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ּקים ַעל ַה ּ ָפ ָר ָׁשה
musp
i MERO
רוֹ nַ ocהcְ esמtֻetקeָּ uבrל ָה ֱאל ֹ ִקי ַה ַּק ְדמוֹ ן
מ ׁשוֹ ן" ֶׁש ִח ְּב
ִמ ּתוֹ ְך ַה ֵּס ֶפר ַה ּ ְמ ֻס ָ ּגל "זֶ ַרע ִׁLש ְ
,tema t
is rolod
hbin ym
muspi m
munon
יים נַ oְ L
ַר ִּבי ִׁש ְמ ׁשוֹ ן ַח ִ ּ
דוֹׁ .ש לִ ְב ָרכָ ה.
חָ erמנִniי gזֵtileכֶes ,רidַ dצaדִּmיק וְ ָק
erolod
csipida
teeroal
tu t ud
t doms
שnוּעוֹ ת ַרבּ וֹ ת לִ ְמ ַק ְ ּי ֵמי ַּב ָּק ָׁשתוֹ .
ֲא ֶׁשר ִּב ֵּק ׁש ֶׁש ִ ּילְ ְמד ּו ְּב ִס ְפרוֹ וְ ִהiuְ eב ִט ַ
יחniיְׁ ic

.1
MEROL

reutetc

esnoc ,t
ema tis
rolod m
hbin ym
uspi me
munon
roL
maid d
es ,tile g
.erolod
nicsipid
teeroal
a
tu tnud
icnit do
msiue

reutetc

muspi
rolod m

muspi

reutetc

ema tis

esnoc ,t

hbin ym

uspi me
munon
roL
maid d
es ,tile g
.erolod
nicsipid
teeroal
a
tu tnud
icnit do
msiue

.4

ּת ֹו ַרת ִׁש ְמ ׁש ֹון
.2

ַמ ַּכת דָּ ם

"ט  גִ לְ יוׂן '34
ּ ֶפ ַסח תשע

ישב ַר ֵּבנ ּו ַעל ּ ִפי ַמה ֶׁש ָּכ ַתב ַּבזּ ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש
עוֹ ד ְמיַ ּ ֵׁ
ֶׁש ִא ּיוֹ ב ָהיָ ה ִמ ּיוֹ ֲע ֵצי ּ ַפ ְרעֹה ,ו ִּב ְת ִח ָּלה ָר ָצה ּ ַפ ְרעֹה לָ בוֹ א ַעל ְּבנֵ י
יִ שְׂ ָר ֵאל וּלְ הוֹ ְרגָ ם ,יָ ַעץ לוֹ ִא ּיוֹ ב ֶׁשלּ ֹא יַ ֲעשֶׂ ה ֵּכןֶ ,א ָּלא ֶׁשיִ ַּקח
ֶאת ָממוֹ נָ ם ,וְ ַא ַח"כּ יִ ְׁשלֹט גַ ם ַעל ּגו ָּפם ַעל יְ ֵדי ֶׁש ַ ּי ַע ְבד ּו ֲעבוֹ ָדה
ָק ָׁשה ,וְ ָא ַמר ַה ָּק ָּב"ה ְּבאוֹ תוֹ דִּ ין ֲאנִ י יָ דוּן אוֹ ְת ָך ע"ש.
יטב ֶׁש ְּלכָ ְך ִמדָּ ה ְּכנֶ גֶ ד ִמדָּ ה ָעשָׂ ה לָ ֶהם
וּלְ ִפי זֶ ה ִמ ְת ָּב ֵאר ֵה ֵ
ַה ָּק ָּב"הֶׁ ,ש ּ ִמ ָ ּיד ִּב ְת ִח ָּלה ֶה ֱע ִׁשיר ּו ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ּ ָממוֹ נָ ם ֶׁשל
ַה ּ ִמ ְצ ִר ִ ּיים ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך לָ ק ּו ַה ּ ִמ ְצ ִר ִ ּיים ְּבגו ָּפם ,וְ ַא ַחר
ָּכ ְך הו ְּצ ָר ְך לָ ֵתת לָ ֶהם ׁשוּב ֲע ִׁשירוּת לְ ַק ֵ ּים
יח לְ ַא ְב ָר ָהם.
ַמה ֶׁש ִה ְב ִט ַ
(ח"ב לג).

ִמ ּ ְפנֵ י ַמה ֶה ֱע ִׁשיר ַה ָּק ָּב"ה ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ַ ּיד ִּב ְת ִח ַּלת ַה ּ ַמכּ וֹ ת?
יש ִמ ּ ַמ ַּכת דָּ ם ֶה ֱע ִׁשיר ּו
יש לָ ִק ׁ
ְּב ִמ ְד ַר ׁש ְׁ(שמוֹ "ר ט ,ט) ָא ַמר ֵר ׁ
יִ שְׂ ָר ֵאלֶׁ ,שלּ ֹא ָהיָ ה ַה ּ ִמ ְצ ִרי יָ כוֹ ל לִ ְׁש ּתוֹ ת ַמיִ ם ֶא ָּלא ִאם ָהיָ ה
קוֹ נֶ ה אוֹ ָת ּה ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל.
ו ַּמ ְק ֶׁשה ַר ֵּבנ ּו ַה ֶזּ ַרע ִׁש ְמ ׁשוֹ ן זי''עִ ,ה ֵ ּנה יֵ ׁש לְ ַד ְקדֵּ ק
ַמה צוֹ ֶר ְך ָהיָ ה ֶׁש ִ ּי ְת ַע ּ ְׁשר ּו ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל
ִּבזְ ַמן ּ ֶׁש ַה ּ ִמ ְצ ִר ִ ּיים ְמ ַק ְּבלִ ים ַמכּ וֹ ת
ְּכ ֶׁש ֲע ַדיִ ן יִ שְׂ ָר ֵאל נִ ְׁש ֲאר ּו ְּב ִמ ְצ ַריִ ם,
ֲהלֹא ַה ְב ָט ַחת ַה ָּק ָּב"ה ָהיְ ָתה
"וְ ַא ַחר ֵּכן יֵ ְצא ּו ִּב ְרכו ּׁש ָ ּגדוֹ ל"
וְ ַהיְ ינ ּו ִּבזְ ַמן ֶׁש ֵ ּי ְצא ּו ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם,
יע לָ ֶהם ַה ָּק ָּב"ה זֹאת
וְ כֵ ן הוֹ ִד ַ
יהם
ִמ ָ ּיד ְּכ ֶׁש ּ ָׁשלַ ח ֶאת מ ֶֹׁשה ֲאלֵ ֶ
וְ ָא ַמר לָ ֶהם ֶׁש ִ ּיזְ כּ ּו לַ ֲע ִׁשירוּת ְ ּגדוֹ לָ ה
אתם ,וְ ִאם ֵּכן ַמה צ ֶֹורך ָהיָ ה ֶׁש ִ ּי ְת ַע ּ ְׁשר ּו ְּכ ָבר ֵמ ָע ָּתה?
ְּב ֵצ ָ
ו ְּמיַ ּ ֵׁ
ישב ַר ֵּבנ ּו ַעל ּ ִפי דִּ ְב ֵרי ַה ְ ּג ָמ ָרא (ב"ב קטז :).דָּ ַר ׁש ַר ִּבי ּ ִפנְ ָחס ַּבר
ְ
ָח ָמאָ ,ק ָׁשה ֲענִ ּיוּת ְּבתוֹ ך ֵּביתוֹ ֶׁשל ָא ָדם יוֹ ֵתר ֵמ ֲח ִמ ּ ִׁשים ַמכּ וֹ ת.
יבא
וְ ִה ֵ ּנה ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם לָ ק ּו ַה ּ ִמ ְצ ִרים ֲח ִמ ּ ִׁשים ַמכּ וֹ ת (לְ ַד ַעת ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ֶׁשהוּא ַה ּ ַמ ְר ֶּבה ְּב ֶח ְׁש ּבוֹ ן ַה ּ ַמכּ וֹ ת ֶׁש ָהי ּו ְּב ִמ ְצ ַריִ ם) ,וְ ָר ָצה ַה ָּק ָּב"ה ֶׁש ֵ ּי ְדע ּו
ִמ ְצ ַריִ ם ִּכי ַה ּ ַמכּ וֹ ת ֶׁש ֵהם ּ ְמ ַק ְּבלִ ים ֵה ּ ָמה ִמ ּ ְפנֵ י ֶׁש ּ ִמ ְׁש ַּת ְע ְּב ִדים
ְּביִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ ִאם ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל יִ ְהי ּו ֲענִ ִ ּיים ,נִ ְמ ָצא ֶׁש ֵהם ֻמ ִּכים יוֹ ֵתר
ֵמ ַה ּ ִמ ְצ ִר ִ ּיים ֶׁש ֲה ֵרי ָק ָׁשה ֲענִ ּיוּת יוֹ ֵתר ֵמ ֲח ִמ ּ ִׁשים ַמכּ וֹ ת ,ו ִּמ ּ ֵמילָ א
לֹא יִ ְהיֶ ה ֶה ֵּכר ֵּבין ִס ְבלָ ם ֶׁשל ַה ּ ִמ ְצ ִר ִ ּיים לְ ִס ְבלָ ם ֶׁשל ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל,
לְ כָ ְך ֻהכְ ַרח ַה ָּק ָּב"ה לְ ַה ֲע ִׁשיר ֶאת ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ְּכ ָבר ֵמ ַה ּ ַמ ָּכה
אשוֹ נָ ה ,וְ יו ַּּכר ֶׁש ְּבנֵ י ִ ּישְׂ ָר ֵאל ֵאינָ ם סוֹ ְבלִ ים
ָה ִר ׁ
וְ ַרק ַה ּ ִמ ְצ ִר ִ ּיים סוֹ ְבלִ ים ו ִּמ ֵמילָ א יָ ִבינ ּו ַה ִמ ְצ ִרים
ֶׁשעוֹ נְ ָׁשם ָּבא לָ ֶהם ִמ ּ ְפנֵ י ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל.

('זֶ ַרע ִׁש ְמ ׁשוֹ ן' ּ ָפ ָר ַׁשת וָ ֵא ָרא אוֹ ת ט)

בוא ּו ִעם ַה ַ ּי ַער
ַה ַח ּי ֹות יָ ֹ
'כי ִאם ֵאינְ ָך ְמ ַׁש ֵּל ַח ֶאת ַע ּ ִמי ִהנְ נִ י
ִּ
יך ו ְּב ַע ּ ְמ ָך ו ְּב ָב ֶּתיךָ
יח ְּב ָך ו ַּב ֲע ָב ֶד ָ
ַמ ְׁשלִ ַ
ֶאת ֶה ָערֹב ו ָּמלְ א ּו ָּב ֵּתי ִמ ְצ ַריִ ם ֶאת ֶה ָערֹב וְ גַ ם ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר
יה' (ח ,יז)ַ :מ ְק ֶׁשה ַר ֵּבנ ּו ַה ֶזּ ַרע ִׁש ְמ ׁשוֹ ן זי''ע ,לִ כְ אוֹ ָרה
ֵהם ָעלֶ ָ
יה" ְמיֻ ָּת ִרים ו ְּמ ׁשוּלְ לֵ י ֲה ָבנָ ה,
ֵּתבוֹ ת "וְ גַ ם ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר ֵהם ָעלֶ ָ
ו ַּמה ֵהם ָּב ִאים לְ לַ ּ ְמ ֵדנוּ?
(ב ֵׁשם ָה ִע ּיוּן יַ ֲעקֹב) ַעל ּ ִפי דִּ ְב ֵרי ַה ְ ּג ָמ ָרא (סוֹ ָטה מז).
ו ְּמיַ ּ ֵׁ
ישב ַר ֵ ּבנ ּו ְּ
ֶׁש ַה ַח ּיוֹ ת ְּכ ֶׁש ֵאינָ ם ַּב ַ ּי ַער ָ -מקוֹ ם ֶׁש ְרגִ ילִ ים לָ דוּר ָׁשם ,יֵ ׁש לָ ֶהם
ּ ַפ ַחד וְ ֵאינָ ם ַמ ִזּ ִ
יקים .וּלְ כָ ְך נִ ְת ַח ֵּכם ַה ׁשי"ת לְ ָה ִביא ֶאת ַה ַח ּיוֹ ת
ְ
יש ּו ַה ַח ּיוֹ ת ְּכ ִאלּ ּו
ְּב ַמ ַּכת ֶה ָערוֹ ב ִעם ַה ַ ּי ַער ַע ְצמוֹ ֶׁ ,ש ְּבכָ ך יַ ְר ִ ּג ׁ
יתם וְ יִ ְהי ּו ְמזֻ ּ ָמנִ ים לְ ַה ִזּיק ִמ ְּבלִ י
ֵהם נִ ְמ ָצ ִאים ִּב ְמקוֹ ָמם ו ְּב ֵב ָ
ׁשוּם ּ ַפ ַחד .וְ זֶ ה ַמה ֶׁש ָא ַמר מ ֶֹׁשה לְ ַפ ְרעֹה ְּכ ֶׁש ִה ְת ָרה בּ וֹ ֶׁ ,ש ֵ ּי ַדע
יה
ֶׁש ַה ַח ּיוֹ ת יָ בוֹ א ּו ִעם ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר ֵהם ָעלֶ ָ
ו ְּבכָ ְך ִּת ְהיֶ ה ַה ּ ַמ ָּכה ָק ָׁשה יוֹ ֵתר.

ברכת המחבר
מתוך הקדמת הספר

('זֶ ַרע ִׁש ְמ ׁשוֹ ן' ּ ָפ ָר ַׁשת וָ ֵא ָרא אוֹ ת יא)
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ֵא ְ
יבא ִּב ְפנֵ י ַרבּ וֹ ?
יך ֵה ֵסב ַר ִּבי ֲע ִק ָ

ַמ ְׁש ֶקה ִמ ּתוֹ ַרת ַרבּ וֹ ָתיו
יתא ֶׁש ִּב ְע ְּב ָעה במונטובה,
ית ָחא דְּ אוֹ ָריְ ָ
ֲה ָצ ָצה ְק ַט ָ ּנה ֶאל ָה ִר ְ
ֶ
יעדְּ ,כ ֶׁש ַר ֵּבנ ּו ַמ ְׁשקה
יצת ַר ִּבי ַא ִב ָ
יבת ַר ִּבי דָּ וִ ד פינצי ,ו ִּב ְמ ִח ַ
יש ַ
ִּב ִׁ
ִמ ּתוֹ ַרת ַרבּ וֹ ָתיו לַ ֲא ֵח ִרים ,נִ ֵּתן לִ ְראוֹ ת ְּב ֵס ֶפר ּ ַפ ַחד יִ ְצ ָחק לְ ַר ִּבי
יטלְ יָ הָׁ ,שם ָאנ ּו מוֹ ְצ ִאים
יִ ְצ ָחק לאמפרוטני ַאב"ד פיארארא ְּב ִא ַ
יטה
ִה ְת ַּכ ְתבוּת ֵּבינוֹ וּלְ ֵבין ַר ֵּבנוִּּ ,ב ְׁש ֵאלוֹ ת ְסבוּכוֹ ת ְּב ִדינֵ י ְׁש ִח ָ
ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ֻח ִּלין ,וְ זֶ ה לְ ׁשוֹ ן ַר ִּבי יִ ְצ ָחק ְר ָפ ֵאל ִחזְ ִק ָ ּיה לאמפרוטני:

יעזֶ ר ,וְ ַר ִּבי יְ הוֹ ֻׁש ַע ,וְ ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶּבן
ַּב ַה ָ ּג ָדה מו ָּבא ַמ ֲעשֵׂ ה ְּב ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
יבא ,וְ ַר ִּבי ַט ְרפוֹ ן ֶׁש ָהי ּו ְמ ֻס ִּבין ִּב ְבנֵ י ְּב ַרק ו ְּמ ַס ּ ְפ ִרין
ֲעזַ ְריָ ה ,וְ ַר ִּבי ֲע ִק ָ
יהם וְ ָא ְמר ּו לָ ֶהם
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ָּכל אוֹ תוֹ ַה ַּליְ לָ הַ ,עד ֶׁש ָּבא ּו ַתלְ ִמ ֵיד ֶ
יצ ַ
ִּב ִ
יאת ְׁש ַמע ֶׁשל ַׁש ֲח ִרית ע"כ ,המהר"ם פדואה
יע זְ ַמן ְק ִר ַ
ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ִה ִ ּג ַ
"בנֵ י ְּב ָרק"
זצ"ל ִה ְק ָׁשה ַמדּ ו ַּע ַּב ַעל ַה ַה ָ ּג ָדה ִהזְ ִּכיר ֵׁשם ַה ּ ָמקוֹ ם ֶׁש ָהי ּו ְמ ֻס ִּבין בּ וֹ ְּ
יבא ִּב ְפנֵ י
יצד ֵה ֵסב ַר ִּבי ֲע ִק ָ
וְ כִ י לְ ֵאיזֶ ה ִענְ יַ ן נִ כְ ַּתב ַּב ַה ָ ּג ָדה? וְ עוֹ ד יֵ ׁש לְ ָה ִבין ֵּכ ַ
יסב
ּ ֶׁש ַּתלְ ִמיד ֵאינוֹ ֵמ ֵ

יעזֶ רֲ ,ה ֵרי ָׁשנִ ינ ּו ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ּ ְפ ָס ִחים
ַרבּ וֹ ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
ִּב ְפנֵ י ַרבּ וֹ ֶא ָּלא ִאם ֵּכן ָמ ַחל לוֹ ?
יעזֶ ר ,נִ כְ נְ ס ּו ַר ִּבי
ו ַּב ְ ּג ָמ ָרא ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ַסנְ ֶה ְד ִרין (דף סחָ ).מ ִצינ ּו ְּכ ֶׁש ָחלָ ה ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
יבא וַ ֲח ֵב ָריו לְ ַב ְּקרוֹ  ,הוּא יוֹ ֵׁשב ַּב ִקינוֹ ף ֶׁשלּ וֹ וְ ֵהן יוֹ ְׁש ִבין ִּב ְט ַר ְקלִ ין ֶׁשלּ וֹ ,
ֲע ִק ָ
וְ אוֹ תוֹ ַה ּיוֹ ם ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ָהיָ ה ,וְ נִ כְ נַ ס הוֹ ְר ָקנוֹ ס ְּבנוֹ לַ ְחל ֹץ ְּת ִפ ָּליו ָ ּג ַער בּ וֹ וְ יָ ָצא

"ו ִּב ְׁשנַ ת תפ"זַ ,מ ֲעלַ ת ֶה ָח ֵבר ר' ִׁש ְמ ׁשוֹ ן ַח ִ ּיים נַ ְח ָמן ֵמ ִעיר
מוֹ ִדינָ אַ ,ה ּיוֹ ֵׁשב ְּב ִעיר ַמנְ טו ָּּבה ,וְ יוֹ ֵצק ַמיִ ם ַעל יְ ֵדי ַמ ֲעלַ ת ָה ַרב
ְּכמ ַֹהר"ר דָּ וִ ד פינצי נֵ ר"וָׁ ,ש ַאל ִמ ּ ֶמ ִ ּני ְּב ֵׁשם ַמ ֲעלַ ת ַרבּ וֹ ַה ַ ּנ"ל,
יבה ַה ְּכלָ לִ ית ֶׁשל ַמנְ טו ָּּבה ,לִ ְׁשלוֹ ח ָׁשם דְּ ָב ַרי
ו ְּב ֵׁשם ָּכל ְּבנֵ י ַה ְ ּי ִׁש ָ
ֵא ֶּלה ,לְ ַמ ַען יְ ַע ְ ּיינ ּו ָּב ֶהם וְ יוֹ כִ יח ּו ְּבנִ ָּסיוֹ ןִ ,אם ָה ֱא ֶמת ִא ִּתי ִאם
יתי
לֹא ,וַ ֲאנִ י ָׁשלַ ְח ִּתי ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ַה ַ ּנ"ל ְּכתו ִּבים ְּב ִאגַ ְר ִּתי ,וְ ִחלִ ִ
יבתוֹ  ,לַ ֲא ֶׁשר וּלְ ַק ֵ ּים
ּ ָפנָ יו לְ ַמ ַען יְ ַב ֵּק ׁש ִמ ּ ַמ ֲעלַ ת ָה ַרב ַה ַ ּנ"ל ו ְּבנֵ י יְ ִׁש ָ
בחתימתן ֶאת דִּ ְב ֵרי ִאם ֵּכנִ ים ֵהם".

ִּבנְ זִ ָ
יפהָ ,א ַמר לַ ֲח ֵב ָריוַּ :כ ּ ְמ ֻד ּ ֶמה ֲאנִ י ֶׁשדַּ ְע ּתוֹ ֶׁשל ַא ָּבא נִ ְט ְר ָפהָ ,א ַמר לָ ֶהן :דַּ ְע ּתוֹ
יחין ִא ּסוּר ְס ִקילָ ה וְ עוֹ ְס ִקין ָּב ִא ּסוּר ְׁשבוּתֵּ ,כיוָ ן
יא ְך ַמ ִ ּנ ִ
וְ ַד ַעת ִא ּמוֹ נִ ְט ְר ָפהֵ ,ה ַ
ֶׁש ָרא ּו ֲחכָ ִמים ֶׁשדַּ ְע ּתוֹ ְמיֻ ּ ֶׁש ֶבת ָעלָ יו נִ כְ נְ ס ּו וְ יָ ְׁשב ּו לְ ָפנָ יו ֶמ ְר ָחק ַא ְר ַּבע ַא ּמוֹ ת,
אתם? ָא ְמר ּו לוֹ  :לִ לְ מוֹ ד ּתוֹ ָרה ָּבאנוָּ .א ַמר לָ ֶהם :וְ ַעד ַעכְ ָׁשו
ָא ַמר לָ ֶהם :לָ ּ ָמה ָּב ֶ
אתם? ָא ְמר ּו לוֹ  :ל ֹא ָהיָ ה לָ נ ּו ּ ְפנַ איָ .א ַמר לָ ֶהןָּ :ת ֵמ ַּה ֲאנִ י ִאם יָ מוּת ּו
לָ ּ ָמה ל ֹא ָּב ֶ
יתת ַע ְצ ָמןָ .א ַמר לוֹ ַ :ר ִּבי ֲע ִק ָ
ִמ ַ
יבא ֶׁש ִּלי ַמהוּ? ָא ַמר לוֹ ֶׁ :ש ְּל ָך ָק ָׁשה ִמ ּ ֶׁש ָּל ֶהן.
וְ ַה ּ ַמ ֲה ַר"ם פדואה ֵּת ֵרץ ַעל ּ ִפי ַה ְ ּג ָמ ָרא ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ַסנְ ֶה ְד ִרין (דף לבָּ ):תנ ּו ַר ָּבנָ ן
יעזֶ ר לְ לוּדַ ,א ַחר
יבהַ ,א ַחר ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
"צ ֶדק ֶצ ֶדק ִּת ְרדּ ֹף"ָ ,הלֵ ְך ַא ַחר ֲחכָ ִמים לַ ְ ּי ִׁש ָ
ֶ

יבין,
ֵּבן ְּת ַר ְדיוֹ ן לְ ִסיכְ נִ יַ ,א ַחר ַר ִּבי יוֹ ֵסי לְ ִצ ּפוֹ ִריַ ,א ַחר ַר ִּבי יְ הו ָּדה ֶּבן ְּב ֵת ָירה לִ נְ ִצ ִ
ַא ַחר ַר ִּבי יְ הוֹ ֻׁש ַע לַ ּגוֹ לָ הַ ,א ַחר ַר ִּבי לְ ֵבית ְׁש ָע ִריםַ ,א ַחר ֲחכָ ִמים לְ לִ ְׁש ַּכת ַה ָ ּגזִ ית.
יתא ְּב ִמ ְד ַר ׁשֶׁ ,ש ַרב
יבא ָהיָ ה ָמ ָרא דְּ ַא ְת ָרא ֶׁשל ְּבנֵ י ְּב ַרק ,וְ ִא ָ
יוֹ ֵצא ֶׁש ַר ִּבי ֲע ִק ָ
יע לְ ּ ָמקוֹ ם ֶׁש ַּתלְ ִמידוֹ ַה ּ ָמ ָרא דְּ ַא ְת ָרא ַּב ָמקוֹ םַ ,ח ָ ּיב ַרבּ וֹ לַ ְחל ֹק לוֹ כָ בוֹ ד,
ַה ּ ַמ ִ ּג ַ
לְ ִפי"ז מו ָּבן ַמדּ ו ַּע ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ַּב ַעל ַה ַה ָ ּג ָדה לוֹ ַמר ֶׁש ּ ַמ ֲעשֵׂ ה זֶ ה ָהיָ ה ִּב ְבנֵ י ְּב ַרק.

ָהי ּו ְמ ֻס ִּבין ִּב ְבנֵ י ְּב ָרק ,לְ ַמאי נפק''מ ֵהיכָ ן ֵה ֵסבוּ?
וְ ִה ְק ָׁשה ָה ַא ַּב ְר ָּבנֵ אל לְ ֵׁשם ַמה ַּב ַעל ַה ַה ָ ּג ָדה ָּכ ַתב ֵׁשם ָה ִעיר ְּבנֵ י ְּב ַרק? וְ ֵּת ֶרץ
ֶׁש ְּבנֵ י ְּב ַרק ַה ַּכ ָּונָ ה ִהיא ֶׁש ָ ּי ְׁשב ּו ַעל ָּכ ִרים ו ְּּכ ָסתוֹ ת לְ ָבנִ יםֶׁ ,ש ַת ְרגֻ ָמן הוּא
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ּ ְפ ָר ִקים ֵמ ַח ֵ ּיי ַה ֶזּ ַרע ִׁש ְמ ׁשוֹ ן

ּ ְפנִ ינִ ים ִמ ְ ּגדוֹ לֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל לְ ַחג ַה ּ ֶפ ַסח

יאל
יעיןַ ,א ַחר ַר ָּבן ַ ּג ְמלִ ֵ
ַר ָּבן יוֹ ָחנָ ן ֶּבן זַ ַּכאי לִ ְברֹר ַחיִ לַ ,א ַחר ַר ִּבי יְ הוֹ ֻׁש ַע לִ ְפ ִק ִ
יבא לִ ְבנֵ י ְּב ַרק"ַ ,א ַחר ַר ִּבי ַמ ְתיָ א לְ רוֹ ִמיַ ,א ַחר ַר ִּבי ֲחנַ נְ יָ א
"א ַחר ַר ִּבי ֲע ִק ָ
לְ יַ ְבנֶ הַ ,

reutetcesnoc ,tema tis rolod muspi meroL
hbin ymmunon maid des ,tile gnicsipida
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(דף קח).

L

  ֲהפוֹ ְך ָּב ּה דְּ כו ָּּל ּה ָּב ּה
ֹוסף ַח ִ ּיים
"ח ְס ֵדי ֲאבוֹ ת" (פרק ה משנה ל) לְ ָמ ָרן ַר ֵּבנ ּו י ֵ
  ַמ ֲעשֵׂ ה נִ ְפלָ א הו ָּבא ְּב ֵס ֶפר ַ
זַ ַצ"לַ ,על ַמ ֲא ָמר ַה ַּת ָ ּנא ֲהפוֹ ְך ָּב ּה וַ ֲהפ ְֹך ָּב ּה דְּ כו ַּּל ּה ָּב ּה ,וְ ָק ּ ׁשוּר לְ ַחג ַה ּ ֶפ ַסחָ ,חכָ ם
ֶא ָחד ָהיָ ה לוֹ ְמ ָׁש ֵרת ו ְּׁשמוֹ ָּברו ְּך ִה ְיר ׁש ,וְ ָהיָ ה הוּא ֵּבן ַּבית ֶׁשלּ וֹ ֶׁש ָּכל ָצ ְרכֵ י ַה ַּביִ ת

הוּא קוֹ נֶ ה אוֹ ָתם ְּבכָ ל יוֹ ם ,וְ ִה ֵ ּנה ְּביוֹ ם ֶע ֶרב ּ ֶפ ַסח ָהלַ ְך ָּברו ְּך ִה ְיר ׁש לַ ּ ׁשוּק לִ ְקנוֹ ת
ָצ ְרכֵ י מוֹ ֵעד וְ נִ ְת ַע ֵּכב ַּב ּ ׁשוּק ַעד ֶׁש ָּבא לַ ָּביִ ת ,וּכְ ֶׁש ָּבא נִ כְ נַ ס לְ ֶח ֶדר ַרבּ וֹ ֶׁש ָהיָ ה ְבכַ ַעס
ָעלָ יו ַּב ֲעבוּר ֶׁש ִ ּנ ְת ַע ֵּכב ,וּכְ ֶׁש ָר ָאה ּו ַרבּ וֹ ָקם וְ כָ ַתב ַּת ַחת ַה ּצו ָּרה ַ(ה ְּתמוּנָ ה) ֶׁשל ָּברו ְּך
ִה ְיר ׁש ִמ ַּלת ְּב ֵה ָמהִּ ,כי ַּב ֶח ֶדר ָהי ּו ְּתלוּיִ ם ַּבכּ ֶֹתל ְׁש ֵּתי צוּרוֹ ת ַא ַחת צו ַּרת ֶה ָחכָ ם ַרבּ וֹ
"ב ֵה ָמה",
ֶׁשל זֶ ה ַה ּ ְמ ָׁש ֵרת ,וְ ַא ַחת צו ַּרת ָּברו ְּך ִה ְיר ׁש ,וְ ֶה ָחכָ ם ָּכ ַתב ִּב ְפנֵ י ַה ּ ְמ ָׁש ֵרת ְּ

ְּבנֵ י ְּב ַרק ,וְ ל ֹא ַה ַּכ ָּונָ ה ַעל ָה ִעיר ְּבנֵ י ְּב ַרק .ו ָּמ ָרן ַה ִח ָיד"א ִה ְק ָׁשה ַעל דִּ ְב ֵרי
ָה ַא ַּב ְר ָּבנֵ אל ַה ַ ּנ"ל ֵמ ֵהיכָ ן לוֹ ֶׁשלּ ֹא ְמ ֻד ָּבר ַעל ָה ִעיר ְּבנֵ י ְּב ַרקֶ ,א ָּלא ְמ ֻד ָּבר ַעל
ָּכ ִרים ו ְּּכ ָסתוֹ ת לְ ָבנוֹ ת ,וַ ֲה ֵרי ַמ ְׁש ַמע ִמ ְּל ׁשוֹ ן ַּב ַעל ַה ַה ָ ּג ָדה ֶׁש ָהי ּו ְמ ֻס ִּבין ָּב ִעיר
ְּבנֵ י ְּב ַרק ,וְ ל ֹא ְּבלָ ׁשוֹ ן ַא ֶח ֶרת וְ נִ ְׁש ַאר ְּב ָצ ִר ְ
יך ִע ּיוּן .וְ יֵ ׁש לוֹ ַמר ְּב ַה ְק ִדים לְ ִד ְב ֵרי

"א ָּתה".
וְ ָאז ָקם ַה ּ ְמ ָׁש ֵרת וְ כָ ַתב ַּת ַחת צו ַּרת ַרבּ וֹ ִמ ַּלת ַ
יך ֵה ַעזְ ָּת ָפנֶ ָ
וַ ַ ּיכְ ֵעס ֶה ָחכָ ם ַעל ַה ּ ְמ ָׁש ֵרת ֵא ְ
"א ָּתה" ַעל ַה ּצו ָּרה ֶׁש ִּלי? ֶׁש ָּבזֶ ה
יך לִ כְ ּתֹב ַ
ֹאמר ַה ּ ְמ ָׁש ֵרת ַמדּ ו ַּע ָּכ ַת ְב ָּת ַעל צו ָּר ִתי ְּב ֵה ָמה? וַ ּי ֶ
ַא ָּתה קוֹ ֵרא אוֹ ִתי ְּב ֵה ָמה ,וַ ּי ֶ
ֹאמר לוֹ
ָ
אשי
ֶה ָחכָ ם ֲאנִ י ל ֹא נִ ְת ַּכ ַּונְ ִּתי לִ ְקר ְֹתך ְּב ֵה ָמהֶ ,א ָּלא ָּכ ַת ְב ִּתי אוֹ ִת ּיוֹ ת ְּב ֵה ָמה ֶׁשהוּא ָר ֵׁ

ַה ְ ּג ָמ ָרא ְּב ַמ ֶּסכֶ ת סו ָּּכה (דף כזֶׁ ):ש ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
יעזֶ ר ֳמקוֹ ם מוֹ ָׁשבוֹ ְּבלוֹ ד ,וְ הוּא ַע ְצמוֹ
יהם ָּב ֶרגֶ לֶׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר (דברים יד) וְ שָׂ ַמ ְח ָּת
ְמ ַׁש ֵּב ַח ֶאת ָה ַע ְצלָ נִ ים ּ ֶׁש ֵאין יוֹ ְצ ִאים ִמ ָּב ֵּת ֶ
יעזֶ ר נָ ֶאה דּ וֹ ֵר ׁש נָ ֶאה ְמ ַּק ֵ ּיים לָ כֵ ן ֶא ְפ ָׁשר לוֹ ַמר ֶׁש ֶּב ֱא ֶמת
ית ָך ,וְ ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
ַא ָּתה ו ֵּב ֶ
ל ֹא יָ ָצא ִמ ֵּביתוֹ ַּב ָחג ַרק ִה ִ ּגיע ּו ַּתלְ ִמ ָידיו ֵאלָ יו.

אשי ֵּתבוֹ ת ַא ָּתה.
אתיֶׁ ,שהוּא ָר ֵׁ
'מ ִרים ֵה ֵ'ב ִּ
את ,וְ ָא ַמ ְר ִּתי לְ ָך ֶא'גֹוזִ ים ְּת ָ
ַמה ֵה ֵב ָּ

את? ְּכלוֹ ַמר ֲאנִ י ׁשוֹ ֵאל
את? אוֹ ַּב'שוּק ָה'לַ כְ ָּת ַמ'ה ֵה ֵ'ב ָּ
'יר ׁש ַמ'ה ֵה ֵ'ב ָּ
ֵּתבוֹ ת ָּב'רו ְּך ִה ְ
את ִמן ַה ּ ׁשוּק ִּכי נִ ְת ַע ַּכ ְב ָּת ַה ְר ֵּבה ,וַ ַ ּי ַען ַה ּ ְמ ָׁש ֵרת ַ ּגם ֲאנִ י ל ֹא נִ ְת ַּכ ַּונְ ִּתי
אוֹ ְת ָך ַמה ֵה ֵב ָ
ָ
ָ
לוֹ ַמר ָעלֶ ָ
יך ַא ָּתה ְּב ֵה ָמהֶ ,א ָּלא ָּכ ַת ְב ִּתי ַא ָּתה לְ ָה ִׁשיב לְ ך ְּת ׁשו ָּבה ַעל ְׁש ֵאלָ ְתך ֶׁש ּ ָׁש ַאלְ ָּת
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