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יִקים ְבֵרי ַצּדִ ף ּדִ ְקִחים ִויַסּלֵ ר ּפִ ַֹחד ְיַ�ּוֵ י ַהׁשּ ח ּכִ   )כג, ח(  ְוׁשַֹחד לֹא ִתּקָ

ָפסּוק י ָמָצא, ֶזה ּבְ יִדיְטׁשֹוב ִזיקַאיְ  קִיְצָח  ַרּבִ ם, זֶמ ֶר  ִמּזִ ּגַ יק ֵאֶצל ׁשֶ  מּורגָּ  ַצּדִ
ֵכן ֵ#יָניו ִיּתָ ִלי ׁשַֹחד ְנִטיַלת ְיֵדי־ַ#ל אוּ ּמְ ּתַ ְס יִ  ׁשֶ ִפי, ְיִדיָ#תוֹ  ּבְ ה ּכְ ֲ#ׂשֶ ֵאַרע ַהּמַ  ׁשֶ

ָרֵאל אֹוֵהב"ָה  ִעם ָטא" ִיׂשְ ׁש  ֵמַאּפְ ּמֵ ִ ׁשּ ְצִעירּותוֹ  ׁשֶ ּה  ּבִ ַרּבָ ל ּכְ  בסוֹ בְּ לְ קוֹ  ׁשֶ
מּוכֹות ְוָהֲ#ָירֹות ַ#ם. ָלּה  ַהּסְ ב ּפַ ִדין ָיׁשַ ה ִעם ּתֹוָרה־ּבְ ּמָ יָּ  ּכַ  ִסְכסּוךְ  ַ#ל ִניםּדַ

דֹול ימֹונִ ָמ  ִנים, ּגָ ּיָ ָהָיה, ַהּתֹוֵבַ#  ְלַצד ָנטוּ  ְוַהּדַ יר ׁשֶ דֹול ָ#ׁשִ ֵחד ּגָ  אֹוָתם ְוׁשִ
ָרֵאל אֹוֵהב"ָה , ַאְך ֶתרּסֵ בַּ  ק" ׁשֶ ִיׂשְ ין ִהְתַ#ּמֵ ּדִ יַ# , ּבַ ְעּתוֹ  ֶאת ִהּבִ ֶנֱחָרצוּ  ּדַ ֶנֶגד תּבְ  ּכְ

ַ#ת ִנים ּדַ ּיָ ִאם, ּתֹוֵבַ# ַה  ֵהִבין. ַהּדַ ין תוֹ ִלְזכּ  ְרצֹונוֹ  ׁשֶ ּדִ ֵחד ָ#ָליו, ּבַ ם ְלׁשַ  ָהַרב ֶאת ּגַ
ַ#ְצמוֹ  ֵני ַאךְ , ּבְ יר ִמּפְ ִהּכִ ִצְדקּותוֹ  ׁשֶ ל ּבְ ּלֹא ְוָיַדע ָהַרב ׁשֶ ָכל דוֹ ֲח ׁשַ לְ  ןִנּתָ  ׁשֶ  ּבְ

עֹוָלם ְסכּום ּבָ ם, ׁשֶ יַח  ִהְתַחּכֵ דֹול ְסכּום ְוִהּנִ תֹוךְ  ּגָ יס ּבְ ֶגדַה  ּכִ ָחד ּבֶ  אֹותוֹ  ַהְמי,
סוּ , ְלָמֳחָרת. ֹחֶדׁש  רֹאׁש  יִמּדֵ ָהַרב  ָלַבׁש  ּנְ ִנים ִהְתּכַ ּיָ  תוֹ יָא לִ ְפ לִ וְ , יןּדִ לַ  ׁשּוב ַהּדַ

י ָהַרב יׁש גִּ ְר ִה  ְעּתוֹ  ּכִ ַדַ#ת הנֹוָט  ִלְהיֹות ָלהיְתִח ַמ  ּדַ ִנים ּכְ ּיָ י ְוֵהִבין, ַהּדַ ָבר לֹא ּכִ  ּדָ
טר ֶק בֹּ לַ " יַ# הֹוִד  ְוָלֵכן, הּוא ֵריק ּפָ ן ְלַחְדרוֹ  ָהַרב ִנְכַנס". ִמׁשְ  ה"בָּ ּקָ לַ  ְוִהְתַחּנֵ

ִאיר ּיָ ין ֵ#יָניו ֶאת ׁשֶ ּדִ יַ#  ַ#ד הִנְדָח  ְוָהִעְנָין, ּבַ ִהּגִ ר ִהייְ וַ . ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ׁשֶ ֲאׁשֶ  ָנַטל ּכַ
כּום ֶאת ּוָמָצא וֹ דּ בְ כָ בְּ  יׁש גִּ ְר ִה , ְגדוֹ בִּ  ֶאת ָהַרב דֹול ַהּסְ  ֶאת ָהַרב ָחַקר. יסכִּ בַּ  ַהּגָ
ֵני ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ֵרר ַ#ד, ַהּמִ ִהְתּבָ י ׁשֶ יר אֹותוֹ  ּכִ עֹות ֶאת ִהְכִניס ָ#ׁשִ  ְוהּוא, יסוֹ כִ לְ  ַהּמָ
ן ד אֹותוֹ  ִזּמֵ ֶסף ֶאת לוֹ  ֶהֱחִזיר, ִמּיָ ֹתֶקף  ְוהֹוִדיַ#  ַהּכֶ יּבְ ק הּוא ּכִ  ְצמוֹ ַ#  ֶאת ְמַסּלֵ
ין ִמן סּוק רּוׁש ּפֵ  ֵאפֹוא ֶזהוּ . ַהּדִ ף" ַהּפָ ְבֵרי ִויַסּלֵ יִקים ּדִ ם", ַצּדִ ּגַ יק ׁשֶ ַצּדִ  מּורגָּ  ּבְ

ְעּתוֹ  ְיכֹוָלה נּ  ּדַ ּתַ ְגַלל ֹותְלִהׁשְ ִלי ַאף ׁשַֹחד ּבִ   .ְיִדיָ#תוֹ  ּבְ
�  

ַמע ַ�ל ָ ירּו לֹא ִיׁשּ ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים לֹא ַתְזּכִ יךָ ־ְוׁשֵ   )כג, יג( ּפִ

ְרָסם ִגידנָּ ַה  י ַהְמפ, יםַר ֵמ  ַמִיםׁשָ  ְיֵרא היָ ָה , דילְ ׁשִ ְט רוֹ  ְזֵאב עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ  ַמרְוׁשָ  ּבִ
ְצֹות ַ#ל ה ַהּמִ ַבֲחמּוָרה ַקּלָ ׁש . ּכְ ּקֵ ִתיַבת תוַ צְ ִמ  םְלַקיֵּ  ִגידנָּ ַה  ּבִ , ּתֹוָרה ֵסֶפר ּכְ

ם ךְ  ּוְלׁשֵ ְמֶחה ם"ְסָת  רֵפ וֹ ס קוֹ חֵמָר  ֵהִביא ּכָ יבוֹ , מ, ֵביתוֹ  הֹוׁשִ ׁש  ּבְ  ּנוּ ִמּמֶ  ּוִבּקֵ
ר ּתֹוָרה ֵסֶפר לוֹ  בּתֹ כְ לִ  ּדָ ִפּלֹות, ְמה, ַמֲהלַ . ָ#ָליו יוָת אוֹ צָ הוֹ  ְוָכל, ּוְמזּוזֹות ּתְ  ךְ ּבְ
ָנה, תוֹ יבָ ִת כְּ  ילְ  ֶאָחד יֹום רֵפ ַהּסוֹ  ּפָ ב ְוֵהֵחל עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ ֵ כּוִמים ֶאת ּמוֹ ִע  ְלַחׁשּ  ַהּסְ

ל ּבֵ ּקִ ָמה ׁשֶ ִמְקּדָ י ָינּוָאר ֹחֶדׁש בְּ : "ְלָפֵרט ְוֵהֵחל, ּכְ ְלּתִ ךְ  ִקּבַ ֹחֶדׁש , ְוָכךְ  ּכָ  ּבְ
רּוָאר ךְ  ֶפּבְ ֶרךְ  ֶזה־ַ#ל ְוֵכן", ְוָכךְ  ּכָ ּתֹוֵמם. ַהּדֶ ַאל ִגידנָּ ַה  ִהׁשְ ְכֵאב ְוׁשָ ךְ  ְוִכי: "ּבִ  ּכָ
ים ֶאת מֹוֶנה הּוא, ׁשֶ ַמִיםׁשָ  ְיֵרא ם"ְסָת  רֵפ סוֹ  ִמְתַנֵהג ָנה ְלִפי ֶהֳחָדׁשִ ָ  ַהׁשּ
ל יתַהּלֹוֲ#זִ  ה ַמְזִניַח  ּוַמּדּוַ# ? יםיִּ ִר צְ וֹ נּ ַה  ׁשֶ ְנָין ֶאת ַאּתָ ׁש  ַהּמִ ּדָ י ַהְמק,  ְלָחְדׁשֵ
ָנה ָ י־ַ#ל ַהׁשּ ָרֵאל ָמֹסֶרת ּפִ ְעּתוֹ  ָנָחה לֹא"? ַהּתֹוָרה ִמן ִיׂשְ ל ּדַ י ׁשֶ  ַ#ד, עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ
לַּ  ִ ׁשּ ָפָניו ַהּסֹוֵפר ֶאת חׁשֶ ֶרךְ  תהֹוָצאוֹ  ֶאת לוֹ  ֶהֱ#ִניק, ִמּלְ תֹוֶסֶפת ַהּדֶ  הבָּ ר, ְמ  ּבְ

ל ְוֶאת ָכרוֹ  ּכָ ל ֶאת לוֹ  ָמַסר ֵצאתוֹ  ְוֶטֶרם, תוֹ יבָ ִת כְּ  ַ#ל ׂשְ ל ַהְיִריעֹות ּכָ  רֶפ ֵס  ׁשֶ
ַתב ַהּתֹוָרה ּכָ ל ִלי ֵאין: "לוֹ  ְוָאַמר, ׁשֶ   ". ךָ ְת יבָ ִת כְ בִּ  ֵחֶפץ ּכָ

�  

ם ֵאת    )כג, כה(  ֵמיֶמיָך ־ֶאתַלְחְמָך וְ ־יֶכם ּוֵבַרְך ֶאתֵק ֱאלֹ ה' ַוֲ�ַבְדּתֶ

ְתקּוַפת ל תוֹ נָּ ה, כְּ  ּבִ י ׁשֶ ים ַרּבִ ִריְסק ַחּיִ ל ָהִראׁשֹון ָהִאּגּוד נֹוַסד, ִמּבְ ֲ#ֵלי ׁשֶ  ּבַ
ָלאָכה ְבִריְסק ַהּמְ יעוּ . ּבִ ִהּגִ ׁשֶ ָבִרים ּכְ יל, ָהַרבי ְלָאְזנֵ  ַהּדְ ַהְצָלַחת ָסֵפק ִהּטִ  ּבְ

ָרֵאל ּודָהִאגּ  ּכַֹח  ָיֶפה: "ְוָאַמר ָהִאּגּוד ִיׂשְ בְּ  ְלִעְנָיִנים, ּבְ  ְוִקּיּום ה' ַלֲ#בֹוַדת, רּוַח ׁשֶ
ִעְנָיִנים אּוָלם. ֹותצְ ְוַהּמִ  ַהּתֹוָרה בְּ  ּבְ ל ּדֹוֵאג, ֹחֶמרׁשֶ ה ְלַ#ְצמוֹ  ֶאָחד ּכָ  דֵח ְלַא  ְוָקׁשֶ

ל ֶאת עֹות ּכָ ת ֶזהלָ  זֶמ ֶר וְ . ַאַחת הְקׁשָ ִמ  ַהּדֵ ָפָרׁשַ ִטים ּבְ ּפָ ּה נֶ  ִמׁשְ ם ֱאַמר ּבָ 'ַוֲ�ַבְדּתֶ
י, יםבִּ ַר  ׁשֹוןלְ בִּ  -  'ֱאלֵֹהיֶכם ֵאת ה' ית ה' ֲ#בֹוַדת ּכִ  אּוָלם, ַאְחדּותּובְ  ִצּבּורבְּ  ַנֲ#ׂשֵ

י ָיִחיד ׁשֹוןלְ בִּ  -  ּוֵבַרְך ֶאת־ַלְחְמָך ְוֶאת־ֵמיֶמיָך''   "...ַאְחדּות ֵאין ֲאִכיָלה ינֵ ִעְניְ בְּ , ּכִ

  
ׂשִ  ר ּתָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ - ) כא, א( ים ִלְפֵניֶהםְוֵאּלֶ

י בֹות ָראׁשֵ םְו , ּתֵ יַא  ַאּתֶ יבוּ ַה  יִל  ָבבֵל  ְנׁשֵ , ְקׁשִ
ֶכםִה  לׁשֶ  ְזָהִריםמ*  ּנְ ָתבֵמ  ֵהאיְ  ֹובט קָס ּפְ  ּכָ םִא , ַהּכְ
הֹוִציאְל , יןבִ ֵמ  ְהֶיהיִ  ֹוֵפטׁש  הוּ נֵּ ַמ ּתְ  ,ִאיתָר  יָבהׂשֵ 
ןַה  ֶאהיָ  ֶאהנָ  קָס ּפְ  ּתָ ינַ ִמ  ּנִ   )מיםמחמדי ש(. יּסִ

�  

י ִתְקֶנה ֶ�ֶבד ִעְבִרי  ַיְלדּותוֹ  - ) כא, ב(ּכִ ר, ּבְ ּקֵ י ּבִ ַרּבִ
א ְיֶחְזֵקאל ַרּגָ ִ ִמ  ׁשְ יֵר בְ ּדִ "ַה  ָאִביו ִעם הבָ נוֹ יׁשּ

ים ְנז, ַחּיִ י ֵאֶצל" ִמּצַ ְעָיה רׁשֵ ָא  ַרּבִ יץֵמרוֹ  ְיׁשַ ׁשִ , ּפְ
ַמע ָאַמר ְוׁשָ י ׁשֶ בֹות ּכִ ִגיַמְטִר  ִעְבִרי דֶב ֶ�  ַהּתֵ הּבְ ּיָ
יַח  יָּ , ָמׁשִ ּקּון רְלַאַח  אבוֹ ׁשֶ ׁש  ּתִ ּדֹות ׁשֵ ַ#ד ַהּמִ
ת ִהיא תכוּ לְ ַמ  ִמּדַ ִביִעית ׁשֶ ְ   )דברי יחזקאל( .ַהׁשּ

�  

ְך ְו קּום יָ ם־ִא  י -) כא, יט( חּוץּבַ ִהְתַהּלֵ בֹות ָראׁשֵ ּתֵ
ַה , ִאּיֹוב בָּ ׁשֶ הוּ  ה"ּקָ יִ  ִהּכָ �ל ָקם ּוְלַבּסֹוף ּוִריןּס ּבְַ

�ְנּת ַ ה וֹ ִמׁשְ ה ְוִנּקָ ּכָ בָּ ַה  הּוא ַהּמַ וֹ ּת ְב ׁשִ  ַרק, ה"ּקָ
ן   )שפתי כהן(. ְפַלִיםכִּ  ַהּכֹל לוֹ  ְוֶהֱחִזיר ִיּתֵ

�  

ֵצא יִ א לֹ ־םִא  בַה ּמָ ּנָ י - ) כב, ז( ּגַ בֹות ָראׁשֵ , היָּ ֵאִל  ּתֵ
מֹון ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר  ּמָ ָסֵפק ָטלוּ ַהּמ  ׁשֶ ְיֵהא ּבְ
בֹוא ַ#ד חנָּ מ,  ּיָ ִביא הוּ ִליָּ ֵא  ׁשֶ   )פרפראות לתורה(. ַהּנָ

�  

בֹות יסֹוֵפ  -) כג, ב( ָך ְלָפֶני ְך ַמְלָא  ַח ׁשֹלֵ  ַהּתֵ
ה ִגיַמְטִרּיָ בֹות יְוסֹוֵפ ִעם ג' ָהאֹוִתּיֹות,  ְלָוָיה ּבְ ַהּתֵ

ָמְר  ךָ ְלָפֶני ךְ ָא לְ ַמ  ַח ׁשֹלֵ  ה ךָ ִלׁשְ ִגיַמְטִרּיָ ים ּבְ , ַחּיִ
ּמִ , ְלָוָיה תְלִמְצוַ  זּמֵ ְלַר  ּמְ  יׁשֶ רוֹ בֵ ֲח  ֶאת הוֶּ לַ ׁשֶ

ה בָּ ַה , ֶחֶסד ּמוֹ ִע  ְועֹוׂשֶ ה לוֹ  מֹוֵדד ה"ּקָ ֶנֶגד ִמּדָ ּכְ
ה ִטיָרתוֹ  רְוַאַח  ִמּדָ רמֹ ׁשְ ִל  ַמְלָאִכים ּמוֹ ִע  ׁשֹוֵלַח  ּפְ
  )כסף צרוף(. ֵ#ֶדן־ְלַגן ִביאוֹ ּוְמ  ַהְמַקְטְרִגיםֵמ  ָ�ָליו

�  

ּכּוֵרי ַאְדָמְתָך  ית ּבִ ה בְּ  - ) כג, יט( ֵראׁשִ ַאף ִגיַמְטִרּיָ
ִבּכּוִרים ֶבת ּבְ ּיֶ ִביִעית ְמח* ם ׁשְ ּגַ "י ׁשֶ ִ ִדְבֵרי ַרׁשּ , ּכְ

ּכּוִרים ִבים ְלָהִביא ּבִ ִביִעית ַחּיָ ְ ׁשּ   )מגדנות(. ּבַ
�  

ַתב - ) כג, כה( ֵמיֶמיָך ־ַלְחְמָך ְוֶאת־ּוֵבַרְך ֶאת ַ#ל ּכָ ּבַ
י, ַהּטּוִרים לֹש4  ּכִ ָ#ִמים ׁשָ ַאַחת, ךְ ַר ּוֵב ֶנֱאַמר  ּפְ

אן ה ּכָ ִנּיָ ְ ִרי, ַהׁשּ ית וְ , ִבְטְנךָ ־ּוֵבַרְך ּפְ ִליׁשִ ְ ּוֵבַרְך ַהׁשּ
אן ֵיׁש  זֶמ ֶר . ֶאְלָקָנה־ֵ�ִלי ֶאת י ינֵ בָ לְ  ּכָ , ּוְמזֹוֵני ַחּיֵ

ִרי ךְ ַר ּוֵב , ְמזֹוֵני -  ַלְחְמךָ ־ֶאת ךְ ַר ּוֵב  , ֵניבָּ  -  ִבְטְנךָ ־ּפְ
י -  ֶאְלָקָנה־ֶאת יִל ֵ�  ךְ ַר ּוֵב    )וחי חייםתפ(. ַחּיֵ

�  

ךָ ִמ  ֲחָלהַמ ֲהִסרִֹתי וַ  ְרּבֶ י - ) שם( ּקִ בֹות ָראׁשֵ ַהּתֵ
ה ִגיַמְטִרּיָ ִמְניַ , ו"פ ּבְ הּוא, ֱאלִֹקים םׁשֵ  ןּכְ םׁשֵ  ׁשֶ

ין ם, ּדִ ּגַ ת ׁשֶ ין ִמּדַ ים ַהּדִ ְסּכִ ְרבְּ  ְלָהִסיר ּתַ ךָ ִמּקִ
ֲחָלה ִריא ְוִתְהֶיה ַהּמַ   )שמחת אבא(. אּוָלם ּבָ

�  

  תשע"ו משפטים, כ"ז בשבטפרשת     
 ד'.־'ראש חודש בימים ג חלקים. 14, ותדק 47 ,8א'. מולדו: יום ב' שעה ־שבת מברכים חודש אדר     
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ים ִלְפֵניֶהם ׂשִ ר ּתָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ   ְוֵאּלֶ

ְלִמיָדיו דֹולגְּ  ל ּתַ ַ#ל ָרןָמ  ׁשֶ ם־ַהּבַ דֹוׁש  טֹוב־ׁשֵ יד היָ ָה , ַהּקָ ּגִ י ַהּמַ ה, ְזִריְטׁש ּמֶ ִמ  רבֶּ ־ּדֹב ַרּבִ ִהְתַמּנָ  ַאַחר ׁשֶ
קּות ּלְ א וֹ בּ ַר  ִהְסּתַ ָרָמה ֲ#ָדתוֹ  ֶאת ְוִהְנִהיג ְמקֹומוֹ  ִלְמַמּלֵ ַנְפׁשוֹ  בוֹ ָה ֲא  וֹ בּ ַר . ּבְ ל ֶאת לוֹ  ּוָמַסר ּכְ  רֹותאֹוצְ  ּכָ

ְלִמ  ַ#ד, גֹוָתיוֵר ְד ּוַמ  ָחְכָמתוֹ  ּתַ ַתב קצְ וֹ לּ ִמ  המֹ לֹ ׁשְ  יַרבִּ  וֹ דיׁשֶ ַהְקּדָ  ּכָ יד" ֶפרּסֵ לַ  ָמתוֹ ּבְ ָבָריו ַמּגִ  ּבוֹ ", ַיֲ#ֹקבלְ  ּדְ
ס ּנֵ ידַרת ּתוֹ  ֶאת ּכִ ּגִ ֶזה, ַהּמַ ׁשֹון ּבְ ַ#ם: "ַהּלָ י ַאַחת ּפַ ַמְעּתִ יו ׁשָ דֹוׁש  ִמּפִ ׁש  ַהּקָ ַ#ל, ַמּמָ ַהּבַ ם־ׁשֶ  ִזְכרֹונוֹ  טֹוב־ׁשֵ

יַחת אֹותוֹ  דִלּמֵ , ְבָרָכהלִ  יַחת עֹופֹות ׂשִ ָקִלים ְוׂשִ מֹות סֹודֹות ּמוֹ ִע  ָלַמד םְוגַ , ּדְ ים ׁשֵ דֹוׁשִ   ". יםִד חוּ יִ וְ  ַהּקְ

ֶאָחד ל יוָר וּ ּק בִּ ִמ  ּבְ יד ׁשֶ ּגִ ֵהיָכלוֹ  ַהּמַ ל ּבְ ַ#ל ׁשֶ ם־ַהּבַ יד ַתחּפָ , טֹוב־ׁשֵ ּגִ ֵריׁש  ַהּזַֹהר רֶפ ֵס  ֶאת ַהּמַ ָר  ּבְ  תׁשַ ּפָ
ִטים ּפָ ָבִרים ֶאת ְוִהְקִריא, ִמׁשְ ֶאְמרוּ  ַהּדְ ּנֶ הוְ : "םׁשָ  ׁשֶ ִטים ֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ר ַהּמִ ים ֲאׁשֶ ׂשִ  ּוןִאנּ  יןלֵּ ִא " -" ִלְפֵניֶהם ּתָ

ִגְלּגּוָלא ִסּדּוִרין ָמִתין ִניןיּדִ  ּדְ ִנׁשְ ְלּגּוֵלי ןִעְניַ  הָמ  ְוִכי: "ַמּה ָת וְ ", ּדְ מֹות ּגִ ה ִעם ְנׁשָ ִטים' 'ְוֵאּלֶ ּפָ ׁשְ  ְוִדיֵני ַהּמִ
יןׁשֶ  ֹותנוֹ מָמ  ַ#ל לוֹ  יבֵהׁשִ "? ַלֲחֵברוֹ  ָאָדם ּבֵ ם־ַהּבַ ָפֶניךָ  ְלַגּלֹות ַ#ְצִמי ַ#ל ֲאִני לבֵּ ַק ְמ : "טֹוב־ׁשֵ , ֶזה ָרז ּבְ

ר אֹוִדיֲ#ךָ  ָהֵ#ת ּוְבבֹוא, ַלּמֹוֵ#ד ָחזֹון עֹוד אּוָלם ׁשֶ ָבר ּפֵ קּוָפה רְלַאַח ". ּדָ ֶמת ּתְ ּיֶ ַ#ל ָראָק , ְמס, ם־ַהּבַ  טֹוב־ׁשֵ
ׁש , ְלַתְלִמידוֹ  ּנוּ  ּוִבּקֵ ם ְלָנָהר ִלְנֹסַ#  ִמּמֶ ּיָ ר, ְמס, ּתֵ ין ְלִהְסּתַ ִ  ּבֵ ִצּדֵ  יִחיםַהׂשּ ּבְ ָהר יׁשֶ יט ַהּנָ ם ּוְלַהּבִ ָ  ַ#ל ִמׁשּ

ה ֲ#ׂשֶ ַפת ַהּנַ ׂשְ ָהר ּבִ ַ#ל ירוֹ ִהְזִה ", אּוָלם. "ַהּנָ ם־ַהּבַ ּלֹא אֹוְתךָ  ֲאִני ַמְזִהיר, "טֹוב־ׁשֵ ָלל ְלִהְתָ#ֵרב ׁשֶ  ּכְ
ִביב הׂשֶ ֲ# נַּ בַּ  ה אְלהֹוִצי לֹא, ִמּסָ יךָ  ִמּלָ א, ִמּפִ יט ֶאּלָ ּתֹק ֵחׁש ְתַר ּמִ בַּ  ְלַהּבִ ִתיָקה ְוִלׁשְ   ". ְמֵלָאה ׁשְ

יד ָיָצא ְמֵהָרה ַ#ד ּגִ ִהְתַיֵ#ץ ּוְלַאַחר, ְלַדְרּכוֹ  ַהּמַ ָבר ייֹוְדֵ#  ִעם ׁשֶ ְ ׁשֶ  ּדָ  ָלֶהם יםיִר ִה נְ  ָהיוּ  ָהֵאזֹור יילֵ בִ ׁשּ
ַכף ה, ָיָדם ּכְ ר ָהרַהנָּ  ֶאל וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ָ#ׂשָ ּבָ הּוא, ַהְמד, ׁשֶ ַגּפוֹ  םְלׁשָ  נֹוֵסַ#  ּכְ ה ַ#ל. הוֶּ לַ ְמ  ְללֹא ּבְ  ָמָצא ְנַקּלָ

יד ּגִ ָהר ֶאת ַהּמַ ְ  ַהְרֵחק תוֹ לָ גְ ֶ# וְ  סּוָסיו ֶאת ֶהֱ#ִמיד, ַהּנָ ם, תוֹ ָפ ִמׂשּ ין ְוִהְתַמּקֵ בֹוִהים ףַהּסוּ  ְקֵני ּבֵ ְמחוּ  ַהּגְ ּצָ  ׁשֶ
י ּדֵ ָהר ִמּצִ ידַהּמַ  ָמָצא. ַהּנָ ה ּגִ ּנָ ַ#ד, ֵהיֵטב יתוֵ ְס מ,  ּפִ ָידוֹ  ָ#ָלה יםנִ ַהּקָ  ִלְסַבךְ  ּוִמּבַ ּלוֹ  ַהחֹוף ֶאת ִלְראֹות ּבְ  ּכ,

ִים. הׂשֶ ֲ# נַּ בַּ  ֹותּפ צְ לִ וְ  ם ָזְרמוּ  ַהּמַ ַמִים, ָהרנָּ בַּ  ְלִאּטָ ָ ִריָאה ְוָכל ֵמָ#ב םיְנִקיִּ  ָהיוּ  ַהׁשּ ּה  ַהּבְ ּלָ ְדָמָמה ָ#ְמָדה ּכ,  ּבִ
י ָמָמה הּוְפָרה ְלֶפַתע. תֲחִריׁשִ ָהר ְוֶאל, ַהּדְ יַ#  ַהּנָ ָרׁש  ִהּגִ יר ּפָ  ְוהּוא ָ#ַצר ְלַיד, ָמִהיר סּוס ַ#ל ָרכּוב ַאּבִ

ַפת ָהר ׂשְ ל תוֹ לָ ֲה צַ . ַהּנָ ָרׁש  ֵ#תבְּ  ַהּסּוס ׁשֶ ַהּפָ ַפת ְלַיד רוֹ צָ ֲ#  ׁשֶ ָהר ׂשְ ְרָחב הָד ֲה ְד ִה , ַהּנָ ּמֶ  ָמִהיר ּוְבִדּלּוג, ּבַ
ָרׁש ַה  ָקַפץ ִים ֶאל ְוָגַחן סּוסוֹ  ַ#לֵמ  ּפָ בַּ  ַהּמַ ֵדי ָהרנָּ ׁשֶ ר. נוֹ אוֹ ְמ צִ  ֶאת תווֹ ְר ַה לְ  ּכְ ָרׁש  ָהָיה ִנּכָ ַהּפָ  ֵהרַמ ְמ  ׁשֶ

ָבר ְמֵהָרה ְוַ#ד, ְלַדְרּכוֹ  ִנית ָרכּוב ָהָיה ּכְ הּוא ְמ , סּוסוֹ  ַ#ל ׁשֵ ׁשֶ נוֹ ַד ּכְ ְד  ְלַדְרּכוֹ  םְוֶנֱ#לָ  יולָ ָ# נְ  הצֵ ְק בִּ  ְרּבְ  ִהיָרהּבִ
יד ִהְבִחין אוֹ בוֹ ֲח ַמ  קֹוםִמּמְ . ְמִהיָרה ּגִ י, ַהּמַ ל ּוַח פַהּתָ  ַאְרָנקוֹ  ּכִ ַמט, ָהרֹוֵכב ׁשֶ ַחןׁשֶ  ֵ#תבְּ  יסוֹ כִּ ִמ  ִנׁשְ  ֶאל ּגָ

ָהר ֵדי ַהּנָ ּת  ּכְ הּוא נֹוַתר ְוָהַאְרָנק, ָמיויֵמ  ֶאת ֹותִלׁשְ ׁשֶ ַפת ָהֲאָדָמה ַ#ל חנָּ מ,  ּכְ ׂשְ ָהר ּבִ ּקֹות ָ#ְברוּ  לֹא .ַהּנָ  ּדַ
ּכֹות ָמָמה הּוְפָרה ְוׁשּוב, ֲאר, ְרָרה ַהּדְ ָ ׂשּ ַפת לֶא . ֵאזֹורבָּ  ׁשֶ ָהר ׂשְ ִני רבֶ ֵמֶהֵ#  ִהְתָקְרָבה ַהּנָ ֵ ָבה ַהׁשּ  ְרתּוָמה ֶמְרּכָ
ָהְיָתה, סּוִסים ְלֶצֶמד יֵדי ְנהּוָגה ׁשֶ ָבה. יִר ְפ כַּ  ֶ#ְגלֹון ּבִ ְרּכָ ּיּות ָנְסָ#ה ַהּמֶ ִאּטִ ָקל ּכֶֹבד ֵניִמּפְ , ּבְ ׁשְ ָהָיה ַהּמִ  ׁשֶ

ּה  ָ  ּבָ ׂשּ ים אֹותְוַהּמַ ָ#ֶליָה  ָהַרּבִ ָבה ָ#ְצָרה ְלֶפַתע אּוָלם, ׁשֶ ְרּכָ ָסמּוךְ  ַהּמֶ ַכב ָלַאְרָנק ּבְ ָ ׁשּ  ְוַהּנֹוֵסַ# , ֶרץָהָא  ַ#ל ׁשֶ
ּה  ּבָ ה ָיַרד ׁשֶ ּנָ יט הּוא. רָקצָ  ִלְזַמן ִמּמֶ ָרָאה, הנָ ָא וָ  הנֶ ָא  ִהּבִ , ָהַאְרָנק רבֶ ֵ#  לֶא  ְוָגַחן ִמֵהר, ִאיׁש  ֵאיןׁשֶ  ּוְכׁשֶ

זֹון יסוֹ כִ לְ  ְוִהְכִניסוֹ  ִרימוֹ ֱה  ִחּפָ ְבּתוֹ  ַהּנֹוֵסַ#  הָ#לָ  רַאַח . ּבְ ן, ְלֶמְרּכַ יךְ לְ  נוֹ לוֹ גְ ֶ# לְ  ִסּמֵ הְוַה , ַדְרּכוֹ בְּ  ַהְמׁשִ  ּלָ
כִּ  הּוא ַאף ְוֶנֱ#ַלם סּוָסיו ֶאת ִהְדִהיר ִני ןוּ וּ ּבַ ֵ ל תוֹ יָ# ִס נְ לִ  ַהׁשּ ָרׁש  ׁשֶ ָ#ָליו, ַהּפָ ל ּבְ   .ָהָאבּוד ָהַאְרָנק ׁשֶ

ל יד ָ#ַמד, ֵ#ת אֹוָתּה  ּכָ ּגִ ִקיף ַהּמַ ֵני־ַ#ל ְוִהׁשְ הנַּ ַה  ּפְ ל תֵא  ְוָרָאה ,ֲ#ׂשֶ ר ּכָ ה ֵאַרע ֲאׁשֶ ִחּלָ . סֹוף ְוַ#ד ִמּתְ
ה ָמָמה הּוְפָרה ְוִהּנֵ ית ַהּדְ ִליׁשִ ְ ׁשּ ַ#ם, ּבַ יַ#  ְוַהּפַ ָידוֹ  ִעיםְקרָ  ׁש ְלבוּ , ָ#ִני ךְ לֶ ֵה  קֹוםַהּמָ  ֶאל ִהּגִ ּבְ ׁשֶ ק ּכְ  הלֶ בָּ  ׂשַ

ל תוֹ פוּ יֵ ֲ# . ְנדּוִדים לּקֵ ּוַמ  ָניו־ַ#ל הָר כְּ נִ  ךְ לֶ ַהֵה  ׁשֶ ָרָאה, ּפָ ָהר ֶאת ּוְכׁשֶ ָנה, לֹוָתיוְלַמְרגְּ  ַהּנָ  ְמַ#ט פּוׁש לָ  ּפָ
עוֹ  ּסָ יחוֹ  וֵמָ#ָלי וֹ ּק ׂשַ  ֶאת ךְ לֶ ַהֵה  הֹוִריד. הׁשֶ ַהּקָ  ִמּמַ ה ְוִהּנִ ּדָ ָנה, ַהּצִ ּת  ּפָ יֵמ  יוָמ גְ ל,  ְמלֹא ֹותִלׁשְ ָהר יִמּמֵ  ַהּנָ

ן רּוְלַאַח , ִניםַהּצֹונְ  ב ִמּכֵ ּכַ ץ ְמַ#ט ָלנּוַח  ִנׁשְ ָנתוֹ . תבוֹ ֲא וֹ דּ ַה  ְצמֹוָתיוַ#  ֶאת ְוִחּלֵ ן, בַר  ְזַמן ָאְרָכה לֹא ׁשְ ּכֵ  ׁשֶ
קֹום ֶאל יַ#  ָחַזר ַהּמָ ירָהַא  ׁש ָר ּפָ ַה  ְוִהּגִ ַ#ל, ּבִ ׁשֶ ָניו ּכְ ָהָלה ֵניִסּמָ  ּפָ ְמִהירּות. ּבֶ ג ּבִ ּלֵ קֹום ֶאל ׁש ָר ּפָ ַה  ּדִ  ּבוֹ  ַהּמָ

ֵדי ָלֵכן ֹקֶדם ָ#ַצר ּת  ּכְ יֵמ  ֹותִלׁשְ ָהר יִמּמֵ ּתֹהוּ  ָ#לוּ  יוׂשָ וּ ּפ ִח ׁשֶ  רְלַאַח  אּוָלם, ֲאֵבָדתוֹ  רַאַח  רתוּ לָ  ְוֵהֵחל, ַהּנָ , ּבַ
ׁש  ׁשֵ  ךְ לֶ ַהֵה  ֶאל ִנּגַ ְצָ#קֹות ִעירוֹ ֱה וֶ  ןַהּיָ  ךְ לֶ ַהֵה  ֶאל ׁש ָר ּפָ ַה  ָצַ#ק", ָהָאבּוד ָהַאְרָנק ֶאת ִלי ֵזרֲח ַה . "ָרמֹות ּבִ
ןְס ַהּמִ  הַה  אּוָלם, ּכֵ ל ִהְכִחיׁש  ּלָ ר ּכָ ל ֲחָמתוֹ . ֵנָבהגְּ לַ  ֶקׁשֶ ָ לַ וְ , ּבוֹ  הָת ֲא גָּ  ׁש ָר ּפָ ַה  ׁשֶ ל ָהיוּ  ְואׁשּ ל יוָר בֵּ ְס ֶה  ּכָ  ׁשֶ
י ךְ לֶ ַהֵה  ַאְרָנק לִנְתַק  לֹא ּואה ּכִ ם  ּבָ ד הּואּוְלִחּנָ הַמ בְּ  ֶנְחׁשַ ּלֹא ֲ#ׂשֶ ה ׁשֶ ל יוָר בֵּ ְס ֶה . ָ#ׂשָ  לֹא ךְ לֶ ַהֵה  ׁשֶ

ל ִלּבוֹ  ַ#ל לוּ ִהְתַקבְּ  ָרׁש  ׁשֶ ל יויָס כִ בְּ  טּטֵ ִח ׁשֶ  רּוְלַאַח , ַהּפָ ָרָ#יו ַ#לֹו ּק ׂשַ  ֶאת ְוָהַפךְ  ךְ לֶ ַהֵה  ׁשֶ , וֹ ְרבּ ְוִק  ּכְ
א ּלֹא ַ#ל ָזָבהַאכְ  ִהְתַמּלֵ ל רֹאׁשוֹ  ַ#ל ֲחָמתוֹ  ֶאת ךְ ַפ ׁשָ וְ  ,ָהָאבּוד ַאְרָנקוֹ  ֶאת ָמָצא ׁשֶ  ְלַהְפִליא ְוֵהֵחל ֶהָ#ִני ׁשֶ

ַכּפוֹ  ָ#ֶול לֹא ַ#ל יוָת וֹ כּ ַמ  ֶאת ּבוֹ  ֲחֶזה .ּבְ ּלוֹ  ַהּמַ ל ֵ#יָניו ְלֶנֶגד ָהָיה ּכ, יד ׁשֶ ּגִ ְדָהם ַהּמַ  ץלַ ֱא נֶ  ְוהּוא, ַהּנִ
קלְ  ֹכחֹות ִהְתַאּפֵ יִרים ּבְ ֵדי ַאּדִ ּלֹא ּכְ ל ְדקוֹ צִ  יִמיןלִ  דמֹ ֲ# לַ  תְמנָ ־ַ#ל אוֹ בוֹ ֲח ַמ  קֹוםִמּמְ  ָלֵצאת ׁשֶ   . ֶהָ#ִני ׁשֶ

ָחַזר ׁשֶ יד ּכְ ּגִ ַ#ל ֶאל ַהּמַ ם־ַהּבַ ל, טֹוב־ׁשֵ ר ִקּבֵ לּות ַ#ל ֶהְסּבֵ ְלׁשְ ּתַ ָרָאה ָהִעְנָיִנים ִהׁשְ  םלָ וּ גּ לְ גִ בְּ . "ׁשֶ
ָבה ּוַבַ#ל ׁש ָר ּפָ ַה  יוּ ָה , םֵד וֹ ַהּק  ְרּכָ ָהיוּ  יןִד ־ֵליֲ# בַּ  ינֵ ׁשְ  ַהּמֶ ִגְלּגּולוֹ  ָהָיה ְוֶהָ#ִני, ימֹונִ ָמ  ִסְכסּוךְ  ָלֶהם ׁשֶ  ּבְ
ֹוֵפט םֵד וֹ ַהּק  ֶהם ַהׁשּ ּלָ א, ׁשֶ הּוא ֶאּלָ ל ׁשֶ ָרׁש  יֵד יִמ  ׁשַֹחד ִקּבֵ ין ֶאת תְוִעוֵּ  ַהּפָ  ָיְרדוּ  ְוָלֵכן, תוֹ בָ טוֹ לְ  ַהּדִ
ּתָ לָ ׁשְ  ָ  ִמן ׁשּוב םׁשְ ָרׁש . םיִ ַמ ַהׁשּ ד ַהּפָ ֵדי, ַאְרָנקוֹ  ֶאת ִאּבֵ ָבה ְלַבַ#ל ְלַהֲחִזיר ּכְ ְרּכָ ל ְוֶהָ#ִני, ָממֹונוֹ  ֶאת ַהּמֶ  ִקּבֵ

ַֹחד ַ#ל, יוָת וֹ כּ ַמ  ֶאת ַטל ַהׁשּ ּנָ ין תוּ ִעוּ  ְוַ#ל ׁשֶ ה ַהּדִ ָ#ׂשָ אן .ׁשֶ ה ּוִמּכָ ל דָלֵמ  ַאּתָ ּכָ ין ׁשֶ נִּ  ּדִ  יּפִ ־ַ#ל קַס ְפ ׁשֶ
ה ַהּתֹוָרה דֹוׁשָ ם, ַהּקְ ָבר ִנְרֶאה ִאם ּגַ ל ִלְפָ#ִמים ַהּדָ ּלָ יֹון ְמׁש, ׁש  ֲהֵרי, ִהּגָ ּיֵ אן ׁשֶ ִרים סֹודֹות ּכָ תֹוַרת ִנְסּתָ  ּבְ

ָ  ּוִמן יםלִ וּ גּ לְ גִּ ַה  ֵדי ָהִעְנָיִנים ֶאת יםבִ בְּ ַס ְמ  םיִ ַמ ַהׁשּ ל םֵד וֹ ַהּק  םלָ וּ גּ לְ גִּ ִמ  תוָּ ְמ#,  ןּקֵ ְלַת  ּכְ ין ֲ#ֵליבַּ  ׁשֶ   � ".ַהּדִ

  
  

אֹון י ַהּגָ יׁשֹוקיְ ֵמֵא  הּוְטֶנר לּדְ נְ ז*  יֹוֵסף ַרּבִ   ל"ַזּצַ  ׁשִ
ָבט ז"כ ַהִהּלּוָלא ְליֹום ׁשְ  ט"תרע ּבִ

  

נֵ  ֵלידוֹ ִמגְּ  ּנֹוַדע, ִליָטא יַרּבָ , ּוְגאֹונּותוֹ  תוֹ נוּ ָד ְק ׁשַ בְּ  ׁשֶ
בְּ  ַ#ד ַ  ָ#ָליו ֵהִעיד נוֹ ׁשֶ ׁשּ  גּוִריםׁשְ  ָהיוּ  ּופֹוְסִקים ס"ׁשֶ
יו־ַ#ל ְלׁשֹוָנם ּפִ ׁש  ּבִ ה ָברְוַהּדָ , ַמּמָ ּלָ ִזְקנּותוֹ  ִהְתּגַ  ּבְ

ּקְ . ֵ#יָניו ְבדוּ כָּ ׁשֶ כְּ  ּבִ ׁשֶ ָהָיה ז'יבֶ נִ וֹ ּפ ִמ  ָהַרבֹו רּכְ  ָאז ׁשֶ
ע ןבֶּ  ָצִעיר ֶ#ֶלם ֵרה ַאְרּבַ ים: "לוֹ  ָאַמר, ֶ#ׂשְ  ֲאָנׁשִ

ִבים טֹוִעים ִריךְ , ְוחֹוׁשְ ּצָ  יֹום ֹוָרהּת בַּ  ְתִמידְלַה  ׁשֶ
יָקהַמ  זוֹ  ַהְנָהָגה ַאךְ , ַלְיָלהוָ  , ךָ לְ  ֲאִני ַמְבִטיַח . ּוףגּ לַ  ּזִ

י י ּכִ ל ַהְתָמָדהבְּ  ּדַ ע ׁשֶ ֵרה ַאְרּבַ עֹות ֶ#ׂשְ יָמָמה ׁשָ ". ּבִ
ִצְדקּותוֹ  נֹוַדע ֵרךְ  ָנֲהרוּ  מֹוִניםֲה וַ , הבָּ ַר ָה  ּבְ  ְלִהְתּבָ
יו י. ִמּפִ ַכי ַרּבִ  נֹוַדע הּוא ַאףׁשֶ , רינֶ ִמ ׁשְ אוּ  ָמְרּדְ

יק ַצּדִ דֹול ּכְ ה: "ֵאָליו ֹוִניםּפ ַל  אֹוֵמר היָ ָה , ּגָ  הזֶּ  ָלּמָ
ְפנוּ  ". ֶאְתֶכם ְיָבֵרךְ  ְוהּוא לְנּדְ ז,  יֹוֵסף ר'ְל  ְלכוּ ? ילַ ֵא  ּתִ

ם ים ץֵפ ָח "ֶה  ּגַ ים ֵאָליו ׁשֹוֵלַח  ָהָיה" ַחּיִ ֵדי ֲאָנׁשִ  ּכְ
ֵרךְ  יו ְלִהְתּבָ ׁש  ַ#ְצמוֹ  הּוא ְוַאף, ִמּפִ ּקֵ ֵרךְ  ּבִ  ְלִהְתּבָ

ּנוּ  ָ , ִמּמֶ ׁשּ ׁש  נוֹ לוֹ גְ ֶ#  ֶאת ֵאָליו ַלחּוְכׁשֶ ָרָכה ְלַבּקֵ  ּבְ
ךָ  רמֹ ֱא : "לוֹ  ָאַמר, ֲ#בּורוֹ בַּ  ֲא , ְלַרּבְ ֵלךְ  ְרכוֹ בָ ְמ י נִ ׁשֶ ּיֵ  ׁשֶ

א ָיֵחף ָ  ַאךְ , ָהֶ#ְגלֹון ִנְדַהם". ִלּבוֹ ־ַ#ל ֲאָבִנים ְוִיׂשּ
ים ץֵפ ָח "ֶה  יר" ַחּיִ י לוֹ  ִהְסּבִ וָּ  ּכִ ה ָהְיָתה ָנתוֹ ּכַ ְזּכֶ ּיִ  ׁשֶ

ֵבית תֵר ְלׁשָ  ׁש  ּבְ ְקּדָ דֹול, וְ  ֹכֵהןכְּ  ַהּמִ  ִעם ָיֵחף ֵיֵלךְ ּגָ
ן ַאְבֵני ַ#ם. ִלּבוֹ ־ַ#ל ַהֹחש4ֶ ָנה ּפַ ים ץֵפ ָח "ֶה  ֶאל ּפָ " ַחּיִ

יק ְוִכי: "לוֹ  ְוָאַמר ל: "הְוַנֲ#נָ "? ֲאִני ַצּדִ  ָאָדם ּכָ
ֹוֵמר ׁשּ יו ׁשֶ ל ּפִ ּבּור ִמּכָ בָּ ַה , ָאסּור ּדִ  ׁשֹוְמרוֹ  ה"ּקָ

ּלֹא ׁשֹוֵגג ַאף לׁשֵ כָּ יִ  ׁשֶ ָבָריו ְוָכל ּבְ יָון, ֱאֶמת ּדְ  ּוִמּכֵ
ה ַאּתָ יק ִאיׁש  ׁשֶ יו רֵמ וֹ ַהׁשּ  ַצּדִ ל ּפִ ָמר ִמּכָ  ֲאַזי, ִמׁשְ

בָּ ַה  יְלךָ  לֹא ה"ּקָ ֶקרבְּ  ַיְכׁשִ ל ְוָלֵכן ׁשֶ ְרכֹוֶתיךָ  ּכָ  ּבִ
ם ֲ#ִתידֹות נּות ֵהןכִּ ". ְלִהְתַקּיֵ ַרּבָ ָ  יןׁשִ ְט ָר ּדְ  ּבְ  םּוִמׁשּ

יׁשֹוקיְ ְלֵא  ַנת ָ#ַבר ֵאֶליָה , ׁשִ ׁשְ ּה  ֵהןְוכִ  ג"תרנ ּבִ  ַ#ד ּבָ
ִטיָרתוֹ  ים ַאֲחָריו הֹוִתיר. ּפְ  ְוקֹוְלִעים ְקָצִרים ִחּדּוׁשִ

ַ#ת ַ#ל , ַה  ֶחְלֵקי ַאְרּבַ   . נֹוָסִפים ּוְסָפִרים ךְ וּ רָ# ־ְלָחןׁשּ

  
בין ההבטחות שקיבלו בני ישראל בפרשתנו לקראת 

ַהִּצְרָעה ־ְוָׁשַלְחִּתי ֶאתראל, נאמר להם: "כניסתם לארץ יש
וגו'", והדבר נשנה גם  ַהְּכַנֲעִני־ַהִחּוִי ֶאת־ְלָפֶני ְוֵגְרָׁשה ֶאת
י ָּבם ֶק ֱא ה'ַהִּצְרָעה ְיַׁשַּלח ־ְוַגם ֶאתבספר דברים "

", ובספר יהושע כבר ֲאבֹד ַהִּנְׁשָאִרים ְוַהִּנְסָּתִרים ִמָּפֶני־ַעד
ַהִּצְרָעה ־ָוֶאְׁשַלח ִלְפֵניֶכם ֶאתבר בלשון עבר "מובא הד

", אולם שם נאמר הדבר על שני ַוְּתָגֶרׁש אֹוָתם ִמְּפֵניֶכם
מלכי האמורי, ולכן מפרש שם רש"י שהכוונה לסיחון 
ועוג. רש"י מסביר שהצרעה היא מין שרץ העוף, והיתה 
מכה אותם בעיניהם ומטילה בהם ארס והם מתים, ולא 

הירדן, אלא עמדה על שפת הירדן וזרקה בהם  עברה את
מרה. אולם במסכת שבת אמרו חז"ל, שהיו שתי צרעות, 
של משה לא עברה את הירדן ושל יהושע עברה. גם 
הרמב"ן מפרש, שהצרעה היא מין ידוע כגון הדבורה, 
והיתה מכה קשה כמו מכת ארבה במצרים. רב סעדיה 

מין מחלה בגוף,  ג'אנח כותבים שהיא־גאון ורבי יונה אבן
עזרא, שהצרעה היא מכה בגוף ־ובדומה לכך מפרש אבן

משורש 'צרעת', והיא החלישה את גופם של האויבים. 
רבי אליעזר אשכנזי בעל "מעשי ה'" מפרש, שהצרעה 
אינה אלא צבא גדול שנלחם בעמי הארץ, כדי שלא 
יצטרכו ישראל להילחם בכל מלך בפני עצמו. הצרעה 

ן הותר להורגה בשבת כמובא במסכת מזיקה מאוד, ולכ
שבת. במדרש רבה מובא שהצרעה היתה נכנסת לתוך עין 
ימין של האויבים ושופכת ארסה, והיה מתבקע ונופל 

ידי ־ומת, וכך דרכו של הקב"ה לעשות שליחותו על
דברים קלים למתגאים עליו. במדרש תנחומא מוסיף 

כך, ששתי צרעות היו באות לכל אחד מהאויבים ־על
ומטילות בו ארס בעיניו. במדרש אגדה נאמר, שהקב"ה 
היה ממית שרפים ונחשים ועקרבים, והצרעה היתה באה 
ומלקטת מהם את הארס, ואותו היו משליכים בעיני 
האויבים. בילקוט שמעוני מובא, שכאשר האמוריים היו 
מתחבאים במערה ומניחים אבן על פיה, היו הצרעות 

  סות פנימה כדי להורגם. קורעות בכוחן את האבן ונכנ
  

�תַ  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ֵקל ְוַגם ֹור ִיּסָ �ָליו יּוָמת־ַהׁשָּ   ּבְ

נֵ  ֵלידוֹ ִמגְּ  דָח ֶא  יָמן ַדתֲ#  יַרּבָ ל היָ ָה , ּתֵ ּבָ י ַהְמק, ים ַרּבִ ל ּה בָּ ַר , י'בִּ גְּ ַח  ַחּיִ ת ׁשֶ  ןאלַ וְ כַ  חֹוזְמ  ְוָכל ּוַ# בּ ַר  ְקִהּלַ
ֵתיָמן ּבְ יתוֹ . ׁשֶ ים ַתְלִמיִדיםוְ  ַלֲחָכִמים ַ#דוַ  יתבֵּ  ָהָיה ּבֵ לוּ  ַרּבִ יו ֶלַקח ִקּבְ ִקי. ִמּפִ ְגלֶ  תֹוַר תבְּ  ָהָיה ּבָ  הַהּנִ

רָחְכַמת וְ  ְסּתָ ּתַֹאר אֹותוֹ  יםנִּ כַ ְמ  יוּ ָה וְ , ַהּנִ ִדיר ּבַ ֵתיָמן ַהּנָ ִקיאּותוֹ  םׁשֵ ־ַ#ל ן'ָר ְמ 'גַּ  ּבְ דֹוָלה ּבְ  יִמּדֵ . ָמָראגְּ בַּ  ַהּגְ
ֲחצֹות ָקם היָ ָה , ַלְיָלה ית ֶאת ֵתַח ּפוֹ , ּבַ ֶנֶסת ּבֵ ַחר תֲ#לו◌ׁ  ַ#ד ֹוָרהּת בַּ  הְוהֹוגֶ  ַהּכְ ַ ְרִפים , ָאז ָהיּו ִמְצָט ַהׁשּ

ה ִהּלָ ֵני ַהּקְ ֲחִרית ֵאָליו ּבְ ת ׁשַ ה ְלַאַחר. ְלִלּמּוד ּוְתִפּלַ ִפּלָ ּתֹוָרה ְועֹוֵסק ְלֵביתוֹ  חֹוֵזר ָהָיה ַהּתְ  ֶאת ּבֹוֵדק, ּבַ
יֵני ִחיָטה ַסּכִ ְ ים ימֹוִר  ָ#ָלה ָיָמיו ברֹ ֲ# בַּ . ְלַתְלִמיָדיו ּתֹוָרה יץּוַמְרבִּ  ַהׁשּ ּה  ַחי אּוָלם, ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ ַחּיִ  ּבָ
בּוַ#  ְלַבד ָיִמים םיִ ׁשְ ּה  רַט ְפ נִ וְ  ,ּבִ בֹוד ּוְמנּוָחתוֹ  ָיִמים ַבעׂשְ וּ  ןָזֵק  ּבָ ֶפַתח ּכָ   . הוָ ְק ּתִ  ּבְ

יֹום י ּבְ ִ ׁשּ ר, ֶאָחד ׁשִ ֲאׁשֶ ת ּכַ ּבָ ַ ָנֶפיָה  ֶאת שׂ רֹ ְפ לִ  הָד ְמ ָ#  ַהׁשּ ּלוֹ  ַהְיקּום ַ#ל ּכְ י בׁשַ יָ , ּכ, ים ַרּבִ ֵבית ַחּיִ  ּבְ
הּוא תֶס נֶ כְּ ַה  ׁשֶ ף ּכְ ּטָ ת יֵד גְ בִ בְּ  ְמ#, ּבָ ּלוֹ ־ְוָכל, ׁשַ ַ  ְיָקרֹות אֹור קֹוֵרן ּכ, ׁשּ ד, ת תִמּקְ ּבָ ַ בוּ  ְסִביבוֹ . ַהׁשּ ל ָיׁשְ ֵני ּכָ  ּבְ

יר תְמִגלַּ  ֶאת ָקְראוּ  ְוַיַחד, ָהֵ#ָדה יִרים' 'ׁשִ ִ ְנִעיָמה ַהׁשּ סּוק ּבִ ִמְנָהָגם, סּוקָפ בְּ  ּפָ ת ֶ#ֶרב יִמּדֵ  ּכְ ּבָ  ְלֶפַתע. ׁשַ
ְמעוּ  ם ,ָקהָ# זְ  קֹולֹות ִנׁשְ ּלָ ְפִליָאה ֵ#יֵניֶהם ֶאת ֵהִרימוּ  ְוכ, ֵדי ּבִ ר הַמ  ִלְראֹות ּכְ ׁשֶ ָ#קֹות ּפֵ  ָ#ַמד ַתחּפֶ בַּ . ַהּצְ

יר ַ#ְרִבי ם, ִעירָה  ֵביִמּתֹוׁשְ  ָ#ׁשִ ּלָ ּכ, ירּוהוּ  ׁשֶ ִאיׁש  ִהּכִ ים ּכְ ְח  ַאּלִ הַה . ָצןְוׁשַ יר ָהָיה ּלָ ְפָלג ָ#ׁשִ  תוֹ ּוְבַבֲ#לוּ  מ,
דֹות ָהיוּ  רוֹ ָ#  ּוְכֹגֶדל, ָיַדִים ַרֲחֵבי ּוְכָרִמים ׂשָ ךְ  ׁשְ ם ָהָיה ּכָ ֲאָותוֹ  לֶד גֹּ  ּגַ   . רּוחוֹ  תוּ זּ ַ# וְ  ּגַ

ֶ#ְדרוֹ  דֹול רׁשוֹ , ֶזה ְלגֹוי לוֹ  היָ ָה , ּבְ ְבָחר ּגָ ֵתַפ  בַח ְר , ּומ, יִרים ּכַֹח  ּוַבַ#ל ִיםּכְ  ָהְיָתה ֶזה ׁשֹור ְוַ#ל, ַאּדִ
ֲאָותוֹ  דֹוָלה ּגַ ל ַהּגְ ָ#ָליו ׁשֶ ה. ָהַ#ְרִבי ּבְ יֹום ְוִהּנֵ י ּבְ ִ ׁשּ ל םָת יָת בִ ׁשְ  יֹום, ׁשִ ׁשֶ , ִביםְר ָהַ#  ׁשֶ ֹור ָ#ַמדּכְ ֶרֶפת ַהׁשּ  ּבָ

ֶדה ֲ#בֹוָדתוֹ  לֶא  ָיָצא ְולֹא ָ ׂשּ ְתא ְלֶפַתע ָקַרס, ּבַ יו םוֹ ּפִ ְחּתָ ל בְּ , אֹוִנים ֲחַסר ּתַ הּוא ְמַפְלּבֵ ׁשֶ ִתְמ  ויֵ#ינָ ּכְ  הֹוןּבְ
ְרָתיו. ֵלָבב ל ְמׁשָ ָרָאה, ָהֶרֶפת ֶאל הוּ ילוּ ִה בְ ִה  ָהָאדֹון ׁשֶ ה ַ#ל ׁשֹוֵכב ָהָאהּוב ׁשֹורוֹ  ֶאת ּוְכׁשֶ ֶאֶבן ָהִרְצּפָ  ּכְ

ֵאין ִקְרבּ  ִלּבוֹ  ָצַלל ,יןכִ ְפ הוֹ  ָלּה  ׁשֶ ָ לַ . וֹ ּבְ ה ְואׁשּ ֹור ֶאת ֵרזְלזָ  ָהַ#ְרִבי ִנּסָ ם, ַרְגָליו ַ#ל ָלקּום ַהׁשּ  ָהיוּ  ּוְלִחּנָ
ים רּוַח  ּבוֹ  ִפיַח ְלָה  יוָת נוֹ יוֹ ְס נִ  ֹור. ַחּיִ ַכב ַהׁשּ זּוָזה ְללֹא ׁשָ ּלֹא ְוִכְמַ#ט ּתְ ה ׁשֶ ּלָ ים ֵניִסּמָ  ּגִ   .ַחּיִ

ר ְרָגִעים ן רּוְלַאַח , ָנבֹוךְ  ָהַ#ְרִבי דָ#ַמ  ִמְסּפָ ית רבֶ ֵ#  לֶא  ָלרּוץ ֵהֵחל ִמּכֵ ל תֶס נֶ כְּ ַה  ּבֵ הּוִדים ׁשֶ  ֶזה. ַהּיְ
ָבר יַ#  ִמּכְ ל ְמעוֹ ׁשִ  ְלָאְזָניו ִהּגִ ים ימֹוִר  הּוִדיַהיְּ  ָהַרב ׁשֶ י ְוָיַדע, ַחּיִ דֹול ּכֹחוֹ  ּכִ ְכִתיַבת ּגָ  ִליםלְ וֹ ַהְמח ְקֵמעֹות ּבִ

ָלִאים ֵדי ָקֵמַ#  ִלי בתֹ כְּ . "ּפְ ֹור ּכְ ַהׁשּ ַרׁש ", ַיְבִריא ׁשֶ יֵמ  הָק זְ ָח בְּ  ָהַ#ְרִבי ּדָ ים ַרּבִ : ְוָאַמר בֵסַר  ָהַרב אּוָלם, ַחּיִ
ה יֶאְפׁשִ ־ִאי" ת ןכֵּ ׁשֶ , ַ#ּתָ ּבָ ַ ת ַהׁשּ ֶמׁשֶ ָבר ְמַמׁשְ ִתיָבה ּוְכֵלי ָלבֹוא ּכְ יִא  ֵאיָנם ַהּכְ מֹוָצֵאי ילַ ֵא  ָנא ּבֹוא. ּתִ  ּבְ

בָּ  ה תׁשַ ׁשּוָבתוֹ ". ךָ ְת וָ צְ ִמ כְּ  ְוֶאֱ#ׂשֶ ל ּתְ ל ֲחָמתוֹ  ֶאת ָרהעֹוְר  ָהַרב ׁשֶ ֶאה ָהַ#ְרִבי ׁשֶ ּלוֹ  ַ#ל ָ#ַמד ְוהּוא, ַהּגֵ  ׁשֶ
ל ְוָתַבע ֵמַ#  ֶאת ְלַקּבֵ אן ַהּקָ ו ּכָ ה. ְוַ#ְכׁשָ יר ָהַרב ִנּסָ ַ  ַ#ל יַ#ְרבִ לָ  ְלַהְסּבִ ׁשּ ת תְקד, ּבָ ַ  ַ#ל ְלהֹוִסיף ְוַהִהּדּור ַהׁשּ

ָ ד, ְק  ל ּה ָת ׁשּ ת ֶאת ּוְלַקּבֵ ּבָ ה ׁשַ ְלּכָ ְ  ָאְזָניו ֶאת ָאַטם ָהַ#ְרִבי אּוָלם, ּה ָת יָס נִ כְּ  ֶטֶרם ַהּמַ  ָהַלךְ  ֲ#סוֹ כַּ . ַ# מֹ ִמׁשּ
הּוא ַ#ד, ְוָגַבר ַלט לֹא ׁשֶ רּוחוֹ  ׁשָ הּוא  ָרץֲ# ַהנַּ  ָהַרב ֶאת ְלַטְלֵטל ְוֵהֵחל ּבְ ׁשֶ  ְרזוֹ זָ ְמ וּ , הצָ ַהחוּ  ף אֹותוֹ ֵח וֹ דּ ּכְ

ֲ#בּורֹו  בּתֹ כְ לִ וְ  ְלֵביתוֹ  ָלֶלֶכת ֵמַ#  ֶאתּבַ ְדָרׁש  ַהּקָ   . ַהּנִ

ִלים ּלְ ְתּפַ אוּ  ַהּמִ ַזַ#ם ִהְתַמּלְ ל תוֹ ּפָ צְ ח,  מּול לֶא  ֵקץ ֵאין ַוֲחרֹון ּבְ ֶאה ָהַ#ְרִבי ׁשֶ  ִהְתקֹוֵמם ָהַרב ְוַאף, ַהּגֵ
ִלּבוֹ  יֹון ַ#ל ּבְ ּזָ דֹול ַהּבִ ל ַהּגָ ר ּוִבְפָרט, ְולֹוְמֶדיָה  ַהּתֹוָרה ׁשֶ ֲאׁשֶ ת ּכַ ּבָ ַ ת ַהׁשּ ֶמׁשֶ  ִעם סנָּ כ, ְמ  ְוהּוא ָלבֹוא ְמַמׁשְ
ֵבית תוֹ יִע ְר ַמ  צֹאן ֶנֶסת ּבְ ת ּבֹוא ִלְקַראת ּוִמְתּכֹוֵנן ַהּכְ ּבָ ַ ֶזה עׁשָ ָר  ְלַהֲ#ִניׁש  ֵיׁש ". ַהׁשּ  ָהַרב ָאַמר", ָקׁשֹות ּכָ

ִלּבוֹ  ית ִניםּפְ  לֶא  ּוָפָנה, ּבְ י לַט נָ . תֶס נֶ כְּ ַה  ּבֵ ים ַרּבִ ְפרּור ַחּיִ רּוף ּגַ ָחם ְוִעם, ׂשָ ּבוֹ  ַהּפֶ בֵּ ־ַ#ל ָחַרט ׁשֶ ֶתק יּגַ  ּפֶ
ן ּמֵ ִהְזּדַ סּוק ֶאת ְלָידוֹ  ׁשֶ ָפ  ַהּפָ ּבְ ֵתנוּ ׁשֶ ָר , ָרׁשָ ִטים תׁשַ ּפָ ּפָ ֹור: "ִמׁשְ ָ#ָליו־ְוַגם לֵק ּסָ יִ  ַהׁשּ  ְלַאַחר". תיּוָמ  ּבְ

ם ּיֵ ּסִ ֶתקַה  ֶאת בּתֹ כְ לִ  ׁשֶ ָר , ּפֶ לוֹ  וֹ כּכְ אֹוְמרוֹ  עׁשָ ָהָר  יַ#ְרבִ לָ  רוֹ ָס ּוְמ , ְוִקּפְ  אֹותוֹ  רׁשְֹק וּ  ֶזה ֵמַ# ָק  ְלךָ  ַקח: "ּבְ
ֶקֶרן ֹור ּבְ ל ּכֹחוֹ . ַהׁשּ ֵמ  ׁשֶ דֹול ַ# ַהּקָ ֹור ַיְבִריא ּוִבְזכּותוֹ  ּגָ  בּוְבטוּ  ְמָחהׂשִ בְּ ". ַרְגָליו ַ#ל ְוַיֲ#ֹמד ַלֲחלּוִטין ַהׁשּ
ית ָהַ#ְרִבי אָיצָ  ֵלָבב ֶנֶסת ִמּבֵ ֵמ  דוֹ יָ בְּ ׁשֶ כְּ , ַהּכְ ֵחץ ַמֵהר ְוִחיׁש , ַ# ַהּקָ ת ּכְ ׁשֶ  רׁשְֹק לִ  ּוִמֵהר, ָהֶרֶפת ֶאל ָאץ ִמּקֶ
ֵמַ#  ֶאת ל ַהּקָ ֹור ןרֶ ֶק  ַ#ל, הּוִדיַהיְּ  ָהַרב ׁשֶ ס ִהְתַרֵחׁש , ֵ#יָניו ְלֶנֶגד. ַהׁשּ דֹול ַהּנֵ ֹור, ַהּגָ  ִהְתרֹוֵמם ְוַהׁשּ

ַבת ִריא ְוָקם ֶרץֵמָהָא  ַאַחת־ּבְ ֵלם ּבָ ִאּלוּ , ְוׁשָ ָבר לוֹ  ֵאַרע לֹא ּכְ ל וֹ תָח ְמ ׂשִ . ּדָ  ְוהּוא, הָמ לֵ ׁשְ  ָהְיָתה ָהַ#ְרִבי ׁשֶ
ין ֹקֶצר ִהְמּתִ ַהּיֹום ַ#ד רּוַח  ּבְ ֵדי, ָיִאיר ׁשֶ ּיּוַכל ּכְ ְרֶ#ה ֶאל ָהָאהּוב ׁשֹורוֹ  ִעם גוֹ ָה נְ ִמ כְּ  ָלֵצאת ׁשֶ  וֹ ּוְבַדְרכּ , ַהּמִ

אוֹ  יּוַכל ְפֵני תְלִהְתּגָ ִבים ָהעֹוְבִרים ּבִ ָ ֹור ְוַהׁשּ ׁשּ ְבָחר ּבַ ְרׁשּותוֹ  ַהּמ, ּבִ   . ׁשֶ

יֹום ִהייְ וַ  ת ּבְ ּבָ ַ ָ#ה, ַהׁשּ ׁשָ הּוֵדי ּבְ ּיְ ֵבית ָ#ְמדוּ  ָהִעיר ׁשֶ ֶנֶסת ּבְ לוּ  ַהּכְ ּלְ ת ֶאת ְוִהְתּפַ ִפּלַ ת ּתְ ּבָ ַ  ִנְתַקף, ַהׁשּ
ֹור ְלֶפַתע דוֹ  ַהׁשּ עֹוןׁשִ בְּ  לַהּגָ ּתֹוֵלל ֵהֵחל ְוהּוא ּגָ ת ְלִהׁשְ ַחּיַ ה. ֶטֶרף ּכְ יַ#  ָהַ#ְרִבי ִנּסָ  אּוָלם, ׁשֹורוֹ  ֶאת ְלַהְרּגִ
ֹור ל ַהׁשּ ֲחַמת ָ#ָליו ִהְתַנּפֵ ַקְרָניו ּבוֹ  ָנַגח, ַזַ#ם ּבַ ל ָהֵאיָמה ַזֲ#קֹות. גוֹ ָר ֲה וַ  ּבְ  ֶטֶרם ָזַ#ק אֹוָתן, ָהַ#ְרִבי ׁשֶ
י, מֹותוֹ  ָ#  ּפֹוֲ#ִליםַה  יְלָאְזנֵ  עוּ ִהּגִ ֶדה וֹ ְבדׁשֶ ׂשָ ָראוּ , ָסמּוךְ  ּבְ  ֶרץָהָא  ַ#ל לָט וּ מ ֶהָהרּוג ֶאת לוּ ַהלָּ  ּוְכׁשֶ

ָדמוֹ  נוֹ  ֶאת ְזִעיקְלַה  ִמֲהרוּ , ִמְתּבוׁ◌ֵסס ּבְ ל ּבְ ֵדי, ָהַ#ְרִבי ׁשֶ ַה  ּכְ הׁשֶ יַ#  ּלָ ֹור ֶאת ַיְרּגִ ה ַהׁשּ יל ִויַנּסֶ  ֶאת ְלַהּצִ
נִּ  ָאִביו ַאְוָתן הּוא ַאף היָ ָה , ןבֵּ ַה . רְדַק ׁשֶ דֹול ּגַ ַמע, ַ# רוֹ זְ  ּוַבַ#ל ּגָ ָ ׁשּ ָבִרים ִקְטֵ#י ּוְכׁשֶ ֹור ַ#ל ּדְ  ָאִביו ְוַ#ל ַהׁשּ

ְדַקר ּנִ דֹול ַצִיד רֹוֶבה ָנַטל, ׁשֶ ֶדה ֶאל ָרץ־ְוָאץ ּגָ ָ ָרָאה. ַהׂשּ ׁשֶ ן ּכְ ֶבר ֶאת ַהּבֵ ֶ דֹול ַהׁשּ  ,ֶהָהרּוג ָאִביו ְוֶאת ַהּגָ
ת ֲ#סוֹ ְוכַ , ֵריֶהןחוֹ בְּ  ֵ#יָניו ָקמוּ  ַבת ּבוֹ  ִנּצַ ב לֹא הּוא. ַאַחת־ּבְ ַכּדּוֵר  ָהָארֹךְ  רֹוֵבהוּ  ֶאת ִהְטִעין, ַמִיםֲ# ּפַ  ָחׁשַ  יּבְ
ן, ָמֶות ּוֵ ֹור רבֶ ֵ#  לֶא  אֹותוֹ  ּכִ ֲ#ַדִין ַהׁשּ ה, פוֹ רוּ ֵט בְּ  ָאחּוז ָהָיה ׁשֶ ֹור ֶאת ִמיתֵה  ַאַחת ּוִביִרּיָ לַהְמ  ַהׁשּ ּדָ   . ג,

יָ#ה ִהּגִ ׁשֶ שׂ  ּכְ ִלים יְלָאְזנֵ  ֹוָרהַהּבְ ּלְ ְתּפַ ֵבית ַהּמִ ל תֶס נֶ כְּ ַה  ּבְ ים ימֹוִר  ׁשֶ ם, וְ , ַחּיִ ּלָ ה ָלֶהם  ָהַרבִנְרֲ#ׁשּו ּכ, ּלָ ּגִ
ֵמַ#  ּתֶֹכן ֶאת ַתב ַהּקָ ּכָ ם .ׁשֶ אֹותוֹ  ִהְתַקּיֵ סּוק עׁשָ ָר  ּגֹוי ּבְ ֹור" ַהּפָ ָ#לָ ־ְוַגם לֵק ּסָ יִ  ַהׁשּ   �.ְלֶפֶלא ִהייְ וַ ", תיּוָמ  יוּבְ

  
 
 
 
 
 
 

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

י ְרֹמז אּוַלי -  'ְוגוֹ  ְוָאַיְבּתִ ּיִ י ׁשֶ ֶאְמָצעּות ּכִ ַהּתֹוָרה קֶס ֵ�  ּבְ
ה ָוהְצ ְוַהּמִ  ה ׁשֶֹרׁש  רקֹ ֲ� יַ  ָהָאדֹון ִהּנֵ ִלּפָ ֵהם יָה ֶפ נָ ֲ� וַ  ַהּקְ ׁשֶ
ים יִחיםּדִ ּמַ ְוַה  ִסיִתיםַהּמְ  יל ְוַהְמַבְקׁשִ ּפִ ֶגל ְלַהׁשְ , ַהּתֹוָרה ּדֶ

ן ֶ  הַמ  ְוַ�ּיֵ יׁשּ ּתִ ַרׁשְ ת ּפֵ ָפָרׁשַ ֵר  ּבְ יתּבְ ַמֲ�ׂשֵ  אׁשִ ןיִ ַק  הּבְ
חּות ִהְתַוּכְ   :ּמוֹ ִע  ָהָאדֹון ּבְ
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יו 'ְוגוֹ  ֶוֱהִביֲאָך  ן -  ְוִהְכַחְדּתִ י ְיַכּוֵ תַס ְכנָ ַה  ֶאְמָצעּותבְּ  ּכִ
ָרֵאל ּמֹות יםִד ָח ְכ נִ  ִיְהיוּ  ִיׂשְ ן, ָהֵהם ָהא* ֶ  הַמ  ְוַ�ּיֵ יׁשּ ּתִ ַרׁשְ ּפֵ

נוּ  ה'ַו  'ְוגוֹ  םּלָ ִצ  ָסר סּוקּפָ בַּ  י ,'ְוגוֹ  ִאּתָ ד*  ּכִ הַהּקְ באֹ ׁשְ ּתִ  ׁשָ
ֵאר היֶּ ַח ַהְמ  קֶל ֵח  ָ ֶפֶגר ְוִתׁשּ ל"זַ  אֹוְמָרם סֹוד ְוהּוא, מּוָבס ּכְ

ל הְוַנֲ�ׂשָ  ּה ּבֵ  ּה ֵ�ינֵ  ְיִהיב ל ּגַ י ,מֹותֲ�ָצ  ׁשֶ באֹ ׁשְ יִ ְו  ְיָבֵרר ּכִ
  :תוֹ נוֹ ֲח ּתַ  קֹוםִמּמְ  היֶּ ַח ַהְמ  קֶל ֵח 
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ם - 'ְוגוֹ  ֲהִסרִֹתיַו  ָרָכה ַהְבָחַנת ה' ָרׁשַ ה ַהּבְ לֹש,ָ ׁשְ ָבִרים ּבִ .ּדְ
ְהֶיה ,ָהֶאָחד ּיִ ִריא ָהָאָדם ׁשֶ ן ּבָ ְוהּוא ,ה' בטוּ בְּ  ְלִהְתַ�ּדֵ
ּזּוַלת ,'ְוגוֹ  ַוֲהִסרִֹתי אֹוְמרוֹ  ל ֶזה ׁשֶ ַתֵ�ב ֹאֶכל ּכָ ם ּתְ .ַנְפׁשָ
ִני ֵ ה ,ַהׁשּ ִנים לוֹ  ַיְרּבֶ ָלהּכֵ ׁשַ ְמ  ִתְהֶיה לֹא אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, ּבָ

י .'ְוגוֹ  ִליׁשִ ְ ִלים ,ַהׁשּ ׁשְ ּיַ נֹות ָיִמים ְך ֹאֶר  ָיָמיו ׁשֶ ים ּוׁשְ , ַחּיִ
ם. 'ְוגוֹ  יָך ָיֶמ  רּפַ ְס ִמ ־ֶאת אֹוְמרוֹ  ְוהּוא ה' ֶהְרָאה ֶזהבָּ  ּגַ

ָרָכה ַהְפָלַגת י ,ַהּבְ ה זּוַלת ּכִ לֹש,ָ ָבִרים ׁשְ ר ֵאין ,ֵאּלוּ  ּדְ ֶהּכֵ
ָרָכה ִאם. ַלּבְ ִריאּות יֵל ּלְ ׁש* ְמ וּ  ָ�ִטיםמ*  ָהאֹוְכִלים ָהיוּ  ׁשֶ ,ַהּבְ
ִנים ל ,ָ�טֹותמ*  ְוׁשָ הּוא־ּכָ ן ׁשֶ ּתֵ ּיִ יק ה' ׁשֶ ְלִסּפּוק ַיְסּפִ

ַהְבָטָחה ְוֵאין ,יָמיוּוֵמ  מוֹ ְח ַל  ְך ַר בֵּ  ְוִנְמָצא ,םָצְרּכָ  ָבר זוֹ  ּבְ ּדָ
דֹול א, ּגָ ֶאְמָצעּות ֶאּלָ ה ּבְ לֹש,ָ ָבִרים ׁשְ  :ֵאּלוּ  ּדְ
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ן אן - ִלי ֹאְתָך  ַיְחִטיאוּ ־ּפֶ ה ּכָ ּלָ י ,ָהָאדֹון ּגִ נֹוֵגַ�  רֹוןְס ַהֶח  ּכִ
ַלת. ַלּבֹוֵרא ּכָ ָבִרים ְוַהׂשְ ָרֵאל יּכִ  ,ִהיא ַהּדְ יֹוָתםְה ִל  ִיׂשְ
ִחיַנת ד*  ּבְ ָ ַהּקְ ֵ�ת ,הׁשּ ר ּבְ ה ָזָרה ֲ�בֹוָדה ַיַ�ְבדוּ  ֲאׁשֶ ֵהם ִהּנֵ

ָ ִמ  יםִר ָס ְח נֶ וְ  ׁש ֶד קֹ  ךְ ֶר ֵ� ֵמ  יםִע ְר וֹ גּ  רֹוןְס ַהֶח  ְוִנְמָצא ,םׁשָ ְר ׁשּ
ד*  ְלׁשֶֹרׁש  נֹוֵגַ�  ָ ַהּקְ   :הׁשּ

� 

  
  

עשר בלוח השנה ־חודש אדר, הוא החודש השנים
מצרים. מקור שמו מבבל ומשמעותו גבורה  מיציאת

או גורן, והוא מוזכר בתנ"ך גם כשם פרטי. החודש 
. בחודש כמה פעמים וכן בעזרא נזכר במגילת אסתר

זה נעשו ניסים לישראל ולכן נקרא אדר, מלשון 
אדיר במרום ה', וגם מלשון הדר, שהדר קיבלו את 
התורה באהבה בימי אחשוורוש, וכן מלשון דירה 

קב"ה מבקש קיטון לדור בתוך ישראל. דורשי שה
רשומות אמרו, שאד"ר ראשי תיבות אני ד' רופאיך, 

  המן. מ לוציכוח התורה נכי בוכן ראש דברך אמת, 
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בשנה מעוברת מוסיפים אדר נוסף, שנקרא בלשון 
חז"ל 'אדר ראשון' או 'אדר הסמוך לשבט' ו'חודש 

חול העיבור'. מעברים את החודש כדי שחג הפסח י
בעונת האביב, ומכיוון ששנת הירח קצרה משנת 
השמש באחד עשר יום, מעברים את השנה. בכל 

 7־שנים פשוטות ו 12שנה, יש  19מחזור של 
מעוברות, וסימנך גו"ח אדז"ט. בשנה מעוברת 
מוסיפים בתפילת מוסף של ראש חודש "ולכפרת 
פשע", מפני שחודש העיבור משלים את מיעוט 

תה לחמה. אדר ראשון תמיד מלא הירח כדי להשוו
אדר הראשון הוא הנוסף חודש והשני לעולם חסר. 

והשני הוא העיקר, ולכן הנולד באדר בשנה רגילה 
ומגיע לגיל י"ג בשנה מעוברת, נכנס למצוות באדר 
ב'. לגבי יום זיכרון נחלקו הפוסקים ויש בזה מנהגים 

 ., יש הנוהגים בראשון ויש בשני, ויש בשניהםשונים
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מזל אדר דגים, ראשי תיבות אדם, שמזלם של 
גדול בחודש זה. החודש הוא  ,ישראל שנקראו אדם

כנגד יוסף הצדיק, ושני האדרים בשנה מעוברת הם 
כנגד שבטי מנשה ואפרים. גזירת המן היתה בחודש 
אדר שני בשנה מעוברת, וכתב רבי יהונתן אייבשיץ 

  שחודש אדר ב' אינו תחת המזל כלל.

ְב  ִמים ֵריּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  

  
ים אֹור"ָה  היָ ָה  ׁש ֵר וֹ דּ  דֹוׁש " ַהַחּיִ סּוק ֶאת ַהּקָ ָפ  ַהּפָ ּבְ ֵתנוּ ׁשֶ ֶסף־ִאם: "ָרׁשָ  ֶהָ#ִני־ֶאת יַ#ּמִ ־ֶאת ְלֶוהּתַ  ּכֶ
י", ךְ ּמָ ִע  ּמִ יֶּ  ׁשֶ ֶסף לוֹ ־ׁש ׁשֶ הּוא עַד יֵ , וֹ ְרכּ ְלצָ  רבֶ ֵ# ֵמ  ּכֶ ל ְלקוֹ ֶח  ׁשֶ ְמָצאׁשֶ  ֶהָ#ִני ׁשֶ דֹון ּמוֹ ִע  ּנִ ִפּקָ  ִמן ּכְ

ַמִים ָ יִקים. ַהׁשּ ים ָהיוּ  ְוַצּדִ סּוק ֶאת ְמָפְרׁשִ ֶסף־ִאם: "ָלהֵא ׁשְ  ׁשֹוןלְ בִּ  ַהּפָ ֶסף ְוִכי"? יַ#ּמִ ־ֶאת ְלֶוהּתַ  ּכֶ  ַהּכֶ
ֶ  הַמ  ַרק - " ךְ ּמָ ִע  ֶהָ#ִני־ֶאת?! "עֹוָלמוֹ  תיְלבֵ  ָהָאָדם ֶאת הוֶּ לַ יְ  ַתּתָ ׁשּ ְצָדָקה ּנָ   .ִלְזכּוְתךָ  ִיְהֶיה ֶזה ְוַהְלָוָאה ּכִ
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יֵקי דָח ֶא  ּדִ ַלִים ִמּצַ י היָ ָה , ְירּוׁשָ ְמנָ ׁשֶ , ןַמ צְ לְ הוֹ  ְיהּוָדה ַרּבִ ְרֶסֶמת ּוָרהבַהֲח  ִעם הּנִ ל ַהְמפ,  ַהּלֹוְמִדים ׁשֶ
ַלִים ס'יְ רוֹ ְט ׁשְ  רצַ 'ֲח בַּ  ירּוׁשָ ּבִ יׁשוּ , ׁשֶ ִהְקּדִ ק ֹוָרהתלְ  ַ#ְצָמם ֶאת ׁשֶ ֲהָלָכה וּ ְוִדְקּדְ ל קֹוצוֹ  ַ#ד ּבַ י. ד"יוֹ  ׁשֶ  ַרּבִ
יק נֹוַדע 'לְד יוּ  ַצּדִ בִנׂשְ  ּכְ ּפּוִרים ֵהם יםבִּ ְוַר  ּגָ י ַ#ל ַהּסִ ָיָמיו. וֹ תוּ ִצְדק ַמֲ#ׂשֵ  ֶאָחד רׁשֵ כָּ  ִאיׁש  ָחָלה ּבְ

ַלִים ירּוׁשָ ָהָיה ּבִ ט הנֶּ ְמכ,  ׁשֶ ם ׁש ִנְדַר  ַאךְ , ּתּוַח נִ לְ  קַק זְ נִ וְ  ִריז'ּפָ ִמ  'ַהַחּיָ ךְ  ְלׁשֵ דֹול ְסכּום ּכָ ל ּגָ ים ׁשֶ ִ ׁשּ  ׁשִ
ָהָיה ִלירֹות דֹול ְסכּום ׁשֶ רּומֹות ֶלֱאֹסף ִריםוּ סְמ  ָקהָד צְ  יֵא בָּ גַּ ָיְצאּו  .ּגָ ֵני ּתְ ַלִים ִמּבְ  ,זּפָ בַּ  ִאיםלָּ ַהְמס,  ְירּוׁשָ

םבְ וּ  יעוּ  ַדְרּכָ יקצַּ לַ  ִהּגִ י ּדִ ַמעכְּ  .'לְד יוּ  ַרּבִ ָ ׁשּ ְק  ַ#ל ׁשֶ ה ָמה: "ְוָאַמר ֶנֱאַנח ,ֶהָחׁשּוב ֶרהַהּמִ  ִלי ְוֵאין, ֶאֱ#ׂשֶ
ָבר ן. ָמעֹות ִלְצָדָקה תָלַקַח  ןיִ ִמנַּ  ָמקֹור ׁשּום ּכְ ּכֵ לִּ  ׁשֶ ָבר ִתייּכִ ל ֶאת ּכְ ְסּפֵ  ּכָ ֲ#ׂשֵ  יּכַ י רַהּמַ ּלִ  ֶאת ְוַאף, ׁשֶ
ְסּפֵ  ֲ#ׂשֵ  יּכַ ל רַהּמַ ָנה ׁשֶ ָ ָבר ִתיָדהָהֲ#  ַהׁשּ י ּכְ ַרְמּתִ ִפי, ֵמרֹאׁש  ּתָ ּפֹוֵסק ּכְ יהּוָדה' עָד וֹ 'נּ ַה  ׁשֶ ר  ּבִ ּתָ ּמ, ׁשֶ

ן נוּ . "ַלֲ#ׂשוׁ◌ת ּכֵ ִאים ּפָ ּבָ ה, ָלֵצאת ַהּגַ י ָרץ ְוִהּנֵ  ָמָצאִתי. "ְלֵביתוֹ  ׁשּובלָ  ָלֶהם ְוָקָרא ַאֲחֵריֶהם 'לְד יוּ  ַרּבִ
ִהי ֵ#ָצה ְלׁשֶ יק ָלֶהם ָאַמר", ּכָ ּדִ ׁש , "ַהּצַ ם ֲאִני ְמַבּקֵ ְפנוּ ׁשֶ  ִמּכֶ ַמ  ֶאל ּתִ דֹול ח"ַהּגְ ַלִים ַהּגָ ירּוׁשָ ּבִ חוּ  ,ׁשֶ  ְוִתּקְ

ם ָ ַהְלָוָאה ִמׁשּ ִרים ּבְ כּום ֶאת ֶאְפַרע ַוֲאִני ,יִמ ׁשְ ־ַ#ל ִלירֹות ֶ#ׂשְ לּוִמיםַת בְּ  ַהּסְ ל ׁשְ יִליְנג ַמֲחִצית ׁשֶ ִ  ַהׁשּ
בּוַ#  יִמּדֵ  ה". "ׁשָ יִליְנג ִציֲח  ְוָלּמָ יר"? ׁשִ י ִהְסּבִ ֵני, "'לְד וּ י ַרּבִ י ִמּפְ ְבּתִ ָחׁשַ  יִמּדֵ  ֲאִני מֹוִציא ֲהֵרי, ְלַ#ְצִמי ׁשֶ

בּוַ#  יִליְנג ִציֲח  ׁשָ ת ׁשִ ה ִלְרִכיׁשַ ל ִמּדָ ר ַוֲהֵרי, ּדּוׁש ִק לְ  ַיִין ׁשֶ ׁש  ֶאְפׁשָ , ןיִ יַּ ַה  ַ#ל קֹוםְמ בִּ  ֹותלּ ַח ַה  ַ#ל ְלַקּדֵ
ֶאת ִנְמָצא יִליְנג ִציֲח  ׁשֶ ִ ל ַהׁשּ ִין ׁשֶ יׁש  ֲאִני לוֹ ָיכ ַהּיַ ם ְלַהְקּדִ ְרעֹון ְלׁשֵ אי ָהַלךְ ". ַהַהְלָוָאה ּפִ ּבַ  ֶאל ַהּגַ
ַמ  ל ח"ַהּגְ ל מוֹ ׁשְ ־ַ#ל ַהַהְלָוָאה ֶאת ְוִקּבֵ י ׁשֶ י, ןַמ צְ לְ הוֹ  ְיהּוָדה ַרּבִ בּוַ#  ּוִמּדֵ י ָהָיה ׁשָ  ִציֲח  ּפֹוֵרַ#  'לְד יוּ  ַרּבִ

יִליְנג ירְוִה  ׁשִ ִין ְצמוֹ ַ#  ֶאת ּדִ ִרים. ּוׁש ְלִקדּ  ִמּיַ אֹוָתם וּ ָהי ִלירֹות ֶ#ׂשְ דֹול ְסכּום ָיִמים ּבְ  ַהַהְלָוָאה ְוֶאת, ּגָ
ךְ  ַרעּפָ  ֶמׁשֶ ׁש  ָלהְלַמְע  ּבְ ֵ ֵרה ִמׁשּ ָנה ֶ#ׂשְ יד !ׁשָ ּגִ ְלִמי ַהּמַ יַהּנֹוָדע,  ַהְירּוׁשַ לֹום ַרּבִ ַבְדרֹון ׁשָ ר ,ׁשְ ַ#ם ִסּפֵ  ּפַ

ְדָר  זֹאת ִסּפּור תׁשֶ  הָ# בוּ ּקְ ַה  וֹ תׁשָ ּבִ ּבַ י ׁשַ א ִמּדֵ ֵביתֹקֶדׁש ־ָהָיה נֹוׂשֵ ֶנֶסת ּבְ דֹול ַהּכְ " ֶשהמֹ  רֹוןִזכְ " ַהּגָ
ַלִים ירּוׁשָ ּבִ ה ּוְלַאַחר, ׁשֶ ָרׁשָ ׁש  ַהּדְ ו: "לוֹ  ְוָאַמר ֶאָחד ָאָדם ֵאָליו ִנּגַ ַאְרּתָ  ַ#ְכׁשָ ִמיָהה ִלי ּבֵ יִתי ּתְ ֵ ִהְתַקׁשּ  ׁשֶ

ּה  ִנים ּבָ ּכֹות ׁשָ ָחהִמׁשְ  רֹובְק . ֲאר, י ֲאִני ּפָ ִהיִתי, 'לְד יוּ  ְלַרּבִ ה תתוֹ בָּ ׁשַ  ֶאְצלוֹ  ְוׁשָ ִדיר ָהָיה . ַהְרּבֵ  ְלֶפֶלאּתָ
ֵ#יַני ׁש  ִלְראֹותוֹ  ּבְ ִין ַ#ל קֹוםְמ בִּ  ֹותלּ ַח ַה  ַ#ל ְמַקּדֵ ו ְוַרק, ַהּיַ י ַ#ְכׁשָ ה ֶאת ֵהַבְנּתִ ּבָ ֵני, ךְ כָ לְ  ַהּסִ ֲ#ַדִין ִמּפְ  ׁשֶ

ָמה לֹא ּיְ ָרעֹון קּוַפתּתְ  ָאז ִהְסּתַ ה ַהּפֵ ּכָ ּלוֹ  ָהֲאר, ַטל ׁשֶ ּנָ ַלת ׁשֶ ט ְלַהּצָ   ". ַהַחּיָ
�  

בּמ בַּ  בַּ  קֹוְמִמּיּות ַהֲחֵרִדי ֹוׁשָ ֲ#ָלה, םרוֹ ּדָ ׁשֶ הַמ  ּפָ ָקה ֲאִפּיָ ּפְ ּסִ ִביָבה ְלָכל םֶח לֶ  ׁשֶ ַחת, ַהּסְ ָחתוֹ  ּתַ ּגָ  ַהׁשְ
ֶרת ּדֶ ל ַהְמה, ָרא ׁשֶ י ְדַאְתָרא ַהּמָ ְנָיִמי ַרּבִ ְלסֹון ןּבִ ה. ֶמְנּדֶ ֲאִפּיָ יָ#ה ַהּמַ דֹול רְחזוֹ ְלַמ  ִהּגִ ָקה ּגָ  ֶאת ְוִסּפְ

ל םיֶה כֵ ְר צָ  ת ׁשֶ ֲחֵמׁשֶ חֹות ַאְלֵפי ּכַ ּפָ ׁשְ ֵאזֹור ַהּמִ ּבָ ָכל אּוָלם, ׁשֶ ּמַ  ּכְ ִכירֹות רְחזוֹ ׁשֶ ַדל ַהּמְ ךְ , ּגָ ְדלוּ  ּכָ ם ּגָ  ּגַ
ֲ#לֵ  ֵהֵחּלוּ . יםיִּ ּפִ ְס כַּ ַה  ְרעֹונֹותַהגֵּ  ה יּבַ ֲאִפּיָ ֵדי ַהְלָואֹות ִלּטֹל ַהּמַ ה ֶאת ְלַהֲחִזיק ּכְ ֲאִפּיָ  ַהחֹובֹות ַאךְ  ,ַהּמַ

כוּ  ָהְלכוּ  ּבְ נוּ . מֹוָצא ְללֹא ְוִהְסּתַ ֲ#ֵלי ּפָ ה ּבַ ֲאִפּיָ ּבּור יֵמִאיׁשֵ  ֶאָחד ְלֶ#ְזַרת ַהּמַ  ַ# ִסיֵּ  ְוהּוא, ַהּנֹוָדִעים ַהּצִ
ךְ  ָלֶהם ֶמׁשֶ קּוָפה ּבְ ֶמ  ּתְ ּיֶ ִגְלּגּול תְמס, קּוָפה רְלַאַח  אּוָלם, ַהַהְלָואֹות ּבְ ָנה ּתְ י ִעם ַיַחד ּפָ ְנָיִמין ַרּבִ  ּבִ

ְלסֹון ֹאל ֶמְנּדֶ ֲ#ָצתוֹ  ִלׁשְ ל ּבַ ִריְסק ָהַרב ׁשֶ י. ִמּבְ ְנָיִמין ַרּבִ יר ּבִ יבּות ַ#ל ִהְסּבִ ה ֲחׁשִ ֲאִפּיָ ּה  ַהּמַ ּבָ  רצָּ י, ְמ  ׁשֶ
ּפָ  ְלַאְלֵפי רׁשֵ כָּ  םֶח לֶ  ַפְסָקנּות ָאַמר ָהַרב אּוָלם, חֹותִמׁשְ דֹול ןִעְניָ  הּוא רׁשֵ כָּ  םֶח לֶ : "ּבְ  אּוָלם, ְוָנחּוץ ּגָ
ָבִרים הּמֶ בַּ  ֶחם? ִריםוּ מֲא  ּדְ ַהּלֶ ׁשֶ ל רׁשֵ כָּ  ּכְ ִחינֹות ִמּכָ ר םֶח לֶ ֲאָבל , ַהּבְ ׁשֵ ּמְ  ּכָ ֶ#ְזַרת רצָּ י, ׁשֶ ֶסף ּבְ , ףָטֵר  ּכֶ

ר םֶח לֶ  ֵאינוֹ  ׁשֵ רכַּ  ןכֵּ ׁשֶ . ּכָ ִלי ַהְלָוָאה נֹוְטִלים ֲאׁשֶ ֶסף ֶזה ֵאין, ָה ירוּ זִ ֲח יַ  ֵמֵהיָכן ְיִדיָ#ה ּבְ  ִאם ְוַגם, רׁשֵ כָּ  ּכֶ
ר ּבָ ִקּיּום הּוא ַהְמד, ים הוָ צְ ִמ  ּבְ ן ַלֲ#ׂשֹות ֵאין, ְלַמַ#ן ָהַרּבִ   ". ּכֵ

�  
ֵ#ת לָּ  ּבְ י ַמדׁשֶ ַאְרַה  רּון'ְיׁש,  תַד 'ֲ#  תלַּ ִה ְק ּדִ  בַר  ְלָיִמים, בְּ וֹ וׁשְ  עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ יַבת, ב"ּבְ יׁשִ ְנָהג היָ ָה , ִמיר ּבִ  ַהּמִ

ְיָתה ִלְנֹסַ#  ַסח ַחג בֹודכְ לִ  ַהּבַ ְלִמיִדים, ַהּפֶ ֵרד ְכָנִסיםנִ  ָהיוּ  ְוַהּתַ יַח  ְלִהּפָ ּגִ ׁשְ י ֵמַהּמַ  ָהָיה ְוהּוא, ָחםְירֹ  ַרּבִ
ִסיָ#ה הֹוָצאֹות ֶאת ָלֶהם ַמְלֶוה ָחְזרוּ , ַהּנְ ְכַנס. ַהַהְלָוָאה ֶאת לוֹ  ֲחִזיִריםַמ  ָהיוּ  ַהַחג ַחרְלַא  ּוְכׁשֶ ּנִ ׁשֶ  ּכְ

ְלִמיד  יַהּתַ יַח  ֶאל עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ ּגִ ׁשְ ֵרד ַהּמַ ּנוּ  ְלִהּפָ ֶגְרַמְנָיה טְר פוּ ְק נְ ַר ְפ בִּ  ְלֵביתוֹ  תוֹ יָ# ִס נְ  ִלְקַראת, ִמּמֶ ּבְ , ׁשֶ
ל ֵמי ֶאת ִקּבֵ ִסיָ#ה ּדְ יַח  ַהּנְ ּגִ ׁשְ ךְ  ַ#ל לוֹ  ְוהֹוָדה ֵמַהּמַ יַח  אּוָלם, ּכָ ּגִ ׁשְ ַ#ר ַהּמַ ה ַאף: "ְוָאַמר ּבוֹ  ּגָ  נֹוֵהג ַאּתָ

ִמְנָהָגם ל ּכְ ַנז ֵביּתֹוׁשְ  ׁשֶ ּכְ ר ַאׁשְ ִדיר ֲאׁשֶ יֶהם ַ#ל ּוִריםגׁשְ  ּתָ ְבֵרי ּפִ  ְלהֹודֹות ָאסּור ַוֲהֵרי ?ְותֹוָדה ִנימּוס ּדִ
ָבר ַהְלָוָאה ַ#ל ִאּסּור ִנְכַלל ְוַהּדָ ַ#ת ַהּפֹוְסִקים יתִרבִּ  ּבְ ָ בַּ ". ְלִפי ּדַ ַאַח  ָנהׁשּ ּלְ ן רׁשֶ א ׁשּוב, ִמּכֵ י ּבָ  ַרּבִ
ֵרד עֹוןְמ ׁשִ  יַח  ְלִהּפָ ּגִ ׁשְ יָון, ֵמַהּמַ ַכר ּוִמּכֵ ּזָ ְבֵרי ֶאת ׁשֶ ּלוֹ  ַהּמּוָסר ּדִ ַ#ם לוֹ  הֹוָדה לֹא ,ׁשֶ  ַהַהְלָוָאה ַ#ל ַהּפַ

ל ּבֵ ּקִ דּוִמיָּ  ׁשֶ ֶסף ּבְ ִית ִמן ָלֵצאת ּפֹוֶנה וּ נּ עֹוֶד . הְוָנַטל ֶאת ַהּכֶ יַח , ַהּבַ ּגִ ׁשְ  ַהִאם: "ּבוֹ  ִלְגעֹר ֵהֵחל ׁשּוב ְוַהּמַ
ךָ  ב ִהּנְ ַהּכֹל חֹוׁשֵ יַ#  ׁשֶ ה ַ#ד? ְלךָ  ַמּגִ ַאּתָ ל ׁשֶ ל ְמַקּבֵ ָבר ּכָ ךְ  ַ#ל מֹוֶדה ְוֵאיְנךָ  ּדָ ּתֹוֵמם"? ּכָ י ִהׁשְ  עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ

יַ#  יַח  ְפֵניבִּ  תוֹ יָא לִ ּפְ  ֶאת ְוִהּבִ ּגִ ׁשְ ן, ַהּמַ ּכֵ ָנה ׁשֶ ָ ׁשּ ָ#  ּבַ ַ#ר ָרהבְ ׁשֶ ךְ ־ַ#ל ּבוֹ  ּגָ ה ָ#ָליו ְלָהִלין וֹ לּ  הּוַמ  ּכָ . ַ#ּתָ
יב י לוֹ  ֵהׁשִ ךָ : "ָחםְירֹ  ַרּבִ ָאסּור צֹוֵדק ִהּנְ יָסא ֵמִאיָדךְ  אּוָלם, ַהְלָוָאה ַ#ל ְלהֹודֹות ׁשֶ רּור ּגִ ִאי ּבָ ר־ׁשֶ  ֶאְפׁשָ
ל ָבר ְלַקּבֵ ִליִמ  ּדָ ְכפּוי ּוְלִהְתַנֵהג ָ#ָליו ְלהֹודֹות ּבְ א. טֹוָבה ּכִ ְרצֹוְנךָ  ַלּנֹוֵתן ְלַהְראֹות ָצִריךְ  ֶאּלָ  ְלהֹודֹות ׁשֶ

א, לוֹ  ַהֲהָלָכה ֶאּלָ לֹא םָת ְס  אּוָלם, ךָ ִמּמְ  זֹאת מֹוַנַ#ת ׁשֶ לּום ּבְ ֶרךְ  זוֹ  ֵאין, ּכְ   ". ָהְראּוָיה ַהּדֶ
�  

  

םַק , תֶק ֲחלֹ ַמ  ֵמַ�ְצְמךָ  ֹנַ� ְמ ִל  ְרצֹוְנךָ  ִאם סּוק ֶאת ּיֵ ּטֹל ַאל", ִרב־ַ�ל ַתֲ�ֶנה־ְולֹא" ַהּפָ �ֶנה ְוַאל ְמִריָבהּוִב  ַמֲחלֶֹקתּבְ  קֶל ֵח  ּתֲִ   ְוִתְגָרה  ְמִריָבה ְלָכל ּתַ
יָלא ל ּוִמּמֵ ּטֵ ְתּבַ ֲח  ּתִ �ֶנה ִאם ַאךְ , ֵמֵאֶליָה  לֶֹקתַהּמֲַ יב,  ּתַ לְוָתׁשִ ְגּדַ ֲחלֶֹקת ּתִ מוֹ  ַהּמַ  ) ימין משה(. ְלָהָבה ֵאׁש  ּכְ

  
יַ�  ֶאָחד ָאָדם �ם ִהּגִַ י ֶאל ּפַ ְלּבִ ִפיו ָלהֵא ׁשְ וּ  ם"ַהּמַ : ּבְ

ָלה ֲהֵרי" ָיֵדינוּ  ַקּבָ נוּ  ּבְ ֵאין, הַהּגֹוָל  ְמאֹור ְרׁשֹםגֵּ  ֵמַרּבֵ  ׁשֶ
ל ָסגּור בִמְכּתָ  ַח ּתֹ ְפ ִל  ה, ַאֵחר ׁשֶ ן ְוָהעֹוׂשֶ ֵחֶרם ָטלוּ מ ּכֵ  ּבַ

ּלוֹ  ין ְהֶיהיִּ  הַמ . ׁשֶ ב ִאם ֵאפֹוא ַהּדִ ְכּתָ לּוי ַהּמִ , ּוָפתּוַח  ּגָ
ר ַהִאם ּתָ ְך "? ּבוֹ  ִלְקרֹא מ* י ִחּיֵ ְלּבִ יב ם"ַהּמַ  לוֹ  ְוֵהׁשִ

ְמִליָצה ָבר ֵריֲה : "ּבִ ַר  ְמֹפָרׁש  ַהּדָ ִ ּבְ ָפָרׁשַ  י"ׁשּ ִטים תּבְ ּפָ  ִמׁשְ
ַמּסֶ  ל"ֲחזַ  יֵר ְב ִמּדִ  ּוְמקֹורוֹ  ָפֵרׁש , אַקּמָ  אָב ּבָ  תֶכ ּבְ ּמְ  ֶאת ׁשֶ
סּוק י־ְוִכי' ַהּפָ ח ִאיׁש ּבֹור אֹו ּכִ  - 'ִיְכֶרה ִאיׁש ּבֹר־ִיְפּתַ

ה ִתיָחה ַ�ל ִאם? ֶנֱאַמר 'ָלּמָ ה ַ�ל ביָּ ַח  ַהּפְ ִרּיָ  לֹא ַהּכְ
ל ִתיַחת ַ�ל 'ִאם, ְדָבָריוּבִ  ֶרֶמז ָך ְל  ַוֲהֵרי"?! ןּכֵ ׁשֶ ־ּכָ  ּפְ

ב ְכּתָ ִריָאה ַ�לב, יָּ ַח  ַהּמִ ה( ַהּקְ ִרּיָ ל לֹא )ַהּכְ   "...'?!ןּכֵ ׁשֶ ־ּכָ

  

  

  
הּפָ ּבַ  ינוּ ּוִ ַט ְצ נִ  ֶקר רַב ּדְ ִמ " ָרׁשָ  ל"ֲחזַ  ְוָאְמרוּ " קָח ְר ּתִ  ׁשֶ

ל מוֹ ָת חוֹ  ּבָ ַה  ׁשֶ ַהְרׁשָ ָכַתב ְו , ֱאֶמת ה"ּקָ ָהֱאֶמת א"ַהּמַ  ׁשֶ
ִהיא ַרק טֹוָבה ׁשֶ ֶלֶמת ּכְ ׁשְ ה ָחֵסרְכׁשֶ וּ , מ* ּנָ ם  ִמּמֶ ָברּגַ  ּדָ

ּה  ף"ָהָאֶל  ָקָטן רֹאׁשָ ּבְ �  ׁשֶֶ  ֶרֶמז. ֵמת נֹוַתר, ֶאָחד ּה ְרּכָ ׁשֶ
ְדמֹוִנים  ָמְצאוּ  ָנֶאה ֵתַבתַהּקַ � , ֱאֶמת ּבְֶ ר ּה ְרּכָ ׁשֶ ִמְסּפָ  ּבְ
 אֹותוֹ  ְפִליםּכוֹ  ִאם םגַּ , ׁשֶ 9 הּוא )ְללֹא ָהֲאָפִסים( ָקָטן
ָכל ר ּבְ הּוא ִמְסּפָ ּוב,  ּוְבָכל ׁשֶ ֵארִחׁשּ ָ ִמיד ִיׁשּ ר ּתָ ְסּפָ  ַהּמִ
ל. 9 ָקָטן פּול 9 ְלָמׁשָ  5,904 ִהיא ַהּתֹוָצָאה 656 ּכָ

ל ֶזהָל  ֶזה ִריםּפָ ְס ַהּמִ  ּוְבִחּבּור ֵהם 18 ְנַקּבֵ  ְוָלֵכן, 9 ׁשֶ
ל חֹוָתמוֹ  ּבָ ַה  ׁשֶ ֵאינוֹ  ֱאֶמת ה"ּקָ ה ׁשֶ ּנֶ ּתַ , עֹוָלםְל  ִמׁשְ

ם. ַ�דָל  ןוֹ ּכ ּתִ  ֱאֶמת־ַפתׂשְ  ֶנֱאַמר ְוָלֵכן ל ּגַ  ב"כ ּכָ
קֹות, ב' ֵמָהאֹות ָהאֹוִתּיֹות ל ְקבּוצֹותִל  ִמְתַחּלְ  3 ׁשֶ

ן אֹוִתּיֹות ִמיד ְוֶ�ְרּכָ ל בג"ד = 9 ּתָ , 9, הו"ז = 9, ְלָמׁשָ
ְתָחה ְוָלֵכן אֹות ַהּתֹוָרה ּפָ ל. ְוַגם ת"יּבֵ  ּבָ ִריָאה ּכָ  ַהּבְ
ר ִהיא ִמְסּפָ ל, 9 ָקָטן ּבְ ּנוּ  ָהֵסר, 40=  ָחָלב ְלָמׁשָ  ִמּמֶ
ר ֶאת ְסּפָ ֲארוּ , 4 ָקָטן ַהּמִ ָ ֵהם 36 ִיׁשּ ל ְוֵכן, 9 ׁשֶ ָבר ּכָ   .ּדָ

  

  
�יָה  ֵ�יֵנ�י ֲאדֶֹנ ה ּבְ  )כא, ח( ִאם־ָרָ��

ַבת ה ּתֵ ַטַ�ם ָרָ�� ִים ּבְ ְרׁשַ  תַו ְצ ִמ  ַ�ל ָאָדםָל  זּמֵ ְלַר , ּגֵ
ין רּוׁשִ ּתוֹ  ָהְיָתה ִאם ּגֵ �יָניו ָרָ�ה ִאׁשְֵ   )פרפראות לתורה(. ּבְ

�  

ת ֹות יּוָמֽ ֹו מ� �יו ְוִאּמ �ה ָאִב�   )כא, טו( ּוַמּכֵ
ַבת יו ּתֵ ְפֶסֶקת ָאִב� ְתִביר מ* ַבת ּבִ וֹ  ִמּתֵ �עֹוד, ְוִאּמ  ּבְ

ּבְ  ָבִרים ְועֹוד ֶנֱאַמר ׁשֶ וֹ ֵסֶפר ּדְ יו ְוִאּמ� בֹותְו  ָאִב   ַהּתֵ
נֵ , רֹותּבָ ח* ְמ  ֵאין יִמּפְ ה ַ�ל יָתהּמִ ַה  ִחּיּוב ׁשֶ ּכֶ  ָאִביו ַהּמַ

א, ַיַחד ְוִאּמוֹ  ם ֶאּלָ ה ִאם ּגַ , ִמיָתה ביָּ ַח  םֶה ֵמ  ֶאָחד ִהּכָ
וֹ  ְוֵכן �יו ְוִאּמ �ל ָאִב� ל ַ�ל ביָּ ַח  ּוְמַקּלֵ   )(המסולאים בפז. ֶאָחד ּכָ

�  

ם ׁשֵ יְלָנא א"ָר גְּ ַה  ּבְ  הַמ ְל  ָנֶאה ֶרֶמז ִנְמַסר ִמּוִ
 ֶ ַס ׁשּ ִריםּמְ ַמּסֶ  ל"ֲחזַ  ּפְ ָאָדם, ְתָראּבַ  אָב ּבָ  תֶכ ּבְ  ֶאָחד ׁשֶ

ה ל מֹותוֹ  ִלְפֵני ִצּוָ ּכָ ֶרת ִמּתֹוְך  ְלֶאָחד ִיְהיוּ  ְנָכָסיו ׁשֶ �ׂשֲֶ 
ָניו הּוא, ּבָ נוֹ  ׁשֶ אי ּבְ ַוּדַ י ָלֶהם ָאַמר. ּבְ  ְלַהּכֹות הָא נָּ ּבַ  ַרּבִ
ם ָאִביו רֶב ֶק  ֶאת ּלָ  ָרָצה ּלֹאׁשֶ  דָח ֶא ֵמ  חּוץ ָהְלכוּ  ְוכ*

ל ְוהּואֹו, ְלַהּכֹות ל ֶאת ִקּבֵ ל ְנָכָסיו ּכָ ֵני, ָאִביו ׁשֶ  ִמּפְ
ל ּכָ ָאר ׁשֶ ְ סּוִלים ָהיוּ  ַהׁשּ ִנים יזֵּ ַ�  ָהיוּ  ְוָלֵכן ּפְ ִהּכוּ  ּפָ  ׁשֶ

ַבת ְטֶ�ֶמתמ*  ְוָלֵכן. ָאִביו רֶב ֶק  ֶאת יו ּתֵ ְתִביר ָאִב�  ּבִ
ְפֶסֶקת ְוִהיא בֹות מ* וֹ  ֵמַהּתֵ ֹו מ� �תְוִאּמ  לֹוַמר, ת יּוָמֽ
ִאם ן ֵיׁש  ׁשֶ ה ּבֵ ּכֶ ּמַ אי, ָאִביו ׁשֶ סּול ַוּדַ ִנים ְוַ�ז הּוא ּפְ  ּפָ
  )(פרדס יוסף . סּולְפ ּבִ  וּ ּת יַא ִב ֱה ׁשֶ  ִמיָתה תֶב יֶּ ַח  ִאּמוֹ  ְוָלֵכן

�  

אי אּוָלם ָבִרים ָיְצאוּ  אּלֹ הּוא ׁשֶ  ַוּדַ י ֵאּלוּ  ּדְ , א"ָר גְּ ַה  ִמּפִ
ֵני ִאם ִמּפְ ן־ׁשֶ ין ֵטלּבָ  ּכֵ ל ַהּדִ ַח  ָאִביו הּכֵ ַמ  ׁשֶ  ביָּ ׁשֶ

ֲהֵרי, ִמיָתה ה ִאם ׁשֶ ֵררִמ  ָאִביו ֶאת ִהּכָ ָלל ׁשֶ  ְתּבָ  ֵאינוֹ ּכְ
ן ־ִאםְו , ָאִביו הּכֵ   )טעמא דקרא(? ָ�ָליו ִמיָתה ביָּ ַח  ָלּמָ
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