָ דֹורוֹ  ְירּוׁשָ ל ּבְ ַ  ׁשֶ ן, ׁש "ָהַרׁשּ ּיָ  ּדַ
ֵבית ינוֹ ־ּבְ ל ּדִ ל רוֹ בֵ ֲח וַ  יזִ גָּ ְל ֶא  ט"ִריַמֲה  ׁשֶ . א"ַהִחיָד  ׁשֶ
ַ�ל ּוב ְלַמַ�ן ַרּבֹות ּפָ ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׁשּ ה ְוָנַסע, ִיׂשְ ּמָ  ּכַ

ָ�ִמים ַלִים ייֵּ נִ ֲ�  ְלטֹוַבת ֹוָלהגּ ַל  ּפְ ׁשְ . ְירּוׁשָ  ַנתּבִ
ה ָיָצא ב"תקמ ֵדי, יתבִ ָר ֲ� ּמַ ַה  ְלֵאירֹוּפָ ס ּכְ  ְלַגּיֵ
ַא  ַלת יםבִּ ַמׁשְ יִתים ַהר ְלַהּצָ  יםכִּ ְר ּת. ַה ׁשֶ  רְלַאַח , ַהּזֵ
ְקׁשוּ  הּוִדים ִמיֵדי יעוֹ ִק ְפ ַה לְ וּ  סוֹ ְר ָה ְל  ּבִ ַנת. ַהּיְ ׁשְ  ּבִ
יס, ו"תקמ ֶרךְ " ְפרוֹ ִס  ֶאת נוֹ ְר יווֹ לִ בְּ  ִהְדּפִ ֶלךְ  ּדֶ " ַהּמֶ

ֲהָלכֹות ָהעֹוֵסק ַרְמבַּ  ֹותבּ ַר  ּבַ ּבָ  כֹותְל ִה בְּ  ּוְבִיחּוד ם"ׁשֶ
רֹאׁש . ְנָדִרים ֲה  תַמ ְסכָּ ַה  הָס ּפְ ְד נִ  רֶפ ַהּסֵ  ּבְ  ט"ִריַהּמַ

ר, יזִ גָּ לְ ֶא  ׁש  ְוַכֲאׁשֶ ּקֵ ר  ּבִ  א"ַהִחיָד  ִמיִדידוֹ ַהְמַחּבֵ
ָמה ַתב, ַהְסּכָ ָמה: " לוֹ  ּכָ ֵאין הּוא ָזקּוק ְלַהְסּכָ  ַמרׁשֶ

ְ בַּ  נֹוַדע ָרָבא ִניהוּ  י מוֹ ׁשְ  ִריםָ� ׁשּ  ְוֵסֶפר, הּוא בַר  ּכִ
ָידוֹ  ּתֹוָרה ח ּבְ ּבָ ֶרךְ , ֲחָכִמים ֵ�יֵני ֵמִאיר ּוְמֹפָאר ְמׁש.  ּדֶ

ֶלךְ  ַלח ָמהַהְסכָּ  קֹוםְמ ּובִ ", רעוּ ׁשִ  לוֹ  ֵאין ַהּמֶ  ֵאָליו ׁשָ
ׁשּוָבה ֲהָלָכה ּתְ ִסְפרוֹ  ָהִעְנָיִנים ַאַחד ַ�ל ּבַ ּבְ ַ�ם. ׁשֶ  ּפַ

ן ִנְכַנס ַ�ל־ּבֶ ִלּיַ ּנוּ  ְוָדַרׁש  ְלֵביתוֹ  ֶאָחד ּבְ רּוָמה ִמּמֶ , ּתְ
ִפי לוֹ  ָנַתן ק לֹא ָהִאיׁש  אּוָלם ְלּתוֹ ְיכָ  ּכְ ּפֵ  ְוָדַרׁש  ִהְסּתַ

ּנוּ  ִליחּות בִמְכּתַ  ִמּמֶ ׁשַ  ׁשְ ל ר"ּדָ ּכְ ַלִים ׁשֶ  בֵסַר . ְירּוׁשָ
י א, זֹאת ַלֲ�ׂשֹות ְרָפֵאל ַרּבִ ַרׁש  ָהִאיׁש ׁשֶ  ֶאּלָ  זֹאת ּדָ

ם הָק זְ ָח בְּ  ם. ׁש ָנֶפ  ְלַהּכֹותוֹ  ְוִאּיֵ י ִהְתַחּכֵ  ְרָפֵאל ַרּבִ
ַט  לוֹ  ְוָכַתב ִליחּות רׁשְ הּוא, ׁשְ ׁשֶ ם ּכְ י ְמַסּיֵ  הּוא" ּכִ

ד קָק זְ נִ  יַ� ". ֵמת ְוָאִחיו ְצמוֹ ַ�  ִמּצַ ִהּגִ ׁשֶ  ָהִאיׁש  ּכְ
אוּ  נוֹ ְר יווֹ לִ לְ  ּלְ כְ  ִסּיּום ַ�ל ִהְתּפַ בַהּמִ " ֵמת ְוָאִחיו" ּתָ

ֲהֵרי ִמים ֵאין ׁשֶ ָדָבר ְמַסּיְ  ןִעְניָ  ָמה ֵהִבינוּ  ְולֹא ַרע ּבְ
ַט  לצֶ ֵא  הזֶ  ִליחּות רׁשְ ְ  ְוהּוא א"ַהִחיָד  ֶאל ָהְלכוּ . ַהׁשּ

ד ָלֶהם ֶהְרָאה ְבֵרי ֶאת ִמּיָ ִ ַר  ּדִ סּוק ַ�ל י"ׁשּ  ַהּפָ
ֵני" - " ֵמת ְוָאִחיו" ְרָאה ִמּפְ  רבַ ּדְ  מֹוִציא ָהָיה ַהּיִ

ֶקר יו ׁשֶ ה "ִמּפִ ּלָ ְך ִהְתּגַ ל ְקלֹונוֹ , ְוַכָ   ...ָהִאיׁש  ׁשֶ

  
ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב ְואֹון במחלוקת קורח, נאמר "

" שאף הם הצטרפו למחלוקתו, אלא ֶּפֶלת ְּבֵני ְראּוֵבן־ֶּבן
פלת הצילתו בחכמתה. רש"י מדייק ־שאשתו של און בן

יעקב, ־פלת היו מבני ראובן בן־ם און בןשדתן ואבירם וג
וכך אמרו חז"ל שנמשכו למחלוקת מפני שבני ראובן חנו 
בצד דרום סמוך לקורח, אוי לרשע ואוי לשכנו. אך לפלא 
הוא, שבפרשת פינחס בו מנויים בני ראובן, נזכר אומנם 
אליאב מבני פלוא בן ראובן, אך פלת לא נזכר שם. מסיבה 

פרו "אבני שֹהם", שפלת אינו שם זו כתב רמ"ל שחור בס
אבי און, אלא אמו שהיתה משבט ראובן ואביו היה משבט 

שם אמו שהיא גידלתו. כעין זה כתב גם ־אחר, ונקרא על
שם אמו מפני ־בספר "מי מנחות", והוסיף שנקרא על

שתולין המקולקל במקולקלין, אולם הוא מתרץ עוד 
צא אפוא שהיה ש'פלת' אבי און הוא 'פלוא' בן ראובן, ויו

דודם, אח אביהם, של דתן ואבירם שהיו בני אליאב בן 
ּוְבֵני פלוא, ומביא ראיה לדבריו מהפסוק בפרשת פינחס "

", שכתוב ובני לשון רבים, שהיו לו שני בנים ַפּלּוא ֱאִליָאב
און ואליאב, ולא רצה להזכירם שם מפני שפרש מדתן 

ני שניצל ואבירם, ואחרים פירשו שלא נזכר בפינחס מפ
האברבנאל  מוולא היה מהנבלעים. והאמת שכבר הקדי

וכתב שפלת הוא פלוא, והיו לו שני בנים און ואליאב. יש 
הטועים וכותבים 'פלט' בהשפעת ההיגוי הספרדי, 
ואחרים כותבים 'פלס' בהשפעת ההיגוי האשכנזי, והנכון 

אשת מנוח,  'ַהְצֶלְלּפֹוִניש'הוא 'פלת'. בסדר הדורות מובא, 
פלת, ומפני שהצילה את בעלה לכן ־שת און בןהיא גם א

זכתה לראות את המלאך, דהיינו שאון ומנוח הם איש 
אחד. וכנראה הכוונה לגלגול נשמתם, שהרי לא ייתכן 

פלת שחי בזמן משה רבנו, היה חי עד זמן ־שאון בן
שמשון בנו, וכן משמע מדברי הרמ"ע מפאנו שהכוונה 

בעל סדר הדורות,  לגלגולי נשמתם, וכך גם מהמשך דברי
אשת מנוח ואם שמשון, היא שני צללים,  שהצללפוני

צילה אשת למך וחנה אשת אלקנה, ולכן היתה חנה 
  מפני שצילה שתתה כוס של עיקרין.  ,עקרה בתחילה

  

ַ�ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות

  הערוך שבביתכם.  שולחן השבת -' 'שבת טישיתברך, ניתנת לכם בזאת האפשרות לפרסם בו את תמונת ה ", בעזרת ה'שבת טישלקראת הוצאת הכרך השלישי של " לקוראים הנכבדים!
  " ומחדירה אווירה קדושה של שבת קודש באלפי בתים בישראל. יש לצלם את התמונה שבת טיששל "הספרים הקודמים רבים מהקוראים נהנים לראות את תמונת שולחן השבת שלהם, מפארת את 

  "שבת טיש" על השולחן. ויה"ר שנזכה בקרוב ל"יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים". יספר ו. תינתן עדיפות כמובן, לתמונות בהן יופיעgmail.com 5806777@:, ולשגר אלינו בדוא"ללרוחב ן השבתשל שולח

 



 

 

  ִיְהֶיה ְכֹקַרח ְוַכֲ�ָדתוֹ ־ְולֹא

אֹון ִנְגלֶ  ּגָ ר הּבְ י ָהָיה ְוִנְסּתָ ן ַאְבָרָהם ַרּבִ בֹו ָהָיה ְמקֹום מוֹ . רֹוקוֹ ָמ  ַחְכֵמי ֵלידוֹ ִמגְּ , אָס מוּ ־ּבֶ  ִעירבָּ ׁשָ
מוֹ  נֹוַדע ָבּה וּ , ָסאִלי ָגאֹון ׁשְ ִקי ָקדֹוׁש  ּוְכִאיׁש  ֹוָרהּת בַּ  ּכְ ָלה ַהּבָ ַקּבָ ית ּבְ אֹוָתם. ַמֲ�ׂשִ  יְיהּוֵד  ָסְבלוּ , ָיִמים ּבְ

ֵזרֹות רֹוקוֹ ָמ  יֵדי ֲ�ֵליֶהם כוּ ּתְ נִּ ׁשֶ  ָקׁשֹות ִמּגְ ֶלךְ  ּבִ ּתוֹ  רְלַאַח , ַהּמֶ ִאׁשְ ּבְ ה ׁשֶ ְלּכָ ְבֵ�ָרה הָד ְק יָ  ַהּמַ ל ּתַ ְנַאת ׁשֶ  ׂשִ
ִדיָנה ְיהּוֵדי ֵדיֲ� צַ  ֶאת רצֵ ְלָה  ּה לָ ְע בַּ  ֶאת ִסיָתהֵה  ְוִהיא ָרֵאלִיׂשְ  יֶהם ָהיוּ . ַהּמְ ל ַחּיֵ ים רֹוקוֹ ָמ  יְיהּוֵד  ׁשֶ  ָקׁשִ

ַלֲ�ָנה ׁשֹות תרוֹ זֵ גְּ ַה וְ , ּכְ ים ֲ�ֵליֶהם תוּ ֲח נָ  ַהּקָ ּלֹא ַ�ד, ְבָקִריםלִ  ֲחָדׁשִ ֵאין יֹום ָהָיה ׁשֶ  הבָּ ר. ְמ  ִקְלָלתוֹ  ׁשֶ
י ַאף. ֵברוֹ ֵמֲח  ן ַאְבָרָהם ַרּבִ ר אָס מוּ ־ּבֶ ִיּסּוֵרי ִהְתַיּסֵ ר, יוָח ֶא  ּבְ י ָרָאה ְוַכֲאׁשֶ ל לוּ כָּ  ּכִ  ָמנֹוס ְוֵאין יןצִּ ַהּקִ ־ּכָ

ה ָדּה יָ ִמ  ּכָ ה ָהֲאר. ְלּכָ ל ַהּמַ ׁש  ֶהְחִליט, ׁשֶ ּמֵ ּתַ יִדיע ְלִהׁשְ ָלה ָתיווֹ ּבִ ַקּבָ ית ּבְ ֶ  הַמ  הׂשָ ָ� , ַמֲ�ׂשִ הׁשּ  ּוֵמָאז, ָ�ׂשָ
ה ה ֵהֵחּלָ ְלּכָ ל ֵריַח  חּוׁש לָ  ַהּמַ ל ֵסָרחֹון ׁשֶ ׁש  ַמֲאָכל ִמּכָ ּגַ ה. ָ לַ . ְלָפֶניָה  ׁשֶ ֵחי ִנּסוּ  ְואׁשּ ית ַטּבָ לּוָכה ּבֵ  רבֵּ ְלׂשַ  ַהּמְ

י ָאְזָנּה ־ֶאת ים ִביםָהֲ�ֵר  ֲאָכִליםּמַ בַּ  ִמְגַרַ�ת ׁשּום ֵאין ּכִ ׁשִ ּגָ ֲחָת  ִהיא אּוָלם, ְלָפֶניָה  ַהּמ. יִלים ֶאת הּדָ ְבׁשִ  ַהּתַ
ָפֶניָה  ֵהם ַטֲ�ָנהבְּ  ִמּלְ ּלֹא ַצֲחָנה ֵריַח  יםיִפ ּדִ ַמ  ׁשֶ ָפָניו דמֹ ֲ� לַ  ןִנּתָ  ׁשֶ ָבר, ּבְ ל הנָ ׁשְ נִ וְ  ָחַזר ְוַהּדָ ְרׁשוּ . ָהֵ�ת ּכָ  ּדָ

ֶלךְ  ה ַהּמֶ ְלּכָ רֹוְפִאים ְוַהּמַ ים ִעם ִהְתַיֲ�צוּ , ּבָ ּמִ ִפים ַחְרט. ְ ָ לַ  ַאךְ , ּוְמַכׁשּ ל ָהָיה ְואׁשּ ה ָהְלָכה. םלָ ָמ ֲ�  ּכָ ְלּכָ  ַהּמַ
הְוֶנְח  ָמ  ְוִכְמַ�ט חּוׁש כָּ  הַנֲ�ׂשָ  ּגּוָפּה , ְלׁשָ ׁשְ ּנִ ְרָחה ּה ָת ׁשֶ ךְ  ןוָ יכֵּ . ִמּגּוָפה ּפָ ּכָ יַ  נֹוְתָרה לֹא, ׁשֶ ֶלךְ  דּבְ  ַהּמֶ

ֵרָרה ַלח ְוהּוא, ַהּבְ ת יָראׁשֵ  ֶאת ְלָפָניו ןּמֵ זַ לְ  ׁשָ הּוִדים ְקִהּלַ ֵדי, ַהּיְ ׁש  ּכְ  לוּ ְוַהלָּ , רזוֹ ָמ וּ  הלָ ָ� ּתְ  םֵמֶה  ְלַבּקֵ
יעוּ  ל ַ�ל ִהְצּבִ ּבָ י ַהְמק. ן ַאְבָרָהם ַרּבִ ִחיד ָאָדםכָּ , אָס מוּ ־ּבֶ ּיּוַכל ַהּיָ יל ׁשֶ ה ֶאת ְלַהּצִ ְלּכָ . תַח ׁשָ  תֶד ֶר ֵמ  ַהּמַ

ֶלךְ  ַלחׁשָ  י ַאֲחֵרי ַהּמֶ ה ַאתְרפוּ  ֶאת ָנהְת ִה  הּוא אּוָלם, ַאְבָרָהם ַרּבִ ְלּכָ ל  תַק ְפָס ַה  ִעם ַהּמַ  ְיהּוֵדיָהְרִדיָפה ׁשֶ
ְמָלָכה ֶלךְ , ַהּמַ ל ְוַהּמֶ ַנאי ֶאת ֲאָתר־ַ�ל ִקּבֵ ה ׁשּוב. ַהּתְ י ָ�ׂשָ ֶ  הַמ  ַאְבָרָהם ַרּבִ הׁשּ  ִהְפִסיָקה ַאַחת־ּוְבַבת, ָ�ׂשָ

ה ְלּכָ ת ֶאת חּוׁש לָ  ַהּמַ חּוׁשַ ָהְיָתה סבָ ַהּקְ  ּתְ ה ׁשֶ ה ַ�ד ָחׁשָ ֲאָכִלים ַ�ּתָ ַאַחד יֹותְח לִ  ָבהְוׁשָ , ֵמַהּמַ . ָהָאָדם ּכְ
ד ן רְלַאַח  ִמּיָ י ֶהְחִליט, ִמּכֵ ׁש , רֹוקוֹ ָמ  ֶאת בזֹ ֲ� לַ  ַאְבָרָהם ַרּבִ ֲחׁשָ א ּבַ ּמָ ם ׁשֶ ֶלךְ  ּבוֹ  ִיְתַנּקֵ ַרם ֶזקַהנֶּ  ַ�ל ַהּמֶ ּגָ  ׁשֶ

הּמַ לַ  ָכל ְלּכָ קּוָפה אֹוָתּה  ּבְ ר, ּתְ ֵני ִעם ַיַחד ְלתּוִניס ְוִהּגֵ   . וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ּבְ

ֶרךְ  ה ּדֶ ּכָ ה ֲאר. י ָ�ׂשָ יַ�  ַ�ד ַאְבָרָהם ַרּבִ ִהּגִ ר, ְלתּוִניס ׁשֶ יַ�  ְוַכֲאׁשֶ ירוֹ  לֹא ֵאֶליָה  ִהּגִ ֶהְתֵאם. ִאיׁש  ִהּכִ  ּבְ
ַמּסֶ  ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי ר, ְנָדִרים תכֶ ּבְ ּתָ ּמ. ְפֵני ֶזהּותוֹ  ֶאת ְלהֹוִדיַ�  ָאָדםלָ  לוֹ  ׁשֶ ֵני ָהִעיר יַחְכֵמ  ּבִ בֹוד ִמּפְ , ַהּתֹוָרה ּכְ

בֵ ּתוֹ  ֵאֶצל ִהְתַ�ְנֵין קֹום יׁשְ ל יָה נֶ אוֹ גְּ  ַ�ל ַהּמָ י, לוֹ  נֹוַדע ְמָחתוֹ ּוְלׂשִ , ּתּוִניס ׁשֶ ַ�ְרבּ  ּכִ ל וֹ ּבְ , יֹום אֹותוֹ  ׁשֶ
ם ֲ�ִתיָדה ה ְלִהְתַקּיֵ ּנָ דֹוָלה ֲחת. ל ּגְ יֵרי ֶאָחד ׁשֶ ל יםֲ�ִתיִד  ּוָבּה , ָהִעיר ֵמֲ�ׁשִ ֵני ּכָ ה ּבְ ִהּלָ . ֵחֶלק ָלַקַחת ַהּקְ

נּות ּמְ ז ִהְזּדַ ה ִלְפּגֹש$, ֵאפֹוא ִהיא ּפָ ּנָ ֲחת. ל ֶאת ּבַ נֵ  ּכָ ֶד  ִעירָה  יַרּבָ םִע  ְוַלֲ�רֹךְ , ָה יְוִנְכּבָ רּות ּמָ י ץּמֵ ִא . ֶהּכֵ  ַרּבִ
בֹוָנה ָהֵ�ָצה ֶאת ַאְבָרָהם ֵרר ּוְלַאַחר, ַהּנְ ּבֵ ה ֲ�ִריַכת קֹוםְמ  ַ�ל ׁשֶ ּנָ דֹוָלה ַהֲחת. יַ� , ַהּגְ קֹום ֶאל ִהּגִ ָ�ה ַהּמָ ׁשָ  ּבְ
ֶמת ְקּדֶ יעַה  ִעם. מ. ְלָחנֹות ֶאת ָרָאה, וֹ ּגִ . ַיד ֲ�רּוִכיםָה  ַהׁשּ ֶלךְ  ּכְ ים בֵמיַט  ַוֲ�ֵליֶהם ַהּמֶ ֲ�ַדּנִ יָון. ַהּמַ  ִמּכֵ

ָ�ה ָ ַהׁשּ ֶמת ָהְיָתה ׁשֶ ְקּדֶ הוּ , מ. יוְ , יםְמַ�ּטִ  אֹוְרִחים קֹוםּמָ בַּ  ׁשָ ָהָיה ַאְבָרָהם ַרּבִ ֶרךְ  לַמ ֲ� ֵמ  ָ�ֵיף ׁשֶ ב, ַהּדֶ ֵ  ִהְתַיׁשּ
ֵתי ַיְרּכְ ֵדי ָהאּוָלם ּבְ ה. ְמַ�ט ָלנּוַח  ּכְ ֵנס ָהִראׁשֹוִנים ָהאֹוְרִחים ֵהֵחּלוּ  ְוִהּנֵ ַדִים בַח ְר  ָהאּוָלם ֶאל ְלִהּכָ , ַהּיָ
ר ֲאׁשֶ ִניםח. ְמ ַה  ּכַ ִלים ּתָ ֵניֶהם ֶאת ְמַקּבְ ֵסֶבר ּפְ ים ָיפֹות ִניםּפָ  ּבְ יׁשִ יַט  ִלְפֵניֶהם ּוַמּגִ ֲאָכִלים בִמּמֵ , ַתעֶפ לְ . ַהּמַ
ןח. ַהְמ  ִהְבִחין יר ּתָ אֹוֵרַח  ֶהָ�ׁשִ י ּבָ ְלּתִ ב רכָּ מ.  ַהּבִ ׁשַ ּיָ ֵתי ׁשֶ ַיְרּכְ ָאה ּוְפִליָאה, ָהאּוָלם ּבְ  ךְ לֶ ַהֵה  ַ�ל ִלּבוֹ  ֶאת ִמּלְ
י ְלּתִ ב ָקרּוא ַהּבִ ֵ ִהְתַיׁשּ ָסמּוךְ  תׁשוּ ְר  ְללֹא ׁשֶ ְלַח  ּבְ ָגָדיו. ַהּסֹוֲ�ִדים ןְלׁש. ל ּבְ י ׁשֶ  ְקרּוִעים ָהיוּ  ַאְבָרָהם ַרּבִ

ֶרךְ  לַמ ֲ� ֵמ  יםִק בָּ א. ְמ וּ  רֹות ָהיוּ  יוָת רוֹ ֲ� ׂשַ , ַהּדֶ ּזָ ר ְמפ. י ָהָיה ְוִנּכָ ה ֶזה ּכִ יַ�  ַ�ּתָ ֶרךְ  ִהּגִ ה ִמּדֶ ּכָ יר, ֲאר.  ְוֶהָ�ׁשִ
יט ְסִליָדה ָ�ָליו ִהּבִ ה ַהִאם. "ּובּוְבִתע ּבִ יר ַאּתָ ה ךְ לֶ ַהֵה  ֶאת ַמּכִ ָנה"? ַהּזֶ א, "ֵאָלהׁשְ בִּ  נוֹ ּתָ ח. ְמ  לֶא  ּפָ ּמָ  ׁשֶ

רֹוֵבי ךָ  ִמּקְ ְחּתְ ּפַ ן ַאף אּוָלם"? ִמיִדיֶדיךָ  ֶאָחד אוֹ , הּוא ִמׁשְ ּתָ יר לֹא ַהְמח. . ִמיהוּ  ָיַדע ְולֹא ךְ לֶ ַהֵה  ֶאת ִהּכִ
יר ָאַמר", ָנא הֵא ְר " י ךְ לֶ ֵה , "נוֹ ּתָ ח. ְמ לִ  ֶהָ�ׁשִ ְלּתִ ׁש , ֶזה ָקרּוא ּבִ ה ֶאת ְמַבּיֵ ּנָ ְבָגָדיו ַהְמֹפֶאֶרת ַהֲחת. לוּ  ּבִ  ִייםַהּבְ
יַצד ֵמִבין ְוֵאיִני, יםִק בָּ א. ְמ ַה וְ  ַנְפׁשוֹ  הּוא ֵמִהין ּכֵ ֵדי ְלָכאן ָלבֹוא ּבְ ְמ  םגֹּ ְפ לִ  ּכְ ׂשִ ָבָריו ֶאת". נוּ ֵת ָח ּבְ  ָאַמר ּדְ

יר קֹול ֶהָ�ׁשִ אֹ  ָרם ּבְ ֵדי, ןוָּ ְמכ.  ֶפןּבְ יעוּ  ּכְ ּגִ ּיַ ל ְלָאְזָניו ׁשֶ י ַח ֵר וֹ ָהא ׁשֶ ְלּתִ ַה , ָקרּוא ַהּבִ הּוְכׁשֶ ַמע ּלָ  ֶאת ׁשָ
ָבִרים ד ָקם, ַהּדְ קֹומוֹ  ִמּיָ קֹום ֶאת ְוָ�ַזב, ְוֶ�ְלּבֹון ַ�רצַ בְּ  ִמּמְ   .ּוְדָבִרים רֶמ אֹ  ְללֹא ַהּמָ

יר יק ֶהָ�ׁשִ ּכַֹח  ִהְסּפִ ֹאָרע תֶא  ְמֵהָרה ַ�ד ִלׁשְ ה תוֹ ְלֶחְרּדָ  אּוָלם, ַהּמְ ּלָ י ְלֶפַתע ּגִ ַסְנֵוִרים הכָּ ה.  הּוא ּכִ  ּבְ
ד ה תֹכלֶ יְ  ֶאת ְוִאּבֵ ּלוֹ  ָהְרִאּיָ ה. ׁשֶ ִחּלָ ב ּתְ י, ָחׁשַ א ֶזה ֵאין ּכִ ה ְסַחְרֹחֶרת ֶאּלָ ְלׁשָ ׁשּות רֹב ֵמֲחַמת ְוח. , ַהִהְתַרּגְ
ה ְלַאַחר אּוָלם ּסָ ּנִ יטלְ  ְוׁשּוב ׁשּוב ׁשֶ י ֵהִבין, הָמ וּ אְמ  הָא ָר  ְולֹא ְכחוֹ נִ  ַהּבִ  בּוָכהְמ בִּ . לוֹ  ָקָרה ַמר ָאסֹון ּכִ
יר ָ�ַמד אֹוִנים ּוְבֵאין יו ֶהָ�ׁשִ ְחּתָ הּוא, ּתַ ׁשֶ ׁש  ּכְ ֵ ָיָדיו ְמַמׁשּ ִצּדוֹ  ירּקִ בַּ  ּבְ ּלְ ַחד ֵמרֹב ְפׁשוֹ נַ  ֶאת יֹוֵדַ�  ְולֹא, ׁשֶ  ּפָ

ה נוֹ ּתָ ח. ְמ  לוֹ  ָאַמר", ינִ ׁשַ ׁשְ חוֹ . "ְוֵאיָמה ּלָ ּגִ ֵאַרע ָהָאסֹון ֶאת ׁשֶ יר ׁשֶ י, "ֶלָ�ׁשִ ּתָ  ּכִ ַמִים־ִמן ֶנֱ�ַנׁשְ ָ  ַ�ל ַהׁשּ
א ךָ ְת יָ� גִ ּפְ  א. רַהזָּ  ַח ֵר וֹ ּבְ ּמָ ְלִמיד ׁשֶ יָון, הּוא םָחכָ  ּתַ ַה  ּוִמּכֵ בָּ ׁשֶ ַבע ה"ּקָ  ְנֵוִריםּסַ בַּ  יָת כֵּ ה.  ָלֵכן, נוֹ וֹ בּ לְ ֶ�  ֶאת ּתָ

עֶֹנׁש  ה ֵדקצוֹ ". "ּכְ יר ָאַמר" ַאּתָ ַלח, "ֶהָ�ׁשִ שׂ  ָנא ׁשְ ה אּוַלי. וּ נּ ֶס יְּ ַפ ֲא וַ  ַאֲחָריו ְלַחּפֵ  ֵ�יַני אֹורּוְמ ֵאַלי  ִיְתַרּצֶ
בַ  ָיׁשּוב הּתְ ּכְ חּוִפים ָיְצאוּ  ָהָרִצים". ִחּלָ שׂ  ּדְ ַרׁש  ֶהָ�ִני ךְ לֶ ַהֵה  ֶאת ְלַחּפֵ ּגֹ ת ׁשֶ ֹבש$ֶ ִנים ּבְ א, ּפָ ִאיׁש  ֶאּלָ  לֹא ׁשֶ

י נֹוַדע יםבִּ ר. ְמ  יםצִּ ַמ ֲא ַמ  רְלַאַח  ְוַרק, ירוֹ ִהכִּ  בַ  הּוא ִמְתַאְכֵסן ּכִ לֹוִני תיִ ּבְ ִנית, ּפְ ָרה ְוָהַרּבָ י ִסּפְ ָבר ָ�ָלה ּכִ  ּכְ
ֵני ָלנּוַח  ְיצּועוֹ  ַ�ל ֶרךְ  טַֹרח ִמּפְ ד. ַהּדֶ יר הּוָבא ִמּיָ ה.  ֶהָ�ׁשִ רֹון הכָּ ׁשֶ ִעּוָ ִית ֶאל ּבְ ן ִליׁש ׁשָ  ּוִבְדָמעֹות, ַהּבַ  ִהְתַחּנֵ
ק ָהַרב ֶאת ְלָהִעיר ַנְפׁשוֹ  ַ�ל ּלַ ּס. ת ָידוֹ ־ַ�ל ׁשֶ ֹבש$ֶ ִנים ּבְ רכַּ  .ּפָ י ָקם ֲאׁשֶ בוֹ  ַאְבָרָהם ַרּבִ ּכָ ׁשְ יר ָנַפל, ִמּמִ  ֶהָ�ׁשִ

יר ְלַרְגָליו ְגָגתוֹ  ַ�ל לוֹ  ֹחלְמ לִ  ְוַתֲחנּוִנים ִכיבְ בִּ  ְוֶהְעּתִ בֹוִדי ַ�ל לֹא. "ׁשִ ְדּתִ  ּכְ י לוֹ  ָאַמר", יִהְקּפַ , ַאְבָרָהם ַרּבִ
א" בֹוָדם ַ�ל ֶאּלָ ל ּכְ ִרּיֹות ׁשֶ ה ןכֵּ ׁשֶ , ַהּבְ ן ַאּתָ ָגָדיו ְלִפי ָהָאָדם ֶאת ּדָ  ָאְמרוּ  ֲחָכֵמינוּ  ַוֲהֵרי, תוֹ וּ יּ נִ צוֹ יִח  ּוְלִפי ּבְ

ז ִהיּתְ  'ַאל ַה  ְלַאַחר ַרק". ָאָדם'־ְלָכל ּבָ הׁשֶ י לוֹ  ִהְבִטיַח  ּלָ ה ּכִ ד ךְ לַ יֵא וָ  ֵמַ�ּתָ ל ְיַכּבֵ ר ָאָדם ּכָ ֲאׁשֶ , הּוא ּבַ
י ֶהֱ�ִביר ָבה תוֹ יָּ ִא ְר וּ , ֵ�יָניו ַ�ל ָיָדיו ֶאת ַאְבָרָהם ַרּבִ ד ֵאָליו ׁשָ ּפּור. ִמּיָ ְלִאי ַהּסִ ה ַהּפִ ים ִהּכָ ּלִ ִעיר ּגַ ם, ּבָ ּלָ  ְוכ.

ְפִליָאה ָסחוּ  ל ּכֹחוֹ  ַ�ל ּבִ י ׁשֶ ן ַאְבָרָהם ַרּבִ ִהירּות ְוַ�ל אָס מוּ ־ּבֶ ת ַהּזְ ְדֶרׁשֶ ְכבֹוָדם ַהּנִ �        .ַהֲחָכִמים לׁשֶ  ּבִ

  
 
 

  

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
  

ם ָאַמר -  'ְוגוֹ  ָהרּוחֹת יֱאלֵֹה  לֵא  יֹאְמרוּ ַו  ָרָאה ַצדְל , לֵא  ׁשֵ ׁשֶ
ְגּבֶֹרת ִהְתעֹוְררּות יִנים ּתִ יר ַהּדִ קּתֵ ְלַמ  לֵא  ֶחֶסד ִהְזּכִ

יִנים ַטֲ$ָנה ָטַ$ן ,רׂשָ ּבָ ־ְלָכל תָהרּוחֹ  ֱאלֵֹהי ְואֹוְמרוֹ  ,ַהּדִ
ַמַ$ת ׁשְ י ַהּבֹוֵרא ִלְפֵני ַהּנִ ל ץָחֵפ  ה' ּכִ ּכָ לוּ ְיַקבְּ  ָהרּוחֹות ׁשֶ

עֹוָדם ֲ$ֵליֶהם ֱאָלהּותוֹ  ר ּבְ ָבׂשָ עֹוָלם ּבְ ה ּבָ אֹוְמרוֹ  ְוהּוא ,ַהּזֶ
רּוׁש , ָהרּוחֹת ֱאלֵֹהי ָבהַמֲח  ׁשֹוןְל  הּוא ָהרּוחֹת ּפֵ ,ְוָרצֹון ׁשָ

ן־ְוִאם, רּוֲחֶכם־ַ$ל הָהעָֹל ְו  אֹוְמרוֹ  ךְ ֶר ּדֶ ־ַ$ל ֲהַגם ּכֵ
ט ּפָ ׁשְ ַהּמִ ר ׁשֶ ה ֲאׁשֶ ֶרַגע ְלַכּלֹוָתם ַיֲ$ׂשֶ ּפַ  הּוא ּכְ ,ֱאֶמת טִמׁשְ

י ּוְכמוֹ  ַתְבּתִ ּכָ ַ$ם ׁשֶ ל־ִעם, ָלהַמְע ְל  ַהּטַ ְרֶאה ְלִפי ֶזה־ּכָ ַהּנִ
הּמַ בַּ  ל ְוַ�ל ֶיֱחָטאָחד ֶא  ִאיׁש ׁשֶ  הּוא ֲ$ׂשֶ ְקצֹף ָהֵ�ָדה־ּכָ ,ּתִ

ֵאין ל ׁשֶ ֵחְטא ָהֵ$ָדה ּכָ ה ֶזה ּבְ ן ֵמִמית ְוַאּתָ ּלָ ה ,ּכ. ּוֵמַ$ּתָ
ָמֵאן ָהרּוַח  םלוֹ ׁשָ וְ ־סַח  ֱאלֹהּות ּתְ ֶזה ּבֶ   :ּכָ

�  

ָקם ָקם אֹוְמרוֹ  ַטַ$ם ָלַדַ$ת ָצִריךְ  - 'ְוגוֹ  ְך ֶל יֵּ ַו  הש;ֶ מֹ  ַוּיָ , ַוּיָ
ָהָיה ְלהֹוִדיַ$  ְוִאם ב ׁשֶ ָאֵכן, זוֹ  ֵמהֹוָדָ$ה ָלנוּ  ָצאיָּ  הַמ  יֹוׁשֵ

ֶבר־ִלְפֵני אֹוְמרוֹ  ךְ ֶר ּדֶ ־לַ$  ִיְרֶצה אֹון ׁשֶ , ֲ$ָנָוה דָכבוֹ  ְוִלְפֵני ּגָ
י ל"זַ  ְוָאְמרוּ  ְלּתִ ּפַ י ִהׁשְ ְהּתִ תּוב רַמֲאַמ  ְוהּוא, ִהְגּבַ ָקם ַהּכָ ַוּיָ
ה ֶ  הַמ בְּ  לוֹ  ָהְיָתה ִקיָמה ,ֹמש;ֶ ְוַלֲאִביָרם ְלָדָתן ָהַלְך ׁשּ

ים ִעים ָהֲאָנׁשִ ר ָהְרׁשָ ,ֶאְצלוֹ  אוֹ בָל  ָרצוּ  ְולֹא הוּ פוּ ְר ֵח  ֲאׁשֶ
יל ּפִ ֶנֱאַמר ֲ$ֵליֶהם, ֶאְצָלם ַלךְ ְוָה  הּוא ַ$ְצמוֹ  ְוִהׁשְ

ֶבר־ִלְפֵני אֹון ׁשֶ   :ֲ$ָנָוה ָכבֹוד ְוִלְפֵני הש0ֶ מֹ  ְוַ$ל, ּגָ
�  

י ָבִרים לֹוַמר ָחַזר -  'ְוגוֹ  ףֶל ֵח  'ְוגוֹ  רָכ ׂשָ  ּכִ ָאַמר ַ$ְצָמן ַהּדְ ׁשֶ
ָאַמר ְלִפי, ָלהַמְע ְל  ם ׁשֶ ָכל ֹאתוֹ  ַוֲאַכְלּתֶ הּוא ָמקֹום־ּבְ ׁשֶ

ין ּלִ מּוִר  ח. ַ$ם ָנַתן ֶזהָל  ,יםּגְ י ַהּטַ ַמֲ$ׂשֵ  ֵאין ּכִ ׁשּום ֶזה רּבְ
ָ ְקד.  ְתרּוָמה הׁשּ א ,ָלּה  ֹוֶמהדּ ּכַ  אוֹ  ּכִ ָאַמר חֹל ָממֹון ֶאּלָ ה' ׁשֶ

ָרֵאל ה, ְתֶכםֲ$בֹוַד  רַכ ׂשְ  ָלֶכם ַ$ רֹ ְפ ִל  ְלִיׂשְ ָ ד. ּקְ  הַמ  ּוֵמַ$ּתָ הׁשּ
א ָאְמרוּ  ל"ְוַרזַּ . ּבוֹ  ׁש יֶ  ּבָ תּוב ׁשֶ ִאם רלֹוַמ  ַהּכָ ִיּטֹל דבַ ָ$  ׁשֶ

אן ,ִיּטֹל לֹא ָ$ַבד לֹא ְוִאם ל ֵלִוי־ןבֶּ  ָאְמרוּ  ִמּכָ ּבֵ ּקִ ָ$ָליו ׁשֶ
ל ּלְ  קֶל ֵח  לוֹ  ֵאין דָח ֶא ֵמ  חּוץ ָהֲ$בֹודֹות ּכָ ֵאּלוּ ָו  ְוֵאּלוּ , היָּ וִ ּבַ

ְבֵרי ים ֱאלִֹהים ּדִ  :ַחּיִ

  
  

כ"ו בסיון, נקבע בדור האחרון ליום פטירתו של 
נתן בן עוזיאל, ורבים נוהרים לקברו התנא יו

שבעמוקה, אך לא נמצא מקור לזה, וייתכן שהדבר 
נבע מחנוכת מבנה הקבר ביום זה. זיהוי קברו 
בעמוקה מובא ב'מגילת אביתר' שכתב רב אביתר 

שהיה אחרון גאוני ארץ ישראל בזמן הגאונים,  ,גאון
אך לא נמצא מקור ברור לסגולה להיוושע בזיווג 

  ידי תפילה ליד ציונו, והנח להם לישראל. ־הגון על
�  

בטעות שגור בפי רבים לומר ולכתוב תחת כל עץ 
עוזיאל', אולם 'גדול מרבן שמו' ־רענן 'רבי יונתן בן

כרבו הלל הזקן  ,ובגמרא הוא מוזכר תמיד בלי כינוי
שהיה אצלו גדול תלמידיו, כדי לרמז לשיעור 

שמות קומתו. מדור התנאים החלו להוסיף תארים ל
אנשים, והתארים השתנו במשך הדורות. כאמור, היו 
רבים מחכמי ישראל ללא תארים, כי גדול מרבן 
שמו, ולעתים בגלל שלא נסמכו לרבנות כגון שמעון 

עזאי ושמעון התימני. בתואר 'רבן' התעטרו ־בן
נשיאי ישראל מצאצאי הלל הזקן, לרבות רבי יוחנן 

יה נשיא זכאי לשיטה אחת, מפני שאף הוא ה־בן
עד שהעביר את  ,ישראל לאחר חורבן ביהמ"ק השני

המשרה לרבן גמליאל דיבנה, בן רבי שמעון הנהרג 
בן רבן גמליאל הזקן. התואר 'רבי' שימש לתנאים 
ולאמוראים שחיו בארץ ישראל, והתארים 'רב' ו'מר' 
לאמוראי בבל. את ראשי הגולה בבבל כינו בתואר 

ופומבדיתא כינו 'רבנא', ואת ראשי ישיבות סורא 
בתואר 'גאון', שעליה כתב המאירי שהיא בגימטריה 

לרמז למי שנקרא בכינוי זה שהוא בקי בשישים  ,60
מסכתות הש"ס. וכבר אמרו בהלצה, שבדורנו דור 

ַּבּיֹום תקיים הנאמר בישעיה "מעקבתא דמשיחא 
ן ּוְפִרי ָהָאֶרץ ְלָגאֹו ,ִלְצִבי ּוְלָכבֹודה' ַההּוא ִיְהֶיה ֶצַמח 

", שגם עם הארץ שדומה ִלְפֵליַטת ִיְׂשָרֵאל ,ּוְלִתְפֶאֶרת
  לצמח בור הגדל בארץ, יתעטר בתואר 'הגאון'... 

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
ַ�ם ךְ לַ ָה , ךְ אֹוֶיְרבַּ  ַזְלָמן המֹ לֹ ׁשְ י בִּ ַר  ַפל ֶאָחד ְיהּוִדי רּקֵ ְלבַ  ּפַ ּנָ בלְ  ׁשֶ ּכָ קּוָפה ָההְוׁשָ  ,ִמׁשְ ה ּתְ ּכָ בֵ  ֲאר. . ָהְרפּוָאה יתּבְ

יר ָהרֹוְפִאים ִכיֵריִמבְּ  ֶאָחד י ֶאת ִהּכִ ּתֹוֵמם ַזְלָמן המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ךְ ־ַ�ל ְוִהׁשְ ָאָדם ּכָ ַ�ל ׁשֶ מֹוהוּ  קֹוָמה רעוּ ׁשִ  ּבַ  ִהְטִריַח , ּכָ
ְחִליםָהִאיׁש  ֶאת רּקֵ ְלבַ  ְצמוֹ ַ�  ֶאת ה. ַהּמַ י לֶא  ָהרֹוֵפא ִהְתַלּוָ ָבר ַזְלָמן המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ה ְוַהּדָ ָנַפִים לוֹ  ָ�ׂשָ בֵ  ּכְ  יתּבְ

צוּ  נֹוָסִפים ְפִאיםרוֹ  ְוַאף, ָהְרפּוָאה ל ְדרוֹ ַח  לֶא  ּוָבאוּ  ִנְקּבְ ר ְלָיִמים. ָהִאיׁש  ׁשֶ י, ָהִאיׁש  ִסּפֵ ּקּור ֵמאֹותוֹ  ּכִ ל ּבִ י ׁשֶ  ַרּבִ
נָּ , ֶאְצלוֹ  ַזְלָמן המֹ לֹ ׁשְ  ּתַ ַחס הִהׁשְ ד ֵאָליו ַהּיַ ן. הֶצ ּקָ ַה ־ֶאל הֶצ ּקָ ַה ־ִמן ָהרֹוְפִאים ִמּצַ ּכֵ ּקּור אֹותוֹ  ַ�ד ׁשֶ  בׁשָ ְח נֶ  היָ ָה , ּבִ

ַאַחד ן רְלַאַח  אּוָלם, ָהָאָדם ּכְ ֵ�יֵניֶהם נוֹ ְר ַק  ָ�ְלָתה ִמּכֵ ֶרת ּבְ ַיַחס ֵאָליו ִהְתַיֲחסוּ  ְוֵהם, מֹוִנים ֲ�ׂשֶ ָחד ּבְ לוּ  ְמי.  ּבוֹ  ְוִטּפְ
ְמִסירוּ  דֹוָלה תּבִ ֲהֵרי, ּגְ גְּ  ַ�ד, הּוא ָחׁשּוב ִאיׁש  ָסֵפק ְללֹא ׁשֶ ָרֵאל אֹוןׁשֶ  רָקָצ  ְזַמן. רוֹ ּקְ ְלבַ  ְצמוֹ ַ�  ֶאת ַמְטִריַח  ִיׂשְ

ן רְלַאַח  ַחְסֵד  ָהִאיׁש  ֶהְחִלים, ִמּכֵ ית ְוָיָצא ַמִיםׁשָ  יּבְ יר ָיָמיו ְוָכל, ָהְרפּוָאה ִמּבֵ יְל  טֹוָבה ִהּכִ   .  ַזְלָמן המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ
�  

ַלִים ָהְיָתה ְמסּוָרה ָאהְפ וֹ ר ירּוׁשָ ּדֹור ּבִ ָרה ִהיא. ןגַּ כַּ  ָנהֵל ֵה  טֹורֹוְק דּ  ָמּה ׁשְ וּ , םֵד וֹ ַהּק  ּבַ ל םָת ָא פוּ ְר לִ  ְמֹאד ִהְתַמּסְ  ׁשֶ
ַלִים ַיְלֵדי בֵ  ַהְיָלִדים תֶק ֶל ְח ַמ  ֶאת ֵהִקיָמה םנָ ֲ� ּוְלַמ  ְירּוׁשָ ּקּור ָהְרפּוָאה יתּבְ םבְּ  ְוִנְפְטָרה, חֹוִלים' 'ּבִ  ּוְבִגיל טֹוב ׁשֵ

ְפָלג ַנת מ. ׁשְ יָון. ח"תשכ ּבִ ָהְיָתה ִמּכֵ ִנים תכַ וּ שׂ ֲח  ׁשֶ ַמר, ּבָ י ׁשָ ֶטְרן ַאֲהרֹן הֶש מֹ  ַרּבִ יַח , ׁשְ ּגִ ׁשְ ל ַהּמַ יַבת ׁשֶ , יץנִ ֵמ ָק  ְיׁשִ
ִטיָרָתּה  יֹום ֶאת יׁש  ְוָאַמר ּפְ ָמ  ְלִעּלּוי ַקּדִ ָנה. ּה ָת ִנׁשְ ִטיָרָתּה  יֹום חכַּ ׁשְ נִ , ַאַחת ׁשָ ּבוֹ  ּפְ ַמִים־ִמן ַאךְ , ִמּלִ ָ ירוּ  ַהׁשּ  לוֹ  ִהְזּכִ
בָ  ֶאת ֹאַרח רַהּדָ ֶלא ּבְ ת רְלַאַח . ּפֶ ִפּלַ ׁש  ִמְנָחה ּתְ ּקֵ ּנוּ  ּבִ יַבת רֹאׁש  ִמּמֶ י יץנִ ֵמ ָק  ְיׁשִ ן, ןיְ ׁשַ ְט יכְ לִ  רׁשֵ ָא  ַרּבִ  ִמְנָין ְלַאְרּגֵ

ה ל ִצּיּונוֹ  ַ�ל ַלֲ�ִלּיָ ִדיֵבי ֶאָחד ׁשֶ יָבה ִמּנְ אֹותוֹ , ַהְיׁשִ ּבְ ִטיָרתוֹ  יֹום ָחל יֹום ׁשֶ יַ� , ּפְ ִהּגִ ַהר ִמיןְל ָהַ�  יתבֵּ  לֶא  ּוְכׁשֶ  ּבְ
י ְלַתְדֵהָמתוֹ  הָא ָר , תחוֹ נוּ ּמְ ַה  ָסמּוךְ  ּכִ ל ְלִקְברוֹ  ּבְ ר ְוהּוא, ָחהנוֹ ַהּמְ  ָהרֹוְפָאה ְקבּוָרה, ָנִדיב אֹותוֹ  ׁשֶ י ִנְזּכַ אֹותוֹ  ּכִ  יֹום ּבְ

ם ָחל ִטיָרָתּה  יֹום ּגַ ד. ּפְ ׁש  ִמּיָ ּקֵ ְניַ  ּבִ ִלים ןִמּמִ ּלְ ְתּפַ יׁש  ְוָאַמר ,ְבָרּה ִק  ְלַיד דמֹ ֲ� ַל  ַהּמִ ָמ  ְלטֹוַבת ַקּדִ ַאל. ּה ָת ִנׁשְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ  ּכְ
ַ�ם יׁש  אֹוֵמר הּוא ַמּדּוַ�  ּפַ י ָאַמר, ַאֲחֶריָה  ַקּדִ ָלה, זוֹ  ְלרֹוְפָאה ֲ�צּוָמה טֹוָבה תַר כָּ ַה  ֲאִני ָחׁש : "ןרֹ ֲה ַא  הש$ֶ מֹ  ַרּבִ ּפְ ּטִ  ׁשֶ
ַיְלֵד  ַלִים יּבְ ְמִסירוּ  ְירּוׁשָ יָלה ָלָאהִנְפ  תּבִ ים ְוִהּצִ ל ֶחֶסד ֶזה ַוֲהֵרי. םֵמֶה  ַרּבִ ִטיָרָתּה  יֹום ֶאת רכֹּ זְ לִ  ֱאֶמת־ׁשֶ  ְולֹוַמר ּפְ

יׁש  ָמ  ְלטֹוַבת ַקּדִ ַ�ם": ִנְפָלא ִסּפּור רּפֵ ְלַס  ְוהֹוִסיף", ּה ָת ִנׁשְ י ַאַחת ּפַ ַמְעּתִ י, ֶאָחד ִמיהּוִדי ׁשָ י ּכִ  אָק יוְ ִר ְט יְס ִמ ְח ַר ֵמ  ָהַרּבִ
א עֹוָלם ַח ִהְבִטי י לֹא ַאךְ , זוֹ  ְלרֹוְפָאה ַהּבָ ה ֶאת ָיַדְעּתִ ּבָ ל ּה ָת נוּ ְק זִ  ְלֵ�ת. זוֹ  ְנִדיָרה ְלַהְבָטָחה ַהּסִ  ָ�ִליִתי, ָהרֹוְפָאה ׁשֶ

י ְלֵביָתּה  ַאְלּתִ ךְ ־ַ�ל אֹוָתּה  ְוׁשָ ְמָ�ה, ּכָ ָ ׁשּ ָבר ְוָאְמָרה ִכיבְ בִּ  ְרָצהּפָ  ִתילָ ֵא ׁשְ  ֶאת ּוְכׁשֶ ַהּדָ ִנים רֹותׂשְ ַ�  ִלְפֵני עֵאַר  ׁשֶ  ׁשָ
ְכָחה ְצָמּה ַ�  ְוִהיא ל ֶאת ׁשָ הוּ  ִאם ַאךְ , ָהִעְנָין ּכָ א ִמיׁשֶ ו ּבָ יר ַ�ְכׁשָ ָבר ֶאת ָלּה  ּוַמְזּכִ א ֶזה ֵאין, ַהּדָ  ןִסּמָ  ֶאּלָ

ַמִים־ִמן ָ י ַהׁשּ ה ,ָהֱאֶמת םְלעֹוַל  תַלֲ�לוֹ  איִה  ְקרֹוָבה ּכִ ַהְבָטָחתוֹ  ִהיא ּוְמַקּוָ י לׁשֶ  ׁשֶ ׁשּוב לֹא ָהַרּבִ  רְלַאַח . ֵריָקם ּתָ
ן יָכה ִמּכֵ ָרה ִהְמׁשִ ּפּור ֶאת ִלי ְוִסּפְ ָ�ה ֶזה 'ָהָיה. ַ�ְצמוֹ  ַהּסִ ׁשָ ּמַ  ּבְ ּתֹוְלָלה תֶק בֶּ ּדַ ִמ  ֲחָלהׁשֶ ַלִים ִהׁשְ ירּוׁשָ  ִויָלִדים ּבִ

קוּ  יםבִּ ַר  ַמֲחָלה ִנְדּבְ יֵניֶהם. זוֹ  ּבְ ם ָהָיה ּבֵ ָטן נוֹ בְּ  ּגַ ל ַהּקָ י ׁשֶ יו, ָהַרּבִ לּוִיים ָהיוּ  ְוַחּיָ ין ּתְ ְמַ�ט ַ�ד ֶרץָא וָ  ַמִיםׁשָ  ּבֵ ּכִ  ׁשֶ
י ֲאִני. הוָ ְק ּתִ  הָס ְפ ָא  ְרּתִ ֶלד ֶאל ִהְתַמּסַ ֹאֶפן ַהּיֶ ָחד ּבְ ְחרּורוֹ  ִעם. ַרְגָליו ַ�ל ְוָקם ִריאבְ ִה  הּוא ַמִיםׁשָ  יּוְבַחְסֵד , ְמי. ל ׁשִ  ׁשֶ

ֶלד י אֹוִתי ִהְזִמין, ְלֵביתוֹ  ַהּיֶ יתוֹ  לֶא  ָהַרּבִ ׁש  ּבֵ ְפָלָאה יִת ירוּ ִס ְמ  ַ�ל ִלי םּלֵ ְלׁשַ  ָ�ָליו הֶמ  ָלַדַ�ת ּוִבּקֵ י. ַהּנִ  לוֹ  ָאַמְרּתִ
ֲאִני ים ָצהֵפ ֲח  ׁשֶ ַמּתַ  ָהעֹוֵסק בִמְכּתָ  ַ�ל אֹותוֹ  ְלַהְחּתִ וֹות תּיוֹ ְזכ.  ןּבְ יםלְ  ׁשָ י ַאךְ , ָנׁשִ ל ָהַרּבִ ּטֵ ָבר ֶאת ּבִ ׁש , ְוָאַמר ַהּדָ ּיֵ  ׁשֶ

רּוִתי ֶאְפׁשָ ׁש  ּבְ ָבִרים ְלַבּקֵ ה ֲחׁשּוִבים ּדְ ַהְרּבֵ ר ּבְ עּוט רבָ ּדָ  ֵמֲאׁשֶ ֶזה ּפָ י ַנֲ�ֵניִתי. ּכָ י ְוָאַמְרּתִ ךְ  'ִאם, ָלַרּבִ  ִלי ַטחַהבְ , ּכָ
א' עֹוָלם ב. ַהּבָ ֵ י ִהְתַיׁשּ ְסאוֹ  ַ�ל ָהַרּבִ ַקע ּכִ ן רּוְלַאַח , יוּפָ ַ� ְר ׂשַ בְּ  בַר  ְזַמן ְוׁשָ ִאם, ִלי ְוָאַמר ַרְגָליו ַ�ל ֶנֱ�ַמד ִמּכֵ  ׁשֶ

ֶאת לוֹ  ַאְבִטיַח  ל ׁשֶ ה יׂשַ ֲ� ַמ  ּכָ מוֹ  ְלַמַ�ן ֶאֱ�ׂשֶ  ׁשְ
ַר  ר, ךְ ִיְתּבָ ָכל ַהחֹוִלים ַמַ�ןלְ  ְוֶאְתַמּסֵ י ּבְ ּלֹא ִלּבִ  ׁשֶ
בֹוד רֹותְלַמּטְ  ֶא  ילִ  ַמְבִטיַח  הּוא, ּוַפְרָנָסה ּכָ  לֵצ נָּ ׁשֶ

ָקרֹוב ֶות ּבְ טּוַח  ִמּמָ ה ּבָ א ָהעֹוָלם ייֵּ ְלַח  ְוֶאְזּכֶ . ַהּבָ
ה תֶק בֶּ ּדַ ִמ  ֲחָלהּוַמ , ָיִמים רִמְסּפַ  ָ�ְברוּ  הֵח ֵה  ֲחָדׁשָ  ּלָ

טְלִהְתּפַ  ֵ ין ׁשּ ַלִים ַיְלֵדי ּבֵ  ָהָיה ָהְרפּוָאה ּוֵבית, ְירּוׁשָ
ִתינֹוקֹות ַלֲ�ֵיָפה ָ�מּוס קּוִקים ּבְ  לֹא. ִלְרפּוָאה ַהּזְ

יק ָהיוּ  י ְוָלֵכן, ַהּפֹוִנים ְלָכל ִמּטֹות ַמְסּפִ  ֶאל ָיַרְדּתִ
ֵדי ָהְרחֹוב י .נֹוָספֹות ִמּטֹות ְלַהְזִמין ּכְ ַדְרּכִ , ָרהזָ ֲח  ּבְ
עֹוִדי ִביׁש  ֶאת החֹוָצ  ּבְ יַ� , ַהּכְ  ִהירּותְמ בִּ  ֶרֶכב ִהּגִ

ִליךְ  דֹול ְלֶמְרָחק אֹוִתי ְוִהׁשְ ֶדֶרךְ . ּגָ י, ֵנס ּבְ  ַ�ל ַקְמּתִ
ּלֹא ִאיִתיְוָר  ילַ גְ ַר  לּום ִלי ֵאַרע ׁשֶ  ַלְמרֹות, ּכְ

אּוָנה ׁשָ  ַהּתְ ֶח  ָרִאיִתי ָאז .הַהּקָ ל ָהִראׁשֹון ּה יָ צְ ׁשֶ  ׁשֶ
י ַהְבָטַחת ָמה ָהַרּבִ  רַאַח ּלְ י ׁשֶ נִ ֲא  הַקוָּ ְמ וּ , ִהְתַקּיְ

ם ,יַמ יָ  תאולֹ ְמ  ם ִיְתַקּיֵ ִני ַהֵחִצי ּגַ ֵ ה ַהׁשּ  ייֵּ ְלַח  ְוֶאְזּכֶ
א' ָהעֹוָלם י םִסיֵּ ". ַהּבָ ֶטְרן ַאֲהרֹן הש$ֶ מֹ  ַרּבִ  ֶאת ׁשְ
ּפּור ַדאי לֹא ַהִאם, וּ נ: "ְוָאַמר ַהּסִ  יֹום ֶאת רכֹּ זְ לִ  ּכְ

ִטיָרָתּה  ל ּפְ ה ׁשֶ ָ גוּ  ִאׁשּ יׁש  ְולֹוַמר זוֹ  ָלהּדְ  ְלִעּלּוי ַקּדִ
  "? ּה ָת ָמ ִנׁשְ 

�  
ל ֵמֲחִסיָדיו דָח ֶא  ׁש , ְלזִמבֶּ  ד"יִר ֲה ּמַ ַה  ׁשֶ ּקֵ  ִהְתּבַ

ַ�ם רֹאׁש  וֹ בּ ַר  ְיֵדי־ַ�ל ּפַ ָנה ּבְ ָ ִקיַ�ת ִלְפֵני ַהׁשּ  ּתְ
ַפל ֶאָחד ְלָאָדם ָלֶלֶכת, ׁשֹוָפר ּנָ בִמ ְל  ׁשֶ ּכָ ֵדי, ׁשְ  ּכְ

ׁשוֹ  ּמְ ּלֹא ַ�ל ְמֹאד ָהִאיׁש  ִהְצַטֵ�ר. יוֹ לְ ָח בְּ  ּוְלַסֲ�דוֹ  ְלׁשַ ַמע ׁשֶ ִפּלֹות ֶאת ִיׁשְ ל ַהּתְ י ׁשֶ ִקיעֹות ֶאת ְולֹא ָהַרּבִ ִמְצוַ  ַהּתְ  תּכְ
ה ֲאָבל, ַהּיֹום ִדְבֵרי ָ�ׂשָ י ּכְ ה ְלַאַחר. ָהַרּבִ ִפּלָ י אוֹ רָ ְק  ַהּתְ ְמּתָ  ַהּיֹום: "לוֹ  ְוָאַמר ְלַחְדרוֹ  ָהַרּבִ דֹוָלה ִמְצָוה ִקּיַ ל ּגְ ּקּור ׁשֶ  ּבִ

ְהֶיה רֹוֶצה ַוֲאִני, חֹוִלים ּיִ ִמְצָוה קלֶ ֵח  ִלי ׁשֶ ָפָניו ְוָתַקע ׁשֹוָפר ָנַטל", וֹ ז ּבְ ֵד  ּבְ   .חֹוָבה ְיֵדי ְלהֹוִציאוֹ  יּכְ
�  

י לֶא  ִהְתגּ  איָּ נִ כְ ּקֶ ִמ  ְנָחסיּפִ  ַרּבִ יַ� , איוָ יׁשִ וִ  ִעירבָּ  ֹוֵררׁשֶ ַ�ם ִהּגִ ר ֵמֲחִסיָדיו ֶאָחד ּפַ י, לוֹ  ְוִסּפֵ ּתוֹ  ּכִ  יָה ֶת אוֹ ֵר  ַ�ל ָחְלָתה ּבִ
י לוֹ  ָיַ�ץ. ָמזֹור ָלּה  ִלְמֹצא אוּ ְל נִ  ְוָהרֹוְפִאים ּתוֹ  ָהַרּבִ ּבִ ְבַלע  ׁשֶ ִניָנהּתִ ה ּפְ ּלָ ְסג. ָהָיה ָהָאב ֲאָבל, ּכִ ל ׁשֶ  ֶאְמָצִעים ּדַ

י ִהְתאֹוֵנן ֶגתַמ  ָידוֹ  ֵאין ּכִ ֶ ִניָנה ש$ִלְרכֹּ  ׂשּ זוֹ  ּפְ יַ� . ּכָ י לוֹ  ִהּצִ י, ִעירָה  ְלַרב ִלְפנֹות ָהַרּבִ ד, איוָ יׁשִ וִּ ִמ  לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ַרּבִ  ּוִמּיָ
א ּבָ ׁשֶ ָבר ֶאת לוֹ  רְוִסּפֵ  ְלָפָניו ּכְ ְמָ�ה, ַהּדָ ִנית זֹאת ׁשָ ד ָהַרּבָ ִניָנה ֵהִסיָרה ּוִמּיָ ִביס ַאַחת ּפְ ְ ַ ַה  ֵמַהׁשּ יבַּ ׁשּ ּה  ּתִ ּלָ  ׁשֶ

ָלה ֵנס ּוְבֶדֶרךְ , ְמָחהׂשִ בְּ  אֹוָתּה  לוֹ  ְוֶהֱ�ִניָקה ה ִנּצְ ְלּדָ   . ַהּיַ
  

ח ֹקַרח" ּקַ ֵני? ְלִקיָחה ׁשֹוןְל  ֶנֶאְמָרה ַמּדּוַ�  - " ַוּיִ ּקַֹרח ִמּפְ ּקֵ  ׁשֶ ד1  ְלַ�ְצמוֹ  תָלַקַח  ׁש ּבִ ִלי ָרהָר ׂשְ וּ  הּלָ ּגְ רֹום ָלּה ְלַקּבְ  ּבְ    ָאָדםָל  ֵאין ןּכֵ ׁשֶ . תוֹ עוּ ָט  ָהְיָתה ְוזוֹ , ִמּמָ
א, הּלָ ּוְגד1  טֹוָבה ְלַ�ְצמוֹ  ִלּטֹל ן־ִאם ֶאּלָ ָבר ֶאת לוֹ  ַמֲ�ִניִקים ּכֵ ַמִים־ִמן ַהּדָ ָ ֹכחוֹ  ְוֵאין, ַהׁשּ ל ּבְ ה ָאָדם ׁשֶ  )הרבי ר' בונים מפשיסחא(... ַ�ְצָמּה ּבְ  ְלַקְחּתָ

  
ה  ּמָ י יםּבּוִר ּכַ ית ְלַ�ְצָמם נוּ ּבָ  ֲאָרצֹות־ְוַ�ּמֵ ֶנֶסת־ּבֵ ְללֹא , ּכְ

ִריַסת ת ּבְ . ֲחָכִמים־ְלַתְלִמיֵדי ֶרֶגל ּדְ  ַ�ןָט , ֹקַרחָפָרׁשַ
ׁש  ַלּתֹוָרה ָהעֹוֶלה ּיֵ ֶפר ָטעּות ׁשֶ ּסֵ ן, ּבַ ּכֵ  וֹ ל ָזכּור ׁשֶ

ָדה ַסח־לׁשֶ  ֵמַהַהּגָ ּכֹוְתִבים ּפֶ ֵרְך  ׁשֶ י ּכֹ ּתֵ ׁשְ  ף"ּכָ  אֹוִתּיֹות ּבִ
קוּ  חַר קֹ  ְולֹא  ּתֹוָרה ֵסֶפר ְלהֹוִציא ַרׁש ְוָד , ת"ְוֵחי ף"ּבְ

ִלים ִנְמנוּ . ַאֵחר ּלְ ְתּפַ ְלִמיד ןּכֵ ׁשֶ , םֵמֶה  הוּ וּ ׁש ְר גֵ ְו  ַהּמִ  ּתַ
ִקי הּוא םָחָכ  ִריְך ׁשֶ  ַהֲהָלָכה ֶאת ְויֹוֵדַ�  אֹוִתּיֹותּבְ  ַהּבָ  ּצָ

ׁש  ֵסֶפר ְלַהֲחִליף ּיֵ ׁשֶ ְך  ַ�ל ָאַמר. ָטעּות ּכְ ּקֵ  ּכָ : ֶאָחד ַח ּפִ
ֱאַמר ֶזהוּ " ּנֶ יַבת ׁשֶ י 'ְיׁשִ ּתֵ ל ֹותְכֵנִסיּ ־ּבָ י ׁשֶ  ֶרץָהָא  ַ�ּמֵ

י, ָהָאָדם'־ֶאת מֹוִציִאים הּוא ִמי ּכִ גֶ  ׁשֶ  ַהּיֹוֵדַ�  ָאָדם רֶד ּבְ
  "... תֶס נֶ ּכְ ַה ־יתּבֵ ִמ  ָהָאֶרץ יַ�ּמֵ  אֹותוֹ  מֹוִציִאים, רֶפ ֵס 

  

  

  
ת ָפָרׁשַ סּוִקים ה"צ ֵיׁש  ֹקַרח ּבְ ּמָ , ּפְ ְמָצא ןְוַהּסִ ּנִ  ׁשֶ

סֹוף ה ּבְ ָרׁשָ סּוִקים רּפַ ְס ִמ ְל  ַהּפָ ִניֵּ  הּוא ַהּפְ הּוא, אלּדָ  ׁשֶ
ה ִגיַמְטִרּיָ ה ִנְמְצאוּ  ֶזה ןִסּמָ  ְסִמיכּות ַ�ל. ה"צ ּבְ ּמָ  ּכַ

יֵניֶהם, ִמיםְטָ�  ִניֵּ  ָכְך ְל  ֶמזָהֶר  ּבֵ ּדָ ִמְניַ  ָטָ�ה אלׁשֶ  ןּבְ
נֹות ִעיםְב ׁשִ  לּות ׁשְ ין ַהּגָ ֵני ּבֵ י ׁשְ ּתֵ ׁש  ּבָ ְקּדָ  ְוַאף, ַהּמִ

ֹקַר  ֵ�ינוֹ  ֶנֱאַמר חּבְ י־ַ�ל ְוֵכן, וּ ּת ִהְטַ�  ׁשֶ ְבֵרי ּפִ  ל"ֲחזַ  ּדִ
ִניֵּ  ּדָ ְך  ְוִנְקָרא ְך ָת ֲה  הּוא אלׁשֶ ֵני ּכָ ֲחָתכּוהוּ  ִמּפְ  ׁשֶ
ּלָ  ד1 ָהָיה ֹקַרח ְוֵכן תוֹ ִמּגְ ֵאי ׁשֶ  ָיַרד ָהָארֹון ִמּנֹוׂשְ

תוֹ  ּלָ ד1 ּקַֹרח, בוֹ ְת ּכָ  ֲאֵחִרים. ִמּגְ ׁש  ׁשֶ ּקֵ יר ּבִ ין ְלַהְגּבִ  ַהּדִ
ַ�ל אלְוָדִניֵּ  ְצאוּ  ְוֵיׁש , ְך ֶפ ְלֵה  ּפָ ּמָ ִדְבֵרי זֶמ ֶר  ְלָכְך  ׁשֶ  ּבְ

ִ ַר  רֹאׁש  י"ׁשּ ה ּבְ ָרׁשָ הָר ּפָ : "ַהּפָ ", תׁשֶ ִנְדֶר  הָיֶפ  זוֹ  ׁשָ
ה ה"ֶפ יָ ְו  ִגיַמְטִרּיָ ירוּ , ה"צ ּבְ ָבר ֶאת ְוִהְסּבִ ֶרְך ־ַ�ל ַהּדָ  ּדֶ

ָר  מֹות ינֵ ׁשְ  ִעם ׁש ַהּדְ ֵהם ַהּקֶֹדׁש  ׁשְ ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ . ה"צ ּבְ
ׁשֹון־ַ�ל גּורׁשָ  ָטעּותּבְ  ִניֵאל לֹוַמר ַהּלָ ר ַהּיּו"ד  ּדָ ֲאׁשֶ ּכַ

ּקּוד, אּוָלם יֵר יֵצ ּבְ ָנָחה ְוָהָאֶל"ף ֶנֱהֵגית  כֹון ַהּנִ  הּוא ַהּנָ
ִניֵּ  יּו"ד אלּדָ   . ָנָחה ף"ָהָאֶל ְו  היָ רוּ ְצ וּ ה ׁשָ גוּ ּדְ , ּבְ

  

  
ֵנ
י ֱאִליָא�ב ם ּבְ ן ַוֲֽאִביָר�   )  טז, א( ְוָדָת�

ַטֲ�ֵמי א ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ ְרּגָ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ִבירּתְ  ּדַ
ָתן ל"ֲחזַ  ּדָ ִבים ָיְצאוּ  ַוֲאִביָרם ׁשֶ ַתח ִנּצָ  ִעם ָאֳהֵליֶהם ּפֶ

יֶהם ם ּוְבֵניֶהם ְנׁשֵ ֵדי, ְוַטּפָ ף ףֵר ָח ְל  ּכְ  ֶזה ֹוןֲ� ּוַב , ּוְלַגּדֵ
ם ֵמתוּ  ים ַיְלֵדיֶהם ּגַ ַטּנִ ז, ַהּקְ ּמָ ָבר ּוְמר1 ְטָ�  ַהּדָ  ִמיםּבִ
יָון, ֵאּלוּ  ּכֵ ּמִ ימוּ  ׁשֶ ִהְקּדִ ָתן ׁשֶ קֹוָמה ָלֶלֶכת ַוֲאִביָרם ּדָ  ּבְ

א ָלֵכן, הש;ֶ מֹ  ֶנֶגד ְזקּוָפה ְרּגָ ָרה, ִבירּתְ  ּדַ ּבְ  ָגָתםֵר ְד ַמ  ִנׁשְ
ל ִעם ֲאָדָמהּבָ ּו עְל ְב נִ ְו  ֵני ּכָ יָתם ּבְ   )קול שלום(. ּבֵ

ן ל־ַאֲהֹר� ֽ�ה ְוַ �   )  טז, ג( ַ�ל־ֹמׁשֶ

ַטֲ�ֵמי נַּ  ּבְ ל ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ְרִביִעי חמ1 ּכָ  ׁשֶ
ֵני ָהְיָתה ֹקַרח ַמֲחלֶֹקת ִהְתַקנֵּ  ִמּפְ יאּותוֹ  אׁשֶ ְנׂשִ ל ּבִ  ׁשֶ
ן ֱאִליָצָפן ֵני, יֵאלזִּ �1 ־ּבֶ ּקַֹרח ִמּפְ ל נוֹ ּבְ  ָהָיה ׁשֶ  ִיְצָהר ׁשֶ

ָהָיה ן ׁשֶ ִני ַהּבֵ ֵ ל ַהׁשּ ן ְקָהת ׁשֶ  ֱאִליָצָפן ְוִאּלוּ , ֵלִוי־ּבֶ
ל נוֹ ּבְ  ָהָיה ָהָיה יֵאלזִּ �1  ׁשֶ ל ָהְרִביִעי נוֹ ּבְ  ׁשֶ , ְקָהת ׁשֶ

 תמוֹ ָ� ְט מ1  ְוָלֵכן, לוֹ  ֹקֶדם הּואׁשֶ  ֹקַרח ָטַ�ן ְוָלֵכן
בֹות ַטֲ�ֵמי ַהּתֵ נַּ  ּבְ ז, ְרִביִעי חמ1 ל ְלַרּמֵ ּכָ ֲחלֶֹקת ׁשֶ  ַהּמַ

ְגַלל ָיהרוּ ׁשְ וּ  ַנַחתוּ מ ָהְיָתה ן ּבִ   )(פני יוסף. ָהְרִביִעי ַהּבֵ

א ּורּו ָנ$   )  טז, כו( ס�

ַטַ�ם קֹול ְוָאַמר ָקָרא הש;ֶ ּמֹ ׁשֶ  זּמֵ ְלַר , ֵזרּפָ  ּבְ  ָרם ּבְ
דֹול ּוְבַרַ�ׁש  ֵדי, ּגָ קוּ  םָר ֲה ַמ ְל וּ  ְרָזםְלזָ  ּכְ ּלְ ְסּתַ ּיִ ם ׁשֶ ָ  ִמׁשּ

ח םֶר ֶט  ַמֵהר ְפּתַ יָה  ֶאת ָהָאֶרץ ּתִ ה תמוֹ ָ� ְט מ1  ְוֵכן. ּפִ ּמָ  ּכַ
בֹות הּפָ ּבַ  ּתֵ ַטַ�ם ָרׁשָ , ְוִחּזּוק ַהְפָלָגהְל  זּמֵ ְלַר  ֵזרּפָ  ּבְ

מוֹ  ים ָהֵא�  ּכְ ִא� ַחּטָ ת ַמְחּתֹות) ַהֽ םֵא$ ַנְפׁשָֹת� ה ּבְ  ןֵכ ְו  ,ּלֶ
ה)  ה ַמּטֶ � ם ַמּטֶ $ ִאּתָ ח ֵמֽ ֵדי, ְוַק� ק ּכְ  ןִעְניַ  ֶאת ְלַחּזֵ

ה ּנָ ה1 ל ַהּכְ   )הערות התמימים( .וֹ ַוֲ�ָדת חֹקַר  עֶֹנׁש ְו  ַאֲהרֹן ׁשֶ
�  

ׁש  ְדּגָ  מ1
 

 חּלָ מ1 ְמ 

 ִ 

ְטָ�ם   מ1
 


