
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

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

  212 'גיליון מס
  4שנה 

  

  

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

י יְנָקא ֵמִאיר יֹוֵסף ַרּבִ ּפִ ַ�ל ִמּסְ ץ", יֹוֵסף יִאְמֵר " ּבַ  ִמּכֹחֹוָתיו ָלהְלַמְע  ִהְתַאּמֵ
ִמ  ה תַס נָ כְ ַה  תְצוַ ּבְ ּלָ ָהָיה ְוַלְמרֹות, ּכַ חּוק ׁשֶ ַ�ְצמוֹ  ּדָ ָסִפים הוֶ וֹ ל ָהָיה ּבְ  יםבִּ ַר  ּכְ

ֶדֶרךְ  ְיתֹומֹות יֵא וּ ׂשּ נִ לְ  בֹוד ּבְ ַ�ם. ּכָ ְרָרה ּפַ ֵביתוֹ  ׂשָ דֹוָלה תֲ�ִנּיוּ  ּבְ  דָח ְוֶא , ּגְ
ַמּה  יובָ ָר קֹ ְמ ִמ  ָפָניו ּתָ ר־ִמן ֵאין ַהִאם: "ּבְ  ּוְלַפְרֵנס ֹובֹותַהח ֶאת קלֵּ ְלַס  ַהּיֹש,ֶ

ַיד ֵני ֶאת ְרָחָבה־ּבְ ִית ּבְ ר קֹוםְמ בִּ , ַהּבַ י"? ַלֲאֵחִרים ְלַפּזֵ יב ְוָהַרּבִ  ֵאיְנךָ : "ֵהׁשִ
ַטֲ�ָנה ִראׁשֹון הוּ  ןכֵּ ׁשֶ , זוֹ  ּבְ ָבר ִמיׁשֶ ים ּכְ ךְ  ינַ ָפ לְ  ְוָטַ�ן ִהְקּדִ ֶצרְוהּוא  ,ּכָ  ַרעָה  ַהּיֵ

הנִּ ׁשֶ  ְכֵנַ�  ּסָ ֵתת יִד יָ  ץְלַקּמֵ  אֹוִתי ְלׁשַ ֶאת  ְלךָ  ְרֶאהְוַא  ּבֹוא ֲאָבל .ְצָדָקה ִמּלָ
ִמְדָר ַהּמּוָבא  ת אבָּ ַר  ׁש ּבְ ָרׁשַ ה ּפָ ַצּוֶ ה. ּתְ ָ�ִמים 'ַהְרּבֵ ב ָאָדם ּפְ ִלּבוֹ  ְמַחּבֵ  ַלֲ�ׂשֹות ּבְ

תֹוכוֹ  ַרעָה  ְוֵיֶצר, ָקהָד צְ  זוֹ , ִמְצָוה ּבְ  ֶאת רּסֵ ַח ּוְמ  ִמְצָוה ַלֲ�ׂשֹות ךָ לְּ  הַמ , אֹוֵמר ׁשֶ
ה ַ�ד? ְנָכֶסיךָ  ַאּתָ ן, לוֹ  אֹוֵמר טֹוב ְוֵיֶצר. ְלָבֶניךָ  ןּתֵ  ַלֲאֵחִרים נֹוֵתן ׁשֶ ְצָוה ּתֵ , ַלּמִ

תּוב הַמ  ְרֵאה י" ּכָ ר ָמה - " הוָ צְ ִמ  ֵנר ּכִ ה ַהּנֵ הּוא ַהּזֶ ׁשֶ  ַאְלֵפי ֶאֶלף ֲאִפּלוּ  ּדֹוֵלק ּכְ
ְמקֹומוֹ  אֹור ֵהיֶמנוּ  ַמְדִליִקים ֵנרֹות ל ךְ כָּ , ּבִ ן ִמי־ּכָ ּתֵ ּיִ   ".רּסֵ ַח ִמְת  ֵאינוֹ  ְלִמְצָוה ׁשֶ

�  

ֶאָחד ָ�יו ּבְ ּסָ ל ִמּמַ י ׁשֶ יָראׁשַ  ֵמִאיר ַרּבִ ִליןִמּל2  ּפִ ין ּבְ ָרֵאל ְקִהּלֹות ּבֵ ם, ִיׂשְ ּיּוס ְלׁשֵ  ּגִ
ַא  יַבת ַהּנֹוַדַ�ת תוֹ יבָ יׁשִ לִ  יםבִּ ַמׁשְ ִלין'ל2  ַחְכֵמי 'ְיׁשִ ָאְזנֵ  ְוָנַאם ָ�ַמד, ּבְ  לַה ְק  יּבְ

דֹול ֶנֱאָסִפים ְפֵניֶהם ְוֵתֵאר, ּגָ ְפרֹוְטרֹוט ּבִ  גוּ ְר ּתָ ׂשְ ִה ׁשֶ  תוֹ בּ ר2 ְמ ַה  ַההֹוָצאֹות ֶאת ּבִ
ארוֹ  ַ�ל תֹוָצָאה ַצּוָ הּול ּכְ יָבה ִמּנִ ן, ַהְיׁשִ י ְוִצּיֵ ְלִמיֵדי ּכִ יָבה ּתַ  ֵמָרָ�ב סֹוְבִלים ַהְיׁשִ
תֹוָצָאה קַח ְודֹ  ִמיָכה ֵמֹחֶסר ּכְ יָבה ְלהֹוָצאֹות ָ�הְקבוּ  ּתְ  ייֵר ֵמֲ�ׁשִ  ֶאָחד ָקם. ַהְיׁשִ

קֹום ַאְוָתן ִאיׁש , ַהּמָ ב ִאם: "ִריסְת ְוִה , ֵלב־ּה בַ גְ וּ  ּגַ ּצָ חּוק ּכֹה ַהּמַ יָבה ּדָ ְיׁשִ ם, ּבַ  ְלׁשֵ
ִניֶתם ָמה ְנָיִנים ּבְ ְנָיִנים ֶאת ִלְמּכֹר יֶכםלֵ ֲ�  אּוַלי? ְמֹפָאִרים ּכֹה ּבִ דֹוִלים ַהּבִ , ַהּגְ

ֶסףוּ  יִּ  ַבּכֶ לְת ׁשֶ ֲ�ָדם ַקּבֵ ְלִמיִדים ֶאת לְלַכְלכֵּ  וּ לּוכְ ּת  ּבַ "?! וֹ ׁש ְד ָח בְּ  ֹחֶדׁש  יִמּדֵ  ַהּתַ
ֲ�ָנה עַמ ׁשֵ לְ  קֹום ַרַ�ׁש  ִהְתעֹוֵרר, תֶפ צֶּ ח2 ְמ ַה  ַהּטַ ּמָ י אּוָלם, ּבַ יָראׁשַ  ֵמִאיר ַרּבִ  ּפִ

ד לֹא ּתֹונֹוָתיו ֶאת ִאּבֵ ׁשוּ  ָמָצא ֲאָתר־ְוַ�ל, ֶ�ׁשְ הּוא, יתנִ אוֹ גְ וּ  היָק ִר בְ ַמ  ָבהּתְ ׁשֶ  ּכְ
יר ֶאל ּפֹוֶנה אי: "ֶהָ�ׁשִ ַוּדַ ָ�ה ְלךָ  ָזכּור ּבְ ׁשָ ּבְ ָאַמר ׁשֶ בָּ ַה  ׁשֶ ה ה"ּקָ  ְלָהִקים ְלֹמש,ֶ

ָנה לֹא, ןכָּ ׁשְ ַהּמִ  ֶאת ב זֹאת ְוַלְמרֹות, ִצּוּוי ׁשֹוןלְ בִּ  ּפָ ל ִהְתַנּדֵ  ְוֵהִביא םָהָ�  ּכָ
רּומֹות תִלבְ  ֹותבּ ַר  ּתְ ן ִנּיַ ּכָ ׁשְ ָהָיה ַ�ד, ַהּמִ ָבר ׁשֶ י ּכְ ָהיוּ  אּוָלם. רֵת וֹ ְוה ּדַ ׁשֶ  ּכְ
ֶמן ְזקּוִקים אן, אֹורּמָ לַ  ַזִית ְלׁשֶ בָּ ַה  ָאַמר ּכָ ה ה"ּקָ ה' ׁשֹוןלְ בִּ  ְלֹמש,ֶ ה ְוַאּתָ ַצּוֶ . 'ּתְ
ךְ ־ַ�ל ְלַצּוֹות ָצִריךְ  ָהָיה ּוַמּדּוַ�  ֵני? ּכָ ךְ  ִמּפְ ּכָ ל ְבעוֹ ִט  ׁשֶ ר. ָלםעוֹ  ׁשֶ ֲאׁשֶ  עֹוְרִכים ּכַ
ית ת ַמְגּבִ ְנָין ִלְבִנּיַ דֹול ּבִ ם אוֹ , ּגָ ל ְלׁשֵ בִּ  ָחׁשּוב ִעְנָין ּכָ  ְלָכךְ  ִנְמָצִאים, ָדָקהצְ ׁשֶ

ּמּוָכִנים ּתֹוְרִמים ף ׁשֶ ּתֵ ּתַ ְצָוה ְלִהׁשְ ּמִ דֹוָלה ּבַ ֵרא ַהּזוֹ  ַהּגְ ּקָ ּתִ  אּוָלם. םָמ ׁשְ ־ַ�ל ׁשֶ
ר ֲאׁשֶ ָחד ִצּוּוי ָצִריךְ  ֶזהלָ , ְקבּוָ�ה היָ ְח ּוִמ  זֹוןָמ לְ , אֹורּמָ לַ  ֶמןְלׁשֶ  ְזקּוִקים ּכַ ". ְמי2

אן י ָ�ַצר ּכָ ן רּוְלַאַח , ֶרַגעלְ  ֵמִאיר ַרּבִ ה, ּוְבֵכן: "ִעיםְר ְוִה  קֹולוֹ  ֶאת ֵהִרים ִמּכֵ  ְמַצּוֶ
ם ֲאִני ׁשֵ ד ַהּתֹוָרה ּבְ ֶמן ִלְתרֹם, הׁשָ וֹ ַהּקְ ִמיד ֵנר ְלַהֲ�לֹות ּתּוְכלוּ  ֶזהּובָ , ַזִית ׁשֶ  ּתָ

יָבֵתנוּ  יׁשִ ָבִרים". ּבִ רֹות ָ�ׂשוּ  ַהּקֹוְלִעים ַהּדְ ֱאָסִפים ְוִצּבּור, ּפֵ ף ַהּנֶ ּתֵ ּתַ ַ�  ִהׁשְ  ןיִ ּבְ
ית ָיָפה ְגּבִ ּמַ ֶ�ְרָכה ּבַ ּנֶ קֹום ׁשֶ ּמָ ִפים ְוָהְפכוּ  ,ּבַ ּתָ ִדים ְלׁש2 הֹוָצאֹות ִנְכּבָ יָבה ּבְ   . ַהְיׁשִ

�  

ַמע קֹולוֹ  ֹבאֹו ֶאל ְוִנׁשְ   (כה, לה) ּוְבֵצאתֹו ְולֹא ָימּות ה' ַהּקֶֹדׁש ִלְפֵני ־ּבְ

י ְמעֹון  הש,ֶ מֹ  ַרּבִ ל ָהִעיר יץיוִ זִ ׁשִ ּה ׁשֶ יְט , ַרּבָ  בַר  אבוֹ בְּ ׁשֶ , אֹוֵמר ָהָיה ְסּבּוְרגּפִ
ָרֵאל ִיׂשְ ס ַ�ל עֹוֶלה ְוהּוא ַהּקֶֹדׁש ־ֶאל ּבְ נּות־ּכֵ ה ֲאַזי, ָהַרּבָ ְתִחּלָ ַמ  ּבִ  קֹולֹו' ע'ִנׁשְ

ם וְ  ּלָ בֹוד לוֹ  חֹוְלִקיםכ2 ִתים ְלהוֹ  ּכָ  ּוְלַיֵחל ְלַקּוֹות ָ�ָליו אּוָלם. ָתיוָראוֹ ּוְמַצּיְ
ָ�ה -  ָימּות' ְולֹא 'ּוְבֵצאתוֹ  ׁשָ ּבְ ְפרֹץ ְלַאַחר תוֹ ָר ׂשְ ִמּמִ  הוּ וּ ׁש ְר גָ יְּ ׁשֶ  ׁשֶ ּתִ ֶנְגּדוֹ  ׁשֶ  ּכְ

הּוא  ָיָצאוְ  ,ַצַ�ר ֵמרֹב ָימּות לֹא ְלָפחֹות, תֶק ֲחלֹ ַמ  ׁשֶ ֵלםֵמָהִעיר ּכְ גּופוֹ  ׁשָ   ... ּבְ

  
ִמ  ִ ַר  ְמָפֵרׁש  - (כז, כ)יד ְלַהֲ'לֹת ֵנר ּתָ ֵהא י"ׁשּ ּתְ ׁשֶ

ְלֶהֶבת ִא  ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , ֵמֵאֶליָה  עֹוָלה ׁשַ ֲ'ֶלה םׁשֶ ּתַ
ַבת ֶאת ְותֹוִסיף ְלֶהֶבת ּתֵ ל , ֵאֶליָה  ְלֵתַבת ׁשַ ַקּבֵ ּתְ

ה ִגיַמְטִרּיָ בֹות ִעם ּבְ בֹות  ,ַהּתֵ  .ֵנר לֹתֲ' ְלַה ֶאת ַהּתֵ
�  

גִ  -  (כז, כא)ּבֶֹקר ־ֵמֶ'ֶרב ַ'ד הּבְ גלוֹ  ִציֲח ּכַ  יַמְטִרּיָ
ִפי, ֵטֵבת יְלֵליֵל  ֵרׁש  ּכְ ּפֵ ִ ַר  ׁשֶ ֶ  תְלִמּדַ  י"ׁשּ  . ןֶמ ַהׁשּ

�  

ֹמָתם ַ'ל ָהֶאֶבן ָהֶאָחת  ְ ה ִמׁשּ ָ ׁשּ -  (כח, י)ׁשִ
ה ִגיַמְטִרּיָ י ּבְ ִרים ּכִ , ֲ'ֵליֶהן ָהאֹוִתּיֹות ׁש ֵמ ָח וְ  ֶ'ׂשְ

ִ ַר י ֵר בְ ִד כְּ  ַ�ל, י"ׁשּ ל ׁשֶ   .אֹוִתּיֹות ה"כ ָהיוּ  ֶאֶבן ּכָ
�  

ט  ּפָ ן ִמׁשְ יָת ֹחש*ֶ ִ ַר  ְמָפֵרׁש  - (כח, טו)ְוָ'ׂשִ י"ׁשּ
ר ַכּפֵ ּמְ ין ִקְלקּול ַ'ל ׁשֶ בֹות זֶמ ְוֶר , ַהּדִ ַהּתֵ ן ׁשֶ ֹחש*ֶ
ט ּפָ ה ִמׁשְ ִגיַמְטִרּיָ ר הּוא ּבְ ין ִקְלקּול ַ'ל ְמַכּפֵ  . ַהּדִ

�  

יׁש  ְרׁשִ ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  - (כח, כ)ְוַהּטּור ָהְרִביִעי ּתַ
ל יתוֹ ִא ְר ּמַ ׁשֶ  ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , םיָּ ּכַ  הּוא יׁש ׁשִ ְר ּתַ ַה  ׁשֶ

יׁש  ְרׁשִ ה ּתַ ִגיַמְטִרּיָ  . םיָּ ּכַ  הּוא ְבעוֹ ִצ  יתוֹ ִא ְר ַמ ּבְ ׁשֶ  ּבְ
�  

ים ־ָהאּוִרים ְוֶאת־ֶאת ּמִ ִ ַר  ְמָפֵרׁש  - (כח, ל)ַהּת+ י"ׁשּ
הּוא ֵ  ׁשֶ ַתב יֹוָנָתן ְרּגּוםּוְבַת , ַהְמֹפָרׁש  םַהׁשּ ּכָ

םׁשֶ  ׁשֵ בָּ ַה  ָחַתם ֶזה ּבְ י ֶאת ה"ּקָ הֹום ּפִ זֶמ ְוֶר , ַהּתְ
ֵתַבת ֶזהלָ  יםַהּת+  ּבְ ִהיא ּמִ  . הֹםֵמי־ְת  אֹוִתּיֹות ׁשֶ

�  

ֲ'ֹמן ָזָהב ְוִרּמֹון  ֶכת בְּ  -  (כח, לד)ּפַ מּוָבא ִחיםבָ זְ ַמּסֶ
ָהיוּ  ֲ'מֹוִנים ב"ע ׁשֶ סֹוֵפ  ְלֶזה זֶמ ְוֶר , ּפַ בֹות יּבְ ַהּתֵ

ֵהם ,בָסִבי לִעיַהּמְ  יׁשּולֵ  לַ�  ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ  . ב"ע ּבְ
�  

יץ ָזָהב ָטהֹור  יָת ּצִ ָזָהב ִציץ - (כח, לו)ְוָ'ׂשִ
ה ִגיַמְטִרּיָ ִמין ּבְ ִפי, ָזָהב סַט  ּכְ ֵרׁש  ּכְ ּפֵ ִ ַר  ׁשֶ  . י"ׁשּ

�  

אָת ֶאת ַתב -  (כח, מא)ָיָדם ־ּוִמּלֵ ּתַ  ּכָ הּוא ְרּגּוםּבַ ׁשֶ
ן ְיֵדי־ַ�ל ְרּבָ א ְוִאם, ַהּקָ ַמּלֵ ַבת ּתְ , ִמּלּויּבְ  ם"ָד יָ  ּתֵ

ל ַקּבֵ ִמְניַ , ד"תקל ןִמְניַ  ּתְ ָנםַ'ל־ ֶזהוּ  ןּכְ   . ְיֵדי ָקְרּבָ

�  

ן ר ֶאָחד ּבֶ ָקר ־ְלַקח ּפַ ִ ַר  ְמָפֵרׁש  - (כט, א)ּבָ י"ׁשּ
מוֹ  ַקחְל  ן־ְוִאם, ַקח ּכְ ְוִאם יָרהּתִ יַ  ד"ֶמ לָּ ַה  ּכֵ
ָאה ָבהּתֵ בַּ  הנָּ יֶח נִּ ּתַ  ר ַהּבָ לּתְ , ּפַ ַבת ֶאת ַקּבֵ ר ּתֵ , ְיַכּפֵ
י ָהֵפךְ  ד"ֶמ לָּ ַה  ּכִ ר, ף"ְוכָ  ד"ְליוּ  ּתֵ ַהּפַ רְמ  ׁשֶ ַ�ל ַכּפֵ

ןָהֵ�ֶגל  ָקרַה ־ּבֶ ַאַחר ְוָהאֹוִתּיֹות, ּבָ בֹות ׁשֶ ֶאָחד ַהּתֵ
ה עֹולֹות רָק ּוָב  ִגיַמְטִרּיָ ן , ֵ'ֶגל הַמֲ'ׂשֵ  ּבְ ּכֵ רּפָ ַה ׁשֶ

ל א ַאֲהרֹן ׁשֶ  .ָהֵ'ֶגלה ַמֲ'ׂשֵ  ַ�ל רּפֵ כַ לְ  ּבָ
�  

ִים  ּמָ ַת  - (כט, ד)ְוָרַחְצּתָ ֹאָתם ּבַ יֹוָנָתן ְרּגּוםּבְ
ִעים ְמָפֵרׁש  ַאְרּבָ ֵתַבת ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , ְסָאה ּבְ ִים ּבְ ּמַ , ּבַ

ִחּלּוֵפ  ת"יּבֵ ַה  , ם"ֵמ  ַאֲחֶריָה , ם"ֵמ  ִהיא ם"בַּ לְ ַא  יּבְ
ִהיא ד"יוּ  ַאֲחֶריָה  ִחּלּוֵפ  ם"ֵמ  ׁשֶ , ׁש "בַּ ְת ַא  יּבְ

ִעים ַה ְל  זּמֵ ְלַר , ם"ֵמ  ׁשּוב ֲחֶריָה ְוַא   . ָאהּסְ ַאְרּבָ

  זתשע"זכור, י"ג באדר -פרשת תצוה    
.  
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ֹבאֹו ֶאל ַמע קֹולֹו ּבְ   ַהּקֶֹדׁש ־ְוִנׁשְ

סּוק יֵדי ִנְדַרׁש  ֶזה ּפָ י ּבִ אֹוֵני ֵלידוֹ ִמגְּ , עבַּ ֶס  ַאְבָרָהם ַרּבִ ָלה ְסָפַרד ּגְ ּגָ ה ׁשֶ ּנָ ְרָסם רּוׁש גֵּ בַּ  ִמּמֶ ַנת ַהְמפ2 ׁשְ  ּבִ
ִסְפרוֹ , ב"רנ ל םגָ ָה נְ ִמ  ַ�ל", רּמֹ ַה  רוֹ רצְ " ַהּנֹוָדע ּבְ ה ׁשֶ ּמָ ָרֵאל ֵלידוֹ ִמגְּ  ּכַ ָהיוּ  ִיׂשְ ִקיִאים ׁשֶ ם ּבְ ָחְכמֹות ּגַ  ּבְ

ֵדי, ָהעֹוָלם ינֵ ּוְבִעְניְ  ָזרֹות ּיּוְכלוּ  ּכְ ֵני ֶאת יבּוְלָהׁשִ  ִמּזֹוֵלל ָיָקר ְלהֹוִציא ָיָדם־ַ�ל ׁשֶ ָרֵאל ּבְ  ַהּתֹוִעים ִיׂשְ
בַּ  ְלָאִבינוּ  ָ ׁשֶ ין, ָלַרע טֹובין ין בֵּ ִח בְ ַה , לְ םיִ ַמ ׁשּ ֲ�מֹון ּבֵ ַמע ְוָלֵכן, ְוִרּמֹון ָזָהב ּפַ   . ַהּקֶֹדׁש ־ֶאל םָא בוֹ בְּ  קֹוָלם ִנׁשְ

ָחִדים דָח ֶא  ין ַהְמי2 יִקים ּבֵ ּדִ ֲהגוּ  ַהּצַ ּנָ ֶדֶרךְ  ׁשֶ ָהְיָתה, זוֹ  ּבְ ים ֵאיתִנְר  ׁשֶ י היָ ָה , לּוָמהֲ� וַ  ַמְפִליָאה ְלִעּתִ  ָהַרּבִ
ְצִעירּותוֹ , אָח ְס יׁשִ ּפְ ִמ  ִניםּבוּ  ר' ּבִ ִקי ְוָהָיה ְסָחרִמ בְּ  ָ�ַסק ׁשֶ  ִעם ִמְתרֹוֵ�ַ�  היָ ָה הּוא  .רֹוְקחּותּובְ  ְרפּוָאהבִּ  ּבָ

ִנים ָלֶהם ּוַמְרֶאה, ַ�תַד ־יַקלֵּ  ְיהּוִדים סֹוֲחִרים ֵד  ֹותקֲח וֹ שׂ  ּפָ ָראוּ , ַהּתֹוָרה ְלֶדֶרךְ  יָבםׁשִ ְלָה  יּכְ  ֶאת לוּ ַהלָּ  ּוְכׁשֶ
ְפִליאֹות ָתיווֹ ְיִדיע ְוֶאת ָרהֵת יְ ַה  ָחְכָמתוֹ  ִלים יוּ ָה , ַהּמַ ָבָריו ֶאת ְמַקּבְ יבּות ֶהםלָ  ּוְמַיֲחִסים ּדְ . ְיֵתָרה ֲחׁשִ
ים ר ְלִעּתִ ַ�ְצמוֹ  ִסּפֵ ים ַ�ל ּבְ ׁשִ ָהיוּ  ִמְפּגָ ית רּוְלַאַח , ּוִמְצֹות ִמּתֹוָרה ְרחֹוִקים יםְיהּוִד  ִעם לוֹ  ׁשֶ ִהּצִ ֶהם ׁשֶ  ּבָ

יצֹוץ ֶאת א היָ ָה , הּוִדיַהיְּ  ַהּנִ ּטֵ טּוַח : "ְואֹוֵמר ִמְתּבַ ים, ֲאִני ּבָ ֲאָנׁשִ ָבר ֵאּלוּ  ׁשֶ ִלים ָהיוּ  לֹא ּכְ ּגָ  ַלֲחֹטא יֹוֵתר ְמס2
יָחִתי רְלַאַח  י, םּתָ ִא  ׂשִ ָכל ּכִ ַ�ם ּבְ ְקׁשוּ  ּפַ ּבִ ְצוֹ  ַאַחת ַ�ל ַלֲ�בֹר ׁשֶ ֵני םבָּ לִ בְּ  ֲחָרָדה ִנְכְנָסה, ַהּתֹוָרה תִמּמִ  ִמּפְ

פּוי ָהעֶֹנׁש  ָכר ֶאת ָראוּ  ּוֵמִאיָדךְ , םיִהנֹּ גֵּ בַּ  ָלֶהם ַהּצָ ָ ה ַהׂשּ ַגן ָלֶהם ַהְמַצּפֶ ל ְרצֹונוֹ  יְלעֹוׂשֵ  ֵ�ֶדן־ּבְ   ".ָמקֹום־ׁשֶ

ַחר ַ�ל ִריםּפָ ַהְמס2  ַמְפִליִאים ְמֹאָרעֹות ֵמאֹוָתם ֶאָחד ל ָיָמיו ׁשַ י ׁשֶ ִעיר ֵאַרע, ִניםּבוּ  ר' ָהַרּבִ ְסָחר ּבְ  ַהּמִ
ְנִציג ַהּנֹוַדַ�ת ּה , ּדַ רבַ ְמ  ָהָיה ּבָ ָ�ִמים ּקֵ ֵ�ִצים ִמְסָחרוֹ  ְלֶרֶגל ֹותבּ ַר  ּפְ אֹוָתּה . ּבְ קּוָפה ּבְ ָתה ,ּתְ ָלה ָ�ׂשְ ּכָ  ַהַהׂשְ

ל2  ברֶ ֶק בְּ  ֹותּמ ׁשַ  ים ְוֵהִדיָחה ָרֵאלִיׂשְ  ינֵ וּ ֱאמ יֵמ ׁשְ ים ַמִים קֹורְמ  בזֹ ֲ� לַ  ַרּבִ ִרים רֹתאּבֹ  בצֹ ְח לַ וְ  ַחּיִ ּבָ , ִנׁשְ
דֹוָלה תוֹ ָ� ּפָ ׁשְ ַה בְ וּ  יל ִהְצִליַח  ַהּגְ ים ְלַהּצִ ַח  תֶד ֶר ֵמ  ַרּבִ ל ְקבּוָצה. ַלּתֹוָרה ּוְלָקְרָבם תׁשַ  ְיהּוִדים סֹוֲחִרים ׁשֶ

י ִעם ָ�ְמָדה ֵר  ִניםּבוּ  ַרּבִ ִקׁשְ ץ ְוִלּבוֹ , ִמְסָחר יּבְ ִקְרבּ  ִהְתַחּמֵ ָרָאה וֹ ּבְ ׁשֶ לֹוזוֹ  םיֶה ֵת יכוֹ לִ ֲה  ֶאת ּכְ  םלָ זוּ לְ זִ וְ  תַהּנְ
ׁשְ  ּתֹוָרה ֶנֶפׁש ־טַא ּבִ ָכל. ְצֹותּמִ ּובַ  ּבַ נּות ּבְ ּמְ י ָהָיה ִהְזּדַ םִע  סנַ ִנכְ  ִניםּבוּ  ַרּבִ ִעְניְ  ְלִוּכּוִחים ּמָ  ְוַלְמרֹות, תָד  ינֵ ּבְ

ִמיד ּתָ לוּ  ֵסְרבוּ , ֶ�ְליֹוָנהָה  ַ�ל ְוָידוֹ  יֹוֵצא הָהיָ  ׁשֶ  ְלֵהיִטיבּוֵמֲאנּו  וֹ ּת ְח כַ וֹ ּת  ְלִדְבֵרי ֹאֶזן ְלַהּטֹות ַהּלָ
ם־ֶאת ְרּכָ נוּ , ֲ�ֵליֶהם ַהּסֹוֲחִרים ֵלב ֹובטכְּ , דָח ֶא  יֹום. ּדַ י לֶא  ּפָ ָ�ה ִניםּבוּ  ַרּבִ ַהּצָ  ַמר, ָנא ַמעׁשְ : "קֹוֶסֶמת ּבְ

י יוֹ וּ נּ כִּ  - " טּדְ ְר ַה נְ בַּ  ַנּזִ ּכְ ל ָהַאׁשְ י ׁשֶ ִפי ִניםּבוּ  ַרּבִ יָריו ּבְ אֹוָתם ַמּכִ יֵנינוּ  ֶהְחַלְטנוּ , "ָיִמים ּבְ ךָ  ַלֲ�ׂשֹות ּבֵ  ִאּתְ
ה ִאם. ֲחִליִפין םְסכֵּ ֶה  ים ַאּתָ ְסּכִ ָגהבַּ  רּקֵ ְלבַ  נוּ ּמָ ִע  ְלִהְצָטֵרף ּתַ רֹוָבה ַהּצָ ָ�ֵרךְ  ַהּקְ ּתֵ ַאְטרֹון ׁשֶ ּתֵ  קֹוִמיַהּמְ  ּבַ

אן ַדְנִציג ּכָ ים, ּבְ ְתמּוָרה ֲאַנְחנוּ  ַנְסּכִ ֵדי ֲהדּותיַּ בַּ  ְצָ�ֵדינוּ  ֶאת לקֹ ׁשְ לִ וְ , ִלְקָראְתךָ  ָלבֹוא ּבִ ְתׁשּוָבה ׁשּובלָ  ּכְ  ּבִ
ָ�ה עַמ ׁשֵ לְ ". ָמהלֵ ׁשְ  י ָנבֹוךְ , הזָ לוֹ נְּ ַה  ַהַהּצָ ק ִניםּבוּ  ר' ָהַרּבִ ּתֵ ּתַ ָכךְ  הָא ָר , ֵמַחד. ָמה־ִלְזַמן ְוִהׁשְ נּות ּבְ ּמְ  ִהְזּדַ
ז ֵדי ּפָ יַ�  ּכְ ּפִ ִהי ַהְכָנָ�ה ןיֵמֵ�  םָת ָמ כָּ ְס ַה בְּ  הָא ָר וְ , ַהּסֹוֲחִרים ְקבּוַצת ַ�ל ְלַהׁשְ ְלׁשֶ ֵ  ְלֶדֶרךְ  ּכָ  אּוָלם, םַהׁשּ

ַנְפׁשוֹ  ָיִהין ֵאיךְ  -  ֵמִאיָדךְ  ֵנס ּבְ קֹום ֶאל ְלִהּכָ ִצים במֹוׁשַ  לֶא , ַהְמֹתָ�ב ַהּמָ ַמֲחזֹות ֵ�יָניו אּמֵ ַט ּולְ , ַהּלֵ  ּבְ
י לַק ׁשָ ? ֲאסּוִרים ָבר ֶאת ִניםּבוּ  ַרּבִ ר, ְוׁשּוב ׁשּוב ַהּדָ ַהּסֹוֲחִרים ָרָאה ְוַכֲאׁשֶ ם ַ�ל עֹוְמִדים ׁשֶ ְעּתָ  ּדַ

נּותבְּ  ֵכן: "ָאַמר, ַ�ְקׁשָ ה ִיּתָ ִדְבֵריֶכם ְוֶאֱ�ׂשֶ ה לֹא אּוָלם, ּכְ א ַ�ּתָ ְזַמן ֶאּלָ לְּ ". רַאֵח  ּבִ  ַהּסֹוֲחִרים אוּ ִהְתּפַ
ׁשּוָבה עַמ ׁשֵ לְ  יוְ , ַהּתְ ָנה ִניםּבוּ  ַרּבִ ד ּפָ ְדָרׁש ־ְלֵבית ִמּיָ ַהְתָמָדה ִלְלֹמד בׁשַ ְויָ , ַהּמִ דֹוָלה ּבְ ךְ  ּגְ ֶמׁשֶ עֹות ּבְ  ׁשָ

ּכֹות הּוא, ֲאר2 ׁשֶ יַח  ּכְ ּכִ ּבוֹ  ַמׁשְ ל ֶאת ִמּלִ ל ַהְבֵליֶהם ּכָ ל ָהִייָת  ֵהיָכן. "ַהּסֹוֲחִרים ׁשֶ  ֵאָליו ָקְראוּ "? ָהֵ�ת־ּכָ
ְפּתָ  ַהּסֹוֲחִרים ֵבית הוּ אוּ צָ ּמְ ׁשֶ , ִעיםַהּמ2 ְדָרׁש ־ּבְ ּכֹות הוּ וּ שׂ ּפְ ִח ׁשֶ  רְלַאַח  ַהּמִ נּ  ֲהֵרי, "ֲאר2 , ּבֹוׁש ־ַ�ד ְלךָ  וּ ִהְמּתַ

ה אָת  לֹא ְוַאּתָ ִפי ּבָ א". ַהְבָטָחְתךָ  ּכְ י ֲאֵליֶהם ָנׂשָ ם צֹוְדִקים: "ְוָאַמר, ֵ�יָניו ֶאת ִניםּבוּ  ַרּבִ  ָמה אּוָלם, ַאּתֶ
ה י ֶאֱ�ׂשֶ ָקה ְוַנְפׁשִ ּתֹוָרה ָחׁשְ רֹב ַ�ד, ּבַ ּמֵ י הָת יקוּ ִת ְמ  ׁשֶ ַכְחּתִ  ַ�ל ָ�ְמדוּ  ַהּסֹוֲחִרים אּוָלם". יִת ָח ְבָט ַה  ֶאת ׁשָ
ֶהם ּלָ ֵאין, וּ נְוָטֲ�  ׁשֶ ימּוס־ִמן ֶזה ׁשֶ ּלֹא ַהּנִ ד ֲאֵליֶהם ְלִהְצָטֵרף ּנוּ ִמּמֶ  ְוָדְרׁשוּ , וֹ תָח ְבָט ַה  ֶאת םְלַקיֵּ  ׁשֶ   . ִמּיָ

ֹחֶסר י ָיָצא ָרצֹון ּבְ םִע  ִניםּבוּ  ַרּבִ ַלח תוֹ חוּ ְק ִפ בְּ  ַאךְ , ּמָ  ִמחּוץ עֹוֵמד נֹוַתר ַ�ְצמוֹ  ְוהּוא ְלָפָניו אֹוָתם ׁשָ
ֶקֶרן אּוָלםלָ  ָמקֹום, ָזִוית ּבְ קֹום. ֵמָאָדם ֵריק ּבְ ן, ָחׁשּוךְ  ָהָיה ַהּמָ ּכֵ ָגה ׁשֶ  ְלַהְתִחיל ֲאמּוָרה ְיָתהָה  ַהַהּצָ

ָכל י, ֶרַגע־ּבְ ַרץ ִניםּבוּ  ְוַרּבִ הּוא ַמר ִכיבְ בִּ  ּפָ ׁשֶ ים מֹוֵריִמזְ  קֹוֵרא ּכְ ִהּלִ קֹול ּתְ  ָאִביו ִלְפֵני ִלּבוֹ  ְוׁשֹוֵפךְ , ֶרֶגׁש  ּבְ
ַמִים ָ ׁשּ ּבַ ה. ִנְמָצא הּוא ֵהיָכן ללָ כְּ  ֵלב יםָלׂשִ  ילִ בְּ , ׁשֶ ךְ  ִמּתֹוךְ  ְלֶפַתע ְוִהּנֵ ֲהלּוָכה רֹוֶאה הּוא, ַהֹחש,ֶ ל ּתַ  ׁשֶ

ים רֹותׂשְ ַ�  ים ֲאָנׁשִ ם ְלבּוׁשִ ּלָ ם ןבָ לָ  יֵד גְ בִ בְּ  ּכ2 ָיָדם ּדֹוְלִקים ְוֵנרֹות, ַרְגָלם ְוַ�ד ֵמרֹאׁשָ ֵהם, ּבְ ׁשֶ  עֹוְבִרים ּכְ
ֲחֶזה. יםִס וּ נּ כִּ ַה  םאּולַ  לֶא  ְוִנְכָנִסים ְלָפָניו ל ְלִלּבוֹ  ָנַגע ַהּנֹוָרא ַהּמַ י ׁשֶ  ִלְתׁשּוָבה רֵת וֹ י ְועֹוְררוֹ , ִניםּבוּ  ַרּבִ

יַ�  ַ�ד, היָּ כִ ּובְ  ִהּגִ ְמַ�ט ׁשֶ ֶפׁש  לֹותכְ לִ  ּכִ ה. ַהּנֶ י ַהּסֹוֲחִרים ָחׁשוּ  ְוִהּנֵ ד ְיִדיָדם ּכִ ְכּבָ קֹומוֹ  דַק ְפ נִ  ַהּנִ  ְוָיְצאוּ , ִמּמְ
זֹון ִחּפָ ֵדי ּבְ ׂשוֹ ְלַח  ּכְ דֹוָלה הַמ . ּפְ ר, םָת ָא ילִ ּפְ  ָהְיָתה ּגְ ֲאׁשֶ ב הוּ אוּ צָ ְמ  ּכַ ֶקֶרן ַאְרָצה יֹוׁשֵ ָניו, ָזִוית ּבְ  תפוֹ טוּ ׁשְ  ּפָ
ֶדַמע ּלוֹ ־ְוָכל ּבְ ב ַמּדּוַ� ? טּדְ ְר ַה נְ בַּ  ַמר, ְלךָ  ֵאַרע ָמה" .ָדהָ� ְר וּ  ֵאיָמה ּכ2 ה יֹוׁשֵ אן ַאּתָ ָאֵבל ּכָ ין ּכְ , ָתִניםֲח  ּבֵ
עֹוד ְפִנים ּבְ ִבים ּבִ ם יֹוׁשְ ּלָ ֵמִח  ּכ2 י ֵהִרים"? ֵלב־ְוטֹוֵבי יםׂשְ ְזָ�ָקה ֲאֵליֶהם ָראָק וְ , וֹ קֹול ֶאת ִניםּבוּ  ר' ָהַרּבִ : ּבִ

ֵ�יֵניֶכם ְרִאיֶתם לֹא ַהִאם" ֵ�ין ַההֹוד נֹוָרא ֶזהֲח ַהּמַ  ֶאת ּבְ ּפּוִרים יֹום ּכְ ים? ַהּכִ ים ֲאָנׁשִ , ןבָ לָ  יֵד גְ בִ בְּ  ְלבּוׁשִ
מוֹ  יְטל דגֶ בֶּ  ּכְ ים ַהּקִ ּלֹוְבׁשִ דֹוׁש  ֹוםיּ בַּ  ׁשֶ ֲ�ָוה ֵנרֹות ּוִביֵדיֶהם, ַהּקָ ׁש , ּדֹוְלִקים ׁשַ ה ַמּמָ חּוׁשָ ל ּתְ  יֹום ׁשֶ

ּפּוִרים ל, ַהּכִ ׁשּוָבה יֹום ׁשֶ ִלים ְוֵכיַצד. ָרהּפָ ְוכַ  ּתְ ּגָ ם ְמס2 יט דמֹ ֲ� לַ  ַאּתֶ ְויֹון ָברּדָ בַּ  ּוְלַהּבִ ׁשִ ִלי ֶנֶפׁש ־ּבְ  ִמּבְ
ׁש ְלַפ  ּפֵ יֶכם ׁשְ ַמֲ�ׂשֵ ְתׁשּוָבה ׁשּובלָ וְ  ּבְ בַּ  ַלֲאִביֶכם הָמ לֵ ׁשְ  ּבִ ָ ׁשֶ י הְרבָּ ִה  ּכֹה"?! ַמִיםׁשּ  ְלַהְצִליף ִניםּבוּ  ַרּבִ

ֶבט ׁשֵ ְקעוּ  ְוַזֲ�קֹוָתיו, ְלׁשֹונוֹ  ּבְ ּבָ ירֹות ׁשֶ חוּ  ִלּבוֹ  ִמּקִ ּלְ ל םיֶה ֵת וֹ בּ לִ  ֶאת ּפִ  ַ�ד, ְלָפָניו ָהעֹוְמִדים ַהּסֹוֲחִרים ׁשֶ
ֵאיָמה ֵלט ִמֲהרוּ  ְוֵהם ֲ�ֵליֶהם לוּ ָנְפ  ַפַחדוָ  ׁשֶ קֹום ְלִהּמָ עֹוד ֵמַהּמָ ם ּבְ ם ַנְפׁשָ ְרּכוֹ  ֶאת. ּבָ ה ּדַ י ָ�ׂשָ  ִניםּבוּ  ַרּבִ

ְדָרׁש ־ְלֵבית רׁשֵ ַהיְ  ַאֲחָריו, ַהּמִ ׁשֶ ים ַהּסֹוֲחִרים יםכִ ְר ּתָ ׂשְ ִמ  ּכְ ָראׁשִ ְרכָּ  ּבְ  ּכֹה הָת ָהיְ  ֲ�ֵליֶהם תוֹ ָ� ּפָ ׁשְ ַה  .ִניםמ2
דֹוָלה ם דַ� , ּגְ ּלָ ּכ2 ּנוּ  ׁשֶ ם ֶאת ׁשִ ְרּכָ ׁשּוָבה ֵליֲ� ּובַ  ִיםַמ ׁשָ  ִיְרֵאי סֹוֲחִרים ִלְהיֹות ְוָהְפכוּ  ּדַ מּוִרי ּתְ �            ם.ּגְ

  
  

י ְעְהִרין  ַרּבִ ׁשֶ   ל"ַזּצַ ַנְחָמן ִמּטְ

ֲאָדר ַהִהּלּוָלא ְליֹום  ב' תרנ"ד־י"ג ּבַ
  

ְלִמיָדיו ל יםִק ָה בְ ּמ2 ַה  ִמּתַ י ׁשֶ  בירוֹ ּמִ נֶּ ִמ  ןָנָת  ַרּבִ
ְלִמידוֹ  ְבָהק ּתַ ל ַהּמ2 י ׁשֶ ֶרְסלֶ  ַנְחָמן ַרּבִ  ֵלידוֹ ּוִמגְּ , בִמּבְ

ֶרְסֶל  ּתֹוַרת ְנִחיֵליַמ  י ָאִביו. ְלדֹורֹות בּבְ  ַאְרֵיה ְצִבי ַרּבִ
ֶרְסלֶ  ל נוֹ בְּ  ָהָיה בִמּבְ י ׁשֶ כִּ  ַאֲהרֹן ַרּבִ ּה  ֵהןׁשֶ ַרּבָ ל ּכְ  ׁשֶ

ֶרְסֶל  ָיָמיו בּבְ ל ּבְ י ׁשֶ  ְמֹאד ֶהֱ�ִריצוֹ  ְוהּוא, ַנְחָמן ַרּבִ
ׁש  ְוָאַמר ּמֵ ּתַ ִהׁשְ ְזכּות ׁשֶ ֵדי יוֲאבֹוָת  ּבִ  ְלָהִביאוֹ  ּכְ

ּום בִלְבֶרְסֶל  אֹונּותוֹ  ִמׁשּ ּתֹוָרה ּגְ . יוָק ָס ּפְ  ּוְבִהירּות ּבַ
ִעירּותוֹ  בֶ  יֹותוֹ ְה ּובִ , יוָת נוֹ רוֹ ׁשְ כִ בְּ  רִנכַּ  ִמּצְ ִרים ןּכְ  ֶ�ׂשְ

ְלַבד ּה ְל  רּתַ כְ ה2  ּבִ ל ַרּבָ אּוְקָר  יןִר ְה ְע ׁשֶ ְט  ׁשֶ ּבְ , ִאיָנהׁשֶ
ִעי םׁשָ  ֵהןְוכִ  ַאְרּבָ ָנה םּכְ הּוא, ׁשָ ׁשֶ יךְ  ּכְ ָכךְ  ַמְמׁשִ  ּבְ

ל ָאבֹות ָמֹסֶרת ה ׁשֶ ָ ר ֲחִמׁשּ ָהיוּ  ּדֹורֹות ָ�ׂשָ  מֹוֵרי ׁשֶ
ָרֵאל הֹוָרָאה ִיׂשְ ר. ּבְ ֵ ָבר ּתְ "נַ ְר ַה מוֹ  לֶא  ִהְתַקׁשּ  ּכְ
ַחר ַ ּנוּ , ָיָמיו ִמׁשּ ל ּוִמּמֶ ְבֵרי ִקּבֵ יחֹות, ּתֹוָרה ּדִ  ׂשִ

ִאים ֹורֹותדּ ַל  ְוִהְנִחיָלם, ְוִסּפּוִרים ר. ַהּבָ ִרים ִחּבֵ ֶ�ׂשְ  ּכְ
ֶרְסֶל  ִמּתֹוַרת ִחּבּוִרים ים ּוָבֶהם, בּבְ רּוׁשִ  יוָת רוֹ תוֹ לְ  ּפֵ

ל י ׁשֶ ֶרְסֶל  ַנְחָמן ַרּבִ ְבּדֹות ִסּפּוִרים, בִמּבְ ְמְסרוּ  ְו�2 ּנִ  ׁשֶ
ה, דוֹ ְליָ  ְכַת  ִחּבּוִרים ְוַכּמָ ל ָידוֹ ־בּבִ י ׁשֶ  ןָנָת  ַרּבִ

ָסָרם ּמְ יָסם ֵדיכְּ  לוֹ  ׁשֶ  תוֹ ָד ָמ ְת ַה בְּ  נֹוַדע. ְלַהְדּפִ
דֹוָלה  ַלְמרֹות אּוָלם, ָהֲ�צּוָמה ּוִבְגאֹונּותוֹ  ַהּגְ
טּותבְּ  ִהְתַנֵהג ָהָרם ַמֲ�ָמדוֹ  ר. ַוֲ�ָנָוה ַפׁשְ ֲאׁשֶ  ָהָיה ּכַ

ָנה ְלרֹאׁש  ןַמ וּ ְלא נֹוֵסַ�  ָ ַאַחד ִהְתַנֵהג, ַהׁשּ  ָהָאָדם ּכְ
ֶאת ְוָאַמר נּות ׁשֶ ִאירִה  ָהַרּבָ  בֵסַר  ְוַאף, יןִר ְה ְע ׁשֶ ְט בִּ  ׁשְ

ר. ְלִעירוֹ  ִמחּוץ ֲהָלכֹות קסֹ ְפ לִ   ֶאָחד לוֹ  ָיַ�ץ ְוַכֲאׁשֶ
נֵ  ָ�ָליו רוֹ ּדוֹ  יֵמַרּבָ  ֶהְרָאה, ֲהָלָכה ִסְפֵרי רבֵּ ְלַח  ׁשֶ
ׁשּובֹות ּוָבֶהם יםבִּ ַר  תנוֹ יוֹ לְ גִּ  ְלֶנְכּדוֹ  ֲהָלָכה ּתְ  ַאךְ , ּבַ
בִּ  ָאַמר ׁשּובֹות ִסְפֵרי רבֵּ ְלַח  קֹוםְמ ׁשֶ  ֵמִכין הּוא ּתְ

ׁשּובֹות ְ לַ  ּתְ ָהָאָדם ֵאלֹותׁשּ ָא  ׁשֶ ֵבית לִנׁשְ ין־ּבְ ל ּדִ  ׁשֶ
י ַהּנֹוָדע ֶנְכּדוֹ . ַמְעָלה ל, ץְר ַה נְ ֶר ֶט ׁשְ  ַאְבָרָהם ַרּבִ  ִקּבֵ
ּנוּ  ַרּבֹות ֶרְסֶלב. ִמּמֶ ַדְרּכֹו ַלֲהָפַצת ּתֹוַרת ּבְ יְך ּבְ   ְוִהְמׁשִ

  
תגמים השגורים ונחשבים כדברי חז"ל, הוא "כל אחד הפ

מובא בדברי א וה זרה".־הכועס כאילו עובד עבודה
כך "אמרו חכמים ־הרמב"ם בהלכות דעות, ומוסיף על

הראשונים". ורבים התחבטו לדעת מהיכן שאב הרמב"ם 
דבר זה, שכן לא נמצא כך בדברי חז"ל, והנוסח במסכת 

ר כליו בחמתו, שבת הוא: "המקרע בגדיו בחמתו, והמשב
זרה", ־והמפזר מעותיו בחמתו, יהא בעיניך כעובד עבודה

ומכאן שרק אם עושה דבר שלילי בכעסו אז יהא בעיניך 
זרה. ומכאן הסיק מהר"ץ חיות, שלרמב"ם ־כעובד עבודה

היתה מכילתא שאבדה מאתנו ומשם שאב הרבה עניינים 
ידי כך הוא מיישב ־הנזכרים ברמב"ם בשם חז"ל, ועל

ות רבות על מקורותיו. אולם רבים כתבו, כי מקורו תמיה
של הרמב"ם הוא מדברי הזוהר הקדוש שמזכיר בשישה 

מאריך הזוהר  המקומות עניין זה, ואחד מהם בפרשתנו, ב
בגנות הכעס, שכל הכועס נעקרת ממנו נשמתו ושורה 
בסטרא אחרא וכו'. אולם יש שדחו דעה זו, מפני שהלשון 

וקמוה", נוסח השגור בזוהר לדבר בזוהר הוא "איתא" "וא
הלקוח מדברי הגמרא, ומכאן הסיקו אפוא שלפנים היה 
נוסח כזה בדברי הגמרא, ומזה מקור הרמב"ם, והנוסח 
נעלם מאתנו ברבות השנים. אך כבר הוכיחו הקדמונים, 
שהרמב"ם לא ראה כלל את הזוהר שהתגלה רק לפני 

יאון ל־טוב די־כשבע מאות שנה בידי רבי משה בן שם
מספרד, והיה נסתר מעיני כל דורות התנאים והאמוראים, 
הגאונים וראשוני הראשונים. וכך כתב החיד"א שהזוהר 
לא התגלה אפילו להרשב"א והרא"ש וכל שכן בימי 
הרמב"ם, ומזכיר בשם רבי חיים ויטאל שמשורש נשמתו 
של הרמב"ם לא זכה לחכמת הזוהר. אך יש שכתבו שכמה 

היו גם בימי קדם, והביאו ראיה לכך קונטרסים מהזוהר 
מבעל הערוך, שכתב כמה דברים בשם מדרשו של רשב"י 

טוב גאון בעל "מגדל עוז" ־והם לפנינו בזוהר. רבי שם
תלמיד הרשב"א כותב, שהרמב"ם ידע בסוף ימיו את 
הקבלה, ואף מצאו מכתבים ממנו שבהם עסק בכך, אולם 

  ם כתבם.הוכח שהמכתבים מזויפים מתוכם ולא הרמב"
  

ַ'ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

  יִד בֹ ְכ ּבִ  ׁש ּדַ ְק נִ וְ 

ַ�ל ֶהָחִסיד ְיהּוָדה נוּ ַרבֵּ  היָ ָה , ַהּדֹורֹות יֲ�ָנֵק  ֵלידוֹ ִמגְּ  ַחי", יםֲחִסיִד  רֶפ ֵס " ּבַ דֹור ׁשֶ  ִלְפֵני ֹוִניםָהִראׁש  ּבְ
ְ  ָלהְלַמְע  ָנה ֵמאֹות ֹוָנהמִמׁשּ  ְוַאף, ָהָיה ָחִסיד־ןבֶּ  ָחִסיד. ָאנוּ  ינוּ ֵמ יָ  ַ�ד ׁשֹוֲאִבים ָאנוּ  ָחְכָמתוֹ  ינֵ יְ ְע ּוִמּמַ , ׁשָ
מּוֵאל נוּ ַרבֵּ  ָאִביו מֹותוֹ , 'ָחִסיד' ּנּויכִּ בַּ  ִנְקָרא ׁשְ ּכְ ָכל וּ נּ כַּ ְת ִה  לֹא ׁשֶ . ְוָהָאמֹוָרִאים ִאיםנָּ ַהּתַ  תימוֹ ִמ  ַהּדֹורֹות ּבְ
ָחה אמֹוצָ  ּפָ ׁשְ נַ  אָר יְ ּפַ ׁשְ  ֵמָהִעיר ָהָיה ַהּמִ ּכְ ַאׁשְ ּבְ ֱאָצֵאי, זׁשֶ דֹול ַאּבּון נוּ ַרבֵּ  ִמּצֶ  תַח ּפַ ִמׁשְ  ִביֲא  אצָ נְ גֶּ ּמַ ִמ  ַהּגָ

ַנז יֲחִסיֵד  ּכְ ל ֵלָדתוֹ . ַאׁשְ ְפָלָאה ָהְיָתה, ְיהּוָדה נוּ ַרבֵּ  ׁשֶ ָ�ה ֶזה ָהָיה. יםּסִ נִ  ּוְרצּוַפת מ2 ׁשָ ָאִביו ּבְ ַ�ם ָהַלךְ  ׁשֶ  ּפַ
נַ  תיַ וְ לִ בְּ  ְלִמיָדיו םיִ ׁשְ ַדְרּכוֹ  ָ�ַצר ּוְלֶפַתע, ִמּתַ א ּבְ ּטֵ ָאְזֵני ְוִהְתּבַ י יווָּ לַ ְמ  ּבְ ה ּכִ חוּ  ַ�ּתָ  ְוִהיא ִיםַמ ׁשָ  ֵריֲ� ׁשַ  ִנְפּתְ

ר תַ� ׁשְ  ל ּכֹש,ֶ ִפּלֹוֵתיֶהם ְלַקּבֵ ד. ּתְ ִנים ּוִבְקׁשוּ  יםוִּ לַ ַהְמ  ֶנֶ�ְמדוּ  ִמּיָ ר ּבָ מּוֵאל נוּ ְוַרבֵּ , ְוֹעש,ֶ י ְוִהְפִציר ָ�ַמד ׁשְ  ּכִ
ה מֹותוֹ  ןבֵ לְ  ִיְזּכֶ ית ְלַיד ִאּמוֹ  ָ�ְבָרה ֵלָדתוֹ  ֶטֶרם. ֶהָחִסיד ְיהּוָדה נוּ ַרבֵּ  נוֹ בְּ  לוֹ  נֹוַלד ּוְלָיִמים, ּכְ ֶנֶסת־ּבֵ  ַהּכְ

ע, ירּקִ ַה  לֶא  אֹוָתּה  ְוָלֲחָצה ּוִסיםסלְ  ְרתּוָמה ָלהגָ ֲ�  יָחהגִ ֵה  ּוְלֶפַתע, אזָ יְ ַמ ְר וֹ ובְּ   ְלֵבין יָנּה בֵּ  ָהָיה ּוְכֶפׂשַ
ַחת תצוּ ֲח ּמָ ִה  י ּתַ ּלֵ ְלּגַ ְרֶזל ֶ�ְגַלת ּגַ א, ַהּבַ ַמִים ןּמִ ׁשֶ  ֶאּלָ ָ דֹול ָנּה בְּ  ְוַ�ל ָ�ֶליָה  ָחְמלוּ  ַהׁשּ ָ�ִתיד ַהּגָ ֵלד ׁשֶ , ְלִהּוָ

ַקע נֹוַצר ּוְבֵנס ירבַּ  ׁשֶ ֶניָה ־ַ�ל ָ�ְבָרה ָלהגָ ְוָהֲ�  ּקִ ִלי ּפָ ִרים ֶזה ּוְכֵ�ין .ַגעּפֶ  ּבְ ם ְמַסּפְ ל ִאּמוֹ  ַ�ל ּגַ ִ ַר  ׁשֶ   . י"ׁשּ

ד לֹא ַדל ִמּיָ ְצִעירּותוֹ  ןכֵּ ׁשֶ , ִאיׁש לְ  ְוָהָיה ְיהּוָדה נוּ ַרבֵּ  ּגָ ה ּבִ ָ לִ  ִהְתַקׁשּ  ָיְדָ�ה לֹא ַהּסֹוֶ�ֶרת ְוַנְפׁשוֹ  ּמּודוֹ ּבְ
ְמַ�ט .ָמנֹוַח  יו ׂשֹוִריםֲ�  ינֵ ׁשְ  ּכִ ר, ּתֹוֶ�ֶלת ְללֹא ָ�ְברוּ  ֵמַחּיָ יַ�  ְוַכֲאׁשֶ מֹוֶנה ְלִגיל ִהּגִ ֵרה ׁשְ ָנה ֶ�ׂשְ ה, ׁשָ ָ  ִהְתַקׁשּ
ל ֲ�ַדִין ּלֵ ָראּוי ְלִהְתּפַ ַ�ם. ּכָ ֵבית ָאִביו בׁשַ יָ , ַאַחת ּפַ ְדָרׁש ־ּבְ א ַהּמִ ְפֵני רוֹ עוּ ׁשִ  ֶאת ְוָנׂשָ ְלִמיָדיו ּבִ  ֹוְמֵ�יׁש  ּתַ

אֹוָתּה  ָ�סּוק ָהָיה נוֹ ּובְ , וֹ ְקחלִ  ָ�ה ּבְ ָ ַק  רֹוֶבה ְוָהָיה יוָק ָח ׂשְ ִמ בְּ  ׁשָ ה ָחְדרוּ  ְלֶפַתע. תׁשּ ּמָ ים ּכַ  ּתֹוךְ  לֶא  ִחּצִ
ית לֵהיכַ  ְדָרׁש ־ּבֵ ן ָיָרה אֹוָתם, ַהּמִ ִניָמה ַהּבֵ ן רּוְלַאַח , ּפְ תֹוךְ  הנָ ָא וָ  הנֶ ָא  ְלׁשֹוֵטט ֵהֵחל ִמּכֵ ם. ִיתַהבַּ  ּבְ ְעּתָ  ּדַ
ל ְלִמיִדים ׁשֶ ה בֶק ֵ�  הָח ּסְ ה2  ַהּתַ ּלֹ  ַ�ד, תוֹ בוּ בְ וֹ ׁש  ַמֲ�ׂשֶ ְלטוּ  אׁשֶ רּוָחם ׁשָ םְלַר  ְוָאְמרוּ  ּבְ ְכֵאב ּבָ  הֶמ  הֵא ְר : "ּבִ

ה, ְלךָ  ָ�ְלָתה ַאּתָ ים ֵליֲ� ּובַ  ּתֹוָרה ֵלידוֹ גְּ  ָהיוּ  ַוֲאבֹוֶתיךָ  ׁשֶ ֵד  ֶזה ְנךָ בִ וּ , טֹוִבים ַמֲ�ׂשִ ה ָאָדם ֶראּפֶ  לּגָ  ְועֹוׂשֶ
ה ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ  ְיהּוָדה נוּ ַרבֵּ  ֶנֱאַנח". ִלְסִטים ַמֲ�ׂשֶ קֹול ּוָפָנה, ַהּדְ נִ  ְיהּוָדה: "ִלְבנוֹ  ְואֹוֵהב ַרךְ  ּבְ  ַהִאם, יּבְ

י? יּמִ ִע  ְוִלְלֹמד תבֶ ׁשֶ לָ  האבֶ ּתֹ  ְקָוה ּכִ דֹוָלה ּתִ ְצִליַח  ִלי ׁש יֶ  ּגְ ּתַ ּמּוד ׁשֶ ּלִ דֹול ָאָדם ִלְהיֹות לְוִתְגּדַ  ּבַ ". ְוָחׁשּוב ּגָ
ָבִרים ִעיִמים ַהּדְ ֲ�לוּ  ַהּנְ �2 ־ֶאת ּפָ ַ�ר, ָתםלָּ ּפְ ה ֶאל יַר ֲח ַא  הלֵ ֲ� . "יםִהְסכִּ  ְוַהּנַ ה", ָהֲ�ִלּיָ ׁש  ָאִביו ָ�ָליו ִצּוָ ּקֵ ּבִ  ׁשֶ
ׁש , לֹא אוֹ  וֹ ְרכּ ּדַ  חְצלַ ּתִ  ָאֵכן ִאם ְלַנּסֹותוֹ  ם ּוִבּקֵ נוֹ  ּגַ נִ  ִמּבְ ֵ ְ ִמ  ַאְבָרָהם נוּ ַרבֵּ , יַהׁשּ םִע  תַלֲ�לוֹ , אָר יְ ּפַ ׁשּ בוּ . ּמָ  ָיׁשְ

ֵני ִנים ׁשְ ד, ָהָאב לצֶ ֵא  ַהּבָ מּוֵאל נוּ ַרבֵּ  ַתחּפָ  ּוִמּיָ יר ׁשְ מֹות ֶאָחד ֶאת ְוִהְזּכִ ְ דֹול ןכֵּ ׁשֶ , ַהּקֶֹדׁש  ִמׁשּ  ָהָיה ּגָ
ָחְכַמת ָלה ּבְ ּבָ ַ�ר ַאךְ , ַהּקַ עֹוד, עזָ  ְולֹא ָנע לֹא ְיהּוָדה ַהּנַ יל ָאִחיו ּבְ ּפִ ר. הִיְרָא בְּ  ֵ�יָניו ִהׁשְ  הֹוִסיף ְוַכֲאׁשֶ

מּוֵאל נוּ ַרבֵּ  יר ׁשְ ם ְוִהְזּכִ א, ַאַחר ָקדֹוׁש  ׁשֵ ִית ִהְתַמּלֵ ּלוֹ  ַהּבַ ן ַ�ד האֹוָר  ּכ2 ַהּבֵ ל ָהָיה לֹא ַאְבָרָהם ׁשֶ ּגָ  ִלְסּבֹל ְמס2
ירוְ  ָהאֹור ֶאת ְכסּות ֵ�יָניו ִהְסּתִ ע לֹא ָאִחיו ַאךְ  ,ָאִביו ּבִ ָלל ִנְרּתַ ַקְרַקע ֵ�יָניו ְוָנַ�ץ ּכְ ּתֹוֵמם. ּבְ  ָהָאב ִהׁשְ

דֹול י ִלְבנוֹ  ְוָאַמר, ַהּגָ ע: "ַאְבָרָהם ַרּבִ ה, ְלךָ  ּדַ ַאּתָ ל ׁשֶ ְגּדַ יָבה רֹאׁש  ְוִתְהֶיה ּתִ יץ ְיׁשִ ל ּתֹוָרה ּוַמְרּבִ , ָיֶמיךָ ־ּכָ
ל ְיהּוָדה ָאִחיךָ  אּוָלם ָבר ִיְהֶיה לֹאוְ  הּטָ ַמ לְּ  הּוַמ  ָלהַמְע לְּ  הַמ  עַד יֵ . ךָּ ִמּמֶ  ִיְגּדַ ּנוּ  םֶנֱ�לָ  ּדָ ַבת". ִמּמֶ  ַאַחת־ּבְ

נָּ  ּתַ ַ�ר הִהׁשְ ר ְללֹא ַהּנַ ַ ר2 ִמי ֹקֶדׁש  יבֵ ְת כִּ  לוֹ  ָמַסר ָאִביווְ , ֶהּכֵ ֲ�ׂשָ  ַ�ד, ֲאבֹוָתיו תׁשּ ּנַ   . רוֹ דוֹ  ֵלידוֹ ִמגְּ  ֶאָחד הׁשֶ

ִנים ָ�ְברוּ  ְרֵסם ןכָ לָ ֲה ַמ בְּ  ,ֹותבּ ַר  ׁשָ ָאְמרוּ  ַ�ד, רוֹ ּדוֹ  דֹולגְ כִּ  ְיהּוָדה נוּ ַרבֵּ  ִהְתּפַ ִאּלוּ  ָ�ָליו ׁשֶ יֵמי ָהָיה ׁשֶ  ּבִ
יֵמי, ָאמֹוָרא ָהָיה ָהָאמֹוָרִאים א ָהָיה ִאיםנָּ ַהּתַ  ּבִ ּנָ ִביִאים ּוִביֵמי, ּתַ ה. ָנִביא ָהָיה ַהּנְ יָ�ה ְוִהּנֵ בַּ  ִהּגִ  ֹקֶדׁש ־תׁשַ

ת ָרׁשַ ה ּפָ ַצּוֶ יֹום ָאז הלָ ָח ׁשֶ , ּתְ ֲאָדר ג"י ּבְ ַנת ּבַ ּה  ְוָקְראוּ , ז"תתקע ֲאָלִפים ד' ׁשְ ם ּבָ ת ֶאת ּגַ ָרׁשַ  ִלְפֵני רוֹ ָזכ ּפָ
ָחל ּפּוִרים מֹוָצֵאי ׁשֶ בָּ  ּבְ בִמ לְ  ָנַפל ְיהּוָדה נוּ ְוַרבֵּ , תׁשַ ּכָ ּנוּ  ׁשְ ּמֶ ּמִ אֹוָתן .ָקם לֹא ׁשֶ ִנים ּבְ  רִעיבָּ  ֹוֵררִהְתגּ  ׁשָ

נַ  גְר וּ בּ ְס נְ גֶּ ֶר  ּכְ ַאׁשְ ּבְ ּה , זׁשֶ ָ�ה ּבָ זֵ  ִנְקּבְ יֵדי ָרהּגְ ְלטֹונֹות ּבִ ִ ִעיר יםיִּ ִר כְ נָּ ַה  ַהׁשּ ל, ּבָ ּכָ ּמֹוִליִכים רָט ְפ נִ  ׁשֶ  אֹותוֹ  ׁשֶ
ַ�ר ךְ ֶר ּדֶ  ֵמָהִעיר ְלהֹוִציאוֹ  ֵיׁש , בּוָרהְק לִ  ַ דֹול ַהׁשּ בֹוּהַ  ַהּגָ ָ�ָליו, ְוַהּגָ ּמֵ לוּ  ָהָיה ׁשֶ ֲ�מֹון יּתָ ְרֶזל ּפַ , ִמּדֹות־בַח ְר  ּבַ

ָ�ה ָהיוּ  ּוְבׁשָ ַ�ר ֵמת ַמֲ�ִביִרים ׁשֶ ַ ׁשּ ה היָ ָה , ּבַ ּנֶ ךְ  עֹוֵמד ַהְממ2 ֵדי לבֶ ֶח בַּ  ּומֹוׁשֵ ֲ�מֹון ּכְ ַהּפַ ה ׁשֶ  ִויַצְלֵצל ַיּכֶ
קֹול דוֹ  ַרַ�ׁש  ּבְ ִמְנַה  לּגָ ל ַצֲ�ָרם. ַהּנֹוְצִרים גּכְ ֵני ׁשֶ רכַּ  ַרב ָהָיה ָהִעיר ּבְ  בּוָרהְק לִ  ֵמֵתיֶהם מֹוִביִלים ָהיוּ  ֲאׁשֶ

ֲ�מֹון ם ַ�לֵמ  ְדֵהדַה ְמ  ָהָיה ְוַהּפַ קֹול רֹאׁשָ יַ�  ְצָרהָק  ָיָדם אּוָלם, ְוחֹוֵרק ְמַצְמֵרר ּבְ  ַהּגֹוִיים ןכֵּ ׁשֶ , ֵמהֹוׁשִ
ִבּטּול ְוָראוּ  תיפוּ ּקִ ַת בְּ  םגָ ָה נְ ִמ  ַ�ל ָ�ְמדוּ  ָבר ּבְ ִחּלּול ַהּדָ ָתם ּכְ ַכב ְיהּוָדה נוּ ַרבֵּ . ּדָ ת ַ�ל ׁשָ ר, יוֹ לְ ָח  ִמּטַ ֲאׁשֶ  ּכַ

ְלִמיָדיו ת ְקִריַאת כֹותלְ ִה בְּ  ּמוֹ ִע  ְועֹוְסִקים אֹותוֹ  סֹוְבִבים ָהֲאהּוִבים ּתַ ָרׁשַ ְראוּ  רָזכוֹ  ּפָ ּקָ אֹוָתּה  ׁשֶ ת ּבְ ּבָ , ׁשַ
ץ הבָּ ַר ָה  תוֹ ׁשָ לְ ח2  ַאף־ְוַ�ל יב ִהְתַאּמֵ  ִהְתַנֵ�ר ְלֶפַתע. ַאֲחרֹון־ַאֲחרֹון ְוַ�ל ֹוןִראׁש ־ִראׁשֹון ַ�ל ָלֶהם ְלָהׁשִ
ַלַהט ְוָקָרא ְיהּוָדה נוּ ַרבֵּ  ה ִאם ָלַדַ�ת ָלֶכם ןּתֵ ֶא  ןִסּמָ : "ּבְ א ָהעֹוָלם ייֵּ ְלַח  ֶאְזּכֶ ר, ַהּבָ ֲאׁשֶ ְראוּ  ּכַ ּפֹל ּתִ ּיִ  ׁשֶ

ַ�ר ֲ�מֹון ַיּכוּ  ְולֹא ,ִתימוֹ  ַאֲחֵרי ִעירָה  ׁשַ ּפַ ץ ּבַ ּקָ ָ�  ַהְמׁש2 ׁשָ ּיֹוִבילוּ  הּבְ ִתי ֶאת ׁשֶ ְלִמיִדים". ִלְקבּוָרה ִמּטָ  ַהּתַ
יטוּ  ְמרוּ , ְדֵהָמהַת בְּ  ֶזה־ַ�ל ֶזה ִהּבִ ָבר ֶאת ְוׁשָ ם ַהּדָ ִלּבָ ַמֲהלַ . ּבְ ת ךְ ּבְ ּבָ ַ ָקה, ַהׁשּ ּלְ ָמתוֹ  ִהְסּתַ ל ִנׁשְ  נוּ ַרבֵּ  ׁשֶ
ַמֲ�ַמ  ְיהּוָדה ְלִמיָדיו דּבְ ֵרָפה ֶאת וּ כּ בִּ ׁשֶ , ּתַ ְ ר דֹוָלהַהגְּ  ַהׂשּ ַרף ֲאׁשֶ ם ׂשָ ֵ ָ�ה, ִהייְ וַ . ְלִהְתַנֵחם וּ נּוֵמֲא  ַהׁשּ ׁשָ  ּבְ

הֹוִבילוּ  ַ�ר לֶא  יםוִּ לַ ַהְמ  תֶר יֶּ ׁשַ  ִהְתָקְרָבה, בּורֹותְק לִ  ְיהּוָדה נוּ ַרבֵּ  ֶאת ׁשֶ ֹוֵ�ר, ִעירָה  ׁשַ  ִלְמׁשֹךְ  ִמֵהר ְוַהׁשּ
ֶחֶבל ֵדי ָהָארֹךְ  ּבַ ֲ�מֹון ןְנּדֵ ְלַד  ּכְ ּפַ ְמָ�ה ְלֶפַתע ָלםאוּ , ּבַ יָרה ֲחָבָטה ִנׁשְ ר ָאָבק ןנַ ֲ� וַ  ַאּדִ ּמֵ ם. קֹוםּמָ בַּ  ִהּתַ ּלָ  ּכ2
עוּ  ָ�ָרה ךְ ׁשֹ  רּוְלַאַח , הלָ ָה בֶ בְּ  ֲאחֹוָרה ִנְרּתְ ה ַהּסְ ּלָ ֶלא ִהְתּגַ דֹול ַהּפֶ ֲ�מֹון. ַהּגָ יקַ� ָה  ַהּפַ ֵבד ּתִ ָהיוּ , ְוַהּכָ לּוי ׁשֶ  ּתָ
רֹאׁש  ַ�ר ּבְ ַ ךְ  ַהׁשּ ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ּכֹות ׁשָ ה ֲאר2 קֹומוֹ  ְלֶפַתע קִנּתַ , ֶנֱאָמָנה ְמַלאְכּתוֹ  ֶאת ְוָ�ׂשָ ה ׁשּום ְללֹא ִמּמְ  ִסּבָ

ְרֵאית יָרה ּוִבְמִהירּות, ָלַ�ִין ַהּנִ ר ָצַנח ַאּדִ ל רֹאׁשוֹ  ַ�ל ַהְיׁשֵ ֹוֵ�ר ׁשֶ ָצא ַהׁשּ ּמָ  תוֹ ָא בוּ נְ . קֹוםּמָ בָּ  תוֹ מוֹ  ֶאת ׁשֶ
ל ָמה ְיהּוָדה נוּ ַרבֵּ  ׁשֶ ֶחְרּדַ  ִלְקבּוָרה הּוַבל ְוהּוא, ִהְתַקּיְ ה ׁש ֶד קֹ  תּבְ ִאית ּוְבדּוִמּיָ ָבָריו. ִעּלָ ִמים ּדְ ְקּדָ ל ַהּמ2  ׁשֶ

ים ִהּכוּ  ,ָרץֲ� ַהנַּ  הּוִדיַהיְּ  ָהַרב ּלִ ין ּגַ ל יםיִּ ִר כְ נָּ ַה  יָה בֶ ׁשָ וֹ ּת  ּבֵ ים ׁש ִהְתַקּדֵ  ִיםַמ ׁשָ  םְוׁשֵ , ָהִעיר ׁשֶ ַרּבִ  ַ�ד, ּבָ
ּכ2  םׁשֶ ַחרר ׁשֶ ם ֲא קוֹ ּמָ ַה  ךְ רוּ בָּ " ָאְמרוּ  ּלָ ִדְבֵרי ּבָ יִקים ּוְגדֹוִלים, ֲחָכִמים ּבְ ִמיָתָתם ַצּדִ ַחיֵּ  רֵת וֹ י ּבְ      �."יֶהםִמּבְ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
יָת  י ,יֹאַמר אוֹ  -  )בח, כ( ֶרתּוְלִתְפָא  ָכבֹודְל  'ְוגוֹ  ְוָ'ׂשִ  ה' ָבא ּכִ

ה ַטַ�ם ָלֵתת ה ָלּמָ מֹוָנה ִצּוָ ָגִדים ׁשְ ָ�ה ,ּבְ  ןבָ ָל  ַאְרּבָ
 �ָ ַ�ם ְוָאַמר ,ָזָהב הְוַאְרּבָ רּוׁש , ֶרתִתְפָא ְל וּ  ָכבֹודְל  הּוא ַהּטַ  ּפֵ

י־ַ�ל ְבֵריֶהם ּפִ י ל"זַ  ּדִ מֹוָנה ּכִ ְ ָגִדים ַהׁשּ ָ�ה ,ּבְ ל ַאְרּבָ ְגֵד  ׁשֶ  יּבִ
ע לֶא  ִיְרְמזוּ  ָלָבן ל אֹוִתּיֹות ַאְרּבַ ם ׁשֶ רּוךְ  ה"ֲהָויָ  ׁשֵ  ,הּוא ּבָ

ָ�ה ְגֵד  ְוַאְרּבָ ע לֶא  ִיְרְמזוּ  ָזָהב יּבִ ל אֹוִתּיֹות ַאְרּבַ ם ׁשֶ  ׁשֵ
י ,ְוַדע .י"ֲאדֹנָ  רּוְך  ה"ֲהָויָ  םׁשֵ  ּכִ ּנּוי ֵאָליו ִיְתַיֵחס הּוא ּבָ  ּכִ

דּוַ�  תֶר ֶא ְפ ּתִ ַה  ּיָ ּנּוי ֵאָליו ִיְתַיֵחס י"ֲאדֹנָ  םְוׁשֵ  ,ּכַ בֹוד ּכִ , ַהּכָ
יָת  אֹוְמרוֹ  ְוהּוא ֶנֶגד ְלָכבֹוד 'ְוגוֹ  ׁש ֶד קֹ ־יְגֵד ִב  ְוָ'ׂשִ ְגֵד  ּכְ  יּבִ

ֶנֶגד ֶרתּוְלִתְפָא ב, ָזָה  ְגֵד  ּכְ תּוב רּדֵ ְוִס , ָלָבן יּבִ  ֵסֶדר ַהּכָ
ד+  ַהְדָרגֹות ָ ַהּקְ ים ,ִמּזוֹ  ָלהְלַמְע  זוֹ  הׁשּ . ֵבןְוָה , ָכבֹודְל  ְוִהְקּדִ

ה מֹוָנה ֲ�ׂשֹות ה' ְוִצּוָ ָגִדים ׁשְ ֶאְמָצעּוָתם ּבְ ּבְ ר ׁשֶ ּפֵ  ִיְתּכַ
ָגִמים ר ּפְ ֵני בוּ בְּ ַס יְ  ֲאׁשֶ ר ָהָאָדם ּבְ יַ�  ֲאׁשֶ  ,ֶ�ְליֹון ְלָמקֹום ַיּגִ

 ,ַטַ�ם בטוּ  ָלֵתת ֵיׁש  ֶזה ּוְלֶדֶרךְ . ַההּוא ֶהָ�ֹון רּפַ כ+ יְ  ּוְבֶזה
ה יד ָלּמָ ָגִדים ַ�ל ה' ִהְקּפִ ה ְולֹא ַאֲהרֹןבְּ  ַהּבְ ֹמש.ֶ  ְך ֶר ּדֶ ־ַ�ל ,ּבְ

י ל"זַ  אֹוְמָרם מֹוַנת ּכִ ְגֵד  ׁשְ ה יּבִ ּנָ ה+ ִרי ּכְ מֹוָנה ַ�ל םְמַכּפְ  ׁשְ
ְהֶיה ֲ�ֵברֹות ִמיֵני ּיִ ְבֵני ׁשֶ ָרֵאל ּבִ ר, ִיׂשְ ן־ַ�ל ֲאׁשֶ ה לֹא ּכֵ  ִצּוָ

ָבר ה' א ַהּדָ ֵר  ָהעֹוֵמד ןֵה ּכֹ ַה ְל  ֶאּלָ ל ּוָבָניו הּוא תְלׁשָ  ּכָ
ִמים ֵני ַ�ל רּפֵ ַכ ְל  ַהּיָ ָרֵאל ּבְ ֶ  הַמ  ,ִיׂשְ ן ֵאיןׁשּ ל הש.ֶ מֹ  ּכֵ ּכָ  ׁשֶ

ֶ  הַמ  ִ ׁשּ ׁשִ  ׁש ּמֵ ׁשּ ּלּוִאים ְיֵמי ְבַ�תּבְ א ָהָיה לֹא ַהּמִ ַרת ֶאּלָ  ְלַכּפָ
 צֶֹרְך  ָהָיה לֹא ,ה' ִלְפֵני ַלֲ�בֹד ָיָדם־ֶאת אּלֵ ְלַמ  ּוָבָניו ַאֲהרֹן

יְּ  הַמ ְל  רוּ ַכ ׁשֶ ָגִדים ּפְ רנִּ ּכַ  ַהּבְ   :'ְוגוֹ  ָחלּוקּבְ  ׁש ּמֵ ׁשִ  ֶזהָל  ,ְזּכָ
י־ֶאת ְוָלַקְחּתָ  ּתֵ ה ָלַדַ�ת ָצִריְך  -  )טח, כ( 'ְוגוֹ  ׁשְ  ֶאת ָאַמר ָלּמָ

יְּ  ְואּוַלי. 'ְוגוֹ  ָבר ׁשַֹהם־ַאְבֵני לֶא  ןַכוֵּ ׁשֶ ּכְ יר ׁשֶ ת ִהְזּכִ ְתִחּלַ  ּבִ
ת הוָ ְצ ַהּמִ  ָפָרׁשַ רּוָמה ּבְ עּור הּוא ְוֶזה. ּתְ תּוב ׁשִ  ְוָלַקְחּתָ  ַהּכָ
י־ֶאת ּתֵ ר ׁשַֹהם־ַאְבֵני ׁשְ וֵּ  ֶזהּובָ . ְלָהִביא יךָ יִת וִּ ִצ  ֲאׁשֶ  ןִנְתּכַ
ֶמ  ָבָריו ֶתקּבְ ַר  ּדְ ה ַ�םַט  לוֹ  ָלֵתת ךְ ִיְתּבָ ַר  ָלּמָ  ׁשַֹהם־ַאְבֵני טּפֵ

ַל  ל לִמּכְ י, ָהֲאָבִנים ּכָ ֶהם ֵיׁש  ׁשַֹהם־ַאְבֵני ּכִ  ַאַחת הוָ ְצ ִמ  ּבָ
ָרִטית ַבד ּפְ ּלּוִאים ַאְבֵני ִמּלְ  - ְוָלַקְחּתָ  ֵאָליו ָאַמר ֶזהָל וְ , ַהּמִ
ּפֵ  ׁשַֹהם ַאְבֵני אֹוָתם יׁשֶ  :ְלךָ  ַרְטּתִ

  
  

י"ג באדר הוא "יום ניקנור" שמוזכר במגילת תענית 
טוב לרגל ניצחון יהודה המכבי על ניקנור, ־כיום

אחד משרי הצבא של מלכות יון, בקרב שנערך 
בסמוך לבית חורון, וראשו נתלה בחומת מצודת 
החקרא שבהר הבית. לפי המובא במסכת תענית, 

שם ניקנור ־דש עלנקרא 'שער ניקנור' שבבית המק
המקדש ואומר 'אימתי ־זה, שהיה מניף ידו על בית

תיפול העיר הזאת והבית הזה בידי ואהרסנה'? 
וכשגברה יד בית חשמונאי וניצחום, תפשוהו וקיצצו 
ידיו ורגליו ותלוהו לפני השער, וקראו שמו שער 
ניקנור. אך במסכת יומא מובא, ש'שער ניקנור' נקרא 

מאלכסנדריה שערי נחושת  שם ניקנור שהביא־על
המקדש, ומשום שנעשה לו נס גדול בדרכו ־לבית

לירושלים לא החליפו את השערים בשערי זהב 
כאחרים, והותירו את שעריו שהיו עשויים מנחושת 
מבריקה בשם 'קורנתיון' והיתה יפה מזהב. מלשון 
הרמב"ם על ניקנור שהיה 'איש חסיד' משמע שהיה 

רבים שהתפשטו אז. בשלהי  יהודי, כמו שמות יוונים
שנת תרס"ב, ביקשה משפחה אנגלית להרחיב את 
מעונם שבהר הצופים, ובשעת העבודות התגלתה 
שם מערת קבורה עם שבע גלוסקמאות שהן ארונות 
אבן בהם הונחו עצמות הנפטרים, ועל אחת נמצאה 
כתובת שקיבלה את השם 'כתובת ניקנור', ובה 

יש אלכסנדריה, נאמר: "העצמות אלה של נקנר א
שעשה את הדלתות". התגלית עוררה רעש, אולם 
היו שטענו שהיא מזויפת, ואחרים אמרו שלא ניקנור 
עצמו נקבר שם, אלא שניים מנכדיו. י"ג באדר הפך 

טוב כיום ניקנור, ליום צום תענית אסתר, ־מיום
המקדש השני, כאשר ־והדבר אירע לאחר חורבן בית

אה שבתקופה בטלה מגילת תענית, אולם נר
הראשונה נחגג יום ניקנור גם לאחר חורבן בית 

  המקדש השני, ותענית אסתר נדחתה לאחר פורים. 
  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

ה ַמֲהדּוָרה אֹורָל  ָיְצָאה ל ֲחָדׁשָ   ְלַתְלִמיִדים" ִטיׁש  ּפּוִרים" ְנְטֵרסַהּק+  ׁשֶ
  ית משמחתבדיחות וחידודים, באווירה פורימ ,עמודים גדושים בפזמונים ושירים 80
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בוּ  ְמקֹומֹותי נֵ ׁשְ בִּ  מֹות ִנְכּתְ ָבִטים ׁשְ ְ ְגֵד  ַ�ל ַהׁשּ ַֹהם ַאְבֵני ַ�ל, ַהּכֵֹהן ַאֲהרֹן יּבִ ִכְתפ ַהׁשּ ּבְ  ּוְבַאְבֵני, ָהֵאפֹוד תוֹ ׁשֶ

ּלּוִאים ן ַהּמִ ֹחש,ֶ ּבַ ֵניֶהם, ׁשֶ ִזים ּוׁשְ יָאה ןִעְניַ  ַ�ל ְמַרּמְ ׂשִ עֹל ַהּנְ ָרֵאל ּבְ ֵתַפ , ִיׂשְ ּכְ ב־ְוַ�ל ִיםּבַ   .ַהּלֵ
�  

י נוֹ , ִזיו ְזֵאב ַנחּום ַרּבִ ל ּבְ ָחד היָ ָה , ם'לֶ ּקֶ ִמ  אבָ 'ּסָ ַה  ׁשֶ ִמּדַ  ְמי2 יָאה תּבְ עֹל ְנׂשִ ָהְיָתה, ּזּוַלתַה  ִעם ּבְ  ִמיסֹודֹוֶתיָה  ׁשֶ
ל ַהֲחׁשּוִבים ְתקּוַפת. םלֶ ֶק  ׁשֶ ֶקנִּ  ְמגּוָריו ּבִ ְרגּבְ ֶגְרַמְנָיה יְגְסּבֶ ּבְ יִעים ָהיוּ  ֵאֶליָה , ׁשֶ ַמְעיְ  ְלַהְבָרָאה יםבִּ ַר  ַמּגִ  נֹותּבְ

אְר ַהּמַ  ּה  וּ כּ ּפִ ׁשֶ  ּפֵ ְרָסִמי רֹוְפִאיםבָּ  ש,רֹ ְד לִ  ּוִבְכֵדי, ּבָ ּה  םַהְמפ2 י ִראׁשֹון יֹום יִמּדֵ  רּקֵ ְלבַ  גֵה וֹ נ היָ ָה , ּבָ ָבּתֵ  ּבְ
ִעיר ָהְרפּוָאה ּבָ רֹות ַוֲארּוזֹות ָמזֹון נֹותְמ  קלֵּ ַח ְמ  היָ ָה וְ , ׁשֶ ׁשֵ יׁש  ַאף הּוא. ּכְ ַמּנוֹ  ִהְקּדִ ֵ�י ְלִהְתַמחּות ִמּזְ ַמּדָ  ּבְ
ַ�  היָ ָה וְ , ָהְרפּוָאה ִאיםּמִ לַ  ְמַסּיֵ ירוּ  ָהרֹוְפִאים ְוַגם, ֵ�ָצהּובְ  ַהְכָוָנהבְּ  ְתַרּפְ בוּ  תוֹ ירוּ ִס ְמ בִּ  ִהּכִ ְ ַדְעּתוֹ  ְוִהְתַחׁשּ . ּבְ

ֵ�ל, ְוַגַאְוָתן רָמ מוּ  ְיהּוִדי, ָהרֹוְפִאים רֹאׁש  ֲאִפּלוּ  ּנוּ  ִהְתּפַ ּקֹות ִמּמֶ ֵאר ָהָיה לוֹ ָיכ ְולֹא ֲ�מ2 ָ  חכַ נֹ לְ  ֶנֶפׁש ־הוֵ ׁשְ  ְלִהׁשּ
ר. תוֹ ירוּ ִס ְמ  י ִסּפֵ ֵט וִּ לֶ  ֵקאלְיֶחזְ  ַרּבִ י, ןיְ יְנׁשְ ַ�ם ּכִ יַצד ָרָאה ּפַ ל ּכֵ י ְמַטּפֵ חֹוֶלה ְזֵאב ַנחּום ַרּבִ  דַח ַא  אּוָלם, ֶאָחד ּבְ

ִרים ַמּה  ַהְמַבּקְ ָפָניו ּתָ ךְ ־ַ�ל ּבְ ךָ  ַמּדּוַ� : "ּכָ ל ִהּנְ ְמִסירוּ  ּבוֹ  ְמַטּפֵ דֹוָלה ּכֹה תּבִ ל ֵאיֶנּנוּ  ֶזה ְיהּוִדי ֲהלֹא? ּגְ ּלֵ , ִמְתּפַ
ִלי אֹוֵכל ַאףוְ  ָרָכה ּבְ טּוַח ". ּבְ הַה  ָהָיה ּבָ י, ּלָ ר ּכִ ֲאׁשֶ ַמע ּכַ י זֹאת ִיׁשְ ַסיֵּ  לּדֹ ְח יַ , ְזֵאב ַנחּום ַרּבִ , חֹוֶלה ְלאֹותוֹ  ַ� ִמּלְ

ְעּתוֹ  ַ�ל ֶהֱ�ָלה לֹא ללָ כְּ  הּוא אּוָלם ךְ  ּדַ א, ּכָ ָ�ה. "ךְ ֶפ ְלֵה  ֶאּלָ ׁשָ הּוִדי ּבְ ּיְ יר ַמןַהזְּ  ֶזה ֵאין, סֹוֵבל ׁשֶ  ֶאת לוֹ  ְלַהְזּכִ
ְגנּותוֹ  רּפֵ ּוְלַס  ָאיוָט ֲח  י ּבוֹ  ַ�רגָּ ", ּבִ ָ�ה, "ְזֵאב ַנחּום ַרּבִ ׁשָ חּוָקה ּבְ זוֹ  ּדְ ַצֲ�רוֹ  ְלִהְצַטֵ�ר ָ�ֵלינוּ  חֹוָבה, ּכָ את ּבְ  ְוָלׂשֵ
עֹל ּמוֹ ִע    .  ִעיםְט ִה " ּבָ

�  
ָנַתִים ׁשְ ִטיָרתוֹ  ִלְפֵני ּכִ ל ּפְ ֵני ִנְכְלאוּ , ׁש'"ִאי זֹוןֲח 'ַה  ׁשֶ ֶאֶרץ ְיהּוִדים ַאִחים ׁשְ ָרֵאל ּבְ ַמת ִיׂשְ ַאׁשְ  ֶזה ָהָיה. ֶרַצח ּבְ

ַלְיָלה רְלַאַח  ּבְ ִבים ִנּסוּ  ֶאָחד ׁשֶ ּנָ ְרְנגֹוִלים ְללּול ִלְפרֹץ ּגַ ֵני תלוּ ֲ� בַ בְּ ׁשֶ  ַהּתַ ר, ָהַאִחים ׁשְ לוּ  ָיְצאוּ  ְוַכֲאׁשֶ  ַהּלָ
םְלגָ  םִע  ֶנֶאְבקוּ  ,ְרׁשָ ֵדי ךְ ְותוֹ , ּמָ ֲאָבק ּכְ ט ּוֵבית, יםבִ נָּ גַּ ַה  דַח ַא  ֶנֱהַרג ַהּמַ ּפָ ׁשְ ן ַהּמִ  ַמֲאָסר ִלְתקּוַפת אֹוָתם ּדָ

ֶ ְממ2  ּנֹוַדע. ֶכתׁשּ ׁשֶ ָבר ּכְ ַצֲ�ָרם ִהְצַטֵ�ר, ׁש "ִאי זֹוןֲח לַ  ַהּדָ ל ּבְ ּלֹא ַלְמרֹות, ָהַאִחים ׁשֶ ָלל םיָר כִּ ִה  ׁשֶ  ְוֵהֵחל, ּכְ
יָאה ּתֹוךְ ִמ  םָר רוּ ְח ׁשִ לְ  ִלְפעֹל ם ְנׂשִ ּלָ 2� ַמּה  בוֹ ָר קֹ ְמ לִ . ּבְ ּתָ ָפָניו ׁשֶ ךְ ־ַ�ל ּבְ יר ּכָ י, ִהְסּבִ  ֵאין ַהֲהָלָכה ְלִפי ּכִ

ים ין ֵאּלוּ  ַלֲאָנׁשִ ל ּדִ ֵני, רֹוְצִחים ׁשֶ ָלל ִמּפְ ל ַהּכְ א ׁשֶ אי, ְלהֹוְרגוֹ  םכֵּ ַהׁשְ  ךָ גְ ָר ֲה לַ  ַהּבָ ׁשוּ  ּוְבַוּדַ  ֵמַהּפֹוְרִצים ָחׁשְ
ר ִאי ְוָלֵכן ל קּוָפהְת לִ  אֹוָתם אלֹ כְ לִ  ֵאין. "אֹוָתם ָלדּון ֶאְפׁשָ ְ  ָלהְלַמְע  ׁשֶ ים ֹוָנהמִמׁשּ  זֹוןֲח ַה  ָאַמר", ֳחָדׁשִ

ל ַלחׁשָ וְ , ׁש "ִאי ּדֵ ּתַ ְפֵני ְלַמֲ�ָנם ְלִהׁשְ י ּבִ ְלטֹונֹות ָראׁשֵ ִ ָאז ַהׁשּ קּוַפת רּוְלַאַח , ִריּפֶ  ָ�ׂשוּ  ָאְמָנם יוצָּ ַמ ֲא ַמ . ּדְ  ּתְ
ֶמת ֲאָסרַמ  ּיֶ ם אּוָלם. ְלֵחרּות ְוָיְצאוּ  ַלֲחִניָנה ָהַאִחים ָזכוּ , ְמס2 ךְ  ּגַ ֶמׁשֶ קּוַפת ּבְ  ֵאֶצל תֶר ִנכֶּ  ָהְיָתה, םָר ָס ֲא ַמ  ּתְ
ת ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  יָאה ִמּדַ ׂשִ עֹל ַהּנְ ר, ּבָ ֲאׁשֶ ם ּכַ ל ִאּמָ ָהְיָתה, ָהַאִחים ׁשֶ ָאה ָהְיָתה, יֹום־תׁשַ ְק  ׁשֶ כּופֹות ּבָ  ְלֵביתוֹ  ּתְ

ךְ  ְמנּוָחתוֹ  ֶאת ּוַמְטִריָדה ֶמׁשֶ ָ�ה ּבְ ה ׁשָ ּכָ ֵדי ֲאר2 גֹוַר  ָלדּון ּכְ ֶניָה  לּבְ ַסְבָלנּות ֵאֶליָה  ְתַיֵחסִה  אוּ ְוה, ּבָ , ַמְפִליָאה ּבְ
ָבר ַאף ַהּדָ ַרם ׁשֶ   . ּתֹוָרה ְלִבּטּול לוֹ  ּגָ

�  
י ְסֶלר ֱאִליֶ�ֶזר הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ ַ�ם ַח ִהְתָאֵר  ּדֶ ֶדר ֵלילבְּ  ּפַ ל ְלָחנוֹ ׁש2  ַ�ל ַהּסֵ ְלִמיָדיו ֶאָחד ׁשֶ . דֶה ְס ְט יגֵּ  ִעירבָּ  ִמּתַ

ַמֲהלַ  ֶדר ךְ ּבְ י, ָהַרב ָחׁש  ַהּסֵ ֲ�ַלת ּכִ ִית־ּבַ דֹוָלה ֵמַהְיִגיָ�ה ְמֹאד ֲ�ֵיָפה ַהּבַ ל ַהּגְ  תוֹ בּ ר2 ְמ ַה  ַהֲהָכנֹות ׁשֶ
ַ�ְרֵבי ה ְוִהיא, ִחיםָס ְפ ־ּבְ ָ ֵ�ת ֵ�ָרנּותבְּ  תבֶ ׁשֶ לָ  ְמֹאד ִמְתַקׁשּ ָחְכָמתוֹ . רֶד ּסֵ ַה  ֲ�ִריַכת ּבְ ְסֶלר ָהַרב ַדעיָ  ּבְ י, ּדֶ  ּכִ
אי ַוּדַ נּוָמה ָלֵתת הבֶ אּתֹ  לֹא ּבְ ֵדי, יָה ּפֶ ַ� ְפ ַ� לְ  ּתְ ּלֹא ּכְ ל ָהרּוָחִני ָהעֶֹנג ֶאת ְלַהְפִסיד ׁשֶ ׁש  ַלְיָלה ׁשֶ ּדָ , ֶזה ְמק2

יךְ  ּה ּתָ לְ יכָ בִּ  ֵאין ּוֵמִאיָדךְ  ְגַלל ךְ כָּ  ְלַהְמׁשִ ֵדי, ִהירּותְמ בִּ  רֶד ּסֵ ַה  ֶאת ִנֵהל ְוָלֵכן, ּה ָת פוּ יֵ ֲ�  ּבִ ּתּוַכל ּכְ  ֹותנְפ לִ  ׁשֶ
ְצַטֵ�ר ְולֹא נּוָחהְמ לִ  ּלֹא ּתִ ָכךְ  אּוָלם. רֶד ּסֵ ַה  ִסּיּום ַ�ד נֹוְתָרה ׁשֶ י ָהַרב ָאַמר לֹא ּבְ ָאְמָנם אּדֵ וִּ ׁשֶ  רּוְלַאַח , ּדַ  ׁשֶ

נְ  ֲ�ַלת הָת ּפָ ִית־ּבַ חּמִ בַּ  ֶנֱ�ַמד, נּוָחהְמ לִ  ַהּבַ ְלִמידוֹ  ִעם ַיַחד ְטּבָ ַ�ל ּתַ ִית־ּבַ ה ּוִמּתֹוךְ , ַהּבַ ְפָלָאה ִמּדָ ל מ2  הָא יְנׂשִ  ׁשֶ
עֹל ַטף ָ�ַמד, ִעם ַהּזּוַלת ּבָ ל ֶאת ְוׁשָ ֵלי ּכָ ה ּכְ ּדָ 2� ִית ֶאת ְוֶהֱחִזיר ַהּסְ   .וֹ נּ ְלכַ  ַהּבַ
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ַ�ם ֶ�ֶרב, ּפַ ת ּבְ ּבָ רֹות ַהְדָלַקת ִלְזַמן ָסמּוךְ  ׁשַ י, יץבִ נוֹ וֹ ׁש ְר גֵּ  יֹוֵסף ְראּוֵבן יְלַרבִּ  נֹוַדע, ַהּנֵ מֹוָסד ּכִ ם ּבְ ּיָ ִעירוֹ  ְמס2  ּבְ

ר עֹוְמִדים עֹוֶבֶדת ַאַחת ַאְלָמָנה ְלַפּטֵ קֹום ׁשֶ ּמָ יָ�ה ְלַאַחר, ּבַ ִהּגִ הּפְ ַה  ְלִגיל ׁשֶ ָבר. ִריׁשָ ַרם ַהּדָ  לוֹ  ּגָ
אִהְת  ְוהּוא, ׁש ֶפ נֶ ־ַרתֲ� ַס לְ  ּטֵ ְכֵאב ּבַ ר ְוֵאיךְ , ְמצּוָיה ּה ָת ָ� ְמ ּדִ  ָהַאְלָמָנה לצֶ ֵא  ֲהֵרי: "ּבִ  ְולֹא ׁשֹותֲח לַ  ֶאְפׁשָ

ד"?! ּה ַמֲ�נָ לְ  הָמ וּ אְמ  ַלֲ�ׂשֹות ׁש  ּוִמּיָ ּקֵ ֵדי ֵאָליו ַהּמֹוָסד לֵה נַ ְמ לִ  ִלְקרֹא ּבִ יַ�  ּכְ ּפִ ֵני אּוָלם, ָ�ָליו ְלַהׁשְ יתוֹ  ּבְ  ּבֵ
י לוֹ  ֵהִעירוּ  ָ�ה ןֵאי ּכִ ָ ׁשֵ  ַהׁשּ ךְ  ִאם. "ְלָכךְ  ּוַמְתִאיָמה ָרהּכְ ע, "ָהַרב ָאַמר", ּכָ ו ְלֵביתוֹ  ֲאִני ֶאּסַ ָראוּ ". ַ�ְכׁשָ  ּוְכׁשֶ

ֵני ִית ּבְ הּוא ַהּבַ ָבר ַ�ל עֹוֵמד ׁשֶ ַה , ֵאָליו ַהְמַנֵהל ֶאת ןּמֵ זַ לְ  ִמֲהרוּ , ַהּדָ הּוְכׁשֶ יבּות ֶאת ָרָאה ּלָ  ִמֵהר, ָהִעְנָין ֲחׁשִ
ְעּתוֹ  ֶאת ִפיסְלָה  ל ּדַ יָבּה ּוְלָה  ָהִעְנָין ֶאת רּדֵ ְלַס  ְוִהְבִטיַח , ָהַרב ׁשֶ   .ָתּה ָר ׂשְ ִמ לְ  ׁשִ

�  
ר ל יובָ ָר קֹ ּמְ ִמ  ֶאָחד ִסּפֵ י, יץנִ יׁשְ ּפִ וֹ ּק ִמ  ר"ָהַאְדמוֹ  ׁשֶ ָנה ּכִ ֹחל ַאַחת ׁשָ ּכֹות ַהּמֹוֵ�ד ּבְ י ֶאת רּקֵ ְלבַ  ִנְכַנס, ס2 , ָהַרּבִ
יַ�  ַאךְ  ִהּגִ ׁשֶ ֵאין ָרָאה ּכְ ִית ִאיׁש  ׁשֶ ּבַ אי ְוַאף, ּבַ ּבַ ר ַהּגַ ם ֶנְעּדַ ָ אֹוָתּה  ִמׁשּ ָ�ה ּבְ ַנְפׁשוֹ  עֹז ָהִאיׁש  ִהְרִהיב. ׁשָ  ּוָפַתח, ּבְ

ַ�ְצמוֹ  ת ֶאת ּבְ ּכַ י ס2 ב ִלְראֹותוֹ  ִנְדַהם ַאךְ , ָהַרּבִ ים רֶפ ֵס  ִעם יֹוׁשֵ ִהּלִ ְדָמעֹות ּבֹוֶכה ְוהּוא, ּתְ  ִאיׁש ָה  ָ�ַמד. ִליׁש ׁשָ  ּבִ
ְרֵא  ִנְרָ�ׁש  ׁש , ֵ�יָניו הִמּמַ א ְוָחׁשַ ּמָ ה, ֵאַרע דבֵ כָּ  ָאסֹון ׁשֶ י ּבוֹ  ִהְבִחין ְוִהּנֵ ֵהִבין, ָהַרּבִ ַה  ּוְכׁשֶ הׁשֶ ֵמ  ּלָ ר ּהַ ּתָ  ְלֵפׁשֶ

אן ָהְיָתה: "ָאַמר, תוֹ יָּ כִ בְּ  ה ּכָ ָ בְּ  ַאַחת ִאׁשּ ְק  ְוִהיא, ְרפּוָאהלִ  ָזקּוק ּה נָ ׁשֶ ֶאְתּפַ  הׁשָ ּבִ לׁשֶ ֲ�בּורוֹ  ּלֵ י ֲאִני ִאם. ּבַ  ַרּבִ
ְצָאה ּוֵמָאז, יְיהּוִד  ְלָכל ֲאִני ןָמ ֱא נֶ  ָיִדיד ֲאָבל, יֹוֵדַ�  ֵאיִני ּיָ ל, ָהֵאם ׁשֶ ּלֵ ל ִרּבֹונוֹ לָ  ֲאִני ִמְתּפַ ֶלד עֹוָלם־ׁשֶ ַהּיֶ  ׁשֶ

ָמעֹות ְוׁשֹוֵפךְ , ַיְבִריא יָאה ִמּתֹוךְ  ְלַמֲ�נוֹ  ּדְ   ".עֹלבָּ  ְנׂשִ
�  

י ב קֹוְטֶלר רֹןַאֲה  ַרּבִ ַ�ם ָיׁשַ ֲאֵסָפה ּפַ ּבּור יַ�ְסָקנֵ  ִעם ֲחׁשּוָבה ּבַ ִעְניָ  נוּ ְוָד , ַהּצִ ַבל ןּבְ ּגָ ִפּקּוַח  ׁשֶ ֶאְמַצע. ְנָפׁשֹות ּבְ  ּבְ
ּיּון ְצְרכוּ , ַהּדִ ר ה2 ֵ ם ְלָאָדם ְלִהְתַקׁשּ ּיָ ִהְתגּ  ְמס2 וַ  ֹוֵררׁשֶ ׁשְ ׁש  ָהַרב ַאךְ , ְיץּבִ ּקֵ  ְיָלִדים ֵיׁש  ָאָדם תוֹ ְלאוֹ  ִאם ְלָבֵרר ּבִ

ים ֵביתוֹ  ְקַטּנִ ָ�ה ןכֵּ ׁשֶ , ּבְ ָ ֶחֶרת ַהׁשּ יֹוֵתר ְמא2 ְלצּול ּבְ ְ  אֹוָתם ְלעֹוֵרר ָ�לּול ְוַהּצִ   . ָנָתםִמׁשּ
  

  

ֶמן" ִתית ָזךְ  ַזִית ׁשֶ אֹור ּכָ ִ ַר  ְמָפֵרׁש  - " ַלּמָ ִתית: "י"ׁשּ ִת  ְולֹא אֹורּמָ ַל  ּכָ אן". ָנחֹותַלּמְ  יתּכָ ִאם, ָלָאָדם הֹוָרָאה ּוִמּכָ ם ְוַלֲ'בֹוַדת ַהְכָנָ'הְל  וּ ּת ְמִביַא  תוֹ יָר ִב ׁשְ  ׁשֶ ֵ    ַהׁשּ
א ְוהּוא ר אּוָלם. הּלָ '+ ְמ  ִביָרהׁשְ  זוֹ  ֲהֵרי, ֶהָאָרה ִליֵדי ּבָ ֲאׁשֶ ִביָרה ּכַ ְ הּוא, תחוֹ נָ ְמ  ִליֵדי וּ ּת ְמִביַא  ַהׁשּ ְכִלי ָנחוּ מ ׁשֶ ֵא  ּכִ ָלל הַמֲ'ָל  זוֹ  ֵאין, ּבוֹ  ץֶפ ֵח  יןׁשֶ  רועה נאמן)(...   ּכְ

  
י ִז'יקֹוב הּוְרִביץ ֱאִליֶ'ֶזר ַרּבִ ב ִמּדְ ַ'ם ָיׁשַ ְלִמיָדיו ִעם ּפַ  ּתַ

ת ָפָרׁשַ ה ּבְ ַצּוֶ ר, ּתְ יעוּ  ְוַכֲאׁשֶ סּוק ִהּגִ יץ " ַלּפָ יָת ּצִ ְוָ'ׂשִ
ַאל ֶאָחד הַנֲ'נָ ", ָזָהב ָטהֹור ְר  ַמּדּוַ' : "ְוׁשָ  ל"ֲחזַ  ׁשוּ ּדָ

יץ, ְוָאְמרוּ  ִחיםָב זְ ּבִ  ַהּצִ ר ׁשֶ  ַוֲהֵרי, ַצחֶמ  ַ'ּזּות ַ'ל ְמַכּפֵ
אן הּוא ְמֹפָרׁש  ִמְקָרא א ַאֲהרֹן ֶאת' ּכָ ים־ְוָנׂשָ ָדׁשִ  ֲ'ֹון ַהּקֳ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ יׁשּו ּבְ ר ַיְקּדִ יץ ְוִנְמָצא, 'ֲאׁשֶ ַהּצִ ר ׁשֶ  ַ'ל ְמַכּפֵ
נֹות ְמ ּבְ  בוּ ְר ְק ה+ ׁשֶ  ָקְרּבָ ְך "? ַצחֶמ  ַ'ּזּות ַ'ל ְולֹא ָאהט+  ִחּיֵ

י ִנינּות ְוָ'ָנה ָהַרּבִ ׁשְ אן ֵאין: "ּבִ י, ְסִתיָרה ׁשּום ּכָ ֱאֶמת ּכִ  ּבֶ
יםַהּקֳ  ֹוןֲ' ַו  ַצחֶמ  ַ'ּזּות  ןּכֵ ׁשֶ . ֶאָחד הנֶ ָק ּבְ  עֹוִלים ָדׁשִ

ֵניֶהם ֵאֶצל ְמצּוָיה ָהַ'ּזּות ל ּבְ ים־ׁשֶ ֵאין, ְקדֹוׁשִ  ָלֶהם ׁשֶ
ָרה ְזקּוִקים ְוֵהם, ִמיַ'ְצ  ִיחּוס דֹוָלה ְלַכּפָ   "...םָת וּ זּ ַ'  ַ'ל ּגְ

  

  

  
סּוק ַ'ל ִ ַר  ְמָפֵרׁש ", ֹאתוֹ  ּתָ ְח ׁשַ ּוָמ " ַהּפָ  ַאף: "י"ׁשּ

ִמין זוֹ  יָחהׁשִ ְמ  י ּכְ ֶמן נֹוֵתן, ּכִ  ִריֵסי ּוֵבין רֹאׁשוֹ ־ַ'ל ׁשֶ
עוֹ  ןָר ּבְ ַח ְמ וּ  ֵ'יָניו ֶאְצּבָ ְרׁשוּ  ָהיוּ ". ּבְ ּפֵ  ְבֵריּדִ  ֶאת ׁשֶ

ִ ַר  י, י"ׁשּ ּוָ  ּכִ ִדְבֵרי, יתנִ ָו יְ  ְלאֹות ָנתוֹ ּכַ ָמָרא ּכְ ְמָנחֹות ַהּגְ  ּבִ
ִמין? ִכי ַמאי" ְך ־ִאם אּוָלם", ְיָוִני' ִכי' ּכְ ִ ַר  ָהָיה ּכָ  י"ׁשּ

ִמין" לֹוַמר ָצִריְך  ֵרׁש  ְוָלֵכן". יתנִ ָו יְ  ִכי ּכְ י ּפֵ  ָהַרּבִ
יּוּבַ  ִ ַר  ּוׁש ְלֵפר ֵבאּוִרים'ּבְ  אִויְטׁש ִמּלְ ַבת', י"ׁשּ ּתֵ  י"ּכִ  ׁשֶ

ַר  ִ ּבְ א, 'ִכי' ָהאֹות ֵאיָנּה  י"ׁשּ , ית'נִ ָו יְ  ף'ּכָ  נֹוָטִריקֹון ֶאּלָ
מוֹ  ֵרׁש  ּכְ ּפֵ ִ ַר  ׁשֶ ת י"ׁשּ ְתִחּלַ ֶרק ּבִ  ַ'ל ָחהיׁשִ ּמְ ּבַ  ַהּפֶ

ּצֹות ייֵק ִק ְר  ַתב ְוָלֵכן, ַהּמַ ִהיא" זוֹ  יָחהׁשִ ְמ  ַאף" ּכָ  ׁשֶ
י. ּקֹוֶדֶמתַה  ָחהיׁשִ ּמְ ַל  ּדֹוָמה ּתֵ ְרָסאֹות ּוׁשְ  ָברּדָ ּבַ  ֵיׁש  ּגִ

ִדְבֵרי י, ל"ֲחזַ  ּבְ ְמָנחֹות ּכִ ִמין מּוָבא ּבִ , ִנית'ָו יְ  יִכ  'ּכְ
ִמין תיוֹ ָר הוֹ ְב וּ  ל, ִנית'ָו יְ  ףּכָ  'ּכְ יֵניֶהם ֵיׁש  ְוֶהְבּדֵ  ָהאֹות. ּבֵ

ָכ  יתגֵּ ְה נֶ  'ִכי' יתנִ ָו יְּ ַה  ֵ'ין ּה ָת ָר צוּ ְו , ְרפּוָיה ף"ּבְ  ּוַרתצ ּכְ
 ִניתָו יְ  ף"ּכָ צּוַרת  ְוִאּלוּ , ָחהיׁשִ ַהּמְ  ָהְיָתה ְוָכְך  ִאיְקס
ַמֲחלֶֹקת ְנתּוָנה דֹוָלה ּבְ עֹות ְוֵיׁש , ּגְ   ַרּבֹות ְלצּוָרָתּה. ּדֵ

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

ִים ֵגְרׁשַ ּבָ ַה , ׁשֶ ַהּקֹול תַה ּבָ גְ ַה ּבְ  ּבְ ה ֶאת ִנֵחם ה"ּקָ  ֹמש*ֶ
ָך  ּלְ דֹול ׁשֶ ֶ  ּגָ ֶהםִמׁשּ ה, ּלָ ַאּתָ הַה  ׁשֶ  )דודאי ראובן(. ְמַצּוֶ

�  
ּוא ב ַוֲֽאִביה� �ן ָנָד ֲהֹר      (כח, א) ַאֽ

בֹות ּוא ַהּתֵ ב ַוֲֽאִביה� �ַטֲ'ֵמי ָנָד א ּבְ ְרּגָ ֵדי, ִבירּתְ  ּדַ  ּכְ
ָרה םָת גָ ֵר ְד ּמַ ׁשֶ , ָלֶהם ֶהָ'ִתיד ֶאת זּמֵ ְלַר  ּבְ ָ'ה ִנׁשְ ׁשָ  ּבְ
ר ָזָרה ְקטֶֹרת ירוּ ִט ְק ִה ׁשֶ  ה לֹא ֲאׁשֶ   אמרי ישע)(. אֹוָתם ִצּוָ

�  
ט"  ּפָ ן ִמׁשְ ׁשֶ יָת ֹח'     (כח, טו) ְוָ*ׂשִ(

ַטֲ'ֵמי ֵרׁש  ְזָלאַא  ּבְ ְך ְה ַמ  ּגֵ ָטאּפַ  ּפַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ׁשְ
ּלֹא ל"ֲחזַ  ַלִים ָבהְר ָח  ׁשֶ א ְירּוׁשָ ין ִעּנּוי ַ'ל ֶאּלָ  ְוַ'ל ַהּדִ

ֶהֱ'ִמ  יֵניֶהם ידוּ ׁשֶ ין ַ'ל ּדִ  ְוֹגְרׁשוּ  ָאְזלוּ  ְוָלֵכן, ּתֹוָרה־ּדִ
ַלִים ין ֶאת ָהְפכוּ , ׁשֶ ִמירּוׁשָ ׁשּוט ַהּדִ   סוף)־דרכי ים(. ַהּפָ

�  
ֶדׁש  ֹו ֶאל־ַהּקֹ( ֹבא, ֹולֹו ּבְ ע ק- ַמ�     (כח, לה)ְוִנׁשְ

ֹולוֹ  ע ק- ַמ� א ְוִנׁשְ ְתִליׁשָ דֹוָלה ּבִ י, ּגְ ה ּכִ ִפּלָ  ְצִריָכה ּתְ
ָנהּכַ  ָנה ֶאת ְמעֹוֵרר ְוַהּקֹול ּוָ ּוָ  ְצמוֹ ַ'  ֶאת ש*ִלְתלֹ  ַהּכַ

ִמי ֵמָהעֹוָלם ׁשְ ֶדׁש . ַהּגַ ֹו ֶאל־ַהּקֹ( ֹבא, ַקְדָמא ּבְ  ּבְ
מוֹ , ְזָלאְוַא  ֱאַמר ּכְ ּנֶ ָמה ׁשֶ תֹוָדה ָפָניו ְנַקּדְ ֵני  םּדֵ ְלַק , ּבְ ּפְ

ה.  ִפּלָ ּתְ א' ִלְפֵנ�י ה� ה' ּבַ ַדְרּגָ  ַ'ל ִזיםַהְמַרּמְ  ְתִביר ּבְ
ְזכּוָת , ֲ'ָנָוה ּבִ ֶלתּה ׁשֶ ה ִמְתַקּבֶ ִפּלָ   מראה יעקב)(. ַהּתְ

�  
ַח0  ְזּבֵ ל־ַהּמִ ר ַ*ֽ 2 ם ֲאׁשֶ , � ִמן־ַהּדָ   (כט, כא)  ְוָלַֽקְחּתָ

ַטַ'ם ַטל, ַזְרָקא ּבְ ּנָ ם ׁשֶ ְזַרק ֵמַהּדָ ּנִ ַח  ַ'ל ׁשֶ ְזּבֵ , ַהּמִ
בֹות ָחה4  ְוַהּתֵ ׁשְ ֶמן ַהּמִ � ֶ נַּ  ּוִמׁשּ מ+ ֵני, לגֹּ ֶס  חּבְ ֶ  ִמּפְ ׁשּ  ןֶמ ׁשֶ

ּמִ  אֹוַצ  ָלבֹוא ָ'ִתידֶל  זִנְגנַ  ָחהׁשְ ַהִ ה רּכְ ּלָ   פני יוסף)(. ְסג+
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