
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

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

  229 'גיליון מס
  4שנה 

  

  

ָרֵאל ִאיׁש ַ�ל ֵני ִיׂשְ ְגלֹו ־ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש ַ�ל־ְוָחנּו ּבְ   (א, נב) ּדִ

יְנְסק ִעירבָּ  ם הּוִדייְ  סֹוֵחר ֹוֵררִהְתגּ  ּפִ ׁשֵ ֵ בַּ  הנָּ ּכ� ׁשֶ , ֵמִאיר ּבְ ָ#ִמים. ע'ׁשֶ ְט יְ ֵמ ' םׁשּ  ּפְ
יָר ַה  ֶפֶטְרּבּוְרגלְ  נֹוֵסַ#  ָהָיה ַרּבֹות ָחַזר ַאַחת ּוַפַ#ם, ִמְסָחרוֹ  יכֵ ְר צָ לְ  הּבִ ׁשֶ ם ּכְ ָ , ִמׁשּ

ם ָיִדיד ׁשוֹ גָ ּפְ  ׁשֵ ה ַ#ל ֶאְצלוֹ  ִהְתַ#ְנֵיןׁשֶ , ילוִ לְ וֶ  ר' ּבְ ֲ#ׂשֶ ִעיר ַהּנַ דֹוָלה ּבָ  עַמ ׁשֵ לְ . ַהּגְ
ע: "ְוָאַמר ַהּסֹוֵחר ֶנֱאַנח תוֹ לָ ֵא ׁשְ  זֵ , ְלךָ  ּדַ ּגְ ת ָרָ#ה ָרהׁשֶ ֶמׁשֶ  םַ#  ַ#ל ּוָבָאה ְמַמׁשְ

ָרֵאל ן, ִיׂשְ ּכֵ י ׁשֶ ַמְעּתִ ֲחַצר ׁשָ לּוָכה ּבַ ֶפֶטְרּבּוְרג ַהּמְ י, ּבְ  ֵמֵאת ָיְצָאה הָט לָ ְח ַה  ּכִ
הוּ  ֶאת ְלָגֵרׁש  תכוּ לְ ַהּמַ  ְתגּ  ִדיםַהּיְ ּמִ ָפִרים ֹוְרִריםׁשֶ ּכְ  ֶהָ#ִרים ֶאל םּוְלַהֲ#ִביָר  ,ּבַ

דֹולֹות ן רְלַאַח  רָקצָ  ְזַמן". ַהּגְ ְרִלין" ַאֲהרֹן יתבֵּ "ַה  וֹ בּ ַר לְ  ילוִ לְ וֶ  ר' סִנְכנַ , ִמּכֵ , ִמּקַ
י ַמע ֲחָדׁשֹות ֵאילוּ  ֶאְצלוֹ  ִהְתַ#ְנֵין ְוָהַרּבִ ב ַהּסֹוֵחר עׁשֶ ְט יְ ּמֵ ִמ  ׁשָ ָ ׁשּ ֶטְרּבּוְרג ׁשֶ . ִמּפֶ

ֵלב ר דבֵ כָּ  ּבְ מּוָ#ה ֶאת ֶהָחִסיד ִסּפֵ ְ ׁשָ  ַהׁשּ י, הַהּקָ ַקע ְוָהַרּבִ ְברֹון ׁשָ ׁשִ ֵליל. ֵלב־ּבְ  ּבְ
בַּ  ְדָאָגה ירוּ ׁשָ  ָהָיה ֹקֶדׁש ־תׁשַ ָיָמיו: "רּפֵ ְלַס  ְוֵהֵחל רַ# נְ נִ  ּוְלֶפַתע, הבָּ ַר  ּבִ ל ּבְ  ׁשֶ
י ינִ ְת חוֹ וְ  ימֹוִר  ַכי ַרּבִ ְלטֹונֹות ֵהֵחּלוּ , יץנִ ְמ רֶ ּקְ ִמ  ָמְרּדְ ִ הּוִדים ֶאת ְלָגֵרׁש  ַהׁשּ  ַהּיְ

ר ְוהּוא ,יםיִּ ִר ְפ כַּ ַה  ּבַ זֵ  ְמֹאד ִנׁשְ בַּ  ּוְבֵליל. ָדדבָּ  ְצמוֹ ַ#  ֶאת ְוָסַגר ָרהֵמַהּגְ , ֹקֶדׁש ־תׁשַ
ֵ#ת ב ינִ ְת חוֹ ׁשֶ  ּבְ ּיּוט ֶאת לֹוַמר ְוֵהֵחל ְלָחנוֹ ׁש�  ְלַיד ָיׁשַ ל ַהּפִ ִביִעי ׁש ּדֵ ַק ְמ ־'ּכָ  ׁשְ

ל, לוֹ  ָראּויכָּ  ת רֵמ וֹ ׁש ־ּכָ ּבָ ה רוֹ כָ ׂשְ , ֵמַחְללוֹ  תּדָ כַּ  ׁשַ ַאל ָ#ַצר, ְמֹאד' ַהְרּבֵ  'ַמהוּ  ְוׁשָ
ָכר' ָ יב? ַהׂשּ ד ְוֵהׁשִ י־'ַ#ל ִמּיָ יו־'ַ#ל - 'לוֹ ֳ# ָפ  ּפִ ה ּפִ , 'ֲאִני ְוָאַמר. ַהּכֹל' לְוִנְפָ#  ַנֲ#ׂשֶ
ַכי ם, ָמְרּדְ ן־ּגַ תׁשַ  ׁשֹוֵמר ּכֵ ְגלֹו'־ַ#ל ְוִאיׁש  ַמֲחֵנהוּ ־ַ#ל 'ִאיׁש  ֲאִני אֹוֵמר ְוָלֵכן, ּבָ , ּדִ
אֹותוֹ  ְוָאְמָנם בּוַ#  ּבְ זֵ  ָלהְט בָּ  ׁשָ ם" ַאֲהרֹן יתבֵּ "ַה ". הָר ַהּגְ ָבָריו ֶאת ִסּיֵ ֱאָסִפים ּדְ  ְוַהּנֶ
י ,ֵהִבינוּ  ָכךְ  ּכִ ַ#ל ּבְ ֶדֶרךְ  ְיׁשּוָ#ה ּפָ ד, ְוָאְמָנם. ֵנס ּבְ ת רְלַאַח  ִמּיָ ּבָ ָלה ׁשַ  ִהְתַקּבְ
שׂ  י ַהּטֹוָבה ֹוָרהַהּבְ זֵ  ּכִ ָלה ָרהַהּגְ ּטְ ר. ִהְתּבַ ַמע ְוַכֲאׁשֶ , ַהּסֹוֵחר עׁשֶ ְט יְ ֵמ  זֹאת ׁשָ

ּתֹוֵמם עוּ : "ְוָאַמר ִהׁשְ ֲ#ׂשֵ  ָלֶכם ּדְ ּמַ אן ֵיׁש  יםּסִ נִ  הׁשֶ י, ּכָ ר ּכִ ֲאׁשֶ ִהיִתי ּכַ  ׁשָ
ֶפֶטְרּבּוְרג י ּבְ ַמְעּתִ י ׁשָ בָ  ּכִ ה, ֶאְצָלם ְוָגמּור ָמנּוי רַהּדָ ָלה ְוִהּנֵ ּטְ ֵזָרה ִהְתּבַ ". סנֵ בְּ  ַהּגְ

�  

ה  ל - (ג, א) ּתֹוְלֹדת ַאֲהֹרן ּוֹמש!ֶ ּכָ ד ׁשֶ ן ֶאת ַהְמַלּמֵ ִאּלוּ , ּתֹוָרה ֲחֵברוֹ ־ּבֶ   (רש"י) דוֹ ָל יְ  ּכְ

יַח  ּגִ ׁשְ י ַהּמַ ד ַרּבִ ִאיׁש  נֹוַדע, ַאְיְזֶנר ּגָ ְבָהק ִחּנּוךְ  ּכְ � ָהְיָתה ְלַתְלִמיָדיו תוֹ ירוּ ִס ְמ וּ  ,מ
ֶחֶדת �ַנְפׁשוֹ . ְמי ה ּבְ י, לֹוַמר ָהָיה ְוָרִגיל, ֲחִניָכיו ְלֶנֶפׁש  ֵהִבין ָהְרִגיׁשָ ִ ַה  ּכִ  יָטהׁשּ
כֹוָנה ִחּנּוךְ  ַהּנְ ּמַ כְּ . ּבֹוֵ#ר ְפרּורגַ כְּ  ְלִהְתַנֵהג ִהיא ּבְ ן אֹותוֹ  ֲחִזיִקיםׁשֶ ּזָ �ְמא  הּוא ּבִ

בֶ  ד הּכָ א, ִמּיָ רוּ  ְלַהּטֹותוֹ  ֵיׁש  ֶאּלָ ְלֶהֶבת ְלַאְפׁשֵ ַ ֲ#ֶלה ַלׁשּ ּתַ ְ יַ לְ  ְוָאז ,ׁשֶ . ַאט־ַאט רוֹ ׁשּ
ְבֵרי ֶאת ְמָפֵרׁש  ָהָיה ְוָכךְ  ל" ל"ֲחזַ  ּדִ ד ּכָ ן ֶאת ַהְמַלּמֵ ִאּלוּ , ּתֹוָרה ֲחֵברוֹ ־ּבֶ " דוֹ לָ יְ  ּכְ

ל" -  א ֵאיַמת ּכָ ּבָ ךְ  ׁשֶ ְלִמיד ֶאת ְלַהֲ#ִניׁש  ַהְמַחּנֵ ַנְפׁשוֹ  הוֶּ ׁשַ יְ , ַהּתַ ִאּלוּ  ּבְ , 'דוֹ לָ יְ  'ּכְ
ִאּלוּ  נוֹ  הּוא ּכְ ם ִאם ְוַיְחׁשֹב, ּבְ ר אוֹ  וֹ יׁש נִ ֲ# ַמ  ָהָיה ָאז ּגַ   ".ָ#ָליו תוֹ לָ ְמ ֵמֶח  לוֹ  ְמַוּתֵ

�  

יְנָקא" קִיְצָח  לַק ֲח "ַה  ּפִ ב, ִמּסְ ל ִחּבֵ ְלִמיד ּכָ ִאּלוּ  תוֹ יבָ יׁשִ ִמ  ּתַ . ְיִחידוֹ  נוֹ בְּ  ָהָיה ּכְ
ִמְנַה  ְלִמיִדים יוּ ָה , ָהֵהם ִמיםיָּ בַּ  יבֹותַהְיׁשִ  גּכְ  ֵביּתֹוׁשְ  לצֶ ֵא  'ָיִמים' אֹוְכִלים ַהּתַ

ִנים, ִעירָה  ָחרֹות ּוְבׁשָ �ָחה ְסָ#ָדהּמִ בַּ  ָאְכלוּ  יֹוֵתר ְמא ְפּתְ ּנִ ָסמּוךְ  ׁשֶ יָבהיְ לַ  ּבְ . ׁשִ
בּוַ#  ֶאָחד יֹום אּוָלם ָ ׁשּ יֹום, ּבַ י ּבְ ִליׁשִ ה�  ׁשְ לכְ ׁשֶ י ּבוֹ  ּפַ ָלל יוּ ָה , בטוֹ  ּכִ ְלִמיֵדי ּכְ  ּתַ

יָבה ָאה ָלהְלַמְע , ַהְיׁשִ ל יוָח ְר אוֹ , ִמּמֵ י ׁשֶ ַ#ְצמוֹ  ָהַרּבִ . ְלָחנוֹ ׁש�  ַ#ל ְוסֹוֲ#ִדים ּבְ
ר ְ ִמ  ֶאָחד ִסּפֵ ְלִמיִדים ייֵד ִר ׂשּ י, ַהּתַ ַ#ם ּכִ הּסְ לַ  ֵהֵסב ּפַ ּדָ �ְלַח  # �ׁש י ןּבְ 'יֹום ָהַרּבִ  ּבְ

ְלִמיִדים' יקוּ  ְפֵנילִ  עֹוד ַאךְ , ַהּתַ ִהְסּפִ נֹות ֶאת קלֵּ ְלַח  ׁשֶ א ָאִביו ֶאל ִנְקָרא, ַהּמָ ּבָ  ׁשֶ
ִקים. רוֹ ּקְ ְלבַ  גוּ  ַהְמַחּלְ ּלְ יחוּ  ְולֹא ְמקֹומוֹ  ַ#ל ּדִ ֲ#בּורוֹ  ִהּנִ ָחַזר  אּוָלם, ָמָנה ּבַ ׁשֶ ּכְ

י, תוֹ ָ# ּתָ ְפ ַה לְ ָרָאה  י ּכִ ק לֹא ָהַרּבִ אֹותוֹ  ִחּלֵ יַרִים יֹום ּבְ א, גוֹ ָה נְ ִמ כְּ  ׁשִ ה ֶאּלָ ּסָ  ֶאת ּכִ
ין וֹ ּת ְח לַּ צַ  ְלִמיד ַ#ד ְוִהְמּתִ ַהּתַ  ֵלָאהַהּמְ  וֹ ּת ְח לַּ צַ  ֶאת לוֹ  טיׁשִ הוֹ  ָאז־אוֹ . ָחַזר ׁשֶ

ֵדי ׂשְ  ּכְ ּיַ יַ# ׁשֶ ְלִמיד ְלָכל ְוֵ#ָרנּות ִהיתַאבָּ  תִסירוּ ְמ  ִמּתֹוךְ , ִלּבוֹ  ֶאת ּבִ   .נוֹ בְּ ֶאל כְּ  ּתַ

  
ר ִסיַני ִמְדּבַ ר  - )א, א( ּבְ ִמְדּבַ הּבְ ִגיַמְטִרּיָ ִעם ִריםגֵּ  ּבְ

ַהּתֹוָרה זּמֵ ְלַר , תָהאֹוִתּיוֹ  ָנה ׁשֶ ְוָקא ִנּתְ ר ּדַ ְדּבָ ּמִ , ּבַ
ֵדי  בֹואוּ ּכְ ּיָ  )קולו של יעקב(. רוּ יְּ גַּ ְת יִ וְ  ִריםַהגֵּ  ׁשֶ

�  

ֹאֶהל מֹוֵ�ד ה -  )שם( ּבְ ִגיַמְטִרּיָ ַהּכֹוֵלל ִעם ט"קנ ּבְ
סּוֵקיְנַין ִמ כְּ  ה ּפְ ָרׁשָ בֹות נֹוָטִריקֹון ןיַ נְ ִמ כְ וּ , ַהּפָ ַהּתֵ
ָרַאתַה  וֹ בּ  ְיָתהָה  ּמֹוֵ#דַה  לֹאֶה ּבְ  ְ ַה  ׁשְ ,ִכיָנהׁשּ
ְ ַה  ְחָזַקתַה  ַאֲחֵריוְ  ְלֲא ַה  ְרדוּ יָ  וֹ בּ  ִכיָנהׁשּ ֵכיּמַ

ֵר ַה  ָ רוּ וְ  ,תׁשּ דָח ֶא ְו  ָחדֶא  לּכָ  רֹאׁש ּבְ  ָתִריםּכְ  'ב ָקׁשְ
ָרֵאלִמ  ׂשְ נֹוָטִריקֹון ְוֵכן .ּיִ ָבִטיםַה  ּכְ ְ ֹוְלִכיםה יוּ ָה  ׁשּ
ָ#הּבְ  רּבַ  ִליםגָ ּדְ  ַאְרּבָ ְדּבָ יםָה  לּכָ  ַ#לוְ , ּמִ ְפָלהנָ  ַ#ּמִ
םגַּ , וּ ּס ּכ'  ָ#ָנןּבְ , ֹוְכִליםא יוּ ָה  ןּמָ ַה , ַחדַפ ָו  ָתהָמ יֵא 
 )אסוך השמן(. םּתָ ִא  ֹוֶלֶכתה ִמְרָיםּדְ  ֵארּבְ 

�  

ל לָֹתם־ּכָ ְלּגְ ה - )א, ב( ָזָכר ְלג' ִגיַמְטִרּיָ ְיֵדי־ַ�ל ֵאּלוּ  ּבְ
ָקִלים כָּ , ע"ַק ּבֶ  ׁשְ  )תולדות אברהם יצחק(. ְך ִנְמנוּ ׁשֶ

�  

יֵאי נְ  , ָאֵמן נֹוָטִריקֹון - )א, טז( בֹוָתםֲא ּטֹות ַמ ׂשִ
ַאֲחֶריָה  יָראׁשֵ  ְוֵתַבת ּה ֵמ ׁשְ  ֵהאיְ  ֵמןָא  נֹוָטִריקֹון ׁשֶ

בֹות יְוסֹוֵפ , אבָּ ַר  יֵא  הָהֵ#ָד  ַהּתֵ םֲאבֹוָת  תַמּטוֹ  יְנׂשִ
ְזָהר זּמֵ ְלַר , ִמיָתה ֵהן ַהּנִ ּה ֵמ ׁשְ  ֵהאיְ  ָאֵמן תיַּ נִ ֲ# בַּ  ׁשֶ

ן ֵריֲ# ׁשַ  לוֹ  ּפֹוְתִחים, אּבָ ַר   )כרם ד"ל(. ֵ#ֶדן־ּגַ
�  

ה ה ַאֲהֹרן ּתֹוְלדֹת ְוֵאּלֶ יֹום ּוֹמש!ֶ ר ּבְ ּבֶ ְיהָֹוה ּדִ
ה־ֶאת ַהר ֹמש!ֶ ה ִסיָני ּבְ מֹות ְוֵאּלֶ ֵני ׁשְ ֹכר ַאֲהרֹן־ּבְ ַהּבְ
-  )ג־ג, א( ְוִאיָתָמר ֶאְלָ�ָזר ַוֲאִביהּוא ָנָדב

ה ִגיַמְטִרּיָ ֵני ַאֲהֹרן ְוִנְקָרִאים  ּבְ א ּבְ יר ֶאּלָ לֹא ַמְזּכִ
ּלִ ש!ֶ דֹות מֹ ּתֹוְל  ד ֶאת ּמְ ה, ׁשֶ ל ַהְמַלּמֵ ּכָ ּתֹוָרה, ׁשֶ ָדן ּבַ

ְבנֹו וּ ּת ּבַ  רוֹ ֵב ֲח ־ןּבֶ  ִדְבֵרי, דוֹ ָל ּלּו יְ ִא ְכ ֹוָרה הּוא ּכִ ּכְ
ֵני ל"ֲחזַ  ּבְ ִבים ַאֲהרֹן ׁשֶ הי נֵ בְּ  ֶנְחׁשָ  )מגדנות(. ֹמש3ֶ

�  

י בֵל ־ַכםֲח  נֹוָטִריקֹון ִליְח ַמ  - )ג, כ( ַמְחִלי ּומּוׁשִ
חיִ  ה ַ#ל ל"ֲחזַ ּו ׁש ְר ּדָ  ֶזה ּוָפסּוק, ְצֹותִמ  ּקַ ֹמש!ֶ

ז ְוהּוא, נוּ ַרבֵּ  ּמָ �ֵ בַּ  ְמר יוּ  םׁשּ עֹוֶלה מּוׁשִ ׁשֶ
ה ִגיַמְטִרּיָ ִפי, טֹוב הש!ֶ מֹ  ּבְ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ה ַ#ל ׁשֶ ֹמש3ֶ

ֶר  נוּ ַרבֵּ   )(אור החמה. הּוא טֹוב־יּכִ  ֹאתוֹ  אַוּתֵ
�  

ֵני ים־זֹאת ֲ�ֹבַדת ּבְ ָדׁשִ ֹאֶהל מֹוֵ�ד ֹקֶדׁש ַהּקֳ ְקָהת ּבְ
אן ְרמּוזֹות - )ד, ד( לֹש3 ּכָ ְצֹות ׁשְ ָטלֹותוּ ַהּמ  ַהּמִ

ָרֵאל ְנׁשֹות ַ#ל ים, ִיׂשְ ׁשִ ֹבָר  ֹאֶהלּבָ  ִמּנָ ְוֵהן, ךְ ּתְ
ָ ד� ְק  - ת"ְקָה  נֹוָטִריקֹון ר ַקתְדלָ ַה , הׁשּ רּוַמתּתְ , ַהּנֵ

ים זֹוכֹות ָיָדן־ְוַ#ל. הלָּ ַח  ׁשִ ֹקֶדׁש  ַהּנָ יםַהּקֳ  ּבְ ָדׁשִ
אֹור יאֹורלֵ  ִכיָנה.  ה' ּבְ ְ ְנֵפי ַהׁשּ  )מחנה דן(ַ#ל ּכַ

�  

ם ּבְ  ּתָ ֶרֶמז, ָאָבק נֹוָטִריקֹון -  )ד, יט( ֶדׁש קֹ ת־ֶא ִגׁשְ
ֵסֶפר ּוָבאּמ לַ  , ָיָקר־רבַּ  ַיֲ#ֹקב נוּ ַרבֵּ  ַ#ל ֲחִסיִדים ּבְ

כִּ  דׁשֶ ְזָקנוֹ  ּבֵ  )אור משה(. ַהּקֶֹדׁש  ֲארֹון ִלְפֵני ּבִ
�  

  זתשע"פרשת במדבר, ב' בסיון     
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אּו ֶאת ל־ׂשְ ֵני־רֹאׁש ּכָ ָרֵאל־ֲ�ַדת ּבְ   ִיׂשְ

אן: ן"ָהַרְמבַּ  יְבֵר ּדִ  י" ּכָ א ּכִ ִביִאיםי בִ ֲא  ִלְפֵני ַהּבָ מוֹ  ֵליֶהםֲא  ענֹוָד  ְוהּוא, ה' דֹוׁש ְק  ְוָאִחיו ַהּנְ ׁשְ  וֹ לּ  ִיְהֶיה, ּבִ
ָבר ּדָ ה ּבַ ים ְזכּות ַהּזֶ י, ְוַחּיִ א ּכִ סֹוד ּבָ ֵני בּוִבְכַת  םָ# ָה  ּבְ ָרֵאל ּבְ ים ּוְזכּות ִיׂשְ ָרם ָהַרּבִ ִמְסּפָ ם ְוֵכן .ּבְ ּלָ � ְזכּות ְלכ

ר ְסּפָ ּמִ ּמָ  ּבַ ּיִ ה ִלְפֵני נוּ ׁשֶ ימוּ  יכִּ  ,ְוַאֲהרֹן ֹמש3ֶ ים ,"ַרֲחִמים ֲ#ֵליֶהם ַבְקׁשוּ יְ , ֹוָבהטלְ  םֵ#ינָ  ֲ#ֵליֶהם ָיׂשִ  ְמַהּוִ
ְתָקה ֹסרְמ לִ , יםַהֲחִסיִד  גִמְנַה לְ  ָמקֹור יקצַּ ַה  ִליֵדי ּפִ ֵצרּוף ּדִ ְדיֹון ּבְ ֵקד, ֶנֶפׁש ־ּפִ    .ְוַרֲחִמים ְיׁשּוָ#ה רבַ ְד בִּ  ְלִהּפָ

ַנת ֶזה ֵיהָה  ׁשְ י יֹותְה בִּ , ח"תר ּבִ ַכי ַאְרֵיה ַרּבִ ַ#ת דָח ֶא , ביסוֹ ִר וֹ ּפ ִמ  ינֹוִביץַרבִּ  ָמְרּדְ ַטע ִזיםָהֲאָר  ֵמַאְרּבַ ּנָ  ׁשֶ
י ַ#  ַרּבִ �נוֹ  ביסוֹ ִר וֹ ּפ ִמ  רׁשֵ ָא  ְיהֹוׁש ל ּבְ דֹוׁש' הּוִדי'ַהיְּ  ׁשֶ בֶ  ְלָיִמים ָצִעיר ֵרךְ בְ ַא , אָח יְס ׁשִ ּפְ ִמ  ַהּקָ  ְלַאַחר, ו"ט ןּכְ

ֵהִקים יתוֹ  ֶאת ׁשֶ ָנה ּבֵ ּתוֹ  ִעם ,ָלֵכן ֹקֶדם ׁשָ י לׁשֶ  ּבִ ְכבְּ  יךְ לִ ְר ֶא  יגֶזלִּ  ַאְבָרָהם ַרּבִ ִמְנַה . יןלִ וָ זְ  יֵד ִמּנִ ִמים גּכְ  ַהּיָ
ְלַח  ַ#ל ָסמּוךְ  ָהַאְבֵרךְ  היָ ָה  ָהֵהם �ל ֵמאֹורוֹ  ֵליָהנֹות ָזָכה םְוׁשָ , חֹוְתנוֹ  ןׁש י ׁשֶ ְמׁשֹון ַרּבִ , יןלִ וָ זְּ ִמ  צּוֶקר ׁשִ

ֲחבּוַרתׁשֶ  ֵמָהֲאָריֹות םׁשֶ , הּוִדי''ַהיְּ  ּבַ ֵר  ָקׁשּור ָהָיה ּגַ ִקׁשְ ם ִחּתּון יּבְ ְחּתָ ּפַ ִמׁשְ י ָנַסע, חֹוְתנוֹ  בֹותְק ִע בְּ . ּבְ  ַרּבִ
ַכי ַאְרֵיה י לֶא  ָמְרּדְ ּנֹוַדע ִמּקּוְזִמיר ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ֶאָחד ׁשֶ יֵקי ּכְ ּדִ ִלין'ִמּל�  הזֶ חוֹ 'ַה וְ  רוֹ דּ ַה  ִמּצַ  ָ#ָליו ֵהִעיד ּבְ

ין הִנְמנָ  הּוא ְוַאף ,"ָאִבינוּ  םַאְבָרָה  צּוַרת לוֹ  ׁש יֶּ "ׁשֶ  ְלִמיֵדי ּבֵ ר, ֶאָחד רֶק ּבֹ  ֶזה ָהָיה. הּוִדי''ַהיְּ  ּתַ ֲאׁשֶ  יןלִ וָ זְ לִ  ּכַ
שׂ  ּוְבִפיו ְסָ#ָרה־דּוףְר  ָאָדם ִנְכַנס ִליט. "ִאּיֹוב ַרתוֹ ּבְ ָפה ְלַאַחר, ּוְזִמירּק ִמ  ָאנֹוִכי ּפָ ּגֵ ּמַ ה ׁשֶ ּה  ְרָצהּפָ  ָקׁשָ  ּבָ

ֶלתְמ  ְוָהָאֶרץ ּכָ ים .ׁשַ ֵני ַרּבִ ה ְמָלִטיםנִ  ָהִעיר ִמּבְ ּנָ י אּוָלם, ִמּמֶ ּלֹא, ּה בָ זְ ָ# לְ  ְמָסֵרב ָהַרּבִ  ַהּצֹאן ֶאת ְלהֹוִתיר ׁשֶ
יקצַּ בַּ  ְלַהְפִצירי ֵד כְּ  יםכִ ֵר בְ ַא ה ּמָ כַּ  אוּ צְ יָ  ַמֵהר־ִחיׁש ". רֹוֶ#ה ְללֹא  ֲחִבי ,ָמה־ִלְתקּוַפת יןלִ וָ זְ לִ  ַלֲ#בֹר ּדִ

םה יָ ם ָה ּמָ ִע וְ  ,ָזַ#ם־ַיֲ#ָבר־ַ#ד ֶרַגע־ִכְמַ#ט י ָהַאְבֵרךְ  ּגַ ַכי ַאְרֵיה ַרּבִ ִרים רֹאׁש  ָהָיה, ׁשֶ ָמְרּדְ יַ#  ַהְמַדּבְ  ְוִהּצִ
ָפה ךְ ׁשֹ  ַ#ד םָט לָ ְק ִמ  ְלִעיר ַלֲ#בֹר יבִּ ַר לָ  ּגֵ ה. ַהּמַ ִחּלָ ל ּתְ יָה  ִקּבֵ ָ#ה ֶאת ַרּבִ  אָמָר גְּ בַּ ן יֵּ ִע ׁשֶ  רְלַאַח  אּוָלם, ַהַהּצָ

יַ#  י ְסָקָנהּמַ לַ  ִהּגִ ֵלט לוֹ  ַאל ּכִ א, ְלִהּמָ ֵני ֶאתק ּוְלַחזֵּ  'הבַּ  ִמְבַטחוֹ  יםָלׂשִ  ֶאּלָ ַ#ת ִעירוֹ  ּבְ ׁשְ  ְיכֹוִלים. "ָצָרה ּבִ
ם ֲחִביבוּ ּוָפָנה  ,ָאַמר", ְלֵביְתֶכם ַלֲחזֹר ַאּתֶ ילְ  תּבַ ַכי ַאְרֵיה ַרּבִ ַד  ָמְרּדְ הַא  אּוָלם: "נוֹ בְּ ־לֶא  ָאב רבֵּ ּכְ  ַאְרֵיה, ּתָ

ה, ה'לֶ כַ ּדְ ְר ָמ  ֵתר ַאּתָ ּוָ ַאְבֵרְך:". ֶאְצִלי הּפֹ  ּתִ ָהָלה ָאֲחָזה ּבָ  יְלַנְפׁשִ  ינִ ֲא  ֵראיָ וְ , ָאֹנִכי ְלָיִמים ָצִעיר אֲהלֹ " ּבֶ
א ּמָ ָפהּמַ בַּ  ָחִליָלה קבֵ ּדָ ֶא  ׁשֶ ה ּגֵ ׁשָ קֹול ָאַמר", ַהּקָ יָה  אּוָלם, רֹוֵ#ד ּבְ יעוֹ ִה  ַרּבִ חֹון רְוָאַמ  ְרּגִ ִבּטָ  ַאל: "ָמֵלא ּבְ

ּלֹא ִצְדִקי־ןֵה בְּ  ַמְבִטיֲחךָ  ַוֲאִני, ַאֲחָריּוִתי ְוַ#ל יַפ ֵת כְּ  ַ#ל אֹוְתךָ  לֵט וֹ נ ֲאִני .ָגהָא ּדְ   אּוָלם. הָמ וּ אְמ  ךָ לְ  ַרעֱא יֶ  ׁשֶ
ַנאי ךָ ִע  הנֶ ַמְת  ֲאִני דָח ֶא  ּתְ ּלֹא, ּמְ ֵצא ׁשֶ ָלל  ּתֵ יִתיּכְ ֵדי, ְרׁשּוִתי ְללֹא ִמּבֵ ּלֹא ּכְ   ". הילָ לִ ָח  ֶזקנֶ  ׁשּום ךָ לְ  ַרעֱא יֶ  ׁשֶ

ה לֹש3ָ רָ#  ׁשְ בּועֹות ׂשָ י הׂשָ ָ# , ְרצּוִפים ׁשָ ַכי ַאְרֵיה ַרּבִ ַחְדרוֹ  ָמְרּדְ ל ּבְ י ׁשֶ קּוָפה ְואֹוָתּה , ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ  לֹא ּתְ
ה ל נוֹ רוֹ כְ זִּ ִמ  ָמׁשָ רֹוב ִלְראֹות ָזָכה הּוא. ָיָמיו־ּכָ ּקֶֹדׁש  ֲ#בֹוָדתוֹ  ֶאת ִמּקָ ל ּבַ יקצַּ ַה  ׁשֶ ִפּלֹות דֵ#  היָ ָה וְ , ּדִ  ַלּתְ

ָ#ַרךְ  ָהַרּבֹות ַלת ׁשֶ ֵני ְלַהּצָ ָפה ָהִעיר ּבְ ּגֵ ׁשָ  ֵמַהּמַ אֹוָתם. הַהּקָ ים ָיִמים ּבְ י ָ#ַמד, ָקׁשִ תּוַח  ַהַחּלֹון ְלַיד ָהַרּבִ  ַהּפָ
ְבקּות ׁש ֵמֲחׁשַ  ְנִגיֵפ  ִהּדָ ֲחָלה יּבִ יׁשִ  ָהיוּ  יםְוַהֲחִסיִד , ַהּמַ ַ#ד לוֹ  יםַמּגִ ֵדי םיֶה ֵת אוֹ ָק ְת ּפִ  ֶאת ַחּלֹוןלַ  ִמּבַ  ּכְ

ֵכר  ל ְקִריַאת רְלַאַח . ְוַרֲחִמים ִליׁשּוָ#הְלִהּזָ ְתָקה־ּכָ י היָ ָה , ּפִ ׁש  ָהַרּבִ יֵמ  ְמַבּקֵ ַכי ַאְרֵיה ַרּבִ יַח  ָמְרּדְ  אֹוָתּה  ְלַהּנִ
בֵּ ־ַ#ל ְלָחן יּגַ � ֶחֶדר ַהׁשּ ּבַ ים אּוָלם, ׁשֶ יַח  לוֹ  הֹוָר ה ְלִעּתִ ְלָחן ַ#ל תמוֹ יָּ ס� ְמ  תאוֹ ָק ְת ּפִ  ְלַהּנִ �ָ#ַמד ַאֵחר ׁש  ׁשֶ

ה. ְרָכַתִיםיַּ בַּ  ִחּלָ ר ֶאת ֵהִבין לֹא ּתְ ׁשֶ ּנּוי ּפֵ ִ ין ַהׁשּ ֵני ַ#ל תאוֹ ָק ְת ּפִ ַה  תַח נָּ ַה  ּבֵ ְלָחנֹות ׁשְ �  ְלַאַחר אּוָלם, ַהׁשּ
ָ#ַק  ָבר ַאַחר בׁשֶ ֵ#ם, ַהּדָ י ַאְרֵיה ָמְרּדְ  ִהְתּפַ דֹוׁשֹות ֵ#יָניו חֹוזֹות ֵהיָכן ַ#ד ִלְראֹותַכי ַרּבִ ל ַהּקְ י ׁשֶ ל. ָהַרּבִ  ּכָ

ְתָקה ה�  ּפִ ְלָחן ַ#ל ָחהנְּ ׁשֶ � א ְוַהחֹוֶלה ֹוָבהטלְ  ןִסּמָ  היָ ָה , ָהָרִגיל ַהׁשּ ֶדֶרךְ  ִהְתַרּפֵ ר אּוָלם, ֵנס ּבְ ֲאׁשֶ י ּכַ  ָהַרּבִ
ָידוֹ  ָמַסר ְתָקה ּבְ יָחה ּפִ ְלָח  ַ#ל ְלַהּנִ � ָדִדי ןַהׁשּ י ָיַדע, ַהּצְ ַכי ַאְרֵיה ַרּבִ י ָמְרּדְ ל ּגֹוָרָלם ּכִ ִרים ׁשֶ ְזּכָ � ֶנֱחָרץ ּבוֹ  ַהּמ
ה. הוָ ְק ּתִ  עֹוד ָלֶהם ְוֵאין יָ#ה ְוִהּנֵ ה ִהּגִ ָ ה, ּה יָ ֱח לֶ ־ַ#ל ְוִדְמָ#ָתּה  ֶנֶפׁש ־ַרתָמ  ִאׁשּ י ּוִבְקׁשָ ירְלַה  ֵמָהַרּבִ  ַ#ל ְעּתִ
ָנּה  ק ּבְ ְדּבַ ּנִ י. ָפהגֵּ ּמַ בַּ  ׁשֶ ּקֹות ֶנֱאַנח ָהַרּבִ �ַמ ְלִמ  ֲ#מ ה ֹוָרהשׂ ַהבְּ  עׁשְ ּמָ �ֵבד ּוְבֵלב, ָהֲאי  ַאְרֵיה יְלַרבִּ  ההֹוָר  ּכָ

ַכי יַח  ָמְרּדְ ְלָחן ַ#ל ּה ָת ָק ְת ּפִ  ֶאת ְלַהּנִ � ָדִדי ַהׁשּ ֲחֶזה. ַהּצְ ְבִעית ַהּמַ ׁש  ַ#ְצמוֹ ־ַ#ל ָחַזר ְוַהְמַצְמֵרר ַהּמַ  ׁשֵ
ָ#ִמים ָדה ֶזה רַח ַא  ֶזהּובָ ! ּפְ ַ  םֵא ָה  ִאּבְ ת ֶאת ּוָלהכּ ַהׁשּ ׁשֶ ֶניָה  ׁשֵ ִעיִרים ּבָ ֵמיַט  ַהּצְ  ָנַמס ֵלב ְוָכל, ְיֵמיֶהם בּבְ

כִ  ְלקֹול ה. ּה ָת ָק ֲ# צַ וְ  ּה ָת יָּ ּבְ יָ#ה ְוִהּנֵ ִביִעית ַ#םּפַ בַּ  םֵא ָה  ִהּגִ ְ יר ַהׁשּ ִביִעי ָנּה בְּ  ֶאת ְלַהְזּכִ ְ ִחיד, ַהׁשּ ַרד ַהּיָ ָ ׂשּ  ׁשֶ
ָפה הכֹּ ־ַ#ד ּגֵ הּקָ ַה  ֵמַהּמַ ל ְוִלּבוֹ , ְלָתֵאר ןִנּתָ  לֹא ַהּסֹוֵ#ר ּה ָת יָּ כִ בְּ  ֶאת. ׁשָ י ׁשֶ ְמַ#ט ָהַרּבִ  ְמָלהֶח  ֵמרֹב ִנְקַרע ּכִ

ַכי ַאְרֵיה יְלַרבִּ  ןִסּמֵ  זֹאת ַלְמרֹות אּוָלם, ְוַרֲחִמים יַח  ָמְרּדְ ִביִעית ּה ָת ָק ְת ּפִ  ֶאת ְלַהּנִ ְ ר ַהׁשּ ְסּפָ ּמִ  ַ#ל, ּבַ
ְלָחן � ָדִדי ַהׁשּ ַ#ם. ַהּצְ י ִהְצִליַח  לֹא ַהּפַ ַכי ַאְרֵיה ַרּבִ יָמהּמְ בַּ  דמֹ ֲ# לַ  ָמְרּדְ ל ָהָיה לֹא הּוא. ׂשִ ּגָ �ַ#  ְמס  ֶאת ְלַבּצֵ

יָמה ׂשִ ִפי ַהּמְ ְדַרׁש  ּכְ ּנִ ה ַלֲ#ׂשֹות ֶהְחִליט רֹוֲ#דֹות ּוְבָיַדִים, ׁשֶ יַח  ַמֲ#ׂשֶ אי ְוִהּנִ ֲחׁשַ ְתָקה ֶאת ּבַ ְלַח  לַ#  ַהּפִ � ןׁש
ים ה. ַהַחּיִ י ֶנֱ#ַמד ְוִהּנֵ ָסמּוךְ  ָהַרּבִ ְלָחן ּבְ �ֵדי ,ֶזה ְלׁש ל ּכְ ּלֵ ִרים ַהחֹוִלים ַ#ל ְלִהְתּפַ ְזּכָ �ֶ#ְרמוּ  תאוֹ ָק ְת ּפִ בַּ  ַהּמ ּנֶ  ׁשֶ

תוֹ  ֶאת ָ#ַצר ּוְלֶפַתע, ָ#ָליו ִפּלָ ַכי ַאְרֵיה: "ְוָאַמר ּתְ יָת  לֹא ַהִאם, ָמְרּדְ אן ָ#ׂשִ הוּ  םַהּיוֹ  ּכָ ֶ רֹון"? ַמׁשּ  ִחּוָ
טִהְתּפַ  ֵ ֵני־ַ#ל ׁשּ ִעיר ָהַאְבֵרךְ  ּפְ ר תֵא  רּפֵ ְלַס  ץלַ ֱא נֶ  רֹוֵ#ד ּוְבקֹול, ַהּצָ ה ֲאׁשֶ ע. "ָ#ׂשָ י ָאַמר", ְלךָ  ּדַ קֹול ָהַרּבִ  ּבְ
י, "נֹוֵקב י ַהַהְבָטָחה ּוֵלאל ּכִ ִהְבַטְחּתִ י ְלךָ  ׁשֶ ךְ נֶ  ָהִייָת , יַפ ֵת כְּ ־ַ#ל אֹוְתךָ  ֶאּטֹל ּכִ ל לגַ לְ  ַגעֶר כְּ  ְהּפַ . מֹותֲ#צָ ־ׁשֶ

אן ִלי ָהְיָתה ה ִמְלָחָמה ּכָ ל ָקׁשָ ַחת ֶנֶפׁש  ׁשֶ יךָ , ׁש ָנֶפ  ּתַ לּוִיים ָהיוּ  ְוַחּיֶ חּוט ּתְ ַ  ּבְ ב ְוִכי. ָרהֲ# ַהׂשּ ה חֹוׁשֵ  ַאּתָ
ת ּדַ ּמִ ָרֵאל תבַ ֲה ַא  ׁשֶ י ִיׂשְ ּלִ ה ׁשֶ ֶ ִמ  ְקַטּנָ א? ךָ לְּ ׁשּ ָ#ה ֶאּלָ ׁשָ ּבְ ּמְ  ׁשֶ ְתָקה ַניָפ לְ  ִביִאיםׁשֶ ּה  ֲאִני הרֹוֶא , ּפִ ִהיא ּבָ  ׁשֶ

ַזר רְלַאַח  ין־ּגְ בּולֹות ְוָיַדי, ּדִ יךְ לְּ ִמ  ּכְ ַמִים־ִמן ְרפּוָאה ַהְמׁשִ ָ ן יֹוְתךָ ְה בִּ  אּוָלם. ַהׁשּ יק ְלָאִביךָ  ּבֵ ּדִ  ּתָ ַלְח צְ ִה , ַהּצַ
יךְ  ן ְלאֹותוֹ  ְיׁשּוָ#ה ְלַהְמׁשִ בָ  ַאף־ַ#ל, ָיִחיד ּבֵ ּכְ ינוֹ  רִנְגזַ  רׁשֶ י". ּדִ ַקע ָהַרּבִ  ָמה־ְזַמן רּוְלַאַח , ִהְרהּוִריםבְּ  ׁשָ

ּקּון אּוָלם: "ָאַמר ךָ  ַהּתִ ּלְ ֶאֶרץ ִיְהֶיה ׁשֶ ֶדׁש ־ּבְ ֲ#ֶלה םּוְלׁשָ , ַהּקֹ ִמים ֹותבְר בִּ  ּתַ ּה  ְוִתְתַקע ַהּיָ ". ןָמ ֱא נֶ  ָיֵתד ּבָ
ִנים לבֵ יוֹ  ִציֲח כַּ  ן רְלַאַח  ׁשָ ַנת, ִמּכֵ ׁשְ ִליךְ , ד"לַ ְר ּתַ  ּבִ י ִהׁשְ ַכי ַאְרֵיה ַרּבִ ֶרת ֶאת ווֹ גֵ  יֵמֲאחֹוֵר  ָמְרּדְ  ַהַהְנָהָגה ַאּדֶ

נּות  ֶדׁש ־ְלֶאֶרץ הלָ ָ# וְ , ֹוִליןפבְּ ְוָהַרּבָ יָלה ִהיא זוֹ  תוֹ יָּ לִ ֲ# וַ . ַהּקֹ ִהּצִ , יוָח ֶא  ֶצֱאָצֵאי לִמּגֹוַר  וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ֶאת ׁשֶ
ְסּפוּ  ּנִ ם ׁשֶ ּבָ �ֹוָאהם לָּ כ� כְּ  ר ׁשּ ה ּבַ ּמָ �ָחה ָיְצָאה ֵמֲחָלָציו וּ לּ ִא וְ , ָהֲאי ּפָ ָרֵאל ָפהֲ#נֵ  ִמׁשְ ִיׂשְ �       .ָאנוּ  וּ ינֵמ יָ  ַ#ד ּבְ

  
  

י ָרֵאל ִמּוִ  ַרּבִ ָרֵאל"ִיׂשְ   ל"ַזּצַ  יְז'ִניץ ָה"ַאֲהַבת ִיׂשְ

ִסיָון תרצ"ו ַהִהּלּוָלא ְליֹום  ב' ּבְ
  

יִק צַּ ַה  ֵלידוֹ ִמגְּ  ןּדֹורֹו ־ים ַהּנֹוָדִעים, ַמְנִהיגּדִ ל ְוַרּבָ  ׁשֶ
ָרֵאל אֹון, ִיׂשְ ּתֹוָרה ּגָ ָחד ּבַ �ִמּדֹות ּוְמי  נֹוַדע. ּבְ

ַאֲהָבתוֹ  דֹוָלה ּבְ ָרֵא ־רבַּ  ְלָכל ַהּגְ  נֹוַדע ְוָכךְ , לִיׂשְ
ם־ַ#ל ָרֵאל תבַ ֲה ַא "ָה  ְפרוֹ ִס  ׁשֵ  ַדתֲ#  ֶאת ִהְנִהיג". ִיׂשְ

ךְ  יץ'נִ יזְ וִ  ֲחִסיֵדי ֶמׁשֶ ִנים ם"גַּ  ּבְ  ָהְיָתה תוֹ ָ# ּפָ ׁשְ ַה וְ , ׁשָ
ָרֵאל ְרָבבֹות ַ#ל ׂשְ ָהְלכוּ  ִמּיִ ּנוּ  ְוֶנֱהנוּ  ְלאֹורוֹ  ׁשֶ  ִמּמֶ

ה ֵ#ָצה ּיָ ּיּותוֹ . ְותּוׁשִ ִאיׁשִ  יתבֵּ  תוֹ יּ כ� ְל ַמ  גוּ זְּ ַמ ְת ִה  ּבְ
ָהַלךְ  ּוַפַ#ם, 'יןזִ רוּ וְ  יץ'נִ יזְ וִ  ׁשֶ חּוצֹות ּכְ , ְקָרָקא ּבְ
יט ןָזֵק  ְיהּוִדי ׁשוֹ גָ ּפְ  ִהּבִ הּוא לוֹ  ְוָאַמר ּבוֹ  ׁשֶ  ּדֹוֶמה ׁשֶ

אַקּדִ  ָבאּסָ 'ַה  נוֹ ִלְזֵק  ִעירּותוֹ . ֵמרּוִז'ין' יׁשָ  נֹוַדע ִמּצְ
ּת  ָהֲ#צּוָמה תוֹ ָד ָמ ְת ַה בְּ  ה וֹ ּת נְ ֶק זְּ ׁשֶ  ַ#ד, ֹוָרהּבַ ׁשָ  ָחׁשְ

ה ִלְבִריאּותוֹ  ֵק  ּוִבְקׁשָ יק'־חַמ 'ּצֶ ַה  נוֹ ִמּזְ  זוֹ ְר זָ יְּ ׁשֶ  ַצּדִ
ַ#ם. ְיָלהלַּ בַּ  ָלנּוַח  , ִלּמּודבְּ  ָאִחיו ִעם קּוַ# ׁשָ  ָהָיה ּפַ

ְ ִמ  ְוֶנֱהָנה ֵמַהַחּלֹון ָלֶהם ֶהֱאִזין ָנםּוְזֵק  . םָת יָד ִק ׁשּ
ְכַנס ְלַאַחר ּנִ ָכִדים ִנְבֲהלוּ  ִניָמהּפְ  ׁשֶ י ַאךְ , ַהּנְ  ָהַרּבִ

י 'ָטֲ#ָמה: "ְוָאַמר םיָ# גִּ ְר ִה  ר -  ַסְחָרּה' טֹוב־ּכִ ֲאׁשֶ  ּכַ
י רֹוִאים הכְ יִ ־'לֹא ֲאַזי, ּוְטִעיָמה טֹוָבה ַהּתֹוָרה ּכִ  ּבֶ

ר ְלאֹור ְולֹוְמִדים ֵנָרּה' ְיָלהלַּ בַּ  ִאיׁשֹון ַהּנֵ "... ַלְיָלה ּבְ
ָהָיה ָאִחיו ִעם ַיַחד ָאִביו חוֹ לָ ׁשְ , ד"י ןבֶּ  יֹותוֹ ְה בִּ   ׁשֶ

ֵחן, ג"י ןבֶּ  ָאז י ֵאֶצל ְלִהּבָ  ָנָתְנזֹון אֹולׁשָ  ֵסףוֹ י ַרּבִ
ּנֹוַדע ל, רוֹ דּ ַה  אֹוןגְ כִּ  ׁשֶ ּנוּ  ּוְלַקּבֵ  ְסִמיָכה ִמּמֶ

ּלוּ  לֹא םיָ# גִּ ַה בְּ . ְלהֹוָרָאה ֵ#ל ְוָהַרב, ֵהם ִמי ּגִ  ִהְתּפַ
. ְסִמיָכה־ַתבכְּ  ָלֶהם ְוֶהֱ#ִניק םיֶה ֵת יעוֹ יִד ִמ  ְמֹאד
ַ#ם ר ּפַ ּקֵ י ֶאת ָנםְזֵק  ּבִ  אגָ ינְ יִט ִא  ַאֲהרֹן קִיְצָח  ַרּבִ

הְוַה , בבוֹ ִמלְּ  י: "לוֹ  ָאַמר ּלָ ַמְעּתִ ׁש  ׁשָ ּיֵ  ְנָכִדים ָלֶכם ׁשֶ
ּיֹוְדִעים ְבֵרי ִלי ּכֹוְתִבים ֵהם ֵאין ַמּדּוַ# , ִלְלֹמד ׁשֶ  ּדִ

י"? ּתֹוָרה נוּ  ַהּתֹוָרהֹו: "יבׁשִ ֱה  ְוָהַרּבִ ּלָ ּלֹא ִהיא ׁשֶ  ׁשֶ
ֵאר תְמנָ ־ַ#ל ׁש  ָהַרב ְלַהְפָצַרת אּוָלם", ְלִהְתּפָ ּקֵ  ּבִ

ָכָדיו רְלׁשַ  ִמּנְ ל ּה בָּ ַר  לֶא  םיֶה ׁשֵ וּ דּ ִח ֵמ  ּגֵ   . בבוֹ ְל  ׁשֶ

  
בין הכינויים והחתימות הנהוגות למשפחות בישראל 

לחתום  למשפחותם לבית אבותם, הוא מנהג הספרדים
אחר השם את התואר 'ס"ט'. הסברים שונים ניתנו לפתרון 
נוטריקון זה, והדעה הרווחת היא שהוא 'ספרדי טהור', 
וכפי שמסביר ה'תורה תמימה' כי הכוונה היא לטהרת 
הייחוס, לאחר שבתקופת האינקוויזיציה בספרד נאלצו 
רבים להתנצר למראית עין וחיו כאנוסים, אולם אלו 

ישראל ־שם ולא הסכימו לעבור על דתשמסרו את נפ
אפילו כלפי חוץ, חתמו עצמם 'ספרדי טהור' לומר 
ששמרו על ייחוסם בטהרה. ויש שהדפיסו כיום סידורים 
בנוסח עדות המזרח, וכתבו עליהם 'נוסח ס"ט'. אולם דעה 
זו נדחתה מכך שכבר נמצאה חתימה זו בשו"ת "זכרון 

מים כמה חכמים יהודה" לרבי יהודה בן הרא"ש, ושם חתו
בחתימה זו בתקופה שקדמה בהרבה לגירוש ספרד, וגם 
מכך שהיו חכמים אשכנזים שחתמו כן כגון ה'חכם צבי' 
ועוד, וכן תימנים כגון המהרי"ץ ועוד. אחרים פתרו את 
הנוטריקון 'סין טין', שהוא תרגום הפסוק בישעיה "רפש 

וא בטעות כתבו רבים שהו 'סין טין' לשון ענווה; –וטיט" 
תרגום "עפר ואפר" שבתורה, ובאמת שם מתורגם 'עפר 

כך "ויש משתבשים ־וקטם'. והרב נאמ"ן ס"ט, כותב על
לפרש ס"ט סימן טוב או סין טין, ואולי נכון לפרש ספל 

הקודש, אי נמי סורו טמא, כי בעוונות הרבים ־טיט בלשון
הקודש סורו טמא קראו למו כידוע... והכל הבל", ־בארץ

הוא נוטריקון 'סופיה טב', ומביא ראיה כי קובע  הוא ולכן
מחתימת רבנו האבודרהם "דוד בן יוסף ס"ט, בר דוד נ"ע, 

החיים ולכן ־בן אבודרהם", שמשמע שהתואר נכתב על
כתבה על עצמו ולא על זקנו שכבר נפטר, ואם הכוונה 
'סין טין' לשון הקטנה, הרי הוא פוגע בכבוד אביו.  ובאמת 

סיקתא זוטרתא בראשית: "היינו נמצא מקור לזה בפ
כולך טב". וכן חתם ה'פרי חדש'  -דאמרי סופך טב 

בחתימה מלאה 'סופיה טב', ונמצאה גם החתימה סי"ט 
נוטריקון סופיה יהא טב, בלשון בקשה להבא, וכך נהגו 

  סיפיה יהא לטב אמן. -חכמי מרוקו לחתום סילט"א 
  

ַ�ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות

 הערוך שבביתכם.  שולחן השבת -' 'שבת טישמונת ה", בעזרת ה' יתברך, ניתנת לכם בזאת האפשרות לפרסם בו את תשבת טיששל " הרביעילקראת הוצאת הכרך  לקוראים הנכבדים!
  " ומחדירה אווירה קדושה של שבת קודש באלפי בתים בישראל. שבת טישרבים מהקוראים נהנים לראות את תמונת שולחן השבת שלהם, מפארת את שלושת הספרים הקודמים של "

  . תינתן עדיפות כמובן, לתמונות בהן יופיעו ספרי "שבת טיש" על השולחן. gmail.com 5806777@:, ולשגר אלינו בדוא"ללרוחב יש לצלם את התמונה של שולחן השבת
  ויה"ר שנזכה בקרוב ל"יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים".

  



 

 

  

מֹות ׁשֵ בּו ּבְ ר ִנּקְ ה ֲאׁשֶ ים ָהֵאּלֶ   ֵאת ָהֲאָנׁשִ

ה ֲ#ׂשֶ ָמאַתִים ִלְפֵני ִהְתַרֵחׁש  ַהּמַ ָנה ּכְ ד ָקארָ ְק בִּ  ׁשָ ָהְיָתה, הלָ וֹ ַהּגְ דוֹ  ִעיר ׁשֶ ךְ  לִֹקיםאלֵ  ָלהּגְ ֶמׁשֶ  ֵמאֹות ּבְ
ִנים ָ ׁשּ ְכבְּ  ֶאָחד. ּבַ ם ְיהּוִדי היָ ָה  ָהִעיר יֵד ִמּנִ ׁשֵ ָרֵאל ר"בַּ  ׁש יְר ִה  ְצִבי ר' ּבְ ָכה, רֶק ְס יַא ּפִ  ִיׂשְ ּזָ ם ׁשֶ  ְוָהָיה טֹוב ְלׁשֵ
ָנן מֹוִקיר ַנת ֵהֵחל .ַרּבָ ְ ה, מ"תר ִמׁשּ ה סְלַפְרנַ  ִהְתַמּנָ ִהּלָ א ַהּקְ הּוא, ִעירָה  יכֵ ְר צָ  עֹלבְּ  ְוָנׂשָ ׁשֶ ר ּכְ  ִמְתַמּסֵ
ם ָזָכה הּוא. םינָ יִמ לִ  ְועֹוֵמד ְלָבֶניָה  ךְ  ּגַ ּדֵ ּתַ ר, ַהּדֹור ֵלידוֹ גְּ  ִעם ְלִהׁשְ ֲאׁשֶ נוֹ  ּכַ יֲחַתן  ָהֶאָחד ָהָיה ּבְ  קִיְצָח  ַרּבִ
ל ָאִחיו בוֹ ׁש ְט ינְ ּפִ ִמ  ַהּכֵֹהן ַ#ל ׁשֶ ה רֶת כֶּ " ּבַ ּנָ �ה ִניוְ ", ּכְ ֵ י ֲחַתן ַהׁשּ ִוי ַיֲ#ֹקב ַרּבִ   . ְקָרָקא ד"ַרֲאבַ  םרוֹ בְּ לְ וֹ וּ ִמ  ַהּלֵ

ַא  ֶזה היָ ָה  ילֹות דַח ּבְ ת ַהּלֵ ְתִחּלַ ר, ַהֹחֶדׁש  ּבִ ֲאׁשֶ ֵרַח  ּכַ ָרִכים ִנְרֶאה ֵאינוֹ  ַהּיָ  תפוֹ פוּ ֲא וַ  ֲחׁשּוכֹות ְוַהּדְ
י. ֲ#ָלָטה ּתֵ ּיֹות ׁשְ �מ ן־ֶאת ָ#ׂשוּ  ֲאֵפלֹות ּדְ ְרּכָ ֲחׁשַ  ּדַ  ִמי־יֵא  ָהָיה ְוִאם, אָק רָ ְק בִּ  ַהּנֹוְצִרי ָהרַֹבע תאוֹ ְט ְמ ִס בְּ  איּבַ
י רֹוֶאה היָ ָה , ַאֲחֵריֶהן עֹוֵקב ֶמד ּכִ ֵניֶהם. ֵהיֵטב וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת יֹוֵדַ#  ַהּצֶ ְנָזר ֶאל דֹותָ# וּ מ ָהיוּ  ּפְ דֹול ַהּמִ , ַהּגָ

ם ִלּבָ ּבְ ׁשֶ י הוָ ְק ּתִ  ּכְ קֹום ּכִ ר ׁשֹוֵמם ַהּמָ ב ִיְהֶיה ְוֶאְפׁשָ ֵאין ֵאָליו ְלִהְתַגּנֵ ְקָוָתם ְוָאֵכן. רֹוִאים ּבְ ה ּתִ ׁשָ , ִהְתַמּמְ
ה־ְוַ#ל ִניָמה רּדֹ ְח לַ  ִהְצִליחוּ  ְנַקּלָ ִלי ּפְ ְזִריזּות. ַרַחׁש  ְלעֹוֵרר ִמּבְ ֵלי ֶאת ָאְספוּ  ּבִ ְלָחן ּכְ �ְנָזרׁשֶ  ַהְיָקִרים ַהּפ ּמִ  ּבַ

דֹול קׂשַ  לֶא  לְ  ְוֶנֶ#ְלמוּ , ּגָ אוּ  תּמַ #� ּכִ ּבָ ַ#ל, ָקאְקרָ  ֵביּתֹוׁשְ  ָהיוּ  יםבִ נָּ גַּ ַה . ׁשֶ ֶטן יםיִּ ִר צְ נוֹ  ֱהיֹוָתם ַאף־ׁשֶ  ִמּבֶ
ָדה ּקְ  ְוַאף ּוִמּלֵ ַ#ם לֹא רוּ ּבִ ָאר ְנָזרּמִ בַּ  ּפַ ׁשְ ֵני ּכִ יבּות ׁשּום ִיֲחסוּ  לֹא, ָתםֱאמּונָ  ּבְ קֹום ֲחׁשִ י ְוֵהִבינוּ  ַלּמָ  ֵאין ּכִ

אן א ּכָ ִהְפִסידוּ  ְלַאַחר ַרב ְלָממֹון ְזְקקוּ נִּ ּוְכׁשֶ  ,ֵ#יַנִים תֲאִחיזַ  ֶאּלָ ם ֶאת ׁשֶ ְסּפָ , תקוֹ ּפָ ְק פ� ְמ  תוֹ אָק ְס ִע בְּ  ּכַ
ֵלי ֶאת בנֹ גְ לִ  ֶהְחִליטוּ  ָהב ּכְ ֶתר םָר כְ ָמ לְ וּ  ְנָזרּמִ בַּ ׁשֶ  ַהּזָ ּסֵ . ְרָקָחהּמֶ כַּ  ָהְיָתה יתִר צְ וֹ נּ ַה  אָק רָ ְק וּ , אֹור ַהּבֶֹקר. ּבַ
מּוָ#  ְ יָ#ה הַהׁשּ ם ִהּגִ לוּ  אּוָלם, ָהִעיר ְיהּוֵדי יְלָאְזנֵ  ּגַ ל ִעְנָיןלָ  ִיֲחסוּ  לֹא ַהּלָ יבּות ּכָ  ֶהםלָּ  הַמ  ןכֵּ ׁשֶ , ֲחׁשִ

ְנָזר יצֵ וּ ּק ׁשִ לְ וּ  א? ַהּנֹוְצִרי ַהּמִ ֵהר ֶאּלָ ּמַ לוּ  ְמֹאד ׁשֶ ְלּגְ ָבִרים ִהְתּגַ י ַהּדְ ַלּפֵ  ֲחמּוָרה הנָ ְוַסכָּ , ְקָרָקא ְיהּוִדי ּכְ
ם־ַ#ל ִרֲחָפה ר ָיִמים. רֹאׁשָ ֵנָבה הַמֲ#ׂשֵ  רְלַאַח  ִמְסּפָ יַ#  יםבִ נָּ גַּ ַה  ֵהֵ#ּזוּ , ַהּגְ  ִמּסֹוֲחֵרי ְלֶאָחד םלָ לָ ׁשְ  ֶאת ְלַהּצִ

ֵלי ָהב ּכְ ִעיר ַהּזָ ּבָ הְוַה , ׁשֶ ר ּלָ ֵ ד ִקׁשּ ין ִמּיָ ָבִרים ּבֵ ְלכוּ  ְמֵהָרה ַ#ד. ַהּדְ ׁשְ �ֶלא ּבֹור לֶא  יםבִ נָּ גַּ ַה  ינֵ ׁשְ  ה , ַהּכֶ
ָמִרים ֶהם ִהְפִליאוּ  ַהּזֹוֲ#ִמים ְוַהּכְ ִלים ֶאת ֹמסַלְח  ָהֵ#ָצה ֶאת ָלֶכם ָנַתן ִמי. "םיֶה ֵת וֹ כּ ַמ  ֶאת ּבָ  ַהּכֵ

בַּ  ַזַ#ף ִחיםלָּ ַהגַּ  ָזֲ#קוּ "? ְנָזרּמִ ׁשֶ נַ , ּבְ ְ ָהיוּ  םיִ ְוַהׁשּ ָרֵאל תַא נְ ׂשִ  ֲחדּוֵרי ׁשֶ ם־ַ#ל םּדָ ְמ ָ#  ֵמָאז ִיׂשְ ְעּתָ  ֲהרוּ ִמ , ּדַ
הּוִדים ַ#ל ָמהׁשְ ָהַא  ֶאת ילִט ְלָה  נּוֵאי ַהּיְ ם ׂשְ ַ#ת ַ#ל לֹא. "ַנְפׁשָ ינוּ  ַ#ְצֵמנוּ  ּדַ בָ  הַמֲ#ׂשֵ  ֶאת ָ#ׂשִ ", ָלהַהּנְ

ל, ִהְתּגֹוְננּותבְּ  ָאְמרוּ  ּכָ ׁשֶ ּכֹות ּדֹוֵאב ּגּוָפם ּכְ ְמָרצֹות ֵמַהּמַ לוּ  ַהּנִ ּבְ ּקִ ן, "ׁשֶ ּכֵ , ִעירָה  ֵביׁשְ ִמּתוֹ  ְיהּוִדים ינֵ ׁשְ  ׁשֶ
ָ  ֵאּלוּ  ֵהם ׂשּ ַ#  אֹוָתנוּ  ְכרוּ ׁשֶ ֵנָבה־ֶאת ְלַבּצֵ ינוּ  ּוַבֲ#ָצָתם, ַהּגְ ֶ  הַמ  ָ#ׂשִ ינוּ ׁשּ ֵס ". ָ#ׂשִ ָמִרים ָיְדעוּ  םבָּ לִ  רֶת ּבְ י, ַהּכְ  ּכִ

ְבֵרי ֶקר ּדִ ִפי ׁשֶ ל ּתוֹ ְוַלֲאִמ , יםבִ נָּ גַּ ַה  ּבְ ָבר־ׁשֶ ַ#ְצָמם ֵהם ּדָ ֵנבָ  ֶאת ָיְזמוּ  ּבְ  אּוָלם, ָפּה סוֹ ־ְוַ#ד ּה ָת לָּ ִח ּתְ ִמ  הַהּגְ
ה נֵ  ַהּבּוׁשָ ֵליֶהם ַבתִמּגְ ָרם ָצְרָבה ֲ#ַדִין ּכְ ְבׂשָ ְתרֹון, ּבִ ִגְלּגּול ְוַהּפִ ִביָלם היָ ָה , ָהִעיר ְיהּוֵדי ַ#ל ָהֲ#ִליָלה ּבְ ׁשְ  ּבִ

ל אמֹוצָ  ִעים. ָזָהב־ׁשֶ ר הּוְצאוּ  ַהּפֹוׁשְ הּוִדים ְרחֹוב לֶא  הּוְבלוּ  ֹוְטִריםׁש  ּוְבִלּוּוי, םָא ּתָ ִמ  ְלַאְלּתַ ְקָרָקא ַהּיְ ּבִ . ׁשֶ
ים ְיהּוִדים ִלי ִלְפֵניֶהם ָ#ְברוּ  ַרּבִ ֶד  ֶאת ָלַדַ#ת ִמּבְ ָנה לּגֹ ּכָ ה, ַהּסַ ים ֵמַאַחד ָיְצאוּ  ְוִהּנֵ ּתִ ֵני ַהּבָ  ְיהּוִדים ׁשְ

יַ#  יםבִ נָּ גַּ ַה  ְוֶצֶמד, קֹוָמה־יֵה בוֹ גְּ  ה. "ּוסִהּס  ְללֹא ֲ#ֵליֶהם ִהְצּבִ ֵני ֵאּלוּ , ִהּנֵ הּוִדים ׁשְ ָ  ַהּיְ ׂשּ ַ#  אֹוָתנוּ  ְכרוּ ׁשֶ  ְלַבּצֵ
ֵנָבה ֶאת ְנָזר ַהּגְ ּמִ הּוִדים ּוְבעֹוד". ּבַ ים יםִר ְט וֹ ׁשּ ַה  ילוּ ִט ֵה , ִלְפֵניֶהם עֹוְבִרים ַהּיְ יֵדיֶהם ֲאִזּקִ ַחת םילוּ בִ הוֹ וְ  ּבִ  ּתַ

ית לֶא  דבֵ כָּ  רָמ ׁשְ ִמ  ט־ּבֵ ּפָ ׁשְ לַ . ַהּמִ י ַחץּבְ מּוָרה ַאְנׁשֵ ְרׁשוּ  ַהּכְ ּדָ ֹוְפִטים ָחְקרוּ  לֹא, םָק נָ  ׁשֶ  רֵת יָ  ָהִעְנָין ֶאת ַהׁשּ
ה־ַ#ל ּדָ ה ִציֲח בַּ  ֶהֱאִזינוּ , ַהּמִ ְסִטים תדוּ ֵ# לְ  ּפֶ ַזר ֶאת ְוהֹוִציאוּ , ַהּלִ יָנם־ּגְ ל ּדִ הּוִדים ׁשֶ  ּוֶבָהָלה ַחדּפַ . ְלָמֶות ַהּיְ

ַסק עַמ ׁשֵ לְ  ְקָרָקא ְיהּוֵדי ֶאת ָאֲחזוּ  ין־ּפְ ל ּוְבֵביָתם, ַהּדִ ּדֹוִנים ׁשֶ ה ָהְיָתה ַהּנִ ֲאִנּיָ ה ּתַ ֵני. ָוֳאִנּיָ חֹות ּבְ ּפָ ׁשְ  ַהּמִ
ין ִהְתרֹוְצצוּ  ַרְקִליִטים ּבֵ יְוַא  ּפְ ט ְנׁשֵ ּפָ ם אּוָלם, ִמׁשְ ּלָ �ְכרוּ  ּכ י וּ נְוָטֲ#  ,ׁש אוּ יֵ בְּ  םיִ ַד יָ  ּפָ ל הָס ְפ ָא  ּכִ ְקָוה־ּכָ   . ּתִ

הִהְתגַּ  ְוָכאן ְרנָ  ּלָ ָפ  ָהֲ#ִליָלה. ּוְבִמְרצוֹ  תוֹ נָ בוּ ְת בִּ  רֶק ְס יַא ּפִ  ְצִבי ר' סַהּפַ ְ יֵדי ִליִדיָ#תוֹ  הּוְבָאה ָלהַהׁשּ  ּבִ
ּדֹוִנים ְנׁשֹות ֶות ַהּנִ ְצאוּ  ְוַזֲ#קֹוֵתיֶהם, ַלּמָ ּיָ ירֹות ׁשֶ ֵנס הוּ ידוּ ִר ֱח ֶה  םבָּ לִ  ִמּקִ יל ,ַהּקֹוָרה ִביֳ# לָ  ְלִהּכָ ּתֵ  ּוְלַהּצִ  יׁשְ

ָרֵאל ְנָפׁשֹות ׂשְ ַח  תֶד ֶר ֵמ  ִמּיִ � . תׁשַ# ַגת ָהְיָתה ָהִראׁשֹוָנה תוֹ לָּ ּפְ ָ חּוף ֵרָאיֹון ַהׂשּ ָאז ּפֹוִלין ךְ לֶ ֶמ  ִעם ּדָ , ּדְ
ּגֹוֵלל ְלַאַחר. ּפֹוִניַאטֹוְבְסִקי ְסָטִניְסַלב ּה  ָהֲ#ִליָלה ֶאת ְלָפָניו ׁשֶ ּלָ �יַ# , ּכ אֹוִני ַמֲהָלךְ  ִהּצִ ִהְבִרי ּגְ מֹוחוֹ  קׁשֶ  ּבְ

ַמֲהלַ  ִסיָ#ה ךְ ּבְ לּוָכה ַאְרמֹון לֶא  ַהּנְ ָבר ָמָצא ִיםַמ ׁשָ  יּוְבַחְסֵד , ַהּמְ ֵ#יֵני ֵחן ַהּדָ ֶלךְ  ּבְ  ׁשּותְר  לוֹ  ָנַתן ְוהּוא ַהּמֶ
ּטֹוב ַלֲ#ׂשֹות ֵ#יָניו ּכַ ית לֶא  ׁשּובוֹ  ִעם. ּבְ ט־ּבֵ ּפָ ׁשְ ר, ַהּמִ ֲאׁשֶ ו ּכַ ְלכּוִתי ַהּצַ ָידוֹ  ַהּמַ  רֹאׁש  ִעם ְמַ#ט ְסּתֹוֵדדִה , ּבְ

ֹוְפִטים ֶלת. ּיּוןּדִ לַ  יםבִ נָּ גַּ ַה  הּוְבאוּ  ָמה־ְזַמן רּוְלַאַח , ַהׁשּ ֵני סוּ נְ כְ ה� , ְצָדִדית ִמּדֶ , קֹוָמה יֵה בוֹ גְּ  ְיהּוִדים ׁשְ
בוּ  הּוׁשְ ִמים לַסְפַס  ַ#ל ׁשֶ ֱאׁשָ ֹוְפִטים ְורֹאׁש , ַהּנֶ ׁש  ַהׁשּ ּקֵ יט יםבִ נָּ גַּ ַה ֵמ  ּבִ ֶהם ְלַהּבִ  ֵהִעיפוּ  יםבִ נָּ גַּ ַה . ָתםהוֹ זַ לְ וּ  ּבָ

ְ בַּ  ט ַנִיםׁשּ י ָקְבעוּ  ִהּסּוס ּוְללֹא, רָקצָ  ַמּבָ נַ  ֵהם ֵאּלוּ  ּכִ ְ ְרבְּ  םיִ ַהׁשּ ּדִ ַ#  אֹוָתם וּ נׁשֶ ֵנָבה־ֶאת ְלַבּצֵ  ָלֶהם ְוֵאין, ַהּגְ
ָכךְ  ל ּבְ ם ַהִאם. "ָסֵפק־ּכָ ַבע מּוָכִנים ַאּתֶ ָ ךְ ־ַ#ל ְלִהׁשּ ַא "? ּכָ ֹוְפִטים רֹאׁש  לׁשָ נַ , ַהׁשּ ְ ד ָקְפצוּ  םיִ ְוַהׁשּ  ִמּיָ

י, תרוּ צְ נַּ ַה י ׁשֵ דוֹ ְק בִּ  עוּ בְּ ׁשְ נִ וְ  ִפיֶהם ֱאֶמת ּכִ בּוָ#ה עַמ ׁשֵ לְ . ּבְ ְ ָניו הּוְצפוּ , ַהׁשּ ל ּפָ ֹוְפִטים רֹאׁש  ׁשֶ , םָד בְּ  ַהׁשּ
ן ְוהּוא ד ִסּמֵ עּפֶ בַּ  ַהֲחׁשּוִדים ֶאת ִניסְלַהכְ  אּוָלםבָּ  יםִר ְט וֹ ׁשּ ַה  דַח ְלַא  ִמּיָ ל ֵ#יֵניֶהם. ׁשַ  ָקמוּ  יםבִ נָּ גַּ ַה  ׁשֶ

ַחד ּלוּ כְּ  ִמּפַ ּגִ י ׁשֶ עוּ  ּכִ ּבְ ֶקר ִנׁשְ ֶ ר תוֹ נָ בוּ ְת בִּ  ןכֵּ ׁשֶ , ַלׁשּ ְרנָ  ִאּתֵ ֵני סַהּפַ ָהיוּ  ְיהּוִדים ׁשְ ִמְבֶנה ּדֹוִמים ׁשֶ  ּגּוָפם ּבְ
ַפח יםבִ נָּ גַּ ַה  ָנְפלוּ  םָת ירוּ ִה זְ  ּוְבֹחֶסר, ַהֲחׁשּוִדים ינֵ ׁשְ לִ  הּוִדים. יםׁשִ ְק וֹ יּ ַה  ּבְ ְחְררוּ  ַהּיְ �ד ׁש  יםבִ נָּ גַּ ַה  ְוַ#ל, ִמּיָ
ל עֶֹנׁש  לַט וּ ה זֵ  ְלֶאֶרץ ָיהלָ ַהגְ  ׁשֶ ֶרךְ  ֲ#בֹוַדת ִעם ָרהּגְ שׂ  עַמ ׁשֵ לְ  צוּ לְ ָ#  ְקָרָקא יְיהּוֵד . ּפֶ  מוֹ ׁשְ וּ , ַהּטֹוָבה ֹוָרהַהּבְ

ל ְרנָ  ׁשֶ א ְצִבי ר' סַהּפַ ָ ה ִנׂשּ ם. ִלְתִהּלָ ֶלךְ  ּגַ ָאה ְצמוֹ ַ#  ַהּמֶ ּתָ ל תוֹ נָ בוּ ּתְ  ַ#ל ִהׁשְ ְרנָ  ׁשֶ  ּוְלאֹות, הּוִדיַהיְּ  סַהּפַ
ה הֹוָקָרה ּנָ ְחּתוֹ  םׁשֵ  ֶאת ׁשִ ּפַ ֵ לַ  רֶק ְס יַא ּפִ  ִמׁשְ ם, יִק צְ ֶס יַא ּפִ  ַהּפֹוָלִני םׁשּ בֵ ּתוֹ  יוָא צָ ֱא צֶ  ִנְקְראוּ  ֶזה ּוְבׁשֵ  יׁשְ
ְרנָ . ֹורֹותְלד ְקָראָקא ֵמיַט  רַט ְפ נִ  ִהיְרׁש  ְצִבי ר' סַהּפַ ַנת ָיָמיו־בּבְ ׁשְ , ָ#צּום ְרכּוׁש  ַאֲחָריו ְוהֹוִתיר, ה"תקנ ּבִ
הּוא ׁשֶ ֵציָדה נֹוֵטל ּכְ יו ֶאת ּכְ ִלּיֹוְגָרף  .ַהּטֹוִבים ַמֲ#ׂשָ יּבְ ה ְלֶנְכּדֹו ַהּבִ ֲ#ׂשֶ ר ֶאת ַהּמַ מֹו, ִסּפֵ ׁשְ ְקָרא ּבִ ּנִ ֶנְכּדֹו ׁשֶ

ָרָקא ר' ְרג ִמּקְ ים ּדֹב ְפִריְדּבֶ רוֹ  ְוהּוא ,ַחּיִ ּמְ ִסְפרוֹ  ְלדֹורֹות ׁשִ רֹון חֹותוּ ל" ּבְ �. ַוֲחָכֶמיָה  ָקאְקרָ  ְלתֹוְלדֹות" ִזּכָ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ#ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ל ַמּה  ל"זַ  ן"ַרְמבַּ  -  )לט, ג( 'ְוגוֹ  םַהְלִויִּ  יקּוֵד ּפְ ־ּכָ  ָדָברבְּ  ּתָ

ׁש  ּיֵ י, ּבוֹ  ּהַ וֹ מְת ִל  ׁשֶ  יוָב רוֹ ְק וּ  ה' ְיִדיֵדי הנָּ ֵה  ֵהן םַהְלִויִּ  ּכִ
ר ֵ&ֶגל ָחְטאוּ  לֹא ַוֲאׁשֶ פוּ  ְולֹא ּבָ , קוּ ׁשְ ה)  ְולֹא גוּ ְר וֹ ה לֹאוְ  ִנּגְ
ל טוּ ֲ& ַמ ְת נִ  ְוֵאיְך  ךְ ־ּכָ ל ּכָ ָבִטים ִמּכָ ְ ֵאיָנם ַהׁשּ יִעים ׁשֶ  ַמּגִ

ָרם ִמְסּפָ ֶבט ִציֲח ַל  חֶֹדׁש  ןִמבֶּ  ּבְ ָטן ׁשֵ ָרֵאל ַהּקָ ִיׂשְ ּבְ ... ׁשֶ
כֹון ֵ&ינַ  ְוַהּנָ י ,הּוא יּבְ ֶבט ּכִ ה ֵלִוי ׁשֵ  ָלֶהם ֶאָחד ַמֲ&ׂשֶ
ַמֲ&ׂשֵ  ר ,ָרםַ&ְמ  הּכְ ּתוֹ  ֶאת חּלַ ׁשִ  ֲאׁשֶ ִביל ִאׁשְ ׁשְ ֵזַר  ּבִ ן תּגְ  ַהּבֵ
ּלֹוד ַ&ם .ַהּיִ ָהיוּ  ַצדְל  ,ְוַהּטַ ְע  ְולֹא יםגִ נָּ &) ְמ  ׁשֶ ּתַ דוּ ִנׁשְ  לֹא, ּבְ

ל ְלָבָבם ָנַמס ךְ ־ּכָ ָלִכים םיֶה ֵ& ָט נְ  ִלְראֹות ּכָ ׁשְ  ,ראוֹ יְ ּבַ  מ)
ַמֲ&ׂשֵ  ָרֵאל ִאיׁש  הּכְ ר ִיׂשְ ד ֲאׁשֶ ִ  ִמּצַ  ָהֲ&בֹוָדה ְוֹעל ְעּבּודַהׁשּ

ֵ&יֵניֶהם ְוהּוַקל הּוַזל ם ּבְ ָלִכים ַיְלֵדיֶהם ִלְראֹות ,ּוְבִלּבָ ׁשְ  מ)
ְיאֹור ם .ּבַ ָהיוּ  ּגַ ַ&ְצָמן ְמַזְלְזִלים ׁשֶ ָ בַּ  בזֹ ֲ& ַל וְ  דיֵל ֵל  ּבְ  דֹותׂשּ

ר ָהָאֶרץ ֹותּוִבְמִחּל  ְפׁשוֹ  דבָּ ְכ נִ  ָאָדם ֵאין ֲאׁשֶ ּנַ ֶדת ׁשֶ ּבֶ  ְמכ)
ֶבט ָ&ָליו ׁשֵ ה ֵלִוי ּכְ ן עֹוׂשֶ י ָהאֹות ךָ ְל  ְוֶזה .ּכֵ  חּלַ ׁשִ  ַ&ְמָרם ּכִ

ּתוֹ  ֶאת ְצַרְך  ְולֹא, ִאׁשְ תּוב ה) ָבר ֶאת ְלהֹוִדיַ&  ַהּכָ ם ַהּדָ ּגַ  ׁשֶ
 &ַ ידִה  לֹא ְמָרםּבְ תּוב ּגִ א ָהִעְנָין ַהּכָ ַלת ֶאּלָ ּכָ  ָהִעְנָין ֵמַהׂשְ

ד, נֹוַדע ל ַ&ל ּוְלַלּמֵ ת ִהיא ְוזוֹ  .אָיָצ  ְבטוֹ ׁשִ  ּכָ  ,םָט עוּ ִמ  ִסּבַ
י ָדִיים ֵאין ִאם ּכִ ים ֵאין ּגְ ָיׁשִ ּמָ  ַגםֲה וַ  .ּתְ ַ&  ִצינוּ ׁשֶ  ְמָרםׁשֶ

תוֹ  ֶהֱחִזיר רּוׁשָ ּנוּ  ִלְלֹמד ֵאין, ּגְ ם ִמּמֶ ּלָ ּכ) י ,ֶהֱחִזירוּ  ׁשֶ  הּוא ּכִ
ר ֶזה א ֲאׁשֶ ָבר ֵאָליו ּבָ ְנבּוָאה ַהּדָ ַמֲאַמ  ,ּבִ ָד  ל"ֲחזַ  רּכְ ַאּגָ  הּבָ

דֹוׁש  ַהּזַֹהר ּוְבִדְבֵרי סּוק ַהּקָ ּפָ  ּוְכמוֹ , 'ְוגוֹ  ִאיׁש  ךְ ֶל יֵּ ַו  ּבַ
ָאְמרוּ  ם ׁשֶ ן־ּגַ ב סּוקּפָ בַּ  ּכֵ ַתּצַ ָה  'ְוגוֹ  ֲאחֹתוֹ  ַוּתֵ  ִלְראֹות ָכהְל ׁשֶ

ְנבּוָאָתּה  ְהֶיהיִּ  הַמ  ה ּתֹאַמר ְוִאם. ּבִ ֶבט ָלּמָ ן ׁשֵ  ּתֹוָרה־ּבֶ
ה הּוְר  היָּ ִר ּפְ  ִמעּוט ַיֲ&ׂשֶ ּדָ  אּוַלי, ִבּיָ ּה  נוּ ׁשֶ  ִניַגע לֹא ְלַמַ&ן ּבָ

ָהָלה ֵנֵלד ְולֹא יקָלִר  ָאְמרוּ  ִצינוּ ָמ  ֶזהבָּ  ֹוֵצאיּ ַכ וְ , ַלּבֶ  ׁשֶ
ָאסּור תוֹ  ׁש ּמֵ ְלׁשַ  ׁשֶ ַנת ִמּטָ ׁשְ ׁש  ֲהַגם ,בֹוןָ& ְר  ּבִ ּיֵ  ְמִניַ&ת ׁשֶ

ה היָּ ִר ּפְ  מוֹ  נוּ ְוָד , ּוְרִבּיָ ּלּוי ְלַצד ֵכן־ּכְ ָכִרים ִניםַהבָּ  ּכִ  ַהּזְ
ל ִנְמְנעוּ  ר־ּכָ ה, ִעּקָ ה הַאְדַרּבָ   ּוֵמַ&ּתָ ֶהם ה' ָ&ׂשָ  ֵנס ִעּמָ

ֲארוּ  ׁשְ ּנִ ָהיוּ  ְזַמן רַאַח  ֶזהָל וְ , ֶזה רּפָ ְס ִמ  םֵמֶה  ׁשֶ  ֲ&סּוִקים ׁשֶ
ם ה היָּ ִר ְפ ּבִ  ֵהם ּגַ ְרצוּ יִּ וַ  רוּ ּפָ  ּוְרִבּיָ ָאר רֵת וֹ י ׁשְ ְ ָבִטים ִמׁשּ ְ  :ַהׁשּ

  
  

יון ת"צ, נפטר המקובל רבי יוסף אירגאס בג' בס
מליוורנו, שנחשב כאחד מגדולי המקובלים 

מבוא לתורת  –והתפרסם בספרו "שומר אמונים" 
הקבלה, הבנוי בצורת ויכוח בין שאלתיאל המצדד 
בלימוד הנגלה, לבין יהוידע המצדד בלימוד הנסתר 
ומלמדו את יסודות הקבלה ומתרץ תמיהותיו עליה. 

ת היה, גאון בתורה מצעירותו וכבר בגיל דמות פלאי
י"ח החל ללמוד בקבלה. תוך שבעה שבועות בלבד, 
הספיק ללמוד את יסודות הקבלה מפי הרב"ך רבי 
בנימין הכהן ויטאלי, תלמידו של רבי משה ַזּכּות 
שקיבל מתלמיד מהרח"ו. לחם מלחמת חורמה 
בשבתאי נחמיה חייא חיון שהגיע לליוורנו כדי 

הסכמה על ספרו, אולם הוא זיהה מיד  לבקש ממנו
כי אין כאן אלא העתקה של הספר השבתאי 'רזא 
דמהימנותא' שהשבתאים ייחסוהו לשבתי צבי 
עצמו, והוא גירשו מיד מן העיר, בסיוע רבני ליוורנו 
שגם פרסמו חרם על חיון. מחשש השפעתו של חיון, 
כתב רבי יוסף חיבור נגדו בשם 'תוכחת מגולה' 

אמשטרדם, אולם חיון הדפיס את ספרו ושיגרו ל
בקבלה בו השמיץ את רבי יוסף בדברי הבל, 
וטענותיו נדחו בספר "הצד נחש" שחיבר רבי יוסף, 
על משקל ספרו של חיון 'הצד צבי', ועל משקל השם 
חיון שדומה לשם חיויא בארמית ומשמעותו נחש, 
וכן נכתב בחרם שהוציאו נגדו בירושלים בשנת 

איש רע מעללים ובליעל, משורש  תס"ח "המתועב
נחש יצא צפע, האי חויא בישא". תלמידו רבי מלאכי 
הכהן בעל "יד מלאכי" הדפיס את תשובותיו בהלכה 

פי הקבלה נדפסו ־בספר "דברי יוסף", והנהגותיו על
בספר "פרי מגדים". לאחר שיצא הספר "שומר 
אמונים" לרבי אהרן ראטה, מכנים את רבי יוסף 

בעל 'שומר אמונים הקדמון'. בפטירתו  אירגאס בשם
  היה רק בן מ"ה, וקברו נשתמר בעיר הולדתו ליוורנו.

  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
ִמְדבַּ ת ׁשַ ָר ּפָ  ִמיד ִנְקֵראת רּבְ ב�  ַחג ִלְפֵני ּתָ ָ ם, עֹותַהׁשּ עֹוְסִקים ּוְכׁשֵ ךְ , ּבֹואוֹ  ֶטֶרם ַהַחג כֹותלְ ִה בְּ  ׁשֶ  ֵיׁש  ּכָ
ת קסֹ ֲ# לַ  ִמּדַ לֹום ּבְ ָ ב�  ַחג ּבֹוא ֶטֶרם ַהׁשּ ָ לוּ  וֹ בּ ׁשֶ , עֹותַהׁשּ ָרֵאל ִקּבְ ה ַהּתֹוָרה ֶאת ִיׂשְ דֹוׁשָ ִאיׁש  ַהּקְ  ֶאָחד 'ּכְ

ֵלב םׁשֶ  בֹותּתֵ בַּ  ְלָכךְ  ֶרֶמז ָמָצא א"ְוַהִחיָד , ד'ָח ֶא  ּבְ ׁשֵ ה ּבְ ָרׁשָ ִמְדבַּ  ַהּפָ ֵהן 'יִסינַ  ר'ּבְ ִגיַמ  ׁשֶ הּבְ לֹום ְטִרּיָ ׁשָ   .ּבְ
�  

ין י ּבֵ רּוךְ  ַרּבִ י ז'וּ 'יבּ זִּ ּמֶ ִמ  ּבָ בַ  יְטׁשֹובְרּדִ ִמבֶּ  קִיְצָח  ֵלִוי ְוַרּבִ י ִנְרֶאה ָהָיה ַ#ִין ַמְרִאיתלְּ ַאף ׁשֶ וְ , טּוָרא ּה ּגָ  ּכִ
יֵניֶהם תֶק ֲחלֹ ַמ ֵיׁש  ָבִריםֲהֵרי ׁשֶ , ּבֵ ים ּדְ ּקִ �ָבר ָהיוּ  ֲ#מ ּדָ ִהְת  ְוֵאּלוּ  ,ּבַ ַמִים וּ ּק נ�  לֹא ִעְנָיןבָּ  ָ#ְרבוּ ׁשֶ ָ ַ#ם. ִמׁשּ  ּפַ
א ר  ֶאָחד ּבָ ר יְלַרבִּ ְוִסּפֵ י, ךְ וּ ּבָ יט יְטׁשֹובְרּדִ ִמבֶּ  ָהַרבֶאת  ָרָאה ּכִ עֹונוֹ  ַמּבִ ׁשְ ֶאְמַצע ּבִ ׁש בִ וּ  ,'רֶת כֶּ ' ּבְ  ּקֵ

ל ֵריחוֹ  ֶאת יׁש ִא בְ ַה לְ  י ׁשֶ י הַנֲ#נָ  .קִיְצָח  ֵלִוי ַרּבִ מֹוְתךָ  ׁשֹוֶטה: "ָאַמרוְ  ךְ וּ רבָּ  ַרּבִ ּכְ ג ךָ לְ  ֵאין, ׁשֶ ָ ׂשּ �ֹגֶדל מ  ּבְ
ל ַמֲ#ָלתוֹ  יקצַּ ַה  ׁשֶ תוֹ . ּדִ ִפּלָ ָמתוֹ  ַ#ד, ִנְלֶהֶבת ּכֹה ּתְ ׁשְ ּנִ ְמַ#ט ׁשֶ ֵבקוּ  ֵמרֹב ִמּגּופוֹ  ּופֹוַרַחת ּכִ ּבֹוֵרא תּדְ  ּבַ

יט ְוָלֵכן ,ךְ ַר ִיְתבָּ  עֹונוֹ  ִהּבִ ׁשְ ֵדי ּבִ יב ּכְ ק אלֹ וְ , ֶהָחְמִרי עֹוָלםבָּ  ְפׁשוֹ נַ  ְלָהׁשִ ּלֵ  ְוָכךְ ". ָהעֹוָלם־ִמן ָחִליָלה ִיְסּתַ
ִרים ֵקן ר"ָהַאְדמוֹ  ַ#ל ְמַסּפְ ַ#ל ַהּזָ ְנָיא ּבַ ם, ַהּתַ ּגַ י ָהָיה ּמוֹ ִע  ׁשֶ רּוךְ  ַרּבִ ִחלּ  ּבָ ר, עֹותֵד  ּוֵקיּבְ ׁש  ְוַכֲאׁשֶ ּקֵ  ּבִ

ל ֵמֲחִסיָדיו ֶאָחד ַ#ל ׁשֶ ְנָיא ּבַ ין ְצמוֹ ַ#  ַיְכִניס ְלַבל וֹ בּ ַר  לוֹ  הֹוָרה, ִצּדוֹ לְ  דמֹ ֲ# לַ  ַהּתַ בֹוִהים ֶהָהִרים ּבֵ  ַהּגְ
ֵדי ּלֹא ּכְ ֵאׁש  הוֶ כָּ יִ  ׁשֶ ֲחלֶֹקת ּבְ קּוָפה רְלַאַח . ַהּמַ יר ּתְ ָבר ֶאת וֹ בּ ַר  לוֹ  ִהְזּכִ ב ִאם: "ְוָאַמר, ַהּדָ ה חֹוׁשֵ  ַאּתָ

ָהְיָתה ׁשּוָטה תֶק ֲחלֹ ַמ  זוֹ  ׁשֶ א, טֹוֶ#ה אֶאלָּ  ֵאיְנךָ , ּפְ ךְ  ֶזה ָהָיה ֶאּלָ ֲחלֶֹקת ֶהְמׁשֵ ין ַהּמַ   ".דוִ ָד לְ  לאוּ ׁשָ  ּבֵ
�  

י ַלִים ֵלידוֹ ִמגְּ  היָ ָה , ןַמ ְר וֶּ ַר בְּ  ַרחזֶ  ַרּבִ ְגִמילּות ֹותבּ ַר  קַס ְוָ# , ָה ינֶ אוֹ גְ וּ  ְירּוׁשָ ין לֹוםׁשָ  ּוַבֲהָבַאת ָסִדיםֲח ־ּבִ  ּבֵ
ּתוֹ  ִאיׁש  ּוֵבין ַלֲחֵברוֹ  ָאָדם דֹוָלה תוֹ ירוּ ִס ְמ . ְלִאׁשְ ָ לַ  ַהּגְ ְגָמה ֶמלֵס לְ  ָהְיָתה לֹוםׁשּ �ָהיוּ  ַ#ד, ְוד  יםנִּ כַ ְמ  ׁשֶ
ה ַרחזֶ  'ר' אֹותוֹ  לֹום' עֹוׂשֶ ָ ַ#ם. ַהׁשּ ד ּפַ ּבֵ ֹוְמֵ#י ֶאָחד לצֶ ֵא  תאוּ ָק ְנּדְ ַס בְּ  ִהְתּכַ ר אּוָלם, ְקחוֹ לִ ־ִמׁשּ ֲאׁשֶ  ָהָיה ּכַ

ַדְרּכוֹ  ד ּבְ ּבֵ ְצָוה ְלִהְתּכַ ּמִ דֹוָלהַה  ּבַ ָחה ַ#ל לוֹ  נֹוַדע, ּגְ ּפָ ֶמת ִמׁשְ ּיֶ �ין ְמס ּדִ ע ּוְדָבִרים־ׁשֶ ּלַ ין ִהְתּגַ ֶניָה  ּבֵ  ּבָ
ִעְניָ  ם ןּבְ ּיָ �ד. ְמס ָחה ִמּיָ י ּדָ ְנּדְ  ֶאת ַרחזֶ  ַרּבִ ֵדי ָהִריב קֹוםְמ לִ  ּוָפָנה, ָקאּותַהּסַ ִלים ּכְ ין ְלַהׁשְ ָדִדים ּבֵ   . ַהּצְ

�  
י ַ#ל ּפ קוֹ ׁשְ  עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ ר ֵריֲ# ׁשַ " ּבַ ּנֹוַדע", יֹש3ֶ ֶאָחד ׁשֶ אֹונֵ  ּכְ ַ#ם בׁשַ יָ , רוֹ ּדוֹ  יִמּגְ ְתקּוַפת ּפַ ין ׁש ֶפ נֹ  ּבִ  ֲ#ֵצי ּבֵ

ַ#ר ְמנּוַחת ֹוָרהּת בַּ  ְוָהָגה, ַהּיַ ֶפׁש  ּבִ יעוּ  ְלֶפַתע. ַהּנֶ ל קֹולֹות ְלָאְזָניו ִהּגִ ֵני ׁשֶ ִריָבה ְיָלִדים ׁשְ ּמְ  הָ# לְּ גַּ ְת ִה  ׁשֶ
יֵני ם ַצֲ#צּוַ#  ַ#ל ֶהםּבֵ ּיָ �ְצאוּ  ְמס ּמָ י ָטַ#ן ֶאָחד ְוָכל, ׁשֶ ָנה. ָהִראׁשֹון ַהּמֹוֵצא הּוא ּכִ  ְוֵהֵחל, ָהַרב ֲאֵליֶהם ּפָ
הּוא, תְנִעימוּ ּובִ  ךְ רֹ בְּ  םבָּ לִ ־ַ#ל רבֵּ ְלַד  ׁשֶ יר ּכְ ִנים ראוֹ ְמ בִּ  ָלֶהם ַמְסּבִ י ּפָ ס�  ּכִ ָבר זוֹ  ְגָיהּבְ  ָהָאמֹוָרִאים וּ נּדָ  ּכְ

ֵאַלת ָמָראגְּ בַּ  ׁשְ נַ  ּבִ ית'ַט בְּ  אֹוֲחִזים םיִ 'ׁשְ ם יַח נִ ְלָה  םָס יְּ ַפ לְ  ְוֶהֱאִריךְ , ּלִ ְעּתָ ב ַ#ד ,ּדַ ָ ׁשּ לֹום ׁשֶ ָ נּ ־ַ#ל ַהׁשּ   .וֹ ּכַ
�  

י ים יֹוֵסף ַרּבִ הוֹ  גֵה וֹ נ היָ ָה , זֹוֶנְנֶפְלד ַחּיִ ֵבית יֹום יִמּדֵ  תִלׁשְ ֶנֶסת־ּבְ ת ִסּיּום רְלַאַח  ַהּכְ ִפּלַ ֲחִרית ּתְ ֵדי, ׁשַ  ּכְ
בּוִעים יוָר ָד ְס  ֶאת ִלְלֹמד ן רְלַאַח  ְוַרק, ַהּקְ ָנה ִמּכֵ ֲחִרית־ְלַפת ְלֵביתוֹ  ּפָ  ַאַחד ֶאת ַמעׁשָ , ֶאָחד רֶק בֹּ . ׁשַ

ִלים ּלְ ְתּפַ ָהָיה, ַהּמִ ְלִמיד ׁשֶ ְפָלג םָחכָ  ּתַ �יף ָהָיה ַאךְ  מ ּקִ ַדְעּתוֹ  ּתַ יַצד, ּבְ ר הּוא ּכֵ לֹוִני ַ#ל ַלֲחֵברוֹ  ְמַסּפֵ  ּפְ
יַבת ִמּלֹוְמֵדי ים' 'ּתֹוַרת ְיׁשִ ר, ַחּיִ ְתַיּסֵ ּמִ ֵבית ׁשֶ ֲ#ֵר  ָהְרפּוָאה־ּבְ  לֹא ֲאִני, אּוָלם. "רוֹ ּקְ בַ לְ  וֹ ּת ְע ַד בְ וּ  ֶצֶדק' י'ׁשַ

ׁש  ׁשּום ֶאְלּבַ ָבן ֶהָחלּוק ֶאת ֹאֶפן ּבְ ֹוֵ#ר ַהּלָ ַהׁשּ ר ְלָכל נֹוֵתן ׁשֶ ֶהְתֵאם, ְמַבּקֵ ל תוֹ ָא ָר הוֹ לְ  ּבְ  ר' ֵפאָהרוֹ  ׁשֶ
ד, ךְ לַ ווֹ  הש3ֶ מֹ  ית ְמַיּסֵ ל ְוֵאין, ְרָבב ְללֹא םייִּ ְנִק  יַד גָ בְּ  ןכֵּ ׁשֶ , "ַלֲחֵברוֹ  ָהִאיׁש  ָאַמר", ָהְרפּוָאה־ּבֵ ה ּכָ  ִסּבָ

ׁש  ֶאְלּבַ ָבר דגֶ בֶּ  ׁשֶ ּכְ ים הוּ וּ ׁש בָ לְ  ׁשֶ י ְלָהִבין ֲאִני לוֹ ָיכ ְוִאם. ַניָפ לְ  ֲאֵחִרים ַרּבִ ָבר ּכִ ק ַהּדָ ְצּדָ �י מ ים ְלַגּבֵ  ֲאָנׁשִ
ִאים ׁשֹוִנים ּבָ בֵ  רּקֵ ְלבַ  ׁשֶ ְבָגִדים ָהְרפּוָאה־יתּבְ ַ#ת־ֲאִנין ֲאִני אּוָלם, יםִמ ּתָ כְ מ� וּ  צֹוִאים ּבִ  ְצֹחִרים יַד גָ ּובְ  ּדַ

תוֹ  ֶאְתַיֵחס לֹא ְוָלֵכן ,םייִּ ּוְנִק  ׁשָ ל ְלַבּקָ ַתח רֵמ וֹ ׁש  ׁשֶ י". ַהּפֶ ים ַרּבִ ַמע ַחּיִ ָבִרי ֶאת ׁשָ יר ְוֵכיָון, םַהּדְ ִהּכִ  ׁשֶ
ל תוֹ יפוּ ּקִ ּתַ  ֶאת י ְוָיַדע ָהִאיׁש  ׁשֶ ּלוֹ  ַ#ל ַיֲ#ֹמד ּכִ א ׁשֹש3ַלְח  ֵהֵחל, ׁשֶ ּמָ ָבר ִיְגרֹם ׁשֶ  ְוָ#ְגַמת ֲחלֶֹקתַמ לְ  ַהּדָ

ר, ֶנֶפׁש  ֲאׁשֶ תוֹ  רַאַח  אלֵּ ְלַמ  ִיְרֶצה לֹא ָהִאיׁש  ּכַ ִריׁשָ ל ּדְ ֹוֵ#ר ׁשֶ יָ  ַיֲ#ֶלה ִאם ְוַגם, ַהׁשּ ֵנס דוֹ ּבְ ד, ְלִהּכָ  ִמּיָ
יֵדי ְיֹגַרׁש  ָדן ָהרֹוֵפא ּבִ ּפְ יֹון יּוְכַד , ַהּקַ ּזָ יךְ . ֶצףָק וָ  ּבִ י ִהְמׁשִ ים ַרּבִ ִלּמּודוֹ  ַחּיִ ר, ּבְ י ִהְבִחין ְוַכֲאׁשֶ  ָהִאיׁש  ּכִ
ית ָלֵצאת ּפֹוֶנה ֶנֶסת־ִמּבֵ קֹומוֹ  ָקם, ַהּכְ י: "לוֹ  ְוָאַמר ִמּמְ ַמְעּתִ ְלִמיד ׁשָ ּתַ לֹוִני םכָ ָח ־ׁשֶ  יֵר ֲ# 'ׁשַ בְּ  ׁשֹוֵכב ּפְ

א. ק'ֶד צֶ  ּמָ ךָ  ָ#ָלה ׁשֶ ַדְעּתְ ן־ְוִאם ?רוֹ ּקְ בַ לְ  ּבְ ַמח". ַיַחד ְוֵנֵלךְ  ָהָבה ,ּכֵ ָ#ה ַ#ל ָהִאיׁש  ׂשָ  ְלָכבֹוד ןכֵּ ׁשֶ , ַהַהּצָ
ב ּה  ְלִהְתַלּוֹות לוֹ  ֵיָחׁשֵ ל ָרץֲ# ַהנַּ  ְלַרּבָ ַלִים־ׁשֶ ר, ְירּוׁשָ ׁש  ְוַכֲאׁשֶ ּקֵ ָרה רכֹּ ׂשְ לִ  ּבִ ְרּכָ ְרָחק בֶק ֵ#  ּכִ דֹול ַהּמֶ  ַהּגָ

יָקה ִעירָה  ִמן י זֹאת ָמַנע, ֶצֶדק' ֵריֲ# 'ׁשַ  ַ#ד ָהַ#ּתִ ים ַרּבִ ּנוּ  ַחּיִ ַרְגָליו ְוָהַלךְ  ִמּמֶ ל ֶאת ּבְ ֶרךְ  ּכָ ה ַהּדֶ ּכָ �. ָהֲאר
ַ#ר םבָ ְר ָק ְת ִה  ִעם ית ְלׁשַ ֵרז, ָהְרפּוָאה־ּבֵ י ִהְזּדָ ים ַרּבִ רֹב ַחּיִ ְזִריזּות ָצַ#ד, תוֹ חוּ ּקְ ִפ וּ  ְכָמתוֹ ָח  ּבְ , ָקִדיָמה ּבִ

ׁש  ף ִראׁשֹוןבָּ . ְצֹחִרים ֲחלּוִקים ינֵ ׁשְ  רֵמ וֹ ֵמַהׁשּ  ּוִבּקֵ ְמִהירּות ִהְתַ#ּטֵ ה ְוֶאת, ּבִ ִנּיָ ְ   ... תוֹ יָ וְ לִ ־ְלֶבן טיׁשִ הוֹ  ַהׁשּ
�  

י ִמּדֹוָתיו ָידּוַ#  ָהָיה ךְ ְרבַּ אֹויֶ  ַזְלָמן המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ לֹום ַאַחר תוֹ יָפ ִד ְר בִ וּ  תלוֹ צָ ֱא נֶּ ַה  ּבְ ָ ם ְולֹא, ַהׁשּ  ָהָיה ְלִחּנָ
ל ַ#ל בוּ הָא  ָרֵאל יֵט בְ ׁשִ  ּכָ ָוָניו־ְלָכל ִיׂשְ ִרּיֹות נֹוַח  יֹותוֹ ְה בִּ , ּגְ ְתבּוָנה ְוָהַלךְ  ַלּבְ ל רּוחוֹ  ֶנֶגד ּבִ ל ׁשֶ . ֶאָחד־ּכָ

ר אּוָלם ֲאׁשֶ ם מֹוָסד ַ#ל לוֹ  נֹוַדע ּכַ ּיָ �ֶהֱ#ִמידוּ , ְמס ם ׁשֶ רֹאש3ָ ַדְעּתוֹ  ֶאָחד ְמַנֵהל ּבְ ּלְ  ְלטֹוַבת ָהָיה לֹא ׁשֶ
קֹום ְעּתוֹ  ְלַגּלֹות סּסֵ ִה  לֹא, ַהּמָ יםבָּ  ּדַ י ַרּבִ ּנּוי ּכִ  ָאָדם אֹותוֹ  יבִה ְר ִה  דָח ֶא  יֹום. לוֹ ְלַבּטְ  ְוֵיׁש  ָראּוי ֵאינוֹ  ַהּמִ
ִהְתַמ  הׁשֶ י ֶאת רּקֵ ְלבַ  הלָ ָ# וְ , ַהּמֹוָסד לֵה נַ ְמ לִ  ּנָ ֵביתוֹ  ְצמוֹ ַ# בְּ  ַזְלָמן המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ דֹול ׁש ׁשָ ֲח . ּבְ א ּגָ  ֶאת ִמּלֵ

ל תוֹ בָ גוּ ּתְ  הְלַמְרֵא  ִלּבוֹ  לוֹ  תוֹ יָא לִ ְפ לִ  אּוָלם, ָהַרב ׁשֶ ֵסֶבר ַזְלָמן המֹ לֹ ׁשְ  יַרבִּ  ִקּבְ ִנים ּבְ דוֹ  ְוַאף, ָיפֹות ּפָ ּבְ  ּכִ
הּוא וֹ כּ ְר ֶ# ֵמ  ְלַמְעָלה ׁשֶ יִציָאתוֹ  הוּ וֵּ לַ ְמ  ּכְ ֶאָחד ּבִ ִנים ֵלידוֹ גְּ ִמ  ּכְ יר תוֹ יָח ׂשִ בְּ . ָהַרּבָ י לוֹ  ִהְסּבִ  המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ

י, ַזְלָמן ית ַמֲ#ָרָכה ְמַנֵהל לֹא הּוא ּכִ א, ָחִליָלה ֶנְגּדוֹ  ִאיׁשִ  ּוְלַדְעּתוֹ  ֵ#יָניו ְלֶנֶגד עֹוֶמֶדת ַהּמֹוָסד טֹוַבת ֶאּלָ
ְתִאים ָהִאיׁש  ֵאינוֹ  הּוא ב ְלַאַחר. לוֹ הוּ נִ לְ  ַהּמַ ָ ׁשּ י ׁשֶ ְיָתה ַזְלָמן המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ  ְוָאַמר יתוֹ בֵ ־ִלְבֵני ָראָק , ַהּבַ
ם יֹוְדִעים: "ָלֶהם י ַמּדּוַ#  ַאּתֶ ְדּתִ ּבַ ֵני? לוֹ  ָהָראּוי ִמן יֹוֵתר ָהאֹוֵרַח  ֶאת ּכִ בָּ  ִמּפְ י זֹאתׁשֶ ד ָחַפְצּתִ  ְלַלּמֵ

יַצד, ּומּוָסר ַקחלֶ  ֶאְתֶכם ית תֶק ֲחלֹ ַמ  ִליםְמַנֲה  ּכֵ ְלַבד ִיםַמ ׁשָ ־םׁשֵ לְ  ֲאִמּתִ ה ׁשּום ְללֹא, ּבִ ִנּיָ ית ּפְ   ". ִאיׁשִ

  

ן" ְגִעיֵאל ּבֶ ר ּפַ יא ִלְבֵני ָאׁשֵ ךְ ". ָ�ְכָרן־ְוָנׂשִ ֵאר ּכָ תּוב ִמְתּבָ ֶדֶרךְ  ַהּכָ הּוא ָאָדם ךָ ְל  ׁש יֶ : תחוּ ַצ  ּבְ ְגִעיֵאל' ׁשֶ ַהְינוּ , 'ּפַ הּוא ּדְ ִדיר ַמְפִציר ׁשֶ ה ּתָ ְתִפּלָ   , 'ה ִלְפֵני ּבִ
ׁשֹותּבְ  ּבוֹ  יַ� גִּ ְפ ּוַמ  ל ַלֲאִמּתוֹ  אּוָלם. ּוְבַתֲחנּוִנים ַבּקָ ָבר־ׁשֶ א ֵאינוֹ  ּדָ ן' ֶאּלָ ָרֵאל עֹוֵכרהּוא  -  'ָ�ְכָרן־ּבֶ תוֹ , ִיׂשְ ת ּוְתִפּלָ ִפּלַ  רבי ישראל מווילעדניק)(... ְואׁשָ  ּתְ

  
י י־ַ�ל ּפְֹסִחיםַ�ל ַה  לֹוֵ�ג היָ ָה  רֶמ ְט ּסַ ִמ  יֹוֵאל ַרּבִ ּתֵ  ׁשְ

ִעּפִ  ֵאין ָלֶהם , יםַהּסְ  ָאַמר ְוָכְך . תַח  ְללֹא ְסלּוָלה ֶרְך ּדֶ ּבְ
ַ�ם אוּ  יֹותוֹ ְה ּבִ  ּפַ ַנת אָו יׁשִ ְר ּבְ ׁשְ ת: "ז"ַצ ְר ּתַ  ּבִ ָפָרׁשַ  ּבְ

ֲחֶנה ַ� סֹ נְ ּבִ ׁשֶ  ,ֶנֱאַמר רִמְדּבַ ּבְ  ַחׁש  עֹור ּויסּכְ  וּ נָנְת  ַהּמַ  ּתַ
ַחׁש  ִאם ְלקוּ ֶנְח  ל"ַוֲחזַ  ,תָהֵ�ד'  ֲארֹון ַ�ל יֵמי ַהּתַ ּבִ  ׁשֶ

ה ָבר .ָטהֹור אוֹ  ָהָיה ָטֵמא ֹמש!ֶ מּוּהַ  ְוַהּדָ ְקׁשוּ  ַמּדּוַ�  ,ּתָ  ּבִ
ַחׁש ׁשֶ  ַ� ִלְקּבֹ  ל"ֲחזַ  א? ָטֵמא ָהָיהַהּתַ  הָהיָ  ׁש ַח ּתַ ַה ׁשֶ  ֶאּלָ

ֵאר ּלוֹ  ָוִניםגְּ ּבַ  ִמְתּפָ ם ְוָלֵכן ,ׁשֶ  - ֹוָנא''ַסְסגּ  ְנְקלֹוסא'  ְמַתְרּגֵ
הׁשִ  ָ ן־ְוִאם, ָוִניםגְּ  ׁשּ , ָטֵמא ְלָדָבר הוּ בוּ ׁשָ ֲח ׁשֶ  אֵל ּפָ יִ  לֹא ּכֵ
י ֶו  ַרק ֵיׁש  ֱאֶמתָל  ּכִ יֶּ  ּוִמי, דָח ֶא  ןּגָ ה לוֹ  ׁש ׁשֶ ּמָ  ָוִניםגְּ  ּכַ

א ֵאינוֹ , ְוֵדעֹות ַחׁש  ָטֵמא ׁש ִאי ֶאּלָ ְמִעיל ּתַ   "...ֶהָ�טּוי ּבִ

  

  

  
ִמְניַ  ָרֵאל ןּבְ הּבַ  ִיׂשְ ָרׁשָ ל" רוּ ּפְ ְס נִ  ּפָ לָֹתם ָזָכר־ּכָ ְלּגְ ", ְלג'

ַהְינוּ  ָפׁשֹות רּפַ ְס ִמ ְלִפי  ּדְ אן. ַהּנְ ְלּגֶֹלת' 'ַמס נֹוַצר ִמּכָ  ּג'
ל ַ�ל ָטלוּ ַהּמ  ֶוה ֶאְזָרח ּכָ ׁשָ ִלי ּבְ . תוֹ ָס נָ ְכ ַה ְל  ְלִהְתַיֵחס ּבְ

ְלּגֶֹלת ת ַהּג' ׁשֶ ּמֶ ָמעּות ֹוָרהּת ּבַ  ְמׁשַ ַמׁשְ ,  ַחי ָאָדם ֹראׁש  ּבְ
ָבר אּוָלם ם ִנְמֵצאת ְך "נַּ ּתַ ּבַ  ּכְ ָמעּות ּגַ ׁשְ ל ַהּמַ  רֹאׁש  ׁשֶ
ָמעּותּמַ ּכַ  ֵמת ָאָדם מֹו ַחתַו וֹ ָהר ׁשְ ְמָלִכים, ּכְ י" ּבִ  ּכִ

ְלּגֶֹלת־ִאם  ׁשְֹפִטיםְב ", וּ ָדִיםַהיָּ  ְוַכּפֹות ְוָהַרְגַלִים ַהּג'
ֵלְך " ׁשְ ִרץ ֲאִביֶמֶלְך  ֹראׁש ־ַ�ל ְוגֹו' ַוּתַ ְלּתוֹ ־ֶאת ַוּתָ ְלּגָ ". ּג'

ם ת ל"ֲחזַ  ׁשֹוןְל ּבִ  ּגַ ׁשֶ ּמֶ ְלּגֶֹלת ְמׁשַ , ֵמת ָאָדם רֹאׁש ְל  ַהּג'
מּוָבא ָאבֹות ּכְ ְלגֹּ  ָרָאה הּוא ַאף" ּבְ ָפה ַאַחת ֶלתג' ּצָ  ׁשֶ

ֵני ַ�ל ִים ּפְ ְרׁשוּ  ְדָרׁש ּמִ ּבַ ". ַהּמָ סּוק ֶאת ל"ֲחזַ  ּדָ  ַהּפָ
ץ" תֶל ֶה קֹ ּבְ  ת ְוָתר' ּלַ ָהב ּג' ְלּגֶֹלת זוֹ " ַהּזָ  בוּ ְת ְוָכ , ּג'

ים ֵני ַהְמָפְרׁשִ ּפְ ּמִ ִהיא ׁשֶ ּלָ  ׁשֶ , הּלָ ּג'  ִנְקֵראת ָלֵכן הֲ�ג'
ֵני ִהיא ּה ָת יבוּ ׁשִ ֲח  ּוִמּפְ  תֶב ֶנְחׁשֶ  ָהֵאיָבִרים ְלָכל רֹאׁש  ׁשֶ
ָזָהב הּוא ּכְ ם ֶהָחׁשּוב ׁשֶ ּלָ כ' ּבְ ִכים ֲאֵחִרים. ׁשֶ ּיְ  ְמׁשַ
ֹ ַל  אֹוָתּה  פּול ל"ַל גָּ  ֶרׁש ׁשּ ע ל"גַּ ְל גַּ ַל  אוֹ  ,ַהּכָ ּבָ ר'   . ַהּמְ

  
יו ֽהּוא אׁש ְלֵבית־ֲאֹבָת� יׁש ֹר�     (א, ד) ִא�

ַבת יׁש  ּתֵ ַטַ�ם ְטֶ�ֶמתמ' ִא� אּוָרּה , ִבירּתְ  ּבְ ּבֵ  ׁשֹוןְל  ׁשֶ
ֶזת ְוִהיא ִביָרהׁשְ  ת לַ�  ְמַרּמֶ ּכַ , ָהֲ�ָנָוה ִמּדַ רׁשֶ  ֲאׁשֶ

ֲ�ָנָוה ִמְתַנֵהג ָהָאָדם יַ�  הּוא ּבַ  רֹאׁש  ִלְהיֹות ַמּגִ
בֹוד ְוסֹוף ,הּוא ֲאבֹוָתיו־יתְלֵב   ׁש "רֹא ְוֵתַבת. ָלבֹוא ַהּכָ

ְקַות נֹוָטִריקֹון ּתִ ה ׁש נוֹ ֱא  ׁשֶ  אֹוִתּיֹות רֹאׁש  ְוֵכן, ִרּמָ
ָא  הּוא םיִ יַר ׁשִ  ׁשֹוןִמּלְ  רׁשְ ִדְבֵרי, ָלֲ�ָנָוה זֶמ ֶר  ׁשֶ  ל"ֲחזַ  ּכְ

בֹוד ַאַחר ָהרֹוֵדף בֹוד ַהּכָ ּנוּ  ּבֹוֵרַח , ַהּכָ   המאיר לארץ)(. ִמּמֶ
�  

ת � ֵ�ד� ן ָהֽ �ּכַ ם! ַ�ל־ִמׁשְ ד ֶאת־ַהְלִוּיִ     (א, נ) ַהְפֵק$

בֹות ת ַהּתֵ � ֵ�ד� ן ָהֽ �ּכַ ַטֲ�ֵמי תמוֹ ָ� ְט מ'  ִמׁשְ  ַקְדָמא ּבְ
ִאים תָהֵ�ד'  ְונֹוְטֵרי ּתֹוָרהַה  ְלׁשֹוְמֵרי זּמֵ ְלַר , אָל ְוַאזְ  ּבָ  ׁשֶ
ה, ּוְלהֹוִכיָחם ָהֲאֵחִרים ֶאת ֵקדְפ ְלַה  ִחּלָ ּתְ  ְצִריִכים ׁשֶ
ים ֵהם  ַוֲ�ֵליֶהם, ַ�ְצָמם־ֶאת ןּקֵ ְלַת  ְוָלֶלֶכת ְלַהְקּדִ

ָראּוי ְלִהְתַנֵהג ּוָרה ּכָ ֵדי, ְוַכׁשּ ּלֹא ּכְ ֵ�ת ָלֶהם יֹאְמרוּ  ׁשֶ  ּבְ
ם ין הָר קוֹ  'טֹול ּתֹוַכְחּתָ   (עטרת צבי). 'ָך יֵ�ינֶ  ִמּבֵ

�  
ד ַיֲֽחֽנוּ  ֶהל־מֹוֵ�� יב ְלֹאֽ ֶגד ָסִב�     (ב, ב) ִמּנֶ+

ַבת ֶגד  ּתֵ ַטַ�ם ְטֶ�ֶמתמ' ִמּנֶ+ דֹול ףָזֵק  ּבְ ִהיא ּגָ  תֶד ֶר ְפ מ'  ׁשֶ
בֹות ָרֵא,ל ֵמַהּתֵ ֵנ$י ִיׂשְ ּו ּבְ ָפֶניָה  ַיֲֽחנ� ּלְ בֹות, ׁשֶ יב  ְוַהּתֵ ָסִב�

ד ַיֲֽח  ֶהל־מֹוֵ�� י, יָה ֶר ֲח ַא ּלְ ׁשֶ  ֽנוּ ְלֹאֽ  תוֹ דוּ ְח ַא  סֹוד ֶזה ּכִ
ל ָרֵאל םַ�  ׁשֶ ד. ִיׂשְ יטֹות בֵר ְלָ�  ֵאין דָח ֶא  ִמּצַ  ׁשִ
ל רֹותסוֹ ּוָמ  ָרֵאל דֹותֲ�  ׁשֶ א, ִיׂשְ  ַמֲחֵנהוּ ־ַ�ל ִאיׁש  ֶאּלָ

ְגלוֹ ־ַ�ל ְוִאיׁש  ְתַנאי אּוָלם, ּדִ ם ּבִ ּלָ ּכ' ו ַיֲחנוּ  ׁשֶ  ִביבְס  ַיְחּדָ
ֵלם ֵמָהִעּגּול קֶל ֵח  ִיְהֶיה ֶאָחד ָכלְו , מֹוֵ�ד ֹאֶהל ָ  ַהׁשּ
ל י  ׁשֶ ּקֵ ָרֵאל.  ַהּתֹוָרהח'   מאיר עיני ישרים)(ּוָמסֹוֶרת ִיׂשְ
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