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ר ָחָטא ַ�ל ר ָ�ָליו ֵמֲאׁשֶ ֶפׁש ־ְוִכּפֶ   ) ו, יא( ַהּנָ

סּוק ַ�ל ַמּסֶ  ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ ֶזה  ּפָ ֲ�ִנית תכֶ ּבְ ל: "ּתַ ב ּכָ ַתֲ�ִנית ַהּיֹוׁשֵ ". חֹוֵטא ִנְקָרא ּבְ
ל יובָ ָר קֹ ּמְ ִמ  ֶאָחד י, "ַאְרֵיה ּקֹול"ַה  ׁשֶ ר, אדִמּמַ  ַהּכֵֹהן ְיהּוָדה ַאְבָרָהם ַרּבִ  לוֹ  ִסּפֵ

יִקים ַאַחד ַ�ל ּדִ ָהָיה ַהּצַ ֲ�ִנּיֹות הנֶּ ִמְתַ�  ׁשֶ ף ֹותבּ ַר  ּתַ  לוֹ  ָאַמר. ַ�ְצמוֹ  ֶאת ּוְמַסּגֵ
ע: "ָהַרב י, ְלךָ  ּדַ ָהַרּבִ הּוא, ָאַמר קְס 'נְ יזֶ לִּ ִמ  ֱאִליֶמֶלךְ  ר' ׁשֶ י ְוָאִחיו ׁשֶ  אזּוׁשָ  ַרּבִ

ָבר פוּ גְּ ּתַ ְס ִה  ַ�ד ּכְ ָרֵאל ַללכְּ  ּבְ ְרֶצה ְוָהָאָדם, ַהּגֹוֵאל תיַא בִּ  ַ�ד ִיׂשְ ּיִ  ַלֲ�ׂשֹות ׁשֶ
ׁשּוָבה ִסגּ  ְצמוֹ ַ�  ֶאת ףגֵּ ְלַס  ִיְצָטֵרךְ  לֹא ּתְ ", ּגּופוֹ  ֶאת הנֶּ ַ� יְ  ְולֹא, ְוַתֲ�ִנּיֹות ּוִפיםּבְ

ָבִרים יוּ ָה וְ  ִבים ַהּדְ ֵ�יָניו ֶנְחׁשָ תֹוֶס  ּבְ אּכְ ת ְפּתָ ִרים ְוָכךְ . ְמֹפֶרׁשֶ י ַ�ל ְמַסּפְ  ַרּבִ
ַכי ְרֵסם, גְר וּ בּ ׂשְ לְ יקוֹ נִּ ִמ  טנֶּ בַּ  ָמְרּדְ ִהְתּפַ ֶאָחד ׁשֶ י ָ�ַבר ּוַפַ�ם, רוֹ ּדוֹ  ֵלידוֹ ִמגְּ  ּכְ  ָהַרּבִ

ב הוּ ָא ָר ׁשֶ כְ וּ , ְדרוֹ ַח  ַחּלֹון ְלַיד קְס 'נְ יזֶ לִּ ִמ  ֱאִליֶמֶלךְ  ר' ּתֹוָרה ְועֹוֵסק יֹוׁשֵ  ָלַחׁש , ּבַ
ה, ַאְבֵרךְ : "לוֹ  ׁשּוָבה ֲ�ׂשֵ הלְ ָח ". ּתְ ְעּתוֹ  ׁשָ ל ּדַ י ׁשֶ ַכי ַרּבִ  יַרבִּ  וֹ בּ ַר  לֶא  ּוָפָנה ָמְרּדְ

ֶמְלָקא ֵדיְר וּ בּ ׂשְ לְ יקוֹ נִּ ִמ  ׁשְ ׁש  ג ּכְ ּנוּ  ְלַבּקֵ ָבר ַ�םַט  ֶאת ִמּמֶ יר ְוהּוא, ַהּדָ  לוֹ  ִהְסּבִ
יׁשֶ  ׁש  ֱאִליֶמֶלךְ  ַרּבִ ּקֵ הּוא ַ�ל ְלהֹוִכיחוֹ  ּבִ ב ׁשֶ ֵני ׁשֶ ַתֲ�ִניתבְּ  יֹוׁשֵ אֹון, ִמּפְ מֹות ּגָ  וֹ ּכְ

ב ּיֹוׁשֵ ּתֹוָרה ְועֹוֵסק ׁשֶ ִעּנּוי  ָאסּור, ּבַ ֵדי, ַהּגּוףּבְ ְמנּוָחה ִלְלֹמד ּוַכליּ ׁשֶ  ּכְ   .ּבִ
�  

ָסמּוךְ , דרוֹ בְּ  ִעירבָּ  ל ִלְמגּוָריו ּבְ י ׁשֶ ְרׁשֹון ַאְבָרָהם ַרּבִ יסוֹ  בטוֹ יִמּקִ  ּגֵ ל ּגִ  ׁשֶ
ַ�ל ם־ַהּבַ ָרָאה, ָיִמים לוּ ע ַאְבֵרךְ  ֹוֵררִהְתגּ , טֹוב־ׁשֵ י ֶאת ׁשֶ ְרׁשֹון ַרּבִ ֲ�בֹוָדתוֹ  ּגֵ  ּבַ

 ַ�ד, יםבִּ ַר  ָיִמים ָהִאיׁש  הִהְתַ�נָּ . תוֹ וֹ ּק ַח לְ  ְוֵהֵחל, ּוִפיםְוִסגּ  ַתֲ�ִנּיֹותבְּ  קֹונוֹ  ֶאת
ֱחַלׁש  ּנֶ בלְ  ְוָנַפל ׁשֶ ּכָ ִקּצּור רַט ְפ נִ  ףּוְלַבּסוֹ , ִמׁשְ  עַמ ׁשֵ לְ  דרוֹ בְּ  ָהִעיר ָחְרָדה. ָיִמים ּבְ

ֵבד ָהָאסֹון ם ְוָיְצאוּ , ַהּכָ ּלָ ְקבּוָרתֹו.  ֹותוֹ ְלַלוּ  ּכ/ י ַאףּבִ ְרׁשֹון ַרּבִ , ֹותוֹ ְלַלוּ  ָיָצא ּגֵ
ָ�ַמד ב: "ָאַמר ידוֹ ּפִ ְס ַה לְ  ּוְכׁשֶ ךָ  ָהִייָת  ִמְתַחּיֵ ַנְפׁשְ ְדּתָ  ּבְ , ָלַדַ�ת ךָ ַ�ְצְמ  ֶאת ְוִאּבַ

ה ְלּתָ  ּגּוְפךָ  ֶאת ּתָ ְפ גַּ ִס  ָלּמָ ּבַ ּקִ בָּ ַה  ֵדייִמ  ׁשֶ ּתָ  ַמּדּוַ� ? ה"ּקָ ׁשְ ּקַ  ֲאֵחִרים ּקֹותְלַח  ּבִ
ּלֹא ְזַמןבִּ  ְעּתָ  ׁשֶ זוֹ  ְלַמְדֵרָגה ִהּגַ ה"? ּכָ ן ְוָ�ׂשָ ֵדי, ּכֵ ֲאֵחִרים ּכְ מֹוהוּ  ַיֲ�ׂשוּ  לֹא ׁשֶ   .ּכָ

�  

י ל נוֹ בְּ  יׁש ִפ ְס יְ וַ  ַזְלָמן ַרּבִ יקצַּ ַה  ׁשֶ י ּדִ יִקים ֵלידוֹ ִמגְּ  היָ ָה , ן"ַר ֲה בַּ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ּדִ  ַהּצַ
אֹוִנים ַלִים ְוַהּגְ ירּוׁשָ ּבִ ָהָיה ָ�ָליו ְוָאְמרוּ , ׁשֶ ְבִחיַנת ׁשֶ  הְועֹולָ  יםׁשִ ָד ָק  ֹקֶדׁש  ּבִ

ִמיָמה ֵני־ַ�ל רַט ְפ נִ  הּוא. ּתְ ִקּצּור ָאִביו ּפְ ל ְלַאַחר, ָיִמים ּבְ ּכָ יוַח  ׁשֶ  הְקׁשָ ִמ  ָהיוּ  ּיָ
ל ַאַחת קּות ְיִגיָ�ה ִמּתֹוךְ , ַוֲ�בֹוָדה ּתֹוָרה ׁשֶ ּפְ י ִעם ַיַחד, ָ�טּמ/ בַּ  ְוִהְסּתַ  ַמֲ�ׂשֵ
ֵ�ת. ִנְפָלִאים ֶחֶסד י ידוֹ ּפִ ְס ִה , ִלְמנּוחֹות הוּ וּ וּ לִּ ׁשֶ  ּבְ ִליןִמּל/  יןִק צְ לֶ ְק  הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ , ּבְ

א יוּוִבְדָבָר  ּטֵ נֹוַח ַה  ַ�ל ִהְתּבַ ָהָיה ּמָ יק ׁשֶ ִמים ַצּדִ ַמר לֹא ַאךְ , ּתָ , ָראּויכָּ  ּגּופוֹ  ַ�ל ׁשָ
ת ַהְפָסקֹות הִהְתַ�נָּ  ּבָ ַ תלְ  ִמׁשּ ּבָ ךְ  הָא צָ תוֹ כְ וּ , ׁשַ ִקּצּור רַט ְפ נִ וְ  ֶנֱחַלׁש  ִמּכָ . ָיִמים ּבְ

ין ֹוְמִעים ּבֵ ם היָ ָה , ַהׁשּ י ּגַ מּוֵאל ַרּבִ  עַמ ׁשֵ לְ  ְדַהםנִ  ְוהּוא, ִביץלְ יּוֶד  ַאֲהרֹן ׁשְ
ָבִרים ְפֵני ֵאּלוּ  ּדְ ת ּבִ ֵרר ְלַאַחר ַאךְ , ַהּמֵ ּבֵ ָבר ֶאת ׁשֶ י, ֵהִבין ַהּדָ ִליןִמּל/  ָהַרב ּכִ  ּבְ

ן ַלֲ�ׂשֹות ץלַ ֱא נֶ  ֵדי, ּכֵ ּלֹא ּכְ נֹוַח  בֹותְק ִע בְּ  ָלֶלֶכת ִויַנּסוּ  ֲאֵחִרים ָיבֹואוּ  ׁשֶ  ֶדֶרךְ בְּ , ַהּמָ
ֵאיָנּה  א ַמְתִאיָמה ׁשֶ ם. יִחיִדיםלִ  ֶאּלָ ׁשֵ רוּ  ּכְ ּפְ ּסִ ַאַח , ָ�ָליו ׁשֶ ּלְ ִטיָרתוֹ  רׁשֶ יָגה  ּפְ ִהּצִ
ּתוֹ  ּוִאין ְלַאַחר ָלּה ְלַבְע  ָקְנָתה אֹותוֹ  ָחָדׁש  רָד סוּ  ִאׁשְ ׂשּ ֵדי, ַהּנִ םְלַח  ּכְ  ּגּופוֹ  ֶאת ּמֵ

הצִּ בַּ  ְלִמיתַהיְּ  ּנָ ה תנֶ תֹ כְ בִּ  ְוָהַלךְ  ׁשוֹ בָ לְ  לֹא ֵמעֹוָלםהּוא  ַאךְ , רּוׁשַ ּקָ ף  ּדַ ֵדי ְלַסּגֵ ּכְ
ן ְמַ�ְנֵיןֶאת ּגּופֹו.  י, ְלַצּיֵ ֵ�ת ּכִ ָ�ְברוּ , תוֹ יָ וָ לְ  ּבְ ׁשֶ ַ�ר ֶאת ּכְ ֵדי ָיפוֹ  ׁשַ יף ּכְ  ֶאת ְלַהּקִ

יַ� , ןִצּיוֹ  ַהר ס ְיהּוִדי ָקִצין מּוָלם לֶא  ִהּגִ יָון, רּוַח ־ּגַ ֶדֶרךְ  ּוִמּכֵ ּבְ ָלל ׁשֶ  ָהְלכוּ  ּכְ
ל ְלָויֹותבִּ  ַרקזֹו  ֶדֶרךְ בְּ  ים ׁשֶ ה, ֲחׁשּוִבים ִאיׁשִ ן, םֵמֶה  זֹאת ֹנַ� ְמ לִ  ִנּסָ ּכֵ י ׁשֶ  ַרּבִ

ֶ�ֶרב ֹותיּ ַהֲחנ/  ֶאת רגֹּ ְס לִ  יםנִ וָ נְ ֶח ַה  ֶאת ְלַהְזִהיר גֵה וֹ נ ָהָיה ַזְלָמן ת ּבְ ּבָ  ַאךְ , ׁשַ
תוּ  לֹא יםוִּ לַ ַהְמ  ה ַהַהְלָוָיה ְלַאַחר. ֵאָליו םבָּ לִ  ׁשָ ׁשָ ּגְ לוּ  ֶנְגּדוֹ  ה/  הּוַרד ְוהּוא, ָנהּתְ

תוֹ  ַדְרּגָ ר ּוְבַ�ְצמוֹ , ּבְ י, ִסּפֵ ְקָ�ה ֵמָאז ּכִ ַא  הְוַנֲ�ׂשָ  ׁשוֹ ְמ ׁשִ  ׁשָ   .תטוֹ יוֹ ְד ֶה ַה  דַח ּכְ
  

  

ה וְ  י -  (ה, לא)  ָ�ֹוןֵמ ִאיׁש ָה ִנּקָ בֹות ָראׁשֵ ם"ְוֵה  ּתֵ
הוּ  יםוְ  נֹוָטִריקֹון אׁשֶ יבֵה  ַרּבִ זּמֵ ְלַר , ָ�ֹוןֵמ  ׁשִ

ל־ַהְמַזּכֶ  ָאבֹותבְּ  ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי ּכָ ים הׁשֶ ֶאת־ָהַרּבִ
א ֵחְטא ֵאין ה ְוֶזהוּ , ַ�ל־ָידוֹ  ּבָ ֵמָ�ֹון ָהִאיׁש  ְוִנּקָ

ְזכּות ים ִזּכּוי ּבִ לּ  ָהַרּבִ  . (להניח ברכה)וֹ ׁשֶ
�  

ָר ־ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ֵני ִיׂשְ -  (ו, כג) ֵאל ָאמֹור ָלֶהםּבְ
ֵדי, ָמֵלא בִנְכּתַ  רוֹ מָא  ז ּכְ כַּ  ְלַרּמֵ רׁשֶ ְמָבְרִכים ֲאׁשֶ

ל ָרָכה ּכָ זֹוןבְּ  ךְ ֵר ְלבָ  ֵאין, ּבְ א, ְבִהילּותּובִ  ִחּפָ ֶאּלָ
ָנהּבְ  ֵלם ּוְבֵלב ַכּוָ מוֹ , ׁשָ ֵלָאהְמ  ָלהגָ ֲ�  ּכְ

ְתַנֶהֶלת ּמִ ּה  ׁשֶ ֵתַבת ְלֶזה זֶמ ְוֶר , ְלִאּטָ ִמְניַ , ה"ּכֹ  ּבְ ןּכְ
ׁש  ָהאֹוִתּיֹות ּיֵ ַ�  ׁשֶ ַמְטּבֵ ׁשֹון ּבְ ּקְ  ַהּלָ ּתִ ל"ֲחזַ  נוּ ׁשֶ

ָכל ָרָכה ּבְ רּוךְ , ּבְ ה ּבָ ךְ לֶ ֶמ  ֱאלֵֹקינוּ , ה"ֲהָויָ  ַאּתָ
 . (בתי לארמוני)אֹוִתּיֹות ה"כ ַיַחד, ָהעֹוָלם

�  

ָ ַר  ַהּכֲֹהִנים ֵאין ִמְנֲ�ֵליֶהם ּוָכןדּ לַ  תַלֲ�לוֹ  יםִא ׁשּ ,ּבְ
א הַמ  ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , ןכֵ ־ִלְפֵני םָת וֹ א חֹוְלִצים ֶאּלָ

 ֶ ֱאַמרׁשּ ה ּנֶ ֹמש3ֶ , םלֹ ֲה  ברַ ְק ּתִ ־ַאל" נוּ ַרבֵּ  ּבְ
ה םלֹ ֲה ", ַרְגֶליךָ  ֵמַ�ל ְנָ�ֶליךָ ־לׁשַ  ִגיַמְטִרּיָ , ּכֵֹהן ּבְ

ִריךְ  ּצָ ָרָכה ִלְפֵניְנָ�ָליו  ַלְחלֹץ ׁשֶ   . (נזר יוסף)ַהּבְ
�  

, ָרָכהּבְ  ה:לֹש3ָ ׁשְ לִ  תקוֹ לָּ ח/ ְמ  ּכֲֹהִנים כֹותְר בִּ 
י -  ןֵח , ִמיָרהׁשְ  בֹות ָראׁשֵ ֱא ׁש "ַב ָח  ּתֵ ּנֶ ָחַבׁש ַמר , ּכַ

תְלִבְרכַּ  זֹוִכים ְוָאז, רֹאׁשוֹ בְּ  ְיׁשּוָ�ה ּכֹוַבע
לֹום ָ לֹום ְלָך  םׂשֵ ְויָ  ,ַהׁשּ  . (איבא דאברהם)ׁשָ

�  

ה ְלָהִקים ֶאת ּלֹות ֹמש'ֶ יֹום ּכַ ּכָ ־ַוְיִהי ּבְ ׁשְ -  (ז, א) ןַהּמִ
ה ִגיַמְטִרּיָ ה ֹוםיּ ּבַ  ּבְ ן םַק וּ ׁשֶ ּכָ ׁשְ ָרֵאל ָהיוּ  ַהּמִ ִיׂשְ

ה ַכּלָ ְכֶנֶסת ּכְ ה ַהּנִ ּפָ ם ְוהּוא, ַלח) י ּגַ בֹות ָראׁשֵ : ּתֵ
ָרֵאליִ  הוּ ימוּ ִק ֱה  ֹוםי אֹותוֹ וְ  ְמָחהּבְ  ׂשְ , ֵתָרהיְ  ׂשִ
הּכְ  םילִ וּ ׁש ְמ  יוּ ָה וְ  הַל  ַכּלָ ּפָ ֵנסּתִ  ח/ דִמ , ּכָ ְרָתהׁשָ  ּיָ

ִכיָנהַה  ְ ָרכֹותַה , ְפֵניֶהםִל  ׁשּ לוּ ִק  ּבְ ָרֵאליִ  ּבְ ׂשְ
הִמ  יִאיםַה , ֵרדּתֵ  ׁש ֵא , ּמֹש3ֶ ׂשִ ׁשוּ ׁשִ  ְקִריִביםַמ  ּנְ ּמְ
 . (ספר הזכרון)ְבָחִריםנִ  ֲהִניםּכֹ 

�  

ן יא ִלְבֵני ָדן ֲאִחיֶ�ֶזר ּבֶ י־ָנׂשִ ּדָ יׁשַ ֶדֶרךְ  - (ז, סו) ַ�ּמִ ּבְ
י, ֶזרִחי־ֶ� ֲא  ָראִנְק  ֲאִחיֶ�ֶזר, ׁש ָר ּדְ  ּמִ הּוא ׁשֶ ׁשֶ

ֵ�ֶזר ןבֶּ  הּוא ֲהֵרי, ָסִדיםֲח  ְוגֹוֵמל יוָח ְלֶא  ּכְ
ּדָ ַ�ּמִ  הּוא לוֹ  הּוא ןִסּמָ , יי־ׁשַ ָרֵאל ׁשֶ ן־ִיׂשְ ּוְבנוֹ  ּבֶ
ל ּבָ ַה  ׁשֶ מוֹ , ה"ּקָ ָאְמרוּ  ּכְ ׁש  ל"ֲחזַ  ׁשֶ ּיֵ ה ׁשֶ לֹש3ָ ׁשְ
ה ִניםִסּמָ  ּמָ א/ ִנים, זוֹ  ּבְ ְיׁשָ ְוגֹוְמֵלי ִניםַרֲחָמ  ,ּבַ

א ְוֵכן, ָסִדיםֲח  תבְּ  ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר  ּבָ ּבָ ל, ׁשַ ּכָ ׁשֶ
ן ִמי ּדָ ין ׁשֶ ה ֱאֶמת ּדִ ף ַנֲ�ׂשֶ ּתָ ה ה"בָּ ּקָ לַ  ׁש/ ַמֲ�ׂשֶ ּבְ
יתֵר בְּ  ןׁשֶ  ִמי -  ָדןלְ  ָהֶרֶמז הוּ ְוזֶ , אׁשִ ין ּדָ , ֱאֶמת ּדִ

י ֲאִחיֶ�ֶזר הּוא ֲאַזי ּדָ יׁשַ ן־ַ�ּמִ בְ , ּבֶ ה כֹוליָ ּכִ ַנֲ�ׂשֶ
ף רזֶ ֵ� ּכְ  ּתָ  . (המאיר לארץ)ה'ַל  ְוׁש)

  תשע"ופרשת נשא, ה' בסיון     
.  
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ר ָחָטא ַ�ל ר ָ�ָליו ֵמֲאׁשֶ ֶפׁש ־ְוִכּפֶ   ַהּנָ

יַ�  ֵמָאז ָהִראׁשֹוָנה קּוָפהּתְ בַּ  ָהְיָתה, תַפ צְ  ַהּקֶֹדׁש  ְלִעיר ל"ָהֲאִריזַ  ִהּגִ יֵקי אֹוִניםגְ בִּ  ְמֵלָאה ָאז ׁשֶ  ְוַצּדִ
ִלים, ֶ�ְליֹון ּבָ יְוַא  ְמק/ ה ְנׁשֵ ים אוּ ָר , ַמֲ�ׂשֶ י ַרּבִ ֶבל ָ�ָלה ֲאִרי ּכִ ירוּ  ִמּבָ ָ ְקד/ בִּ  ְוִהּכִ תוֹ  תוֹ ׁשּ ּלָ  לוֹ יגִּ  ַאף־ַ�ל, ּוְגד/

ִעיר חֹות ןבֶּ  ַהּצָ ִעים ּפָ ָנה ֵמַאְרּבָ ל לֹא אּוָלם. ׁשָ ׁש ְמק/  ַאֲחָריו ָ�נוּ  תַפ צְ  ֵלידוֹ גְּ  ּכָ ה יוּ ָה וְ , ּדָ ּמָ  םֵמֶה  ּכַ
יכוּ  ִהְמׁשִ ם ׁשֶ ַדְרּכָ ִלי ּבְ ל ִמּבְ ל ָהָיה םֶה ֵמ  ֶאָחד. ָמרּותוֹ  ֶאת ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל ְלַקּבֵ ּבָ י ַהְמק/ ַלְנִטי ַאְבָרָהם ַרּבִ , ּגַ

ָהָיה ִצְדקּותוֹ  ְונֹוַדע רוֹ ּדוֹ  ֵלידוֹ ִמגְּ  ׁשֶ ָ ּוְקד/  ּבְ צִ  תוֹ ְלִהְתַ�נּ  ָהָיה גֵה וֹ נ. תוֹ ׁשּ ִלי, ְנָ�הּבְ ּמָ  ִמּבְ הוּ  ןאׁשֶ  עַד יֵ  ּדְ
ָחד גוֹ ָה נְ ּמִ ִמ  יֹומוֹ  יֹום יִמּדֵ  ָנַהג ְוָכךְ , ַהְמי/ ִמים טֵ� ַמ לְ , ּבְ ֵאין ַהּיָ ֶהם אֹוְמִרים ׁשֶ ֲחנּון ּבָ  ָהָיה יוָת וֹ יּ נִ ֲ� ּתַ  ֶאת. ּתַ

ל ָכל ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל ְמַקּבֵ ת יֹום ּבְ ְתִפּלַ ס, ַאַחת ַ�םּפַ . ְלָמָחר הנֶּ ַ� ּוִמְת , ִמְנָחה ּבִ ּנֵ ְלִמיָדיו ֶאת ל"ָהֲאִריזַ  ּכִ  ּתַ
ְכָפ  ׁש , ִלְצַפת מּוךְ ָס  רּבִ ת ּמוֹ ִע  ְלָהֵסב םֵמֶה  ּוִבּקֵ ּדַ ְלִמיִדים ֵמַאַחד. ַהּיֹום ְלָמֳחָרת ִעיםֵר ְמ  ִלְס�/ ׁש  ַהּתַ ּקֵ  ּבִ

י לֶא  ָלֶלֶכת ַלְנִטי ַאְבָרָהם ַרּבִ ת ִלְזַמן ֹקֶדם ּגַ ִפּלַ ְנָחה ּתְ ׁש וּ , ַהּמִ ּנוּ  ְלַבּקֵ ּלֹא ִמּמֶ ל ׁשֶ ֲ�ִנית ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל ְיַקּבֵ  ּתַ
ֵדי, ָחרָמ לְ  יּ  ּכְ א ְלָמֳחָרת ְלָהֵסב ָלבֹוא לכַ וּ ׁשֶ ַצְוּתָ ְלִמיִדים ִעםִעּמֹו וְ  ּבְ א. ַהּתַ ּבָ ׁשֶ ִליַח  ּכְ ָ י לֶא  ַהׁשּ , ַאְבָרָהם ַרּבִ
ה ִלְקַראת יוָת נוֹ כָ ֲה בַּ  אוֹ צָ ְמ  ִפּלָ ַסר, ַהּתְ ּמָ ַבר ֶאת לוֹ  ּוְכׁשֶ ִליחּות ּדְ ְ ל ַהׁשּ א, ל"ָהֲאִריזַ  ׁשֶ י ִהְתַמּלֵ  ַאְבָרָהם ַרּבִ

ִליָאה ּתֹוְממּות ּפְ ךָ  יֹוֵדַ�  ֵמֵהיָכן. "ְוִהׁשְ ֲאִני ַרּבְ י תוֹ ְלִהְתַ�נּ  נֹוֵהג ׁשֶ ל ּוְבַדְעּתִ ֲ�ִנית ַ�ְצִמי־ַ�ל ְלַקּבֵ ? ְלָמָחר ּתַ
ן אוֹ  ִביאנָ  ְוִכי ִחלָּ "? הּוא ָנִביא־ּבֶ ל ָרָצה לֹא הּתְ ב ְלַאַחר אּוָלם, תוֹ ָא ָר הוֹ  ֶאת ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל ְלַקּבֵ ָחׁשַ , ְמַ�ט ׁשֶ

ָכל הּוא ֲהֵרי: "ְלַ�ְצמוֹ  ָאַמר ָנה ְוָאז", יֹוֵדַ�  זֹאת־ּבְ ִליַח  ֶאל ּפָ ָ י, לוֹ  ְוהֹוִדיַ�  ַהׁשּ ל הּוא ּכִ  ֶאת ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל ְמַקּבֵ
ֵ  ּוִבְרצֹות, ל"ָהֲאִריזַ  הֹוָרַאת הּסְ לַ  ָמָחר אבוֹ יָ  םַהׁשּ ּדָ /�.  

יַ�  ֳחָרת יֹום ִהּגִ ָ�ה, ַהּמָ בוּ  ּוְבׁשָ ׁשְ ּיָ ל ׁשֶ ְלִמיִדים ּכָ הּסְ בַּ  ל"ָהֲאִריזַ  ִלְפֵני ַהּתַ ּדָ ָפרׁשֶ  �/ ּכְ יַ� , ּבַ ם ִהּגִ י ּגַ  ַרּבִ
לַּ  ַאְבָרָהם ב ְנִטיּגַ ל קֹוםָמ בְּ  ְוָיׁשַ בֹוד ׁשֶ ה ֵהֵחּלוּ  ֶטֶרם. ּכָ ּדָ /� ּסְ ַתח, ּבַ ַמֲאָמר ל"ִריזַ ָהֲא  ּפָ ָחְכַמת ָ�ֹמק ּבְ  ּבְ

ָלהַהּקַ  י, ּבָ יב ַאְבָרָהם ְוַרּבִ רֹב ִהְקׁשִ ב־ּבְ א, ֶקׁשֶ ֶפַתע ֶאּלָ ּלְ י ֵהִעיר ׁשֶ ְבֵרי ִלְכאֹוָרה ּכִ ִרים ָהַרב ּדִ קֹום ִנְסּתָ  ִמּמָ
לֹוִני ָנה. ּפְ ֵדי: "ְוָאַמר ל"ָהֲאִריזַ  ֵאָליו ּפָ ֵאָלְת  ַ�ל ַלֲ�נֹות ּכְ ה יךְ ָצִר , ךָ ׁשְ ה ְלָהִבין ַאּתָ ִחּלָ ָבִרים ֶאת ּתְ  ַהּדְ

ִרים ְזּכָ ּמ/ ֵהֵבאָת  קֹוםּמָ בַּ  ׁשֶ ד", ׁשֶ ַתח ּוִמּיָ יר ּפָ ֹאֶפן ַמֲאָמר אֹותוֹ  ֶאת ְוִהְסּבִ ָבִרים ַ�ד, ִנְפָלא ּבְ ַהּדְ  ָהיוּ  לֹא ׁשֶ
יםמ/  אֹור ְוֵהִאירוּ  ְקׁשִ ךְ . ְיָקרֹות ּבְ ָבר ָחַזר ּכָ ּמָ  הנָ ׁשְ נִ וְ  ַהּדָ ָ�ִמים הּכַ י ַ�ד, ּפְ ַרּבִ לַּ  ַאְבָרָהם ׁשֶ ּתֹוֵמם ְנִטיּגַ  ִהׁשְ
אֹונוּ  מּול לֶא  דֹוָלה תַהּגְ ל ַהּגְ ִעיר ל"ָהֲאִריזַ  ׁשֶ ָכל ַהּצָ ָלהַהּקַ  תַמ ָחכְ  ּבְ ל ַ�ד, ּבָ ּכָ ה. ּה לֵ  סָאנֵ  לֹא ָרז ׁשֶ ָרׁשָ  ַהּדְ

ַ�ם ּוְבָכל, בַר  ְזַמן ִהְתָאְרָכה י ּפַ ַרּבִ ֶמת ֶהָ�ָרה ִעירֵה  ַאְבָרָהם ׁשֶ ּיֶ יַ�  ְמס/ קֹורֹות ְסִתירֹות ַ�ל ְוִהְצּבִ  ִמּמְ
ֵרץ, ׁשֹוִנים ל ֶאת ל"ָהֲאִריזַ  ּתֵ ׁשְ  ּכָ טוּ  יֹותַהּק/ י ַ�ד, ַטַ�ם־בּבְ ַרּבִ ׁש  ְוָאַמר הַנֲ�נָ  ַאְבָרָהם ׁשֶ ּיֵ  ֶאת ְלַהְפִסיק ׁשֶ

ֵדי, רּוׁש ַהּדְ  ר ּכְ ּסְ  ְלַהְתִחיל ְלִמיִדיםּתַ לַ  ְלַאְפׁשֵ הּבַ ּדָ ָבר ןכֵּ ׁשֶ , �/ ָבר ֶזה םבָּ לִ  ׁש לַ ָח  ּכְ   . ִמּכְ

י בׁשַ יָ  ַתְלִמיד ַאְבָרָהם ַרּבִ ה ּוְלַאַחר, וֹ בּ ַר  ִלְפֵני ּכְ ּדָ /� ָנה ַהּסְ ׁש  ל"ָהֲאִריזַ  ֶאל ּפָ ּנוּ  ּוִבּקֵ ּיֹאַמר ִמּמֶ  ַמהוּ  לוֹ  ׁשֶ
ּקּון ן, ׁשוֹ ְפ נַ  ּתִ ּכֵ ךְ  ׁשֶ ל ִעם ל"ָהֲאִריזַ  גֵה וֹ נ ָהָיה ּכָ ָהָיה ָדםָא  ּכָ א ׁשֶ ְרּכוֹ  ֶאת לוֹ  המֹוֶר  ָהָיה ְוהּוא, ְלָפָניו ּבָ  ּדַ

ים ַחּיִ יָאתוֹ  ַרתַמּטְ  ְוֶאת ּבַ יט. ַנְפׁשוֹ  ְוִתּקּון ָלעֹוָלם ּבִ ע: "ְוָאַמר ל"ָהֲאִריזַ  ָ�ָליו ִהּבִ ּקּון, ְלךָ  ּדַ ּתִ ךָ  ׁשֶ  ַנְפׁשְ
ָבִרים". ַיִין תיַּ ִת ׁשְ וּ  יֹום יִמּדֵ  רׂשָ בָּ  ֲאִכיַלת ְיֵדי־ַ�ל הּוא י ַ�ל ָנְפלוּ  ַהּדְ לַּ  ַאְבָרָהם ַרּבִ ַרַ�ם ְנִטיּגַ יֹום ּכְ ִהיר ּבְ , ּבָ

ה ַ�ד ןכֵּ ׁשֶ  ְמִסירוּ  יֹום יִמּדֵ  הִהְתַ�נָּ  ַ�ּתָ י ָהָיה ּוָבטּוַח , ׁש ֶפ נֶ  תּבִ ל ָברַהּדָ  ּכִ ּבָ ה ְמק/ ּצֶ ַמִים ּוְמר/ ָ ׁשּ ה, ּבַ  ְוִהּנֵ
ו ָכה ַ�ְכׁשָ ָ�  ִהְתַהּפְ י־ַ�ל ָרהַהּקְ ֵכן ֵאיךְ . "ָה ּפִ ּקּון ִיּתָ ּתִ י ׁשֶ  ל"ְוָהֲאִריזַ "? ַיִיןוָ  רׂשָ בָּ  ֲאִכיַלת ְיֵדי־ַ�ל הּוא ַנְפׁשִ

יבוֹ ֱה  ַנַחת ׁשִ ּקּון ָאָדם ְלָכל לֹא: "ּבְ ִריךְ  ָאָדם ֵיׁש , ָנכֹון ֶזה ּתִ ּצָ פוֹ  ּגּופוֹ  ֶאת ֹותנּ ַ� לְ  ׁשֶ  ֵאין ֶאְצְלךָ  אּוָלם, ּוְלַסּגְ
ָבר ן ַהּדָ ע. ּכֵ בַּ , ְלךָ  ּדַ ָ ׁשֶ יםַהְמר/  יךָ ֶת וֹ יּ נִ ֲ� ּתַ  ַ�ל ָ�ֶליךָ  ִמְתַרֲ�ִמים ַמִיםׁשּ ֹכַח  ןכֵּ ׁשֶ , ּבִ ת ָהֲאִכיָלה ּבְ ׁשֶ ּדֶ  ַהְמק/
ךָ  ּלְ ה לוֹ ָיכ, ׁשֶ יצֹוצֹות ֶאת ןּקֵ ּוְלַת  ְלַהֲ�לֹות ַאּתָ ים ַהּנִ דֹוׁשִ בַּ  ַהּקְ ֲ�ִנּיֹות ּוִבְגַלל, ֲאָכִליםּמַ ׁשֶ לְּ  ַהּתַ  ֵאין ךָ ׁשֶ
ה ה ַאּתָ ה ָצִריךְ  ְוָלֵכן. זֹאת עֹוׂשֶ ֲאָכִלים ֶאת ןּקֵ ּוְלַת  יךָ ֶת וֹ יּ נִ ֲ� ּתַ ִמ  לּדֹ ְח לַ  ַאּתָ   ".ךָ ְת ילָ כִ ֲא בַּ  ַהּמַ

י ָיָצא לַּ  ַאְבָרָהם ַרּבִ ְבָקה ּוֵמָאז, םִנְפָ�  ְנִטיּגַ רּוךְ  הְוַנֲ�ׂשָ  ל"ֲאִריזַ בָּ  ַנְפׁשוֹ  ּדָ ד. ַאֲחָריו ּכָ  ָחַזרׁשֶ  ְלַאַחר ִמּיָ
ָנה, ִלְצַפת יתוֹ  לֶא  ּפָ ל ּבֵ י דוֹ ּדוֹ  ׁשֶ לַּ  הֶש מֹ  ַרּבִ ְלִמיָדיו ֵלידוֹ ִמגְּ , ְנִטיּגַ ל ּתַ ר" ֵסףיוֹ  תיבֵּ "ַה  ׁשֶ  יכוֹ ִמ ְס ִה  ֲאׁשֶ

ִגּטִ  קסֹ ֲ� לַ  ין יןּבְ ִרים ןבֶּ  ָצִעיר ַאְבֵרךְ  יֹותוֹ ְה בִּ עֹוד  ְוִקּדּוׁשִ ִים ֶ�ׂשְ ּתַ ָנה ּוׁשְ ָקר יִד ּדוֹ : "לוֹ  ְוָאַמר, ׁשָ  ֵאיךְ , ַהּיָ
ְראֹות ֵ�יֵנינוּ  ַטחוּ  ִהיר ָהאֹור ֶאת ִמּלִ ֹוֵכן ַהּבָ ִעיֵרנוּ  ַהׁשּ ר ְוָאז"? קחוֹ ֵמָר  עֹוְמִדים ָאנוּ  ַמּדּוַ� ? ּבְ  ֶאֶפס לוֹ  ִסּפֵ

תוֹ  ּלָ ד/ ל ּגְ ָבִרים ִנְכְנסוּ . ל"ָהֲאִריזַ  ׁשֶ ִלּבוֹ  ַהּדְ ל ּבְ י ׁשֶ ְגֵד  ָלַבׁש  ְוהּוא, הש3ֶ מֹ  ַרּבִ ֵני ֶאת ְלַחּלֹות ּוָבא בֹודכָּ  יּבִ  ּפְ
טּובוֹ  ַמר ִלי יֹאַמר. "ל"ָהֲאִריזַ  ּקּון ַמהוּ , ּבְ י ּתִ ׁש "? ַנְפׁשִ ּקֵ י ּבִ ְנסוֹ  ִעם הש3ֶ מֹ  ַרּבִ : הְוַנֲ�נָ , ל"ָהֲאִריזַ  ֶאל ִהּכָ

בֹודוֹ  ֲהֵרי" ׁש  ְוֵאיךְ , דבָּ כְ נִ וְ  ןָזֵק  בַר  הּוא ּכְ מ ְלָיִמים ָצִעיר ֵמִאיׁש  ְיַבּקֵ ּקּון ֶאת ֹוִניּכָ י ַאךְ "?! וֹ ַנְפׁש  ּתִ ה ַרּבִ  ֹמש3ֶ
יךְ  יט ְוָאז, ּבוֹ  ְלַהְפִציר ִהְמׁשִ ן רּוְלַאַח , ָמה־ְזַמן ל"ָהֲאִריזַ  ּבוֹ  ִהּבִ ל םגָ ּפְ  ָ�ֶליךָ  ֲאִני רֹוֶאה: "לוֹ  ָאַמר ִמּכֵ  ׁשֶ

זֵ  ּתֹוֵמם". לּגָ י ִהׁשְ אַמ בְּ  יָ�ַסְקּתִ  לֹא ֵמעֹוָלם אֲהלֹ : "ְוָאַמר הש3ֶ מֹ  ַרּבִ ָ ָגזֵ  יּתִ לְ ׁשַ כְ נִ  ְוֵכיַצד, ןּתָ ּוַמ  ׂשּ  אּוָלם"? לּבְ
ָבר לוֹ  ָאַמר ל"ָהֲאִריזַ  ַהּדָ ר ׁשֶ ד. אתן זֹ ּקֵ ַת יו לְ לָ ָ� וְ  ָ�ָליו ִנּכָ ַלח ִמּיָ י ׁשָ ה ַרּבִ ָכל ְלַהְכִריז ֹמש3ֶ י ּבְ ּתֵ ֵנִסיּ  ּבָ  ֹותַהּכְ

ְצַפת ּבִ ל, ׁשֶ ּכָ יֶּ  ִמי ׁשֶ ִביָ�ה ֶנְגּדוֹ  לוֹ  ׁש ׁשֶ ית ּתְ ְסּפִ ל ֵאָליו ָיבֹוא ּכַ ָאה ְלַבּסֹוף .וֹ ל יַ� גִּ ּמַ ַה  ֶאת ִויַקּבֵ ה ּבָ ָ  ִאׁשּ
ָרהת ַח ַא  ָנהֵק זְ  ִהיא, ְוִסּפְ ְרֶנֶסת ׁשֶ ּתוֹ  ָלּה  ֵהִביָאה ּוַפַ�ם, ֶצֶמר חּוֵטי תיַּ וִ ּטְ ִמ  ִמְתּפַ ל ִאׁשְ י ׁשֶ  ֶצֶמר הש3ֶ מֹ  ַרּבִ
ָלה, ִעּבּודלְ  ה ְוִקּבְ ּנָ ֶ  הִמּמַ  ָקָטן ְמִחיר ִמּמֶ יַ� ׁשּ י רִמֵה . ָלּה  ִהּגִ ם הש3ֶ מֹ  ַרּבִ ּלֵ ת וֹ ּט ַ� ּמְ ת ַה טוֹ רוּ ּפְ ַה  ֶאת ָלּה  ְוׁשִ
ָחַזר, ַהֶהְפֵרׁש ל ׁשֶ  ַמע ל"ָהֲאִריזַ  ֶאל ּוְכׁשֶ ּנוּ  ׁשָ י, ְמָחתוֹ ְלׂשִ  ִמּמֶ ֶתם ּכִ ָהָיה ַהּכֶ ב הִנְמָח  ָ�ָליו ׁשֶ   .לוֹ  אָפ ְוָר  ְוׁשָ

ּפּור ֶאת ר, ֶזה ַהּסִ י ִסּפֵ א ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ַרּגָ ִ ִמ  ׁשְ ְבֵרי ְיֶח  הבָ ינוֹ ׁשּ ַ�ל "ּדִ ַלִים רוֹ וּ ּק בִּ  רְלַאַח , ְזֵקאל"ּבַ ירּוׁשָ  ּבִ
ַנת ׁשְ ַתב ֶאת ָמָצא םׁשָ , ט"תרכ ּבִ ד־ּכְ ה יֵר ֳה זָ " ַהּיָ ל" ַחּמָ י ׁשֶ לַּ  ַאְבָרָהם ַרּבִ ְבֵרי ּובוֹ , ְנִטיּגַ  ק"ָהַרּמַ  ּדִ

פּוס יתְלבֵ  ִביאוֹ ֱה וֶ , וּ "חְר ַה ַמ וּ  ה אֹור" רֶפ ַהּסֵ  ִעם ַהּדְ ל" ַהַחּמָ י ׁשֶ   �               .ֵמֶחְברֹון ֲאזּוַלאי ָהםַאְבָר  ַרּבִ

  
  

י ִריָקָלה ייוּ יֵל ִר אַמ ֲא ַאְבָרָהם  ַרּבִ   ל"ַזּצַ  ִמּטְ

ִסיָון תקמ"ד ַהִהּלּוָלא ְליֹום  ה' ּבְ
  

ּה , רוֹ ּדוֹ  ֵמַחְכֵמי ל ַרּבָ תְקִה  ׁשֶ בִּ  הָל יָק ִר ְט  ּלַ  פֹוןְצ ׁשֶ
ּה , ָיָון בַר ֲ� ַמ  ה ָהְיָתה ּבָ יָקה ְיהּוִדית ְקִהּלָ , ְמֹאד ַ�ּתִ

ֱאָצֵאי ָהיוּ  ַוֲאבֹוֶתיָה  ַלִים ּגֹוֵלי ִמּצֶ ְרבַּ  רְלַאַח  ְירּוׁשָ ן ח/
ית ׁש  ּבֵ ְקּדָ ִני ַהּמִ ֵ ר/ , ייוּ ילֵ אִר ַמ ֲא  ַחתּפַ ִמׁשְ . ַהׁשּ  הבָּ ׁשֶ

ָיָון ייִק נִ לוֹ ׂשָ  ִעירבָּ  הָר ְר וֹ גּ ְת ִה  ּבְ ה ֶהֱ�ִמיָדה, ׁשֶ ּמָ  ּכַ
ֶהם, ּתֹוָרה ֵלידוֹ גְּ  ָ ִמ  ַאֲהרֹן יַרבִּ  ּבָ ַ�ל ייִק נִ לוֹ ׂשּ ֵני" ּבַ  ּפְ

י", ַאֲהרֹן עֹוֵדד ֵמֶחְברֹון דוִ ּדָ  ַרּבִ ַ�ל ֶאת ׁשֶ  ְמֶלאֶכת ּבַ
י, ֶזה ְפרוֹ ִס  ֶאת ַלֲ�רֹךְ  המֹ לֹ ׁשְ  ים ַרּבִ נֵ  ַחּיִ  יֵמַרּבָ

ַלִים י ,ְירּוׁשָ ים ַרּבִ ה ַחּיִ ל ּה בָּ ַר  ֹמש3ֶ  ּוַבַ�ל ייִק נִ לוֹ ׂשָ  ׁשֶ
ָ ִמ  ִיְצָחק יַרבִּ , יםבִּ ַר  ִחּבּוִרים ַ�ל ייִק נִ לוֹ ׂשּ  ֵליל" ּבַ

ּמּוִרים ם המֹ לֹ ׁשְ  יַרבִּ ", ׁשִ ָ ַ�ל ִמׁשּ , יםבִּ ַר  ִחּבּוִרים ּבַ
ל. ְועֹוד י ּתֹוָרה ִקּבֵ ן ִמּפִ ּיָ י ַהּדַ  ַיֲ�ֹקב ר"בַּ  קִיְצָח  ַרּבִ

ִויַה  נִּ , סוֹ רָ ָק  ּלֵ ָפה רַט ְפ ׁשֶ ַמּגֵ ַנת ּבְ ׁשְ  ִעם ַיַחד ל"תק ּבִ
ה לֹש3ָ  ְלֶאֶרץ ָ�ָלה ָיָמיו ברֹ ֲ� בַּ . נֹוָסִפים ֲחָכִמים ׁשְ
ָרֵאל ב ִיׂשְ ֵ ַלִים ְוִהְתַיׁשּ ירּוׁשָ ַנת רַט ְפ נִ  ּוָבּה , ּבִ ׁשְ  ּבִ

ַהר ןַמ ְוִנְט ) ד"תקי ְולֹא( ד"תקמ יִתים ּבְ  ַ�ל. ַהּזֵ
ד/  ֶהָחִסיד ָהַרב ִנְטַמן הּפֹ : "תַר ֱח נֶ  וֹ ּת בְ ַמצַּ   הכָּ ַהּמְ

ִיּסּוִרים  ֶאת". ייוּ ילֵ אִר ַמ ֲא  ַאְבָרָהם ר"כמוהר, ּבְ
ִרית" ְפרוֹ ִס  ים ב"מ ַהּכֹוֵלל", ַאְבָרָהם ּבְ רּוׁשִ  ּדְ

ִדים ים ּוְקָצת, ְוֶהְסּפֵ ַ  ַ�ל ִחּדּוׁשִ יָסה, ס"ַהׁשּ  ִהְדּפִ
ּתוֹ  ִחיד ָנםבְּ  רכֶ ְלזֵ , ִרְבָקה ַרתָמ  ִאׁשְ נִּ  ַהּיָ  רַט ְפ ׁשֶ
לֹא ֲ�ִריִרי ִנים ּבְ ַנת ייִק נִ לוֹ ׂשָ בְּ , ּבָ ׁשְ  ְוָכךְ , ו"תקנ ּבִ
םוָ  ָיד ָלֶהם נֹוַתר נֹות ִניםִמבָּ  טֹוב ׁשֵ  ֶנֱאַמר ְוָכךְ . ּוִמּבָ

ַ�ר ׁשַ ז רֶפ ַהּסֵ  ּבְ ָהב ּוִמּפָ ִרית ִמּזָ ה ִדְבֵרי ַהּבְ : "ֵאּלֶ
רֶנֱחָמִדים,  ֵלם ֶהָחָכם ןְוִתּקֵ  ןזֵּ ִא  ֲאׁשֶ ָ , ְוַהּכֹוֵלל ַהׁשּ

ּקֶֹדׁש  יִסינַ  ר, ּבַ ה ָהָיה ֲאׁשֶ ּמָ ִנים ּכַ ַאְתֵרּה  ּה אֵר ָמ  ׁשָ  ּדְ
ַהר ַאְבָרָהם ָ�ָלה ןכֵ  ְוַאֲחֵרי, הלָ יָק ִר ְט  ִעירבָּ   ה' ּבְ

ַלִים ַהּקֶֹדׁש  ִעיר א ְוָנַתן א"תובב ְירּוׁשָ ֲהָלָכה". ָנׂשָ  ּבַ
אֹונֵ  ִעם זְ , רוֹ ּדוֹ  יּגְ רּומ/ ה ְסָפִרים.   ּכָ ַכּמָ   ּבְ

  
פרשת נשא היא הפרשה הארוכה ביותר בתורה, ואף 
המדרש והזוהר של פרשה זו מרובים מכל הפרשות. 
החידושי הרי"מ כתב, שהטעם לזה הוא, מפני שהיא חלה 
סמוך לחג השבועות בה ניתנה לנו התורה, ואז התורה 

בוי בטובת מתחדשת בטוב ה' יתברך, והוא נותן אותה ברי
 רעין. בפרשה זו קע"ו פסוקים, כמו בפרק הארוך ביות

בתהלים פרק קי"ט שגם בו קע"ו פסוקים, והמסכת 
הגדולה ביותר בבא בתרא שבה קע"ו דפים, ומצאו רמז 
באותיות קע"ו שהן ראשי תיבות קרבן עולה ויורד, לרמז 
שהלומד תורה עולה ומתעלה, ומי שאינו לומד יורד 

ז הדבר בתיבה הראשונה בפרשה נש"א, ופוחת. וכן נרמ
נו"ן היא פרשת נ'שא, שי"ן היא פרק ש'ותפין שבראש 
בבא בתרא, והאל"ף של א'שרי תמימי דרך בפרק קי"ט 
בתהלים. וכן מצאו רמז בסימנים שבסוף הפרשה עמו"ס 
עמינד"ב, שבני ישראל מעמיסים על עצמם עול תורה 

וכה רק בהתנדבות ואהבת התורה. פרשת נשא אינה אר
בפסוקיה שהם קע"ו כאמור, אלא גם בתיבותיה שהם ב' 
אלפים ר"ד, ובאותיותיה שהם ח' אלפים תרל"ב. הפרשה 
הקטנה ביותר בפסוקיה היא פרשת וילך, שבה ל' פסוקים 
בלבד, אולם בתיבות הפרשה הקטנה ביותר היא פרשת 
וזאת הברכה שבה רק תקי"ב תיבות, וכן באותיות היא 

יש בה אלף תתקפ"ט אותיות. יותר, והפרשה הקטנה ב
הפרק הגדול בתהלים הוא כאמור פרק קי"ט שבו קע"ו 
פסוקים, והקטן פרק קי"ז בן שני פסוקים בלבד. הפסוק 
הגדול ביותר בתנ"ך הוא במגילת אסתר שבו מ"ג בתיבות, 
והקטן בראש דברי הימים בן שלוש תיבות, אדם שת 

ק"נ פרקים,  אנוש. תהלים הוא הספר הגדול בתנ"ך בן
אלפיים תקכ"ז פסוקים, והקטן הוא עובדיה בן פרק אחד 
של כ"א פסוקים בלבד. התיבה הגדולה בגימטריה היא 

אלף וחמש מאות, והקטנה 'אב'  שחשבונה'תשתרר' 
בגימטריה שלוש. מסכת בבא בתרא היא הארוכה 
במסכתות ובה כאמור קע"ו דפים, אולם מסכתות ברכות 

 גדולים ורחבים.  ןשדפיה ,תיבותיהןושבת מרובות ממנה ב
  

ַ�ת  יֹוִסיף ּדַ
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ּתֹו ֲ�ָקָרה ְולֹא ָיָלָדה מֹו ָמנֹוַח ְוִאׁשְ ִני ּוׁשְ ַחת ַהּדָ ּפַ ׁשְ ְרָ�ה ִמּמִ   ַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמּצָ

ַ�ל ִית־ּבַ ד ּבַ ָרֵאל ר' ָהָיה ִנְכּבָ ר ּוֵביתוֹ  ,בנוֹ ָט ּסָ ִמ  רבֶּ  ִיׂשְ ל הָר וּ בּ ִע בְּ  ֲאׁשֶ ִית היָ ָה , ָהִעיר ׁשֶ נּוי ּבַ  ּבָ
ּיֹות ִנים לֹא .ְלַתְלּפִ ִית ֶאת ָרַכׁש  ֵמָאז ָ�ְברוּ  ַרּבֹות ׁשָ ֶזה ַהּבַ ָהָיה, ַהּלָ  ְללֹא ִהְרִחיבוֹ  ְוהּוא יוּדָ ַמ ֵמ בְּ  ָקָטן ׁשֶ

ר ָנה , ַאְך ֵמָאזֶהּכֵ ּכְ ּתַ ְחּתוֹ  ִהׁשְ ּפַ ָגִעיםֲ�ֵליֶהם  ָנֲחתוּ , תַח וַּ ר/ ְמ ַה  יָרהּדִ בַּ  ִמׁשְ קּוָפה. ֶזה רַאַח  ֶזהבָּ  ִעיםָר  ּפְ  ּתְ
ה ּכָ ָרֵאל ר' ַ�ל ָ�ְברוּ  ֲאר/ ּתוֹ  רבֶּ  ִיׂשְ כוּ  ַ�ד ְוִאׁשְ ּזָ כֹור ִלְבָנם ׁשֶ ד םָת ָח ְמ ׂשִ  אּוָלם, ַהּבְ  ְלתּוָגה ָהְפָכה ָלהוֹ ַהּגְ
ר ֲאׁשֶ ינֹוק ּכַ ָטן ַהּתִ ַמֲחָלה ָלהָח  ַהּקָ ֶנת ּבְ ּכֶ ָמתוֹ  ֶאת ְוָנַפח ְמס/ ִיּסּוִר  ִנׁשְ ים יםּבְ ָנה ָ�ְבָרה לֹא. ָקׁשִ ת, ׁשָ  ְוַהּבַ

נֹוְלָדה ִקּצּור ִהיא ַאף ִנְפְטָרה ַאֲחָריו ׁשֶ ָ�ִמים  ָלֶהם ֵאַרע ְוָכךְ , ָיִמים ּבְ יָתם ַ�ד, רּפָ ְס ִמ ּפְ ּבֵ  ֵריָקם ָהָיה ׁשֶ
ֲהַלת ינֹוקֹות ִמּצַ ּלוֹ  ְוָאפּוף, ּתִ ֲאִויָרה ּכ/ ָרֵאל ר' לׁשֶ  ֲאסֹונֹוָתיו .ַוֲ�צּוָבה קֹוֶדֶרת ּבַ לּוי סֹוד ָהיוּ  רבֶּ  ִיׂשְ  ּגָ

ה יוּ ָה וְ , בנוֹ ָט ָס בְּ  ּמָ ַאף ּכַ ת ֶאת ָיְדעוּ  ׁשֶ ָבר ִסּבַ מּועֹות. ַהּדָ ִניּ  ׁשְ רוּ  ֹותַ�ְקׁשָ י, ִסּפְ ִית ּכִ ׁש ַהְמ  ַהּבַ ּדָ ל ח/  ר' ׁשֶ
ָרֵאל ָנם ָהַפךְ , רבֶּ  ִיׂשְ ּכָ ל ְלִמׁשְ ים ּכֹחֹות ׁשֶ ִדים, ִחיצֹוִנּיִ ִמים לֹא םיָ ְט ּוְבֶ� , ָרעֹות חֹותְורוּ  ׁשֵ  ַיְלֵדי ִמְתַקּיְ

ָחה ּפָ ׁשְ עֹוָדם ִנְקָטִפים ְוֵהם ַהּמִ ם ּבְ ִאּבָ ר ִמי ָהָיה .ּבְ ְזּכַ ּנִ י ,ׁשֶ ַ�ת ּכִ ׁשְ יָרה ַהְרָחַבת ּבִ ָרֵאל ר' ִהְכִניס, ַהּדִ  רבֶּ  ִיׂשְ
ְרֵזב ֶאת ל ַהּמַ ִמים ֵמי ׁשֶ ׁשָ ִית ּתֹוךְ  לֶא  ַהּגְ ׁש  תַלְמרוֹ , ַהּבַ ּיֵ ּלֹא ָדהְקּפָ ַה  ׁשֶ ן ַלֲ�ׂשֹות ׁשֶ ֵני ּכֵ ָנה ִמּפְ ּכָ  ַהּסַ

ָבר ּדָ ּבַ ָכךְ  ֵאפֹוא לוּ ָת וְ , ׁשֶ ת ֶאת ּבְ ָגִעים ִסּבַ ִאים ָהָרִעים ַהּפְ ּבָ ָרֵאל ר' ַ�ל ׁשֶ ְחּתוֹ  רבֶּ  ִיׂשְ ּפַ    .ּוִמׁשְ

ָרֵאל ר' עֹוְמִדים ְוׁשּוב, ִויָרִחים ָיִמים ָ�ְברוּ  ׁשֶ  תוֹ יָ ְע ַר וְ  רבֶּ  ִיׂשְ ים ֵהםּכְ ינֹוָקם ַדתְללֵ  ְמַצּפִ םבְּ ַאְך , ּתִ  ִלּבָ
אֹות ְוֵאיָמה ַחדּפַ  ים ָיִמים. ֵמַהּבָ ּכִ ל ֲאר/ ָנה ְנדּוֵדי ׁשֶ ַא  ַ�ד, ֲ�ֵליֶהם ָ�ְברוּ  ׁשֵ ּבְ ִמים דַח ׁשֶ  תוֹ יָ ְע ַר  הֹוִדיָ�ה ַהּיָ

ל ָרֵאל ר' ׁשֶ י, רבֶּ  ִיׂשְ ר ֶזה תְלַביִ  יֹוֵתר תֶס ִנְכנֶ  לֹא הּוא ּכִ ָלָלה רֹוֶבֶצת ָ�ָליו ֲאׁשֶ ַ�ְברוּ  ַ�ד, ַהּקְ ּיַ  ָיֶמיָה  ׁשֶ
ינֹוק ֵלד ְוַהּתִ ּוָ ּיִ ל ָלֶהם ׁשֶ ְבִריאּות ְוִיְפַרח ִיְגּדַ רֹוִבים ֵמֲחֵבָריו ֶאָחד לוֹ ָא ׁשְ "? בצֵ ָ�  ּכֹה ךָ לְּ  הַמ ". ֵאיָתָנה ּבִ  ַהּקְ
ָרָאה ׁשֶ יךְ , ַהּקֹוֵדר רּוחוֹ  בַמצַּ  ֶאת ּכְ ְדָבָר  ְוִהְמׁשִ ה ֵאין ַמּדּוַ� : "יוּבִ יקצַּ ַה  ֶאל נֹוֵסַ�  ַאּתָ , בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ּטְ ִמ  ּדִ
ּנֹוַדע ֹכַח  ׁשֶ ָ ְקד/  ּבְ בֹות ֵאיָנן ּוִבְרכֹוָתיו תוֹ ׁשּ טּוַחִני? ֵריָקם ׁשָ י ּבְ ִצְדקּותוֹ  ָיִסיר הּוא ּכִ ָלָלה ֶאת ּבְ  ָהרֹוֶבֶצת ַהּקְ

יְתךָ  ַ�ל ַדע לֹא רֵת וֹ ְוי, ּבֵ ְבֵרי". באוֹ כְ ּוַמ  ַצַ�ר ּתֵ ַ�ם ּדִ ל ַהּטַ ִדיד ׁשֶ צָ  יוּ ָה , ַהּיָ אְר ּוַמ  ִריּכְ אּוב ְלִלּבוֹ  ּפֵ ל ַהּכָ  ר' ׁשֶ
ָרֵאל ה ְמֵהָרה ְוַ�ד, רבֶּ  ִיׂשְ יקצַּ ַה  ֶאל וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ָ�ׂשָ י ּדִ נוֹ , בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ּטְ ִמ  הש3ֶ מֹ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ל ּבְ אַקּדִ  ָבאַהּסָ  ׁשֶ  יׁשָ

י ָרֵאל ַרּבִ מוֹ , ֵמרּוִז'ין ִיׂשְ ְ ׁשּ א ׁשֶ ָ ה ִנׂשּ ִפי ִלְתִהּלָ ִצּלוֹ  פוּ ְפ וֹ ּת ְס ִה  ּוְרָבבֹות, לכֹּ ־ּבְ   .ּבְ

י" דֹוׁש  ַרּבִ ָ�ַמד ֵ�תבְּ  ִכיבְ בִּ  ֵמֵרר", ַהּקָ ְפֵני ׁשֶ יקצַּ ַה  ּבִ י ָנבֹוךְ  ֲאִני עֹוֵמד, "ּדִ ַדְעּתִ יתלָ  יֹוֵדַ�  ְוֵאיִני ּבְ  ֵ�ָצה ׁשִ
י ַנְפׁשִ מּוָ�ה. ּבְ יִתי ַ�ל ָאהָיצְ  ׁשְ י, ּבֵ ה ְוהּוא ָ�ָליו רֹוֶבֶצת נֹוָרָאה ְקָלָלה ּכִ ן ַנֲ�ׂשֶ ּכָ  לֹא ֲאִני. ִחיצֹוִניםלַ  ִמׁשְ

י לוּ  ַהֶהֶבל ְלִדְבֵרי ֶהֱאַמְנּתִ ל רְלַאַח  אּוָלם, ַהּלָ ְתָקאֹות ּכָ אוּ  ַהַהְרּפַ ּבָ י ִהְתִחיל, ילַ ָ�  ׁשֶ א ינִ ַפ ְק נוֹ  ִלּבִ ּמָ  ֱאֶמת ׁשֶ
בָ  ֵיׁש  ּדָ יךְ  ֲאִני לוֹ ָיכ ִאם יֹוֵדַ�  ְוֵאיִני, רּבַ ּנוּ  ָלֵצאת אוֹ  ִיתבַּ בַּ  ֹוֵררְלִהְתגּ  ְלַהְמׁשִ "? ַאֶחֶרת ְלִדיָרה ְוַלֲ�בֹר ִמּמֶ

ַמע יקצַּ ַה  ׁשָ ָבָריו ֶאת ּדִ ֵאְרעוּ  ָהֲאסֹונֹות ַ�ל ִהְתַ�ְנֵין, ּדְ הּוא, לוֹ  ׁשֶ ׁשֶ ף ּכְ ּתֵ ּתַ ַצֲ�רוֹ  ִמׁשְ  רַח ַא ּולְ , ֵלב ברֶ ּקֶ ִמ  ּבְ
ן ךָ  ָגהָא ּדְ  רֵס ָה : "ָאַמר הַנֲ�נָ  ִמּכֵ ּבְ ךָ  קלֵּ ְוַס  ִמּלִ ל ִמּמְ ַחד ּכָ יְתךָ . ְוֵאיָמה ּפַ ר רׁשֵ כָּ  ּבֵ סּול ׁשּום ּבוֹ  ְוֵאין ְוָיׁשָ , ּפְ

ְזּכוּ  ֶאְתֶכם ֲאִני ּוְמָבֵרךְ  ּתִ ל ַרעזֶ לְ  ׁשֶ ְדעוּ  ְולֹא, ֵהָרהְמ בִּ  ָמאיָּ ַק  ׁשֶ ה ּתֵ ַמח". ְגבּוְלֶכםבִּ  רבֶ ׁשֶ וָ  ׁשֹד ֵמַ�ּתָ  ר' ׂשָ
ָרֵאל תַהְמ  ַהַהְבָטָחה עַמ ׁשֵ לְ  רבֶּ  ִיׂשְ י ֹפֶרׁשֶ יקצַּ ַה  ִמּפִ ֶטֶרם ַאךְ , ּדִ ָפָניו ָיָצא ּבְ ָנה, ִמּלְ ׁש : "ַאלְוׁשָ  ּפָ  ֲאַבּקֵ
י ּיֹוֶרה ֵמָהַרּבִ ם ֵאיֶזה ִלי ׁשֶ ת אוֹ  ןבֵּ לַ  ְלַהֲ�ִניק ׁשֵ ְלדוּ  ַלּבַ ּוָ ּיִ ַחְסֵד  ָלנוּ  ׁשֶ י־ְוַ�ל, ִיםַמ ׁשָ  יּבְ ךְ  ֲ�ָצתוֹ  ּפִ ה ּכָ ". ַנֲ�ׂשֶ

ֵאָלה עַמ ׁשֵ לְ  ְ ַקע, ַהׁשּ י ׁשָ ֵ  ֶרַגע רּוְלַאַח , ִהְרהּוִריםבְּ  ָהַרּבִ ְקָרא, ִהיא יִת ָ� צָּ ַה : "ְוָאַמר תִהְתַ�ׁשּ ּתִ  םׁשֵ  ֶאת ׁשֶ
ַא  דלָ ַהוָּ  מֹות דַח ּבְ ֵ ִרים ַהׁשּ ְזּכָ ת ַהּמ/ ָפָרׁשַ בּוַ�  ּבְ ָ ּבוֹ  ַהׁשּ לֵ  ׁשֶ ל ",דִיּוָ ָרֵאל ר' ִקּבֵ ָבִרים ֶאת רבֶּ  ִיׂשְ ׁש , ַהּדְ  ּוִבּקֵ

א, ָלֵצאת ֶפַתע ֶאּלָ ּלְ י רַ� נְ נִ  ׁשֶ ְקָרא ַאל, לֹא: "ְוָאַמר ָהַרּבִ ה םׁשֵ  דלָ וָּ לַ  ּתִ ָרׁשָ א, ֵמַהּפָ ְוָקא ֶאּלָ  ֵמַהַהְפָטָרה ּדַ
ל ָר  אֹוָתּה  ׁשֶ הּפָ ד", ׁשָ ּנוּ  ִנְפַרד ּוִמּיָ ׁשֶ  לֹוםׁשָ לְ  ִמּמֶ ַאֲהָבה אֹותוֹ  ּוְמָבֵרךְ  חֹוֵזר הּואּכְ   . ּבְ

ָחַזר ׁשֶ ָרֵאל ר' ּכְ ל תוֹ ָא ָר הוֹ וְ , בנוֹ ָט ָס לְ  רבֶּ  ִיׂשְ י ׁשֶ ִעיר נֹוְדָ�ה ָהַרּבִ ּתֹוְממוּ , ּבָ ם ִהׁשְ ּלָ ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ  ּכ/ , ַהּדְ
ְמרוּ  ַאךְ  ינוּ  ָהִעְנָין ֶאת ׁשָ ָבר ִיּפֹל ֵאיךְ  ִלְראֹות ְוִהְמּתִ יַ�  הְוִהנֵּ . ּדָ בּוַ�  ִהּגִ ָ ל ַהׁשּ ת ׁשֶ ָרׁשַ ָרֵאל ְר'לִ וְ , אׂשֹנָ  ּפָ  ִיׂשְ

ת נֹוְלָדה רבֶּ  ָ�ה ּבַ ׁשָ ְצַלַחת טֹוָבה ּבְ ְמָחה. ּומ/ דֹוָלה ׂשִ ִעיר ּגְ ׂשוֹ  ָהְיָתה ּבָ ַמע ַהּבְ ל  יִדיָדיו, וִ ָרה ַהּטֹוָבהְלׁשֵ ׁשֶ
ָרֵאל 'ר שׂ ֵהֵחּלּו  רבֶּ  ִיׂשְ ים ָנְטלוּ . תבַּ לַ  ִאיםְת ַמ  םׁשֵ  רַאַח  ְלַחּפֵ ׁשִ ּמָ פוּ  ח/ ת ְוִדְפּדְ ה, אׂשֹנָ  ְלָפָרׁשַ יעוּ  ְוִהּנֵ  ִהּגִ
בּוַ�  תַר ָט ְפ ַה לְ  ָ ֵלַדת ָהעֹוֶסֶקת, ַהׁשּ ְמׁשֹון ּבְ ּבֹור ׁשִ ׂשוּ . ַהּגִ ָכל אּוָלם, בַר  ְזַמן ְוָתרוּ  ִחּפְ  ָמְצאוּ  לֹא ַהַהְפָטָרה ּבְ
ה םׁשֵ  ָ ֶרת ָאְמָנם". ְיֵדיֶהם פוּ ָר ׁשֶ  ְוִכְמַ�ט, ִאׁשּ ְזּכֶ אן מ/ ת ּכָ ל ִאּמוֹ  ָמנֹוַח  ֵאׁשֶ ְמׁשֹון ׁשֶ תּוב לֹא ַאךְ , ׁשִ אן ּכָ  ּכָ
רוּ  ַ�ד". ּה ָמ ׁשְ  ָהָיה הֶמ  ְזּכְ ּנִ י ׁשֶ ָמָרא ּכִ ת ּגְ ַמּסֶ  ִהיא ְמֹפֶרׁשֶ ּה : "אְתָר בַּ  אבָ בָּ  תכֶ ּבְ ְמׁשֹון ִאּמֵ ׁשִ , "ַהְצֶלְלּפֹוִני ּדְ

ֶרת ְוִהיא ְזּכֶ ִמים־ְבֵריִד ֵסֶפר בְּ  מ/ ין ַהּיָ ן ְיהּוָדה ֶצֱאָצֵאי ּבֵ כוּ . ַיֲ�ֹקב־ּבֶ ים ָמׁשְ  ר' אּוָלם, םיֶה ֵפ ְת כִ בְּ  ָהֲאָנׁשִ
ָרֵאל ָחִסיד ָ�ַמד רבֶּ  ִיׂשְ ָ�ה, ןָמ ֱא נֶ  ּכְ ד ּוְבׁשָ ּבֵ ִהְתּכַ ה ׁשֶ ֲ�ִלּיָ ֵבית ֹוָרהּת לַ  ּבַ אי, תֶס נֶ כְּ ַה  ּבְ ּבַ קֹולוֹ  ִסְלֵסל ְוַהּגַ  ּבְ

ַר  ִמי"בְּ  ּבֵ ת ֵלַדת ְלֶרֶגל" ךְ ׁשֶ קֹול ָראָק , ַהּבַ דֹול ּבְ ָרֵאל ּה ָמ ׁשְ  ארֵ ְוִיּקָ ": ּגָ ִיׂשְ    ".ַהְצֶלְלּפֹוִני ּבְ

ם ֵ ִדיר ַהׁשּ יַח  ָהָיה ַהּנָ ּה  בנוֹ ָט ָס  ִעירבָּ  ַהּיֹום ְלׂשִ ּלָ ֲ�גוּ  ָהיוּ וְ  ,ּכ/ ּלָ ָבר ַ�ל ׁשֶ ל םנָ וֹ בּ ׁשְ ֶח  ַ�ל ֲחקוּ ְוׂשָ  ַהּדָ  ׁשֶ
ַלף ְלֶפַתע אּוָלם, בוֹ קְט ְר וֹ ׁש ְט  יֲחִסיֵד  ְמָדִנים ַאַחד ׁשָ בָּ  ַהּלַ ף ְתָראבַּ  אבָ בָּ  תכֶ ַמּסֶ  ֶאת ִעירׁשֶ ּה  ְוִדְפּדֵ  לֶא  ּבָ

י ּפֵ ים ּדַ סֹוף ַהְמָפְרׁשִ ּבְ ֶרךְ  ׁשֶ ד, ַהּכֶ מוּ  ּוִמּיָ ּיֹות ִנְסּתְ ְלִעיִגים ּפִ יטוּ ַה ". ַהּמַ אן ָנא ּבִ לֹֹמה' 'ָחכְ  רּוׁש ּפֵ בַּ  ּכָ ַמת ׁשְ
ל  ַהְרׁשַ ׁשֶ ה אוּ ְר וּ  ,ל"ַהּמַ ּמָ ְבֵריֵהם  ִנְפָלִאים ּכַ יקצַּ ַה  ּדִ ְמָדן ָראָק ", בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ּטְ ִמ  ּדִ ׁשּותבְּ  ַהּלַ יַ�  ִהְתַרּגְ  ְוִהְצּבִ
ְבֵרי ַ�ל ל ְדׁשוֹ ָק  ּדִ בּ  ַהְצֶלְלּפֹוִני: "לּוְרָיא המֹ לֹ ׁשְ  נוּ ַרבֵּ  ׁשֶ ְמׁשֹון ַהּגִ ל ׁשִ ֵני טֹוב הּואֹור, וִהיא ִאּמֹו ׁשֶ  רּוַח  ִמּפְ

מּוָהה תוֹ ָא ָר הוֹ . "יאִת צָ , ָמ ָרָ�ה ל ַהּתְ י ׁשֶ אֹור ָרההּוֲא  בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ּטְ ִמ  ָהַרּבִ ם ְיָקרֹות ּבְ ּלָ  אֹודֹוֶתיָה  ָסחוּ  ְוכ/
ֲ�לּות ִהְתּפַ י. "ּבְ ל ָחָזה ָהַרּבִ ַ�ִין זֹאת ּכָ ֵלד ֲ�ִתיָדה תבַּ ׁשֶ  ְוָיַדע היָּ ִפ צוֹ  ּבְ ָפָרׁשַ  ְלִהּוָ ׁש  ְוָלֵכן, אשֹׂ נָ  תּבְ ּקֵ  ּבִ

ם ָלּה  ִלְקרֹא ׁשֵ ה, ֶזה ּבְ ּלָ ְסג/ דּוָקה הָפ רוּ ְת כִ וְ  ָרָ�ה רּוַח  ֶנֶגד ּכִ ִנים ָיִמים ַלֲאִריכּות ּבְ   �               ".טֹובֹות ְוׁשָ

  
 
 
 

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

ּתוֹ ־ֶאת ָהִאיׁש  ְוֵהִביא ר תֵא  ה' ֶהְרָאנוּ  ֵהן עֹוד - 'ְוגוֹ  ִאׁשְ ֲאׁשֶ
יָרה ַ% ּבֹ ְק ִל  ַיְחּפֹץ אוֹ ְט ֶח ּוְב , ָאָדם יִמיֵמ  ְחּתֹוִניםּתַ בַּ  ּדִ

ָלה א ּה ְוָגבַ  ָהֲאָדָמה ִנְתַקּלְ ּסֵ לּוָכה ּכִ ָרָכה קֹורְמ  ַהּמְ ַהּבְ
ָברוֹ  ּבֹוא ֵ%ת ַ%ד, ָהעֹוָלם־ִמן יֹום ּדְ ןַמ  ּבְ ְוַיְחׁשֹק ּתֹוָרה־ּתַ

ה ְחּתֹוִנים רדוּ ָל  ָיָדיו ְלַמֲ%ׂשֶ ּתַ רוֹ ָמ ֲא ַמ  ָהאֹות ָך ְל  ְוֶזה, ּבַ
רּמִ בַּ  ָרֵאל ִלְבֵני ְדּבָ ין ְולֹא, ׁש ּדָ ְק ִמ  וֹ ל ַלֲ%ׂשֹות ִיׂשְ ַ%ד ִהְמּתִ

ֶבת ֶאֶרץ לֶא  םָא ּבוֹ  ָהָיה נֹוׁשֶ ַאר ׁשֶ לֹא ִאם טָ% מ-  ְזַמן ִנׁשְ
ה ָהָיה ִלים ַמֲ%ׂשֶ רַאַח  ֲאִפּלוּ  לוֶ ָ%  יבוּ ִע ְת ִה ׁשֶ ְכ וּ , ַהְמַרּגְ
יָּ  ןיִּ וַ  ָנהיִכ ׁשְ  הְרָד ׁשֶ ּכֹ בֹודוֹ  ׁשְ ִנים ּכְ ה' קּלֵ ִס  ,ֹותבּ ַר  ׁשָ

ִכיָנתוֹ  ה, םָלרוֹ  ַמִיםׁשָ  ָהִראׁשֹון ִלְמקֹומוֹ  בְוׁשָ  ׁשְ ּוֵמַ%ּתָ
ְהֶיה ,ְיסֹוְבבוּ  רׁשֶ ֲא  ָטִאיםֲח ַה  זּוַלת יַרת ּתִ ים ֱאלִֹהים ּדִ ַחּיִ

ְחּתֹוִנים ּתַ ִים תַ% ְמ ּדִ  ה' ּוָמָחה ֶזהּובָ , ּבַ רַס וּ ְוי ַהּבֹוִכים ַהּמַ
ת ְמחוּ  ָהֶאֶרץ ֶחְרּפַ ִים ְוִיׂשְ רֲא  ָהָאֶרץ לגֵ ָת וְ  ַהּמַ ה' ֵאֲרָרּה  ׁשֶ
ה ְוִרֵחק ּנָ ה .עֹוָלם דּדוֹ  ִמּמֶ ה ְוִהּנֵ ְוִאם, ּדֹוִדים ֵ%ת ַ%ּתָ

ָבר ָיׁשּוב ָטִאיםֲח ַה  ְיסֹוְבבוּ  ָהָיה תמוֹ ְכ ִל  ַהּדָ ְוָירֹום ׁשֶ
א ּסֵ וָ  ִיְדווּ  ֶזה ְוַ%ל, ַהּכִ ּתוֹ  ְלקֹול םייִ ַהּדְ ְוָצִריְך , ַמִים ּתִ
ִלּמּוִדים ֹאֶזן ְלָהִעיר י ּלוּ ֵא  ּבְ ָרֵאל ֲהָטַבת ּכִ ָ%ְמדוּ  ִיׂשְ ׁשֶ ַ%ל ּכְ

ם ָהָיה ,םָת ָר ְכׁשָ ְוַה  יִסינַ  ַהר ן־ּגַ רֹות ָראּוי ּכֵ ִכיָנתוֹ  ְלַהׁשְ ׁשְ
ַר  ָאֶרץ ךְ ִיְתּבָ ָ%ה ָהָאֶרץ הָא ְל ּוָמ  ,ּבָ ְחּתֹוִניםּתַ בַּ  ה' ְוִדיַרת ּדֵ

ָבֶ%ְליֹוִנים ה ּכְ י, ֶזה ְמקֹוֵמנוּ  ְוִיְתַ%ּלֶ ֲ%ָל  ּכִ ְוַהְיִריָדה הַהּמַ
לּוָיה ִק  ּתְ   : ה' ִלְפֵני ְרָבָתםּבְ

�  

ָאְמרוּ  ְוִתְמָצא ְלַא  ֵחרּות ,ל"זַ  ׁשֶ ֶות ךְ ִמּמַ ֵחרּות ְוכּו' ַהּמָ
ֶצר עּור ָחַזר ָהֵ%ֶגל ֹוןֲ%  ְיֵדי־ְוַ%ל, ַרעָה  ִמּיֵ תמוֹ ְכ ִל  ַהּכִ
ָהָיה ָטן רֹאׁשוֹ  ְוהֹוִציא ,ׁשֶ ָ לׁשֶ  םָת בָ ָט ֲה  הֹוִעיל ְולֹא ,ַהׂשּ

ָרֵאל א ִיׂשְ ל ְלָמקֹום ֶאּלָ ְגּבָ ָללֹות ֲאָבל, ַמֲחֵניֶהם ּתֹוְך  מ- ּכְ
יֹום וּ "ּמ ׁשַ נָ  ָהעֹוָלם ֶות בַק  ְוָחַזר ַ%םזַ  ּבְ , עֹוָלםְל  ַהּמָ

ֶ ־הַמ  ן־ֵאיןׁשּ הַהְמק-  ַמןזְּ בַּ  ּכֵ ר ּוֶ ל דבֵּ ַא יְ  ֲאׁשֶ ִחיַנת ּכָ ,עָהַר  ּבְ
אֹוְמרוֹ  ְמָאה רּוַח  ְוֶאת ּכְ ָאז ,ָהָאֶרץ־ִמן ירַאֲ%בִ  ַהּט- נוּ ֵצ ְר ַא  ׁשֶ

ּקָ  ים ֶאֶרץ אֵר ּתִ י ,ַהַחּיִ ֶות עּלַ ּבִ  ּכִ   :ָלֶנַצח ַהּמָ
  

  
  

בה' בסיון, ערב חג השבועות תפ"ח, נהרגו על קידוש 
השם האחים רבי חיים ורבי יהושע הלוי רייצס הי"ד 
מלבוב, לאחר שהואשמו כי החזירו ליהדות את 

תה תקופה, הוכרחו המומר יאן פיליפוביץ'. באו
היהודים לשמוע דרשות של מסיתים נוצריים, 
ומומר זה היה מהיחידים שנתפסו לשמד, אך 
התחרט וביקש לשוב ליהדותו. הכמרים הטילו את 
האשמה על שני האחים, רבי חיים שהיה גדול 
בתורה זקן ויושב בישיבה ועשיר מופלג, ואחיו רבי 

ל ימיו יהושע שאף הוא היה גדול בתורה וישב כ
בתענית, והם נתפסו בליל חג הפסח והוכנסו למאסר 
שם עברו עינויים קשים ומרים. מסופר, שבשעה 
שעינו את שני הקדושים באכזריות, שאל רבי יהושע 
את אחיו מדוע נשפך דם יהודי בתקופת השנה שבה 
הראה לנו הקב"ה נסים ונפלאות, ואחיו הזכיר לו את 

תי אתכם מארץ תנאי זה הוצא־דברי המדרש ש"על
מצרים, שתמסרו עצמכם לקדש את שמי". במשפט 
שהתקיים בראשות מושל המחוז, נגזר דינו של רבי 
יהושע להיקשר בידיו ורגליו המנוקבות לזנבי 
סוסים ולהיגרר ברחובות העיר, ולאחר מכן להישרף 
חיים. רבי חיים נידון בחיתוך ידיו ורגליו, לשונו 

של רבי יהושע כשל ולבו, ובשריפה בחיים. כוחו 
מפני העינויים והוא שם נפשו בכפו בכלא, ואילו 
באחיו רבי חיים בוצע פסק הדין האכזרי במלואו. 
ברגע האחרון ניסה כומר נוצרי אחד להשפיע עליו 
להמיר את דתו ולהינצל מהעינויים הקשים, אך רבי 

נפש ועמד להתפלל מנחה באימה ־חיים דחהו בשאט
ו על המוקד ברחובה של ויראה. גופותיהם הועל

י הכמורה. רבי לבוב מול המון נוצרי מוסת וראש
, שמימות רבי עקיבא משה חאגיז כתב על  רבי חיים

ולכן הוא מצווה  ,סבל בעוון הדורהוא ו לא קם כמוהו
  להתרחק מן השררה ולא ללמוד את לשון העמים. 

?  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני יםַהַח  אֹור ּפְ   ּיִ



 

 

 
י וֹ ׁש ְפ נַ  ַכי ַרּבִ י ָסְלָדה לוֹ ּפ יְ ַט ְס ינְ ִר הוֹ ֵמ  ּדֹב ָמְרּדְ ֵני ֶאת ַאףוְ , מֹוָתרֹות ֵמַחּיֵ יתוֹ  ּבְ יל ָהָיה ַוֲחִסיָדיו ּבֵ  ַמְרּגִ

ָכך ֲאָמר ֶאת. ּבְ ׁש ַק " ַהּמַ רּמ/ בַּ  ַ�ְצְמךָ  ּדֵ רּמְ בַּ " ירבִּ ְס ּוַמ  קֹוֵרא ָהָיה" ךְ לָ  ּתָ ּתָ ם" ךְ לָ  י/ ּגַ ר ׁשֶ ּתָ  הּוא ַהּמ/
ים גֶ  ְלִעּתִ רי/ ְמ  רֶד ּבְ ֶ  הַמ  רּפֵ ְלַס  ָהָיה ָרִגיל. ּתָ ְנָיא ַ�לבַּ  נוֹ ֵק זְ  ִעם ֵאַרעׁשּ ֶאָחד, ַהּתַ ָכָדיו ׁשֶ ה אׂשָ נָ  ִמּנְ ָ  ִאׁשּ

ת יִרים ּבַ ל ֲ�ׁשִ דֹוָלה ְנָיהְנד/  ְוִקּבֵ ִעיר ָהַאְבֵרךְ  ָהַלךְ . ּגְ י־ַאְבֵנט ְלַ�ְצמוֹ  ְוָרַכׁש  ַהּצָ ה ֶמׁשִ ָ ֲחִמׁשּ ר ּבַ  ָ�ׂשָ
ָבר עַמ ׁשֵ לְ . יםלִ בָּ ר/  ְע , ַהּדָ ַ�ל ֵזַ� ִהְזּדַ ְנָיא ּבַ ל  יַצדכֵּ : "ְוָתַמּה  ַהּתַ ּגָ ל ְלהֹוִציא ְיהּוִדיְמס/ ךְ ־ּכָ ה ּכָ ֶסף ַהְרּבֵ  ּכֶ

ִביל ׁשְ ַלח"? ְצמוֹ ַ�  ּבִ ד ְוׁשָ ה ֵהיָכן. "ֵאָליו ֶנְכּדוֹ  ֶאת ְלַהְזִמין ִמּיָ ֶסף ֶאת ַמֲחִזיק ַאּתָ ד/  ּכֶ ךָ  ְנָיהַהּנְ ּלְ "? ׁשֶ
ַה , ֶאְצלוֹ  ִהְתַ�ְנֵין הּוְכׁשֶ ר ּלָ י ,לוֹ  ִסּפֵ ִליׁש  ּכִ ֶסף ֶאת ִהׁשְ יֵדי ַהּכֶ דֹול ְגִביר ּבִ ֵדי, ֶאָחד ּגָ ְרֵנס ּכְ  ְלִהְתּפַ

ל ִחיםֵמָהְרוָ  יַ� , ויֲ�ָסָק  ׁשֶ ל ֶאת קלֵּ ְוַח  ַלֲ�ָצִתי ַמעׁשְ : "ְוָאַמר ִהּצִ י, ָדָקהצְ לִ  ְנָיהד/ ַהנְּ  ּכָ  לֹא ָאז ֲהֵרי ּכִ
ְפִסיד ֶרן ֶאת ּתַ ֱאַמר ַהּקֶ ּנֶ ו ִאּלוּ וְ , ָלַ�ד' ֶמֶדתעֹ  ִצְדָקתוֹ וְ ' ׁשֶ יַ  ָנתּון ךָ ּפְ ְס כַּ ׁשֶ כְּ , ַ�ְכׁשָ  ֵאיְנךָ , ִבירגְּ  אֹותוֹ  דּבְ

טּוַח  ֶהם ּבָ אן הּוא ַהּיֹום, ללָ כְּ  ּבָ ֵכן, םׁשָ  ּוָמָחר ּכָ ְפִסיד ְוִיּתָ ּתַ ל ֶאת ׁשֶ ךָ  ּכָ ְסּפֶ ֶסף ֶאת ַוֲאִפּלוּ . ּכַ  ַהּכֶ
ּמֹוִציִאים ת ׁשֶ י־ַאְבֵנט ִלְרִכיׁשַ ַמע". ִלְצָדָקה וֹ קלְּ ְלַח  מּוָטב, ֶמׁשִ ֶכד ׁשָ ְבֵרי ֶאת ַהּנֶ ה אּוָלם, בוֹ ָס  ּדִ ָ  ִהְתַקׁשּ

ֶסף ֶאת ְוהֹוִתיר, םָמ יְּ ַק לְ  יֵדי ַהּכֶ יר ּבִ ים ָיִמים ָ�ְברוּ  לֹא. ֶהָ�ׁשִ ּכִ ה רּוְלַאַח , ֲאר/ לֹש3ָ ׁשְ ים ּכִ ט ֳחָדׁשִ ׁשַ  ּפָ
הַה  ָכָסיו ְוָיַרד ַרְגלוֹ  ֶאת ּלָ ל. ִמּנְ ֶכד לׁשֶ  תוֹ יָ נְ ד/ נְ  ִמּכָ א ֵאפֹוא נֹוְתרוּ  לֹא, ַהּנֶ ְלַבד יםנִ ׁשֵ ֲ�  אּוִדים ֶאּלָ . ּבִ

ַמע ַ�ל זֹאת ׁשָ ְנָיא ּבַ ר ָהָבה: "ְלֶנְכּדוֹ  ְוָאַמר ַהּתַ יִקים מּוַנתֱא  ַמִהי ְלךָ  ַוֲאַסּפֵ י יַר עוּ נְ בִּ . ַצּדִ ַ�ם ָנַסְעּתִ  ַאל ּפַ
י יד ַרּבִ ּגִ י, ׁש ְזִריְט ִמּמֶ  ַהּמַ ֶרךְ  ְוָ�ַבְרּתִ י. ּבֹוֵדד ְיהּוִדי ֹוֵררִהְתגּ  ּבוֹ  ֶאָחד רָפ כְּ  ּדֶ ַאְלּתִ ר הּוא ַמּדּוַ�  אֹוִתי ׁשָ  ּגָ

ָפר ּכְ ל יּוַכל םׁשָ , הכָ מוּ ּסְ ַה  ֲ�ָיָרהבָּ  ְולֹא ּבַ ּלֵ ֹמַ�  ְיהּוִדים ןִמְניַ  ִעם ְלִהְתּפַ ְרכוּ  ְוִלׁשְ ָ ּוְקד/  ּבָ  ֹותיְח לִ  ְולֹא, הׁשּ
ם ָ ׁשּ ְמג/ ין ּכִ ק הּוִדיַהיְּ  ךְ ַא , ָהֲ�ֵרִלים ּבֵ י. ָפרכְּ בַּ  ִהיא תוֹ ָס נָ ְר ּפַ ׁשֶ  ִהְצַטּדֵ הּוִדי לוֹ  ָאַמְרּתִ ּיְ ֵאינוֹ  ׁשֶ שׂ  ׁשֶ  ְמַחּפֵ

י ְרָנָסתוֹ  ֶאת ִלְמצֹא לוֹ ָיכ, מֹוָתרֹות ַחּיֵ ם ּפַ ִעיר ּגַ ְוָקא ְוָלאו, ָמקֹום ּוְבָכל ּבָ ְכָפר ּדַ ְפִרי. ֶזה ָקָטן ּבִ  לֹא ַהּכַ
ַמע ַרקוְ , ֲאִני ִמי ָיַדע י ׁשָ ּנִ ֲאִני ִמּמֶ ה ׁשֶ ְר  ֶאת עֹוׂשֶ יד ֶאל יכִּ ּדַ ּגִ ר, ַהּמַ י ְוַכֲאׁשֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ָפר ָלֵצאת ּבִ , ֵמַהּכְ

י ה ִלְראֹות ִנְדַהְמּתִ ּמָ ְלְטִליןִמ בְּ  מּוסֹותֲ�  ֲ�ָגלֹות ּכַ י. ׁשֹוִנים ַוֲחָפִצים ּטַ ַמְהּתִ ָאְזנֵ  ּתָ ךְ ־ַ�ל ַהּמֹוְכָסן יּבְ , ּכָ
ְתִמימּות ִנייבַ ׁשִ ֱה  ְוהּוא יֶתם א'ֲהלֹ  ּבִ ם ַוֲאִני, ֵמָהֲ�ָיָרה ָלֵצאת ילַ ָ�  ִצּוִ ָבָריו ֶאת ְמַקּיֵ ד ּדְ  ִהיא זוֹ ". ִמּיָ
ית הנָ וּ מֱא  ֵאפֹוא ר, ֲאִמּתִ יִתי ְוַכֲאׁשֶ ְסּפְ  ֶאת קלֵּ ְלַח  אֹוְתךָ  ִצּוִ מוֹ  ְלַהֲאִמין ָצִריךְ  ָהִייָת , ָדָקהצְ לִ  ךָ ּכַ  אֹותוֹ  ּכְ
ְפִרי א עֹוָלם ְלַ�ְצְמךָ  קֹוֶנה ָהִייָת  ְוָאז, ִמיםּתָ  ּכַ קֹוִלי ְוִהְפַסְדּתָ ַהּכֹל. ֲחָבל ֵאפוֹ ַהּבָ ַמְעּתָ ּבְ ּלֹא ׁשָ   ". א ׁשֶ

�  
י ָיד ָלַחם, ֵמרּוְדִניק ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ ׂשָ  ַהּמֹוָתרֹות ַגענֶ  ֶנֶגד ֲחָזָקה ּבְ ּפָ ְזַמּנוֹ  הׁשֶ ְפָרט, ּבִ  ְנִגיִדים לצֶ ֵא  ּבִ
ְכבְּ  ֶאָחד. ִעיםְוׁשוֹ  ם ידגִ נָ , ִעירוֹ  יֵד ִמּנִ ׁשֵ יֵמַא  היָ ָה , ךְ רוּ בָּ  ר' ּבְ יַ  ּבוֹ  ְוָתַמךְ  מוֹ וֹ לׁשְ  ְנׁשֵ ֹרב ַ�ד, ְנִדיָבה דּבְ  ׁשֶ

יתוֹ  תַס ְרנָ ּפַ  ֲ�ָנה ּבֵ י, ִהיְרׁש  ְצִבי יְלַרבִּ  נֹוַדע ֶאָחד יֹום. תוֹ יכָ ִמ ּתְ  ַ�ל ִנׁשְ ֵביתוֹ  ּכִ ל ּבְ ׁשוּ ִנְר  ךְ וּ רבָּ  ר' ׁשֶ לֵ  ּכְ  יּכְ
ִית ים ּבַ מּוַרת ֲחָדׁשִ הֵכן וְ , בַר  הֹון ּתְ לֵ  ַכּמָ ִית ינוֹ לְ  רֹותָת וֹ מ יּכְ ַמע. ַהּבַ י ׁשָ ָבִרים ֶאת ָהַרּבִ  רּוְלַאַח , ַהּדְ

ה ּמָ א ָיִמים ּכַ ּבָ ׁשֶ ּנוּ  ָנַטל, הָ� בוּ ּקְ ַה  תוֹ יכָ ִמ ּתְ  ִעם ךְ וּ רבָּ  ר' ּכְ ַא  רֹאׁשוֹ  לַ�  ִליכוֹ ְוִהׁשְ  ָממֹונוֹ  ֶאת ִמּמֶ ׁשְ  טּבִ
ר ר' ִנְבַהל. ֶנֶפׁש  ׁש  ךְ וּ ּבָ סּול הַמ  ְלָהִבין ּוִבּקֵ י ֵנאֹות ַרּבֹות ַהְפָצרֹות ּוְלַאַחר, ּבוֹ  אצָ ְמ נִ  ּפָ יר ָהַרּבִ  לוֹ  ְלַהְסּבִ
ָבִרים ֶאת ִמיד: "ַהּדְ י ּתָ ְבּתִ ֶסף, ָחׁשַ ַהּכֶ ֵ�ינֶ  ָחׁשּוב ׁשֶ ה ְמֹאד ךָ יּבְ א, ִניעוֹ צְ ּוַמ  רוֹ ּקְ יַ ְמ  ְוַאּתָ ּיֹוֵדַ�  ֶאּלָ ה ׁשֶ  ַאּתָ
י דֹון ֶאְצְלךָ  ןוּ ָנת הּוא ּכִ ִפּקָ ה ְוָלֵכןֵמה'  ּכְ ר ַאּתָ ה אּוָלם. ִלְצָדָקה ֹוֶתיךָ עְמ  ֶאת ְמַפּזֵ ר, ַ�ּתָ ֲאׁשֶ י ּכַ ַמְעּתִ  ׁשָ

ךָ  ִהּנְ ר ׁשֶ ְסּפְ  ֶאת ְמַפּזֵ ה ֲאִני ֵמִבין, לבֶ ֶה ִדְבֵרי וְ  ֹוָתרֹותמלְ  ךָ ּכַ ַאּתָ ֶאל ךָ ְלַכְסּפְ  ַיֵחסִמְת  ׁשֶ , ְוָ�ָפר ֲאָבִנים ּכְ
ן־ְוִאם ךָ  ֵמָהֲאָבִנים ֵליָהנֹות רֹוֶצה ֵאיִני ּכֵ ּלְ ק". ׁשֶ י ָהִאיׁש  ִהְצַטּדֵ ֵני ַצתֲ� בַּ  ָהַלךְ  ּכִ יתוֹ  ּבְ ְק  ּבֵ ּבִ  ש3 ִלְרכֹּ  ׁשוּ ׁשֶ
ִלים ֶאת לוּ  ַהּכֵ י, ַהּלָ ים לֹא ִהיְרׁש  ְצִבי ְוַרּבִ ל ִהְסּכִ ִהְבִטיַח  ַ�ד, ִמְנָחתוֹ  ֶאת ּנוּ ִמּמֶ  ְלַקּבֵ , ְדקוֹ צִ  ןֵה בְּ  לוֹ  ׁשֶ
י ה ּכִ ֹאַרח ְלִהְתַנֵהג ַיְתִחיל ךְ לַ יֵא וָ  ֵמַ�ּתָ ים ּבְ דוֹ  ָצנּוַ�  ַחּיִ ֵני ְלָכל הֶמ ּבְ   . מֹוָתרֹות ילִ בְּ , ָהֲ�ָיָרה ּבְ

�  
י ָרֵאל ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ַ�ל ֶיְבְסִקיַקנְ  ִיׂשְ ִהּלֹות"ַה  ּבַ רּמ/ בַּ  ְצמוֹ ַ�  ׁש ּדֵ ַק ְמ  היָ ָה ", ַיֲ�ֹקב ּקְ  ִמן ְצמוֹ ַ�  ֶאת ּומֹוֵנַ� , לוֹ  ּתָ
ם לֹוַמר ָהָיה ָרִגיל. רֹותָת וֹ ַהּמ  ׁשֵ יסוֹ  ּבְ  ןכֵּ ׁשֶ ", טֹוב יֹוֵתר ָצִריְך' 'ֵאין ֲאַזי, טֹוב ֶזה ִאם"ׁשֶ , ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ּגִ

רֹוֶצה ֵמרֹב ִלְפָ�ִמים גֹון, ךְ ֶפ ַהֵה  ֶאת ְלַ�ְצמוֹ  ּגֹוֵרם הּוא, ֹובטבְּ  ָהָאָדם ׁשֶ רֹוֶצה ִמי ּכְ יָרה ִלְרּכֹש3 ׁשֶ  ּדִ
ךְ  ְוהּוא, ִלְמגּוָריו ּבֵ חֹובֹות ִמְסּתַ יו ֶאת ְוהֹוֵפךְ  ֲ�צּוִמים ּבְ ַלֲ�ָנה ִריםְלָמ  ַחּיָ ק ָהָיה ְלַ�ְצמוֹ . ּכְ ּפֵ  ִמְסּתַ

ַ�ם ַרקׁשֶ  ָ�ָליו ָאְמרוּ  ִויִדיָדיו, ָ�טּמ/ בַּ  ָהָיה ֶזה ָהָיה. ָחָתןכְּ  ׁש בוּ לָ  הוּ אוּ ָר  ַאַחת ּפַ ׁשֶ ׁש  ןָת ָח לְ  ּכְ  ְוהּוא, ַמּמָ
ב הּוא יוׂשָ רוּ ֵא  רְלַאַח  יְלָנאִמוִּ  ׁשָ ׁשֶ ים ּוְמִעיל ֹוַבעכבְּ  ׁש בוּ לָ  ּכְ ה רְלַאַח  ַאךְ , ֲחָדׁשִ לֹש3ָ  ׁשּוב הּוא ָיִמים ׁשְ
ָגָדיו ִעם הִנְרָא  ִנים ּבְ ְקׁשוּ . ַהְיׁשָ ּבִ ׁשֶ ַחְדרוֹ  ְלַהְתִקין ּכְ הּוא ּמּוקנִ בְּ , בֵסַר  ַאְוֵררְמ  ּבְ חֹות ָצִריךְ  ׁשֶ  עֹוָלם ּפָ
ה ם ָהָיה ְוָכךְ , ַהּזֶ ֵס  ּגַ ׁשֶ ר בַר ּכְ ַחְדרוֹ  ןַמְזגָּ  ְלַהְתִקין ְלַאְפׁשֵ ֵיי ַלְמרֹות, ּבְ יָמה ְקׁשָ ׁשִ . ָסַבל םֵמֶה  ַהּנְ

יר יובָ ָר קֹ ְמ לִ  יָון, ִהְסּבִ ּכֵ ּמִ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ּבְ ּנוּ  ֵליָהנֹות לוֹ ָיכ ֵאינוֹ  ׁשֶ ֲהֵרי, ִמּמֶ ׁש  ֵאינוֹ  ׁשֶ ּמֵ ּתַ ֹכַח  ִמׁשְ אֹור ּבְ  ַהּמָ
תׁשַ בְּ  ָבר ֶזה ִיְהֶיה לֹא, ּבָ ָהֶנה ָהגּון ּדָ ּיֵ ּנוּ  ׁשֶ ֹחל ַרק ִמּמֶ ת ְולֹא ּבַ ּבָ ׁשַ ֹחֶדׁש . ּבְ ְבַהל, ְלָיָמיו ָהַאֲחרֹון ּבַ ה/ ׁשֶ  ּכְ

ָחד רֹוֵפא ֵאָליו ם רבֶ ֵ� ֵמ  ְמי/ טּות ַמְרֶאה לֶא  םֵמ ּתוֹ ִמׁשְ  ָיָצא, ַלּיָ ׁשְ לּ  ַהּפַ בַּ  תוּ ְוַהּדַ   . ִיתבַּ ׁשֶ
�  

ַלִים ֵלידוֹ ִמגְּ  י ָהָיה ְירּוׁשָ ַצד, ןַמ  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ּלְ ִדיָרה ּוְגאֹונּותוֹ  ֹוָרהּת בַּ  תוֹ לוּ ְד גַּ  ׁשֶ  ּבֹוֵני ִראׁשֹון היָ ָה , ַהּנְ
ים ּתִ ַלִים ַהּבָ ירּוׁשָ נּוי ֶרַגע ּוְבָכל, ּבִ ֵ�ת ּפָ הַה  ּבְ ִנּיָ ָמָרא ךְ ֶר כֶּ  ִמּתֹוךְ  לֹוֵמד ָהָיה ּבְ ּלֹא ַהּגְ ָדיו ָמׁש  ׁשֶ . ִמּיָ

ה ֵהֵחּלָ ׁשֶ ָלה ּכְ ּכָ ַלִים רֹאׁש  ְלָהִרים ַהַהׂשְ ירּוׁשָ אוּ  יָה ֶת בוֹ ְק ִע בְ וּ , ּבִ י ּבָ , ְוַהּמֹוָתרֹות ָהָאְפָנה ַמְלּבּוׁשֵ
י ִעם ְוַיַחד, ְלָחָמהִמ לְ  ִהְתעֹוֵרר ֲאָוה רֹותבְ ִק " תַר בְ ֶח  ֶאת ַסדיָ , ֵלִוי םַנחוּ  קִיְצָח  ַרּבִ ָמה", ַהּתַ ָ ׂשּ  ָלּה  ׁשֶ
ָרה לוּ  ֵהם. ַהּמֹוָתרֹות ַגענֶ  ֶנֶגד ִלְלֹחם ְלַמּטָ ְגֵד  ַ�ל רמֹ ׁשְ לִ  ַ�ְצָמם ַ�ל ִקּבְ ַלִים יּבִ ים ְירּוׁשָ ׁשִ ּדָ  ְולֹא, ַהְמק/
ֵחף נּ  תנוֹ ְפ ָא ָה  ִעם ְלִהּסָ ּתַ ׁשְ ַאֲחִריָתן ֹותַהּמִ ֶחֶלת נֹוְתָרה םּוִבְזכּוָת , ׁשּוֶרּנוּ יְ  ִמי ׁשֶ רּוָפה ַהּגַ ַלִים ַהּצְ ירּוׁשָ   .ּבִ

�  
    

ן" ִלי ֲאִחיַרע ּבֶ יא ִלְבֵני ַנְפּתָ ר יֹום ָנׂשִ ֵנים ָ�ׂשָ יֹום ׁשְ ם לֹא - " ֵ�יָנן־ּבְ יאנְ  ִהְקִריב ְלִחּנָ ֶבט ׂשִ ִלי ׁשֵ ְ  ֹוםיּ ּבַ  ַנְפּתָ יִאים נֹותְלָקְרּבְ  רׂשָ ָ�  יםנֵ ַהׁשּ ׂשִ הּוא, ַהּנְ ׁשֶ  ָהַאֲחרֹון ּכְ
ן, ַהְקָרָבהְל  יֵניֶהםִמּבֵ  ּכֵ ָהָיה" ֵ�יָנן־ןּבֶ " ָ�ָליו הֶר מוֹ  וֹ מׁשְ  ׁשֶ יִאים ָצָרה ֵ�ינוֹ  ָהְיָתה ְולֹא טֹוָבה־ןיִ ַ�  ןּבֶ  ׁשֶ ׂשִ ּנְ ִהְקִריבוּ  ּבַ  )רבי העניך מאלכסנדר(. ְלָפָניו ׁשֶ

  
ִעיר ּה  יםּבִ ַר ׁשֶ , ַאַחת ּבְ ָממוֹ  ָהיוּ ּבָ , ן ַהּזּוַלתְמַזְלְזִלים ּבְ

ְרָצה ַ�ם ּפָ ָפה ּפַ ָ�  הָקׁשָ  ַמּגֵ ָתהׁשֶ סוּ . ֹותּמ ׁשַ  ׂשְ ּנְ ֵני ִהְתּכַ  ּבְ
ׁש ְלַפ  ָהִעיר ּפֵ יֶהם ׁשְ ַמֲ�ׂשֵ  ַ�ל אֹוָתם הֹוִכיַח  ָהִעיר בְוַר , ּבְ
יב םֵמֶה  ְוָדַרׁש  םָת רוּ ׁשְ יַ  חֶֹסר ָיָדם תלוֹ זֵ גְּ ַה  ֶאת ְלָהׁשִ ּבְ  ׁשֶ
יֶהם ֶאת ןּקֵ ּוְלַת  ֱאָסִפים ִהְתעֹוְררוּ . ַמֲ�ׂשֵ ָבָר  ַהּנֶ  יוִמּדְ

לוּ  יב ַ�ְצָמם־ַ�ל ְוִקּבְ  ְמַ�ט ַרק אּוָלם, ֶהָחָמס ֶאת ְלָהׁשִ
ִדּבּוָרם ָ�ְמדוּ  ָפה ןּכֵ ׁשֶ  ,ּבְ ּגֵ : ְוָאַמר ָהַרב ֶנֱאַנח. ָכהְכ ׁשָ  ַהּמַ

ר הּוא" ת ֶנֱאַמר ֲאׁשֶ ָפָרׁשַ אָתם ־ְוִהְתַוּדּו ֶאת', אׂשֹ נָ  ּבְ ַחּטָ
יב ֶאת ר ָ�ׂשּו ְוֵהׁשִ מוֹ ־ֲאׁשֶ ה , 'ֲאׁשָ ַתחָלּמָ  יםּבִ ַר  ֹוןׁש ְל ּבִ  ּפָ

ם י ?ָיִחידּבְ  ְוִסּיֵ יםָאְמָנם  ּכִ יםִמְתַו  ַרּבִ , םאָת ּטָ ַח ־ַ�ל ּדִ
יִבים ְיִחיִדים ַרק אּוָלם ֹפַ�ל ְמׁשִ ָמם־ֶאת ּבְ    "...ֲאׁשָ

    

  

  

  
ֵסֶפר ֶה   ְזָרִזיןְמ  ֵאין חוּ ּלְ יׁשַ ִו  יׁש ֵר ּוְב ֶנֱאַמר: " ְך וּ רָ� ּבְ

א ִקי". יןזִ ָר זֹ ּמְ ַל  ֶאּלָ דֹול ַהּבָ יַר  ַהּגָ ְעָיה ּבִ יק ְיׁשַ ְרִלין ּפִ , ּבֶ
ְרָסם ְפָלִאים יונָ וּ יּ ִצ ּבְ  ַהְמפ) ָמֹסֶרת ַהּנִ ּבְ ַ  ׁשֶ  ֵמִעיר, ס"ַהׁשּ

ָבִרים ַ�ל ִסְפרוֹ  ֵאּלוּ  ּדְ ּבַ  ַהְפָלָאה' ּבְ  ַ�ל' ִכיןָר ֲ� ׁשֶ
בֹות: "ְך וּ רָ� ֶה  ה ּתֵ ְ  ֵאּלֶ  ָצִריְך ', חוּ ּלְ יׁשַ ִו  יׁש ֵר ּוְב ' םיִ נַ ַהׁשּ

ּקּון ְמהוּ  ּוְכָבר. "ְקָצת ּתִ ִקי ַ�ל ּתָ ֶ�ְלמוּ , ֶזה ִנְפָלא ּבָ ּנֶ  ׁשֶ
ְבֵרי ֵמֵ�יָניו ָנׂשֹא ֵר ְפ ּסִ 'ַה  ּדִ ָ י' ּבְ ׁשּ ָבִרים קֹורְמ  םׁשֶ : ַהּדְ

ְרּכֵ  יִפ ְל " ֵאין, ָלַמְדנוּ  וּ נּדַ ִקים ׁשֶ א ְמַחּזְ ְחָזִקים ֶאּלָ  ַהּמ)
א יםזִ ְר זָ ְמ  ְוֵאין בֹות", יםזִ ָר זֹ ּמְ ַל  ֶאּלָ  יׁש ֵר 'ּוְב  ְוַהּתֵ

ּכָ  חּו'ּלְ יׁשַ ִו  ְתִחילי' ֵר ְפ ּסִ ַל' ָנהּוָ ַהּכַ , ְך וּ רָ� ֶה  בַת ׁשֶ ּמַ  ׁשֶ
ת ָפָרׁשַ סּוקּבַ  אׂשֹ נָ  ּבְ חּו ִמן" ּפָ ּלְ ֲחֶנה־ִויׁשַ  ּוְכמוֹ ", ַהּמַ

ים ים ִמְדָרׁשִ ְקָרִאים ַרּבִ ּנִ ם־ַ�ל ׁשֶ מוֹ , םָת ּלָ ִח ּתְ  ׁשֵ  ּכְ
ְקָרא ' ּנִ יִרים ׁשֶ ִ יר ַהׁשּ ם ־' ַ�ליתָחזִ ִמְדַרׁש ׁשִ ׁשֵ

ִתיָחה   הּוא ִסְפֵרי: "ַ�ְצמוֹ ּבְ  ְך וּ רָ� ֶה  בַת ּכָ  ְוֵכן. ְועֹודַהּפְ
ֵהן חוּ ּלְ יׁשַ ִו  אן ּוְדָבִרים רִמְדּבַ ּבְ  -" יןׁשִ ּמָ ח)  ינֵ ׁשְ  ׁשֶ , ּוִמּכָ

ׁש לֹוַמר ' ּיֵ ֵציֵרי' ִסְפֵריׁשֶ   ְולֹא 'ִסְפִרי'. יםּבִ ַר  ׁשֹוןְל  ּבְ
  

  
ר  ָ�ָפ�  )  ה, יז(ּוִמן־ֶהֽ

ַטַ�ם ַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ְרִביִעי ּבְ , ַהּתֹוָרה־ַ�ל ְך "ַהׁשּ
ַרׁש  ּדָ יֵני ֶאת ׁשֶ יָ�  ּדִ ַ�ת ַהּסֹוָטה ְנׁשֵ ַאְרּבַ  ְיסֹודֹות ּבְ
ֶנֶגד, ָהעֹוָלם יָה  ּכְ , ִקְנָאה רּוַח הּוא ּבְ  ָהרּוַח  ְיסֹוד. ַמֲ�ׂשֶ

ִים ְיסֹוד ים ַמִים ֵאּלוּ  ְוֶהָ�ָפר ַהּמַ ִהיא ַחּיִ  ָתהׁשוֹ  ׁשֶ
ְרַקע ֶהָ�ָפר ּוָבֶהם ֹכַח  תׁשֶ ֶנֱ�נֶ  ּוְלַבּסֹוף, ןּכָ ׁשְ ַהּמִ  ִמּקַ  ּבְ
מוֹ  ִנְבַקַ�ת ְוִהיא ָהֵאׁש  ִלי ּכְ ַ�  ֶחֶרס ּכְ ּקֵ ְתּבַ ּמִ ֵאׁש  ׁשֶ , ּבָ
ַבת ְוָלֵכן ר ּתֵ ָ�ָפ� ַטַ�ם ְטֶ�ֶמתמ)  ֶהֽ ז, ְרִביִעי ּבְ  ְלַרּמֵ

ִהיא ַ�ת הלֹוָק  ׁשֶ ַאְרּבַ   )וסףפני י(. ַהְיסֹודֹות ּבְ
�  

ר ָ�ׂשּו�  � אָתם� ֲאׁשֶ ת־ַחּטָ ּו ֶאֽ  )  ה, ז( ְוִהְתַוּד�

ְך  ים ּכָ סּוִקים ִנְדָרׁשִ ֶדֶרְך  ַהּפְ ה־אוֹ  ִאיׁש . ׁש ָר ּדְ  ּבְ ָ י ִאׁשּ  ּכִ
ֲ�ׂשוּ , ָהָאָדם אתּטֹ ַח ־לִמּכָ  ַיֲ�ׂשוּ  ּיַ ה ׁשֶ ַמֲ�ׂשֶ  ָאָדם ּכְ

ִדּבּוָרם מוּ ְוִיְפגְּ  ָהִראׁשֹון ֲהֵרי ּבְ ל, ׁשֶ , ּגֹוֵרַ�  ִסיףַהּמוֹ  ּכָ
אוּ  ֶזהוּ  ְיֵדי־ְוַ�ל  ָמהׁשְ ָא ְו  ה'ּבַ  ַ�לַמ  ּוָמֲ�לוּ  ייֵד ִל  ּבָ

ֶפׁש   םּבָ ִל  ֶאת ְלַהְכִניַ� ים ִכ ִריְצ , ְוִהְתַוּדוּ  ֲאַזי, ַהִהיא ַהּנֶ
ַ�ל ָהְרִביִעי ְוַטַ�ם, ה'ַל  ָבה ׁשֶ  ַ�ל תוֹ ינָ גִ נְ ּבִ  המֹוֶר  זוֹ  ּתֵ

רֲא  םאָת ּטָ ַח ־ֶאת, ַוֲ�ָנָוה ַהְכָנָ�ה ַטֲ�ֵמי ָ�ׂשוּ  ׁשֶ  ַזְרָקא ּבְ
ִריְך , לוֹ גּ ֶס  ּצָ ִליְך  ִלְזרֹק ׁשֶ ּנוּ  ּוְלַהׁשְ ר תֵא  ִמּמֶ ה ֲאׁשֶ ּלָ  ְסג)

ַהְינוּ , ֶאְצלוֹ  ְוָחִביב  ְוָאז, יוָת וֹ ֲא ּתַ ִמ  ְפׁשוֹ נַ  ֶאת ֹותנּ ַ� ְל  ּדְ
יב ן יּוַכל, ֹראׁשוֹ ּבְ  מוֹ ׁשָ ֲא ־ֶאת ְוֵהׁשִ ר תֵא  ְלַתּקֵ  ֲאׁשֶ
תוֹ ֲחִמ ַו , ִקְלֵקל ׁשּוָבה ְיֵדי־ַ�ל ָ�ָליו יֵֹסף יׁשִ ֵמַאֲהָבה  ּתְ

ּלוֹ  תנוֹ דוֹ זְּ ַה  ִיְהיוּ  ּיֹות ׁשֶ ְזכ) ּבָ ְוַה  ּכִ  לוֹ  מֹוִסיף ה"ּקָ
ְך ־ַ�ל מוֹ , ׁש ֶמ חֹ  ּכָ ְרׁשוּ  ּכְ ּדָ יִרים  ל"ֲחזַ  ׁשֶ ִ יר ַהׁשּ ׁשִ ּבְ

לֹֹמה ּוָמאַתִים ְלֹנְטִרים ֶאת ְריוֹ ־ָהֶאֶלף ְלָך ׁשְ , ּפִ
ל ֶאֶלף. ָמאַתִים ֵהם      )אוהב חסד(ֹחֶמׁש ׁשֶ

ׁש  ְדּגָ  מ)
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