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  3שנה 

  

ל־ְוִיְקחוּ  רּוָמה ֵמֵאת ּכָ ְקחּו ֶאת־ִלי ּתְ ֶבּנּו ִלּבֹו ּתִ ר ִיּדְ רּוָמִתי־ִאיׁש ֲאׁשֶ   ה, ב)(כ  ּתְ

ַמּסֶ  ר אָר ְת בַּ  אבָ בָּ  תכֶ ּבְ ּפָ ְנָיִמין ַ�ל ְמס� יק ּבִ ּדִ ֶה , ַהּצַ ה היָ ֱח ׁשֶ ָ ִנים ְבָ�הְוׁשִ  ִאׁשּ  ּבָ
ָ  ִמן לוֹ  ְוהֹוִסיפוּ  ָנה ב"כ םיִ ַמ ַהׁשּ נֹוָתיו ַ�ל ׁשָ יְלָנא א"ָר גְּ ַה  ָאַמר. ׁשְ ָבר ִמּוִ ַהּדָ  ׁשֶ

ּבֹון הַנֲ�ׂשָ  ֶחׁשְ ֲהֵרי, ִנְפָלא ּבְ ְדָבִרים ָ�ִני סיֵּ ַפ ְמ ַה  ׁשֶ ָרכֹות א"ילְ  זֹוֶכה ּבִ  ּוִבְנָיִמין, ּבְ
מֹוֶנה היָ ֱח ֶה  ֵהם ׁשְ ִנים ׁשֶ ְבָ�ה ּבָ ה ְוׁשִ ָ ָרכֹות 88־ל ֵאפֹוא ְוָראּוי ,ְנָפׁשֹות ִאׁשּ , ּבְ

יָון ַמּסֶ  ּוִמּכֵ ּבְ ַ�ל ֶנֱאַמר הסֹוָט  תכֶ ׁשֶ ל  ׁשֶ ה ָאָדםלָ  נֹוָסִפים ְזכּותּכָ לֹש,ָ ים ׁשְ , ֳחָדׁשִ
ַ�ל ֵאפֹוא ֵצאיוֹ  ָר  88 ׁשֶ ים 264־לְ  ָזָכה תכוֹ ּבְ ֵהן ֳחָדׁשִ ָנה 22 ׁשֶ   ...ׁשָ

�  

תֹוָכם י ּבְ ַכְנּתִ ׁש ְוׁשָ   (כה, ח)  ְוָ!ׂשּו ִלי ִמְקּדָ

יק 'ְקלֹוְיז' ָ�ַמד, דרוֹ בְּ  ִעירבָּ  בוּ  ּבוֹ , יֹוִמין ַ�ּתִ אֹוֵני ָיׁשְ  ֹוָרהּת בַּ  ְוָ�ְסקוּ  ַהּדֹורֹות ּגְ
ַהְתָמָדה ךְ  ָלָאהִנְפ  ּבְ ֶמׁשֶ ל ּבְ עֹות ּכָ ִיחּוד. ַהְיָמָמה ׁשְ ְרֵסם ּבְ לֹוְיז ִהְתּפַ דֹורוֹ  ַהּקְ  ּבְ

ל יהּוָדה' עָד וֹ 'נּ ַה  ׁשֶ י ּבִ א ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ בוּ  ּמוֹ ִע  ְוַיַחד, ַלְנּדָ אֹוִנים םׁשָ  ָיׁשְ  ּגְ
ְרָסִמים ִנְגלֶ  ְמפ� ר הּבְ ֶהם, ּוְבִנְסּתָ ה יַרבִּ  ּבָ ַ�ל אָה ָר ְט ְס אוֹ ֵמ  ֹמש,ֶ ם' 'ֲ�רּוַגת ּבַ   ַהּבֹש,ֶ

ֵדי. יםבִּ ַר  ְועֹוד ּלֹא ּכְ לוּ  םָד וּ ּמ לִּ ִמ  ַיְפִסיקוּ  ׁשֶ יִקים ַ�ְצָמם ַ�ל ִקּבְ ּדִ  ִלְלֹמד ַהּצַ
ִלי ּתֹוָרה ִפים יוּ ָה וְ , קֵס ְפ ֶה  ּבְ יֵניֶהם ִמְתַחּלְ ָכל ּבֵ עֹות ּבְ ר, ַהְיָמָמה ׁשְ  ֶאָחד ְוַכֲאׁשֶ

ָנה ְמקֹומוֹ  ִלְלֹמד ֵברוֹ ֲח  ֵהֵחל, ְמַ�ט ָלנּוַח  ּפָ ַ�ל. ֲחִליָלה ְוחֹוֵזר ּבִ ם־ַהּבַ  טֹוב־ׁשֵ
דֹוׁש  ָתם ֶאת ְמֹאד ַח בֵּ ׁשַ ְמ  ָהָיה ַהּקָ ּלָ ד� ל ּגְ לֹוְיז ֵדיְמ לוֹ  ׁשֶ ִכיָנה ְוָאַמר, ַהּקְ ְ ַהׁשּ  ׁשֶ

ִלי ּבוֹ  ָרהׁשוֹ  י, ֶהְפֵסק ּבְ ָנה ּוִמּדֵ ִמים ֹותבְר בִּ  .דבָּ כְ נִ  ְסכּום ָלֶהם נֹוֵתן ָהָיה ׁשָ  ַהּיָ
א ֶהם ִהְתַקּנֵ ָטן ּבָ ָ קֹום ֶנֱחַרב ַמֲחלֶֹקת ְיֵדי־ְוַ�ל ַהׂשּ ב ְולֹא ַהּמָ . רוֹ ָזֳה  ִליֵמי ׁשָ

י־ַ�ל ה ּפִ ֵאר, ֶזה ַמֲ�ׂשֶ י ּבֵ סּוק ֶאת אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ְצִבי ֱאִליֶ�ֶזר ַרּבִ  ִלי ְוָ�ׂשוּ " ַהּפָ
ׁש  ְיֵדי־ַ�לי כִּ ", ׁש ּדָ ְק ִמ  ְתַקּדֵ ּמִ קֹום ׁשֶ ִלּמּוד ַהּמָ י" ָאז, ַהּתֹוָרה ּבְ ַכְנּתִ תֹוָכם ְוׁשָ ". ּבְ

�  

ה ַאַחת ָזָהב ָטהֹור ּה ִמְקׁשָ ּלָ   (כה, לו)  ּכ$

י ָהָיה ָרִגיל ם לֹוַמר יזכִ ׂשְ נֶּ ִמ  קִיְצָח  ַרּבִ ׁשֵ ָבר הׁשֶ ּקָ ׁשֶ , ָאִביו ּבְ  הְקׁשָ ִמ " ִלְהיֹות ַהּדָ
עוֹ ", ָטהֹור ָזָהב ַאַחת ּמְ ל יםכִ כָּ ז� ְמ וּ  םיְנִקיִּ  ִיְהיוּ  ָתיוׁשֶ  ֵאָליו ּוָבאוּ  םגָ ּוְפ  יגִס  ִמּכָ
ר יֹש,ֶ מּור ּבְ ֶזה ָאָדם ִנְמָצא ְוִאם, ּגָ ְבִחיַנת ֲהֵריהוּ , ּכָ עֹוָלם ְמנֹוָרה ּבִ   .ָהֶ�ְליֹון ּבָ
ַ�ם יִקים דוּ ֲ� וַ ְת ִה  ּפַ ּדִ ֶר  בּ יְ לֵ  יַרבִּ  ַהּצַ י, ה'סׂשָ י ִמּקֹוִריץ ְנָחסיּפִ  ַרּבִ  ַיֲ�ֹקב ְוַרּבִ
ְמ  ְ ִמ  ׁשֹוןׁשִ ִמלֵּ  ְוָ�ְסקוּ , הָק בְ יטוֹ ּפִ ׁשּ א יּבְ ַמּיָ ׁשְ יֶּ  ִמי: "םֶה ֵמ  ֶאָחד ָאַמר. ּדִ  לוֹ ־ׁש ׁשֶ
ֶסף ר ּכֶ ׁשֵ ֲ�בּור ִיְרּכֹש, , ּכָ ֱאָסִפים ּבַ ֶקה ַהּנֶ ֵדי ַמׁשְ ים' ָ�ָליו ךְ ֵר ְלבָ  ּכְ  ָאַמר". 'ְלַחּיִ
ְ ִמ  ָהַרב ֶסף ֵיׁש  ִלי: "הָק בְ יטוֹ ּפִ ׁשּ י, רׁשֵ כָּ  ּכֶ י ַהּיֹום ּכִ ְלּתִ ֵמי ִקּבַ  ַ�ל קָס ּפְ ־ּדְ
ין י ּתֹוָרה־ּדִ ַסְקּתִ ּפָ ּה לַ  ׁשֶ ל ֲאִמּתָ י־ַ�ל עֹותּמָ בַּ  ָזִכיִתי ַוֲהֵרי, ּתֹוָרה ׁשֶ ין ּפִ  ָאַמר". ּדִ
י לוֹ  ַתְכִלית רׁשֵ כָּ  ךָ ּפְ ְס כַּ ׁשֶ  אֹוֵמר ִמי: "ִמּקֹוִריץ ְנָחסיּפִ  ַרּבִ ֵכן ֲהֵרי? ּבְ ֶאָחד ִיּתָ  ׁשֶ

ֲ�לֵ  ין יִמּבַ ֶסף ֶאת ךָ לְ  ָנַתן לֹא ַהּדִ ֵלב ַהּכֶ ֵלם ּבְ ּום ְוַרק, ׁשָ ַ�ל ִמׁשּ ּבַ ינוֹ  ׁשֶ , ָנַתן ּדִ
ם הׂשָ ָ�  מֹוהוּ  הּוא ּגַ יךְ ", ּכָ ֶסף ֵיׁש  ִלי ֲאָבל: "ְוָאַמר ְוִהְמׁשִ ֵני, רׁשֵ כָּ  ּכֶ א ִמּפְ ּבָ  ׁשֶ
ׁש  ֶאָחד ָאָדם ילַ ֵא  י ּוִבּקֵ ּנִ ל ִמּמֶ ּלֵ ִתי, עׁשַ וָּ יִּ ׁשֶ  ָ�ָליו ְלִהְתּפַ  הֹוִעיָלה ּוְתִפּלָ

ָלה אר ׁשֶ ֲא כַ וְ  ,ַהּבֹוֵרא ִלְפֵני ְוִהְתַקּבְ ְ  ָהִאיׁש  ּבָ  ִלי ֶהֱ�ִניק ְיׁשּוָ�תוֹ  ַ�ל ִניֵר ְלַבׂשּ
ֵמי ְדיֹון ּדְ ין ִמן ֵאפֹוא ּבוֹ  ְוָזִכיִתי, ּפִ ֶר  בּ יְ לֵ  יַרבִּ  הַנֲ�נָ ". ַהּדִ ם: "ְוָאַמר, ה'סׂשָ  ֶזה ּגַ

גֶ  ֵאיֶנּנוּ  ֲ�ַדִין ֶסף רֶד ּבְ ן, ָטהֹור ּכֶ ּכֵ ִאם ִלְהיֹות לוֹ ָיכ ׁשֶ  ָהָיה ַההּוא ָהִאיׁש  ׁשֶ
ל ּלֵ ַ�ְצמוֹ  ִמְתּפַ ע היָ ָה  ּבְ ִמים ֶאת ךָ לְ  ָלֵתת ָזקּוק ָהָיה ְולֹא ,נֹוׁשַ ָהָיה אוֹ , ַהּדָ  ׁשֶ
ׁש  יק ְמַבּקֵ ּדִ ל ַאֵחר ִמּצַ ּלֵ ֲ�בּורוֹ  ְלִהְתּפַ ֶסף ְלָהִביא לוֹ ָיכ ֲאִני אּוָלם. ּבַ  ָנִקי ּכֶ

ן, ךְ כָּ ז� ּוְמ  ּכֵ רּוָטה ֲאִפּלוּ  ֵאין ַ�ְצִמי ִלי ׁשֶ ח ֵאֵלךְ . ַאַחת ּפְ  ַאֵחר ִמיהּוִדי ְוֶאּקַ
ַהְלָוָאה עֹות ֶאת ּבְ ְהֶיה זוֹ  ְוַהְלָוָאה, ַהּמָ מּוָרה תרוּ ׁשְ כַ בְּ  ּתִ ה ּגְ ּה  ְוֶאְזּכֶ ֵברּור ּבָ  ּבְ

ר ל ִנְמנוּ ". ּוְביֹש,ֶ יִקים ּכָ ּדִ י ,ְוָגְמרוּ  ַהּצַ ֶדק ּכִ י ִעם ַהּצֶ ֶר  בּ יְ לֵ  ַרּבִ   .ה'סׂשָ

  
רּוָמה־ְוִיְקחוּ  ָדָקה - ) ה, בכ( ִלי ּתְ ְמִביָאה ַהּצְ

רּוָמה ןכֵּ ׁשֶ , ָלָאָדם ְרפּוָאה ה ּתְ ִגיַמְטִרּיָ אָפ ְר  ּבְ
ֵלם ּתֵ לִ  ה"ֲהָויָ  םׁשֵ  ּוְבֵצרּוף, ׁשָ בֹות יׁשְ יֹוֵצא  ַהּתֵ

םלְ  ִלְצָדָקה םֵר וֹ ּת ַה ׁשֶ , ָמהיֵל ׁשְ  ְרפּוָאה ַמִיםׁשָ  ׁשֵ
ה י רּוָמהּתְ , ְוֵכן ְרפּוָאהלִ  ִיְזּכֶ בוֹ  ָראׁשֵ רּוָפהּתְ  תּתֵ

אְר ַמ וּ  אּוָיהְר  לִמ  ּפֵ ֲחלֹותַה  ּכָ   )שמחת אבא(. ּמַ
�  

ָדָקה ְיֵדי־ַ�ל ִחים ַהּצְ ַמִיםׁשָ  ֵריֲ� ׁשַ  ִנְפּתָ
ִפּלֹות לֹות ְוַהּתְ רֹום ִמְתַקּבְ ּמָ בֹות ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , ּבַ ּתֵ ּבַ

ֵהן ִלי־ְוִיְקחוּ  ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ְתרּוָמהוּ , ָ!ָנן ּבְ
ה ִגיַמְטִרּיָ ה קֹול ּבְ ִפּלָ ּלֹא ּוְכֵדי, ּתְ ָ�ָנן ִיְהֶיה ׁשֶ

ְפֵני ה קֹול ּבִ ִפּלָ ם ָצִריךְ , ַהּתְ ר ְלַקּיֵ ֶבּנוּ  ֲאׁשֶ , וֹ ִלבּ  ִיּדְ
ְנִדיבוּ  ְצָדָקה ָלֵתת ב תּבִ   )אמרי נועם(. ַהּלֵ

�  

ֶבּנּו ִלּבֹו  ר ִיּדְ ז ִלּבוֹ  - ) כה, ב(ֲאׁשֶ י, ַלּתֹוָרה ְמַרּמֵ ּכִ
ל ת"יּבֵ  אֹותבָּ  ַמְתִחיָלה ַהּתֹוָרה , תיאׁשִ ֵר בְּ  ׁשֶ

ָוא ּה ָ� צָ ְמ ֶא  ָגחֹון ו"ּבְ ל ד"ֶמ ָל ּבְ  ָפּה ְוסוֹ , ּדְ ׁשֶ
ָרֵאל י, ִלּבוֹ  ּוְבַיַחד, ִיׂשְ ר־ִאי ּכִ ִלְפטֹר ָאָדםלָ  ֶאְפׁשָ

ָאר ָדָקהַהצְּ  ְיֵדי־ַ�ל ְצמוֹ ַ�  ֶאת ְ אלָּ ֶא , ֹותצְ ַהּמִ  ִמׁשּ
ל ֵמֵאת ר ּכָ ֶבּנוּ  ֲאׁשֶ י־ַ�ל ִלְנֹהג ךְ ָצִרי, ִלּבוֹ  -  ִיּדְ ּפִ

בֹות, ַהּתֹוָרה ר ְוַהּתֵ ֶבּנוּ  ֲאׁשֶ ה ִלּבוֹ  ִיּדְ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
  )אמרי חיים(. ּתֹוָרה

�  

ּמּוד רִעּקַ  םלְ  ִלְהיֹות ָצִריךְ  ַהּלִ , ְוֶרֶמז ַמִיםׁשָ  ׁשֵ
יָלֶזה  בֹות ּכִ רּוָמה ִלי ְוִיְקחוּ  ַהּתֵ ה ּתְ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

  )יסוד האמונה(. ְלַבּדוֹ  ה'ַל  ִיְהֶיה ּתֹוָרה ּודּמ ִל 
�  

בֹות יסֹוֵפ  נֵ  לֶא  ַהּתֵ ָרֵא  יּבְ רּוָמ  ילִ  וּ ְוִיְקח לִיׂשְ , הּתְ
ה ִגיַמְטִרּיָ ם ּבְ ֵ דֹוׁש  ַהׁשּ , ת"ַאְדנוּ  םְוׁשֵ  ה"ֲהָויָ  ַהּקָ

זַֹהר ּוָבאּמ כַּ  דֹוׁש  ּבְ י ַהּקָ ּמִ ּנֹוֵתן ׁשֶ הּוא ְצָדָקה ׁשֶ
מֹוָתיו ְמַיֵחד ל ׁשְ   )בני שלמה(. "הּבָ ַהּקָ  ׁשֶ

�  

רּוַמת, ָאְמרוּ  ל"ֲחזַ  ּתְ ן ׁשֶ ּכָ ׁשְ ָאה ַהּמִ ַ�ל רּפֵ כַ לְ  ּבָ
ֵתַבת ְלֶזה זֶמ ְוֶר , ָהֵ�ֶגל ֹוןֲ�  רּוָמה ּבְ ִהיא ּתְ ׁשֶ

ה ִגיַמְטִרּיָ ִמְניַ , 651 ּבְ בֹות ןּכְ ָלֶהם רּפֵ ַכ ְל  ֶזה ַהּתֵ
י, ָהֵ!ֶגל ֲ!ֹון בֹות ְוָראׁשֵ רֲא  יׁש ִא ־לּכָ  ֵאתֵמ  ַהּתֵ ׁשֶ

ה, ֶבּנוּ ּדְ יִ  ִגיַמְטִרּיָ ִמְניַ  ב"ע ּבְ ֶחֶסד, ֶחֶסד ןּכְ דֹול ׁשֶ ּגָ
ה םִע  ָ�ׂשָ ַלח ה' ּמָ ּסָ   )מאור התורה(. ָלֶהם ׁשֶ

�  

בֹות רּוָמה ִלי ְוִיְקחוּ  ַהּתֵ ה ֵהן ּתְ ִגיַמְטִרּיָ ַפע ּבְ ׁשֶ
ָרָכה י, הָח ְוַהְצָל  ּבְ ִלְבָרָכה,  הזֹוכֶ  ְצָדָקה ַהּנֹוֵתן ּכִ

  )ישמח האדם(. טֹוב ִנְקֵראת ִהיאׁשֶ  ַלּתֹוָרהַגם וְ 
�  

י, לּכָ  ֵאתֵמ  רּוָמהּתְ  יִל  ִיְקחוּ וְ  בֹות ָראׁשֵ , תכוּ ְל ַמ  ּתֵ
בַּ  הׁשֶ ִפּלָ ה  ּתְ   )אוצרות יעקב(. ַמִיםׁשָ  תכוּ ְל ַמ ִמְתַ�ּלָ

�  

  תשע"וא' ־תרומה, ד' באדרפרשת     
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ל ְקחּו ֶאת־ֵמֵאת ּכָ ֶבּנּו ִלּבֹו ּתִ ר ִיּדְ רּוָמִתי־ִאיׁש ֲאׁשֶ   ּתְ

ׁשּוט ִאיׁש  היָ ָה , ֲאזּוַלאי יםִנּסִ  ה ּפָ ַ� . ּתּוִניס ֵביִמּתֹוׁשְ  יֹום־ּוְקׁשֵ ָחה לּבַ ּפָ רּוָכה ִמׁשְ יתוֹ  ַאךְ , ָהָיה ּבְ  ּבֵ
חּוָקה ּוַפְרָנָסתוֹ  ֵריָקם ַ�ם יִמּדֵ . ּדְ ָהָיה, ּפַ ׁשֶ  ייֵר ֵמֲ�ׁשִ  דָח ֶא , ִגידנָּ ַה  הוּ ִליָּ ֵא  לֶא  ּפֹוֶנה היָ ָה , ָמעֹותלְ  קָק זְ נִ  ּכְ

הְוַה , ִעירָה  ְנִדיבוּ  לוֹ  ַמְלֶוה ָהָיה ּלָ כּום ֶאת ֵלב־תּבִ ְדָרׁש  ַהּסְ ה ָהָיה לֹא ּוֵמעֹוָלם, ַהּנִ  ֶאת ְלַהֲחִזירּבֹו  נֹוׁשֶ
ר ִאיׁש  ָהָיה יםִנּסִ . חֹובוֹ  ר, ָיׁשָ יתוֹ  יכֵ ְר צָּ ִמ  רֵת וֹ י ְמַ�ט ַמְרִויַח  ָהָיה ְוַכֲאׁשֶ  יבוֹ יִט ֵמ לְ  ְלַהֲחִזיר ַמֵהרְמ  היָ ָה , ּבֵ

י יֹום. חֹובוֹ  ֶאת ּופֹוֵרַ�  ִ ׁשּ ר, ֶאָחד ׁשִ ֲאׁשֶ ת ּכַ ּבָ ַ ַצֲ�ֵד  ְוִהְתָקְרָבה ָהְלָכה ַהׁשּ ל סוֹ יכִּ  ַוֲ�ַדִין, ֲ�ָנק יּבְ  יםִנּסִ  ׁשֶ
ל ֵריָקן ָהָיה רּוָטה ִמּכָ יתוֹ  לֶא  הלָ ָ� , ּפְ ל ּבֵ ׁש  לוֹ גֵּ ְר ֶה כְ וּ  ִגידנָּ ַה  ׁשֶ ּקֵ ּנוּ  ִלּטֹל ׁשּוב ּבִ ת יכֵ ְר צָ לְ  ַהְלָוָאה ִמּמֶ ּבָ ַ . ַהׁשּ

אֹוָתּה  ָ�ה ּבְ ֵביתוֹ  ְמקֹוִמי ְיהּוִדי סֹוֵחר בׁשַ יָ , ׁשָ ל ּבְ יר ׁשֶ ִעְניְ  ּמוֹ ִע  חְוׂשֹוַח  ֶהָ�ׁשִ  ִנְקְטָ�ה םיָחָת ׂשִ . יוָק ָס ֲ�  ינֵ ּבְ
תֹוָצָאה ל רוֹ וּ ּק בִּ ִמ  ּכְ א יםִנּסִ  ׁשֶ ּבָ ׁש  ׁשֶ אי ָרַמז ְוַהּסֹוֵחר, ַהְלָוָאה ְלַבּקֵ ֲחׁשַ י, ִגידנָּ לַ  ּבַ ּלֹא לוֹ  מּוָטב ּכִ  ׁשֶ
ֶסף ַהּפֹוֵרַח  ַח ֵר וֹ אלָ  ְלַהְלוֹות ׁש  ִאם ,ּכֶ ְסּפוֹ  ֶאת ִלְראֹות הּוא ְמַבּקֵ ֲחָזָרה ּכַ ה. ּבַ ּנָ , וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ִגידנָּ ַה  ֵאפֹוא ׁשִ

ִמיד ַ� ְלַסיֵּ  ַהּטֹוב גוֹ ָה נְ ִמ וּ  ָהַרחּום ִלּבוֹ  ַאף־ְוַ�ל יב, ָהֶאְביֹון יםְלִנּסִ  ּתָ ַ�ם ֵהׁשִ הְוַה  ֵריָקםו ינָ ּפָ  ֶאת ַהּפַ  ָיָצא ּלָ
ָפָניו ְברֹון ִמּלְ ׁשִ   . הכֶּ ְד נִ וְ  ׁש ָא יֹ , ְמ ֵלב־ּבְ

עֹודוֹ  ְרחֹובֹות ּפֹוֵסַ�  ּבְ ֵ�יָניו ִעירָה  ּבִ ּבְ ׁשֶ ָמעֹות ּכְ ַגׁש , ֵריקֹות ְוָיָדיו ּדְ  יםָהַ�ְרבִ  יםלִ כְ רוֹ ָה  דַח ַא  אֹותוֹ  ּפָ
י ךָ לְּ ־הּוַמ  יךָ ֵ�ינֶ  ּדֹוְמעֹות ַמּדּוַ� : "לוֹ ָא ׁשְ וּ  ר"? ָפֶניךָ  ָנְפלוּ  ּכִ ת ַ�ל יםּסִ נִ  לוֹ  ִסּפֵ ּבָ ַ ַמׁשְ  ַהׁשּ תַהּמְ  ָלבֹוא ֶמׁשֶ

י ְוַ�ל ֶגתַמ  ָידוֹ  ֵאין ּכִ ֶ ת ַמַאְכֵלי ֶאת שִלְרכֹּ  ׂשּ ּבָ ַ ה. "ֹחל וֹ ּת בַּ ׁשַ  ַלֲ�ׂשֹות ֵאפֹוא הּוא ְוָ�ִתיד, ַהׁשּ ּמָ ֶסף ּכַ  ׁש יֶ  ּכֶ
ָכל ךָ לְ  ַאל"? זֹאת־ּבְ ׁש  ְלַאַחר ָ�ָנה יםְוִנּסִ , ָהרֹוֵכל ׁשָ ּפֵ ׁשְ ּפִ א ִלי ֵאין: "יויָס כִ בְּ  ׁשֶ ׁש  קַר  ֶאּלָ רּוטֹות ׁשֵ  ּפְ

ת ל ררוֹ צְ  ָהרֹוֵכל ָלהׁשָ  ֲאָתר־ַ�ל". ְנֹחש,ֶ רּוָטאֹות ׁשֶ ּקוֹ  ּגְ ַ יק ךָ לְ  ֵהא: "ְוָאַמר יחוֹ ׂשִ ־ְלֶבן רוֹ ָס ְמ , ִמׂשּ ּקִ  ֶזה ׂשַ
מּוַרת ׁש  ּתְ רּוטֹות ׁשֵ ךָ  ַהּפְ ּלְ ה. ׁשֶ ּבוֹ  ִציםַהֲחָפ  ֶאת ִלְמּכֹר ַנּסֵ ְצִליַח  ְואּוַלי ׁשֶ הוּ  ְלַהְרִויַח  ּתַ ֶ ֵאין". ַמׁשּ ֵרָרה ּבְ  ּבְ

צַּ  ָהרֹוֵכל רּוְלַאַח , ַהֲחִליִפין תַק ְס ִע  ֶאת יםִנּסִ  עּבִ ָנה ׁשֶ  ֵ�יָניו ָקמוּ  ְלֶפַתע. ררוֹ צְּ בַּ  טּטֵ ְלַח  ֵהֵחל ְלַדְרּכוֹ  ּפָ
הֹוןבְּ  יט ְוהּוא ִתּמָ אּות ררוֹ ַהצְּ  ּתֹוךְ  לֶא  ִהּבִ ּתָ ִהׁשְ ַמֲ�ַמ . ּבְ ִעְרּבּוְבָיה ִליםָט וּ מ ָהיוּ  ּבוֹ , ררוֹ ַהצְּ  יּקֵ ּבְ  ֲחָפִצים ּבְ

ָבר ׁשֹוִנים ּכְ ַלח ֲ�ֵליֶהם ָאַבד ׁשֶ ִצים ָטהֹור ָזָהב ֲ�ׂשּוִיים ְצִמיִדים זּוג היָ ָה , ַהּכֶ ּבָ ֲאָבִנים ּוְמׁש�  רֹותְק יִ  טֹובֹות ּבַ
ט. ֵ�ֶרךְ  ֶמׁש  ֶאל ָחטּוף ַמּבָ ֶ י, לוֹ  ִהְבִהיָרה היבָ ִר ֲ� ּמַ ַה  ַהׁשּ ָ  ֵאין ּכִ ׁשֵ  ָ�הַהׁשּ ה ָרהּכְ ִמיִדים ִלְמִכיַרת ַ�ּתָ , ַהּצְ

ָבר ַהּסֹוֲחִרים רֹב ןכֵּ ׁשֶ  ֵ בַּ  וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ַלֲ�ׂשֹות ִמֵהר ְוהּוא, םיֶה ֵת וֹ יּ נ� ֲח  ֶאת ָנֲ�לוּ  ּכְ יתוֹ  לֶא  ִניתׁשּ ל ּבֵ  הוּ ִליָּ ֵא  ׁשֶ
יר ַ�ם. ֶהָ�ׁשִ יר ָהָיה ַהּפַ ִית ְלַבד ֶהָ�ׁשִ ּבַ ַמח יםְוִנּסִ , ּבַ י ְראֹותלִ  ׂשָ ל ַהּסֹוֵחר ּכִ ִהְתַנּכֵ ָבר ָ�ַזב לוֹ  ׁשֶ ִית ֶאת ּכְ  ַהּבַ

ׁש  ֲאִני. "ְלַדְרּכוֹ  ּוָפָנה ת יכֵ ְר צָ לְ  ַהְלָוָאה ׁשּוב ְמַבּקֵ ּבָ ָיֶדיךָ  ַמְפִקיד ַוֲאִני, "יםִנּסִ  ָאַמר", ׁשַ  ֶזה ָיָקר ָצִמיד ּבְ
ַמ  ּכוֹ ּכְ ַאֲחִזיר ַ�ד ןׁשְ לָּ  ַהַהְלָוָאה ֶאת ךָ לְ  ׁשֶ ְפִליָאה". ּה ּכ� יט ּבִ יר ִהּבִ ָקר ִמידצָּ בַּ  ֶהָ�ׁשִ יֵדי ַהּיָ ּבִ ְלפֹון ׁשֶ  ַהּדַ

ָ�ַמד יָנתוֹ  ָהָיה ְוִנְבַצר, ְלָפָניו ׁשֶ יַצד ְלָהִבין ִמּבִ ל ּכֵ ְלּגֵ יט ִהְתּגַ ְכׁשִ ל ְלָיָדיו ָיָקר ּכֹה ּתַ  הּוא אּוָלם. ֶזה ֶאְביֹון ׁשֶ
ַמר ַלף, ְלַ�ְצמוֹ  יוָת וֹ יּ ִה ּתְ  ֶאת ׁשָ דֹול ְסכּום ֵמאֹוָצרוֹ  ׁשָ ל ּגָ ה ׁשֶ ּמָ  יםִנּסִ  ִליֵדי ּוְמָסָרם ְזהּוִבים ֵמאֹות ּכַ

ר ָ ׁשּ הַה . ַהְמא� וּ  ֶאל ִמֵהר ּלָ ל ָמזֹון ְרֵכיִמצְ  ָרַכׁש  ּוִבְמִהירּות, קַהׁשּ א ִמּכָ ְיָתה ִביָאםֱה וֶ  דיָּ לַ  ַהּבָ קֹול ַהּבַ  ּבְ
רּוָ�ה ִ . ּתְ ֵביתוֹ  ָחהְמ ַהׂשּ ָחִקים יָ�הִהְרִק  ּבְ ת ׁשְ ּבָ ַ ֵני ַ�ל ָ�ְבָרה ְוַהׁשּ ִית ּבְ   .ֵלָבב בּוְבטוּ  ְמָחהׂשִ בְּ  ַהּבַ

ת ְלַאַחר ְספּוִרים ָיִמים ּבָ ַ יתוֹ  לֶא  ַהּסֹוֵחר ִנְקַלע ׁשּוב, ַהׁשּ ל ּבֵ יר הוּ ִליָּ ֵא  ׁשֶ ַ�ם, ֶהָ�ׁשִ ךְ  ְוַהּפַ  קֹוֵדר ִהְתַהּלֵ
ִנים עּוףזְ וּ  יר ְנֵיןִהְתַ� "? ְלךָ  ֵאַרע ָמה. "ּפָ ָרָאה ֶהָ�ׁשִ ׁשֶ פּוף רוֹ בֵ ֲח  ֶאת ּכְ ָ הְוַה , ַהׁשּ ר ּלָ ְכֵאב לוֹ  ִסּפֵ י ֵלב־ּבִ  ּכִ

ר, בּועֹות ִמְסּפָ ּנוּ  ָלָוה ִלְפֵני ׁשָ ָ  ֶאָחד ִמּמֶ ֶלךְ  יֵר ִמׂשּ דֹול ְסכּום ַהּמֶ ָיָדיו ִהְפִקיד ןבוֹ ָר ֵ� כְ וּ , ּגָ  ְצִמיִדים זּוג ּבְ
יַ�  ַהּבֶֹקר. ִריםָק יְ  ִמיִדים ֶאת ָמָצא לֹא ְלַצֲ�רוֹ  ַאךְ , חֹובוֹ  ֶאת ַ� רֹ ְפ לִ  ֹוֶוהַהלּ  ִהּגִ ִית ַהּצְ ּבַ  ץלַ ֱא נֶ  ְוהּוא ּבַ

יב ֵני ֶאת ְלָהׁשִ ר ּפְ ַ א. "ֵריָקם ַהׂשּ ּמָ ַאל"? ֶזה ְלָצִמיד ךָ ְת נָ וָּ כַּ  ׁשֶ יר הוּ ִליָּ ֵא  ׁשָ ִמיד ֶאת לוֹ  ְוֶהְרָאה ֶהָ�ׁשִ  ַהּצָ
ל ּבֵ ּקִ ּסִ  ׁשֶ ל ָניוּפָ . ֶהָ�ִני יםִמּנִ קֹומוֹ  ָקם ְוהּוא, ֲחִליפֹות ִוירוּ ְוֶהְח  יקוּ ִמ ְס ִה  ַהּסֹוֵחר ׁשֶ ְסָ�ָרה ְוָקָרא  ִמּמְ ּבִ

ַתְדֵהָמה ל ֵמֵהיָכן: "ּבְ ְלּגֵ ִמיד ִהְתּגַ יר"? ֵאֶליךָ  ַהּצָ ר ְוֶהָ�ׁשִ א ֶהָ�ִני ַ�ל לוֹ  ִסּפֵ ּבָ ֶ�ֶרב ֵאָליו ׁשֶ ת ּבְ ּבָ  ְוַ�ל ׁשַ
ַתן ַהַהְלָוָאה ּנָ מּוַרת לוֹ  ׁשֶ י, ָסֵפק ִלי ֵאין. "ִמידצָּ ַה  ּתְ ֶזה יםִנּסִ  ּכִ א ֵאינוֹ  ַהּלָ ָפ  ִנְבֶזה לכֵ נוֹ  ֶאּלָ ב ׁשָ  הּואוְ  ,לְוַגּנָ

יִתי ָנַטל ִמיִדים זּוג ֶאת ִמּבֵ ְנָקָמה, ַהּצְ י ַ�ל ּכִ ָרַמְזּתִ ּלֹא ְלךָ  ׁשֶ   ". ַהְלָוָאה לוֹ  ְלַהֲ�ִניק ׁשֶ

י־ַ�ל תוֹ  ּפִ ִריׁשָ יעוּ , ַהּסֹוֵחר לׁשֶ  תצֶ ֶר ֱח נֶּ ַה  ּדְ נַ  ִהּגִ ְ י לֶא  םיִ ַהׁשּ ְעָיהוּ  ַרּבִ ִסיס ְיׁשַ י ּה בָּ ַר , ּבָ ל ָהָראׁשִ , ּתּוִניס ׁשֶ
ּנוּ  ּוִבְקׁשוּ  יֵניֶהם קסֹ ְפ לִ  ִמּמֶ ין ֶאת ּבֵ ָבִרים ְלִסּפּור ָהַרב ֶהֱאִזין. ַהּדִ יב, ַהּדְ רֹב ִהְקׁשִ ב ּבְ ל תוֹ נָ ֲ� ַט לְ  ֶקׁשֶ  ׁשֶ
י ַהּסֹוֵחר ַנב םיִנּסִ  ּכִ ּנוּ  ּגָ ִמיִדים זּוג ֶאת ִמּמֶ ם ַמעׁשָ וְ , ַהּצְ ָבָריו ֶאת ּגַ ל ּדְ ְתבָּ  ׁשֶ ַ�ן עַהּנִ ּטָ י ׁשֶ ֶקר ֲ�ִליַלת ּכִ  ׁשֶ

ִמיִדים ֶאת ָרַכׁש  ְוהּוא, ָ�ָליו ָלהְט וּ ה ֶהֱ�ִניק יוָת טוֹ רוּ ְפ בִּ  ַהּצְ ב ָמה־ְזַמן. ָהַ�ְרִבי ָלרֹוֵכל ׁשֶ הּוא ָהַרב ָיׁשַ ׁשֶ  ּכְ
ָנה ּוְלַבּסֹוף, יוָר הוּ ְר ִה בְּ  ּוַ� קׁשָ  ע: "ְוָאַמר ַהּסֹוֵחר ֶאל ּפָ ל םיֶה ֵת וֹ דּ ּמִ ׁשֶ , ְלךָ  ּדַ ֵני ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ִנים ֵהן ִיׂשְ ְיׁשָ , ּבַ

ה. ָסִדיםֲח  ְוגֹוְמֵלי ַרֲחָמִנים ֵאיְנךָ  ַרק ְולֹא, ןּתָ ׁשְ לָ ׁשְ בִּ  ּתָ לְ ׁשַ כְ נִ , ְוַאּתָ ַ�ְצְמךָ  ָסִדיםֲח  ּגֹוֵמל ׁשֶ ם אֶאלָּ , ּבְ ּגַ  ׁשֶ
ה. זֹאת ַלֲ�ׂשֹות ֵמֲאֵחִרים ָמַנְעּתָ  ךָ  ְוַ�ּתָ עּפֶ  ַ�ל ֵחְטא מֹוִסיף ִהּנְ ָפ  ֲ�ִליָלה ּוַמֲ�ִליל ׁשַ ר ִאיׁש  ַ�ל ָלהׁשְ ׁשֵ ? ּכָ

ע ל וֹ ּפ ְס כַּ ׁשֶ  ְלךָ  ּדַ ֵ�ָרבֹון לוֹ  ָנתּון ָהָאָדם ׁשֶ ֵדי ּכְ יִטיב ּכְ ּיֵ יָון, ַהּזּוַלת ִעם ּבוֹ  ׁשֶ ּלֹא ּוִמּכֵ יָת  ׁשֶ  לְלגֵּ גִּ , זֹאת ָ�ׂשִ
בָּ ַה  ִמיִדים ה"ּקָ ַהּצְ יעוּ  ׁשֶ ֶדֶרךְ  ַיּגִ ה". "ֶזה ְלִאיׁש  ֶרךְ ֶד ־לֹא ּבְ ם", ְוַ�ּתָ יְס  םלֵּ ְלׁשַ  ָ�ֶליךָ , "ָהַרב ִסּיֵ  ֶאת ךָ ִמּכִ

נָּ  ַהַהְלָוָאה ְסכּום ְתבָּ  לַט ׁשֶ יר ֵבְרךָ ֵמֲח  עַהּנִ ִמיד, ֶהָ�ׁשִ ְתמּוַרת יךָ ֵאלֶ  ַיֲחזֹר ָהִראׁשֹון ְוַהּצָ ִמיד ֶאת .זֹאת ּבִ  ַהּצָ
ִני ֵ ל ַהׁשּ ַקּבֵ ר ,ּתְ ֲאׁשֶ ֲ�ִניק ּכַ יְס  לוֹ  ּתַ ַטל ַהַהְלָוָאה ִלְסכּום ּדֹוֶמה ְסכּום עֹוד ךָ ִמּכִ ּנָ  הָ� צְּ בַּ ְת ִה  ָקהְס ִע ָה ". ׁשֶ
ִמיִדים זּוג ִעם ָיָצא ַהּסֹוֵחר, ָהַרב ְלֵ�יֵני פּולַה  ַהַהְלָוָאה ְסכּום ִעם יםְוִנּסִ  ַהּצְ ה, ֵמָאזוּ . ּכָ ּנָ  ֶאת ַהּסֹוֵחר ׁשִ

ים ִעם ֶחֶסד לִלְגמֹ  ֵהֵחל ,וֹ ְרכּ ּדַ  םִע  ּוְלֵהיִטיב ָהֲ�ִנּיִ י יִדיָ�הבִּ , ּמָ ְסּפוֹ  ּכִ א ֵאינוֹ  ּכַ דֹון ֶאּלָ ּקָ בָּ ַה  יֵד יִמ  ּפִ   � .ה"ּקָ

  
  

אֹון י ַהּגָ ְלז  ַרּבִ   ל"ַזּצַ ֱאִליֶ!ֶזר ּגֹוְרדֹון ִמּטֶ
ֲאָדר ַהִהּלּוָלא ְליֹום  א' תר"ע־ד' ּבַ

  

אֹוֵני ֵלידוֹ ִמגְּ  יַבת רֹאׁש , רוֹ ּדוֹ  ּגְ . ָהִעיר בְוַר  ֶטְלז ְיׁשִ
ְנעּוָריו ל תוֹ יבָ יׁשִ בִּ  ָלַמד ּבִ ָרֵאל יַרבִּ  ׁשֶ ְנֶטר ִיׂשְ  ַסּלַ

קוֹ  עּוִרים ֹסרְמ לִ  הוּ נָּ ִמ  ְוהּוא, ָנהבְ ּבְ ָבר ׁשִ ִגיל ּכְ  ּבְ
ׁש , ּוָאיוִנׂשּ  רְלַאַח . ו"ט ּמֵ מֹוֶר  ׁשִ קוֹ  קֶד ֶצ  הּכְ , ָנהבְ ּבְ

ן רְלַאַח  ה ִמּכֵ ּה לְ  ִהְתַמּנָ ל ַרּבָ  הנָּ ּמֶ ּוִמ  הָק ְד וֹ בּ ַל ְס  ׁשֶ
ּה , םלֶ ְלֶק  ם ּבָ יָבה ֵהִקים ּגַ ַנת. ַתְלִמיִדיםלְ  ְיׁשִ ׁשְ  ּבִ

ה א"תרמ ּה לְ  ִהְתַמּנָ ל ַרּבָ ָראׁשּות ְוָ�ַמד זלְ ֶט  ׁשֶ  ּבְ
יָבה ְדָלה, ׁשֶ ּה בָּ ׁשֶ  ַהְיׁשִ ָחה תוֹ גָ ָה נְ ַה  ַחתּתַ  ּגָ ּתְ  ְוִהְתּפַ

ַנת. ְמֹאד ׁשְ ס תְמנָ ־ַ�ל ְללֹוְנדֹון ָנַסע ע"תר ּבִ  ְלַגּיֵ
ָסִפים יָבה ּכְ ָ�ְלָתה ַלְיׁשִ  ָהַלךְ  םְוׁשָ , ֶלָהבֹותבְּ  ׁשֶ

בֹוד לוֹ  ָחְלקוּ  ֲאָלִפים. ַצַ�ר ֵמרֹב ְלעֹוָלמוֹ  ָוָיה ּכָ ּלְ , ּבַ
ֶרם ּטֶ מֹוָתּה  הִנְרָא  ׁשֶ לֹוְנדֹון ּכְ ַתְלִמידוֹ . ּבְ ל ּכְ י ׁשֶ  ַרּבִ
ָרֵאל ְנֶטר ִיׂשְ ר, ַסּלַ ל ִהְתַמּסֵ נּוַ�ת ְלַמַ�ן ָיָמיו ּכָ  ּתְ

ָנָתּה  ֶאת ְוֵהִפיץ רָס ַהּמוּ  עֹוָל  ִמׁשְ  ָ�ַמד. ַהּתֹוָרִני םּבָ
רֹאׁש  ּבּוִרי ָהִאְרּגּון ּבְ ֶנֶסת" ַהּצִ ָרֵאל ּכְ  ּוָפַ�ל" ִיׂשְ
ָלל ְלַמַ�ן ַרּבֹות ָרט ַהּכְ  רֵס מוֹ  ָהָיה יוָר עוּ ׁשִ  ֶאת. ְוַהּפְ
ְקד�  ִהְתַלֲהבּות ִמּתֹוךְ  ָ ּדִ ָהָיה ַ�ד, הׁשּ  ֶאת ְמַטְלֵטל ׁשֶ

ְלָחן � ָפָניו ַהׁשּ ּלְ ל. ְיָתאאֹוַר ְד  ִרְתָחא ִמּתֹוךְ  ׁשֶ  ּכָ
ל ִעיםקוּ ׁשְ  ָהיוּ  יוּפָ ַ� ְר ׂשַ  ּתֹוָרה ָהֵ�ת ּכָ ַ�ם ַ�ד, ּבַ ּפַ  ׁשֶ

ב ת ַלֲאִכיַלת ָיׁשַ ֲחִרית ּפַ רּוַסת ָהְיָתה ּוְלָפָניו, ׁשַ  ּפְ
ָ�ה ֵ�ךְ ַמ ְמ  היָ ָה וְ , ֶחְמָאה ּוְמַ�ט הלָּ ַח  ה ׁשָ ּכָ ְכִלי ֲאר�  ּבִ

רּוָסה ַ�ל ֲאִכיָלה מֹוֵרַח  ַהּפְ ִלי, הֶחְמָא  ּכְ  ָלחּוׁש  ִמּבְ
ָלל ּכְ ִקיעּותֹו  ֵמרֹב ֶחְמָאהבַּ  ָנַגע לֹא ׁשֶ ִדְבֵריׁשְ  ּבְ
קּוָפה. תֹוָרה ּתְ ּה  ּבַ ּבָ ָלה ָאְסָרה ׁשֶ ְמׁשָ  ְלַהֲחִזיק ַהּמֶ

יָבה ְלִמיִדים ִעם ְיׁשִ ים ּתַ ִקיד ָאַמר, ַרּבִ  ַלּפָ
י ְלּתִ ְמׁשַ ָרָצה ַהּמֶ יָבה ֶאת ִלְסּגֹר ׁשֶ י, ַהְיׁשִ  ִאם םגַּ  ּכִ

יר אֹותוֹ  לוּ גְ יַ  יךְ , ְלִסּבִ יץ ַיְמׁשִ ִאּלּו וְ , ּתֹוָרה ְלַהְרּבִ
ר  אֹותוֹ  ן ָהָיה, תוֹ ָר ׂשְ ִמּמִ ְיכֹוִלים ְלַפּטֵ . ְוִכְדָבָריו ּכֵ

ר ְלַאַחר ְזַמן ּטַ ה ּפ� יָכה.־ַהּלָ יָבה ִהְמׁשִ   ָמה, ְוַהְיׁשִ

  
בהפטרת פרשת תרומה קוראים את הפרק במלכים בו 

ניין בית המקדש הראשון בידי שלמה המלך, מסופר על ב
ועל הברית שכרת עם חירם מלך צור שסייע לו בעצי 
ארזים וברושים. חירם מלך צור הוא אחד מתשעת 
האנשים המוזכרים במסכת דרך ארץ זוטא, שנכנסו 
בעודם בחייהם לגן עדן, ובמסכת כלה נאמר שהסיבה 

, לכך היתה בגלל שעשה את המשכן. במסכת בבא בתרא
נאמר שהקב"ה קנס מיתה על אדם הראשון מפני שראה 
שעתידים נבוכדנאצר וחירם מלך צור לעשות עצמם 

ואילו הוא  ות, ומשמע שבגללו באה מיתה לעולםאלה
עצמו לא מת. בילקוט שמעוני מוציא את חירם מלך צור 
מאותם שעלו בחייהם לגן עדן, ומכניס במקומו את רבי 

מחלוקת לגבי זהותו בילקוט יהושע בן לוי. ומובאת שם 
של חירם מלך צור, לפי חכמים הוא חירם העדולמי חותנו 
של יהודה בן יעקב אבינו, מפני שהיה רגיל לאהוב את 

ִּכי ֹאֵהב ולכן נאמר עליו במלכים פרק ה' " ,שבט יהודה
", ולדעתם היה חי קרוב לאלף ַהָּיִמים־ָהָיה ִחיָרם ְלָדִוד ָּכל

בר סימון היה חירם אחר, ומאתיים שנה. אך לפי רבי יודן 
והיה חי קרוב לחמש מאות שנה. דבר פלא מובא במדרש 
תלפיות, שחירם מלך צור באמת נכנס לגן עדן בחייו, אלא 
שלאחר כניסתו התגאה שם ולכן נטרד וגורש משם, 

פי ־ומשמע מכאן שגם בגן עדן יכול אדם לחטוא. על
ף מדרש זה מובנת הסתירה, שתחילה נכנס לגן עדן ולבסו

נטרד. אולם לדעת רב נחשון גאון לא חירם מלך צור נכנס 
לגן עדן, כי היה גוי גמור, אלא חירם מצור, שהיה בן אשה 
אלמנה משבט נפתלי, ומוזכר במלכים פרק ז' ששלמה 
המלך מינהו להכין את כלי בית המקדש, ובשכר זאת 
נכנס לגן עדן. בספר אהל יעקב מביא בשם המדרש, 

ך כחמש מאות שנה, משום שתרם שחירם היה חי במש
עצים לבניין בית המקדש וכל זמן שבית המקדש היה 
קיים לא מת, עד חורבנו בשנת ג'של"ח. האבן עזרא 
מסביר כפשוטו, שכל מלכי צור היה נקראים בשם 'חירם' 

  כמו פרעה במצרים, ואין הם אחד אלא מלכים אחרים.
  

ַ!ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

את ֶאת ֶהם־ָלׂשֵ   ָהָארֹן ּבָ

לּות לּות רַאַח  ּגָ יָמ  ַיֲהדּות ָהְלָכה ּגָ יָקהַ� ָה  ןּתֵ ָ ׁשֶ , ּתִ ְרבַּ  ִלְפֵני ְיָכְנָיה תלוּ גָּ ִמ  עֹוד יָה ׁשֶ ָר ׁשּ ית ןח�  ּבֵ
ׁש  ְקּדָ ֵני ַרְגֵלי ְלַכף ָמנֹוַח  ןִנּתַ  לֹא ֵמעֹוָלם. ּוְרִדיפֹות ַצַ�ר יֵמ יְ  ָהיוּ  ָיֶמיָה  ְוָכל, ָהִראׁשֹון ַהּמִ יָמן ּבְ  ְוֵהם ּתֵ

תוּ  ְרֵ�ָלה ּכֹוס ֶאת ׁשָ ּה  ַ�ד ַהּתַ ּמָ ל ַלְמרֹות אּוָלם. ּת� רֹות ָהְרִדיפֹות ּכָ ְמרוּ , ְוַהּצָ ֶניָה  ׁשָ ְמִסירוּ  ּבָ  ַ�ל ׁש ֶפ נֶ  תּבִ
ֶחֶלת ֲהדּות ּגַ רּוָפה ַהּיַ ךְ וּ , ַהּצְ נֹות ַאְלֵפי ְבֶמׁשֶ לּות  ׁשְ ּמְ ַהּגָ ֹסֶרת ֶאת רוּ ׁשִ יָקהַ� ָה  ַהּמָ ַדְיָקנּות ּתִ    .ַמְפִליָאה ּבְ

ָמאַתִים ִלְפֵני ָנה ּכְ זְ , ׁשָ נָּ ּבִ ה� י יֹוֵסף ֶאְלָקאֶר ַמן ּכְ ל ַרּבִ ַלטה ַרֲאַב"ד ַצְנָ�א, תֹו ׁשֶ ֵתיָמן ׁשָ , ָ�ִריץ ךְ לֶ ֶמ  ּבְ
ָהָיה ָרֵאל ׂשֹוֵנא ׁשֶ ְבָהק ִיׂשְ ָ לַ . מ� יָמן יְיהּוֵד  ִנּסוּ  ְואׁשּ ָניו ֶאת ְלַחּלֹות ּתֵ  ָכלַאְך , ֲאֵליֶהם ִלּבוֹ  ֶאת ֹותּוְלַהּט  ּפָ

ֶלךְ . הוּ ּתֹ לַ  ָהיוּ  םיֶה צֵּ ַמ ֲא ַמ  יל ַצֲ�ֵדיֶהם ֶאת ֵהֵצר, הָמ ְר ָח  ַ�ד אֹוָתם ָרַדף ַהּמֶ  ַ�ד םיֶה ֵת וֹ יּ כ� זְ  ֶאת ְוִהְגּבִ
ְמַ�ט ּכִ יעוּ  ׁשֶ דֹוָלה תוֹ ָא נְ ׂשִ . םֶח לֶ  ְלַפת ִהּגִ דֹוָלה ָהְיָתה הּוִדיתַהיְּ  תּדָ לַ  ַהּגְ שׂ  ְוהּוא, ּגְ ל ִחּפֵ ָרִכים ָהֵ�ת ּכָ  ּדְ

יַצד ל ִלְמֹחק ּכֵ ִדיָנתוֹ  ְיהּוִדי ָמןַסְמ  ּכָ הּוִדים ְוִלְגרֹם ִמּמְ ּה  ַלּיְ ּבָ ָתם ֶאת ְלָהִמיר ׁשֶ  ֶהְחִליט, ֶאָחד יֹום. ּדָ
ֶלךְ  י ַהּמֶ ל םָת נוּ ׁשָ ְק ַ� וְ  ּכָֹחם קֹורְמ  ּכִ הּוִדים ׁשֶ ְרׁשּוָתם ַהּתֹוָרה רֶפ ֵס  הּוא, ַהּיְ ּבִ  ׁשֹוְמִרים ֵהם אֹותוֹ , ׁשֶ
אֹוָצר ֲארֹונֹות רצָּ נ� ְמ  ּכְ ֶדׁש  ּבַ י ַהּקֹ ָבּתֵ ּבְ ּנוּ , םיֶה ֵת וֹ יּ ִס נֵ כְּ  ׁשֶ ָגאֹון דמֹ ֲ� לַ  ּכָֹחם ֶאת ׁשֹוֲאִבים ֵהם ּוִמּמֶ ל ֶנֶגד ּבְ  ּכָ

ים ׁשִ ֶלךְ  ֵאפֹוא ֶהְחִליט. ָלֶהם ְלָהַרע ַהְמַבּקְ ל ַהּמֶ ים ַהּתֹוָרה ְלִסְפֵרי ְלִהְתַנּכֵ ׁשִ ּדָ  ֶאת הֹוִציא ֲאָתר־ְוַ�ל, ַהְמק�
י, תוֹ ָר זֵ גְּ  הּוִדים ַ�ל ּכִ ֶלךְ  ַאְרמֹון לֶא  ְלָהִביא ַהּיְ ל ֶאת ַהּמֶ י ַהּתֹוָרה ִסְפֵרי ּכָ ָבּתֵ ּבְ ֵנִסיּ  ׁשֶ ים ֹותַהּכְ  ָהַרּבִ

זּוִרים ַרֲחֵבי ַהּפְ יָרה ִעיר ּבְ י תוֹ ׁש ָר פֹ ְמ  הֹוִדיַ�  ַאףוְ , ַצְנָ�א ַהּבִ וָּ  ּכִ ל ֶאת ֶלֱאֹסף ָנתוֹ ּכַ כַּ  לֶא  ַהּתֹוָרה ִסְפֵרי ּכָ  רּכִ
ַהְפכוּ  ַ�ד ,ַהּמֹוֵקד ַ�ל ּוְלַהֲ�לֹוָתם ִעירָה  ּיַ ָרִפיםנִ  יםילִ וִ גְּ , ֵאֶפר ִלְהיֹות ׁשֶ   .ֲאִוירבָּ  ּפֹוְרחֹות ְואֹוִתּיֹות ׂשְ

ּנֹוַדע ׁשֶ ַבר ּכְ זֵ  ּדְ יָמן יִליהּוֵד  ַהּנֹוָרָאה ָרהַהּגְ ָהָלה ָקָמה, ּתֵ דֹוָלה ּבֶ ֵני ִדיםָח ֲא . ִדיָנהּמְ בַּ  ּגְ הַהּקְ  ִמּבְ  ִהּלָ
יעוּ  ֲ�  ָהיוּ  אּוָלם, ַזַ�ם ַיֲ�בֹר ַ�ד םיָא בִּ ְח ַה לְ וּ  ַהּתֹוָרה ִסְפֵרי ֶאת ְלַהְבִריַח  ִהּצִ ּטָ ֵאין וּ נׁשֶ ן ַלֲ�ׂשֹות ׁשֶ ֵני ּכֵ  ִמּפְ

ָבר ַהּדָ יַ�  ָ�לּול ׁשֶ ֶלךְ  יְלָאְזנֵ  ְלַהּגִ ְבַ�ר ַוֲחָמתוֹ , ַהּמֶ ְבָ�ַתִים ּבוֹ  ּתִ יָמן יְיהּוֵד  ֵאפֹוא ָנְטלוּ . ׁשִ  תנוּ ּמָ א�  ֶאת ּתֵ
יֵדיֶהם ֲאבֹוֵתיֶהם סוּ , ּבִ ּנְ י ִהְתּכַ ָבּתֵ ֵנִסיּ  ּבְ ל ִלְזעֹק ְוֵהֵחּלוּ  ֹותַהּכְ ּלֵ ַמִים ְלָאִבינוּ  ּוְלִהְתּפַ ָ ׁשּ ּבַ זֵ  ְלִבּטּול, ׁשֶ  ָרהַהּגְ

ל ַהּנֹוָרָאה ֵרַפת ׁשֶ ִהיא ,ַהּתֹוָרה ִסְפֵרי ׂשְ קּוָלה ׁשֶ ֵרַפת ׁשְ ׂשְ ירוּ  םָ� בָּ  ַהּמֹוִכיִחים. נוּ יֵק לֹ ֱא  תיבֵּ  ּכִ  ֶאת ִהְזּכִ
ָבִרים ֶאְמרוּ  ַהּדְ ּנֶ ֵסֶפר ׁשֶ ן ָאַמר אֹוָתם, ְמָלִכים ּבְ ָרֵאל ךְ לֶ ֶמ  ְלַאְחָאב ֲאָרם ךְ לֶ ֶמ  דַד ֲה ־ּבֶ י: "ִיׂשְ ֵ�ת־ִאם ּכִ  ּכָ

ַלח ָמָחר ׂשוּ  ֵאֶליךָ  ֲ�ָבַדי־ֶאת ֶאׁשְ יְתךָ ־ֶאת ְוִחּפְ ֵתי ְוֵאת ּבֵ ל ָיהְוָה  ֲ�ָבֶדיךָ  ּבָ ימוּ  ֵ�יֶניךָ  ַמְחַמד־ּכָ  ְבָיָדם ָיׂשִ
וָּ  ל"ֲחזַ  הוּ וּ ׁש ְר ֵפ וּ ", ְוָלָקחוּ  ּכַ ׁש  ַהּתֹוָרה רֶפ ֵס  ֶאת ִלּטֹל ָהְיָתה ָנתוֹ ׁשֶ ְקּדָ ּמִ ּבַ הּוא ׁשֶ   .  'ֶניךָ יֵ�  ד'ַמְחַמ  הנֶּ ְמכ�  ׁשֶ

אֹוָתּה  ָ�ה ּבְ ָ�ְמדוּ  ׁשָ ה ַצְנָ�א יְיהּוֵד  ׁשֶ ִפּלָ ּתְ לֶ  ָיַרד, ּבַ ַ�ְצמוֹ  ךְ ַהּמֶ הּוִדים רַֹבע לֶא  ּבְ ִעיר ַהּיְ ּבָ ֵדי, ׁשֶ  ּכְ
מוֹ  ִלְראֹות יַצד ֵ�יָניו ּבְ ׁש הּוא . תוֹ ָר זֵ גְּ  תַ� צַ בַּ ְת ִמ  ּכֵ ּקֵ ם ִלְראֹות ּבִ ְלּתָ ַמּפַ ל ּבְ הּוִדים ׁשֶ נּוֵאי ַהּיְ  ְוָרָצה, ְפׁשוֹ נַ  ׂשְ
ל םרּוָח  תלוּ ְפ ׁשִ וְ  םנָ בוֹ צְּ ִע בְּ , ֲהָנָאה ִמּתֹוךְ  ַלֲחזֹות הּוִדים ׁשֶ הּוא ֵ�תבְּ  ַהּיְ ָקר אֹוָצָרם ֶאת םֵמֶה  נֹוֵטל ׁשֶ . ַהּיָ

עוֹ  ֶאת ה  ַמּסָ ֶלךְ ָ�ׂשָ דּוד ִעם ַיַחד ַהּמֶ ִלים ּגְ ָניו, ַחּיָ ּפָ ׁשֶ , ֶאָחד א'ָט ְס אוּ לְ ֶא  תי'בֵּ  תֶס נֶ כְּ ַה  ְלֵבית דֹותָ� מוּ  ּכְ
דוֹ  ֵנִסּיֹות ַהּגְ י ַהּכְ ּתֵ ַ�ת ּבָ בִּ  ִליםֵמַאְרּבַ הּוִדים ְרחֹובׁשֶ ַצְנָ�א ַהּיְ ד הֹוִציאוּ . "ּבְ ֵבית ַהּתֹוָרה ִסְפֵרי ֶאת ִמּיָ ּבְ  ׁשֶ

ֶנֶסת ֶלךְ  ָראָק ", ַהּכְ הּוִדים ְלֵ�ֶבר ַהּמֶ ָ�ְמדוּ  יםַ�ּטִ ַהְמ  ַהּיְ ה ּתּוָגה ּוְבֵ�יֵניֶהם םׁשָ  ׁשֶ ּקָ  ׁשּותְר  ָלנוּ  ֵאין. "ֲ�מ�
הּוִדים ָאְמרוּ ", ְלהֹוִציָאם קֹול ַהּיְ יץ ַאךְ  ָחלּוׁש  ּבְ יכוּ , ַאּמִ ְרֶצה ִאם: "ְוִהְמׁשִ ית ֶאת ַח ּתֹ ְפ לִ  ָאנוּ  מּוָכִנים, ּתִ  ּבֵ

מוֹ  ַהּתֹוָרה ִסְפֵרי ֶאת ְלהֹוִציא אּוָלם, וֹ בּ ׁשֶ  ַהּקֶֹדׁש  ֲארֹון ְוֶאת תֶס נֶ כְּ ַה  ָבר נוּ לָ  ָאסּור, ָיֵדינוּ  ּבְ ר וּ ּס ִא בְּ  ַהּדָ
ל ֲחָמתוֹ ". נוּ ֵת ּדָ י ּקֵ י ח� ּפִ ־לַ�  רמוּ ָח  ֶלךְ  ׁשֶ ֲ�ָרה ַהּמֶ ִחית ַ�ד ּבוֹ  ּבָ ּזֹות ָרָצה לֹא הּוא אּוָלם, ְלַהׁשְ ֵ�יֵני ְלִהְתּבַ  ּבְ

ָליו ְראּוהוּ  ַחּיָ ּיִ ׁשֶ ַח  ּכְ ַח  ִמְתַמּקֵ ה ְוָלֵכן, ָהִעיר ְיהּוֵדי ִעם ּוִמְתַוּכֵ ית ֵריֲ� ׁשַ  ֶאת ַח ּתֹ ְפ לִ  ִצּוָ  ִעם ְוַיַחד תֶס נֶ כְּ ַה  ּבֵ
ָליו   .מּוָרם ּוְברֹאׁש  ְוַגֲאָוה ָצנּותְח ׁשַ בְּ  ִניָמהּפְ  ִנְכַנס ַחּיָ

רֶֹכת ּיּות ִנְגְלָלה ַהּפָ ִאּטִ ל ְוַדְלתֹוָתיו ּבְ יק ַהּקֶֹדׁש  ֲארֹון ׁשֶ חוּ  ָהַ�ּתִ ל םָת יָמ ׁשִ נְ . ִלְרָוָחה ִנְפּתְ ל  ׁשֶ ּכָ
ָ�ְמדוּ  יםיִק ּתִ ַ� ָה  ַהּתֹוָרה ִסְפֵרי ׁשּוַרת מּול לֶא  הָק ְת ֶ� נֶ  ַהּנֹוְכִחים ָגאֹון ׁשֶ ֶדׁש  רֹוןֲא בַּ  ּבְ ָ�ִנים ַהּקֹ  ַ�ל ֶזה ִנׁשְ

ִלים ְוַאף, ֶזה עּוֵרי ְלֶרַגע ָ�ְמדוּ  ַהַחּיָ ה ּפְ ה ֶאת ְוָחׁשוּ  ּפֶ ָ ׁשּ ד� ד הֹוִציאוּ . "םקוֹ ּמָ בַּ ׁשֶ  ָרהֵת יְ ַה  ַהּקְ  ֶאת ִמּיָ
ָפִרים ֶלךְ  דַק ּפָ ", ַהּסְ ָליו ַ�ל ַהּמֶ ׁשוּ  לוּ ְוַהלָּ , ַחּיָ ֹחֶסר ִנּגְ ֵרָרה ּבְ ַ�  ּבְ יָמה ֶאת ְלַבּצֵ ׂשִ ֶלא ֶזה הֵא ְר וּ . ַהּמְ ָ לַ , ּפֶ  ְואׁשּ

ִלים ִנּסוּ  יקְלַה  ַהַחּיָ קֹוָמם ַהּתֹוָרה ִסְפֵרי ֶאת ּתִ ָבר ָ�ָלה לֹא םָת יָא לִ ּפְ  הּוְלַמְרבֵּ , ִמּמְ ָיָדם ַהּדָ ָפִרים. ּבְ  ַהּסְ
ִאּלוּ  קוּ  ּכְ ְדּבְ ָניו. הצָ ַהחוּ  יָאםצִ ְלהוֹ  הָהיָ  ןִנּתַ  ְולֹא הָק זְ ָח בְּ  קֹוָמםְמ לִ  ה� ל ּפָ ֶלךְ  ׁשֶ ַ�ר ְוהּוא ֶהֱאִדימוּ  ַהּמֶ  ּגָ

ָליו ַחּיָ ה, םָת ׁשָ לְ ח�  ַ�ל ּבְ ְמקֹוָמם  ְלָהִביא ְוִצּוָ ִליםּבִ א, ֵמֶהם רֵת וֹ י ֵאיָתִנים ַחּיָ ם ֶאּלָ ּגַ לוּ  ׁשֶ  ִהְצִליחוּ  לֹא ַהּלָ
ָיָדם ָ�ָלה לֹא ְוַאף ,ַהּקֶֹדׁש  ֵמֲארֹון ַהּתֹוָרה ִסְפֵרי ֶאת ְלהֹוִציא יָמה אלֹ ְמ כִּ  םיזָ זִ ָה לְ  ּבְ   .ַהּנִ

ל ֲ�סוֹ כַּ  ֶלךְ  ׁשֶ ָבץ ַ�ד, ְוָגַבר ָהַלךְ  ַהּמֶ ָ ַהׁשּ ְמַ�ט ׁשֶ נוּ . "ְתָחהִר  ֵמרֹב ּבוֹ  ָאַחז ּכִ ַ�ְצִמי ַוֲאִני, ִלי ּתְ  אֹוִציא ּבְ
ֲאָוה ִמּתֹוךְ  ָראָק ", ַהּתֹוָרה יֵר ְפ ִס  ֶאת ה. "םיִר ָפ ּסְ ַה  ֶאת ְלָהִניַ�  ִהְצִליַח  לֹא הּוא םגַּ  אּוָלם, ַוֲחרֹון ּגַ  ַמֲ�ׂשֶ

ִדים ֶלךְ  ִמְלֵמל", ׁשֵ הּוא ַהּמֶ ׁשֶ ּלוֹ  ָנבֹוךְ  ּכְ יט, ּכ� הּוִדים ַ�ל ְוִהּבִ ָ�ְמדוּ  ַהּיְ יבְּ  ִהְצִליחוּ ׁשֶ , דוֹ ְליָ  ׁשֶ יר ֹקש,ִ  ְלַהְסּתִ
ַ�ל ַהִחּיּוךְ  ֶאת ֵניֶהם ׁשֶ ְלּתוֹ  הְלַמְרֵא  ּפְ ל ַמּפַ ֶלךְ  ׁשֶ יַצד. "ִריץֶהָ�  ַהּמֶ  ׁש ַח לָ "? יִת ָ� בוּ ׁשְ  ֶאת םְלַקיֵּ  לכַ אוּ  ּכֵ

ֶלךְ  בֹוךְ  ַהּמֶ י ֲהֵרי, "ַהּנָ ְעּתִ ּבַ ּלֹא ֲחמּורֹות ִנׁשְ אן ָאזּוז ׁשֶ רֹף ַ�ד ִמּכָ ֶאׂשְ ֶכם ַהּתֹוָרה ִסְפֵרי ֶאת ׁשֶ ּלָ  ְוֵאיךְ , ׁשֶ
יט"? ְלֵביִתי ַלֲחזֹר לכַ וּ א ֶלךְ  ִהּבִ ֹחֶס  ַהּמֶ ע רּבְ הּוִדים ֶיׁשַ ּיְ ִביבוֹ  ּבַ ּסְ ַח  ִאיׁש , םֶה ֵמ  דָח ֶא וְ , ׁשֶ ּקֵ , ֹמַח ־ִריףֲח וַ  ּפִ

ִניָזה ְמקֹום לֶא  ִמֵהר ֵתיׁשֶ  ַהּגְ ַיְרּכְ ית ּבְ ְדָרׁש  ּבֵ ַלף, ַהּמִ ם ׁשָ ָ סּוָלה ְיִריָ�ה ִמׁשּ ָבר ֶזה הזָ נְ גְ נִּ ׁשֶ  ּפְ  ָרּה ָס ְמ וּ , ִמּכְ
הַה . ֶלךְ ּמֶ לַ  ְתרּוַ�ת הַהְיִריָ�  ֶאת ָנַטל ּלָ חֹון ּבִ ִליָכּה  ּוִמֵהר, ִנּצָ דּוָרה ּתֹוךְ  לֶא  ְלִהׁשְ  ינוּ כִ ֵה  יולָ יָּ ַח ׁשֶ  ַהּמְ

עֹוד ל ֲחָמתוֹ . מֹוֵ�ד ִמּבְ ֶלךְ  ׁשֶ ָלה ָרהזֵ ַהגְּ , ָכהכְ ׁשָ  ַהּמֶ ּטְ הא הוּ וְ  ,ִהְתּבַ ּנָ י סוֹ ֲח יַ  ֶאת ׁשִ ַלּפֵ יָמן יְיהּוֵד  ּכְ   �. ּתֵ

  
 
 
 
 

ְבֵריִמ  ים ָהאֹור ּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
  

כֹ  ר לּכְ תּוב ִיְרֹמז ֶרֶמז ּוְבֶדֶרךְ  - 'ְוגוֹ  ֲאׁשֶ אֹוְמרוֹ  ַהּכָ ֵסֶדר ּבְ ּבְ
ים ֶזה ִהְקּדִ י ׁשֶ ַכְנּתִ תֹוָכם ְוׁשָ ָכל אֹוְמרוֹ  ֹקֶדם ּבְ לוֹ  לֹוַמר ,ּכְ

דֹול ןִעְניָ  י ּגָ ִחיַנת ּכִ ה ּבְ ָ ׁשּ ד' גֶ  לֹא ,יָה ֶת גוֹ ָר ְד ַה וְ  ַהּקְ רֶד ּבְ
י רּפָ ְס ַהּמִ  בֹוּהַ  ּכִ בֹוּהַ  ֵמַ*ל ּגָ ִתְמָצא ֲהלֹאַו , ּוְגבֹוִהים ּגָ

ב ֶאָחד ל"זַ  אֹוְמָרם ּיֹוׁשֵ ּתֹוָרה ְועֹוֵסק ׁשֶ ,ּמוֹ ִע  ָנהיִכ ׁשְ  ּבַ
ֱאַמר ּנֶ ָכל ׁשֶ קֹום־ּבְ ר ַהּמָ יר ֲאׁשֶ ַ*ל ְוָאְמרוּ  ִמיׁשְ ־ֶאת ַאְזּכִ

לֹ  םיִ נַ ׁשְ  הּוׁשְ ה ש,ָ ָ ָרה ַוֲחִמׁשּ ִפי ֶאָחד ְוָכל ַוֲ*ׂשָ , תוֹ גָ ָר ְד ַה  ּכְ
ֵאין עֹוד ְוָאְמרוּ  ְ ַה  ׁשֶ חֹות ַ*ל ָרהוֹ ׁש  ִכיָנהׁשּ ים ִמ  ּפָ ִ ׁשּ ִ ׁשּ
י ִרּבֹוא ַ*ם ּכִ ָנה לֹא ֶזה ִמּטַ ָהיוּ  ַ*ד בֹותְלָהָא  ּתֹוָרה ִנּתְ ׁשֶ

ִנים ים רּפַ ְס ִמ בְּ  ַהּבָ ִ ׁשּ אן, ִרּבֹוא ׁשִ ּקִ  ִמּכָ י ְוָתִדין יׁש ּתַ ּכִ
ד'  ַהְדָרגֹות ָ ַהּקְ ים ַ*ד ָחדֵמֶא  ֵהם הׁשּ ִ ׁשּ ְוֶזה, ִרּבֹוא ׁשִ
ְבִחיַנת ר ּבִ ְסּפָ ה ָהֵאיכּות ּוִבְבִחיַנת ַהּמִ ּמָ ֵמֶאָחד ַהְדָרגֹות ּכַ

ר ןּכֵ ׁשֶ  ְוֵכיָון. ֵקץ ֵאין ַ*ד ְלֶאָחד ֲאׁשֶ ה ה' ָאַמר ּכַ ְלֹמש,ֶ
ּכֹן ׁשְ ּיִ תֹוֵכנוּ  ׁשֶ ה ַדעיָ  לֹא ּבְ ל ַהְדָרגֹות ֹמש,ֶ ִחיַנת ׁשֶ ֹוֵכן ּבְ ַהׁשּ

ה ּמָ עּוָרּה  ּכַ ם ֶזהָל  ,ׁשִ ה ָבִריםּדְ ּכַ  ֵאָליו רבֵּ ְוִד  ה' ִנְתַחּכֵ ָהֵאּלֶ
י ַכְנּתִ תֹוָכם ְוׁשָ כֹ  ּבְ ר לּכְ כֹ  ָסַמךְ , אֹוְתָך  ַמְרֶאה ֲאִני ֲאׁשֶ לּכְ

ר יִל  'ְוגוֹ  ֲאׁשֶ ַכְנּתִ י לֹוַמר, ְוׁשָ ִח  אֹוָתּה  ּכִ ֶרת יָנהּבְ ּמוֹ ִע  ַהְמַדּבֶ
ׁשִ  ָבה אֹוָתּה  רעוּ ּכְ ְרּכָ ר ַהּמֶ ּכֹן הוּ ֵא ְר ַמ  ָהָיה ֲאׁשֶ תֹוָכם ִיׁשְ , ּבְ

ְהֶיה ֶזה ּוְכִפי ַבת תֶר ִנְקׁשֶ  ּתִ כֹ  ּתֵ י ִעם 'ְוגוֹ  לּכְ ַכְנּתִ   :'ְוגוֹ  ְוׁשָ
�  

ּבָ  ַ*םַט  - רֹוןֲא  ְוָ!ׂשוּ  ה ָארֹוןׁשֶ ּנָ ָברוֹ  ֶאת ה' ׁשִ לִמּכָ  ַהּטֹוב ּדְ
ִלים ָרַמז אּוַלי ְוכּו'. ַהּכֵ ֵאין ׁשֶ ל ּגּוָפה ׁשֶ לוֹ ָיכ ּתֹוָרה ׁשֶ

ם א ְלִהְתַקּיֵ ְכָללוּ  ֶאּלָ ל תּבִ ָרֵאל־ּכָ עֹוָלםבָּ  תְמִציאוּ  ְוֵאין ,ִיׂשְ
ל ֲ*ׂשֹות לוֹ ָיכ ֵרי ּכָ הּוא ִאם ,ָהאֹות ךָ ְל  ְוֶזה .ַהּתֹוָרה ִעּקְ

ם ֵאינוֹ  ֶזה ֲהֵרי ּכֵֹהן ה נֹותַמּתְ  ד"כ ַנתְנִתי ְמַקּיֵ ּנָ ה' ּוִפְדיֹון ּכְ
כֹור ָרֵאל הּוא ְוִאם ,ְוכּו' ּבְ ם לוֹ ָיכ ֵאינוֹ  ֲהֵרי ִיׂשְ תוֹ ְצ ִמ  ְלַקּיֵ

ַהְקָרַבת הׂשֵ ֲ*  ּבְ נֹות ׁשֶ ְרּבָ ל תּוִבְכָללוּ ְוכּו',  ְוִדיֵניֶהם ַהּקָ ּכָ
ָרֵאל מוּ  ִיׂשְ ָללֹות ְיַקּיְ ֵרי ּכְ ָ!ׂשוּ ְו  ָאַמר ֶזהָל , ַהּתֹוָרה ִעּקְ

י, יםּבִ ַר  ׁשֹוןְל  ֵלי ןּקֵ ְלַת  ּכִ ֵהם ַהּתֹוָרה ּכְ יָה ֶל ֵמ ֲ* וַ  לֹוְמֶדיָה  ׁשֶ
ם ְיכֹוִלין יָה ֶת נוֹ ָכ ֲה וַ   :ֶאָחד ֵמָאָדם ְלִהְתַקּיֵ

  
  

בד' באדר ג'תתכ"ח, הגיע אספסינוס קיסר רומי אל 
. שערי ארץ ישראל, והדרך לכיבושה נפתחה לפניו

בתשעה באב של אותה שנה, נשרף בית מקדשנו 
  ומחמד עינינו, שייבנה במהרה בימינו. ותפארתנו 

�  

 בד' באדר ה'ס"ז, הובא המהר"ם מרוטנבורג למנוחות
, לאחר שהיה מוטל בביזיון במאסרו במשך עולמים

י"ד שנה מפטירתו. רבי מאיר מרוטנבורג היה 
מגדולי הראשונים ומאחרוני בעלי התוספות. לאחר 

פות היהודים בגרמניה, שהיו נחשבים שהתגברו רדי
אז כעבדי אוצר המלך ונאסרה הגירתם מהמדינה, 
ניסה רבי מאיר לברוח מגרמניה, ובעקבות עלילת 

ידי ־יהודי מומר נכלא ביום ד' בתמוז ה'מ"ו על
במבצר  ,הקיסר רודולף הראשון לבית הבסבורג

אנזיסהיים שבאלזס. הקיסר דרש סכום עצום של 
תמורת פדיונו. הרא"ש, תלמיד עשרים אלף מארק 

המהר"ם, אסף את דמי הכופר, אולם רבו אסר עליו 
לעשות כן, מפני שאין פודים את השבויים יותר 
מכדי דמיהן מפני תיקון העולם, ושהה בכלאו שבע 
שנים עד פטירתו. הנגיד ר' אלכסנדר וימפן, תרם את 
כל רכושו וגאל את גופתו של המהר"ם, ולאחר 

  . העתיקה הנגיד בסמוך לו בוורמייזאפטירתו נקבר 
�  

בו' באדר ה'ק"ט, בתקופת המגפה השחורה שפרצה 
באירופה, נהרגו מאות יהודים בעיר וורמייזא 
בעלילה שפלה, כאילו הם אשמים בפרוץ המגפה, 
ורכושם נבזז. המגפה השחורה נחשבת כאסון 
הדמוגראפי הגדול ביותר שפגע באירופה, והיא 

מיליון  35־באירופה, וכ מיליון בני אדם 25־קטלה כ
בסין לבדה, בין כרבע לחצי מאוכלוסיית אירופה. 
האנטישמיים הפיצו שמועה, כי היהודים הרעילו את 
בארות המים והם הגורמים לפרוץ מגפת הדבר, 

  ובעקבות זאת נערכו פרעות דמים ביהודים, הי"ד. 

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  

  
סּוקל ַ�  ֱאַמר" וּ נּ ּפֶ צַ ּתְ  ּוִמחּוץ ִיתִמבַּ " ַהּפָ ּנֶ ְרׁשוּ , תָהֵ�דוּ  ֲארֹון ַ�ל ׁשֶ ַמּסֶ  ל"ֲחזַ  ּדָ י, יֹוָמא תכֶ ּבְ  ַ�ל ּכִ

י ְלִהְתַנֵהג ָהָאָדם ַלּפֵ מוֹ  חּוץ ּכְ ִניִמית תוֹ גוּ ֲה נַ ְת ִה  ּכְ ל ָרָבא ְוָאַמר, ַהּפְ ְלִמיד ּכָ ֵאין םָחכָ  ּתַ  וֹ רבָ כְּ  ּתֹוכוֹ  ׁשֶ
ְלִמיד ֵאינוֹ  יֵּ ַא וְ , םכָ ָח  ּתַ ְקָרא ָאַמר יּבַ ּנִ בֹות, זֶמ ֶר  ְלָכךְ  ָמָצא ַהּטּוִרים ַ�לבַּ . בָ� ְת נִ  ׁשֶ ַהּתֵ ִית ָטהֹור ׁשֶ  ִמּבַ

ל ת"יבֵּ  ָהאֹות ִעם ּוִמחּוץ ה, ָזָהב ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ה ּבְ ָברוֹ  ּתֹוכוֹ  ִיְהֶיה ֶהָחָכם ִהּנֵ י ׁש ֵר ָפ ְמ  ָהָיה ְוָכךְ . ּכְ  ַאֲהרֹן ַרּבִ
ְלִמידוֹ  ,בילוֹ ּפִ ִמ  ל ּתַ ָרף ׁשֶ ָ ְבֵרי ֶאת, ִמּקֹוְצק ַהׂשּ ל ל"ֲחזַ  ּדִ ּכָ ְלִמיד ׁשֶ ֵאין םָחכָ  ּתַ ָ�ה ּבוֹ  ׁשֶ  טֹוָבה ָלהְנבֵ  ּדֵ

ּנוּ  ֵאין' לֹוַמר ָצִריךְ  ָהָיה ַוֲהֵרי, ִמּמֶ ָ�ה 'לוֹ  ׁשֶ ֵאין' ֶנֱאַמר ּוַמּדּוַ� , ּדֵ א? 'ּבוֹ  ׁשֶ ֵאין, ּבֹו' ין'ֵא ׁשֶ  ָנהוָּ ַהכַּ  ֶאּלָ  ׁשֶ
חּוץ ָברוֹ כְּ  ּתֹוכוֹ  ִניִמּיּותוֹ  ִנְרֵאית לֹא ּוִמּבַ ית ּפְ ּנוּ  טֹוָבה ָלהְנבֵ  ְוָלֵכן, ָהֲאִמּתִ   . ִמּמֶ

�  
י" ֵנֶזר ינֵ בְ ַא "ָה  לֶא  יָ�ה, בוֹ ׁש ְט כְ וֹ ּס ִמ  ַאְבָרָהם ַרּבִ ַ�ם ִהּגִ מּוָ�ה ּפַ ְלִמיָדיו ֶאָחד ַ�ל ׁשְ ׁש  ,ִמּתַ ּמֵ ִ ׁשּ  ׁשֶ

נּות ַרּבָ ה ּבְ ָרֵאל ְקִהּלָ ִיׂשְ י ,ּבְ ס הּוא ּכִ ּלֹא יָטהׁשִ לְ  ִנְתּפַ  ּפֹוֵסַח  ְוהּוא הנָּ ֵהיֶמ  נֹוָחה ֲחָכִמים רּוַח  ָהְיָתה ׁשֶ
י־ַ�ל ּתֵ ִע  ׁשְ ת. יםּפִ ַהּסְ ּבָ ְלִמיד ָההׁשָ , ַאַחת ׁשַ ם בוֹ ׁש ְט כְ סוֹ בְּ  וֹ בּ ַר  ֵאֶצל ַהּתַ ּקָ י ּוְכׁשֶ ָנה, ָיָדיו ִלּטֹל ָהַרּבִ  ּפָ

ְלִמידוֹ  לֶא  ַאל ּתַ דֹוָלה ִמיָההּתְ : "ְוׁשָ ְבֵרי ַ�לִלי  ֵיׁש  ּגְ י ּדִ ֵאין, ְנֶהְדִריןַס בְּ  יֹוָחָנן ַרּבִ ן ׁשֶ א דוִ ּדָ ־ּבֶ א ּבָ  ֶאּלָ
ּלוֹ  ֹורדבְּ  ּכ� אי ׁשֶ ּלוֹ  אוֹ  ַזּכַ ם ְוֵאיךְ , ְויֹוְרִדים הֹוְלִכים, ּוִמְתַמֲ�ִטים הֹוְלִכים ַהּדֹורֹות ֵריֲה וַ . ביָּ ַח  ּכ�  ּדֹור ִיְתַקּיֵ

ּלוֹ  ּכ� איזַ  ׁשֶ ַה  ּתֹאַמר ְוִאם? ּכַ ּלוֹ  רוֹ דּ ׁשֶ ב ִיְהֶיה ּכ� ָבר ַוֲהֵרי, ַחּיָ ְבָטִחים ּכְ י ָאנוּ  מ� ָ  לֹא 'ּכִ י חכַ ִתׁשּ "? 'ְרעוֹ זַ  ִמּפִ
ַתק ְלִמיד ׁשָ י ַהּתַ יךְ  ְוָהַרּבִ א: "ִהְמׁשִ רּוׁש  ֶאּלָ ְהֶיה, הּוא ַהּפֵ ּיִ רּור ׁשֶ ְחָלט ּבֵ עֹוָלם מ�  ְוֶאָחד ֶאָחד ּוְבָכל ּבָ

ָברוֹ  ּתֹוכוֹ  ִאם ְדעוּ יֵ  ּלוֹ  ַהִאם, ּכְ אי ּכ� ּלוֹ  אוֹ  ַזּכַ ָבִרים ְוָהיוּ ". ביָּ ַח  ּכ�   . ְוחֹוְדֵרי ֵלב ַוֲחִריִפים נֹוְקִבים ַהּדְ
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ָיָמיו ל ּבְ ִריְסק ָהַרב ׁשֶ ָהָיה ֶאָחד רֵפ סוֹ  היָ ָה , ִמּבְ , ְלקֹוְרָאם הֶנֱהנֶ  ָהָיה ְוָהַרב יםצִ לָ ְמ נִ  ַמֲאָמִרים ּכֹוֵתב ׁשֶ
ֵני ֵהם ִמּפְ בוּ  ׁשֶ ה ֲהָבָנה ִמּתֹוךְ  ִנְכּתְ ֲח  תוּ קְמ ַ� , ַרּבָ ָבהַהּמַ ָרה ּוְבֹכַח  ׁשָ ַ�ם. ִנְפָלא ַהְסּבָ יַ�  ּפַ  ֶאת ָהַרב ִהּבִ
ְעּתוֹ  ְפֵני ּדַ י, יובָ ָר קֹ ְמ  ּבִ יר ְרצֹונוֹ  ּכִ ֶזה ַהּסֹוֵפר ֶאת ְלַהּכִ  ּסֹוֵפרַה  ֶאת ְלָהִביא יובָ ָר קֹ ּמְ ִמ  ֶאָחד ִהְצִליַח . ַהּלָ

יתוֹ  לֶא  ל ּבֵ ִריְסק ָהַרב ׁשֶ ֲאַמְתָלה ִמּבְ ִהי ּבַ ְלׁשֶ ִלי, ּכָ יֵּ  ִמּבְ ָהַרב עַד ׁשֶ ׁש  ׁשֶ יט. ִלְראֹותוֹ  ְמַבּקֵ  ָהַרב ּבוֹ  ִהּבִ
ט ד, רָקצָ  ַמּבָ ָצא ּוִמּיָ ּיָ ׁשֶ ֵאינוֹ  ָאַמר ּכְ ֵני, יוָר ָמ ֲא ַמ  ֶאת רֵת וֹ י ִלְקרֹא רֹוֶצה ׁשֶ ַאְבָחָנתוֹ  ִמּפְ ּבְ ִהיָרהַה  ׁשֶ  ּמְ

ךְ  ַ�ל ָ�ַמד, ְוַהּנֹוֶקֶבת ֵאין ּכָ ל ּתֹוכוֹ  ׁשֶ ִבּטּוי .וֹ רבָ כְּ  ָהִאיׁש  ׁשֶ א ָנִדיר ּבְ ּטֵ ַ�ם ִהְתּבַ יֵמַא  ְלֶאָחד ָהַרב ּפַ  ְנׁשֵ
י, דוֹ סוֹ  הבִּ  ּכִ יר הּוא ַאַחת ְרִאּיָ ל ָהרּוָחִני בוֹ ַמצָּ  ֶאת ַמּכִ ל ׁשֶ ר ְוַגם, ֶיֶלד ּכָ ֲאׁשֶ א הּוא ּכַ  ָיִמים ֲ�בֹרכַּ  ּבָ
ּנּוי ּבוֹ  ְוָחל רּפָ ְס ִמ  ט ירוֹ כִּ ַמ  הּוא, ׁשִ ַמּבָ   . יוּקָ ַמ ֲ� ַמ  ְלעֶֹמק ַ�ד ִראׁשֹון ּבְ
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ְפָלָאה תוֹ גָ ָה נְ ַה בְּ  ל ַהּנִ ְלִמיָדיו ִעם יןבִּ ׁשִ ּטְ ִמ  ָהַרב ׁשֶ יָבה ּתַ ְיׁשִ יַצד ָיַדע, ּבַ ל ַח ּפֵ ְלַט  ּכֵ  ְלִפי ְוֶאָחד ֶאָחד ּכָ

רֹונֹות ֶאת ַ�לּפֹ לַ  ֹוִציאּוְלה ַמֲ�לֹוָתיו ׁשְ מּוִנים ַהּכִ בּוַ�  יִמּדֵ . ּבוֹ  ַהּטְ  ְלַתְלִמיָדיו ִמְבָחִנים עֹוֵרךְ  היָ ָה , ׁשָ
ְבָחן ּכּור ַ�ל ּוַמֲ�ִמיָדם א, ַהּמִ הּוא ֶאּלָ ׁש  אֹוֵמר ָהָיה ׁשֶ ּיֵ ל ּבֹוֲחִנים ׁשֶ ּכָ ָתם ׁשֶ ְבָחן ְלהֹוִכיַח  ְמַגּמָ ַהּנִ  ׁשֶ

ְלמּודוֹ  ֶאת יֹוֵדַ�  ֵאינוֹ  ׁש  אהוּ  ְוִאּלוּ , ּתַ ְבָחן, ךְ ֶפ ַהֵה  ֶאת ְלהֹוִכיַח  ְמַבּקֵ ַהּנִ  ָהָיה ֶאָחד רחוּ בָּ . ֵהיֵטב יֹוֵדַ�  ׁשֶ
ְחַזק תוֹ יבָ יׁשִ בִּ  ה� ַבְטָלן ׁשֶ ְצלָ  ְולֹא ּכְ ֵאינוֹ  דָח ּוְכֶא , חי� ָרָכה ןִסּמַ  רֹוֶאה ׁשֶ ַתְלמּודוֹ  ּבְ ל ָאִביו. ּבְ חּור ׁשֶ א ַהּבָ  ּבָ

ַ�ם ֲאָגתוֹ  ֶאת ְלָפָניו ְוָסח ָהַרב ֶאל ּפַ ל ֲ�ִתידוֹ  ַ�ל ּדַ נוֹ  ׁשֶ ְבָחן, ּבְ בּוִעי ּוַבּמִ ְ רֹוב ַהׁשּ ָנה ַהּקָ ֵאָלה ָהַרב ּפָ ׁשְ  ּבִ
חּור ִדיםֱא ֶה . רחוּ בָּ  אֹותוֹ  לֶא  ַתק ַהּבָ ּנוּ  הּפָ ְר ִה  לֹא ָהַרב אּוָלם, ְוׁשָ י קּמֵ ַח ְת ּתִ  ַאל: "ְוָאַמר ִמּמֶ ּנִ נֵ , ִמּמֶ  יִמּפְ

טּוַחִני ּבְ ּיֹוֵדַ�  ׁשֶ ה ׁשֶ ְלָמד ֶאת ַאּתָ ֲ�ֶנה ּוִבְרצֹוִני ַהּנִ ּתַ ֵלית". ׁשֶ ֵרָרה ּבְ חּור ֵהֵחל ּבְ  ִנְכַנס ְוָהַרב, ַלֲ�נֹות ַהּבָ
אַמ לְ  ּמוֹ ִע  ָ ָ�ָלה ַ�ד, ןּתָ ּוַמ  ׂשּ ָידוֹ  ׁשֶ ל ָניויָ ֲ� ַמ  ֶאת ַח ּתֹ ְפ לִ  ּבְ חּור ׁשֶ ֵרר. ַהּבָ י, ִהְתּבָ הַה  ּכִ  ְולֹא ןָת וְ נְ ַ�  הָהיָ  ּלָ

י. וֹ רבָ כְּ  ּתֹוכוֹ  ָהָיה ַלּפֵ ַ�ם ִנְרֶאה ָהָיה חּוץ ּכְ ל ּתוֹ ְוַלֲאִמ , ָהָאֶרץ ּכְ ָבר ׁשֶ ְלמּודוֹ  ֶאת ֵהיֵטב ֵהִבין ּדָ , ּתַ
ָבר יַחת ָהַפךְ  ְוַהּדָ ם. ַהּיֹום ְלׂשִ ּלָ ֲ�לוּ  ּכ� ל ֵמָחְכָמתוֹ  ִהְתּפַ תוֹ  יןבִּ ׁשִ ּטְ ִמ  ָהַרב ׁשֶ יׁשָ ֶחֶדתַהְמ  ּוִמּגִ  י�

ֲ�  ַאף היָ ָה וְ , ְלַתְלִמיָדיו ּטָ ל וּ נׁשֶ ּכָ ל תוֹ ָח לָ צְ ַה  ׁשֶ חּור ׁשֶ ְגַלל ָהְיָתה ַהּבָ ל ָרהֵת יְ ַה  ָחְכָמתוֹ  ּבִ   . ָהַרב ׁשֶ
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ָ ׁשֶ כְּ  י הָה ׁשּ יר, טְס ּפֶ  ִעירבָּ  ְלזִמבֶּ  ַאֲהרֹן ַרּבִ ְבֵרי ֶאת ִהְזּכִ ָמָרא ּדִ ַמּסֶ  ַהּגְ ָר  תכֶ ּבְ ַאַחר תכוֹ ּבְ ּלְ ּנוּ  ׁשֶ ּמִ  ֶאת ׁשֶ
י ל ְמקֹומוֹ  ַ�ל ֲ�ַזְרָיה־ןבֶּ  ֶאְלָ�ָזר ַרּבִ ן ׁשֶ ְמִליֵאל ַרּבָ קוּ , ּגַ ַתח רֵמ וֹ ׁש  ֶאת ִסּלְ ָנה ַהּפֶ  ְלָכל ׁשּותְר  ְוִנּתְ

ְלִמיִדים ֵנס ַהּתַ ֵני, ְלִהּכָ ן ִמּפְ ַרּבָ ְמִליֵאל ׁשֶ ל ְואֹוֵמר ַמְכִריז ָהָיה ּגַ ּכָ ְלִמיד ׁשֶ ֵנס ַאל וֹ רבָ כְּ  ּתֹוכוֹ  ֵאיןׁשֶ  ּתַ  ִיּכָ
ְדָרׁש  ְלֵבית ַמּה . ַהּמִ י ּתָ ַאל ָהַרּבִ יַצד: "ְוׁשָ א ּכֵ ֹוֵמר ִמּלֵ ְפִקידוֹ  ֶאת ַהׁשּ ין ִמי יֹוֵדַ�  ָהָיה ְוֵאיךְ  ּתַ ִאים ִמּבֵ  ַהּבָ

ף ׁשֹוְמֵרי ְוִכי? וֹ רבָ כְּ  ּתֹוכוֹ  ֵאין ל ַהּסַ ן ׁשֶ ְמִליֵאל ַרּבָ יב"? ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ֵליֲ� בַּ  ָהיוּ  ּגַ  ָאְמָנם רֵמ וֹ ׁשּ ַה : "ְוֵהׁשִ
יר ָהָיה לֹא ֵנס ַמּתִ ָהָיה ִמי אּוָלם, ְלִהּכָ ָברוֹ  ּתֹוכוֹ  ׁשֶ ׁש  ּכְ ֱאֶמת ּוִבּקֵ ֵהיָכלוֹ  ףֵפ וֹ ּת ְס ִה לְ  ּבֶ ל ּבְ ן ׁשֶ  ַרּבָ

ְמִליֵאל ְחּבּוָלה ּומֹוֵצא ַח ֵר וֹ טר בָ כְּ  היָ ָה , ּגַ ֵדי ּתַ ֵנס ּכְ ִניָמה ְלִהּכָ יָבה ּתֹוךְ  לֶא  ּפְ   . ַהְיׁשִ
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חּוֵרי דָח ֶא  ַלִים ִמּבַ יַ� , ְירּוׁשָ ַ�ם ִהּגִ ֵרד ּפַ יֵמ  ְלִהּפָ ים יֹוֵסף ַרּבִ ל ּה בָּ ַר , זֹוֶנְנֶפְלד ַחּיִ ַלִים ׁשֶ ה. ְירּוׁשָ ּמָ  ּכַ
ל יובָ ָר קֹ ּמְ ִמ  ָהיוּ  ָהַרב ׁשֶ ךְ  בֶק ֵ�  חּורבָּ בַּ  ָסְנטוּ , םׁשָ  יםבִּ ס� ְמ  ׁשֶ הּוא ּכָ ה ׁשֶ ּנָ ֵאין לוֹ  ְוָאְמרוּ  ׁשוֹ ְלבוּ  ֶאת ׁשִ  ׁשֶ

ֵני ְלֶאָחד ַמְתִאים ַלִים ִמּבְ יםבּ לְ ַמ  שִלְלבֹּ  יםיִק ִת וָּ ַה  ְירּוׁשָ ים יַרבִּ  הַנֲ�נָ . ְקָצִרים ּוׁשִ יר ַחּיִ ְבֵרי ֶאת ְוִהְזּכִ  ּדִ
ָמָרא ן ַהּגְ ַרּבָ ְמִליֵאל ׁשֶ ל ִהְכִריז ּגַ ּכָ ְלִמיד ׁשֶ ֵאין ּתַ ְדָרׁש  ְלֵבית ֵנסִיכָּ  ַאל וֹ רבָ כְּ  ּתֹוכוֹ  ׁשֶ  ַמּדּוַ� : "ַמּה ָת וְ , ַהּמִ

ן םֶה ֵמ  ָמַנע ְמִליֵאל ַרּבָ ֵנס ּגַ אֹור לֹאֲה וַ ? ְלִהּכָ בַּ  ַהּמָ ְך  ָצֵרףָיכֹול ָהָיה לְ  ֹוָרהּת ׁשֶ םּוְלַזּכֵ א"? םּתֹוכָ  ֶאת ּגַ  ֶאּלָ
ַהכַּ  רּוׁשוֹ  וֹ רבָ כְּ  ּתֹוכוֹ  ֵאין, ךְ ֶפ ְלֵה  ָנהוָּ ׁשֶ ָהָיה ּפֵ ֶבן ָהָיה ְותֹוכוֹ  ְקָצִרים ׁש ְלבוּ  חּוץִמבַּ  ִנְרֶאה ׁשֶ יָבה ּכְ , ְיׁשִ

ןוְ  ְמִליֵאל ַרּבָ ד ּגַ י ְוִאּלוּ . ַהִחיצֹוִני םׁשָ וּ בלְ  בֶק ֵ� ם יָס נִ כְ ַה לְ  ִהְתַנּגֵ ן ֶאְלָ�ָזר ַרּבִ ים ֲ�ַזְרָיה־ּבֶ  ,ְלַהְכִניָסם ִהְסּכִ
ע ְספוּ ּתוֹ ְוִה  ֵבית ַסְפָסִלים ֵמאֹות ַאְרּבַ ְדָרׁש  ּבְ ְלִמיִדיםֵמאוֹ  ְוַאף ,ַהּמִ   . ְוהֹוָרָאה ּתֹוָרה ֵלידוֹ גְּ  ָיְצאוּ  ָתם ּתַ

�  
    

י ָהָיה ילָרגִ  יר בסוֹ ּסָ ִמ  בּ יְ ֵל  הש2ֶ מֹ  ַרּבִ סּוק ֶאת ְלַהְזּכִ ְלָחן־ַ!ל ְוָנַתּתָ " ַהּפָ $ ִנים ֶלֶחם ַהׁשּ ִמיד ְלָפַני ּפָ ךְ  ּוְלָפְרׁשוֹ ", ּתָ   :ּכָ
אן ֵיׁש  זֶמ ֶר  ַ!ל, ָלָאָדם ּכָ ִמיד םֶח ֶל  ִלְהיֹות ָצִריךְ  ְלָחנוֹ ׁש$  ׁשֶ ַהְינוּ , ּתָ ִמיד ּדְ ּתָ ֵצא ׁשֶ י ָמזֹון ֵביתוֹ ּבְ  ִיּמָ ֵדי ַהּצֶֹרךְ  ּדֵ  .בְוָרֵ!  ָ!ִני ּבוֹ  ְלַהֲאִכיל ּכְ

  
י ֵני ָזָכה, הגָ ינְ ּטִ ֶר ּקְ ִמ  יְנזֹוןּוִ ֶל  הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ ְלָחנֹות ִלׁשְ , ׁש$

ָמקֹום הּלָ ד$ ּוגְ  ּתֹוָרה תוֹ  ְלַצד. ֶאָחד ּבְ ּלָ ד$ ּתֹוָרה ּגְ  היָ ָה , ּבַ
רּוָמה ִלי־ְוִיְקחוּ " םַקיֵּ ְמ   ְצָדָקה ַמֲ!ִניק היָ ָה ְו , ּורִהדּ ּבְ " ּתְ

ַ!ִין ָהיוּ  ְסָפִרים יֵר ּבְ ַח ְמ ִל  ּוְבִיחּוד, ּפֹוֶנה ְלָכל ָיָפה ּבְ  ׁשֶ
ל ְתִמיָכהּבִ  ָידוֹ ־ַ!ל ִנְתָמִכים ׁש  ׁשֶ ַסת ַמּמָ  ְלַהְדּפָ
ַ!ם. ִסְפֵריֶהם יִלים ֵלידוֹ ִמגְּ  דָח ֶא  ֵאָליו הָל ָ! , ּפַ ּכִ ׂשְ , ַהּמַ

ֲ!ָגִני ַה  ִחּבּורוֹ  ָידוֹ ּבְ  ה ּוְבִפיו", ָצבּוַ!  ַ!ִיט"ּלַ ׁשָ ּקָ ל ּבַ  ְלַקּבֵ
ּנוּ  ִמיָכה ִמּמֶ ַסת ּתְ יט. רֶפ ַהּסֵ  ְלַהְדּפָ י ִהּבִ ֶפר הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ ּסֵ  ּבַ

מוֹ  ל ִחּיּוְך ר ּבְ ּבֵ ַח ּמְ ַל  ְוָאַמר, ּוִבׁשְ  ֲאִני נֹוֵהג: "ַלַ!ג ׁשֶ
ל ֶאת ְנָקסּפִ ּבַ  בּתֹ ְכ ִל   ֵאפֹוא ָנא רֱאמֹ , ְצָדָקהִל  יַת נוֹ ּתְ ַמ  ּכָ

יַצד י בּתֹ ְכ ִל  ֲאִני לוֹ ָיכ ּכֵ ְך  'ָנַתּתִ   "...ָצבּוַ!' ְלַ!ִיט ְוָכְך  ּכָ

  

  

  
ת ָפָרׁשַ רּוָמה ּבְ ָנם ּתְ סּוִקים ו"צ ֶיׁשְ ּמָ , ּפְ סֹוף ןְוַהּסִ  ּבְ
ה ָרׁשָ י־ַ!ל ַהּפָ  ִדיפוּ ֶהֱ! . ַסּלוּ  אוֹ , יוָ! יָ  הּוא ָרהסוֹ ַהּמָ  ּפִ

ְסָרִנים  ּמֵ ַהּמַ ּתַ ּמָ  ׁש ְלִהׁשְ ּסִ ל ןּבַ ֵני, יוָ! יָ  ׁשֶ ִהיא ִמּפְ  ׁשֶ
ָבה ֶרת ּתֵ ְזּכֶ ּמ$ ה ׁשֶ ָפָרׁשָ סּוקּבַ  זוֹ  ּבְ ירָֹתיו " ּפָ יָת ּסִ ְוָ!ׂשִ

נֹו ְוָיָ!יו ּוִמְזְרֹקָתיו ְ ה ָיָ!יו", ְלַדׁשּ ִגיַמְטִרּיָ  ןִסּמָ ְל . ו"צ ּבְ
ירוּ  ףנֹוָס  ַבת ֶאת ִהְזּכִ ם ַסּלוּ  ּתֵ ּגַ ִגיַמְטִריָּ  ִהיא ׁשֶ , ו"צ הּבְ

ל ּוְכמוֹ  ּמָ  ּכָ נִּ  ִניםַהּסִ ָרׁשֹות,  נוּ ּתְ ׁשֶ סּוֵקי ַהּפָ םְלִמְנַין ּפְ  ּגַ
ָבה ִהיא ַסּלוּ  ּמֹוִפיָ!ה ּתֵ נַּ  ׁשֶ ּתַ ל מוֹ ׁשְ  ְוהּוא, ְך "ּבַ  ׁשֶ

י ֶאָחד ֲהִנים ֵמָראׁשֵ רּמ$ ּכַ  ַהּכֹ ֵסֶפר ְזּכָ  קֶר ּפֶ  ְנֶחְמָיה ּבְ
ה ָ!מֹוק ַסּלוּ : "ב"י ה ָיהְיַדְע  ִחְלִקּיָ י ֵאּלֶ  ַהּכֲֹהִנים ָראׁשֵ

יֵמי ַוֲאֵחיֶהם ֵני", ֵיׁשּוַ!  ּבִ ה ּוִמּפְ ָרׁשָ ַהּפָ  עֹוֶסֶקת ׁשֶ
ִדיֵני ן ּבְ ּכָ ׁשְ יִרים, ְוַהּכֲֹהִנים ַהּמִ י ֶאָחד ֶאת ַמְזּכִ  ֵמָראׁשֵ

ֲהִנים ְ  ַהּכֹ ׁשּ ִמְניַ  מוֹ ׁשֶ סּוֵקי ןּכְ ה ּפְ ָרׁשָ , הּוא ןְניֵ ַ! ְמ . ַהּפָ
סֹוף ּבְ ָר  ׁשֶ ּמָ  מּוָבא ַצו תׁשַ ּפָ ׁשֵ  ו"צ ןַהּסִ ה םּכְ ָרׁשָ  ַהּפָ

ַמ ַ!ְצָמּה,  ה עּוַמׁשְ ׁש  ִמּזֶ ּיֵ סּוִקים ו"צ םׁשָ  ׁשֶ מוֹ  ּפְ  ּכְ
ָפ  ֵתנוּ ּבְ סּוִקים ז"צ םׁשָ  ֵיׁש  ָהֱאֶמת ְלִפי ַאְך , ָרׁשָ   .ּפְ

  

  
ה ֽאֹוְתָך�  ר ֲאִני� ַמְרֶא� � ל ֲאׁשֶ ֹכ�  כה, ט)( ּכְ

ַבת ל ּתֵ ֹכ� ַטַ!ם ּכְ ַ!ת ַ!לז ּמֵ ְלַר , ִביִעיְר  ּבְ ָבִרים ַאְרּבַ  ַהּדְ
ַה  ּבָ ׁשֶ ה ֶהְרָאה ה"ּקָ ֵני ְלֹמש2ֶ ה ִמּפְ ָ ִהְתַקׁשּ ֶהם ׁשֶ  ְוֵהם, ּבָ

ּה  ְמנֹוָרה ה ְוֶזה ֶנֱאַמר ּבָ ֹנָרה ַמֲ!ׂשֶ ַ! , ַהּמְ ל ַמְטּבֵ  ׁשֶ
ֶקל ַמֲחִצית ֶ ֱאַמר ַהׁשּ ּנֶ נוּ  ֶזה ׁשֶ ֱאַמר ָיֵרַח , ִיּתְ ּנֶ  ַהחֶֹדׁש  ׁשֶ

ֶזה ל"ֲחזַ  ְוָאְמרוּ  ָלֶכם הַהזֶּ  ׁש ְוַק  הֵא ְר  ּכָ ָרִצים, ּדֵ ְ  ּוַבׁשּ
ֱאַמר ּנֶ ה זֹאת ׁשֶ ר ַהַחּיָ  זֹאת לוֹ  ֶהְרָאה, לוּ ּתֹאְכ  ֲאׁשֶ

  )תפוחי חיים(. ּתֹאַכל לֹא ְוזֹאת לכֹ ֱא 
�  

ּו  �ה ִיְֽהי ּנָ � ם ִמּמֶ ם ּוְקֹנָת� ֵריֶה! ְפּתֹֽ  )כה, לו(ּכַ

ַבת וּ  ּתֵ �ְפֶסֶקת ְוִהיא, אּתָ ְח נַ ְת ֶא ּבְ  ִיְֽהי ְך  מ$  ֵמֶהְמׁשֵ
בֹות ל ַהּתֵ סּוק ׁשֶ ב ָטֽהֹור ַהּפָ ת ָזָה! ה ַאַח� ! )ּה ִמְקׁשָ ּלָ , ּכ(
ַמ  אן עּוַמׁשְ ָאְמָנם ִמּכָ ין ׁשֶ  ִאם ַרק ֵיׁש  הְקׁשָ ִמ  ּדִ

ים נֹוָרה ֶאת עֹוׂשִ ָהב ַהּמְ ם אּוָלם, ִמּזָ ר ּגַ ֲאׁשֶ ים ּכַ  עֹוׂשִ
כֹות אֹוָתּה  ּתָ רּבְ  ֲאֵחרֹות ִמּמַ ם, ָזָהב ֶהְעּדֵ ן־ּגַ  ָצִריְך  ּכֵ
ְפּתֹוִרים ִניםַהּקָ  ֶאת ְלָהִכין ֵחֶלק ְוַהּכַ נֹוָרה ּכְ , ֵמַהּמְ

ַסק ְוָלֵכן נֹוָרה ֶאת הׂשֶ עוֹ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ  ם"ַרְמּבַ ָה  ּפָ ָאר ַהּמְ ְ  ִמׁשּ
כֹות רּוָטאֹות הנָּ ַיֲ!ׂשֶ  לֹא, ַמּתָ ָבִרים ִמּגְ   )אישים ושיטות(. ּוׁשְ

�  

יָת ֲחִמ  בְוָ,ׂשִ* �י ָזָה ים ַקְרֵס� � ִ  )כו, ו( ׁשּ

ַבת יָת  ּתֵ ָזֵקף ְוָ,ׂשִ* דֹול ּבְ ת, ּגָ ּמַ יִריעֹות זֹאת ּוְל!$  ּבִ
ים ֶנֱאַמר יםזִּ ָהִע  � ִ ת ֲחִמׁשּ ׁשֶ י ְנֹח� יָת ַקְרֵס! ( ַטַ!ם ְוָ,ׂשִ  ּבְ

י, ִבירּתְ  ָהב ּכִ ה ָחׁשּוב ַהּזָ ת רֵת וֹ י ַהְרּבֵ חֹש2ֶ  ְוָלֵכן ֵמַהּנְ
א ַטַ!ם ּבָ דֹול ףָזֵק  ּבְ הּוא לֹוַמר, ּגָ  ְועֹוֶלה ּבֹוֵקַ!  ׁשֶ

ת ֲאָבל, יוֹ ְו ׁשָ ּבְ  ְתִביר ְנחֹש2ֶ הּוא ּבִ י ִביָרהׁשְ  ׁשֹוןְל  ׁשֶ  ּכִ
חוּ  הּוא ת וֹ ּכ ְר ֶ! ּבְ  תּפָ ּמַ ָהב ְל!$   )אור תורה(. ַהּזָ
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