
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

 ˙דֹו ַאּגָ ים ו¿ ƒּפּור ƒס  ים ƒינ ƒנ ָראֹו˙ ּפ¿ ּפ¿ ּדֹו˙  ּוַפר¿ ƒיכֹו˙  מ ƒַוֲהל 
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ֵני פ¿ ƒם ל ָ̇ ָב ר¿ ָ̃ ֵני ַאֲהרֹן ּב¿ ֵני ּב¿ ¿ ׁ̆   ) טז, א(ה' Œַאֲחֵרי מֹו˙ 

י ָהָיה גֵה וֹ נ ƒּדָ  ַרּב ƒָנא דו ּטֹול¿ ƒָמיו, מ ּיָ ƒּמ ֶ ָפ  ֹוָרהּ̇ ַל  הָל ָע  לֹא ׁ̆ ˙ּב¿ ַ ׁ̆ . ˙מוֹ  ַאֲחֵרי ָר
ָבר ּלוּ , לכֹּ ַל  ָידּוַע  ָהָיה ַהּדָ ƒיֹום ַוֲאפ ים ּב¿ ƒּפּור ƒּבוֹ  ַהּכ ֶ ים ׁ̆ ƒא ה ˜ֹור¿ ָ ׁ̆ ָפָר  לֹא, זוֹ  ּב¿

לּוהוּ  ֹוָרה ֶהע¡ ּ̇ רֹו˙, ַל ָהָיה ַלמ¿ ֶ ָכל עֹוֶלה ׁ̆ יָעה. דֵע ּומוֹ  ַחג ּב¿ ƒּג ƒַנ˙ ה ¿ , בּ "ַמ ר¿ ַּ̇  ׁ̆
בַּ ב¿ וּ  ַ ׁ̆˙Œ ֹ̃ ֶד ׁ̆ ˙ ַ ׁ̆ ָר ר,  מֹו˙ יַאֲחֵר  ּפָ ּיָ ƒא יּו"ד ּב¿ ָחָלה ּב¿ ֶ ּכֹוֵנןׁ̆ ¿̇ ƒאי ה ּבַ ין ַהּגַ ƒמ ַהז¿  ל¿

ים ַאַחד ֶא˙ ƒל ּל¿ ּפַ ¿̇ ƒע, ַהּמ ַ̇ ֶפ מוּ  ּול¿ ֹומ¿ ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒם ה ּלָ אֹו˙ ּכֻ ר¿ ƒי ֶא˙ ל ƒעֹוֶלה ָהַרּב 
מוֹ  ¿̂ ָבֵרך¿  ֵמַע כַּ  ֶא˙ ּומ¿ ר¿ ƒֹוָרה ˙ּב ּ̇ ָבר. ַה ַחד עֹוֵרר ַהּדָ ים בֶר ֶ̃ ּב¿  ּפַ ƒיד ƒָא , ַהֲחס ָנםו¿  מ¿

ָ ֲח  ׁ̆ ָ ׁ̆  םׁ̆ ַמּמֵ ¿̇ ƒר,  ה ּפָ ס¿ ƒעֹו˙ מ ָ ׁ̆ ַאַחר  רל¿ ֶ ׁ̆ ֲא י  ּכַ ƒָהַרּב˜ ּלֵ ַּ̇ ס¿ ƒבֵ  נ   . עֹוָלמוֹ  י˙ל¿
  

ר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ַל Œֶא˙ ֶ ׁ̆ יר ֲא ƒע ָ ּׂ̆ א˙ ה'ַה הּו ַחּטָ ָׂ̆ ָע   ) טז, י( ו¿
ּוֵבי דָח ֶא  ׁ̆ ים ֵמֲח ƒיד ƒל ַהֲחס ֶ מוֹ  ׁ̆ ן ר"ָהַאד¿ ֵ̃ י ַהּזָ ƒָרָהם ַרּב ּדƒ  ַיֲע˜ֹב ַאב¿ ּסַ ƒיגּוָראמ ,

י ƒַרּב  ֶ בֶּ  ל'ט¿ ּפ¿ ׁ̆ ƒמ ƒּד וֹ ר¿ ׁ̆ ַעםביט¿ יַע ּפַ ƒּג ƒבּוַע  יוָל ֵא  , ה ָ ּׁ̆ ל ּבַ ֶ ׁ̆ ˙ ַ ׁ̆ ָר , מֹו˙ ַאֲחֵרי ּפָ
ָידוֹ  ה ּוב¿ ָ̃ ¿̇ ƒיר ּפ ƒּכ ַהז¿ טֹוָבה ל¿ ה ל¿ ָ ּׁ̆ ƒים ˙ַע בֵ ׂ̆¿ , ַאַח˙ א ƒּסּור ƒאֹו˙ י ָ̃ ¿̇ ּפַ ַהר¿ . ו¿

ַמע ָ ּׁ̆ ֶ ׁ̆ י ּכ¿ ƒּמָ  ַעד ָהַרּב ָ ּד¿ ג¿ ֻה  הּכַ ל ּה ָ̇ ָא ס¿  הׁ̆ ֶ ּה  ׁ̆ ָ̇ ָלָלה אֹו ַנח, ֻאמ¿ ירֹו˙ ֶנא¡ ƒּ̃ ƒמ 
ּבוֹ  ƒַטֵער. ַרֲחָמנּו˙ ֵמרֹב ל ¿̂ ƒיד ה ƒַרם ַעל ֶהָחס ּגָ ֶ ַער ׁ̆ י ַ̂ ƒֵדי, ָלַרּב י˜ ּוכ¿ ƒּ̇ ַהמ¿  ֶא˙ ל¿

ָין נ¿ ƒל ָהע ֶ י˜ ׁ̆ ƒּד ַ̂ ַרע ' ע, לוֹ  ו¿ ָ ׁ̆ טֹוב ָר ים, לֹו' ו¿ ƒּ̇ ƒע ּל¿ ֶ ים ׁ̆ ƒים רֹוא ƒ ׁ̆ ר¿  ֲאָנ ƒה' ֵאיי 
ים ƒים ֻמּכ ƒּסּור ƒי ָמָנא ּב¿ ּ̂¿  ַרח¿ ƒיֵע וּ , ַלןל ƒ ׁ̆ י˙ יַמר¿ ƒר ים ּב¿ ƒב ¿ ׁ̆ נּוָחהּבƒ  יֹו ָכל מ¿ ֵמיֶהם ו¿  י¿

ים ƒר טּב¿  עֹוב¿ ֶ̃ ֶ ָוה ׁ̆ ל¿ ַ ׁ̆ יר, ו¿ ƒּכ ז¿ ƒַעל ַמֲאַמר ֶא˙ ה םŒַהּבַ ֵ ׁ̆Œֵאר טֹוב ּבֵ ֶ ך¿  ׁ̆ ֵרי ֶא˙ ּכָ ב¿ ƒּד 
ה ּלָ ƒפ ¿ּ̇ כֵּ מ¿ " ַה ים לַכל¿ ƒֶחֶסד ַחּי הּוא ימƒ  - " ּב¿ ֶ יַנ˙ ׁ̆ ƒח ב¿ ƒים ּב ƒנוּ , ַחּי ַהי¿ ים ּד¿ ƒ̃ י ƒּד ַּ̂  ַה

ים ƒָרא ¿̃ ƒּנ ֶ ים ׁ̆ ƒם, ַחּי ָ̇ כֵּ מ¿  אֹו בָּ ַה  לַכל¿ ֶחֶסד ַר˜ ה"ָּ̃ ים הַחיֵּ מ¿ " אּוָלם. ּב¿ ƒ̇  ֶא˙ -" ֵמ
ים ƒע ָ ׁ̆ ֵהם ָהר¿ ֶ יַנ˙ ׁ̆ ƒח ב¿ ƒים ּב ƒ̇ ם, ֵמ ָ̇ כֵּ מ¿  הּוא אֹו ים" לַכל¿ ƒַרֲחמ ַנענƒ ". יםּבƒ ַר  ּב¿  ע¿

י ƒוֹ ּב¿  ָהַרּב ׁ̆ ָאַמר רֹא רŒַעל ו¿ ָ̇ ֵכן: "ֲא ז ֶזה רבָ ּדָ  ּוב¿ ֻרּמָ ֹוָרה מ¿ ּ̇ א, ּבַ ָ̃ ַדו¿ ˙ ו¿ ַ ׁ̆ ָפָר  ּב¿
בּוַע  ָ ּׁ̆ נוּ  ַה ּלָ ֶ ָר , ׁ̆ ַ ּפָ ֲהֵרי. ˙מוֹ  ַאֲחֵרי ˙ׁ̆ ֶ ַמר ׁ̆ ירŒ'ֶא˙ ּבוֹ  ֶנא¡ ƒע ָ ּׂ̆ ר ַה ֶ ׁ̆  ָעָלה ֲא

הוּ  ַלה' ַהּגֹוָרל ָעָליו ָׂ̆ ָע א˙' ו¿ ּל¿  הּוא א˙ּטָ ַח . ַחּטָ ƒוֹ מ מוֹ , רֹוןס¿ ֶח  ןׁ̆ ַמר ּכ¿ א¡ ּנֶ ֶ ׁ̆ 
ים' ƒא לֹֹמה ַחּטָ ¿ ׁ̆ י  ƒנ י ּוב¿ ƒי ֲאנ ƒ̇ י ƒָהי נוּ , 'ו¿ ַהי¿ ֶ  ּד¿ ר וּ לּ ֵא ׁ̆ ֶ ׁ̆ ֵהם ה'ַל  ּגֹוָרָלם ֲא ים ו¿ ƒד  עֹוב¿

ֶמ˙בֶּ  אֹו˙וֹ  מּוָנהּובֶ  א¡ ים ֵהם, א¡ ƒרּוי ¿ סֹור.  ׁ̆ ַמח¿ ּלוּ ּב¿ ƒא יר ו¿ ƒע ָ ּׂ̆ ַה ר 'ו¿ ֶ ׁ̆  ָעָליו ָעָלה ֲא
ים - ֵזל'ַלֲעָזא ַהּגֹוָרל ƒע ָ ׁ̆ ֵהם ָהר¿ ֶ יַנ˙ ׁ̆ ƒח ב¿ ƒיא לאזֵ זָ ֲע  ּב ƒה ֶ ׁ̆  ƒָראַהּס  ֵהם, ָראָאֳח  ט¿

ים ƒרּוי ¿ בּב¿  ׁ̆ ָּ̂ ל ַמ ֶ יםָח  - ַחי'Œ'ָיֳעַמד ׁ̆ ƒים י ƒמ ּיָ ַ̃ ים, ו¿ ƒיא ƒר ים ּב¿ ƒנ ָ̇ ֵאי לֹא. ו¿ , עֹוד ו¿
א ֵהם ֶאּלָ ֶ ם יםּמƒ ַד מ¿  ׁ̆ ָ ׁ̆ ַנפ¿ י ּב¿ ƒיד ֵהם ּכ ƒמ ֵני ָּ̇ פ¿ ƒים ה'' 'ל ƒּוב ׁ̆ ָפָניוֵהם  ַוֲח   "...ל¿

  

ָנה ָ ּׁ̆ ם ַאַח˙ ּבַ ָ̇ לŒַחּטֹא ּכָ ƒָרֵאל מ ¿ׂ̆ ƒֵני י ר ַעלŒּב¿ ַכּפֵ   ) טז, לד( ל¿
 ƒל ˙וֹ יָ וָ ל¿ ּב ֶ י ׁ̆ ƒים ַרּב ƒפ¿  ַחּי ƒַעל רּדֶ נ¿ ֶל יד¿ ר ים ַטל" ּבַ ƒא", ַחּי ּלֵ ƒּמ ֶ נוֹ  ˜ֹוםמ¿  ֶא˙ ׁ̆ ¿̇  חֹו

י ƒי ַרּב ƒב ¿̂  ׁ̆ יר¿ ƒה  ƒמ ƒַהנ¿  אָ̃ יס¿ ּל יֵדי ַד˙ֲע  ˙גַ ָה ּב¿ ƒֲחס  ƒא, אָ̃ יס¿ ל ָׂ̆ י ָעָליו ָנ ƒָרָהם  ַרּב ַאב¿
ָח  ¿̂ ƒּג¿ ˜ י ƒי˜ל  ƒט¿ ל¿ וֹ ּט מ ¿ ד הבָ ׁ̆ ּפֵ ָבָריו יןבֵּ . ַמר ֶהס¿ יר ּד¿ ƒּכ ז¿ ƒֵרי ֶא˙ ה ב¿ ƒרוּ  ל"ֲחזַ  ּד ָאמ¿ ֶ ׁ̆ 

י ƒה ּכ ָ̆ לֹ ¿ ים ׁ̆ ƒָבר ים ּד¿ ƒר ַכּפ¿ י  ַעל מ¿ ֵׂ̆ ים, ָהָאָדםַמֲע ƒּסּור ƒי , ַ̇ י ƒים ˙מ ƒ̃ י ƒּד יֹום ַ̂  ו¿
ים ƒּפּור ƒי" .ַהּכ ם", ָלנוּ  ּדַ ּיֵ ַ̃ ¿̇ ƒּי ֶ נוּ  ׁ̆ סּו˜ ּבָ ה" ַהּפָ ָ̇ ָהי¿ ˙ ָלֶכם ּזֹא˙Œ'ו¿ ַּ̃ ֻח  עֹוָלם ל¿

ר ַכּפֵ ֵניŒַעל ל¿ ָרֵאל ּב¿ ¿ׂ̆ ƒל י ּכָ ƒמŒם ָ̇ ָנה' ַאַח˙ ַחּטֹא ָ ּׁ̆ נוּ , ּבַ ַהי¿ י ּד¿ ָרה ָלנוּ  ּדַ ַכּפָ  ַאַח˙ ּב¿
ל ֶ ָנה' 'ַאַח˙ ׁ̆ ָ ׁ̆ ים יֹוםּב¿  ּב¿ ƒּפּור ƒָאנוּ , ַהּכ רƒ  ו¿ ¿ּ̇ ַו רֹו˙ ַעל יםמ¿ ּפָ ל ָהֲאֵחרֹו˙ ַהּכַ ֶ ׁ̆ 

ים ƒּסּור ƒי ˙ ַ̇ י ƒים ּומ ƒ̃ י ƒּד יםּפ¿ ַס ּומ¿ "... ַ̂ ƒַאֲחרֹון, ר ֶ ים ׁ̆ ƒיד ƒּפ ס¿ י ָהָיה ַהּמַ ƒַכי ַרּב ּד¿  ָמר¿
ֶלר בּ י¿ ֵל  ¿̃ ינ¿ ƒל ּה בָּ ַר  ו ֶ ֵאב ָאַמר, ו¿ ַמאֶדע ׁ̆ כ¿ ƒרוּ : "ּב י˜ַּ̂ ַה  ַעל ָעָליו ָאמ¿ ƒּד  ƒמ ƒאָ̃ יס¿ ּל 

הּוא ֶ ָלן ׁ̆ ט¿ ים ''ּבַ ƒמ ָ̇ י. ו¿ ƒֵמ  עֹוֵמד ַוֲאנ ָ̇ י, ּהַ ו¿ ƒכ ׁ̆  ו¿ י ƒָהָיה א ֶ י ׁ̆ ƒ̃ ַ ּב¿  ּבָ ים ס"ׁ̆ ƒ̃  ּופֹוס¿
ָרא ¿̃ ƒָלן נ ט¿ ּנּוי ָנֶאה ָלנוּ ? ּבַ ƒים' ַהּכ ƒָלנ ט¿ ך¿  ַעל, 'ּבַ ֵאיֶנּנוּ  ּכָ ֶ ים ׁ̆ ƒיא ƒ̃ מֹוהּו"ֈ ּב¿   ּכָ

  

  
¿ ֹו˙ מֲחֵרי ַא  י˜ֹון - )טז, א( ֵניׁ̆ ƒנֹוָטר  ׁ̆ יא ֶאֶמ ƒה ֶ ׁ̆ 
ָרה היָּ רƒ ט¿ יַמ גƒ ּב¿  דל¿ , הּמָ וּ ֲאד ּפָ ֶ  ַלּמֵ ׁ̆ ׁ̆  ָנָדב ֵמ˙וּ  ֶאֶמ
יהּואֲא וַ  ƒַהּיֹום, ב פּו  ו¿ ר¿ ָרהָׂ̆ ה ּפָ  )אמרי נועם(. ֲאֻדּמָ

  

זֹא˙ ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶאל ׁ̆ Œּב¿ ֶֹד ּ̃  זֹא˙ּב¿  - )טז, ג(ַה
ה ּיָ ƒר יַמט¿ ƒג י ּב¿ ֵ ׁ̆ ָרא בֹו˙ ּכ¿ ֵּ̇ ַ  ַה י˙ׁ̆ ƒֲחר  ƒָחהמ  נ¿

י˙ַע  ƒב ׁ̆ , ר¿ ֶֹד ּ̃ י˙Œַה  הּוא ֶאלŒַה י, ˙ֶס נֶ ּכ¿ ּבֵ ƒֵאין ּכ 
˙וֹ  ּלָ ƒפ ל ּ̇¿ ֶ ַמַע  ָאָדם ׁ̆ ¿ ׁ̆ ƒא ˙נ ֵב  ֶאּלָ , ˙ֶס נֶ ּכ¿ י˙Œַה ּב¿

ֵכן זֹא˙ ו¿ ה ּב¿ ּיָ ƒר יַמט¿ ƒג ֹ ַה  ּב¿  )בני שלמה(. ׁ̆ ֶד ּ̃
  

ה זֹא˙ ּיָ ƒר יַמט¿ ƒג ֵכן, רּבֵ ַד מ¿  ַחי ˆֹוֵמַח  ּב¿ יו ו¿ ƒז  ¿ ׁ̆ ƒָנהיכ ,
כַּ  ֶ רׁ̆ ֶ ׁ̆ ר ָהָאָדם ֲא ֵ̃ מוֹ  עֹו ¿̂  ַהּדֹוֵמם ֶא˙ ֵמַע

ּיּו˙ ƒמ ¿ ׁ̆ ַהּגַ ם הֲעֶל ּוַמ  ו¿ ָ̇ ֵרַג˙ אֹו ַמד¿  ַחי ˆֹוֵמַח  ל¿
ר ַדּבֵ יך¿  הּוא ָאז, ּומ¿ ƒ ׁ̆ מוֹ Œַעל ַממ¿ ¿̂ יו ַע ƒַה  ז ¿ יָנהּׁ̆ ƒכ 

מוֹ  ֵאיך¿ , ַהּכֵֹהן ַאֲהרֹן ּכ¿ ֶׂ̆  ו¿ ָבר הַנֲע ֵדיŒַעל? ַהּדָ  י¿
ּמּוד ƒֹוָרה ל ּ̇ ַמר, ַה א¡ ּנֶ ֶ אן ׁ̆ דּכ¿  ּכָ ׁ̆  ֶֹ̇נ˙Œּבַ  ֶֹ̃ד

ּבָ  ל¿ ƒֶנ˙ּכ¿ , ׁ̆ י י˜ֹון ֹ̇ ƒיםנ¿  ֹוָרהּ̇  נֹוָטר ƒיא ƒיםּכ¿  ב ƒּוב˙ 
מּודַּ̇  נוּ , ל¿ ַהי¿ ֹוָרה ּד¿ ּ̇  ƒּב ֶ בׁ̆ ָ̇ ˙ֹוָרה כ¿ ּב¿  ו¿ ֶ הׁ̆ , ַעלŒּפֶ

ָלֵכן ַמר ו¿ ע סּו˜ּפָ בַּ  ֶנא¡ ּבַ ים ַאר¿ ƒָעמ ַב˙ ּפ¿ ד ֵּ̇ י, ּבַ ƒּכ 
פּול ד"ּבַ  ע ּכָ ּבַ ֶוה ַאר¿ ָ יַ , ד"כ ׁ̆ נ¿ ƒמ עֹו˙ ַהּיֹום  ןּכ¿ ¿ׁ̆

ָלה י¿ ַהּלַ ָעה ˙˜וֹ ּלָ ֻח מ¿ וּ , ו¿ ּבָ ַאר¿ ים ל¿ ƒ̃ ׁ̆  ֲחָל ֵ ׁ̆ 
עֹו˙ ָ ַאֲחָריו ַהּיֹום ֲחˆֹו˙ ַעד ׁ̆ י ו¿ ƒָלה, ּכ י¿ ּלַ ֵכן ּבַ , ו¿

 ׁ̆ ָכלŒֵע˙ ֹוָרהּ̇ ּבַ  ַלֲהגֹו˙ ֵי  )ֲאֹרן ֵעֻדת(. ּב¿
  

זֹא˙ סּו˜ּפָ בַּ  ֵרי יםזƒ ּמָ ֻר מ¿  ּב¿ ב¿ ƒרוּ  ל"ֲחזַ  ּד ָאמ¿ ֶ ׁ̆ ,
ל ּכֵ ַּ̇ ס¿ ƒה ה ָ̆ לֹ ¿ ׁ̆ ƒים ּב ƒָבר ֵאין ד¿ ה ו¿ ָּ̇ א ַא יֵדי ּבָ ƒל 

זֹא˙. ֲעֵבָרה י˜ֹון ּב¿ ƒֶא  רכֹ ז¿  נֹוָטר˙  ƒךָ ּב ¿̇ ידָּ̇  יָא ƒמ ,
ֶנֶגד ע ּכ¿ ן ּדַ ƒֵמַאי  ָ̇ א י˜ֹון זֹא˙. ּבָ ƒהַא  רכֹ ז¿  נֹוָטר ָּ̇ 

ֶנֶגד, מּו˙ָּ̇  ָאןוּ  ּכ¿ ה ל¿ ָּ̇ זֹא˙. הֹוֵלך¿  ַא י˜ֹון ּב¿ ƒנֹוָטר 
ֲאךָ בּ Œ˙ֶא  רכֹ ז¿  ידָּ̇  ֹור¿ ƒֶנֶגד, מ ֵני ּכ¿ פ¿ ƒי ל ƒה מ ָּ̇ יד ַא ƒ̇  ָע
 ƒּבֹון ןֵּ̇ ל ¿ ׁ̆ ֶח יןŒו¿ ƒדגל מחנה יהודה(. ּד( 

  

זֹא˙ ה ּב¿ ּיָ ƒר יַמט¿ ƒג ר, 410 ּב¿ ּפָ ס¿ ƒמ ָטן ּוב¿ ַיַחד, 14 ָ̃  ו¿
ה ּיָ ƒר יַמט¿ ƒג יַ  ּב¿ נ¿ ƒמ יםַה  יֹום ָאז ןּכ¿ ƒּפּור ƒספר הזכרון(. ּכ( 

  

ֶֹ̇נ˙ ׁ̆ Œּכ¿ ּבָ ל¿ ƒי ׁ̆ ֶד ֹ̃ ד   ַהּכֵֹהן ֲעבֹוַד˙ -  )טז, ד(ּבַ
דֹול יֹום ַהּגָ ים ּב¿ ƒּפּור ƒה ַהּכ ָ̇ ֵאין, ןָב ָל  יֵד ג¿ בƒ ּב¿  ָהי¿ ֶ ׁ̆ 
ֵטגֹור ָהב ָ̃ ה ַהּזָ ֶׂ̆ ה רָסֵנגוֹ . רָסֵנגוֹ  ַנֲע ּיָ ƒר יַמט¿ ƒג  ּב¿

ֵטגֹורו¿  319 ם 318 ָ̃ ƒַיַחד ע נוּ , ֵללַהּכוֹ , ּוב¿ ַהי¿ ם  ּד¿ ƒע
ָרֵאל ַללּכ¿  ¿ׂ̆ ƒים ֵהם, י ƒו ָ ָר ּב¿  ׁ̆ ּפָ ס¿ ƒי, םמ ƒדּו˙ ּכ ַאח¿  ּב¿

ָרֵאל ¿ׂ̆ ƒים י ƒכ ֵטגֹור הֹופ¿ ָסֵנגוֹ  ָ̃  )אמרי חיים(. רל¿
  

כָ  יֶ אלֹ  םŒָאָד לו¿ ה¿ ƒיŒבֹו˙ יסֹוֵפ  - )טז, יז( ה ֵּ̇  ַה
י˜ֹון ƒאַה  נֹוָטר יןַסּי¿ מ¿  ֵהרּטַ לƒ  ּבָ ƒַהּגּוף, ֹו˙וֹ א ע ֶ ׁ̆ 

בַּ  ¿̇ ƒלמ ׁ̆  ּטֵ ֵּ̃ ַב הּוא מ¿ ֶ ׁ̆ ָמה ּכ¿ ָ ׁ̆ ל ַהּנ¿ ֶ̂ ּטַ ֵא ƒֵהרל ,
יםַאף ו¿  ƒע ַסּי¿ ָלה אֹו˙וֹ  מ¿ ַמע¿ ל¿ ƒחסד לאברהם(. מ( 
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ֻיָחד ֶהָעלֹון ˙ ַהמ¿ ַׁ̆ ָפָר ים ל¿ ƒ̆ דֹ ¿̃ 
יַע  ƒּבָ  אי"ה יֹופ ַ ׁ̆ ׁ̆  ˙ּב¿ י ƒד' ך¿ ֶר ּכֶ  ט  

 

 



 

 

  

 

 ָ ָכָרן ˙ˆוֹ ֵע ָה  ˘לֹ ׁ̆ ¿ׂ̆   ּו

ָפר כ¿ ƒָטן ּב ָ̃  ƒיר חֹוזמ¿ ּב ƒיטֹומ' ƒּב¿  ז ֶ ָר ׁ̆ ¿̃ יָנהאּו ƒגּ , א ¿̇ ƒי ֹוֵררה ƒהּוד ֵ כָּ  י¿ יֵרא רׁ̆ ƒו  ָ םַמ ׁ̆ ƒוּ , י ¿ ֶחז¿  ר' מוֹ ׁ̆ אלי¿ ֵ̃ .
ל ֻטּפָ יםבָ ּב¿  מ¿ ƒָבנֹו˙ נ ֶא˙, ָהָיה ּוב¿ ָנָס˙וֹ  ו¿ ר¿ א ּפַ ָ̂ י˙ ˙יַר כƒ ֲח ֵמ  ָמ יָגה ּבֵ ƒז ל ַהּמ¿ ֶ יıּפָ ַה  ׁ̆ ƒא, ר ֶ  ֶאּלָ יָון ׁ̆ ּכֵ

 ֶ אֹו˙ׁ̆ ָ̂ ֻר  ָהיוּ  ַההֹו ָנסֹו˙ ַעל ּבֹו˙מ¿ ר, ַהַהכ¿ ּגֵ ƒּב¿  ּפ ַ̇ ¿ ֵמי יֵמ לוּ ׁ̆ יָרה ּד¿ ƒַגם  ַהֲחכ יוּב¿ ו¿ ָ̇ כּו  נֹו ֶ ּכ¿  .רוּ ג¿ בָ וּ ָהל¿  וּ לכָּ ׁ̆
ל ַלך¿ , יןƒּ̃ ƒּ̂ ַה Œּכָ מ¿ ƒיט נ ƒל ֶהח¿ ּדֹד ו¿ נ¿ ƒים ל ƒּ̃ ַח ר¿ לַֹח , ַלּמֶ ¿ ׁ̆ ƒָלאָכהבַּ  ָידוֹ  ל ַאַחר, ּמ¿ ר ּול¿ ַטּבֵ ¿̂ ƒּי ֶ ָידוֹ  ׁ̆ כּום ּב¿ דֹול ס¿ , ּגָ

ּוב ׁ̆ ה ָי ָ̇ י¿ ים. ַהּבַ ƒים ָימ ƒֲאֻרּכ  ƒר םֶח ֶל  אֹוֵכל, רכָ נֵּ בַּ  לֵל וֹ גּ ̇¿ ה ם ַ̂ ƒַל  ּוַמיıֲח ּובַ , ַח ƒרּוָטה,  יˆּו˙ר פ¿ ƒרּוָטה ל ָאַגר ּפ¿
ר  ֶ ׁ̆ רַעד ֲא ַטּבֵ ¿̂ ƒרֹורֹו  ה ¿̂ ƒכּוםּב כ¿  ס¿ ƒד נ לּבָ ֶ ע ׁ̆ ַ ׁ̆ ּב¿ . יםלƒ בָּ ֻר  ֵמאֹו˙ ּ̇¿ ט¿ ֵזַע˙ יםגƒ פוּ ס¿  ָהיוּ  עֹו˙ַהּמַ ׁ̆ ו¿ , וֹ ּפ ַא  ּב¿  ָח

ַרא˙  ¿̃ ƒָחה ל מ¿ ƒּׂ̆וב ה  וֹ ׁ̆ ָ̇ י¿ ידַהּבַ ƒָנג ד ּכ¿ ֻכּבָ ָידֹו , מ¿ יאּוב¿ ƒ ּׂ̆ ַה נ ֶא˙ ל¿ יוּב¿ ָ̇ ָחָבהּב¿  ֹו כֵּ  ַהר¿ ַכל¿ יָב˙וֹ Œֶא˙ לּול¿ ֵׂ̆ .  

ה ּנֵ ƒה ָסמּוך¿  ו¿ ירָל עֹוֵבר הּוא ּב¿ ƒבֶּ ַדַע˙ ַהּנוֹ  ע ƒּד וֹ ר¿ ׁ̆ ּה  ,ביט¿ גּ ּבָ ¿̇ ƒל םָר גוֹ נֵ 'ָס ָאז  ֹוֵררה ֶ ָרֵאל' ׁ̆ ¿ׂ̆ ƒי י ƒי ַרּב ƒֵלו 
ָח  ¿̂ ƒבֶּ  ˜י ƒמ ƒּד וֹ ר¿ ׁ̆ ֵלב. ביט¿ רֹוֵנן ּב¿ ¿̇ ƒַעד מ י ַאֲחֵרי ָ̂ ƒָהַרּב , ƒה ֶ ינוֹ ׁ̆ ƒמ ימוּ ּבƒ  ז¿ ƒע עֹד ˙נ¿ ס¿ ƒֵבי˙וֹ  ל ּבוֹ Œֶא˙ ּב¿ ƒַאַחר, ל  ּול¿

ם ּיֵ ƒּס ֶ זֹונוֹ Œַעל ך¿ ּוֵבַר  ׁ̆ ָנה, מ¿ י˜ ֵאָליו ּפָ ƒּד ַּ̂ יט, ַה ƒּב ƒֵעיָניו ּבוֹ  ה ָאַמר, ˙וֹ יּ נƒ ָמ ֲח ַר ָה  ּב¿ יַע  ָהָבה: "ו¿ ƒּ̂ ַא ךָ  ו¿ ה ל¿ ָ̃ ס¿ ƒע 
ּמַ , טֹוָבה ֶ ןׁ̆ ּה  ָרּה כָ ׂ̆¿  ַּ̇ ּדָ ƒ̂ ָוה. ּב¿ ¿̂ ƒּוָבה דֹוָלהּג¿  מ ׁ̆ ֹאד ַוֲח ל מ¿ ֶ יֹון ׁ̆ ד¿ ƒים ּפ ƒבּוי ¿ ָלה ׁ̆ י ָנפ¿ ƒ̃ ֶחל¿ י , ּב¿ ƒָז˜ּו˜ַוֲאנ 

כּום ס¿ ƒל  ֵ̇ ל ˜ָע ֶ ע ׁ̆ ַ ׁ̆ ם .יםלƒ בָּ ֻר  ֵמאֹו˙ ּ̇¿ ƒַמע א ¿ ׁ̆ ƒּ̇ י ƒ̇ ָ̂ ¿ , ַלֲע כּום לֹ̃ ׁ̆ י ֶזה ס¿ ƒָיד מּוָרה, ּב¿ ¿̇ ƒָכך¿  ּוב  ֲאַיֵעı ל¿
ךָ  לֹ˘ ל¿ ָ ָלאֹו˙ ֵעˆֹו˙ ׁ̆ פ¿ ƒוֹו˙, נ ָ ּׁ̆ ¿ מƒ  ֶא˙ ַה ָזָהב ןָל ָ̃ ׁ̆ ַמע ". ּב¿ ָ ׁ̆ ֵהָמה  ד¿ ַ̇ ֵרי ֶא˙ּב¿ ב¿ ƒי˜ַּ̂ ַה  ּד ƒָחָמה, ּד ל¿ ƒהַעזָּ  ּומ 

 ƒּט¿ נ ָ ּבוֹ  הׁ̆ ƒל נֹו˙ ֲהלֹא. "ּב¿ ¿ יָעה ׁ̆ ƒג עֹו˙ ֲאֻרּכֹו˙ י¿ ָ̃ ¿ ׁ̆ יכַ ּב¿  ֻמ ƒּפ ֶא˙, ס¿ י˙ םּדַ  ו¿ ƒ̂ מ¿ ַּ̇ י ַה ƒּל ֶ דָה . ָעָליו יƒּ̇ ז¿ ַ̃ ֵה  ׁ̆ ַ̂  ֵכי
ר לכַ וּ א ֵּ̇ ַו ּלוּ וַ , ֲעֵליֶהן ל¿ ƒָוה ֲאפ ¿̂ ƒמ דֹוָלה ּכֹה ל¿ ל ּג¿ ֶ יֹון ׁ̆ ד¿ ƒים ּפ ƒבּוי ¿ י˜ַּ̂ ַה "? ׁ̆ ƒיטַמ  ּד ƒרֹך¿  ּבוֹ  ּב ר', ּב¿ אל ו¿ ֵ̃ ֶחז¿  י¿

ֹוֵלַח  וֹ  לֶא  רֹוֶעֶד˙ ָידׁ̆ ּ̇ ח¿ ַּ̇ ֹוֵלף, ַאמ¿ ם ׁ̆ ָ ּׁ̆ ƒל ּוַח פָּ̇  ררוֹ ̂¿  מ ֶ יַח , ָמעֹו˙ ׁ̆ ƒלֹ˘ּוַמּנ ¿  ַעל יםלƒ בָּ ֻר  ֵמאֹו˙ ׁ̆
ָחן ל¿ ֻ ּׁ̆ ָהָר  .ַה ¿ ּפָ  הנ¿ ֵניŒַעל ָטהׁ̆ י˜ַּ̂ ַה  ּפ¿ ƒע" :ּד ךָ  ּדַ נƒ  ל¿ י, "יּב¿ ƒר ּכ ֶ ׁ̆ ֲא יַע  ּכַ ƒָהָאָדם ַמּג ˙ ַ ׁ̆ ָפָר ים ל¿ ƒָרכ ֵאינוֹ , ּד¿  ו¿

ה הנָ ָא  ַע ֵד וֹ י ּטֶ ƒָעָליו ּוָמהׂ̆ , י  ƒֵרי ֶא˙ ֵהיֵטב רּכֹ ז¿ ל ב¿ ƒרוּ  ל"ֲחזַ  ּד ָאמ¿ ֶ ל, ׁ̆ ּיֹו˙ 'ּכָ ƒנ ה ּפ¿ ָּ̇ ַא ֶ יוּ  לֹא, ּפֹוֶנה ׁ̆ ה¿ ƒאֶאּלָ  י 
ין' ך¿ ֶר ּדֶ  ַעל ƒָימ ."˙ ֶ ׁ̆ ל ֲאֶר ֶ ֵהָמה ׁ̆ ד¿ ָזָבהּב¿  הָל הוּ מ¿  ַּ̇ ּפַ , ַאכ¿ ¿̇ ƒָטהה ¿ ָניו ַעל ּׁ̆ ל ּפָ ֶ אל ר' ׁ̆ ֵ̃ ֶחז¿ ה זוֹ . "י¿ ָ̂  ָהֵע

יֶֹחֶל˙ בַּ  ַהמ¿ ֶ י ָדּה ֲע ׁ̆ ƒּ̇ מ¿ ּלַ ƒ ׁ̆  ׁ̆ י ƒל ¿ ֵאֶלם ׁ̆ ָלַח  ?"ָהַרב ילƒ ֵמֲעָמ  ׁ̆ י˜ַּ̂ ַה  אּוָלם, ˜ֹולŒּב¿ ƒיך¿  ּד ƒ ׁ̆ מ¿ ƒה  ƒַהּב  ּבוֹ  יטל¿
ַרּכּו˙ ם. "ּב¿ ƒךָ  א ˆֹונ¿ ר¿ ƒֹמַע  ּב ¿ ׁ̆ ƒם ל ה ֶא˙ ּגַ ָ̂ ה ָהֵע ּיָ ƒנ ¿ ּׁ̆ ַ  ָעֶליךָ , ַה ׁ̆ י םּלֵ ל¿ ƒלֹ˘ ל ¿ ים יםלƒ בָּ ֻר  ֵמאֹו˙ ׁ̆ ƒנֹוָספ ,"

 ƒא ֵ  אוֹ ָפ ּכ¿  ּלוּ ּוכ¿ ָבָר  הָׂ̆ ָע , דׁ̆ ד¿ ƒַעם. "יוּכ ט ַהּפַ ּטֵ ַ̂ ֶניךָ  ֲא ָאז¿ ם ּב¿ ּגָ ¿̇ ƒם ּפ ֻחּכָ יר מ¿ ƒּ̇ ַע יֹון ו¿ ּסָ ƒּנוּ , נ ּמֶ ƒַמד ּומ ל¿ ƒּ̇ י ƒּכ 
 ׁ̆ י ƒא  ֵ̃ א ןָז ֵׂ̆ ה ַהּנֹו ָ ּׁ̆ ƒיָרה א ƒע יםיָ ל¿  ̂¿ ƒיט, מ ƒַעל ֵממŒ ֹמו ¿̂ ָרה ַע רּוָרה ָ̂ אל ר'". ̂¿ ֵ̃ ֶחז¿ ר י¿ ַ̇ ה נֹו הֹון ֻמּכֶ ּמָ ƒּ̇ ,
לֹא וֹ Œֶא˙ ָיַדע ו¿ ׁ̆ ה. ַנפ¿ ּלָ ƒח ַמע ּ̇¿ ָ ה ָידּוַע  ל"ֲחזַ  רַמֲאַמ  ׁ̆ ָּ̇ ַע ל ו¿ ּבֵ ƒ̃ ם ּגָ ¿̇ ƒי ּפ ƒל ָהַרך¿  ˜ֹולוֹ  ָלםאוּ , ֲעָממ ֶ ׁ̆ 

י˜ַּ̂ ַה  ƒר ּד ּסֵ ƒהדּ בַּ  נ ּיָ ƒם: "ּומ ƒךָ  א ˆֹונ¿ ר¿ ƒה ּב ָ̂ ֵע י˙ ּבָ ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ ¿ , ַה לֹ˘ ידƒ יָ ּב¿  לֹ̃ ׁ̆ ¿ ים יםלƒ בָּ ֻר  ֵמאֹו˙ ׁ̆ ƒה". נֹוָספ ֶ ׁ̆ ָ̃ 
ֵאר ָ̇ ָחָמה ֶא˙ ל¿ ל¿ ƒָלה ַהּמ חֹול¿ ¿̇ ƒה ֶ ּבוֹ  ׁ̆ ר¿ ƒ̃ ל ּב¿ ֶ אל ר' ׁ̆ ֵ̃ ֶחז¿ יטּכ¿  אּוָלם, י¿ ƒּב ƒה ֶ ׁ̆  ƒי˜ַּ̂ ַה  ינֵ פ¿ ּב ƒָרָאה ּד טוֹ  ֶא˙ ו¿  ַמּבָ

ף ָהַרך¿  ַלּטֵ ַהמ¿ ֶגד דמֹ ֲע ַל  ָיכֹל לֹא, ו¿ ּנֶ ƒם, מ ƒָיַדי ָ  רֹוֲעדֹו˙ ּוב¿ ָיָדיו לַ̃ ׁ̆ י˙ ֶא˙ ּב¿ ƒֵאר ¿ ּפוֹ  ׁ̆ ס¿ ָידוֹ . ּכַ ר ּב¿ ַ̇  ררוֹ ̂¿  נֹו
ם, ֵרי˜ ƒי ַ̇ ַמע ּוֵבינ¿ ָ ה ֶא˙ ׁ̆ ָ̂ י˙ ָהֵע ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ ב: "ַה ֵ ׁ̆ ¿̃ י ָנא ַה ƒ̇ ָ̂ הַּ̇  לֹא עֹוָלםּוֵמ , ַלֲע ךָ  ּטֶ נ¿ ּום ָאז¿ ׁ̆ מּוָעה ל¿ ¿ ׁ̆ 

ַמע ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ֶ ר ַעד, ׁ̆ ֶ ׁ̆ ֶאה ֲא ר¿ ƒּ̇  ֹמו י יךָ ֵעינֶ  ּב¿ ƒָבר ּכ אל ר'". ָנכֹון ַהּדָ ֵ̃ ֶחז¿ ר י¿ ַ̇ ָניו. ַרַעם לּוםֲה  נֹו ָאז¿  ˙לוֹ ּל¿ ַט ̂¿ ּמƒ ַה  ּב¿
ֹוֵמַע  הּוא ד ׁ̆ ַ̂ י י ּכֵ ƒַרד ָהַרּב פ¿ ƒּנוּ  נ ּמֶ ƒל¿  מ ָ ֹוך¿ , יוָד י יָ ֵׂ̆ ֲע ל ַמ כָ ה ּב¿ ָח ָל ̂¿ ַה ˙ ל¿ ֶד ֶח יֻ ה מ¿ כָ ָר ב¿ ּבƒ  כוֹ ר¿ בָ מ¿ וּ  לֹוםׁ̆ ּ̇ ƒמ  ּוכ¿

א הּוא ֲחלֹום ֵ̂ מוֹ Œֶא˙ מֹו ¿̂ חּוı ַע ƒַבי מ י˜ַּ̂ ַה  ˙ל¿ ƒר, ּד ֶ ׁ̆ ֲא ָידוֹ  ּכַ וֹ , ֵרי˜ רוֹ ר̂¿  ּב¿ ּ̇ ח¿ ַּ̇ ַאמ¿ לֹ˘ ּוב¿ ָ   ...ֵעˆֹו˙ ׁ̆

אל ר' ˆֹוֵעד ֵ̃ ֶחז¿ ם י¿ ƒי ַּ̇ ל¿ ַ̂ ֲע ּבוֹ , ּבַ ƒל ֵבד ו¿ ם ָעָליו ּכָ ƒֵרַחי ה ָמה. "ּכ¿ ֶׂ̆ ה ֶאע¡ ָּ̇ ב", ַע ֵ ׁ̆ ּבוֹ  הּוא חֹו ƒל לּום, "ּב¿  ּכ¿
יר ƒּכ ¿ׂ̆ ּוב ַא יŒֶא˙ ׁ̆ ƒמ ¿̂ ים ַע ƒנ ָ ׁ̆ ֵדי, ַוֲאֻרּכֹו˙ נֹוָספֹו˙ ל¿ כּום ֶא˙ ַלֲחסֹך¿  ּובׁ̆ ָל  ּכ¿ ַאַח ַאך¿ "? ָהָאבּוד ַהּס¿ , ֶרַגע רל¿

 ƒוֹ ּב¿  ענַ ע¿ נ ׁ̆ ָאַמר רֹא י˜ ַוֲהֵרי: "ו¿ ƒּד ַּ̂ יא ך¿ ַר בֵּ  ַה ƒ̇ ָלָחהּב¿  ֹו ¿̂ ם, ַה ƒאŒן ˜ יַל ָע  ּכֵ ַחּזֵ ¿̇ ƒה ים מּוַנ˙א¡ בֶּ  ל¿ ƒ̃ י ƒּד ּוֹו˙ ַ̂ ַ̃  ּול¿
ַר˙ ֶעז¿ ָליוהּוא  ˆֹוֵעד". ַהּבֹוֵרא ל¿ ַרג¿ לֹו˙ ּב¿ ¿ ׁ̆ בֹו˙ ַהּכֹו ָּ̂ ַה ֻח  ו¿ ַ ר¿ ּב¿ ים ˙ׁ̆ ƒ̂ ל חֹוֶסה, יםƒּ̇ ֲעבֻ  ֵע ֵ̂ ים ּב¿ ƒָהֲעָנפ 

עּובָ  ַ̃ ים ֶר ƒָמע ¿ ׁ̆ ƒי נ ֵ̂ ּיּו ƒ̂ ים ƒר ּפֳ ƒּ̂ ה. ַה ּנֵ ƒה ֹוֵמַע  ו¿ ָבה ˜ֹול ֵמֲאחֹוָריו הּוא ׁ̆ ּכָ ֶרֶב˙ ֶמר¿ ָ̃ ¿̇ ƒירּו˙, מ ƒה מ¿ ƒז ּוב ּפַ  ֶנח¿
ה ּדָ ƒּ̂ ַבל ,ַה ֶיה ל¿ ה¿ ƒָמס י ר¿ ƒמ ַח˙ ל¿ סֹו˙ ַּ̇ ר¿ ים ּפַ ƒי. "ַהּסּוס ƒהּוד ֹוֵמַע "! י¿ הּול ˜ֹול הּוא ׁ̆ ם, "ּבָ ƒַהא  ָ̇ י ƒֵהיָכן ָרא  ל¿
טוּ  ל¿ מ¿ ƒנָּ גַּ ַה  נ ƒּפָ ַה "? יםבıי ƒר  ַ ׁ̆ ּיָ ֶ ָבה ַעל בׁ̆ ּכָ ר¿ ַח˜ ַהּמֶ ל ּבוֹ  ּדָ ּבֵ ַ̃ ּוָבה ל¿ ׁ̆ אל ר'ו¿ , ּ̇¿ ֵ̃ ֶחז¿ ֹאֶפ˜ ָרָאה י¿ ֶרך¿  ּבָ ּדֶ

ֶל˙ ֶּ̂ ּפַ ¿̇ ƒמוֹ . מ ֹוך¿  ּכ¿ ּ̇ ƒֲחלֹום מ  ƒהב¿ ה ָ̃ י ƒמֹוחוֹ  ז ˙וֹ  ּב¿ ָ̂ ֹוָנה ֲע ׁ̆ א ƒל ָהר ֶ י˜ַּ̂ ַה  ׁ̆ ƒָיד, ּד טּוָחה ּוב¿ יַע  ּב¿ ƒּב ¿̂ ƒד ה ּיָ ƒַעל מ 
ין ך¿ ֶר ּדֶ  ƒָימ" , ָ ׁ̆ ָרא "!םל¿ ים, ָ̃ ƒַהּסּוס חוּ  ו¿ ¿̇ ָהָרה ּפָ ד¿ ƒיָרה ּב ƒה ַמן. ןוּ וּ ּכƒ ַל  מ¿ ַאַח  ָמה ז¿ ן רל¿ ּכֵ ƒיַע , מ ƒּג ƒם ה  ר' ּגַ

אל ֵ̃ ֶחז¿ ˙ לֶא  י¿ ַ ׁ̆ ָר ים ּפָ ƒָרכ ַאף, ַהּד¿ ָנה הּוא ו¿ יָנה ּפָ ƒֲע כַּ  ָימ˙ י˜ַּ̂ ַה  ַ̂ ƒה, ּד ּנֵ ƒה ֶב˙ר¿ ֶמ  ֶא˙ רֹוֶאה הּוא ו¿ יıּפָ ַה  ּכֶ ƒר 
אנוּ ָמ . "ֵאָליו חֹוֶזֶר˙ ֲהלוּ "! יםבƒ נָּ גַּ ַה  ֶא˙ ָ̂ י ָ̂ ֵ ׁ̆ יıּפָ ַה  ַאנ¿ ƒא, ר ֹוָדה ˙וֹ ּוכ¿ יכוּ  ּ̇ ƒל ¿ ׁ̆ ƒי˜ רוֹ ב¿ ֶע ל¿  ה ƒּ̃  פּוַח ָּ̇  ַׂ̆

יכוּ  ƒ ׁ̆ מ¿ ƒה ם ו¿ ּכָ ַדר¿ ם. ּב¿ ƒֵעיַני ָהמֹו˙ ּב¿ ד¿ ƒאל ר' ָמָנה נ ֵ̃ ֶחז¿ ּב¿  ֶא˙ י¿ ט¿ ים עֹו˙ַהּמַ ƒכ¿  ָהַרּב ָ ּׁ̆ ֶ ּ̂¿  וּ נׁ̆ ם, ררוֹ ּבַ ּיֵ ƒּס ֶ ׁ̆  ּוכ¿
י ƒָמה ֵעיָניו ֶא˙ םֵהר ַמי¿ ָ ּׁ̆ ל ָמעֹו˙ד¿ ּבƒ  ַה ֶ ׁ̆Œר ֶ̆ ׁ̆ . ֹא ֵ ם, ּבוֹ  ָהיוּ  יםלƒ בָּ ֻר  ֵמאֹו˙ ׁ̆ ƒַלי פ¿ ƒּמַ  ּכ ƒהמ  ֶ םּׁ̆ ּלֵ ƒ י˜ַּ̂ ַל  ּׁ̆ ƒּד .

ה ָ̂ ֹוָנה ָהֵע ׁ̆ א ƒה ָהר ָ̇ י˙ָד ּכ¿  ֵאפֹוא ָהי¿ ƒֶמ˙ א ּלֶ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒוּ , ּומ ƒל ּה ָ̇ ָר מוּ ̇¿ ב ּבֵ ƒ̃ ם ƒַלי פ¿ ƒּמַ  ּכ ƒהמ  ֶ םּׁ̆ ּלֵ ƒ ֲעבוּ  ּׁ̆   .ָרּה ּבַ

ֵחל ֵהֵחל ּומֹוָרא, יברƒ ֲע ַה ל¿  ֵהֵחל ַהּיֹום ּדַ ז¿ ƒה ּבוֹ Œלֶא  ל¿ ƒָרָאהּכ¿  ל ֶ י ׁ̆ ƒר ּכ ַ̇ ַבּדוֹ  נֹו ַער ל¿ ּיַ יר הּוא. ָהָאֵפל ּבַ ƒּב ג¿ ƒה 
ָעָדיוŒֶא˙ ˆֹא ̂¿ מ¿ ƒמוֹ  ל ¿̂ ַע ָלה הֶס ֲח ַמ  ל¿ י¿ ּלַ ה, ּבַ ּנֵ ƒה ׁ̆  ו¿ י ָח ƒיַע  ּכ ƒּג ƒי לֶא  ה ֵ̇ ֲא ַער ּפַ ָיהָהַא  ֶאל ּוָפָנה ַהּיַ ַסנ¿  כ¿

י˙ ƒֹומ˜ ה ,ַהּמ¿ ָ̇ ָהי¿ ֶ ל רוֹ וּ בּ עƒ ּב¿  ׁ̆ ֶ ָפר ׁ̆ מּוך¿  ַהּכ¿ ָזָב˙וֹ . ַהּסָ ַאכ¿ ָנה לֹא ל¿ ¿ּ̇ ƒרּו˙ לוֹ  נ ָ ׁ̆ ָיהבָּ  ָללּון ָהֶאפ¿ ַסנ¿  ַאכ¿
ָמּה ַע  ן, ̂¿ ּכֵ ֶ יıּפָ ַה " ׁ̆ ƒר  ׁ̆ י ƒ ׁ̆ יר ַהּיָ ƒי˙ ֵמע ƒלֹונ יד, ּפ¿ ƒ̇ יַע  ָע ƒהֹופ אן ל¿ ָכל ּכָ ם ַיַחד ֶרַגע ּב¿ ƒיָרה ˙נֶ ָהרֹוזֶ  ע ƒע ¿ּ̂  ַה

ּה  ָ̇ א אֹו ָׂ̆ ה ָנ ָ ּׁ̆ ƒא ָבר לֹא ֶזה ל¿ ּכ¿ ƒם ו¿ , מ ƒָי˙וֹ ַמ ּפָ ע ר לֹא ךָ ל¿ וּ , ˙ֶד בֶּ כ¿ ּנƒ ַה  ל¿ ַ̇ י - " ָמ˜ֹום נֹו ƒפ יר ּכ¿ ƒּב ס¿ ƒה ֶ  לוֹ  ׁ̆
אי ַ̃ ּד¿ נ¿ ר ַהּפֻ ֶ̂ ֹ˜ ֵאין. רּוַח Œּב¿ ֵרָרה ּב¿ ס ּב¿ ּנֵ ּכַ ¿̇ ƒאל ר' ה ֵ̃ ֶחז¿ ָרה י¿ ַסד¿ ַאכ¿ חּוı ּבָ ƒּמ ֶ לֹון ׁ̆ ַנֵחםו¿ , ַלּמָ ¿̇ ƒָכך¿  ה  ּב¿
ָפחֹו˙ ּל¿ ֶ א ׁ̆ ָ̂ מוֹ  ָמ ¿̂ ַע ג ˜ֹוַר˙ ל¿ לֹא, ּגַ ֹן ıַל א¡ נֶ  ו¿ ׁ̆ י ƒַח˙ ל ַּ̇ ˙ ּפַ ƒם ּכ ƒַמי ָ ּׁ̆ יֹו˙ ַה ה¿ ƒל ַחּיֹו˙ ֲאָכלַמ ל¿  ו¿ ֶדה ל¿ ָ ּׂ̆   .ַה

  
  

י ƒָנא  ַרּב ּטֹול¿ ƒי מ ƒ̃ ס¿ ֶבר¿ ד ט¿ ƒו ַּ̂  ּדָ   ל"ַז

יֹום ּל  ל¿ ƒַמ"ּב  ּוָלאַהה ר¿ ַּ̇ ר  ּיָ ƒא  י' ּב¿
 

נוֹ  י ּב¿ ƒ ּׁ̆ ƒ ּׁ̆ ל ַה ֶ יד ׁ̆ ƒּג י ַהּמַ ƒַכי ַרּב ּד¿ יל ָמר¿ ƒנֹוּב ר¿ ֶ ׁ̆ ּט¿ ƒמ ,
יֶנֶכד ו¿  ƒּדָ  ַרּב ƒיד סֶ̃ י¿ ֵל  דו ƒמ ל¿ ַעל ַּ̇ םŒַהּבַ ֵ ׁ̆Œנֹוַלד. טֹוב 

ֵע˙ ˙ ּב¿ ּנַ ֻ̇ ם ֲאחֹו˙וֹ  ֲח ƒּדוֹ  ע ל ֶנכ¿ ֶ י ׁ̆ ƒך¿ וּ רבָּ  ר' ָהַרּב 
 ƒכֻּ , ז'וּ 'בּ ז¿ ּמֶ מ ֶ ּד¿  דבַּ ׁ̆ ַסנ¿ אּו˙ּב¿ ַע˙ ָ̃ ¿ ׁ̆ ƒי˙ ּב ƒר ּלוֹ  ַהּב¿ ֶ ׁ̆ ,

ַמע ָ ּׁ̆ ֶ ׁ̆ ינֹו˜ ֶא˙ ּוכ¿ ƒּ̇ הּוא ָאַמר ּבֹוֶכה ַה ֶ  ּבֹוֶכה ׁ̆
מוֹ  ַדלּכ¿ . םָחָכ  ּכ¿ ּגָ ֶ ר ָהָיה, ׁ̆ ּכָ ƒָמ˙וֹ  נ ָחכ¿ , הָר ֵ̇ י¿ ַה  ּב¿

נֹוַדע ּדַ  ו¿ ƒמ ƒ  ˙ּב¿ ּׂ̆ ֹונוֹ  ָחהמ¿ ַה ׁ̆ ל¿ ƒנּוָנה ּוב ¿ ּׁ̆ ¿ נƒ . ַה  רוּ ּמ¿ ַּ̇ ׁ̆
ּמֶ  ƒּובֹו˙ ּנוּ מ ׁ̆ דֹו˙ ּ̇¿ ֻחּדָ עֹו˙ מ¿ ˜ֹול¿ ַעם אּוָלם, ו¿  ּפַ

א ּטֵ ּבַ ¿̇ ƒָאַמר ה וֹ ", ה'Œֶא˙ דיוƒ ּדָ  ך¿ ָבֶר י¿ 'וַ : "ו¿ ּ̇ ƒַלֲאמ 
ל ֶ ׁ̆Œָבר ָבֵרך¿  דוƒ ּדָ  ָהָיה ּדָ בָּ ַה Œֶא˙ מ¿ ֵעיֵני ַאך¿ , ה"ָּ̃  'ל¿
ל ָהלŒּכָ ָּ̃ ָהל -  ד'יוƒ ּדָ  ראֶמ יֹּ וַ  ַה ָּ̃ ב ַה ַ ׁ̆ ֵאין ָח ֶ אן ׁ̆  ּכָ

א ˙וּ  הָנָא  ָרהימƒ ֲא  ֶאּלָ ַעם"... לֹא ו¿ ב ּפַ ַ ׁ̆ לוֹ  ָי ¿̂  ֶא
יר ƒ ׁ̆ ָלג ָע ֹוַח  ֻמפ¿ ׂ̆ ָעה ּמוֹ עƒ  חו¿ ָ ה ׁ̆  ַאֲחָריו, ֲאֻרּכָ
ַנס כ¿ ƒי נ ƒי ָענ ƒָהַרּב כוֹ  ו¿ ר¿ ָרה ּבֵ ָ̂ ¿̃ ƒל¿  רוֹ ָט ּופ¿  ּב ָ . לֹוםׁ̆

אֹוֵנן ¿̇ ƒי ה ƒַאל ֶהָענ ָ ׁ̆ י: "ו¿ ƒכ ּׂ̆  ו¿ ים ֹואַמ ƒנ ׁ̆  ּפָ אן ֵי "? ּכָ
ך¿  ּיֵ ƒח  ƒָאַמר יָהַרּב לֹום ַחס, "ו¿ ָ ׁ̆ א, ו¿ ָעֶליךָ  ֶאּלָ ֶ ר ׁ̆ ּכָ ƒנ 
ד ּיָ ƒֵאין מ ֶ רּוָטה ׁ̆ ˆּוָיה ַהּפ¿ ךָ  מ¿ יס¿ ƒכ ם. ַאך¿ ּב¿ ƒע 

ֹון ׁ̆ א ƒי ָהר ƒּ̇ ¿̂ ַל ַד  ֶנא¡ ֵדי ֲאֻרּכֹו˙ רבֵּ ל¿ ַגּלֹו˙ ּכ¿ ֵאינוֹ  ל¿ ֶ ׁ̆ 
א י ֶאּלָ ƒיֹון ָענ ֶאב¿ ךָ  ו¿ ¿̇ מֹו ּדֹור"...  ּכ¿ ּ̃  ּבַ גּ  םֵד וֹ ַה ¿̇ ƒֹוֵררה 
ַאנ¿  יָּ ּב¿ ƒל ֵ̃  הג¿ ָלג ןָז ם ֶאָחד ֻמפ¿ ֵ ׁ̆ ֹון ר' ּב¿ ׁ̆ ר¿ ¿  ּגֵ , ıר¿ וַ ׁ̆
 ƒּנ ֶ יל רַט פ¿ ׁ̆ ƒג ַאַח˙ ֵמָאה ּב¿ ָנהה ֵר ׂ̆¿ ֶע  ו¿ ָ ַעם. ׁ̆ ר ּפַ ּפֵ ƒס ,
י ƒיכּו˙ ָזָכה ּכ ƒים ַלֲאר ƒכַּ  ָימ ר¿ ƒב י ˙ּב¿ ƒּדָ  ַרּב ƒָנא דו ּטֹול¿ ƒמ ,

ן ּכֵ ֶ ׁ̆  ƒבֶ  יֹו˙וֹ ה¿ ּב ׁ̆  ןּכ¿ ֵ ָלה ׁ̆ ֵאָלה ָנפ¿ ¿ ֵסֶפר ׁ̆ ֹוָרה ּב¿ ּ̇  ַה
ל ֶ י ׁ̆ ƒהּוא, ָהַרּב ׁ̆  ו¿ ֵּ̃ ƒּנוּ  ּב ּמֶ ƒַנּסֹו˙ מ רֹא ל¿ ¿̃ ƒי, ּבוֹ  ל ƒפ  ּכ¿

ֶלד. ַהֲהָלָכה ָרא ַהּיֶ ָראּוי ָ̃ י, ּכָ ƒָהַרּב ַמח ו¿ ֹאד ָׂ̆  ַעל מ¿
ּסֵ  ֶ ֹוָרה רֶפ ׁ̆ ּ̇ ֻיָחס ַה ּלוֹ  ַהמ¿ ֶ ר ׁ̆ ַ̇ ¿ כַ ּב¿  נֹו  ּוֵמרֹב, ˙וֹ רוּ ׁ̆

 ƒׂ̆ ¿הֹו: "ל ָאַמר ˙וֹ ָח מ ָּ̇ י ָּ̇ ב¿ ַס ֵה  ַא ƒַנַח  עֶֹנג ל , רּוַח Œ˙ו¿
ָלֵכן ךָ  ֲאָבֵרך¿  ו¿ ¿̇ יוּ  אֹו ה¿ ƒּי ֶ ךָ  ׁ̆ ים ל¿ ƒים ַחּי ƒים טֹוב ƒיא ƒר  ּוב¿

יכּו˙ ƒים ַוֲאר ƒָכל", ָימ יםָלר ˜ַ̃ ז¿ נƒ  לֹא ָיָמיוŒּוב¿ ƒא   . ֹופ¿

  
ידו לאחר ־בספר "אור יקר" של הרמ"ק, שנדפס מכתב

כארבע מאות שנה בשנת תשכ"ב, נכתב: "וכיוצא בזה 
פירש בזוהר פרשת אחרי מות, שלא יקשור אדם שתי 
ידיו, אצבעותיו משולבין אלו באלו, שמורה שהסכימו 
הימין והשמאל לדין ולרע על האיש ההוא". אומנם בזוהר 
שלפנינו הדבר מופיע בפרשת ויקרא, וכנראה שבזוהר 
שלפני הרמ"ק נכתב הדבר בפרשת אחרי מות, והוא 

צבעות אלו באלו "כמו מוסיף עוד שאין לקשור את הא
שעושין הרבה בני אדם, וכאשר יעשה האדם זה בידיו 
בלא כוונה וצורך, יורה על דין מוסכם עליו מימין 
ומשמאל. וכן ראיתי זקנים מוחים בדבר זה שלא יקשור 

כך, ־אדם אצבעות ידיו אלו באלו". גם האריז"ל הזהיר על
ת כפי שכתב מהרח"ו בשער המצוות, כי אין לערב כוחו

הימין והשמאל, וכן מובא ב'מעבר יבוק' שאין לבריא 
שכן לחולה, והדבר מובא כאזהרה ב"יסוד ־לעשות כן וכל

ושורש העבודה" ובמקורות רבים. בספר זכירה הוסיף 
כך שהדבר מביא לידי דאגה, וב"שולחן חי" מדייק ־על

תחילה שרק ימין על שמאל אין לשלב ולא להיפך, 
וכתב שאין לשלב כלל. גם ולבסוף חזר בו בהשמטות 

הט"ז כתב: "דפכר ידיה הוא מעניין צער כאדם ששובר 
דין מוריד אצבעותיו, וחלילה לפכר ידיו בעת שלום, כי 

כתבו המקובלים, שיש בנוסף עצמו בזה, חס ושלום". ־על
להביט לעתים באצבעות, כי שם הקודש בראשי התיבות 

ה אצבע. א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ במילוי יו"דין, בגימטרי
יש שהוסיפו, שבימינו יש משמעות בשילוב האצבע עם 
האמה, שהוא מנהג הנוצרים המזכירים את הצלוב, ויש 
להימנע מכך, וכן יש להימנע מהביטוי "להחזיק אצבעות" 
שמקורו מהנצרות. יש שלא הקפידו על שילוב האצבעות, 
כגון רבי שלמה זלמן אויערבאך שאמר שאינו רואה בכך 

וונתו כנראה שהוא עניין קבלה והנהגה טובה איסור, וכ
ולא מעיקר הדין, וכן אמר רבי יוסף שלום אלישיב הלוואי 
ונקיים קודם את הנגלה. אך רבי חיים קנייבסקי שליט"א 

  אמר, כי אביו הזהירו בילדותו שאין כדאי לעשות כן. 

ַע˙ יף ּדַ ƒיֹוס 

אֹורֹו˙   מ¿



 

 

ך¿  ֵׁ̆    ֶהמ¿

ֹון ׁ̆ י ƒא ָלה ּב¿ עֹוד, ַלי¿ ֵנםאל ֵ̃ ז¿ ֶח ר' י¿  ּב¿ ַנמ¿ ַעט מ¿ ָיה מ¿ ַסנ¿ חּוı ָלַאכ¿ ƒֹוֵמַע , מ ¿  הּוא ׁ̆ ים ינֵ ׁ̆ ƒ ׁ̆ ים ֲאָנ ƒ ׁ̆ ַלֲח ¿̇ ƒמ 
ּדוֹ  ƒ̂ י ל¿ ƒל ּב¿ ƒאּוהוּ  מ ר¿ ƒּי ֶ ֵריֶהם, ׁ̆ ב¿ ƒּד ƒין ּומ ƒי ֵהב ƒּכ  ¿ׂ̆ ƒרוּ נ יֵדי ּכ¿ ƒֵדי ˙נֶ ָהרֹוזֶ  ּב יıּפָ ַה  ּה ָל ע¿ בַּ  ֶא˙ לּסֵ ַח ל¿  ּכ¿ ƒָל ו¿  ר˙ ֶ ׁ̆  ֶר

ּוב. ָהַרב ָממֹונוֹ  ֶא˙ ׁ̆ מוֹ  ו¿ ֹוך¿  ּכ¿ ּ̇ ƒֲחלֹום מ  ƒהב¿ ה ָ̃ י ƒמֹוחוֹ  ז ה ּב¿ ָ̂ ¿  ָהֵע ּׁ̆ הַה ּיָ ƒַמע נ ָ ּׁ̆ ֶ י˜ ׁ̆ ƒּד ַּ̂  יוָ̇ וֹ לּ מƒ וּ , ֵמַה
ֲהדוּ  ד¿ ƒָניו ה ָאז¿ ׁ̆ ": ּב¿ י ƒא  ֵ̃ א ןָז ֵׂ̆ ה ַהּנֹו ָ ּׁ̆ ƒיָרה א ƒע יםיָ ל¿  ̂¿ ƒיט, מ ƒַעל ֵממŒ ֹמו ¿̂ ָרה ַע רּוָרה ָ̂  הֶמ  ָיַדע ֵהיֵטב". ̂¿

ֹו˙ ָעָליו ׂ̆ ַעד, ַלֲע ֵהָרה ו¿ יַח  מ¿ ƒל ¿̂ ƒֹוך¿  לֶא  רּדֹ ח¿ ַל  ה ָיה ּ̇ ַסנ¿ ּלָ  ָהַאכ¿ ƒג נוֹ Œֶא˙ הו¿ ל ָאז¿ ֶ יıּפָ ַה  ׁ̆ ƒר  ׁ̆ י ƒ ׁ̆  ַעל ַהּיָ
ָנה ּכָ חוֹ  ָהאֹוֶרֶב˙ ַהּסַ ¿̇ ƒפ ה. ל¿ ּמָ ƒז ה ַהּמ¿ ָ̇ ּל¿ ּגַ ¿̇ ƒַעל הŒה ּלָ ַ̃ ים, נ¿ ƒע ¿ ׁ̆ ד רוּ ס¿ ֶא נֶ  ַהּפֹו ּיָ ƒמ  ַ̃ ל וֹ נר¿ ו¿ ֶ יַהּי¿  ׁ̆ ƒה הּוד ָ̇  ָעל¿

ֵעינֵ  יıּפָ ַה  יּב¿ ƒה הַמ . "ר ֶ̂ ר¿ ƒּ̇ מּוָרה ¿̇ ƒַל˙ ּב ָּ̂ ַה ָ "? יַחיַּ  ל¿ יıּפָ ַה  לַא ׁ̆ ƒיב הּואו¿ , ר ƒ ׁ̆ לֹ˘: "ֵה ¿ י, יםלƒ בָּ ֻר  ֵמאֹו˙ ׁ̆ ƒפ  ּכ¿
לּום ¿ ׁ̆ ַּ̇ י ַה ƒּ̇ מ¿ ּלַ ƒ ּׁ̆ ֶ ּדƒ ַל  ׁ̆ בֶּ  י˜ַּ̂ ƒר¿ מ ƒוֹ ּד ׁ̆ יıּפָ ַה ". ביט¿ ƒג ר ַעּנֵ ¿̇ ƒֹמַע  ה ¿ ׁ̆ ƒּפּורוֹ  ֶא˙ ל ƒָלא ס פ¿ ƒֶא˙ ַהּנ ˙וֹ  ו¿ ָ̂ ל ֲע ֶ ׁ̆ 
ין' ƒיַהּי¿  'ָהַראּב ƒו¿ , הּוד ָ ָיָדיו לַ̃ ׁ̆ כּום ל¿ פ ס¿ ל ּולּכָ ֶ ׁ̆  ׁ̆ ֵ ּוב. יםלƒ בָּ ֻר  ֵמאֹו˙ ׁ̆ ֵרר ׁ̆ ּבָ ¿̇ ƒי ,ה ƒל יוָ̇ ˆוֹ ֲע  ּכ ֶ י ׁ̆ ƒָהַרּב 

ָנם וֹו˙ ָאמ¿ ָ ֵאין ֲערֹוך¿  ׁ̆ ה, ל¿ ָּ̇ ַע ָבר ָהָיה ו¿ ָידוֹ  ּכ¿ כּום ּב¿ ל ָעˆּום ס¿ ֶ ם ֶאֶלף ׁ̆ ƒי ַ̇   .ֹוֵחרּס ַל  עֹוֵבר, יםלƒ בָּ ֻר  ּוָמא

ָלאֹו˙ ַבעׂ̆¿  ים ּ̇¿ ƒדּוד יַע , ּונ¿ ƒּג ƒֶחז¿  ר' ה אלי¿ ָפרוֹ  ֵ̃ כ¿ ƒָטן ל ָּ̃ ר, ַה ֶ ׁ̆ ֲא ּבוֹ  ּכַ ƒעֹוֵמד ל  ֵּ̃ ּפַ ¿̇ ƒה ים ֵמרֹב ַע ל¿ ƒּגּוע ע¿  ּגַ
וֹ  ּ̇ ח¿ ּפַ ¿ ׁ̆ ƒמ ד. "ָהֲאהּוָבה ל¿ ַ̂ י ּוב לכַ אוּ  ּכֵ ׁ̆ ה ָל ָ̇ י¿ ּיּו˙ ַהּבַ ƒאֹומ ¿̇ ƒפ ב"? ּב¿ ֵ ׁ̆ ּבוֹ  הּוא חֹו ƒל י לוֹ ָיכ ֲהֵרי, "ּב¿ ƒרֹם ֲאנ ג¿ ƒל 

יָלה ƒּו˙בַּ , ָאסֹוןל¿  ָחל ׁ̆ ַרּג¿ ¿̇ ƒא ה ¿̇ ƒי˙וֹ ַהּפ ƒר מ ֶ ׁ̆ י ַעל יטמƒ ָא  ֲא ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ƒא  ƒיוּ  .יַד יָל ו ƒן ָלֶהם ֵאַרע ָמה יֹוֵדַע  מ ָ̇ אֹו  ּב¿
ים ƒנ ָ ֶהן ֲאֻרּכֹו˙ ׁ̆ י יƒּ̇ ר¿ ַד ֶע נֶ  ּבָ ƒ̇ י ּבֵ ƒה  "?מ ּנֵ ƒה ָפָניו רבֵ וֹ עו¿ ¿  ֶאָחד ל¿ ׁ̆ ֹו ּ̇ ƒָפר ֵבימ ם" .ַהּכ¿ ƒַהא  ָּ̇ ר¿ ּכַ ƒאל ֶא˙ ה ֵ̃ ֶחז¿  י¿
¿ "? ַהּמֹוֵזג הַה . לוֹ ָא ׁ̆ ָהה לֹא ּלָ ƒאֹו˙וֹ  ז , ֶ ָלאֹו˙ ןכֵּ ׁ̆ ֶרך¿  ּ̇¿ ַמן ַהּדֶ ַהּז¿ ˆוּ  ו¿ אי: "הנָ ָע ו¿ , םיֶה ֵ̇ ˙וֹ אוֹ  ֶא˙ ּבוֹ  ָחר¿ ַוּדַ  ּב¿

 ֶ ׁ̆ ƒר¿ כַּ ה ƒָּ̇פר ֶא˙ ָעַזב הּוא. יו ֵני ַהּכ¿ פ¿ ƒים ל ƒנ ָ ׁ̆  ƒו¿  ,רּפָ ס¿ מ ƒמוּ  יוָ̇ בוֹ ̃¿ ע ם ּוָמה". "ֶנֶעל¿ ƒע  ¿ ׁ̆ ƒּפָ ַה "? "וֹ ּ̇ ח¿ ּפַ מıי ƒר 
ַר  םאוֹ  ׁ̆ ּגֵ ם ָ̇ ָ̇ י ּבֵ ƒַאַחר, מ ָהיוּ  ל¿ ֶ ים ׁ̆ ƒב ֶסף לוֹ  ַחּיָ ֵהם, בַר  ּכֶ גּ  ו¿ ¿̇ ƒיםמ ƒר ה ֹור¿ ָּ̇ ¿̃ ƒב ה ּב¿ ַטּנָ י ̃¿ ֵ̇ ַפֲא ָפר ּב¿ . ַהּכ¿

מּועֹו˙ אּוָלם ¿ יּ  ׁ̆ ƒנ ָ ׁ̆ ¿̃ כֹו˙ ֹו˙ַע ַהּל¿ ˙ םֵא  ַעל מ¿ ƒי י, ַהּבַ ƒיא ּכ ƒֶרך¿  ָסָרה ה ּדֶ ƒר מ ָ ׁ̆ רֹוַע  ַהּיָ ¿̇ ƒם ˙ַע ּומ ƒַנֲעֵרי ע 
יּפָ ַה  ƒרı  מ¿ ַה ֻ ׁ̆ ָּ̃ ƒֵ̂הָמה". ים ד¿ אל ר' ֶא˙ ָאֲחָזה ַּ̇ ֵ̃ ֶחז¿ ׁ̆ , י¿ ָח י ו¿ ƒם. "ָעָליו ָחַרב עֹוָלמוֹ  ּכ ֵ ׁ̆ ך¿  ל¿ י ּכָ ƒּ̇ ָ  ָעַמל¿ יםׁ̆ ƒנ 

ֵדי, ֲאֻרּכֹו˙ ַגּלֹו˙ ּכ¿ י ל¿ ƒי ֵאין ּכ ƒָאן ל ַאַחר, ּובׁ̆ ָל  ל¿ ּלֹא ל¿ ֶ רוּ  ׁ̆ מ¿ ָ י ׁ̆ ƒים ל ƒמּונ ׁ̆  הּוא"?! א¡ ֵּ̃ ƒה ּב ּלָ ƒח רַֹח  ּ̇¿ ב¿ ƒל 
ֵח˜ ֵח˜Œַהר¿ ֹוך¿  ַהר¿ ּ̇ ƒמ  ׁ̆ ּכּול ֵיאּו ס¿ ƒ̇ ע אּוָלם, ו¿ ַ̇ ֶפ ר ל¿ ּכַ ז¿ ƒה נ ָ̂ ֵע י˙ ּבָ ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ ל ַה ֶ י ׁ̆ ƒין ַאל. "ָהַרּב ƒֲאמ ַּ̇ 

¿ ַל  מוֹ  ׁ̆ ַח ָל ", מּועֹו˙ּׁ̆ ¿̂ ַע יט, ל¿ ƒל ֶהח¿ ָברŒֶא˙ ˜ּדֹ ב¿ לƒ  ו¿ מוֹ  ַהּדָ לֹא ֵעיָניו ּב¿ ך¿  ו¿ ּמֵ ַּ̇ ס¿ ƒה ֵכי ַעל ל¿ יל הֹול¿ ƒָרכ .
 ƒר ז¿ ƒיזּו˙ּב  ƒ מוֹ  הוָּ ׁ̆ ¿̂ ַע ֶאה ל¿ ל ַמר¿ ֶ ן ׁ̆ ָ̂ ּב¿ ˜ ּוָפָנה, ָעלּוב ַ̃ ּפֵ ּדַ ¿̇ ƒה ה ַעל ל¿ ָּ̇ ¿̃ ƒָהֲעלּוָבה ַהּב  ƒּב ֶ ָפר הֵ̂ ̃¿ ׁ̆  ֶא˙. ַהּכ¿

ֶל˙ ָחה ַהּדֶ ¿̇ ר ַאֵחר לֹא ּפָ ֶ ׁ̆ ֶ , ˙וֹ יָ ע¿ ַר  ֵמֲא ַמן ˙˙וֹ אוֹ ׁ̆ ָלאֹו˙ ַהּז¿ ¿ּ̇ ַה רֹו˙ אֹור אּוָלם, ֵהיֵטב ָעֶליָה  רוּ ּכ¿ נƒ  ו¿ ָ̃  י¿
ל ֶ ָוה ׁ̆ ¿̃ ƒּ̇ חֹון ּטָ ƒַגּה נָ  ּוב ˙ ƒי ּבַ אּו˙, ּבַ ָּ̇ ¿ ׁ̆ ƒה יט ּוב¿ ƒּב ƒים ה ƒָלד י¿ ָלָדיו, ּבַ ּלוֹ  י¿ ֶ ׁ̆ , ֶ ַעט רוּ ג¿ בָּ ׁ̆ מ¿ ƒכ ָּ̇  לֹא ו¿ ƒַה ל¿  ןנ ƒםיָר ּכ .

ּלוּ  ָנם הָר ּכ¿ נƒ  ˙ַהּדַ ל ָאמ¿ ּכָ ƒי ָהָיה ַהּכֹל ַאך¿ , רבֶ ֵע  מ ƒ̃ ר ָנ ֻסּדָ ים, ֹוֵפ˙מל¿  ּומ¿ ƒָלד ַנֲהגוּ  ַהי¿ ¿̇ ƒימּוסּב¿  ה ƒֶדֶרך¿  נ , ֶאֶרŒıּוב¿
הּוא וֹ נַ Œֶא˙ ָיַדע לֹא ו¿ ׁ̆ ˜ הּוא. פ¿ ֵ̃ ֹו ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒָכל ה ּבוֹ Œּב¿ ƒל  ¿̇ ƒה ֵני לֶא  עּדַ וַ ל¿ ˙ ּב¿ ƒי ַגּלֹו˙ ַהּבַ י ָלֶהם ּול¿ ƒה ּכ ּנֵ ƒיֶהם ה ƒֲאב 
לּו˙ ָחַזר ה ֵמַהּגָ כּום רוֹ רוֹ ̂¿ בƒ וּ  ָהֲאֻרּכָ א, ָעˆּום ס¿ מּוָעה ֶאּלָ ¿ ּׁ̆ ַה ֶ ֶ  ָהָרָעה ׁ̆ ָניו ׁ̆ ָאז¿ יָעה ל¿ ƒּג ƒָדהה רֹוֵעı לוֹ  ָעמ¿   . ל¿

ה ּנֵ ƒה ֹון ו¿ ׁ̆ י ƒא ָלה ּב¿ עֹוד, ַלי¿ ן וֹ ּב¿ ֵ ׁ̆ ˙ ָי ּנַ ƒפ ˙ ּב¿ ƒי י ַנַער הּוא רֹוֶאה, ַהּבַ ƒר ˜ ָנכ¿ ּפֵ ּדַ ¿̇ ƒַעל מŒ˙ ƒי ֶל˙ םֵא ָה ו¿  ַהּבַ ּבֶ ַ̃  מ¿
ּיּו˙ל¿ ּבƒ  אֹו˙וֹ  ƒיטהּוא . ָבב ƒּב ƒם ה ƒֵעיַני ָהמֹו˙ ˙וֹ ׁ̆ טוּ ל¿  ּב¿ ד¿ ƒנ ָרָאה, ֲחֶזהּמַ בַּ  ו¿ ֶ ׁ̆ מוֹ  ּוכ¿ י ֵעיָניו ּב¿ ƒֶמ˙ ּכ ¿ בַּ  א¡  מּוָעהּׁ̆

 ֶ ָניו הבָ ּנ¿ גֻּ ׁ̆ ָאז¿ ׁ̆ , ל¿ ֵּ̃ ƒוֹ נַ  ֶא˙ ּב ׁ̆ י. ˙מוּ ָל  פ¿ ƒ̆ ֹ̃ יַח  ַרב ּב¿ ƒל ¿̂ ƒֹוֵבב, הָ̂ ַהחוּ  ˙וֹ דּ ַד ל¿  ה ּ̇ ס¿ ƒה הבַּ  ו¿ ָ ׁ̆  הָכ מוּ ּס¿ ַה  ֻחר¿
ר אֹור ַעד ֶ̃ הּוא ,ַהּבֹ ֶ ׁ̆ ּטַ  ַעז ˜בָ ֲא ַמ . ֵעˆֹו˙ אֹוֵבד ּכ¿ ƒבּ  ׁ̆ נ ר¿ ƒ̃ ֵרי ֶא˙ ֵהיֵטב ָזַכר ֵמַחד. וֹ ּב¿ ב¿ ƒי˜ ּד ƒּד ַּ̂ ֵסַר  ַה  בו¿

ין ƒַהֲאמ מּוָעה ל¿ ¿ ּׁ̆ יָדך¿  אּוָלם, ַל ƒיַח  לֹא ֵמא ƒל ¿̂ ƒיַח  ה ƒּכ ¿ ׁ̆ ַה ּבוֹ  ל¿ ƒּל ƒהַמ  ֶא˙ מ  ֶ ֹון ָרָאהּׁ̆ ׁ̆ י ƒא ָלה ּב¿ ַבּסֹוף. ַלי¿  ל¿
יט ƒל ֹו˙ ֶהח¿ ׂ̆ ה ַלֲע ֶׂ̆ ƒ  הּוא. ַמֲע יַח  רגֵּ ׁ̆ ƒל ָ בֵ  ׁ̆ יַע , י˙וֹ ל¿ ƒהֹוד ָחה ו¿ מ¿ ƒׂ̆ ה ֲחָזָר˙וֹ  ַעל ּב¿ ָ̇ י¿ ּו˙. ַהּבַ ׁ̆ ַרּג¿ ¿̇ ƒה  ּב¿
דוּ  ֲעˆּוָמה ם ָעמ¿ ּלָ ח ּכֻ ַ̇ ֶפ ˙ ּב¿ ƒי ר, ַהּבַ ֶ ׁ̆ ַכֲא יַע  ו¿ ƒּג ƒם ה ƒָידוֹ  יוָ̇ ˆוֹ ָל ֲח ַמ  בֵמיַט  ע נֹו˙ ּוב¿ ָּ̇ ˆוּ , ˙רוֹ וּ ׁ̆ ̇¿ וּ  ַמ ר¿  ּפָ

ם ּלָ יב¿ ּבƒ  ּכֻ ƒל כ ֶ ּו˙ ׁ̆ ׁ̆ ַרּג¿ ¿̇ ƒַאַח . ה ֹ רל¿ ֹו˙ ַר˙ֲע ַס  ך¿ ׁ̆ ׁ̆ ָג ַלף, ָהר¿ ָ ים וּ  ׁ̆ ƒים ֲעֵרב ƒיםַמ ַמֲאָכל ƒֲעַדּנ  ׁ̆ ָרַכ ֶ ָחן, ׁ̆ ל¿ ֻ ּׁ̆  ַה
ַרך¿  ַיד ֶנע¡ ֶלך¿ Œּכ¿ ם ַהּמֶ ֻכּלָ ה ֵהֵסּבוּ  ו¿ ֻעּדָ ס¿ ƒי˙ ל ƒיג ƒֲחג ˙ ֶ ׁ̆ ּגֶ ר¿ ƒנ ָעה. ו¿ ָ ה ׁ̆ ֵאר ֲאֻרּכָ ים יוָד דוּ נ¿ וּ  יוָ̇ אוֹ ָל ּ̇¿  ֶא˙ ֵּ̇ ƒָהַרּב ,

ַאַחר ם ּול¿ ּיֵ ƒּס ֶ ַל  ׁ̆ ָ ֵבד רוֹ רוֹ ̂¿  ֶא˙ ףׁ̆ ָאַמר ַהּכָ ּיּו˙ ו¿ ƒיג ƒֲחג יכָ ׂ̆¿  ֶזה: "ּבַ ƒל ר ּכָ ƒמŒי ƒה .ֲעָמל ָּ̇ יא נּוַכל ַע ƒ ּׂ̆ ַה  ֶא˙ ל¿
ינוּ  ֵ̇ נֹו יםֲח ַל  ּב¿ ƒנ ים ָ̇ ƒָלג ה ֹו˙יח¿ לƒ ו¿ , ֻמפ¿ ָּ̇ ֹוך¿  בֹודכָ ּב¿  ֵמַע ּ̇ ƒַפע ּומ ֶ ֲחֶזה אּוָלם". ׁ̆ ָרָאה ַהּמַ ֶ ָלהּלַ בַּ  ׁ̆ יך¿  י¿ ƒ ׁ̆ מ¿ ƒה 
י˜ ƒ̂ ָה לֹא, וֹ ל ל¿ ן ו¿ ַ̇ נּוָחה לוֹ  ָנ י. "מ¿ ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ƒָרה א ָ̃ ָנה", ַהי¿ ַאל ּפָ ָ ׁ̆ ַאַח  ו¿ ים רל¿ ƒָלד ַהי¿ ֶ נוּ  ׁ̆ ה, "םיֶה ֵ̃ ֲח ׂ̆¿ מƒ ל¿  ּפָ  ֲאַגּלֶ

ֶמ˙Œֶא˙ ך¿ ָל  ׁ̆ . ָהא¡ ָבר ֶאֶמ י ּכ¿ ƒּ̇ ָאַרח¿ ¿̇ ƒאן ה ˙בַּ בַּ  ּכָ ƒי י ƒָענ ר ּכ¿ ַחּזֵ יםŒַעל ַהמ¿ ƒח ָ̇ י, ַהּפ¿ ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ַּ̃ ƒָבֵרר ּוב ם ל¿ ƒא  ׁ̆  ֵי
ֶמ˙ מּועֹו˙ א¡ ¿ ּׁ̆ יעוּ  ּבַ ƒּג ƒה ֶ י. ינַ ז¿ ָא ל¿  ׁ̆ ƒ̇ י ƒהַמ  ֶא˙ ָרא  ֶ יּׁ̆ ƒ̇ י ƒַעל, ָרא י ַאףŒו¿ ƒֲאנ ֶ ה ׁ̆ ֶ ּׁ̆ ַ̃ ¿̇ ƒין מ ƒַהֲאמ  לֹא, ך¿ כָ ל¿  ל¿
 ׁ̆ י ָמ ƒּנ ּמֶ ƒֲחֶזה מ י ַהּמַ ƒ̇ י ƒָרא ֶ ֹון ׁ̆ ׁ̆ י ƒא ָלה ּב¿ י˙". ַלי¿ ƒל ֲעו ֶ ֵניŒַעל ָחַלףר ַע ַ̂  ׁ̆ ֵאב, םֵא ָה  ּפ¿ כ¿ ƒַס  הֵהֵחּלָ  ּוב : רּפֵ ל¿

ה זֹוֵכר ֲהֵרי" ָּ̇ ינוּ , ַא ƒָהי ֶ ים ׁ̆ ƒב כּום ַחּיָ דֹול ס¿ יıּפָ ַל  ּגָ ƒהּוא, ר ָ נָ  ו¿ י הׁ̆ ƒלֹא ּב ל םֵח ַר  ל¿ ּבֵ ַ̃ ּפוֹ Œֶא˙ ל¿ ס¿ ה. ּכַ ּלָ ƒח ¿ּ̇ 
 ׁ̆ ֵּ̃ ƒיך¿  ּב ƒל ¿ ׁ̆ ַה נוּ  ֶא˙ ל¿ ּלָ חּוב ַהּבֹור ֶאל ּכֻ בַּ  ַהּטָ ֶ ַבּסֹוף אּוָלם, רוֹ ֵ̂ ֲח ׁ̆ י ל¿ ƒּ̇ ַלח¿ ¿̂ ƒל¿  ה ַ ּום עוֹ נ¿ כ¿ ׁ̆ ּׁ̆ ֶ ֹוֶעֶל˙ ׁ̆  לֹא ּ̇

ַמח ¿̂ ƒּ̇  ֹך¿  לו ּכָ ƒַאַח . מ ים רל¿ ƒֲחנּונ ר ַּ̇ ַּ̇ יıּפָ ַה  ֶנע¿ ƒל¿  ר ƒֵעָרבֹון אּוָלם, יַ̇ עוֹ מ¿ ד ֵננוּ  ֶא˙ ָנַטל הּוא ּכ¿ ָטן ּב¿ ָּ̃ ָהַפך¿  ַה  ו¿
ֵר˙ אֹו˙וֹ  ָ ׁ̆ מ¿ ƒר ַעד וֹ רֵ̂ ֲח בַּ  ל ֶ ׁ̆ ּוב ֲא ׁ̆ ּדֶ  ָּ̇ פ¿ ƒ̇ י. אֹו˙וֹ  הו¿ ƒּב ƒל ˙ ַ̇ ָ ם ׁ̆ ֲא , ּדָ רּכַ ֶ י ׁ̆ ƒ̇ י ƒי ָרא ƒֵד  הּוא ּכ לֹא לּגָ  ל¿
ּמּוד ƒֹוָרה ל רֹוֵעַע  ּ̇ ¿̇ ƒם ּומ ƒּפָ ַה  ַנֲעֵרי עıי ƒֹוך¿ , ר ּ̇ ƒֲע ַל  ַאֲחָריּו˙ ּומ ƒ̇ ֹי,  ידו ƒיָהרּוָחנ ƒּ̇ ר¿ ַ̂ פ¿ ƒה ָלבֹוא ּבוֹ  ה ָ̇ י¿  ַהּבַ

ּדֵ  ƒָלה ימ ַ  ַלי¿ ׁ̆ ֲח י, איּבַ ƒי ַוֲאנ ƒּ̇ ד¿ ּמַ ƒַעט ֶא˙ אֹו˙וֹ  ל י ַהּמ¿ ƒֲאנ ֶ רֹא .יֹוַדַע˙ ׁ̆ ¿̃ ƒּיֹו˙ ֶא˙ ל ƒ̇ ׁ̆  אֹו ֶֹד ּ̃ ל, ַה ּלֵ ּפַ ¿̇ ƒה  ל¿
ֹמד ל¿ ƒל ַעט ו¿ ׁ̆  מ¿ ָכך¿ , ֻחּמָ י ו¿ ƒּ̇ ַמר¿ ָ ך¿  ָעָליו ׁ̆ ֶ ׁ̆ ֶמ ים ּב¿ ƒנ ָ ּׁ̆ ֶהן ָהֲאֻרּכֹו˙ ַה ּדַ  ּבָ ם". ָּ̇ ר¿ ֶנע¿ ƒֵעיַני  ˙פוֹ ָע ֹ̂ מ¿  ּב¿

 ƒיָ , ָמעֹו˙ד¿ ּב ַ אל ר' בׁ̆ ֵ̃ ֶחז¿ ֵבי˙וֹ  י¿ ט ּב¿ ָּ̃ ל יוָ̇ וֹ לּ מƒ וּ , ַה ֶ ֲהדוּ  י˜ּדƒ ַּ̂ ַה  ׁ̆ ד¿ ƒָניו ה ָאז¿ ה. "ּב¿ ָ̂ י˙ ָהֵע ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ ה, ַה ָ̇  ָהי¿
ּוָבה ׁ̆ לֹ˘ ַהֲח ¿ ּׁ̆ ƒב" ָהֵעˆֹו˙ מ ַ ׁ̆ רּב¿  ָח ֶ̆ ם, "ֹא ƒכּו˙ א ז¿ ƒי ּב ֵּ̇ ¿ ֹונוֹ  ׁ̆ ׁ̆ א ƒי ˙ָהר ƒּ̇ ַוח¿ ר¿ ƒה ֲהֵרי, בַר  ָממֹון ה ָ̂ ָהֵע ֶ ׁ̆ 

י˙ ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ יָבה ַה ƒ ׁ̆ י ֵה ƒֶא˙ לŒי ƒר ¿ ׁ̆ ֶא˙ ָא ה. יַחיַּ Œו¿ ּמָ ּלֹא, ֵאפֹוא בטוֹ  ּכַ ֶ י ׁ̆ ƒּ̇ ַמנ¿ הּדƒ ַל  ֶהא¡ יˆוּ  ָרָעהָה  ּבָ ƒֵהפ ֶ ׁ̆ 
ֵכי יל הֹול¿ ƒכּו˙, ָרכ ז¿ ƒוֹ  ּוב˙ ָ̂ ָכ˙וֹ  ֲע ר¿ ƒל ּוב ֶ י˜ַּ̂ ַה  ׁ̆ ƒי ּד ƒּ̇ ע¿ ּגַ ƒם  ה ƒַמי ָ ׁ̆ ֵדי  ַחס¿ נּוָחהŒֶאלּב¿ ֶאל ַהּמ¿ ֲחָלהŒו¿       ".ַהּנַ

  
 

 

ֵרי ב¿ ƒּד ƒים ָהאֹור מ ƒַהַחּי  ׁ̆ דֹו ָּ̃ ה ַעל ַה ָ ׁ̆ ָר   ַהּפָ

ח ַ̃ ָל ֵניŒֶא˙ ו¿ ¿ ם ׁ̆ ƒיר ƒע ¿ ּׂ̆ גוֹ  ַה ָר  - )ז, טז( 'ו¿ הּפָ ָ יָכה זוֹ  ׁ̆ ƒר ¿̂ 
י ,ימֹוָדעƒ ל¿  ƒה ּכ ה ָלּמָ ּוֶ ַ̂ ָבר ה' י¿ ֶזה ּדָ ם ?ּכָ ƒא יא ו¿ ƒה  ƒֹו˙̂¿ ֵמַהּמ 

ר ֶ ׁ̆ ה לֹא ֲא ָׂ̆ ֶהם ה' ָע ה לֹוַמר לוֹ  היָ ָה  ,ַטַעם ּבָ ָּ̃ ם הּוַמ  ,ֻח  ּגַ
ל ּדַ ג¿ ƒּ̇  ֻּ̃ ָיאַה ¿ ֵריֶהם ׁ̆ ב¿ ƒד י ל"זַ  ל¿ ƒיא ֲעָזאֵזל ּכ ƒיַנ˙ ה ƒח ד ּב¿ ַ̂ 

ה ,ַרעָה  ּנֵ ƒַעט ה מ¿ ƒלֹום סַח  ּכ ָ ׁ̆ ּיƒ  ו¿ ֶ ָבר ֶמהד¿ ׁ̆ , ם"ַעּכוּ ל¿  ַהּדָ
ם הּוַמ  ה ּגַ ּוֶ ַ̂ ּמ¿ ֶ וֹו˙ ה' ׁ̆ ¿ ׁ̆ ַה ירָׂ̆  ל¿ ƒל ע ֶ ם ׁ̆ ֵ יר ׁ̆ ƒע ָׂ̆  ֶזה ל¿

ל ֶ ָבר ׁ̆ ים .רַאֵח  ּדָ ƒָבר ים ַהּד¿ ƒיל ƒה ין :ַמב¿ ƒָהב ָין ּול¿ נ¿ ƒל ,ָהע ָ ׁ̆  ָמ
ר ֶמֶלך¿ ל¿  ֵּ̃ ƒּב ֶ ֵד  ׁ̆ ג¿ ƒֶהם הָא ָר ו¿  ,ָבָניו יּב ים ּבָ ƒָגד ƒ̃  ּב¿ ם םיּיƒ נ¿ ֶ̇ ֶכ  ו¿

ַ מ¿  ,ּבוֹ  ¿ פ¿ ׁ̆ ָידוֹ  פוֹ ׁ̆ נוֹ  ּב¿ ¿̇ נֹו נוֹ  ו¿ ב¿ ƒָרָאה, ל ֶ ׁ̆ ָלך¿  דגֶ ּבֶ  ּוכ¿ ֻלכ¿  מ¿
ה ּבֵ נוֹ  ַהר¿ ¿̇ ֶעֶבד נֹו ר ֵמֲעָבָדיו דָח ֶא  ל¿ ֶ ׁ̆ ָא  לֹא ֲא מ¿ ƒָברַהּדָ  סי 

ן .אּוסַהּמָ  ָבר ּכֵ ה ַהּדָ ֶלך¿  ,ַהּזֶ רֹוֵמם נוּ ּכֵ ל¿ ַמ  הּוא ַהּמֶ ¿̇ ƒמוֹ  י ¿ ׁ̆, 
יא ƒב ּמֵ ֶ ׁ̆ ָפָניו ּכ¿ ן ל¿ ּבָ ר¿ ם, ָ̃ ƒָרט הּוא א פ¿ ƒַט  ּב ם ˙ַר ֲה ו¿ ֶ̇  ּכֶ

ל הּואŒּכָ ֶ ֵהם ׁ̆ ֶ ֵמ  ׁ̆ ¿̇ ƒָגָגה יּכ ¿ ּׁ̆ ל ֶאָחד טָר ּפ¿  אוֹ  ,ַה ֶ ַא˙ ׁ̆  ֻטמ¿
 ׁ̆ ּדָ ¿̃ ƒיו מ ָ ׁ̆ ָד ָ̃ ּכָ ּנƒ ּכַ  ו¿ ן בָע ֹ̇ י¿  לֹא ,רז¿ ּבָ ר¿ ָּ̃ ל ֲאָבל, ֵאָליו ַה  ּכָ
ֲהָמה ל ַהּזֻ ֶ ל ׁ̆ וּ  ָהֲעֵברֹו˙ ּכָ ׂ̆ ָע ֶ ָרֵאל ׁ̆ ¿ׂ̆ ƒּלֹו˙ ,י  ,ַוֲחמּורֹו˙ ַ̃

אּוס הּוא ƒדֹול מ ָאַמר ,ּגָ יכּוהוּ  ו¿ ƒּיֹול ֶ ֶעֶבד ׁ̆  ֶאָחד ל¿
ים ƒ̃ חֹו לּוָכה ֵמָהר¿ ד ֵמַהּמ¿ ַ̂ יֹו˙וֹ  ל¿ ים ה¡ ƒ̇ חּו ּלֵ  ֵמַהּפ¿ ַ̃  יו¿

הּוא ,ָהֵעֶרך¿  ַ י¿  ו¿ ֶח  דּבֵ יַא וƒ  רּבֵ ׁ̆ מ¿ ƒי ם הו¿ ָ̇ ֵאין .אֹו א ֶזה ו¿  ֶאּלָ
ן ֵ̇ נֹו רּו˙ לוֹ  ּכ¿ ֵ ֹו˙ הזֶּ ֻב מ¿  ׁ̆ ׂ̆ ַאף, ַלֲע יŒַעלŒו¿ ƒּפŒַמֲע  ֵכן  ָלהל¿

ֲח  ,לוֹ  הּוא ֶ ׁ̆ ָ ֹו˙ ָהָאדֹון בוֹ ׁ̆ ׂ̆ ּמַ  רָב ּדָ  לוֹ  ַלֲע ƒהמ  ֶ  ָהָיהּׁ̆
ֵני פ¿ ƒֵבי˙ לֵא  ל ׁ̆ Œּב¿ ּדָ ¿̃ ƒַהּמ , ָׂ̆ ַנֲע ָ  הו¿ ּׂ̆ ירַה ƒָוָאה ַההּוא ע ¿ ׁ̆ ַה  ּב¿

ם ƒיר ע ƒע ָ ּׂ̆ ֵרב ַה ָ̃ ¿̇ ƒֵני ַהּמ פ¿ ƒַטַעם. לֵא  ל ה ו¿ ּוָ ƒּ̂ ֶ ֹו˙ ה' ׁ̆ ׂ̆  ֲע
ָכה לֹא ,ּכָ חוּ  ָאַמר ו¿ ¿̃ ƒּי ֶ ירָׂ̆  ׁ̆ ƒוּ  ע ּׁ̆ ַ וƒ  ˜ֵמַה ׁ̆  הוּ חוּ ּל¿ י

ה רַאַח  ֲעָזאֵזלַל  ַוּדָ ¿̇ ƒה ֶ ד הּוא, ָעָליו ׁ̆ ַ̂ י ל¿ ƒן ּכ ƒָנע מ מ¿ ƒַהּנ 
 ֶ ׁ̆ ƒל ˆוּ ּב¿ ַ̃ ̇¿ ּי וּ  ˙אוֹ מ¿ ּטֻ ַה  ּכָ ׂ̆ ָע ֶ ָרֵאל ׁ̆ ¿ׂ̆ ƒיֶהם י ֵׂ̆ ַמֲע  ּב¿

ים ƒָיבֹואוּ  ,ָהָרע ׁ̆  ַעל ו¿ יר ֹרא ƒע ָ ּׂ̆ י ,ַה ƒם ּכ ƒיאוֹ  א ƒָהב יר ּב¿ ƒע ָ ּׂ̆  ַה
ֵני פ¿ ƒַאַח  ה' ל הּוָבא רו¿ ֶ ֵני ׁ̆ פ¿ ƒי חַכ מוֹ  ןאַמ , ה' ל ƒֶזה הּוא ּכ 

יר ƒע ָ ּׂ̆ א ַה ָ ּׂ̆ ƒּי ֶ ל ׁ̆ עּוב ּכָ ƒּ̇ ֵיֵלך¿  ַה  ֶזהָל  .ָרהזֵ ּג¿  ֶאֶרı לֶא  לוֹ  ו¿
ה ּוָ ƒ̂  ¿ג¿ ַה ל ƒהּוא ,ילר ַחר ַהּבֹוֵחר ו¿ ב¿ ƒיר ֶא˙ י ƒע ָ ּׂ̆ ר ַה ֶ ׁ̆ ַחר ֲא ב¿ ƒי 

 ƒַר  ˙וֹ נָ בוּ ̇¿ ּב ּבָ ¿̇ ƒַבֲעֵל  ך¿ י י יּב¿ ƒַחּי ֈםם ׁ̆  ּגַ ּגֹוָרל סֹוד ֵי ָה  ,ּבַ  :ןֵב ו¿

  
  

דבר פלא מובא בזוהר פרשת אחרי, שאונקלוס הגר 
רו לו בא לפני הלל ושמאי ללמוד תורה, והם אמ

שלא יאמרו לו דבר עד שלא יימול. הדבר תמוה, 
שכן במסכת מגילה מובא שאונקלוס היה תלמיד 
רבי אליעזר ורבי יהושע, שהיו תלמידי ריב"ז 
תלמידי הלל הזקן, ולכן כתב בעל 'שלשלת הקבלה' 
שהיו שניים בשם אונקלוס, הראשון בימי הלל 

סיף ושמאי והשני בימי רבי אליעזר ורבי יהושע. ומו
עוזיאל ראה בסוף ימיו את אונקלוס ־שם, שיונתן בן

ועוד קיבל תורה  ,הגר, אולם הוא האריך ימים מאוד
מפי חגי זכריה ומלאכי אחרוני הנביאים, ואם כך חי 
כל שנות בית המקדש השני. לפי המובא במסכת 
גיטין, היה אונקלוס בן אחותו של טיטוס שהחריב 

נחומא היה בן את בית המקדש השני, ולפי מדרש ת
אחותו של הקיסר אדריאנוס שחי אחר החורבן. 
מבוכה נוספת יש בזיהוי אונקלוס עם עקילס הגר, 
שכן בירושלמי נאמר שעקילס תרגם התורה לפני 
רבי אליעזר ורבי יהושע, כפי שהבבלי מספר על 
אונקלוס, וכן מסופר בתוספתא על אונקלוס שחלק 

קו לים עם אחיו והחמיר על עצמו והוליך לחל
  המלח, בדיוק מה שנאמר בירושלמי על עקילס. 

  

שינויי מנהגים יש בין הקהילות בהפטרת פרשיות 
אחרי וקדושים כשאינן מחוברות בקביעות השנה 
זח"ג. מסופר, כי פעם, נכנס רבי יחיאל מיכל 

ינסקי אל ה'חזון אי"ש', ודיבר עמו בעניין זה, צקוט
ים' לקרוא וכאשר טען והזכיר את 'מנהג ירושל

ָאָדם ֲהִתְׁשֹּפט ־ְוַאָּתה ֶבןבפרשת אחרי הפטרת '
', אמר לו ֲהלֹוא ִכְבֵני ֻכִׁשִּייםבקדושים '', וֲהִתְׁשֹּפט

החזון אי"ש: "יודע אתה איך נהיה המנהג? ילד רצה 
לקרוא את ההפטרה, לקח חומש וראה מה שכתוב 

כך עבר זמן, ואמרו ־הפטרת קדושים, וכך קרא. ואחר
  שקראו כך, יקראו כך, וכך נהיה למנהג"...כיוון 

ֵרי ב¿ ƒים ּד ƒמ  ַהּיָ
 

יֵני ƒנ ים אֹור ּפ¿ ƒַהַחּי  



 

 

 
י˜ "סוּ ּפָ ַה ֵמ  ƒּכŒ ¿ר ֲעֵליֶכם ל ַכּפֵ ה י¿ יֶכםַט ַבּיֹום ַהּזֶ ֵ̇ ּכֹל ַחּטֹא ƒֶכם מ ¿̇ ׁ̆ ", ֵהר ֶא ַר י ּדָ ƒָעָזר ַרּב ָיהŒןבֶּ  ֶאל¿  ֲעַזר¿

ַעל ֶ ין ֲעֵברֹו˙ ׁ̆ ּבֵ ֶ ים יֹום ֵאין ַלֲחֵברוֹ  ָאָדם ׁ̆ ƒּפּור ƒר ַהּכ ַכּפֵ ּי¿  ַעד, מ¿ ֶ יף. ֲחֵברוֹ Œֶא˙ הֶּ̂ ַר ׁ̆ ƒהֹוס י ו¿ ƒים ַרּב ƒַחּי 
 ¿ ם, ןסוֹ וֹ ּ̃ מƒ  המֹ לֹ ׁ̆ ƒא ֶ ם, וֹ ֲחֵברŒֶא˙ הֶּ̂ ַר י¿  לֹא ׁ̆ ֶ  ָהֲעֵברֹו˙ ּגַ ֵבין ינוֹ בֵּ ׁ̆ ˜ֹום ל¿ רוּ  לֹא ַהּמָ ּפ¿ ּכַ ¿̇ ƒי , ֶ  ַמרא¡ נֶּ ׁ̆
חוּ " ¿̃  ƒים ֶכםּמָ ע ƒָבר ה -" ּד¿ ּלָ ƒח ּובוּ  ּ̇¿ עƒ  ˙וֹ רבֵ ֲע ָה  ַעל ׁ̆ ֶ ָאז, םכֶ ּמָ ׁ̆ ּובוּ " ו¿ ַ̃ ƒ̇ ו¿ " ה' לֶא  ׁ̆ ל̇¿ ֶכם ּבֵ ¿̇ ּוַב ׁ̆ ¿ּ̇.   

  
ר ּפֵ ƒי ס ƒֵאב ַרּב ֵבי˙וֹ , יך¿ ירƒּ̂ ƒ מƒ  ןֶט ר¿ גַּ נ¿ זֶ רוֹ  ז¿ ּב¿ ֶ ים ָהיוּ  ׁ̆ ƒנ ס¿ ַאכ¿ ¿̇ ƒי, ַהּדֹור ֵלידוֹ ּג¿  מ ƒב ֶאָחד רֶ̃ בֹּ  ּכ ָ ˙בַּ ַל  ׁ̆ ƒי י ƒַרּב 

יıֵלי¿  רבֶּ  ך¿ וּ רבָּ  ƒּבֹוב ıי ƒֶמנ ָּ̃ ƒָאֵר , מ ¿̇ ƒה ֶ לוֹ  ַח ׁ̆ ¿̂ ּה  ֶא ָ̇ אֹו גַ , ֵע˙ ּב¿ ּפָ ֶ ׁ̆ ˙בַּ בַּ  ׁ̆ ּוכ¿ ƒא לֵע וֹ פּב¿  י ּבָ ֶ ׁ̆  ַ̇ ַבר ןֵּ̃ ל¿  ּד¿
כוֹ , ָמה ר¿ פֹוָלנƒ  ּבֵ כַּ  י˙ּב¿ ר¿ ƒב ר ˙ּב¿ ֶ̃ ַהּפ  הָא ָר , ˙וֹ יָא לƒ פ¿ לƒ . טֹוב ּבֹ ֶ ך¿  לֵע וֹ ׁ̆ ַחּיֵ ּיּוך¿  מ¿ ƒד ָרָחב ח ַלּמֵ י ַהמ¿ ƒהּוא ּכ 
ֵמ  ר ּהַ ָּ̇ ֶ ׁ̆ ֵפ ָרָכה ל¿ ל ַהּב¿ ּבֵ ƒּ̃ ֶ רַס ל¿  ָפָנהוּ  ,ׁ̆ י˙ זֹא˙ ּפֵ ƒנ הּוא מ¿ , ָלַרּבָ ֶ ׁ̆ ׁ̆ בַ ּכ¿ ה ֵּ̃ ּנָ ּמֶ ƒָבֵרר מ ל ל¿ ֶ̂  ַהּפֹוֵעל ֵא

ֵ ל¿  ך¿ יֵּ חƒ  ַמּדּוַע  חּול עַמ ׁ̆ ƒב ָהַרב. "ָהא ַ ׁ̆ י ָח ƒֲאנ ֶ י ׁ̆ ƒר ָלֵכן, ָנכ¿ ַר  ו¿ י ך¿ ּבֵ ƒ̇ ָ בַּ  אֹו י˙ ָפהּׂ̆ ƒיר" ַהּפֹוָלנ ƒּב ס¿ ƒאּוָלם, ה 
ֶמ˙ א¡ י ּבֶ ƒהּוד י י¿ ƒָיכ, ֲאנ י ָהָיה לוֹ ו¿ ƒֵכנ ָבר¿ ׁ̆ ּב¿  ל¿ י ƒיד ƒגּוָרה א ¿ ּׁ̆ יŒַעל ַה ƒי, ּפ ƒפ ים ּכ¿ ƒּנֹוֲהג ֶ ֵני ינוּ ֵח ַא  ׁ̆ ָרֵאל ּב¿ ¿ׂ̆ ƒי ."

ּנֹוַדעּכ¿  ֶ ׁ̆  ƒַרּב י רבֶּ  ך¿ וּ רבָּ  יל¿ ƒהַה  ּכ ּנוֹ  ּלָ ƒי ה ƒהּוד ּו˙ ָדהָע ר¿  וּ ּ̇ ֲאָחזַ , י¿ ׁ̆ ַרּג¿ ¿̇ ƒה דֹוָלה ו¿ הּוא, ּג¿ ֵהר ו¿ ƒַהּפֹוֵעל ֶאל מ 
ֵדי ׁ̆  ּכ¿ ֵּ̃ ַב ּנוּ  ל¿ ּמֶ ƒמ¿  ֶא˙ מ ƒַגע ַעל ˙וֹ יָל ח ּפָ ֶ י ּבוֹ  ׁ̆ ƒל ָנה ּב¿ ָלל ַהּפֹוֵעל. ַכּוָ ין לֹא ּכ¿ ƒיך¿  הּוא ַמּדּוַע  ֵהב ƒר יַע  ָ̂ ƒַהּב  ל¿

יָחה ƒל י אּוָלם, ס¿ ƒיר רבֶּ  ך¿ וּ רבָּ  ַרּב ƒּב ס¿ ƒיכּו˙ לוֹ  ה ƒֲאר ל ַעל ּבַ ּדֵ ין ֶהָעˆּום ַהֶהב¿ י ּבֵ ƒהּוד ֵבין י¿ י ל¿ ƒר  ָכך¿ ּוב¿ , ָנכ¿
יבוֹ  ƒ ׁ̆ ֶהח¡ ֶ ָטעּו˙ ׁ̆ י ּב¿ ƒר ָנכ¿ ַגע ל¿ בֹודוֹ  ּפָ כ¿ ƒַר˜, ּב ר ו¿ ֶ ׁ̆ ֲא ֶפה ָמַחל ּכַ וֹ  ָנָחה, ָמֵלא ּב¿ ּ̇ ע¿ ל ּדַ ֶ י ׁ̆ ƒרבֶּ  ך¿ וּ רבָּ  ַרּב .  

  
ר, ָיָמיו ברֹ ֲע בַּ  ּפֵ ƒי ס ƒאל ַרּב ֵ̃ ֶחז¿ י י¿ ƒ̃ ס¿ ַרמ¿ ּפּור ַאב¿ ƒָלא ס פ¿ ƒיָדיו נ ƒמ ל¿ ַ̇ ּנוּ , ל¿ ּמֶ ƒף מ ֵּ̃ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּבוֹ  ֹטַהר מ ƒילּו˙ ל ƒ̂  ַוֲא

ָבר". רּוחוֹ  י ָהָיה ַהּדָ ƒ̇ ירּו ƒע ¿̂ ƒגּ  ּב ¿̇ ƒה ֶ ׁ̆ יּכ¿ ƒּ̇ ָיה ֹוַרר¿ רּוס¿ י, ּב¿ ƒּ̇ ב¿ ַ ׁ̆ ָי א ַעל ָברּכ¿  ו¿ ּסֵ ƒנּו˙ ּכ ַא . ָהַרּבָ ים דַח ּב¿ ƒמ  ַהּיָ
ן ּמֵ ּדַ ז¿ ƒי נ ƒבַ  ל ָבר ֶאָחד ַרב לֶ̂ ֵא  רֵּ̃ ל¿ ּכ¿ ֶ א ָהָיה ׁ̆ ים ּבָ ƒמ ּיָ ˙ֹוך¿ , ּבַ ֵדי ו¿ י ּכ¿ ƒ̇ הּו ¿ לוֹ  ׁ̆ ¿̂ ַנס ֶא כ¿ ƒהוּ  נ ֶ ׁ̆ י ƒֹאל מ ¿ ׁ̆ ƒל 

ֵאָלה ¿ ֲהָלָכה ׁ̆ י הֹוָרה ָהַרב. ּבַ ƒפ הֹוָרה ּכ¿ ֶ י אּוָלם, ׁ̆ ƒֲאנ  ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ד יַח ּיָ ƒי מ ƒה לֹא ˙וֹ ָא ָר הוֹ  ּכ ָ̇ ן, ˙ֶ̃ יֶּ ֻד מ¿  ָהי¿ ּכֵ ֶ ׁ̆ 
י ƒּ̇ י ָזַכר¿ ƒבַּ  ּכ ֻ ָחןּׁ̆ ּלֹא ןוָ יכֵּ  ַאך¿  ,ַאֶחֶר˙ ˜ַס פ¿ נƒ  ָערּוך¿  ל¿ ֶ ָבר ָהָיה ׁ̆ א ַהּדָ ָהג ֶאּלָ נ¿ ƒלֹא מ ּסּור ו¿ ƒל א ֶ ׁ̆  ׁ̆ , ַמּמָ

יַד ֶהע¡  ƒּ̇ ים פ¿ ƒׂ̆ י םסוֹ ח¿ ַמ  ָל ƒפ ֵני, ל¿ ּפ¿ ƒבֹודוֹ  מ ל ּכ¿ ֶ ׁ̆Œַאַח . ָהַרב ֹוֵאל רל¿ ּׁ̆ ַה ֶ א ׁ̆ ָ̂ ָפָניו ָי ּל¿ ƒי, מ ƒּ̇ ַנס¿ כ¿ ƒּמֹו  נ ƒע
יָחה ƒׂ̆ י˙ ּב¿ ƒֹוָרנ ˙ֹוך¿ , ּ̇ ֵדי ו¿ ים ּכ¿ ƒָבר י ַהּד¿ ƒּ̇ ע¿ ּבַ ¿̂ ƒינוּ  ה ƒֲעד ב ַעל ˙ּבַ ָּ̇ כ¿ ƒֲהָלָכה ַהּנ ן. ּבַ ּיֵ ƒבַּ  ָהַרב ע ֻ ָחןּׁ̆ , ך¿ וּ רָע  ל¿

ַאַח  ן רּול¿ ּכֵ ƒֶפה הֹוָדה מ י ָמֵלא ּב¿ ƒַאף, ˙וֹ ָא ָר הוֹ ּב¿  ָטָעה ּכ י הֹוָדה ו¿ ƒי ַעל ל ƒּ̇ ַמד¿ ֶהע¡ ֶ . ˙וֹ עוּ ָט Œַעל אֹו˙וֹ  ׁ̆
ַאַחר י ל¿ ƒּ̇ ב¿ ַ ּׁ̆ ֶ י ׁ̆ ƒ̇ ֵבי יל, ל¿ ƒח ¿̇ ƒי ה ƒּב ƒָפ ̃¿ נוֹ  ל ƒא ינ ּמָ ֶ י ׁ̆ ƒּ̇ ַער¿ ƒ̂ ˙ָר ָע ֶה ּב¿  ָהַרב ֶא ƒָ̇נם. י י הֹוָדההּוא  ָאמ¿ ƒַעל ל 

י ƒּ̇ ֵהַאר¿ ֶ ֵכן אּוָלם, ֵעיָניוŒֶא˙ ׁ̆ ָּ̇ ƒי י ƒּ̇ ַרמ¿ ּגָ ֶ ַמ˙ לוֹ  ׁ̆ ׁ̆  ָעג¿ בּוָכה ֶנֶפ ר, ּומ¿ ֶ ׁ̆ ֲא י ָלַדַע˙ חנֹוכַ  ּכַ ƒָטָעה ּכ  ƒרבַ ד¿ ּב 
ַמֲעַמ  ָכהָל ֲה  יר בַר  דּב¿ ƒע י ָ̂ ƒמֹונ י, ּכָ ƒּ̇ ר¿ ּסַ ƒי יŒֶא˙ ו¿ ƒמ ¿̂ ֹו˙ ַע ׁ̆ י לֹא ַמּדּוַע  ָ̃ ƒּ̇ ַלט¿ ָ י ׁ̆ ƒרּוח לֹא ּב¿ י ו¿ ƒּ̇ ַלח¿ ¿̂ ƒה 

˜ ַאּפֵ ¿̇ ƒה ּלֹא ל¿ ֶ אֹו˙ ׁ̆ ַהר¿ י ַאַחרל¿ . ˙וֹ עוּ ָט  ֶא˙ לוֹ  ל¿ ƒ̇ י ƒׂ̆ ָע ֶ ּבֹון ׁ̆ ¿ ׁ̆ ׁ̆ Œֶח ב ֶנֶפ ֵ̃ י, נֹו ƒּ̇ ַלט¿ ֹ כ¿ לƒ  ֶהח¿ לֹו  בּ̇
 ַּ̇ כ¿ ƒיָחה במ ƒל א, ס¿ ם ֶאּלָ ƒי ַ̇ ינ¿ ּבֵ ֶ י נֹוַדע ׁ̆ ƒי ל ƒָבר הּוא ּכ ָ  ּכ¿ ים ˜בַ ׁ̆ ƒָעַבר ַחּי ּלוֹ  ָלעֹוָלם ו¿ ּכֻ ֶ ָרה לֹא .טֹוב ׁ̆ ¿̇  נֹו

ֵרָרה ידƒ יָ ּב¿  א, ַהּב¿ יֵּ  ֶאּלָ ַ̃ ָס˜ ֶא˙ םל¿ פ¿ ƒבַּ בָּ  ַהּנ ֶ  ם"ַרמ¿ ׁ̆  ֶֹ̃דם ֲחֵברוֹ  ּוֵמ˙ ַלֲחֵברוֹ  אֵט חוֹ 'ַה ׁ̆ ֵּ̃ ַב ּי¿ ֶ יָלה ׁ̆ ƒח , מ¿
יא ƒָרה ֵמב ָׂ̆ ֵני ֲע יָדם ָאָדםŒּב¿ ƒַעל ּוַמֲעמŒ ƒ̃ ֹרו ֵניֶהם ריֹאַמ ו¿ , ב¿ פ¿ ƒי ּב ƒ̇ י ד'ַל  ָחָטא ֵ̃ לֹ ָרֵאל א¡ ¿ׂ̆ ƒי י ƒלֹונ פ¿ ƒל , ֶזה ו¿

 ֶ ָכך¿  ך¿ כָּ ׁ̆ י ו¿ ƒ̇ י ƒׂ̆ ַאף. לֹו' ָע ָנם ו¿ ּכ¿  ָאמ¿ ֶ ָנה ˜ַס פ¿ נƒ  ָברׁ̆ ¿ ׁ̆ ƒּמ רּוָרה ּבַ ם ּב¿ ƒא ֶ ̆  רֵ̇ וֹ י הּוא ˜ָח ר¿ ַהּמֶ  ׁ̆ לֹ ָ ּׁ̆ ƒמ 
ָסאֹו˙ ר¿ ר, ּפַ ָ ׁ̆ לַֹח  ֶאפ¿ ¿ ׁ̆ ƒיַח  ל ƒל ָ ַה  ׁ̆ הו¿ ı ּלָ ּבֵ ַ̃ ָרה י¿ ָׂ̆ ים ֲע ƒ ׁ̆ ֶברŒַעל ֲאָנ ֶּ̃ ם ַה ֵ ׁ̆ ם ַאך¿ , ַהּפֹוֵגַע  ּב¿ ָ̇ אֹו ים ּב¿ ƒָימ ,

ַח˙ טֹון ַּ̇ ל¿ ƒ ֶ ל¿ וֹ בּ ַה  ׁ̆ ׁ̆ ƒב ƒ̃ ַ̂ , יםי ב¿ ƒי רנ ƒּנ ּמֶ ƒַס  מ יָ  רּדֵ ל¿ נ¿ ƒֶזה ןע עּו˙ ּכָ ָ̂ ֶאמ¿ יַח  ּב¿ ƒל ָ י. ׁ̆ ƒּ̇ י, ֵאפֹוא ָטַרח¿ ƒּ̇ ָנַסע¿  ו¿
י ƒמ ¿̂ ַע ל ֶא˙ ּב¿ ֶרך¿  ּכָ ה ַהּדֶ ירוֹ  ַעד ָהֲאֻרּכָ ƒל ע ֶ י, בַר  אֹו˙וֹ  ׁ̆ ƒ̆ ֹ̃ דֹול  ּוב¿ יּגָ ƒּ̇ ַלח¿ ¿̂ ƒה ı ּבֵ ַ̃ ָרה ל¿ ָׂ̆ ים ֲע ƒהּוד  י¿

ימוּ  ƒּכ ס¿ ƒה ֶ א˙ ׁ̆ ֵ̂ ַ  יּמƒ עƒ  ָל ׁ̆ ֲח י˙ לֶא  איּבַ יןל¿ ָהַע Œּבֵ ƒמ ıחּו ƒּמ ֶ יר ׁ̆ ƒַאַחר, ָלע י ל¿ ƒּ̇ מ¿ ּלַ ƒ ּׁ̆ ֶ ֶכֶסף ָלֶהם ׁ̆  ָמֵלא ּב¿
י םָ̇ חוּ כ¿ נוֹ ּב¿ . םָ̇ ָח ר¿ טƒ  ַעל ƒּ̇ י חּסַ ַהנֻּ  ֶא˙ ָלֶהם ָאַמר¿ ƒ̇ לֹ  'הַל  'ָחָטא יא¡ ָרֵאל ֵ̃ ¿ׂ̆ ƒי י ƒלֹונ פ¿ ƒל ם, ֶזה' ו¿ ֻכּלָ  ָענוּ  ו¿

יבוּ  ƒ ׁ̆ ֵה ָ  לוֹ  ו¿ יםּפ¿  ˘לֹ ׁ̆ ƒָך' לוּ ח'ָמ  ָעמ ם ."ל¿ ּיֵ ƒּס ֶ ׁ̆ י ּכ¿ ƒאל ַרּב ֵ̃ ֶחז¿ ּפּורוֹ  ֶא˙ י¿ ƒיר, ס ƒט פ¿ ƒעוּ : "ֲעָנָוהבַּ  ה , ָלֶכם ּוד¿
ה ָ̇ ָהי¿ ֶ ַעם זוֹ  ׁ̆ יָדה ַהּפַ ƒח י ַהי¿ ַחּיַ ֶ , ּב¿ ׁ̆ ƒז¿ ּנ ַ̃ ¿̃ ƒּ̇י  ַ̃ ּוָטּה  זוֹ  ָכהָל ֲה  םיֵּ ל¿ ׁ̆ פ¿ ƒּזּוַל˙ּכ יָעה ּבַ ƒג ַאַחר ּפ¿   "..., ל¿

  
ר ּפֵ ƒבָּ  ֶאָחד ס ƒל י˙וֹ בֵּ  יֵא מ ֶ י ׁ̆ ƒז ַאֲהרֹן ַרּב ל¿ ּבֶ ƒי, מ ƒּכ ˙ ּבָ ַ ַע˙, ַאַח˙ ׁ̆ ¿ ׁ̆ ƒיַא˙ ּב ƒר ֹוָרה ̃¿ ּ̇ אוּ , ַה ר¿ כֵֹהן ָ̃  דָח ֶא  ל¿

ֹוָרה ˙ַלֲעלוֹ  ּ̇ ֶטֶרם עֹוד אּוָלם, ַל ַר  ּב¿ כַּ  ֶא˙ ך¿ ּבֵ ר¿ ƒֹוָרה ˙ּב ּ̇ ֵרר, ַה ּבָ ¿̇ ƒי ה ƒי ֵאין ּכ ƒין ֵלו ים ּבֵ ƒל ּל¿ ּפַ ¿̇ ƒָנה. ַהּמ  ּפָ
י ƒָאַמר ֵהןַהכֹּ  ֶאל ָהַרּב לּו˙ ו¿ ¿ּ̂ ַנ ¿̇ ƒה דֹוָלה ּב¿ ׁ̆ : "ּג¿ ֵּ̃ ַב י מ¿ ƒמ¿  ֶא˙ ֲאנ ƒָהג אּוָלם, םכֶ ̇¿ יַל ח נ¿ ƒי ָהָיה מ ƒָאב ם, ל¿ ƒא ֶ ׁ̆ 

י ֵאין ƒין ֵלו ים ּבֵ ƒל ּל¿ ּפַ ¿̇ ƒם, ַהּמ ים ֵאין ּגַ ƒרֹא ַהּכֵֹהן ֶא˙ ַמֲעל ¿̃ ƒה", ל ַכּמָ ים ו¿ ƒָעמ ך¿  ּפ¿ ֶ ׁ̆ ֶמ ˙ ּב¿ ּבָ ַ ּׁ̆ ל ַה ֵּ̂ ַנ ¿̇ ƒה 
י ƒּוב ָהַרּב ּוב ׁ̆ ׁ̆ ֵני ו¿ פ¿ ƒרוֹ , ּכֵֹהן אֹו˙וֹ  ּב ָאמ¿ הּוא ּב¿ ֶ ם ׁ̆ ּיֵ ַ̃ ַה  ֶא˙ מ¿ נ¿ ƒיו גמ ƒיר, ָאב ƒ̂ פ¿ ƒה לַֹח  ּבוֹ  ו¿ ס¿ ƒּבוֹ  לוֹ  ל ƒל   .ּב¿

  
חּוֵר  דָח ֶא  ּבַ ƒי¿  ימ ƒ ל ˙וֹ יבָ ׁ̆ ֶ ים יֵר מ¿ אƒ "ָה  ׁ̆ ƒַחּי "ıי ƒנ' יז¿ ƒּו ƒַעם ך¿ ַל ָה , מ סֹף ּפַ ים ֶלא¡ ƒָספ ַמַען ּכ¿ יָבה ל¿ ƒ ׁ̆ כ¿ , ַהי¿ ƒנ  ַנסו¿
ןל¿  ֵ̃ ֵדי ֶאָחד ָז ָוהּמƒ בַּ  ˙וֹ וֹ כּ זַ ל¿  ּכ¿ הַה . ̂¿ ים ּלָ ƒרּוָמה ֵהר י ּ̇¿ ƒה ֶ ׁ̆ ל¿ יד ןוָ יכֵּ ַאך¿ , ּכָ ƒמ ל¿ ַּ̇ ַה ֶ  אֹו˙וֹ  ָאַמד ׁ̆

ַבַעל כֶֹל˙Œּכ¿ ָהָיה י¿ טּוַח  ו¿ י ּבָ ƒל ּכ ּבֵ ַ̃ ּנוּ  י¿ ּמֶ ƒרּוָמה מ א, ֲהגּוָנה ּ̇¿ ּטֵ ּבַ ¿̇ ƒזּולּב¿  ֵאָליו ה ל¿ ƒָאַמר ז ּפ¿ Œ˙ֶא  ֲהֵרי: "ו¿ ס¿  ךָ ּכַ
ּטֹל לֹא ƒּ̇  ƒךָ ע עֹוַל  ּמ¿ ֶמ˙ םל¿ ּלוּ , ָהא¡ ƒא ּ̂¿  ֹו˙̂¿ ַהּמƒ  ֶא˙ ו¿ ַה ן ֹו˙˜ָד ו¿ ח ּכֵ ַּ̃ ƒּ̇  ָך ¿ּ̇ ƒיל ֵאפֹוא מּוָטב, א ƒּפ כ¿ ַּ̇ ֶ  ֶא˙ ׁ̆
ׁ̆ ". ךָ ̇¿ ָמ רוּ ּ̇¿  י ƒעָהא ּגַ פ¿ ƒָבָר  נ ּד¿ ƒַאַח , יומ ַמן רּול¿ חּור, ָמהŒז¿ ַהּבָ ֶ ׁ̆ ין ּכ¿ ƒי ֵהב ƒַגע ּכ בֹודוֹ  ּפָ כ¿ ƒּב,  ƒירכ¿ ה ƒָעָליו ּב 

ּלֹו˙ ƒלּו˙ מ ¿ּ̂ ַנ ¿̇ ƒיָחה ה ƒל ׁ̆  ַעד, ּוס¿ ָח ֶ י ׁ̆ ƒסוֹ  ּכ ּי¿ ƒַאַח . וֹ יּ ּדַ  ּפ ים רל¿ ƒר ָימ ּפָ ס¿ ƒַנס, מ כ¿ ƒנ  ׁ̆ י ƒי ֶאל ָהא ƒר ָהַרּב ּפֵ ƒס  לוֹ  ו¿
ֹאָרע ֶא˙ ב לֹא אּוָלם, ַהּמ¿ ַ̃ ם ָנ ֵ ׁ̆ חּור ּב¿ י. ַהּבָ ƒַטֵער ָהַרּב ¿̂ ƒֹאד ה ֶאָחד ַעל מ¿ ֶ יָד  ׁ̆ ƒמ ל¿ ַּ̇ ƒיומ  ַ ׁ̆ כ¿ ƒיָעה לנ ƒג פ¿ ƒּב 

ּזּוַל˙ ר, ּבַ ֶ ׁ̆ ַכֲא א ו¿ ָׂ̆ ים ָנ ƒָבר ֵני ּד¿ פ¿ ƒֵני ּב יָבה ּב¿ ƒ ׁ̆ יַע , ַהי¿ ƒי ָלֶהם הֹוד ƒיך¿  ֲעֵליֶהם אֹוֵסר הּוא ּכ ƒ ׁ̆ ַהמ¿ ֹסף ל¿  ֶלא¡
ים ƒָספ יָבה ּכ¿ ƒ ׁ̆ ׁ̆ , ַלי¿ ָדַר ֵנס רחוּ בָּ  ֵמאֹו˙וֹ  ו¿ ּכָ ƒה ַודּ  ֵאָליו ל¿ ¿̇ ƒה הוּ Œַעל ֹו˙ּול¿ ֵׂ̆ יעֹו˙. "ַמֲע ƒד  ֵאּלוּ  יןֵמֵע  י¿
לֹו˙ יŒֶא˙ ּגֹוז¿ ƒ̇ נּוָח י ָאַמר", מ¿ ƒי, "ָהַרּב ƒַוֲאנ  ׁ̆ ֵּ̃ ַב ם מ¿ ּכֶ ƒַנֵהג מ ¿̇ ƒה ֶדֶרך¿  ל¿ ׁ̆  ֶאֶרŒıּב¿ ּדֵ ַ̃ ם ּול¿ ֵ ׁ̆  ָ םׁ̆ ƒַמי ."  

  

ׁ̆ Œַעל" יר רֹא ƒע ָ ּׂ̆ ה ַהַחי ַה ַוּדָ ¿̇ ƒה לŒֶא˙ ָעָליו ו¿ ֵני ֲעֹונֹ˙Œּכָ ָרֵאל ּב¿ ¿ׂ̆ ƒי ƒירא י הוּ ", מ ƒע ָ ּׂ̆ ע,  וָׂ̆ ֵע  הּוא? ַה ָׁ̆ ַמרָהָר א¡ ּנֶ ֶ ר' ָעָליו ׁ̆ ƒע ָׂ̆  ׁ̆ י ƒי א ƒו ָאח ָׂ̆ י. 'ֵהן ֵע ƒל ּכ    ּכָ

ֵני ֹונֹו˙ֲע  ָרֵאל ּב¿ ¿ׂ̆ ƒים י ƒַעל ָחלŒ ֹו ׁ̆ ל רֹא ֶ , וָׂ̆ ֵע  ֶׁ̆ ׁ̆ ƒר¿ ּב ƒָרֵאל ֶא˙ יוָ̇ יפוֹ ד ¿ׂ̆ ƒיָאםמ¿  הּוא י ƒיֵדי ב ƒך¿  ל ֵאין, ּכָ ֹוָלר ו¿ ּ̃ לּוי ַה ֶהם ָּ̇  רדיטשוב)א, רבי לוי יצחק מב'סניגורם של ישראל'(. ּבָ

  
ן ָ̂ מ¿ ֶ  ָחדֶא  ַ̃ ׁ̆ ָּ̃ıל ָידוֹ  ַפ ּכָ ƒַברּד¿  מŒ ָוה, ָהָיה ָרדּוף ¿̂ ƒמ

יו  ָ̇ ֲאוֹו ַּ̇ ָכך¿ וייָּ וַ ֲא ַמ וּ ַאַחר  ה, ּול¿ ָ̇ ָחָבה ָיד לוֹ  ָהי¿  ָאַמר. ר¿
ַעם לוֹ  ֵּ̃  ּפַ ƒה יֹוֵדַע : "ֶאָחד ַח ּפ ָּ̇ ךָ , ַא ¿̇ כּו ז¿ ƒֲארוּ  ּב ּבָ ¿̇ ƒי ה ƒל 

ֵרי ב¿ ƒרוּ  ל"ֲחזַ  ּד ָאמ¿ ֶ י, ׁ̆ ƒּכ  ¿ ¿ ַה  ינֵ ׁ̆ ּׂ̆ ƒיר ƒיֹוםם ּב¿ יעŒים ƒּפּור ƒַהּכ ,
ים יוּ ָה  ƒיכ ƒר יֹו˙ ̂¿ ה¿ ƒים ל ƒו ָ ֶא ּב¿  ׁ̆ יםּוב¿  ˜ֹוָמהּוב¿  הַמר¿ ƒָדמ .

ָהָיה י ו¿ ƒָבר ל מּוּהַ  ַהּדָ ם, ָּ̇ ֵ ׁ̆ יוּ  ל"ֲחזַ  נוּ וּ וּ ƒ̂  ָמה ל¿ ה¿ ƒּי ֶ ׁ̆ 
ים ƒו ָ ם ׁ̆ א? םיֶה ֵמ ד¿ ּבƒ  ּגַ ךָ  ֶאּלָ ¿̇ כּו ז¿ ƒּב ֶ ֵאר ׁ̆ ּבָ ¿̇ ƒי ה ƒָבר.  ל ַהּדָ
ם  ƒהא ֶ̂ ה רֹו ָּ̇ ז ַא ּבֵ ַבז¿ ּפ¿ Œֶא˙ ל¿ ס¿ ּלּוי ךָ ּכַ ƒמ  ךָ ̇¿ וָ ֲא ַּ̇  ל¿

יֻב  בַר ע¡ יֶ , י˙רƒ מ¿ ָח ֶה  ƒם ו ָ ךָ ּׂ̆ ּלֹא ˙וֹ חָפ ל¿  אּוָלם. ל¿ ֶ ׁ̆ 
ֶייָנה ה¿ ƒּ̇ ˙אֹו ָ̂ דֹולֹו˙ ַלֲעָזאֵזל ַההֹו אֹו˙ רֵ̇ וֹ י ּג¿ ָ̂  ֵמַההֹו

א, ה'ַל  ָפחֹו˙ ֶאּלָ יוּ  ל¿ ה¿ ƒֵניֶהם י ¿ ים ׁ̆ ƒו ָ   "...ֶזהָל  ֶזה ׁ̆

 

  

  
עƒ  ֶא˙ ָ ּׂ̆ ַ מ¿  ָהיוּ  ַלֲעָזאֵזל ירַה יםּג¿ ׁ̆ ƒַיד ר ׁ̆ Œּב¿ י ƒי א ƒּ̇ ƒע ,

 ׁ̆ י ƒן א ֻזּמָ ן" מ¿ ƒמŒד ַ̃ ָּ̇ ¿ ׁ̆ ַ̇ " ֶא ּגּוםּכ¿ ן ר¿ ָ̇ ן יֹוָנ . יֵאלּזƒ ֻע Œּבֶ
ד ַ̃ ָּ̇ ¿ ׁ̆ דאֹו  ֶא ֵּ̃ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ל םֵח ל¿ ֶה  הּוא ,ֶא ֶ י ׁ̆ ֵּ̇ ¿ ים ׁ̆ ƒּל ƒמ 

ַ , ˙וֹ יּ מƒ ָר ֲא  אׁ̆ ָמָאה ָּ̇ ד¿ ָנה - ַ̃ ָ ּׁ̆ ָרה ַה ָעב¿ ֶ ָהָאֶל , ׁ̆  ף"ו¿
ָמהֻה  ּד¿ ַ̃  ָלּה  ̃¿ יָאהּ̃¿ ַה  ˙ּלַ ַלֲה ƒמוֹ , ר הּמƒ ּבַ  ּכ¿ מֹול ּלָ ¿̇  ֶא

˙ ֻעּמַ מֹול ל¿ ֵכן, ּ̇¿ ָעָדה ו¿ ¿̂ ˙ ֶא ֻעּמַ ָעדֹו˙ ל¿ ¿ּ̂ ַה  ו¿
ָיה ע¿ ַ ׁ̆ י ƒי ֶזה ּב ƒפ ה, עֹוֶלה. ל¿ ּזֶ ֶ ידוֹ  ָהָיה ׁ̆ ƒ̃ פ¿ בּוַע  ַּ̇ ָּ̃  ַה

ל ֶ ׁ̆ ָה  ׁ̆ י ƒּדֵ  א ƒָנה ימ ָ ּלֹא, ׁ̆ ֶ ׁ̆ ּלֹ ' ינƒ ˜וּ ז¿ חƒ 'ּכַ  ו¿ ֶ יאוֹ ה אׁ̆ ƒ̂ 
ָנ˙וֹ  ¿ ָלֵכן ׁ̆ ָרא ו¿ ¿̃ ƒנ  ׁ̆ י ƒי' 'א ƒּ̇ ƒיַע  ע ƒּג ƒה ֶ וֹ  ׁ̆ ּ̇ ƒָלמּו˙ ע ,
עוּ  ָיד¿ יŒַעל זֹא˙ ו¿ ƒלֹו˙ ˙ַמ ָחכ¿  ּפ ּזָ יר, וּ ַהּמַ ƒּכ ם וֹ ַמז¿ ֵ ׁ̆  ּב¿

 ׁ̆ ָר ד¿ ƒַאך¿ , ַהּמ  ַ ּׁ̆ יר ׁ̆ "ָהַר ƒּלֹא ֵמע ֶ א ׁ̆ ָ̂ ַר  זֹא˙ ָמ ד¿ ƒמ  ׁ̆ ּב¿
יַע ן ֵכ ָא , ו¿ הּבָ ַר  ƒּוט מֹופ˜ ַיל¿ ם ינƒ ֵב אוּ ר¿  ּב¿ ֵ ׁ̆ "רַהּזַֹה  ּב¿ ƒ ּׁ̆  י. ַר

 ׁ̆ ָפֵר ˙וֹ  מ¿ ֻעּמָ ׁ̆ , ל¿ י ƒא ֶ י ׁ̆ ƒּ̇ ƒָכך¿  ַהּמּוָכן הּוא ע  ל¿
מֹולֵמ  ¿̇ ׁ̆ , ו¿ ֶא ים ֵי ƒב ¿̇ ּזוֹ  ַהּכֹו ֶ ם ׁ̆ ַנ˙ ּגַ ּוָ ן ּכַ ָ̇ ֶ , יֹוָנ  ןּכֵ ׁ̆
הּמƒ ַה  ד ּלָ ַ̃ ָּ̇ ¿ ׁ̆ ּבּורַר˜  ֵאיָנּה  ֶא ƒל ח ֶ ׁ̆  ַ ָמָאה אָּ̇ ׁ̆ ד¿ ַ̃ ,

א ם  ֶאּלָ ָּ̇ ּגַ ע¿ ַ ָמ  אׁ̆ ד¿ נוּ , ָאהַ̃ ַהי¿ ָעה ּד¿ ָ ֹוָנה ׁ̆ ׁ̆ א ƒר.  

  
יךָ֒  ƒן ָאח ֲהֹר֣ ֮ר ֶאלŒַאֽ ּבֵ     (טז, ב) ּדַ

וּ  ׁ̆ ר¿ יךָ  ל"ֲחזַ  ּדָ ƒַרּבֹו˙ ָאח ים ל¿ ƒנ ָרַמז, ַהּבָ אן ו¿ ר ּכָ ּבֵ ƒּד ֶ ׁ̆ 
ם ƒז ֶזהָל ו¿ , ּוָבָניו ַאֲהרֹן ע ַרּמֵ ֶ  לגֹּ ַהּסֶ  ַטַעם מ¿  ˙וֹ ָר וּ ּ̂ ׁ̆

לֹ˘ ָ ּדֹו˙ ׁ̆ ֻ̃ ֶנֶגד, נ¿ ¿ וּ  ּכֵֹהןַה  ַאֲהרֹן ּכ¿   תפוחי חיים)(. ָבָניו ינֵ ׁ̆
  

ר ֲעֵליֶכ֖ם ֥ ַכּפֵ ֛ה י¿ ֹום ַהּזֶ יŒַבּי֥ ֽ ƒ(טז, ל) ּכ    

ַב˙ ֛ה ֵּ̇ ַטַעם ַהּזֶ ירּ̇¿  ּב¿ ƒהּוא ב ֶ ֹוןל¿  ׁ̆ ׁ̆  ¿ יָרהׁ̆ ƒַר , ב  זּמֵ ל¿
ָנָעה ַעל ֵלב ַהכ¿ ּבָ Œו¿ ¿ ׁ̆ ƒַמר, רנ א¡ ּנֶ ֶ ּבָ Œֵלב ׁ̆ ¿ ׁ̆ ƒהו¿  רנ ּכֶ ד¿ ƒנ 

ים ƒ̃ לֹ ָאז, ֶזהב¿ ƒ̇  לֹא א¡ ר ו¿ ַכּפֵ ם. ַאך¿ יֶכםֵל ֲע  י¿ ƒָהָאָדם א 
ר ַ̇ ַגֲאָו˙וֹ  נֹו ל נוֹ ּבָ ר¿ ָ̃  ֵאין, ּב¿ ּבֵ ַ̃ ¿̇ ƒתולדות יעקב)(. מ  

  

יאֹו֒  ƒב א ה¡ ֶהל מֹוֵע֮ד לֹ֣ ח ֹא֣ ַ̇ ֜ ֶאלŒּפֶ  (יז, ד)   ו¿

ַב˙ ח ֵּ̇ ַ̇ ֜ ַא  ּפֶ ָלאּב¿ ׁ̆  ז¿ ֵר ֵני, ּגֵ ּפ¿ ƒָהַלך¿  מ ֶ ׁ̆  ׁ̆ ֵגֵר מוֹ ַע  ו¿ ¿̂ 
ַהּדָ , מֹוֵעד ֵמֹאֶהל ּוָפָנה ז ָברו¿ ֻרּמָ ם מ¿ ֵ ׁ̆ ַעם ּב¿ ָלאַא  ַהּטַ  ז¿
 ׁ̆ ֵר ַגם, ּגֵ ˆּוַר˙ ו¿ ַעם ּב¿ הּוא ַהּטַ ֶ ֶנה ׁ̆ ין ֻמפ¿ ƒָימ ֶאָחד, ל¿  ּכ¿

 ׁ̆ ֵּ̃ ַב ּלֹא ַהמ¿ ֶ יט ׁ̆ ƒַהּב מֹאלוֹ  ל¿ ¿ׂ̆ ƒדברי יחיאל)(. ל  
  

֑ה  ַגּלֵ ¿̇ א  גֹו'לֹ֣ ֖ה ו¿ ַגּלֶ ¿̇ א      (יח, טו) לֹ֥

ּמָ  ה סֹוָרהּבַ ַטּנָ ַסר ̃¿ מ¿ ƒל נ ֵ̂  יֵפ חוֹ ָס  ּכָ ָנא .יֵריּב¿ יר¿ ƒה ד ּונ¿  ּכַ
ָיא יָנאוֵ ֲה  ַב , ַטל¿ ֵריַסר רַס Œַחד רּכ¿ ¿̇ י, ּו ƒּ̇ ַאל¿ ¿ ׁ̆ ƒָמֹסֶר˙ נ 

ז ַמֲע  עֹוֵבר ַח ֵר וֹ ֵמא ַהּלָ ַּ̂  ו"אדמ דַמ ּב¿ י, ל"ַז ƒּ̇ ָאַמר¿  ו¿
˙ ּלַ ƒהּוא יֵפ חוֹ ָס  מ  ƒָמָרא אָס ּכָ  יֵפ חוֹ ָס  ןוֹ ׁ̆ ּל¿ מ ג¿ ƒהיּבֵ  ּד ָ̂ ,

י ƒכֹוס ˙וֹ ָר ˆוּ  אָּ̇ ח¿ נַ ̇¿ ֶא ָה  ּכ ף ּכ¿ ּפָ כ¿ ƒּנ ֶ ָח  ׁ̆ ס¿ ƒנ יוŒַעל ףו¿ ƒּפ .
וֹ  יֵכ ָה ו¿  ׁ̆ רּו ל, ּפֵ לֹוַמר, יֵפ חוֹ ָס  ּכָ ל ּכ¿ ּלֹו˙ ּכָ ƒַגּלֵ  מ  הּ̇¿

א ַטַעם נוּ י¿ ַה , יֵפ חוֹ ָס ּב¿  ַהּבָ א ּב¿ ָּ̇ ַנח¿ ¿̇ יֵרי, ֶא ֵ̂ ַגּלֵ  - ּב¿ , הּ̇¿
ָאָרא ¿ ׁ̆ ה ּו ַגּלֶ ֶס  ּ̇¿ ַּ̂  ו"אדמ ָה סוּ ּל¿ ƒ̃ ו¿ . ל"וֹ גּ ּב¿ ם ל"ַז ƒע 

ֹוֵאלַה        טרדם תקכ"ה)שממבין חידות, לרבי יוסף ב"ר דוד היילברון, א(. ּׁ̆

 ׁ̆ ּגָ  ֻמד¿
 

 חּלָ ֻמ מ¿ 
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