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  ) כא, א(ִאיׁש ּכֵֹהן 

בְּ   א ּדָ לְ פוּ   ִעיר בָּ  נַ ׁשֶ ּכְ ֲהַר   ִניםָפ לְ   בׁשַ יָ ,  זַאׁשְ יף   ם" ַהּמַ ס   ַ�ל  ׁשִ נּות   ּכֵ   אּוָלם ,  ָהַרּבָ
�ת,    ַרּבֹות ת  ְקִהּלוֹ כִּ ֵ אֹוָתּה  ית   ִהיא  ַאף  ָנסֹוָגה ּבְ ל  ּה יָ ְט ֶ� בְּ   ֲאחֹוַרּנִ ָלה  ׁשֶ ּכָ ,  ַהַהׂשְ

ה.  ֹות צְ ּוִמ   ִמּתֹוָרה  ִהְתַרֲחקוּ   ּוָבֶניָה  ל  ָהַאֲחרֹון  ַרּבָ ה  ׁשֶ ִהּלָ ְיהּוָדה  ַר   ָהָיה  ַהּקְ י  ּבִ
ָבר,  ןְה כַּ ֵליאֹו   ּכְ א  ׁשֶ ְחּתוֹ   םְוׁשֵ ,  'ּדֹוְקטֹור'  ּתַֹארבַּ   ָנׂשָ ּפַ מוֹ   ה גָ ֱה נֶ   ִמׁשְ ,  אן''ַק   ּכְ

ֶגְרָמִנית   ּה ָת עוּ ָמ ׁשְ ּמַ ׁשֶ  ה  ִסיָרה  ּבְ �ם  רָאַמ .  ְקַטּנַָ ִחּיּוךְ ָהַרב ַ�ְצמֹו    ּפַ   אוּ ְר : " הנּוגֶ   ּבְ
ה  ָנא ּמָ ת   ה ְרָד יָ   ּכַ ית   אּדָ לְ פוּ   ְקִהּלַ �ַבר  ְוִאם.  ֲאחֹוַרּנִָ יֵדי  ְנהּוָגה  הָת ָהיְ   ְלׁשֶ יף'  ּבִ   'ׁשִ
דֹוָלה ְסִפיָנה - ַהּיֹום  ֲהֵרי ,  ּגְ יֵדי ַרק ַאְך וְ  ִהיא  ְנהּוָגה  ׁשֶ ה  ִסיָרה -  אן''ַק  ּבִ   "/ ְקַטּנָ

�  

חוּ  ּה לֹא ִיּקָ ה ֵמִאיׁשָ רּוׁשָ ה ּגְ ָ   )  כא, ז ( ְוִאׁשּ

י ב  ּוֹולֹוִז'יןִמ   ַזְלָמן  המֹ לֹ ׁשְ   ַרּבִ �ם   ָיׁשַַ בֵ   ּפַ יְלָנא  א" ָר גְּ ַה   ית ּבְ   ִנְכַנס  ּוֵביְנַתִים,  ִמּוִ
ׁשּוט   ְיהּוִדי ַאל  ְוָתִמים   ּפָ " ְוׁשָ ה   ָלַקַחת  ׁשּותְר   ִלי   ׁש יֶ   ַהִאם ,  ֲאִני  ּכֵֹהן :  רּוׁשָ "?  ּגְ

ֵאָלה  עַמ ׁשֵ לְ  ְ ִמיָמה  ַהׁשּ ְרצוּ ,  ַהּתְ   ְוָהַלךְ   ָיָצא  םלָ כְ ַהנִּ   ְוָהִאיׁש ,  ְצחֹוקבִּ   ָהעֹוְמִדים  ּפָ
א,  לוֹ  י  ֶאּלָ ַרּבִ ׁש   'הלֶּ ַמ לְ זֶ   ׁשֶ ּקֵ ד   ְלַהֲחִזירוֹ   ּבִ ה  ְרחֹוָקה  ְלֶדֶרךְ   ַהִאם. " ִמּיָ   רֹוֶצה   ַאּתָ

ה  ֶאת   ָלַקַחת  רּוׁשָ ה ְוַה "?  ַהּגְ יב  ּלָ ל   הָר צָ ְק   ְלֶדֶרךְ ,  לֹא: " ֵהׁשִ ְרָסאֹות   לֹש ׁשָ   ׁשֶ ".  ּפַ
ר"  ּתָ ר,  ְלךָ   מ1 ּתָ הְוַה ,  'הלֶּ ַמ לְ זֶ   י ַרבִּ   ָאַמר"!  ְלךָ   מ1 ּנוּ   ָיָצא   ּלָ ֵמ   ִמּמֶ .  ֵלב ־ ְוטֹוב   ַח ׂשָ
ָנה",  ָנא  אוּ ְר "  י  ּפָ ם: " ַהּסֹוְבִבים  ֶאל  ַזְלָמן  ַרּבִ מַֹ�   ּגַ ֵאַלת   ִלׁשְ ם־ ׁשְ ה,  ּתָ רּוׁשָ   ְמַ�ט   ּדְ

ּקְ  י .  ת חוּ ּפִ ד  ֵהַבְנּתִ י   ִמּיָ ִמימּות  ּוִמּתֹוךְ ,  ֶ�ְגלֹון  ִהּנוֹ   הּוִדי ַהיְּ   ּכִ ב   ּתְ י   ָחׁשַ   לוֹ   ָאסּור   ּכִ
 �יַ ה   ְלַהּסִ רּוׁשָ ַא   ְוָלֵכן ,  תוֹ לָ גְ ֶ� בְּ   ּגְ יו ׁשְ   ּוִמּתֹוךְ .  נֹוֵסַ�   הּוא  ְרחֹוָקה   ְלֶדֶרךְ   ִאם   ְלּתִ

ׁשּוָבתוֹ  י   ּתְ י   ָלַדַ�ת   נֹוַכְחּתִ   "/ ר ּתֵ ְלֶה   ֵאפֹואלֹו   ְוהֹוֵריִתי , ְנכֹוָנה ָהְיָתה י ִת נָ ָק ְס ַמ  ּכִ
�  

יתוֹ   לֶא  ל  ּבֵ י   ׁשֶ יֶז'ְנְסק    ִליֶמֶלךְ ֱא   ר'   ָהַרּבִ יַ� ִמּלִ ְלִמידִהּגִ ּתַ ֶאָחד  ־   ּקֵ ָחָכם  ּבִ   ׁש ׁשֶ
ל  ּה נָּ ַק נְ ַק   ַ�ל  ִלְתהֹות  ָאר  ּוֵבין,  ת ַהֲחִסידוּ   ׁשֶ ְ ַמ   ַהׁשּ ּלֹא    ַהֲחִסיִדים  ג ִמְנַה   ַ�ל  ּה ּתָ ׁשֶ
ֵהָמה   ר ׂשַ ִמבְּ ֶלֱאכֹל   ְפָלה  ּבְ ּנָ ּה   ׁשֶ ָרה  ִאם   ַאף,  הכָ ְר ִס   ּבָ ְכׁשְ י ְוָה .  יןּדִ כַּ   ה1 ֵאר  ַרּבִ ֹו  ל  ּבֵ

טוּ  " ַטַ�ם־ בּבְ ַדְרכֵ   ַההֹוֵלךְ :  ׁש   ָ�ָליו ,  ת ַהֲחִסידוּ   יּבְ   ר ֵת וֹ יַ�ְצמֹו    ּוְלַטֵהר  ְלִהְתַקּדֵ
לַ ֵמָהֲאֵחִרים דֹוֶמה  ּבְ ָ ד1 ּקְ ׁשֶ   ּכֲֹהִנים ,  דֹוָלה   ם ָת ׁשּ ָרֵאל  ּגְ ׂשְ את  ָלֶהם   ְוָאסּור  ִמּיִ   ָלׂשֵ

ה ָ ה  ִאׁשּ רּוׁשָ רֹות  ַוֲחלּוָצה  ּגְ ּתָ ָרֵאל  ַהּמ1 דֹול   ְוַהּכֵֹהן ,  ְלִיׂשְ הּוא   ַהּגָ ּנוּ   ַנֲ�ֶלה   ׁשֶ ,  ִמּמֶ
א   ֵאינוֹ  י. ַאְלָמָנה ֲאִפּלוּ  נֹוׂשֵ ל  ּכִ ׁש  ּכָ ּדָ ׁש , ֵמֲחֵברוֹ   ַהְמק1 רּמ1 בַּ  ַ�ְצמוֹ  ְמַקּדֵ   ". לוֹ   ּתָ

�  

ת ּבָ ַ ֳחַרת ַהׁשּ ם ָלֶכם ִמּמָ   )  כג, טו(  ּוְסַפְרּתֶ

י   ֶאת  ֲאלוּ ׁשָ  " ְנטַסלַּ   ְצִבי   ֵסף יוֹ   ַרּבִ  : �ִהְתַלֲהבּות  ָהעֶֹמר  ְסִפיַרתְמָבְרִכים    ַמּדּוַ   ּבְ
ָרָכה  לֹאֲה וַ ?  ְיֵתָרה ָאר  ִהיא  ּבְ ׁשְ ְצֹות וְ   ִניןֱה ַהנֶּ   תכוֹ ְר בִּ   ּכִ יב"?  ַהּמִ " ְוֵהׁשִ ֵאָלה :    ִלׁשְ

ֱאֶמת  ןכֵּ ׁשֶ ,  ְוֵריַח   ַ�ם ַט   ֵאין זֹו   ל  ּבֶ ָרָכה   ּכָ אֹוָתּה   ְלָבֵרךְ   ְצִריִכים  ָהיוּ   ּבְ   ֲהבּותִהְתלַ   ּבְ
ָבְרִכים ּמְ ַמּה "!  ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת   ַ�ל   ׁשֶ ֹוֵאל  ּתָ ךְ   ִאם: " ַהׁשּ ה ,  הּוא  ּכָ ֱאֶמת   ָלּמָ   לֹא   ּבֶ

ל  ְמָבְרִכים ָרָכה ּכָ ֶלָהָבה ְוַלַהט"?  ּבְ   ּוְנכֹוָנה"/  טֹוָבה  ָלהֵא ׁשְ   ֱאֶמת בֶּ  זוֹ : " הְוַנֲ�נָ ּבְ
�  

ֶתן ּבוֹ  ן ִיּנָ ָאָדם ּכֵ ן מּום ּבָ ר ִיּתֵ ֲאׁשֶ   ) כד, כ( ּכַ

י  ים  ַרּבִ ל   ּה בָּ ַר   ַיֲ�קֹב ־ ַחּיִ ַבד   ה יָ ָה ,  מֹוְסְקָבה  ׁשֶ ה ־ ּכְ ם  ּפֶ ְלׁשֹונוֹ   ּוְמַגְמּגֵ �ם.  ּבִַ   ּפַ
נַ   ְלָפָניו  ָ�ְמדוּ  ָצא   ְוַהּתֹוֵבַ� ,  ּתֹוָרה־ ְלִדין  ם יִ ׁשְ ּיָ ְחּתֹוָנה־ ַ�ל  ְוָידוֹ   ׁשֶ   ֵהֵחל ,  ַהּתַ

פוֹ   ְלָחְרפוֹ  ַפךְ   ּוְלַגּדְ ל   ִקיתֹון  ָ�ָליו   ְוׁשָ " ִזְלזּוִלים־ׁשֶ ה   ן רָ ְק ׁשַ .  אי  ַאּתָ   ָצַוח",  ְוַרּמַ
אי" וּ ,  ִזְלזּולבְּ  תּוַמ   ׁשַֹחד  ָנַטְלּתָ   ְבַוּדַ י  ּבוֹ   ָנַתן".  ִריִבי   ֵמִאיׁש   ָיד־ּתַ ים   ַרּבִ   ַיֲ�קֹב־ַחּיִ

ט  ה־וְ : " ְוָאַמר,  נֹוֵקב  ַמּבָ הַה   ךְ ֵח גִּ "/  ן־ָמ ־ גְּ ־ְמ ־גַּ   ַאּתָ ָמ   ֲאִניְוָאַמר: "   ּלָ ְמּגְ   ַוֲהֵרי ?  ןּגַ
ר ְרִהיטּות   ֲאִני  ְמַדּבֵ יב  ְוָהַרב"?!  ּדִֹפי  ְללֹא  ּבִ ה  ִאם: " ֵהׁשִ ּמּוִמים  אֹוִתי  ּפֹוֵסל  ַאּתָ   ּבַ
ךָ  ּלְ ִכּנּוֵיי  ׁשֶ אי ןרָ ְק ׁשַ , ּבְ   "/ יִמ מוּ בְּ   אֹוְתךָ   ּפֹוֵסל ֲאִני , ַאף מֹוִניםלְ ׁשַ   לֵט וֹ ְונ  ְוַרּמַ

  
ֶאל א(ְוָאַמְרּתָ    ְוגֹו'ַהּכֲֹהִנים  ־ ֱאמֹר  ְלַהְזִהיר   -  )כא, 

דֹוִלים  ים  ַ�ל  ּגְ ַטּנִ דֹוִלים   ְלַהְזִהיר,  )רש"י(  ַהּקְ ַהּגְ
ֲחִזיקוּ  ּיַ ים  ַ�ְצָמם ֶאת   ׁשֶ  )זכותא דאברהם(/ ִלְקַטּנִ

�  

ִמְצוַֹתי  ם  ַמְרּתֶ לאכ(  ּוׁשְ ם  -   )ב,  ַמְרּתֶ ה נָ ׁשְ ַהּמִ   זוֹ   ּוׁשְ
ם.  )י" רש( ַמְרּתֶ ה  ּוׁשְ ִגיַמְטִרּיָ ְוֵהן ,  ָמּה ׁשְ ִל   ּתֹוָרה   ּבְ

ה  ִגיַמְטִרּיָ ה   ה נָ ׁשְ ִמ ,  ַמִיםׁשָ   ת כוּ ְל ַמ   ל עֹ   ּבְ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
יא  ְיהּוָדה ׂשִ בֹות ,  ַהּנָ ָנה  םַכ ֲח   ְוַהּתֵ ה   ִמׁשְ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

י הּוא  ֵמִאיר  ַרּבִ ָנה   ַתם ְס   ׁשֶ �ָליו   ְוֶנֱאַמר  ִמׁשְָ
ָהָיה  י ַר ּדְ   איבָּ ַאלִּ   ה נָ ׁשְ ְוַהּמִ ,  רפֵ וֹ ְוס   ם ָחָכ   ׁשֶ ּבִ

ָהָיה   ֲ)ִקיָבא םַר   ׁשֶ ה  ה נָ ׁשְ ִמ ,  ּבָ ִגיַמְטִרּיָ י   ּבְ ַרּבִ
ם.  ֲ)ִקיָבא  ַה ,  מּוָבא  ל" ָהֲאִריזַ   ּוְבׁשֵ ָנהׁשֶ ׁשְ ִהיא   ּמִ

ל   ְלקוֹ ֶח  ִבְרכַּ   ה זֶ לָ   זֶמ ְוֶר ,  ַיֲ�קֹב־ןבֶּ   רׁשֵ ָא   ׁשֶ תּבְ
ֵמָנה   ר ׁשֵ ֵמָא   רׁשֵ ְלָא   ַיֲ�קֹב ָנה ֵמ ׁשְ ,  ָמּה ַלְח   ׁשְ

ָלה י ְתִח ַמ   ּה בָּ ׁשֶ   ֵמֵאיָמַתי  ְוֵתַבת ,  הנָ ׁשְ ִמ   אֹוִתּיֹות 
ה ִהיא ה נָ ׁשְ ַהּמִ  ִגיַמְטִרּיָ  )כפתור ופרח(. ר ׁשֵ ָא   ּבְ

�  

ְהֶייָנה  ּתִ ִמימֹת  טו(  ּתְ סּוק  -  )כג,  ֵרׁש   ַהּפָ ִפי לְ   ִמְתּפָ
ְבֵרי ידַה   ּדִ ּגִ ֵאר,  ִמּקֹוְז'ִניץ  ּמַ ּבֵ סּוק   ֶאת  ׁשֶ ַהּפָ

ים ְתִהּלִ ם ַ�ד   ּבִ ּדֵ ֶאּדַ ְך  ּסָ ּבַ י ֶאֱ�בֹר  ית ֱאלֹ ־ּכִ ,  יםִק ּבֵ
ה  ם " ּדֵ ּדַ ֶא  ִגיַמְטִרּיָ י,  ט" מ  ּבְ מוֹ   ךְ ּסָ ּבַ   ֶאֱ�בֹר  ּכִ ּכְ
ָ ּבַ  מוֹ ,  ֲ)ָנָוה  ׁשֹוןִמלְּ   חׁשּ ֱאַמר  ּכְ ּנֶ ח  ׁשֶ ַ ׁשּ ָאָדם    ַוּיִ

ל ּפַ ׁשְ ים  ֲ�ָנָוה  ְיֵדי־ְוַ�ל ,  יׁש ִא ־ַוּיִ ט " מ  ֲהָכָנה  עֹוׂשִ
ַלת   ֱאלִֹקים  יתַ)ד־ּבֵ   ָיִמים ַקּבָ ַחג   ַהּתֹוָרה  ּבְ ּבְ
ב1  ָ ה  ל" ֲחזַ   ָאְמרוּ   ַוֲהֵרי.  עֹותַהׁשּ ְמִגּלָ ָיִהיר   איַה ,  ּבִ ּדְ
�לַ ן־ ְוִאם ,  הּוא  מּום־ ּבַ ִמיםָהִאיׁש    ּכֵ הּוא   ַהּתָ

ַלת  ָראּוי ְוהּוא, ָהַ)ְנְוָתן  ) וירא משה(. ַהּתֹוָרה   ְלַקּבָ
�  

ְרֵאִלי ׂשְ ַהּיִ ְוִאיׁש  ְרֵאִלית  ׂשְ ַהּיִ ן  ּבֶ ֲחֶנה  ּמַ ּבַ צּו  ּנָ כד, (  ַוּיִ

ה  -   )י ר   ָלּמָ ֵניֶהם  ׁשֶ   םָס חוּ יִ   ִנְזּכַ ְ ַרע ׁשּ ָרֵאל  ִמּזֶ ,  ִיׂשְ
ֵר   לֹא  מֹוָתםׁשְ   וּ לּ ְוִא  ֵאין ,  ךָ ְד ְלַלּמֶ ׁש?  ִנְתּפָ ׁשֶ

יַּ   ַמֲחלֶֹקת ־ ֵליֲ� בַּ   ְראּוִיים ירוּ ׁשֶ ,  םָמ ׁשְ   ֶאת  ְזּכִ
ַרע   ֱהיֹוָתם,  ָלֶהם  נֹוְתָרה  ַאַחת   ְזכּות  אּוָלם ִמּזֶ

ָרֵאל יִרים זוֹ   ּוְזכּות   ִיׂשְ  ) כלי ְיקר(. ם ָת בָ טוֹ לְ   ַמְזּכִ
�  

ּקֹב   ם ־ֶאת   ְוגֹו'ַוּיִ ֵ יא(  ַהׁשּ ֲהָלכֹות   ָחֵמׁש   -  )כד, 
בוּ  ֵאְרעוּ   ְמֹאָרעֹות   בֹות ְק ִע בְּ   ֹוָרהּת בַּ   ִנְכּתְ ר  , ֲאׁשֶ ׁשֶ

�ת   ָיְדעוּ   לֹאַ ׁשְ ה  ּבִ �ד   ַהֲהָלָכה  ֶאת   ַמֲ�ׂשֶַ
ה1  ין  ַרעכְ ׁשֶ בִּ   ֹוָרהּת בַּ   ַהּדִ ,  דֹורֹות לְ   קַס פְ נִ וְ   ְכָתבׁשֶ
ׁש ְמ :  ְוֵהם ם  ֵקב נֹ ,  ֵ�ִצים  קֹש5ֵ ָלְפָחד ְצ ,  ה'  ׁשֵ
ַ ִויר1  נֹוָתיו  ת ׁשּ ִני  ַסחּפֶ ,  ּבְ י ּכָ ,  ׁשֵ ת   ְזּבִ ,  צּור־ ּבַ

ְוָלזֶ ךְ " ַמְנְצּפַ   נֹוָטִריקֹון ִזים  .  ְמַרּמְ ְבֵריה  ל " ֲחזַ   ּדִ
ת ֶכת  ַמּסֶ בְּ  ּבָ ַהְינוּ ,  ֲאָמרּום   צֹוִפים  ךְ " ַמְנְצּפַ ,  ׁשַ ּדְ

ַהֲהָלכֹות  ָהי ים  ַמֲ�ׂשִ   ב ֶק ֵ�   וּ ׁש ּדְ ַח ְת ִה   ׁשֶ ּו  ׁשֶ
ר,  ְדּבָ ּמִ ְנבּוָאה ְוֶנֶאְמרוּ ּבַ  ) טיב הפרשה(. ָלֵכן   קֶֹדם  ּבִ

  תשפ"ב אייר  ב   ו'פרשת אמור,      
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ּתוֹ  ׁשְ   ְוִקּדַ

נֵ  ֵליוֹ דִמגְּ  ּדֹור   לֹוְנדֹון  יַרּבָ י  היָ ָה , םֵד וֹ ַהּק  ּבַ מּוֵאל   ַרּבִ ֶמְלָקא  ׁשְ ר ָ�ַמד , רֶט ינְ ּפִ   ׁשְ ךְ בּ ֲאׁשֶ ִנים   ֶמׁשֶ רֹאׁש  ׁשָ   ּבְ
ֶהם",  ַהּתֹוָרה ־י ְיסֹוֵד "   ְוַהִחּנּוךְ   ַהּתֹוָרה  מֹוְסדֹות  כוּ   ּבָ ים  ִהְתַחּנְ ֶדֶרךְ   ַרּבִ ָרֵאל  ּבְ יו  יֵמ יְ .  ָבאָס   ִיׂשְ   חּוִזים ֲא   ָהיוּ   ַחּיָ

ְדמּותוֹ   ּוְקׁשּוִרים יָרה  ּבִ ּבִ ל   ַהּכַ י  נוֹ ֵק זְ   ׁשֶ מּוֵאל   ר'   ָהַרּבִ ֶמְלָקא  ׁשְ ִוי   ׁשְ יֶק   הּוְרִביץ  ַהּלֵ �ל,  ּבּוְרגְלׂשְ ִמּנִַ מוֹ ־ ׁשֶ   ׁשְ
ר ,  ֵלָדתוֹ   רְלַאַח .  ִנְקָרא ֲאׁשֶ ְק  ּכַ ְחּתוֹ ׁשָ ּבִ ּפַ ִפְנַק  אֹותוֹ  ם ׁשְֹר לִ   ה ִמׁשְ ה,  ָהאֹוְסְטִרי ָהֶאְזָרִחים  סּבְ ָ ִקיד  ִהְתַקׁשּ   ַהּפָ

ְכִרי  ֵ   ֶאת  םׁשֹ ְר לִ   ַהּנָ ֶמְלָקא  םַהׁשּ ּנֹוַדע  ְלַאַחר  אּוָלם,  ַלֲהגֹות   ַאף  ִהְצִליַח   לֹא  אֹותוֹ ,  ׁשְ י  לוֹ   ׁשֶ ֶלד   ּכִ   ָקרּוי   ַהּיֶ
ם־ ַ�ל  יק  ׁשֵ ַחי  נֹוַדע  ַצּדִ ָמאַתִים  ִדיָנהּמְ בַּ   ׁשֶ ָנה  ּכְ ִפְנַק   לְלֵ� ִע ,  ָלֵכן  קֶֹדם  ׁשָ ה  סּבְ ִהּלָ ָפָניו  הּוִדית ַהיְּ   ַהּקְ ּלְ ,  ׁשֶ

ּיּותוֹ   ַ�ל   ִלְקרֹא  ְוִנְפַ�ם יָרה  ִאיׁשִ ּבִ ֵאַרע  ִנְפָלא  ֵנס  ְוַ�ל  ַהּכַ ה   ֶאת  רּקֵ בַ לְ   וֹ אבוֹ בְּ   לוֹ   ׁשֶ ְלּכָ   יתִר ְט ְס אוֹ ָה   ַהּמַ
ר,  הזָ ֶר ּתֶ   היָּ ִר ָמ  ּמּוָבן  ְוֶנְעּתַ מוֹ   ַהּנֹוָלד  ָהַרךְ   ֶאת  םׁשֹ ְר לִ   ּכַ ׁשְ ֵלא   ּבִ ִנים  בֹות ְר בִּ .  ַהּמָ ָ נֹות   רְלַאַח ,  ַהׁשּ י    ׁשְ ּתֵ ׁשְ

ָאר  ֵבין וּ , ֲאבֹוָתיו רֹותבְ ִק  ֶאת ִלְפקֹד  ר ֶט ינְ ּפִ   ָהַרב ב ׁשָ ,  ָהעֹוָלם מֹותִמְלֲח  ְ יַ�  ַהׁשּ ֵדי ,  ּבּוְרגְלׂשְ ִניֶק   ֲ�ָיָרה לָ   ִהּגִ   ּכְ
ַח  ּטֵ ּתַ ל  ְברוֹ ִק   ַ�ל   ְלִהׁשְ יְזֵקנֹו    ׁשֶ ֶמְלָקא  ר'  ָהַרּבִ יךְ   ּוֵמָאז,  ׁשְ ָנה  יִמּדֵ   זֹאת   ַלֲ�ׂשֹות   ִהְמׁשִ ִטיָרתוֹ ֵ�ת    ַ�ד  ׁשָ .  ּפְ

ד ֵסֶפר   וֹ מ ׁשְ   ת ֶא   רֶט ינְ ּפִ   ָהַרב ָחַתם ,  ָהִראׁשֹון רוֹ וּ ּק בִּ   רְלַאַח   ִמּיָ קֹוִמי  ָהאֹוְרִחים־ּבְ ם , ַהּמְ ּנּוי   ּוְלׁשֵ ם ׁשִ   ֶאת  ָרׁשַ
ָתְבּתוֹ  לֹוְנדֹון  ּכְ ֶלפֹון  ר ּפַ ְס ִמ   ְוֶאת  ּבְ ּלוֹ   ַהּטֶ אוּ   יווָּ לַ ְמ .  ׁשֶ ּלְ ךְ ־ ַ�ל   ִהְתּפַ ִנים   אּוָלם,  ּכָ ן  רְלַאַח   ׁשָ ֵרר  ִמּכֵ י   ,ִהְתּבָ   ּכִ
ְזכּות  ָרִטיםַה   ּבִ ֱא  ֶאָחד בׁשָ   ,ּפְ י   ָצֵאיִמּצֶ ֶמְלָקא  ַרּבִ ה,  אלֶ ּפֶ ־ חַר אֹ בְּ  ַצְבּתוֹ ַמֲח  ְלכּור   ׁשְ ָהָיה  ּוַמֲ�ׂשֶ ךְ   ׁשֶ   . ָהָיה  ּכָ

ַנת  ׁשְ ָנַתִים,  ח " תרצ  ּבִ ׁשְ ה  ָהעֹוָלם־ִמְלֶחֶמת  ץרֹ ּפְ   ֶטֶרם  ּכִ ִנּיָ ְ יָ�ה,  ַהׁשּ   ְיהּוִדית   הָח ּפָ ִמׁשְ   ִלְבִריַטְנָיה  ִהּגִ
ם ׁשֵ ָרה,  ַאְדֶלר  ּבְ ִהּגְ יָנהִמ   ֵאֶליָה   ׁשֶ יַרת  ּוִ ל  מֹוָצָאּה .  ה אֹוְסְטִריָּ   ּבִ ָחה  ׁשֶ ּפָ ׁשְ רוֹ ִמ   ַהּמִ יַרת   ָנאּבְ   ִהיא ,  ְבָיהַר וֹ מ   ּבִ

ל   ֶצ'ְכָיה יִרים   ְוֶצֱאָצִאים ,  ינוּ ֵמ יָ   ׁשֶ ל   ָהיוּ   ְיׁשִ י   ׁשֶ ֶמ   ר'   ָהַרּבִ יֶק   ְלָקא ׁשְ א ,  ּבּוְרג ְלׂשְ ִמּנִ בְּ   ֶאּלָ ים ־ק צוֹ ׁשֶ   ָהִעּתִ
ֶח   ִנְטְמעוּ   ְוֵהם,  הּוִדית ַהיְּ   ּוָתםְזה  הׁשָ ְט ׁשְ ּטַ ִה  ְתּבֹוֶלֶלת   ָרהבְ ּבַ כּוַנת   ַהּמִ ׁשְ ּבִ לֹוְנדֹון   ְמגּוֵריֶהם  ׁשֶ   ָהִראׁשֹון .  ּבְ

ֵני ָחה  ִמּבְ ּפָ ׁשְ ּנֹוַלד  ַהּמִ ִאי  ׁשֶ ִריִטי  ּבָ ֶלד  היָ ָה ,  ַהּבְ ַדע  ְוַאף,  ַאְדֶלר  ּג'ֹון  ַהּיֶ ּיָ י  ׁשֶ   ל כָּ   הָמ כְּ ּתַ ְס ִה ,  ְיהּוִדי  הּוא  ּכִ
ִבּקּור  תוֹ דוּ ֲה יַ  רֹאׁש   ּבְ ָנה־ּבְ ָ ֵבית  ַהׁשּ ֶנֶסת ־ ּבְ ם   ּכְ ַנת .  ִמְתַקּדֵ ׁשְ ָמתוֹ   הֵהֵחלָּ   ד" תשמ   ּבִ ל  הּוִדית ַהיְּ   ִנׁשְ   ּג'ֹון   ׁשֶ
ּסּוִפין  ׁש חוּ לָ  בְּ   ְוהּוא,  רּוָחִני  ְלעֹוָלם   ּכִ ַתח  יו ָר ׁשָ   ר ֶק ֵח ּפָ הּוִדיִּ   ׁשָ ָתִבים    ט ּטֵ ְלַח   ֵהֵחל  הּוא.  םי ַהּיְ ּכְ ָצא ּבַ ּמָ   ׁשֶ

בֵ  נֹוַח   בוֹ ָס   יתּבְ ה,  ַהּמָ ֶתק  םׁשָ   ְוִגּלָ ר  ּבוֹ   ּפֶ ּפָ ד  ֶצֱאָצִאים  ֱהיֹוָתם  ַ�ל  ְמס1 ב ־ ֵאם  ִמּצַ ם  ענֹוָד   ְיהּוִדי  ְלַרב,  ַהּסָ ׁשֵ   ּבְ
י  ֶמְלָקא  ַרּבִ יֶק   ׁשְ ל   ִאּמוֹ .  ּבּוְרגְלׂשְ ִמּנִ ה  רּפֵ ְלַס   ָיְדָ�ה  לֹא   ּג'ֹון  ׁשֶ גּול  בּסָ ַה   ַ�ל  ַהְרּבֵ   ַמְפִעים   ִסּפּור   ּוָלםא,  ַהּדָ

ִזְכרֹוָנּה   נֹוַתר ֶאָחד   ל   ָבתוֹ ָס . " ָנּה בְּ   ִעם   ָקה לְ ָח   אֹותוֹ ,  ּבְ ָהְיָתה,  ךָ בְ ָס   ׁשֶ ל   תוֹ ּדָ כְ נֶ   ׁשֶ י  ׁשֶ ֶמְלָקא   ַרּבִ ְתָחה  ׁשְ ", ּפָ
ִסּפּוָרּה, רּוָטה   ָהְיָתה  לֹא ,  ָהֵהם  ים ִמ יָּ בַּ   יםבִּ ַר   יםִד יהוּ ְוכִ ,  היָ יצְ לִּ גַ בְּ ׁשֶ   יֵמ לוֹ קוֹ   ֲ�ָיָרהבָּ   הָר ְר וֹ גּ ְת ִה "   ּבְ   ַהּפְ

ְחסֹורם  יָס כִ בְּ   ְמצּוָיה ה.  ֶחְלָקם ־ ְמַנת  ָהָיה  ְוַהּמַ יַ�   ְוִהּנֵ ּיּוס־ ַצו  ֲאֵליֶהם  ִהּגִ יַ�   לְק נְ ֶר פְ   דוִ ּדָ   ִלְבָנם  ּגִ ִהּגִ   ְלִגיל   ׁשֶ
ּיּוס ָהיוּ ,  ַהּגִ ם  ּלָ אֹוָתם  ןכֵּ ׁשֶ ,  ֵ�צֹות ־יֵד אֹובְ   ְוכ1 ֵדה  בוּ ׁשָ   לֹא  יםבִּ ַר   ,ָיִמים  ּבְ ְ ָרב־ ִמׂשּ ים בַּ   ַהּקְ ְפָכה.  ַחּיִ   ם ֵא ָה   ׁשָ

ָמעֹות ִים  ּדְ ּמַ ַלת  ּכַ יָה ־ַ�ל ,  ּה ּתָ ְח ּפַ ִמׁשְ   ְלָמסֶֹרת  ּוְבֶהְתֵאם ,  ָנּה בְּ   ְלַהּצָ ל   לוּ צְ נָּ יִ   ּפִ י   בּסָ ַה   ֶצֱאָצֵאי   ּכָ ֶמ   ַרּבִ   ְלָקא ׁשְ
יֶק  חוּ   ִאם ,  ּבּוְרגְלׂשְ ִמּנִ ּטְ ּתַ ְזכּותוֹ   רוּ יּתִ ְע יַ וְ   ְברוֹ ִק   ַ�ל  ִיׁשְ   ֵנס   ּוְבֶדֶרךְ ,  ּבּוְרגְלׂשְ ִניֶק   ַ�ד  א ְבּתָ ַס   ָנְסָ�ה ,  עׁשַ וָּ ִה לְ   ּבִ

ב ן  ׁשָ ְיָתה   ַהּבֵ ְלִאית   ֲחָזָרתוֹ ְנִסּבֹות    ַ�לוְ .  ַהּבַ ר  ַהּפִ ן  ִסּפֵ י,  ַהּבֵ   ֲהמֹוֵני   ִעם  ַיַחד  ת בֶ כֶּ ַר ָה   ֶאל   תוֹ יָּ לִ ֲ�   ִעם  ּכִ
ִלים ִסים  ַהַחּיָ ּיָ ּקֵ   הּוא,  ַהְמג1 �יֹות   בֶק ֵ�   ָלֶרֶדת  ׁש ִהְתּבַָ ב'  'ּבְ ּלֵ ּלֹא  ּבַ ְחַררָכְך  וְ ,  ֵמעֹוָלם  לוֹ   ָהיוּ   ׁשֶ ".  ְלֵביתוֹ   ׁש1

ּלּוי ִעיר  ּג'ֹון  ֶאת   ִהְפִעים  ַהּגִ ה  ַ�ל  ׁשּובלָ   ֶהְחִליט  ְוהּוא,  ַהּצָ �ׂשֲֶ ָתה  ַהּמַ �ׂשְָ   הּוא   ַאף  ְוִלְפקֹד,  וֹ ּת נְ ֶק זְ ־ָבתוֹ ָס   ׁשֶ
ל  ְברוֹ ִק   ֶאת ב  ׁשֶ ג   ַהּסָ ִניֶק   ּולַהּדָ א .  ּבּוְרגְלׂשְ ּבְ ָבר  ֶאּלָ ּדָ ה צ1 ְמ ַה   ּכֵֹהן   ֱהיֹותוֹ   ת ּדַ בְ �1   ֶאת,  ֵמֵ�יָניו  ֶנֱ�ַלם  ֶאָחד  ׁשֶ   ּוֶ

ִתים �ל ָטֳהָרה ִמּמֵַ , �ֵרר ּוְלַמְפֵרַ י   ִהְתּבָ גֶ ֶזה   ָהָיה  ּכִ ע  רֶד ּבְ ילוֹ   ֱאלִֹקים'  'ֶאְצּבַ ׂשּ  ְלַהּצִ     . ְלכֵֹהן  ֲאסּוִרים ּוִאים ִמּנִ

אֹוָתם ַחת   ְנתּוָנה  ּבּוְרגְלׂשְ ִניֶק   ָהְיָתה,  ָיִמים  ּבְ ְלטֹון  ּתַ ִ ִריִטי  ֶאְזָרח   יֹותוֹ ְה בִּ   אּוָלם,  יִט יְס נִ וּ מ וֹ ּק ַה   ַהׁשּ ,  ּבְ
ֶרךְ   הלָ לְ ְס נִ  בֵ   ְצמוֹ ַ�   ֶאת   ָמָצא  ְמֵהָרה  ְוַ�ד  ,ֲ�בּורוֹ בַּ   ַהּדֶ ִניֶק   ִמיןלְ ָהַ� ־ ת י ּבְ   ַהְמֹפֶאֶרת  וֹ ּת בְ ַמצַּ   ֶאת .  ּבּוְרגׂשְ לְ ּבְ

י   בוֹ ָס   לׁשֶ  ֶמ   ַרּבִ ה־ ַ�ל  ָמָצא   ְלָקאׁשְ ד,  ְנַקּלָ יעוֹ ַה   ִעם  ּוִמּיָ ָ ְקד1   ת יַר וִ ֲא בַּ   ְלֶפַתע  ָחׁש   ּגִ ,  אֹותוֹ   ָהאֹוֶפֶפת  ה ׁשּ
ל  ִהיָלה וְ  י  רּוָחִנּיּות   ׁשֶ ְלּתִ ל  אֹותוֹ   עֹוֶטֶפת   מּוֶבֶנת   ּבִ ׁשּות   ךְ ׁשֹ   ר ְלַאַח .  ר בֶ ֵ� ־ ִמּכָ   ִעם   ּג'ֹון  ח ׂשֹוַח ,  ַהִהְתַרּגְ

ְכִרי  ֹוֵמרַהׁשּ  ל  ַהּנָ קֹום  ׁשֶ ר,  ַהּמָ רוּ   נֹוָסִפים  ְיהּוִדים  ִאם  ֶאְצלוֹ   ִהְתַ�ְנֵין   ְוַכֲאׁשֶ ּקְ קֹום  ּבִ ּמָ ר ,  ּבַ ה ַה   ִסּפֵ   ַרב   ַ�ל  ּלָ
ם   ִמּלֹוְנדֹון  ְיהּוִדי ׁשֵ י  ּבְ ֶמְלָקא  ַרּבִ ר ,  רֶט ינְ ּפִ   ׁשְ ּקֵ ּבִ קֹום  ָ�ָברבֶּ   ׁשֶ ּמָ   ד בָּ כְ נִ   ְסכּום  ֶאְצלוֹ   הֹוִתיר  ְוַאף  ,ּבַ

קֹום   ת ַק זוּ ְח ַת לְ  ְפּתָ   ּג'ֹון.  ַהּמָ ה  עַהּמ1 ּלָ ֵסֶפר  ָהַרב  םׁשֵ   ֶאת   ּגִ ם  םׁשָ   ָמָצא  ְמָחתוֹ ּוְלׂשִ ,  ָהאֹוְרִחים  ּבְ   ֶאת  ּגַ
ָתְבּתוֹ  ֶלפֹון  רּפַ ְס ִמ   ְוֶאת   ּכְ ֵביתוֹ   ַהּטֶ ָרִטים,  ּבְ יק  אֹוָתם  ֲחׁשּוִבים  ּפְ ְזכ,  ְוָאְמָנם.  ְמצֹא־ְלֵ�ת  ְלַ�ְצמוֹ   ֶהְעּתִ   ּותוֹ ּבִ

יָרה ּבִ ל   ַהּכַ י  ׁשֶ ֶמְלָקא  ר'   ָהַרּבִ ֶכד   ָזָכה,  ׁשְ ֶכד   ֶאת   ִלְפּגֹש5   ַאְדֶלר   ּג'ֹון   ָהאֹוֵבד  ַהּנֶ י  ָהַאֵחר   ַהּנֶ ֶמ   ַרּבִ   ְלָקא ׁשְ
לֹוְנדֹון  ר ֶט ינְ ּפִ  דֹוָלה   ָהְיָתה   ָ�ָליו   תוֹ ָ� ּפָ ׁשְ ַה וְ ,  ּבְ י   ן ג'וֹ לְ   נֹוַדע   ִראׁשֹוָנה לָ .  ּגְ נֹוָסף ,  ָחסְמי1   ּכֵֹהן  הּוא   ּכִ   יֹותוֹ ְה לִ   ּבְ

ל  ֶצֱאָצא י  ׁשֶ ֶמְלָקא  ר'  ָהַרּבִ ֵהֵחל   ּוְלַאַחר,  ׁשְ ְרָאה   ַהּתֹוָרה  ְיסֹודֹות   ֶאת   ִלְלמֹד  ׁשֶ ּוִאין   ְלִאּסּור  עּדַ וַ ִהְת ,  ְוַהּיִ   ִנׂשּ
הלִ  ל,  ְגרּוׁשָ ּום  ּוִבּטֵ ךְ   ִמׁשּ ָהַפךְ ,  ַאְדֶלר  ּג'ֹון .  ים יִּ יִד ִת ֲ� ָה   ּוָאיו ִנׂשּ   ֶאת  ּכָ ינְ   ׁשֶ ם ־ דּוַ� יְ   ִלְפרֹוֶפסֹור   ַתִיםּבֵ   ׁשֵ
ִריְסטֹול  תיַט ִס ְר יבֶ נִ אוּ בְּ  לֹוְנדֹון  ּבְ ּבְ ֹוֵמר   ַחם  ִליהּוִדי   היָ ָה   ,ׁשֶ ְמלֹוָאן  ֹות צְ ּוִמ   ּתֹוָרה   ַהׁשּ ָחה   ְוֵהִקים,  ּבִ ּפָ   ִמׁשְ

ר ְוַכֲא ,  ֹתֶקףּובְ   ָגאֹון בְּ   ַהּיֹום ־ַ�ד   עֹוֵמד  הּוא   תוֹ דוּ ֲה יַ   ַ�ל.  ְלִתְפֶאֶרת   ְיהּוִדית  ִרים  ִלְפֵני   ׁשֶ ָנה  ֶ�ׂשְ   לוֹ   נֹוַדע  ׁשָ
י ֵבית  ּכִ ֶנֶסת ־ּבְ קֹוִמי  ַהּכְ ֶמת   וֹ בּ ,  ְבִריְסטֹולבִּ   ַהּמְ ה  ִמְתַקּיֶ ה  ְיהּוִדית   ְקִהּלָ ים,  ְקַטּנָ ִליַח   ֹות נּ ְלַמ   ְמַבְקׁשִ   ִצּבּור ־ׁשְ

ׁשּוי  ּנָ ה   ׁשֶ ָ ֶנֶסת ־ ית בֵּ   ָיַסד   ּוְלַבּסֹוף,  ֵאיָתן  ְלַמֲאָבק   ָיָצא ,  היָּ ִר כְ נָ   ְלִאׁשּ ָרִט   ּכְ ֶ ִמ   י ּפְ ֵאזֹור  וֹ לּ ׁשּ רֹאׁשוֹ ,  ּבָ   הּוא   ּבְ
ַרק  ִהְנִהיג ּובוֹ , ַהּיֹום ַ�ד עֹוֵמד ת  ׁשֹוְמֵרי   ׁשֶ ּבָ ימֹות  ֹוָרה ּת בַּ   ִלְקרֹא  ַיֲ�לוּ  ׁשַ תֹות,  ַהֹחל  ּבִ ּבָ ׁשַ   .  ִדים ֲ� ּוְבמוֹ  ּבְ

ֶכד  ֵאפֹוא  ָזָכה יבּולְ   ,ֲאבֹוָתיו־ ֵחיק  לֶא   ׁשּובלָ   ָהאֹוֵבד  ַהּנֶ ְתׁשּוָבה    ּמוֹ ִע   ָהׁשִ   , וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ   ּוְבֵני  יוָא צָ ֱא צֶ   ֶאת ּבִ
ל   ּוְזכּותוֹ  י  ׁשֶ ֶמְלָקא  'ר ָהַרּבִ ךְ  ֲאבֹוָתיו  תנַּ ִלְכה1   ׁשּובלָ   לוֹ   ָ�ְמָדה  ׁשְ ֶלת  ּוְלֶהְמׁשֵ ְלׁשֶ ה בִּ   ַהּדֹורֹות ־ׁשַ ָ ׁשּ �     .ְקד1

  
  

י ינֹוִביץ  ַרּבִ יְסָחא ְיַרְחְמֵאל ַרּבִ ׁשִ   ל " ַזּצַ ִמּפְ

ר תקצ"ו   ַהִהּלּוָלא ְליֹום ִאּיָ  ח' ּבְ

נוֹ  דֹול  ּבְ ל  ַהּגָ הּוִדי   ׁשֶ דֹוׁש'  'ַהּיְ  ָהָיה   ָיָמיו  רֹב .  ַהּקָ
א   ִאיׁש  ִלים   ֶאל  ֶנְחּבָ  ְמקֹום   ַ�ל   ְלִהְתַמּנֹות  ְוֵסַרב   ַהּכֵ
ךְ וּ   ,ָאִביו ע  ְבֶמׁשֶ ֵרה   ַאְרּבַ ָנה   ֶ�ׂשְ ר   ׁשָ ּתֵ   ִהְסּתַ

רֹוִבים   ְוַאף,  ֵמֵ�ין־ּכֹל  ֶאת  ָיְדעוּ   לֹא   ֵאָליו  ַהּקְ
יבּותוֹ  דֹוָלה  ֲחׁשִ ִתּקּון ָ�ַסק   ְלַפְרָנָסתוֹ . ַהּגְ עֹוִנים  ּבְ ,  ׁשְ

יֵקי �ת  ָ�ָליו  ָאְמרוּ   ַהּדֹור  ְוַצּדִֵ ּבְ �ַסק  ׁשֶָ ִעְנָיִנים   ׁשֶ   ּבְ
ים  ִמּיִ ׁשְ ִרים   ַנֲ�ִלים   ִעְנָיִנים   ּפֹוֵ�ל  ָהָיה   ּגַ �ם .  ְוִנְסּתַָ   ּפַ

"ָאַמר י:  ַמְדּתִ ּלָ ׁשֶ עֹון  ְמֶלאֶכת  ֶאת  ּכְ ָ י ,  ַהׁשּ   נֹוַכְחּתִ
ׁש   ָלַדַ�ת ּיֵ עֹון  ׁשֶ ָלם   טֹוב   ׁשָ ׁשְ ל,  ּומ1 ּכָ  ֲחָלָקיו  ׁשֶ

ֵלִמים  א,  ּבוֹ   ָחֵסר  לֹא  ְוָדָבר  ׁשְ ִפיץ  ֶאּלָ ּקְ ק   ֶאָחד  ׁשֶ   ּדַ
חּוט  �ָרה   ּכְֲ ַ פּוף  ַהׂשּ יַח   ְוֵאינוֹ   ְמַ�ט   ּכָ עֹון   ַמּנִ ָ   ַלׁשּ
יַ . ָלֶלֶכת רּתְ ֵ ִפיץ ֶאת  ׁשּ ד ַהּקְ עֹון  ַיֲחזֹר  ּוִמּיָ ָ   ִלְפעֹל   ַהׁשּ

ִתּקּונוֹ  י .  ּכְ י  ָאַמְרּתִ עֹון   ּדֹוֶמה   ַמה ,  ְלַנְפׁשִ ָ   ַהׁשּ
ְעּתוֹ "/  ָלָאָדם  ְבֵרי   ֵמֲאִמיַרת   נֹוָחה   ָהְיָתה   לֹא  ּדַ   ּדִ
ִלים   ִחּדּוד  ּתָ "לֹוַמר  ָהָיה   ְוָרִגיל ,  ְמפ1   ֵאיין   פּון : 

ן,  ֶוועְרְט'ל ",  ֵווייֶנען  צוּ   ָחִליָלה   דֹורֹות־ ֹוֵרידּ   ָהאּבְ
ֶדת  'ֲאִמיָרה  ּדֶ ה   ּגֹוֶרֶמת,  ַאַחת  ְמח1 ִכּיָ   ְלדֹוֵרי   ְוֶנֶזק  ּבְ

ְעּתוֹ .  ָחִליָלה',  דֹורֹות  ֵמאֹוָתם   נֹוָחה   ָהְיָתה   לֹא  ּדַ
ים   ֵהם "ׁשֶ  דֹולֹות  ְמַבְקׁשִ ים   ְלַ�ְצָמם   ּגְ ׂשִ ֶכף   ּוְמַחּפְ   ּתֵ

ִבילבִּ   ַהּתֹוָרה   סֹודֹות  ֶאת  ָלַדַ�ת ֲאָוָתם   ׁשְ , ּתַ
ְלָחָמה   ר ִעּקַ   ֶאת  ְוׁשֹוְכִחים  �ל   ֲאִפּלוּ   ׁשּוב לָ   ַהּמִַ  

�ֵבָרה   רוּ ִהְרה ֲ" ר ";  ְחׁשֹב   ְוָהִעּקָ ּיַ ְהֶיה ,  ָהָאָדם   ׁשֶ ּיִ  ׁשֶ
ֶ   ה ַמ  ְהֶיה ׁשּ ָא   עֹוד  ֲאִני  ֲאָבל,  ּיִ ר  רִנׁשְ ָ ׁשּ ּבֹוֵרא  ְמק1  ּבַ

ַר  ָהָאָדם   ְוַאף,  ךְ ִיְתּבָ ַחי   ןיוָ כֵּ ,  ְבֶחְטאוֹ   ּפֹוֵגם   ׁשֶ   ׁשֶ
ךְ ־ ַאַחר ם   צֹוןְר ,  ּכָ ֵ ַר   ַהׁשּ ְחֶיה   הּוא  ךְ ִיְתּבָ ּיִ   ְוַיֲ�בֹד   ׁשֶ
ְמָחה   אֹותוֹ   ַלֲ�בֹד   ֵאפֹוא  ְוָצִריךְ ,  אֹותוֹ  ׂשִ ְרצֹונוֹ   ּבְ  ּכִ
ַר  "ָאַמר  ְוֵכן".  ךְ ִיְתּבָ ם :  ר  ּגַ ֲאׁשֶ  חֹוֵטא  ָהָאָדם   ּכַ

ָ בַּ   ׁשֹוְקִלים ,  ָחִליָלה  ה   ַמִים ׁשּ ּמָ   ִמְלֶחֶמת   לוֹ   ָהְיָתה   ּכַ
ֶצר ה   ִמּקֶֹדם   ַהּיֵ �ׂשָָ ה ,  ָרה בֵ ֲ� ָה   ׁשֶ  ָהיוּ   ִנְסיֹונֹות  ְוַכּמָ

 ".לוֹ 

  
בישראל,   פסולות  משפחות  על  שפרסמו  מצאנו  חז"ל  בזמן  כבר 
גרושות,   נשאו  הכהנים  שאבותיהם  או  חיתון  פסולי  בהן  שהיו 

בר  יהודה  רב  על  קידושין  במסכת  על  ־כמובא  שפרסם  יחזקאל 
מהם  אד  נותר  שלא  וכיוון  חשמונאי,  מזרע  שהוא  וטען  שביזהו  ם 

התברר שהוא מזרע פסול ונשים רבות גירשו אז את בעליהן.    ,זכר
עבדי  שהם  שונות  משפחות  על  יהודה  רב  הכריז  ופסולים,  וכן  ם 

כהן    .על משפחות פסולות  ורבא הכריז במחוזא כל  לדעת שמואל 
כהן,   לעזר הכהנים הכשרים  לדעת רבי או שיש בו עזות פנים אינו 

ִּכְמִריֵבי ֹכֵהן'הם עזי מצח ובני מריבה שנאמר    בתימן היתה  'ְוַעְּמ .
לפנים משפחה בשם 'דפני' שנקראה כן להודיע שנפסלה מכהונה,  
נשא   לשרעב,  סמוך  בכפר  שהתגורר  הכהן  המשפחה  שאבי  אחר 

מות שהמָארי    לאחר  אלא  שבתימן,  מטלע'  מ'בילד  אלמנה  אשתו 
התגרשה מבעלה הראשון והתאלמנה  כי    ושמע ממנה חקר אותה  

ואם  לגרשה,  ־ מהשני,  מבעלה  הרבנים  פסולה לכהן. דרשו  היא  כן 
שה  אף  לכך,  סירב  הוא  ולתמוך  אולם  אחר  עם  להשיאה  לו  ציעו 

ישב    , הכנסת־ מנעו ממנו להיכנס לביתכעונש    בה.  אלא שהעקשן 
ברירה   מחוסר  ההתראות.  כל  הועילו  ולא  שבועות,  כמה  בחוץ 

יצאו בראש העם  ־ הכריזו עליו בבית  כהונתו, והרבנים  דין שביטל 
חדש מצופה בטיט, וכתבו עליו    הכנסת, נטלו כד חרׂש־ לחצר בית 

שוב   וניסו  מקריב",  הוא  אלקיך  לחם  את  כי  "וקדשתו  הפסוק  את 
לבית  יחד  כולם  הלכו  שסירב  וכיוון  בו,  ונטלוהו  ־ להתרות  החיים 

ל  קבר  בתוך  הכד  את  קברו  ושם  כהונתו  עמו,  קבר  שפלוני  הודיע 
'אל  מאז  וכונה  עצמו,  ומכהונתו ־ וחילל  מדופנו  יצא  דהיינו    . דפני' 

בעקשנותו שעמד  ומאשתו    ,הלה  המשפחה,  שם  את  לעצמו  נטל 
תורה, אולם גם אחר  ־ הגרושה נולדו בנים ובנות שהיו דווקא בעלי 

כיוון   התורה,  ברכת  בירכו  ולא  ככהנים  נהגו  לא  ארצה  שעלו 
ש  מ ה שהודו  שס ם  אחר  משפחה  ב חוללים  הכהונה.  את  קבר  ם 

המשפחה   שאבי  שבג'רבא,  הקטן  ברובע  היתה  חללים  של  נוספת 
אחריו   זרעו  וכל  בנים,  לו  וילדה  גרושה  אשה  נשא  כהן,  מאיר 
נפסלו לכהונה, ולכן החליפו שמם מ'כהן' ל'חדאד' או 'חדד', לרמז  

  , וןשהם חללים, כי חדד בחילוף אותיות דטלנ"ת שהן אותיות הלש 
עולה 'חלל'. ומובדלת היא ממשפחת חדאד של הרובע הגדול שם,  
לפי   נודעים.  תורה  גדולי  ממנה  ויצאו  חשובה  משפחה  שהיא 
בזמן   לג'רבא  חדאד  משפחת  בני  ראשוני  הגיעו  שבידם,  האגדה 
בנחמיה,   המוזכר  הכהנים  מן  חדיד  מבני  והיו  השני,  ביהמ"ק 

לא היו    י המשפחה רק בתולות, ובנ  ככהנים גדולים לשאתומנהגם  
שנהגו רבים  מנקבים   כפי  זהב,  נזם  בו  היחיד לתלות  הבן  אוזן  את 

  לכהונה.  בכך מום וייפסל  ־ בעל הפוך ל מעדות המזרח, כדי שלא י 

ַ)ת   יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ב אוֹ ־ ׁשֹור אוֹ  ֵלד ־ ֶכׂשֶ י ִיּוָ   ֵ)ז ּכִ

�לַ ּיּותִאי   ּבַ יד   היָ ָה ,  ית ִד חוּ יִ וְ   ְמַ�ְנֶיֶנת  ׁשִ ּגִ יׁש    ַהּמַ ׁשִ יַהּיָ ן   ַרּבִ ִעים בְּ   .ְלָפס ַא   ןִצּיוֹ ־ּבֶ נֹוָת   ִתׁשְ אנָ ,  יוׁשְ   ׂשָ
ים  ְנאּוִמים הּוא,  ַרּבִ ׁשֶ יב  ּכְ ָלה  ְלרּוחֹות   ָרהְע ׁשַ   ְלָחָמהַמ   ֵמׁשִ ּכָ בֹות   ַהַהׂשְ ֶכֶרם  ַהּנֹוׁשְ ָרֵאל  ּבְ י   ּוַמֲחִזיר  ִיׂשְ   םַרּבִ
יס,  ַלּמּוָטב ים  ְוִהְדּפִ ִ ׁשּ ֶהם,  טוֹ ֵ� ־י ִר ִמּפְ   ִחּבּוִרים  ׁשִ ַתב   ְסָפָריו  טוּ לְּ בַּ ְת ִה   ּבָ ּכָ עּוִרים  יִלְבנֵ   ׁשֶ יעוּ   ַהּנְ ּפִ   ְוִהׁשְ
ם  לֹא.  ֹות בּ ַר   ֲ�ֵליֶהם אּות   ֵאפֹוא   ָזָכה   ְלִחּנָ ּטְ ֶחֶדת   ְלִהְתּבַ ל   ְמי1 ים  ץֵפ ָח " ֶה   ׁשֶ י  ָ�ָליו   ב ַת כָּ ׁשֶ ",  ַחּיִ ה   ּואה   ּכִ   ְמַזּכֶ

ים ֶאת ָפֳ�ָליו ָהַרּבִ רּוִכים   ּבְ ָרָאה",  ְלָפסַא  ה ַמֲ�ׂשֵ "  הּוא, ַהְמַ�ְנְיִנים יו ָר וּ בּ ִח ֵמ  ֶאָחד. ַהּבְ רֹאׁש   אֹור ׁשֶ   ֹחֶדׁש ־ ּבְ
ְסֵלו  יֹום ,  א" תש  ּכִ רּמְ לַ   אות לֹ ְמ   ּבְ ִעים   ַחּבֵ ׁשְ ָנה  ּתִ ִדּיּוק  ׁשָ ִטיָרתוֹ   ִלְפֵני  ֵמֹחֶדׁש   ּוָפחֹות ,  ּבְ יָקה בִּ   ּפְ   ג " בכ  ְנׁשִ

ִכְסֵלו ר   ל ְמגֹולֵ   ֶפר ּסֵ בַּ .  ּבְ ָפה  ַהְמַחּבֵ ׂשָ יָרה  ּבְ ֶקת   ֲ�ׁשִ ָאר  ּוֵבין ,  ְוִזְכרֹונֹוָתיו  ָיָמיו   דֹות ּתֹולְ   ֶאת,  ּוְמַרּתֶ ְ   הּוא  ַהׁשּ
ר ָרׁשֹות   ַ�ל  ְמַסּפֵ א  ּדְ ׂשָ ּנָ י  ׁשֶ ָבּתֵ עֹוָלם  ׁשֹוִנים  ֹות ְכֵנִסיּ ־ ּבְ ָרה,  ּבָ ַמּטָ ק  ּבְ לֹות   םיִ כַּ ְר בִּ   ְלַחּזֵ   רּוַח   ִפיַח ּוְלָה   ּכֹוׁשְ
ים  ִמיד   לֹא   . ַהְיֵבׁשֹות   מֹות ֲ�צָ בָּ   ַחּיִ ל   ּתָ ְזרֹועֹות  ִהְתַקּבֵ תּוחֹות   ּבִ את  אוֹ בוֹ בְּ   ּפְ ְפֵני   יוָת רוֹ בְּ ּדַ ִמ   ָלׂשֵ   ִצּבּור   ּבִ

ִלים ּלְ ְתּפַ ים,  ַהּמִ ִאים  ֵאָליו  ִהְתַיֲחסוּ   ּוְלִעּתִ ּבָ ֶאל  ַהּגַ   ְמקֹוָמם  ַ�ל  אֹוָתם   ִמידֲ� ֶה   תוֹ חוּ ּקְ ִפ בְּ   ַאךְ   , ּפֹוֵרַח   ַטְרָדן  ּכְ
�ם.  ָלֶהם   ָהָראּויַ י  הָא ָר   ּפַ ּבּור  ּכִ ֵבית  ַהּצִ ֶנֶסת  ־ּבְ ין  ָ�סּוקַהּכְ ל  ְדָבִריםבִּ   ְלַמֲ�ִריב  ִמְנָחה  ּבֵ ָכךְ   הַמ   ׁשֶ ה  ,ּבְ   ְוִנּסָ

 �יַ ְפֵני  ש5רֹ ְד לִ   ת ַלֲ�לוֹ   ְצמוֹ ַ�   ְלַהּצִ ּבּור  ּבִ ּלֹא  ַהּצִ ל   ת נָ ְמ ־ַ�ל   ׁשֶ ָרס  ְלַקּבֵ ֵסַר   אּוָלם ,  ּפְ אי  ּבַ   ִסּיּום  ִעם .  בַהּגַ
ה ִפּלָ ָמה  ַ�ל  ה לָ ָ� ,  ַהּתְ " ְוָקָרא  ַהּבָ ְרצֹוִני:  ְמָחה  ַ�ל   ָלֶכם  ְלהֹודֹות   ּבִ ִ ם   ַהׂשּ ַרְמּתֶ ּגְ ם  ָכךְ בְּ   ,ִלי  ׁשֶ ַתְרּתֶ ּפְ   ִלי   ׁשֶ
ִמיָהה יִתי  ִמידּתָ ּוִמ   ֵמָאז.  ּתְ ֵ ְבֵרי  ֶאת   ְלָהִבין  ִהְתַקׁשּ ֶלךְ   המֹ לֹ ׁשְ   ַ�לֲחַז"ל    ּדִ ַלךְ   ַהּמֶ ׁשְ ה1 יֵדי  ׁשֶ ְמַדאי   ּבִ   ַאׁשְ

ִדים  ךְ לֶ ֶמ  ֵ י   ש5 רֹ ְד לִ   ָהָיה  לוֹ ָיכ  לֹאֲה וַ .  ת'לֶ ֶה קֹ   'ֲאִני  ֶהֱאִמין ִלְדָבָריו  לֹא   ד ָח ֶא   ְוַאף   ,ַהׁשּ ָבּתֵ   ּוְלהֹוִכיַח   ֹותְכֵנִסיּ ־ּבְ
א? ָחְכָמתוֹ   ֶאת ְרֶאה   ֶאּלָ ּנִ ּכַ �תוֹ  ָהיוּ  ׁשֶָ ׁשְ ִאים  ּבִ ּבָ מוֹ  ּגַ אי ּכְ ּבַ לֹמֹה    ָמַנע ְוהּוא ,  ָנןּדְ  ַהּגַ ְ   "/ ש5רֹ ְד לִ וְ  תַלֲ�לוֹ ִמׁשּ

אִתי"  ֶנֶסת   ְלֵבית   ּבָ יד  רּפֵ ַס ְמ ",  הָס ֶד אוֹ   ִעירבָּ   ֶאָחד  ּכְ ּגִ ְלׁשֹונוֹ   ַהּמַ ּיּוִרית   ּבִ ֵדי, " ַהּצִ ׁש   ּכְ   ש5רֹ ְד לִ   ׁשּות ְר   ְלַבּקֵ
ֹחל   ּבוֹ  ּכֹות   ַהּמֹוֵ�ד־ּבְ ְקִריַאת  ַמְטִעים  ַהּקֹוֵרא  ֶאת   ׁשֹוֵמַ�   ֲאִני  הְוִהנֵּ .  ס1 הּמִ ַה   ֶאת ַהּתֹוָרה  ־ּבִ   ִרים' ּפָ 'לַ   ּלָ

�ילֵ דּוַ� ".  ִמּלְ ּיָ �ם   ,ּכַַ א   ַהּטַ ִליׁשָ ה   ּתְ ם  ְקַטּנָ ּקָ ִמיד   ְממ1 רֹאׁש   ּתָ ָבה  ּבְ ִמְקִרים   ַאף ,  ִמיןיָּ ִמ   ַהּתֵ ִה   ּבְ   ִנְקֵראת   יא ׁשֶ
ַרע ֵאינוֹ   ּוִמי,  ִמּלְ ִקי  ׁשֶ ָטעּות   קֹוֵרא  ָברּדָ בַּ   ּבָ ם  ֶאת   ּבְ ּלָ �יל  ּכ1ֵ ה  ְלַאַחר. " ִמּלְ ִפּלָ י  ַהּתְ ּתִ ָאְזנוֹ   ָלַחׁשְ ה ,  ּבְ ּמֶ ְמד1   'ּכִ

ִגיָנה   ִלי  ַהּנְ ַרע'  ׁשֶ ה ְוַה ,  ִמּלְ יב   ּלָ רֶֹגז  ִלי  ֵהׁשִ ם   'ְלכוּ   ּבְ ְקּדּוק   ִעם  ַאּתֶ ֶכם'   ַהּדִ ּלָ י/  ׁשֶ ּתִ ׁשְ י ,  ִהְרּגַ ִבים   ּכִ   ַהּיֹוׁשְ
ִדים  חְזָר ּמִ בַּ  ֶאְדרֹש5  ִמְתַנּגְ י  ,ֶאְצָלם  ׁשֶ דּות   ַ�םַט   ֶאת   ֵמִבין  ֲאִני  ֵ�ת 'כָּ   ייַר כִּ ּמַ ִמ   ְלֶאָחד  ְוָאַמְרּתִ   ן ַ� יַ ,  ַהִהְתַנּגְ

ֶאְצְלֶכם ִרים'  ׁשֶ ִבים  'ַהּפָ �יל'  יֹוׁשְֵ ַהְינוּ ",  'ִמּלְ '   ּדְ ַהּדֹוִמים  ָהל  ַהּקָ ְרְנֵסי  ִריםלַ ּפַ ִבים,  'ּפָ   כֶֹתל בְּ   ָלה''ְלַמְע   יֹוׁשְ
ְזָרח י/ ַהּמִ ן  ְוַרּבִ ם  ןִצּיוֹ ־ ּבֶ נּוָנה ַהֲהָלָצה "   : ְמַסּיֵ ְ ָטה  ַהּזֹאת  ַהׁשּ ְ ׁשּ ים ִנְתּפַ ַרּבִ �ָמִמית ַלֲהָלָצה  ְוָהְיָתה ,ּבֲָ /"  

ּקּור ם,  הָס ֶד אוֹ   ִעירבָּ   ֶזה  ּבִ ַנת   ִהְתַקּיֵ ׁשְ   תּתֵ כִּ   כוֹ ַמֲהלָ ּובְ ,  ָהִראׁשֹוָנה  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת   ץרֹ ּפְ   ֶטֶרם  ט" ַס ְר ּתַ   ּבִ
י   ַרְגָליו  ֶאת ָבּתֵ ֵנִסיּ ־ּבְ ִעיר   ֹות ַהּכְ ָה בַּ .  יו ָת רוֹ בְּ ּדַ ִמ   ִעים נְ ְוִה   ּבָ ַה   ִראׁשֹוןּיֹום  ַחג  ל  ָחל   ּכֹות ּס1 ׁשֶ ת בְּ   ׁשֶ ּבָ ׁש ,  ׁשַ ּקֵ   ּבִ

יד ּגִ ֵבית   ש5רֹ ְד לִ   ַהּמַ ֶנֶסת ־ ּבְ יׁש   ַהּכְ ּבוֹ   ים' ּמִ ר1 ֲ�   'ַמְלּבִ לוּ   ׁשֶ ּלְ ה  ּוָפָנה,  ָממֹון־ֵליֲ� בַּ   ְנִגיִדים  ִהְתּפַ ִחּלָ   ָהַרב   ֶאל  ּתְ
ֵדי   ְדַאְתָרא ־ ָמָרא ל   ּכְ הַה .  ְרׁשּותוֹ   ֶאת   ְלַקּבֵ ְזכּות   ָרָאה   ּלָ �ל   ֶאת   ַח ֵר ָא לְ   ּכִַ מוֹ "  ְלָפסַא   ה ַמֲ�ׂשֵ "   ּבַ ְ ׁשּ   ָיָצא   ׁשֶ

יַ� ,  ְלָפָניו י   תוֹ וָ ְק ּתִ   ֶאת   ְוִהּבִ אי  ּכִ ּבַ   גוֹ ָה נְ ִמ כְּ .  מּוָסף   אוֹ   ַהּתֹוָרה־ְקִריַאת  קֶֹדם   ש5 רֹ ְד לִ   ׁשּותְר   לוֹ   ן ִיּתֶ   ַהּגַ
ל ּלֵ יד  ִהְתּפַ ּגִ ם  ַהּמַ ְקּדָ יַ� ,  מ1 ִהּגִ ֶנֶסת ־ ְלֵבית  ּוְכׁשֶ יבוֹ ,  ַהּכְ ַ   הֹוׁשִ ד   ׁש ּמָ ַהׁשּ ּצַ ן  רפֶ ֵס   לוֹ   ְוָנַתן  ּבַ ל   ַאַחר.  ּבוֹ   ְלַ�ּיֵ   ַהּלֵ

יַצד  ָרָאה אילַ   ּפֹוֶנה  ָהַרב   ּכֵ ּבַ גּול  ָהאֹוֵרַח   ֶאת   דבֵּ ְלכַ   ּבוֹ   ּוַמְפִציר  ּגַ א,  ַהּדָ �ל   ֶאּלַָ ּבַ ֲאָוה־ׁשֶ ה  ֶזה  ּגַ   ֶאת  ִהְקׁשָ
 �ין  ֵאין  הּפֹ "   : ֹתֶקףבְּ   בְוֵסַר   וֹ ּפ ְר ָ י"   ְוהֹוִסיף  !" ּדֹוְרׁשִ ם  ּכִ י  ּגַ אן  ּדֹוֵרׁש   ֵאינוֹ   ָהַרּבִ �ת   ּכַָ ׁשְ ה  ּבִ ִפּלָ יד ".  ַהּתְ ּגִ   ַהּמַ

ְזיֹונוֹ   ַ�ל  ִהְצַטֵ�ר ל   ּבִ אי   ָהַרב  ׁשֶ ּבַ ַהּגַ יף ּתַ   ׁשֶ ּנוּ   ּקִ ֵני,  ִמּמֶ ֵבית   נֹוַתר  ימּוסנִּ ַה   ּוִמּפְ ֶנֶסת־ּבְ ה  ִסּיּום   ַ�ד   ַהּכְ ִפּלָ .  ַהּתְ
מֹחוֹ ֵלַ�  קוֹ   ַרְעיֹון  ִהְבִזיק,  ינּו'ָ�לֵ '  ִלְפֵני ה  ִסּיּום  ְוִעם,  ּבְ ִפּלָ ּבּור  ,ַהּתְ ַהּצִ ׁשֶ   ר ּדֶ נֶ ְט ּסְ בַּ   הכָּ ִה ,  ָלֵצאת   ֵהֵחל  ּכְ

ָפָניו ּלְ " ָראָק וְ   ׁשֶ ָבר  ִעּתֹון בָּ   ָרִאיִתי,  ַתיַרּבוֹ :  י,  ןְניֵ ַ� ְמ   ּדָ יַ�   ֶאֶמׁש   ּכִ ֶלךְ   ֲאדֹוֵננוּ   ְלָכאן  ִהּגִ ה   ִעם  ַהּמֶ ָ ׁשּ   ׁשִ
ָ ִמ  ַתֲחַנת  םָד ְמ ָ� בְ וּ ,  יוָר ׂשּ ֶבת ־ּבְ י  ָהַרּכֶ ּתִ ׁשְ י  ֲאֵליֶהם  ִנּגַ ְפֵניֶהם  ְוָתַמְהּתִ ּבּור".  ם ָר וּ ּק בִּ   ַרת ְלַמּטְ   ּבִ   ְקֵרן ִהְסּתַ   ַהּצִ
ָבִרים  עַמ ׁשֵ לְ  אי  ְוִאּלוּ ,  ַהּדְ ּבַ ךְ   ַהּגַ ֲהָנָאה  ִחּיֵ ַנע  ַ�ל  הבָּ ר1 ְמ   ּבַ ּמָ יף  ַהּמַֹח'  לבַּ לְ ב1 'ּמְ ִמ   ׁשֶ יךְ   הּוא  ַאךְ ,  ְלַהּטִ :  ִהְמׁשִ
ר   ֶאת  ָלֶכם   ֲאָבֵאר "  ׁשֶ ְבַ�ת  ֵהם  ָהאֹוְרִחים .  ִחיָדִתי  ּפֵ א   ָהרֹוִעים  ׁשִ ּבָ ה ּס1 בַּ   ר ּקֵ ְלבַ   ֶאֶמׁש   ׁשֶ א1   ּכָ יִזיןּכְ ּפִ   , ׁשְ
ִאים  ֵאיָנם  ַמּדּוַ� ,  ָהְיָתה  יִת יָה ִמ ְת וּ  ם  רּקֵ ְלבַ   ּבָ ַחג  ּגַ ַסח   ּבְ ב1   ְוַחג  ַהּפֶ ָ ּבּור"?  עֹות ַהׁשּ ין  ַהּצִ ךְ   ִהְמּתִ   ְלֶהְמׁשֵ

ָבִרים יד,  ַהּדְ ּגִ ה  ְוַהּמַ ּלָ ָרם   ֶזהּותוֹ   ֶאת   ּגִ ְמַחּבְ ל  ּכִ ים   ׁשֶ לֹש5ִ ֶהם   ְסָפִרים   ׁשְ כַ ׁשֶ ,  ַהּנֹוָדע"  סְלָפ ַא   הַמֲ�ׂשֵ "   ּבָ ָ   ן ׁשּ
ְמַ�ט  ָאז ָכל  ּכִ ִית  ּבְ יךְ ,  ְיהּוִדי  ּבַ " ְוִהְמׁשִ ְתְמהוּ   ְוִאם:  ֲאלוּ   ּתִ ן  ִאם,  ְוִתׁשְ ְרׁשָ ה   ּדַ ה,  ַאּתָ ֶדֶרךְ   ָהַלְכּתָ   לֹא   ָלּמָ   ּבְ

ֶלךְ  אי  ׁשּות ְר   ִלּטֹל  ַהּמֶ ּבַ ֶאְמָצעּות   ָלֶכם   ֶאֱ�ֶנה ?  ש5רֹ ְד לִ וְ   ֵמַהּגַ ַ   ר פֶ ַהּסֵ   ּבְ ַהׁשּ ן   י ִד יָ בְּ   ָנַתן  ׁש ּמָ ׁשֶ   ְוהּוא ,  ּבוֹ   ְלַ�ּיֵ
ּמַ  ה.  ְפָראִס   ִעם  ְקָרא יִּ וַ   ׁש ח1 ת   ְוִהּנֵ ָפָרׁשַ ת  ר מֹ ֱא   ּבְ ָפָרׁשַ ָראנוּ ,  ַהּמֹוֲ�דֹות   ּבְ ּקָ ַחג  ַהּיֹום  ׁשֶ ּכֹות   ּבְ   ִנְדַרׁש ,  ַהּס1

סּוק ב אוֹ ־ׁשֹור אוֹ '  ַהּפָ ֵלד ־ ֶכׂשֶ ִיּוָ י  ּכִ הּוא   דֶֹפן'־ ְליֹוֵצא  ט ָר 'ּפְ   -  'ֵ)ז  ְבֵהָמה  ֹוֵסלַהּפ   מּום  ׁשֶ ן  ְודֹוֵחהוּ   ּבִ ְרּבָ .  ִמּקָ
ר   לֹא  ַמּדּוַ�   ִמיָההּתְ ְולַ  סּוק  ִנְזּכַ ֵהָמה  יֵמ מוּ   ִעם  ְלֵ�יל  ֶזה  ּפָ י,  ְפָראּסִ בַּ   ְמָפֵרׁש ,  ַהּבְ ב  ָהָיה  ִאּלוּ   ּכִ ,  םׁשָ   ִנְכּתַ
ם  ִלְטעֹות   ָמקֹום  היָ ָה  ּגַ הלִ   סּולּפָ   דֶֹפן־יֹוֵצא   ּכֵֹהן  ׁשֶ ּנָ בִנכְ   ְוָלֵכן,  ְכה1 אן  ּתַ ים   ׁשֹורבְּ   ַרקׁשֶ   ךָ ְד ְלַלּמֶ   ,ּכָ   ּדֹוְרׁשִ

ָרט אן  ְוַאף .  ָאָדםבְּ   לֹא ֲאָבל  ,  דֶֹפן־ְליֹוֵצא  ּפְ ָבר  ּכָ ן ,  ָאמּור  ַהּדָ ּכֵ ֱאֶמת  ׁשֶ ׁש   ָצִריךְ   ָהִייִתי   ּבֶ ה   ׁשּותְר   ְלַבּקֵ ִחּלָ   ּתְ
אי ּבַ יָון  אּוָלם,  ֵמַהּגַ ָהָיה  ּכֵ גֶ   ׁשֶ י,  הֹוִעילוּ   לֹא  ָהַרב  ת רוֹ צָ ְפ ַה   לְוכָ ,  ד'ילֵ לֵ   ה'ַמְקׁשֶ   רֶד ּבְ ד־ ִמן  ךְ ילֵ לֵ   ֶנֱאַלְצּתִ   ַהּצַ

מוֹ  יָמה  ַ�ל  תְוַלֲ�לוֹ ,  דֶֹפן'  'יֹוֵצא  ּכְ ה   ְלַאַחר   ַהּבִ ִפּלָ ָאָדם,  ַהּיֹום  ָקָראנוּ   לֹאֲה וַ   .ַהּתְ יוֹ   רׁשֵ כָּ   ׁשֶ "/  ּדֶֹפן־א צֵ ּבְ
ֵני "  ּבּור   ּפְ ם",  ָנֲהרוּ   ַהּצִ יד  ְמַסּיֵ ּגִ ר  ַהּמַ אי, " ְלַסּפֵ ּבַ ם  ְוהּוא"/  מוֹ ְט ָח   ֶאת   הֹוִריד  ְוַהּגַ ּבּור: " ְמַסּיֵ ם  ֵ� ַר ְת ִה   ַהּצִ

אי   ַ�ל ּבַ קֹול  ָ�ָנה  ְוהּוא ,  גּדָ כַּ   עוֹ ְר קוֹ לְ   ׁש ּוִבּקֵ   ַהּגַ ה  'ֲאִני   ּבְ ה'   ֲאִני ,  ַמְרׁשֶ ה/  ַמְרׁשֶ �ל  ְוִצּוַָ   ַ ,  ְלַהְכִריז  ׁש ּמָ ַהׁשּ
�ֶרב ֶ ּבְ ִני   טֹוב ־יֹום   ׁשֶ לְּ   ׁשֵ ַבעבְּ   ַמֲ�ִריב   לוּ ִיְתּפַ ׁש ,  ֵחִציוָ   ׁשֶ ֵ ר".  ְלָפסַא   ָהַרב  ִיְדרֹש5   ַמֲ�ִריב   ַ�ד  ּוִמׁשּ ּבֵ י    ,ִמְסּתַ ּכִ
ּבּור ָבָר   ֶנֱהָנה  ַהּצִ ן,  יוִמּדְ ּכֵ ר    ׁשֶ י" הּוא ְמַסּפֵ ּתִ ַרׁשְ �ֶרב  םׁשָ   ּדֶָ י  ְועֹוד  ,ּבָ ּתֵ �ִמים  ׁשְָ יֵמי  ּפְ �    "/ַהּמֹוֵ�ד־ ֹחל  ּבִ

  
  
  

  

ְבֵרי ים  ָהאֹור  ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה  ַ�ל  ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
  

�ת  ייֹוְדֵ�   ָאְמרוּ   ֹוד ע  -   ) יב,  כב(   ּכֵֹהן ־ ּוַבתַ י,  ָקדֹוׁש   ּדַ   ּכִ
מּות ֵלִמים   ִהְתַ�ּצְ ְ ֶאְמָצעּות   ַהׁשּ ר   טֹוב  ַקחלֶ   ּבְ   ָלנוּ   ָנַתן  ֲאׁשֶ

ה  תַלֲ�לוֹ   הּוא  ,ַהּבֹוֵרא  ְרּגָ ְחּתֹוָנה  ִמּדַ ְדֵרָגה  ַהּתַ   ַלּמַ
ַמְע  ּלְ ֶרךְ   ֶזה ־ ַ�ל,  ה נָּ ּמֶ ִמ   ָלה ׁשֶ   ְלַמְדֵרַגת   ַיֲ�ֶלה  ֶנֶפׁש   ,ַהּדֶ

  ָמהׁשָ נְ   ְלַמְדֵרַגת  ָמה ׁשָ נְ וּ ,  ָמה ׁשָ נְ   ְלַמְדֵרַגת  ְורּוַח ,  רּוַח 
ָמה לִ  ְכִלית  ִהיא   ְוזוֹ ,  ְנׁשָ ת   ּתַ ִריַאת  ִסּבַ   ֶלָחָכם  ןּתֵ   ,ָהָאָדם  ּבְ

י  ,ל"זַ   ָאְמרוּ   עֹוד :  םְוֶיְחכָּ  ָגה   ּכִ ָ ַהֲ�ָלָאה  ַהַהׂשּ סֹוֵבב   ,זוֹ   ּבְ   ּתְ
ַלח ׁשְ ּיִ ָאָדם  ְוֵיָהֶנה  ָידוֹ   ָאָדם  ׁשֶ הָה   ּכְ ּלוֹ   עֹוׂשֶ ׁשֶ   סֹוד   ְוהּוא  . ּבְ

י  יךָ ּפֶ כַּ   ִגיַ� יְ  ֶריךָ   לֹתאֵכ   ּכִ רּוׁש ,  ךְ לָ   ְוטֹוב  ַאׁשְ ר   ּפֵ   ָהֹאש.ֶ
ךָ  ּלְ ךָ   ְוַהּטֹוב   ׁשֶ ּלְ ֶפׁש   ,ל" ֲחזַ   ר ַמֲאַמ   ְוהּוא  . ׁשֶ ַהּנֶ   קֶֹדם  ׁשֶ

ה   ָלעֹוָלם  ָתּה יָא בִּ  ַבת  אֹוֶכֶלת  ַהּזֶ ַבת   ּה ָת ָר זָ ֲח ַב וּ ,  ּבֹוֶגֶרת  ּכְ   ּכְ
י   ,ָלַדַ�ת  ְלךָ   ׁש יֶ   עֹוד .  ָאה וּ ְנשׂ  ר   לכֹּ   ּכִ ה  ּוָבָרא   ָיַצר   ֲאׁשֶ   ְוָ�ׂשָ
ֵאָל   ָהֶ�ְליֹון  ֵמעֹוָלם  ּוְלִמְחָיה  ָמזֹון ְל   עֹוֵמד   ַהּכֹל  ,ה'   וי ׁשֶ
מוֹ   ד "ַהּיוּ   אֹור   ְוהּוא ,  ָהֲאִצילּות  ם עֹולַ   אֵר ִיּקָ  ׁשְ ּבִ ַר   ׁשֶ ,  ךְ ִיְתּבָ

זֹון ר   תַהַחּיוּ   קֹור ְמ   אְוהוּ ,  קֶֹדׁש   א ֵר ִיּקָ   ַההּוא   ְוַהּמָ   ְוָהֹאש.ֶ
י   ַגם ֲה וַ ,  ְוַהּטֹוב ל   ּכִ ְבָרִאים  ּכָ י,  תַהַחּיוּ   ָלֶהם   ד ֵר יוֹ   ַהּנִ   זּוַלת   ּכִ

ה   אֹוְמרוֹ   סֹוד   ְוהּוא ,  ִנְבָרא   ֵאין  תַהַחּיוּ    היֶּ ַח ְמ   ְוַאּתָ
ם־ ֶאת ּלָ ל־ םִע ,  ּכ/ ה  ֶזה־ ּכָ ּנֶ ּתַ ַפע   ִיׁשְ ֶ ,  תוֹ קוּ ֲח ַר ְת ִה ּבְ   ַהׁשּ

ר  ֲאׁשֶ ּתַ   ּכַ הִיׁשְ ְתַרֵחק  ֶרץ ָהָא ־ ִמן  ַהּצֹוֵמַח   ּנֶ ּמִ ׁשֶ ,  ֵמַהְיִניָקה   ּכְ
ָכה   ה'  ה ׂשָ ָ� וְ  ִפי  ֶאָחד   ְלָכל  ָלֵתת  ּכָ ִחיָנתוֹ   ּכְ ר   ּוְכִפי   ּבְ   ֲאׁשֶ

יג ִ ָטֳהָרתוֹ   ַיׂשּ ם,  ּבְ ִמית  ֶרץָא ָל   ּגַ ׁשְ   הוּ ְוזֶ   ,ַמִים  ה'   ָלּה   ןִיּתֶ   ַהּגַ
ם  ֶזה   ךְ ֶר ּדֶ ־ ְוַ�ל.  ָחּה ְוִהְצִמי  ְוהֹוִליָדּה   ּיּוָתּה ְוַח   ָ�ּה ְפ ׁשִ  ן ־ ּגַ   ּכֵ

ַפע  הּוא  ל  ַהִחּיּוִנּיּות  ׁשֶ ָפׁשֹות  ׁשֶ מֹות   ְוָהרּוחֹות   ַהּנְ ׁשָ   ְוַהּנְ
מֹות  מֹות   ּוְנׁשָ ִפי   ִלְנׁשָ ִחיָנָתּה   ּכְ י ,  ּבְ ל   לֹא   ּכִ ָפׁשֹות   ּכָ   ַהּנְ
ַהְדָרָגה ל  ְולֹא ,  ַחתַא   ּבְ וֹות  ְוכּו'  ּכָ   ין בֵּ   ִנְבָרא   ְלךָ   ְוֵאין,  ְוכּו'  ׁשָ

ים ִמּיִ ׁשְ ּגַ ין  ּבַ יםבָּ   ּבֵ ין  ,רּוָחִנּיִ ין   ָהֶ�ְליֹוִנים  ְלָאִכיםּמַ ּבַ   ּבֵ   ּבֵ
מֹות,  רּוחֹות  ,ָפׁשֹותנְּ בַּ  מֹות  ,ְנׁשָ מֹות  ְנׁשָ ׁשָ ֵאיָנם   ,ַלּנְ   ׁשֶ

ַפע   ְצִריִכין דֹוׁש   ְלׁשֶ א,  ַהּקָ ל  ֶאּלָ ִפי  ָחד ֶא   ּכָ   וֹ ׁש ְר ׁשָ   ּכְ
דֹוׁש    : ַהּקָ

 

  
  

באי־בשבת י"ג  טראגי  קודש  באופן  נפטר  תר"מ,  יר 
רבי   בתורה"  המופלג  "האברך  העתיקה,  בירושלים 
אברהם יהושע העשיל ב"ר יוסף מקובנה, בהיותו בן  
ל"ו בלבד. תלמיד חכם גדול היה וירא שמים מופלג,  

ספר וכתב  בתורה  ימיו  כל  שלם  והיה  תורה,  ־ שעסק 
וכונה   רגליים  נכה  היה  אך  ישרות,  ומידות  במעלות 

יֶקער'. חכמי ירושלים באו מדי יום ללמוד  'דער ַקאלִ 
ירחים לפני פטירתו החל לטעון   עמו, אולם כעשרה 
 ,כי כומר נוצרי בא אליו לשכנעו לכפור בתורת משה

על   יושב  "באחד הלילות, הנה הוא  לו מאוד.  ומציק 
נמו   כולם  בחצר,  הדרים  וכל  ביתו  ואנשי  לימודו 

ואי גדולה  חרדה  בקול  התנשא  ופתאום  מה  שנתם, 
חשיכה על פניו. ויצעק צעקה גדולה לאמר, 'מי אתה  
מדרך   אותי  להדיח  באת  אשר  ומדיח,  מסית  הכומר 
סופר  שכתב  כפי  מביתי"!  לך  וברח  לך  צא  השם? 
הח"ק של הפרושים בירושלים. הפחד שלו מהמסית 
עמו,   איש  שאין  אותו  לשכנע  שניסו  ואף  וגבר,  הלך 

ביגונו.   ושקע  והלך  הדברים,  את  קיבל  והדבר  לא 
אנשים   עם  דיבר  הספר  את  "בסגרו  שכן  לפלא,  היה 

למאוד;    ג בחכמה ובטוב לבב, כי היה איש חמיד ורגי
לפניו פתוח הספר  ולבעט    ,ובעת שהיה  לגמגם  החל 

רח"ל"  בו  הכתוב  למשמע בכל  חרדו  השומעים   .
וכ ואוזניהם,  לחיפה  נטלוהו  שלושה   הלינוהוסגולה 

לא הועיל.  ל   לילות רצופים במערת אליהו הנביא, אך
מרוב פחד שכר שני אנשים שיהיו עמו ביום ושניים  
לצאת   האנשים  את  שכנע  אחד  לילה  אולם  בלילה, 
עצמו   על  ושפך  דעתו,  את  איבד  יגון  ומרוב  מביתו, 
תחילה   באש.  ועלה  הסמוכה,  מהמנורה  הנפט  את 
כשגופו   הרפואה  לבית  והביאוהו  להצילו  הצליחו 

ימים. ומצאו    שחור ושרוף, אך שם נפטר לאחר כמה
כמאבד   בו  ינהגו  שלא  מבקש  הוא  בו  מכתב  אצלו 
  עצמו לדעת, ובאמת נהגו בו כישראל כשר וקברוהו.  

  

ְבֵרי ִמים   ּדִ  ַהּיָ
 

ִניֵני ים   אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
 �ה ֹוֵסלַהּפ   ּוםּמ ַה ל ַ ּנָ ְכה1 ִ ַר  ְמָפֵרׁש " םר1 ָח   אוֹ "  ּבִ כּ "  י " ׁשּ י  לֵח וֹ ׁשֶ ּתֵ ַאַחת  ֵ�יָניו  ׁשְ ֵרׁש   ׁש ָר ּדְ   ּוְבֶדֶרךְ .  " ּכְ   ִמְתּפָ

ָבר  ּדֹות ַ�ל ַה  ַהּדָ ין  ּמִ ּבֵ ִאם,  ַלֲחֵברוֹ   ָאָדם  ׁשֶ י  לֵח וֹ כּ   ָאָדם   ׁשֶ ּתֵ ַאַחת  ֵ�יָניו ׁשְ   ְצמוֹ ַ�  ֶחְסרֹונֹות  רֹוֶאה  ְוֵאינוֹ  ּכְ
 ��ל   ֲהֵריהוּ ,  רוֹ בֵ ֲח לֹות  ּוַמֲַ י.  מּום־ּבַ ל ַ�ל    ּכִ ַמ   ִלְראֹות  ֶאָחד   ּכָ ֵרׁש   ְוֵכן   .ֶחְסרֹוָנם   ְולֹא   רוֹ בֵ ֲח   ת לַ ֲ� ּבְ י   ּפֵ   ַרּבִ

ְבֵרי  ֶאת   ִמּנֹובֹוִמיְנְסק  בלוֹ ְר ּפֶ   ַיֲ�קֹב ָנה  ּדִ ׁשְ ְבכֹורֹות   ַהּמִ דֹוָלה  ַאַחת  ַ�ִין"   ּבִ ה  ַאַחת   ְוַ�ִין   ּגְ   ֶזה   ֲהֵרי,  ְקַטּנָ
י ",  םמוּ  יט  ָאָדםָה ׁשֶ כְּ  ּכִ �ִין ְצמוֹ ַ�  ַמֲ�לֹותבְּ   ַמּבִַ דֹוָלה  ּבְ �ִין  ֶחְסרֹונֹוָתיוּובְ  ּגְַ ה  ּבְ �ל  ֲהֵריהוּ , ְקַטּנַָ   / מּום ־ ּבַ
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ִנים ָ ׁשּ ַאַחר  ּבַ ּלְ ה  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת   ׁשֶ ִנּיָ ְ ר,  ַהׁשּ ֲאׁשֶ בּולֹות   ּכַ א   ןְוֵאי  יֹוֵצא  ֵאין,  ְסגּוִרים  ָהיוּ   ּפֹוִלין  ּגְ ,  ּבָ
ה יׁשָ ל  ְלִצּיּונוֹ   ְוַהּגִ י  ׁשֶ יֶז'ְנְסק  ֱאִליֶמֶלךְ   ר'   ָהַרּבִ ָנה,  ֲחסּוָמה  ָהְיָתה   ִמּלִ �ם  ּפַָ י  ל ֶא   ֶאָחד  ָאָדם   ּפַ ַכי   ַרּבִ   ָמְרּדְ
לֹמֹה אן  ׁשְ אּיַ ָפָניו  ְוִהְתאֹוֵנן ,  ִמּבִ ָיִמים: " ּבְ יּ ּתַ ־ ְלֵתל   קְס נְ ' יזֶ לִ בְּ   ַהּקֶֹדׁש   ִצּיּון   היָ ָה ,  רוּ ָ�בָ   ּבְ ים   ֹותְלּפִ   ָהיוּ   ְוַרּבִ

ִחים ּטְ ּתַ ֵכר  םׁשָ   ִמׁשְ ה ,  ְוַרֲחִמים  ְיׁשּוָ�ה   רבַ ְד בִּ   ְלִהּזָ ְממוּ   ְוַ�ּתָ ָרִכים   ׁשָ י  אּוָלם ".  ַהּדְ יב  ָהַרּבִ   ֶקֶבר "   : ֵהׁשִ
ם   ִנְקָרא רּוֵתנוּ   ֵאין  ָנםְמ ָא ְוִאם  .  ןְוִסּמָ   ְזִכיָרה  ׁשֹון ִמלְּ   ְוהּוא ,  'ִצּיּון'  ּגַ ֶאְפׁשָ יַ� לְ   ּבְ י  ןִצּיוּ לְ   ַהּגִ ,  ֱאִליֶמֶלךְ   ַרּבִ
רּות   ָלנוּ   ׁש יֶ   ֲ�ַדִין   אּוָלם  ר   ֶאְפׁשָ ֵ ֶאְמָצעּות  ֵאָליו  ְלִהְתַקׁשּ ה  ּבְ ִפּלָ ר  ַהּתְ ִחּבֵ ָבִרים   ּוְבִקּיּום,  ׁשֶ ַתב   ַהּדְ ּכָ ּה   ׁשֶ   ּבָ

ְרֶאה"  ּנִ ַמֲ�ַלת   ׁשֶ ה . " ֶחְסרֹוָנם  ְולֹא ֲחֵבֵרינוּ   ּבְ ַאר   זוֹ   ּוְבִמּדָ ל   ַהּטֹוב  רֹונוֹ ִזכְ  ִנׁשְ יקצַּ ַה  ׁשֶ     . " נוּ ֵת וֹ בּ לִ בְּ  ָחקּוק  ּדִ
�  

ר  רֵת וֹ י   ֶחְסרֹונֹות   ִעם   ְיהּוִדי   ֲאִני   אֹוֵהב"  י   ָאַמר  ," ַמֲ�לֹות   ִעם  ְיהּוִדי  ֵמֲאׁשֶ ְרׁשֹון  ַרּבִ   , יןזִ ְד ַר ֵמ   ךְ וֹ נ ֲח   ּגֵ
ירוְ  ִרים  ְיהּוִדי  ֵיׁש : " ִהְסּבִ ַדּבְ ּמְ ִרי,  ַמֲ�לֹוָתיו  ַ�ל  ׁשֶ י   ם ּוְמַסּפְ ת  ׁשֹוֵמר   הּוא  ּכִ ּבָ ר  ְואֹוֵכל  ׁשַ ׁשֵ   קֹוֵבַ�   ְוַאף,  ּכָ

ֵביתוֹ   ְמזּוָזה ר ַ�ל  ְיהּוִד  ֵיׁש  אּוָלם . ּבְ ים ְלַדּבֵ ְרּבִ ּמַ ְדָרׁש ־ ְלֵבית   הּוא ְמַאֵחר ,  ֶחְסרֹונֹוָתיוי ׁשֶ   טֹוֵבל   ְוֵאינוֹ  ַהּמִ
יֹומוֹ   יֹום  יִמּדֵ  ְקֶוה  ּבְ ּמִ ָאר  ּבַ ּנוּ ,  ָהַאֲחרֹון  ַהּסּוג  ֶאת ֵאפֹוא    ֲאִני  ִדיףַמֲ� .  ִעְנָיִנים  ּוׁשְ ּמֶ ּמִ ה  ׁשֶ י   דָלֵמ   ַאּתָ   ּכִ

ָאר ׁשְ ָבִרים   ּבִ יד הּוא ַהּדְ ֵני ־ ַ�ל,  ַמְקּפִ ֶאְצלוֹ   ,ָהִראׁשֹון ּפְ ָפחֹות   ִמְתַנֲחִמים  ׁשֶ ּלְ ת ־ ׁשֹוֵמר הּוא  ׁשֶ ּבָ   "/ ׁשַ
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י ַכי  ַרּבִ ָנה,  ָ�ָברבֶּ   ַהּנֹוָדִעים  ץ י'נִ יזְ וִ   ֲחִסיֵדי  ֵלי וֹ דִמגְּ ,  סְק פוּ   א נָ ָח   ָמְרּדְ �ם  ּפַָ ָחַזר   רֶט כְ ׁשֶ   'לׁשְ ְר ֶה   ר'לְ   ּפַ   ׁשֶ
יָנה יָרה  ִמּוִ " לוֹ ָא ׁשְ וּ ,  ַהּבִ ר  ַהִאם,  ל' ׁשְ ְר ֶה   ָנא  דַהגֶּ :  יג  ֶאְפׁשָ ִ ָקַפִים  זּוג  ְלַהׂשּ ִויָנה   ִמׁשְ הְוַה "?  ּבְ ַמּה   ּלָ :  ּתָ

י "  ר   ֶאת   ֵמִבין  ֵאיֶנּנִ ׁשֶ ֵאָלה  ּפֵ ְ ָקַפִים  בֹותבְ ִר   לֹא ֲה וַ ,  ַהׁשּ ר  ִמׁשְ יג   ֶאְפׁשָ ִ י ".  ֶאָחד  זּוג   ַרק  ְולֹא,  םׁשָ   ְלַהׂשּ   ְוַרּבִ
ַכי יר  ָנאָח   ָמְרּדְ ֶמ   תוֹ לָ ֵא ׁשְ   ֶאת   ִהְסּבִ ָפָתיו־ ֶתקּבְ " ׂשְ ן  ֲאִני:  ּוֵ ר,  ֵאּלוּ כָּ   םיִ ַפ ָק ׁשְ ִמ לְ   ִמְתּכַ ֶאְפׁשָ   ִלְראֹות  ׁשֶ
ם ְרּכָ מוֹ   ַהּזּוַלת   ַמֲ�לֹות   ֶאת   ּדַ �לֹות   ת ֶא   ּכְֲ ל  ַהּמַ ל    ֶחְסרֹונֹות ַה וְ ,  ְצמוֹ ַ�   ׁשֶ מוֹ   ְצמוֹ ַ� ׁשֶ   ַהֶחְסרֹונֹות   ֶאת   ּכְ

ל ָקַפִים.  יוָת יאוֹ גִ ׁשְ וּ  ַהּזּוַלת  ׁשֶ ָחד ֶזה  ִמׁשְ שׂ  ֲאִני  ִמּסּוג ְמי1 ר  ַהִאם, ְמַחּפֵ ִויָנה  ָתםְגָמ ּד1  ִלְמצֹא  ֶאְפׁשָ   "?/ ּבְ
�  

יַבת   ת ַמ ָק ֲה   ִעם ִליןל1   ַחְכֵמי  'ְיׁשִ ר,  'ּבְ י  ַהּנֹוָדע  ּה ָד ּסְ יַ ְמ   ּתָ יָראׁשַ   ֵמִאיר  ַרּבִ �ל  ָאָדם  רַאַח ,  ּפִַ   קֹוָמה ־ר עוּ ׁשִ   ּבַ
ׁש  ּמֵ ׁשַ ּיְ ּה   ׁשֶ יַח   ּבָ ּגִ ַמׁשְ ָאר  ּוֵבין,  ּכְ ְ ע  ַהׁשּ ּצַ ם   ָאָדם   ת ָלַקַח   לוֹ   ה1 ּיָ ל   ֵמֲחִסיָדיו  ְמס1 .  ִמּגּור "  ֱאֶמת   יֵר ְמ ִא " ָה   ׁשֶ

י  ִנְכַנס י  ֶאל  ֵמִאיר  ַרּבִ ֵדי  ָהַרּבִ ֹאל  ּכְ �ָצתוֹ   ִלׁשְֲ ִקּצּור  לוֹ   ָ�ָנה  ְוהּוא,  ּבַ ּקֵ   ָאָדם   ֲהֵרי  הּוא: " ִנְמָרץ  ּבְ   וּ ְות ",  ַח ּפִ
י  ֵהִבין.  לֹא  ָבָר   ֵמִאיר  ַרּבִ י ,  יוִמּדְ י   ּכִ יַח   ַ�ל   ּוָמהשׂ   ןכֵּ ׁשֶ ,  ָהִאיׁש   ַ�ל  ָיָדיו   ֶאת   ָסַמךְ   ָהַרּבִ ּגִ   ְלִהְתַנֵהג   ַמׁשְ

ִפּקְ  ְלִמי   ִעם  תחוּ ּבְ יעוּ   יםַהֲחִסיִד   אּוָלם,  ִדיםַהּתַ ֹאל  לוֹ   ִהּצִ י  תצַ ֲ� בַּ   ִלׁשְ ַצְלֵאל   ה ש5ֶ מֹ   ַרּבִ   ָאִחיו ,  רְלּתֶ ַא   ּבְ
ל ֶאְצלוֹ ",  ֱאֶמת   יֵר ְמ ִא " ָה   ׁשֶ ים  ָהיוּ   ׁשֶ ְתרֹונֹות  יםַהֲחִסיִד   ְמַבְקׁשִ ְבֵרי  ַלֲהָבַנת  ּפִ י   ּדִ תּוִמים   ָהַרּבִ   ּה בָּ ַר .  ַהּסְ
ל ִליןל1   ׁשֶ ִחלָּ   בֵסַר   ּבְ ְבֵרי  לוֹ   ָהיוּ   יםיִר ִה נְ   ן כֵּ ׁשֶ ,  ַלֲ�ָצָתם  הּתְ י  ּדִ י  ָהַרּבִ �ִין  רֹוֶאה  הּוא  ּכִַ   ֶאת   טֹוָבה־ ּבְ

�הָ א ,  ַהַהּצָ בַּ   ֶאּלָ ר  ֹוףּס ׁשֶ ָתם  ֶנְעּתַ ׁשָ ׁש   ּוָפָנה  ְלַבּקָ ִרים  ְלַבּקֵ ְפּתַ   ּוָמה .  ֶהְסּבֵ מַֹ�   עה1 ְבֵרי  ֶאת   ִלׁשְ י   ּדִ   ַרּבִ
ַצְלֵאל  הש5ֶ מֹ  " ּבְ ַבר   ְלעֹוָלם  מֹוִציא  וֹ ֵאינ   ָאִחי:  ַנאי־ּדְ יָון,  ַאֵחר  ְיהּוִדי  ַ�ל  ּגְ ֵאינוֹ   ִמּכֵ א  רֹוֶאה  ׁשֶ   ֶאת  ֶאּלָ

ה  ֵאפֹוא  ּוָמה.  ֶחְסרֹונֹוָתיו  ְולֹא  ַמֲ�לֹוָתיו ר  ַיֲ�ׂשֶ ֲאׁשֶ ים  ּכַ ּנוּ   ְמַבְקׁשִ ת   ִמּמֶ �ת־ַחּוַַ ם   ָאָדם  ַ�ל  ּדַ ּיָ   הּוא ?  ְמס1
ְתׁשּוָבה  עֹוֶנה ֹוֵאל  ְוַ�ל,  ָרהצָ ְק וּ   ת ֶמ כֶּ ח1 ְמ   ּבִ ק  ַהׁשּ וָּ   ֶאת  ּוְלָהִבין  ְדָבָריובִּ   ְלִהְתַ�ּמֵ ה.  ָנתוֹ ּכַ   ָנבֹוא   ְוַ�ּתָ

ּבֹון י  ִאם,  ֶחׁשְ �ְתךָ   ֶאת   רֹוֶאה  ָהָיה  ָהַרּבִָ �   ַהּצַָ ִבְרכַּ   אֹוְתךָ   ךְ ֵר בָ ְמ   ה יָ ָה ,  ָיָפה־ן יִ ּבְ �ל   ּוְמָבֵרךְ   ָחהַהְצלָ   ת ּבְַ  
ְגָמר ַחת  אּוָלם,  ַהּמ1 ר  ָהִאיׁש   ַ�ל   רִסּפֵ   זֹאת   ּתַ ּבָ י   ַהְמד1 ּקֵ   הּוא  ּכִ ּלֹא   ָרַמז  ּוְבָכךְ ,  ַח ּפִ   אֹותוֹ   ה נֶּ ַמ ּתְ   ׁשֶ

ְפִקיד ׁש   ַלּתַ ּקָ ָברלַ   ַמְתִאים  ֵאינוֹ   ןכֵּ ׁשֶ ,  ַהְמב1 י  ּוִמּתֹוךְ .  ּדָ ָהַרּבִ ר  ָרָצה  לֹא  ׁשֶ ְגנּותוֹ   ְלַדּבֵ ל  ּבִ הַה   ׁשֶ יר ,  ּלָ   ִהְזּכִ
 �ֶמת   ָלהַמֲ ּיֶ יֶּ   ְמס1 יָון,  לוֹ   ׁש ׁשֶ ֲחָזָקה  ּכֵ ְלִמיד  ַ�ל   ׁשֶ ְבָהק  ם ָחכָ ־ ּתַ מוֹ   מ1 ִלין ִמּל1   ָהַרב  ּכְ ִבין  ּבְ ּיָ   ָהֶרֶמז   ֶאת   ׁשֶ

מּון ן  .  ְדָבָריובִּ   ַהּטָ ּכֵ ׁשֶ ָבר,  ַלּדָ בָּ ַה ּוְרָאָיה  ת   ֶאת   מֹוֶנה  ה" ּקָ ּקְ   ִמּדַ תֹוךְ   ת חוּ ַהּפִ ה  ּבְ   ְולֹא   ֶחְסרֹונֹות   ַהְרּבֵ
ֲהֵרי,  ַמֲ�לֹות  ה ָלָאָדםִמי ׂשָ '   ָאַמר   ׁשֶ ם אֹו ֵחֵרׁש ־אֹו ִמי   ,ם ּפֶ ר   ,ָיׂשּום ִאּלֵ ַח אֹו ִעּוֵ ַח   ֲהֵרי ,  'אֹו ִפּקֵ ּקֵ ַהּפִ   ׁשֶ

ין  עֹוֵמד ם  ּבֵ ר  ַהֵחֵרׁש ,  ָהִאּלֵ ים  ךָ ְד ּמֶ ְללַ ,  ְוָהִעּוֵ ִעּתִ ּלְ ּקְ   ׁשֶ ה  ־ְיֵתָרה ַ�ל   ת חוּ ּפִ ּדָ ּה ַהּמִ ,  הלָ ַמֲ�   ְולֹא  מּום  ִהּנָ
ה   ּוָמָצאנוּ  ַחּנָ מּוֵאל   ם ֵא   ׁשֶ ה  ׁשְ ְקׁשָ ּלֹא  ָנּה בְּ   ַ�ל  ּבִ ַח   ִיְהֶיה   ׁשֶ ּקֵ י   רֵת וֹ י   ּפִ י ִנְפַ�ם  ".  ִמּדַ יָרא ׁשַ   ֵמִאיר   ַרּבִ   ּפִ

ר   עַמ ׁשֵ לְ  ה  ָרָאה   ּוְלָיִמים ,  ַהּקֹוֵלַ�   ַהֶהְסּבֵ ּמָ ּכֹות  ֵ�יֵניֶהם   ָחזוּ   ּכַ ל   ַהּזַ י  ׁשֶ ר ,  ְוָאִחיו  ִמּגּור   ָהַרּבִ ֲאׁשֶ ה ַה   ּכַ   ּלָ
ה ּלָ ֵד   ִהְתּגַ ֵרר  ,ת בוֹ זְ וֹ כּ ַה   עֹוָתיוּבְ י ְוִהְתּבָ ל  ָחׁשּוב  ּכֹה  ְלַתְפִקיד  ל לָ כְּ  ִאים ְת ַמ  ָהָיה לֹא   ּכִ יַח  ׁשֶ ּגִ   . ל" ֵח יַ בְּ   ַמׁשְ

�  

י   ל ֶא  �ם   ִנְכְנסוּ ,  רֶמְלצֶ   ַזְלָמן   ר ָס י ִא   ַרּבִַ ה   ּפַ ּמָ ְלִמיָדי   ּכַ ְמדוּ   ים יִק ִת וָ   םּתַ ּלָ ים'   ׁשֶ ַחּיִ �ץ ֵ' יַבת ּבְ יׁשִ ּבִ ,  ֶאְצלֹו 
�ל"   : ָאַמר  ַמְרֵאיֶהםּולְ ַ סּוק  ֶאת   ְמָבֵאר  ת'יבוֹ ִת 'נְּ ַה   ּבַ רּו  '   ֵליׁשְ ִמ בְּ   ַהּפָ ַיְיׁשִ יָך  ְוַ�ְפַ�ּפֶ יטּו  ַיּבִ ְלֹנַכח  �יֶניָך ֵ

ךָ  כֵּ ,  'ֶנְגּדֶ ַבע   ןוָ יׁשֶ ּטֶ ר  ָלֵכן ,  ְצמוֹ ַ�   ַמֲ�לֹותבְ וּ   ַהּזּוַלת  ֶחְסרֹונֹות בְּ   ִלְראֹות   ָהָאָדם   ׁשֶ ֲאׁשֶ   ה רֹוֶא   ָהָאָדם  ּכַ
ּזּוַלת   רֹוןְס ֶח  יטּו'  ַכחְלנֹ   יךָ ינֵ 'ֵ� וְ   ּבַ יט,  ַיּבִ ד   ַיּבִ �ְצמוֹ   ִמּיַָ יךָ   ּבְ רוּ   'ְוַ�ְפַ�ּפֶ ָך'  ַיְיׁשִ   ַהֶחְסרֹונֹות  ֶאת  ִיְרֶאה   ,ֶנְגּדְ

ּלוֹ  ל  ׁשֶ יט  ְוֶיְחּדַ ֵ בַּ   ְלַהּבִ �ִין   ינִ ׁשַּ ָבר.  ָרָ�ה־ּבְ ִדְבֵרי  ָרמּוז  ְוַהּדָ ָנה  ּבְ ׁשְ ,  רֹוֶאה   ָאָדם  ִעיםגָ ַהנְּ   ל 'כָּ   ִעיםגָ נְ בִּ   ַהּמִ
ְגֵ�י   חּוץ ר   ? ְצמוֹ ַ�  י ִנְגֵ�  ֶאת  ִיְרֶאה  ֵאפֹוא ְוֵכיַצד,  'ְצמוֹ ַ�  ִמּנִ ֲאׁשֶ יט ּכַ ִני   ַיּבִ ֵ ׁשּ א   ַיְחׁשֹב, ֶנַגע  ּבוֹ  ְוִיְרֶאה  ּבַ ּמָ   ׁשֶ

ָבר  ם  ןוּ מ ָט   ַהּדָ ד  ּבוֹ   ּגַ ה .  ְצמוֹ ַ�   ִיְבּדֹק  ּוִמּיָ ֲאִני  ְוַ�ּתָ כֶ   ִמְתּבֹוֵנן  ׁשֶ ם  ְורֹוֶאה,  םּבָ ַאּתֶ ְלִמיִדים  ׁשֶ ִעיִרים   ַהּתַ   ַהּצְ
ָבר  ד ֲאַזי, םּתֶ נְ ַק זְ ִה  ּכְ יךָ   ִמּיָ ָך' רוּ ַיְיׁשִ  'ְוַ�ְפַ�ּפֶ ה ֵמִבין  ַוֲאִני,  ֶנְגּדְ אי  ִמּזֶ ַוּדַ ּבְ י ָאֹנִכי ַאף ׁשֶ יׂשַ וָ  ָזַקְנּתִ   "/ ְבּתִ

�  

  

סּוק ַ)ל ֵני ַאֲהרֹן ְוָאַמְרּתָ ־ ֱאֹמר ֶאל" ַהּפָ ִ ַר   ׁש ֵר ָפ ְמ  ,"ַהּכֲֹהִנים ּבְ דֹוִלים ְלַהְזִהיר"  י"ׁשּ ים ַ)ל ּגְ ַטּנִ יד ְוָהָיה". ַהּקְ ּגִ ָנאִמּד-  ַהּמַ   :  ְואֹוֵמר  ּדֹוֵרׁש  ּבְ
דֹוִלים" ַהּגְ ׁשֶ ִכים ּכְ ים ֶאת ְמַחּנְ ַטּנִ ֵהר ְצִריִכים ֵהם,  ַהּקְ ַאף ְלִהּזָ ַ)ְצָמם ֵהם ׁשֶ מוּ  ּבְ ָבר ֶאת ְיַקּיְ ֵהם ַהּדָ  עתיק) (מן המעיין ה "3 ָ)ָליו  ַמְזִהיִרים ׁשֶ

  
יֵל   י ֵמִראׁשֹונֵ  ּכִ יְלָנא   לַט נְ זֶ רוֹ   ֱאִליֶ)ֶזר   ה יָ ָה   ִליָטא י  ַמׂשְ ,  ִמּוִ

ל  ָאִביו  ד'  ֶקע' 'ִניְס   ׁשֶ ּמָ   לֹוֵ)ג.  ר ָמ וּ ּמ ַה   לַט נְ זֶ רוֹ   ִניָסן  -  ְמׁש-
ָרֵאל  י ׁשֵ ְד ָק ְל   ָהָיה  ְו ָלַ)   ּוַפַ)ם,  ִיׂשְ " ָאַמר ג    ֲאִני   גֵה וֹ נ: 

יב ַבת  י ַת בוֹ חוֹ   ְלָהׁשִ עּוִרין  א ְולֹ   ַאַחת־ ּבְ   ְצֹותּמִ ּבַ   ְוַאף ,  ְלׁשִ
ן  ֲאִני  נֹוֵהג ה .  ּכֵ ּכָ ֲחנ- ְיָלה   ַמְדִליק   ֲאִני   ּבַ ּלַ   ָהַאֲחרֹון  ּבַ

ַאַחת  ֵנרֹות  ה ֹונָ מׁשְ  ְסִפיַרת   ְוַאף.  חֹוָבה  ְיֵדי   ְויֹוֵצא ,  ּכְ   ּבִ
ן  ָהעֶֹמר  ַאֲחרֹון  ֲאִני   ר ֵפ וֹ ס ,  ּכֵ ִעים  ִפיָרה ּסְ ַל   ּבָ ָ)ה   ַאְרּבָ   ְוִתׁשְ

ּקֵ   ְיהּוִדי   ָ)ָליו   ָאַמר   "3ה חֹוָב   ְיֵדי  ֹוֵצאְוי  ָיִמים :  ַח ּפִ
ם  ֹופוֹ ס " ּגַ ּבָ ַה   ׁשֶ ה   ּבוֹ   ִיְנַהג  ה " ּקָ ֶנֶגד   ִמּדָ ה   ּכְ .  ִמּדָ
ִים־ ךְ ֶר ֶא  עּוִרין  יׁש נִ ֲ) ַמ   ְוֵאינוֹ   הּוא   ַאּפַ   ְלַבּסֹוף   אּוָלם ,  ְלׁשִ

ה  ה   ּבוֹ   ַיּכֶ דֹוָלה   ַמּכֶ ל    ַ)ל  ַאַחת  ּגְ ּה    וּ ְויֹוִציֶאנּ   ,ָטָאיו ֲח ּכָ ּבָ

  

  

  
ה ּבִ   ַהּפֹוְסִלים  ּוִמיםּמ ַה   ד ַאַח  ּנָ .  ר וֵּ ִע   ִאיׁש   הּוא ,  ְכה-

  הֹוִגים   םָהָ)   ׁשֹוןְל ּוִב ,  סֹוֵמא   ה נֶּ ְמכ-   הּוא   ל"ֲחזַ   ׁשֹוןְל ּבִ 
ין  סּוָמא  יִלים  ְוֵאין  ְנֵקָבה ִל   ּוֵבין  ָזָכר ְל   ּבֵ יֵניֶהם   ַמְבּדִ   ּבֵ

סֹוֵמא  ה ּבָ   ּכְ ּבָ ּקּוד   אּוָלם  3ֲאר- כֹון  ַהּנִ   סֹוֵמא  הּוא   ַהּנָ
ר  א   רֹוֵפא   לַק ִמׁשְ   ַ)ל,  ר ָזָכ   ְלִעּוֵ   אֹוְמִרים   ְוִלְנֵקָבה ,  ְונֹוׂשֵ
ָנה   ּוָבא ּמ ּכַ ,  סֹוָמא  ׁשְ ּמִ ִנּדָ   ּבַ ֹוָט   תׁשֶ ֶר ֵח ַה   ה ּבְ   הְוַהׁשּ

ים,  ְוַהּסֹוָמא  ָמֹסֶרת.  ִמיםסוֹ   ּוְבַרּבִ יָמן  ּבְ   סֹוֶמא  הֹוִגים  ּתֵ
ָחַרז  מוֹ ּכְ ,  לגֹּ ֶס ּבְ  י  ׁשֶ לֹום  ַרּבִ מוֹ   הֹוֶמה   ְוֵלב"  יזִּ ּבַ ׁשַ   ׁשָ   ּכְ

ֲ)ָצתוֹ   סֹוֶמא  י   ּבַ ד   ְוֵכן ",  ָהַלְכּתִ ּקָ ֵחֶלק  ְמנ- ד   י ֵב ְת ִמּכִ   ּבְ   ַהּיָ
ל ָנה   ׁשֶ ׁשְ ְבִלי   ּקּוד נִּ ּוַב   ַהּמִ ָ ּבַ   אּוָלם,  ַהּבַ ית   ָפה ׂשּ ּדִ   ָהַאּכַ
אן.  סּוָמא   ָהגוּ  ָבר   ִצּיּוןְל   ָסמּוי   ח נָּ ַהּמ-   נֹוַצר   ִמּכָ   ם ֶנֱ)ָל   ּדָ

מוֹ ,  ְוָחבּוי  ִדְבֵרי   ּכְ ָרָכה   ֵאין  ל"ֲחזַ   ּבְ א  ָיהרוּ ׁשְ   ַהּבְ   ֶאּלָ
מּוי   ָדָבר ּבְ    ֶאת  אּמֵ ִס   ַהּפַֹ)ל  ְוֵכן,  ָהַ)ִין־ ִמן  ַהּסָ

סוֹ '  יבנִּ ּבַ .  ַ)ְבּדוֹ ־ ֵ)ין ה ּבָ א  ֵמ ּכְ ּבָ ים'  ֲאר- ׁשִ ּמְ ּתַ   ל "ֲחזַ   ִמׁשְ
ָב  ָמעּותּבְ   א ָר ְת ַב ־ א ָב ּבְ ַדְרּכוֹ   ַהּתֹוֶ)ה   לׁשֶ   ַמׁשְ יַ)   ּבְ   ְוִהּגִ

ם  ְלָמקֹום ּיָ ִלי   ְמס- ָנה   ּבְ סוֹ   ְוִדְלָמא , "ַכּוָ   ".  ה ּבָ ר- ֲא ּבָ   ִמיןּכְ

  

יו ֶאָח� ֹול ֵמֽ ד�      (כא, י) ְוַהּכֵֹהן� ַהּגָ

ַקְדָמא  ל  ם"ַרְמּבַ ָה ִדְבֵרי  ּכְ ,  ְזָלא ְוַא   ּבְ ּכָ ָרָרה  ׁשֶ ָאה  ׂשְ   ּבָ
ָ ר- י ּבִ  דֹול  ָאחְוָה   ה ׁשּ ָאר   םֵד וֹ ק   ַהּגָ   נוּ יְ ְוַה ,  ָהַאִחים  ִלׁשְ

ׁש    ְזָלא ְוַא   ַקְדָמא  ּיֵ יםׁשֶ דֹול.    ֶאת  ְלַהְקּדִ ן ַהּגָ   פני יוסף)(ַהּבֵ
�  

ֶדׁש�  ה ַלֹח� ��ָ ִתׁשְ      (כג, לב) ּבְ

ךְ ְה ַמ ּבְ  ָטא ּפַ   ּפַ ּכְ ׁשְ ָ)ה   ְוִכי   ל" ֲחזַ   ִדְבֵרי ,  ִתׁשְ ?  יןנִּ ִמְתַ)   ּבְ
א  ל  ֶאּלָ יִע   ְוׁשֹוֶתה   לֵכ וֹ ָהא   ּכָ ְתׁשִ ִאּלוּ   י ּבִ   הִהְתַ)נָּ   ּכְ

יִעי  ׁשִ יִרי   ּתְ ָר ,  ַוֲ)ׂשִ סּוק  ֶאת  ֵאפֹוא   מֹוִציא   ׁש ְוַהּדְ   ַהּפָ
ׁשּוטוֹ  ֲהֵרי ,  ִמּפְ ֵתיֶכ!ם    ּבוֹ   ֶנֱאַמר   ׁשֶ ם ֶאת־ַנְפׁשֹֽ יֶת% ְוִעּנִ

ֶדׁש�  ַלֹח� ה  ��ָ ִתׁשְ ָר   ,ּבְ ֵאין ,  ךְ ֶפ ְלֵה   ְקרוֹ וֹ ע  ׁש ְוַהּדְ   ׁשֶ
א   ּבוֹ   תוֹ ְלִהְתַ)נּ    ְוָלֵכן ,  ּבוֹ   לכֹ ֱא ֶל   ִמְצָוה   ה ַאְדַרּבָ   ֶאּלָ

ָטא ּפַ   ךְ ּפַ ְה ַמ ּבְ ם  ָ) ְט מ-  ט   ַלֲהֹפךְ ,  ׁשְ ׁשָ   שפתי גבריאל)(.  ַהּפְ
�  

ּה  ִפיָת) ֹאָת'      (כד, ה) ְוָאֽ

ה ּמִ ַה   זוֹ   ּוָבָאה  ַרע  ּלָ ן,  )ִאְּבן־ֶעְזָרא(  ָזָרה   ְוִהיא ,  ִמּלְ ּכֵ   ׁשֶ
ל   ַ)ל ּפָ   ןּוְבִבְניַ   ָ)ָבר   ַח נֹוֵכ   ׁשֹוןְל ּבִ   ִהיא   ְוָאִפיָת    ַהּקַ

ָלל  ֵרי ֲה וַ ,  ָאָפה   וֹ ׁש ְר ׁשָ וְ  ֵאין  הּוא   ַהּכְ ִגיָנה   ׁשֶ   ֶכת ּפֶ ְה נֶ   ַהּנְ
ֵ)יל ר ,  ה "ל  תַר זְ גִ ּבְ   ִמּלְ ֲאׁשֶ ,  א "ֵה   הּוא  לַהּפַֹ)   ד "ֶמ ָל   ּכַ

  ִהיא  ְוָאִפיָת   ְוֵתַבת,  ֶלָ)ִתיד   ָבר ָ) ֵמ   ַהִהּפּוךְ   ו " ָוא   ר ְלַאַח 
ָלל  ּדֶֹפן  יֹוֵצאת  ֵאפֹוא  ר ּוִמְסּתַ .  ֶזה   ִמּכְ הּוא    ּבֵ ֵניׁשֶ   ִמּפְ
ָאה   ף"ָהָאֶל  ֵתַבת  ַהּבָ ּלֹא ,  ֹאָתּה   ּבְ ּבָ   ׁשֶ   תורת חיים) (.  ַלעּתִ

וּ   סּוק ּפָ ּבַ   ָלּה   ְודֹוֶמה  ְוָלְֽקט� ם  ��טּו� ָהָ ַבת ,  ׁשָ ּתֵ טוּ   ׁשֶ   ׁשָ
ֵ)יל  ִנְקֵראָת   ַאף ּלֹא   ִמּלְ ָרִגיל  ׁשֶ ֵני ,  ּכָ   א" ַהֵה   ִמּפְ

ַאֲחֶריָה  ָכל   הּוא   לָל ּכְ ַה ׁשֶ ,  ׁשֶ   ְוֵכן ,  ַאֲחֶריָה   ית נִ רוֹ גְּ   אֹות  ּבְ
ַבת ה  ּתֵ ְפֵני   ָלָמ� ּלִ נֵּ   יתנִ רוֹ גְּ   אֹות  ׁשֶ ּתַ ַרע   ית ִמׁשְ   ִמּלְ
  .ְועֹוד 
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