
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

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

  238 'גיליון מס
  4שנה 

  

  

ָ�ה ֶלְא ־אוֹ  ב� ַבע ׁשְ ָ ר ַ�לִהׁשּ   (ל, ג) ַנְפׁשֹו ־ֹסר ִאּסָ

ל ֵמֲחִסיָדיו דָח ֶא  י ׁשֶ ְך ֶאת קְס ְמ דוֹ ָר ֵמ  המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ּדֵ נוֹ ־ׁשִ ּום אּוָלם, ּבְ  ָמה־ִמׁשּ
ה םֵא  ֶהְחִליָטה ּלָ ל ַהּכַ ּדּוךְ ־ֶאת ְלַבּטֵ ִ תֹוֲאנֹות ַהׁשּ ְוא ּבְ ף. ׁשָ ּתֵ ּתַ י ִהׁשְ ַצֲ#רוֹ  ָהַרּבִ , ּבְ

ׁש  ֶנת  ֶאת יוְלָפנָ  ןּמֵ זַ לְ  ּוִבּקֵ ּתֶ ֵדיַהְמח) ּה ־ַ#ל רבֵּ ְלַד  ּכְ ד. ִלּבָ ה, ּבֹוָאּה  ִעם ִמּיָ  ֵהֵחּלָ
י ןעֹ ְט לִ  ַ#ד ּכִ ל 'ּבְ ים לֹא ָ#ְלָמאּדְ  הֹון־ּכָ ּדּוְך' ַאְסּכִ ִ י, ַלׁשּ ׁש  ְוָהַרּבִ ּקֵ ה ּבִ ּנָ  ִמּמֶ

ֹמַ#  ךְ ׁשִ  ְוָאִבי, ִמיםיָ לְ  ָצִעיר ייֹוִת ְה בִּ  ֶזה ָהָיה: "ִסּפּורוֹ ־ֶאת ִלׁשְ ּתוֹ  ִעם אֹוִתי ּדֵ  ּבִ
ל י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ ְרִזילֹובִמ  ׁשְ ה ְזַמן. ּקַ ּנָ יַ#  ַהֲחת) ה םֵא  ָטֲ#ָנה ְלֶפַתע אּוָלם, ִהּגִ ּלָ  ַהּכַ
י ֶדת ִהיא ּכִ ּדּוךְ  ִמְתַנּגֶ ִ ה ַלׁשּ ּטּולוֹ ־ֶאת ְוָדְרׁשָ ֵני. ּבִ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ּה  ִהְפִצירוּ  ַהּמִ ּלֹא ּבָ  ׁשֶ

ן ַלֲ#ׂשֹות קֹוָמּה  הנָּ יזֶ זִ יְ  לֹא הָמ וּ אּוְמ  ַאַחתבְּ  ִהיא ָלםאוּ , ּכֵ ָרֲאָתה. ִמּמְ  ּוְכׁשֶ
בַּ  ָבר־ַ#ל עֹוֵמד ָהַרב ּה לָ ְע ׁשֶ ָ#ה ָקְפָצה, ַהּדָ ּבְ ּלֹא ְוִנׁשְ ְרֶאה ׁשֶ  תכֶ הֹולֶ  הּתָ בִּ ־ֶאת ּתִ
ה ֶאל ּפָ ִהיא הָא ּטְ בַּ ְת ִה וְ , הזֶ  ָחָתן ִעם ַהח)  רֵמֲאׁשֶ  תמוּ לָ  ַאף יָפהִד ַמֲ#  ׁשֶ

ף ּתֵ ּתַ ִ בַּ  ְלִהׁשְ סֹופוֹ . ְמָחהׂשּ ל ּבְ ָבר־ׁשֶ הֶנְח , ּדָ ְרָחּה ־ַ#לּובְ  ְמַ#ט ּה ָת דוּ גְּ נַ ְת ִה  ְלׁשָ  ּכָ
ִליָמה ה ִעם ִהׁשְ ּנָ ֵרָבה ַהֲחת) ִנים םקוֹ ְמ לִ  ָנַסְענוּ , ַהְמיָֹ#ד ֹוםיּ בַּ . ַהּקְ ּתָ , ְמגּוֵרי ַהְמח)

ְענוּ  ִהּגַ ֲאֵתי לֶא  ּוְכׁשֶ אנ ָהֲ#ָיָרה ּפַ ּלֵ י ִלְראֹות וּ ִהְתּפַ ין לֹאֶאָחד  ַאף ּכִ . ָלנוּ  ַמְמּתִ
י לֶא  ִהְתָקַרְבנוּ  ּתֵ ֹמַ#  ְוִנְדַהְמנוּ , ָהֲ#ָיָרה ּבָ שׂ  ֶאת ִלׁשְ ה ֹוָרהַהּבְ ּמָ י ָהֲאי) ֶנתח) ַהְמ  ּכִ  ּתֶ

ה םֵא  ּלָ ָמה, ַהּכַ ל ֶאת ֶאֶמׁש  ִסּיְ ה ַהֲהָכנֹות ּכָ ּנָ ָדה ּוְלֶפַתע, ַלֲחת) ָרָתּה  ֶאת ִאּבְ  ַהּכָ
יָבּה ְלָה  יםִח ילִ צְ ַמ  לֹא רֹוְפִאיםְוָה  יםלַ  ׁשִ יְנַתִים. ַחּיִ י ַהּקֹול ָיָצא ּבֵ ְבָקה יאִה  ּכִ  ׁשָ

ים ְמָחה, ַחי־ְלָכל ַחּיִ ִ נוּ ־ֶאת ָיַדְענוּ  לֹא. ְלתּוָגה ָכהְפ ֶנֶה  ְוַהׂשּ  ָהַרב אּוָלם, ַנְפׁשֵ
ַסק ִפי ּפָ י , ַהֲהָלָכה ּכְ ת ֶאת ַמְכִניִסיםּכִ ה ֶהָחָתן ֶאת מֹוִליִכיםוּ  ַהַחְדָרה ַהּמֵ ּלָ  ְוַהּכַ

הלַ  ּפָ ָ#ה ח) ׁשָ ָבר ְוָהָיה. טֹוָבה ּבְ רּור ַהּדָ י, ּבָ ל ּה ָת ּוָ# בׁשְ  ּכִ ה םֵא  ׁשֶ ּלָ ָמה ַהּכַ  ִהְתַקּיְ
ּה  ִפי, ּבָ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ת ׁשֶ ְתִחּלַ ר ַ#ל־'אוֹ  ַמּטֹות ּבִ ָ#ה ֶלְאֹסר ִאּסָ ב) ַבע ׁשְ ָ  ֲאַזי ַנְפׁשֹו'־ִהׁשּ
א, ָברֹו'ּדְ  ֵחליַ  'לֹא ָכל ֶאּלָ יו אצֵ ּיֹ ַה ־'ּכְ ה' ִמּפִ לֹֹמה". ַלןִלצְּ  ַרְחָמָנא ַיֲ#ׂשֶ י ׁשְ  ַרּבִ

ם  קְס ְמ דוֹ ָר ֵמ  . הָמ וּ אְמ  ְלהֹוִסיף ָצִריךְ  ָהָיה לֹאְכָבר וּ , ַהּנֹוָרא ִסּפּורוֹ  ֶאתִסּיֵ
ֶנתח) ַהְמ  ּה ־ַ#ל ִנְבֲהָלה ּתֶ ד ְוֵהִסיָרה, ַנְפׁשָ ִ לַ ת ׁשֶ ּקֶ ִע ָה  ּה ָת דוּ גְּ נַ ְת ִה  ֶאת ִמּיָ   . ּדּוךְ ׁשּ

�  

ָכל ָברֹו ּכְ ה ־לֹא ַיֵחל ּדְ יו ַיֲ�ׂשֶ   (שם) ַהּיֵֹצא ִמּפִ

ר ַ#ם ִסּפֵ י ּפַ ַ#  ַרּבִ יְסִקין בּ יְ לֵ  ְיהֹוׁש) ִריְסק ּדִ י, ִמּבְ ר ּכִ ֲאׁשֶ ב ּכַ י ָאִביו ָיׁשַ ְנָיִמין ַרּבִ  ּבִ
יְסִקין ס ַ#ל ּדִ נּות ּכֵ יַ# , 'אזָ ְמ לוֹ בְּ  ָהַרּבָ ְלִמיד ָהֲ#ָיָרה ֶאל ַ#םּפַ  ִהּגִ , ֶאָחד םָחכָ ־ּתַ

ִהְפִריׁש  ֵבית ְמקֹומוֹ  ֶאת ְוָקַבע, ָהעֹוָלם יֵמַהְבלֵ  ַ#ְצמוֹ ־ֶאת ׁשֶ ְדָרׁש ־ּבְ  ִמּתֹוךְ  ַהּמִ
דֹול רֶד נֶ  ּלֹא, ּגָ ְתחוֹ  ֵיֵצא ׁשֶ ֹקד םְוׁשָ  יםבִּ ַר  ָיִמים ִמּפִ ְלֵת  ַ#ל ִיׁשְ  ַהּתֹוָרה יּדַ

ְרִציפּות ֵני. ּבִ הַהּקְ  ּבְ דוּ  ִהּלָ ּבְ רּוׁש  ָהִאיׁש  ֶאת ּכִ ֵדי ַרּבֹות ְוָטְרחוּ , ַהּפָ  ֲאִכילוֹ ְלַה  ּכְ
קֹותוֹ  יֹומוֹ  יֹום יִמּדֵ  ּוְלַהׁשְ ךְ  אּוָלם, ּבְ ֶמׁשֶ ַמן ּבְ ָבר הַנֲ#ׂשָ  ַהּזְ ה ַהּדָ  יֹוֵתר ָקׁשֶ

ִיחּוד, רֵת וֹ ְוי בָּ  ּבְ  ֵמֶ#ֶרב ָמזֹון וֹ ל ְלָהִכין ְצִריִכים ְוָהיוּ  ֵ#רּוב ָהָיה לֹא ֲ#ָיָרהׁשֶ
ת ּבָ ַ#ם. ׁשַ ן ּפַ ּמֵ י ִהְזּדַ קֹום ֶאל רגֶּ ֵאיְ  ֲ#ִקיָבא ַרּבִ  ֶאָחד יֵא וּ ׂשּ נִ  ִלְקַראת ַהּמָ

ר, יוָא צָ ֱא צֶּ ִמ  יַח  ּמוֹ ִע  ִנְכַנס, ְדַאְתָרא ָמָרא ָהַרב ֶאת רּקֵ ְלבַ  ָ#ָלה ְוַכֲאׁשֶ ׂשִ  ּתֹוָרִני ּבְ
ָאר ּוֵבין ְ יעוּ  ַהׁשּ רוּ  אֹותוֹ  לׁשֶ  ִעְנָינוֹ לְ  ִהּגִ ירוֹ  רוּ מָח ֶה  ְדרוֹ נִ וְ  ׁש ּפָ ה ְלַהּתִ ׁשֶ ּקָ . ׁשֶ

ׁש  ּקֵ י ּבִ י  ןכֵּ ׁשֶ , ַיַחד ִעם ָמָרא ְדַאְתָרא רוֹ ּקְ בַ לְ  ֲ#ִקיָבא ַרּבִ  ָחׁשּוב ָאָדםֵהִבין ּכִ
ֵני יםבִּ ַר ֲאֵליֶהם  ְתַלּווּ נִּ ַכּמּוָבן ׁשֶ וְ , הּוא קֹום ִמּבְ רּוׁש  ָרָאה ַאךְ . ַהּמָ  אֹוןגְּ  ֶאת ַהּפָ

ָרֵאל הּוא  ִיׂשְ ׁשֶ ד , רוֹ ּקְ בַ לְ  סִנְכנָ ּכְ י ִלי יוַ . "ַרְגָליו־ַ#ל ְוָקַפץ ִנְבַ#תּוִמּיָ ִהְטַרְחּתִ  ׁשֶ
אֹונוֹ  תַר ְד ַה  ֶאת י, ְכֵאבבִּ  ָאַמר !"ּגְ ד לַא ׁשָ  ֲ#ִקיָבא ְוַרּבִ  זֹאת יֹוֵדַ#  ָהִייָת  וּ לּ ִא : "ִמּיָ

ה ִחּלָ לּום, ּתְ יב הלָּ ְוַה "? נֹוֵדר ָהִייָת  ּכְ ד ֵהׁשִ ד"! זֹאת ֵמֲ#ׂשֹות ילִּ  ָחִליָלה: "ִמּיָ  ִמּיָ
י ִהְכִריז קֹול ֲ#ִקיָבא ַרּבִ ר: "ּבְ ּתָ   ...ַאֲחָריו ָ#נוּ  םָהָ#  ְוָכל", ְלךָ  לחוּ ָמ  ,ְלךָ  מ)
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ּטֹות י ַהּמַ ִ ַר  ְמָפֵרׁש  - )ל, ב( ָראׁשֵ ְלךָ  לֹוַמר, י"ׁשּ

ֶאָחד ְמֶחה ׁשֶ י מ� ְמֶחה ֵאין ְוִאם, ְלָהֵפר ּדַ ָצִריךְ  מ)
ה לֹש%ָ ׁשְ ֵתַבת ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ֶהְדיֹוטֹות ּבִ ה"ֹמש%ֶ  ּבְ

ֵפרׁשֶ  ְמֶחהמ�  נֹוָטִריקֹון ֶדרַה  ּיָ ֵאיןׁשֶ  ןכָ יֵה , ּנֶ
הׁשְ  יִריןִפ ְמ , ְמֶחהמ�  יָראׁשֵ ֵתַבת וְ , ְדיֹוטֹותֶה  לֹש4ָ

הׁשְ  וֹ א בַר  נֹוָטִריקֹון ירוּ יַ  לֹש4ָ  )רביד הזהב(. ּתִ
�  

ל אן -  )ל, ה( ָדֶריָה נְ ־ְוֶהֱחִריׁש ָלּה ָאִביָה ְוָקמּו ּכָ ִמּכָ
יָבמֹות ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי ָיהְרָא  ִתיָקה ּבִ הֹוָדָאה ׁשְ י, ּכְ ּכִ

ִתיָקתוֹ  ׁשְ ר  ּבִ ֲאׁשֶ ָאִביָה  ֵהִקים, ְנָדֶריָה  ֵהֵפר לֹאּכַ
ּה נַ  ִאּסּור ְוֶאת ְנָדֶריָה  ֶאת  )נהר שלום(. ְפׁשָ
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ָבא  ים ַלּצָ ֶכם ֲאָנׁשִ ְצאוּ  -  )לא, ג(ֵהָחְלצּו ֵמִאּתְ
לּוְתֶכם ַ#ְצְמֶכם צוּ ּלְ ַח וְ  ִניִמי ִמּגָ ּתּוְכלוּ  ְוָאז, ַהּפְ

ים ִלְהיֹות ָבא ֲאָנׁשִ י, ַלּצָ ל נוֹ יוֹ גְ לִ  ַחִיל ַאְנׁשֵ ׁשֶ
בָּ ַה  ה א"ָב ּצָ ַל  ם"יׁשִ נָ ֲא . ה"ּקָ ִגיַמְטִרּיָ ִיְהֶיה ֹקֶדׁש  ּבְ
ם, ֶכםּלָ  ּגַ ֵהם ָלֶכם ִעְנְיֵני ׁשֶ ָבִרים ׁשֶ ים ּדְ ִמּיִ ׁשְ ּגַ
ה ֲאִכיָלהכַּ  ִתּיָ  )אמרי חיים(. ה'ַל  ׁש ֶד קֹ  ִיְהיוּ , ּוׁשְ
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ן ְלָ�ם ּבֶ ָחֶרב־ְוֵאת ּבִ עֹור ָהְרגּו ּבֶ ֵסֶפר -  )לא, ח( ּבְ ּבְ
 #ַ ְלָ#ם־ְוֶאת ֶנֱאַמר ְיהֹוׁש) ן ּבִ עֹור־ּבֶ ַהּקֹוֵסם ּבְ

ֵני, ָהְרגוּ  ְלָ#  ִמּפְ ּבִ ׁש  םׁשֶ ּקֵ ַ#ל ָקֵטגֹור ִלְהיֹות ּבִ
ָרֵאל ם הוּ גוּ ָר ֲה ׁשֶ כְ וּ , ִיׂשְ ַקחוְ  ֵטגֹורָק  סַה  ִהְתַקּיֵ

 )שיח יצחק(. ַהּקֹוֵסם נֹוָטִריקֹון - קֹומוֹ ְמ  רֵנגוֹ ָס 
�  

מוּ , ַסְנֶהְדִריןבְּ  ָאְמרוּ  ל"ֲחזַ  ּיְ ּקִ ִבְלָ#ם ׁשֶ ע ּבְ ַאְרּבַ
ית תֹותיִמ  ין־ּבֵ ז, ּדִ ּמָ ָחֶרב ָהְרגוּ  תבוֹ ּתֵ בַּ  ּוְמר) ּבֶ

 )אמרות ה'(. ֶרבָח ּבֶ  רַד ָה וְ  'ג אׁשֹוןִר  ַרגָה  נֹוָטִריקֹון
�  

ל ְנׁשוֹ ָ#  ְלָ�  ׁשֶ ז םּבִ ּמָ ֶהםּבָ  ׂשֹותַלֲ�  סּוקּפָ בַּ  ְמר)
טִמ  ּפָ תּוב ׁשְ ְלָ�ם נֹוָטִריקֹון, ּכָ  )מראה יעקב(. ּבִ

�  

ה ְקצֹף ֹמש%ֶ ַ�ס -  )לא, יד( ַוּיִ ְכָחה ִליֵדי ָבאוּ  ּכָ , ׁשִ
ֵלי ְוִנְרַמז ִמׁשְ ּבֶ  ַ�סּכַ  ֵסרְוָה  ּבְ ָרָ�ה ַהֲ�ֵברוְ  ךָ ִמּלִ

ִאם, ךָ ֶר ׂשָ ִמּבְ  ְחִסיר ׁשֶ ׂשָ  ִמן ה"ָ� ָר  ּתַ ֵאר ר"ּבָ ָ ִיׁשּ
ֵאין, ר"ַכ זָ  ׁשֶ ּכְ רֹון ֵיׁש  ַ�סּכַ  ׁשֶ  )כסא רחמים(. ִזּכָ

�  

ֵני - )לב, לב( ַנְחנּו ַנֲ�בֹר ֲחלּוִצים ּוְראּוֵבן ָגד ּבְ
ְקׁשוּ  ֵ�  ַנֲחָלה ּבִ ן רֶב ּבְ ְרּדֵ ֵדי, ַהּיַ ֵא  ְלַהְראֹות ּכְ יןׁשֶ

ר םָת נָ וָּ כַּ  ּבֵ ֵדי ַ�ְצָמם ְלטֹוַבת ְלָחָמהּמִ בַּ  ְלִהְתּגַ ּכְ
ל ֶאֶרץ ַנֲחָלה ְלַקּבֵ ָרֵאל־ּבְ ְלטֹוַבת זֹאת ׂשוּ ָ# וְ , ִיׂשְ
ם , ֶסדָח  ִאיׁש  ַנְפׁשוֹ  ּגֵֹמל ֶנֱאַמר ַוֲ#ֵליֶהם ַנְפׁשָ

כַּ  רׁשֶ ה ָהָאָדם ֲאׁשֶ ִאיׁש  ִנְקָרא ְלַנְפׁשוֹ  טֹוָבה עֹוׂשֶ
ם ִנְקָראוְ , ָחִסיד ן־ּגַ ֵאין ןָמ ֱא נֶ  ִאיׁש  ּכֵ טֹוַבת לוֹ  ׁשֶ
ָבר ֲהָנָאה ּדָ לּו ּבַ ָבִטים ַהּלָ ְ ְבֵחי ַהׁשּ ְרמּוִזים, ְוׁשִ
ֵתַבת ִהיא ם"לּוִציֲח  ּבְ ְרּתוֹ ַמ  נֹוָטִריקֹון ׁשֶ ְכׁשַ

יקַצ  ְהיֹותִל  ריָ  ִסידָח  ּדִ  )חסד לאברהם(. ֶנֱאָמןוְ  ׁשָ

  זתשע"מסעי, כ"ח בתמוז ־פרשת מטות    
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י   ה'ִיּדֹר ֶנֶדר ַל ־ִאיׁש ּכִ

ִחיֵרי ל תוֹ יבָ יׁשִ בִּ  ּוִייםָהִעלּ  ִמּבְ ָרֵאל אֹוןגְּ  ׁשֶ י ִיׂשְ ַ#ר היָ ָה , רגֶּ ֵאיְ  ֲ#ִקיָבא ַרּבִ ַ#  ַהּנַ ִה  ְיהֹוׁש) יַ# ׁשֶ  ֵמָהֲ#ָיָרה ּגִ
ו ארבַּ יוּ לְ  ּבְ ל רוֹ ׂשָ בְּ ־רֵא ׁשְ ַאף  היָ ָה וְ , ִליןְה וֹ ׁשֶ ָבר, ִמיםיָ לְ  ָצִעיר ֱהיֹותוֹ  ַלְמרֹות. וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  רֹובְק וּ  וֹ בּ ַר  ׁשֶ  ּכְ

ט ּלֵ ַ#ר ִהְתּבַ אוּ  יוָת וֹ בּ ַר וְ , ּוְגאֹונּותוֹ  תוֹ יפוּ ִר ֲח בַּ  ַהּנַ ַא . ַמְזִהיר ָ#ִתיד לוֹ  ִנּבְ ִמים דַח ּבְ  דבָּ כְ נִ  ִאיׁש  סנַ כְ נִ  ַהּיָ
יָבה ֵריֲ# ׁשַ בְּ  ׁש , ַהְיׁשִ ֵגׁש  ּוִבּקֵ יָבה רֹאׁש  ִעם ְלִהּפָ ְכבֹודוֹ  ַהְיׁשִ ִנים־ּואשׂ נְ  ָחִסיד ְיהּוִדי ֶזה ָהָיה. ּוְבַ#ְצמוֹ  ּבִ , ּפָ

ל יויצָ ִר ֲ# ַמ  ֵלידוֹ ִמגְּ  א'ַקּדִ  אבָ ּסָ 'ַה  ׁשֶ י יׁשָ ָרֵאל ַרּבִ יָ#ה וֹ ּת בִּ ׁשֶ  יָוןְוכֵ , ֵמרּוִז'ין ִיׂשְ ׁש , ְלִפְרָקּה  ִהּגִ ּקֵ  ָלּה  ִלְמצֹא ּבִ
ְפָלג ְוַלְמָדן ִיםַמ ׁשָ  ְיֵרא רחוּ בָּ  ה עַמ ׁשֵ לְ . מ) ׁשָ ּקָ יַ# , ַהּבַ י ִהְצּבִ ַ#ר ְקרֹובוֹ  ַ#ל ִהּסּוס ְללֹא רגֶּ ֵאיְ  ֲ#ִקיָבא ַרּבִ  ַהּנַ

 #ַ ָהא רּוְלַאַח , ארבַּ יוּ לְּ ִמ  ְיהֹוׁש) ָהה ַח ֵר וֹ ׁשֶ ֵ#יָניו ֵחן ָמָצא, ַקְנַקּנוֹ ־ַ#ל ַ#טְמ  ּתָ  ָמה־ְזַמן. טֹוב ֶבקּדֶ לַ  ראֶמ ּיֹ וַ  ּבְ
ן רְלַאַח  ה ֶנֶ#ְרָכה ִמּכֵ ּנָ ָ#ה ַהֲחת) ׁשָ ְצַלַחת טֹוָבה ּבְ ִעיר ןָת ָח ֶה וְ , ּומ) ע ַהּצָ ּקֵ ּתַ ָסמּוךְ  ִהׁשְ  ַ#ל, חֹוְתנוֹ  ִלְמגּוֵרי ּבְ

ָחִסיד. ֲהפּוָגה ְללֹא ֶגההוֹ  ָהָיה ֹוָרהּת ּובַ  ָסמּוךְ  ָהָיה ְלָחנוֹ ׁש)   וֹ בּ ַר  לֶא  ְלֵ#ת ֵמֵ#ת נֹוֵסַ#  ַהחֹוֵתן ָהָיה ,ֶנֱאָמן ּכְ
ֲחָתנוֹ  ְפִצירַה ל לְ ֵח ֵה  הּתָ ַ# וְ , ָרץֲ# ַהנַּ  ִעיר ּבַ ֵדי תוֹ יָ# ִס נְ בִּ  ּמוֹ ִע  ְלִהְתַלּוֹות ַהּצָ יו הּוא ַאף ֵלָהנֹות ּכְ  תוֹ ָר ְד ַה  ִמּזִ

ל יק ׁשֶ הַה  אּוָלם. רוֹ דּ ַה  ַצּדִ יבֹות םעֹולַ  ִניךְ ֲח  ָהָיהׁשֶ , ּלָ , ּתֹוָרה־ּוִבּטּול ָיָקר ְזַמן ִאּבּוד ִסיָ#הנְּ בַּ  ְוָרָאה ַהְיׁשִ
ָ#ה בֵסַר  יךְ  ִדיףְוֶהֱ#  ,ַלַהּצָ ֹקד ְלַהְמׁשִ ָנתוֹ ־ַ#ל ִלׁשְ ר לֹא ןחֹוֵת ַה . ִמׁשְ ה־ַ#ל ִוּתֵ ק בַ ּדָ  ֲחָתנוֹ  אּוָלם, ְנַקּלָ

ַדְעּתוֹ  ָבר, ּבְ ָ#ִמים הנָ ׁשְ נִ וְ  ָחַזר ְוַהּדָ ַאַחת אּוָלם. רּפָ ְס ִמ  ּפְ ִסיעֹות ּבְ  ַ#ד, ְוׁשּוב ׁשּוב חֹוְתנוֹ  ּבוֹ  ִהְפִציר, ַהּנְ
י ַרּבִ ַ#  ׁשֶ ַ#ם ַאךְ  ֵאָליו ְלִהְצָטֵרף ֶהְחִליט ְיהֹוׁש) הּוא, ַהּזֹאת ַהּפַ ׁשֶ ַנאי חֹוְתנוֹ  ִעם הנֶ ַמְת  ּכְ רּור ּתְ י, ּבָ ה ּכִ  ֵמַ#ּתָ

ָבר ֵתריוֹ  ַיְטִרידוֹ  לֹא ךְ לַ יֵא וָ  ּדָ ֵני ּוְבעֹוד. ְלַנְפׁשוֹ  וּ נּ ְזבֶ ְוַיַ#  ּבַ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ֲהָכנֹות ְטרּוִדים ַהּמִ ִסיָ#ה ִלְקַראת ּבַ , ַהּנְ
י ֶהָחָתן היָ ָה  ַ#  ַרּבִ ֲהָכנֹות ָ#סּוק ְיהֹוׁש) ּלוֹ  ּבַ יקצַּ לַ  ַלֲ#רֹךְ  ֶהְחִליט הּוא. ׁשֶ ִחיָנה' ֵמרּוִז'ין ּדִ ֶ ִמ  'ּבְ  לֹא ְוִאם, וֹ לּ ׁשּ

ְבָחן ַיֲ#ֹמד ּמִ י ְלחֹוְתנוֹ  יֹוִכיַח  ֲאַזי, ּבַ ֶדק ּכִ ָ לַ וְ , ּמוֹ ִע  ַהּצֶ ְנִסיעֹות וֹ נּ ַמ זְ  ֶאת הַכלֶּ ְמ  הּוא ְואׁשּ  ןוָ יְוכֵ , ֵאָליו ּבִ
ךְ  ּכָ ְהֶיה ׁשֶ ִסיָ#ה זוֹ  ּתִ אֹוָתּה . 'יןזִ רוּ לְ  ָהַאֲחרֹוָנהַגם וְ  ָהִראׁשֹוָנה ַהּנְ  תיַ גְ ס) בְּ  ִעירַהצָּ  ןָת ָח ֶה  ָהָיה ָ#סּוק, ֵ#ת ּבְ

ָדִרים ִרים ַהּנְ ְזּכָ ת ַהּנִ ְתִחּלַ ָר  ּבִ ָיה, ַמּטֹות תׁשַ ּפָ ׁשְ ְתרֹון ָמָצא לֹא יָה ָ#לֶ , חוֹ מֹ ־ֶאת ִהְטִריָדה ֲ#צּוָמה ְוק)  ּפִ
ִלּמּודוֹ . ַ#תַהּדַ ־ֶאת יַח נִ ַהּמֵ  ַמּסֶ  ּבְ ף ְנָדִרים תכֶ ּבְ ִדְבֵרי ִנְתַקל ,ו"ט ּדַ י, אָת יְ ָר ַהבָּ  ּבְ א ָחִלים ֵאיָנם ִריםְנָד  ּכִ  ֶאּלָ
ָבר־ַ#ל יֶּ  ּדָ ׁש  ּבוֹ  ׁש ׁשֶ ֶ ־הַמ , ַמּמָ ן־ֵאיןׁשּ ֵהן בּועֹותׁשְ  ּכֵ ם ָחלֹות ׁשֶ ָבר ַ#ל ּגַ ֵאין ּדָ ׁש  ּבוֹ  ׁשֶ  ָאָדם, ְגָמהד) לְ וּ . ַמּמָ

ׁשְ  ּנִ ּלֹא עבַּ ׁשֶ ן ׁשֶ ּלֹא אוֹ  ִייׁשַ ר ׁשֶ בּוָ#ה ֲאַזי, ְיַדּבֵ ְ ָבר, ָ#ָליו ָחָלה ַהׁשּ ם ְוַהּדָ  ַהרּזֹ בַּ  ְוִאּלוּ . ַלֲהָלָכה קַס ְפ נִ  ּגַ
דֹוׁש  ת ַהּקָ ָרׁשַ ִטים ּפָ ּפָ ִדּיּוק ֶנֱאַמר, ִמׁשְ בּוָ#ה. ךְ ֶפ ְלֵה  ּבְ ְ א ָחָלה ֵאיָנּה  ַהׁשּ ָבר־ַ#ל ֶאּלָ יֶּ  ּדָ ׁש  ּבוֹ  ׁש ׁשֶ , ַמּמָ
ָתן ּמָ ָדִרים ּוְל#) ָבר ַ#ל ֲאִפּלוּ  ָחִלים ַהּנְ ֵאין ּדָ ׁש  ּבוֹ  ׁשֶ ּלֹא, ּוְתמּוָהה ּבֹוֶלֶטת הְסִתיָר , ַמּמָ ְ יַ לְ  ןִנּתָ  ׁשֶ  ּה בָ ׁשּ

ׁשּום ִעיר ןָת ָח ֶה  ָמָצא. ֹאֶפן ּבְ נּות ַהּצָ ּמְ ָבר ִהְזּדַ ּדָ ַנְפׁשוֹ  ְוֶהְחִליט, ּבַ ְבּת  ְלַהְרֵהר ּבְ ַמֲחׁשַ ְסִתיָרה וֹ ּבְ ָ#ה זוֹ  ּבִ ׁשָ  ּבְ
ֲ#ֹמד ּיַ יקצַּ ַה  ִלְפֵני ׁשֶ ִסּפּוֵריֶהם יםַהֲחִסיִד  ִקיםצֹוְד  ָאֵכן ְוִאם, "ֵמרּוִז'ין ּדִ י, םיֶה ֵת מוֹ זָ גְ ַה וְ  ּבְ י ּכִ  הּוא ָהַרּבִ

בֹותַמֲח  יֹוֵדַ#  אי ֲאַזי, ׁשָ ַוּדַ י ִיְפֶנה ּבְ יׁש  יֵאלַ  ָהַרּבִ ם ָאְמָנם ְוִאם. יִת יָ ׁשְ ק) בְּ  ְוַיְרּגִ רּוץ ֶזהלָ  ִיְמָצא ּגַ  הֹוֵלם ּתֵ
ְר ־ַ#לבְּ  ֶנהֱ# ֱא , ְוקֹוֵלַ#  י יְלחֹוְתנִ  הֹוֶד אוְ  ָאֵמן ִחיּכָ יק ִאיׁש  ָאְמָנם ּכִ י הּוא ֹוָרהּת בַּ  ּוָבִקי ַצּדִ  ָסֵפק ּוְללֹא, ָהַרּבִ

ב", ְקחוֹ לִ ־ְוׁשֹוְמֵ#י יויצָ ִר ֲ# ּמַ ִמ  ִלְהיֹות ֹפךְ ֱה ֶא  י ָחׁשַ ַ#  ַרּבִ ִלּבוֹ  ְיהֹוׁש)   . ֵמֵאֶליָה  מּוֶבֶנת ַהֲהפּוָכה ּוַמְסָקָנתוֹ , ּבְ

ה דַהנִּ  ַהחֹוֵתן סִנְכנָ  ְוִהּנֵ ֶדׁש  ֶאל ְכּבָ ִניָמה ַהּקֹ ר, ּפְ ֲאׁשֶ ִעיר ֲחָתנוֹ  ּכַ ֵרךְ  ַהּצָ ּתָ ּלוֹ , ַאֲחָריו ִמׂשְ  םִנְפָ#  ְוכ)
ְ ַה  ְוֶהָהָדר ֵמַההֹוד ֵהיָכלוֹ  יםיִ רוּ ׁשּ ל ּבְ אֹוָתּה . ֶמֶלךְ ־ׁשֶ ָ#ה ּבְ ב ׁשָ יקצַּ ַה  ָיׁשַ ְסאוֹ ־ַ#ל ֵמרּוִז'ין ּדִ ר, ּכִ ֲאׁשֶ  דָח ֶא  ּכַ

נִ  ֵמֲחׁשּוֵבי ב יםָהַרּבָ ִה  יםבִּ ַר  יםֲחִסיִד  עֹוְמִדים ּוְסִביָבם, ְלִצּדוֹ  יֹוׁשֵ ֹמַ#  ָאְזָנם ּטוּ ׁשֶ יָגם םיָח ׂשִ  ֶאת ִלׁשְ . ְוׂשִ
ֵדי ּתֹוךְ  ךְ  ּכְ אּוְקרָ  איצָ ינִ וִ לְ  הכָ מוּ ּסְ ַה  ראבַּ ִמ  בּ יְ לֵ  יַרבֵּ  מוֹ ׁשְ וּ  דבָּ כְ נִ  ָחִסיד הֹוִפיַ#  ּכָ ּבְ ַה  ןוָ יכֵּ . ִאיָנהׁשֶ הׁשֶ  ּלָ

ֶאָחד בׁשַ ְח נֶ  ּנוּ , ַהֲחִסיִדים ינֵ ְק ִמזִּ  ּכְ י ַמֲ#ָבר ָהַאְבֵרִכים לוֹ  ּפִ ֵסֶבר לוֹ בְּ ִק  ְוָהַרּבִ ִנים ּבְ ה ְוַאף, ָיפֹות ּפָ  ִצּוָ
ׁשוֹ  ּמְ יׁש  ִלְמׁשַ ּבּוד ְלָפָניו ְלַהּגִ ָא . ּכִ ׁשְ ם הּטָ ִה  יםַהֲחִסיִד  רּכִ יַר  ָהַאְבֵרךְ  ּגַ ַ#  ּבִ ֹמַ#  ָאְזנוֹ ־ֶאת ְיהֹוׁש)  ֶאת ִלׁשְ

ְבֵרי י ּדִ ה, ָהַרּבִ ֹמַ#  ִנְדַהם ְלֶפַתע ְוִהּנֵ יַצד ִלׁשְ י ּכֵ י ָחִסידלֶ  ּפֹוֶנה ָהַרּבִ  ֵאין, אֹוָתנוּ  אלָ יֵמ : "ֵמרְואוֹ  בּ יְ לֵ  ַרּבִ
ּבּור יב ַהּצִ ַלְמָדן ַמֲחׁשִ ָאנוּ  ַאף־ַ#ל, ּכְ ם זֹוִכים ׁשֶ ל ֶאת ֹחֶדׁש  יִמּדֵ  ְלַסּיֵ ַ ־ּכָ א אּוָלם. ס"ַהׁשּ ידַה , ַסּבָ ּגִ דֹול ּמַ  ַהּגָ

ְחָזק היָ ָה , ׁש ְזִריְט ִמּמֶ  ְרָסם מ) ַלְמָדן ּוְמפ) ה. עֹוָלם אֹוןגְ וּ  ענֹוָד  ּכְ ַ#ם ְוִהּנֵ ׁש  ּפַ ּקֵ נֵ  ֶאָחד ּבִ , ְלַנּסֹותוֹ  ִליָטא יִמּבְ
ָיה ְלַהְרֵהר ְוֶהְחִליט ׁשְ ק) ֶמת ּבְ ּיֶ ִלּבוֹ  ְחִליטא ַמ הוּ ׁשֶ כְּ , ְמס) ִאם ּבְ יד ֵננוּ ְזֵק  ׁשֶ ּגִ ְבּת  ןְיַכוֵּ  ַהּמַ  תוֹ יָ ׁשְ ק) וְ  וֹ ְלַמֲחׁשַ

ָראּוי אֹוָתּה  ץֵר ְיָת  ְוַאף ל תוֹ יָ ׁשְ ק) . ַיְתִחיל ְלַהֲאִמין ּבוֹ  ֲאַזי, ּכָ ְסִתיָרה ָ#ְסָקה ָאָדם אֹותוֹ  ׁשֶ ת ּבִ ין ְמֹפֶרׁשֶ  ּבֵ
ְבֵרי ָמָרא ּדִ ְנָדִרים ַהּגְ ת רַה ַהּזֹ  ְלֵבין ּבִ ָפָרׁשַ ִטים ּבְ ּפָ ָבר־ַ#ל יםָחלִ  ְנָדִרים ִאם, ִמׁשְ ֵאין ּדָ ׁש  ּבוֹ  ׁשֶ ". לֹא אוֹ  ַמּמָ
י י ָהַאְבֵרךְ  ּוְבעֹוד, ְמַ#ט ָ#ַצר ָהַרּבִ ַ#  ַרּבִ יַצד ַמעׁשָ , ׁש גָּ ְר נִ וְ  םִנְפָ#  עֹוֵמד ְיהֹוׁש) י ּכֵ יךְ  ָהַרּבִ : ְואֹוֵמר ַמְמׁשִ

ל צוֹ רוּ ּתֵ " יד ֵננוּ ְזֵק  ׁשֶ ּגִ ה נֹוֵגַ#  ֵאינוֹ  ַהּמַ ֶדֶרךְ  ֵרץְנָת  ְוָאנוּ , ָלנוּ  ַ#ּתָ ַמּסֶ  ֲהֵרי. ַאֶחֶרת ּבְ  ָאְמרוּ  ְמִציָ#א־אבָ בָּ  תכֶ ּבְ
בִּ  ל"ֲחזַ  יָבהיׁשֶ ל ׁשִ ָ#ר ָקְדָמה ֶהֶרתבַּ  ִאם ְלקוּ ֶנְח  ַמְעָלה־ׁשֶ בָּ ַה , ָלָבן ְלׂשֵ א ּוְבֵני ָטהֹור אֹוֵמר ה"ּקָ  ְמִתיְבּתָ
ָ בַּ  ְוָאְמרוּ , ָטֵמא ָאְמרוּ  ְרִקיָ#אִד  יבוּ ? עֹוָלםבָּ  ִנְמָצא ִמי ַמִיםׁשּ ה ְוֵהׁשִ ַרּבָ ָמתוֹ  ְוָיְצָאה, ִנְמָצא ַנֲחָמִני־רבַּ  ׁשֶ  ִנׁשְ
ה. ר'הוֹ 'ָט בְּ  ַסק ם"ַרְמבַּ ָה  ְוִהּנֵ ְבֵני ּפָ יָבהַה  ּכִ ל ְיׁשִ ַגע ַמְעָלה־ׁשֶ ַהּנֶ נֶ  ףֶס 'כֶּ ַה וְ , ָטֵמא ׁשֶ ַמּה  'הִמׁשְ ךְ ־ַ#ל ּתָ  ,ּכָ

ֲהֵרי ַסק ַנֲחָמִני־רבַּ  הבָּ ַר  ׁשֶ מוֹ  ּפָ בָּ ַה  ּכְ א. ה"ּקָ ָמָרא ִהיא ְרִקיָ#אִד  אּתָ יבְ ִת ּמְ ׁשֶ ? לֹוַמר ָלנוּ  ׁש יֵּ  הַמ  ֶאּלָ , ּגְ
בָּ ַה  הּוא רַה ְוַהּזֹ  ם". ה"ּקָ ּיֵ ּסִ ׁשֶ א'ַקּדִ  אבָ 'ּסָ ַה  ּכְ ָבָריו־ֶאת ֵמרּוִז'ין יׁשָ ְפֵני ִהְרָצה אֹוָתם, ּדְ י ֶהָחִסיד ּבִ  בּ יְ לֵ  ַרּבִ
ָהל ֶברְלֵ#  ְלֶפַתע ִהְסּתֹוֵבב, ארִמבַּ  ָרָאה, ַהּקָ י ָהַאְבֵרךְ  ֶאת ּוְכׁשֶ ַ#  ַרּבִ ָבר ַהִאם! ֵרךְ בְ ַא , וּ נ: "לוֹ  ָאַמר, ְיהֹוׁש)  ּכְ

ְהֶיה ד"? ןָמ ֱא נֶ  ְלָחִסיד ּתִ ֵדי ִמְקַטְרּתוֹ  ֶאת לוֹ  טׁשִ הוֹ  ּוִמּיָ ּבּוד, הנָּ יֶק לִ ְד יַּ ׁשֶ  ּכְ   . 'יןזִ רוּ ֲחַצר בַּ  ְמֹאד ָחׁשּוב ּכִ

ה ּוַבַ#ל ֲ#ׂשֶ ַ#ְצמוֹ  ַהּמַ י, ּבְ ַ#  ַרּבִ ר, ָחִריף ְיהֹוׁש) ה ֶאת ִסּפֵ ֲ#ׂשֶ "ץ  ַהּמַ ָרֵאל ַיֲ#ֹקב ַיְעּבֵ י ִיׂשְ ל ּה בָּ ַר ְלַרּבִ  ׁשֶ
ר, קוּ ׁש ְט נְ ֶמ יִר ְק  ֲאׁשֶ י־ְלֵבית ִהְצָטֵרף ּכַ ִ  דַח ַא  ְוַתַחת, ּוךְ בָס ּון יּ ִד לְ  נוֹ ּדִ ר יִחיםַהׂשּ ֹאָרע ֶאת ִסּפֵ ז ַהּמְ  ַהּלָ

הֹוִת  ּמּוָבן  כוֹ ָפ ֲה וַ  ,ַ#ז םרֹש4ֶ  ּבוֹ  ירׁשֶ ל ִנְלָהב ְלָחִסידּכַ א אבָ ּסָ 'ַה  ׁשֶ � .ָהַאֲחרֹון יֹומוֹ  ַ#ד ,י'ןזִ רוּ ֵמ  'ַקִדיׁשָ

  
  

י   ל"ַזּצַ   לֶה אוּ ֵמ  םְלּבֹויְ ֶט ֵטיְ  הש%ֶ מֹ  ַרּבִ

ַתּמּוזכ"ח  ַהִהּלּוָלא ְליֹום  תר"א ּבְ
  

יֵקי ֵלידוֹ ִמגְּ   תַהֲחִסידוּ  ְמִפיֵצי יּוֵמִראׁשֹונֵ  רוֹ ּדוֹ  ַצּדִ
ה)  ּה  ֵהןכִּ . ְרָיהְנגַּ ּבְ ַרּבָ ל ּכְ נֹוָתיו ּוְברֹב, ינֹוָבהׁשִ  ׁשֶ  ׁשְ

אּוֶהל ְקֵראת ִאיֶהל.  ּבְ ּנִ ִחּבּורֹו " נֹוַדעׁשֶ ַמחּבְ  ִיׂשְ
ה ַתב ְוֵכן, ַהּתֹוָרה־ַ#ל" ֹמש4ֶ  ַ#ל נֹוָסִפים ִחּבּוִרים ּכָ
י ִהּלִ ִגּלֹות ַ#ל יםרּוׁשִ ּפֵ , ָאבֹות ּוִפְרֵקי םּתְ דֹות ַהּמְ  ְוַאּגָ

ֲהָלָכה ּוְתׁשּובֹות, ל"ֲחזַ  ִנים. ּבַ ד ַרּבֹות ׁשָ  ִהְתַנּגֵ
ַ#ת, תַלֲחִסידוּ  ּפָ י ֲחָתנוֹ  ּוְבַהׁשְ  ּבּוׁש יְ לֵ  ַאְרֵיה ַרּבִ
יץ ַ#ל ִליְפׁשִ ִאי יבֵ ּדְ  ַאְרֵיה" ּבַ  הַהחֹוזֶ ' ֶאל ָנַסע" ִעּלָ

ָפָניו ַמּה ָת וְ ', ִליןבְּ ִמּל)  יַצד: "ּבְ ֵכן ּכֵ ַהֲחִסיִדים ִיּתָ  ׁשֶ
ֵמִחים ִמיד ׂשְ ְרבַּ  ַ#ל ִמְצַטֲ#ִרים ְוֵאיָנם ּתָ ית ןח)  ּבֵ
ׁש  ְקּדָ ת ָכהלָ ֲה  ַוֲהֵרי? ַהּמִ ׁש  ִהיא ְמֹפֶרׁשֶ ּיֵ  ְלקֹוֵנן ׁשֶ

ן־ַ#ל ְרּבָ יב"? ַהח) ל: "הַהחֹוזֶ  לוֹ  ֵהׁשִ  ֶמֶלךְ לְ  ָמׁשָ
ּגַֹרׁש  י ׁשֶ יםְר ּוַמ  ִמְצַטֲ#ִרים יונָ ָמ ֱא נֶ  יוּ ָה וְ , תוֹ ִמּבֵ  ּבִ
ֶלךְ  ַ#ל ְלקֹוֵנן ח ַהּמֶ ּדָ ר אּוָלם. ַהּמ) ּקֵ ּבִ ׁשֶ ֶלךְ  ּכְ  ַהּמֶ
ַמח, ֵמאֹוֲהָביו דָח ֶא  ֵאֶצל הַה  ׂשָ לוֹ ְלַק  ּלָ הּוא ּבְ ׁשֶ  ּכְ

יר ִלּבוֹ  לבֶ ָהֵא  ֶאת ַמְסּתִ ָפָניו ָצֳהָלה ּוַמְרֶאה ּבְ  ְוָכךְ . ּבְ
ם ִלים, יםַהֲחִסיִד  ּגַ ם ִמְתַאּבְ ִלּבָ ֵמִחים ּבְ ְפֵניֶהם ּוׂשְ , ּבִ
ם ןכֵּ ׁשֶ  ֵביָתם ירוּ ׁשָ  ַמְלּכָ ִדיר ּבְ  תוֹ ִצְדָק  ְלַצד"... ּתָ

ם נֹוַדע ֶאָחד ּגַ אֹונֵ  ּכְ יץ, ְזַמּנוֹ  יִמּגְ  ּתֹוָרה ְוִהְרּבִ
דֹוָלה תוֹ יבָ יׁשִ בִּ  ְלַתְלִמיִדים ִמְנַה . ַהּגְ ִמים גּכְ  ַהּיָ

ְלִמיִדיםַה  יוּ ָה , ָהֵהם י 'ָיִמים' אֹוְכִלים ּתַ ָבּתֵ ֵני ּבְ  ּבְ
ה ִהּלָ יד ְוהּוא, ַהּקְ ּלֹא ִהְקּפִ א ְסמּוִכים ִיְהיוּ  ׁשֶ  ַ#ל ֶאּלָ

ל םנָ ָח לְ ׁש)  ְחָזִקים ׁשֶ ֲחִסיִדים ַהּמ) , ַמִיםׁשָ ־ְוִיְרֵאי ּכַ
ָהיוּ  ּוֵמֵאּלוּ  ֵ#יָניו ֲחׁשּוִדים ׁשֶ יר ָהָיה ּבְ  תָלַקַח  ַרק ַמּתִ
ַ#ם. םנָ ָח לְ ׁש) ־ַ#ל לכֹ ֱא ֶל  לֹאוְ  ָמעֹות אוּ  ּפַ לוּ  ּבָ  ַהּלָ

ַטֲ#ָנה ׁשֵ  ִאם: "ּבְ  ָאסּור ַמּדּוַ# , ָממֹוןלְ  ָאנוּ  ִריםּכְ
ִחּדּוד ָ#ָנה ְוהּוא"? נוּ נֵ ָח ְל ׁש)  ַ#ל לכֹ ֱא לֶ   ֶכםלָּ  הַמ : "ּבְ

ֵמִהים ְמָצא עֹוף ַוֲהֵרי? ּתְ ּנִ , ֲאִכיָלהבַּ  ָאסּור ְטֵרָפה ׁשֶ
ׁשֵ  יוָת צוֹ נוֹ  ְמִריַטת אּוָלם עֹות־ְלָכל ָרהּכְ   "... ַהּדֵ

  
בפרשת מטות האריכה התורה לבאר את חשבון השלל 

חישוב המחצית והמכס. והאריכו ושנלקח מן המדיינים, 
הראשונים להסביר את הצורך בפירוט החשבון, ונתנו 
לזה כמה טעמים. חכמת החשבון היתה ידועה לחכמי 

שלטו בה אומות העולם, ישראל הקדמונים, עוד בטרם 
והתייחסו אליה כ'רקחות וטבחות' ללימוד התורה, כלשון 

החת"ם סופר והוסיף שהם  והביאההרמב"ם באיגרתו, 
"פתחים ושערים לה'", ו"כגשר אשר בו תעבור מחשבתנו 
מאלה הדברים הגשמיים המוחשים, אל הדברים 

נשתמר פיוט כהגדרת הרא"ם.  - הנמצאים המושכלים" 
: "דעה חכמה החשבוןב האי גאון בשבח ידיעת שכתב ר

ואם דעתה פליאה, דעה חשבון וִבין ספרי רפואה, ותדע 
לך אז מולד לבנה, ועת המועדים שנה בשנה". הרמח"ל 
ראה בלימוד חכמת ההנדסה התשבורת והתכונה, הכרח 
"להגיע אל הידיעה הנכונה והברורה, כאומן אשר יחסר 

אל, ילמד לו כלי האומנות", ו"הרוצה להיות חכם בישר
עיקרי ההנדסה, התשבורת והתכונה הראשיים עד 

ילנא, שהאדם צריך ושיידעם". בדומה לכך כתב הגר"א מו
לדעת שלוש חכמות, חכמת האלקית היא התורה, 
הטבעית הוא המדע, והמעשית למלאכתו ופרנסתו, וכך 
העיד רבי ישראל משקלוב משמו, ש"כל החכמות נצרכים 

, חכמת אלגעברא לתורתנו הקדושה וכלולים בה
ומשולשים והנדסה". ואומנם, החיבור היחיד שכתב 
הגר"א כספר, ולא כהגהות או ככתבי תלמידים, הוא "איל 

"על חכמת המשולשים וההנדסה". הגר"א גם  –משולש" 
הורה לתלמידו רבי ברוך משקלוב לתרגם ללשון הקודש 
את הספר 'אוקלידוס' שחיבר החכם היווני אוקלידס אבי 

הגיאומטריה, "יען כי התורה והחכמה נצמדים חכמת 
יחד". אולם רבי יעקב משה נכד הגר"א מעמיד שלושה 
תנאים לכך, למלא תחילה כרסו בתורה ומצוות, ללמוד 
חכמות רק לתועלת, ולא להאריך בהן. ואף גדולי ישראל 
שהתנגדו ללימוד חכמות זרות, התירו ללמד נערים 

  .ימינוגים כן עד סמך זה נוה־, ועלביום חשבון זמן מועט
  

ַ�ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ים ָאֶלף ִ ׁשּ   ַוֲחֹמִרים ֶאָחד ְוׁשִ

יָמן יְיהּוֵד  ּגֹוַלת ָ ׁשֶ , ּתֵ ְלֵהי יםצִ עוּ נְ  יָה ׁשֶ ָר ׁשּ ׁשִ קּוַפת ּבְ ית ּתְ ׁש ־ּבֵ ְקּדָ ָלאֹות ְרצּוָפה ָהְיָתה, אׁשֹוןָהִר  ַהּמִ  ּתְ
ים ְוִיּסּוִרים ין ָקׁשִ ְסְלִמים ִביםְר ָהַ#  ּבֵ ָהיוּ , ַהּמ) יָמן ְיהּוִדי ַצֲ#ֵדי ֶאת םיִר צֵ ְמ  ׁשֶ  ֲ#ֵליֶהם םלָּ #) ־ֶאת ְוִהְקׁשוּ  ּתֵ

ֶרת ְנָאהׂשִ בְּ  ַחת אּוָלם. ִעּוֶ ה םָת ָא נְ ׂשִ  ִמּתַ ּקָ ֶהם הָ# ּפְ ְע ּפִ ׁשֶ  ָהֲ#מ) ֶאֶר  ּבָ ל סּכְ ֶהם הנָ וּ ְטמ ָהְיָתה, ַ#ְכַנאי־ׁשֶ  ּבָ
בֹוד־ִיְרַאת י ּכָ ַלּפֵ הּוִדים ּכְ ֵני ַהּיְ יְוָסְברּו , ְוָנבֹון םָחכָ  םַ#  ּבְ ָבר ֵאין ּכִ ר ּדָ ן ,םֵמֶה  םְוֶנֱ#לָ  ִנְסּתָ ּכֵ  לַא  לְה 'ַא  ׁשֶ

הּוִדים ֵהם י'ּובִּ ּת ּכ)  ְלׁשֹוָנם, ַהּיְ ל ּכִ י ׁשֶ יָמן ַ#ְרִבּיֵ ַהְינ, ּתֵ ְבָחר ר'ֶפ ַהּסֵ  ם'ַ#  וּ ּדְ ן־ְוִאם, ַהּנִ  חֹוֶבֶקת םָת ָמ כְ ָח  ּכֵ
ֵהם ַרק ְולֹא .עֹוָלם ִקיִאים ׁשֶ ָרֵאל ּתֹוַרת יזֵ ָר בְּ  ּבְ א, ִיׂשְ י ֶהֱאִמינוּ  ֶאּלָ ִקיִאים ּכִ תֹוְלדֹות ֵהם ּבְ  ָהֲ#ָרִבים ּבְ

ְסְלִמים ר רֵת וֹ י ַהּמ) ְסְלִמים יוּ ָה  ְוָלֵכן, יםִע ְד וֹ י ַ#ְצָמם ֵהם ֵמֲאׁשֶ ֵתיָמן ַהּמ) יםְר ַמ  ּבְ  ְיהּוֵדי ֶאת ְלַהְטִריד ּבִ
ִדיָנה ֵאלֹות ַהּמְ ׁשְ ַטֲ#ָנה, ְותֹוְלדֹוָתיו דּמַ ַח מ)  םיָא בִ נְ  ַ#ל ּבִ תּוב ַהּכֹל"ׁשֶ  ּבְ ּתֹוָרה ּכָ ֶכם ּבַ ּלָ ְגַלל ַרק"וְ ", ׁשֶ  ּבִ
ם ַאּתֶ ם, אֹוָתנוּ  ׂשֹוְנִאים ׁשֶ ף ִציםֲחֵפ  םכֶ ְוֵאינְ , ְתֶכםַמ כְ ָח  ֶאת נוּ ּתָ ֵמִא  ַמֲ#ִליִמים ַאּתֶ ּתֵ ּה  נוּ אֹוָת  ְלׁשַ   "... ּבָ

יָמן ְיהּוִדיֲחרּוִצים ֵהם  כ ְבִקיִאיםוּ  ,ּתֵ גּוִרים ַהּקֶֹדׁש  ִסְפֵרי ד"ּבְ ְ יֶהם־ַ#ל ַהׁשּ מוֹ , ּפִ ם ּכְ ל ֹקֶדׁש ־ייֵר ׁשִ  ּגַ  ׁשֶ
א ַהְמׁשֹוֵרר ל ַאּבָ ׁשֹות, ֲאֵחִרים יםנִ ָט יְ ַפ וּ  יזִּ בַּ ׁשַ  םוֹ ׁשָ ּקָ ִנים ָהיוּ  ְואֹוָתם, ׁשֹונֹות ּוְתִפּלֹות ּבַ ּנְ  יםִמ זְּ ַפ ְמ וּ  ְמׁשַ

ָכל ָבר ָרִגיל. ְמצֹא־ֵ#ת ּבְ הּוא, ִמְסָחר ִאיׁש  אוֹ  ִניָמ יּתֵ  רֹוֵכל ִלְראֹות ָהָיה ּדָ ׁשֶ ךְ  ּכְ ַדְרּכוֹ  ְמַהּלֵ ם ּבְ  ּוְמַפּזֵ
אי ֲחׁשַ ים מֹוֵריִמזְ  ּבַ ִהּלִ ֶטף ּתְ ׁשֶ יר אוֹ  ּבְ ָפָתיו־ַ#ל ׁשִ ֶה , ׂשְ ב םֵא ְת ּבְ ַמן ּוְלִפי רּוחוֹ ־ְלַמּצַ רוְ . ַהּזְ  ָהיוּ  ַכֲאׁשֶ

ים סֹוֲחִרים רִמְסּפַ  ם עֹוׂשִ ְרּכָ ִלים יוּ ָה , ַיַחד ּדַ ל ְמַנּצְ יֵניֶהם ֹוָרהּת בַּ  קסֹ ֲ# לַ  ֶרַגע־ּכָ את, ּבֵ ֲהָלָכה ְוָלֵתת ְוָלׂשֵ   . ּבַ

ֶאָחד ֶזה היָ ָה  בּוַ#  ִמיֵמי ּבְ ָ ל ַהׁשּ ת ׁשֶ ָרׁשַ ר, ַמּטֹות ּפָ ֲאׁשֶ ָתה ְיהּוִדית סֹוֲחִרים ְקבּוַצת ּכַ  ּה ְרכָּ ּדַ ־ֶאת ָ#ׂשְ
ין ֵתיָמן ּוִביםׁשּ ַהיִּ  ּבֵ ֶה  ְוָ#ְסָקה, ּבְ ִדְבֵרי ָלּה ְרגֵּ ּכְ ֶאָחד. ּתֹוָרה ּבְ ֶרךְ  ילֵ וּ ּק ִע ֵמ  ּבְ יָ#ה ,ַהּדֶ  ְקבּוַצת ִלְקָראָתם ִהּגִ

ְסְלִמים בֵ ּתוֹ  מ) בְּ  יִד ְע 'וּ גּ ־ַאל יׁשְ בוּ , בְּ ַ# ְר ׁשַ ׁשֶ ְחׁשְ ּנֶ ֲאִציִלים ׁשֶ ין ּכַ י ּבֵ ִדיָנה ַ#ְרִבּיֵ יָון, ַהּמְ ָהיוּ  ּכֵ  ָחִסים''ְמי)  ׁשֶ
ל יוָא צָ ֱא צֶ כְּ  ּנּויָ . םיָא בִ נְ  ׁשֶ ַהְינוּ , ה'אּדַ 'ַס  ָהָיה םיּכִ  הנֶּ ְמכ)  ָהָיה םֶה ֵמ  ֶאָחד ְוָכל, ֲחׁשּוִבים ַוֲאִציִלים ֲאדֹוִנים ּדְ

ֹתַאר לוּ . ד'יִּ 'ַס  בֹודכָּ  ּבְ ִאים יוּ ָה  ַהּלָ ר ןְוִסּמַ , ם'ָס חוּ יִ 'בְּ  ִמְתּגָ ֶהם ַהֶהּכֵ ּלָ ם כוּ ְר כָּ ׁשֶ  ךְ כָ בְּ  ָהָיה ׁשֶ  תֶפ נֶ צְ ִמ  ְלרֹאׁשָ
ׁש  ַבעצֶ , הּקָ ְיר)  ּדָ ְסְלִמים ַ#ל ַהְמק) ר ָהָיה ָלֶהם ְוַרק, ַהּמ) ּתָ ל מ) ְלׁשֵ ְצֶנֶפת ֵחֶלק ְלׁשַ ... םּפָ ְר ָ#  ַ#ל ֵמַהּמִ

ְס  שׂ  ְידּוִעים יוּ ָה , ֵאּלוּ  ְלִמיםמ) ָרֵאל ֹוְנֵאיּכְ ר, יםִק ָה בְ מ)  ִיׂשְ ׁש  ָהיוּ  ְוַכֲאׁשֶ הוּ  ְלָתֵאר ִניָמ יּתֵ  ְיהּוִדי ְמַבּקֵ  ִמיׁשֶ
רֹוֵחׁש  ֶרת הָא נְ ׂשִ  ׁשֶ יר היָ ָה , הוּ נֵ ׁשְ ִמ לְ  ִעּוֶ מוֹ  אֹותוֹ  ׂשֹוֵנא ֶזה: "אֹותוֹ  ַמְגּדִ  הַמְרֵא לְ  "...י'ִד ְע וּ 'גּ  ַאל אתאּדַ ַס  ּכְ

ְסְלִמים ִאים ַהּמ) םלִ  ָנַפל, ַהּגֵ ל ּבָ הּוִדים ַהּסֹוֲחִרים ׁשֶ ִק  ַהּיְ י ְוִקּווּ , םְרבָּ ּבְ ׁש  ּכִ ְפּגָ יֵניֶהם ַהּמִ  אוֹ , לֹוםׁשָ בְּ  ַיֲ#בֹר ּבֵ
ּנוּ  ֵיְצאוּ  רָ# צְ ִמ לְ  זֹול' ִמּמֶ ְסְלִמים. 'ּבְ ה ּפֹוִנים ַהּמ) הּוִדים ַהּסֹוֲחִרים ֶאל ְוִהּנֵ ֵאָלהבִּ  ַהּיְ  י'ִר וֹ 'ּמ ַה  הּוא ִמי: "ׁשְ

ֶכם ּלָ ַהְינוּ "? ׁשֶ יג לכַ נוּ  לוֹ , םכֶ ְת ַר בוּ ֲח בַּ ׁשֶ  ְוֶהָחׁשּוב ָהַרב הּוא ִמי, ּדְ ֵאָלה? ינוּ ֵת לוֹ ֵא ׁשְ  ֶאת ְלַהּצִ ְ  ָהְיָתה ַהׁשּ
ְמקֹוָמּה  יָמן יְיהּוֵד  ןכֵּ ׁשֶ , ּבִ נּוִעים יםנִ ָת וְ נְ ַ# ָה  ּתֵ ָחְכָמָתם יםִט לְּ בַּ ְת ִמ  ָהיוּ  לֹא, ְוַהּצְ ִנים ְוַאף, םָת נוּ ָ# ְד יַ וְ  ּבְ  ָהַרּבָ

ֶהם ּבָ ִרים ָהיוּ  לֹא ׁשֶ יֶהם ִנּכָ ַמְלּבּוׁשֵ ֵני־ַ#ל ּבְ  ָהָיה 'יִר וֹ ּמ 'ַה ׁשֶ , בּ ַ# ְר ׁשַ  חֹוזְמ בִּ  ָאְמָנם ָהָיה ָנהּוג. ֲאִחיֶהם ּפְ
ִמְנַה  ֹחרׁשָ  ְולֹא ָלָבן ָחלּוק לֹוֵבׁש  יָמן יְיהּוֵד  גּכְ ָ#ה ַרק תזֹא אּוָלם, ּתֵ ׁשָ ָהָיה ּבְ ַתְפִקיד ׁש ּמֵ ׁשַ ְמ  ׁשֶ ִני ּבְ , ַרּבָ

גֹון ה ּכְ ּנָ ֲחת) ְבִרית אוֹ  ּבַ י אּוָלם, ִמיָלה ּבִ ַחּיֵ א־לֹא" יֹום־ַהּיֹום ּבְ ֵני ָנׂשָ ִרים ּפְ ר ְולֹא ׂשָ  ,ָדל־ִלְפֵני ׁשֹוַ# ־ִנּכַ
י ה־ּכִ ם ָיָדיו ַמֲ#ׂשֵ ּלָ ֲחבּוַרת". ּכ) הּוִד  ַהּסֹוֲחִרים ּבַ ָהָיה ֶאָחד היָ ָה , יםַהּיְ ִמים ׁשֶ  ֹוָרהּת בַּ  ָתיווֹ ִויִדיע, ּוָפׁשּוט ּתָ

הַה . ְוַדּלֹות ָ#טֹותמ)  ָהיוּ  יַ#  ּלָ ד ִהְצּבִ ְסְלִמים ְלֵ#ֶבר ָראָק וְ , ְלִצּדוֹ  ָהרֹוֵכב ַ#ל ִמּיָ ה: "ַהּמ)  י'ִר וֹ 'ּמ ַה  ֶזה, ִהּנֵ
נוּ  ּלָ ׁשּוָבה עַמ ׁשֵ לְ "! ׁשֶ ְסלְ  ַאַחד ֵהִרים, ַהּתְ  תוֹ לָ ֵא ׁשְ  ֶאת רגֵּ ְוׁשִ , קֹולוֹ  ֶאת, ּוָרהבַהֲח  ַמְנִהיג ְרֶאהנִּ כַּ , ִמיםַהּמ)

יָ#ה ְפּתִ ה םָחכָ  ָאְמָנם ִאם ְוֶאְבּדֹק ָהָבה: "הּוִדיַהיְּ  'יִר וֹ ּמ 'ַה  לֶא  ַהּמַ א אוֹ , ַאּתָ ּמָ ם יםלִ ּתְ ַה ְמ  ׁשֶ  ְוֵאין נוּ בָּ  ַאּתֶ
ה ה, ִלי ָנא רמֹ ֱא . י'ִר וֹ 'ּמ ַה  ַאּתָ ּמָ ְסְלִמים ָלנוּ  ָ#ְמדוּ  יִאיםְנבִ  ּכַ ֵאָלה"? ַהּמ) ְ י ַהׁשּ ְלּתִ  ַ#ל ָנְפָלה ְצפּוָיה ַהּבִ

ל רֹאׁשוֹ  ַרַ#ם הּוִדיַהיְּ  ֶהָחָכם ׁשֶ ַקע ְוהּוא, ּכְ ְמבּוָכה ׁשָ ִסיִלים םיֶה יֵא בִ נְ לִ וְ  ילִּ  הַמ . "הַ#זָּ  ּבִ ל ַהּכְ ִעים ׁשֶ  ְרׁשָ
ִלּבוֹ  ָאַמר"? ֵאּלוּ  ת םָת לָ ֵא ׁשְ  ַ#ל םֶה לָ  ֶאֱ#ֶנה ּוָמה, "ּבְ ׁשֶ ּפֶ ב"? ַהְמט) ְתׁשּוָבִתי ַאְפִליג ִאם. "ָחׁשַ  ְוֶאְנֹקב ּבִ

ר ִמְסּפָ בֹוּהַ  ּבְ א, ּגָ ּמָ ֵפס ׁשֶ אי ֶאּתָ ַבּדַ לוּ  ּכְ ׁשַ  ילַ ָ#  ַיְכִריזוּ  ְוַהּלָ אי ןרָ ְק ּכְ ָרם יטִע ְמ ַא  ְוִאם. ְוַרּמַ ִמְסּפָ א, ּבְ ּמָ  ׁשֶ
ְכבֹוָדם ְמַזְלֵזל אצֵ ּמָ ֶא  ל ְוֶאת ַ#ְצִמיִביא ָחִליָלה ֶאת ְוָא  ,ּבִ ָנה ּוָרהבַהֲח ־ּכָ ַסּכָ ךְ  ןוָ יכֵּ ". ּבְ ּכָ ם, ׁשֶ  ָהִאיׁש  ִהְתַחּכֵ

דֹול ָנִביא ֵאין: "ְוָאַמר ְסְלִמים רֵת וֹ י ּגָ ר, ַלּמ) דמ)  ֵמֲאׁשֶ ְרֹעֶמת תַ# בָּ ַה .. ".ַחּמַ י־ַ#ל הָר כְּ נִ  ּתַ  'דיִּ ּסַ 'ַה  ּפִ
ְסְלִמי ׁשּוָבה זוֹ : "ָאַמר ּוְבִזְלזּול, ַהּמ) ׁשּוָטה ּתְ ל, ּפְ ּכָ ׁש  ֲאִני ֲאָבל. ּה ָת אוֹ  ַלֲ#נֹות לוֹ ָיכ ַנַ#ר ׁשֶ  ֶאת ָלַדַ#ת ְמַבּקֵ

ק רּפָ ְס ַהּמִ  ּיָ ל ַהְמד) ל ׁשֶ ִביִאים ּכָ נוּ  ַהּנְ ּלָ ה ֵאין ְוִאם, ׁשֶ ה י''מֹוִר  לֹא, ִלי ַלֲ#נֹות יֹוֵדַ#  ַאּתָ א, ַאּתָ  ִאיׁש  ֶאּלָ
ׁשּוט ד". ַוֲהמֹוִני ּפָ יט ּוִמּיָ ָאר ַ#ל ִהּבִ ַאל ַהּסֹוֲחִרים ׁשְ ם ִמי: "ְוׁשָ ׁשּוָבה־ֶאת יֹוֵדַ#  ִמּכֶ ם ּוְבעֹוד"? ַהּתְ ּלָ  ּכ)

ִמים הּוִדיַהיְּ  ָקַפץ, בּוָכהְמ בִּ  ׁשֹוְתִקים יַ#  ֶזה, ַהּתָ ִהְצּבִ ה ׁשֶ ִחּלָ קֹול ְוָאַמר, 'יִר וֹ ּמ 'ַה  ַ#ל ּתְ ן: "ּבְ  ֲאִני, ינִ וֹ ֲאד ּכֵ
ׁשּוָבה־ֶאת יֹוֵדַ#  ה"! "ַהּתְ ּמָ ַאל" ּכַ ְלִהיטּות ָהַ#ְרִבי ָהָאִציל ׁשָ יב הּוִדיְוַהיְּ , ּבִ קֹול ֵהׁשִ ִ ׁשִ : "ָרם ּבְ  ְוֶאָחד יםׁשּ
ְמָחה ֲהַרתנַ "! ֶאֶלף ָכה ׂשִ ּפְ ֵני־ַ#ל ִנׁשְ ְסְלִמי ּפְ ִים קָסַפ  ְוהּוא, ַהּמ) ּפַ ֲהָנָאה ּכַ לּוָיה ּבַ ה: "ּגְ  י'ִר וֹ 'ּמ ַה  ֶזה, ִהּנֵ
יָהֲאִמ  ֶכם ּתִ ּלָ ּמֵ  ְרֶאהנִּ כַּ ! ׁשֶ ׁש  ֲ#ָנָוהׁשֶ ּקֵ ירה זֶ  ּבִ ָבר־ֶאת ְלַהְסּתִ יַ# , ַהּדָ ֵאינוֹ  ֲחֵברוֹ ־ַ#ל ְוִהְצּבִ  ִמיִמינוֹ  יֹוֵדַ#  ׁשֶ

ֹמאלוֹ  הּוִדים ַהּסֹוֲחִרים ".ִלׁשְ מוּ  ַהּיְ ר, ְרָוָחהלִ  ָנׁשְ ֲאׁשֶ י ָראוּ  ּכַ ׁשּוָבה ּכִ ָלה ַהּמּוָזָרה ַהּתְ ל ִלּבוֹ ־לַ#  ִהְתַקּבְ  ׁשֶ
ְסְלִמי ָטה ּוְרָוָחה, ַהּמ) ׁשְ ם ּפָ ִלּבָ ָראוּ  ּבְ ׁשֶ י ּכְ הַה  ּכִ יךְ  ַלֲחֵבָריו הֹוָרה ּלָ ם ְלַהְמׁשִ ַדְרּכָ ם םוּ בזָ ֲ# וַ , ּבְ   . ְלַנְפׁשָ

ר ךָ לְ  ֵמֵהיָכן" ֶזה ִמְסּפָ ִמים םָר בֵ ֲח  ֶאת ַהּסֹוֲחִרים ִהְקׁשוּ "? ּכָ ָהַ#ְרִבים ִהְסּתַ  ַהּתָ קוּ ְלַאַחר ׁשֶ  ָאְמָנם, "ּלְ
ָהַ#  יֹוְדִעים ֲאַנְחנוּ  בְ  ִביםְר ׁשֶ ִרים אֹוֲהִבים ָ#םִמּטִ ְגָזִמים ִמְסּפָ חיםנִ יָ ְמ ד) ְמ וּ  מ) ּבָ , , ְוָכל ַהּמֹוִסיף ֲהֵרי ֶזה ְמׁש)

ְוָקא ִלְזרֹק ּתָ ְט ְחלַ ֶה  ַמּדּוַ#  ֲאָבל ְגָרִתי  ָ#ֹגל לֹא רּפָ ְס ִמ  ּדַ הְוַה "? ֶזהְולֹא ׁשִ ֵ#יָניו ֶהםבָּ  יטַמבִּ  ּלָ ִמימוֹ  ּבְ  תַהּתְ
ֵמִהים ֶכםלָּ  הַמ : "רֵמ וֹ ְוא ת הּוא ִמְקָרא ָמֵלא ַוֲהֵרי? ּתְ ָפָרׁשַ ָאנוּ , ַמּטֹות ּבְ ַ בַּ  קֹוְרִאים ׁשֶ תׁשּ רֵ  ּבָ  ּוָבָאה: ָבהַהּקְ

ים ָאֶלף -  ַוֲחֹמִרים' ִ ׁשּ לוּ  ִריםַהֲחמוֹ  ֵהם ּוִמי .'ֶאָחד ְוׁשִ ל םיֶה יֵא בִ נְ  לֹא ִאם ,ַהּלָ ֵני ׁשֶ �      "...ֵאּלוּ  ִריםֲחמוֹ  ּבְ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ#ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ָאֵסף רַאַח  ְואֹוְמרוֹ  -  )ב, לא( תַמ ְק נִ  םקֹ נְ   ִנְרֶאה, ךָ יַ�ּמֶ ־לֶא  ּתֵ

י ּקֶֹדם לוֹ  לֹוַמר ןוֵּ ּכַ ְת נִ  ּכִ ֵלם ֵאינוֹ  ָלֵכן ׁשֶ ּקּון ׁשָ  ָאֵסףֵל  ַהּתִ
יו־לֶא  רּוׁש , ַ�ּמָ ְהֶיה ּפֵ ּיִ ין מֹוֵנַ�  וֹ ּל  ׁשֶ ּדִ תִמ  ְוִיְמָנֶ�ּנוּ  ּבַ ׁשֶ  ּגֶ

ָבּה  קֹוםְמ ִל  ַנְפׁשוֹ  ּקָ  מֹוׁשָ ּיִ יו אֵר ׁשֶ �ּמַָ  �דּוַ ּיָ �ד ,ּכַַ 
�ִמיֶד ֲ ּיַ ט וּ נּ ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ י, ּבַ טּמִ בַּ  ה' ָיִביא ַהּכֹל־ַ�ל ּכִ ּפָ  ׁשְ
�ָרה ּוְסִביָביוֲ ֵלם ְלִפי הּוא ְוַהּמֹוֵנַ� , דְמאֹ  ִנׂשְ ָ ַהׁשּ ה ׁשֶ  ַהּזֶ

ַמֲ�ׂשֵ  הּפָ ַר ְת נִ  ה ְולֹא ְמִריזִ  הּבְ ָבר ָ�ׂשָ אֹוְמָרם ,ּדָ  ל"זַ  ּכְ
יד ,ָיָדיו פוּ ָר ׁשֶ  ּלֹא ָ�ָליו ה' ְוִהְקּפִ �ַמד ַ�ד ָנַקם ׁשֶָ  ׁשֶ
יַ�  ,ֶזהָל ְו  .ְנָחסיּפִ  ִהּגִ ׁשֶ ִטיָרתוֹ  ְזַמן ּכְ ּק  ֵאָליו ה' ָאַמר ּפְ  ּוןּתִ

ְמַנע ,ֶזה ְלָדָבר ּנִ ם קּוםיָ  ,עׁשַ ֶר  יֵמעֹוׂשֵ  םּקֵ נַ ְת ִה ֵמ  ׁשֶ  ְוִיְתַנּקֵ
ְדָין ִלים רְוַאַח , הוּ בוּ בָ ּסְ ׁשֶ  ִמּמִ ׁשְ ּיַ ּקּון ׁשֶ יו־לֶא  ףָאֵס יֵ  ַהּתִ �ּמַָ 

ֵאין ָטן ּבְ  ִליִדיָדיו ְוַאֲהָבתוֹ  לֵא  ֵמַחְסֵדי ְוֶזה, ְוכּו' ְוֵאין ׂשָ
ַמְעגְּ  ֵחםנְ יַ    :קֶד ֶצ ־יֵל ּבְ

ְדָיִנים ֵמֵאת יק ְולֹא ֵמֵאת אֹוְמרוֹ  - (שם)  ַהּמִ  לֹוַמר ִהְסּפִ
ְדָיִנים ָרַמז אּוַלי, ֵמַהּמִ ְמָצא םָת ָל זוּ ְל  ׁשֶ  ְוהּוא םּתָ ִא  ַהּנִ

ְלָ�ם ְמָצא ּבִ ּנִ ְכִתיב ,ַוֲהָרגּוהוּ  ָאז םׁשָ  ׁשֶ ְלָ�ם־ְוֶאת ּדִ . 'ְוגוֹ  ּבִ
י ְואּוַלי ָבר ה' ִמֵהר ֶזהָל  ּכִ ֲחזֹר ֹקֶדם ַהּדָ ּיַ ְלָ�  ׁשֶ  ,ְלַאְרצוֹ  םּבִ

י ִמְד  ָהָיה לֹא ּכִ א ןיָ ּבְ ָכרוֹ  תָלַקַח  ֶאּלָ אֹוְמָרם ׂשְ  דַמ ָ� וְ  ל"זַ  ּכְ
ַרשׂ  ה'ַו , ַלֲחזֹר ת ּפָ   :נֹוֶקֶמת ְלֶחֶרב דוֹ ְוָצ  ְלַרְגלוֹ  ֶרׁשֶ

ם ה'־תַמ ְק נִ  ָלֵתת ְואֹוְמרוֹ  - (לא, ג) צוּ ְל ָח ֵה   ֶזה, ּגַ
מּות ַגתְל  ֵמַהִהְתַחּכְ ָ ָקָמה ַהׂשּ ה ,ַהּנְ ּוָ ּצִ ְהֶיה אֹוָתם ׁשֶ ּתִ  ׁשֶ

ַנת ּוָ ָקָמה ּכַ ר ה' ְלִקְנַאת ַהּנְ ְרמוּ  ֲאׁשֶ ּטּול ּגָ  ּוְרצֹונוֹ  ִמְצֹוָתיו ּבִ
ַר  ם ְולֹא ,ךְ ִיְתּבָ תוּ  ֵמַהֵחְטא בּבָ ַהְמס/  ַ�ל ְלִהְתַנּקֵ ּמֵ ה ׁשֶ ּמָ  ּכַ

ָרֵאל ׂשְ י, ִמּיִ הּמַ בַּ  ֵאין ֶזה־ַ�ל ָנהוָּ ַהּכַ  היֶ ְה ּתִ ׁשֶ ְכ ִל  ּכִ �ׂשֲֶ 
�  ִמְצָוהַ ּיֵ ֶאְמָצעּוָתם ְלִהְסּתַ ֵקם ּבְ  ה'ׁשֶ  ַגםֲה וַ , ֵמאֹוֵיב ְלִהּנָ
ֵני תַמ ְק נִ  ֵאָליו ָאַמר ָרֵאל ּבְ ּיֹאַמר ֵאָליו ָאַמר לֹא, ִיׂשְ  ׁשֶ

ָרֵאל א ,ֶזה ָלׁשֹון ְלִיׂשְ בָ  ֶאּלָ ּדְ ה ִעם ָהיוּ  יוָר ׁשֶ  םקֹ נְ  ֹמש0ֶ
ֵני תַמ ְק נִ  ם הש0ֶ ּומֹ , ָרֵאלִיׂשְ  ּבְ ָבר ַלֲ�ׂשֹות ִנְתַחּכֵ ֶדֶרְך  ַהּדָ  ּבְ

ָקָמה םְלַקיֵּ  ֶזה ל ַהּנְ ָרֵאל ׁשֶ ְצַטּוָ  ִיׂשְ ּנִ ַמֲאַמ  ָ�ֶליָה  הׁשֶ  רּבְ
  :םקֹ נְ 

  
  

קודש כ"ז בתמוז תש"נ, נפטר בירושלים ־בערב שבת
טוב שמחה ־רבי יום ,הנודעמשורר המלחין וה

אשר הותיר אחריו שירים עֵרבים ספוגים עהרליך, 
בתורה וחסידות ויראת שמים, סיפורי צדיקים 

מתוך אמונה תמימה והשקפה  ,ומידות טובות
וסבל טהורה. בתקופת השואה היה צעיר לימים, 

ייסורים רבים, ולאחר תלאות רבות הצליח להימלט 
לסמרקנד שבאוזבקיסטן, שם צורף יחד עם בני 
משפחתו לקולחוז רוסי. במידת השמחה העצומה 
שלו, הצליח להחזיק מעמד בכל הקשיים, ותדיר 
נשמעו ממנו אמרי שפר וניגוני שמחה. בהלצה היה 

ום נדרי' לא אוכלים י־אומר, כי כאשר אומרים 'כל
חמירא' לא אוכלים לחם ־אחד, וכאשר אומרים 'כל

כאשר אומרים 'קולחוז' לא אוכלים אך שמונה ימים, 
לחם כל השנה... בתום המלחמה, הבריח פליטים 
רבים מתחומי רוסיה, והיגר לארצות הברית. רבי 
יואל מסאטמאר כיבדו מאוד, וכאשר היה נכנס אליו 

עליו בדרך טוב"! ואמר ־היה מקבלו בחיבה: "גוט יום
 חידוד על משקל שמותיו: "כאשר הוא בא זה 'יום

טוב', ולהיכן שהוא הולך הוא משרה 'שמחה', וכל 
מעשיו הם 'עהרליך' בדרך הישר". בשנת תשל"א 
ביקר בירושלים, והתכבד להנעים מזמירותיו באולם 
ישיבת "פורת יוסף" שבשכונת גאולה. רבים ונכבדים 

ובהם רבי יהושע  מבני ירושלים באו להאזין לו,
ציינווירט מיקירי ירושלים וחכמיה שאמר בצחות: 
"מעולם תמהתי על הלשון 'חזון ישעיה', מה פשר 

אולם כעת הבנתי את וכי חזן הוא? השם חזון? 
'מוכיח בא לעיר', כולם כי הדבר. כאשר מפרסמים 

. אולם כאשר דברי תוכחהשלא לשמוע מתחמקים 
יעים כולם לשמוע מפרסמים כי 'חזן בא לעיר', מג

את דבריו, והחזן משכיל לשלב את דברי המוסר 
  טוב עהרליך"... ־שרצה להשמיע, כמו החזן ר' יום

  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
ַ#ם ָנַסע, טְר פוּ ְק נְ ַר ְפ ִמ  ׁש יבִּ ַא  ַאְבָרָהםי בִּ ַר  ין ַלֲ#בֹר ץלַ ֱא נֶ  ּוְבַדְרּכוֹ  תַאַח  ְלִעיר ּפַ אֹוָת . ַהּנֹוְצִרים יבֵ וּ ׁשּ יִ  ּבֵ , ֵ#ת ּה ּבְ

ַחּיֹות ְוִהְתהֹוְללוּ  ַיִין אוּ בְ ָס  ּוְכִמְנָהָגם, םָת אוֹ גָּ ָח ֵמ  ֶאָחד ֶאת יםיִּ ִר ְפ כַּ ַה  ָחְגגוּ  ׁשְ ׁשֶ  ַ#ד, ֶטֶרף־ּכְ ָנה הָפ ְק ּנִ  הּוִדיילִ  ַסּכָ
ַפל ּנָ יֵדיֶהם ׁשֶ יָ#ה. ּבִ ִהּגִ ׁשֶ ָפִריםַאַחד  ֲאֵתיַפ לְ  ָלהגָ ָהֲ#  ּכְ ׁש ּומֹוָרא,  ַחדַפ בְּ  ָהֶ#ְגלֹון ִנְתַקף, ַהּכְ יף ּוִבּקֵ ֶרךְ ־ֶאת ְלַהּקִ  ַהּדֶ

ִביב ֵדי, ִמּסָ ּלֹא ּכְ ָנה ִליֵדי ַ#ְצָמם־ְלַהְכִניס ֶאת ׁשֶ ֶרךְ  ןוָ יכֵּ  אּוָלם, ַסּכָ ַהּדֶ ִביב ׁשֶ א לָּ , ֶא ְונֹוָחה ְסלּוָלה ָהְיָתה לֹא ִמּסָ
י לוֹ  הֹוָרה, ת ַוֲאָבִניםְמֵלָאה ַמֲהמֹורוֹ  ין ׁש יבִּ ַא  ַרּבִ יָון, "ְמַ#ט ְלַהְמּתִ עֹוֶמֶדת ִמּכֵ ֶהם הֵנִסיָּ כְּ בַּ  ָקהלֵ ּדְ  ִלְפרֹץ ׁשֶ ּלָ , ׁשֶ

ִצּדוֹ  ָהעֹוֶמֶדת ִני ּבְ ֵ ל ַהׁשּ ָפר־ׁשֶ ם ִיְהיוּ , ַהּכְ ּלָ ִכּבּוי ֲ#סּוִקים ּכ) ֵרָפה ּבְ ְ ִבְטָחה ַלֲ#בֹרֵאפֹוא  לכַ ְונוּ , ַהׂשּ . , ָאַמר"ָפרכְּ בַּ  ּבְ
ק לֹא ָהֶ#ְגלֹון ל ְדָבָריובִּ  ִהְתַ#ּמֵ י ׁשֶ ין ׁש יבִּ ַא  ַרּבִ ה ,ָמה־ְזַמן ְוִהְמּתִ ֹחר ָ#ָנן קחוֹ ֵמָר  ִלְראֹות ִנְדַהם ְלֶפַתע ְוִהּנֵ ר ׁשָ ּמֵ  ִמּתַ

 #ֶ ן ןׁשֶ ּכְ ְבׁשָ ֲ#מֹוִנים, ַהּכִ ים ְוַהּפַ עֹז ַמּכִ ֵדי ּבְ ְמִהירּות. ָקהלֵ ַהּדְ ־ֶאת ְלַכּבֹות ֶהָהמֹון ֶאת ןּמֵ זַ לְ  ּכְ ל ּבִ  ָהֶ#ְגלֹון ִנּצֵ
הּוָמה־ֶאת ָפר ֶאת ָ#ְברוּ  לוּ ְוַהלָּ  ַהּסּוִסים ֶאת ִהְדִהיר, ַהּמְ ִלי ַהּכְ ַאף, ַגעּפֶ  ׁשּום ּבְ ׁשֶ קֹום ֵביִמּתֹוׁשְ  דָח ֶא  ּכְ ם לֹא ַהּמָ  ׂשָ
ן רְלַאַח  ָמה־ְזַמן. ֲאֵליֶהם ִלּבוֹ  ר, ִמּכֵ ֲאׁשֶ ל רּוחוֹ  ָנָחה ּכַ י לֶא  ִהְסּתֹוֵבב, ָהֶ#ְגלֹון ׁשֶ  ָהַרב ַדעיָ  ֵמֵהיָכן: "ְוָתַמּה  ׁש יבִּ ַא  ַרּבִ

ֲ#ִת  ֵמרֹאׁש  ֵלָקה ִלּפֹל יָדּה ׁשֶ ֵבית ּדְ לּום? ַהְמֹתָ#ב םָת ָא ְר יִ ־ּבְ ה ִביאנָ  ּכְ י"? ַאּתָ יב ׁש יבִּ ַא  ְוַרּבִ ֲ#ָנָוה ֵהׁשִ  ֲאִני ִביאנָ  לֹא: "ּבַ
ן ְולֹא א, ָנִביא־ּבֶ ל ֶאּלָ ּכָ ּלֹא ֲאִני רִנְזָה  יַמ יָ  ׁשֶ ִדְבֵרי ִניוֹ ְלׁש ־ֶאת ללֵּ ְלַח  ׁשֶ ֶקר ּבְ יָון. ֲאסּוִרים ּוִבְדָבִרים ׁשֶ ךְ  ּוִמּכֵ ּכָ  ׁשֶ

ִמים ל ִמְתַקּיְ ָבִרים ּכָ ֲאִני ַהּדְ י מֹוִציא ׁשֶ ה וְ . ִמּפִ רכַּ ַאף ַ#ּתָ י ֲאׁשֶ ֲ#ִתיָדה ָאַמְרּתִ ֵלָקה ִלּפֹל ׁשֶ הכְּ בַּ  ּדְ מוּ , ֵנִסּיָ  יַר בָ ּדְ  ֶאת ִקּיְ
ַמִים־ִמן ָ ְרֶצה. ַהׁשּ ם ַא  ּתּוַכל ְוִאם ּתִ יַ# ה ּתָ ּגַ ֲאׁשֶ , ךְ כָ לְ  ְלַהּגִ ֹמר רּכַ ׁשְ יךָ ־ַ#ל ּתִ  הּוא ְמֹפָרׁש  סּוקָפ וּ  .ְלׁשֹוְנךָ  רצֹ נְ ִת וְ  ּפִ

רֹאׁש  ָר  ּבְ ָברֹו' ֵחליַ  'לֹא ִאם, ַמּטֹות תׁשַ ּפָ ָכל ֲאַזי, ּדְ יו ַהּיֵֹצא־'ּכְ ה' ִמּפִ ל -  ַיֲ#ׂשֶ ֶ  הַמ  ּכָ י ּיֹוֵצאׁשּ ה ךָ ִמּפִ   ."ה' ַיֲ#ׂשֶ
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ַנת ׁשְ ָנה, ב"תשל ּבִ ָ יו ֵמיִלי ָהַאֲחרֹוָנה ַהׁשּ ל ַחּיָ ים יֵר ְמ ִא "ָה  ׁשֶ יְז'ִניץ" ַחּיִ יַ# , ִמּוִ ם ׁשֵ יו בְּ יָד ִס ֲח ד ֵמ ָח ֶא  ֵמָאֶמִריָקה ִהּגִ
י ה ַרּבִ ל ֶנְכּדוֹ  ,רֶט ּפְ ַא  ֹמש4ֶ יׁש  ֶהָחִסיד ׁשֶ ׁשִ י ַהּיָ ִצלּ  עֹוד ףֵפ וֹ ּת ְס ִה ׁשֶ  רֶט ּפְ ַא  ְלףוֹ ו ַרּבִ ל וֹ ּבְ ַמח"ַה  ׁשֶ יק ּצֶ  רַט ְפ נִ וְ  ,"ַצּדִ

בֶ  יֹותוֹ ְה בִּ  תגֶ לֶ ְפ מ)  הנָ ְק זִ בְּ  מֹוֶנה ֵמָאה ןּכְ ִנים ּוׁשְ ֵהִקים .ׁשָ ים יֵר ְמ ִא "ָה  ּוְכׁשֶ יָבה ֶאת" ַחּיִ ְבנֵ  ַהְיׁשִ  נוֹ יִהְזִמ , קַר בְּ  יּבִ
ּה  ֹוֵררְלִהְתגּ  ֵדי ּבָ ְגָמה ֹותוּ ְלַה  ּכְ ה יַרבִּ  ֶנְכּדוֹ . ָוִתיק ָחִסיד ְיהּוִדי ְלֵהָראֹות ָצִריךְ  ֵאיךְ  חּוִריםבַּ ַל  ּד) ר ֹמש4ֶ ְזּכָ ָבר היָ ָה , ַהּנִ  ּכְ
ִנים ִמים ִלְקַראת. ֲ#ִריִרי הֹוֵלךְ  הּוא ַוֲ#ַדִין ּוָאיוִנׂשּ  רְלַאַח  ֹותבּ ַר  ׁשָ  תַלֲ#לוֹ  ֶאָחד ִמיִדיָדיו לוֹ  ָיַ#ץ, ַהּנֹוָרִאים ַהּיָ
ים יֵר ְמ ִא "ָה  ֵאֶצל ְוִלְפעֹל ַהּקֶֹדׁש ־ְלֶאֶרץ ֵקד ,ְיׁשּוָ#ה" ַחּיִ ל ַרעזֶ בְּ  ּוְלִהּפָ ה ְוָאְמָנם. ָמאיָּ ַק ־ׁשֶ י ָ#ׂשָ ן הש4ֶ מֹ  ַרּבִ  הָל ָ# , ּכֵ
י ֶאל ְוִנְכַנס ַאְרָצה ֵדי ָהַרּבִ ֵרךְ  ּכְ יו ְלִהְתּבָ ֲחִמימּות לוֹ ִקבְּ  יבִּ ַר ָה . ִמּפִ תוֹ  אּוָלם, ּבַ ׁשָ ַ#  לוֹ  ְלַהֲ#ִניק ְלַבּקָ ִמיָרה ַמְטּבֵ ׁשְ , ּכִ

ׁשֶ  ֲ#ָנהַט בְּ  בֵסַר  ּקָ ִמְקֶוה לּבֹ ְט ִל  לוֹ  הׁשֶ ֵני ּבְ ַ#  ִלְמֹסר לוֹ ָיכ הּוא ְוֵאין, ְוִזְקנּותוֹ  תוֹ ׁשָ לְ ח)  ִמּפְ . ִמְקֶוה תַר ֳה ָט  ְללֹא ַמְטּבֵ
ַרץ י ּפָ ה לֹא ָלנוּ  ְוִכי: "ְוָאַמר ִכיבְ בִּ  הש4ֶ מֹ  ַרּבִ ה, ָקׁשֶ ּזֶ ָבר ׁשֶ רֹות ּכְ ִנים ֲ#ׂשָ ָ ׁשּ ּלֹא ּבַ ל ַרעזֶ לְ  ָזִכינוּ  ׁשֶ  יףְוהֹוִס "? ָמאיָּ ַק ־ׁשֶ

ִריד ֲאִני ַוֲהֵרי: "ָמעֹותְד בִּ  ָ ּנֹוַתר ָהַאֲחרֹון ַהׂשּ ֵק  ׁשֶ י ֵננוּ ִמּזְ ל ּדֹורֹות ִלי וּ ִיְהי לֹא ְוִאם, רֶט ּפְ ַא  ְלףוֹ ו ַרּבִ ךְ ־ׁשֶ  לֹא, ֶהְמׁשֵ
ם ינִ ֵק ִמזְּ  רֵת וָּ יִ  ֵאִרית ׁשֵ ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ ". ֶרץָא בָּ  ּוׁשְ י הַנֲ#נָ , ַהּדְ ִבְטָח  ְוָאַמר ָהַרּבִ ה: "הּבְ ה עֹוד ַאּתָ ְזּכֶ  ְוָחַזר", עׁשַ וָּ ִה ְל  ּתִ

ָנה ָבִרים־ֶאת ְוׁשָ ה יַרבִּ . ַהּדְ ף ֹמש4ֶ ׁש  לֹא, ןֶמ אֹ ־מּוַנתֱא בֶּ  ִהְתַ#ּטֵ ּקֵ ָבר ּבִ ַ#  ּכְ הּוא ְלֵביתוֹ  ְוָנַסע, ַמְטּבֵ ׁשֶ  ּוָבטּוַח  ָסמּוךְ  ּכְ
ַחְסֵד  קּוַפת ָ#ְבָרה. ִיםַמ ׁשָ  יּבְ ים יֵר ְמ ִא "ָה  קבַ ׁשָ  ּוֵביְנַתִים, ָמה־ּתְ ים" ַחּיִ ק ,ַחי־ְלָכל ַחּיִ ּלֵ  רוֹ וּ ּק בִ בְּ . עֹוָלמוֹ ־ְלֵבית ְוִהְסּתַ

ל ָהִראׁשֹון נוֹ  ׁשֶ יְז'ִניץ" הש4ֶ מֹ  ְיׁשּועֹות"ַה  ּבְ ַאְרצֹות ִמּוִ ִרית־ּבְ י ֵאָליו ִנְכַנס, ַהּבְ ה ַרּבִ ר רֶט ּפְ ַא  ֹמש4ֶ  ַהְבָטָחתוֹ  ַ#ל לוֹ  ְוִסּפֵ
ל ֲ#ַדיִ  ָאִביו ׁשֶ ה לֹא ןׁשֶ ׁשָ מוֹ  ָנַקב ְוַאף, ִהְתַמּמְ ׁשְ ל ּבִ ָ ׁשֶ , םיֲחִסיִד ַה  דַח ַא  ׁשֶ ַחְדרוֹ  ּמוֹ ִע  ַיַחד הָה ׁשּ ל ּבְ י־ׁשֶ  ְוהּוא, ָהַרּבִ
רּוָרה ַהְבָטָחתוֹ  ַ#ל ְלָהִעיד לוֹ ָיכ ָבר ֶאת ְלָבֵרר ַלחׁשָ " הש4ֶ מֹ  ְיׁשּועֹות"ַה . ַהּבְ ן רּוְלַאַח , ַהּדָ י ִמּכֵ ַרּבִ ׁשֶ  ִנְכַנס הש4ֶ מֹ  ּכְ

ךְ  לוֹ  ָאַמר, ׁשּוב ֵאָליו ע: "ּכָ י, ְלךָ  ּדַ ַמר ָאִבי ּכִ יו־ַ#ל ׁשָ ָבָריו הֹוִציא ְולֹא ּפִ ין ּדְ ּלִ ִחיָנה ּבוֹ  ְוָהְיָתה. ְלח)  ַהּמּוֵבאת ַהּבְ
ְ ַה  ֶפרֵס בְּ  דֹוׁש  ה"לָ ׁשּ י, ַהּקָ ּמִ ָברֹו' ֵחליַ  א'ּלֹ ׁשֶ  ׁשֶ ָבָריו לְמַחלֵּ  ְוֵאינוֹ  ּדְ ָכל ֲאַזי, ּדְ יו ֵצאַהּיֹ ־'ּכְ ה' ִמּפִ ַהְינוּ , ַיֲ#ׂשֶ ּבּורוֹ  ּדְ ּדִ  ׁשֶ

ׁש  בָּ ְוַה  ִמְתַקּדֵ ם ה"ּקָ ֶ  הַמ  ְמַקּיֵ יקׁשּ ּדִ ַפס, רוֹ בְּ ַד ּובְ ". ּגֹוֵזר ּצַ י ּתָ ַלַהט ְוָאַמר, וֹ נָק זְ ־ֶאת ָהַרּבִ , ְלךָ  אֹוֵמר ֲאִני! הש4ֶ מֹ  ר': "ּבְ
ִאם דוֹ  ָאִבי ׁשֶ ךְ  ְלךָ  ִהְבִטיַח  ׁש ַהּקָ רּור, ֶהְמׁשֵ ָבר ִלי ּבָ ַהּדָ ם ָ#ִתיד ׁשֶ י ָסֵפק ִלי ֵאין. ְלִהְתַקּיֵ ָטר־ֶאת עִיְפַר  ָאִבי ּכִ ְ ". ַהׁשּ

ָנה ִלְתקּוַפת, ְוָאְמָנם ָ יד לְ ַל נוֹ  ַהׁשּ יץ םוֹ יּ כַּ  ׁש ּמֵ ִמׁשַ ַה , ְיִחידוֹ ־נוֹ בְּ  הש4ֶ מֹ  ַרּבִ ַמְרּבִ ַאְרצוֹ ב וּ ׁש ָח  ּתֹוָרה ּכְ ִרית־תּבְ   . ַהּבְ
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יןׁשֶ ִמּטְ  ָהַרב ֶאל ַ#ם ִנְכַנס, ּבִ אי ּפַ נֵ  ֶאָחד ַקּנַ ַלִים יִמּבְ ְעּתוֹ , ְירּוׁשָ ּדַ  ַהִחּנּוךְ " ַהְנָהַגת ֵמֹאֶפן נֹוָחה ָהְיָתה לֹא ׁשֶ
ִרּמֹון ְטָ#נֹות ָ#ֶליָה  ָמֵלא ְוָהָיה" ָהַ#ְצָמִאי ֹטַח  ֵהֵחל הּוא. ּכְ ָאְזנֵ  ַטֲ#נֹוָתיו־ֶאת ִלׁשְ ַמע ְוהּוא, ָהַרב יּבְ ְדָמָמה ׁשָ  ּבִ

ל־ֶאת ָבָריו ּכָ ם. ּדְ ּיֵ ּסִ ׁשֶ רֹאׁשוֹ  לוֹ  ָנד, ּכְ אֹות ּבְ ָמה ּכְ הְוַה , ַהְסּכָ ָנה ּלָ ָ#ָלה ַ#ל, ְוִסּפּוק ָחהְמ ׂשִ  ִמּתֹוךְ  ָלֶלֶכת ּפָ ָידוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ל ָמה ְלַקּבֵ ָנה, ֵצאתוֹ  ֶטֶרם אּוָלם. ָרץֲ# ַהנַּ  ֵמָהַרב יוִלְדָבָר  ַהְסּכָ ָבֶריךָ  ֵמִבין ֲאִני: "ְוָאַמר ָהַרב ֵאָליו ּפָ ה, ִמּדְ ַאּתָ  יֹוֵצא ׁשֶ

הַ#  ל ִחּלּוִפית תׁשֶ ֶר  ְלָהִקים ּתָ ְלמּוֵד  ׁשֶ י ּתֹוָרה־יּתַ ָכל רֶפ ֵס ־ּוָבּתֵ ָאֶרץ ּוִביםׁשּ ַהיִּ  ּבְ ּבָ פֹון־ִמן, ׁשֶ רֹום־ְוַ#ד ַהּצָ  ְללֹא, ַהּדָ
ל ּקּוִיים ּכָ ָצא ַהּלִ ּמָ יךָ  ַהּיֵֹצא־ּוְכָכל, ֹוםיּ כַּ  'ָהַ#ְצָמִאי ִחּנּוךְ 'בַּ  ָת ׁשֶ ה ִמּפִ ֲ#ׂשֶ הַה ". ּתַ ְפּתַ  ּלָ ָבר עַמ ׁשֵ לְ  עה)  ְוָאַמר, ַהּדָ

ְתִמיָהה ְעּתוֹ ־ַ#ל ָהַרב הַמֲ#ֶל  ַמּדּוַ# : "ּבִ ן ּדַ יכָ  ְוִכי? ּכֵ יּבִ יר ִמְפָ#ל ְלָהִקים ְלּתִ ֶזה ַאּדִ ּכָ יט"?! ׁשֶ  יןבִּ ׁשֶ ּטְ ִמ  ָהַרב ּבוֹ  ִהּבִ
קֹול ְוָאַמר ן־ִאם: "נֹוֵקב ּבְ ל, ֵאפֹוא ּכֵ ָבֶריךָ  ּכָ ם, יךָ ֶת נוֹ ֲ# ַט וְ  ּדְ ם ַנֲ#ׂשוּ  לֹא ֲהֵרי, ֵהם ְוצֹוְדִקים ְנכֹוִנים ִאם ּגַ ּקּון ְלׁשֵ  ּתִ

ָבִרים ן־ְוִאם, ַהּדְ ה ּכֵ ל ֵדרגָ בְּ  ִנְכָנס ַאּתָ ָברֹו' ֵחליַ  'לֹא ׁשֶ ם  ּדְ ֲהֵרי ֵאיְנָך ְמַקּיֵ ָבִרים־ֶאתׁשֶ א ֶזה ֵאיןוְ , ַהּדְ  ַרעָה  ָלׁשֹון ֶאּלָ
ְלַבד הַה ". ְוֶרַוח ּתֹוֶ#ֶלתׁשּום  ְללֹא ּבִ יךְ  ְוָהַרב, ַרַ#ם־לּוםֲה כַּ  ְמקֹומוֹ  ַ#ל נֹוַתר ּלָ ע: "ְוָאַמר ִהְמׁשִ י, ְלךָ  ּדַ  ַהּיֹוםֵמ  ּכִ

ָבר ֲאִפּלוּ  יּמִ ִע  רבֵּ ְלַד  ָ#ֶליךָ  אֹוֵסר ִהְנִני הָא לְ ָה וָ  ָבר ִציֲח וַ  ּדָ י אֹודֹות ּדָ ּתֵ ל ַהִחּנּוךְ  ּבָ ֶאֶרץ 'ָהַ#ְצָמִאי ַהִחּנּוךְ ' ׁשֶ ָרֵאל ּבְ , ִיׂשְ
ִדין ל ּכְ ְבֵרי ּכָ ִלי ּתֹוֶ#ֶלת ָהֲאסּוִרים עָהַר  ָלׁשֹון ּדִ ִדּבּור ּבְ   "... ּבְ

  

  

ֲזזּו ִאיׁש לוֹ " ָבא ּבָ י ַהּצָ יֹוְצִאים - " ַאְנׁשֵ ָבר הוָ ְצ ִמ  ְלִמְלֶחֶמת ּבְ ּלֹוֲחִמים ֵאּלוּ , ָאמּור ַהּדָ ִיְצָרם ׁשֶ ֵדי ְלַהְכִניעֹו, וְ  ּבְ ם ֶאת ַלֲ�בֹדָהָרע ּכְ ֵ ַר  ַהׁשּ   . ּוְבָתִמים ֱאֶמתּבֶ  ךְ ִיְתּבָ
ר ה רֹוִאים ְוַכֲאׁשֶ י ֵהּמָ זְ ' ּכִ ַהְינוּ  -' זוּ ּבָ רֹוִאים ּדְ יֹון רֹוןְס ֶח  רַב ּדְ  ׁשֶ ּזּוַלת ּוִבּזָ ם רֹוןְס ַהֶח  ֶאת ֵהם םּתֹוִלי - " לוֹ  ִאיׁש " ֲאַזי, ּבַ ַנְפׁשָ ִנים ּבְ  רבי משה מרדאוויץ)(. ַ�ְצָמם ּוְמַתּקְ

  
ר ֲאׁשֶ ַתח ּכַ ה ּפָ ת נוּ ַרּבֵ  ֹמש%ֶ ָפָרׁשַ ס, ְנָדִרים ּבְ ּנֵ י ֶאת ּכִ  ָראׁשֵ

ּטֹות ָרֵאל ִלְבֵני ַהּמַ ָברוֹ  ֵחליַ  לֹא" ָלֶהם ְוָאַמר ִיׂשְ  ּדְ
ָכל יו ַהּיֵֹצא־ּכְ ה ִמּפִ ִ ַר  ֵרׁש ּוְמָפ ", ַיֲ�ׂשֶ ָחַלק י"ׁשּ בֹוד ׁשֶ  ּכָ

יִאיםנְּ ַל  ה ָדםּמְ ְלַל  ׂשִ ִחּלָ ְך ־ְוַאַחר, ּתְ ָרֵאל ִלְבֵני ּכָ . ִיׂשְ
ְוָקא ַמּדּוַ� , רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ְוָתַמּה  ה ּדַ ָרׁשָ ְנָתהזֹו  ּפָ  ִנׁשְ

י ִראׁשֹוָנה ּטֹות ְלָראׁשֵ ָאר וּ ּל ְוִא ? ַהּמַ ְצֹות ׁשְ  ֶנֶאְמרוּ  ַהּמִ
ָר  ִלְבֵני אִעם ַמְנִהיֵגיֶהם?  ַיַחד ֵאלִיׂשְ ֵאין ֶאּלָ  ִמי ָך ְל  ׁשֶ

ִריְך  ּצָ ֵהר ׁשֶ ִקּיּום ְלִהּזָ ָבָריו ְו  ּבְ ּלֹא יוָת חוֹ ָט ְב ַה ּדְ  ֵחליַ  ׁשֶ
ָברוֹ  מוֹ , ּדְ י ּכְ ּטֹות ָראׁשֵ ְנִהיִגים ָהַ�ְסָקִנים ֵהם, ַהּמַ  ְוַהּמַ

ים, ְלִמיֵניֶהם ִעּתִ ּלְ ה אֹוְמִרים ׁשֶ ים ַהְרּבֵ  ַ�טְמ  ְועֹוׂשִ
 �ֶ ר, רֹוןְפ ּכְ יֶהם ֲאׁשֶ ְוא־רּבֶ ּדִ  ּפִ   ...  ֶקרׁשָ  ִמיןיְ  ִויִמיָנם ׁשָ

  

  

  
ל סֹופוֹ  ְלָ�  ׁשֶ ֶחֶרב הוּ גוּ ָר ֲה ׁשֶ  ָהָיה עׁשָ ָהָר  םּבִ  ּוָבאּמ ּכַ  ּבְ

ָפ  ֵתנוּ ּבְ ם, ָרׁשָ ִעים ְוׁשֵ ים. בָק ְר יִ  ְרׁשָ ְמהוּ  ְוַרּבִ יַצד, ּתָ  ּכֵ
ִקיםַה , ַאַחד ְיהּוָדה יַרּבִ  ִנְקָרא  ְדמֹוִניםַהּקַ  ְמַדְקּדְ

ת ְתִחּלַ ֵ ּבַ , ָהִראׁשֹוִנים ּבִ ְלָ�ם־ןּבֶ ' םׁשּ ַתב ְוַאף', ּבִ  ּכָ
ּיּוט ְקָרא ִלְסִליחֹות ּפִ ּכָ ־ַ�לי ִר ְכ זָ ּבְ " ַהּנִ  נוֹ ְוִסּמָ " יִב ִמׁשְ

ְלָ�ם' מוֹ  ָאִביו םׁשֵ  ֶזהוּ  ְוִכי, 'ּבִ ׁשְ ל ּכִ ְלָ�  ׁשֶ ? ַהּקֹוֵסם םּבִ
ְבע ְוָהיוּ  ּקָ ֵני ֶזה  וּ ׁשֶ ְמנָ ִמּפְ ּנִ ָרִאים ִעם הׁשֶ  ַהּכֹוְפִרים ַהּקָ

תֹוַרת א ֶזה ֵאין אּוָלם, ל"ֲחזַ  ּבְ י, לֶב ֶה י ֵר ְב ּדִ  ֶאּלָ  ֵאין ּכִ
ָרִטי מוֹ ׁשְ  ֶזה ל ַהּפְ א, ָאִביו ׁשֶ ּנּוי ֶאּלָ ם ַ�ְרִבי ּכִ ׁשֵ  ּבְ
ִפי, ְלָ�ם'ּבַ ־ןּבְ 'ִא  ִא  ּכְ ל נוֹ ּבְ  ָהָיה לֹא ֶ�ְזָרא־ןּבְ ׁשֶ  ׁשֶ

א ֶ�ְזָרא י  ֶאּלָ ל ַרּבִ יר ְצמוֹ ַ�  ְוהּוא, ֵמִאירׁשֶ  ֶאת ַמְזּכִ
ָ�ִמים םְלָ� ּבַ ־ןּבְ ִא  א ֶזה ְוֵאין, ֹותבּ ַר  ּפְ ּנּוי ֶאּלָ  ּכִ

ָחה ּפָ ֵ  ִנּקּוד ַאף. ָאז הּוגנָּ ּכַ  ִמׁשְ  םְלָ� ּבַ  הּוא םַהׁשּ
ַפּתָ  ְלָ�  ְולֹא ח"ּבְ יֵניֶהם רּבֵ ְלַח  ְוֵאין, ִחיִריקּבְ  םּבִ . ּבֵ

ֵ  קֹורְמ  ל ִחּבּור הּוא םַהׁשּ מֹות ׁשֶ ֵ , םָ� ַאְל ־ןּבְ ִא  ַהׁשּ
ם ְוהּוא ְמָצא ׁשֵ ּנִ   . יתיִר ִה ּקָ ַה  ִניָזהגְּ ּבַ  ִניםְיׁשָ  ָתִביםְכ ּבִ  ׁשֶ

  
א ָב� ן־ֶאְלָ�ָז�ר ַהּכֵֹהן
 ַלּצָ ס ּבֶ יְנָח� �   (לא, ו)   ְוֶאת־ּפִ

רּוׁש  ֵאין ּמֹ  ַהּפֵ ַלח הש%ֶ ׁשֶ  ִעם ַיַחד ָבאּצָ ַל  ְנָחסיּפִ  ֶאת ׁשָ
י ִאם, ִילָח ֶה  ַאְנׁשֵ ן־ׁשֶ ַבת יָרהּתִ יַ  ּכֵ א ּתֵ ָב� ֶאְמָרה ַלּצָ ּנֶ  ׁשֶ

אן ֲהֵרי, ּכָ ָבר ׁשֶ ת ֶנֱאַמר ּכְ ְתִחּלַ סּוק ּבִ ח  ַהּפָ �ַל ׁשְ ַוּיִ
א ָב# $ה ַלּצָ ּטֶ ֶלף ַלּמַ ה ֶא) ) ם מֹׁשֶ  לֹוַמר לוֹ  ָהָיה ְוַדי, ֹאָת)

ן ְנָחסיּפִ ־ְוֶאת ֵהן ֶאְלָ�ָזר־ּבֶ אֶא , ַהּכֹ א ּלָ ּבָ  לֹוַמר ׁשֶ
ּפִ  ָבא ּכֵֹהן ָהָיה ְנָחסיׁשֶ , ִמְלָחָמה ׁשּוַח ְמ  ּכֵֹהן ָהָיהְו  ַלּצָ

ֵני, ֶאְלָ�ָזר ְולֹא הש%ֶ מֹ  לֹא ָהַלְך  לֹא ְוָלֵכן ָהְיָתה ִמּפְ  ׁשֶ
ל ִמְצָוה ָ�ׂשוּ  ְנָחסיּפִ  ׁשֶ . ִמְלָחָמה ַח ְמׁשוּ ִל  אֹותוֹ  ׁשֶ
רּוׁש  אּוָלם  ַטֲ�ֵמי ִעם ֶאָחד הנֶ ָק ּבְ  עֹוֶלה ֵאינוֹ  ֶזה ּפֵ

ְקָרא בֹות, ַהּמִ ַהּתֵ ן־ֶאְלָ�ָז�ר ַהּכֵֹהן
  ׁשֶ  תמוֹ ָ� ְט מ�  ּבֶ
ָטאּפַ  ְך ּפַ ְה ַמ ּבְ  ַבת ֶאת רּבֵ ַח ְמ  אָט ׁשְ ּפַ ַה  ַ�םְוַט , ׁשְ  ּתֵ

 
א ִעם ְולֹא ֶאְלָ�ָז�ר ִעם ַהּכֵֹהן ָב�   העמק דבר המבואר)(. ַלּצָ
�  

ּו ַ�ל־ַח  ְרג+ ן ָהֽ י ִמְדָי� �םְוֶאת־ַמְלֵכ   (לא, ח)   ְלֵליֶה/

ְקָרא ַטֲ�ֵמי ִזים ַהּמִ ִ ַר  ְלִדְבֵרי ְמַרּמְ ָהָיה, י"ׁשּ ְלָ�  ׁשֶ  םּבִ
ֶהם ִפיםּבִ  ןיָ ְד ִמ  ַמְלֵכי ּוַמְפִריַח  ִעּמָ  ַ�ְצמוֹ  ְוהּוא, ְכׁשָ
יץ־ֶאת ְנָחסיּפִ  ָלֶהם ֶהְרָאה. םֶה ּמָ ִע  ּפֹוֵרַח  ם ַהּצִ ֵ ַהׁשּ  ׁשֶ
בֹות תמוֹ ָ� ְט מ�  ןְוָלֵכ . נֹוְפִלים ְוֵהם ּבוֹ  ָחקּוק י  ַהּתֵ �ַמְלֵכ
ן ַקְדָמא ִמְדָי� ז, ְזָלאְוַא  ּבְ ימוּ  ְלַרּמֵ ִהְקּדִ  ּוָפְרחוּ  ְוָאְזלוּ  ׁשֶ

ֲאִויר ֵני אּוָלם, ּבָ ָרֵאל ּבְ ם ָהְרגוּ  ִיׂשְ נַּ  ַ�ל־ַחְלֵליֶה/ מ�  חּבְ
ילוּ  נוּ יְ ַה ּדְ , ְרִביִעי ִהּפִ יחוּ  אֹוָתם ׁשֶ  ַ�ל אֹוָתם ְוִהּנִ

ְרַקע ם יץּצִ ַה  ֶאְמָצעּותּבְ  ַהּקַ ֵ ַהׁשּ ל ׁשֶ ע ׁשֶ  אֹוִתּיֹות ַאְרּבַ
ֶגד הּוא יץּצִ ַה  ְוֵכן, ּבוֹ  ָחקּוק ִבְגֵדי ּכֵֹהן  ָהְרִביִעי ַהּבֶ ּבְ ׁשֶ

ר  ְזּכָ ּנִ דֹול, ּכַ ת ּבִ ּגָ תּפָ ְתִחּלַ ה ָרׁשַ ַצּוֶ הּוא ִנְמָנה ּתְ , ׁשֶ
ן ַאַחרָהְרִביִעי  ִעיל ָהֵאפֹוד, ַהחֹש%ֶ     ש)ברכת אי(. ְוַהּמְ

ׁש  ְדּגָ  מ�
 

 חּלָ מ� ְמ 
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ְטָ�ם   מ�
 


