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ם  ִעּתָ ֵמיֶכם ּבְ י ִגׁשְ   (כו, ד) ְוָנַתּתִ

יַח  ּגִ ׁשְ י   ַהּמַ ד   ַרּבִ ר ,  ַאְיְזֶנר  ּגָ ּבֵ ַ�ם    ּדִ יבּות   ַ�ל ּפַ יר  ַהֲחׁשִ רבָּ   ְלַהּכִ   ֶאת  ּוְלַהְזִניַח   ִעּקָ
ֵפל י  ַבעָק וְ , ַהּטָ כַֹח   ת ֶד ּדֶ ְמ נִ   ַהּבֹוֵגר  ָדםָהָא  תלַּ ד" גְּ   ּכִ ּלוֹ   ָהַאְבָחָנה  ּבְ ין,  ׁשֶ   ֶאְמָצִעים  ּבֵ

ְכִלית   ְלֵבין " ּתַ ִרים  ְוָכךְ .  ֲהָלָצה   ְמַסּפְ ָחד   נוֹ נוֹ גְ ִס בְּ   הֹוִסיף",  ּבַ ה "   .ַהְמי"   ַמֲ�ׂשֶ
ְמלַ  ינֹוקֹות  ־ דּמֵ ּבִ לָּ ּתִ ם    ַמד ׁשֶ ָר   ֶאת ִעּמָ ח"   ת ׁשַ ּפָ יַ� .  ּקַֹתיּבְ ִהּגִ ׁשֶ י    ק סוּ ּפָ לַ   ּכְ 'ְוָנַתּתִ

ם' ִעּתָ ּבְ ֵמיֶכם  ְבֵרי  ֶאת   ִהְקִריא,  ִגׁשְ ִ ַר   ּדִ ָ�ה  י" ׁשּ ׁשָ ֵאין  'ּבְ ֵני  ךְ ֶר ּדֶ   ׁשֶ ,  ָלֵצאת   ָאָדם־ּבְ
גֹון ֵלילֵ   ּכְ יר,  'ת תוֹ בָּ ׁשַ   יּבְ יבּות   ֶאת   ְוִהְסּבִ ָרָכה  ֲחׁשִ ל   ַהּבְ ִמים  ְיִריַדת   ׁשֶ ׁשָ ֵלילֵ   ּגְ   י ּבְ

ֵדי,  ת וֹ ת בָּ ׁשַ  ּלֹא  ּכְ ָרִכים־הֹוְלֵכי   ֶאת   רְלַצֵ�   ׁשֶ ּמּוד  ּתֹם  רַח ְלַא .  ַהּדְ ׁש ,  ַהּלִ ּקֵ   ּבִ
ד  ְלִמיִדים  תֲהָבנַ   ֶאת   ק ּדֹ בְ לִ   ַהְמַלּמֵ ֵמ גִּ   יֹוְרִדים  'ָמַתי   ם לָ ָא ׁשְ וּ ,  ַהּתַ ?  ְבָרָכה'־י ׁשְ

ְלִמיִדים  ְוַאַחד  יב  ַהּתַ ֵלילֵ   ֵהׁשִ ְוָקא  'ּוַמּדּוַ� .  'תתוֹ בָּ ׁשַ   י 'ּבְ ה ְוַה ,  ַאלׁשָ ?  ָאז'  ּדַ   ּלָ
יב ד  ֵהׁשִ ֵני  ִמּיָ ָאז  'ִמּפְ ים  ׁשֶ .  ָרִכים' ּדְ בַּ   הֹוְלִכים  ְוֵאיָנם  יםּתִ בָּ בַּ   ְספּוִנים  ֲאָנׁשִ
ד   הֹוִסיף  ַאל   ַהְמַלּמֵ ֱאֶמת  'ּוַמּדּוַ�   ְוׁשָ ִכים   לֹא   ּבֶ ים  ְמַהּלְ ֵלילֵ   ְרחֹובבָּ   ֲאָנׁשִ   י ּבְ

ְלִמיד?  ת' וֹ ת בָּ ׁשַ  יב  ְוַהּתַ ְתִמימּות   ֵהׁשִ ּום  ּבִ ָא   'ִמׁשּ ִמים'  יֹוְרִדים  זׁשֶ ׁשָ ם"0  ּגְ   ְוִסּיֵ
י ךְ   ָאֵכן: " 'לְד גָּ   ַרּבִ ר,  ִנְרֶאה  ֶזה ּכָ ֲאׁשֶ ה  ַמִהי ׁשֹוְכִחים  ּכַ ּבָ   "0 ַהְמסֹוֵבב ּוַמהוּ   ַהּסִ

�  

ם ַלְחְמֶכם ָלׂשֹ   (כו, ה)  ַבע ַוֲאַכְלּתֶ

יְסָח   יֲחִסיֵד   ֵלידוֹ ִמגְּ  ׁשִ י  היָ ָה ,  אּפְ יר  .א אלֶ יַ בְּ ִמ   ל כְ י ִמ   ה ש2ֶ מֹ   ַרּבִ דֹול  ָ�ׁשִ ,  ָהָיה  ּגָ
י    ָאְמרוּ וְ  ר  ָזָכה ּכִ ְזכּות   ָלעֹש2ֶ ְרכַּ   ּבִ ִליןִמּל"   'ַהחֹוֶזה'  ת ּבִ ֵר   ִהְסּתֹוֵפף  ֶאְצלוֹ ,  ּבְ יתּבְ   אׁשִ

ָכל   אּוָלם ,  ָיָמיו ז,  קֹוְצק  ֲחִסיֵדי   ּכְ ר  ּבָ ִמי  ָלעֹש2ֶ ׁשְ " אֹוֵמר  ָהָיה  ְוָכךְ .  ַהּגַ   ַאַחת: 
ָרכֹות  ת  ַהּבְ ָפָרׁשַ ּקֹ   ּבְ ח" ם,  ִהיא  ַתי ּבְ ,  ל" ֲחזַ   ְוָדְרׁשוּ ,  ַבע'ָלשֹׂ   ַלְחְמֶכם  'ַוֲאַכְלּתֶ

הּוא ֵרךְ   ִקְמָ�ה  אֹוֵכל  'ׁשֶ ֵמָ�יו'   ּוִמְתּבָ ָבר .  ּבְ מּוּהַ   ְוַהּדָ ָרָכה  ְוִכי,  ּתָ ַנת   ּבְ ּצֶֹרת  ִלׁשְ   ּבַ
אן  ֲאמּוָרה קּוִקים,  ּכָ ּזְ קּות   ַ�ל  ךְ ֵר ְלבָ   ׁשֶ ּפְ ָרַאת   ָ�טּמ" בַּ   ִהְסּתַ ַכּמּות  ָרָכהַהבְּ   ְוַהׁשְ   ּבְ

ְזַמן   לֹא ֲה וַ ?  הָת חוּ ּפְ  ֹ   ּבִ ָבר   ַבע ַהׂשּ ֱאַמר,  ָאמּור  ַהּדָ ּנֶ י  ׁשֶ ֵמיֶכם   'ְוָנַתּתִ ם   ִגׁשְ ִעּתָ   ּבְ
ֶדה  ְוֵ�ץ,  ְיבּוָלּה   ָהָאֶרץ  ְוָנְתָנה ָ ן  ַהׂשּ ְריֹו'  ִיּתֵ ם,  ּפִ רּוׁש   ָמה  ּוְלׁשֵ ֵרךְ ֵאפֹוא    ּדָ ְתּבָ ּיִ   ׁשֶ
א?  ַ�ִיםּמֵ בַּ   ָהֹאֶכל  אןִמ   ֶאּלָ ה  ּכָ ם,  דָלֵמ   ַאּתָ ּגַ ׁש כְּ   ׁשֶ ּיֵ ַפע   ׁשֶ   ְזקּוִקים   ֲ�ַדִין,  ָמזֹון  ׁשֶ

יקׁשֶ   ִלְבָרָכה ָ�ט ַיְסּפִ זֹון ַהּמ" ּלֹא,  ַהּמָ מוּ   לֹאוְ  הבֵּ ְר ַה  ֶלֱאכֹל  ִיְצָטְרכוּ  ׁשֶ ְ   "0 ִיְתַגׁשּ
�  

ם ֶאת   (כו, ז)   ֹאְיֵביֶכם־ ּוְרַדְפּתֶ

ת ּגַ ל" ִלים   ּפְ ְלׁשָ   יםרּוִסיִּ   ַחּיָ ַ�ם  הּפָ ֶרֶגל   ִנְכְנסוּ ,  ּפֹוִליי נִ ֲא לַ   ּפַ ה   ּבְ ּסָ י בָ לְ   ּגַ הּוִדים  ּתֵ   ַהּיְ
ּת   ְוֵהֵחּלוּ  ֵהם ,  ָרהכְ ְלׁשָ   ֹות ִלׁשְ ׁשֶ ים  ּכְ ֶקה  ָמזֹון  ּדֹוְרׁשִ עּור  ְללֹא  ּוַמׁשְ   ִטיִלים ּוְמ   ׁשִ
ִביָבה   ַ�ל  ַחד ַפ וָ   ֵאיָמה  ִיחּוד.  ַהּסְ ֵביתוֹ ,  ֶאָחד  ְלמֹוֵזג   ֵהִציקוּ   ּבְ ּבְ   ְתַנֲחלוּ ִה   ׁשֶ

ְברוּ   ַהּפֹוְרִעים ֵלי  ֶאת   ְוׁשָ ִית   ּכְ ַ�ל  ְיִציַאת   ֶאת   ָמְנעוּ   ְוַאף,  ַהּבַ ִית ־ּבַ   ִהּכוּ   אֹותוֹ   , ַהּבַ
ַאְכָזִרּיּות  ָבר  נֹוַדע.  ְזָקנוֹ ־ֶאת  ּוָמְרטוּ   ּבָ ָ�ַמד,  ִניּפֹוִליֵמֲא   אזּוׁשָ   יְלַרבִּ   ַהּדָ אֹוָתּה   ׁשֶ   ּבְ

ָ�ה ה  ׁשָ ְתִפּלָ ֵבית   ּבִ נֶ ־ ּבְ יַ�   מֹוָרא  ּוְללֹא ,  ֶסת ַהּכְ ִית   ֶאל  ִהּגִ הּוא ,  ַהּבַ ׁשֶ   צֹוֵ�ד   ּכְ
קֹוָמה ין  ְזקּוָפה  ּבְ ִליםַה   ּבֵ ֹוְמִרים  ַחּיָ ֶלת   ַ�ל  ַהׁשּ לוּ .  ַהּדֶ   ּוִפּנוּ ,  ְלַמְרֵאהוּ   ִנְבֲהלוּ   ַהּלָ

ֶרךְ ־ ֶאת   ְלָפָניו  ְכַנס ,  ַהּדֶ ּנִ ִניָמה   ּוְכׁשֶ ן  ּוְבֵכן: " ָאָגהׁשְ בִּ   ָקָרא   ּפְ ְחּדְ   ּתֵ   ֱאלֵֹקינוּ   ה'  ךָ ּפַ
ל ־ַ�ל  יךָ ־ּכָ ל ־ַ�ל   ךָ ְוֵאיָמְת   ,ַמֲ�ׂשֶ ֶ   הַמ ־ּכָ ָראָת ׁשּ ִלים".  ּבָ ֶות    תוּ ֲ� בְ נִ   ַהַחּיָ   ִמּקֹולוֹ ַלּמָ

ָ ְקד" ־ ּוֵמהֹוד  ם  ְוִנְמְלטוּ ,  תוֹ ׁשּ ָ ל ִמׁשּ ם  עֹוד  ּכָ ם   ַנְפׁשָ ַמֲהלַ .  ּבָ ַגע   ְמרּוָצָתם  ךְ ּבְ ֶהם  ּפָ   ּבָ
י  ְוַאךְ ,  ָדםְמַפּקְ  קֹש2ִ ֶהם   ר צֹ ֲ� לַ ֶזה    ְצִליַח ִה   ּבְ י. " ּבָ ם   ִמּמִ ַחד־ תַס וּ ְמנ   ִסיםנָ   ַאּתֶ "?  ּפַ

לוּ  יבוּ   ְוַהּלָ ְרָ�ָדה  ֵהׁשִ ְבנוּ : " ּבִ ֵבית   ָיׁשַ יַ�   ּוְלֶפַתע,  ַח זֵ ְר ּמַ ַה ־ ּבְ ף  ָזֵקן   ְיהּוִדי  ִהּגִ ּטָ   ְמ�"
ית בְּ  ַחד  ּוֵמרֹב,  הָק זְ ָח בְּ   ָ�ֵלינוּ   ׁשֹוֵאג   ְוֵהֵחל,  ַטּלִ ֵרר ".  הנָּ ֵה   ִנְמַלְטנוּ   ּפַ י   ִהְתּבָ ם  ּכִ   ּגַ

ְלּבּול  ֵמרֹב   ַהּפֹוְרִעים  הֹוִתירוּ   םָק ׁשְ נִ   ֶאת ֵבית   ּבִ ְרֵזַח ־ ּבְ ד,  ַהּמַ   םצָ לְּ ִא   ְוַהְמַפּקֵ
ִית  ׁשּובלָ  ל ֶאת םלֵּ ּוְלׁשַ  ֶאל ַהּבַ ְרמוּ ָהַרב   ֶזקַהנֶּ   ּכָ ּגָ רּוָטה  ַ�ד ,ׁשֶ   . ָהַאֲחרֹוָנה ַהּפְ

  
יִ  ֶדה  ָ ַהׂשּ ְריוֹ ְוֵ"ץ  ּפִ ן  ד(  ּתֵ ִ ַר   ְמָפֵרׁש   -  )כו,  ,  י" ׁשּ

ַהכַּ  ֲ�ִתיִדים   קָר ְס   ְלִאיָלֵני  ָנהוָּ ׁשֶ רֹות  ַלֲ�ׂשֹות   ׁשֶ .  ּפֵ
ָבר ִפילּות  ִנְלַמד   ְוַהּדָ ָרָכה  ִמּכְ י  ַהּבְ ּכִ ְכַל   ָהֵ"ץ ,  ל ּבִ

ִאם  ָכךְ לְ   ָיה ּוְרָא ,  הּוא  ָהֲאָדָמה  י ִר ּפְ   ּבֹוֵרא  ךְ ַר בֵּ   ׁשֶ
רֹות  ַ�ל  ָהֲאָדָמה  ְוִאם ,  חֹוָבתוֹ   ְיֵדי  ָיָצא,  ָהֵ"ץ   ּפֵ

ָבר ם,  ְיבּוָלּה   ָהָאֶרץ   ְוָנְתָנה  ֶנֱאַמר  ּכְ ֶנֱאַמר   ָמה  ְלׁשֵ
ֶדה   ְוֵ"ץ ׁשּוב   ָ ן  ַהׂשּ ְריוֹ   ִיּתֵ א?  ּפִ אן  ֶאּלָ ם  ׁשֶ   ִמּכָ ּגַ

ָרק  ֲ�ֵצי  )יעקב שארית(.  ִריּפֶ  ַלֲ�ׂשֹות  ֲ�ִתיִדים ַהּסְ
�  

י  ְו  ו)(  ָאֶרץּבָ לֹום  ׁשָ ָנַתּתִ ב  נֹוָטִריקֹון  -  כו,  י  ְוׁשָ ּכִ  ,
ְזכּות   ׁשּוָבהַה ּבִ ַה   ּתְ א  ָ ּבָ ם,  לֹוםׁשּ ַכְבּתֶ ְוֵאין   ּוׁשְ
ַאְרְצֶכם־ ְוֶחֶרב לֹא ַמֲחִריד  ) דברי ישראל(. ַתֲ�בֹר ּבְ

�  

ֶלָחֶרב ִלְפֵניֶכם  ֹאְיֵביֶכם  ח(  ְוָנְפלּו  ְמָפֵרׁש   -   )כו, 
ִ ַר  ְהיוּ ,  י" ׁשּ ּיִ ּלֹא  ִלְפֵניֶכם  נֹוְפִלים  ׁשֶ ֶדֶרְך   ׁשֶ ּכְ

ָרָכה .  ָהָאֶרץ  אן ֵיׁש  ּבְ ִפי ,  ּכָ ִרים  ּכְ ַסּפְ ּמְ ַ�ל  ל" ֲחזַ   ׁשֶ
ֶלךְ   דוִ ּדָ  ָ�ה ,  ַהּמֶ ׁשָ ּבְ ה   ׁשֶ ִהּכָ לְ  ֶאת ׁשֶ י  תיַ ּגָ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ

ה    ָנַפל ָניו ־ ַ"לַהּלָ ֵדי  ּפָ ּלֹא  ּכְ ךְ ילֵ לֵ   דוִ ּדָ   ִיְצַטֵ�ר  ׁשֶ
רְוִנׂשְ ,  רֹאׁשוֹ   ֶאת   ךְ ּתֹ ַלְח  ּכֵ ְמלֹוא   ת וֹ ּמ ַא   ב" י  ּתַ

אן    ְוַאף.  ָריוֲח ְוַלַא   ְלָפָניוֹו  ת קֹוָמ  ר  ּכָ ֵ ְמַבׂשּ
תּוב ִאם,  ַהּכָ ל  ְרצֹונוֹ   ַיֲ�ׂשוּ   ׁשֶ לוּ ,  ָמקֹום  ׁשֶ ִיּפְ

ִיְצָטְרכוּ   לֹא, וְ ַלֲאחֹוֵריֶהם  ְולֹא  ִלְפֵניֶהם  ָהאֹוְיִבים
ַתב  ְוָלֵכן,  םאָר וָּ צַ לְ   ָלֶלֶכת  ּלֹא  ּכָ ֶדֶרךְ   ׁשֶ ,  ָהֶאֶרץ  ּכְ

י   ֶר ּכִ  )חנוכת התורה(. ְלָאחֹור  ִלּפֹל  ַהּנֹוְפִלים   ךְ ּדֶ
�  

ֶכם  ּלְ '" מֹטֹת  ּבֹר  יג (  ָוֶאׁשְ ה  -  )כו,  ִגיַמְטִרּיָ ַמע ׁשְ   ּבְ
ָרֵאל ַמ   ְוֵתַבת,  ֶאָחד   ה'  ֱאלֵֹקינוּ   ה'  ִיׂשְ ע " ׁשְ

י ,  ַמִיםׁשָ   ת כוּ לְ ַמ   לעֹ   נֹוָטִריקֹון ְיֵדי ־ַ�ל   ּכִ
לוּ  ַקּבְ ּתְ בָּ ַה   ּבֹר ִיׁשְ ,  ַמִיםׁשָ   ת כוּ לְ ַמ עֹל    ׁשֶ ֶאת  ה " ּקָ

ַ�ל  ָהעֹל  מֹוטֹת ָרֵאל  ׁשֶ ט " מ  ְיֵדי־ ַ�ל,  ִיׂשְ
ׁש   ָהאֹוִתּיֹות ּיֵ ְקִריַאת   ׁשֶ  )שפת אמת(. ַמעׁשְ   ּבִ

�  

ֹאְיֵביֶהם   ֶאֶרץ  ּבְ ְהיֹוָתם  מד(ּבִ ה  -   )כו,  לֹא   ְוָלּמָ
ים י?  ְמַאְסּתִ ָ�ה  ּכִ ׁשָ ְהיוּ   ּבְ ּיִ ין  ׁשֶ ֵרר ,  ַהּגֹוִיים  ּבֵ ִיְתּבָ

לוּ  ַהּלָ רּוִעים  ׁשֶ ה   ּגְ ַהְרּבֵ ֵני   ּבְ ָרֵאל   ִמּבְ ִיׂשְ
חּוִתים ָחִתים מ" וּ   ,ַהּפְ (שמן    0ר ֵת וֹ י   ת וֹ דּ ִמ בְּ   ׁשְ

  )המור
�  

י  וְ  מה(  אׁשִֹנים ִר ִרית  ּבְ ֶהם  ָל ָזַכְרּתִ י   -  ) כו,  ָראׁשֵ
בֹות  ה  ַהּתֵ ִגיַמְטִרּיָ ִהיא,  ָרֵחל  ּבְ ֶחֶסד   ְמעֹוֶרֶרת   ׁשֶ

קֹום  ִלְפֵני  ְוַרֲחִמים ה ְוָר ,  ַהּמָ   ) שיח יצחק(. ֵחל ְמַבּכָ
�  

ךָ ־ ְוִאם ֵלם  ָאָדםלָ   -   ) כז, ח(  ָמְך הּוא ֵמֶ"ְרּכֶ ָ לֹא   ַהׁשּ
קוּ   ָמהוּ אְמ   ָחֵסר ּפֵ וּ ָ�טּמ" בַּ   ִמְסּתַ ִעים   ֶבֶטן,  ְרׁשָ
ְחָס  ב  ִאם,  הּוא  ָמךְ   ְוִאם.  רּתֶ ה  חֹוׁשֵ ךָ   ַאּתָ ִהּנְ ׁשֶ

ע ,  ְלךָ   ְוָחֵסר  ָמךְ  י   ְלךָ   ּדַ ךָ   הּוא   ּכִ ה ׁשֶ ,  ֵמֶ"ְרּכֶ ַאּתָ
ִמיד   ְלךָ   ָחֵסר  ָלֵכן , וְ ֵ�ֶרךְ ־ֲחַסר  )בית אפרים(0 ּתָ
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ֵני ָחָדׁש ּתֹוִציאוּ  ן ִמּפְ   ְוָיׁשָ

ֲ�בֹוַדת  ל  ַהּקֶֹדׁש   ּבַ ָרֵאל  אֹוֵהב" ָה   ׁשֶ ָטא"  ִיׂשְ ר,  ֵמַאּפְ ּצֵ ֵר   ִאםוְ .  ִכיָלהֲא ָה   ינֵ ְלִעְניְ   דבָּ כְ נִ   ָמקֹום  ִהְתּבַ יתּבְ   אׁשִ
ים  ןבֶּ   ֱהיֹותוֹ   ַ�ד,  ָיָמיו לֹש2ִ ׁש   ׁשְ ָנה  ְוׁשֵ ָטא  ָהַרב  היָ ָה ,  ׁשָ כּופֹות   הנֶּ ִמְתַ�   ֵמַאּפְ   ֲהֵרי ,  ּגּופוֹ   ֶאת   ָפֵרךְ ּוְמ   ּתְ

ָאז ּמֵ ה   ׁשֶ ּנָ ֲאִכיָלה   הבֶּ ְר ַמ   ְוָהָיה  וֹ ְרכּ ּדַ   ֶאת   ׁשִ ם לְ   ּבַ ָא .  ַמִיםׁשָ ־ ׁשֵ ְ ׁשּ ר  ַ�ל  לּוהוּ ּוְכׁשֶ ׁשֶ ְנָהג  ּנּויׁשִ   ּפֵ ר,  ַהּמִ י ,  ִסּפֵ   ּכִ
יַ�  ִהּגִ ׁשֶ בלְ   ְוָנַפל  ָחָלה  ֶזה  ְלִגיל   ּכְ ּכָ ָהָיה   ַ�ד,  ִמׁשְ ְפֵני   עֹוֵמד   ַ�ְצמוֹ   ֶאת  ָרָאה  ּוַבֲחלֹומוֹ .  ִמיָתהלְ   ָקרֹוב   ׁשֶ   ּבִ

ית  ין־ ּבֵ ל  ּדִ ָמיו  ָטַ�ם  לֹא  םֵמֶה   ׁשֹוִנים  ַמֲאָכִלים  ֶנֶ�ְרמוּ   ּוְלָפָניו,  ַמְעָלה  ׁשֶ ְתִביָ�ה  ּוָבאוּ   ,ִמּיָ ֶנְגּדוֹ   ּבִ   ַמּדּוַ�   ּכְ
ֵדי  אֹוָתם  ָאַכל   לֹא יצֹוצֹות  ֶאת  ןּקֵ ְלַת   ּכְ ְפלוּ   ַהּנִ ּנָ ֶהם  ׁשֶ ר.  ּבָ ָמה  ְוַכֲאׁשֶ יַ� ַהְסּכָ   ַטחבְ ְוה" ,  וֹ ְרכּ ּדַ   ֶאת   ֹות נּ ׁשַ לְ   ִהּבִ
ִרּבּוי   לוֹ  יק  לֹא  ִכיָלהֲא ָה   ׁשֶ ִמּיּות בְּ   לֹא,  לוֹ   ַיּזִ ל,  ִנּיּות רּוָח בְּ   ְולֹא  ַגׁשְ ָבר  ֶאת   ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל   ִקּבֵ   ְוֶאָחד .  ִריאבְ ְוִה   ַהּדָ

ׁש ,  הּוא  תַהֲחִסידוּ   ִמיסֹודֹות  םלְ   ּוְלַהֲ�לֹוָתם  ָהָאָדם  ת וֹ יּ כ" ְר ָט צְ ִה   ֶאת  ְלַקּדֵ ִפי,  ַמִיםׁשָ ־ ׁשֵ ָאַמר  ּכְ ַ�ם   ׁשֶ   ּפַ
ִלין'ִמּל"   ה'ַהחֹוזֶ  ָטא  ַרבלָ   ּבְ י  לֶא   ַסע: " ֵמַאּפְ ַכי  ַרּבִ ְרֶאה  ְוֶאְצלוֹ ,  יזכִ ׂשְ נֶּ ִמ   ָמְרּדְ י  ּתִ ה  ּתֹוָרה  ּכִ   ֲאִכיָלה ,  ּוְתִפּלָ

ם,  ָנהְוׁשֵ  ּלָ ִיחּוד".  ֵהם   ֶאָחד  רבָ ּדָ   ּכ" ָטא  ָהַרב  ָהָיה   ּבְ ֲ�בֹוַדת   ַמֲאִריךְ   ֵמַאּפְ ּלוֹ   ַהּקֶֹדׁש   ּבַ ֶ�ֶרב  ׁשֶ בַּ   ּבְ ,  קֶֹדׁש ־ ת ׁשַ
ם  ה יָ ָה וְ  ֱאַמ   ֶאת  ְמַקּיֵ ת   רַהּנֶ ְתִפּלַ ים  יָה ֶמ ֲ� טוֹ " ּוָסף ּמ ַה  ּבִ ָבֶריָה  ָהאֹוֲהִבים  ַגם " וְ ", ָזכוּ   ַחּיִ ד"   - ּדְ ָח  ה לָּ ּגְ   "0 רוּ ּבָ

י  יֹום ִ ׁשּ עֹוד,  ֶאָחד  ׁשִ ת   ּבְ ּבָ ַ ת   ַהׁשּ ֶמׁשֶ ִית   ּוְבֵני,  ּוָבָאה  ְמַמׁשְ נּות   ִעיםקוּ ׁשְ   ַהּבַ ְחּתָ ַקּדַ ֲהָכנֹות   ּבְ ת   ּבַ ּבָ ַ ,  ַלׁשּ
ָטא ָהַרב   בׁשַ יָ  ּום   אּוָלם,  גוֹ ָה נְ ִמ כְּ   ְלָחנוֹ ׁש"   ְלַיד  ֵמַאּפְ י  ָחׁש   ָמה־ִמׁשּ ּנוּ   ָסר  נוֹ בוֹ ֲא ּתַ   ּכִ ל  ֵאינוֹ וְ , ִמּמֶ ּגָ   ְלַהְכִניס   ְמס"

ַבר   ֲאִפּלוּ   ְלִפיו ָבר .  ָמה ־ּדְ ַרם  ַהּדָ יָּ   ן וָ יכֵּ ,  הבָּ ר" ְמ   ֶנֶפׁש ־ ָ�ְגַמת  לוֹ   ּגָ ּלֹא  ַדעׁשֶ ם  ׁשֶ א  ְלִחּנָ ָבר  לוֹ   ּבָ ְרֶאה   ,ַהּדָ   ְוַכּנִ
ִזים ַמִים ־ן ִמ   לוֹ   ְמַרּמְ ָ י  ַהׁשּ ָרָכיו־ֶאת   ןּקֵ ְלַת   ָ�ָליו  ּכִ ַקעהּוא  וְ ,  ּדְ ֵדי  יוּפָ ַ� ְר ׂשַ בְּ   ׁשָ ָבִרים   הּמָ בַּ   ִלְראֹות   ּכְ   ַהּדְ
ְלָחן  ְלַיד  תוֹ יבָ ׁשִ יְ .  ֲאמּוִרים " ִלי  ַהׁשּ ֵני  ברֶ ֶק בְּ   הבָּ ר" ְמ   ָגהָא ּדְ   ָרהעֹוְר ,  לכֹ ֱא לֶ   ּבְ ִית ־ ּבְ   ָהיוּ   ְרִגיִלים  לֹא  ןכֵּ ׁשֶ ,  ַהּבַ

ה ֵח ֵה   ִלְבִריאּותוֹ   ָדה ָר ֲח וַ ,  ָכךְ בְּ   ְראֹותוֹ לִ  יק צַּ ַה   ִהְתַנֵ�ר  ְלֶפַתע.  ם בָּ לִ ־ לֶא   ִלְזֹחל   ּלָ בֹוָתיו  ּדִ ְחׁשְ ס ,  ִמּמַ ּנֵ   ֶאת  ּכִ
ְדָבָר   ְוֵהֵחל  יתוֹ בֵ ־ּוְבֵני   ְיָלָדיו ּנּוֵיי  ַ�ל  ָלֶכם  רּפֵ ְלַס   ֲאִני  רֹוֶצה: " יוּבִ ְנָהג  ׁשִ ָחלוּ   ַהּמִ ַמֲהלַ   ׁשֶ נֹוֵגַ� ,  יַחיַּ   יֵמ יְ   ךְ ּבְ   ּבְ
ּה   ָדָקהַהצְּ   ת ְלִמְצוַ  ל  קסֹ ֲ� לַ   לּדֵ ּתַ ִמׁשְ   ֲאִני  ּבָ יֵמי ,  ּוְבֵכן.  י ַמ יָ ־ ּכָ ַ   ּבִ ר,  ת רוּ ֲח ַהׁשּ ֲאׁשֶ ,  ָיִמים־ל וּ ע  ָהִייִתי   ֲ�ַדִין   ּכַ
ךְ   ָמעֹות  ֶלֱאֹגר   ג ֵה וֹ נ   ָהִייִתי ֶמׁשֶ ָנה  ּבְ ְלֵהי   ַ�ד,  בֶק ַהיָּ ־ּוִמן  ַהּגֶֹרן ־ ִמן  דיָ ־ַ�ל  ץבֵ קֹ ,  ָמהלֵ ׁשְ   ׁשָ ׁשִ ּבְ ָנה ׁשֶ ָ   ָהָיה   ַהׁשּ

ַחת  ףֶנֱאָס  ָנה  ּוְבָכל.  דבָּ כְ נִ   ְסכּום  יִד יָ ־ּתַ ְפרֹס,  ׁשָ ין  ְיֵמי  ּבִ ל  ַהּדִ ָנה־רֹאׁש   ׁשֶ ָ כּום  ֶאת   לֵט וֹ נ   ָהִייִתי,  ַהׁשּ ּלוֹ   ַהּסְ ,  ּכ"
ים  קוֹ לְּ ַח ּוְמ  ַח ּוְמׂשַ   ֲהגּוִנים  ַלֲ�ִנּיִ יִתי.  ם בָּ לִ ־ ֶאת   ּמֵ ךְ   ָ�ׂשִ ָנה  ַראת ִלְק   ּכָ ָ ה   ַהׁשּ ָ בַּ   ת ֶר זֶ גְ נִ   ָאז  ןכֵּ ׁשֶ ,  ַהֲחָדׁשָ   ַמִים ׁשּ

ְרָנָסתוֹ  ל   ּפַ ל  ׁשֶ ע   ּובוֹ   ,ָאָדם  ּכָ ּפָ ׁשְ ַפע   יולָ ָ�   מ" ָ לַ   ׁשֶ ָאה   ָנה ׁשּ ְבַטַחת   ּוַפְרָנָסה   ַהּבָ י  , מ" ְמּתִ ֵני   ן 'ְוָיׁשָ   ָכךְ בְּ   ְוִקּיַ   ִמּפְ
ִנים  ָ�ְברוּ   .ּתֹוִציאּו'   ָחָדׁש  ֵלךְ   י ּתִ לְ ְתַח ְוִה ,  ׁשָ י   ְלִהּמָ ַדְעּתִ ָסִפים  ֶאְצִלי  ְלַהֲחִזיק   ילִּ   ה 'ַמ   ּבְ ?  ֹחֶדׁש לְ   ֵמֹחֶדׁש   ּכְ
ָכל  ַוֲהֵרי ָ�ה  יֹוֶרֶדת   ֹחֶדׁש ־ רֹאׁש   ּבְ ּפָ ׁשּות בְּ   עֹוָלםלָ   ַהׁשְ ן־ְוִאם ,  ִהְתַחּדְ ה  ּגֹוְזִרים  ׁשּוב  ּכֵ ּמָ גֹוָרִלי  ַיֲ�ֶלה  ּכַ ,  ּבְ

ין  ילִּ   הּוַמ  ת   ִעם  ְלַהְמּתִ ּקַ ָסִפיםַה   ֲחל" י?  ִלְצָדָקה'  ּכְ ֵני   ן 'ְוָיׁשָ   םיֵּ ַק לְ   ֵאפֹוא  ִהְתַחְלּתִ   י ִמּדֵ   ּתֹוִציאּו'  ֹחֶדׁש   ִמּפְ
ק,  וֹ ׁש ְד ָח בְּ   ֹחֶדׁש  עֹות   ֶאת   ְמַחּלֵ רוּ   ַהּמָ ִהְצַטּבְ ַחת   ׁשֶ יםלַ   יִד יָ   ּתַ א   ֹחֶדׁש בַּ   ֲחִליָלה  חֹוֵזר  ְוׁשּוב,  ֲ�ִנּיִ   ָרהבְ ָ� .  ַהּבָ

קּוָפה ַרֲ�יֹונִ   ָנְפָלה  ַתעּוְלֶפ ,  ת ֶפ נֹוֶס   ּתְ ָבהַמֲח   יּבְ ה   ׁשָ ה  ילִּ   ה'ַמ .  ֲחָדׁשָ ?  ֹחֶדׁש לְ   ֵמֹחֶדׁש   יַת עוֹ ְמ   ֶאת   ֶלֱאֹגר  ַ�ּתָ
ת   יִמּדֵ   ַוֲהֵרי ּבָ בַּ   ׁשַ ׁשַ ׁשֹות   וֹ ּת ּבְ עֹות   ִמְתַחּדְ ּפָ ָרכֹות   ַהַהׁשְ עֹוָלם  ְוַהּבְ דֹוׁש   ַהר ּזֹ בַּ   ּוָבאּמ כַּ ,  ּבָ ל  ַהּקָ ּכָ ָרכֹות   ׁשֶ   ַהּבְ

ה  הלָ ְע ַמ לְ  לּויֹות  ּוְלַמּטָ ּיֹום   ּתְ ִביִעי   ּבַ ְ ן־ ְוִאם ,  ַהׁשּ ֶסף  ְלַהֲחִזיק  י לִּ   הַמ   ּכֵ בּוַ�   ּכֶ ָ ָ�ַבר  ֵמַהׁשּ ָ לַ   ׁשֶ א   בּוַ� ׁשּ   ַהּבָ
יִתי  ְוׁשּוב?  טֹוָבה'לְ   ָ�ֵלינוּ  ּנִ ְרכִּ ־ ֶאת   ׁשִ י  יּדַ ת   ֶ�ֶרב  יִמּדֵ   קלֵּ ְלַח   ְוִהְתַחְלּתִ ּבָ   י יֵּ נִ ֲ�   יןבֵּ   םָר זְּ פַ ְמ וּ ,  יַת עוֹ ְמ   ֶאת   ׁשַ

ֵדי  ִעירָה  ֵדי  ָלֶהם  ְלַהֲ�ִניק  ּכְ ת   יכֵ ְר צָ   ּכְ ּבָ ם  אּוָלם.  ׁשַ י  לֹא  ֶזהבָּ   ּגַ י  ָאַמְרּתִ י,  ּדַ קּוָפה   רְלַאַח   ּכִ   ׁשּוב   ת ֶפ נֹוֶס   ּתְ
יִתי ּנִ ְרכִּ   ֶאת   ׁשִ ַ�ם,  טֹוָבהלְ   יּדַ י  ְוַהּפַ ָסִפים  ֶאת   קלֵּ ְלַח   ִהְתַחְלּתִ יוֹ   יֹום  יִמּדֵ   ִלְצָדָקה  ַהּכְ ה.  מוֹ ּבְ יִתי   ְוָלּמָ   ָ�ׂשִ

ן ֵני?  ּכֵ י  ִמּפְ ְבּתִ ָחׁשַ י  ׁשֶ ִלּבִ ָכל  א'ֲהלֹ   ּבְ ׁשֹות   יֹום וָ   יֹום  ּבְ עֹות   ִמְתַחּדְ ּפָ ַפע  ְוִצּנֹורֹות   ,ַהַהׁשְ ֶ ִחים  ַהׁשּ   ַ�ל   ִנְפּתָ
רֹום  ָהָאָדם ַמֲאַמ ,  ִמּמָ תּוב   רּכְ ֵ�נוּ   ַהּכָ ּבְ ךָ   ַבּבֶֹקר  'ׂשַ ָנה  ַחְסּדֶ ְמָח   ּוְנַרּנְ ָכל  ה ְוִנׂשְ אן ,  ָיֵמינּו'־ ּבְ ה  ּוִמּכָ   ד ָלֵמ   ַאּתָ
ָכל  ּבְ יַ� ַמׂשְ   ּבֶֹקר־ׁשֶ בָּ ַה   ּבִ ַחְסּדוֹ   ָהָאָדם  ֶאת   ה" ּקָ חוֹ ,  ּבְ ּמְ י  ְוָלֵכן .  ֵמָחָדׁש   יֹום  יִמּדֵ   ּוְמׂשַ   ק לֵּ ְלַח   ֵאפֹוא  ִהְתַחְלּתִ

עֹות   ֶאת   ֶ�ֶרב  יִמּדֵ  רּו    ַהּמָ ִהְצַטּבְ ָיִדיׁשֶ ּלֹא  ַ�ד,  ּבְ ל  ָהִייִתי  ׁשֶ ּגָ ָנה  ָלֵתת   ְמס" ֵביִתי  נֹוְתָרה  ִאם,  ְלֵ�יַני  ׁשֵ   ֲאִפּלוּ   ּבְ
רּוָטה י ,  ְצָדָקה־ְמעֹות  לׁשֶ   ַאַחת   ּפְ ְמּתִ סּוק  ֶאת  ֵאפֹוא  ְוִקּיַ ֵני ן'ְוָיׁשָ   ַהּפָ יֹומוֹ   יֹום יִמּדֵ  ּתֹוִציאּו'  ָחָדׁש   ִמּפְ   "0 ּבְ

ה"  ֶ   הַמ   ָנא  ְמעוּ ׁשִ   ְוַ�ּתָ בַּ   ֶ�ֶרב,  ַהּיֹום  ִלי   ֵאַרעׁשּ א,  ַהּיֹום  ֲחצֹות   ר ְלַאַח ,  ָמה־ְזַמן   ִלְפֵני .  קֶֹדׁש ־ ת ׁשַ   י ֵאלַ   ּבָ
ה  ִמְנָחה  ּוְבָידוֹ   דָח ֶא   ָנִגיד דּוׁשָ ַ�   ּגְ ל  ְוָגדֹול  ָחׁשּוב  ְסכּום,  ָיָפה־ן יִ ּבְ ֵדי  ִלי  ֶהֱ�ִניק  אֹותוֹ ,  ָמעֹות   ׁשֶ   ק לֵּ ְלַח   ּכְ

ְצָדָקה   ְלִעְנָיִנים ּבִ ְראֹוִתי.  ׁשֶ כּום  ֶאת   ּבִ ָבהַמֲח   ָחְלָפה,  ָ�צּוםֶה   ַהּסְ י  ׁשָ ִלּבִ ֶכֶסף  'ֲהֵרי   ּבְ ר ,  בַר   ּכֹה  ּבְ   ֶאְפׁשָ
יל ָרֵאל  ֹות בּ ַר   ְנָפׁשֹות   ּוְלַהֲחיֹות   ְלַהּצִ ׂשְ ר,  ִמּיִ ּלֹות   ּמוֹ ִע   ִלְפעֹל  ְוֶאְפׁשָ "� ָלל  ְלַמַ�ן  ֹות בּ ַר   ּפְ ָרט  ַהּכְ   ֲחָבל .  ְוַהּפְ
ַבת  זוֹ בְּ זְ בַ לְ   ֵאפֹוא כּום  ֶאת   קלֵּ ּוְלַח   ַאַחת ־ּבְ ּלוֹ   ַהּסְ ֶ�ֶרב,  ַהּיֹום  ּכ" ת   ּבְ ּבָ יםלַ ,  ׁשַ ת   ְוִנְצָרִכים  ֲ�ִנּיִ   י כֵ ְר צָ   ִלְרִכיׁשַ
ת  ּבָ אֹוָצִרי  ְלגֹוְנזוֹ   רֵת וֹ י   ְוָ�ִדיף,  ׁשַ ָ�ִתיד  קוֹ לְּ ּוְלַח   ּבְ ין ִט   ּבְ ין' ִט ־ּפִ ה  אּוָלם.  ּפִ י  ַ�ּתָ י  ֵהַבְנּתִ י  ּכִ ְלּתִ ,  ׂשוֹ ֲ�   ִהְסּכַ
א  ֶזה  ְוֵאין ֶצר־ֲ�ַצת  ֶאּלָ ׁש   ַהּיֵ ַבּקֵ ּמְ י  ֹנַ� ְמ לִ וְ   ָהעֹוָלם־ ִמן  ִניְרֵד ְלָט   ׁשֶ ּנִ ְבָחר־ִמן  ְצָדָקה  ת וַ צְ ִמ   םְלַקיֵּ   ִמּמֶ ,  ַהּמ"
ַמִים ־ִמן   י נִ עוּ נָ ְמ   ְוָלֵכן ָ י ־ ֶאת   ְלֵהיִטיב   י ִמְנָהגִ   ֶאת  ם ְלַקיֵּ   ַהׁשּ ַאְכֵלי   ִלּבִ ת  ִמּמַ ּבָ ַ ה"   . " ַהׁשּ נִ   ְוַ�ּתָ ָנה",  יּבְ   ָהַרב   ּפָ

ָט  נוֹ   ל ֶא   א ֵמַאּפְ י   ּבְ ָיִמים ,  ֵמִאיר  ִיְצָחק  ַרּבִ ּלְ א  ׁשֶ   ר רוֹ ַהצְּ   ִמּתֹוךְ   ָמעֹות  םיִ נַ ְפ ָח   ְמלֹא   ָנא   ַקח, " ְמקֹומוֹ ־ֶאת   ִמּלֵ
דֹול עֹות  ֶאת  קלֵּ ְוַח ,  ַהּגָ ן ".  ִעיר ָה   ייֵּ נִ ֲ� לַ   ַהּמָ ֵרז  ר סוּ ַהּמָ   ַהּבֵ ִליחּות  ֶאת   א לֵּ ְלַמ   ִהְזּדָ   ה ְלַמְרבֵּ   אּוָלם,  ָאִביו  ׁשְ

יַ   ָ�ָלה   לֹא   ׁשּוב ,  ַ�רַהצַּ  ִמיָּ   ֲ�בֹוָדתוֹ   ֶאת  ַלֲ�בֹד   ָהַרב  ד ּבְ ָידוֹ   ָ�ָלה   ְולֹא ,  ָיִמיָמה  ִמים ּכְ   ֲאִפּלוּ   ִפיו לְ   ְלַהְכִניס   ּבְ
יְנַתִים.  ט ָ� מ"   ָמזֹון ב  ּבֵ ן  ׁשָ ְיָתה  ַהּבֵ " לוֹ   הֹוָרה  ְוָהָאב,  ַהּבַ ל  ֶאת   ָנא  ַקח:    ל כָּ   ֶאת   ק לֵּ ְוַח ,  פּוַח ַהּתָ   ר רוֹ ַהצְּ   ּכָ

ְטבְּ  יםלַ   עֹות ַהּמַ רּוָטה  ֲאִפּלוּ   ּתֹוִתיר  ְוַאל,  ְוִנְצָרִכים  ֲ�ִנּיִ ן  רְלַאַח   ְוַרק".  ַאַחת   ּפְ ַהּבֵ ם  ׁשֶ ּקֶֹדׁש   ְמַלאְכּתוֹ   ִסּיֵ ,  ּבַ
ַחת   ִעם  בְוׁשָ  ָטא  ָהַרב  י נֵ ּפְ   ָנֲהרוּ ,  ָהֵריָקה  ָהַאְמּתַ ב  ְוהּוא  ֵמַאּפְ ֶדם   ַלֲ�בֹוָדתוֹ   ׁשָ ִמּקֶ ּכְ ּקֶֹדׁש  ִ ַה .  ּבַ   ָחה ְמ ׂשּ

ה   ל    ֶאת   ָאְפָפהְוָהִרּנָ ָטאּכָ יֵהן  וְ ,  ָהַרב  ית בֵ בְּ ֵהן  ,  ַאּפְ ים  ְבָבּתֵ ַפע  ָהֲ�ִנּיִ ֶ ַהׁשּ יַ�   ׁשֶ ֶהּסַ   ֲאֵליֶהם  ִהּגִ �  .ַ�ת ַהּדַ ־חּבְ

  
  

י ים ַרּבִ   ל " ַזּצַ  ן"גַּ ַא  ָהַרב, יןאגִּ גַּ  ַאְבָרָהם ַחּיִ

ר תר"ח   ַהִהּלּוָלא ְליֹום ִאּיָ  כ' ּבְ
  

ל  ַמְנִהיָגּה  ָרֵאל־ ֶאֶרץ  ׁשֶ ּה "  ן ְלִצּיוֹ ־ ָהִראׁשֹון"וְ   ִיׂשְ . ּבָ
ל  ָהִראׁשֹון ּבֵ ּקִ ם   ׁשֶ ּנּוי   ֶאת   ּגַ ִמי   ַהּמִ ל   ָהִרׁשְ   ם כָ 'ָח   ׁשֶ

ִ בַּ   'יאׁשִ בָּ  יַהּת"   ְלטֹוןׁשּ  ׁשֹוְטִרים   ֶהֱ�ִמידוּ   לוּ ְוַהלָּ ,  ְרּכִ
יתוֹ   ְלַיד ֵדי  ּבֵ ָ�ה ,  ּוְכבֹודוֹ   מוֹ לוֹ ׁשְ   ַ�ל  ְלָהֵגן  ּכְ   ּוְבׁשָ

ָהָיה  חּוצֹות  ךְ לֵּ ַה ְמ   ׁשֶ ַלִים   ּבְ  רֹאׁש ־ ׁשֹוְמֵריּו  יָה ,  ְירּוׁשָ
ָפָניו  סֹוְלִלים   ים יִּ כִּ ְר ּת"  ֶרךְ   ֶאת   ּבְ   ל ּקֵ ַמ   ּוְבָיָדם ,  ַהּדֶ

ַ�ל ן־ תלַּ ּג"   ּבַ ל  ִלְכבֹוָדּה   ׁשֵ  ֶאת  ֶהֱ�ָלה   יוֹ וּ נּ ִמ .  ּתֹוָרה ־ ׁשֶ
ַלִים   יְיהּוֵד   ֶקֶרן ְסְלִמים   יָה בֶ ׁשָ תוֹ וְ ,  ְירּוׁשָ ָחְדלּו    ַהּמ"

בֹוָדם   ֶאת  ִלְרֹמס ִפי  ּכְ ֲהגוּ   ּכְ ּנָ ן,  ׁשֶ ּכֵ ה   ׁשֶ   ָ�ַמד   ַ�ּתָ
דֹורוֹ   ַההֹוָרָאה   ֵלידוֹ ִמגְּ .  ה נָּ ְוצִ   ֵגןָמ   ָלֶהם  ָהָיה   ּבְ

אֹוִנים   ּוֵמֲחׁשּוֵבי ִקׁשְ   ְוָ�ַמד,  ַהּגְ  ֲהָלָכה־ ֵביּתְ ִמכְ   יֵר ּבְ
ְתַאִרים   ר ֹתָא ְמ .  רוֹ ּדוֹ   ֵלידוֹ גְּ   ִעם  ם ,  ַנֲ�ִלים   ּבִ ּלָ  ְוכ"

ִקיאּותוֹ   ֶאת  ֵנס־ ַ�ל  ֶהֱ�לוּ  ָכל  ָהֲ�צּוָמה   ּבְ   ַחְדֵרי   ּבְ
תֹוַרת  ְוַאף,  ַהּתֹוָרה  ר־ ּבְ ְסּתָ ,  ים ִר צָ ֵמ   ְללֹא  ט לַ ׁשָ   ַהּנִ

רֹאׁש   ְוָ�ַמד יַבת  ּבְ ִלים   ְיׁשִ ּבָ ית  ַהְמק"   ַ�ל   ל'ֵא ־ 'ּבֵ
י  חֹוְתנוֹ   קֹום ְמ  לֹום   ַאְבָרָהם   ַרּבִ ן  יבִּ ַ� ְר ׁשַ   ׁשָ  נוֹ בְּ ־ ּבֶ

ל ַ   ׁשֶ ָרה   ּוְבָידוֹ ,  ׁש "ָהַרׁשּ ּמְ ּתַ . ַהֲחׁשּוָבה   ם ָת יָּ ִר ְפ ִס   ִהׁשְ
יו ַחּיָ יס  ּבְ ה   ִהְדּפִ ּמָ ֶהם ,  יוָר וּ בּ ִח ֵמ   ּכַ " ָטֳהָרה ת  ִמְנַח "  ּבָ

י, " תָנחוֹ ְמ   תכֶ ַמּסֶ   ַ�ל ּקֵ ים   ח" ֵא "  ַחּיִ , ּוְתׁשּובֹות  לֹותׁשְ
ַ "  ַ�ל   תהוֹ ְוַהגָּ  ׁשּ   טֹוב־ יֹום   יְלַרבִּ "  טֹוב ־ יֹום   תְקד"

  ַהּנֹוָסִפים   ְסָפָריו".  ן"גַּ ַא   ָאַמר "  ָחַתם   ֲ�ֵליֶהן ,  יזִ גָּ לְ ֶא 
 אֹורלָ   ָיְצאוּ ,  יוָת וֹ ׁש ָר ּדְ   ר ֶפ ֵס ֵכן  וְ "  ָהֹאֶהל  ְיִריעֹות"

ָבר   ִטיָרתוֹ   ר ְלַאַח ּכְ  ּוךְ ַהִחנּ   ר ַמ ׁשְ ִמ   ַ�ל   ָ�ַמד .  ּפְ
הֹור ַלִים   ַהּטָ ירּוׁשָ ֵחרּוף  ְוָלַחם ,  ּבִ   ֶנֶגד   ֶנֶפׁש ־ ּבְ

יְסיֹון וּ ַהּנֹוְצִרי  ַהּמִ ָחָלה ,  ַכב   ְכׁשֶ ַוי־ ֶ�ֶרשׂ   ַ�ל   ְוׁשָ , ּדְ
ית  רֹוֵפאוְ  ל  ַהחֹוִלים ־ ּבֵ יְסיֹון  ׁשֶ יַ�    ַהּמִ ַ�ְצמֹו  ת  ֶא ִהּצִ

ל ֲ�בֹר ,  ה'  י יֵד בִּ   מֹוִתי  טֹוב ":  ָאַמר, ֵסַרב וְ ּבוֹ   ְלַטּפֵ   ִמּלַ
ְבֵרי  ַ�ל ָאְסרוּ   יַר בֵ ֲח   ּדִ ע   ֶאת   ׁשֶ ּגָ ם ִע   ַהּמַ ְוָאֵכן ּמָ  ,"

ָטֳהָרה  ִנים  א"ס ןבֶּ  תוֹ יוֹ ְה בִּ ָמַסר ַנְפׁשֹו ּבְ   . ׁשָ

  
בירושלים    בתולדות האשכנזי  הישן  בתקע"ו,  מ היישוב  היווסדו 

הירושלמית'שזורה   ה'גווארדיה  ללא   אגדת  הגנה  ש חת,  ־ העשויה 
תושבי   כנגד  והשיבו    ,העירעל  שערה  חמס,  מלחמה  מבקשי 

"  והתקיים ִיְרּדֹפּובהם  ְרָבָבה  ִמֶּכם  ּוֵמָאה  ֵמָאה  ה  ֲחִמּׁשָ ִמֶּכם  ".  ְוָרְדפּו 
המסתורית   החבורה  אודות  ספק  מועטים הפרטים  שהטילו  והיו   ,

יש יסוד  מסתבר  אך  בקיומה וטענו שאינה אלא אגדה קסומה,   כי 
והחברי  כאחד,  ם,בדבר,  וספרדים    היישוב   לימיןעמדו    אשכנזים 

עליווהג  נפש.    נו  ' בחירוף  היה  הארגון  צד שם  נוטריקון  'ק" שערי   ,
צורכי  ישועה,  רפואה,  עבודה,  דבריציבור־ שמירה,  הם  קודש.  ־ , 

כרמי ניקזו  ־ זית ומטעי ־ נטעו  סמוך למערת שמעון הצדק,  שקדים 
לירושלים מיפו  השיירות  את  ואבטחו  מעופשים,  היו  מים  עליהן   ,

על   הודעה  הגיעה  תק"פ,  בשנת  קבע.  באורח  מתנפלים  שודדים 
שהגיע  עולים  בדואים,    השיירת  שודדים  בידי  ונשבתה  יפו,  לנמל 

ר כופר  בעבורם  דרשו  נפוליוןוהללו  אלף  בסך  למראית ב  עין  ־ . 
לשלם, אך מאחוריהם צעדו חברי  הפרנסים כמוכנים  הציגו עצמם  

המדבר אל  ובהגיעם  בני   הגווארדיה,  באזור  של  ־ השומם,  ברק 
שנה   באותה  העולים.  את  ושחררו  השודדים  על  התנפלו  היום, 
הקדימה   והגווארדיה  היהודי,  הרובע  את  לתקוף  הבדואים  תכננו 

למ  במחנהרפואה  הפורעים  את  להתקיף  ויצאה  יד    כה  בקרבת 
נתן   אבשלום. בהתקפה נהרג רבי יוסף שיק מלאדי, ועינו של רבי 

נוקרה מדקירת 'ַׁשְּבִרָּיה'  נטע, בנו של רבי מ  נחם מענדל משקלוב, 
חד   – בתקל"ד  פגיון  רק  לו  אירע  הדבר  כי  התברר,  שהיום  אלא   ;

לכרות  הצליחה החבורה בהתנפלות נוספת,    במרד הפלחים בצפת.
ראש   אלפאהמי'את  'שוקרי  בעל  השודד  ו ,  שודדים,  בכך  כנופיית 

' שמריה  בתקצ"ב עלה לירושלים הגביר רקץ למעשי החמס.    שמו
שמר'ל   ר'  גיסו  עם  ויחד  ריבלין,  הלל  רבי  חתן  ממאהילוב,  לוריא 
בכינוי   האקדחים  כונו  ומאז  אקדחים,  תיבות  שתי  הביא  צוקרמן, 

על  'שמער'לאך'  שמר'ל.  ־ הסתרים  ר'  שני  תרכ"ח,  שם  לאחר  מאז 
יהודית    כינון שמירה  פעלה  החדשה,  בשכונות.  קבועה  ירושלים 

למעשיהם  דוגמה  ה והנה  "בין  אמיצי :  שנלחמו  ־ גיבורים  הלב 
ההתנפלויות.   פחתו  שמאימתו  בקר,  גדליה  ר'  הצטיין  בערבים, 

כוח שנוהג היה לתפוס את הגנבים, להכניסם בעצם  ־ הוא היה בעל 
לעין  לבית ־ היום  המקווה  ־ כל  במי  דקה  רצועה  לטבול  המרחץ, 

בסביבה"...   הגנבים  על  חיתתו  שנפלה  עד  בהם,  ארגון  ה ולהצליף 
משפחתנכרך   צאצאיה  עם  מרצון  כחלק  את    ריבלין,  להבליט 

בראשית  היישוב  הנהגת  כראשי  המשפחה  אבות  וטענו  ופעילות   ,
כי רבי הלל ריבלין היה תלמיד הגר"א מווילנא ועלה לארץ בשנת  

  . ..תקס"ט, אולם לאחרונה התגלה כי לא עלה אלא בשנת תקצ"ב 

ַ"ת   יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ין  ר ּבֵ   טֹוב ָלַרע ־ ְיַבּקֵ

ׁשּות  ָאֲחָזה  ַהִהְתַרּגְ ָבר  ְוִכי.  ה ַ�זָּ   ָהְיָתה,  ִויְלָנא  יהּוֵד י בִּ   ׁשֶ ָכךְ ־ה ַמ   לׁשֶ   ּדָ ה  ַאֲחֵרי?  הּוא  ּבְ ּכָ לּות ָהֲאר" ,  ַהּגָ
הּוא   ה  ְתֵלנוּ   ר ַאַח   עֹוֵמד ִהּנֵ ה   ּכָ ּלָ א" ת   ְוַהּגְ ֶמׁשֶ ַ�ל .  ּוָבָאה  ְמַמׁשְ ָרה  ִסּפְ מּוָ�ה  ְ ָצא    ְיהּוִדי   ֶמֶלךְ   ַהׁשּ ּיָ ׁשֶ

רֹאׁש   ַאְפִריָקה ֵמ  ל   ַמֲחֶנה  ּבְ ֲאָריֹות   ֶנֶפׁש ־ יזֵּ ַ�   ִאיׁש   ִמיְליֹון   ׁשֶ ַאְרֵזי  בֹוִהים גְּ ,  ּכַ ָבנֹון־ ּכְ ,  ִמְלָחָמה־ ֵדיּמְ ל" ּוְמ   ַהּלְ
ֵהם   ָמקֹום  ּוְבָכל  חֹון   נֹוֵפל   ּפֹוִנים  ׁשֶ ּצָ מּוָ�ה .  םיָס כִ בְּ   ַהּנִ ְ ט ְלִהְתּפַ   הלָּ ֵח ֵה   ַהׁשּ ֵ ְמִהירּות  ׁשּ קּוָפה  ינֵ וֹ ּת ִע בְּ   ּבִ   ,ַהּתְ

י ֵני  ּכִ ֶלךְ   ּפְ ה  דֹות ָ� מוּ   ַהּמֶ ה ־ ַ�ל  ש2 ִיְכבֹּ   אֹוָתּה ,  ְלֵאירֹוּפָ לבָּ   ְפִריכִּ   ְלָיָדיו   ְוִתּפֹל  ְנַקּלָ ים ָאז  וְ ,  ׁשֵ ָ�ָמיו   ָיׂשִ   ּפְ
הְלת"  ּיָ ְזָרח־ְוַאְרצֹות  ְרּכִ מּועֹות   יֹוֵתר   ָצִריךְ   ָהָיה   לֹא.  ַהּמִ ְ ֵדי,  ֵאּלוּ   ִמׁשּ י  ַ� ּבֹ ְק לִ   ּכְ א   ֵאינוֹ   ָהִאיׁש   ּכִ יַח   ֶאּלָ ׁשִ   ַהּמָ

הַהְמק"  ָר   ֶאת   ִלְגֹאל  ָ�ִתידׁשֶ ,  ּוֶ אֹוָתם.  ֵאל ִיׂשְ ַחת   רּוְסָיה  יְיהּוֵד   ִהְתַ�ּנוּ ,  ָיִמים  ּבְ ְלטֹון  ּתַ ֶלא   ְוֵאין,  ִריץָ�   ׁשִ   ּפֶ
ְמָחָתם  ,  ֵאפֹוא ִ ׂשּ ה  ִלְקַראת ׁשֶ ּלָ א" ֵרָבה  ַהּגְ ה   ַהּקְ ה .  ָהְיָתה ַ�ּזָ י,  נֹוַדע  ְוִהּנֵ ְלִאי  ָהִאיׁש   ּכִ ְ ,  ַהּפִ ׁשּ   לֹא   ֲ�ַדִין  מוֹ ׁשֶ

ְרֵסם רּוְסָיה  'ִרים ּקְ ' ִמ   -  ְקִריֶמער'   'ֶדערָהָיה    יוֹ וּ נּ כִּ   ַאךְ ,  ִהְתּפַ ּבְ ר,  ׁשֶ ּקֵ ֶפֶטְרּבּוְרג   ּבִ יָר ַה   ּבְ לוְ ,  הּבִ   ְלֵרָאיֹון  ִהְתַקּבֵ
יָסר  לצֶ ֵא  ַסְנּדֶ ֲא   ַהּקֵ ָריו  ָהִראׁשֹון  רֶלּכְ מוּ   לוּ ְוַהלָּ ,  ְוׂשָ ְ מּותוֹ ְמֹאד    ִהְתַרׁשּ יְנַתִים.  ַהֲהדּוָרה  ִמּדְ יַ�   ּבֵ   בִמְכּתָ   ִהּגִ
ְכבְּ ִמ  ֶטְרּבּוְרג  יֵד ּנִ ָבה,  ְלִויְלָנא  ּפֶ ְחׁשְ ּנֶ ַלִים  ָאז  ׁשֶ רוּ   ּוָבּה ,  א'יָט לִ ּדְ   'ְירּוׁשָ ְלִאי  ָהִאיׁש   ַ�ל   ִסּפְ   ת ׁשַ ּוָפָר   ַהּפִ

תוֹ  ּלָ ד" וָּ   ַ�ל  ְוהֹוִדיעוּ ,  ּגְ ָקרֹוב  רּקֵ ְלבַ   ָנתוֹ ּכַ ם  ,ְרָקָחהּמֶ כַּ ָהְיָתה    ִויְלָנא.  ִויְלָנא בְּ   ּבְ ּלָ ה  ינוּ ִהְמּתִ   ְוכ" ּיָ ִצּפִ רּוָכה   ּבְ   ּדְ
גּול  ַח ֵר וֹ ָהא  ּבֹוא  ִלְקַראת  ה  ֲ�ַדִין  ָהיוּ   ְוִאם.  ַהּדָ ּמָ ֵה   ֱאמּוָנה־ינֵּ ַט ְק   ּכַ ּלוֹ   ִעְנָיןבָּ   ָסֵפק  ילוּ ִט ׁשֶ   תוֹ ָ� פָ הוֹ ׁשֶ   ֲהֵרי,  ּכ"

ל   ית ִט זוֹ ְק ֶא ָה  דוּ   ֵהם   ְוַגם  אֹוָתם  ַאף   ִהְפִליָאה ,  ָהִאיׁש   ׁשֶ ִקְסמוֹ   ִנְלּכְ ַ�ל  ָהָיה   ׁש ָהִאי .  ּבְ ִנים ־ תַר ְד ַה   ּבַ י  ּפָ ְלּתִ   ּבִ
ֶקֶסם  ן ְוֵנַח ,  ְרִגיָלה י  ּבְ ָחד   ִאיׁשִ ֶסף   ֲ�ׂשּוִיים  ְמִעילוֹ   ֹוֵריּת ְפ כַּ ,  ְוַסְסּגֹוִני  ִמְזָרִחי  ְלבּוׁשוֹ .  ְמי"   רֹאׁשוֹ   ַ�ל,  ָטהֹור  ּכֶ

יָמה  ְצחֹוָרה  ִמְצֶנֶפת  י־ ַ�ל  ד ֵר יוֹ   ֶהָהדּור  וֹ נ ָק זְ וּ ,  ּוַמְרׁשִ ין .  ָתיווֹ דּ ִמ   ּפִ ֵלי   ּבֵ ָניו   ְמַקּבְ ם ָהיּו  ,  ּפָ ָטָרה   ר ׂשַ   ּגַ ׁשְ   ַהּמִ
ה  ֲ�ֵליֶהם  ְוַאף,  יוּדָ ְק ַפ ְמ וּ  יר  םש2ֶ רֹ   ָהִאיׁש   ָ�ׂשָ ת .  ַאּדִ לֹש2ֶ ׁשְ ִמים  ּבִ ר,  ָהִראׁשֹוִנים   ַהּיָ ּגֵ ִטיָרה   ַח ֵר וֹ ָהא  ִהְסּתַ   ּבְ

יֵדי  ִלְכבֹודוֹ   הנָ כְ הוּ ׁשֶ   ת ַח וַּ ר" ְמ  ת   ּבִ י  ַבּיֹוםוּ ,  ִויְלָנא  ְקִהּלַ ִליׁשִ ְ ָנה  ַהׁשּ נֵ   לצֶ ֵא   רּקֵ ְלבַ   ּפָ א  יַרבִּ ,  ִעירָה   יַרּבָ   ַאּבָ
י  ,ד" ָהַרֲאבַ   ֶבֶלר ְס וֹ ּפ  ן  ןגְּ יְ וֹ בּ לְ נֶ צְּ ַק   לאוּ ׁשָ   ְוַרּבִ ּיָ י   לצֶ ְוֵא ,  ַהּדַ ַ�ל   יגצִ נְ ּדַ   ַאְבָרָהם  ַרּבִ י "   ּבַ ָהָיה,  " ָאָדם  ַחּיֵ   ַאַחד   ׁשֶ

ְרָסִמים   ַהּסֹוֲחִרים  וִ   ַהְמפ" ב  ַ�ל  ַקרָח וְ   ם יִ ַת ָ� ׁשְ כִּ   ָההׁשָ   ֶאְצלוֹ ,  ָנאלְ י ּבְ .  ָתםיָ ְח ּוִמ   ִמְסָחָרם,  ִויְלָנא  יהּוֵד יְ   ַמּצַ
יר   לֹא  יוָת יחוֹ ׂשִ בְּ  ְבֵרי  ָהִאיׁש   ִהְזּכִ ל  ָהרּוַח ־ מַֹרת   ָהָיה  ֶכן ּתֹ ַה וְ ,  תֹוָרה־ ּדִ ר   ׁשֶ הּוִדים   ַ�ל ,  ָהרּוִסי  ִניםַהּפְ ־ׂשַ   ַהּיְ

עֹוְסִקים  י ־ ַ�ל   ּורֹות ֲאס   ְסחֹורֹותבִּ   ׁשֶ בּול  ֶאת   ּוַמְבִריִחים ,  ֹחק  ּפִ ִלי  ַהּגְ " ֶמֶכס  ם לֵּ ְלׁשַ   ִמּבְ לוּ   לֹא   ִאם.    ַיְחּדְ
ךְ   רּוְסָיה   יְיהּוֵד  ים   ִלְהיֹות  ֵהם   ֲ�ִתיִדים,  ִמּכָ ל   ְמֹגָרׁשִ מּוכֹות  ֶהָ�ִרים   ִמּכָ בּול  ַהּסְ ִנים  ל ֶא ,  ַלּגְ ִדיָנה  ּפְ   " ַהּמְ

ִנים  ְוָדַרׁש ,  ִהְזִהיר י,  ֵחֶרם  ַפְרֵסם לְ   ֵמָהַרּבָ י   ֶאת  םְלַקיֵּ ְוֵיׁש    סכֶ ֶמ   ְלַהְבִריַח   ָאסּור   הָא לְ ָה וַָ   ֵמַהּיֹום  ּכִ ּקֵ   ח"
ִדיָנה ְדָברוֹ   ָ�ׂשוּ   לוּ ְוַהלָּ ,  יןּדִ כַּ   ַהּמְ ַדְרּכוֹ .  ּכִ ְיָתה   ּבְ נֵ   ֵאֶצל  וֹ ר וּ ּק בִּ ִמ   ַהּבַ ים   יֲהמֹונֵ   ָ�ְמדוּ ,  ָהִעיר  יַרּבָ   ֲאָנׁשִ

ֵדי, ְרחֹובֹות בָּ  ְדמּותוֹ   ַלֲחזֹות   ת וֹ כּ ִלזְ   ּכְ ל  ּבִ ִריֶמער'  ׁשֶ ִדי 'ַהּקְ יר, ָהַאּגָ ָלח   ַהּצִ ׁשְ לּוָתם  ָלםֳא גָ לְ   ה'   ֵמֵאת  ַהּנִ   0 ִמּגָ

ִהְתָקֵרב ת   ּבְ ּבָ ַ ִויְלָנא  תוֹ הוּ ׁשְ לִ   ָהִראׁשֹוָנה  ַהׁשּ ְרְנֵסי  ֵהֵחּלוּ ,  ּבְ ַח   ָהִעיר  ּפַ ה  ִמי  ְלִהְתַוּכֵ   ּוְלַבּסֹוף,  ְרחוֹ ְלָא   ִיְזּכֶ
ְרנָ   ּבוֹ   הָזכָ  םּקִ ׁשֶ ,  רבֶּ   ר'   ה'לֶ בָּ יְ לֵ   'ר   ַהּנֹוָדע  יִא נָ ילְ וִּ ַה   סַהּפַ ת  ֶאת   ּיֵ ָנִאים  ֲחֵמׁשֶ ַה   ַהּתְ הׁשֶ יב  ּלָ   ְלָהִכין :  ִהּצִ

ֲ�בּורוֹ  ה  ּבַ לֹש2ָ ה  ְוַ�ּמּוד  ּתֹוָרה־ ֵסֶפר ִעם קֶֹדׁש ־ ַלֲארֹון  ִלְדֹאג,  ֲחָדִרים  ׁשְ ִפּלָ י,  ּתְ ְרצֹונוֹ  ּכִ ַ�  ַלֲ�בֹר   ּבִ   ִלְפֵני   ְצמוֹ ּבְ
ָבה ה  ְלָהִכין,  ַהּתֵ לֹש2ָ ל  ִניםיָ ִמנְ   ׁשְ ֵלִמים  ְיֵרִאים  ׁשֶ לוּ   ּוׁשְ ְטּבְ ּיִ ִמְקֶוה  ׁשֶ ֶ�ֶרב  ָטֳהָרה־ ּבְ ת   ּבְ ּבָ י   הֹוִדיַ�   ְוַאף,  ׁשַ   ּכִ

ַח  ַ�ְצמוֹ   טִיׁשְ ִחיַטת   אֹוֵכל   ֵאינוֹ   ןכֵּ ׁשֶ ,  ָהעֹופֹות   ֶאת   ּבְ ְ לוּ   ְוָדַרׁש ,  ֲאֵחִרים  ִמׁשּ ְ ַבׁשּ ּיְ ר  ֶאת   ׁשֶ ׂשָ ֵכִלים  ַהּבָ   ּבְ
ים  ת   אֹוָתּה   ֶאת .  ֲחָדׁשִ ּבָ ְכחוּ   לֹא  ׁשַ ִלים  ׁשָ ּלְ ְתּפַ ִפלַּ   .ְלעֹוָלם  ַהּמִ ִריֶמער'  ת ּתְ ָכה  'ַהּקְ ע  ִנְמׁשְ ַאְרּבַ עֹות   ּכְ ,  ׁשָ
ּבּור ג  ְוַהּצִ ִעים  קֹולוֹ   עַמ ׁשֵ לְ   ִהְתַ�ּנֵ הּתְ בַּ  תוֹ צוּ ּמְ ַא ְת ִה . בֵר ָ� ְוֶה  ַהּנָ דֹוָלה ּכֹה   ָהְיָתה ִפּלָ   ְלַהֲחִליף   ץלַ ֱא נֶּ ׁשֶ   ַ�ד, ּגְ

ין  וֹ ּת נְ ּתָ ּכ"   ֶאת  ַלת   ּבֵ ת   ַקּבָ ּבָ ת   ׁשַ ה  ּוְלַאַחר,  ַ�ְרִבית   ִלְתִפּלַ ִפּלָ ָגָדיו  ֶאת  ֶהֱחִליף  ׁשּוב  ַהּתְ ֵזָ�ה  ִגיםפוּ ּסְ ַה   ּבְ .  ּבְ
ם  ּלָ ִבי  ָהְלכוּ   ּכ" י ַר   ָהָיה .  ֵמֶאָחד  חּוץ ,  יוָמ ָס ְק בִּ   ְוָנְפלוּ   ָהִאיׁש   ַאַחר   ׁשֶ ים   ּבִ ָהָיה ,  ִמּוֹולֹוִז'ין  ַחּיִ ְבִחיַנת  ׁשֶ   ם'ָחכָ   ּבִ

ִביא'  ָ�ִדיף  ת   ְועֹוד,  ִמּנָ ְתִחּלַ ל  ּבִ מּועֹות   ּגַ ְ ל   רוֹ וּ ּק בִּ   רְלַאַח   ּוְבִיחּוד ,  ַהׁשּ ִויְלָנא  ָהִאיׁש   ׁשֶ   ' ר לְ   ְלהֹוִדיַ�   ַלחׁשָ ,  ּבְ
ְרנָ   'הלֶ בָּ יְ לֵ  י ,  סַהּפַ א  ֵאינוֹ   ָהִאיׁש   ּכִ ַ�ל ,  מּוִמיַ�ְר   לכֵ נוֹ   ֶאּלָ ָפַתִים־ ֶתקֶמ   ּבַ ְרֶאה    הּוא וְ ,  ִפיםצוּ ־ְוֹנֶפת  ׂשְ ּנִ ּכַ

ין ָ�ִתיד ,  בָ� ְת נִ   ַמְלׁשִ יל   ׁשֶ ַפח  ִויְלָנא  ְיהּוֵדי  ֶאת   ְלַהּפִ ים־ּבְ ׁש ,  יֹוְקׁשִ יא   ִויְלָנא   סֹוֲחֵרי  ֶאת   ְלַהְזִהיר  ּוִבּקֵ   ְלַהְחּבִ
ל   ַהֲחִריָפה   תוֹ יָ� בִ ְק .  ו יֵמֵ�ינָ   ם ָמ ילִ ֲ� ַה לְ וּ ,  סכֶ ּמֶ ֵמַה   חוּ ְר בְ ה" ׁשֶ   ת רוֹ חוֹ ּסְ ַה   ֶאת י   ׁשֶ ים  ַרּבִ   ֶאת  ִהְדִהיָמה  ַחּיִ

ם ּלָ ֵרר  ְלָיִמים  אּוָלם ,  ּכ" ה   ִהְתּבָ ּמָ ר  ֵ�יֵני ָחזוּ   ּכַ ׁשֶ ּלוֹ   ַהּנֶ יָרה  ָחְכָמתוֹ   ּוִבְזכּות ,  ׁשֶ ּבִ לוּ   ַהּכַ ל סֹוֲחֵרי  ִנּצְ   .  ִויְלָנאּכָ

יַ�   עַת ֶפ לְ וּ   ,ַח ֵר אוֹ ם ָה לַ ֱ� ם נֶ כָ לָ ֲה ַמ ים, בְּ ִמ ר יָ ּפַ ְס ִמ   פוּ לְ ָח  ַ�ם  אּוָלם .  ׁשּוב   ִהּגִ ָבר  ַהּפַ ָאָדם   ִנְרֶאה  ָהָיה  ּכְ   ּכְ
יו  ְללֹא  ,ָרִגיל ְזָרִחיִּ   ַמְלּבּוׁשָ ָ�ְברוּ ,  ֵסֶבר־י ֵר מוּ ֲח   ׁשֹוְטִרים  ֵאָליו  ִהְתַלּווּ .  םי ַהּמִ ׁשוּ   ַלֲחנּות   ֵמֲחנּות   ִאּתוֹ   ׁשֶ   ק ּבְ

הּוִדים ֵדי,  ַהּיְ ָ לַ   ָהְיָתה  םָת ָח ְר ִט   אּוָלם,  ֲאסּוָרה  ְסחֹוָרה  ְלַגּלֹות   ּכְ ל   ַאְזָהָרתוֹ .  ְוא ׁשּ י  ׁשֶ ים  ַרּבִ   ןייִמ לִ   ָ�ְמָדה  ַחּיִ
ָידוֹ   ֶחֶרס   ֶהֱ�ָלה  ב ָ� ְת נִּ ַה וְ , ִויְלָנא סֹוֲחֵרי  ָניו .  ּבְ ׁשּולֵ  רוּ ֲח ׁשְ ה" וְ  ָחפוּ   ּפָ ֵלט  ִמֵהר ְוהּוא, הָר ֵד ּקְ ַה  י ּכְ   ֵמָהִעיר   ְלִהּמָ

ע  ֶטֶרם  ְלטֹונֹות  ּבוֹ   וּ ְיַבּצְ ִ ָפִטים  ַהׁשּ ה   ְלַאַחר ,  ׁשְ ִרּמָ י  ְוִהְבִטיַח   אֹוָתם  ׁשֶ ה   ּכִ חֹורֹות   ֶאת   ְיַגּלֶ ל   ָהֲאסּורֹות   ַהּסְ   ׁשֶ
ֵרר. ָהִעיר סֹוֲחֵרי  י ,  ִהְתּבָ י ּכִ ים  ַרּבִ ָבר   ַחּיִ ַגׁש  ּכְ יַ�   ֵ�ת בְּ ,  י'ןזִ לוֹ ווֹ בְּ   ָהִאיׁש  ֶאת ּפָ ִהּגִ   ֹום י אֹותוֹ .  ִמיָלה  ִלְבִרית   ׁשֶ

ׁשּום ּגָ ָרִכים  ָהָיה יֹום  יוְ ,  ת וֹ יּ נִ צָ וֹ בּ   ָהיוּ   ְוַהּדְ ים  ַרּבִ א  ַחּיִ ּלֵ י  ִלְראֹות   ִהְתּפַ ַבק  לֹא  ָהִאיׁש   ילֵ ֲ� נַ בְּ   ּכִ   הּוא.  ְרָבב   ּדָ
יַ�  ָאְזנֵ   תוֹ יָא לִ ּפְ   ֶאת   ִהּבִ הַה   יּבְ ֶלא: " ִהְתַרְבֵרב  ְוָהִאיׁש ,  ּלָ ַטנִּ   ַהּמֹוְפִתים  ַאַחד  הּוא,  ֶזה  ּפֶ י  יםַהּקְ ּלִ   ִניַמת"0  ׁשֶ

ֲאָוה ל   דוֹ ׁשָ ֲח   ֶאת   ָרהעֹוְר   ָבִרים ּדְ בַּ   ַהּגַ י   ׁשֶ ים  ַרּבִ א   לֹאהּוא  וְ ,  ַחּיִ ּלֵ ָ�ַקב  ְלַאַחר   ְלַגּלֹות   ִהְתּפַ י ,  ַאֲחָריו  ׁשֶ   ּכִ
יׁשוּ   ָהִאיׁש   י ֵר זְ עוֹ  אי   לוֹ   ִהּגִ ֲחׁשַ ְנסוֹ   ִעם   תְנִקּיוֹ   ַנֲ�ַלִים  ּבַ ִר   ֵ�יֵני  זֵח ַא לְ ,  ִהּכָ ָחְזרוּ כְּ .  ּיֹותַהּבְ ִרית  ׁשֶ ָבר   ֵמַהּבְ   ּכְ
ָיָדם  ָ�ָלה  לֹא ַ�   ּבְ ֲ�לּול  ֶאת   ְלַבּצֵ ל  ת ַהּצֹוִפּיוֹ   ֵ�יָניו   בֶק ֵ� ,  ׁשּוב   ַהּתַ י  ׁשֶ ים  ַרּבִ ֲ�ַלִים,  ַחּיִ   תבוֹ בָּ ג" ְמ   ָאז   ָהיוּ   ְוַהּנַ

ךְ ,  ּוֵמָאז  0 ּובֹץ   ֶרֶפׁש בְּ  ֶמׁשֶ ִנים   ּבְ ּכֹות   ׁשָ ין  ּבֹוֵגד   ְלָכל   ִלְקרֹא   ְרִגיִלים  ָנאִוילְ   י ְיהּוֵד   יוּ ָה ,  ֲאר" ָרֵאל  ּוַמְלׁשִ ִיׂשְ ,  ּבְ
ֵ בַּ  ם־ ַ�ל ," ְקִריֶמער  ֶדער "   םׁשּ ְרָנׁש   אֹותוֹ   ׁשֵ ָמעּותוֹ ,  ִריםּקְ ִמ   ּבַ פּוָלה  ּוַמׁשְ � "0 ֶהָ�קֹם"  ְוַגם" יִא יָמ ִר ּקְ ַה : " ּכְ

  
  
  

ְבֵרי ים  ָהאֹור  ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה  ַ�ל  ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
י ִני  ְוָנַתּתִ ּכָ תֹוֲכ   ִמׁשְ ם   ְואֹוְמרוֹ   -  )יא ,  כו(  ֶכם ּבְ אן,  ּוְרַדְפּתֶ   ַמְתִחיל   ִמּכָ

ֱ�ָלם   ָהרּוָחִנּיּות   ּפַֹ�ל ג   ַהּנֶ ָ ׂשּ ע .  ַהּתֹוָרה   ֵמֵ�ֶסק  ַהּמ# י,  ּדַ מּות  ּכִ   ִהְתַ�ּצְ
ָ ד# ַהּקְ   ֵציִניצוֹ   ְלָבֵרר  הּוא,  ת וֹ ְצ ַהּמִ   ה ּוַמֲ�ׂשֵ   ַהּתֹוָרה  קֶס ֵ�    ד ּוְלַיֵח   ה ׁשּ
ר,  ֶאָחד  לֶא   ֶאָחד  יָה ֶפ נָ ֲ�  ת   ֲאׁשֶ ִלּפֹות   ֲאִחיַזת   ְלִסּבַ ָבר  ַנע ִיּמָ   ַהּקְ ,  ַהּדָ

סֹוד  יֵנֶכם  אֹוְמרוֹ   ּבְ ִלים ּבֵ ןַ� וְ .  'ְוגוֹ   ֲ�ֹוֹנֵתיֶכם ָהיּו ַמְבּדִ י   הַמ   ּיֵ ּתִ ַרׁשְ ּפֵ   ׁשֶ
ת  ָפָרׁשַ סוּ   ְתרוֹ יִ   ּבְ ּפָ ה  ִלי  ִייֶתם ְה וִ   קּבַ ּלָ ִלּפֹות   ְוִיְתַיֲחסוּ ,  ְסג# ם  ַהּקְ ׁשֵ   ּבְ
ן ְוַ� . ְואֹוְיִבים ׂשֹוְנִאים ֶ   ה ַמ  ּיֵ י ׁשּ ּתִ ַרׁשְ י  סּוק ּפָ ּבַ  ל " זַ  םָר ָמ ֲא ַמ בְּ  ּפֵ ה ־ּכִ   ִהּנֵ

ְבֵרי  ְלךָ   ְרבוּ ַ� יַ וְ ,  ה'  ֹאְיֶביךָ  ים   ֱאלִֹקים  ּדִ תּוב  הֹוִדיַ�   ְוָכאן .  ַחּיִ י ,  ַהּכָ   ּכִ
ֶאְמָצ  ְצֹות  ַהּתֹוָרה   ק ֶס ֵ�   עּותּבְ פוּ   ְוַהּמִ ,  'ְוגוֹ   ְוָנְפלוּ   אֹוְיֵביֶהם  ֶאת   ִיְרּדְ
ְמָאה  ְוֹתאַבד ַמֲאַמ ,  ַהּט# ְמָאה  רּוַח ־ ְוֶאת   רּכְ   ְואֹוְמרוֹ .  'ְוגוֹ   ַאֲ�ִביר  ַהּט#

ֶרךְ ־ַ�ל,  בֶר ָח ֶל  ֹוֵמר   ל" זַ   ְוָאְמרוּ ,  ְיֵרכוֹ ־ַ�ל  וֹ ְרבּ ַח   ִאיׁש   אֹוְמרוֹ   ּדֶ ַהׁשּ   ׁשֶ
ִרי  ֶ   הַמ בְּ   נֹוֵגַ�   ְלַבל  תוֹ ּבְ ה  ּלֹאׁשּ ְרׁשָ ד   ְלָהִמית   ּבוֹ   ּכַֹח   ׁש יֶ   ֶזה ,  ה#   ּוְלַאּבֵ

רּוַח   ה'   אֹוְיֵבי ָפָתיו  ּבְ א   ב ֶר ָח בֶּ   ָאַמר  לֹא  ֶזה לָ וְ .  ׂשְ   ְואֹוְמרוֹ .  ב ֶר ָח ֶל   ֶאּלָ
ם   ְוָרְדפוּ  ה    ִמּכֶ ָ רּוׁש ,  ֵמָאהֲחִמׁשּ ֶ   הִמּמַ   ּפֵ ָצא ׁשּ ם   ּיָ פוּ   ִמּכֶ ָ   ִיְרּדְ ה,  ֲחִמׁשּ
ֵהם  ה  ׁשֶ ָ י ח#   ֲחִמׁשּ פוּ ,  תֹוָרה־ְמׁשֵ ִלּפֹות   תגַ ָר ְד ַה   ֵמָאה   ִיְרּדְ   ְוהּוא .  ַהּקְ

ָמקֹום   ָאָדם ,  ל" זַ   ְוָאְמרוּ ,  ֶנֶפׁש ָ�ֵמל ָ�ְמָלה ּלוֹ   אֹוְמרוֹ   ךְ ֶר ּדֶ ־ַ�ל   ֶזה   ּבְ
ָמקֹום לוֹ   ָלה ֵמ ֲ�   ְותֹוָרתוֹ  ה, ַאֵחר ּבְ עֹוׂשֶ יֹון  ׁשֶ ּלָ   : ה'  ְלאֹוְיֵבי  ּכִ

י־ַ�ל ,  ֲאֵליֶכם   ּוָפִניִתי  ֶצהִיְר   עֹוד ְבֵריֶהם   ּפִ י,  ַהרזֹּ בַּ   ל" זַ   ּדִ ֲ�ׁשּוַ�   ּכִ   ׁשַ
יִקים ּדִ ֵאין   ַהּצַ ּנוּ   ָלה ְלַמְע   ׁשֶ ִני  ַלְיָלה   ִציֲח בַּ   הּוא   ִמּמֶ ֵ דֹוׁש   ַהׁשּ ַהּקָ   ׁשֶ

בהּוא    ךְ וּ רבָּ  ְסאוֹ   ַ�ל  יֹוׁשֵ ין  ּכִ יִקים   ּבֵ ּדִ ַגן  ַהּצַ ּבְ ְרּגוֹ   ּוֵמִסיר,  ֵ�ֶדן־ ׁשֶ   ד ּפַ
ה  ֶאָחד  ִניִמי   אֹור  ָלֶהם   ּוְמַגּלֶ ּתֹוְקקּות  ּוְלרֹב ,  בָר ֱ� נֶּ ַה   ּפְ   םְועֶֹצ   ַהִהׁשְ

מֹות נְּ לַ   ת בוּ ֵר ֲ� ָה   ׁש גֵּ ְר ֶה   ַהְפָלַגת  ִפים   ַ�ד,  ׁשָ ְתַ�ּלְ ּמִ ִרים   ׁשֶ   םֵמֶה   ְונֹוׁשְ
ּיֹוְרדֹות  ְנָפׁשֹות   ְוֵהם,  אֹורֹות  ְחּתֹון  ָלעֹוָלם  ׁשֶ   םׁשָ   ן יַּ �# יְ ,  ְלָהִאיר  ַהּתַ

ֶ   ה ַמ   ְוהּוא .  ָחָדׁש   זַֹהר בְּ   יו ָר בָ ּדְ  הּוא ,  ֲאֵליֶכם   ּוָפִניִתי  ר ַמֲאַמ בְּ   ָרַמז ׁשּ   ׁשֶ
ֲ�ׁשּוַ�   ַ�ל דֹול   ׁשַ ְפָלא  ַהּגָ ר   ּומ# ְזּכָ ה  ׁשֹון ְל   ְוָאַמר.  ַהּנִ ִנּיָ   ְלַצד ,  ּפְ

ָהָאדֹון  רּוךְ   ׁשֶ ה  ֵאינוֹ   הּוא  ּבָ ּנֶ ּתַ ְכִתיב ,  ִמׁשְ ִניִתי  לֹא   ה'   ֲאִני   ּדִ   א ֶאלָּ ,  ׁשָ
ה  ַגּלֶ ּמְ ר   תֵא   אֹורוֹ ֵמ   ׁשֶ יר   ַיְחּפֹץ  ֲאׁשֶ ִפי  ְוַיְסּתִ ֶ   ה ַמ   ּכְ   ְראּוִים  ֵאיָנםׁשּ
יג  ִ ִניִמי  אֹור   םֶכ ְל מוּ לְ   ְלָהִאיר   ֲאֵליֶכם   ּוָפִניִתי  ָאַמר   ֶזהלָ ,  ְלַהׂשּ   ַהּפְ
ר ְסּתָ ַמח  ֵ�יֵניֶכם   ִיְראוּ   ַהּנִ ֶכם  ְוִיׂשְ   ַמז ָר ,  ֶאְתֶכם   ִתיי ֵר ְפ ְוִה   ְואֹוְמרוֹ .  ִלּבְ

רֹות  יצֹוצֹות נִּ לַ  פּות  ְלַצד   םֵמֶה   ַהּנֹוׁשְ   ְואֹוְמרוֹ .  ָאמּור ּכָ   ַהִהְתַ�ּלְ
יִתי רּוׁש ,  ֶאְתֶכם   ְוִהְרּבֵ ּלֹא  ּפֵ ְחׁשֹב  ׁשֶ י  ּתַ יַרת   ְלַצד  ּכִ מֹות   ְנׁשִ ׁשָ   םֵמֶה   ַהּנְ

לֹום ־ס ַח   אֹוָרם  טַ� ְמ יִ  יִתי  ָאַמר  ֶזה לָ ,  ְוׁשָ ה ,  ֶאְתֶכם   ְוִהְרּבֵ ְתַרּבֶ ּיִ   ׁשֶ
הַאְד  אֹור  ם ֶכ ְר וֹ א   ַרּבָ ֵני  ּכְ יָרה  ְוסֹוד,  ֶמֶלךְ   ּפְ ׁשִ ְהֶיה  אּוַלי  ַהּנְ ּיִ ֶאָחד  בְּ   ׁשֶ

ֵני   ְ ָרִכים ִמׁשּ י  אוֹ ,  ַהּדְ היִ   ּכִ ְהֶיה  ַ�ד  אֹוָרם   ְרּבֶ ּיִ י  אוֹ ,  רֵת וֹ ְוה   ׁשֶ   אֹור   ּכִ
ֵני  ֶחהִיּדָ   ם ֵד וֹ ַהּק  ֵנין  ְוָיׁשָ ,  ָחָדׁש   אֹור  ִמּפְ   ֶדר ּסֵ כַּ ,  ּתֹוִציאוּ   ָחָדׁש   ִמּפְ

ִדְבֵרי   ָהָאמּור  ִלים   ּבְ ּבָ י ,  ַהְמק# ַקְטנּות   מִֹחין  ִיְדחוּ   תלוּ ְד גַ ּדְ   ִחיןַהּמֹ   ּכִ ,  ּדְ
ר  ְוִנְמָצא יִתי   אֹוְמרוֹ   ְוהּוא,  ַהִהְתַרּבּות   ְלַצד  הּוא   ם ֵמֶה   ַהּנֹוׁשֵ   ְוִהְרּבֵ
 : ֶאְתֶכם 

 

  
  

  

, הוצאה להורג בפאס שבמרוקו  שנת צדק"תבכ"ז באייר  
הנערה הקדושה סול חג'ואל, הידועה    על קידוש השם, 

סּוֵליָּכה'   'ללה  הערבי  הקדושה,    -בכינוייה  הגבירה 
  בהיותה בת י"ד שנים בלבד.  

שהיה   חיים  ר'  ואביה  שבמרוקו  בטנג'יר  נולדה  היא 
חכם, החדיר בה אמונה איתנה שעמדה לה ביום  ־ תלמיד

פקודה. והנה העלילו השכנים הערביים, כי היא המירה  
לאסלא מההמרה דתה  לשוב  ניתן  לא  חוקיהם  ולפי  ם, 

לעולם. בבית המשפט המוסלמי סירבה הנערה בגבורה  
להצעות המפתות שהוצעו לה אם תמיר את דתה, ואף  
נבהלה למשמע העונשים הצפויים לה. בעוז רוחה   לא 
ואמות   כיהודייה  "נולדתי  כי  האיומים,  לכל  השיבה 

למ דינה  נגזר  שם  לפאס  הובאה  והיא  וות.  כיהודייה", 
והיא   הגזירה,  רוע  את  לבטל  לשווא  ניסו  מרוקו  יהודי 
להתאסלם   העיר  רבני  הצעת  את  דחתה  אף 

יהודי  ־ למראית כל  של  גירושם  את  למנוע  כדי  עין, 
הוצאה להורג בכיכר העיר כשהיא שומרת על  ומרוקו,  

הרווחת,   לאגדה  בכתובים  סימוכין  אין  אולם  כבודה, 
שמלתה   קצות  את  באמצעות בשנעצה  סיכות    בשרה 

את   היהודים  קיבלו  רב,  שוחד  תשלום  לאחר  ברזל. 
העלמין   בבית  למנוחתה  אותה  ליוו  והמונים  גופתה, 
הישן. בשנת תרמ"ד, גזר מלך מרוקו לפנות את הקברים  
החדש,  העלמין  לבית  הועברו  ועצמותיה  ממקומם, 

  מרוקו.  ידועים ב  םבסמוך לקברי צדיקי
באו  נושעו  ורבים  תלפיות,  לתל  הפך  פלא ־ רחהקבר 

בזכותה. חוקרים הטילו ספק באמיתות הפרשה, אולם  
אותה,   המאמתות  מקוריות  תעודות  התגלו  לאחרונה 

  ובהן אחת שנכתבה עוד באותה שנה.  
היום   עד  נותר  דמה,  ייקום  השם  הקדושה  של  שמה 

יס על  ועמידה  צרופה  אמונה  של  דת  לסמל  ודות 
ונשתמרו ביניהם    ישראל,  לזכרה,  ופיוטים    קינתקינות 

ו אבוחצירא,  יעקב  רבי  יעקב'  ידידיה  ה'אביר  רבי 
  .רבה של פאס  מונסונייגו

  

ְבֵרי ִמים   ּדִ  ַהּיָ
 

ִניֵני ים   אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
ָר   ִנְסְמָכהה  ּמָ לָ  ת   ִכיןָר ֲ�   ת ׁשַ ּפָ ֲ�ֶלה  ּלֹא ׁשֶ ?  ַהּתֹוָכָחה  ְלָפָרׁשַ ָבהַמֲח   ּתַ ב  ׁשָ ּלֵ ְבֵרי   ְקִריַאת   רְלַאַח ,  ּבַ   ּדִ

ֵאין,  ַהּתֹוָכָחה יבּות  ךְ ֶר ֵ�  ִליהּוִדי   ׁשֶ ֲאִפּלוּ ,  ךָ ְד ְלַלּמֶ   ּוָבא  .ַוֲחׁשִ ינֹוק  ׁשֶ ֶ ִמ  ךְ ֶר ֵ�  לוֹ  ׁש יֶ   ֹחֶדׁש   ן בֶּ  ּתִ      0וֹ לּ ׁשּ
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ַ�ל  ם ־ ַהּבַ ן   טֹוב ־ׁשֵ ּמֵ ַ�ם  ִהְזּדַ ל   ְלֵביתוֹ   ּפַ ִר   ׁשֶ ה ְוַה ,  ָנְכִרי  יץּפָ ָ�ַמד  ּלָ ׁש ,  ַמֲ�ָלתוֹ ־רּום   ַ�ל  ׁשֶ ּקֵ ּנוּ   ּבִ   ֵ�ָצה   ִמּמֶ
יט.  תַהחֹוָלִנּיוֹ   ְלַרְגָליו  ּוְרפּוָאה  ַ�ל   ּבוֹ   ִהּבִ ם ־ ַהּבַ ֵ�יָניו  טֹוב־ׁשֵ   ר ַאַח   ָלֶלֶכת   ְלַהְפִסיק  לוֹ   ְוָיַ�ץ ,  ת ַהּצֹוִפּיוֹ   ּבְ

ֲאו  ִמ וְ   ִלּבוֹ ־ ת וֹ ּתַ ּתֹהוּ   ָמיויָ   ֶאת   ַבּלֹותלְּ ַלְחּדֹל  ָלִריק  ּבַ ֵחילֹו    ְלָיִמים .  ְלַרְגָליו  ָכה וּ ֲאר  ה לֶ ֲ� ּתַ   ְוָאז ,  ְוָלֵתת 
ן ּמֵ ַ�ל  ִהְזּדַ ם־ ַהּבַ ל   ְלֵביתוֹ   ׁשּוב  טֹוב־ ׁשֵ הְוַה ,  ִריץּפָ ַה   ׁשֶ י  ִהְתאֹוֵנן  ּלָ ָאה  לֹא  ּכִ רּוָפה  ּבָ תוֹ   ּתְ   ַוֲ�ַדִין ,  ְלַמּכָ

ַרְגָליו  חֹוֶלה  הּוא ַ�ל  לוֹ ָא ׁשְ .  ּבְ ם־ ַהּבַ ם  ִאם  טֹוב־ ׁשֵ ר  ת ֵא   ִקּיֵ ה  ֲאׁשֶ ה ְוַה ,  לוֹ   ִצּוָ יב  ּלָ א ,  ִחּיּובבְּ   ֵהׁשִ   ֶאּלָ
ַ�ל  ַהּבַ ם ־ ׁשֶ ֶנֱחָרצוּ   ָאַמר  טֹוב־ׁשֵ ּמְ   ֲאִני  יֹוֵדַ� "   : ת ּבְ ה  רּקֵ ׁשַ ׁשֶ י,  ַאּתָ ר  ּכִ ֶניךָ   ַ�ל  ִנּכָ ֲ�ַדִין  ּפָ ה   קּוַ� ׁשָ   ׁשֶ   ַאּתָ

ַתֲאו ַמּה   אּוָלם ,  ָהֱאֶמת   ַ�ל  ְלהֹודֹות   ץ לַ ֱא נֶ וְ   ִריץ ּפָ ַה   ָנבֹוךְ ".  ָרעֹות   תוֹ ּבְ ַאל  ּתָ " ְוׁשָ יַצד :    ָאָדם   לוֹ ָיכ  ּכֵ
ר  ּבֵ ֲאַות  ַ�ל  ְלִהְתּגַ ַרׁש   ְוַאף"?  ַהּגּוף ־ּתַ יַצד"   ְלָהִבין  ּדָ ה   ּכֵ ל  ַאּתָ ּגָ "?!  תָחְמִרּיוֹ   ת קוֹ וּ ׁש ּתְ ִמ   ְלִהְתַרֵחק  ְמס"

ךְ  ַ�ל   ָמׁשַ ם ־ ַהּבַ " ְוָאַמר,  ְכֵתָפיובִּ   טֹוב־ ׁשֵ י  צֹוְנךָ ְר   ָמה:  ּנִ י  ָנָחה  ּוְכָבר,  ֲאִני  ָזֵקן  ִאיׁש   ֲהֵרי?  ִמּמֶ   ְרִתיַחת   ּבִ
ִמים ל  ַהּדָ עּוִרים  ְיֵמי  ׁשֶ ַ�ל   ִעם  ַיַחד".  ַהּנְ ם ־ ַהּבַ ם  ָהָיה  טֹוב־ׁשֵ י  ֶנְכּדוֹ   ּגַ רּוךְ   ַרּבִ ָהָיה,  זוּ 'בּ זְ ּמֶ ִמ   ּבָ   ֶיֶלד   ָאז  ׁשֶ

ָבר  ַאךְ   ָקָטן ט  ּכְ ּלֵ ַמּה   ִביִציָאתוֹ וּ ,  תוֹ חוּ ּקְ ִפ בְּ   ִהְתּבַ " ְוָאַמר  ּתָ א:  ה  וֹ ל  ָ�ִניָת   לֹא  ַמּדּוַ� ,  ַסּבָ ַאּתָ ,  ְיהּוִדי   ׁשֶ
ר   ּכֹחֹות   ֵיׁש   ְוִליהּוִדי ּבֵ יט"?  יםיִּ וַ ֲא ַמ וּ   ת קוֹ וּ ׁש ּתְ   ַ�ל  ְלִהְתּגַ ַ�ל   ּבוֹ   ִהּבִ ם ־ ַהּבַ " ְוָאַמר  טֹוב ־ׁשֵ רּוְך'ל:  ע !  ּבָ   ּדַ

י,  ְלךָ  ה   ּכִ ל  ּוַמֲ�ָלתוֹ  ּכֹחוֹ  ַמהוּ  ְוָלַדַ�ת ְלָהִבין   ְלגֹוי   ָקׁשֶ ר , ָיִמיםלְ ".  ְיהּוִדי  ׁשֶ י זֹאת ִסּפֵ רּוךְ   ַרּבִ   ז' וּ 'בּ זְ ּמֶ ִמ  ּבָ
ֲאִפּלוּ ,  ְואֹוֵמר מֹוִסיף ַוֲאִני: " ֲאָנָחהבַּ  ְוהֹוִסיף ,  ְצמוֹ ַ�  ל  ּכֹחוֹ  ַמהוּ  יֹוֵדַ�  ֵאינוֹ  ְצמוֹ ַ�  ְיהּוִדי  ׁשֶ   "0 ְיהּוִדי ׁשֶ
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יתוֹ   ל ֶא  ל   ּבֵ י  ׁשֶ ַכיָמ   ַרּבִ ַ�ם   ִנְכַנס ,  כֹוִביץ'לֶּ ִמ   ְרּדְ ט  ּפַ ָהָיה   ֶאָחד  ַחּיָ ׁשּוט  ִאיׁש   ׁשֶ י,  ּפָ   ִלְכבֹודוֹ   ָקם   ְוָהַרּבִ
ָבר.  קֹוָמתוֹ   ְמלֹא ֵ�יֵני  ְלֶפֶלא   ָהָיה   ַהּדָ ן ,  יםַהֲחִסיִד   ּבְ ּכֵ ירוּ   ׁשֶ ֵאין   ְוָיְדעוּ   ָהִאיׁש   ֶאת   ֵהיֵטב  ִהּכִ   ה ַמֲ�לָ   ּבוֹ   ׁשֶ

ִהי ְלׁשֶ ְת   ַאךְ , ּכָ ֵדי  קוּ ׁשָ ּלֹא  ּכְ יִציָאתוֹ .  וֹ ׁש יְּ בַ לְ   ׁשֶ ְמהוּ   ּבִ ְפֵני  ּתָ י  ּבִ ךְ ־ַ�ל  ָהַרּבִ יב   ְוהּוא, ּכָ עוּ : " ְסתּומֹות  ֵהׁשִ   ּדְ
י,  ָלֶכם ל  וֹ נ ָק זְ   ּכִ ט   ׁשֶ ְלִמיִדים".  ָהֶ�ְליֹוִנים  עֹוָלמֹות בָּ   ְמֹאד   ֵמִאיר  ֶזה   ַחּיָ ר   ֶאת   ֵהִבינוּ   לֹא   ַהּתַ ׁשֶ ָבָריו   ּפֵ ,  ּדְ

ל  ַקְנַקּנוֹ   ַ�ל  ִלְתהֹות   וּ ְוֶהְחִליט ט   ׁשֶ ֹאל  ַהַחּיָ י  ֶאת   ְוִלׁשְ יר.  ְזָקנוֹ ־ ַ�ל  וּפִ ט  ָלֶהם  ִהְסּבִ ִנים  ַהַחּיָ ר ,  ּפָ   ְוִסּפֵ
ְתִמימּות  ר,  יֹום  י ִמּדֵ : " ּבִ ֲאׁשֶ ָנִתי  ָקם   ֲאִני  ּכַ ְ ּבֹון   ֶאת  עֹוֵרךְ   ֲאִני,  ִמׁשּ י־ ֶחׁשְ עֹוָלם  ַנְפׁשִ ב וּ ,  ּבָ ךְ ־ ַ�ל  ִמְתַ�ּצֵ   ּכָ

ֲא  ל ְוֵריק  רֹנָ� ְמ  ִניׁשֶ ק  הּמֶ בַּ   ִלי  ְוֵאין  ,ִמְצָוה  ִמּכָ   י ִד יָ   ֶאת   ַמֲ�ִביר  ֲאִני  ָאז  ֲאָבל. יֹוִמי ֶאת ּוְלַהְתִחיל  ְלִהְתַחּזֵ
י ִמּדֹוַתי־ ַהּיֹוֵרד ַ�ל ינִ ָק זְ   ַ�ל יֶּ זֹו    ִמְצָוהבְּ  ר כָּ זְ נִ ֲאִני  וַ , ּפִ ל ִלי   ׁש ׁשֶ   ". ְמֹאד ק זֵּ ַח ְת ִמ  ֲאִני זוֹ  ּוְבִמְצָוה , ָהֵ�ת   ּכָ
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ָרֵאל  ת בַ ֲה ַא " ָה  יְז'ִניץ"  ִיׂשְ ַ�ם   ָההׁשָ   ִמּוִ ִעיר   ּפַ אְר ַהּמַ   ּבְ ה,  דבַּ ְס לְ רֶ ָק   ּפֵ ׁש   ְוִהּנֵ ּלֹא   ֶאָחד   ְיהּוִדי   ֵאָליו  ִנּגַ   ׁשֶ
ירוֹ  לֹוִני  ֹוֵררִמְתגּ   ֵהיָכן  ִלי   לֹוַמר  ּתּוְכלוּ   אּוַלי,  דיִא   ר': " לוֹ ָא ׁשְ וּ ,  ִהּכִ ל   יווָּ לַ ְמ "?  ּפְ יָהַר   ׁשֶ   ָ�ָליו   מוּ ֲ� ַר ְת ִה   ּבִ

ֵאינוֹ   ַ�ל ֶדֶרךְ   נֹוֵהג  ׁשֶ י   ֶאֶרץ־ ּבְ ַלּפֵ י  ּכְ ַד   ֵאָליו  ּופֹוֶנה,  ָהַרּבִ י   ַאךְ ,  ֵרֵ�הוּ ־לֶא   ִאיׁש   ר בֵּ ּכְ   ַמּדּוַ�   ֵהִבין  לֹא  ָהַרּבִ
ם  ָמה : " ַמּה ָת וְ ,  רֹוְגִזים ֵהם ּנוּ  רֹוִצים  ַאּתֶ הּוא  ָלֶכם  ת ּפַ כְ ִא  ָמה ? ִמּמֶ ּתַֹאר  ילַ ֵא  ּפֹוֶנה  ׁשֶ ֶפה ּבַ   "! 'ְיהּוִדי '  ַהּיָ

�  

י ַ�ם   ָחַזר  בינוֹ ׁשִ ְמ ַא ֵמ   יׁש ַקלִּ   קִיְצָח   ַרּבִ ַה ְלָויַ ַה ֵמ   ּפַ ין ,  ת ּמֵ ת  כַּ ִע   ְוִהְמּתִ ְמ ּמָ ם  ְרחֹוָבּה ים  וִּ לַ ה  ל  ּבִ   ִעיר ־ׁשֶ
ֶזג   ןוָ י כֵּ   ֵביתֹו.לְ   וּ נּ ֶח ּקָ ּתִ ׁשֶ   ִלְמכֹוִנית ּמֶ יעוּ ,  ָקִריר  ָהָיה   ָהֲאִויר   ׁשֶ ֵנס   יו בָ ָר קֹ ְמ   ִהּצִ ל   ת ַלֲחנוּ   ְלִהּכָ ָלר   ׁשֶ   ַסְנּדְ
ָ�ְמָדה ֵדי,  ָסמּוךְ בְּ   ׁשֶ ר  ּכְ ּתֵ ּה    ְלִהְסּתַ ֵניּבָ ַפִחים   ִמּפְ ים  הַה .  ִצּנִ ׁש   ִנְרֶאה  ָהָיה  לֹא  ּלָ ת   רֵמ וֹ ּכְ ּבָ ַאְך  ,  ׁשַ

ְכַנסכְּ  ּנִ י   ׁשֶ " ְוָאַמר  ֶנֱאַנח   ָהַרּבִ ךְ :  ל   וֹ ְרכּ ּדַ   ּכָ י".  ַצח ָלנֶ   יםיִּ ַח   לֹא,  עֹוָלם  ׁשֶ ֵ�ל   ָהַרּבִ ָבָר   ִהְתּפַ   ְוָאַמר ,  יוִמּדְ
ַהֲ�ָרָכה יַצד ,  ָנא  אוּ ְר : " ּבְ ׁשּוָבה  ִהְרהּור   ֶזה   ִליהּוִדי  ֵיׁש   ּכֵ ךְ .  " ּתְ ם  ָהָיה  ּכָ ְכַנס ,  ּגַ ּנִ ׁשֶ ַ�ם    ּכְ   , ַמּכֶֹלת  ַלֲחנּות ּפַ

ר  ה,ֶא ְר ַמ ט לְ וּ ׁש י ּפָ נִ וָ נְ י ֶח ִד הוּ ת יְ לוּ ֲ� בַ בְּ  יבּות  ְוִדּבֵ ֲחׁשִ ֲ�לּותוּ  ּבַ ֱהֶנה ַ�ל ְבִהְתּפַ ר יוּפָ כַּ  ִמיִגיַ�  ַהּנֶ יֹש2ֶ   . ּבְ
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ַאַחת תֹות  ּבְ ּבָ ַ ַנת   ַהׁשּ ׁשְ ים   י ֵר ְמ ִא " ָה  ה ָא ָר , ד" תשכ  ּבִ יְז'ִניץ   " ַחּיִ י ִמּוִ ם  ְלָאָדם   ָקְראוּ   ּכִ ּיָ ,  ַלּתֹוָרה   תַלֲ�לוֹ   ְמס"
ַלח  הַה .  ֶזהּותוֹ ־ ֶאת   ְלָבֵרר  ֵמֲחִסיָדיו  ֶאָחד  ֶאת   ְוׁשָ " יַרבִּ לָ   ְוָאַמר  ְוָחַזר,  מוֹ ׁשְ   ֶאת   ָיַדע  לֹא  ּלָ   - "  דיוּ   ַא : 
י,  'ְיהּוִדי' ַתח   ְוָהַרּבִ ר  ּפָ יִקים  ַאַחד  ַ�ל  ְוִסּפֵ ּדִ ַ�ם,  ַהּצַ ּפַ א  ׁשֶ לוֹ   ְוהּוא ,  ְיהּוִדי  ֵאָליו  ּבָ ְמָחה בְּ   ִקּבְ   ּוְבֵסֶבר   ׂשִ

ִנים ִנית לָ   הֹוָרה  ְוַאף,  ָיפֹות   ּפָ יׁש   ַרּבָ ֲ�בּורוֹ   ְלַהּגִ ֲהָתה  תוֹ יָא צִ יְ   ִעם.  ּבּודכִּ   ּבַ ִנית  ּתָ ר  ָהַרּבָ ל   ֶזהּותוֹ   ְלֵפׁשֶ   ׁשֶ
הַה  יק צַּ ְוַה ,  ּלָ ים  יֵר ְמ ִא " ְוָה ".  הּוא  ְיהּוִדי  ֲהֵרי  ֲאָבל ,  הּוא  ִמי   יֹוֵדַ�   ֵאיִני: " ָאַמר  ּדִ   זוֹ   ֲהֵרי : " ִהְפִטיר"  ַחּיִ
י ,  ֲחׁשּוָבה  ָגהֵר ְד ַמ  ְבֵרי   ֶאת   ִמיךְ ְס ְוִה "?!  ִדיִמיהוּ   יֹוֵתר  ִלְהיֹות   ִריִכיםצְּ   הַמ   ּכִ י  ּדִ ִריןִמּק"   הש2ֶ מֹ   ַרּבִ   ִאּלוּ : " ּבְ

כַּ ,  יֹוֵדַ�  ָהִייִתי רׁשֶ י  ַיְכִריזוּ ,  ָהֱאֶמת ־ם ְלעֹולַ   ֶלהֱ� ֶא   ֲאׁשֶ א' 'ְיהּוִדי  ּכִ ה ר בָ כְּ   ָהִייִתי,  ּבָ   "0 ַח ֵמ ׂשָ וְ  שׂ ׂשָ   ַ�ּתָ
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ל   ּה בָּ ַר   רּפֵ ִס  י ,  ְטֶבְרָיה  ׁשֶ י ,  ךְ אֹוֶיְרבַּ   ּדֹב ־ ַאְבָרָהם  ַרּבִ ם  ְיהּוִדי   ּכִ ּיָ ֵאינוֹ   ְמס"   ִמין זְ ִה ,  ֹות צְ ּוִמ   ּתֹוָרה  ׁשֹוֵמר   ׁשֶ
ַה ,  וֹ נ בְּ ־ֶאת  למוּ לָ   מֹוֵהל הּוְכׁשֶ יַ�   ּלָ לָּ   ,ַהְמיָֹ�ד  ֹוםיּ בַּ   ִהּגִ י  הּגִ ן  ֲאִבי  ּכִ קֹום  הֹוִפיַ�   לֹא  ללָ כְּ   ַהּבֵ ּמָ   ְונֹוַתר   ּבַ

ץִה   לֹא   ִיתבַּ ּובַ ,  ֲ�בֹוָדתוֹ   קֹום ְמ בִּ  ָרה   ןִמְניַ   ְתַקּבֵ ָרֵאל   ֲ�ׂשָ ׂשְ י ,  ֵאםלָ   ְוהֹוִדיַ�   ַהּמֹוֵהל  ָ�ַמד .  ִמּיִ   ל וּ מ יָ   לֹא   ּכִ
א,  ָנּה בְּ   ֶאת ן ־ִאם   ֶאּלָ ,  ּה לָ ְע בַּ   ֶאת  ם ֵא ָה   ה יָק ִע זְ ִה .  ה וָ צְ ַהּמִ   בֹודכְ לִ   ֶאה יָּ כַּ ,  הָד ֵ� וְ ָ�ם    ל ַה ְק בִּ   ָהָאב   יֹוִפיַ�   ּכֵ

יַ�  ִהּגִ ה   ּוְכׁשֶ ׁש   ַהּמֹוֵהל  לוֹ   ִצּוָ ִבְגֵדי  ְלִהְתַלּבֵ ה ְוַה ,  הוָ צְ ַהּמִ   בֹוד כְ לִ   ַחג־ ּבְ ה   ּלָ ִאּלוּ   תוֹ וָ צְ ִמ כְּ   ָ�ׂשָ .  ד ׁשֵ   אוֹ פָ כְּ   ּכְ
ַ�ת  ׁשְ ִרית   ַהֲהָכנֹות  ּבִ ה,  ַוֲאִדיׁשּות   ְקִרירּותבִּ   ָהָאב  ָ�ַמד,  ַלּבְ קֶֹצר  ְוִצּפָ ֶקס'  ְלִסּיּום  רּוַח ־ּבְ   אּוָלם ,  'ַהּטֶ
ָ�ה  ׁשָ ַהּמוֹ   ּבְ ְרכַּ   ֶאת  ךְ ֵר בָ לְ   לוֹ   ה הֹוָר   ֵהל ׁשֶ ֶה   תּבִ ַרץ ,  ינּו'יָ ֱח 'ׁשֶ   ְזַמן   ְלֵהָרַגע   ָיכֹל   ְולֹא ,  סֹוֵ�ר  ִכי בְ בִּ   ָהָאב   ּפָ

ר ה ןכֵּ ׁשֶ ,  ִנּכָ ּדָ ק" מּוָסה  הּוִדית ַהיְּ   ַהּנְ ְרָצה, ּבוֹ  ַהּכְ ַלַהט הָר ֵ� בְ ַת כְּ   ִהְתּפָ אֹור  הָה גְ נָ וְ , קֶֹדׁש ־ֵאׁש  ּבְ   . ְיָקרֹות־ּבְ
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" לֹוִניםִמּסְ "  ַאְבָרָהם  ית בֵּ " ַה   ַתבכָּ ",  ָלַדַ�ת  ָצִריךְ   ְיהּוִדי  ִאיׁש "  י ,  ב  הּוא  ִאם  ַאף  ּכִ ּצָ   ֲהֵרי ,  ַאְרָצה  מ"
רֹאׁשוֹ  יַ�   ׁשֶ ַמְיָמה  ַמּגִ ָ ׁשֶ ,  ּבוֹ   ְויֹוְרִדים   עֹוִלים  ֱאלִֹקים  ֵכיּוַמְלֲא   ַהׁשּ ַהְינּו  ים   ָרִפיםׂשְ וּ   ְלָאִכיםּמַ ּדְ   ְמַחּכִ
ים ה ּבּור ִד לְ   ּוְמַצּפִ ָ ׁשּ אֹוֵמר  ְקד" ַר  ְלָפָניו   ְיהּוִדי  ׁשֶ מוֹ   ךְ ִיְתּבָ   ".  יךָ ֱאלֶֹק  ה'   ֲאִני, אַמרּיֹ וַ  ָ�ָליו בִנצָּ   ה' ְוַגם ,  ׁשְ

  

ִמּיּותְל  ָזקּוק ָהָאָדם ּת  לכֹ ֱא ֶל , ַגׁשְ אּבְ ק סֹ ֲ" ַל וְ  ְמָלאָכה ַלֲ"ׂשֹות, ֹותְוִלׁשְ ָ הּבְ  יֹותִלְה  ָצִריךְ  ַהּכֹל אּוָלם, ןּתָ ּוַמ  ַמׂשּ ָקלּוְב  ִמּדָ ֹאֶפן, ִמׁשְ כֹון ּבָ   . ָהְראּוָיה ֵ"תּוָב  ַהּנָ
ז ֶזהָל וְ  סּוק ְמַרּמֵ י"  ַהּפָ ֵמיֶכם ְוָנַתּתִ ם ִגׁשְ ִעּתָ ָהָאָדם", ּבְ ִמּיּות ּוְזַמן ֵ"ת ַלֲ"ׂשֹות ָצִריךְ  ׁשֶ ׁשְ ּלוֹ  ַלּגַ  רבי מענדל מרימינוב)(1 ׁשֶ

  
יְל  ָרֵאל  ַרּבִ ְנֶטר   ִיׂשְ נָּ ,  ֲאָבָהן ־ ר ּוַב   אֹוְרָין־ ר ּבַ   יַ" ִהגִּ   ַסּלַ   ל ַט ׁשֶ

ה  ה   ִמּדָ דּוׁשָ ל  ּגְ מֹונָ   ׁשֶ ִמיִנית'  ה 'ׁשְ ׁשְ ּבִ וְ ׁשֶ ְיָקר    ָדַרׁש , 
י .  ְלַ"ְצמוֹ   ה ּלָ ד' גְ וּ  ָרֵאל   ַרּבִ דוֹ   ִיׂשְ ּבְ ִפי   ּכִ ד   ּכְ ּבֵ ּכִ ל  ׁשֶ ,  י ִד ְיהוּ   ּכָ

ה ַה   אּוָלם ַרׁש   ּלָ ּבְ יֹוֵתר   ּדָ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ֶנֱאַמר  "ֲהֵרי  ּקַֹתי  :  ח'
ִראׁשִֹנים' ִרית  ּבְ ָלֶהם  י    ר ְה 'אוּ ֲהלֹא    ֲאִניַו   ',ְוָזַכְרּתִ

ּקֹות'  ה ּלֶ גַ 'ּמְ ַל   ֶנֶכד ָו   ִנין  -  ל''ִניְק ֵאיְ  יב "!  ֲ"מ' ילֹו    ֵהׁשִ   ַרּבִ
ָרֵאל ָלל  אּוָלם,  זֹאת  ֲאִני   יֹוֵדַ" : " ִיׂשְ ָיְדךָ   ָנקּוט  ְיֵהא   ּכְ   ַא .  ּבְ

ִאיִדיׁש   ָלׁשֹון  ַ"ל  נֹוֵפל  ָלׁשֹון(   ר'ְה 'אוּ  ם,  ּבְ   ְוַגם,  ֶנֶכד וָ   ִנין  ּגַ
עֹון עֹון,  )ׁשָ עֹוֵמד   ׁשָ ם  ְוֵאינוֹ   ְמקֹומוֹ   ַ"ל  ׁשֶ   ֵאינוֹ ,  ִמְתַקּדֵ
ֶוה  רּוָטה   ׁשָ ָנם  -  ר'ְה 'אוּ   םגַ וְ ,  ּפְ ם    ּבְ לְוֶנְכּדָ ים־ ׁשֶ ,  ְקדֹוׁשִ

ה,    ְמקֹומוֹ   ַ"ל  עֹוֵמד ׁשֶ  ֶוה   ֵאינוֹ ְולֹא ִמְתַ"ּלֶ רּוָטה   ׁשָ   "1 ּפְ

  

  

  
ין  ַ"ר ַהּפַ  ין,  ְנֵקָבה ִל   ָזָכר   ךְ ֶר ֵ"   ּבֵ ים  ּבֵ ִ ים   אוֹ   ֲחִמׁשּ לֹש4ִ   ׁשְ

ָקִלים יל  ר ְלַאַח   ִמְצַטְמֵצם,  ׁשְ ִ ׁשִ   ּגִ ין,  יםׁשּ ה   ּבֵ ָ   ֲחִמׁשּ
ר  ָרה   ְלֵבין  לֶק ׁשָ   ָ"ׂשָ ךְ ־ ְוַ"ל,  ֲ"ׂשָ ִ ַר   ֵמִביא   ּכָ   ֶאת   י " ׁשּ

ם ְתּגָ ַמּסֶ   ַהּפִ " ִכיןָר ֲ"   תֶכ ּבְ ,  ֵביָתאּבְ   א ָח ּפַ   ְבֵביָתא   ָבא ָס : 
ֵב   ָסְבָתא  הּוא ",  ֵביָתא ּבְ   אּמָ ִס   יָתאּבְ   ְלַפח  ּדֹוֶמה  ׁשֶ
ֵ .  ּוַמְטמֹון  אֹוָצר ְל   ְוִהיא ,  ָיקֹוׁש  יַ"   ָבא ָס   םַהׁשּ   ֵאֵלינוּ   ִהּגִ

ָמעּותּבְ   ֵמֲאָרִמית ׁשֹון  ּוְמקֹורוֹ ,  ָזֵקן  ַמׁשְ   ַהּקֶֹדׁש ־ ִמּלְ
י  ׂשִ ָמאִלית  ן"ּבְ מוֹ ,  ׂשְ ִאּיֹוב  ּכְ ם"  ּבְ ב־ ּגַ ם  ׂשָ יׁש ־ ּגַ ",   ָיׁשִ

ֶֹרׁש  יָבה   ִמׁשּ ךְ ,  ׂשֵ ַמן  ּוְבֶמׁשֶ ּנּוי   ֵחד יַ ִהְת   ַהּזְ   ִביֲא ַל   ַהּכִ
ּקּוד .  םֵא ָה   אוֹ   ָהָאב כֹון  ַהּנִ ר ,  ָבא ָס   הּוא   ַהּנָ ֶכד   ְוַכֲאׁשֶ   ַהּנֶ
א   אֹוֵמר ְוָסָבתֹו,    ָסבוֹ ְל   ּפֹוֶנה  א.    אוֹ   ַסּבָ ָמעּות ַסְבּתָ   ַמׁשְ

ה ּמִ ַה  ַה ,  ב'ּסָ 'ַה   ִהיא   ָבא ָס   ּלָ ֵקן  ְינוּ ּדְ ֵה   ַהּזָ ,  ַהְיִדיָ"ה   א "ּבְ
ר   ְוֵאין ׁשֶ א'  ִמיַרתֲא ּבַ   ּפֵ ּבָ ִפי   'ַהּסַ ָ   ּכְ ן,  גּור ַהׁשּ ּכֵ   ּדֹוֶמה  ׁשֶ
ב'־ 'ַה   אֹוֵמר ָל   הּוא  ֵה   ַהּסָ פּוָלה   א"ּבְ ים .  יָרה ּתִ יַ ְו   ּכְ ַרּבִ   ּבְ
ֵ"יל  ּבֹותַס '   אוֹ '  יםּבִ ַס '   ְולֹא  ,בֹותְוָס   ָסִבים  לֹוַמר   ֵיׁש  ' ִמּלְ

ִפי  ָ   ּכְ ָתא ־ ְוָסְבָתא   א ּבָ ַר ־ ָבא ָס   ֵהם םיֶה ֵר הוֹ .  גּור ַהׁשּ   .ַרּבְ
  

  

ֵל�כוּ  י ּתֵ 
ּקַֹת ח�      (כו, ג) ִאם־ּבְ

ַבת י   ּתֵ 
ּקַֹת ח� ְפִסיָקה   א ָח ּפְ ִט ּבְ   ְטֶ"ֶמתמ'   ּבְ ַבת   ַהּמַ   ִמּתֵ
ֵל�כוּ  ז,  ּתֵ ִאם  ְלַרּמֵ ל  ּפֹוֵ"ל  ָהָאָדם  ׁשֶ   ְלִהְתַ"ּלֹות   ָיָמיו   ּכָ

ִלְהיֹות  וּ  יַ"  גֶ ַמּגִ ְלִמיֵדי   ִזְקֵני   ר ֶד ּבְ ל  ֲחָכִמים־ ּתַ ּכָ   ְזַמן ־ ׁשֶ
ְזִקיִנים ּמַ ם  ׁשֶ ְעּתָ ֶבת  ּדַ ֶ   הֹוֶלֶכת   ִחּיּותוֹ   ֲאַזי,  ִמְתַיׁשּ

ִנים  ףלֹ ֲח   ִעם  יֹוֵתר   תֶכ ְוִנְמׁשֶ  ָ ז  ְוֶזה,  ַהׁשּ ּמָ סּוק   ְמר' ּפָ ,  ּבַ
ּקַֹתי ־ ִאם  ְלךָ   לֹוַמר  ח' ימוּ   ִאם  -  ּבְ ׂשִ   ַהּתֹוָרה  ֹותּק ח'   ֶאת  ּתָ
יֶכם  תַר ְלַמּטְ  ֶרְך,    ַחּיֵ ַהּדֶ ר  ֵל   ֲאַזי ְוִעּקַ ְהיוּ   -  כוּ ּתֵ ִמיד   ּתִ   ּתָ

ִכים  ִמן   דיבורי חן) (.  ְעָלה ּמָ ־ ה ָל ַמְע   ְוַתֲ"לוּ   ָקִדיָמה   ַהְמַהּלְ
�  

ת ּבֹ� ׁשְ ה ּתִ 
 ּמָ ַ י ָהׁשּ ל־ְיֵמ�      (כו, לה) ּכָ

ַתב ּבַ   ּכָ ּבֹ :  ם"ָהַרׁשְ ׁשְ א   פּום־ א ָל ְמ   תּתִ ֶאְתַנְחּתָ   ֲאָבל ,  ּבְ
א   א ָל ּבְ  ּבַ   ָאז  ֶאְתַנְחּתָ ׁשְ ָמ   ְוֵכן.  ח ּתָ ּפַ ,  ֶרץָהָא   תּתִ   ת ַוּיָ

נָ  ם  א ּתָ ְתַנְח ֶא ּבְ ,  ס ַוּיָ ּלָ ם ,  מֹתיָּ וַ   פּום־ ָמֵלא   ּכ'   ָרָאה  ַהּיָ
ֹנס  וָּ .  ַוּיָ ְקְרָאה   םחֹוָל ַל   ָנתוֹ ּכַ ּנִ ִפי   ׁשֶ ַנז   ַחְכֵמי   ּבְ ּכְ   ַאׁשְ

ִפי ,  פּום־ א ָל ְמ  ַר   ּכְ ִ ׁשֶ ּלְ   ןוָ י ְוֵכ ,  ּכֹוֵתב  י "ׁשּ ים ׁשֶ   ְך ַפ ָה   ִעּתִ
ּור'   תוֹ נּ ְלַכ   ֵהֵחּלוּ ,  ק ר' ְלׁשוּ   םַהחֹוָל  ִפי  םפוּ אָל ְמ   ק ַהׁשּ   ּבְ

נַ  ּכְ ְל   ּבּוץ ְוַהּק' ,  יםזִּ ָהַאׁשְ ַתב   ְוֵכן .  ק ׁשּור' ָהַפְך    ז "ַהּטַ   ּכָ
וּ " ָאנוּ   הּוא   ק ר' ְוַהׁשּ מֹו קּוִמי".  םאפוּ ָל ְמ   קֹוִרין  ׁשֶ   , ּכְ

�  
ה ָק  ּנָ � יבּו ִמּמֶ א־ַיְקִר� ר לֹֽ ׁשֶ ןֲא" 
     (כז, יא) ְרּבָ

" ִ סּוק ַה ׁשֶ ,  ְמָפֵרׁש   י ַרׁשּ ר   ֵאינוֹ   ּפָ ֵהָמה  ַ"ל  ְמַדּבֵ   ּבְ
ׁשֶ ְטֵמָאה  ָבר ,  ָרה    ּכְ א ,  ָלֵכן  ֹקֶדםִנְזּכְ ֵהָמה  ַ"ל  ֶאּלָ   ּבְ
ֲ"ַלת ַטֲ"ֵמי   ֶזה ָל   זֶמ ְוֶר .  מּום־ ּבַ ְקָרא   ּבְ ל  ַהּמִ בֹות   ׁשֶ   ַהּתֵ

ה ּנָ � יבּו ִמּמֶ א־ַיְקִר� ֵהן  לֹֽ ַדְרגָּ   ׁשֶ ז,  ְתִביר   א ּבְ ְרדוּ   ְלַרּמֵ ּיָ   ׁשֶ
ָ ד' ּקְ ִמ  ָרה   םָת ׁשּ ּבְ ְגַלל  םָת ָל ֲ" ַמ   ְוִנׁשְ   פני יוסף)(.  ּום ּמ ַה   ּבִ

ׁש  ְדּגָ  מ'
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