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בֹאֹו ֶאל ַמע קֹולֹו ּבְ   (כח, לה) ַהּקֶֹדׁש ־ ְוִנׁשְ

י ים  ַרּבִ ִריְסק  ַחּיִ ּמֵ   ִמּבְ ַ�ם  ןִהְזּדַ ה  ִעם  ּפַ ּמָ ְלִמיָדיו  ּכַ ְמַחתלְ   ִמּתַ ּוִאין   ׂשִ ל  ִנׂשּ   ׁשֶ
חּוֵר   ֶאָחד יָבה  יִמּבַ ּבּור,  ַהְיׁשִ ל  ֶנֱ�ַמד   ְוַהּצִ ּלֵ ת   ְלִהְתּפַ ִפּלַ   ם ׁשָ   ָהְיָתה .  ַ�ְרִבית  ּתְ

חּוִרים   ְקבּוַצת לוּ   ּבַ ּלְ ִהְתּפַ קֹול  ׁשֶ   , ּוְסָ�ָרה  סּוָפה בְּ   ְוִהְתנֹוֲ�עוּ   ְוָצְוחוּ   ָצֲ�קוּ ,  ָרם  ּבְ
מֹו   תּכְ ְתִפּלַ ל   הְנִעילָ   ּבִ ּפּוִרים־יֹום   ׁשֶ ה  ְלַאַחר .  ַהּכִ ִפּלָ י  ָאַמר   ַהּתְ ים  ַרּבִ   ַחּיִ

ַצחּות  " ּבְ דֹול   ַהּכֵֹהן  ַ�ל   ֶנֱאַמר  ֲהֵרי :  ַ�ל  ַהּגָ ֲ�מֹוֵני  ָהיוּ   ְמִעילוֹ   יׁשּולֵ   ׁשֶ ,  ָזָהב  ּפַ
ֵדי  ְהֶיה  ּכְ ּיִ ָמ   ׁשֶ ֵדי  ֶדׁש ַהּקֹ ־ ֶאל אוֹ בוֹ בְּ   קֹולוֹ   עִנׁשְ ל   ּכְ ּלֵ ַר   ה' ִלְפֵני   ְלִהְתּפַ   ְוִאם. ךְ ִיְתּבָ
ל  ַהּכֵֹהן   ָהָיה  ּלֵ ְצָ�קֹות  ִמְתּפַ מוֹ   גּוףי  ּוְבִנְענּוֵ�   ָרמֹות   ּכֹה  ּבִ ם ,  ֵאּלוּ   ִריםחוּ בַּ   ּכְ   ְלׁשֵ
דֹול  ַהּכֵֹהן  ָהָיה  ָמה ֲ�מֹוִנים   ָזקּוק  ַהּגָ עוּ   ַלּפַ ְקּבְ ּנִ ׁשּוֵלי  ׁשֶ ,  ִאיָדךְ ּוֵמ ?".  ְמִעילוֹ   ּבְ

ר  ֲאׁשֶ ַ�ל  ּכַ ם־ ַהּבַ ַאל   טֹוב־ ׁשֵ ַ�ם   ִנׁשְ ְלִמיָדיו  נֹוֲהִגים  ַמּדּוַ�   ּפַ ֵ�ת  ְלִהְתנֹוֵ�ַ�   ּתַ   ּבְ
ה ִפּלָ יל ְמ ִה ,  ַהּתְ ם  ַהּטֹוֵבַ�   ְלָאָדם   זֹאת   ׁשִ ּיָ הּוא,  ּבַ ְתנּועֹות  ָיָדיו   ֶאת  ֵמִניף   ׁשֶ   ּבִ

ֵדי  ת ַ�ּזוֹ  ֵצל  ּכְ ַ� הּוא  וְ ,  ְלִהּנָ ּוֵ ָכְך    ְמׁשַ אי ּובְ ,  ֶ�ְזָרהלְ ּבְ ֵאין   ַוּדַ   ים כִ ֲח גַ ְמ   ִדיםָהעֹוְמ   ׁשֶ
ּנֹות    יוָת עוֹ נוּ ְת לִ   ְולֹוֲ�ִגים אֹות  ְוַזֲ�קֹוָתיוַהְמׁש1 בוֹ  ְלֵהָחֵלץ   ָרצֹון ִמּתֹוךְ  ַהּבָ ּצָ   . ִמּמַ

�  

חּוֵר   ת לַ צָּ ַה   ְלַאַחת יַבת  יּבַ ֶדֶרךְ   ִמיר  ְיׁשִ ה  ְיהּוִדי   תַא וֹ ׁשּ ִמ   ֵנס  ּבְ   ךְ ֶר ּדֶ ,  ֵאירֹוּפָ
ִסין  איַח נְ ׁשַ  ּבְ יָ�ה,  ׁשֶ דֹוָלה  הְקבּוצָ   ִהּגִ בִּ   דיְ ַס ־ טיְס ִא לְ   םֵמֶה   ּגְ רֹאׁש .  ק ְר יוֹ ־יוּ נְ ׁשֶ   ּבְ

ָנה ָ לוּ   ַהׁשּ ּלְ חּוִרים  ִהְתּפַ ָתם,  ַיַחד  ַהּבַ   לֹא   ֵאֶליָה ,  ַוֲחִמיָמה  ִנְלֶהֶבת   ָהְיָתה  ּוְתִפּלָ
לוּ  ְרּגְ ים־ֵלי ֲ� בַּ   ה1 ּתִ ֲהג,  יםיִּ ִמ קוֹ ּמְ ַה   ַהּבָ ּנָ ן  ּוְלַהֲאִזין  ת בֶ ׁשֶ לָ   וּ ׁשֶ ׂשְ ׁשֶ   ה ּסֶ ְמנ1   ְלַחּזָ ר ּנִ   ּכַ

לּום ַתׁשְ ִניָסה  ָהגּון   ּבְ ְרִטיֵסי ּכְ ֶאְמָצעּות ְמִכיַרת ּכַ ָנה  םֶה ֵמ   ֶאָחד.  ּבְ   ֶאת  ִלְראֹות   ּפָ
ת  ִפּלַ חּוִרים  ּתְ א ,  ַהּבַ ּלֵ ב  עֶֹמקֵמ   צֹוֲ�ִקים  ִלְראֹוָתם  ְוִהְתּפַ ן  ל וֹ ּק ׁשֶ   ַ�ד ,  ַהּלֵ   ַהַחּזָ

ְמ  ָמ   ְוֵאינוֹ   ַ�טּכִ יַצד. " עִנׁשְ ּבּור  ֵכןִיּתָ   ּכֵ ּצִ דֹול  ּכֹה  ׁשֶ ל  ּגָ ּלֵ ִלי  ִמְתּפַ ן  ּבְ ַאל "?  ַחּזָ   ׁשָ
הְוַה ,  רוֹ בֵ ֲח   ֶאת  יב  ּלָ חּוִרים  ֵאּלוּ : " ֵהׁשִ ים  ִניםִמְסכֵּ   ּבַ ֵאין  ןוָ י ְוכֵ ,  ַוֲ�ִנּיִ ֶסף  ׁשֶ ָיָדם   ּכֶ   ּבְ

ן  רּכֹ ׂשְ לִ  ה  ַחּזָ ְבּכֶ ּיִ ֵלית  ֶנֱאָלִצים  ֵהם,  ֲ�בּוָרםבַּ   ׁשֶ ֵרָרה ־ ּבְ ַ�ְצָמם   ִלְבּכֹות   ּבְ   ". ּבְ
�  

ָרֵאל ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאלֹ  ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ י ּבְ ַכְנּתִ   (כט, מה)  ים ִק ְוׁשָ

י ַסְנּדֶ ֵמֲא   יךְ ֶהנִּ   ךְ נוֹ ֲח   ַרּבִ ר  רֶלּכְ ַ�ם   ִסּפֵ י,  ּפַ יר  ּכִ וּ ְוַנֲ�ֶלה  ָחׁשּוב  ָאָדם  ִהּכִ   ְכָכל , 
ִהְתָקֵרב יר  ֵאָליו  ׁשֶ " ֱאֶמת בֶּ ֹו  ְוִהּכִ   ֵמָאז  אּוָלם ".  ּוָפֲחָתה  ֵאָליו   ִתיכָ ָר ֲ� ַה   ָכה לְ ָה , 

יר י  ֶאת   ִהּכִ ָכל, "ֲאַזי  ִמּקֹוְצק  לֶמְנּדְ   ְמַנֵחם  ַרּבִ י  ּכְ ְרּתִ ִהּכַ י   ר ֵת וֹ י  אֹותוֹ   ׁשֶ   ְוִהְתּבֹוַנְנּתִ
ְדָרָכיו ךְ ,  יוָת יכוֹ לִ ֲה וַ   ּבִ ְדָלה  ּכָ ָמה  ּגָ מּותוֹ   ְוִהְתַ�ּצְ יָה וְ ".  ֵ�יַניבְּ   ּדְ :  ְוָאַמר  הֹוִסיף  ַרּבִ

ַנת   זוֹ "  ּוָ סּוק  ַהּתֹוָרה  ּכַ ּפָ י  ּבַ ַכְנּתִ תֹוךְ   'ְוׁשָ ֵני  ּבְ ָרֵאל'  ּבְ ד1   לֹוַמר,  ִיׂשְ ּקְ ָ ׁשֶ ית   הׁשּ   ֲאִמּתִ
ם  ִהיא,  ּוְפִניִמית  ר  ּגַ ֲאׁשֶ תֹוךְ   ִהיא  ּכַ ֵני  ּבְ ָרֵאל  ּבְ ַהְינוּ ,  ִיׂשְ ִרּיֹות   ּדְ ַהּבְ ירֹות   ׁשֶ ּה   ַמּכִ ,  ּבָ

ֵאיָנּה   ַרק  ְולֹא  א,  ָאז  ת ֶמ ִנְפגֶּ   ׁשֶ ה,  ֶאּלָ ְוָקא ַאְדַרּבָ ה   ּדַ   ". אלִֹקים' לֵ   ָלֶכם  'ְוָהִייִתיִעּמָ
�  

ֵ�ת  ית   תַמ ָק ֲה   ּבְ ֶנֶסת ־ּבֵ ְנָין  ֶאת   ְראֹותוֹ בִ וּ   ,ֶאָחד  סֹוֵחר  םְלׁשָ   ִנְקַלע ,  ֶבְלזבְ   ַהּכְ   ַהּבִ
ַ ַה   לֶא   סנַ ִנכְ ,  ְוִנְבֶנה  ֶלהָהעוֹ  לֹום'  ר'ׂשּ יַח   ׁשָ הַה   ְלהֹוָצאֹות   ָהגּון  ְסכּום  ְוִהּנִ ִנּיָ ַאְך  ,  ּבְ

ׁש  ּקֵ י   ּבִ ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ּלֵ י   ִיְתּפַ ֶלג   ד ֵר יֵ   ֹחֶרף בַּ   ּכִ דֹול  ׁשֶ ֵדי ,  ּגָ ּיּוַכל   ּכְ   ַקּלּותבְּ   ְלַהֲ�ִביר   ׁשֶ
ֶאְמָצעּות   תוֹ ָר חוֹ ְס   ֶאת   הָט ָ� מ1   ּוְבהֹוָצָאה ֶלג  ת לוֹ ֲח זְ ִמ   ּבְ י.  ׁשֶ   נוֹ יוֹ ְד ּפִ   ֶאת   ָנַטל  ָהַרּבִ

ד ְכּבָ יעוּ .  וֹ ׁש ּקָ ב1 ְמ כִּ   ּוֵבְרכוֹ ,  ַהּנִ ֶלג  ְוָאְמָנם,  ַהֹחֶרף  ְיֵמי  ִהּגִ ֶ ָרִכים   ֶנֱ�ַרם  ַהׁשּ ּדְ   ּבַ
ֵני  חוּ ׂשָ   ֶאָחד  יֹום.  מֹות ֲ�צָ לָ   ָחַדר  ְוַהּקֹר " ֶזהלָ   ֶזה  יםיִּ ִמ קוֹ ְמ   ְיָלִדים  ׁשְ י :    ָהַרּבִ
ל ֶסף  ִקּבֵ ּום,  ּכֶ ךְ   ּוִמׁשּ דֹול  ֵמַהּקֹר  ִלְסּבֹל  יםְצִריכִ   ֲאַנְחנוּ   ּכָ יעוּ ִה ".  ַהּגָ ָבִרים   ּגִ   ַהּדְ
י  יְלָאְזנֵ  ֵני   ֶאת   ן ּמֵ זַ לְ   ִמֵהר  ְוהּוא,  ָהַרּבִ ׁש ,  ַהְיָלִדים  ׁשְ יֵמַא   ּוִבּקֵ יתוֹ   ְנׁשֵ   ר ּפֹ ְת לִ   ּבֵ

יכוּ  ֵאּלוּ  ְיָלִדים   ִאם: " ְוהֹוִסיף. ֲ�בּוָרםבַּ   טֹוִבים  ְמִעיִלים ,  ַ�זָה  ֵמַהּקֹר  ִלְסּבֹל   ַיְמׁשִ
ל  ֶאת   ְלַהְפִסיד  ֶאְצָטֵרךְ  ֶסףַה  ּכָ י  ּכֶ ְלּתִ ּבַ ּקִ ֶנֶסת ־ְלֵבית   ׁשֶ   ". ֹוֵחרּס לַ   ּוְלַהֲחִזירוֹ  , ַהּכְ

  
ָזְך   ַזִית  ֶמן  ׁשֶ ֵאֶליָך  כ)ְוִיְקחּו  הלָ   -  (כז,  ֶנֱאַמר   ּמָ

י ?  ְנִתיָנה  ׁשֹוןלְ בִּ   א ְולֹ   ְלִקיָחה   ׁשֹוןלְ בִּ  ָהָיה   ִאם  ּכִ
בָּ ַה  ה  ה" ּקָ ֶמן  ְלָהִביא  אֹוָתם  ְמַצּוֶ ה יָ ָה ,  ַזִית   ׁשֶ

ָטן ָ ַדְרּכוֹ   ְמַקְטֵרג  ַהׂשּ ל   ֶנֶגד  ּכְ ֶנֱאַמר   ְוָלֵכן,  הוָ צְ ִמ   ּכָ
ּלֹא   ,ְוִיְקחוּ  ָטן  ְיֵהא ׁשֶ ד ַר ְמ  ׂשָ  ) תורה־מאורה של(. ּקֵ

�  

ֶ ִמ   ְגְרָמהנִ   וֹ ז  ְכָחהׁשִ   נֹוָטִריקֹון  ַזִית  ןֶמ ׁשֶ  ִ ׁשּ רוּ בְּ ׁשּ
ִפי,  ֹוָרהּת   ֶדיךָ יָ  ָאְמרוּ   ּכְ ִאם  ל" ֲחזַ   ׁשֶ ָהָיה   לֹא  ׁשֶ

ר ׁשַ ְמ   הש&ֶ מֹ  ָרֵאל   ָהיוּ   לֹא,  ַהּלּוחֹות  ֶאת   ּבֵ ִיׂשְ
ֵהם   ַהּתֹוָרה  ֶאת   ִחיםכְ וֹ ׁש  ְיֵדי ־ְוַ�ל ,  לֹוְמִדים  ׁשֶ
ם חֹוְזִרי   ְוׁשּוב ,  ְוׁשֹוְכִחים  ְמִדיםלוֹ   ֵהם  םָת יָר ִב ׁשְ 

ִהיא   ,ַזִית   ןֶמ ׁשֶ   ֲהָבַאת   ְיֵדי־ַ�ל אּוָלם  ,  ְולֹוְמִדים ׁשֶ
ה  ּלָ רֹון ְסג1  (ולגד אמר). ם ָד וּ ּמ לִ   ֶאת   ַיֲחִזיר ,ְלִזּכָ

�  

הִמ   ְלָחןׁש)   נֹוָטִריקֹון  ן" ֶמ ׁשֶ  ת   ְוֵהם ,  רנֵ   ּטָ לֹש4ֶ ׁשְ
ָבִרים  ה   ַהּדְ ּוָ ּצִ דוֹ   נוּ ַרבֵּ   ׁשֶ ֲהרוּ ,  ְלָבָניו  ׁש ַהּקָ ִהּזָ

ְלָחן,  ֶכםִאּמְ   בֹודכְ בִּ  ְמקֹומוֹ   ָ�רּוךְ   ִיְהֶיה  ׁש) ה ,  ּבִ ִמּטָ
ַ�ת   ִהיּתְ  ּצַ ְמקֹוָמּה   מ1 ְמקֹומוֹ   קלוּ ּדָ   ִיְהֶיה  ֵנר,  ּבִ ,  ּבִ

ז  ְוהּוא ּמָ סּוק  ְמר1 ּפָ ֶמןוְ   ּבַ ָך  ־ַ�ל  ׁשֶ ,  ל־ֶיְחָסרַא רֹאׁשְ
ה  לֹש4ָ ְ ׁשּ ָבִרים  ׁשֶ ִמיד  ָאָדםלָ   ִיְהיוּ   ֵאּלוּ   ּדְ ן וָ יְוכֵ .  ּתָ

ַמ  ׁשְ ּנִ דֹוׁש   נוּ ּבֵ ַר   ת ׁשֶ ָמתוֹ   ִניצֹוץ  ִהיא  ַהּקָ ל   ִנׁשְ ׁשֶ
ה ֵני    ָ�ָליו  ֶנֱאַמר  ָלֵכן,  נוּ ַרּבֵ   מֹש&ֶ ה ֶאת־ּבְ ַצּוֶ ה ּתְ ְוַאּתָ

ֶמן ׁשֶ ֵאֶליָך  ְוִיְקחּו  ָרֵאל  ַהְינוּ ,  ִיׂשְ ה  ּדְ ַאּתָ י   ׁשֶ ַרּבִ
יא   ְיהּוָדה ׂשִ ה  ַהּנָ ַצּוֶ ֶניךָ   ּתְ ְלָחן ׁש)   -  ן " ֶמ ׁשֶ   תָלַקַח   ּבָ

ה ִמ  ִמיד   ֵנר   ְלַהֲ�לֹת  ִיְהֶיה   ְוֶזה ,  רנֵ   ּטָ ה ,  ּתָ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
תּבְ  ּבָ ן  ַלֲ�ׂשֹות   םוָּ צִּ ׁשֶ ,  ׁשַ ת בְּ  ּכֵ ּבָ  (קול יהודה)  .ׁשַ

�  

אֹור ִתית ַלּמָ ַרׁש   -  )שם (  ּכָ י  ּדָ ִריןִמּק)   הש&ֶ מֹ   ַרּבִ י ,  ּבְ ּכִ
ת   ֵיׁש  ב ַה   ֶאת   רבֵּ ּוְלׁשַ   ְלַכּתֵ בָּ ַה   ִלְפֵני  ּלֵ ְוָאז ,  ה" ּקָ

ְהיֶ  ֶהָאָרה,  ְלָמאֹור  הּתִ קּות  ּבְ ִמּתֹוךְ   ּוְבִהְתַחּזְ
ִ ַר   ְמָפֵרׁש   ְוָלֵכן,  ָחהְמ ׂשִ  ּלֹא ,  ָנחֹותְמ ִל   ְולֹא  י" ׁשּ ׁשֶ

ֵאר ָ לֹום־ַחס   ִיׁשּ ּוְבָמָרה   ַ�ְצבּותבְּ   ָנח מוּ   ְוׁשָ
ֹחָרה י  ָברּדָ לַ   זֶמ ְוֶר .  ׁשְ ָראׁשֵ בֹות  ּבְ יתִת ּכָ   ַהּתֵ

ֵהם   ,ָמאֹורְל  ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ  (מגדנות). ֵלב  ֶזהוּ  ּבְ
�  

ֶאת  ֵאֶליָך  ַהְקֵרב  ה  ָאִחיָך  ־ְוַאּתָ א)ַאֲהרֹן  –  (כח, 
ד,  בַת כָּ   " ָקריְ   ְכִלי" בִּ  ּצַ ּמִ ִנְתַרֵחק   , ָהֵ�ֶגל  הַמֲ�ׂשֵ   ׁשֶ

מוֹ   ַאֲהרֹן ְפְסלוּ   ּכְ ּנִ כוֹ   ׁשֶ ָרֵאל   ֵרי ּבְ ,  ֵמֲ�בֹוָדה  ִיׂשְ
ה תוֹ   ׁשּוב  ֵקְרבוֹ   ּומֹש4ֶ ְתִפּלָ בֹותבַּ   ֶזה לָ   זֶמ ְוֶר .  ּבִ ּתֵ
ה ֵהן   ב ֵר ַהְק   ְוַאּתָ יַּ ּבַ   נֹוָטִריקֹון   ׁשֶ ֵ�ֶגל ָה   תֲ�ׂשִ

הּתְ   ִביֵדיוּ   ,קַח ָר  דֹוׁש ָק   )שם( .  ְתָקֵרבִה   ילַ ֵא   ִפּלָ
�  

ֶאת  ִיְקחּו  ָהב  ־ְוֵהם  ה) ַהּזָ ָתב  -  (כח,  ּכְ ָלה   ּבַ ּבָ ְוַהּקַ
ק  ּיֵ יֵאל־ןבֶּ   יֹוָנָתן  יֵר בְ ִמּדִ   ּדִ ּזִ י,  �1 ֵני   ַהּכֲֹהִנים  ּכִ ּבְ

ם  נוּ ָנְת   ֲהרֹןַא  ְסּפָ ְגֵדי  ֶאת   ִמּכַ ה   ּבִ ּנָ ה1 ָלֶזה   ְוֶרֶמז.  ַהּכְ
ֵתַבת  ִהיא  ,ִיְקחוּ   ּבְ ה  ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ  )שם( . ּכֲֹהִנים   ּבְ
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אִתיו רּוַח ָחְכָמה ר ִמּלֵ   ֲאׁשֶ

יָמא י   ָהָיה  יהּוָדֵאיִד   ַחּכִ ְרג ַויְ   ֵסףיוֹ   ַרּבִ ַלִים  ִאיׁש   ְנּבֶ ָלל  ְלַמַ�ן  ָרַתם  תוֹ חוּ ּקְ ּפִ   ְוֶאת ,  ְירּוׁשָ ָרט  ַהּכְ .  ְוַהּפְ
ר  ׁש " ִאי  זֹון ֲח לַ   ָהָיה   ְמקָֹרב ר ,  ְמֹאד  ֶהֱ�ִריכוֹ   ֲאׁשֶ ַאל  ְוַכֲאׁשֶ ַ�ם   ִנׁשְ י   ּפַ ּדּוךְ   ְלַגּבֵ   ר' : " ָאַמר  ו ינָ ִמבָּ   ֶאָחד   ִעם  ׁשִ

ּקֵ   ְיהּוִדי  הּוא  'לְס יוֹ  ר  ְלָכךְ   ה ָח כָ הוֹ כְ וּ ",  ְמֹאד  ַח ּפִ ֹאָרע  ַ�ל   לוֹ ֲא וֹ ׁש לְ   ִסּפֵ א  ַהּמְ ִהְתַרֵחׁש   ַהּבָ א ,  ּמוֹ ִע   ׁשֶ ּטֵ   ְוִהְתּבַ
ִחּיּוךְ  ּקְ   ַהְמָצָאה  ַ�ת ַהּדַ ־ַ�ל   עֹוָלה  ָהְיָתה  ִלי  ַהִאם: " ּבְ זוֹ   ִחית ּפִ ּקֵ   הּוא?  ּכָ י  יֹוֵתר  ַח ּפִ ּנִ ה".  ִמּמֶ ָהָיה   ּוַמֲ�ׂשֶ   ׁשֶ

ךְ  ּפּור.  ָהָיה  ּכָ ָנה  ִעיםבְ ׁשִ כְּ   ִלְפֵני  ֵאַרע  ַהּסִ ט  ִסּיּום  ִעם,  ׁשָ ְנּדָ ִריִטי  ַהּמַ ָרֵאל־ ֶאֶרץ בְּ   ַהּבְ ב.  ִיׂשְ ּצָ ִלי   ַהּמַ ְלּכָ   ַהּכַ
ִבים,  ְמֹאד  ָרעּוַ�   ָהָיה ׂשוּ   ְוַהּתֹוׁשָ ל   ִחּפְ ֶרךְ ־ ּכָ ֵדי  ּדֶ יג  ּכְ ִ ַ�   ְלַהׂשּ ל  יוֹ וְ ׁשָ   ןכֵּ ׁשֶ ,  ְלֶאֶרץ ־ ִמחּוץ  רזָ   ַמְטּבֵ   ַהּדֹוָלר   ׁשֶ
וּ  ׁשּ ֹחר   ק ּבַ ָ בֹוּהַ   ָהָיה  ַהׁשּ ְפַלִים   ּגָ ר  ּכִ יַה   וֹ ְרכּ ֶ�   ְלִפי  ֵמֲאׁשֶ ּקִ ךְ .  ים יִּ ִמ ׁשְ ִר ָה   ְנִקיםבַּ בַּ   ח1 ֶמׁשֶ קּוָפה   ּבְ   ִהְצִליַח   ּתְ

ּבּור ְטבְּ   ֶאת   ְלָהִמיר  ַהּצִ ִרים  עֹות ַהּמַ לוּ   ַהּזָ ּבְ ּקִ ֵני  ׁשֶ ּגֹוָלה  םּתָ ְח ּפַ ִמׁשְ   ִמּבְ ּבַ ְלטוֹ   אּוָלם,  ׁשֶ ִ ים   ֶהְחִליט  ןַהׁשּ   ָלׁשִ
ָבר  ֵקץ ֵדי, ַלּדָ ּלֹא  ּכְ ַ� ַהּמַ  ֶאת ְלַהֲחִליׁש   ׁשֶ קֹוִמי  ְטּבֵ ה. ַהּמְ ל  ִאּסּור  ָחל,  ךְ לַ י ֵא וָ  ֵמַ�ּתָ ֶסף   ֲהָבַאת   ׁשֶ   ה ְרצָ ַא  ר זָ  ּכֶ

ּלֹא  תוֹ ָר ָמ ֲה וַ  ְנָין.  ֹחק כַּ   ׁשֶ ל  ַהְמ�1 ָסִפים  ְלַקּבֵ ֶסף  ֶאת   ְלַהְפִקידֵיָאֵלץ  ,  ֶרץָא לָ ־ ִמחּוץ   ּכְ   ַהַהְמָחָאה   ֶאת   אוֹ   ַהּכֶ
ְנק יתִר לָ וֹ דּ ַה  ּבַ ה בִּ .  ָאּה וֹ לְמ בִּ  ַהַהְפָקָדה   ַברּדְ  ֶאת ּוְלהֹוִכיַח  , ּבַ מוּ   יוּ ָה  ְתִחּלָ ִהְתַחּכְ ירוּ   ׁשֶ   ַהַהְמָחאֹות ֶאת   ְוִהְסּתִ

לוּ  ּבְ ּקִ ְלטֹונות  אּוָלם ,  ׁשֶ ִ ל  קּדֹ בְ לִ   וּ ֵהֵחלּ   ַהׁשּ ב   ּכָ יַ�   ִמְכּתָ ִהּגִ ים  ָהיוּ ׁשֶ כְ וּ   , ַאְרָצה  ׁשֶ ַ� ִעּמֹו    ְמַגּלִ   יוּ ָה ,  חּוץ־ ַמְטּבֵ
ֲ�ָט   ַמְכִניִסים ֶתק   ָפהַלּמַ ם  ּבוֹ ,  ַאְזָהָרה  ּפֶ י  ִנְרׁשַ לֹוִני   ְסכּום  צַֹרף  ה זֶ   בִמְכּתָ   לֶא "   ּכִ ַ�   ּפְ ַמְטּבֵ   ְלָכךְ ־ ְוִאי,  חּוץ  ּבְ

כּום   ֶאת   ְלַהְפִקיד  יֶכםלֵ ֲ�  ּלוֹ   ַהּסְ ַא   ּכ1 ְנִקים  ד ַח ּבְ ָאֶרץ  ַהּבַ ִמית  הֹוָכָחה   נוּ ֵד ָר ׂשְ ִמ   ל ֶא   רגֵּ ּוְלׁשַ ,  ּבָ י  ִרׁשְ ֶסף   ּכִ   ַהּכֶ
ְפַק  ּבֹוןבַּ   דה1 ת ַמ   זוֹ   ָהְיָתה".  ֶחׁשְ ָסִפים  ינֵ ָפ לְ ַח לְ   ץַח ַמ   ּכַ ַנְפׁשוֹ   ֵהִהין  לֹא  דָח ֶא   ַאף   ןכֵּ ׁשֶ ,  ְוַלּסֹוֲחִרים  ַהּכְ   ּבְ

צּוָרה  ְלָהִמיר י  ּבְ ְלּתִ ִמית    ּבִ לוּ   ַהַהְמָחאֹות   ֶאת ִרׁשְ ּבְ ּקִ ֲהֵרי,  ׁשֶ ן  רְלַאַח   ְלהֹוִכיַח   ֲ�ֵליֶהם  ׁשֶ י  ִמּכֵ   ת ֶא   ִהְפִקידוּ   ּכִ
ֶסף ּבֹון  ַהּכֶ ֶחׁשְ ְנק ּבְ ּום , ְוֵאיְך ַיֲ�ׂשּו זֹאת?ּבַ ךְ   ּוִמׁשּ ְסָחר ֶנֱ�ַצר  ּכָ ַהְמָחאֹות  ַהּמִ ַ�  ּבַ ְמַ�ט  חּוץ־ ּוְבַמְטּבֵ ִליל   ּכִ   . ּכָ

ִחיד ָצא  ַהּיָ ּמָ ַבךְ ־ִמן   מֹוָצא  ׁשֶ ְרגַויְ   'לְס יוֹ   ר'  היָ ָה ,  ָכךְ לְ   ַהּסְ ִמיד  ָמָצא   וֹ כּ ְר ַד כְּ ׁשֶ ,  ְנּבֶ ְת   ּתָ ָ�ָיה   ְלָכל   רֹונֹותּפִ   ּבְ
ּנֹוְצָרה  ה  הּוא.  ׁשֶ ֵרָרה  ֵמֹחֶסר  זֹאת   ָ�ׂשָ ים  ןכֵּ ׁשֶ ,  ּבְ ׁשּוטוֹ   ֶחםלֶּ לַ   ָרֲ�בוּ   ֲאָנׁשִ ָמעוֹ   ּפְ ַמׁשְ ּום   זוֹ   ְוָהְיָתה,  ּכְ   ִמׁשּ

ַלת  ים  ַהּצָ ָרה  ִמּתֹוךְ   ָחִליָלה  ְולֹא,  ַחּיִ ר  ַמּטָ ֵ ִמְרָמה  ח וַ ֶר   ְוַלֲ�ׂשֹות   ְלִהְתַ�ׁשּ ְחּבּוָלהְוַה .  ּבְ ּלוֹ   ּתַ   יתנִ אוֹ גְּ   ָהְיָתה  ׁשֶ
ַתח  הּוא. ּה ָת טוּ ׁשְ ַפ בְּ  ּבֹונֹות   ּפָ ְנק   ֶחׁשְ ְמִדינֹות   יםּמִ ד1 ְמ  ּבַ ם   ְוִהְזִמין ,ׁשֹונֹות   ּבִ ָ ְנְקֵסי   ִמׁשּ ל .  ים בִּ ַר  ַהְמָחאֹות ּפִ   ּכָ

ׁש ִמי   ּקֵ ּבִ ל  ַהְמָחָאה  ְלָהִמיר  ׁשֶ ּבֵ ּקִ י   הֹוִכיַח לְ   ָ�ָליו  ה יָ ָה וְ ,  ֶרץָא לָ ־ ִמחּוץ  ׁשֶ כּום   ֶאת  ִהְפִקיד   ּכִ ל   ַהּסְ ּבֵ ּקִ   ׁשֶ
ַבְנק  ִמי  ּבְ א  היָ ָה ,  ִרׁשְ ֶ ִמ   'קצֶ   לוֹ   נֹוֵתן  ָהָיה  ְוהּוא,  'לְס יוֹ   ר'לְ   ּבָ אֹותוֹ   וֹ לּ ׁשּ ִדּיּוק  ְסכּום  ּבְ ִפי  ּבְ   ַ�ל   ָרׁשּוםָה   ּכְ

ָרה  ַהַהְמָחָאה ל   ַהּזָ ּבֵ ּקִ הַה .  ׁשֶ ּבֹון  היָ דוּ בְּ ַה   ַהַהְמָחָאה  ֶאת   ַמְפִקיד  ָהָיה  ּלָ ֶחׁשְ ְנק  ּבְ ּלוֹ   ַהּבַ ל,  ׁשֶ ךְ ־ ַ�ל  ְמַקּבֵ   ּכָ
ּור ִמי  ִאׁשּ ְנקֵמ   ִרׁשְ יג,  ַהּבַ ְר   אֹוָתּה   ּוַמּצִ ִמׂשְ ָלה  ֵדיּבְ ְמׁשָ הֹוָכָחה  ַהּמֶ ָאְמָנם  ּכְ ם  ׁשֶ   ְדָרׁש נִּ כַּ   ַהֹחק  ֶאת   ִקּיֵ

ֶסף  ֶאת ְנק  בַּ בַּ   ְוִהְפִקיד ל   ַהּכֶ ּבֵ ּקִ ֹחֶדׁש   רְלַאַח .  ׁשֶ ר,  ִיםׁשַ ָחְד ־ ּכְ ֲאׁשֶ   ַ�ל   חֹוֶזֶרת   ָהְיָתה  היָ דוּ בְּ ַה   ַהַהְמָחָאה  ּכַ
ֵרר  ְלַאַחר,  יָה ֶת בוֹ ְק ִע  ִהְתּבָ ֵאין  ׁשֶ ּסּוי  ָלּה   ׁשֶ ּבֹון  ּכִ ָלל  םיָּ ַק   לֹא  ְוַהֶחׁשְ ְפִקיד  היָ ָה ,  ּכְ ם  ַהּמַ ּלֵ   ַלתַ�ְמ   ֶאת   ְמׁשַ

ִליךְ   ַהַהְחָזָרה ח   ַהּכֹוֶזֶבת   ַהַהְמָחָאה  ֶאת   ּוַמׁשְ ָנס  ְוַלְמרֹות   . ַלּפַ   ן כֵּ ׁשֶ ,  ִאית ָד כְּ   ה ָהִעְסָק   ָהְיָתה   ֲ�ַדִין,  ַהּקְ
כּום ל  ַהּסְ ּבֵ ּקִ ַ�ל  ׁשֶ וּ   ַהַהְמָחָאה  ּבַ ׁשּ ֹחר  קּבַ ָ בֹוּהַ   היָ ָה ,  ַהׁשּ ה  ּגָ כּום,  רֵת וֹ י  ַהְרּבֵ ה  ְוַהּסְ ּסָ   ְוַאף   ַההֹוָצאֹות   ֶאת   ּכִ
קּוָפה  ָ�ְבָרה.  ָהגּון   ֶרַוח   הֹוִתיר ֶמת   ּתְ ּיֶ ה  ּה בָּ ,  ְמס1 ְזִהיר  נוֹ יוֹ ְע ַר בְּ   ַחִיל  'לְס יוֹ   ר'  ָ�ׂשָ יְנַתִים   ְוִהְצִליַח   ַהּמַ   ּבֵ
יל ת  יםבִּ ַר   ְיהּוִדים  ְלַהּצִ לוּ .  ַאֲחָריו  ש4לֹ בְ לִ וְ   ְצָ�ָדיו־ֶאת  רצֵ ְלָה   ֵהֵחּלוּ   יוָר ָח ְת ִמ   אּוָלם,  בָרָ� ־ֵמֶחְרּפַ   לֹא   ַהּלָ

יַצד  ְלָהִבין  ִהְצִליחוּ  ְלטֹונֹות   ַ�ל  ִריםְלַהֲ�   ַמְצִליַח   הּוא  ּכֵ ִ ּלוּ   ַ�ד,  ַהׁשּ ּגִ ינוּ   םָת זוּ בְ נִ   ּוְברֹב  דוֹ וֹ ס   ֶאת   ׁשֶ   ִהְלׁשִ
ָטָרהּמִ לַ   ָ�ָליו ֵה   ׁשְ ה ֵח ׁשֶ לוּ   ָהִעְנָיִנים.  ַאֲחָריו   ַלֲ�קֹב  ּלָ ְלּגְ ד   ַבּסֹוףּולְ ,  ִהְתּגַ ַמֲ�ׂשֵ   'ל ְס יוֹ   ר'   ֶנְחׁשַ   ה ָמ ְר ִמ   ה ּבְ
א .  ְלִדין  ַמד ֳ� ְוָה ,  ַהְמָחאֹות   ְוִזּיּוף הּוא  ֶאּלָ ים  ׁשֶ ה  ְרפּוָאה   ִהְקּדִ ּכָ ים  ְוָכל ,  ַלּמַ ָ�ְסקוּ   ָהֲאָנׁשִ ֵר   ּמוֹ ִע   ׁשֶ ִקׁשְ   י ּבְ

ְסָחר ּמְ   ַהּמִ י,  רּפֵ ַס לְ   ָידוֹ ־ ַ�ל  וּ ְקׁש ִהְתבַּ ,  ַלֲחִקיָרה  נוּ ְוז1   ר סֹוֵח ,  טוֹ ר  ַנחּום  ר'  ייֵד לִ   ֶהֱ�ִבירוּ   ַהַהְמָחאֹות   ֶאת   ּכִ
ה ְוַה ,  ִריםָ� ׁשְ   ֵמָאהבְּ  ם  הָהיָ   ּלָ ּלֵ מּוַרת   ֶאת   ָלֶהם   ְמׁשַ ְנק   ּתְ ָכךְ   ָהְיָתה  לֹא .  ַהּבַ ָנה  ּבְ   הּוא   ןכֵּ ׁשֶ ,  ַנחּום  ר'לְ   ַסּכָ

ים  קבַ ׁשָ  ִדּיּוק  ַחּיִ אֹוָתּה   ּבְ חֹוְקֵרי,  ֵ�ת   ּבְ ָטָרה  ּוְכׁשֶ ׁשְ אוּ   ַהּמִ לּוָיה   לבֶ ָהֵא   מֹוָדַ�ת   ֶאת   ָמְצאוּ ,  אֹותוֹ   ַלֲחקֹר  ּבָ   ּתְ
יתוֹ   ַתח ּפֶ   ַ�ל ק  ִהְצִליַח   'לְס יוֹ   ר'.  ּבֵ ,  ֹאִפי־ ׁש ַחלַּ   ָחדֶא   ָאָדם  ִנְמָצא   אּוָלם,  ָמהׁשְ ֵמָהַא   ֵאפֹוא  ְלִהְתַחּמֵ

ָהַפךְ  ר  ,ְמִדיָנה־ דְלֵ�   ׁשֶ י  ְוִסּפֵ ּלוֹ   ַהַהְמָחָאה  ֶאת   ֵהִמיר  ַ�ְצמוֹ   'לְס יוֹ   ר'  ּכִ ְראֹותוֹ .  ׁשֶ ֵמַצר  ְצמוֹ ַ�   ֶאת   ּבִ   ָנַסע ,  ּבְ
ס  ֵהֵחל  ְוַיַחד,  ׁש " ִאי  זֹון ֲח ַה   ֶאל  'לְס יוֹ   ר' יַצד  ֵ�ָצה   ְלַטּכֵ ַבךְ ־ִמן   ָלֵצאת   ּכֵ יַ�   ׁש " ִאי  זֹוןֲח ַה .  ַהּסְ ל   ִהּצִ   ְלַטּיֵ
ֵדי  ְרחֹובבָּ  ִעְנָין  ָלדּון  ּכְ יָחָתם,  ּבָ תֹוֵבַ�   ׁש " ִאי  זֹוןֲח ַה   ָ�ַמד   ּוְבׂשִ ׁש   ּכְ ל  ַ�ל  לוֹ   ַלֲ�נֹות   'לְס יוֹ   ר'ֵמ   ּוִבּקֵ ֵאָלה   ּכָ   ׁשְ
ִאּלוּ ,  ָנהֲ� ַט וְ  ה  ִנְמָצא  א הוּ   ּכְ ֵבית  ַ�ּתָ ט־ּבְ ּפָ ׁשְ ל   ַ�ל.  ַהּמִ ֵאלֹות   ּכָ ְ ַח   'ל ְס יוֹ   ר'   ָמָצא   ַהׁשּ ּקֵ ׁשּוָבה   ַהּפִ   ּתְ

ֵאלֹות  ַאַחת  ַ�ל   אּוָלם,  ֲאָתר־ַ�ל  ְ ׁשּוָבה  ָמָצא  לֹא   ַהׁשּ ל  לוֹ   ָיַ�ץ  ׁש " ִאי  זֹוןֲח ְוַה ,  ַמְתִאיָמה  ּתְ   ְזכּות  ֶאת  ְלַנּצֵ
ְ ַה  מֹוָצא  ִתיָקהׁשּ ינוֹ  ֵרךְ עוֹ . ָיִחיד   ּכְ ל  ּדִ ָטן ָהָיה   'לְס יוֹ  ר'  ׁשֶ ּפָ ׁשְ ָהָיה,  טֹוִניק  קִיְצָח   ַהּמִ ת   ׁשֶ ְתִחּלַ   ְוהּוא , וֹ ְרכּ ּדַ   ּבִ

ה  ָ ל  ִהְתַקׁשּ סֹופוֹ   אּוָלם ,  ׁש " ִאי  זֹוןֲח ַה   תֲ�צַ   ֶאת  ְלַקּבֵ ל   ּבְ ָבר  ׁשֶ ֵרר  ּדָ י ,  ִהְתּבָ ִביא   ָ�ִדיף  םָחכָ   הּוא  ּכִ   ר' .  ִמּנָ
אי   ָיָצא  'לְס יוֹ  יןבַּ   ַזּכַ ֵ�   ןוָ יכֵּ ,  ּדִ ִביָ�ה   ת דוּ ׁשֶ   ְזַמן .  קֹות ּפְ ַס ְמ   ָהיוּ   לֹא  ְוַההֹוָכחֹות  ְסִתירֹות   ֵלָאהְמ   ָהְיָתה  ַהּתְ

ט  ְלַאַחר  רָקצָ  ּפָ ׁשְ ְצָלח   ַהּמִ ַגׁש ,  ַהּמ1 ינוֹ ־ עֹוֵרךְ   ּפָ ל  ּדִ ֹוֵפט  ֶאת   'לְס יוֹ   ר'  ׁשֶ הְוַה ,  ַהׁשּ ע: " לוֹ   ָאַמר  ּלָ י,  ְלךָ   ּדַ   ֵנס   ּכִ
ָך  ְר ְלַמ   לוֹ   ָהָיה  ַמר ׁשְ ָ ׁשּ ִתיָקה  ַ�ל   ׁשֶ ן,  ׁשְ ּכֵ י   ֲאִני   ׁשֶ ְכַנְנּתִ ט   וֹ רְק וֹ ח לְ   ּתִ ּפָ ׁשְ ּמִ יל  ּבַ ֵאָלה   וֹ ּוְלַהְכׁשִ ׁשְ לֹוִנית   ּבִ ",  ּפְ

אֹוָתּה   ָנַקב  ןאְוכָ  ַה   ָלהֵא ׁשְ   ּבְ ַאל  ׁש " ִאי   זֹוןֲח ׁשֶ ָ   ןוָ יְוכֵ "   ,ַמֲ�ֶנה  ָמָצא   לֹא  ְוָ�ֶליָה   'לְס יוֹ   ר'  ֶאת   ׁשָ ׁשּ ,  ַתקׁשֶ
יֱא נֶ  ְחְררוֹ   ַלְצּתִ ְכָרח   ֲאִני". " ְלׁשַ ךָ   ֶאת   ִלְפּגֹש4  מ1 ין־ עֹוֵרךְ   ָאַמר",  ַרּבְ ֲ�לּות   'לְס יוֹ   ר'לְ   טֹוִניק  ַהּדִ ִהְתּפַ   ן כֵּ ׁשֶ , " ּבְ

ְרצֹוִני יר  ּבִ ּקֵ   ִאיׁש   ְלַהּכִ מֹוהוּ   ַח ּפִ ר ,  ּכָ ב  ַדעיָ   ֲאׁשֶ ֵ אֹונִ   ךְ לַ ֲה ַמ   ֵמרֹאׁש   ְלַחׁשּ ֶזה  י ּגְ אי  ךָ אֹוְת   ּוְלהֹוִציא  ּכָ ֹאֶפן  ַזּכַ   ּבְ
יַ�  ֶלא  ".ַמְפּתִ ל  ְוַהּפֶ ָכךְ   ,ִיְגּדַ א  ׁש " ִאי  זֹוןֲח ַה ׁשֶ   ּבְ ּטֵ ל  ִלְבנוֹ   ִהְתּבַ לָּ   ל' ְס יוֹ   ר'  ׁשֶ ְבֵני   ַמדׁשֶ ֶטֶרם   עֹוד,  קַר בְ ־ּבִ   ּבְ

ָמה יַבת   ִהְתַקּיְ ית   ְיׁשִ ט־ ּבֵ ּפָ ׁשְ י,  ַהּמִ אי  אֵיצֵ   ָאִביו  ּכִ ָמה  זוֹ   תוֹ ָא בוּ נְ וּ ,  יןּדִ בַּ   ַזּכַ �     . ּה ָא לוֹ ְמ בִּ   ִהְתַקּיְ

  
  

י   ל "ַזּצַ  ֶאְלָ-ָזר הּוְרִויץ ִמּטֹוְרִניְגרֹוד ַרּבִ

ֲאָדר תקס"ו   ַהִהּלּוָלא ְליֹום  ט' ּבַ
  

יֵקי  ֵלידוֹ ִמגְּ  ְלִמיד,  רוֹ דוֹ   ַצּדִ י  ּתַ  ֱאִליֶמֶלךְ   ר'  ָהַרּבִ
'קְס 'נְ יזֶ לִּ ִמ  ִליןִמל1 '  ה ַהחֹוזֶ ,  יד  ּבְ ּגִ .  ִמּקֹוְז'ִניץ  ְוַהּמַ

ֱאָצֵאי  ןבֵּ ,  ֲ�ִטיָרה ַהּמַ   הּוְרִויץ  ים יִּ וִ לְ ַה   ַחתּפַ ִמׁשְ   ִמּצֶ
ן־ רַאַח  לָ   ִחיֲא   ַיֲ�קֹב   יְלַרבִּ   ּבֵ ְ דֹוׁש   ה "ַהׁשּ ׁש .  ַהּקָ ּמֵ   ׁשִ

ּה  ַרּבָ ל  ּכְ מוֹ ,  דרוֹ יגְ נִ ְר טוֹ   ׁשֶ ר  ּוׁשְ   ד ַח ַא "כְּ   ְלדֹורֹות  ִנְזּכַ
דֹולִ  ר  ים ַהּגְ ר,  ֶרץָא בָּ   ֲאׁשֶ ה   ֲאׁשֶ ּמָ בוּ   ׁשָ  ִכְסאֹות  ָיׁשְ

ט  ּפָ ְגאֹונּותוֹ   נֹוַדע".  ְלִמׁשְ  יוָת וֹ ׁש ָר ְד וּ ,  תוֹ נוּ ָד ְמ לַ וְ   ּבִ
ים   ְוֵקְרבוּ   ִרי ּפֶ   ָ�ׂשוּ   ִעירבָּ  ם   ַלֲ�בֹוַדת   ַרּבִ ֵ   י ְבֵר ּדִ .  ַהׁשּ

" ה ַהּתֹוָר   ּוְכבֹוד  ְמָגִדים   נַֹ�ם "  ִרים ָפ ּסְ בַּ   סוּ נְּ ּכ1   ּתֹוָרתוֹ 
ים ּתְ לַ   ּוֵפרּוׁשוֹ ,  ַהּתֹוָרה ־ ַ�ל ס נִ   ִהּלִ ם   ְדּפַ ׁשֵ   רֹות ָמ "ֲא   ּבְ

ָיָמיו".  ְטהֹרֹות ר,  ּבְ י  ִחּבֵ אֹוִמים   ֵסףיוֹ   ַרּבִ  ֶאת  ּתְ
רּוׁשוֹ  ִרי"   ּפֵ ְלָחן  ַ�ל"  ְמָגִדים   ּפְ 1 ר,  ךְ וּ רָ�   ַהׁשּ  ְוַכֲאׁשֶ

יַ�  ה ַה   ב ֵסַר ,  רוֹ דוֹ   ֵלידוֹ ִמגְּ   ְלֶאָחד  ִהּגִ ים   ּלָ  ְלַהְסּכִ
י  ַ�ןָט וְ ,  ִסְפרוֹ לְ  1 בַּ   ַהּלֹוֵמד   ּכִ  ֵאינוֹ   ַ�ְצמוֹ   ךְ וּ רָ�   ְלָחן ׁשּ

ִרי "ַה   ָנַסע.  ְלֵבאּורוֹ   ָזקּוק ַפֵחי "  ְמָגִדים   ּפְ ,  ֶנֶפׁש   ּבְ
יַ�  ִהּגִ ",  ְמָגִדים   ּנַֹ�ם "ַה   ִנֲחמוֹ   דוֹ ריגְ נִ ְר טוֹ לְ   ּוְכׁשֶ

א,  תוֹ ָמ כָּ ְס ַה   ֶאת  לוֹ   ֶהֱ�ִניק י  ְוִהְתַנּבֵ   ַנת ִמׁשְ   רֶפ ַהּסֵ "  ּכִ
ֶקֶרן  חנָּ מ1   ְיֵהא  ֲחָכִמים  ל   רֶפ ְוַהּסֵ ,  ָזִוית־ ּבְ  בֹודכְּ   ׁשֶ
ָכל  ּבוֹ   ִיְלְמדוּ   ּתֹוָרתוֹ  ה   רבֶ ֵ�   ּבְ  ׁשֹוִתים   ְוִיְהיוּ   ּוִפּנָ

ָבָריו־ ֶאת  ָמאצָּ בַּ  ָמה   ְנבּוָאה ",  ּדְ ִהְתַקּיְ .  ְלדֹורֹות  ׁשֶ
ִסְפרוֹ  ַתב   ּבְ ל  יכִּ ,  ּכָ ִבים   ְזַמן  ּכָ ּיֹוׁשְ יְוַא   ֲחִסיִדים   ׁשֶ  ְנׁשֵ
ה  ה   ַמֲ�ׂשֶ ּדָ ְס�1 ית  ּבִ ִליׁשִ , ם ֵגיִהנָּ ־ יֹוְרֵדי  ִנּדֹוִנים   לֹא,  ׁשְ

י ם   ֲ�ַדִין   ּכִ ּלָ ְבִחיַנת  ּכ1 ת  ּבִ ּבָ ֵמיַט   יֹותוֹ ְה בִּ .  ׁשַ ,  ָיָמיו  ב ּבְ
ִלין ִמּל1   ָנַסע ַדְרּכוֹ   ְלקֹוְז'ִניץ  ּבְ יַ� ,  ּכְ ִהּגִ  ךְ ָסמוּ   ּוְכׁשֶ

" ָאַמר,  ִמיןלְ ָהַ� ־ יתבֵּ   ֶאת  ְוָרָאה   ָלִעיר  ֶאה נָּ   ה ַמ : 
קֹום  ה   ַהּמָ ב ־ ה ּפֹ   ַ�ד־ יֲ�ֵד   ְמנּוָחִתי־ זֹאת,  ַהזֶּ י  ֵאׁשֵ  ּכִ

ָ ׁשֶ   רּוְלַאַח ".  יָה ִת וִּ ִא  ה   ה ָה ׁשּ ּמָ בּועֹות  ּכַ  ֵאֶצל  ׁשָ
יד ּגִ ִגיל  ְלֶפַתע  רַט ְפ נִ ,  ִמּקֹוְז'ִניץ  ַהּמַ ר,  ָצִעיר  ּבְ  ְוִנְקּבַ

תוֹ כְּ  ם ׁשָ  ׁשָ יד, ַבּקָ ּגִ אנָ   ְוַהּמַ ד  וָ�ָלי ׂשָ דֹול ִמְסּפֵ   ָוַמר.   ּגָ

  
והדבר   לועזיות,  במלים  משופע  ולתלמוד  לתנ"ך  רש"י  פירוש 
בולט בפרשות תרומה ותצוה בכלי המשכן ובגדי הכהונה, שרש"י  

על  המובאים  ־ מבארם  הלעזים  היקף  לועזיות.  במלים  שימוש  ידי 
כ הוא  לתנ"ך  לשחזור  1,300־ בפירושו  בהם  משתמשים  וכיום   ,

מהלעזים    הצרפתית  כי רבים  לדעת,  ויש  בימיו.  שדיברו  העתיקה 
המופיעים בפירוש רש"י, הם תוספות של הדורות המאוחרים, ויש  
עתיקה,   גרמנית  ספרדית,  מאיטלקית,  אחרות,  משפות  בהם 
רוסיא".   בלשון  "דלוט"א  א':  במלכים  כגון  רוסית  ואפילו  לאדינו, 

נוטריקון  בשונה   בלשון עם זר,  ממה שמקובל לחשוב, בלע"ז אינו 
שכן רש"י כותב "ובלשון לע"ז", ולא ייתכן שכתב בכפילות 'בלשון  
לשון עם זר', אלא פשר המלה הוא ָזר, כמו "בית יעקב מעם לועז",  

היד  ־ ובדרך כלל משתמשים בו ללטינית וצרפתית. ואומנם בכתבי 
יותר   ומאוחר  "בל'",  נכתב  לו  הישנים  נוספו  מכן  ולאחר  'בלעז', 

להד  רש"י  מירכאות  לעזי  של  ערכם  נוטריקון.  זה  אין  אך  גשה, 
והמדלג   להם,  בהתאם  שונה  המשמעות  רבות  ופעמים  ורב,  עצום 
על   ביאורו  לדוגמה  בדבריו.  העמוקה  הכוונה  את  מאבד  עליהם 
כדרך   היו  "מצוירים  מתרגם:  שהוא  שבמנורה  "משוקדים"  המלה 

אומנות    –  זהב שקורין ניאל"ר", והכוונה ל'ִגּפּור'שעושין כלי כסף ו 
רש"י   בימי  כי  הטוענים  יש  ָּגְפִרית.  באמצעות  תצריב  ביצוע  של 
והוא   המלמדים,  אצל  ובייחוד  צרפת  יהודי  בידי  תרגום  ספר  היה 
הקשות   המלים  את  להסביר  כדי  למתרגם  עזר  כספר  שימש 

לעז" "בלשון  לתורה  בפירושו  רש"י  כותב  ולכן  או    במקרא, 
לש" פירושו  לעומת  בלשוננו",  הלועזית  "שקורין  המלה  ששם  ס 

מופיעה כחלק מהמשפט הרגיל. ולעתים רש"י עצמו מצטט מתוך  
"ולצנינים   הפתרונות:  מסוכת    –ספר  לשון  הפותרים  בו  פותרים 

לי",   נתיישבו  ולא  פתרונות  בספרי  "וראיתי  וביחזקאל  קוצים", 
רש"י   של  מטרתו  רחוקה.  השערה  זו  היא  אולם  הלועזים  בהבאת 

זרה שיבינו את פירוש המקראות. לעתים   בעיקר למען דוברי שפה 
הוא   ולעתים  האוזן,  את  לשבר  כדי  העם  מלשון  מצטט  הוא 
הקודש   בלשון  מתאימה  מלה  בהעדר  לועזית  במלה  משתמש 
לזיהוי הדבר, שכן הרבה חפצים חדשים היו בזמנו שלא היו בזמן  

מלה להם  נקבעה  לא  ועדיין  יש    חז"ל,  בלשוננו.  עצמה  משל 
דבריו, ובמלה לועזית אחת הוא מבטא רעיון    פעמים שרש"י מקצר

לפי   הפעלים  להבנת  לועזית  במלה  נעזר  שהוא  ויש  מפורט, 
מלשון   נוצרה  הלועזית  שהמלה  מוכיח  שהוא  ופעמים  הדקדוק, 
כל   שורש  כי  המלים  בין  הדומה  הצליל  על  ומצביע  הקודש 

צדיקים הקודש.  הפליגו בחשיבות לימוד פירוש    הלשונות בלשון 
  תיבות הלעז שבו, והזהירו שלא לדלג עליהם כלל.    רש"י עם כל 

ַ-ת   יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ְכבִֹדי ׁש ּבִ   ְוִנְקּדָ

ֹוֶכֶנת   יִד ֲ� וּ 'גּ ־ַאל  ָהֲ�ָיָרה ִליל  ַהׁשּ ּגָ ִעיר  ָהֶ�ְליֹון  ּבַ ֵתיָמן  בְּ ַ� ְר ׁשַ   ּבָ ּבְ רֹאׁש   ׁשֹוֶכֶנת ,  ׁשֶ   ה ּדֹוָמ   תוֹ גָּ ְס ִפ וּ ,  ַהר  ּבְ
י ּתֵ ָמל  לׁשֶ   ת וֹ ׁש בָּ ּדַ   ִלׁשְ רוּ   ית בִ ָר ֲ� ּמַ ַה   ת ׁשֶ בֶּ ּדַ בַּ .  ֵ�ֶמק   ּוֵביֵניֶהן  ּגָ הּוִדים  ּגָ ְסְלִמים  ְזָרִחית ּמִ ּובַ ,  ַהּיְ יל  ַהּמ1 ,  ְלַהְבּדִ
ר  ַהְינוּ ,  ה'אּדָ 'ַס   ּנוּ ּכ1   ֲאׁשֶ יָון,  ַוֲאִציִלים  ֲאדֹוִנים   ּדְ ֶהֱחִזיקוּ   ּכֵ דמ1   י ֵא צָ ֱא צֶ כְּ   ַ�ְצָמם  ׁשֶ ר ַהֶה   ן ְוִסּמַ ,  םיָא בִ נְ   ַחּמַ   ּכֵ

ֶהם ּלָ ם־ ַ�ל  ה ּקָ ְיר1   ֶפת ִמְצנֶ   ת יכַ ִר כְּ   ָהָיה  ׁשֶ ֶרת   ם ָת ָא נְ ׂשִ בְּ   ְידּוִעים  ָהיוּ   ֵאּלוּ .  רֹאׁשָ הּוִדים  ָהִעּוֶ ר ,  ַלּיְ   ְוַכֲאׁשֶ
יר  רֹוֶצה   ָהָיה  ְיהּוִדי ַ�ל   ָאָדם  ְלַהְגּדִ מוֹ   ׂשֹוֵנא   ֶזה "   אֹוֵמר   ה יָ ָה ,  הָא נְ ׂשִ   ּבַ ֲ�ָיָרה".  יִד ֲ� וּ ' גּ ־ ַאל  ּכְ   ֹוֵררִהְתגּ   וֹ ז  ּבַ

ְך  ׁשְ ִה ׁשֶ ,  דבָּ כְ נִ   ח' יְ ׁשֵ  ּיֵ ְסְלִמים   ְלאֹוָתם   הּוא  ַאף ּתַ ׁשֹוֶנה   אּוָלם ,  ָחִסיםְמי1   מ1 ,  ּוָמתּון  ָנבֹון  ִאיׁש   ָהָיה   ם ֵמֶה   ּבְ
ב  ִלּבוֹ   ֶתר ּוְבֵס  הּוִדים  ֶאת   ִחּבֵ יר  אֹוָתם,  ַהּיְ ַא   ִהּכִ יּכְ ת ,  ַצעבֶ ־ְוׂשֹוְנֵאי   ֱאֶמת   ְנׁשֵ ּמַ ְסְלִמיםַה   יוָח ֶא   ְל�1 ם   ּמ1 ּלָ ּכ1   ׁשֶ
ֵ�יָניו  םֲחׁשּוִדי   ָהיוּ  מֹון  ַ�ל  ּבְ ִלּבוֹ   ם בָ ֲ� ִת וְ   ַהּמָ ַ�ל  .ּבְ ֵ   ָהָיה  הֹון  ּבַ ל  ּוְדָאגֹות ,  'חיְ ַהׁשּ ְרָנָסה  ׁשֶ   ֵחֶלק   ָהיוּ   לֹא  ּפַ

ךְ   ןוָ יכֵּ .  יֹומוֹ   רֶד ּסֵ ִמ  ּכָ ָידוֹ   יוָת וֹ ּת ִע   ָהיוּ   ׁשֶ נֵּ   ָהָיה  ָלהּטָ בַּ   ּוִמּתֹוךְ ,  ּבְ אּוָלם  יֹום  יִמּדֵ   סִמְתּכַ דֹול  ּבָ ,  ַאְרמֹונוֹ בְּ ׁשֶ   ַהּגָ
ים   ּמוֹ ְוִע  רֹוִבים  ים בִּ ַר   ֲאָנׁשִ ים ,  ת כוּ לְ ַלּמַ   ַהּקְ יָחה  ְיֵמיֶהם  ּוְמַבּלִ ׂשִ ֵטָלה  ּבְ יָחה   ָהְיָתה ְולֹא    .יק ִר וָ   ֶהֶבל בְּ   ּבְ   ׂשִ

ּלֹא יָ�ה  ׁשֶ סוֹ   ִהּגִ הּוִדים  ֶאל  ָפּה ּבְ ֵ   אּוָלם  ,ַהּיְ יר  לי כִּ ׂשְ ִה   ח'יְ ַהׁשּ ְעּתוֹ   ֶאת   ְלַהְסּתִ ק  היָ ָה וְ ,  ּדַ ֲאִמיָרה   ִמְתַחּמֵ   ּבַ
י  יתִמ ָת ְס  ֶ   ה ַמ   לֹא"   ּכִ םׁשּ ִבים   ַאּתֶ הּוִדים   ַ�ל   חֹוׁשְ ַאַחת  ֶזה  ָהָיה ".  ָנכֹון  ַהּיְ יחֹות   ּבְ ִ ָלה  ִמׂשּ ּטָ ר,  ַהּבַ ֲאׁשֶ   ּכַ

רוּ   ַהּדֹוְבִרים ּבְ יַא כְּ   ם ָח י ֵר   וּ יׁש ִא בְ ִה וְ   םהּוִדייְּ בַּ   ָסָרה  ּדִ ֶקר  ְנׁשֵ ֵ   .ׁשֶ ק  יַח ִהְצלִ   לֹא  ח'יְ ַהׁשּ   ִאם : " ְוָאַמר,  ְלִהְתַאּפֵ
ֲאלוּ  ׁשְ י  ֶאת   ּתִ ְעּתִ ה  ָהִייִתי,  ּדַ ְמלֹ   ְמַגּלֶ נּות   אּבִ י,  ַהּכֵ ע  ָלֵצאת   ץלָ ֱא נֶ   ָהִייִתי  ִאּלוּ   ּכִ ָנה  קֹוםְמ לִ   ְלַמּסָ   ָהִייִתי ,  ַסּכָ

ֶבן   ּבֹוֵחר ְסְלִמי  ְולֹא  ְיהּוִדי  ְלָוָיה־ ּבְ י  ,מ1 ּלֹ   ִלְבטַֹח   לוֹ ָיכ   ֲאִני  ּבוֹ   ּכִ ֶאְהֶיהכְּ   ִני ׁשֵ ְט נְ יִ   אׁשֶ ָנה בְּ   ׁשֶ י  .  ַסּכָ   הּוִדיַהיְּ ּכִ
ר ֲ�רֹךְ   ןיְלֵא   ִויִציָבה ֲחָזָקה  ֶוֱאמּוָנתוֹ , ַמֲאִמין  ָאָדם הּוא ְסְלִמיַה  ֵמֲאׁשֶ ם הּוא ַמֲאִמין ָאָדם  ְוָכל, ּמ1   ".  ן ָמ ֱא נֶ   ּגַ

ָבָריו ל  ּדְ ֵ   ׁשֶ ֹוְמִעים  ַ�ל  ְפלוּ נָ   ח'יְ ַהׁשּ ַרַ�ם  ַהׁשּ ַמ ְלִמ   ֶהֱאִמינוּ   לֹא  ֵהם .  ּכְ ָכךְ   אוּ ָר וְ ,  ָאְזֵניֶהם  עׁשְ   ִחּלּול   ּבְ
א  ,ַהּקֶֹדׁש  ַ�ל,  ַחִיל־ ּבֹור גִּ   ָהָיההּוא    ןכֵּ ׁשֶ ,  ֶנְגּדוֹ   ִלְמחֹות   ֵהִהין  לֹא  ֶאָחד   ַאףׁשֶ   ֶאּלָ ָאה  ּבַ ָ�ה  ּוַבַ�ל  ַהּמֵ ,  ַהּדֵ

ְר ־ ּוַבַ�ל ְלעוּ   ם ָח ּכָ ֵחרּוק  םנָ וֹ בּ לְ ֶ�   ֶאת  ּבָ ִים   ּבְ ּנַ ה .  ׁשִ יַ�   ְוִהּנֵ ֳהַרִים   תלַ ְפ ּתִ   ְזַמן  ִהּגִ .  ר'הֹ ' צ1 ־ ַאל  ת א לַ 'צְ   ַהּצָ
אֹוָתם ְסְלִמים  ָהָיה  לֹא  ָיִמים  ּבְ ים  ָהיוּ   אּוָלם,  םִניוֹ עׁשְ   ַלּמ1 ּסִ ֵדי   ְמנ1 י־ ַ�ל   ְלַהְבִחין  ּכְ ֶמׁש   ּפִ ֶ ָ�ה  ֶאת   ַהׁשּ ָ   ַהׁשּ

ֶקת  ּיֶ ֶדֶרךְ .  ַהְמד1 ָלל  ּבְ ֵ   ָהָיה  ּכְ ָ בַּ   יןַמְבִח   ַ�ְצמוֹ   ח'יְ ַהׁשּ ַ�ם  ַאךְ ,  הָ� ׁשּ ׁש   ַהּפַ .  הלָ ְפ ּתִ ַה   ית בֵ לְ   ָלקּום  ְלהֹורֹות   ּבֹוׁשֵ
ר,  ְלַבּסֹוף ֲאׁשֶ ל  לוּ כָּ   ּכַ ֵ   'ִהְבִחין',  יןצִּ ּקִ ַה ־ ּכָ ֹחֶסר  ח'יְ ַהׁשּ ל  םָת נוּ לָ בְ ַס   ּבְ ֱאָסִפים  ׁשֶ ךְ ־ַ�ל   םלָ ָא ׁשְ וּ ,  ַהּנֶ ר ,  ּכָ   ְוַכֲאׁשֶ
לוּ  י   נוּ ָטֲ�   ַהּלָ יָ�ה"   ּכִ ֳהַרִים   תלַ ְפ ּתִ   ֵ�ת  ִהּגִ ם  ָרִאיִתי : " ָאַמר",  ָכךְ בְּ   ָחׁש   לֹא  ְרֶאהנִּ כַּ   ַוֲאדֹוֵננוּ   ַהּצָ י   ָרִאיִתי  ּגַ   ּכִ
יַ�  ְרצֹוִני  ַהּיֹום  אּוָלם,  הלָ ְפ ּתִ ַה   ְזַמן  ִהּגִ ּנּוי  ְלחֹוֵלל  ּבִ ָ   ח ּסַ ּנ1 בַּ   ׁשִ ם  ּוְבעֹוד".  ּור גַהׁשּ ּלָ ְפִליָאה  ּבוֹ   יִטיםַמבִּ   ּכ1 ,  ּבִ
ַלף  ֵ�יַנִים   ָראָק וְ   וֹ ְרבּ ַח   ֶאת  ׁשָ ל   ַהּיֹום : " ֵאיָמה  ָזרֹות ְמ   ּבְ ּלֵ אן  ִנְתּפַ בֵ   קֹוםְמ בִּ   ּכָ   ִלְפנֹות   קֹום ְמ ּובִ ,  הלָ ְפ ּתִ ַה   ית ּבְ

הֶמ   ןוּ וּ ְלכִ  יָלה  ֶאל   ִנְפֶנה  ּכָ ְרּגִ י  ַהּנַ ּלִ ר   ָמקֹום  ּוְבָכל  ,ׁשֶ ְזּכָ ּמ1 ירוּ ּתַ   ַהּבֹוֵרא  םׁשֵ   ׁשֶ יָלה  ֶאת   ְזּכִ ְרּגִ   ְלִמי  לוֹ   ְואֹוי,  ַהּנַ
ָסֵרב ּיְ ם".  ׁשֶ ּלָ ְברוּ   ּכ1 י  ַסָ ְעּתוֹ   ּכִ ה  ּדַ ׁשָ ּבְ ּתַ ה  לֹא  דָח ֶא   ַאף  אּוָלם,  ָ�ָליו  ִהׁשְ ַהְכָנָ�ה.  ִלְמחֹות   ִנּסָ   ְוֵהֵחּלוּ   ָקמוּ   ּבְ

ר ,  הלָ ְפ ּתִ בַּ  ֲאׁשֶ יֶהם  ֶאת  ׁשֹוֵמר  הּוא   ּכַ ּנוּ יְ   ְלַבל   ּפִ ם    ְמדוּ ָ�   ְסָכִלים  ְכֵ�ֶדרוּ .  תוֹ ָא ָר הוֹ ֵמ   ָמה אוּ ְמ   ׁשַ ּלָ ּכ1
ֲחווּ  ּתַ יָלה ן וּ וּ ְלכִ   ְוִהׁשְ ְרּגִ ֵהם,  ַהּנַ ׁשֶ יִרים ּכְ ַחת   ָמּה ׁשְ   ֶאת   ַמְזּכִ ׁשוּ ,  'ַאְלָלה'  םׁשֵ   ּתַ ִטּפְ חּוךְ  ְמעֹוֶרֶרת  ת ּבְ   . ַרב  ּגִ

יָ�ה ין תַ� ׁשְ   ִהּגִ ִים־ ּבֵ ֵ , ָהַ�ְרּבַ   אֹותוֹ   ְוָהֵבא, אסַח נַ ־ַאל  ן ַמ ילִ ְס  הּוִדיַהיְּ   ְלֵבית   ֵלךְ : " תוֹ ְר ׁשָ ְמ לִ ָאַמר   ח' יְ ְוַהׁשּ
ִלי   ְלָכאן  הַה ".  ֵמת   אוֹ   ַחי,  ִעּכּוִבים  ּבְ ֵ   רבַ ְד בִּ   ְמבָֹהל  ָיָצא  ּלָ ר,  ח'יְ ַהׁשּ   ה מֹ לֹ ׁשְ   ר'   הּוא,  ןיַמ לִ ְס   הּוִדיַהיְּ   ְוַכֲאׁשֶ
ת   ָחַרׁש  ֹחש4ֶ ָ�ָליו  ָטַ�ן  ,ַהּנְ ה  ָלֵצאת   ׁשֶ ת ִלְתִפ   ַ�ּתָ ִלי   ּבוֹ   ִהְפִציר,  ִמְנָחה  ּלַ ָ ד  ֵאָליו  ְלִהְתַלּוֹות   ַח ַהׁשּ   ן וָ יכֵּ   ִמּיָ

יךָ "  ַחּיֶ ָנהבְּ   ׁשֶ ֵלית".  ַסּכָ ֵרָרה־ּבְ יַ�    המֹ לֹ ׁשְ   ר'  ץלַ ֱא נֶ   ּבְ ֵ   לֶא ְלַהּגִ יר  אֹותוֹ   ח'יְ ַהׁשּ יעֹו    ,ֲהִליכֹות   ִעיםנְ כִּ   ִהּכִ ּוְבַהּגִ
ה "לְ  ֵנסִהְצַטּוָ ד  ִהּכָ הּוִדים  ןכֵּ ׁשֶ ,  ָלםעוֹ ֵמ   ֵאַרע   לֹא  רבָ ּדָ ַה   ." ת ידוֹ ִע וְּ ַה   םאּולַ   לֶא   ִמּיָ ְרׁשוּ   לֹא  ַהּיְ ֵנס  ה1   ֶאל   ְלִהּכָ

ִניִמי  ַהֵהיָכל ל   ַהּפְ ְסְלִמים   ׁשֶ ִמיד   ְונֹוְתרוּ   ַהּמ1 ָרה   ִמּתֹוךְ   חּוץ בַּ   ד מֹ ֲ� לַ   ּתָ ה  ה מֹ לֹ ׁשְ   ר' וְ   ,םָת וֹ זּ בַ לְ   ַמּטָ   זֹאת  ָ�ׂשָ
י  לֹא   עֹוד" .  ָדהָ� ְר וּ   יל ִח בְּ  ְלּתִ ּלַ ר,  חוֹ ְר ָא ְמ לִ   ָאַמר",  ִמְנָחה  ִהְתּפַ ֲאׁשֶ ה ַה   ּכַ יַ�   ּלָ םִע   ְלָהֵסב   לוֹ   ִהּצִ יָחָתם  ּמָ ,  ְלׂשִ

 ֵ ם  ָ�ָנה  'חיְ ְוַהׁשּ ּמֵ ִמּתַ " ּכְ ל:  ּלֵ ָ�ָיה  ֵאין?  ְלִהְתּפַ אן  זֹאת  ַלֲ�ׂשֹות   ָ�ֶליךָ   אּוָלם,  ּבְ ם  ְלֵ�יֵני  ּכָ ּלָ   ְוָ�ֶליךָ ,  ּכ1
ל  ּלֵ יָלה   ן וּ וּ ְלכִ   ְלִהְתּפַ ְרּגִ י   ַהּנַ ּלִ ַלִים  ןוּ וּ ְלכִ ְולֹא    ׁשֶ א ,  עֹוד  ְולֹא .  ְירּוׁשָ ָ�ֶליךָ   ֶאּלָ ל   ׁשֶ ּלֵ קֹול   ְלִהְתּפַ יר   ּבְ   ּוְלַהְזּכִ

יָלה  ם ׁשֵ   ֶאת ְרּגִ ם   ֶאת  קֹום ְמ בִּ  ַהּנַ ֵ   ָקם, רוֹ בְּ ַד ּובְ ".  ַהּבֹוֵרא ׁשֵ ע: " ְוהֹוִדיַ�  וֹ ְרבּ ַח   ֶאת  ֵהִניף , ַרְגָליו ַ�ל ח' יְ ַהׁשּ   ,ּדַ
י יב  ּכִ ה  ָכללְ   ַאְקׁשִ ךָ   ִמּלָ ּלְ ה  ְוִאם  ,ׁשֶ ַנּסֶ ם  ּתְ ְמךָ   -  ְלִהְתַחּכֵ רֹאׁשְ   ּדָ יםַהְמס1 ".  ךָ ּבְ ֵ   הְלַמְרֵא   ִנְבֲהלוּ   ּבִ   ח' יְ ַהׁשּ

ִחיד  אּוָלם,  ַהּזֹוֵ�ם ּלֹא   ַהּיָ ד  ׁשֶ לְלִה   ֶהְחַלְטּתָ   ִאם ,  ינִ וֹ ֲאד. " הּוִדי ַהיְּ   המֹ לֹ ׁשְ   ר'  היָ ָה ,  וֹ ת וָ לְ ׁשַ   ֶאת  ִאּבֵ ,  ילַ ֵא   ְתַנּכֵ
כֵּ   מּוָטב?  ינִ ֵת וֹ נּ ַ� לְ   ְלךָ   ַמּדּוַ�  ּתַ ַחְרבְּ   ִניׁשֶ ו  ךָ ּבְ ע  יָ�לַ   ְלִהְתעֹוֵלל  קֹוםְמ בִּ   ,ַ�ְכׁשָ ֶרׁשַ   ֶאת  הּטָ ִה ,  רוֹ בְּ ַד ּובְ ".  ּבְ

י  וֹ ּפ ְר ָ�  ַלּפֵ ֵ   ּכְ א,  ח'יְ ַהׁשּ הּוא   ֶאּלָ ה  ׁשֶ ְכנְ   ִנּסָ תוֹ   ְלַהְתִחיל   וֹ עְלׁשַ ְתִפּלָ ִפי   ּבִ ֵדי   תוֹ ָא ָר הוֹ   ּכְ ֵצלְלִה   ּכְ   י ִד הוּ ַהיְּ   ַאךְ ,  ּנָ
יךְ  ּלוֹ   ַ�ל  דמֹ ֲ� לַ   ִהְמׁשִ ֵחרּוף  ׁשֶ בֹוד  ךְ לְ   ֲאִני  רֹוֵחׁש   ָאְמָנם. " ׁש ֶפ נֶ ־ ּבְ ָ   ֵקיֱאלֹ   ֶאת   אּוָלם,  ַרב  ּכָ   ֵרא יָ   ֲאִני   םיִ ַמ ַהׁשּ

ְמִחיר  ְוַאף,  ֶאֱ�בֹד  אֹותוֹ   ְוַרק ה  לֹא  יַחיַּ   ּבִ ּנֶ ִתי  ֲאׁשַ ִפּלָ ֵ ".  ָמה  ִויִהי  ִמּתְ ה   'חיְ ַהׁשּ ְוׁשּוב    ִנּסָ ךְ ׁשּוב  ָ�ָליו    ְלַהּלֵ
ִביןׁשֶ   ַ�ד "   תוֹ יָא לִ כְּ   ְלַרּבֹות,  יםִמ יֵא  י   ּתָ ר   יַר בָ ְד כִּ   ַלֲ�ׂשֹות  ְלךָ   טֹוב  ּכִ י  ֵמֲאׁשֶ ַחְרּבִ ּבְ ֵתאּוֵרי  ְוֶהֱאִריךְ ",  ִלּפֹל    ּבְ
צּור   ַמד ָ�   המֹ לֹ ׁשְ   ר'  אּוָלם,  לוֹ   יםיִ פוּ צְּ ַה   םי ָהִעּנּויִ   ַ�ל  יִמיםֵא  ִמיׁש   ּכְ ל  ֶנֶגד   ַחּלָ ר   ַ�ד ,  יםָבִר ַהּדְ   ּכָ   ֲאׁשֶ

ֱאָסִפים ּתֹוְממוּ   ַהּנֶ ם   רֹוִאים" .  רּוחוֹ   עֹז ֵמ   ִהׁשְ ָנה "?  ַאּתֶ ֵ   ְלֶפַתע   ּפָ ְסְלִמים  ֶאל   ח' יְ ַהׁשּ " ַהּמ1 ֶזה   ִאיׁש   ִעם ,    ּכָ
ָנה  קֹוםְמ לִ   ָלֵצאת   מּוָכן  ָהִייִתי ִלי  ַסּכָ ׁש   ּבְ ּמָ   ָנא  אוּ ְר וּ .  ֲחׁשָ זּוִיים  הּכַ ם  ּבְ ִביל,  ַאּתֶ ׁשְ ּבִ יֵמ   טָ� מ1   ַחדּפַ   ׁשֶ ,  ַחְרּבִ

ם ֵ�ֶדר  ֲ�ַמְדּתֶ ים  ּכְ ָיׁשִ ם  ּתְ ים  ֱאלִֹקים  ְוֶהֱחַלְפּתֶ ֵ�ץ  ַחּיִ ר  ְוִכי.  ָאָדם  ְיֵדי  הַמֲ�ׂשֵ   ָיֵבׁש   ּבְ ֶכם  ַח טֹ בְ לִ   ֶאְפׁשָ ֵ�ת  ּבָ   ּבְ
ֵ וְ "?  ָצָרה ֶכם  אֵאפוֹ   ָנא  ְמרוּ ִא : " ֵהִרים ֶאת קֹולוֹ   ח'יְ ַהׁשּ ּלְ ִמי,  ּכ1 ֶבן  םּבֹוֲחִרי   ֱהִייֶתם  ּבְ ָנה  קֹוםְמ לִ   ְלָוָיה ־ּכְ "?  ַסּכָ

ם  ּלָ יבוּ   ְוכ1 ה  ֵהׁשִ ְחַרר   המֹ לֹ ׁשְ   ר' ".  הּוִדייְּ בַּ : " ֶאָחד  ּפֶ ר,  ֲאָתר־ ַ�ל  ׁש1 ֹאָרע   נֹוַדע   ְוַכֲאׁשֶ ּבּור  ַהּמְ ּצִ   ׁש ִהְתַקּדֵ ,  ּבַ
ים  ַמִים ׁשָ   םׁשֵ  ַרּבִ ְסְלִמים   ְוַאף   ּבָ נָּ ַה   ַהּמ1 י   ,הֹודוּ   ִאים ּקַ י   ֵאין   ּכִ ָרֵאל  ּוַמֲאִמיִנים   ֶנֱאָמִנים  םֲאָנׁשִ ִיׂשְ ְבֵני  �  . ּכִ

  
  
  

ְבֵרי ים ָהאֹור  ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה  ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ה ה  ְוַאּתָ ַצּוֶ ה  ָלַדַ�ת  ָצִריךְ   -  (כז, כ)  ּתְ ְצַרךְ   ָלּמָ �  ר ַאַח   הְוַאּתָ   לֹוַמר  ה

ִע  ה,  דעוֹ ?  ר בֵּ ַד ְמ   ָהָיה  ּמוֹ ׁשֶ ה  ָאַמר  ָלּמָ ַצּוֶ ה ,  עֹוד?  ַצו  ְולֹא  ּתְ   ָלּמָ
ָרׁשֹות  ֶזהבָּ   ָאְמרוּ   ל" זַ   ְוַרּבֹוֵתינוּ ?  ִצּוּוי   ׁשֹון לְ   ָאַמר    ָאְמרוּ   ֵמֵהם,  ּדְ
א  ַצו  ֵאין ׁש   ַצדְל   ֵזרּוז  ֶאּלָ ּיֵ יס־רֹוןְס ֶח   ׁשֶ י   ְואּוַלי ,  ּכִ   ְלַצד   ּכִ

בָ  ַהּדָ ְדִליקוּ ׁשֶ   ה'   ְלַצּוֹות   רָס ַהּמוּ   ִמן  ֵאינוֹ   רׁשֶ בֵ   ֵנרֹות  ּיַ   ה'   יתּבְ
ר ּנוּ   ֲאׁשֶ ֵצא  ִמּמֶ ר,  אֹוָרה  ּתֵ ן  ַ�ל  ֲאׁשֶ ה  ָאַמר  ּכֵ י   ְלמֹש+ֶ   זוֹ   הוָ ְצ ִמ   ּכִ

ָרֵאל  הנָּ ֶר אְמ יֹ   לֹא י ־ַ�ל  ְלִיׂשְ א  ה'  ּפִ ה  הּוא  ֶאּלָ רּוׁש ,  ְיַצּוֶ י   ּפֵ   ִמּפִ
ְנֲהגוּ ,  ַ�ְצמוֹ  ּיִ בוֹ   ׁשֶ ֶמן  ְלָהִביא  ֶזה  דּכָ   ָאַמר   ֶזהָל וְ ,  ְלַהְדִליק  ׁשֶ
ה רּוׁש ,  ְוַאּתָ ַבד  ּפֵ ֶ   ָמה  ִמּלְ ה  ףֵס הוֹ   יךָ יִת וִּ ּצִ ׁשּ .  ֶזה ־ַ�ל  םָת וֹ וּ ַצ ְל   ַאּתָ

ק  ה  לֹוַמר   ְוִדְקּדֵ ַצּוֶ ר  ְולֹא  ּתְ ַדּבֵ יק ,  ּתְ ָבֵרינוּ   ְלַהְצּדִ ה   ּדְ ָזְרֵזם   ֵאּלֶ ּיְ   ׁשֶ
ָבר  ַ�ל  הּוא ִאם,  ַהּדָ רּתְ   ָאַמר  ׁשֶ ָמע  ִיְהֶיה  ַדּבֵ ׁשְ י   ַהּנִ רְיַד   ּכִ ְבֵרי   ּבֵ   ּדִ

ִלי   רבֵּ ַד ְל   ִגילָר ָה   ֶדרּסֵ ּכַ   ה' רּוז  ךְ צֶֹר   ִמּבְ   ַצו   ָאַמר  לֹא  ֶזהָל וְ ,  ַהּזֵ
ָאז ַמע  ִיְהֶיה  ׁשֶ ּיֹאַמר  ִנׁשְ י   ׁשֶ אֹות,  וּ ְלַצ   ֵאָליו  ָאַמר  ה'  ּכִ ה   ֶאּלָ ַצּוֶ   ּתְ

רּוׁש  �   ֶאהָר יֵ   ְולֹא.  ֵמַ�ְצְמךָ   ּפֵֵ י   יךָ ינֶ ּבְ ה  זוֹ   הוָ ְצ ִמ   ּכִ   ן יוָ כֵּ   ִהיא  ַקּלָ
ֵאיָנּה  א   ׁשֶ י   ֶאּלָ ֵאין ,  הּוא  ֵכן  לֹא ,  הש+ֶ מֹ   ִמּפִ א  ֶזה  ׁשֶ ּום   ֶאּלָ   ִמׁשּ

בֹוד  ךְ ֶר ּדֶ  י   רֹוִאים   ָאנוּ   ֲהֵרי   הוָ ְצ ַהּמִ   ֲאָבל,  ֶ�ְליֹון  ְלֵאל  ּכָ   ָאַמר   ה'  ּכִ
ה   ֵאָליו ַצּוֶ ּיְ י   ְואּוַלי .  ׁשֶ רּוׁש ,  ֵאֶליךָ   וּ ְוִיְקח   ָאַמר  ֶזה לָ   ּכִ   ה ַמ ְל   ּפֵ

 ֶ הׁשּ ךָ   ַאּתָ ַדְעּתְ ה  ּבְ ַצּוֶ ה  ַצדלְ ,  ִיְרֶצה  עֹוד.  ּתְ ּוָ ּצִ ל  ה'   ׁשֶ   ה ַמֲ�ׂשֵ   ּכָ
יֵּ   נֹוֵכַח לְ   וי ְוִעְנָינָ   ן כָּ ׁשְ ַהּמִ  ּמְ   ֶאהָר ׁשֶ ה  לוֹ   הוֶּ ַצ ׁשֶ �ׂשֲֶ ּיַ ל   הּוא  ׁשֶ   ּכָ

ל  ְוָיִביא  ֵאָליו  רבָּ ְד נִּ ַה  ָדָבה  ּכָ   תוֹ בוּ ֲה ַל ְת ִה   ְלַצד  ןכָּ ׁשְ ַהּמִ   ֶאל  ַהּנְ
�בֹוַדתֲ ם  ה'   ּבַ ה   ּגַ   ָאַמר   ֶזה ָל ,  ַוֲ�בֹוָדתוֹ   ן כָּ ׁשְ ַהּמִ   ְמֶלאֶכת   ַיֲ�ׂשֶ

ה  ֵאָליו ה  ְוַאּתָ ַצּוֶ רּוׁש ,  ּתְ ֶ   הַמ   ּפֵ ְתרֹון  ךָ לְ   ׁש יֶּ ׁשּ ל   ַ�ל  ֵמַהּיִ   ּכָ
ָרֵאל א   ֵאינוֹ   ִיׂשְ ֶ   הַמ   ֶאּלָ הׁשּ ַצּוֶ ַבת   ָאַמר  ֶזה לָ וְ ,  ַבדלְ   אֹוָתם   ּתְ   ּתֵ

ה א  ְותֹוֶסֶפת ,  ְוַאּתָ ׁש ׁשֶ   ַצד לְ   ו " ַהּוָ ים  ּיֵ ם   ק יַּ ד� י וִ ,  הש+ֶ מֹ   ְלַבד   עֹוׂשִ   ּגַ
ן  ה אֹוְמרוֹ  ּכֵ ַצּוֶ הַצו  ָאַמר ְולֹא   ּתְ ַצּוֶ אֹוְמרֹו ּתְ ְרמֹז ּבְ ּיִ �ל   : ְואּוַלי ׁשֶַ

ַמת   ׁשְ ִמּנִ ִניצֹוץ  לֹו  ֶיׁש  ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ ל  ּכָ י  ּכִ ַז"ל,  אֹוְמָרם  ֶרְך  ּדֶ
ה קֹוְר מֹש+ֶ ָהיּו  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָלֶזה  הּוא  ,  י  ּכִ ה,  ֹמש+ֶ ָלֶזה  ֶזה  ִאים 

ה   ְוַאּתָ אֹוְמרֹו  ְוהּוא  ּתֹוָרה,  ַהּלֹוֶמֶדת  ֶנֶפׁש  ְבִחיַנת  ּבִ ר  ַהְמַדּבֵ ֶזה 
א   הּוא ְלׁשֹון ַצְוּתָ ְך, ׁשֶ ה ּלָ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ ֶרְך אֹוְמרֹו ּכִ ה ַ�ל ּדֶ ַצּוֶ ּתְ

ְלִאיׁש   ָיַד ִלּוּוי  ּוְכָבר  ִדים,  ְכּבָ ַהּנִ ָרֵאל  יבּות  ִיׂשְ ֲחׁשִ ֵאין  י  ּכִ ְעּתָ 
ִמְצַות   ּבְ ֶזה  ֶרֶמז  ִלְרֹמז  ה'  ּוָבַחר  ַהּתֹוָרה.  �ֶסק ֵ ֶאְמָצעּות  ּבְ א  ֶאּלָ

הּוא אֹור ָהעֹוָלם.   ִחיַנת ַהּתֹוָרה ׁשֶ י הּוא ּבְ ֶמן ּכִ  ׁשֶ

  
  

ו  בנ־בט' באדר תר"ג, אירע נס לרבי משה אזולאי, בן
ג  נס  לו  ש"נעשה  משפחתו,  עם  החיד"א,  דול,  של 

שנפלה עליית הבית והכל נסמך על עמוד קטן מאוד,  
דבר אשר לא ישוער, והבנאי נשאר משתומם בראות  
על   ידו  והניח  מלאך  בא  שבוודאי  ואמר  הפלא,  זה 
המפולת כדי שלא תלך יותר ותישאר שם. והיה פלא  

וז  הבית.  בני  כל  שניצולו  מהטבע  חוץ  היה  גדול  ה 
ז ז"ל (ֹמר זקנו  שני ימים קודם היארצייט של הרב מ" 

החיד"א, שנפטר בי"א באדר תקס"ו), ואמר שבוודאי  
ב'שמע   מובא  הסיפור  עליהם".  הגין  מ"ז  הרב  זכות 
הוא   בו  טוב',  'מעגל  החיד"א  ליומן  המצורף  טוב' 

הקודש ־ מספר בלשון ציורית את מסעו כשליח ארץ 
מספר משה  ורבי  הגולה.  "אחר    ,גם שם    בארצות  כי 

רב ר' ישעיה ז"ל, גנבו מביתו  פטירת מ"א (ֹמר אביו) ה
החיד"א  מ"ז  של  שהיתה  הנזכר,  מ"א  של  ַהַּמֶּטה 
זצוק"ל. ובראשה היתה מחופה בטס של כסף וחקוק  
תיבות   ג'  חקוק  היה  המטה  ועל  חיד"א,  אותיות  בה 
אלו יעל"ץ השד"ה וכ"ל, ואמר ר"מ הנזכר דבתיבות  

וש שהוא שם טוב להצלחת הדרך אלו רמוז שם קד
לשם  לגוי    (כוונתו  הנזכר  המטה  מכר  והגנב  יוה"ך). 

אחר, והקונה היה שואל עליו דבר גוזמא (סכום רב),  
הגוי.   ביד  המטה  ונשארה  לו,  ליתן  רצה  לא  ור"מ 
וא"ל   נר"ו  לרמ"א  הגוי  קרא  ויותר,  שנה  עבור  ואחר 
עליו   נתת  כמה  לי  תאמר  וא"ל  שלך,  המטה  הילך 

א לי ואני  שתתן  רוצה  איני  הגוי  לו  והשיב  לך,    תן 
חי"ג והוא  בחנם,  המטה  לו  ונתן  (חידוש   מאומה, 

". רבי משה סיפר עוד על החיד"א, ביניהם על  גדול?)
שעשה  "מפני  לחברון,  בבחרותו  שעבר  הסיבה 
בחלום   ובאו  השגה,  להשיג  כדי  עצומים  סיגופים 
לאביו כי הוא בסכנה מ'הפלונית' המתקנאת בו", היא 

ומאריך   קליפת לילית רח"ל, וכן שהחיד"א היה החזן
  ב'ברכו' במוצאי שבת, כסגולה להצלחה כל השבוע. 

  

ְבֵרי ִמים   ּדִ  ַהּיָ
 

ִניֵני ים   אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
סּוק  ַ�ל  ל"ֲחזַ   וּ ׁש ְר ּדָ  ה "  ַהּפָ י",  ָאִחיךָ   ַאֲהרֹן־ ֶאת  ֵאֶליךָ   ֵרב ַהְק   ְוַאּתָ ַרדכְּ   ּכִ ּיָ ה   ׁשֶ ינַ   ֹמש4ֶ ָרֵאל  ַ�ם   ֶאת  ְוָרָאה   יִמּסִ  ִיׂשְ

ַמֲ�ׂשֵ  ִלּבוֹ   ה יָ ָה ,  ָהֵ�ֶגל  ה ּבְ י,  ָאִחיו  ַאֲהרֹן  ַ�ל   ּבְ ָה   ָהָיה   ָסבּור  ּכִ ף  ָיה ׁשֶ ּתָ ם ִע   ׁש1 בָּ ַה   לוֹ   ָאַמר .  ּמָ י  ֲאִני  יֹוֵדַ� ,  ה "ּקָ וָּ   ּכִ   ת נַ ּכַ
ֵדי,  ַאֲהרֹן  ֶאת  ֵאָליו  ב רֵ ָק לְ   ה ִנְצַטוָּ   ְוָלֵכן.  טֹוָבה לְ   ָהְיָתה   ַאֲהרֹן ּבוֹ   ְלהֹוִציא  ּכְ   ה'   ןצוֹ ְר ׁשֶ   ֵניִמּפְ ,  ָ�ָליו  תוֹ ָד ּפָ ְק ַה   ֶאת  ִמּלִ
ַר  ַאֲהבָ  ךְ ִיְתּבָ ֵני ינוּ ֵח ַא  ֶאת ֵתנוּ ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ְהֶיה  ,ִיׂשְ ַתְכִלית ּתִ לֵ  ּבְ ְ   . מּותַהׁשּ
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ל  ְלֵביתוֹ  י  ׁשֶ יָ�ה ,  ב קוֹ ְט ְר וֹ ׁש ּטְ ִמ   ה ש4ֶ מֹ   דוִ ּדָ   ַרּבִ ַ�ם   ִהּגִ ָרֵאלַ� ׁשֵ וֹ ּפ ִמ   ֵטֶלְגָרָמה   ּפַ ְרָסם    ִיׂשְ ׁש ,  ְמפ1 ּקֵ ּבִ ל  ׁשֶ ּלֵ   ָ�ָליו   ְלִהְתּפַ
לָּ   ְלַאַחר ַמֲחָלה   ה ָק ׁשֶ ה ֲא   ּבְ ִהְכִניס.  נּוׁשָ ׁשֶ ׁש   ּכְ ּמֵ ה   ֶאת  ַהְמׁשַ ׁשָ ּקָ א,  ַהּבַ ּטֵ "ְוָאַמר  ִהְתּבַ י  ה ִיְרֶא :  יַצד  ָהַרּבִ ַ�   ּכֵ   ּפֹוׁשֵ

ָרֵאל ׁש ,  ֶזה   ִיׂשְ לְּ   ְמַבּקֵ ְתּפַ ּיִ ֲ�דוֹ   וּ לׁשֶ י  אּוָלם ".  ּבַ ים   לֹא  ָהַרּבִ ר יךְ ֵא : "ְוָאַמר,  ּמוֹ ִע   ִהְסּכִ  לֹא ֲה וַ ?  יהּוִדיבִּ   ָסָרה   רבֵּ ְלַד   ֶאְפׁשָ
ֵכן ָבר   ִיּתָ ּכְ ה   ׁשֶ ׁשּוָבה   ָ�ׂשָ ר"?!  ּתְ יר  ְוַכֲאׁשֶ ׁש   ִהְזּכִ ּמֵ ְבֵרי  ֶאת  ַהְמׁשַ ָמָרא   ּדִ ֲ�בֹוָדה   ַהּגְ ל"ׁשֶ   ָזָרה   ּבַ   ת נוּ יּמִ ִמ   ַהּפֹוֵרׁש   ּכָ
ד יךְ ",  ֵמת  ִמּיָ י  ִהְמׁשִ י  ןעֹ ְט לִ   ָהַרּבִ ֵכן  ּכִ ָבר  ַהלָּ ׁשֶ   ִיּתָ יקה ּכְ ׁשוּ   ַלֲ�ׂשֹות  ִהְסּפִ ן  רְלַאַח   ּוֵמת  ָבה ּתְ ֵרר  ְוָאְמָנם .  ִמּכֵ י   ִהְתּבָ  ּכִ

ְתׁשּוָבה   ָחַזר  ע ׁשָ ָר   אֹותוֹ  ה   . מֹותוֹ   ִלְפֵני   ּבִ ׁש   ּוַמֲ�ׂשֶ ל   ֵמֲחִסיָדיו  ֶאָחד  ט ֵח וֹ ּבְ י   ׁשֶ ה   ד וִ ּדָ   ַרּבִ ִרנְּ ,  ֹמש4ֶ י  ָ�ָליו   נוּ ׁשֶ   הּוא   ּכִ
ה  ים   עֹוׂשֶ ְקׁשוּ .  ֶתרּסֵ בַּ   ים זִ וֹ לנְ   ַמֲ�ׂשִ ָבִרים   ֶאת  ְלָהִביא  ם יַהֲחִסיִד   ּבִ י  ֶאל  ַהּדְ ֵדי   ָהַרּבִ ֲ�ִביֶרּנוּ   ּכְ ּיַ   ּוַפַ�ם ,  תוֹ ָר ׂשְ ִמּמִ   ׁשֶ

ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ י  ּכְ ֹוֵחט   ְוַגם ,  ְלָחנוֹ ׁש1   ְלַיד  ָהַרּבִ ז   ַהׁשּ ּנֹוַדע,  ים יִק ִת וָּ ַה   ים ַהֲחִסיִד   דַח ַא   ֵהִהין,  ם ׁשָ   ָ�ַמד  ַהּלָ   ם ָחכָ ־ ַתְלִמידכְּ   ׁשֶ
ְבָהק ים   ַמִים ׁשָ   ִויֵרא  מ1 ׁש בִ וּ ,  ֵמַרּבִ י  ּקֵ יט   ֵמָהַרּבִ י  ב ֵסַר .  ַקְנַקּנוֹ ־ ַ�ל  ְוִלְתהֹות  ט ֵח וֹ ׁשּ בַּ   ְלַהּבִ ן  ַלֲ�ׂשֹות   ָהַרּבִ   ְוָאַמר ,  ּכֵ

ה  ַהִאם : "ָחִסידלֶ  ֶאְתּבֹוֵנן רֹוֶצה  ָהִייָת  ַאּתָ יט  ךָ ְת וּ ה ַמ בְּ  ׁשֶ     "?ָלעֶֹמק ךָ ִלבְּ בְּ  ְוַאּבִ
�  

ת  ָרֵאל תבַ ֲה ַא  ִמּדַ ִלּבוֹ  ְטבּוָ�ה  ָהְיָתה , ִיׂשְ ל ּבְ י  ׁשֶ ּדִ  ַיֲ�קֹב  ַאְבָרָהם  ַרּבִ ל  יגּוָראִמּסַ יו ְוָכל, ָאִביב ־ ּתֵ ל  ַחּיָ ּדֵ ּתַ ל  ב רֵ ָק לְ  ִהׁשְ   ּכָ
ָרֵאל  יְיהּוִד  ׂשְ ףלְ וּ   ִמּיִ ּתֵ ּתַ ָכל  ִהׁשְ ְמָחתוֹ   ב לֵ ־ ּבְ ׂשִ ַ�ם .  ּוְבַצֲ�רוֹ   ּבְ א  ּפַ ּטֵ ָפָניו  ֵמֲחִסיָדיו  ָחדֶא   ִהְתּבַ י  ּבְ ל   אהוּ   ֵאין  ּכִ ּגָ   ְמס1

לֹוִני  ֶאת  ִלְסּבֹל ֵני,  ִבירגְּ ַה   ּפְ הּוא  ִמּפְ דֹול  ַקְמָצן  ׁשֶ י  אּוָלם .  ּגָ ה   ַמּדּוַ� : "לוֹ   ְוָאַמר  טֹוב   ְלַהְמִליץ  ִמֵהר  ָהַרּבִ   ִמְתלֹוֵנן   ַאּתָ
ֶזה   ַבעְוֶט   ֵלב   ִעם   ִנְבָרא  הּוא  לֹאֲה וַ ?  ָ�ָליו ַר   ה' לַ   הֹודֹותלְ   ָצִריךְ   ה ַאּתָ וְ .  ּכָ ַתן  ךְ ִיְתּבָ ּנָ ר  בוֹ ָר קֹ ְמ לִ ".  טֹוב   ֵלב   ְלךָ   ׁשֶ י ,  ִסּפֵ   ּכִ
ַ�ם  בַּ   ְוָהַלךְ   ֵאַרע   ּפַ ׁשַ ְרחֹוב   קֶֹדׁש ־ תּבְ ִלים   ְיהּוִדים   ְלַצֲ�רוֹ   ה ָא ָר וְ ,  ּבָ ת   ֶאת  ְמַחּלְ ּבָ ַ ל  ּוֵמָאז .  ַהׁשּ עֹוָלם   ַ�ְצמוֹ ־ ַ�ל  ִקּבֵ ּלְ   ׁשֶ

יט   לֹא ַ�ד   ַיּבִ תבְּ   ַחּלֹוןלַ   ִמּבַ ּבָ ֵדי,  ׁשַ ּלֹא  ּכְ ָרֵאל  ם ַ�   ַ�ל  ִקְטרּוג  רֵר עוֹ יְ   ׁשֶ ֵ�ת .  ִיׂשְ ָרֵאל־ ְלֶאֶרץ  תוֹ יָ� ִס נְ   ּבְ   ְנִסיָ�ה ,  ִיׂשְ
ָאְרָכה  ה   ׁשֶ ּמָ ם    ּוְבתֹוָכם   ָיִמים   ּכַ ּגַ ת  יֹום ָהָיה  ּבָ ַ חּור    ְלֶפַתע  ֶנֱ�ַמד,  ַהׁשּ   ֵהֵחל וְ   ה יָּ נִ ֳא ָה   ִסּפּון  ַ�לעֹול  ־ ּפֹוֵרק  ָצִעירּבָ

ֵ ְלַ�  ת  ןׁשּ ּבָ ׁשַ ַפְרֶהְס   ּבְ ָבר.  ּוְכֵדי ְלַהְכִעיס  ָיה ּבְ ל  רּוָחם ־ ְלֹמַרת  ָהָיה   ַהּדָ ים   ַהּנֹוְסִעים   ׁשֶ ַרּבִ ת ּבָ ּבָ ַ ְעְזעּו ֵמִחּלּול ַהׁשּ ִהְזּדַ ,  ׁשֶ
ה ַה   אּוָלם  ָתם   ָאְזנוֹ   ָאַטם   ּלָ ׁשָ ֵ ַ� לְ   ְלַהְפִסיק  ְלַבּקָ ָ�ה   לֹא  ְוַאף,  ןׁשּ תוֹ   ׁשָ ׁשָ ל  ְלַבּקָ י  ׁשֶ ַ�ְצמֹו    ָהַרּבִ יגַ   ֶאת  ִלְזרֹקּבְ .  ָיה ְר ַהּסִ

ל  ָהִייִתי  לֹא" ּגָ ַ�ת   ְמס1 ׁשְ ה   ּבִ י  הֹוָדה ",  ָחצּוף   ּכֹה   ְיהּוִדי  ֶלֱאהֹב   ַמֲ�ׂשֶ "ָהַרּבִ י   אּוָלם ,  ְנּתִ קֶֹצר  ִהְמּתַ ְצאוּ   ַ�ד   רּוַח ־ ּבְ ּיֵ   ׁשֶ
ה  לֹש4ָ ַמִים  ּכֹוָכִבים  ׁשְ ָ ׁשּ ֵדי, ּבַ א ּכְ   ".ָהִאיׁש  ֶאת  ֶלֱאהֹב  לכַ וּ ׁשֶ
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ַ�ם   ֲאלוּ ׁשָ  ָרֵאל  תבַ ֲה ַא "ָה   ֶאת   ּפַ יְז'ִניץ "  ִיׂשְ ם   ְמָקֵרב   הּוא  ַמּדּוַ� ,  ִמּוִ יב ,  ֹותצְ ּוִמ   ִמּתֹוָרה   ָהְרחֹוִקים   ֵאּלוּ   ֶאת  ּגַ :  ְוֵהׁשִ
א עֹוָלם בָּ  ָלֵתת ִלי מּוָטב " ין ַהּבָ ּבֹון ּדִ ם ־ תבַ ֲה ַא   ַ�ל  ְוֶחׁשְ י ִחּנָ ָהְיָתה ּלִ ר, ׁשֶ ם ־ תַא נְ ׂשִ  ַ�ל  ֵמֲאׁשֶ   ".ִחּנָ
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בֵ  ל   ִמְדָרׁשוֹ ־ תיּבְ ַמ "ַה   ׁשֶ ׂשְ ָרֵאל  ח ּיִ ַסְנּדֶ ֵמֲא "  ִיׂשְ ׁש ,  רֶלּכְ ּמֵ ם   ָחִסיד  ׁשִ ׁשֵ י  ּבְ ה   ֵמִאיר   ַאְבָרָהם   ַרּבִ ְרׁשָ ַבַ�ל  ִמּוַ .  ּתֹוֵקַ� ־ ּכְ
ָנה   יִמּדֵ  י  ֶאל  סִנְכנָ   ָהָיה   ׁשָ ָנה   רֹאׁש   ִלְפֵני  ָהַרּבִ ָ ׁש ,  ַהׁשּ יֵמ   ּוְמַבּקֵ יְּ   ָהַרּבִ ַנת  ֶאת  דוֹ ּמְ לַ ׁשֶ ּוָ ִקיעֹות  ּכַ י  אּוָלם ,  ַהּתְ  ָהָיה   ָהַרּבִ

יב  ִמיד  ֵמׁשִ ָניו  ֶאת  ּתָ ָנתוֹ בִּ   ַאךְ .  ֵריָקם   ּפָ ל  ָהַאֲחרֹוָנה   ׁשְ ר,  ַהּתֹוֵקַ�   ׁשֶ ֲאׁשֶ לוֹ   ִנְכַנס  ּכַ ֶהְרּגֵ ֵרךְ   ּכְ י  ְלִהְתּבָ י  ִמּפִ   ְוַאף ,  ָהַרּבִ
ל  ִגיָלה ָהְר   תוֹ לָ ֵא ׁשְ   ַ�ל  ָחַזר  לֹא נֹות  ֶאת  ְלַקּבֵ ּוָ ִק   ּכַ טּוַח   ןוָ יכֵּ ,  יָ�ה ַהּתְ ּבָ י  ָהָיה   ׁשֶ ָהַרּבִ ִליָלה בִּ   ַיֲ�ֶנה   ׁשֶ   לוֹ   כֹוָנה נָ ,  ׁשְ

ַ�ם  ָ�ה   ַהּפַ י.  ַהְפּתָ יר   ָהַרּבִ ִנים   לוֹ   ִהְסּבִ ֲא   ְרצֹוְנךָ : "ְוָאַמר   ּפָ נֹות   ֶאת  אֹוְתךָ   דּמֵ לַ ׁשֶ ּוָ ִקיעֹות  ּכַ .  ַמע ׁשְ וּ   תכֵּ ַהְס   ּוְבֵכן  ?ַהּתְ
ִקיעֹות  סֹוד ָרֵאל  תבַ ֲה ַא   הּוא  ַהּתְ ל  ֶלֱאהֹב ,  ִיׂשְ ְהֶיה   ִמי  ִיְהֶיה   ִויהּוִדי  ְיהּוִדי  ּכָ ּיִ י".  ׁשֶ יךְ   ְוָהַרּבִ לּום : "ִהְמׁשִ ה   ָסבּור  ּכְ  ַאּתָ

ַמִים  ־ ְיֵרא  ִליהּוִדי  יִת נָ וָּ כַּ ׁשֶ  לׁשָ ּלֵ ְתּפַ י    ַהּמִ ָויֹום יוֹ ִמּדֵ א?  ם  ּמָ ָנִתי    ְוׁשֶ ּוָ ל  ה ְלזֶ ּכַ ּלֵ ְתּפַ תֹות  ַרק  ַהּמִ ּבָ ׁשַ   אוֹ ?  ֹוֲ�ִדים ְבמוּ   ּבְ
ׁש ,  לֹוַמר  יִת נָ וָּ כַּ   אּוַלי ּיֵ יַ�   ְיהּוִדי  ַאף  ב הֹ ֱא לֶ   ׁשֶ ּגִ ּמַ ֶנֶסת־ ְלֵבית  ׁשֶ ַ�ם   ַרק  ַהּכְ ָ בַּ   ַאַחת  ּפַ יֹום   ָנה ׁשּ ּפּוִרים ־ ּבְ   ֶזה,  ּוְבֵכן?  ַהּכִ
רּור אֹותֹו    רוָּ ח1 ּוְמ   ּבָ ֶלֱאהֹב  ׁש  ּיֵ ֶזה ךָ ְת ָמ כָּ ְס ַה לְ   ָצִריךְ   יְוֵאינִ ׁשֶ ּבָ ַמע  ָהָבה   אֶאלָּ ,    י  ְלִמי  ְוִתׁשְ ְנּתִ ּוַ ִריךְ   ִהְתּכַ ּצָ   ֶלֱאהֹב   ׁשֶ

ׁשּוט   ִליהּוִדי  יִת נָ וָּ כַּ .  תוֹ אוֹ  ְפִרי,  ַ�רבַ וָ   ּפָ ן  ּכַ ּיֹוֵצא,  ים יִּ ִר ְפ כַּ ־ ּבֶ יֹום   ׁשֶ ּפּוִרים ־ ּבְ י  ְורֹוֶאה   ָלְרחֹוב   ַהּכִ   ,ְסגּורֹות   ֹותיּ ַהֲחנ1   ּכִ
יִבים   תוֹ יָה ִמ ְת לִ וְ  י  ,לוֹ   ְמׁשִ ט'  'יֹום   הּוא  ּיֹום ַה   ּכִ ּפָ ׁשְ הּוא.  ַהּמִ ה   ֶאְצלוֹ   ִמְתעֹוֶרֶרת ,  זֹאת  ׁשֹוֵמַ�   ּוְכׁשֶ ּדָ ק1   הּוִדית ַהיְּ   ַהּנְ

הּוא,  ַהֲחבּוָיה  ּתוֹ   אֹוֵמר  הּוא  ְלֵביתוֹ   חֹוֵזר  ּוְכׁשֶ י  ְלִאׁשְ ֵדי  ִעיָרה ָה   ִלְנסַֹ�   ָ�ָליו  ּכִ ֶנֶסת־ יתְלבֵ   ָלֶלֶכת  ּכְ ם "  ןכֵּ ׁשֶ ,  ַהּכְ  אבָּ ַס   ּגַ
ה   ָיה ָה  ן  עֹוׂשֶ י   טֹוֶ�ֶנת  זוֹ   אּוָלם   ". ּכֵ ֳהַרִים   ֲארּוַחת   ֶאת   ָסֲ�דוּ   לֹא  ֲ�ַדִין  ּכִ .  ת יִ בַּ בַּ   ָמזֹון  ְוֵאין   ְסגּורֹות  ֹותיּ ַהֲחנ1   וּ לּ ְוִא ,  ַהּצָ

ְפִרי  יֹוֵצא ַ�ר  ֶאל  ַהּכַ רֹוֵבהוּ   ַהּיַ ׁשֶ ַ�ל  דצָ   הּוא  ם ׁשָ ,  ְכמוֹ ׁשִ   ַ�ל   ּכְ הוּ   ַחי־ ּבַ ְלׁשֶ ּתוֹ   ּכָ ּנוּ   ְמִכיָנה   ְוִאׁשְ   ַלֲארּוַחת   ְצִלי  ִמּמֶ
ֵבית  ְלהֹוִפיַ�   ָנֶאה   לֹא  ןכֵּ ׁשֶ ,  ַתַ�רבְּ   וֹ נ ָק זְ   ֶאת  ַח ַגלֵּ ְמ   הּוא  ִכיָלה ֲא ָה   ְלַאַחר.  ָצֳהַרִים  ֶנֶסת־ ּבְ ָזָק   ַהּכְ   ּוְלַאַחר ,  לּדָ ג1 ְמ   ןּבְ
הּוא נַ  יֹוְצִאים , סּוסוֹ  ֶאת  רֹוֵתם  ׁשֶ ְ ית ל ֶא  ם יִ ַהׁשּ ֶנֶסת־ ּבֵ בָּ  ַהּכְ ר. ִעירׁשֶ יַ�  הּוא ְוַכֲאׁשֶ ַתח ֶאל  ַמּגִ :  ְואֹוֵמר ר צֵ וֹ ע  הּוא, ַהּפֶ
ל  'ִרּבֹונוֹ  ה !  עֹוָלם ־ ׁשֶ ֲאִני  יֹוֵדַ�   ַאּתָ ַ�ת  ְוֵריק  רִנְבָ�   ׁשֶ ל  ְוַאף,  ִמּדַ ּלֵ ן־ ִאם .  יֹוֵדַ�   ֵאיִני  ְלִהְתּפַ ֵנס   ַמּדּוַ�   ּכֵ   ֶאּכָ

נֶ ־ ְלֵבית ם   ֶסתַהּכְ ִחּנָ ׁש   ֶהָ�ָבר  ַ�ל  פֹואֵא   ְלךָ   מֹוֶדה   ֲהֵריִני ?  ּבְ ד ,  ֶהָ�ִתיד'  ַ�ל  ּוְמַבּקֵ  הּוא   ּוִמּיָ
"ְלֵביתוֹ   ְוחֹוֵזר  ְלָאחֹור  סּוסוֹ   ֶאת  ַמְפֶנה  ֶזה   ִויהּוִדי".  ם   ּכָ ן־ ּגַ ם ",  ֶלֱאהֹב   ְצִריִכים   ּכֵ י  ִסּיֵ . ָהַרּבִ
י  ִנְפַ�ם  ָבִרים   ע ַמ ׁשֵ לְ   ַהּתֹוֵקַ�   ֵמִאיר  ַאְבָרָהם   ַרּבִ "ְוָאַמר,  ַהּדְ י  ַרק  ֶזה כָּ   ְיהּוִדי:  ל  ָהַרּבִ ּגָ   ְמס1
"ה ַנֲ�נָ וְ ",  ֶלֱאהֹב  ִקיעֹות  סֹוד   ֶאת  ָלַדַ�ת  ָרִציָת   ֲהֵרי:  ב   ּוְכלּום ,  ַהּתְ ה   חֹוׁשֵ ֵהם   ַאּתָ ָבִרים   ׁשֶ  ּדְ

ְקִנים  ֲאִמיָרה   ַהּנִ ה   ַלֲ�ֹמל  ָצִריךְ ?  ּבַ ֵדי   ַהְרּבֵ יַ�   ּכְ ָרֵאל  תבַ ֲה ַא   ְלַמְדֵרַגת  ְלַהּגִ ית  ִיׂשְ  הזֶ   ְוִאּלוּ .  ֲאִמּתִ
רֹוֶצה  לּום  יֹוִעיל לֹא, ָלַדַ�ת ַרק ׁשֶ    ".יוָת נוֹ וָּ כַ בְּ  ּכְ

  

נֹוָרה ַהְדָלַקת ֶלת  ַהּמְ ם אּוָלם, ַהּתֹוָרה־אֹור ֶאת ְמַסּמֶ ע ִמי ּגַ ּתֹוָרהק ֵס וֹ ׁשֶ ַהְרּבֹות ְצמוֹ ַ-  ְפטֹריִ  ַאל, ּבַ יםוּ ה ָק ָד ְצ  ִמּלְ א, טֹוִבים ַמֲ-ׂשִ ה" ֶאּלָ ה ְוַאּתָ ַצּוֶ     ,"ּתְ
ה' ַצּוֶ ל תַק ֲ- ַצ  נֹוָטִריקֹון - 'ּתְ יב ַהּדַ ְקׁשִ יַ-  ּתַ י, ְותֹוׁשִ ה ּכִ ה ִמּזֶ ם ַיַח ַה  ַהֶחֶסד ְוַ-ּמּוד ַהּתֹוָרה ַ-ּמּוד, ֵמ ךָ ָיֶד  חנַּ ּתַ ־ַאל  ּוִמּזֶ בֹות ּגַ ּלָ  (ליקוטי יהודה) ד. ְמׁש)

  
י  רּוךְ   ַרּבִ ַכי ָמ   ּבָ יץּבְ ִלי   ְרּדְ ֶ ִמ   ׁשִ ַ ּבַ   ָיָצא ,  יץִל ְד ׁשּ יתוֹ   ַחר ׁשּ   ִמּבֵ

ה  ִפּלָ ִנים־ ַ-ז  ּבוֹ   ּוָפַגע,  ַלּתְ ּלֹא   ּפָ בֹוד   לוֹ   חֹוֵלק  ָהָיה  ׁשֶ ,  ּכָ
ֵאין  ֵמֵאּלוּ  ֵניֶהם־ ַ-ּזּות  ַ-ל  ר ּפֵ ַכ ְמ   יץּצִ ַה   ׁשֶ ָנה .  ּפְ   ֵאָליו   ּפָ
ְזכּוְתָך ,  ּכֲֹחךָ   ר ׁשַ י יִ : "ר ְוָאַמ ָהַרב   ּבִ ָבה ִה   ׁשֶ ְ ָיה  ִלי   ְתַיׁשּ ׁשְ   ק)

דֹוָלה  ּה   ּגְ יִתי  ּבָ ֵ ים    ר ֶק ּבֹ   י ִמּדֵ .  ִהְתַקׁשּ יֵלִני ְמַבְקׁשִ ּצִ ּתַ   'ׁשֶ
י ,  ָפִנים'־ י זֵּ ֵמַ-   יֹום־ ּוְבָכל  ַהּיֹום   ֵיׁש ַמּדּוַ-    ְוָתַמְהּתִ

ל  ָאָדם  ַוֲהֵרי ?  יֹום'־ 'ּוְבָכל  ְלהֹוִסיף ּלֵ ָכל  ִמְתּפַ   יֹום־ ּבְ
ׁש וּ  א ,  םיוֹ   אֹותוֹ ַ-ל    ְמַבּקֵ ה   ֶאּלָ ַ-ּתָ י   ׁשֶ י .  זֹאת   ֵהַבְנּתִ   לֹא   ּכִ

י  ל  ּדַ ּלֵ ֵצל  ְלִהְתּפַ ָ-ִמים   ן ּכֵ ׁשֶ ַהּיֹום,    ָפִנים־ י זֵּ ֵמַ-   ְלִהּנָ   ּפְ
ַ-   ִנְתָקִלים ִנים־ זּבְ מֹוךָ   ּפָ ה   ִלְפֵני   ּכָ ִפּלָ ים  ְוָלֵכן,  ַהּתְ   ְמַבְקׁשִ

ֵצל ָכ   םֵמֶה   ְלִהּנָ ִפּלָ יֹום'־ ל'ּבְ ם ְלָמָחר ֹקֶדם ַהּתְ   ה"3 ", ּגַ

  

  

  
ׁש   ץ'ּבֵ ׁשְ 'ּתַ ַה  ּמֵ ים  תיַד ִח ְל   ַהּיֹום  ְמׁשַ ִרים   אוֹ   ִמּלִ   ִמְסּפָ

ִבים ּלְ ּתַ ׁשְ ּבְ   ַהּמִ ִמׁשְ ָחק,  ְרָמִזים  ְלִפי  ֵריקֹות  צֹותּבְ   ִמׂשְ
ְמָצא  ה) ֵמָאה   ִלְפֵני   ׁשֶ ָנה   ּכְ ְלַבד   ׁשָ ׁשֵ   ִנים ָפ ְל   ְוִנְקָרא   ּבִ   ם ּבְ

י ,  ְוטֹוֲ-ִנים.  מַֹח'  ד 'ִחּדוּ   אוֹ   ב'ֶר ֵ- וָ   י ִת ׁשְ   תיַד 'ִח    הּוא  ּכִ
רֹון  ְלִחּזּוק   מֹוִעיל ּכָ ִגיל  תוֹ וּ ׁש ְל ָח ֵה   ּוְמִניַ-ת  ַהּזִ .  ְקָנהזִ   ּבְ

ה   קֹור ְמ  ּלָ ץׁשְ ּתַ   ַהּמִ ָפ   הּוא   ּבֵ ֵתנוּ ּבְ ץׁשְ ּתַ   תנֶ תֹ ּכְ "  ָרׁשָ ",  ּבֵ
ְצּתָ "  ְוֵכן ּבַ ׁש   תנֶ תֹ ּכְ ַה   ְוׁשִ ןַב וּ "  ׁשֵ ִצים"   חֹש&ֶ ּבָ ",  ָזָהב  ְמׁש)
יםּבִ   ְוֵכן ּבְ "  ְתִהּלִ ׁשְ ּה ְל   ָזָהב  צֹותִמּמִ ִ ַר   ּוֵפֵרׁש ",  בּוׁשָ   י"ׁשּ

ה " צֹותׁשְ ִמ   אֹוָתּה   ָ-ׂשָ ַהְינוּ "  ּבְ .  ַהֵחן  ְלַאְבֵני  רֹותִמְסגְּ   ּדְ
אֹון  ְסַ-ְדָיה   בַר  ַתב  ּגָ ִהיא   ּכָ צּוַרת  ׁשֶ ַ-   ּבְ ָיָמיוׁשֶ   ַמְטּבֵ ,  ּבְ

יֶּ  ע  וֹ בּ   ׁש ׁשֶ ּבָ תֹוךְ   ֶהָ-ׂשּוי   ְמר)   רֹוְקִמים   יוּ ָה וְ ,  ִעּגּול  ּבְ
ִביב ךְ .  ֶאֶבןָל   ִמּסָ ל  ח נָּ ַהּמ)   נֹוַצר   ִמּכָ ּבּוץ  ׁשֶ תֹוְך   ר ָב ּדָ   ׁשִ   ּבְ

ים  ְוֵכן,  ר ָב ּדָ  תֹוךְ   ִמּלִ ט  ּבְ ּפָ 'ִמׁשְ ּבַ   מּוָבאֹות '  ץ"ּבֵ ׁשְ ּתַ . 
י  תוֹ בוּ ׁש 'ּתְ  ,  'יְרָיהַאְלגִּ ֵמ   אן ָר וּ דּ   ַמח ' ֶצ 'ר  ּבַ   עֹוןְמ 'ׁשִ   ַרּבִ
'ׁשּובֹות    ָקָטן  ץ"ּבֵ ׁשְ ּתַ ַב וּ  ּתְ י מּוָבאֹות    ר 'ּבַ   ְמׁשֹון' ׁשִ   ַרּבִ

ְסֵקי   ,ק דוֹ 'ָצ  ֲהַר   וֹ בּ ַר   ִמּפִ ַמֲאָסרֹו.  גְר וּ בּ נְ ֶט רוֹ ֵמ   ם"ַהּמַ   ּבְ
  

  

וּ  ר ַיֲֽ�ׂש�  ים ֲאׁשֶ ָגִד� ה ַהּבְ ּלֶ      (כח, ד) ְוֵא�

ַטֲ-ֵמי  וּ   ְוֵכן,  ְזָלא ְוַא   ַקְדָמא  ּבְ ֶדׁש ְוָ�ׂש� ִבְגֵדי־ֹק�   ְוֵכן ,   
ֶלת ְוַא  ֵכ� ןּתְ ָמ� ְטָ-   ְרּגָ ְגֵדי   ןוָ י ּכֵ ,  ֵאּלוּ   ִמים ּבִ ּבִ ה  ׁשֶ ּנָ ה)   ַהּכְ

ַהּלֹוְב   ק ַס ּפָ   ם"ַרְמּבַ ְוָה ,  םיִ ַא ְל ּכִ   ָהיוּ  ּלֹא ם  ׁשָ ׁשֶ ַ-ת  ׁשֶ ׁשְ   ּבִ
ּום  עֹוֵבר   ֲ-בֹוָדה    ַהּכֲֹהִנים   ָהיוּ   ְוָלֵכן,  םיִ ַא ְל ּכִ   ִמׁשּ

ְזִריזּות  ְוָלֶלֶכת  יםְלַהְקּדִ   ְצִריִכים ֵדי   ּבִ   ֶאת   טׁשֹ ְפ ִל   ּכְ
ָגִדים ְגַמ   ַהּבְ ּלֹא ,  ָהֲ-בֹוָדה   ר ּבִ   (פני יוסף) .  ֲ-ֵליֶהם   ַלֲ-בֹר   ׁשֶ

�  
ָהב ד ָז$ ֵאֹפ& ּו ֶאת־ָהֽ      (כח, ו) ְוָ�ׂש)

ַבת ָהב   ּתֵ א ּבִ   ָז$ דֹוָלה   ְתִליׁשָ סּוק   ְלִדְבֵרי   זּמֵ ְלַר ,  ּגְ   ִלי  ַהּפָ
ֶסף ָהב  ְוִלי   ַהּכֶ ֶ ִמ   לוֹ   ןּתֵ   ל"ֲחזַ   י ֵר ְב ִד ְכ וּ ,  ַהּזָ ּום   ,וֹ ּל ׁשּ   ִמׁשּ

ל ְלּגַ ּגַ יִרים,  עֹוָלםּבָ הּוא    חֹוֵזר   ׁשֶ ים  ָהֲ-ׁשִ ים   ַנֲ-ׂשִ   ֲ-ִנּיִ
ים ים  ְוָהֲ-ִנּיִ יִרים  ַנֲ-ׂשִ "ה  ֲ-ׁשִ ּבָ ְוַהּקָ ה   לֹוֵקַח ,    ְונֹוֵתן   ִמּזֶ

ה  ִמ   ׁש ִנְתָל , ָממֹון  ֶזה ָל  ִני ּזֶ ֵ ה   ְוַהׁשּ דֹול  ַנֲ-ׂשֶ   יעקב)(מראה  .  ּגָ
�  

ה ָחַרׁש* ֶאֶבן(   ֲ�ׂשֵ      יא) (כח, ַמֽ

ַבת ַטַ-ם  ְטֶ-ֶמתמ)   ָחַרׁש*   ּתֵ   ּדֹוֶמה  ּה ָת ָר וּ צּ ׁשֶ   ַזְרָקא   ּבְ
לוּ   ֲאָבִנים"  ל"ֲחזַ   ְלִדְבֵרי   זּמֵ ְלַר ,  תֹוַלַ-תְל  ֵאפֹוד   ַהּלָ ּבָ   ׁשֶ

ן ּום,  ְדיוֹ ּבִ   אֹוָתן  ּכֹוְתִבים  ֵאין  ְוחֹש&ֶ ֱאַמר   ִמׁשּ ּנֶ   יֵח וּ ּת ּפִ   ׁשֶ
ִאזְ   ֲ-ֵליֶהם  ִטיםְר ָס ְמ   ְוֵאין  םָת חוֹ  ּום  ֵמלּבְ ֱאַמר   ִמׁשּ ּנֶ   ׁשֶ
א ,  םָת אֹ ּל) ִמ ּבְ    ן ֶה ָל   ּוַמְרֶאה  ְדיוֹ ּבִ   ֲ-ֵליֶהן  ּכֹוֵתב   ֶאּלָ

ִמיר  חּוץ  ׁשָ   זוֹ   ה נָ ֵא ְת ּכִ ,  ֵמֲאֵליֶהן  ֹותְבָקענִ   ְוֵהן  ִמּבַ
ְבַקַ-  ּנִ ימֹות  תׁשֶ ה   ּבִ לּום  ָרה ֵס ֲח   ְוֵאיָנּה   ַהַחּמָ   יש) (ברכת א".  ּכְ

�  
ם אָת- ֶאת־ָיָד,       (כח, מא) ּוִמּלֵ

א  ַדְרּגָ ז ,  ִביר ּתְ   ּבְ ם  ְלַרּמֵ ּגַ ָרָרה   ַהּזֹוֶכה   ׁשֶ ֶאה  לֹא   ִלׂשְ   ִיְתּגָ
ּבּור   ַ-ל א ,  ַהּצִ י  ֶאּלָ ּו ִלֽ ֲהנ. י ,  ְוִכֽ ְלּתִ   (מראה יעקב) .  ְלַבּדוֹ   ה'ַל   ּבִ

ׁש  ְדּגָ  מ)
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