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ֵדׁש ְוַ�ל ְקרַֹבי ֶאּקָ ֵני ־ּבִ ֵבד־ָכלּפְ ּדֹם ַאֲהרֹן ָהָ�ם ֶאּכָ   ) י, ג( ַוּיִ

נֹות ׁשְ ֹוָאה ּבִ ה ַהׁשּ ּמָ ר, ָהֲאי� ֲאׁשֶ ים ּכַ סוּ  ַרּבִ ֵזרֹות בֶק ֵ�  ְלֵיאּוׁש  ִנְתּפְ ׁשֹות ַהּגְ , ַהּקָ
י ָ�ַמד רּוךְ  ַרּבִ צּוק ד"הי אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ּבָ ק ֵאיָתן ּכְ ִדְבֵרי ְקחוֹ לִ  ׁשֹוְמֵ�י ֶאת ְוִחּזֵ  ּבְ

ַלתוְ  ֱאמּוָנה ין ַקּבָ ַאֲהָבה ַמִיםׁשָ ־ּדִ י, ָנא אוּ ְר . "ּבְ ֵרַפת רַאַח  ּכִ ֵני ִביהּואֲא וַ  ָנָדב ׂשְ  ּבְ
ְקרַֹבי ֶנֱאַמר ַאֲהרֹן ֵדׁש  'ּבִ ֵני־ְוַ�ל ֶאּקָ ֵבד' ָהָ�ם־ָכל ּפְ י. ֶאּכָ  יֵט וּ ׁש ּפְ ׁשֶ  ַדעיָ  הש,ֶ מֹ  ּכִ

 �ַקד ָהָאסֹון ַ�ל ִיְתְמהוּ  םָהָ ּפָ בָּ ַה  לוֹ  ָאַמר ןְוָלכֵ , ַאֲהרֹן ֶאת ׁשֶ ְקרַֹבי' ה"ּקָ  - 'ּבִ
ֵאּלוּ  רֹוִבים ּבְ יִגים ילַ ֵא  ַהּקְ ִ י ּוַמׂשּ ּבֹון הַנֲ�ׂשָ  ַהּכֹל ּכִ ֶחׁשְ ק ּבְ ְקּדָ ַמִים־ִמן ְמד� ָ , ַהׁשּ

ֵני־'ְוַ�ל אּוָלם. ׁש'ֵד ּקָ 'ֶא  ֶאְצָלם ֵבד' ָהָ�ם־ָכל ּפְ  ִיְהֶיה םָהָ�  יֵט וּ ׁש ּפְ  ֵאֶצל - ֶאּכָ
ָבר ֵבד ַהּדָ ה ְלָהִבין ֵליֶהםֲ�  ּכָ ֶצף ָיָצא ָלּמָ ם". ַאֲהרֹן ַ�ל ַהּקֶ ֲאָנָחה ְוִסּיֵ  ָהָבה: "ּבַ
רֹוִבים ִנְהֶיה ם ֶאל ֵמַהּקְ ֵ ַר  ַהׁשּ ה ְוַאל ךְ ִיְתּבָ ְרֵכי ַ�ל ַנְקׁשֶ  ַאִחים. תוֹ גָ ָה נְ ַה  ּדַ

ל ָ�ֵלינוּ ! ְיָקִרים ין ְלַקּבֵ נֹות ַ�ל ֵאּלּו  ַאֲהָבהבְּ  ַמִיםׁשָ ־ּדִ רֹוִביםַה ּוְלִהּמָ   .ה'" לֶא  ּקְ
�  

ִטיַרת רְלַאַח  נוֹ , ַנחּום יַרבִּ  ּפְ כֹורוֹ  ּבְ ל ּבְ י ׁשֶ הּוא, בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ּטְ ִמ  הש,ֶ מֹ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ׁשֶ  ּכְ
ֵמיַט  ה, ָיָמיו בּבְ ּלָ י תוֹ ְלֶחְרּדָ  ָהָאב ּגִ ם ּכִ נוֹ  ּגַ ִני ּבְ ֵ י ַהׁשּ ָרֵאל ַרּבִ , תׁשוֹ נוּ ֲא  ָחָלה ִיׂשְ

י ִנְכַנס. ׁש נֹוָא  ָאְמרוּ  ָהרֹוְפִאיםׁשֶ  ַ�ד : אֹוֵמר הוּ עוּ ָמ ׁשְ  ְוַהֲחִסיִדים ְלַחְדרוֹ  ָהַרּבִ
ל ִרּבֹונוֹ " ָבר טֹוב ִאם! עֹוָלם־ׁשֶ ל ַהִאם אּוָלם. ִמְתַרֵ�ם ֵאיִני ְלָפֶניךָ  ַהּדָ ּגָ  ֲאִני ְמס�

ּלֹא ל ׁשֶ ּלֵ �ה ַוֲהֵרי? ָ�ָליו ְלִהְתּפַָ ׁשָ תוּ  ּבְ ּמֵ ֵני ׁשֶ ּדֹם ֶנֱאַמר ַאֲהרֹן ּבְ י, ַאֲהרֹן' 'ַוּיִ  ּכִ
�רַ ֲא  ַ�ד ְלִלּבוֹ  ָנַגע ּכֹה ַהּצַ ל ָהָיה לֹא וּ לּ ִפ ׁשֶ ּגָ יו־ֶאת ַח ּתֹ ְפ לִ  ְמס�  ְלֶפַתע". ּפִ

ה ֵהִריָמה ָ ל ִרּבֹונוֹ : "הָק ֲ� ְוזָ  קֹוָלּה ־ֶאת ַאַחת ִאׁשּ  ָהרּוִסי ארַהצַּ  ֲאִפּלוּ ! עֹוָלם־ׁשֶ
ן ָבאצָּ לַ  נֹוֵטל ֵאינוֹ  נוֹ  ַ�ל ָהְיָתה ּה ָת נָ וָּ כַ וְ "! ָיִחיד ּבֵ ל ּבְ י ׁשֶ ּנֹוַתר ָהַרּבִ  ָיִחיד ׁשֶ

ָתה זוֹ  ְקִריָאה. ְלָאִביו ם ָ�ׂשְ ַמִים רֹש,ֶ ָ ׁשּ ן, ּבַ א ְוַהּבֵ א ִהְתַרּפֵ   . ָאִביו קֹוםְמ ֶאת  ּוִמּלֵ
�  

ים ם ִוְהִייֶתם ְקֹדש!ִ ּתֶ ׁשְ   ) יא, מד( ְוִהְתַקּדִ

י היָ ָה , ָהֱאֶמת ִאיׁש  א ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ַרּגָ ִ ִמ  ׁשְ ל ָ�ַמדיָה לֶ ְוָ� , הבָ ינוֹ ׁשּ . ָיָמיו־ּכָ
יד ּלֹא ָהָיה ַמְקּפִ ֹתַאר ָאָדם ׁשּום תוֹ נּ ְלכַ  ׁשֶ ְגָזם ּבְ ר, וֹ כּ ְר ֶ� לְ  רבֶ ֵ� ֵמ  מ�  ָהָיה ְוַכֲאׁשֶ

ָרֵאל ְלַרב בִמְכּתָ  בּתֹ כְ לִ  ָ�ָליו ִיׂשְ ּלֹא ּבְ טּוַח  ָהָיה ׁשֶ י ּבָ דֹול ּכִ ּתֹוָרה הּוא ּגָ  היָ ָה , ּבַ
ֹתַאר לוֹ  ּכֹוֵתב יק' ּבְ ְלַבד' ַצּדִ אֹון: "רוֹ ְמ ָא בְּ , ּבִ טּוַח  ֵאיִני ּגָ הּוא ּבָ גֶ  אּוָלם, ׁשֶ  רֶד ּבְ
יק אי ַצּדִ ַוּדַ ֲהֵרי, הּוא ּבְ ָנה ׁשֶ ׁשְ ל ְמִעיָדה ַהּמִ ּכָ ָרֵאל ׁשֶ  עֹוָלםלָ  קלֶ ֵח  ָלֶהם ֵיׁש  ִיׂשְ
א ֱאַמר ַהּבָ ּנֶ ם ךְ 'ְוַ�ּמֵ  ׁשֶ ּלָ יִקים' ּכ� א, ּדֹוֵרׁש  ָנֶאה ַרק ָהָיה ְולֹא.. ".ַצּדִ ם ֶאּלָ  ָנֶאה ּגַ

ם �ם. ְמַקּיֵַ יס ּפַ ָמתֹו,  רֶפ ֵס  ֵמֲחִסיָדיו ֶאָחד ִהְדּפִ ַהְסּכָ ָרָאהּבְ  ַהּכֹוֶתֶרת ֶאת ּוְכׁשֶ
ַמת דֹוׁש' נוּ ַרבֵּ  'ַהְסּכָ א ַהּקָ ֵכן. "רֶֹגז ִהְתַמּלֵ ֲחזַ , ּתַֹאר ילַ ָ�  בּתֹ כְ לִ  ֲהִיּתָ  וֹ בּ  וּ נּ כִּ  ל"ׁשֶ

י ֶאת יא ְיהּוָדה ַרּבִ ׂשִ ָהְיָתה, ַהּנָ ה תגַ ְנָה ַה  ּבוֹ  ׁשֶ ָ ׁשּ יַ� , ֶאָחד יֹום"?! הָר ֵת יְ  ְקד�  ִהּגִ
י ֵאָליו ל ָאִחיו, ְנַקְטׁש ִמּמ�  סיְ וַ  ַאֲהרֹן ַרּבִ יְנָקא" יֹוֵסף יֵר ְמ ִא "ָה  ׁשֶ ּפִ יָון, ִמּסְ  ּוִמּכֵ

אֹוָתּה  ּבְ ִלּמּוד ָ�ַסק ֵ�ת ׁשֶ ל ֶאת ַלֲחֹקר ְוֶהֱ�ִמיק ָיַדִים תְנִטילַ  כֹותלְ ִה  ּבְ  ּכָ
יטֹות ִ עֹות ַהׁשּ ִעְנָין ְוַהּדֵ יַצד, ָרָאה ּבָ י  ּכֵ ִהּדּור ָיָדיו נֹוֵטלָהַרּבִ ֵדי ּבְ ל ְיֵדי ָלֵצאת ּכְ  ּכָ
יטֹות ִ עֹות ַהׁשּ ּלֹ  תָהגוֹ נְ ְוַה  ְמרֹותח�  ֲ�ֵליֶהן הֹוִסיף ְוַאף, ְוַהּדֵ . ןָר קוֹ ְמ  ַ�ל ָ�ַמד אׁשֶ

י ה ךְ ּוְבַמֲהלַ , תוֹ נוּ יְ נְ ַ� ְת ִה בְּ  ְבִחיןִה  ָהַרּבִ ּדָ �� ָנה ַהּסְ יר ָהָבה: "ְוָאַמר ֵאָליו ּפָ  ְוַאְסּבִ
ח�  ֲאִני נֹוֵהג ַמּדּוַ�  ְלךָ  ְנִטיַלת ֹותבּ ַר  ְמרֹותּבְ ן ֶזה. ָיַדִים ּבִ ִנים ִעּדָ ֵהֵחּלוּ  ְוִעּדָ  ׁשֶ
ּתַֹאר אֹוִתי תוֹ נּ ְלכַ  דֹוׁש' 'ָהַרב ּבַ יָיַד  ְולֹא, ַהּקָ יתלָ  ְעּתִ י ֵ�ָצה ׁשִ ַנְפׁשִ  אּוָלם. ּבְ

ַ  ְלַאַחר ִהְתַיׁשּ יבְ ׁשֶ י ּתִ ַדְעּתִ יכַּ זְ נִ  ּבְ ְרׁשוּ  ל"ֲחזַ  ִדְבֵריבְּ  ְרּתִ ּדָ סּוק ֶאת ׁשֶ  ַהּפָ
ם' ּתֶ ׁשְ ים' 'ִוְהִייֶתם, ִראׁשֹוִנים ַמִים ֵאּלוּ  - 'ְוִהְתַקּדִ . ַאֲחרֹוִנים ַמִים ֵאּלוּ  -  ְקדֹש,ִ

ַה , ִנְמָצא ְנִטיַלת ִהירזָּ ׁשֶ ּלֹא ּוְכֵדי, ָקדֹוׁש  ִנְקָרא ָיַדִים ּבִ יל ׁשֶ ֶקר ֶאתבְּ  ְלַהְכׁשִ  ׁשֶ
יםַהְמכַ  ְך,  אֹוִתי ּנִ יּכָ ְלּתִ ח�  ִלְנהֹג ַ�ְצִמי־ַ�ל ִקּבַ ְנִטיַלת ְיֵתרֹות ְמרֹותּבְ   "...ָיַדִים ּבִ

  
ן־ַקח את־ְלָך ֵ�ֶגל ּבֶ ָקר ְלַחּטָ ֵ�ֶגל -  )ט, ב( ּבָ

םּתָ ׁשְ לָ ׁשְ בִּ ׁשֶ , ַרעָה  ׁשֹוןָל , לזֵ גָּ , ָריֹותֲ�  נֹוָטִריקֹון
ִלים ֵני ִנְכׁשָ ִפי. ָאָדם ּבְ ָאְמרוּ  ּכְ ן: ל"ֲחזַ  ׁשֶ ּבָ ר�

�ָריֹות ןָט עוּ ִמ , ָגֵזלבְּ ֲ ם, ּבָ ּלָ ּוָבא. עָר ָה  ָלׁשֹוןבְּ  ְוכ�
ֵר , ָלָאָדם ְלהֹורֹות ּבְ יתׁשֶ ְתׁשּוָבה וֹ ְרכּ ּדַ  אׁשִ , ּבִ

ה ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל תָלַקַח  ָצִריךְ  לֹש,ָ ָבִרים ׁשְ , ֵאּלוּ  ּדְ
 )רב ייב"י(. עֹוד ֶיֱחָטא ְלַבל ֲ�ֵליֶהם ׁשּובָל וְ 

�  

ִעיר ים ְלַחּטָ ־ְקחּו ׂשְ ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  -  )ט, ג( אתִעּזִ
 ְ ׂשּ א יםזִּ ָהִע  ִעירׁשֶ ה ַ�ל רּפֵ כַ לְ  ּבָ , יםזִּ ִע ָה  ַמֲ�ׂשֶ

ֱאַמר ּנֶ ֲחטוּ יִּ וַ  יֹוֵסףבְּ  ׁשֶ , ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . יםזִּ ִע  ִעירׂשְ  ׁשְ
 )איל וצבי(. ֹוֵסףי ִכיַרתְמ  ֹוןֲ�  הזֶ  נֹוָטִריקֹון יםזִּ ִע 

�  

א ַאֲהרֹן ֶאת ָ ׂשּ , ָידוֹ  הּוא ִתיבכְּ ַה  -  )ט, כב(ָיָדיו ־ַוּיִ
ְמ וְ  'ד ָבֶרְכךָ יְ  נֹוָטִריקֹון םכָ ְר בֵּ ׁשֶ  זּמֵ ְלַר , ךָ ֶר ִיׁשְ

ְרּכַ  ִדְבֵרי ּכֲֹהִנים תּבִ ִ ַר  ּכְ קֹום םְוׁשֵ . י"ׁשּ ִנְרַמז ַהּמָ
ִריךְ  ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , 'ד אֹותבָּ  ּצָ ְך ֵר ְלבָ  ׁשֶ
ֵ ּבַ  ּכֲֹהִנים ִבְרַכתבְּ   )שדה יער(. ֹותאֹוִתיּ  ד' ןבֶּ  םׁשּ

�  

ְקִריבּו ִלְפֵני  ִ ַר  ְמָפֵרׁש  - )י, א( ֵאׁש ָזָרהה' ַוּיַ י"ׁשּ
י ּתֵ ה ִסּבֹות ׁשְ הֹורוּ  ַ�ל, ֶנֶ�ְנׁשוּ  ָלּמָ ְפֵני ֲהָלָכה ׁשֶ ּבִ

ה ְכְנסוּ  ְוַ�ל ֹמש,ֶ ּנִ ׁש ּמִ ַל  ׁשֶ ֵהם ְקּדָ ׁשֶ תּוֵיי ּכְ . ַיִין ׁשְ
ְניַ , ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר  ּמִ בֹות ןׁשֶ , ְקֹטֶרת, ָרהזָ  ֵאׁש  ַהּתֵ
ֵהן -  הּתָ ְח ַמ  ׁשֶ פּולֹות ּכְ ֵניֶהם,  ּכְ הֶנֶגד ׁשְ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

א ַ�ל הֹוָרַאת ֲה  ֵני ַאֲהֹרן ֶאּלָ ְפֵני ָל לֹא ֵמתּו ּבְ ָכה ּבִ
ה תּוִיים ַיִין ,ֹמש!ֶ ָהיּו ׁשְ  )מגדנות(. ְוַ�ל ׁשֶ

�  

�  ְוָכלָ ֵני יַתתְלִמ  ִמיםַהּטְ תבוֹ ּתֵ בַּ  ְרמּוִזים ַאֲהרֹן ּבְ
ַהְקִר  ֵהן, ָבם ֵאׁש־ָזָרהיּבְ לוּ ִה : נֹוָטִריקֹון ׁשֶ ּכְ ְסּתַ

ִכיָנהּבַ  ְ , ָגִדיםּבְ י ֵר ּסְ ח� ְמ , םיִ לַ גְ ַר  ַדִיםיָ  ּדּוׁש ִק , ׁשּ
םַר , יםּוגִ וּ זִ , תּוִייםׁשְ , ׁש ֵא   )אמרי קודש(. ֹורוּ ה ּבָ

�  

ֵצא ֵאׁש  ה -  )י, ב( ַוּתֵ ִגיַמְטִרּיָ מֹות ּבְ ׁשָ ּנְ ּלֹא, ּבַ ׁשֶ
ְר  ְגֵדיֶהם פוּ ִנׂשְ א ּבִ מֹוֵתיֶהם ֶאּלָ ֶנֱאַמר ְוָלֵכן, ִנׁשְ

ֶהם  ְקְרבּו ּבָ ֹנָתםַוּיִ ּתֳ כ- ם ּבְ א- ָ ׂשּ  )קֹטרת סמים(. ַוּיִ
�  

ָרֵאל־ּוְלהֹוֹרת ֶאת ֵני ִיׂשְ ה - )י, יא( ּבְ ִגיַמְטִרּיָ רּכוֹ ׁשִ  ּבְ
ִ ַר י ֵר בְ ִד כְּ , הֹוָרָאה תרוֹ הֹ ְל  ָאסּור  )מגדנות(. י"ׁשּ

�  

ה ַמע ֹמש!ֶ ׁשְ ֵ�יָניו ַוּיִ יַטב ּבְ הֹוָרָאה -  )י, כ( ַוּיִ
אן ֵיׁש  יםנִ ׁשָ ְר ּדַ לַ  ים, ּכָ ִעּתִ ּלְ ם ְצִריִכים ׁשֶ ֵהם ּגַ

ֹמַ�  ל ִלׁשְ ֵ�יֵניֶהם ְוִייַטב ֵמֲאֵחִרים ּוְלַקּבֵ ְולֹא, ּבְ
ם־ַ�ל ַיַ�ְמדוּ  ְעּתָ  )אור שמואל(... ֵהם ְוִדְבֵריֶהם ּדַ

�  

ֶקץ הּוא לֹא ֵיָאֵכל , ְדמֹוִניםַהּקַ  ְמרוּ ָא  - )יא, מא( ׁשֶ
י ּמִ ִהיר ׁשֶ ּזָ ל ׁשֶ ׁשֵ  ַמֲאָכִליםבְּ  ָיָמיו־ּכָ ֵאינוֹ , ִריםּכְ

ל נֹוָטִריקֹון, לֵכ ָא יֵ  לֹא בֹותּתֵ בַּ  ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ִנְכׁשָ
הא� יְ ־אלֹ  יקצַּ ַל  ּנֶ  )ארשת שפתינו(. ןוֶ ָא ־לּכָ  ּדִ

  זתשע"פרשת שמיני, כ"ו בניסן     
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י ָקדֹוׁש ָאִני ים ּכִ ם ִוְהִייֶתם ְקֹדש!ִ ּתֶ ׁשְ   ְוִהְתַקּדִ

ר ִאיׁש  ִמים הֹוֵלךְ , יּדִ ּדַ גְ בַּ ַה  רוּ גּ נְ ּדַ  יםִנּסִ  ָהָיה ָיׁשָ ְלָבבוֹ  ֱאֶמת רבֵ ְודֹ  ֶצֶדק ֵ�לּופֹ  ּתָ ל. ּבִ ָמר ִמּכָ יד ִמׁשְ  ִהְקּפִ
ַתְכִלית ְמזֹונוֹ  ַ�ל ַדק ֶטֶרם, הָמ וּ אְמ  ְלִפיו ַמְכִניס ָהָיה ְולֹא, תרוּ ׁשְ ַהכַּ  ּבְ ַבע ּבָ ׁשֶ י ֵ�יַנִים ּבְ זֹון ּכִ  רׁשֵ כָּ  ַהּמָ

ר ׁש ֲח  ׁשּום ְללֹא ְוָיׁשָ ַלח ְלַפְרָנָסתוֹ . ִאּסּור ׁשַ ָרָכה ְוָרָאה ְסָחרִמ בְּ  ָידוֹ ־ֶאת םיּסִ נִ  ׁשָ  ,ֶאָחד יֹום. ֲ�ָמלוֹ בַּ  ּבְ
יעּו לֹו יְ  םִע  ְלִהְצָטֵרף ַהּסֹוֲחִרים ִדיָדיוִהּצִ ע ּמָ ל ָארֹךְ  ְלַמּסָ ּתָ ֵדי, בָר ֲ�  ָהִאי ֲחִצי לֶא  ּוְמפ�  םׁשָ  ש, ִלְרכֹּ  ּכְ

ים ׁשֹוִנים ֲחָפִצים ׁשִ ּקָ ְמִחיר ּוְמב� םִע  ִביָאםּוְלָה , מּוָזל ּבִ ׁשוּ  ּמָ ְכִניס ָהִעְסָקה. "דְלַבְגּדַ  ָבםּבְ דֹול ֶרַוח ָלנוּ  ּתַ " ּגָ
א, "ָאְמרוּ  ִניָ�ה ֶאּלָ ּמְ ֶרךְ . נוּ ּמָ ִע  ְלִהְצָטֵרף ְלךָ  ׁש יֶ  ַאַחת ׁשֶ ֶנת ַהּדֶ ּכֶ  יםִמ ְט ְס לַ ְמ ַה  ׁשֹוְדִדים ְוׁשֹוֶרֶצת ְמֹאד ְמס�

ִרּיֹות־ֶאת ים ָאנוּ  ֵאין ְלַ�ְצֵמנוּ  ְוִאם. ַהּבְ ׁשִ כֵּ , חֹוׁשְ עוּ  לֹא ִביםְר ַ�  יֹוֵתנוּ ְה בִּ  ןׁשֶ נוּ  ִיְפּגְ ֹוְדִדים ּבָ , ָרָ�הלְ  ַהׁשּ
ה אּוָלם הּוִדי ַאּתָ ּיְ ךָ  ׁשֶ ְהֶיה ּוָמָרה ִליֵדיֶהם ִלּפֹל ָ�לּול, ִהּנְ ֲחִליף, ֵאפֹוא ֲ�ָצֵתנוּ ". "ַאֲחִריְתךָ  ּתִ ּתַ ָגֶדיךָ  ׁשֶ  ּבְ
מֹונוּ  ּלֹא ַ�ד ּכָ ירוּ  ׁשֶ ךָ  ַיּכִ י ּבְ ךָ  ְיהּוִדי ּכִ יעוּ " ִהּנְ ְבֵריֶהם ֶאת ץּמֵ ִא  יםְוִנּסִ , ִהּצִ ָלאָכה ָהְיָתה הָקׁשָ  לֹא. ּדִ , ַהּמְ

סֹוֵחר ִנְרֶאה ָהָיה ְמֵהָרה ְוַ�ד ֶטן ַ�ְרִבי ּכְ ָדה ִמּבֶ ׁשֹון ְוַאף, ּוִמּלֵ ן כֵּ ׁשֶ , לוֹ  ָזִרים ָהיוּ  לֹא םיֶה נֵ וּ נּ גִ וְ  ָהַ�ְרִבית ַהּלָ
ַדל יֵניֶהם תוֹ קוּ נְ יַּ ִמ  ּגָ ירוְ  ּבֵ י ִאם אּוָלם. םיָח ְוׂשִ  םיגָ ׂשִ  ֶאת ֵהיֵטב ִהּכִ ַלּפֵ ים חּוץ ּכְ יג ִהְסּכִ  ְצמוֹ ַ�  ֶאת ְלַהּצִ

�ְרִביַ ה ָהְיָתה תוֹ ָט לָ ְח ַה ׁשֶ  ֲהֵרי, ּכְ ל ְלַבל ְנחּוׁשָ ַדְרּכוֹ  ְיַבּטֵ ה ּבְ ּכָ ה ִמְצָוה ֲאִפּלוּ  ָהֲאר� ָנןִמּדְ  ַקּלָ  ַאַחת ְוַ�ל, ַרּבָ
ה ּמָ ה ּכַ ִביָנה ִריֵציֲח וַ  םֶח לֶ  ּמוֹ ִע  ָנַטל נוֹ לוֹ ְק צִ בְּ . ּתֹוָרה ִאּסּוֵרי ַ�ל ַיֲ�בֹר ּלֹאׁשֶ  ְוַכּמָ ח ְלָכךְ  הֹוִסיף, ּגְ  ֵזיִתים ּפַ

ים בּוׁשִ ד הּוא ַוֲהֵרי, ְיָרקֹות ִעם ּכְ ּיָ ֲהָלָכה ְמצ� ק ְלַבל, ּכַ ּקֵ ֵאיָנם ַמֲאָכִלים לכֹ ֱא לֶ  ָחִליָלה ִיְזּדַ ׁשֵ  ׁשֶ   .ִריםּכְ

ֶר  ה ָהְיָתה ךְ ַהּדֶ ּכָ ה, ֶכתֶר ָפ ּוְמ  ֲאר� יעוּ  ְוִהּנֵ ְנּדַ  ִהּגִ ָרִכים קְלפ� �ַמד  ּדְָ ִלּבוֹ ׁשֶ ל ּבְ ר ׁשֶ ַהחֹול, ׁשֹוֵמם ִמְדּבָ  ׁשֶ
ן ּבוֹ  לֹוֵהט ִכְבׁשָ ר ְוֵאין ּכְ נוּ . ֵמֲחָמתוֹ  ִנְסּתָ ק ֶאל ַהּסֹוֲחִרים ּפָ ְנּדָ  ִנְכְנסוּ וְ  ,רצֵ ָח בֶּ  םיֶה ֵת מוֹ ֲה בַּ  ֶאת ֶהֱ�ִמידוּ , ַהּפ�

ִניָמה ֵדי ּפְ ֶרךְ  לַמ ֲ� ֵמ  ְמַ�ט ָלנּוַח  ּכְ ק ֶאל ַהּסֹוֲחִרים ִנְכְנסוּ  ָרצֹון ִמּתֹוךְ  לֹא. ַהּדֶ ְנּדָ ָבר ֶזה ןכֵּ ׁשֶ , ַהּפ� יעוּ  ִמּכְ  ִהּגִ
מּועֹות ְלָאְזָנם ֶפת' 'ָהַאְכַסְנָיה ַ�ל ׁשְ ֶ ׁשּ ֶרךְ ־םֵא  ַ�ל עֹוֶמֶדתָה  ַהְמכ� �ל. ַהּדֶַ קֹום ּבַ ַח  ַ�ְרִבי הָהיָ  ַהּמָ ּקֵ , ּפִ
ָהָיה ִנים יוָח ְר אוֹ לְ  הַמְרֶא  ׁשֶ יג תבוֹ בָּ לְ נִ  ּפָ דּות ַ�ְצמוֹ ־ֶאת ּוַמּצִ ִהְתַחּסְ ַמְכִניס ּבְ א, ִנְלָהב אֹוְרִחים ּכְ  ֶאּלָ

מּועֹות ְ ׁשּ ִניּ  ׁשֶ כוּ  ֹותַ�ְקׁשָ קֹום ַ�ל ִהְתַהּלְ רוּ  ַהּמָ י, ְוִסּפְ ִדים ּכִ ָנם ֶאת ּבוֹ  ָמְצאוּ  ְורּוחֹות ׁשֵ ּכָ  לוּ ְוַהלָּ , ִמׁשְ
יָכה ְלהֹוִציא ַמְצִליִחים ְמׁשִ ם ֶאת ּבִ ְסּפָ ל ּכַ ִלי, ָהאֹוְרִחים ׁשֶ ַגּלוּ  ִמּבְ ּיְ יַצד ׁשֶ ָבר ּכֵ  ָהְיָתה ַהּתֹוָפָ�ה. הַנֲ�ׂשָ  ַהּדָ

יָנָתם תבֶ גֶּ ׂשְ נִ  ל ִמּבִ בְ  אּוָלם, ָהאֹוְרִחים ׁשֶ ��ל ,ִהיא הּדָ  ּכָ ָהָיה ִמי־ׁשֶ בֵ  ָלן ׁשֶ לֹון תיּבְ  ֶקרבֹּ בַּ  ָקם היָ ָה , ַהּמָ
הּוא ׁשֶ �ירֹם ּכְֵ  �ְסּפוֹ  ְוָכל, היָ ְר ְוֶ ף  ּכַ ֹאַרחִהְתַנּדֵ ֶלא־ּבְ ֵרָרה ֵמֹחֶסר. ּפֶ יכוּ  ּבְ לֹון ְלִהְתָאֵרַח  ַהּנֹוְסִעים ִהְמׁשִ ּמָ , ּבַ

ֵדי אּוָלם ם־ַ�ל רמֹ ׁשְ לִ  ּכְ ְסּפָ , ׁשֹוִנים ִמְסּתֹור ּוִבְמקֹומֹות ּגּוָפם ַ�לׁשֶ  םיֶה ֵת רוֹ גוֹ ֲח בַּ  אֹוָתם ַמְטִמיִנים יוּ ָה , ּכַ
ִמיד לֹא אּוָלם ָבר הֹוִעיל ּתָ ִדים, ַהּדָ ֵ ים ַמְצִליִחים ָהיוּ  ְוַהׁשּ ם־ְוַלְחֹמס ֶאת ֲ�ֵליֶהם ְלַהֲ�ִרים ְלִעּתִ ְסּפָ   . ּכַ

 �יַ ִהּגִ ׁשֶ לֹון ֵריֲ� ׁשַ  לֶא  יםִנּסִ  ּכְ ב, ֲחֵבָריו ִעם ַיַחד ַהּמָ ֵ ִפנַּ  ִהְתַיׁשּ  ֶאת ילוֹ ִמ ְר ּתַ  ִמּתֹוךְ  ְוהֹוִציאת ַהֶחֶדר ּבְ
ַטל ּוְלַאַחר, ְמזֹונוֹ  ּנָ ְמִתינּות ִלּבוֹ ־ֶאת ָסַ�ד יןּדִ כַּ  ָיָדיו ׁשֶ ַר  מוֹ יְּ ּוְבַס , ּבִ זֹון ַ�ל ךְ ּבֵ ָנה ַהּמָ ַכּוָ ָאר. ּבְ  ַהּסֹוֲחִרים ׁשְ
ל יםיִּ נִ יָח ֵר ָה  יוילָ ׁשִ בְ ּתַ ִמ  ָסֲ�דוּ  �ל ׁשֶַ לֹון ּבַ ִה , ַהּמָ יֵניֶהם ְסּתֹוֵבבׁשֶ  ְוִהְפִציר מּוִסיםֲ�  ָמזֹון יׁשֵ גָּ ַמ  ִעם ּבֵ

ִחיד. יולָ כָ ֲא ּמַ ִמ  ָועֹוד עֹוד ִלּטֹל אֹוְרִחיםבָּ  ּלֹא ַהּיָ ַלח ׁשֶ שׂ  הּוִדיַהיְּ  ַהּסֹוֵחר היָ ָה , ֲאָכִליםּמַ בַּ  ָידוֹ  ׁשָ ּפָ , ַהְמח�
ּלֹא ליכִּ ׂשְ ִה  הּוא אּוָלם ָבר־ֶאת ְבִליטְלַה  ׁשֶ ּלֹא ֵדיכְּ  ַהּדָ ה, אֹותוֹ  ְיַזהוּ  ׁשֶ ִאּלוּ  ַ�ְצמוֹ ־ֶאת ְוָ�ׂשָ  הּוא ַאף ּכְ
��  ֶנֱהָנה ל תוֹ ּדָ ִמּסְ �ל ׁשֶַ לֹון ּבַ ה. ַהּמָ מוּ  ְוִהּנֵ ם ִסּיְ ּלָ הֵח ֵה  מּוָזָרה תאוּ לֵ וְ , םָת ּדָ �� ְס  ֶאת ּכ� טְלִהְתּפַ  ּלָ ֵ  ׁשּ

ֶטֶרם עֹוד ַאךְ  ,םיֶה ֵת מוֹ צְ ַ� בְּ  יקוּ  ּבְ ָבר ְלַהְרֵהר ִהְסּפִ ּדָ מוּ , ּבַ ה ּכֹה ָהָיה םָת נָ ׁשְ וּ , ַמֵהר ִחיׁש  ִנְרּדְ ּקָ �ד, ֲ�מ�ַ 
ם ּגַ ֲחצֹוְצרֹות ָאְזֵניֶהם ְלַיד ְמִריִעים ָהיוּ ִאם  ׁשֶ ת. הָמ וּ אְמ  ׁשֹוְמִעים ָהיוּ  לֹא ּבַ ּמַ �� יםִנּסִ  ִהְצִליַח  לֹא, זֹאת ְל

ּום ְלֵהָרֵדם ָנתוֹ , ָמה־ִמׁשּ הוְ . ֵמֵ�יָניו ָנְדָדה ּוׁשְ ֵני ִנְכְנסוּ  ְלֶפַתע ִהּנֵ ֵהם ָרִכיםְד  ׁשֹוְמֵרי ׁשְ ׁשֶ יםוּ ֲחמ ּכְ ְכלֵ  ׁשִ  יּבִ
ְבָרה םָת פוּ יֵ ֲ� ׁשֶ  ןוָ יְוכֵ , קׁשֶ נֶ  בוּ , םנָ בוֹ ֲ� ַר  ַ�ל ּגָ ּכְ ְ  ִנׁשְ ְחֶצֶלת ַ�ל םיִ נַ ַהׁשּ ָסמּוךְ  ַהּמַ ְקעוּ , יםּסִ נִ לְ  ּבְ ָמה ְוׁשָ ַתְרּדֵ  ּבְ

ה ּקָ ׁש ְמבַ  יםִנּסִ  ּוְבעֹוד. ֲ�מ� ין ְלֶפַתע הּוא רֹוֶאה, ְלֵהָרֵדם ּקֵ �ל ֶאת, ֱחָצהֶמ לְ  ָהֲ�צּומֹות ֵ�יָניו ִמּבֵַ ִית ּבַ  ַהּבַ
ין ִמְסּתֹוֵבב ָהַ�ְרִבי ם־ֶאת םֵמֶה  ְוגֹוֵנב, םיֶה ילֵ ִמ ְר ַת וְ  םיֶה יֵס כִ לְ  ָיָדיו ּתֹוֵחב, ִניםַהְיׁשֵ  ַהּסֹוֲחִרים ּבֵ ְסּפָ  לֹא". ּכַ
ִדים ָפַתִים ְלַ�ְצמוֹ  יםִנּסִ  ׁש ָלַח "! רּוחֹות ְולֹא ׁשֵ ׂשְ ינֹות ּבִ ַחד ַמְלּבִ זֹון, "ִמּפַ ׁש  ַהּמָ ּגָ ְרָ�ל אֹוְרִחיםלָ  ַהּמ� ַסם מ�  ּבְ

�ל ַמְצִליַח  ּוְבֶאְמָצעּותוֹ , הנָ ׁשֵ ַ לֹון ּבַ ים ַהּמָ ּדֹד יוָח ְר אוֹ  ֶאת ְלַהְרּדִ ה ָמה ַאךְ ". "ָממֹוָנם ֶאת ְוִלׁשְ "? ֶאֱ�ׂשֶ
ב ם יֲהֵר , "ְלַ�ְצמוֹ  ָחׁשַ ּלָ ִנים ּכ� ְפָגִרים ְיׁשֵ �ְצִמי ַאְצִליַח  ְוֵכיַצד, ֵמִתים ּכִַ ֵחם ּבְ "? ֶזה ֶנֱאָלח ַ� ׁשֵ פוֹ בְּ  ְלִהּלָ

ס ּוְבעֹודוֹ  ַנְפׁשוֹ  ֵ�ָצה ְמַטּכֵ ֹוְכִבים יםִר ְט וֹ נּ ַה  ינֵ ׁשְ  ֶאת הּוא ׁשֹוֵמַ� , ּבְ ֵהם ְלִצּדוֹ  ַהׁשּ ׁשֶ ים ּכְ יֵניֶהם ִמְתַלֲחׁשִ , ּבֵ
ֵני ֶאת םּדֵ ְלַק  ִניםּוִמְתּכֹונְ  לוּ . ָהָרעֹות ּפְ ל יו'נָ ָד ֲ� 'ּמַ ִמ  ֵהם ַאף ָאְכלוּ  לֹא ַהּלָ ן ׁשֶ �ל־ּבֶַ ִלּיַ ים יֹוָתםְה ּובִ , ַהּבְ ּסִ  ְמנ�

ִמיָרה ׁשְ ל ִמְתעֹוְרִרים ָהיוּ  ּבִ ךְ , ַקל ַרַחׁש  ִמּכָ ָה ׁשֶ  ּכָ ל  ׁש ַח ַר ּמֵ �לׁשֶַ קֹום ּבַ ְ ְררּו ִהְתעוֹ  ַהּמָ רוּ  ָנָתםִמׁשּ . ָפהַהּטְ
נַ  ְ ר, ּכַֹח  ָאְגרוּ  םיִ ַהׁשּ ְזָלן ְוַכֲאׁשֶ יַ�  ַהּגַ לוּ , ֲאֵליֶהם ָסמּוךְ  ִהּגִ ַבת ָ�ָליו ִהְתַנּפְ , ָיָדיו־ֶאת לּבֹ כְ לִ  ְוִנּסוּ  ַאַחת־ּבְ
א ַה  ֶאּלָ הׁשֶ ַבְרּתָ  ָהָיה ּלָ ִהְצִליַח  ְוִכְמַ�ט, יםלִּ ְוַא  ןּגְ ר ׁשֶ ּבֵ א, ֲ�ֵליֶהם ְלִהְתּגַ אן ֶאּלָ ּכָ  ְלֶ�ְזָרָתם יםִנּסִ  אבָּ  ׁשֶ

ִפיםׁש� ְמ  ּוְבֹכחֹות ה ִהְצִליחוּ  ּתָ לֹש,ָ ְ ְזָלן ֶאת ְלַהְכִניַ�  ַהׁשּ ה לִנְכבַּ  ְוהּוא ַהּגַ ׂשֶ  ְוַהּסֹוֲחִרים אֹור ַהּבֶֹקר. דוּ ָ�ק ּכְ
ְ  ָקמוּ  רֹ  ָנָתםִמׁשּ ׁשֶ םאּכְ ְרצוּ  ְמֵהָרה ַ�דוְ  ,ֲ�ֵליֶהם ְסַחְרַחר ׁשָ ֶבר קֹותֲ� זַ בְּ  ּפָ ׁשֶ  ׁשֶ ּלוּ ּכְ י ּגִ ם ּכִ ְסּפָ  .םֵמֶה  ִנְגַנב ּכַ

ְמָחָתםלְ  רוּ  ׂשִ י, יםִר ְט וֹ נּ ַה  ינֵ ׁשְ וּ  םיּסִ נִ  ָלֶהם ִסּפְ ְרֵצַ�  ּכִ ק ָיָצא ַהּמַ ַ ל ְוִעְקבֹוֵתיֶהם ֵמַהׂשּ ִדים ׁשֶ ֵ  ְוָהרּוחֹות' 'ַהׁשּ
ּלוּ  ן רְלַאַח  ָ�ִטיםמ�  ָיִמים. ִהְתּגַ �ל הֲ�לָ ה� , ִמּכֵַ לֹון ּבַ ת ְרּדֹוםַהגַּ  ַ�ל ַהּמָ ּדַ ְפק� ָלה ּבִ ְמׁשָ י וןֲ� בַּ , ַהּמֶ  ַמֲ�ׂשֵ

ֹד ֵזל ַהׁשּ ּלוֹ  ְוַהּגָ קֹום ּוְקָלַלת, ׁשֶ ית הָר ְס וּ ה ַהּמָ לֹון־ִמּבֵ ָחַזר. ַהּמָ ׁשֶ ר דְלַבְגּדַ  יםִנּסִ  ּכְ ְפָלא ִסּפּורוֹ  ֶאת ְוִסּפֵ  ַהּנִ
ּה לְ  ל ַרּבָ ע, יִריַיּקִ  םיּסִ נִ : "לוֹ  ְוָאַמר ָהַרב הַנֲ�נָ , ָהִעיר ׁשֶ י ְלךָ  ּדַ ּמִ ֹוֵמר ׁשֶ ׁשּ יו ֶאת ׁשֶ ּלֹא ּפִ  ַמֲאָכִלים לכֹ ֱא לֶ  ׁשֶ

לּוִיים יםְלִנּסִ  זֹוֶכה, ֲאסּוִרים ַמִים־ִמן ּגְ ָ ה. ַהׁשּ ְזכּות ָזִכיָת  ְוִהּנֵ ֲאָכִלים תוּ רׁשְ כַּ  ַ�ל ךָ ְת יָר ִמ ׁשְ  ּבִ יל, ַהּמַ  ְלַהּצִ
ִע  ַהּסֹוֲחִרים ְוֶאת ַ�ְצְמךָ  ֶאת ךָ ׁשֶ ִאים ֶאת ַאףוְ , ּמְ �        ..."ְנׁשוֹ ָ� ־ַ�ל בנָּ ַהגַּ  הּוָבאַאף  ּוִבְזכּוְתךָ  .ַאֲחֶריךָ  ַהּבָ

  
  

י ָטא  ַרּבִ   ל"ַזּצַ  ֶאְפַרִים ָנבֹון ִמּקֹוׂשְ

ִניָסן תצ"ה אַהִהּלּוָל  ְליֹום  כ"ו ּבְ
  

דֹורוֹ  ַהּתֹוָרה ֵלידוֹ ִמגְּ  ם־ַ�ל ְונֹוַדע, ּבְ  ְפרוֹ ִס  ׁשֵ
ַנת נֹוַלד. ם"ַרְמבַּ ָה  ַ�ל" ֶאְפַרִים הַמֲחנֵ " ׁשְ  ז"תל ּבִ

ָחה ּפָ א, ֶחֶסתְמי�  ְלִמׁשְ ת ֶאת ְוָנׂשָ י ִגידנָּ ַה  ּבַ  ְיהּוָדה ַרּבִ
ַאג, זגַ יְר ִא  ּדָ יַ  ְלַמְחסֹורוֹ  ׁשֶ ל הְנִדיבָ ־דּבְ . ָיָמיו־ּכָ

ַנת ׁשְ ְדּתוֹ  ֵמִעיר ָ�ָלה ְלֵ�ֶרךְ  ס"ת ּבִ ּלַ  לוּ בּ נְ ַט יְס ִא  ה�
ָטא  ַלִיםִהיא קֹוׂשְ ַתב תוֹ יָּ לִ ֲ�  ְוַ�ל, ִלירּוׁשָ ן ּכָ  רוֹ ּדוֹ ־ּבֶ

ים יַרבִּ  כוֹ  ַאְרֵיה ָ�ָלה: "ןנוֹ ּדָ  לוּ אׁשָ  ַחּיִ ּבְ ַ כַּ , ִמּס�  לַח ׁשּ
דֹוָלה ֵמִעיר ֶאְפַרִים ל ַ�לה ַנֲ�ָל  ְמֹאד, ּגְ ִכּיֹות,  ּכָ ׂשְ

ַמחיִּ וַ  ל ׂשְ דֹוָלה ָחהְמ ׂשִ  םָהָ�  ּכָ ִרים רְלַאַח ". ּגְ �ׂשְֶ  ּכְ
ָנה ַלִים ׁשָ ירּוׁשָ ֶהן, ּבִ  ִהְתּבֹוְדדּותבְּ  ֹוָרהּת בַּ  ִמידְת ִה  ּבָ

אֹון הְוַנֲ�ׂשָ  ְפָלג ּגָ �ּמוֹ  ִניֳ� בָּ  ִלְראֹות ָיֹכל לֹא, מ�ַ 
ַבל ּסָ ִ  ִמיֵדי ָקׁשֹותָאז  ׁשֶ יַהּת�  ְלטֹוןַהׁשּ  ְוָיָצא, ְרּכִ

ִליחּות ׁשְ ַלִים ּבִ ׁשַ  ְירּוׁשָ ב. ר"ּדָ ּכְ �  ׁשַָ ּקֵ ּתַ  ְלִהׁשְ
ָטא, בְּ  י ְיִדידוֹ  ַהְפָצרֹות ְלַאַחרקֹוׂשְ  יסנִ זָ רוֹ  ְיהּוָדה ַרּבִ

�לַ ֶלךְ  הנֶ ׁשְ ִמ " ּבַ ה", ַלּמֶ ןְל  םׁשָ  ְוִהְתַמּנָ  רּוְלַאַח , ַדּיָ
ִטיַרת אֶזה  ְיִדידוֹ  ּפְ ּה  ְמקֹומוֹ  תֶא  ִמּלֵ ַרּבָ י ּכְ  ָהָראׁשִ

ל דֹוָלה.  ׁשֶ ָטא ַהּגְ  םׁשָ  לוֹ  ָאְרכוּ  לֹא אּוָלםקֹוׂשְ
ִמים ִנים ח"נ ןבֶּ  יֹותוֹ ְה בִּ  רַט ְפ נִ וְ , ַהּיָ ְלַבד ׁשָ   וֹ ּת בְ ַמצַּ . ּבִ
ֵני ֶנֶ�ְלָמה ִמים בֹותְר בִּ ָהִעיר  ִמּבְ ָתה, ַהּיָ ּלְ  ַרק ְוִהְתּגַ
ַנת ׁשְ יֵדי ז"תרנ ּבִ ָכָדיו דֶאָח  ּבִ ָמה ִמּנְ ּקְ .  ֵמָחָדׁש  ְוׁש�

דּוהּו ְמֹאד,  ֶהֱ�ִריצּוהוּ ֹו רּדוֹ  ֵלידוֹ גְּ   א"ְוַהִחיָד ְוִכּבְ
ַתב ִרים ּוְבִקיאּותוֹ  ָחְכָמתוֹ : "ָ�ָליו ּכָ ְפרוֹ  ִנּכָ  ִמּסִ

ַמְענוּ , ַהּנֹוָרא  ּוְבִקיאּותוֹ  ִמּתֹוָרתוֹ  ִנְפָלאֹות ְוׁשָ
 רְלַאַח  ָיָצא" ֶאְפַרִים הנֵ ַמֲח " ִחּבּורוֹ ". ַוֲחִסידּותוֹ 

ִטיָרתוֹ  ַנת ּפְ ׁשְ יֵדי ח"תצ ּבִ , ָנבֹון ְיהּוָדה יַרבִּ  נוֹ בְּ  ּבִ
ל וֹ בּ ַר   ּובוֹ ", בָר  ךְ לֶ ֶמ  ִקְרַית" ּוַבַ�ל יזִ גָּ לְ ֶא  ט"ִריַמֲה  ׁשֶ

ׁשּובֹות ֲהָלָכה ּתְ ים ּבַ  ָזָכה. ם"ַרְמבַּ ָה ־ַ�ל ְוִחּדּוׁשִ
ָחה ְלַהֲ�ִמיד ּפָ ִנים ָיְצאוּ  ּוֵמֲחָלָציו, ְמֹפֶאֶרת ִמׁשְ  ַרּבָ
אֹוִנים, ּתֹוָרה ייצֵ בִּ ְר ַמ וּ  נֹוָדִעים ֵבי ּגְ ין־ַ�ל ְויׁשְ   .ִמּדִ

  
אחד השינויים שכתבו הזקנים בתרגום השבעים לתלמי 

הארנבת" ־המלך כמובא במגילה, היה בפסוק "ואת
שתרגמו "את צעירת הרגליים", מפני שאשתו של תלמי 

ויאמר "שיחקו בי היהודים, והטילו שם נקראה ארנבת, 
אשתי בתורה בין המינים הטמאים". בירושלמי ובמדרש 
מובא שכך היה שם אמו של תלמי ולא אשתו, ובמאור 

 -עיניים מובא ששם אבי תלמי הראשון היה לאגוס 
ארנבת ביוונית, והסמיכו לזה את דברי המדרש "הארנבת 

למי לאגוס'. רש"י זו ָיָון", וזה היה גם שם משפחתו 'ת -
מבאר, שידי הארנבת קטנות וקצרות מרגליה ולכן כתבו 
'צעירת הרגליים', אך רבים התחבטו להבין מהו לשון 
'צעירת'. רמ"ל שחור מבאר שהוא מלשון צער, כי רגליה 

כך שכל גופה נשען עליהן, או שהיא זריזה ־מצטערות על
וכן משום שצעדיה מכוונים  ,בקפיצותיה כצעירת ימים

רק ברגליה ולא כשאר בעלי החיים בידיהם ורגליהם יחד. 
חי מוסיף לבאר, "דאשתו של תלמי היתה ־איש־הבן

משונה בידיה, שהיו קצרות הרבה שלא כדרך בני אדם, 
וקראוה כשנולדה בשם ארנבת שהיא משונה בידיה 
הקצרות מרגליה, והיה דרכם לקראות את הילד הנולד 

שם חידוש ־או על שם המאורע שאירע בעת לידתו־על
הנמצא בו בעצמו, כמו יעקב וֵעָׂשו", ולכן תרגמו 'צעירת 
הרגליים' ולא 'הידיים', כדי שלא יאמר שלאשתו התכוונו. 

חלק הקדמיות של  ן, שהרי רגליהוהתמיש שאולם 
לנו אינן קצרות מהאחוריות. ולכן יש  ות הידועותהארנבמ

ארנבת שהוכיחו מכאן, כי החיה המוכרת לנו היום בשם 
פי זה גם ־היא 'האזע', אינה אותה המוזכרת בתורה, ועל

כך שהארנבת המצויה ־מתבארת השאלה הידועה, על
בידינו אינה מעלת גרה ככתוב בתורה, ואותה חיה נעלמה 
מאתנו. בדקדוקי סופרים מביא גרסה בגמרא "צפירת 

ברוך עפשטיין גורס 'שעירת  ביהרגליים", ואילו ר
מגדלת שערות ארוכות ברגליה  הרגליים', כי הארנבת

יותר משאר שערותיה, וכך מובא בערוך השלם, שלפי 
  תרגום השבעים שבידינו, המובן הוא שעירת הרגליים.

  

ַ�ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

אּו ֶאת ָכל־ְולֹא ְתַטּמְ ֶרץ ָהֹרֵמׂש ַ�ל־ַנְפׁשֵֹתיֶכם ּבְ ֶ   ָהָאֶרץ־ַהׁשּ

ֶלא י ָהָיה ַהּדֹורֹות ּפֶ ְלּבִ ּכֹולֹות ִאיׁש , ם"ַהּמַ ָכל ִנְפָלא ְוָגאֹון ָהֶאׁשְ  רוֹ ּדוֹ  ֵלידוֹ גְּ . ַהּתֹוָרה צֹועֹותִמְק  ּבְ
ְבחוֹ  ְוִהְפִליגוּ  ֶהֱ�ִריצּוהוּ  ׁשִ ָאְמרוּ  ַ�ד, ּבְ הּוא ָ�ָליו ׁשֶ דֹול ׁשֶ ַא  ּגָ ר, ָהִראׁשֹוִנים דַח ּכְ י ָרָאה ְוַכֲאׁשֶ ָרֵאל ַרּבִ  ִיׂשְ

ְנט ּלַ ים ַאְרצֹות" ְפרוֹ ִס  ֶאת ִמּסַ א", ַהַחּיִ ּטֵ י, ֲאִמיןְלַה  ְיסֹוד ָלנוּ  ֵיׁש : "ִהְתּבַ ָחה ּכִ ּגָ ְלָחה ֶ�ְליֹוָנהָה  ַהַהׁשְ  ׁשָ
אֹון נוּ ֵר דוֹ לְ  דוֹ , ּגָ ְזַמּנוֹ  יְלָנאִמוִּ  אֹוןגָּ לַ  הֶמ ּבְ אֹונּותוֹ  ְלַצד". ּבִ ֹכחוֹ  נֹוַדע ,ֹוָרהּת בַּ  ָהֲ�צּוָמה ּגְ דֹול ּבְ י ַהּגָ ִמְכַמּנֵ  ּבְ

י תרוֹ ֵמ ְס ַמ כְּ ְוָקַבע , ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון הִמ  ׁשּום ֵאין ּכִ ּלֹא תֶפ ִנְרּדֶ  ּלָ א  ,ֶרךְ צֹ לְ  ׁשֶ ָמעּותֵמֶהם  ֶאָחד ְלָכלֶאּלָ  ַמׁשְ
אֹוָתם. תֶד ִנְפֶר  ר ָ�ְסקוּ , ָיִמים ּבְ ִעּקָ יִלים ּבְ ּכִ ׂשְ ִטיעֹות יצֵ צְ ַק ְמ וּ  ַהּמַ ָחְכַמת ַהּנְ ְקּדּוק ּבְ ל ַהּדִ , ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון ׁשֶ
ְקצֹוַ�  ֶאת ָנְטלוּ  ְוֵהם לּ  ַ�ד, יתִד ָ� לְ בִּ ַה  םָת לָ ֲח נַ לְ  ַהּמִ ּה  ֵמָהִעּסּוק ִהְתַרֲחקוּ  ה' ְוִיְרֵאי ַהּתֹוָרה יֵד ְמ וֹ ׁשֶ ֵדי, ּבָ  ּכְ

ֵד  י. ַהּזֹאת ָרָ�הָה  ֵמָהֵ�ָדה לְלִהּבָ ְלּבִ ט ם"ַהּמַ ּלֵ ְגאֹונּותוֹ  ֵאפֹוא ִהְתּבַ ִמְקצֹוַ�  ַאף ָהֲ�צּוָמה ּבִ ךְ  ןוָ יְוכֵ , ֶזה ּבְ ּכָ  ׁשֶ
ִאים ַ�ל ִנְמנוּ  ֵח  ַהּבָ ָניו רְלׁשַ ם, ּפָ טוּ  ְצִעיִרים צֹוְרִבים ּגַ ּנָ ָלהלְ  ׁשֶ ּכָ ֹאב ְקׁשוּ בִּ ׁשֶ , ַהׂשְ  תוֹ בּ ר� ְמ ַה  ָתיווֹ ִמיִדיע ִלׁשְ

ִדְקּדּוק ֲאִצילּות. ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון ּבְ יתוֹ  ֶאָחד ַאף ְמַרֵחק ָהָיה לֹא, רּוחוֹ  תַוֲ�ִדינוּ  ְפׁשוֹ נַ  ּבַ ל היָ ָה וְ , ִמּבֵ  ֶאת ְמַקּבֵ
ל ִאים ּכָ ֵסֶבר ֵאָליו ַהּבָ ִנים ּבְ יו־טבֶ ׁשֵ  ֶאת חֹוֵסךְ  ָהָיה לֹא זֹאת ִעם ַיַחד אּוָלם, ָיפֹות ּפָ  ׁשּוָ�ִלים ֵמאֹוָתם ּפִ

ִלים ָרִמים ְמַחּבְ ּכְ נּוָנה ּוִבְלׁשֹונוֹ , ּבַ ְ ַח  ָהָיהְוַהֲחִריָפה  ַהׁשּ ּלֵ ּתַ ֶהם ִמׁשְ   . םּתָ לְ וַּ ִא כְּ  ִסיִליםכְּ לַ  הנֶ ְועוֹ  ּבָ

ְתקּוַפת ל תוֹ נָּ ה� כְּ  ּבִ י ׁשֶ ְלּבִ ּה  ם"ַהּמַ ַרּבָ ל ּכְ ַדְרּכוֹ  בׁשַ יָ , ןּפְ ְמ ֶק  ָהִעיר ׁשֶ ֵבית ּכְ ְדָרׁש ־ּבְ  ִעם ְוִהְתּבֹוֵדד ַהּמִ
ַקד ֲ�ֵליֶהם, יוָר וּ בּ ִח וְ  ְסָפָריו ָכל ׁשָ עֹות ּבְ �ת זוֹ  ָהְיָתה. ַהּיֹום ׁשְַ ֳהַרִים ַאַחר ׁשְ ְתקּוַפת ַהּצָ ִיץ ּבִ ר, ַהּקַ ֲאׁשֶ  ּכַ

ְדָרׁש ־יתבֵּ  י, ֵמָאָדם ֵריק ָהָיה ַהּמִ ְלּבִ ב ם"ְוַהּמַ רֹגַ  ָיׁשַ הּוא ְרָכַתִיםיַּ בַּ  עּבְ ׁשֶ ִלּמּודוֹ  ּוַ� קׁשָ  ּכְ ְ  ָרחֹוק, ּבְ  אֹוןִמׁשּ
ה ָהעֹוָלם ילֵ ְוַהבְ  ִעירָה  ה. ַהּזֶ ית לֶא  סִנְכנַ  ְוִהּנֵ ְדָרׁש ־ּבֵ יַ� , ָצִעיר ִאיׁש  ַהּמִ ִהּגִ ה ֶזה ׁשֶ ְרכּ  ַ�ּתָ הָה  וֹ ִמּדַ ּכָ  ֲאר�

יפֹות ְיִדיעֹות ְוָרַכׁש , ִעירוֹ  ילֵ יכִּ ׂשְ ַמ  ַ�ל הִנְמנָ  ָהִאיׁש . ִביםָת כְּ  יךְ ִר כְ ּתַ  ּוְבָידוֹ , ָהְרחֹוָקה ֵמִאיַטְלָיה  ַמּקִ
ִדְקּדּוק ֶדׁש  ְלׁשֹון ּבְ קּוָפה. ַהּקֹ ה ּתְ ּכָ ָבר הּוא ֲאר� �ִריַכת עֹוֵסק ּכְֲ מֹות ַ�ל ִחּבּורוֹ  ּבַ ֵ ִפים ַהׁשּ ְרּדָ  ׁשֹוןלְ בִּ  ַהּנִ

ה ְועֹוֵמד, ַהּקֶֹדׁש  ְגָמר־ַ�ל ךְ ֵר ְלבָ  הּוא ַ�ּתָ ה. עֹוָלם־ְלאֹור ַהִחּבּור ֶאת ּוְלהֹוִציא ַהּמ�  ְלָאְזָניו הבָ נְ ּג�  ְוִהּנֵ
מּוָ�ה ְ אֹון ַ�ל ַהׁשּ ִקיַה , ַהּפֹוָלִני ַהּגָ ִנְבכֵ  ּבָ ֶדׁש  ְלׁשֹון יּבְ יםַהּמִ  ֶאת ֵארבָ לְ  ּוַמְפִליא ַהּקֹ פֹות ּלִ ְרּדָ ׁשֹון ַהּנִ ּלָ . ּבַ

ֶרךְ  ַלְמרֹות ה ַהּדֶ ּכָ נֹות ָהֲאר� ּכָ ִטְלטּול תכוֹ רוּ כְּ ַה  ְוַהּסַ ָרִכים ּבְ ר ֶהְחִליט, ַהּדְ ֵדי, דדוֹ נְ  ְלַהְרִחיק ַהְמַחּבֵ ר ּכְ  ְלַ�ּטֵ
ָמה ִחּבּורוֹ  ֶאת ַהְסּכָ ל ִנְלֶהֶבת ּבְ י ׁשֶ ְלּבִ יַח  ּוְבָכךְ , ם"ַהּמַ ּבִ דֹוָלה. ִסְפרוֹ  ןרֶ ֶק  ֶאת ּוְלַהֲ�לֹות ִמְקחוֹ  תֶא  ְלַהׁשְ  ּגְ

ל ַאְכָזָבתוֹ  ָהְיָתה ר, ָהִאיׁש  ׁשֶ ֲאׁשֶ ה ּכַ ּלָ ית ֶאת ּגִ ְדָרׁש ־ּבֵ יָבה ִאיׁש  טֵ� ַמ לְ , ֵמָאָדם ָהֵריק ַהּמִ �ל ָהָרכּון ׂשֵַ 
ֶרךְ  ִמּטַֹרח ֵלאּות ּוִמּתֹוךְ , ְפרוֹ ִס  ָנה, ַהּדֶ ב ּפָ ֵ ְפְס  ֶאָחד ַ�ל ְוִהְתַיׁשּ ית ֵליִמּסַ ְדָרׁש ־ּבֵ , ָהְרָגִעים ָאְרכוּ  לֹא. ַהּמִ

ָרָאה י ּוְכׁשֶ ְלּבִ י ם"ַהּמַ י ִאיׁש  ּכִ ְלּתִ ית לֶא  ִנְכַנס רכָּ מ�  ּבִ ְדָרׁש ־ּבֵ י יקּסִ ִה  ַהּמִ הַה  ּכִ ה רזָ  ִאיׁש , אֹוֵרַח  ִהּנוֹ  ּלָ ּזֶ  ׁשֶ
רֹוב א ִמּקָ ד, ִעיָרהָה  ּבָ ֵדי ֵאָליו ָאץ ּוִמּיָ לֹום. "אֹוְרִחים ַהְכָנַסת ִמְצַות ּבוֹ  םְלַקיֵּ  ּכְ ָנה"! ַמר, יֶכםלֵ ֲ�  ׁשָ  ֵאָליו ּפָ
י ְלּבִ הּוא, ם"ַהּמַ ׁשֶ ֲחִמימּות ָידוֹ ־ֶאת לוֹ  טיׁשִ מוֹ  ּכְ ד, ּבַ ן רְלַאַח  ּוִמּיָ ַאל ִמּכֵ ִפי ׁשָ ימּוס ּכְ יַ�  ֵמֵהיָכן: "ַהּנִ  ַמּגִ

ט ּבוֹ  ֵהִציץ ַח ֵר וֹ ָהא"? יְיהּוִד  ַמּבָ יָוןוּ , רָקצָ  ּבְ ִלּבוֹ  הּמָ ּדִ ׁשֶ  ִמּכֵ י ּבְ ְטָלן ָזֵקן ּכִ יב, ְלָפָניו ּבַ  הָר ֲה י� בְּ  לוֹ  ֵהׁשִ
ְעּתוֹ  ּדַ ׁשֶ רּוׁש ַה  הָמ : "ָ�ָליו ְזחּוָחה ּכְ אִתי? ֲאִני ֵמֵהיָכן ּפֵ דֹול ֵמָהעֹוָלם ּבָ ד תוֹ חוּ ְק ִפ בְּ "! ַהּגָ �ַמד הלָ וֹ ַהּגְָ 

י ְלּבִ ל יבוֹ ִט  ַ�ל ַמֵהר ִחיׁש  ם"ַהּמַ הַה ־ׁשֶ ה אּוָלם, ּלָ ִנים לוֹ  ְלָהִאיר ׁשּוב ִנּסָ א, ּפָ ּמָ  ֶאת ִאיׁש ָה  ֵהִבין לֹא ׁשֶ
ֲהָלָכה תוֹ לָ ֵא ׁשְ  ל מֹוָצאוֹ  ֵמֵהיָכן. "ּכַ ַאל"? ַמר ׁשֶ הּוא, ׁשָ ׁשֶ ָבָריו־ֶאת ְמָבֵאר ּכְ הַה  אּוָלם, ּדְ יךְ  ּלָ  ְוָ�ָנה ִהְמׁשִ

ַגֲאָותוֹ  ר הַמ : "הָח רוּ ּסְ ַה  ּבְ ׁשֶ ֵא  ּפֵ ְ ל מֹוָצאוֹ  ֵמֵהיָכן ְוִכי? ֲאִני ֵמֵהיָכן ָלהַהׁשּ    "!...ּוֵמֵאם ֵמָאב !?ָהָאָדם־ׁשֶ

ַמֲהלָ , ָמה־ְזַמן ָ�ַבר ְרּכוֹ  ָהאֹוֵרַח  ָנח כוֹ ּבְ ה ִמּדַ ּכָ ין ָהֲאר� ֵא  ִריכּותְד בִּ  ְוִהְמּתִ  ָהִעיר ֵביּתֹוׁשְ  יןבֵּ ִמ  ִמי־יׁשֶ
ֵנס ִניָמה ִיּכָ ֵדי, ּפְ ּיּוַכל ּכְ אֹון ְמגּוֵרי קֹוםְמ  ַ�ל ֶאְצלוֹ  ֵיןְלִהְתַ�נְ  ׁשֶ ְלִאי ַהּגָ ִ  ַהּפִ ׁשּ יַ�  ְמעוֹ ׁשֶ  ִאיַטְלָיה ַ�ד ִהּגִ

ה, ָהְרחֹוָקה יַ�  ֵהֵחּלוּ  ְוִהּנֵ ִלים יִראׁשֹונֵ  ְלַהּגִ ּלְ ְתּפַ ת ִלְקַראת ַהּמִ ִפּלַ ְנָחה ּתְ  אֹוֵרַח  ְלאֹותוֹ  ָאְרכוּ  לֹא. ַהּמִ
ֵהִבין ַ�ד, ָהְרָגִעים י וֹ ּת ׁשְ ְלבָ  ׁשֶ ָנה ָהִאיׁש  ּכִ ּפָ ל ֵאָליו ׁשֶ ָניו ֶאת ְוִקּבֵ ַגּסּות לוֹ  ָ�ָנה ְוהּוא, ָבִבּיּותלְ בִּ  ּפָ , ָהרּוַח ־ּבְ

א ֵאינוֹ  י ֶאּלָ ְלּבִ ְכבֹודוֹ  ם"ַהּמַ יִתי הֶמ . "ּוְבַ�ְצמוֹ  ּבִ ר"? ָ�ׂשִ ה ֲחָרָטה ִמּתֹוךְ  ָהִאיׁש  ִהְתַיּסֵ ּקָ ִחירוּ  ּוָפָניו, ֲ�מ�  ִהׁשְ
ׁשּולֵ  ר ְלַבּסֹוף .הָר ֵד ּקְ ַה  יּכְ ּבֵ י ֶאל ּוָפָנה, וֹ ּת ׁשְ בָּ  ַ�ל ִהְתּגַ ְלּבִ ִדְבֵרי ם"ַהּמַ לּות ְסִליָחה ּבְ הּוא, ְוִהְתַנּצְ ׁשֶ  ּכְ

ק ְכׁשַ  ַ�ל ִמְצַטּדֵ ּנִ ְלׁשֹונוֹ  לׁשֶ ׁש  ּבִ ס ּוְמַבּקֵ ּיֵ ֹאֶרךְ . ְלִהְתּפַ י לוֹ  ָמַחל רּוחוֹ ־ּבְ ְלּבִ ד ם"ַהּמַ ׁש , ִמּיָ ם תָלַדַ�  ּוִבּקֵ  ְלׁשֵ
יַ�  ָמה ים ֵאָליו ִהּגִ ְרַחּקִ י. "ִמּמֶ ַתְבּתִ מֹות ַ�ל ִחּבּור ּכָ ֵ ִפים ַהׁשּ ְרּדָ י ּוְלַאַחר, ַהּקֶֹדׁש  ׁשֹוןלְ בִּ  ַהּנִ ַמְעּתִ ָ ׁשּ �ל ׁשֶַ 

אֹונּותוֹ  ל ּגְ ִדְקּדּוק ַמר ׁשֶ ׁשֹון ּבְ אִתי, ַהּלָ ֵדי ְלָכאן ּבָ ן ּכְ �ּיֵַ ּתְ ". ִנְלֶהֶבת ָמהַהְסכָּ  ָ�ָליו ילִ  ְוַתֲ�ִניק יִר וּ בּ ִח בְּ  ׁשֶ
ָבָריו עַמ ׁשֵ לְ  י הַנֲ�נָ , ּדְ ְלּבִ  ֲאִני ּומּוָכן, ךָ ְר וּ בּ ִח  ֶאת ללָ כְּ  ִלְראֹות צֶֹרךְ  ִלי ֵאין. יַר בָ ְד לִ  ָנא ַמעׁשְ : "ְוָאַמר ם"ַהּמַ

ָמה ְלךָ  ְלַהֲ�ִניק םְלִחּבּוְרָך  ִנְמֶלֶצת ַהְסּכָ ִלי ּגַ ן ּבְ יט רַהְמַחבֵּ ". ּבוֹ  ְלַ�ּיֵ ְפִליָאה ּבוֹ  ִהּבִ י אּוָלם, ּבִ ְלּבִ  ם"ַהּמַ
יךְ  ד ִהְמׁשִ א: "ִמּיָ ַנאי ֶאּלָ ּתְ ם ִלי ׁש יֶ  דָח ֶא  ׁשֶ ךְ  ְלׁשֵ יג ַאַחת ָלהֵא ׁשְ  ַ�ל ִלי ַלֲ�נֹות ָ�ֶליךָ . ּכָ ַאּצִ ָפֶניךָ  ׁשֶ  ּבְ

ֵ בַּ  ָהעֹוֶסֶקת ִפים מֹותׁשּ ְרּדָ יל ְוִאם, ַהּנִ ּכִ ׂשְ יב ּתַ ׁשוּ  ִלי ְלָהׁשִ ַח  ָבהּתְ ָמה ְלךָ  ַאֲ�ִניק, ְוקֹוַלַ�ת תִנּצַ  ַהְסּכָ
ֵחֶפץ ךָ ְר וּ בּ ִח לְ  ל ִחּיּוךְ ". ֵלב־ּבְ חֹון ׁשֶ ֵני־ַ�ל ָ�ָלה ִנּצָ ַמע אּוָלם, ַח ֵר וֹ ָהא ּפְ ָ ׁשּ ׁשֶ ֵאָלה־ֶאת ּכְ ְ  כוֹ וּ יּ ִח  ָקָפא, ַהׁשּ

ד ה עֹוֵסק ִאם. "ִמּיָ ִעְניְ  ַאּתָ מֹות ינֵ ּבְ ִפים ׁשֵ ׁש , ִנְרּדָ י ֶאת ָהִביןלְ  ֲאַבּקֵ ּתֵ ים ׁשְ ּלִ ֶר  ַהּדֹומֹות ַהּמִ  ,'שׂ ֶמ 'ֶר וְ  ץ''ׁשֶ
גֹון ת ַהּמֹוִפיַ�  סּוקּפָ בַּ  ּכְ ָפָרׁשַ ִמיִני ּבְ אוּ  'ְולֹא ׁשְ ָכל ַנְפׁשֵֹתיֶכם־ֶאת ְתַטּמְ ֶרץ־ּבְ ֶ ". ָהָאֶרץ'־ַ�ל ָהרֵֹמשׂ  ַהׁשּ

יל ּכִ ׂשְ ם ְוֵהֵחל, ַרַ�ם־לּוםֲה כַּ  נֹוַתר ַהּמַ ְלׁשֹונוֹ  ׁש ּקֵ נַ ּולְ  ְלַגְמּגֵ הּוא, ּבִ ׁשֶ ר ּכְ ָ לַ  ּתָ ר ַאַחר ְואׁשּ  יַח נִ ַהּמֵ  ֶהְסּבֵ
יל ַ�תַהּדַ ־ֶאת ין ְלַהְבּדִ מֹות ּבֵ ֵ ָ לַ . "ַהּדֹוִמים ַהׁשּ ה ְואׁשּ ם ַאּתָ ְלׁשֹוְנךָ  ְמַגְמּגֵ י לוֹ  ָאַמר", ּבִ ְלּבִ ִנינּות ם"ַהּמַ ׁשְ  ּבִ

 �י, "ְקָצִניתָ ֱאֶמת ּכִ ה ּבֶ �ְצְמךָ  ַאּתַָ ֶרץ הּוא ּבְ ֶ ם ְוָהֶרֶמשׂ  ַהׁשּ י ...ַיַחד ּגַ ל ּכִ יֵניֶהם ַהֶהְבּדֵ ֶרץ, הּוא ּבֵ ֶ ַהׁשּ  ׁשֶ
ֶר  ה ָהֶרֶמשׂ  ְוִאּלוּ , ם'ֵא וָ  'ֵמָאב ֵאפֹוא נֹוַצר ְוהּוא הְוָרבֶ  הּפָ ּבֹץ ֵמָהִעּפּוׁש  ִמְתַהּוֶ ּבַ א ְוהּוא ְוָהֶרֶפׁש  ׁשֶ  ֵאפֹוא ּבָ
ְזּכֹר ְוִאם. ָהעֹוָלם'־ל'כָּ ִמ  ְרּתָ ִס  ךָ ְמ צְ ַ� ה בְּ ּתָ ַא , ּתִ י ִלי ּפַ ה ּכִ א ַאּתָ דֹול םלָ ּוֵמָהעוֹ  םֵא וָ  ֵמָאב ּבָ �           "...ַהּגָ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ר ָבר -  )כא, יא( םיִ ְכָרַ�  לוֹ  ֲאׁשֶ יֶה  ּכְ  טּור ַ�ל יִר וּ בּ ִח ּבְ  ֱאַרְכּתִ
ר, ֵדָ�ה ְויֹוֶרה ָהִעּקָ ֵפרּוׁש  ׁשֶ ִ ַר  ּכְ ִריךְ  ֶזהבָּ  י"ׁשּ ּצָ ְהיוּ  ׁשֶ ּיִ  לוֹ  ׁשֶ
 �ָרַ ים םיִ ּכְ ּכִ ארוֹ ְל  ְסמּוִכים ָהֲאר' יָרּה ְלַה  ְוַהּטֹוִעים. ַצּוָ י ּתִ  ּכִ
ם אֹותוֹ  יִת יבוֹ ׁשִ ֲה  ֲאִני ַאף, ְמָצאנִּ ּבַ  ֶזה ִמין ֵאין  יןֵא  ּגַ

א ְמצּוִיים �ה דָח ֶא  ִמין ֶאּלָָ ֵהם ֵמָהַאְרּבָ ר המֹונָ ׁשְ  ׁשֶ  ֲאׁשֶ
ם ָטֳהָרה ה' ָרׁשַ ם, ּבְ  ִמיִנים ְלָפֵנינוּ  ְמצּוִיים ֵאיָנם ּגַ

ֵמִאים ֵאין ַהּטְ ָרַ�ִים ָלֶהם ׁשֶ ֶדֶרךְ  ַהּכְ ים ְוֵהם, ֶזה ּבְ , ָהַרּבִ
ֶ  הַמ ְל  ַדםׁשּ י ָלנוּ  ּקָ תּוב ִיְמֶנה לֹא ּכִ אֶא  ַהּכָ , יםִט ָ� ּמ' ַה  ּלָ

הֹוִרים ָמָנה ְוָכאן ן־ִאם ,ַהּטְ ֵמִאים ּכֵ , יןּבִ ר' ְמ ַה  ֵהם ַהּטְ
ה ֶ  הִמּמַ  ָיהְרָא  ֵאין ּוֵמַ�ּתָ ֵאיֶנּנוּ  לֹוַמר ֶזה ִמין ָמצּוי ֵאיןׁשּ  ׁשֶ
עֹוָלם ֲהֵרי ,ּבָ ה ִמיִנים ֵיׁש  ׁשֶ אי ַהְרּבֵ ל ְמצּוִיים ְוֵאיָנם ַוּדַ  ּכָ

ר ל ָלֵכן ֶאְצֵלנוּ  ִעּקָ יט ְלַבל ְוִיְפַחד אָר ייִ  דְוָחֵר  ֵראיָ  ּכָ  יֹוׁשִ
ׁש  ְוִיְמֶחה, ֶזה ץֶק ְלׁשֶ  ָידוֹ  ה. ָיד־ְלֵחיוֹ ּבְ ְמעוּ  ִמּיֹום ְוִהּנֵ ׁשְ ּנִ  ׁשֶ

�ָרב יַר בָ ּדְ ֲ ּמַ ים םֵמֶה  ּוֵפְרׁשוּ  ּבַ ה עֹוד ה' ָנַגע לֹא ,ָהַרּבִ ַמּכָ  ּבְ
ָנה ב"ִמי רֵת וֹ י ֶזה ִנְראוּ  ְולֹא זוֹ  י, ׁשָ ים ּתֹוָרה ּכִ  ּוַמֲ�ׂשִ

ְתִריס טֹוִבים ְפֵני ּכִ ְרָ�נּות ּבִ  :ַהּפ'
ה ְנָהג חּוׁש ָל  ֵאין ּוֵמַ�ּתָ ֲהגוּ  ַלּמִ ּנָ י, רּתֵ ֶה  ּבוֹ  ׁשֶ  ִמְנָהג לֹא ּכִ

א ָנֲהגוּ  ְולֹא הּוא ָהגּון נַ  ֶאּלָ ׁשְ טוּ  תֶר ּצֹ ּבַ  תּבִ ׁשְ , ְיֵדיֶהם ּפָ
ֵקן ָהַרב יֵר בְ ִד ְכ וּ  ִלילוֹ  ְוָכל, ַהּזָ ָרֵאל תּגְ י'  ִיׂשְ ּמְ  יִמיֵמ  ִדיםּסָ ׁשֶ

ְבנֵ  םֶד ֶק  ִמין רּתֵ ֶה  ָנֲהגוּ , ַצח תֹוָרה־יּבִ  ָהָרִגיל ְצמוֹ ַ�  ֶזה ּבְ
יֵניֶהם יר ּוְכָבר, ּבֵ ּבִ י יִד יָ  ָמְצָאה ּכַ ּתִ י ּוֵפַרׁשְ ּתִ ל ְוִהְפַרׁשְ  ּכָ

ֵני ְיִחיֵדי ּלֹא םֶה ֵמ  ֶאָחד. ַוֲאָסרּום םֵמֶה  ִעיִרי ּבְ  ִלּבוֹ  תׁשָ  ׁשֶ
ֲחלֹום הוּ אוּ ְר ֶה , ֶזה ְלָדָבר ָהָיה ּבַ  יםּוְרָמׂשִ  ִציםָק ׁשְ  לֵכ וֹ א ׁשֶ

י הוּ ירוּ ִע ֱה וֶ  ה ֵהם ּכִ ָאַכל ָהַאְרּבֶ ּיֹום ּבוֹ  ׁשֶ ה, ּבַ  ֶהָ�רֹות ְוַכּמָ
ה יק ה' ָ�ׂשָ ָבִרים ְוִהְצּדִ ס ְוָגדֹול. ַהּדְ ה ָהַאֲחרֹון ַהּנֵ �ׂשָָ  ׁשֶ

ִמיד, ה' ּתָ ָבר ׁשֶ ִים ִל  ֶזה ִמין אוֹ בָל  ָהָיהָרִגיל  ּדָ ּתַ  אוֹ ׁשְ
לֹש3 ְל  ִניםׁשָ ע, ֵמ  יְטֵפ  רַח ֵא א לֹ וְ , ׁשָ �הַאְרּבַָ ָ  ּוִמׁשּ

י ְרַסְמּתִ ּפִ , ַוֲאָסרּום ָאְזָנם וּ ּט ִה  ָהִעיר ְוַחְכֵמי םָר וּ ּס ִא  ׁשֶ
ָנה ֵמאֹוָתּה  ִרים ָלהְלַמְע  ֲ�ָרבּמַ בַּ  עֹוד ִנְראוּ  לֹא ׁשָ  ֵמֶ�ׂשְ

ָנה    לבעל ה'אור החיים', סימן פ"ה) (ספר 'פרי תואר': ׁשָ

  
  

חידה חדו בעלי הרמז: "שמיני בשמיני שמונה", 
וביאורו: שאם חל שמונה בניסן בשבת, דהיינו פסח 

, קוראים בגולה באותה שנה שמונה קודש חל בשבת
פעמים את פרשת שמיני. במנחה של שבת הגדול ח' 
בניסן, בשני ובחמישי שלפני חג הפסח, בחג הפסח 

הרי חל בשבת, בכ"ב בניסן שהוא שמיני במנחה ש
ובשבת במנחה קוראים בו שוב בפרשת  ,של פסח

שמיני, בשני ובחמישי שלאחריו, ובשבת כ"ט בניסן 
כך בדרוש: ־שהיא פרשת שמיני. ועוד הוסיפו על

כי כאשר קוראים שמיני  - "שמיני שמונה שֵמנה" 
שמונה פעמים, תהיה השנה שֵמנה וברוכה. והוסיף 

י יחזקאל שרגא משינובה, שטוב מזה כך רב־על
פעמים  ח'כאשר מזדמן בשנה מעוברת שקוראים 

  פרשת אחרי, שהיא הקריאה של יום הכיפורים. 
�  

בהקדמת ספרו "נדרי זריזין", כותב רבי שלמה 
שאשא מינדל, בתו היחידה של קלוגר אודות נכדתו 

בנו ר' חיים יהודה, שהתגדלה בביתו והוציא עליה 
אות רבות להשיאה, אלא שאנשי רשע רימוהו הוצ

"ועשיתי עמה שידוך אשר איננו הגון, בעלה 
ומשפחתו הם אנשים רעים מאוד, והתחילו לדחוק 
אותה לחץ אחר לחץ, עד שברבע שנה אחר נשואין 
חלתה בחולי הריאה, ולא מצאו הרופאים עוד מנוח 

. (ללא בנים) ותרופה למכתה ונפטרה אחר ג' שנים
ו וינקום נקמתי ונקמת זרעי ישלם ה' לרשעים הלל

במהרה". והוא מוסיף: "ולזאת אבקש ואתחנן מאת 
כל איש אשר ילמד מחיבורי, להזכיר נשמתה בעת 
פטירתה ביארצייט שלה היינו כ"ד ניסן (תרי"ד) 

מי דאין זה העדר כבוד ובשבת קודש פרשת שמיני, 
לו יאמר בעצמו קדיש עבורה". רבי שלמה זלמן 

, ולאחר פטירתו בכ' שך שניםאויערבאך נהג כן במ
באד"א תשנ"ה, המשיך בכך חתנו רבי יהודה אריה 

  טרגר, ולפלא שנפטר ביום כ"ד בניסן תשע"ה.
  בניסן נפלה חומת יריחו 

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
ִריםת ַח ַא  ּפֳ ין ַהּצִ ֵמִאים ָהעֹופֹות ּבֵ נּוִיים ַהּטְ ה ַהּמְ ָרׁשָ ּפָ ְקֵראת, ַהֲחִסיָדה ִהיא, ּבַ ּנִ ן ׁשֶ ֵני" ּכֵ עֹוׂשָ  ִמּפְ  הׁשֶ

ֵר "תזֹונוֹ ְמ בִּ  רֹוֶתיָה בְ ַח ־ִעם תֲחִסידוּ  ּפֵ ִפי ׁשֶ ִ ַר  ׁש , ּכְ ין ִנְמֵנית ּוַמּדּוַ� . י"ׁשּ ֵמִאים ָהעֹופֹות ּבֵ ָבר? ַהּטְ  ּכְ
ְרׁשוּ  ֵני, ְוָאְמרוּ  ּדָ עֹוׂשָ  ִמּפְ ָבר אּוָלם. תֲאֵחרוֹ  ִעם ֵמיִטיָבה ְוֵאיָנּה , רֹוֶתיָה בְ ַח ־ִעם ַרק ֶחֶסד הׁשֶ מּוּהַ  ַהּדָ , ּתָ

י ה ִהיא ֲהֵרי סֹוף־סֹוף ּכִ ִהיא ךְ כָ בְּ  הּוַמ , דֶחֶס  עֹוׂשָ ִביל ְוִכי, רֹוֶתיָה בְ ַח ־ִעם ַרק ֵמיִטיָבה ׁשֶ ׁשְ  ְלַבד ֶזה ּבִ
ָבר ?ָטֵמא עֹוףלְ  הֹוֶפֶכת ֵאר ְוַהּדָ י־ַ�ל ִמְתּבָ ְבֵרי ּפִ ִמילּות ּה ָת לָּ ִח ּתְ  ּתֹוָרה" ל"ֲחזַ  ּדִ ֱאַמר, ָסִדיםֲח  ּגְ ּנֶ  ׁשֶ
�שׂ ַ ּתוֹ  ְלָאָדם ֱאלִֹקים ה' 'ַוּיַ ם' עֹור ְתנֹותכָּ  ּוְלִאׁשְ ׁשֵ ְלּבִ ָבר .ַוּיַ מּוּהַ  ְוַהּדָ ה־ַ�ד ְוִכי, ּתָ ַמל לֹא ַ�ּתָ בָּ ַה  ּגָ  ה"ּקָ
יְּ  ךְ כָ בְּ , הוָּ ְוַח  ָאָדם ִעם ֶחֶסד ּלוֹ  ָהעֹוָלם ֶאת ּוָבָרא םָצָר ׁשֶ א? ּכ� ּקֶֹדם ֶאּלָ ֵבן ָהִראׁשֹון ָאָדם ָהָיה ַהֵחְטא ׁשֶ  ּכְ

�ׁשּוִעיםֲ בָּ ַה  לצֶ ֵא  ׁשַ גֶ  ֶזה ָהָיה לֹא ִכְבָיכֹולוְ , ה"ּקָ ֵלם ֶחֶסד רֶד ּבְ א, ַהּזּוַלת־ִעם ׁשָ �ין ֶאּלֵָ . ְלַ�ְצמוֹ  ֶחֶסד ּכְ
ר, ַהֵחְטא ְלַאַחר אּוָלם ֲאׁשֶ בָּ ַה  ּכַ יךְ  ה"ּקָ ָחָטא ַלְמרֹות ָאָדםלְ  ֶחֶסד ַלֲ�ׂשֹות ִהְמׁשִ ֶנְגּדוֹ  ׁשֶ  ִנְקָרא ֶזה, ּכְ
ֵמִאים ָהעֹופֹות ַ�ל ַהֲחִסיָדה ִנְמֵנית ְוָלֵכן. ֶחֶסד י, ַהּטְ י ֶחֶסד ּכִ ֶזה הּוא ֲאִמּתִ �ׂשֶ  ּכֲָ ּנַ ּלֹא הׁשֶ ל ׁשֶ  ְלַקּבֵ

מּוָרה עֹוׂשָ  ְוֶחֶסד, ֲהָנָאה טֹוַבת ּוְבִלי ּתְ   ...ְלַ�ְצָמּה  ֶחֶסדא ֵאפוֹ  הּוא ,רֹוֶתיָה בְ ַח ־ִעם ַרקַהֲחִסיָדה  הׁשֶ
�  

ם ְיהּוִדי ֹוֵררִהְתגּ  בוֹ ׁש יְר וִ  ֲ�ָיָרהבָּ  ׁשֵ ָרֵאל ר' ּבְ ְרֵנסׁשֶ  ,ךְ אֹוֶיְרבַּ  ִיׂשְ סֹוֵכן ִהְתּפַ ית ּכְ ת־ּבֵ  ִלְזכּוִכית ַהֲחרֹש,ֶ
ה םנָ וּ ּק ִת כְּ  ִמיםיָ בְּ . בקוֹ ְר ְט יֶ ְפ בִּ ׁשֶ  ה'יָ ְס נְ ֶט ְר 'הוֹ  ְך  אּוָלם, יוָק ָס ֲ� בַּ  ַחִיל ָ�ׂשָ ּלֹו ִהְתַהּפֵ ְלּגַ ְתקּוַפתּגַ  תוֹ נָּ ה� כְּ  ּבִ
ל ׂשַ  יִק ְס בְּ ַר גְּ  בלַ יְס ִד לָ וְ  ׁשֶ ל ָהאֹוָצר־רּכְ ֵה , ּפֹוִלין ׁשֶ ֵבִדים םיּסִ ִמ  ילִט ׁשֶ הּוִדים ַהּסֹוֲחִרים ַ�ל ּכְ ים .ַהּיְ  ַרּבִ

ְך  יםיִד ִמ ֲא ָה  ּפֹוִלין יִמיהּוֵד  ִדיָנה ֶאתָ�ְזבּו ֵ�ֶקב ּכָ ים ָהיוּ  אּוָלם, ַהּמְ ָבר ׁשֶ  ַרּבִ כוּ ּכְ ּבְ ּוָבֶהם  ,חֹובֹותבְּ  ִהְסּתַ
ָרֵאל ר' ַהּסֹוֵחר כּוִכית ְלֶחְבַרת יוָת בוֹ חוֹ ׁשֶ , ִיׂשְ יעוּ  ַהּזְ ֶרת ַ�ד ִהּגִ  ּוֵביתוֹ  רַאַח ֵמ . ְזהּוִבים ֲאָלִפים ַלֲ�ׂשֶ

ד ָהָיה ְעּבָ יָה  ֶהְחִליטוּ , ַלֶחְבָרה ְמׁש� ִית־ֶאת ִלְמּכֹר ָראׁשֶ ְמִכיָרה ַהּבַ ית ּבִ ְמּבִ י ָחׁש  הּואוְ , ּפ� �ָליו ָחַרב ּכִָ 
ָריוִמּמַ  דָח ֶא . עֹוָלמוֹ  י לֶא  ִלְפנֹות לוֹ  ָיַ�ץ ּכָ יָראׁשַ  ֵמִאיר ַרּבִ ל הבָּ ַר , ּפִ י ִריםבְּ ַד ְמ  ןכֵּ ׁשֶ , "בקוֹ ְר ְט יֶ ּפְ  ׁשֶ  ּכִ

ל ָהַרב ּגָ ָלִאים ְלחֹוֵלל ְמס� ֹכחוֹ  הַמ  ְוִכי: "ּותִרירְמ בִּ  ֵהִגיבהּוא  אּוָלם", ּפְ ל ּבְ  אּוַלי? ִלי ַלֲ�זֹר ָהַרב ׁשֶ
ֵאין אּוָלם"? לֵה נַ ַהְמ  ֶאת ּתֹוָרה־ְלִדין ַיְזִמין ֵרָרה ּבְ ָנה, ַאֶחֶרת ּבְ ֶטֶרם עֹוד .ָהַרב ֶאל ְוָ�ָלה ּפָ יק ּבְ  ִהְסּפִ

ָפָניו  ְלגֹוֵלל ל ֶאתּבְ ָרֵטי ּכָ ה ּפְ �ׂשֲֶ ר אצָ יָ וְ  ְלַנְפׁשוֹ  ַרבָה  בוֹ זָ ֲ� , ַהּמַ ֵ ְר  ִעם יתנִ פוֹ לֶּ ֶט  ְלִהְתַקׁשּ  ָרהבְ ַהֶח  ֵדיִמׂשְ
ׁש בִ וּ  ְדִחיפוּ  ְלׂשֹוֵחַח  ּקֵ י לֵה נַ ַהְמ  ִעם תּבִ ֹמַ�  ִנְדַהם ַהּסֹוֵחר .ָהָראׁשִ ּבּורוֹ  טֹון ֶאת ִלׁשְ אן: "ּדִ ר ּכָ ּה  ְמַדּבֵ  ַרּבָ

ל ְנָין ֲאִני. בקוֹ ְר ְט יֶ ּפְ  ׁשֶ ��עֹוד אֹוְתךָ  רּקֵ ְלבַ  ְמ ר ּבְ ּקֹות ֶ�ׂשֶ ין ָנא, ּדַ ד", ִלי ְלַהְמּתִ ֶלפֹון־ֶאת ָסַגר ּוִמּיָ . ַהּטֶ
ֶהֶרף ָבר ַ�ִין ּכְ ָבה־ַ�ל ָלהָ�  ּכְ ְרּכָ יר ּוְבַדְרּכוֹ , ַהּמֶ י ֹוֵחרּס לַ  ִהְסּבִ יָטה זוֹ  ּכִ ִ טּוָחה ַהׁשּ ִמְקִרים ַהּבְ  ןיֵמֵ�  ּבְ

ד. תּוְזִריזוּ  תיפוּ ּקִ ּתַ , ֵאּלוּ  ְנסוֹ ִה  ִעם ִמּיָ יךְ , לֵה נַ ַהְמ  ֶאל ּכָ ֶטֶרם ְועֹוד, זוֹ  תוֹ יָט ׁשִ בְּ  ִהְמׁשִ ֵ  ּבְ הַה  תִהְתַ�ׁשּ  ּלָ
ָבר יַ�  ּכְ ַהיְּ  ִהּצִ ם הּוִדיׁשֶ ּלֵ לּוִמים חֹובוֹ  ֶאת ְיׁשַ ַתׁשְ ָנִת  ּבְ ל םייִּ ׁשְ לֹוַמר, ָנהׁשָ לְ  ְזהּוִבים ֶאֶלף ׁשֶ ת ּכְ ּקַ  ֲחל�

ר ַהחֹוב ִנים ְלֶ�ׂשֶ ד. ׁשָ ַתב ּוִמּיָ מוֹ  ּכָ ָבִרים רֹוןִזכְ  ָיָדיו ּבְ בֹוךְ  לֵה נַ ְוַהְמ , ּדְ ִלי ָ�ָליו ָחַתם ַהּנָ יק ּבְ ִהְסּפִ  ׁשֶ
הִמ  לֹוַמר ָבר ַ�ִין־ּוְכֶהֶרף, ֵלב־ברֶ ּקֶ ִמ  לוֹ  הֹוָדה ָהַרב. ַאַחת ּלָ ר ַהּסֹוֵחר ִעם ַיַחד חּוץבַּ  ָהָיה ּכְ ָ ׁשּ   ...ַהְמא�

�  
ָ בַּ  ה יְיהּוֵד  תַא וֹ ׁש לְ  תָהִראׁשֹונוֹ  ִניםׁשּ יַ� , ֵאירֹוּפָ ֱאָצֵאי ֶאָחד ַאְרָצה ִהּגִ ַזע ִמּצֶ  לצָּ מ�  אּוד, ִזיִדיְטׁשֹוב תיבֵּ  ּגֶ

ֵני ּמוֹ ְוִע , ֵמֵאׁש  ְחּתוֹ  ּבְ ּפַ לוּ  ִמׁשְ ּצְ ּנִ  פוּ ְפ וֹ ּת ְס ִה  ֹוָלהגּ ּובַ , ָהִאיׁש  ָהָיה ֲאָבָהן־רּובַ  אֹוְרָין־רבַּ . ּמוֹ ִע  ַיַחד ׁשֶ
ִצלּ  יםבִּ ַר  א ׁשֶ , ֵמהֹודוֹ  ְוֶנֱהנוּ  וֹ ּבְ אן לוֹ  ָהָיה לֹא הְרצָ ַא  תוֹ וֹ לֲ� בַּ ֶאּלָ יר ּכָ  ַאךְ  ירַמְחּפִ  ֵמעִֹני ְוָסַבל, ְוגֹוֵאל ַמּכִ

א ה ְבלוֹ ִס ־ֶאת ָנׂשָ דּוִמּיָ ֵני. ּבְ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ כְּ  ַהּמִ ּתַ ִדיָרה וּ נִהׁשְ ה ּבְ כּוַנת ְקַטּנָ ׁשְ כּוַנת הכָ מוּ ּסְ ַה  ִניםָמ יַהּתֵ  ּבִ  ִלׁשְ
ְגֵדיֶהם טֵ� ַמ לְ וּ , ִריםָ� ׁשְ  ֵמָאה יֵדי ָהָיה לֹא ְלגּוָפם ּבִ ֵני ּבִ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ קּוָפה. הָמ וּ אְמ  ַהּמִ  ְלַאַחר ָרהצָ ְק  ּתְ

ל םנָ קוּ זְ ־ןבֶּ  ָלֶהם נֹוַלד, ַאְרָצה םָת ָ� גָּ ַה  ָבר. טֹוב ְלַמּזָ ְתקּוַפת ָהָיה ַהּדָ יַ� , ַהֹחֶרף ּבִ ִהּגִ ת ֵליל ּוְכׁשֶ ּבָ  לֹא, ׁשַ
ְרֵסם ן ֵלַדת ַ�ל ָהָאב ּפִ לֹום ֲ�ִריַכתַ�ל וְ  ַהּבֵ ָידוֹ  ָהְיָתה לֹא ןכֵּ ׁשֶ , הּוגנָּ כַּ  ָזָכר' 'ׁשָ  ְוָידוֹ , ְרָטּה ְלָפ  רּוָטהּפְ  ּבְ

יָגה לֹא ִ ת ֲאִפּלוּ  ִהׂשּ ְקרֶֹבת ְמַ�ט ִלְרִכיׁשַ יק יםִט ָ� ּמ� ַה  יוָ� ּדָ י� ְמ לִ  ּתִ ִהְסּפִ יר ׁשֶ ת. ְלַהּכִ ּדַ ��ְס ת ֵליל ּבִ ּבָ ַ , ַהׁשּ
ֵני ּבוּ ּסֵ ֵה  ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ ּדָ ��ה ִלְס ּלָ ֶלת ֶאת ְוָנֲ�לוּ , ּדַ יָתם ּדֶ ֵדי ּבֵ ּלֹא ּכְ ׁש לְ  ׁשֶ ּיֵ  ְלַאַחר. יקָהֵר  םנָ ָח לְ ׁש� בְּ  ִהְתּבַ

�דוּ ֲ ּסָ זֹון ְמַ�ט ֶאת ׁשֶ �לָ  ַהּמָָ ָיָדם הׁשֶ יג ּבְ ִ ְקׁשוּ , ְלַהׂשּ ְנָהג חֹוַבת ְיֵדי ָלֵצאת ּבִ  ַיִין ְמַ�ט תיַּ ִת ׁשְ בִּ  ַהּמִ
ְקּבּוק ָהָיה ָקָטן ִמּבַ ָיָדם ׁשֶ ְמעוּ  ּוְלֶפַתע, ּבְ ִפיקֹות ִנׁשְ ה רֹוןִחוָּ . ֶלתּדֶ בַּ  ּדְ ּסָ ֵני ֶאת ּכִ ֵני ּפְ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ , ַהּמִ
ִנים א ִמֲהרוּ  ַאף ַהּבֹוְגִרים ְוַהּבָ ֵתי ְלִהְתַחּבֵ ַיְרּכְ ִית ּבְ ה ִמּתֹוךְ , ַהּבַ �ל הּמָ ּוְכלִ  ּבּוׁשַָ  �דֹול םיָ נְ ָ א, ַהּגָ  ֶאּלָ

ִפיקֹות ַהּדְ ֲאִבי ַ�ד, ְוָגְברוּ  ָהְלכוּ  ׁשֶ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ׁש  ַהּמִ ֶלת־ֶאת ַח ּתֹ ְפ לִ  ִנּגַ ֶפַתח ָרָאה תוֹ יָא לִ ְפ לִ . ַהּדֶ ִית ּבְ  ַהּבַ
נַ  יֵר  םיִ ׁשְ ּקִ ַלִים יִמּיַ �ֵלי ֵלידוֹ ּוִמגְּ  ְירּוׁשֲָ י ׁש ְט ייְ ּדַ  הוּ ִליָּ ֵא  יֹוֵסף יַרבִּ  ֵהם, ּה בָּ ׁשֶ  ַהֶחֶסד ּבַ ין עֹוןְמ ׁשִ  ְוַרּבִ , רּוּבִ

נַ  ְ ְיָתה ִנְכְנסוּ  םיִ ְוַהׁשּ קֹול ַהּבַ ְמָחה בֹודכְ לִ  ָלהֳה צָ  ּבְ ִ דֹוָלה ַהׂשּ ָחה ֲאִבי ּוְבעֹוד. ַהּגְ ּפָ ׁשְ  ָנבֹוךְ  עֹוֵמד ַהּמִ
ה ֵמרֹב ַ�ְצמוֹ ־ֶאת ַיְטִמין הנָ ָא  יֹוֵדַ�  ְוֵאינוֹ , ֵ�צֹות ְואֹוֵבד ה, ּבּוׁשָ יס ׁש יְט יְ ּדַ  'לְס יוֹ  ר' ׁשֹוֵלף ְוִהּנֵ  ֶאָחד ִמּכִ

ְקּבּוֵקי ילוֹ ִע ְמ בִּ ׁשֶ  רֹות מֹוִציא הּוא רַאֵח  יסִמכִּ , ּוִביָרה ַיִין ּבַ ִחים ּפֵ ּבָ  ְוטֹוִבים הַמְרֶא לְ  ֶנְחָמִדים, ְמׁש�
אן, ֲאָכלַמ לְ  ם 'סעַאְרבֶּ ' ּדֹוֶלה הּוא ִמּכָ ָ ים ִמיֵני ְוָכל ֶוֱאגֹוִזים תיוֹ לָ ְק  ׁשֹוֵאב הּוא ּוִמׁשּ  ְוָהֲאִויָרה, ַמְטַ�ּמִ
ָכה ִיתבַּ בַּ  �ה. ֶרַגע־ןבִּ  ִהְתַהּפְָ ה ׁשָ ּכָ נַ  ֵסּבוּ ֵה  ֲאר� ְ ֵני ִעם םיִ ַהׁשּ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ֵהם, ַהּמִ ׁשֶ ִ בַּ  נֹוְתִנים ּכְ  קֹוָלם ירׁשּ
חֹות תרוֹ יׁשִ בְּ  ּבָ ָחה ֲאִבי ַ�ל היָּ ִח ּתְ  ַטְלֵלי ְרִעיפוּ ְוִה , ה"בָּ ּקָ לַ  ְוִתׁשְ ּפָ ׁשְ נָּ  ַהּמִ יא סׁשֶ  ֵניבְּ ִעם  ַהֲהִריָגה ִמּגֵ

ֶהם ְסכוּ ְונָ , וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ִנים רֹותׂשְ ַ�  רְלַאַח . ְגבּוָרהוּ  ּכַֹח  ּבָ ר, ׁשָ ֵני ֶאָחד ִסּפֵ ָחה ִמּבְ ּפָ ׁשְ �ְצמוֹ , ַהּמִַ ּבְ  ִהְנִהיג ׁשֶ
ָרֵאל ֵ�ָדה ְלָיִמים ִיׂשְ ים ּבְ ׁש' ַאֲחָריו ָ�נוּ  ְוַרּבִ ּדָ ּפּור ֶאת, 'ְמק� ֶזה ַהּסִ ל ָאִחיו־ְלֶבן ַהּלָ י ׁשֶ , ׁש יְט יְ ּדַ  יֹוֵסף ַרּבִ

ׁשּות הִמּמַ  ְוַהִהְתַרּגְ ְפָלא  ַהֶחֶסד ֲ�ׂשֶ ָניו־ַ�ל תֶר ִנכֶּ ֲ�ַדִין  ָהְיָתהַהּנִ ָבר ֵאַרע ֶאְתמֹול ַאךְ ִאּלּו כְּ , ּפָ ע. "ַהּדָ  ּדַ
ן ָאַמר", ְלךָ  י, "ַהּבֵ ל ּכִ ה ֶאת ׁשֹוֵכַח  ֵאיִני יַמ יָ  ּכָ ל ַהֶחֶסד ַמֲ�ׂשֶ  ְלָתֵאר לוֹ ָיכ ְוֵאיְנךָ , ְוֵרֵ�הוּ  ּדֹוְדךָ  ׁשֶ

ָבר ָהָיה ּזּוקִח  ֵאיֶזה ְלַ�ְצְמךָ  ֵני ְלָכל ַהּדָ ְבִחיַנת, ֲ�ֵיָפה ֶנֶפׁש  ַ�ל ָקִרים ִיםַמ כְּ , נוּ ּתֵ ְח ּפַ ִמׁשְ  ּבְ ֵרי ' ּבִ ַאׁשְ
ֳחקוֹ  ּמוֹ ִע  ּוְלֵהיִטיב ַהּזּוַלת ׁש ֶפ נֶ  ֶאת ְלָהִבין ל'ּדָ ־לֶא  ליכִּ ׂשְ ַמ  �ת ּדַָ ׁשְ ל ֶרךְ ֶד בְּ  ,ּוַמְחסֹורוֹ  ּבִ בֹוד־ׁשֶ   ".ּכָ

  

ְנָחה ּמִ ִבְרּכַ  ְוִאּלוּ , ָידוֹ  ַהּכֵֹהןץ ֵמ וֹ ק טֶֹרתּקְ ּוַב  ּבַ ט ּפֹוֵתַח  הּוא ּכֲֹהִנים תּבְ ָרֵאל ֶאת ְך ֵר ְלָב  ָידוֹ  ּופֹוׁשֵ י. ִיׂשְ ים ּכִ ים ,ְצמוֹ ַ�  ףּפֹ ְכ ִל  ָהָאָדם ָצִריךְ  ְלִעּתִ ף ּוְלִעּתִ ּקֵ   . ְלִהְזּדַ
ה ָלָמה" ְלַאֲהרֹן ֶנֱאַמר ְוָלֵכן ךְ '"! ִנְבַחְרּתָ  ְלָכךְ ? ׁש ּבוֹ  ַאּתָ פּוָפה ַאַחת ,ן"יִפ ּכָ  ינֵ ׁשְ ּבִ  'ּכָ ׁשּוָטה ְוַאַחת ּכְ י, ּפְ  )חי'־איש־ה'בן(... ךָ ֲ�בֹוָדֶת  יֵכ ְר ָצ  'ךְ ָכ 'ְל  ּכִ

  
יַ�  ִהּגִ ׁשֶ י ּכְ  ִלּבוֹ  ְחַמץנֶ  ,ְלָאֶמִריָקה רֶמ ְט ּסַ ִמ  יֹוֵאל ַרּבִ

ִקְרבּ  ים  ִלְראֹות וֹ ּבְ יםֲאָנׁשִ ִכיםִמְתַה  ַרּבִ  ,ָזָקן יֵח לוּ גְּ  ּלְ
ֲהָלָצה ְוָאַמר ְרׁשוּ  ָהִראׁשֹוִנים: "ּבַ סּוק ְסִמיכּות תֶא  ּדָ  ַהּפָ

ת ָפָרׁשַ ּבְ ִמיִני ׁשֶ יל' ִעם 'ּתְ ׁשְ ּתֵ ־ַאל רָכ ְוׁשֵ  'ַיִין ׁשְ , 'ּוְלַהְבּדִ
ז יִלים ְלַרּמֵ ְבּדִ ּמַ ִין־ַ�ל ׁשֶ מֹוָצֵאי ַהּיַ ת ּבְ ּבָ . טֹוב־ְויֹום ׁשַ
ְנָהגַה  ְוָידּוַ�  ֵאין ּמִ ים ׁשֶ ׁשִ ָלה יןִמיֵּ  ׁשֹותֹות ַהּנָ  ַהַהְבּדָ

י־ַ�ל ִפי גּורְוׁשָ , ַהּסֹוד ּפִ ִין לֹוַמר ָהעֹוָלם ּבְ ַהּיַ  ּגֹוֵרם ׁשֶ
ָק  ִלְצִמיַחת ים ֵאין ְוָלֵכן, ןַהּזָ ָלה ַלֲ�רְֹך  ְלָנׁשִ א ַהְבּדָ  ֶאּלָ

ֹמַ�  יל ֵמִאיׁש  ִלׁשְ ְבּדִ ּכָ , ּדֹוַמִני אּוָלם. ַהּמַ ָאֶמִריָקה אןׁשֶ  ּבְ
ֲהֵריְלָכְך,  ׁשֹש!ַלְח  ֵאין אן  רֹוֲאִני ׁשֶ יםּכָ ים  ֲאָנׁשִ ַרּבִ

יִליםּמַ ׁשֶ  ָלל"= ןָזָק  ֲחִתיַמת ָלֶהם ְוֵאין, ַהּכֹוס־ַ�ל ְבּדִ   ּכְ

  

  

  
ת ְתִחּלַ ה ּבִ ָרׁשָ ּיֹום ִהייְ ַו " ַהּפָ ִמיִני ּבַ ְ ה ָקָרא ַהׁשּ ", ֹמש!ֶ

ַתב ַ�ל ּכָ גִ : "ַהּטּוִרים ּבַ הּבְ יֹום ָהָיה יַמְטִרּיָ  ׁש ֶד חֹ  רֹאׁש  ּבְ
ְך ־ַ�ל ְוָתַמּה ". ִניָסן י ּכָ ַרג יׁש ִל יְק ִמ  יֹוֵסף ַרּבִ  ִמּפְ

ִסְפרוֹ  ַ�ת ףֵס יוֹ " ּבְ ַרג -" ּדַ ֵאין, ט"שס ּפְ ּבֹון ׁשֶ  ַהֶחׁשְ
י, ָיֶפה עֹוֶלה סּוק ּכִ  רּוׁש ַהּדְ  ְוֵתבֹות, 1,150 הּוא ַהּפָ

ַהתַה  ֶאת ּוֵמִביא. 1,061 עֹולֹות י ּגָ יָראׁשַ  ןָנָת  ַרּבִ  ּפִ
ַ�ל אנָ ְד רוֹ הוֹ ֵמ  ֶפר יִאְמֵר " ּבַ ן" ׁשֶ ַתּקֵ ּמְ ִמיִני" ׁשֶ ְ  ַהׁשּ

ה ָקָרא ה" ֹמש!ֶ ִגיַמְטִרּיָ , ִניָסן' ׁש ֶד חֹ  רֹאׁש ּבְ  ָהָיה 'ֵהן ּבְ
ֵמ  הּוא ֶזה־ַ�ל ְוַגם ֵאינוֹ  ּהַ ּתָ א עֹוֶלה ׁשֶ , 1,060 ֶאּלָ
נוֹ ַת ּוְמ  עֹולֹות ִניָסן' ׁש ֶד חֹ  רֹאׁש  יֹוםּבְ  'ָהָיה בֹותּתֵ ּבַ  ּקְ  ׁשֶ

ה ִגיַמְטִרּיָ ה מֹוִסיף ְוַאף 1,061 ּבְ יַמְטִרּיָ  תֶפ נֹוֶס  ּגִ
ה ּכָ א, ַוֲאר- ֱאֶמת ֶאּלָ ּבֶ ַנת ׁשֶ ּוָ ֶפר יֵר ְמ ִא "ָה  ּכַ  ָהְיָתה" ׁשֶ

 ָאנוּ  ֵאין לָל ּכְ  ַאְך . ְלַהְפִליא 1,061 ְועֹוֶלה, ַהּכֹוֵלל ִעם
ָרׁש  ְלָכל ְזקּוִקים י, ֹותַהּדְ ָטעּות ּכִ ַבַ�ל נֹוְספוּ  ּבְ  ּבְ
בֹות ַהּטּוִרים ּיֹום ִהייְ ַו " ַהּתֵ ה ִהיא ַרק ּבַ יַמְטִרּיָ ", ְוַהּגִ

בֹותֵמ  ִמיִני" ַהּתֵ ְ ה ָקָרא ַהׁשּ ִדּיּוק ֹמש!ֶ   .1,061", ְוֵהן ּבְ

  
ֹון  ח� ְך ַל־ּגָ     (יא, מב)ּכֹל� הֹוֵל�

ַמּסֶ  ר ֵ�רּוִבין תֶכ ּבְ ּפָ י, ְמס- ְלִמ  ּכִ ַיְבֶנה ָהָיה ָוִתיק ידּתַ  ּבְ
ָהָיה ֶרץ ֶאת ְמַטֵהר ׁשֶ ֶ ים ֵמָאהּבְ  ַהׁשּ ִ , ִמיםְטָ�  ַוֲחִמׁשּ
ִמית ָחׁש נָּ  הּוַמ , וּ נּ ֶר ֲה ַט ֲא ַו  ןָאדוּ  ֲאִני ִביָנאָר  ְוָאַמר ּמֵ  ׁשֶ

ְמָאה ּוֵמִביא ֶר , ָטהֹור -  ט- ֵאינוֹ  ץׁשֶ  ּוֵמִביא יתִמ ֵמ  ׁשֶ
ְמָאה ין ֵאינוֹ , ט- ּלֹא ּדִ אְיַט  ׁשֶ ָבר ?!ּמֵ מּוּהַ  ְוַהּדָ  ןּכֵ ׁשֶ , ּתָ

ַטֲ�מֹו ָהֶאָחד, ִביָנאָר  ׁש ּדֵ ַח ּמְ  הַמ  ְלִמיד ְלאֹותוֹ ִאם  ּבְ  ּתַ
? נֹוָסִפים ִמיםְטָ�  ָאַמר לֹא ּוַמּדּוַ� , ִמיםְטָ�  נ"ק ָהיוּ 

ז ְוֵהיָכן ּמָ ָבר ְמר- ּתֹוָרה ֶזה ּדָ ם ?ּבַ ׁשֵ ים ּבְ  א"ָר גְּ ַה  ּוְמָפְרׁשִ
יְלָנא ַה , ִמּוִ ָבִריםׁשֶ א ִביָנאְוָר , ִחיָדה ׁשֹוןְל ּבִ  ֶנֶאְמרוּ  ּדְ  ּבָ

י. ָרּה ֲא ָב ְל  בֹות  ּכִ לַטֲ�ֵמי ַהּתֵ ֹון ְוֹכ� ח� ְך ַל־ּגָ ׀   ּכֹל� הֹוֵל�
ע ְך ַל־ַאְרּבַ� מֹות הֹוֵל� ׁשְ סּוק ּבִ ֶרְך : ּדֹוִמים ַלּפָ ֹא�

ַחב ה ְוֹר� ַאּמָ� ה ָבֽ ָחֵצר� ֵמָא� ים ֶהֽ �ִ ֲחִמׁשּ ֽ ים ּבַ � ִ  ,׀ ֲחִמׁשּ
ָחׁש  ַ�ל ׁש ְדָר נִּ ׁשֶ  ְדמֹוִני ַהּנָ ּקֶֹדם, ַהּקַ הּוַקם ׁשֶ  ׁשֶ

ן ּכָ ׁשְ ָחׁש  ֲהַמתז-  ָהִראׁשֹון ָאָדם ֵחְטא ָהָיה ַהּמִ סֹוד ַהּנָ  ּבְ
ה רְוַאַח , ְזָלאְוַא  ַקְדָמא סוֹ  ָהָיה םַק וּ ׁשֶ נַּ  דּבְ , ְרִביִעי חמ-

י ָחׁש  ּכִ ה ָהָיה ַהּנָ ְתִחּלָ ַ�ל ּבִ ע ּבַ  ְוָהָיה םַרְגַליִ  ַאְרּבַ
ים ל ְוהֹוֵלְך  ַמְקּדִ  ַ�ל ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ַטֲ�ֵמיּכְ  ַהַחּיֹות ִמּכָ
בֹות ה ַהּתֵ ַאּמָ� ה ָבֽ  ָהָיה ַרְגָליו צוּ ְצ ְק נִּ ׁשֶ  רְוַאַח , ֵמָא�

נַּ  ַטֲ�ֵמי ְרִביִעי חמ- ים ּכְ �ִ ֲחִמׁשּ ֽ ים ּבַ � ִ ַהְינוּ , ֲחִמׁשּ  מּוָנח ּדְ
ַנת ָהְיָתה ְוזוֹ . ןחוֹ גָּ ־ַ�ל ְוהֹוֵלְך  ָהָאֶרץ־ַ�ל ְורֹוֵבץ ּוָ  ּכַ

ְלִמיד ָהָיה, ַהּתַ ים הָא 'ֵמ ּבְ  ְמַטֵהר ׁשֶ ִ , ִמים'ְטָ�  ַוֲחִמׁשּ
ַהְינוּ  ָ�  ּדְ ּטְ ל ִמיםּבַ ל 'ֵמָאה' ׁשֶ ים' ְוׁשֶ ִ ן,  'ֲחִמׁשּ ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ׁשֶ

ּדֹוִמים ּבַ יִמ ָ� ּטְ ַל  ׁשֶ ָחׁש ם ׁשֶ ה, ּנָ ָחׁש  ּוִמּזֶ ַהּנָ  הִנְמנָ  לֹא ׁשֶ
ין ְ  ּבֵ ֶרץ־ֶאת ְלַטֵהר ָרָצה, אּמֵ ַט ְמ  ְוֵאינוֹ  ָרִציםַהׁשּ ֶ    ...ַהׁשּ

ׁש  ְדּגָ  מ-
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