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ה ָוִוים ָלַ�ּמּוִדים־ְוֶאת ְבִעים ָ�ׂשָ ה ְוׁשִ ָ אֹות ַוֲחִמׁשּ ַבע ַהּמֵ   ) לח, כח( ָהֶאֶלף ּוׁשְ

ָ�ה, ל"ֲחזַ  רוּ ָאְמ  ׁשָ ּבְ ב ׁשֶ ֵ ִחׁשּ ה הֶמ  ָיַדע לֹא, ןכָּ ׁשְ ַהּמִ  הֹוָצאֹות ֶאת הש�ֶ מֹ  ׁשֶ  ָ�ׂשָ
ֶסף ֵליְק ׁשִ  ִעם ר ַ�ד, ַהּכֶ ְזּכַ ּנִ ה ׁשֶ ָ�ׂשָ ָ�ה ּוְבאֹוָתּה , ָלַ�ּמּוִדים ָוִוים םֵמֶה  ׁשֶ  ׁשָ

ל סוּ יְּ ּפַ ְת נִ  ָרֵאל ּכָ ֱאֶמת ּוַמּדּוַ� . ןכָּ ׁשְ ַהּמִ  ְמֶלאֶכת ַ�ל ִיׂשְ  ֶאת הש�ֶ מֹ  ָ�ַרךְ  לֹא ּבֶ
ּבֹוןַה  ת ֶחׁשְ ְתִחּלַ ְנָין ּבִ א? ַהּבִ כַּ  ֶאּלָ רׁשֶ ִקים ֲאׁשֶ ּבֹונֹות ִמְתַ�ּסְ ֶחׁשְ ִאים ּבְ  ִליֵדי ּבָ

ַ�ת, קְודַֹח  ִצְמצּום ְנַין ּוִבׁשְ ן ּבִ ּכָ ׁשְ ה ָרָצה ַהּמִ  ֵלב־רַֹחב ִמּתֹוךְ  ִלְפעֹל ֹמש�ֶ
ין ְוָלֵכן, ָחהְמ ְוׂשִ  ְנָין ַמרגְּ  ַ�ד ִהְמּתִ ה" ֶנֱאַמר ְוָלֵכן. ַהּבִ  -" ןכָּ ׁשְ ַהּמִ  יקּוֵד ְפ  ֵאּלֶ

ַקד ָמַתי ב ןכָּ ׁשְ ַהּמִ  ֶאת הש�ֶ מֹ  ּפָ ֵ ר - " תָהֵ�ד/  ןכַּ ׁשְ ִמ ? "יוָת אוֹ צָ הוֹ  ֶאת ְוִחׁשּ ֲאׁשֶ  ּכַ
ָבר ן ָ�ַמד ּכְ ּכָ ׁשְ ר. נוֹ כוֹ ְמ ־ַ�ל ַהּמִ ּפָ י, ּוְמס/ ַ�ם ּכִ אוּ  ּפַ ֵני ּבָ  ֶאל ַחתַא  ֲ�ָיָרה ּבְ

ִצי ית ִלְבנֹות ִהְתַחְלנוּ . "ֲ�ָצתוֹ ־ֶאת ּוִבְקׁשוּ  ִמּוֹולֹוִז'ין ב"ַהּנְ ֶנֶסת־ּבֵ דֹול ּכְ א, ּגָ  ֶאּלָ
ִעם ּוב ָ�ַרְכנוּ  ַהְיסֹודֹות תַח נָ ֲה  ׁשֶ ְענוּ  ףנֹוָס  ִחׁשּ ְסָקָנה ְוִהּגַ י, ַלּמַ  ַיֲ�ֶלה לֹא ּכִ

ָיֵדינוּ  ם ּבְ ְנָין ֶאת ְלַסּיֵ ר ַהִאם ִהיא נוּ ֵת לָ ֵא ׁשְ וּ . ֹוןָממ ֵמֹחֶסר ַהּבִ ּתָ  ֶאת ִלְסּתֹר ָלנוּ  מ/
ֶ  הַמ  ָברׁשּ יב"? ֵהַקְמנוּ  ּכְ ִצי ֵהׁשִ ְמעוּ  ַלֲ�ָצִתי ִאם: "ְוָאַמר ב"ַהּנְ ׁשְ ּלֹא ַרק לֹא, ּתִ  ׁשֶ

ַהְרסוּ  ם ֶאת ּתַ ּיָ א ַהּקַ יכוּ ַה  ֶאּלָ בָּ ְוַה , נֹותבְ לִ  ְמׁשִ ֶיְדֶכם ַ� ְיַסיֵּ  ה"ּקָ יג ּבְ ִ  תֶא  ְלַהׂשּ
מֹון רּוׁש  ַהּמָ לָ  ַהּדָ ְנָין ַמתְלַהׁשְ ר ְוָכךְ . ַהּבִ ֶ  הַמ  ֶאת תחוּ צַ בְּ  ש�רֹ ְד לִ  ֶאְפׁשָ ָ ׁשּ  ינוּ נִ ׁשּ
ה ְמִגּלָ ית, יֵס ָא  ַרב 'ָאַמר ּבִ ֶנֶסת־ּבֵ ּמְ  ַהּכְ ְ ַח ׁשֶ ּבֹונֹות ּבוֹ  ִביןׁשּ  ֶאת ּבוֹ  ִליִניןְמ  ֶחׁשְ

ת' ל סֹוָפם. ַהּמֵ ְ ַח ַהְמ  ׁשֶ ּבֹונוֹ  ִביםׁשּ ַ�ת תֶחׁשְ ׁשְ ְנָין ּבִ ְפִסיקוּ , ַהּבִ ּיַ ָלאָכה ֶאת ׁשֶ  ַהּמְ
קֹום ִויֵהא ֵמ  ַהּמָ נּו  ְוָלֵכן, ֵמִתים ַלֲהָלַנת ּוַמְתִאים םׁשָ בָּ ְוַה ּבְ ע ה"ּקָ ַ�ְדֶכם ְיַסּיַ   ".ּבַ

�  

ֶקם ֶאת ַח ־ַוּיָ ְזּבֵ ן ְוַלּמִ ּכָ ׁשְ   ) מ, לג( ֶהָחֵצר ָסִביב ַלּמִ

י ַמּה ּתָ  ַכי ַרּבִ ֲהָקַמת ַרק ַמּדּוַ� , איצָ 'בִּ יזְ ִא ֵמ  ףיֹוֵס  ָמְרּדְ ר ֶנֱאַמר לֹא ֶהָחֵצר ּבַ ֲאׁשֶ  'ּכַ
ה ה'־ֶאת ה' ִצּוָ ִפי ֹמש�ֶ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ָכל ׁשֶ יב? ְוֵכָליו ןכָּ ׁשְ ַהּמִ  הַמֲ�ׂשֵ  ּבְ אן: ְוֵהׁשִ  ִמּכָ

ה ת ַ�ל דָלֵמ  ַאּתָ לה וָ נָ ֲ� ָה  ִמּדַ ה ׁשֶ ֲהֵרי. נוּ ַרבֵּ  ֹמש�ֶ ֱאַמר ַאף ׁשֶ ּנֶ ְכָללוּ  וֹ ל ׁשֶ  ַ�ל תּבִ
ְצַטוָּ  ַ�דְמאּוָמה  ַלֲ�ׂשֹות ִלּבוֹ  אוֹ לָ ְמ  לֹא, ןכָּ ׁשְ ַהּמִ  הַמֲ�ׂשֵ  ּנִ ְמֹפָרׁש  ָ�ָליו הׁשֶ . ּבִ
ל ָבר ָמהלְ  ָמׁשָ ר? ּדֹוֶמה ַהּדָ דֹול ְלׂשַ ֶלךְ  ּגָ ַהּמֶ א אֹוֲהבוֹ  ׁשֶ ִנים לוֹ  ְונֹוׂשֵ  ַ�ד, ּפָ

ַאְרמ רוֹ ּקְ ְלבַ  ׁשּותְר  לוֹ  ֹוֵתןנּ ׁשֶ  ָכל ֹונוֹ ּבְ ְרֶצה ֵ�ת־ּבְ ּיִ ַ  ַאךְ . ׁשֶ  ַמְרִהיב ֵאינוֹ  רַהׂשּ
ַנְפׁשוֹ  ֵנס ּבְ ֶלךְ ־ֶאל ְלִהּכָ א, ַהּמֶ ן־ִאם ֶאּלָ ֵני, ֵאָליו ִנְקָרא ּכֵ בֹוד ִמּפְ חֹוֵלק ַהּכָ לֹו.  ׁשֶ

ה ְוַאף ן גַה נָ  ֹמש�ֶ ין ְמָלאָכה ּוְבָכל, ּכֵ יַ�  ַאךְ . ה' ְלִצּוּוי ִהְמּתִ ִהּגִ ׁשֶ  לֹא ֵצרֶהָח  ֶאל ּכְ
ין י, ה' ְלִצּוּוי ִהְמּתִ ּתֹוְקקּות ַ�ל המֹוָר  ֶהָחֵצר ַהֲ�ָמַדת ּכִ דֹוָלה ִהׁשְ  ְלִהְתָקֵרב ּגְ

ֶלךְ ־ֶאל ֶ�ֶבד, ַהּמֶ ָחֵצר ָהעֹוֵמד ּכְ ֵנסְוָכֵמּהַ  ּבֶ ה רַאַח  ֶנֱאַמר ְוָלֵכן. ְלִהּכָ  ַמֲ�ׂשֶ
ה ָיֹכל־'ְולֹא ֶהָחֵצר ֵנס ִלּבוֹ  ָלאוֹ ְמ  לֹא יכִּ , מֹוֵ�ד' ֹאֶהל־לֶא  ָלבֹוא ֹמש�ֶ  ַ�ד, ְלִהּכָ
ָרא ּקָ ֱאַמר ְוֶזהוּ . ֵאָליו ה' לוֹ  ׁשֶ ּנֶ ֵרי ׁשֶ ְבַחר 'ַאׁשְ ּכֹן ּוְתָקֵרב ּתִ ֵרי, ֲחֵצֶריָך' ִיׁשְ  ַאׁשְ

ְבַחר ִמי ּנִ ּתֹוְקקּות ה' רצַ ֲח בַּ  ְוׁשֹוֵכן, ֵאָליו ּוִמְתָקֵרב ה' ייֵד בִּ  ׁשֶ ִהׁשְ   ְוִכּסּוִפים. ּבְ
�  

ה ָלבֹוא ֶאל־ֹאֶהל מֹוֵ�ד ְולֹא־ָיכֹ   (מ, לה) ל ֹמש'ֶ

ׁשֶ  ה יַרבִּ  רַט ְפ נִּ ּכְ ל ּוְבנוֹ  ןגֶ ֶר ְס ּסָ ִמ  רֵפ וֹ ס דוִ ּדָ  ֹמש�ֶ ֲחנֵ "ַה  ׁשֶ ים הּמַ הּוא", ַחּיִ ׁשֶ  ןבֶּ  ּכְ
ִנים ה"מ ְלַבד ׁשָ ַבל ְלַאַחר, ּבִ ּסָ ים ִיּסּוִרים ׁשֶ ךְ  ָקׁשִ ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ר ׁשָ  ידוֹ ּפִ ְס ִה  ,ִמְסּפָ
יסוֹ  יםִר רוֹ ְמ  ל ּה בָּ ַר  ,ּגִ ה ְולֹא־ָיֹכל': "ןצְ ֶר בְּ ּדֶ  ׁשֶ  - " 'מֹוֵ�ד ל־ֹאֶהלֶא  ָלבֹוא ֹמש'ֶ

נֹוַח  ָבר ַחי־ְלָכל מֹוֵ�ד יתְלבֵ  ָלבֹוא ָהָיה לוֹ ָיכ לֹא הש�ֶ מֹ  ַהּמָ ִנים ִלְפֵני ּכְ ֵני, ׁשָ  ִמּפְ
ַכן' י־ׁשָ ָ�ָליו -  'ֶהָ�ָנן ָ�ָליו ּכִ ְכָנה ׁשֶ ת ׁשָ ין ִמּדַ ֵדי ַהּדִ ֵזרֹות ָהֵ�ָדה ֵמַ�ל ְלָהִסיר ּכְ  ּגְ

ן ָמֵלא ה' בֹודְכ וּ ', ָקׁשֹות ּכָ ׁשְ ת ָהְיָתהוְ  -  'ֶאת־ַהּמִ ין ִמּדַ ְזַמן  ָ�ָליו חֹוֶפֶפת ַהּדִ
ה ֲאָבלָמֵלא.  בָּ ַה  -  'הש'ֶ ל־מֹ ֶא  ְקָראיִּ וַ ' ַ�ּתָ ה ֵאָליו אוֹ רָ ְק  ה"ּקָ ִחּבָ  ָאָדם', ּבְ

י־ַיְקִריב נָ  ה"מ ןבֶּ  - 'ּכִ ִמְניַ  הׁשָ ֵדי ם"ָאָד  ןּכְ ן ּכְ ָקְרּבָ ֵני ַ�ל רּפֵ כַ לְ , ְוָ�ָלה ּכְ   . רוֹ דוֹ ־ּבְ

  

ת  ן ָהֵ�ד( ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ה ְפקּוֵדי ַהּמִ -  (לח, כא)ֵאּלֶ
ִ ַר  ֵרׁש ְמָפ  ה, י"ׁשּ ן ֶנֱאַמר ָלּמָ ּכָ י ִמׁשְ ּתֵ ָ�ִמים ׁשְ ? ּפְ

ׁש ־ְלֵבית זֶמ ֶר  ְקּדָ יוָת נוֹ ּבָ ְר ח(  ינֵ ׁשְ בִּ  ןּכֵ ׁשְ ַמ ְת נִּ ׁשֶ  ַהּמִ
ל ֲ�ֹונֹוֵתיֶהם ַ�ל ָרֵאל ׁשֶ בֹותּתֵ בַּ , ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ִיׂשְ

ה ן ןּכָ ׁשְ ַהּמִ  יקּוֵד ְפ  ֵאּלֶ ּכָ ֵהן ,ִמׁשְ ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
בֹות כַּ  ֶפלּתֵ נֹות ב' רֹוֵמז ַהּכֵ  (מגדנות). חּוְרּבָ

�  

ר  ּכָ ִרים ּכִ ע ְוֶ�ׂשְ ׁשַ ִ ַר  ְמָפֵרׁש  -  (לח, כד)ּתֵ ֵריֲה  י"ׁשּ
ר ּכָ ֶקל ַהּקֶֹדׁש  הָמנֶ  כ"ק ַהּכִ ׁשֶ ֵתַבת ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , ּבְ ּבְ

ִהיא רּכָ ּכִ  ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ  )שם(. הָמנֶ  כ"ק הּוא ֶזה ּבְ
�  

עּו ֶאת ָהב ־ַוְיַרּקְ ֵחי ַהּזָ ֶאְפַרִים נוּ ַרבֵּ  בַת כָּ  -  (לט, ג)ּפַ
ַבת ּתֵ ֵחי ׁשֶ ה ּפַ ִגיַמְטִרּיָ ח"צ ַ�ל זּמֵ ְלַר , ח"צ ּבְ
בְּ  ְקָללֹות נֶ ׁשֶ ַבת. ּתֹוָרה הִמׁשְ אֹוִתּיֹות עוּ ּקְ ַר יְ וַ  ּתֵ

ַהְינוּ , ְקְרעוּ יִּ וַ  ָהב ּדְ ַהּזָ ִהיא ׁשֶ ד ַהּתֹוָרה ׁשֶ הׁשָ וֹ ַהּקְ
ל ֶאת ֶלתּוְמַבּטֶ  קֹוַרַ�ת ָללֹות־ּכָ  (איל וצבי). ַהּקְ

�  

ָזר ־ְוֶאת ׁש ָמׁשְ ה -  (לט, כט)ָהַאְבֵנט ׁשֵ ב ָלּמָ ִנְכּתַ
עֹוד, ָיִחיד ׁשֹוןְל ּבִ  ְכָנַסִים תעוֹ בָּ גְ ּמִ ַה  ּבְ בוּ  ְוַהּמִ ִנְכּתְ
א? יםבִּ ַר  ׁשֹוןלְ בִּ  ָאְמרוּ  ֶאּלָ ַרקׁשֶ  יֹוָמאבְּ  ל"ֲחזַ  ׁשֶ

ל ָהַאְבֵנט ֵהן ׁשֶ דֹולַה  ַהּכֹ ַ ִמ  ָ�ׂשּוי ָהָיה ּגָ , זנֵ ְט ַ� ׁשּ
ל ְלַאְבֵנטוֹ  ָנהוָּ ַהכַּ  ְוָכאן ֵהן ַאֲהֹרן ׁשֶ ֱאַמר ַהּכֹ ּנֶ ׁשֶ

ׁש  ּבוֹ  ָזר ׁשֵ הּוא ָמׁשְ ן ׁשֶ ּתָ ׁשְ הּוא ּוְתֵכֶלת ּפִ ׁשֶ
 (מתוקים מדבש). ֶאָחד ַאְבֵנט ַרק היָ ָה ָלֵכן וְ , ֶצֶמר

�  

ה ִ ַר  ׁש ְמָפֵר  -  (לט, מג) ַוְיָבֶרְך ֹאָתם ֹמש'ֶ ַר  י"ׁשּ ּבֵ ךְ ׁשֶ
ּתִ  ָרצֹון ְיִהי אֹוָתם ֶרהׁשֶ ַמֲ�ׂשֵ  ָנהיִכ ׁשְ  ׁשְ , ְיֵדיֶכם הּבְ

ל בֹותּתֵ בַּ  ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר  ה ָ�ׂשּו ֹאָתּה ־ּכָ ָלאָכה ְוִהּנֵ ַהּמְ
ה  ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ן ָ�ׂשּו ַוְיָבֶרְך דּכַ הוֹ א' ּכֵ , ָתם ֹמש'ֶ

ה ִגיַמְטִרּיָ ה ּבְ ּתִ  צֹוןָר  ְיִהי ָלֶהם ָאַמר ֹמש'ֶ ֶרהׁשֶ ׁשְ
ַמֲ�ׂשֵ  ָנהיִכ ׁשְ   (תולדות אברהם יצחק). ְיֵדיֶכם הּבְ

�  

ה ֶאת ֶקם ֹמש'ֶ ן ־ַוּיָ ּכָ ׁשְ ה -  (מ, יח)ַהּמִ ָהָיה נוּ ַרבֵּ  ֹמש�ֶ
ָכל ןכָּ ׁשְ ַהּמִ  ֶאת ֵמִקים ְבַ�ת יֹום ּבְ ִ ְיֵמי ִמׁשּ

ּלּוִאים ִמיִני ּוַבּיֹום, ְרקוֹ ָפ ּוְמ  ַהּמִ ְ ַ�ל ֶהֱ�ִמידוֹ  ַהׁשּ
כַּ  ֶנֱהַרס ֶזה ּוְכֶנֶגד. וֹ לּ ּתִ  ָ�ִמים ַבעׁשֶ  ה' ןִמׁשְ : ּפְ

ר ְדּבָ ּמִ גִּ , ּבַ ילֹה, לְלגָּ ּבַ ׁשִ נֹ , ּבְ ִגְבעֹון, בּבְ ית, ּבְ ּבֵ
ׁש  ְקּדָ ִניוְ  ָהִראׁשֹון ַהּמִ ֵ ֵלי ַמזְר נִ וְ . ַהׁשּ ְמׁשָ ּבִ

יק ַאל־ַאל ע ִלְנֵוה ַצּדִ ֱארֹב ָרׁשָ ד ִרְבצוֹ ־ּתֶ ּדֵ ׁשַ , ּתְ
י  יק ָוָקםׁשֶ ּכִ ִמיִני. ַבע ִיּפֹול ַצּדִ ְ ית הּוא ְוַהׁשּ ּבֵ

ׁש  ְקּדָ י ַהּמִ ִליׁשִ ְ ֶנה ַהׁשּ ּבָ ּיִ  (אמרי אמת). ֵהָרהְמ בִּ  ׁשֶ
�  

ן וַ  ּתֵ ה ׁשָ ּיִ י - (מ, ל) ָרְחָצהְל ִים ַמ ּמָ בֹות ָראׁשֵ ּתֵ
לֹום אֹוִתּיֹות ָהרֹוֵחץ ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ׁשָ ׁשֶ

ַפע ָיָדיו ׁשֶ ירוּ ַל  הזֹוכֶ  ּבְ לֹום ּוֵמִביא תֲ�ׁשִ ׁשָ
ֵביתוֹ  ךְ , ּבְ סּוק ְוֶהְמׁשֵ ּנוּ  ְוָרֲחצוּ  ַהּפָ אֹוִתּיֹות, ִמּמֶ
ה ָממֹון ְזּכֶ ּיִ ַהְרָחָבה ְלָממֹון ׁשֶ  (דברי עמוס). ּבְ

�  
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ה   ַוְיָבֶרְך ֹאָתם ֹמש'ֶ

ָ�ה ׁשָ ְגְמָרה ּבְ ּנִ ן ְמֶלאֶכת ׁשֶ ּכָ ׁשְ ל־ֶאת הש�ֶ מֹ  הָא ָר , ַהּמִ ָלאָכה־ּכָ ה, ַהּמְ ר ֹאָתּה  ָ�ׂשוּ  ְוִהּנֵ ֲאׁשֶ ה ּכַ  ןכֵּ  ה' ִצּוָ
ּתִ  ָרצֹון ְיִהי: "ְוָאַמר אֹוָתם ךְ ּוֵבַר  ְוָ�ַמד, ָ�ׂשוּ  ֶרהׁשֶ ַמֲ�ׂשֵ  הנָ יכִ ׁשְ  ׁשְ ים יֵר ְמ ָהִא " ְוָהָיה". ְיֵדיֶכם הּבְ " ַחּיִ

יְז'ִניץ סּוק ּדֹוֵרׁש  ִמּוִ י, ְואֹוֵמר ֶזה ּפָ ּמִ הּוא ׁשֶ ל ֲהֵריהוּ , ֱאמּוָנהבֶּ  עֹוֵסק ְוֵאין ְוׁשֹוֶנה קֹוֵרא ׁשֶ ם ְמַחּלֵ  ׁשֵ
ֶ  הִמּמַ  רֵת וֹ י ָידוֹ ־ַ�ל ִיםַמ ׁשָ  יֵדי ללֵּ ַח ְת ּמִ ׁשּ ֵאינוֹ  ָהָאֶרץ־םַ�  ּבִ ָ�ה הש�ֶ מֹ  םכָ ְר בֵּ  ְוָלֵכן. ֱאמּוָנהבֶּ  עֹוֵסק ׁשֶ ׁשָ  ּבְ

ָראוּ  ָ�ׂשוּ  ׁשֶ ם ֶאת ׁשֶ ְזּכוּ , ֱאמּוָנהבֶּ  ְמַלאְכּתָ ּיִ ָרַאת ׁשֶ ְ ַה  ְלַהׁשְ ׁש  ִכיָנהׁשּ ים בָּ  ִיםַמ ׁשָ  םׁשֵ  ְוִיְתַקּדֵ   . ָיָדם־ַ�לַרּבִ

ּנוּ , ִנְפָלא ִסּפּור ּמֶ ּמִ ל רמּוַס  ְלָהִפיק לכַ נוּ  ׁשֶ ּכֵ ת ַ�ל ַהׂשְ ר ִמּדַ אנּ ַה  רכַ ׂשְ וּ  ַהּיֹש�ֶ  רּפָ ס/ ְמ , ֱאמּוָנהבֶּ  ְונֹוֵתן ֹוׂשֵ
ם, ּוָרהבֲח בַּ  ָהיוּ  סֹוֲחִרים ָ�הבְ ׁשִ . 'ירַאְלגִּ בְּ  סֹוֲחִרים תַר בוּ ֲח  ַ�ל ּלָ , ׁשֹוִנים ּוְדָגִנים בּוָאהּתְ  רַח ִמְס בְּ  ָ�ְסקוּ  ְוכ/

מוֹ . ֵמֲחֵבָריו ׁשֹוֶנה ָהָיה םֶה ֵמ  ֶאָחד אּוָלם ת־רבַּ  ַאְבָרָהם ָהָיה ׁשְ ׁשֶ ֶרךְ ־ריׁשַ וִ  ןָמ ֱא נֶ  ִאיׁש , ׁשֵ ר , ּדֶ מוֹ ֲאׁשֶ  ׁשְ
ֶאָחד ְלָפָניו ָיָצא הֵאינֹו ׁשֶ  ּכְ ּנֶ ָבָריו ֶאת ְמׁשַ רּוָטה נֹוֵטל ְוֵאינוֹ ָלם ְלעוֹ  ּדְ ּלוֹ  ֵאיָנּה ׁשֶ  ּפְ ת. ׁשֶ ׁשֶ  ַהּסֹוֲחִרים ׁשֵ

תוֹ  ָהֲאֵחִרים ּמָ מּור ךְ ֶפ ַהֵה  וּ יָה , ְל�/ ת ָהָיה ִמְסָחָרם לכָ וְ  ,ַהּגָ ּתָ ׁשְ ה ַ�ל מ/ ה. ְונֹוְכלּות ְרִמּיָ  ַאַחד ָ�ַרךְ  ְוִהּנֵ
ִרית ַהּסֹוֲחִרים ה ְוֶאל, ִלְבנוֹ  ִמיָלה ּבְ ּדָ /� ְזְמ  ַהּסְ ל וּ נה/ ם ּוָבֶהם, ִריםַהּסֹוֲח  ֲחֵבָריו ּכָ ֱאָמן ַאְבָרָהם ּגַ ְלַח . ַהּנֶ ׁש/  ןּבְ

ְזָרח ב ַהּמִ י ֶהָחָכם ָיׁשַ ְלִמיד, היָּ ִט ֲ�  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ְפָלג םָחכָ  ּתַ ְמָחה ּוַבַ�ל, ִלּמּוִדים ׁשֹוןלְ  ּוַבַ�ל מ/ ִ דוֹ  ַהׂשּ ּבְ  ּכִ
את ָבִרים ָלׂשֵ ִריתַה  בֹודכְ לִ  ּדְ י ָ�ַמד. ּבְ ֲח  ְוִהְפִליג ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ל ּה ָת יבוּ ׁשִ ּבַ ְזכּוָתּה  הלָ יַהּמִ  ׁשֶ ּבִ ֵני ָזכוּ  ׁשֶ  ּבְ
ָרֵאל ַ ִליר/  ִיׂשְ ֱאַמר, ֶרץָהָא  תׁשּ ּנֶ ִרית ָלֵתת ֶאת ,ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניךָ ־ּוָמָצאָת ֶאת' ׁשֶ ֶאֶרץ ־ְוָכרֹות ִעּמֹו ַהּבְ
ַנֲ�ִני ְדָר  ְוֶהֱאִריךְ , 'ַהּכְ ִעְניַ  וֹ תׁשָ ּבִ ֱאָמנּות ןּבְ ם יֹוְדִעים. "ּיֶֹשרְוַה  ַהּנֶ  תָהִראׁשֹונוֹ  ָהאֹוִתּיֹות כוּ ִנְסְמ  ַמּדּוַ�  ַאּתֶ

ֵסֶדר יָת  א"ַאְלָפ  ּבְ י ַאלׁשָ  "?א"ּבֵ יםַהְמס/  ֶאת ַיֲ�ֹקב ַרּבִ יךְ , ּבִ  הנָ וּ מֱא ' נֹוָטִריקֹון ֵהן -  ב"ָא  ָהאֹוִתּיֹות: "ְוִהְמׁשִ
ָרָכה זֵ ' נֹוָטִריקֹון ד"גָּ  ְוָהאֹוִתּיֹות, 'ּבְ י, ךָ ְד ְלַלּמֶ . 'תּלוּ ּדַ  לּגָ ּמִ עֹוֵסק ׁשֶ ֱאמּוָנה ׁשֶ ּגֹוֵזל ּוִמי, ָרָכהבְ לִ  הזֹוכֶ  ּבֶ  ׁשֶ

ִרּיֹות ֶאת א ֹופוֹ ס ַהּבְ לּ  ִליֵדי ּבָ ָבָריו". תוּ ּדַ לוּ  אּוָלם, ִאיםָהַרּמָ  ַהּסֹוֲחִרים תַר בוּ ֲח  לֶא  ִניםוָּ ְמכ/  ָהיוּ  ּדְ אוּ  ַהּלָ  ִמּלְ
יֶהם ן ֵריְלִדבְ  ְוָלֲ�גוּ  קחוֹ ׂשְ  ּפִ ְרׁשָ ְבֵרי ךָ לְ  ךְ לֵּ כַּ . "ַהּדַ ִהּתּול ָאְמרוּ ", ַהֶהֶבל ִמּדִ ל נֹוֲהִגים ָאנוּ  ַוֲהֵרי, "ּבְ  ּכָ

ִמים ָ�  ַהּיָ ה, ָמהְר ּבְ ר ְליֹום ִמּיֹום ְועֹוִלים נוּ ֵר ָח ְס ִמ בְּ  ַמְצִליִחים ָאנוּ  ְוִהּנֵ ֹעש�ֶ ר רֵת וֹ י, ְוָכבֹוד ּבְ  נוּ ֵר בֵ ֲח  ֵמֲאׁשֶ
ׁשָ  ַאְבָרָהם ן אּוָלם ".רַהּיָ ְרׁשָ י ַהּדַ ֶדק יִמ  ִעם ְוִנְרֶאה ,רוּ ְיַדבֵּ  ָיִמים: "ְוָאַמר, םֵמֶה  תָח  לֹא ַיֲ�ֹקב ַרּבִ   ". ַהּצֶ

לוּ  ְלָמֳחָרת ְבַ�ת ִקּבְ ב ַמְלכּוִתית ַהְזָמָנה ַהּסֹוֲחִרים ׁשִ ְפֵני ְלִהְתַיּצֵ ֶלךְ  ּבִ ָנה", ָנא ְמעוּ ׁשִ . "ַהּמֶ  ֲאֵליֶהם ּפָ
ֶלךְ  ָפנָ , ַהּמֶ בוּ  יוּבְ ה ֶזה, "ֹותיּ ִה ׁשְ  ְללֹא ִהְתַיּצְ ּמָ ִנים רֹותׂשְ ַ�  ּכַ ֲאִני ׁשָ בּוָאה ְוצֹוֵבר אֹוֵגר ׁשֶ אֹוצְ  הבָּ ַר  ּתְ  רֹותּבְ

לּוָכה ה. בְוָרָ�  ֵחרּום הְלִמְקרֵ  יםבִּ ַר  ָיִמים ַיַ�ְמדוּ  ְלַמַ�ן, ַהּמְ ָנה ְוִהּנֵ  ְוָזִכינוּ , ְמֹאד ְמבֶֹרֶכת ָהְיָתה זוֹ  ׁשָ
ַפ  דֹול עְלׁשֶ ל ּגָ בּוָאה ׁשֶ ׁש . ּתְ ן ְלהֹוִציא ֵאפֹוא ֲאִני ְמַבּקֵ ֵני ָיׁשָ בּוָאה ֶאת ָלֶכם ִלְמּכֹר, ָחָדׁש  ִמּפְ  ָנהַהְיׁשָ  ַהּתְ

ְמִחיר ם ְוִלְקנֹות, מּוָזל ּבִ ל ֶהָחָדׁש  ֵמַהְיבּול ִמּכֶ ָנה ׁשֶ ן, ִציָאהּמְ ַה  ַ�ל ץּפֹ ְק לִ  ִמֲהרוּ  ַהּסֹוֲחִרים". זוֹ  ׁשָ ּכֵ  ׁשֶ
י ִבינוּ ֵה  ְפֵניֶהם ִנְקְרָתה ּכִ נּות ּבִ ּמְ ז ִהְזּדַ ר ּפָ ֵ ר ְלִהְתַ�ׁשּ ֶאְמָצעּות בַר  ֹעש�ֶ י ּבְ אּות ַמֲ�ׂשֵ ִחיד אּוָלם, ַרּמָ  ַהּיָ

ָחה ּדָ ָ�ה ֶאת ׁשֶ ַהְכָנָ�ה. ַהּסֹוֵחר ַאְבָרָהם היָ ָה , ַהַהּצָ יר ּבְ ֶלךְ  ִהְסּבִ י, ַלּמֶ ׁש  הּוא ּכִ ֵנס חֹוׁשֵ  ָקהְס ִע ָה  ֶאל ְלִהּכָ
דֹוָלה ָ�סּוק ַמןזְ בִּ  ַהּגְ ִעְנָיִנים ׁשֶ ֶלךְ , ֲאֵחִרים ּבְ לַּ  ְוַהּמֶ י מּוָבן. לֹוםׁשָ לְ  אֹותוֹ  חׁשִ ְמחוּ  ַהּסֹוֲחִרים ּכִ ֹמַ�  ׂשָ  ִלׁשְ

י ן, םֵמֶה  ִנְפַרד םָר בֵ ֲח  ּכִ ּכֵ ׁשוּ  ׁשֶ ּנוּ  ָחׁשְ א ִמּמֶ ּמָ ָטן ָלֶהם ַיֲ�ֹמד ׁשֶ ָ�ה ְלׂשָ ׁשָ ַבְקׁשוּ  ּבְ ּיְ ֶלךְ  ֶאת הֹוִליךְ לְ  ׁשֶ  ַהּמֶ
מֹוצְ  ִציָאהּמְ ַה  ַ�ל ְוָקְפצוּ , ללָ ׁשוֹ  ָלל יֵא ּכְ יִציָאתוֹ . ַרב ׁשָ א ִלּבוֹ  ןכֵּ ׁשֶ , ְמָחהׂשִ בְּ  ירוּ ׁשָ  ַאְבָרָהם היָ ָה  ּבִ  לוֹ  ִנּבֵ
י יׁש  ֵ�ֶסק ּכִ ל ְוסֹוָפם הּוא ּבִ ךְ  ַהּסֹוֲחִרים ׁשֶ ּבֵ ה ָ�הׁשָ  עֹוד. םאָר וָּ צַ  ַ�ד ִעְנָיןבָּ  ְלִהְסּתַ ּכָ ת ָ�ׂשוּ  ֲאר/ ׁשֶ  ׁשֵ

ר, ַאְרמֹוןבָּ  ָהֲאֵחִרים ַהּסֹוֲחִרים ֲאׁשֶ בוּ  ּכַ ם ָיׁשְ ַלח ָמָחר". ָקהְס ִע ָה  רבַ ּדְ  ֶאת ְלַסּכֵ  ֶאָחד ֶאת ֲאֵליֶכם ֶאׁשְ
לּוָכה ֲחַצר יֵר ְפ וֹ ּס ִמ  ֶלךְ  ָאַמר", ַהּמְ חֹותְפ ַמ  ּוְבָידוֹ , "ַהּמֶ ל ּתְ בּוָאה רֹותאֹוצְ  ּכָ  ֶכםּתְ ִא  בׁשֵ יֵ הּוא . יםָהַרבִּ  ַהּתְ

ָלאָכה ַמרגְּ  ַ�ד יֹום יִמּדֵ  רֹוב ַח ּקֵ ַפ יוִ , ַהּמְ ּוִבים" רַאַח  ִמּקָ ְפֵני ָיְצאוּ  ַהּסֹוֲחִרים. ַהִחׁשּ ֶלךְ  ִמּלִ ֵמִחים ַהּמֶ  ׂשְ
ן, ֵלב ְוטֹוֵבי ּכֵ ִעְסָקה ָראוּ  ׁשֶ ר זוֹ  ּבְ נּות םָת אוּ ּמָ ַר לְ  ִנְרָחב ּכַ ּמְ רלְ  ִנְפָלָאה ְוִהְזּדַ ֵ ּבֹון ַ�ל ִהְתַ�ׁשּ לּוָכה ֶחׁשְ   .ַהּמְ

ָבר ְוַהּסֹוֲחִרים, אֹור ַהּבֶֹקר ים ּפֹוֲ�ִלים ִעם ןכֵ ָה  ָ�ְמדוּ  ּכְ ָ  ַרּבִ ׂשּ ֶכֶסף ְכרוּ ׁשֶ םְוִע , ָמֵלא ּבְ ים ּמָ ּקִ ָלרֹב  ׂשַ
ם ָרְכׁשוּ  אֹוָתם ְסּפָ ָדִמים ִמּכַ ָ�ה ָאְרָכה לֹא. יםבִּ ר/ ְמ  ּבְ ָ מּות ָתהִנְרֲא  קחוֹ ּוֵמָר , ַהׁשּ ל ּדְ  יִא 'יָר גִּ לְ ַא  ַ�ְרִבי ׁשֶ

ָהָיה, ִטּפּוִסי ִאיׁש  ִנְרֶאה ׁשֶ ַ�ת רְוִנְבָ�  ֲהמֹוִני ּכְ חֹות ררוֹ צְ  ּוְבָידוֹ , ִמּדַ דֹול ַמְפּתְ הַה . ּגָ ר ַאֵחר לֹא ָהָיה ּלָ  ֵמֲאׁשֶ
ֶלךְ  ַ�ְצמוֹ  ַהּמֶ חּוׁשוֹ , ּבְ ּבְ ח ׁשֶ ּתָ ּסֹוֲחִרים דׁשַ ָח  ַהְמפ/ א ּבַ ּמָ ים ֵהם ׁשֶ  ַח ְלַפּקֵ  ְוֶהְחִליט, לׁשֹולָ  ְלהֹוִליכוֹ  ְמַנּסִ
רֹוב ָלאָכה ַאַחר ִמּקָ ּה  ַהּמְ ּלָ ֵדי. ּכ/ ָגִדים ָלַבׁש  ַ�ְצמוֹ  ֶאת תווֹ ְס ַה לְ  ּכְ ׁשּוִטים ּבְ ה ְוַאף, יםִה הוּ ְמ וּ  ּפְ ּנָ  ְמַ�ט ׁשִ

ַד  וֹ תָפ ׂשְ  ֶאת חּוִתים ַהּפֹוֲ�ִלים ַאַחד רבֵּ ּכְ וּ  ַהּפְ ׁשּ ם ּמוֹ ִע  ְוָנַטל, קּבַ לֵ  ּגַ ִתיָבה יּכְ דֹול ִפְנָקסוּ  ּכְ ּום, ּגָ  ְלִרׁשּ
חֹוָרה ּה  ּוָרהבַהֲח . הבָּ ַר ָה  ַהּסְ ּלָ ָראׁשּות ּכ/ ְבָלר ּבְ ְלכּוִתי ַהּלַ מוּ , ַהּמַ ֵניֶהם ֶאת ׂשָ ְחָסִנים ַאַחד רבֶ ֵ�  לֶא  ּפְ  ַהּמַ
דֹוִלים ֶהם ַהּגְ בּוָאה ֶנֶאְגָרה ּבָ ִקיד, ָנהַהְיׁשָ  ַהּתְ ב ְוַהּפָ ֵ ָידוֹ  ָהאֹוָצר חכַ ְלנֹ  ִהְתַיׁשּ ּבְ ׁשֶ ְנָקס ּכְ דֹול ַהּפִ  ֲ�ָצִתי. "ַהּגָ

י, "ַלּסֹוֲחִרים ָאַמר", ָלֶכם ָכל אלֵּ ְלַמ  ַלּפֹוֲ�ִלים ּתֹורוּ  ּכִ ק ּבְ ִדּיּוק ִמּדֹות ָחֵמׁש  ׂשַ ֵדי, ּבְ ַאַח ׁשֶ  ּכְ ן רּלְ  לַק יֵ  ִמּכֵ
ּבֹון ֶאת ָלַדַ�ת ילַ ָ�  קַהְמ  ַהֶחׁשְ ּיָ בּוָאה לׁשֶ  ד/ ְלְקָחה ַהּתְ ּנִ ְצבְּ  ִאם ןכֵּ ׁשֶ . ֶיְדֶכם־ַ�ל ׁשֶ ים ֵמָאה רוּ ּתִ ּקִ ם ׂשַ  ְלׁשֵ

ל יל, ָמׁשָ י זֹאת ַאְכּפִ ה ּפִ ָ ל, ֲחִמׁשּ ָלִלי רּפָ ְס ַהּמִ  ֶאת ַוֲאַקּבֵ ל ַהּכְ ֶרךְ  ֶזה־ַ�ל ְוֵכן, ִמּדֹות ֵמאֹות ֲחֵמׁש  ׁשֶ ". ַהּדֶ
ִנים ֶהֱ�ִמידוּ  ַהּסֹוֲחִרים ַמְס  ּפָ יִמיםּכְ ָ�תוֹ  ּכִ ל ּתוֹ ַלֲאִמ  אּוָלם, ְלַהּצָ ָבר־ׁשֶ ָבר ּדָ . םָת אוּ ּמָ ַר  ֶאת ֵמרֹאׁש  ְכְננוּ ּתִ  ּכְ

ַאף, ַלּפֹוֲ�ִלים וּ נִסּמְ , תרוֹ ּתָ ְס מ/  ּוִבְרִמיזֹות ַ�ִין־תיצוֹ ִר ְק בִּ  נּוְנָיה ֵחֶלק ָהיוּ  ֵהם ׁשֶ ׁש  ְלַהְכִניס, ֵמַהּקְ  ִמּדֹות ׁשֵ
ק ְלָכל ל ׂשַ בּוָאה ׁשֶ ֵדי, ּתְ ָכךְ  ְלַהְרִויַח  ּכְ ּמּות ּבְ ל ֲהגּוָנה ּכַ בּוָאה ׁשֶ לּום ְללֹא ּתְ ׁשְ ֶלךְ . ּתַ שׂ  ַהּמֶ ּפָ , ַהְמח/

ֶהֱ�ָטה ת ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל ׁשֶ ל ֲאֶרׁשֶ ׁש  ַ�ְרִבי ׁשֶ ּפָ ִטים ִהְגִניב, ְמט/ ִרים ַמּבָ  ַמֵהר ְוֵהִבין, ַהּפֹוֲ�ִלים רבֶ ֵ�  לֶא  ִנְסּתָ
ְרִמיָתם ֶאת ְמֹאד ָצה לֹא הּוא םאּולָ . ּתַ ה ּפָ יךְ , ּפֶ ֶתר ַלֲ�ֹקב ְוִהְמׁשִ ּסֵ יֶהם רַאַח  ּבַ ם זֹ  ַמֲ�ׂשֵ ִזְכרוֹ ְוָרׁשַ   . נוֹ את ּבְ

  
  

י ד  ַרּבִ ְגּדַ ְנּגּור ִמּבַ ׂשֹון ּדַ ים ׂשָ ע ִנּסִ   ל"ַזּצַ  ֱאִליׁשָ

תַהִהּלּוָלא ְליֹום ּבַ ֲאָדר תרנ"ה־, ׁשַ  ֹקֶדׁש כ"ז ּבַ
  

ּה  י ַרּבָ ל ָהָראׁשִ ְגּדַ  ׁשֶ  ֶצֱאָצא. לבֶ בָּ  ינֵ ַרבָּ  ֵלידוֹ ּוִמגְּ  דּבַ
ָחה ּפָ יָקה ְלִמׁשְ ֶדת ַ�ּתִ ּבֶ ְקְרָאה, ּוְמכ/ ּנִ ם־ַ�ל ׁשֶ ן ׁשֵ  'ּדָ

ֶאָחד ְלַאַחר, ַאְרֵיה' ּגּור ָחה ֵמֲאבֹות ׁשֶ ּפָ ׁשְ  ַהּמִ
ף ֵמת בׁשַ ְח נֶ וְ  ִהְתַ�ּלֵ אוּ , ּכְ ּבָ , ְקבּוָרהלִ  ִכינוֹ ָה לְ  ּוְכׁשֶ
ן: "ְוָקָרא ִהְתעֹוֵרר ןַה ־ִמן קְיַזנֵּ  ַאְרֵיה ּגּור ּדָ ׁשָ ", ּבָ

לֹוַמר  יוָא ָצ ֱא ֶצ  ִנְקְראוּ  ּוֵמָאז, יונָ ְת ָמ בְּ  ּכֹחוֹ  עֹוד ּכְ
ֵ בַּ  ְגאֹונּותוֹ  נֹוַדע. ר'וּ גּ נְ 'ּדַ  םׁשּ  ְוֶהֱ�ִמיד, ָהֲ�צּוָמה ּבִ

ְלִמיִדים ה ּתַ יַבת ַהְרּבֵ יׁשִ  ַהּנֹוַדַ�ת ה'כָ ְל זִ  ית'בֵּ  ּבִ
ַבְגּדַ  ְבָהק וֹ בּ ַר . דּבְ ּה  סֹוֵמךְ  עֹוַבְדָיה יַרבִּ  ָהָיה ַהּמ/  ַרּבָ

ל ַהּנֹוָדע ְגּדַ  ׁשֶ יו עֹוד הוּ נָּ ִמ  ְוהּוא, דּבַ ַחּיָ  ׁש ּמֵ ְלׁשַ  ּבְ
ַרֲאבַ  ן הּוא. ִעירָה  ד"ּכְ ין ּדָ א ְולֹא ֱאֶמת ּדִ ֵני ָנׂשָ  ּפְ
ָבר, ִאיׁש  ל םָת ָא נְ ׂשִ  ֶאת עֹוֵרר ְוַהּדָ ה ׁשֶ ּמָ ִגיֵד  ּכַ  יִמּנְ

ֶהְחִליטוּ  ָהִעיר לוּ . תוֹ נוּ בָּ ַר ֵמ  קוֹ לְּ ְלַס  ׁשֶ ֲחלוּ  לֹא ַהּלָ  ּבָ
ׁשּום ינוּ ְוִה , ֶאְמָצִעי ּבְ ְלטֹונֹות ִלְפֵני ָ�ָליו ְלׁשִ ִ , ַהׁשּ

ֲהרוּ  ַ�ד תוֹ ָר ׂשְ ִמּמִ  ָלֶרֶדת הוּ וָּ ִצ  לוּ ְוַהלָּ  ְתּבַ ּיִ  ׁשֶ
ָבִרים ּנֹוַדע. ַהּדְ ׁשֶ ַבר ִעירבָּ  ּכְ בָ  ּדְ  ִהְתעֹוֵרר, ָלהַהּנְ

דֹול ַרַ�ׁש  י ּגָ  ַחְכֵמי ִעם ַיַחד סֹוֵמךְ  עֹוַבְדָיה ְוַרּבִ
י ,הֹוִדיעוּ  ָהִעיר ינוֹ ־ִלְפַסק ךְ ֶר ֵ�  ֵאין ּכִ ל ּדִ ֶלךְ  ׁשֶ  ַהּמֶ
ְחַזר ְוהּוא  ְנִגיִדים אֹוָתם ְוַאף. ָגאֹוןבְּ  נוֹ כוֹ ְמ  ַ�ל ה/

דוּ  ִהְתַנּגְ אוּ , לוֹ  ׁשֶ ִעּצּומוֹ  ּבָ ל ּבְ ּפּוִרים יֹום ׁשֶ  לֶא  ַהּכִ
י ר ַ�ל ְסִליָחתוֹ  ֶאת ְקׁשוּ ּובִ  ,העֹוַבְדיָ  ַרּבִ  ִהְמרוּ  ֲאׁשֶ
יו־ֶאת ִסְפרוֹ . ּפִ ת" ּבְ ּלַ ד/ ע ּגְ י מּוָבִאים" ֱאִליׁשָ  ִחּדּוׁשֵ

יִנים ית ּוִפְסֵקי, ֲהָלָכה ּוִפְסֵקי ּדִ ינוֹ ־ּבֵ ֵסֶפר טוּ ְק לְ נִ  ּדִ  ּבְ
ה" ית ַמֲ�ׂשֶ ין־ּבֵ ֵצרּוף" ּדִ ַ ־ַ�ל יוׁשָ וּ דּ ִח  ּבְ . ס"ַהׁשּ
ַנת רַט ְפ נִ  ׁשְ , ִלְמנּוחֹות הוּ וָּ ִל  ָ�צּום ְוָקָהל, ה"נתר ּבִ

ל ְוַאף י ַהּמֹוׁשֵ ָבא ְוָראׁשֵ אוּ  ַהּצָ דוֹ  ּבָ  ִאיׁש  ןבֶּ "ַה . ְלַכּבְ
. ַהּכֹוֵלל' 'ָהַרב הוּ נֵּ כַ ְמ  ּוִבְסָפָריו, ידוֹ ּפִ ְס " ִה ַחי
ְלִמיָדיו ֵלידוֹ ִמגְּ  ים ַיֲ�ֹקב יַרבִּ  ָהיוּ  ּתַ ַ�ל רֵפ סוֹ  ַחּיִ  ּבַ

ף" ים־ּכַ ַלִים יןצִ חוּ  ָקהְד ַצ  יְוַרבִּ  "ַהַחּיִ   . ִמירּוׁשָ

  
שנה וסימנך  19במחזור  7בשנים מעוברות, שיש כמותן 

גו"ח אדז"ט, מחולקת ויקהל מפקודי, ובאחת מהן יקראו 
גם שקלים. ברוב השנים שאינן מעוברות, נקראת פקודי 
עם ויקהל, ובדרך כלל יחד עם פרשת החודש, אך בשנים 

ה ביום ה', והיא כסדרה מרחשון חסר וכסלו הכ"ז (מתחיל
מלא, וא' דפסח חל ביום ז') נקראת עם פרשת פרה. בשנים 
פשוטות הש"א נקראת פקודי לבדה יחד עם החודש. 
הפטרת פקודי למנהג האשכנזים היא "ותשלם כל 
המלאכה" בבניין שלמה המלך, והספרדים קוראים "ויעש 

שת ויקהל (ושם חירֹום", שאותה קוראים האשכנזים בפר
קוראים הספרדים את תחילת אותו פרק "וישלח המלך 
שלמה ויקח את חיָרם ִמּצֹר"). אולם על מנהג האשכנזים 
בקריאת הפטרת פקודי כשהיא נפרדת מפרשת ויקהל, יש 
חילוקי דעות. המהרי"ל כתב שמפטירים בפקודי, שהיא 
הפסקה בין שקלים לזכור, "ויעש חירום" שהיא הפטרת 

, ויש להוסיף שני פסוקים של "ותשלם כל ויקהל
המלאכה" מהפטרת פקודי, ואין קוראים הפטרת פקודי 

כן תעבור שנה שלימה ־כולה בלי הפטרת ויקהל, שאם
בלי קריאת 'ויעש חירום', ואילו 'ותשלם' יקראו ממילא 

כך בפני מהרי"ל מבריסק, ־בחג הסוכות. וכבר תמהו על
ם' בפרשת פקודי, כן למה קבעו את הפטרת 'ותשל־שאם

אם לעולם אין קוראים אותה שם? ועוד שגם הפטרת 
'ויעש חירום' הרי קוראים בשבת שנייה של חנוכה? ואף 
היא נקראת בשנים מעוברות בפרשת ויקהל. לאחרונה 
התגלתה תשובה בעניין של האדר"ת משנת תרס"ב, ובה 
כותב שמעיקר הדין יש לקרות רק ותשלם בפקודי שהיא 

פי מנהגנו, ־בר נהגו פה מנהגים רבים שלא עלוכ"הפסקה, 
פי הספרדים שהיתה ישיבתם מתחילה פה ולא ־רק על

רצו לשנות מהם". אולם יש עדויות שבחורבת ריה"ח 
בזמן נשיאות רבי שמואל סלאנט קראו רק 'ותשלם'. 
הרש"ז אויערבאך הורה בשנת תשל"ו לקרוא רק 'ותשלם' 

רק בשנה שבה אין מאחר ובחנוכה קראו 'ויעש חירום', ו
  שתי שבתות חנוכה יקראו את שתיהן בפרשת פקודי. 

 

ַ�ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

ְך    ֶהְמׁשֵ

עֹות ר, תאוּ לֵ  ּוְללֹא ֶרץֶמ בְּ  בדוּ ָ�  ַהּפֹוֲ�ִלים, ָ�ְברוּ  ַרּבֹות ׁשָ ֲאׁשֶ ת ּכַ ׁשֶ ִחים ַהּסֹוֲחִרים ׁשֵ  ֲ�ֵליֶהם ְמַפּקְ
ה י דֹוֲאִגיםוְ  ,ָאדֹון ַמֲ�ׂשֶ ָלאָכה ּכִ ָ�ׂשֶ  ַהּמְ ִביעּות הּתֵ ֵלָאה. ְרצֹוָנם ִלׂשְ ה ַהּמְ יָ�ה ְוִהּנֵ ֳהַרִים תַ� ׁשְ  ִהּגִ . ַהּצָ
ֶמׁש  ֶ ֹעז ָחהְפ ָק  ַהׁשּ יֶהם־ַ�ל ּבְ ֶהם ְלַכְרֵסם ֵהֵחל ָהָרָ�ב, ָראׁשֵ ּלוֹ  ּבָ ַבע ֶאת ׁשֶ  הֹוִדיעוּ  ְוַהּסֹוֲחִרים, ְוגּוָפם ּתָ

ֲאִדיבּות. ָחהוּ נּוְמ  ִכיָלהֲא לַ  ַהְפָסָקה ַ�ל ִקיד ֶאת ַהּסֹוֲחִרים ִהְזִמינוּ  תֶפ יֶּ ז/ ְמ  ּבַ םִע  ַיַחד ִלְסעֹד ַהּפָ ִקְרַבת ּמָ  ּבְ
ה ינוּ כִ ֵה  םׁשָ , ָמקֹום ּדָ ַיד ְס�/ ֶלךְ  ּכְ קֹום ֶאת ָ�ַזב ֶטֶרם אּוָלם, ַהּמֶ ׁש , ַהּמָ ִקיד ִנּגַ ים ִמְצּבֹור לֶא  ַהּפָ ּקִ ַ  ַהׂשּ
דֹול ק סוּ ְמ ָ� ָה ׁשֶ  ַהּגָ ק־ַ�ל ׂשַ ׁשּורֹות ׂשַ רֹות ּבְ ּדָ ְמִתינּות רַפ ְוָס , ְמס/ ים ֶאת ּבִ ּקִ ַ ׁשֶ . ַהׂשּ , ְמַלאְכּתוֹ  ֶאת הלָּ כִּ ּכְ
ם ר ְנָקסּפִ בַּ  ָרׁשַ ָידוֹ  ֲאׁשֶ ָלִלי רּפָ ְס ַהּמִ  ֶאת ּבְ ן רּוְלַאַח , ַהּכְ ָנה ִמּכֵ ה ְמקֹום לֶא  ּפָ ּדָ /�   . ַהּסֹוֲחִרים ִעם ַיַחד ַהּסְ

ָ�ה הָ�ְבָר  ה ׁשָ ּכָ ֶהם, ֲאר/ םלִ ־ֶאת ַהּפֹוֲ�ִלים ָסֲ�דוּ  ּבָ י ְוָנחוּ  ּבָ ם, םכָּ ְר צָ ־ּדֵ ּלָ  םיֶה ֵת מוֹ קוֹ ּמְ ִמ  ָקמוּ  ְוכ/
ָלאָכה־ֶאל ׁשּובלָ  תְמנָ ־ַ�ל יעַה  ִעםַאְך . ַהּמְ ְבָלר דַמ ֱ� נֶ , וֹ ּגִ ְלכּוִתי ַהּלַ ָסמּוךְ  ַהּמַ ַ ַה  ְלׁשּורֹות ּבְ יםׂשּ  ּוְבֵ�ינוֹ , ּקִ

ד ִהְבִחין הַהַחּדָ  י ִמּיָ ה ּכִ ּמָ ל ׁשּורֹות ּכַ ים ׁשֶ ּקִ בּוָאה יֵא ְמלֵ  ׂשַ פוּ , ּתְ ִאּלוּ , ָלֶהם ְוֶנֶ�ְלמוּ  ִהְתַנּדְ ָא  ּכְ  םַת ְנׂשָ
ים ֶנֶ�ְלמוּ  ְלָאן. "ָהרּוַח  ּקִ ַ ְפִליָאה ִקידּפָ ַה  ַאלׁשָ "? ַהׂשּ ֵני ֶהֱ�ִמידוּ  לוּ ְוַהלָּ , ַהּסֹוֲחִרים ֶאת ּבִ ם ּפְ  וּ נְוָטֲ�  ּתָ
ֹתֶקף י ּבְ ק ׁשּום. "ִנְבָרא ְולֹא ָהָיה לֹא ּכִ ַחת ִנְמָצא ְוַהּכֹל, ִנְלַקח לֹא ׂשַ ק נוּ ֵח וּ ּק ּפִ  ּתַ ְקּדָ  אּוָלם, וּ נָטֲ� " ַהְמד/

ים ׁשּורֹות רּפַ ְס ִמ  ֶאת ְלֵ�יֵניֶהם רַפ ָס  ִקידּפָ ַה  ּקִ ַ ר ֶאת ָלֶהם ְוֶהְרָאה, ַהׂשּ ְסּפָ ם ַהּמִ ָרׁשַ  ֹחרׁשָ  וֹ סָק נְ ִפ בְּ  ׁשֶ
בֵּ ־ַ�ל ה ֶטֶרם ָלָבן יּגַ ה. "ַהַהְפָסָקה ֵהֵחּלָ ִקיד ַ�ןָט ", ֵ�יֵניֶכם למוּ  לֶא  ַהֶהְפֵרׁש  ִהּנֵ , ַהּסֹוֲחִרים יְלָאְזנֵ  ַהּפָ

יטוּ  לוּ ְוַהלָּ  ט ֶזה־ַ�ל ֶזה ִהּבִ ַמּבָ ֵ  ֶרַגע רְלַאַח . ָנבֹוךְ  ּבְ קֹול ִקידּפָ לַ  ְוָאַמר, םֶה ֵמ  ֶאָחד תִהְתַ�ׁשּ  ׁש גַּ : "ָנמּוךְ  ּבְ
ה יּמִ ִע  ָנא ּדָ י, ַהּצִ ִקיד". ֵאֶליךָ  ִלי רֶת ֵס ־רבַ ּדְ  ּכִ ה ַהּפָ ְדָבָר  ָ�ׂשָ ַלף ְוַהּסֹוֵחר, יוּכִ ל ָנֶאה ררוֹ צְ  יסוֹ כִּ ִמ  ׁשָ  ׁשֶ

ָטרֹות ֶסף־ׁשְ ףְוׁשַ  יךָ ֵ�ינֶ  ֶאת ָנא םצֹ ֲ� . "ָדיויָ לְ  בוֹ ָח ְת וּ  ּכֶ ה נוּ ּמָ ִע  ּתֵ ּלָ /� אי ַהּסֹוֵחר לוֹ  ַאטלָ ", ּפְ ָאְזנוֹ  ָהַרּמַ , ּבְ
ְהֶיה ְוִאם" נּוְנָיה נוּ ּמָ ִע  קלֶ ֵח  ּתִ ּקְ ִדים ְסכּוִמים ְלַהְרִויַח  ּתּוַכל, ּבַ ּבָ ָלאָכה ִסּיּום ַ�ד ְמכ/ הַה ". ַהּמְ ַחב ּלָ  ֶאת ּתָ

ֶסף  ה: "ַלּסֹוֵחר ָאַמר קוֹ חׂשְ ־ּוְבַבת, יסוֹ כִ לְ ַהּכֶ הְפ לִ  יתׁשִ ְפ ָח  דיַ  ָלֶכם נֹוֵתן ֲאִני ֵמַ�ּתָ ּלָ  לֹא ַאף ִניַוֲא , �/
הּוִתי ֶאְתֶכם ַאְטִריד ׁשְ ֵדי ַאךְ . ליִ לַ  ְוַ�ד רֶק ּבֹ ִמ  קֹוםּמָ בַּ  ּבִ ּלֹא ּכְ ל דוֹ ׁשָ ֲח  ֶאת ְלעֹוֵרר ׁשֶ ֶלךְ  ׁשֶ ר, ַהּמֶ  יִמּדֵ  ֲאַבּקֵ

אֹוצְ  ֶ�ֶרב בּוָאה רֹותּבְ ִפְנַק  ְוֶאְרׁשֹם, ַהּתְ לּוָכה סּבְ י ַהּמְ ריֹ בְּ  ִמְתַנֵהל ַהּכֹל ּכִ  ֶכםּמָ ִע  ַיַחד ְוָאׁשּוב, נּותְוֶנֱאָמ  ש�ֶ
ִאּלוּ  ִעיָרהָה  ִהיִתי ּכְ ךְ  ֶכםּתְ ִא  ׁשָ ֶמׁשֶ ל ּבְ ֵדי ,ַהּיֹום ּכָ י ְלָהִסיר ּכְ ּנִ ם  ִמּמֶ לּוִמּכֶ ד ּכָ  צוּ לְ ָ�  ַהּסֹוֲחִרים". ֲחׁשָ
ָבָריו עַמ ׁשֵ לְ  ל ּדְ ִקיד ׁשֶ ְמחוּ , ַהּפָ ּתּוף ַ�ל ְוׂשָ ה ׁשִ ּלָ /� ּדוֹ  ַהּפְ ִיחּוד, ִמּצִ רכַּ  ּבְ ה ֲאׁשֶ  תוַּ ַא כְּ  ַלֲ�ׂשֹות יּוְכלוּ  ֵמַ�ּתָ

ם ֶלךְ  ֶאת ֹותּמ ּוְלַר  ַנְפׁשָ ֵאין  ַהּמֶ ךְ  .ַמְפִריַ� ּבְ ר, ָיִמים ֹחֶדׁש  ָ�ַבר ּכָ ֲאׁשֶ יַ�  ֶ�ֶרב יִמּדֵ  ּכַ ֶלךְ  ַמּגִ שׂ  ַהּמֶ ּפָ  ַהְמח/
ל, ַהּסֹוֲחִרים ְקבּוַצת לֶא  ֵמי ְמַקּבֵ ם, ֶיֱחַרץ' 'לֹא ּדְ י סוֹ ָק נְ ִפ בְּ  ְורֹוׁשֵ קָנכֹון ַהּכֹל ּכִ ּיָ ב , ְמד/ ָ ׁשּ  ַהּסֹוֲחִרים. ּוְמח/

ם ּדָ ּלוּ  ִמּצִ ָחִדים יםִר וּ ׁשּ כִּ  ּגִ אּות ְמי/ ַרּמָ ּיֹות ֶהֱ�ִלימוּ , ּבָ ּמ/ ּדֹות ֶהֱ�ִרימוּ , ּכַ ּמִ בּוָאה ֶהֱחִזירוּ , ּבַ ַחת ָנהְיׁשָ  ּתְ  ּתַ
ה טּוִחים יוּ ָה וְ , ֲחָדׁשָ י ּבְ ִריםִנׂשְ  תָלֵצא עֹוְמִדים ֵהם ּכִ ל ּכָ ךְ . ןוּ וּ כִּ  ִמּכָ ֶמׁשֶ ל ּבְ קּוַפת ּכָ  הֹוִציאוּ , ָהֲ�בֹוָדה ּתְ

ת, ַהּפֹוֲ�ִלים יֵמ לוּ ׁשְ ַת לְ  קָ�ֵת  יֵמ כוּ ְס  ַהּסֹוֲחִרים ים ִלְרִכיׁשַ ּקִ ַ ּכּום ּוְלִפי, ְוַההֹוָבלֹות ַהׂשּ  רְלַאַח  ,ַהּסֹוִפי ַהּסִ
ַלת ִנּכּוי בּוָאה ַקּבָ ָנה ַהּתְ ֶלךְ  ַתרנוֹ , ַהְיׁשָ ּכּום. ָ�צּום ְסכּום ֹוֲחִריםּס ַה  ִלְקבּוַצת ביָּ ַח  ַהּמֶ ּמּוָבן םְחּתַ נֶ  ַהּסִ  ּכַ
יֵדי הּוא ַאף ְבָלר ּבִ ְלכּוִתי ַהּלַ ּנוּ  ִנְפְרדוּ  ְוַהּסֹוֲחִרים, ַהּמַ ְקִריַצת ִמּמֶ טּוִחים יֹוָתםְה בִּ , ַ�ִין־ּבִ י ּבְ םלְ  הּוא ּכִ   .ִצּדָ

ֶלךְ  חלַ ׁשָ , ְלָמֳחָרת ִהייְ וַ  לוּ . ֵאָליו ַהּסֹוֲחִרים ֶאת ְלַהְזִמין ַהּמֶ יעוּ  ַהּלָ ְזִחיחּות ִהּגִ ַ�ת ּבִ  ָרםמוּ  ּוְברֹאׁש  ּדַ
טּוִחים יֹוָתםְה בִּ  ַהְצָלָחָתם ּבְ נִ  ִעם ַאךְ , ּבְ ֶלךְ  ֵהיַכל ֶאל םָת ָס יּכְ עֹם םבָּ לִ  ָ�ַמד, ַהּמֶ א ַ�ל. ִמּפְ ּסֵ  תכוּ לְ ַהּמַ  ּכִ

ב ֶלךְ  ָיׁשַ יםּמַ בַּ  ַהּמֶ ל ְלּבּוׁשִ ה ַהֶהְדיֹוט רֵפ ַהּסוֹ  ׁשֶ ּוָ ּלִ ֹחֶדׁש  אֹוָתם ׁשֶ ָיָדיו, ָהַאֲחרֹון ּבַ ּבְ ׁשֶ ְנָקס ּכְ ר ַהּפִ ּכָ  ַהּמ/
ה־ַ�ל ַהּסֹוֲחִרים ִזהוּ  אֹותוֹ  ִק  ָצַנח םבָּ לִ . ְנַקּלָ ֲהִביָנם אֹוָתם ָאֲחָזה צּותּוַפלָּ  םְרבָּ ּבְ י, ֶרַגע־ןבִּ  ּבַ ֲחדוּ  ֵהם ּכִ  ׁשִ

ֶלךְ  ֶאת רֵת וֹ י ְולֹא חֹותּפָ  לֹא ַ�ְצמוֹ  ַהּמֶ בַ , ּבְ םּבְ ר ַאֵחר לֹא ֹותּמ ְלַר  ְקׁשָ ֶלךְ ־ֶאת ֵמֲאׁשֶ ִבים... "ַהּמֶ ּנָ "! ִנְבִזים ּגַ
ַאג ֶלךְ  ֲ�ֵליֶהם ׁשָ ֲחַמת ַהּמֶ ו, "ַ�םזַ  ּבַ ה ֶאת ֵמִבין ֲאִני ַ�ְכׁשָ ּבָ ם ִנְפַרד ַמּדּוַ�  ַהּסִ  םַאְבָרָה  ַהּנֹוָסף ַהּסֹוֵחר ִמּכֶ

ת־רבַּ  ׁשֶ יר הּוא ןכֵּ ׁשֶ , ׁשֵ ֶכם ְויֹוֵדַ� ֵהיֵטב  ֶאְתֶכם ַמּכִ ִהּנְ ֲ�ִתיִדים, ְונֹוְכִלים ִאיםַרּמָ  רבֶ ֶח  ׁשֶ  אֹוִתי ֹותּמ ְלַר  ׁשֶ
ַס . "לׁשֹולָ  ינִ יכֵ לִ הוֹ לְ וּ  מוֹ ּבְ ֶהם ֹותלּ ְלכַ  ּיְ ה, מוֹ ְע זַ  ֶאת ּבָ ֶלךְ  ִצּוָ ָליו ַ�ל ַהּמֶ  ַמּכֹות יםַהּסֹוֲחִר  ֶאת ְלַהּכֹות ַחּיָ

ן רּוְלַאַח , םָת אוּ ּמָ ַר  תכֶ ַמּסֶ  ַ�ל תֶנֱאָמנוֹ  ל ַמֲאָסר עֶֹנׁש  ֶהםילֵ ֲ�  ילִט ֵה  ִמּכֵ ָנה ׁשֶ ִמיָמה ׁשָ י ְוהֹוִדיַ� , ּתְ  הּוא ּכִ
ל ֶאת ַמֲחִרים ת ַנַ�ל ךְ רוֹ ׂשְ  ְוַ�ד חּוטִמ  םְרכּוׁשָ  ּכָ ּפַ לּוָכה ְלק/  ּוִליםבכְּ  ֵמָהַאְרמֹון הּוְצאוּ  ַהּסֹוֲחִרים. ַהּמְ
ים ֲאִזּקִ ְזַמן ּוִבְמקֹוָמם, ּבָ ת־רבַּ  ַאְבָרָהם ַהּסֹוֵחר בֹודכָּ  רַאַח  ה/ ׁשֶ ם ּמוֹ ִע , ׁשֵ ֶלךְ  ִסּכֵ ּה  ָקהְס ִע ָה  ֶאת ַהּמֶ ּלָ   . ּכ/

ל ָהֶרַוח ר ַהּסֹוֵחר םָרָה ַאבְ  ׁשֶ ֶרךְ ־ְיׁשַ פּול ָהָיה ַהּדֶ ל ּכָ ּפָ ר ֵמָהִעְסָקה ָיָצא ְוהּוא, ּוְמכ/ ּכָ הֹ  ִנׂשְ ָנה. ֶגןּכַ ָ  ַהׁשּ
ַנת ָהְיָתה יָה ֶר ֲח ַא לְּ ׁשֶ  ּצֶֹרת ׁשְ ִדיָנה, הָקׁשָ  ּבַ ת ָסְבָלה ְוַהּמְ ּכַ ה ִמּמַ ל ֶאת הָת לְּ כִּ ׁשֶ  ַאְרּבֶ בּוָאה ּכָ ָ בַּ ׁשֶ  ַהּתְ , דֹותׂשּ

ֶלא ְוֵאין ַ  ֵאפֹוא ּפֶ ׁשּ בּוָאה ֵריֲ� ׁשֶ ְבָ�ה ָ�לוּ  ַהּתְ ֹתם. מֹוִנים ׁשִ ָנה אֹוָתּה  ּבְ  ֶאָחד ִלְהיֹות ְבָרָהםַא  ָהַפךְ , ׁשָ
יִרים דֹוִלים ָהֲ�ׁשִ יֹוֵתר ַהּגְ ִדיָנהׁשֶ  ּבְ ּמְ רוֹ יָ בְּ  נֹוַתר הּוא אּוָלם, ּבַ בַ  לֹא, ּוֶבֱאמּוָנתוֹ  ׁשְ . ֵ�יָניו מוּ ָר  ְולֹא ִלּבוֹ  ּה ּגָ

ַדל ּוְכָכל ּגָ רוֹ ָ�  ׁשֶ ְבָרה תוֹ ָח לָ צְ ַה וְ  ׁשְ ךְ , ּגָ יר ּכָ י ֶאת ַאְבָרָהם ִהְגּבִ ָחד, ְוַהֶחֶסד ָדָקהצְּ ַה  ַמֲ�ׂשֵ ל ּוִבְמי/ ּדֵ ּתַ  ִהׁשְ
חֹוֵתיֶהם ְלַמַ�ן ּפְ ל ִמׁשְ ֶלא וּ ּק ַמ נָ  ןיֶה אׁשֵ ָר ׁשֶ , ַהּסֹוֲחִרים ֲחֵבָריו ׁשֶ ּכֶ ַמךְ  ְוהּוא, ּבַ ֶהם ּתָ ָכב ּבָ   . ְרָחָבה דְביַ ד וּ וֹ ּבְ

ל םָר רוּ ְח ׁשִ  ְלמֹוֵ�ד ָסמּוךְ  ֶלא ַהּסֹוֲחִרים ׁשֶ ָנה רְלַאַח , ֵמַהּכֶ ִמיָמה ׁשָ ְלכוּ  ֵמָאז ּתְ ׁשְ ְגׁשוּ , ֵאָליו ה/  לוּ ַהלָּ  ּפָ
י ֶהָחָכם ֶאת ַדְרּכוֹ  היָּ ִט ֲ�  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ה ׁשֶ  ּוְלַאַחר, ּבְ ַרׁש ַהּלָ לֹוָמם ּדָ ׁשְ  ַהִאם: "ַאלׁשָ , םנָ זוֹ ְר  הְלַמְרֵא  ְוֶנֱחַרד ּבִ

ה ם ַ�ּתָ יִמים ַאּתֶ ָבִרים ַמְסּכִ י ַלּדְ ָאַמְרּתִ ת בִּ  ׁשֶ ּדַ יָלה ִריתבְּ ְס�/ י ְוַהִאם, ַהּמִ  ב"ָא  ָהאֹוִתּיֹות ַ�ל יַר בָ ְד בִּ  ָצַדְקּתִ
כוּ "? ד"גָּ  ם ּתָ ְק ַד צָ : "ְוָאְמרוּ  ַמר ִחּיּוךְ  ַהּסֹוֲחִרים ִחּיְ ה, ָצַדְקּתָ  ּגַ ם ְלהֹוִסיף לוֹ ָיכ ְוַאּתָ אֹות ָהאֹוִתּיֹות ּגַ  ַהּבָ
ֵהן, ו"ה ִריםָאז  נוּ ייִ ָה  ןכֵּ ׁשֶ , 'ּורסְוָא  רּתֵ ֶה ' נֹוָטִריקֹון ׁשֶ ּתָ יִּ  מ/ בּוִיים  ֲאסּוִרים ִלְהיֹות ְוָהַפְכנוּ , יםְוָחְפׁשִ ּוׁשְ

ֵבית ֶלא ּבְ ה .ַהּכֶ ָבֶריךָ  ָצְדקוּ  ְוַכּמָ י ,ּדְ סֹופוֹ  ּכִ ל ּבְ ָבר ׁשֶ ר נוּ ֵר בֵ ֲח  ָ�ִתיד ּדָ ׁשָ ְזכּות  רכָּ ׂשְ נִ  ָלֵצאת ַהּיָ תוֹ ּבִ ּמָ � ".ּת/

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ה ה אֹוְמרוֹ  - )כא, לח( 'ְוגוֹ  יקּוֵד ְפ  ֵאּלֶ ל לסֹ ְפ ִל  ֵאּלֶ  ִניםיָ ִמנְ  ּכָ
בָּ  י ,עֹוָלםׁשֶ ל ּכִ ֶ  הַמ  ּכָ ְמֶנהׁשּ  ֵאין ,יםּמִ ד# ְמ ַה  יםנִ יָ נְ ּקִ ִמ  ָאָדם ּיִ

ה ָמה ָ&ָליו המֹוֶר  מוֹ ׁשְ וּ  ,ןיָ ִמנְ  נוֹ יָ נְ ִמ   ןיָ ִמנְ  ֲאָבל, מֹוֶנה ַאּתָ
ר ְוכּו' עֹוָלםְל  עֹוֵמד ֶזה ַכן ֲאׁשֶ   :ה' עֹוָלם יֵק ֱאלֹ  םׁשָ  ׁשָ

ָרֵאל ֵניּבְ  ֲ�ׂשוּ יַּ ַו  ּלֹ  ַגםֲה וַ  -(לט, לב)  'ְוגוֹ  ִיׂשְ ה אׁשֶ א ָ&ׂשָ  ֶאּלָ
ַצְלֵאל ל לּוחוֹ ׁשְ , ֵלב־ְוַחְכֵמי ּבְ מֹותוֹ  ָאָדם ׁשֶ ל ּוְכִאּלוּ  ּכְ  ּכָ
ָרֵאל ּלֹא ַגםֲה ַו , ָ&ׂשוּ  ִיׂשְ ה ִצינוּ ָמ  ׁשֶ ָ&ׂשָ ַצְלֵאל ׁשֶ א ּבְ  ֶאּלָ
ַמֲאַמ  י־ַ&ל־ַאף, הוּ חוּ ָל ׁשְ  ֵהם ְולֹא ה' רּבְ ימוּ  ֲהֵרי ֵכן־ּפִ  ִהְסּכִ

י ,ִנְרֶאה עֹוד. ָ&ָליו אן ּכִ ה ּכָ תּוב ָ&ׂשָ ֶרת ַהּכָ  תָללוּ ַהּכְ  ַמְחּבֶ
ִקּיּום י ְוֶהְרָאה ,ַהּתֹוָרה ּבְ ֵני ּכִ ָרֵאל ּבְ  ֶזהָל  ֶזה ִיְזּכוּ  ִיׂשְ

ם ָנהּתְ נִ  ְוַהּתֹוָרה ְכָללוּ  ְלִהְתַקּיֵ ָרֵאל תּבִ ל ,ִיׂשְ ה ֶאָחד ּכָ  ַיֲ&ׂשֶ
ָידוֹ  ַהְיֹכֶלת ּבְ י ְואּוַלי. ֶזהָל  ֶזה ְוִיְזּכוּ  ׁשֶ א ָרַמז ֶזהָל  ּכִ  ְמרוֹ וֹ ּבְ
מֹוךָ  ְלֵרֲ&ךָ  ְוָאַהְבּתָ  רּוׁש , ּכָ הּוא ַצדְל  ּפֵ מֹוְתךָ  ׁשֶ י ,ּכְ  ּכִ

ה ּוְבֶאְמָצעּותוֹ  ְלךָ  ֵייִטיב מוֹ לוֹ ׁשְ בִּ  ִלים ַאּתָ  .ךָ ְת מוּ ֵל ׁשְ  ַמׁשְ
ן־ְוִאם א ַאֵחר ֵאינוֹ  ּכֵ ה ֶאּלָ  .ֵמֲחָלֶקיךָ  דָח ּוְכֶא  ַ&ְצְמךָ  ַאּתָ

י ,רּוַח ־ַנַחת אנוּ ָמָצ  ֶזהּובָ  ה ה' ּכִ ְריַ  ִצּוָ  ּוִמן ֹותְצ ִמ  ג"ּתַ
ְמָנע ּמָ  ַהּנִ ּיִ נוֹ  ֶאָחד ָאָדם אֵצ ׁשֶ ׁשְ ּיֶ ִקּיּום ׁשֶ ם ּבְ ּלָ  ָך ְל  ְוֶזה ,ּכ#
ָרֵאל ְוֵלִוי ּכֵֹהן ָהאֹות ּכֲֹהִנים הׂשֵ ֲ&  ֹותְצ ִמ  ֵיׁש , יםְוָנׁשִ  ְוִיׂשְ  ּבַ
ֵאין ָרֵאל תְמִציאוּ  ׁשֶ ָרֵאל ֹותְצ ִמ  ְוֵיׁש , ָתםַלֲ&ׂשוֹ  ְלִיׂשְ  ְלִיׂשְ

ֵאיָנם ּכֲֹהִנים ׁשֶ ם ְוֵכן, ּבַ ְלִוּיִ ים ְוֵכן, ּבַ ׁשִ ּנָ  ֵיׁש  תִציאוּ ּמְ  הּוַמ , ּבַ
ִלים םָמ יְּ ַק ְל  ְלָיִחיד ּקּון ְלַהׁשְ ָס  ֵאיָבָריו ח"ִלְרַמ  ּתִ  ה"ּוׁשְ
יָדיו ר ּגִ נוּ  ֲאׁשֶ א .ָלֶהם ְיַכּוְ אי ֶאּלָ ם ַוּדַ ְתַקּיֵ ּתִ  ָרהַהּתוֹ  ׁשֶ

ֶרת ַמְחּבֶ ה ֶזה ְוִיְזּכוּ  תָללוּ ַהּכְ  ּבְ ֶ  הַמ  ְוהּוא .ִמּזֶ  ָאַמרׁשּ
תּוב אן ַהּכָ ֵני ֲ�ׂשוּ יַּ ַו  ּכָ ָרֵאל ּבְ כֹ  ִיׂשְ ר לּכְ ה ֲאׁשֶ ה, ה' ִצּוָ ּנָ  ּכִ
ם ּלָ ם הַמֲ&ׂשֵ  ַיַחד ְלכ# ּלָ ֶה  ֲהַגם ,כ# ּמֵ ָדָבה ֵהִביאוּ  םׁשֶ  ,ַהּנְ

ָ&ׂשוּ  םָת לוּ ָל ּכְ  לַ&  רֵמ ָא יֵ  ,ְמָלאָכה ָ&ׂשוּ  םֵמֶה  , ַהּכֹל ׁשֶ
ָגִדים ִלְמֶלאֶכת ֶזה ַמֲאָמר ְוָסַמךְ  ר ַהּבְ  ְיִחיִדים םאוּ ׂשָ ֲ&  ֲאׁשֶ

ָרֵאל ׂשְ י ךָ יְר ִע ָה ְל , ִמּיִ אּוהוּ  רֵמ ָא יֵ  ֶזה טָר ּפְ  ַ&ל ּכִ ֲ&ׂשָ ֵני ׁשֶ  ּבְ
ָרֵאל ֵאין ִיׂשְ ל ּבְ ה, ֶהְבּדֵ ל ּוֵמַ&ּתָ ָרֵאל ֶאָחד־ּכָ ׂשְ ל ֵהִביא ִמּיִ  ּכָ

ָדָבה ִמיִנים ג"ַהי ּנְ ּבַ ה ׁשֶ ל ְוָ&ׂשָ ָלאכֹות ּכָ  :ָהֲאמּורֹות ַהּמְ

  
  

מנהג ישראל למכור את העליות לתורה בשבתות 
נכבדים אנשים להכנסת, או ־ומועדים להוצאות בית

ולרגל מאורעות משמחים. ובספר 'יוסף אומץ' כתב, 
חודש. לעתים נגרמו פעם בשחובה לעלות לתורה 

כאשר היו מתפללים שסברו כי לא  מכך מריבות,
, והמחלוקת להםכיבדו אותם בעלייה המתאימה 

גרמה לחילול השם. מקרה כזה אירע בעיר וורמייזא 
"ר יצחק בימיו של המהר"ם מינץ, הוא רבי משה ב

בתקופת החיבור בין הראשונים גדולי אשכנז הלוי מ
מהר"י דורו ־ובן(ואין להחליפו עם קרובו  והאחרונים

וכמובן לא עם מהר"ם מינץ השני מבודפשט  מינץ,
שנה אחריו, ולא עם רבי משה מינץ  250־שחי כ

מבראד המוזכר בשו"ת נודע ביהודה, וקדם לכולם 
). צדק ממירזבורק־, רבי מנחם מעילהמהר"ם מ"ץ

פקודי, שבת החודש, ־קודש פרשת ויקהל־בשבת
הכנסת על ־פרצה מריבה בין שני אנשים בבית

, ונמשכה כשעתיים כאשר ספר העלייה השביעית
התורה מונח בבושת פנים. הקהל ניסה להרגיע את 

, יצאו 'לבית הכנסת של םה בידתעל כשלאהרוחות, ו
הבחורים שקורין צומר"ש', דהיינו חדר צדדי, ושם 
קראו שביעי והשלימו את הפרשה כתיקונה. 
שאלתם של אנשי הקהילה היתה, האם עליהם 

גם את פרשות ויקהל  לחזור ולקרוא בשבת ויקרא
  ופקודי, ומהר"ם מינץ פסק שאין צריך לעשות כן. 

�  

מסופר, כי בימיו של רבי אליהו לוינזון מקרטינגא 
אירע מעשה דומה, כאשר אחד הגבאים עמד וקרא 
ליריבו לעלות לשביעי, ולאחר שסיים את ברכתו 

פניו כדי לביישו. לאחר השבת הציעו לרבי ־סטר על
עליות, אולם הוא הציע ה יבותחשאליהו לבטל את 

. שכן להתפללכנן, כדי שעדיין יבואו ־להשאירן על
עדיף להמשיך במנהגים גם אם יש בהם חסרונות, 

  ...שיבואו כנסיות ומתפללים־כדי שייוותרו לנו בתי
  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
ִפילּותל ַ�  ים ּכְ ּלִ תבִּ  ַהּמִ ה ְתִחּלַ ָרׁשָ ה" ַהּפָ י ְמָפֵרׁש ", תָהֵ�ד/  ןכַּ ׁשְ ִמ  -  ןכָּ ׁשְ ַהּמִ  יקּוֵד ְפ  ֵאּלֶ ְלּבִ  ם"ַהּמַ

ַהּמִ  כַּ  ָהָיה ַ�ְצמוֹ  ןכָּ ׁשְ ׁשֶ ה ַ�ל תֵ�דוּ  ןִמׁשְ הּוא נוּ ַרבֵּ  ֹמש�ֶ ִיםכַ  ִקינְ  ׁשֶ ית ְמַלאְכּתוֹ ־ְוָכל ּפַ , ֱאמּוָנהבֶּ  ַנֲ�ׂשֵ
ְ ַה  ְרָתהׁשָ  ֲהֵריׁשֶ  ן הנָ יכִ ׁשּ ּכָ ׁשְ ּמִ ֵכן ְולֹא, ּבַ ּתִ  ִיּתָ ֶרהׁשֶ ִכיָנה ׁשְ ְ ְבנָ  קֹוםָמ בְּ  ַהׁשּ ּנִ ּלֹא הׁשֶ ריֹ בְּ  ׁשֶ   .ּוְבֶנֱאָמנּות ש�ֶ
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י אֹוֵניִמ , ןַמ  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ַלִים ּגְ ֶרךְ ־רׁשַ יְ  היָ ָה , ָה יּובֹונֶ  ְירּוׁשָ אוֹ  ּדֶ ָ ריֹ וְ  ֱאמּוָנהבֶּ  נוֹ ּוַמּתָ  ּוַמׂשּ  יוּ ָה  ְלָכךְ  ֵ�ִדים. ש�ֶ

כּונֹות ְ בָּ  ַהּנֹוָדעֹות ַהׁשּ ַלִים ָנהׁשֶ ירּוׁשָ רֹוב ָ�ַמד ֲ�ֵליֶהן, ּבִ ה ַ�ל ַח ּוִפּקֵ  ִמּקָ ִנּיָ ָ�ׂשֶ  ַהּבְ ּתֵ ֲהָלָכה הׁשֶ . ּכַ
ַא  ִמים דַח ּבְ ה ֲאָדָמה ְרִעיַדת ֵאְרָ�ה ַהּיָ ַלִים ָקׁשָ ירּוׁשָ ַנֲהֵלי דָח ְוֶא , ּבִ ַרבִּ  ַהּמֹוָסדֹות ִמּמְ ָנה בָּ  ַיֲ�ֹקב יׁשֶ

ְנָין ֲ�בּורֹו ּבִ יַ�  זּפַ ְח נֶ , ּבַ קֹום ֶאל ְלַהּגִ ה ִהְתַנֲהָלה ּבוֹ  ַהּמָ ִנּיָ אי. "ַהּבְ ַוּדַ ֲאָרה לֹא ּבְ ְנָין ֶאֶבן־ַ�ל ֶאֶבן ִנׁשְ ּבִ  ּבַ
עֹוֵמד ֶאְמַצע ׁשֶ ב", תוֹ יָּ נִ בְּ  ּבְ א אּוָלם, ְלַ�ְצמוֹ  ְמַנֵהלַה  ָחׁשַ ּבָ ׁשֶ ם  ָמָצא ּכְ י ֶאתׁשָ . ךָ יֵּ ַח ּוְמ  עֹוֵמד בַיֲ�קֹ  ַרּבִ
ֵרר י ִהְתּבָ ְנָין ּכִ ע לֹא ַהּבִ ָלל ִנְפּגַ ֲהָלָכה הִנְבנָ  ןכֵּ ׁשֶ , ּכְ ה ׁשּום ְללֹא ּכַ ָלֵלי ְסִטּיָ ה ִמּכְ ִנּיָ ְנָין, ַהּבְ  ִהְתנֹוֵסס ְוַהּבִ

ִנים עֹוד ּכֹות ֹותבּ ַר  ׁשָ ִרים .ַוֲאר/ י, ְמַסּפְ ָנהכְּ  ּכִ ּבָ י ׁשֶ ית ֶאת ַיֲ�ֹקב ַרּבִ  ק'ֶד צֶ  ֵריֲ� 'ׁשַ  ַהּנֹוָדע ָהְרפּוָאה ּבֵ
ְרחֹוב ם, ָיפוֹ  ּבִ י ר"הד ִעם ִסּכֵ י ךְ לַ ווֹ  הש�ֶ מֹ  ַרּבִ ְנָין ֶאת ִיְבֶנה ּכִ ךְ  ַהּבִ ֶמׁשֶ לֹש�  ּבְ ִנים ׁשָ  ֶאת לוֹ  ָקַבע ְוהּוא, ׁשָ

ךְ  וֹ ּת ְר ּכ/ ׂשְ ַמ  קּוָפה ְלֶמׁשֶ ה. זוֹ  ּתְ ָכה ְלַמֲ�ׂשֶ ה ִנְמׁשְ ִנּיָ ךְ  ַהּבְ ֶמׁשֶ עַא  ּבְ ִנים ְרּבַ ן, ּוֶמֱחָצה ׁשָ ּכֵ  נֹוְצרוּ  ׁשֶ
ים, ׁשֹונֹות ּבֹותּסִ ִמ  ָרִבים ִעּכּוִבים ּנִ יכוּ  ְוַהְממ/ ה ִסּיּום ַ�ד וֹ ּת ְר ּכ/ ׂשְ ַמ  ֶאת ַיֲ�ֹקב יְלַרבִּ  םלֵּ ְלׁשַ  ִהְמׁשִ ִנּיָ . ַהּבְ

ִנים ָ�ְברוּ  ֵטֵבת ּוְבט', ׁשָ ה. בטוֹ  םׁשֵ בְּ  ןַמ  ַיֲ�ֹקב יַרבִּ  רַט ְפ נִ  ט"תרס ּבְ י, תוֹ ָא וָּ צַ בְּ  ָמְצאוּ  ְוִהּנֵ ׁש  הּוא ּכִ  ְמַבּקֵ
ֵני ְחּתוֹ  ִמּבְ ּפַ יב ִמׁשְ ל ָהעֶֹדף ֶאת ק'ֶד צֶ  ֵריֲ� 'ׁשַ  ְלַהְנָהַלת ְלָהׁשִ ּבֵ ּקִ ָנה ַ�ל ׁשֶ ָ ֶ  הִמּמַ  רֵת וֹ י ֵחִציוָ  ַהׁשּ ְקבַּ ׁשּ  עּנִ

מוּ  ָאְמָנם ְוֵהם, ֵמרֹאׁש  ּמוֹ ִע  תוֹ  ֶאת ִקּיְ ׁשָ ּקָ כּום ֶאת ירוּ ְוֶהֱחזִ  ּבַ לּוִמים ַהּסְ ַתׁשְ יִּ  ּבְ  ְמַ�ְנֵין. םיָחְדׁשָ
י, ְלהֹוִסיף ְנָין ַמרגְּ  ִעם ּכִ י ָקַבע ַהּבִ זּוזֹות ֶאת ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ִפְתֵחי ַהּמְ ית ּבְ ְגַלל אּוָלם, ָהְרפּוָאה ּבֵ  יםבִ וּ ׁשּ ִח  ּבִ
ל ׁשֹוִנים ֵני ׁשֶ ְרַקע ּפְ זּוזֹות ֶאת ָקַבע ַהּקַ נָּ ְמ בִּ  ַהּמְ ֲאַלְכסֹון ְולֹא ךְ א/ לּמְ כַּ  ּבַ ּבָ ָרָאה. ק/ ׁשֶ י ָהרֹוֵפא זֹאת ּכְ  ַרּבִ

ָבר־ַ�ל ַמּה ּתָ , ךְ לַ ווֹ  הש�ֶ מֹ  אּות רַמ ׁשָ  ןכֵּ ׁשֶ , ַהּדָ ַקּנָ ל ַ�ל ּבְ ָרֵאל ֵגיִמְנֲה  ּכָ ׁש  ִיׂשְ ּנּוי ְוָחׁשַ ִ הוּ  ִמׁשּ ְלׁשֶ  אּוָלם, ּכָ
ר ֲאׁשֶ ר ּכַ ָבר ֶאת ִסּפֵ י ץָר ֲ� ַהנַּ  וֹ בּ ַר לְ  ַהּדָ ים יֹוֵסף ַרּבִ ל ּה בָּ ַר , זֹוֶנְנֶפְלד ַחּיִ ַלִים ׁשֶ יַ� , ְירּוׁשָ  ֶאת ָהַרב ִהְרּגִ

ִחּיּוךְ לֹו  ְוָאַמר רּוחוֹ  ל ַהִאם: "ּבְ ָבר ּכָ ְכָרח ּדָ ְוָקא  ִלְהיֹות מ/ ָבר מּוָטב? ָ�ֹקםּדַ ּדָ ר ִיְהֶיה ֶאָחד ׁשֶ   "...ָיׁשָ
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י ַ�ל אבָ צוֹ ־םַר ֵמֲא  לפוּ ָר ־ֲהָרִרי ֶ�ְזָרא ַרּבִ ר ִאיׁש  היָ ָה ", ֶ�ְזָרא ֵהִכין" ּבַ ָכל ןָמ ֱא נֶ וְ  ָיׁשָ אוֹ , יוָת יכוֹ לִ ֲה  ּבְ ָ  ַמׂשּ
ׁש , ֱאמּוָנהבֶּ  ָהָיה נוֹ ּוַמּתָ  ם ְוִקּדֵ יו ַמִיםׁשָ ־ׁשֵ ַמֲ�ׂשָ ְגָמה. ּבְ ד/ ִרים רוֹ ׁשְ יָ לְ  ּכְ י, ָ�ָליו ְמַסּפְ ךְ  ּכִ ֶמׁשֶ קּוָפה ּבְ  ּתְ

ֶמת ּיֶ ְמִכיַרת ָ�ַסק ְמס/ ה, ׁשֹונֹות חֹורֹותְס  ּבִ יָ�ה ְוִהּנֵ קּוַפת ִהּגִ ְלָחָמה ּתְ ׁשֹות ַנֲ�ׂשוּ  ָרִכיםּדְ ַה וְ  ַהּמִ ּבָ  ְמׁש/
ְגָיסֹות ל ֶהֱ�לוּ . ּבִ ִחיד אּוָלם, ֶהֱאִמיר ְוַהּיֶֹקר םיֶה יֵר ִח ְמ  ֶאת ַהּסֹוֲחִרים ּכָ ּלֹא ַהּיָ  יויָר ִח ְמ  ֶאת ֶהֱ�ָלה ׁשֶ

ְפרּוָטה ֲאִפּלוּ  יַר  היָ ָה , ַאַחת ּבִ ְפָלָאה תוֹ גָ ָה נְ ַה . ֶ�ְזָרא ּבִ ְרָמה ַהּמ/ ר, ַמִיםׁשָ  םׁשֵ  ְלִקּדּוׁש  ּגָ ֲאׁשֶ ֵכָניו ּכַ  ׁשְ
ּתֹוְממוּ  יםיִּ ִר כְ נָּ ַה  ם תוֹ נוּ ֲח  ֶאת יםנִּ כַ ְמ  יוּ ָה וְ , הָר ֵת יְ ַה  ֲהִגינּותוֹ  ַ�ל ִהׁשְ ׁשֵ ֶדק ֲחנּות: "ּבְ רוְ  ַהּצֶ ַ�ם". ַהּיֹש�ֶ  ּפַ

ׁש  ּקֵ ּנוּ  ּבִ ְחּתֹם ָחדֶא  ָאָדם ִמּמֶ ּיַ ֲ�בּורוֹ  ׁשֶ ל תבוּ ְר ַ�  ַ�ל ּבַ ְסכּום ַהְלָוָאה ׁשֶ דֹול ּבִ ה. ּגָ יַ�  ְוִהּנֵ  דֵ� מוֹ  ִהּגִ
ָרעֹון יֵדי ָהָיה ְולֹא, ַהּפֵ ָנה. םלֵּ ׁשַ לְּ  הַמ  ַהּלֹוֶוה ּבִ ְלֶוה ּפָ ּנוּ  ְוָתַבע ֶ�ְזָרא יְלַרבִּ  ַהּמַ  ַהחֹוב ֶאת םלֵּ ְלׁשַ  ִמּמֶ

ד, ְלָוָאהַלַה  בֵר ָ�  יֹותוֹ ְה בִּ  ַמע ּוִמּיָ ָ ׁשּ ׁשֶ ָבר ֶאת ּכְ ם , ַהּדָ ּלֵ יׁשִ ָידֹו  ֶ�ְזָרא ַרּבִ כּום ֶאתְוָנַתן ּבְ ֵלא ַהּסְ הַה . ַהּמָ  ּלָ
ּתֹוֵמם ָהיוּ  ַ�ד בַר  ְזַמן ִביםָהֲ�ֵר  ַאַחר ףּדֹ ְר לִ  ָהָיה ָרִגיל ןכֶּ ׁשֵ , ְמֹאד ִהׁשְ ִדּבּוָרם עֹוְמִדים ׁשֶ  ְלֶמֱחָצה ּבְ

ִליׁש לִ  ָפָניו ַמּה ָת וְ , ָרִביַ� ּולְ  ׁשְ דֹול ְסכּום ְלךָ  ָהָיה ֵמֵהיָכן: "ּבְ ֶזה ּגָ ֵדי ּכָ ד ַ� רֹ ְפ לִ  ּכְ י"? ךָ ְת בוּ ְר ַ�  ֶאת ִמּיָ  ְוַרּבִ
יט ֶ�ְזָרא ט ּבוֹ  ִהּבִ ַמּבָ רּוׁש  ָמה: "ְוָאַמר םֵמ ּתוֹ ִמׁשְ  ּבְ ֶרַגע? ֵמֵהיָכן ַהּפֵ י ּבָ ְלּתִ ּבַ ּקִ , בֵר ָ�  ִלְהיֹות ַ�ְצִמי־ַ�ל ׁשֶ

דִמ  י ּיָ ל ֶאת ֶאת ֵהַכְנּתִ כּום־ּכָ ׁש , ַהּסְ א ֵמֲחׁשָ ּמָ יֵדי ִיְהֶיה לֹא ׁשֶ מֹוֲ�דוֹ ֶאת חֹובֹו  ַ� רֹ ְפ לִ  ַהּלֹוֶוה ּבִ   ". ּבְ
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ים יֵר ְמ ִא "ָה  יְז'ִניץ" ַחּיִ יבּות ַ�ל ַרּבֹות ַמְתִריַ�  ָהָיה ִמּוִ א ִלְהיֹות ַהֲחׁשִ ּלֹא ,ֱאמּוָנהבֶּ  ְונֹוֵתן נֹוׂשֵ  תוֹ ּמ ְלַר  ְוׁשֶ
ִרּיֹות ֶאת ִמ . ַהּבְ ַ�ם בַת כָּ  וֹ בּתָ כְ ּבְ זָּ : "ּפַ יֹוֵתר ֲהרוּ ּתִ ֵהא ּבְ ּיְ א ׁשֶ ָ ׂשּ ֶכם ןּתָ ּוַמ  ַהּמַ ּלָ  ְוָלאו קֶד צֶ  ֵהן, ֱאמּוָנהבֶּ  ׁשֶ

י, קֶד צֶ  א ֵאינוֹ  ֲחֵרִדי ִאם ּכִ ֱאמּוָנה ְונֹוֵתן נֹוׂשֵ ל הּוא ּבֶ ם ְמַחּלֵ א ּוַפַ�ם". ַמִיםׁשָ  ׁשֵ ּטֵ  ְמַקְטֵרג יןֵא : "ִהְתּבַ
דֹול ר, ָהָאָדם־ַ�ל רֵת וֹ י ּגָ ֶסף אֹותוֹ  ֵמֲאׁשֶ ּסָ  ְצמוֹ ַ�  ּכֶ אּותבְּ  ִאּתוֹ  ַחרׁשֶ ּלֹא, ַרּמָ ". ֱאמּוָנהבֶּ  לֹאוְ  תרוּ ׁשְ כַ בְּ  ׁשֶ

רוְ  ר ַרב ֶאָחד ַ�ל ִסּפֵ ּקֵ ּבִ ֵביתוֹ  ׁשֶ ל ּבְ יר ׁשֶ ָהָיה, ָ�ׁשִ י ָידּוַ�  ׁשֶ ְסּפוֹ  ֶאת ּכִ ה ּכַ ּלֹא ָ�ׂשָ רבְּ  ׁשֶ  ָנַתן ְולֹא יֹש�ֶ
ַ�ל הָא ָר וְ , ֱאמּוָנהבֶּ  ְוָנַתן יתוֹ  ִקיר ׁשֶ לּוי ּבֵ עֹון ּתָ דֹול ׁשָ ץ ּגָ ּבָ ֲאָבִנים ַהְמׁש/ יט. טֹובֹות ּבַ עֹון ָהַרב ִהּבִ ָ ׁשּ , ּבַ

ִית־ְלַבַ�ל ְוָאַמר ו: "ַהּבַ ֲהרוּ  ַ�ְכׁשָ ְבֵרי ִלי ִהְתּבַ ַמּסֶ  ל"ֲחזַ  ּדִ ֲ�ִנית תכֶ ּבְ ְרׁשוּ , ּתַ ּדָ סּוק ֶאת ׁשֶ ֲחַבּק  ַהּפָ  ּוקּבַ
י יר ֶאֶבן־'ּכִ ְזָ�ק ִמּקִ ה' ֵמֵ�ץ ְוָכִפיס ּתִ ַאְבֵני ְוָאְמרוּ  ַיֲ�ֶנּנָ יתוֹ  ׁשֶ ל ּבֵ ו. ָ�ָליו ְמִעיִדים ָאָדם ׁשֶ  רֹוֶאה ְוַ�ְכׁשָ
לּויֹות ַהּטֹובֹות ָהֲאָבִנים ֶאת ֲאִני ַ�ל ָהֵ�ץ עֹוןׁשְ בִּ  ַהּתְ יר־ׁשֶ ָ�ה ָ�ֶליךָ  ָיִעידוּ  ְוֵהם, ַהּקִ ׁשָ ֲ�ֹמד ּבְ ּתַ  ׁשֶ

ֵבית ין־ּבְ ל ּדִ י ַמְעָלה־ׁשֶ א ָהִייָת  לֹא ּכִ י ְוהֹוִסיף". ֱאמּוָנהבֶּ  ְונֹוֵתן נֹוׂשֵ ב ַוֲאִני: "ְוָאַמר ָהַרּבִ י, חֹוׁשֵ  אֹותוֹ  ּכִ
עֹון ִמיַ�  ׁשָ ק ָרִמים קֹולֹות ִהׁשְ ֵני, הָק זְ ָח בְּ  ְוִתְקּתֵ הוּ  וֹ בּ לִּ ׁשֶ  ִמּפְ ל ֵנבֹותַהגְּ  ַ�ל ִהּכָ יר אֹותוֹ  ׁשֶ   "... ָ�ׁשִ

�  
ֵביתוֹ  ל ּבְ י ׁשֶ ִריְסק ְזֵאב קִיְצָח  ַרּבִ ָטר חנָּ מ/  היָ ָה , ִמּבְ ל ׁשְ ִרים ׁשֶ ִפים ַאַחד ַ�ל ִלירֹות ֶ�ׂשְ ּדָ  רֹוןֲא בַּ  ַהּמַ

ָפִרים ִלי, ַהּסְ יַּ  ִמּבְ ר. ּבוֹ  עגַּ ּתִ  ָאָדם דׁשֶ ֲאׁשֶ ַמּה  ּכַ ֵני ֶאָחד ּתָ ִית ִמּבְ ָבר ַ�ל ַהּבַ ַאל ַהּדָ ֶסף ַמּדּוַ�  ְוׁשָ  ַהּכֶ
ָרה ְללֹא בַר  ְזַמן םׁשָ  ׁשֹוֵכב י ַנֲ�ֶנה, ַמּטָ ֶסף 'ֶזהוּ  ּכִ ׁש  ּכֶ ּיֵ    ..".ּבוֹ  נֹוְגִעים ֵאין ּוְלִפיָכךְ , ָלהֵא ׁשְ  ָ�ָליו ׁשֶ

�  
י ִניֶצר הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ ִעְניְ  ְמֹאד ָזִהיר ָהָיה ּדּוׁשְ ִהְתגּ . ָממֹון ינֵ ּבְ ׁשֶ ִזְקנּותוֹ  רֹוֵר ּכְ ן  ּבְ ְצִריף ָיׁשָ יַבתּבִ יׁשִ  'אזָ ְמ לוֹ  ּבִ

ְקָוה־ֶפַתחבְּ ׁשֶ  ץ היָ ָה , ּתִ ּמּוׁש  ְמַקּמֵ ׁשִ ֵדי, ַהְיֹכֶלת הְקצֵ  ַ�ד ראוֹ ּמָ בַּ  ּבְ ּלֹא ּכְ ז ׁשֶ ם ְלַבְזּבֵ ְסּפֵ  ֶאת ְלִחּנָ  יּכַ
יָבה ָהָיה. ַהְיׁשִ ה ָהָיה ,ֶ�ֶרב ֲארּוַחת סֹוֵ�ד ּוְכׁשֶ תֶר  ֶאת ְמַכּבֶ אֹור ׁשֶ ית ּוַמְדִליק ַהּמָ ׁשִ  ִעם ֵנר, ֲ�ׁשָ
אֹוְמרוֹ  י" ּבְ ךְ  ָנַהג תגֶ לֶ ְפ ּמ/ ַה  ִזְקנּותוֹ בְּ ". ֶזהבָּ  לכֹ ֱא לֶ  ּדַ ם ּכָ בכְּ  ּגַ ׁשַ ּיָ ָפִרים ְוָלַמד ׁשֶ ּסְ ן, ּבַ ּכֵ  ְלֵ�ת: "ָאַמר ׁשֶ

א ׁשֹש� ַלְח  ָצִריךְ  ,ָנהְק זִ  ּמָ ָנה ינִ ֵפ ְט ְח ּתַ  ׁשֶ א ְוִנְמָצא, ׁשֵ ּבֹון ַ�ל ּדֹוֵלק ֹורַהּמָ יָבה ֶחׁשְ   ". ךְ ֶר צֹ  ְללֹא ַהְיׁשִ
  

ְרׁשוּ  ל"ֲחזַ  ָבר: "וּ ְוָאְמר ּדָ ָיֵדינוּ  ָמֹסֶרת ֶזה ּדָ ה־ִמן ֵאינוֹ  ָארֹון קֹוםְמ , ֵמֲאבֹוֵתינוּ  ּבְ ּדָ ַהְינוּ ", ַהּמִ ָהָיה ּדְ ֵנס עֹוֵמד ׁשֶ ן ּבְ ּכָ ׁשְ ּמִ אן. ּבַ ֵאין, זֶמ ֶר  ּוִמּכָ לּוָיה ַהּתֹוָרה ׁשֶ    ּתְ
ָמקֹום ם ּבְ ּיָ ְזַמן אוֹ  ְמס( ָחד ּבִ א. ְמי( ָכל ֶאּלָ ּתֹוָרה ַלֲהגֹות ֵיׁש  ָמקֹום־ּוְבָכל ֵ�ת־ּבְ ּה  ַ� ּבֹ ְק ִל וְ  ּבַ ים ּבָ לּוָיה ִהיא ְוֵאין, ִעּתִ הּמִ ּבַ  ּתְ ַמן ּדָ  החת"ם סופר)(. ּוַבּזְ

  
ֵני גִמְנַה  ַנז ּבְ ּכְ ה ֶאת ַלֲ�רְֹך , ַאׁשְ ּפָ ַחת רֵצ ָח ּבֶ  ַהח( ת ּתַ ּפַ  ּכִ
 ָ ְהֶיה טֹוב ןִסּמָ ְל , םַמיִ ַהׁשּ ּיִ כֹוְכֵבי ָ�םְר זַ  ׁשֶ ָ  ּכְ , םיִ ַמ ַהׁשּ
יִלים ֶנֶגד םַח ָל  רֵפ וֹ ס ם"ַת ְוַהֲח  ּכִ ׂשְ ּסוּ  ַהּמַ ּנִ  ֹותנּ ׁשַ ְל  ׁשֶ

ה ֶאת ְוָ�ְרכוּ  ֶזה ִמְנָהג ּפָ ְפִנים ַהח( ַ�ם. ּבִ ה ְל  ִנְכַנס, ּפַ ּפָ ח(
ֶהֱחִזיק דָח ֶא  ָחָתן ן' ְלִאיׁש  ְצמוֹ ַ�  ֶאת ׁשֶ ּקָ ' ְו'ָנאֹור', ְמת(

ׁש ּוִב  ה ֶאת ַלֲ�רְֹך  ּקֵ ּפָ ְפִנים  ַהח( ֶד ּבִ יִלים ֶרְך ּכְ ּכִ ׂשְ . ַהּמַ
ּקֵ  םׁשָ  ָ�ַמד ַדע, ֶאָחד ַח ּפִ ּיָ אֹותוֹ  ׁשֶ א ֵאינוֹ  ןָת ָח  ׁשֶ  ֶאּלָ

ִסיל,  סּוק ְלָך  ְרֶאהַא  ְוִאם: "לוֹ  ְוָאַמרּכְ ּתֹוָרה ְמֹפָרׁש  ּפָ , ּבַ
ׁש  ּיֵ ה־ֶאת ַלֲ�רְֹך  ׁשֶ ּפָ ָחֵצר ַהח( ים, ּבֶ ְסּכִ ים"? ְלָכְך  ּתַ  ִהְסּכִ

הְוַה  ֶהָחָתן דִמ  ָאַמר ּלָ ת ַוֲהֵרי: "ּיָ ָפָרׁשַ  ֶנֱאַמר יקּוֵד ּפְ  ּבְ
ה ְוֶאת - ֶהָחֵצר' ַקְלֵ�י תְוֵא ' ֵפרּוׁש ּבְ  ּלָ ָחֵצר ַהּכַ   "...ּבֶ

  

  

  
סּוק ַ�ל ה ַהּפָ ָרׁשָ ּפָ ּבַ  תַא ְמ  ָהֵ�ָדה יקּוֵד ּפְ  ְוֶכֶסף" ׁשֶ

ר ֵייְח ּבַ  נוּ ַרּבֵ  טֵר ָפ ְמ ", רּכָ ּכִ  ר ־ּבַ  ֶאת ְלַהְפִליאָאׁשֵ
ּבֹון ָקִלים ֶחׁשְ ְ ְת  ַהׁשּ ּנָ ֵני נוּ ׁשֶ ָרֵאל ּבְ  נוֹ וֹ בּ ׁשְ ֶח  ּוְלִפי, ִיׂשְ

ֶקל ַמֲחִצית העֹוָל  ֶ ָרֵאל ֶאָחד־ְלָכל ַהׁשּ ׂשְ ִ  ִמּיִ ִ ִמׁשּ  יםׁשּ
ר תַא ְמ  ִלְכֵדי ִרּבֹוא ּכָ ֶקל נֹוְתִנים ָהיוּ  ְוִאם, ּכִ ֵלם ׁשֶ  ׁשָ

יִעים ָהיוּ  רֹות םיִ ַת ָמאְל  ַמּגִ ּכָ  ַמּדּוַ�  ֵארּבָ ְת ִמ  ֶזה ּוְלִפי, ּכִ
ְוָקא ןָמ ָה  ַקלׁשָ  ֶרת ּדַ ֶסף רּכַ ּכִ  ֲאָלִפים ֲ�ׂשֶ ן, ּכֶ ּכֵ  ָנַתן ׁשֶ

ִפי ל וֹ ְרּכ ֶ�  ּכְ ינֹוִני  ָאָדם ׁשֶ הּואּבֵ ים ׁשֶ ִ ֶק  ֲחִמׁשּ ֶסף לׁשֶ , ּכֶ
פּול ִ ׁשִ  ּכָ ֶרת, עֹוֶלה ִרּבֹוא יםׁשּ ֶסף רּכַ ּכִ  ֲאָלִפים ֲ�ׂשֶ . ּכֶ

ַ�ל ְמָבֵאר ֶזה ְלִפי ַ�  ּבַ ְבֵרי ֶאת ֶאְפַרִים' ר'ׁשַ  ּדִ
ה ַהּתֹוָספֹות ְמִגּלָ י: "ּבִ ַמְעּתִ ָרה ׁשָ ֲ�ׂשָ  רּכַ ּכִ  ַאְלֵפי ׁשֶ

ֶסף ֶק  ִציֲח  עֹוִלין ּכֶ ָרֵאל ֶאָחד־ְלָכל לׁשֶ ׂשְ ָהיוּ  ִמּיִ ׁש  ׁשֶ  ׁשֵ
ים", ֶאֶלף ֵמאֹות ְבֵרי ֶאת ְלָהִבין טוּ ּבְ ַח ְת ִה  ְוַרּבִ  ּדִ

ֲהֵרי, ַהּתֹוָספֹות א. ָיֶפה עֹוֶלה ּבֹוןַהֶחׁשְ  ֵאין ׁשֶ  ֶאּלָ
יִסים ְדּפִ ַהּמַ ָהָיה, ָטעוּ  ׁשֶ תּוב ׁשֶ  ְלָכל ש"ח 'עֹוִלים ּכָ

ִ 'ִמ ֲח  קֹוםְמ ּבִ  ל'ֶק ׁשֶ  י'ִצ ֲח  הוּ רוּ ָת ְפ וּ , ֶאָחד'   .ל'ֶק ׁשֶ  יםׁשּ

  

אֹות�  ע ַהּמֵ ַב ֶלף ּוׁשְ   (לח, כח)  ְוֶאת־ָהֶא�

ַהיְ , ָהֶאֶלף ו' ֶאת נֹוָטִריקֹון ָהֶאֶלף־ְוֶאת ָרֵאל נוּ ּדְ ׂשְ ּיִ  ׁשֶ
ים ּבָ ֵמַה  ְמַבְקׁשִ ְתָאֵרְך  ָמַתי ַ�ד ְוׁשֹוֲאִלים ה"ּקָ  ּתִ

לּות י? ַהּגָ ָבר ָ�ַבר ּכִ י ָהֶאֶלף ֹרב ּכְ ִ ׁשּ ִ  ָנהיִכ ׁשְ וּ  ַהׁשּ
יָנּה  נֹוֶדֶדת ְצַמח ָמַתי, ִמּקִ  ְוִיְתרֹוֵמם ָמהֵל ׁשְ  ְיׁשּוָ�ה ּתִ

ָרֵאל ֶקֶרן ַבת ְטֶ�ֶמתמ(  ְוָלֵכן? ִיׂשְ ֶלף ּתֵ ַא  ָהֶא�  ְזָלאּבְ
ֵרׁש  י, ּגֵ ָתם זוֹ  ּכִ ִפּלָ ל ּתְ ָרֵאל ׁשֶ  אֹוְזִלים ָאנוּ  ָמַתי ַ�ד ִיׂשְ

ָגלּות ְוהֹוְלִכים ים ֵמַאְרֵצנוּ  ּבְ ח ּוְמֹגָרׁשִ ּפַ ַנֲחַלת ֵמִהְסּתַ  ּבְ
בֹות?! ְו ה' אֹות�  ַהּתֵ ע ַהּמֵ ַב ַמ  תמוֹ ָ� ְט מ(  ּוׁשְ ְך ְה ּבְ  ּפַ
ָטאּפַ  ַהְינוּ , ׁשְ ְך ּתִ  ָמַתי ּדְ אֹות ְתַהּפֵ ִהיא ַהּמֵ  אֹוִתּיֹות ׁשֶ

ּמֹות ְך , ְו ָהא( טּות ִתְתַהּפֵ ְ ׁשּ ּמֹות ִהְתּפַ  ֹוְלִטיםׁשּ ַה  ָהא(
עֹוָלם בֹות? ּבָ ים ְוַהּתֵ ְבִע� ה ְוׁשִ � ָ ָזֵקף תמוֹ ָ� ְט מ(  ַוֲֽחִמׁשּ  ּבְ

ַהְינוּ , ןָקטֹ  פּוִפים־ְלָכל ה' ִיְזֹקף ָמַתי ּדְ  םַ�  ֶאת, ַהּכְ
ָרֵאל ָט  ִיׂשְ פּוףַה  ןַהּקָ ַחת ּכָ ּמֹות ִעיםְב ׁשִ  ּתַ   אמרי טוב)(. ָהא(

�  
ד ֶהל מֹוֵ"! �ן ֹא $ ּכַ ת ִמׁשְ ל־ֲ"ֹבַד& ֶכל ּכָ &   (לט, לב)   ַוּתֵ

ים אֹורָה  דֹוׁש  ַהַחּיִ ןַ& ( ׁש ֵר ָפ ְמ  ַהּקָ  ְלֵ&יל ְלׁשֹונוֹ  ּיֵ
ָמדֹור ִניֵני ּבְ ים' אֹור 'ּפְ יָון, )ַהַחּיִ ּכֵ ָהיוּ  ׁשֶ ה ׁשֶ ּמָ  ּכַ

ןּבַ  ְמָלאכֹות ּכָ ׁשְ ֲ�ׂשוּ  ּמִ ּנַ גֹון, ֵמַ�ְצָמן ׁשֶ ה ּכְ  ַמֲ�ׂשֶ
נֹוָרה ה הש'ֶ ּמֹ ׁשֶ  ַהּמְ ָ ּה  ִהְתַקׁשּ ֵרׁש  ְוֵכן, ּבָ ִ ַר  ּפֵ  ַ�ל י"ׁשּ

י ּלֹא ןּכָ ׁשְ ַהּמִ  ַקְרׁשֵ  ֵמֲחַמתם ִקיָמ ְלָה ים ִל וֹ כיְ ּו ָהי ׁשֶ
ַה  ַ�ד, םָד ְב ּכָ  ּבָ ׁשֶ ה ָאַמר ה"ּקָ ְוהּוא  ֲ�ִמיָדםְלַה  ְלֹמש'ֶ

ל לֶכ ַוּתֵ  ֶנֱאַמר ְוָלֵכן, םְזָקָפ  ּכַ  תַד בֹ ֲ� ־ּכָ  ֹאֶהל ןִמׁשְ
בֹות תמוֹ ָ� ְט מ(  ְוָלֵכן. ֵמֵאֶליָה  הָת ְל ּכָ ׁשֶ , מֹוֵ�ד  ַהּתֵ

ַטַ�ם דֹול ףָזֵק  ּבְ  ְמָדהָ�  ןּכָ ׁשְ ַהּמִ  תַד בוֹ ֲ� ׁשֶ  זּמֵ ְלַר , ּגָ
יֵדי ֵמֵאֶליָה  הְוִנְזְקָפ  דֹול ּבִ ּבָ ַה  הּוא, ּגָ     זה השער)(. ה"ּקָ

ׁש  ְדּגָ  מ(
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