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ל ְהֶיה ִמּכָ רּוְך ּתִ ים־ּבָ   ) ז, יד( ָהַ�ּמִ

י הּוִדים ִצילֲא ַמ  היָ ָה , יןיִמ זִ ְד ַר ֵמ  ֵיהַאְר  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ אּו ׁשֶ  ַלּיְ ֵרךְ ּבָ יו ְלִהְתּבָ , ִמּפִ
ְהיוּ  ּיִ ִריִאים ׁשֶ ם ְרָכםבָ ְמ  היָ ָה וְ , ַוֲחָזִקים ּבְ ירּות ּגַ ֲ�ׁשִ  גֵה וֹ נ ָהָיה ְוָכךְ . הבָ ָח ְר ַה וְ  ּבַ
ם: "לֹוַמר ְתּגָ גּור הּוא,  ּפִ הּוִדיׁשָ ּיְ מ ְוֵאיָתן ָחָזק ִלְהיֹות ָצִריךְ  ׁשֶ ְפִרי ּגֹוי וֹ ּכְ , ּכַ

יר מוֹ  ְוָ�ׁשִ ִריץ ּכְ ַ�ל ּפָ ּזֹות ּבַ ז ֶזה רבָ ָד וְ , ֲאח) ּמָ ּתֹוָרה ַאף ְמר) ֱאַמר, ּבַ ּנֶ  ךְ וּ ר'בָּ  ׁשֶ
ְהֶיה ל ּתִ ים'־ִמּכָ ַהְינוּ , ָהַ�ּמִ ְהֶיה ּדְ ּתִ ָכל ְמֹבָרךְ  ׁשֶ ֲ�לֹות־ּבְ ׁש  ַהּמַ ּיֵ יםבָּ  ׁשֶ   "...ַ�ּמִ

�  

ְמָלְתָך לֹא ָבְלָתה ֵמָ�ֶל    ) ח, ד( יָך ְוַרְגְלָך לֹא ָבֵצָקהׂשִ

ל ֵמֲחִסיָדיו דָח ֶא  ר"ַה  ׁשֶ ַ לֹום ׂשּ ְלז" ׁשָ ַ�ם ֵאָליו ָנַסע, ִמּבֶ ֶחְבַרת ּפַ ה ּבְ ּמָ  ּכַ
ֶרךְ  חטַֹר  ֵמֲחַמת ַאךְ , ֲחִסיִדים ּלֹא ַ�ד ַרְגָליו חוּ ּפְ נַ ְת ִה  ַהּדֶ  ָלֶלֶכת לוֹ ָיכ ָהָיה ׁשֶ

ב ץלַ ֱא נֶ וְ , ֲ�ֵליֶהן ּכַ הּמִ בַּ  ִלׁשְ ים ִיּסּוִרים ִמּתֹוךְ  ּטָ יעוּ  זלְ בֶּ  ִעירָה  ֶאל. ָקׁשִ ֶ�ֶרב ִהּגִ  ּבְ
בַּ  ָר  ֹקֶדׁש ־תׁשַ ׁש  ְוָהִאיׁש , ןֶאְתַחנַּ וָ  תׁשַ ּפָ ּקֵ ירוֹ ְלַה  ֵמֲחִסיָדיו ּבִ י ִלְפֵני ְזּכִ ֵדי ָהַרּבִ  ּכְ

ל ּלֵ ְתּפַ ּיִ ֵליל. ִלְבִריאּותוֹ  ׁשֶ בַּ  ּבְ י ָנַטל, ֹקֶדׁש ־תׁשַ רּוַס  ָהַרּבִ , ֵאָליו ּה ָר גְּ ְוׁשִ  הלָּ ַח  תּפְ
ה ְוָכךְ  ם ָ�ׂשָ ת ּגַ ּדַ ְס�) ל ְמנּוָחתוֹ  ַלְמרֹות אּוָלם. ַהּבֶֹקר ּבִ ֵאָביו ְלכוּ ָה , ָהִאיׁש  ׁשֶ  ּכְ

רוּ  ּבְ בוֹ  ְוִהְתּגַ ת. הּוַטב לֹא ּוַמּצָ ְתִפּלַ ְנָחה ּבִ בַּ  ַהּמִ ׁשַ ּבְ ָרא ֵ�תבְּ , ֹקֶדׁש ־תׁשֶ ּקָ י ׁשֶ  ָהַרּבִ
ֵסֶפר סּוק ֶאת ָרהַהּתוֹ  ּבְ ְמָלְתךָ : "בֶק ת ֵ� ׁשַ ָר ָפ בְּ ׁשֶ  ַהּפָ  ְוַרְגְלךָ  ֵמָ�ֶליךָ  ָבְלָתה לֹא ׂשִ

ַכב ָהִאיׁש  ָחׁש ", ָבֵצָקה לֹא ָ ׁשּ ַבִית ׁשֶ י, ָסמּוךְ  ּבְ ּנוּ  ֶנֶ�ְלמוּ  ָהַרְגַלִים יבֵ ֵא כְּ  ּכִ . ִמּמֶ
ה יג ִנּסָ ה, ָהָאֶרץ־ַ�ל ַרְגָליו ֶאת ְלַהּצִ ִריא הּוא ְוִהּנֵ ַאַחד ּבָ ד, םָהָאָד  ּכְ  ָהַלךְ  ּוִמּיָ
ל ִמְדָרׁשוֹ  יתְלבֵ  ַ ַה  ׁשֶ לֹום' ר'ׂשּ הּסְ בַּ  ּמוֹ ִע  ְוֵהֵסב ׁשָ ּדָ ְ ַה  �) יתׁשּ   . ֵנסלְ  ִהייְ וַ , ִליׁשִ

�  

ַח ַלֲ�ׂשֹות ָחִיל י הּוא ַהּנֵֹתן ְלָך ּכֹ   ) ח, יח( ּכִ

ר ְלִמיֵדי ֶאָחד ִסּפֵ יַבת ִמּתַ ִליןל)  ַחְכֵמי ְיׁשִ ְיָלה ַ�ל, ּבְ ַאַחר ַהּלַ ּלְ ִתיָחה ׁשֶ  ַהּפְ
יָבה ִיּסּוד ִעם ַהֲחִגיִגית י: "ַהְיׁשִ ְלּתִ ְפרֹוְזדֹור ִטּיַ יָבה ּבִ ַ�ת ַהְיׁשִ ׁשְ  ּוְלֶפַתע, ַלְיָלה ּבִ

יָנה קֹול ינַ זְ ָא  ָקְלטוּ  ר, ּוְלָבִבית ְמתּוָקה ַמְנּגִ ְקָ�ה ֲאׁשֶ . תָהֶ�ְליֹונוֹ  ֵמַהּקֹומֹות ּבָ
ית ַהּקֹוָמה ֶאל ַהּקֹול בֹותְק ִע בְּ  ָ�ִליִתי ִליׁשִ ְ י, ַהׁשּ ְרּתִ ּתַ ה ִהְסּתַ ּנָ ּפִ , אֹותוֹ  ְוָרִאיִתי ּבַ

יָבה רֹאׁש  ֶאת י ּה ָד ּסְ יַ ְמ וּ  ַהְיׁשִ יָראׁשַ  ֵמִאיר ַרּבִ ל, ּפִ ּכֹות רֹוְזדֹורּפְ בַּ  ְמַטּיֵ  ֲאר)
הּוא, ּוְקָצרֹות ׁשֶ ּלוֹ  ,יםְרַ�ּפִ ׂשַ  פּוסּתְ  ּכְ צּות בֵמרֹ  יםִק מוּ ְס  ּוָפָניו רֹוֵ�ד ּכ) . ִהְתַאּמְ

ַמן ל ְוהּוא ,ףיָ� בִּ  חֹוֵלף ַהּזְ ם ְמַטּיֵ ִנּגּון ְלַ�ְצמוֹ  ּוְמַפּזֵ ים ֶאת בֵר ָ�  ּבְ ּלִ אֹות ַהּמִ  :ַהּבָ
ל ׁשֹבַלְח  ְלךָ  'ָחִליָלה ּכָ ֹכֲחךָ  הַנֲ�ׂשָ  ֶזה ׁשֶ י! לֹאוָ  לֹא, ּבְ  ּכַֹח  ְלךָ  ַהּנֵֹתן הּוא ּכִ
ל ְוקֹולוֹ , ִיל'ָח  ַלֲ�ׂשֹות ן הּוא. ּגֹוֵבר ָהַרב ׁשֶ ּנֵ ים ֶאת ְלַ�ְצמוֹ  ְמׁשַ ּלִ  לוּ ַהלָּ  ַהּמִ

אי ִמּכִֹח  ֶזה ֵאין, לֹאוָ  לֹא, "ְוהֹוֶלֶכת ּגֹוֶבֶרת ּוְבִהְתַלֲהבּות תֵא ׂשְ  ֶיֶתרבְּ   ַהּכֹל ֶאּלָ
א ַחְסֵד  ּבָ א ַמִיםׁשָ  יּבְ ִליַח , ְוֵאין ֲאִני ֶאּלָ רֹום ׁשָ דֹוֵר  ַהּתֹוָרה ֶקֶרן ַלֲהָרַמת ִמּמָ נּו". ּבְ

�  

ם ֶאת י־ַוֲאַהְבּתֶ ר ּכִ ֶאֶרץ ִמְצָרִים־ַהּגֵ   ) י, יט( ֵגִרים ֱהִייֶתם ּבְ

ַ�ם ָהַלךְ , ּפַ ׁשֶ ְמַחת ְלֵביתוֹ  ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ּכְ ׂשִ ֵגר ִנְתַקל, ּתֹוָרה ּבְ  ָאָדם, קֶד צֶ  ּבְ
ְלמּוד ִהְתאֹוֵנן, ּגַ ְדָמעֹות ְלָפָניו ׁשֶ י ּבִ ִרּיֹות ּכִ  ֶנֱאַמר ַוֲהֵרי, אֹותוֹ  ִדיםְמַכבְּ  ֵאיָנם ַהּבְ

ם" ִנים ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  לוֹ  ֵהִאיר". רגֵּ ַה ־ֶאת ַוֲאַהְבּתֶ דֹו  ֲהָנָאה לוֹ  ִלְגרֹם ּוְכֵדי, ּפָ ּבְ ּכִ
ן ְלָפָניו.  ּבּוד ָהִאיׁש  ֶנֱהָנהְלַנּגֵ ירלָ  ְוֵהֵחל, ֵמַהּכִ קֹול ׁשִ דַר ְמ  ׁש "ִאי זֹוןֲח ְוַה , ָרם ּבְ  ּקֵ

ֶנְגּדוֹ  ִים ּומֹוֵחא ּכְ ּפַ ְתָק  ַ�ד, ּכַ ּנִ ְעּתוֹ  ְרָרהׁשֶ ל ּדַ יר רגֵּ  אֹותוֹ  ׁשֶ ס ּבוֹ  ְוִהּכִ ּיֵ ִהְתּפַ   . ׁשֶ
�  

י לֶא  רּוךְ  ְרָפֵאל ַרּבִ ן טֹוִליָדנוֹ  ּבָ ּמֵ ַ�ם ִהְזּדַ י, ֶצֶדק רגֵּ  ּפַ רּוךְ  ְוַרּבִ ה ּבוֹ  גַה נָ  ּבָ ִחּבָ  ּבְ
ֶרב ֵלב  ְוִהְתַ�ְנֵין ְיֵתָרה בוֹ ִמּקֶ ַמּצָ ל. ּבְ יׁשוּ  ִחיםּנֹוכְ ַה  ּכָ חּוׁש  ִהְרּגִ ְמ  ֶאת ּבְ  תוֹ ָח ׂשִ

ל זוֹ  ְנִדיָרה הוָ צְ ִמ  ַ�ל ם" ׁשֶ ָא " רגֵּ ַה ־ֶאת ַוֲאַהְבּתֶ ּבָ הּו דוֹ ְליָ ה ׁשֶ ּוָ ּלִ , ּוְלַאַחר ׁשֶ
בֹוד,  יִציָאתֹו ִמּתֹוְך ּכָ ְמָחה ָרַקדּבִ ִ ָכה ַ�ל ִמׂשּ ּזָ   .זוֹ  הבָ וּ ׁש ֲח  הוָ צְ ִמ  םְלַקיֵּ  ׁשֶ

  
ְמעּון  ׁשְ י -  )ז, יב(ְוָהָיה ֵ�ֶקב ּתִ בֹות ָראׁשֵ בֶק ֵ�  ַהּתֵ

ָמעוּ ּתִ  ּלֹא, ןּתָ ִע ּבְ  -  ןיֶה ֵפ סוֹ וְ  ןׁשְ ה אַמרּתֹ  ׁשֶ ַאּתָ ׁשֶ
ֵאיזוֹ  הוָ צְ ַהּמִ  ֶאת ַלֲ�ׂשֹות לוֹ ָיכ ְרֶצה ֵ�ת ּבְ ּתִ , ׁשֶ

א ּה  ַלֲ�ׂשֹוָתּה  ָצִריךְ  ֶאּלָ ְזַמּנָ ּתֹאַמר ְוַאל ּבִ
ֶאּפָ  א ֶנהׁשְ ֶא  ֶנהִלְכׁשֶ ּמָ  )חן טוב(. ֶנהּפָ ִת ־לֹא ׁשֶ

�  

 �ר, בֵק ָ�  ׁשֹוןלְ  בֶק ֵ ֲאׁשֶ ֵקבְלָ�  ַ�ְצְמךָ  ֲחִזיקּתַ  ּכַ
אי ֲאַזי, תלוּ ְפ ׁשִ וְ  הֲ�ָנוָ ּבַ  ַוּדַ ׁשְ  ּבְ ֶאת עּוןָמ ּתִ

ִטים ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ ְזכּות ָהֵאּלֶ  )ר"נ מרופשיץ(. הוָ ָהֲ�נָ  ּבִ
�  

ךְ  ֶמׁשֶ ָנה ְימֹות ּבְ ָ ר ַהׁשּ ִפְלּפּול ש3 רֹ ְד לִ  ֶאְפׁשָ , ּבְ
ָדה רּוׁש ּדְ  ר ב'ֶק ֵ�  'ְוָהָיה אּוָלם, ְוַאּגָ ֲאׁשֶ יִעים ּכַ ַמּגִ

ָנה יְלִעְקֵב  ָ ָנה ְלסֹוף ,ַהׁשּ ָ ר ַהׁשּ ֲאׁשֶ ּוָבא ִמְתָקֵרב ּכַ
ִטים ַרק ש3רֹ ְד לִ  ֵיׁש  ָאז, ֱאלּול ֹחֶדׁש  ּפָ ׁשְ ּמִ ה ּבַ , ָהֵאּלֶ

ֹמַ�  יב ִלׁשְ ֵאָליו ׁשּובלָ וְ  ה' ְלִדְבֵרי ּוְלַהְקׁשִ
ְתׁשּוָבה ִזים ֶזהלָ וְ . ָמהלֵ ׁשְ  ּבִ ְבֵרי ְמַרּמְ דוִ ּדָ  ּדִ

ֶלךְ  ָחה  ַהּמֶ לֶאְפּתְ י  ְבָמׁשָ יָ�ה ּפִ ִחידֹותַאּבִ
י לּבְ  ּפֹוְתִחים ָמַתי, ֶקֶדם־ִמּנִ י ַרק? ידֹותְוִח  ָמׁשָ ִמּנִ

ת, םֶד ֶק  ְתִחּלַ ָנה ּבִ ָ ַאֲחִריתְך ַא , ַהׁשּ ָנה ּבְ ָ ַהׁשּ
ים תֹוָרה ּדֹוְרׁשִ  )תולדות ישראל(. ַמִיםׁשָ  ְוִיְרַאת ּבְ

�  

 �ָמעּון בֶק ֵ ׁשְ בלֵּ ּבַ  בּוָ�הְק  בֹוָדהֲ�  נֹוָטִריקֹון ּתִ
תּתְ  ֶכםנַ  ְבָכלוּ  ְרִביתַ�  ְנָחהִמ  ֲחִריתׁשַ  ִפּלַ , ְפׁשְ

ִמים ְוִאם ִפּלֹות ֶאת ְמַקּיְ �ֶקב ְוָהָיה ׁשֹוןלְ בִּ  ַהּתְֵ
הּוא ְמָחה ׁשֹוןְל  ׁשֶ ָרכֹות ְלָכל זֹוִכים, ֲאַזי ׂשִ ַהּבְ

ָכר ָ בַּ  ַהּטֹוב ְוַהׂשּ הּפָ ׁשֶ  )מחשֹף הלבן(. ָרׁשָ
�  

 �ַקע אֹוִתּיֹות בֶק ֵ ַה , ּבֶ ְפׁשוֹ נַ  ּכֶֹפר ְצָדָקה ּנֹוֵתןׁשֶ
ַקע ְלּגֶֹלת ּבֶ ם, ַלּג, ָמעּון ּבוֹ  ִיְתַקּיֵ ׁשְ ּמֵ  -  ּתִ ,ֹוןָ�  תׁשֶ

ִמית ּיָ ְצָדָקה ֶדהְוִיּפָ  ֶהָ�ֹון ׁשֶ  )עולת שלמה(. ּבִ
�  

 �י בֶק ֵ בֹות ָראׁשֵ ׁש ַק  ּתֵ ְוִאם, רּתָ ּמ) ּבַ  ְצְמךָ ַ�  ּדֵ
ן נֹוֵהג ָהָאָדם , ְבָיכֹולכִּ  ה"ּבָ ּקָ ַל  ָחהְמ ׂשִ  ּגֹוֵרם ּכֵ
ֵאין א ְוָהָיה ׁשֶ  )אמרי צדיקים(. ְמָחהׂשִ  ׁשֹוןלְ  ֶאּלָ

�  

 �י בֶק ֵ בֹות ָראׁשֵ ָ�הּבְ  ֹוָלמוֹ ע ֹוֶנהק ּתֵ ָמעּון, ׁשָ ׁשְ ּתִ
מוֹ  ֲאֵסָפה ׁשֹוןלְ  ֱאַמר ּכְ ּנֶ לאוּ ׁשָ  עּמַ ׁשַ יְ וַ  ׁשֶ

ל־ֶאת ִטים ֶאת ףסֹ ֱא ּתֶ  ִאם, םָ� ָה ־ּכָ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ ָהֵאּלֶ
ה ֹותצְ ַהּמִ  ְוֶאת ַאּתָ �ה עֹוָלְמָך  קֹוֶנה ׁשֶָ ׁשָ , ַאַחת ּבְ
ַמר ֲאַזי ִרית־ֶאת ָך ְל  יָך ֱאלֶֹק  ה' ְוׁשָ ַהֶחֶסד־ְוֶאת ַהּבְ

ע ַלֲאֹבֶתיךָ  ּבַ ר ִנׁשְ   )ברכת יצחק(. ֲאׁשֶ
�  

 �י בֶק ֵ� וְ , ַבעֶק  אֹוִתּיֹות בֶק ֵ בֹות ָראׁשֵ ַבעְק  ּתֵ
יםִע  ׁשֹוןְל  ְוָהָיה'' ָהָאָדם זֹוֶכה ְוָאז, ּתֹוָרהּבַ  ּתִ
ָרכֹות ּוְלָכל הָח ְמ ׂשִ  ֶ  ַהּבְ  )מתוק לחכי(. ַפעְוַהׁשּ

�  

יֶתָך ־ָתִביא תֹוֵ�ָבה ֶאל־ְולֹא ְכִניס ַאל - )ז, כו(ּבֵ ּתַ
ַ�ל ֲאָוה ּבַ  )רלוי"צ מברדיטשוב(. ַ�ְצְמךָ ּולְ  ְלֵביְתךָ  ּגַ

  תשע"ואב ־, כ"ג במנחםפרשת עקב    
 ויום ראשון.קודש ־"ח בשבתחלקים. ר 3דק',  56עם  1שבת מברכים חודש אלול. מולדו: ליל ו' שעה        
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ל ְהֶיה ִמּכָ רּוְך ּתִ ים־ּבָ   ָהַ�ּמִ

ַנת ֱאלּול, ִריִמינֹוב יְוַא  ֲחִסיִדים. ג"ַמ ְר ּתַ  ׁשְ ה ְנׁשֵ ין יֹום ִלְקַראת ִמְתּכֹוְנִנים ַמֲ�ׂשֶ ֵרב ַהּדִ  יםבִּ ְוַר  ,ּוָבא ַהּקָ
ל ְדׁשוֹ ָק  ִצּיּון ֶאת ִלְפֹקד עֹוִלים םֵמֶה  יקצַּ ַה  ׁשֶ י ּדִ ִהְתגּ  ֵמִריִמינֹוב לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ַרּבִ  ֹותבּ ַר  ִעירבָּ  ֹוֵררׁשֶ

ִנים ָ ׁשּ ֵני ַ�ל דוֹ וֹ ֵמה ִצילֱא ְוֶה  ּבַ ין. ָהִעיר ּבְ ִאים ּבֵ ם ָהָיה ַהּבָ י ֶהָחִסיד ּגַ ִה , ּוסכּ ְר ַמ  ַאֲהרֹן ַרּבִ ְרֵסםׁשֶ ֶאָחד ְתּפַ  ּכְ
ֵמ  ֵמֲחׁשּוֵבי ל םלָּ צִ בְּ  ףֵפ וֹ ּת ְס ִה וְ  ,תַהֲחִסידוּ  קֹורֹות ירֹוׁשְ ְפֶאֶרת"ַה  ׁשֶ י קְס ְמ דוֹ ָר ֵמ " המֹ לֹ ׁשְ  ּתִ  הש3ֶ מֹ  דוִ ּדָ  ְוַרּבִ

ְפּתַ  ְלֶפַתע. בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ּטְ ִמ  י עה) ם, ַאֲהרֹן ַרּבִ ׁשֵ ְפּתְ  ּכְ ה) ל עוּ ׁשֶ הּוִדים ּכָ ּיּון ֶאת ִלְפֹקד ָ�לוּ ׁשֶ  ָהֲאֵחִרים ַהּיְ  ַהּצִ
דֹוׁש  כּוָנה הְלַמְרֵא , ַהּקָ דֹוָלה ּתְ ִהְתעֹוְרָרה ּגְ ין ׁשֶ ִאים ּבֵ ָרה. ַהּבָ ְרּכָ ה, ּוָבָאה ִהְתָקְרָבה ַמְלכּוִתית ּכִ ּנָ  ָיַרד ּוִמּמֶ

יׁש  ּפֹוָלִני ָאִציל ם ָיׁשִ ׁשֵ ָהָיה, יִק ְס בְ רוֹ וֹ דּ  ּבְ י ׁשֶ ְרָסם ַהּפֹוָלִני ֶרדּמֶ בַּ  ַהּלֹוֲחִמים ֵמָראׁשֵ ַנת ַהְמפ) ׁשְ  א"תקצ ּבִ
הּוִדים ֵחֶלק ם ַהּיְ ּה ָנְטלּו ּגַ ְלטֹון ָהרּוִסי, ּבָ ִ ֶאָחד בׁשַ ְח נֶ וְ , ֶנֶגד ַהׁשּ פֹוִלין ַהּסֹוְפִרים ֵמֲחׁשּוֵבי ּכְ  ּמוֹ ִע  ַיַחד. ּבְ

ם הִנְלוָ  נוֹ  ּגַ ׁש  ּבְ ּמֵ ִ ׁשּ ַאְדִריָכל ׁשֶ ִדים ֲאִציִלים ִהְצָטְרפוּ  ַוֲאֵליֶהם, בבוֹ לְ  ִעירבָּ  ּכְ ִביָבהֵמ  ִנְכּבָ אּו  ַהּסְ ּבָ יַ� ׁשֶ  ְלַהּבִ
בֹוד ְפֵניְוַהֲ�ָרָכה  ּכָ ֵק  ָהָאִציל ּבִ ָהָיה, ןַהּזָ בֶ  ָאז ׁשֶ ַ�ת. ֹוִניםמׁשְ  ןּכְ הּוִדים ְלַהְפּתָ ָניו־ֶאת ָהָאִציל הֹוִעיד, ַהּיְ  ּפָ

דֹוׁש  ּיּוןצִּ ַה  לֶא  ל ַהּקָ ֶרךְ  רּוְלַאַח , י'הּוִד ַהיְּ  יןאבִּ 'ַר ָה  ׁשֶ ַהּדֶ ָתה ׁשֶ ּנְ ׁש , ֲ�בּורוֹ בַּ  ִהְתּפַ ָבה ֶאל ָקרֹוב ִנּגַ ּצֵ , ַהּמַ
ֵ�יַנִים ָ�ַמד א ֲ�צּומֹות ּבְ ה ְודֹוְמעֹות, ְוָנׂשָ ִפּלָ ית ּתְ ַלף, ָמה־ְזַמן רְלַאַח . ֲחִריׁשִ ְתָקה יסוֹ כִּ ִמ  ׁשָ ה ּפִ ּה  ְקַטּנָ  ּבָ
ם ין ּה אֹוָת  ְוָתַחב, תדוֹ ָח ֲא  ׁשּורֹות ָרׁשַ ָאר ּבֵ ה)  ָהַרּבֹות תאוֹ ָק ְת ּפִ ַה  ׁשְ  תוֹ יָא צִ יְ  ִעם. עֹוָלם־ְלִזְכרֹון םׁשָ  חוּ נְּ ׁשֶ

ל יַ� , ִמיןלְ ָהַ�  תיִמבֵּ  ָהָאִציל ׁשֶ יאנְ  ִלְקָראתוֹ  ִהּגִ ִעיר הּוִדיתַהיְּ  ָהֵ�ָדה ׂשִ הְוַה , לעיֶּ ִח  'לבְּ יְ לֵ  ר' ִגידנָּ ַה , ּבָ  ּלָ
ם ָניו ֶאת ִקּדֵ ל ּפָ ָכבֹוד ָהָאִציל ׁשֶ ת ַ�ל ֶאְצלוֹ  ְוִהְתַ�ְנֵין, בַר  ּבְ יקצַּ ַה  ֶאל ּבֹואוֹ  ִסּבַ ר ָנא ַמעׁשְ . "ּדִ  ךָ לְ  ַוֲאַסּפֵ
ֵדי, יַחיַּ  ִסּפּור ֶאת ּתּוַכל ּכְ י ַמּדּוַ�  ְלָהִבין ׁשֶ דֹוׁש  ִצּיּונוֹ  ֶאת רּקֵ ְלבַ  ִזְקנּוִתי ְלֵ�ת ּוָבאִתי ָטַרְחּתִ ל ַהּקָ  ׁשֶ

יׁש  רֵפ ּסוֹ ַה  ָאַמר", ין'אבִּ 'ַר ָה  ׁשִ ִסּפּורוֹ  ְוֵהֵחל, ַהּיָ ָאְזָניו ּבְ ל ּבְ ָהל רֹאׁש  ׁשֶ ֱאָסִפים ְוָכל ַהּקָ ִביב ַהּנֶ   :  ִמּסָ

ּמָ  ֶזה היָ ָה " ׁשֶ ִנים מֹוֶנהׁשְ  ִלי ְלאוּ ּכְ ר, ׁשָ ֲאׁשֶ ַמֲחָלה ייִת לֵ ֱח נֶ  ּכַ ה ּבְ הֲא וַ  ָקׁשָ י. נּוׁשָ  ַאף ָחְסָכה לֹא ִאּמִ
רּוָטה ֵדי ּפְ ְרָסִמים ָהרֹוְפִאים בֵמיַט  ֶאת היָק ִע זְ ִה וְ , ִניֵא ּפְ ַר לְ  ּכְ ֲ�לוּ  ַהְמפ) ּיַ יַמ ֲא ַמ  אּוָלם, ָכהוּ ֲאר ִלי ׁשֶ  םֶה ּצֵ

ָ לַ  ָהיוּ  ָנּה  ָהִייִתי. ְואׁשּ ל ְיִחיָדה ּבְ י ׁשֶ ם ִויכֹוִלים, ֵ�יָנּה  תבַ ִמבָּ  רֵת וֹ י ָלּה  ְוָיָקר, ִאּמִ ֵ�  ַאּתֶ ה רְלׁשַ ּמָ ָמעֹות ּכַ  ּדְ
יָלה ָתה יםצִּ ַמֲאַמ  ְוֵאילוּ  יִאּמִ  ִהּזִ ֵדי ָ�ׂשְ ב. ָמזֹור ִלי ִלְמצֹא ּכְ ּצָ י, ְוֶהְחִמיר ָהַלךְ  ַהּמַ ְכָרה ְוִאּמִ  ָיֶדיָה ־ֶאת ּפָ

ְמַ�ט ֵ�יֶניָה  קֹורּוְמ  ֵיאּוׁש בְּ  ֶאָחד. ַלֲחלּוִטין ׁש ָיבַ  ּכִ ים ָיִמים ֵמאֹוָתם ּבְ יָ�ה, ָקׁשִ ָהְיָתה, נוּ ּתֵ נְ כֶ ׁשְ  ִהּגִ  ַאף ׁשֶ
ַחת ִהיא ּפַ ׁשְ ה ִמּמִ ּלָ ה ּוַבֲ�ַלת ֲאצ) ּזָ ָרֲאָתה, ִנְרֶחֶבת ֲאח) י ֶאת ּוְכׁשֶ ַצֲ�ָרּה  ִאּמִ הֵח ֵה , ָלּה בְ ֶא וְ  ּבְ  ְלַנֵחם ּלָ
יק ֶאל ִלְנֹסַ�  ָלּה  ְוָיֲ�ָצה, ּה בָּ לִ ־ֶאת ּדִ ְתגּ  הּוִדיַהיְּ  ַהּצַ ּמִ ׁש , יקִט יְס ִר ְפ  ִעירבָּ  ֹוֵררׁשֶ ּנוּ  ּוְלַבּקֵ יל ִמּמֶ  ְלַהּצִ

ֶלא 'ִאיׁש . ְיִחיָדּה  ָנּה בְּ ־תֶא  ין הּוא ּפֶ יַ�  יּוַכל הּוא ְוַרק, הּוִדיַהיְּ  ָהַראּבִ יל ךְ לָ  ְלהֹוׁשִ  ָאְמָרה, 'ךְ נֵ בְּ  ֶאת ּוְלַהּצִ
ֱאָחז ּוְכטֹוֵבַ� , ָלּה  ׁש  ַהּנֶ ּקַ י ִמֲהָרה, ּבַ ָבה־ֶאל ַהּסּוִסים־ֶאת רסֹ ֱא לֶ  ִאּמִ ְרּכָ ְמִהיר ֶרךְ ּדֶ לַ  ְוָלֵצאת ַהּמֶ  קֹוםְמ . ּותּבִ
מֹוֶנה ָהָיה יקִט יְס ִר ְפ  ִעירָה  ַ�ד קָח ְר ְוַהּמֶ , יץלִּ יֶס וִ נוֹ  ָפרכְּ בַּ  ָהָיה נוּ ֵר גוּ ְמ  ׁשְ ְרָסאֹות ּכִ י אּוָלם, ּפַ  ִאיָצהֵה  ִאּמִ
ֶרךְ ־ֶאת אמֹ גְ לִ וְ  ּוִסיםּס בַּ  ְלַהְצִליף בכָּ ַר בָּ  ְמִהירּות ַהּדֶ ִאיׁשֹון. ּבִ יָ�ה, תֲחצוֹ  תַ� ׁשְ  ְלַאַחר, ַלְיָלה ּבְ י ִהּגִ  ִאּמִ

ל ְלֵביתוֹ  י־ׁשֶ ֵ�ת, ָהַרּבִ ּה  ּבְ ֲ�בּור םֶח לֶ  ִיתבַּ בַּ  ָאפוּ  ּבָ ָתּה . ִעירָה  ייֵּ נִ ֲ�  ּבַ ׁשָ ת ְלַבּקָ ׁשֶ ְרּגֶ ל ַהּנִ י ׁשֶ  הֹוִדיַ� , ִאּמִ
י ׁש ּמֵ ׁשַ ַהְמ  ה ְלַאַחר ּכִ ִפּלָ יַ�  ּתּוַכל ַהּתְ ָתּה  ֶאת ְלַהּצִ ׁשָ ּקָ י ִלְפֵני ּבַ יָהַר . ָהַרּבִ ַלט ּבִ ָ בַּ  ֵהיֵטב ׁשָ , ַהּפֹוָלִנית ָפהׂשּ

ַמע ָ ׁשּ י תׁשַ ּקָ בַּ  ֶאת ּוְכׁשֶ ַאל ִאּמִ אֶתם 'ַהִאם: ׁשָ י הנָ וּ מֱא  ִמּתֹוךְ  ילַ ֵא  ּבָ ף ּכִ ֵ ? ִלי' ֶ�ְליֹוִנים ְוֹכחֹות ֲאִני ְמַכׁשּ
י אּוָלם ְלָלה ִאּמִ ָבר־ֶאת ׁשָ ֵני ,ְלָכאן אִתי'בָּ  :ְוָאְמָרה ַהּדָ ָ  ִמּפְ ׁשּ יׁשֶ ִאיׁש  ַמְעּתִ ם ָקדֹוׁש  ׁשֶ ם ּוְקרֹוִבים ַאּתֶ  ַאּתֶ

ר רֵת וֹ י לִֹקיםאלֵ  ְתֶכם ְוָלֵכן, םָ� ָה  יֵט וּ ׁש ּפְ  ֵמֲאׁשֶ ִפּלַ ַמַ�ת ּתְ ׁשּוָבה עַמ ׁשֵ לְ . ַהּבֹוֵרא' ְיֵדי־ַ�ל ִנׁשְ ים, ַהּתְ  ִהְסּכִ
י ה דמֹ ֲ� לַ  ָהַרּבִ ִפּלָ ּתְ י, ּבַ יַצד ָרֲאָתה ְוִאּמִ יקצַּ ַה  ּכֵ ל דֶנֱ�ַמ  ּדִ ּלֵ ב ֵמעֶֹמק ְוִהְתּפַ ה חוֹ צְ ּמִ ׁשֶ  ַ�ד, ַהּלֵ ּסָ ֵזָ�ה ִהְתּכַ  ּבְ

ךְ . הבָּ ַר  לֹש3  ָ�ַמד ּכָ עֹות ׁשָ עֹון, ְרצּופֹות ׁשָ ָ ַהׁשּ ָ ְוהֹוִדיַ� ַ�ל ַה  ִצְלֵצל ּוְכׁשֶ ים ָ�הׁשּ ּתֵ ֵרה ׁשְ י הֹוִדיַ� , ֶ�ׂשְ  ְלִאּמִ
י ו ּכִ א, ְלֵביָתּה  בׁשוּ לָ  ִהיא ִויכֹוָלה ָנּה בְ לִ  הּוַטב ַ�ְכׁשָ ְתַרּפֵ ּיִ ִביֵאהוּ  ְלַגְמֵרי ּוְכׁשֶ ָבְרכוֹ  ְלָפָניו ּתְ ּיְ י. ׁשֶ  ִאּמִ

ּמּוָבן ִמֲהָרה ְיָתה ׁשּובלָ  ּכַ י, ָלּה  נֹוַדע ּה ָת ָ� ּתָ ְפ ַה לְ וּ , ַהּבַ ִדּיּוק ּכִ ָ בַּ  ּבְ ים ָ�הׁשּ ּתֵ ֵרה ׁשְ י ִלי הּוַטב ֶ�ׂשְ ּתִ ׁשְ  ּוִבּקַ
ּת  ַמִים ב רְלַאַח . ֹותִלׁשְ ָבר ָהִייִתי, ִדיםֲאָח  ּועֹותׁשָ ִריא ּכְ י, ַלֲחלּוִטין ּבָ יִע  ָנְסָ�ה ְוִאּמִ י ְלהֹודֹות ׁשּוב ּמִ  ָלַרּבִ

ל ְרָכתוֹ ־ֶאת ּוְלַקּבֵ י. ּבִ ִנים ראוֹ ְמ בִּ  ינִ לַ בְּ ִק  ָהַרּבִ ַר  ּוְלַבּסֹוף, ָבִבּיּותלְ בִּ  יּמִ ִע  חְוׂשֹוַח  ּפָ ֲאִריכּות אֹוִתי ךְ ּבֵ  ָיִמים ּבַ
ׁש , ֵאיָתָנה ּותּוְבִריא י ּוִבּקֵ ּנִ ִמיד  דמֹ ֲ� לַ  ִמּמֶ ל םינָ יִמ לִ ּתָ הּוִדים־ׁשֶ ם", ְלָהִעיד ֲאִני לוֹ ָיכ". "ַהּיְ  ֶאת ָהָאִציל ִסּיֵ
ְפָלא ִסּפּורוֹ  י, "ַהּנִ י ּכִ ְמּתִ ל ִקּיַ תוֹ  ֶאת יַמ יָ ־ּכָ ׁשָ ּקָ ל ּבַ י־ׁשֶ י ָהַרּבִ הּוִדים ַ�ל ְוֵהַגְנּתִ כֹ  ַהּיְ ר לּכְ ִ  ֲאׁשֶ . יִד יָ  יָגהִהׂשּ
ה דֹוׁש  ִצּיּונוֹ  ֶאת ִלְפֹקד יאִת בָּ , ִזְקנּוִתי ְלֵ�ת, ַ�ּתָ ל ַהּקָ י ׁשֶ ֵרךְ  ָהַרּבִ ְזכּותוֹ  ּוְלִהְתּבָ י ".ּבִ  ּוסכּ ְר ַמ  ַאֲהרֹן ַרּבִ

ָהָיה ין הּוא ַאף ׁשֶ ֱאָסִפים ּבֵ יג ְלַנּסֹות ֶהְחִליט, ַהּנֶ ִ ְתָקה ֶאת ְלַהׂשּ ָהָאִציל ַהּפִ יַח  ׁשֶ ל ְברוֹ ִק ־לַ�  ִהּנִ יקצַּ ַה  ׁשֶ  ּדִ
ָברוְ  ,ֵמִריִמינֹוב ָידוֹ  ָ�ָלה ַהּדָ יק ִזְכרֹונֹוָתיובְּ  .ּבְ תּוב חּסַ ַהּנ)  ֶאת ַאף ֶהְעּתִ ִביִאים ֶאת ְנָפׁשֹות ְקׁשוּ בַּ : "ּבוֹ  ַהּכָ  ַהּנְ

ַ�ד, ְוַיֲ�ֹקב קִיְצָח  ַאְבָרָהם ֶפׁש  ּבְ ל ַהּנֶ נֹוַח  ׁשֶ ךְ ( יםאֶר ָט  לֶמְנּדְ  ַהּמָ ם הָהיָ  ּכָ ל וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ׁשֵ י  ׁשֶ ָהַרּבִ
ל ָמעּותֹו ִמְגּדָ ה ְוַגם), ּוַמׁשְ ָבר ִאם לְנּדְ ֶמ  ַאּתָ ךָ  ּכְ ַ�ד ַרֲחִמים ָנא ׁש ּקֵ בַּ , ה' ִלְפֵני ִהּנְ ים ּבְ ר ָהַ�ּמִ ךְ בַּ  ֲאׁשֶ  ֹחש3ֶ

רּוִיים ָרֵאל םַ�  ׁשְ ַ�ד ׁש ּקֵ בַּ . יםנִ לָ וֹ ּפ ַה  םְוַ�  ִיׂשְ   ". ִויְקטֹוְרָיה ןבֶּ  יִק ְס בְ רוֹ וֹ דּ  בלַ ְס יצִּ יֶּ ִמ , יַד כָ נְ וּ  ַניבָּ  ּבְ

י ֶהָחִסיד ֵהִביא, ֶזה ִנְפָלא ְלִסּפּור ךְ ֶמ ֶס כְּ  אֹון, רַה לְ ּמֶ ַק  ַאְרֵיה ְיקּוִתיֵאל ַרּבִ ָכל נֹוַדע ּגָ  ִמְקצֹועֹות ּבְ
ְרָסִמים ְסָפִרים רבֵּ ַח ּוְמ  ַהּתֹוָרה ליו כָּ ְר בִּ ־לל ַ� ּדֵ גַּ ְת ִה ׁשֶ , ַוֲחׁשּוִבים ְמפ) י ׁשֶ , ֵמִריִמינֹוב ַהּכֵֹהן ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ

ְבֵרי ֶאת ְדָרׁש  ל"ֲחזַ  ּדִ ּמִ ר, ּבַ ְרׁשוּ  ֲאׁשֶ סּוק ַ�ל ּדָ ָפ  ַהּפָ ֵתנוּ ּבְ ְהֶיה ךְ וּ רבָּ " ָרׁשָ ל ּתִ ים־ִמּכָ י ָאַמר": "ָהַ�ּמִ אִח  ַרּבִ  ּיָ
א־רבַּ  בְ  ֵאין, ַאּבָ ל ָחּה ׁשִ ָ�ה ַמְטרֹוָנה־ׁשֶ ׁשָ א, יָה ֶת בוֹ רוֹ ּקְ ִמ  תֶס לֶּ ַק ְת ּמִ ׁשֶ  ּבְ ָ�ה ֶאּלָ ׁשָ  ִמן תֶס לֶּ ַק ְת ּמִ ׁשֶ  ּבְ

ַהְינוּ ". ָהְרחֹוִקים ַבח, ּדְ ֶ ׁשּ דֹול ׁשֶ ָרֵאל ְלַ�ם הּוא ּגָ ֵהם, ִיׂשְ ִחים ׁשֶ ּבְ ּתַ י ִמׁשְ ים ִמּפִ , םיֶה ֵת יבוֹ בִ ר ְס ׁשֶ ֲא  ָהַ�ּמִ
ִפי ֵאַרע ּכְ ה ׁשֶ ַמֲ�ׂשֶ ָהָאִציל, ֶזה ּבְ בֵּ  ַהּפֹוָלִני ׁשֶ יק ֶאת ַח ׁשִ ּדִ יםבָּ  ׁש ִהְתַקּדֵ  ִיםַמ ׁשָ  םְוׁשֵ  הּוִדיַהיְּ  ַהּצַ �     . ַרּבִ

  
  

י נְ  ַרּבִ   ל"ַזּצַ  ץיְ ַה ְד וֹ ּפ ִמ  יקנִ ְל ָס  ַאֲהרֹן ָיִמיןּבִ

ְמַנֵחם ַהִהּלּוָלא ְליֹום  ָאב שע"ט־כ"א ּבִ
  

נֵ  ֵלידוֹ ִמגְּ  ל םיָד ִמ לְ ּתַ , ּפֹוִלין יַרּבָ ַהְרׁשַ  ׁשֶ  ל"ַהּמַ
ַהְרׁשַ , א"ַרּמָ ְוָה  ִני ל"ַהּמַ ֵ י ַהׁשּ י ֱאִליֶ�ֶזר ְוַרּבִ ַנּזִ ּכְ , ַאׁשְ

ע ַ�דוַ י "אׁשֵ ּוֵמָר  ְחּתוֹ  אמֹוָצ ". ָרצֹותֲא  ַאְרּבַ ּפַ  ִמׁשְ
אן ייִק נִ לוֹ ָס  ֵמָהִעיר  ָהיוּ  ַוֲאבֹוָתיוָמם ָסְלִניק, ׁשְ  ּוִמּכָ

ֱאָצֵאי ַ  ִמּצֶ י רַהׂשּ ַרֵבְנֵאל קִיְצָח  ַרּבִ ּה  ֵהןכִּ . ַאּבְ ַרּבָ  ּכְ
ל ךְ  ץיְ ַה ְד וֹ ּפ  ׁשֶ ֶמׁשֶ ִעים ּבְ ַאְרּבָ ָנה ּכְ ֵאלֹות, ׁשָ  ּוׁשְ

לוּ  רוֹ ּדוֹ  ֵלידוֹ גְּ ִמ  יוֵאלָ  נוּ ְפ ה)  תוֹ יּ ִת כָ ְל ִה  פּוצֹות ִמּכָ  ּתְ
ָרֵאל ין. ִיׂשְ ְרֵסם, ְסָפָריו ִמּבֵ ִיחּוד ִהְתּפַ  רֶפ ֵס  ּבְ

וּ  ַא " ת"ַהׁשּ ְנָיִמין תַמׂשְ ׁשּובֹות ב"קי ּובוֹ " ּבִ  ּתְ
ֲהָלָכה נֹוָסף. ּבַ ר ּבְ ים ִמְצַות ֵסֶדר" ִחּבֵ ׁשִ  אֹותוֹ ", ַהּנָ

ַתב ַפת ּכָ ׂשְ יָקה ׁש ָהִאיִדי ּבִ ָהְיָתה ָהַ�ּתִ  ְנהּוָגה ׁשֶ
ים ְוַאף ָהֵהם ִמיםיָּ בַּ  ׁשִ ִקיאוֹ  ָהיוּ  ַהּנָ ּה  תּבְ  רֶפ ַהּסֵ . ּבָ

י ְועֹוד, הבָּ ַר  ִלְתפּוָצה ָזָכה ַחּיֵ ר ּבְ לֹש3 ָיָצא ַהְמַחּבֵ ׁשָ  ּבְ
ם ְוַאף, ֲהדּורֹותַמ  ְרּגַ יֵדי ְלִאיַטְלִקית ּת) י ּבִ  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ
ַ�  יןִר ּפֶ לְ יְ ַה   ָיָמיו ברֹ ֲ� בַּ ". ַיֲ�ֹקב תלַ ֲח נַ " ת"ׁשוּ  לּבַ
ַאַחת ּכֹוֵתב ְוהּוא, ֵ�יָניו הוּ כָּ   ַוֲאִני: "יוָת בוֹ וּ ׁש ּתְ ִמ  ּבְ
ָבר הזֶּ ַה  םוֹ ַהיּ כְּ  י־ַ�ל ָ�ְלָתה ּכְ ּלֹא ִלּבִ  עֹודק סֹ ֲ� ַל  ׁשֶ

ֵ�ֶסק ּטִ  ּבְ ין יןּגִ י, ְוִקּדּוׁשִ י ּכִ  ּוְכָבר ִאיׁש ְל  יֹותְה ִמ  ָזַקְנּתִ
ּבֹות ָהרֹואֹות כוּ ָחׁשְ  ֲאר) ְמַנע ַ�ד, ּבָ ּנִ ן ְיֹכֶלת ׁשֶ  ְלַ�ּיֵ

יךְ , זֹאת ַלְמרֹות אּוָלם". ָפִריםּסְ בַּ  רְלׁשַ  ִהְמׁשִ  ּגֵ
ׁשּובֹות ֲהָלָכה ּתְ ם ּבַ  ְוָגַרס ֵ�יַנִים אֹורְמ  ְללֹא ּגַ

ה־ַ�לבְּ  ֹוָרהּת בַּ  תֹוָצָאה. ּפֶ בוֹ  ּכְ ּצָ ִלּבוֹ  ִהְתעֹוֵרר, ִמּמַ  ּבְ
ר ִאם ָסֵפק ּתָ  ּוֵמרֹב, ַלּתֹוָרה תַלֲ�לוֹ  ְלסֹוֵמא מ)

ק ֹוָרהּת לַ  ַאֲהָבתוֹ  ִעְנָין ִהְתַ�ּמֵ ר ּבָ ׁשּוָבה ְוִחּבֵ  ּתְ
ֶחֶדת ֲהָלָכה ְמי) ֵרר ַ�ד, זוֹ  ּבַ ּבֵ ן ׁשֶ ָדִדים ֶאת ְוִלּבֵ . ַהּצְ

יר הּוא ם ַמְזּכִ ְצִעירּותוֹ  ּגַ ּבִ רּוְסָיה ָהָיה ׁשֶ  ָהיוּ  םְוׁשָ  ּבְ
ּלֹא ָהָאֶרץ יַ�ּמֵ  ְמצּוִיים ֲאִפּלּו  ִלְקרֹא ְיכֹוִלים ָהיוּ  ׁשֶ

 תַלֲ�לוֹ  אֹוָתם קֹוְרִאים ָהיוּ  אּוָלםאֹות ַאַחת, 
  , "ְוָכל ַרּבֹוַתי ָהיּו רֹוִאין ְולֹא ִמחּו".ַלּתֹוָרה

  
שלוש סכנות היו לעם ישראל במדבר, נחש שרף ועקרב, 

קים שהיו צימאון אשר אין לך מים וחוסר מזון. על המזי
ורות בית הבד במדבר, אמרו במדרש שהנחשים היו כק

שעבר  ,על שבור מלכא מסופר והעקרבים כמלוא זרת.
פעם במדבר והשיירה הראשונה והשנייה של חייליו 
נבלעו בידי נחש גדול, לבסוף באו חכמיו ויעצו לו 
להשליך שקי תבן אל הנחש והוא בלעם עד שכרסו 

ר גם בישעיה: "ואומר התבקעה והרגוהו. השרף מוזכ
אפעה ושרף מעופף", וחז"ל מבארים שלנחש אין כנפיים 
ונקרא מעופף מפני שהוא שורף את העוף הפורח עליו, 
וכפירוש רש"י "מין נחש הוא, ולא שיהיו לו כנפיים לעוף 
אלא קופץ ומדלג רחוק מאוד וזרק להב מפיו". ומספרים 
 שם על אדם אחד שהיה בארץ ישראל שכינו אותו

ההר וראה את ־'מרוטה', מפני שפעם עלה ללקט עצים מן
הנחש ישן ומרוב פחד נשרו שערותיו, והיו קוראים אותו 
מרוטה ולא צימח בו שיער עד יום מותו. העקרב, למרות 
שהוא קטן כמלוא זרת, הוא מסוכן ביותר עד שפוסקים 
בתפילה כאשר הוא נכרך על העקב, בשונה מהנחש שאין 

העקרב מסוכן לעקוץ יותר משנחש מוכן להפסיק, "לפי ש
לישוך" כדברי רש"י. במסכת נדרים מובאים דברי 
שמואל, שפעם ראה עקרב יושב על צפרדע ועובר את 
הנהר, ועקץ שם אדם אחד ומת, וקרא עליו את הפסוק 
"למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך", שאפילו שרצים 

בן  הם עבדיו ושליחיו של הקב"ה. כאשר ביקש רחבעם
שלמה להטיל מורא בעם, אמר להם: "אבי ייסר אתכם 
בשוטים ואני אייסר אתכם בעקרבים", אולם שם ביאר 
רש"י שהכוונה לשוטים בעלי קוצים הדומים לעקיצת 
העקרב. הנחש נקרא כן, מפני שבארסו מעורב נחושת, 
ושמות נוספים לו: אפעה לשון צעקה כי הוא פועה בעת 

שממית מיד מלשון עכשיו, שהוא מטיל ארסו, עכשוב 
שפיפון שהולך יחידי כמו "וילך שפי", או בגלל שנושף 

שם "הוא ־זה על לכינויכמין שריקה, ועוד שני טעמים 
  גחונו והוא שף בארץ. ־ך ראש" או בגלל שהולך עלפויש

  

�תַ  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות

 כם.בבית שולחנות השבתשל , תמונות הזהעד סוף השבוע רק ניתן לשלוח בשלבי עריכה סופיים.  בעזרת ה' יתברךנמצא ", ת טיששבהכרך השלישי של " לקוראים הנכבדים!
  . gmail.com 5806777@:, ולשגר אלינו בדוא"ללרוחב השבתאת שולחן יש לצלם 

  "שבת טיש" על השולחן. ויה"ר שנזכה בקרוב ל"יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים". יספר ותינתן עדיפות כמובן, לתמונות בהן יופיע



 

 

  

ָרף ְוַ�ְקָרב דֹל ְוַהּנֹוָרא ָנָחׁש ׂשָ ר ַהּגָ ְדּבָ ּמִ   ַהּמֹוִליֲכָך ּבַ

חֹות ַאַחת ִהיא, הוָּ ַק נְ לְ ֶא  ַחתּפַ ִמׁשְ  ּפָ ׁשְ ָחסֹות ַהּמִ יקֹות ַהְמי) ָרֵאל ְוָהַ�ּתִ ִיׂשְ ַזע יםחֹוְטִר , ּבְ ִוד ִמּגֶ ֶלךְ  ּדָ  .ַהּמֶ
אּור ֵ  ּבֵ יֹון הּוא הוָּ ַק נְ לְ ֶא  םַהׁשּ י ְלהֹורֹות, ְוֹטַהר ִנּקָ ּה  ָהְיָתה לֹא ּכִ ֲ�רֶֹבת ּבָ סּול ּתַ  ּוְטהֹוָרה הכָּ זַ  ְוָהְיָתה ּפְ

ֹסֶלת ה ּכְ נֹוָסף. ְנִקּיָ יֶהם־ַ�ל גּורׁשָ  היָ ָה , ּבְ ל ּפִ ָחה ֲאבֹות ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּטוּ  ַהּמִ ה' ל'ֵא  יַהּבִ ַהְינוּ , ְנַקּוֶ  ָאנוּ  לֵא ָה  ַ�ל ּדְ
ּלוּ  ְולֹא, נוּ ֵח ָט בְ ִמ  ֶאת יםִמ ׂשָ  ל ּגִ ָלאֹות ַלְמרֹות ,ֵיאּוׁש ־ּכָ ׁשֹות ָהַרּבֹות ַהּתְ ָ�ְברוּ  ַהּקָ ָחה ָזְכָתה. ׁשֶ ּפָ  ִמׁשְ

אֹוִנים ְלַהֲ�ִמיד זוֹ  ְמֹפֶאֶרת ְפָלִגים ּגְ ָרֵאל מ) ִיׂשְ ִנים, ּבְ ֵבי ַרּבָ יןִמ ־ַ�ל ְויׁשְ יְוַא  ָוִתיִקים, ּדִ ה ְנׁשֵ  ִיְרֵאי, ַמֲ�ׂשֶ
ם ֵ ֵבי ַהׁשּ ָחה מֹוָצא. מוֹ ׁשְ  ְוחֹוׁשְ ּפָ ׁשְ ּה , ְסָפַרד ֵמֶאֶרץ ַהּמִ ָחה ֲאִבי ֹוֵררִהְתגּ  ּבָ ּפָ ׁשְ דֹוׁש  ַהּמִ י ַהּקָ ָרֵאל ַרּבִ  ִיׂשְ

אֹור ְמנֹוַרת" רֶפ ַהּסֵ  רבֵּ ַח ְמ  הוָּ ַק נְ לְ ֶא  ְדמֹון" ַהּמָ ַדם, ַהּקַ ּקָ ְזַמּנוֹ  ׁשֶ ַ�ל ַהבוּ בּ ַא  ִיְצָחק יְלַרבִּ  ּבִ  ְמנֹוַרת" ּבַ
אֹור ְרָסם" ַהּמָ ֵ  ִקּדּוׁש  ַ�ל ֶנֱהַרג הּוא .ַהְמפ) יֵדי םַהׁשּ ָפִלים רֹוְצִחים ּבִ ְרָסמֹות ָרעֹותּפְ בַּ  ׁשְ ִהְתַרֲחׁשוּ  ַהְמפ)  ׁשֶ

ֶס  ַנת היָ ִבילְ ּבְ ׁשְ ִעיר הּוִדיַהיְּ  ָהרַֹבע ֵאׁש בָּ  הלָ ֳ� ָה  ןכָ לָ ֲה ַמ בְּ , א"קנ ּבִ  ֶנֱהַרג ּמוֹ ִע  ַיַחד. ִנְסּפוּ  ְיהּוִדים ְוַאְלֵפי ּבָ
ם י ּגַ ל ֶנְכּדוֹ  ְיהּוָדה ַרּבִ יֵדיֶהם ּתֹוָרה יֵר ְפ ְוִס , ׁש "ָהרֹא ׁשֶ נוֹ . ּבִ י ּבְ צַּ  הוָּ ַק נְ ֶא  ֶאְפַרִים ַרּבִ ּנִ ֶדֶרךְ  לׁשֶ  ֵנס ּבְ

ָרעֹות ל ָנַטל, ֵמַהּפְ ָידוֹ  ְנדּוִדים ַמּקֵ ךְ  ְלִעיר ֵמִעיר דְוָנַד  ּבְ ֶמׁשֶ ָנַתִים ּבְ ַנת. ׁשְ ׁשְ יַ�  ג"קנ ּבִ  ׁש ֶק ָר ָמ  ִעירלָ  ִהּגִ
ָמ  ּבְ ל םׁשָ , רֹוקוֹ ׁשֶ ָכבֹוד ִהְתַקּבֵ דֹול ּבְ א ּגָ ְפֵני ְוָנׂשָ ֵני לַה ְק  ּבִ א ָהִעיר ּבְ ָ ךְ  ףלֵּ ַא ְמ  ַמׂשּ ִדְבֵרי םבָּ לִ ־ֶאת ּוָמׁשַ  ּבְ
ָדה ם. ַאּגָ ָ יךְ  ִמׁשּ ים ָנְדדוּ  ֵאֶליָה , ְרָיה'יְלַאְלגִּ  ִהְמׁשִ ָרעֹות יׁשֵ ְר גֹ ּמְ ִמ  ַרּבִ ֵני ּוָבֶהם, א"קנ ּפְ ָרֵאל ֵלידוֹ גְּ  ׁשְ  ִיׂשְ

ְרָסִמים י -  ׁש "ָהִריבָ , ַאְפִריָקה פֹוןצְ  ּגֹוַלת בֹותֲא וַ  ַהְמפ) ת־רבַּ  קָח ִיצְ  ַרּבִ ׁשֶ י -  ץ"בַּ ׁשְ ַר ָה וְ , ׁשֵ ן עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ  ּבֶ
דּוִדים לּקֵ ַמ  ֶאת ֲ�ַדִין יַח נִ ֵה  לֹא ֶאְפַרִים יַרבִּ  אּוָלם. אןָר וּ דּ  ֶצַמח  ְלַכף ָמנֹוַח  ַהּיֹוָנה ָמְצָאה לֹא ְועֹוד, ַהּנְ
ָניו ֶאת. ַרְגָלּה  ם ּפָ בִּ  ןֶס ְמ לֶ ּתְ  ִעירָה  ֶאל ׂשָ ָהְיָתה, 'יְרָיהַאְלגִּ  פֹוןצְ ׁשֶ ָרֵאל ֵאםוְ  ִעיר ׁשֶ ִיׂשְ  ֲחָכִמים ִמיָדהֱ� ְוֶה  ּבְ
יֵריְוַא  רּוַח  יֲ�ָנֵק  ל ְוָזְכָתה, ּתֹוָרה ּדִ ׁשֶ ךְ  ּבְ ִניַנת" ְלִכּנּוי ּכָ 'יר ְותּוִניס"בּ ֶר גְ ַהּמַ  ּפְ ּה ִנְמָצאֹות ָמרֹוקֹו, ַאְלּגִ   . , ּבָ

י הׂשָ ָ�  ָרה וֹ ְרכּ ּדַ ־ֶאת ֶאְפַרִים ַרּבִ ּיָ ׁשַ ֶנת ּבְ ְרּגֶ ָחְצָתה, ְמא) ר ֶאת ׁשֶ ְדּבָ דֹול ַהּמִ ּה , ְוַהּנֹוָרא ַהּגָ  ׁש ָנָח  ָהיוּ  ּבָ
ָר  אֹון ְוַ�ְקָרב ףׂשָ ר ְוִצּמָ ֶרךְ  אּוָלם, ןֶס ְמ לֶ ּתְ  ִעירָה  ןוּ וּ ְלכִ , ִיםָמ ־ֵאין ֲאׁשֶ  רֵת יָ  ֲ�ֵליֶהם ִהְתָאְרָכה ַהּדֶ
ה־ַ�ל ּדָ ה. ַהּמִ ֶמׁש  יָבהִר ֱ� ֶה  ְוִהּנֵ ֶ ל ַהׁשּ י יֹום ׁשֶ ִ ׁשּ ת, ׁשִ ּבָ ַ ָנֶפיָה ־ֶאת שׂ רֹ ְפ לִ  הְמָד ְוָ�  הבָ ִהְתָקְר  ַהׁשּ . ֲ�ֵליֶהם ּכְ

ָנה י ּפָ ָרה רֹאׁש  לֶא  ֶאְפַרִים ַרּבִ ּיָ ַ ׁש  ַהׁשּ ת ֵצאת ַ�ד קֹוםּמָ בַּ  ָלנּוַח  ּוִבּקֵ ּבָ ַ הַה  אּוָלם, ַהׁשּ  ָליוֵא  ֹאֶזן הּטָ ִה  לֹא ּלָ
ים־ֶאת ְוִהְדִהיר ַמּלִ יךְ  ַהּגְ ֶרךְ  ְלַהְמׁשִ ּדֶ ָנה קֹוםְמ  ןכֵּ ׁשֶ , ּבַ ֵאי ָאָדם ַרק תוֹ נָ ֲ� ַט לְ וּ , םׁשָ  ָהָיה ַסּכָ ּוב־ִמן נוֹ ׁשֶ ׁשּ  ַהּיִ

ים ַכּפ  ַנְפׁשוֹ  ָיׂשִ ִליךְ . קֹוםּמָ בַּ  ֹותבּ ׁשְ לִ  וֹ ּבְ י ִהׁשְ ֶגד ְפׁשוֹ נַ  ֶאת ֶאְפַרִים ַרּבִ ָמל ֵמַ�ל ָיַרד, ִמּנֶ , בכַ ָר  ָ�ָליו ַהּגָ
ֵני ִנְפַרד ָרה ִמּבְ ּיָ ַ ה ּוָפָנה לֹוםׁשָ לְ  ַהׁשּ ּדָ ֵדי ַהּצִ ל ּכְ ֵני ֶאת ְלַקּבֵ ת ּפְ ּבָ לְ  ׁשַ הַהּמַ ם. ּכָ ּלָ יטוּ  ּכ)  דָח ֶא  לַ� כְּ  ָ�ָליו ִהּבִ

יָנתוֹ  ּבִ ָרה ׁשֶ ּתְ ל ְוֶנֱ�ַמד ָיָדיו ֶאת ָרַחץ, ֲאֵליֶהם ִלּבוֹ  תׁשָ  לֹא הּוא אּוָלם, ִהְסּתַ ּלֵ ת ְלִהְתּפַ ִפּלַ . ִמְנָחה ּתְ
ְיָלה ֵני ֶאת ְלַכּסֹות ֵהֵחל ַהּלַ ר ּפְ ְדּבָ דֹול ַהּמִ  ַהּטֹוְרפֹות ַהַחּיֹות ִויְלַלת מֹותֲ�צָ בָּ  רּדֹ ְח לַ  ֵהֵחל ַהּקֹר, ַהּגָ

יָאה ם ֶאת ִהְקּפִ י אּוָלם. ִקיםעֹוְר בָּ  ַהּדָ ָנה לֹא ֶאְפַרִים ַרּבִ ַחד ֶאל ּפָ ילוֹ  'הבַּ  ַטחּובָ , ַהּפַ ּצִ ּיַ  ְלחֹוף ִביֵאהוּ יוִ  ׁשֶ
ְמָ�ה ְלֶפַתע. ִחיםַט בְ ִמ  ָאָגה ִנׁשְ יָרה ׁשְ י לֶא  ַאט־ַאט ְוִהְתָקֵרב כוֹ בְּ ּס) ִמ  ָ�ָלה ינִ ָת יְמ ֵא  ְוַאְרֵיה, ַאּדִ . ֶאְפַרִים ַרּבִ

ה ס ִהְתַרֵחׁש  ְוִהּנֵ ַר  ְוָהַאְרֵיה, ַהּנֵ ָסמּוךְ  ְוָרַבץ ַצְיָתן ֶלבכֶ כְּ  ְלֶפַתע עּכָ יקצַּ לַ  ּבְ ל. ּדִ ת אֹוָתּה  ּכָ ּבָ  ָהַאְרֵיה ָרַבץ ׁשַ
קֹום ּמָ ל ַ�ל תוֹ ָמ יֵא  ֶאת ילִט ְוֵה , ּבַ ת ּכָ ֶדה ַחּיַ ָ ּלֹא ַהׂשּ עֹות. םּפָ ְר ַט ־לֶא  ְלִהְתָקֵרב ֵ�ּזוּ ֵה  ׁשֶ ָ , ףיָ� בִּ  ָ�ְברוּ  ַהׁשּ

י ב ֶאְפַרִים ַרּבִ ר יֹוׁשֵ ת ְזִמירֹות ֶאת ּוְמַזּמֵ ּבָ ַ ֵקט ַהׁשּ ַהׁשְ ּלוֹ , ַטחבֶ וָ  ּבְ ַ  ירוּ ׁשָ  ְוכ) ׁשּ ְקד) ת תּבִ ּבָ ַ ִעם  תוֹ קוּ בֵ ְד בִ וּ  ַהׁשּ
ךְ . קֹונוֹ  ב ּכָ ל ָיׁשַ ת ֵליל־ּכָ ּבָ ַ ָמֳחָרת ַהּיֹוםוְ  ַהׁשּ ּלְ בַּ  מֹוָצֵאיבְ , וּ ׁשֶ ָנה, ֹקֶדׁש ־תׁשַ  הּוא ּוְלַתְדֵהָמתוֹ , ָהַאְרֵיה־ֶאל ּפָ

ִפיו רֹוֶאה תֹון ׁש ָח נָ  ּבְ דֹול ֲ�ַקּלָ ר, ּגָ פּוס ֲאׁשֶ ין ֵהיֵטב ּתָ יו ּבֵ ּנָ ף ְוהּוא, ַהַחּדֹות ׁשִ ּפָ ארוֹ  ִביבְס  ְמל) ל ַצּוָ  ׁשֶ
יר ָהַאְרֵיה ׁש . ָהַאּדִ ּכֵ ׁשְ ְזָנבוֹ  ַהַחּיֹות ֶמֶלךְ  ּכִ ז, ּבִ ְמַרּמֵ ָפָניו ָאָדםלָ  ּכִ ּלְ  לֹא ֶאְפַרִים יְוַרבִּ , וֹ בּ גַּ ־ַ�ל תֲ�לוֹ לַ  ׁשֶ

ל ָהֵאיָתן וֹ בּ גַּ . יוֹ וּ וּ צִ  רַאַח  אלֵּ ְלַמ  רַח ֵא  ֵדי וֹ יּ ּדַ  ָרָחב ָהָיה ָהַאְרֵיה ׁשֶ נֹוַח  ָ�ָליו תבֶ ׁשֶ לָ  ּכְ ַפסְוהּוא , ּבְ ָיָדיו ּתָ  ּבְ
רּוךְ  ָחׁש ַהנָּ  ֶאת ִאּלוּ , ָהַאְרֵיה יאֵר וְּ צַ  ַ�ל ַהּכָ תּון ֶרֶסן ָהָיה ּכְ ִפי ַהּנָ ַתח ָהַאְרֵיה .ַהּסּוס ּבְ ַבת ּפָ  ַאַחת־ּבְ

ְדִהיָרה ּלֹא ִהירּותְמ בִּ ְוָגָמא , ֲ�צּוָמה ּבִ ים ֶאת ןֵמ ָא ּתֵ  ׁשֶ ְרַחּקִ ר ָהֲ�צּוִמים ַהּמֶ ְדּבָ ּמִ דֹול ּבַ ב. ַהּגָ י ָיׁשַ  ַרּבִ
ֵ�יַנִים ִיםֶאְפַר  ֵדי, ֲ�צּומֹות ּבְ ַהחֹול ּכְ ָיַדִים ְוֶהֱחִזיק, ְלֵ�יָניו ַיְחּדֹר לֹא ׁשֶ ִפי ן'ֶס 'ֶר בָּ  ֵאיָתנֹות ּבְ ּבְ , ָהַאְרֵיה ׁשֶ
ה דֹוָלה ִעיר ֵריֲ� ׁשַ בְּ  ְצמוֹ ַ� ־ֶאת מֹוֵצא הּוא ְוִהּנֵ  דוּ ָ�ְמ  ָהִעיר ּוְבֵני, ןֶס ְמ לֶ ּתְ  ָהִעיר, ְפצוֹ ֶח  חֹוזְמ  ֶזה ָהָיה. ּגְ

ב רכָּ מ)  לֹא ָאָדםִלְראֹות  ִנְדָהִמים בֵּ ־ַ�ל יֹוׁשֵ יר ַאְרֵיה יּגַ ָנָחׁש  אֹוֲחזֹות ְוָיָדיו, ַאּדִ תֹון ּבְ  ְוָיְדעוּ , ְוֵאיְמָתִני ֲ�ַקּלָ
י ר, ֶזה ִנְפָלא ְמֹאָרע ַ�ל הנָ ֵמֵהיָמ  תֵ�דוּ . הּוא ָקדֹוׁש  ֱאלִֹקים ִאיׁש  ּכִ י ִסּפֵ רּוךְ  ַרּבִ  ֵלידוֹ ִמגְּ  דָח ֶא , יִס וּ ּת יְ ֵפ  ּבָ

רּוךְ  קֹורְמ " ִסְפרוֹ בְ וּ , ּתּוִניס ַחְכֵמי מוֹ : "ךְ ב כָּ ֵת וֹ כּ  הּוא" ּבָ ֵהִעידוּ  ּכְ ה ַניָפ בְּ  ׁשֶ ּמָ ים ּכַ ִרים ֲאָנׁשִ ׁשֵ ְמעוּ , ּכְ ָ ׁשּ  ׁשֶ
ֵ�יֵניֶהם, ֵמֲאבֹוֵתיֶהם ּבְ א ָראוּ  ׁשֶ ּבָ הּוא ׁשֶ ׁשֶ יםׁשֶ  ָהֶרֶסן קֹוםְמ ּובִ , ַאְרֵיה־ַ�ל ָרכּוב ּכְ  ָנָחׁש  ָהָיה ,ְלסּוִסים עֹוׂשִ

דֹול ִפי ּוְזָנבוֹ , ל"זַ  ָהַרב ייֵד בִּ  וֹ אׁש ְורֹ  ,ּגָ ְכַנס, ַחי ְוהּוא ָהַאְרֵיה ּבְ ּנִ   ". ָלֶהם ָהְלכוּ  ָהַרב ּוְכׁשֶ

אֹוָתם ר ןֶס ְמ לֶ ּתְ  יְיהּוֵד  ָסְבלוּ , ָיִמים ּבְ יֹון ֵמֶהְעּדֵ ת ִרׁשְ ית ִלְבִנּיַ ֶנֶסת ּבֵ כּוַנת ּכְ ִעיר ְיהּוִדית ִריםוּ ְמג ּוׁשְ  ,ּבָ
כּוָנה ֹוְררוּ ְוִהְתגּ  ׁשְ ַפֲאֵתי ִלּפֹל הָט ּוָמ  תַח ּדַ נִ  ּבִ ַמִים־ִמן. ִעירָה  ּבְ ָ לוּ  ַהׁשּ ְלּגְ ָבִרים־ֶאת ּגִ ל ּוִבְזכּותוֹ , ַהּדְ י ׁשֶ  ַרּבִ

ָאה ֶאְפַרִים ל וֹ ּת בִּ ׁשֶ  רְלַאַח  ֶזה ָהָיה. ָהִעיר יִליהּוֵד  ַהְיׁשּוָ�ה ּבָ  ׁש ָא נוֹ  ָאְמרוּ  ְוָהרֹוְפִאים ,ָחְלָתה ֶלךְ ַהּמֶ  ׁשֶ
יָה  ּנֹוַדע. ְלַחּיֶ ׁשֶ ָבר ּכְ יַ� , ֶאְפַרִים יְלַרבִּ  ַהּדָ ֶלךְ  ְלַאְרמֹון ִהּגִ ָידוֹ  ָ�ָלה ִיםַמ ׁשָ  יּוְבַחְסֵד  ַהּמֶ ֶלךְ , ּה ָא ּפְ ַר לְ  ּבְ  ְוַהּמֶ
ׁש  ּקֵ ּנוּ  ּבִ ָכרוֹ ־ֶאת ִלְנֹקב ִמּמֶ ׁש . ׂשְ ּקֵ י ּבִ ל םֶאְפַריִ  ַרּבִ ַטח ְלַקּבֵ ֹגֶדל ֲאָדָמה ׁשֶ ל עֹור ּבְ ֶלךְ , ֵ�ֶגל־ׁשֶ ָאה ְוַהּמֶ ּתָ  ִהׁשְ

תוֹ  ׁשָ י ָנַטל. ְלַבּקָ ַרם, ָהֵ�ֶגל עֹור ֶאת ֶאְפַרִים ַרּבִ ק ְלחּוט אֹותוֹ  ּפָ  הלָ ָ� וְ , ָהִעיר ַאְדַמת ֶאת ִלְמדֹד ְוָיָצא, ּדַ
גֹוָרלוֹ  ַטח ּבְ ית ָנהבָּ  ָ�ָליו ,ָיַדִים בַח ּוְר  ָ�צּום ׁשֶ ֶנֶסת ּבֵ ה ּכְ ים־ַמִים ןיַ ְע ַמ  ְוַאף, ְמֹפֶאֶרת ּוְקִהּלָ  הכָּ ּפִ  ַחּיִ

י. קֹוםּמָ בַּ  ּתַֹאר הנָּ ּכ)  ֶאְפַרִים ַרּבִ דֹול' 'ָהַרב ּבַ ל־ְוָהָיה ַנֲ�ָרץ ַ�ל, םָת ְס  'ָהַרב' אוֹ  ַהּגָ ֵני ּדֹורוֹ ־ּכָ קהּוא . ּבְ ּלֵ  ִהְסּתַ
ַנת עֹוָלמוֹ  תיְלבֵ  ׁשְ יּ ־ְלֵתל ָהַפךְ  רוֹ בְ ְוִק , ב"ר ּבִ ְלּפִ ים ֹותּתַ ִחים ְוַרּבִ ּטְ ּתַ ְזכּותוֹ  םׁשָ  ִמׁשְ �  .ְורֹוִאים ְיׁשּועֹות ּבִ

  
 
 

  

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

 �הְוַ ָרֵאל ּתָ י 'ְוגוֹ  ָמה ִיׂשְ ֵאר עֹוד - 'ְוגוֹ  ִיְרָאהְל ־ִאם ּכִ  ִיְתּבָ
ֶרךְ  ֶזה־ַ�ל ֲ�ֶלה ְלִפי, ַהּדֶ ּיַ ַ�ת־ַ�ל ׁשֶ ָהעֹוֵבר ֱאנֹוׁש  ּדַ י ׁשֶ  ּפִ
ּנוּ  ִהיא אתִנְפֵל  ה' ָ ַה  ִמּמֶ ַר  ְרצֹונוֹ  תגַ ׂשּ  ָאַמר ֶזהָל , ךְ ִיְתּבָ

ה ֵאָליו רּוׁש  ,'ְוגוֹ  ְוַ�ּתָ ה ּפֵ ׁשּוָבה הּוא ְוַ�ּתָ אֹוְמָרם ּתְ  ל"זַ  ּכְ
ה ֵאין א ְוַ�ּתָ ׁשּוָבה ֶאּלָ  ְך ּמָ ֵמִע  ׁשֵֹאל יָך ֶק ֱאלֹ  ה' ָמה, ּתְ
י ,ךָ ְת בָ וּ ׁש ְמ  ןּקֵ ְלַת  ה ֶזהבָּ  ,ְלַבד ְלִיְרָאה־ִאם ּכִ  ה' ִיְתַרּצֶ
ָכל ָלֶלֶכת ְואֹוְמרוֹ  .ךָ ְל  יךָ ֶק ֱאלֹ  ָרָכיו־ּבְ רּוׁש  ,'ְוגוֹ  ּדְ  ּפֵ
ֶרךְ ־ַ�ל יָת  ִאם ל"זַ  ָרםאֹוְמ  ּדֶ ל ֲחִבילֹות ָ�ׂשִ  ,ֲ�ֵברֹות ׁשֶ

ן הׂשֵ ֲ�  ֶנְגּדָ ל ֲחִבילֹות ּכְ ֵפרּוׁש  ם"ַרְמבַּ  ְוָכַתב, ֹותְצ ִמ ־ׁשֶ  ּבְ
ָניֹות ׁשְ ִאם ַהּמִ ֲ�ֵברֹות ּבֹוְראוֹ  סיִע ְכ יַ  לֹא ָאָדם ׁשֶ  ֲהַגם ,ּבַ

ּלֹא ה ׁשֶ א ַיֲ�ׂשֶ אֹוָתּה  ּכַֹח  ׁש יֶ  ,ַאַחת הָו ְצ ִמ  ֶאּלָ  הוָ ְצ ִמ  ּבְ
ה ָלעֹוָלם תוֹ וֹ ּכ זַ ְל  א עֹוָלםָל ְו  ַהּזֶ אן־ַ�ד ,ַהּבָ  יּתִ ְל ׁשַ ְמ ִה וְ  .ּכָ

ָבר ֵני ֶזה ּדָ ָמיו דָח ֶא  ,ֶמֶלךְ  ַ�ְבֵדי ִלׁשְ ֶלְך  ִהְכִעיס לֹא ִמּיָ  ַהּמֶ
ֵני ִלְראֹות ּוָבא ֶלְך  ּפְ ֶבן ַהּמֶ  סיִע ְכ ִה  דָח ְוֶא  ,ִמְנָחהְל  יֹוָנה־ּבְ

ֶלךְ  נֵ  ִלְראֹות ּוָבא ַהּמֶ ֶלְך  יּפְ ׁשֹור ַהּמֶ  ָמקֹום ֵיׁש  ָחד.ֶא  ּבְ
ַמח ׂשְ ּיִ ֶלךְ  ׁשֶ  ִלְקַראת סעֹ ְכ יִ וְ  ,ָהעֹוף תִמְנַח  ִלְקַראת ַהּמֶ

ֹור תִמְנַח  ְדמוּ  ַהַהְכָ�סֹות ְלַצד ַהׁשּ ּקָ ּנוּ  ׁשֶ  אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, ִמּמֶ
אן ׁשּוָבה ְלַבַ�ל ּכָ ָכל ָלֶלֶכת ַהּתְ ָרָכיו־ּבְ  ַלֲ�ׂשֹות ,'ְוגוֹ  ּדְ
ל ֲחִבילֹות־ילֹותֲחבִ    :ִמְצֹות־ׁשֶ

�  

ן עֹוד תּוב ְיַכּוֵ י־ַ�ל ה' רֹותְלִנְסּתְ  ַהּכָ ְבֵרי ּפִ י ,ֱאֶמת ּדִ  ּכִ
ֶאְמָצעּות ה ּבְ ְחּתֹוִנים ַמֲ�ׂשֶ ה ַ�ְנֵפי דוּ ֲח יַ ְת יִ  ַהּתַ ָ ׁשּ ד0  ְוֵכן, ַהּקְ

סֹוד ְלֵהֶפךְ  ל ּופוֹ ַאּל  ,ַאּלּוף ַמְפִריד ןְוִנְרגָּ  ּבְ  ּוָבא, עֹוָלם־ׁשֶ
אן ְלָהִעיר ָבר־ַ�ל ּכָ א ַהּדָ ה ַהּבָ ֲ�ׂשֶ  אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, ָאָדם ִמּמַ

רּוׁש  ,'ְוגוֹ  ׁשֵֹאל יָך ֱאלֶֹק  ה' ָמה ִחיַנת ּפֵ ה ּבְ ָ ׁשּ ד0 ְק  ַהּקְ  אתֵר ַהּנִ
ִהיא ָמה ְ ַה  ׁשֶ אֹוְמָרם ,ִכיָנהׁשּ ב סּוקּפָ בַּ  ָמָראגְּ בַּ  ּכְ ַתּצַ  ַוּתֵ

ל ,'ְוגוֹ  ֲאחֹותוֹ  ּכָ תּוב־ׁשֶ ִכיָנה רבֵּ ַד ְמ  ַהּכָ ְ ׁשּ  ְוֶזה ְלׁשֹוָנם,, ּבַ
ְכִתיב־הַמ  ה ּדִ ָרֵאל ְוַ�ּתָ ה ֲהֵרי, 'ְוגוֹ  ָמה ִיׂשְ ּזֶ ּמִ  ַ�ְצמוֹ  ׁשֶ

י מֹוִכיִחים ְ ַה  ִהיא ָמה ּכִ  : ִכיָנהׁשּ

  

  
  

אב תקפ"ח, נפטר רבי אפרים זלמן ־בכ"ד במנחם
מרגליות מברוד בעל "בית אפרים", שהיה מגדולי 

של עשרות ספרים, ועם זאת זכה  גאוני דורו ומחברם
יהלומים, ותורה וגדולה ה גם לעושר מופלג ממסחר

התאחדו על שולחנו. משפחת אבותיו משפחת 
מרגלית, היא אחת המשפחות העתיקות והחשובות 
בישראל, והיא אחת משלוש המשפחות שעליהן 
אמר הבעש"ט כי הן מיוחסות ללא שמץ פסול. אך 

ת עליהן העיד, נחלקו הדעות בזהות המשפחו
  .  ועוד שפירא ,מרגליות ,משפחות רפאפורט, הורוויץ

�  

אב תרט"ו, בוטלה גזירת ־בכ"ה במנחם
הקנטוניסטים שהחלה בשנת תקפ"ז, ובמהלכה 
גויסו ילדים יהודיים צעירים בכפייה לצבא הרוסי, 

, ואף 43עד גיל  12שנה מגיל  31שם שירתו במשך 
ה מהמלה הוכרחו להמיר את דתם. השם נגזר כתוצא

קנטון שמשמעותה מחוז, לאחר שעל כל מחוז 
כורחם ־הוטלה מכסה של מגויסים שנלקחו בעל

לצבא. היתה זו גזירה קשה מאוד על יהדות רוסיה, 
ואף גרמה לשחיתות מוסרית מצד פרנסים וראשי 
קהילה, שחטפו ילדים עניים כדי לפטור את עצמם 

 70־מחובת הגיוס, ותעל שוועתם אל האלוקים. כ
אלף חיילים יהודים שירתו בצבא הרוסי בימיו של 

. 18אלף מתחת לגיל  50־הצאר ניקולאי, ומתוכם כ
לאחר שחרורם, זכו החיילים לתנאים משופרים 
והותר להם להתגורר מחוץ לתחום המושב, אולם 

לב, וגדולי ישראל ־הם נותרו לרוב ערירים ושבורי
  . יהודית התאמצו לקרבם ולהפיח בהם רוח ונשמה

�  

אב ת"ח, נפטר רבי יהושע העשיל חריף ־במנחם בכ"ז
מלבוב, שהתפרסם בספרו "מגיני שלמה" בו הגן על 
רש"י מקושיות בעלי התוספות. נכדו כתב בהקדמת 

  הספר, כי רש"י התגלה לזקנו בחלומו והודה לו. 
�'  

?  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
ֵנס ְלַביִ  ַ�ם ָרָצה ְלִהּכָ ה. ּפַ דֹוׁשָ זּוָזה ַהּקְ ֹכַח ַהּמְ א חֹוִלים ּבְ א ֵמֲאִנּפֹוִלי, ָהָיה ְמַרּפֵ י זּוׁשָ י ַרּבִ ת ֶאָחד, אּוָלם ָהַרּבִ

ִהנִּ  ׁשֶ י ָאָדם חֹוֶלה לֹא ָ�ֵלינוּ ּכְ ד ּכִ ק אֹוָתּה, ָחׁש ִמּיָ ֵ זּוָזה ְוָרָצה ְלַנׁשּ ד ֵהִסיר ֶאת  ,יַח ֶאת ָידֹו ַ�ל ַהּמְ ִית. ִמּיָ ּבַ מּוָטל ּבַ
יִ  ַלּפַ ׁש ִלי ְטרּוְנָיה ְוַטֲ�ָנה ּכְ ּיֶ קֹול: "ְמזּוָזה, ְמזּוָזה! ֲאִני אֹוֵמר ָלְך ׁשֶ זּוָזה ְוָקָרא ּבְ ְך. ֲהֵרי ֶהֱ�ִמידּו אֹוָתְך ַ�ל ָידֹו ֵמַהּמְ

דֹוׁש ׁשַ  ם ַהּקָ ֵ ל ַהׁשּ בֹות ׁשֶ י ַהּתֵ ִית, ַוֲהֵרי ָראׁשֵ י ַ�ל ַהּבַ ֵגּנִ ּתָ ֵדי ׁשֶ ֶלת, ּכְ י ־ּדַ ־ְמזּוַזת ַהּדֶ תּוב ָ�ַלִיְך, הּוא ָראׁשֵ ּכָ י ׁשֶ
ָרֵאל, ְוִאם ְלתֹות ִיׂשְ בֹות ׁשֹוֵמר ּדַ ן ֵאיְך ָנַתּתְ ְרׁשּות ׁשֶ ־ַהּתֵ ֵנס ַמֲחָלה ֶאלּכֵ ּכָ ָבִרים ־ּתִ ם לֹוַמר ּדְ ּיֵ ּסִ ִית"? ְלַאַחר ׁשֶ ַהּבַ

ַת  א ְזַמןֵאּלּו, ׁשָ י זּוׁשָ י ַרּבִ ב ־ק ָהַרּבִ ה ַוֲאִני ַחּיָ ִיְך ְטרּוְנָיה, אּוָלם ָמה ֶאֱ�ׂשֶ ַלּפַ ן ָאַמר: "ָאְמָנם ֶיׁש ִלי ּכְ ָמה, ּוְלַאַחר ִמּכֵ
ְך, ֲאָבל ַמְתנֶ  ס ִעּמָ ּיֵ ֵמַה ְלִהְתּפַ ַנאי ׁשֶ ְך ּתְ ְמִרי ַ�לה ֲאִני ִעּמָ ׁשְ ֵנס ־ּיֹום ָוָהְלָאה ּתִ יִחי ְלׁשּום ַמֲחָלה ְלִהּכָ ּנִ ִית ְולֹא ּתַ ַהּבַ

ם ֶאתבִּ  ר ִסּיֵ ֲאׁשֶ ק ַרבִּ ־ְפִנים". ּכַ ֵ ָבָריו ִנׁשּ א ֶאתּדְ זּוָזה ְוִנְכנַ ־י זּוׁשָ לַהּמְ ִניָמה, ְוִלְפִליַאת ּכָ ַהחֹוֶלה  ַהּנֹוְכִחים ָהַלךְ ־ס ּפְ
ל ַה  נֹו ׁשֶ יגּוָרא, ּבְ ּדִ י ַאְבָרָהם ַיֲ�ֹקב ִמּסַ ְמִהירּות ּוְבֶדֶרְך ֵנס. ַרּבִ א'ְוִהְבִריא ּבִ יׁשָ ָבא ַקּדִ ה טֹוָבה  'ּסָ ּלָ ג) ּסְ ֵמרּוִז'ין, ָאַמר, ׁשֶ

לִהיא  ר ִסּפּור ֶזה ֵאֶצל ּכָ ַ�ְצמֹו ְיַסּפֵ ־ְלַסּפֵ ַהחֹוֶלה ּבְ ה ִהיא ׁשֶ ּלָ ג) רֹו ְוַיְבִריא חֹוֶלה, ְוַהּסְ א ְלַבּקְ ּבָ ּפּור ְלִמי ׁשֶ ר ֶאת ַהּסִ
יִקים ּדִ ְזכּות ַהּצַ ַ�ְצמֹו.  ,ּבִ ה ּבְ ֶרּנָ ר לֹו זֹאת ְוַיֲחזֹר ִויַסּפְ ר ְיַסּפֵ ּפּור, ֲאַזי ַהְמַבּקֵ יר ֶאת ַהּסִ   ְוִאם ַהחֹוֶלה לֹא ַמּכִ
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ַ�ל "ּתֹוַרת ֹמש3ֶ  ַרְיז ּבַ ה ָנָתן יּוְנּגְ י ֹמש3ֶ ה ְוָהרֹוְפִאים ֶאל ַרּבִ ַמֲחָלה ָקׁשָ ָחְלָתה ּבְ ה ַאַחת ׁשֶ ָ ַ�ם ִאׁשּ יָ�ה ּפַ ה ָנָתן", ִהּגִ

מּו ָ�ֶליָה הֹון  ּלְ ּה ׁשִ ְחּתָ ּפַ יָרה ְמֹאד, ּוְבֵני ִמׁשְ ָחה ֲ�ׁשִ ּפָ ׁשְ רּוָפה. ִהיא ָהְיָתה ִמּמִ אּו ִלְמצֹא ָלּה ּתְ ַרב ְלרֹוְפִאים ִנּלְ
ם ֶהֱ�ל ּלָ ֵהִביאוּ ׁשֹוִנים, אּוָלם ּכ) ׁשֶ ָאְמרּו ָלּה נֹוָאׁש. ּכְ יֵדיֶהם ַ�ד ׁשֶ ה ַהחֹוָלִנית ֶאל ּו ֶחֶרס ּבִ ָ ה ־ֶאת ָהִאׁשּ ָהַרב, ִצּוָ

יד לְ  ה ְלַהְקּפִ ּנָ ׁש ִמּמֶ ּקֵ ל ָ�ֶליָה, ּבִ ּלֵ ִהְתּפַ ְכִניָסָתּה, ְוַאַחר ׁשֶ זּוָזה ּבִ ק ֶאת ַהּמְ ֵ ָכלָ�ֶליָה ְלַנׁשּ זּוָזה ּבְ ק ֶאת ַהּמְ ֵ ַ�ם ּפַ ־ַנׁשּ
ִהיא ִנְכֶנֶסת ֶאל ּנּו, ּוִבְזכּות ֶזה ִהְבִריָאה ־ׁשֶ ִית ְויֹוֵצאת ִמּמֶ   . יםנִ ׁשָ ים וְ ִמ ה יָ יכָ ִר ֱא ֶה ס וְ נֵ  ךְ ֶר ֶד בְּ ַהּבַ
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יעּו ַהנָּ  ה, ִהּגִ ּמָ ֹוָאה ָהֲאי) נֹות ַהׁשּ ׁשְ ָמ ּבִ ח ׁשְ ִעים ִיּמַ ר אִצים ָהְרׁשָ יֶהם, ְוַכֲאׁשֶ ּתֵ הּוִדים ִמּבָ ֹכַח ֶאת ַהּיְ ֵדי ְלהֹוִציא ּבְ ם ּכְ

ֲחֵצרֹו, ָ�ַמד ְלַיד ִהגִּ  ּבַ ְדָרׁש ׁשֶ ית ַהּמִ י ֶאל ּבֵ עׁש, ָרץ ָהַרּבִ ט ִמּדֶ ּנֶ י יֹוֵסף ּפַ ל ָהַאְדמֹו"ר ַרּבִ יַח יעּו ְלֵביתֹו ׁשֶ זּוָזה ְוִהּנִ ַהּמְ
ִצין  ָרָאהּו ַהּקָ ׁשֶ ָמעֹות יֹוְרדֹות ֵמֵ�יָניו. ּכְ ּדְ ׁשֶ ה ְרָגִעים ּכְ ּמָ ל ּכַ ּלֵ ׁש ֵאָליו ְוֵהֵחל ָידֹו ָ�ֶליָה, ְוִהְתּפַ ע, ִנּגַ אִצי ָהָרׁשָ ַהּנָ

ְרֶאה אֹוָתּה עֹוד יֹוֵתר בַּ  י לֹא ּתִ ָך ֵהיֵטב, ּכִ ּלְ זּוָזה ׁשֶ ק ֶאת ַהּמְ ֵ ַדאי ְלָך ְלַנׁשּ קֹול ְוָאַמר לֹו: "ּכְ ים". ֵמֹרב ִלְצֹחק ּבְ ַחּיִ
חֹון  עֹז ּוִבּטָ א ּבְ זּוָזה, ִהְתַמּלֵ ּמְ י ּבַ ל ָהַרּבִ ֵבקּותֹו ׁשֶ ֵאר ּדְ ָ ה ְלִהׁשּ ֵנינּו ִיְזּכֶ ְ ַחד: "עֹוד ִנְרֶאה ִמי ִמׁשּ ִלי ּפַ ע ּבְ ְוָ�ָנה ָלָרׁשָ

"ה ָהיָ  ּבָ הּו ַמּכֹות ֶנֱאָמנֹות, אּוָלם ַהּקָ א ָ�ָליו ֵחָמה ְורֶֹגז ְוִהּכָ ִצין ִהְתַמּלֵ ה"! ַהּקָ ים, ֲאִני אֹו ַאּתָ ַחּיִ י ּבַ ל ָהַרּבִ ֶ�ְזרֹו ׁשֶ ה ּבְ
ל ִמכָּ  ה ְוִהְתַ� ְוהּוא ִנּצַ ִפּיָ ַמֲחנֹות ּכְ ַבל ָקׁשֹות ּבְ ּסָ ים ַלְמרֹות ׁשֶ ַחּיִ ֵאר ּבַ ָ אּו ָ�ָליו, ְוַאף ָזָכה ְלִהׁשּ ּבָ ּסּוִרים ׁשֶ ה ל ַהּיִ ּנָ

ָנה ִלְראוֹ  ָבר ּפָ ית ּדָ י ְלִעירֹו, ְוֵראׁשִ ב ָהַרּבִ ְלָחָמה ָהֲארּוָרה, ׁשָ ים. ְלַאַחר ִסּיּום ַהּמִ גּופֹו ִעּנּוִים ָקׁשִ זּוָזה ּבְ ת ַהִאם ַהּמְ
ַלַהט  ָקּה ּבְ ְמקֹוָמּה, ְנׁשָ זּוָזה ְקבּוָ�ה ּבִ ַהּמְ ָרָאה ׁשֶ ית ִמְדָרׁשֹו, ּוְכׁשֶ ַתח ּבֵ "ה ֲ�ַדִין עֹוֶמֶדת ְקבּוָ�ה ַ�ל ּפֶ ּבָ ְוהֹוָדה ַלּקָ

ְמָרה ָ�  ָ ׁשּ זּוָזה ׁשֶ ת ַהּמְ ַ ׁשּ ַקף אֹוָתּה ִלְזכּות ְקד) ּזָ ּלֹו ׁשֶ ָלה ׁשֶ   ָליו.  ַ�ל ֵנס ַהַהּצָ
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ר נֹוַדע ְלַאַחד ׁשַ  ִעיר ְסקֹוָלא, ְוַכֲאׁשֶ יגּוָרא ּבָ ּדִ י ַאְבָרָהם ַיֲ�ֹקב ִמּסַ ֵקן ַרּבִ ָהה ָהַאְדמֹו"ר ַהּזָ ת ַאַחת, ׁשָ ַהֲחִסיִדים ּבָ
ֵנס ִע  ים ְלִהּכָ ׁשִ ּמְ ׁש ֵמַהְמׁשַ ּקֵ יק, ּבִ ּדִ ל ַהּצַ ֶרְך ַ�ל ְנִסיָ�תֹו ׁשֶ ִהְתּגֹוֵרר ַ�ל ֵאם ַהּדֶ ֵדי ָלנּוַח ְמַ�ט ׁשֶ י ְלֵביתֹו ּכְ ם ָהַרּבִ

י  ָ�ַמד ָהַרּבִ ׁשֶ ֶרְך. ּכְ יַח ֶאתִמֲ�ַמל ַהּדֶ ִית, ִהּנִ ֶפַתח ַהּבַ ָקּה, אּוָלם ִלְפִליַאת ָהעֹוְמִדים ־ּבְ ְ ֵדי ְלַנׁשּ זּוָזה ּכְ ָידֹו ַ�ל ַהּמְ
חֹוק ִנְרָאה  ָקּה, ּוַבת־ׁשְ ְ ְך ָידֹו ְלָאחֹור ְולֹא ִנׁשּ ָמׁשַ

ַ�ל ַ�ל ּפָ  ְך, ַאְך ּבַ אּו ַהְמֹקָרִבים ַ�ל ּכָ ּלְ ָניו. ִהְתּפַ
יר ֶאת ָהִעְנָין, ְוַרק ְלַאַחר  ִית לֹא ָרָצה ְלַהְסּבִ ַהּבַ
יטּו ּוְראּו ֵאיזֹו  יתֹו ָאַמר: "ַהּבִ י ָיָצא ִמּבֵ ָהַרּבִ ׁשֶ
י  ָהַרּבִ ֵ�יָניו. ְזַמן ָקָצר ִלְפֵני ׁשֶ י ּבְ ה ֵיׁש ָלַרּבִ ָ ׁשּ ְקד)

יַ� ְל  יִתי ִהּגִ ּכֹור ְלַיד ּבֵ ֵביִתי, ָ�ַבר ֵאיֶזה ּגֹוי ׁשִ
י  ְקּתִ ַתח. לֹא ִהְסּפַ זּוָזה ֵמַ�ל ַהּפֶ ְוָתַלׁש ֶאת ַהּמְ
י ֲחִתיַכת ְנָיר  ְחּתִ ָרה ְוָלֵכן ִהּנַ ׁשֵ ְלָהִכין ְמזּוָזה ּכְ
ימּו ֵלב  ּלֹא ָיׂשִ ֵדי ׁשֶ זּוָזה ּכְ ְמקֹום ַהּמְ ָ�ֶבה ּבִ

זּוָזה ֲחֵסָרה, אוּ  ַהּמְ ָכְך ׁשֶ ד ּבְ יׁש ִמּיָ י ִהְרּגִ ָלם ָהַרּבִ
ְגַלל ֶזה".  זּוָזה ּבִ ק ֶאת ַהּמְ ֵ   ְולֹא ִנׁשּ
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י ְיהּוָדה ֵלְיּב ַחְסַמ  יַבת ֶחְברֹון ,ןַרּבִ יַח ְיׁשִ ּגִ  ,ַמׁשְ

י  ְרחֹוב ַחּגַ יָבה ּבִ ְנַין ַהְיׁשִ ַ�ם ִמּבִ ָיָצא ּפַ
ַלִים, ּוְלַאַחר ְזַמן־ָמה ָ�ַצר ְוָחַזר ַ�ל  ירּוׁשָ ּבִ
יַח ֶאת  ֶלת, ִהּנִ ן ַהּדֶ ֱ�ַמד ַ�ל ִמְפּתַ ּנֶ ׁשֶ בֹוָתיו. ּכְ ִעּקְ

זּוָזה ְוׁשּוב ָיָצא ְלַד  עֹוָתיו ַ�ל ַהּמְ ְרּכֹו. ֶאְצּבְ
יַח ֶאת ָיָדיו ַ�ל  ַכח ְלַהּנִ יַח ׁשָ ּגִ ׁשְ י ַהּמַ ֵרר, ּכִ ִהְתּבָ

יָבה.  ִביל ֶזה ַ�ד ַהְיׁשִ ׁשְ ֵצאתֹו ְוָחַזר ּבִ זּוָזה ּבְ   ַהּמְ
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ל ָהַאְדמֹו"ר  ִטיָרתֹו ׁשֶ ֹחֶדׁש ִלְפֵני ּפְ ה ּכְ י מׁשֶ ַרּבִ
ַכי  נִ ָמְרּדְ ַלַחת ַרּבָ יָ�ה ֵאָליו ִמׁשְ ּלֹוב, ִהּגִ ים ִמּלֶ

ת  ּנּו ַלְחּתֹם ַ�ל ְמִגּלַ ְתׁשּוָבה ּוִבְקׁשּו ִמּמֶ ַמֲחִזיֵרי ּבִ
ָחַתם ִנים, ְוִלְפֵני ׁשֶ ְמאֹור ּפָ י ּבִ ָלם ָהַרּבִ ֶנה. ִקּבְ ּבָ ּיִ ה ְלֵבית ִמְדָרׁש ָחָדׁש ׁשֶ ּנָ ת ַהְיסֹוד,  ַהְיסֹוד ַלֲהָנַחת ֶאֶבן ּפִ ַ�ל ְמִגּלַ

ז ק ֶאת ַהּמְ ֵ קֹומֹו ְוִנׁשּ ׁש ַלְחּתֹם ֶאת ֲחִתיָמתֹו. ָהְיָתה זֹו ַהְנָהָגה ָקם ִמּמְ ּלוֹ טֹוָבה ּוָזה ְוַרק ָאז ִנּגַ זּוָזה  ,ׁשֶ ק ֶאת ַהּמְ ֵ ְלַנׁשּ
ת ִלְפֵני  ּיַ   ִמְצָוה.  ר בַ ּדְ ֲ�ׂשִ

�  
ם ִלּבֹו ְלָכְך ִהְצַט  ָ ׂשּ זּוָזה, ּוְלַאַחר ׁשֶ ק ֶאת ַהּמְ ֵ ִלי ְלַנׁשּ ֶלת ּבְ ּדֶ ַ�ם ּבַ ַתב סֹוֵפר" ָ�ַבר ּפַ ה ־ֵ�ר ַ�דַה"ּכְ ִהְתַ�ּנָ ְמֹאד, ַ�ד ׁשֶ

ב לֹו ְלֵחְטא.־ַ�ל ָבר ָהָיה ֶנְחׁשָ ַהּדָ דֹוָלה ַ�ד ׁשֶ ַמֲ�ָלה ּכֹה ּגְ י ָהָיה ּבְ ֲ�ִנּיֹות ְוִסּגּוִפים, ּכִ ה ּתַ ּמָ ְך ּכַ   ּכָ
�  

ר  ְלדּותֹו ָהָיה ִנּכָ יָרי "ּתֹוְלדֹות ַאֲהרֹן"ָהַאְדמֹו"ר ִמ עֹוד ִמּיַ תֹו, ּוַמּכִ ָ ׁשּ ְקד) י ִמ ּבִ רּו ּכִ ׁשּום ּקַ ו ִסּפְ ְטנּותֹו לֹא ָהָיה עֹוֵבר ּבְ
 ֵ ִלי ְלַנׁשּ ֶלת ּבְ ת ֹקֶדׁש ּוְבִיְרָא ּדֶ ֶחְרּדַ י ִלְגדֹולֹות נֹוַצר.  הק ּבְ ר ָ�ָליו ּכִ ָ�ֶליָה, ּוְכָבר ָאז ָהָיה ִנּכָ זּוָזה ׁשֶ   ְטהֹוָרה ֶאת ַהּמְ

  

ךְ  יקּצַ ַה  ָהָיה ּכָ י ּדִ ֶר  בּ יְ ֵל  ַרּבִ סּוק־ֶאת ְמָפֵרׁש  ס'הׂשָ ַכְחּתָ ֶאת: "ַהּפָ ר": יךָ ֶק ֱאלֹ  ה'־ְוָרם ְלָבֶבָך ְוׁשָ ֲאׁשֶ ֵני ּכַ ָרֵאל ּבְ רּוִיים ִיׂשְ ירּות ׁשְ �ׁשֲִ  ָלֶהם ָחֵסר ְולֹא, תבוּ ְח ַר ּוְב  ּבַ
ִהְתרֹוְמ  ִנְמָצִאים ְוֵהם ְלָבָבם ָרם ֶזה ְיֵדי־ְוַ�ל, ָמהוּ אְמ  יִעים ָהרּוַח  מּותּבְ ר ּוַמּגִ ים ֵהם ֲאַזי, רּוָחִני ְלעֹש9ֶ ִכיִחים ַנֲ�ׂשִ דֹוׁש  ֵאֶצל ּוְמצּוִיים ׁשְ  ...הּוא־ךְ וּ רּבָ ־ַהּקָ

  
י ים ַרּבִ יְז'ִניץ רַהגֶ  ֵמִאיר ַחּיִ �ל ִמּוִַ ים יִאְמֵר " ּבַ  ׁש גַּ ִנְפ ", ַחּיִ

�םַ י ִעם ּפַ ָרֵאל ַרּבִ �ל, ִמּגּור רְלּתֶ ַא  ִיׂשְַ ָרֵאל יתּבֵ " ּבַ ". ִיׂשְ
ָנה י ּפָ יְז'ִניץ ָהַרּבִ י: "לוֹ  ְוָאַמר ְלֵרֵ�הוּ  ִמּוִ , ִמּגּור ָהַרּבִ

ְך ־ַ�ל ִלי ׁש ְויֶ , ְיֵתָרה ֲהָבהַא  ֶאְתֶכם ֲאִני אֹוֵהב  ָיהְרָא ּכָ
סּוק ֲהֵרי. ַהּתֹוָרה־ִמן ְמֹפָרׁש  ִמּפָ ת ֶנֱאַמר ׁשֶ ָפָרׁשַ  בֶק ֵ�  ּבְ

ם אן  ׁש ְויֵ . ר'גֵּ ַה ־ֶאת 'ַוֲאַהְבּתֶ , ׁשֹוןָל ־ַ�ל נֹוֵפל ָלׁשֹוןּכָ
י, רַהגֶּ  ֵ ( ִמּגּור ָהַרּבִ מוֹ  הגֶּ ְה נֶ ' ּגּור' םַהׁשּ   ... )'רגֶּ ' ּכְ
ָרֵאל יתּבֵ "ַה  ְך יֵּ ִח  יב" ִיׂשְ  אֹוֵהב ֲאִני ְוַאף: "ֲאָתר־ַ�ל ְוֵהׁשִ

ִים ֶאְתֶכם ּמַ ִניםַה  ּכַ ִנים ּפָ  ֵמאֹותוֹ  ָיהְרָא  ֵיׁש  ִלי ְוַאף, ַלּפָ
סּוק ם. ּפָ ּקְ  ַאל, ר'גֵּ ַה ־ֶאת 'ַוֲאַהְבּתֶ ר יֵר ּתִ ַרע ַהּגֵ א ִמּלְ  ֶאּלָ

�יל רַהגֶ ֵ ׁשֵ , ִמּלְ ְחּתוֹ  םּכְ ּפַ ל ִמׁשְ   "...ַמר ׁשֶ

  

  

  
ר ָהָרִעים ִמְצַרִים ַמְדֵוי־ְוָכל" סּוקּפָ ּבַ   לֹא ָיַדְעּתָ  ֲאׁשֶ

יָמם ְך  ְיׂשִ ָכל ּוְנָתָנם ּבָ  ֹותמׁשֵ  ינֵ ׁשְ  ןנָ ׁשְ יֶ ", ְנֶאיָך ׂשֹ ־ּבְ
ִלים אּוָלם, ּוְנִתיָנה היָמ ׂשִ  יםִפ ּדָ ְר נִ  , םׁשָ רוּ ֵפ ּבְ  ֵהם ִנְבּדָ

י  תֶר ִנּכֶ  ְנִתיָנה ִהיא ָנהיִת נְ וּ  ְמַ�ט ֲאִפּלוּ  ִהיא יָמהׂשִ  ּכִ
ים־לֹא" סּוקּפָ ּבַ  ִצינוּ ָמ  ְוֵכן. ַוֲחׁשּוָבה ֶמן ָ�ֶליָה  ָיׂשִ  ׁשֶ

ן־ְולֹא ְרׁשוּ ", ְלבָֹנה ָ�ֶליָה  ִיּתֵ ּדָ ֶמןׁשֶ  ל"ֲחזַ  ׁשֶ ֶ  ּפֹוֵסל ַהׁשּ
ְנָחה־ֶאת הוּ ּבְ  ֲאִפּלוּ  ַהּמִ ֶ  -  יָמהׂשִ  ֶנֱאַמר ְוָלֵכן ַמׁשּ
ל הוּ ־ּכָ ְוָקא ּפֹוֶסֶלת הּוְלבֹונָ , ּדְ ַכזַּ  ּדַ ן־לֹא, ִיתּבְ �ד - ִיּתֵַ 

ׁש  ּיֵ י־ַ�ל. ְנִתיָנה ׁשֶ ִצי ְמָבֵאר ֶזה ְיסֹוד ּפִ  ב"ַהּנְ
ֲארוּ  ְוֵכן, ִמּוֹולֹוִז'ין  ל"יִר ֲה ּמַ ַה ", ֱאֶמת יֵר ְמ ִא "ָה  ּבֵ

יְסִקין סּוק ְלׁשֹון ֶאת, ְועֹוד ּדִ אן ַהּפָ  יְדֵו ַמ ־ְוָכל: "ּכָ
יָמם לֹא ָהָרִעים ִמְצַרִים ה ֲאִפּלוּ  - " ְך ּבָ  ְיׂשִ ה ַמּכָ  ְקַטּנָ

ים לֹא ָך  ָיׂשִ ָכל ּוְנָתָנם, "ּבְ ן ָלֶהם -" יָך ֶא נְ ׂשֹ ־ּבְ  ַמּכֹות ִיּתֵ
ְנִתיָנה  ׁש ְלָפֵר  ְוהֹוִסיפוּ ... ָמֵלא עּורּוְבׁשִ  'ֲחׁשּוָבה' ּבִ

ְך  ְיֵדי־ַ�ל סּוק ֶאת ּכָ  ַרק ְולֹא" ָך ַחְסּדֶ  ה' נוּ ֵא ְר ַה : "ַהּפָ
א, ֶזה ם ֶאּלָ �ָך " ּגֲַ ל ְיׁשּוָ�ה" ָלנוּ ־ןּתֶ ּתִ  ְוֶיׁשְ ׁש ־ׁשֶ   .ַמּמָ

  
ֹון �ה ְוִרּמ�   )  ח, ח( ְוֶג�ֶפן ּוְתֵאָנ

ל ָאְמרוּ  ל"ֲחזַ  ּכָ ֵני, ְבָרָכהִל  םֵד וֹ ק ְלֶאֶרץ םֵד וֹ ַהּק  ׁשֶ  ִמּפְ
סּוק ַהּפָ ק ׁשֶ ּלָ נַ ִל  ְמח, ִית, םיִ ׁשְ ְ ַל  תֶמ ֶד וֹ ק ְוַהּזַ  עָֹרהׂשּ

ה ֶרץֶא ָל  תֶמ ֶד וֹ ּק ַה  ִנּיָ ְ סּוק ַהׁשּ ּפָ  ֶזהָל  זֶמ ְוֶר . ּבַ
אּבָ  ֶקתַה  ִרּמֹוןּבָ  ֶאְתַנְחּתָ סּוק ֶאת ְמַחּלֶ י, ַהּפָ ת ּכִ  ֲחֵמׁשֶ

ּדּוֵלי ֵהם ָהִראׁשֹוִנים ֶפן ,ַקְרַקע ּגִ ֵאָנה, ְוַהּגֶ ֵהם  ְוִרּמֹון ּתְ
רֹות ֵהם ּוְדַבׁש  ַזִית אּוָלם, ָהֵ�ץ   אמת ליעקב)(. ַ�ְצָמם ַהּפֵ

�  
ׁש  ב  ָנָח� ָרף� ְוַ�ְקָר�   )  ח, טו( ׀ ׂשָ

ַבת רַאַח  קֵס ּפָ  ֵיׁש  ה ֶאָחד ְוָכאן, ׁש ָח נָ  ּתֵ ָ ׁשּ ִ  ִמׁשּ
ּמָ  ְמקֹומֹות ל סֹוָרהּבַ יֵניֶהם מֹותׁשֵ  ינֵ ׁשְ  ׁשֶ ּבֵ ֵס  ׁשֶ , קּפָ

ף: ֵהם ְוָהֲאֵחִרים ֶלת�  ָנָט� ֵח% ֹור, ׀ ּוׁשְ ה�  ְוָחצ�  ׀ ֲחַדּתָ
� ּבִ ַ ֹות, יהֹוׁש, ָקר�   ֲאָרי�  ׀ יֹוָמם�  ָ�ָנ�ן, ְמָלִכיםּבִ  ׀ ּבָ

ְעָיה יׁשַ ין, ּבִ ְכִרין�  ּתֹוִר� ֵדי, ֶזהָל  ַ�םְוַט . ֶ�ְזָראּבְ  ׀ ּדִ  ּכְ
ּלֹא ָפֵרׁש  ׁשֶ ָחׁש  ּתְ ַהּנָ ָר  ִמין הּוא ׁשֶ אֶא , ףׂשָ  ִנְפָרִדים ּלָ

ָר , ָנָחׁש : ֵהם ָחׁש . ְוַ�ְקָרב ףׂשָ ז ַהּנָ  ְלִמְצַרִים ְמַרּמֵ
ְקֵראת ּנִ ין ׁשֶ ּנִ דֹול ַהּתַ ָרף, ַהּגָ ָ לּות ִהיא ַהׂשּ  ַדיָמ , לֶב ּבָ  ּגָ

ָרצוּ  ָיָון ִהיא ַ�ְקָרב, סּוָפָר  , ַהּתֹוָרה ֶאת ַלֲ�ֹקר ׁשֶ
אֹון לּות ִהיא ְוִצּמָ ה ַהּגָ ּכָ  ָהאֹוְיִבים, ׁשֶ ָרהְוַהּמָ  ָהֲאר,

ָמא  ּצָ ל םְוָדָמ  ָממֹוָנםׁשֹוִתים ּבַ ָרֵאל ׁשֶ   היכל הברכה)(. ִיׂשְ
�  

ִיְרָאה ֶאת־ה%  י ִאם־ְל- .   )  י, יב( יךָ ֶק1 ֱאלֹ  'ּכִ

ַטֲ�ֵמי ָנה ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ ׁשְ ָאבֹות ַהּמִ  ּבְ
ֶמת ָחְכָמתוֹ  -  ְלָחְכָמתוֹ  תֶמ ֶד וֹ ק ִיְרָאתוֹ  ִאם" ", ִמְתַקּיֶ

�  ְוָלֵכןָ ַקְדָמא ִמיםַהּטְ ְרָאה ְזָלאְוַא  ּבְ ַהּיִ  ְצִריָכה ׁשֶ
יו תֶמ ֶד וֹ ק ִלְהיֹות ם ְוָאז ְלַמֲ�ׂשָ ְתַקּיֵ ָידוֹ  ּתִ   פני יוסף)( .ּבְ

�  

ׁש  ְדּגָ  מ,
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