הו ִדי!
ַה ּ ַמ ָּתנָ ה ַה ּ &מ ְצ ַל ַחת ְ ּביוֹ ֵתר ְל ָכל ַ ּביִ ת יְ ּ
יש" ִ -מ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת ְלאוֹ ר ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה
ֶסט ִ
"מ ּדוֹ ת ִט ׁ
בס"ד

פרשת במדבר ,כ"ט באייר ,ער"ח סיון תש"פ
מברכים חודש סיון .מולדו :יום ו' שעה  11עם  42דק' 13 ,חלקים .ראש חודש ביום ראשון.
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ִ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

וַ יְ ַד ֵ ּבר ה' ֶאל־מ ֶֹשה ְ ּב ִמ ְד ַ ּבר ִסינַ י )א ,א(
ָּכ ְך נִ ְד ַר ׁש ּ ָפסוּק זֶ ה ְ ּב ִמ ְד ַר ׁש־ ַר ָ ּבהּ ִ :ב ׁ ְשל ָֹשה דְּ בָ ִרים נִ ְּתנָ ה ַה ּתוֹ ָרהּ ָ ,ב ֵא ׁשּ ַ ,ב ַּמיִ ם
וּבַ ִּמ ְד ָ ּברָ .מה ֵא ּל ּו ִח ָּנם ְל ָכל ָ ּב ֵאי ָהעוֹ ָלםַ ,אף דִּ בְ ֵרי ּתוֹ ָרה ִח ָּנם ֵהם .וְ דוֹ ְר ׁ ֵשי
ְר ׁשוּמוֹ ת ָמ ְצא ּו ָּכאן ֶר ֶמז ִל ׁ ְשל ֶֹשת ַהיְ סוֹ דוֹ ת ַ ּב ֲ)בוֹ ַדת ַה ּ ׁ ֵשםָ :ה ֵא ׁש -
ִה ְת ַל ֲהבוּתַ ,ה ַּמיִ ם )ֲ -נָ וָ ה וְ ׁ ִש ְפל ּותַ ,ה ִּמ ְד ָ ּבר ִ -ה ְס ַּת ּ ְפקוּת ַ ּב ּ+מ ָ)טּ ְ .ב ַא ַחת
ִמדְּ ָר ׁשוֹ ָתיוָ ,א ַמר ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ׁ ַש ּ ִפ ָירא ִמ ּ+ל ְ ּב ִליןִּ ,כי ַה ּתוֹ ָרה נִ ְּתנָ ה ְליִ שְׂ ָר ֵאל
ַ)ל־ ְמנָ ת ׁ ֶש ְ ּי ַק ְ ּימ ּו ָה ִ ּב ְמ ִסיר ּות נֶ ֶפ ׁשּ ְ ,ב ָכל ֵ)ת ו ְּב ָכל ְּתנַ אי ,וְ יֵ ׁש ֶר ֶמז ָלזֶ ה
ִ ּב ׁ ְשל ָֹשה דְּ בָ ִרים ֵא ּל ּוּ ְ ,ב ֵא ׁש  -הוּא ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינ ּו ׁ ֶש ִּנ ְכנַ ס ְלא ּור ַּכשְׂ דִּ ים ְל ַמ ַ)ן
ֱאמוּנָ תוֹ ּ ַ ,ב ַּמיִ ם  -הוּא נַ ְח ׁשוֹ ן ֶ ּבן־ ַ) ִּמינָ ָדב ׁ ֶש ָּק ַפץ ְליַ ם־ס ּוף ִ ּב ְמ ִסיר ּות נֶ ֶפ ׁש,
ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ֵ -א ּל ּו ֵהם ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ָה ְלכ ּו ַא ְר ָ ּב ִעים ׁ ָשנָ ה ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ֶ ּב ֱאמוּנָ ה.
יש ַ ל־דִּ גְ לוֹ ְל ִצ ְבא ָֹתם )א ,נב(
יש ַ ל־ ַמ ֲחנֵ ה ּו וְ ִא ׁ
וְ ָחנוּ ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ִא ׁ
ימ ֶל ְך ִמ ִּליזֶ 'נְ ְסקֶ ,ה ְח ִליט ּו ּ ַפ ַ)ם ַה ּ ׁ ִש ְלטוֹ נוֹ ת ְלנַ ּ ׁ ֵשל ֶאת
ְ ּביָ ָמיו ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ר' ֱא ִל ֶ
יהםָ .ק ָמה ֶ ּב ָה ָלה ְּגדוֹ ָלה ,וְ חוֹ ְכ ִרים ַר ִ ּבים ָ ּבא ּו
ָּכל ַהחוֹ ְכ ִרים ַה ְ ּיהו ִּד ִ ּיים ֵמ ֲא +ח ּזוֹ ֵת ֶ
ִל ׁ ְשבּ ֹת ֵא ֶצל ָה ַר ִ ּביְּ ,כ ֵדי ְל ַב ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ּנ ּו ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ַ)ל ִ ּב ּטוּל ַה ְּגזֵ ָרה ַה ָּק ׁ ָשהּ ְ .ב ֵליל
ׁ ַש ַ ּבת־ק ֶֹד ׁשָ ,ק ָרא ָה ַר ִ ּבי ֶאת דִּ בְ ֵרי ַה ֶ ּז ֶמר " ָּכל־ ְמ ַקדֵּ ׁש" ,וְ ָת ַמ ּהְּ " :ת ִח ָּלה נֶ ֱא ַמר
ָּכאן 'שְׂ ָכרוֹ ַה ְר ֵ ּבה ְמאֹד' ,דְּ ַהיְ נ ּו ְ ּב ִלי ְּגבוּל ו ִּמדָּ ה ,וְ ַא ַחר־ ָּכ ְך נֶ ֱא ַמר ַ')ל־ ּ ִפי ָפ ֳ)לוֹ
יש ַ)ל־דִּ גְ לוֹ ' ,וַ ֲהלֹא ַהדְּ בָ ִרים סוֹ ְת ִרים? ֶא ָּלא ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְל ָפ ֵר ׁש
יש ַ)ל־ ַמ ֲחנֵ ה ּו וְ ִא ׁ
ִא ׁ
ְ
ּ
ָּכ ְךַ ,מה ּו 'שְׂ ָכרוֹ ַה ְר ֵ ּבה ְמאֹד'? ַ')ל־ ּ ִפי' ְּ -כ ָכל ַהיוֹ ֵצא ִמ ּ ִפיו'ָ ּ ,פ ֳ)לוֹ ' ָּ -כך יִ ְפ ֲ)ל ּו
יש ַ)ל־דִּ גְ לוֹ ' וְ ַאף חוֹ ֵכר
יש ַ)ל־ ַמ ֲחנֵ ה ּו וְ ִא ׁ
ִמן ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם .וּבְ ֵכן ֲה ֵרינִ י אוֹ ֵמר ׁ ֶש ִ'א ׁ
יְ הו ִּדי לֹא יְ ג ַֹר ׁש ִמ ַּנ ֲח ָלתוֹ  .וְ ָא ְמנָ םּ ,תוֹ ְך יָ ִמים ְספו ִּרים ָ ּב ְט ָלה ַה ְּגזֵ ָרה וַ יְ ִהי ְלנֵ ס.
וְ ֵא ֶּלה ּתוֹ ְלדֹת ַא ֲהרֹן ּומ ֶֹשה )ג ,א(
יציָ ה ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י ׁ ְשנוֹ ת דּ וֹ ר ,לֹא ָהי ּו יְ ׁ ִשיבוֹ ת ְמ +סדָּ רוֹ ת ַּכ ְּמ +ק ָ ּבל ְ ּביָ ֵמינ ּוֶ ,א ָּלא
ְ ּבגַ ִּל ְ
ַה ַ ּבחו ִּרים ָהי ּו יוֹ ׁ ְש ִבים וְ לוֹ ְמ ִדים ְּכ ִפי ֲא ׁ ֶשר ִל ָ ּבם ָח ֵפץּ ְ ,ב ַה ְכוָ נַ ת ַל ְמ ָדנֵ י ָה ִעיר
ּוזְ ֵקנֶ ָ
יהָּ .כ ְך ָהיָ ה ַּגם ְ ּבבֶ ְלזּ ָ ,ב ּה ָהי ּו 'יוֹ ׁ ְש ִבים' ַר ִ ּבים ׁ ֶש ָּל ְמד ּו ּתוֹ ָרה ְ ּב ַה ְת ָמ ָדה,
וְ ַ)ל ַהצּוֹ ְר ִבים ַה ְּצ ִע ִירים ִמ ָּנה ַה ַּמ ֲה ִרי"ד ִמ ֶ ּב ְלזַ ,מ ִּגיד ׁ ִשעוּר ְ ּב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי ִמי ְכל
ז'וֹ ְלקוֹ בֶ רֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ַּת ְל ִמיד ָח ָכם +מ ְפ ָלג ו ָּמ ֵלא ְ ּב ַא ֲה ַבת ּתוֹ ָרה וְ ַא ֲה ַבת ה'ֲ .חשׂ ו ְּך
י) לוֹ ָה ַר ִ ּבי ְל ַה ְר ִ ּביץ
ָ ּבנִ ים ָהיָ ה ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִּת ָּנה ּ ַפ ַ)ם ֶאת ַצ ֲ)רוֹ ִל ְפנֵ י ַרבּ וֹ ִ ,הצִּ ַ
ּתוֹ ָרה ַל ַ ּבחו ִּרים וְ ִהזְ ִּכיר לוֹ ֶאת דִּ בְ ֵרי ֲחזַ "לָּ " :כל ַה ְמ ַל ֵּמד ֶאת ֶ ּבן־ ֲח ֵברוֹ ּתוֹ ָרה,
ַמ ֲ) ֶלה ָ) ָליו ַה ָּכתוּב ְּכ ִא ּל ּו יְ ָלדוֹ " ,ו ְּב ָכ ְך יֵ ָח ׁ ְשב ּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים ְּכבָ נָ יו ֲאהוּבָ יוַ .ר ִ ּבי
ִמי ְכל ָ)שָׂ ה ַּכ ֲ) ַצת ַרבּ וֹ  ,וּבְ ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת ָהיָ ה מוֹ ֵסר ְ ּב ָכל יוֹ ם ׁ ִשעו ִּרים
ְקבו ִּעיםֶ ׁ ,ש ָ ּב ֶהם ִה ׁ ְש ַּת ְּתפ ּו ְמאוֹ ת ַ ּבח ּו ִרים ֲא ׁ ֶשר יָ ׁ ְשב ּו וְ ׁ ָשת ּו ַ ּב ָּצ ָמא ֶאת דְּ בָ ָריו.
ְל ִע ִּתים ָהיָ ה ָה ַר ִ ּבי ְ ּב ַ) ְצמוֹ עוֹ בֵ ר ִל ְראוֹ ת ֶאת ַה ַ ּבחו ִּרים ְ ּב ֵ)ת ִל ּמ ּו ָדםּ ,ו ַפ ַ)ם
ְּכ ׁ ֶש ָר ָאה ֶאת ַר ִ ּבי ִמי ְכל יוֹ ׁ ֵשב וְ ַה ַּת ְל ִמ ִידים יוֹ ׁ ְשבִ ים ִמ ָּסבִ יב ו ַּמ ֲאזִ ינִ ים ְ ּברֹב ֶק ׁ ֶשב
יכ ִל'י
ִל ְדבָ ָריוָ ,צ ֲהל ּו ּ ָפנָ יו וְ ִה ְת ַ ּב ֵּטא" :רוֹ ִאים ַא ֶּתם? ָּכ ְך ְ ּב ִד ּיוּק ְּכמוֹ ׁ ֶש ַר ִ ּבי ִמ ְ
לוֹ ֵמדָּ ,כ ְך ָל ְמד ּו ִ ּבנְ ַה ְרדָּ ָ)א ִ ּבזְ ַמן ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ָה ָאמוֹ ָר ִאים ַ ּב ֲ) ֵלי ַה ַּת ְלמוּד".
וְ ָל ַק ְח ָּת ֲח ֵמ ֶׁשת ֲח ֵמ ֶׁשת ְׁש ָק ִלים ַל & ּג ְל ּג ֶֹלת )ג ,מז(
יח ,וְ ַה ְמ ָפ ְר ׁ ִשים
ְּגדוֹ ֵלי ַה ּפוֹ ְס ִקים ָּכ ְתב ּוֶ ׁ ,ש ֶא ְפ ׁ ָשר ַל ֲ)ר ְֹך ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ֵ ּבן ַ)ל־יְ ֵדי ׁ ָש ִל ַ
ילנָ א ָמ ָצא ָלזֹאת ְר ָאיָ ה
יכן ְמקוֹ ר דִּ ין זֶ ה .או ָּלם ַה ְּג ָר"א ִמ ִּו ְ
ִה ְת ַח ְ ּבט ּו ָל ַד ַ)ת ֵמ ֵה ָ
ְמפ ֶֹר ׁ ֶשת ִמ ּ ָפסוּק זֶ הֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי מ ֶֹשה ִק ֵ ּבל ֶאת דְּ ֵמי ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ׁ ֶשל ַה ְלוִ ִ ּים ,ו ְּמ ָס ָרם
יח.
ְל ַא ֲהרֹן ַהכּ ֵֹהן ,ו ִּמ ָּכאן ֵאפוֹ א ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְפדּ וֹ ת ַ)ל־יְ ֵדי ׁ ָש ִל ַ
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לרפואת הילדה מרים
בת חיה ברכה יהודית תחי'

ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים

ְ ּב ִמ ְד ַ ּבר ִסינַ י ְ ּבא ֶֹהל מוֹ ֵ ד )א ,א( ּ ְ -ב ִמ ְד ַ ּבר
ימ ְט ִר ָ ּיה ְר ַמ"חְּ ,כ ִמנְ יַ ן ִמ ְצוֹת ֲ)שֵׂ ה ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה,
ִּג ַ
ִּכי ַה ּתוֹ ָרה נִ ְּתנָ ה ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר וּבָ ּה ְר ַמ"ח ִמ ְצוֹת ֲ שֵׂ ה,
וְ ַה ּתוֹ ָרה ִהיא ְּכמוֹ ר ַֹמח נֶ גֶ ד ַה ֵ ּי ֶצר ָה ַרעְּ ,כמוֹ
אתי יֵ ֶצר ָה ַרע ָ ּב ָר ִ
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ֲחזַ "לּ ָ ,ב ָר ִ
אתי לוֹ
ּתוֹ ָרה ְּתבָ ִלין) .ילקוט אברך(
ימ ְט ִר ָ ּיה ְ ּב ָׁשלוֹ םִּ ,כי ִמ ּיוֹ ם ׁ ֶש ָ ּי ְצא ּו
ְ ּב ִמ ְד ַ ּבר ִסינַ י ִּג ַ
יבה ַ)ד ׁ ֶש ָ ּבא ּו
ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ָהי ּו נוֹ ְס ִעים ִ ּב ְמ ִר ָ
ְל ִמ ְד ַ ּבר ִסינַ י ,וְ ׁ ָשם ָהי ּו ְ ּב ָׁשלוֹ םְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמ ר
יש ֶא ָחד ְ ּב ֵלב
וַ ִ ּי ַחן ׁ ָשם יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ ָד ְר ׁש ּו ֲחזַ "ל ְּכ ִא ׁ
ּ
ימ ְט ִר ָיה
ֶא ָחדַ .ה ֵּתבוֹ ת ְ ּב ִמ ְד ַ ּבר ִסינַ י ֵהן ַּגם ְ ּבגִ ַ
ְּכבוֹ ד ְׁשמוֹ  ,וְ ֵאין ָּכבוֹ ד ֶא ָּלא ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ָּכבוֹ ד
ֲח ָכ ִמים יִ נְ ָחל ּו ,וְ זֶ ה ּו ְּכבוֹ דוֹ ׁ ֶשל ַה ָּק ָ ּב"ה ְּכ ׁ ֶש ָ ּבנָ יו
עוֹ ְס ִקים ַ ּב ּתוֹ ָרה) .נחל קדומים(
ימ ְט ִר ָ ּיה ַא ְב ָר ָהםֶ ׁ ,ש ִ ּבזְ כוּתוֹ נִ ְּתנָ ה ּתוֹ ָרה
ְ ּב ִמ ְד ַ ּבר ִּג ַ
ימ ְט ִר ָ ּיה ָ נִ י ׁ ֶש ֲה ֵרי ַהר ִסינַ י
ְליִ שְׂ ָר ֵאלִ ,סינַ י ְ ּבגִ ַ
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ָהיָ ה ָ)נָ ו ְּכ ָ)נִ יּ ְ ,בא ֶֹהל מוֹ ֵ ד ְ ּבגִ ַ
ְּכ ִמנְ יַ ן ַה ָ ּי ִמים ׁ ֶש ָהיָ ה מ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ְ ּב ַהר ִסינַ י ,ג'
ּ ְפ ָ) ִמים ַא ְר ָ ּב ִעים יוֹ ם) .החיד"א(
ֹאש )א ,ב( – ּ ִפ ְת ָּגם ׁ ָשגוּר הוּאֶׁ ,ש ַה ַ ּייִ ן
שְׂ א ּו ֶאת־ר ׁ
ֵאינוֹ עוֹ שֶׂ ה ֶאת ׁ ְש ִליח ּותוֹ ֶ ּב ֱאמוּנָ הֶ ׁ ,ש ֵּכן ה ּוא
ֹאש,
נִ ׁ ְש ָלח ֶאל ֵמ ָ)יו ׁ ֶשל ָה ָא ָדם וְ עוֹ ֶלה ָלר ׁ
וְ סוֹ ֵפי ֵּתבוֹ ת ֵא ּל ּו ֵהם ָׁשת ּוִּ ,כי ַ ּב ַ ּייִ ן ִמ ְת ַק ֵ ּים
ַה ֶּנ ֱא ַמר 'שְׂ א ּו ֶאת־רֹא ׁש') ...דברי עמוס(
ֹאש ְמ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י ִמ ּתוֹ ְך
ַ)ל ַה ֵּתבוֹ ת שְׂ אוּ ֶאת־ר ׁ
ל־ש ָ הַ .ה ֵּתבוֹ ת מוֹ נֶ ה
ִח ָ ּב ָתן ְל ָפנָ יו ,מוֹ נֶ ה אוֹ ָתם ָּכ ָׁ
ימ ְט ִר ָ ּיה ְּ ,967כ ִמנְ יַ ן ְ ּבט"ו
א ָתם ָּכל־ ָׁש ָ ה ְ ּבגִ ַ
ֹ
יסן י"ז ְל ַת ּמוּ ז וּ ְבא' ְל ִא ָ ּירֶ ׁ ,ש ְ ּביָ ִמים ֵא ּל ּו נִ ְמנ ּו
ְלנִ ָ
ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ּתוֹ ְך ִח ָ ּב ָתם) .הדר התורה(
וַ ִ ּי ְהי ּו ָּכל־ ַה ּ ְפ &ק ִדים ֵׁש ׁש־ ֵמאוֹ ת ֶא ֶלף ּו ְׁשל ֶֹשת
ֲא ָל ִפים )א ,מו( – ְּכמוֹ תר"ג ִמ ְצוֹת ,וְ יַ ַחד ִעם
ֲ שֶׂ ֶרת ַהדִּ ְ ּברוֹ ת = ַּת ְריַ "ג ִמ ְצוֹת) .ר"א מגרמייזא(

וְ ַהחֹנִ ים ָ) ָליו ַמ ֵּטה יִ ּ ָשׂ שׂ ָכר וְ נָ שִׂ יא ִלבְ נֵ י
יִ ּ ָשׂ שׂ ָכר נְ ַתנְ ֵאל ֶ ּבן־צו ָּ)ר )ב ,ה(  -סוֹ ֵפי ַה ֵּתבוֹ ת
ימ ְט ִר ָ ּיה ְּ ,720כ ִמנְ יַ ן ֵס ֶדר ַמ ָּסעוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמ ר
ְ ּבגִ ַ
ימ ְט ִר ָ ּיה ) .720חדשים לבקרים(
אשֹנָ ה יִ ָּסע ּו ּ ְ -בגִ ַ
ִר ׁ
ֵמ ֵאת ְ ּבכוֹ ר ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ָל ַקח ֶאת־ ַה ָּכ ֶסף )ג ,נ( –
ַה ְּסכוּם ׁ ֶש ָּנ ְתנ ּו ַה ְ ּבכוֹ ִרים ׁ ֶש ּלֹא ָהי ּו ְּכנֶ גְ דָּ ם ְלוִ ִ ּים,
ימ ְט ִר ָ ּיה ׁ ֶשל
ָהיָ ה ְ ׁ 1,365ש ָק ִליםְּ ,כ ִמנְ יַ ן ַה ִּג ַ
ְ ּבכוֹ ֵרי ַה ִ ּישְׂ ְר ֵא ִלים ֶׁש ָהיוּ עוֹ ְד ִפים) .נזר ישראל(

לקבלת הגיליון והנצחות
דוא"ל5806777@gmail.com :

ָּכל־י ֵֹצא ָצ ָבא ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל ִּת ְפ ְקד ּו א ָֹתם ְל ִצ ְבא ָֹתם

ְמאוֹ רוֹ ת

ַר ִּבי יְ ַר ְח ְמ ֵאל יְ ה ּו ָדה ֵמ ִאיר ֵמ ַא ְמ ִׁשינוֹ ב

זַ ַ ּצ"ל

ְליוֹ ם ַה ִה ּלוּ ָלא כ"ז ְ ּב ִא ָ ּיר תשל"ו

ִמ ְ ּגדוֹ ֵלי ַצדִּ ֵ
יש ָקדוֹ ׁש ְועוֹ בֵ ד ה'
יקי ַהדּ וֹ ר ַה ּקוֹ ֵדםִ ,א ׁ
יס ָחא ִ ּב ׁ ְשנַ ת תרס"א ְּכבֵ ן יָ ִחיד
נִ ְל ָהב .נוֹ ַלד ִּב ְפ ׁ ִש ְ
ְל ָאבִ יו ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ׁ ָשלוֹ ם ֵמ ַא ְמ ׁ ִשינוֹ ב ,וְ ִק ֵּבל ַה ְר ֵ ּבה
ֵמ ֲאבִ י־ ָאבִ יו ַר ִ ּבי ְמנַ ֵחםְּ ,בנוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי יַ ֲ)קֹב דָּ וִ ד
אשוֹ ן ֵמ ַא ְמ ׁ ִשינוֹ בֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי
ָה ַא ְדמוֹ "ר ָה ִר ׁ
יִ ְצ ָחק ִמוּוֹ ְר ָקאּ ְ .בגִ יל י"ז נָ שָׂ א ֶאת ָה ַר ָ ּבנִ ית נֶ ְכדַּ ת
ַר ִּבי ְמנַ ֵחם ֶמנְ דְּ ל ִמ ּקוֹ ְצק ,ו ִּמצְּ ִעיר ּותוֹ ִה ְתנַ ֵהג
ְּבגִ ּנ ּונֵ י ְק +ד ּ ׁ ָשה ְו ָט ֳה ָרה .רֹב יָ ָמיו ִּכ ְמ ַ)ט לֹא יָ ׁ ַשן,
יש ֶאת ָּכל זְ ַמנּוֹ ְל ִל ּמוּ ד ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ַה ְת ָמ ָדה
ְו ִה ְקדִּ ׁ
ילהּ ִ .ב ְתקוּ ַפת ַה ּ ׁשוֹ ָאה
ִמ ּתוֹ ְך ִמעוּט ׁ ֵשנָ ה וַ ֲא ִכ ָ
ילנָ א יַ ַחד ִעם ָאבִ יו ׁ ֶש ָחזָ ה ֶאת ֶה ָ) ִתיד
נִ ְמ ַלט ְלוִ ְ
י) ַ)ל ַר ִ ּבים ְל ִה ּ ָמ ֵלט ַ)ל־נַ ְפ ׁ ָשםָ .אבִ יו ָהיָ ה
ְו ִה ׁ ְש ּ ִפ ַ
ילים ְל ַהצָּ ַלת ְּבנֵ י ַהיְ ׁ ִשיבוֹ ת
אשי ַה ּ ְפ ִע ִ
ֵּבין ָר ׁ ֵ
ילנָ א ְּב ֶא ְמ ָצע ּות ֲהגִ ָיר ָתם ְליַ ּ ָפןְ ,והוּא ָט ַ)ן ָאז
ׁ ֶש ְּבוִ ְ
ׁ ֶש ָח ׁשוּ ב יוֹ ֵתר ִל ְר ּ ֹכש וִ יזוֹ ת ֵמ ֲא ׁ ֶשר ִל ְר ּ ֹכש ָמזוֹ ן
ְלבַ חו ֵּרי ַהיְ ׁ ִשיבָ הּ ְ .בנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ִה ִ ּגיעוּ ָ ּב ַר ֶּכבֶ ת
ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה דֶּ ֶר ְך ִס ִּביר ְליַ ּ ָפן ,ו ְּל ַא ַחר ַה ִּמ ְל ָח ָמה ִה ְ ּגרוּ
ְל ַא ְרצוֹ ת ַה ְ ּב ִריתְ .ל ַא ַחר ּ ְפ ִט ַירת ָאבִ יו ִ ּב ׁ ְשנַ ת
תשי"דָ )ָ ,לה ְל ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ְו ִה ׁ ְש ַּת ֵּקע ְּב ֵתל־ ָאבִ יב
ּו ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ִ ּב ׁ ְשכ ּונַ ת ַ ּביִ ת־וָ גַ ןָ ׁ ,שם
ֵה ִקים ֶאת יְ ׁ ִשיבָ תוֹ ַ)ל־ ׁ ֵשם ָאבִ יו ְו ַר ִּבים ִה ְס ּתוֹ ְפפוּ
ְּב ִצ ּלוֹ  .נַ ֲ) ָרץ ָהיָ ה ַ)ל ְ ּגדוֹ ֵלי דּ וֹ רוֹ  ,וְ ַר ִ ּבי יַ ֲ)קֹב ַלנְ דָּ א
ַר ָּב ּה ׁ ֶשל ְ ּבנֵ י־ ְּב ַרק ָא ַמר ָ) ָליוֶ ׁ ,ש ְּכ ׁ ֶש ּ ִמ ְס ַּת ְּכ ִלים ַ)ל
צ ּו ָרתוֹ  ,רוֹ ִאים ֶאת ַה ְּק +ד ּ ׁ ָשה ַהחוֹ ֶפ ֶפת ָ) ָליוַ ּ .פ ַ)ם
ּ ָפגַ ׁש ֶאת ָה ַא ְדמוֹ "ר ֵמאוֹ זְ 'רוֹ ב ַ ּב ַ)ל " ֵא ׁש דָּ ת",
ו ְּכ ׁ ֶשהוּא ִהצִּ יג ְּב ָפנָ יו ֵס ֶפר ָח ָד ׁש ׁ ֶשהוֹ ִציא ָלאוֹ ר,
ָא ַמר לוֹ ַ " :א ֲח ֵרי ׁ ֶש ְּכ ַת ְב ֶּתם ְס ָפ ִרים ּכֹה ַר ִּבים
ְלטוֹ ַבת ַה ְּכ ָללִ ,מן ָה ָראוּי ִל ְדאֹג ַ ּגם ַל ֲארוֹ נוֹ ת
ַה ֵּס ֶפר ,וְ ִל ְדאֹג ְל ׁ ֶש ַפע ְו ָכל־טוּ ב ְל ַמ ַ)ן ַה ְּכ ָלל"...

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ ת

מנהגים שונים נוצרו במשך הדורות בין קהילות ישראל
השונות" ,איש על מחנהו ואיש על דגלו" .בנוסחאות
התפילה יש שני נוסחאות עיקריים ,נוסח אשכנז ונוסח
ספרד ,ועליהם נוסח החסידים וחלק מבני תימן ,ובתוכם
מנהגים שונים שהתפתחו .קשה למצוא את היסודות
המדויקים ליצירת שני הנוסחאות העיקריים ,אולם
מקובל לומר ,שנוסח ספרד יסודו מבבל מגולת בית
המקדש הראשון ,ומשם הגיע לספרד וארצות המזרח,
בהן גם אפריקה בה היתה קהילה גדולה כבר בזמן
הגאונים ,וכן ארצות יוון וטורקיה אליהן הגיעו מגורשי
ספרד .נוסח אשכנז לעומת זאת מקורו מנוסח התפילה
הקדום שבארץ ישראל ,והוא הגיע דרך איטליה ,אליה
גלו בידי טיטוס לאחר חורבן בית המקדש השני ,לגרמניה
ואל הארצות הסמוכות .הנוסח התקבע באשכנז בה ישבו
רש"י ובעלי התוספות ,ומשם עבר לארצות פולין הונגריה
ורוסיה .גם איטליה היתה תחילה שייכת לנוסח אשכנז,
ורוב הגדולים שבה עד המהרי"ק ומהר"ם מינץ היו
אשכנזים ,אולם לאחר שרבים ממגורשי ספרד השתקעו
בה ,החלו גם שם להתפלל בנוסח ספרד .הרא"ש ,שמוצאו
היה מאשכנז ולאחר מאסר רבו המהר"ם מרוטנבורג היגר
לספרד ,כותב" :אני מחזיק את המסורת שלנו וקבלת
אבותינו ז"ל חכמי אשכנז ,שהיתה התורה ירושה להם
מאבותיהם מימות החורבן" .בנוסח אשכנז עצמו יש
הבדלים בין הנוסח המערבי ,לנוסח המזרחי שמכונה
מנהגי עסטרייך או פולין ,ובעוד הראשון היה נהוג
במערב אירופה ומבוסס על מנהגי מהרי"ל ,השני היה
נהוג במזרח אירופה ובמרכזה ,והוא גם נוסח אשכנז
שבארץ ישראל ,שכן רוב העולים הראשונים מאשכנז היו
ממחוז ליטא .אך גם הם ,כמו גם העולים הראשונים
מעדות החסידים ,קיבלו על עצמם מנהגים רבים מנוסח
הספרדים בארץ ישראל ,שהיו אז רוב היישוב היהודי
בארץ' .נוסח ספרד' של החסידים אינו נוסח הספרדים,
אלא נוסח משולב של שני הנוסחאות על־פי האריז"ל.

ֹאש ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשהִ " :מ ֶ ּבן ֶ)שְׂ ִרים ׁ ָשנָ ה וָ ַמ ְע ָלה ָּכל־י ֵֹצא ָצבָ א ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל ִּת ְפ ְקד ּו א ָֹתם
ַ)ל ַה ּ ָפסוּק ׁ ֶש ְ ּבר ׁ
ְל ִצבְ א ָֹתם ַא ָּתה וְ ַא ֲהרֹן"ְ ,מ ַצ ְ ּינִ ים ַר ֵ ּבנ ּו ַ ּב ְחיֵ י וְ ִא ְ ּבן־ ֶ)זְ ָראּ ְ " :ביִ שְׂ ָר ֵאלְ ,להוֹ ִציא ֵ) ֶרב־ ַרב"ֶ ׁ ,ש ֵאינָ ם נֶ ְח ׁ ָשבִ ים
ִמ ְ ּבנֵ י ְ ּב ִרית וְ ֵאין ֵהם נִ ְמנִ ים יַ ַחד ִעם ׁ ִש ְב ֵטי יִ שְׂ ָר ֵאלַ .א ַחת ַה ִּכ ּתוֹ ת ׁ ֶש ּ ָפ ְר ׁש ּו ֵמ ַ)ם יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ֵאינָ ם נֶ ְח ׁ ָשבִ ים
יה ָא ַמר ָה ַר ַּס"גַ ,רב ְס ַ) ְדיָ ה ָּגאוֹ ןַ " :ה ָּק ָר ִאים ֵאינָ ם ִמ ְת ַא ִחים
ֵח ֶלק ִמ ֶּמ ָּנהִ ,היא ֲ) ַדת ַה ָּק ָר ִאיםֶ ׁ ,ש ָ) ֶל ָ
ְלעוֹ ָלם" ִעם ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל)ַ ,ל ִמ ׁ ְש ַקל ַה ֲה ָל ָכה ַ ּב ֲאבֵ לוּת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְק ָר ִעים ׁ ֶש ֵאינָ ם ִמ ְת ַא ִחים ְלעוֹ ָלםַ .ה ַּכת
ֹאש ַהגּ וֹ ָלהּ ִ ,ב ְהיוֹ תוֹ ִמ ֶ ּז ַרע ֵ ּבית דָּ וִ ד
הו ְּק ָמה ִ ּב ְתקו ַּפת ַה ְּגאוֹ נִ יםּ ִ ,ב ֵידי ָ)נָ ן ֶ ּבן־דָּ וִ דֶ ׁ ,ש ִ ּב ֵּק ׁש ְל ִה ְת ַמ ּנוֹ ת ְלר ׁ
יש ּיוּתוֹ ַה ּ ְפסו ָּלה וְ ַה ּ+מ ׁ ְש ֶח ֶתתּ ָ ,ב ֲ) ָרה בּ וֹ ִקנְ ָאתוֹ )ַ ,ד ׁ ֶש ֶה ְח ִליט ִל ְקרֹא ִּת ָּגר
ַה ֶּמ ֶל ְך ,ו ְּכ ׁ ֶש ּלֹא נִ בְ ַחר ֵ) ֶקב ִא ׁ ִ
ְ
ימי ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַה ּ ׁ ֵשנִ י)ָ .נָ ן
ַ)ל ְמ ִס ַירת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְ ּב ַ)ל־ ּ ֶפה ,וְ ָה ַלך ְ ּב ִע ְקבוֹ ת ַהצְּ דוֹ ִקים וְ ַה ַ ּביְ ּתוֹ ִסים ִמ ֵ
יט ָתם.
ָח ַלק ַ)ל ּ ַפ ְר ׁ ָשנ ּות ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשל ֲחזַ "לּ ,וגְ דוֹ ֵלי ַה ְּגאוֹ נִ ים ָל ֲחמ ּו ָ ּב ֶהם וְ הוֹ ִכיח ּו ֶאת ַה ִּס ּל ּו ִפים ׁ ֶש ְ ּב ׁ ִש ָ
יוֹ ְר ׁשוֹ ׁ ֶשל ָ)נָ ן ָהיָ ה ְ ּבנוֹ ׁ ָשא ּול ,וְ ָה ִא ְ ּבן־ ֶ)זְ ָראֶ ׁ ,ש ַאף הוּא ָל ַחם ִמ ְל ֶח ֶמת ָח ְר ָמה ַ ּב ָּק ָר ִאים וְ ִה ְצ ִליף ָ ּב ֶהם
ְ ּב ׁ ֵש ֶבט ְל ׁשוֹ נוֹ  ,נָ ַתן ָל ֶהם ִס ָּמן קוֹ ֵל ַ) ַ ּב ּ ָפסוּק ׁ ֶש ְ ּב ִא ּיוֹ בָּ " :כ ָלה ָ)נָ ן וַ ֵ ּי ַל ְך ֵּכן יוֹ ֵרד ׁ ְשאוֹ ל לֹא יַ ֲ) ֶלה".
ִ ּב ְמר ּו ַצת ַהדּ וֹ רוֹ ת ָ) ְסק ּו ְּגדוֹ ֵלי ַה ּפוֹ ְס ִקים ִ ּב ׁ ְש ֵא ַלת ַה ַ ּי ַחס ֶאל ַה ְ ּיהו ִּדים ַה ָּק ָר ִא ִ ּיים ,וְ ִל ׁ ְש ֵא ַלת ֵצר ּו ָפם
יה ִמ ּתוֹ ְך ֱאמ ּונָ ה ׁ ְש ֵל ָמהֶ .א ָחד ִמ ְּגדוֹ ֵלי
יעים ֶאת ְרצוֹ נָ ם ָל ׁשוּב ֵא ֶל ָ
ֶאל ַה ַ ּי ֲהד ּות ַהצְּ רו ָּפה ְ ּב ִמדָּ ה וְ ֵהם ַמ ִ ּב ִ
אשוֹ ן ְל ִצ ּיוֹ ןַ ,ר ִ ּבי ְר ָפ ֵאל ַ ּב"ר ׁ ְשמו ֵּאל ְמיָ +חס ,ח ֶֹטר ִמ ֶּגזַ ע
ַה ּפוֹ ְס ִקים ׁ ֶש ָ) ַסק ִ ּב ׁ ְש ֵא ָלה ְסב ּו ָכה זוֹ ָ ,היָ ה ָה ִר ׁ
ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ְמיָ +חס ַה ָּו ִת ָ
יקהֶ ׁ ,ש ִה ְתיַ ּ ׁ ְשבָ ה ְ ּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ְל ַא ַחר ֵּגר ּו ׁש ְס ָפ ַרד ,וְ ִהיא ְמיֶ +ח ֶסת ְלזֶ ַרע ׁ ֵשבֶ ט
יְ הו ָּדה ֶ ּבן־יַ ֲ)קֹבַ .ר ִ ּבי ְר ָפ ֵאל ָהיָ ה נֶ ְכדּ וֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יִ שְׂ ָר ֵאל יַ ֲ)קֹב ַח ִּגיז ֵמ ַר ָ ּבנֵ י יְ רו ׁ ָּש ַליִ םֶ ׁ ,שנּוֹ ַדע ְ ּב ִמ ְל ַח ְמ ּתוֹ
ֹאש
ַה ְּגדוֹ ָלה נֶ גֶ ד ְמ ׁ ִש ַ
אשוֹ ן ְל ִצ ּיוֹ ן וְ ר ׁ
מ ֶשה ַּג ַּלנְ ִטיָ ,ה ִר ׁ
יח ַה ּ ׁ ֶש ֶקר ׁ ַש ְ ּב ַתי ְצבִ י ,וְ ָהיָ ה ֲח ָתנוֹ ׁ ֶשל ַה ָּמגֵ "ן ַר ִ ּבי ֹ
מ ֶשה ַּג ַּלנְ ִטי ַה ָ ּז ֵקן ִמצְּ ַפת ַּת ְל ִמידוֹ ׁ ֶשל ָמ ָרן ַה" ֵ ּבית יוֹ ֵסף"ַ .ר ִ ּבי ְר ָפ ֵאל
ַר ָ ּבנֵ י יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ,נֶ ְכדּ וֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֹ
ִהנְ ִהיג ְ ּב ָר ָמה ֶאת ֲ) ַדת ַה ְ ּיהו ִּדים ִ ּביר ּו ׁ ָש ַליִ ם ,וְ ׁ ִש ֵּמ ׁש ְּכ ׁ ַשדָּ "ר ְל ַמ ַ)ן ֲ)נִ ֶ ּיי ָהּ ִ .ב ׁ ְשנַ ת תפ"ג יָ ָצא ְלקוֹ שְׂ ָטא
ישה ְל ַק ֵ ּבל ַ ּב ֲ)בוּרוֹ ּכ ֶֹפר ִ ּב ְסכ ּום
ְּכ ֵדי ְל ַה ִּציל ֶאת ָסבוֹ ַר ִ ּבי מ ֶֹשה ְמיָ +חס ׁ ֶש ִּנ ְכ ָלא ִ ּב ֵידי מוֹ ׁ ֵשל ָה ִעיר ִ ּב ְד ִר ׁ ָ
ָ
ָ)צוּם ,וּבַ דֶּ ֶר ְך ֵא ְרע ּו לוֹ נִ ִּסים ַר ִ ּבים אוֹ ָתם ֶה ֱ) ָלה ַ)ל ַה ְּכ ָתב ְ ּב ִס ְפרוֹ ְמגִ ַּלת יֲ +ח ִסין ,וְ קבַ ע ֶאת יוֹ ם ט"ז
ַ ּב ֲא ָדר ,יוֹ ם ֲחזָ ָרתוֹ ִלירו ׁ ָּש ַליִ םְ ,ליוֹ ם־טוֹ ב לוֹ ו ְּלזַ ְרעוֹ ַא ֲח ָריו ,יוֹ ם ַה ְמ +פ ְר ָסם ְּכ'פ ּו ִרים ְמיָ +חס'ּ ִ .ב ׁ ְשנַ ת
אשוֹ ן ְל ִצ ּיוֹ ן'ַּ ,ת ְפ ִקיד בּ וֹ ׁ ִש ֵּמ ׁש ַ)ד ִל ְפ ִט ָירתוֹ ִ ּב ׁ ְשנַ ת תקל"א.
תקט"וִ ,ה ְת ַמ ָּנה ַר ִ ּבי ְר ָפ ֵאל ְל ִ'ר ׁ
י)ה ֶאל ַר ִ ּבי ְר ָפ ֵאל ׁ ְש ֵא ָלה ִה ְל ָכ ִתית ַהנּוֹ גַ ַ)ת ַל ֲ) ַדת ַה ָּק ָר ִאים ׁ ֶש ִה ְתגּ וֹ ְר ָרה ָאז
יוֹ ם ֶא ָחדִ ,ה ִּג ָ
יסם ַל ַּת ְלמוּד ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָ ּב ִעירְ ,ל ַא ַחר
ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ םַ .ה ּ ׁ ְש ֵא ָלה ָהיְ ָתה ִאם +מ ָּתר ְל ָק ֵרב ֶאת יַ ְל ֵדי ָה ֵ) ָדה ו ְּל ַה ְכנִ ָ
ׁ ֶש ַא ַחד ָה ָאבוֹ ת ִמ ְ ּבנֵ י ָה ֵ) ָדה ִ ּב ֵּק ׁש זֹאתּ ְ .ב ִס ְפרוֹ " ּ ְפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה" ַ)ל ָה ַר ְמ ַ ּב"םַ ,מזְ ִּכיר ַר ִ ּבי ְר ָפ ֵאל ׁ ְש ֵא ָלה
יהם נִ ּמוֹ ִלים ִ ּב ֵידי יְ הו ִּדים ,וְ ֵהם ְמ ַב ְק ׁ ִשים
זוֹ  ,ו ַּמ ְס ָקנָ תוֹ ִהיא ׁ ֶש ּ+מ ָּתר ְל ַל ְּמ ָדםּ ִ ,ב ְפ ָרט ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ׁ ֶש ַּגם ְ ּבנֵ ֶ
יהם .לֹא ָ)בְ ר ּו יָ ִמים ֲא +ר ִּכים ,וְ ַר ִ ּבי ְר ָפ ֵאל ָחזַ ר בּ וֹ ֵמהוֹ ָר ָאתוֹ ִ ,מ ּ ׁשוּם ַמ ֲ)שֶׂ ה
ׁ ֶש ִ ּי ָּכנְ ס ּו ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ְל ָב ֵּת ֶ
ׁ ֶש ָהיָ הָ .היָ ה זֶ ה ְ ּב ֵ)ת ׁ ֶש ַה ּ ׁ ִש ְלטוֹ ן ַה ּ+ת ְר ִּכי ִה ְכ ִ ּביד ֶאת ּ )+לוֹ ַ)ל ַה ְּק ִה ָּלה ַה ְ ּיהו ִּדית ַה ְּק ַט ָּנה ׁ ֶש ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם,
מד ָ ּב ֶהםֶ .ה ְח ִליט ּו ּ ַפ ְרנְ ֵסי ָה ִעיר ְל ַכ ֵּנס
וְ ֵה ִטיל ּו ֲ) ֵל ֶ
יהם ִמ ִּסים ׁשוֹ נִ ים ו ְּמ ׁ +ש ִּנים)ַ ,ד ׁ ֶש ּלֹא ָהיָ ה ְ ּבכ ָֹחם ַל ֲ) ֹ
ֹאשם ֲח ָד ׁ ִשים
יצד ְל ִה ְתמוֹ ֵדד ִעם ַה ְּגזֵ רוֹ ת ַה ָּק ׁשוֹ ת ַה ִּנ ָּתכוֹ ת ַ)ל ר ׁ ָ
ֲא ֵס ָפה סוֹ ִדיתְּ ,כ ֵדי ְל ַט ֵּכס ֵ) ָצה ֵּכ ַ
ישאֶ ׁ ,ש ּלֹא ִּת ְת ּ ָפ ֵר ׁש ָה ֲא ֵס ָפה ִּכ ְמ ִר ָידה נֶ גֶ ד ַה ּ ׁ ִש ְלטוֹ נוֹ תָּ ,תר ּו ַה ּ ַפ ְרנָ ִסים ַא ַחר
ַל ְ ּב ָק ִריםֵ .מ ֲח ׁ ַש ׁש ֵ)ינָ א ִ ּב ׁ ָ
ָמקוֹ ם סוֹ ִדי וְ נִ ְס ָּתר ֵמ ֵ)ין ַה ְ ּב ִר ּיוֹ ת ,ו ֵּמח ֶֹסר ְ ּב ֵר ָרה נָ ַפל ַה ּפוּר ַ)ל ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ַה ָּק ָר ִאי ׁ ֶש ְ ּב ֶמ ְר ַּכז ָה ִעיר
ָה ַ) ִּת ָ
יקהְּ .כ ַד ְר ָּכםּ ָ ,בנ ּו ַה ָּק ָר ִאים ֶאת ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ִמ ַּת ַחת ִל ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמהְ ,ל ַא ַחר ׁ ֶש ֵהם ּ ֵפ ְר ׁש ּו ֶאת ַה ּ ָפסוּק
את ָ
יך ה'" ִּכ ְפ ׁשוּטוֹ ִ ,מ ַּמ ֲ) ַמ ֵּקי ָה ֲא ָד ָמה ,ו ִּמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָּכ ְך נִ בְ ַחר ִל ְמקוֹ ם ָה ֲא ֵס ָפה ַה ּסוֹ ִדית.
" ִמ ַּמ ֲ) ַמ ִּקים ְק ָר ִ
אשוֹ ן ְל ִצ ּיוֹ ן ַר ִ ּבי ְר ָפ ֵאל ְמיָ +חס ,או ָּלם ִמ ָ ּיד ְל ַא ַחר ׁ ֶש ֵה ֵחל ָל ֶר ֶדת ֶאת ֶּג ֶרם
ֹאש ַה ִּמ ְת ַּכ ְּנ ִסים ָהיָ ה ָה ִר ׁ
ְ ּבר ׁ
ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ַה ּמוֹ בִ יל ֶאל ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ׁ ֶש ְ ּב ַמ ֲ) ַמ ֵּקי ָה ֲא ָד ָמה ,נָ ַפל ַּת ְח ָּתיו וְ ִה ְת ַ) ֵּלףּ ֶ .ב ָה ָלה ָא ֲחזָ ה ֶאת
ַה ּסוֹ בְ בִ ים ,ו ְּבכֹחוֹ ת ְמ ׁ +ש ָּת ִפים נִ ּ ָשׂ א ָה ַרב ַהח ּו ָצה ֶאל ָה ֲאוִ יר ַה ַּצח ׁ ֶשל יְ רו ׁ ָּש ַליִ םָ ׁ ,שם ֵה ׁ ִשיב ּו ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ
י) ַ)ל ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ַה ּמוֹ בִ ילוֹ ת
ְ ּב ָ) ָמל ַרבְ " .טמוּנִ ים ׁ ָשם ִּכ ְת ֵבי ק ֶֹד ׁש"ָ ,א ַמר ָה ַרב ְ ּבקוֹ ל ָחלו ּׁשְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ַמ ְצ ִ ּב ַ
ַמ ָּטה ,וְ ַה ֶּנ ֱא ָס ִפים ֵה ֵח ּל ּו ִמ ָ ּיד ְל ַח ּ ֵפשׂ ַ ּב ָּמקוֹ ם ו ְּלנַ ּסוֹ ת ְלזַ הוֹ ת ֶאת ַה ְּכ ָתבִ ים ׁ ֶש +ה ְּנח ּו ׁ ָשםַ .ה ֶּנ ֱא ָס ִפים ָ) ְקר ּו
ֶאת ַמ ְד ֵרגוֹ ת ָה ֶאבֶ ן ,ו ְּל ַמ ְר ֵ ּבה ַה ּ ַפ ָּלצ ּות וְ ַה ְּכ ֵאבִ ,ה ְת ַּג ּל ּו ִס ְפ ֵרי " ַה ָ ּיד ַה ֲחזָ ָקה" ׁ ֶשל ָה ַר ְמ ַ ּב"ם ,מ ּו ָט ִלים
ְ ּב ִב ָ ּזיוֹ ן וּבְ זִ ְלזוּל ִמ ַּת ַחת ַל ַּמ ְד ֵרגוֹ תֵ .מ ָאז ו ִּמ ָּת ִמיד שָׂ ְטמ ּו ַה ָּק ָר ִאים ֶאת ְס ָפ ָריו ׁ ֶשל ָה ַר ְמ ַ ּב"םֶ ׁ ,ש ָּל ַחם ָ ּב ֶהם
וְ ָכ ַתב ִ ּב ְת ׁשו ָּבתוֹ ׁ ֶש ֵאין ֵהם ְראוּיִ ים ְל ַה ׁ ְש ִלים ְל ִמנְ יָ ן וְ ִל ׁ ְש ַאר ִמ ְצוֹת ,ו ֵּמרֹב שִׂ נְ ָא ָתם ָה ַ) ָ ּזה ִה ִּניח ּו ֶאת
ְס ָפ ָריו ַּת ַחת ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ַה ּמוֹ ִבילוֹ ת ֶאל ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ׁ ֶש ָּל ֶהםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ָּכל עוֹ בֵ ר וָ ׁ ָשב יִ ְרמֹס ְ ּב ַרגְ ָליו ֶאת
ַה ְּס ָפ ִריםּ ִ .ב ְכ ֵאב ו ְּבזַ ַ)ם ָ)צוּרָּ ,גנְ ז ּו ְ ּבנֵ י יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ֶאת ִּכ ְתבֵ י ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ִּנ ְמ ְצא ּו ַ ּב ָּמקוֹ ם ְּכ ׁ ֶש ֵהם מ ּו ָט ִלים
ְ ּב ִב ָ ּזיוֹ ן ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר נוֹ ַדע ַהדָּ בָ ר ְל ַר ִ ּבי ְר ָפ ֵאל ְמיָ +חסּ ָ ,ב ֲ) ָרה בּ וֹ ִקנְ ַאת ה' וְ הוּא ִק ֵּלל ֶאת ַה ָּק ָר ִאים ׁ ֶש ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם
ִ ּב ְק ָל ָלה נִ ְמ ֶר ֶצת ׁ ֶש ְּלעוֹ ָלם לֹא יִ זְ כּ ּו ְל ִמנְ יָ ן ׁ ָש ֵלם ִמ ְ ּבנֵ י ֲ) ָד ָתם ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ םִ .ק ְל ָלתוֹ ׁ ֶשל ַה ַּצדִּ יק ּ ָפגְ ָ)ה ָ ּב ֶהם,
יהםְּ .כ ֶ)שְׂ ִרים ׁ ָשנָ ה ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן,
ו ֵּמ ָאז ָה ְל ָכה ַה ְּק ִה ָּלה וְ נִ דַּ ְלדְּ ָלהַ ,ה ְ ּז ֵקנִ ים ֵמת ּו ו ְּצ ִע ִירים לֹא ָ ּבא ּו ַּת ְח ֵּת ֶ
יה ֵמ ֲח ִצי
י)ה ִלירו ׁ ָּש ַליִ ם ׁ ַש ָ ּי ָרה ׁ ֶשל ְּכ ֶ)שְׂ ִרים ִמ ׁ ְש ּ ָפחוֹ ת ִמ ְ ּבנֵ י ַה ָּק ָר ִאיםֶ ׁ ,ש ָ)ל ּו ֵא ֶל ָ
ִ ּב ׁ ְשנַ ת תקצ"דִ ,ה ִּג ָ
אתםֶ .א ָּלא ׁ ֶש ּ ָפגְ ָ)ה ָ ּב ֶהם יַ ד ה' ,וְ עוֹ ד ְ ּב ֶט ֶרם נִ ְכנְ ס ּו
ָה ִאי ְק ִריםּ ,ושְׂ ִר ֵידי ָה ֵ) ָדה ׁ ֶש ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם שָׂ ְמח ּו ִל ְק ָר ָ
ְל ׁ ַש ֲ) ֵרי ָה ִעירָ ּ ,פ ְר ָצה ָ ּב ֶהם ַמ ֵּג ָפה ָק ׁ ָשה ׁ ֶש ָ)שְׂ ָתה ָ ּב ֶהם ׁ ַש ּמוֹ ת ,וְ ָכל ַה ְּגבָ ִרים ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ַש ָ ּי ָרה ֵמת ּו ְ ּב ַבת־ ַא ַחת.
ָל ֵ) ָדה ַה ָּק ָר ִאית ׁ ֶש ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם לֹא ָהיְ ָתה ֵמ ָאז ֶ) ְדנָ ה ,וְ ַאף ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ׁ ֶש ָּל ֶהם ָה ַפ ְך ְלמוּזֵ אוֹ ן ֲח ַסר ַח ִ ּיים,
יכה ְ ּבגָ אוֹ ן ֶאת ָמס ֶֹרת יִ שְׂ ָר ֵאל.
ְ ּבעוֹ ד ַה ַ ּי ֲהד ּות ַה ְּצרו ָּפה ַמ ְמ ׁ ִש ָ

ָּכל ַה ְמ ַל ֵּמד ֶאת ֶ ּבן־ ֲח ֵברוֹ ּתוֹ ָרה ְּכ ִא ּל ּו יְ ָלדוֹ
ַ)ל ַה ּ ָפסוּק ׁ ֶש ְ ּב ָפ ָר ׁ ָש ֵתנ ּו" :וְ ֵא ֶּלה ּתוֹ ְלדֹת ַא ֲהרֹן ּומ ֶֹשה ְ ּביוֹ ם דִּ ֶ ּבר ה' ֶאת־מ ֶֹשה ְ ּב ַהר ִסינָ י ,וְ ֵא ֶּלה ׁ ְשמוֹ ת
ית ָמר"ְ ,מ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י" :נִ ְק ְרא ּו ּתוֹ ְלדֹת מ ֶֹשהְ ,ל ִפי ׁ ֶש ִּל ְּמ ָדם
ְ ּבנֵ י־ ַא ֲהרֹן ַה ְ ּבכֹר נָ ָדב וַ ֲאבִ יהוּא ֶא ְל ָ)זָ ר וְ ִא ָ
ּתוֹ ָרהֶ ׁ .ש ָּכל ַה ְמ ַל ֵּמד ֶאת ֶ ּבן־ ֲחבֵ רוֹ ּתוֹ ָרהַ ,מ ֲ) ֶלה ָ) ָליו ַה ָּכתוּב ְּכ ִא ּל ּו יְ ָלדוֹ "ַ .ר ִ ּבי ֵמ ִאיר ַמ ְר ָּג ִל ּיוֹ ת ַר ָ ּב ּה ׁ ֶשל
אוֹ ְס ְט ָר ָהאּ ַ ,ב ַ)ל ׁש ּו"ת " ֵמ ִאיר נְ ִתיבִ ים"ִ ,ה ְת ַ ּב ֵּלט ִמיַ ְלדוּתוֹ ְ ּב ִכ ׁ ְשרוֹ נוֹ ָתיו ַה ְ ּבר ּו ִכים וְ +כ ָּלם ָרא ּו ָ) ָליו ִּכי
ִלגְ דוֹ לוֹ ת נוֹ ַצר וְ הוּא ְמ ָּ )+תד ִל ְהיוֹ ת ִמ ְּגדוֹ ֵלי ַהדּ וֹ ר ַה ָ ּבא .עוֹ ד ִ ּב ְהיוֹ תוֹ יֶ ֶלד ַר ְך ְּכבֶ ן ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים ְּכבָ ר ֵה ֵחל
י)אָ .היָ ה
אשוֹ נָ ה ֶאת ּ ֶפ ֶרק " ֵאיל ּו ְמ ִציאוֹ ת" ׁ ֶש ְ ּב ַמ ֶּס ֶכת ָ ּב ָבא ְמ ִצ ָ
ִל ְלמֹד ְּג ָמ ָרא ,וְ ַכ ִּמנְ ָהג ַה ְמ +ק ָ ּבל ָל ַמד ָל ִר ׁ
זֶ ה ַ ּב ּ ׁ ָשבו ַּ) ׁ ֶשל ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְ ּב ִמ ְד ַ ּבר ,וְ ַה ְמ ַל ֵּמד ֵה ֵחל ִעם ַה ֶ ּי ֶלד ֶאת ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ׁ ֶש ְ ּבסוֹ ף ַה ּ ֶפ ֶרקּ ָ ,ב ּה נֶ ֱא ַמר " ֲא ֵב ָדתוֹ
וַ ֲאבֵ ַדת ָאבִ יו ֲ -אבֵ ָדתוֹ קוֹ ֶד ֶמתֲ ,אבֵ ַדת ָאבִ יו וַ ֲא ֵב ַדת ַרבּ וֹ ֶ ׁ -של ַרבּ וֹ קוֹ ֶד ֶמתֶ ׁ ,ש ָאבִ יו ֱהבִ יאוֹ ָלעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה
וְ ַרבּ וֹ ׁ ֶש ִּל ְּמדוֹ ָח ְכ ָמה ְמבִ יאוֹ ְל ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָלם ַה ָ ּבא" ,וְ יַ ַחד ִעם זֹאת ָל ַמד ִעם ַה ֶ ּי ֶלד ָה ַח ִּכים וְ ָה ִע ּלוּיַּ ,גם ֶאת
ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ּ ׁ ָשבו ַּ)ָ ּ ,פ ָר ׁ ַשת ְ ּב ִמ ְד ַ ּברִ ,עם ּ ֵפרו ּׁש ַר ּ ׁ ִש"י.
ְ ּב ָב ְקרוֹ ׁ ֶשל יוֹ ם ַה ּ ׁ ַש ָ ּבתִ ,הזְ ִמין ַרב ָה ִעיר יַ זְ לוֹ בִ יץַ ,ר ִ ּבי ְצבִ י ִה ְיר ׁש ַמ ְר ָּג ִל ּיוֹ תָ ,אבִ יו ׁ ֶשל ַה ֶ ּי ֶלד ָה ִע ּלוּי,
ֶאת ֲח ׁשוּבֵ י ָה ִעיר ֶאל ֵ ּביתוֹ ְ ,ל ֶרגֶ ל ַה ְת ָח ַלת ִל ּמ ּוד ַה ְּג ָמ ָרא ׁ ֶשל ְ ּבנוֹ יַ ִּקירוֹ ְּ .כ ִמנְ ַהג ַה ָ ּי ִמים ָה ֵהםֶ ,ה ֱ) ִמיד ּו
ֶאת ַה ֶ ּי ֶלד ַ)ל ִּכ ֵּסא ,וְ הוּא ֵה ֵחל ְל ַה ְרצוֹ ת ְ ּב ַ)ל־ ּ ֶפה ֶאת ַּת ְלמוּדוֹ  ,וְ ֵה ֵחל ִל ְקרֹא ֶאת דִּ בְ ֵרי ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ִ ּב ְר ִהיט ּות
יאה ֶאת ַה ּסוֹ בְ ִביםְ .ל ֶפ ַתע ׁ ָש ַקע ַה ֶ ּי ֶלד ָה ַר ְך
וּבְ טוּב־ ַט ַ)םְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ַמ ְס ִ ּביר ֶאת ַהדְּ בָ ִרים ִ ּב ְמ ִתיקוּת ׁ ֶש ִה ְפ ִל ָ
ַ
יתי ְל ָהבִ ין ֶאת דִּ בְ ֵרי ַר ּ ׁ ִש"י ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת
ְ ּב ִה ְרהו ִּרים וְ ָא ַמר ְל ָאבִ יוְּ " :כ ׁ ֶש ָחזַ ְר ִּתי ַ) ָּתה ַ)ל דִּ בְ ֵרי ַה ִּמ ׁ ְשנָ הִ ,ה ְתק ּ ׁ ֵש ִ
מ ֶשה'ֶ ׁ ,ש ָּכל ַה ְמ ַל ֵּמד ֶאת ֶ ּבן־ ֲחבֵ רוֹ ּתוֹ ָרה ְּכ ִא ּל ּו
ַה ּ ׁ ָשבו ַּ)ֶ ׁ ,ש ְּמ ָפ ֵר ׁש ֶאת ַה ּ ָפסוּק 'וְ ֵא ֶּלה ּתוֹ ְלדֹת ַא ֲהרֹן ּו ֹ
אתי ִמ ּ ֶפ ֶרק ֵ'איל ּו ְמ ִציאוֹ ת' רוֹ ִאים ָאנ ּוֶ ׁ ,ש ָ ּי ֶפה כּ ַֹח ָה ַרב ִמן ָה ָאב,
יְ ָלדוֹ  .וַ ֲה ֵרי ְל ִפי ִמ ׁ ְשנָ ה זוֹ ׁ ֶש ַ) ְכ ׁ ָשו ָק ָר ִ
ׁ ֶש ֲה ֵרי ַה ְמ ַל ֵּמד ְמבִ יאוֹ ְל ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָלם ַה ָ ּבא וְ לֹא ַרק ְל ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ְּכ ָא ִביו ,וְ ִאם־ ֵּכןַ ,מדּ ו ַּ) ְמ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י
ׁ ֶש ַה ְמ ַל ֵּמד ֶאת ֶ ּבן־ ֲחבֵ רוֹ ְּכ ִא ּל ּו יְ ָלדוֹ  ,ו ְּכ ִא ּל ּו ַה ְמ ַל ֵּמד הוּא ָה ָאב? וַ ֲה ֵרי ַה ְמ ַל ֵּמד עוֹ ֵמד ְ ּב ַד ְר ָּגה ְּגבוֹ ָהה יוֹ ֵתר
ִמן ָה ָאב וְ גָ דוֹ ל הוּא ִמ ֶּמ ּנ ּו ,ו ַּמה ֵ ּי ׁש לוֹ ַמר ׁ ֶשהוּא דּ וֹ ֶמה ָל ָאב"? ַה ֶּנ ֱא ָס ִפים ִה ׁ ְש ּתוֹ ְממ ּו ְל ׁ ֵש ַמע ַה ּ+ק ׁ ְשיָ ה
ַה ִּנ ְפ ָל ָאה ׁ ֶש ָ ּי ְצ ָאה ִמ ּ ִפי יֶ ֶלד ָק ָטן ,וְ ָאבִ יו ׁ ֶשל ַה ֶ ּי ֶלד זָ ַרח ֵמא ֶֹשר ַ)ל ְ ּבנוֹ ׁ ֶש ֶ) ְדיוֹ ִלגְ דוֹ לוֹ תְ ׁ " .ש ֵא ָלה יָ ָפה
ׁ ָש ַא ְל ָּת"ָ ,א ַמר ִלבְ נוֹ  ,ו ִּמ ָ ּיד ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך" :וְ או ַּלי יֶ ׁש ְל ָך ַּגם ֵּתרוּץ קוֹ ֵל ַ)"? ׁ ָש ַקע ַה ֶ ּי ֶלד ְ ּב ִה ְרהו ִּרים ,ו ְּל ַא ַחר
ְ
ׁ ָש ָ)ה ַק ָּלה ָא ַמר ְ ּב ֵ)ינַ יִ ם בּ וֹ ְרקוֹ ת" :יִ ָּת ֵכן ׁ ֶש ַּכ ָּונַ ת ַר ּ ׁ ִש"י ׁשוֹ נָ ה ִמ ַּמה ּ ׁ ֶש ִּל ְּמ ַדנִ י ַר ִ ּבי ,וְ ָכך ַּכ ָּונַ ת ַר ּ ׁ ִש"י לוֹ ַמר,
ַ'ה ְמ ַל ֵּמד ֶאת ֶ ּבן־ ֲחבֵ רוֹ ּתוֹ ָרהַ ,מ ֲ) ֶלה ָ) ָליו ַה ָּכתוּב' ,דְּ ַהיְ נ ּו ִמי ׁ ֶש ְּמ ַל ֵּמד ֶאת ֶ ּבן־ ֲחבֵ רוֹ ּתוֹ ָרהַ ,ה ָּכת ּוב
ַמ ֲ) ֶלה ו ְּמרוֹ ֵמם אוֹ תוֹ ַ ,ה ְר ֵ ּבה יוֹ ֵתר ִמ ְּ'כ ִא ּל ּו יְ ָלדוֹ ' ְ ּב ַ) ְצמוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַה ְמ ַל ֵּמד עוֹ ֵמד ְל ַמ ְע ָלה ִמן ָה ָאב ְּכ ִפי
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַ ּב ִּמ ׁ ְשנָ הֶ ׁ ,ש ָאבִ יו ֱהבִ יאוֹ ְל ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ,וְ ַרבּ וֹ ׁ ֶש ִּל ְּמדוֹ ָח ְכ ָמה ְמ ִביאוֹ ְל ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָלם ַה ָ ּבא".

ּ ְפנִ ינֵ י אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים

ִמדִּ ְב ֵרי ָהאוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ַה ָּקדוֹ ׁש ַ)ל ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה

מ ֶשה וְ גוֹ ' ְ -ולֹא ָמנָ ה ֶא ָּלא ּתוֹ ְלדוֹ ת ַא ֲהרֹן,
ּתוֹ ְלדֹת ַא ֲהרֹן ּו ֹ
מ ֶש"ה ְל ַצד ׁ ֶשהוּ א ִה ְת ּ ַפ ֵּלל
לוֹ ַמר ִּכי ְּבנֵ י ַא ֲהרֹן יֵ ָח ׁ ְשב ּו ַ!ל ֹ
ַ ּב ֲ! ָדם ְו ָחי ּו ,דִּ ְכ ִתיב ו ְּב ַא ֲהרֹן ִה ְת ַא ַ ּנף ה' ְל ַה ׁ ְש ִמידוֹ ְוגוֹ ',
ית ָמר.
ילה ְּת ִפ ָּלתוֹ ְל ַה ִ ּציל ֶא ְל ָ!זָ ר ְו ִא ָ
ְו ָא ְמר ּו זַ "ל ׁ ֶשהוֹ ִע ָ
ְואוֹ ְמרוֹ ְּביוֹ ם דִּ ֵ ּבר וְ גוֹ ' ,לוֹ ַמר זְ ַמן ׁ ֶש ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ֲ! ֵל ֶ
יהםְ ,ו ָכ ַלל
עוֹ ד ָּבזֶ ה ִס ַּבת ַק ָּב ַלת ְּת ִפ ָּלתוֹ ֶ ׁ ,שהוּא ְל ַצד ׁ ֶשדִּ ֵּבר ה' ֵא ָליו
ְ ּב ַהר ִסינַ י ְונַ ֲ!שָׂ ה ִציר נֶ ֱא ָמן ַלה' ְּב ַק ָּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה:

וְ ָהי ּו־ ִלי ַה ְלוִ ִ ּים ֲאנִ י ה' ַ -ה ַּכוָּ נָ ה ְ ּב ַמ ֲא ַמר ֲאנִ י ה' לוֹ ַמר
ׁ ֶש ֲהגַ ם ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זַ "ל ֲ! ִת ָידה ֲ!בוֹ ָדה ׁ ֶש ַּת ֲחזֹר
ַל ְּבכוֹ רוֹ ת ,לֹא יֵ ְרד ּו ַה ְל ִו ִ ּים ִמ ְהיוֹ ת ַלה'ְ ,והוּא אוֹ ְמרוֹ ְו ָהיוּ
ִלי ֲאנִ י ה' ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ּ ׁ ְש ִמי ְלעוֹ ָלם ָו ֶ!ד ְּכמוֹ ֵכן יִ ְהי ּו ִלי
ַה ְל ִו ִ ּים:
ֹאש ְ ּבנֵ י ְק ָהת ְ -ל ִפי ַמה ּ ׁ ֶש ֶה ֱ! ֵלינוּ ְּב ָפ ָר ׁ ַשת ִּכי
נָ שׂ ֹא ֶאת ר ׁ
ֹאש ָל ֶהם,
ִת ּ ָשׂ א ִּכי ַ!ל־יְ ֵדי נְ ִתינַ ת ַה ּכ ֶֹפר הוּ א נְ שִׂ ַ
יאת ר ׁ
ְו ָלזֶ ה ָא ַמר ַה ָּכתוּב ְ ּב ִמ ְס ּ ָפ ָרם ִּכי ִת ּ ָשׂ אַ ,מה־ ּ ׁ ֶש ֵאין־ ֵּכן
ַה ְל ִו ִ ּים ׁ ֶש ּלֹא נָ ְתנוּ ּכ ֶֹפר ְ ּב ִמ ְס ּ ָפ ָרם ָא ַמר ּ ְפקֹד ֶאת־ ְּבנֵ י ֵל ִוי,
ִאם־ ֵּכן ָל ּ ָמה ׁ ִש ָּנה ַה ָּכתוּב ֶאת ְל ׁשוֹ נוֹ ַּב ְל ִו ִ ּיים ַ! ְצ ָמן ְו ָחזַ ר
לוֹ ַמר נָ שׂ ֹא ְולֹא ּ ְפקֹדְ .ונִ ְר ֶאה ִּכי ְל ַצד ׁ ֶש ָ ּנ ַתן ה' ָל ֶהם
ימית ָלשֵׂ את ָארוֹ ן ְו ׁ /ש ְל ָחןְ ,לזֶ ה יִ ֵחס ָל ֶהם ְל ׁשוֹ ן
ֲ!בוֹ ָדה ּ ְפנִ ִ
ֹאש ְ ּב ֵ! ֶר ְך ֵ ּג ְר ׁשוֹ ן ו ָּמ ְר ִרי ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ֵהם ְמ ִּ !/לים
נְ שִׂ יאוּת ר ׁ
ֵמ ֶהםַ ,ו ֲהגַ ם ׁ ֶש ֵ ּג ְר ׁשוֹ ן הוּא ְּבכוֹ ר ֵל ִויְ ,ק ָהת ָּב ַחר לוֹ יָ ּהִּ ,כי
מ ֶש"ה ְו ַא ֲהרֹןְ ,ו ׁשו ַּרת ַהדִּ ין ׁ ֶש ָ!נָ ף
ִמ ּ ֶמנּ ּו יָ ָצא אוֹ ר ָלעוֹ ָלם ֹ
מ ֶש"ה ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִמ ְּק ָהת,
זֶ ה יִ ּ ָשׂ א ֲארוֹ ן ַה ּתוֹ ָרה ֲא ׁ ֶשר שָׂ ם ֹ
ְו ִד ְקדֵּ ק לוֹ ַמר ִמ ּתוֹ ְך ְ ּבנֵ י ֵלוִ יִ ,מ ּ ַט ַ!ם ׁ ֶש ָא ַמ ְרנ ּו ְל ַצד ׁ ֶשהוּ א
וּבין ְמ ָר ִרי ְויִ ְתיַ ֵחס ֵא ָליו ּתוֹ ְך:
ֶא ְמ ָצ ִעי ֵּבין ֵ ּג ְר ׁשוֹ ן ֵ
וְ ָחי ּו וְ ל ֹא יָ &מת ּו ֵ ּ -פרו ּׁשִּ ,כי ְ ּב ִה ְת ַ! ְּס ָקם ָּב ָארוֹ ן ׁ ֶשבּ וֹ
ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשהוּ א ְמקוֹ ר ַה ַח ִ ּיים יַ ֲא ִריכ ּו יָ ִמיםְ ,ו ַל ֲח ׁ ַש ׁש ַה ֶה ֵּזק
י!ה ְו ָה ְראוּת בּ וֹ ָ ,א ַמר וְ לֹא יָ &מת ּו:
ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ִל ְהיוֹ ת ֵמ ַה ְ ּנגִ ָ

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים

ָ)בְ ר ּו ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת ,וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ַמ ְר ָּג ִל ּיוֹ ת נַ ֲ)שָׂ ה ֵמ ֲח ׁשו ֵּבי ַּת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַ)ל־ ׁ ֵשם־טוֹ ב ַה ָּקדוֹ ׁשַ ּ .פ ַ)ם
ית ֶ ּבן ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים
ַא ַחתָ ּ ,פנָ ה ַה ַ ּב ַ)ל־ ׁ ֵשם־טוֹ ב ֵא ָליו ,וְ ָא ַמר לוֹ " :זוֹ ֵכר ַא ָּתה ֶאת אוֹ תוֹ ְמא ָֹרעַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָהיִ ָ
יך ֶאת ִל ּמוּד ַה ְּג ָמ ָרא ,וּבְ אוֹ ָת ּה ׁ ַש ָ ּבת ָ) ַמ ְד ָּת ְ ּב ֵבית ָאבִ ָ
אשוֹ נָ ה ְ ּב ַח ֶ ּי ָ
יך יַ ַחד ִעם נֶ ֱא ָס ִפים ַר ִ ּבים
וְ ִה ְת ַח ְל ָּת ָל ִר ׁ
וַ ֲח ׁשוּבִ ים ,וְ ָא ַמ ְר ָּת ֵאיזֶ ה ּ ְפ ׁ ָשט נָ ֶאה ַ)ל דִּ בְ ֵרי ַר ּ ׁ ִש"י ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשהַ .ה ִאם זוֹ ֵכר ַא ָּתה ֶאת ַהדָּ ָבר ,וְ ַה ִאם זוֹ ֵכר
יטב ֶאת
ַא ָּתה ָמה ֵא ַרע ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן"? ִח ֵ ּי ְך ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר וְ ָא ַמר" :וַ דַּ אי זוֹ ֵכר ֲאנִ י ֶאת ַה ְּמא ָֹרע ּ+כ ּלוֹ  .זוֹ ֵכר ֲאנִ י ֵה ֵ
יתי ַ)ל דִּ בְ ֵרי ַר ּ ׁ ִש"י ֵמ ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ׁ ֶש ָּל ַמ ְד ִּתי ִעם ְּת ִח ַּלת ִל ּמוּד ַה ְּג ָמ ָרא ,וְ זוֹ ֵכר ֲאנִ י ַּגם ֶאת
ַה ּ+ק ׁ ְשיָ ה ׁ ֶש ִה ְק ׁ ֵש ִ
ּ
אתי ִמ ָיד ַ)ל +ק ׁ ְשיָ ה זוֹ  .או ָּלם זוֹ ֵכר ֲאנִ יֶ ׁ ,ש ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ֵּת ַר ְצ ִּתי ֵּתרוּץ זֶ הּ ִ ,ב ַּק ׁ ְש ִּתי
ַה ֵּתרוּץ ַההוֹ ֵלם ׁ ֶש ָּמ ָצ ִ
ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְל ַה ְרצוֹ ת ֶאת דִּ בְ ֵרי ַה ְּג ָמ ָרא ׁ ֶש ַ)ל ַה ִּמ ׁ ְשנָ הַ ,מה ּ ׁ ֶש ָּל ַמ ְד ִּתי ְ ּבאוֹ תוֹ ׁ ָשב ּו ַ) ֵמ ַה ְמ ַל ֵּמד ׁ ֶש ִּלי ,או ָּלם
יה וְ הוֹ ִר ָידה אוֹ ִתי ֵמ ַ)ל ְמקוֹ ִמי וּבִ ְק ׁ ָשה ִמ ֶּמ ִּני ְל ַה ְפ ִסיק
ְל ֶפ ַתע נִ ְכנְ ָסה ִא ִּמי ֶאל ַה ֶח ֶדרָּ ,ת ְפ ָסה אוֹ ִתי ְ ּביָ ֶד ָ
ְל ַד ֵ ּבר ִ ּב ְפנֵ י ַה ָּק ָהלָ .אבִ י נִ ְב ַהל ְמ ַ)ט וְ ׁ ָש ַאל ֶאת ִא ִּמי ַמדּ ו ַּ) ִהיא מוֹ נַ ַ)ת ִמ ֶּמ ִּני ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְל ַה ְרצוֹ ת ֶאת
דִּ בְ ֵרי ַה ְּג ָמ ָרא ׁ ֶש ָּל ַמ ְד ִּתי ַל ֲהנָ ַאת ַהנּוֹ ְכ ִחיםֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ִא ִּמי ֶה ְר ֲא ָתה לוֹ ִּ ,כי ְ ּבנוֹ ָסף ַל ֶּנ ֱא ָס ִפים ׁ ֶש ָ ּבא ּו ֶאל ַה ַ ּביִ ת
יש ֶא ָחדֶ ׁ ,ש ָהיָ ה נִ ְר ֶאה
ִל ְכבוֹ ד ַה ְּמא ָֹרע ַה ָּגדוֹ ל ׁ ֶשל ְּת ִח ַּלת ִל ּמוּד ַה ְּג ָמ ָרא ׁ ֶשל ֶ ּבן ָה ַרב ַה ַּנ ֲ) ָרץָ ,היָ ה ַּגם ִא ׁ
ְּכמוֹ ִא ָּכר ַּכ ְפ ִרי ּ ָפ ׁשוּט וְ ֶה ְדיוֹ טָ ,לב ּו ׁש ִעם ּ ֶ'פ ְלץ' ַ -אדֶּ ֶרת שֵׂ ָ)ר ְּכ ֶא ָחד ֵמרוֹ ֵ)י ַה ּצֹאן ,וְ הוּא ָ) ַמד ִמח ּוץ
ַל ַ ּביִ ת ְליַ ד ַה ַח ּלוֹ ן ,וְ ִה ִ ּביט ִ ּבי ְ ּב ֵ)ינַ יִ ם ְלט ּו ׁשוֹ ת וְ ַס ְק ָרנִ ּיוֹ תָ .ח ׁ ְש ׁ ָשה ִא ִּמי ֵמ ַ)יִ ן ָה ַרע ,וְ ָל ֵכן ִ ּב ְק ׁ ָשה ְלהוֹ ִריד
אוֹ ִתי ֵמ ַה ּ ׁ +ש ְל ָחן וְ ִצ ְּו ָתה ָ) ַלי ְל ַה ְפ ִסיק ְל ַה ְראוֹ ת ֶאת ָח ְכ ָמ ִתי ַה ְּגדוֹ ָלה ְל ֵ)ינֵ י ַה ֶּנ ֱא ָס ִפים"ִ .ח ּיו ְּך ַקל ָ) ָלה ַ)ל
יש ׁ ֶש ָּל ַט ׁ ְש ִּתי ֶאת ֵ)ינַ י
שְׂ ָפ ָתיו ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַ)ל־ ׁ ֵשם־טוֹ ב ,וְ הוּא ָא ַמר ְל ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר" :דַּ ע ְל ָךֶ ׁ ,ש ֲאנִ י ָהיִ ִ
יתי ָה ִא ׁ
ָ) ֶל ָ
יתי
יתי ָאז ִ ּב ְתקו ַּפת ַה ֶה ְס ֵּתר ׁ ֶש ִּלי ָלב ּו ׁש ְּכ ִא ָּכר ּ ָפ ׁשוּט ְ ּב ַאדֶּ ֶרת שֵׂ ָ)רּ ְ .באוֹ ָת ּה ׁ ָש ָ)הָ ,ר ִא ִ
יך ,וַ ֲאנִ י ָהיִ ִ
יך ַה ַ ּי ְלד ּו ִת ִ ּייםִ ,ה ׁ ְש ּ ַפ ְע ִּתי ָ) ֶל ָ
יך ִּכי ִלגְ דוֹ לוֹ ת נוֹ ַצ ְר ָּתּ ,ו ְכ ׁ ֶש ִה ַ ּב ְט ִּתי ְ ּב ָפנֶ ָ
ָ) ֶל ָ
יך ֵמאוֹ ָר ּה ׁ ֶשל ַה ֲח ִסיד ּותּ ,ו ְבכ ַֹח
ָ
ָ
ַה ׁ ְש ּ ָפ ָ)ה זוֹ ָ) ָלה ְ ּב ַד ְע ְּתך ּובְ מוֹ ֲחך ַה ָּצ ִעירִ ,ל ְמצֹא +ק ׁ ְשיָ ה כּ ֹה נָ ָאה ְ ּב ִדבְ ֵרי ַר ּ ׁ ִש"י ַ)ל ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה ,וְ ַאף ִל ְמצֹא
א ֶפן נִ ְפ ָלא".
ֵּתרוּץ הוֹ ֵלם ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ֲח ִסיד ּותְּ ,כ ֵדי ְל ָפ ֵר ׁש ֶאת דִּ בְ ֵרי ַר ּ ׁ ִש"י ְ ּב ֹ

כ"ח באייר הוא יום פטירת שמואל הנביא שנפטר
בשנת ב'תתפ"ד ,כמובא בשולחן ערוך ,אולם במגילת
תענית נאמר שנפטר ביום כ"ט בו .מסיבה זו נוהגים
רבים להשתטח על קברו שברמה בכ"ח באייר לפנות
ערב ,ושוהים שם גם בכ"ט בו מפני הספק .קברו של
שמואל הנביא מזוהה כיום ב'נבי סמואל' ,שנמצא
בפסגת הר המתנשא לגובה של קרוב ל־ 900מטרים
מעל פני הים ,והמבנה שמעליו שנבנה בתקופה
מאוחרת יחסית ,נראה למרחוק .יש הטוענים כי
מקום קבורתו האמיתית של שמואל הנביא הוא
ברמה שבאפרים ,ואחרים מזהים את הרמה עם
הכפר א־רם הסמוך לגבע בנימין .בשנים האחרונות
נעשו חפירות ארכיאולוגיות בנבי סמואל ,ובמקום
נמצאו שרידים קדומים מתקופת בית המקדש
הראשון ,בהם כתובות 'למלך' או 'יהד' ,וכן מתקופות
מאוחרות יותר כמו מתקופת החשמונאים ועוד.
ביום זה חל יום פטירתו של רבנו יצחק ב"ר יוסף
מקורביל ,מגדולי מבעלי התוספות ,שנפטר בשנת ה'
אלפים מ' .ספרו "שבעת עמודי גולה" ידוע בכינויו
ספר מצוות קטן ,ובראשי תיבות סמ"ק ,שהוא קיצור
הסמ"ג ספר מצוות גדול ,לרבנו משה מקוצי .הוא
מכונה בתשב"ץ בכינוי 'בעל החוטם' ,כפי שהיה
מכונה רבן גמליאל במסכת תענית ,שהוא כינוי של
"בעל קומה וצורה ,או גדול הדור" כפי שפירש רש"י,
ְליָ ִמיםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָּג ַדל ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר וְ נַ ֲ)שָׂ ה ֶ) ֶלם ָצ ִעירֵ ,ה ֵח ָּלה ּ ִפ ְתאוֹ ם ְל ַפ ֵ)ם בּ וֹ ו ְּב ָא ִחיו ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק דּ ֹב ַמ ְר ָּג ִל ּיוֹ ת,ומוזרים הדברים מה שכתבו שנקרא כן ,כיוון שעל
יליוִ יץ ַה ָּסמו ְּך ְל ִעיר ְמגו ָּריו יַ זְ לוֹ ִביץְּ ,כ ֵדי ִל ְפ ּגֹש ֶאת ַה ּ ׁשוֹ ֵחט ׁ ֶשל ַה ְּכ ָפרֵ .הם לֹאחוטמו צמחו שערות ,או שחוטמו היה גדול מהרגיל.
ְּת ׁשו ָּקה ַ) ָ ּזה ִלנְ ס ַֹ) ַל ְּכ ָפר ְק ׁ ִש ִ
ֵהבִ ינ ּו ַמדּ ו ַּ) נִ ְמ ׁ ָש ְך ִל ָ ּבם ְל ׁ ָשםּ ,ו ְלבַ ּסוֹ ף ֶה ְח ִליט ּו ִלנְ ס ַֹ) ְל ׁ ָשם ַאף ִמ ְ ּב ִלי ְלהוֹ ִד ַ
י) ִלבְ נֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ,וְ נִ ְפ ְּג ׁש ּו ִעםראוי לומר בערב ראש חודש סיון את התפילה
ַה ּ ׁשוֹ ֵחטֶ ׁ ,ש ּלֹא ָהיָ ה ֶא ָּלא ַה ַ ּב ַ)ל־ ׁ ֵשם־טוֹ ב ַ ּב ְּתקו ָּפה ׁ ֶש ֶּט ֶרם ִה ְת ַּג ָּלהְ .כ ׁ ֶש ָחזְ ר ּו ְל ַא ַחר ׁ ָשבוּעוֹ ת ִמ ְס ּ ָפרָ ,א ְמר ּולהצלחת הבנים ,כפי שקבע השל"ה הקדוש בספרו.
התפילה התחברה כנראה על־ידי המדקדק
יהם ׁ ֶש ַה ּ ׁשוֹ ֵחט הוּא ָח ָכם יוֹ ֵתר ִמ ָּכל ָא ָדם וִ ֵירא ׁ ָש ַמיִ ם יוֹ ֵתר ִמ ַּצדִּ ִ
יקים ְּגדוֹ ִלים ,ו ֵּמ ָאז ִה ְת ַק ּ ׁ ְשר ּו ׁ ְשנֵ י ָה ַא ִחים
ַל ֲאבִ ֶ
המפורסם רבי שבתי סופר ,והשל"ה כתב ש'טובה
ִעם ַה ַ ּב ַ)ל־ ׁ ֵשם־טוֹ ב ְ ּב ֶק ׁ ֶשר ַא ִּמיץ ְל ָכל יְ ֵמי ַח ֵ ּיי ֶהם.
לכל עת ,ובפרט לערב ראש חודש סיון'.
?

יטי ַה ִּמ ְל ָח ָמה ְּברו ְּסיָ הַ .ה ֶ ּי ֶלד ָּג ַדל
ֹאש יְ ׁ ִשיבַ ת " ְּכנֶ ֶסת יִ שְׂ ָר ֵאל" ֶחבְ רוֹ ןִ ,ה ְת ַּגדֵּ ל יָ תוֹ ם ֶא ָחד ִמ ּ ְפ ֵל ֵ
ְּבבֵ יתוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי ַא ֲהרֹן ּכ ֵֹהן ר ׁ
ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך ַּכ ָּמה ׁ ָשנִ ים ֵא ֶצל ַר ִּבי ַאבְ ָר ָהם ֵא ִל ָ ּיה ּו ַמיְ זֶ סֶ ׁ ,ש ָּמ ַסר ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ ְּברו ְּסיָ ה ִל ׁ ְש ִמ ַירת ַה ּתוֹ ָרה ,ו ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ָ) ָלה ַא ְר ָצה,
ֶה ֱ)בִ יר ֶאת ַה ֶ ּי ֶלד ְל ַר ִּבי ַא ֲהרֹן וְ הוּא וְ ַר ְעיָ תוֹ ִּגדְּ ל ּוה ּו וְ ִה ׁ ְש ִקיע ּו בּ וֹ ַה ְר ֵּבה ּתוֹ ָרה וְ יִ ְר ַאת ׁ ָש ַמיִ םֶ ּ .פ ֶלא ַהדָּ בָ רֶ ׁ ,ש ּ ׁ ְשנֵ י ֲאבוֹ ָתיו
יש
ְמגַ דְּ ָליוַ ,ר ִּבי ַאבְ ָר ָהם ֵא ִל ָ ּיה ּו ַמיְ זֶ ס וְ ַר ִּבי ַא ֲהרֹן ּכ ֵֹהן ,נִ ְפ ְטר ּו ְּבאוֹ תוֹ יוֹ םְּ ,בי"ח ְּב ִסיוָ ן תשכ"א ,וְ ַה ָ ּיתוֹ ם ָא ַמר ַא ֲח ֵר ֶ
יהם ַקדִּ ׁ
ְּכבֵ ן ַ)ל ָאבִ יו ,וְ ִה ְת ַק ֵ ּים בּ וֹ ַמה ּ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל ִּב ְמגִ ָּלה " ָּכל ַה ְמגַ דֵּ ל יָ תוֹ ם וִ יתוֹ ָמה ְּבתוֹ ְך ֵּביתוֹ ַ ,מ ֲ) ֶלה ָ) ָליו ַה ָּכתוּב ְּכ ִא ּל ּו
יפה ,וְ ַה ַּמ ִּגיד ַר ִּבי ׁ ָשלוֹ ם ׁ ְשבַ ְדרוֹ ן ִה ְס ּ ִפיד ֶאת ׁ ְשל ֶֹשת
יְ ָלדוֹ "ְ .ל ֶפ ֶלא הוּא ׁ ֶש ְּבאוֹ תוֹ יוֹ ם נִ ְפ ַטר ַּגם ַהדַּ ָ ּין ַר ִּבי ָּברו ְּך ַמ ְר ּכוּס ֵמ ֵח ָ
ַה ְּגדוֹ ִלים ְּב ִדבְ ֵרי ֲחזַ "ל ְּב ָאבוֹ ת)ַ " ,ל ׁ ְשל ָֹשה ְדבָ ִרים ָהעוֹ ָלם עוֹ ֵמד)ַ ,ל ַהדִּ ין וְ ַ)ל ָה ֱא ֶמת וְ ַ)ל ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם" ,וְ ָא ַמר ׁ ֶש ַ) ָּתה
ִה ְתרוֹ ְפפ ּו ׁ ְשל ֶֹשת ָה ַ) ּמו ִּדים ַה ָּלל ּו)'ַ ,ל ַהדִּ ין' ִּב ְפ ִט ַירת ַר ִּבי ָּברו ְּך ַהדַּ ָ ּין)'ַ ,ל ָה ֱא ֶמת' ִּב ְפ ִט ַירת ַר ִּבי ַאבְ ָר ָהם ֵא ִל ָ ּיה ּו ַמיְ זֶ ס
ׁ ֶש ָהיָ ה יָ דו ַּ) ְּב ַק ָּנא ּותוֹ וּבְ ִמ ְל ַח ְמ ּתוֹ ְל ַמ ַ)ן ָה ֱא ֶמת ִּב ְמ ִסיר ּות נֶ ֶפ ׁש' ,וְ ַ)ל ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם' ִּב ְפ ִט ַירת ַר ִּבי ַא ֲהרֹן ּכ ֵֹהן ׁ ֶש ָהיָ ה גּ וֹ ֵמל
ֲח ָס ִדים טוֹ בִ ים וְ ָא ַחז ָּכל יָ ָמיו ְּב ִמדּ וֹ ָתיו ׁ ֶשל ַא ֲהרֹן ַה ּכ ֵֹהןִ ,ל ְהיוֹ ת אוֹ ֵהב ׁ ָשלוֹ ם וְ רוֹ ֵדף ׁ ָשלוֹ ם.
ִס ּ ֵפר ַר ִּבי ֶא ְל ָחנָ ן יוֹ ֵסף ֶה ְר ְצ ַמןִּ :ב ׁ ְשנַ ת תשי"א ְּב ֵ) ֶר ְךִ ,הזְ דַּ ֵּמן ִלי ִל ׁ ְשהוֹ ת ָּב ִעיר דֶּ נְ וֶ ר ׁ ֶש ִּב ְמ ִדינַ ת קוֹ לוֹ ָרדוֹ ְּב ַא ְרצוֹ ת ַה ְּב ִרית.
י)ה ֵא ַלי ַה ּ ׁ ְשמו ָּ)הִּ ,כי ְּבבֵ ית ָה ְרפו ָּאה ַה ְּמקוֹ ִמי ְמ +א ׁ ְש ּ ָפז יְ הו ִּדי ַּת ְל ִמיד ָח ָכם +מבְ ָהקֶ ׁ ,ש ָ)בַ ר נִ ּתו ַּח ָק ׁ ֶשה ְּב ֵראוֹ ָתיו.
ִה ִּג ָ
אתי אוֹ תוֹ יוֹ ׁ ֵשב ְּב ִמ ָּטתוֹ וַ ֲ) ֵר ָמה ׁ ֶשל ְס ָפ ִרים +מ ַּנ ַחת ְל ָפנָ יו ,וְ הוּא יוֹ ׁ ֵשב
יא ִתי ָמ ָצ ִ
ָה ַל ְכ ִּתי ְל ַק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת ִּב ּקוּר חוֹ ִלים ,וְ ִל ְפ ִל ָ
וְ הוֹ גֶ ה ָּב ֶהם ְּב ִח ּי ּות וְ ַר ֲ)נַ ּנוּתְּ ,כ ִא ּל ּו לֹא ִה ְת ַר ֵח ׁש ִע ּמוֹ ְמא ּו ָמה .שׂ וֹ ַח ְח ִּתי ִעם יַ ִּקי ֵרי ַה ְּק ִה ָּלה וְ ַה ָּלל ּו ָא ְמר ּו ִלי ׁ ֶש ֵהם
חוֹ ׁ ְש ׁ ִשים ְל ִה ָּכנֵ ס ְלבַ ְּקרוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִּמ ָ ּיד ְּכ ׁ ֶשהוּא רוֹ ֶאה יְ הו ִּדי ׁשוֹ ֵמר ּתוֹ ָרה ,הוּא ַמ ְת ִחיל ְלשׂ וֹ ֵח ַח ִע ּמוֹ ְּב ִדבְ ֵרי ּתוֹ ָרה ,וְ ַאף
חוֹ ֵקר וְ דוֹ ֵר ׁש ֶאת ַה ְמבַ ְּק ִרים ֶא ְצלוֹ ַ)ל ֵס ֶדר יוֹ ָמם ּו ְמעוֹ ְר ָרם ִל ְלמֹד ּתוֹ ָרה ְּב ַה ְת ָמ ָדה)ַ ,ד ׁ ֶש ֵהם ּ ָפ ׁשוּט ִמ ְת ַּב ְ ּי ׁ ִשים ִמ ּ ָפנָ יו.
י) יְ הו ִּדי זֶ ה ְל ַא ֲהבַ ת ּתוֹ ָרה ָּכזוֹ  ,נִ זְ ַּכ ְר ִּתי ׁ ֶש ָהיָ ה ַּת ְל ִמידוֹ ַה ּ+מבְ ָהק ׁ ֶשל ַּב ַ)ל "וַ יְ ִחי יוֹ ֵסף"
יכן ִה ִּג ַ
ְּכ ׁ ֶש ָח ׁ ַשבְ ִּתי ְּב ִל ִּבי ֵמ ֵה ָ
אפא ,וְ הוּא ִה ְד ִליקוֹ ָּב ֵא ׁש ַה ְּגדוֹ ָלה ׁ ֶשל ַא ֲהבַ ת ּתוֹ ָרהְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ָ)שָׂ ה ְל ָכל ַּת ְל ִמ ָידיו)ַ ,ד ׁ ֶש ִה ְת ַק ְ ּימ ּו בּ וֹ דִּ בְ ֵרי ֲחזַ "ל " ָּכל
ִמ ּ ָפ ּ ָ
ַה ְמ ַל ֵּמד ֶאת ֶּבן ֲחבֵ רוֹ ּתוֹ ָרהְּ ,כ ִא ּל ּו יְ ָלדוֹ ".
ישיבָ תוֹ ָ ,היְ ָתה
יאן ַּב ַ)ל ׁש ּו"ת " ִמ ׁ ְשנֶ ה שָׂ ִכיר"ְ ,ל ַת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶש ִּב ׁ ִ
יש ִט ַ
מה ַטיְ כְ ַטל הי"ד ִמ ּ ֵפ ׁ ְ
ִה ְת ַמ ְּסר ּותוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי יִ ּ ָשׂ שׂ ָכר ׁ ְשלֹ ֹ
ְמיֶ +ח ֶדת ְּב ִמינָ ּה .הוּא ָר ָאה ָּב ֶהם ֶאת ָּבנָ יוְּ ,כ ִדבְ ֵרי ֲחזַ "ל ָּ'כל ַה ְמ ַל ֵּמד ֶאת ֶּבן־ ֲחבֵ רוֹ ּתוֹ ָרהְּ ,כ ִא ּל ּו יְ ָלדוֹ ' ,וְ ַה ַּת ְל ִמ ִידים ָרא ּו בּ וֹ
אשי ַה ָּק ָהל ְּב ִעירוֹ ָמח ּו בּ וֹ ַ)ל־ ָּכ ְךְּ ,ב ַט ֲ)נָ ה ׁ ֶש ַה ַה ׁ ְש ָק ָ)ה
יהםִ .ה ְת ַמ ְּסרוּת זוֹ ִּכ ְמ ַ)ט וְ ָ) ְל ָתה לוֹ ְּב ִמשְׂ ָרתוֹ ַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָר ׁ ֵ
ֶאת ֲאבִ ֶ
ֹאש יְ ׁ ִשיבָ ה ו ְּל ַה ְר ִּביץ ּתוֹ ָרה
ְּב ַת ְל ִמ ָידיו ּובִ ׁ ִ
ישיבָ תוֹ ָּב ָאה ַ)ל ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ַּת ְפ ִקידוֹ ְּכ ַרבַ ,א ְך הוּא ֵה ׁ ִשיב ִּכי הוּא ַמ ֲ) ִדיף ִל ְהיוֹ ת ר ׁ
ישיבָ תוֹ וְ נָ שְׂ א ּו ְּבעֹל
אשי ַה ְּק ִה ָּלה ,וְ ַאף ָּת ְמכ ּו ִּב ׁ ִ
ְל ַת ְל ִמ ָידיו ְּכבָ נָ יו)ַ ,ל־ ּ ְפנֵ י ָּכל ַּת ְפ ִקיד ַא ֵחרְ .ליָ ִמיםִ ,ה ְת ּ ַפ ְ ּיס ּו ִע ּמוֹ ָר ׁ ֵ
אכ ּתוֹ ִּכי ָהיָ ה ׁ ָשר ּוי ְּב ַמ ְחסוֹ ר ָּגדוֹ ל,
ַא ְחזָ ָק ָת ּהְ ,ל ַמ ַ)ן לוֹ ְמ ֵדי ַה ּתוֹ ָרהַ .ח ָ ּיט ֶא ָחד ָהיָ ה ְּב ִעירוֹ ֶ ׁ ,ש ָּבנָ יו ָהי ּו עוֹ זְ ִרים לוֹ ִּב ְמ ַל ְ
ישיבָ תוֹ וְ הוּא ִה ְת ַמ ֵּסר
מה ִּכי ֶא ָחד ִמ ָּבנָ יו +מ ְכ ׁ ָשר ִמ ּ ׁ ְש ָאר ְּבנֵ י ִּגילוֹ ִ ,ה ְפ ִציר ַּב ַח ָ ּיט ְל ַה ְכנִ יסוֹ ִל ׁ ִ
ו ְּכ ׁ ֶש ִהבְ ִחין ַר ִּבי יִ ּ ָשׂ שׂ ָכר ׁ ְשלֹ ֹ
ְל ַמ ֲ)נוֹ ְמאֹדִּ .ב ְתקו ַּפת ַה ּ ׁשוֹ ָאהִ ,ה ִּציל אוֹ תוֹ ַּת ְל ִמיד ֶאת ְּבנֵ י ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ַרבּ וֹ ַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ִה ְת ַח ּ ֵפשׂ ְל ַח ָ ּיל ֶּג ְר ָמנִ י וְ ֶה ֱ)בִ יר אוֹ ָתם
ימיםַ .ה ַּת ְל ִמיד ָמ ַסר ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ ְל ַמ ַ)ן ַרבּ וֹ ,
ִּב ְמכוֹ נִ יתוֹ ֶאת ַה ְּגבוּל ִמבּ ו ַּד ּ ֶפשְׂ ט ִל ְפ ֶר ׁ ְשבּ ּו ְרג ,וְ ַאף דָּ ַאג ָל ֶהם ְל ִמ ְס ָמ ִכים ַמ ְת ִא ִ
ִּכי ָח ׁש ְּכבֵ ן ַהגּ וֹ ֵמל ֶח ֶסד ִעם ָאבִ יו ,וְ ַאף זָ כָ ה ְל ִה ָּנ ֵצל ֵמ ַה ּ ׁשוֹ ָאה ִּבזְ כוּת ְמ ִסיר ּותוֹ .
ַר ִּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַא ֲהרֹן יו ֶּד ְלבִ יץ ַּב ַ)ל " ְמ ִעיל ׁ ְשמו ֵּאל"ִ ,ה ְתיַ ֵּתם ְּביַ ְלדוּתוֹ ֵמ ָאבִ יו ַר ִּבי ׁ ַש ְּב ַתי ׁ ֶש ִּנ ְפ ַטר ְּב ַד ֶּמשֶׂ ק ְּב ׁ ִש ְל ֵהי ִמ ְל ֶח ֶמת
יה ִּב ֵידי ַה ּ ׁ ִש ְלטוֹ ן ַה ּ+ת ְר ִּכיַ .ל ְמרוֹ ת ְּת ָלאוֹ ָתיו ּו ְק ׁ ָשיָ יוִ ,ה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַה ָ ּיתוֹ ם ַה ָּק ָטן ַל ֲהגוֹ ת
אשוֹ נָ הְ ,ל ַא ַחר ׁ ֶש +הגְ ָלה ֵא ֶל ָ
ָהעוֹ ָלם ָה ִר ׁ
ַּב ּתוֹ ָרה ְּב ַה ְת ָמ ָדהִ ,מ ּתוֹ ְך ָר ָ)ב ו ַּמ ְחסוֹ ר ,ו ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ִא ּמוֹ נִ ּ ְשׂ ָאה ַּב ּ ׁ ֵשנִ ית וְ ָ)זְ בָ ה ֶאת יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ,נוֹ ַתר ַה ֶ ּי ֶלד ְלבַ דּ וֹ  ,וְ ַה ַּצדִּ יק ַר ִּבי
ַא ְריֵ ה ֶל ִ ּויןֶ ׁ ,ש ְּליָ ִמים ָהיָ ה ְלחוֹ ְתנוֹ ִ ,ה ְכנִ יסוֹ ְלבֵ יתוֹ וְ גִ דְּ לוֹ ִּב ְמ ִסיר ּות וְ ַא ֲהבָ ה .נוֹ ֵהג ָהיָ ה ַה ַּנ ַ)ר ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְּכוָ ִת ִ
יקין ְ ּבבֵ ית
יסל ַח ֶ ּואסִ ,מ ַּת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶשל ַה' ָּסבָ א' ִמ ֶּק ֶלם.
ַה ְּכנֶ ֶסת 'זָ ֳה ֵרי ַח ָּמה'ֶ ׁ ,ש ִּמ ּמוּל יְ ׁ ִשיבַ ת " ֵ)ץ ַח ִ ּיים" ָּב ּה ָל ַמד ,וְ ׁ ָשם ָר ָאה ּו ַר ִּבי זִ ְ
ַה ָּלה ִהבְ ִחין ִמ ָ ּיד ִּכי נַ ַ)ר ֶּבן־ ֲ) ִל ָ ּיה ְל ָפנָ יו ,ו ִּמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָהיָ ה ֲחשׂ ו ְּך ָּבנִ ים ִה ִּצ ַ
י) ְל ַר ִּבי ַא ְריֵ ה ֶל ִ ּויןֶ ׁ ,שהוּא יְ גַ דֵּ ל ֶאת ַה ַּנ ַ)ר ְּבבֵ יתוֹ
וִ י ַא ְּמצוֹ ֵא ָליו ְלבֵ ןְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְת ַק ְ ּימ ּו בּ וֹ דִּ בְ ֵרי ֲחזַ "ל ָּ'כל ַה ְמגַ דֵּ ל יָ תוֹ ם ְּבתוֹ ְך ֵּביתוֹ ְּ ,כ ִאלּ ּו יְ ָלדוֹ 'ַ .ר ִּבי ַא ְריֵ ה ִה ְת ַק ּ ׁ ָשה ְל ִה ּ ָפ ֵרד
ֵמ ַה ַּנ ַ)ר ְט ָהר־ ַה ֵּלב ,ו ְּל ַא ַחר ַמ ֲח ׁ ָשבָ ה ָא ַמר ְלבֶ ן־שִׂ יחוֹ ָ " :אסוּר ִלי ַל ְח ׁשֹב ַרק ַ)ל טוֹ בַ ת ַ) ְצ ִמיֶ ,א ָּלא ְלטוֹ בַ ת ַה ַּנ ַ)רֶ .א ְצ ִלי
ִמ ְתגּ וֹ ְר ִרים יְ ָל ִדים נוֹ ָס ִפים ,וְ ִא ּל ּו ֶא ְצ ְל ָך הוּא יִ ְהיֶ ה ְּכבֵ ן יָ ִחידּ ,ווַ דַּ אי יִ ְהיֶ ה ַהדָּ בָ ר ְלטוֹ בָ תוֹ "ִ .ה ְתנָ ה ִע ּמוֹ ַר ִּבי ַא ְריֵ ה ׁ ֶש ַ ּי ֲ)נִ יק
יסל
י) ַל ַּנ ַ)ר ַל ֲ)שׂ וֹ ת נִ ָּסיוֹ ן ׁ ֶשל ׁ ָשבו ַּ) יָ ִמים ֵא ֶצל ַר ִּבי זִ ְ
ַל ַּנ ַ)ר ִמדֵּ י יוֹ ם ֲארו ָּחה ְּבשָׂ ִרית ְּכ ֵדי ְל ַח ֵ ּזק ֶאת ִלבּ וֹ ַל ּתוֹ ָרה ,וְ ִה ִּצ ַ
יטיב ִע ּמוֹ ְ .ל ַא ַחר ַה ּ ׁ ָשבו ַּ) ָחזַ ר ַר ִּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַא ֲהרֹן ְלבֵ יתוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי ַא ְריֵ ה ֶל ִ ּוין ,וּבִ ְצנִ יעוּת ִּב ֵּק ׁש ָל ׁשוּב ֵא ָליו
ׁ ֶש ְּמבַ ֵּק ׁש ְל ֵה ִ
ֹאכל ו ַּמיִ ם ַּב ְּמשׂ ו ָּרה ִּת ׁ ְש ֶּתהַ ,א ְך
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָּב ֲח ָלה נַ ְפ ׁשוֹ ַּב ּמוֹ ָתרוֹ ת ,ו ַּמ ֲ) ִדיף הוּא ְל ַק ֵ ּים ֶאת דִּ בְ ֵרי ַה ִּמ ׁ ְשנָ הַ ּ ,פת ַּב ֶּמ ַלח ּת ַ
ַּב ֲ) ִדינ ּות נַ ְפ ׁשוֹ ִּב ֵּק ׁש
יטיבוֹ ִּ ,כי הוּא
ִל ְמסֹר ְל ֵמ ִ
יַ ְמ ׁ ִש ְ
יך ִל ְראוֹ ת ֶאת
ִּכבְ נָ ם ,וְ יִ ְהיֶ ה
ַ) ְצמוֹ
ָל ֶהם ֲא ִסיר ּתוֹ ָדה ָל ַ)ד
ַ)ל ַח ְסדָּ ם ִע ּמוֹ ַ .ר ִּבי
ׁ ְשמו ֵּאל ַא ֲהרֹן ׁ ָש ַמר ַ)ל
ַהבְ ָט ָחתוֹ  ,ו ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ַר ִּבי
יסל וְ ַר ְעיָ תוֹ נִ ְפ ְטר ּו
זִ ְ
ְלבֵ ית עוֹ ָל ָמם נָ ַצר ֶאת
זִ ְכ ָרם ,ו ִּמדֵּ י ׁ ָשנָ ה ָהיָ ה
ְּביוֹ ם
יש
אוֹ ֵמר
ַקדִּ ׁ
ּ ְפ ִט ָיר ָתם וְ עוֹ ֶלה ִל ְפקֹד
ְּבבֵ ית
יהם
ִצ ּי ּונֵ ֶ
ֶאת
ָה ַ) ְל ִמיןְּ ,כבֵ ן נֶ ֱא ָמן
ְלהוֹ ָריו.

&מ ְט ָ ם
ח ֶד ׁש ַה ּ ׁ ֵשנִ י ַ ּב ּ ׁ ָשנָ ה ַה ּ ׁ ֵשנִ ית
ְ ּב ֶא ָחד ַל ֹ

)א ,א(

ח ֶד ׁש ַה ּׁ ֵשנִ י ְ ּב ַט ֲ ֵמי ַק ְד ָמא ְו ַאזְ ָלאְ .ל ַר ֵּמז ְל ִד ְב ֵרי
ַל ֹ
יהם ְמנָ ָאםּ ְ .בא'
ַר ּ ׁ ִש"יְּ ' ,כ ׁ ֶש ָ ּבא ְל ַה ׁ ְשרוֹ ת ְׁש ִכינָ תוֹ ֲ ֵל ֶ
ְ ּבנִ ָיסן הוּ ַקם ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ו ְּב ֶא ָחד ְ ּב ִא ָ ּיר ְמנָ ָאם'ְ .והוֹ ִסיף
ַה ִּמזְ ָר ִחיֶ ׁ ,ש ְּכ ׁ ֶש ָּמנָ ה אוֹ ָתם ְּבא' ְ ּב ִא ָ ּיר ,נֶ ְח ׁ ַשב ְּכ ִא ּלוּ
ָמנָ ה אוֹ ָתם ְּכ ָבר ְּבא' ְ ּבנִ ָיסןֶׁ ,ש ָאז ׁ ָש ְר ָתה ַה ּ ְׁש ִכינָ ה,
וְ ָל ֵכן &מ ְט ָ מוֹ ת ַה ֵּתבוֹ ת ְ ּב ַק ְד ָמא ְו ַאזְ ָלאֶ ׁ ,ש ָהוֵ י ְּכ ִא ּלוּ
ִה ְקדִּ ים ְו ָה ַל ְךְ ,ונֶ ְח ׁ ָשב ׁ ֶש ּ ְמנָ ָאן ְל ַמ ְפ ֵר ַ ) .פני יוסף(

יאוּר
ן־ש ֵד ֽ
ִל ְראו ֵ"ּבן ֱא ִליצוּר ֶ ּב ׁ ְ

)א ,ה(

יאים ַּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה &מ ְט ָ ִמים ְּבזָ ֵקף ָּגדוֹ ל ,ח ּוץ
ַה ְּנשִׂ ִ
ִמ ּ ׁ ְשל ָֹשה ,יִ ּ ָשׂ שׂ ָכרּ ִ ,בנְ יָ ִמין וְ נַ ְפ ָּת ִליֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ַפ ׁ ְש ָטא
ָקטֹןְ .ל ַר ּ ֵמז ׁ ֶש ָּנשִׂ יא יִ ְהיֶ ה זָ קוּף וְ גָ דוֹ ל ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ְמעוּ
ְּבקוֹ לוֹ  ,או ָּלם יִ ּ ָשׂ שׂ ָכר ׁ ֶש ֵהם יוֹ ְד ֵ י ִבינָ ה ְועוֹ ְס ֵקי
ּתוֹ ָרהֵ ,אין ָראוּי ׁ ֶש ַה ָּנשִׂ יא יִ ְת ָּג ֶאה ַ ל ַּת ְל ִמ ֵידי
ֲח ָכ ִמים ֶא ָּלא ּ ָפ ׁשוּט וְ ָק ָטן ,וְ ֵכן ִּבנְ יָ ִמין ׁ ֶשהוּ א ְצ ִעיר
ַה ּ ׁ ְש ָב ִטים ,וְ ֵכן ֵׁש ֶבט נַ ְפ ָּת ִלי ׁ ֶש ּ&מזְ ָּכר ָה ַא ֲחרוֹ ן ַּב ּתוֹ ָרה,
וְ ָראוּי ׁ ֶש ּ ִמי ׁ ֶש ָ ּק ַדם לוֹ ִּת ְהיֶ ה לוֹ ַמ ֲ ֶלה ָ ָליו) .כנף רננה(
יעי &מ ְט ָ ם
ִס ּ ָמן ְל ָד ָבר זֶ ה הוּ אֶ ׁ ,ש ָּכל נָ שִׂ יא ְר ִב ִ
ְּב ַפ ְׁש ָטא ָקטֹן ּו ׁ ְשל ֶֹשת ַה ּקוֹ ְד ִמים לוֹ ְּבזָ ֵקף ָּגדוֹ ל,
וְ ִס ּ ָמנָ ם ְ ּבנֵ "י ּ ִ -בנְ יָ ִמין ,נַ ְפ ָּת ִלי ,יִ ּ ָשׂ שׂ ָכר .וְ עוֹ ד ִס ּ ָמן
ְל ָכ ְךַּ ,ג"ר דַּ "ק  -ג' ָּגדוֹ ל ָרם ,ד' דַּ ל ָק ָטןְ .ו ִס ַ ּבת ַהדָּ ָבר,
ִּכי ִּבנְ יָ ִמין הוּא ַה ָּק ָטן ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ְש ָב ִטים ,נַ ְפ ָּת ִלי הוּ א ַא ֲחרוֹ ן
ׁ ֶש ַ ּבדְּ גָ ִלים ,וְ ַ ל דֶּ גֶ ל יִ ּ ָשׂ שׂ ָכר ָהיָ ה ְמ &צ ָ ּיר יָ ֵר ַח ַ'ה ָּמאוֹ ר
ַה ָ ּק ָטן' ,וְ גַ ם ׁ ֶש ָהיָ ה ְמ ַמ ֵ ט ֶאת ַ ְצמוֹ ) .פרדס רימונים(

&מ ְד ָ ּג ׁש
ּ ַפ ֲ ַמיִ ם נִ ְכ ְּת ָבה ַה ֵּת ָבה ' ְקרוּ ֵאי' ַ ּב ּתוֹ ָרהְ ,ו ִהיא נִ ְכ ֶּת ֶבת
אשוֹ נָ ה ְ ּב ָפ ָר ׁ ָש ֵתנ ּו ַּב ּ ָפסוּק " ֵא ֶּלה
וְ נִ ְק ֵראת ְּב ׁ ִשנּ וּיָ .ה ִר ׁ
יאי ְּבי ּו"ד ּו ְק ֵרי ְקר ּו ֵאי
ְקר ּו ֵאי ָה ֵ ָדה" ׁ ֶש ְּכ ִתיב ְק ִר ֵ
ְּבוָ א"ו ,וְ ַה ּ ׁ ְשנִ ָ ּיה ְּב ָפ ָר ׁ ַשת ּ ִפינְ ָחס ַ ל דָּ ָתן וַ ֲא ִב ָירם
יאי ָה ֵ ָדה"ֶ ׁ ,ש ּ ׁ ָשם ְּכ ִתיב ְּבוָ א"ו וּ ְק ֵרי ְּבי ּו"ד.
" ְק ִר ֵ
וְ נָ ְתנ ּו ִס ּ ָמן יָ ֶפה ְל ָכ ְךָּ " :ברו ְּך ּ ְפ ִרי־ ִב ְטנְ ָך"ָּ ,בר ּו" ְך -
ְּב ִמ ְד ַּבר ר"וְ ּ ,פ ִרי ִ ּ -פינְ ָחס ר"יְּ .ב ִמ ְד ַר ׁש ְמאוֹ ר
ָה ֲא ֵפ ָלה ָּכ ַתבֶ ׁ ,ש ַה ְּנשִׂ ִ
יאים ִה ׁ ְש ּ ִפיל ּו ַ ְצ ָמם וְ נִ ְכ ְּתבוּ
יהם ַה ָּק ָּב"ה וְ נִ ְק ָר ִאים ָמ ֵלא ,וְ ֵא ֶצל
ָח ֵסרְ ,ו ָל ֵכן ִהגְ ִּב ָ
יטם ַה ָּכתוּ בַּ .ב ַ ל
ק ַֹרח ׁ ֶש ִהגְ ִּביה ּו ַ ְצ ָמם ְּבוָ א"ו ִה ְמ ִע ָ
ַה ּט ּו ִרים ּכוֹ ֵתב ָּכאןֶ ׁ ,ש ַהוָּ א"ו ׁ ֶשל ְקר ּו ֵאי ְקט ּו ָ ה,
ישדָּ י ׁ ֶשהוּא זִ ְמ ִרי ֶ ּבן־ ָסלוּ א
יאל ֶּבן־צ ּו ִר ׁ ַ
ִּבגְ ַלל ׁ ְש &ל ִמ ֵ
ימ ְט ִר ָ ּיה זֶ ה זִ ְמ ִרי
יאל ְּבגִ ַ
ְּכ ִד ְב ֵרי ֲחזַ "ל ׁ ֶש ָח ָטא ,ו ׁ ְּשלוּ ִמ ֵ
ֶ ּבן־ ָסלוּא ,וְ ָל ֵכן ֵא ֶצל ק ַֹרח ֲח ֵס ָרה ַה ָּוא"ו ְלגַ ְמ ֵרי ְל ִפי
יאים ָהי ּו ֲא ֵח ִרים
ׁ ֶש ּ&כ ָּלם ָהי ּו ְר ׁ ָש ִעים ,וְ ָכאן ַּב ְּנשִׂ ִ
ַצדִּ ִיקים .יֵ ׁש לוֹ ַמר ' ְק ֵרי' ְּב ִצ ּווּי וְ לֹא ְּכ ִפי ַה ּ ׁ ָשגוּר ְק ִרי.

ְמ &מ ָּלח
ימי
ַמשְׂ ִּכיל ֶא ָחד ּ ָ ִפנָ ה ֶאל ַר ִּבי נַ ְפ ָּת ִלי ְצ ִבי ֵמרוֹ ּ ְפ ִׁשיץִּ ,ב ֵ
ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר ֵּבין ּ ֶפ ַסח ַל ֲ ֶצ ֶרת ,וְ ָת ָהה ְ ּב ָפנָ יוַ " :מדּ ּו ַ
ימי
ָק ְבע ּו ֶאת ַה ִּמנְ ָהג ׁ ֶש ּל ֹא ַל ֲ ר ְֹך שִׂ ְמ ַחת נִ ּשׂ וּ ִאין ִ ּב ֵ
ַה ְּס ִפ ָירה? ַו ֲה ֵרי ִמ ְצוַ ת ּ ְפ ִר ָ ּיה ּו ְר ִב ָ ּיה ִהיא ִמ ְצ ָוה ֲח ׁש ּו ָבה,
וְ ִכי ַקל הוּ א ַהדָּ ָבר ִל ְבנוֹ ת ָ ּב ִּתים ְּביִ שְׂ ָר ֵאל"? ֵה ִציץ בּ וֹ
ַר ִּבי נַ ְפ ָּת ִלי ְצ ִבי ,ו ְּכ ׁ ֶש ָר ָאה ׁ ֶש ֵאין ַּכ ָּונָ תוֹ ֶא ָּלא ְל ַקנְ ֵטר
ו ְּל ַלגְ ֵלג ַ ל ִמנְ ֲהגֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ ֵאין הוּא ְמ ַב ֵּק ׁש ֶאת
ית ִמ ָ ּי ֶמ ָ
יך ׁ ְשנֵ י
ָה ֱא ֶמתֵ ,ה ׁ ִשיב לוֹ ִּכגְ מוּלוֹ ְ " :ו ִכי ָר ִא ָ
יהםּ ְ ,ב ֶט ֶרם
ְמ &ח ָּתנִ ים ׁ ֶש ּקוֹ ְב ִעים ֶאת ַה ֲח &ת ָ ּנה ׁ ֶשל ֶצ ֱא ָצ ֵא ֶ
ִס ְ ּימ ּו ֶאת ַה ְּ'ס ִפ ָירה'? סוֹ ֲח ִרים ְמ &מ ָ ּל ִחים ֵאינָ ם קוֹ ְב ִעים
ֶאת מוֹ ֵ ד ַה ֲח &ת ָּנה ַ ,ד ְל ַא ַחר ְס ִפ ַירת דְּ ֵמי ַה ְ ּנ &דנְ יָ ה"...

ֹאש וּ ַמנְ ִהיג ,הוּ א נַ ֲ שֶׂ ה ַ ּב ַ ל־ ַ ּג ֲא ָוה
ֹאש ְל ֵבית־ ֲאב ָֹתיו הוּ א" – דַּ ְר ּכוֹ ֶׁשל עוֹ ָלםֶׁ ,ש ַּכ ֲא ֶׁשר ָא ָדם עוֹ ֶלה ִלגְ &ד ָּלה ְונַ ֲ שֶׂ ה ר ׁ
יש ר ׁ
יש ַל ַּמ ּ ֶטה ִא ׁ
יש ִא ׁ
" ְו ִא ְּת ֶכם יִ ְהיוּ ִא ׁ
ֹאש ְל ֵבית־ ֲאבֹ ָתיו הוּ אְ ,ו ָכל ֶא ָחד ֵמ ֶהם נוֹ ַתר ְ ּב ִצ ְד ָקתוֹ ְּכ ִפי ֶׁש ָהיָ ה ְל ָפנִ ים) .יחד הרים ירננו(
ְויוֹ ֵרד ִמ ַּמ ֲ לוֹ ָתיוְ ,ו ָל ֵכן ְמ ִע ָידה ָּכאן ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ר ׁ

