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ים ִיְהיּו ֵלאלֹ    ) כא, ו( יֶהםֵק ְקדֹש�ִ

י ָהָיה ַרּבֹות ק סֲ�ֶד  ֵסףיוֹ  ַרּבִ ָרֵאל יֵת ֵמ  בֹודכְּ  ִעם ִמְתַ�ּסֵ ס היָ ָה וְ , ִיׂשְ ּנֵ  יונָ ְת ָמ  ְמׁשַ
בֹוד ָלֶהם קלֹ ְח לַ  ְוטֹוֵרַח  ְלַמֲ�ָנם ָנה. ֹוןַאֲחר ּכָ מֹוָצֵאי ַאַחת ׁשָ ָנה רֹאׁש  ּבְ ָ , ַהׁשּ

אוּ  ְלִמיד ַ�ל לוֹ  רּפֵ ְלַס  ּבָ נֵ  ֶאָחד םָחכָ ־ּתַ נִּ , ּתּוִניס יֵמַרּבָ יֹום רַט ְפ ׁשֶ ין ּבְ ַאַחת ַהּדִ  ּבְ
בֹות ּמּוָכן ִמי ְוֵאין, ַהּמֹוׁשָ ל ׁשֶ ְקבּוָרתוֹ  ְלַטּפֵ א, ּבִ . ְלָמֳחָרת תוֹ יָ וָ לְ  ֶאת ִלְדחֹות ֶאּלָ

ל ְלַרְגָליו ֵנר י ׁשֶ ְבֵרי ָהיוּ  יֹוֵסף ַרּבִ דֹוׁש  ַהּזַֹהר ּדִ ָפ  ַהּקָ ֵתנוּ ּבְ ת, ָרׁשָ ָרׁשַ , רמֹ ֱא  ּפָ
ֵאין י, ְקבּוָרה ְללֹא רָט ְפ נִ  תהוֹ ׁשְ ַה לְ  ׁשֶ ל ּכִ ת ְזַמן־ּכָ ַהּמֵ ר לֹא ׁשֶ ָמה - ִנְקּבַ ׁשָ  ַהּנְ

בָּ ַה  ֶאל עֹוָלה ֵאיָנּה , בַר  ַצַ�ר סֹוֶבֶלת ל כֹוָלהיְ  ְוֵאיָנּה  ה"ּקָ ְלּגֵ גּוף ְלִהְתּגַ , ַאֵחר ּבְ
ד ץלַ ֱח נֶ  ְוָלֵכן ל ִלְכבֹודוֹ  ִמּיָ נֹוַח ־ׁשֶ ל םיִ יֹוַמ  רְלַאַח  ֶזה ָהָיה. ַהּמָ ָנה רֹאׁש  ׁשֶ ָ , ַהׁשּ
ֶהם ָבה ִלְפֵני ָיַרדף ַא וְ  ללָ כְּ  ֹוםיּ בַּ  ןָיׁשַ  לֹא ּבָ  לֹא הּוא אּוָלם, ִצּבּור־ִליַח ׁשְ כִּ  ַהּתֵ
ֵדי ִנְמָרצֹות ִלְפעֹל לְוֵהֵח  ּכֹחוֹ  ַ�ל ָחס ְפָטר ֶאת רּבֹ ְק לִ  ּכְ אֹותוֹ  עֹוד ַהּנִ . ַלְיָלה ּבְ
יֵמַא  ב ְנׁשֵ ׁש  ַהּמֹוׁשָ ּקֵ ֶ�ְזַרת רבֶ ֶק  נֹוַח ּמָ לַ  בצֹ ֲח לַ  ּבִ  ֶאת ָ�ַרךְ  ְוהּוא, ִריםּדְ ְע ַמ  ּבְ

ִלי ַאף תוֹ יָ וָ לְ  ין ִמּבְ יֹוןלְ  ְלַהְמּתִ ֵדיַאֲחָריּותֹו, ־ַ�ל ִרׁשְ   . ְנכֹוָנה ְמנּוָחהבִּ  תוֹ וֹ כּ זַ לְ  ּכְ
�  

דֹול ֵמֶאָחיו   ) כא, י( ְוַהּכֵֹהן ַהּגָ

ַ ָה  יֹותְה בִּ  יּובַּ  בּ "ַרׁשּ ֵח , ָצִעיר ֶיֶלד אִויְטׁש ִמּלְ כֹור ָאִחיו ִעם קׂשִ י ַהּבְ  ַזְלָמן ַרּבִ
ֶהֱ�ִמידוֹ  ַאֲהרֹן תֹוךְ  ׁשֶ ָחַפר ּבֹור ּבְ ֶלד ֵהֵחל. ׁשֶ לֹום ַהּיֶ ער ׁשָ  ְוָאִביו, ִלְבּכֹות ּדּוּבֶ

ִעיר ָאִחיךָ  ֶאת ִהְכַנְסּתָ  ַמּדּוַ� . "ִלְקָראתוֹ  ָיָצא ׁש "ַר ֲה ַהּמַ  "? ַהּבֹור ּתֹוךְ  לֶא  ַהּצָ
ַמּה  ַאל ָהָאב ּתָ נוֹ  ֶאת ְוׁשָ כֹורוֹ  ּבְ הְוַה , ּבְ י: "ָאַמר ּלָ דֹול ֲאִני ּכִ ּנוּ  רֵת וֹ י ּגָ ִניםבְּ  ִמּמֶ , ׁשָ
בֹוּהַ  הּוא ְוִאּלוּ  י ּגָ ּנִ קֹוָמ  ִמּמֶ ֵדי ַהּבֹור ֶאל יוּתִ ְס נַ כְ ִה  ָלֵכן. הּבְ ךְ "... יכוֹ ִמ נְ ַה לְ  ּכְ  ִחּיֵ
י תֹוַכַחת ִלְבנוֹ  ְוָאַמר ָהַרּבִ בֹוּהַ  ִלְהיֹות ְרצֹוְנךָ  ִאם: "רָס מוּ  ּבְ הוּ  יֹוֵתר ּגָ יׁשֶ  ִמּמִ
ֶרךְ  זוֹ  לֹא, ַאֵחר ל ַהּדֶ ּדֵ ּתַ הַה  ֶאת ְלַהְקִטין ְלִהׁשְ א, ּלָ יּהַ לְ  ָ�ֶליךָ . ךְ ֶפ ְלֵה  ֶאּלָ  ַהְגּבִ
ְצָטֵרךְ  לֹא ְוָאז, ַ�ְצְמךָ ־ֶאת ֵדי ַהּזּוַלת־ֶאת ְנִמיךְ ְלַה  ּתִ בֹוּהַ  ִלְהיֹות ּכְ ּנוּ  ּגָ   "...ִמּמֶ

�  

ב אוֹ ־ׁשֹור אוֹ  ֵלד־ֶכׂשֶ י ִיּוָ   ) כב, כז( ֵ$ז ּכִ

י ֵטיְ  לכְ יִמ  ְיִחיֵאל ַרּבִ ׁשְ ַ�ל ןֶ�ּפְ ְלָחן רֹךְ ָ� " ּבַ 2 ט", ַהׁשּ ּלֵ ָבר ִהְתּבַ  ְלדּותוֹ ִמיַּ  ּכְ
רּוִכים יוָת נוֹ רוֹ ׁשְ כִ בְּ  אוּ  ָאז ּוְכָבר, ַהּבְ ָ�ִתיד ָ�ָליו ִנּבְ דֹול ִלְהיֹות ׁשֶ ָרֵאל ּגָ ִיׂשְ . ּבְ
ר ןבֶ כְּ  יֹותוֹ ְה בִּ  ִנים ֶ�ׂשֶ י ְלֶאָחד ִנְכַנס ׁשָ ּתֵ ְדָרׁשֹות ִמּבָ ִעיר ַהּמִ ְדּתוֹ  ּבְ ּלַ  ה2
ת ֶזה ָהָיה. קְס יְ רוֹ בְּ וֹ בּ  ָפָרׁשַ ב ָהִעיר ִמּלֹוְמֵדי דָח ְוֶא , רמֹ ֱא  ּבְ עּור ּוָמַסר ָיׁשַ  ׁשִ

ה ָרׁשָ ּפָ רכַּ . ּבַ יַ�  ֲאׁשֶ ב אוֹ ־ׁשֹור אוֹ " סּוקּפָ לַ  ִהּגִ ֵלד ־ֶכׂשֶ י ִיּוָ ה", 'ְוגוֹ ֵ�ז ּכִ  ִהְקׁשָ
ֹוְמִעים דַח ַא  ה: "ַהׁשּ סֹוף ֶנֱאַמר ָלּמָ בֹות ֵאּלוּ  ִצּוּוִיים ּבְ עֹוד, ה' ֲאִני ַהּתֵ  סּוקּפָ בַּ  ּבְ

א יֶתם ֹאָתם ֲאִני ' ֶנֱאַמר ׁשּוב ַהּבָ ם ִמְצֹוַתי ַוֲ�ׂשִ ַמְרּתֶ ֹוְמִעים ּוְבעֹודה''? ּוׁשְ  ַהׁשּ
יִנים ֹמַ�  ַמְמּתִ ׁשּוַבת ֶאת ִלׁשְ םַר  ּתְ ֶלד ָקַפץ, ּבָ ַח  ַהּיֶ ּקֵ ת רְלַאַח : "ְוָ�ָנה ַהּפִ ׁשַ ּקָ  ּבַ

ה, ָהַרב י תוֹ ְלַחוּ  ֲאַנּסֶ ְעּתִ ִעְנָין ּדַ אן ֵיׁש  ֹוָרהִלְכא ֲהֵרי. ֶזה ּבְ  זוֹ  סֹוְתרֹות ִמְצֹות ּכָ
י, זוֹ ־ֶאת ה ּכִ ְתִחּלָ ֵאין ַהּתֹוָרה ַמְזִהיָרה ּבִ ֵהָמה־ֶאת ְלַהְקִריב ׁשֶ א ַהּבְ ּיֹום ֶאּלָ  ּבַ

ִמיִני ְ ְיָלה ֲאָבל, ּה ָד לְ וָּ ִה לְ  ַהׁשּ ּלַ ל ּבַ ִמיִני ַהּיֹום ׁשֶ ְ ֵהָמה ֲ�ַדִין ַהׁשּ ֶחְזַק  ַהּבְ , ִאּסּור תּבְ
ְיָלה ןכֵּ ־ְוִאם ֹאתֹו ' ֶנֱאַמר יָה ֶר ֲח ַא לְּ ׁשֶ  ְצָוהּמִ בַּ  ְוִאּלוּ . םֵד וֹ ַהּק  ַהּיֹום ַאַחר הֹוֵלךְ  ַהּלַ
יֹום ֶאָחד־ְוֶאת ֲחטּו ּבְ נֹו לֹא ִתׁשְ  ָהָאמּור ֶאָחד ֹוםיּ  ה'ַמ  ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ֶזה־ְוַ�ל, 'ּבְ

ַמֲ�ׂשֵ  יתֵר בְ  הּבְ ְיָלה ַאַחר הֹוֵלךְ  ַהּיֹום אׁשִ ֹאתוֹ  ָהָאמּור ֶאָחד םיוֹ  ַאף, ַהּלַ  ּבְ
נוֹ ־ְוֶאת ְיָלה' ַאַחר הֹוֵלךְ  ַהּיֹום, ּבְ ְצָוה ְוִאּלוּ , ְוִנְמָצא ְלֵהֶפְך. ַהּלַ ּמִ ית ּבַ ִליׁשִ ְ  ַהׁשּ

ּיֹום ַההּוא ֵיָאֵכל לֹא' ּנּו ַ�ד־ּבַ ְיָלה הֹוֵלךְ  ׁשּוב, 'ּבֶֹקר־תֹוִתירּו ִמּמֶ  ַהּיֹום ַאַחר ַהּלַ
ָפָניו ּלְ ָפָניו ָלהיְ לַּ ּובַ , ׁשֶ ּלְ ר ׁשֶ ּתָ ם ָלֵכןל. כֹ ֱא לֶ  מ2 תּוב ְמַסּיֵ ךְ ! ''ה ֲאִניְואֹוֵמר ' ַהּכָ  ּכָ

ָפַני,  ּגֹוֵזר ֲאִני י ַהֲהָלכֹות ַאַחר ְלַהְרֵהר ׁשּותְר  ךָ לְ  ְוֵאיןְוָכְך ָיָצא ִמּלְ ּלִ   "...ׁשֶ

  
ִ ַר  ְמָפֵרׁש  -  )כא, א( ַהּכֲֹהִנים־ֱאֹמר ֶאל רמֹ ֱא  י"ׁשּ

דֹוִלים ְלַהְזִהיר ,ְוָאַמְרּתָ  ים־ַ�ל ּגְ ַטּנִ בֹות. ַהּקְ ַהּתֵ
ה ְוָאַמְרּתָ  רמֹ ֱא  ִגיַמְטִרּיָ ִתיָקה ָחְכָמה ּבְ ִדְבֵרי, ׁשְ ּכְ

ָנה  ׁשְ ִתיָקה ָמהְכ ַלָח  ְסָיגַהּמִ  )אהבת ישראל(. ׁשְ
�  

הבְּ  ְוָאַמְרּתָ  -  )שם(ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם  ִגיַמְטִרּיָ
אַה  נֹוָטִריקֹון ֲאֵלֶהם, אֹותוֹ  םִעיַסיְּ ּמְ ַה  ֵהרּטַ ִל  ּבָ
ׁש , ֹותוֹ א ִעיןַסיְּ ְמ  ַהְמַבּקֵ ְולֹא ָטהֹור ִלְהיֹות ׁשֶ
יו אּמָ ּטַ יִ  ַ�ּמָ ַמִים לוֹ  ִעיםיְּ ַס ְמ , ּבְ ָ  )זכרון מאיר(. ִמׁשּ

�  

יו־ְלֶנֶפׁש לֹא ַ$ּמָ א ּבְ ּמָ ּלֹ  ָלָאָדם זֶמ ֶר  - )שם( ִיּטַ אׁשֶ
א א, ַגֲאָוהּבְ  ַנְפׁשוֹ  ְיַטּמֵ ְבִחיַנת ִיְתַנֵהג ֶאּלָ יו ּבִ ַ$ּמָ

ה ִגיַמְטִרּיָ ֵא  ְוֵתַבת. רּוַח ־לַפ ׁשְ  ִויִהי, וָ$נָ  ּבְ רִלׁשְ
בַּ  י בֹותּתֵ ׁשֶ ֵארוֹ  ִאם ּכִ ֲ�ׂשֹותַל  נֹוָטִריקֹון הּוא, ִלׁשְ

ַמִיםׁשֶ  ִבינוּ ָא  צֹוןְר  ָ ׁשּ ַהְינוּ , ּבַ ר ַרקׁשֶ  ּדְ ֲאׁשֶ ּכַ
הע ר ָאז ָאִביו צֹוןְר  ֹוׂשֶ ּתָ אֹות לוֹ  מ2 ְבִחיַנת, ְלִהְתּגָ ּבִ
ַדְרֵכי ִלּבוֹ  ּה ְגבַּ יִּ וַ   )דמשק אליעזר(. ה' ּבְ

�  

ֹרב ֵאָליו ֵארֹו ַהּקָ רֹ  - )כא, ב( ִלׁשְ אֹוִתּיֹות בַהּקָ
ֶבר ןיִ  ַהַחיוְ  נֹוָטִריקֹון ֵאָליו, ַהּקֶ רכֹּ זְ לִ , ּבוֹ ִל ־לֶא  ּתֵ

יָתה־יֹום ֶאת ְתׁשּוָבה ׁשּובלָ וְ  ַהּמִ  )איל וצבי(. ּבִ
�  

, ֶוהְק ִמ  נֹוָטִריקֹון - )כא, ו( ׁש ֶד קֹ ָהיּו וְ ְקִריִבם ַמ ם ֵה 
ַ�ל  )קסת יהונתן(. יםׁשִ ּדְ ַק ְת ִמ  ּבוֹ  ְטִביָלה ְיֵדי־ׁשֶ

�  

ר נֹוָטִריקֹון -  )כא, י( ֶמןׁשֶ אׁשֹו רֹ ־לַ$ ּוַצק י־ֲאׁשֶ
יר י, ָ$ׁשִ ַ�תבִּ  ָאָדםלָ  לוֹ  יןוִּ לַ ְמ  ֵאין ּכִ ִטיָרתוֹ  ׁשְ ּפְ
א ים ֹותְצ ּוִמ  ּתֹוָרה ֶאּלָ הוּ ְוזֶ , טֹוִבים ּוַמֲ$ׂשִ
ר  )דברי עמוס(. תוֹ ירוּ ׁשִ ֲ$ ֹו ְוז רֹאׁשוֹ ־ַ�ל קצַּ י2 ־ֲאׁשֶ

�  

י ִאם יו ־ּכִ תּוָלה ֵמַ$ּמָ אן ֵיׁש  זֶמ ֶר  - )כא, יד(ּבְ ַ�ל ּכָ
ָרֵאל ֶאתת ה' בַ ֲה ַא  י, ִיׂשְ ּבָ ַה  ּכִ ַהּכֵֹהן ִנְקָרא ה"ּקָ
דֹולַה  ח לֹא ְוהּוא, ּגָ ּמֹות ֶאת ִיּקַ ֵהם ָהעֹוָלם א* ׁשֶ

סּוִלים ְבִחיַנת מּוִמים ֵליֲ� ּובַ  ּפְ ה ַאְלָמָנה ּבִ ּוְגרּוׁשָ
א, זָֹנה ַוֲחָלָלה ח ֶאּלָ תּוַלת ֶאת ִיּקַ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ְמֵהָרה ּה יָא צִ יוֹ וְ  ה ּבִ ּלָ א* ָבר ְוָרמּוז. ַלּגְ י ַהּדָ ָראׁשֵ ּבְ
בֹות יוֵמ  ָלהתוּ ּבְ  ַהּתֵ חיִ  ַ�ּמָ הִא  ּקַ ָ ֵהן, ׁשּ ׁשֶ

ַהְינוּ , םוֹ דֱא  ןוָ יָ  ַדיָמ  לבֶ ּבָ  נֹוָטִריקֹון ַה  ּדְ בָּ ׁשֶ ה"ּקָ
ָרֵאל ֶאת יֹוִציא ע ִיׂשְ  )לחם ֹעִני(. ֵאּלוּ  ֹותיּ ל* גָּ  ֵמַאְרּבַ

�  

ֶאְתֶכם -  )כב, לג( ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים
ה ִגיַמְטִרּיָ ה ְצַרִיםִמ  ֶאֶרץ, 461 ּבְ ִגיַמְטִרּיָ , 671 ּבְ

ִמְניַ  210 ּוֵביֵניֶהם ִנים וּ "דְר  ןּכְ ָ ָהיוּ  ַהׁשּ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ
ִמְצַרִים ַהְינוּ , ּבְ בָּ ַה  ּדְ ֶאְתֶכם ַהּמֹוִציא הּוא ה"ּקָ

ִנים וּ "דְר  רְלַאַח  ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ  )להניח ברכה(. ׁשָ
�  

ם ָלֶכם ֶנֶגד סּוקּפָ בַּ  אֹוִתּיֹות 50 -  )כג, טו( ּוְסַפְרּתֶ ּכְ
  )חידושי ידידיה הלוי(. ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ְיֵמי

  פרשת אמור, י"ז באייר תשע"ז    
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ָרֵאל ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ י ּבְ ּתִ ׁשְ   ְוִנְקּדַ

חֹות ַאַחת ּפָ ׁשְ יקֹות ַהּמִ  ֶצֱאָצֵאי ּתֹוָספֹותַה  ֲ�ֵליבַּ ֶנְכֵדי , ןגֶ יְ וֹ בּ לְ נֶ צְּ ַק  ַחתּפַ ִמׁשְ  ִהיא תסוֹ ָח י2 ְמ ַה וְ  ָהַ�ּתִ
ִ ַר  ַרע, י"ׁשּ ֶלךְ  דוִ ּדָ  ִמּזֶ לֹום ָ�ָליו ַהּמֶ ָ ָחה אמֹוצָ . ַהׁשּ ּפָ ׁשְ חֹוז ַהּמִ ם ִמּמָ ׁשֵ ֵ�ֶמק ֶזה ּבְ ֶגְרַמְנָיה ןיְ ָהֵר  ּבְ ּבְ , ׁשֶ

ֲהַר  ָהיוּ  יָה ַוֲאבֹוֶת  ל ָאִביו, ק"יׁשִ ְר ַה ּמַ ַה  ּוְבנוֹ  דֹוָבהִמּפָ  ם"ַהּמַ ר ׁשֶ ַ י ַהּפֹוָלִני ַהׂשּ  ּפֹוִלין ךְ לֶ ֶמ , "לְה ווֹ  אֹולׁשָ  ַרּבִ
ָחה יֵא צָ ֱא צֶּ ד ִמ ָח ֶא ". ֶאָחד ְליֹום ּפָ ִליןל2  ִעירבָּ  ַהּמֹוֵקד ַ�ל הלָ ֳ� ָה , זוֹ  ְמֹפֶאֶרת ִמׁשְ ִעּצּומוֹ , ּבְ ל ּבְ  יֹום ׁשֶ
בַּ  ת ֹקֶדׁש ־תׁשַ ָרׁשַ ר ט"י, רמֹ ֱא  ּפָ ִאּיָ ה ָפָלה,ּוׁשְ  תבֶ ֶ� תֹ א ְמ וְ ת ׁשָ ילַ לִ ֲ� בַּ  ,ו"תלת נַ ׁשְ  ּבְ ָהָיה ּוַמֲ�ׂשֶ ךְ  ׁשֶ   . ָהָיה ּכָ

ִעיר אֹוָתם ָ�ְמָדה יןלִ בְּ ז ל2 חוֹ ְמ בִּ ׁשֶ  בוֹ ׁש ְמ טוֹ  ּבָ ה ָיִמים ּבְ ֵנִסּיָ ִלים ּוָבּה  יתִר צְ נוֹ  ּכְ , ֵ�ֶרךְ ־ירֵ ְק יִ  ׁשֹוִנים ּכֵ
ׁשוּ  ּמְ ִ ׁשּ ץ םנָ ָח לְ פ2 לְ  ׁשֶ ּקָ דֹול ָהאֹוָצר ַ�ל ֵ�ינוֹ ־ֶאת ָלַטׁש  ָהִעיר ֵמַ�ְרֵלי ֶאָחד .ַהְמׁש2 ר ַהּגָ ְנָזר ֲאׁשֶ ּמִ  ֶהְחִליטוְ , ּבַ

ֵאין וֹ אֹות בנֹ גְ לִ  ת ַלְיָלה ִאיׁשֹוןבְּ . רֹוִאים־ּבְ ְתִחּלַ ר, ַהֹחֶדׁש  ּבִ ֲאׁשֶ ֵרַח  אֹור ּכַ ְמַ�ט ַהּיָ  רַד ָח , ִנְרֶאה ְוֵאינוֹ  ּכִ
ה לֶא  ׁש ֶר ֶח  ֵנִסּיָ ִלים ֶאת ְורֹוֵקן ַהּכְ ַ  ּתֹוךְ  לֶא  ַהְיָקִרים ַהּכֵ דֹול קַהׂשּ ֵהִביא ַהּגָ  ֶאת ֵהיֵטב ָיַדע בנָּ ַהגַּ . ּמוֹ ִע  ׁשֶ

רבִּ ׁשֶ  רּפָ ְס ִמ  ָיִמים ֶזה ןכֵּ ׁשֶ , ְמַלאְכּתוֹ  ל ֲאַמְתָלהבַּ  ְנָזרּמִ בַּ  ּקֵ ִלים םוּ ּק ִמ ַאַחר  ׁש לַ בָ וּ , ַמֲאִמין נֹוְצִרי ׁשֶ  ,ַהּכֵ
ם רצָ ָק  ּוִבְזַמן הְוַהכְּ , אֹור ַהּבֶֹקר. ְמַלאְכּתוֹ ־ֶאת ִסּיֵ ּה  ֵנִסּיָ ּלָ ָמִרים. ְרָקָחהּמֶ כַּ  ּכ2 י ָחׁשוּ  ַהּכְ  ָחַרב עֹוָלָמם ּכִ

ִליָמה, ֲ�ֵליֶהם זְ  ַ�ל ְוַהּכְ יָ�ה םָת ָא ְר יִ  תיבֵּ  יֹוןּבִ ַמִים־ֵלב ַ�ד ִהּגִ ָ ָמִרים, רּפָ ְס ִמ  ָיִמים ָ�ְברוּ . ַהׁשּ  ֵהֵחּלוּ ׁשֶ  ְוַהּכְ
ֶבר ְלֵהָחֵלץ ַאט־ַאט ֶ דֹול ֵמַהׁשּ ָאַח  ַהּגָ ֶהם זׁשֶ ֵכרִנּסּו , ּבָ ּיֹות ִנְראוּ  ַהִאם ְלִהּזָ מ2 י ּדְ ְלּתִ ְפֵני ִמיםיָּ בַּ  ְרִגילֹות ּבִ ּלִ  ׁשֶ

ֵנָבה דֹוָלה ַהּגְ רּו  ,ַהּגְ ה ִנְזּכְ ְרָנׁש  אֹותוֹ בְּ ְוִהּנֵ ֵהֵחלּבַ ֲאִדיקּות רּקֵ ְלבַ  ְלֶפַתע ׁשֶ קֹוםבַּ  ּבַ ד, ּמָ ֵנָבה ְלַאַחר ּוִמּיָ  ַהּגְ
ף ד. לוֹ  ַלםְוֶנֱ�  ִהְתַנּדֵ ד ְמֵהָרה ְוַ�ד, ָ�ָליו ֵאפֹוא ָנַפל ַהֲחׁשָ ה־ֶאל רְוִנְגַר  ִנְלּכַ ֵנִסּיָ ה ַהּכְ ׂשֶ  ֵהיָכן". דוּ ָ�ק ּכְ
ִלים ֲאגוּ "? ַהְיָקִרים ַהּכֵ ָמִרים ׁשָ ֵ�יֵניֶהם ַהּכְ ׁשֶ ָדם מּוָצפֹות ּכְ הְוַה , ְוִתְסּכּול רֹוןָח  ִמּתֹוךְ  ּבְ . ידּסִ כַּ  ֶהֱחִויר ּלָ
ּכוֹ  ל תָהִראׁשֹונוֹ  תַהּמַ ּבֵ ּקִ ְתחוּ  ׁשֶ ֵנָבה ְלהֹודֹות ִמֵהר ְוהּוא, ְלׁשֹונוֹ  תוֹ בּ צ2 ְר ַח  ֶאת ּפָ ּגְ הּוא, ּבַ ׁשֶ ָ�ֶלה רֹוֵ�ד ּכְ  ּכְ

י". ףִנּדָ  ָפַתִים ָצַוח", ֶאָחד ִליהּוִדי אֹוָתם ָמַכְרּתִ ׂשְ ינֹות ּבִ א, "ַמְלּבִ ֵאיִני ֶאּלָ ךְ ". מוֹ ׁשְ ־ֶאת יֹוֵדַ�  ׁשֶ  הִנּסָ  ּכָ
ֱאָלח בנָּ ַהגַּ  יֹון ִלְרֹחץ ַהּנֶ ִנּקָ בַ , יוּפָ כַּ  ּבְ ע־ַחף ְיהּוִדי ַ�ל ָמהׁשְ ָהַא  ֶאת ילִט ְלָה  ְקׁשוֹ ּבְ ׁשַ ָמִרים .ִמּפֶ  ִמֲהרוּ  ַהּכְ

ל ָבם ְלֵהָחֵלץ ָרצֹון ִמּתֹוךְ , תוֹ ָס ְר גִּ ־ֶאת ְלַקּבֵ ּצָ יׁש  ִמּמַ נּות ְוִנּצּול ,ַהּבִ ּמְ ם ַהִהְזּדַ ְ ַה  הּוִדיםיְּ בַּ  ְלִהְתַנּקֵ   . םינּוִא ׂשּ

ן רַח ְלַא  רָקצָ  ְזַמן ְפּתְ , ִמּכֵ י, ְלַגּלֹות בוֹ ׁש ְמ טוֹ  יְיהּוֵד  עוּ ה2 ָמ  ְקבּוַצת ּכִ ִלימֹות יְלבּוׁשֵ  יםיִּ ִר צְ נוֹ  ִריםּכְ  ּגְ
ֹחרֹות ץ ְצָלב ַוֲ�טּוֵרי ׁשְ ּקָ ֶפַתח עֹוְמִדים, םאָר וָּ צַ  ַ�ל ְמׁש2 ית ּבְ םּולְ , הּוִדיַהיְּ  תֶס נֶ ַהכְּ ־ּבֵ יםבָּ  קזוּ ָא  ּגֹוי ִצּדָ . ֲאִזּקִ

הַה  יט הִנְצַטוָּ  ּלָ ִבים ָהעֹוְבִרים הּוִדיםיּ בַּ  ְלַהּבִ ָרַכׁש  ָהִאיׁש  ֶאת ּוְלַזהֹות, ְוׁשָ ּנוּ  ׁשֶ ִלים ֶאת ִמּמֶ ַזז ַהּכֵ ּבָ ֵדי, ׁשֶ  ּכְ
אֹוָתם. ָהַאְכָזִרית םָת ָמ ְק נִ  ֶאת ּבוֹ  ִלְנֹקם  מוֹ ׁשְ וּ  ,ְוָקדֹוׁש  ָחִסיד, ִמיםיָ לְ  ָצִעיר ׁש ִאי ִעירבָּ  ֹוֵררִהְתגּ , ָיִמים ּבְ

ָהָיה, ןגֶ יְ וֹ בּ לְ נֶ צְּ ַק  ְנָחסיּפִ  יַרבִּ  ב ׁשֶ ָכל יֹוׁשֵ עֹות ּבְ ֵבית ַהּיֹום ׁשְ ֶנֶסת־ּבְ הּוא ַהּכְ ׁשֶ ר ּכְ ּטָ ין ְמ�2 ְתִפּלִ  טּוףְוָ�  ּבִ
יתַט בְּ  ַמִים־ִמן. ֲהפּוָגה ְללֹא ֹוָרהּת בַּ  ְועֹוֵסק, ּלִ ָ זֵ ַה  הִנְגְזָר  ַהׁשּ ָרה ָרהּגְ ר, ֶאָחד ְויֹום, ַהּמָ ֲאׁשֶ י ּכַ  ְנָחסיּפִ  ַרּבִ

ָנה ית ָלֵצאת ּפָ ֶנֶסת־ִמּבֵ יַ� , ַהּכְ ָמִרים ְלֵ�ֶבר ְוָקָרא בָ� ְת נִּ ַה  בנָּ ַהגַּ  ָ�ָליו ִהְצּבִ ה: "ַהּכְ  לוֹ  הּוִדיַהיְּ  ֶזה! ִהּנֵ
י ִלים ֶאת ָמַכְרּתִ נּוִבים ַהּכֵ ֵאֶלם ּבוֹ  יטִהבִּ  ְנָחסיּפִ  יַרבִּ "! ַהּגְ ָלל ֵהִבין ְולֹא קֹול־ּבְ ר הּמֶ בַּ  ּכְ ּבָ  עֹוד אּוָלם, ְמד2

יק ִלְפֵני ִהְסּפִ ת ׁשֶ ֵ ְרֵקי ַ�ל לוּ ְט וּ ה ּוְכָבר, ְלִהְתַ�ׁשּ ְרֶזל יּקֵ זִ ֲא  ָיָדיו ּפִ ֵבִדים ּבַ ַלךְ  ְוהּוא, ּכְ ׁשְ  ָלהגָ ָהֲ�  ֶאל ה2
ֹחָרה ְ ָ�ְמָדה ַהׁשּ ְרצוּ  ַהּסּוִסים. ןכֵ ָה  ׁשֶ ְדִהיָרה ּפָ י, ְמִהיָרה ּבִ ַכב ְנָחסיּפִ  ְוַרּבִ הּוא ָלהגָ ֲ� בָּ  ׁשָ ׁשֶ ִעְרּפּול ָנתּון ּכְ  ּבְ
ים לוּ  ַמּדּוַ�  ֵמִבין ְוֵאינוֹ , חּוׁשִ ֶצף ָ�ָליו ִהְתַנּפְ ׁשֶ ַכּפ  ָ�ֶול ְללֹא ֶקֶצף־ּבְ , יוָת נוֹ יוֹ ְע ַר  לוּ לְ ַט צְ ִה  ַאט־ַאט. וֹ ּבְ
ר ה ְוַכֲאׁשֶ ּלָ י ּגִ ּנוּ  ְרּפוּ ִה  יובָ וֹ ׁש  ּכִ ָבהַמֲח  ִמּתֹוךְ  ְמַ�ט ִמּמֶ י ׁשָ ל, ְוָחלּוׁש  ףלָּ �2 ְמ  הּוא ּכִ נּות ֶאת ִנּצֵ ּמְ  ַהִהְזּדַ

ַחְסֵד . ַהּדֹוֶהֶרת ָלהגָ ָהֲ�  ִמּתֹוךְ  ְצמוֹ ַ�  ֶאת לְלגֵּ ְוגִ  ע לֹא ִיםַמ ׁשָ  יּבְ ַחד ּוֵמֲחַמת, תוֹ ילָ ִפ נְ  ִעם ִנְפּגַ  ְוַהּמֹוָרא ַהּפַ
קֹום ֵלטּוְלִהּמָ  ָלקּום ִמֵהר עֹות. ֵמַהּמָ ּכֹות ׁשָ י ָרץ ֲאר2 ֵאִרית ְנָחסיּפִ  ַרּבִ ׁשְ זֵ  אּוָלם, ּכֹחֹוָתיו ּבִ ָ בַּ  ָרהַהּגְ  ַמִיםׁשּ

ָמה הּוא ךְ כָ בְּ  ָחׁש  לֹא ְוהּוא, ָמנֹוס ְללֹא ֶנְחּתְ ִליםַמ בְּ  ָרץ ׁשֶ ב ּוְבָטעּות ְעּגָ ַ�ם. יובָ וֹ ׁש  יֵד יבִּ  ְוָנַפל ׁשָ  ַהּפַ
רּוהוּ  ית לֶא  הוּ רוּ ָר גְ וּ  ֵהיֵטב לוּ ַהלָּ  ְקׁשָ ט־ּבֵ ּפָ ׁשְ בְּ  ַהּמִ חֹוז ִעירׁשֶ ִליןל2  ַהּמָ דֹוָלה ּבְ הַהּגְ ֵנִסּיָ   . , ְוָהֳ�ַמד ְלִדין ַהּכְ

י בׁשַ יָ  ִמים לַסְפַס  ַ�ל ְנָחסיּפִ  ַרּבִ ֱאׁשָ ר, ַהּנֶ ַמע ְוַכֲאׁשֶ יִמים הּמֶ בַּ  ִראׁשֹוָנהלָ  ׁשָ  .ֵ�יָניו כוּ ָחׁשְ , אֹותוֹ  ַמֲאׁשִ
ָבה ַתעֶפ לְ וּ , ָ�ְברוּ  ִדיםֲאָח  ְרָגִעים ר ְוָהָיה תוֹ יָמ ׁשִ נְ  ֵאָליו ׁשָ י ִנּכָ ַבר ּכִ ֵהר ָמה־ּדְ רוְ  ,ּורוֹ ׁשּ ְלַא  לוֹ  ִהְתּבַ  ַכֲאׁשֶ
ַמע ַזר ֶאת ׁשָ ינוֹ ־ּגְ ֵרף ּדִ ָ ים ְלִהׂשּ ַחּיִ ת ִנְרֲאָתה, ּבַ ל ֲאֶרׁשֶ ְ  ׁשֶ ָניו־ַ�ל ָבהרָ ְוַהְק  הָמ לָ ַהׁשּ ֵרר. ּפָ י, ִמְתּבָ י ּכִ  ַרּבִ

ָבר ְנָחסיּפִ  י ֵמרֹאׁש  ָיַדע ּכְ ָ ִה לְ  ָ�ִתיד הּוא ּכִ ַ  ְלַמַ�ן ַהּמֹוֵקד־ַ�לף ֵר ׂשּ ׁשּ מוֹ  תְקד2 ַר  ׁשְ  תְוַלֲ�לוֹ , ךְ ִיְתּבָ
ַמְיָמה ָ ָקְרבַּ  ַהׁשּ ִמיָמה העֹולָ  ןּכְ ִטיַרת רְלַאַח  ֶזה ָהָיה. ּתְ י ָאִביו ּפְ ּה , ןגֶ יְ וֹ בּ לְ נֶ צְּ ַק  הש;ֶ מֹ  ַרּבִ נוֹ , םלֶ ֶח  לׁשֶ  ַרּבָ  ּבְ

ל י ׁשֶ ן ֵמִאיר ַרּבִ ר ּבֶ ַ י ַהׂשּ ה ,לְה וֹ ו אֹולׁשָ  ַרּבִ ּלָ ִהְתּגַ ֲחלֹום ֶאָחד ַלְיָלה ֵאָליו ׁשֶ ר ּבַ י ,ְוִסּפֵ ָ�ה ּכִ ׁשָ ָ�ַמד ּבְ  ׁשֶ
ית ִלְפֵני ין־ּבֵ ל ּדִ אי ָיָצא, ַמְעָלה־ׁשֶ ְזכּות ִדינוֹ בְּ  ַזּכַ ַ�ת ּבִ ָניו ַאְרּבַ יִקים ּבָ ּדִ יָּ  ּוָלםא. ַהּצַ , לוֹ  ָאְמרוּ  ַמְעָלה ֵניּדַ

י ָניו ֶאָחד ֶאת רחֹ בְ לִ וְ  ְלַיֵחד ָ�ָליו ּכִ ֵרף ִמּבָ ָ ֵ  ִקּדּוׁש  ַ�ל ְלִהׂשּ ִנים ִעירצְ  ַ�ל ָנַפל רוּ ּפ ַה וְ , םַהׁשּ , ְנָחסיּפִ  יַרבִּ  ַהּבָ
ֲ�ַדִין ל ָהָיה לֹא ׁשֶ ּפָ ָבִנים ְמט2 י ָנַהג ֵמָאז. ָאִחיו רֶת יֶ כְּ  ּבְ עֹוָתיו ֶאת ְלַהֲ�ִביר ְנָחסיּפִ  ַרּבִ , ּדֹוֵלק ֵנר ךְ ֶר ּדֶ  ֶאְצּבְ

ֵדי יל ּכְ ִנְס  דמֹ ֲ� לַ וְ  ִלְסּבֹל ַ�ְצמוֹ ־ֶאת ְלַהְרּגִ ה ֶזה דוֹ סוֹ  ְוֶאת, ָהֵאׁש  יֹוןּבְ ּלָ א ַהּטֹוב ַלֲחֵברוֹ  ּגִ ּלֵ ִהְתּפַ  ַ�ל ׁשֶ
ִליןל2 . ַהּמּוָזר גוֹ ָה נְ ִמ  ּה  ּבְ ּלָ ְעְזָ�ה  ּכ2 אוּ  לֹא ָהַרּבֹות תוֹ יּ ל2 ּדְ ּתַ ׁשְ ִה ַה  ְוָכל, ַהּנֹוָרָאה ָרהזֵ ַהגְּ  עַמ ׁשֵ לְ ִהְזּדַ   . ִריּפֶ  ָנׂשְ

ל ּה ָמ וּ צּ ִע בְּ , ָאמּורכָּ  בַּ  ׁשֶ ת ֹקֶדׁש ־תׁשַ ָרׁשַ י" ְלֵסֶדר, רמֹ ֱא  ּפָ ּתִ ׁשְ תֹוךְ  ְוִנְקּדַ ֵני ּבְ ָרֵאל ּבְ י הלָ ֳ� ָה ", ִיׂשְ  ַרּבִ
ר, ַהּמֹוֵקד ַ�ל ְנָחסיּפִ  ֲאׁשֶ ַבר ּכַ ְפִעים ֲחלֹוםַה  ּדְ ָרָאה ַהּמַ ה ֵמרֹאׁש  ׁשֶ ים ַמּכֶ ּלִ ִעיר ּגַ ֵני ְוָכל, ּבָ  וּ כּ בִּ  ָהִעיר ּבְ

ָרִגי ֹופוֹ ס ֶאת ֲ�ִליַלת ַהּטְ ְוא־ּבַ תוֹ . ׁשָ ׁשָ ּקָ ל ָהַאֲחרֹוָנה ּבַ דֹוׁש  ׁשֶ ע ַ�ד'וַ  יֵמָראׁשֵ  ,ַהּקָ , ָהְיָתה ֲאָרצֹות' ַאְרּבַ
יא ִלְדֹאג ִ הָה  תוֹ נָ ַאְלָמ  ֶאת ְלַהׂשּ ָאה ִהיא ְוָאְמָנם, הגָ נוּ ֲ� ָה וְ  ַרּכָ ְ ל ּה בָּ ַר  בּ יְ לֵ  יְלַרבִּ  ִנׂשּ לׁשֶ , אגָ לוֹ גְּ  ׁשֶ ּדֵ  ֶאת ּגִ

ְע  ְיִחיָדּה  ָנּה בְּ  דֹוׁש  ָלּה ִמּבַ י הּוא, ַהּקָ ל ּה בָּ ַר  ,ןגֶ יְ וֹ בּ לְ נֶ צְּ ַק  הש;ֶ מֹ  ַרּבִ ּנֹוַדע, ׁש יִק לְ ֶ�  ׁשֶ ָגדֹול ׁשֶ ּתֹוָרה ּכְ �      .ּבַ

  
  

י ַר  ַרּבִ א ִמּפְ   ל"ַזּצַ   גְיֶחְזֵקאל ַלְנּדָ

ר תקנ"ג י"ז ַהִהּלּוָלא ְליֹום ִאּיָ  ּבְ
 

ָרֵאל ֵלידוֹ ִמגְּ  ְרָסִמים ִיׂשְ ה, ַהְמפ2 ל ַרּבָ ַרג ׁשֶ  ּוַמְנִהיג ּפְ
ם־ַ�ל ְונֹוַדע, רוֹ ּדוֹ  יהּוָדה ענֹוָד " ִסְפרוֹ  ׁשֵ  נֹוַלד". ּבִ

ָחה ּפָ נּות ֵהןְוכִ  ,ֶחֶסתְמי2  ְלִמׁשְ ַרּבָ ַרג ּבְ ךְ  ּפְ ֶמׁשֶ  ּבְ
ִנים רֹותׂשְ ַ�  הּוא, ׁשָ ׁשֶ יץ ּכְ ים ָרהּתוֹ  ַמְרּבִ  ָלַרּבִ

ֵני יִמיןלִ  ְועֹוֵמד ַלַהט ןגֵּ ֵה . רוֹ דוֹ  ּבְ  חֹוַמת ַ�ל ּבְ
ֲהדּות רּוָפה ַהּיַ י הָמ ְר ָח  ִמְלֶחֶמת ְוָלַחם, ַהּצְ ָראׁשֵ  ּבְ

יִלים ּכִ ׂשְ ֵהִרימוּ  ַהּמַ ְזַמּנוֹ  רֹאׁש  ׁשֶ ִנׂשּ . ּבִ ל ּוָאיוּבְ  ִקּבֵ
דֹוָלה ְנדּוְנָיה ּלֹא ןיוָ כֵּ  ִיתבַּ בַּ  ֶהֱחִזיק ּה ָת וֹ א, ּגְ  ָרָצה ׁשֶ

מּוַרת ּה יָד ִק ְפ ַה לְ  ית ׁש ֵמֲחׁשַ  ,ִחיםוָ ְר  ּתְ ַ�ם. ִרּבִ א ּפַ  ּבָ
נֵ  ֶאָחד ֵאָליו ר, תוֹ לָּ ִה ְק  יִמּבְ יֹו ל ְוִסּפֵ ּתוֹ  ּכִ יָ�ה ּבִ  ִהּגִ

ָידוֹ  ְוֵאין ְלִפְרָקּה  רּוָטה ּבְ  ֲאִני. "יָה ֶא וּ ׂשּ נִ  ְלהֹוָצאֹות ּפְ
לֹ  לִלְסכּום ָ�ֵתק ׁשֶ  ָזקּוק  ָאַמר", יםלִ בָּ ר2  אֹותֵמ  ש;ׁשְ

י, ָהִאיׁש   ָמאַתִים לוֹ  ַקלְוׁשָ  ָ�ַמד ְיֶחְזֵקאל ְוַרּבִ
ִעים ָאר  ֶאת. "תוֹ יָ נְ דוּ נְּ ִמ  לבָּ ר2  ְוִתׁשְ ְ בַהׁשּ הוּ  ְיַנּדֵ  ִמיׁשֶ

י, ַאֵחר אוֹ  רֹוֶצה ֵאיִני ּכִ יִתי ָכךְ בְּ  תְלִהְתּגָ ָ�ׂשִ  ֶאת ׁשֶ
ל ְצָוה־ּכָ ְצָוה ְוֵאין, ַהּמִ ם־ַ�לא ּלָ ֶא  ְקֵראתנִ  ַהּמִ  ׁשֵ

מוֹ . ָאַמר", ּה ָר ְמ וֹ גּ  א ׁשְ ָ ה ִנׂשּ ִפי ִלְתִהּלָ  ֵלידוֹ גְּ  ּבְ
ר, ַהּדֹורֹות ַ�ם ָרָצה ְוַכֲאׁשֶ ִהּלֹות"ַה  ּפַ " ַיֲ�ֹקב ּקְ
יג ִ ָבָריו ַ�ל ְלַהׂשּ יסוֹ  לוֹ  ָאַמר, ּדְ  ַ�ד: "ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ּגִ

אן יהּוָדה' עָד וֹ 'נּ ַה  ַ�ד, ּכָ ֵני, ּבִ ָהָיה ִמּפְ ן ׁשֶ ל ַרּבָ ל ׁשֶ  ּכָ
ֵני י". ַהּגֹוָלה ּבְ ים ַרּבִ ְנז ַחּיִ  ָהָיה ִאּלוּ : "ָ�ָליו ָאַמר ִמּצַ
נוּ  ַחי ַחת ֶאְצלוֹ  ִמְתּגֹוֵלל ָהִייִתי, ֹוםיּ כַּ  ִאּתָ , ְלָחנוֹ ׁש2  ּתַ
י ל ּכִ םלְ  ַרק ָהיוּ  יוָת נוֹ וָּ כַּ  ּכָ  ָהָיה ְוִנְפָלא ַמִיםׁשָ ־ׁשֵ

ְקד2  ָ ּבִ ִטיָרתוֹ  ִלְפֵני". ָקתוֹ ּוְבִצְד  תוֹ ׁשּ  ָקִניִתי: "ָאַמר ּפְ
ָ לַ  ֵאּלוּ , ׂשֹוְנִאים ִלי ְוָקִניִתי אֹוֲהִבים ִלי  םָת בָ ֲה ַא  ְואׁשּ

ָ לַ  ְוֵאּלוּ  ֶרךְ . םָת ָא נְ ׂשִ  ְואׁשּ ּצַ  ַהּדֶ מ2  ךְ ֶר ּדֶ  ִהיא ַ�תַהּמְ
לֹום ָהֱאֶמת ָ ִרּיֹות נֹוַח  ִלְהיֹות, ְוַהׁשּ  ִיְמָצאָבֶזה וּ , ַלּבְ

ה תוֹ נוּ ָת וְ נְ ַ� בְּ ". ְוָאָדם ֱאלִֹקים ֵ�יֵניבְּ  ֵחן ּלֹא ִצּוָ  ׁשֶ
יק ָ�ָליו בּתֹ כְ לִ    .ְברוֹ ִק ְל  ֹאֶהל ִלְבנֹות ְולֹא, ְוָחִסיד ַצּדִ

  
פרשת אמור עוסקת בראשיתה באיסור טומאת כהנים 
למתים, ומכאן התריעו גאוני הדורות על ההיתר שנהגו 

שקברי צדיקים  כהנים לפקוד קברי צדיקים, באומרם
אינם מטמאים, בהם בעל 'פאת השולחן' שמוכיח מהאבות 

נושאי ארונו של וכן  ,הקדושים שעצמותיהם מטמאים
בעל 'בתי כהונה' ומביאו ה'פתחי תשובה', כתב כן  .יוסף

וכן נפסק ב"קיצור שולחן ערוך": "וטעות הוא בידיהם 
וצריכים למחות להם". יש ראיות ברורות לכך מדברי 

וראים שהיו מציינים קברי החכמים "כדי חז"ל על האמ
שלא ייכשלו הכהנים לעבור עליהם ולהאהיל, שלא 

ידי צדיקים", ואף שבמדרש מובא ־תארע תקלה על
שאליהו הנביא אמר לרבי יהושע הגרסי שאין טומאה 
לתלמידי חכמים, וכן נאמר בזוהר פרשת וישלח שקברי 
צדיקים אינם מטמאים, כבר כתב ה'דברי יחזקאל' 
משינובה שאין למדים מדברי אגדה, "וכל מי שיודה 

האמת יראה שהדברים כנים ואמיתיים, וייזהר ־על
ומה שיש מקילין  .מלעבור על מצוות התורה קדושה

הוא  ,ואומרים שמותר לכהנים לילך על קברי צדיקים
טעות, ואין להם על מה לסמוך להקל באיסור דאורייתא". 

לארץ ישראל בשנת  ואומרים, שזו היתה סיבת נסיעתו
תרכ"ט, כדי להזהיר את הכהנים מפקידת קברי צדיקים. 
ומספרים, שפעם נפגש עם רבי יוסף הכהן בנו של רבי צבי 
הירש מרימינוב, ותמה בפניו: "שמעתי עליך שאתה הולך 
לקבר אביך, והלוא הנך כהן"?! השיב רבי יוסף: "הרי 

ב לו קברי צדיקים אינם מטמאים", והרבי משינובה השי
בחריפות: "מניין לכם שאביכם הוא צדיק"?! ומאז הפסיק 
רבי יוסף לפקוד את ציון אביו. על ה'אבני נזר' מסופר, כי 
לאחר פטירת ה'שפת אמת' באו לשאלו אם מותר לכהנים 
להתעסק בו, והשיב "חס ושלום"! והוסיף שגם לאחר 
פטירת חותנו הרבי מקוצק רצו הכהנים לנהוג בו היתר, 

כך. ואף מה שמובא על ־שי הרי"מ צווח עלוהחידו
האריז"ל, שהורה לתלמידו רבי יצחק הכהן להשתטח על 

  קבר רבי יהודה בר אילעאי, אמרו שהיה זה בפותח טפח. 

ַ$ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ֲאׁשֶ  ה ּלוֹ ּכַ ן ֵיָ$ׂשֶ ה ּכֵ   ר ָ$ׂשָ

דֹוׁש  ן"ֶד ֵ� ָה " ל יוֹ וּ נּ כִּ  ֶזה", ַהּקָ ל ׁשֶ ּבָ י ַהְמק2 ן ַ�ְמָרם ַרּבִ יָואן־ּבֶ ּנֹוַלד, ּדִ ַלִים ׁשֶ ירּוׁשָ ִליחּות ְוָיָצא ּבִ ׁשְ  ּבִ
ֶדׁש  ֶאֶרץ ַנת. רֹוקוֹ ָמ לְ  ַהּקֹ ׁשְ ִעים ןבֶּ  ַרק יֹותוֹ ְה בִּ , ב"תקמ ּבִ ִים ַאְרּבָ ּתַ ב לָנַפ , ּוׁשְ ּכָ ַדְרּכוֹ  ְלִמׁשְ  ְלֶאֶרץ ָרהזָ ֲח  ּבְ

ָרֵאל ר, ִיׂשְ ָסמּוךְ  ְוִנְקּבַ ָמ  אןזָ וָ  ִעירלָ  ּבְ ּבְ יּ ־ְלֵתל ָהַפךְ  ְברוֹ ִק . רֹוקוֹ ׁשֶ ְלּפִ ים ,ֹותּתַ ְזכּות ִנְפָלאֹות ָראוּ  ְוַרּבִ  ּבִ
יקצַּ ַה  ּנֹוַדע, ּדִ פ ׁשֶ יו עֹוד ְיׁשּועֹות לֵ� וֹ ּכְ ַחּיָ ה. ּבְ ם ,ַמְסִעיר ְמֹאָרע ֵאַרע ְוִהּנֵ ּיֵ ִהְסּתַ יק  ׁשֶ ּדִ ְזכּות ַהּצַ ֵנסּבִ   . ּבְ

ְתקּוַפת ֶזה היָ ָה  ל תוֹ נָּ ה2 כְּ  ּבִ י ׁשֶ רֹאׁש  סיבַּ בִּ  הש;ֶ מֹ  ַרּבִ יָּ  ּכְ ִנים ִמּיֹוֵבל רֵת וֹ י ,אןזָ וָ  ֵניּדַ יַ�  ָהִעיר ֶאל. ׁשָ  ִהּגִ
ְסְלִמי ח'יְ ׁשֵ  ה, סִמֶפ  ַמֲ�ָלִלים־ַרע מ2 ּזֶ ָבר ׁשֶ הבכְּ  ְנָאהׂשִ  ַטרנָ  ִמּכְ הּוִדיםלַ  ּוׁשָ שׂ  ּיְ ל ְוִחּפֵ ֶרךְ ־ּכָ ֵדי ּדֶ  ְלָהַרע ּכְ

ל ִצּיּונוֹ . ָלֶהם יקצַּ ַה  ׁשֶ ֵ�יֵני יםינִ נִ צְ לִ  ָהָיה הּוִדיַהיְּ  ּדִ ֵ  ּבְ פֹות ּוְבֵ�יַנִים, ח'יְ ַהׁשּ יט ָהָיה ֵאׁש  רֹוׁשְ  םיעֹולִ בָּ  ַמּבִ
ים ְסְלִמים ּוְבִיחּוד ָהַרּבִ ּמ2 בָּ  ּבַ עֹוד, דָח ֶא  יֹום. ֶהםׁשֶ ךְ  וֹ ּבְ ן ִנְתַקל, ִעירבָּ  ִמְתַהּלֵ ּיָ ּדַ  רֹוֶאה, ָנא ַמעׁשְ . "הּוִדיַהיְּ  ּבַ

י ֲאִני ם נֹוֲהִגים ּכִ ַח  ַאּתֶ ּטֵ ּתַ יקצַּ ַה  ֶברֶק  ַ�ל ְלִהׁשְ ֶכם, ּדִ ּלָ ׁש  ַוֲאִני ׁשֶ ֱאֶמת ַהִאם, ָלַדַ�ת ְמַבּקֵ ה ּבֶ ְכָנע ַאּתָ  ְמׁש2
י ת ּכִ ה ַהּמֵ ל יֶכםלֵ ֲ�  ּוְלָהֵגן ָלֶכם ַ� ְלַסיֵּ  לוֹ ָיכ ַהּזֶ ן"? עַר ־ִמּכָ ּיָ ֵאָלה עַמ ׁשֵ לְ  ִנְבַ�ת ַהּדַ ְ ל ְוֵריַח , ַהׁשּ ָנה ׁשֶ  ַסּכָ

ַאּפוֹ  ָ�ָלה ה . ּבְ ִחּלָ הּתְ ק ִנּסָ קֹום ְוִלְברַֹח  ּכּוַח ֵמַהוִּ  ְלִהְתַחּמֵ ֶטֶרם ֵמַהּמָ ָחר ִיְהֶיה ּבְ י ְמא2 ֵ  אּוָלם, ִמּדַ  לֹא 'חיְ ַהׁשּ
ַ�ר מּול לֶא  ֶנֱ�ַמד הּוא. ֹוַח נָמ  לוֹ  ָנַתן ה יְלַרבִּ  ְוָאַמר ָהְרחֹוב ׁשַ יָטהַה : "ֹמש;ֶ י, הֵא ְר וּ  אנָּ  ּבִ  ַמְתִחיל ֲאִני ּכִ

ֶרךְ  ַהּיֹוְצִאים ֶאת רּפֹ ְס לִ  ַ�ר ּדֶ ַ ֶזה ַהׁשּ ר ,ַהּלָ יַ�  ְוַכֲאׁשֶ יִרי הּוִדיַהיְּ  ֶאל ַאּגִ  ,ָרהֲחמוּ  ֲ�ִליָלה ָ�ָליו ילִט ָא , ָהֲ�ׂשִ
יק'צַּ 'ַה  ַיְצִליַח  ַהִאם ְוִנְרֶאה ֶכם ּדִ ּלָ יַ�  ׁשֶ ַדי אֹותוֹ  ְלהֹוׁשִ ל ֵ�יָניו". ִמּיָ ן ׁשֶ ּיָ ל תוֹ ּמָ זִ ְמ  עַמ ׁשֵ לְ  כוּ ָחׁשְ  ַהּדַ  ׁשֶ

 ֵ ָ  'חיְ ַהׁשּ ׁשּ ר2 ל אּוָלם, עַהּמְ ֲחנּוָניו ּכָ הַה . לֹותֵר ֲ�  ָאְזַנִים ַ�ל ָנְפלוּ  ּתַ יםָהֲאנָ  ֶאת נֹותְמ לִ  ֵהֵחל ּלָ אוּ  ׁשִ ּבָ  ׁשֶ
ר, ִלְקָראתוֹ  יַ�  ְוַכֲאׁשֶ יִרי ֶאל ִהּגִ ֶהם ָהֲ�ׂשִ ּבָ עוֹ . ְזדֹוִני ִחּיּוךְ בְּ  ָ�ַצר ׁשֶ ִגיל קֹוָמה־ּה בַ גְּ  ְיהּוִדי ַ�ל ָנָחה ֶאְצּבָ  ּבְ

ֵ�יָניו, ִמיָדהֲ� ָה  לֹות ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּפֹות, ֲ�ָנָוהבַּ  מ2 ר ָיָדיו ּוִמּכַ י ִנּכָ ִים־יַ� גִ יְ  ּכִ ּפַ ְרִויַח  ,אהוּ  ּכַ ר מוֹ ְח לַ  ֶאת ַהּמַ יֹש;ֶ . ּבְ
ֵ בַּ  אןזָ וָ  ֵביִמּתֹוׁשְ  רׁשֵ כָּ  ְיהּוִדי ֶזה ָהָיה ְרֵנס, הָט נְ יְ ֵר ּפָ  היֹונָ  םׁשּ ִהְתּפַ ּצּור ׁשֶ ים ִמְזָרִנים ִמּיִ ה, ְונֹוִחים ַרּכִ  ְוָ�ׂשָ
ֱאמּוָנה ְמַלאְכּתוֹ  ֶאת ְתא ְלֶפַתע. ּבֶ עֹוד, םוֹ ּפִ ךְ  יֹוָנה ּבְ ַדְרּכוֹ  ִמְתַהּלֵ ַצד ּכְ ֶרךְ  ּבְ ֵ , ַהּדֶ ל ח'יְ ְוַהׁשּ  ָ�ָליו ִהְתַנּפֵ

ַבת ילוֹ ַאַחת ־ּבְ יַצד יֹוָנה ַמעׁשָ , ָהמּום ׁשֹוֵכב ּוְבעֹודוֹ . ַאְרָצה ְוִהּפִ ֵ  ּכֵ הּוא, סָחָמ  ִלְצעֹק ַמְתִחיל 'חיְ ַהׁשּ ׁשֶ  ּכְ
ים ֱאָסִפים לַה ְק  יָאְזנֵ בְּ  אֹותוֹ  ַמֲאׁשִ ךְ  ַ�ל, ַהּנֶ ּקִ  ּכָ לׁשֶ ת ֶאת ּלֵ ה יתִמ לְ ְס ּמ2 ַה  ַהּדָ   . דָמ ֲח מ2  ם'יָא בִ 'נְ  ֶאת ּוִבּזָ

ן ָ�ַמד, גֹוןיָ ּובְ  ֶ�ֶצבבְּ  ּיָ י ַהּדַ ד־ִמן הש;ֶ מֹ  ַרּבִ יַצד ְוָרָאה ַהּצַ ֵ  ּכֵ יל 'חיְ ַהׁשּ ּפִ ִמים הּוִדיַהיְּ  ֶאת ַמׁשְ ַפל ַהּתָ ּנָ  ׁשֶ
יַצד ָרָאה ֹותלכָּ  ּוְבֵ�יַנִים, ְלָיָדיו ל ֲאַסְפסּוף ּכֵ ְסְלִמים ׁשֶ ץ מּוָסִתים מ2 ְמִהירּות ִמְתַקּבֵ ה. קֹוםּמָ בַּ  ּבִ ִחּלָ  ּתְ
ׁש  ּקֵ ן ּבִ ּיָ ָלן ִגידנָּ ַה  ֶאל ָלרּוץ ַהּדַ ַתּדְ ְ י ַהׁשּ ָהָיה, ֲאזּוַלאי ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ד ׁשֶ ֵ�יֵני ִנְכּבָ ְלטֹונֹות ּבְ ִ  הּוא אּוָלם, ַהׁשּ

ׁש  ל מוֹ לוֹ ׁשְ לִ  ָחׁשַ א ָהָאִסיר ׁשֶ ּמָ ָפִטים ַהּפֹוְרִעים ּבוֹ  ׂשוּ ַיֲ�  ׁשֶ תוֹ  ְלִצּדוֹ  דמֹ ֲ� לַ  ְונֹוַתר, ׁשְ  ַ�ד, ְוַלֲהַגּנָ
ית לֶא  ְנָטלּוהוּ  קֹוםּמָ לַ  קוּ ֲ� זְ ה2 ׁשֶ  יםִר ְט וֹ ׁשּ ַה ׁשֶ  ֶלא־ּבֵ ַחת, ַהּכֶ תוֹ  ּתַ ל ֲהַגּנָ ל, האׁשָ ּפָ ַה  ׁשֶ קֹוִמי ַהּמֹוׁשֵ . ַהּמְ

טוֹ  ּפָ ל ִמׁשְ ְמֶחה הּוִדיַהיְּ  ׁשֶ ם ןוָ יְוכֵ , ַהּיֹום ְלָמֳחָרת עִנְקבַּ  ,ָרִניםְלִמזְ  ַהּמ2 ּלָ ּכ2 ירּוהוּ  ׁשֶ ל ְלַרּבֹות ִהּכִ  ַהּמֹוׁשֵ
ַ�ְצמוֹ  ט היָ ָה , ּבְ ּפָ ׁשְ יַחת ַהּמִ ִתיַחת ִעם. ַהּיֹום ְלׂשִ ט ּפְ ּפָ ׁשְ ן ִנְכַנס, ַהּמִ ּיָ י ַהּדַ ית ֵריֲ� ׁשַ  לֶא  ֹמֶשה ַרּבִ ין־ּבֵ , ַהּדִ

ֵדי ל ְלִצּדוֹ  דמֹ ֲ� לַ  ּכְ ם ׁשֶ ֱאׁשָ ְמָלל ַהּנֶ ָ�תוֹ  ּבוֹ  ְוִלְתֹמךְ  ָהא2 ׁשְ הּקָ ַה  ּבִ ה. ׁשָ ּיּון ֵהֵחל ְוִהּנֵ ר, ַהּדִ ֲאׁשֶ ל ּכַ  ַהּמֹוׁשֵ
ַ�ְצמוֹ  ךָ  הּמָ בַּ . "תיפוּ ּקִ ַת בְּ  לוֹ ֲה נַ ְמ  ּבְ ים ִהּנְ ַאל"? הּוִדיַהיְּ ־ֶאת ַמֲאׁשִ ל ׁשָ ֵ  ֶאת ַהּמֹוׁשֵ ְסְלִמי 'חיְ ַהׁשּ הְוַה , ַהּמ2  ּלָ

ְנאּום ְוֵהֵחל ֲחסּודֹות ֵ�יַנִים לְלגֵּ גִּ  ֵטגֹוְרָיה ּבִ ּלוֹ  ַהּקָ ים ַדלֲח וַ  הזֶ בְ נִ  ְיהּוִדי: "ׁשֶ ֵתנוּ  ֶאת ֹותזּ ְלבַ  ֵ�זֵה , ֶזה ִאיׁשִ  ּדָ
דֹול נוּ יֵא בִ נְ  ְוֶאת ֶזה רֵפ וֹ ַהכּ  ֶאת הֹוֵרגלְ  ְלהֹוִציא ּדֹוֵרׁש  ֲאִני. ַהּגָ ִככַּ  ַהּלָ ְמעוּ  ְלַמַ�ן, ִעירָה  רּבְ  ּוְכֵדי ,ָראוּ יְויִ  ִיׁשְ
ָאר ֶאת יַ� ְרּתִ ְלַה  ָדֵתנוּ  ָסָרה רבֵּ ְלַד  ָיֵ�ּזוּ  ְלַבל ַהּכֹוְפִרים ׁשְ ָלב". ּבְ ׁשָ ן ֵהִרים, ֶזה ּבְ ּיָ י ַהּדַ , ָידוֹ ־ֶאת הש;ֶ מֹ  ַרּבִ

ׁש  ּבּור ׁשּותְר  ֶאת ּוִבּקֵ מּותוֹ . ַהּדִ ל ַהֲהדּוָרה ּדְ ן ׁשֶ ּיָ יָמה הּוִדיַהיְּ  ַהּדַ ל ֶאת ִהְרׁשִ ל, ַהּסֹוְבִבים־ּכָ  ְוַהּמֹוׁשֵ
ירוֹ  ִהּכִ ָבר ֶזה ׁשֶ ִאיׁש  ִמּכְ י לוֹ  ןִסּמֵ , דבָּ כְ נִ  ּכְ ָידוֹ  ׁשּותָהְר  ּכִ ר תֶא  לֹוַמר ּבְ ", האׁשָ ּפָ ַה  ינִ וֹ ֲאד. "ִלּבוֹ ־ַ�ל ֲאׁשֶ

י ָאַמר קֹול הש;ֶ מֹ  ַרּבִ י ֲאִני, "ּבֹוֵטַח  ּבְ ַ�ת קֹוםּמָ בַּ  ָ�ַמְדּתִ ׁשְ ה ּבִ ׁש ֲא  ְוָלֵכן, ַמֲ�ׂשֶ ֹאל ַבּקֵ  ַהּתֹוֵבַ�  ֶאת ִלׁשְ
ד ְכּבָ ֵאלֹות ַהּנִ ֵ ". רּפָ ְס ִמ  ׁשְ יט 'חיְ ַהׁשּ ל ֵאָליו ִיֵחס ְולֹא, ּוזבבְּ  ֵאָליו ִהּבִ יבּות־ּכָ ן אּוָלם, ֲחׁשִ ּיָ  ֵהֵחל ַהּדַ

ֵאלֹוָתיו ׁשְ ַמְעּתָ  ַהִאם: "ּבִ מוֹ  ׁשָ יַצד ,ָאְזֶניךָ  ּבְ ה ֶזה ְיהּוִדי ּכֵ ְתֶכם־ֶאת ְמַבּזֶ ֵ ? "ּדָ יב 'חיְ ְוַהׁשּ  ּוְללֹא ִחּיּובבְּ  ֵהׁשִ
ל הָפ ׂשָ  ּוְבֵאיזוֹ . "ִהּסּוס ֵ , ָהַרב הְקׁשָ ִה "? ְנִביֲאֶכם־ֶאת הּוִדיַהיְּ  ִקּלֵ יִהירּות עֹוֶנה 'חיְ ְוַהׁשּ , ַ�ְרִביתבְּ : "ּבִ

ת"! ּוָבןּמ כַּ  ּום ִנְרֲאָתה קחוֹ ׂשְ ־ּבַ ָניו ַ�ל ָמה־ִמׁשּ ל ּפָ ל־ׁשֶ ִזְלזּול יטִהבִּ  ְוהּוא, ַהּמֹוׁשֵ ן ּבְ ְפּגָ ֵ בַּ  מ2  ַהִאם: "'חיְ ׁשּ
ה פֹות רבֵ וֹ דּ  ַאּתָ ָפה ְלַבד, נֹוָספֹות ׂשָ ָ ָטה ָמה־ְמבּוַכת "?ָהַ�ְרִבית ֵמַהׂשּ ּלְ ּתַ ֵ  ַ�ל ִהׁשְ  ֵהֵחל ְוהּוא, 'חיְ ַהׁשּ

י חּוׁש לָ  הוּ  ּכִ ֶ ף ְלֶפַתע. ּוָרהׁשּ כַּ  ֵאינוֹ  ַמׁשּ ל קוֹ חוֹ צְ  ִהְתַחּלֵ ל ׁשֶ תבַּ  ַהּמֹוׁשֵ ל ֲאֶרׁשֶ ַ�ס־ׁשֶ ָנה ְוהּוא, ּכַ  ֵאָליו ּפָ
טֹון ְרֶצה ַהִאם: "ָחמּור ּבְ ךָ  ַלֲחזֹר ּתִ ָמה ּבְ ךָ  ֵמַהַהֲאׁשָ ּלְ ֵ "? ׁשֶ י ֶאֱחזֹר ַמּדּוַ� : "ִהְתּגֹוֵנן 'חיְ ְוַהׁשּ  ?יִת ֵמֵ�דוּ  ּבִ

ְבֵרי ַ�ל ְלַהְבִליג לכַ וּ א ְוֵכיַצד הּוִדי עלַ בֶּ ַה  ּדִ ּיְ ה יֹוֵדַ� ""?! נוּ יֵא בִ נְ בִּ  יַח ִט ֵה  ֶזה רֵפ וֹ כּ  ׁשֶ  ָ�ֶליךָ  ַמּדּוַ�  ַאּתָ
ָמְתךָ  ְלִהְתָחֵרט ָנה"? ֵמַהֲאׁשָ ל ֵאָליו ּפָ ַ�ס תקוֹ מוּ ְס  ִניםָפ בְּ  ַהּמֹוׁשֵ הּסִ ִמ , "ִמּכַ ׁשּוָטה ּבָ  היֹונָ  ֶאת. ְמֹאד ּפְ

יר ֲאִניה ָט נְ יְ ֵר ּפָ  לּוי ְוסֹוד, ֶיֶלד ֱהיֹוִתי ֵמָאז ַמּכִ י, אןזָ וָ  ֵניבְּ  ְלָכל הּוא ּגָ ם הּוא ּכִ ָדה ִאּלֵ ל ְוֵאינוֹ  ,ִמּלֵ ּגָ  ְמס2
יו ֶהֶגה ְלהֹוִציא ַ�ם "!ִמּפִ ֵ  ָהַפךְ  ַהּפַ םלְ  'חיְ ַהׁשּ יַצד ַמעׁשָ , ֹוַמרלּ  הַמ  ָמָצא ּוְבֶטֶרם, ִאּלֵ ל ּכֵ  המֹוֶר  ַהּמֹוׁשֵ

ָ�לֹות לֶא  ילוֹ בִ הוֹ לְ  ֹוְפִכין־ֵמי ּתְ ל ַהׁשּ ֵדי, ָהִעיר ׁשֶ יֹון ִמּתֹוךְ  ןָת וֹ ּק נַ לְ  ּכְ ּזָ ר ַ�ד, ּבִ ַזר ֲאׁשֶ ינוֹ ־ּגְ   . ץֵר ָח יֵ  ּדִ

ע" ה", ְלךָ  ּדַ ּלָ ל ּגִ ה יְלַרבִּ  ַהּמֹוׁשֵ ן רְלַאַח  ֹמש;ֶ י, "ִמּכֵ ֲחלֹוִמי ָרִאיִתי ֶאֶמׁש  ּכִ י ֶאת ּבַ ן ַ�ְמָרם ַרּבִ יָואן־ּבֶ , ּדִ
ין קסֹ ְפ לִ  אֹוִתי ִהְזִהיר ְוהּוא ֵדי ֱאֶמת־ּדִ ּלֹא ּכְ יִהנֹּ  ִאיַרׁש  ׁשֶ י. םּגֵ ִהְתעֹוַרְרּתִ ׁשֶ ּבֶֹקר ּכְ י ּבַ ּלִ , ֵמַהֲחלֹום ִנְרָ�ׁש  ְוכ2

י ְרּתִ ן הּוִדיַהיְּ  ֹוָנהיבְּ  ִנְזּכַ יִלי־ּבֶ י, ּגִ י ֵהיֵטב ְוָזַכְרּתִ ַגע לֹא ֵמעֹוָלם ּכִ ַאף ּפָ ". רבֵּ ְלַד  ְלּתוֹ ְיכָ  ֵמֹחֶסר ֶיֶלד ּבְ
רכְ וּ  ּפֵ ּסִ ן ׁשֶ ּיָ סַ�ל  ַהּדַ ְפלָ  ַהּנֵ אן ִהְתַרֲחׁשוּ  יםִנּסִ  ינֵ ׁשְ : "ָאַמר ,אַהּמ2 יתֵר . ּכָ ְוָקא אׁשִ ּדַ ם היֹונָ  ׁשֶ  ָהָיה ָהִאּלֵ

יִרי ָ�ַבר ָהֲ�ׂשִ ַ�ר ׁשֶ ַ ׁשּ ל, ּבַ ַֹה  רֹוֵדף ְוַהּמֹוׁשֵ ַ�ם ַסקּפָ  ַחדׁשּ ין ַהּפַ ְזכּות ,ֱאֶמת־ּדִ יקצַּ ַה  ּבִ י ּדִ �      ".ַ�ְמָרם ַרּבִ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
י, ל"זַ  ָאְמרוּ  עֹוד -  )יב ,כב( ּכֵֹהן־ּוַבת ִחינֹות ּכִ  ַהִחּיּוִני ּבְ
בָּ  ָ#ה ֵאָליו ִיְתַיֵחס ָאָדםׁשֶ ּנּוִים ַאְרּבָ ּקָ  ֵיׁש , ּכִ ּיִ , ֶנֶפׁש  אֵר ׁשֶ
ּקָ  ְוֵיׁש  ּיִ ּקָ  ְוֵיׁש , רּוַח  אֵר ׁשֶ ּיִ ָמה אֵר ׁשֶ ּקָ  ְוֵיׁש , ְנׁשָ ּיִ ה אֵר ׁשֶ , ַחּיָ

סֹוד י ּבְ ה רּוַח  ּכִ א ַהַחּיָ ָמה אֵר ִתּקָ וְ , יםנִּ ַפ וֹ ּבָ ָמהִל  ְנׁשָ . ְנׁשָ
י ְוָאְמרוּ  י ֱאֶמת ַאְנׁשֵ ִחיָנה ּכִ ָאה ּבְ יָּ  םעֹוַל  ֵמאֹור ַהּבָ  הָהֲ#ׂשִ

א ּבוֹ  ְוֵאין טָ# מ(  ֱהיֹותוֹ  ְלַצד ל ֶאּלָ הּוא־ּכָ  ֵמַהִחּיּוִנית ׁשֶ
יׁש  הּוא־ְוהּוא, ַהְמַנְעֵנַ#  ְרּגִ ּמַ ה עֹוָלם תוּ ׁש גְּ ְר מ( בְּ  ׁשֶ , ַהּזֶ

ָכה ה' הׂשָ ָ# וְ  ת ּכָ ס יֹותוֹ ְה ִל  ָהעֹוָלם ְלִסּבַ ּקָ  ְוזוֹ , ּגַ , ֶנֶפׁש  אֵר ּתִ
 םֵמעֹוַל  ֶ#ְליֹון ֱהיֹותוֹ  ְלַצד ַהְיִציָרה םעֹוַל  ֵמאֹור אּבָ ְוַה 

יָּ  דֹוָלה ּה ָת ָר ָא ֶה  הָהֲ#ׂשִ ָאה, רּוַח  אֵר ְוִתּקָ  ּגְ  םעֹוַל  ֵמאֹור ְוַהּבָ
ִריָאה ּקָ  ַהּבְ ָמה אֵר ּתִ ָאה, ּה ָת גָ ָר ְד ַה  ְלַצד ְנׁשָ  ֵמאֹור ְוַהּבָ

ּקָ  ָהֲאִצילּות םעֹוַל  ָמה אֵר ּתִ ָמהִל  ְנׁשָ ה: ְנׁשָ  ה' ָהָאדֹון ְוִהּנֵ
ה ְצָבאֹות רּות ָ#ׂשָ ְ ל ִהְתַקׁשּ ִמי רּוָחִני ָהעֹוָלמֹות־ּכָ  ְוַגׁשְ

ר ָאָדםבָּ  ל רׁשַ ָק  ָיׁשָ ִמּיּות ּכָ ׁשְ , ַיַחד ָהרּוָחִנּיּות ְוָכל ַהּגַ
ִמּיּות ׁשְ ָנה ַהּגַ ָ#ה ּבָ  ֹחק לוֹ  םׂשָ  םְוׁשָ  ְיסֹודֹות ַאְרּבָ
ל ָהרּוָחִנּיּות י ָלַדַ#ת ְלָך  ׁש ְויֶ . ָהעֹוָלמֹות־ִמּכָ ִמּיּות ּכִ ׁשְ  ַהּגַ

ד דּות רֵת וֹ י ָהרּוָחִני ַלִחּבּור ִיְתַנּגֵ  ֶזהָל , ּוַמִים ֵאׁש  ֵמִהְתַנּגְ
ם הּוא ָהִראׁשֹון ָמכֹון ָאָדםבָּ  ּוָבָרא הּוא ךְ וּ רבָּ  ה' ִנְתַחּכֵ  ׁשֶ
ֶפׁש  ֵאין ַהּנֶ ּה  ׁשֶ א ּבָ  ָרהׁשְ ְוִה  ,ֵמָהרּוָחִנּיּות טָ# מ(  קֶל ֵח  ֶאּלָ

תֹוָכּה  ִחיָנה ּבְ ִהיא הנָּ ּמֶ ִמ  ֶ#ְליֹוָנה ּבְ ִחיַנת ׁשֶ , ָהרּוַח  ּבְ
ֶפׁש  ְוִנְמֵצאת ּצַ  ַהּנֶ ין ַ#תְממ( י, ָהרּוַח  ּוֵבין ַהּגּוף ּבֵ  ֵאין ּכִ

ם עֹוֵמד ָהרּוַח  ֶגׁשֶ לֹא ּבְ ֶפׁש  תָצִעּיוּ ֶאְמ  ּבְ  ָהרּוַח  ֵכן ּוְכמוֹ , ַהּנֶ
ין ַ# ּצֵ ַמ ְמ  ֶפׁש  ּבֵ ָמה ַהּנֶ ׁשָ י, ְוַהּנְ ֶפׁש  ּכִ ֵ#ֶרךְ  ַהּנֶ ָמה ּבְ ׁשָ  ַהּנְ

אֹוָר  גּוף ַרב ּה ׁשֶ ין ַ#תּצַ ַמ ְמ  ָמהׁשָ נְ  ְוֵכן, ָהרּוַח  ְלֵ#ֶרךְ  ּכְ  ּבֵ
ָמה ָמהׁשָ נְ  ּוֵבין ָהרּוַח  י ,אֹוֵמר ִנְמֵצאָת  .ִלְנׁשָ  ֶפׁש ַהנֶּ  ּכִ

ּה  דוֹ מָ#  ְיכֹוָלה ָמה, ְבב' ְוָהרּוַח , ְלַבּדָ ׁשָ  ָמהׁשָ נְ וּ , ְבג' ְוַהּנְ
ָמה ַ#ת ייֹוְדֵ#  ָאְמרוּ  עֹוד: ד'בְּ  ִלְנׁשָ י, ֹקֶדׁש  ּדַ מּות ּכִ  ִהְתַ#ּצְ

ֵלִמים ְ ֶאְמָצעּות ַהׁשּ ר טֹוב ַקחֶל  ּבְ  ַהּבֹוֵרא ָלנוּ  ָנַתן ֲאׁשֶ
ְחּתֹוָנה ָגהֵר ְד ּמַ ִמ  תַלֲ#לוֹ  הּוא ךְ וּ רבָּ  ְדֵרָגה ַהּתַ  ַלּמַ

ַמְע  ּלְ ְכִלית ִהיא ְוזוֹ ... הנָּ ּמֶ ִמ  ָלהׁשֶ ת ּתַ ִריַאת ִסּבַ  : ָהָאָדם ּבְ

  
  

בי"ח באייר שנת ד' אלפים קכ"ג, אירעה רעידת 
אדמה קשה בירושלים, ואותה מקשרים עם הפסקת 
בניית 'בית המקדש של יוליאנוס'. היה זה כמעט 

חורבן בית המקדש השני, שנחרב שנה לאחר  300
בשנת ג'תתכ"ח, כאשר יוליאנוס התמנה לקיסר 
רומא, והחליט לאפשר ליהודים לשוב לארץ ישראל 
ולהקים בה מחדש את בית המקדש שנחרב. 
בתקופתו כבר חדרה הנצרות לרומא, אולם הוא 
התנגד לה וטען שהיא דת מזויפת, ולכן העניקו לו 

. וכדי להכחיש את תורת הנוצרים את הכינוי 'הכופר'
הנצרות, החליט להשיב את היהודים לירושלים 
ולאפשר להם את בניין בית המקדש על חשבונו, ואף 
הבטיח שאם ישוב בשלום ממלחמתו בפרס, יבוא 
להתפלל לבורא העולם בבית המקדש החדש. על 
מלאכת הבניין העמיד את ידידו אליפיוס, והלה כבר 

ת מהבית שנחרב, אלא הספיק לפנות את כל ההריסו
שלפתע קרה אסון גדול והבנייה נפסקה. מהו האסון 
שאירע? ובכן נתון זה לא ברור דיו. הדעה הרווחת 
היא שהיתה זו רעידת אדמה שאירעה כאמור בי"ז 
באייר, ל"ג בעומר, אולם באחד המקורות שמספרים 
את אירועי הימים ההם נאמר, כי "כדורי אש יצאו 

יה, על כל מה שנבנה שם עם ושרפו את אתר הבני
בוניו". היו ששיערו כי היתה זו תוצאה של גזים 
כלואים עוד מימי החורבן השני שהוצת באש, והללו 

אחת וכילו את הבונים, ויש אומרים ־התפרצו בבת
שהיתה זו תחבולה של הנוצרים שהתנגדו לבניית 
בית המקדש מחדש. הרב אברהם קורמן קבע הנחת 

הר המוריה הינו הר געש כבוי,  יסוד מעניינת, כי
כל. לפי ־והוא מתפרץ לפי תכנון מדויק הגלוי לעין

זה מובן המדרש שמתחילה היה עמוק והקב"ה רמז 
לסביבותיו עד שנעשה הר, ולכן נקרא 'ַהּמֹוִרָּיה' 

  פי מוסברים מקרים נוספים במקום. ־לשון מורא, ועל
  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִנינֵ  ים אֹור יּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
סּוקל ַ�  רֹאׁש  ַהּפָ הַהּפָ  ּבְ ֵני ַהּכֲֹהִנים־ֶאל רמֹ ֱא " ָרׁשָ ִ ַר  ְמָפֵרׁש ", ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרּתָ  ַאֲהרֹן ּבְ  ְלַהְזִהיר: "י"ׁשּ

דֹוִלים ים־ַ�ל ּגְ ַטּנִ יִקים ְוָהיוּ ". ַהּקְ אן לֹוְמִדים ַצּדִ ת ַ�ל רָס מוּ  ִמּכָ ָ�ֶליָה , ָלָאָדם ָהְרצּוָיה ָהֲ�ָנָוה ִמּדַ  ׁשֶ
ִיחּוד ְלַהְזִהיר ָצִריךְ  ם יםּמִ ַד ַהְמ  ֵאּלוּ לְ  ּבְ ַנְפׁשָ ֵהם ּבְ דֹוִלים ׁשֶ  ְוָכךְ . ַוֲ�ָנָוה ְטנּותַק בְּ  ְלִהְתַנֵהג ְזִהיָרםּוְלַה , ּגְ

יםָפְר ְמ  ָהיוּ  יִקים ׁשִ ל: "ל"ֲחזַ  רַמֲאַמ  ֶאת ַצּדִ דֹול ּכָ דֹול ְצרוֹ יִ  ֵמֲחֵברוֹ  ַהּגָ ל - " וּ ֵהיֶמנּ  ּגָ ה ִמי ּכָ ַדּמֶ ּמְ  ׁשֶ
הּוא וֹ ׁש ְפ נַ בְּ  ִמּדַ  ָלקּוי הּוא ֲאַזי, ֵמֲחֵברוֹ  דֹולגָּ  ׁשֶ אוּ  תּבְ א ְוֶזה, תַהּגֵ ְגַלל לוֹ  ּבָ יִּ  ּבִ דֹול ְצרוֹ ׁשֶ  ְולֹא וּ ֵהיֶמנּ  ּגָ

יו ִהְכִניעוֹ  ְחּתָ י ׁש ֵר ָפ ְמ  ָהָיה ְוֵכן. ּתַ ֶרּמִ  ֵמִאיר ַרּבִ לַ ִמּפְ סּוק ֶאת ןיׁשְ בַּ  ַהּפָ הּפָ ׁשֶ י ָכל: "ָרׁשָ ר־ּכִ ּבֹו ־ִאיׁש ֲאׁשֶ
ֲחִזיק ִמי - " א ִיְקָרבמּום לֹ  ּמַ הַד בְּ  ַ�ְצמוֹ ־ֶאת ׁשֶ ל ְרּגָ ל ׁשֶ ַהְינוּ , ִאיׁש'־'ּכָ הּוא ּדְ ֵלם ָאָדם ׁשֶ , ַהּכֹל ַהּיֹוֵדַ�  ׁשָ

ר הּוא ןִסּמָ  הּוא -  מּום' ּבוֹ ־'ֲאׁשֶ   .ִרּיֹותבְּ לַ לֹא וְ  'הלַ  , לֹאב'רָ ְק יִ ־'לֹא ְוָלֵכן, עֹותּוִמְגָר  ֶחְסרֹונֹות ָמֵלא ׁשֶ
�  

מּוֵאל יַרבִּ  ֶמְלָקא ׁשְ ַ�ל, יׁש לִּ ּסֶ ִמ  ןיְ ְקלַ  ׁשְ ים ררוֹ צְ " ּבַ ל גֵה וֹ נ היָ ָה ", ַהַחּיִ ּלֵ  ,ּוִבְזִריזּות ְרִהיטּותבִּ  ְלִהְתּפַ
ׁש2  ּמֹוֶנה ְוָרִגיל ָזֵקן ְלָחִניּכְ ַ�ם. ְלעֹוָלם טֹוֶ�ה ְוֵאינוֹ  ְמִהירּותבִּ  ָתיועוֹ ְמ  ׁשֶ  ַ�ל יובָ ָר קֹ ּמְ ִמ  ֶאָחד לוֹ ָא ׁשְ  ּפַ

ת ה תוֹ ירוּ ִה ְמ  ִסּבַ ִפּלָ ּתְ יב ְוהּוא, ּבַ לבְּ  ֵהׁשִ ַ�ל ַ�ל ָמׁשָ עֹוֵבר ָלהגָ ֲ� ־ּבַ  יםלִ כְּ נַ ְת ִמ  ּה בָּ ׁשֶ  ֲ�ָיָרהבַּ  תוֹ יָ� ִס נְ בִּ  ׁשֶ
ּלֹא ּוְכֵדי, ַלּנֹוְסִעים יםִר כְ נָּ ַה  יקוּ  ׁשֶ  ְוָכךְ . תוֹ ָ� יִס נְ בִּ  זּפָ ְח ְונֶ  סּוָסיו־ֶאת ַמְדִהיר הּוא, תוֹ לָ גְ ֶ� לְ  ץּפֹ ְק לִ  ַיְסּפִ

ם ה ּגַ ִפּלָ ּתְ ַמֲהִרים, ּבַ ּמְ ּה  ׁשֶ ֵצל ּבָ ֲח  ְלִהּנָ בֹותִמּמַ ל ֲהֵרי: "ָאַמר ּוַפַ�ם. ָזרֹות ׁשָ ְכִלית ּכָ ת ּתַ ִפּלַ מֹוֶנה ּתְ  ׁשְ
ֵרה יַ� , ֶ�ׂשְ י ְלַמְדֵרַגת ְלַהּגִ ְהֶיה' לכֹּ לַ  ָ�ָפרכֶּ  'ְוַנְפׁשִ   "?זוֹ  ְלַתְכִלית יַ� ְלַהגִּ  ְלַמֵהר ִיְרֶצה לֹא ֵאפֹוא ּוִמי. ּתִ

�  
יָ�ה, ֶאָחד יֹום ַלַחת ִהּגִ ֵני ִמׁשְ ת ִמּבְ י ֶאל יקִט יְס ִר ְפ  ְקִהּלַ ה ּוְבִפיֶהם, קְס נְ 'יזֶ לִּ ִמ  ֱאִליֶמֶלךְ  ר' ָהַרּבִ ׁשָ ּקָ  ּבַ

ְלִמיד ָלֶהם רחֹ בְ לִ  ֵדי, הֹוָרָאהלְ  ָהָראּוי םָחכָ ־ּתַ ׁש  ּכְ ּמֵ ׁשַ ּיְ ִע  ׁשֶ ַרב םיָר ּבְ י ָלֶהם הֹוָרה. קֶצֶד ־ּומֹוֵרה ּכְ  ָהַרּבִ
יר י ֶאת ְלַהְכּתִ ֹוֶהה ֵמִריִמינֹוב לֶמְנּדְ  ַרּבִ ְדָרׁש ־ְלֵבית ִנְכְנסוּ . ִמְדָרׁשוֹ ־יתבֵ בְּ  ַהׁשּ י ֶאת םׁשָ  ּוָמְצאוּ  ַהּמִ  ַרּבִ

ל ת ּוַמֲאִריךְ  עֹוֵמד ֶמְנּדֶ ְתִפּלַ מֹוֶנה ּבִ ֵרה ׁשְ בֹות ַ�ל ְוׁשּוב ׁשּוב חֹוֵזרוְ  ,ֶ�ׂשְ יוְ " ַהּתֵ  לכֹּ לַ  ָ�ָפרכֶּ  ַנְפׁשִ
ְהֶיה ית תלוּ ְפ ׁשִ  ִמּתֹוךְ  "ּתִ לִּ  ַ�ד, ֲאִמּתִ ִים ָנַמס םבָּ ׁשֶ ּמַ ינוּ . ּכַ בוּ  ,אוּ לְ נִּ ׁשֶ  ַ�ד בַר  ְזַמן ִהְמּתִ י לֶא  ְוׁשָ  ַרּבִ

א. זֹאת לוֹ  רּפֵ ְלַס  ֱאִליֶמֶלךְ  ּלֵ י ִהְתּפַ הבַּ  ֲ�ַדִין עֹוֵמד הּוא בַר  ּכֹה ְזַמן: "ְוָאַמר ָהַרּבִ ִפּלָ ַ�ְצמוֹ  ְוִנְכַנס"? ּתְ  ּבְ
ֲחֶזה־ֶאת ִלְראֹות ל תוֹ כוּ ּפְ ּתַ ׁשְ ִה לְ  ְוֶהֱאִזין ָ�ַמד. ַהּמַ י ׁשֶ י: "ֵאָליו ָראָק וְ , לְנּדְ ֶמ  ַרּבִ אוּ , ֶהָ�ָפר ִעם ךָ לְ  ּדַ  ּבָ

ע"! יקִט יְס ִר ְפ בִּ  ַרבלְ  אֹוְתךָ  ֹותנּ ְלַמ  י ִנְרּתַ ד לֶמְנּדְ  ַרּבִ ַסע ּוִמּיָ ם וַלֲאחֹוָרי ּפָ תוֹ ־ֶאת ְוִסּיֵ ִפּלָ י  ,מּוָבן. ּתְ ֵניּכִ  ּבְ
ָכבֹוד הוּ לוּ בְּ ִק  ָהִעיר נּות ןֵה ְלכַ  בַר  ּבְ ַרּבָ ָתם ּבְ ָראוּ  ְלַאַחר, ְקִהּלָ ֶד  ֶאת ׁשֶ   .רּוחוֹ ־תלוּ ְפ ׁשִ וְ  תוֹ נוּ ָת וְ נְ ַ�  לּגֹ

�  
רּו  ילְ ִסּפְ ְתַנֵהג ֶאָחד ַ�ל, יןׁשִ יְט ּטִ ִמ  בּ יְ לֵ  המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ּמִ ֲ�  ׁשֶ דֹוָלה ָנָוהּבַ ּמִ  ַ�ד, ּגְ ֵארׁשֶ ַ�ְצמוֹ  ְתּפָ י ּבְ  הּוא ּכִ

דֹול ָ�ָנו ֵ�יֵני בׁשָ ְח נֶ וְ  ּגָ ַא  ְצמוֹ ַ�  ּבְ ְבִחיַנת, ֶאֶפסוָ  ןיִ ּכְ י" ּבִ ְהֶיה לכֹּ לַ  ָ�ָפרכֶּ  ְוַנְפׁשִ  בּ יְ לֵ  המֹ לֹ ׁשְ  יַרבִּ  ךְ יֵּ ִח ". ּתִ
ְכבֹודוֹ  ַ� ִלְפגֹּ  ָנא ַנּסוּ : "ְוָאַמר ל ּבִ ְכחוּ  ָאזוְ , ֶזה ׁשֶ ּוָ ה ִלְראֹות ּתִ ּמָ ֵ�יֵני ָחׁש  הּוא ְוֶאֶפס ןיִ ַא  ּכַ   "...ַ�ְצמוֹ  ּבְ

�  
י ַטם ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ ְרׁשְ  ִיְתרֹון ׁשּום ָרָאה לֹא תוֹ נוּ ָת וְ נְ ַ�  ּוְברֹב, ֱאֶמתבֶּ  רּוַח ־לַפ ׁשְ  ָהָיה ֵמרּוְדִניק ַהְלּבֶ

ַ�ְצמוֹ  הּוַמֲ�לָ  כַּ , ָהָיה וֹ גָה נְ ִמ . ֵמָהֲאֵחִרים רֵת וֹ י ּבְ רׁשֶ ֶבתבָּ  נֹוֵסַ�  ָהָיה ֲאׁשֶ ְרִטיס רֹוֵכׁש  ָהָיה ַרּכֶ יָבה ּכַ  ְיׁשִ
ְחָלָקה ּמַ ית ּבַ ִליׁשִ ְ ָהְיָתה, ַהׁשּ ל הָת חוּ ּפְ ַה  ׁשֶ ְחָלקֹות ִמּכָ ים ֵ�ץ ֵליַסְפְס  ָהיוּ  ּוָבּה  ַהּמַ ְקׁשִ ִמיד ְוָהְמָתה, נ2  ּתָ

ל םגָ ֲה לַ  ִמּקֹול ִרים ׁשֶ יםוְ  יםִר ָ� בְ נִ  ִאּכָ ה ַמּדּוַ� . "םָ� ־ּוְפחּוֵתי ַגּסִ ְוָקא ִלְנֹסַ�  רכֵּ בַ ְמ  ַאּתָ ְחָלָקה ּדַ ּמַ  ּבַ
ית ִליׁשִ ְ יב ְוהּוא, יובָ ָר קֹ ְמ  הוּ לוּ ָא ׁשְ "? ַהׁשּ ֶמ ָלֶהם  ֵהׁשִ ּום: "ְלׁשֹונוֹ ־ֶתקּבְ ֵאין ִמׁשּ   "...ְרִביִעית ַמְחָלָקה ׁשֶ

�  
ת ּנַ ֲחת2 י ּבַ ים ַרּבִ ף, איוָ יׁשִ וִּ ִמ  ֵמִאיר ְיהּוָדה ַחּיִ ּתֵ ּתַ ָרֵאל תבַ ֲה ַא "ָה  נוֹ ְזֵק  ִהׁשְ יְז'ִניץ" ִיׂשְ ָבר ,ִמּוִ ּכְ  ָאז ָהָיה ׁשֶ
ָנה ָ ׁשּ יו ָהַאֲחרֹוָנה ּבַ ה ֶאל ָנֲהרוּ  ֲאָלִפים. ְלַחּיָ ּנָ דֹוָלה ַהֲחת2 ָמה ַהּגְ ִהְתַקּיְ ה ךְ ּוְבַמֲהלַ , טיגֶ ִס בְּ  ׁשֶ ּדָ 2�  ָרָאה ַהּסְ
י ֶהָחָתן י ּכִ יט ץִמְתַאּמֵ  ָהַרּבִ יָון. ַהּנֹוְכִחים דַח ְלַא  הׁשָ לוּ ֲח ַה  ָידוֹ ־ֶאת ְלהֹוׁשִ ָהִאיׁש  ּכֵ , לוֹ  רכָּ מ2  ָהָיה לֹא ׁשֶ

ָנה ָאְזנֵ  ְוָתַמּה  ֶהָחָתן ּפָ ָה  ֶזה הּוא ִמי: "נוֹ ֵק זְ  יּבְ ץ ּכֹה יבִּ ַר ׁשֶ א? ָידוֹ ־ֶאת ץחֹ לְ לִ  ִמְתַאּמֵ ּמָ  ָחׁשּוב ִאיׁש  ׁשֶ
א ּוָמה"? הּוא ּלֵ ׁשּוַבת ֶאת ֹמַ� ִלׁשְ  ִהְתּפַ י ּתְ ַמּה . .."ירוֹ כִּ ַמ  לֹא ללָ כְּ  ֲאִני: "ָהַרּבִ ֶכד ּתָ ן־ִאם ַמּדּוַ� : "ַהּנֶ  ּכֵ
ֵדי ֵאָליו ִנְדַחְקּתָ  ּכֹה י"? כוֹ ְלָבְר  ּכְ ֲ�ָנָוה ָ�ָנה ְוָהַרּבִ י אֹוְמִרים ָאנוּ  ַוֲהֵרי: "ּבַ ְהֶיה ל'כֹּ 'לַ  ָ�ָפרכֶּ  ְוַנְפׁשִ   "...ּתִ

�  
ָר  תיבֵּ "ַה  ַמְנִהיג בׁשַ ְח נֶ  ִמּגּור" ֵאלִיׂשְ ם רוֹ ּדוֹ  ּכְ ּלָ ַמְעּתוֹ  ָסרוּ  ְוכ2 ר. ְלִמׁשְ ֲאׁשֶ  פֹותַוֲאֵס  יםִס וּ נּ כִ לְ  סִנְכנָ  ָהָיה ּכַ

ָ�ְסקוּ  ִעְניְ  ׁשֶ ָלל ינֵ ּבְ ל יוּ ָה , ׁשֹוִנים ּוְלֵארּוִעים ַהּכְ ם, ְמָלִכים בֹודכְ בִּ  ִמְתַקּבֵ ּלָ  ְוַאף ִלְכבֹודוֹ  ָקִמים ָהיוּ  ּכ2
ֶאְמַצע ַמְפִסיִקים ָהיוּ  ַהּנֹוֲאִמים ְבֵריֶהם ּבְ ר. ִלְכבֹודוֹ  ּדִ י ֲחִניָנא יַרבִּ  ׁשוֹ ּמְ ׁשַ ְמ  ִסּפֵ י, ףׁשִ ָכל ּכִ ַ�ם ּבְ  ּפַ

ָהיוּ  בֹוד חֹוְלִקים ׁשֶ י ּכָ םַפ ְמ  היָ ָה , ָלַרּבִ ים ֶאת ְלַ�ְצמוֹ  ּזֵ ּלִ י" ַהּמִ ְהֶיה לכֹּ לַ  ָ�ָפרכֶּ  ְוַנְפׁשִ  ּובׁש  חֹוֵזר אוֹ ", ּתִ
ר ְוֵכן. "ָלמּות ָהָאָדם סֹוף" ל"ֲחזַ  רַמֲאַמ  ַ�ל ְוׁשּוב י, אנָ לְ וֹ ּט ן ִמ נָ ָח י יוֹ בִּ ַר  ִסּפֵ ָכל ּכִ ַ�ם־ּבְ  ֵהֵחל ֶטֶרם ּפַ
י  ְבֵרי לֹוַמרָהַרּבִ ן היָ ָה , ַלֲחִסיָדיו רָס ּומוּ  ּתֹוָרה ּדִ ּנֵ בֹות ֶאת ְלַ�ְצמוֹ  ְמׁשַ י" ַהּתֵ ְה  לכֹּ לַ  ָ�ָפרכֶּ  ְוַנְפׁשִ   ". ֶיהּתִ

�  
ַ�ם ִהְזִמין ֶאָחד ָחִסיד ב"ַה  ֶאת ּפַ ת ִמּגּור" ָחהְמ ׂשִ  ּלֵ ּדַ י אּוָלם, טַציְ ָיאְר  ִלְס�2 ע. "הַנֲ�נָ  לֹא ָהַרּבִ י, ְלךָ  ּדַ  ּכִ

ֲאִני ׁשֶ ַצד תבֶ ׁשֶ לָ  סוּ נָא  ּכְ ִאּלוּ  ָחׁש  ֲאִני, ח'ָר זְ 'ּמִ ַה  ּבְ ב ֲאִני ּכְ ָחִלים ַ�ל יֹוׁשֵ  ָלבֹוא ִניֲא  מּוָכן. לֹוֲחׁשֹות ּגֶ
ְתַנאי יב ּבִ ּתֹוׁשִ ַאַחד אֹוִתי ׁשֶ ה ֲאָבל, ָהָאָדם ּכְ אי ַאּתָ ַוּדַ ב רֹוֶצה ּבְ ֵאׁשֵ רֹאׁש  ׁשֶ ים ֵאיִני ֶזהלָ וְ , ּבָ   ". ַמְסּכִ

�  
י ֶ�ֶרב ָאַמר, ְטׁש יבִ כוֹ לְ  יֵמֲחִסיֵד  דָח ֶא , ׁש יְט אִט לַ ּדְ ִמ  יֹוֵסף ַרּבִ ָנה רֹאׁש  ּבְ ָ , ִריםְנָד  תַר ּתָ ַה  ֵסֶדר ֶאת ַהׁשּ

ָרָאה ֱאָמר ֶאת ּוְכׁשֶ לֹום־ַחס אּתֹוֵה  ֲאִני ְוֵאין: "םׁשָ  ַהּנֶ ים ִקּיּום ַ�ל ְוׁשָ ֲ�ׂשִ יִתי ַהּטֹוִבים ַהּמַ ָ�ׂשִ ", ׁשֶ
א ּתֹוְממּות ִהְתַמּלֵ ְעּתוֹ  ָנָחה ְולֹא. ּוְפִליָאה ִהׁשְ ַטל ַ�ד ּדַ ּנָ ֵדי נֹוָסִפים ִסּדּוִרים ׁשֶ א ִלְראֹות ּכְ ּמָ ֶה  ֵיׁש  ׁשֶ  םּבָ

ָרָאהוּ  .ַאֵחר חּסָ נ2  ם ְכׁשֶ ּלָ כ2 ּבְ ַרץ, ּדֹוֶמה חּסָ ַהּנ2  ׁשֶ ים ֵאילוּ  ְוִכי: "ְוָאַמר ִכיבְ בִּ  ּפָ יִתי טֹוִבים ַמֲ�ׂשִ   "?!ָ�ׂשִ
  

ֵני ַאֲהרֹן ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם־ֱאֹמר ֶאל" אן ֵיׁש  הֹוָרָאה - " ַהּכֲֹהִנים ּבְ ׁש  ְלאֹוָתם ּכָ ּיֵ ָ ְקד*  ָלֶהם ׁשֶ ֵהם, ֵמֲאבֹוֵתיֶהם הׁשּ ַ$ְצָמם ׁשֶ ם ְצִריִכים ּבְ ן־ּגַ ד ׁש ְלִהְתַקּדֵ  ּכֵ   . ַ$ְצָמם ִמּצַ
ֵני' ֵהם ִאם ְוַגם ים־ּוְבֵני ָחִסיםְמי*  ֵהםְו  'ַאֲהרֹן ּבְ ם ָלֶהם ִלְהיֹות - 'ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרּתָ ' רֶד גֶ ּבְ  ִלְהיֹות ְצִריִכים ֲ$ַדִין, ְקדֹוׁשִ  רבי צבי הירש מליסקא)(... ַ$ְצִמי ִיחּוס ּגַ

  
יג ְיהּוִדי, ָהָיה בְקלוֹ ׁשְ ּבִ  ִהּצִ ֹכֵהן ַ$ְצמוֹ  ׁשֶ  ּתֹוֵבַ$  היָ ָה ְו , ּכְ
ִדין רֹאׁש ּבָ  קֶל ֵח  ּתוֹ " ּכְ ׁשְ  ַהּמֹוִפיַ$ " ְך ּלָ ־ִיְהֶיה ָקדֹש� ,ְוִקּדַ

ת ָפָרׁשַ ִנים ָ$ְברוּ . רמֹ ֱא  ּבְ ה, ׁשָ יַ$  ְוִהּנֵ ָריוִמּמַ  ֶאָחד ִהּגִ  ּכָ
ְלדּותוֹ  ְסֶוה ֶאת ָקַרע, ְו ִמּיַ ָניו־ֵמַ$ל ַהּמַ י ּפָ א ֵאינוֹ  ּכִ  ֶאּלָ

ָרֵאל ֵהן ֶאת ֵהִביאוּ . ֶהְדיֹוט ִיׂשְ ה ַהּכֹ ּמֶ ה יְלַרּבִ  ַהְמד*  ֹמש�ֶ
ֵדי ִמ  שׂ 'ְל ְט יְ ַצ  ְכּבְ ה ְוהּוא, ִעירָה ּנִ ִעים תוֹ קוֹ ְל ַה ְל  ִצּוָ  ַאְרּבָ

ְגמּולוֹ  ַאַחת ָחֵסר ַ  ּבוֹ  ִהְצִליפוּ . ּכִ  ּוְבעֹוד, ןהֹגֶ ּכַ  יםׁשִ ּמָ ַהׁשּ
הַה  ה, יוָב אוֹ ְכ ַמ ּבְ  ְוֶנֱאַנק ׁשֹוֵכב ּלָ י ִצּוָ ַ$  ַרּבִ  ְיהֹוׁש*
הַה  ֵחלֵה . תְלקוֹ ַמ  ט"ל ׁשּוב תוֹ קוֹ ְל ַה ְל  , ָמָרה ִלְזֹעק ּלָ

ִדין: "הְוַנֲ$נָ  ה ּבְ ֲהֵריִים. ַל ְפ ּכִ  לֹוֶקה ַאּתָ  ָהָיה לֹא ִאם ׁשֶ
ֵבית ֵלִוי ֶנֶסת־ּבְ ְמקֹום ֵלִוי"< העֹוֶל  ָת יָהיִ , ַהּכְ ֵהן ְוַגם ּבִ   ּכֹ

  

  

  
דֹול ּכֵֹהן ַאְלָמָנה ָאסּור ּגָ ר ּבָ ּתָ ְבתּוָלה ּומ* ְלַבד ּבִ . ּבִ

ֵ  ֶאת ְרׁשוּ ּדָ  ֹותּב ְכת* ּבִ  ם־ַ$ל ַאְלָמָנה םַהׁשּ ִאם, הָמנֶ  ׁשֵ  ׁשֶ
את ֵ ֶ ִמ  ִנׂשּ ת*  ָלּה  ֵאין הנָ ְמ ְל ַא ְת ִה ׁשּ א הּבָ ּכְ  ְוהּוא, הָמנֶ  ֶאּלָ

ם־ַ$ל י, ֶהָ$ִתיד ׁשֵ ָבר ְך "נַּ ּתַ ּבַ  ּכִ ָרה ּכְ  ָהַאְלָמָנה ִנְזּכְ
ת* ָאז  ִנְתְקָנה לֹא ַוֲ$ַדִין ִסיף מוֹ  רֵפ סוֹ  ם"ַת ַהֲח . הּבָ ַהּכְ

ַהְינוּ , ןָמ ־לַא  ׁשֹוןִמּלְ  הּוא ַאְלָמןׁשֶ  ַ$ל ּדְ ַהּבַ  נֹוַתר ׁשֶ
ִלי ּתוֹ  ּבְ ְקָרא ָמזֹון לוֹ  ַהְמִכיָנה ִאׁשְ ּנִ  ָהַאְלָמן. ן''ָמ  ׁשֶ

ָכר ר ַהּזָ ַ$ם ַרק ִנְזּכַ ִיְרְמ  ַאַחת ּפַ י" ָיהוּ ּבְ  ַאְלָמן־לֹא ּכִ
ָרֵאל ָרֵאל ְלַ$ם ָנהּוָ ְוַהּכַ " ִויהּוָדה ִיׂשְ  בוּ זָ$  ֵאינוֹ ׁשֶ  ִיׂשְ

הּמִ ַה  ִנְגְזָרה ֵמַאְלָמָנה. יוָק לֹ ֱא ֵמ  א יתִמ ָר ֲא ָה  ּלָ , ַאְרַמְלּתָ
ּתוֹ ־ֶאת ןְלֵמ ַא ּוְמ " ּפַֹ$לָמצּוי ַה  ל"ֲחזַ  ׁשֹוןְל ּוִב  " ִאׁשְ

ְפָסִחים ר ֵיׁש . ּבִ ין ְרֶאהנִּ ּכַ  ֶקׁשֶ , ַאְלמֹוִניְל  ַאְלָמָנה ּבֵ
ְתבוּ  ְוֵיׁש  ּכָ ֶֹרׁש  ׁשֶ ַהׁשּ  ָקׁשּור ׁשֹוןִמּלְ , םִאּלֵ  הּוא ׁשֶ

י, קזוּ ָא ְו  י  ּכִ םּפִ ּמֹות ְוֵכן, ָקׁשּור ָהִאּלֵ ׁשּורֹות ָהֲאל*  ַהּקְ
ֲחלֹום סּוק ִנְרֶאה ָכְך , ְו ֵסףיוֹ  ּבַ רֹות " ֵמַהּפָ ְהֶייָנה ְצר* ַוּתִ

ָתן ַאְלְמנּות ַחּיּות־ַ$ד   . ְקׁשּורֹות ַאְלָמנֹות - " יֹום מ*
  

  
וֹ  ּי� ם ּבַ 
ם ָלֶכ � ֹוןּוְלַקְחּתֶ ִראׁש�     (כג, מ) ם ָהֽ

ַטֲ$ֵמי נַּ  ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ  ֵסֶדר ַ$ל זּמֵ ְלַר , ְרִביִעי חמ*
מוֹ , ּלּוָלבּבַ  ְענּוִעיםַהנַּ  ָאְמרוּ  ּכְ ַמּסֶ  ׁשֶ ה תֶכ ּבְ ּכָ  ןְלִעְניַ  ס*

י ּתֵ ֶחם ׁשְ ּלּוָלב ְוֵכן ּומֹוִריד הֶל ַמֲ$  ּוֵמִביא מֹוִליְך  ַהּלֶ . ּבַ
ִזים ֶזהָל ְו  ָ$ ַה  ְמַרּמְ הּוא ְזָלאְוַא  ַקְדָמא, ִמיםּטְ  מֹוִליְך  ׁשֶ

נַּ , ּוֵמִביא נּוָפה זוֹ  ָחהנָּ ַה  ְלׁשֹון ְרִביִעי חמ* ע ּתְ  ְלַאְרּבַ
ָ  רּוחֹות ָ$  צּוַרת ְוַאף, םיִ ַמ ַהׁשּ ִזים ִמיםַהּטְ י ֶזהָל  ְמַרּמְ  ּכִ
צּוַרת ֵהם ְזָלאְוַא  ַקְדָמא  םיִמ ָ$ ּטְ ַה ְו , ָאהָב ֲה ַו  ָכהָל הוֹ  ּבְ

נַּ  צּוַרתם ֵה  יִעיְרִב  חמ* ה ּבְ   מאזני צדק)(. הָל ּוַמְע  ַמּטָ
�  

 �ץ ָהָדר י ֵ"  ִר� ים ּפְ ָמִר$ ת ּתְ ּפֹ�     (שם) ּכַ

בֹות ץ ָהָדר�  ַהּתֵ ַטֲ$ֵמי תמוֹ ָ$ ְט מ*  ֵ"  ְך ְה ַמ  ּבְ ָטאּפַ  ּפַ , ׁשְ
ֵני ָהֶאְתרֹג ִמּפְ ֵד  ׁשֶ ר ִאיָלןּבָ  לּגָ ֲאׁשֶ ְטָמתוֹ  ּכַ , הַמּטָ ְל  ּפִ
ָ$ה אּוָלם ׁשָ ַנְע  ּבְ ּמְ  ִעם אֹותוֹ  הֹוְפִכים ּבוֹ  ְנִעיםׁשֶ

ְטָמתוֹ  ַהְינוּ , הָל ְע ַמ ְל  ּפִ ְך ְה ַמ  ּדְ ָטאּפַ  ּפַ ּמְ  ׁשְ  ִכיםּפְ ַה ׁשֶ
ּדּולוֹ  ֹאֶפן ֶאת ׁשּוט ּגִ ַ$ל ַהּפָ בֹות ְוִאּלוּ . ָהֵ$ץ ׁשֶ  ַהּתֵ

ים ָמִר$ ת ּתְ ּפֹ� ָזֵקף תמוֹ ָ$ ְט מ*  ּכַ ֵ$ץ, ןָקטֹ  ּבְ  רָמ ּתָ ַה  ׁשֶ
ִמיר קּוף ַהּלּוָלב ּוְברֹאׁשוֹ  ְוָרם ּתָ ר ַהּזָ ׁשָ   נר תמיד)(. ְוַהּיָ

�  
ת ּבָ� ַ ֹום ַהׁשּ י� ת ּבְ 
ּבָ ַ ֹום ַהׁשּ י�    (כד, ח) ּבְ

ַטֲ$ֵמי ָאְמרוּ  ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ  ׁשֶ
ה - ָזכוּ  ּנָ ִע  - ָזכוּ  לֹא, ֲאִחיׁשֶ ִאם ָאְמרוּ  ְוֵכן, ּה ּתָ ּבְ  ׁשֶ

ָרֵאל יׁשְ  ׁשֹוְמִרים ִיׂשְ תֹות ּתֵ ּבָ ד -  ׁשַ ָבר. ִנְגָאִלים ִמּיָ  ְוַהּדָ
ז ּמָ ְכִפילּות ְמר* בֹות ּבִ יֹום ַהּתֵ ת ּבְ ּבָ ַ ִאם לֹוַמר, ַהׁשּ  ׁשֶ

ְמרוּ  ָרֵאל ִיׁשְ י ִיׂשְ ּתֵ תֹות ׁשְ ּבָ  ְלַקְדָמא ִיְזּכוּ  ֲאַזי ׁשַ
ֵאל ְוִיְזּכוּ , ְזָלאְוַא  ֶטֶרם עֹוד ְלִהּגָ ם ּבְ   זכור ושמור)(. ְזַמּנָ

ְד  ׁש מ*  ּגָ
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