ש ָר ֵאל!
ה ׁ ְש ְל ָמה ַה ִּס ְד ָרה ַה ְמ -ב ֶ ּק ׁ ֶשת ְ ּב ָכל ֵ ּבית יִ ְ ׂבס"ד

יש" ַ ּב ֲחנּ -י ֹות ַה ְּס ָפ ִרים
ֲח ֵמ ׁ ֶשת ְּכ ָר ֵכי ׁ ַ
"ש ָ ּבת ִט ׁ
פרשת חוקת ,ג' בתמוז תשע"ט

ִס ּפ ּו ִרים ְו ַא ָ ּגדוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים ּו ַפ ְר ּ ְפ ָראוֹ ת

ִס ּפ ּו ִרים ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

זֹאת ַה ּתוֹ ָרה ָא ָדם )יט ,יד(
ְ ּב ַא ַחת ַה ּ ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ְשנַ ת ת"רָ ׁ ,ש ַבת ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק ִמוּוֹ ְר ָקא ָ ּב ִעיר ל ְ ּב ִלין ,וְ ׁ ָשם
ילה ׁ ֶש ֶּנ ֶ! ְר ָכה ְ ּבבֵ ית ִמ ְד ָר ׁשוֹ ׁ ֶשל ַ'החוֹ זֶ ה'
ִּכ ְ ּבדוּה ּו ְ ּב ַסנְ דְּ ָקאוּת ִ ּבבְ ִרית ִמ ָ
ִמ ּל ְ ּב ִליןַ .ר ִ ּבים נָ ֲהר ּו ֶאל ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ְּכ ֵדי ַל ֲחזוֹ ת ְ ּבזִ יו ּ ָפנָ יו ׁ ֶשל ַהצַּ דִּ יק
ִמוּוֹ ְר ָקא ,וְ ַ!ל ַאף ׁ ֶש ַהדָּ בָ ר ָהיָ ה ְּכ ֶ!שְׂ ִרים וְ ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנָ ה ְל ַא ַחר ִה ְס ַּת ְּלקוּת ַהחוֹ זֶ ה
ֹאש
ְ ּב ִת ׁ ְש ָ!ה ְ ּב ָאב תקע"הִ ,ה ְתיַ ּ ׁ ֵשב ָה ַר ִ ּבי ְ ּביַ ְר ְּכ ֵתי ַה ּ ׁש ְל ָחן וְ ֵס ַרב ָל ׁ ֶש ֶבת ְ ּבר ׁ
ַה ּ ׁש ְל ָחן ,וְ ִס ּ ֵפר ׁ ֶש ְ ּב ַח ֵ ּיי ַ'החוֹ זֶ ה' לֹא ֵה ִהין ֵמעוֹ ָלם ַל ֲ!לוֹ ת ַל ַּצד ַה ִּמזְ ָר ִחי ׁ ֶשל
ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ֵמרֹב יִ ְר ָאתוֹ אוֹ תוֹ  .נִ ְד ֲחק ּו כּ ָּלם ְל ַצד ַמ ֲ! ָרבּ ,ו ְכ ׁ ֶש ָר ָאה ָה ַר ִ ּבי ֶאת
ַה ֲהמ ָּלה ָק ָרא וְ ָא ַמרָּ " :כל יְ הו ִּדי הוּא ִ ּבבְ ִחינַ ת ֵס ֶפר ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר 'זֹאת
חק אוֹ תוֹ "ַ .א ַחד ַה ְמס ִ ּבים ָהיָ ה
ַה ּתוֹ ָרה ָ -א ָדם' ,וְ ָל ֵכן ֵאין ְל ִה ּ ׁ ָש ֵ!ן ָ! ָליו וְ ִל ְד ֹ
ַר ִ ּבי ֶא ְליָ ִקים ֶּג ִּציל נֶ ְכדּ וֹ ׁ ֶשל ֶה" ֲח ַכם ְצבִ י" ,וְ הוּא נַ ֲ!נָ ה וְ ׁ ָש ַאלֲ " :ה ֵרי ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה
יח ַ!ל ֵס ֶפר ׁ ֵשנִ י"? ֵה ׁ ִשיב ָה ַר ִ ּביָּ " :כל ֶא ָחד ָצ ִר ְ
יך ְל ַה ֲח ׁ ִשיב ֶאת
ֶא ָחד מ ָּתר ְל ָהנִ ַ
ַה ּ ׁ ֵשנִ י ְּכ ֵס ֶפר ּתוֹ ָרהֲ ,אבָ ל לֹא ַל ְח ׁשֹב זֹאת ַ!ל ַ! ְצמוֹ "ּ ְ .באוֹ תוֹ ַמ ֲ! ָמד ִה ׁ ְש ַּת ֵּתף
ַּגם ַר ָ ּב ּה ׁ ֶשל ָה ִעירַ ,ר ִ ּבי ְמ ׁש ָּלם זַ ְל ָמן ַא ׁ ְש ְּכנַ ִ ּזיּ ,ו ְכ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע דְּ בָ ִרים ֵא ּל ּו נַ ֲ!נָ ה
אתי ֶא ָּלא ִל ׁ ְשמ ַֹ! דָּ בָ ר זֶ ה  -דַּ ִ ּיי" ,ו ִּמ ּתוֹ ְך ַהדְּ ָב ִרים ִה ְת ַּג ְל ְּג ָלה
וְ ָא ַמרִ " :א ּל ּו לֹא ָ ּב ִ
ַה ּ ִשׂ ָ
יחה ַ!ל ּג ֶֹדל ַה ִּמ ְצוָ ה ְלזַ כּ וֹ ת ֶאת ָה ַר ִ ּבים ִ ּב ְס ָפ ִרים ,וְ ָל ֵכן ִה ְקדִּ ׁ
יש ְ ּב ַצ ָּו ָאתוֹ
ֶאת ָּכל ְס ָפ ָריו ְל ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ְלטוֹ ַבת ַה ְּכ ָלל ,וְ ָכ ְך ָ!שׂ ּו.
ימיו )כ ,ח(
יהם וְ נָ ַתן ֵמ ָ
וְ ִד ַ ּב ְר ֶּתם ֶאל־ ַה ֶּס ַלע ְל ֵ ינֵ ֶ
ִס ּ ֵפר ַר ִ ּבי ֵליְ בּ ֵאיְ ֶּגר ִמ ּל ְ ּב ִלין ׁ ֶש ָהיָ ה ֵ!ד ַלדָּ בָ ר ְ ּבנַ ֲ!רוּתוֹ ַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ֶאל זְ ֵקנוֹ ְּגאוֹ ן
יסא ַ ּב ַ!ל ַ'ח ַּות דַּ ַ!ת'
י! ּ ַפ ַ!ם ַר ִ ּבי יַ ֲ!קֹב ִמ ִּל ָ
יבא ֵאיְ ֶּגרִ ,ה ִּג ַ
יִ שְׂ ָר ֵאל ַר ִ ּבי ֲ! ִק ָ
ּו'נְ ִתיבוֹ ת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט' ְלבַ ְּקרוֹ  ,וּבְ אוֹ תוֹ יוֹ ם ָ ּבא ַּגם ַה ֲ'ח ַת"ם סוֹ ֵפר' ְלבַ ֵּקר ֶאת
חוֹ ְתנוֹ ַר ִ ּבי ֲ! ִקיבָ א ֵאיְ ֶּגרִ .ל ְכבוֹ ד ָהאוֹ ְר ִחים ַה ִּנ ְכ ָ ּב ִדיםִ ,צ ָּוה ַר ִ ּבי ֲ! ִקיבָ א ְל ָה ִכין
יבה ִה ְת ַמ ָּנה ְל ׁ ַש ֵּמ ׁש ֶאת
ְס!דָּ ה ְּגדוֹ ָלה ,וְ ַא ַחד ַה ַ ּבחו ִּרים ַה ֲח ׁשוּבִ ים ׁ ֶש ַ ּביְ ׁ ִש ָ
ָה ַר ָ ּבנִ ים ַה ְּגדוֹ ִליםּ ְ .ב ַמ ֲה ַל ְך ַה ְּס!דָּ ה נָ שָׂ א ַר ִ ּבי יַ ֲ!קֹב ִמ ִּל ָ
יסא ּ ִפ ְל ּפוּל ָח ִריף,
או ָּלם ַה ֲ'ח ַת"ם סוֹ ֵפר' ִה ְפ ִר ְ
יך ֶאת דְּ בָ ָריוָ .ר ָאה ַר ִ ּבי ֲ! ִקיבָ א ֵאיְ ֶּגר ׁ ֶשדַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל
ָהאוֹ ֵר ַח ָח ְל ׁ ָשה ָ! ָליו ,וְ ָל ֵכן ָק ָרא ַל ָ ּבחוּר ַה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ַ ּב ְּס!דָּ ה וְ ׁ ָש ַאל ְל ַח ַּות דַּ ְע ּתוֹ .
יסא" ,ו ִּמ ָ ּיד יִ ּ ׁ ֵשב ֶאת ָּכל
נַ ֲ!נָ ה ַה ָּלה וְ ָא ַמרְ " :ל ַד ְע ִּתי ַה ֶּצ ֶדק ִעם ַה ָּגאוֹ ן ִמ ִּל ָ
ישוֹ רָּ .ג ָ!ה
ק ׁ ְשיוֹ ָתיו ּו ִפ ְרכוֹ ָתיו ׁ ֶשל ַה ֲ'ח ַת"ם סוֹ ֵפר' ַ!ד ׁ ֶש ֶה ָ!קֹב ָהיָ ה ְל ִמ ׁ
ַה ֲ'ח ַת"ם סוֹ ֵפר' ִ ּב ְב ִכי וְ ָא ַמרּ ֶ " :ב ֱא ֶמת ַהצֶּ ֶדק ִא ִּתי ,או ָּלם ִאם חוֹ ְתנִ י ַה ָּגאוֹ ן יְ ַצ ֶּוה
ֲא ִפ ּל ּו ְל ֶאבֶ ן ְל ַד ֵ ּברֲ ,אזַ י יִ ְת ַק ְ ּימ ּו דְּ בָ ָריו"ְּ .כ ׁ ֶש ִּס ֵ ּים ָה ַר ִ ּבי ִמ ּל ְ ּב ִלין ֶאת דְּ בָ ָריו
ָא ַמרַ " :אל ְּת ַד ּמ ּו ְ ּבנַ ְפ ׁ ְש ֶכם ׁ ֶשדּ וֹ ִדי ָא ַמר ֶאת ַהדְּ בָ ִרים ָה ֵא ּל ּו ִמן ַה ּ ָשׂ ָפה וְ ַלחוּץ,
הוּא ֶה ֱא ִמין ְ ּב ָכל ִלבּ וֹ ְ ּב ָכ ְךֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי יָ ַדע ׁ ֶש ֵאין ְ ּבכֹחוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּבחוּר ְל ַפ ְל ּ ֵפל ְ ּבא ֶֹפן
נִ ְפ ָלא ְּכ ִפי ׁ ֶש ָ!שָׂ הּ ִ ,ב ְפ ָרט ׁ ֶש ָהיָ ה ָ!ס ּוק ְ ּב ַה ָּג ׁ ַשת ַה ַּמ ֲא ָכ ִלים וְ לֹא ָהיְ ָתה דַּ ְע ּתוֹ
נְ תוּנָ ה ַ!ל ַה ִּוכּ ו ַּחֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ַרק ְ ּבכֹחוֹ ׁ ֶשל זְ ֵקנִ י ַה ָּקדוֹ ׁש נָ שָׂ א ֶאת דְּ בָ ָריו".
ו ִּמ ִּמ ְד ָ ּבר ַמ ָּתנָ ה )כא ,יח(
ישא' ֵמרוּזִ 'יןִ ,ה ִּג ַ
ֶאל ַה ָּ'סבָ א ַקדִּ ׁ ָ
י! ּ ַפ ַ!ם ָ! ׁ ִשיר ֶא ָחד ִעם ּ ִפ ְדיוֹ ן ִ ּב ְסכוּם ָּגדוֹ ל,
וְ ִס ּ ְפר ּו ָ! ָליו ׁ ֶש ִה ְפ ִסיד ֶאת ַּכ ְס ּפוֹ וְ לֹא ׁ ִש ֵּלם ֶאת חוֹ בוֹ ָתיו ְלנוֹ ׁ ָשיוֶ .ה ֱחזִ יר לוֹ
ָה ַר ִ ּבי ֶאת ַה ֶּכ ֶסף וְ ָא ַמרּ ְ " :ב ָפ ָר ׁ ַשת ח ַּקת נֶ ֱא ַמר 'ו ִּמ ִּמ ְד ָ ּבר ַמ ָּתנָ ה'ַ .ה ִּמ ְד ָ ּבר ְמ ַס ֵּמל
ֶאת ַה ּיֹ ֶש2ר וְ ַה ֶּנ ֱא ָמנוּתְּ ,כ ִדבְ ֵרי ֲחזַ "ל ַ!ל יוֹ ָאב ׁ ֶש ֵ ּביתוֹ ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ִּכי ָהיָ ה נָ ִקי ִמ ָּגזֵ ל,
וְ ַאף ֲאנִ י נוֹ ֵטל ַרק ָממוֹ ן ׁ ֶשהוּא ָטהוֹ ר ַּכ ִּמ ְד ָ ּבר ,וְ לֹא ִמ ִּמי ׁ ֶש ּלֹא ׁ ִש ֵּלם חוֹ בוֹ ָתיו".
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שנה 6

ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים

וְ נָ ַתן ָ ָליו ַמיִ ם ַח ִ ּיים ֶאל־ ֶּכ ִלי )יט ,יז( ֵּת ַבת נָ ַתן
נִ ְק ֵראת ִמ ּ ׁ ְשנֵ י ַהצְּ ָד ִדיםֶ ׁ ,שצָּ ִר ְ
יך ִל ְטר ַֹח ְל ַח ּ ֵפשׂ
ילת יָ ַדיִ םְ ,ל ָפנָ יו ַא ְר ָ ּב ָ!ה ִמיל ו ְּל ַא ֲח ָריו
ַמיִ ם ִלנְ ִט ַ
ַרק ִמיל ֶא ָחד ,וְ ֶר ֶמז ָלזֶ ה ִּכי סוֹ ֵפי ַה ֵּתבוֹ ת ַח ִ ּיים
ֶאל־ ֶּכ ִלי ֵהם ִמיל ,וְ ָה ֶר ֶמז ָ ּבא ְ ּבסוֹ ֵפי ַה ֵּתבוֹ ת ְּכ ֵדי
ְל ַר ֵּמז ׁ ֶש ַרק ְל ַא ֲח ָריו חוֹ זֵ ר ִמיל ֶא ָחד) .כף הכהן(
ֲה ִמן־ ַה ֶּס ַלע ַה ֶּזה נוֹ ִציא ָל ֶכם ָמיִ ם )כ ,י( ֵ -אין
ַה ּתוֹ ָרה ִמ ְת ַק ֶ ּי ֶמת ֶא ָּלא ְ ּב ִמי ׁ ֶש ֵּמ ִמית ַ! ְצמוֹ
יה ,ו ְּכמוֹ ַה ֶּס ַלע ׁ ֶש ָּק ׁ ֶשה ְל ׁ ַש ְ ּברוֹ ַּגם דִּ בְ ֵרי
ָ! ֶל ָ
ּתוֹ ָרה ִל ְפ ָ! ִמים ָק ׁ ֶשה ְל ָה ִבינָ ם ,או ָּלם ִמ ֶּמ ּנוּ
יֵ ְצא ּו ַמיִ ם וְ ֵאין ַמיִ ם ֶא ָּלא ּתוֹ ָרה .וְ עוֹ ד ֶר ֶמז יֵ ׁש
ָּכאן ַ!ל ַמ ֲחזִ ֵ
ילים ַּכ ְס ּ ָפם
יקי ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ַּמ ִ ּז ִ
ימ ְט ִר ָ ּיה ֶּכ ֶסףֶ ׁ ,ש ִע ּמוֹ ֶא ְפ ׁ ָשר
ְל ַמ ֲ!נָ םִּ ,כי ֶס ַלע ְ ּבגִ ַ
ְלהוֹ ִציא ֶאת ֵמי ַה ּתוֹ ָרה) .מגדנות לחזקיהו(
ימ ְט ִר ָ ּיה זֶ ה ַּת ּפ ּו ַח
ָּכל־ ָה ֵ ָדה הֹר ָה ָהר )כ ,כב( ּ ְ -בגִ ַ
ָ ּגדוֹ לְּ ,כ ַר ּ ׁ ִש"י ' ַּת ּפו ַּח ָק ָטן ַ!ל ָּגדוֹ ל') .מגדנות(
וְ ַה ְפ ֵׁשט ֶאת־ ַא ֲהרֹן )כ ,כו( ָּ -כ ַתב ַה ְמגַ ֶּלה ֲ!מ ּקוֹ ת
ׁ ֶש ַא ֲהרֹן לֹא ִ ּב ֵּק ׁש ְל ִה ָּכנֵ ס ְל ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאלִּ ,כי
ָר ָאה ׁ ֶש ֲ! ִת ָידה נִ ׁ ְש ָמתוֹ ְל ִה ְת ַּג ְל ֵּגל ְ ּב ֶ זְ ָרא
ַה ּסוֹ ֵפר .וְ ֶר ֶמז ָלזֶ הִּ ,כי ֶא ְל ָ זָ ר אוֹ ִת ּיוֹ ת ְל ֶ זְ ָרא,
אשי ַה ֵּתבוֹ ת לֹא יָ בֹא ֶאל־ ָה ָא ֶרץֲ :א ָבל ַא ֲהרֹן
וְ ָר ׁ ֵ
יָ בוֹ א ְ ּב ֶ!זְ ָרא ְל ִה ָּכנֵ ס ִא ּתוֹ ָל ָא ֶרץ) .קול התור(
ְׁשלֹ ִש&ים יוֹ ם )כ ,כט( ְׁ -של ֹ ִש&ים יוֹ ם אוֹ ִת ּיוֹ ת יָ שִׂ ים
ָׁשלוֹ םֶ ׁ ,ש ָ ּבכ ּו ַ!ל ַא ֲהרֹן ׁ ֶש ָהיָ ה אוֹ ֵהב ׁ ָשלוֹ ם,
ימ ְט ִר ָ ּיה אוֹ ֲה ֵבי
אשי ֵּתבוֹ ת ַה ּ ָפסוּק כּ ּלוֹ ֵהם ְ ּבגִ ַ
וְ ָר ׁ ֵ
ַה ּ ָׁשלוֹ םֶ ׁ ,ש ָּל ְמד ּו ִמ ֶּמ ּנ ּו ִמדָּ ה זוֹ ) .מגדנות(
ֶאת־וָ ֵהב ְ ּבסוּ ָפה )כא ,יד( ֲ -חזַ "ל ִה ְמ ׁ ִשיל ּו ּ ָפס ּוק
זֶ ה ַ!ל ַה ֲח ָכ ִמים ׁ ֶש ִּמ ְתוַ ְּכ ִחים ַ ּב ֲה ָל ָכה ְּכאוֹ יְ ִבים,
וְ ֵאינָ ם זָ זִ ים ִמ ּ ׁ ָשם ַ!ד ׁ ֶש ַּנ ֲ!שִׂ ים אוֹ ֲהבִ ים .וְ ֶר ֶמז
ָלזֶ הֶ ׁ ,ש ֵּת ַבת ֶאת ְמ ַר ֶּמזֶ ת ַ!ל ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים
ְּכ ַמ ֲא ַמר ֲחזַ "ל ֶ'את־ה' ֱאל ֶֹק ָ
יך ִּת ָירא' ְל ַרבּ וֹ ת
ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ,וְ ֵת ַבת וָ ֵהב ְ ּבגִ ַ
ימ ְט ִר ָ ּיה ַא ֲה ָבה,
ׁ ֶש ּסוֹ ָפם ָלבוֹ א ִל ֵידי ַא ֲה ָבה) .קרן לדוד(
וְ ֶא ׁ ֶשד ַה ְּנ ָח ִלים )כא ,טו( – סוֹ ֵפי ֵּתבוֹ ת דָּ םִּ ,כי
ָה ֱאמוֹ ִר ִ ּיים נֶ ֶה ְרג ּו ְּכ ׁ ֶש ָ! ְמד ּו ַל ֲהרֹג ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאל,
וְ ַה ָּק ָ ּב"ה ֵה ִציף ֶאת דָּ ָמם ַ ּב ַּנ ַחל ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְ ּבנֵ י
יִ שְׂ ָר ֵאל יִ ְרא ּו ֶאת ַה ֵּנס ׁ ֶש ָ!שָׂ ה ָל ֶהם) .קרן לדוד(

אשי ֵּתבוֹ ת
וְ עוֹ ד ֶר ֶמז ָלזֶ הּ ְ ,ב ֵת ַבת וְ ֶא ֶׁשד ׁ ֶשהוּא ָר ׁ ֵ
וְ הוּא ְׁש ִפיכוּת דַּ ם ֱאמוֹ ִר ִ ּיים) .אור החמה(

לרפואת הילדה מרים בת חיה ברכה יהודית תחי'
ולרפואת הנער אושר אמיל בן ברטה שיחי'

הגיליון מודפס באלפי עותקים לזיכוי הרבים בנדבת ידידינו היקרים הי"ו

לע"נ ג'מילה בת יוכבד ,אליהו בן חנינה ושמעון בן ג'מילה ע"ה  -למשפחת אוחיון .ולע"נ רבי שמעון זנטי בן מסעודה ע"ה
ולע"נ מרת רחל בת אנייה ע"ה למשפחת גטו ,ולע"נ סמי בן שלמה ז"ל למשפחת אבוקרט.
ולרפואת :הבחור גבריאל זנטי בן חנינה שיחי' ,חזקיה בן כאפי שיחי' ואורה בת במוני יפה למשפחת מגן תחי'  -בתושח"י

לקבלת הגיליון והנצחות
דוא"ל5806777@gmail.com :

ְמאוֹ רוֹ ת
ֹ

יט ׁש
או ְ
ַא ְדמוֹ "ר ַר ִּבי ְמנַ ֵחם ֶמנְ דֶּ ל ִמ ְּליו ַ ּּב ִ

זי"ע

ְליוֹ ם ַה ִה ּלוּ ָלא ג' ְ ּב ַת ּמוּז תשנ"ד

ַמנְ ִהיגָ ם ׁ ֶשל ִרבְ בוֹ ת ַא ְל ֵפי יִ שְׂ ָר ֵאל ו ֶּפ ֶלא ַהדּ וֹ רוֹ ת.
נוֹ ַדע ִ ּבגְ אוֹ נ ּותוֹ ַה ּ ִפ ְל ִאית ַ!ד ׁ ֶש ָּכל ָרז ָלא ָאנֵ יס ֵל ּה,
וְ ַר ִ ּבים ֵה ׁ ִשיב ֵמ ָ!וֹןְ ּ .פ ִעיל ּותוֹ ָחבְ ָקה עוֹ ָלמוֹ ת
וְ נָ ָׂשא ַ!ל לוּ ַח ִלבּ וֹ ֶאת ַמ ּ ַשׂ א ָה ָ!ם ַּכ ֲא ׁ ֶשר יִ ּ ָשׂ א
יאת
ָהא ֵֹמן ֶאת־ ַה ּיֹנֵ ק .נוֹ ַדע ְּב ִצ ּ ִפ ָּיתוֹ ַה ְ ּגדוֹ ָלה ְלבִ ַ
יח וְ ָכל יָ ָמיו ָהי ּו ק ֶֹד ׁש ְלזֵ רוּז ַה ְ ּגא ָּלהִ .ה ְת ַמ ָּנה
ַה ָּמ ׁ ִש ַ
יט ׁש ְל ַא ַחר ּ ְפ ִט ַירת
ִּכנְ שִׂ יא ֲח ִסיד ּות ַח ַּב"ד ְליו ַּּבאוִ ְ
חוֹ ְתנוֹ ָה ַר ַּיי"צ ׁ ֶש ֶה ֱ! ִריצוֹ ְמאֹד ,וְ עוֹ ד ִּב ְצ ִעיר ּותוֹ
ִה ְת ַ ּב ֵּטא ָ! ָליו ׁ ֶשהוּא ָּב ִקי ְ ּב ַבבְ ִלי וִ ירו ׁ ַּש ְל ִמי וְ ִדבְ ֵרי
אשוֹ נִ יםְ ,ו ָכ ְך ַ ּגם ִה ְת ַּב ְּטא ּו ָ! ָליו ְ ּגדוֹ ֵלי ַהדּ וֹ ר
ָה ִר ׁ
ׁ ֶש ָ! ְמד ּו נִ ְפ ָ! ִמים ֶאל מוּל ְ ּגאוֹ נוּ תוֹ ַה ִּב ְל ִּתי נִ ְת ּ ֶפ ֶס ת
י!תוֹ ְ ּב ָכל ִמ ְכ ַמ ֵ ּני ַה ּתוֹ ָרה ְּבנִ גְ ֶלה וּ ְבנִ ְס ָּתר.
ְו ֶה ֵּקף יְ ִד ָ
אצים ְו ִה ְתיַ ּ ׁ ֵשב
ְּב ַח ְס ֵדי ׁ ָש ַמיִ ם נִ צַּ ל ִמצִּ ּ ָפ ְרנֵ י ַה ָ ּנ ִ
ִּבנְ יו־יוֹ ְרק ְליַ ד חוֹ ְתנוֹ ְּ .ב ֶמ ׁ ֶש ְך ַ!שְׂ רוֹ ת ׁ ְשנוֹ ת
יש ֶאת ָּכל יָ ָמיו
ַהנְ ָהגָ תוֹ לֹא יָ ָצא ֵמ ִעירוֹ ְ ,ו ִה ְקדִּ ׁ
ו ׁ ְּשנוֹ ָתיו ְל ַמ ַ!ן ַה ְּכ ָלל ְו ַה ּ ְפ ָרטִ .מ ָּכל ַק ְצוֵ י ֵּת ֵבל ּ ָפנוּ
ֵא ָליו ִ ּב ְדבַ ר יְ ׁשוּ ָ!ה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַר ִ ּבים נוֹ ׁ ְשעוּ ִ ּבזְ כוּ תוֹ
ְ ּב ֶד ֶר ְך נֵ ס ָו ֶפ ֶלאִ .מדַּ ת ַא ֲהבַ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ּ ִפ ֲ! ָמה בּ וֹ
יצד ְמס ָ ּגל
ָהיְ ָתה ְל ׁ ֵשם דָּ בָ ר ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַאל ּ ַפ ַ!ם ֵּכ ַ
מד ַ!ל ַרגְ ָליו ׁ ָשעוֹ ת ֲאר ּכוֹ ת ו ְּל ַק ֵּבל ִ ּב ְמאוֹ ר
הוּא ַל ֲ! ֹ
ּ ָפנִ ים ֶאת ַא ְל ֵפי ָה ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ּ ְמ ׁ ַש ֲח ִרים ְל ִפ ְתחוֹ ,
ֵה ׁ ִשיבַּ " :כ ֲא ׁ ֶשר סוֹ ְפ ִרים ּומוֹ נִ ים ֲא ָבנִ ים טוֹ בוֹ ת
ו ַּמ ְר ָ ּג ִל ּיוֹ ת ,לֹא ָח ׁ ִשים ַּב ֲ!יֵ פ ּות וּבְ ח ְל ׁ ָשהִּ ,כי ָּכל
יְ הו ִּדי הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶאבֶ ן טוֹ ָבה"ֶ .ה ֵּקף ִחבּ ּו ָריו
יפים ֶאת ָּכל ֶח ְל ֵקי
נַ ֲ! ֶלה ִמ ִ ּבינַ ת ֱאנוֹ ׁש ְו ֵהם ַמ ִּק ִ
ַה ּתוֹ ָרה ְּב ַ!שְׂ רוֹ ת ְּכ ָר ִכים ַר ֵּבי ַּכ ּמ ּות וְ ֵאיכוּתְ ,ו ַא ְל ֵפי
יכים ְל ָה ִפיץ ּתוֹ ָרה וַ ֲח ִסיד ּות ָּבעוֹ ָלם
ׁ ְשל ּו ָחי ּו ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ּכ ּלוֹ ִ .צ ּי ּונוֹ ׁ ֶש ְּבבֵ ית ָה ַ! ְל ִמין ַה ְּיהו ִּדי ִּבנְ יו־יוֹ ְרק,
ישוּ ָ!ה.
ָה ַפ ְך ְל ֵתל ַּת ְל ּ ִפ ּיוֹ ת ו ָּמקוֹ ם ַה ְמס ָ ּגל ִל ׁ

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ ת

דבר פלא הובא בתרגום יונתן בן עוזיאל שבפרשתנו,
שאת הפרה האדומה היה הכהן בודק לפני השחיטה בי"ח
הטריפות שבה כדי לוודא שהיא כשרה .רבים תמהו על
יונתן ,שהרי במסכת חולין נאמר שהפרה אדומה נשרפה
בשלמותה ולא חששו לטריפות מפני שהולכים בה אחר
הרוב ,ורק כשאפשר בודקים את פנים הבהמה ,אבל כשאי
אפשר לבדוק אין חיוב לעשות כן .מסיבה זו כתב המפרש
של תרגום יונתן ,שדבריו אינם לפי השיטה שסומכים על
הרוב ואין צריך בדיקה ,ויש אומרים שדברי התרגום הם
רק מצווה דרבנן .גם רבי שאול אב"ד אמשטרדם בספרו
"בנין אריאל" מביא דברים אלו ,ומוסיף תמיהה על דברי
בספרי זר
ֵ
הפסוק "ושחט אותה לפניו" שדרשו חז"ל
שוחט ואלעזר רואה ,ואם כן לשם מה היו זקוקים
לאלעזר? ומתרץ באופן פלאי על פי דברי הגמרא בשבת,
שכל ארבעים שנות הנדודים במדבר היו בני ישראל
משתמשים באור של עמוד הענן והיו יכולים להביט
מחוץ לחבית ולדעת מה יש בתוכה ,כי עמוד הענן היה
מגלה ומראה מה יש בנסתרות ולא היה שום מסך
המבדיל לשום דבר .ומכיוון שהיתה במדבר האפשרות
לבדוק את הפרה באמצעות עמוד הענן ,לכן היה אלעזר
בודק את הפרה בענן ובודק אותה בי"ח טריפות ,כי אז
היה הדבר בגדר האפשרי .והרי לנו מעין 'קרני רנטגן'
שבימינו .בנטעי גבריאל כתב ,שדברי יונתן מוסבים רק
על הפרה הראשונה שנשחטה בימי משה ,ומכיוון שהיתה
הראשונה לכל הפרות היה צריך לעשותה בשלמות
ובהידור ,ולכן בדקוה לפני השחיטה שאינה טריפה,
ודברי הגמרא שסומכים על הרוב מוסבים על הפרות
הבאות ולא על הפרה שבימי משה .ומצוות רבות יש,
שבפעם הראשונה מהדרים בה יותר מלאחר מכן .כגון
בנס חנוכה שלא רצו להסתמך על ההיתר שטומאה
הותרה בציבור בשעת חנוכת המקדש ,וכן העומר
שהקריבוהו בכניסתם לארץ ישראל ,וכן בעבד עברי שאם
לא היה נשוי ,אין בעליו נותן לו שפחה כנענית ,ועוד.

יח ִמח ּוץ ַל ַּמ ֲחנֶ ה ְ ּב ָמקוֹ ם ָטהוֹ ר
יש ָטהוֹ ר ֵאת ֵא ֶפר ַה ּ ָפ ָרה וְ ִה ִ ּנ ַ
וְ ָא ַסף ִא ׁ
ֵמ ָאז ׁ ֶש ִּנ ְצ ַט ּו ּו ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ַ!ל ָט ֳה ָר ָתםָ ,הי ּו ַה ְּט ֵמ ִאים נִ ְט ָה ִרים ִמ ּט ְמ ַאת ֵמת ַ!ל יְ ֵדי ֵא ֶפר ּ ָפ ָרה ֲאד ָּמה.
יח ִ ּב ְמ ֵה ָרה בְ יָ ֵמינ ּוַּ .גם
ֵּת ׁ ַשע ּ ָפרוֹ ת נַ ֲ!שׂ ּו ְליִ שְׂ ָר ֵאל ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ַהדּ וֹ רוֹ ת ,וְ ֶאת ָה ֲ!שִׂ ִירית יָ ִכין ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ׁ ִש ַ
ְל ַא ַחר ח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַה ּ ׁ ֵשנִ יַ !ֲ ,דיִ ן ִה ׁ ְש ַּת ֵּמר ְ ּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ְמ ַ!ט ֵמ ֵא ֶפר ַה ּ ָפ ָרה וְ ַ!ד ְּתקו ַּפת
ָה ָאמוֹ ָר ִאים ֲ! ַדיִ ן ָהי ּו ְּגדוֹ ֵלי ָה ָ!ם ְמ ַט ֲה ִרים ֶאת ַ! ְצ ָמם ְ ּב ֵא ֶפר ַה ּ ָפ ָרה וְ אוֹ ְכ ִלים ח ִּלין ְ ּב ָט ֳה ָרהֶ ,א ָּלא
יח ֵידי ְסג ָּלהָ .מ ָרן ַה ִח ָיד"א ָּכ ַתב ׁ ֶש ִּ'לבּ וֹ אוֹ ֵמר לוֹ 'ִּ ,כי
ׁ ֶש ְּל ַא ַחר ִמ ֵּכן נִ גְ נַ ז ָה ֵא ֶפר וְ לֹא נוֹ ַדע ְמקוֹ מוֹ ַרק ִל ִ
ָה ֲא ִריזַ "ל ָהיָ ה נִ ְט ָהר ְ ּב ֵא ֶפר ּ ָפ ָרה ַ!ל יְ ֵדי ֵא ִל ָ ּיה ּו ַה ָּנבִ יא זָ כוּר ַל ּטוֹ ב' ,וְ ָאז נָ ָחה ָ! ָליו רו ַּח ַה ּק ֶֹד ׁש ְל ַה ְפ ִליא'.
ילנָ אֶ ׁ ,ש ַא ַחר ׁ ֶש ָ! ָלה
ָּכ ְך ַּגם ִס ּ ְפר ּו זִ ְקנֵ י יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ַ!ל ַר ִ ּבי ְמנַ ֵחם ֶמנְ דְּ ל ִמ ּ ׁ ְש ְקלוֹ בַּ ,ת ְל ִמידוֹ ׁ ֶשל ַה ְּג ָר"א ִמ ִּו ְ
מ ֶש2ה ,יָ כוֹ ל ֲאנִ י ְל ַה ְראוֹ ת ָל ֶהם ֵאיפֹה הוּא".
ִלירו ׁ ָּש ַליִ ם ָא ַמרִ " :אם יִ ְצ ָט ְרכ ּו יִ שְׂ ָר ֵאל ְל ֵא ֶפר ַה ּ ָפ ָרה ׁ ֶשל ֹ
ִ ּב ׁ ְשנַ ת תרכ"טּ ִ ,ב ֵּקר ַה"דִּ בְ ֵרי יְ ֶחזְ ֵקאל"ַ ,ר ִ ּבי יְ ֶחזְ ֵקאל ׁ ְש ַר ָּגא ִמ ּ ׁ ִשינוֹ ָבהּ ְ ,בנוֹ ְ ּבכוֹ רוֹ ׁ ֶשל ַה"דִּ בְ ֵרי ַח ִ ּיים"
ִמ ַּצנְ זּ ְ ,ב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ ׁ ָש ָהה ָ ּב ּה ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ִּכ ׁ ְשמוֹ נָ ה ָ!שָׂ ר ֳח ָד ׁ ִשיםִ .ס ּפו ִּרים נִ ְפ ָל ִאים ְמס ּ ָפ ִרים ַ!ל ַה ָ ּי ִמים
ָה ַר ִ ּבים ָ ּב ֶהם ׁ ָש ָהה ַה ַּצדִּ יק ְ ּב ָ! ֵרי ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ָ ּב ָא ֶרץּ ,ו ִמ ּ ֶפה ָלאֹזֶ ן ָ!בְ ר ּו ׁ ְשמוּעוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת ַ!ל ַה ִּס ָ ּבה
יאה אוֹ תוֹ ְלבַ ֵּקר ָ ּב ָא ֶרץ וְ ָל ׁשוּב ַלגּ וֹ ָלהַ ,א ְך הוּא ׁ ָש ַמר ֶאת סוֹ דוֹ ְ ּב ִלבּ וֹ וְ ַהדָּ ָבר נוֹ ַתר ְּכ ִח ָידה נֶ ֱ! ָל ָמה.
ׁ ֶש ֵהבִ ָ
יָ ִמים ֲאר ִּכים ָ!שָׂ ה ַר ִ ּבי יְ ֶחזְ ֵקאל ׁ ְש ַר ָּגא ְ ּב ָ! ֵרי ַה ָּג ִליל ,וּבְ עוֹ דוֹ ָרכוּב ַ!ל ְ ּב ֵהמוֹ ת וּגְ ַמ ִּלים ִ ּב ֵּקר ְ ּב ָ! ֵרי
ַה ּק ֶֹד ׁש ְטבֶ ְריָ ה ּו ְצ ַפתִ ,ה ׁ ְש ַּת ֵּט ַח ַ!ל ִק ְב ֵרי ַהצַּ דִּ ִ
יקים ׁ ֶש ַ ּב ָּג ִליל וְ נִ ְפ ַּג ׁש ִעם ַר ָ ּבנֵ י ֶה ָ! ִרים ּוגְ דוֹ ֵלי ַה ֲח ָכ ִמים
שם ְל ַר ָ ּבם ַה ַּנ ֲ! ָרץ ַר ִ ּבי
אָ2
ׁ ֶש ָ ּב ֶהןֶ ׁ ,ש ָח ְרד ּו ִל ְק ָראתוֹ וְ ִה ְת ַא ְ ּבק ּו ַ ּב ֲ! ַפר ַרגְ ָליו .וְ ִה ֵּנה נוֹ ַדע ְל ַח ְכ ֵמי ְצ ַפת ,וּבְ ר ֹ
ׁ ְשמו ֵּאל ֶה ִּלירִּ ,כי ָהאוֹ ֵר ַח ִמ ּ ׁ ִשינוֹ בָ ה ִס ֵ ּים זֶ ה ַ! ָּתה ֶאת ִ ּב ּק ּורוֹ ְ ּב ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש ְטבֶ ְריָ ה ,וְ הוּא עוֹ שֶׂ ה ַ! ָּתה ֶאת
יבה ֶאל ֵ!בֶ ר ָה ִעיר ְצ ַפת ָה ַ! ִּת ָ
ֹאש ָה ָהרֵּ .כיוָ ן ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע זֹאת ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ,יָ ָצא
דַּ ְרכּ וֹ ִ ּב ְר ִכ ָ
יקה ַה ּ ׁשוֹ ֶכנֶ ת ְ ּבר ׁ
ִל ְק ַראת ַה ַּצדִּ יק ְּכ ֵדי ְל ַק ֵ ּבל ֶאת ּ ָפנָ יו ,ו ִּמי רוֹ ֶאה ֶאת ָה ַרב יוֹ ֵצא וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵצא ִע ּמוֹ ? ִה ְת ַא ְּספ ּו ֵאפוֹ א ְ ּבנֵ י ְצ ַפת
ש ׁ ָשעוֹ ת ֲארכּ וֹ ת!ַ ,ד ׁ ֶש ְּכבָ ר
יא ָתם ִה ְמ ִּתינ ּו ַ!ד בּ ֹ 2
ְ ּב ַפ ֲא ֵתי ָה ִעיר וְ ִה ְמ ִּתינ ּו ְלבוֹ א אוֹ ְר ַחת ַה ַּצדִּ יקַ ,א ְך ִל ְפ ִל ָ
ּ ָפנָ ה יוֹ ם וְ ַה ַּליְ ָלה ּ ָפ ַרשׂ ֶאת ְּכנָ ָפיו .דְּ ָאגָ ה ָח ְד ָרה ֶאל ִל ָ ּבם ׁ ֶשל ַה ַּמ ְמ ִּתינִ ים וְ ֵהם ָח ְרד ּו ִל ׁ ְשלוֹ ָמם ׁ ֶשל
יתם ְל ַא ַחר ׁ ֶש ַּסבְ ָלנ ּו ָתם ּ ָפ ְק ָ!הְ .ל ַב ּסוֹ ף ִה ִּגיע ּו ְ ּבנֵ י ַה ּ ׁ ַש ָ ּי ָרה ְּכ ׁ ֶש ֵהם
ַה ַּצדִּ יק וּבְ נֵ י ִלוְ יָ תוֹ  ,וְ ָהי ּו ַאף ׁ ֶש ָחזְ ר ּו ְלבֵ ָ
יאים ו ׁ ְּש ֵל ִמים וְ נִ ְכנְ ס ּו ְצ ַפ ָּתה ַא ַחר ָּכבוֹ דָ " .מה ֵא ַרע ָל ֶכם ַ ּבדֶּ ֶר ְך? ו ַּמדּ ו ַּ! ּכֹה בּ וֹ ׁ ַש ׁ ְש ֶּתם ָלבוֹ א"? ׁ ָש ֲאל ּו
ְ ּב ִר ִ
ּ
ְ ּבנֵ י ְצ ַפת ֶאת ְמ ַל ָּויו ׁ ֶשל ַה ַּצדִּ יק ,וְ ַה ָּלל ּו ִס ּ ְפר ּו" :יָ ָצאנ ּו ֵמ ָה ִעיר ְטבֶ ְריָ ה ְ ּבעוֹ ד ַהיוֹ ם ָּגדוֹ לֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ְ ּב ֶא ְמ ַצע
ַהדֶּ ֶר ְך ָ! ַצר ָה ַר ִ ּבי וְ יָ ַרד ִמן ַה ֲחמוֹ רְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ַמ ִ ּביט ָּכל ָה ֵ!ת ֶאל ָה ָהר ַה ִּנ ּ ָשׂ א ִמ ּמוּל ,וּבִ ֵּק ׁש ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ׁ ָשם
ישית ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָשעוֹ ת
ְּת ִפ ַּלת ִמנְ ָחה ְ ּב ִצבּ וּר .יָ ַר ְדנ ּו כּ ָּלנ ּו ו ָּפ ַת ְחנ ּו ִ ּב ְת ִפ ָּלהֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ָה ַר ִ ּבי ָ! ַמד ִ ּב ְת ִפ ָּלתוֹ ַה ֲח ִר ׁ ִ
ֲארכּ וֹ ת וְ כ ָּלנ ּו נֶ ֱא ַל ְצנ ּו ְל ַה ְמ ִּתין לוֹ ָּכל אוֹ תוֹ ַה ְ ּז ַמן".
יאה ָא ֲחזָ ה ֶאת יוֹ ׁ ְש ֵבי ָה ִעיר ְצ ַפת ,וְ ֵהם ִמ ֲהר ּו ְל ַס ּ ֵפר ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ְל ַר ָ ּבם ָה ָאהוּבְּ .כ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע ַר ִ ּבי
ּ ְפ ִל ָ
יכן ָהיָ ה ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ ָ! ַצר ָה ַר ִ ּבי וּבְ ָסמו ְּך ְל ֵאיזֶ ה
ׁ ְשמו ֵּאל ֶאת ַהדְּ בָ ִריםִ ,מ ֵהר ַל ֲחקֹר ֶאת ְ ּבנֵ י ַה ּ ׁ ַש ָ ּי ָרהֵ " :ה ָ
ַהר ָ! ַמד"? ָהי ּו ׁ ָשם ַ ּב ּ ׁ ַש ָ ּי ָרה ַּכ ָּמה ִמ ּתוֹ ׁ ְשבֵ י ָה ֵאזוֹ ר וְ ֵהם ִס ּ ְפר ּו ִמ ָ ּידַ " :הדָּ בָ ר ָהיָ ה ִ ּב ְדרוֹ ָמ ּה ׁ ֶשל ְצ ַפתָ ,סמו ְּך
יש
ִל ְכ ַפר ַ! ְכ ְ ּב ָרא ׁ ֶש ִּנ ְק ָרא ַּגם ֵ'!ין ָּכ ָחל'"ִ .ה ְת ַר ֵּג ׁש ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ְמאֹד וְ ָק ָראְ !ַ " :כ ׁ ָשו יוֹ ֵד ַ! ֲאנִ י ׁ ֶש ִא ׁ
ֱאל ִֹקים ָקדוֹ ׁש הוּא ַה ַּצדִּ יק ִמ ּ ׁ ִשינוֹ בָ ה וְ ֵ!ינוֹ ּ ְפקו ָּחה ַ!ל ַהכּ ֹל".
לֹא ֵה ִבינ ּו ַה ֶּנ ֱא ָס ִפים ֶאת ַּכ ָּונָ תוֹ ׁ ֶשל ָה ַרב ,וְ הוּא ֵה ֵחל ְל ַס ּ ֵפרִ " :ל ְפנֵ י ׁ ָשנִ ים ֲא ָחדוֹ ת ָ ּבא ֵא ַלי ַפ ַּלאח
ַ! ְרבִ י ִמ ּתוֹ ׁ ְשבֵ י ַה ְּסבִ יבָ ה ,וְ ִד ְמ ָ!תוֹ ַ!ל ֶל ְחיוֹ ָּ .כל כּ ּלוֹ ָהיָ ה ָ!טוּף ְ ּב ַצ ַ!ר וּבַ ֲאנִ ינ ּות ו ְּבקוֹ ל נִ ׁ ְשנָ ק ִמ ֶ ּב ִכי ִ ּב ֵּק ׁש
ִמ ֶּמ ִּני ֶ!זְ ָרה וְ ת ּו ׁ ִש ָ ּיה ָל ֵצאת ֵמ ַה ֵּמ ָצר ִל ְרוָ ָחהָ .ח ַר ְד ִּתי ִל ְק ָראתוֹ וּבִ ַּק ׁ ְש ִּתי ִמ ֶּמ ּנ ּו ְל ַס ּ ֵפר ָמה ֵא ַרע לוֹ  ,וְ ה ּוא
ֵה ֵחל ִל ׁ ְש ּפ ְֹך ְ ּב ָפנַ י ֶאת ַמ ֶּס ֶכת ַה ִ ּי ּסו ִּרים וְ כוֹ ס ַה ַּת ְר ֵ! ָלה ׁ ֶש ָ ּבא ּו ָ! ָליו ַ ּב ְּתקו ָּפה ָה ַא ֲחרוֹ נָ הְּ .ת ִח ָּלה ָחל ּו
יְ ָל ָדיו וְ ַכ ָּמה ֵמ ֶהם ֵמת ּוַּ .גם ְ ּב ִמ ְקנֵ ה ּו ִה ָּכה ַהדֶּ בֶ ר וְ הוּא ֵה ֵחל ְל ַה ְפ ִסיד ֶאת ְרכ ּו ׁשוֹ  ,וְ ַאף הוּא ַ! ְצמוֹ ָח ָלה
ש ֶאת ָה ֱאל ִֹקים ַ!ל ֶמה ָ!שָׂ ה ה'
וְ נָ ַפל ְל ִמ ׁ ְש ָּכבֵ .הבִ ין ָה ַ! ְר ִבי ִּכי יַ ד ה' ָהיְ ָתה בּ וֹ וְ הוּא ָ ּבא ֵא ַלי ְּכ ֵדי ִל ְדרֹ 2
ש ִמ ֶּמ ּנ ּו ְל ָפ ֵרט ִלי ֶאת ָּכל
לוֹ ָּכ ָכה ו ֶּמה ֳח ִרי ָה ַאף ַה ָּגדוֹ ל ַה ֶ ּזהִ .ה ְת ַח ְל ִּתי ִמ ָ ּיד ַל ְחקֹר ֶאת ָה ַ! ְר ִבי וְ ִל ְדרֹ 2
ַמ ֲ!שָׂ יו ָ ּב ֵ!ת ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ֵמ ָאז ֵה ֵחל ַה ֶּנגֶ ף ְל ַהכּ וֹ ת בּ וֹ  ,ו ִּב ַּק ׁ ְש ִּתי ִמ ֶּמ ּנ ּו ְל ַפ ׁ ְש ּ ֵפ ׁש ְ ּב ַמ ֲ!שָׂ יו או ַּלי ָ!שָׂ ה ֲח ָט ָאה
ת ֶקף ׁ ֶשנּ וֹ ַח הוּא ַל ְ ּב ִר ּיוֹ ת וְ ֵאין ְ ּביָ דוֹ ׁשוּם
גְ דוֹ ָלה וְ ִה ִ ּזיק ְל ָא ָדם ָּכ ְל ׁ ֶשה ּו ְ ּבגוּף אוֹ ְ ּב ָממוֹ ןַ ,א ְך הוּא ָט ַ!ן ְ ּב ֹ
ְּגזֵ ָלה אוֹ ַצ ַ!ר ׁ ֶש ָ!שָׂ ה ַל ּזו ַּלתִ .ה ְמ ׁ ַש ְכ ִּתי ְלבַ ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ּנ ּו ְל ִה ָ ּז ֵכר ְ ּב ָדבָ ר ׁ ֶש ּלֹא ַּכ ּ ׁשו ָּרה ׁ ֶש ָ!שָׂ ה ַ ּב ְ ּז ַמן ָה ַא ֲחרוֹ ן,
ו ִּמ ְ ּב ִלי ֵמשִׂ ים ִס ּ ֵפר ָה ַ! ְר ִביִּ ,כי ִל ְפנֵ י ְּתקו ַּפת ָמה ָח ַפר ְ ּב ׁ ִש ּפו ֵּלי ָה ָהר ַההוּא ׁ ֶש ְ ּב ַ! ְכ ְ ּב ָרא ,וְ ׁ ָשם ָמ ָצא ׁ ְשנֵ י
ַּכדִּ ים ַ! ִּת ִ
יאם ְל ֵביתוֹ ֵ ,ה ֵח ָּלה ַמ ֶּס ֶכת ַה ָּצרוֹ ת
יקים ְמ ֵל ִאים ֵא ֶפר שָׂ רוּף ,ו ֵּמ ָאז נָ ַטל ֶאת ַה ַּכדִּ ים וֶ ֱהבִ ָ
וְ ַה ַה ְר ּ ַפ ְת ָקאוֹ ת ִל ְרדּ ֹף אוֹ תוֹ ַ!ד ָח ְר ָמה".
" ְּכ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמ ְע ִּתי זֹאת" ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ְ ּב ִס ּפוּרוֹ ֲ " ,א ָחזוּנִ י ִחיל ּו ְר ָ! ָדהִּ ,כי ְמק ָ ּבל ְ ּביָ ִדי ׁ ֶש ֵא ֶפר זֶ ה
יתי ַ!ל ָה ַ! ְר ִבי ְל ַמ ֵהר
הוּא ֵא ֶפר ּ ָפ ָרה ֲאד ָּמה ׁ ֶש ִּנגְ נַ ז ׁ ָשם ְל ַא ַחר ח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַה ּ ׁ ֵשנִ י ,ו ִּמ ָ ּיד ִצ ִּו ִ
ְל ַה ֲחזִ יר ֶאת ַה ַּכדִּ ים ֶאל ְמקוֹ ָמם ַּת ַחת ָה ָהר ַההוּא ,ו ְּל ַא ַחר ִמ ֵּכן ְל ַמ ֵּלא ֶאת ַה ָּמקוֹ ם ְ ּב ָ! ָפר ַ!ד ׁ ֶש ּלֹא יִ ְהיֶ ה
נִ ָּכר ׁ ָשם ְמאו ָּמהָ .ה ַ! ְרבִ י ׁ ָש ַמע ְלקוֹ ִלי ,ו ְּל ַא ַחר זְ ַמן ָחזַ ר וְ ִס ּ ֵפר ׁ ֶש ַה ַּמ ֵּג ָפה נֶ ֶ! ְצ ָרה ְ ּבבֵ יתוֹ וְ ַהכּ ֹל ׁ ָשב
ְל ַק ְדמ ּותוֹ "ִ .ס ֵ ּים ָה ַרב וְ ָא ַמרְ !ַ " :כ ׁ ָשו ָּתבִ ינ ּו ַמדּ ו ַּ! ּכֹה נִ ְפ ַ! ְמ ִּתי ְּכ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ׁ ֶש ָה ַר ִ ּבי ָ! ַצר ְ ּב ַד ְרכּ וֹ ְליַ ד
יח ַה ְּקד ּ ׁ ָשה ׁ ֶש ַ ּב ָּמקוֹ ם וְ ׁ ָשם נָ שָׂ א ֶאת ְּת ִפ ָּלתוֹ ְלזֵ רוּז ַה ְּגא ָּלה".
ָה ָהרִּ ,כי הוּא ָח ׁש ְ ּב ֵר ַ

ּ ְפנִ ינֵ י אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים
ִמדִּ ְב ֵרי ָהאוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ַה ָּקדוֹ ׁש ַ!ל ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה

יש ָטהוֹ ר
וְ ָל ַקח ֵאזוֹ ב וְ ָט ַבל ַ ּב ַּמיִ ם ִא ׁ
ְמפ ְר ָסם ָהיָ ה ַהצַּ דִּ יק ַר ִ ּבי ְצבִ י ִה ְיר ׁש ַה ּכ ֵֹהן ֵמ ִר ִ
ימינוֹ בּ ִ ,ב ְקד ּ ׁ ָשתוֹ ו ַּב ֲ!בוֹ ָדתוֹ ַה ְּטהוֹ ָרה .או ָּלם ֶאת כּ ֹחוֹ
י! ו ַּמ ְס ִּתיר ,וְ ַאף דְּ ָר ׁשוֹ ָתיו ָהי ּו ְמ! ָּלפוֹ ת ַ ּב ַּס ּ ִפ ִירים וְ נַ ֲ! ִלים ִמ ִ ּבינַ ת ֶה ְדיוֹ טוֹ ת.
ַה ָּגדוֹ ל ַ ּב ּתוֹ ָרה ָהיָ ה ַמ ְצנִ ַ
אשית וְ ָהיָ ה ְמגוֹ ֵלל ִ ּב ְפרוֹ ְטרוֹ ט ֶאת
ְ ּב ׁ ָש ָ!ה ׁ ֶש ָהיָ ה נוֹ שֵׂ א ֶאת דִּ בְ ֵרי ּתוֹ ָרתוֹ ָ ,היָ ה ַמ ְת ִחיל ָּת ִמיד ִמ ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְ ּב ֵר ׁ ִ
יאת ָהעוֹ ָלם ַ!ד ְל ָפ ָר ׁ ַשת ַה ּ ׁ ָשבו ַּ! וְ ֶאל ַה ּ ָפסוּק ׁ ֶש ָ! ָליו נָ שָׂ א ֶאת דְּ בָ ָריו.
ְמא ְֹרעוֹ ת ָהעוֹ ָלם ָה ֵחל ִמ ְ ּב ִר ַ
יעי ׁ ֶשל ּ ָפ ָר ׁ ַשת ח ַּקתּ ְ ,ב ֵ!ת ׁ ֶש ַר ִ ּבי ַא ְריֵ ה ֵליְ בּ ו ּׁש ֲח ָתנוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ,וּבְ נוֹ ׁ ֶשל
ׁ ָשנָ ה ַא ַחת ,אוֹ ר ְליוֹ ם ְר ִב ִ
ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם ֲא ַב"ד ְקרוֹ ְט ׁ ִשין ,יָ ׁ ַשן ֶאת ׁ ְשנַ ת ַה ַּליְ ָלהָ ,ר ָאה ַ ּב ֲחלוֹ מוֹ ִח ָ ּזיוֹ ן נִ ְפ ָלאִ .ה ֵּנה הוּא רוֹ ֶאה ֶאת
ַ! ְצמוֹ ְל ַא ַחר ְמלֹאת יָ ָמיו ו ׁ ְּשנוֹ ָתיו וְ נִ ׁ ְש ָמתוֹ עוֹ ָלה ַל ְּמרוֹ ִמיםֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ְּל ֶפ ַתע הוּא רוֹ ֶאה ָק ָהל ַרב ׁ ֶשל
יהם מ ּו ָ!דוֹ תַ ,א ְך ֵהם
ֲאנָ ׁ ִשים נוֹ ֲה ִרים ִ ּב ְמרו ָּצה ְל ֵאי ׁ ָשם .נִ ָּסה ַר ִ ּבי ֵליְ בּ ו ּׁש ְלבָ ֵרר ֵא ֶצל ַה ּנוֹ ֲה ִרים ְל ָאן ּ ְפנֵ ֶ
ִמ ֲהר ּו ְל ַד ְר ָּכם וְ לֹא ָ!נ ּו לוֹ ַ!ל ׁ ְש ֵא ָלתוֹ ֶ ,א ָּלא ָא ְמר ּוַ " :ה ְ ּז ַמן ָק ָצר ִמדַּ י ִ ּב ׁ ְש ִביל ְל ַה ְק ׁשוֹ ת ק ׁ ְשיוֹ ת ,בּ וֹ א ַאף
ַא ָּתה ִע ָּמנ ּו וְ ָתבִ ין ַ!ל ָמה ַה ֲח ָר ָדה ַה ְּגדוֹ ָלה ַה ּזֹאת"ָ .רץ ַהחוֹ ֵלם יַ ַחד ִעם כּ ָּלם ו ְּל ֶפ ַתע ָמ ָצא ֶאת ַ! ְצמוֹ
יכל נִ ְכנַ ס
ְ ּבתוֹ ְך ְט ַר ְק ִלין ָּגדוֹ ל ו ְּר ַחב יָ ַדיִ םֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ָ!מוּס ַל ֲ!יֵ ָפה ִמ ּ ֶפה ְל ֶפהּ ַ .ב ָּמקוֹ ם ה ׁ ְש ַל ְך ַהס וְ ֶאל ַה ֵה ָ
ֹאש ַה ּ ׁש ְל ָחן וְ ֵה ֵחל ַל ֲ!ר ְֹך ֶאת ׁש ְל ָחנוֹ ְּ ,כ ִפי ִמנְ ָהגוֹ ִמדֵּ י
חוֹ ְתנוֹ ַר ִ ּבי ְצ ִבי ִה ְיר ׁש ֵמ ִר ִ
ימינוֹ בֶ ׁ ,ש ִה ְתיַ ּ ׁ ֵשב ְ ּבר ׁ
ׁ ַש ָ ּבתִ .ה ָּטה ַר ִ ּבי ַא ְריֵ ה ֵליְ בּ ו ּׁש ֶאת ָאזְ נוֹ וְ ִה ֵּנה ׁשוֹ ֵמ ַ! הוּא ֶאת חוֹ ְתנוֹ נוֹ שֵׂ א דְּ ָב ִרים ַ!ל ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ּ ׁ ָשבו ַּ!,
יש ָטהוֹ ר"
יצד הוּא ַמ ְק ִריא ָה ַר ִ ּבי ֶאת ַה ּ ָפסוּק "וְ לָ ַקח ֵאזוֹ ב וְ ָט ַבל ַ ּב ַּמיִ ם ִא ׁ
ּ ָפ ָר ׁ ַשת ח ַּקת ,וְ ׁשוֹ ֵמ ַ! הוּא ֵּכ ַ
ְ
ּ
ְ
ְּכ ׁ ֶשהוּא ְמנַ ֵּגן ֶאת ַה ֵּתבוֹ ת ְ ּב ַט ֲ! ֵמי ַה ִּמק ָראִ .מ ָיד ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָא ַמר ָה ַר ִ ּביָ " :מה ַה ִּס ָ ּבה ַל ָּכךֶ ׁ ,ש ַה ֵּתבוֹ ת
'וְ לָ ַקח ֵאזוֹ ב' מ ְט ָ!מוֹ ת ְ ּב ַט ֲ! ֵמי ַק ְד ָמא וְ ַאזְ ָלא"? וְ ִה ְמ ׁ ִש ְ
יךַ " :ה ְּת ׁשוּבָ ה ְל ָכ ְך ִהיא ַ!ל ּ ִפי דִּ בְ ֵרי ַר ּ ׁ ִש"י
ְ
שה ַהדַּ ְר ׁ ָשן' ,וְ ֵאזוֹ ב נָ מוּך ִמכּ ָּלםִ ,ס ָּמן
מֶ2
ַה ָּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ֵּמבִ יא ָּכאן ְ ּב ׁ ֵשם ִמ ְד ַר ׁש ַא ָּג ָדה ִמיסוֹ דוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֹ
יצד יָ כוֹ ל ָה ָא ָדם
ׁ ֶש ַה ָּגבוֹ ַּה ׁ ֶש ִּנ ְת ָּג ָאה וְ ָח ָטא יַ ׁ ְש ּ ִפיל ֶאת ַ! ְצמוֹ ְּכ ֵאזוֹ ב' .או ָּלם ֲ! ַדיִ ן יֵ ׁש ְל ִה ְתבּ וֹ נֵ ן וְ ִלבְ דּ ֹקֵּ ,כ ַ
יכ ְך מ ְט ָ!מוֹ ת ַה ֵּתבוֹ ת ָה ֵא ּל ּו ְ ּב ַט ֲ! ֵמי
י! ִל ֵידי ֲ!נָ וָ ה? ְל ִפ ָ
ׁ ֶש ִה ְת ָּג ָאה ו ָּבא ִל ֵידי ֵח ְטאַ ,ל ֲה ֹפ ְך ֶאת ַ! ְצמוֹ ו ְּל ַה ִּג ַ
ַק ְד ָמא וְ ַאזְ ָלאְּ ,כ ֵדי ְל ַר ֵּמז ָל ָא ָדם ֶאת דִּ בְ ֵרי ֲח ָכ ֵמינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִלבְ ָר ָכה ְ ּב ַמ ֶּס ֶכת ָאבוֹ ת'ִ ,ה ְס ַּת ֵּכל ִ ּב ׁ ְשלֹ ָש2ה
את ו ְּל ָאן ַא ָּתה הוֹ ֵל ְך'ָ .ה ָא ָדם ָצ ִר ְ
יך ָל ֵתת ְלנֶ גֶ ד ֵ!ינָ יו ֶאת
ְדבָ ִרים וְ ֵאין ַא ָּתה ָ ּבא ִל ֵידי ֲ!בֵ ָרה ,דַּ ע ֵמ ַאיִ ן ָ ּב ָ
יכן ָ ּבא ו ְּל ָאן הוּא הוֹ ֵל ְך ,וְ ַ!ל יְ ֵדי ָּכ ְך לֹא יָ בוֹ א ִל ֵידי ַּג ֲאוָ ה".
ַט ֲ! ֵמי ַ'ק ְד ָמא וְ ַאזְ ָלא'ְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִ ּיזְ כּ ֹר ֵמ ֵה ָ
ַהבּ ֶֹקר אוֹ ר וְ ַר ִ ּבי ַא ְריֵ ה ֵליְ בּ ו ּׁש ִה ְתעוֹ ֵרר ִמ ּ ׁ ְשנָ תוֹ ְּ ,כ ׁ ֶש ֲחלוֹ ם ַה ּ ֶפ ֶלא נוֹ ַתר ָחקוּק ְ ּבזִ ְכרוֹ נוֹ ַ!ל ָּכל ּ ְפ ָר ָטיו,
וַ ִּת ּ ָפ ֶ!ם רוּחוֹ ִ .מ ָ ּיד ִעם בּ וֹ אוֹ ֶאל ֵ ּבית ִמ ְד ָר ׁשוֹ ׁ ֶשל חוֹ ְתנוֹ ָ ּ ,פגַ ׁש ׁ ָשם ַּכ ָּמה ֵמ ֲח ׁשוּבֵ י ַה ֲח ִס ִידים וְ ִס ּ ֵפר ָל ֶהם
ַ!ל דְּ בַ ר ַה ֲחלוֹ ם וְ ִדבְ ֵרי ַה ּתוֹ ָרה ַה ִּנ ְפ ָל ִאים ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע ַ ּב ֲחלוֹ מוֹ ֵמחוֹ ְתנוֹ ִ .ה ְק ׁ ִשיב ּו לוֹ ַה ּ ׁשוֹ ְמ ִעים ְ ּברֹב ֶק ׁ ֶשב
וְ ֶה ְח ִליט ּו יַ ַחד ׁ ֶש ּלֹא ְל ַס ּ ֵפר ֶאת ַהדְּ בָ ִרים ָ ּב ַר ִ ּבים ,ו ְּל ַה ְמ ִּתין ַ!ד ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ַה ְּקרוֹ ָבהָ ּ ,פ ָר ׁ ַשת ח ַּקתְּ ,כ ֵדי ִל ְראוֹ ת
ק ֶד ׁש.
ֵאיל ּו דְּ בָ ִרים יִ ּ ָשׂ א ָה ַר ִ ּבי ְ ּב ׁ ַש ַ ּבת ֹ
יָ ׁ ְשב ּו ַה ֲח ִס ִידים ְ ּב ַצוְ ָּתא ִעם ַר ָ ּבם ִ ּב ְס!דַּ ת ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ֵה ֵחל ָה ַר ִ ּבי ָלשֵׂ את ֶאת דְּ בָ ָריו ,נִ ְפ ֲ!מ ּו
יצד ָה ַר ִ ּבי חוֹ זֵ ר ַ!ל ַה ִּמ ִּלים ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע ֲח ָתנוֹ ַ ּב ֲחלוֹ מוֹ ִ ,מ ָּלה ְ ּב ִמ ָּלה ,וְ הוּא חוֹ זֵ ר ו ְּמבָ ֵאר
ַה ּ ׁשוֹ ְמ ִעים ִל ׁ ְשמ ַֹ! ֵּכ ַ
יהם וּמ ּו ַסר ַה ַהשְׂ ֵּכל ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יך ְל ָה ִפיק ִמ ָּכ ְך .לֹא כּ ָּלם ָהי ּו ׁש ָּת ִפים
ֶאת ֵּתבוֹ ת ַה ּ ָפס ּוק ִעם ַה ְּט ָ! ִמים ׁ ֶש ֲ! ֵל ֶ
ַל ֲחלוֹ ם ַה ִּנ ְפ ָלא ׁ ֶשל ֲח ַתן ָה ַר ִ ּבי ,או ָּלם ֵא ּל ּו ׁ ֶש ָ ּי ְדע ּו זֶ ה ִמ ְּכבָ ר ַ!ל ָּכ ְך ,נִ ְפ ֲ!מ ּו ֶאל מוּל ַה ִח ָ ּזיוֹ ן ַה ִּנ ְפ ָלא
יהם ו ֵּמרֹב ִה ְת ַר ְּג ׁש ּו ָתם ֵה ֵח ּל ּו ְל ִה ְת ַל ֵח ׁש זֶ ה ִעם זֶ ה ,וְ תוֹ ְך דַּ ּקוֹ ת ְספוּרוֹ ת ָהיָ ה דְּ בַ ר
ׁ ֶש ִה ְת ַר ֵח ׁש מוּל ֵ!ינֵ ֶ
ַה ֲחלוֹ ם ָּגלוּי וְ יָ דו ַּ! ֵא ֶצל ָּכל ַה ֶּנ ֱא ָס ִפים וְ ַה ְּל ִח ׁ
ישוֹ ת ָּגבְ ר ּו וְ ָה ְלכ ּוְּ .כ ׁ ֶש ִּס ֵ ּים ָה ַר ִ ּבי ֶאת דְּ בָ ָריוָ ּ ,פנָ ה ֶאל ֲח ָתנוֹ
ׁ ֶש ָ ּי ׁ ַשב ְ ּב ָסמו ְּך וְ ָת ַמ ּה ְ ּב ָאזְ נָ יוַ " :מדּ ו ַּ! שׂ וֹ ֶר ֶרת ָּת ִמיד דּ ו ִּמ ָ ּיה וְ ֶח ְרדַּ ת ק ֶֹד ׁש ִ ּב ׁ ְש ַ!ת ֲא ִמ ַירת דִּ בְ ֵרי ַה ּתוֹ ָרה,
י! ְל ָאזְ נַ י קוֹ ל ַר ַח ׁש וַ ֲהמ ָּלה"? לֹא ָהיָ ה לוֹ ְל ַר ִ ּבי ַא ְריֵ ה ֵליְ בּ ו ּׁש ָמנוֹ ס ,וְ הוּא נֶ ֱא ַלץ ְל ַס ּ ֵפר
וְ ִא ּל ּו ַה ּיוֹ ם ִה ִּג ַ
ימ ִ ּיים
ֹאש וְ ַ!ד סוֹ פוֹ  ,וְ ִה ְס ִ ּביר ִּכי ַה ֲח ִס ִידים נִ ְפ ֲ!מ ּו ְל ַמ ְר ֵאה דִּ בְ ֵרי ַה ּתוֹ ָרה ַה ּ ׁ ְש ֵמ ִ
ָל ַר ִ ּבי ֶאת דְּ בַ ר ַה ֲחלוֹ ם ֵמר ׁ
יאת ֶה ָח ָתן ,לֹא ִה ְת ַר ֵּג ׁש ָה ַר ִ ּבי וְ ָא ַמר ִ ּב ְת ִמימוּת וּבְ ט ַֹהר ֵלבַ " :מדּ ו ַּ! כּ ֹה נִ ְר ַ! ׁ ְש ֶּתם? ֲה ֵרי
ׁ ֶש ְ ּב ִפי ָה ַר ִ ּביִ .ל ְפ ִל ַ
י! דִּ בְ ֵרי ּתוֹ ָרה ְל ַמ ָּטהֶ ,א ָּלא ִאם ֵּכן ִה ׁ ְש ַמ ְע ִּתי ֶאת ַהדְּ בָ ִרים ִל ְפנֵ י
ָּכ ְך הוּא ַה ֵּס ֶדר ָּת ִמידֵ ,אין ֲאנִ י ַמ ׁ ְש ִמ ַ
יהם ִמן ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם".
ֵ ּבית־דִּ ין ׁ ֶשל ַמ ְע ָלה וְ ִה ְס ִּכימ ּו ֲ! ֵל ֶ
ֶאת ַה ִּס ּפוּר ַה ִּנ ְפ ָלא ַה ֶ ּזה ִס ּ ֵפר ַה ַּמ ֲה ִרי"דַ ,ר ִ ּבי יִ ּ ָשׂ שׂ ָכר דּ ֹב ִמ ֶ ּב ְלזְּ ,כ ֵדי ְל ָהזִ ים ֶאת ַה ְּסבָ ָרה ַה ְמק ֶ ּב ֶלת ִּכי
יח ָל ֶהם ִּכי ָּכל דְּ ָב ָריו ָהי ּו ְּכגַ ֲח ֵלי ֵא ׁש ו ִּמן
ימינוֹ ב ָּגדוֹ ל ַ ּב ּתוֹ ָרה ,ו ְּב ָכ ְך הוֹ ִכ ַ
לֹא ָהיָ ה ַר ִ ּבי ְצבִ י ִה ְיר ׁש ֵמ ִר ִ
ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ָ!נ ּו ַא ֲח ָריו ְ'מקדָּ ׁש'ְּ ,כ ִפי נְ בו ַּאת ַמ ְל ָא ִכיִּ " :כי־שִׂ ְפ ֵתי כ ֵֹהן יִ ׁ ְש ְמר ּו־ ַד ַ!ת וְ תוֹ ָרה יְ ַב ְק ׁש ּו ִמ ּ ִפיה ּו ִּכי
ַמ ְל ַא ְך ה'־ ְצבָ אוֹ ת הוּא"ִּ .ג ְר ָסה ַא ֶח ֶרת ָהיָ ה ְמ ַס ּ ֵפר ֶה ָח ִסיד ַה ָּו ִתיק ַר ִ ּבי ָמ ְרדְּ ַכי ֶה ְר ׁש ׁ ְש ֶמ ְר ֶלר ִמירו ׁ ָּש ַליִ ם,
ימינוֹ ב וּבַ דֶּ ֶר ְך נָ ַפל ְל ִמ ׁ ְש ָּכב ַ!ד
יה ֵא ַרע ַהדָּ בָ ר ִעם דּ וֹ דוֹ ׁ ֶש ָּנ ַסע ִל ְק ַראת ׁ ַש ַ ּבת ק ֶֹדש ּ ָפ ָר ׁ ַשת ח ַּקת ְל ִר ִ
ו ְּל ִפ ָ
ּ
ּ
ׁ ֶש ִּכ ְמ ַ!ט ָא ְפס ּו ִסכּ ּויָ יו וְ ָהרוֹ ְפ ִאים ָא ְמר ּו נוֹ ָא ׁש ְל ַח ָייוּ ַ .ב ֲחלוֹ מוֹ ָר ָאה ֶאת ַה ִח ָזיוֹ ן ַה ָּלזֶ ה ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִהבְ ִריא
ישית יֵ ׁש
ְ ּבבִ ְר ָכתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ְצבִ י ִה ְיר ׁשָ ׁ ,ש ַמע ַ!ל ׁש ְל ָחנוֹ ֶאת דִּ בְ ֵרי ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע ַ ּב ֲחלוֹ מוֹ ִּ .ג ְר ָסה ׁ ְש ִל ׁ ִ
יס ִליק ַה ְּסמ ּו ָכה ְלב ּוקוֹ בְ ְסק ,וַ ֲחלוֹ מוֹ ֵא ַרע ְּכבָ ר
יה ֵא ַרע ַה ִּס ּפוּר ִעם ֶה ָח ִסיד ַר ִ ּבי ֵליְ בּ ִמ ִּו ְ
ַ!ל ִס ּפוּר זֶ ה ,ו ְּל ִפ ָ
יכלוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ְּכ ֵדי ִל ׁ ְשמ ַֹ! ֶאת דְּ בָ ָריו,
ְל ַא ַחר ִה ְס ַּת ְּלק ּותוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ְצבִ י ִה ְיר ׁש ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ֵּק ׁש ְל ִה ָּכנֵ ס ְל ֵה ָ
ֵס ְרב ּו ְל ַה ְכנִ יסוֹ ַ!ל ַאף ַט ֲ!נוֹ ָתיו ׁ ֶשהוּא ָּת ַמ ְך בּ וֹ ִ ּב ֵ
ימי ַח ָ ּייו ְ ּב ֶכ ֶסף ַרב ,וְ ַרק ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִּס ּ ֵפר ׁ ֶש ָהיָ ה ׁשוֹ ׁ ְש ִבינוֹ
ימה וְ ָאז ׁ ָש ַמע ִמ ּ ִפיו ֶאת דִּ בְ ֵרי ַה ּתוֹ ָרה ַה ָּלל ּו.
ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ְ ּבנִ ּשׂ ו ָּאיו ָה ַא ֲחרוֹ נִ יםִ ,ה ְכנִ יס ּוה ּו ּ ְפנִ ָ

ָאז יָ ׁ ִשיר יִ שְׂ ָר ֵאל וְ גוֹ ' ָ -צ ִר ְ
יך ָל ַד ַ ת ׁ ִש ָירה זוֹ ַמה ּ ִט ָ
יב ּה,
ַ ּגם ָל ּ ָמה לֹא ָא ְמר ּו ׁ ִש ָירה ַ ל ַה ָּמן ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמרוּ ׁ ִש ָירה ַ ל
ַה ַּמיִ םּ ַ ,גם ָּכל ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה ְצ ִר ָ
יכה ֵ ּבא ּורְ .ו ֶא ְפ ׁ ָשרִּ ,כי ׁ ִש ָירה זוֹ
רוּה ,ו ָּבזֶ ה ַ ּגם ֵּכן לֹא נִ ְק ָרא ִּת ָ ּגר ַ ל ַהדּ וֹ ר
ַ ל ַה ּתוֹ ָרה ֲא ָמ ָ
ַההוּ א ָל ּ ָמה לֹא ׁשוֹ ְררוּ ׁ ִש ָירה ֲח ָד ׁ ָשה ְּכ ׁ ֶש ִּנ ְּתנָ ה ָל ֶהם ּתוֹ ָרה
אוה ְת ִה ָּלהִּ ,כי ַודַּ אי ִהיא זֹאת ׁ ִש ַירת
מוֹ ָר ׁ ָשה ֲא ׁ ֶשר ָל ּה נָ ָ
ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִּנ ְק ֵראת ְּב ֵאר ַמיִ ם ,נִ ְק ֵראת ְ ּב ֵאר ַ ל ׁ ֵשם ַה ּ ָמקוֹ ר
ׁ ֶש ִהיא ׁ ְש ִכינָ ה ֶ ְליוֹ נָ ה ׁ ֶש ִּנ ְק ֵראת ְּב ֵארּ ַ ,גם ַמיִ ם ְל ִפי
ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה נִ ְמ ׁ ְש ָלה ְל ַמיִ םְ ,ואוֹ ְמרוֹ ֲ ִלי ְב ֵאר ְל ׁשוֹ ן ֲ ִל ָ ּיה,
ִּכי לֹא ַ ל ְ ּב ֵאר ׁ ֶש ְּל ַמ ּ ָטה ֵהם אוֹ ְמ ִרים ֶא ָּלא ַ ל ְ ּב ֵאר ֲ ִלי
ּ ֵפרו ּׁש ֶ ְליוֹ ן ֱ ,נ ּו ָל ּה ַ ל דֶּ ֶר ְך אוֹ ְמרוֹ ַו ַּת ַ ן ָל ֶהם ִמ ְריָ ם
רוּה שָׂ ִרים וְ גוֹ '  -יִ ְת ָּב ֵאר
ׁ ֶשהוּא דֶּ ֶר ְך ַה ּ ׁ ִשירְ .ואוֹ ְמרוֹ ֲח ָפ ָ
יהם ׁ ֶש ָא ְמר ּו ִּכי ְּב ֶא ְמ ָצעוּת ֵ ֶסק ַה ּתוֹ ָרה
ַ ל ּ ִפי דִּ ְב ֵר ֶ
ְמ ַת ְּקנִ ים ְמקוֹ ר ֶ ְליוֹ ן ׁ ֶש ִּנ ְק ָרא ְ ּב ֵארְ ,ו ַה ִּת ּק ּון הוּא ְּכ ִפי
ְּב ִחינַ ת ַמ ֲ ַלת ָהעוֹ ְס ִקים ַּב ּתוֹ ָרהַ ,ה ַ ּצדִּ ִ
אשוֹ נִ ים
יקים ָה ִר ׁ
ׁ ֶש ָהיוּ ְּב ַמ ְד ֵרגָ ה ְ ּגדוֹ ָלה ֵהם ׁ ֶש ָח ְפר ּו ֶאת ַה ְ ּב ֵאר ַו ֲ שָׂ אוּ ָה
ִל ׁ ְש ּתוֹ ת ִמ ּ ֶמ ָּנהְ ,ו ֵהם ָה ָאבוֹ ת ְוכוּ' ,ו ֵּמ ָאז ָהיְ ָתה ְראוּיָ ה
ַה ּתוֹ ָרה ִל ָּנ ֵתן ְליִ שְׂ ָר ֵאל ְועוֹ ֶד ָּנה לֹא ָהיְ ָתה ִּב ְב ִחינַ ת ַה ַה ּ ָשׂ גָ ה
מ ֶש,ה ֲא ׁ ֶשר
ִל ׁ ְש ּתוֹ ת ִמ ּ ֶמ ָּנה ַ ,ד ׁ ֶש ָּכר ּו ָה נְ ִד ֵיבי ָה ָ ם ֵהם ֹ
יאים
הוֹ ִר ָיד ּה ָלנ ּוְ ,ו ָ ְמד ּו ַא ֲח ָריו ְמ ַק ְ ּב ִלים ִמ ּ ֶמנּ ּו זְ ֵקנִ ים וּנְ ִב ִ
יהְ ,וה ּוא
וּה ְוגִ ּל ּו ַמ ְצ ּפוּ נֶ ָ
ְו ַאנְ ׁ ֵשי ְּכנֶ ֶסת ַה ְ ּגדוֹ ָלה ו ֵּפ ְר ׁש ָ
אוֹ ְמרוֹ ָּכר ּו ָה נְ ִד ֵיבי ָה ָ םִּ ,כי ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִּב ְכ ָתב ְּבלֹא ּתוֹ ָרה
ימ ָ
ׁ ֶש ְּב ַ ל ּ ֶפה ֵאין ָא ָדם יָ כוֹ ל ִל ׁ ְש ּתוֹ ת ִמ ֵּמ ֵ
יהְ .ואוֹ ְמרוֹ
ִ ּב ְמח ֵֹקק ְּב ִמ ׁ ְש ֲ נ ָֹתם הוּא ַמה ּ ׁ ֶשהוֹ ִסיפ ּו ְל ַחדֵּ ׁש ַּב ּתוֹ ָרה
ַח ְכ ֵמי ַהדּ וֹ רוֹ תְ ,ו ֵאין זֶ ה ֶא ָּלא ְּכחוֹ ֵקק ָ ּב ּה ֲח ִק ָ
יקהְ ,ו ֵאינוֹ
אשוֹ נִ ים ׁ ֶש ָח ְפר ּו ְו ָכר ּוְ ,וגַ ם זֶ ה ֵאינוֹ ֶא ָּלא
ְּכ ִמדַּ ת ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ ים ׁ ֶש ָּכל דִּ ְקדּ וּק ְו ִד ְקדּ וּק ׁ ֶש ְ ּי ַד ְקדֵּ ק
ְּב ִמ ׁ ְש ֲ נ ָֹתם ׁ ֶשל ִר ׁ
ַּב ּתוֹ ָרה ָצ ִר ְ
יהםְ ,ו ָכל דָּ ָבר ׁ ֶש ּלֹא
יך ְל ָפ ְר ׁשוֹ ַ ל־ ּ ִפי דִּ ְב ֵר ֶ
ַ
מ ְך ָ ָליו:
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יִ ְהיֶ ה ְמיָּ .סד ַ ּ
ֹ
ּ מוֹ

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים
ג' בתמוז של שנת ב'תפ"ח ,בכניסת בני ישראל לארץ
ישראל ,חל ביום שישי וכשראה יהושע שהמלחמה
עם יושבי ארץ כנען מתארכת וחשש מחילול שבת,
קרא אל השמש והירח" :שמש בגבעון דום וירח
בעמק איילון" ,והם שמעו לקולו ועמדו במשך ל"ו
שעות עד מוצאי שבת.
בד' בתמוז שנת ד'תתנ"ו ,בעת מסע הצלב הראשון,
נהרגו כשלוש מאות יהודים שברחו מאימת
הצלבנים והתחבאו בכפר קטן ,אך הצלבנים הרגו
אותם עד האחרון שבהם ,הי"ד.
ביום זה בשנת ה'מ"ו ,נתפס המהר"ם מרוטנבורג
לאחר הלשנה של יהודי מומר ,והוא נאסר בידי
הקיסר רודולף הראשון במבצר אנזיסהיים ,שדרש
בעבורו כופר עצום בסך עשרים אלף מארק.
המהר"ם התנגד לסחיטה ונפטר בכלא בשנת ה'נ"ג.
בה' בתמוז שנת ג'שכ"ז 11 ,שנה לפני חורבן בית
המקדש הראשון ,הגלה נבוכדנאצר לבבל את
'החרש והמסגר' בראשות יהויכין מלך יהודה .חז"ל
פירשו ,כי החרש והמסגר אלו תלמידי חכמים
שבירושלים ,שבשעה שהיו פותחים את פיהם
בתורה היו כולם חרשים וסגורים לעומתם.
גם ז' בתמוז ד'תתנ"ו ,נחשב כאחד מימי הפורענות
הקשים של מסע הצלב הראשון ,וביום זה התנפלו
הצלבנים המוסתים על יהודי העיר קלן שבגרמניה,
והללו העדיפו למסור את נפשם מלהמיר את דתם.
בט' בתמוז ג'של"ח ,הובקעה חומת ירושלים ובט'
באב נשרף ביהמ"ק .מכיוון שבבית שני הובקעה
העיר בי"ז בתמוז ,מתענים בו ולא בט' ,שלא להכביד.

ימינוֹ ב ָהי ּו ְמ ִכינִ ים ָּת ִמיד ִּכ ְּכרוֹ ת ֶל ֶחם ו ְּמ ַח ְּל ִקים אוֹ ָתן ַל ֲ!נִ ִ ּייםַ ּ .פ ַ!ם ִהבְ ִחין
ְּבבֵ יתוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי ְמנַ ֵחם ֶמנְ דְּ ל ֵמ ִר ִ
ילה וְ ֵאין ָּב ֶהם ְּכ ֵדי שָׂ בְ ָ!ה ְּכ ִפי ׁ ֶש ָהיָ ה ִמ ֶּק ֶדםָּ .ת ַמ ּה ָה ַר ִּבי וּבְ נֵ י
ָה ַר ִּביִּ ,כי ִּכ ְּכרוֹ ת ַה ֶּל ֶחם ִה ְת ַק ְּטנ ּו ִמ ִּמדָּ ָתם ָה ְרגִ ָ
ַה ַּביִ ת ִה ְס ִּביר ּוַ ׁ " :ש ַ!ר ַה ֶּק ַמח ִה ְתיַ ֵּקר ,וְ ָלכֵ ן ַמ ְק ִטינִ ים ָאנ ּו ֶאת ַה ִּכ ָּכרוֹ ת ׁ ֶש ָאנ ּו ְמ ַח ְּל ִקים ָל ֲ!נִ ִ ּיים" .לֹא ִק ֵּבל ָה ַר ִּבי
יהם וְ ָא ַמרֶ " :את ַה ִּכ ָּכרוֹ ת יֵ ׁש ְל ַה ְת ִקין ְל ִפי ּג ֶֹדל ָה ָר ָ!ב ,וְ לֹא ְל ִפי גּ וֹ בַ ּה ַה ּ ׁ ַש ַ!ר" ,ו ֵּמ ָאז ָחזְ ר ּו ֶל ֱאפוֹ ת
ֶאת דִּ בְ ֵר ֶ
ָל ֲ!נִ ִ ּיים ִּכ ָּכרוֹ ת ְּגדוֹ לוֹ ת.
ַר ִּבי יוֹ ֵסף ֵמהוֹ רוֹ דוֹ קַּ ,ת ְל ִמידוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי ַח ִ ּיים ִמוּוֹ לוֹ זִ 'ין ָהיָ ה עוֹ ד ְּב ֶט ֶרם יִ ַּסד ַר ִּבי ַח ִ ּיים ֶאת יְ ׁ ִשיבָ תוֹ ַה ְמפ ְר ֶס ֶמת,
וְ ַ!ל ַאף ׁ ֶש ָהיָ ה נֶ ְח ׁ ָשב ֵּבין ְּגדוֹ ֵלי דּ וֹ רוֹ ִּבזְ ַמנּוֹ  ,לֹא ָר ָצה ַל ֲ!שׂ וֹ ת ֶאת ּתוֹ ָרתוֹ ַק ְרדּ ֹם ַל ְח ּ ֹפר בּ וֹ  ,ו ָּמ ָצא ֶאת ּ ַפ ְרנָ ָסתוֹ
אכ ּתוֹ ֲ! ַראיֵּ .ביתוֹ ָהיָ ה ּ ָפתו ַּח ִל ְרוָ ָחה ְל ָכל נִ ְצ ָר ְך וְ יָ דוֹ ּ ְפתו ָּחה ְל ָכל
ִמ ִּמ ְס ָחרוֹ ְּכ ׁ ֶשהוּא עוֹ שֶׂ ה ֶאת ּתוֹ ָרתוֹ ֶקבַ ע ו ְּמ ַל ְ
ּפוֹ ׁ ֵשט יָ דִ .ס ּ ְפר ּו נְ כָ ָדיוִּ ,כי ּ ַפ ַ!ם נִ ְכנַ ס ֵא ָליו ָא ָדם ֶא ָחד ׁ ֶש ַּמ ֲ!שָׂ יו לֹא ָהי ּו ְרצוּיִ ים וְ ק ּ ָפה ׁ ֶשל ׁ ְש ָר ִצים ָהיְ ָתה ְּתלוּיָ ה
לוֹ ֵמ ֲאחוֹ ָריוִּ .ב ֵּק ׁש ַה ָּלה ֵמ ַר ִּבי יוֹ ֵסף ִל ְהיוֹ ת לוֹ ְל ֵ!זֶ ר וַ ֲא ִח ָ
יס ָמ ְך ַּב ַּצר לוֹ  ,וְ ַר ִּבי יוֹ ֵסף נֶ ְע ַּתר ְלבַ ָּק ׁ ָשתוֹ וְ ֶה ֱ!נִ יק לוֹ
ְסכוּם נִ ְכ ָּבד .נוֹ ַדע ַהדָּ בָ ר ְל ַכ ָּמה ִמן ַהיְ ֵר ִאים וְ ַת ְל ִמ ֵידי ַה ֲח ָכ ִמים ׁ ֶש ָּב ִעיר ,וְ ֵהם ָּבא ּו ֵא ָליו ְּב ַה ָּט ַפת מו ָּסרָ " :הא
יצד?! ֲה ֵרי ּ ְפלוֹ נִ י הוּא ֶא ָחד ִמ ּפוֹ ׁ ְש ֵ!י יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ָאסוּר ְל ַר ֵחם ָ! ָליו ,ו ַּמר הוֹ ֵל ְך וְ תוֹ ֵמ ְך בּ וֹ ְּביָ ד ְר ָחבָ ה"? ֵה ׁ ִשיב
ֵּכ ַ
יהםֲ ,ה ֵרי ְּבוַ דַּ אי ַמ ָּצבוֹ ָ!לוּב
יש זֶ ה הוּא ִּב ְכ ַלל ֵא ּל ּו ׁ ֶש ָ'אס ּור ְל ַר ֵחם' ֲ! ֵל ֶ
ָל ֶהם ַר ִּבי יוֹ ֵסף ְּכ ׁ ֶשהוּא ְמ ַח ֵ ּי ְךִ " :אם ִא ׁ
ְּביוֹ ֵתרִ ,מ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֵאין לוֹ ְמ ַר ֲח ִמים ,וְ ָל ֵכן ִמ ְצוָ ה ְּגדוֹ ָלה ִהיא ְל ַר ֵחם ָ! ָליו וְ ִל ְתמ ְֹך ְּביָ דוֹ ".
מה זַ ְל ָמן אוֹ יֶ ְר ַּב ְך ְּב ִענְ יְ נֵ י ָממוֹ ן וּבִ ְפ ָרט ְּב ָממוֹ ן ׁ ֶש ֵאינוֹ ׁ ֶש ּלוֹ ְּ ,ב ַה ְלוָ אוֹ ת וּבְ ִענְ יְ נֵ י ִמ ָּקח
זְ ִהירוּתוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי ׁ ְשלֹ ֹ
ו ִּמ ְמ ָּכרָ ,היְ ָתה מ ְפ ָל ָאה וְ ַרבּ וֹ ת נִ ָּתן ִל ְלמֹד ִמ ֶּמ ָּנהִ .ס ּ ֵפר ָא ִחיו ַר ִּבי ַאבְ ָר ָהם דּ ֹבֶ ׁ ,ש ִּב ְצ ִעירוּתוֹ ָלוָ ה ֵמ ָא ִחיו זֶ ה ְסכוּם
י! ִּב ׁ ְשעוֹ ת ַא ַחר ַה ָּצ ֳה ַריִ ם ִל ׁ ְשכ ַּנת ׁ ַש ֲ! ֵרי ֶח ֶסדָּ ,ב ּה
ֶּכ ֶסף ְלצ ֶֹר ְך ּ ְפ ָר ִטי .יוֹ ם ַה ּ ֵפ ָרעוֹ ן ָחל ְּב ׁ ִשבְ ָ!ה ְּב ָאב ,וְ הוּא ִה ִּג ַ
ִה ְתגּ וֹ ֵרר ַר ִּבי ׁ ְשלֹמֹה זַ ְל ָמןְּ ,כ ֵדי ִל ְפרֹ ַ! ֶאת חוֹ בוֹ ַ ,א ְך ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָר ָאה ׁ ֶש ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש נוֹ ָטה ִל ׁ ְשק ַֹ! ,נִ ְכנַ ס ְלבֵ ית ְּכנֶ ֶסת
ָסמו ְּך וְ ׁ ָשם ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ֶאת ְּת ִפ ַּלת ַה ִּמנְ ָחהְּ .בתֹם ַה ְּת ִפ ָּלה ִע ְּכבוֹ ֵאי־ ִמי ְּבבֵ ית ַה ְּכנֶ ֶסת וְ שׂ וֹ ַחח ִע ּמוֹ ַ!ל ִענְ יָ ן ָּכ ְל ׁ ֶשה ּו,
י! זְ ַמן ְּת ִפ ַּלת ַ! ְרבִ יתִ ,ה ְמ ׁ ִש ְ
יך וְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ׁ ָשם ַּגם ְּת ִפ ַּלת ַ! ְרבִ ית ְּב ִצבּ וּרְ .ל ַא ַחר
ו ְּכ ׁ ֶש ָר ָאה ׁ ֶש ֵּבינְ ַתיִ ם ְּכבָ ר ִה ִּג ַ
יאתוֹ ָר ָאה ׁ ֶש ּ ְפנֵ י ָא ִחיו ֵאינָ ם ִּכ ְתמוֹ ל ׁ ִש ְל ׁשוֹ ם .לֹא
ַה ְּת ִפ ָּלהָ !ָ ,לה ְלבֵ יתוֹ ׁ ֶשל ָא ִחיו וְ ֶה ֱחזִ יר לוֹ ֶאת ַהחוֹ ב ,וְ ִל ְפ ִל ָ
ימה ,וּבְ עוֹ דוֹ ּפוֹ נֶ ה ָל ֵצאת ִמ ֵּביתוֹ ׁ ְש ָאלוֹ ַר ִּבי
יָ ַדע ַר ִּבי ַאבְ ָר ָהם דּ ֹב ַמדּ ו ַּ! ֵאין ָא ִחיו ֵמ ִאיר לוֹ ּ ָפנִ ים ְּכ ִמ ָ ּי ִמים יָ ִמ ָ
י! ַ!ל ַּת ֲא ִר ְ
יך
מה זַ ְל ָמן ֶאת ַה ּ ׁ ְש ָטר וְ ִה ְצ ִּב ַ
מה זַ ְל ָמןַ " :ה ִאם ֵאינְ ָך ָח ֵפץ ִּב ׁ ְש ַטר ַהחוֹ ב"? ֶה ֱחזִ יר לוֹ ַר ִּבי ׁ ְשלֹ ֹ
ׁ ְשלֹ ֹ
ַה ּ ֵפ ָרעוֹ ן ׁ ֶשבּ וֹ ִ ׁ " :שבְ ָ!ה ְּב ָאב ,וְ ַ! ָּתה ָאנ ּו עוֹ ְמ ִדים ְּכבָ ר ִּב ׁ ְשמוֹ נָ ה ְּב ָאב"! ָא ַמר ְּבתוֹ ָכ ָחה וְ ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך" :דַּ ע ְל ָךֶ ׁ ,ש ְּב ָכ ְך
ָה ַפ ְכ ָּת ִל ְהיוֹ ת ַּגבְ ָרא דְּ ָלא ּ ְפ ַר ְענָ אָ ,א ָדם ׁ ֶש ֵאינוֹ ּפוֹ ֵר ַ! ֶאת חוֹ בוֹ ָתיו ִּבזְ ַמנּוֹ "ִ .ס ֵ ּים ַר ִּבי ַאבְ ָר ָהם דּ ֹב וְ ָא ַמרַ " :אבְ ֵר ְך
יח ַ!ד קוֹ צוֹ ׁ ֶשל יוֹ "ד".
יתי ,וְ אוֹ תוֹ ַמ ֲ! ָמד ָהיָ ה ִלי ְל ׁ ִשעוּר ְמ ַא ֵּלףִּ ,כי ְּב ִפ ְרעוֹ ן חוֹ ב יֵ ׁש ְל ִה ָ ּז ֵהר ו ְּל ַה ׁ ְש ִּג ַ
ָצ ִעיר ָהיִ ִ
יצד ָּג ְמ ָלה ִּבי ַה ַה ְח ָל ָטה ִל ְהיוֹ ת ְמ ַח ֵּנ ְך ְּביִ שְׂ ָר ֵאל? ַ!ל ּ ִפי
ִס ּ ֵפר ַר ִּבי ַאבְ ָר ָהם ַּב ֲה ַר"ן ׁ ֶש ֵה ִקים ַּכ ָּמה ָּב ֵּתי ִח ּנו ְּךֵּ " :כ ַ
ַמ ֲ!שֶׂ ה ׁ ֶש ָהיָ ה ְּביַ ְלדו ִּתי"ַּ .ת ְל ִמיד ַה ַּת"ת ַה ְמפ ְר ָסם וְ ַה ָ ּו ִתיק " ֵ!ץ ַח ִ ּיים" ָהיָ ה ,ו ׁ ְּשעוֹ ת ַה ִּל ּמו ִּדים ִה ְת ּ ָפ ְרס ּו ָאז ַ!ל
ּ ְפנֵ י ָּכל ׁ ְשעוֹ ת ַה ּיוֹ ם ַ!ד ׁ ֶש ָּנט ּו ִצ ְל ֵלי ֶ! ֶרבִּ .ב ׁ ְש ַ!ת ַה ָּצ ֳה ַריִ ם ָהי ּו ְמ ַח ְּל ִקים ְליַ ְל ֵדי ַה ַּת ׁ ְש ַּב"ר ַצ ָּלחוֹ ת ִעם ִל ְפ ָּתן,
וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִס ֵ ּים ַה ֶ ּי ֶלד ֶאת ְמנָ תוֹ ָהיָ ה ַר ּ ׁ ַשאי ְל ַק ֵּבל ָמנָ ה נוֹ ֶס ֶפתְּ .ב ַא ַחד ַה ָ ּי ִמים ִק ֵּבל ַה ֶ ּי ֶלד ֶאת ְמנָ תוֹ וְ ֵה ֵחל ֶל ֱא ֹכל,
ילתוֹ  ,יֶ ֱאזַ ל ַה ִּל ְפ ָּתן .נִ ַּג ׁש ֵאפוֹ א ֶאל ַה ַּט ָּב ִחית וּבִ ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ָּנה
ו ִּמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָר ֵ!ב ָהיָ הָ ,ח ׁ ַש ׁש ׁ ֶש ָּמא ַ!ד ׁ ֶש ְ ּי ַס ֵ ּים ֶאת ֲא ִכ ָ
ָמנָ ה נוֹ ֶס ֶפתַ ,א ְך ִהיא ָא ְמ ָרה לוֹ " ֲה ֵרי זֶ ה ַ! ָּתה ִק ַּב ְל ָּת ֶאת ְמנָ ְת ָך"! לֹא ׁ ָש ַלט ַה ֶ ּי ֶלד ְּביִ ְצרוֹ  ,וּבְ רֹב ַּכ ֲ!סוֹ ָה ַפ ְך ֶאת
ַה ְּק ֵד ָרה ַ!ל ׁשו ֶּלי ָה וְ ַה ִּל ְפ ָּתן נִ ַּגר ַא ְר ָצהְ .מהו ָּמה ּ ָפ ְר ָצה ַּב ָּמקוֹ ם ,וְ ַה ֶ ּי ֶלד לֹא יָ ַדע ָאנָ ה הוּא בָ אָּ .כל ַה ַּליְ ָלה נָ ְד ָדה
ׁ ְשנָ תוֹ ׁ ֶשל ַה ֶ ּי ֶלד ֵמ ֵ!ינָ יו וְ הוּא ָח ׁ ַש ׁש ֵמ ַה ּיוֹ ם ׁ ֶש ְּל ָמ ֳח ָרתֶ ׁ ,ש ָּמא יַ ֲ!שׂ ּו בּ וֹ מוֹ ָריו ׁ ְש ָפ ִטים ,וְ ָא ְמנָ ם ִעם בּ וֹ אוֹ
יח ָהרו ָּחנִ י ַה ַּצדִּ יק ַר ִּבי ַא ְריֵ ה ֶל ִ ּויןְ ,מבַ ֵּק ׁש ִל ְראוֹ תוֹ  .נִ ָּסה ַה ֶ ּי ֶלד ְּת ִח ָּלה ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמט,
ְל ִל ּמו ָּדיו נוֹ ַדע לוֹ ִּ ,כי ַה ַּמ ׁ ְש ִּג ַ
יח וּבָ טו ַּח ָהיָ ה ׁ ֶש ִ ּינְ זֹף בּ וֹ ַּכ ֲה ָל ָכהַ ,א ְך ְּכ ׁ ֶש ִּנכְ נַ ס ֶאל ִק ּתוֹ נוֹ ַה ָּק ָטן ׁ ֶשל ַר ִּבי
ישתוֹ ִעם ַה ַּמ ׁ ְש ִּג ַ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָח ׁ ַש ׁש ִמ ּ ְפגִ ׁ ָ
ַא ְריֵ הֶ ׁ ,ש ּלֹא ָהיָ ה ֶא ָּלא ַה ִּק ּמוּר ׁ ֶש ִּמ ַּת ַחת
ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ׁ ֶש ַּב ִּבנְ יָ ן ,הוֹ ׁ ִשיבוֹ ַר ִּבי ַא ְריֵ ה וְ ָא ַמר
לוֹ ָ ׁ " :ש ַמ ְע ִּתי ַמה ּ ׁ ֶש ֵא ַרע ִע ְּמ ָך ֶא ֶמ ׁש ,ו ִּמ ָּכאן
ֵהבַ נְ ִּתי ׁ ֶש ַא ָּתה אוֹ ֵהב ֶל ֱא ֹכל ִל ְפ ָּתןֵ .הא ְל ָך
ַצ ַּל ַחת ׁ ֶשל ִל ְפ ָּתןֵ ׁ ,שב וֶ ֱא ֹכל ְלשָׂ בְ ָ!ה ְּכ ַא ַ ּות
נַ ְפ ׁ ֶש ָך"ִ .ס ֵ ּים ַר ִּבי ַאבְ ָר ָהם וְ ָא ַמרְּ " :באוֹ תוֹ ֶרגַ ע
ָא ַמ ְר ִּתי ְל ַ! ְצ ִמי ,זֶ ה ַ! ָּתה ִק ַּב ְל ִּתי ׁ ִשעוּר מ ְפ ָלא
ְּב ִה ְלכוֹ ת ִח ּנו ְּך .וְ ִל ְכ ׁ ֶש ֶאגְ דַּ לִ ,אם יְ זַ ֵּכנִ י ַהבּ וֹ ֵרא
ַאף ֲאנִ י ֶא ְהיֶ ה ְמ ַח ֵּנ ְך ְּביִ שְׂ ָר ֵאל ְּב ֶד ֶר ְך זוֹ ׁ ֶשל
ימין ְמ ָק ֶרבֶ ת"...
ַא ֲהבָ ה וִ ִ
ְּכ ׁ ֶש ִה ִּג ַ
י! ַר ִּבי יִ ְצ ָחק ִמוּוֹ ְר ָקא ְל ִקינְ ְצקֵ ,הכִ ין לוֹ
ֹאש ַה ָּק ָהל ַק ָּב ַלת ּ ָפנִ ים נִ ְל ֶהבֶ תִ ,ה ְד ִליק
ר ׁ
יח ְל ָפנָ יו ַמ ְרבַ דִּ ים.
ְמנוֹ רוֹ ת ְּגדוֹ לוֹ ת ְּבבֵ יתוֹ וְ ִה ִּנ ַ
ֵס ַרב ָה ַר ִּבי ְל ִה ָּכנֵ ס וּבִ ֵּק ׁש ְל ַס ֵּלק ֶאת ַה ְּמנוֹ רוֹ ת
יח לוֹ ַה ְמ ָא ֵר ַח
וְ ַה ַּמ ְרבַ דִּ יםֶ ,א ָּלא ִאם ֵּכן יַ בְ ִט ַ
ׁ ֶש ָּכ ְך יַ ֲ!שֶׂ ה ְל ָכל אוֹ ֵר ַח ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א ְלבֵ יתוֹ ַּ .גם ַ!ל
ַט ֲ!נַ ת ַה ְמ ָא ֵר ַח ׁ ֶש ֲה ֵרי הוּא ַצדִּ יק ָּגדוֹ לֵ ,ה ׁ ִשיב
ָה ַר ִּבי ׁ ֶש ִּמ ְצוַ ת ַה ְכנָ ַסת אוֹ ְר ִחים דּ וֹ ָמה ִהיא
י!ת ׁשוֹ ָפר ,וְ ֵאין ֶהבְ דֵּ ל ֵּבין ֶק ֶרן ׁ ֶשל ַאיִ ל
ִל ְת ִק ַ
ימה ַ!ד ׁ ֶש ִּס ְּלק ּו
ָק ָטן ְל ׁ ֶשל ָּגדוֹ ל ,וְ לֹא נִ ְכנַ ס ּ ְפנִ ָ
ֶאת ָּכל ַה ַּס ְמ ָמנִ ים ׁ ֶש ֵה ִכינ ּו ִל ְק ָראתוֹ .

מ ְט ָ םוְ לָ ַקח ַהכּ ֵֹהן

)יט ,ו(

יש ָטהוֹ ר,
יעי ,וְ ֵכן ַּב ֵּתבוֹ ת וְ ָא ַסף ׀ ִא ׁ
ְ ּב ַט ֲ ֵמי -מ ַּנח ְר ִב ִ
ְל ַר ֵּמז ְל ִד ְב ֵרי ָה ַר ְמ ַּב"ם ׁ ֶש ּ ְׁש ַאר ָּכל ַה ּ ָפרוֹ ת ְּכ ׁ ֵשרוֹ ת
וּבין ְּבכ ֵֹהן ֶה ְדיוֹ ט ,וְ ָהעוֹ שֶׂ ה אוֹ ָת ּה
ֵּבין ְּבכ ֵֹהן ָּגדוֹ ל ֵ
לוֹ ֵב ׁש ַא ְר ָּב ָ ה ְּבגָ ִדים ׁ ֶשל ּכ ֵֹהן ֶה ְדיוֹ ט ,וְ ָל ֵכן -מ ַּנח
יח ַ ּב ִ ּל ׁ ְש ָּכה
יח ָ ָליו ַא ְר ָּב ָ ה ְּבגָ ִדים ו ֵּמנִ ַ
יעיֶ ׁ ,ש ּ ַמ ִּנ ַ
ְר ִב ִ
ֶאת ׁ ְש ַאר ַא ְר ַ ּב ַ ת ַה ְ ּבגָ ִדים ְול ֹא לוֹ ְב ׁ ָשם) .פני יוסף(

ל־ה ֵ& ָ $דה
ֽי־ישְׂ ָר ֵאל ָּכ ָ
וַ ָ ּי ֹבא ּו ְבנֵ ) ִ

)כ ,א(

ַה ֵה"א ׁ ֶשל ֵּת ַבת ָה ֵ ָדה -מ ְפ ֶס ֶקת ְּב ַט ַ ם ַה ִ ּנ ְק ָרא ַמ ֵּקל
וְ ִהיא ְּכ ִא ּל ּו ְמ -ח ֶּב ֶרת ַל ּ ִמ ָ ּלה ַה ּקוֹ ֶד ֶמת ָּכלְ ,ו ֶא ְפ ׁ ָשר
'ש ְּכ ָבר
ִל ְקרֹא ֵּכן ָּ'כ ָלה ֵ ָדה'ְּ ,כ ֵדי ְל ַר ּ ֵמז ְל ִד ְב ֵרי ַר ּ ׁ ִש"י ׁ ֶ
ֵמת ּו ֵמ ֵתי ִמ ְד ָּבר וְ ֵא ּל ּו ּ ֵפ ְר ׁש ּו ְל ַח ִ ּיים'ִּ ,כי ֲ ַדת
ַהחוֹ ְט ִאים ָּכ ְל ָתה ִמן ָהעוֹ ָלם) .הלכתא רבתא לשבתא(

ֽל־א ֲהרֹן
אמר ה' ֶאל־מ ׁ ֶֹשה וְ ֶא ַ
וַ ּ ֹי ֶ

)כ ,יב(

שה ַר ֵּבנ ּו וְ ַא ֲהרֹן ַה ּכ ֵֹהן
מֶ&
ְ ּב ַט ֲ ֵמי זַ ְר ָקא ֶס ּ ֹגלִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶש ּ ֹ
נִ זְ ְרק ּו ִמ ִּל ְהיוֹ ת מ ּונָ ִחים ְּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל וְ לֹא זָ כוּ
ְל ַה ִ ּגי ַ ֶאל ְסגּ ָ -ל ָת ּה ׁ ֶשל ָה ָא ֶרץ) .השיר והשבח(

וַ יְ ָמ ֵאן ׀ ֱאדוֹ ם

)כ ,כא(

ּ ָפ ֵסק יֵ ׁש ֵ ּבין ֵּתבוֹ ת ֵא ּל ּוֲ ,הגַ ם ֶׁש ֵהן ְמ -ח ָּברוֹ ת ְ ּב ַט ֲ ֵמי
יעי ,וְ ֶר ֶמז יֵ ׁש ָּכאן ׁ ֶש ָּכל ְמא ְֹרעוֹ ת ָהעוֹ ָלם
מ ַּנח ְר ִב ִנַ ֲ שִׂ ים ִּבגְ זֵ ַרת ה' ,וְ גַ ם ִאם ֱאדוֹ ם ֵמ ֵאן ָל ֵתת ֶאת
יִ שְׂ ָר ֵאל ֲ בֹר ִּבגְ ב ּולוֹ ָ ,היָ ה זֶ ה ַ ל ּ ִפי ִצ ּווּי ה' ,וּ ְל ַל ֵּמד
ָ ּבאֶ ׁ ,ש ַ ל ָּכל דָּ ָבר ָצ ִר ְ
יך ְל ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ּו ְל ַב ֵ ּק ׁש) .ברכת איש(

מ ְד ָ ּג ׁשַ ל ַה ּ ָפסוּ ק "וַ ִ ּי ׁ ְש ְ ּב ִמ ֶּמנּ ּו ׁ ֶש ִבי" ְמ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י " ֵאינָ ּה
וּמקוֹ רוֹ ְ ּב ִד ְב ֵרי ֲחזַ "ל ַּב ִּמ ְד ָר ׁש.
ֶא ָּלא ׁ ִש ְפ ָחה ַא ַחת" ְ
'ש ִבי' ה ּוא
ְּבשִׂ ְפ ֵתי ֲח ָכ ִמים ָּכ ַתבֶ ׁ ,ש ַּמ ׁ ְש ָמעוּת ַה ּ ׁ ֵשם ֶׁ
ְל ׁשוֹ ן יָ ִחיד ,וְ ָל ַמד ׁ ֶש ִהיא ׁ ִש ְפ ָחה ִמ ּ ַמ ַּכת ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶש ָ ּב ּה
נֶ ֱא ַמר ' ַ ד ְּבכוֹ ר ַה ּ ׁ ִש ְפ ָחה' וּ ְכ ׁ ֶש ָ ּלק ּו ִמ ְצ ַריִ ם נֶ ֱא ַמר ' ַ ד
ְּבכוֹ ר ַה ּ ְׁש ִבי' ִמ ָּכאן ׁ ֶש ּ ׁ ֶש ִבי הוּ א ְל ׁשוֹ ן ׁ ִש ְפ ָחה ַא ַחת.
ָה ַר ּ ׁ ַש" ׁש ָּכ ַתב ׁ ֶש ַה ּ ׁ ִש ְפ ָחה -ה ְט ְּב ָלה ְל ׁ ֵשם ֲא ָמה ּות וְ ָל ֵכן
יהְ ,ו ָה ַר ׁ ְש ָ ּב"א ָּכ ַתב
נֶ ְח ׁ ְש ָבה ְּכיִ שְׂ ְר ֵא ִלית ְו ִה ְת ַא ְּבל ּו ָ ֶל ָ
ׁ ֶש ְּל ִפי ַה ּתוֹ ָספוֹ ת נִ ׁ ְשבּ ּו ַּכ ּ ָמה ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל ְו ֵכן ּ ֵפ ַר ׁש
ָה ַר ְמ ַּב"ן ׁ ֶש ִּנ ׁ ְשבּ ּו ַּכ ּ ָמה ׁ ְשבוּיִ ים וְ ל ֹא ׁ ִש ְפ ָחה ַא ַחת.
יאל ְמ ַת ְר ֵּגםּ " :ו ׁ ְש ָבא ִמ ְ ּנהוֹ ן ׁ ִש ְביָ א ַר ָּבא",
יוֹ נָ ָתן ֶּבן ִּ -ז ֵ
דְּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִּנ ׁ ְשב ּו ׁ ְשבוּיִ ים ַר ִּבים ,ו ְּב ֵס ֶפר " ּ ַפ ְת ׁ ֶשגֶ ן ַהדָּ ת"
ְל ַר ִּבי יִ ְצ ָחק ֵא ִל ָ ּיה ּו ַלנְ דָּ א ָּכ ַתב ׁ ֶשא ּו ַלי נָ ְפ ָלה ָטע ּות
סוֹ ֵפר ִּב ְד ָב ָריו וְ ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמרִ ׁ " :ש ְביָ א ִר ָיבא"ְ ,ו ִר ָיבא
ְ
ִהיא ׁ ִש ְפ ָחה ִּב ְל ׁשוֹ ן ֲא ַר ּ ִמיַ .אך ָק ׁ ֶשה לוֹ ַמר ֵּכןֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי
ַ ּגם ְ ּב ַת ְרגּ וּם יְ רו ׁ ַּש ְל ִמי נֶ ֱא ַמר " ִׁש ְביָ א ַר ָ ּבא".

ְמ -מ ָּלח

ֶא ָחד ִמ ְ ּגדוֹ ֵלי ָה ַ ְס ָקנִ ים ְל ַמ ַ ן יַ ֲהדוּת ֶ ּג ְר ַמנְ יָ ה
ַה ּ ָמ ָס ְר ִּתיתֶ ׁ ,ש ָּל ַחם ְּב ֵחרוּף נֶ ֶפ ׁש נֶ גֶ ד ָה ֵרפוֹ ְר ִמים
ּו ְמ ָה ְר ֵסי ַהדָּ ת ,יָ ׁ ַשב ּ ַפ ַ ם ִּב ְס  -דַּ ת ִמ ְצ ָוה יַ ַחד ִעם ַּכ ָּמה
אשי ַה ּ ׁש ּו ָ ִלים ַה ְמ ַח ְּב ִלים ַ ּב ְּכ ָר ִמים ו ְּבתֹם ַה ְּס  -דָּ ה
ֵמ ָר ׁ ֵ
יש ֶאת
ִּכ ְּבדוּ ה ּו ְלזַ ֵּמן ַ ל ַה ּכוֹ ס ְ ּב ִב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ן .נָ ַטל ָה ִא ׁ
ּכוֹ ס ַה ְ ּב ָר ָכהָ ּ ,פנָ ה ֶאל ְק ַהל ַה ֶּנ ֱא ָס ִפים וְ ָא ַמרֲ " :א ַב ֵּק ׁש
'ש ְמע ּו נָ א
יח ְת ֶכם ׁ ֶש ֵאינִ י ּפוֹ ֵת ַח ַּבנָּ -סח ָה ָרגִ יל ׁ ִ
ֶאת ְס ִל ַ
ַרבּ וֹ ַתי'ֶ ׁ ,ש ֵּכן יוֹ ׁ ְש ִבים ָּכאן ַּכ ּ ָמה ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ֵאין ֲאנִ י יָ כוֹ ל
יכי .אוּ ָלם ִמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ֵהם
ִל ְראוֹ ָתם ְּכ ַרבּ וֹ ַתי ,מוֹ ַרי ּו ַמ ְד ִר ַ
ַ ְצ ָמם ַמ ְכ ִריזִ ים ַ ל ַ ְצ ָמם ְּכ ַ ל מוֹ ִרים ,מוֹ ֵרי ֶד ֶר ְך,
'ש ְמע ּו נָ א ַה ּמוֹ ִרים'"...
ֶא ְפ ַּתח ְוא ַֹמרִ ׁ :

ְו ָל ַקח ַה ּכ ֵֹהן ֵ ץ ֶא ֶרז ְו ֵאזוֹ בְ ...ו ִה ְׁש ִל ְ
יך ֶאל־ ּתוֹ ְך שְׂ ֵר ַפת ַה ּ ָפ ָרה" ָ -ה ֶא ֶרז ְמ ַר ֵּמז ַ ל ַ ּג ֲא ָוהְ ,ו ָה ֵאזוֹ ב ַ ל ִׁש ְפלוּ ת וּ ְפ ִחיתוּ תְׁ .ש ֵּתי ַה ִּמדּ וֹ ת ַה ָּללוּ ֵאינָ ן יָ פוֹ ת ָל ָא ָדם,
ְ
ְ
יהן יָ ָפה ַה ּ ְשׂ ֵר ָפהְּ .כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֵאין ָה ָא ָדם ַר ּ ׁ ַשאי ְל ִה ְת ָ ּגאוֹ תָּ ,כך ֵאין לוֹ ִל ְהיוֹ ת ׁ ְש ַפל רוּ ַח יוֹ ֵתר ִמדַּ יֶ ,א ָ ּלא יֵ ׁש ָל ֶל ֶכת ְ ּב ֶד ֶרך ָה ֶא ְמ ַצעּ ִ ,ב ׁ ְש ִביל ַה ָּז ָהב) .כלי יקר(
ְו ִל ְׁש ֵּת ֶ

