
 

 

 

 שנה מעוברת
ו ב ז ת  ', בהזדמנו א אדר  ש  חוד ת  א ים  כ מבר נו  א ת זו  שב

שנה  ל ה ע ט  ע תוב מ כ תנ עובר  .המ
ת צר י ש א .ר ים ש חד שנים וה סדר ה ת  א ר  י סב  יך לה

 החודש
א  ש הו חוד ן ה זמ אשה שהו לם,  עו ת ה א יף  ק ח לה יר ל ח  ק  לו

א )יום 29½ ל חד מ א ים הם  ש חד סדר ה ן  כ ל סר  30,  חד ח א יום( ו
(29 .  יום(

 שנהה
שהושנה ה ן  זמ א לא ה שהו לם,  עו ת ה א יף  ק לה חמה  ל ח  ק ו

 .יום 365
 שנת ישראל

שנה ת ה א ת  שו ע יך ל יה צר ן זה ה שבו ח י  יה  לפ יה  12ש
ים  ש יםי 354שהם )חד עוד ((1מ .  11, ו חמה ת  שנ לם  ש יו ש ום עד  י

ך אב א מר ש (2ג ק "דור סו י ה  ים מהפ שֵׁ ָחְד ה נָ ָּׁש ְל ת א ים  ש חד ה", 
יך  שנה צר שה מר  לו כ שנה,  ל ים  ימ אתה מונה  י  א שנה ו ל מונה 

ם  תו ן ב כ ל  , ים ים בודד ימ ל  ש א  ל ים ו למ ש ים  ש חד ל  ש ק  ת ר יו לה
שנה. 12 ים ה י ת ס ים מ ש  חד
 בה לעיבוריסה

שנה  ל  כ שב א  יוצ י זה  סרלפ חמה וםי 11 םיח ת ה שנ אם מ , ו
א  יצ סר כך  ח יה  יה ים  שנ שר  ע חר  א ל ש א  ים  110לדוגמ ם ימ שה

ים ש חד ארבעה  ל שקרוב  ת הג ימו ע  אמצ א ב יצ סח  חג הפ ים, , ו מ
אמרה " תורה  יוה ש ָהָאִב ת חֶֹד ֶא מֹור  ל ,"בָש יך  חג שצר ש שמור 

יב אב קופת ה ת א ב יצ ח  ס  .(3הפ
 חשבון שנים מעוברות

א יוצ ן  שבו ח י ה שך  לפ כ 19שבמ ים  טבר , יום 210-שנה מצ
שך  ן במ כ טן'(שנה  19ל ר ק זו א 'מח ש  )הנקר ת 7י עוברו ים מ ש , חד

: והם  ים שנ ס19, 17, 14, 11, 8, 6, 3ה ו ט.מי,  אדז" ח  : גו"  נך
 

1) 12x29=248  וכמו  .מגילה ה, א (2. 345חדשים מלאים ס"ה  6ימים של  6ועוד
לחדשים ואי אתה מונה  ה מונה, ימים אתם"חֶֹדׁש ָיִמיכן דרשינן התם מהפסוק "

שעה מהיום השלשים של  12עושים ראש חודש לאחר שעות לחדשים, לכן אין 
חדשי לבנה, וחגאותיהם  12לפי יהם ואכן הישמעאלים מונים שנות (3 החודש.

וראה אבן עזרא פרשת בא בפסוק "החדש הזה לכם"  יום. 11-נסוגים בכל שנה ב
 של ישראל הוא הנכון ביותר. למה לוח השנה  באריכותשמבאר 

ת  שַׁ רָּ ִטיפָּ פָּ  167גליון   ו“תשע • םִמשְׁ



 

ים טִּ ְשפָּ ה ַהמִּ יא מ"ב, כנגד מ"ב בגימטר  .ְוֵאלֶּ
תחלת הפרשה עד משבין אדם לחבירו שיש 

מתחיל מצוות שבין  משםש ,“"והשביעית תשמטנה
   )חתם סופר( אדם למקום.

 

ם ְפֵניהֶּ ים לִּ שִּ ר תָּ ים ֲאשֶּ טִּ ְשפָּ ה ַהמִּ הצדיקים תחילתן . ְוֵאלֶּ
יסורים וסופם שלוה, וברשעים ההפך, 

לפני  -הדינים,  -
ברש"י 'לפניהם ולא לפני עובדי ו שיהיה השלוה.

  )אך פרי תבואה( .' שלהם יהיו הדינים בסוףכוכבים
 

ֵת  ְבתֹו יִּ אף שהיא קביעא רמז לשבת,   ן.ַרק שִּ
ויוסיף משלו, ומה היא ההוספה,  וקימא מכל מקום 

 )אמרי חיים( שמזמרים בשבת.השירות והתשבות 
 

ף  סֶּ ם כֶּ ְך ...אִּ מָּ י עִּ נִּ עָּ ת הֶּ  כשאתה נותן צדקה, . אֶּ
שתכסוף ותתאוה להתחבר עמו אזי המצוה שעשית 

והשי"ת יחזיר לך כפלי  ,שלך -  יהיה 
  )הרה"ק מרוז'ין( כפליים.

 

ת  ם אֶּ םֵק ֱאֹלה' ַוֲעַבְדתֶּ ת ַלְחְמָך יכֶּ ה  ּוֵבַרְך אֶּ י ַמֲחלָּ ירֹתִּ ַוֲהסִּ
ָך ְרבֶּ קִּ אלו הצדיקים   .מִּ

הקב"ה מכניס  העובדים את השי"ת, 
ברכה במאכל שלהם, ועל ידי זה 

יהיה לך רפואה מכל החלאים וישועה בכל  
 )אוהב ישראל( הענינים.

 

ְשמָּ  ה ְונִּ , כי (891) בגימטריא . עַנֲעשֶּ
רים היתה כדי שיקבלו ישראל את תכלית יציאת מצ

 חיים(אמרי ) התורה.

 

אם בוער לבו לעבודת ה' סימן הוא שעבודתו 
 עושה תענוג למעלה

ֵאׁש ֹאֶכלֶ  בֹוד ה' ּכְ ָהָאָדם ַעל ְיֵדי  ת.ּוַמְרֵאה ּכְ
ֲעבֹוַדת  ַ ְבִמְצֹות ה' ֲעבֹוָדתֹו ב  תֹוָרה ו  ג ב ְ ֲענו  ַ ֹוֵרם ת  הו א ג 

ַח ְלַמְעָלה דֹול ְוַנַחת רו  ָ ִעים לֹו . ג  ַמִים ְמַסי ְ ָ ו ִמן ַהש  
ֹות בֹות ְקדֹוש  ָ ֹוְלִחים לֹו ַמֲחש  ש   ֶׁ ֹוֵער ַלֲעׂשֹות , ש  ֹו ב  ְוִלב 

ו  עֹוד , עֹוד ִמְצֹות נ  ֶׁ ל ִממ  ֵ ַמִים רֹוִצים ְלַקב  ָ י ִמן ַהש   כ ִ
ֲענו ג ַ ָבזֶׁה ָיכֹול ָאָד . ת  יו ו  ת ַעְצמֹו ִאם ַמֲעׂשָ ם ִלְבֹחן אֶׁ

ים ַנַחת רו ַח ְלַמְעָלה ֵאש  ַלֲעבֹוַדת , עֹוׂשִ ֹוֵער כ ְ ֹו ב  ִאם ִלב 

יַצד ְלהֹוִסיף ה',  ֵ ֹות כ  בֹות ְקדֹוש  ָ ֹו ַמֲחש  ְונֹוְפִלים ב 
ֲעבֹוַדת  ַ ָיה ְלַמְעָלה ה', ב  ֲעבֹוָדתֹו ְרצו  ֶׁ ִסיָמן הו א ש 

 ַ ו  עֹוד ת  נ  ֶׁ בֹוד "ְוזֶׁהו  . ֲענו ג ְוַנַחת רו חַ ְורֹוִצים ִממ  ו ַמְרֵאה כ ְ
בֹוד ַלה'ה'"  ָ ה כ  ה ִלְראֹות ִאם ֲעבֹוָדתֹו עֹוׂשָ , ִאם רֹוצֶׁ

ה ִאם  ת"ִיְראֶׁ לֶׁ ֵאש  ֹאכֶׁ ֵאש  , הו א" כ ְ ֹוֵער כ ְ ֹו ב  ב  ל ִ ֶׁ ש 
 .ַלֲעׂשֹות עֹוד ִמְצֹות

ָבִרים ׁשּוֵלי ַהּדְ ח  :ּבְ ָבר ֻמנ ָ כ ְ ֶׁ ִמי ש  ָבִרים ֲאמו ִרים ב ְ ה ד ְ ֶׁ מ  ַ ב 
ֲעבֹוַדת  ַ ִניםה' ב  ָ ת ֲעבֹוַדת ָהָאָדם , ָיִמים ְוש  ַ ִחל  אי ַעל ת ְ ַוד ַ ֲאָבל ב ְ
ֱאַמר  ֹות"נֶׁ ל ַהַהְתָחלֹות ָקש  ָ ֲעבֹוָדה לֹא ", כ  ָ ֵאינֹו ָרִגיל ב  ֶׁ ְוַעד ש 

זֶׁ  ָ ֹו ֲעַדִין ִלְבֹחן ַעְצמֹו ב  יַע ְזַמנ   .הִהג ִ

 לוי יצחק מבארדיטשוב(ה"ק רבי להר קדושת לוי) 

 

ֹא  ל  ֶ ֵדי ש  ָרֵאל כ ְׁ ת ֶאֶרץ ִיש ְׁ ַ ֻדש   ֹמר ַעל קְׁ ִיש ְׁ
ָמֵעאל ִיש ְׁ ֵסר לְׁ ָ מ   ת ִ

ּתוֹּ ְלָאָמהְוִכי  ֵצאת  ִיְמּכֹּר ִאיׁש ֶאת ּבִ לֹּא ֵתֵצא ּכְ
יַח  .ָהֲעָבִדים ַהס ִ ֹא לְׁ ל  ִריִכים ש ֶ ָרֵאל צְׁ ֵבי ֶאֶרץ ִיש ְׁ יֹוש ְׁ

ָתה   ָ ֻדש   ם ִמק ְׁ ָ ת  עְׁ ֵבי ֶאֶרץ , ד ַ ל ֶאָחד ִמי ֹוש ְׁ ים כ ָ ש ִ י ָ ש ֶ כְׁ ו 

עְׁ  יַח ד ַ ֹלא ַיס ִ ָתה  וְׁ ָ ֻדש   ֶֹדל קְׁ ֹו ג  ָרֵאל ֶאל ִלב  ֹו ִמז ֶה ִיש ְׁ ת 

ָלל רו ךְׁ , כ ְׁ ֹוֵרא ב ָ ֹל ָעָליו ֵאיָמה ָוַפַחד ֵמַהב  אי ִיפ  ַוד ַ ָאז ב ְׁ

ָתה  . הו א ָ ֻדש   יַח ַעל קְׁ ג ִ לֹום ֵאינֹו ַמש ְׁ ש ָ , ֲאָבל ִאם ַחס וְׁ

ב ָ  ַעל ֶזה ֶנֱאַמר  ֱאַמר]"ה ֶזה ַהק ָ נ ֶ מֹו ש ֶ : כ ְׁ

ָחָמה"ה'  א ֹזא -  "[ִאיש  ִמלְׁ ִרי ָ ִגיַמטְׁ ֹו ב ְׁ ת  "ת ב ִ

ָרֵאל ֶאֶרץ ִיש ְׁ ן ָהָאָמה , ָהרֹוֵמז לְׁ ֶ ָמֵעאל ב  , ֶזה ִיש ְׁ

ָמֵעאל ֵני ִיש ְׁ ֹסר ָהָאֶרץ ִלבְׁ מְׁ ת ִ לֹוַמר ש ֶ ָאז , כ ְׁ ח"ו וְׁ

רֹות  ֵ  ֲאִפילו  , ָהָאֶרץ ֹלא תֹוִציא פ 

ֵהן ֲעבָ  ֹוִציאֹות ֲאָרצֹות ֲאֵחרֹות ש ֶ מ  מֹו ש ֶ ֶאֶרץ כ ְׁ ִדים לְׁ

ָרֵאל  .ִיש ְׁ

 .ַהָּׂשֶדהְבָאְסְפָך ֶאת ַמֲעֶשיָך ִמן ַהָּׁשָנה ְוַחג ָהָאִסף ְבֵצאת 
יש לדקדק  שכאן כתב שחג האסיף היא "בצאת 

ואילו בפרשת כי תשא כתוב "וחג האסיף  השנה"
תקופת השנה" ופירש רש"י 'בתחלת השנה 
הבאה'. ונראה על פי דאיתא בילקוט שרצה 
הקב"ה לתת מועד לישראל בכל חודש, ונתן להם 
פסח בניסן, פסח שני באייר, ושבועות בסיון, כיון 

עגל לא נתן להם מועד שבא תמוז וחטאו ב
בחדשים תמוז אב ואלול, ובחודש תשרי 

 אליעזר שנעק; אהרן שמריהו כהןארנסטר;  יחזקאלחיים מאיר פרנקל;  תלמידים שהביאו חומר לגליון:



 

שנתרצה הקב"ה על מעשה העגל נתן להם 
ארבעה מועדים ראש השנה יום כפור סוכות 
ושמיני עצרת, עבור החדשים תמוז אב אלול 

דם שחטאו נאמר עוד קוותשרי. והנה פרשתינו 
שהיא  סוכות באלול בעגל, לכן היו ראוי שיהיה

"בצאת השנה", ופרשת כי תשא כתוב כבר לאחר 
חטא העגל, שנקבע כבר סוכות בתשרי, לכן כתיב 

 בו "תקופת השנה" שהיא תחלת השנה.
 נדפס תמ"א[לרבי יהודה לייב מפינסק, ]קנה חכמה ) 

 (דה לייב אב"ד בק"ק ברעהיןבשם רבי יהו

 .ְוֶאת ֵמיֶמיָך ַוֲעַבְדֶתם ֵאת ה' ֱאֹלֵהיֶכם ּוֵבַרְך ֶאת ַלְחְמָך
חסידים הראשונים היו שוהין שעה ' אמרו חז"ל

אחת ומתפללין שעה אחת וחוזרין ושוהין שעה 
וכי מאחר ששוהין תשע ', ומקשה הגמרא אחת

תורתן היאך משתמרת לשלש תפלות שעות ביום 
מתוך שחסידים ' , ומתרצתומלאכתן היאך נעשית

'. וזה הם תורתם משתמרת ומלאכתן מתברכת
מרומז בפסוק "ועבדתם את ה' אלקיכם" שתהיו 
עסוקים בתפלה כמאמר חז"ל איזהו עבודה 
שבלב זהו תפלה, ואם תאמר מה יהיה עם 
מלאכתם ותורתם, על אומר הכתוב "וברך את 
לחמך ואת מימיך" שיהיה ברכה בפרנסתם, וגם 
בתורתם שנקראת לחם ומים, שנאמר "לכו לחמו 

 (אוהב ישראל) ם.בלחמי" ו"הוי כל צמא לכו למי

 אְֹיֶביָך ֶאת וגו' ְוָאַיְבִתי ִהֵנה ָאֹנִכי ֹשֵלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך
יש לדקדק שבתחלה אמר "אנכי צְֹרֶריָך.  ֶאת ְוַצְרִתי

שולח מלאך" ואחר כך לענין הנקמה תלה בעצמו 
נראה לבאר ואמר "ואיבתי את אויביך" וגו'. ו

כתיב ד ,ה יודע מה שבלבו של אדם"הקבהנה ד
המלאכים אינם ה שאין כן מ ,בוחן לב 'אני ה

וישראל יש להם לב  .יודעים מחשבות בני אדם
רק  ,ות טובשחשבתם יחשבו לעמוב רטהו

ה "הקבלא עלתה המעשה לטובה, לכן ים מעפל
. אבל באומות לפי מחשבתםלטובה דן אותם 

שכל מחשבתם הוא לרעה  ,הוא להיפך העולם
שים גם על , לכן הם נענלהרע לישראל

מחשבותם. לכן במצרים היתה הגאולה על ידי 
 "אני ולא מלאך", כי יש להם -הקב"ה בעצמו 

קיימנו את  התנצלות לומר לא עשינו רעה, רק 
הגזירה שגזר הקב"ה "כי גר יהיה זרעך בארץ 
בארץ להם ועבדום ועינו אותם". אבל לפני ה' לא 
יתקבל תירוץ זה, כי הוא יודע מחשבתם כי הוא 

רק רע כל היום, וברצון ובשמחה עינו את ישראל. 
 םוא", לאך לפניךמ הנה אנכי שולח"ר מלזה א

ואיך  ,מחשבותאינו יודע ר הלא המלאך מתא
את אומות העולם שיאמרו כי מעשיהם ן ויכול לד

הם לקיים גזירת המקום, לכן אמר "ואיבתי את 
אני ולא מלאך, כי  -אויביך וצרתי את צורריך" 

)תפארת  מחשבת לבם שהוא לרע. אני יודע

 יהונתן(

ו באיסור והיתר כשיהודי יש שאלה בהלכות שבת א
או בכל דבר, יודע הוא שצריך לפתוח שולחן ערוך 
ולראות מה הדין, או שואל הוא את החכם מה כתוב 
בשולחן ערוך. אך למרבה הפלא כשמגיע לחלק 

שם יודעים הכל, איזה , דיני ממונות -'חושן משפט' 
כסף כשר, מתי מותר להונות ולרמות, ומתי פטור 

שאין דורש לשאול את מתשלומי גזל ונזק, וכמעט 
ה   הרבנים בדינים אלו. לכן אמר משה רבינו ְוֵאלֶּ

ְפֵניהֶּ  ים לִּ שִּ ר תָּ ים ֲאשֶּ טִּ ְשפָּ 'משפטים' הם ם ַהמִּ
דיני ממונות, ואומר רש"י 'כשולחן הערוך', שגם 

 בדיני ממונות צריך לנהוג כפי השולחן ערוך...

 מ
ק ְרחָּ ר תִּ קֶּ ְדַבר שֶּ שקר אין לו ' אמרו חז"ל .מִּ

דרך הלצה, כי יצר כתב הישמח משה על ', רגלים
שמפתה את האדם בדברי  -הרע נקרא שקר 

שקר, ויצר הטוב נקרא אמת. והנה אם יבוא אל 
האדם מי שיש לו רגלים, ויגער שילך ישא ההוא את 
רגליו וילך, אבל אם הוא חגר שאין לו רגלים לא יצא 

נמשל מובן עד שידחפנו וישליכנו בכל כוחו. וה
   מאליו.

 מ
כאשר חלה הרה"ק רבי יואל מסאטמאר את חוליו 
באו להזכירו אצל הרה"ק רבי משה מרדכי 

ואל הזקנים אמר  מלעלוב, אמר כתוב בתורה: 
, שאנו מבקשים על הזקנים שרידי שבו לנו בזה

דור העבר שהכירו את הצדיקים מדורות קודמים 
"שבו לנו בזה", שישארו בזה העולם כי זקוקים אנו 

 להם.



 

ֶנֶסת ָהֲאִר" ית כְּ ָפַרִדי יבֵּ  )א( ַהסְּ
ֲאָמִרי מַּ ּקֹוְדִמים םבַּ ת ֵהֵבאנּו ֶאת ְקִהּלֹות :הַּ ּקֶֹּדׁש ֶׁשָהיּו ִבְצפַּ , הַּ

ְכֵנִסּיֹות ֶׁשָּלֶהם ל . ּוָבֵתי הַּ ֵפר עַּ ְרִחיב ּוְלסַּ ט ְלהַּ ֲעבֹּר ְמעַּ ָכֵעת נַּ
ְתקּוָפה ְכֵנִסּיֹות ֶׁשל אֹוָתּה הַּ  .ָבֵתי הַּ

ַפת ל צְּ ּיֹות שֶׁ ֵנסִּ ֵבין ָבֵתי ַהכְּ יֹוֵתר מִּ יק בְּ ן , ָהַעתִּ ּומִּ
דּו  ָּׂשרְּ ים שֶׁ ידִּ חִּ ידֹות ָהֲאָדָמהַהּיְּ עִּ ת רְּ ת הּוא , אֶׁ סֶׁ נֶׁ 'כְּ

יא ָזכּור ַלּטֹוב' ָּיהּו ַהָנבִּ ל ֵאלִּ ת , שֶׁ י ָמסֹרֶׁ ָת כִּ ָיָדם ה ָהיְּ בְּ
יא ָּיהּו ַהָנבִּ ַפֵלל ָבּה ֵאלִּ תְּ הִּ  .שֶׁ

ת  ֵמש אֶׁ ה שִּ ת זֶׁ סֶׁ נֶׁ ים'ֵבית כְּ ּיִּ ֵהם ', ֲעַדת ַהַמֲעָרבִּ
יָקא  רִּ פֹון ַאפְּ צֹות צְּ יס, קֹוָמרֹו]עֹוֵלי ַארְּ ָבא'גֶׁ , תּונִּ 'יר , רְּ גִּ ַאלְּ

י יפֹולִּ רִּ  . [ּוטְּ
ֶנֶסת ָהֲאר   כְּ ת  י  "יבֵּ
יַז" ָבא ָהֲארִּ שֶׁ ָלגּור  לכְּ

ַפת  צְּ ַנת בִּ שְּ ָקַבע  (ל"ש)בִּ
ֵבית  ָלתֹו בְּ פִּ קֹום תְּ ת מְּ אֶׁ

ה ת זֶׁ סֶׁ נֶׁ ה , כְּ אֶׁ רְּ ָכל ַהנִּ כְּ
ֻדַּׁשת ַהָמקֹום  ב קְּ ֵעקֶׁ
ָּיהּו  ַפֵלל בֹו ֵאלִּ תְּ הִּ שֶׁ

יא.  ַהָנבִּ
ל  ָלתֹו שֶׁ פִּ קֹום תְּ מְּ

יַז" ל  לָהֲארִּ ָהָיה ַבכֹתֶׁ
י רֹומִּ ָסמּוְך ַלֲארֹון  1ַהדְּ
ש ש נֹוָסף  ,ַהקֹדֶׁ יָרתֹו ָעׂשּו ָארֹון קֹודֶׁ טִּ ַאַחר פְּ ּולְּ

ַפֵלל תְּ   .ַבָמקֹום בֹו הִּ
מֹאל  ַצד ׂשְּ ל מִּ ת ַבֹכתֶׁ סֶׁ נֶׁ ֵתי ֵבית ַהכְּ כְּ ַירְּ ָרח]בְּ זְּ ַצד מִּ  [בְּ

יזַ  ר ָקָטן ָשם ָהָיה ָהֲארִּ דֶׁ י "ל ֵיש חֶׁ פִּ בֹוֵדד, ּוכְּ תְּ לֹוֵמד ּומִּ
יא ָּיהּו ַהָנבִּ ָלה ֵאָליו ֵאלִּ גְּ ת ָשם ָהָיה נִּ ה  .ַהָמסֹרֶׁ ר זֶׁ דֶׁ חֶׁ בְּ

ָמתֹו. שְּ לּוי נִּ עִּ יק ֵנרֹות לְּ לִּ ַהדְּ ים לְּ  נֹוֲהגִּ
ת ָהֲארִּ  סֶׁ נֶׁ מֹו ֵבית כְּ ָרא שְּ קְּ י -"י ַכּיֹום נִּ ָפַרדִּ בֹו , ַהסְּ

ָרח זְּ ֵני ֵעדֹות ַהמִּ ים בְּ לִּ ַפלְּ תְּ ת , מִּ סֶׁ נֶׁ ֵבית כְּ ילֹו מִּ דִּ ַהבְּ לְּ
טִּ "י ָהֲארִּ  ַאַחר פְּ ָנה לְּ בְּ נִּ י שֶׁ ַנזִּ כְּ יזַ ָהַאשְּ "ל יַרת ָהֲארִּ

ַקֵבל ַשָבת  .2ַבָמקֹום בֹו ָהָיה מְּ
 
 

                                                      
ִּבְצפֹוָנּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים  אִהיְצַפת . הּוא ַהכֶֹתל ֶׁשּבֹו ֲארֹון ַהקֶֹדׁש 1

ן ַה , ּוִמְתַפְלִלים ָּבּה ְלַצד ָדרֹום  .ֶׁשָלּה ִהיא ְּברּוַח ָדרֹום' ִמְזָרח'ַעל כֵּ
ת ַנְרִחיב  2  .ַגם ָעָליו ֶאת ַהִדּבּוראי"ה ּוְבבֹוא ָהעֵּ
ִעיר ַזאֶלעִׁשיץ ַהְסמּוָכה ִלְבָראד ְּבכָיָצא  3 יתֹו מֵּ ִאָייר "ז ִמּבֵּ

לתקכ"ד,  ֶבר ֶאֶרץ ִיְשָראֵּ , ְוָיָצא ִּבְסִפיָנה ַעל ְנַהר ַהדֹוָנה ֶאל עֵּ
ם ִּבְמקֹום ֶׁשֶפְך ַהָנָהר ֶאל ַהָים ָפַגׁש ֶאת ְס  י ַהַּבַעל ׁשֵּ ִפיַנת ַתְלִמידֵּ

ל ְּבָראׁשּות ָהַרהַ  ם ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ְלֶאֶרץ ִיְשָראֵּ "ק טֹוב ֶׁשָעלּו ַאף הֵּ

א ֶאת ַהַּׁשָמׁש"י ָהֲאר   פֵּ ַר  מְּ
ַסֵפר  א מְּ לֶׁ פּור פֶׁ ַזאלֶׁ סִּ ָחה מִּ מְּ י ׂשִּ  3יץעשִּ ַרבִּ

ה  ַבַעל ַהַמֲעׂשֶׁ מֹו מִּ ַעצְּ ָעה בְּ ָּׁשמְּ ת ַשַמש שֶׁ סֶׁ נֶׁ ֵבית ַהכְּ
ין ָימִּ נְּ י בִּ מֹו ַרבִּ ּׁשְּ  :שֶׁ

י   ין ַרבִּ ָימִּ נְּ ָכבָנַפל בִּ שְּ מִּ ְך , 4לְּ שֶׁ מֶׁ ָשבּועֹות  ב"יבְּ
ָלה ַאַחת ָרָאה  ַמֲחָלתֹו. ַליְּ ָתה ֲארּוָכה לְּ ֹלא ָעלְּ ָשַכב וְּ
ם ָכָבה  דֹוק אִּ בְּ ת לִּ סֶׁ נֶׁ ֵבית ַהכְּ ֵנה הּוא ָבא לְּ הִּ ַבֲחלֹומֹו וְּ

א  יקֹו, ַוַּירְּ לִּ ַהדְּ יד ּולְּ י ֵנר ַהָתמִּ ת יֹוכִּ סֶׁ נֶׁ ֵבית ַהכְּ  ֵשבבְּ
יתֹו  ַטלִּ ֻעָּטף בְּ ֵפה תַֹאר מְּ יש יְּ ן אִּ בֶׁ ָקנֹו  ל"דאֹו ל"ג כְּ ּוזְּ

ָחד ,ָשחֹור יש אֶׁ דֹו עֹוֵמד אִּ גְּ נֶׁ ין . ּולְּ ָימִּ נְּ י בִּ ַגש ַרבִּ נִּ
ָאלֹו יש ַהּיֹוֵשב ָכאן :ּושְּ י ָהאִּ יש? מִּ י : ָאַמר ָהאִּ ֵאינִּ

בֹוָהה , יֹוֵדַע  ָשָמה גְּ י ֵיש לֹו נְּ ילּותכִּ ַגש . ֵמעֹוַלם ָהֲאצִּ נִּ
מֹו ַּׁש ַה  ל ַהּיֹוֵשב ַעצְּ ָמש אֶׁ

ָאלֹו  י? ָאַמר ּושְּ י ֲאדֹונִּ מִּ
ָיא :לֹו ָחק לּורְּ צְּ י ָהַרב יִּ  .ֲאנִּ

ין  ָימִּ נְּ י בִּ נּו ַרבִּ מֶׁ ֵקש מִּ בִּ
פּוָאה ַעל  רְּ ֵכהּו בִּ ָברְּ ּיְּ שֶׁ

יֹו, ָאַמר לֹו  יזַ ָחלְּ  :"לָהֲארִּ
ת ַמדּוַע ֵאין ַאָתה מְּ  ַתֵקן אֶׁ

ת, שֶׁ  ק ַהַביִּ דֶׁ ים בֶׁ דִּ ּיֹורְּ שֶׁ כְּ
ים  ָשמִּ ם גְּ ים ַהַמיִּ ָנסִּ כְּ נִּ

ים  ָדקִּ ְך ַהסְּ רֶׁ ֵבית דֶׁ לְּ
ת? ָעָנה  סֶׁ נֶׁ ין רַהכְּ ָימִּ נְּ ' בִּ

ֻקַפת  תשֶׁ סֶׁ נֶׁ  ֵבית ַהכְּ
יזַ  .ֵריָקה ק "ל: ָאַמר לֹו ָהֲארִּ דֶׁ ת בֶׁ ַחֵזק אֶׁ ָכְך לְּ ֲעֵׂשה ָכְך וְּ
ת  .ַהַביִּ

ָאַמרר' ָחַזר  ין וְּ ָימִּ נְּ י: בִּ ה, ֲאדֹנִּ י חֹולֶׁ ָאַמר לֹו . ֲאנִּ
יַז" ה  ל:ָהֲארִּ מֹור ָמקֹום זֶׁ י שְּ יתִּ ָהיִּ שֶׁ י יֹוֵשב בֹו כְּ יתִּ ָהיִּ שֶׁ

ה ים , ָבעֹוָלם ַהזֶׁ ים ָבאִּ ָערִּ י ָמקֹום ָקדֹוש הּוא ּונְּ כִּ
ים ׂשֹוֲחקִּ  .ָכאן וְּ

יר שּוב  כִּ זְּ יֹו, ָא רהִּ ין ַעל ָחלְּ ָימִּ נְּ יַז"' בִּ  ל:ַמר לֹו ָהֲארִּ
ָנתֹו.ֵתן  ּׁשְּ ָקם מִּ ַּיד ָפַתח ֵעיָניו וְּ ָך! ָנַתן לֹו ָידֹו, ּומִּ י ָידְּ  לִּ

דֹוָלה ַעל ַגֵבי ָמקֹום  ן גְּ בֶׁ יַח אֶׁ ָהנִּ ּוָה לְּ יא צִּ רִּ בְּ הִּ שֶׁ כְּ
לּו ַלֲעמֹד  ֹּלא יּוכְּ ֵדי שֶׁ פּוַע, כְּ שִּ יט בְּ ָלטּוַח ָעָליו טִּ ה, וְּ זֶׁ

ָמק ת בְּ בֶׁ האֹו ָלשֶׁ ֵקן . ֹום זֶׁ ת תִּ ק ַהַביִּ דֶׁ ֵכי בֶׁ ַגם ָצרְּ
 ָכָראּוי. 

 .ַרִּבי ַנְחָמן הֹורֹוֶדעְנֶקער ְוַרִּבי ֶמעְנְדל ְפִריִמיְׁשַלאֶנער
י "ט ְּבי , יםֳחָדִׁש  7-לְ ִהִגיַע ִלְצַפת ְוָיַׁשב ָׁשם ָקרֹוב תקכ"ה ִתְׁשרֵּ

ר ַרּבֹות ֶאת ָהִעיר. ִאָירז' ַעד  ַהֲחִׁשיבּות , ִּבְכָתָביו הּוא ְמָתאֵּ
אּוִרים ַעל , ִּבְרִׁשיָמה זֹו ֶׁשִהיא ַהְיִחיָדה ָּבּה ֶאְפָׁשר ִלְמצֹוא תֵּ

ְרָעה  ַהֻחְרָּבן ֶׁשִנְׁשַאר ָׁשם ְלַאַחר ְרִעיַדת ָהֲאָדָמה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשאֵּ
 תק"ך.ִּבְׁשַנת 

 .עֹוד ֹקֶדם ְרִעיַדת ָהֲאָדָמהֶזה ָהָיה י ַהַמְׁשַמע ְלפִ  4
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