
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

דֹות � ִניִנים � ִסּפּוִרים ְוַאּגָ ָראֹות ּפְ  �ַוֲהִליכֹות  ִמּדֹות � ּוַפְרּפְ

  149 'גיליון מס
  3שנה 

  
ה ֶאת ַצּוֶ ה ּתְ ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ־ְוַאּתָ ֵני ִיׂשְ   )כז, כ(  ּבְ

י דָח ֶא  ָהל ֵמָראׁשֵ ה היָ ָה , ְסלֹוִנים ִעירבָּ  ַהּקָ ּנֶ �ְסּפֵ  ַ�ל ְממ ּבּור יּכַ  ִריצּותוֹ ֲח ּובַ  ַהּצִ
ס ִהְצִליַח  ִריםנִ  ְסכּוִמים ְלַגּיֵ יׁש  לֹא ֵמעֹוָלם אּוָלם, ְצָדָקהלִ  ּכָ ין ִהּגִ ּבֹון־ּדִ  ְוֶחׁשְ

ִנים ָהִעיר ֵביּתֹוׁשְ  ָהיוּ . ְוַההֹוָצאֹות ַהַהְכָנסֹות ַ�ל ֵאינוֹ , ַאֲחָריו ְמַרּנְ ר נֹוֵהג ׁשֶ יֹש'ֶ  ּבְ
ת ּקַ �ֲחל עֹות ּבַ ר ֵאינוֹ  ְוַאף, ַהּמָ �ְצמוֹ  ִמְתַנּזֵַ ִטיַלת ּבְ  ִריםִנכָּ  ְסכּוִמים ִמּנְ

ָרִטּיוֹ  יוָת אוֹ צָ הוֹ לְ  יעוּ . תַהּפְ ִהּגִ ׁשֶ ָבִרים ּכְ ּה לְ  ַהּדְ ל ַרּבָ י, ָהִעיר ׁשֶ , ָחִריף ילזִ יְ ַא  ַרּבִ
מּור ַהִהּפּוךְ  הּוא ֶזה ַ�ְסָקן: "ָאַמר ה ַהּגָ ן. נוּ ַרבֵּ  ִמּמֹש'ֶ ּכֵ ה ׁשֶ  ףֵס וֹ א ָהָיה ֹמש'ֶ

ן ַלֲהָקַמת ְנָדבֹות ּכָ ׁשְ ֱאַמר, ְלַ�ְצמוֹ  אֹוֵסף הּוא ִאּלוּ כְּ  ִנְרֶאה היָ ָה וְ , ַהּמִ ּנֶ ה ׁשֶ  'ְוַאּתָ
ה ַצּוֶ ֵני־ֶאת ּתְ ָרֵאל ּבְ  אֹוֵסף, ךְ ֶפ ְלֵה  ִמְתַנֵהג ֶזה ַ�ְסָקן ְוִאּלוּ . ֵאֶליָך' ְוִיְקחוּ  ִיׂשְ

ָסִפים ֵהם ֲאַמְתָלהבַּ  ,ְלַ�ְצמוֹ  ּכְ   "...ִצּבּור יְלָצְרכֵ  נֹוֲ�דוּ  ׁשֶ
�  

ִתית ַלּמָ  ֶמן ַזִית ָזְך ּכָ ִמידׁשֶ   )שם( אֹור ְלַהֲ%לֹת ֵנר ּתָ

י ים ַרּבִ ִריְסק ַחּיִ ׁש  ִמּבְ �ם ִנְפּגַַ נַ , ִמּגּור" ֱאֶמת יֵר ְמ ִא "ָה  ִעם ּפַ ְ ְקעוּ  םיִ ְוַהׁשּ ד ׁשָ  ִמּיָ
יָחה ׂשִ יר. ּתֹוָרִנית ּבְ י ִהְזּכִ ִמְדַר  ַהּמּוָבא ֶאת ָהַרּבִ ְנחּוָמא ׁש ּבְ י ָאַמר: "ּתַ  ֲחִניָנא ַרּבִ

ֵבית ׁש ּמֵ ׁשַ ְמ  ָהִייִתי ֲאִני, ִניםַהּכֲֹה  ןְסגַ  ה ׁש ּדָ ְק ַהּמִ  ּבְ , ְמנֹוָרהבַּ  ָהיוּ  יםִנּסִ  ּוַמֲ�ׂשֶ
ָהיוּ  ֶ רֹאׁש  אֹוָתּה  ְדִליִקיםַמ  ִמׁשּ ָנה ּבְ ָ ה ָהְיָתה לֹא ַהׁשּ ּבָ ָנה ַ�ד ִמְתּכַ ", ַאֶחֶרת ׁשָ

יִתי ֵמעֹוִדי: "ַמּה ָת וְ  ֵ ֲהָבַנת ִהְתַקׁשּ ְבֵרי ּבַ ְדָרׁש  ּדִ ֲהֵרי, לוּ ַהלָּ  ַהּמִ  ְלַהְדִליק ִמְצָוה ׁשֶ
נֹוָרה ֶאת מוּ  ְוֵאיךְ , יֹום יִמּדֵ  ַהּמְ ֵבית ִקּיְ נֹוָרה ִאם הוָ צְ ַהּמִ  ֶאת ׁש ּדָ ְק ַהּמִ  ּבְ  ַהּמְ

ְלָקה ל ּדָ ָנה ּכָ ָ ים יַרבִּ  הַנֲ�נָ "? ַהׁשּ יב ַחּיִ ׁשּוָבה ֲאָתר־ַ�ל ְוֵהׁשִ  ֲהֵרי: "קֹוַלַ�ת ּתְ
ַסק ַהּנוֹ , ם"ַרְמבַּ ָה  ּפָ ֶמן ֵתןׁשֶ ב ּדֹוֵלק ֵנר ְלתֹוךְ  ׁשֶ ּום ַחּיָ  ִנְמֵצאנוּ , ירִע בְ ַמ  ִמׁשּ

ר, ֵאפֹוא ִדיםֵמ לְ  ֶאְפׁשָ . קלוּ ּדָ  ְלֵנר ןֶמ ׁשֶ  הֹוָסַפת ְיֵדי־ַ�ל ַהְדָלָקהת וַ צְ ִמ  םְלַקיֵּ  ׁשֶ
ְמנֹוַרת ָהָיה ְוָכךְ  ית ּבִ רֹות, ׁש ּדָ ְק ַהּמִ  ּבֵ ְלק ַהּנֵ ל וּ ּדָ ָנה ּכָ ָ  ָהיוּ  ֶ�ֶרב יּדֵ ִמ  אּוָלם, ַהׁשּ

ּה  מֹוִסיִפים   ". ַהְדָלָקה תוַ צְ ִמ  ִמיםַקיְּ ְמ  ָהיוּ  ּוְבָכךְ , ןֶמ ׁשֶ  ְמַ�ט ּבָ
�  

ֹבאֹו ֶאל ַמע קֹולֹו ּבְ   )כח, לה(ה' ַהּקֶֹדׁש ִלְפֵני ־ְוִנׁשְ

י ים ַרּבִ ִריְסק ַחּיִ �ם ָרָאה ִמּבְַ ׁשּוט ְיהּוִדי ּפַ ה עֹוֵמד, ֶאָחד ּפָ ִפּלָ ּתְ  יקֹולֵ בְּ  ְוזֹוֵ�ק ּבַ
י ָרָאה. קֹולֹות ים ַרּבִ ירֹות ֵאיָנן יוָת קוֹ ֲ� צַּ ׁשֶ  ַחּיִ א ִלּבוֹ  ִמּקִ ָפה ִמן ֶאּלָ ָ , ְוַלחּוץ ַהׂשּ
ה ּוְלַאַחר ִפּלָ ל ילוֹ ִע ְמ בִּ לֹו: " ָאַמר ַהּתְ דֹול ַהּכֵֹהן ׁשֶ �מֹוִנים ָהיוּ  ַהּגֲָ י ֵד כְּ , ּפַ

ֶדׁש  ֶאל אוֹ בוֹ בְּ ׁשֶ  ַמ  ַהּקֹ ָ מֹוךָ  נֹוֲהִגים ַהּכֲֹהִנים ָהיוּ  וּ לּ ִא . ַאְך לוֹ ע קוֹ ִיׁשּ  ְוצֹוְוִחים ּכָ
ה ִפּלָ ּתְ ם, ּבַ �מֹוִניםּפַ בַּ  ֵאפֹוא צֶֹרךְ  ָהָיה ָמה ְלׁשֲֵ...?"  

�  

ַחְטּתָ ֶאת ר ִלְפֵני ־ְוׁשָ ַתח ֹאֶהל מֹוֵ%דה' ַהּפָ   )כט, יא( ּפֶ

ר י ִסּפֵ ם אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ִזיקַאיְ  קִיְצָח   ַרּבִ ׁשֵ י חֹוְתנוֹ  ּבְ ַכי ַאְבָרָהם ַרּבִ , בוֹ ׁש ְט ינְ ּפִ ִמ  ָמְרּדְ
י �ם  ּכִַ א ַאַחת ּפַ �ל ֶאל ֶאָחד ִאיׁש  ּבַָ ם־ַהּבַ ֵדי טֹוב־ׁשֵ ֹאל ּכְ �ָצתוֹ  ִלׁשְֲ ַדאי ִאם ּבַ  ּכְ
ִחיָטה כֹותלְ ִה  ִלְלֹמד לוֹ  ׁשֹוֵחט ׁש ּמֵ ּוְלׁשַ  ׁשְ ְק . ּובֹוֵדק ּכְ �ל ׁשוֹ ּבִַ  טֹוב־םׁשֵ ־ַהּבַ

ט" :לוֹ  ְוָאַמר הצָ ַהחוּ  ּמוֹ ִע  ָלֵצאת ג ַ�ל ָנא־ַהּבֶ י ַהּגַ ּלִ �יָניו ֶאת ָהִאיׁש  ֵהִרים". ׁשֵֶ 
ם  ִלְראֹות ְוִנְבַהל ת ְלַיד עֹוֵמד ָאָדםׁשָ ּבַ �ן ֲאר ָידוֹ  ינוֹ כִּ ּסַ ׁשֶ כְּ , ֶהָ�ׁשָ  עֹוֵמד ְוהּוא ּבְ

ִחיז �ל, ֹאדְמ  ָהִאיׁש  ִנְבַהל. ׁשּוב ָוׁשּוב אֹותוֹ  ּוַמׁשְַ ם־ְוַהּבַ יר טֹוב־ׁשֵ : לוֹ  ִהְסּבִ
ה ִלְפֵני ּובֹוֵדק ׁשֹוֵחט ָהָיה ֶזה ִאיׁש " ּמָ ִנים ֵמאֹות ּכַ ין ׁשֹוֵחט היָ ָה וְ , ׁשָ ַסּכִ  םגוּ ּפָ  ּבְ

ִלי ָאה לֹא ַוֲ�ַדִין, היָמ גִ ּפְ בַּ  ְלַהְבִחין ּבְ ָמתוֹ  ּבָ ְזרוּ  ַ�ד, ּה נָ וּ ּק ִת לְ  ִנׁשְ ּגָ  ָלבֹוא ָ�ָליו ׁשֶ
ין ִלי ַהְראֹותּולְ  ילַ ֵא  ָבר ְוֶזה. תוֹ כָ לְ ִה כְּ  ׁש ּטָ ל� ְמ  ַסּכִ לֹש'  ּכְ ִנים ׁשָ הּוא ׁשָ  עֹוֵמד ׁשֶ

ג ַ�ל יִתי ּגַ ָידוֹ  ָ�ְלָתה לֹא ַוֲ�ַדִין, ּבֵ ׁש  ּבְ ין ְלַלּטֵ הַא וְ . ָראּויכָּ  ַסּכִ  ִלְהיֹות רֹוֶצה ּתָ
ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ  ָהִאיׁש  ִנְבַהל"? ׁשֹוֵחט תוֹ  ַ�ל ְוִהְתָחֵרט ַהּדְ ׁשָ ּקָ   .ׁשֹוֵחט ִלְהיֹות ּבַ

  
ת ָרׁשַ ה ּפָ ַצּוֶ ֵסֶפר ַהְיִחיָדה יאִה  ּתְ , מֹותׁשְ  ּבְ

הּמֹ ׁשֶ  ר לֹא נוּ ַרּבֵ  ש(ֶ ְזּכָ �ּה,  מ ִנְקֵראת ְוִהיאּבָ
ֶדֶרךְ  ָלל־ּבְ הּוא, ֲאָדרּבַ  ְלז'ְך מוּ ָס בְּ  ּכְ יֹום ׁשֶ

ל תוֹ קוּ לְּ ּתַ ְס ִה  ה ׁשֶ ֵדי, נוּ ַרּבֵ  ֹמש(ֶ . מוֹ ׁשְ  ַ�ל זּמֵ ְלַר  ּכְ
ז ְוֵכן ּמָ �ִמְניַ  מוֹ ׁשְ  ְמר סּוֵקי ןּבְ הַה  ּפְ ָרׁשָ הּוא ּפָ ׁשֶ

סֹוף ןּמָ ְוַהּסִ , א"ק ה ּבְ ָרׁשָ , ִמיָכֵאל הּואְלָכך  ַהּפָ
רֹות ָהאֹוִתּיֹות ְוַאף ְסּתָ ל ַהּנִ ה ׁשֶ ן"יׁשִ  ם"ֵמ , ֹמש(ֶ

ִמְניַ  ֵהן, א"ֵה  ֵהן  א"ק ןּבְ הׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ . ִמיָכֵאל ּבְ
  )בשם הגר"א מוילנא(

�  

ַבת ַאף ה ּתֵ ל ִצּוָ ה ׁשֶ ַצוֶּ  ְוַאּתָ א"ק הנָ יָ נְ ִמ , הּתְ
ִמְניַ  ר לֹא ּוַמּדּוַ� . ִמיָכֵאל ןּכְ ְזּכַ �מוֹ  ה ל ׁשְ ה ׁשֶ ֹמש'ֶ

הּפָ בַּ  ֵני? ָרׁשָ ָאַמר ִמּפְ ְפְרךָ  ָנא ִניֵח 'ְמ  ׁשֶ ר ִמּסִ ֲאׁשֶ
ָת  'ּכָ ָנה ַוֲהֵרי, ְבּתָ ׁשָ תתוֹ בָּ ׁשַ  א"נ ֵיׁש  ְרִגיָלה ּבְ

ׁש  ה ּוִבּקֵ ל א'"נָ  ִניֵח 'ְמ  ֹמש'ֶ , ֹותׁש ָר ַהּפָ  א"נ ִמּכָ
בָּ ַה  לוֹ  ָאַמר ר י"ִמ : "ה"ּקָ ֶאְמֶחּנוּ  ִלי ָחָטא ֲאׁשֶ
ֵאר תתוֹ בָּ ׁשַ  י"ִמ ", יִר ְפ ִמּסִ  ָ ְמךָ  ִיׁשּ ַאַחת ְוַרק ׁשִ ּבְ

ֵמט ָ ה, ִיׁשּ ְך "ֵל , ם'ָ� ָה  ֶאת הֵח נְ  ֵלךְ  'ְוַ�ּתָ
ה ִגיַמְטִרּיָ ֶהן, נ' ּבְ ּבָ ְמךָ  ִיְהֶיה ׁשֶ ה .ׁשִ ֵיֵלךְ  'ִהּנֵ

ִמְניַ  ִמיָכֵאל אֹוִתּיֹות יַמְלָאִכ , 'ְלָפֶניךָ  יַמְלָאִכ  ןּכְ
ִדְלֵ�יל.  ה ּכְ ז ֹמש'ֶ ּמָ �ה ְמר ּבָ   )כפתור ופרח(ק"א, ׁשֶ

�  

ה ַצּוֶ ה ּתְ ה - ) כז, כ( ְוַאּתָ ַצּוֶ בֹות  ּתְ י ּתֵ ֹוָרהּת ָראׁשֵ
ה ה ְוֵתַבת, ִצּוָ ה ִצּוָ ִגיַמְטִרּיָ ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , 101 ּבְ
ֵאינוֹ  ל"ֲחזַ  ֹוֶנה ִמי ּדֹוֶמה ׁשֶ ׁשּ ֵמָאה ְרקוֹ ּפִ  ׁשֶ

ָ%ִמים ֹוֶנה לַ  ּפְ ָ%ִמים ֵמָאהׁשּ   )צלח רכב(. תָח ְוֶא  ּפְ
�  

ה ה ְוַאּתָ ִגיַמְטִרּיָ ִית ּבְ ה, ּבַ ַצּוֶ ה ּתְ ִגיַמְטִרּיָ ֹראׁש  ּבְ
ִהיא י ׁשֶ בֹות ָראׁשֵ יׁשְ , ֲחרֹוןַא , אׁשֹוןִר  ּתֵ ֵהם, ִליׁשִ

ת לֹש'ֶ י ׁשְ ּתֵ ׁש  ּבָ ְקּדָ ִני, וְ ַהּמִ ֵ ַחגַּ  ִנְקָרא ַהׁשּ דֹול " יּבְ ּגָ
ה  ִית ַהּזֶ בֹוד ַהּבַ , ַאֲחֵרי ׁשֹוןִמלְּ " ָהַאֲחרֹוןִיְהֶיה ּכְ

נֹוָרה ָהְיָתה םּתָ ׁשְ ָל ׁשְ ִב וּ    )שמחת אבא(. ְמִאיָרה ַהּמְ
�  

ה: "ְדָרׁש ּמִ בַּ  מּוָבא ה ֶנֱאַמר ָלּמָ ה ְוַאּתָ ַצּוֶ ה, ּתְ ַאּתָ
ִביִאים רֹאׁש  ֵדי", ַלּנְ ֵדנוּ  ּכְ תוֹ יבוּ ׁשִ ֲח  ֶאת ְלַלּמְ

ל הָר ֵת יְ ַה  ה ׁשֶ הּוא נוּ ַרּבֵ  ֹמש(ֶ ן ָהִראׁשוֹ  הוֶּ ַצ ַהְמ  ׁשֶ
ִביִאים ְוָאב בֹות, ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ַלּנְ ַהּתֵ ה ׁשֶ ה ְוַאּתָ ַצּוֶ ּתְ

הבְּ  ה ִגיַמְטִרּיָ ְנִביִאים ֹראׁש וְ , רֹאׁש  ְוַאּתָ
ה ִגיַמְטִרּיָ ינוּ  הש(ֶ מֹ  ּבְ ָאב ִיְהֶיה ְוהּוא ְוֵכן. ַרּבֵ

ִביִאים ְוֵכן, ַאֲחָריו ִאיםּבָ ַל וְ  ְלָפָניו ֹוְדִמיםּק ַל  ַלּנְ
לִק  יַני ּתֹוָרה ּבֵ ְריַ  ָמַסר ְוֵכן, ִמּסִ ֵר  ְוַגם, ג"ּתַ יתּבְ אׁשִ

ה ִגיַמְטִרּיָ לִק  ּבְ יַני ּתֹוָרה ּבֵ ְנָ%ֶליָך  לׁשַ  ְוֵכן, ִמּסִ
ֱאַמר ַרְגֶליךָ  ַ%לֵמ  ּנֶ ה ׁשֶ ת ְלֹמש'ֶ ְתִחּלַ תוֹ ָא בוּ נְ  ּבִ
ל ָאזׁשֶ  ּטֵ ִמּיּות תֶא  ּבִ ׁשְ   )כפתור ופרח( .וֹ בּ ׁשֶ  ַהּגַ

  תשע"וא' ־תצוה, י"א באדרפרשת     
.  
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ִמיד אֹור ְלַהֲ%לֹת ֵנר ּתָ ִתית ַלּמָ ֶמן ַזִית ָזְך ּכָ   ׁשֶ

ח סֹוֵחר ּלָ �ה־ָדִוד ר' ָהָיה ְממ ָרָכה ָרָאההּוא וְ  בבוֹ ִמלְּ  ֹמש'ֶ חּוׁש  ןֵנַח  הּוא. ֲ�ָמלוֹ בַּ  ּבְ ח ִמְסָחִרי ּבְ ּתָ � ְמפ
ִמיד ְוָיַדע ִקיַ�  ֵהיָכן ּתָ ְסּפוֹ  ֶאת ְלַהׁשְ רֹות ֶאת ְוִלְקצֹר ּכַ קּוָפה יִמּדֵ . ַהַהְצָלָחה ּפֵ בּול ֶאת עֹוֵבר היָ ָה , ּתְ  ּגְ

ְסָחר ְלִעיר ְונֹוֵסַ�  ְמִדיָנתוֹ  ֶגְרַמְנָיה יגצִ נְ ּדַ  ַהּמִ ּבְ ם ָהָיה םׁשָ , ׁשֶ דֹול ְסָחִריִמ  ִרידיָ  ִמְתַקּיֵ  ָהָיה כוֹ ּוְבַמֲהלָ , ּגָ
 �ַ ְצָלחֹות תאוֹ ָק ְס ִע  ְמַבּצֵ �ב מ יֵמַא . ּוְמַצְלְצִלים ָטרֹותׁשְ בִּ  ְמֵלִאים יוָס יכִּ ׁשֶ כְּ  ְלֵביתוֹ  ְוׁשָ ל מוֹ וֹ לׁשְ  ְנׁשֵ י ׁשֶ  ַרּבִ

ה־ָדִודר'  ָהָיה ִמּקֹוִריץ ְנָחסיּפִ  �ְמדוּ  ַהּתֹוְמִכים ֵליוֹ דּוִמגְּ , ֹמש'ֶָ יקצַּ ַה  ִמיןילִ  ׁשֶ ָכל ּדִ ים ָקהָד ַהצְּ  ִעְנְיֵני ּבְ  ָהַרּבִ
ּלוֹ  �ִמים. ׁשֶָ ָהָיה, ַרּבֹות ּפְ ׁשֶ יקצַּ ַה  ּכְ דֹוִלים ִלְסכּוִמים ָזקּוק ּדִ  ִלְפֹקד יוּ ָח וּ לׁשְ  יֹוְצִאים יוּ ָה , ְצָדָקה יכֵ ְר צָ לְ  ּגְ
יֶהם ֶאת ּתֵ ל ּבָ י ׁשֶ ר, מוֹ וֹ לׁשְ  ַאְנׁשֵ יתוֹ  ֶאת ִדיםּפֹוְק  ָהיוּ  ְוַכֲאׁשֶ ל ּבֵ ה־ָדִודר'  ׁשֶ  ְליֹום יֹום אֹותוֹ  לוֹ  ָהָיה ֹמש'ֶ
ְ ַה . ַחג ִדים ָהיוּ  יםִח לוּ ׁשּ ּבְ ֵביתוֹ  ִמְתּכַ הְס בִּ  ּבְ ּדָ ��ל  ׁש  ׁשֶ לּוָחיו ןכֵּ ׁשֶ , ַמּמָ ל ׁשְ י ׁשֶ מֹותוֹ  ֵהם ֲהֵרי ָהַרּבִ ר ַח ַא ּולְ , ּכְ
רּוָמתוֹ  ֶאת ֵמִרים היָ ָה ן כֵּ ִמ  ִדיָבה ּתְ ֵחֶפץ ַהּנְ יב לֹא ֵמעֹוָלםוּ , ֵלב ּבְ ֵניֶהם ֶאת ֵהׁשִ  תֶפ נֹוֶס  ִמְצָוה. ֵריָקם ּפְ

ה־ָדִודר' לְ  לוֹ  ָהְיָתה ַמר ְוָ�ֶליָה , ֹמש'ֶ ל ׁשָ ָמר ִמּכָ ר ְסכּום ַמְפִריׁש  היָ ָה , ֹחֶדׁש  יִמּדֵ . ִמׁשְ ְסּפוֹ  ִנּכָ  ְלַמַ�ן ִמּכַ
ית ֶנֶסת ּבֵ דֹול ַהּכְ ִעירוֹ  ַהּגָ ּבְ ְסּפוֹ  ְוֶאת, בבוֹ לְ  ׁשֶ יׁש ְק ַמ  ָיהָה  ּכַ ִמיד ֵנר ְלַהְדָלַקת ּדִ ֵבית ּתָ  ְלַמַ�ן, תֶס נֶ כְּ ַה  ּבְ

�ָריו יֵא בָּ  יּוְכלוּ ָ ִלים ַהּלֹוְמִדים, ׁשְ ּלְ ְתּפַ ן, ְוַהּמִ ִסְפֵריֶהם ְלַ�ּיֵ ָכל ּבְ ּבֹתוּ  לֹא ַלְיָלהוָ  יֹום, ֵ�ת ּבְ  ְמָחהׂשִ . ִיׁשְ
ה־ָדִודר' לְ  לוֹ  ָהְיָתה ְיֵתָרה ֵנס ֹמש'ֶ עֹות־לֹא־עֹותׁשָ בְּ  ְלִהּכָ ית לֶא  ׁשָ ֶנֶסת ּבֵ יט, ַהּכְ ה ּוְלַהּבִ �ְרּגֶָ  ְתִמיִדיםּמַ בַּ  ּבְ

ִבים ּיֹוׁשְ ִאיׁשֹון ׁשֶ רֹות ְלאֹור ֹוָרהּת בַּ  ְוהֹוִגים ַלְיָלה ּבְ ְלקוּ  ַהּנֵ ּדָ ֶמן ֵמאֹותוֹ , ֲהפּוָגה ְללֹא ׁשֶ ָהָיה ׁשֶ ַ  ׁשֶ ׁש ַהׁשּ  ּמָ
כּום רֹוֵכׁש  ּסְ בּוַ�  ּבַ   . בץ לֵ ֶפ ֵח בְּ  ֹחֶדׁש  יִמּדֵ  לוֹ  ַמֲ�ִניק ָהָיה אהוּ ׁשֶ  ַהּקָ

ךְ  ים ָ�ְברוּ  ּכָ ִנים ְוָנְקפוּ  ֶהֳחָדׁשִ ָ ה, ַהׁשּ יַ�  ְוִהּנֵ בּוַ�  ַהּמֹוֵ�ד ִהּגִ לּוָחיו ָהיוּ  ּבוֹ  ַהּקָ ל ׁשְ י ׁשֶ  יֹוְצִאים ָהַרּבִ
םלִ  בֹותְד נִ  ֶאת ֶלֱאֹסף ל ּבָ בּוִעים ַהּתֹוְמִכים ׁשֶ י ַהּקְ ַמֲ�ׂשֵ לד ֶס ֶח ַה  ּבְ יק ׁשֶ ּדִ ִאים קוּ ּפְ ּדַ ְת ִה  םלָ גֵּ ְר ֶה כְּ  .ַהּצַ ּבָ  ַהּגַ

יתוֹ  ַ�ל ל ּבֵ ה־ָדִודר'  ׁשֶ י , ְוִנְדֲהמּו ְלַגּלוֹ ֹמש'ֶ ה, הָא כֵ נְ  ֲאִויָרה ׂשֹוֶרֶרת ִיתבַּ בַּ ת ּכִ ֲאִנּיָ הֲא וַ  ּתַ "? ֵאַרע ָמה. "ִנּיָ
ִאים וּ לֲא ׁשָ  ּבָ מֹ  ְוֶנְחְרדוּ , ָאָגהְד בִּ  ַהּגַ י ַ� ִלׁשְ ה־ָדִודר'  ּכִ יתוֹ  ָמה־ְזַמן ִלְפֵני ָיָצא ֹמש'ֶ  ֶנֶ�ְלמוּ  יוָת בוֹ ְק ִע וְ , ִמּבֵ

ב". ׁשּוב ִלְבִלי ְכּתָ ּמִ ֵני רוּ ִסּפְ ", ָהַאֲחרֹון ּבַ ִית ּבְ ַתב, "ַהּבַ י, ָהָאב ָלנוּ  ּכָ  ְסִפיָנה ַ�ל תַלֲ�לוֹ  הּוא עֹוֵמד ּכִ
�ר הְלַמְרבֵּ  ַאךְ , ְפצוֹ ֶח  חֹוזְמ לִ  הוּ יֵא בִ ּתְ ׁשֶ ַ י, ָלנוּ  נֹוַדע ַהּצַ ָהר ָטְבָ�ה ְסִפיָנה אֹוָתּה  ּכִ ּנָ  ָצְללוּ  יָה ֶ� ְס נוֹ  ְוָכל ּבַ
ֶבת ֵמָאז". הָמ הוֹ ּתְ  �ַלת יֹוׁשֲֶ ִית ּבַ ְלמּוָדה ַהּבַ �ל ֶאת הכָּ בַ ּוְמ , ַוֲ�זּוָבה ּגַַ ַבע ְנעּוֶריָה  ּבַ ּטָ עֹודוֹ  םיָּ בַּ  ׁשֶ ֵמיַט  ּבְ  בּבְ

הּוא, ָיָמיו ׁשֶ יתוֹ  ֶאת ַאֲחָריו ירמֹוִת  ּכְ ְחּתוֹ  ּבֵ ּפַ ְסִפיָנה ּוִמׁשְ י. םיָּ בַּ  רּוָפהּטְ ַה  ּכִ ֹקש'ִ ִאים ָמְצאוּ  ּבְ ּבָ  ִמּלֹות ַהּגַ
ֵדי, ֹנַחם ם ֶאת ִפיסְלָה  ּכְ ְעּתָ ל ּדַ ֵני ׁשֶ ִית ּבְ ֵדי םיֶה ֵת בוֹ ְק ִע  ַ�ל ׁשּובלָ  ּוִמֲהרוּ , ַהּבַ ֵ ְלבַ  ּכְ םַר לְ  רׂשּ  ָהָאסֹון ַ�ל ּבָ
ר ִדיב ֵאַרעׁשֶ  ַהּמַ נֹוַח  ַלּנָ ֵכן לֹא. "ַהּמָ ה ָברּדָ כַּ  ִיּתָ י ָקָרא"! ַהּזֶ שׂ  עַמ ׁשֵ לְ , ִמּקֹוִריץ ְנָחסיּפִ  ַרּבִ ה ֹוָרהַהּבְ ּמָ �. ָהֲאי

ם ָהִייִתי לֹא" ל מוֹ ׁשְ  ֶאת רֹוׁשֵ ה־ָדִודר'  ׁשֶ יַמת ֹמש'ֶ ְרׁשִ י ָחׁש  ָהִייִתי ִאּלוּ , ַהּתֹוְמִכים ּבִ ָבר הּוא ּכִ  וּ ֵאיֶננּ  ּכְ
ים ֶרץֶא בְּ  י, ַהַחּיִ הּוא ִלי אֹוֵמר ְוִלּבִ ָהר ָלֵצאת ִהְצִליַח  ׁשֶ ָקרֹוב ְלֵביתוֹ  ׁשּובלָ  ְוָ�ִתיד ֵמַהּנָ ִאים". ּבְ ּבָ יטוּ  ַהּגַ  ִהּבִ

אּות ֶזהבָּ  ֶזה ּתָ ִהׁשְ י ָיְדעוּ  ַאךְ , ּבְ יקצַּ ַה  יֵר בְ ִמּדִ  ּכִ ּפֹל לֹא ּדִ �ָרה ּתֲִ   . ֵריָקם ׁשּובּתָ  לֹא תוֹ ָא בוּ נְ וּ  הְרצָ ַא  ׂשַ

ּתוֹ , בַר  ְזַמן ָ�ַבר לֹא ל ְוִאׁשְ ה־ָדִודר'  ׁשֶ יָ�ה ֹמש'ֶ �ְצָמּה  ִהּגִַ �ְמָדה יץִר קוֹ לְ  ּבְָ יק ִלְפֵני ּוְכׁשֶ ּדִ  ְרָצהּפָ , ַהּצַ
ֵאב ִמּתֹוךְ  ַמר ִכיבְ בִּ  דֹול ָהָאסֹון ַ�ל ָ�צּור ּכְ ֵאַרע ַהּגָ ּה ִע  ׁשֶ בִּ  ְלַאַחר. ּמָ ַכךְ  ּה יָ כְ ׁשֶ  ץֶמ אֹ  ָאְזָרה, ָ�הִקְמ  ׁשָ

ה יַר ֵמ  ּוִבְקׁשָ א רּתֵ ְלֶה  ַתחּפֶ  ָלּה  ִלְמֹצא ְנָחסיּפִ  ּבִ ׂשֵ ִנים ןכֵּ ׁשֶ , ׁשּוב ְלִהּנָ ים ּבָ ֵביָתּה  ָלּה  ְקַטּנִ קּוִקים ּבְ  ָאבלְ  ַהּזְ
ךְ  י. "ּוְמַחּנֵ ר ַהּסִ ַדּבֵ ךְ  ִמּלְ ּה  ַ�רגָּ ", ּכָ י ּבָ בָ  ַ�ל ׁשּוב ְוָחַזר, ָהַרּבִ י ָריוּדְ ם ָהָיה לֹא הּוא ּכִ  ּה לָ ְע בַּ  םׁשֵ  ֶאת רֹוׁשֵ

יַמת ְרׁשִ ִדיִבים ּבִ ֱאֶמת ִאּלוּ , ַהּנְ ם ָטַבע ּבֶ ּיָ ּלוֹ  עֹוָלםלְ  ְוָ�ַבר ּבַ �ּכ ַקעא הוּ . טֹוב ׁשֶ ה, ָמ ־ןַמ זְ לִ  ִהְרהּוִריםבְּ  ׁשָ
ן רּוְלַאַח  ׁש  ִמּכֵ ּקֵ ה ּבִ ָ �בֹר ָ�ָליו ׁשּובלָ  ֵמָהִאׁשֲּ בּוַ�  ּכַ ְבָ�ה רַח ְלַא  .ֲ�ׂשֹותלַּ  הַמ  אֹוָתּה  ַיְדִריךְ  זְוָא , ׁשָ  ׁשִ
ה ָחְזָרה, ָיִמים ָ יקצַּ ַה  ִלְפֵני ְוָ�ְמָדה ׁשּוב ָהִאׁשּ י, ּדִ ל ָתיווֹ רוֹ ק ֶאת רּפֵ ְלַס  ֵהֵחל ְנָחסיּפִ  ְוַרּבִ , ַהּטֹוֵבַ�  ּה לָ ְע בַּ  ׁשֶ

קֹוֵרא ֶפר ִמּתֹוךְ  ּכְ תּוַח  ַהּסֵ ִעי: "ַהּפָ ְע , ךְ לָ  ּדְ ּבַ ה־ָדִודר'  ֵלךְ ׁשֶ ים ֶרץֶא בְּ  נוּ ּמָ ִע  ִנְמָצא, ֹמש'ֶ ִריא ְוהּוא ַהַחּיִ  ּבָ
ֵלם גּופוֹ  ְוׁשָ �ה, ּוְבָממֹונוֹ  ּבְָ ָבר הּוא זוֹ  ּוְבׁשָ ה ּכְ יְתֶכם לֶא  וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת עֹוׂשֶ בָּ  ּבֵ ה. בבוֹ לְ  ִעירׁשֶ ָהָיה ּוַמֲ�ׂשֶ  ׁשֶ

ךְ  �ה. ָהָיה ּכָָ ׁשָ ִפיָנה ּבְ ַהּסְ ָהר יֹוָתּה ְה בִּ  הָ� ּקְ בַּ ְת ִה  ׁשֶ ּנָ ם ָנַפל, ּבַ ְע  ּגַ ם ּתֹוךְ  לֶא  ֵלךְ ּבַ א, ַהּיָ ַמִים ןּמִ ׁשֶ  ֶאּלָ ָ  ַהׁשּ
ָהְיָתה ַאַחת ָחִבית לוֹ  וּ נִזּמְ  ה ְוָנְפָלה היָּ נִ ֳא בָּ  הנָ עוּ ְט  ׁשֶ �ת ֵהיֶמּנַָ ׁשְ  ָאהלֵ ְמ  ָהְיָתה ֶהָחִבית. יָ�הבִ ּטְ ַה  ּבִ
נֵ  ַ�ל ָצָפה ִהיא ְוָלֵכן, ֶמןׁשֶ בְּ  ִים יּפְ ְקָ�ה ְולֹא ַהּמַ ְפִנים ׁשָ ְע . ּבִ ס ִהְצִליַח  ֵלךְ ּבַ ּה ִע  ְוָצף ֶהָחִבית ַ�ל ְלַטּפֵ  ּמָ

�דַ  �יַ ִהּגִ ָדה ֶאל ִחיםַט בְ ִמ  ְלחֹוף ׁשֶ ה ַהּגָ ִנּיָ ְ ל ַהׁשּ ָהר ׁשֶ א, ַהּנָ ַה  ֶאּלָ ּבְ יעוֹ ׁשֶ  תָ�בֹ  ַיַ�ר ְלתֹוךְ  ִנְקַלע םְלׁשָ  ּגִ
ֶרךְ  ֶאל וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ָמָצא ְולֹא לּוָלה ַהּדֶ ים ָיִמים. ַהּסְ ּכִ �אֹותוֹ  ָ�ָליו ָ�ְברוּ  ֲאר ל לִנצַּ  הּוא ַאךְ , ַיַ�ר ּבְ  ִמּכָ

נֹות ּכָ ַחְסֵד  ָהַרּבֹות ַהּסַ ל ּוְבסֹופוֹ , ִיםַמ ׁשָ  יּבְ ָבר ׁשֶ �ר ִמן ָלֵצאת ִהְצִליַח  ּדַָ ּתֵ  בֹותְק ִע בְּ , ַהּיַ  ְצחֹורֹות יֹוִנים יׁשְ
�פוּ ָ ַמִים ׁשֶ ָ ׁשּ �ד ןיֶה ֵת בוֹ ְק ִע בְּ  ָהַלךְ  הּואוְ  ּבַַ  �יַ ִהּגִ ֶרךְ  לֶא  ׁשֶ ֶלךְ  ּדֶ ְע  לִנצַּ  ַמּדּוַ�  ּתְ ַא  יֹוַדַ�ת". "ַהּמֶ  ֵלךְ ּבַ

יָתה נָּ  ִמּמִ �יךְ "? הְמׁש י ִהְמׁשִ ְזכּות ֶזה היָ ָה , "ְוָאַמר ָהַרּבִ דֹוָלה הוָ צְ ַהּמִ  ּבִ ה ַהּגְ �ׂשָָ ַהְחָזַקת ׁשֶ ִמיד ֵנר ּבְ  ַהּתָ
אֹור ֶנֶסת ֵביתבְּ  ְוַהּמָ דֹול ַהּכְ ְזכּות. םכֶ יְר ִע בְּ ׁשֶ  ַהּגָ ֶמן ֹותָחִביּ  ּבִ ֶ ׁשוּ  ַהׁשּ ְרּכְ ּנִ ַכְסּפוֹ  ׁשֶ ית ְללֹוְמֵדי ְוֵהִאירוּ  ּבְ  ּבֵ
ְדָרׁש  לוּ , ַהּמִ ְלּגְ ָ  ִמן לוֹ  ּגִ ָהר ןֶמ ׁשֶ  ִביתָח  םיִ ַמ ַהׁשּ ּנָ ּה ְוִע , ּבַ ִביָ�ה לֹוםׁשָ בְּ  ָלֵצאת ִהְצִליַח  ּמָ  כּותּוזְ , ֵמַהּטְ
�ֶליָה  ַהּתֹוָרהָ י ֶנֱאַמר ׁשֶ ה, אֹור' ְותֹוָרה הוָ צְ ִמ  ֵנר 'ּכִ ילוֹ  ָ�ָליו ֵהֵגּנָ   ". תַח ׁשָ  תֶד ֶר ֵמ  ְלַהּצִ

ל ָתּה ָח ְמ ׂשִ  ֶאת רֵ� ְלׁשַ  ָנֵקל ה ׁשֶ ָ שׂ  עַמ ׁשֵ לְ  ָהִאׁשּ ה ֹוָרהַהּבְ ְרִעיׁשָ יק ַהּמַ ּדִ ל ַהּצַ ְפָלִאים ׁשֶ �, ּוְדָבָריו ַהּמ
יָתּה  לֶא  ׁשּובלָ  ִמֲהָרה ְוִהיא ֶלת. ּבֵ ִית ּדֶ ָחה ַהּבַ ר  ְיֵדי־ַ�ל ְלָפֶניָה  ִנְפּתְ �ללֹא ַאֵחר ֵמֲאׁשֶַ �ְצמוֹ  ָהאֹוֵבד ַהּבַַ , ּבְ
ר ְוהּוא ָלתֹו  יוָת אוֹ לָ ּתְ  ֶאת ִסּפֵ ִדּיּוקְוֶאת ֵנס ַהּצָ ִפי ּבְ י ּכְ ָהַרּבִ ֵאר ׁשֶ ל ִצְדקֹוָתיו. ּתֵ ה־ָדִודר'  ׁשֶ  לוּ ּפְ כְ ה�  ֹמש'ֶ
ְפָלָאה וֹ תלָ צָּ ַה  ֵמָאז מֹוִנים ֶרתֲ�ׂשֶ  �יךְ  ְוהּוא, ַהּמ ִמיד ֵנר ֶאת בּדֵ ְלנַ  ִהְמׁשִ ֵבית ַהּתָ ְדָרׁש  ּבְ ל ַהּמִ   �       .ָיָמיו ּכָ

  
  

י   ל"ַזּצַ ַאְבָרָהם ִמּסֹוְכְטׁשֹוב, ָה"ַאְבֵני ֵנֶזר"  ַרּבִ
ֲאָדר ַהִהּלּוָלא ְליֹום  א' תר"ע־י"א ּבַ

  

ְפָלִגים יָה נֶ אוֹ גְּ ִמ וּ  ּפֹוִלין יֵר "מוֹ ְד ַא  ֵלידוֹ ִמגְּ  � נוֹ בְּ . ַהּמ
ל י ׁשֶ �ל ְזֵאב ַנחּום ַרּבִַ ת" ּבַ ּדַ �ל וֹ ַוֲחָתנ", ֵאזֹוב ֲאג  ׁשֶ
י ְבָהק וֹ בּ ַר  היָ ָה ׁשֶ  ִמּקֹוְצק לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ַרּבִ � ְוָהָיה ַהּמ
נּות ֵהןכִּ . תַוֲחִסידוּ  תֹוָרהבְּ  ךְ ֶר ֶד  הּומֹוֶר  ָאבְל  לוֹ  ַרּבָ  ּבְ

ֵ נַ וְ  יץבִ נְ ׁשְ רוֹ ְק ב, וֹ 'צְר ּפַ  ְקִהּלֹות ַנת, קְס לְ ׁשּ ְ  ּוִמׁשּ
ְרֵסםִהְת  ָמּה ׁשְ ־ְוַ�ל בוֹ ׁש ְט כְ סוֹ בְּ  ג"תרמ  ְיִחידוֹ  נוֹ בְּ . ּפַ

ֵ "ַה  מּוֵאל םׁשּ א" ׁשְ ְלִמיָדיו, ְמקֹומוֹ  ֶאת ִמּלֵ  ָהיוּ  ּוִמּתַ
אֹוֵני א ַהּדֹור ּגְ  ְיסֹוד ְלִסְפֵרי ָהְפכוּ  ְסָפָריו ינֵ ׁשְ . ַהּבָ
עֹוַל   ְמָלאכֹות ט"ל ַ�ל" ַטל ֶאְגֵלי, "ַהּתֹוָרה םּבְ
ת ּבָ ְבָ�ה" ֵנֶזר ַאְבֵני" ת"ְוׁשוּ , ׁשַ ׁשִ ָרִכים ּבְ  יםִט וּ ּק ִל . ּכְ

סוּ  יוָת רוֹ וֹ ּת ִמ  יֵדי ִנְדּפְ א אֹותנְ " ֶפרּסֵ בַּ  ֶנְכּדוֹ  ּבִ ׁשֶ ", ַהּדֶ
סוּ  ְותֹוְלדֹוָתיו יֵדי ִנְדּפְ ְלִמיָדיו ּבִ יר" ֶפרּסֵ בַּ  ּתַ  ַאּבִ

ל". ָהרֹוִעים ּתֹוָרה קּוַ� ׁשָ  ָהָיה ָיָמיו ּכָ ַמע, ּבַ ָ ׁשּ  ּוְכׁשֶ
ָאִחיו ְסּפ  ֶאת ִהְפִסיד ׁשֶ ה" ָאַמר, וֹ ּכַ  ַיְתִחיל ֵמַ�ּתָ

ַבל ַאף־ַ�ל". ֹוָרהּת בַּ  קסֹ ֲ� לַ  ּסָ , ַרּבֹות ֵמְרִדיפֹות ׁשֶ
לִמ  היָ ָה וְ  יוָפ ְד רוֹ ל לְ ַח ָמ  ּלֵ לֹוָמם ְתּפַ �ם. ִלׁשְַ  ָנַסע ּפַ
ת ְרפּוָאה יכֵ ְר צָ לְ  דבַּ ְס לְ רֶ ָק לְ  ּבָ ַ  ָרָאה ָהִראׁשֹוָנה ּוַבׁשּ

ֶפַתח עֹוֵמדֶאָחד  ָאָדם ִפיו הְוִסיָגִריָּ  תוֹ נוּ ֲח  ּבְ . ּבְ
יט ֶ בַּ  ִהּבִ י ַה ־ַ�לׁשֶ  ֶלטׁשּ ּבֵ  ּבוֹ  תּובכָּ ׁשֶ  ְוָרָאה ֲחנּותּגַ

 ֵ ַה  ְוֵהִבין ַאְבָרָהם םַהׁשּ הׁשֶ ׁש . ְיהּוִדי הּוא ּלָ  ֵאָליו ִנּגַ
ְכֵאב ְוהֹוִכיחוֹ  הּוא ַ�ל ּבִ ל ׁשֶ ת ְמַחּלֵ ּבָ  ַפְרֶהְסָיהבְּ  ׁשַ

ִקְנַאת לוֹ  ְוָסַטר ר ה' ּבְ �ָרה ֲאׁשֲֶ  ְמהּוָמה ָקָמה. ּבוֹ  ּבָ
דֹוָלה ְלטֹונֹות ּגְ ִ ִליכוֹ ְלַה  ָרצוּ  ְוַהׁשּ ֲאָסר ׁשְ  ַאךְ , ַלּמַ

ּנֹוַדע ׁשֶ ּיּותוֹ  ַ�ל ָלֶהם ּכְ דֹוָלה ִאיׁשִ  הוּ רוּ ָט ּפְ , ַהּגְ
ְקָנס לֹוםׁשָ בְּ  �ַבר. ִסְמִלי ּבִָ ׁשֶ  הוּ אוּ ָר , ַ�ריַּ בַּ ם ַ� ּפַ  ּכְ

ה לֹש'ָ ַזע יםיִּ ִר כְ נָ  ׁשְ ה ִמּגֶ ּלָ �ָהיוּ  ָהֲאצ  ִעיםקוּ ׁשְ  ׁשֶ
ַח  ִמׂשְ ְחָמט קּבְ ַ ַנאי ׁשֹוןלְ בִּ  הוּ וּ נּ כִ וְ  ַהׁשּ ׁש  ּגְ ִטּפֵ ׁש . ּכְ  ִנּגַ
י ֲאֵליֶהם ָחקּמִ בַּ  אֹוָתם ִהְכִניַ�  ָיד־ִחיְמ ּובִ  ָהַרּבִ �ד ׂשְַ 
מוּ  ּקָ ִיְרַאת ִלְכבֹודוֹ  ׁשֶ בֹוד ּבְ   . ׁש ּדֵ ַק ְת ם ִה יִ ַמ ם ׁשָ ׁשֵ וְ  ּכָ

  
ועליו שתים  ,אחד משמונת בגדי הכהונה היה החושן

ואים עם שמות השבטים לזיכרון לפני ה'. עשרה אבני מיל
גודל החושן היה זרת, שהוא חצי אמה כמרחק בין 

פי חכמת הטבע כל ־האגודל לזרת. רבנו בחיי מפרש, שעל
עיקריות ושורשיות אינן אלא שתים  ןהאבנים היקרות שה

והן אבות לשאר האבנים. זיהוי אבני החושן  ,עשרה
ו דרך בבירור עזרא: "אין לנ־מעורפל, כמו שכתב אבן

לדעת אבני המילואים". במשך הדורות ניסו רבים לזהות 
את אבני החושן והעלו השערות שונות לזיהויים וצבעם 

. האודם לשבט ראובן מתורגמת כאבן 1של האבנים. 
בעלת צבע אדום, ומזהים אותה עם הסרד, הקרנליאן, או 

. הפטדה לשמעון מתורגמת 2אבן החן רּוִּבי שצבעה סגול. 
צבע ירוק, ומזהים אותה עם אבן הכריזוליט, או הטופז ל

. הברקת לשבט לוי, מתורגמת עם 3צהוב. ־שצבעה ירוק
אבן בעלת ברק ממשפחת הקוורץ שהוא המינרל השני 

. הנופך 4הנפוץ ביותר בקרום כדור הארץ, וצבעו לבן. 
מתורגם לאזמרגד או גרניט, וצבעו טורקיז  לשבט יהודה

מזוהה  . הספיר לשבט יששכר5בין כחול לירוק. 
בירושלמי בשם ספירינון, והיא מוזהה היום כאבן ספיר 

נותר בשמו גם . היהלום לשבט זבולון 6וון כחול. בעלת ג
. הלשם לשבט דן, 7הה עם אבן קוורץ שקוף. וזומ ,היום

היה גם שם עירו של השבט, ופירשוהו כענבר שנוצר 
עם הסודליט משרף עצים בצבע כתום, ויש מזהים אותו 

. השבו לשבת נפתלי מתורגם 8בצבע כחול מלכותי. 
לטורקיז וכדכוד, והוא מזוהה עם אבן האגט בצבע אפור. 

והוא מזוהה  ,מתורגם לעין העגל . האחלמה לשבט גד9
. התרשיש לשבט אשר 10עם אבן האמתיסט בצבע סגול. 

והוא מזוהה עם אבן האקוומרין  ,מתורגם לאבן הים
. השוהם לשבט יוסף 11עדין כגלי הים. ירוק ־שצבע כחול

. 12ויש המזהים אותו עם אגט שחור.  ,מתורגם עם בורלא
הישפה של שבט בנימין מתורגם כמרגלית שבים, 
והמהר"ל כתב שגווניו דומים לאש. מזהים אותו עם אבן 

  האופאל, שמשמעות שמו 'בעל שינויים בצבע'. 
  

ַ%ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ְהֶייָן ַ%ל ֵני־ְוָהֲאָבִנים ּתִ ֹמת ּבְ ָרֵאל־ׁשְ   ִיׂשְ

לּ  �יַ�  תרּוָחִנּיוֹ  ֹותְסג בָּ ַה  ִהְטּבִ ַאְבֵני ה"ּקָ ַאְבֵני ּוְבִיחּוד ְיָקרֹות ֵחן־ּבְ ן ּבְ מוֹ , ַהֹחש'ֶ כָּ  ּכְ  ייֵ ְח בַּ  נוּ ַרבֵּ  בַת ׁשֶ
ל ךָ לְ  ֵאין"ׁשֶ  ּלֹא ַהְיָקרֹות ָהֲאָבִנים ִמן ְוֶאֶבן ֶאֶבן ּכָ ְמׁשֹךְ  ׁשֶ ָאַמר ִעְנָיןכָּ , ֶ�ְליֹוִנים ּכַֹח  ּתִ ִבים ׁשֶ �ׂשֲָ  ךָ לְ  ֵאין ,ּבַ
 �בֵ בְוֵ�  ׂשֶ ַמ  ׂשֶ הִמּלְ ֵאין ּטָ ל לוֹ  ׁשֶ ַתב ְוֵכן". ָלהְע ַמ לְ  ַמּזָ �ל ּכַָ ְלֵטי" ּבַ ּבֹוִרים ׁשִ ַהּכַֹח ", ַהּגִ י ׁשֶ ּלִ �ג ַטע ַהּסְ ּנָ  ׁשֶ
בָּ ַה  ֲאָבִנים ה"ּקָ דֹול, טֹובֹות ּבַ ל רֵת וֹ י ּגָ מּוִנים יםיִּ לִ גוּ ּסְ ַה  ַהּכֹחֹות ִמּכָ ָמ בַּ  ַהּטְ ָאר ִחיםּצְ ְבָרִאים ּוִבׁשְ   .ַהּנִ

�םַ יַ�  ּפַ א ְיֶחְזֵקאל יַרבִּ  לֶא  ֶאָחד ָאָדם ִהּגִ ַרּגָ ִ ִמ  ׁשְ הּתִ  ַמר ִכיבְ ּובִ , הבָ ינוֹ ׁשּ דֹוָלה ָצָרתוֹ  ֶאת ְלָפָניו ּנָ �ל ַהּגְַ 
ָטן נוֹ בְּ  ַמֲחָלה ָלהָח ׁשֶ  ַהּקָ רּוָפה ָלּה  ִלְמצֹא אוּ לְ נִ  ְוָהרֹוְפִאים, הְוָקׁשָ  יתִר וֹ ּת ְס ִמ  ּבְ ר ָהָבה. "ּתְ  ִסּפּור ְלךָ  ַוֲאַסּפֵ

א ָלִאיׁש  יָהַרבִּ  ָאַמר", ִנְפָלא ּבָ הְוַה , ֵאָליו ׁשֶ ִמיַ�ת ָאְזָניו ֶאת הּטָ ִה  ּלָ ּפּור ִלׁשְ ִלּבוֹ  ֲהַגם, ַהּסִ ּבְ א ׁשֶ  ִהְתַמּלֵ
ִמיָהה י ַמּדּוַ�  ּתְ ׁש  ָהַרּבִ �ה ִסּפּוִרים לוֹ  רּפֵ ְלַס  ְמַבּקֵָ ׁשָ בְּ  ּבְ ַוי ֶ�ֶרשׂ  ַ�ל ִנְמָצא נוֹ ׁשֶ ּפּור. ּדְ יו עֹוֵסק ַהּסִ יֹוְרׁשָ  ּבְ

ל ַחתבְּ  יםיִד גִ נְּ ַה  דַח ַא  ׁשֶ ּפַ ּנֹוְדָ�ה ,דילְ ׁשִ ְט רוֹ  ִמׁשְ םלְ  ׁשֶ ה ׁשֵ ִטיָרתוֹ  רְלַאַח . תגֶ לֶ ְפ ּמ� ַה  ּה ָת ירוּ ׁשִ ֲ� בַּ  ְוִלְתִהּלָ  ּפְ
ל יר ׁשֶ סוּ , ֶהָ�ׁשִ ּנְ ָניו ִהְתּכַ ת ּבָ ּקַ �ָ ַהְיר�  ַלֲחל דֹוָלה הׁשּ הֹוִתיר ַהּגְ ין רּוְלַאַח , ׁשֶ יעוּ  ּוְדָבִרים ּדִ ֶוה ֵ�ֶמקלְ  ִהּגִ ָ  ַהׁשּ

ָכִסים חּוץ ֵמ  ָכל ַהּנְ ֵהִאיָרה ְמֹאד ְיָקָרה ֶאֶבן זוֹ  ָהְיָתה. ֶאָחדץ ֶפ ֵח ּבְ אֹור ׁשֶ ָהָיה ִמי ְוָכל, ְיָקרֹות ּבְ  רֹוֶאה ׁשֶ
ִדיר ּה יָ ְפ יָּ ִמ  םִנְדָה  ָהָיה ָהֶאֶבן ֶאת יג ָהַאִחים ִנּסוּ . ַהּנָ ְפֵני ָהֶאֶבן ֶאת ְלַהּצִ יֶּ  ֵדיכְּ  ַיֲהלֹוִמים סֹוֲחֵרי ּבִ  ְמדוּ ֶא ׁשֶ
ם אּוָלם, ִחיָרּה ְמ  ֶאת ּלָ �יבוּ  ּכ ֵניֶהם ֶאת ֵהׁשִ ֶאֶבן ִנְתְקלוּ  לֹא ֵמעֹוָלם ןכֵּ ׁשֶ , ֵריָקם ּפְ   . ְיָקָרה ּכֹה ּבְ

ְמעוּ  ַלֲ�ָצֵתנוּ  לוּ " ׁשְ הּת�  ךְ לֶ ֶמ  לֶא  ִלְפנֹות יֶכםלֵ ֲ� , "ַהּסֹוֲחִרים ָאְמרוּ ", ּתִ ּיָ נֶּ , ְרּכִ ְמֶחה בׁשָ ְח ׁשֶ �דֹול ְלמ  ּגָ
דֹול ֹאֶסף םיָּ ַק  ּוִבְרׁשּותוֹ  טֹובֹות ַלֲאָבִנים ל ּגָ ָתם־ִמן. ְנִדירֹות ֲאָבִנים ׁשֶ ם שִלְרכֹּ  ִיְרֶצה ַהּסְ  זוֹ  ְנִדיָרה ֶאֶבן ּגַ
דֹול ְלאֹוָצרוֹ  ּוְלָצְרָפּה  אי ְוהּוא, ַהּגָ ים ַוּדַ ְמעוּ ". קָ�ֵת  הֹון ָ�ֶליָה  םלֵּ ְלׁשַ  ַיְסּכִ בֹוָנה ָצהָלֵ�  ָהַאִחים ׁשָ  ַהּנְ

ם ְוָנְסעוּ  ּלָ �ֶאָחד ּכ יַרת, לוּ בּ נְ ַט יְס ִא  ִעירָה  ַ�ד ּכְ הּת�  ּבִ ּיָ ה־ַ�ל. ְרּכִ ָיָדם ָ�ָלה ְנַקּלָ ל ּבְ ּור ְלַקּבֵ ִניָסה ִאׁשּ  ּכְ
ֶלךְ  ְלַאְרמֹון ֶטֶרם ְועֹוד, ַהּמֶ יקוּ  ּבְ ה ִלְפצֹות ִהְסּפִ ֶלךְ  הָא ָר , ּפֶ בִּ  ַהְיָקָרה ָהֶאֶבן ֶאת ַהּמֶ ת ּוְבֵ�יָניו, יֵדיֶהםׁשֶ  ִנּצַ

יט, ְלָיָדיו ָהֶאֶבן ֶאת ָנַטל הּוא. הְמּדָ ֶח  קַר בְּ  ּה  ִהּבִ ָ ְממ�  ּבָ יר ָהָיה לוֹ ָיכ ְולֹא כֹותׁשּ  תוֹ לוּ ֲ� ּפַ ְת ִה  ֶאת ְלַהְסּתִ
ל ְדָלּה ִמגָּ  ֶלךְ  ִנְכַנס. הנָּ ּמֶ ִמ  קֵה וֹ ַהבּ  תהוֹ גוֹ נְּ ַה  ּוֵמאֹור ּה יָ ְפ יָּ ִמ , ָהֶאֶבן ׁשֶ אלְ  ַהּמֶ ָ  ִנְדַהםוְ , ָהַאִחים ִעם ןּתָ ּוַמ  ַמׂשּ

 �ֹמַ כּום ֶאת ִלׁשְ דֹול ַהּסְ ְרׁשוּ  אֹותוֹ  ַהּגָ �בּור ּדֲָ ֲאָותוֹ . ָהֶאֶבן ּבַ ל ּגַ ֶלךְ  ׁשֶ ָחִקים ִהְרִקיָ�ה ַהּמֶ  הָא גָּ  תוֹ וָ ֲא גַ כְ וּ , ׁשְ
ם ְעּפֵ  ֲ�סוֹ כַּ  ּגַ ּפִ ִקְרבּ  ַ� ׁשֶ ֵאׁש  וֹ ּבְ ה ְוהּוא, ֶלָהָבה ּכְ הּוא ָהַאִחים ִעם ַח ְתַמּקֵ ְלִה  ִנּסָ ׁשֶ יַ�  ּכְ  ָנמּוךְ  ְסכּום ַמּצִ
הבְּ  ָ לַ  ַאךְ , ַהְרּבֵ נּות ָ�ְמדוּ  ָהַאִחים. ְואׁשּ �ְקׁשַָ ֶהם ַ�ל ּבְ ּלָ ים יםִח לָּ מ� ְמ  יםִר ֲח סוֹ כְ וּ , ׁשֶ ּסִ �י, ָיְדעוּ  ּוְמנ  ּכִ
דֹוָלה תוֹ קוּ ְק וֹ ּת ׁשְ ִה  ל ַהּגְ ֶלךְ  ׁשֶ ת ַהּמֶ ִביֵאהוּ , ָקָרהַהיְ  ָהֶאֶבן ִלְרִכיׁשַ סֹופוֹ  ּתְ ל ּבְ ָבר ׁשֶ ל םלֵּ ְלׁשַ  ּדָ   . ְסכּום ּכָ

יֵדיֶהם ָהֶאֶבן ִעם ֵמָהַאְרמֹון ָהַאִחים ָיְצאוּ  ֵהם, ּבִ ׁשֶ טּוִחים ּכְ י ּבְ ַלח ְמֵהָרה ַ�ד ּכִ ֶלךְ  ִיׁשְ  אֹוָתם ןּמֵ זַ לְ  ַהּמֶ
ׁש  ְלָפָניו ׁשּוב ִחיר ָהֶאֶבן ֶאת שִלְרכֹּ  ִויַבּקֵ ּמְ �ם. בֹוּהַ ַהגָּ  ּבַָ ַמּסָ יעוּ  ּבְ בּול לֶא  ָהַאִחים ִהּגִ ִדיָנה ּגְ  ְוָסרוּ  ַהּמְ

יְנַתִים �ל ַאְכַסְנָיהלְ  ּבֵַ ֶרךְ  םֵא ־ׁשֶ ֵדי, ַהּדֶ ס ּכְ ב ֵ�ָצה ְלַטּכֵ ֵ ם ֶאת ּוְלַחׁשּ ְרּכָ יֵניֶהם ְלׂשֹוֵחַח  ָהַאִחים ִנּסוּ . ּדַ  ּבֵ
א, ַנַחתבְּ  ה ֶאּלָ ׁשֶ ּקָ ֶקטבְּ  ְלׂשֹוֵחַח  ָלֶהם ָהָיה ׁשֶ ל ִכיבֶּ  ןכֵּ ׁשֶ , ׁשֶ ינֹוק ׁשֶ ר ּתִ ָחָלל ִנּסֵ . םָת ָח נוּ ְמ  ֶאת ְוִהְפִריַ�  ּבֶ

נוֹ  ֶזה ָהָיה ל ּבְ �ל ׁשֶַ ָח , ָהַאְכַסְנָיה ּבַ ָ לַ . םֵמחֹ  ְוָקַדח הלָ ׁשֶ �ל וּ ִנּס  ְואׁשַּ ִית ּבַ יתוֹ  ּוְבֵני ַהּבַ יַ�  ּבֵ ֶלד ֶאת ְלַהְרּגִ , ַהּיֶ
ֵדי ַהְיָקָרה ָהֶאֶבן ֶאתֶלד ָמַסר ַליֶּ  ָהַאִחים ַאַחדוְ  �ׁשֵ  ּכְֲ ּתַ ׁשְ ּיִ ּה  ַ� ׁשֶ ְחּבּוָלה. ְמַ�ט ּבָ  הּוְלַמְרבֵּ , הֹוִעיָלה ַהּתַ

ֶלא ק ַהּפֶ ּתֵ ּתַ ֶלד ִהׁשְ ֶאֶבן ַהְיָקָרה, ַמֵהר ִחיׁש  ַהּיֶ ֵחק ּבָ �ה ׂשִָ ה ׁשָ ּכָ �ָמה ַ�ד ,ֲאר ְרּדֵ ּתַ �ָליו ָנְפָלה הַ�זָּ  ׁשֶָ .  

דֹול ַמרָא ", ְיָקִרים ַאִחים" ֶהם ַהּגָ ּבָ ר ָמנֹוס ֵאין, "ׁשֶ ֶלךְ  ַאְרמֹון לֶא  ׁשּובלָ  ֵמֲאׁשֶ ים ַהּמֶ ִחיר ּוְלַהְסּכִ  ַלּמְ
הּוא יַ�  ׁשֶ טּוַח . ָהֶאֶבן ַ�ל ִהּצִ ֶלךְ  ָהִייִתי ּבָ ַהּמֶ ים ַאֲחֵרינוּ  ִיְרּדֹף ׁשֶ ְדרֹ  ְמִחיר ְלָכל ְוַיְסּכִ ּנִ  ְרֶאהנִּ כַּ  ֲאָבל, שׁשֶ

בֹודוֹ  ּכְ ָיֵדינוּ  נֹוְתָרה לֹא ְוָלֵכן, ֵמָהֶאֶבן רֵת וֹ י לוֹ  ָקריָ  ׁשֶ ֵרָרה ּבְ א ָלׁשּוב ֵאָליו ַהּבְ ָאר". ֶאּלָ  נוּ ֲה נְ ִה  ָהַאִחים ׁשְ
ם רֹאש'ָ ָמהבְּ  ּבְ ָבר ָמה־ְזַמן רּוְלַאַח , ַהְסּכָ ֶלךְ  ִלְפֵני ָהַאִחים ָ�ְמדוּ  ּכְ יֵדיֶהם ָהֶאֶבן ִעם ַהּמֶ ל ֶהְחַלְטנוּ . "ּבִ  ְלַקּבֵ

�ה תֶא ָ ךָ  ַהַהּצָ ּלְ ת. ַהְיָקָרה ָהֶאֶבן ֶאת ֶלךְ ּמֶ לַ  טיׁשִ ְוהוֹ , ָהַאִחים לוֹ דגְּ  ָאַמר", ׁשֶ ל ֲאֶרׁשֶ  ָרצֹון תיעוּ בִ ׂשְ  ׁשֶ
ְרׂשָ  ֵני ַ�ל הִהְתּפָ ֶלךְ  ּפְ ָניו ָקְדרוּ  ְמֵהָרה ַ�ד אּוָלם, ַהּמֶ אֶתם. "ּפָ  זוֹ  ֵאין ֲהֵרי, "ַ�םזַ בְּ  ָקָרא"? אֹוִתי ֹותּמ ְלַר  ּבָ

קֹוִרית ָהֶאֶבן ֶהְרֵאיֶתם ַהּמְ ה ִלי ׁשֶ ִחּלָ ם. ּתְ ֶאֶבן אֹוָתּה  ֶהֱחַלְפּתֶ ׁשּוָטה ּבְ ּדֹוָמ , ּפְ  ֶאֶבןלָ  ּה ָת וּ יּ נִ וֹ צּ ִח בְּ  הׁשֶ
יטוּ "! ַהְיָקָרה ֹחֶסר ֶזהבָּ  ֶזה ָהַאִחים ִהּבִ ֹתֶקף ּוָמחוּ  ֲהָבָנה ּבְ  ללָ כְּ  ָהֶאֶבן ֶאת ֶהֱחַלְפנוּ  לֹא! סְוַח  ָחִליָלה: "ּבְ
ָבֶריךָ  ֶאת ְמִביִנים ְוֵאיֶנּנוּ  יךְ ". ּדְ ֶלךְ  ִהְמׁשִ ּלוֹ  ַ�ל דמֹ ֲ� לַ  ַהּמֶ ֹתֶקף ְוָטַ�ן ׁשֶ י ּבְ ׁשּוָטה ֶאֶבן ּכִ ָיָדם ּפְ  ָלּה  ְוֵאין, ּבְ

ל תוּ  ,ֵ�ֶרךְ  ּכָ ּמַ ��ם, זֹאת ְל ֶהם ַ�ל ָ�ְמדוּ  ָהַאִחים ּגַ ּלָ ָהֶאֶבן נוּ ְוָטֲ�  ׁשֶ קֹוִרית ׁשֶ יֵדיֶהם ַהּמְ ֶלךְ  ֵהֵחל .ּבִ  ַהּמֶ
יֶהם ַ�ל ָהַאִחים ֶאת ַלֲחֹקר רוּ  ָהַאִחיםוְ  ,ֵמַאְרמֹונוֹ  ָיְצאוּ  ֵמָאז ַמֲ�ׂשֵ ּה  ְוָהַאְכַסְנָיה םָת יָ� ִס נְ  ַ�ל לוֹ  ִסּפְ  ּבָ

הוּ  רכַּ  .ׁשָ רוּ  ֲאׁשֶ ֶלד ַ�ל לוֹ  ִסּפְ �ׁשֵ  ַהחֹוֶלה ַהּיֲֶ ּתַ ִהׁשְ ֶאֶבן ַ� ׁשֶ ְתרּוַ�ת ָראָק , ּבָ ֶלְך ּבִ חֹון ַהּמֶ ו: "ִנּצָ  ַהּכֹל ַ�ְכׁשָ
רּור ר ּבָ ּוָ �עּו ָלֶכם, ׁשֶ . ּוְמח ה ֵיׁש  זוֹ  ֶאֶבןלְּ ּדְ ּלָ �ֶחֶדת ְסג �ֶמת ְלַמֲחָלה ְמי ּיֶ �ר ֵאפֹוא,ְמס ּבֵ ַאב ֶיֶלד אֹותוֹ ׁשֶ  . ִמְסּתַ  ׁשָ

א ּכָֹחּה  ֶאת ֵמָהֶאֶבן ְזכּוָתּה  ְוִהְתַרּפֵ ווְ , ּבִ ָדה ַ�ְכׁשָ ל ֶאת ָהֶאֶבן ִאּבְ רּוטֹות ְמַ�ּטֹות ּה ָת לָּ ג� ְס  ּכָ ָוה ּפְ   ". ְוִהיא ׁשָ

י ָאַמר, ִסּפּורוֹ  ֶאת מוֹ יְּ ַס בְּ  ֵרר: "ָהַרּבִ י, ֵאפֹוא ִהְתּבָ בָּ ַה  ּכִ ל ְמסֹוֵבב ה"ּקָ ּבֹות ּכָ ֵדי ָהִעְנָיִנים ֶאת לְלגֵּ גִּ , ַהּסִ  ּכְ
ָהַאִחים יעוּ  דילְ ׁשִ ְט רוֹ  ׁשֶ א ֶיֶלד אֹותוֹ וְ , ַהְיָקָרה ָהֶאֶבן ִעם ַאְכַסְנָיה ְלאֹוָתּה  ַיּגִ ְזכּוָתּה  ִיְתַרּפֵ ה. ּבִ  ֲחזֹר, ְוַ�ּתָ

ֶהֶרף ה' ִליׁשּוַ�ת הּפֵ צַ וְ  ְלֵביְתךָ  ַח  ".ַ�ִין ּכְ ּקֵ א ָהִאיׁש  ָהָיה ּפִ ּבָ י ֶאל ׁשֶ ד ֵהִבין ְוהּוא, ָהַרּבִ י ִמּיָ  ְיׁשּוָ�תוֹ  ּכִ
יעוֹ ַה  ִעם, ְוָאֵכן. ָלבֹוא ְקרֹוָבה י, לוֹ  נֹוַדע ְלִעירוֹ  ּגִ ֶלךְ  רֹוֵפא ּכִ ִעיר הּוא ַאף ׁשֹוֶהה ַהּמֶ ּוְלַאַחר , ּבָ

ים  לּות ִהְסּכִ ּדְ ּתַ נוֹ  ֶאת רּקֵ ְלבַ  ָהרֹוֵפאִהׁשְ ה־ַ�ל. ּבְ ָידוֹ  ָ�ָלה ְנַקּלָ ל ּבְ ת ֶאת ְלַזהֹות ָהרֹוֵפא ׁשֶ ל יוֹ לְ ָח  ִסּבַ  ׁשֶ
ֶלד רּוָפה ֶאת ְוַאף, ַהּיֶ ְתִאיָמה ַהּתְ ַלף ַהּמַ ֶלד ֶהְחִלים ה' יּוְבַחְסֵד , יקוֹ ִמּתִ  ׁשָ ְזַמן ַהּיֶ ֶדֶרךְ  רָקצָ  ּבִ   � .ֵנס ּבְ

  
 
 
 
 
 

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

ֵאר ֵאֶליָך  אֹוְמרוֹ  ַ�םַט  - ֵאֶליָך  ְוִיְקחוּ  הַמ  ךְ ֶר ּדֶ ־ַ�ל ִיְתּבָ
 ֶ ַמּסֶ  ָאְמרוּ ׁשּ ת תֶכ ּבְ ּבָ תָהֵ%ד.  ְלָפֹרֶכת ִמחּוץ ,ְלׁשֹוָנם ְוֶזה ׁשַ

ַה  עֹוָלם יֵא בָּ  ְלָכל ִהיא תֵ�דוּ  ְ ׁשֶ ָרֵאל ָרהׁשוֹ  ִכיָנהׁשּ ִיׂשְ .ּבְ
ֲ�ָרִבי ֵנר ֶזה ַרב ָאַמר ?תֵ�דוּ  ַמאי ה. 'כוּ  ַהּמַ ל"זַ  ָאְמרוּ  ְוִהּנֵ
ה ַ�ל ִמְתלֹוְצִצים ָהיוּ  ַהּדֹור יֵליָצנֵ  ר ,לֹוַמר ֹמש(ֶ ֶאְפׁשָ
ַה  ְ ׁשֶ ה ַ�ל ָרהׁשוֹ  ִכיָנהׁשּ ל ַמֲ�ׂשֶ ה ׁשֶ י ֲהֵרי. ְוכּו' ֹמש(ֶ לֹא ּכִ
יִקים ָהיוּ  ָרֵאל ֲאִפּלוּ  ַמְצּדִ ׂשְ ּתִ  ִמּיִ ֶרהׁשֶ ן ָנהיִכ ׁשְ  ׁשְ ּכָ ׁשְ ּמִ ,ּבַ

ָ  ֲהַגם ֶזה ּוְכִפי ׁשּ יֹום ָנהיִכ ׁשְ  ְרָתהׁשֶ ִניָסן א' ּבְ ל־ִעם ,ּבְ ֶזה־ּכָ
ְקבַּ  ִלְתִמידּות ןִסּמָ  ֶזה ֵאין ּתִ ִכיָנה עׁשֶ ְ ןּמִ בַּ  קֹוָמּה ְמ  ַהׁשּ ּכָ ,ׁשְ

ֵנס ֲאָבל ֲ�ָרִבי ֵנר ּבְ עֹוָלם יֵא בָּ  ְלָכל תֵ�דוּ  הּוא ַהּמַ
ַה  ְ ׁשֶ ָרֵאל ָרהׁשוֹ  ִכיָנהׁשּ ִיׂשְ , ֵאֶליָך  ְוִיְקחוּ  ה' רַמֲאַמ  ְוהּוא, ּבְ

רּוׁש  ָבר נֹוֵגַ�  ֵאֶליָך  ּפֵ י ,ַהּדָ ירוּ  ךָ ְנבּוָאְת  קזֵּ ַח ְת ּתִ  ֶזהבָּ  ּכִ ּכִ ּיַ ׁשֶ
יקוּ  ִכיָנה ָך ְנבּוָאְת  ְוַיְצּדִ ְ ַהׁשּ ֶרהּתִ  ׁשֶ תֹוָכם ׁשְ ְראוּ  ּבְ ּיִ ׁשֶ ֵנס ּכְ

הָ� יֵּ ׁשֶ  ֶמן ׂשֶ ׁשֶ נֹוָרה ּבְ י ְואּוַלי. ַהּמְ ן ֶזהָל  ּכִ ּוֵ ָאְמרוֹ  ִנְתּכַ ּבְ
ה ה ְוַאּתָ ַצּוֶ ּלֹא לֹוַמר, ּתְ ּלֹא ָיחּוׁש  ׁשֶ ָבָריו ְמנוּ ָא יֵ  ׁשֶ ִלְהיֹות ּדְ
ָבר מּוּהַ  ַהּדָ יָּ  ּתָ ְחּתֹוִנים ֶ�ְליֹון לֵא  רוּ דׁשֶ ּתַ ן ּוְכמוֹ  ּבַ ּכֵ ,ָהָיה ׁשֶ

ִיןִמ  ּתֹאַמר ְוִאם יקוּ  ּנַ רּוׁש , ֵאֶליָך  ְוִיְקחוּ , ַיְצּדִ ָדָבר ּפֵ ֶזה ּבְ
ַקת ִחּזּוק ךָ ְל  ׁש יֶ  ָבִרים ְוַהְצּדָ רנִּ ּכַ  ַהּדְ   :ְזּכָ

�  

ידוּ  ןִעְניָ  הֶמ  ָלַדַ�ת ָצִריְך  -  ה' ִלְפֵני ָלֶהם ְלָרצֹון י ַיּגִ ּתֵ ׁשְ
בֹות ֶהם ֵאּלוּ  ּתֵ ּבָ ן יְואּוַל , ה' ִלְפֵני ְלָרצֹון ִיְהֶיה ׁשֶ ַכּוֵ ּיְ ׁשֶ

אֹוְמרוֹ  ָרֵאל ַ�ל ׁש ֶד קֹ  ּבְ אֹוְמרוֹ  ,ִיׂשְ ָרֵאל ׁש ֶד קֹ  ּכְ ְוֵתַבת, ִיׂשְ
י ִיְרֶצה ה'ַל  ָללוּ  ּכִ ָרֵאל תּכְ ְקָרִאים ִיׂשְ ה'ַל  ֵהם ֹקֶדׁש  ַהּנִ
בּוִקים ׁשּוִקיםֲח  ִדים ּדְ ְעּבָ ה' ִלְפֵני ְלָרצֹון ִיְהֶיה ֶזהָל וְ  ,ְמׁש0

יֶּ  יִ  ָרצֹון לוֹ  ׁש ׁשֶ ָרֵאלּבְ ֶאְמָצעּות ׂשְ ָתב ּבְ ֲאִני סֹוד ְוהּוא, ַהּכְ
ה ֶזהּובָ  ,ִדיְלדוֹ   :ִלי ִדיּדוֹ  ִיְתַרּצֶ

�  

ּכָ  ַ�םַט  -  םיֶה ֵק לֹ ֱא  ה' ֲאִני ן לֹוַמר לַפ ׁשֶ ַ�ם ּכֵ ה ּפַ ִנּיָ אּוַלי, ׁשְ
ן ּוֵ ְתּכַ ּנִ ֵאין ְזַמןּבִ  ֲאִפּלוּ  ְלַרּבֹות ׁשֶ ִכיָנתוֹ  ׁשֶ תֹוֵכנוּ  ׁשְ הּוא ,ּבְ

 :ֲאַנְחנוּ  ְולוֹ  ֶאלֵֹהינוּ  ה'

  

  
  

בי"ב באדר, הסתיימה בנייתו המחודשת של בית 
המקדש השני בימי הורדוס, עליו אמרו חז"ל שמי 

  שלא ראה בניין הורדוס, לא ראה בניין נאה מימיו.  
�  

 ,י"ב באדר הוא גם 'יום טוריינוס', שהיה מלך רומאי
רוגה, העלילו שונאי ישראל בתו ה כשנמצאהו

כל העם.  לכלות אתשהיהודים הרגוה והמלך ביקש 
באו שני האחים לולינוס ופפוס מהעיר לודקיא היא 
לוד, שהיו צדיקים גמורים, ואמרו למלך שהם 
הרגוה, ומסרו נפשם כדי להציל את כל העם. 
ועליהם נאמר שהרוגי לוד אין כל בריה יכולה 

, באו זמן קצר לאחר מכןלעמוד במחיצתן בגן עדן. 
  ה'. והיתה בו יד  ,חיילים מרומי והרגו את טוריינוס

�  

לזכר הניצחון על ניקנור  ,בי"ד באדר נחגג יום ניקנור
שר הצבא היווני, שהיה מניף את ידו על ירושלים 
ואמר 'מתי תפיל עיר זו לידי ואהרסנה'. וכשגברו 
החשמונאים על היוונים וניצחו אותם, תלו את 

ת המקדש ואמרו "פה שדיבר בגאווה ניקנור כנגד בי
  ויד שהונפה כנגד בית המקדש, תיעשה בהן נקמה". 

�  

פורים קטן בשנה מעוברת הם ט"ו באדר א' י"ד ו
 הםמקצת מנהגי שמחה, אין מתענים ב בהםונוהגים 

ואין אומרים תחנון. רבנו יחיאל מפאריז היה עושה 
סעודה גדולה, ויש שנהגו אף במשלוח מנות.  בהם

ירושלמי משמע שנס פורים חל בשנה מעוברת, מה
  והחת"ם סופר כתב שמשמע משם שחל באדר א'. 

�  

בט"ז באדר א', נתן כורש מלך פרס את הרשות 
לבנות את בית המקדש, אך הבנייה נעצרה במשך 
י"ח שנה. שנים רבות לאחר מכן, לאחר עליית 
נחמיה בן חכליה, החלו גם לבנות את חומות 

  , והבנייה הסתיימה בנ"ב ימים. ירושלים ביום זה
�  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  

  
סּוקת ֶא  רֹאׁש  ַהּפָ ּבְ ֵתנוּ ּפָ  ׁשֶ ִמיד ֵנר ְלַהֲ�לֹת: "ָרׁשָ ְרׁשוּ ", ּתָ ים ָפִריםּסְ בַּ  ּדָ דֹוׁשִ יבּות ַ�ל ַהּקְ ל ַהֲחׁשִ  ׁשֶ

ים ְקִביעּות ְקֵראת ַלּתֹוָרה ִעּתִ ּנִ ֱאַמר, ֵנר ׁשֶ ּנֶ ֵרׁש  ּוְכִפי, אֹור ְותֹוָרה הוָ צְ ִמ  ֵנר ׁשֶ ּפֵ ִ ַר  ׁשֶ ל י"ׁשּ ּכָ  ַלְיָלה ׁשֶ
ִמיד ִנְקָרא ְוַלְיָלה ַהְינוּ , ּתָ ל ּדְ ּכָ ָבר ׁשֶ הּוא ּדָ ִמיד ִנְקָרא ְוָרִציף ָקבּוַ�  ׁשֶ ִמיד נֹותָקְרבְּ  ִנְקְראוּ  ְוֵכן, ּתָ , ַהּתָ

ל ַחר ׁשֶ ל ׁשַ ין ְוׁשֶ ִים ּבֵ ּום, ָהַ�ְרּבַ ֶהם ִביעּותַהּקְ  ִמׁשּ ּלָ   . יֹום יִמּדֵ  ׁשֶ
�  

יַ�  רֵפ סוֹ  ם"ַת ַהֲח  �ם ִהּגִַ יָרה ִויָנה ִעירלָ  ּפַ ָלל יכֵ ְר צָ לְ  ַהּבִ לֹונֹותבְּ  ְוִהְתַאְכֵסן, ַהּכְ  ַיַחד ,ִעירבָּ ׁשֶ  ַאַחד ַהּמְ
דֹול סֹוֵחר ִעם ָהָיה ּגָ אֹוָתם. אֹוְרָין רּובַ  ַמִיםׁשָ  ְיֵרא ׁשֶ �לֵמ  ַ�ד יוָק ָס ֲ� בַּ  ָ�סּוק רַהּסֹוֵח  היָ ָה , ָיִמים ּבְַ 

ק ָהָיה ְולֹא רֹאׁשוֹ  ָידוֹ  ִסּפֵ ים ַ� בֹּ ְק לִ  ּבְ ךְ ־ַ�ל רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  הֹוִכיחוֹ . ֹוָרהּת לַ  ִעּתִ ל ְוַהּסֹוֵחר ּכָ  ִהְתַנּצֵ
בְּ , ְוָטַ�ן הּוא ֵ�תׁשֶ ב ׁשֶ ֵביתוֹ  יֹוׁשֵ ֲאָנן ולֵ ׁשָ  ּבְ יד הּוא ְוׁשַ א, ּתֹוָרהבַּ  ַלֲהגֹות יֹום יִמּדֵ  ַמְקּפִ ו ֶאּלָ �ְכׁשַָ  ׁשֶ
ָרִכים ִנְמָצא הּוא ּדְ ֵני, ּבַ יכָ  ֵאין ָהֲ�ָסִקים ִטְרּדֹות ּוִמּפְ  ם"ַת ַהֲח  לוֹ  ָאַמר. ַהּתֹוָרה ְלִלּמּוד ְזַמן ַ� ּבֹ ְק לִ  וֹ ְלּת ּבִ

ְדךָ  ּבֹוא: "רֵפ סוֹ  ְבֵרי ִמּתֹוךְ  ְלָכךְ  טֹוָבה ֵ�ָצה ַוֲאַלּמֶ סּוק ּדִ ְרּתָ בָּ ' ַהּפָ ֶרְך ְוִדּבַ ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם ּבְ
ָך ּוְבקּוֶמךָ  ְכּבְ ְרּתָ  םַקיֵּ לְ  הוַ צְ ִמ . 'ּוְבׁשָ ם' 'ְוִדּבַ ִדְבֵרי ּבָ ָכל ּתֹוָרה ּבְ ִמיד יֹום ּבְ ׁשִ  ּתָ ֵביֶת  ךָ ּתְ בְ 'ּבְ  ִאם אּוָלם. ָך'ּבְ

ה ִנְמָצא ֶלְכּתְ  ַאּתָ ה הַמ  ֶרְך'ּדֶ בַ  ךָ 'ּבְ �ׂשֲֶ ךְ  ֶאת םיֵּ ַק ? ּתַ סּוק ֶהְמׁשֵ ךָ  ַהּפָ ְכּבְ חֹות ּוְלָכל, ּוְבקּוֶמָך' 'ּוְבׁשָ  ַהּפָ
ָנה ִלְפֵני ְיָלהלַּ בַּ  ֵ ד ֶקרבֹּ ּובַ  ַהׁשּ ים ְקַבע, יָמהּקִ ַה  ַאַחר ִמּיָ לֹא רטוּ ּפָ  ַאךְ . ֹוָרהּת לַ  ִעּתִ ר ִאי ְכלּום ּבְ , ֶאְפׁשָ

�ְזֵבִני ְוִאםַ ל םִא וְ . ֶאֶ�ְזֶבךָּ  םיִ יֹוַמ  -  יֹום ּתַ ים ַלּתֹוָרה ִתְתַרּגֵ ה, ִלְקּבַֹ� ִעּתִ ל ֵיָ�ׂשֶ   ". ְלֶטַבע ךָ לְ  ַהֶהְרּגֵ
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י ִריְסק ד"הי ןַמ לְ ּדֶ יְ ֵא  ַאְבָרָהם ַרּבִ יְוַא  יונָ ָמ ֱא נֶּ ִמ , ִמּבְ יתוֹ  ְנׁשֵ ל ּבֵ ִוי יתבֵּ "ַה  ׁשֶ ְרָנָסתוֹ  ֶאת ָמָצא", ַהּלֵ  ּפַ
טּות ה אּוָלם, ֵמַחּיָ ּתוֹ  הֹוִדיַ�  ּוָאיוִנׂשּ  ִעם. ַבעֶק  ְותֹוָרתוֹ  איֲ�ַר  ְמַלאְכּתוֹ  ֶאת ָ�ׂשָ י, ְלִאׁשְ  דוֹ וּ ּמ לִ  ְזַמןבִּ  ּכִ
ִאּלוּ  ֵאָליו ְלִהְתַיֵחס ְצִריִכים ְפׁשּוטוֹ  עֹוָלםבָּ  םיָּ ַק  ֵאיֶנּנוּ  ּכְ בֹוא ִמי ְלָכל ַלֲ�נֹות ָצִריךְ  ְוָכךְ , ּכִ ּיָ ׂשוֹ ְלַח  ׁשֶ  ּפְ
�הָ ׁשָ �ם ֵאַרע. זוֹ  ּבְַ בֹוּהַ  ןְוָקִצי ּפַ ַמֲ�ָלה ּגָ א ּבְ ִעְניְ  ְלֵביתוֹ  ּבָ ּלוֹ  ַ�ל ָ�ַמד ְוהּוא, ִמְסָחר ינֵ ּבְ י ׁשֶ �ָליו ּכִָ 

ֵגׁש  �ל ִעם ְלִהּפַָ ִית ּבַ ִלי ַהּבַ חּוי ּבְ ל ּוֵמֵאן, ּדִ ׁשּוָבה ֶאת ְלַקּבֵ י ַהּתְ הַה  ּכִ ִלּמּודוֹ  ָאז ּוַ� קׁשָ  ּלָ ָרֲאָתה. ּבְ ׁשֶ  ּכְ
�ַלתֲ ִית ּבַ י ַהּבַ ל ָמתוֹ ֲח  ּכִ ִצין ׁשֶ ִקְרּבוֹ  ּבֹוֶ�ֶרת ַהּקָ ֵהִרים ַ�ד, ּבְ ית לֶא  ָאָצה, ָ�קֹותצְ בִּ  קֹולוֹ  ֶאת ׁשֶ  ּבֵ

ְדָרׁש  ֵדי ַהּמִ ֵת  תיִ בַּ לַ  ָאבֹוא: "ָלּה  ָאַמר הּוא ַאךְ , ָלּה ְלַבְע  ִלְקרֹא ּכְ ׁשָ ַבּקָ טּוַחִני ֲאָבל, ךְ ּכְ ִעְסָקה ּבְ ּמֵ  זוֹ  ׁשֶ
רּוָטה ַאְרִויַח  לֹא ָבר ןכֵּ ׁשֶ , ּפְ א ַהּדָ ּבֹון ַ�ל ּבָ י ַהּתֹוָרה ִלּמּוד ֶחׁשְ ּלִ א ַאף תוֹ יכָ לִ ֲה בַּ ". ׁשֶ ּטֵ י, ְוָאַמר ִהְתּבַ  ּכִ

ק ּפָ �הַה  ִאם הּוא ְמס א ֵאינוֹ  ּלָ ֶצר ֶאּלָ �ְצמוֹ  ַרעָה  ַהּיֵַ ׁש  ְוָאַמר, ּבְ ּיֵ ִצין ַרְגֵלי ֶאת קּדֹ בְ לִ  ׁשֶ ֵביתוֹ  ַהּקָ ּבְ ֵדי ׁשֶ  ּכְ
ְרְנגֹול ַרְגֵלי ֵאיָנן ְגָליוַר  ִאם ִלְראֹות ִפי ּתַ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ִדים ַ�ל ׁשֶ ֵ ּתוֹ  תוֹ נוֹ ְפ בִ וּ , ַהׁשּ ה: "ָאַמר ְלִאׁשְ  ךְ לַ יֵא וָ  ֵמַ�ּתָ

ית ִלי ִלְקרֹא ֵאין ְדָרׁש  ִמּבֵ ם ַהּמִ ֶלךְ  ָיבֹוא ִאם ּגַ ְכבֹודוֹ  ַהּמֶ    !"אבוֹ א ָא י לֹ נִ ֲא  - א בוֹ ם יָ ם ִא גַ , וְ ּוְבַ�ְצמוֹ  ּבִ
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ְלִמיָדיו דָח ֶא  ל תוֹ יבָ ׁשִ יְ  ִמּתַ י ׁשֶ ל יוָק ָס ֲ� לַ  ַ� ְלַסיֵּ  ֵהֵחל, קֹוְטֶלר ַאֲהרֹן ַרּבִ ָהָיה ָאִביו ׁשֶ ֲאָבִנים סֹוֵחר ׁשֶ  ּבַ
ִליּ  טֹובֹות יד אּוָלם, ֹותּוַמְרּגָ ים ַ� ּבֹ ְק לִ  זֹאת ִעם ַיַחד ִהְקּפִ ְעּתוֹ  ָהְיָתה לֹא. ֹוָרהּת לַ  ִעּתִ ל ּדַ י ׁשֶ  ַאֲהרֹן ַרּבִ

ךְ  ָחהנוֹ  הַה  ןכֵּ ׁשֶ , ִמּכָ יךְ  ָ�ָליו ָהָיהְוָלֵכן  ְלָיִמים ָצִעיר ֲ�ַדִין ָהָיה ּלָ  ֹוםיּ ַה ל כָ בְּ  ֹוָרהּת בַּ  ַלֲהגֹות ְלַהְמׁשִ
ּלוֹ  �ֲהֹפךְ  ַ�ד, ּכ ּיַ ָחה ְלַבַ�ל ׁשֶ ּפָ �ל ַיֲ�ִמיס ְוָאז ִמׁשְַ  �ְרָנָסה עֹל ֶאת ְצמוֹ ַ ר, ַהּפַ ַגׁש  ְוַכֲאׁשֶ �ם ּפַָ  ֶאת ּפַ

ְלִמידוֹ  ךָ  ֶאת ְלַבּלֹות ךָ לְּ  הַמ : "לוֹ  ָאַמר, ֶזה ּתַ זּוטֹות ְזַמּנְ ֵתר עֹוד? ֵאּלוּ כָּ  ּבְ יםבַּ  ַרב ְזַמן ְלךָ  ִיּוָ ֵדי ַחּיִ  ּכְ
ק ים ִעם ְלִהְתַ�ּסֵ ּכִ ים ּפַ ךָ  ַ�ל ֲחָבל ֲהלֹא ּוֵביְנַתִים, ְקַטּנִ ָקר ְזַמּנְ ֵלךְ  ּומּוָטב, ַהּיָ ּתֵ  ּתֹוָרה ִלְלֹמד ׁשֶ
ְרִציפּות �ל". ּבִֵ ְלִמיד ִהְתּפַ ָבָר  ַהּתַ ל יוִמּדְ י ׁשֶ י ְוָחׁש , ַאֲהרֹן ַרּבִ ֱאֶמת ּכִ יט ּבֶ  ֲאָבִנים אֹוָתן ַ�ל הּוא ַמּבִ

ִליּ  טֹובֹות ים ֹותּוַמְרּגָ ַפּכִ ים ּכְ יבּות ׁשּום ָלֶהם ְוֵאין ,ְקַטּנִ �יָניו ֲחׁשִֵ ת ּבְ ּמַ ��  . ַהּתֹוָרה ִלּמּוד ְל
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י אֹונֵ  היָ ָה , ימּוָצִפ  ןַמ לְ ַס  ַרּבִ ַלִים יִמּגְ �ָלה ְלַאַחר ְירּוׁשָָ ְגּדַ  ֵאֶליָה  ׁשֶ ים. דִמּבַ יב ַרּבִ ה ןֵמָ�וֹ  ֵהׁשִ  ּוִמּדָ
�ל, לוֹ  ָהְיָתה ִנְפָלָאהַ ב תוֹ לוּ ְד גַּ  ַאף־ׁשֶ ׁשּוִטים ַ�ל ִהְתַחּבֵ �  ַהּפְָ ּבָ ֹנַ�ם ֹוָרהּת לַ  םְרבָ ָק ְמ  ְוָהָיה םׁשֶ יו ּבְ . ּפִ

ִהְת  ֵמֵאּלוּ  דָח ֶא  הּתְ בַּ  היָ ָה , ֵאָליו ָקְרבוּ ׁשֶ י רּוְלַאַח , תּוִמְצוֹ  ִמּתֹוָרה ָרחֹוק ִחּלָ ַרּבִ  ֶאת ּבוֹ  ירִע בְ ִה  ןַמ לְ ַס  ׁשֶ
יצֹוץ ק רׁשֵ כָּ  ְיהּוִדי הַנֲ�ׂשָ , ַהּתֹוָרה ףוּ צּ ִמ  ימוֹ ִע ְט ִה וְ  וֹ בּ ׁשֶ  הּוִדיַהיְּ  ַהּנִ  ֵהֵחל הּוא. ְצֹותּמִ בַּ  ּוְמַדְקּדֵ

ל ּלֵ ים ַבעָק , יןיִק ִת וָ כְּ  ְלִהְתּפַ יֵרא ְוָנַהג ַלּתֹוָרה ִעּתִ י ִיםַמ ׁשָ  ּכִ הְוַה , יםבִּ ַר  לֹא ָיִמים ָ�ְברוּ . ֲאִמּתִ  הּמָ ּדִ  ּלָ
ַנְפׁשוֹ  י ּבְ ָבר ּכִ יַ�  ּכְ לֵ  ְלַתְכִלית ִהּגִ ְ ֵדי וֹ בּ ַר לְ  ּוָבא מּותַהׁשּ ל ּכְ ּנוּ  ְלַקּבֵ ֶרךְ  ִמּמֶ יַ�  ּדֶ  ָרמֹות ְלַמְדֵרגֹות ְלַהּגִ
ָמתוֹ  ְלִתּקּון י ּבוֹ  ִהְתּבֹוֵנן. ִנׁשְ ְדךָ  ָהָבה: "ְוָאַמר ןַמ לְ ַס  ַרּבִ �בֹוַדת ִנְפָלָאה ךְ ֶר ּדֶ  ַוֲאַלּמֲֶ ַקיְּ  ְוִאם, ה' ּבַ  הנָּ ֶמ ּתְ

ְמִסירוּ  ְהֶיה תוּ יּ בִ ְק ִע בְ וּ  תּבִ ן ּתִ א ָהעֹוָלם ּבֶ ה. ַהּבָ י ךָ לְ  ַבעְק  ךְ לַ יֵא וָ  ֵמַ�ּתָ ָמ  ִלְלֹמד יֹום ִמּדַ ִעּיּון ָראּגְ  ּבְ
ךְ  ֶמׁשֶ ִלי ְרצּופֹות םיִ ַת ָ� ׁשְ כִּ  ּבְ ֶהן ְלַהְפִסיק ּבְ א". ּבָ ּלֵ ם ַאךְ , ָהֵ�ָצה ַ�ל ָהִאיׁש  ִהְתּפַ ָבר ֶאת ִקּיֵ ִפי ַהּדָ  ּכְ

ה ִהְצַטּוָ ָנַתִים ָ�ְברוּ . ׁשֶ ׁשְ ֶהן, ָיִמים ּכִ יד ּבָ ים ְקִביעּות ַ�ל ִהְקּפִ ַבע ָהִעּתִ ּקָ הֹוָר  ְלַ�ְצמוֹ  ׁשֶ  ְויֹום, וֹ בּ ַר  ַאתּכְ
א דָח ֶא  ּטֵ ו ַרק: "ְוָאַמר ִהְתּבַ י ַ�ְכׁשָ ְעּתוֹ  ְלסֹוף ָיַרְדּתִ ל ּדַ ְזכּות ַרק .יבִּ ַר י וְ ִר וֹ מ ׁשֶ ּמּוד ּבִ י לִּ ׁשֶ  ָהִעְקִבי ַהּלִ
יִתים, י יוֹ ּדֵ ִמ  ּלִ ה ַ�ד ּגִ ּמָ י ייִת ּמִ ּדִ ׁשֶ  גֹותֵר ְד ַמ  ֵמאֹוָתן ֲאִני ָרחֹוק ּכַ ָבר ּכִ י ּכְ ְעּתִ ה ַ�דוְ , ֲאֵליֶהן ִהּגַ ּמָ  ִלי ׁש יֶ  ּכַ

י ַלֲ�ֹמל עֹוד ַנְפׁשִ   ". יִת ָמ ׁשְ נִ  ְלִתּקּון ּבְ
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יו ּדֹוֵרׁש  ָהָיה" ַאֲהרֹן דֹותּתֹולְ "ִמ  ר"ָהַאְדמוֹ  ׁשָ ּמְ ׁשַ ים ַ� ּבֹ ְק לִ  ִמּמְ ע ְלָפחֹות ֹוָרהּת לַ  ִעּתִ עֹות ַאְרּבַ ָכל ׁשָ  ּבְ
ךְ  ַ�ל עֹוֵמד היָ ָה וְ , יֹום מוּ  ּכָ ַקּיְ ּיְ בָ  ֶאת ׁשֶ י ָריוּדְ �ם ּוִמּדֵַ ךְ ־ַ�ל םלָ ֲא וֹ ׁש  ָהָיה ּפַ �ם לֹא. ּכַָ  ֶאת ּדֹוֶחה ָהָיה ּפַ

יו ׁשָ ּמְ מוּ  לֹא ִאם ְמׁשַ אֹותוֹ  םָד וּ ּמ לִ  ֹחק ֶאת ִקּיְ א ּוַפַ�ם, יֹום ּבְ ּטֵ ׁש  ְוָאַמר ִהְתּבַ חֹוׁשֵ א הּוא ׁשֶ ּמָ �ה ׁשֶָ ׁשָ  ּבְ
�ֹמדֲ ּיַ ין ־תיבֵּ  ִלְפֵני ׁשֶ לּדִ ּטּולַ�ל  עּוהוּ ִיְתבְּ , ַמְעָלה ׁשֶ יו לׁשֶ  ּתֹוָרהַה  ּבִ ׁשָ ּמְ ךְ ־ַ�ל דַמ ָ�  ְוָלֵכן, ְמׁשַ   .ּכָ

�  
  

אן -" ְלִפיו ִיְהֶיה הָפ ׂשָ " ֶ  הַמ  יֹאַמר ְולֹא ְלִפיוּוַמְחסֹום  הָפ ׂשָ  ְלַהֲ%ִמיד ָהָאָדם ִיְלַמד ִמּכָ ִדְבֵרי ָמָצאנוּ  ְוֵכן. ָצִריךְ  ֵאינוֹ ׁשּ    ָידּוַ% ּבְ  לעוּ נָ ֹו אָצ ְמ " ל"ֲחזַ  ּבְ
יֶּ  תּוַח  אוֹ ָצ ְמ , ָאָדם םׁשָ  ׁש ׁשֶ ֵאין ָידּוַ% ּבְ  ּפָ יו ִמי". ָאָדם םׁשָ  ׁשֶ ּפִ גֶ  ֲהֵריהוּ  לעוּ נָ  ׁשֶ יו ּוִמי, ָאָדם רֶד ּבְ ּפִ תּוַח  ׁשֶ ַל  ָיָצא ּפָ   (היהודי הקדוש מפרשיסחא) ". ֶזה לִמּכְ

 

  
ְעּתוֹ  ל ּדַ י ׁשֶ ִריְסק ּדֹב ֵסףיוֹ  ַרּבִ  נֹוָחה ָתהָהיְ  לֹא, ִמּבְ

ּדֹות ֵמֲ%ִריַכת רֹב ִהּלּוָלא ְס%. יֹום םַ%  ּבְ ִטיַרת ּבְ  ּפְ
יִקים ֲאָדר ז'ּבְ  ְלַרּבֹות, ַצּדִ ל תוֹ קוּ ּלְ ּתַ ְס ִה  יֹום ּבַ ה ׁשֶ  ֹמש(ֶ

הּוא נוּ ַרּבֵ  ֲ%ִנית יֹום ׁשֶ יִקים ּתַ ַ%ם. ַצּדִ  ִלְפֵני: "ָאַמר ּפַ
ר, ּתֹוָרה ןַמּתַ  ֲאׁשֶ ֵני ָהיוּ  ּכַ ָר  ּבְ י ֲ%ַדִין ֵאלִיׂשְ  ָהֲאָרצֹות ַ%ּמֵ
ָרֵאל ֲהגוּ נָ , ַהּתֹוָרה ֶאת ָיְדעוּ  ְולֹא ִמְנָהג ִיׂשְ ר, ֶזה ּכְ  ְוַכֲאׁשֶ

ה ָ%ָלה ק ְוָסְברוּ  ַהּלּוחֹות ֶאת ִלּטֹל נוּ ַרּבֵ  ֹמש(ֶ ּלֵ ִהְסּתַ  ִמן ׁשֶ
ֶהם ֶנֱאַמר, ָהעֹוָלם מּו ' ּבָ ק. תֹו ַוּיָ ב ָהָ%ם ֶלֱאֹכל ְוׁשָ ׁשֶ ַוּיֵ
ןַמ  רַאַח . ְוִאּלּו הגָּ נְ ִח ְו  ִהּלּוָלא ְוָ%ׂשוּ  'ְלַצֵחק , ּתֹוָרה ּתַ

ָהיוּ  ׁשֶ ָבר ּכְ ק ּוָרהׁשּ ּכַ  ֲהגוּ נָ , ּתֹוָרה יֵד ְמ לוֹ  ּכְ ּלֵ ְסּתַ ּנִ  ּוְכׁשֶ
ה ָרֵאל ְבֵני ְבּכוּ יִּ ַו " ֶנֱאַמר נוּ ַרּבֵ  ֹמש(ֶ ה־ֶאת ִיׂשְ   "...ֹמש(ֶ

  

  

  
ָפָר  ן ְמנּויֹות ּבְ מֹות ַאְבֵני ַהחֹש(ֶ ְך: ׁשְ ֵתנּו ּכָ  ,ֹאֶדםׁשָ

ְטָדה ּוָבֶרֶקת יר ְוַיֲהלֹם ,ֹנֶפְך  ;ּפִ ם ;ַסּפִ בֹו  ,ֶלׁשֶ ׁשְ
ֶפה ;ְוַאְחָלָמה יׁש ְוׁשַֹהם ְוָיׁשְ ְרׁשִ  ָהַאֲחרֹון ַהּטּור. ּתַ

ב ּנּוי ִנְכּתַ ׁשִ ָארַה ִמ  ּבְ ְ ָבה ָהֶאְמָצִעית ָהֶאֶבןי ּכִ , ׁשּ  ִנְכּתְ
לֹש(ֶ  ְוִאּלוּ , ַהִחּבּור ו"ָואּבְ  בוּ  ָהֲאֵחִרים ַהּטּוִרים תׁשְ  ִנְכּתְ

י־ַ%ל ָל  ּפִ ֵאין, ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹוןֵלי ּכְ  ו"ָוא ּכֹוְתִבים ׁשֶ
ה ַהִחּבּור ִמּלָ ה ֶאְמָצִעית ּבְ לֹש(ָ ׁשְ ִאים ּבִ . ְסמּוִכים נֹוׂשְ

ְתבוּ  ֵיׁש  ּכָ ה ׁשֶ ּבָ ַהּסִ ַלת ׁשֶ א ְלַהּטָ ַֹהם ו"ַהּוָ ׁשּ ֵדי ִהיא, ּבַ  ּכְ
ין ְלַהְפִריד יׁשְ  ּבֵ מּוכֹות ן"יׁשִ  ָהאֹוִתּיֹות ּתֵ ל ַהּסְ  ׁשֶ
יׁש  ְרׁשִ ֵדי םַה ׁשֹ ־ּתַ ּלֹא ּכְ בּוקֹות אֹוָתן ִיְקְראוּ  ׁשֶ , ּדְ

ְלִמי ּוָבאּמ ּכַ  ירּוׁשַ ָבְרִכים ּבִ ּמְ  ְולֹא םֶלֶח  ַהּמֹוִציא ׁשֶ
ְגַלל, מֹוִציא מּוכֹות ָהאֹוִתּיֹות ּבִ . מֹוִציא־ָהעֹוָלם ַהּסְ

ת יׁש  ֶנֱאַמר יקּוֵד ּפְ  ּוְבָפָרׁשַ ְרׁשִ ֶפהם ַה ׁשֹ  ּתַ ִלי ְוָיׁשְ  ּבְ
ֵני, ו"ָוא ָהאֹות ָבר ִמּפְ ּכְ ר ׁשֶ ְזּכַ אן ה. ין ֶרַוח ָלֵתת ּכָ  ּבֵ

ֵבִקים ָבר ַאְך . ַהּדְ ה ָמָצאנוּ  ּכְ ים ַהְרּבֵ  אֹוִתּיֹות ִעם ִמּלִ
גֹון רֹותּבָ ח. ְמ  ּכֹ ־ֵמַרְעְמֵסס ּכְ ָרה־ַמִים, ָתהס.   . ְועֹוד, ִמּמָ

  
 � �הְוַאּתָ ַצּוֶ ל ה ּתְ ָרֵא� ֵנ�י ִיׂשְ  כז, כ)( ׀ ֶאת־ּבְ

ַבת ה ּתֵ � ַטַ%ם ְוַאּתָ ִים ּבְ ְרׁשַ ַבת רְוַאַח  ּגֵ �ה ּתֵ ַצּוֶ  ֵיׁש  ׀ ּתְ
ֵס  אן ֵיׁש  ֶרֶמז. קּפָ ׁש  ְלֵבית ּכָ ְקּדָ י ַהּמִ ִליׁשִ ְ ְקָרא ַהׁשּ ּנִ  ׁשֶ

ִית' הּוא  'ּבַ ִמְניַ ׁשֶ ה ןּכְ � ִפי, ְוַאּתָ ָאְמרוּ  ּכְ  לֹא ל"ֲחזַ  ׁשֶ
ּקְ  ַאְבָרָהםּכְ  ִיְצָחק ְולֹא, ַהר אוֹ ָר ׁשֶ ּקְ  ּכְ ֶדה אוֹ ָר ׁשֶ , ׂשָ

א ַיֲ%ֹקב ֶאּלָ ּקְ  ּכְ ִית אוֹ ָר ׁשֶ אן ֶנֱאַמר ֶזה ְוַ%ל, ּבַ  ּכָ
ִמיד ֵנר ְלַהֲ%לֹת ית, ּתָ ּבֵ ׁש  ׁשֶ ְקּדָ י ַהּמִ ִליׁשִ ְ  ֵיָחֵרב לֹא ַהׁשּ

ה. עֹוָלםְל  ה ְוַאּתָ ַצּוֶ ה ַ%ל זּמֵ ַר ְמ  ּתְ  נוּ ַרּבֵ  ֹמש(ֶ
ְ ּפַ ְת ִה ׁשֶ  ָכל ִהיא תוֹ טוּ ׁשּ ה, דֹורָו  ּדֹור ּבְ  ׁשֹוןִמּלְ  ּוְתַצּוֶ

א ֵני רְוַאַח , ַצְוּתָ ים ׁשְ רּוׁשִ ל ַהּגֵ י ׁשֶ ּתֵ ׁש  ּבָ ְקּדָ  ַהּמִ
ַטַ%ם ָהְרמּוִזים ִים ּבְ ְרׁשַ יַח  ָיבֹוא, ַהּגֵ ׁשִ הּוא ַהּמָ  ׁשֶ
ְבִחיַנת ה ּבִ ָרֵאל ֶאת ְוִיְגַאל נוּ ַרּבֵ  ֹמש(ֶ ֵסק ְוָאז ִיׂשְ ּפָ  ּתִ

לּות ַבת רַאַח  קֵס ּפָ  ֵיׁש  ְוָלֵכן, ַהּגָ ה ּתֵ ַצּוֶ   )אמרי חיים(. ּתְ
�  

יךָ  ן ָאִח� �ֲהֹר ב ֵאֶליָך" ֶאת־ַאֽ  )כח, א( ַהְקֵר�

בֹות יךָ  ַהּתֵ ן ָאִח� �ֲהֹר ַטֲ%ֵמי ַאֽ  זּמֵ ְלַר , ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ
ָ%ה ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי ׁשָ ּבְ ה ׁשֶ ּוָ ּצִ ּבָ ַה  ׁשֶ  ִלְגֹאל הְלֹמש(ֶ  ה"ּקָ

ָרֵאל ֶאת יַ  ָנא ַלח'ׁשְ  לוֹ  ָאַמר, ִיׂשְ ָל  דּבְ ׁשְ ֵני, ח'ּתִ  ִמּפְ
ָרָצה ד ׁשֶ ָהָיה ַאֲהרֹן ֶאת ְלַכּבֵ ָבר ׁשֶ א ּכְ ִמְצַרִים ִמְתַנּבֵ  ּבְ

ָנה מֹוִניםׁשְ  ןּבֶ  ֱהיֹותוֹ  ַ%ד ֵנס ָרָצה ְולֹא ׁשָ  ְלִהּכָ
ּבָ ַה  לוֹ  ָאַמר .מוֹ חוּ ְת ִל  ֵאינוֹ  ֲהרֹןַא ְל  וֹ יּ ּדַ  'לֹא, ה"ּקָ  ׁשֶ
א ,ָ%ֶליָך  רֵצ ֵמ  ַמח ְוָרֲאָך  ֶאּלָ ִלּבֹו' ְוׂשָ י ְוָאַמר. ּבְ  ַרּבִ
ב, יֹוַחאי־רּבַ  עֹוןְמ ׁשִ  ַמח ַהּלֵ ָ ׂשּ ת ׁשֶ ּלַ ְגד.  ָיבֹוא ָאִחיו ּבִ

ַמח ׁש  ְוִיׂשְ בֹות תמוֹ ָ% ְט מ.  ְוָלֵכן, יםּמִ ְות.  ִריםאוּ  ְוִיְלּבַ  ַהּתֵ
ַקְדָמא ְגַלל, ְזָלאְוַא  ּבְ ּבִ יםׁשֶ  ׁשֶ  ְוָיָצאַאֲהרֹן  ִהְקּדִ
ה ִלְקַראת ֵהן ִלְהיֹות ָזָכה ֹמש(ֶ דֹול ַהּכֹ   )זר הצבי(. ַהּגָ

ׁש  ְדּגָ  מ.
 

 חּלָ מ. ְמ 
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