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ָרא ֱאלֹ  ית ּבָ ֵראׁשִ ַמ ִק ּבְ ָ   )א, א( ִים ְוֵאת ָהָאֶרץים ֵאת ַהׁשּ
ַ�ם יַח ּפַ י, ֵהׂשִ ְפֵני  יְטׁשֹובְרּדִ ִמבֶּ  קִיְצָח  ֵלִוי ַרּבִ ַ�לאת ַצֲ�רֹו ּבִ ְנָיא ּבַ ךְ  ַ�ל ,ַהּתַ  ּכָ
ּלֹא יג ׁשֶ ִ ְדֵרָגה ֶאת ֲ�ַדִין ִהׂשּ ה ׁשּום ְללֹא ַהּבֹוֵרא ֶאת ַלֲ�ֹבד ַהּמַ ִנּיָ  ּוְנִגיָ�ה ּפְ

ית ה. ִאיׁשִ ַ�ל ִנּסָ ם: "לוֹ  ְוָאַמר ְלַנֲחמוֹ  ְנָיאַהּתַ  ּבַ בָּ ַה  ּגַ ַ�ְצמוֹ  ה"ּקָ ְביָ  ,ּבְ  ֵיׁש  ,כֹולּכִ
יו ַמֲ�ׂשָ ּום ּבְ ִפי, ְנִגיָ�ה ִמׁשּ ָאְמרוּ  ּכְ ַמּסֶ  ל"ֲחזַ  ׁשֶ ל ,ָאבֹות תכֶ ּבְ ּכָ ֶ  הַמ  ׁשֶ ָראׁשּ  ּבָ

בָּ ַה  עֹוָלמוֹ  ה"ּקָ ָרא לֹא, ּבָ א ּבָ י לוֹ  ֶהֱחִזיר". ִלְכבֹודוֹ  ֶאּלָ דֹון ֵאין: "קְצָח יִ  ֵלִוי ַרּבִ  ַהּנָ
ֲהֵרי, ָיהָלְרָא  ּדֹוֶמה בָּ ַה  לצֶ ֵא  ׁשֶ ם ה"ּקָ ִגיָ�ה ּגַ םלְ  ִהיא ְצָמּה ַ�  ַהּנְ   "... ַמִיםׁשָ  ׁשֵ

�  

ַמִים ּוְבָכל ָ ם ּוְבעֹוף ַהׁשּ ְדַגת ַהּיָ ת ַ#ל־ּוְרדּו ּבִ ה ָהרֶֹמׂשֶ   )א, כח(ָהָאֶרץ ־ַחּיָ
ְתקּוַפת ל ְמגּוָריו ּבִ דֹוׁש " יםַהַחיִּ  אֹור"ָה  ׁשֶ ָמ  ָסאִלי ִעירבָּ  ַהּקָ ּבְ ה צָ א ָר לֹ , רֹוקוֹ ׁשֶ
ְרָנָסתוֹ  ֶאת ָמָצאוּ  ,ּבוֹ  רּפֹ ַלְח  ַקְרּדֹם ּתֹוָרתוֹ  ַלֲ�ׂשֹות ט תוֹ יוֹ ְה בִּ  ּפַ ּמָ  ַחּיָ ְמֶחה ןא,  ּומ,
ִזיַרת ֵאר יֵד גְ בִ בְּ  ְוֶכֶסף ָזָהב חּוֵטי ִלׁשְ יׁש  ָהָיה גֵה וֹ נ. ּפְ , וֹ ְלַפְרָנָסת ְזַמן ְמַ�ט ְלַהְקּדִ

ר, איֲ�ַר  ּוְמַלאְכּתוֹ  ַבעְק  ּתֹוָרתוֹ  הׂשָ ָ�  ת ַמְרִויַח  ָהָיה ְוַכֲאׁשֶ ְתִחּלַ  יּדֵ  ַהֹחֶדׁש  ּבִ
ת ַ�ד ְמַלאְכּתוֹ  יתבֵּ  ֶאת סֹוֵגר היָ ָה , וֹ כּ ְר צָ  ִחּלַ א ַהֹחֶדׁש  ּתְ ַ�ם. ַהּבָ אוּ  ּפַ  ֵאָליו ּבָ
ל יִליֵח ׁשְ  ִזיַרת ַהְזָמָנה ּוְבָיָדם ,ַהּמֹוׁשֵ ים ָגִדיםבְּ בַּ  ָזָהב יחּוֵט  ִלׁשְ ֵה  ָהַרּבִ  ִכינוּ ׁשֶ

ָחה יִלְבנֵ  ּפָ ׁשְ ת ְלֶרֶגל ַהּמִ ּנַ ת ֲחת, ים אֹור"ָה  בֵסַר . ַהּבַ ל" ַהַחּיִ , ָהֲ�בֹוָדה ֶאת ְלַקּבֵ
יר לּוֵח  ְוִהְסּבִ ל יִלׁשְ הּוא ַהּמֹוׁשֵ ָבר ִהְרִויַח  ׁשֶ ַמע וֹ כּ ְר צָ  יּדֵ  ַהֹחֶדׁש  ּכְ ָ ׁשּ ׁשֶ . ּכְ

ל ֶאת ֵס  ההּוא וְ  וֹ ּפ ַא  ָחָרהרּובֹו, ַהּמֹוׁשֵ ִליךְ  ַלֲ�ָבָדיו ִצּוָ ים אֹור"ָה  ֶאת ְלַהׁשְ " ַהַחּיִ
בַּ  ָהֲאָריֹות ְלגֹוב י תיַא לִ ְפ לִ . ןהֹגֶ כָּ  םיבָ ִע ְר ִה ׁשֶ  רְלַאַח , רוֹ צֵ ֲח ׁשֶ  לֹא, ֶהָחֵצר ַאְנׁשֵ
ם ָהֲאָריֹות ָנְגעוּ  ַטְרּפָ ים אֹור"ְוָה , ָרָ�הלְ  ּבְ ב" ַהַחּיִ יֵני ָיׁשַ הּוא ֶהםּבֵ ׁשֶ ר ּכְ  ְמַזּמֵ

ְרֵקי ים ּפִ ִהּלִ קֹול ּתְ ִאּלוּ  ְוָהֲאָריֹות, בֵר ָ�  ּבְ ל ִמֵהר. תוֹ ָר ְמ זִ לְ  ַמֲאִזיִנים ּכְ  ַהּמֹוׁשֵ
ים אֹור"ָה  ֶאת ְלַהֲ�לֹות נֹות לוֹ  ֶהֱ�ִניק, ַהּבֹור ִמן" ַהַחּיִ ׁש  ֹותבּ ַר  ַמּתָ  ֶאת ּוִבּקֵ
ַגע ַ�ל ְסִליָחתוֹ  ּפָ ְכבֹודוֹ  ׁשֶ ׁש  ַמִיםׁשָ  םׁשֵ וְ , ּבִ יםבָּ ִהְתַקּדֵ   . ַרּבִ

�  

ּנוּ  ַ#ת טֹוב ָוָרע לֹא ֹתאַכל ִמּמֶ   )ב, יז( ּוֵמֵ#ץ ַהּדַ
י ָנה ִנּפֹוִליֵמֲא  אזּוׁשָ  ר' ָהַרּבִ ַ�ם ּפָ י ְלָאִחיו ּפַ  ְוָתַמּה  קְס נְ 'יזֶ לִּ ִמ  ֱאִליֶמֶלךְ  ר' ָהַרּבִ
ָפָניו ִלים ֲהֵרי: "ּבְ ּבָ בְּ  ָאנוּ  ְמק, ָרֵאל ַללכְּ  מֹותׁשְ נִ  ָהיוּ  ׁשֹוןָהִרא ָאָדםׁשֶ  סֹוף ַ�ד ִיׂשְ

ל ן ְוִאם, ַהּדֹורֹות ּכָ יב"? ַ�תַהּדַ  ֵמֵ�ץ לכֹ ֱא לֶ וְ  ַלֲחֹטא לוֹ  ְחּתָ נַ ֵה  ֵאיךְ  ּכֵ י לוֹ  ֵהׁשִ  ַרּבִ
יִרי ָאִחי: "ֱאִליֶמֶלךְ  ּיֹאַכל ָאָדםלְ  ָהָיה טֹוב, ַיּקִ ן, ׁשֶ ּכֵ ה ָהָיה לֹא ִאם ׁשֶ ן עֹוׂשֶ , ּכֵ

ל ירוּ ׁשָ  היָ ָה  ִהְרהּוֵר  ָיָמיו ּכָ ִפיָרהי ּבְ יל ַהּכְ ִהּטִ ָחׁש  ּבוֹ  ׁשֶ ָ�ה ַהּנָ ׁשָ ה ּבְ ּתָ ּפִ  אֹותוֹ  ׁשֶ
ּנּו ְוִנְפְקחּו ֵ�יֵניֶכם ִוְהִייֶתם ' לוֹ  ְוָאַמר ַ�תַהּדַ  ֵמֵ�ץ לכֹ ֱא לֶ  יֹום ֲאָכְלֶכם ִמּמֶ ּבְ

אלֹ  יםָק  ֲ�ֵבָרה ִהְרהּוֵרי ַוֲהֵרי, 'ים יְֹדֵ�י טֹוב ָוָרעִק ּכֵ  ָהָיה מּוָטב ָלֵכן. ָרהֲ�בֵ ֵמ  ׁשִ
ָאַכל ם ָלַדַ�תָאָדם  חנֹוכַ  ְוָכךְ , ׁשֶ ּגַ הּוא תמוֹ כְּ  נֹוַתר ָהֲאִכיָלה ְלַאַחר ׁשֶ   ".   ׁשֶ

�  

ֵמי ָאִחיָך צֲֹ#ִקים ֵאַלי ִמן יָת קֹול ּדְ   )ד, י( ָהֲאָדָמה־ֶמה ָ#ׂשִ
ַ�ם עִנְקלַ  ֶאָחד ָאָדם ָ  ֵמעֹופֹות ֶאָחד ֶאת ָאהָר  םְוׁשָ , רבָּ ְד ִמ  קֹוםְמ לִ  ּפַ  םיִ ַמ ַהׁשּ
ת ׁשֶ  ַאֵחר עֹוף ּבוֹ  טֹוֵמן, ּבֹור ּכֹוֶרה יט. ָ�ָפרבְּ  הוּ ּסֵ כַ ּוְמ ּמֵ ִעּיּון ָהִאיׁש  ִהּבִ  ּבְ

ְלִאית ֹוָפָ�הּת בַּ  ָפָניו ַהּפִ ּלְ ב, ׁשֶ ָ ׁשּ ו: "ָאַמר ְלֵביתוֹ  ּוְכׁשֶ ֲהרוּ  ַ�ְכׁשָ ְבֵרי ִלי ִהְתּבַ  ּדִ
ְנחּוָמא ׁש ִמְדַר  ָ�ה, ּתַ ׁשָ ּבְ ָהַרג ׁשֶ  הַמ  ןיִ ַק  יֹוֵדַ�  ָהָיה לֹא, לבֶ ֶה  ֶאת ןיִ ַק  ׁשֶ

ן. ֲ�ׂשֹותלַּ  בָּ ַה  לוֹ  ִזּמֵ ֵני ה"ּקָ  ְוָחַפר רוֹ בֵ ֲח  ֶאת םֶה ֵמ  ֶאָחד ָהַרג, ְטהֹוִרים עֹופֹות ׁשְ
ּנוּ ֹו, רבָ ְק וּ  ֶקֶבר  םׁשָ  רְוֶנֱאַמ ". ָ�ָפרבְּ  הוּ ּסָ כִ וְ  לבֶ ֶה  ֶאת ְוָקַברִין ַק  ָלַמד ּוִמּמֶ

בִּ  ְדָרׁש ּמִ בַּ  ֵני וּ ִנְצַטוּ  זֹאת רכַ ׂשְ ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ִמְצוַ  ִיׂשְ ּסּוי תּבְ ם ּכִ  הַמ , עֹופֹותבְּ  ַהּדָ
 ֶ ן ֵאיןׁשּ ֵאין ְבֵהמֹותבִּ  ּכֵ   . ןָמ ּדָ  ֶאת ְלַכּסֹות ִצּוּוי ׁשֶ

  
ית  ֵראׁשִ י -  )א, א(ּבְ בֹות ָראׁשֵ חֹוןּבִ : ּתֵ , צֹוןָר  ,ּטָ

ׁש  ְוֵהן, ָרהוֹ ּת , הְרָא יִ , ִתיָקהׁשְ , ֲהָבהַא  ּדֹות ׁשֵ ַהּמִ
יֹוֵתר ַהֲחׁשּובֹות   )הגר"א מוילנא(. ָאָדםלָ  ּבְ

�  

ית ֵראׁשִ י - ּבְ בֹות ָראׁשֵ תֶא  ָבֵרךְ ֲא  םָר  קֹולּבְ : ּתֵ
  )גורי האריז"ל(. ִמידּתָ  יָ יְ  םׁשֵ 

�  

ית ֵראׁשִ י -  ּבְ בֹות ָראׁשֵ ר ּתֵ ָ�ִמים ב' ְוָהפּוךְ  ָיׁשָ : ּפְ
ץיְ  ְלַמיּתַ , ְלַמיּתַ  ֵהאיְ  מוֹ ׁשְ  ָחדֶא  עׁשָ ָר  אּבָ  ַקּבֵ

יםֲא  ְבִעיםׁשִ  יםּבָ  יאׁשֵ ָר  ָנׁשִ עוֹ ִר  רֹבּבְ , ּתִ ֹוֵמרא ׁשְ
ןיִ  בוּ ׁשֶ  ּתֵ ְכּתְ נוּ יִ  ׁשּוָבהּתְ , ֹוָרהּת  ּיִ ְכּתֹבׁשֶ  ּתְ ּיִ

יתֵר  לִֹקיםֱא  ז. ָראּבָ  אׁשִ ּמָ אן ְמר, ה ּכָ ֲ�ׂשֶ ל ַהּמַ ׁשֶ
ִ  ְרּגּוםּתַ  ִצּוּוי ִעיםבְ ַהׁשּ לְ  ּכְ   )הגר"א מוילנא(. ַמיּתַ

�  

ית ֵראׁשִ י - ּבְ בֹות ָראׁשֵ ךָ ּבְ  ְחׁשֹבּתַ  לַא : ּתֵ ׁש יֵ  ִלּבְ
יׁשְ  ּיֹותָר  ּתֵ ּנּו ְלַתְלַמי. ׁש,   )תרחם ציון(, ְוָלֵכן ׁשִ

�  

ית ֵראׁשִ י - ּבְ בֹות ָראׁשֵ לִֹקיםֱא  ָאהָר  ִראׁשֹוָנהּבָ : ּתֵ
לוּ ׁשֶ  ַקּבְ ָרֵאליִ  ּיְ   )שפתי כהן( .ֹוָרהּת  ׂשְ

�  

יתּבְ  י -  ֵראׁשִ בֹות ָראׁשֵ יַר : ּתֵ , ִאיםנָּ ּתַ  לׁשֶ  ֲחרֹוןַא  ּבִ
, ְבִליּבַ  ְלמּודּתַ  יׁשֵ ָא ב ַר  אוֹ  ְלמּודּתַ  יׁשֵ ָא  בַר  ְוֵכן
י ר יׁשֵ ָא  בַר  ּכִ ְלמּודַה  ִסּדֵ   )תורה מסיני(. ְבִליבַּ  ּתַ

�  

ית ֵראׁשִ י -  ּבְ בֹות ָראׁשֵ תׁשַ : ּתֵ לַק ּתְ  ּבָ ְמָחהּבְ  ּבֵ ׂשִ
  )אורה ושמחה(. ֹוֵתרי הבָּ ַר  ֲהָבהַא 

�  

ית ֵראׁשִ י - ּבְ בֹות ָראׁשֵ ְצָחקיִ  נוּ בֵּ ַר  ֹוַרתּת  ֹורא: ּתֵ
נוּ בֵּ ַר  ֹוַרתּת  ֹורא ְוֵכן, ל"ָהֲאִריזַ  -  המֹ לֹ ׁשְ  ןּבֶ 
ָרֵאליִ    )אגרא דכלה(. םׁשֵ ־ַ�לּבַ  ׂשְ

�  

ית ֵראׁשִ י - ּבְ בֹות ָראׁשֵ ֲחֵריַא  אׁשֹוןִר  ןּבֵ : ּתֵ
יםלֹ ׁשְ  ם, הּדֶ ְפ ּתִ  ֹוםי ש3ִ ּגַ ְדיֹון תוַ צְ ִמ  ׁשֶ ן ּפִ ַהּבֵ

ֵתַבת ְרמּוָזה ֵר  ּבְ יתּבְ   )הגר"א מוילנא(. אׁשִ

�  

ית ֵראׁשִ י -  ּבְ בֹות ָראׁשֵ ִמיםיָ  מֹוָנהׁשְ  רַח ַא  ןּבֵ : ּתֵ
  )תורת השם(. ָלהיִמ  תוַ ְלִמצְ  זֶמ ֶר , למוּ ּתָ 

�  

ית ֵראׁשִ י -  ּבְ בֹות ָראׁשֵ ַמע ּתִ  מֹוַ� ׁשָ ־םִא ק ַר : ּתֵ ׁשְ
י, יךָ ֶק לֹ ֱא  יָ יְ ל קוֹ ּבְ  יתֵר  ּכִ . ה' ִיְרַאת ָחְכָמה אׁשִ
  )תהלה לדוד(

�  

ית ֵראׁשִ י -  ּבְ בֹות ָראׁשֵ תבָּ ׁשַ  יֹוםּבְ  ָדםָא  אּויָר : ּתֵ
היַ  ִמיַרתּבִ  אוּ ְר . ֹוָרהּת  ְרּבֶ תׁשַ  ׁשְ םַא  ּבָ ָרֵאליִ  ּתֶ ׂשְ

תּבְ  ֵלךְ יֵ  לַא . לוּ ֵא גָּ ּתִ  ּבָ . חּוםּתְ  רעוּ ׁשִ  קחוֹ ָר  ׁשַ
בִ ּבִ  ָרֵאליִ  ֹוַרתּת  ילׁשְ צֹוןָר  ִהייְ . ֶרץָא  ִקיַ� ָר  ָראּבָ  ׂשְ

לֶא  ּלֹאׁשֶ  ׁשֵ תּבְ . ֹוָרהּת  ִדְבֵריּבְ  ּכָ ּבָ אׁשֹוָנהִר  ׁשַ
  )שערי ניסים(. ֹוָרהּת  ְתִחילוּ יַ  ֶצֶרתֲ#  ִמיִניׁשְ  ֲחֵריַא 
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ָ#ה ׁשָ ְצַלַחת טֹוָבה ּבְ ֶרךְ  אֹורָל  ָיָצא ּומ- ִני ַהּכֶ ֵ    ַהׁשּ

ל ת רֶפ ַהּסֵ  ׁשֶ ּבָ ָרׁשֹות ְלָכל ִטיׁש  ׁשַ ָנה ּפָ ָ . יָה ֶד ֲ# מוֹ וּ  ַהׁשּ

 



 

 

  

  

ל ִביִעי ִמּכָ ְ ּיֹום ַהׁשּ ּבֹת ּבַ ׁשְ ה־ַוּיִ ר ָ#ׂשָ   ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ

קּוָפה ין ִהיא ַהּתְ י ּבֵ ּתֵ ר, ָהעֹוָלם מֹותִמְלֲח  ׁשְ ֲאׁשֶ יתֵר בְּ  יְדֵר ִס  ִהְתמֹוְטטוּ  ּכַ . ִראׁשֹוִנים יֵר ְד גִּ  ְוִנְפְרצוּ  אׁשִ
ת יֵא נְּ ׂשַ ְמ  ל ַצֲ�ֵדיֶהם ֶאת רוּ צֵ ְוֵה  רֹאׁש  ֵהִרימוּ  ַהּדָ ָכל ַהּתֹוָרה ׁשֹוְמֵרי ׁשֶ בֹוֵתיֶהם ְמקֹומֹות ּבְ  ֵהֵחּלוּ , מֹוׁשְ

ט ּלֵ ּתַ ִהּלֹות ַהְנָהַגת ַ�ל ְלִהׁשְ דֹולֹות תוֹ יּ ִד הוּ יְּ ַה  ַהּקְ ַרֲחֵבי ַהּגְ  ֶזה ָהָיה. מֹוִניםֲה  ַאֲחֵריֶהם ְוָסֲחפוּ  ָהעֹוָלם ּבְ
ַנת ׁשְ ר, ח"תרפ ּבִ ֲאׁשֶ ָלה ּכַ ְמׁשָ ְרְסָמה ַהּפֹוָלִנית ַהּמֶ ב ַצו ּפִ ִניִמית ַהְנָהָגה מֹוֶ�ֶצת רחֹ בְ לִ  ַהְמַחּיֵ  ְלָכל ּפְ

ִהּלֹות ת יֵס ְר ָה ְמ . ַהּקְ ו ַ�ל וּ שׂ ׂשָ  ַהּדָ ְלכּוִתי ַהּצַ ָבר ןכֵּ ׁשֶ , ַהּמַ ט  ָלֶהם ְלהֹוִעיל לוֹ ָיכ ַהּדָ ּלֵ ּתַ  ַהְנָהַגת ַ�לְלִהׁשְ
ִהּלֹות ֲ�ָמם ְנִציִגים ְלַהֲ�ִמיד ֵהֵחּלוּ  ְוֵהם, ַהּקְ ִחירֹות ִלְקַראת ִמּטַ ֵרבֹות ַהּבְ ֹכַח  ִלְפעֹל ְוֵהֵחּלוּ  ַהּקְ דֹול ּבְ ֵדי ּגָ  ּכְ
ף ֶאת ְלַהְכִריַ�  ע ָיְצאוּ  ֵהם. םָת בָ טוֹ לְ  ַהּכַ ִהּלֹות ַרֲחֵביבְּ  ִנְרָחב ְלַמּסָ ַחת ַהּקְ ּבּוׁש ה "ָמ ְס יּסִ ַה  ּתַ ִהּלֹות ּכִ ", ַהּקְ

ָרה ִמּתֹוךְ  ֹכָחם ְמִעיטְלַה  תֶר ֶה צְ מ,  ַמּטָ ל ּבְ נֵ  ׁשֶ   ָתם. ַהְנָהגָ וְ  ַהּתֹוָרִנית םָת כוּ ְמ ַס בְּ  ַ� ְוִלְפגֹּ  ֶהָ�ִרים יַרּבָ

ִריְסק ִעירָה  ּכ, , ּבְ ַלִים ָ�ָברבֶּ  ָתהנְּ ׁשֶ ַחת ָאז ָהְיָתה ,איָט לִ ּדְ  ְירּוׁשָ ל תוֹ גָ ָה נְ ַה  ּתַ י ׁשֶ ִריְסק ְזֵאב קִיְצָח  ַרּבִ  ִמּבְ
ָ�לָ  ן רְלַאַח  הׁשֶ ְרֵסם ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ ִמּכֵ ֶאָחד ְוִהְתּפַ ל יָה יֶט נִ ְר בַּ ַק  ֵלידוֹ ִמגְּ  ּכְ ֲהדּות ׁשֶ  ֶרץָא בָּ  ַהּתֹוָרִנית ַהּיַ
ּדֹור אֹוָתםם. ֵד וֹ ַהּק  ּבַ ְבִריְס  יוּ ָה , ָיִמים ּבְ ים ְיהּוִדים קּבִ ִהְתַרֲחקוּ  ַרּבִ ַ�ר הְלַמְרבֵּ  ׁשֶ ֶרךְ  ַהּצַ , ַהּתֹוָרה ִמּדֶ

ר ה ְוַכֲאׁשֶ ִחירֹות ַמֲ�ֶרֶכת ֵהֵחּלָ ה ַהְנָהַגתַ�ל  ַהּבְ ִהּלָ ִעיר ַהּקְ ּה  יוּ ָה , ּבָ י ּבָ ּתֵ ימֹות ׁשְ ִזיּ  ְרׁשִ  ָהַאַחת, ֹותֶמְרּכָ
ַחת נֵ  תגַ ְנָה ַה  ּתַ ֱאָמִנים םיֶה ֵח לוּ ׁשְ וּ  ָהִעיר יַרּבָ ה, ַהּנֶ ִנּיָ ְ ַחת ְוַהׁשּ ל םָת גָ ְנָה ַה  ּתַ ּוָ�ִלים ׁשֶ ִלים ַהׁשּ  ַהְמַחּבְ

ָרִמים ּכְ ְק  ּבַ ּבִ ט וּ ׁש ׁשֶ ּלֵ ּתַ ִליט ָהִעיר ַהְנָהַגת ַ�ל ְלִהׁשְ ּה  ּוְלַהׁשְ ם ֶאת ּבָ ְרּכָ ְלָחָמה. הזָ לוֹ נְּ ַה  ּדַ ְרָצה ַהּמִ  אלֹ ְמ בִּ  ּפָ
ּה �,  ה ַצד ָכל, וְ ּזָ כְ  ִנּסָ ֵני ֶאת ֵנַ� ְלׁשַ ה ּבְ ִהּלָ ְסחוּ  ַהּקְ ּפָ י ַ�ל ׁשֶ ּתֵ ִעּפִ  ׁשְ  עבַ ּטֶ ּוִמ , םָת יָמ ׁשִ ְר בִּ  ִלְתֹמךְ  יםַהּסְ

ָבִרים ִבים רֹב דוּ ּדְ צִ  ַהּדְ ּלֹא ַהּתֹוׁשָ ְצָהר ִנְמנוּ  ׁשֶ מ, יָמהָה  ְלטֹוַבת, ַהְיֵרִאים הַמֲחנֵ  ַ�ל ּבְ ָכל. יתנִ וֹ לּ ִח ַה  ְרׁשִ  ּכְ
ִהְתָקְרבוּ  ִחירֹותַה  ְיֵמי ׁשֶ ָתה, ּבְ ִעיר ָהֲאִויָרה ֶנֶ�ׂשְ ֵני רֵת וֹ י ֲ�כּוָרה ּבְ ְ ָדִדים ּוִמׁשּ ים ָ�ְמדוּ  ַהּצְ ֲחמוּ  ִנּצִ ּלָ  ׁשֶ

עֹוד ָהָיה ְוִנְדֶמה, עֹזבְּ    . תכֶ ֶנְהּפָ  ְוָהִעיר ְמַ�ט ׁשֶ

ה ת ִהְתָקְרָבה ְוִהּנֵ ּבָ ַ ִחירֹות יֹום ִלְפֵני ָהַאֲחרֹוָנה ַהׁשּ ְקבַּ  ַהּבְ ּנִ מּוךְ  ִראׁשֹון יֹוםלְ  עׁשֶ ֵביתוֹ . לוֹ  ַהּסָ ל ּבְ  ׁשֶ
ִריְסק ָהַרב חּוָפה ֲאֵסָפה הָס נְּ כַּ ְת ִה  ִמּבְ ְחַלט ּוָבּה , ּדְ רּוז ִעירבָּ  ְלַפְרֵסם ה, ל ְלֶאָחד ֶאָחד ִנְמנוּ  ּבוֹ , ִנְרָחב ּכְ  ּכָ

יֶהם ל יםזִ לוֹ נְּ ַה  ַמֲ�ׂשֵ י ׁשֶ ְפָלָגה ָראׁשֵ ל ַהּמִ ת ֹוְנֵאישׂ  ׁשֶ ל ְלֶהֶרס םיֶה ֵת רוֹ ּטְ ַמ  ּבֹותְלַר , ַהּדָ  טֹוָבה ֶחְלָקה ּכָ
ים םיֶה ֵפ צוּ ְר ַפ וּ , ִעירבָּ  ּיִ ל ָהֲאִמּתִ ּלוּ  םיֶה ֵד ָמ ֳ� ָמ  ׁשֶ רּוז ֶאת ִכינוּ ֵה  ָהַ�ְסָקִנים. לכֹּ  ןֵ�ילְ  ִהְתּגַ  ְדָרׁש נִּ כַּ  ַהּכְ

ִביעּות ל ְרצֹונוֹ  ִלׂשְ ַמן יובָ ָר קֹ ְמ וּ  ָהַרב ׁשֶ פּוס ְתָנֵאיוּ , ַאְך ֵ�ֶקב ֹקֶצר ַהּזְ ל ַהּדְ ָמה, ָיִמים אֹוָתם ׁשֶ ּיְ  ִהְסּתַ
ָסה  ָ�הַהַהְדּפָ ׁשָ ִניַסת ִלְפֵני ּוֶמֱחָצה ּכְ ת ּכְ ּבָ ַ ל םיָת נִ כְ ּתָ . ַהׁשּ רּוז ֶאת ְלַפְרֵסם ָהְיָתה ָהַ�ְסָקִנים ׁשֶ  ַהּכְ
ְסִמיכּות ת ִלְכִניַסת ּבִ ּבָ ַ ֵדי, ַהׁשּ ל ּכְ ּכָ ֵני ׁשֶ ם ָהִעיר ּבְ ּבָ ר, ִלים ְלָפחֹות וּ ָהי ׁשֶ ּלְ תבְּ  ִמְתּפַ ּבָ  ֶאת ִיְקְראוּ , ׁשַ
ַמֲהלַ  ַהּמֹוָדָ�ה ת ךְ ּבְ ּבָ ַ ֲחנֶ  הכָּ י,  ּוְבָכךְ , ַהׁשּ ִני הַהּמַ ֵ ָהַרב אּוָלם, ָיֵרךְ  ַ�ל ׁשֹוק ַהׁשּ ׁשֶ ִריְסק ּכְ י ָרָאה ִמּבְ  ּכִ

ָ�ה ָ ן, ּדֹוֶחֶקת ַהׁשּ ל ֶאת ֵאָליו ִזּמֵ רּוז ְרסּוםּפִ  ֶאת ּוָמַנע ָהַ�ְסָקִנים ּכָ " ָאַמר, ַהּמֹוֵ�ד ֶאת ַחְרנוּ ֵא . "ַהּכְ
ׁש " ִאם, ֲאִני ְוחֹוׁשֵ ְלכוּ  ׁשֶ ו ּתֵ יק ַ�ְכׁשָ חּוצֹות ַהּמֹוָדעֹות ֶאת ְלַהְדּבִ ָבר ָ�לּול, ִעירָה  ּבְ  ָחִליָלה ִלְגרֹם ַהּדָ

ת ְלִחּלּול ּבָ ׁש  ְוָלֵכן, ׁשַ ּלֹא ֲאִני ְמַבּקֵ ָבר ַלֲ�ׂשֹות ׁשֶ   ". ִעְנָיןבָּ  ּדָ

ָבָריו ל ּדְ ַתְדֵהָמה לוּ ִהְתַקבְּ  ָהַרב ׁשֶ יר ִנּסוּ  ְוֵהם, ָהַ�ְסָקִנים לצֶ ֵא  ּבְ יֹו ל ְלַהְסּבִ ָ�ה ּכִ ָ  לֹא ְוִאם ּדֹוֶחֶקת ַהׁשּ
יקוּ  רּוז ֶאת ַיְדּבִ ּנֹוַתר רצָ ַהּקָ  ַמןזְּ בַּ  ַהּכְ ָכךְ  ֲהֵרי, ִלְפֵניֶהם ׁשֶ ִדים ֵהם ּבְ ְקָוה ֶאת ְמַאּבְ ָהְיָתה ָנהָהַאֲחרוֹ  ַהּתִ  ׁשֶ

ף ֶאת ְלַהְכִריַ�  ָלֶהם ה יֹוֵדַ�  ּוִמי, םָת בָ טוֹ לְ  ַהּכַ ּמָ ת ילֵ וּ לּ ִח  ּכַ ּבָ ָ�ִתיד ׁשַ ר ּבְ ו ֹנַ� ְמ לִ  ֶאְפׁשָ ְרסּום ִעם ַ�ְכׁשָ  ּפִ
רּוז ַדְעּתוֹ  ֶנֱחָרץ ָהָיה ָהַרב אּוָלם, ַהּכְ י, ְוָטַ�ן ּבְ יבּות ַלְמרֹות ּכִ ִחירֹות ֲחׁשִ ֲ�ָר  ַהּבְ  ֵאין, יתלִ ָר וֹ גּ ַה  ָכהְוַהּמַ

ֵנס ת ִחּלּול ֵפקְס לִ  ֲאִפּלוּ  ְלִהּכָ ּבָ ם, ׁשַ טּוִחים ִאם ּגַ יקוּ  ֵהם ּבְ ְסּפִ ּיַ רּוז ֶאת ְלַפְרֵסם ׁשֶ ָצר ַמןזְּ בַּ  ַהּכְ  עֹוד, ַהּקָ
ֶטֶרם ׁש  ּבְ ְתַקּדֵ ת ּתִ ּבָ ַ ִעיר ַהׁשּ ם ָהַרב. ּבָ ק לֹא ּגַ ּפֵ תוֹ  ִהְסּתַ ׁשָ ַבּקָ ל ֶאת ְלֵביתוֹ  יאְלָהבִ  ְוָדַרׁש , ּבְ  ַהּמֹוָדעֹות ּכָ

סוּ  ְדּפְ ה, ׁש , ׁשֶ ֲחׁשָ א ּבַ ּמָ יֹון דמֹ ֲ� לַ  ָהַ�ְסָקִנים יּוְכלוּ  לֹא ׁשֶ ּסָ ּנִ , ַאְזָהָרתוֹ  ַלְמרֹות ַהּמֹוָדעֹות ֶאת ְיַפְרְסמוּ  ְוֵהם ּבַ
תוֹ  ׁשָ ָאה ּוַבּקָ   . ִהְתַמּלְ

ל  יָ�ה, ֶנֶ�ְלָמה ַהְיִדי יונָ ָק ְס ַ� וְ  ָהַרבִמיִדיָ�ָתם ׁשֶ אֹוָתּה  ּכִ ָ�ה ּבְ ֵהם ׁשָ ְקדוּ  ׁשֶ רּוז ֲהָכַנת ַ�ל ׁשָ , ַהּנֹוֵקב ַהּכְ
סוּ  ּנְ י ִהְתּכַ ֲחֶנה ָראׁשֵ ִריב ַהּמַ יגוּ  ְלַאַחר, ַהּיָ ִ ִהׂשּ ֶאְמָצעּות ׁשֶ י ּבְ ֶהֱ�ִמידוּ  ׁש ֶר ַהֶח  ַאְנׁשֵ י ׁשֶ ָבּתֵ פּוס ּבְ קֶה , ַהּדְ  ְעּתֵ

ל ם ַהּמֹוָדָ�ה ׁשֶ ֶנְגּדָ ה, . ּכְ ׁשֶ גּכְ רּוז ּצַ ְפֵני ַהּכְ אוּ , יםִס נְּ כַּ ְת ּמִ ַה  ּבִ לוּ  ִהְתַמּלְ ֵאיָמה ַהּלָ דֹוָלה ּבְ ים ןכֵּ ׁשֶ , ּגְ ּלִ  ָהיוּ  ַהּמִ
יָדע נֹוְקבֹות ׁשוּ  ְוֵהם, ְוכֹוֵאב ָרִגיׁש  ָהָיה ְוַהּמֵ י ָחׁשְ ְרסּום ּכִ רּוז ּפִ לֹון ָלֶהם ִיְגרֹם ַהּכְ ָ ְחָלט ְלִכׁשּ  ְלַאַחר. מ,

לוּ  ֶהְחִליטוּ  ,ִהְתָיֲ�צּות ים ַהּלָ ה ְרפּוָאה ְלַהְקּדִ ּכָ ְמִהירּות ִכינוּ ֵה  ְוֵהם ַלּמַ רּוז ּבִ י ּכְ  ְלִמְתָקָפה ָיָצא ּבוֹ , ֶנְגּדִ
ית ְתָ�ֵרב ָהַרב ֶנֶגד יתְוִנְבזִ  ִאיׁשִ ּמִ ִעְניְ  ׁשֶ ִמּלֹות ָחְסכוּ  לֹא, ְוֵהם ַהְנָהָגה ינֵ ּבְ ַנאי ּבְ ֶנְגּדוֹ  ּגְ . ָ�ָפר ַ�ד הוּ וּ זּ בִ וּ  ּכְ

ִניַסת ִעם ת ּכְ ּבָ ַ ְפּתְ , ַהׁשּ ֵני עוּ ה, ית ַהּמֹוָדָ�ה ֶאת ְלַגּלֹות ָהִעיר ּבְ ְגּדִ ל ַהּנֶ ת ֹוְנֵאישׂ  ׁשֶ ָהְיָתה, ַהּדָ  ֵלָאהְמ  ׁשֶ
ָמצֹות ַהׁשְ ּה  ֶנֶגד ּבְ ל ָרץֲ� ַהנַּ  ַרּבָ ָבר. ָהִעיר ׁשֶ ַרם ַהּדָ ְעּתָ , יםבִ ׁשָ וֹ ּת ַה  ברֶ ֶק בְּ  רּוַח  ְלֹמַרת ּגָ ּדַ  ָהְיָתה לֹא םׁשֶ

ִגיָ�ה נֹוָחה ָבר ָהַרב בֹודכְ בִּ  ֵמַהּפְ ַרם ְוַהּדָ דֹוָלה ִלְתִסיָסה ּגָ ִעיר.  ּגְ מֹוָצֵאיּבָ ת ּבְ ּבָ ר, ׁשַ ֲאׁשֶ ְרַסם ּכַ רּוז ּפ, ל ַהּכְ  ׁשֶ
י וּ כּ ה, , ָהַרב ֶנֶאְמֵני ֲחֶנה ָראׁשֵ י ַהּמַ ְגּדִ ְפַלִים ַהּנֶ ָכה ִעירבָּ  ְוָהֲאִויָרה ּכִ יָה  לַ�  ִהְתַהּפְ מֹוָצֵאי, ְלָמֳחָרת. ּפִ  יֹום ּבְ

ִחירֹות ֵרר ַהּבְ ס ּגֶֹדל ִהְתּבָ ל םּתָ גְ לַ ְפ ִמ . ַהּנֵ ת ׁשֹוְמֵרי ׁשֶ רֹב ָזְכָתה ַהּדָ ל מֹוֵחץ ּבְ מֹוָנה ׁשֶ ִביםמוֹ  ׁשְ ת, ׁשָ ּמַ  ְל�,
ה לֹש3ָ ְלַבד ׁשְ ל ּבִ י ׁשֶ ְפָלָגה ָראׁשֵ ית ַהּמִ ְגּדִ ֶ  הַמ , ַהּנֶ ה ַהְנָהַגת ֶאת יונָ ָמ ֱא נֶ וְ  ַרבלָ  ִזירֱח ֶה ׁשּ ִהּלָ   .יןִר ְר עוֹ  ְללֹא ַהּקְ

ְכְנסוּ  ּנִ ׁשֶ ה יַ�ְסָקנֵ  ּכְ ִהּלָ ֵדי ַהּקְ ֵ ְלבַ  ּכְ דֹוָלה ַהַהְצָלָחה ַ�ל ַרבלָ  רׂשּ ַחְסֵד  ַהּגְ ף  ַמִיםׁשָ  יּבְ ְוַהְכָרַ�ת ַהּכַ
ִריְסק ָהַרב ָלֶהם ָאַמרְלטֹוָבָתם,  עוּ : "ִמּבְ עֹוָלם, ָלֶכם ּדְ ּמֵ ִהְפִסיד ָאָדם ָהָיה לֹא ׁשֶ ִמיַרת ׁשֶ ְ ת ִמׁשּ ּבָ �"!    ׁשַ

  
  

נוּ  ַ#ל רֹוֵקַח  ֶאְלָ#ָזר ַרּבֵ  "ִזי "ֹרֵקַח  הַמֲ#ׂשֵ " ּבַַ  

ּבַ  ַהִהּלּוָלא םְליוֹ  יתֵר ּבְ  תׁשַ ֵרי ז"כ, אׁשִ ִתׁשְ   "בתק ּבְ
 

נֵ  ֵלידוֹ ִמגְּ  ַחת ֶצֱאָצא, רוֹ ּדוֹ  יַרּבָ ּפַ  רֹוֵקַח  ְלִמׁשְ
ַזע ֶחֶסתַהְמי,   אזָ יְ ַמ ְר גַּ ִמ  ֶאְלָ�ָזר נוּ ַרבֵּ , 'ָהרֹוֵקַח' ִמּגֶ

ֲ�ֵלי ָרֵאל אֹוֵהב"ָה . ַהּתֹוָספֹות ִמּבַ ָטא" ִיׂשְ  ֵמַאּפְ
ָהָיה, ָ�ָליו ידֵהִע  ָ�ִמים ג"י ׁשֶ ַזע ּפְ ִ ַר  ִמּגֶ ד י"ׁשּ  ִמּצַ

ׁש . ְוִאּמוֹ  ָאִביו ּמֵ נּות ׁשִ ַרּבָ , דרוֹ ּובְ  בנוֹ ְר טוּ , בקוֹ ָר  ּבְ
ר ל ְוַכֲאׁשֶ  דוֹ רבְּ  יִמיהּוֵד  ִנְפַרד םּדַ ְר ֶט ׂשְ ְמ ַא לְ  ִהְתַקּבֵ

ִרים ָלֶהם ְוָאַמר ֶ�ׂשְ ּבְ נֹות ׁשֶ  לֹא ִעירבָּ  תוֹ נָּ ה, כְּ  ׁשְ
ּה  ְרעוּ ֵא  ָבר ִהייְ וַ  ֲאסֹונֹותּבָ  ִלְכבֹודוֹ . ְלֶפֶלא ַהּדָ
ַ�  םּדַ ְר ֶט ׂשְ ְמ ַא בְּ ּו יקּפִ נְ ִה  ל ַמְטּבֵ ֶסף ׁשֶ ר, ּכֶ ֲאׁשֶ  ּכַ

מּותוֹ  ד ָקהְק ֶנְח  ּדְ ד ֶאָחד ִמּצַ ִני ּוַבּצַ ֵ ב ַהׁשּ  יֹום ִנְכּתַ
יָאתוֹ  ֱאלּול ז"כ ּבִ סּוֵקי ִעם ה"תצ ּבֶ ים ּפְ ִהּלִ . ּתְ

ְע  ן ץ"בֵּ ַהּיַ ךְ  ַ�ל ּדָ ד ּכָ ְרֶאה ְוָכַתב ַהֲהָלָכה ִמּצַ ּנִ ּכַ  ׁשֶ
ה ָהַרב ַדעיָ  לֹא ֲ�ׂשֶ ָניו צּוַרת ןכֵּ ׁשֶ , ֶזה ִמּמַ  ָהְיָתה ּפָ

ַהְבָלָטה ן ַלֲ�ׂשֹות ְוָאסּור ּבַ ָחֵמׁש  רְלַאַח . ּכֵ ִנים ּכְ , ׁשָ
ַנת ׁשְ יס, ק"ת ּבִ ם  ִהְדּפִ " ַח רֵֹק  הַמֲ�ׂשֵ " ְפרוֹ ִס  ֶאתׁשָ

ׁשְ  ַ�ל קּוָפה ּוְבאֹוָתּה , ָניֹותַהּמִ  ִלְבֵני הֹוִדיַ�  ּתְ
 ְלֶאֶרץ תוֹ לוֹ ֲ� ְלֶרֶגל  םֵמֶה  תוֹ ָד ֵר ּפְ  ַ�ל תוֹ לָּ ִה ְק 

יַ�  ַאְרָצה. ַהּקֶֹדׁש  ֹחל ִהּגִ ּכֹות ַהּמֹוֵ�ד ּבְ , א"תק ס,
ד ְוִנְבַחר יאנְ לִ  ִמּיָ ָרֵאל ֶאֶרץ ׂשִ  ֶהֱאִריךְ  לֹא אּוָלם, ִיׂשְ
בַּ  רַט ְפ נִ וְ  ָיִמים ׁשַ ֵר  ׁש ֶד קֹ ־תּבְ יתּבְ  , אוֹ ב"תק אׁשִ

ת ּבָ ַ ׁשּ ּקֶֹדם ּבַ ָחָלה ָלֵכן ׁשֶ ג' ׁשֶ ֹחל ּבְ ּכֹות ַהּמֹוֵ�ד ּדְ . ס,
ַ�ל ם־ַהּבַ ָהְיָתה ָ�ָליו ֵהִעיד טֹוב־ׁשֵ  דוִ ּדָ  תַמ ׁשְ נִ  לוֹ  ׁשֶ
ֶלךְ  ִטיָרתוֹ  ֶאת ְוָחָזה, ַהּמֶ ֵ�ת ּפְ ָ ׁשֶ  ּבְ  לצֶ ֵא  הָה ׁשּ

ְלִמידוֹ  ׁשַ  ת'דוֹ לְ וֹ 'ּת ַה  ּתַ נֹוָסף. ִריְגַרדּבְ  ַ�ל ְלֵפרּוׁשוֹ  ּבְ
ָניֹות ׁשְ ר, ַהּמִ ם ִחּבֵ ָ�ה" רֶפ ַהּסֵ  ֶאת ּגַ " ֶבןָא  טּוֵרי ַאְרּבָ

 ַהּתֹוָרה ַ�ל" רֵֹקַח  הַמֲ�ׂשֵ " ְוֵכן, ם"ַרְמבַּ ָה  ַ�ל
ַתב אֹותוֹ  ְוֵכָליו ןכָּ ׁשְ ַהּמִ  ַ�ל ְנְטֵרסק,  ֵצרּוףבְּ  י ַ�ל ּכָ  ּפִ

םלְ  ֵ�דּותוֹ  ֲ�פוּ  יוָא ָצ ֱא ּצֶ ִמ . ַמִיםׁשָ  ׁשֵ חֹות ִהְסּתַ ּפָ  ִמׁשְ
דֹות ֶלת ּוָבֶהן, ִנְכּבָ ְלז ׁשֹוׁשֶ   . עֹודוָ  ּבֶ

  

  
את פירושו הנודע על התורה, פותח רש"י בתיבות: "אמר 
רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא 
מהחֹדש הזה לכם וכו'". יש שכתבו, שרש"י ביקש לכבד 

כן התחיל עם פירוש ששמע את אביו בפתיחת פירושו ול
ממנו. היו אף שהסמיכו לכך את דברי הרוקח, שכל אדם 
צריך לרמז את שמו ושם אביו בפתיחה לספרו, ואת דברי 

שהחכמים הראשונים לא היו כותבים  רבי יהודה החסיד
את שמם על חיבוריהם כדי שלא ליהנות מהעולם הזה. 

, על פי זה כתב רבי אהרן עזריאל ראב"ד ירושלים
בהקדמה לספרו "כפי אהרן": "וזהו שרמתי בחתימתי 
אענ"ה, אהרן ן' הרב עזריאל, ומזקנים אתבונן, כי אמרו 
על מאור הגולה רש"י ז"ל שפתח בביאורו על התורה אמר 
רבי יצחק, כדי לזכור שם אביו שהיה רבי יצחק, כן אנכי 
שפל שבשפלים רציתי להזכיר שם מר אבי ז"ל על ספרי". 

דורות התפתחה אגדה מתמיהה שמובאת ת הבמרוצ
בספר סדר הדורות ועוד, כאילו אביו של רש"י היה מן 
ההדיוטות, וכאשר כתב רש"י את פירושו ביקש לחלוק לו 
כבוד, ולכן הניח לו חומש וביקש ממנו לשאול שאלה. נתן 
רבי יצחק את עיניו במלה הראשונה שבחומש ושאל 'מה 

שית'? שמח רש"י טעם פותחים את התורה בתיבת ברא
ובשאלה זו פתח את  'ואמר לאביו, 'שאלה גדולה שאלת

גליים ואין להטיל מום בקדשים, פירושו. לאגדה זו אין ר
רש"י כפי שאביו של רש"י היה גאון בתורה, והאמת ש

, ומסיים: "זה לשון אבא מורי מסכת עבודה זרהבמזכירו 
היא העובדה  מנוחתו כבוד, והוא נראה בעיני". ויותר מכך

ממדרש תנחומא, כבר מקורו  שמאמר זה בשם רבי יצחק
וכן מובא במדרשי ילקוט ולקח טוב, כך שרבי יצחק זה 
אינו כלל אביו של רש"י ונפל פיתא בבירא עמיקתא. וכבר 
העיר על כך גאון עוזנו החיד"א בשם הגדולים, ומעניין 

כתב שיש לרמז את שם המחבר בראש הספר,  "אשהחיד
י ראשי "ד המלך שהתחיל את התהלים באשרכמו דו

תיבות אבי שלמה ראש ישראל, והבית יוסף פתח בתיבות 
   .בגימטריה יוסף בן אפרים קארו שהן "יתגבר כארי"
  

ַ#ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ם ָהִעיר ְקָרא ׁשֵ   ַוְיִהי ּבֶֹנה ִעיר ַוּיִ
ִעיר ביְטׁשוֹ ְרּדִ בֶּ  ִעירָה  ִהיא נֹוַדַ�ת ָרֵאל ֵאםוְ  ּכְ ִיׂשְ ְרֶסֶמת ּוְביֹוֵתר, ּבְ ּה  םׁשֵ ־ַ�ל ִהיא ְמפ,  ָרץֲ� ַהנַּ  ַרּבָ

ל םָר גוֹ נֵ 'ָס  ָרֵאל' ׁשֶ חֹות ַאךְ , בוֹ ׁש ְט יּדִ ְר בֶּ ִמ  קִיְצָח  ֵלִוי יַרבִּ , ִיׂשְ ְרָסם ּפָ ּנוּ  ְמפ, י הּוא ִמּמֶ ר ַרּבִ דֹול ִליּבֶ  ַהּגָ
ַדם לֹו,  ּקָ ּסֵ  ְוהּואׁשֶ ּיִ ה ביְטׁשוֹ ְרּדִ בֶּ  ִעירָה  ֶאת דׁשֶ ִחּלָ ּתְ  בֹותְר ּובִ , בוֹ ׁש ְט ְר יבֶּ לִ  מוֹ ׁשְ ־ַ�ל ִנְקֵראת ָהְיָתה ׁשֶ

ִמים נָּ  ַהּיָ ּתַ קֹום םׁשֵ  הִהׁשְ י. ביְטׁשוֹ ְרּדִ בֶ לְ  ַהּמָ ֶלא ִאיׁש  ָהָיה רִליבֶּ  ַרּבִ ֵני ֶצֱאָצא, ֶ�ְליֹון דֹוׁש ְק וּ  ּפֶ  ֵלידוֹ גְּ  ִלׁשְ
ָרֵאל ֶהְרגוּ  ִיׂשְ ּנֶ ֵ  ִקּדּוׁש  ַ�ל ׁשֶ ְפָרעֹות םַהׁשּ ְמׁשֹון יַרבִּ , ט"ַת וְ  ח"ּתַ  ּבִ י ילִ וֹ ּפ רוֹ ְט ְס אוֹ ֵמ  ׁשִ , בירוֹ ּמִ נֶּ ִמ  ְיִחיֵאל ְוַרּבִ

ָכָדיו, םָמ ּדָ  םּקֹ יִ  ה' ל ּוִמּנְ ה"ַה  ׁשֶ ּקֹות ְמַגּלֶ ַנת נֹוַלד הּוא". ֲ�מ, ׁשְ ֲ�ָיָרה ז"תכ ּבִ , יןלִ ְה ווֹ  ךְ לֶ ֶפ בְּ ׁשֶ  יךְ ִר ְט יְס בִּ  ּבַ
ָלה ֵאֶליָה  י ָאִביו ּגָ י ַאְבָרָהם ַרּבִ ַנּזִ ּכְ ְגֵזַר  ְקָרָקא ֵמָהִעיר ַאׁשְ ָלה תּבִ ְמׁשָ ה ַהּמֶ ְרׁשָ ּגֵ ל ֶאת ׁשֶ  ָהִעיר ְיהּוֵדי ּכָ

דֹוָלה ּנוּ , ַהּגְ ַיְלדּותוֹ  םּתֵ יַ ִהְת  ּוִמּמֶ   . ּבְ

ָסמּוךְ  ֵרַ� ִהׂשְ , יךְ ִר ְט יְס בִּ  ַלֲ�ָיָרה ּבְ ָהָיה ָיַדִים בּוְרַח  ָ�ֹבת ַיַ�ר ּתָ ַבֲ�לוּ  ׁשֶ ל תוֹ ּבְ ס ׁשֶ ּכָ קֹוִמי ַהּד,  םּוְלׁשָ , ַהּמְ
י ָהָיה ר ַרּבִ ָהָיה, ִליּבֶ א ָצִעיר ֶ�ֶלם ָאז ׁשֶ ים יֹוֵצא, ִליםַהכֵּ  ֶאל ְוֶנְחּבָ כּופֹות ְלִעּתִ ֵדי ּתְ  קֹונוֹ  ִעם ְלִהְתּבֹוֵדד ּכְ

ּפֹךְ  ה ְוִלׁשְ ִפּלָ בַּ  ְלָאִביו ּתְ ָ ׁשֶ ֵמִהים ָהיוּ  ָהֲ�ָיָרה ְיהּוֵדי. ַמִיםׁשּ תֹום ַ�ל ּתְ ִעיר ַהּיָ ּפֹוֵקד ַהּצָ ַ�ר ֶאת ׁשֶ ָכל ַהּיַ  ּבְ
מוֹ  תבֶ ׁשֶ לָ  ּוְמָסֵרב, ְמצֹא ֵ�ת ל ּכְ ַחת ֲחֵבָריו ּכָ ל חוֹ וּ ּק ּפִ  ּתַ ד ׁשֶ יץ ְמַלּמֵ ְרּבִ יר הּוא. ְלַתְלִמיָדיו ּתֹוָרה ַהּמַ  ִהְסּתִ
ם ַ�ד, ַלּבֹוֵרא יוָפ וּ ּס כִּ  ְוֶאת גֹוָתיוֵר ְד ַמ  ֶאת םֵמֶה  ּלָ ּכ, ְפׁשוֹ  ָהֶאֶרץם ְלַ�  הוּ בוּ ׁשָ ֲח  ׁשֶ ּנַ ִלּמּוד ָמֲאָסה ׁשֶ . ּתֹוָרה ּבְ

ָדָבר ֵני ִהְתַנֲחמוּ  ֶאָחד ּבְ ָחסוּ  ָיָרהָהֲ�  ּבְ נֹוַח  ָאִביו בֹודכְּ  ַ�ל ׁשֶ ָכךְ , ַהּמָ דּ  ּבְ ּמִ ָכל רוּ כְּ נִ  ַהּטֹובֹות ֹוָתיוׁשֶ יו ּבְ  ַמֲ�ׂשָ
ם ָהָיה ָהַרחּום ְוִלּבוֹ  ָבׂשִ  רַאַח  רתוּ לָ  ָהָיה גֵה וֹ נ. רבָ ּדָ  ְלׁשֵ עוּ  יםזִּ ְוִע  יםּכְ ּתָ יָבם לְ  ַ�ריַּ בַּ  ׁשֶ  ֵליֶהםֲ� בַ ּוְלָהׁשִ

ם ה.ָד בֵ ת ֲא בַ ׁשָ ת ֲה וַ צְ ִמ  ךְ כָ ם בְּ יֵּ ַק לְ וּ  יךְ , ּוָאיוׂשּ נִ  רְלַאַח  ּגַ י ִהְמׁשִ ַ�  רִליבֶּ  ַרּבִ יו ְלִהְצַטּנֵ ַמֲ�ׂשָ  גוֹ ָה נְ ִמ בְ וּ  ּבְ
יתוֹ  תוַ נְ  ְוַרק, ַ�ריַּ בַּ  ְלִהְתּבֹוֵדד ֶד  ֶאת ָיְדָ�ה ּבֵ   . ָהָרם וֹ ְרכּ ְוֶ�  ַמֲ�ָלתוֹ  לּגֹ

ס ָהָיה גֵה וֹ נ ּכָ ל ַהּד, ל יךְ ִר ְט יְס בִּ  ׁשֶ ַ�ם ְלַטּיֵ ּזֹוָתיו ְלַפַ�ם ִמּפַ ֲאח, ַהּכֹל ּבֹוֵדק, תבוֹ ָח ְר נִּ ַה  ּבַ ָראּוי ִמְתַנֵהל ׁשֶ  ּכָ
ּקּון עּוִניםַהּטְ  ִלּקּוִיים רַאַח  ְוָתר ס ָהָיה ָ�ִריץ. ּתִ ּכָ ל ַהּד, יַ  ּומֹוׁשֵ ה דּבְ ּום, יוינָ ִת נְ  ַ�ל ָקׁשָ ךְ  ּוִמׁשּ לוּ  ָהיוּ  ּכָ  ַהּלָ

ִעים ָפָניו ִנְרּתָ מּותוֹ  יםִא ְר יָ ְת ִמ וּ  ִמּלְ ר, ִמּדְ ְבּתוֹ  ְיָתהָה  ְוַכֲאׁשֶ ם יוּ ָה , ִלְפֵניֶהם עֹוֶבֶרת ֶמְרּכַ ּלָ  ִלְכבֹודוֹ  ָקִדים ּכ,
ה ה ִקּדָ ּקָ ָבר, ֲ�מ, סּד, לַ  לוֹ  ֵהֵסב ְוַהּדָ ֶאה ּכָ ה ֲהָנָאה ַהּגֵ ַא  ֶזה ָהָיה. ַרּבָ ִמים דַח ּבְ ר, ַהּיָ ֲאׁשֶ ס ּכַ ּכָ ה ַהּד,  ֶאת ָ�ׂשָ

ַ�ר וֹ ְרכּ ּדַ  ּיַ ִלּוּוי ֶהָ�ֹבת ּבַ הּוא, תֶד בֶּ כְ נִּ ַה  תוֹ יָ לְ ַמ ּפָ  ּבְ ׁשֶ ְבּתוֹ  ַ�ל ָיׁשּוב ּכְ יִרים סּוִסים ְלֶצֶמד ָהְרתּוָמה ֶמְרּכַ . ַאּבִ
ם רוּ ּקְ ּדַ זְ ִה  ָאְזֵניֶהם, ַצֲ�ֵדיֶהם ֶאת ַהּסּוִסים וּ ֵהֵאט, ֶפַתעלְ  ֵ  ְוַגּבָ ְבָהק ןִסּמָ , ַח ִהְתַקׁשּ ָנה מ, ֵרָבה ְלַסּכָ . ּוָבָאה ַהּקְ

יטוּ  ה ֶאת ָמְצאוּ  ְולֹא, ָנהָא וָ  הנֶ ָא  ָהרֹוְכִבים ִהּבִ ּבָ ל םָד ֲח ַפ לְ  ַהּסִ  ַ�ל ַהּסּוִסים וּ דְמ ֶ� נֶ  ְלֶפַתע, וּ ַהּסּוִסים ׁשֶ
ִאּלוּ  ָהֲאחֹוִרּיֹות ַרְגֵליֶהם ֶהם ִנְכְנָסה ּכְ ָזִזית רּוַח  ּבָ ְמִהירּות ִלְדהֹר ְוֵהֵחּלוּ , ּתְ ֵהם תֶפ ֶר טֹ ְמ  ּבִ ׁשֶ  ּגֹוְרִרים ּכְ

ֶבתְר ֶמ  ֶאת ַאֲחֵריֶהם ס ּכֶ ּכָ ְמַ�ט ַהּד, ּכִ ָכה ׁשֶ ֶביָה  ַ�ל ִהְתַהּפְ  ייֵד בִּ  הלָ ָ� , יםבִּ ר, ְמ  יםצִּ ַמ ֲא ַמ  רְלַאַח  ַרק. יֹוׁשְ
ל יווָּ לַ ְמ  ס ׁשֶ ּכָ ִהיָר  ַהּסּוִסים ֶאת רצֹ ֲ� לַ  ַהּד, ס, תֶפ ֶר טֹ ְמ ַה  ָתםִמּדְ ּכָ ָבה ָיַרד ַהְמבָֹהל ְוַהּד, ְרּכָ ל ֵמַהּמֶ  עֹוד ּכָ

ָמתוֹ  ּלוּ  םָת ָ� ּתָ ְפ ַה לְ וּ , ַהּסּוִסים ִנְבֲהלוּ  ּכֹה ַמּדּוַ�  קּדֹ בְ לִ  יםוִּ לַ ַהְמ  ְפנוּ נִ . ּבוֹ  ִנׁשְ מּות ּגִ ל מּוָזָרה ּדְ  ָאָדם ׁשֶ
יִריַ�ת ֶהָ�טּוף ד ּבִ ֹחרֹות ְרצּועֹות ִעם ְצחֹוָרה ּבַ ַחת עֹוֵמד, ׁשְ ִצּדֵ  ִאיָלן ּתַ ֶרךְ  יּבְ ְתנּועֹות ּוִמְתנֹוֵ�ַ�  ַהּדֶ  ּבִ

נּ  ל ֲ�סוֹ כַּ . ֹותְמׁש, ס ׁשֶ ּכָ ח ַהּד, ַבת ִהְתַלּקֵ ֲ�ָרה ַוֲחָמתוֹ  ַאַחת ּבְ ִחית ַ�ד ּבוֹ  ּבָ י ַ�ל. ְלַהׁשְ  יווָּ לַ ְמ  ֵהֵחּלוּ , יוֹ וּ וּ צִ  ּפִ
ְתנֹוֵ�ַ�  ךְ לֶ ַהֵה  ֶאת ְלַהּכֹות ֵהם, ַהּמִ ׁשֶ ְתֵמ  ַ�ד, ַרֲחִמים ְללֹא תַ�ּזוֹ  תאוֹ ָק לְ ַה בְּ  וֹ בּ גַּ  ֶאת יםִק לְ ַמ  ּכְ ּכִ ם יׁשֶ  ּדָ

ית ַ�ל ְלהֹוִפיַ�  ֵהֵחּלוּ  ּלִ ָבָנה ַהּטַ ּה  ַהּלְ ף ּבָ   . ִהְתַ�ּטֵ

ל םָת יָא לִ ּפְ  הְלַמְרבֵּ  ס ׁשֶ ּכָ מּות ָנָ�ה לֹא, יווָּ לַ ְמ וּ  ַהּד, ל ָ�הזָ  ְולֹא ַהּדְ ָ�ה אֹוָתּה  ּכָ  זֹוב ַ�ד הוּ קוּ לְ ִה ׁשֶ  ׁשָ
ם ָבר. ּדָ בִנׂשְ  ָהָיה ַהּדָ יָנָתם ּגָ ל ֵכיַצדָה , םבָּ לִ  ֶאת ָאהִמלְּ  ּוְפִליָאה ִמּבִ ּגָ  ָקׁשֹות ּכֹהֹות ַמכּ  ִלְסֹפג ׁש נוֹ ֱא  ןבֶּ  ְמס,

ִלי ֹותְוַאְכָזִריּ  ִהי ְזָ�ָקה ִלְזעֹק ּוְבִלי ָלנּוַ�  ּבְ ְלׁשֶ ִסיּ . ּכָ ם ּוםּבְ ְבֵזית ְמַלאְכּתָ ס לוּ ָ� , ַהּנִ ּכָ  ַ�ל יווָּ לַ ְמ וּ  ַהּד,
בֹוֵתיֶהם ּפָ  רְלַאַח , ְלֵביָתם ְוָחְזרוּ  ֶמְרּכְ ָ�ה רְלַאַח . ַהּמּוָזר ךְ לֶ ַהֵה  ַ�ל םלָ וּ כּ ְס ִת וְ  ַזֲ�ָמם ֶאת ְרקוּ ׁשֶ ה ׁשָ ּכָ , ֲאר,

ָמה ּיְ תוֹ  ִהְסּתַ ִפּלָ ל ּתְ ּלֹא, ךְ לֶ ַהֵה  ׁשֶ א ָהָיה ׁשֶ י ֵ�נוּ ּדָ י, ְמ  ֶאּלָ רילִ  ַרּבִ ים יוָר וּ ּס יִ  ֶאת חּוׁש לָ  ֵהֵחל ְוָאז, ּבֶ ׁשִ  ַהּקָ
תֹוָצָאה ּכֹות ּכְ ל ׁשֹותַהּקָ  ֵמַהּמַ ּבֵ ּקִ י. ׁשֶ ֹקש3ִ ָידוֹ  ָ�ָלה ּבְ יתֹו ִמֲהרּו לְ וּ , ְלֵביתוֹ  וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ךְ ֵר ׂשָ לְ  ּבְ  קיִע זְ ַה ְבֵני ּבֵ

ֱחַרד ָהֲ�ָיָרה רֹוֵפאֶאת  ּנֶ ִציעֹות הְלַמְרֵא  ׁשֶ ָראּוי ןׁשָ בְ חוֹ לְ  ּוִמֵהר ַהֲחמּורֹות ַהּפְ   .ּכָ

עֹוד י ּבְ תָהָיה  ָטלוּ מ רִליבֶּ  ַרּבִ ִמּטָ ֵאֵבי ְוֶנֱאַנק וֹ ּבְ ּכֹות ִמּכְ ַפג ַהּמַ ּסָ ַ�ר ׁשֶ ּיַ אֹוָתּה , ּבַ ָ�ה ּבְ ס ָנַפל ׁשָ ּכָ  ַהּד,
ֹחִלי ֵבד ּבְ ל ַ�ד ּכָ ּכָ ַכב הּוא. ָלנּוַ�  נוּ ֵמֲא  ֵאיָבָריו ׁשֶ ֶאֶבן ׁשָ ֵאין ּכְ  ֶאת ּוָפְכרוּ  ָ�ְמדוּ  ְוָהרֹוְפִאים, יןכִ ְפ הוֹ  ָלּה  ׁשֶ

ּבּורוֹ  ּכַֹח  ַרק. ָגהָא ְד וּ  ְמבּוָכה ִמּתֹוךְ  ְיֵדיֶהם ל ּדִ ס ׁשֶ ּכָ ּנוּ  לִנּטַ  לֹא ַהּד, ר ָהַאֲחרֹוִנים ּוְבֹכחֹוָתיו, ִמּמֶ  יִלְבנֵ  ִסּפֵ
ִית ה ָהִאיׁש  ַ�ל ַהּבַ ִהּכָ ַ�ר ׁשֶ ּיַ ׁש  ּבַ א הּוא ְוחֹוׁשֵ ּמָ ַגע ׁשֶ ִאיׁש  ּפָ ךְ  ַ�ל ׁש נֶ עֹ כְ וּ , ָקדֹוׁש  ּבְ  ָלתוֹ ֲח ַמ בְּ  ָנַפל ּכָ

ֵני וּ ִמֲהר. ָדהבֵ ַהכְּ  ִית ּבְ ל ְלֵביתוֹ  ְוָ�לוּ  ַהּבַ י ׁשֶ ר ַרּבִ רוּ  ִליּבֶ ס ַ�ל לוֹ  ְוִסּפְ ּכָ ָחָלה ַהּד, ֹאֶפן ׁשֶ ְתֹאִמי ּבְ רּו וְ , ּפִ ִסּפְ
י הּוא  הוּ  ַ�ל ִמְתָחֵרטלֹו ּכִ ׁש  ַמֲ�ׂשֵ ר. תוֹ ילָ ִח ְמ  ֶאת ּוְמַבּקֵ סּד, לַ  ֹחלְמ לִ  רִליבֶּ  יַרבִּ  ֶנְעּתַ ְתַנאי ּכָ ְסכִּ  ּבִ ּיַ  יםׁשֶ

ית ְלָהִקים ֶנֶסת ּבֵ דֹול ּכְ אֹותוֹ , ָיַדִים בּוְרַח  ּגָ ִדּיּוק ָמקֹום ּבְ תוֹ  ָ�ַמד ּבוֹ  ּבְ ְתִפּלָ ס ַחרֵא  לֹא. ָקׁשֹות הכָּ ה, וְ  ּבִ ּכָ  ַהּד,
ֵ ְלַא  תוֹ  ֶאת רׁשּ ׁשָ ּקָ ל ּבַ י ׁשֶ ר ַרּבִ ל תיַא לִ ְפ לִ וְ , ִליּבֶ ס ָהַלךְ  ַהּסֹוְבִבים ּכָ ּכָ ָכל ְוֶהְחִלים ַהּד, ָמה ּכְ ִהְתַקּדְ ת ׁשֶ ִנּיַ  ּבְ

ית ִה  ַ�ד, תֶס נֶ כְּ ַה  ּבֵ ת ִעם ַלֲחלּוִטין ִריאבְ ׁשֶ ּכַ ִית ֲחנ, ָהְיָתה ַהּבַ ַנת, ׁשֶ ׁשְ ָ בַּ . נ"ת ּבִ ַאַח  ָנהׁשּ ּלְ ן רׁשֶ  ֵהֵחּלוּ , ִמּכֵ
נֹות ָסמּוךְ  ְלִהּבָ ְדָרׁש  ְלֵבית ּבְ ּתִ  ַהּמִ ְקׁשוּ  יהּוִדיםלִ ם יּבָ ּבִ ַ�  ׁשֶ ּקֵ ּתַ קֹוםבַּ  ְלִהׁשְ י רְלַאַח , ּמָ ַרּבִ ׁש  רִליבֶּ  ׁשֶ ּקֵ  ּבִ
ס ּכָ ים ֵמַהּד, ת ְלַהְסּכִ ַ�ר,  ִריםוּ ְמג ִעיר ִלְבִנּיַ ַטח ַהּיַ קֹוםַ�ל ׁשֶ י םׁשֵ ־ַ�ל ִנְקָרא ְוַהּמָ ד רִליבֶּ  ַרּבִ , ָהִעיר ְמַיּסֵ

ה ַהּנֹוַדַ�תב יְטׁשוֹ ְרּדִ בֶּ  ִעירָה  ִהיא י. ִלְתִהּלָ לֹש3 ֵמָאה ןבֶּ  יֹותוֹ ְה בִּ  רַט ְפ נִ וְ  יםָיִמ  ֶהֱאִריךְ  רִליבֶּ  ַרּבִ ִנים ְוׁשָ  ׁשָ
כ ָון ח"ּבְ ַמְרֶחׁשְ ָחה ָיְצָאה ּוֵמֲחָלָציו, א"תקל ּבְ ּפָ ֶדת ִמׁשְ ּבֶ ָרֵאל ְמכ, ִיׂשְ  �                  . ּבְ

  
 

  
ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ ה ַ�לדֹוׁש ַהּקָ  ַהַחּיִ ָרׁשָ   ַהּפָ

  

ם ַהִחּבּור ֵסֶפ  יםר ְוָקָראִתי ׁשֵ י ַהּתֹוָרה ִנְק אֹור ַהַחּיִ ֵראת , ּכִ
י ֵנר ִמְצוָ  ְכִתיב ּכִ ה אֹור ּדִ ּמָ ׁש ּכַ ּיֵ ה ְותֹוָרה אֹור, ּוְלִפי ׁשֶ

 ֶ ר ְואֹור ַהׁשּ ְתַיֵחס ָלֶהם אֹור ַהּנֵ ּיִ ָבִרים ׁשֶ ֵרַח ּדְ ֶמׁש ְוַהּיָ
ם ֶזה ְמי" יםאֹור ַהַחיִּ  יהוּ ּתִ נְ יַּ ֶזה ִצ ְוכֹוָכִבים, ָל  ֹוֵרא בּ ָחס ַל , ׁשֵ

ְכִתיב ּוֶמֶלְך ַח  ים, ּדִ ְקָרא ַחּיִ ים, ְוַלּתֹוָרה עֹוָלם ַהּנִ ּיִ
ים.  ְכִתיב ּתֹוַרת ָחָכם ְמקֹור ַחּיִ ים, ּדִ ְקֵראת ַחּיִ ּנִ ׁשֶ

ים ּדִ ּצַ ְוַל  ְקָרִאים ַחּיִ יִקים ַהּנִ הְכ ּדִ ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ ' ִתיב ְוַאּתֶ
ים  ֶר ֱאלֵֹקיֶכם ַחּיִ ֶכם. עֹוד ִיְרֶצה ַל ּדֶ ּלְ ל  ְך ּכ" אֹוְמָרם ַז"ל, ּכָ

יֶּ  ָמִע ַמ ׁש ּבֹו ִיְרַאת ׁשָ ִמי ׁשֶ ָבָריו ִנׁשְ י יןִים ּדְ ם ּכִַ , ְוַהּטַ
ר ִמּתֹוְך ִקיַמת ַנְפׁשֹו, ְוֵכיוָ  ַבר ה' ְיַדּבֵ ֵרא ּדְ יר ַהּיָ ּכִ ְך ּתַ ּכָ ן ׁשֶ

ל ּתֹוַכ ַהׁשּ ֶנֶפׁש  ָבִרים ֵיְצאּו ת ַח ֹוַמַת ּוְתַקּבֵ מּוָסר, ְוִאם ַהּדְ
כּות ַל  ּיָ ַמ ֶפׁש ִלׁשְ נֶּ ֵמַהּגּוף ֵאין ׁשַ ָרְמזּו ַז"ל ּבְ מֹו ׁשֶ ה ֹמַ, ּכְ

 ֶ ָבִרים ְוגָאַמר ַה ׁשּ תּוב ְוָהיּו ַהּדְ ְנּתָ ' ַל וֹ ּכָ ּנַ ם ְלָבְבָך ָאז ְוׁשִ
ֵר ְלִמיִדים, ְוהּוא אֹוְמרֹו ְלָבֶניָך ֵהם ַהּתַ  יתּבְ ִהיא  אׁשִ ׁשֶ

אֹוְמָרם ַז"לַה  ְרָאה ּכְ ָרא ה' ֶאת ַה  ,ּיִ ַמ ּבָ ָ ְהֶיה  םיִ ׁשּ ּיִ רּוׁש ׁשֶ ּפֵ
ַמ  ָ ִיםְיֵרא ׁשָ ת, ְוהּוא ַמע קֹולֹו ְוִיְלַמד ָא , ָאז ִיׁשַּ ָדם ּדַ

ֶר ת ָהָאֶרץְוֵא אֹוְמרֹו  תּוב ַל ֶזה ַהּדֶ ֵאר ַהּכָ י : עֹוד ִיְתּבָ ְך, ּכִ
י ָמ  ָבר ָידּוַ ּכִ ַח בָּ ּקָ ינּו ַל ִצ ּדָ ּבָ ב "ה ׁשֶ ָרֶפל, ְוִחּבֲֵ ּכֹן ּבָ ר ִלׁשְ

ּכֹן  ּמָ ִלׁשְ תֹוֵכנּו. ְועֹוד לֹו ׁשֶ ׁשְ ִצ ּבְ ּנִ ְבָיכֹול ׁשֶ ּלֹא בַּ ינּו ּכִ ע ׁשֶ
ל  ַלִים ׁשֶ ֵנס ִלירּוׁשָ ּכָ ּיִ ל ַמְעָלה ַד ׁשֶ ַלִים ׁשֶ ֵנס ִלירּוׁשָ ִיּכָ

ה, ֲהֵרי ֶזה ַמ  ֲחִביָבהַמּטָ יד ׁשֶ ל ַמְעָל  ּגִ ֶ ה יֹוֵתר ִמׁשּ ה. לֹו ַמּטָ
ם ּכְ  ר ּכִ ׂשְ נַּ ׁשֶ ּגַ י ָהִעּקָ ל ָהעֹוָלם ֵנַדע ּכִ ִריַאת ּכָ ַטַם ּבְ יל ּבְ

תּוב  ן ַהּכָ ֵהם ַּמֹו ְוַנֲחָלתֹו. ּוְלִפי ֶזה ְיַכּוֵ ְחּתֹוִנים ׁשֶ ֵהם ַהּתַ
ִרי ֶדֶרְך ִח לֹוַמר ֵסֶדר ַהּבְ ית ה, ּבָ ָאה לֹא זֹו ַאף זֹו ּבְ ֵראׁשִ ּבְ

 ָ ָרא ֱאלִֹקים ֵאת ַהׁשּ ִריָאה יֹוֵתר ֲחִביָבה ְוע ִמיםּבָ ָרא ּבְ ֹוד ּבָ
ה יֹוֵתר ְוִהיא" ֶאְצלֹו ּוְמ  ָ ֶרץת ָהָא ֵא  ּלָ ַהׁשּ ה ם ַאְד יִ ַמ , ׁשֶ ַרּבָ

ּה  לּוִיים ּבָ ֶאְמ  ,ּתְ ָרֵאל ַ ָצ ְוָכל ֶזה ּבְ ֵני ִיׂשְ י ם ְק עּות ּבְ דֹוׁשֹו, ּכִ
לּוי ִקּיּום ָהעֹוָלמֹות גַּ  ֶהם ּתָ דּוַ ּבָ ּיָ ם ָהְֶליֹוִנים, ּכַ

ית:ַל  ַחְדֵרי ַהֲחָכָמה ָהֲאִמּתִ  ְבִקיִאים ּבְ

  
  

בכ"ז בתשרי ד'תתקל"ה או תתקל"ח, נפטר הר"י 
הזקן, הוא רבי יצחק ב"ר שמואל הזקן מבעלי 

שלושת  התוספות, נינו של רש"י ואחיינם של
האחים המפורסמים רבנו תם, הרשב"ם והריב"ם, 
ונכדו של רבי שמחה ב"ר שמואל מויטרי בעל 
מחזור ויטרי. נחשב כאחד מגדולי בעלי התוספות 
ודבריו מהווים אבני יסוד בפירוש התלמוד הבבלי. 
בנו רבי אלחנן נהרג על קידוש השם בפוגרום של 
שנת ד'תתקמ"ד, ואף הוא היה מחשובי בעלי 
התוספות, כפי שכתב המהרי"ק בתשובה: "ומי הם 
  פוסקים גדולים יותר מרבנו יצחק ורבנו אלחנן ז"ל". 

�  

בכ"ח בתשרי תקפ"ו, נאסר האדמו"ר האמצעי 
מליובאוויטש בנו של בעל התניא, עקב הלשנה 
בזויה של יהודי בשם שמחה קיסין באשמת תמיכה 
ביהודי ארץ ישראל, שהיתה נתונה אז תחת מרות 

שלטון התורכי, ובאשמת השתלטות על הקהילה ה
היהודית ואיסוף כספיהם שעלולה לפגוע בתשלומי 
המסים לממשלה. לאחר חקירה ממושכת, יצא דינו 

לזכות והוא יצא מהכלא בי' בכסלו תקפ"ו. של הרבי 
ירד  ,שהיה מעשירי העיר ,מספרים, שהמלשין

והיה  ,עד שנפל לשכרות מנכסיו לאחר ההלשנה
 מדי שנה, היה די לחפש מזון.מחטט בפחי האשפה כ

את שכרו מהחסידים שחגגו את גאולת רבם, ש רוד
  בטענה שהוא זיכה אותם ביום חג... 

�  

בכ"ט בתשרי חל יום פטירתו של שמעון הצדיק, 
שהיה משיירי הכנסת הגדולה ומראשוני התנאים. 
הוא היה תלמידו של עזרא הסופר, ושימש בכהונה 

שני. במשך ארבעים שנה בתחילת בית המקדש ה
ימיו היו ימים טובים לישראל, אך לאחר פטירתו 
נעשו שינויים שלא לטובה בבית המקדש. רבים 

  משתטחים על ציונו שבצפון ירושלים העתיקה. 

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
  

דֹוִלים ל ַרֲחָמיו ָהיוּ  ּגְ י ׁשֶ רּוךְ  ְרָפֵאל ַרּבִ ל ּה בָּ ַר  ,נוֹ יָד לִ טוֹ  ּבָ ָמ ׁשֶ  סְקנֶ ֶמ  ׁשֶ ָרֵאל ייֵּ נִ ֲ�  ַ�ל ,רֹוקוֹ ּבְ תוֹ . ִיׂשְ ְתִפּלָ  ָהָיה ּבִ
ׁש  ִפי םיֶה כֵ ְר צָ  ַ�ל ְמַבּקֵ ָהָיה ּכְ ׁש  ׁשֶ ֵני ַ�ל ְמַבּקֵ יתוֹ  ּבְ ִליׁש  ינֵ ׁשְ  ַמְפִריׁש  ָהָיה וֹ ּת ְר ּכ, ׂשְ ּמַ ִמ וּ , ּבֵ  ּומֹוִתיר, ְצָדָקהלִ  ׁשְ

ִליׁש  ַרק ְלַפְרָנָסתוֹ  יָון. ֶאָחד ׁשְ ית ִמּכֵ ּבֵ תּוַח  ָהָיה וֹ ׁשֶ ים אֹוְרִחיםְל  ּפָ  ֵמאֹותוֹ  זֹאת ְוָכל, ִיתבָ  ֵהִביא ְמרּוִדים ַוֲ�ִנּיִ
ִליׁש  הֹוִתיר ׁשְ יתוֹ  ְלַפְרָנַסת ׁשֶ ׁשֶ  ְמֹאד יםִמ צָ ְמ צ, ְמ  ְמזֹונֹוָתיו יוּ ָה , ּבֵ קִמ  הּואּכְ ּפֵ ַק  ְסּתַ ַ�ם. ָחרּוִבין בּבְ ְק  ּפַ  הׁשָ ּבִ

ִנית נֶּ  ְלִתּקּון ָמעֹות ָהַרּבָ יב ָהַרב אּוָלם, יָה ׁשִ ֶניָה  ֵהׁשִ ר ֵריָקם ּפָ י ָלּה  ְוִסּפֵ ָידוֹ  ְוֵאין ֵריק סוֹ יכִּ  ּכִ ֵמי ֶאת םּלֵ ְלׁשַ  ּבְ  ּדְ
ן רְלַאַח  רָקצָ  ְזַמן. ָהִרּפּוי יתוֹ  לֶא  ִנְכַנס ִמּכֵ ר טֹוִבים ןבֶּ  ָ�ִני ּבֵ ִ  ָהַרב ִהְבִחין רוֹ בְּ ַד ּובְ , תוֹ ָק צוּ ְמ  ַ�ל ַרבָל  ְוִסּפֵ ׁשּ יוׁשֶ  ּנָ

ָידוֹ  ָנַתן ֲאָתר ְוַ�ל ִטּפּול תנוֹ עוּ ְט  דֹול ְסכּום ּבְ ְמָהה. ןיָ וּ ּפ ִר  םְלׁשֵ  ּגָ ִנית ּתָ ֲאָלה ָהַרּבָ ה ֶזה ֲהֵרי: "ְוׁשָ ְרּתָ  ַ�ּתָ  ִלי ִסּפַ
ֵאין ָיְדךָ  ׁשֶ נַּ  ֶאת ןּקֵ ְלַת  ּבְ ה, יׁשִ ו ְוִהּנֵ דֹול ְסכּום ֶזה ָ�ִנילֶ  ָנַתּתָ  ַ�ְכׁשָ ִדְבֵרי ָהַרב ִנֲחָמּה  ?!"ָרהַמּטָ  ְלאֹוָתּה  ּגָ  ַטַ�ם ּבְ

יר גֶ ֶזה  ַוֲהֵרי, ְלֵביִתי ִנְקַלע ֶזה ִניָ� : "ָלּה  ְוִהְסּבִ ה ָמעֹות לוֹ  ןֶאּתֶ  לֹא ִאם. עֹוֶבֶרת ִמְצָוה רֶד ּבְ ים ִמי, ַ�ּתָ  ֵלב ָיׂשִ
יו ּנָ קּוקֹות ְלׁשִ ל יּמִ ִע  ִנְמֵצאת ּתְ ַא  אּוָלם? ְלִטּפּול ַהּזְ נַּ ּובְ , ָהֵ�ת ּכָ ר ךְ יִ ׁשִ ל ֶאְפׁשָ ם ְלַטּפֵ     ".ָמָחר ּגַ

�  
ֵבית ה רֹוןִזכְ " תֶס נֶ כְּ ַה  ּבְ ַ�ם ָ�ְמדוּ ", ֹמש3ֶ יֵר  ינֵ ׁשְ  ּפַ ַלִים יַיּקִ י ְירּוׁשָ י 'יק'צִּ צֶ  ְזֵאב ַרּבִ  חוּ ְוׂשֹוֲח , טיְר וִ נְ יְ צֵ  עָנֶט  ְוַרּבִ

יֵניֶהם ִעְנָיִנים ּבֵ ל רּומוֹ בְּ  ָהעֹוְמִדים ּבְ י ָאַמר. םיֶה נֵ יְ נְ ִק  ְוַדְרֵכי ה' ַוֲ�בֹוַדת תֹוָרהבְּ , עֹוָלם ׁשֶ : יחוֹ ׂשִ ־ןבֶ ְל  ְזֵאב ַרּבִ
י" ַמְעּתִ ַ�ם ׁשָ ה ֶאת ּפַ ּבָ י ֶהְחִליט ַמּדּוַ�  ַהּסִ ָרֵאל ַרּבִ ְנֶטר ִיׂשְ יַטת ֶאת דּסֵ יַ לְ  ַסּלַ ָרֵאל ּה ִפיָצ ּוְלָה  רָס ַהּמוּ  ׁשִ ִיׂשְ . ּבְ

ה ֶאָחד, ִויְלָנא ִעירבָּ  ָהיוּ ׁשֶ  יםִר ָל ּדְ נְ ַס  ינֵ ׁשְ בִּ  ַמֲ�ׂשֶ יר הְוַנֲ�ׂשָ  הלָּ ד, גְ לִ  ָ�ָלה םֶה ֵמ  ׁשֶ דֹול ָ�ׁשִ ְזכּות. ּגָ ְסּפוֹ  ּבִ , ָהַרב ּכַ
ָידוֹ  הלָ ָ�  ךְ  ּבְ ּדֵ ּתַ ה תַח ְמ ְוׂשִ  ַהּדֹור ֵלידוֹ גְּ  ִעם ְלִהׁשְ ּנָ רֹב ָאז ֶנֶ�ְרָכה ַהֲחת, ָלר. רָד ְוָה  ֵארּפְ  ּבְ ְנּדְ ִני ַהּסַ ֵ ּנוֹ , ַהׁשּ  ַתרׁשֶ
ֲחֵברוֹ  ִקְנָאה ָמֵלא היָ ָה , תוֹ יבוּ לִ ֲ� בַּ  ָ�ַבר ּבַ ָכה ְלׁשֶ ּזָ דֹול ּכֹה ְלָכבֹוד ׁשֶ ה ּוְבֶאְמַצע, ּגָ ּפָ ָ�ה, ַהח, ׁשָ יר ּבְ ֶהָ�ׁשִ  ָ�ַמד ׁשֶ

ְרָסִמים יונָ ּתָ ח, ְמ  ִעם ַיַחד ּלוֹ  ַהְמפ, ר קֹוֵרן ְוכ, ׁש , ֵמֹאש3ֶ יְוה ֵאָליו ִנּגַ הּוא, ָדהֵ� וְ  םַ�  לבָ ֳק  ְקרּוָ�ה ַנַ�ל לוֹ  טֹוׁשִ ׁשֶ  ּכְ
קֹול אֹותוֹ  ׁשֹוֵאל ֵדי ָרם ּבְ ה ֹותוֹ ְלַבזּ  ּכְ ּמָ ָניו? ֶזה' לָ� ִמנְ  ןּקֵ ְלַת  עֹוֶלה 'ּכַ ל ּפָ יר ׁשֶ ֶ כַּ  ְורוּ ָח  ֶהָ�ׁשִ  ְמָקאס,  ליָאזִ , ֶלגׁשּ

ה ַצַ�ר ּוֵמרֹב, ִחְוָרא יֵת ְוָא  ָמתוֹ  ֶאת ְוָנַפח ֲאָתר ַ�ל ָנַפל, ּובּוׁשָ ּפּור ַברּדְ . ִנׁשְ יַ�  ַהּנֹוָרא ַהּסִ ל ְלָאְזָניו ִהּגִ י ׁשֶ  ַרּבִ
ָרֵאל ַמע, ִיׂשְ ָ ׁשּ ר לוֹ ָיכ ְיהּוִדי ִאם, ְוָאַמר הַנֲ�נָ  זֹאת ּוְכׁשֶ ְרּדֵ ֵדי ַ�ד ְלִהּדַ ךְ  ּכְ לַ�ד  ,ּכָ ּגָ ס, ּמְ  רוֹ בֵ ֲח  ֶאת ֹותזּ ְלבַ  הּוא ׁשֶ
ים ַרּבִ ּפֹךְ  ּבָ ׁש  מוֹ ּדָ  ֶאת ְוִלׁשְ ָיֵדינוּ  הנֹוְתָר  לֹא, ַמּמָ ֵרָרה ּבְ א ַהּבְ ִרּיֹות בֶר ֶק בְּ  רָס ַהּמוּ  ִלּמּוד ֶאת ִפיץְלָה  ֶאּלָ ֵדי, ַהּבְ  ּכְ

יִטיבוּ  ּיֵ יֶהם ֶאת ׁשֶ לוּ יַ וְ  ַמֲ�ׂשֵ ִגיָ�ה ְחּדְ ּזּוַלת ִמּפְ יב". ּבַ י ִהְקׁשִ ָבִרים עָנֶט  ַרּבִ ִהְרֵהר ּוְלַאַחר, ַלּדְ  ְוָאַמר הַנֲ�נָ  ְמַ�ט ׁשֶ
טַֹהר ְגַלל לֹא. תֶר ֶח ֲא  ָסבּור יִמ צְ ַ� ׁשֶ כְ ִל  ִניֲא : "ֵלב ּבְ ִ  הַמֲ�ׂשֵ  ּבִ ה תלוּ ְפ ַהׁשּ ָ�ׂשָ ָלר אֹותוֹ  ׁשֶ י דּסֵ יִ  ַסְנּדְ ָרֵאל ַרּבִ  ִיׂשְ

ְנֶטר ן ,רָס ַהּמוּ  ִלּמּוד ֶאת ַסּלַ ּכֵ ָאָדם ִחּדּוׁש  רבַ ּדְ  ֶזהבָּ  ָרָאה לֹא ׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ יַ�  ִמּיִ ה ַיּגִ ֶזה ְלַמֲ�ׂשֶ  ָמָצאנוּ  רּוְכבָ , ּכָ
ִדְבֵרי ים ָהעֹוָלם ְיֵמי ּבְ רּוִעים ַמֲ�ׂשִ ה ּגְ א. ִמּזֶ ֶ  הַמ  ֶאּלָ ל תוֹ בָ גוּ ּתְ  ָהְיָתה, אֹותוֹ  עֹוֵררׁשּ  ַצַ�ר ֵמרֹב תּמֵ ׁשֶ  ירׁשִ ָ� ֶה  ׁשֶ
ה ֲאָותוֹ  רֹב בֶק ֵ� וְ , ּובּוׁשָ ְפגְּ  ּגַ ּנִ ירֶה  ָהָיה לֹאֲה וַ . ְוִהְתמֹוֵטט ָנַפל ָמהׁשֶ א ָצִריךְ  ָ�ׁשִ ְמָחה ְלִהְתַמּלֵ ָ�ה ׂשִ ׁשָ א ּבְ ּבָ  ׁשֶ

ָלר רוֹ בֵ ֲח  ֵאָליו ְנּדְ רּוַ�  ּוִמְנָ�לוֹ  ַהּסַ ָידוֹ  ַהּקָ ָידוֹ  ְנָ�לַהּמִ  ֶאת ִלּטֹל ָ�ָליו ָהָיה. ּבְ  ִחיםֹוכְ נּ לַ  רּפֵ ּוְלַס  ַ�ל־לֶא  ִרימוֹ ְלָה , ּבְ
דֹול ַהֶחֶסד ַ�ל ר ַהּגָ ה ֲאׁשֶ בָּ ַה  ּמוֹ ִע  ָ�ׂשָ הֹוִציאוֹ  ה"ּקָ ּפֹות לּדָ  ֵמָ�ָפר ֵהִקים, ְרָוָחהלָ  רצַ ֵמַהּמֵ  ׁשֶ . ֶאְביֹון ֵהִרים ּוֵמַאׁשְ

יר ַ�ל ַלֲחֵברוֹ  ְלהֹודֹות ָ�ָליו ָהָיה ִהְזּכִ  לוֹ  ׁשֶ
א הּוא ֵמַאִין יםבָּ  ּוְלהֹודֹות ּבָ  ֲחָסָדיו ַ�ל ַרּבִ

דֹוִלים ל ַהּגְ ה ַהּבֹוֵרא ׁשֶ ָ�ׂשָ  ֵמֹרב ַאךְ , ּמוֹ ִע  ׁשֶ
ֲאָותוֹ  ה דמֹ ֲ� לַ  ָהָיה לוֹ ָיכ לֹא הָח רוּ ּסְ ַה  ּגַ ּבּוׁשָ  ּבַ

דֹוָלה ירוּ  ַהּגְ ִהְזּכִ ׁשֶ ָלר רוֹ בָ ֲ�  ֶאת לוֹ  ּכְ ַסְנּדְ , ּכְ
ָ�ה לוֹ  ָ�ַמד לֹא ְוִלּבוֹ  ׁשָ יםבָּ  הוּ וּ זּ בִּ ׁשֶ  ּבְ  זוֹ . ַרּבִ

ה ּבָ י ֶאת היָא נִ ֵה ׁשֶ  ַהּסִ ָרֵאל ַרּבִ  ֶאת דּסֵ יַ לְ  ִיׂשְ
נּוַ�  ֵדי, רָס ַהּמוּ  תּתְ נוּ  ׁש ֵר ְלׁשָ  ּכְ ְרּבֵ  ֶאת ִמּקִ
ת ֲאָוה ִמּדַ ב תהוּ בְ גַ וְ  ַהּגַ ירּוְלַה , ַהּלֵ  נוּ בָּ  ְחּדִ
ֵדי תלוּ ְפ ׁשִ וְ  ֲ�ָנָוה ָהָאָדם ּכְ ִמיד עַד יֵ  ׁשֶ  ּתָ
א ֵמַאִין  הּוא ִמי ְוִלְפֵני הֹוֵלךְ  הּוא ןּוְלָא  ּבָ
ין ןּתֵ לִ  ָ�ִתיד ּבֹון ּדִ   ".ְוֶחׁשְ

�  
ל ּה בָּ ַר , היָּ ִט ֲ�  ְיהּוָדה יַרבִּ   ִהיא אצֹובָ  םֲאַר  ׁשֶ
ַקד, בּ לַּ ַח  ְלמּודוֹ  ַ�ל ׁשָ ָכל ּתַ  ְוַאף ֵ�ת ּבְ

ה לֹא ַהֶחֶסד ֵמַ�ּמּוד י . ָידוֹ  ָמׁשָ  ֶ�ֶרבִמּדֵ
ת ּבָ ּתוֹ  ָהְיָתה, ׁשַ ֶסף ְסכּום לוֹ  מֹוֶסֶרת ִאׁשְ  ּכֶ

ת ת יכֵ ְר ָצ  ִלְרִכיׁשַ ּבָ  גֵה וֹ נ ָהָיה ְוהּוא, ׁשַ
ֵ בַּ  ִעירָה  ֵביִמּתֹוׁשְ  ְלֶאָחד ֹוְסָרםְלמ  לֹוםׁשָ  םׁשּ

ים ַבֲ�לוּ , ַחּכִ ּבְ וּ  ירֹותכִ ְמ  ּדּוָכן ָהָיה תוֹ ׁשֶ ׁשּ , קּבַ
הְוַה  ל ֶאת ַרבלָ  רֹוֵכׁש  ָהָיה ּלָ ת יכֵ ְר צָ  ּכָ ּבָ ַ  ַהׁשּ

ַ�ם. ְלֵביתוֹ  םיָל בִ מוֹ וּ  ִנית לוֹ  ָמְסָרה, ּפַ  ָהַרּבָ
עֹות ֶאת י ָרהְוָאְמ  ְוהֹוִסיָפה ַהּמָ  ֵהם ֵאּלוּ  ּכִ

ְטבְּ  ְרׁשּוָתם ַהְיִחידֹות עֹותַהּמַ ּבִ  ָ�ָליו ְוָלֵכן, ׁשֶ
יו ֶאת לְלַכְלכֵּ  יֹוֵתר ְנחּוִצים ַמֲאָכִלים ַרק ׁש ְוִלְרכּ  ַמֲ�ׂשָ ת בֹודכְ ִל  ּבְ ּבָ ל נוֹ כָ וּ דּ  לֶא  ָהַרב ָיָצא. ׁשַ לֹום ׁשֶ ים ׁשָ  ַחּכִ
ִמּדֵ  בּוַ�  יּכְ ְעָיהוּ  ָהרֹוֵכל ֶאת ַגׁש ּפָ  לוֹ  ּוְבָסמּוךְ , ׁשָ ְחֶל  רכֵ וֹ מ ִביַ� ְר  ְיׁשַ הּוא, בּ ַהּסַ ׁשֶ ְסּפוֹ  ַ�ל ִכיבְ בִּ  ּוְמָמֵרר עֹוֵמד ּכְ  ּכַ

ָאַבד י ָרָאהוּ . ׁשֶ ַצֲ�רוֹ  ְיהּוָדה ַרּבִ עֹות ֵהן ֵאּלוּ : "ְוִהְרֵהר ֶרַגעְל  ָ�ַמד, ּבְ ְטּבֵ ְרׁשּוִתי ָהַאֲחרֹונֹות ַהּמַ ּבִ  ְהֶיהיִּ  הּוַמ . ׁשֶ
יִּ כְּ  עֹות ְכלוּ ׁשֶ בַּ  ָאִבי ַ�ל ֲאִני ּוָבטּוַח  ָסמּוךְ  ֲהֵרי? ֵאּלוּ  ַמְטּבֵ ָ ׁשֶ ּלֹא םיִ ַמ ׁשּ ן ְוִאם, ינִ ׁשֵ ּטְ יִ  ׁשֶ ָבר ֲאִני לוֹ ָיכ ּכֵ  ךְ מֹ ְס לִ  ּכְ

ה ָ�ָליו ׁש "! ֵמַ�ּתָ ְדָאג ָהרֹוֵכל ֶאל ָהַרב ִנּגַ ל ֶאת לוֹ  ּוָמַסר, ַהּמ, ֶסף ּכָ עֹות. ְדָרׁש ַהּמִ  ְלֵבית ְוָ�ָלה ַהּכֶ ר ׁשָ  רְלַאַח  ִמְסּפָ
ן יַ�  ִמּכֵ א ִהּגִ ִבים נֹוׂשֵ ְכּתָ יתוֹ  לֶא  ַהּמִ ַחת ָהַרב ֶאל בּתָ ִמכְ  ּוְבָידוֹ , ּבֵ ּפַ ׁשְ ָאֶמִריָקה היָ ָא ַהְד  ִמּמִ ּבְ ָחה. ׁשֶ ֲ�ָטָפה ִנְפּתְ  ַהּמַ

ּה  ְוִנְמְצאוּ  ים ּבָ ִ ִהּווּ , ָזָהב ִלירֹות ֲחִמׁשּ ית יְוִלְבנֵ  ָלַרב ָלֶהם ָהָיה בְוׁשוּ , בַר  הֹון ָאז ׁשֶ ת יכֵ ְר ָצ  וֹ ּבֵ ּבָ ַהְרָחָבה ׁשַ רֹות, ּבְ  ּפֵ
עֹוָלם הוָ ְצ ַהּמִ  ה ּבָ ֶרן ַהּזֶ א עֹוָלםָל  לוֹ  תֶמ יֶּ ַק  ְוַהּקֶ   . ַהּבָ

  

יִקים ַ#ל ּדֹוֲאִגים ַצּדִ ִביָבם ַלֲאֵחִרים יםנֹוְתנִ  ְוֵאיָנם ְלַ#ְצָמם ַרק ׁשֶ ֱאַמ  ֶאת ש2רֹ ְד ִל  ָנֶאה, ִמּסְ ֲח  רַהּנֶ ךְ יִּ וַ " ךְ נוֹ ּבַ   ", ָהֱאלִֹקים־ֶאת ְך נוֹ ֲח  ְתַהּלֵ
יָון ּלֹא ִמּכֵ ְעּתוֹ  ֶאת ךְ נוֹ ֲח  ָנַתן ׁשֶ ַ#ְצמוֹ  ָ#ַבד ְוַרק ָהֲאֵחִרים ַ#ל ּדַ ח" ְוֵאיֶנּנוּ " ָלֵכן, 'ה ֶאת ּבְ ּכַ ּתַ ּנוּ ִמ  נֹוַתר ְולֹא מוֹ ׁשְ  ִנׁשְ ָבר ּמֶ ִאים ֹורֹותדּ ַל  ּדָ   קס מקאליש)וא(רח"א ו ַהּבָ

  

  
ה ֵאַרע ַמֲ#ׂשֶ ֵבית ׁשֶ ֶנֶסת ּבְ דֹול ַהּכְ ּבָ  ַהּגָ  יץִל ְד ׁשֶ  ִעירׁשֶ

ּבַ  ׁשַ ת ׁש ֶד קֹ  תּבְ ָרׁשַ ֵר  ּפָ יתּבְ ֶטֶרם. אׁשִ  רֶפ ֵס  ֶאת הֹוִציאוּ  ּבְ
ת ִלְקִריַאת ַהּקֶֹדׁש  ֵמֲארֹון ַהּתֹוָרה ָרׁשַ בוּ  ּפָ ָ  הָל ָ# , ַ# ַהׁשּ
אי ּבַ יָמה ֶאל ַהּגַ ה ַהּבִ יבּות ַמֲ#ׂשֶ ֶאת  קֹוֵרא ְוֵהֵחל, ֲחׁשִ
יַמ  ּלְ ּמִ ַה  יֵד ּבְ ְכ נִ  מֹותׁשְ ת ְרׁשִ י תֶס נֶ ּכְ ַה  ֵביתים ּבְ ִל ְתּפַ , ַ#ל ּכִ

ֵרא ֵהם ֲ#ִתיִדים  ִלְהיֹות ַוֲ#ֵליֶהם ַלּתֹוָרה תַלֲ#לוֹ  ְלִהּקָ
ִנים מּוָכִנים ּמָ ל ַנְפׁשוֹ  ָקְצָרה. ְלָכְך  ּוְמז- ּבָ , ָהַרב ׁשֶ  ָלהֲח ׁשֶ

ה בֹודּכָ ּבַ  ְפׁשוֹ נַ  ּמֶ ל ַהְמד- ּבּוִדים ָהֲ#ִלּיֹות ֵסֶדר ׁשֶ  ְוַהּכִ
ֵאין יבּות ׁשּום ֶזהּבָ  ׁשֶ אי ֶאל ָראָק הּוא ְו , ֲחׁשִ ּבַ קֹול ַהּגַ  ּבְ

ָר  ֶאת ַהּיֹום קֹוְרִאים ֲהלֹוא: "ָרם יתֵר ּבְ  תׁשַ ּפָ , ָמה אׁשִ
ו ָרִאיָת ֵאפֹוא, ִלְקרֹ  ָר  ֶאתא ָלנּו ַ#ְכׁשָ   ?!"...מֹותׁשְ  תׁשַ ּפָ

  

  

  
סּוק ַ#ל ְצִמיַח ָלְך " ַהּפָ ר ּתַ  ןּבְ ָהִא  ְמָפֵרׁש " ְוקֹוץ ְוַדְרּדַ

דֹול ְוקֹוץ: "ֶ#ְזָרא ּנוּ  ְוָקָטן, ּגָ  ְלַבּדוֹ  ְוהּוא, רְרּדַ ּדַ  ִמּמֶ
י, רּדַ  ֲהָבַנת טוּ ּבְ ַח ְת ִה  יםּבִ ְוַר ", רַד ֶנֱ#  ָאִחיו ּכִ ָב  ּבַ . ָריוּדְ

ֲארוּ  ֵיׁש  ּבֵ ַבת ׁשֶ ּתֵ ְקָרא ְיִחיָדה רְרּדַ ּדַ  ׁשֶ ּמִ  ֵאינוֹ  ַאְך , ּבַ
י ָנכֹון ֶרת ִהיא  ּכִ הֹוׁשֵ ִנְזּכֶ ירוּ  ֵיׁש . ַ# ּבְ ִהְסּבִ ַה  ׁשֶ ְרּדַ ׁשֶ  רּדַ

לֹא ְלַבּדוֹ  צֹוֵמַח  ֲ#פּות ּבְ ׁשֹוֶנה, ִהְסּתַ  ְוֵיׁש . ֵמַהּקֹוץ ּבְ
ֲארוּ  ּבֵ ִאם ׁשֶ א רְרּדַ ּדַ  ׁשֶ ַהְינוּ , ַבּדוֹ ְל  ּבָ  רּדַ  ַרק ּדְ

ָמעּותוֹ  מוֹ  ְיָקָרה ֶאֶבן ַמׁשְ ת ּכְ ְמִגּלַ ר ּבִ  אּוָלם. ֶאְסּתֵ
אּור כֹון ַהּבֵ ּקֹוץ, הּוא ַהּנָ דֹול הּוא ׁשֶ ץ קוֹ  הּוא רְרּדַ ְוַד  ּגָ

ן, ָקָטן ּכֵ ִפילּות תוֹ יָט ׁשִ ְל  ֶ#ְזָרא ןּבְ ָהִא  ׁשֶ ּכְ ה ׁשֶ ּלָ  ַהּמִ
ָאה מוֹ , רֹוןְס ֶח ְל  ּבָ ּצִ  םַוֲאַדְמּדָ  ַרקְיַרְק  ּכְ  ֵאינוֹ  עוֹ ְב ׁשֶ
ּלֹא, ָחָזק ֵפרּוׁש  ְוׁשֶ ִ ַר  ּכְ הּוא י"ׁשּ ַנת. חֶֹזק ׁשֹוןְל  ׁשֶ  ְוַכּוָ

ָבִרים ִעּקַ , ִהיא ַהּדְ ָבה רׁשֶ  ִהיא רְרּדַ ְוַד  רּדַ  ִהיא ַהּתֵ
י, רַד ֶנֱ#  ָאִחיו ַאְך , ָנהַהְקָט  ׁשֹוןְל ּבִ  ה ּכִ ּלָ  ַ#ְצָמּה  רּדַ  ַהּמִ

מּוָבן ְקָראּמִ ּבַ  הְמצּויָ  לֹא ל ּבְ ָ ּבַ ם גַּ . קֹוץ ׁשֶ  ָפהׂשּ
ֶרת ּבֶ ים ֹוםיּ ּכַ  ַהְמד- ׁשִ ּמְ ּתַ ְכִפילּות ִמׁשְ   . ְלַהְקָטָנה ּבִ

  
א ֱאלֹ ּבְ  ָר	 ית ּבָ �   א, א)(ים ִק� ֵראׁשִ

ַטֲ#ֵמי א חנַּ מ-  אָח ּפְ ִט  ּבְ  תאׁשֹונוֹ ָהִר  בֹותּתֵ ּבַ ְוֵכן  ֶאְתַנְחּתָ
ל ת ׁשֶ ר ְמִגּלַ ֹוׁש  ֶאְסּתֵ ֵור� י ֲאַחׁשְ יֵמ	 י ּבִ  םׁשָ  םגַּ ׁשֶ , ַוְיִה�

ְטָ#  י .ֵאּלוּ  ִמיםּבִ ְרׁשוּ  ּכִ  ְודֹוָרם, ּתֹוָרה זוֹ  האֹוָר  ל"ֲחזַ  ּדָ
ל ַכי ׁשֶ ר ָמְרּדְ לוּ  ְוֶאְסּתֵ  ִמּתֹוְך  ַהּתֹוָרה ֶאת ֲ#ֵליֶהם ִקּבְ

מוּ , ַאֲהָבה ֶ  הַמ  ִקּיְ לוּ ׁשּ ּבְ ִריָאה הַמֲ#ׂשֵ  ְוָכל, ָברּכְ  ּקִ  ַהּבְ
ִביל ִהיא ׁשְ ָרֵאל ַהּתֹוָרה ּבִ ָ#  ְוָלֵכן, ְוִיׂשְ . ּדֹוִמים יםִמ ַהּטְ

ַבת, ֶזהָל  זֶמ ְוֶר  ּתֵ ֵר  ׁשֶ יתּבְ הּבְ  אׁשִ יֵמי ִהייְ ַו  ִגיַמְטִרּיָ  ּבִ
ֵורֹוׁש ֲא  בֹות יְוסֹוֵפ , ַחׁשְ ים  ַהּתֵ �הּוִד ל� ַהּיְ ת 'ְוִקּבֵ ֵא 

ּלּו  ר־ֵהֵח� ֹותֲאׁשֶ ֲ$ׂש�   קֹטרת סמים)(. ּתֹוָרה ֵהן 'ַלֽ
�  

יתבְּ  � ַט  ֵראׁשִ ָהעֹוָלם ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ְרָחאּבְ  ׁשֶ
ָ#ָמל ִנְבָרא ָרה ָנהּוָ ְוַהּכַ , ִויִגיָ#ה ּבְ ֲ#ׂשָ ּבַ  רֹותָמ ֲא ַמ  ׁשֶ
ַבת. ָהעֹוָלם ִנְבָרא א  ּתֵ ָר	 ֵדי, הֹוֵלְך  ׁשֹוָפרּבְ ּבָ ז ּכְ  ְלַרּמֵ

ַה  ּבָ ׁשֶ טוּ  ׁש ּדֵ ַח ְמ  ה"ּקָ ָכל בוֹ ּבְ ִמיד יֹום ּבְ  הַמֲ#ׂשֵ  ּתָ
יתְבֵר  ַבת. אׁשִ אים ִק� ֱאלֹ  ּתֵ ֶאְתַנְחּתָ  ל"ֲחזַ  ִדְבֵרי, ּכְ ּבְ

ה ִחּלָ ּתְ ָרא ׁשֶ ִמּדַ  ָהעֹוָלם ֶאת ּבָ ין תּבְ א, ַהּדִ  ְוֶאְתַנְחּתָ
ַבת. ֲאָנָחה ׁשֹוןִמּלְ  ִים  ּתֵ ַמ� ָ ִדְבֵרי אָח ּפְ ִט ּבְ ַהׁשּ  ל"ֲחזַ  ּכְ

ַט  ּנָ ּבָ ַה  לׁשֶ ַבת. ֶזהּבָ  ֶזה ןָח ָפ ְט וּ  ּוַמִים ֵאׁש  ה"ּקָ ֶרץ ּתֵ  ָהָאֽ

סֹוף סּוק ּבְ ז, ּפָ ּסֹוף ְלַרּמֵ ל ׁשֶ  ֶרץָהָא  ֶאל ָלבֹוא ָאָדם ּכָ
ב ְוַהּכֹלר ֱאַמ נֶּ ּכַ    טעמי התורה)(. ֶהָ#ָפר־ֶאל ׁשָ

�  

סּוִקים ְטָ#ִמיםמ-  ִלְפָ#ִמים ַטַ#ם ֶאָחד ַמֲאָמר ֵליֲ# ּבַ  ּפְ  ּבְ
אֶאְתַנְח  ֶאְמַצע ּתָ סּוק ָהִעְנָין ְלַהְפָלַגת, ּבָ ּפָ גֹון ּבַ . ּכְ

א ֱאלֹ  ָר	 ָא יםִק� ּבָ ּבָ א  ה, ׁשֶ ּבָ ַה  ֶאת ַח ּבֵ ְלׁשַ ָהֶאְתַנְחּתָ  ה"ּקָ
ָרא ּבָ ּלוֹ  ַהְיקּום ֶאת ׁשֶ ַמִים ְצָבא ְוָכל ּכ- ָ   מסלול)(. ַהׁשּ
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