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ד ַ�ל ּקַ ר ּפ� ת ֲאׁשֶ ן ָהֵ�ד� ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ה ְפקּוֵדי ַהּמִ ה־ֵאּלֶ י ֹמש!ֶ   )לח, כא(  ּפִ

ְתקּוַפת לוּ , ָהִראׁשֹוָנה ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת ּבִ ּגָ ׁשֶ יבֹות ּכְ ִליָטא ַהְיׁשִ ּבְ , ְלרּוְסָיה ׁשֶ
ַמךְ  ֶהן ּתָ י ֶאָחד. ָחׁשּוב ְיהּוִדי ִאְרּגּון ּבָ ַרׁש  ָהִאְרּגּון ֵמָראׁשֵ ' ָבאּסָ 'ַה ֵמ  םַ$ ּפַ  ּדָ

ין ֹוקִמּנֹוְבַהְרדּ  ּבֹון ּדִ ים ְלָכְך,  לֹא, ַאְך הּוא הֹוָצאֹותַה  ַ$ל ְוֶחׁשְ ירִהְסּכִ : ְוִהְסּבִ
רֹות הֹוָצאֹות ֵיׁש  ֲהֵרי" ִאי ִנְסּתָ ר ׁשֶ גֹון, ְלַפְרְסָמן ֶאְפׁשָ ְחרּור ּכְ ְלִמי ׁשִ  ִדיםּתַ

ָבא ָרִטים ֹסרְמ לִ וְ  ְלַהֲ$ִרים. ֵמַהּצָ י, רֹוֶצה ֵאיִני ְנכֹוִנים לֹא ּפְ ּום ֶזהבָּ  ֵיׁש  ּכִ  ִמׁשּ
ֶקר ם ָהִאְרּגּון ְוִאם. הָמ ְר ּוִמ  ׁשֶ ַהְפָסַקת ְיַאּיֵ ִמיָכה ּבְ ךְ  ֵ$לּפַ ְת ִמ  ֵאיִני, ַהּתְ י, ִמּכָ  ּכִ

יָבהיְ בַּ  ִיְתְמכוּ  ִאם, ךְ ְפׁשָ נַּ  הִמּמַ   ָלאו ְוִאם, ַהּתֹוָרה ִקּיּום ְזכּות ָלֶהם ְהֶיהּתִ  ׁשִ
יָבה ֵריֲה  ם ַהְיׁשִ ְתַקּיֵ ּבֹון ַ$ל ּתִ חֹון ֶחׁשְ ּטָ ה'  ַהּבִ ל ָלּה  ַרעֱא יֶ  ְולֹאּבַ   ". ֶזקנֶ  ּכָ

�  

ן ּוְבַצְלֵאל ה חּור־ֶבן אּוִרי־ּבֶ ה ְיהּוָדה ְלַמּטֵ ל ֵאת ָ�ׂשָ ר־ּכָ ה־ֲאׁשֶ   )כב, לח( ה' ִצּוָ

ה ַצְלֵאל רִנְזכַּ  ָלּמָ ֵני? ָאִביו־ַוֲאִבי ָאִביו םׁשֵ  ִעם ּבְ ָאְמרוּ  ִמּפְ ל ל"ֲחזַ  ׁשֶ ּכָ  ׁשֶ
ָצְרכֵ  ָהעֹוְסִקים םִע  עֹוְסִקים ִיְהיוּ  ִצּבּור יּבְ םלְ  ּמָ כּות, ַמִיםׁשָ  ׁשֵ ּזְ  ֲאבֹוָתם ׁשֶ

י, םּתָ ְע יַּ ַס ְמ  ל ּכִ עֹוֵסק ִמי ּכָ ְהֶיה ָצִריךְ  ִצּבּור יכֵ ְר צָ בְּ  ׁשֶ ּתִ  ָאבֹות ְזכּות םגַּ  לוֹ  ׁשֶ
א ֵמַאִין ְוִיְזּכֹר ֵדי, ּבָ יךְ  ּכְ יֶהםֶאת  ְלַהְמׁשִ   .ַהּטֹוִבים ַמֲ$ׂשֵ

�  

ְתקּוַפת ל תוֹ נָּ ה/ כְּ  ּבִ י ׁשֶ נּות טיְ ַה ּדְ נְ וּ זּ גֶּ  ַיֲ$ֹקב ַרּבִ ַרּבָ ה ִעירָה  ּבְ דֹוָלה ַוְרׁשָ , ַהּגְ
ָתה ּנְ ִעיר ִצּבּוִרית ָרהִמׂשְ  ִהְתּפַ  ָאָדם ֶזה ְלַתְפִקיד ֹותנּ ַמ לְ  ְקׁשוּ בִּ  ְוַהֲחִסיִדים ּבָ

ָחס א, ְמי/ י ֶאּלָ ַרּבִ ד ַיֲ$ֹקב ׁשֶ ֵני יוֹ וּ נּ ִמ לְ  ִהְתַנּגֵ ִרנְ  ִמּפְ ֵאינוֹ  ַאֲחָריו נוּ ׁשֶ ִדיֵני רִנְזָה  ׁשֶ  ּבְ
ָדיו ַאֵחר ָאָדם ָ$ָליו ִדיףְוֶהֱ$ , נֹותוֹ מָמ  ּיָ ּלֹא ֲהַגם תְנִקּיוֹ  ׁשֶ ָנם ָהָיה ׁשֶ  ּבְ

ל ים־ׁשֶ י, רּפָ ס/ ְמ . ְקדֹוׁשִ יִחדּ 'ַה  ּכִ יַ$ ' מ"יִר ָה  ּוׁשֵ ה ָאז ִהּגִ יָחה ְוִנְכַנס ְלַוְרׁשָ ׂשִ  ִעם ּבְ
ל ּה בָּ ַר  ל, ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ֲהֵריָהִעיר: " ׁשֶ ּכָ  עֹוְסִקים ִיְהיוּ  ִצּבּור יכֵ ְר צָ בְּ  ָהעֹוְסִקים ׁשֶ
םִע  םלְ  ּמָ כּות, ַמִיםׁשָ  ׁשֵ ּזְ ן־ִאם. םּתָ ְע יַּ ַס ְמ  ֲאבֹוָתם ׁשֶ ָהעֹוֵסק ָראּוי ּכֵ  יכֵ ְר צָ בְּ  ׁשֶ

ַ$ל היֶ ְה יִ  ִצּבּור ְבַצְלֵאל מֹוְצִאים ָאנוּ  ְוֵכן, ָאבֹות ְזכּות ּבַ ַהּתֹוָרה ּבִ  ֶאת ָמְנָתה ׁשֶ
יב"? סוֹ חוּ יִ  י לוֹ  ֵהׁשִ ַצחּות ַיֲ$ֹקב ַרּבִ ְבֵרי ֶאת ֶזה ַמֲאָמר סֹוֵתר ִלְכאֹוָרה ֲהֵרי: "ּבְ  ּדִ

ָאְמרוּ  ל"ֲחזַ  ֵאין ׁשֶ יםְמ  ׁשֶ ּבּור ַ$ל סְרנָ ּפַ  ַמּנִ א, ַהּצִ ן־ִאם ֶאּלָ ה ּכֵ ּפָ ל ק/ ָרִצים ׁשֶ  ׁשְ
לּוָיה א? ֵמֲאחֹוָריו לוֹ  ּתְ ְרָחךְ ־ַ$ל ֶאּלָ אּורוֹ  ֶזהוּ  ּכָ ל ּבֵ ֲאָמר ׁשֶ  םֲאבֹוָת  ְזכּות ַהּמַ

ָ$ִמים. םּתָ ְע יַּ ַס ְמ  ה ַרּבֹות ּפְ ְגַלל לֹא, ָרם ְלַתְפִקיד ָאָדם ִמְתַמּנֶ  יוָת וֹ נרוֹ ׁשְ כִּ  ּבִ
א, יוָת לוֹ יכוֹ וִ  ְגַלל ֶאּלָ ְתִאיִמים יוָר ׁשָ ְק וּ  סוֹ חוּ יִ  ּבִ הּוא ּוְלַאַחר, ַהּמַ ה ׁשֶ  ִמְתַמּנֶ

ה ְלַתְפִקידוֹ  ה ְמַלאְכּתוֹ  ֶאת הּוא עֹוׂשֶ טּוַח  ןכֵּ ׁשֶ , ְרִמּיָ ְזכּות הּוא ּבָ  ֲאבֹוָתיו ּבִ
ֲאִריךְ  ּוַמֲ$ָמדוֹ  ּיַ ַתְפִקידוֹ  ָיִמים ׁשֶ ַצְלֵאל לצֶ ֵא  ַוֲאִפּלוּ . ּבְ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ָהָיה ָ$ָליו ׁשֶ  ןבֶּ  ׁשֶ
ים יבוּ , ְקדֹוׁשִ ן ָאֳהִליָאב ֶאת ְלָידוֹ  הֹוׁשִ ּלֹא ֲאִחיָסָמךְ ־ּבֶ ֲהֵרי, ןַיְחָס  ָהָיה ׁשֶ  ָהָיה ׁשֶ

ֶבט ֵ ן ִמׁשּ ֵניּמִ ׁשֶ  ּדָ ָפחֹות ּבְ ְ ַצְלֵאל ְלַיד ִמידּוהוּ ֱ$ ְוֶה , ַהׁשּ ֵדי ּבְ ים ּכְ ׂשִ ּיָ  ָ$ָליו יוֵ$ינָ  ׁשֶ
ה ֲ$ׂשֶ ּיַ ׁשּוָבתוֹ  עַמ ׁשֵ לְ ". ָהָרם סוֹ חוּ יִ  ַאף־ַ$ל ֶנֱאָמָנה ֲ$בֹוָדתוֹ  ֶאת ׁשֶ  ּתְ

ל תלֶ ּפֶ לְ פ/ ְמ ַה  י ׁשֶ ַ$ל  הַנֲ$נָ , ַיֲ$ֹקב ַרּבִ יִחדּ 'ַה ּבַ ַצחּות ְוָאַמר' מ"יִר ָה  ּוׁשֵ  ְלֶפֶלא: "ּבְ
ֵ$יַני ַר  ,ּבְ ל ּה בָּ ׁשֶ ה ׁשֶ דּוַ$  ַוְרׁשָ ְלּפּול ְלֶדֶרךְ  תוֹ וּ דגְּ נַ ְת ִה בְּ  ַהּיָ ֵני ְוַהִחּדּוד ַהּפִ  ִמּפְ
ִהיא ֶרךְ  ָהָאָדם ֶאת ַמֲ$ִביָרה ׁשֶ ׁש , ָהֱאֶמת ִמּדֶ ּמֵ ּתַ ּה  ִמׁשְ ה ּבָ   "...תוֹ בָ טוֹ לְ  ַ$ּתָ

�  

ה  ר ִצּוָ ֹכל ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ֲ�ׂשּו ּבְ ן ָ�ׂשוּ ־ֶאתה' ַוּיַ ה ּכֵ   )לט, לב(  ֹמש!ֶ

ֵאר ֶאָחד ָאָדם ַר  ִהְתּפָ ה וֹ בּ ּבְ ַ$ל ּואׁשֶ דֹול מֹוֵפת ּבַ ְבִחיַנת ְוהּוא, ּגָ יק" ּבִ  ּגֹוֵזר ַצּדִ
בָּ ְוַה  ן לוֹ  ָאַמר". םיֵּ ַק ְמ  ה"ּקָ ה ֱאֶמת: "יחוֹ ׂשִ ־ּבֶ ְרּגָ ּדַ בֹוָהה ׁשֶ ל ִהיא ּגְ ּכָ  ַהּיֹוֵצא ׁשֶ

יו ה ִמּפִ דֹול מֹוֵפת אּוָלם, ַיֲ$ׂשֶ ה ּגָ ר, ךְ ֶפ ְלֵה  הּוא ִמּזֶ ֲאׁשֶ בָּ ַה  ּכַ יקוְ  ּגֹוֵזר ה"ּקָ ּדִ  ַהּצַ
ָפסּוק ֶנֱאַמר ְוָכךְ , םַקיֵּ ְמ  ר ֶזה ּבְ ֲאׁשֶ ה 'ּכַ ה־ֶאת ה' ִצּוָ ן ֹמש2ֶ   "...ָ$ׂשּו' ּכֵ

  
ן ּכָ ׁשְ ה ְפקּוֵדי ַהּמִ ה - ) לח, כא( ֵאּלֶ י ֵאּלֶ בֹות ָראׁשֵ ּתֵ

זּמֵ ְלַר  ,רֹוןְס ֶח  ׁשֹוןִמלְ  יקּוֵד ּפְ , עַר ָה  ׁשֹוןָל  ִמיַרתֲא 
בַּ  ית בַר ָח  ַרעָה  ָלׁשֹון ֹוןֲ$ ׁשֶ ׁש  ּבֵ ְקּדָ   )איל וצבי(. ַהּמִ

�  

י בֹות ָראׁשֵ ה ןכָּ ׁשְ ּמִ ַה  יקּוֵד ְפ  הלֶּ ֵא  ַהּתֵ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
בֹות יְוסֹוֵפ , ֱאלִֹקים ה ַהּתֵ ִגיַמְטִרּיָ , ת"ַאְדנוּ  ּבְ

ַ$ל ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר  ת ְיֵדי־ׁשֶ ּיַ ןכָּ ׁשְ ַהּמִ  ֲ$ׂשִ
ר ּפֵ ּכַ  ְוִנְקָרא, ָהֵ$ֶגל ֹוןֲ$  ָלֶהם ִהְתּכַ י תָהֵ�ד�  ןִמׁשְ ּכִ

ַה  תדוּ ֵ�  הּוא בָּ ׁשֶ   )מעט דבש(. ֲ$ֵליֶהם הֶר ׁשוֹ  ה"ּקָ
�  

ת  ן ָהֵ�ד� ּכַ ה תד� ֵ� ָה  -) שם(ִמׁשְ ִגיַמְטִרּיָ , ט"תע ּבְ
נֹותכִּ  ן ׁשְ ּכָ ׁשְ ׁש  ַ$ד ַהּמִ ְקּדָ ָנה פ"ת ָהִראׁשֹון ַהּמִ ׁשָ

הגִּ  ןּכָ ׁשְ ִמ . ִמְצַרִים ְיִציַאת רַאַח  ִמְניַ  י"ת יַמְטִרּיָ ןּכְ
נֹות ית ׁשְ ְק  ּבֵ ׁש ַהּמִ ןּכָ ׁשְ ַהּמִ  ְוֵתַבת, ָהִראׁשֹון ּדָ

ה ִגיַמְטִרּיָ ִמְניַ  ו"תט ּבְ נֹות ןּכְ ית ׁשְ ׁש  ּבֵ ְקּדָ ַהּמִ
ִני ֵ ָ$ַמד ַהׁשּ ָנה כ"ת ׁשֶ ָ ָחֵמׁש ַה בְּ  ֲאָבל, ׁשָ ִניםׁשּ

נֹות ָלֶהם ָהיוּ  לֹא ַאֲחרֹונֹותָה  ְוָלֵכן  ְלַהְקִריב ָקְרּבָ
ָבר ֶנֱחַרב ִאּלּו ּכְ ב ּכְ   )פרדס מנחם(. הּוא ֶנְחׁשַ

�  

ן ה - ) שם( ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן־ִאיָתָמר ּבֶ ִגיַמְטִרּיָ הּוא ּבְ
ִקיד ָהָיה   )מגדנות(. ָהֲ�בֹוָדה ָאב־תיְלֵב  לֹוַמר ּפָ

�  

ׁש.  ֵ לּוַבׁשּ ָהב ־ּכָ ַבת - ) כד־לח, כג(ַהּזָ ֵ ּוַב  ּתֵ ׁש ׁשּ
א סּוקּפָ לַ  ְסמּוָכה ְתִחיל ַהּבָ ּמַ בֹותּתֵ בַּ  ׁשֶ

ָהב ל־ַהּזָ ַהְינוּ , ִרּבּוי הּוא ָכלוְ , ּכָ ה ּדְ ָ ׁשּ ָזָהב ִמיֵני ׁשִ
ׁש  ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵריז ּמֵ ְלַר , ֶאָחד ְועֹוד ּיֵ ְבָ�הׁשִ  ׁשֶ

, מּוָפז ָזָהב, אֹוִפיר בַה זְ , טֹוב ָזָהב, ָזָהב, יםִב ָה זְ 
ְרָוִים בַה זְ , ָסגּור ָזָהב, חּוטׁשָ  ָזָהב   )תורה מסיני( .ּפַ

�  

ִתיִלם  ץ ּפְ ָ$ִמים ג' - ) לט, ג(ְוִקּצֵ ַבת ֶנֶאְמָרה ּפְ ּתֵ
אן, ץּצֵ ִק  יםבִ וּ , ּכָ ץ ,ֲחִנית ץּצֵ ִק וְ  ְתִהּלִ בֹותֲ$  ִקּצֵ

ִעים ָמָרא ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר  .ְרׁשָ ֶאָחד ָאָדם ַ$ל, ַהּגְ
ְזכּות ֲחמּוָרה ָרהֲ$בֵ ֵמ  לצַּ נִּ ׁשֶ  יִצית יילֵ ִת ּפְ  ּבִ ַהּצִ

ְפחוּ  ּטָ ָניו־ַ$ל ׁשֶ ַ$ל ִתיִלםּפְ  ץּצֵ ְוִק  הוּ ְוזֶ , ּפָ ְיֵדי־ׁשֶ
יִצית ָידוֹ  ָ$ָלה ַהּצִ ץ ּבְ ל ֲחִניתוֹ  ֶאת ְלַקּצֵ ֶצר ׁשֶ ַהּיֵ

ִעים בֹותֵמֲ$  ּוְלִהְתַרֵחק ַרעָה    )יוסףן ח( .ָהְרׁשָ
�  

ֵפ  ֵפה - ) לט, יג(ה ְוָיׁשְ ה ָיׁשְ ִגיַמְטִרּיָ ְנָיִמין ּבְ ּבִ
מוֹ , ן־ַיֲ�ֹקבּבֶ  ְ ׁשּ ב ׁשֶ ֶאֶבן ִנְכּתַ   )הרוקח(. זוֹ  ּבְ

�  

הוַ  ה -) לט, מג( ְיָבֶרְך ֹאָתם ֹמש!ֶ ִגיַמְטִרּיָ ֹנַ�ם ִויִהי ּבְ
ה ָ�ֵלינוּ  ינוּ ֵק ֱאלֹ  ֲהָוָי"ה   )מגדנות(. ָיֵדינוּ  ּוַמֲ�ׂשֵ

�  

ַ�שׂ  ה ַוּיַ ָ$ִמים רּפַ ְס ִמ  - ) טז, מ( ֹמש!ֶ ֱאַמר ַהּפְ ּנֶ ׁשֶ
ה ַמֲ$ׂשֶ ה ַהּפַֹ$ל ןכָּ ׁשְ ַהּמִ  ּבְ יֹות ָ�ׂשָ ַהּטָ , ׁשֹונֹות ּבְ

  )רבי יצחק קארו(. ֵאיָבִרים ח"ְרַמ  ןִמְניַ כְּ  הּוא

  

  תשע"וב' ־פקודי, שבת 'חזק', ב' באדרפרשת     
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ַ�ׂש ֶאת   ְמִעיל ָהֵאֹפד־ַוּיַ

דֹול סֹוֵחר י ָהָיה ְוָחרּוץ ּגָ ר ּוְבָכל, עֹוֵזר ַרּבִ ָנה ֲאׁשֶ ֲ$דוֹ  ה' ִהְצִליַח  ּפָ  תַלֲאָרצוֹ  ִלְנֹסַ$  ָהָיה גֵה וֹ נ. ּבַ
ֶה  ש2ִלְרכֹּ , ְרחֹוקֹות ְמִחיִרים ׁשֹונֹות ְסחֹורֹות ןּבָ ֵאזֹור אֹוָתן ְוִלְמּכֹר, יםלִ זָ מוּ  ּבִ ְמִחיר ְמגּוָריו ּבְ ל ּבִ ְלּפָ . ְמפ/

מוֹ  ׁשְ ן ּכִ י ָהָיה ּכֵ ָנה ִמי ְלָכל ךְ ָמ ָס יִח ֲא וַ  ְלֵ$ֶזר ָהָיה ְוָתִמיד, עֹוֵזר ַרּבִ ּפָ ׁש  ֵאָליו ׁשֶ ּנוּ  ּוִבּקֵ , ְוִסּיּוַ$  ִמיָכהּתְ  ִמּמֶ
יב לֹא ּוֵמעֹוָלם ֵני ֵהׁשִ י ָזָכה. ֵריָקם ָאָדם ּפְ ֵני עֹוֵזר ַרּבִ ְלָחנֹות ִלׁשְ . ְלָחנוֹ ׁש/  ַ$ל ִהְתַאֲחדוּ  הלָּ ּוְגד/  תֹוָרהוְ , ׁש/

רוֹ ָ$  ְלַצד ם היָ ָה , ָהַרב ׁשְ ְלִמיד ּגַ ְפָלג םָחכָ  ּתַ ל היָ ָה וְ , מ/ ּכֹות יוָת יעוֹ ִס נְ  ֶאת ְמַנּצֵ  ֹוָרהּת בַּ  ַלֲהגֹות ָהֲאר/
ָהָיה ָפִריםּסְ בַּ  ה ְוִאיׁש  ָחִסיד ָהָיה זֹאת ִעם ְוַיַחד, ּמוֹ ִע  נֹוֵטל ׁשֶ ַמֲהלַ . ַמֲ$ׂשֶ ּכֹות יוָת יעוֹ ִס נְ  ךְ ּבְ יַ$ , ָהֲאר/  ִהּגִ

ַ$ם מוֹ  ְלָאְזָניו ּפַ ל ׁשְ י ׁשֶ נוֹ , אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ְצִבי ֱאִליֶ$ֶזר ַרּבִ ל ּבְ י ׁשֶ ַר , אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ִזיקַאיְ  קְצָח יִ  ַרּבִ  ָנֲהרוּ  יםבִּ ׁשֶ
ִצלּ  ףֵפ וֹ ּת ְס ִה לְ  ְרֵסם וֹ ּבְ יק ְוִהְתּפַ ַצּדִ ל ּכְ ִיְרַאת מֹוׁשֵ ר, ֱאלִֹקים ּבְ ָכל ֲאׁשֶ ה יוִמּפִ  ַהּיֹוֵצא ּכְ  ָהָיה ֵמעֹודוֹ . ַיֲ$ׂשֶ

י ּתֹוֵקק עֹוֵזר ַרּבִ ק ִמׁשְ יִקים ַרְגֵלי רַפ ֲ$ בַּ  ְלִהְתַאּבֵ ּדִ יוִמ  ְוֵליָהנֹות ַהּצַ ר, ּתֹוָרָתם ּזִ ַמע ְוַכֲאׁשֶ תוֹ  ַ$ל ׁשָ ּלָ ד/ ל ּגְ  ׁשֶ
יקצַּ ַה  ַמר, אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ּדִ ִלּבוֹ  רֶמ אֹ  ּגָ ֵהיָכלוֹ  רּקֵ ְלבַ  תְמנָ ־ַ$ל, וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ְלַהֲאִריךְ  ּבְ ְבׁשוֹ  ףוּ צּ ִמ  ְוִלְטעֹם ּבְ ָבר. ּדִ  ּכְ
י ָחׁש , ָהִראׁשֹון רוֹ וּ ּק בִ בְּ  ַדד אָצֵמ  ךְ לֶ ֵה כְּ  עֹוֵזר ַרּבִ ּנָ ר ׁשֶ ְדּבָ ּמִ יַ$  ּבַ ים ַמִים ןְלַמְעיַ  ְוִהּגִ ר ְוהּוא, ַחּיִ ֵ ָכל ִהְתַקׁשּ  ּבְ

יקצַּ ַה  ֶאל ְפׁשוֹ ְונַ  רּוחוֹ  ִניֵמי ֵהִאיר ּדִ ִנים לוֹ  ׁשֶ יב ּפָ אּות. ִיםַאּפָ  ַאַחת ֲהָבהַא  ְמַנת לוֹ  ְוֵהׁשִ ּתָ ִהׁשְ י ָרָאה ּבְ  ַרּבִ
י, עֹוֵזר ל ּכִ ֶ  הַמ  ּכָ ַמעׁשּ ָ י אֹודֹות ׁשּ א ָהָיה לֹא, ְצִבי ֱאִליֶ$ֶזר ַרּבִ ה ֶאּלָ ִטּפָ ם־ִמן ּכְ ְלַבד לׁשָ ָמ כְ וּ  ַהּיָ , ּבִ
ְמָלה ֲאָתר־ְוַ$ל ִלּבוֹ  ּגָ ב־הּפֹ " ַהַהְחָלָטה ּבְ י ֵאׁשֵ ם". יָה ִת וִּ ִא  ּכִ י ּגַ ָהה ְלַאַחר, ֵאָליו ֵקְרבוֹ  ָהַרּבִ ּתָ  ַקְנַקּנוֹ ־ַ$ל ׁשֶ
ִלי אוֹ צָ ּוְמ  ָלם ּכְ ׁשְ , תלוֹ צָ ֱא נֶ  ּוִמּדֹות ְטהֹוָרה הִיְרָא  ִעם ַיַחד, תַוֲחִסידוּ  ֹוָרהתבְּ  ְוָגדּוׁש  ָמֵלא, ְמֹפָארוּ  מ/

ךְ  ַמן ּוְבֶמׁשֶ ִבים ִמן ְלֶאָחד עֹוֵזר יַרבִּ  הַנֲ$ׂשָ  ַהּזְ   .תכוּ לְ ּמַ בַּ  ִראׁשֹוָנה ַהּיֹוׁשְ

ֹחֶדׁש  ֶזה ָהָיה ל ֲאָדר ּבְ ָנה ׁשֶ ְלֵהי, ַאַחת ׁשָ ׁשִ ָהָיה ףַהֹחֶר  ּבְ אֹוָתּה  ׁשֶ ָנה ּבְ י, ְוסֹוֵ$ר גלָ ׁשְ מ/  ׁשָ  עֹוֵזר ְוַרּבִ
יַ$  ֶ$ֶרב אנָ ְר ַמ קוֹ לְ  גוֹ ָה נְ ִמ כְּ  ִהּגִ ת ּבְ ּבָ אֹוָתם. ׁשַ י היָ ָה , ָיִמים ּבְ ִעּצּומוֹ  עֹוֵזר ַרּבִ ל ּבְ ע ׁשֶ  ְוהּוא, ךְ ָארֹ  ִמְסָחִרי ַמּסָ
ׁש  ּקֵ יק ּבִ דֹול ְלֶמְרָחק ִלְנּדֹד ְלַהְסּפִ ָהרֹות עֹודבְּ  ּגָ ָבה ּוססבְּ  ֲ$ֵליֶהם ִלְנֹסַ$  ןְוִנּתָ  ְקפּוִאים ַהּנְ  רצֵּ ּוְלַק , ּוֶמְרּכָ
ָכךְ  ֶרךְ  ֶאת ּבְ ה ַהּדֶ ּכָ ַדְרּכוֹ . ָהֲאר/ י ִנְכַנס, ּבְ ל ִמְדָרׁשוֹ  תיְלבֵ  עֹוֵזר ַרּבִ ָ$ה ֹקֶצר בֶק ֵ$ וְ , וֹ בּ ַר  ׁשֶ ָ ַקע ֶטֶרם ַהׁשּ ׁשְ  ּתִ

ֶמׁש  ֶ ת ַהׁשּ ּבָ ַ ְפרֹ  ְוַהׁשּ ָנֶפיָה  ֶאת שׂ ּתִ ֵנס ִמֵהר, ַהְיקּום ַ$ל ּכְ ִניָמה ַהּקֶֹדׁש  ֶאל ְלִהּכָ ֵדי ּפְ לֹום ִלּטֹל ּכְ . ַרּבוֹ ֵמ  ׁשָ
ל, תוֹ יָא לִ ְפ לִ  י ֵאֶצלם ַ$ ּפַ ַה  ִהְתַקּבֵ ַלת ָהַרּבִ ַקּבָ ִנים ּבְ ֹאֶפן, צֹוֶנֶנת ּפָ ֶ  הִמּמַ  ׁשֹוֶנה ּבְ ִמיד ָרִגיל ָהָיהׁשּ  ִנְדֶמה. ּתָ
י, עֹוֵזר יְלַרבִּ  לוֹ  ָיהָה  ָהַרּבִ יט ׁשֶ ִלּבוֹ  ְוֵיׁש  ְזעּומֹות ִניםָפ בְּ  ּבוֹ  ַמּבִ א, ָ$ָליו ָדהיִפ ְק  ּבְ ֲחַמת ֶאּלָ ּמֵ  ִטְרּדֹות ׁשֶ

ת ּבָ ַ תֶמ ׁשְ ַמ ְמ ַה  ַהׁשּ ַנאי עֹוֵזר יְלַרבִּ  לוֹ  ָהָיה לֹא, ָלבֹוא ׁשֶ ה ֶאת ְוִלְמצֹא ךְ כָ בְּ  ְלַהְרֵהר ּפְ ּבָ ל תוֹ ָד יִפ ְק לִ  ַהּסִ  ׁשֶ
י ָבר ֶאת ְוָתָלה, ָ$ָליו ָהַרּבִ ֵביתוֹ  ַאףׁשֶ  ךְ כָ בְּ  ַהּדָ ל ּבְ י ׁשֶ ה ִנְמָצִאים ָהַרּבִ ֲהָכנֹות ַ$ּתָ  ִלְקַראת תוֹ יּ נִ ּתָ ְח ּדַ ַק  ּבַ
ל ּבֹוָאּה  ת ׁשֶ ּבָ ה ׁשַ ְלּכָ ָ$ה ְוֵאין, ַהּמַ ָ ׁשֵ  ַהׁשּ ַלת ָרהּכְ ֵני ְלַקּבָ ל תוֹ יָא לִ ְפ לִ . ָהאֹוְרִחים ּפְ י ׁשֶ  הנָ ׁשְ נִ , עֹוֵזר ַרּבִ
ָבר ם ַהּדָ א ּגַ ּבָ ׁשֶ י ִעם ַיַחד ְלָהֵסב ּכְ ׁש/  ָהַרּבִ ָ$ַרךְ  ְלָחנוֹ ּבְ ֵליל ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ַ ְ ּובַ , ַהׁשּ יתׁשּ א ִליׁשִ ּבָ ׁשֶ ת בִּ  ֵאָליו ּכְ ּדַ ְס$/

בַּ  יֹום ת ָ$ָליו ָ$ְבָרה ְוָכךְ , ׁש ֶד קֹ ־תׁשַ ּבָ ַ הּוא ַהׁשּ ׁשֶ ְמִרירּות ירוּ ׁשָ  ּכְ ּלוֹ  ָמה־ּבִ ִליָאה אֹוֵמר ְוכ/ הֹון ּפְ  ִעם. ְוִתּמָ
ת ֵצאת ּבָ ַ ה ְלַדְרּכוֹ  עֹוֵזר יַרבִּ  זּפַ ְח נֶ , ַהׁשּ ּכָ ׁש  ְוהּוא, ָהֲאר/ ּקֵ ְרכַּ  ִלּטֹל ּבִ א, ַרּבוֹ ֵמ  לֹוםׁשָ  תּבִ ִעם ֶאּלָ  ּבֹואוֹ  ׁשֶ

י תיְלבֵ  ֵנס ׁש ּמֵ ׁשַ ַהְמ  רוֹ צָ ֲ$ , ָהַרּבִ ִהּכָ ִניָמה ִמּלְ ִנּמּוק ּפְ י יכִּ  ּבְ ה ָ$סּוק ָהַרּבִ ִעְניָ  ַ$ּתָ ַנאי ְוֵאין, ָחׁשּוב ןּבְ  ַהּפְ
ָידוֹ  לוֹ ְלַק  ּבְ י. "ֶאְצלוֹ  ּבְ ׁש  ָהַרּבִ ּקֵ י ּבִ ּנִ הּוא, ְלךָ  לֹוַמר ִמּמֶ ךָ  ׁשֶ ׁשְ ֵאר ְמַבּקֶ ָ ת ְלִהׁשּ ּדַ ה הוֶּ לַ ְמ  ִלְס$/  ַמְלּכָ
ן־רַח ּוְלַא  ֵצא ִמּכֵ ק/  עֹוֵזר יַרבִּ  ַ$ל ָ$ָליו ָקהזְ ָח ". ךָ ְלַדְרכֶּ  ּתֵ תוֹ ּפְ ל ּדָ י ׁשֶ ָאר ִעם ַיַחד ֵהֵסב ְוהּוא, ָהַרּבִ  ׁשְ

ּדָ  יםַהֲחִסיִד  לתֹו ִלְס$/ ֶלךְ  דוִ ּדָ  ׁשֶ ֵדי ַהּמֶ ת ֶאת ֹותוּ לַ לְ  ּכְ ּבָ ַ ר, ַהׁשּ י ִנְכַנס ְוַכֲאׁשֶ םִע  ְלָהֵסב ָהַרּבִ ָנה, ּמָ  יְלַרבִּ  ּפָ
ְצִליַח  ּוֵבְרכוֹ  עֹוֵזר ּיַ ְרּכוֹ  ׁשֶ םּוְכׁשֶ , ּדַ ּיֵ אן ֵצאְתךָ  ֶטֶרם: "ְוָאַמר הֹוִסיף ּסִ ׁש , ִמּכָ ךָ  ֲאִני ְמַבּקֵ ּלֹא ִמּמְ ח ׁשֶ ּכַ ׁשְ  ּתִ
י ַהֲחִביָלה ֶאת ִלּטֹל ֵהַכְנּתִ ָידוֹ  ׁשֶ ל ּבְ ֶרת ִנְמֵצאת ּוָבּה  ,ׁש ּמֵ ׁשַ ַהְמ  ׁשֶ ה ַאּדֶ ּקָ י ּדַ ֵהַכְנּתִ ֲ$בּוְר  ׁשֶ ָבָריו". ךָ ּבַ ל ּדְ  ׁשֶ
י ֵ$ינָ  יוּ ָה , ָהַרּבִ ל יוּבְ י ׁשֶ ְדָבִרים עֹוֵזר ַרּבִ ָלם הּוא אּוָלם, ַוֲחתּוִמים ְסתּוִמים ּכִ  ּוִביִציָאתוֹ , ןֶמ אֹ ־מּוַנתֱא בֶּ  ִקּבְ

ֶרת ֶאת ָנַטל ִעירָה  ִמן ָדיו ָהֲ$טּוָפה ָהַאּדֶ ל ִמּיָ   . ְלַדְרּכוֹ  ָפָנהוּ  ׁש ּמֵ ׁשַ ַהְמ  ׁשֶ

ֶרךְ  ן, עֹוֵזר יְלַרבִּ  לוֹ  ָאָצה ַהּדֶ ּכֵ דֹול סֹוֵחר ִעם ָקַבע ָברִמכְּ  ֶזה ׁשֶ ֵגׁש  ּגָ ֶאָחד ְלִהּפָ בּוַ$  ִמיֵמי ּבְ ָ  ןוָ יְוכֵ , ַהׁשּ
ךְ  ּכָ ן, ׁשֶ ְרּבֵ ּלוֹ  ָהֶ$ְגלֹון ֶאת ּדִ  ָ$ְבָרה ִמיָמָמה הלָ ְלַמְע . קֵס ְפ ֶה  ּוְבִלי ִהירּותְמ בִּ  ַהּסּוִסים ֶאת ְדִהירְלַה  ׁשֶ

עֹוָדם. ׁש יבִּ  ְלֵ$ֶסק ִנְקְלעוּ  ָלהיְ לַּ בַּ  ִראׁשֹון ּוְביֹום, םָת יָ$ ִס נְ בִּ  ֲ$ֵליֶהם ים ּבְ ם ֶאת עֹוׂשִ ְרּכָ יָ$ף ּדַ בֵּ ־ַ$ל ּבִ  יּגַ
ר, ָקפּוא ָנָהר ּבַ ַרח ִנׁשְ ַחת ַהּקֶ לוּ  ַהּסּוִסים ַרְגֵלי ּתַ ִים ּתֹוךְ  לֶא  ָצְללוּ  ְוַהּלָ פּוִאים ַהּמַ ר ָהֶ$ְגלֹון. ַהּקְ ד ִנּתֵ  ִמּיָ
ט ְלַאַחר, ָלהגָ ָהֲ$  ִמן ׁשַ ּפָ ְרּתוֹ  ֶאת ַ$ְצמוֹ ֵמ  ׁשֶ ֵבָדה ַאּדַ ה, ַהּכְ ץ ְוִנּסָ ָהר ַהּסּוִסים ֶאת ְלַחּלֵ ָ לַ  ַאךְ , ֵמַהּנָ  ְואׁשּ

ל ָהָיה ה. לוֹ ָמ ֲ$  ּכָ י ִנּסָ טהּוא  ַאףׁשֶ  ְלַאַחר, ְמַלאְכּתוֹ בִּ  לוֹ  ַ$ ְלַסיֵּ  עֹוֵזר ַרּבִ ׁשַ ְרּתוֹ  ֶאת ּפָ ִה  ַאּדַ , ָ$ָליו יָדהבִּ כְ ׁשֶ
ַרח אּוָלם י ַהּקֶ ּקֵ  ךְ ִהְמׁשִ ִביָבם ַ$ ְלִהְתּבַ ֵניֶהם ַ$ד ִמּסְ ְ ׁשּ ְמַ$ט ׁשֶ ְיָמה ָנְפלוּ  ּכִ מוֹ . ַהּמַ ָרק ּכְ ְתא ִזיָקהבְ ִה  ּבָ  םוֹ ּפִ
ֲח  ָבהַהּמַ ל רֹאׁשוֹ בְּ  ׁשָ י ׁשֶ ֶרת אֹודֹות ,עֹוֵזר ַרּבִ הּקַ ַה  ָהַאּדֶ י ּלָ ָהַרּבִ ֶטֶרם לוֹ  ֶהֱ$ִניק ׁשֶ ּנוּ  ֵצאתוֹ  ּבְ  ְוהּוא, ִמּמֶ
ףְלִהְת  ִמֵהר אֹוָתּה  ַ$ּטֵ ֶרת ּבְ הּוא, ַאּדֶ ׁשֶ ף ּכְ ּה ִע  ַיַחד ִמְתַ$ּטֵ יִקים מּוַנתֱא בֶּ  ּמָ י ָחׁש  ְלֶפַתע. גיָ ְס  ְללֹא ַצּדִ  ַרּבִ
ִמין, ּוץצְוָהָר  ֶהָ$ֵיף עֹוֵזר ְתּפַ  ְוַרֲ$ַנּנּות ילּותְקלִ  ּבְ טֹותַהּמִ ְ ַ$ְצמֹוָתיו ׁשּ  לֶא  ָלרּוץ ֵהֵחל לוֹ ־לֹא ּוְבֹכחֹות, ּבְ
ִני ִצּדוֹ  ֵ ל ַהׁשּ ָהר ׁשֶ ּלֹא ִהירּותְמ בִּ . ַהּנָ יַ$  ןֵמ ָא ּתֵ  ׁשֶ ָלה ּכֹחֹות ְזִעיקְלַה  ִמֵהר םְוׁשָ , ְפצוֹ ֶח  חֹוזְמ לִ  ִהּגִ  ַהּצָ

ָאצוּ  ָהר זכַּ ְר ֶמ  לֶא  ּמוֹ ִע  ַיַחד ָרצוּ ־ׁשֶ פּוא ַהּנָ א, ַהּקָ קֹום ֶאל םיָ$ גִּ ַה בְּ ׁשֶ  ֶאּלָ ֵרר ,ַהּמָ י ָתםְלֶחְרּדָ  ִהְתּבָ  ֵהם ּכִ
ל ְפׁשוֹ נַ ַרק וְ , ָמהיְ ַהּמַ  ָצְללוּ  ּה בָ כְ רוֹ  ִעם ַיַחד ָלהגָ ְוָהֲ$  ַהּמֹוֵ$ד ֶאת ֲחרוּ ֵא  י ׁשֶ ָלל לוֹ  ָהְיָתה עֹוֵזר ַרּבִ . ְלׁשָ

ב ָ ׁשּ ׁשֶ י ּכְ ר ַ$ל לוֹ  ְלהֹודֹות וֹ בּ ַר לְ  ּוָבא עֹוֵזר ַרּבִ ַ$ל ֲאׁשֶ י לוֹ  ָאַמר, ְלַמֲ$נוֹ  ּפָ ֱאֶמת ַהִאם, וּ נ: "ָהַרּבִ ּתָ  ּבֶ  ַחׁשְ
ֶרת ָהַאּדֶ ה יתיִר ִר וְ ַא  ׁשֶ ה ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ֲהֵרי: "ְוהֹוִסיף"? ֹוָצהנּ כַּ  ְוַקּלָ ִפּלָ ּתְ ה ׁשֶ ל. ֶמֱחָצה עֹוׂשָ זֵ  ֶאת ְלַבּטֵ  ָרהַהּגְ

ָרְבָצה ָיִדי ָ$ָלה לֹא ָ$ֶליךָ  ׁשֶ י אּוָלם, ּבְ ַ$ְלּתִ ה תוֹ חָפ לְ  ּפָ ַאּתָ ַחְסֵד  לצֵ נָּ ּתִ  ׁשֶ ָיִדי ָ$ְלָתה ְמָנםְוָא  ,ִיםַמ ׁשָ  יּבְ   �".ּבְ

  
  

ל ּבָ י ַהּנֹוָדע ַהְמק� " ֵמִאיר ַרּבִ   ל"ַזּצַ  שׂ יְר ּפִ ּפַ  ץּכַ
ֲאָדר ַהִהּלּוָלא ְליֹום  ב' תכ"ב־ב' ּבַ

  

ִלים ֵלידוֹ ִמגְּ  ּבָ דֹורוֹ  ַהְמק/  ל"ָהֲאִריזַ  תּתֹוַר  יץִפ ּוֵמ , ּבְ
ים יַרבִּ  דוֹ יְלִמ ְוַת  י ְלָאִביו אָק רָ ְק בִּ  נֹוַלד. ִויַטל ַחּיִ  ַרּבִ

י בּ יְ לֵ  ְיהּוָדה ַנּזִ ּכְ ַחת, ץ"כַּ  ַאׁשְ ּפַ ׁשְ  שׂ יְר ּפִ ּפַ  ִמּמִ
ָהְיָתה ָחה ׁשֶ ּפָ יָקה ֶחֶסתְמי/  ִמׁשְ ה ְוָיְצאוּ  ְוַ$ּתִ ּנָ  ִמּמֶ

ִנים ים ַרּבָ ְרָסִמים ְוִאיׁשִ ִגיל ָברכְּ . ְמפ/  ֵהֵחל ג"י ּבְ
ָחְכַמת קסֹ ֲ$ לַ  ר ּבְ ְסּתָ  הֹוָריו הוּ חוּ לָ ׁשְ  ְוָלֵכן, ַהּנִ

ַלִים ֵדי ִלירּוׁשָ ל ּכְ י ּתֹוָרה ְלַקּבֵ ְלִמיֵדי ִמּפִ  ּתַ
ֶהם, ל"ָהֲאִריזַ  ָרֵאל יַרבִּ  ּבָ י ִיׂשְ ַנּזִ ּכְ י ַאׁשְ  ַיֲ$ֹקב ְוַרּבִ

ם וְ , ָהרֹוֵפא ַמחצֶ  אׁשָ ת ֶאת ָנׂשָ  ֲ$ַזְרָיה יַרבִּ  וֹ בּ ַר  ּבַ
ַנת. יְזֵאבִ  ׁשְ , ל"ָהֲאִריזַ  ֵביְת כִּ  ֶאת ַלֲ$רֹךְ  ֵהֵחל ו"ת ּבִ

ַנת ֵדי ְלפֹוִלין ָיָצא ט"ת ּוִבׁשְ לֹום ש2רֹ ְד לִ  ּכְ ׁשְ  ּבִ
ְחּתוֹ  ּפַ ּנֹוַדע רַאַח , ִמׁשְ ׁשֹות ָרעֹותַהּפְ  ַ$ל לוֹ  ׁשֶ  ַהּקָ

נֹות ׁשְ ַדְרּכוֹ . ט"ַת וְ  ח"ּתַ  ּבִ יַ$  ּבְ  םְוׁשָ , קׂשֶ ְלַדּמֶ  ִהּגִ
ר ּקֵ ֵביתוֹ  ּבִ ל ּבְ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ נוֹ  ִויַטל ׁשְ ל ּבְ  ׁשֶ

ר, וּ "חְר ַה ַמ  ה ְוִסּדֵ לֹש2ָ ׁשְ  ֵביְת כִּ  ֶאת ְסָפִרים ּבִ
ָהיוּ  ל"ָהֲאִריזַ  ִרים ׁשֶ ּזָ ִבים ְמפ/ ְרּבָ ִלים, ּוְמ$/  ֶאת ְוִהׁשְ

ָלאָכה יעוֹ  ַהּמְ ַהּגִ ַנת. אָק רָ ְק ִל  ּבְ ׁשְ  ְלֶאֶרץ ָחַזר ד"תי ּבִ
ָרֵאליִ  ַדְרּכוֹ  ַאךְ , ׂשְ ַלִים רַט ְפ נִ וְ  ָחָלה ּבְ ירּוׁשָ  יֹותוֹ ְה בִּ  ּבִ
ִנים ח"ל ןבֶּ  ְלַבד ׁשָ ר, ּבִ ּפּוֵלי ְוִנְקּבַ ׁשִ יִתים ַהר ּבְ . ַהּזֵ

הּוא מֹוֵסר א"ַהִחיָד  ר ׁשֶ ם ְסָפִרים ט"ל ִחּבֵ ּבָ  ּוְבר/
הּמִ ַה  ִנְמֵצאת ִמְניַ , 'אֹור' ּלָ  קַר  אּוָלם, אֹורֹות ל"ַט  ןּכְ

ָפָריוק לֶ ֵח  ַרד ִמּסְ ְרֵסם םֵמֶה , ׂשָ יֹוֵתר ִהְתּפַ  רֶפ ַהּסֵ  ּבְ
ים' ֵ$ץ ךְ ֶר 'ּדֶ  ִרי ְוֵכן, ל"ָהֲאִריזַ  ֵביְת כִּ  סוּ נְּ ּכ/  ּבוֹ , ַחּיִ  ּפְ

ים ֵ$ץ ים ֵ$ץ ְונֹוף ַחּיִ ה' ךְ ֶר 'ּדֶ  ִסְפרוֹ . ַחּיִ ּדָ  ּכֹוֵלל ְס$/
נֹות ּוָ י־ַ$ל ּכַ ָלה ּפִ ּבָ  'אֹור ְוֵכן, ָיַדִים ְנִטיַלת ְלֵסֶדר ַהּקַ

יִקים' ְבֵרי ּבוֹ  ַצּדִ י־ַ$ל ְוַהְנָהגֹות מּוָסר ּדִ ַלת ּפִ  ַקּבָ
ְסָפָריו, ָועֹוד. ל"ָהֲאִריזַ  ַתב ּבִ ַ$ל, ּכָ  ְקִריַאת ְיֵדי־ׁשֶ

נַ  ֲהרּות םוּ ְרגּ ּתַ  ְוֶאָחד ִמְקָרא םיִ ׁשְ ת בֹודכְ ִל  ְוִהּטַ ּבָ , ׁשַ
ל ָמה ֶאת ָהָאָדם ְמַקּבֵ ׁשָ ּבוֹ  ָרהֵת יְ ַה  ַהּנְ   . ׁשֶ

  
מנהג נפוץ כמעט בכל קהילות ישראל, שבשעה שכותבים 
ספרי תורה מתחילים את כל העמודים באות וא"ו, והן 

שם הפסוק שבפרשתנו. מנהג ־נקראות "ווי העמודים", על
זה לא היה נפוץ בעבר, וספרי תורה עתיקים רבים נכתבו 

זה שניים מגדולי ־שלא בסדר זה. וכבר צווחו על
ונים תלמידי המהר"ם מרוטנבורג. בתשב"ץ קטן הראש

כתב: "המגילה אינה צריכה להיות ווי העמודים ואפילו 
ספר תורה אין צריך להיות כך, וסופר אחד עשה מעצמו 

, אילו יהיה שום ספר אכך ונהגו העולם אחריו כך. ואדרב
תורה לכתוב יש להיזהר שלא יהא שום עמוד מתחיל 

ה שמו, וא"ו של ואעידה בם, בוא"ו כי אם וא"ו של בי"
ושלא יהא שום עמוד מתחיל באלו האותיות כדי שיהא 
ניכר לאלו האותיות. ואי איישר חילי אבטליניה לאותו 
מנהג של ווי העמודים, כי כמה פעמים בא לידי קלקול 
גדול שמקטינים האותיות ומרחיבין אותן אשר לא כדת, 

גהות כדי שיבוא הוא"ו בראש העמוד". וכן כתב בה
מיימוניות: "מה שנהגו סופרים בורים להתחיל כל עמוד 
בוי"ו וקורין לו וו"י העמודים, נראה שאיסור גמור יש 
בדבר, שהרי עושים העמודים יש מהן רחב ויש מהן קצר 

שמסדרה בספר  ,ופעמים יש אותיות גדולות אשר לא כדת
העתקה המתוקן לכך עמודים רחבים ביש מקומות 

, וביש מקומות קצרים וכותב עליו קצר, וכותבין עליו רחב
ופעמים אותיות משונות וארוכות הרבה כדי שיגיע וי"ו 
לראש כל עמוד אשר סידרו לו", והוא ממשיך: "והנה 

לשונו ־ידי, וזה־כתבתי דברי אלה למורי רבנו והסכים על
אשר השיבני, 'וששאלת על ספר תורה בווי העמודים ולא 

נם לא מדברי תורה ולא נכון בעיני כמו שכתבת, ואי
מדברי סופרים, אך סופר אחד היה ר' ליאונטיין 
ממילהוז"ן שהראה אומנותו, ואילו היה לי לכתוב ספר 
תורה הייתי נזהר שלא היה שום עמוד מתחיל בוי"ו חוץ 
מואעידה בם', עד כאן לשונו". כך גם כתב הרמ"א ש"אין 

ג להם שורש על מה שיסמכו", ואף החיד"א תמה על מנה
  פי הקבלה.־העולם, אולם מביא שמקור המנהג הוא על

  

ַ�ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ה ַמִים ְלָרְחָצה  ּמָ ן ׁשָ ּתֵ   ַוּיִ

ל ֲ$ָרָבּה ַמ  רֹוםְד בִּ  יָמן ׁשֶ דֹול ָמחֹוז עֹוֵמד, ּתֵ ם ּגָ ׁשֵ ִעז ּבְ הּוא ּתְ חֹוז ׁשֶ דֹול ַהּמָ יֹוֵתר ַהּגָ ֶאֶרץ ּבְ יָמן ּבְ  ּתֵ
ִמְסּפַ  ָביו רּבְ ֶמְר . ּתֹוׁשָ חֹוז זכַּ ּבְ חֹוז יַרתבִּ  ִעיר עֹוֶמֶדת ַהּמָ ִעז ִנְקֵראת ִהיא ַאףׁשֶ  ַהּמָ ׁשֵ  ּתְ חֹוז םּכְ , ַ$ְצמוֹ  ַהּמָ
ית ָהִעיר ְוִהיא ִליׁשִ ְ גָ  ַהׁשּ ֵתיָמן ְדָלּה ּבְ ָבה, ַ$ְצָמּה  ִעירבָּ . ּבְ ה ָיׁשְ ה ְיהּוִדית ְקִהּלָ ֲאוָ  רִעּקַ  אּוָלם, ְקַטּנָ  ָתםּגַ
ל ְברוֹ ִק  ַ$ל ָהָיה יָמןאֹוֵני ּוגְ  ַחְכֵמי ֵלידוֹ ִמגְּ  ֶאָחד ׁשֶ ּה  ִריםַהְמׁשֹוְר  לוֹ דגְ וּ , יָה ֶת רוֹ דוֹ לְ  ּתֵ ּבָ א הּוא, ׁשֶ  ַאּבָ

לֹום ּנֹוַלד, ַהּנֹוָדע יזִּ בַּ ׁשַ  ׁשָ ַנת ׁשֶ ׁשְ ר ,ט"שע ּבִ ִטיָרתוֹ  רְלַאַח  זִע ּתְ ִעיר בָּ  ְוִנְקּבַ ַנת טבָ ׁשְ בִּ  י'יֹום בְּ  ּפְ ׁשְ  ע"ת ּבִ
ל ְברוֹ ִק . פ"ת אוֹ  י ׁשֶ לֹום ַרּבִ ִבים ַ$ל ַאף ׁש ְתַקּדֵ ִה , יזִּ בַּ ׁשַ  ׁשָ ְסְלִמים ַהּתֹוׁשָ ֵתיָמן ַהּמ/ ּבְ קֹום ְוִעם, ׁשֶ  ַהּמָ

רוּ  רוּ  ִנְפָלאֹות ִסּפּוֵרי ִנְקׁשְ ּפְ ּס/ ל מוֹ ׁשְ וּ , ןבֵ לְ  ֵמָאב ׁשֶ יקצַּ ַה  ׁשֶ א ּדִ ָ ה ִנׂשּ ִפי ִלְתִהּלָ  ְברוֹ ִק  ְמָ$ַרת ִמּתֹוךְ . לכֹּ  ּבְ
ל יקצַּ ַה  ׁשֶ ים ִיםַמ  ןַמְעיַ  ָנַבע, ּדִ ִפי הנָּ ּכ/ ׁשֶ  ,ַחּיִ ִבים ּבְ ֵ בַּ  ַהּתֹוׁשָ ְסג/  נֹוַדע ְוהּוא, ה'ָר אׁשַ נְ 'ַמ  םׁשּ תוֹ ּבִ ַמ  ּלָ  ןיַ ְע ּכְ

ָלִאים ַח  ָהעֹוִלים. ּפְ ּטֵ ּתַ יקצַּ ַה  ֶקֶבר ַ$ל ְלִהׁשְ ּת  נֹוֲהִגים וּ יָה , ּדִ ְעָין ֵמי ֶאת ֹותִלׁשְ  ָהיוּ  ְוַאף, ְרפּוָאהלִ  ַהּמַ
י נֹוְטִלים ים ָמיויֵמ  ֶאת ֶהםְלָבּתֵ ּכִ ה  ,יםְוַכּדִ  תאדוֹ נֹ בְּ  ַהּזַ ּכָ ם ָהֲאר/ ַדְרּכָ אּו ּבְ בֵּ ־ַ$לאֹוָתם ָנׂשְ יֶהם יּגַ ַמּלֵ  ּגְ

נֹוָסף. ַוֲחמֹוֵריֶהם לּ  ּבְ ְעָין ֵמי ֹותִלְסג/ ה ִויהּוֵדי יםבִּ ַר  ַמִים ןיָ ְע ַהּמַ  ַפעׁשָ , ַהּמַ ִהּלָ  ׁשֹוֲאִבים ָהיוּ  ִעירבָּ  ַהּקְ
ּנוּ  ִקים, ָמיויֵמ  תֶא  ִמּמֶ ֶהם ַמׁשְ דֹוֵתיֶהם ֶאת ּבָ ִאים ׂשְ ּנוּ  ּוְמַמּלְ ּדִ  ִמּמֶ דֹוִלים יםּכַ יָתם יכֵ ְר צָ לְ  ּגְ   . ּבֵ

ַמֲ$לֵ  ְ לַ  ָסמּוךְ , רָה ָה  הּבְ ִעיר הּוִדיתַהיְּ  הנָ וּ כׁשּ ִציב ֹוֵררִהְתגּ , ּבָ ְסְלִמי ַהּנְ נֶּ  ַהּמ/ לּמ כַּ  בׁשַ ְח ׁשֶ קֹוִמי ֹוׁשֵ  ,ַהּמְ
ְנָאתוֹ בְּ  ְונֹוַדע הַ$ ָה  ׂשִ הַה . הּוִדיםיְּ לַ  ּזָ ַצע ְואֹוֵהב ַמֲ$ָלִלים ַרע ִאיׁש  ָהָיה ּלָ ַהְצָלָחָתם ָצָרה ָהְיָתה ְוֵ$ינוֹ , ּבֶ  ּבְ

ל ה ְיהּוֵדי ׁשֶ ִהּלָ ְמרוּ  ַהּקְ ָ ׁשּ ָתם־ַ$ל ׁשֶ ָכל ַחִיל ְוָ$ׂשוּ  אֹוןגָ בְּ  ּדָ ר ּבְ נוּ  ֲאׁשֶ ל ָחַרׁש  ָוַלְיָלה יֹוָמם. ּפָ  ַהּמֹוׁשֵ
ֵדי ִזּמֹותְמ  הּוִדים יוינָ ִת נְ לִ  ְלָהַרע ּכְ ׁש , ַהּיְ ם ֶאת ְוַלֲחֹמס ַצֲ$ֵדיֶהם ֶאת רצֵ ְלָה ּוִבּקֵ ֲ$ָרה לִמכֹּ  רֵת וֹ י. ְרכּוׁשָ  ּבָ
ל, ֲחָמתוֹ  ּבוֹ  ָהָיה ֵאיַמת ּכָ ִקיף ׁשֶ יתוֹ  ֵמַחּלֹון ַמׁשְ ְמרֹוֵמי ּבֵ ּבִ ְבָ$ה ׁשֶ ְעָין ֵמי ֶאת ְורֹוֶאה, ַהּגִ  הַהְמַפכֶּ  ַהּמַ
ל תוֹ ָר ָ$ ּמְ ִמ  יקצַּ ַה  ׁשֶ ד זֹוְרִמים, הּוִדיַהיְּ  ּדִ ֶאׁשֶ דֹוֵתיֶהם ּתֹוְכֵכי לֶא  ּוִבְמִהירּות ּבְ ל ׂשְ הּוִדים ׁשֶ  ילוּ כִּ ׂשְ ִה ׁשֶ , ַהּיְ

ָהר ֵמי ֶאת ְלַהְפנֹות ָתם. ֲאֵליֶהם ַהּנָ ּמָ ִרים ָ$ְמלוּ , ְל$/ ַגת ָקׁשֹות יםיִּ ִמ לְ ְס ּמ/ ַה  ָהִאּכָ ָ ָקַיתלְ  ַמִים ְלַהׂשּ  ַהׁשְ
דֹוֵתיֶהם תְלכַ  ֶנֶאְלצוּ  ְוֵהם, ׂשְ ְעָינֹות ַרְגֵליֶהם ֶאת ּתֵ ָחִקים ִמּמַ עֹוָדם, ְמר/ ִאים ּבְ  ֶחֶרס יּדֵ כַּ  םיֶה בֵּ גַּ  ַ$ל נֹוׂשְ

ֵבִדים ַמִים ְמֵלאֹות עֹור ְוֹנאדֹות ּכְ ים ָיִמים. ּבְ ּכִ ל ַ$ל ָ$ְברוּ  ֲאר/ עֹודוֹ  ַהּמֹוׁשֵ  ְעָיןַהּמַ  ֵמי רַאַח  עֹוֵקב ּבְ
הַהְמ  ֶקה ַפּכֶ דֹוֵתיֶהם ֶאת ּוַמׁשְ ל ׂשְ הּוִדים ׁשֶ ְמָלה ְוַהַהְחָלָטה, ַהּיְ ִלּבוֹ  ּגָ ָבר ֵקץ יםָלׂשִ  ּבְ ַכוָּ , ַלּדָ ּבְ ׁשֶ  ָנתוֹ ּכְ

ַחל ִפיקֲא  ֶאת ְלַהּטֹות ְ ִמ  ַהּנַ ל םיֶה ֵת דוֹ ׂשּ הּוִדים ׁשֶ דֹוֵתיֶהם לֶא  ַהּיְ ל ׂשְ ְסְלִמים ׁשֶ   . ַהּמ/

ִאיׁשֹון ְרָתיו ָיְצאוּ , ְיָלהלַ  ּבְ ל ְמׁשָ ל ׁשֶ ׁשֶ , ַהּמֹוׁשֵ יֵדיֶהם ֲחִפיָרה ילֵ כְּ ּכְ ִפיםׁש/ ְמ  ּוְבֹכחֹות, ּבִ ל ָ$ְמלוּ  ּתָ  ּכָ
ְיָלה ֲחִפיַרת ַהּלַ ָק  ֹותּמ ּג/  ּבַ ֵדי, ִעיםּוׁשְ ִים ֶאת ְלהֹוִביל ּכְ ם, ֲאֵליֶהם ַהּמַ ָ  רׁשֵ ַהיְ  ּוְתָ$לֹות ֲחִריִצים ָחְפרוּ  ּוִמׁשּ

ְסְלִמים דֹותׂשְ  לֶא  ָלאָכה ֶאת םָמ יְּ ַס בְּ . ַהּמ/ ֲהָנָאה ְיֵדיֶהם ֶאת ַהּפֹוֲ$ִלים כוּ כְּ ִח , ַהּמְ טּוִחים יוּ ָה וְ , ּבַ י ּבְ ם ּכִ ְרּכָ  ּדַ
ָיָדם ָ$ְלָתה םָת ּמָ זִ ְמ וּ  ָחהלְ צָ  א, ּבְ ַמְרבֵּ  ֶאּלָ ּלְ ְפּתְ , ָתםְוַאְכָזבָ  םָת יָא לִ ּפְ  הׁשֶ י ְלַגּלֹות עוּ ה/ ָ לַ  ּכִ ל הָהיָ  ְואׁשּ  ּכָ
ִים. םלָ ָמ ֲ$  ָק  תוֹ ּמ ּג/ ַה  לֶא  ָזְרמוּ  ָאְמָנם ַהּמַ ְ יכוּ  ְולֹא םׁשָ  ֶנֶ$ְצרוּ  אּוָלם, ִעיםְוַהׁשּ ם ִהְמׁשִ ַדְרּכָ ָ$לֹות ֶאל ּבְ  ַהּתְ
דֹוֵתיֶהם ןוּ וּ ְלכִ  רוּ ּפְ ְח נֶּ ׁשֶ  ל ׂשְ ְסְלִמים ׁשֶ ִים. ַהּמ/ יכוּ  ַהּמַ ִמיָּ  ִלְזרֹם ִהְמׁשִ ל דֹוֵתיֶהםׂשְ  לֶא  ָיִמיָמה ִמיםּכְ  ׁשֶ

הּוִדים ִאּלוּ , ַהּיְ ים ָלֶהם לֹוֲ$ִגים ּכְ ם ֶאת ְועֹוׂשִ ל, אֹור ַהּבֶֹקר. לַא לְ  ְמַלאְכּתָ ים ְוַהּמֹוׁשֵ ּכִ ֵדי קּום ִהׁשְ  ּכְ
בַּ ִמ לְ  קחֹ ׂשְ לִ  ל םּתָ ׁשְ הּוִדים ׁשֶ ּנֹוכַ  ןיֶה ֵת וֹ בּ ר/ ֲא בַּ  ָקמוּ  ֵ$יָניו ַאךְ , ַהּיְ ׁשֶ י ָלַדַ$ת חּכְ ַלח ֶא  ּכִ ם ׁשָ לּוָחיו ְלִחּנָ ת ׁשְ

ְוא ָ$ְמלּו. ָ הּוִדים ְוַלׁשּ יכוּ  ַהּיְ ְעָין יּמֵ ִמ  ֵליָהנֹות ִהְמׁשִ הַהְמ  ַהּמַ ָקה ,ַפּכֶ ִהׁשְ דֹוֵתיֶהם ֶאת ׁשֶ   .לָ$ָמ  ְללֹא ׂשְ

ל ֲחָמתוֹ  ל ׁשֶ ֲ$ָרה ַהּמֹוׁשֵ ִחית דַ$  ּבוֹ  ּבָ ל ְוַהַהְחָלָטה, ְלַהׁשְ ם" ׁשֶ ְמָלה" ִיְהֶיה לֹא ָלךְ ־ַגם ִלי־ּגַ ִלּבוֹ  ּגָ . ּבְ
ל ָיַדע ֵהיֵטב י, ַהּמֹוׁשֵ ל ְמקֹורוֹ  ּכִ ְעָין ׁשֶ ְתחּום הּוא ַהּנֹוֵבַ$  ַהּמַ  קֹוםְמ  ֶאת םּתֹ ְס לִ  ֶהְחִליט ְוָלֵכן, ְמגּוָריו ּבִ

ֵדי, ןיָ ְע ַהּמַ  תיַ$ בִ נְ  ִליל רצֹ ֲ$ לַ  ּכְ ִים תיַמ ִר זְ  ֶאת ּכָ ים ַהּמַ ל. ַהַחּיִ ָכךְ  יכִּ  ָיַדע ַהּמֹוׁשֵ ן ִמיטְלָה  ָ$לּול הּוא ּבְ ְרּבָ  ח/
ּוב ַ$ל ׁשּ ּלוֹ  ַהּיִ ֶרת תוֹ ָא נְ ׂשִ  אּוָלם, ּכ/ ְעּתוֹ  ַ$ל אֹותוֹ  ֶהֱ$ִביָרה הּוִדיםיְּ לַ  ָהִעּוֶ ּנוּ  ְוָנְטָלה ּדַ יָנתוֹ  ֶאת ִמּמֶ  ַלְיָלה. ּבִ

ֵלם י ָ$ְמלוּ  ׁשָ ל רוֹ בָ ְד  עֹוׂשֵ ל ׁשֶ ַה  ַהּמֹוׁשֵ ָכבֹות תַמ ָר ֲ$ ּבְ ל ׁשְ בֵּ  ַ$ל ַוֲאָבִנים ָ$ָפר ׁשֶ ל תוֹ יָ$ בִ נְ  קֹוםְמ  יּגַ  ׁשֶ
ְעָין ל ָיַרד ׁשּוב אּוָלם, ַהּמַ ים. ְמיֹוןּטִ לַ  םלָ ָמ ֲ$  ּכָ ּכִ ִהׁשְ ׁשֶ ל ּכְ אֹותוֹ  ַהּמֹוׁשֵ עֹודוֹ , רֶק בֹּ  ּבְ טּוַח  ּבְ י ּבָ ַ$ם ּכִ  ַהּפַ
ָידוֹ  ָ$ְלָתה ְמַ$ט, תוֹ ּמָ זִ ְמ  ּבְ ְתַקף ּכִ ּנִ ָבץ ׁשֶ ׁשָ ָר  ּבְ ׁשֶ י ָאהּכְ ּמֵ ְעָין ׁשֶ ֶרךְ  ּפֹוְרִצים ַהּמַ ֶ$ְרמוּ  ֶהָ$ָפר בֹותכְ ׁשִ  ּדֶ ּנֶ  ׁשֶ

זֶּ  ַרק לֹא .ֲ$ֵליֶהם ִים םֶר ׁשֶ א, ׁש לַ ְח נֶ  לֹא ַהּמַ ד, ךְ ֶפ ְלֵה  ֶאּלָ ְעָין ֶאׁשֶ ִים, ְוָגַבר ָהַלךְ  ַהּמַ צוּ ִק  ְוַהּמַ ֲ$ִליצּות ּפְ  ּבַ
ֵהם, תכוֹ וּ שׂ ּמְ ַה  ַ$לֵמ  ׁשֶ ים ּכְ ם ֶאת עֹוׂשִ ְרּכָ דֹוֵתיֶהם לֶא  ּדַ ל ׂשְ הּוִדים ׁשֶ נּוֵאי, ַהּיְ ל ְפׁשוֹ נַ  ׂשְ ל ׁשֶ   . ַהּמֹוׁשֵ

ַלח ְוׁשּוב ׁשּוב ל ׁשָ ְעָין ֵמי ֶאת םּתֹ ְס לִ  יולָ ֲ$ וֹ ּפ  ֶאת ַהּמֹוׁשֵ ֲחלוּ  לֹא לוּ ְוַהלָּ , ַהּמַ ׁשּום ּבָ יג ֶאְמָצִעי ּבְ ִ  ְלַהׂשּ
ָכל ֶחְלָקם ְמַנת ָהְיָתה ָהַאְכָזָבה אּוָלם, ָרָתםַמּטְ  ֶאת ַ$ם ּבְ בָּ ַה . ֵמָחָדׁש  ּפַ ל ֲ$ָצתוֹ  ֶאת ֵהֵפר ה"ּקָ  עׁשָ ָהָר  ׁשֶ

ְבּת  ֶאת ְוִקְלֵקל ל ַ$ד, וֹ ַמֲחׁשַ ַהּמֹוׁשֵ ַ$ְצמוֹ  ֶהְחִליט ׁשֶ רֹוב  קּדֹ בְ לִ וְ  ַלֲחֹקר ּבְ ל ָהָיה ַמּדּוַ$ ִמּקָ  יקָלִר  ִגיעוֹ יְ  ּכָ
ה ה ֲחִקיָרה רְלַאַח . ָהִאיָלן ץצֵ ּקָ יִ  ְולֹא ןיָ ְע ַהּמַ  ׁש ִייבַ  לֹא ְוָלּמָ ֵרר ּוְדִריׁשָ ל ִהְתּבָ י, ַלּמֹוׁשֵ אֹוָתּה  ּכִ  ָההׁשָ  ֵ$ת ּבְ

נֵ  ֵלידוֹ ִמגְּ  ֶאָחד ִעירבָּ  יָמן יַרּבָ להּוא , ּתֵ ּבָ יַהּנֹוָדע  ַהְמק/ ים ַרּבִ ָ$ָלה, ינִ וָ נְ יִס  ַחּיִ  ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ ָיָמיו ברֹ ֲ$ בַּ  ׁשֶ
ר ְתקּוַפת .דהוּ יָ  ִעירבָּ  ְוִנְקּבַ ִעיר תוֹ הוּ ׁשְ  ּבִ י היָ ָה , ּבָ ים ַרּבִ י ּפֹוֵקד ַחּיִ ל ְברוֹ ִק  ֶאת ַלְיָלה ִמּדֵ י ׁשֶ לֹום ַרּבִ  ׁשָ

יר יזִּ בַּ ׁשַ  ָלל ִליׁשּוַ$ת ּוַמְעּתִ ָרט ַהּכְ ְזכּות ְוַהּפְ יקצַּ ַה  ּבִ ל ֵמֵ$יָניו. ּדִ י ׁשֶ ים ַרּבִ יֶהם ֶנֶ$ְלמוּ  לֹא ַחּיִ ל ַמֲ$ׂשֵ  ׁשֶ
ל יֵח לוּ ׁשְ  ם, ַהּמֹוׁשֵ ה ָ$ַמד ּוְכֶנְגּדָ ְתִפּלָ ָיָדם ַיֲ$ֶלה ְולֹא ִתְצָלח לֹא םָת ּמָ זִ ּמְ ׁשֶ  ּבִ  ֵמי תיַמ ִר זְ  ֶאת רצֹ ֲ$ לַ  ּבְ

ְעָין תוֹ . ַהּמַ ִפּלָ ל ּתְ י ׁשֶ ים ַרּבִ ָבה לֹא ַחּיִ ָרָאה, ֵריָקם ׁשָ ל ּוְכׁשֶ דֹול ּכֹחוֹ  ֶאת ַהּמֹוׁשֵ ל  ַהּגָ הּוִדים ֱאלֵֹקיׁשֶ  ַהּיְ
יקצַּ ַה  ְזכּותוּ  נֹוַח  ּדִ ךְ  ּוֵמָאז ֶהָ$ֵרל ִלּבוֹ  ִנְכַנע, ַהּמָ י . ָהִעיר ְיהּוֵדי ְלַמַ$ן ְלטֹוָבה ְלָבבוֹ  ֶנְהּפַ ן, ּכִ ָראּוי ְלַצּיֵ

ְעָין י ַהּמַ ּלִ ג/ ָסמּוךְ  ַהּסְ ל ְלִקְברוֹ  ּבְ י ׁשֶ לֹום ַרּבִ   �      .ָלַאֲחרֹוָנה הׁשָ ּדְ ח/  וֹ ּת בְ ַמצַּ  ְוַאף ַהּיֹום ַ$ד נֹוֵבַ$ , יזִּ בַּ ׁשַ  ׁשָ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ$ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ן ּכָ ׁשְ ה ְפקּוֵדי ַהּמִ אֹוְמרוֹ  ִיְרֹמז עֹוד - ֵאּלֶ ה ּבְ ֶרְך ־ַ ל, ֵאּלֶ ּדֶ

יָת  ִאם ל"זַ  אֹוְמָרם ן הׂשֵ ֲ   ְוכּו' ֲחִבילֹות ָ ׂשִ ֶנְגּדָ ֲחִבילֹות ּכְ
ל י, ִמְצֹות ׁשֶ ְגָמאבְּ  ַהֵחְטא ןּקֵ ְלַת  ָהָאָדם ָצִריךְ  ּכִ ה, ד� ְוִהּנֵ

ָרֵאל ה ְוָאְמרוּ  ָחְטאוּ  ִיׂשְ ָאה ֶזהָל  ,יךָ ֱאלֶֹה  ֵאּלֶ ה ּבָ זֹאת ֵאּלֶ
ְבִחיַנת כּות ּבִ ַרת ַהּזְ י ְוִתְמָצא, ֶזה ָ ֹון ְלַכּפָ ,תָהֵ ד�  ָאְמרוּ  ּכִ

ֵ דוּ  ק .ָהֵ ֶגל ֹוןֲ   רּפֵ ּכַ ְת נִּ ׁשֶ  ָלֶהם הּוא תׁשֶ ַדְקּדֵ ּתְ ּוְכׁשֶ
ְמָצא י ּתִ ל ּכִ ָרֵטי ּכָ א ָהֵ ֶגל ֹוןֲ   ּפְ ן ּבָ ֶנְגּדָ ן ּכְ ּכָ ׁשְ ּמִ ֵהם, ּבַ
ֲאָוה ִהְתַאּווּ  ר ֱאלִֹהים ּתַ ה ,ִלְפֵניֶהם ֵיְלכוּ  ֲאׁשֶ ם ִהּנֵ ִכינוּ ֵה  ִהּנָ
ַח  נוּ בָּ  ֵהם .ִלְפֵניֶהם ִלְהיֹות ֱאֶמת ֱאלִֹהים ה'ַל  ָמקֹום ִמְזּבֵ
ה, עֹולֹות ְוֶהֱ לוּ  ם ִהּנֵ ַח  ִכינוּ ֵה  ִהּנָ עֹולֹות ְלַהֲ לֹות ִמְזּבֵ

ָל  ה ,ְזָהָבם ָנְתנוּ  ֵהם .ה'ַל  ִמיםּוׁשְ ם ִהּנֵ ְזָהָבם נוּ ָנְת  ִהּנָ
ֵל  ְוָכל םּפָ ְס ַכ וְ  ה ,םיֶה ֵמ זְ נִ  קוּ ְר ּפָ  ֵהם .ה'ַל  םָת ּדָ ְמ ֶח  יּכְ ִהּנֵ

םִה  ים ֵהִביאוּ  ּנָ ים־ַ ל ָהֲאָנׁשִ ׁשִ א ְלַבד ֶנֶזם לֹא ,ַהּנָ ל ֶאּלָ ּכָ
ִלי ְוָכל ֵמֲ ֵליֶהם םיָ ְד ֶ   נוּ  ּוְכמוֹ , הְמּדָ ֶח  ּכְ ַרׁשְ ּפֵ ת ׁשֶ ָפָרׁשַ ּבְ
ים ָ ׂשוּ  ֵהם. ֵהלְק ַויַּ  ּנִ ה ,ַלֲ ׂשֹותוֹ  ָ ָליו ְממ� ם ִהּנֵ ְקדוּ  ִהּנָ ּפָ

ַצְלֵאל ה רוּ ָאְמ , ְוכּו' ַלֲ ׂשֹות ּבְ ה ,יךָ ֱאלֶֹה  ֵאּלֶ ה ִהּנֵ ֵאּלֶ
ָרה יקּוֵד ְפ  אֹוְמרוֹ  ִיְרֹמז עֹוד: ְלַכּפָ ׁשֹוןְל , ןּכָ ׁשְ ַהּמִ  יקּוֵד ְפ  ּבְ

ֶרךְ ־ַ ל, ִמּנּוי ת אֹוְמרוֹ  ּדֶ ּדַ הּוא ֶאְלָ ָזר ּוְפק� ִמּנּוי ׁשֹוןְל  ׁשֶ
ָבר ַ ל תּוב ְוהֹוִדיַ  , ַהּדָ ל ַהּכָ ים םֵמֶה  ןּכָ ׁשְ ַהּמִ  ייֵ וּ נּ ִמ  ּכָ ּנִ ְממ�
ם ַ ְצמוֹ  ןּכָ ׁשְ ַהּמִ  ַ ל ל אוֹ  ְלִהְתַקּיֵ ּטֵ לֹום־ַחס ְלִהְתּבַ , ְוׁשָ

ַ ל םּוֵמֶה , יוָד בְ עוֹ  ַ ל םּוֵמֶה , ֲ בֹוָדתוֹ  ַ ל םּוֵמֶה 
ִמּנּוי ְוִהְתִחיל, ְמַלאְכּתוֹ  ּכַ  ְוָאַמר ןּכָ ׁשְ ַהּמִ  ִקּיּום ּבְ ןִמׁשְ

רּוׁש , תָהֵ�ד�  ת ּפֵ ּדַ ק� ן ּפְ ּכָ ׁשְ ִהיא תָהֵ דוּ  הּוא ַהּמִ ,ַהּתֹוָרה ׁשֶ
י ל ּכִ ָרֵאל ְזַמן ּכָ ׂשְ ּיִ ,יָה ֶת וֹ ְצ ִמ  ִמיןּוְמַקיְּ  ֹוָרהּת בַּ  עֹוְסִקים ׁשֶ

ם ן ִיְתַקּיֵ ּכָ ׁשְ ל"זַ  אֹוְמָרם ְוהּוא .ןּכָ ׁשְ ִמ  ֵאין ֶזה ְוזּוַלת ,ַהּמִ
ן ֹאֶהל סּוקּפָ בַּ  ּכֵ ָאָדם ׁשִ ן ָאָדםבָּ  ְוִכי ,ּבָ ּכֵ אֶא  ?ָאֳהלוֹ  ׁשִ ּלָ

ֶאְמָצעּות םּוְלַקיֵּ  ּתֹוָרה ִלְלֹמד םבָּ ִל  ָיִכינוּ  ִאם ,ָאָדם ּבְ
ְוָקא ְוָלאו, יָה ֶת וֹ ְצ ִמ  ת תדוּ ֵ   ּדַ ּלּוחֹות ָבהוּ ַהּכְ ֶפרּסֵ ּובַ  ּבַ

תּוָבה א ,ּכְ ר ֶאּלָ י־ַ�ל דּקַ ּפ�  ֲאׁשֶ רּוׁש  ,הש!ֶ מֹ  ּפִ ּתֹוָרה ּפֵ
בְּ  ה־ַ לׁשֶ ְמְסָרה ּפֶ ּנִ ה ׁשֶ ה ְלֹמש2ֶ  :ּה בָ ְת ָכ ְל  ְולֹא ַלּפֶ

  
  

בג' באדר שע"ב, נפטר רבי מרדכי יפה בעל 
ה'לבושים', שהיה מגדולי האחרונים ומגאוני 

השם 'לבוש' לאחר הדורות. לעשרת ספריו נתן את 
ועשרת בגדיו הוכתמו. בעל  ותשניצל ממבקשי רע

הלבושים היה ראשון הרבנים שעמדו בראש הארגון 
ת", אשר במשך היהודי הנודע "ועד ארבע ארצו

שנה ייצג את ארצות פולין והגן על היהודים  250־כ
שבה. במהלך השנים היו ארצות אלו בוועד: פולין 
גדול ובראשה העיר פוזנא, פולין קטן ובראשה 
הערים קראקא ולובלין, רייסין שבראשה לבוב, 
ווהלין שמרכזה לודמיר וקרעמניץ, ליטא ובה 

שבה כעיר בריסק והורודנא, והעיר וילנא שנח
חשובה בפני עצמה. מסיבה זו נקרא הגוף לעתים 
בשם 'ועד ארבע ארצות', לעתים 'חמש ארצות' 
ולעתים רק 'שלוש ארצות'. פעמיים מדי שנה, היו 
ראשי הוועד מתכנסים בימי יריד המסחר שהתקיים 
בערים שונות, והיו מתקנים תקנות לטובת הכלל 

ו גדולי ועומדים לימין העשוקים. ראשי הוועד הי
ישראל הנודעים, שכל עם ישראל נשען עליהם, והם 

הארגון  גדולות ונצורות למען יהודי פולין.פעלו 
לאחר שינויים  ,התבטל בשנת תקכ"דהחשוב 

  פוליטיים שאירעו במלכות פולין. 
�  

רב הונא, ־בד' באדר ד'רס"ו, נפטר רב אחאי בר
המזוהה עם רב אחאי שהיה מראשוני רבנן סבוראי 

תקופת האמוראים. שמו מוזכר בתלמוד הבבלי אחר 
יותר משאר רבנן סבוראי, ונאמר עליו 'היזהרו ברבנו 
אחאי שמאיר עיני גולה הוא'. שמו מוזכר בלשון 
מיוחדת בגמרא, כגון 'פריך רב אחאי', או 'פשיט רב 
אחאי', ומכאן למדו בעלי התוספות בזבחים שהיה 

סוף  מרבנן סבוראי אחרי רבינא ורב אשי שהיו
  הוראה, ואף מייחסים לו את ספר השאילתות. 

�  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  

  
ָ$ ת ֵ$ בָּ  י קַס ׁשֶ ְרַמן ֶאְלָחָנן ַרּבִ ת ַוּסֶ ָפָרׁשַ יר, יקּוֵד ּפְ  ּבְ סּוק ֶאת ִהְזּכִ ר" ַהּפָ ֲאׁשֶ ה ּכַ ה־ֶאת ה' ִצּוָ ", ֹמש2ֶ

ר ְזּכָ ּמ/ ָפ  ׁשֶ ֵתנוּ ּבְ ע ָרׁשָ ֵרה־ַאְרּבַ ָ$ִמים ֶ$ׂשְ ין הַמ  אוּ ְר : "ְוָאַמר, ּפְ ר. ָלַאֲחרֹוִנים ִניםָהִראׁשוֹ  ּדֹורֹות ּבֵ ֲאׁשֶ  ּכַ
ְזַמּנוֹ  ָאָדם ר ּבִ ָבר ְמַסּפֵ ים, ַ$ְצמוֹ  אֹודֹות ּדָ ְרׁשִ ָבָריו ִמְתּפָ ַגֲאָוה ּדְ ד צֹוןָר כְ וּ  נֹוִכּיּותֱא וֶ  ּכְ ּבֵ ֵ$יֵני ְלִהְתּכַ  ּבְ

ִרּיֹות ה לצֶ ֵא  אּוָלם. ַהּבְ ָהָיה נוּ ַרבֵּ  ֹמש2ֶ ל ָ$ָנו ׁשֶ ֲהֵרי. ךְ ֶפ ַהֵה  ֶאת ָרִאינוּ , ָאָדם ִמּכָ ָ$ִמים ׁשֶ ר ַרּבֹות ּפְ ְזּכָ  מ/
אן ר" ּכָ ֲאׁשֶ ה ּכַ ה־ֶאת ה' ִצּוָ ר ֶנֱאַמר ְולֹא", ֹמש2ֶ ֲאׁשֶ ה 'ּכַ י־ַ$ל־ַאף ֹאתֹו' ה' ִצּוָ ל ּפִ ּכָ ָבִרים ׁשֶ ים ַהּדְ  מּוַסּבִ
ה ַ$ל ָבר ְוִנְרֶאה, נוּ ַרבֵּ  ֹמש2ֶ ִאּלוּ  ַהּדָ אן ָהָיה ּכְ ֵ בַּ  ףנֹוָס  ָאָדם ּכָ ה הֹמש2ֶ  םׁשּ ָ$ׂשָ ל ֶאת ׁשֶ ה, ה' ִצּוּוי ּכָ  ּוֹמש2ֶ
ד ִמן עֹוֵמדה כְּ ֶא ְר נִ  נוּ ַרבֵּ  ִאּלוּ  ַהּצַ ָבר ֵאין ּכְ ַ$ְצמוֹ  לוֹ  נֹוֵגַ$  ַהּדָ י". תוֹ נוּ ְנְוָת ַ$ בְּ  נֹוַתר ְוהּוא ּבְ  ֶאְלָחָנן ַרּבִ

ַ$ְצמוֹ  א, ּדֹוֵרׁש  ָנֶאה ַרק ָהָיה לֹא ּבְ ם ֶאּלָ נֹוָס . םיֵּ ַק ְמ  ָנֶאה ּגַ ּתֹוָרה תוֹ לוּ ְד גַ לְ  ףּבְ יובְ וּ  ּבַ  לֹא, ַהּטֹוִבים ַמֲ$ׂשָ
יר ְוָהָיה ְלַ$ְצמוֹ  טֹוָבה ַמֲחִזיק ָהָיה $/  ֶאת לכֹּ ־ֵמֵ$ין ַמְסּתִ ָלל ְלַמַ$ן ֹוָתיולּ ּפְ ָרט ַהּכְ ַ$ם. ְוַהּפְ א ּפַ  רּקֵ ְלבַ  ּבָ
י ֶאת ָרֵאל ַרּבִ ׁש , יִק ְס 'נְ צַ בְּ לוּ  ַיֲ$ֹקב ִיׂשְ ּמֵ ִ ׁשּ י ׁשֶ ּגִ ַמׁשְ ַכב תוֹ יבָ יׁשִ בִּ  ַח ּכְ ן יוֹ לְ ָח בְּ  ְוׁשָ ּכָ , וֹ אבוֹ בְּ . ַהְמס/

ִנית הנָ נְ אוֹ ְת ִה  ָפָניו ָהַרּבָ ָסֵרב ,ּה לָ ְע בַּ  ַ$ל ּבְ ּמְ ְבנֵ  ְלֵהָ$ֵזר ׁשֶ יָבה יּבִ ִאים ַהְיׁשִ ּבָ  יַרבִּ  הַנֲ$נָ . יוֹ לְ ָח בְּ  ְלַסֲ$דוֹ  ׁשֶ
ִביל: "ְוָאַמר ֶאְלָחָנן ׁשְ ֲאֵחִרים ֵרבְלָס  הּוא לוֹ ָיכ ַ$ְצמוֹ  ּבִ ֵני אּוָלם, הוּ וּ ׁש ּמְ ׁשַ יְ  ׁשֶ ל ִמּפְ ּכָ יָבה ׁשֶ  ַהְיׁשִ
ים ָ$ָליו, לוֹ  ְזקּוָקה יַח  ְוַאף. ְלָכךְ  ְלַהְסּכִ ּגִ ׁשְ ַ$ְצמוֹ  ַהּמַ יַח  ִלְרצֹות ָצִריךְ  ּבְ ּגִ ׁשְ ַהּמַ ִריא ִיְהֶיה ׁשֶ י, ּבָ    ּכִ

יָבהֲהֵרי  יַח  יםְזקּוִק ְוַתְלִמיֶדיָה,  ַהְיׁשִ ּגִ ִריא ְלַמׁשְ   ".ְוָחָזק ּבָ
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ה ּפָ ח/ ל ַאַחת ּבְ י ׁשֶ ּתֵ חֹות ׁשְ ּפָ ֵני ִמׁשְ ַלִים ִמּבְ י ֶאת ֶהָחָתן ַצד ִהְזִמין, ְירּוׁשָ ְמׁשֹון ַרּבִ  יִק ְס נְ לַ וֹ ּפ  ַאֲהרֹן ׁשִ
ין ֶאת רּדֵ ְלַס  יקלִ ּפְ ּטֶ ִמ  ּדּוׁשִ א, ַהּקִ ַאַחר ֶאּלָ ּלְ ֵהֵחּלוּ  ׁשֶ ֲהָכנֹות ׁשֶ הלַ  ּבַ ּפָ ֵר  ח/ י, רִהְתּבָ ה ַצד ּכִ ּלָ  ִהְזִמין ַהּכַ

ָרה ְלאֹוָתּה  י ֶאת ַמּטָ ָרֵאל ַרּבִ ל הבָּ ַר  גְר בֶּ צְ ינְ ִמ  ְזֵאב ִיׂשְ יָקהַ$ ָה  ָהִעיר ׁשֶ ִניםח/ ַהְמ  ָיְדעוּ  לֹא. ּתִ יתלָ  ּתָ  ׁשִ
ם ֵ$ָצה ַנְפׁשָ ָרָאה וּ , ּבְ ד ֵהִבין ְמבּוָכָתם ֶאת יקלִ ּפְ ּטֶ ִמ  ָהַרבְכׁשֶ הְוצִ , ָהִעְנָין ֶאת ִמּיָ  ֵרֵ$הוּ  ֶאת דבֵּ ְלכַ  ּוָ

דֹול ִסּדּור ַהּגָ ין ּבְ ּדּוׁשִ ה ְלַאַחר. ַהּקִ ּפָ ׁש , ַהח/ ן ֵאָליו ִנּגַ ָחה ּבֶ ּפָ ׁשְ ִהְזִמינוֹ  ַהּמִ ל ְוֵהֵחל, ׁשֶ , ָפָניובְּ  ְלִהְתַנּצֵ
י אּוָלם ְמׁשֹון ַרּבִ ל ַאֲהרֹן ׁשִ ּטֵ ָבר ֶאת ּבִ אוְ  ,ָיד־ִחיְמ בִּ  ַהּדָ ּטֵ ּבּודַה  ַמהוּ : "ִהְתּבַ ל ּכִ ין ִסּדּור ׁשֶ  ְקָצת? ִקּדּוׁשִ
בֹוד בֹוד ּוַמהוּ . ּכָ ֶוה הּוא? ּכָ ֵ$ינַ  ׁשָ ֲחִתיַכת יּבְ ָצל ּכַ   "...ּבָ
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י ֵאֶצל יַבת רֹאׁש , יִק ְס ינְ ִד נְ לוֹ  הֶש מֹ  ַרּבִ ְלִמיָדיו ֵלידוֹ ּוִמגְּ  יןַרּדִ  ְיׁשִ ל ּתַ ים ץֵפ ָח "ֶה  ׁשֶ ת ָהְיָתה, "ַחּיִ  ִמּדַ

י קלֶ ֵח  ָהֲ$ָנָוה ְלּתִ ּיּותוֹ  דִנְפָר  ּבִ ֶחֶדת ֵמִאיׁשִ ֶחֶדת ֲ$ָנָוה זוֹ  ָהְיָתה לֹא. ַהְמי/ ָ$ֶליָה  ְמי/ , ַלֲ$ֹמל ָצִריךְ  ָהָיה ׁשֶ
א טּות ֶאּלָ ׁשְ ּלֹא ַ$ד, ִטְבִעית ּפַ ָלל ָחׁש  ׁשֶ י ּכְ אוֹ  הּמֶ בַּ  לוֹ  ׁש יֶ  ּכִ ָ$ה. תְלִהְתּגָ ׁשָ ָהָיה ּבְ ל ׁשֶ ּלֵ ֵבית ִמְתּפַ  ּבְ

ב ָהָיה לֹא ֵמעֹוָלם, יןּדִ ַר בְּ  תֶס נֶ כְּ ַה  ֹכֶתל יֹוׁשֵ ְזָרח ּבְ א, ַהּמִ ב ֶאּלָ ין ָיׁשַ ִלים ּבֵ ּלְ ְתּפַ ַאַחד ַהּמִ ר. םָ$ ָה  ּכְ ֲאׁשֶ  ּכַ
ַ$ם ִנְקְלָ$ה יָבה ּפַ ִייםְק לִ  ַהְיׁשִ י ָרָאה לֹא, ׁשָ ִחיתּות הש2ֶ מֹ  ַרּבִ בֹוד ּפְ ַ$ְצמוֹ  ּכָ  ְיָרקֹות ֲחנּות ַח ּתֹ ְפ לִ  ּבְ

עֹות ּה בָּ  דמֹ ֲ$ לַ וְ  ּיֹום רּפָ ְס ִמ  ׁשָ ָכךְ  ָרָאה ְולֹא, ּבַ רֹאׁש  םָהָר  ֲ$ָמדוֹ ַמ לְ  ּוְסִתיָרה ןוֹ בּ לְ ֶ$  ּבְ יָבה ּכְ . ץָר ֲ$ נַ  ְיׁשִ
ךְ  ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ךְ  ַרּבֹות ׁשָ בּוׁש  ִהְתַהּלֵ ּלְ ׁשּוט ּבַ ִפי ַהּפָ ֲהגוּ  ּכְ ּנָ ִליָטא ׁשֶ טְמ  טַקְסֶק  ּכֹוַבע ָחַבׁש  ּוְלרֹאׁשוֹ , ּבְ ּפָ  ר/

ִמְנָהָגם ל ּכְ ָסִפים ִאּסּוף עְלַמּסַ  ָיָצא, ִמיםיָ לְ . םָ$ ָה  יֵט וּ ׁש ּפְ  ׁשֶ יָבה ְלַמַ$ן ּכְ ְקׁשוּ  יובָ ָר קֹ ְמ וּ , ַהְיׁשִ ּנוּ  ּבִ  ִמּמֶ
ד ּכֹוַבע ש2בֹ ֲח לַ  ּבָ יםוְ , ֲ$ָמדוֹ ַמ לְ  ֶאהיָּ כַּ  ְמכ/ ֵרָרה ֵמֹחֶסר ְלָכךְ  ִהְסּכִ ׁשּובוֹ . ּבְ יךְ , ּבְ  ּכֹוָבעוֹ  ֶאת ש2בֹ ֲח לַ  ִהְמׁשִ

ִני יר ָהַרּבָ י, ְוִהְסּבִ ָ$ה ּכִ ׁשָ ָהָיה ּבְ ן ּכֹוָבעוֹ  ֶאת חֹוֵבׁש  ׁשֶ ׁשָ ִמיד קּדֹ בְ לִ  ָ$ָליו ָהָיה ַהּיָ  ִנְמָצִאים יולָ וּ ׁשּ ׁשֶ  ּתָ
א ׁשּוַלִים ֶזה ְלכֹוַבע ֵאין ןכֵּ ׁשֶ , ְלָפָניו כֹוָבעוֹ  אּוָלם. ִניםָפ ִמלְּ  ַרק ֶאּלָ  אֹותוֹ  ש2ִלְלבֹּ  ּואה לוֹ ָיכ ֶהָחָדׁש  ּבְ

ָכל ִהיא צּוָרה ּבְ ָכךְ  הּוא ְוחֹוֵסךְ , ׁשֶ ל ָיָקר ְזַמן ּבְ ִדיַקת ׁשֶ   . אֹותוֹ  אֹוֵחז הּוא ַצד ֵמֵאיֶזה ַהּכֹוַבע ּבְ
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ב םלֶ ּקֶ ִמ  אבָ ַהּסָ  ַ$ם ָיׁשַ בֵ  ּפַ ְלמּודוֹ  תיּבְ ֵהֵחל ֶאָחד ָאָדם ֵאָליו ִנְכַנס ּוְלֶפַתע, ּתַ ְטָ$נֹות פוֹ ּוְלַגּדְ  וֹ ְלָחְרפ ׁשֶ  ּבִ
ְוא הּוא ָ$ָליו ְוִהְכִריז, ׁשָ ע ׁשֶ א עֹוָלםלָ  קלֶ ֵח  לוֹ  ְוֵאין ָרׁשָ ל. ַהּבָ ָ$ה אֹוָתּה  ּכָ הַה ׁשֶ  ׁשָ  בׁשַ יָ , ףּדֵ גִ וְ  ֵחֵרף ּלָ
יב אבָ ַהּסָ  ִהְתַ$ְנְינּות לוֹ  ְוִהְקׁשִ הּוא  ,הבָּ ַר  ּבְ ׁשֶ ל ןִסּמָ  ׁשּום ְרָאהַמ  לֹאּכְ ַ$ס ׁשֶ ה ְתקֹוְממוּ ִה . רֶֹגזוָ  ּכַ ּמָ ִמן  ּכַ

ׁשוּ  ַהּלֹוְמִדים ףַהְמ  ֶאת קלֵּ ְלַס  ּוִבּקְ ּצָ קֹום ִמן ח/ ָדם זֹאת ָמַנע אבָ ַהּסָ  אּוָלם, ַהּמָ  ְרצֹוְנֶכם ָמה: "ְוָאַמר ִמּיָ
ּנוּ  ֶדק ֵריֲה וַ ? ִמּמֶ א ְוֵאינוֹ  ּמוֹ ִע  ַהּצֶ ה ֶאּלָ   "...ילַ ָ$  ָהֱאֶמת ֶאת ְמַגּלֶ
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ָ , ֵמֵאׁש  לצָּ מ/  אּוד ׂשּ ֹוָאה יֵמ יֵא  ֶאת ַרדׁשֶ ל יָטהִלְפלֵ  ְונֹוַתר ַהׁשּ ְחּתוֹ  ִמּכָ ּפַ ַ$ם הלָ ָ$ , ָפהָהֲ$נֵ  ִמׁשְ  ֶאל ּפַ

ר ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ְתקּוַפת יוָר וּ ּס יִ וְ  יוָת אוֹ לָ ּתְ  ֶאת לוֹ  ְוִסּפֵ ְלָחָמה ּבִ ׁשָ  ַהּמִ ין. הַהּקָ ָאר ּבֵ ְ ר ַהׁשּ י, ִסּפֵ  תוֹ הוּ ׁשְ בִּ  ּכִ
ַמֲחנֶ  ִחיד היָ ָה , ָהִרּכּוז הּבְ ל ַהּיָ ֵני ִמּכָ ּלֹא וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ּבְ ַמֲחַלת ָחָלה ׁשֶ ּתֹוְלָלה, ּוספיַהּטִ  ּבְ ִהׁשְ  אלֹ ְמ בִּ  ָאז ׁשֶ

ּה $/  ִחיד ְוהּוא, ּזָ ַרד ַהּיָ ָ ׂשּ ְלָחָמה ֶאת ׁשֶ ְזכּות ַהּמִ ךְ  ּבִ קּוָפה ָ$ְבָרה. ּכָ ה ּתְ ּכָ ַמֲחַלת ָחָלה ְוָהִאיׁש , ֲאר/  ּבְ
ָאַכל רַח ְלַא  ּוספיַהּטִ  ַבר ׁשֶ ָהָיה ָמה־ּדְ ּנֹוַדע. ַ$ גוּ נָ  ׁשֶ ׁשֶ ָבר ּכְ י ַהְבָטָחתוֹ  ֶאת לוֹ  ַלחׁשָ , ׁש "ִאי זֹוןֲח לַ  ַהּדָ  ּכִ

ְמֵהָרה ַיְחִלים הּוא ם ְלַאַחר. ָהָיה ְוָכךְ  תוֹ לָ ֲח ִמּמַ  ּבִ ּקָ בוֹ  ׁשֶ ּכָ ׁשְ ה, ִמּמִ  לוֹ וּ יּ ִט בְּ  ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ֶאל ִהְתַלּוָ
לוֹ , ָרָאהוּ  ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה ׁשֶ ּוכְ , ַהּיֹוִמי ה רֹוֶאה: "ְוָאַמר ָבִבּיּותלְ בִּ  ִקּבְ ה, ַאּתָ ּמָ אֹות ָאסּור ּכַ הְוַה "... ְלִהְתּגָ  ּלָ

ּתֹוֵמם ַה  ִהׁשְ ר תֵא  ָזַכר ׁש "ִאי זֹוןֲח ׁשֶ ר ֲאׁשֶ   .ָלֵכן ֹקֶדם בַר  ְזַמן לוֹ  ִסּפֵ
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ַ$ל ְנָיא ּבַ ַ$ם ִנְקַלע ַהּתַ ל ְלֵביתוֹ  ּפַ א ׁשֶ יַח , ֶאָחד ֹוןּגָ ִהּנִ דֹוׁש  רֶפ ַהּסֵ  ֶאת ׁשֶ ַחת" ֱאִליֶמֶלךְ  ֹנַ$ם"ַהּקָ  ּתַ
ְסאוֹ  ֵני, ּכִ ד ִמּפְ ִהְתַנּגֵ רכַּ  .תוֹ יָט ׁשִ לְ  ׁשֶ ל תוֹ הוּ ַמ  ַ$ל ָהַרב לוֹ ָא ׁשְ  ֲאׁשֶ ר ׁשֶ ַ$ל ָאַמר, ַהְמַחּבֵ ְנָיא ּבַ : ַהּתַ

דֹול ּכֹה ֶזה רֶפ ֵס  רבֵּ ַח ְמ " ִמּדַ  ּגָ ם דַ$ , ָהֲ$ָנָוה תּבְ ּגַ יַח  ָהִייָת  ִאם ׁשֶ ַ$ְצמוֹ  אֹותוֹ  ַמּנִ ַחת ּבְ  היָ ָה , ךָ ֲא ְס כִּ  ּתַ
ל קֵת ׁשוֹ  ַאֲהָבה ּוְמַקּבֵ   ".רּוַח  תלוּ ְפ ׁשִ וְ  ֲ$ָנָוה ֵמרֹב, יוָר וּ ּס יִ  ֶאת ּבְ

  

ָ�ה ׁשָ ָמה ּבְ ּיְ ִהְסּתַ ן ְמֶלאֶכת ׁשֶ ּכָ ׁשְ ה ֹאָתם ַוְיָבֶרךְ " ֶנֱאַמר, ַהּמִ ים", ֹמש!ֶ ָאַמר ל"ֲחזַ  ּוְמָפְרׁשִ ּתִ , ָרצֹון ְיִהי" ָלֶהם ׁשֶ ֶרהׁשֶ ַמֲ�ׂשֵ  ָנהיִכ ׁשְ  ׁשְ   ".ְיֵדיֶכם הּבְ
תּבְ  ַרק לֹא ּבָ ֶרהּתִ  ְוַחג ׁשַ ְ ְוַה  ָהַאֲהָבה ׁשְ יֵניֶכם ִכיָנהׁשּ א, ּבֵ ם ֶאּלָ ָ�ה ּגַ ׁשָ עֹוְסִקים ּבְ ם ׁשֶ ַמֲ�ׂשֵ  ַאּתֶ יֵמי ְיֵדיֶכם הּבְ ֶרהּתִ , ַהחֹל ּבִ יֵניֶכם ׁשְ ְ ַה  ּבֵ   (ספר הדרוש) . ְוָהַאֲהָבה ִכיָנהׁשּ

 

  
יר  ַ�ם ַ�ל ַ�תּדַ ־ַקלָ�ׁשִ ׁש ּפַ ּקֵ ְפָלג, ִהְתּבַ ְיֵדי ־ְוַקְמָצן מ�

ָלל מֹונֹו ְלָצְרֵכי ַהּכְ ַאְך הּוא  ,ַרב ָהִעיר ִלְתרֹם ִמּמָ
ק תֹוֲאנֹות ִהְתַחּמֵ ְוא ּבְ ה ּמָ ה ּכַ ׂשָ ר ָ� ָב ָ� ּבֶ ׁשֶ  ַ�ןָט ְו , ׁשָ

ָיה ִלי ּתָ ְצ ַר ּתֵ : "ָהַרב הַנֲ�נָ . לָל ּכְ ת ַה ַב טוֹ ת ְל וֹ ּל �� ּפְ  ׁשְ  ק�
יִתי ֵ ִהְתַקׁשּ ָבר ֶזה ּה ּבָ  ׁשֶ ָהִרּמֹוִנים ָאְמרוּ  ל"ֲחזַ . ִמּכְ  ׁשֶ

ְמִעיל ּבִ ֵהן ׁשֶ דֹול ַהּכֹ אוּ  ַהּגָ ֵ�י ַ�ל רּפֵ ַכ ְל  ּבָ ָרֵאל ּפֹוׁשְ , ִיׂשְ
ֲאִפּלוּ  ֶהם ָהֵריָקִנים ׁשֶ ּבָ ִרּמֹון ִמְצֹות ְמֵלִאים ׁשֶ  ַמּדּוַ� וּ . ּכְ

ין ָהִרּמֹוִנים ִנְתלוּ א פוֹ ֵא  ֲ�מֹונִ ַה  ּבֵ א? יםּפַ רׁשֶ  ֶאּלָ ֲאׁשֶ  ּכַ
ֵ�י ָרֵאל ּפֹוׁשְ ים ִיׂשְ ים עֹוׂשִ ה ְלִעּתִ ים, טֹוב ַמֲ�ׂשֶ  ַמְרִעיׁשִ

ה ֵהם ַמֲ�ׂשֶ ל ֶאת ֶזה ּבְ ֲ�מֹוִנים ּוְמַצְלְצִלים ָהעֹוָלם ּכָ ּפַ , ּבַ
ָאְמרוּ  ִפיּכְ    "...איָ ְר ָק  ִקיׁש ־ִקיׁש  יָנאגֵ ָל ּבְ  אָר ּתְ ְס ִא  ל"ֲחזַ  ׁשֶ

  

  

  
ּטּוי ֶ ִמ  ֹנֶפְך  ִסיףהוֹ " הּוא גּורׁשָ  ּבִ ם־ַ�ל", וֹ ּל ׁשּ  ֶאֶבן ׁשֵ

ָהְיָתה ַהּנֶֹפְך  ן ׁשֶ חֹש!ֶ ֶרת ּבַ ְזּכֶ ָפ  ּומ� ֵתנוּ ּבְ  קֹורְמ . ָרׁשָ
ּטּוי ִדְבֵרי ַהּבִ יןּבְ  ל"ֲחזַ  ּבְ ִאם, ִקּדּוׁשִ  ֶאת ְסָרהָמ  ׁשֶ

ּה  ְעּתָ ןא� ְל  ַטּבַ ֵדי ּמָ ֶ ִמ  ֹנֶפְך  ָלּה  ְוהֹוִסיף, ָנּה ַתּקְ ְל  ּכְ  וֹ ּל ׁשּ
תְמק�  ִהיא ׁשֶ ָמעּות םְוׁשָ , לוֹ  ּדֶ ׁשְ הֹוָסַפת ַהּמַ  ֶאֶבן ּבְ

ׁש  ַהּנֶֹפְך  ַ�ת ַמּמָ ין ְלַטּבַ ּדּוׁשִ ֹאֶפן. ַהּקִ ָאל ּבְ ׁשְ  מ�
ים ׁשִ ּמְ ּתַ ִבּטּוי ִמׁשְ ָמעּותּבְ  ֶזה ּבְ ל ַמׁשְ  ַהּמֹוִסיף ָאָדם ׁשֶ

ר ַ�ל הֹוָספֹות ים, ָהִעּקָ ַבחְל  ְלִעּתִ ים, ֹיִפיְל וּ  ׁשֶ  ּוְלִעּתִ
י ִליָלהִלׁשְ  ל ּכִ ְצאוּ  ֵיׁש  ַאְך . ּגֹוֵרַ�  ַהּמֹוִסיף ּכָ ּמָ  ַטַ�ם ׁשֶ

ֲהֵרי, ֶזה ְלִבּטּוי ִנְפָלא ל ַאְבנוֹ  ָהְיָתה ַהּנֶֹפְך  ֶאֶבן ׁשֶ  ׁשֶ
ֶבט ּנוּ  ְיהּוָדה ׁשֵ ּמֶ ּמִ ַצְלֵאל ָיָצא ׁשֶ ן ּבְ . רחוּ ־ֶבן אּוִרי־ּבֶ

ה ִחּלָ ל ּתְ יאִמנְּ  ָהֹאֶדם ֶאֶבן ֶאת ִקּבֵ ֶבט ׂשִ , ְראּוֵבן ׁשֵ
ן־רּוְלַאַח  יאִמנְּ  הּדָ ְט ּפִ ַה  ֶאת ִמּכֵ  ְוֶאת, עֹוןְמ ׁשִ  ׂשִ

ֶרֶקת יאִמנְּ  ַהּבָ ֶבט ׂשִ ר. ֵלִוי ׁשֵ יעוּ  ְוַכֲאׁשֶ ֶבט ִהּגִ  ְלׁשֵ
ַצְלֵאל ָנַתן, ְיהּוָדה ן ּבְ ֶבט־ּבֶ ֵ  ֶאֶבן ֶאת ֵמַ�ְצמוֹ  ַהׁשּ
ֵרׁש  ּוֵמָאז, ַהּנֶֹפְך  ּתָ ּטּוי ִהׁשְ ֶ ִמ  ְך ֹנֶפ  'הֹוִסיף ַהּבִ   ...ֹו'ּל ׁשּ

  

  
ב ד ָזָה� ֵאֹפ� �ַ�ׂש ֶאת־ָהֽ    )(לט, ב ַוּיַ

ַת  ְלִמי ְרּגּוםּבְ ְדַהב ֶנֱאַמר ְירּוׁשַ ַהְינוּ , ּדִ ל ֵאפֹוד ּדְ  ׁשֶ
ָמעּות, ָזָהב סּוק ּוַמׁשְ יבּות איִה  ַהּפָ ֲחׁשִ  ִהיא ָהֵאפֹוד ׁשֶ

ְזכּות ָהב ֲ�ׂשּוָיה ֱהיֹוָתּה  ּבִ ֲ�ֵמי אּוָלם. ִמּזָ  ְקָראַהּמִ  ִמּטַ
ן ִנְרֶאה לֹא ֲהֵרי, ּכֵ ַבת ׁשֶ ד ּתֵ ֵאֹפ� ַטַ�ם ְטֶ�ֶמתמ�  ָהֽ  ּבְ

א ַבת תֶד ֶר ְפ מ�  ְוִהיא ֶאְתַנְחּתָ ב ִמּתֵ ָ�  ּוְלִפי, ָזָה�  ִמיםַהּטְ
אּור ה הּוא ַהּבֵ ָ�ׂשָ  ּוְתֵכֶלת ָזָהב חּוֵטיִמ , ָהֵאפֹוד ֶאת ׁשֶ

ָמן ׁש  ִניׁשָ  ְותֹוַלַ�ת ְוַאְרּגָ זּוִרים, ְוׁשֵ ְ   )המליץ בינותם(. ַיַחד ַהׁשּ
�  

ת ֵר� יב ְלׁשָ יל ָסִב� ��ִ    )(לט, כו ַ�ל־ׁשּוֵל!י ַהּמְ

ַבת ת ּתֵ ֵר� ַטַ�ם ְלׁשָ דֹול ףָזֵק  ּבְ  ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ּגָ
ִעיל ַהּמְ ר ׁשֶ ים  ְקֵראתנִּ ׁשֶ  ַרעָה  ָלׁשֹון ַ�ל ְמַכּפֵ ְתִהּלִ ּבִ

ֹדלֹות ֶרת ּגְ ָהָאָדם ֲאָוהִמגַּ  ּה ָר וֹ ּוְמק, ָלׁשֹון ְמַדּבֶ  זֹוֵקף ׁשֶ
  )תפוחי חיים(. ָ�ָליו ֵכלּוְמָר  ַהּזּוַלת ַ�ל ְצמוֹ ַ�  ֶאת

�  

ן ּכָ� ׁשְ ה ֶאת־ַהּמִ ֶקם ֹמׁשֶ$    )(מ, יח ַוּיָ'

ַמּסֶ  ל"ֲחזַ  אן ָלְמדוּ  תחוֹ נָ ְמ  תֶכ ּבְ ּקֶֹדׁש  ַמֲ�ִלין, ִמּכָ  ּבַ
ז ֶזה רָב ְוָד , מֹוִריִדין ְוֵאין ּמָ ֶקם ֹמ בֹותּתֵ ּבַ  ְמר� ה ַוּיָ' ׁשֶ$
ֵהן ַטֲ�ֵמי תמוֹ ָ� ְט מ�  ׁשֶ הֹוְלִכים, ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ  ׁשֶ

ּקֶֹדׁש  ַמֲ�ִלין, ְלָאחֹור ְולֹא ָפִניםְל    )פני יוסף(. ְך ֶפ ְלֵה  ְולֹא ּבַ
�  

וֹ  ְהֶי!ה ַל�ְיָלה ּב� ֽ ׁש ּתִ    )(מ, לח ְוֵא�

ָ�ִמים ג' הּמִ ַה  ִנְמֵצאת ּפְ ׁש  ּלָ ָזֵקףְוֵא� דֹול ּבְ ׁש , ּגָ ְוֵא�
דִמְת  ָר� ֹוְך ַהּבָ ת( ַחת ּבְ � ה, ַלּקַ ִנּיָ ְ אן ַהׁשּ ית, ּכָ ִליׁשִ ְ  ְוַהׁשּ

ֽר יֹוֵאלּבְ  ְדּבָ ֹות ַהּמִ ְכָל�ה ְנא! ׁש ָאֽ ז. ְוֵא� ַ�ּמּוד ְלַרּמֵ  ׁשֶ
ה ָהֵאׁש  ָרֵאל םַ�  ַ�ל ֵהֵגּנָ ִמְצַרִים ִיׂשְ ן, ּבְ ּכָ ׁשְ ּמִ  ּבַ

ר ְדּבָ ָרֵאל ְוָהְלכוּ , ּוַבּמִ ְזִקיפּות ִיׂשְ   )ענף עץ אבות(. קֹוָמה ּבִ

ׁש  ְדּגָ  מ�
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