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י ַתְזִריַ� ְוָיְלָדה ָזָכר   ) יב, ב( ּכִ

ב, ִמְסָחר יכֵ ְר צָ לְ  ְלָאֶמִריָקה ָנַסע יןַרּדִ  ֵביִמּתֹוׁשְ  דָח ֶא  ַדְרּכוֹ  ְוִהְתַ�ּכֵ  ָלהְלַמְע  ּבְ
ה־ִמן ּדָ יְנַתִים. ַהּמִ ן לוֹ  נֹוַלד ּבֵ ַמע, רָזכָ  ּבֵ ָ ׁשּ ים ץֵפ ָח "ֶה  זֹאת ּוְכׁשֶ  ִמֵהר" ַחּיִ

ַלח ָרא ָהַרב ֶאת ְלָפָניו ןּמֵ זַ לְ  ְוׁשָ ִרית ַהּיֹום ָלנוּ  ֵיׁש , ְוָאַמר: "ְדַאְתָרא ַהּמָ , ִמיָלה ּבְ
י  ִאם, ִהיא הָק סוּ ּפְ  ָכהלָ ֲה ּכִ הְמצ( , נוֹ בְּ ־ֶאת למוּ לָ  ָאב ֵאין ׁשֶ ית ּוֶ ין־ּבֵ ךְ ־לַ�  ַהּדִ   ".ּכָ

�  

  ) יב, ה(ְנֵקָבה ֵתֵלד ־ְוִאם

ִנים ּוךְ שׂ ֲח  ֶאָחד ִאיׁש  בּוַ�  יִמּדֵ  גֵה וֹ נ היָ ָה , ּבָ ה תִלְקרֹא ֶא  ׁשָ ָרׁשָ  ִעם ַיַחד ַהּפָ
רּוׁש  ֵאר"ַה  ּפֵ ים ַמִים ּבְ ַ�ם ִנְרּדַ ַחּיִ ֶאְמַצעם ". ּפַ ים ָרָאה ּוַבֲחלֹומוֹ , ּמּודלִּ ַה  ּבְ  ֲאָנׁשִ
ָבר ּכְ קוּ  ׁשֶ ּלְ יַ� , עֹוָלָמם יתְלבֵ  ִנְסּתַ ְפֵניֶהם ְוִהּבִ ּלֹא ַ�ל ֲ�רוֹ צַ  ֶאת ּבִ  ֶזַרעלְ  ָזָכה ׁשֶ

ל ע לֹא ּוַמּדּוַ� . "ָמאיָּ ַק ־ׁשֶ ּסַ ַח  ּתִ ּטֵ ּתַ ל ְברוֹ ִק  ַ�ל ְלִהׁשְ ים' ַמִים רֵא 'בְּ ַה  ׁשֶ "? ַחּיִ
יב, הוּ לוּ ָא ׁשְ  ְצַפת ָקבּור הּוא לֹאֲה וַ ? ֵאָליו ִלְנֹסַ�  ֲאִני לוֹ ָיכ ֵאיךְ : "ְוֵהׁשִ ר ַוֲאִני, ּבִ  ּגָ

ּגֹוָלה ה". ּבַ ֲחלֹומוֹ  רֹוֶאה הּוא ְוִהּנֵ יַצד, ּבַ ים אֹוָתם ּכֵ  רּוְלַאַח , אֹותוֹ  נֹוְטִלים ֲאָנׁשִ
ל בּוָרהַהּקְ  ְמָ�ַרת תֹוךְ בְּ  ְצמוֹ ַ�  ֶאת ָמָצא רצָ ָק  ְזַמן ים' ַמִים רֵא 'בְּ ַה  ׁשֶ  ַחּיִ

ּפּוֵלי ׁשִ יקַ� ָה  ִמיןלְ ָהַ�  יתבֵּ  ּבְ ְצַפ  ּתִ ָ�ָרה ֶאל ָהִאיׁש  ִנְכַנס. תּבִ  ְלָפָניו הָא ָר וְ , ַהּמְ
יקצַּ ַה  ֶאת ב ּדִ ת ֹוָרהּת בַּ  ְועֹוֵסק יֹוׁשֵ ָפָרׁשַ ְזִריַ�  ּבְ יט הוּ ָא ָר ׁשֶ כְ וּ , ּתַ ַאל ּבוֹ  ִהּבִ  ְוׁשָ
ר, ִלְבּכֹות ָהִאיׁש  לֵהֵח . ְפצוֹ ְלֶח  י ֶנֶפׁש ־רַמ בְּ  ְוִסּפֵ ִנים ּכִ  ָ�ָליו ָ�ְברוּ  ַרּבֹות ׁשָ

יקצַּ ְוַה , ֲ�ִריִרי הֹוֵלךְ  הּוא ַוֲ�ַדִין תוֹ נָּ ֵמֲחת(  ַ�ל ּדִ ים ַמִים ֵארבְּ " ּבַ ד לוֹ ָא ׁשְ " ַחּיִ : ִמּיָ
ה" ה ֲאִני עֹוֵסק ִהּנֵ ִלּמּוד ַ�ּתָ ת ּבְ ָרׁשַ ְזִריַ�  ּפָ יב ַכלּתוּ  ַהִאם. ּתַ ה ִלי ְלָהׁשִ ּמָ  ֵהם ּכַ

ְמָאה ְיֵמי ֳהָרה ַהּט( ת ֵלַדת רְלַאַח  ְוַהּטָ ֵדי ְותֹוךְ "? ּבַ יב ַהֲחלֹום ּכְ ד ָהִאיׁש  ֵהׁשִ : ִמּיָ
אי" ַוּדַ ָבר ֵריֲה וַ , יֹוֵדַ�  ֲאִני ּבְ ּתֹוָרה ְמֹפָרׁש  ַהּדָ ַ�ִים ְוָטְמָאה ֵתֵלד ְנֵקָבה־'ְוִאם ּבַ ב(  ׁשְ

ָתּה  ִנּדָ ִ  ,ּכְ ׁשּ ת יֹום יםְוׁשִ ׁשֶ ב ָיִמים ְוׁשֵ ׁשֵ ֵמי־ַ�ל ּתֵ ּבֹון, ָטֳהָרה' ּדְ ׁשּוט ּוְבֶחׁשְ  ּפָ
ִמים עֹוִלים מֹוִנים ַיַחד ַהּיָ ךְ  ִאם". "יֹום ִלׁשְ ים' ַמִים רֵא 'בְּ ַה  לוֹ  ָאַמר", ּכָ , ַחּיִ

ים ֵמָאה קלֵּ ְלַח  ָ�ֶליךָ " ִ ׁשּ ִמְנָין, יםלִ בָּ ר(  ְוׁשִ פּול ּכְ ל ּכָ מֹוִנים ׁשֶ ִמים ׁשְ  ְותּוַכל, ַהּיָ
י ִלְזּכֹות ּתֵ ׁשְ ָנתוֹ  ִהְתעֹוֵרר ָהִאיׁש ". נֹותבָּ  ּבִ ְ אּות ִמׁשּ ּתָ ִהׁשְ ל ֶאת ָזַכר אּוָלם, ּבְ  ּכָ
ָרֵטי ָ�ָלה, ֶזה ְלִאיׁש  לוֹ  ָהָיה ָאח. ַהֲחלֹום ּפְ ָבר ֶזה ׁשֶ ָרֵאל ְלֶאֶרץ ִמּכְ  ִיׂשְ

ע ּקֵ ּתַ ִעיר ְוִהׁשְ ֶדׁש  ּבְ רְלׁשַ  ֵהרִמ  ְוהּוא, תַפ צְ  ַהּקֹ ים ֵמָאה ֵאָליו ּגֵ ִ ׁשּ ֵדי יםלִ בָּ ר(  ְוׁשִ  ּכְ
ָנה ִלְתקּוַפת ִהייְ וַ . ְצָדָקהלִ  ָקםלְּ ְלַח  ָ ּתֵ , ַהׁשּ נֹות יּוׁשְ אֹומֹות ּבָ  ֶזה ְלִאיׁש  נֹוְלדוּ  ּתְ

ל ךְ . טֹוב ְלַמּזָ ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ּכֹות ׁשָ לַֹח  ַהגנָ , ֲאר( כּום ִלְצַפת ֶאת ְלָאִחיו ִלׁשְ  בּוַ� ַהּקָ  ַהּסְ
ל ים ֵמָאה ׁשֶ ִ ׁשּ ה ְוָכךְ , יםלִ בָּ ר(  ְוׁשִ   .ָהִראׁשֹוָנה ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת ץרוֹ ּפְ  ַ�ד ָ�ׂשָ

�  

ּלֹו ָהַפְך ָלָבן ָטהֹור הּוא   ) יג, יג( ּכ!

י עִריׁש  ּדֹב ַרּבִ ַ�ם בׁשַ יָ , אאלֶּ יַ בְּ ִמ  ּבֶ ת ּפַ ָפָרׁשַ ְזִריַ�  ּבְ  ָאָדם ִנְכַנס ּוְלֶפַתע, ְמצָֹרע־ּתַ
יר ,דָח ֶא  קּוק ֶאָחד חֹוֶלה ְלָפָניו ְוִהְזּכִ יר, יםבִּ ר( ְמ  ְלַרֲחִמים ַהּזָ י ְוִהְזּכִ  ָהרֹוְפִאים ּכִ

ְמַ�ט ים ּכִ ּנוּ  ְמיָֹאׁשִ ךְ  ִאם. "ִמּמֶ י ָאַמר", ּכָ טּוַחִני, "ָהַרּבִ הּוא ּבְ אי ׁשֶ ַוּדַ א ּבְ  ִיְתַרּפֵ
ן. יםיִּ ַח לַ  ְוַיֲחזֹר ּכֵ ת ִצינוּ ָמ  ׁשֶ ָפָרׁשַ ְזִר  ּבְ ִאם, יַ� ּתַ ַרח ׁשֶ ַגע ּפָ ּלוֹ  ַהּנֶ כ( . הּוא ָטהֹור ּבְ

אּור ְוֶזה ִדְבֵרי ַהּבֵ ֶלךְ  דוִ ּדָ  ּבְ נּו ' ַהּמֶ ָחה ֶלָ�ָפר ַנְפׁשֵ י ׁשָ נּו' 'ְוגוֹ ּכִ , קּוָמה ֶ�ְזָרָתה ּלָ
ִאם ְמַ�ט ׁשֶ ְוָקא הוָ ְק ּתִ  הָס ְפ ָא  ּכִ רֹום לוֹ  עֹוְזִרים ָאז ּדַ ָפנָ  ָהִאיׁש  ָיָצא". ִמּמָ  יוִמּלְ

ַמּה  ַהֲחִסיִדים ֵמֲחׁשּוֵבי דָח ְוֶא , דּדָ �( ְמ  ְפֵני ּתָ י ּבִ יַצד ָהַרּבִ חֹון ִהְבִטיַח  ּכֵ ִבּטָ  ָמֵלא ּבְ
י. חֹוֶלה ְלאֹותוֹ  ְרפּוָאה יר ָהַרּבִ ר: "ִהְסּבִ ֲאׁשֶ ִאים ּכַ יק ּבָ ׁש  ְלַצּדִ  ֵיׁש , ְיׁשּוָ�ה ְלַבּקֵ

ךְ  ְוַאַחר, זֹאת ְלַהְבִטיַח  לוֹ  לְלִה  ָ�ָליו ּכָ ּלֵ ם ה"בָּ ּקָ לַ  ְתּפַ ַקּיֵ ּיְ ָבָריו ׁשֶ  אצֵ ִיּמָ  ְולֹא ּדְ
י דוִ ּדָ  ָאַמר ְוֵכן. ןרָ ְק ׁשַ  ְרּתִ ַ ׂשּ ָקָהל ֶצֶדק 'ּבִ  הנֵּ 'ִה וְ , ְיׁשּועֹות ֲאִני ַמְבִטיַח  - " ָרב ּבְ
מוּ  ֶאְכָלא' לֹא יַת ָפ ׂשְ  ְתַקּיְ ּיִ ה ָיָדְעּתָ יַר בָ ּדְ  ׁשֶ י 'ה' ַאּתָ ְקרָ  ', ּכִ ֵאיִני ׁשַ ְוֵכן ָהָיה.  ,ן"ׁשֶ

  

י - )יב, ב( ָכרזָ ָיְלָדה וְ ְזִריַ� ַת י ּכִ  בֹות ָראׁשֵ , ְזכּות ּתֵ
י ְזכּות ּכִ הֹות ּבִ ְתַנֲהגֹות ָהִאּמָ ה ַהּמִ ָ ׁשּ ְקד( זֹוִכים, ּבִ

ֵאם. ְזָכִרים ְלָבִנים לּוָיה ּבָ  )החיד"א(, ְוִצְדָקָתם ּתְ
�  

בֹות יסֹוֵפ  , ָרָ�ה ֵהם רָזכָ  הָד לְ ְויָ  ַ� ַתְזִרי ַהּתֵ
ן דלַ וֹ נּ ׁשֶ כְּ ׁשֶ  ָחה הָא ּפְ ַר ְת נִ  ּבֵ ּפָ ׁשְ ְוֵתַבת. ַהּמִ

ִמיִני ְ סּוק ַהׁשּ ּפָ ּבַ ִמיִני ּוַבּיֹום ׁשֶ ְ ר ִיּמֹול ַהׁשּ ׂשַ ּבְ
תׁשַ  ֹוםי נֹוָטִריקֹון, ִהיא ָ�ְרָלתוֹ  ֵניִמ  ְדֶחהנִ  ּבָ ּפְ

ְפַסק ַלֲהָלָכה. ָלהיּמִ ַה  ּנִ ִפי ׁשֶ  )תפארת שאול(, ּכְ
�  

ִמיִני  ֹוםיּ ּוַב  ְ יִמיםַמ  יןְזִריזִ וּ  נֹוָטִריקֹוןַהׁשּ ְקּדִ
תּבִ  ִליןָמ וּ  ַתב ְוֵכן, ֹוםי ְתִחּלַ א"ַהִחיָד  ּכָ

ִריִזים ַהּזְ יִמים ׁשֶ ֹוםיּ ַה  ֹבֶקרבְּ  למוּ לָ  ַמְקּדִ
ִמיִני,  ְ הּואַהׁשּ ְבָ�ה  ׁשֶ ְוַיַחד דָח ֶא  ְוַלְיָלה ָיִמיםׁשִ

עֹות פ"ק ֵהם ָנה פ"ק ָאִבינוּ  ִיְצָחק ַחי ְוָלֵכן, ׁשָ , ׁשָ
ַאְבָרָהם יםִהׁשְ  ׁשֶ ִבְזכּותוּ  נֹוָטִריקֹון. ְוֵכן ְלמּולוֹ  ּכִ

ֶטןִמ  ִדידיָ  היִ  ּבֶ ִניםְו  ָיִמיםּבְ  ְזּכֶ  )פרח שושנה(. ׁשָ
�  

א ןוָ יכֵּ , ָאְמרוּ  ל"ֲחזַ  ּבָ א עֹוָלםלָ  ָזָכר ׁשֶ רוֹ ּכָ ּכִ  ּבָ
ָידוֹ  י, ּבְ ר ֶזה אִנְקרָ  ָזָכר ּכִ ֱאַמר, ּכַ ּנֶ ְכֶרה ׁשֶ םֶה לָ  ַוּיִ

ה רּכָ ּכִ , ֶזהלָ  זֶמ ֶר וְ . ְגדֹוָלה ָרהּכֵ  ִגיַמְטִרּיָ י, ָרם ּבְ ּכִ
רֹוֶאה ִמי ֶלא ֶאת ׁשֶ דֹול ַהּפֶ ִרּבּוי ַהּגָ ַהּדֹורֹות ּבְ

יר י ַמּכִ ְוֵכן, ְמזֹונוֹ ־ֶאת לוֹ  נֹוֵתן ְוהּוא ה' ָרם ּכִ
ה רּכָ ּכִ  ִגיַמְטִרּיָ ר רֵת וֹ י ג"י ּבְ י, רָזָכ  ֵמֲאׁשֶ ַהּלֹוֵמד ּכִ

ת ּתֹוָרה ְדֶרׁשֶ ְלַפְרָנָסה זֹוֶכה ִמּדֹות ג"יבְּ  ַהּנִ
 )תפארת יחזקאל(. ִליֵרָאיו ַמְחסֹור ֵאין, וְ ַהְרָחָבהּבְ 

�  

ֵאת אוֹ  ַחת אֹו ַבֶהֶרת־ׂשְ ְלַמְראֹות זֶמ ֶר  - )יג, ב( ַסּפַ
מֹוָת  ִעיםגָ נְ  ׁשְ , ַרַ�תָצ , ֶהֶרתּבַ , תַח ּפַ ַס , תֵא ׂשְ : םּבִ

 )קוט דודיל(. ֶמרֶצ , ָצהיּבֵ  ,ידִס , ֶלגׁשֶ : נֹוָטִריקֹון
�  

ָאָדם י ִתְהֶיה ּבְ תַר ָט ַהְפ  -  )יג, ט( ֶנַגע ָצַרַ�ת ּכִ
ְזִריַ�  ַנֲ�ָמן עֹוֶסֶקת ּתַ ִהְצָטֵר  ֲאָרם ָבאצְ  רׂשַ  ּבְ , ַ� ׁשֶ

ע ןּבַ  לּבֹ ְט לִ  חוֹ לָ ׁשְ  ֶוֱאִליׁשָ ְרּדֵ ָ�ִמים ַבעׁשֶ  ּיַ ּפְ
ַרְעּתוֹ  רַה ְט נִ וְ  ָבר ְוַגם. ִמּצָ ּתֹוָרה ִנְרַמז ֶזה ּדָ , ּבַ

ָנם ןכֵּ ׁשֶ  ה ֶיׁשְ לֹש*ָ סּוִקים ׁשְ ְתִחיִלים ּפְ ּמַ ׁשֶ
ִמים ּיְ מֹוִפיעֹות ּוְבתֹוָכם ן"נוּ  אֹותבָּ  ּוִמְסּתַ

מוֹ , ם"ּוֵמ  ן"ַ�יִ  ָהאֹוִתּיֹות ׁשְ ל ּכִ . ן"ָמ ֲ� נַ  ׁשֶ
סּוק ִהיא ָהִראׁשֹוָנה ְוגֹו',  ָצַרַ�ת ַגענֶ  ֶזה ּפָ

ה ִנּיָ ְ ךָ  ִביאנָ  ַהׁשּ ְרּבְ מֹ  ֵמַאֶחיךָ  ִמּקִ ה' ְלךָ  ָיִקים ִניּכָ
ׁשְ  ֵאָליו ֱאלֶֹקיךָ  ית, ןוּ ָמעּתִ ִליׁשִ ְ בֹרֲ� נַ  ְחנוּ נַ  ְוַהׁשּ

ָנַ�ן ֶאֶרץ ה' ִלְפֵני ֲחלּוִצים נוּ  ּכְ ת ְוִאּתָ ּזַ ֲאח(
ְרּדֵ  ֵ�ֶברֵמ  ַנֲחָלֵתנוּ  ִאם הּוא ְוָהֶרֶמז, ןַלּיַ ְלַנֲ�ָמן ׁשֶ

ִביאַה  הּוא ַהּכֵֹהן־ֶאל ְוהּוָבא, ָצַרַ�ת ֶנַגע ְהֶיהיִ  ּנָ
ע ר ֱאִליׁשָ ךָ  ָיקּום ֲאׁשֶ ְרּבֶ ָמעּון ְוֵאָליו, ִמּקִ ׁשְ ּתִ
ֹמַ�  ן־ֶאל לּוִציםֲח  ַלֲ�בֹר ִלׁשְ ְרּדֵ  )הרא"ש(. ַהּיַ

  זתשע"מצורע, ג' באייר ־פרשת תזריע    
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רֹו ְלֶנַגע ָצָרַ�ת־ְוָהָיה ְבעֹור ׂשָ   ּבְ

דֹוָלה גּ ְר בֶּ ְמ לֶ  ִהיא, בבוֹ לְ  ִעירָה  יַרת ַהּגְ ַחת היָ יצְ לִּ גַּ  ּבִ ְלטֹון ּתַ ִ ָרֵאל ֵאםוְ  ירִע  ָהְיָתה, ָהאֹוְסְטִרי ַהׁשּ ִיׂשְ  ּבְ
ה ּוָבּה  דֹוָלה ְקִהּלָ ה ְונֹוַדַ�ת ּגְ ָרֵאל ֵלידוֹ ִמגְּ  יםבִּ ַר . ִלְתִהּלָ ּה  וּ נֲה כִּ  ִיׂשְ ֵאר ּבָ יעוּ  ּפְ ּפִ  ּוָבֶהם, ָה יֲ�לֶ  םָד הוֹ ֵמ  ְוִהׁשְ
ִוי דוִ ּדָ  נוּ ַרבֵּ , ז"ַהּטַ  יַ� , ל"ֶסגַּ  ַהּלֵ ִהּגִ ים יוִד דוּ נְ  רְלַאַח  ֵאֶליָה  ׁשֶ ְדּתוֹ  ֶאֶרץ ִאיָנהֵמאּוְקרָ  ּוְבִריָחתוֹ  ָהַרּבִ ּלַ , ה(

ָרעֹות רְלַאַח  ַנת ֵמָאז ַרְגלוֹ ־ְלַכף ֹוַח נָמ  ָמָצא ּוָבּה , ט"ַת וְ  ח"ּתַ  ּפְ ְבַחר ד"תי ׁשְ ּנִ ׁשֶ ַרב ֵהןְלכַ  ּכְ  ְוַ�ד, ִעירָה  ּכְ
ִטיָרתוֹ  ַנת ּפְ ׁשְ ִמ  ִאיׁש  בבוֹ לְ בִּ  ֹוֵררִהְתגּ , ז"ַהּטַ  ייֵמ בִּ . ז"תכ ּבִ ְלִמיד לֹא. ֲחִניָנא מוֹ ׁשְ וּ  ֱאלִֹקים ִויֵרא יםּתָ  ּתַ

ְפָלג םָחכָ  ִרּיֹות־ַ�ל ְוָאהּוב ָחִביב, ָהָיה ֵלב־רָה ְט וּ  רׁשֵ כָּ  ִאיׁש  אּוָלם, ָהָיה מ( דֹוָלה ַהְנָהָגהוְ . ַהּבְ ֶחֶדת ּגְ  ּוְמי(
ָהְיָתהַלֲחִניָנא,  לוֹ  ָהְיָתה ֶרת ׁשֶ ִרּיֹות ֵמֵ�ין ִנְסּתֶ ֶמׁשֶ . ַהּבְ ִנים רֹותׂשְ ַ�  ךְ ּבְ ְרִציפּות ׁשָ  ְיצּועוֹ ־ַ�ל עֹוֶלה היָ ָה , ּבִ
ת רְלַאַח  ִפּלַ ים, ַ�ְרִבית ּתְ ּכִ ְיָלה ֲחצֹות ִלְפֵני קּום ּוַמׁשְ ית לֶא  ְויֹוֵצא ,ַהּלַ ֶנֶסת ּבֵ ׁשָ  ַהּכְ בָּ  ןַהּיָ  יסוֹ כִ בְּ . ִעירׁשֶ
ַח  חנָּ מ(  ָהָיה ְפּתֵ דֹול ַהּמַ ל ַהּגָ ית ֵריֲ� ׁשַ  ׁשֶ ׁש  ָהָיה אֹותוֹ , ֶנֶסתַהכְּ ־ּבֵ אי ְמַבּקֵ ּבַ ת רְלַאַח  יֹום יִמּדֵ  ֵמַהּגַ ִפּלַ  ּתְ

ֶלת־ֶאת ּפֹוֵתַח  ָהָיה ּמוֹ ְוִע , ַ�ְרִבית ִניָמה סְוִנְכנָ  ַהּדֶ ית. ּפְ ֶנֶסת־ּבֵ ִאיׁשֹון ֵריק ָהָיה ַהּכְ  ָהָיה ַוֲחִניָנא, ַלְיָלה ּבְ
ַגּפוֹ  םׁשָ  ִמְתּבֹוֵדד הּוא ּבְ ׁשֶ ִבְכיוֹ  ּוִמְתמֹוֵגג ֲחצֹות ּקּוןּתִ  עֹוֵרךְ  ּכְ ְרבַּ  ַ�ל ּבְ ַלִים ןח( ן רּוְלַאַח , ְירּוׁשָ  ָהָיה ִמּכֵ

ים ִמְזמֹוֵרי ִמיַרתֲא בַּ , ַתֲחנּוִניםבְ וּ  ִפּלֹותְת בִּ  ַהּבֶֹקר אֹור ַ�ד םׁשָ  ׁשֹוֶהה ִהּלִ  ַ�ד, ׁשֹוִנים ּוְבִלּמּוִדים ּתְ
ִראׁשֹונֵ  ִלים יׁשֶ ּלְ ְתּפַ ת יִעיםַמגִּ  ָהיוּ  ַהּמִ ֲחִרית ִלְתִפּלַ ִלי, ֲ�ָנָוהבַּ  ֲאֵליֶהם ִמְצָטֵרף ָהָיה ְוהּוא, ׁשַ ֲ�לוּ  ִמּבְ ּיַ  ׁשֶ

ם־ַ�ל ְעּתָ י ּדַ עֹות ֶזה ּכִ ּכֹות ׁשָ הּוא ֲאר( ב ׁשֶ ֵבית יֹוׁשֵ ֶנֶסת־ּבְ ה. יןִד וּ לּ ִס בְּ  ּבֹוְראוֹ  ֶאת ְועֹוֵבד ַהּכְ  ָ�ְברוּ  ְוִהּנֵ
ים לֹש;ִ ָנה ְוָחֵמׁש  ׁשְ ֶ  הַמ  לוֹ  ֵאַרע ֶאָחד ַלְיָלהוְ , יקִת וָּ ַה  גוֹ ָה נְ ִמ בְּ  ֵהֵחל ֵמָאז ׁשָ  עֹוֵמד. ֵמעֹוָלם לוֹ  ֵאַרע ּלֹאׁשּ

ַ�ר ְלַיד הּוא ית ׁשַ ֶנֶסת־ּבֵ ל ּוִמּתֹוךְ , לעוּ ַהנָּ  ַהּכְ ֵדי יסוֹ כִ לְ  ָידוֹ ־ֶאת ּתֹוֵחב הּוא ֶהְרּגֵ לֹף ּכְ ם ִלׁשְ ָ  ֶאת ִמׁשּ
ַח ְפ ַהּמַ  א, ּתֵ ּלֹא ֶאּלָ ָידוֹ  הָ�לָ  ׁשֶ ר ֶרַגע רְלַאַח . ְמאּוָמה ּבְ י, ִנְזּכַ יו ִראׁשֹוָנהלָ  ּכִ ַחּיָ ַכח ּבְ ׁש  ׁשָ ַח ְפ ַהּמַ  ֶאת ְלַבּקֵ  ּתֵ

אי ּבַ ֵנס לוֹ ָיכנֹו ֵאי ּוְבֵהָ�ְדרוֹ , ֵמַהּגַ ִניָמה ְלִהּכָ ה ֹותנְפ לִ  לכַ אוּ  לֹא. "ּפְ אי ֶאל ַ�ּתָ ּבַ ֵדי ַהּגַ ׁש  ּכְ  ֶאת ְלַבּקֵ
ַח  ְפּתֵ ב" ַהּמַ ִלּבוֹ  ָחׁשַ אי ןכֵּ ׁשֶ , "ּבְ ַוּדַ ָבר ּבְ ַמן ָ�ָלה ּכְ  מּוָטב. ְמנּוָחתוֹ ־ֶאת ּגֹוֵזל ֲאִני ְוִנְמָצא, ְיצּועוֹ ־ַ�ל ִמּזְ

ל ר, יקִת וָּ ַה  יִמְנָהגִ  ֶאת ֲאַבּטֵ ֹמאל־ַ�ל אוֹ  ָיִמין־ַ�לֵאפֹוא  ְוֶאְפֶנה, ְיהּוִדי ֵמִאיׁש  הנָ ׁשֵ  ְזַמן ֶאְגזֹל ֵמֲאׁשֶ   ". ׂשְ

ִעּצּומוֹ  ,ַקִיץ ֵלילבְּ  ֶזה ָהָיה ל ּבְ בָ , ַהֹחֶדׁש  ׁשֶ ִמּלּוָאּה  ֵהִאיָרה ָנהְוַהּלְ ב. ֶרץָהָא ־ַ�ל ּבְ ֵ  ַ�ל ֲחִניָנא ִהְתַיׁשּ
ה ָהֲאָדָמה ָסמּוךְ  ַהְיֵבׁשָ ֶנֶסת־ְלֵבית ּבְ ֶדר ןוָ יְוכֵ , ַהּכְ ּסֵ ּקּון ׁשֶ ָבר ֲחצֹות ּתִ ִנים רְלַאַח  ְלׁשֹונוֹ ־ַ�ל ָרִגיל ָהָיה ּכְ  ׁשָ

הּוא ֹותבּ ַר  ּכֹה ֵסֶדר אֹוְמרוֹ  ׁשֶ יךְ , ּכְ ִמּדֵ  גוֹ ָה נְ ִמ בְּ  ִהְמׁשִ הּוא ,יֹום יּכְ ׁשֶ ים ֶאת קֹוֵרא ּכְ ּלִ ם ַ�ד, ַחׁש לַ בְּ  ַהּמִ ּיֵ ּסִ  ׁשֶ
ל ֶאת ּקּון־ּכָ ן רְלַאַח . ַהּתִ ים רֶפ ֵס  ֶאת ָנַטל, ִמּכֵ ִהּלִ ֵהִביא ַהּתְ ֵביתוֹ  ּמוֹ ִע  ׁשֶ ִמּדֵ  ּבְ  ִמְזמֹור ַמרלוֹ  ְוֵהֵחל, ַלְיָלה יּכְ
ָנהכַ ּובְ  ֵבקּותְד בִּ  ִמְזמֹור רַאַח  ם ַ�ד, ּוָ ּיֵ ּסִ ל ֶאת ׁשֶ ּלוֹ  רֶפ ַהּסֵ ־ּכָ אֵמֵר  ּכ( ִמיָרא־ְוַ�ד יׁשָ  ֵ�יָניו־ֶאת ֲחִניָנא ֵמִרים. ּגְ

יט רֹוֶאה, ָהָרִקיַ�  ֶאל ּוַמּבִ ֲ�ַדִין ּוְכׁשֶ ַמִים ׁשֶ ָ ַתח, ָ�ָליו ַגּה נָ  לֹא עֹוד ַהּבֶֹקר ְואֹור ֲחׁשּוִכים ַהׁשּ  ֶאת ׁשּוב ּפָ
ים רֶפ ֵס  ִהּלִ ׁש , ַהּתְ ה, ׁשּוב אֹותוֹ  ְוִלְקרֹא ַלֲחזֹר ּוִבּקֵ ְיָלה תכַ ׁשְ ֶח בְּ  ִלְקָראתוֹ  צֹוֵ�ד ָאָדם הּוא רֹוֶאה ְוִהּנֵ . ַהּלַ

ָפָניו ךְ לֶ ַהֵה  ֶאת ָאַפף ְקדּוִמים הֹוד ּלְ ָהאֹור ַ�ד, ׁשֶ ֵמיִמי ׁשֶ ְ ְמַ�ט ַהׁשּ ל ֲחִניָנא יוֵ�ינָ ־ֶאת אּמֵ ִס  ּכִ  ְוהּוא, ׁשֶ
ָנה", יִא ְרִחיָמ  ִלי רמֹ ֱא . "אֹוָתן םצֹ ֲ� לַ  ִמֵהר קֹול ָהִאיׁש  ֵאָליו ּפָ ף ָנִעים ּבְ  ר' ָהַרב ֹוֵררִמְתגּ  ֵהיָכן, "ּוְמַלּטֵ

ד ֵהִבין ֲחִניָנא"? ן'זְ אוּ לָ ְק  ןיְ וֹ 'נּ ִמ  'ליְד וִ ּדָ  י ִמּיָ וָּ  ּכִ ל ָנתוֹ ּכַ ֹוֵאל ׁשֶ ִוי דוִ ּדָ  יְלַרבִּ  ַהׁשּ ַ�ל ַהּלֵ , 'ָזָהב־ּוֵריּט ַה' ּבַ
ִהְתגּ  ְרחֹוב ֹוֵררׁשֶ ד, ֶזה ּבִ עוֹ ־ֶאת ִהְפָנה ּוִמּיָ מּוךְ  ָהְרחֹוב רבֶ ֵ�  לֶא  ֶאְצּבָ ֹוֵאל ֶאת ְוִהְדִריךְ , ַהּסָ ֲהָלָכה ַהׁשּ  לֶא  ּכַ

ִריַאת ֲחִניָנא ַרעְפ ה(  ְוׁשּוב, ָ�ַבר ָמה־ְזַמן. ז"ַהּטַ  תיבֵּ  ים ִמּקְ ִהּלִ ַ�ם. ּלוֹ ׁשֶ  ַהּתְ ַ�ל ףנֹוָס  ִאיׁש  ֶזה ָהָיה ַהּפַ  ּבַ
ִנים־תַר ְד ַה  הַה  ְוַאף, ִנְפָלָאה ּפָ ל ְמגּוָריו קֹוםְמ  ַ�ל ִליָאהּפְ ַה  הְלַמְרבֵּ  ִהְתַ�ְנֵין ּלָ  ןיְ וֹ 'נּ ִמ  'ליְד וִ ּדָ  ר'" ׁשֶ
ךְ  ֲחִניָנא". ן'זְ אוּ לָ ְק  ְכֵתָפיו ָמׁשַ הֹוןִת בְּ  ּבִ ים ינֵ ׁשְ , ּמָ יםַוֲהדּוֵרי ָפִנים ֲ�לּוִמים  ֲאָנׁשִ ׂשִ  ָרץֲ� ַהנַּ  ָהַרב ֶאת ְמַחּפְ

ִאיׁשֹון ַמר ַאךְ ? ַלְיָלה ּבְ ִלּבוֹ  תוֹ יָה ִמ ּתְ  ֶאת ׁשָ ם  ְלַהְפנֹות ּוִמֵהר, ּבְ ֹוֵאל־ֶאתּגַ ִני  ַהׁשּ ֵ כֹון ןּווּ ַהכִּ  ֶאלַהׁשּ   . ַהּנָ

ּקֹות ָ�ְברוּ  לֹא ּכֹות ּדַ ְ בַּ  ְלַהְפִסיק ֲחִניָנא ץלַ ֱא נֶ  ְוׁשּוב, ֲאר( יתׁשּ ַ�ם אּוָלם, תוֹ יָא ִר ְק ־ֶאת ִליׁשִ  ָהָיה ַהּפַ
ֹוֵאל ַ�ל ַהׁשּ ִנים ַמְרֶאה ּבַ ָחתמ(  ָהָיה רוֹ ׂשָ בְּ . ַחְלָחָלה ּוְמעֹוֵרר ִחילבְ ַמ  ּפָ ָצִעים ּוָמֵלא ׁשְ  ְוַ�ל, ּורֹותבּ ַח וְ  ּפְ

ל ךְ לֶ ַהֵה  הָט ָ�  ּגּופוֹ  ֶהם הבֶּ ר( ְמ  ץרוּ ּפָ ַה ׁשֶ  ְסָחבֹות ייֵ וֹ ּבְ קֹולוֹ . ָהעֹוֵמד־ַ�ל ּבָ ׁש , ְוַהחֹוֵרק ַהּצֹוְרָמִני ּבְ ּקֵ הַה  ּבִ  ּלָ
ל ְמגּוָריו קֹוםְמ  ֶאת ָלַדַ�ת ַ�ם", 'ןזְ אוּ לָ ְק  יןוֹ 'נּ ִמ  'ליְד וִ ּדָ  ר'" ׁשֶ  ָהִעְנָין ֶאת ְלָבֵרר ֲחִניָנא ֶהְחִליט ְוַהּפַ

ֶרךְ ־ֶאת ךָ לְ  ְלַהְראֹות ֲאִני מּוָכן" .וֹ ּמ ּת( ־ַ�ד ׁשֶ  ַהּדֶ ּקֶ ךָ  ֲאִני ּדֹוֵרׁש  אּוָלם, תַהְמב( יר ִמּמְ ְסּבִ ּתַ ר ֶאת ִלי ׁשֶ ׁשֶ  ּפֵ
ֲחֶזה לְּ  ַהּמַ ה. ַניָפ ׁשֶ י ָהִאיׁש  ַאּתָ ִליׁשִ ְ ע ַהׁשּ ְיָלה ינַ ּפָ ־ַ�ל רבֵ וֹ ׁשֶ ׁש בַ ְמ וּ , ַהּלַ ר ֵהיָכן ָלַדַ�ת ּקֵ , ץָר ֲ� ַהנַּ  נוּ ַרבֵּ  ּגֵ

ֵמ  ַוֲאִני ר ּהַ ּתָ ָבר ְלֵפׁשֶ י ָהָבה". "ַהּדָ עַהְמ  ךְ לֶ ַהֵה  לוֹ  ָאַמר", ְלךָ  רְוַאְסּבִ ּגָ ֹמַ�  ִנְדַהם ַוֲחִניָנא, נ( : וֹ רְסבֵּ ֶה ־ֶאת ִלׁשְ
יֲחִזי ֲאִני" ְרתוֹ , ּגֵ ל ְמׁשָ ע ׁשֶ ִביא ֱאִליׁשָ ֵני. ַהּנָ ים ׁשְ ָ�ְברוּ  ָהֲאָנׁשִ ִביא הוּ ִליָּ ֵא  ֵהם, ינַ ָפ לְ  ׁשֶ ע ַהּנָ  ֶוֱאִליׁשָ

ְלִמידוֹ  ַמיִ ־ִמן ָיְרדוּ  ְוֵהם, ּתַ ָ ֵדי םַהׁשּ ׁש  ּכְ נוּ  ְלַבּקֵ ל ז"ַהּטַ  ֵמַרּבֵ ּלֵ ְתּפַ ּיִ א ילַ ָ�  ׁשֶ  ְלַאַחר, ִלְמנּוָחִתי ָלבֹוא לכַ וּ ׁשֶ
ֲאִני ר ׁשֶ ָבר ,ַהּיֹום־ְוַ�ד ֵמָאז ִמְתַיּסֵ ִנים ַאְלֵפי ּכְ ל ֵמָאז. ׁשָ ע אֹוִתי ִקּלֵ ְבֵרי ַ�ל ֱאִליׁשָ ָזב ּדִ י ַהּכָ ּלִ  יִת ָא נָ ֲה וַ  ׁשֶ
ּלֹא ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ ֲ�ָמן ּבִ ְבָקה, ֲאָרם־ָבאצְ ־רׂשַ  ִמּנַ י ּדָ ת ּבִ לֹש;ֶ ל וֹ ּת ְע ַר צָ  ַניבָּ  ּוִבׁשְ  ּוֵמָאז, עֹוָלם ְלֵדָראֹון ַנֲ�ָמן ׁשֶ
ה־ְוַ�ד ַמע ֲחִניָנא". יִת כָּ ּמַ ִמ  ְמנּוָחה ֲ�ַדִין ָמָצאִתי לֹא ַ�ּתָ ּפּור־ֶאת ׁשָ ֶפה ַהּסִ עּור ּבְ  ֶהְרָאה רֹוֶ�ֶדת ּוְבָיד, ּפָ

ֶאְצבָּ  ֶרךְ ־־ֶאת עוֹ ּבְ ית לֶא  ַהּדֶ יךְ  הּוא. ז"ַהּטַ  ּבֵ הּוא, ָהֲאָדָמה־ַ�ל ִלְרּבֹץ ִהְמׁשִ ׁשֶ ִעְרּפּול ָנתּון ּכְ ים ּבְ  חּוׁשִ
הֹון ִמּתֹוךְ  ּמָ ֵהִאיר ְוַרק, ְוַתְדֵהָמה ּתִ ׁשֶ ְעּתוֹ  הלָ לְ ַט צְ ִה , ַהּבֶֹקר ּכְ יב ֱאֶמת ַהּכֹל. "ז"ַהּטַ ־לֶא  ִמֵהרוּ  ּדַ ", ְוַיּצִ
ָניו הְלַמְרֵא  ז"ַהּטַ  וֹ ל ָאַמר ֵמהֹות ּפָ יֹון, "ַהּתְ ְזכּות, ָזִכיָת  ֶזה ִנְפָלא ּוְלִחּזָ ים ְוַהּטֹוב יקִת וָּ ַה  ךָ גְ ָה נְ ִמ  ּבִ ּכִ  ְלַהׁשְ
ק ַלְיָלה יִמּדֵ  קּום ְתִפּלֹות ּוְלִהְתַרּפֵ בַּ  ָאִבינוּ  לֶא  ּבִ ָ ׁשֶ ע הוּ ִליָּ ֵא . ַמִיםׁשּ  ַ�ל, דֹולַהגָּ  ְרךָ ַ� צַ בְּ  ָראוּ  ֶוֱאִליׁשָ

ְבצַ  ּנִ ךָ  רׁשֶ ַלְיָלה ִמּמְ יךְ  ֶזה ּבְ ל ךָ גְ ָה נְ ִמ בְּ  ְלַהְמׁשִ ּלֵ ֵבית ּוְלִהְתּפַ ֶנֶסת־ּבְ ק ּוְכֵדי, ַהּכְ ְדךָ  רּוֲחךָ  ֶאת ְלַחּזֵ , ּוְלַכּבֶ
ּלוּ  ְמלֹוא ְלָפֶניךָ  ִהְתּגַ ֶר , םָד הוֹ  ּבִ ִכיָת ִלְראוֹ  ךָ יְוַאׁשְ ּזָ ֵנית ֶאת ׁשֶ י ּפְ לֹום ָלֶהם ִזירֲח ַה לְ וּ  ָהֱאֶמת ַאְנׁשֵ �     ".ׁשָ

  
  

י ֶרְסִטיר ַרּבִ ַטְיֶנר ִמּקְ ְעָיה ׁשְ   ל"ַזּצַ  ְיׁשַ

ר תרפ"ה ַהִהּלּוָלא ְליֹום ִאּיָ  ג' ּבְ
  

יק ל ַצּדִ ִיְרַאת מֹוׁשֵ יתוֹ ־ןַמ ֱא נֶ , ֱאלִֹקים ּבְ ל ּבֵ י ׁשֶ  ַרּבִ
ל ֶאְצלוֹ , אָק יְס לִּ ִמ  ִהיְרׁש  ְצִבי ּדֵ ְלדּותוֹ  ִהְתּגַ  ְלַאַחר ִמּיַ

ִהְת  מוֹ ־ְוַ�ל ֵמָאִביו םּתֵ יַ ׁשֶ ִמיד םחֹוֵת  ָהָיה ׁשְ  ּתָ
ָהָיה ֲ�ָנָוהבַּ  יקצַּ ַה  ָהַרב לצֶ ֵא  ֶדׁש ּקֹ בַּ  ׁש ּמֵ ׁשַ ְמ  'ׁשֶ  ּדִ
פ ְונֹוַדע", אָק יְס לִּ ִמ   אֹוְרִחים ּוַמְכִניס ְיׁשּועֹות לֵ� וֹ ּכְ

ִיחּוד, ְמֹאד ֶהֱ�ִריכוֹ  וֹ בּ ַר . ִנְפָלא ַ�ם ְלַאַחר ּבְ ּפַ  ׁשֶ
ָאה ָרה ְלָמָנהַא  ֵאָליו ּבָ י, ְדָמעֹותבִּ  לוֹ  ְוִסּפְ  ָלּה  ֵאין ּכִ

ּה  ֵתתלָּ  הַמ  ׁש  ְוֶהָחָתן ּה ָת יָ נְ דוּ נְ בִּ  ְלִבּתָ ל ְמַבּקֵ  ְלַבּטֵ
ּדּוךְ  ֶאת ִ י ָנַטל. ַהׁשּ ְעָיה ַרּבִ ל ֶאת ְיׁשַ ָחַסךְ  ָממֹונוֹ  ּכָ  ׁשֶ

ֵזַ�ת ּה.  ַאְלָמָנהָל  ְוָנַתן, וֹ ּפ ַא  ּבְ ּתָ ּוֵאי ּבִ  ָרָאהּוְכׁשֶ ְלִנׂשּ
יָה  זֹאת ְעָיה ָראּוי: "ָאַמר ַרּבִ ֲ�ֹמד ְיׁשַ ּיַ  ִליׁשּוַ�ת ׁשֶ

ָרֵאל י, ִיׂשְ י ְלַ�ְצמוֹ ". הרָ יָק וִ  טֹוב ׁש ֶפ נֶ  הּוא ּכִ  ָהָיה ּדַ
ַק  לוֹ  ְרַקע, ָחרּוִבין בּבְ ֵביתוֹ  ְוַהּקַ  ָהְיָתה לֹא ַאף ּבְ
א תֶפ ּצֶ ר( ְמ  ָגָדיו ְוַאף, ְוִטיט ֲאָדָמה ֲ�ׂשּוָיה ֶאּלָ  ּבְ

ׁשּוִטים יֹוֵתר ּפְ ק ַלֲאֵחִרים אּוָלם, ּבְ ל ֶאת ִחּלֵ ר ּכָ  ֲאׁשֶ
יַ  לוֹ  יאְוִה , ְנִדיָבה־דּבְ ִ נֹוָתיו ֶאת ׂשּ  ְלַתְלִמיֵדי ּבְ

ֵלִמים ְיֵרִאים ֲחָכִמים ָהיוּ  ּוׁשְ  ּומֹוֵרי ּתֹוָרה ייצֵ בִּ ְר ַמ  ׁשֶ
יתוֹ . הֹוָרָאה תּוַח  ָהָיה ּבֵ ָכל ּפָ עֹות ּבְ  ְלָכל ַהְיָמָמה ׁשְ

בוָ  עֹוֵבר ּנוּ  ֶנֱהנוּ  ַוֲאָלִפים, ׁשָ  רּוָחִנּיּותבְּ  ִמּמֶ
ִמּיּות יֹוֵתר. ּוְבַגׁשְ ְרְסָמה ּבְ ת ִהְתּפַ ּדַ ה הוֶּ ַל ְמ  ְס�(  ַמְלּכָ
ֶ�ְרָכה ּנֶ יעוּ  ְוֵאֶליָה , ֶאְצלוֹ  ׁשֶ ים ִהּגִ ל ֲאָנׁשִ  ַרֲחֵבי ִמּכָ

ָרִכים. ְרָיהְנגַּ ה(  יָּ  תֵלאוֹ ְמ  ָהיוּ  ירִט ְס רֶ ְק לִ  ַהּדְ  רֹותׁשַ
יר יֹוןזָּ ִח , ָאָדם ִהְזּכִ ה ֶאת ׁשֶ ַלִיםבִּ  ֶרֶגללָ  ָהֲ�ִלּיָ , ירּוׁשָ
א א ירִט ְס רֶ ְק לִּ ׁשֶ  ֶאּלָ  ְוָיְצאוּ , ֵריקֹות ּוְבָיַדִים ְרֵ�ִביםּו ּבָ

ֶסף ּוְמֵלִאים ִעיםבֵ ׂשְ  ִלים ַאַחד. תכוֹ ּוְבָר  ּכֶ ּלְ ְתּפַ  ַהּמִ
בֵ  ַ�ם ִלְראֹות ָרָצה, ִמְדָרׁשוֹ  יתּבְ  הּוא יַצדכֵּ  ּפַ

רֹאׁש  ִקיעֹותּתְ לַ  ִמְתּכֹוֵנן ָנה ּבְ ָ  עֹוֵמד ְוָרָאהוּ , ַהׁשּ
ֶקה זֹונֹותְמ  ּוֵמִכין ִלים ּוַמׁשְ ּלְ ְתּפַ ן ַלּמִ ּכֵ דֹוָלה, ׁשֶ  ּגְ

ֵני תַל בָּ ּקַ ִמ  יֹוֵתר אֹוְרִחים ַהְכָנַסת ִכיָנה ּפְ ְ   .ַהׁשּ

  
ו ה"ברוך טעם" מלייפניק, היה כותב הגהות על כל ספרי

שהיו בביתו, והחל לכתוב גם על הספר הקדום "צאינה 
וראינה", לאחר ששמע פעם את אשתו לומדת בספר זה, 
ושמע שם חידוש נפלא בשם המדרש, שיישב לו תמיהה 
רבתי מדוע מלים דווקא בסכין של מתכת ולא של אבן, 
והרי צפורה כרתה את ָעְרַלת בנה בֹצר, וכן אצל יהושע 

ְרבֹות ֻצִרים. אלא שבשעה שדוד נאמר שמל אותם ְּבַח 
המלך בא להילחם עם ָּגְלַית הפלשתי וקלע בו חלוקי נחל, 
בא המלאך הממונה על האבן וביקש מהמלאך שעל כובע 

אף שכוח ־המתכת אשר על ראש גלית להיכנע לאבן, על
הברזל גדול מהאבן, והבטיח לו שבשכר זאת ימולו בני 

. וכששמע זאת ישראל מאז בסכין של מתכת ולא באבן
ה'ברוך טעם', הוסיף בצדי הספר כי הרמב"ם פוסק 

המובחר למול בברזל בין ־בהלכות מילה: "מצווה מן
בסכין בין במספריים, ונהגו כל ישראל בסכין", ולמד בו 

שהרמב"ם כתב דווקא ש'כל  ,כך־דף. והוסיפו על־מדף אל
ן ראש הקראים, נָ ישראל' נהגו בסכין, להוציא מלבו של ָע 

ען שיש למול במספריים שנאמר 'חרבות ֻצִרים' לשון שט
רבים. טעם זה של מעשה דוד ְוָגְלַית, מובא גם בפרישה 
בשם המדרש, והלבוש כתב שהטעם הוא מפני שהברזל 
חד ביתר והכאב קטן משאר הכלים, והוסיפו שלכן 
קוראים 'שמע ישראל' בשעת המילה, מפני ֶׁשָּגְלַית ביקש 

את שמע ודוד נטל חמישה חלוקי לבטל את ישראל מקרי
אבן כנגד חמש התיבות של הפסוק, ומזכירים זאת בברית 
בקריאת שמע. אחרים תולים את טעם המילה בסכין כדי 
להזכיר זכות עקידת יצחק, שכאשר התפאר ישמעאל 
בפניו שנימול בן י"ג ולא מיחה, אמר יצחק שהוא מוכן 

 תמסירולהיות כולו קרבן, והעקידה גילתה למפרע את 
נפשו במילה, וכיוון שבעקידה נטל אברהם את המאכלת 
שהיא סכין מתכת, לכן מלים בסכין להזכיר את זכותו של 
יצחק. על מנהג המילה בסכין כבר מצינו ברש"י בשבת, 
שרבי אליעזר התיר לכרות עצים בשבת לעשות פחמין 

  לעשות כלי ברזל, ומפרש רש"י "לאיזמל של מילה". 

 �ַ  תיֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ָאָדם ְוהּוָבא ֶאל י ִתְהֶיה ּבְ   ַהּכֵֹהן־ֶנַגע ָצַרַ�ת ּכִ

ִליןל(  חֹוזְמ בִּ  ּפֹוָלִנית ֲ�ָיָרה, ברוֹ גְּ נְ וֶ בְּ  ל ֲחִסיָדיו ֵמֲחׁשּוֵבי ֶאָחד ֹוֵררִהְתגּ , ּבְ י ׁשֶ יְסָח  ִניםּבוּ  ר' ָהַרּבִ ׁשִ , אִמּפְ
ָרֵא  יַרבִּ  מוֹ ׁשְ וּ  ְלִמיד. ס'לְ יכְ ִמ  ַאְבָרָהם ר"בַּ  לִיׂשְ ְפָלג םָחכָ  ּתַ ין־ַ�ל בׁשַ ְויָ , ָהָיה מ( ן ִמּדִ ַדּיָ , ֶצֶדק־ּומֹוֵרה ּכְ

ַק  לוֹ  ָהָיה ְוַדי, ּבוֹ  רּפֹ ַלְח  ַקְרּדֹם ּתֹוָרתוֹ  ַלֲ�ׂשֹות ָרָצה לֹא אּוָלם קוֹ ֶח  ֵמרֹב. ָחרּוִבין בּבְ  ְלַחּלֹות תוֹ יבוּ בִ ֲח וַ  ׁשְ
ֵני ֶאת א  היָ ָה , וֹ בּ ַר  ּפְ ָ�ִמים ֵאָליוּבָ ָנה רּפָ ְס ִמ  ּפְ ָ ׁשּ הּוא, ּבַ ׁשֶ ה ּכְ רּוָטה ֵמֲחַמת, יַרְגלִ  וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת עֹוׂשֶ ַהּפְ  לֹא ׁשֶ

ִסיָ�ה ִלְדֵמי יסוֹ כִ בְּ  ְמצּוָיה ָהְיָתה עֹודוֹ , דָח ֶא  יֹום. ַהּנְ ת ּבְ יְסָח  ַרְגָליו ְמַכּתֵ ָרה ְלָפָניו בָּ , אִלְפׁשִ ְרּכָ ּה ָ�ְבָרה ּכִ
ב רֹוב  ָיׁשַ ל ֶוְנּגְ דֹול ׁשֶ ִגיד ַהּגָ ָהָיהר' ְיהּוָדה, ַהּנָ ַדְרּכוֹ  ׁשֶ ת ּבְ דֹול ַיַ�ר ִלְרִכיׁשַ ָסמּוךְ  ּגָ יְסָח  ּבְ  ְלָאן". אִלְפׁשִ
ֶניךָ  ָנה"? דֹותָ� מוּ  ּפָ ָ ְכׁשֶ וּ , ֵאָליו ִגידנָּ ַה  ּפָ י ַמעׁשּ יְסָח ֵלְך הּוא הוֹ  ּכִ  ְיהּוָדה ר'. ְבּתוֹ ִהְזִמינֹו ֶאל ֶמְרכַּ  ,אִלְפׁשִ

ׁש  ְוָלֵכן, יםיִד ַהֲחִס  ַדתֲ�  ַ�ל הִנְמנָ  לֹא ּקֵ ֹמַ�  ּבִ ן ִלׁשְ ּיָ ל יוָת יכוֹ לִ ֲה  ַ�ל ֵמַהּדַ תוֹ  וֹ בּ ַר  ׁשֶ ּלָ י, ּוְגד( ָרֵאל ְוַרּבִ  ִיׂשְ
ַלַהט רבֵּ ְלַד  ֵהֵחל י: "ּבְ ַמְלַא  ָקדֹוׁש  ִאיׁש  הּוא ִניםּבוּ  ר' ָהַרּבִ דֹול ְוַלְמָדן ָהָרִזים םכַ ֲח  הּוא. ֱאלִֹקים ךְ ּכְ , ּגָ
ם ּלָ ׁש  ַאֲחָריו עֹוִנים ְוכ( ּדָ ֶהֱאִריךְ  ְלַאַחרוּ ". ְמק( לָּ  ׁשֶ ְגד( ר וֹ תּבִ ּנוּ  ִנְפָלִאים ִסּפּוִרים ְוִסּפֵ : ִגידנָּ בַּ  ִהְפִציר, ִמּמֶ

ה ִאם" ָבר ַאּתָ ין נֹוֵסַ�  ּכְ יְסָח  ֹכהוָ  ּכֹה ּבֵ ּלֹא ַמּדּוַ� , אִלְפׁשִ ְצָטֵרף ׁשֶ ה ילַ ֵא  ּתִ ֵנס ְוִתְזּכֶ ִזיו ְוַלֲחזֹות ְלִהּכָ ָניו ּבְ ? ּפָ
י ֱאֶמת ְוֵהן ָהַרּבִ ָבר ׁשֶ א ןָזֵק  ִאיׁש  ּכְ ִמים ּבָ ּיָ ע אּוָלם, ְראֹותֵמ  דוּ בְ כָּ  ְוֵ�יָניו ּבַ רּוַח  ְלךָ  ּדַ ּבְ  רֹוֶאה הּוא ְדׁשוֹ ָק  ׁשֶ

ר יֹוֵתר ֵ�יֵניָאָדם רֹוֶאה  ֵמֲאׁשֶ ָבר ְוֵאין ,רׂשָ בָ  ּבְ ר םֱ�לָ נֶ  ּדָ ּנוּ  ְוִנְסּתָ ל ִלּבוֹ ". ִמּמֶ  ןכֵּ ׁשֶ , ָ�ָליו טֹוב ָהָיה ִגידנָּ ַה  ׁשֶ
טּוָחה ִעְסָקה דֹול ֶרַוח ִעם ּבְ יָנה ּגָ ךְ  ןוָ יְוכֵ , ְלִפְתחוֹ  ַמְמּתִ ּכָ יַ�  ׁשֶ ָ� לַ  תוֹ ָמ כָּ ְס ַה  ֶאת ִהּבִ  ַלֲאִמּתוֹ  אּוָלם ה.ַהּצָ

ל ָבר־ׁשֶ ַסְפָקנּות ִהְתַיֵחס ּדָ דֹוָלה ּבְ בָ  ּגְ ְ ַמע ִחיםַלׁשּ ָ ׁשּ ן יִמּפִ  ׁשֶ ּיָ ִלּבוֹ  םלָ ּטְ בִ וּ , ַהּדַ הּוא ,ּבְ ׁשֶ יב ּכְ  אֹוָתם ַמֲחׁשִ
ְזָמה ְלִדְבֵרי י ִאם. "איבַ ֲה וַ  ּג( ֵאינוֹ  סֹוֵמא הּוא ָהַרּבִ ב", רֹוֶאה ׁשֶ ם ֲהֵרי, "ְלַ�ְצמוֹ  ָחׁשַ ּגַ ְדיֹון ֵאיֶזה ַדעיֵ  לֹא ׁשֶ  ּפִ

יׁש  ֲאִני יׁש  ִאם ְוֶאְרֶאה ָ�ָליו ְוַאֲ�ִרים ָהָבה ,ךְ כָּ ־ְוִאם, לוֹ  ַמּגִ ר יסוֹ כִּ ִמ  ָלהׁשָ  הּוא". ָברּדָ בַּ  ַיְרּגִ  עֹותַמְטבְּ  ֶ�ׂשֶ
ל יםִת חוּ ּפְ  ת־ׁשֶ ּנּויָ , ְנֹחש;ֶ ּכִ םוְ  ס'ְר ֶ� יְ ַר 'ּדְ  ָאז ָהָיה םׁשֶ יֹוֵתר טָ� מ(  ָהָיה ֶ�ְרּכָ א, ּבְ  ָהיוּ  םיָת נִ בְ ַת וְ  םָת ָר וּ צּ ׁשֶ  ֶאּלָ

דוֹ  ֶסף עֹותַמְטבְּ לְ  הֶמ ּבְ ֲ�לוֹ  ּכֶ ּכ(  ַרב ֵ�ֶרךְ  תּבַ ׁשּ  ּוְבֶאְמָצעּות", ן'ְד ילְ גִּ  רֶ� יְ וֵ צְ " ּנוּ ׁשֶ ר ָהָיה לֹא ּוׁש ַהּמִ  ֶאְפׁשָ
יל יֵניֶהם ְלַהְבּדִ ְטבְּ  ֶאת. ּבֵ תֹוךְ  ְוָכַרךְ  ָצַרר עֹותַהּמַ ת ּבְ ּסַ ֵנס ּוָפָנה, ְנָיר ּפִ י ֶאל ְלִהּכָ ן ִעם ַיַחד ָהַרּבִ ּיָ  ִעם .ַהּדַ

יגֹו , םָס נְ כָּ ִה  ןִהּצִ ּיָ ְפֵני ַהּדַ י ּבִ דֹול ִגידנָּ כַּ  ָהַרּבִ יֹוֵתר ְוֶהָחׁשּוב ַהּגָ יוְ  ,ברוֹ גְּ נְ וֶ בְּ  ּבְ ְרכוֹ  ָהַרּבִ ִבְרכַּ  ּבֵ  ר' .ָחהלָ ַהצְ  תּבְ
ּנוּ  ָיָצא ִגידנָּ ַה  ְיהּוָדה ת ִמּמֶ ֲאֶרׁשֶ ַחת ּבַ הּוא, ְמַנּצַ ׁשֶ ִלּבוֹ  ִמְתַרְבֵרב ּכְ י ַ�ל ּבְ י ַ�ל ְלַהֲ�ִרים ִהְצִליַח  ּכִ , ָהַרּבִ

ִאּלוּ  לׁשֹולָ  ּוְלהֹוִליכוֹ  ל עֹותַמְטבְּ בְּ  דבָּ כְ נִ  ְסכּום לוֹ  ֶהֱ�ִניק ּכְ ֶסף ׁשֶ ן. ָטהֹור ּכֶ ּיָ ַחְדרוֹ  ָמה־ְזַמן עֹוד נֹוַתר ַהּדַ  ּבְ
ל י ׁשֶ ֵדי ָהַרּבִ ֵרךְ  ּכְ יו ְלִהְתּבָ גָּ  ֶזהֲח ַמ  ָרָאה ּוֵביְנַתִים, ִמּפִ י. ָדהָר ֲח וַ  ֲ�זּוַ� זַ לְ  לוֹ  ַרםׁשֶ  ֲחִפיַסת ֶאת ָנַטל ָהַרּבִ

ְטבְּ  ַה  עֹותַהּמַ יַח  ִגידנָּ ׁשֶ ד, ְלָפָניו ִהּנִ הלְ בִּ  ָאַמר ּוִמּיָ ְגָזה ּוִמּתֹוךְ  ִחיׁשָ ךְ ! ַוֲאבֹוי אֹוי: "ּוְכֵאב ר(  ילַ ָ�  ִריםֱ� ֶה  ּכָ
ה"?! ברוֹ גְּ נְ וֶּ ִמ  צָֹרעַהּמְ  ִגידנָּ ַה  ִחיׁשָ ן יְלָאְזנֵ  ֵהיֵטב יָ�הִהגִּ  ַהּלְ ּיָ י ְוָיַדע ַהּדַ ר ַאךְ , ֶנֱחָרץ ּגֹוָרלוֹ  ּכִ ּבֵ ַתק ִהְתּגַ   . ְוׁשָ

יְנַתִים יךְ , ּבֵ ַדְרּכוֹ  ְיהּוָדה ר' ִגידנָּ ַה  ִהְמׁשִ צַּ , ּבְ ת תַק ְס ִע  ֶאת עּבִ ַ�ר ְרִכיׁשַ הּוא ְלֵביתוֹ  בְוׁשָ , ַהּיַ ׁשֶ  שׂ ׂשָ  ּכְ
ֵמ  ְרָס  ִהְתַרֵחק ַאךְ . ַח ְוׂשָ יְסָח  רּפָ ְס ִמ  אֹותּפַ ׁשִ יׁש  ֵהֵחל ּוְלֶפַתע, אִמּפְ ל ְלַהְרּגִ ּכָ  ְוהּוא, ֵאׁש כָּ  ּבֹוֵ�ר ּגּופוֹ ־ׁשֶ
ה. ףֶר ֶה  ְללֹא רוֹ עוֹ  ֶאת ךְ כֵּ ְלֶח  ֵהֵחל חּוׁשָ ל ְנִעיָמה לֹא ּתְ רּוי ׁשֶ טְלִהְתּפַ  ֵהֵחל עֹורבָּ  ּגֵ ֵ ִקְרּבוֹ  ׁשּ ִאּלוּ , ּבְ  ּכְ

הוּ  ֶ ךְ  ָרצֹון ּבוֹ  ּוְמעֹוֵרר רוֹ עוֹ  ֶאת עֹוֵקץ ַמׁשּ ֵרד ְלִהְתַחּכֵ ה, ּוְלִהְתּגָ חּוׁשָ ָהְלָכה ּתְ . ְלֶרַגע ֵמֶרַגע ִריָפהֱח ְוֶה  ׁשֶ
ָ ַהְממ(  ַהִחּכּוךְ  ּלֹא ַרק לֹא עֹורבָּ  ךְ ׁשּ א, הֹוִעיל ׁשֶ ַרם ַאף ֶאּלָ ם־זֹוב ַ�ד ּורֹותבּ ַח וְ  ָצִעיםְפ לִ  ּגָ  ָיַדע לֹא ְוהּוא, ּדָ

י רֹוֶאה הּוא הְוִהנֵּ . ְפׁשוֹ נַ ־ֶאת יַ�  ּכִ ָפר ָסמּוךְ  ִהּגִ ד, יקיִט ׁשִ ּפְ  ַלּכְ ה ּוִמּיָ ֵנס נוֹ לוֹ גְ ֶ� לְ  ִצּוָ שׂ ֵאָליו  ְלִהּכָ ּבֹו  ּוְלַחּפֵ
ֵדי, ַאְכַסְנָיה ְראּוָיה ׁשּוב ַ�ד ּה בָּ  ָלנּוַח  ּכְ ּיָ ָצא ְלַאַחר. ְלֵאיָתנוֹ  ׁשֶ ּמָ ׁש  ַלחׁשָ , וֹ ׁש ּקָ ב( ְמ  ֶאת ׁשֶ לָּ  ְלַבּקֵ ל ןֵמַהּבַ  ׁשֶ

ְקֶוה קֹוִמי ַהּמִ ֲ�בּורוֹ  יקּסִ ַה לְ  ַהּמְ ְקֶוה הָ� זֵּ ַה  ץֶמְרַח  ֶאת ּבַ ּמִ ּבַ ֵדי, ׁשֶ ּיּוַכל ּכְ ְבקוּ  יםילִ ּפִ ּטַ ַה ֵמ  תוֹ ּק נַ ְת ִה לְ  ׁשֶ ּדָ  ׁשֶ
ֲ�בּור. םֵח ַר  ְללֹא רוֹ ׂשָ בְּ ־ֶאת ְועֹוְקִצים ּבוֹ  תַמ  ּבַ ן ִמֵהר ֲהגּוָנה ָיד־ּתַ ּלָ ַ�  ַהּבַ יָמהַה  ֶאת ְלַבּצֵ ׂשִ  אּטֵ ִח  ִגידנָּ ְוַה , ּמְ

יל םחֹ בַּ  ּגּופוֹ  ֶאת ְהּבִ בְּ  ַהּמַ ְרָחץַה ־ֵביתׁשֶ הּוא, ּמֶ ׁשֶ בִֹרית ְצמוֹ ַ�  ֶאת ְמַקְרֵצף ּכְ  .ֶמןׁשֶ בְּ  רוֹ ׂשָ בְּ  ֶאת ְוָסךְ  ּבְ
ָצאכְּ  ּיָ ר,  הצָ ַהחוּ  ׁשֶ עֹות ִמְסּפָ הּואְלַאַחר ׁשָ ׁשֶ ים ָגִדיםבְ בִּ  ׁש בוּ לָ  ּכְ ה ְצמוֹ ַ� ־ֶאת ָחׁש , םייִּ ּוְנִק  ֲחָדׁשִ ְבִרּיָ  ּכִ

נֹוְלָדה טּוַח  היָ ָה וְ  ,ֵמָחָדׁש  ׁשֶ י ּבָ ב ּכִ ְמ  אּוָלם. וֹ ניָת ֵא לְ  ׁשָ ן, בַר  ְזַמן ָאְרָכה לֹא וֹ תָח ׂשִ ּכֵ ד ׁשֶ ָ�ָלה ְלַאַחר ִמּיָ  ׁשֶ
ְבּתוֹ ־ַ�ל ְנִסיָ�ה ׁשּוב ְוֵהֵחל ֶמְרּכַ יׁש  ׁשּוב ֵהֵחל, ְלֵביתוֹ  ּבִ תּתְ  ֶאת ְלַהְרּגִ גּופוֹ  ָהִעְקצּוץ חּוׁשַ ר, ּבְ יט ְוַכֲאׁשֶ  ִהּבִ

י ִלְראֹות ֶנֱחַרד רוֹ ׂשָ בְ בִּ  ה ָצַרַ�ת ּכִ ּמָ ָטהִהְתּפַ  ֲאי( ְ ל ַ�ל ׁשּ פֹוַרַחת ְוִהיא, ּגּופוֹ ־ּכָ ה ָ�ְלָתה ּכְ ה. ִנּצָ ִחּלָ  ּתְ
י ִגידנָּ ַה  ִהְתַנֵחם ַמֲחַלת הָק לָ  ּכִ ה עֹור ּבְ ֶר  ילֵ טוּ לְ ִט  בֶק ֵ�  ַקּלָ ָכךְ  ְוִהְתַנֵחם, ךְ ַהּדֶ ֶרַגע ּבְ ּבָ בֹוא ׁשֶ ּיָ  ְלֵביתוֹ  ׁשֶ

רֹוְפִאים ִיְדרֹש; לוּ  ּבָ  לֶא  קוּ ֲ� זְ ה( ׁשֶ  ָהרֹוְפִאים. ַמֵהר ִחיׁש  הָת ּדְ בַּ ְת ִה  תוֹ וָ ְק ּתִ  אּוָלם, הכָ וּ ֲאר לוֹ  ַיֲ�לוּ  ְוַהּלָ
תוֹ  יַ�  ִנּסוּ  ִמּטָ ם אּוָלם, ׁשֹוִנים ְוַסְמָמִנים חֹותׁשָ ְמ  לוֹ  ְלַהּצִ ּלָ כֹוסֹות הֹוִעילוּ  ּכ( ת רּוַח  ּכְ יךְ  ְוהּוא, ַלּמֵ  ִהְמׁשִ

ר ים יוָר וּ ּס יִ בְּ  ְלִהְתַיּסֵ ׁשִ ם. ַהּקָ ה תוֹ יָ� ִס נְ  ּגַ דֹוָלה ְלַוְרׁשָ ֵדי ַהּגְ גּוִלים רֹוְפִאיםבָּ  ש; רֹ ְד לִ  ּכְ ּה  ַהּדְ ּבָ  ָ�ְלָתה, ׁשֶ
ּתֹהוּ  ב ְוהּוא, ּבַ ף ְמצָֹרע ְלֵביתוֹ  ׁשָ יְנַתִים. רֹאׁשוֹ ־ַ�דוְ  ַרְגלוֹ  ִמּכַ ן בׁשָ , ּבֵ ּיָ י ַהּדַ ָרֵאל ַרּבִ  רְלַאַח , ְלֵביתוֹ  ִיׂשְ

הּות ת ׁשְ בּועֹות רּפַ ְס ִמ  ּבַ י לצֶ ֵא  ׁשָ ַמע, ָהַרּבִ ָ ׁשּ ֶ  הַמ  ּוְכׁשֶ ר, ְיהּוָדה ר' ִגידנָּ לַ  ֵאַרעׁשּ  ַ�ל יובָ ָר קֹ ְמ לִ  ִסּפֵ
ה ִחיׁשָ ַמע ַהּלְ ָ ׁשּ י ׁשֶ צָֹרע ִגידנָּ 'ַה  אֹודֹות ֵמָהַרּבִ ה ב'רוֹ גְּ נְ וֶּ ִמ  ַהּמְ ּסָ ּנִ ם. לׁשֹולָ  ְלהֹוִליכוֹ  ׁשֶ ּלָ ד ֵהִבינוּ  ּכ( י, ִמּיָ  ּכִ

ַגַחְלּתוֹ  הִנְכוָ  ִגידנָּ ַה  ל ּבְ י־ׁשֶ ן ְלִהְצָטֵרף ּוִמֲהרוּ , ָהַרּבִ ּיָ ָ�ָלה ַלּדַ ֵדי רוֹ ּקְ ְלבַ  ׁשֶ ס עוֹ נְ כְ ׁשַ לְ  ּכְ י־ֶאת ְלַפּיֵ , ָהַרּבִ
א ן ָהָיה ִגידנָּ ַה  ְיהּוָדה ר'ׁשֶ  ֶאּלָ דֹול ַ�ְקׁשָ ָכל בְוֵסַר , ּגָ יל ּתֶֹקף־ּבְ ּפִ י ֶאל ִלְנֹסַ�  ַ�ְצמוֹ ־ֶאת ְלַהׁשְ ׁש  ָהַרּבִ  ּוְלַבּקֵ
יְך לְ  הּוא. תוֹ ילָ ִח ְמ ־ֶאת ךְ ִהְמׁשִ נִּ  ַ�ד, ָמה־ְזַמןעֹוד  וֹ ּת ְע ַר צָ בְּ  ִהְתַהּפֵ ִקּצּור רַט ְפ ׁשֶ ל הֹוםּתֵ וַ  ָיִמים ּבְ   . ָהִעיר־ּכָ

ֲ�  ֶאת הַהּמַ ֵני ֵהיֵטב ָזְכרוּ  ׂשֶ ֵקִנים ְוַאַחד, ברוֹ גְּ נְ וֶ  ּבְ ּה  ַהּזְ ּבָ עֹוד ,ׁשֶ יר ׁשֶ ן ֶאת ִהּכִ ּיָ י ַהּדַ ָרֵאל ַרּבִ  ,ְצמוֹ ַ�  ִיׂשְ
ַמע ֹאָרע ֶאת ְוׁשָ ּלוֹ  ַהּמְ יו ּכ( ר ִמּפִ ֲאׁשֶ ַ�ם ּמוֹ ִע  ָנַסע ּכַ ִלין'ִמּל(  ה'ַהחֹוזֶ  ֶאל ּפַ ִנים רְלַאַח  רוֹ ִסּפְ , ּבְ  ֹותבּ ַר  ׁשָ

ְתָיהוּ  יבִּ ַר ָחִסיד לֶ  ָרֵאל ר"בַּ  ְצִבי ַמּתִ יסוֹ ׁשֶ , יקנִ בְ דוֹ לָ ְס  ַיֲ�ֹקב ִיׂשְ ִסְפרוֹ  ִהְדּפִ דֹוִלים הַמֲ�ׂשֵ " ּבְ � ".ֶהָחָדׁש  ַהּגְ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ְהֶיה זֹאת ֶרךְ  ֶזה־ַ�ל ׁש ְלָפֵר  ִנְרֶאה עֹוד - )ב, יד( ּתֹוַרת ּתִ  .ַהּדֶ

ַרַ�ת ִלְהיֹות ַהּצָ ִפי ׁשֶ ַבע ּכְ כּוָנתוֹ  ַהּטֶ  תוּ ׁש ּפְ ִע ְמ  הּוֶ ַה ְת ּתִ  ּתְ
ר ָרהַהּמָ  ְוִתְגּבֶֹרת ַהּגּוף ְוִזהּום רגַּ ְת ּתִ  ֲאׁשֶ ָאָדם ּבֵ  הְועֹוׂשָ  ּבָ
ם רוֹ  רֹש(ֶ ְבׂשָ בֹון וּ ְיסֹוְבֶבנּ  ֶזה רבָ ְוָד , ּבִ ב תוּ ְוָצר ָהִעּצָ  ַהּלֵ

ֵ  מֹוןְמ ְוׁשִ  ְבִעית ְוָהְרפּוָאה, לֶכ ַהׂשּ  תַק ָהְרָח  ִהיא ֶזהָל  ַהּטִ
בֹון ְרִחיִבים ְוִעְנָיִנים ָהִעּצָ ל ִלּבוֹ  ַהּמַ ִח ּוְמׂשַ  ָאָדם־ׁשֶ  יםּמְ

ה .אֹותוֹ  בֹוא ְוִהּנֵ  לֹוַמר ָאָדם ֹולָיכ ,ָהָאָדם־ַ�ל ָצַרַ�ת ַגענֶ  ּבְ
י ר הּוא ִטְבִעי ֹחִלי ּכִ י לוֹ  ּוֶבֱאֹמר, םְלָהָאָד  ִיְקֶרה ֲאׁשֶ  הּוא ּכִ
ִביל ֶזה ׁשְ יק ְולֹא ַיֲאִמין לֹא ַרעָה  ָלׁשֹון ּבִ ָבִרים ַיְצּדִ , ַהּדְ
ם ֶזהָל  ֵגר הְוִצוָּ  ֶ�ְליֹון לֵא  ִנְתַחּכֵ ּסָ ּיִ  בׁשֵ יֵ  ָדדבָּ  צָֹרעַהּמְ  ׁשֶ

ָפם־ְוַ�ל ָפרּוַ�  ִיְהֶיה ְורֹאׁשוֹ  ִמיםְפר0  ִיְהיוּ  ּוְבָגָדיו , ַיְעֶטה ׂשָ
ִפי ֵהם ֵאּלוּ  ּוְדָבִרים ַבע ּכְ ים ַהּטֶ ּיִ ת ִלְרפּוַאת ֶנְגּדִ ַגע ִסּבַ  ,ַהּנֶ

ה ַגע יֹוִלידוּ  ְוַאְדַרּבָ ר, ֵמָחָדׁש  ַהּנֶ ֲה  ָהָאָדם הִיְרֶא  ְוַכֲאׁשֶ  ַגםׁשֶ
ה ָ�ׂשָ ָבִרים ׁשֶ ֵהם ֵאּלוּ  ּדְ ים ׁשֶ ּיִ י־ַ�ל־ַאף, ֶנְגּדִ  ְיֵדי־ַ�ל ֵכן־ּפִ
ִהְרֵהר ׁשּוָבה ׁשֶ ה ּתְ אתוֹ  ְוִהְתַוּדָ י ,ַחּטָ ֲ�ֹונוֹ  ּכִ ר ּבַ ט ֲאׁשֶ ׁשַ  ּפָ

ּלָ  ְלׁשֹונוֹ  ַגע הּגִ אתוֹ  ְוָיׁשּוב ֵ�ינוֹ ־ֶאת ַהּנֶ  ְלׁשֹונוֹ  ִויַטֵהר ֵמַחּטָ
י ֶאהְוִיְר  ַגע ָהַפךְ  ּכִ  הֹוָכָחה ְויֹוִכיַח  ַדעיֵ  ֶזהבָּ  ,ֵ�ינוֹ ־ֶאת ַהּנֶ

רּוָרה ּלֹא ּבְ א ׁשֶ ַגע לוֹ  ּבָ א ַהּנֶ ּדִ  ַצדְל  ֶאּלָ , ַרעָה  ָלׁשֹון רבֵּ ׁשֶ
ְהֶיה זֹאת אֹוְמרוֹ  ְוהּוא ם מֹוִציא ּתֹוַרת ּתִ ַרת, ַרע ׁשֵ  ְוַהּכָ

ָבר יֹום תוֹ ָח ָכ הוֹ וְ  ַהּדָ ה ַגםֲה ׁשֶ , ָטֳהָרתוֹ  ּבְ ָ�ׂשָ ָבִרים ׁשֶ  ּדְ
ים ּיִ רנִּ ּכַ  יוֹ ְל ָח ְל  ֶנְגּדִ י־ַ�ל־ַאף ְזּכָ י ַדעיֵ  ֶזהבָּ , רָה ְט נִ  ֵכן־ּפִ  ּכִ
ְבִעי ִמְקֶרה ְולֹא ,ֶזה הּוא עָהַר  ְלׁשֹונוֹ  ּתֹוַרת ֵבי ַהּטִ חֹוׁשְ  ּכְ

ֹמר ,ןוֶ ָא  בֹותׁשְ ְח ַמ  יו ְוִיׁשְ ֶ  הַמ  ְוהּוא .ּוְלׁשֹונוֹ  ּפִ ַמרׁשּ  רֹאֶמ  ּגָ
ַרַ�ת ֶנַגע אּפָ ְר נִ  רּוַ� ־ִמן ַהּצָ רּוׁש  ,ַהּצָ רּוַ� ־ִמן ּפֵ ָאה ַהּצָ  ּבָ
ב תוֹ ָא פוּ ְר  ָ ׁשּ   :לוֹ  אָפ ְוָר  ׁשֶ

ְצַרךְ  - )יא, יד( ַהְמַטֵהר ַהּכֵֹהן  ְולֹא ַהְמַטֵהר ַהּכֵֹהן לֹוַמר ה0
יק ֶאָחד ִהְסּפִ  אֹוֵמר ָהָיה ְולֹא ַהּכֵֹהן אֹוֵמר ָהָיה ִאם, םֵמֶה  ּבְ

ְצָוה יֹוֵדַ�  ָהִייִתי לֹא ,ַהְמַטֵהר ַהּמִ ֲהרוֹ  ַהְמַטֵהר ֵהןּכֹ בַּ  ׁשֶ ּטִ  ׁשֶ
ַרַ�ת־ִמן י ַהְמַטֵהר ָאַמר ֶזהָל  ,ַהּצָ  ַהְמַטֵהר ֵהןּכֹ בַּ  תוֹ וָ ְצ ִמ  ּכִ
ַרַ�ת־ִמן  ְוכּו'. ,ַהּצָ

  
  

בד' באייר שנת ד'תתקכ"ה, יצאו רבי מימון ובנו 
בג'  הרמב"ם למסעם לארץ ישראל, ולאחר כ"ח יום,

בסיון הגיעו אליה בשלום. אלא שבדרכם היו בסכנה 
וכמעט שטבעו בים, והרמב"ם נדר לצום בימים אלו 
  הוא ובניו עד סוף כל הדורות ולתת צדקה לזכר הנס.

�  

נמצאת מערה עתיקה בכביש המוביל ממירון לצפת, 
א, ולפי המסורת שם היה ָר ְד שנקראת מערת ָהִא 

, וכך עשה גם רשב"י מגלה לתלמידיו רזי תורה
האריז"ל עם תלמידיו. במקום גם נמצא בית קברות 
עתיק, שבהם טמונים כמה מתלמידי רשב"י, 
ובתקופת השלטון האנגלי נסלל במקום הכביש 
המוביל ממירון לצפת, ובעטיו נעקרו עצמות רבות 

פני השדה. משמים קינאו את כבוד ־כדומן אשר על
סלעים  המתים, ובשעה שהקבלן הערבי ניסה לפוצץ

בדינמיט, הסתבך ברגלו בשיח קוצני, ולא הספיק 
להימלט בטרם הפיצוץ, וכל איבריו נתרסקו 
והתפזרו למרחק גדול, מידה כנגד מידה. בשדה 

א, גדל עץ זית עתיק יומין שגזעו ָר ְד ִא שליד מערת ָה 
היה כה רחב, עד שארבעה אנשים לא יכלו להקיפו. 

ל רום", העץ נקרא בפי ערביי הסביבה "סג'רת א
דהיינו עץ הרומאים, ולפי המסורת ישב התנא 
רשב"י בצלו ולמד עם תלמידיו. לפני כחמישים שנה, 
עבדו שם פועלים יהודים שנטעו כרמים באזור, ומדי 
יום היו חוסים בצלו של העץ הגדול וסועדים 

לבם. ביום ה' באייר תשל"א, התפוצץ תחת העץ ־את
טמנוהו שם דם ־מוקש גדול שערבים רוצחים צמאי

כדי להתנקש בפועלים היהודים, אולם כיוון שביום 
זה לא הגיעו הפועלים לעבודתם, ניצלו כולם בדרך 

נשרף כליל, ורק שריד קטן נותר העתיק נס. העץ 
ממנו, והוא הובא למירון והוכנס בתוך תיבת זכוכית 
תחת מערת רשב"י, לזכר הנס. כיום, גדלים עצי זית 

  ורשי העץ העתיק שנשרף.רבים במקום, שפרחו מש
  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ
 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
ָבִריםד ַח ַא  בְּ  ַהּדְ ִאים ִעיםגָ נְ  םיָ ְט ֶ� ׁשֶ ֵזל הּוא ,ּבָ ר ,ַהּגָ ִית ִעיםגָ נְ  ִנְרִאים ָהיוּ  ְוַכֲאׁשֶ ּבַ ים לִ ָ� בְּ ַה ָיה ָה , ּבַ

ה  ִית־ֶאתְמַפּנֶ ְכֵדי, יוֲחָפצָ ־ֶאת ֹוִציאמוּ  ַהּבַ ל ּבִ ּכָ  יםלִ זוּ גְּ  ִציםֲחָפ  םׁשָ  יםִנְמָצִא  ִאם ִלְראֹות יּוַכל ֶאָחד־ׁשֶ
ֶ ִמ  ים ץֵפ ָח "ֶה . וֹ לּ ׁשּ ִמיד ַמְזִהיר ָהָיה" ַחּיִ ֵזל ַ�ל ּתָ ִגיָ�ה ֹחֶמר ְוַ�ל ַהּגָ ָממֹון ַהּפְ יר ַ�ד, ֲאֵחִרים ּבְ ִהְזּכִ י ׁשֶ  ּכִ

ֵכר ָצִריךְ  ֲחֵברוֹ  ָממֹון ַהּגֹוֵנב ְגֵנָבתוֹ  ְלִהּמָ ַדאי ןכֵּ ׁשֶ , ּבִ יל ָאָדםלָ  ּכְ ּפִ ל ַמְדֵרָגהלְ  ְצמוֹ ַ� ־ֶאת ְלַהׁשְ , ֶ�ֶבד ׁשֶ
ָ לִ  ְפָחה אׂשּ ַנֲ�נִ  ׁשִ ַנֲ�ִנים ֲ�ָבִדים ּוְלהֹוִליד תיּכְ ּיּוַכל ּוִבְלַבד, ּכְ ן ׁשֶ ר. ֵנָבהַהגְּ  ֹוןֲ�  ֶאת ְלַתּקֵ  ָרָאה ְוַכֲאׁשֶ

ַ�ם בֵ  ּפַ ְרָחץ־יתּבְ ַרּדִ  ַהּמֶ ִלי נֹוֵטלהּוא ׁשֶ כְּ  ,ֶאָחד ָאָדם יןּבְ ֵאינוֹ  יםִד ָר זְ  ּוַמְטֲאֵטא ּדְ ּלוֹ  ׁשֶ ָאְזנוֹ  ָלַחׁש , ׁשֶ : ּבְ
ְתַרֵחץ ָאָדם" ֶחְפצֵ  ַהּמִ ית יֹוֵצא, ֲאֵחִרים יּבְ ְרָחץ־ִמּבֵ ְכָלךְ  ַהּמֶ ר יֹוֵתר ְמל( ְנסוֹ  ֵניִלְפ  ֵמֲאׁשֶ   "...ּבוֹ  ִהּכָ

�  
ר ַ�ם ִסּפֵ ָהָיה ֶאָחד סֹוֵחר ַ�ל, ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ּפַ ׁשּוט ִאיׁש  ׁשֶ  ָהָיה אּוָלם, ַהּתֹוָרה ִמיִדיַ�ת ְוָרחֹוק ּפָ

ֶרךְ ־רׁשַ יְ  מֹוהוּ  ןיֵמֵא  ּדֶ ר. ּכָ יעוּ  ְוַכֲאׁשֶ ַ�ם לוֹ  ִהּצִ ְצָלח ֵ�ֶסק ּפַ דֹוִלים ִחיםוָ ְר  ְלַהְרִויַח  לוֹ ָיכ ָהָיה וֹ בּ ׁשֶ , מ( , ּגְ
ָפָניו הוּ ָח ּדָ  י ִמּלְ ּתֵ ׁשְ ֵני, ָיַדִים ּבִ ָח  ִמּפְ ְצָטֵרךְ  ׁש ׁשַ ׁשֶ ּיִ ִרּיֹות־ֶאת תַרּמוֹ לְ  ׁשֶ ְתִמיָהה ְוָאַמר. ַהּבְ ?! ֹותּמ ְלַר : "ּבִ
ד ֵ�יַני מּול עֹוֵמד ֲ�ַדִין ַוֲהֵרי? רּקֵ ׁשַ לְ וּ  ֹותּמ ַר לְ  ֲאִני לוֹ ָיכ יַצדכֵ ָה  י ַהְמַלּמֵ ּלִ י ֶאְצלוֹ , ׁשֶ , ְלדּוִתייַ בְּ  ָלַמְדּתִ

יַצד ָכל יּמִ ִע  חֹוֵזר ָהָיה ּכֵ ְלמּוִדי ֶאת יֹוםוָ  יֹום ּבְ ֹקד אֹוִתי ּוְמָזֵרז, ּתַ ּמּוד ַ�ל ִלׁשְ אֹוְמרוֹ  ,ַהּלִ  ֲאִני 'ֲהֵרי ּבְ
ִכירוֹ  ל ׂשְ ם ,ָאִביךָ  ׁשֶ ּלֵ ׁשַ ּמְ ֵדי ִלי ׁשֶ ֲא  ּכְ יְמ  ַלֲ�ׂשֹות ֲאִני לוֹ כיָ  ְוֵכיַצד, ּתֹוָרה אֹוְתךָ  דּמֵ לַ ׁשֶ ה ַלאְכּתִ , '?ְרִמּיָ

רּוָטה ֲאִפּלוּ  ִלּטֹל לוֹ ָיכ ֵאיִני ּוֵמָאז ֵאיָנּה  ַאַחת ּפְ י ׁשֶ ּלִ ם". ׁשֶ  לצֶ ֵא  ַרק ָלַמד, ֶזה ִאיׁש : "ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ְוִסּיֵ
ד אֹותוֹ  ָמיו ָלַמד לֹא רֵת וֹ ְוי, ְמַלּמֵ ה ָנא אוּ ְר  אּוָלם, ִמּיָ ּמָ ל תוֹ נוּ ָמ ֱא נֶ וְ  תוֹ רוּ ׁשְ יַ  ֶאְצלוֹ  ָקהְק ֶנְח  ּכַ   ". וֹ בּ ַר  ׁשֶ

�  
י ִריְסק ְזֵאב קִיְצָח  ַרּבִ ל רִנְזָה ָהָיה , ִמּבְ ּלֹא ָיָמיו־ּכָ ּום ֵליָהנֹות ׁשֶ ד ְולֹא ָאָדם ִמׁשּ ְעּבֵ ּתַ חֹוב ֲאִפּלוּ  ְלִהׁשְ  ּבְ

ת. ָקָטן ר ִמּדַ ּבוֹ  ַהּיֹש;ֶ ר, ְלַהְפִליא ָהְיָתה ׁשֶ הוּ  ְוַכֲאׁשֶ ה ָהָיה ִמיׁשֶ ֲ�בּורוֹ  עֹוׂשֶ ִהי ְמָלאָכה ּבַ ְלׁשֶ  היָ ָה , ּכָ
ד לוֹ  םלֵּ ְלׁשַ  ּדֹוֵאג ים ְולֹא ִמּיָ ר ֹאֶפן ּוםׁש בְּ  ִהְסּכִ ךְ ־ַ�ל ְלַוּתֵ ִמיד ָהָיה ָרִגילוְ . ּכָ ל ַ�ל: "לֹוַמר ּתָ  ֲהָנָאה ּכָ
ךָ  ּלְ ד םלֵּ ׁשַ לְ  ְלךָ  ׁש יֶ , ִריםֵח ֲא ֵמ  ׁשֶ י, ִמּיָ לּום ּכִ ׁשְ יֹוֵתר ֹולַהזּ  ַהּתַ ה, ןכֵ  לֹא ְוִאם. ֶסףכֶ בְּ  הּוא ּבְ  נֹוָתר ַאּתָ
ַ�ל ם ּתּוַכל ְולֹא עֹוָלםלְ  חֹוב־ּבַ ּלֵ נוֹ  יֵא וּ ׂשּ נִ  תַח ְמ ׂשִ  רְלַאַח ". ְלׁשַ י ּבְ ֶ�ְרָכה, ֵמִאיר ַרּבִ ּנֶ אּולַ  ׁשֶ  לׁשַ גְ וַ  םּבְ

ְבֵני ּבִ ָנה, קַר בְ ־ׁשֶ ַ�ל לֶא  ז"יִר גְּ ַה  ּפָ ׁש , לׁשַ גְ וַ  ִליֶמֶלךְ ֱא  ְצִבי ר', ָהאּוָלם ּבַ ּבֹון ֶאת ַלֲ�רֹךְ  ּוִבּקֵ ָ�ָליו ַהֶחׁשְ  ׁשֶ
ע. ַ� רֹ ְפ לִ  ַ�ל ִנְרּתַ לֹון ּבַ ֶסף ִלּטֹל ילִּ  ָחִליָלה: "ְוָאַמר ַהּמָ ר ּכֶ בֹוד לֹאֲה וַ , ִמּמַ דֹול ּכָ ַחְרּתָ  ֲ�בּוִריבַּ  הּוא ּגָ ּבָ  ׁשֶ

בֵ  לֹון־תיּבְ נוּ  ַהּמָ ּלָ ִ  ַלֲ�ִריַכת ׁשֶ ָכל ָ�ַמד ָהַרב אּוָלם ".ָחהְמ ַהׂשּ ל־ֶאת ַ� רֹ ְפ לִ  ּתֶֹקף ּבְ  ַ�ד" ,ַההֹוָצאֹות ּכָ
ְלׁשֹונוֹ " ָהַאֲחרֹון רּוׁש ַהגְּ  הּוא, ּכִ ׁשֶ ב ּכְ ֶסף: "ִאְמָרתוֹ ־ַ�לְוחֹוֵזר  ׁשָ לּום הּוא ַהּכֶ ׁשְ יֹוֵתר ַהּזֹול ַהּתַ   "...ּבְ

�  
י ּנֹוַדע, טְר בַּ לוּ  ןָנָת  ַרּבִ יד, ָהֲ�צּוָמה ֹונּותוֹ ּוִבְגא תוֹ יפוּ ִר ֲח בַּ  ׁשֶ ל ִהְקּפִ ּלֹא ָיָמיו־ּכָ ל תוֹ בָ וֹ ּט ִמ  ֵליָהנֹות ׁשֶ  ׁשֶ

ַדאי לֹא"ְוָאַמר , ַהּזּוַלת ֵאר ּכְ ָ ַ�ל ְלִהׁשּ י, חֹוב־ּבַ יֶֹקר עֹוֶלה ֶזה ּכִ ם". בַר  ּבְ ְלִמיָדיו ֶאת ּגַ ךְ  ָהָיה ּתַ  ְמַחּנֵ
ְהיֹות ְלִהְתַרֵחק ל ִמּלִ ַצחּות םָלֶה  אֹוֵמר היָ ָה וְ , ְמַקּבֵ ֵני: "ּבְ ם ָמה ִמּפְ יַ�  ַ�ְצְמֶכם ֶאת יםיִק ִק זְ ַמ  ַאּתֶ  ְלַהּגִ

ְלְמדוּ  ָ�ִדיף לֹא? ְיֵמיֶכם תאוְמלֹ  רְלַאַח  ָוָדם רׂשָ בָּ  יְלַחְסֵד  ּתִ ָניֹות ׁשֶ ַ�ְצְמֶכם ִמׁשְ ַמְתֶכם ְלטֹוַבת ּבְ , ִנׁשְ
ַחיֵּ  עֹוד ַ�ם "?ֶכםיּבְ יַ�  ּפַ עּורוֹ  ִהּגִ ֵאַלת. ָ�ָליו ּוָמהֲ�ג ְורּוחוֹ , ְלׁשִ ְלִמידוֹ  ִלׁשְ ר ּתַ י, ִסּפֵ ַרךְ  ּכִ  יםֵמׂשִ  ְללֹא ּדָ
ר", ֶאֶמׁש . "םָר בָ ׁשְ וּ  ,יוָפ ָק ׁשְ ִמ  ַ�ל י, "ִסּפֵ ְחּתִ ִלּמּוד ִהְתַוּכַ ְלִמיד ִעם ּבְ ְפָלג םָחכָ ־ּתַ ב, מ(  ִרְתָחא ְוַאּגַ

י אֹוָרְיָתאְד  ַגְעּתִ ֵכן ְרֶאהנִּ כַּ . ּבוֹ  ּפָ ּלָ יָ�ה ׁשֶ זֹאת ֶנֶפׁש  ָ�ְגַמת ִלי ַמּגִ ם אּוָלם". ּכָ ִהְתִחילוּ  ְלַאַחר ּגַ , ִלְלֹמד ׁשֶ
ז ֲ�ַדִין לֹא ָהָיה ּכָ ָבר ֲהֵרי. "וֹ יּ ּדַ  ְמר( ה ֶאת ָמָצאָת  ּכְ ּבָ ה ּוַמּדּוַ� , ךְ כָ לְ  ַהּסִ ַאל "? ִמְצַטֵ�ר ֲ�ַדִין ַאּתָ ׁשָ

ְלִמיד ְוַנֲ�ָנה: ל ֵמֶחְסרֹוָנם ְוִלְסּבֹל ֹוֵצץְלִהְתר ילַ ָ�  ַמּדּוַ�  ֲאִני יןבִ ֵמ " ַהּתַ ָקַפִים ׁשֶ ׁשְ  ילַ ָ�  ַמּדּוַ�  אּוָלם, ַהּמִ
ֲ�בּור ִלירֹות ָחֵמׁש  ְלַהְפִסיד ַתְכִלית רׁשֵ כָּ  ימֹונִ ָמ  ַוֲהֵרי? םנָ וּ ּק ּתִ  ּבַ  ֲאִפּלוּ  ַמֲחִזיק ְוֵאיִני, תרוּ ׁשְ ַהכַּ  ּבְ
רּוָטה ֵאיָנּה  ַאַחת ּפְ ריֹ בְּ  ׁשֶ ה". ש;ֶ יֵּ  ְוִהּנֵ עּור םִהְסּתַ ִ י, ַהׁשּ ֶלת ֶאת ּפֹוֵתַח  ןָנָת  ַרּבִ יתוֹ  ּדֶ ָטר, ּבֵ  ָחֵמׁש  ןבֶּ  ּוׁשְ
י. ָהָאֶרץ־ַ�ל חנָּ מ(  ִלירֹות ָטר־ֶאת ֵמִרים ָנַתן ַרּבִ ְ ה רֹוֶאה: "ְואֹוֵמר ְלַתְלִמידוֹ  הוּ ֵא ְר ַמ , ַהׁשּ ַהּצּור '? ַאּתָ

י ָכל ֳ�לֹו ּכִ ִמים ּפָ ט־ּתָ ּפָ ָרָכיו ִמׁשְ ר הּואֵאל ֱאמוּ  ,ּדְ יק ְוָיׁשָ יָון. 'ָנה ְוֵאין ָ�ֶול ַצּדִ ּלֹא ּוִמּכֵ  ילַ ָ�  רִנְגזַ  ׁשֶ
ן, ָממֹון ְלַהְפִסיד בָּ ַה  ִלי ִזּמֵ ָטר ה"ּקָ ְמִציָאה ֶזה ׁשְ ׁשֵ  ּכִ ַ�ם". ָרהּכְ א ּפַ י ּבָ  ִמיִדיָדיו ֶאָחד ֶאת רּקֵ ְלבַ  ןָנָת  ַרּבִ

ֶהְח  נַ . יוֹ לְ ָח ֵמ  ִליםׁשֶ ְ ינֵ  חוּ ׂשֹוֲח  םיִ ַהׁשּ ִדְבֵרי יֶהםּבֵ קֹום ְוֶאל, ּתֹוָרה ּבְ ן ַהּמָ ּמֵ יֵמַא  ֶאָחד ִהְזּדַ ְלטֹון ְנׁשֵ ִ  ַהׁשּ
ָהָיה ד ֵהִבין הּואוְ , אֹוְרָין־רבַּ  ׁשֶ י ִמּיָ ב ְלָפָניו ּכִ ְלִמיד יֹוׁשֵ ְפָלג םָחכָ  ּתַ ָנה. מ( ֵאָלה ָאָדם אֹותוֹ  ֵאָליו ּפָ ׁשְ  ּבִ

ין קֹורְמ  ַ�ל ם ּדִ ּיָ י, ְמס( ד ַתחּפָ  ןָנָת  ְוַרּבִ ָמָרא ִמּיָ י לוֹ  ְוֶהְרָאה ּגְ קֹור ּכִ ַדף ֹוָספֹותּת ִדְבֵרי ַה בְּ  הּוא ְלָכךְ  ַהּמָ  ּבְ
לֹוִני ּתֹוֵמם. ּפְ הַה  ִהׁשְ ׁשּוָבה עַמ ׁשֵ לְ  ְמֹאד ּלָ ִהיָרה ַהּקֹוַלַ�ת ַהּתְ ל הוּ וֵּ לַ ְמ לִ  ְוָאַמר, ְוַהּמְ י ׁשֶ י, ןָנָת  ַרּבִ  ּכִ

ָבר ַא  ּכְ ֵאָלה זֹו לְ  לׁשָ ִניםׁשְ דֹוִלים ַרּבָ יבוֹ ָה לְ  ָיְדעוּ  ְולֹא ַוֲחׁשּוִבים ּגְ . ָיד־ְלַאַחרכִּ  יבוֹ ׁשִ ְמ  ֶזה ִאיׁש  ְוִאּלוּ , ׁשִ
ׁש  ּקֵ ְתמּוָרה לוֹ  ַ� ְלַסיֵּ  ָהִאיׁש  ּבִ ית ּבִ ְסּפִ יָריו אּוָלם, ְראּוָיה ּכַ ל ַמּכִ י ׁשֶ י, לוֹ  ָאְמרוּ  ןָנָת  ַרּבִ  ְיָסֵרב הּוא ּכִ

ַדְרּכוֹ  ַנת תֵלָהנוֹ  ּכְ ּתְ ּלוֹ ־ַ�ל ָהִאיׁש  ָ�ַמד. ָוָדם רׂשָ בָּ  ִמּמַ ר ּוְלַבּסֹוף, ׁשֶ ל הוֶּ לַ ַהְמ  ִנְזּכַ י ׁשֶ י, ןָנָת  ַרּבִ  ֶאָחד ּכִ
ל ָרדוֹ ִמׂשְ  ֵמעֹוְבֵדי ים ְואּוַלי, ןָנָת  יְלַרבִּ  ָקרֹוב ָיִדיד הּוא, ָהִאיׁש  ׁשֶ ל ַיְסּכִ ְרּכוֹ  ְלַקּבֵ ה. ֲהָנָאה טֹוַבת ּדַ  ָ�ׂשָ

ֲ�ָצתוֹ  ָהִאיׁש  ֶאְמָצעּות ןָנָת  יְלַרבִּ  ַלחׁשָ וְ , ּכַ ִקיד אֹותוֹ  ּבְ ד ְסכּום ַ�ל ַהְמָחָאה ּוָבּה  ַמֲ�ָטָפה, ּפָ . ִנְכּבָ
נֹוָסף ׁש  ְלָכךְ  ּבְ ּקֵ י, לוֹ  ֹסרְמ לִ  ּבִ ר רֹוֶצה הּוא ּכִ ה לוֹ  ְלַסּדֵ ֵדי, ְקבּוָ�ה ִקְצּבָ ּיּוַכל ּכְ ְרֵנס ׁשֶ  בֹודכָ בְּ  ְלִהְתּפַ
קֹ  ְלֵת  ַ�ל דְוִלׁשְ ְרָנָסה תגַ ֲא ּדַ  ְללֹא ַהּתֹוָרה יּדַ י ֶהֱחִזיר, ְלָמֳחָרת ָברכְ וּ . ּפַ  ִאיׁש  ְלאֹותוֹ  הָפ ָט ֲ� ַמ  ןָנָת  ַרּבִ
הַה  .ִצּבּור ַמח ּלָ ה ׂשָ ִחּלָ י הוָ ְק ּתִ  ִמּתֹוךְ  ,ּתְ א, תוֹ יָמ ׂשִ ְמ בִּ  ִהְצִליַח  ּכִ כַּ  ֶאּלָ רׁשֶ ַתח ֲאׁשֶ ֲ�ָטָפה ֶאת ּפָ  ,ַהּמַ
ּה  ָמָצא ר ַהַהְמָחָאה ֶאת ְלַתְדֵהָמתוֹ  ּבָ ּגֵ ִ ׁשּ ֵצרּוף, ןָנָת  יְלַרבִּ  ׁשֶ , ַהּתֹוָרה־ִמן הֹוָכחֹות ּובוֹ  ָארֹךְ  בּתָ ִמכְ  ּבְ

תּוִבים־ּוִמן יםִא יבִ נְּ ַה ־ִמן ֲ�לּות ֵמרֹב. ִריםֵח ֲא ֵמ  ָממֹון תָלַקַח  ָראּוי ֵאין ְלִפיֶהם, ַהּכְ ּתֹוְממּות ִהְתּפַ , ְוִהׁשְ
ְרֵסם ּבּור ִאיׁש  ּפִ ָבר־ֶאת ַהּצִ ם ַהִאם: "יובָ ָר קֹ ְמ לִ  ְוָאַמר, ַהּדָ יִרים ַאּתֶ ים ַמּכִ   "? נוּ ֵר דוֹ בְּ  ֵאּלוּ כָּ נֹוָסִפים  ֲאָנׁשִ

  

ְרׁשוּ  ּכֵֹהן, ל"ֲחזַ  ּדָ ַאַחת ַהּסֹוֵמא ׁשֶ ֵני. ִעיםגָ ַהנְּ  ֶאת ִלְראֹות לוֹ  ָאסּור, ֵמֵ�יָניו ּבְ ל ִמּפְ ּכָ ּזּוַלת,  רֹוןְס ְוֶח  ֶנַגע ׁשֶ ּתֵ  ִלְבֹחן ָצִריךְ ּבַ ׁשְ ַאַחת. ֵ�יַנִים יּבִ ַגע ֶאת ּבְ ְ ּוַב , ַהּנֶ הׁשּ    ִנּיָ
ּבֹות ֶאת גָּ  ַהּסִ רֹוֶאה ֵהןּכֹ . ַאְך ְלָכךְ מּו ְר ׁשֶ ַגע ֶאת ַרק ׁשֶ ֵ ּבַ  ַהּנֶ ד ַהֶחְסרֹונֹות ֶאת ַרק, ינִ ׁשּ ִליִלי ְוַהּצַ ְ  צדיקים)־של (ספרן ...סּולּפָ  ֲהֵריהוּ , ְזכּות ַצד לוֹ  ִלְמצֹא ַח ֵר וֹ ט ְוֵאינוֹ , וֹ בּ ׁשֶ  ַהׁשּ

  
ל ׁשוֹ ּמְ ׁשַ ְמ  י ׁשֶ ּדִ  המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ּבַ , יגּוָראִמּסַ ָפָניו חׁשִ ַ�ם ּבְ  ּפַ
הּוא ֶאָחד ֵרְך ְב ַא  דֹול ר'ֶמ רוּ 'ְפ  ׁשֶ ַהְינוּ , ּגָ  ָאדּוקִאיׁש  ּדְ

דֹול.  יּוַמְחִמיר ּגָ יר ָהַרּבִ ז־ֶאת ִהּכִ ֵאין ְוָיַדע, ַהּלָ  ּתֹוכוֹ  ׁשֶ
ָברוֹ  ַצחוּ  ְוָאַמר, ּכְ י ָמָצאנוּ  לֹא רּום''ְפ  ׁשֹוןְל : "תּבְ  ִאם ּכִ
ַ�ם ּתֹוָרה ַאַחת ּפַ ָגָדיו סּוקּפָ ּבַ , ּבַ  ְוָכְך . ִמים'ְפר!  ִיְהיוּ  'ּבְ
סּוק ׁש ִנְדָר  רּוַ� , ַהּפָ ר 'ְוַהּצָ ַגע'־ּבוֹ  ֲאׁשֶ ְפִניִמּיּותוֹ  - ַהּנֶ  ּבִ
ע הּוא ּגָ ָגָדיו ֲאַזי, סּולּוָפ  ְמנ! יּכְ  - ִמים'ְפר!  ִיְהיוּ  'ּבְ  חּוץ ַלּפֵ

ׁש  ט'יְ ַק ְמ רוּ 'ְפ ּבִ  ִיְתַנֵהג ּלוֹ  ים'ִמ רוּ 'ְפ ַה  ָגִדיםּבְ ּבַ  ְוִיְתַלּבֵ  ׁשֶ
ת ֲאֶרׁשֶ ל ּבַ יקוּ  ׁשֶ הְל  אּוָלם, ְיֵתָרה תַצּדִ  'ְורֹאׁשוֹ  ַמֲ�ׂשֶ

ל הּוא - ָפרּוַ�' ִיְהֶיה ְלּבָ ּלוֹ  ְמב!  - ִיְקָרא' ָטֵמא 'ְוָטֵמא, ּכ!
קֹול  ְלַהְכִריז ֵיׁש    "...ֵמָ�ָליו ּוְלִהְתַרֵחק ָאתוֹ ְמ ט!  ַ�לּבְ

  

  

  
ּנּוי ִ ה ׁשֹוןּלָ ּבַ  ֵמַהׁשּ ָרׁשָ ּפָ ּבַ ה, ׁשֶ ִחּלָ ּתְ  ְלָדהְויָ " ֶנֱאַמר ׁשֶ

ן רּוְלַאַח ", ֵתֵלד ְנֵקָבה־ְוִאם" "רָזָכ  ", ַבתְל  אוֹ  ןֵב ְל " ִמּכֵ
ַתב אן ָחְכָמה' ְך ׁשֶ 'ּמֶ ַה  ּכָ ּכָ ּמִ  ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי ָיהְרָא  ׁשֶ

ַ�ד לֹ  ׁשֶ יםׁשְ אן ִנְקָרא ְוָלֵכן, ל'ֶפ 'נֵ  דָל ַהּוָ  ִנְקָרא יֹום ש*ִ  ּכָ
ה ִחּלָ ָ�ְברוּ  ְלַאַחר ְוַרק, ָבהֵק נְ וּ  רָכ זָ  ּתְ  ַהּטַֹהר ְיֵמי ׁשֶ

ן ִנְקָרא ּוְכָבר לֶפ נֵ  ׁש ֵמֲחׁשַ  ָיָצא ת אוֹ  ּבֵ  ָאְמרוּ  ְוָלֵכן. ּבַ
ל ל"ֲחזַ  ַהְמַקּבֵ ן ִלי היֶ ְה יִּ ׁשֶ ְכ ִל  תְנִזירוּ  ׁשֶ  ָנִזיר וֹ ֵאינ, ּבֵ

יָלה ִאם ּתוֹ  ִהּפִ א, ִאׁשְ ּמָ אן, ָמאיָּ ַק ־רּבַ  ָהָיה לֹא ׁשֶ  ּוִמּכָ
ל ּכָ ן ִנְקָרא ֵאינוֹ  דָל ּוָ ּבַ  ָסֵפק ׁשֶ ֵפרּוׁש . ּבֵ ה ֶזה ּכְ ּלָ  ִהְתּגַ
ְכַת  ל ָידוֹ ־בּבִ ָבר: "ֶהָחִסיד ְיהּוָדה נוּ ַרּבֵ  ׁשֶ ְדלוּ  ּכְ  ְמַ�ט ּגָ

ים ַטּנִ ה ַהּקְ ּזֶ ת ְוזוֹ  מ' ןּבֶ  ׁשֶ ְך , פ' ּבַ ּיָ ן לֹוַמר ׁשַ ". ּוַבת ּבֵ
ְתבוּ  ֵיׁש  ּכָ ַהּוָ , ׁשֶ ה בׁשָ ְח נֶ  דָל ׁשֶ ִחּלָ ַבַ�ל ּתְ  ְוַרק, ַחי־ּכְ

ְך  ָטֳהָרתוֹ  יֵמ יְ  יםִא ָל ְמ נִּ ׁשֶ  רְלַאַח  ה ּוִמְתַחּנֵ ָ ׁשּ  ָאז, ִלְקד!
 ְוַאף. ַבתְל  אוֹ  ְלֵבן בׁשָ ְח נֶ ְו  ָאָדם ְלַמְדֵרַגת עֹוֶלה הּוא

ָצאנוּ  ּמָ ְקָרא ָלדָו  ׁשֶ ּנִ ן ׁשֶ ֱאַמר, ּבֵ ּנֶ ִנים " ׁשֶ ְתרֲֹצצּו ַהּבָ ַוּיִ
ּה  ִקְרּבָ ַתב", ּבְ הּוא ֶ�ְזָרא־ןּבְ ִא  ּכָ ם־ַ�ל ׁשֶ   .ֶהָ�ִתיד ׁשֵ

  
את ֹו ְלַבת  ּוִבְמלֹ� ּה ְלֵבן� א� ֳהָר� י ָטֽ     (יב, ו) ׀ ְיֵמ�

ַבת  ֵמִרים ֹוָרהּת ּבַ  ַהּקֹוֵרא וֹ בּ ׁשֶ , ַזְרָקאַטַ�ם ּבְ  ְלֵבן�  ּתֵ
ל ןוּ גּ נִ ּבְ  ֹולוֹ ק ְמָחה ׁשֶ ן תֶד ּלֶ ה!  ְלֶרֶגל ׂשִ  ְלַבת  ְוֵתַבת, ַהּבֵ

ֶסגּ  ּה  ָתאְל וֹ ּבְ ּבָ י, קֹולוֹ  ִמיְך נְ ַמ  ַהּקֹוֵרא ׁשֶ  רִעּקַ  ּכִ
ְמָחה ִ ֵלַדת ַהׂשּ ן ּבְ ִפי, ּבֵ ָאְמרוּ  ּכְ ֵרי ל"ֲחזַ  ׁשֶ  ִמי ַאׁשְ

ָניו ּבָ ְתבוּ  ְוֵכן. ְזָכִרים ׁשֶ ּט!  ָהִראׁשֹוִנים ּכָ  ָזָכר ְמַאתׁשֶ
ֵניָיִמים  ְבָ�הׁשִ ִהיא ְל  ָכר ׁשֶ  ִמּפְ הּזָ ִגיַמְטִרּיָ  227 ּבְ

ִמְניַ  ָרָכה ןּכְ ְמַאת ְוִאּלוּ , ּבְ בּוַ� ִהיא  ָבהֵק נְ  ט! ָיִמים,  םיִ ׁשְ
ִהיא ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ִמְניַ  157 ּבְ   (תפארת שאול). ֶזקנֶ  ןּכְ

�  
ּוַ�  �ר ִמ ְוגֹו' ְוַהּצָ ּו ְפר  ְהי" יו ִיֽ ָגָד#  )  יג, מה( ים% ּבְ

ַבת ּוַ�  ּתֵ �ר ַטַ�ם ְוַהּצָ ֵרׁש  ְזָלאַא  ּבְ יו ֵתַבתְו , ּגֵ ָגָד#  ּבְ

ִיםּבְ  י ְלהֹורֹות, ֵגְרׁשַ ַרַ�ת ּכִ ָאה ַהּצָ  ַ�ל ְלעֶֹנׁש  לוֹ  ּבָ
ֲחנֵ  ּגַֹרׁש  ְוָלֵכן, ַרעָה  ָלׁשֹון אְט ֵח  ָרֵאל הִמּמַ  )מראה יעקב(. ִיׂשְ

�  

 �י ֽאֹו־ָהֵ� ִת) ְ ֶגד ֽאֹו־ַהׁשּ ,  )  יג, נח( ֶרבְוַהּבֶ

ֶגד , ַטַ�ם ְוַהּבֶ ְקָרא ֵזרּפָ  ּבְ ּנִ  ת"יּבֵ ַה ּמֵ ׁשֶ  ְלעֹוֵרר, קֹולּבְ  ׁשֶ
מֹוֶנה מֹוִפיעֹות ָבהּתֵ ּבַ  ְטֶ�ֶמתַהּמ!  ֵסֶדר אֹוִתּיֹות ׁשְ  ּבְ

יָתא ָהַאְלָפא ִ , ּבֵ ְ ַה  וֹ "א ד"גֶ ּבֶ , ו"ָוא ְוַ�ד ן"יִמׁשּ , י"ִת ׁשּ
מֹוֶנה ְכָתב ַהּתֹוָרה ַ�ל זֹותְמַרּמְ  ֵאּלוּ  אֹוִתּיֹות ּוׁשְ ּבִ . ׁשֶ

ְפִתיַחת ו"יּתָ ַה ְו  ת"יּבֵ ַה  י ַהּתֹוָרה ּבִ ֵראׁשִ  ּפֹוַתַחתׁשֶ  ת"ּבְ
ֵב  ֶמת ת"יּבְ ּיֶ ָתי ּוִמְסּתַ ִ  ף"ֶל ָהָא , ו"ּבְ  ִסּיּוָמּה  ַ�ל ן"יְוַהׁשּ

ֵתַבת ָרֵאל ּבְ ת א"ַהֵה , ִיׂשְ  ְוָהאֹוִתּיֹות, יָה ׁשֶ ּמָ ח!  ַלֲחֵמׁשֶ
יֶמ  ֶל  ל"ּגִ זֹות, ו"ָוא ת"ּדָ  ַהּתֹוָרה ֶאְמַצע ַ�ל ְמַרּמְ

ִדְבֵרי ין,  ל"ֲחזַ  ּכְ ִקּדּוׁשִ ָגחֹון ו"ָואּבְ אֹוִתּיֹותֶאְמַצע  ּדְ , ּבָ
רֹ  ַרׁש  ש*ּדָ ח, בֹותּתֵ ּבַ  ּדָ ּלָ  )ק"ן טעמים(. סּוִקיםּפְ ּבַ  ְוִהְתּגַ
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ׁש  ְדּגָ  מ!
 

 חּלָ מ! ְמ 

 ִ 

ְטָ�ם   מ!
 


