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ָנה מֹוָצֵאי, ַאַחת ׁשָ בַּ  ּבְ ָר  ֹקֶדׁש ־תׁשַ ָבִרים תׁשָ ּפָ בַּ  - ּדְ ֲאלוּ , זֹוןֲח ־תׁשַ  ֶאת ׁשָ

ָרֵאל אֹוֵהב"ָה  ָטא" ִיׂשְ ת ָהִכיןלְּ  הַמ  ֵמַאּפְ ּדַ ה', ־הוֶּ לַ ְמ ' ִלְס'& יבַמְלּכָ ָמיו ְוֵהׁשִ ּיָ ּמִ  ׁשֶ
ה ָחָלב ַמַאְכֵלי ָאַכל לֹא ּדָ ְס'& ֲחטוּ . זוֹ  ּבִ ה ּבוּ ֵס ְוֵה , עֹוף ֵאפֹוא ׁשָ ּדָ &' ָכה ַלּסְ ְמׁשְ ּנִ  ׁשֶ
ֵהֵחל ַ'ד ַה  ןוָ יכֵּ . ַהּיֹום ְלָהִאיר ׁשֶ ְתחוּ , ַרב ָהָיה םחֹ ׁשֶ ִית ַחּלֹונֹות ֶאת ּפָ  ְוִצּפֹור ַהּבַ

ְלָחן־ַ'ל ְוֶנֶ'ְמָדה ִנְכְנָסה ַאַחת & ְקׁשוּ . ַהׁשּ יםַהְמס&  ּבִ ּה ְר גָ לְ  ּבִ  ָהַרב אּוָלם, ׁשָ
ָטא ה ֵמַאּפְ עוּ : "ְוָאַמר, ָלּה  ִניַח ְלָה  ֲ'ֵליֶהם ִצּוָ ִצּפֹור ָלֶכם ּדְ ּבְ ֶלת זוֹ  ׁשֶ ְלּגֶ  ְמג&

ָמת ל וֹ ִנׁשְ דֹול ָאָדם ׁשֶ ּלֹא, ּגָ יו ָזִהיר ָהָיה ׁשֶ ַחּיָ ת ּבְ ּדַ ְס'& ה־הוֶּ לַ ְמ ' ּבִ ו'. ַמְלּכָ  ְוַ'ְכׁשָ
ְלחוּ  ַמִים־ִמן אֹוָתּה  ׁשָ ָ ֵדי ַהׁשּ ָמה ּכְ ׁשָ ַהּנְ ְרֶאה ׁשֶ ֶד  ֶאת ּתִ ל ּה ָת יבוּ ׁשִ ֲח ל ּגֹ ה ׁשֶ ּדָ  ְס'&

ֲאִפּלוּ  ַ'ד, זוֹ  מֹוָצֵאי ׁשֶ בַּ  ּבְ ַחר תֲ'לוֹ  ֵריְוַאֲח  זֹוןֲח ־תׁשַ ַ ּה  אֹוְכִלים, ַהׁשּ רּבָ ׂשָ   ".ּבָ
�  

ָ�ִמים ֶכם ֶאֶלף ּפְ   ) א, יא( יֵֹסף ֲ�ֵליֶכם ּכָ

ִליןִמּל&  ה''ַהחֹוזֶ  ב ּבְ בַּ  ָיׁשַ ׁשַ  ֶאת ְלהֹוִכיַח  ֵהֵחל ּוְלֶפַתע, ֲחִסיָדיו ִעם ֹקֶדׁש ־תּבְ
ֵחרּוִפיםֹו ְצמַ'  ּלֹא ּוִבְזיֹונֹות ּבְ ַ'ם ָהֵריָקִנים לַ'  ֲאִפּלוּ  ֶנֶאְמרוּ  ׁשֶ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ . ִיׂשְ

ְלִמיִדים ִלים ָהיוּ  לֹא ַהּתַ ּגָ ֹמַ'  ְמס& ָבִרים ִלׁשְ ֵהֵחּלוּ  ַ'ד, נֹוְקִבים ּכֹה ּדְ ֵמט ׁשֶ ָ  ְלִהׁשּ
ִהְבִחין. ֶזה־רַאַח  ֶזהבָּ  הצָ ַהחוּ  ׁשֶ ָכךְ  ּכְ ַר  ה': "ָלֶהם ְוָאַמר 'ַהחֹוֶזה' םָס יְּ ּפִ , ּבְ  ךְ ִיְתּבָ

יַ'  ּלֹא, םֶאְתכֶ  יֹוׁשִ ִנים ָלֶכם ִיְהיוּ  ׁשֶ רּוִעים ּבָ י רֵת וֹ י ּגְ ּנִ ד"... ִמּמֶ סוּ  ִמּיָ ּיְ  ִהְתּפַ
ְלִמיִדים ן רְלַאַח . םִלְמקֹוָמ  בוּ ְוׁשָ  ַהּתַ ַתח ִמּכֵ ְלִמיִדים ֵלידוֹ ִמגְּ  ֶאָחד ּפָ  הּוא, ַהּתַ

י ִליןִמּל&  רְיגֶּ ֵא  בּ יְ לֵ  ַרּבִ זֹא ָמָצאנוּ : "ַלֲחֵבָריו ְוָאַמר, ּבְ ם תּכָ ה לצֶ ֵא  ּגַ , נוּ ַרבֵּ  ֹמש0ֶ
כַּ  רׁשֶ ת רֱאַמ נֶּ כַּ  םָהָ'  ֶאת ְלהֹוִכיַח  ִהְתִחיל ֲאׁשֶ ְתִחּלַ ָר  ּבִ ָבִרים תׁשַ ּפָ  הָא ָר , ּדְ

ֹוְמִעים ַהׁשּ ֹחָרה־ּוָמָרה ַ'ְצבּותלְ  ָנְפלוּ  ׁשֶ ד, ׁשְ ֶכם ֲ'ֵליֶכם 'יֵֹסף םכָ ְר בֵ וּ  ָחַזר ּוִמּיָ  ּכָ
ָ'ִמים' ֶאֶלף מֹוָתם ְרּבוּ יִּ ׁשֶ  םכָ ְר בֵ , וּ ּפְ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ בּו  םָס יְּ ּפִ  ְוָכךְ , ּבְ ִ לַ ְוׁשָ   ". ְמָחהׂשּ
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נּו ָלֶכם ָצֹפָנה־ָלֶכם ֹסב ֶאת־ַרב ה ּפְ   ) ב, ג( ָהָהר ַהּזֶ

ְלִמיֵדי ֵלידוֹ ִמגְּ  דָח ֶא  י היָ ָה , רֵפ סוֹ  ם"ַת ַהֲח  ּתַ רוֹ  ץ"כַּ  ְמַנֵחם ַרּבִ . יםלִ ְה צֶּ ִמ  ְסִטיץּפְ
ר, ָיִמים ְוֶהֱאִריךְ  ָנהְק זִ בְּ  ִהְפִליג הּוא יַ'  ְוַכֲאׁשֶ ָנתוֹ  ִהּגִ ִעים ִלׁשְ ׁשְ ׁש וָ  ַהּתִ  ָנַפל, ׁשֵ

ב ּכָ ַא  ַ'ד ְלִמׁשְ יׁשֶ אַקּדִ  ָרהבְ ַהֶח  ְנׁשֵ ָבר יׁשָ תוֹ ־ֶאת סֹוְבבוּ  ּכְ ָבר. ִמּטָ  ָהָיה ַהּדָ
ֹחֶדׁש  ַנת א' ֲאָדר ּבְ ם ָמה־ְזַמן רּוְלַאַח , א"תרנ ׁשְ ְקׁשָ י ּבִ  ׁשּובלָ  םְמַנֵח  ַרּבִ

ֵדי, םיֶה ֵק וּ ּס ִע לְ  ּלֹא ּכְ יחוּ  ׁשֶ ְעּתוֹ ־ֶאת ַיּסִ ֵבקּותוֹ  הוּ ידוּ ִר ְט יַ  ְולֹא ּדַ  ְוהֹוִסיף, ִמּדְ
י, ְוָאַמר בֹוא ּכִ ָבר ָהֵ'ת ּבְ ַלח ּכְ ִהִגיַ' . ֵאָליו ָנםּמְ זַ לְ  ִיׁשְ ֲאָדר ז"ט ֵליל ּבְ  ָחׁש , א' ּבַ

ַלח ברֵ ָק  וֹ צּ ּקִ ׁשֶ  ד ְוׁשָ יְלַא  ִלְקרֹא ִמּיָ אַקּדִ  ָרהבְ ַהֶח  ְנׁשֵ מּוָ'ה. יׁשָ ְ ָטהִהְתּפַ  ַהׁשּ ְ  ׁשּ
ֵאׁש  ִית ִביבְס  לוּ ֲה ַק ְת ִה  יםבִּ ְוַר , קֹוִצים הֵד ׂשְ בִּ  ּכְ ֵדי ַהּבַ ֵרד ּכְ םֵמַר  ְלִהּפָ . ָהָאהּוב ּבָ

ָרָאה ׁשֶ י ּכְ ּבּור ֶאת ְמַנֵחם ַרּבִ דֹול ַהּצִ ק, ַהּגָ ד תוֹ ׁשָ לְ ח&  ַלְמרֹות ִהְתַחּזֵ  ,ָלהוֹ ַהּגְ
ב ֵ ה־ַ'ל ִהְתַיׁשּ ּטָ ְבֵרי לֹוַמר ְוֵהֵחל, ַהּמִ ק ֶטֶרם רָס ּומוּ  יןׁשִ וּ בּ כִּ  ּדִ ּלֵ  ִיְסּתַ

ְדָבָר . ָהעֹוָלם־ִמן יר יוּבִ סּוק ִהְזּכִ ה ָהָהר־ֶאת ֹסב ָלֶכם־'ַרב ֶזה ּפָ נוּ  ַהּזֶ  ָלֶכם ּפְ
אּורוֹ ־ֶאת ְוהֹוִסיף ָצֹפָנה' ַמּסֶ  ל"ֲחזַ : "ּבֵ ה תכֶ ּבְ ּכָ יִקיםׁשֶ , ָאְמרוּ  ס& ּדִ  ָלֶהם ִנְדֶמה ַהּצַ
ֶצר ַהְינוּ . רָה כְּ  עַר ָה  ַהּיֵ ךְ , ּדְ יִקיםצַּ לַ  ה"בָּ ּקָ ַה  אֹוֵמר ּכָ ַה  ּדִ ם יַ' גִּ ּבְ  ִמן רֵט ּפָ ִה לְ  ִעּתָ

ה' רָה ָה ־ֶאת בסֹ  ָלֶכם־ב'ַר , ָהעֹוָלם ֶצר הּוא רָה ָה  -  ַהּזֶ ֵחם ָלֶכם ְוַדי, ַרעָה  ַהּיֵ  ְלִהּלָ
א, ּבוֹ  פוּ  בטוּ ־ַרבלָ  ָלֶכם נוּ ּפְ  -  ָצֹפָנה' םָלכֶ  נוּ 'ּפְ  ֶאּלָ יִקיםצַּ לַ  ןַהּצָ ַגן ּדִ   "...ֵ'ֶדן־ּבְ

�  

י ֶאת ְלָ�ד־ּוְלָמִכיר ָנַתּתִ   ) ג, טו( ַהּגִ

י ָהָיה ִנְפָלא ֶרֶמז ָפסּוק ּדֹוֵרׁש  בוֹ לּ לֶּ ִמ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ַמ  ֶזה ּבְ ְמָחה ַלתֲ' ּבְ ִ  -  ִכירָמ ְל וּ . ַהׂשּ
יַצד י? ה'לַ  ְוָקרֹוב ריכִּ ַמ  יִמ  ָהָאָדם יֹוֵדַ'  ּכֵ  -  דָ� ְל ֶאת־ַהגִּ , הּוא ָברּדָ לַ  ןִסּמָ  - ָנַתּתִ

ל ַ�ד' הּוא 'ּגִ ֵמ , ִמי ׁשֶ יָלה ּוָמֵלא ַח ׂשָ ַרְך. -  דַ� , ּגִ   הּוא עֹוֶלה ּוִמְתָקֵרב ַ'ד ה' ִיְתּבָ

  

ָבִרים ה ַהּדְ "י,  - )א, א( ֵאּלֶ ִ ֵהן ְלִפיְמָפֵרׁש ַרׁשּ ׁשֶ
ְבֵרי אן ִנְמנוּ , ּתֹוָכחֹות ּדִ ל ּכָ קֹומֹות־ּכָ ִהְכִעיסוּ  ַהּמְ ׁשֶ
קֹום ִלְפֵני ֶהם ַהּמָ ָבִרים־ֶאת ָסַתם ְלִפיָכךְ , ּבָ ַהּדְ

ֶרֶמז ןיָר ּכִ זְ ִה וְ  ֵני ּבְ בֹוָדן ִמּפְ ל ּכְ ָרֵאל־ׁשֶ זֶמ ְוֶר . ִיׂשְ
בֹות, ֶזהלָ  ַהּתֵ ה ׁשֶ ָבִרים ֵאּלֶ ןֵה  ּלוּ ֵא  נֹוָטִריקֹון ַהּדְ
קֹומֹותַה  ֹוֶנהמ, תּתֹוָכחוֹ ַה  ְבֵריּדִ  רֲא  ּמְ ְכִעיסוּ ִה  ׁשֶ
קֹוםַה  ְפֵניִל  ז ְוֵכן. ֶרֶמזּבְ  ּמָ ּמָ ָבר ְמר& בֹותּתֵ בַּ  ַהּדָ
ל־לֶא  הש*ֶ מֹ  ָרֵאל־ּכָ קֹומֹותְמ  ָנהָמ  נֹוָטִריקֹון ִיׂשְ
ֵניִמ  ּלוּ ֵא  ָרֵאליִ  בֹודּכְ  ּפְ בֹות. ׂשְ הֵא  ְוַהּתֵ ָבִרים ּלֶ ַהּדְ

ר רּדִ  ֲאׁשֶ ה ּבֵ ָרֵאל־לּכָ ־לֶא  ֹמש*ֶ ה ִיׂשְ ִגיַמְטִרּיָ ֶרֶמז ּבְ ּבְ
אן ָזכּור ֵני ּתֹוָכחֹות יְבֵר ּדִ  ּוָמָנה ּכָ בֹוָדן ִמּפְ ְועֹוד. ּכְ

אן ֵיׁש  זֶמ ֶר  ִ ַר  ְלִדְבֵרי ּכָ ה ׁשֶ  י"ׁשּ ָלֶהם ָנַתןּמֹש0ֶ
יב ׁשּותְר  י, ְלָהׁשִ בֹות ּכִ סּוק ּתֵ ה ַהּפָ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

ָסם ּנְ ם ּכִ ּלָ ֶכם ֲהֵרי ָלֶהם ְוָאַמר ּכ+ ּלְ אן ּכ+ ִאם ִמי, ּכָ ׁשֶ
ׁשּוָבה לוֹ  ׁש יֶ  יב ּתְ  )תולדות אברהם יצחק(. ָיׁשִ

�  

ָבִרים רֶפ ֵס  ִדְבֵרי ָמֵלא ּדְ אּוָלם, תֹוָכָחהמּוָסר וְ  ּבְ
ר ֲאׁשֶ ְמעוּ  ּכַ ֵני ִיׁשְ ָרֵאל ּבְ ֲאַזי  ה' ְלִדְבֵרי ִיׂשְ

ְכָנה ְתַהּפֵ ָללֹות ּתִ ָבר. ְבָרכֹותִל  ַהּקְ אן  ְרַמזנִ  ְוַהּדָ ּכָ
ֹאֶפן ְלִא  ּבְ ר ןכֵּ ׁשֶ , יּפִ ֲאׁשֶ ְמֶנה ּכַ ת"יּבֵ  ֵמָהאֹות ּתִ

ֵתַבת ּבְ ְריַ  ִריםָב ּדְ  ׁשֶ יַ' , אֹוִתּיֹות ג"ּתַ ּגִ אֹותלָ  ּתַ
ְסּפֹרִאם וְ , ׁש "ֵרי םִמ  ּתִ ָ ְריַ  עֹוד ׁשּ אֹוִתּיֹות ג"ּתַ
יַ' ּתַ  ם ְמֶנהּתִ , ְוִאם ף"ּכָ  אֹותלָ  ּגִ ָ ְריַ  עֹוד ִמׁשּ ג"ּתַ
יַ' ּתַ ֲאַזי  ֹוִתּיֹותא ַבת א"ֵה  אֹותלָ  ּגִ , ּוְבַיַחד עֹוָלה ּתֵ

ָרָכ  י, ה"ּבְ ְריַ  ִקּיּום ְיֵדי־ַ'ל ּכִ ְצֹות ג"ּתַ כוּ  ַהּמִ ִיְתַהּפְ
ל  תּוִביםּכָ ָלָלה  ַהּכְ  )רמ"ד וייסמנדל(. ִלְבָרָכהִמּקְ
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ן ְרּדֵ ֵ�ֶבר ַהּיַ ד, ֶנֱאַמר ַהרּזֹ בַּ  - )שם( ּבְ ְמַלּמֵ
ִכ  ְ ַהׁשּ ֶרת יָנהׁשֶ רֹונוֹ  ִמּתֹוךְ  ְמַדּבֶ ל ּגְ ה־ׁשֶ ָבר, ֹמש*ֶ ְוַהּדָ
ז ּמָ ֵתַבת ְמר& ָהאֹוִתּיֹות ן"ּדֵ ְר יַ  ּבְ ַאֲחֵריֶהן ׁשֶ ֵסֶדר  ׁשֶ ּבְ

יָת"א  ִכ  ֵהןַאְלָפ"א ּבֵ י, ה"נָ ׁשְ ה ּכִ ר נוּ ַרבֵּ  ֹמש0ֶ ּבֵ ּדִ
ִכיָנה ִחיַנתְב ּבִ  ְקרֵ  ׁשְ ּנִ ן רֶב ֵ� ת אׁשֶ ְרּדֵ  )עין־בת(. ַהּיַ

�  

ֵאר ֶאתמֹ  ה ּבֵ ה - )א, ה( ַהּתֹוָרה־ש*ֶ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
ְבִעים ׁשִ ּה יּפֵ  ָלׁשֹון ּבְ ַהְינוּ , הּפֹ  ָלֶהם ְרׁשָ ֵ'  ּדְ רבֶ ּבְ

ן ְרּדֵ ִ ַר  ׁשֹוןלְ כִּ  ְוהּוא, ַהּיַ ׁש  י"ׁשּ  )פורת יוסף־בן(. ַמּמָ
�  

ן ֶאת־ְולוֹ  ַרְך ־ֶאּתֵ ר ּדָ ּה ־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ -  )א, לו( ּבָ
ִגיַמְט  הּבְ ר, ֶחְברֹוןיא ִה  זוֹ  ִרּיָ ַרְך  ֲאׁשֶ ה ּדָ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

ז, ָהָאבֹות יִקְבֵר  כָּ  ְלַרּמֵ ַח  ָהַלךְ  בלֵ ׁשֶ ּטֵ ּתַ ַ'ל ְלִהׁשְ
ּה  ָזָכה ְוָלֵכן, ֶחְברֹוןבְּ  ָאבֹות יִקְבֵר  ּה "ּבָ , ַנֲחָלהבְּ  ּבָ

ּלּוַח ּבְ  נֹוָטִריקֹון ִליםְמ  ׁשִ  )מזמרת הארץ(. ַרּגְ
�  

ְמרוּ  י ־ֶאת ַוּתַ לֵא  נֹוָטִריקֹון -  )א, כו( יֶכםֵק ֱאלֹ  ה'ּפִ
הָא  ׁשּועֹותיְ  ֵ'לּפֹ  ֲאִפּלוּ , ּתָ ָ'ה ׁשֶ ׁשָ חֹוְטִאים ּבְ , ׁשֶ

בָּ ַה  ַמְפִליא ָרֵאללְ  ְיׁשּועֹות ה"ּקָ  )(שיח יצחק. ִיׂשְ

  אב תשע"ז־פרשת דברים, שבת חזון, ו' במנחם    
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ֵני   ִאיׁש ־לֹא ָתגּורּו ִמּפְ

יֵקי ֵלידוֹ ִמגְּ  י ָהָיה תַהֲחִסידוּ  ַצּדִ ְמׁשֹון ַיֲ'ֹקב ַרּבִ ְ ִמ  ׁשִ  ָרֵאלִיׂשְ  ְלֶאֶרץ ָהעֹוִלים יּוֵמִראׁשֹונֵ  הָק בְ יטוֹ ּפִ ׁשּ
אַתִים ָלהְלַמְע  ִלְפֵני ָנה ִמּמָ ִמים אבָּ  ָהָיה ַאְרָצה תוֹ וֹ לֲ' בַּ . ׁשָ ּיָ א ִזְקָנתוֹ ־ַ'ל ָחס לֹא אּוָלם, ּבַ א ֶאת ְוָנׂשָ ָ  ַמׂשּ

ר. ֵתָפיוכְּ ־ַ'ל ָהעֹוִלים ַמְחסֹוָרם ָרָאה ְוַכֲאׁשֶ דּוִדים לּקֵ ַמ  ֶאת ָנַטל, םנָ בוֹ ֲ' ַר בְ וּ  ּבְ ע ְוָיָצא ַהּנְ ין ְלַמּסָ  ְקִהּלֹות ּבֵ
ָרֵאל ֶאָחד. ָהָאֶרץ ייֵּ נִ ֲ'  ְלַמַ'ן ִיׂשְ ְזָרח צֹותְר ַא לְ  ֹוָתיועְס ּמַ ִמ  ּבְ יַ' , ַהּמִ ת&  לוּ בּ נְ ַט יְס ִא לְ  ִהּגִ ּבְ הׁשֶ ּיָ  ּוִבְזכּות, ְרּכִ

לוּ  ַמְפִליִאים ְמֹאָרעֹות ינֵ ׁשְ  ְלּגְ ִהְתּגַ ַמִים־ִמן ׁשֶ ָ ל, ְלִפְתחוֹ  ַהׁשּ ּדֵ ֶביָה  ַהּקֶֹדׁש  ֶאֶרץ ְפֶאֶרתְלִת  מוֹ ׁשְ  ִהְתּגַ   . ְויֹוׁשְ

ֹאָרע ֶה  ּוךְ בָס  ּתֹוָרה־ְלִדין ָקׁשּור ָהִראׁשֹון ַהּמְ ִנים טוּ בְּ ַח ְת ִה  ּבוֹ , ֲ'גּוָנה רּתֵ ּבְ ְתרֹון לוֹ  ָמְצאוּ  ְולֹא ָהַרּבָ . ּפִ
ר ֶ'ׂשֶ ִנים ּכְ ֵני ָיְצאוּ , ָלֵכן ֹקֶדם ׁשָ ִפים  ׁשְ ּתָ הִמּת&  ְיהּוִדיםׁש& ּיָ יםּמֶ לַ  ִהְפִליגוּ וְ  ְרּכִ ַרע. ְרַחּקִ ָלם ָלֶהם ִאּתְ  ַמּזָ
אֹוָתּה  נַ , ְנִסיָ'ה ּבְ ְ עוּ  םיִ ְוַהׁשּ ם ּתָ ַדְרּכָ יעוּ  ַ'ד ּבְ ִהּגִ ח ִלְכָפר ׁשֶ דוּ וְ , לׁשָ ֱח נֶ וְ  ִנּדָ יֵדי ִנְלּכְ , ִריִציםֲ'  ים'ּדִ נְ ֶפ 'ֵא  ּבִ

ְר ־ּוַבַ'ל ֵני יוּ ָה , ּבֶֹקר יִמּדֵ . יםִע צָ ְר נִ  ַלֲ'ָבִדים ָלֶהם ִלְהיֹות ָהְפכוּ  םָח ּכָ ים ַהֲחֵבִרים ׁשְ ׁשִ ְרֶ'ה ִנְפּגָ ּמִ ר, ּבַ ֲאׁשֶ  ּכַ
ָ'ָליו צֹאן ֵ'ֶדר ֶאת ָרָ'ה ָהִראׁשֹון ִני, ּבְ ֵ ְפַקד ְוַהׁשּ ל  ְוַהּסּוִסים ָהֲ'ָגִלים תיַּ ִע ְר  ַ'ל ה&  םׁשָ גָּ ְפ ִמ בְּ . נוֹ דוֹ ֲא ׁשֶ

נַ  ָהיוּ  ַהּיֹוִמי ְ ָלם רַֹ'  ַ'ל םּוְמקֹוְנִני ּבֹוִכים םיִ ַהׁשּ ִבי םָת אוּ צְ ּמָ ִה  ְוַ'ל ַמּזָ ֶ ׁשּ ר ּבַ ֵהם, ַהּמַ ׁשֶ ָחִקים ּכְ ֵני ְמר&  ִמּבְ
ם ְחּתָ ּפַ ְכִנּיֹות ָהגוּ  ֶתרּסֵ בַ וּ  ,ָהֲאהּוִבים ִמׁשְ יַצד ׁשֹונֹות ּתָ ֵלט ּכֵ ִ ִמ  ְלִהּמָ א, ֶאָחד יֹום. םיָ בְ ׁשּ ּלֵ  ַאַחד ִהְתּפַ
ִפים ּתָ & י ִלְראֹות ַהׁשּ יַ'  ינוֹ ֵא  רוֹ בֵ ֲח  ּכִ ִמּדֵ  ַמּגִ ְרֶ'ה ֶאל יֹום יּכְ שׂ  ֵהֵחל ְוהּוא, ָרעֹות לוֹ  אִנבָּ  ִלּבוֹ . ַהּמִ  ְלַחּפֵ

ר, ַאֲחָריו ה ְוַכֲאׁשֶ ּלָ עֹם ִלּבוֹ  ָ'ַמד אֹותוֹ  ּגִ ֱאָמן ֶהָחֵבר. ִמּפְ ַכב ַהּנֶ הּוא ַאְרָצה ׁשָ ׁשֶ ֲחָבִלים דוּ ָ'ק ּכְ ּלוֹ ־ְוָכל, ּבַ  ּכ&
צּוַ'  ם־בְוזַ  ּפָ ַאל"? ְלךָ  ֵאַרע הָמ . "ּדָ הְוַה , ֵאבכְ בִּ  ׁשָ ר ּלָ י, ִסּפֵ ב םְלׁשוֹ ׁשִ  ּכִ ַדְרּכוֹ  ׁשָ ְרֶ'ה ּכְ  ְסִפיַרתּובִ , ֵמַהּמִ

ָבׂשִ  ֵרר יםַהּכְ י ִהְתּבָ יֵדי ףִנְטַר  םֶה ֵמ  ֶאָחד ּכִ י. בֹותֲ'ָר  ְזֵאב ּבִ א ֶהָ'ִריץ ָהֵאֶפְנּדִ , ַזַ'םוָ  ְבָרהֶ'  ָ'ָליו ִהְתַמּלֵ
קֹול ָאַמר", אֹוִתי ִהְזִהיר הּוא. "ֲחָמתוֹ ־ֶאת ּבוֹ  הלָּ ְוכִ  תֶנֱאָמנוֹ  ֹותַמכּ  ּבוֹ  ִהְפִליא בּור ּבְ י, "ׁשָ ָבר ִאם ּכִ  ַהּדָ

ַחְרּבוֹ  אֹוִתי ְוַיֲהרֹג סּסֵ ַה יְ  לֹא, ׁשּוב ִיְקֶרה ר ת, ְוֵא ּבְ י ֲאׁשֶ א, ָיֹגְרּתִ ַ'ְרבּ . ִלי ּבָ ל וֹ ּבְ ֵרר ָהֶאְתמֹול יֹום ׁשֶ י, ִהְתּבָ  ּכִ
א ָחֵסר ֶאָחד שׂ בֶ כֶּ  לֹא נַ  ֶאּלָ וֵּ  ,םיִ ׁשְ ה ַואדֹוִני ִמְתּכַ ף ֶאת ָאֲחָזה ֲחָרָדה". הֹוֵרגלַ  ינִ יֵא צִ הוֹ לְ ן ַ'ּתָ ּתָ &  אּוָלם, ַהׁשּ

ר ֲאׁשֶ ׁש  ּכַ ּקֵ יר ּבִ ילוֹ  רוֹ בֵ ֲח  ֶחְבֵלי ֶאת ְלַהּתִ ֶות ּוְלַהּצִ הַה  יאוֹ נִ ֱה , ִמּמָ ה ַאל. "ּלָ ֲ'ׂשֶ ָכךְ  ןכֵּ ׁשֶ , זֹאת ּתַ ה ּבְ  ַאּתָ
ן ם ְמַסּכֵ ָפחֹות מּוָטב .ַ'ְצְמךָ  ֶאת ּגַ ּלְ ה ׁשֶ נַ ". לֹוםׁשָ בְּ  ְלֵביְתךָ  ְוָתׁשּוב לצֵ נָּ ּתִ  ַאּתָ ְ ְרצוּ  םיִ ַהׁשּ  ּוְלַבּסֹוף, ִכיבְ בִּ  ּפָ
ׁש  ּקֵ ֶקֶבר ִלְקבּוָרתוֹ  ִלְדֹאג ֵמֲחֵברוֹ  דוּ ֶהָ'ק ּבִ ָרֵאל ּבְ ק ַלְיָלה ִאיׁשֹוןבְּ . ִיׂשְ &  ִהְתַחּמֵ ףַהׁשּ  ָקַבר, וֹ יבְ ׁשִ  תיִמבֵּ  ּתָ

ָצא ַהּגּוָפה ֶאת ּמָ ָחֵצר ׁשֶ ַטל ַהּסּוִסים ַאַחד ַ'ל הלָ ָ' , ּבֶ ּנָ ַחְסֵד . ַנְפׁשוֹ ־ַ'ל ְוִנְמַלט, ֲאדֹונוֹ ֵמ  ׁשֶ  ִיםַמ ׁשָ  יּבְ
יַ'  ִהְצִליַח  ר, יםבִּ ַר  ְנדּוִדים רְלַאַח  ְלֵביתוֹ  ְלַהּגִ ר ְוַכֲאׁשֶ ר ּגֹוָרלוֹ  ַ'ל ִסּפֵ  וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  הלָ בְּ ַא ְת ִה , ֲחֵברוֹ  לׁשֶ  ַהּמַ

ה, ָהֵאֶבל ְיֵמי ףלֹ ֲח בַּ . יםבִּ ַר  ָיִמים ְקׁשָ א ַהּסֹוֵחר תׁשֶ ֵא  ּבִ ׂשֵ ר אּוָלם, ֵמָחָדׁש  ְלִהּנָ ֲאׁשֶ ה ּכַ ְקׁשָ ל ּבִ  רּתֵ ֶה  ְלַקּבֵ
ִנים כוּ בוֹ נָ , ֲ'גּוָנה ֵ'דּותוֹ . ִעְנָיןבָּ  ָהַרּבָ ר ּבְ ף ִסּפֵ ּתָ & י, ַהׁשּ ְיָלה תכַ ׁשְ ֶח בְּ  ַאךְ , רוֹ בֵ ֲח  ֶאת ָקַבר ּכִ  לֹא, נוֹ זוֹ ְפ ֶח בְ וּ  ַהּלַ

י ְבִחיןִה  ִדּיּוק. ָברּדָ בַּ  ָסֵפק ְוָנַפל, ֶהָהרּוג הּוא ָאְמָנם ּכִ אֹוָתּה  ּבְ יַ'  ֵ'ת ּבְ י ִהּגִ ְמׁשֹון ַיֲ'ֹקב ַרּבִ , ִעיָרהָה  ׁשִ
ר ַסק ְלָפָניו הּוָבא ְוַכֲאׁשֶ ין ּפְ ף, ַהּדִ ַמְחׁשְ  ִהְתַ'ּטֵ י־ַ'ל: "ָאַמר ּוְלַבּסֹוף ָמה־ְזַמן בֹוָתיוּבְ ין ּפִ  ִאי, ּתֹוָרה־ּדִ
ר יר ֶאְפׁשָ ן, ָהֲ'גּוָנה ֶאת ְלַהּתִ ּכֵ ֵכן ׁשֶ ּלֹא לֹוַמר ִיּתָ ר ָהָיה ּה לָ ְע בַּ  ׁשֶ ְקּבָ א, ַהּנִ ֱהַרג ַאֵחר ָאָדם ֶאּלָ ּנֶ יו ׁשֶ ְחּתָ . ּתַ

י י ִלי אֹוֵמר ְוִלּבִ ָקרֹוב ׁשּובלָ  ָ'ִתיד ּה לָ ְע בַּ  ּכִ ַרְגָליו ָהרּוג אבָ וּ  יםבִּ ר& ְמ  ָיִמים ָ'ְברוּ  לֹא". ּבְ  הֹוםּתֵ וַ  ,ּבְ
ל ֵרר. ָהִעיר־ּכָ י, ִהְתּבָ ֲחֵברוֹ  ְלַאַחר ּכִ ּנוּ  ִנְפַרד ׁשֶ ָפָניו ַמּה ָת וְ , ַ'ְרִבי חאלָ ָפ  םׁשָ  ָ'ַבר, ָמעֹותְד בִּ  ִמּמֶ  ַמּדּוַ'  ּבְ

ֲחָבִלים ָקׁשּור הּוא נּות אָמצָ  הּוִדיְוַהיְּ , ּבַ ּמְ ֵדי ִנְפָלָאה ִהְזּדַ יל ּכְ ַחת ֶנֶפׁש , וֹ ְצמַ'  ֶאת ְלַהּצִ  הּוא. ׁש ָנֶפ  ּתַ
ִתי ָהַ'ְרִבי ֶאת הֹוִליךְ  י, לׁשֹולָ  ַהּפֶ יר ֲאדֹונוֹ  ּכִ ׁש  ֶהָ'ׁשִ יא ְרׁשוֹ ְליוֹ  אֹותוֹ  ֹותנּ ְלַמ  ְמַבּקֵ ִ ּתוֹ ־ֶאת לוֹ  ּוְלַהׂשּ  ַאךְ , ּבִ

יָוןהּוא ְמָסֵרב  הּוִד  ּכֵ ּיְ ְרֶצה ִאם. "הּוא יׁשֶ ה ּתּוַכל, ּתִ ר ִלְזּכֹות ְותּוַכל קֹוִמיְמ בִּ  תיוֹ ְה לִ  ַאּתָ ֹאש0ֶ דֹול ּבָ  ַהּגָ
ְהֶיה ּיִ יַ' ", ֶחְלְקךָ ־ְמַנת ׁשֶ ִסיללַ  ִהּצִ הַה  .ּכְ ַפח ָנַפל ּלָ יר ִמֵהר, יםׁשִ ְק וֹ יּ ַה  ּבְ ר הּוִדיַהיְּ  ֶאת ְלַהּתִ  ְצמוֹ ַ'  ְוָקׁשַ
יו ְחּתָ ֶהָהרּוג ,ָיָצא ךְ כָּ  .ֶזה־ִעם ֶזה ֶהֱחִליפוּ  ְגֵדיֶהםבִּ  ֶאת ַאףוְ , ּתַ א ָהָיה לֹא ׁשֶ ִתי אֹותוֹ  ֶאּלָ ָחַפץ ּפֶ ר ׁשֶ ֹאש0ֶ  ּבָ
ל נוֹ ְר ַק . ..ְוֶנֲהַרג י ׁשֶ ְמׁשֹון ַיֲ'ֹקב ַרּבִ ָלִאים ָ'ָלה ׁשִ ם, ּפְ ּלָ ׁשּות ָסחוּ  ְוכ& ִהְתַרּגְ י ֶהָחָכם אֹודֹות ּבְ ַנּזִ ּכְ  ָהַאׁשְ
ָר  ֵמֶאֶרץ ָחָזה, ֵאלִיׂשְ רּוַח  ׁשֶ ל ׁשּובוֹ  ֶאת ְדׁשוֹ ָק  ּבְ יל, הּוִדיַהיְּ  ַהּסֹוֵחר ׁשֶ ֵנית ֶא  ְוִהּצִ   . ָחמּור ֵמָ'ֹון וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ּבְ

ְתקּוַפת י ִהְתַאְכֵסן, לוּ בּ נְ ַט יְס ִא בְּ  תוֹ הוּ ׁשְ  ּבִ ְמׁשֹון ַיֲ'ֹקב ַרּבִ ֵבית ׁשִ יחֹות ּוְבַאַחת, ִעירָה  ַרב ּבְ ִ ינֵ  ַהׂשּ , יֶהםּבֵ
ָפָניו ִהְתאֹוֵנן ְרנָ  דַח ַא  ַ'ל ּבְ רּוי, תכוּ לְ ַלּמַ  ַהְמֹקָרב ָ'ִריץ ִאיׁש , ִסיםַהּפַ ָ ִסְכסּוךְ  ַהׁשּ , ַאֵחר ְיהּוִדי ִעם ימֹונִ ָמ  ּבְ
ֶלךְ  ַלח ְוַהּמֶ ה יולָ ֵא  ׁשָ ִריׁשָ יק ּדְ ׁש  ָהַרב. וֹ ְלַהְצּדִ ּקֵ ד ֵמאֹוְרחוֹ  ֵ'ָצה ּבִ ְכּבָ י, ַהּנִ ְמׁשֹון ַיֲ'ֹקב ְוַרּבִ ךְ  לוֹ  ָיַ'ץ ׁשִ : ּכָ

חֹוֶלה ַ'ְצְמךָ  הׂשֵ ֲ' " ַלח, ּכְ י ֶלךְ ּמֶ לַ  ְלהֹוִדיַ'  ּוׁשְ ךָ  רִנְבצַ  ּכִ טּמִ בַּ  תבֶ ׁשֶ לָ  ִמּמְ ּפָ , זֹאת קֹוםְמ בִּ . ךָ ְת ׁשָ לְ ח&  בֶק ֵ'  ׁשְ
ר י לוֹ  ַסּפֵ יַ'  ּכִ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ְיהּוִדי ַרב אןכָ לְ  ִהּגִ הְוַה , ִיׂשְ ין ְמקֹוְמךָ בִּ  תבֶ ׁשֶ לָ  מּוָכן ּלָ ּדִ ִדין ֶאְפֹסק ַוֲאִני, ּבַ  ּכְ

ִלי ַהּתֹוָרה ָלה ּוְלַאַחר, ָהַרְעיֹון ַ'ל שׂ ׂשָ  ָהַרב". מֹוָרא ּבְ ִהְתַקּבְ ֶלךְ  תַמ כָּ ְס ַה  ׁשֶ י בׁשַ יָ , ַהּמֶ ְמׁשֹון ַיֲ'ֹקב ַרּבִ  ׁשִ
ין ּדִ ַדק, ּבַ יר ֶאת ְוהֹוִציא ָלֹעֶמק ָהִעְנָין ֶאת ּבָ ב ֶהָ'ׁשִ ד ָאץ הלָּ ַה . ַחּיָ ֶלךְ  ֶאל ִמּיָ ר ַהּמֶ ין ַ'ל לוֹ  ְוִסּפֵ  'ַהּדִ
הֹוִציא ת'וָּ ַהְמ'&  ֶלךְ , ָהאֹוֵרַח  ָהַרב ׁשֶ  לֵהיכַ  ֶאל קֹוָמתוֹ  אוֹ לְמ בִּ ָהַרב  ִנְכַנס, אֹוןגָ ּובְ  ֹעזבְּ . ְלָפָניוִהְבִהילֹו  ְוַהּמֶ

ׁש וְ , ֶלךְ ּמֶ ַה  ּמָ ָבִרים ח& ָידוֹ  ּדְ ִלי. ּבְ סּוקן וֹ ׁש לְ  ֶאת ְקִריאִה , תְיֵתרוֹ  תמוֹ ּדָ ַהְק  ּבְ ירוּ ־לֹא: "ַהּפָ ט ָפִנים ַתּכִ ּפָ ׁשְ ּמִ  ,ּבַ
ֹטן ּקָ דֹל ּכַ ּגָ ָמעּון ּכַ ׁשְ ֵני ָתגּורוּ  לֹא ,ּתִ י ,ִאיׁש ־ִמּפְ ט ּכִ ּפָ ׁשְ ְמעוּ  יוּוְדָבָר ", הּוא ֵלאלִֹקים ַהּמִ ֶק  ִנׁשְ בּבְ יֵדי בַר  ׁשֶ  ּבִ

ֶלךְ  ָ  ַהּמֶ ֶלא. ִריםְוַהׂשּ וֹ , ָהָיה ַהּפֶ ַהׁשּ י וּ ּמ ּדִ  ְמִעיםׁשֶ ְלׁשֹונֹות ְמׂשֹוֵחַח  ָהַרב ּכִ ים ּבִ ב ֶזה, ָהַ'ּמִ הּוא ָחׁשַ  ׁשֶ
ר ָלִטיִנית ְמַדּבֵ יָקה ּבְ ִני, ַ'ּתִ ֵ ב ַהׁשּ ְ ׁשֶ  ָחׁשַ י, יתִת רוּ ְפ ִס  ַ'ְרִבית ִהיא תוֹ ָפ ׂשּ ִליׁשִ ְ טּוַח  ָהָיה ְוַהׁשּ י ּבָ  ׁשֹוןלְ בִּ  ּכִ
ְלׁשֹונֹות תוֹ יָט לִ ׁשְ  ַ'ל םָת יָה ִמ ְת לִ וְ , ָסח הּוא ָצְרַפת יר ׁשֹוִנים ּבִ י, ִהְסּבִ ָנה ַהּתֹוָרה ּכִ ְבִעים ִנּתְ ׁשִ  ְוָלֵכן ָלׁשֹון ּבְ

ָבָריו וּ ׁש ְר ּפָ ְת נִ  ָכל ּדְ ַסק .ָלׁשֹון־ּבְ ינוֹ ־ּפְ ל ּדִ ָרצֹון ִהְתַקּבֵ יֵדי ּבְ ֶלךְ  ּבִ  תוֹ יָּ ִר ְפ ִס בְּ  רּקֵ ְלבַ  ׁשּותְר  לוֹ  ָנַתן ְוהּוא, ַהּמֶ
יָקה ַת  ָמָצא םׁשָ  ,ָהַ'ּתִ יק ָיד־בּכְ ם ַ'ּתִ ׁשֵ ַאבַּ  'ֲהָויֹות ּבְ ׁש  אֹותוֹ , ְוָרָבא' ייֵּ ּדְ ּקֵ יס ּבִ ָידוֹ  ָ'ְלָתה ְולֹא ְלַהְדּפִ �   .ּבְ

  
  

י יְנְסק ַרּבִ ה הּוְרִויץ ִמּפִ   ל"ַזּצַ  ֶאְלָ�ָזר ֹמש*ֶ

 אב תר"נו' ב ַהִהּלּוָלא ְליֹום
 

נֵ  ֵלידוֹ ִמגְּ  ַ'ל, ִליָטא יַרּבָ ְרָסמֹות ַהַהָגהֹות ּבַ  ַהְמפ&
סוּ  ְדּפְ ּנִ ׁשַ  ׁשֶ יו עֹוד ִויְלָנא ס"ּבְ ַחּיָ ְבִקיאּותוֹ  ְונֹוַדע, ּבְ  ּבִ
ַתְלמּוד ְלִמי ְבִליבַּ  ּבְ ִדְקּדּוק, ִוירּוׁשַ  ׁש ֶד ּקֹ ַה ־ְלׁשֹון ּבְ

ָאר  הנָּ ּכ&  ִהיְרׁש  ְצִבי יַרבִּ  ָאִביו. ַהּתֹוָרה ִמְקצֹועֹות ּוׁשְ
ֵני, ר'עיגֶ כִ ילְ ִמ  ִהיְרׁש  'ר' ךְ  ִמּפְ ֶמׁשֶ ּבְ ִעים ׁשֶ  ַאְרּבָ

ָנה ְלדּותוֹ . רׂשָ בָּ  ַמַאְכֵלי ָאַכל לֹא ׁשָ ר ִמּיַ ְתִפיָסה ִנּכָ  ּבִ
י תַוֲחִריפוּ  ְמִהיָרה ְלּתִ  רָקצָ  ְזַמן טֵ' ַמ לְ וּ , ְמצּוָיה ּבִ

לָּ  י ַמדׁשֶ י ִמּפִ ֶלהֵליְ  ַרּבִ יָבהבִּ  ָלַמד לֹא, ָנאבְ ּקוֹ ִמ  ּבָ  יׁשִ
ל ְולֹא י ִקּבֵ א, בַר  ִמּפִ ַ'ְצמוֹ  ָסַלל ֶאּלָ  וֹ ְרכּ ּדַ ־ֶאת ּבְ

ִלּמּוד יו עֹוד. ַהּתֹוָרה ּבְ ַחּיָ  מוֹ ׁשְ ־ֶאת ֶהֱ'ִריצוּ  ּבְ
ִעירוֹ  יםיִּ ִר כְ נָּ ַה  ַוֲאִפּלוּ , ְכרוֹ ְוזִ  ירוּ  ּבְ ְקד&  ִהּכִ ָ ּבִ , תוֹ ׁשּ
ִבים יוּ ָה וְ  ַדְרּכוֹ  אֹותוֹ  ְמַ'ּכְ ֵדי ּבְ ֲ'בֹר ּכְ ּיַ  םיֶה ֵת דוֹ ׂשְ בִּ  ׁשֶ

ֵרְך  הנָ וּ מֱא  ִמּתֹוךְ  ְתּבָ בּוָאָתם ּתִ ּתְ ְזכּותוֹ ׁשֶ  ֵלידוֹ גְּ . ּבִ
א ּוַפַ'םְמֹאד,  ֶהֱ'ִריצּוהוּ  ַהּדֹורֹות ּטֵ  זֹוןֲח "ַה  ִהְתּבַ

ל ׁשֶ , ָ'ָליו ְוָאַמר" ׁש "ִאי ָ'ָרהּכָ ּלוֹ  ַהׁשְ  ְקרֹוָבה ׁשֶ
י ַ'ל רּפֵ ְלַס  ְוהֹוִסיף. ֶדׁש ַהּקֹ  ְלרּוַח  ִהיא ים  ַרּבִ ַחּיִ

ִריְסק ַ'ם חּסָ ׁשֶ  ִמּבְ ַמ  ּפַ אֹונֵ  תלַ ֲ' ּבְ י ְוָאַמר, רוֹ דוֹ  יּגְ  ּכִ
ה לֹש0ָ ִבים ָהיוּ  םֵמֶה  ׁשְ ם ִלְגאֹוִנים ֶנְחׁשָ דֹורוֹ  ּגַ ל ּבְ  ׁשֶ

ר, רֹוִצים ְוִאם: "ְוָאַמר, א"ַרּמָ ָה  ם ֶאְפׁשָ  ְלהֹוִסיף ּגַ
ְרִביִעי יַר  ֶאת ּכִ יְנְסק הש0ֶ מֹ  ֶאְלָ'ָזר ּבִ ם", ִמּפִ  ְוִסּיֵ

 לוֹ  ָהיוּ  לֹא"... רֹוִצים ֲאַנְחנוּ  ְוָאְמָנם: "ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה 
ִנים י ּבָ נֹות ִאם ּכִ ָנן יןנִ ְת ַח לְ  ְוָזָכה, ּבָ ֶהם, ַרּבָ  יַרבִּ  ּבָ

ֵטיְ  ךְ וּ רבָּ  ׁשְ ַ'ל ןֶ'ּפְ ִמיָמה' 'ּתֹוָרה ּבַ  ֵריֲ' 'ׁשַ  ַ'לבַּ , ּתְ
ים יוָק וּ ּס ִע  ֵמֲחַמת. דעוֹ וְ  ה'ֵדָ'  , ִצּבּור יכֵ ְר צָ בְּ  ָהַרּבִ
יק לֹא ים יוָר וּ בּ ִח  ֶאת רּדֵ ְלַס  ִהְסּפִ ַתב ָהַרּבִ ּכָ ָכל ׁשֶ  ּבְ

ֲהָלָכה יוָת בוֹ וּ ׁש ְת וּ  ַהּתֹוָרה ִמְקצֹועֹות ַתב ּבַ ּכָ  ׁשֶ
סוּ , ָלֲאָלִפים ּנוּ  ְוִנְדּפְ ָפִרים ִמּמֶ  ַ'ל" הש0ֶ מֹ  ֹאֶהל" ַהּסְ

 ַ סוּ  ְוֵכן, ׁשּובֹותּוְת  ס"ַהׁשּ ְ . יוׁשָ וּ דּ ִח  ִנְדּפְ  מוֹ ִמׁשּ
ִרים ה ֶאת ְמַסּפְ ּבּוק ַמֲ'ׂשֶ דּוַ'  ַהּדִ ָהָיה ַהּיָ   .םלֶ ֶק בְּ  ׁשֶ

  
מנהגים חלוקים הם בקהילות ישראל לגבי לבישת בגדי 

את הפטרת 'חזון  השקוראים ב ,בשבת 'חזון' קודש־שבת
פסק שאין  ישעיהו' סמוך לתשעה באב, ובעוד הרמ"א

ללבוש בגדי שבת בשבת חזון ומחליפים רק הכתונת, 
מובא בכתבי האריז"ל שיש ללבוש דווקא בגדי שבת. 
החת"ם סופר כותב בפרשת דברים, שאבל החורבן היה 
כה טבוע אצל האריז"ל, עד שאם היה לובש בגדי חול 
בשבת חזון היה ניכר אבלו על פניו, ולכן לבש בגדי שבת 

שבת. ומספרים, שבימי ה'שואל שלא להפר שמחת 
ומשיב' אירע פעם שבשבת חזון שהה מחוץ לעיר רבנותו 
לבוב, ובשבת אחר הצהריים הגיע יהודי מהעיר לבקרו 

הכנסת עם טלית ־וסיפר לו, כי הסנדלר הגיע לבית
ין לבוש בבגדי חול וחשב יותפילין, מפני שראה כי הד

ומשיב'  שבשבת חזון גם מניחים תפילין. נענה בעל 'שואל
ואמר, שהוא ימשיך במנהגו שלא ללבוש בשבת חזון בגדי 
חול כפסק הרמ"א, ומי שנוהג ללבוש בגדי שבת יכול 
להמשיך במנהגו, ובלבד שיכוון לבו לשמים. אך יש 
המוסיפים, כי לאחר מכן אירע לו שכמעט לקח את 
המקטרת בשבת כיוון שהיה לבוש בבגדי חול, וקיבל מאז 

די שבת בהוסיפו שהחסידים צודקים עצמו ללבוש בג־על
בסברתם ללבוש בגדי שבת בשבת חזון. על ה"עטרת צבי" 

ב מספרים, שפגש פעם בשבת חזון את ה"חוות מזידיטשו
דעת" ושאלו בפליאה: "האומנם אין אתם לובשים בגדי 
שבת"? מיד אמר ה"חוות דעת": "מצווה לשמוע דברי 

את לראשו וחבש חכמים", וחזר לבית האכסניה שלו 
השטריימל. רבי פינחס מקוריץ ביאר שהחילוק בין שני 
המנהגים הוא בין העוסקים כל ימות השבוע בפנימיות או 
בחיצוניות, והוא עצמו לבש בגדי שבת אלא שלא לבש 
את הז'ופיצע הוא הבגד העליון של שבת אלא של ראש 
חודש. כיום פשט המנהג ללבוש בגדי שבת בשבת חזון 

פני כבוד השבת, וכן כתב היעב"ץ שאביו ברוב הקהילות מ
ה"חכם צבי" נהג כן, וכן היה מנהג הגר"א מווילנא 

  וההולכים אחריו ללבוש בגדי שבת, וכן מנהג ירושלים.
  

ַ�ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ים י ִהוא ָחְכַמְתֶכם ּוִביַנְתֶכם ְלֵ�יֵני ָהַ�ּמִ   ּכִ

ָאה ָלהְלַמְע  ִלְפֵני ָנה ִמּמֵ ֵתיָמן ָמַלךְ , ׁשָ ם. דַא ֲה ַמ ־ַאל םאִאּמַ ־ַאל מוֹ ׁשְ וּ  ַח ּקֵ ּפִ  ךְ לֶ ֶמ  ּבְ ַדְרּכָ ל ּכְ  ְמָלִכים ׁשֶ
ים שׂ  ַהגנָ , ַרּבִ ים ְלִהְתַחּפֵ ֵדי  ְלִעּתִ ין ֶאְזְרֵחי ָהִעיר, ּכְ ת ֶאת קּדֹ בְ לִ ּוִמְתָ'ֶרה ּבֵ  ְלַמְלכּותוֹ  םָת נוּ ָמ ֱא נֶ  ִמּדַ

ֹכֶבד יםיִּ ילִ לֵּ ַה  יוָר וּ ּק בִ לְ  ִהְתַיֵחס הּוא .ֵאָליו םָס ְוַיֲח  ה ְולֹא, אׁש רֹ  ּבְ ְתָקנּות ִמּתֹוךְ  זֹאת ָ'ׂשָ ֵדי אוֹ  ַהְרּפַ  ּכְ
ֲ'מּום־ֶאת ְלָהִפיג ִ א  ,ַהׁשּ י ֹאֶזן הּטָ ִה ֶאּלָ  םָת יָ' יִד ִמ  ֶנֱ'ַלם לֹא גוֹ ָה נְ ִמ . יוָת לוֹ בְ ִס לְ  ּובׁש ָק  ְוָהָיה םָהָ'  ְלַרֲחׁשֵ

ל ְקִחים ַצְנָ'א יְיהּוֵד  ׁשֶ לוּ לְ ְוכִ  ְלׁשֹוָנם־ֶאת ָנְצרוּ  ֵהםוְ , ַהּפִ ֶלךְ . בּוָנהְת בִּ  ַצֲ'ֵדיֶהם־ֶאת ּכְ ם זֹאת ָיַדע ַהּמֶ  ּגַ
ּום ְוַדְוָקא, הּוא ךְ  ִמׁשּ יֹוֵתר ָאַהב ּכָ ךְ  ּבְ הא& בָּ  ְלִהְתַחּכֵ ים ֵמָחְכַמת םִנְפַ' וְ , הּוִדיתַהיְּ  ְכלּוִסּיָ ֶהם ַהַחּיִ ּלָ   . ׁשֶ

ִאיׁשֹון ֶזה היָ ָה  ר ָהֵהם ִמיםיָּ בַּ , ַלְיָלה ּבְ ֲאׁשֶ  ְוָהֲ'ָלָטה, ינוּ ֵמ יָ בְ כִּ  יםִר ָא מוּ  ָהיוּ  לֹא ֲ'ַדִין ְרחֹובֹותָה  ּכַ
ְרָרה ֶהם ׂשָ ֶלךְ . ֶקַבע ךֶר ּדֶ  ּבָ ִרים יוָת בוֹ חוֹ ְר בִּ  ְמַ'ט ְלׁשֹוֵטט ֶהְחִליט ַהּמֶ ל ַהּצָ ּנּוי, הּוִדיַהיְּ  ָהרַֹבע ׁשֶ ׁשִ  ּבְ

ְרחֹוב ַרק רּקֵ ְלבַ  גוֹ ָה נְ ּמִ ִמ  י ּבָ ִמְנָהָגם. ָהָראׁשִ ל יקִת וָּ ַה  ּכְ יָמן יְיהּוֵד  ׁשֶ ְרְנסוּ , ּתֵ ים ִהְתּפַ  יםִפ ְר צוֹ כְּ  םֵמֶה  ַרּבִ
ת ְמָלאָכה, ְואֹוְרִגים ִים ֲ'בֹוַדת ַהּדֹוֶרׁשֶ ּפַ ֶצת תֶק יֶּ ד& ְמ  ּכַ ּמֶ ןַמ  אּוָלם, ּוְמא& ּה  ָרּה כָ ׂשְ  ּתַ ִצּדָ ה. ּבְ  רֹוֶאה ְוִהּנֵ

ֶלךְ  שׂ  ַהּמֶ ּפָ יַצד, ַהְמח& ים ֵמַאַחד ּכֵ ּתִ ר אֹור ֹוֵקַ' בּ  ַהּבָ ב ּוְלאֹורוֹ , ִחּוֵ . ְמַלאְכּתוֹ ־ַ'ל ְוׁשֹוֵקד ְיהּוִדי ףֵר וֹ צ יֹוׁשֵ
ָ'ה ָ ְיָלה ֲחצֹות רְלַאַח  ָהְיָתה ַהׁשּ ֶלךְ , ַהּלַ א ְוַהּמֶ ּלֵ ִלּבוֹ  ִהְתּפַ ן ַ'ל ּבְ ה, ֶהָחרּוץ ָהָאּמָ עֹוׂשֶ ִמים ֵלילֹות ׁשֶ ּיָ  ּכַ

ר. "יֹומוֹ  לַמ ֲ' ֵמ  טְמַ'  ָלנּוַח  ּפֹוֶנה ְוֵאינוֹ  ַלֲ'בֹוָדתוֹ  ֵנס ֶאְפׁשָ קֹול ַאלׁשָ "? ְלִהּכָ ָרָאה, ָנמּוךְ  ּבְ ׁשֶ ֶלת ּכְ ּדֶ  ׁשֶ
ִית תּוָחה ַהּבַ יב ְוַהּצֹוֵרף ,ֱחָצהֶמ לְ  ּפְ ִניָמ  ֵהׁשִ ר: "ְמַ'ט הזָ גוּ ְר  הּבְ א ֲאָבל, ֶאְפׁשָ ִלי ָאּנָ ֵאלֹות ּבְ  תרוֹ ּתָ י& ְמ  ׁשְ
חּוַח  רֹאׁשוֹ  ֶאת ֵהִרים לֹא ַאף הלָּ ַה ". ְמנּוָחִתי ֶאת ְלַהְטִריד ּוְבִלי ָ בֵּ  ַ'לֵמ  ַהׁשּ ִלי יּגַ ָאַחז ַהּכְ ָידוֹ  ׁשֶ ֶלךְ , ּבְ  ְוַהּמֶ

יט אּות ִהּבִ ּתָ ִהׁשְ ָידוֹ  ּבְ ל מּוָנהָהֲא  ּבְ ָחְרָטה ַהּצֹוֵרף ׁשֶ ְזִריזּות ַמְרִהיִבים ִעּטּוִרים ׁשֶ  ֵאיְנךָ  ַמּדּוַ' . "ַמְפִליָאה ּבִ
ָהה"? ִליׁשֹן ּפֹוֶנה ֶלךְ  ּתָ שׂ  ַהּמֶ ּפָ י לֹא ַהִאם, "ַהְמח& ֲ'בֹוָדְתךָ  ךָ לְ  ּדַ ךְ  ּבַ ֶמׁשֶ  לֹא ללָ כְּ  הּוִדיַהיְּ  ַהּצֹוֵרף"?! ַהּיֹום ּבְ
ֵדי רֹאׁשוֹ ־ֶאת ְלָהִרים ָטַרח יט ּכְ ם עֹוֵבד ָאְמָנם ֲאִני: "ָיד־ְלַאַחרכִּ  הנָ ָ' וְ , ּבוֹ  ְלַהּבִ ּיֹום ּגַ ֹמֶרת ְוֵהֵחל, ּבַ  ֵמַאׁשְ

ים קֹוֵבַ'  ֲאִני זֹאת ִעם ַאךְ  ,ְלַפְרָנָסִתי טֹוֵרַח  ֲאִני ַהּבֶֹקר ךְ  ֹוָרהּת לַ  ִעּתִ ֶמׁשֶ עֹות ּבְ ה". "יֹום יִמּדֵ  רּפָ ְס ִמ  ׁשָ  ְוַכּמָ
ה רִמׂשְ  ַאּתָ ּכֵ ִליךְ "? ְליֹום ּתַ ֶלךְ  ִהׁשְ ְנְטָרִנית תוֹ לָ ֵא ׁשְ  ֶאת ַהּמֶ ל תוֹ יָא לִ ְפ לִ וְ , ַהּקַ ד ִקּבֵ ׁשּוָבה־ֶאת ִמּיָ : ַהּתְ

בֹוּהַ  ְסכּום ֶזה ָהָיה ".ְליֹום ליָא ִר  ֹוָנהמׁשְ " ֶלךְ , ַיֲחִסית ּגָ ק לֹא ְוַהּמֶ ם: "ִהְתַאּפֵ ה ָמה ְלׁשֵ  ּכֹה ְלֶכֶסף ָזקּוק ַאּתָ
ה לוֹ ָיכ ַוֲהֵרי? בַר  ךָ  עֹותׁשְ  ֶאת רצֵּ ְלַק  ַאּתָ כּום לכֵּ לְ כַּ ְת ִה לְ וּ , ְמַלאְכּתֶ ה ָנמּוךְ  ִמּסְ ַהְרּבֵ ַ'ם". ּבְ ָההִהׁשְ  ַהּפַ  ּתַ

יב ֶטֶרם ְמַ'ט ַהּצֹוֵרף ם  ְלךָ  ַלֲ'נֹות ֲאִני מּוָכן: "ָאַמר ּוְלַבּסֹוף, ֵהׁשִ ֵאָלְת  ַ'לּגַ ִהְתֵניִתי ַלְמרֹות, זוֹ  ךָ ׁשְ  ׁשֶ
ךָ ִע  ּלֹאֵמרֹאׁש  ּמְ יֶּ  ַההֹוָצאֹות ֶאת ךָ לְ  ֲאָפֵרט, ּוְבֵכן. ְמנּוָחִתי־ֶאת ידִר ְט ּתַ  ׁשֶ  ֲחִזירַמ  ֲאִני יֹום יִמּדֵ . ִלי ׁש ׁשֶ

ַסךְ  חֹוב נַ , ַמְלֶוה ֲאִני נֹוָסִפים ליָא ִר  ינֵ ׁשְ , ליָא ִר  ינֵ ׁשְ  ּבְ ָרעֹון ְולֹא ַהְלָוָאה ֵאיָנם נֹוָסִפים םיִ ׁשְ  ינֵ ׁשְ  ְוֶאת, ּפֵ
י יֹום, ָלֶהם ֲאִני ָזקליָא ִר  המֹונָ ׁשְ ְלָך ֵאפֹוא  ֲהֵרי .ּוִמְחָיִתי ְלַפְרָנָסִתי מֹוִציא ֲאִני ָהַאֲחרֹוִנים ליָא ִר ָה    ". ּוק ִמּדֵ

ָבָריו תּוִמים ּדְ ל ַהּסְ ֵ'יֵני ְלִחיָדה ָהיוּ  הּוִדיַהיְּ  ַהּצֹוֵרף ׁשֶ ֶלךְ  ּבְ יתוֹ  ָיָצא הּוא. ַהּמֶ ְרָהר ִמּבֵ  ְוָהַפךְ  ְמה&
ַדְעּתוֹ  ר ְלָהִבין ּבְ ׁשֶ ָ'ה, ְלָמֳחָרת. רבָ ּדָ  ּפֵ ׁשָ ל ּבְ ּכָ ָריו־ׁשֶ אוּ  ׂשָ ָלם ּבָ ֶהְרּגֵ ִע  ְלׂשֹוֵחַח  ּכְ יג, תכוּ לְ ַהּמַ  ינֵ ְניְ ּבְ  ִהּצִ

ְפֵניֶהם ִעיֵרנוּ : "ְוָאַמר ַהִחיָדה ֶאת ּבִ עֹוֵבד, ֶאָחד ָאָדם ֹוֵררִמְתגּ  ַצְנָ'א ּבְ רּוִמׂשְ  ׁשֶ ּכֵ מֹונָ  ּתַ . ְליֹום ליָא ִר  הׁשְ
נַ  נַ , חֹוב ַמֲחִזיר הּוא םיִ ׁשְ נַ , ַמְלֶוה הּוא םיִ ׁשְ ָרעֹון ֵאיָנם םיִ ׁשְ נַ וּ , ַהְלָוָאה ְולֹא ּפֵ ה. ְלַפְרָנָסתוֹ  םיִ ׁשְ  ֲאִני ְמַצּוֶ
ר ֶאת ִלי ִלְפּתֹר יֶכםלֵ ֲ'  ׁשֶ ר -  לֹא ְוִאם, וֹ זּ ַה  ַהִחיָדה ּפֵ ְפִקיְדֶכם ֶאְתֶכם ֲאַפּטֵ לּוָכה, ִמּתַ ֵרי ַהּמְ ׂשָ ן  ּכְ ּכֵ  ֵאיןׁשֶ

ֶכם בּוָנה ּבָ י ַ'ל ָנְפָלה ַהִחיָדה". ַדַ'תוָ  ּתְ ָ  ָראׁשֵ ַרַ'ם ִריםַהׂשּ יֹום ּכְ ךְ , ִהירבָּ  ּבְ ר ָיִמים ּוְבֶמׁשֶ  ִהְסּתֹוְבבוּ  ִמְסּפָ
ִלים ְנבֹוִכים ְלּבָ ם. ּוְמב& ְסְלִמים 'ַחְכֵמי' ּגַ ֵתיָמן ַהּמ& ְברוּ  ּבְ ם־ֶאת ׁשָ ֵדי רֹאׁשָ ֶלךְ  תיַד ִח  ֶאת ְלָהִבין ּכְ  ּוִמּיֹום, ַהּמֶ

ֶלךְ  ָהַלךְ  ְליֹום ה ַהּמֶ ָריו ַ'ל יֹוֵתר זְרגָּ נִ  ְוַנֲ'ׂשֶ ּלֹא יםַהֲחָכִמ  ׂשָ ֲ'לּוָמה ֶאת ַח ְלַפצֵּ  יֹוְדִעים ׁשֶ   . הכָ בוּ ּסְ ַה  ַהּתַ

פוּ  ָ  ֵאפֹוא ִהְתַאּסְ ֵדי  ִריםַהׂשּ סּכְ ְגַלל ָלֶהם עלַּ ב& יְ  ֶטֶרם, ֵ'ָצה ְלַטּכֵ ֶלךְ  ֲחַמת ּבִ ה ָאְמרוּ  ּוְלַבּסֹוף, ַהּמֶ  ּפֶ
בֹוֵדנוּ ־ַ'ל רְלַוּתֵ  ֵנָאֵלץ. הּוִדיַהיְּ  םָ' כָּ  ְוָנבֹון םָחכָ  םַ'  ֵאין: "דָח ֶא  ס ּכְ , הּוִדיַהיְּ  ָהרֹאׁש  ֶאת ְלֶ'ְזָרֵתנוּ  ּוְלַגּיֵ

ֵדי לוּ  ּכְ ַהּלָ ה אֹוָתנוּ  צוּ לְּ ַח יְ  ׁשֶ ְתרֹון ָלנוּ  ְוִיְמְצאוּ  ַהּצֹוֶרֶבת ֵמַהּבּוׁשָ ה ִחיָדהלַ  הֹוֵלם ּפִ ׁשָ ָ  ָאְמרוּ ". ַהּקָ  ִריםַהׂשּ
ה. ְוָ'ׂשוּ  ּמָ ָהיוּ  םֵמֶה  ּכַ ֵר  ׁשֶ ִקׁשְ הּוִדים ִעם ָחרִמְס  יּבְ יגוּ , ַהּיְ ְפֵניֶהם ִהּצִ  ֵהֵחּלוּ  ַוֲאֵחִרים, ַהִחיָדה־ֶאת ּבִ

ל יםיִּ ילִ לֵּ ַה  יוָר וּ ּק בִּ  רַאַח  ְלִהְתַחּקֹות ֶלךְ  ׁשֶ קּוָפה ַהּמֶ ּתְ ּלוּ  ְמֵהָרה ַ'ד. ָהַאֲחרֹוָנה ּבַ ִרים ּגִ ָ ל רוֹ וּ ּק בִּ  ֶאת ַהׂשּ  ׁשֶ
ֶלךְ  ֵביתוֹ  ַהּמֶ ל ּבְ יעוּ  ַלְיָלה ּוְבִאיׁשֹון, הּוִדיַהיְּ  ַהּצֹוֵרף ׁשֶ נַ  ֵאָליו ִהּגִ ָ  יֵריכִ ִמבְּ  םיִ ׁשְ ּנוּ  ְוָדְרׁשוּ  ִריםַהׂשּ  ֶאת ִמּמֶ
ְתרֹון ה. ַהִחיָדה ּפִ ִחּלָ ל ַהּצֹוֵרף ִהְכִחיׁש  ּתְ ר־ּכָ לוּ  ְלַאַחר ְוַגם, ָלִעְנָין ֶקׁשֶ ַהּלָ יַ'  ֵהֵחּלוּ  ׁשֶ ָפָניו ְלַהּצִ  יֵמ כוּ ְס  ּבְ

ֶסף ָהלְ  ּכֶ יךְ , ְלֶרַגע ֵמֶרַגע ְוָגְדלוּ  כוּ ׁשֶ י תוֹ נָ ֲ' ַט בְּ  קּבֹ ְד לִ  ִהְמׁשִ ָבר יֹוֵדַ'  ֵאינוֹ  ּכִ ִעְנָין ּדָ ר ְלַבּסֹוף. ּבָ  ַהּצֹוֵרף ֶנְעּתַ
ָתם ׁשָ ַרׁש  ַאךְ , ַהִחיָדה־ִלְפּתֹר ֶאת ְלַבּקָ ל קָ'ֵת  ְסכּום ּדָ ת ׁשֶ ָ לַ . ליָא ִר  ֲאָלִפים ֲחֵמׁשֶ ֵרָר  נֹוְתָרה לֹא ִריםׂשּ , הּבְ

ְקלוּ  ְוֵהם כּום ֶאת ְלָידוֹ  ׁשָ ּלוֹ  ַהּסְ רּוָטה ָהַאֲחרֹוָנה.יןילִ ִק ְת וּ  ָטִבין ּכ& ר' ָאז ַרק , ַ'ד ַהּפְ  רבַ ְד בִּ  ַהּצֹוֵרף 'ִנְזּכַ
יר ַהִחיָדה ְתרֹון, ּוְבֵכן: "ְוִהְסּבִ ךְ  ַהִחיָדה ּפִ ֲאִני ךְ כָ בְּ , חֹוב ֶהְחֵזר הּוא ליָא ִר  ינֵ ׁשְ . הּוא ּכָ  ָאִבי ֶאת ֵנסְמַפְר  ׁשֶ

י ְרְנסוּ  ְוִאּמִ ּפִ ַיְלדּוִתי אֹוִתי ׁשֶ ַהְלָוָאה ַמֲ'ִניק ֲאִני נֹוָסִפים ליָא ִר  ינֵ ׁשְ . ּבְ ֵני ּכְ ֲאִני ךְ כָ בְּ , ַניבָּ  ִלׁשְ  םָס נְ ְר ַפ ְמ  ׁשֶ
ַפְרְנסוּ  תְמנָ ־ַ'ל ּיְ י, ָרעֹוןּפֵ  ְולֹא ַהְלָוָאה ֵאיָנם נֹוָסִפים ליָא ִר  ינֵ ׁשְ . יןִק זְ ַא ׁשֶ כְּ  אֹוִתי ׁשֶ  ַמֲ'ִניק ֲאִני אֹוָתם ּכִ

ילִ  ּתֵ ֲ'ִתידֹות, יַת נוֹ בְּ  ׁשְ א ׁשֶ ׂשֵ ל ֲהָנָאה ןֶה ֵמ  ִליְולֹא ִתְהֶיה  ְלִהּנָ לּום־ׁשֶ  ֲאִני ַהּנֹוָסִפים ליָא ִר ָה  ינֵ ׁשְ  ְוֶאת. ּכְ
ְתרֹון ָלֶכם ַוֲהֵרי, ַחדיַ בְּ  ליָא ִר  המֹונָ ׁשְ  ֲהֵרי. ְלַפְרָנָסִתי מֹוִציא ָ ". ַהִחיָדה ּפִ  ַרְגֵליֶהם ַ'ל ָקְפצוּ  ִריםַהׂשּ

ֶטֶרם ַאךְ , ְמָחהׂשִ בְּ  ַח  ַהּצֹוֵרף ִהְפִטיר ֵצאָתם ּבְ ּקֵ ו ַאךְ : "ַהּפִ ׁש  ַ'ְכׁשָ ּיֵ ִדי ׁשֶ ל אֹוָצר ִעּמָ ת ׁשֶ  ֲאָלִפים ֲחֵמׁשֶ
ֱאֶמת לכַ אוּ , ליָא ִר  ץ ּבֶ ְרֵנס ֲ'בֹוָדִתי עֹותׁשְ  ֶאת ְלַקּצֵ ֶדֶרךְ  ּוְלִהְתּפַ בֹוד ּבְ ְיָלה ְלָמֳחָרת. .."ּכָ ּלַ  ַהּצֹוֵרף ָזָכה, ּבַ

ל ףנֹוָס  ְלִבּקּור ֶלךְ  ׁשֶ ה. "ַהּמֶ ַכּמָ ְתרֹון ֶאת ָמַכְרּתָ  ּבְ ַמע, הׁשָ ְק ִה "? ַהִחיָדה ּפִ ָ ׁשּ כּום ֶאת ּוְכׁשֶ  ֶהָ'צּום ַהּסְ
 ָ ַהׂשּ ְקלוּ  ִריםׁשֶ אּות ָראָק , וֹ ְלָיד ׁשָ ּתָ ִהׁשְ י: "ּבְ ם ָיַדְעּתִ ַאּתֶ ְקִחים ׁשֶ ֵ כַּ  ּפִ י לֹא ֲאָבל, ִדיםׁשּ ה ַ'ד ָיַדְעּתִ ּמָ � "...ּכַ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ'ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ה ָבִרים ֵאּלֶ ּבֹון ִלְרֹמז ִיְרֶצה עֹוד - )א, א( ַהּדְ ר ָיִמים ֶחׁשְ  ֲאׁשֶ

ָרֵאל הֹוִכיַח  ֵהם ְלִיׂשְ ִמְסּפַ  ׁשֶ ה רּבְ  מֹוִכיִחים ְוֵכן, ֵאּלֶ
תּוִבים י ,ַהּכְ  ,ֲאֵליֶהם רּבֵ ְלַד  ִהְתִחיל טבָ ׁשְ  ְלחֶֹדׁש  א'בְּ  ּכִ

ְכִתיב יַ' בְּ  ּדִ ּתֵ  ז'בְּ  ןְצּפַ נִ  ְוהּוא ,ַלחֶֹדׁש  ָחדֶא בְּ  חֶֹדׁש  רׂשָ ָ' ־ׁשְ
ה רּפַ ְס ִמ ּכְ  ל''ו ֲהֵרי, ֲאָדרבַּ  ֶהם ,ֵאּלֶ ּבָ ָבִרים רבֵּ ּדִ  ׁשֶ ל ַהּדְ  ׁשֶ

ֶרךְ ־ַ'ל ִיְרֹמז עֹוד: ִעְנָיןבָּ  ָהֲאמּוִרים ַהּתֹוָכחֹות  הַמ  ּדֶ
 ֶ ְרּתָ  ָרָבא ָאַמרָרא, ָמ גְּ בַּ  ָאְמרוּ ׁשּ ם ְוִדּבַ ְדָבִרים ְולֹא -  ּבָ  ּבִ

ֵטִלים אן־ַ'ד ,ּבְ אן .ּכָ ִדְבֵרי זּוַלת רבֵּ ְלַד  ָאסּורׁשֶ  ִמּכָ  ּתֹוָרה ּבְ
תּוב ְוהֹוִדיַ' , הְוִיְרָא  י ַהּכָ ה ּכִ לֹום ָ'ָליו נוּ ַרבֵּ  ֹמש-ֶ ָ ה, ַהׁשּ  ֵאּלֶ

ָבִרים ֵהם ר ַהּדְ רּדִ  ֲאׁשֶ ל ּבֵ ָבִרים ְלַבד ,ֵמַ'ְצמוֹ  ָיָמיו־ּכָ  ַהּדְ
ר הצ.  ֲאׁשֶ ּקִ  ָלַמְדּתָ  אָה , ָרםבְּ ַד ְל  ה'ֵמ  ּוָ ם ְרּתָ ְוִדבַּ  םיֵּ ׁשֶ , ּבָ
ה יוּוְדָבָר  ל ֵאּלֶ י ָיִעיד רֹוֶאה ּכָ ן ּכִ ּלָ  ְוָחְכָמה ּתֹוָרה יְבֵר ּדִ  כ.

ֶרךְ  ֶזה־ַ'ל ִיְרֹמז עֹוד: רָס ּומוּ  ה. ַהּדֶ ַסל ֵאּלֶ ל ּפָ ָבִרים־ּכָ  ַהּדְ
ה חּוץ ֵאין ,ֵמֵאּלֶ וָ  ַמְדֵרָגה ׁשֶ  ְוָנַתן, ֵאּלוּ  ִלְדָבִרים הׁשָ

תּוב ר א' ,םָת ָל ֲ' ַמ  ַטַ'ם ַהּכָ רּדִ  ֲאׁשֶ ה ּבֵ ד ֹמש-ֶ  תַל ֲ' ַמ  ִמּצַ
ֵאין רבֵּ ַד ַהְמ  מֹוהוּ  ׁשֶ מוֹ  ֶ'ְליֹון ּכָ ֵהִעיד ּכְ ֵניִל  ה' ׁשֶ  יוָח ֶא  ׁשְ

ּתֹוָרה תּובּכָ ּכַ  ל־לֶא  ב'. ּבַ ָרֵאל־ּכָ ד ִיׂשְ  רבָּ ְד נִּ ַה  תַל ֲ' ַמ  ִמּצַ
ה ֵאָליו ּמָ אֹוְמרוֹ  עֹוד ְוָרַמז: הָמ ֵל ׁשְ  א. ל־לֶא  ּבְ ָרֵאל־ּכָ , ִיׂשְ

רּוׁש  ָרֵאל לֹא ּפֵ ָהיוּ  ְלִיׂשְ ּדֹור םׁשָ  ִנְגִלים ִנְמָצִאים ׁשֶ  ַההּוא ּבַ
ָבִרים ָהיוּ  ְלַבד א ,ַהּדְ ָרֵאל ְלָכל ֶאּלָ ר ִיׂשְ ר ָהיוּ  םׁשָ  ֲאׁשֶ  ַוֲאׁשֶ

י, ִלְהיֹות ֲ'ִתיִדין ם ּתֹוָרה ּכִ ה ׂשָ ְדָבָר  ֹמש-ֶ , ֵאּלוּ  ֶ'ְליֹוִנים יוּבִ
ל־ְוַ'ל ָרֵאל־ּכָ ל םיֵּ ְלַק  ִיׂשְ תּוב רבָ ּדָ ־ּכָ ְדָבִרים ַהּכָ ה ּבִ , ֵאּלֶ
ֵאין ֲהֵרי ָבִרים ׁשֶ ַמְדֵרָגה עֹוָלםבָּ  ּדְ ָוה ּבְ , ֵאּלוּ  ִלְדָבִרים ׁשָ

ה רַמֲאַמ  ְוהּוא ָבִרים ֵאּלֶ רּוׁש , ַהּדְ   : ָלֶהם ּדֹוֶמה ְוֵאין ּפֵ
ה דּמֵ ִל  ָללֹות ֹמש-ֶ ִריִכי ַהֲהגּונֹות ּוִמּדֹות ה' ִיְרַאת ּכְ  ןַהּצְ
תֹוַרת הֹוְלִכיםַל  ּלֹא' ְוכּו'. ה ּבְ ָבִרים רַאַח  ָלהּוט ִיְהֶיה ׁשֶ  ּדְ
ה עֹוָלם הֹון ֶלֱאֹהב יםִמ ְד נִּ ַה  ל, ַהּזֶ ּכָ ֲאַות רַאַח  ַההֹוֵלְך  ׁשֶ  ּתַ

ֵטל ִלּבוֹ  ק ָהָאָדם ְוָצִריךְ , ה' ֵמֲ'בֹוַדת הּוא ּבָ ּפֵ  ְלִהְסּתַ
ֶ  הַמ  ְוהּוא, ֶהְכֵרִחיבַּ  ָאְמר ָרַמזׁשּ ּיֹאַמר ָזָהב יְוִד  וֹ ּבְ  ָהבזָּ ַל  ׁשֶ

י ל ,ּדַ ּכָ ֶ  הַמ  ׁשֶ ְהֶיהׁשּ ֵ'יָניו ִיְהֶיה וֹ ּל  ּיִ ָבר ּבְ יק ּדָ  .ַמְסּפִ

  
  

אב תשכ"ט, הציג האדם הראשון את ־בו' במנחם
רגלו על הירח. פולמוס גדול פרץ בעולם האם 
עתידים להימצא יצורים בירח, אולם רבים מגדולי 

יינשטיין ועוד, טענו בתוקף כי הדור בהם רבי משה פ
הללו לא ימצאו דבר, כיוון שאין רמז לדבר בדברי 
חז"ל. על המקובל רבי מרדכי שרעבי מספרים, כי 
בטרם שיגור החללית המאוישת הראשונה אל 
הירח, פנה אליו פרופסור מסוים בדברי זלזול על 
תלמידי ישיבתו שמבלים זמנם בלימוד, ואינם 

אשר הצליחו  הטבעקרי מגיעים לרמתם של חו
להגיע עד הירח. רבי מרדכי לא השיב לו מאומה, 
אלא נטל פתק בידו, רשם עליו מה שרשם, הניחו 
במעטפה סגורה והפקידו ביד רבי מרדכי אליהו. 
למחרת פתח את המעטפה לעיני הפרופסור, והראה 
לו מה שהעתיק מתוך בקשת 'פתח אליהו' שלפני 

א ואפקת מנהון התפילה: "ובראת שמיא וארע
שימשא וסיהרא וכוכביא ומזלי, ובארעא אילנין 
ודשאין וכו'", ומכאן ההוכחה כי רק בארץ הצמיח 
אילנות ודשאים, חיות ועופות, בהמות ובני אדם, 
אבל מחוצה לו אין סימן חיים. מסופר, כי באותה עת 
פנה עיתונאי אל הרב מפוניבז' וביקש לשמוע את 

הירח, ונענה: "האדם דעתו על נחיתת האדם על 
אומנם הצליח להתקרב אל הירח, אבל מתי יצליח 
להגיע ולהתקרב אדם לאדם"? וכבר אמרו כי אף 
שהמוח והלב קרובים זה לזה, הרי שעדיין 'וידעת 
היום' רחוק מ'והשבות אל לבבך' יותר ממרחק הארץ 
מהירח, ואף שאל הירח אפשר להגיע בזמננו בימים 

הלב זקוקים לשנות חיים.  ספורים, הרי שלהגיע אל
באותה עת היה מי שהציע לשנות את נוסח קידוש 
לבנה "כשם שאני רוקד כנגדך ואיני יכול לנגוע בך", 
כיוון שעכשיו כבר אפשר לגעת בירח... אולם דבריו 

  הסף, וכל המשנה ידו על התחתונה. ־נדחו על
  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני יםַהַח  אֹור ּפְ   ּיִ



 

 

 
י היָ ָה יל גִ ָר  י, רַסּפֵ לְ  אָק יְס לִּ ִמ  ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ ַיְלדּותוֹ  ּכִ יר ָזָכה ּבְ י ֶאת ְלַהּכִ ָהָיה, ִסיָדאֲח  ַ'ְמָרם ַרּבִ יֵקי ׁשֶ ּדִ  רוֹ ּדוֹ  ִמּצַ

ְלִמיֵדי ֵלידוֹ ּוִמגְּ  א ָהָיה יםּוְלִעּתִ , רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ּתַ אֹוָתּה  ֵאָליו ּבָ ָהָיה ֵ'ת ּבְ ׁשֶ יג, ִניםׁשָ בְּ  ַרךְ  ּכְ ים ְלָפָניו ּוַמּצִ  ִחּדּוׁשִ
ָצא ׁשֹוִנים ּמָ ִדְבֵרי ׁשֶ ָמָרא ַהּתֹוָספֹות ּבְ ּגְ י. ּבַ ִנים לוֹ יר ִא ֵמ  ָהָיה ַ'ְמָרם ְוַרּבִ  ֵ'לּפַ ְת ִמ כְּ  ִנְרֶאה היָ ָה וְ , ְינּוָקא ְלאֹותוֹ  ּפָ
ָבִרים ִמּתֶֹכן ָהָיה ַלְמרֹות, ַהּדְ ִקי ׁשֶ ּה  ֹוָרהּת בַּ  ּבָ ּלָ ָרֵאל תבַ ֲה ַא ֵמ  ְוזֹאת, ְלָפָניו ִחּדּוׁש  ׁשּום ָהָיה ְולֹא ּכ& ת וֹ בּ ׁשֶ  ִיׂשְ ּדַ  ּוִמּמִ
בֹוד ִרּיֹות ּכְ בּוָ'ה ַהּבְ ָרֵאל ָקָטן ְלֶיֶלד ֲאִפּלוּ  ּבוֹ  ַהּטְ ִיׂשְ ּבְ   . ׁשֶ

�  

נֵ  ֵלידוֹ ִמגְּ  ַלִים יַרּבָ יַר  ָהָיה ְירּוׁשָ לִּ  ךְ אֹוֶיְרבַּ  ֵמִאיר ּבִ ַ'ל יׁש ִמּקַ  ַהּקֶֹדׁש  ִעיר ַ'ל ֵמאֹורוֹ  ְוִהְזִריַח ", ִביָנה יִאְמֵר " ּבַ
ׁשּות תיאׁשִ ֵר בְּ  ּוב ִהְתַחּדְ ׁשּ ּה  ַהּיִ ִטיָרתוֹ  ַ'ד, ּבָ ַנת ּפְ ׁשְ ן. ח"לַ ְר ּתַ  ּבִ ךְ , ךְ אֹוֶיְרבַּ  ְמַנֵחם יַרבִּ , נוֹ בְּ ־ּבֶ יו־ַ'ל ִהְתַחּנֵ ְרּכָ  ּבִ
יו ְוָלַמד, ְצִעירּותוֹ בִּ  ַ'ם. ֹותבּ ַר  ִמּפִ ֶאְמַצע, ַאַחת ּפַ ּמּוד ּבְ ף ַהּלִ ּתָ ש0  ִאם: "ְלֶנְכּדוֹ  ְוָאַמר ֵמִאיר יַרבִּ  הַנֲ'נָ , ַהְמׁש& ְפּגֹ  ּתִ

ַ'ם הוּ  ּפַ הְוַה , ִמיׁשֶ ר ןְטעֹ יִ  ּלָ ַהְינוּ , ךָ בְ ָס  ַ'ל ְלךָ  ִויַסּפֵ י, ילַ ָ'  ּדְ ְמטוּ  ּכִ ּנוּ  ִנׁשְ ֶלְך' הנֶ ׁשְ 'ּמִ ַה  ְבֵריּדִ  ִמּמֶ ן־ְוִאם, ַלּמֶ  ֶזה ֲהֵרי ּכֵ
דֹול רֹוןְס ֶח  ֶ'ְלמוּ  ּגָ ּנֶ י ׁשֶ ּנִ ָבָריו ִמּמֶ ד וֹ ל ַלֲ'נֹות ּתּוַכל, ּדְ י, ִמּיָ י ּכִ ם ָיַדְעּתִ י ּגַ ָבָריו־ֶאת ָיַדְעּתִ א, ּדְ ּלֹא ֶאּלָ  ָרִציִתי ׁשֶ

יָרםְלַה  ֵני ְזּכִ ַ'ל ִמּפְ ּבַ ּמִ ְבֵרי ֶנֶ'ְלמוּ  ַ'ְצמוֹ  ֶלְך'ּמֶ לַ  הנֶ ׁשְ 'ּמִ ַה  ׁשֶ יםְמֹפָר  ּתֹוָספֹות ּדִ ָמקֹום ׁשִ לֹוִני ּבְ ּלֹא ּוְכֵדי, ּפְ  ַ' ִלְפגֹּ  ׁשֶ
ְכבֹוָדם ל ּבִ דֹורֹות ַהּתֹוָרה ֵלידוֹ גְּ  ׁשֶ י לֹא, ֶהָ'ָבר ּבְ ְרּתִ ָבר־ֶאת ִהְזּכַ ֶכד". ללָ כְּ  ַהּדָ ַמר ַהּנֶ ָבר־ֶאת ׁשָ ים ַהּדָ יכוּ  ְוַהַחּיִ  ִהְמׁשִ

ִנים רְלַאַח . םָצ רוּ ֵמ בְּ  ּכֹות ׁשָ ַנת, ֲאר& ׁשְ ר, ֵ'ֶרךְ ְל  ט"ַס ְר ּתַ  ּבִ ֲאׁשֶ ֶכד ּכַ י ַהּנֶ ָבר ְמַנֵחם ַרּבִ בֶ  ָהָיה ּכְ ִעים ןּכְ  ָיָצא, ַאְרּבָ
ִליחּות הַהּגֹוָל  צֹותְר ַא לְ  ׁשְ ל ָדָקהַהּצְ  דֹותמֹוְס  ּבִ ַלִים ׁשֶ ֵדי, ְירּוׁשָ ס ּכְ ַא  ְלַגּיֵ יעוֹ ַה  ִעם. ִעירָה  ייֵּ נִ ֲ'  ְלַמַ'ן יםבִּ ַמׁשְ  ּגִ

ִרית־ְלַאְרצֹות ִהּלֹות ְלַאַחת ָנַסע, ַהּבְ דֹולֹות תוֹ יּ ִד הוּ יְּ ַה  ַהּקְ ד אּוָלם, ּה בָּ ׁשֶ  ַהּגְ ר ִמּיָ ֲאׁשֶ יַ'  ּכַ י, לוֹ  נֹוַדע ִהּגִ ָ'ה ֵאין ּכִ ָ  ַהׁשּ
ה ָרהׁשֵ כְּ  ית ַלֲ'ִריַכת ַ'ּתָ יָון, ַמְגּבִ ּיֹום ִמּכֵ ּה  יַ' ִהגִּ  ָלֵכן ֹקֶדם ׁשֶ ל ַהּנֹוָדע ַרּבָ י ז"ָהִריְדבַּ  הּוא, תַפ צְ  ׁשֶ  ַיֲ'ֹקב ְרָפֵאל ַרּבִ
יַ'  הּוא ְוַאף, יִק ְס בְ ילוֹ וִ  ְזֵאב ר"בַּ  דוִ ָד  ָרה ִהּגִ ַמּטָ ית ַלֲ'רֹךְ  ּבְ ְצַפת תוֹ יבָ ׁשִ יְ  ְלַמַ'ן ַמְגּבִ ּבִ ּלֹא ֵדיכְ וּ  ְתךָ ּוְלטֹובָ . "ׁשֶ  ׁשֶ

ֲ'ֶלה םלְ  ךָ ְת ָח ְר ִט  ּתַ י ְמַנֵחם יְלַרבִּ  לוֹ  ָאְמרוּ ", ִחּנָ ִה  ַאְנׁשֵ הַהּקְ יךְ  מּוָטב, "ּלָ ְמׁשִ ּתַ ךָ  ׁשֶ ַדְרּכְ  ְוָתׁשּוב, ֲאֵחרֹות ְלָ'ִרים ּבְ
עֹוד ְלָכאן ֹחֶדׁש  ּבְ ית ַלֲ'ִריַכת ָיִמים ּכְ ְגּבִ י ָסַבר". ַהּמַ ל ְמַנֵחם ַרּבִ ָ'ה ןוָ יכֵּ  ַאךְ , ְוִקּבֵ ָ ַהׁשּ ֶחֶרתְמ  ַלְיָלה תַ' ׁשְ  ָהְיָתה ׁשֶ , א&
ֹמֶרת. ִעירבָּ  ָללּון נֹוַתר ַאׁשְ לוֹ  ַח ֵר וֹ ָהא ִהְתעֹוֵרר ַהּבֶֹקר ּבְ ֶהְרּגֵ ר, ּכְ  צֹוֵ'ד ז"ָהִריְדבַּ  ֶאת ְלֶנְגּדוֹ  ָרָאה ֵמַחְדרוֹ  ָיָצא ְוַכֲאׁשֶ

ַאְכַסְדָרה ן ְוהּוא ּבָ ּנֵ ָמָרא ְמׁשַ ה־ַ'לבְּ  ּגְ ַהְתָמָדה ּפֶ ין. ִנְפָלָאה ּבְ י ִהְמּתִ ר, ָמה־ְזַמן ֵחםְמנַ  ַרּבִ רִהְתַא  ְוַכֲאׁשֶ  לוֹ  ְפׁשֵ
ָבר ׁש , ַהּדָ ָכבֹוד ִנּגַ ה ִמי. "מוֹ לוֹ ׁשְ בִּ  ְוָדַרׁש  ז"ָהִריְדבַּ  ֶאל בַר  ּבְ א"? ַאּתָ ּלֵ  ְמַנֵחם יִמ ׁשְ : "הְוַנֲ'נָ , ְלַמְרֵאהוּ  ז"בַּ ְד יִר ָה  ִהְתּפַ
בּתוֹ  ַוֲאִני, ךְ אֹוֶיְרבַּ  ַלִים ׁשַ ם עַמ ׁשֵ לְ . "ַהּקֶֹדׁש  ִעיר ְירּוׁשָ ָחה ׁשֵ ּפָ ׁשְ א: "ְוָאַמר ז"ָהִריְדבַּ  הַנֲ'נָ , ַהּמִ ּמָ  רֹובְק  אוֹ  ֶנְכּדוֹ  ְוׁשֶ

ל וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  י ׁשֶ ה יׁש לִּ ִמּקַ  ךְ ְרבַּ אֹויֶ  ֵמִאיר ַרּבִ יב ְוָהִאיׁש "? ַאּתָ ן: "ֵהׁשִ ׁש  ֶנְכּדוֹ  ֲאִני, ּכֵ ן, ַמּמָ ֵדי ְותֹוךְ ". נוֹ בְּ ־ּבֶ ּבּור ּכְ , ּדִ
ֵ'יַני ְלֶפֶלא: "ְוָאַמר ז"בַּ ְד יִר ָה  הַנֲ'נָ  דֹול ְנךָ ְזֵק  ַ'ל ּבְ ִסְפרוֹ , ַהּגָ ּבְ ְמטוּ  יָנה'בִ  י'ִאְמֵר  ׁשֶ ּנוּ  ִנׁשְ ְבֵרי ִמּמֶ  הנֶ ׁשְ 'ּמִ ַה  ּדִ

ֶלְך' ׁש  ז"ָהִריְדבַּ  ּוְבעֹוד". ַלּמֶ ּנּון ַלֲחזֹר ְמַבּקֵ ְלמּודוֹ  ְלׁשִ ֹמַ'  ִנְדַהם, ּתַ ׁשּוַבת ֶאת ִלׁשְ ָפָניו ֵרךְ ָהַאבְ  ּתְ ּלְ ָבר ָנכֹון: "ׁשֶ , ַהּדָ
ה אּוָלם ּבָ ֵני ִהיא ַהּסִ ְבֵרי ֶנֶ'ְלמוּ  ֶלְך'ּמֶ לַ  הנֶ ׁשְ 'ּמִ ַה ּמֵ ׁשֶ  ִמּפְ יםָר ְמפֹ  ּתֹוָספֹות ּדִ ךְ  ןוָ יְוכֵ , ׁשִ ּכָ יר ינִ ֵק זְ  ָרָצה לֹא ׁשֶ  ְלַהְזּכִ

ָבר־ֶאת ֵני ַהּדָ בֹודוֹ  ִמּפְ ׁשּוָבתוֹ ". ּכְ ל ּתְ ְלִמיַהיְּ  ָהַאְבֵרךְ  ׁשֶ ֶאְמָרה רּוׁשַ ּנֶ חֹון ׁשֶ ִבּטָ  ְוהּוא ז"ָהִריְדבַּ  ֶאת ִהְדִהיָמה, ָמֵלא ּבְ
ְמקֹומוֹ  ָנטּוַ'  נֹוַתר הּוא, הנָ ָא וָ  הנֶ ָא  ְלׁשֹוֵטט ז"ָהִריְדבַּ  ֵהֵחל ֶרַגע רְלַאַח . ּבִ ׁשֶ  ׁשּוב ְמַמְלֵמל ְוהּוא, יוּפָ ַ' ְר ׂשַ בְּ  ּוַ' קׁשָ  ּכְ
ַ'ל: "ְוׁשּוב ְבֵרי ֶנֶ'ְלמוּ  ֶלְך'ּמֶ לַ  הנֶ ׁשְ 'ּמִ ַה  ִמּבַ יםָר ְמפֹ  ּתֹוָספֹות ּדִ אֹוִני ֹמחוֹ בְּ "?! ׁשִ  ְכּתֹותַמּסֶ  ֶאת ְלַהֲ'ִביר ֵהֵחל ַהּגְ

 ַ זוֹ  ס"ַהׁשּ הּוא, זוֹ ־רַאַח  ּבְ ׁשֶ ִדְבֵרי ַמֲ'ִמיק ּכְ ֶהן ַהּתֹוָספֹות ּבְ ּבָ תּוַח  ֶפרּסֵ כַּ  ׁשֶ ָניו ַאךְ , ַהּפָ ירוּ  ּפָ  הּוא. תוֹ כָ בוּ ְמ ־ֶאת ִהְסּגִ
ר ַהּתֹוָספֹות ַטעֶק  ֶאת מֹוֵצא לֹא ּבָ י. ַהְמד& ט ִמְצחוֹ  ֶאת רֹוֶאה ךְ אֹוֶיְרבַּ  ְמַנֵחם ַרּבִ ְתַקּמֵ ֶקט לוֹ  לֹוֵחׁש וְ , ַהּמִ ׁשֶ ָאְזנוֹ  ּבְ : ּבְ

ֵסֶדר ּתֹוָספֹות ֶזה" יק לֹא הּוא". ְנִזיִקין ּבְ ֵאיזוֹ  לֹוַמר ִהְסּפִ ר תכֶ ַמּסֶ  ּבְ ּבָ ד ֶרַגעלְ  ֶנֱ'ַצר ז"בַּ ְד יִר ָה וְ , ְמד& , אֹוי: "ִנְזַ'ק ּוִמּיָ
ךְ ! ָנכֹון ֲ'ֵלי אֹוְמִרים ּכָ ַמּסֶ  ַהּתֹוָספֹות ּבַ ף אַקּמָ  אבָ בָּ  תכֶ ּבְ לֹוִני ּדַ ּבּור, ּפְ ְתִחיל ּדִ  ְוֶחְדָוה ָחהְמ ׂשִ  ּוֵמרֹב". ַאְלמֹוִני ַהּמַ
ל ַרבִּ  ז"ָהִריְדבַּ  ָאַחז, ִמְצָוה־ׁשֶ ָבה. רֹאׁשוֹ ־ַ'ל קוֹ ׁשָ נְ וּ  ְמַנֵחם יּבְ ָ ׁשּ ָהה, ֵאָליו רּוחוֹ  ּוְכׁשֶ ר ּתָ ל תוֹ ָ' גָּ ַה  ְלֵפׁשֶ  ָהַאְבֵרךְ  ׁשֶ
ְלִמיַהיְּ  ָפָניו רּוׁשַ ּלְ ִרית־ְלַאְרצֹות ׁשֶ ית ַלֲ'רֹךְ  יאִת בָּ . "ַהּבְ ַלִים ָדָקהַהּצְ  ְלמֹוְסדֹות ַמְגּבִ ירּוׁשָ ּבִ ד ֵהִבין ז"בַּ ְד יִר ָה וְ ", ׁשֶ  ִמּיָ

ֲ' ־ֶאת הַהּנַ ָתם־ִמן. ָנא ַמעׁשְ . "ׂשֶ ם ךָ לְ  ָידּוַ'  ַהּסְ ּגַ אִתי ֲאִני ׁשֶ ם ְלָכאן ּבָ ית ֲ'ִריַכת ְלׁשֵ ְצַפת יִת יבָ ׁשִ יְ  ְלַמַ'ן ַמְגּבִ ּבִ , ׁשֶ
יַד ָק  ַוֲאִני א, ְלךָ  ְמּתִ לִּ  ֶאּלָ יג יָנה'בִ  יֵר ְמ 'ִא ָה  ְנךָ ְזֵק  בֹודכְ ׁשֶ ִ ִהׂשּ ָחְכָמתוֹ  ׁשֶ דֹוָלה ּבְ י ַהּגְ ְמטוּ  ֶלְך'ּמֶ לַ  הנֶ ׁשְ 'ּמִ ַה ֵמ  ּכִ ְבֵרי ִנׁשְ  ּדִ

ה ְולֹא ַהּתֹוָספֹות ּלָ ֵני זֹאת ּגִ בֹודוֹ  ִמּפְ ית־ֶאת עֹוֵצר ֲהֵריִני, ּכְ ְגּבִ י ַהּמַ ּלִ א עֹוד ְולֹא, ךָ ֲ'בּוְר בַּ  ׁשֶ בַּ  ֶאּלָ ְ ׁשֶ  בּוַ'ִיםׁשּ
רֹוִבים ית ְלטֹוַבת ַ'ְצִמי־ֶאת ַמֲ'ִמיד ֲאִני ַהּקְ ְגּבִ ךָ  ַהּמַ ּלְ    "...ׁשֶ

�  

ר ְלִמיֵד  ֶאָחד ִסּפֵ י יִמּתַ י, ךְ אֹוֶיְרבַּ  ַזְלָמן המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ַ'ם ּכִ ֶטֶרם ֵאָליו ִנְכַנס ּפַ בּוַ'  רוֹ עוּ ׁשִ  ְזַמן ּבְ  אוֹ ָצ ּוְמ , םיְלִמיִד ּתַ לַ  ַהּקָ
נוּ " ְתׁשּוָבה יֵר ֲ' ׁשַ " ֶפרּסֵ בַּ  לֹוֵמד א. יֹוָנה ְלַרּבֵ ּלֵ ְלִמיד ִהְתּפַ ַאל ַהּתַ ד הּוא ַהִאם, וֹ ַרבּ  ֶאת ְוׁשָ ׁשִ  רבֵּ ְלַד  ִמְתַ'ּתֵ  עּורוֹ ּבְ

ׁשּור ןִעְניָ בְּ  ין רׁשֶ ֶק  ָאְמָנם ֵאין: "הְוַנֲ'נָ ", ׁשּוָבהְת  ֵריֲ' ׁשַ " ֶפרּסֵ לַ  ַהּקָ ֶ  הַמ  ּבֵ ה לֹוֵמד ֲאִניׁשּ ֵסֶפר ַ'ּתָ  ְלֵבין, ֶזה רָס מוּ  ּבְ
עּור ִ ֲאִני ַהׁשּ ן ׁשֶ ּוֵ יָבה יְלַבחּוֵר  ֹסרְמ לִ  ִמְתּכַ ְלֶמֶדת היָ גְ ּס& בַּ  ַהְיׁשִ ים אּוָלם, ַהּנִ ְלִמיִדים ְלִעּתִ ֵאלֹות ׁשֹוֲאִלים ַהּתַ  ׁשְ

ל ר ָצִריךְ  ַוֲאִני, לבֶ ֶה ־ׁשֶ ּבֵ ּלֹא ַ'ְצִמי־ַ'ל ְלִהְתּגַ ְכבֹוָדם ַ' ִלְפגֹּ  ְולֹא םּתָ לְ וַּ ִא כְּ  ָלֶהם ַלֲ'נֹות ׁשֶ ק ֲאִני ְוָלֵכן, ָחִליָלה ּבִ  ְמַחּזֵ
ִדְבֵרי ַ'ְצִמי עּור ֶטֶרם רמּוָס  ּבְ ִ   ". ַהׁשּ

�  

ִזְקנּותוֹ  ל ּבְ ׁש ", ֱאֶמת יֵר ְמ ִא "ָה  ׁשֶ ּקֵ ל ּבִ ּלֵ ית ִרידׂשְ  ְלַיד ְלִהְתּפַ נוּ ־ּבֵ ֲ'ָרִבי ַהּכֶֹתל ִמְקָדׁשֵ  ַאף־ַ'ל םְלׁשָ  ִלְנֹסַ'  ְוָטַרח, ַהּמַ
כּוַנת ַ'ד. ְוָתׁשּוׁש  ןָזֵק  ֱהיֹותוֹ  י' ׁשְ ּתֵ ָ , ֶרֶכבבְּ  ָנַסע 'ַמֲחֶסה ּבָ אּוהוּ  םּוִמׁשּ בֵּ ־ַ'ל ְנׂשָ א יּגַ ּסֵ ב. ּכִ ָ ׁשּ ׁשֶ ר יתוֹ בֵ לְ  ּכְ  ִסּפֵ

ִניתלָ  י ,ַרּבָ ה ּכִ ֲ'ָרִבי ַהּכֶֹתל ֶאת ָרָאה לֹא ְלַמֲ'ׂשֶ יָון, ְצמוֹ ַ'  ַהּמַ חּוִרים ּכֵ ַהּבַ ָניו הוּ ירוּ ּתִ ְס ִה וְ  ְסִביבוֹ  ִהְצטֹוְפפוּ  ׁשֶ , ִמּפָ
ּלֹא ןוָ יכֵּ  ַאךְ  ְכב ַ' ִלְפגֹּ  ָרָצה ׁשֶ הא& ְמ  ָלֶהם ֵהִעיר לֹא, ֹוָדםּבִ   ...ּמָ

  

ָבר" ר ְוַהּדָ ה ֲאׁשֶ ם ִיְקׁשֶ ְקִרבּון ִמּכֶ יו ֵאַלי ּתַ ַמְעּתִ ר - " ּוׁשְ ֲאׁשֶ ַ�ְסקוּ  ּכַ ּתֹוָרה ּתַ ר רָב ּדָ  ָלֶכם ְוִיְהֶיה ּבַ היִ  ֲאׁשֶ ם ְקׁשֶ כֹוןֹו ראוּ ּבֵ  ֶאת ֵתְדעוּ  ְולֹא ִמּכֶ   , ַהּנָ
יו יֵאַל  ןבוּ ִר ְק ּתַ ' ֲאַזי ַמְעּתִ ׁש ְלַפ  יֶכםֵל ֲ�  -  'ּוׁשְ ּפֵ יֶכם ׁשְ ַמֲ�ׂשֵ ְתׁשּוָבה ׁשּובָל וְ  ּבְ ּבָ ַה  ֶאל ּבִ ִבינוּ  ְוָאז, ֵאָליו ּוְלִהְתָקֵרב ה"ּקָ ְבֵרי ֶאת ּתָ  רבי מנחם מקאלוב)(. ַהּתֹוָרה ּדִ

  
תֹוַכְחּתוֹ  ל ּבְ ה ׁשֶ ָרֵאל ֶאת נוּ ַרּבֵ  ֹמש*ֶ סּוק ּוָבאּמ ּכַ , ִיׂשְ ּפָ  ּבַ
ֵסֶפר ָהִראׁשֹון ּבְ ָבִרים ׁשֶ ָאר  םיָח ִכ הוֹ , ּדְ ְ ין ַהׁשּ  אְט ֵח  ַ�לּבֵ
ִ ַר  ּוְמָפֵרׁש , 'ַוֲחֵצרֹת' ַהּכַ  י"ׁשּ . חֹקַר  ְלַמֲחלֶֹקת ָנהּוָ ׁשֶ

רֹב ןָו יּכֵ , ָכְך ְל  ָנֶאה ֶרֶמז ָמְצאוּ  ְרׁשּומֹות יְודֹוְרׁשֵ   ׁשֶ
אֹות תקוֹ וֹ לֲח ּמַ ַה  א ַמְתִחילֹות ֵאיָנן עֹוָלםָל  ַהּבָ  ֶאּלָ

יֵמַא  ִריםיֲחִזי'2 , ַה'גֵּ ַהֲחֵצרֹות ְנׁשֵ י, ּוְמַסּפְ ַ�ם ּכִ  ָ�ָלה ּפַ
יתוֹ  לֶא  ָאָדם ל ּבֵ י ׁשֶ כּוַנת ְך אֹוֶיְרּבַ  ַזְלָמן המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ׁשְ  ּבִ

ַלִים' ֶחֶסד ֵריֲ� ׁשַ ' ירּוׁשָ א, ּבִ ּטֵ ִעְניָ  ְוִהְתּבַ ם ןּבְ ּיָ  'אֹותוֹ  ְמס+
י ַמְעּתִ ְסּתֹוְבִבים ֵמֵאּלוּ  ׁשָ ּמִ ֲחֵצרוֹ  ׁשֶ ל ּבַ ד 'ָהַרב־ׁשֶ 2 ִמּיָ
ְנִזיָפה ּבוֹ  ְוָגַ�ר ַזְלָמן המֹ לֹ ׁשְ  יַרּבִ  ִהְפִסיקוֹ  י ּבִ ע ְלָך, ּכִ : "ּדַ

  "...  ֲחתּוִלים ַרק ִמְסּתֹוְבִבים רֵצ ָח ּבֶ  ֶאְצִלי

  

  

  
סּוק ַ�ל י ִלְבֵני" ַהּפָ י ֶאת־ּכִ ה־לֹוט ָנַתּתִ ָ ׁשּ ", ָ�ר ְיר+

ִביל: "ם"ּבַ ׁשְ ַר  ְמָפֵרׁש  ׁשְ ָהָיה ּבִ ל ּדוֹ ֶנְכ  ׁשֶ ". ַאְבָרָהם ׁשֶ
ֲהָבַנת  טוּ ּבְ ַח ְת ִה  יםּבִ ַר  ָבָריוּבַ ן ָהָיה טלוֹ  ןּכֵ ׁשֶ , ּדְ  ָאִחיו ּבֶ

ל יסוֹ  ְוַגם ַאְבָרָהם ׁשֶ ּתוֹ ־חַא  ּגִ  ָהָיה לֹא אּוָלם, ִאׁשְ
ּקְ  ָהיוּ  ְוָלֵכן, ֶנְכּדוֹ  ּתִ ָהָיה ם"ּבַ ׁשְ ַר  ׁשֹוןְל  ֶאת נוּ ׁשֶ  'ׁשֶ

יַר ֵהִעירּו  ְוָכְך , ְקרֹובֹו' ים ּבִ ְע , 'יגִ ָל ָפ  ַחּיִ . עֹודָו  ץ"ּבֵ ַהּיַ
ּקּון ְזקּוִקים ָאנוּ  ֵאין אּוָלם  ָהיוּ  ְרִגיִלים ןּכֵ ׁשֶ , ַלּתִ

ל תוֹ נּ ְלַכ , ָצְרַפת ַחְכֵמי ּוְבִיחּוד ָהִראׁשֹוִנים  רֹובְק  ּכָ
ָחה ּפָ ֵ ּבַ  ִמׁשְ ַתב ְוָכְך , 'ֶנֶכד' םׁשּ ה ְצמוֹ ַ�  ם"ּבַ ׁשְ ַר  ּכָ ּמָ  ּכַ

ָ�ִמים גֹון, ְתָראּבַ  אָב ּבָ  תֶכ ְלַמּסֶ  ֵפרּוׁשוֹ ּבְ  ּפְ  םּדָ ְכ 'נֶ : ּכְ
ן י־ְוַ�ל. עֹודָו  ֲאחֹוָתם'־ּבֶ ֲאִרים ֶזה ְיסֹוד ּפִ ם ִמְתּבָ  ּגַ

ְבֵרי  ַ�לּדִ לּוָלה' 'ִמְנָחה ּבַ ל ֶנְכּדוֹ  ָהָיה רחוּ : "ּבְ  ׁשֶ
ה עֹוד", ֹמש*ֶ ָהָיה ּבְ ן ׁשֶ אן. םיָ ְר ִמ  ֲאחֹותוֹ ־ּבֶ ָלל ּוִמּכָ  ּכְ
ִס  בָחׁשוּ  ּכַ , ֲחִסיןַהי+ י ֵר ְד ּבְ רׁשֶ ב ֲאׁשֶ  ָאָדם ַ�ל ִנְכּתַ

הּוא ל ְוֶנֶכד ִנין ׁשֶ לֹוִני ׁשֶ ים, ּפְ ָנה ְלִעּתִ ּוָ ָהָיה ַהּכַ  ׁשֶ
ְלַב  וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  רֹובְק  ָיָדְך. ּבִ ָלָלא ּבְ   ד, ּוְנקֹוט ַהאי ּכְ

  
ב י ָזָהֽ     (א, א) ְוִד�

ַטֲ�ֵמי סּוק ְוסֹוף ַמֲאִריְך  ּבְ ֵאין ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ַר ְל , ּפָ  ׁשֶ
ְרָ�נּות ָך ְל  ֵאין ּפ+ ּה  ׁשֶ ַהְינוּ , ָהֵ�ֶגל ֵמֵחְטא ְמַ�ט ּבָ  ּדְ

ַהֵחְטא ָרֵאל ָלֶהם רְוִנְזּכָ  ַמֲאִריְך  ֲ�ַדִין ׁשֶ  סֹוף ַ�ד ְלִיׂשְ
סּוק ּתִ  ַ�ד, ּפָ הגְּ ּבַ  ֶלהְכ ׁשֶ ּלָ ְ ַה  א+   תפוחי חיים)(. ָמהֵל ׁשּ

�  
נּו� ּדָ  בּו ֹאָת� � רְוָיׁשִ     (א, כב) ָב�

"י, " י'ֵר ְפ 'ּסִ ּבַ  ִ ַרׁשּ ּמּוָבא ּבְ סּוק ּכַ ֵאיֶזהִנְדַרׁש ַהּפָ  ָלׁשֹון ּבְ
ִרים ֵהם ַהְינוּ ", ְמַדּבְ ִלים ּדְ ַהְמַרּגְ ֵאיזוֹ  קּדֹ ְב ִל  וּ ִנְצַטוּ  ׁשֶ  ּבְ
ִרים הָפ ׂשָ  ֵדי, ָהָאֶרץ ֵביּתֹוׁשְ  ְמַדּבְ יֵּ  ּכְ  ֵהם ִאם ְדעוּ ׁשֶ

ַבע ֶ ּמֹות ִמׁשּ ֶהם וּ יּ ַח יְ  ְולֹא א+ ל ּבָ ָמה־ּכָ  ִאי ְוֶזה, ְנׁשָ
ר א ֶאְפׁשָ יֵּ  ֶאּלָ ׁשֶ ה ֵמֵאיזוֹ  ְדעוּ יֵ  םנָ ְלׁשוֹ  ְדעוּ ּכְ ּמָ , ֵהם א+

ְקָרא ְוַטֲ�ֵמי. ֲחָכִמים' יֵת ְפ 'ׂשִ ּבְ  אּורּבֵ ּכַ  ִזים ַהּמִ  ְמַרּמְ
בֹות, ָכְך ְל  ַהּתֵ ֵחֶלק תמוֹ ָ� ְט מ+  ׁשֶ סּוק ַ�ְצָמִאי ּכְ ּפָ , ּבַ

ַהְינוּ  ִליםּמְ ַל  ָאַמר הש*ֶ ּמֹ ׁשֶ  ּדְ ה רֵר ָב ְל  ַרּגְ לֹש*ָ : ִעְנָיִנים ׁשְ
ֶרְך ־ֶאת, ְלׁשֹוָנם־ֶאת ר ַהּדֶ ּה ־ַנֲ�ֶלה ֲאׁשֶ  ִריםָ� ֶה  תְוֵא , ּבָ

ר בֹות ְוִאּלוּ . ֲאֵליֶהן ָנבֹא ֲאׁשֶ ר ַהּתֵ ָב� נּו� ּדָ בּו ֹאָת� �  ְוָיׁשִ

ֲארֹות ָהיוּ  יבוּ  ִמְתּבָ ׁשּוָבה ָלנוּ  ְוָיׁשִ ב ִריְך ָצ  היָ ָה , ּתְ  ִלְכּתֹ
ֶרְך ־ַ�ל ר ַהּדֶ ּה ־ַנֲ�ֶלה ֲאׁשֶ ֶרְך ־ֶאת ְולֹא, ּבָ   דיוקים)(. ַהּדֶ

�  
נוּ  ּסּו ֶאת־ְלָבֵב�     (א, כח) ַאֵחינּו! ֵהַמ�

ַבת ַטַ�ם ַאֵחינּו!  ּתֵ א ּבְ ִליׁשָ ה ּתְ בֹות, ְקַטּנָ ּסּו  ְוַהּתֵ ֵהַמ�
נוּ  ַטֲ�ֵמי ֶאת־ְלָבֵב�  אּבָ  זּמֵ ּוְלַר , ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ

תּוב ִאם, ַהּכָ ה ׁשֶ רּוד ִמְתַהּוֶ א ָקָטן ּפֵ ְתִליׁשָ ה ּכִ ין ְקַטּנָ  ּבֵ
ל סֹופוֹ  ֲאַזי, ינוּ ֵח ַא  רּוד ׁשֶ ים ֶזה ּפֵ ְקּדִ ּיַ  ִיְפרֹץ, ְוֵיֵלְך  ׁשֶ

ה יָון, ְוִיְתַרּבֶ ּלֹא ּכֵ תוֹ  הוּ רוּ ָצ ֲ�  ׁשֶ ִחּלָ   בית אהרן, קארלין)(. ִמּתְ

  

ׁש  ְדּגָ  מ+
 

 חּלָ מ+ ְמ 

 ִ 

ְטָ�ם   מ+
 


