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ֹצָרע  ְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמְ   )(יד, בזֹאת ּתִ

י ַ�ם ָרָאה יְטׁשֹובְרּדִ ִמבֶּ  קָח ִיצְ  ֵלִוי ַרּבִ ל ּוָרהבֲח  ּפַ ים ׁשֶ  ְועֹוֶסֶקת עֹוֶמֶדת ֲאָנׁשִ
יָחה ׂשִ ֵט  ּבְ יָח  ּתֶֹכן ַ�ל ֶאְצָלם ְוִהְתַ�ְנֵין ֲאֵליֶהם ִהְתָקֵרב. הלָ ּבְ ם, םָת ׂשִ ּלָ  ְוכ&
ְתקוּ  ְלַמְרֵאהוּ  ִנְבֲהלוּ  ְמבּוָכה ְוׁשָ ֵני ֶאָחד ַרק. ּבִ ָהָיה ּוָרהבַהֲח  ִמּבְ ַ�ל ׁשֶ , ָלׁשֹון־ּבַ

ֵטִלים: "ְוָאַמר ָאַזר ֹאֶמץ ָלאָכה נוּ ייִ ָה  ּבְ ֲ�מּום ֶאת ְלָהִפיג ּוְכֵדי ִמּמְ ִ ָאַחז ַהׁשּ  ׁשֶ
נוּ  ִדְבֵרי ָ�ַסְקנוּ , ּבָ י, ָהַרב ָנא ַדעיֵ  ַאךְ  .ּוְרִכילּות ַרעָה  ָלׁשֹון ּבְ ל ּכִ ֶ  הַמ  ּכָ  ָאַמְרנוּ ׁשּ

א ֵאיָנם י ָלֶהם ָאַמר". ֱאֶמת ְבֵריּדִ  ֶאּלָ ִניַמת קִיְצָח  ֵלִוי ַרּבִ ל ּתֹוָכָחה ּבְ : ַאֲהָבה ׁשֶ
ין, ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ֲהֵרי" ִפּלִ ּתְ ּבַ ל ׁשֶ בָּ ַה  ׁשֶ סּוק ֶנֱאַמר ה"ּקָ ָרֵאל  ַהּפָ ִיׂשְ ָך ּכְ 'ּוִמי ְכַ�ּמְ

ָאֶרץ' ִאם, ֵאפֹוא יֹוֵצא. ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ם ׁשֶ ִרים ַאּתֶ  ָאָדם ַ�ל ַרעָה  ןָלׁשוֹ  ְמַדּבְ
ָרֵאל ׂשְ ם, ִמּיִ ְבֵרי ּגַ ם, ֱאֶמת ּדִ ָכְך  מֹוִציִאים ַאּתֶ ין ַ�ל זַ� לַ  ָחִליָלהּבְ ִפּלִ ל ַהּתְ  ׁשֶ

ַר  ַהּבֹוֵרא סּול ןֶה לָ  ְוגֹוְרִמים, ךְ ִיְתּבָ ׁש  ךְ כָ בְּ  ּפְ ּיֵ ָרֵאל חֹוְטִאים ׁשֶ ִיׂשְ   "...ּבְ
�  

ָגִעים  - (יד, ד) ְוֵ�ץ ֶאֶרז  ַהּנְ ּסּות ָהרּוַח ְלִפי ׁשֶ ִאים ַ�ל ּגַ   (רש"י) ּבָ

יֵמי ל יוָר עוּ נְ  ּבִ י ׁשֶ ים ַרּבִ ִריְסק ַחּיִ א ָאִביו לצֶ ֵא  ּתֹוָרה ָלַמד, ִמּבְ ַצְוּתָ  רוֹ בֵ ֲח  ִעם ּבְ
יָראׁשַ ־ֲהָנאכַּ  רֶסְנּדֶ  ַזְלָמן יַרבִּ  ָיִמים, ּפִ ּלְ ּה  ֵהןכִּ  ׁשֶ ַרּבָ ל ּכְ ַ�ם. יִק ינְ ִר ְק  ׁשֶ ָנה ּפַ  ּפָ

ְבִדיחוּ  יוָאבִ  ֵאָליו ָאלוֹ , ַ�תַהּדַ  תּבִ נִ  ִלי ָנא רמֹ ֱא : "ּוׁשְ ֵניֶכם ִמי, יּבְ ְ  טֹוב יֹוֵדַ�  ִמׁשּ
ה ?ִלְלֹמד יֹוֵתר יב"? רֶסְנּדֶ  ַזְלָמן ֵבְרךָ ֲח  אוֹ  ,ַאּתָ י ֵהׁשִ ים ַרּבִ ׁשּוָבה ַחּיִ ֶדת ּתְ ּדֶ : ְמח&

ה" ׁשּוָבה ָלֵתת ִלי ָקׁשֶ ֵאָלְת  ַ�ל ּתְ ֲאִני רַמ אֹ  ִאם ןכֵּ ׁשֶ , ךָ ׁשְ  טֹוב יֹוֵתר יֹוֵדַ�  ׁשֶ
ַ�ל ִנְמֵצאִתי, יִר בֵ ֵמֲח  ֲאָוה ּבַ ְלָמן אֹוֵמר ְוִאם. ּגַ ּזַ י רֵת וֹ י טֹוב יֹוֵדַ�  רֶסְנּדֶ  ׁשֶ ּנִ , ִמּמֶ

אי ֶאְהֶיה ּדַ ו: "ְוָאַמר ֶהָחֵבר ֵהִגיב". ּבַ ם ִנְמֵצאָת  ְוַ�ְכׁשָ   "...ֶזה ְוַגם ֶזה ּגַ
�  

ִני תֹוַלַ�ת ְוֵאזֹב תֹוַלַ�ת ּוְכֵאזֹובַמה  - ּוׁשְ ֲאָותֹו ּכְ יל ַ�ְצמֹו ִמּגַ ּפִ א? ַיׁשְ ָנתֹו ְוִיְתַרּפֵ ּקָ   (רש"י) ּתַ

סּוְרָיה בְּ לַּ ַח  ִהיא ,אצֹובָ ־םַר ֲא בַּ  ּבְ ָהָיה ִיםַמ ׁשָ  ְיֵרא ָאָדם ֹוֵררִהְתגּ , ׁשֶ  ּוךְ שׂ ֲח  ׁשֶ
ִנים ֵקד ְוַתֲ�ִנּיֹות ִפּלֹותְת בִּ  הְרבָּ ְוִה , ּבָ ַ�ם. ָמאיָּ ַק ־לׁשֶ  ַרעזֶ בְּ  ְלִהּפָ ה ּפַ ֵאַלת ָ�ׂשָ  ׁשְ

ֲחלֹום לוֹ  ְוֶהְראוּ , ֲחלֹום ּיֹוֶרה ְבֶנהיַ  ִאיׁש  ְלִויַטס יַרבִּ  לֶא  ָלֶלֶכת ּבַ  הַמ  לוֹ  ׁשֶ
ר ֶאת ָיַדע לֹא. ֲ�ׂשֹותלַּ  ׁשֶ ִנים רֹאׁש  לֶא  ְוָהַלךְ  ,ַהֲחלֹום ּפֵ י ָהַרּבָ  המֹ לֹ ׁשְ  ְרָפֵאל ַרּבִ

י ד"ָהַרֲאבַ  ֶאל ָלֶלֶכת לוֹ  ָאַמר ְוהּוא, יָאדוֹ ַלנִּ  הּוא, ָקִצין ְיהּוָדה ַרּבִ דֹול ָ�ָנו ׁשֶ  ּגָ
ל תוֹ גָ ֵר ְד ַמ בְּ  ְוהּוא י ׁשֶ ָאַמר ְלִויַטס ַרּבִ  ָהִאיׁש  ָהַלךְ  .רּוַח' לַפ ׁשְ  יוֵ ֱה  ְמֹאד־'ְמֹאד ׁשֶ

ה ְלָבִנים. לֶא  ְזּכֶ ּיִ י ְיהּוָדה, ְוִהְפִציר ּבֹו ְלָבְרכֹו ׁשֶ ַקד ַרּבִ י ְיהּוָדה ַר  ָ�ָליו ּפָ  ָלֵתתּבִ
יִרית ְסּפוֹ  ֲ�ׂשִ קּוָפה רּוְלַאַח  ,ּתֹוָרה ְללֹוְמֵדי ִמּכַ ָבִנים עׁשַ וָּ ִה לְ  ָזָכה ָרהצָ ְק  ּתְ   . ּבְ

�  

ֶגת־ְוִאם ֶ ל הּוא ְוֵאין ָידֹו ַמׂשּ   (יד, כא) ּדַ

ל ֲחִסיָדיו ָרף' ׁשֶ ָ י 'ַהׂשּ ְטֶרִליְסק אּוִרי ַרּבִ תוּ  ְולֹא יםִנְלָהבִ  ה' עֹוְבֵדי יוּ ָה , ִמּסְ  ׁשָ
רּוד םיָ נְ ָ� לְ  םבָּ לִ  ל. ַהּמָ ֲ�בֹוַדת ְלִהְתַ�ּלֹות ַרק ָהָיה ְרצֹוָנם ּכָ ִליכוּ  ה' ּבַ  ְוִהׁשְ

ה ָהעֹוָלם יַהְבלֵ  ֶאת ֵמֲ�ֵליֶהם ַ�ם. ַהּזֶ ִנית הנָ נְ אוֹ ְת ִה  ּפַ י ָלּה ְלַבְע  ְוָאַמר ָהַרּבָ  ַרּבִ
ֵני: "אּוִרי ה ֵאין ָמה ִמּפְ ְרָנם יֶדיךָ ַלֲחִס  ּדֹוֵאג ַאּתָ ּקַ ְגבַּ  ׁשֶ  םָת וּ לּ ּדַ ִמ  עוּ ׁשְ וָּ ְויִ  ּה ּתִ

יָה  ָלּה  ָאַמר"? היָר ּפִ ְח ּמַ ַה  ה ָמה: "ַרּבִ ָלל ֲחֵפִצים ֵהם ְוֵאין, ֶאֱ�ׂשֶ  ַהְרָחָבהבְּ  ּכְ
ירוּ  ִנְס  ִלּפֹל רֹוִצים ְוֵאיָנם, תַוֲ�ׁשִ ר יֹוןּבְ ה ָהאֹות ִיְהֶיה ָמָחר: "הֹוִסיףוְ ". ָהֹעש2ֶ  ַהּזֶ

ָבר הּוא ןכֵּ ׁשֶ  חּוׁש בְּ  ִכיַח ְואוֹ  ַ�ת ְלָמֳחָרת". ַהּדָ ׁשְ ה ּבִ ִפּלָ יַ� , ַהּתְ ִהּגִ ׁשֶ י ּכְ  אּוִרי ַרּבִ
ָפֶניךָ " בֹותּתֵ לַ  בֹוד ִמּלְ ר ְוַהּכָ ק  ...ְוָהֹעש2ֶ ל ּוְלַחּזֵ ּוְבָיְדָך ּכַֹח ּוְגבּוָרה ּוְבָיְדָך ְלַגּדֵ

ְפסּוֵקי" ַלּכֹל ּבִ ִזְמָרה ׁשֶ ְנֵפי ֶאת ֵהִרים, ּדְ ְגדוֹ  ּכַ  ָלֶהם זַמ ְוָר  ֲחִסיָדיו ְלָכל ְוָהַלךְ  ּבִ
י ּמִ ָחֵפ  ׁשֶ ָממֹון ץׁשֶ ים ּבְ ה, ְגדוֹ בִּ  ףנַ כְּ  ַ�ל ָידוֹ  ָיׂשִ ַמִים־ִמן ְוִיְזּכֶ ָ ר ַהׁשּ דֹול ְלֹעש2ֶ , ּגָ

  ...ָידוֹ ־ֶאת טיׁשִ הוֹ  לֹא יםַהֲחִסיִד  ִמן דָח ֶא  ַאף ַאךְ 

  
ֹצָרע ְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמְ ֶנֱאַמר ְדָרׁש ּמִ בַּ  -) יד, ב( זֹאת ּתִ

אן, ְכִתיב הּוא ֲהָדא ּכָ ים ָמֶות ּדִ ַיד ְוַחּיִ , ָלׁשֹון־ּבְ
אּור י הּוא ְוַהּבֵ ָאה ָצַרַ�ת ּכִ ַרעָה  ָלׁשֹון ַ�ל ּבָ

ׁשֹון ְיֵדי־ְוַ�ל, תּמֵ כַּ  בׁשָ ְח נֶ  צָֹרעּמְ ַה וְ  ָיכֹול  ַהּלָ
ִה  ים אֹו ְלָצַרַ�ת ׁשֶ הּוַמ יא ָמֶות. ָלבֹוא ְלַחּיִ

ּתֹוָרה ַיֲ�ֹסק? תוֹ נָ ּקָ ּתַ  ַרעָה  ָלׁשֹוןת ְרפּוַא  ִהיאׁשֶ  ּבַ
ִפי ָאְמרוּ  ּכְ ַמּסֶ  ל"ֲחזַ  ׁשֶ ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , ִכיןָר ֲ�  תכֶ ּבְ

ֵתַבת ִהיא זֹאת ּבְ , ָדםָא  רּוַפתּתְ  אתזֹ  נֹוָטִריקֹון ׁשֶ
ְהֶיה א ֹוָרהּת בַּ , ּתֹוַרת ּתִ    )שמחת האמא(. ִיְתַרּפֵ

�  

ּדָ , ׁש ְדָר ּמִ בַּ  ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ֶלךְ  דוִ ׁשֶ ּקֵ  ַהּמֶ ׁש ּבִ
ָהעֹוֵסק ים ׁשֶ ְתִהּלִ ב ּבִ עֹוֵסק ֵיָחׁשֵ ִעיםגָ נְ בִּ  ּכְ

ַבת, ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . לֹותֳה ָא וְ  ּתֵ כּותזְ  נֹוָטִריקֹון זֹאת ׁשֶ
יםּתְ  ִמיַרתֲא  ְהֶיה ְוזוֹ , ִהּלִ , צָֹרעַהּמְ  ּתֹוַרת ּתִ

ִלּמּוד י ְוֵכן. לֹותֳה ְוָא  ִעיםגָ נְ  ּכְ בֹות ָראׁשֵ אתזֹ  ַהּתֵ
לֶא  הּוָבאְו  ֳהָרתוֹ ָט  יֹוםּבְ  צָֹרעּמְ ַה  ֹוַרתּת  ְהֶיהּתִ 
ה, ּכֵֹהןַה  ִגיַמְטִרּיָ ִה  רֶפ ֵס  ּבְ יםיּתְ    )אור תורה(. ּלִ

�  

צָֹרע ה ָהאֹוִתּיֹות ִעם ַהּמְ יַמְטִרּיָ אוּ  ּגִ זּמֵ ְלַר , תּגֵ
ִביל ׁשְ ּבִ אוּ  ׁשֶ ִאים תַהּגֵ הּוַמ . ָהָאָדם ַ�ל ִעיםגָ נְ  ּבָ

יל? תוֹ נָ ּקָ ּתַ  ּפִ ה זֹאתּבְ  ְוֵתַבת ,ַ�ְצמוֹ  ַיׁשְ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
ִהיא לָפ ׁשָ  ִ  ָהֲ�ָנָוה ׁשֶ    )בני שלמה(. תלוּ ְפ ְוַהׁשּ

�  

סּוק ַ�ל ְהֶיה זֹאת ַהּפָ ְרׁשוּ , ֹצָרעַהּמְ  ּתֹוַרת ּתִ ּדָ
סּוק ֶאת ְדָרׁש ּמִ בַּ  ל"ֲחזַ  ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ־ִמי ַהּפָ

ים י ָראׁשֵ ׁשֶ , ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע? ַחּיִ
בֹות ה עָר ֵמ  ׁשֹוְנךָ ְל  רצֹ נְ  ַהּתֵ ִגיַמְטִרּיָ י 120 ּבְ ִמי, ּכִ

ֹוֵמר ׁשּ יו ׁשֶ    )נחלת שדה(. ָיִמים ַמֲאִריךְ  ּפִ
�  

ִדְבֵרי, ַ�ִין ָצַרת אֹוִתּיֹות ָצַרַ�ת ַרַ�ת ל"ֲחזַ  ּכְ ַהּצָ ׁשֶ
ָאה רּות ּבָ ה ָצַרַ�ת. ַ�ִין ִמּצָ ִגיַמְטִרּיָ , רוֹ מֲח וַ  ׁשֹור ּבְ

י ז ֹורׁשּ ַה  ּכִ ַרַ�ת ,ַרעלְ  רמוֹ ֲח ְוַה  טֹובלְ  ְמַרּמֵ ְוַהּצָ
ָאה ָאָדם ַרעָו  טֹוב ֵמֵ�רּוב ּבָ ּלֹא ּבָ ן ׁשֶ ּקֵ ֹוָתיוִמדּ  ּתִ
   )זרע קודש(. ַרעָה  ֶאת הֹוִציא ְולֹא

�  

ְהֶיה זֹאת י ָרעוֹ צַהּמְ  ּתֹוַרת ּתִ בֹות ָראׁשֵ ֹורא כּותזְ  ּתֵ
ִהְפִרידוְ  ִמידּתָ  יןְלׁשִ ִה  ןַ� יַ  צָֹרעּמְ ַה  ַטֵהרּתְ  ֹוָרהּת 
ׁשֹוןַה  ּקּוןּתִ , ִעיםֵר  עַר  ִנְקָראוְ  ו◌ּׁת ְע ַר ָצ  ִסירֵמ  ּלָ
 �יֹום ִיְהֶיה ְוֶזה, ְליֹוןֶ ר ָטֳהָרתוֹ  ּבְ ֲאׁשֶ ְיַהְרֵהר ּכַ

ְתׁשּוָבה    )פרח שושנה(. ַרעָה  ָלׁשֹון ַ�ל ּבִ
�  

ת ָפָרׁשַ ִעים ֵיׁש  ְמצָֹרע ּבְ ׁשְ סּוִקים ּתִ ַהּכֹוֵלל  ִעםוְ  ּפְ
בֹות יאׁשֵ ָר ִמְנַין כְ וּ , ָאֵמן רּפַ ְס ִמ כְּ ּוא ה ֶקבֵ�  ַהּתֵ
   )שערי צדק(. ָדםָא  ֵרַ� ְצָט יִ  הנָ וּ מֱא  רֹוןְס ֶח 

�  

ְהֶיה זֹאת ר צָֹרעַהּמְ  ּתֹוַרת ּתִ ִמְסּפָ י ָקָטן ּבְ אְר ַמ  ּכִ ּפֵ
ים ֵ�ץ ָלׁשֹון    )(נודע ביהודה. ַחּיִ
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יֹום ָטֳהָרתֹו ְוהּוָבא ֶאל צָֹרע ּבְ ְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמְ   ַהּכֵֹהן־זֹאת ּתִ

ה ָמה ְמֹפֶאֶרת ְיהּוִדית ְקִהּלָ אּוְקרָ  ביְ לַ יקוֹ נִ  ִהיא ביְ לַ וֹ יקִמ  ִעירבָּ  ִהְתַקּיְ ּבְ הּוִדים ְלַאַחר, ִאיָנהׁשֶ ּיְ  ׁשֶ
ב ֵהֵחּלוּ  היָ יצְ לִּ גַּ ִמ  ֵ ּה  ְלִהְתַיׁשּ ּה  קּוָפהּתְ בַּ . ּה ָד וּ ּס יִ  ִעם ּבָ ַזר ּבָ אר ּגָ ֵזַר  ֶאת ָהִראׁשֹון איִניקֹולַ  ַהּצַ רּוׁש  תּגְ  ַ�ל ַהּגֵ

דוּ , רּוְסָיה יְיהּוֵד  ְלטֹונֹות ִהְתַנּגְ ִ ָכל ִעירבָּ  יםיִּ ִמ קוֹ ּמְ ַה  ַהׁשּ ו ּתֶֹקף ּבְ ּצּוַ�  ֶאת ִלְדחֹות ְוִהְצִליחוּ , ַלּצַ רּוׁש  ּבִ  ַהּגֵ
ִנים ר, רּפָ ְס ִמ  ְלׁשָ רּוׁש  ֶאת ְלהֹוִציא ֶנֶאְלצוּ  ְוַכֲאׁשֶ ָלִאים ִעירָה  תלַ כָּ לְ כַּ  הְרָד יָ , ַהּפַֹ�ל ֶאל ַהּגֵ בֵ ּתוֹ . ּפְ  ָהִעיר יׁשְ

ֵ�יַנִים ָראוּ  יַצד לֹותכָּ  ּבְ ְס  ףנַ ֲ�  ּכֵ נּות ָחרַהּמִ ּפָ בָּ  ְוַהּסַ ר ְוֶנֱהַרס הֹוֵלךְ  ִעירׁשֶ ֶהְעּדֵ הּוִדים ּבְ , יםִח לָּ מ& ּמְ ַה  ַהּיְ
ל ָצםּוְבַלֲח  ּטֵ אר ּבִ ַסְנּדֶ ֲא  ַהּצַ ִני רֶלּכְ ֵ ל ֶאת ַהׁשּ לֹות ּכָ ה ַהַהְגּבָ ִהּלָ ה. ּוָפְרָחה ָהְלָכה ִעירבָּ  הּוִדיתַהיְּ  ְוַהּקְ ְתִחּלָ  ּבִ
ל ָיֶמיָה  ִהלָּ  ׁשֶ ּה  ֹוְררוּ ִהְתגּ  לֹא, ביְ לַ יקוֹ ִמ בְּ  הּוִדיתַהיְּ  הַהּקְ ים ּבָ ָבר ָנַפל ֶאָחד יֹום אּוָלם, ַמְעָלה־יָרֵמ  ִאיׁשִ  ּדָ

יקצַּ ַה . ִעירבָּ  ְרָסם ּדִ י ַהְמפ& ֶרּמִ  ֵמִאיר ַרּבִ לַ יִמּפְ הּסִ ִמ  ְלֶפַתע ֶהְחִליט, ןׁשְ מּוָסה ּבָ  ִעירָה  ֶאת בזֹ ֲ� לַ , ּכְ
ַ�ל ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ  ְרֵסם ָמּה ׁשְ ־ׁשֶ ִמ  ֹוֵררְלִהְתגּ  ְוַלֲ�ֹבר, ִהְתּפַ ָבר. הכָ מוּ ּסְ ַה  ביְ לַ יקוֹ ּבְ ַרַ�ם ָנַפל ַהּדָ יֹום ּכְ ִהיר ּבְ  ּבָ

ל יובָ ָר קֹ ְמ וּ  ֲחִסיָדיו ַ�ל י ׁשֶ יל םיֶה צֵּ ַמ ֲא ַמ  ְוָכל, 'לֵמִאיְר  ַרּבִ ּנוּ  ְלַהּצִ ה ֶאת ִמּמֶ ּבָ ֲ�בָ  ַהּסִ ְתא רַלּמַ  לוּ ָ� , ִמיוֹ ַהּפִ
י ִעם ַיַחד. וּ הּתֹ בַּ  יַ� , ָהַרּבִ ם ִהּגִ י ֲחָתנוֹ  ּגַ ים ַרּבִ לֶּ , ַאְבָרָהם ַחּיִ א ָ�ִתידׁשֶ ַהְנָהַגת חֹוְתנוֹ  קֹוםְמ  ֶאת ִמּלֵ  ּבְ

ַ�ם. דֹורלְ  ְכרוֹ זִ  נֹוַתר ָמּה ׁשְ ־ְוַ�ל, ביְ לַ יקוֹ ִמ בְּ  ָהֵ�ָדה י ֵ�דוַ ִהְת , ּפַ ים ַרּבִ ֵקן ר"ָהַאְדמוֹ  ִעם ַאְבָרָהם ַחּיִ יַר  ַהּזָ  ּבִ
ּדִ  ַיֲ�ֹקב ַאְבָרָהם יר, יגּוָראִמּסַ ִהְזּכִ חוֹ  ֵ�תבְּ : "רּפֵ ְלַס  ֵהֵחל ביְ לַ יקוֹ ִמ  ִעירוֹ  םׁשֵ  ֶאת ּוְכׁשֶ יקצַּ ַה  ינִ ְת ׁשֶ ָ�ַבר  ּדִ

יֶר ּפְ ִמ  ָהְיָתה, ביְ לַ יקוֹ ִמ לְ  ןלַ ׁשְ ּמִ ה ׁשֶ ה ְקַטּנָ ַהְרּבֵ ת ּבְ ּמַ י, ְמִליָצהבִּ  ָאַמר, ןלַ ׁשְ יּמִ ֶר ּפְ  ְל�& ִביא  הוּ ִליָּ ֵא  ַ�ל ּכִ ַהּנָ
ְזִמירֹות ֶנֱאַמר ת־ְלמֹוָצֵאי ּבִ ּבָ בִּ ּתִ  'ִאיׁש  ׁשַ מוֹ ־ַ�ל יׁשְ מוֹ  לֹוַמר ָהָיה ָנכֹון ֲהֵרי, וַ ִנְקָרא' ׁשְ , ְולֹא ִנְקָרא' 'ׁשְ

מוֹ ־'ַ�ל א? ִנְקָרא' ׁשְ ּלֹא ֶאּלָ ם־ַ�ל ִנְקָרא הוּ ִליָּ ֵא  ׁשֶ בִּ ּתִ  ׁשֵ א יׁשְ בִּ ּתִ , ֶאּלָ ם־ַ�ל תאִנְקרֵ  יׁשְ  וּ לּ ִא  ןכֵּ ׁשֶ . הוּ ִליָּ ֵא  ׁשֵ
ֵ בַּ  ִנְקָרא הוּ ִליָּ ֵא  ָהָיה לֹא בִּ ּתִ  םׁשּ ל ִקּיּוָמּה  ַ�ל יֹוֵדַ�  ָהָיה ִמי, יׁשְ זוֹ  ִעיר ׁשֶ ֵ בַּ  ּכָ בִּ ּתִ  םׁשּ ְזכּות ְוַרק? יׁשְ  ּבִ

ְרֵסם הוּ ִליָּ ֵא  קֹום ִהְתּפַ בִּ ּתִ  ַהּמָ ם. יׁשְ ם, ְוָאַמר ינִ ְת חוֹ  ְוִסּיֵ ּגַ ְרֵסם ּואה ׁשֶ ה ּפִ ִאּלּוֵלא, ביְ לַ יקוֹ ִמ  ֶאת ַ�ּתָ  ָהָיה ׁשֶ
 �ַ ּקֵ ּתַ ּה  ִמׁשְ ל ִקּיּוָמּה  ַ�ל עֹוָלםבָּ  נֹוַדע ָהָיה לֹא, ּבָ ם ָמקֹום ׁשֶ ׁשֵ ַרֲחֵבי ֶזה ּבְ ֵבל ּבְ   "...ּתֵ

ל תוֹ קוּ לְּ ּתַ ְס ִה  ִעם י ׁשֶ ִמ  ןלַ ׁשְ יּמִ ֶר ּפְ ִמ  ֵמִאיר ַרּבִ יַר  ֲחָתנוֹ  נֹוַתר, ביְ לַ יקוֹ ּבְ ים ּבִ  ֶאת אלֵּ ְלַמ  ַאְבָרָהם ַחּיִ
ִעיר ְמקֹומוֹ  ְרֵסם, ּבָ ִצְדקּותוֹ  ְוִהְתּפַ ָבר ְלָכל ָהְרָחָבה ּוְבָידוֹ  ּבְ ְצָדָקה ּדָ ּבִ יֵמַא  ֶאָחד. ׁשֶ  סֹוֵחר ָהָיה מוֹ לוֹ ׁשְ  ְנׁשֵ

דֹול י, ָאִמיד ְוִאיׁש  ּגָ ְסּפוֹ  לוֹ  ַמֲ�ִניק ָהָיה ביְ לַ יקוֹ ִמ לְ  וֹ בּ ַר  לֶא  ּבֹואוֹ  ּוִמּדֵ יַ  ִמּכַ  ְפׁשוֹ נַ  ְלִפְדיֹון ְרָחָבה דּבְ
ֵרךְ  ךְ  ַהּסֹוֵחר ָנַהג ּכֹה. ְוַרֲחִמים ְיׁשּוָ�ה רבַ ְד בִּ  ּוְלִהְתּבָ ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ּכֹות ׁשָ ה, ֲאר& ךְ  ְוִהּנֵ ל ָ�ָליו ִהְתַהּפֵ ְלּגַ  ַהּגַ

ָכָסיו ָיַרד ְוהּוא ַנְפׁשוֹ  ֵ�צֹות יתׁשִ לָ  ָהִאיׁש  ָיַדע לֹא. ָמרּוד ָ�ִני הְוַנֲ�ׂשָ  ִמּנְ  וֹ בּ ַר  לֶא  תַלֲ�לוֹ  ִליטְח ְוֶה , ּבְ
ׁש  ביְ לַ יקוֹ ִמ בְּ  יו ּוְבָרָכה ֵ�ָצה ּוְלַבּקֵ ִקיָדה וֹ בּ ַר  יתבֵּ  ֶאת ִלְפֹקד ָהִאיׁש  ָהָיה ָרִגיל, ָאמּורכָּ . ִמּפִ , ְפִקיָדהלִ  ִמּפְ

ַ�ם אּוָלם ּפְ  ןכֵּ ׁשֶ , ַתְכִליתבְּ  ׁשֹוֶנה רוֹ וּ ּק בִּ  ָהָיה ַהּפַ א ַהּקֹוְדמֹות ָ�ִמיםּבַ ָנִגיד ּבָ ה ּכְ ַ�ל, ּוְמַצּוֶ ָאה ּבַ  ּוַבַ�ל ַהּמֵ
ָ�ה ַ�ם ְוִאּלוּ , ַהּדֵ יַ�  ַהּפַ ָ�ִני ִהּגִ רּוַח , ָמרּוד ּכְ פּוָפה ּוְבקֹוָמה הָא כֵ נְ  ּבְ ְדָמעֹות. ׁשְ הּתִ , ִליׁש ׁשָ  ּבִ  ֶאת ַהּסֹוֵחר ּנָ
ְפֵני ָצָרתוֹ  י ּבִ ָנה. ּוְמרּודוֹ  יוֹ נְ ָ� , ָרלוֹ ּגוֹ ־ַמר ֶאת הכָּ ּובִ  ָהַרּבִ י ּפָ ַלף, ָהַרּבִ ַחְדרוֹ  ָזִוית ןרֶ ּקֶ ִמ  ְוׁשָ ּבְ ְרֶזל זַאְרגַּ  ׁשֶ  ּבַ
דֹול ָהָיה, ּגָ ְפּתָ  ֵ�יָניו ְלֶנֶגד. יַח ּוְבִר  רְסגֵּ ַמ  ַ�ל לעוּ נָ  ׁשֶ י ַתחּפָ , עֹותַהּמ& ז ֶאת ָהַרּבִ ֶאת  ִאיׁש לָ  ְוֶהְרָאה, ָהַאְרּגָ

ל עֹות ּכָ ֶה  ַהּמָ ךְ  לוֹ  ֱ�ִניקׁשֶ ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ָ יַ�  ָהִראׁשֹון ֵמַהּיֹום ַהׁשּ ִהּגִ  םֵמֶה  ָחְסָרה ְולֹא, ביְ לַ יקוֹ ִמ לְ  ֵאָליו ׁשֶ
רּוָטה ֲאִפּלוּ  ל ֶאת. ּפְ ז ּכָ יקצַּ ַה  רַס ָמ  ָהַאְרּגָ י ּדִ ים ַרּבִ יֵדי ַאְבָרָהם ַחּיִ לוֹ  ּוֵבְרכוֹ , ָהִאיׁש  ּבִ ּזָ ּמַ  ׁשּוב ִיְתרֹוֵמם ׁשֶ
ָרָכה, ְוָאְמָנם. יוָק ָס ֲ� בַּ  ַחִיל הְוַיֲ�ׂשֶ  ָתה ַהּבְ ִרי ָ�ׂשְ ב ְוַהּסֹוֵחר, ּפְ   . םֶד ּקֶ ִמ כְּ  ָהִראׁשֹון ַמֲ�ָמדוֹ לְ  ׁשָ

י ָהָיה ןּתָ ח& ְמ  ים ַרּבִ י ִעם, ביְ לַ יקוֹ ּמִ ִמ  ַאְבָרָהם ַחּיִ ַ�ל אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ִזיקַאיְ  קִיְצָח  ַרּבִ ָרָכה ֵהיַכל" ּבַ ", ַהּבְ
יַר  ָהָיה ְוָרִגיל ל ּכֹחוֹ  ֶאת ַח בֵּ ְלׁשַ  ִזיקַאיְ  קִיְצָח  ּבִ ְבֵרי ִמיַרתֲא בַּ  נוֹ ּתָ ח& ְמ  ׁשֶ נֹות ּתֹוָרה ּדִ ַכּוָ  ְוַרֲ�יֹונֹות תירוֹ ִמ ְט  ּבְ

ים ַמְטִמין ָהָיה אֹוָתם, יםבִ גָּ ׂשְ נִ  ֵפרּוׁשִ ֲאִפּלוּ , ּוְנִעיִמים מּוָבִנים ּבְ ִלים ָהיוּ ם ַ� ־יֵט וּ ׁש ּפְ  ׁשֶ ּגָ  .םינָ בִ ֲה לַ  ְמס&
י ָהָיה ָרִגיל ים ַרּבִ תּוִבים ֶאת ש2רֹ ְד לִ  ַאְבָרָהם ַחּיִ י־ַ�ל ַהּכְ  ְיׁשּוָ�ה ֵריֲ�◌ַׁשַ  ּפֹוֵתַח  ָהָיה ּוְבָכךְ , רּוׁש ּדְ  ּפִ

ֵביתוֹ  ְלָיִמים ָצִעיר רחוּ בָּ  הֹוִפיַ� , ֶאָחד יֹום. עׁשַ יֶ וָ  דּותּפְ  יִלְמַבְקׁשֵ  ְוַרֲחִמים ל ּבְ י ׁשֶ ים ַרּבִ . ַאְבָרָהם ַחּיִ
י" הַה  ָראָק ", ַרּבִ י, "היָּ כִ בְ בִּ  ּלָ ְלּתִ ּיּוס ַצו ִקּבַ הּול ּגִ ָבא ּבָ יַצד יֹוֵדַ�  ְוֵאיִני, ָהאֹוְסְטִרי ַלּצָ ָרה ְלֵהָחֵלץ ּכֵ  ֵמַהּצָ

ָאה ּבָ בּוַ�  ֶזה ָהָיה". ילַ ָ�  ׁשֶ ָ ׁשּ ל ּבַ ת ׁשֶ ָרׁשַ י, ְמֹצָרע ּפָ ַתח ְוָהַרּבִ ד ּפָ ׁש  ֶאת ִמּיָ ּמָ ָפָניו ַהח& ּלְ  ֶאת ִלְקרֹא ְוֵהֵחל ,ׁשֶ
ת ִחּלַ ה ּתְ ָרׁשָ הּוא, ַהּפָ ׁשֶ ָבִרים ֶאת ְמָבֵאר ּכְ ֶדֶרךְ  ַהּדְ ַדְרּכוֹ  ִליָצהּמְ ַה  ּבְ צָֹרע: "ֶדׁש ּקֹ בַּ  ּכְ ְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמְ  - " זֹאת ּתִ

גֹוָרְלךָ  ַיֲ�ֶלה ֶזה ר ּבְ ֲאׁשֶ בֹוא ּכַ ּיּוס ַדתֲ� וַ  לֶא  ּתָ ֶרַגע ְוַאף, ַהּגִ ִריא ָהִייָת  ֵכן ִלְפֵני ׁשֶ  ְלֶפַתע אּוָלם, אּוָלם ּבָ
ֲהֹפךְ  ָבר ָהָיה ּוַמּדּוַ� . ְמצָֹרעלִ  ּתַ ֵני? ַהּדָ ם ִמּפְ ְתַקּיֵ ּמִ ךָ  ׁשֶ ֵהן" ּבְ ֵני - " ְוהּוָבא ֶאל־ַהּכֹ אָת  ִמּפְ ּבָ ֵדי ַהּכֵֹהן ֶאל ׁשֶ  ּכְ

ל ּלֵ ְתּפַ ּיִ ְהֶיה הּוַמ . ָ�ֶליךָ  ׁשֶ ֵהן ֶא ? "ְיׁשּוָ�ְתךָ  ּתִ ֲחֶנהְוָיָצא ַהּכֹ ר - " ל־ִמחּוץ ַלּמַ ֲאׁשֶ ֵצא אצוֹ יָ  ַאךְ  ּכַ ְפֵני ּתֵ  ִמּלִ
ּיּוס ינֵ ֲח וֹ בּ  ד, ַהּגִ רּוַ� " ּוִמּיָ ַרַ�ת ִמן־ַהּצָ א ֶנַגע־ַהּצָ ה ִנְרּפָ א ֲאָתר־ַ�ל - " ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ְוִהּנֵ ַרַ�ת ֶנַגע ִיְתַרּפֵ  ַהּצָ

ם ךָ  ְוִיְתַקּיֵ ב" ּבְ ׁשָ רוֹ  ַוּיָ ׂשָ ר ּבְ ְבׂשַ ְטָהר ָקֹטן רַנַ�  ּכִ ְלּבּול ִמּתֹוךְ ". ַוּיִ ים ּבִ חּור ָיָצא חּוׁשִ יתוֹ  ַהּבָ ל ִמּבֵ יקצַּ ַה  ׁשֶ , ּדִ
ּיּוס ַדתֲ� וַ  לֶא  רׁשֵ ַהיְ  ּוָפָנה ו ַהּגִ ַהּצַ ׁשֶ הּול ּכְ ָידוֹ  ַהּבָ ְנסוֹ  ִעם. ּבְ חּור ָחׁש , ִהּכָ י ַהּבָ ל ּכִ  ִלְרֹעד ַמְתִחיל ּגּופוֹ  ּכָ
ְטָפה ָקָרה ְוֵזָ�ה ּלוֹ  ֶאת ׁשָ ה תוֹ ְלֶחְרּדָ . ּכ& ּקָ לָּ  ָהֲ�מ& י, הּגִ ָטהִהְתּפַ  רוֹ ׂשָ בְּ  ַ�ל ּכִ ְ ַבת ׁשּ ה ָצַרַ�ת ַאַחת־ּבְ , ָקׁשָ
ָמתוֹ  ִעְמֵקי ַ�ד ִנְבַהל ְוהּוא ֶטֶרם. ִנׁשְ יק ּבְ חּור ִהְסּפִ גֹוָרלוֹ  ֲ�ֶלהיַּ  הַמ  ְלַהְרֵהר ַהּבָ ב ִנְקָרא ְוהּוא, ּבְ  ְלִהְתַיּצֵ
ִקיֵד  ִלְפֵני ָבא יּפְ יטוּ  ַאךְ , ִהייְ וַ . ַהּצָ י ְוִגּלוּ  ָהרֹוְפִאים ּבוֹ  ִהּבִ ף הּוא ְמצָֹרע ּכִ  ִמֲהרוּ , ָקְדֳקדוֹ  ְוַ�ד ַרְגלוֹ  ִמּכַ

ִית ְרׁשוֹ ְלגָ  אן ְלךָ  ַרחבְּ . "ּוֶבָהָלה ַחדּפַ  ִמּתֹוךְ  ֵמַהּבַ ּלֹא, "ָהרֹוְפִאים לוֹ  ָצֲ�קוּ ", ִמּכָ יק ׁשֶ ְדּבִ נוּ  ֶאת ּתַ ּלָ  ּכ&
ה ךָ ְת לָ ֲח ַמ בְּ  ׁשָ חּור"! ְמצָֹרע ְיהּוִדי, ַהּקָ ה ַהּבָ ִדְבֵריֶהם ָ�ׂשָ ְחרּור ַצו ֶאת ְוָנַטל, ּכְ ִ ָהרֹוְפִאים ַהׁשּ ִליכוּ  ׁשֶ  ִהׁשְ
ה. יוָת בוֹ ְק ִע בְּ  ּיּוס,  יתבֵּ ִמ ָהֶ�ֶלם  ָיָצא אצוֹ יָ  ַאךְ , ְוִהּנֵ ִקיֵדי ַהּגִ ה תוֹ יָא לִ ְפ לִ וְ ּפְ ּלָ י ּגִ ַרַ�ת ּכִ ּנוּ  הֶנֶ�ְלָמ  ַהּצָ  ִמּמֶ

אֹוָתּה  ּה  ְמִהירּות ּבְ יָ�ה ּבָ ם, ִהּגִ ֱאָמר ּבוֹ  ְוִהְתַקּיֵ הוְ " ַהּנֶ ַרַ�ת אּפָ ְר נִ  ִהּנֵ רּוַ�  ֶנַגע־ַהּצָ   �".                    ִמן־ַהּצָ

  
  

י ןאוֹ ַהגָּ  יָראׁשַ  הוּ יָּ ִל ֵא  ַרּבִ �ל ּפִַ   ל"ַזּצַ  ה'ּבָ ַר  היָּ 'ֵאִל  ּבַ

ִניָסן תע"בַהִהּלּוָלא ְליֹום  , ח' ּבְ
  

אֹוֵני ֵלידוֹ ִמגְּ  דֹורוֹ  ַהּתֹוָרה ּגְ  ַהּפֹוְסִקים ּוֵמֲחׁשּוֵבי ּבְ
ְרָסם. יםנִ ׁשָ ְר ּדַ ַה וְ   הִליָּ ֵא 'וְ ' הבָּ ַר  היָּ ֵאלִ ' יוָר וּ בּ ִח בְּ  ְמפ&

אּור', זּוָטא ֵכֶלת ׁש 'ְלבוּ  ִסְפֵרי ַ�ל רְוָקצָ  ָרָחב ּבֵ  ּתְ
ל ר'ְוחוּ  י ׁשֶ ַכי ַרּבִ ַ�ל ָיֶפה ָמְרּדְ ים ּבַ בּוׁשִ ָהְפכוּ , ַהּלְ  ׁשֶ

ֲהָלָכה ְיסֹוד ְלַאְבֵני ְפַרג נֹוַלד. ּבַ ַנת ּבִ ׁשְ  ְלֵ�ֶרךְ  כ"ת ּבִ
י ְלָאִביו ְנָיִמין ַרּבִ יָראׁשַ  ףלְ ווֹ  ּבִ  נוֹ ֵק זְ  יִמּפִ  ְוָלַמד, ּפִ

יָראׁשַ  ֹוןעְמ ׁשִ  ַאֲהרֹן יַרבִּ  ל ּה בָּ ַר  ּפִ ַרג ׁשֶ ָהָיה ּפְ  ׁשֶ
ֱאָצֵאי ַ�ל ִמּצֶ י, ֲחִסיִדים רֶפ ֵס  ּבַ  ֵגןּמָ "ַה  ּוִמּפִ
ְרֵסם". ַאְבָרָהם ָחִריף ִהְתּפַ ַ�ל, ִנְפָלא ּכְ  ָרהבָ ְס  ּבַ

לַפ ּוְמ  דֹול ְלּפֵ ל ְמָקּה ְלָ�  דֵר וֹ יּ ַה  ּגָ  היָ ָה וְ , ֲהָלָכה ׁשֶ
ִקי ָכל ּבָ ַ  ּבְ ׁש . ִקיםְוַהּפֹוְס  ס"ַהׁשּ ּמֵ נּות ׁשִ ַרּבָ  ּבְ

ה ָיָמיוב רֹ ֲ� ּובַ , ְוֶקְלן ִטיְקִטין א ְלֵריׁש  ִהְתַמּנָ  ְמִתיְבּתָ
ִעיר ַרג מֹוַלְדּתוֹ  ּבְ ְלִמיִדים ְוֶהֱ�ִמיד ֲ�ִטיָרהַהּמַ  ּפְ  ּתַ

ה נּויֹות ָהיוּ  יוָת וֹ ׁש ָר ּדְ . ַהְרּבֵ ּיֹות ּבְ  יםבִּ ְוַר  ְלַתְלּפִ
ֹנַ�ם ּוָטבּמ ַל  ִזירֱח ֶה  יו יְמֵר ִא  ּבְ ַתב. ּפִ  יםבִּ ַר  ִחּבּוִרים ּכָ

ָכל ֶהם, ַהּתֹוָרה ִמְקצֹועֹות ּבְ ים ּבָ , ַהּתֹוָרה ַ�ל ִחּדּוׁשִ
אּור ַ�ת ַ�ל ּבֵ ֲהָלָכה ּוְתׁשּובֹות ַהּטּוִרים ַאְרּבַ , ּבַ
ֵרָפה אּוָלם ְ ׂשּ דֹוָלה ּבַ ְרָצה ַהּגְ ּפָ ְפַרג ׁשֶ ַנת ּבִ ׁשְ  ּבִ

ְרפוּ , ד"תקי  יוׁשָ וּ דּ ִח ֵמ  קלֶ ֵח  ְוַרק, ויָר וּ בּ ִח  רֹב ִנׂשְ
סוּ  ם ּוָבֶהם ,אֹור ְוָראוּ  ִנְדּפְ ׁש " ּגַ יטֹות ׁשֵ  ַ�ל" ׁשִ

 ַ סֹוף. ס"ַהׁשּ ים־ֹאַרח ַ�ל ְפרוֹ ִס  ּבְ ר: ּכֹוֵתב הּוא ַחּיִ  ִסּפֵ
ה, ְזִליׁש ַמיְ  י"ַמֲהִר  ֶהָחִסיד ִלי ְגעוּ  ֶאָחדבְּ  ַמֲ�ׂשֶ ּפָ  ׁשֶ
ְיָלה ּכּוִתים ּבוֹ  ּלַ ׁש , ְרגוֹ ְלָה  ְוָרצוּ  ּבַ  םֵמֶה  ּוִבּקֵ
בָ , מֹותוֹ  ֹקֶדם ַאַחת ִמְצָוה ַלֲ�ׂשֹות הוּ יחוּ נִ יְּ ׁשֶ   ָנהְוַהּלְ

ּה  ּה ׁשָ וּ דּ ִח בְּ  ָהְיָתה ׁשָ ְפֵניֶהם ְוִקּדְ ָנה ּבִ ַכּוָ דֹוָלה ּבְ , ּגְ
ג ֵנס לוֹ  הְוַנֲ�ׂשָ  ּלֵ ּדִ ׁשֶ לֹש2  ְוָקַפץ ּכְ ָ�ִמיםׁשָ , ְנָהגּמִ כַּ  ּפְ

, ָיִמים ֶהֱאִריךְ  לֹא. ִמיֵדיֶהם לּצֹ ְונִ  ָהרּוַח  וּ ּת ַא ׂשָ נְ 
ֵני־ַ�ל רַט ְפ נִ וְ  ִנים ב"נ ןבֶּ  יֹותוֹ ְה בִּ  ָאִביו ּפְ ְלַבד ׁשָ  ,ּבִ

ִנים ינֵ ׁשְ  ַאֲחָריו ְוהֹוִתיר אֹונֵ  ּבָ   . ּתֹוָרה יּגְ

  
על נגעי אדם דרשו חז"ל שבאים על לשון הרע, נגעי 
 בתים על צרות העין, ועל נגעי בגדים לא התפרש בחז"ל

על מה הם באים, והכלי יקר כתב שבאים על גסות הרוח 
שמתגאים במלבושי כבוד ונענשים בשריפתם. החת"ם 
סופר כתב, שבני ישראל מצווים להיות ניכרים בבגדיהם 
כי מזרע ישראל הם ומובדלים מאומות העולם, וכך נאמר 
כבר בילקוט שמעוני "הן עם לבדד ישכון, מובדלים הם מן 

ּוָפַקְדִּתי במלבושיהם", ובנבואת צפניה " האומות בכל דבר
ִרים ְוַעל־ַעל ְבִׁשים ַמְלּבּוׁש ַה־ְּבֵני ַהֶּמֶל ְוַעל ָּכל־ַהּׁשָ

". בכל הדורות היו היהודים מצוינים במלבושיהם ָנְכִרי
השונים, ונותרו תחריטים מדורות עברו בהם נראים בני 

להם  ישראל בבגד ארוך לגופם ואבנט על מותנם, שהיו
לסימני היכר. בני תימן שימרו את המלבושים העתיקים 
כפי שנאמר בתורה "וכבסו שמלותם", ונהגו להוסיף שני 
קרעים מקצוות הבגד זכר לחורבן. הרמ"א כתב 
שהרשעים שהם שופכי דמים לובשים בגדים קצרים עד 
ירכם, כדי שלא יימנע מהם לרוץ, וכן כתב המהרי"ל 

ים קצרים. בעל נקודות שדרך הריקים ללכת עם בגד
הכסף כתב, שמי שהולך בשוק ללא בגד עליון, "גנאי הוא 
לו וכאחד מן הפחותים ייחשבו". הש"ך מביא בשם 
מהרי"ק, שאין דרך הצנועים להיות אדומים בלבושם, 
וצבע השחור הוא דרך צניעות והכנעה. רבנו בחיי מביא 

האדם עליו מזל מאדים ידי מלבוש אדום, ממשיך ־שעל
". ָהָאֹדם ָהָאֹדם ַהֶּזה־ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמןו "לכן אמר עשו

במסכת חולין מובא, שבימי החום יש ללבוש בגדי לבן 
שהם מצננים את האדם, ובחורף בגדים שחומים, וכך 

פי האריז"ל יש ללבוש ־נוהגים אנשי המדבר עד היום. על
בכל שבת בגדים לבנים, ואל יפחות מארבעה בגדי לבן, 

ליון ותחתון, ואזור וחלוק. וכתב רבי חיים ויטאל מלבוש ע
בשם רבו, שכפי גוון המלבושים שהאדם לובש בעולם 
הזה, כך מלבישים אותו אחר פטירתו בימי השבת תמיד, 
ולכן ראה חכם אחד לבוש שחורים אחר פטירתו בשבת, 

  כי כך היה לובש בעולם הזה ונענש במידה זו. 
  

�תַ  יֹוִסיף ּדַ

  אֹורֹותְמ 



 

 

  

�רַ ָ ַתח ַהׁשּ ים ָהיּו ְמצָֹרִעים ּפֶ �ה ֲאָנׁשִָ   ְוַאְרּבָ

ל תַפ צְ  ַהּקֶֹדׁש  ִעיר ָיָמ  ַמְעָלה־ׁשֶ ל יוּבְ אֹוִנים, ְוסֹוְפִרים ֲחָכִמים ָאהלֵ ְמ  ָהְיָתה, ל"ָהֲאִריזַ  ׁשֶ ִלים ּגְ ּבָ , ּוְמק&
ׁשּוֵטיוְ  ים ־ַאף ּפְ ֶהם ַרּבִ יר היָ ָה  םיבִ ׁשָ וֹ ּת ַה  דַח ַא . ְסָפַרד ִמּגֹוֵליַ�ם ּבָ ְפָלג ָ�ׁשִ ָהָיה, מ&  ִויֵרא רׁשֵ כָּ  ִאיׁש  ׁשֶ

ִנים ּוךְ שׂ ֲח  ָהָיה אּוָלם, ִיםַמ ׁשָ  ירוּ ֶה  ֹותבּ ַר . ּבָ יר ְעּתִ ּתוֹ  ֶהָ�ׁשִ ֵקד ְוִאׁשְ ל ַרעזֶ בְּ  ְלִהּפָ ִנים רּוְלַאַח , ָמאיָּ ַק ־ׁשֶ  ׁשָ
ּכֹות ל ֲאר& ִפּלֹות ׁשֶ שׂ  ִעירבָּ  ָנְפָלה, ְוַתֲ�ִנּיֹות ּתְ י, ַהּטֹוָבה ֹוָרהַהּבְ ֵביתוֹ  ּכִ ְמָ�ה ּבְ ל תוֹ יָּ ִע ּפְ  ִנׁשְ ן ׁשֶ  לֹא. ָזָכר ּבֵ

ל ְמָחתוֹ ְלׂשִ  ֵקץ ָהָיה ר ָהָאב ׁשֶ ָ ׁשּ יתוֹ  לֶא  הָ�לָ  ׁש ֶד קֹ  ּוְבֶחְרַדת, ַהְמא& ל ּבֵ דוֹ , ל"ָהֲאִריזַ  ׁשֶ ק ׁש ּמֵ ְלׁשַ  ְוִכּבְ ַסְנּדָ  ּכְ
ּנֹוַלד ִלְבנוֹ  ל ׁשֶ ל. טֹוב־ְלַמּזָ ּבּוד ֶאת ַהַחי י"ָהֲאִר  ִקּבֵ ר ְוַאף, ַהּכִ תוֹ  ֶנְעּתַ ׁשָ ף ְלַבּקָ ּתֵ ּתַ ם ְלִהׁשְ ת ּגַ ּדַ ְס�&  ּבִ

ְצוָ  ָ�ֵרךְ  הַהּמִ ּתֵ ִרית ְלַאַחר ׁשֶ ים אֹוֲהִבים .ַהּבְ יר ְלאֹותוֹ  ָהיוּ  ַרּבִ ְרֵסם, ָ�ׁשִ ִהְתּפַ ִלּבוֹ  ׁשֶ , ָהְרָחָבה ּוְבָידוֹ  ַהּטֹוב ּבְ
ם אּוָלם ם לוֹ  ָהָיה ְלִצּדָ ר עבָּ ׁשְ מ&  ׂשֹוֵנא ּגַ ּגָ ְסִמיכּות ׁשֶ ָבר ְוֶזה, ֵאָליו ָמקֹום ּבִ  הַ�זָּ  הְנָא ׂשִ  נוֹ כֵ ׁשְ לִ  ַחׁש ָר  ִמּכְ

ְבָ�ה ּנָ ָחתֹותמ&  ֹוָתיוּוִמדּ , ָהִאיׁש  ָהָיה ְוֶאְביֹון ִניָ� . ַ�ִין־תְוָצרוּ  ִקְנָאה ִמּתֹוךְ  ׁשֶ  ָהָיה לֹא הּוא. ֹותנּ ּוְמג&  ׁשְ
ל ּגָ ל תוֹ ָח לָ צְ ַה בְּ  ִלְראֹות ְמס& יר וֹ נכֵ ׁשְ  ׁשֶ ְמַ�ט ְוֵ�יָניו, ֶהָ�ׁשִ ָהָיה ןיֶה ֵר חוֹ ֵמ  ָיְצאוּ  ּכִ ׁשֶ יט ּכְ ֵביתוֹ  ַמּבִ  חוָּ ר& ַהְמ  ּבְ

יתוֹ  יּוְכלֵ  ִאים ּבֵ ל. ַהּנָ יתוֹ  ךְ כָ בְּ  ָהַ�ִין־ַצר ִהְתַנֵחם ָהֵ�ת ּכָ ּבֵ ל ׁשֶ ינֹוקֹות תלַ ֳה צָ  ְוקֹול ֵריָקם נוֹ כֵ ׁשְ  ׁשֶ  לֹא ּתִ
ָמ  רִהְתבַּ  ּבוֹ  ַהּיֹום אֹותוֹ בְּ ַאְך , ּבוֹ  עִנׁשְ ֵ ְמ  ַ�ל ׂשּ ל וֹ תָח ׂשִ יר ׁשֶ   . ָ�ָליו ָחַרב עֹוָלמוֹ  יכִּ  ָהִאיׁש  הּמָ ּדִ , ֶהָ�ׁשִ

ֵלב הבכְּ  ְנָאהְוׂשִ  ְמִרירּות ָמֵלא ּבְ ֵביתוֹ  ָהִאיׁש  בׁשַ יָ , ּוׁשָ ס ּבְ יַצד ֵ�צֹות ְוִטּכֵ ְמ  ֶאת ְלָהֵפר ּכֵ דֹוָלה וֹ תָח ׂשִ  ַהּגְ
ל ְנָאה. נוֹ כֵ ׁשְ  ׁשֶ ִ ה ַהׂשּ ּקָ ְעּתוֹ ־ַ�ל וֹ תוֹ א ֶהֱ�ִביָרה ָהֲ�מ& יַ�  ַ�ד, ּדַ ִהּגִ יא ׁשֶ ִ  ְלׂשִ  ֶאת ךְ פֹ ֲה לַ  ְוֶהְחִליט תלוּ ְפ ַהׁשּ

ְמָחה ִ דֹוָלה ַהׂשּ יף, קוֹ ָ�מ לבֶ ֵא לְ  ַהּגְ ּקִ ּתַ ּה  ִעירָה  ֶאת ׁשֶ ּלָ ֵאין. ּכ& בִהְתגַּ , רֹוִאים ּבְ יתוֹ  לֶא  ָהִאיׁש  ּנֵ ל ּבֵ  נוֹ כֵ ׁשְ  ׁשֶ
יר ָידוֹ , ֶהָ�ׁשִ ּבְ ׁשֶ ְקּבּוק ּכְ אי ָיַצק אֹותוֹ , ָחִריף ַרַ�ל ּבַ ֲחׁשַ ִגיםַה  ִסיר לֶא  ּבַ דֹול ּדָ ָ�ַמד ַהּגָ יָרהַה  ַ�ל ׁשֶ ֲחַצר ּכִ  ּבַ

ִית ְ בַּ ְת ִה  ּובוֹ , ַהּבַ ִגים לוּ ׁשּ ת יםבִּ ַר  ּדָ ּדַ ִרית ִלְס�& ְכִניָסתוֹ  ָרָאהוּ  לֹא דָח ֶא  ַאף. ַהּבְ ב ְוהּוא, ּוִביִציָאתוֹ  ּבִ  ׁשָ
הּוא ְלֵביתוֹ  ׁשֶ ךְ  ּכְ ֲהָנָאה ָיָדיו ֶאת ְמַחּכֵ ין ּבַ דֹול ָהָאסֹון תֶא  ִלְראֹות ּוַמְמּתִ ָ�ִתיד ַהּגָ הבַּ  ְלִהְתַרֵחׁש  ׁשֶ ּדָ &�   . ּסְ

ה יַ�  ְוִהּנֵ ִרית יֹום ִהּגִ יתוֹ  לֶא . ַהּבְ ל חוָּ ר& ַהְמ  ּבֵ יר ׁשֶ סוּ  ֶהָ�ׁשִ ּנְ  ְקרֹוִבים לַה ְק , ִעירָה  יֵד ִנְכבְּ  ּוָבאוּ  ִהְתּכַ
ל םְמקֹוָמ  ְוַאף, ִויִדיִדים ים ׁשֶ ִית ַקדְפ נִ  לֹא ָהֲ�ִנּיִ ם .ֵמַהּבַ ּלָ ַכן ֵמאֹותוֹ  חּוץ, ּכ& ָ�ַמד ַמֲ�ָלִלים־ַרע ׁשָ ֵביתוֹ  ׁשֶ  ּבְ

ִקיף ֵדי ֵמַחּלֹונוֹ  ְוִהׁשְ ֱאָסִפים ִעם ַיַחד נוֹ כֵ ׁשְ  תלֶ ַמּפֶ  ֶאת ִלְראֹות ּכְ ע יםַהַחּפִ  ַהּנֶ ׁשַ יָון. ִמּפֶ ִריִזים ִמּכֵ ּזְ  ׁשֶ
יִמים ְצוֹ  ַמְקּדִ ן, תַלּמִ ּוֵ יר ִהְתּכַ ִרית ֶאת ַלֲ�רֹךְ  ֶהָ�ׁשִ יָלה ּבְ ּבֶֹקר םכֵּ ַהׁשְ  ַהּמִ ֱאָסִפים, ּבַ ם ְוַהּנֶ ּלָ פוּ  ּכ&  ִהְתַאּסְ

ָ בַּ  קּוָבה ָ�הׁשּ א, ַהּנְ ר ֶאּלָ ָהִעּקָ ל ְמקֹומוֹ ד ַק ְפ נִ . רֶפ ַהּסֵ ־ִמן ָחֵסר ָהָיה ׁשֶ ְזַמן ל"ָהֲאִריזַ  ׁשֶ ה&  ׁש ּמֵ ְלׁשַ  ׁשֶ
ק ַסְנּדָ יר, ּכְ ל ָ�ַמד ְוֶהָ�ׁשִ ֶפַתח ָהֵ�ת ּכָ ִקיף ִיתַהבַּ  ּבְ דֹוׁש  י"ָהֲאִר  ִאם ִלְראֹות הצָ ַהחוּ  ְוִהׁשְ . ּוָבא ברֵ ָק  ַהּקָ

עֹות ָ זוֹ  ָנְקפוּ  ַהׁשּ ֱאָסִפים, זוֹ  רַאַח  ּבְ ינוּ  ַהּנֶ בוּ  םֵמֶה  יםבִּ ְוַר  ש2בֹּ  ַ�ד ִהְמּתִ יֶהם ׁשָ  ֵמֹחֶסר ּוְלִעְסֵקיֶהם ְלָבּתֵ
ַנאי גָּ  ּוְדמּותוֹ , ּפְ ׂשְ ל ָבהַהּנִ ֶמׁש . ִנְרֲאָתה לֹא ִיןֲ�ַד  י"ָהֲאִר  ׁשֶ ֶ ָבר ֶזה ָ�ְבָרה ַהׁשּ  ִקיַ� ָר ָה  ֶאְמַצע ֶאת ִמּכְ

ר ֶ�ֶרב ִלְפנֹות ְוַרק, ֲ�ָרָבהַמ  ֹותטנְ לִ  הלָ ֵח ְוֵה  ֲאׁשֶ ִקיַ�תלִ  ַ�ד רָקצָ  ְזַמן נֹוַתר ּכַ ה ׁשְ יַ� , ַהַחּמָ  ֶאל ל"ָהֲאִריזַ  ִהּגִ
ִית ֲ�ִריַכת ַמֵהר ִחיׁש  ְוֵהֵחל ַהּבַ ִרית ּבַ ל םָת יָה ִמ ּתְ  ֶנֶ�ְלָמה לֹא ויֵמֵ�ינָ . יָלהַהּמִ  ּבְ ֱאָסִפים ׁשֶ  רוֹ חוּ ִא  ַ�ל ַהּנֶ

דֹול ד, ַהּגָ ִרית ְלַאַחר ּוִמּיָ ְדָבָריו ַהּבְ ַתח ּבִ ר ָהָבה: "ּפָ יֵא  ּוַמּדּוַ�  יּמִ ִע  ֵאַרע ָמה ָלֶכם ַוֲאַסּפֵ . ּכֹה ַ�ד ַחְרּתִ
י ֶקרבֹּ בַּ  םכֵּ ַהׁשְ  ּתִ ׁשְ ּקַ יִת  ָלֵצאת ּבִ ק יִת יָא צִ יְ  ִעם אּוָלם, אןכָ לְ  יִמּבֵ ֶלב ילַ ֵא  ִזּנֵ י. ִלְנּבַֹח  ְוֵהֵחל ּכֶ ַאְלּתִ  אֹותוֹ  ׁשָ
ה 'ִמי הְוַה ? ְרצֹוְנָך' ּוָמה ַאּתָ יב ּלָ ר ֵהׁשִ י ְוִסּפֵ ָמה ּכִ ֶלת ְנׁשָ ְלּגֶ ת ְוִהיא ּבוֹ  ְמג& ׁשֶ  ָמהׁשָ נְ  'ֵאיזוֹ . ּה נָ וּ ּק ּתִ  ֶאת ְמַבּקֶ

י? 'ּתְ ַא  ַאְלּתִ יב יִת יָא לִ ְפ לִ וְ , ׁשָ ֶלב ֵהׁשִ י, ַהּכֶ ָלה ּכִ ְלּגְ ָמתוֹ  ּבוֹ  ִהְתּגַ ל ִנׁשְ יֲחִזי ׁשֶ ֵרת ּגֵ ע ְמׁשָ ִהְצָטַרע, ֱאִליׁשָ  ׁשֶ
ר ְלַאַחר ּקֵ ִ ׁשּ ִביא ׁשֶ ּלֹא ַלּנָ ר ָמןֲ� נַּ ִמ  הָמ וּ אְמ  ָנַטל ׁשֶ ת ְוָ�ָליו, ֲאָרם־ֶמֶלךְ  ָבאצְ ־ׂשַ לֹש2ֶ ָניו ּוׁשְ  סּוקּפָ בַּ  ָנהוָּ ַהכַּ  ּבָ

ָ�ה' ים ְוַאְרּבָ ַתח ְמצָֹרִעים ָהיוּ  ֲאָנׁשִ ַ�ר' ּפֶ ָ ְלּתְ  'ַמּדּוַ� . ַהׁשּ ְלּגַ ֶכֶלב' ִהְתּגַ י? ּבְ ַאְלּתִ ָמה ֶאת ׁשָ ׁשָ  יזִ יֲח גֵ וְ , ַהּנְ
יר ְבֵרי ֶאת ִלי ִהְזּכִ ָ�ה, ל"ֲחזַ  ּדִ ׁשָ ּבְ ַלח ׁשֶ ָ ׁשּ ע אֹותוֹ  ׁשֶ ן ֶאת ְלַהֲחיֹות ֱאִליׁשָ ה ּבֶ ָ ּוַנּמִ  ָהִאׁשּ  לוֹ  ָמַסר, יתַהׁשּ

ַ�ְנּתוֹ  ֶאת ֵדי ִמׁשְ ֶלד ֶאת ּבוֹ  ְלַהֲחיֹות ּכְ יָון, ַהּיֶ ּלֹא ּוִמּכֵ ֹכחוֹ  ֶהֱאִמין ׁשֶ ל ּבְ ע ׁשֶ יַח , ֱאִליׁשָ ַדְרּכוֹ  ִהּנִ  ֶאת ּבְ
ֶ�ֶנת ׁשְ בֵּ ־ַ�ל ַהּמִ ֶלב יּגַ הְוַה , ֵמת ּכֶ ַקח ּלָ ַבת ֵ�יָניו ֶאת ּפָ ב ַאַחת־ּבְ ה ְוׁשָ י'ָיַדְע  'לֹא. ִלְתִחּיָ יךְ , ּתִ יֲחִזי ִהְמׁשִ , ּגֵ

ָכךְ  ּבְ י 'ׁשֶ ְלּתִ ּטַ ל ּכֹחוֹ  ֶאת ּבִ ה ׁשֶ ּטֶ ע ַהּמַ ֱאִליׁשָ ֶלד ֶאת ְלַהֲחיֹות ִלי ָנַתן ׁשֶ י, ַהּיֶ ּתִ ׁשְ ּמַ ּתַ ה ְוִהׁשְ ּלָ ג& ּסְ ֵדי וֹ בּ ׁשֶ  ּבַ  ּכְ
ֶלב ֶאת ְלַהֲחיֹות ת ַהּכֶ ָ�ה אֹוָתּה בְּ  ילַ ָ�  רִנְגזַ ָלֵכן וְ , ַהּמֵ לְלִהְת  ׁשָ ְלּגֵ ּקּון' ִלי ֵאין ַהּיֹום ְוַ�ד ּוֵמָאז, ֶלבכֶ בְּ  ּגַ   . "ּתִ

י רִנְכַמ " יךְ ", יבִּ ְר ִק בְּ  ִלּבִ ר ל"ָהֲאִריזַ  ִהְמׁשִ ְפּתָ  ְלׁשֹוְמָ�יו ְוִסּפֵ י, "ִעיםַהּמ& ֵאיִני ְלֵגיֲחִזי ְוָאַמְרּתִ  יֹוֵדַ�  ׁשֶ
ּקּון א, ֲ�בּורוֹ בַּ  ַאֵחר ּתִ ים ִאם ֶאּלָ ַ�ד ְפׁשוֹ נַ  תֶא  ֹסרְמ לִ  ַיְסּכִ ָלל ּבְ ים". "ַהּכְ יֲחִזי ִהְסּכִ ד ּגֵ ַאל ,יַר בָ ְד לִ  ִמּיָ : ְוׁשָ
ַ�ד ָלל ֵאיֶזה 'ּבְ י' ֶאת ֶאְמֹסר ּכְ יוְ ? ַנְפׁשִ ְבּתִ ֵאין לוֹ  ֵהׁשַ ל ׁשֶ ַ�ד ֶהְבּדֵ ר ִמי ּבְ ר, ִיְתַמּסֵ ל הּוא ָהִעּקָ ַקּבֵ ּיְ  ֶאת ׁשֶ

ַ�ד נוֹ וּ ּק ּתִ  יב ְוהּוא, ׁש ֶפ נֶ  תִסירוּ ְמ  ּבְ ד ִלי ֵהׁשִ י ִמּיָ ן מּוָכן ּכִ ּמָ ל ֶאת ַלֲ�ׂשֹות הּוא ּוְמז& ֶ  הַמ  ּכָ ". לוֹ  אֹוֶרהׁשּ
ר עֹוֵמד ל"ָהֲאִריזַ  עֹוד ְרָצה ּוְלֶפַתע, ּוְמַדּבֵ ֶרֶתת ִהְתּפָ ל ַהְמׁשָ יר ׁשֶ ׁשּות ְוָקְרָאה, ַהֶחֶדר ֶאל ֶהָ�ׁשִ ִהְתַרּגְ : ּבְ

ה ֶזה" ִגי ִסיר ֶאת הֹוַרְדנוּ  ַ�ּתָ יָרהַה  ֵמַ�ל םַהּדָ ֶלב ְלתֹוָכּה  ָקַפץ נוּ ֵת ּדָ ְר ֶח לְ וּ , ּכִ ִגים תַח ְת ִר  ּוֵמרֹב ַחי ּכֶ  ֵמת ַהּדָ
ִגים ְוָכל, ּסּוִריםיִ בְּ  לַ  ָיְצאוּ  ַהּדָ ּמּוׁש  לִמּכְ ֶבָהָלה". ׁשִ יטוּ  ּבְ ל ִהּבִ ֱאָסִפים ּכָ י ֲהָבָנה ִמּתֹוךְ , ֶזה־ַ�ל ֶזה ַהּנֶ ל ּכִ  ּכָ

ָבִרים ַמֲהַלךְ  בׂשְ נִ  ַהּדְ ל םָת ּדָ ְר ֶח . ִלְפֵניֶהם יםיִּ יִמ ֵמ ׁשְ  ְוִעְנָיִנים ׁש וֹ נֱא  תינַ בִּ ִמ  ּגָ ֱאָסִפים ׁשֶ ְבָרה ַהּנֶ ְבָ�ַתִים ּגָ  ׁשִ
ר ֲאׁשֶ י, נֹוַדע ּכַ ִגים ּכִ בַּ  ַהּדָ ְרָ�ִלים ָהיוּ  ירּסִ ׁשֶ ַסם מ& ע, ָמֶות־ּבְ ִיּסּוִרים ָמֶות ְלֵבין םינָ בֵּ  ָהָיה ּוְכֶפׂשַ  לֹא ִאּלוּ  ּבְ

ֶלב ָהָיה ִגים ֶאת ּפֹוֵסל ַהּכֶ ֵרר. ֵמֲאִכיָלה ַהּדָ י, ֵאפֹוא ִהְתּבָ יֲחִזי ּכִ ָלל ְלַמַ�ן ְצמוֹ ַ�  ֶאת ִהְקִריב ּגֵ  ּוְבָכךְ  ַהּכְ
ָמתוֹ  ָזְכָתה יַ�  ִנׁשְ ִים ֵתריוֹ  רְלַאַח  ָנּה ּקוּ ִת לְ  ְלַהּגִ ָנה ֵמַאְלּפַ ׁשֹ . ׁשָ ָ�ָרה ךְ ּכְ הּוְדִרי ֲחִקיָרה ֶנֶ�ְרָכה, ַהּסְ  ׁשָ

ל יוָת בוֹ ְק ִע וְ  ע ׁשֶ ּלוּ  ָהָרׁשָ ָה  ְלַאַחר .ִהְתּגַ יָּ  ִלְפֵני ַמדֳ� ׁשֶ דֹוִלים ָה ינֶ ּדַ ל ַהּגְ ָרה, תַפ צְ  ׁשֶ ּבְ  ְוהּוא רּוחוֹ  ִנׁשְ
הוּ  ַ�ל ֵלב־ֵמעֶֹמק ִהְתָחֵרט ע ַמֲ�ׂשֵ ְפׁשָ ילוּ  .ַהּנִ ִנים ָ�ָליו ִהּטִ ּיָ ׁשּוָבה ֵסֶדר ַהּדַ ב ,ּתְ    �                .לוֹ  אָפ ְוָר  ְוׁשָ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ּתֵ  ִרים־יׁשְ ְוִנְקָרא ,יִחיםׁשִ ְמ  ינֵ ׁשְ  ֵהם - ְטהֹרֹות ַחּיֹות ִצּפֳ

י ִצּפֹור ן ּכִ מֹות וּ נּ ּכַ ִיְת  ּכֵ דּוַ%  תָהֶ%ְליֹונוֹ  ְנׁשָ ּיָ ִצינוּ ָמ  ְועֹוד .ּכַ
ת ַהּזַֹהר ְלׁשֹון ךָ ְל  ְוֶזה רוֹ ּפ ִצ ְל  ַהּגֹוֵאל הנֶּ ּכַ ְת יִּ ׁשֶ  ָפָרׁשַ ָלק ּבְ ּבָ

א אּוֵמַההוּ  ָאה ַרְבְרָבא עֹוָפא ַחד אְסגֵּ יַ  ְמַ%ְרּתָ לֹט ִעּלָ ִיׁשְ ּדְ
ַ%ְלָמא אן־ַ%ד ,ְוכּו' ָתאַמְלכוּ  יבֵה ִיְתיְ  ּה ֵל וְ  ּבְ ִצינוּ ּוָמ  .ּכָ
ָאְמרוּ  ְ  ,ל"זַ  ׁשֶ ׁשּ יֵח  ינֵ ׁשֶ ָרֵאל יְמׁשִ יַח  ֵהם ִיׂשְ ֶאְפַרִים־ןבֶּ  ָמׁשִ
יַח  ן ּוָמׁשִ ה, דוִ ּדָ ־ּבֶ ה ּוִבְתִחּלָ ּלֶ יַח  ִיְתּגַ ן ָמׁשִ ֶאְפַרִים־ּבֶ
ְך ־ְוַאַחר ,ְוָימּות ה ּכָ ּלֶ יַח  ִיְתּגַ ן ָמׁשִ ֵאּלוּ  ינֵ ׁשְ  ּוְכֶנֶגד ,דוִ ּדָ ־ּבֶ
י ֵהרּטַ ּמִ ַל  ַקחְוָל  ָאַמר ּתֵ ִרים־ׁשְ ל ,ְטהֹרֹות ַחּיֹות ִצּפֳ ֵאּלוּ  ּכָ

ּנּוִים ד-  ַמֲ%לֹות םֵה  ַהּכִ ָ ַהּקְ דּוַ%  הׁשּ ּיָ ַ%ת יְליֹוְדֵ%  ּכַ ְואֹוְמרוֹ  .ּדַ
ה ִלְזכּות זֶמ ֶר , ְוֵאזֹב תֹוַלַ�ת ִניׁשְ וּ  זֶר ֶא  ְוֵ�ץ לֹש.ָ .ָאבֹות ׁשְ
הּוא ַאְבָרָהם הּוא זֶר ֶא  ֵ�ץ דֹול ָהָאָדם ׁשֶ ינִ ׁשְ וּ  ,ֲ%ָנִקיםבַּ  ַהּגָ

ֶרךְ ־ַ%ל ,ַיֲ�ֹקב -  תֹוַלַ�ת ּתֹוַלַ%ת ְרִאייּתִ  ַאל אֹוְמרוֹ  ּדֶ
הּוא קִיְצָח  הּוא ְוֵאזֹב ,ַיֲ%ֹקב ִחיַנת ׁשֶ בּוָרה ּבְ ִריְך  ,ַהּגְ ּצָ ׁשֶ
ַחט ְוָאַמר .ןּתָ ׁשְ ָל ׁשְ  ְזכּות ֵצרּוף אן ְוׁשָ ַלֲהִריַגת ָרַמז ּכָ

יַח  ן ָמׁשִ ַר  רוֹ ָמ ֲא ַמ ּכְ  ֶאְפַרִים־ּבֶ ִלי־לֶא  ְך ִיְתּבָ ׂש ֶחֶר ־ּכְ
ים ַמִים־ַ�ל רּוׁש  ,ַחּיִ ִביל ּפֵ ׁשְ ְדיֹון םָהָ%  תַר ּפָ ּכַ  ּבִ ם ּפִ .ַנְפׁשָ

ה ִלי אֹוָתם ְוִכּנָ ֶרךְ ־ַ%ל ׂש ֶחֶר ־ּכְ ָ%ָפר ָהָאָדם־ֶאת ה' רֶצ ייִּ ַו  ּדֶ
הּוא ,ָהֲאָדָמה־ִמן ִלי ׁשֶ ָנה ,ֶחֶרס ּכְ ּוָ ֲארוּ  ַצדְל  ֶזהבָּ  ְוַהּכַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ְכִלי עֹוֵמד סֶר ֶח  ּכִ ִביָרה ׁשֶ ֹוָרהַהּת  עֹוןְר גִּ  ְלַצד ִלׁשְ
ְתַיֶחֶסת ים ְלַמִים ַהּמִ ת ַ%ל ,ַחּיִ ים ַמִים ִסּבַ ֵאין ַחּיִ ׁשֶ

ָרֵאל ִיׂשְ ָ  ֶזה ְוַ%ל ,ּתֹוָרה ּבְ ׁשּ ּפֹור טֵח ּתִ ם תָח ָהֶא  ַהּצִ ּגַ
ֶאְמָצעּות ְגֵד  ה' ׁש בַּ ְל יִ  ֶזה רבָ ּדָ  ּבְ ֹוָתיוִמדּ  ךְ ֶפ ֵה  םָנָק  יּבִ

ה ָהַרֲחִמים רבָ ָד  ּוִמּמֹוָצא ,ִעיםַהְמֵר  ֹוִייםגּ ַל  ָלהּכָ  ְוַיֲ%ׂשֶ
ה ִאם יֹוֵדַ%  ַאּתָ ֶהם ִיְהֶיה ׁשֶ יק תמוּ יָ  לֹא ּתֹוָרה ּבָ ּדִ ,ַהּצַ

ּכָ  ְוִתְמָצא ִריךְ  ל"זַ  י"ָהֲאִר  בַת ׁשֶ ּצָ ה ןְלַכוֵּ  ׁשֶ ִפּלָ ּתְ הבּוָ% ַהּקְ  ּבַ
ל ּלֵ יקּצַ ַה  ֶזה ַ%ל ְלִהְתּפַ ּלֹא ּדִ רּוׁש  ,ָימּות ׁשֶ י ּפֵ ֶאְמָצעּות ּכִ ּבְ

ִפ  הַהּתְ ה ּלָ ֵזַר  לֵט בָּ ִת וְ  ַחי ְוַיֲ%ֹמד ְזכּותוֹ  ִיְתַרּבֶ ּנוּ  ָמֶות תּגְ . ִמּמֶ
ּפֹר־ֶאת ְוָאַמר ה ַהּצִ הּוא ַהַחּיָ יַח  ׁשֶ ח דוִ ּדָ ־ןבֶּ  ָמׁשִ אֹוָתּה  ִיּקַ

ּבָ ַה  רּו ָהַרֲחִמים. ָהָאבֹות ְזכּות ּמוֹ ִע  ִויָצֵרף ה"ּקָ ּבְ  ְוכּו', ְוִיְתּגַ

  
  

גילוי גופתו של נער נוצרי בט' בניסן תרס"ג, לאחר 
בסמוך לעיר קישינב, הוטלה האשמה על יהודי 
העיר והחלו פרעות קישינב הידועות שנמשכו 

 500נפצעו קשה,  92יהודים נהרגו,  49שלושה ימים. 
בתים ועסקים נבזזו ונהרסו.  700־נפצעו קל, ומעל ל

המשטרה עמדה מהצד ולא נקפו אצבע, ורק לאחר 
את המהומות. פוגרום שני  שלושה ימים השתיקו

 56־יהודים ו 19אירע לאחר כשנתיים ובו נהרגו 
נפצעו. העולם היהודי היה כמרקחה ותבעו להעמיד 
את הפורעים למשפט, אולם רק בודדים מן הפורעים 
הובאו למשפט ונידונו למאסר. רבים מיהודי רוסיה 

  ישראל ואמריקה.־נמלטו כתוצאה מהפרעות לארץ
�  

תפ"ז, נפטרה מרים אחות משה ואהרן, בי' בניסן ב' 
 שנה. היא נקברה בקדש, ויוסף בן 127בהיותה בת 

  מתתיהו מזהה את קברה ליד 'פטרה' שבדרום ירדן. 
�  

י"א בניסן שנת ה' אלפים ל', הוא יום פטירתו של 
הרמב"ן, רבנו משה בר נחמן, שנולד בגירונה 
שבספרד ועלה לארץ ישראל בערוב ימיו בשנת 

ירושלים לא מצא אלא שני צבעים יהודים, ה'כ"ז. ב
והוא החזיר עטרה ליושנה ואף בנה בית כנסת 
בירושלים העתיקה, אך יש המפקפקים על הזיהוי 
של בית הכנסת המפורסם כיום כבית הכנסת שלו. 
חלוקות הדעות היכן נקבר הרמב"ן, אם בכפר 
השילוח שבשיפולי הר הזיתים, בחיפה או בחברון 

לה. לפני כמה עשרות שנים התגלה ליד מערת המכפ
ִּכיסֹון שבעמק זבולון, ובה ־חותמו של הרמב"ן בתל

  נכתב: "משה בר נחמן נ"נ (נוחו נפש) גירונדי חזק".  
�  

בי"ג בניסן תרמ"ו, נדפס הכרך האחרון של ש"ס 
וילנא, והסתיימה ההדפסה שנמשכה כשש שנים. 
תיאור ההדפסה נכתב בקונטרס "אחרית דבר" בסוף 

  ה, שכתב 'שפ"ן הסופר' ר' שמואל שרגא פייגנזון. נד

  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 

  
יםי ֵ� גְ נִ בְּ  ּתִ ַהּכֵֹהן ֶנֱאַמר ּבָ ה ׁשֶ ִית ֶאת ֹותנּ ַפ לְ  ִצּוָ ֶטֶרם ַהּבַ ַגע־ֶאת ִלְראֹות אוֹ ביָ  ּבְ ֵדי, ַהּנֶ ּלֹא ּכְ  אָמ ְט יִ  ׁשֶ
ר־לכָּ  בָּ  ֲאׁשֶ ִ ַר  ּוְמָפֵרׁש . ִיתּבַ ִאם: י"ׁשּ ַגע ְוִיְרֶאה ַהּכֵֹהן ְוָיבֹוא הוּ נֵּ ַפ יְ  לֹא ׁשֶ רלְ  קָק זְ נִ , ַהּנֶ  הַמ  ְוָכל ֶהְסּגֵ
 ֶ תֹוכוֹ ׁשּ לֵ  ַ�ל ִאם? ּתֹוָרה ָחָסה הֶמ  ְוַ�ל. אָמ ְט יִ  ּבְ ִקין ִליןכָ ֳא  ַ�ל ְוִאם. ֲהרוּ ּטָ יִ וְ  םילֵ בִּ ְט יַ , ףֶט ׁשֶ  יּכְ  ּוַמׁשְ

יֵמי יֹאְכֵלם א ַהּתֹוָרה ָחָסה לֹא אָה . ְמָאתוֹ ט&  ּבִ לֵ  ַ�ל ֶאּלָ ֵאין, שׂ ֶר ֶח  יּכְ   . ְקֶוהּמִ בַּ  ָטֳהָרה ָלֶהם ׁשֶ
�  

י א ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ַרּגָ ִ ִמ  ׁשְ יד הבָ ינוֹ ׁשּ ּלֹא ְמֹאד ִהְקּפִ ִחית ׁשֶ ָבר ְלַהׁשְ ן ּדָ ּקָ ר, ְמת& ּקֵ ּבִ ֶאֶרץ ּוְכׁשֶ ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ
ַנת ׁשְ ְפֹקד ִנְמַנע, ט"תרכ ּבִ ל ִצּיּונוֹ  ֶאת ִמּלִ י ׁשֶ לַ  יֹוַחאי־רבַּ  עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ  ׁשֹוִנים יםִמ ְטָ� . עֶֹמרבָּ  ג"ּבְ
ָבר ֶנֶאְמרוּ  ּדָ ֵני םֶה ֵמ  דָח ְוֶא , ּבַ ֲהגוּ  ִמּפְ ּנָ ָגִדים ףרֹ ׂשְ לִ  ָאז ׁשֶ  ָהְיָתה לֹא ְוַדְעּתוֹ , ַהַהְדָלָקה תַר דוּ ְמ בִּ  ְיָקִרים ּבְ
ָחַתת נֹוָחה ָגִדים ֵמַהׁשְ ה ְראּוִיים ּבְ ְלמּוסּוָלאַהִהלּ  בֹודכְ לִ  ֲאִפּלוּ , ִלְלִביׁשָ ֶזה ּפ& ין  , ְוָהָיה ּבָ ֲהָלָכה ּבֵ ּבַ

ר. ּפֹוְסֵקי הדור י, ֵמֲחִסיָדיו ֶאָחד ִסּפֵ א ּכִ ּבָ ׁשֶ ְבִרית ּכְ ת וֹ בּ ַר  ֶאת ְלַהְזִמין ּוָבא יןׂשִ רוּ ֵא ָה  ּבִ ּדַ ָנִאים ִלְס�& , ַהּתְ
י לוֹ  ָאַמר ֵאין ָהַרּבִ רּותוֹ  ׁשֶ ֶאְפׁשָ ַטל ֲהַגם, ָלבֹוא ּבְ ּנָ ּדּוךְ  קלֶ ֵח  ׁשֶ ִ ׁשּ ֵני, ּבַ ּנוֹ  ִמּפְ  ְקָ�ָרה רבֵּ ְלׁשַ  ֲהִגיםׁשֶ

ַ�ת ׁשְ ָנִאים ּבִ ן רכֶ זֵ  ַהּתְ ְרּבָ ל ִאּסּור ֶזהבָּ  ְוֵיׁש , ַלח& ל ׁשֶ ִחית ּבַ ׁשְ י ְוהֹוִסיף, ּתַ  תָלַקַח , ּכֹוְתִבים ַהּפֹוְסִקים ּכִ
בּוָרה אוֹ  הָק דוּ ְס  ְקָ�ָרה ּבּור ֲאָבל, ׁשְ יד ֵאינוֹ  ַהּצִ ךְ ־ַ�ל ַמְקּפִ ְנָהג ֶאת לְלַבּטֵ  רֹוֶצה ֵאיִני. "ּכָ  ָאַמר", ַהּמִ
י עֹוְבִרים קֹוםָמ בְּ  נֹוֵכַח  ִלְהיֹות לוֹ ָיכ ֵאיִני ֲאָבל, "ָהַרּבִ רּוָפה ַהֲהָלָכה ַ�ל ּבוֹ  ׁשֶ   ". ַהּצְ

�  
ִפְרֵקי ל ִזְכרֹונֹוָתיו ּבְ י ׁשֶ איׁשַ  ַרּבִ יְנְזּבּוְרג ּמַ ַפת"ַה  וֹ בּ ַר  ַ�ל ּגִ ְ כַּ , ּכֹוֵתב הּוא, ִמּגּור" ֱאֶמת ׂשּ  ָהָיה רֲאׁשֶ ׁשֶ
ל ִביםִמכְ  ְמַקּבֵ רֹב ּתָ י ֲחָלִקים ָהיוּ  תנוֹ יוֹ לְ גִּ ַה  ׁשֶ תּוִבים ּוִבְלּתִ ָיר ֶאת חֹוֵתךְ  היָ ָה , ּכְ ׁש  ֶהָחָלק ַהּנְ ּמֵ ּתַ  וֹ בּ  ּוִמׁשְ

ר, ִתיָבהכְ לִ  ִרים וּ ָהי ְוַכֲאׁשֶ י יםבִּ ַר  ְנָירֹות ִמְצַטּבְ יַ�  יובָ ָר קֹ ְמ לִ  ּפֹוֶנה היָ ָה , ִמּדַ ׁש  םָלֶה  ּוַמּצִ ּמֵ ּתַ  ְלִהׁשְ
ֲ� , םיֶה נֵ יְ נְ ִע  ִלְכִתיַבת ָירֹותנְּ בַּ  ּנַ ִחּיּוב נוּ ּוְכׁשֶ ה ָהָיה ּבְ ּצֶ ֵהם ְמר& ִעים ׁשֶ ָכךְ  לוֹ  ְמַסּיְ ֲ�בֹר ּבְ ל ִאּסּור ַ�ל ִמּלַ  ּבַ

ִחית ׁשְ י. ּתַ איׁשַ  ְוַרּבִ ן מֹוִסיף ּמַ י, ּוְמַצּיֵ ָכךְ  ָהָיה לֹא ּכִ ּום ּבְ י, הָר ְיֵת  ַקְמָצנּות ִמׁשּ ל ַרּבֹו  ַנְפׁשוֹ  ּכִ  ָסְלָדהׁשֶ
ת ּדַ ְמָצנּות ִמּמִ א, ַהּקַ ּום ֶאּלָ יבּות ִמׁשּ ל ַהֲחׁשִ ל ׁשֶ ָבר ּכָ ים ַוֲאִפּלוּ  ,ּדָ ּכִ ים ּפַ   . ְקַטּנִ

�  
י ִריְסק ןַמ לְ ּדֶ יְ ֵא  ְזֵאב ַרּבִ ּלֹא ְמֹאד רִנְזָה  היָ ָה , ִמּבְ ִחית ׁשֶ ן םֶח לֶ  ֲאִפּלוּ  ְוָאַכל ַמֲאָכִלים ְלַהׁשְ . ְוָיֵבׁש  ָיׁשֵ

ים ה ֶאת אֹוֵכל ָהָיה ְלִעּתִ ּנֹוְתָרה ַהַחּלָ ת ׁשֶ ּבָ ַ ָהְיָתה ְוֵכיָון, ִמׁשּ הבֵ יְ  ׁשֶ ָכּה ַר ְמ  ָהָיה ְלַגְמֵרי ׁשָ  ִיםּמַ בַּ  ּכְ
ַ�ם. ְואֹוֵכל ָאַכל ּפַ ׁשֶ ֵני ׁשוּ ְק בִּ , ְמַ�ט ןָיׁשָ  םֶח לֶ  ּכְ יתוֹ  ּבְ ַ�ר הּוא ֲאָבל, ָטִרי םֶח לֶ  לוֹ  ְלָהִביא ּבֵ ֶהם ּגָ  רּפֵ ְוִס  ּבָ

ַיְלדּותוֹ  ָלֶהם ּבְ ֵ�ת ׁשֶ רּור ְוָכל לכֹ ֱא לֶּ  הַמ ָלֶהם  ָהָיה לֹא, ָהִראׁשֹוָנה ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת ּבְ  רַק יְ  ָהָיה ּפֵ
ִציאוּ  ת. תַהּמְ ּדַ ע ִלְס�& ׁש  אוֹ  ַאְרּבַ ֶקת ִאּמוֹ  ָהְיָתה ,ְנָפׁשֹות ׁשֵ רּוָסה ְמַחּלֶ ה ּפְ  ֵהִביָאה ַפַ�םוּ , הׁשָ בֵ ֲ� וַ  ְיֵבׁשָ

ָבר םֶח לֶ  ֲחִתיַכת ִאּמוֹ  לוֹ  ּכְ ּבוֹ לֵּ ַק לְ  ֵהֵחל ְוהּוא הׁשָ ּפְ ַ� ְת ִה  ׁשֶ ׁש ׁשֶ ּפָ ֲ�ָרה. ף ֶאת ַהֵחֶלק ַהְמ�&  ַ�ל ִאּמוֹ  ּבוֹ  ּגָ
ף ּלֵ ּקִ ַ�ל ַהְירֶֹקת ֶאת ׁשֶ ֵני ׁשֶ ֶחם ּפְ י, ַהּלֶ ָכךְ  ּכִ ְמַ�ט ּבְ ֶחם הָמ וּ אְמ  נֹוַתר לֹא ּכִ ל רִנְזָה  ָהָיה זּוֵמָא . ..ֵמַהּלֶ  ּכָ

ֶחם ֶאת לכֹ ֱא לֶ  ָיָמיו יבַמְח  היָ ָה וְ , וֹ ּמ ּת&  ַ�ד ַהּלֶ ל ֶאת ׁשִ ל ָליוכָ ֲא ַמ  ּכָ בָּ ַה  ׁשֶ ָגדֹול ָקָטן ,עֹוָלמוֹ בְּ  ה"ּקָ   .ּכְ
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י ָהָיה גֵה וֹ נ ֶמִניץ רבֶּ  ךְ וּ רבָּ  ַרּבִ ַ�ת ְלַהֲחִזיק, ִמּקָ ׁשְ ִפיו היָ ְר ִסיגַ  דוֹ וּ ּמ לִ  ּבִ א, ָקּה ילִ ְד ַמ  ָהָיה לֹא אּוָלם, ּבְ  ֶאּלָ
ִפיו הָס ֲ� לוֹ וְ  הכָ ֲ� מוֹ  ָהְיָתה ַ�ד ּבְ ַ�ם. ֵמֵאֶליָה  הלָ כָּ  ׁשֶ יר ּפַ ר ֶאת ִהְסּבִ ׁשֶ ר גוֹ ָה נְ ִמ  ּפֵ י, ְוִסּפֵ  לוֹ  ָנַתן ָאִביו ּכִ

ַ�ם ּוןלְ  היָ ְר ִסיגַ  ּפַ ָרָאהוּ  ֵמִאיָדךְ  ַאךְ , ִעׁשּ ׁשֶ ים יַרבִּ  ,וֹ בּ ַר  ּכְ ִריְסק ַחּיִ ןכְּ  ,ִמּבְ ֵ הּוא ְמַ�ׁשּ ָ�ָליו  ַמּה ּתָ , ׁשֶ
ם לְ : "וֹ לָא ׁשְ וּ  ק"? זֹאת ְלךָ  הָמ ׁשֵ ּפֵ ַנת ֵאפֹוא ִהְסּתַ ַכּוָ ֵניֶהם ּבְ ֲהֵרי, ׁשְ ן ַלֲ�ׂשֹות ָאִביו לוֹ  הֹוָרה ֵמַחד ׁשֶ , ּכֵ

יד ּוֵמִאיָדךְ  ָנתֹו  וֹ בּ ַר  ָ�ָליו ִהְקּפִ ּוָ ְרֶאה ָהְיָתה ּכַ ן ְוַכּנִ ֵ ּלֹא ְלַ�ׁשּ וּ ׁשֶ ִר  םִמׁשּ ִחית ּוַבל ַהּגּוף תאוּ יּבְ ׁשְ  ְוָלֵכן, ּתַ
ִמין ִלְנהֹג ֶהְחִליט ּון' ּבְ ֶזה 'ִעׁשּ ֵדי ,ּכָ ֵניֶהם חֹוַבת ְיֵדי ָלֵצאת ּכְ   ...ׁשְ

�  
ְבנֵ  ָהִראׁשֹוִנים יםִח "ַמ גְּ ַה  דַאַח  ַמ  היָ ָה , קַר בְּ  יּבִ ָסִפים ח"ּגְ ִהְתַנֵהל ַהּכְ יֵדי ׁשֶ י ּבִ , רעיֶ רוֹ בְּ  ֱאִליֶ�ֶזר ַרּבִ

ַמ  ָממֹון ַ�ל סָח  יֹותוֹ ְה בִ וּ  יד ָהָיה ח"ַהּגְ ה־ַ�ד ַהַהְלָוָאה תבַ ׁשָ ֲה  ַ�ל ַמְקּפִ ּמָ ַ�ם ֵאַרע. ּת& ַא , ּפַ  ַהּלֹוִוים דַח ׁשֶ
ב נֹוַתר ךְ , ָקָטן ְסכּום ח"ַמ גְּ לַ  ַחּיָ לֹש2 ּוְבֶמׁשֶ ִנים ׁשָ ַרׁש  ּוֶמֱחָצה ׁשָ י ּדָ  רַהֶהְחזֵ  ֶאת ֵמַהּלֹוֶוה ֱאִליֶ�ֶזר ַרּבִ

ֵלא ַמּה . ַהּמָ הַה  ּתָ ךְ ־ַ�ל ּלָ הּוא ּכָ יבּות ְמַיֵחס ׁשֶ דֹוָלה ֲחׁשִ עֹוט ּכֹה ִלְסכּום ּגְ י ַאךְ , ּפָ  לוֹ  ָאַמר ֱאִליֶ�ֶזר ַרּבִ
י ָלה ּכִ ר לֹא, ׁש "ִאי זֹוןֲח ֵמַה  לוֹ  ׁש יֶ  ַקּבָ רּוָטה ַאף ַ�ל ְלַוּתֵ י, ּפְ ֵגר ַאֶחֶרת ּכִ ַמ  ִיּסָ   . ָחִליָלה ח"ַהּגְ

�  
י ַלִים ֵלידוֹ ִמגְּ  ן"ַר ֲה בַּ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ִעְניְ  ְמֹאד רִנְזָה  ָהָיה, ְירּוׁשָ ל ינֵ ּבְ ִחית ּבַ ׁשְ ְתָחה, ּתַ ּפָ ּתוֹ  ּוְכׁשֶ  ַמּכֶֹלת ֲחנּות ּבִ
רּוסֹות תֶר כֶ מוֹ  הָת ְוָהיְ  ל ּפְ ה, הוָ לְ ַח  ׁשֶ י ָ�ֶליָה  ִצּוָ כַּ  דוִ ּדָ  ַרּבִ רׁשֶ ֵמר ֲאׁשֶ ּגָ ְזרֹק לֹא, הוָ לְ ַח ַה  ּתִ ָיר תֶא  ּתִ  ַהּנְ

ּמִ  ֶהָ�ֶבה ֶטֶרם תַח ּתַ ׁשֶ גְ . ּה ָת נוּ ֲח לַ  הוּ ֵא ְר ְק ּתִ  ּבְ ּנִ ׁשֶ יַ� , הוָ לְ ַח ַה  הָר ְמ ּכְ י ִהּגִ ין ּוְבֶ�ְזַרת דוִ ּדָ  ַרּבִ ֵרד ַסּכִ  ּגֵ
יָקה ָוהלְ ַח  תנַ ְמ  ְוהֹוִציא ְסּפִ ה ָלּה  ְוֶהְרָאה, ָמהלֵ ׁשְ  יתִמ לְ ׁשַ רוּ יְ  ַלֲארּוָחה ַהּמַ ּמָ ר ּכַ  ֹסךְ ַלְח  ֶאְפׁשָ

ָהָיה. לכֶ ׂשֵ ־ּוםשׂ בְּ  ׁשֶ ּתוֹ  ֶאת ׁשֹוֵלַח  ּכְ ֲחנּות ְיָרקֹות ִלְקנֹות ּבִ ֶאת ָ�ֶליָה  הוֶּ צַ ְמ  היָ ָה , ּבַ ְצָרכִ  ַהְיָרקֹות ׁשֶ  יםַהּנִ
אֹותוֹ  ַלֲאִכיָלה ְבַחר, ַהּיֹום ּבְ ים ִמן ּתִ ם, רֵת וֹ י ָהַרּכִ ים ִאם ּגַ ׁשִ ּום, ֲאִכיָלהלַ  רֵת וֹ י טֹוִבים ַהּקָ ָכךְ  ִמׁשּ ּבְ  ׁשֶ

יָבה ִהיא ּלֹא ַלּמֹוֵכר ֲאֵבָדה ְמׁשִ ִליךְ  ִיְצָטֵרךְ  ׁשֶ הלָ  יםׁשִ מוּ כְּ ַה  ַהְיָרקֹות ֶאת ְלַהׁשְ ּפָ ר. ַאׁשְ ּקֵ ּבִ ׁשֶ ַ�ם ּכְ  ּפַ
בֵ  נוֹ  תיּבְ י ּבְ ּתֹוְבבּות ֵמֲחַמת ִלְלֹמד ָהָיה לוֹ ָיכ לֹא, ַזְלָמן ַרּבִ ל ַקַ�תּפְ  ְלָיָדיו ָלַקח ָלֵכןוְ , ַהְיָלִדים ִהׁשְ  ׁשֶ

ִפיָרה חּוֵטי ָלה ּתְ ְלּגְ ִהְתּגַ ִית ׁשֶ ּבַ יר ְוֵהֵחל, ּבַ ר ַמּתִ י, רׁשֶ ֶק  רַאַח  ֶקׁשֶ ל ִאם ּכִ ּטֵ  דוֹ וּ ּמ לִּ ִמ  הּוא ִמְתּבַ
ְרחוֹ ־ַ�לבְּ  ז לֹא ְלָפחֹות, ּכָ ָקר ְזַמּנוֹ  ֶאת ְיַבְזּבֵ ָ לַ  ַהּיָ ה, ְואׁשּ ָבר ּבוֹ  ְוַיֲ�ׂשֶ ְצָרךְ  ּדָ ּיּוְכלוּ  ַהּנִ ׁש  ׁשֶ ּמֵ ּתַ  ְלִהׁשְ

חּוִטים ה אֹוָתם ִיְזְרקוּ  ְולֹא ,ּבַ ּפָ ל ַ�ל ְוַיַ�ְברוּ  ָלַאׁשְ ִחית ּבַ ׁשְ   . ּתַ

  

ה ָבר ֵהם ַוֲהֵרי, ְוֵאזֹוב זֶר ֶא  ֵ�ץ ְלָטֳהָרתוֹ  ְלָהִביא צָֹרעַהּמְ  הִנְצַטוָּ  ָלּמָ �ץ ,כוֹ וּ ּפ ִה וְ  ּדֵָ י? תלוּ ְפ ׁשִ ְל  ןִסּמָ  ְוָהֵאזֹוב ַגֲאָוהְל  ןִסּמָ  הּוא ָהֶאֶרז ׁשֶ ים ּכִ  ָהָאָדם ִמְתַנֵהג ְלִעּתִ
�ָנָוהֲ סּוָלה ּבַ גֹון ּפְ ים, ַמִיםׁשָ  בֹודּכְ ִעְנְיֵני ּבִ  ּכְ ַגֲאָוה ּוְלִעּתִ סּוָלה ּבְ הּוא ּפְ ֵרר ׁשֶ ּתָ ִרּיֹות ַ�ל ִמׂשְ   חידושי הרי"מ)(. ֵאּלוּ  ְדָבִרים ינֵ ׁשְ  ֵמִביאהּוא  זֹאת רּפֵ ַכ ְל  ּוְכֵדי, ַהּבְ

  
יׁש  הּוִדייְ  ל ּבִ רּוָטה, ַמּזָ ַהּפְ  ְמצּוָיה ֵמעֹוָלם ָהְיָתה לֹא ׁשֶ
ַחת ֶנֱאַנק ְוהּוא יסוֹ ִכ ּבְ  ֵבד ָהֹעל ּתַ ל ַהּכָ ְרָנָסה ׁשֶ  ָיָצא, ַהּפַ

�םַ �ֶרב ּפֶַ ֵדי ַסחּפֶ  ּבְ שׂ  ּכְ ת ַהְלָוָאה ְלַחּפֵ  יֵכ ְר ָצ  ִלְרִכיׁשַ
ם אּוָלם, ַהַחג ּלָ יבוּ  ּכ4 ָניו ֶאת ֵהׁשִ ן, יָקםֵר  ּפָ ּכֵ ׁשוּ  ׁשֶ  ָחׁשְ

א ּמָ ָידוֹ  ִיְהֶיה לֹא ׁשֶ יב ּבְ  ִמּתֹוְך  ָהִאיׁש  ָאַמר. ָלֶהם ְלָהׁשִ
ו: "ַצַ�ר י ַ�ְכׁשָ ֶפל ֶאת ֵהַבְנּתִ ׁשֹון ּכֵ ת ַהּלָ ָפָרׁשַ , ְמצָֹרע ּבְ
ל־'ְוִאם ֶגת'ַמ  ָידוֹ  ְוֵאין הּוא ּדַ ֶ ל ִאם. ׂשּ  ֵאין ֲהֵרי הּוא ּדַ

ֶגתַמ  ָידוֹ  ֶ ה, ׂשּ ָבר ֶאת לּפֹ ְכ ִל  ָצִריְך  ְוָלּמָ א? ַהּדָ ׁש  ֶאּלָ ּיֵ  ׁשֶ
ל ְחָזק ּדַ ּמ4 ָאָדם ׁשֶ ר ָהגּון ּכְ יג ְוהּוא, ְוָיׁשָ ִ  ְלָפחֹות ַמׂשּ

ל ֵיׁש , ַאְך ְלִקּיּומוֹ  תוֹ אָו ְל ַה  ּבְ  ּדַ ֲאִפּלוּ  יםּלִ ַד ׁשֶ  ַהְלָואֹות ׁשֶ
גֶ  ְוהּוא, לוֹ  נֹוְתִנים לֹא ֶגת'ַמ  ָידוֹ  ֵאיןְו ' רֶד ּבְ ֶ   "...ׂשּ

  

  

  
ת ָפָרׁשַ ָנם ְמצָֹרע ּבְ ִעים ֶיׁשְ ׁשְ סּוִקים ּתִ ּמָ , ּפְ  ןְוַהּסִ

נִּ  סׁשֶ יםּבַ  ְדּפַ ׁשִ ּמָ הּוא ּדוֹ יִע  הּוא ח4 ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ . י"ִד ָצ  ּבְ
ים ַתּפּוֵחי"ּבְ  �ל, ֶזהָל  ְרָמִזים ָמָצא" ַחּיִַ ִביא ִעּדוֹ  ׁשֶ  ַהּנָ

ר ְזּכָ ּמ4 ֵסֶפר ׁשֶ �  ֶנֱאַמר ְמָלִכים ּבְָ  ה' ִצּוּוי ַ�ל רַב ׁשֶ
ר ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ַוֲהֵרי, ַאְרֵיה לוֹ ָכ ֲא ַו  ַהְמַסּפֵ  עָהַר  ָלׁשֹון ׁשֶ

ִליכוֹ ְלַה  ָראּוי דֹוָלה ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ְוֵכן, ְכָלִביםִל  ׁשְ  ּגְ
ָרה ְלִגיָמה ׁשְ ּמַ �ל ְנִביֵאי ַ�ל ָנהיִכ ׁשְ  ׁשֶַ  זֹאת ְוָלְמדוּ  ַהּבַ
ל ֵמֲחֵברוֹ  ִביא ִעּדוֹ  ׁשֶ ַמ וּ , ַהּנָ  מֹוְנִעים ַ�ִין יֵר ּצָ ׁשֶ  עַמׁשְ

ָרַאת ְ ַה  ַהׁשְ ִאים ִעיםגָ נְ וּ  ִכיָנהׁשּ  אּוָלם. ַ�ִין יֵר ָצ  ַ�ל ּבָ
ל ִעיּדֹו  ןּמָ ּסִ ַה  הּוא ְלֶפֶלא  ִעּדוֹ ֲהֵרי ַו  ד"יוּ  ָמֵלאׁשֶ
ב ִמיד ִנְכּתַ ַתב ְוָלֵכן, ָחֵסר ּתָ ׁשוּ  ּכָ ֵאר ת"ּבְ , הוּ ִליָּ ֵא  ּבְ

עּות ּטָ אן ֵיׁש  רֵפ וֹ ס ׁשֶ י ןּמָ ְוַהּסִ  ּכָ  וֹ דּ ְע יֶ ' הּוא ָהֲאִמּתִ
ר ַהחֶֹזה' ְזּכָ ִדְבֵרי ַהּמ4 ִמים ּבְ ִביאַהּיָ , , ְוהּוא ִעּדֹו ַהּנָ

עּות ְך  נֹוְצָרה ְוַהּטָ ּמָ  ִמּכָ ַהּסִ ה הּוָבא ןׁשֶ ָרׁשָ ָאה ֵמַהּפָ  ַהּבָ
ת ָרׁשַ ָ , ַאֲחֵרי ּפָ ׁשּ סּוִקים א"פ ֵיׁש  םׁשֶ , ִעּדוֹ  ְך נָ ְוִסּמָ  ּפְ

ת ַברֳ� ָה  ָטעּותּוְב    .ד"יוּ  לוֹ ְוהֹוִסיפּו  ְמצָֹרע ְלָפָרׁשַ
  

  
ֵה�ר ּטַ ח ַלּמִ ן ְוָלַק ה� ַהּכֵֹה�  )  יד, ד( ְוִצּוָ

ַבת ֵה�ר ּתֵ ּטַ ַטַ�ם ַלּמִ ֵדי, ִבירּתְ  ּבְ ז ּכְ �ל ְלַרּמֵַ ֵהר ׁשֶ ּטַ  ַהּמִ
מוֹ , ָטֳהָרתוֹ  ִהיא ְוזוֹ  ֵלב־בּורׁשְ וּ  ִבירּתְ  ִלְהיֹות ַתב ּכְ ּכָ  ׁשֶ

ִ ַר  ַהנְּ  י"ׁשּ ִאים ִעיםגָ ׁשֶ ּסּות ַ�ל ּבָ ? תוֹ נָ ּקָ ּתַ  ּוַמִהי, ָהרּוַח  ּגַ
יל ּפִ ֲאָותוֹ  ַ�ְצמוֹ  ַיׁשְ   (אותיות האל"ף בי"ת). ִמּגַ

�  
ִית ֽ ּבָ ה ִל�י ּבַ �ַגע ִנְרָא ֶנ"  )  יד, לה( ּכְ

ַבת ַגע ּתֵ ֶנ" ָזֵקף ּכְ דֹול ּבְ ם ּבוֹ  ׁש ְויֶ , ּגָ ּום ּגַ ָהָלה ִמׁשּ ל ּבֶ  ׁשֶ
 �ַ ִית לּבַ יתוֹ  ַהּבַ ּבֵ ּום ְוַגםה, ָס יִר ֲה ַל  עֹוֵמד ׁשֶ  ִמׁשּ
הּוא ָחהְמ ׂשִ  ה ׁשֶ  ֶתלּכֹ ּבַ  ןוּ מָט  אֹוָצר אצֹ ְמ ִל  ְמַקּוֶ

יאוּ  ֶהְחּבִ יֶהם יםיִּ ִר מוֹ ֱא ָה  ׁשֶ ָבּתֵ   (דיוקים על התורה). ּבְ
�  

ן ה אֹוָתם� ֶאל־ַהּכֵֹה� ִביָא&  )  (טו, כט ְוֵהֽ

ַבת ה ּתֵ ִביָא& ַרעִמ  ְטֶ�ֶמתמ4  ְוֵהֽ ּלֹא ּלְ  ְוָכַתב, ְנָהגּמִ ּכַ  ׁשֶ
ִהיא ֶ�ְזָרא־ןּבְ ָהִא  ה ׁשֶ אן ֵיׁש  זֶמ ֶר . ָזָרה ִמּלָ  ְלִדְבֵרי ּכָ

סֹוָט  ַהּתֹוָספֹות ם הּבְ ׁשֵ ֲהִנים, אּתָ ְפ ֶס וֹ ּת ַה  ּבְ ַהּכֹ  ָהיוּ  ׁשֶ
�ָלה ִמי ְוָכל ּגֹוָרלֹות ִטיִליםְמ ָ גֹוָרלוֹ  ׁשֶ ֵהן ֲאִפּלוּ  ּבְ  ּכֹ

דֹול נֹות ֶאת ְלַהְקִריב יְך ָצִר  היָ ָה , ּגָ ְרּבָ ל ֲאִפּלוּ  ַהּקָ  ׁשֶ
ַמ . הסֹוָט  אן עּוַמׁשְ ּלֹא ִמּכָ ֲהִנים ָחְפצוּ  ׁשֶ  ְלַהְקִריב ַהּכֹ

ל ןיֶה ֵת נו◌ּׁבְ ְר ָק  ה ְטֶ�ֶמתמ4  ְוָלֵכן, ְטֵמִאים ׁשֶ ּלָ  ַהּמִ
ה ִביָא& אֹות ְוֵהֽ ֵדי, ָהַאֲחרֹוָנה ּבָ ִהיא ּכְ ְהֶיה ׁשֶ ָכל ּתִ  ּכְ

בֹותל ֶא  ָכהְסמוּ  ַהּיֹוֵתר ן ַהּתֵ ז, ֶאל־ַהּכֵֹה� ִביא ּוְלַרּמֵ ּתָ  ׁשֶ
נֹות ֶאת ֵאָליו ְרּבָ נֹות ִלּטֹל ַיְחׁשֹש8 ְולֹא ַהּקָ ְרּבָ  ַהּקָ

ָבה ֵמָאה ֵמַהּזָ בֹות ֶזהָל  הֶמ ּוְבדוֹ . ַהּטְ ּתֵ יָל&ה  ּבַ ְוִהְבּדִ
ֶכת�  ֹר) ַבת, ַהּפָ ּתֵ יָל&ה  ׁשֶ ם ְטֶ�ֶמתמ4 ְוִהְבּדִ ַרע ִהיא ּגַ  ִמּלְ

רֶֹכת זּמֵ ְלַר  ַהּפָ ׁש  הֶצ ּקָ ַה  ַ�ד ָהְיָתה ׁשֶ   (נר תמיד). ַמּמָ

ׁש  ְדּגָ  מ4
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