יבה ד ֲח ִׁסידי ְב ֶר ְס ֶלב
יָ ָצא ָלאוֹ ר על יְ די יְ ִׁש ָ

ְמִיִיוֹמִאִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
ְרּושל
י ַׁ
דר-ב'ָתשע"ו
אשוָֹןָיזָ ֲא ָ
יוָֹםָ ִר ׁ
מאָלה ָ
יוֹ ָ
אל? ִּפרים ִּ ַהנ ְשרפים ִּו ְשעיריןִּ
ירה ִּש ִַּ
בי ִּ ְז ֵע ִּ
מר ִּ ַר ִּ
בי ִּ ְזריקִּן ִּא ִַּ
ַר ִּ
מה ִּ ְצריכִּה ִּ ֵליהִִּּ,
תן? ִּ ִַּ
ַהנ ְשרפין ִּ ֶׁשנ ְט ְמאוִַּ ִּ ,מהוִּ ִּ ֶׁשיש ְרפוִּ ִּ ְכמ ְצו ִּ
חרִּ ְזריקִּהִּ ,קוֹ ֵ ִּראִּ ֲא ִּניִּ
יטמוִּ ִּ ַא ִַּ
אםִּנ ַ
בלִּ ִּ
יט ְמאוִּ ִּל ְפ ֵנִּיִּ ְזריקִּהֲ ִּ ,א ִּ
ְב ֶׁשנ ַ
מרִּ
אהִּ .א ִַּ
אף ִּ ְב ֻט ְמ ִּ
דו" ִִַּּ ִּ -
בתְ "ִּ ,במוֹ ֲע ִֹּ
אף ִּ ַב ַש ִּ
דוִּ" ִִַּּ ִּ -
עליו ִּ" ְבמוֹ ֲע ֹ
מע ִּמינהִִּּ
דו" ִֵּ ִּ -לית ִּ ְש ִַּ
דה ִּ ֶׁשלִֹּא ִּכתוִּב ִּב ִֹּו ִּ" ְבמוֹ ֲע ִֹּ
ַרבי ִּיוֹ סִֵּיְ ִּ :ו ֵע ִּ
בי ִּק ִֵּים ִּהכִּאִּ.1
בי ִּ ֹיוִּ ֵסי ִַּר ִּ
לֹא ִּמי ְת ְמ ִַּנע ִַּר ִּ
ְכלוִּםִּ .א ַמר ִַּרבי ִּמנִּאִּ ִּ :
ברִּחיִּהִּ:
ביִּב ִֹּוןִּ ִַּ
רִּלו ִּ ַר ִּ
ִֹּ
דהְ ִּ .וא ַמ
יח ִּ ְו ֵע ִּ
פרִּמש ִַּ
מרִּ ֵליהִִּּ :ק ִֵּים ִּ ְב ִַּ
ְוא ִַּ
אלִּ :פרים ִּ ַהנ ְשרפיןִּ
בי ִּ ֶׁא ְלעזִּר ִּש ִַּ
דהַ ִּ .ר ִּ
יח ִּ ְו ֵע ִּ
פר ִּמש ִַּ
ק ִֵּים ִּ ְב ִַּ
רובִּ .מ ְל ֵתיהִִּּ
בר ִּ ַה ַמ ְשלים ִּלִּ ִֹּ
רוב ִּה ֵא ִֶּׁ
ו ְשעירים ִּ ַהנ ְשרפין ִּ ֶׁשיצִּא ִּ ִֹּ
חרִּ
צאִּ ֻרב ִֹּו ִּ ְו ַא ִַּ
ילתִּאִּ,י ִּ
דאִּמ ְ
יטאִּ ֲה ִּ
א ְמ ִּרהְ ִּ,ב ֻרב ִֹּו ִּ ַהדבִּרִּתלוִּיְ ִּ.פש ִּ
ברִּ,
ברִּ ֵא ִֶּׁ
צאִּ ֵא ִֶּׁ
רובִּ,לִֹּאִּצוֹ ְרכִּאִּ ְדלִֹּאִּי ִּ
ברִּ ַה ַמ ְשליםִּל ִֹּ
צאִּה ֵא ִֶּׁ
ך ִּי ִּ
כ ְִּ

 1רבי מנא היה תלמידו של רבי יוסי ,ואמר ,שלא נמנע רבי יוסי הרבי שלי להעמיד
את הבעיא של רבי זעירא דוקא לפני זריקה ובפר ושעיר של יום הכיפורים.
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ְמִיִיוֹמִאִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
ְרּושל
י ַׁ
מרִּ,
באִּא ִַּ
ברִּ ִּ
ביִּחיִּהִּ ִַּ
רובַ ִּ.ר ִּ
ברִּ ַה ַמ ְשליםִּל ִֹּ
רובִּה ֵא ִֶּׁ
צאִּ ִֹּ
ךִּי ִּ
חרִּכ ְִּ
ְו ַא ִַּ
אלִּ :פרים ִּ ַהנ ְשרפין ִּו ְשעירים ִּ ַהנ ְשרפין ִּ ֶׁשי ְצאוִִּּ
בי ִּ ְלעזִּר ִּש ִַּ
ַר ִּ
לִּאִּצוֹ ְרכִּאִּ ְדלִֹּאִּ,
ירהִּ ֵא ִֹּ
ךִּ ֲחז ִּ
יטהִּ ֶׁד ֶׁר ְִּ
ְוח ְזרוְִּ ִּ,פש ִּ
ינוִּ ְמ ַטמִֵּאִּ ְבגדיםֹ ִּ,
באִּ:
בי ִּ ִּ
טמוִּ ִּ ְבגדים? ִּ ֲהתיב ִּ ַר ִּ
ש ְִּי ִַּ
מ ֵכיוִּן ִּ ֶׁשה ְתחילוִּ ִּל ֵצאת ִּ ַמהוִּ ִּ ִֶּׁ
טותִּ ,י ְצאוִּ ִּהראשוֹ נים ִּחוִּץִּ
הא ִּ ְתנ ַינִּן ִּהיוִּ ִּסוֹ ְבלין ִּאוֹ תִּן ִּ ְבמוֹ ִֹּ
ְו ִּ
לאִּי ְצאוִּ ִִּּ -הראשוֹ ניםִּ ְמ ַטמיןִּ ְבגדיםִּ
ְלחוֹ מִַּתִּ ֲעז ִּרהִּ ְוה ַא ֲחרוֹ ניםִּ ִֹּ
ה ַא ֲחרוֹ נים ִּ ֵאינִּן ִּ ְמ ַטמין ִּ ְבגדים ִּעִַּד ִּ ֶׁש ֵי ְצאוִִּּ ,י ְצאוִֵּ ִּ ,אל ִּו ִּ ְו ֵאלוִִּּ
בוי ִּ ְד ַרבי ִּ ַמ ַתנְ יִּהַ ִּ :שנְ יִּא ִּהיאִּ
בי ִּיודִּן ִּ ֲא ִֹּ
מר ִּ ַר ִּ
ְמ ַטמִּין ִּ ְבגדיםִּ .א ִַּ
בי ִּי ְר ְמיִּהִּ
ד ְכתיב ִּ" ְוהוֹ ציא" ִִּּ -עִַּד ִּ ֶׁשיוֹ ציא ִּ ְרשוִּת ִּכִּל ִּ ַהמוֹ ציאַ ִּ .ר ִּ
אלִּ :פרים ִּ ַהנ ְשרפין ִּו ְשעירים ִּ ַהנ ְשרפיןִּ
בי ִּ ְלעזִּר ִּש ִַּ
מרַ ִּ ,ר ִּ
א ִַּ
שם ִּיוֹ צִֵּא? ִּ ִַּ
מהוִּ ִּ ֶׁשיפ ְסלוִּ ִּמ ִֵּ
יטמוִִַּּ ִּ ,
ֶׁשנ ַ
ביִּ
מה ִּ ְצריכִּה ִּ ֵליהִּ ְִּ ִּ -כ ַר ִּ
גוןִּ:
ית ַפ ְל ִּ
יטא ִּ ֵליהְִּ ִּ ,דא ְ
בי ִּיוֹ חנִּן ִּ ְפש ִּ
בן ִּלקישְִּ ִּ ,ב ַ ִּרם ִּ ְכ ַר ִּ
עון ִּ ִֶּׁ
ש ְמ ִֹּ
לִּא ִּק ַדשִּ ִּ ַה ֶׁלחִֶּׁםִּ.
ַהשוֹ חִֵּט ִּתוֹ דִּה ִּב ְפנים ִּ ְו ַל ְחמהִּ ִּחוִּץ ִּ ַלחוֹ מִּה ִֹּ ִּ -
בן ִּלקישִִּּ
עון ִּ ִֶּׁ
בי ִּש ְמ ִֹּ
חוץ ִּ ְלחוֹ מִַּת ִּ ְירוש ַליִּםַ ִּ .ר ִּ
מרִּ ִּ :
בי ִּיוֹ חנִּן ִּא ִַּ
ַר ִּ
בן ִּלקישִּ ִּ ְכ ַד ְע ֵתיהִִּּ,
עון ִּ ִֶּׁ
בי ִּש ְמ ִֹּ
חוץ ִּ ְלחוֹ מִַּת ִּה ֲעז ִּרהַ ִּ .ר ִּ
מרִּ ִּ :
א ִַּ
שרִּ ְשלמיםִּ ֶׁשיצִּאִּ
בןִּלקישְִּ ִּ:ב ִַּ
שםִּ ַרביִּש ְמעוֹ ןִּ ִֶּׁ
ביִּ ַאמִּיִּ ְב ִֵּ
ְדאמִַּרִּ ַר ִּ
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ְמִיִיוֹמִאִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
ְרּושל
י ַׁ
שם ִּיוֹ צִֵּאִּ.
סל ִּמ ִֵּ
בר ִּנ ְפ ִַּ
מן ִּ ַהדִּם ְִּ ִּ -כ ִּ
ך ִּנ ְכ ַנִּסְ ִּ ,ונ ְז ַ ִּרק ִּעליו ִּ ִּ
חר ִּכ ְִּ
ְו ַא ִַּ
עלִּ
אףִּ ִַּ
ביִּיוֹ חנִּןִּ ְצריכִּהִּ ֵליהְִּ ִּ,ירוש ַליִּםִּ ִַּ
ביִּיוֹ סִּהַ ִּ:ו ֲאפלוִִּּ ְכ ַר ִּ
מרִּ ַר ִּ
א ִַּ
יצהִּהיאִּ ְלקדשיםִּ ַקליםִּ.
שיִּקדשיםְִּ ִּ-מח ִּ
יצהִּ ְלק ְד ִֵּ
פיִּ ֶׁש ֵאינהִִּּ ְמח ִּ
ִּ
שי ִּקדשים ִּ ְולִֹּאִּ
יצה ִּלִֹּא ִּ ְלק ְד ִֵּ
אינהִּ ִּ ְמח ִּ
חוִּץ ִּ ְלחוֹ מִַּת ִּ ְירוש ַליִּם ִִֵּּ ִּ -
בי ִּ ְלעזִּרִּ
הןַ ִּ .ר ִּ
יצה ִּל ִֶּׁ
בי ִּמנִּאֵ ִּ :אינהִּ ִּ ְמח ִּ
מר ִּ ַר ִּ
ְלקדשים ִּ ַקליםִּ .א ִַּ
אלִּ :פרים ִּ ַהנ ְשרפין ִּו ְשעירים ִּ ַהנ ְשרפין ִּ ַמהוִּ ִּ ֶׁש ְי ַטמוִּ ִּאוֹ ְכליןִּ
ש ִַּ
אהִּ
אהִּ ,מ ְפ ִֵּניִּ ֶׁשסוֹ פִּן ִּ ְל ַטמִּ ֹוִּתִּ ֻט ְמ ִּ
לִּאִּ ֻט ְמ ִּ
ו ַמ ְשקיןִּ ְבלִֹּאִּ ֶׁה ְכ ִֵּ
שרְ ִּ ,ב ֹ
אתִּ ֵאימו ֵריהִֶּׁן?!ִּ
תהִּ ְי ַטמוִִּּ ִֶּׁ
דקִּיִּאֵ ִּ:מ ַע ִּ
פ ֹוִּ ְ ִּ
ק ִּ
ֲחמורִּהֵ ִּ.התיבִּ ְשמואִֵּלִּ ַ ִּ
מיִּ ַחטאתִּ
דאֵ ִּ :איןִּ ִֵּ
ימרִּלִֹּאִּ ֵפ ְרשוִַּ ִּ ,כ ֲה ִּ
ֶׁאלִּאִּ ְב ֶׁש ֵפ ְירשוִַּ ִּ .ו ֲאפלוִּ ִּ ֵת ִַּ
התיבִּ ַרבי ִּי ְר ְמיִּהֲ ִּ :ה ֵ ִּריִּנ ְבלִַּתִּ
יטמִּ ֹוִּתִּמ ֶׁמנוִִֵּּ ִּ .
ְמ ַטמיןִּדבִּרִּ ַל ֲחזִֹּרִּוְִּלִּ ִַּ
לאִּ
שר ִּ ְב ִֹּ
לא ִּ ֶׁה ְכ ִֵּ
את ִּאוֹ ְכלין ִּ ְב ִֹּ
הור ִּ ֲה ֵ ִּרי ִּהוִּא ִּ ְמ ַטמִֵּא ִּ ֻט ְמ ִַּ
עוף ִּ ַהט ִֹּ
ִֹּ
ֻט ְמ ִּ
סהִּ:
בי ִּיוֹ ִּ
מר ִּ ַר ִּ
אה ִּ ֲחמורִּהִּ .א ִַּ
מות ִּ ֻט ְמ ִּ
אה ִּמ ְפ ֵנִּי ֶׁשסוֹ פִּן ִּלִּיט ִֹּ
יצהִּ .
מח ִּ
הןִּ ְִּ
שִּל ִֶּׁ
יצהִּ–ִּ ֵאלוִִּּ ֵי ִּ
הורִּ ֵאיןִּלהִִּּ ְמח ִּ
עוףִּ ַהט ִֹּ
נ ְבלִַּתִּ ִֹּ

דר-ב'ָתשע"ו
יוָֹםָ ׁ ֵׁשנִָיָיחָ ֲא ָ
מאָלו ָ
יוֹ ָ
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ְמִיִיוֹמִאִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
ְרּושל
י ַׁ
דם ִּהוִּאִּ
יצהִּ ,א ִּ
ש ִּלהִּ ִּ ְמח ִּ
הור ִּ ֵי ִּ
עוף ִּ ַהט ִֹּ
א ַמר ִַּרבי ִּמנִּאִּ :נ ְבלִַּת ִּה ִֹּ
ילוִּ
ְמחצתהְִּ ִּ ,דאִּיִּלִֹּאִּכִֵּןִּאילוִּ ִּ ֵהביאִּ ֶׁכלִֶּׁבִּ ְוה ְלביש ִֹּו ִּ ְבגדיםִּ ְו ֶׁה ֱאכ ִֹּ
יעה?ִּ
ינו ִּ ְמ ַטמִֵּא ִּ ְבגדים ִּ ְב ֵבית ִּ ַה ְבלִּ ִּ
מא ִּ ֵא ִֹּ
הורֶׁ ִּ ,ש ִּ
עוף ִּ ַהט ִֹּ
נ ְבלִַּת ִּ ִֹּ
הור ִּ ְמחצתהִּ ִּ ְבכִּלִּ
עוף ִּ ַהט ִֹּ
א ַמר ִַּרבי ִּ ְלעזִּר ִּ ְדרוֹ מיִּאִּ :נ ְבלִַּת ִּה ִֹּ
קוםֵ ִּ .אלוִּ ִּ ְמחצתִּן ִּחוִּץ ִּלירוש ַליִּםִּ .א ַמר ִַּרבי ִּ ְלעזִּרִּ :פריםִּ
מ ִֹּ
חר ִּ–ִּ
מן ִּ ְלמ ִּ
את ִּד ִּ
טן ִּל ְזרִֹּק ִּ ִֶּׁ
ַהנ ְשרפין ִּו ְשעירין ִּ ַהנ ְשרפין ִּ ֶׁש ְשח ִּ
חר ִִּּ-
רו ִּ ְלמ ִּ
את ִּ ְבש ִֹּ
חר ִּ– ִּפ ִֵּגלִּ .ל ְשרִֹּף ִּ ִֶּׁ
פ ִֵּגלִּ .לְִּ ַה ְקטיר ִּ ֵאמורין ִּ ְלמ ִּ
חַ ִּ .רביִּ
דםִּ ְולִֹּאִּ ַל ֲאכילִַּתִּמ ְז ֵב ִַּ
שבִּלִֹּאִּ ַל ֲאכילִַּתִּא ִּ
לֹאִּח ִֵּ
לִֹּאִּפגִֵּלֶׁ ִּ ,ש ִּ
לֹאִּ
שר? ִּ ְו ִּ
עלִּ ַהב ִּ
אתִּ ַהדִּםִּ ִַּ
הו ִּל ְזרִֹּקִּ ִֶּׁ
דו ִּה ֵאמוריןַ ִּ ,מ ִּ
עיִּ :א ְב ִּ
ַש ַמי ִּב ִֵּ
לאִּ
דם ִּ ְו ִֹּ
לא ִּ ַל ֲאכילִַּת ִּא ִּ
שב ִּ ִֹּ
לִּא ִּח ִֵּ
ְשמיעְִַּ ִּ ,דאמִַּר ִַּרבי ִּ ְלעזִּרֶׁ ִּ :ש ֹ
ַל ֲאכילִַּת ִּמ ְז ֵב ִַּ
מא ִּ ְבגדיםִּ ,לִֹּאִּ
חִּ .תנִּא ִּ ַרבי ִּ ַז ַכיִּ :זִּר ִּ ֶׁשש ַ ִּרף ְִּ ִּ -מ ַט ִֵּ
אםִּ
מה ִּ ִּ
הו ִּ ֶׁש ְיהוִּ ִּ ְכ ֵשרים ִּ ַב ַל ְילִּהַ ִּ ,קל ִּוח ֶֹׁמרִַּ ִּ ,
צוֹ ְרכִּה ִּ ְדלִּאַ ִּ ,מ ִּ
הןִּ
ֶׁה ְקטִֵּר ִּ ֵאמורים ִּ ֶׁש ֵאינִּן ִּכְִּ ֵשרים ִּ ְבזִּר ִּ ְכ ֵשרים ִּ ַב ַל ְילִּהֵ ִּ ,אלוִּ ִּ ֶׁש ִֵּ
לאִּ ַה ַמציתִּ
ינו ִּדיןִּ ֶׁש ְיהוִּ ִּ ְכ ֵשריןִּ ַב ַל ְילִּה? ִּ ְו ַהשוֹ ֵ ִּרףִֹּ ִּ ,
ְכ ֵשריןִּ ְבזִּרִּ ֵא ִֹּ
הוִּ
אי ִּ ֶׁזהוִּ ִּ ַהשוֹ ֵ ִּרף? ִּ ֶׁז ִּ
את ִּ ַה ַמ ֲערכִּהִֵּ ִּ .
דר ִּ ִֶּׁ
לֹא ִּ ַה ְמ ַס ֵ ִּ
את ִּהאוִּרְ ִּ ,ו ִּ
ִֶּׁ
דאִּא ְמ ִּרהִּ ְמ ַס ֵיעִַּ ִּב ְשעִַּתִּ
רִּרבי ִּיוֹ סִֵּיֲ ִּ :ה ִּ
פהִּ .א ַמ ַ
ַה ְמ ַס ֵיעִַּ ִּב ְשעִַּתִּ ְש ֵר ִּ
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יע ֶׁזרַ ִּ :ה ְמ ַה ֵפ ְךִִּּ
ִּאל ֶׁ
שם ִּ ַרבי ֱ
פה ִּ ְמ ַטמִֵּא ִּ ְבגדיםַ ִּ .רבי ִּ ַאמִּי ִּ ְב ִֵּ
ְש ֵר ִּ
מד ִּב ְפניםִּ
לא ִּהיִּה ִּעוֹ ִֵּ
מא ִּ ְבגדיםִּ ,לִֹּא ִּצוֹ ְרכִּהֶׁ ִּ ,א ִּ
ב ְכ ַזיִּת ְִּ ִּ -מ ַט ִֵּ
דא ִּ–ִּ
מן ִּ ֲה ִּ
יש ַמעינִּה ִּ ִּ
הו? ִּנ ְ
ך ִּב ְכ ַזיִּתַ ִּ ,מ ִּ
דוִּ ִּקוֹ רִּה ִּו ְמ ַה ֵפ ְִּ
ו ְבי ֹ
אףִּ ַהשוֹ ֵ ִּרףִּעִַּדִּ
עדִּ ֶׁשיוֹ ציאִּ ַלחוִּץִּ ִַּ
מהִּ ַהמוֹ ציאִּ ִַּ
" ְוהוֹ ציאִּ ְוש ַ ִּרף"ִַּ ִּ,
עד ִּה ֶׁע ֶׁ ִּרב" ְִּ ִּ -ל ַרב ֹוִּתִּ
מא ִּ ִַּ
מר ִּח ְזקיִּהְ "ִּ :וט ִֵּ
ֶׁשי ְש ִּרֹף ִּ ַבחוִּץַ ִּ .תמִּן ִּא ִַּ
ָלכ ֵֹׁהן ָגדוֹ לָ:
יתין ִּ -א ְמרוָ ָלוֹ ְ
אוף ִּהכִּא ִּכִֵּןֲ ִּ .ה ָל ָכה ז'ַ ,מ ְתנִ ִ
ַהשוֹ ֵ ִּרףִּ ִּ ,
ָל ִמ ְדברָ.
יע ָש ִעיר ַ
ָש ִה ִג ַ
ָל ִמ ְדברָ .ו ִמ ַניִ ן ָהיו ָיוֹ ְד ִעין ׁ ֶׁ
יע ָש ִעיר ַ
ִה ִג ַ
יע ָש ִעירָ
ָש ִה ִג ַ
ָבסוד ִרין ְָויוֹ ְד ִעין ׁ ֶׁ
יפין ַ
ִד ְיד ִכיוֹ ת ָהיו ָעוֹ ִשיןָ ,ו ְמנִ ִ
ָסימן ָגדוֹ ל ָהיה ָל ֶׁהםָ,
ַל ִמ ְדברָ .א ַמר ַָר ִבי ָיְ הודהַָ ,ו ֲהלֹא ִ
ילָ,וחוֹ ְז ִריןָ
ְ
יןָמ
יליןָ.הוֹ ְל ִכ ִ
הָמ ִ
לש ִ
ָש ׁ
יתָחדודוֹ ׁ ְ
ִ
דָב
םָו ַע ֵׁ
ִמירו ׁש ַליִ ְ
ָל ִמ ְדברַָ .ר ִביָ
יע ָש ִעיר ַ
ָש ִה ִג ַ
ָמילְָ ,ויוֹ ְד ִעין ׁ ֶׁ
ָכ ֵׁדי ִ
ִמילְָ ,ו ׁשוֹ ִהין ְ
ָשל ְָזהוֹ ִרָיתָ
ָא ֵׁחר ָהיה ָל ֶׁהםָ ,ל ׁשוֹ ן ׁ ֶׁ
ָסימן ַ
יִ ׁ ְשמ ֵׁעאל ָאוֹ ֵׁמרַָ ,ו ֲהלֹא ִ
ָל ִמ ְדבר ָהיהָ
יע ָש ִעיר ַ
ָהיכלָ ,ו ְכ ׁ ֶׁש ִה ִג ַ
ָשל ֵׁ
ָפ ְתחוֹ ׁ ֶׁ
ָעל ִ
היה ָקשור ַ
םָכ ׁשנִ יםָ
יכ ַ
ָחט ֵׁא ֶׁ
יןָ,ש ֶׁנ ֱא ַמרְ (ָ,י ַש ְעיִּהִּאִּ,יח)ִ "ָ :אםָיִ ְהיו ֲ
ׁ ֶׁ
ןָמ ְל ִב
ַהל ׁשוֹ ַ
ידכִּיִּ ֹוִּת'?ִּקבלןִּ ִּ.2
הוִּ'דִּ ְ ִּ
ַכ ׁ ֶׁש ֶׁלגָיַ ְל ִבינוָ"ִּגְ ָמ ָרא ַ ִּ-מ ִּ
 2הפני משה ביאר שזה מלשון (יחזקאל כו ,ט)ָ ' :קבָ לּוֹ' שהוא כלי מלחמה,
שמעמידים למול חומה לזרוק אבנים באמצעותם.
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יעי ֶ
רקֶ ְׁשבֶ ֶ
ֶּפ ֶּ ֶ
ָל ְקרוֹ תָ
ָאם ָרצה ִ
ָל ְקרוֹ תִ .
יתין ִּ -בא ָלוֹ ָכ ֵֹׁהן ָגדוֹ ל ִ
ֲה ָל ָכה א'ַ ,מ ְתנִ ִ
ָ.ח ַזןָ
ןָמ ׁ ֶׁשלוֹ ַ
יסט ִלית ָלב ִ
אָ.ו ִאםָלֹא ָָ -קוֹ ֵׁראָ ְב ִא ְ
ְב ִב ְג ֵׁדיָבוץָ,קוֹ ֵׁר ְ
ָה ְכנֶׁ ֶׁסתָ
ֹאש ַ
ָה ְכנֶׁ ֶׁסתְָ ,ור ׁ
ֹאש ַ
ָלר ׁ
ָס ֶׁפר ָתוֹ רה ְָונוֹ ְתנוֹ ְ
ַה ְכנֶׁ ֶׁסת ָנוֹ ֵׁטל ֵׁ
ָלכ ֵֹׁהן ָגדוֹ לְָ ,וכ ֵֹׁהן ָגדוֹ ל ָעוָֹ ֵׁמד ָו ְמ ַק ֵׁבלָ
נוֹ ְתנוָֹ ָ ַל ְסגןְָ ,ו ַה ְסגן ָנוֹ ְתנוֹ ְ
ָס ֶׁפר ָתוֹ רהָ
ָבעשוֹ רְָ .וגוֹ ֵׁלל ֵׁ
ָא ֲח ֵׁרי ָמוֹ ת ְָו ַא ְך ֶׁ
ְוקוֹ ֵׁרא ָעוֹ ֵׁמדְָ ,וקוֹ ֵׁרא ַ
יכםָכתובָכאןָ,
יָל ְפנֵׁ ֶׁ
את ִ
הָשקר ִ
רָמ ַמ ׁ ֶׁ
ָ,ואוֹ ֵׁמרָ,יוֹ ֵׁת ִ
ָב ֵׁחיקוֹ ְ
ו ַמ ִניחוֹ ְ
ָשמוֹ נֶׁ הָ
לָפהָ,ו ְמב ֵׁר ְך ָע ֶׁליה ׁ ְ
אָע ֶׁ
ָה ְפקו ִדיםָקוֹ ֵׁר ַ
רָש ְב ֻח ַמ ׁש ַ
ו ֶׁבעשָוֹ ׁ ֶׁ
ילתָ
ָמ ִח ַ
ָההוֹ דאהְָ ,ו ַעל ְ
ָהתוֹ רהְָ ,ו ַעל ָה ֲעבוֹ דהְָ ,ו ַעל ַ
ָעל ַ
ְברכוֹ תַ ,
ָע ְצמן ָ ְו ַעלָ
ָב ְפנֵׁ י ַ
ָע ְצמוֹ ְָ ,ו ַעל ָיִ ְשר ֵׁאל ִ
פנֵׁ י ַ
ָה ִמ ְקד ׁש ָ ִב ְָ
ֶׁהע ָֹוןְָ ,ו ַעל ַ
ָה ְת ִפלה; ָהרוֹ ֶׁאה ָכ ֵֹׁהן ָגדוֹ לָ
ָשאר ַ
ָע ְצמן ְָו ַעל ׁ ְ
ָבפְָנֵׁ י ַ
ַהכ ֲֹהנִ ים ִ
ָפרָ
ָה ִנ ְשר ִפיםְָ .והרוֹ ֶׁאה ַ
ָפר ְָוש ִעיר ַ
ָאינוֹ ָרוֹ ֶׁאה ַ
ְכ ׁ ֶׁשהוא ָקוֹ ֵׁראֵׁ ,
ֹאָמ ְפנֵׁ יָ
אָ.ול ִ
לָכ ׁ ֶׁשהואָקוֹ ֵׁר ְ
יםָ,אינוֹ ָרוֹ ֶׁאהָכ ֵֹׁהןָגדוֹ ְ
ֵׁ
ירָה ִנ ְשר ִפ
ְוש ִע ַ
ָשוהָ
יהן ׁ
ָשנֵׁ ֶׁ
אכת ׁ ְ
מ ֶׁל ֶׁ
ָשהיְ תה ֶָׁד ֶׁר ְך ְָרחוֹ קהָ ,ו ְָ
ָאלא ׁ ֶָׁ
ׁ ֶׁש ֵׁאינוֹ ַָר ׁ ַשאיֶׁ ,
שם ִּ ַרביִּ
ידי ִּ ְב ִֵּ
שה? ִּ ַרבי ִּא ִּ
ְכ ֶׁאחתִּ .גְ ָמ ָרא ִּ -מ ַניִּן ִּל ְקריאִַּת ִּ ַהפר ִּ
אתִּמֹשִֶּׁה"?ִּ
שרִּצוִּהִּה'ִּ ִֶּׁ
מהִּ ַת ְלמודִּלוֹ ַמרַ "ִּ :כ ֲא ִֶּׁ
חקַ "ִּ :ו ַי ַעשִּ"ִַּ ִּ ,
י ְצ ִּ
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דותִּ
שםִּ ַרביִּיוֹ חנִּןְ ִּ:שי ֵ ִּריִּ ֲעבוֹ ִֹּ
אמִּיִּ ְב ִֵּ
ביִּ ִּ
שהַ ִּ.ר ִּ
מיכִַּןִּל ְקריאִַּתִּ ַהפר ִּ
אםָ
כןְ ִּ :ו ִָ
יתאִּא ְמ ִּרהִּ ִֵּ
רִּרבי ִּ ַמתנִּאַ ִּ :מ ְתנ ִּ
בןִּ .א ַמ ַ
דיִּל ִּ
דןִּ ְבב ְג ֵ ִּ
ב ִּ
עו ְִּ
 ִּ ִֹּהןִּ
עיִּ :למִּה? ִּ ֶׁש ִֵּ
ב ִֵּ
טלִָית ָלבָן ָ ִמ ׁ ֶׁשלוַָֹ ָ .רבי ִּיוֹ סִּה ִּ ִּ
יס ָ
א ְָ
לאו ָָ -בְָ ִָ
דיִּ
בחוִּץְ ִּ ,והוִּאִּעוֹ ְבדהִּ ִּ ְבב ְג ֵ ִּ
יטהִּ ֲה ֵ ִּריִּ ֵאינהִּ ִּ ֶׁאלִּאִּ ִַּ
ַבחוִּץ! ִּ ֲה ֵ ִּריִּ ְשח ִּ
צהִּ
הבִּ ,ר ִּ
דיִּז ִּ
ה ִּ ְבב ְג ֵ ִּ
צה ִִּּ -עוֹ ְבד ִּ
שםִּ ַרבי ִּיוֹ חנִּןִּ :ר ִּ
סאִּ ְב ִֵּ
הבַ ִּ .רבי ִּ ֵי ִּ
ז ִּ
הבִּ,
דיִּז ִּ
צה ִִּּ-עוֹ ְבדהִִּּ ְבב ְג ֵ ִּ
יטהִּ,ר ִּ
בןִּ.מצינוִִּּ ְשח ִּ
דיִּל ִּ
הִּ ְבב ְג ֵ ִּ
ִּעוֹ ְבד ִּחרִּ
מר ִּהוֹ ְלכין ִּ ַא ִַּ
ת ִּא ִַּ
אתר ִּ ַא ְִּ
בןְ ִּ .בכִּל ִּ ֲִּ
די ִּל ִּ
צה ִִּּ -עוֹ ְבדהִּ ִּ ְבב ְג ֵ ִּ
ר ִּ
דיִּ
לן?ִּ ֶׁאלִּאִּעִַּלִּ ְי ֵ ִּ
אתִּ ַהתוֹ רִּהִּ ֶׁא ְצ ִּ
מרִּמוֹ ליכיןִּ ִֶּׁ
ַהתוֹ רִּהְ ִּ,והכִּאִּ ַאתְִִּּא ִַּ
הןִּ ְב ֵנִּיִּא ִּ
ֶׁש ִֵּ
יבליןִּ
האִּ ַתמִּןִּ ְמ ַי ְ
הן! ְו ִּ
דםִּ ְגדוֹ ליםִַּ ִּ-התוֹ רִּהִּמ ְת ַעלִּהִּב ִֶּׁ
ביִּב ִֹּוןַ ִּ :תמִּןִּ ַעלִּ
ביִּ ַר ִּ
רִּרבי ִּיוֹ סִּהִּ ִֵּ
יש ִּגלותִּאִּ !3א ַמ ַ
אוֹ ַר ְיתִּאִּ ַגבִֵּיִּ ֵר ִּ
הגִּ
לוִּ ִּ ְכמנְ ִַּ
שם ִִּּ -א ִּ
של ִּדוִּד ִּ ְמ ֻשקִּע ִּ ִּ
עו ִּ ִֶּׁ
ְי ֵדי ִּ ֶׁש ַז ְר ִֹּ
ינון ִּע ְבדין ִּ ֹ
תוןִּ .
ַאבה ִֹּ

דר-ב'ָתשע"ו
ישיָיטָ ֲא ָ
יוָֹםָ ׁ ְש ִל ׁ ִָ
מאָלז ָ
יוֹ ָ
3

שהיו מובילים את הספר תורה אל ראש הגולה.
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ְמִיִיוֹמִאִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
ְרּושל
י ַׁ
ַתמִּןִּ ְתנ ַינִּןְ ִּ :מ ַד ְלגיןִּ ַבנביאִּ ְו ֵאיןִּ ְמ ַד ְלגיןִּ ַבתוֹ רִּהְ ִּ ,מ ַד ְלגיןִּ ַבנביאִּ
תרֵ ִּ .איןִּ
שר ִּ ֻמ ִּ
של ִּ ְשנֵ ים ִּע ִּ
ְו ֵאין ִּ ְמ ַד ְלגין ִּמנביא ִּ ְלנביאִּ ,ו ְבנביא ִּ ִֶּׁ
ןִּבןִּלקישִֶּׁ ִּ :ש ֵאיןִּ
שםִּ ַרביִּש ְמעוֹ ֶׁ
בי ִּי ְר ְמיִּהִּ ְב ִֵּ
ְמ ַד ְלגיןִּ ַבתוֹ רִּה ִַּ ִּ -ר ִּ
תהִּ
ְמ ַגלין ִּ ֵס ֶׁפר ִּתוֹ רה ִּב ַרביםַ ִּ .רבי ִּיוֹ סִּה ִּבעִֵּיַ ִּ :הגִַּע ִּ ַע ְצ ְמךִּ ִּ ֶׁשה ְי ִּ
האִּ
דרְ ִּ .ו ִּ
של ִּ ֵס ֶׁ ִּ
אל ִּתוֹ רִּה ִּ ִֶּׁ
די ִּ ֶׁשי ְש ְמעוִּ ִּי ְשר ִֵּ
לא ִּ ְכ ֵ ִּ
שה ִּ ְק ַטנִּהֶׁ ִּ ,א ִּ
פר ִּ
ךֶׁ -בעש ִֹּו ַרבי? ִּ ַשנְ יִּא ִּהיאֶׁ ִּ ,שהיאִּ
מות ִּ ְו ַא ְִּ
ְתנ ַינִּן'ִּ :קוֹ ֵ ִּרא ִּ ַא ֲח ֵ ִּריִֹּ -
קוםִּ
מ ִֹּ
בןִּלקישְִּ ִּ:בכִּלִּ ִּ
עוןִּ ִֶּׁ
ביִּש ְמ ִֹּ
דעִּ ְלךְִּ ִּ,דאמִַּרִּ ַר ִּ
יוםֵ ִּ,ת ַ ִּ
שלִּ ִֹּ
רוִּ ִֶּׁ
ס ְד ִֹּ
בר-עוִּלִּאִּ
קד ִּ ְל ִַּ
פה ִּ ְוהכִּא ִּקוֹ ֵ ִּראַ ִּ .רבי ִּיוֹ סִּה ִּ ְמ ַפ ֵ ִּ
על ִּ ִֶּׁ
ינו ִּקוֹ ֵרִּא ִּ ִַּ
ֵא ִֹּ
הִּ
הא ִַּגִּ ִֵּייל ִּל ִּ
או ְ ִּריִּא ִּ ְת ִֵּ
דא ִּ ִֹּ
תא ִּ ְד ַב ְבלאִֵּיִּ ,כִַּד ִּ ְדהיא ִּ ֲח ִּ
יש ִּ
דכְִּנִּ ְִּ
חזִּנִּא ִּ ִּ
ִַּ
דאִּ.
יתא ִּ ֲח ִּ
מ ְִּי ִּ
דא ִּוִּ ִַּ
יבל ִּ ֲח ִּ
מ ִַּי ִֵּ
ִּתי ִּ ְִּ
תי ִֵּ
תאִּ ,כִַּד ִּאינוִּן ִּ ַת ְר ִֵּ
רוִּכְִּ ִּ
די ִּ ִּ
ַל ֲה ֵ ִּ
פ ֹ
חר ִּ ַבתוֹ רִּהִּ ,עִַּלִּ
התוֹ רִּהַ ִּ ,הבוֹ ִֵּ
על ִּ ִַּ
כותִַּ ִּ :
יה ִּ ְשמֹנִּה ִּ ְבר ִֹּ
ך ִּע ֶׁל ִּ
ו ְמב ֵר ְִּ
דוִּתִּ,
בדִַּ ִּ ,
יראִּ ְונַ ֲע ִֹּ
ה ֲעבוֹ דִּהֶׁ ִּ ,שאוֹ ת ְךִּ ִּנ ִּ
עלִּ ַההוֹ דיִּהַ ִּ ,הט ֹוִּבִּ ְלךִּ ִּ ְלהוֹ ֹ
אל ִּ ְב ַר ֲחמיםִּ ,עִַּלִּ
ֹנות ִּ ַעמ ֹוִּ ִּי ְשר ִֵּ
ילת ִּ ֶׁהע ִֹּוןִּ ,מוֹ חִֵּל ִּ ֲעו ִֹּ
עִַּל ִּ ְמח ִַּ
שוֹ כִֵּן ִּ ְבצי ִֹּון ִּעִַּלִּ
ידיַ ִּ :ה ִּ
ַהמ ְקדשִַּ ִּ ,הבוֹ חִֵּר ִּ ַבמ ְקדשְִּ ִּ .וא ַמר ִַּרבי ִּא ִּ
עלִּ
אלִּ ,עִַּל ִּ ַהכ ֲֹהניםַ ִּ ,הבוֹ חִֵּר ִּ ַבכ ֲֹהניםִַּ ִּ ,
אלַ ִּ ,הבוֹ חִֵּר ִּ ְבי ְשר ִֵּ
י ְשר ִֵּ
אל ִּ ְצריכין ִּ ְלהו ַשעִּ
אר ִּ ְתפלִּה ִּו ְתחנִּה ִּו ַבקשִּה ִּ ֶׁש ַע ְמךִּ ִּי ְשר ִֵּ
ְש ִּ
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ְרּושל
י ַׁ
אםָ
יתין ְ ִּ -ו ִָ
ִּאתה ִּה' ִּשוֹ ֵמעִַּ ִּ ְתפלִּהֲ ִּ .ה ָל ָכה ב'ַ ,מ ְתנִ ִ
ְלפנֶׁ יךִִּּ ,ברו ְך ַ
בלָעלָהָ ְונִ ְס ַתפָגָ
שטָי ַ ָרדָ ְוט ַָ
שָידיוָ ְו ַר ְגליוָופ ׁ ַָ
דיָבוָץָק ָראָ ִק ֵׁד ׁ ָ
ְב ִב ְג ֵׁ ָ
אתָ
שה ָ ֶָׁ
צא ָ ְוע ָ
ש ָידיו ָ ְו ַר ְגליו ָי ָ
ש ָ ְו ִק ֵׁד ׁ ָ
הב ָ ְול ַב ׁ ָ
די ָ ז ָ
ֵׁה ִביאוָ ָלוָֹ ָ ִב ְג ֵׁ ָ
ימים ָ ִדבְָ ֵׁ ָרי ָ ַר ִביָ
עת ָ ְכב ִשים ָ ְת ִמ ִ
את ָ ׁ ִש ְב ַָ
את ָ ֵׁאיל ָהעָם ָ ְו ֶָׁ
ֵׁאילוָֹ ָ ְו ֶָׁ
פרָ
חר ָהיוָ ָ ְק ֵׁר ִבין ָו ַָ
של ָ ׁ ַש ַָ
עם ָת ִמיד ָ ׁ ֶָׁ
מר ָ ִָ
ָע ִקיבא ָאוֹ ֵָׁ
יעזֶָׁר ָ ַר ִבי ֲ
ֱא ִל ֶׁ
של ָ ֵׁביןָ
עם ָת ִמיד ָ ׁ ֶָׁ
שה ָ ַבחוָץ ָהיוָ ָ ְק ֵׁר ִבין ָ ִָ
העוֹ לָה ָ ְוש ִעיר ָ ַה ַנ ֲע ָ
להָ ְונִ ְס ַתפָגָ ֵׁה ִביאוָָ
שטָיֵׁ ֵׁ ָרדָ ְוטבַָלָע ָ
שָידיוָ ְו ַר ְגליוָופ ׁ ַָ
ה ַע ְר ַביִָםִ ָ.ק ֵׁד ׁ ָ
כףָ
את ָ ַה ַָ
ש ָידיו ָ ְו ַר ְגליו ָנִ ְכנַָס ָ ְלהוֹ ִציא ָ ֶָׁ
ש ָ ְו ִק ֵׁד ׁ ָ
די ָלבָן ָ ְול ַב ׁ ָ
לוָֹ ָ ִב ְג ֵׁ ָ
שט ָי ַ ָרד ָ ְוטבַָל ָעלָה ָ ְונִ ְס ַתפָגָ
ש ָידיו ָ ְו ַר ְגליו ָופ ׁ ַָ
את ָ ַה ַמ ְחתָה ָ ִק ֵׁד ׁ ָ
ְו ֶָׁ
אתָ
ש ָידיו ָ ְו ַר ְגליו ָנִ ְכנַָס ָ ְו ִה ְק ִטיר ָ ֶָׁ
ש ָ ִק ֵׁד ׁ ָ
הב ָ ְול ַב ׁ ָ
די ָ ז ָ
ֵׁה ִביאוָ ָלוָֹ ָ ִב ְג ֵׁ ָ
שט ָי ַ ָרד ָ ְוטבַָלָ
ש ָידיו ָ ְו ַר ְגליו ָופ ׁ ַָ
את ָ ַה ֵׁנרוָֹת ָ ִק ֵׁד ׁ ָ
ַה ְקט ֶׁ ָֹרת ָ ְו ֵׁה ִטיב ָ ֶָׁ
ש ָ ְמ ַל ִויןָאוֹ תוָֹ ָעַָדָ ֵׁביתוָָֹ
דיָ ַע ְצמוָֹ ָ ְול ַב ׁ ָ
עלָהָ ְונִ ְס ַתפָגָ ֵׁה ִביאוָ ָלוָֹ ָ ִב ְג ֵׁ ָ
ְויוֹ ם ָטוֹ ב ָהיָה ָעוֹ שֶָׁה ָ ְל ָ
מרִּ
כל ָאוֹ ֲהביו ָ ׁ ֶׁשיצָא ָ ְב ׁשלוָֹם :גְ ָמ ָרא ִּ -א ִַּ
בל ִּד ְב ֵ ִּריִּ
ִּעקיבאֲ ִּ ,א ִּ
יע ֶׁזר ִּ ְו ַרבי ֲ
ִּאל ֶׁ
זוִּ ִּד ְב ֵרִּי ִּ ַרבי ֱ
ַרבי ִּיוֹ חנִּןֹ ִּ :
שלִּ ֵביןִּה ַע ְר ַביִּםַ ִּ.רביִּחוֹ ִּנהִּ
ֲחכמיםִּ:כולהִֶּׁןִּהיוִִּּ ְק ֵרביןִּעִּםִּתמידִּ ִֶּׁ
מה ִּ ְד ֵביתִּ
ִּש ַמאיְ ִּ ,כ ִּ
שם ִּ ַ ִּרב ִּיוֹ סִֵּףִּ :א ְתיִּא ִּ ְד ַרבי ִּ ְלעזִּר ִּ ְכ ֵבית ַ
ְב ִֵּ
מרִּ:
יע ִֶּׁזרִּאוֹ ִֵּ
ֹדםִּ ,כִֵּןִּ ַרבי ִּל ֶׁ
ַש ַמאי ִּא ְמ ֵ ִּריִּ :תדירִּ ְמ ֻקדשִּ ְִּ ִּ -מ ֻקדשִּ ִּק ֶׁ ִּ
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י ַׁ
ֹדםֵ ִּ ,ה ְ
דתִּ ַהי ִֹּוםִּ ְמ ֻק ֶׁדשִֶּׁתִּ
ידה? ִּ ֲעבוֹ ַ ִּ
יךִּ ִּ ֲעב ִּ
תדירִּ ְמ ֻקדשִּ ְִּ ִּ -מ ֻקדשִּ ִּק ֶׁ ִּ
פרִּ
דת ִּ ַהי ִֹּום ִּקוֹ ֶׁדמִֶּׁת ִּ ְלמו ְספִֵּי ִּ ַהי ִֹּוםִַּ ִּ ,
ומו ְספִֵּי ִּ ַהי ִֹּום ִּ ְתדירין ֲִּ ִּ -עבוֹ ַ ִּ
חרִּ,
של ִּ ַש ִַּ
בעִַּת ִּ ְכבשים ִּ ְתמימים ִּהיוִּ ִּ ְק ֵרבין ִּעִּם ִּתמיד ִּ ִֶּׁ
ו ַאיִּל ִּ ְוש ְִּ
ִּבןִּ
של ִּ ֵבין ִּה ַע ְרביִּםַ ִּ .רבי ִּש ְמעוֹ ן ֶׁ
אר ִּהיוִּ ִּ ְק ֵרבין ִּעִּם ִּתמיד ִּ ִֶּׁ
ְו ַה ְש ִּ
ֹךִּ ַחטאתִּ ְל ַחטאתִּ ְועוֹ לִּהִּ
דיִּל ְסמ ְִּ
הןִּ ַתניִּאִּ ְכ ֵ ִּ
ד ִֵּ
מאִּ ְ ִּ
מרַ ִּ:ט ֲע ִּ
לקישִִּּא ִַּ
עםִּ ְוש ְבעִַּתִּ
ילוִּ ְו ֵאילִּה ִּ
פרִּ ְוה ַאיִּלִּ ְו ֵא ִֹּ
ימרַ ִּ:ה ִּ
ְלעוֹ לִּהְ ִּ.ואיתִּ ְדבִּעִֵּיִּ ֵמ ִּ
אר ִּהיוִִּּ
חרְ ִּ ,ו ַה ְש ִּ
של ִּ ַש ִַּ
ְכבשים ִּ ְתמימים ִּהיוִּ ִּ ְק ֵרבין ִּעִּם ִּתמיד ִּ ִֶּׁ
דותִּ.
של ִּ ֵבין ִּה ַע ְרביִּםְ ִּ ,וה ֵדין ִּ ַתניִּא ִּתוֹ לִֶּׁה ִּ ֲעבוֹ ִֹּ
ְק ֵרבין ִּעִּם ִּתמיד ִּ ִֶּׁ
אתִּעוֹ לִַּתִּהעִּם"ִּ ,כאמוִּרִּ
תו ִּ ְו ִֶּׁ
אתִּעוֹ ל ִֹּ
שהִּ ִֶּׁ
צאִּ ְוע ִּ
איִּט ֲעמא? ִּ" ְוי ִּ
ַ
ַמ
ברִּחיִּאִּ:
רִּרביִּב ֹוִּןִּ ִַּ
ילוִּ ְו ֵאילִּהעִּם?ִּא ַמ ַ
מהִּאמוִּרִּ ְבענְ ִַּיןִּ ֵא ִֹּ
בענְ יִּןִַּ ִּ,
מהִּ ַחטאתִּ
ברִּק ְד ִּ
איִּט ֲעמא? ִּמ ַדִּםִּ ַחטאתִּ ַהכפוריםְ ִּ ,כ ִּ
ַ
ְושעירַ ִּ ,מ
מ ְקִּ ִּר ִַּייתִּ
בא? ִּ ִּ
עד"; ִּ ֵמ ֵאיכִּן ִּ ִּ
מו ִֵּ
אל ִּאֹהִֶּׁל ִּ ִֹּ
ַהכפורים ִּ– ִּ"ובִּא ִּ ַא ֲה ִּרֹן ִּ ִֶּׁ
צאִּ
ך?ִּ ְלהוֹ ציאִּכִַּףִּו ַמ ְחתִּהְ ִּ.כתיבְ "ִּ:וי ִּ
שהִּ.ו ְל ֵהיכִּןִּהוִּאִּהוֹ ֵל ְִּ
ַהפר ִּ
מר ִּהכין? ִּ ְולִֹּא ִּכִֵּןִּ
את ִּעוֹ לִַּת ִּהעִּם"ְ ִּ ,ו ַאתְִּ ִּא ִַּ
תו ִּ ְו ִֶּׁ
את ִּעוֹ ל ִֹּ
שה ִּ ִֶּׁ
ְוע ִּ
חרִּ
כִּלִּמוֹ דיןִּ ְבהוֹ צאִַּתִּכִַּףִּו ַמ ְחתִּהִּ ֶׁשהוִּאִּ ְל ַא ִַּ
א ַמ ַ
רִּרבי ִּיוֹ חנִּןַ ִּ :ה ֹ
שהִּ
בןִּ ֲחנינִּהִּ :כִּלִּ ַהפר ִּ
רִּרבי ִּיוֹ סִּהִּ ִֶּׁ
שלִּ ֵביןִּה ַע ְר ַביִּם! ִּא ַמ ַ
תמידִּ ִֶּׁ
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עוִּדִּהיאִּ ֲאמורִּהִּעִַּלִּ
דרִּ ,חוִּץִּמז ִֹּוִּ .א ַמ ַ
עלִּ ֵס ֶׁ ִּ
ְכתובִּהִּ ִַּ
רִּרבי ִּיוֹ סִּהֹ ִּ :
שִּ
בא? ִּמקדו ִּ
אל ִּאֹהִֶּׁל ִּמוֹ עִֵּד"ֵ ִּ ,מ ֵאיכִּן ִּ ִּ
דר ִּ– ִּ"ובִּא ִּ ַא ֲה ִּרֹן ִּ ִֶּׁ
ֵס ֶׁ ִּ
רוִּןִּ .א ַמרִּ
דוִּ .ו ְל ַאיִּןִּהוִּאִּהוֹ ֵל ְִּ
אש ֹוִּןִּ ֶׁשהיִּהִּ ְבי ִֹּ
הר ִּ
ך? ִּ ְלקדושִּ ִּה ַא ֲח ֹ
שִּ
בי ִּיוֹ סִּהִּ :למִּה ִּלִּי ִּנִּן ִּא ְמרין ִּחוִּץ ִּמקדו ִּ
ַרבי ִּמנִּא ִּקוֹ מִֵּי ִּ ַר ִּ
אתִּ
צא ִּופשִַּט ִּ ִֶּׁ
ִּלוִַּ ִּ :שנְ יִּא ִּהיאִּ ,ד ְכתיב"ִּ :ובִּא ִּ ְוי ִּ
ה ַא ֲח ִֹּ
רון? ִּא ַמר ֹ
ש"ְ ִּ ,וכִּי ִּעלִַּת ִּעִַּלִּ
שר ִּל ַב ִּ
בד"ֶׁ ִּ ,ש ֵאין ִּ ַת ְלמוד ִּלוֹ ַמר ִּ" ֲא ִֶּׁ
די ִּ ַה ִַּ
ב ְג ֵ ִּ
ִּכן ִּלמִּהִּ
מה ִּ ֶׁשהוִּא ִּלוֹ ֵבשִּ? ִּאם ֵ
ַד ְע ֵתנוִּ ִּ ְכלוִּם ִּהוִּא ִּפוֹ שִֵּט ִּ ֶׁאלִּא ִּ ִַּ
שר ִּל ַב ִּ
מר ִּ" ֲא ִֶּׁ
נֶׁ ֱא ִַּ
מה ִּ ְלבישִּהִּ
ישהִַּ ִּ ,
יטה ִּל ְלב ִּ
ש" ִֵּ ִּ -הקישִּ ִּ ְפש ִּ
רִּרביִּ
יטהִּ ְבקדִּושִִּּי ַדיִּםִּ ְו ַר ְג ַליִּםִּ.א ַמ ַ
אףִּ ְפש ִּ
ְבקדושִִּּי ַדיִּםִּ ְו ַר ְג ַליִּםִּ ִַּ
זוִּ
איִּ ִֹּ
בןְ ִּ .ו ִֵּ
דיִּל ִּ
ש ִּ ְלךִּ ִּ ֲעבוֹ דִּהִּ ַא ֶׁח ֶׁ ִּרתִּ ֶׁשהוִּאִּעוֹ ְבדהִּ ִּ ְבב ְג ֵ ִּ
ֶׁא ְלעזִּרֵ ִּ :י ִּ
כִּלִּמוֹ דיןִּ ְבהוֹ צאִַּתִּ
זוִִּּהוֹ צאִַּתִּכִַּףִּו ַמ ְחתִּהִּ.א ַמ ַ
ִֹּ
רִּרביִּיוֹ חנִּןַ ִּ:ה ֹ
זו?ִּ ֹ
בן?ִּ
דיִּל ִּ
ה ַע ְר ַביִּםְ ִּ.ולמִּהִּ ְבב ְג ֵ ִּ
חרִּתמידִּ ֵביןִּ ִּ
תהִּ ֶׁשהוִּאִּ ְל ַא ִַּ
כִַּףִּו ַמ ְח ִּ
מהִּ
שלִּ ַמטִּןִַּ ִּ,
רותִּ ִֶּׁ
ךִּ ֵש ִּ
שלִּ ַמ ֲעלִּןִּכ ְִּ
באְ ִּ:כ ֵשרוִּתִּ ִֶּׁ
ברִּ ִּ
רִּרביִּחיהִּ ִַּ
א ַמ ַ
אף ִּ ְל ַמטִּן ִּ" ְכת ִֶֹּׁנתִּ
חד ִּ ְבתוֹ כִּם ִּ ְלבושִּ ִּ ַבדים"ִַּ ִּ ,
יש ִּ ֶׁא ִּ
ְל ַמ ְעלִּןְ "ִּ :וא ִּ
ש"ֲ ִּ .הלָ ָכה ג'ַ ,מ ְתנִ ִ
בדִּק ֶֹׁדשִּ ִּי ְלב ִּ
ִַּ
ש ָ ִב ׁ ְשמוֹ נָהָ
הןָגדוָֹלָ ְמ ׁ ַש ֵׁמ ׁ ָ
כ ֵָׁ
יתין ָֹ ִּ -

פת ָ ְו ַא ְבנֵָׁטָ.
ֵׁכ ִליםְ ָ .ו ַה ֶׁה ְדיוָֹט ָ ְב ַא ְרבעָהִ ָ .ב ְכתֹנֶָׁת ָו ִמ ְכנ ַסיִָם ָ ְב ִמ ְצנֶׁ ֶָׁ
ֹשןָ ְו ֵׁאפוָֹדָו ְמ ִעילָ ְו ִציץְ ָ.ב ֵׁאילוָ ָנִ ׁ ְשא ִליןָ
מוֹ ִסיףָעליוָכ ֵֹׁהןָגדוֹ ל ָח ֶָׁ
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ך ָו ְל ֵׁביתָ
הן ָ ְל ֶׁה ְדיוָֹט ָ ֶׁאלָא ָ ְל ֶׁמ ֶׁל ְָ
ְבאו ִרים ָ ְותו ִמיםְ ָ .ו ֵׁאין ָנִ ׁ ְשא ִלין ָב ֶָׁ
ךָ ַה ִצבוָרָבוָָֹ .
ִדיןָו ְלמִָיָ ׁ ֶׁשצ ֶֹׁר ְָ

דר-ב'ָתשע"ו
יוָֹםָ ְר ִביעִָיָכ'ָ ֲא ָ
מאָלח ָ
יוֹ ָ
מה ִּכ ֵֹהן ִּגדוֹ ל ִּ ְמ ַש ֵמשִּ ִּב ְשמֹנִּה ִּ ֵכלים? ִּ ַרבי ִּ ֲחנַ נְ יִּהִּ
גְ ָמ ָרא – מ ְפ ֵנִּי ִּ ִַּ
שםִּ
מרְ ִּ :כנֶׁ גִֶּׁדִּ ַהמילִּהִּ ֶׁשהיא ִּל ְשמֹנִּה ִּימיםִּ ,עִַּל ִּ ִֵּ
רוִּןִּ ְד ַרבנִּןִּא ִַּ
ח ְִּ
ִַּ
ב ֹ
הב? ִּמ ְפ ִֵּניִּ
דיִּז ִּ
ינו ִּ ְמ ַש ֵמשִּ ִּ ְבב ְג ֵ ִּ
מהִּ ֵא ִֹּ
תהִּאת ִֹּו"ִּ ,מ ְפ ִֵּניִּ ִַּ
יתיִּה ְי ִּ
" ְבר ִּ
ך"ִּ.א ַמרִּ
דרִּל ְפ ִֵּניִּ ֶׁמ ֶׁל ְִּ
אלִּת ְת ַה ַ ִּ
שםִּ" ִַּ
ימוִּןִּ:עִַּלִּ ִֵּ
ַה ַג ֲאוִּהִּ.א ַמ ַ
רִּרביִּס ֹ
הםִּ:
מול ִּ ְכתיב ִּב ִֶּׁ
גורֶׁ ִּ ,א ְת ִֹּ
שה ִּ ַס ֵנ ִֹּ
גור ִּנַ ֲע ִֶּׁ
ַרבי ִּ ֵלוִּיֶׁ ִּ :ש ֵאין ִּק ֵט ִֹּ
דיִּ
הוא ִּעוֹ מִֵּד ִּו ְמ ַש ֵמשִּ ִּ ְבב ְג ֵ ִּ
הב"ְ ִּ ,ו ַע ְכשו ִּ ִּ
הם ִּ ֱאלֹהִֵּי ִּז ִּ
" ַו ַיִּ ֲעשוִּ ִּל ִֶּׁ
הב? ִּת ֵנִּי ִּ ַרבי ִּחיִּה"ִּ :ו ְל ֵב ִּ
ז ִּ
שם ִּהיוִּ ִּ ְגנוזיןִּ,
שם'ִּ ִּ ,
שם" ִּ– ִּ'ובלוִּ ִּ ִּ
בא? ִּ ַתנִּאִּ,
םִּהכפורים ִּ ַה ִּ
לֹא ִּהיוִּ ִּ ְכ ֵשרים ִּ ְליוֹ ַ
שם ִּהיוִּ ִּ ַמ ְרקיביןְ ִּ .ו ִּ
ִּ
מרִּ:
בי ִּאוֹ ִֵּ
יוטִּ .ת ִֵּניַ ִּ ,ר ִּ
הם ִּ ְלכֹהִֵּן ִּ ֶׁה ְד ִֹּ
ַרבי ִּדוֹ סִּא ִּאוֹ מִֵּרְ ִּ :כ ֵשרים ִּ ִֵּ
ֹהןִּ
די ִּכ ִֵּ
חת ִּ ְבב ְג ֵ ִּ
דול ִּ ְו ַא ִַּ
די ִּכֹהִֵּן ִּג ִֹּ
חת ִּ ְבב ְג ֵ ִּ
בות ִּ ַבדבִּרַ ִּ ,א ִַּ
תי ִּ ְתשו ִֹּ
ְש ִֵּ
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בי ִּ ַרבי ִּש ְמעוֹ ן ִּעִַּלִּ
ִּא ְלעזר ִּ ִֵּ
בי ִּ ְו ַרבי ֶׁ
יוטִּ .ת ֵנִּי ִּלִֹּא ִּנֶׁ ְח ְלקוִּ ִּ ַר ִּ
ֶׁה ְד ִֹּ
ארִּ
עלִּ ְש ִּ
שלִּבוִּץְ ִּ ,ו ִַּ
םִּהכפורים ִּ ֶׁשהוִּאִּ ִֶּׁ
כִּ ֵהןִּגדוֹ ל ִּ ְביוֹ ַ
טו ִּ ִֶּׁ
ַא ְבנֵ ִֹּ
שלִּ ֹ
שלִּ
טו ִּ ִֶּׁ
מה ִּ ֶׁנ ְח ְלקוִּ? ִּעִַּל ִּ ַא ְבנֵ ִֹּ
מות ִּ ַהשנִּה ִּ ֶׁש ֵישִּ ִּב ִֹּו ִּכ ְל ַאיִּםְ ִּ ,ועִַּל ִּ ִַּ
ְי ִֹּ
בי ִּ ַרביִּ
ִּא ְלעזר ִּ ִֵּ
ש ִּב ִֹּו ִּכ ְל ַאיִּםְ ִּ .ו ַרבי ֶׁ
בי ִּאוֹ מִֵּרֵ ִּ :י ִּ
יוטֶׁ ִּ ,ש ַר ִּ
כֹהִֵּן ִּ ֶׁה ְד ִֹּ
חא ִּ ַרבי ִּ ַאבהוִִּּ
בר ִּ ַא ִּ
קב ִּ ִַּ
בי ִּ ַי ֲע ִֹּ
ש ְמעוֹ ן ִּאוֹ מִֵּרֵ ִּ :אין ִּב ִֹּו ִּכ ְל ַאיִּםַ ִּ .ר ִּ
כהִּ
ית ִּ ְל ַא ֲהרִֹּן ִּו ְלבניו ִּכ ִּ
מא ִּ ְד ַרבִּי ְִּ "ִּ -ועש ִּ
שם ִּ ַרבי ִּיוֹ חנִּןַ ִּ :ט ֲע ִּ
ְב ִֵּ
דיִּ
אףִּב ְג ֵ ִּ
שִּב ִֹּוִּכ ְל ַאיִּםִּ ִַּ
דיִּ ַא ֲה ִּרֹןִּ ֵי ִּ
מהִּב ְג ֵ ִּ
שרִּצויתִּיִּאֹתכִּה"ִַּ ִּ,
ְככִּלִּ ֲא ִֶּׁ
ביִּ ַרביִּש ְמעוֹ ן?ִּ
יִּא ְלעזר ִּ ִֵּ
בדִּלהִּ ִּ ַרב ֶׁ
מהִּע ִֵּ
הןִּכ ְל ַאיִּםִַּ ִּ .
ב ִֶּׁ
ש ִּ ִּ
בניוִּ ֵי ִּ
שםִּ
ימוןְ ִּ :כ ִֵּ
ביִּס ִֹּ
מרִּ ַר ִּ
הןִּ.א ִַּ
אףִּבניוִּבראוִּיִּל ִֶּׁ
לו ִּ ִַּ
מהִּ ַא ֲה ִּרֹןִּבראוִּיִּ ִֹּ
ִַּ
ֶׁש ַהק ְרב ִֹּ
ך ִּ ַה ְבגדים ִּ ְמ ַכ ְפריןִּ ,ב ְכת ִֶֹּׁנת ִּומ ְכנ ַסיִּםִּ
נות ִּ ְמ ַכ ְפרין ִִּּ -כ ְִּ
תהִּ ְמ ַכ ֶׁפ ֶׁ ִּרת ִּלוֹ ְבשִֵּי ִּכ ְל ַאיִּםִּ ,איתִּ ְדבעִֵּיִּ
פתִּוְִּ ַא ְב ֵנִּטְ ִּ .כת ֶֹׁנִּת ִּה ְי ִּ
מ ְצנֶׁ ִֶּׁ
את ִּ ַה ֻכת ִֶֹּׁנתִּ
מרְ "ִּ :וי ְט ְבלוִּ ִּ ִֶּׁ
מה ִּ ְד ַאתְִּ ִּא ִַּ
ימר ִּעִַּל ִּשוֹ ְפכִֵּי ִּדמיםְ ִּ ,כ ִּ
ֵמ ִּ
מרִּ:
מה ִּ ְד ַאתְִּ ִּא ִַּ
יותְ ִּ ,כ ִּ
על ִּגלוִּי ִּ ֲער ִֹּ
פר ִּ ִַּ
ַבדִּם"ִּ .מ ְכנ ַסיִּם ִּהיִּה ִּ ְמ ַכ ִֵּ
תהִּ
פת ִּה ְי ִּ
שר ִּ ֶׁע ְרוִּה"ִּ .מ ְצנֶׁ ִֶּׁ
בד ִּ ְל ַכס ִֹּות ִּ ְב ִַּ
סי ִּ ִַּ
מ ְכנְ ִֵּ
הם ִּ ִּ
שה ִּל ִֶּׁ
" ַו ֲע ִֵּ
עלִּ
אתִּ ַהמ ְצנֶׁ פִֶּׁתִּ ִַּ
מרַ "ִּ:וישִֶּׁםִּ ִֶּׁ
מהִּ ְד ַאתְִּ ִּא ִַּ
ְמ ַכ ֶׁפ ֶׁ ִּרתִּעִַּלִּ ַגסִֵּיִּהרוחְִַּ ִּ,כ ִּ
ימר ִּעִַּלִּ
על ִּ ַה ַגנביםְ ִּ ,ואית ִּ ְדבעִֵּי ִּ ֵמ ִּ
פר ִּ ִַּ
רֹאש ִֹּו"ַ ִּ .א ְב ֵנִּט ִּהיִּה ִּ ְמ ַכ ִֵּ
מוִּ
העוֹ ְקמניםִּ .א ַמר ִַּרבי ִּ ֵלוִּיִּ :ל"ב ִּ ַאמִּה ִּהיִּה ִּב ִֹּוְ ִּ ,והיִּה ִּ ְמ ַע ְק ִֹּ
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מרִּ:
מהִּ ְד ַאתְִּ ִּא ִַּ
פרִּעִַּלִּ ַמטִֵּיִּ ַהדיןְ ִּ ,כ ִּ
ְלכאןִּו ְלכאןִּ .חוֹ שִֶּׁןִּהיִּהִּ ְמ ַכ ִֵּ
מהִּ
עלִּ ֲעבוֹ דהִּזרהְ ִּ ,כ ִּ
פרִּ ִַּ
פודִּהיִּהִּ ְמ ַכ ִֵּ
פט"ֵ ִּ .א ִֹּ
ית ִּחֹשִֶּׁןִּמ ְש ִּ
" ְועש ִּ
שם ִּ ַרביִּ
ימון ִּ ְב ִֵּ
פוד ִּו ְתרפים"ְ ִּ .מעִּילַ ִּ ,רבי ִּס ִֹּ
מרְ "ִּ :ו ֵאין ִּ ֵא ִֹּ
ת ִּא ִַּ
ְד ַא ְִּ
הן ִּ ַכפ ִּרה ִּ ְוק ְבעִּהִּ
תה ִּב ִֶּׁ
יוֹ נתִּן ִּ ְד ֵבית ִּגו ְבריןְ ִּ :ש ֵנִּי ִּ ְדברים ִּלִֹּא ִּה ְי ִּ
שִּ
הןִּ :האוֹ מִֵּר ִּלש ִֹּון ִּה ַ ִּרע ִּ ְו ַההוֹ ֵ ִּרג ִּנֶׁ ֶׁפ ִּ
הן ִּ ַהתוֹ רִּה ִּ ַכפ ִּרהְ ִּ ,ו ֵאלוִּ ִּ ִֵּ
ל ִֶּׁ
לוִּ
לוִּ ִּכִַּפ ִּרה ִּ ְוק ְבעִּה ִּ ִֹּ
לא ִּה ְי ִּ
ב ְשגגִּהִּ .האוֹ מִֵּר ִּלש ִֹּון ִּה ַ ִּרע ִּ ִֹּ
תה ִּ ֹ
מעִּ
על ִּ ַא ֲה ִּרֹן ִּ ְלש ֵ ִּרת ִּ ְונ ְש ִּ
ַהתוֹ רִּה ִּ ַכפ ִּרה ִִּּ -זו ִֵּגי ִּ ַה ְמעילְ "ִּ ,והיִּה ִּ ִַּ
לוִּ ַכפ ִּרהִּ
תהִּ ִֹּ
ש ִּלִֹּאִּה ְי ִּ
קולַ ִּ.ההוֹ ֵ ִּרגִּנֶׁ ֶׁפ ִּ
עלִּ ִֹּ
פרִּ ִַּ
יכ ִֵּ
קולִּו ַ
בִּאִּ ִֹּ
קוֹ ִֹּ
לו"ִּ,י ֹ
מותִּ
עדִּ ִֹּ
ה ִּ ִַּ
ב ִּ
שבִּ ִּ
יתתִּכ ֵֹהןִּגדוֹ לְ "ִּ ,וי ִַּ
לו ִּ ַהתוֹ רִּהִּ ַכפ ִּרהִִּּ -מ ִַּ
ְוק ְבעִּהִּ ִֹּ
קב ִּאוֹ מִֵּרִּ :נֶׁ ֶׁא ְמ ִּרה ִּ ַכפ ִּרהִּ
בן ִּ ַי ֲע ִֹּ
יע ֶׁזר ִּ ִֶּׁ
ִּאל ֶׁ
ַהכ ֵֹהן ִּגדוֹ ל"ִּ .ת ֵנִּיַ ִּ ,רבי ֱ
מר ִּ ַכפ ִּרה ִּ ַבחוִּץִַּ ִּ ,
ב ְפנים ִּ ְונֶׁ ֱא ִַּ
בןִּ
מה ִּ ַכפ ִּרה ִּה ֵאמורים ִּב ְפנים ִִֶּּׁ ִּ -
בןִּ
אף ִּ ַכפ ִּרה ִּ ֲאמורִּה ִּ ַבחוִּץ ִּ ִֶּׁ
על ִּשוֹ ְפכִֵּי ִּדמיםִַּ ִּ ,
פר ִּ ִַּ
ַהבקִּר ִּ ְמ ַכ ִֵּ
על ִּשוֹ ְפכִֵּי ִּדמיםִּ ,כאן ִּ ְבשוֹ ֵגִּג ִּכאן ִּ ְב ֵמזידַ ִּ ,שנְ יִּאִּ
פר ִּ ִַּ
ַהבקִּר ִּ ְמ ַכ ִֵּ
עלִּ
סהִּ :כאןִּ ִַּ
רִּרבי ִּיוֹ ִּ
היאִּ ֶׁע ְגלִּהִּ ֲערופִּהִּ ֵביןִּשוֹ ֵגִּגִּ ֵביןִּ ֵמזידִּ .א ַמ ַ
עלִּ
ימר ִּ ִַּ
ינו ִּידועִִַּּ .ציץִּ ,אית ִּ ְדבעִֵּי ִּ ֵמ ִּ
ט ִּ ֶׁש ֵא ִֹּ
ט ִּידועִַּ ִּ ְוכאן ִּעִַּל ִּ ֵח ְִּ
ֵח ְִּ
על ִּ ַע ִֵּזי ִּפניםַ ִּ .מאן ְִּדא ַמר ִּעִַּלִּ
ימר ִּ ִַּ
פנִּיםִּ ,אית ִּ ְדבעִֵּי ִּ ֵמ ִּ
ד ִּ
הגִּ ֹוִּ ְ ִּ
ִַּ
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חו"ִּ ,ו ְכתיבִּ:
בן ִּ ְבמ ְצ ִֹּ
בע ִּה ֶׁא ִֶּׁ
יחאִּ ,ד ְכתיבַ "ִּ :ות ְט ִַּ
ַהגוֹ ְדפנין ִּנ ִּ
חו ִּתמיד"ַ ִּ ,מאן ְִּדא ַמר ִּעִַּל ִּ ַע ִֵּזי ִּפנים ִּ– ִּ"ו ֵמצִַּחִּ
" ְוהיִּה ִּעִַּל ִּמ ְצ ִֹּ
הן ִּ ְמאיריןִּ
מם ִּ'אורים'? ִּ ֶׁש ִֵּ
מה ִּנִּ ְקרִּא ִּ ְש ִּ
ך"ְ ִּ ,ול ִּ
שה ִּזוֹ נִּה ִּהיִּה ִּל ְִּ
א ִּ
ךֶׁ ִּ ,ש ְבעִֵּתִּ
את ִּ ַה ֶׁד ֶׁר ְִּ
יהם ִּ ִֶּׁ
ימין ִּל ְפנֵ ִֶּׁ
ת ִּ
ִּמ ִּ
הן ְִּ
אלִּ .וְִּ'תומים' ִּ ֶׁש ִֵּ
ְלי ְשר ִֵּ
ךֶׁ ִּ ,שכִֵּןִּ
את ִּ ַה ֶׁד ֶׁר ְִּ
הן ִּ ִֶּׁ
אל ִּ ְתמימין ִִּּ -היוִּ ִּ ְמ ַכ ְונין ִּל ִֶּׁ
ֶׁשהיוִּ ִּי ְשר ִֵּ
סִּושלוֹ םִּ,
רִּרביִּ ְיהודִּהַ ִּ:ח ְ
א ַמ ַ
בעִּבנְ ימיןִּ ִּ.
הןִּ ְב ֶׁג ִַּ
ֶׁשמצאנוִִּּ ֶׁשבד ִּוִּל ִֶּׁ
מרִּ
לֹא ִּא ִַּ
מר ִּ' ֲעלִֵּה'ְ ִּ ,ו ִּ
בע ִּבנְ ימיןֶׁ ִּ ,שבראשוֹ נִּה ִּא ִַּ
הם ִּ ְב ֶׁג ִַּ
לִֹּא ִּבדוִּ ִּ ִֵּ
תיִּ
מרִּ'נְ ַתתיו'ְ ִּ .ו ֵאיןִּנ ְשאליןִּ ְש ִֵּ
מרִּ' ֲעלִֵּה'ְ ִּ ,וא ִַּ
'נְ ַתתיו'ִּ ,ו ַב ְשנ ִּיהִּא ִַּ
עלִּהראשוֹ נִּהִּ
יבוִִּּ ִַּ
חתִּ ִּ,
לותִּ ְכ ַא ִַּ
ְש ֵא ִֹּ
אםִּנ ְש ֲאלוִִּּ,איתִּ ַת ַנייִּת ִֵּניְ ִּ:מש ֹ
על ִּ ַה ְשניִּהִּ
יבוִּ ִּ ִַּ
יבו ִּ ִַּ
ְו ֵאין ִּ ְמש ִֹּ
על ִּ ַה ְשניִּהְ ִּ .ואית ִּ ַת ַניי ִּת ִֵּניְ ִּ :מש ֹ
עלִּ
לִּאִּ ִַּ
יבוִּ ִּעִַּלִּהראשוֹ נִּהְ ִּ.ואיתִּ ַת ַנייִּת ִֵּניֵ ִּ:א ִֹּ
ְו ֵא ִֹּ
יבוִּ ִּ ֹ
ינו ִּ ְמש ֹ
ינוִּ ְמש ֹ
על ִּהראשוֹ נִּהִּ
יבו ִּ ִַּ
הראשוֹ נִּה ִּ ְולִֹּא ִּעִַּל ִּ ַה ְשניִּהַ ִּ .מאן ְִּדאִּ ַמרְ ִּ :מש ִֹּ
אלִּ
דאַ ִּ :ויֹאמִֶּׁרִּדוִּדִּה'ִּ ֱאלֹהִֵּיִּי ְשר ִֵּ
מןִּ ֲה ִּ
עלִּ ַה ְשניִּהִּ ִּ ,
יבוִּ ִּ ִַּ
ְו ֵא ִֹּ
ינו ִּ ְמש ֹ
אלִּ
גוִּ'ֲ ִּ,ה ֵי ֵ ִּרדִּשאוִּלִּדוִּדִּ,לִֹּאִּש ִַּ
גו'ִּ ֲה ַי ְסג ֻרנִּיִּ ַב ֲעלִֵּיִּ ְקעילִּהִּ ְבי ִֹּ
ְו ִֹּ
דוִּ ְו ֹ
יבו ִּעִַּלִּ
ינוִּ ִּ ְמש ִֹּ
צו ְ ִּרכִּאִּ" ֲה ֵי ֵ ִּרדִּשאוִּל"ְ ִּ ,ו ִּ
לִּאִּ ִֹּ
אםִּ ַה ְשניִּהְ ִּ ,ו ֵא ֹ
ַכה ִֶֹּׁגןֹ ִּ ,
מןִּ ֲה ִּ
הראשוֹ נִּהִּ ִּ ,
דאִַּ "ִּ -ויֹאמִֶּׁרִּדוִּדִּ ֲה ַי ְסג ֻרנִּיִּ ַב ֲעלִֵּיִּ ְקעילִּהִּאוֹ תִּי"ִּ
על ִּהראשוֹ נִּה ִּ ְולִֹּא ִּעִַּלִּ
יבוִּ ִּלִֹּא ִּ ִַּ
גו'ַ ִּ ,מאן ְִּדא ַמר ִּ ֵא ִֹּ
ְו ִֹּ
ינו ִּ ְמש ֹ
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מר ִּ ֶׁא ְרדִֹּף ִּ ַא ֲח ֵ ִּרי ִּ ַה ְגדוִּד ִּ ַה ִֶּׁזהִּ
בה' ִּ ֵלא ִֹּ
ה ַא ֲחרוֹ נִּהַ "ִּ ,וי ְשאִַּל ִּדוִּד ִּ ִַּ
אלִּ ַהגִֵּדִּנִּאִּ
יה ִּ ַר ֲחמים ִּ– ִּ"ה'ִּ ֱאלֹהִֵּיִּי ְשר ִֵּ
ַה ַאש ֶׁגנוִּ ִּדוִּד"ִּ ,ב ֵקשִּ ִּע ֶׁל ִּ
יבו ִּשלֹשַ "ִּ ,וי ִֶּׁ
אלִּ ְו ֵהש ִֹּ
דעִּ ְלךִּ ִּ ֶׁש ֲה ֵ ִּריִּ ְש ַתיִּםִּש ִַּ
ְל ַע ְב ֶׁדךִּ"ֵ ִּ ,ת ַ ִּ
לוִּ
ֹאמרִּ ִֹּ
שג ִּ ַתשיג ִּ ְו ַהצִֵּל ִּ ַתציל"ִּ ,אית ִּ ַת ַניי ִּת ִֵּניַ ִּ :הק ֹוִּל ִּהיִּהִּ
ְרדִֹּף ִּכִּי ִּ ַה ִֵּ
תב ִּבוֹ לִֵּטַ ִּ .מאן ְִּדא ַמר ִּ ַהק ֹוִּל ִּהיִּהִּ
שוֹ ֵמעִִַּּ .אית ִּ ַת ַניי ִּת ֵנִּיַ ִּ :ה ְכ ִּ
תבִּ
אןִּדא ַמרַ ִּ:ה ְכ ִּ
אתִּ ַהק ִֹּול"ַ ִּ,מ ְ
יחאִּ,ד ְכתיבַ "ִּ :וי ְשמִַּעִּ ִֶּׁ
שוֹ ֵמעִַּ ִּ–ִּנ ִּ
לֹא ִּקוִּ"ףִּ
ד"י ִּ ְו ִּ
הא ִּ ֵלית ִּ ֵחי"ת ִּב ְשבטיםְ ִּ ,ולִֹּא ִּצ ֵ ִּ
היִּה ִּבוֹ לִֵּטְ ִּ ,ו ִּ
הא ִּ ֵלית ִּ ֵטי"תִּ
יהןְ ִּ .ו ִּ
קב ִּכתוִּב ִּ ֲע ֵל ִֶּׁ
חק ִּ ַי ֲע ִֹּ
הם ִּי ְצ ִּ
ב ְשבטיםַ ִּ ,א ְבר ִּ
ִַּ
יהןִּ .
אל'ִִּּ-היִּהִּחקוִּקִּ ֲע ֵל ֶׁ
טיִּי ְשר ִֵּ
ַב ְשבטים!ִּ–ִּ'כִּלִּ ֵאלִֶּׁהִּש ְב ִֵּ

ֶּפ ֶּרק ְש ִמינִ י
ָב ֲא ִכילה ָו ִב ׁ ְש ִתיהָ
ָה ִכפו ִרים ָאסור ַ
יתין ִּ -יוֹ ם ַ
ֲה ָל ָכה א'ַ ,מ ְתנִ ִ
ָה ִמטהְָ .ו ַה ֶׁמ ֶׁל ְךָ
יש ַ
ָה ַסנְ דל ָו ְב ַת ׁ ְש ִמ ׁ
ילת ַ
ו ִב ְר ִחיצה ָו ְב ִסיכה ָו ִבנְ ִע ַ
ָה ַסנְ דלִָ ,ד ְב ֵׁרי ַָר ִביָ
ָאת ַ
ָתנְ עוֹ ל ֶׁ
יהםְָ .ו ֶׁהחיה ִ
ָפנֵׁ ֶׁ
ָאת ְ
ְו ַה ַכלה ָיִ ְר ֲחצו ֶׁ
ֱא ִל ֶׁ
מר ִּהכין?ִּ
ת ִּא ִַּ
יע ֶׁזרַָ ,ו ֲחכ ִמים ָאוֹ ְס ִריןִּ .גְ ָמ ָרא ִִּּ -ענושִּ ִּכ ֵ ִּרת ִּ ְו ַא ְִּ
אתִּ
חוִּת ִּמ ְכשעורין ִּנ ְצ ְרכִּהְ "ִּ ,ת ַענוִּ ִּ ִֶּׁ
א ַמר ִַּר ִּ
בי ִּהילִּאִּ :ל ְפ ֹ
די ִּ ֶׁשי ְצ ַטעִֵּרַ ִּ ,ת ְלמודִּ
מה ִּ ְוצנִּה ִּ ְכ ֵ ִּ
לו ִּ ַב ַח ִּ
שב ִּ ִֹּ
כול ִּי ִַּ
נַ ְפשוֹ ֵתיכִֶּׁם"ִּ ,י ִֹּ
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קוִּםִּ
לוֹ ַמר"ִּ :כִּל ִּ ְמלאכִּה ִּלִֹּא ִּ ַת ֲעשוִּ" ְִּ ִּ -מלאכִּה ִּא ַס ְר ִּ
תי ִּ ְלךִּ ִּ ְבמ ֹ
תי ִּ ְלךִִּּ
אכה ִּ ֶׁשא ַס ְר ִּ
מה ִּ ְמל ִּ
חרִַּ ִּ ,
קוִּם ִּ ַא ִֵּ
תי ִּ ְלךִּ ִּ ְִּ
חרְ ִּ ,וענוִּי ִּא ַס ְר ִּ
ַא ִֵּ
במ ֹ
תיִּ
אף ִּענוִּי ִּ ֶׁשא ַס ְר ִּ
יה ִּכ ֵ ִּרתִַּ ִּ ,
חר ְִּ ִּ -מלאכִּה ִּ ֶׁש ַחיבין ִּע ֶׁל ִּ
קום ִּ ַא ִֵּ
ְבמ ִֹּ
הןֵ ִּ :אלוִִּּ
חר ִִּּ -ענ ִּוי ִּ ֶׁש ַחיבין ִּעליו ִּכ ֵ ִּרתְ ִּ ,ו ֵאלוִּ ִּ ִֵּ
קום ִּ ַא ִֵּ
ְלךִּ ִּ ְבמ ִֹּ
את ִּ ַה ְטבלין? ִּ ַת ְלמוד ִּלוֹ ַמרִּ:
ַהפגולין ִּ ְו ַהנוֹ תריןִּ ,מ ַניִּן ִּ ְל ַ ִּרב ֹוִּת ִּ ִֶּׁ
הןִּ
את ִּ ַה ְטבלין ִּ ֶׁש ִֵּ
בה ִּ ֲאנִּי ִּ ִֶּׁ
בהְ ִּ ,מ ַר ִֶּׁ
את ִּנַ ְפש ֵֹתיכִֶּׁם" ִּ– ִּר ִּ
" ְת ַענוִּ ִּ ִֶּׁ
יתהַ ִּ ,ת ְלמוד ִּלוֹ ַמרִּ:
בלִּה ִּ ֶׁש ֵאינהִּ ִּ ְבמ ִּ
את ִּ ַה ְנ ִֵּ
בה ִּ ִֶּׁ
לֹא ִּ ַא ְר ִֶּׁ
יתהְ ִּ ,ו ִּ
ְבמ ִּ
" ְת ַענוִּ ִּ ִֶּׁ
לאִּ
הן ִּ ְב ִֹּ
לות ִּ ֶׁש ִֵּ
ה ְנ ֵב ִֹּ
את ִּ ִַּ
בה ִּ ִֶּׁ
בהַ ִּ ,א ְר ִֶּׁ
את ִּנַ ְפש ֵֹתיכִֶּׁם" ִּ– ִּר ִּ
ִּת ֲע ֶׁשהַ ִּ ,ת ְלמודִּ
את ִּ ַה ֻחלין ִּ ֶׁש ֵאינִּן ִּ ְבלֹא ַ
בה ִּ ִֶּׁ
שהְ ִּ ,ולִֹּא ִּ ַא ְר ִֶּׁ
ַת ֲע ִֶּׁ
ינןִּ
אתִּ ַהחוליןִּ ֶׁש ֵא ִּ
בהִּ ִֶּׁ
בהַ ִּ ,א ְר ִֶּׁ
אתִּנַ ְפש ֵֹתיכִֶּׁם"ִּ– ִּר ִּ
לוֹ ַמרְ "ִּ :ת ַענ ִּו ִּ ִֶּׁ
מדִּ
ב ֲע ִֹּ
הןִּ ִַּ
אתִּ ַה ְתרומִּהִּו ַמ ֲעשִֵּרִּ ֵשנִּיִּ ֶׁש ִֵּ
בהִּ ִֶּׁ
לאִּ ַא ְר ִֶּׁ
כולִּ ְו ִֹּ
מדִּ ֶׁו ֱא ִֹּ
ְב ֲע ִֹּ
כולַ ִּ ,ת ְלמודִּלוֹ ַמרְ "ִּ :ת ַענוִּ ִּ ִֶּׁ
ֱא ִֹּ
אתִּ
בהִּ ִֶּׁ
בהַ ִּ ,א ְר ִֶּׁ
אתִּנַ ְפש ֵֹתיכִֶּׁם" ִּ– ִּר ִּ
אתִּ ַה ֳּקדשיםִּ
בהִּ ִֶּׁ
בלִּתוֹ תיר'ִּ ְולִֹּאִּ ֲא ַר ִֶּׁ
ב' ִַּ
ַה ְתרומִּהִּ ְו ַה ַמ ֲעשִֵּרִּ ֶׁש ֵאינִּןִּ ְִּ
בהִּ,
אתִּנַ ְפש ֵֹתיכִֶּׁם"ִּ–ִּר ִּ
בלִּתוֹ תיר'ַ ִּ,ת ְלמודִּלוֹ ַמרְ "ִּ:ת ַענוִִּּ ִֶּׁ
ב' ִַּ
הןִּ ְִּ
ֶׁש ִֵּ
אב ִּ ֵביתִּ
את ִּנַ ְפש ֵֹתיכִֶּׁם" ִִּּ -דבִּר ִּ ֶׁשהוִּא ִּענוִּי ִּ ִַּ
ִּא ֵחרְ "ִּ :ת ַענוִּ ִּ ִֶּׁ
דבר ַ
ִּזו?ִּזוֹ ֲ
נֶׁ ֶׁפש ְִּו ֵאיִּזוֹ ִֹּ
ִּאכילהִּו ְשתיִּהִּ .
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דר-ב'ָתשע"ו
ישיָכאָ ֲא ָ
יוָֹםָ ֲח ִמ ׁ ִָ
מאָלט ָ
יוֹ ָ
את ִּנַ ְפש ֵֹתיכִֶּׁם"ִּ
מר ִּכאן ִּ" ְת ַענ ִּו ִּ ִֶּׁ
משוִּם ִּ ַרבי ִּי ְשמ ֵעאל ִּא ְמרוִִּּ :נֶׁ ֱא ִַּ
לן ִּענוִּיִּ
מה ִּענוִּי ִּ ֶׁש ֶׁנ ֱא ַמר ִּ ְל ַה ִּ
יבךִּ"ִַּ ִּ ,
מר ִּ ְל ַהלִּן ִּ" ַו ְי ַע ְנךִּ ִּ ַו ַיִּ ְרע ֶׁ
ְונֶׁ ֱא ִַּ
שה ִּ ְדברים?ִּ
מה ִּש ִּ
בוןְ ִּ .ול ִּ
מר ִּכאן ִּענוִּי ִּ ְרע ִֹּ
אף ִּענוִּי ִּ ֶׁש ֶׁנ ֱא ִַּ
בון ִּ ִַּ
ְרע ִֹּ
שה!ִּ
יתנוִּןִּ ֶׁאלִּאִּ ֲחמ ִּ
הא ִּ ֵל ְ
שהְ ִּ .ו ִּ
שה ִּענויִּןִּה ֲאמוריןִּ ַבפר ִּ
ְכנֶׁ ִֶּׁגד ִּש ִּ
מאִּ,
ברִּ ֲח ִּ
ירהִּ ִַּ
יצהַ ִּ .רבי ִּ ְז ֵע ִּ
חדִּמוסִּףִּב ְרח ִּ
רִּרבי ִּ ַתנְ חומִּאִּ :וְִּ ֶׁא ִּ
א ַמ ַ
בןִּ ֵלוִּיְ ִּ :ב ַת ֲעניתִּצבוִּרִּ
ביִּ ְיהוֹ ֻשעִַּ ִּ ִֶּׁ
שםִּ ַר ִּ
ביִּ ַרבי ִּ ֲחנינִּאִּ ְב ִֵּ
ביִּיוֹ סִֵּיִּ ִֵּ
ַר ִּ
אב ִּ ַמ ְרחיץ ִּידיוִּ
עה ִּ ְב ִּ
ַמ ְרחיץ ִּפניו ִּידיו ִּ ְו ַר ְגליו ִּ ְכ ַד ְרכ ִֹּוְ ִּ ,בת ְש ִּ
פהִּ
חן ִּ ְב ַמ ִּ
מ ַקִּ ְִּנ ִּ
ִּהכפורים ִּ ַמ ְרחיץ ִּידיו ִּוִּ ְִּ
על ִּפניוְ ִּ .ביוֹ ם ַ
ו ַמ ֲעבירִּן ִּ ִַּ
הב ִּלהִִּּ
טה ִּ ְוי ִֵּ
טו ִּ
מ ְ ִּר ִֹּ
ת ֵ ִּרי ִּ ִַּ
בי ִּיוֹ נִּה ִּ ִּ
את ִּ ַה ַמפִּה ִּעִַּל ִּפניוַ ִּ .ר ִּ
ו ַמ ֲעביר ִּ ִֶּׁ
אבִּ ְל ַת ֲעניתִּצבוִּרִּ ֶׁאלִּאִּאסוִּרִּ
האִּת ֵנִּיִּ ֵאיןִּ ֵביןִּט'ִּ ְב ִּ
תותִֵּיִּ ַכדהְִּ ִּ .ו ִּ
ברִּ
צלִּבת ִֹּוְ ִּ ,וע ִַּ
צלִּ ַרב ִֹּוֵ ִּ ,א ִֶּׁ
ך ִּ ֵא ִֶּׁ
גוִּ .היִּהִּהוֹ ֵל ְִּ
קוִּםִּ ֶׁשנִּ ֲה ִּ
ְמלאכִּה! ִּ ְבמ ֹ
או ִּ ַבנ ִּ
ַביִּםִּ ִֹּ
ינוִּ
פוִּ ַר ְגליוִַּ ִּ-מ ְטבילִּןִּ ַב ַמיִּםִּ ְו ֵא ִֹּ
ינוִּחוֹ ֵששִִּּ.נ ַטנְ ִּ
הר ִֵּ ִּ-א ִֹּ
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ךִּ
מןִּ ַה ֶׁד ֶׁר ְִּ
באִּ ִּ
חאְ ִּ:ב ִּ
באִּכֹהִֵּןַ ִּ,תנְ יִּאִּ,הוֹ ֵ ִּריִּ ַרביִּ ַא ִּ
ביִּ ִּ
חוֹ ֵששִִּּ.הוֹ ֵ ִּריִּ ַר ִּ
בלִּ
יצם ִּ ַב ַמיִּםִּ .ת ִֵּניִּ ,א ִֵּ
ח ִּ
ה ְ ִּר ִּ
הות ִּעליו ִּ ֶׁש ֻמתִּר ִּלְִּ ִַּ
ְוהיוִּ ִּ ַר ְגליו ִּ ֵק ִֹּ
ךִֻּ ִּ-מתריןִּבנְ עילִַּתִּ ַה ַסנְ דִּלִּ,ל ְכ ֶׁשיבוֹ אוִִּּ
דהִּ ֶׁשהיוִִּּ ְמ ַה ְלכיןִּ ַב ֶׁד ֶׁר ְִּ
ו ְמנֻ ֶׁ ִּ
ִּבאב ִּ ְוכִֵּן ִּ ְב ַת ֲענית ִּצבוִּרִּ .ו ְב ִסיכה ִָּ-
לוצ ִּוְ ִּ .וכִֵּן ִּ ְבט' ְ
ח ִֹּ
ְבעיר ִּ– ִּ ִַּי ֲִּ
של ִּ ַת ֲענוִּג ִּ ֵבין ִּסיכִּהִּ
בתֵ ִּ ,בין ִּסיכִּה ִּ ֶׁשהיא ִּ ִֶּׁ
דא ִּ ְדתִּ ֵנִּיְ ִּ :ב ַש ִּ
ַכ ֲה ִּ
ט'ִּבאב ִּו ְב ַת ֲעניתִּצבוִּרִּ ,סיכִּהִּ ֶׁשהיאִּ
שלִּ ַת ֲענוִּגִּאסוִּרְ ִּ .ב ְ
ֶׁש ֵאינהִּ ִּ ִֶּׁ
וותִּ
הא ִּת ִֵּני ִּש ִֹּ
תרְ ִּ .ו ִּ
של ִּ ַת ֲענוִּג ִּ– ִּ ֻמ ִּ
של ִּ ַת ֲענוִּג ִּ– ִּאסוִּרֶׁ ִּ ,ש ֵאינהִּ ִּ ִֶּׁ
ִֶּׁ
לא ִּ ְלעֹנֶׁ שְִּ ִּ ,ביוֹ םִּ
בל ִּ ִֹּ
אס ִּור ִּו ְל ַת ְשלומין ִּ ֲא ִּ
סיכִּה ִּל ְשתיִּה ִּ ְל ִּ
האִּת ִֵּניִּ ְי ַח ְל ִֹּ
לא ִּ ְלעֹנֶׁ שְִּ ִּ ,ו ִּ
בל ִּ ִֹּ
ַהכפורים ִּ ְלאסור ִּ ֲא ִּ
אתִּ
לו ְִּ ִּ -להביאִּ ִֶּׁ
ךִּ .א ַמר ִַּרביִּ
את ִּ ַהשוֹ תִֶּׁה? ִּא ַמר ִַּרבי ִּיוֹ חנִּןֵ ִּ :לית ִּכאן ִּס ְִּ
ך ִּ ְו ִֶּׁ
ַהס ְִּ
באִּ
לִּ ִּכִֵּןִּ ,דבִּר ִּ ֶׁשהוִּא ִּ ִּ
ךֵ ִּ ,לית ִּכאן ִּש ִֹּו ִֶּׁ
ַא ְבמ ִּריֵ ִּ :לית ִּכאן ִּס ְִּ
תהְ ִּ ,דִּ ֹ
שה? ִּא ַמר ִַּרביִּ
מ ְש ֵנִּי ִּלאוין ִּמ ְצט ֵ ִּרףִּ .מ ַניִּן ִּ ֶׁשהוִּא ִּ ְמ ֻחוור ִּ ַב ֲע ִֵּ
מהִּנִּןִּק ְיימין?ִּ
מת"ִַּ ִּ,
תיִּמ ֶׁמנוִִּּ ְל ִֵּ
לֹאִּנ ַת ִּ
מייְ "ִּ:ו ִּ
יִּס ִַּ
ב ִַּ
שםִּ ַר ִּ
ֶׁא ְלעזרִּ ְב ִֵּ
מתִּ.
כן ִּ ְל ִֵּ
כל ִּ ֶׁש ִֵּ
חי ִּהוִּא ִּאסוִּר ִּ ִּ
רון ִּ ְו ַת ְכריכין ִּ ְל ִַּ
לו ִּ ֲא ִֹּ
אם ִּ ְלהביא ִּ ִֹּ
ִּ
זוִּ ִּסיכִּהִּ.
חי ִּ ְואסוִּר ִּ ַלמִֵּת? ִּהוִֵּי ִּאוֹ ִֵּ
תר ִּ ְל ִַּ
יזה ִּדבִּר ִּ ֶׁש ֻמ ִּ
ְו ֵא ִֶּׁ
מר ִּ ֹ
יל ַ
ו ִבנְ ִע ַ
תָה ַסנְ דל ִּ–ִּת ֵנִּיִּ,כִּלִּ ֵאלוִּ ִּ ֶׁשא ְמרוִִּּ ֲאסוריןִּבנְ עילִַּתִּ ַה ַסנְ דִּלִּ,
דהִּ.
בלִּ ְוכִֵּןִּב ְמנֻ ֶׁ ִּ
א ִֵּ
ך ִּ– ִּחוֹ לִֵּץְ ִּ .וכִֵּןִּ ְב ִּ
ך ִּ– ִּנוֹ עִֵּלִּ .הגיעִַּ ִּ ַל ְכ ַר ְִּ
צאִּ ַל ֶׁד ֶׁר ְִּ
י ִּ
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יוםִּ ַהכפוריםְ ִּ .ואיתִּ ַת ַנייִּת ִֵּניִּ:
איתִּ ַת ַנייִּת ֵנִּיִּיוֹ ְצאיןִּ ְב ַא ְמ ַפ ְליִּאִּ ְב ִֹּ
מר ִּ ַ ִּרב ִּח ְסדִּאַ ִּ :מאן ִּ ְדאמִַּר ִּ'יוֹ ְצאין' ְִּ ִּ -ב ַא ְמ ַפ ְליִּאִּ
ֵאין ִּיוֹ ְצאיןִּ .א ִַּ
עורַ ִּ .רביִּ
של ִּ ִֹּ
של ִּ ֶׁב ִֶּׁגדִּ .ומאן ִּ ְדאמִַּרֵ 'ִּ :אין ִּיוֹ צִֵּא' ְִּ ִּ -ב ַא ְמ ַפלְִּיִּא ִּ ִֶּׁ
ִֶּׁ
באִּ,
מאִּ ַר ִּ
צו ִּ
בןִּ ֵלוִּיִּ ְב ֵלילִֵּיִּ ִֹּ
ביִּ ְיהוֹ ֻשעִַּ ִּ ִֶּׁ
ביִּ ַר ִּ
מןִּסלִַּקִּ ְל ַג ִֵּ
ברִּנַ ְח ִּ
חקִּ ִַּ
י ְצ ִּ
רִּליהִִּּ:
מהִּהוִּאִּ ֵדין? ִּא ַמ ֵ
מרִּ ֵליהִִַּּ ִּ :
פקִּ ְל ַג ֵביהִּ ִּ ְלבושִּ ִּסוֹ ליסהִּ .א ִַּ
נ ִַּ
ִּבןִּ
יִּיהוֹ ֻש ַע ֶׁ
לקִּ ְל ַג ֵביהִִּּ ַרב ְ
מןִּס ִַּ
ברִּנַ ְח ִּ
ביִּ ְשמואִֵּלִּ ִַּ
יס ְתניסִּ ֲאנִּאַ ִּ.ר ִּ
א ְ
מהִּ
יהִַּ ִּ :
רִּל ִּ
פק ִּ ְל ַג ֵביהִּ ִּלבושִּ ִּסוֹ ליסהִּ .א ַמ ֵ
יתאִּ ,נְ ִַּ
ֵלוי ִּ ְב ֵלילִֵּי ִּ ַת ֲענ ִּ
חמוִּנִּהִּנ ֵפיקִּ ְב ֵלילִֵּיִּ
יס ְתניסִּ ֲאנִּיַ ִּ.רביִּ ַס ֵמיִּ ֲִּ
רִּליהִִּּ:א ְ
הוִּאִּ ֵדין?ִּא ַמ ֵ
מןִּ
חדִּ ִּ
מןִּ ְד ַרבִּיִּמנִּאִּהוֹ ֵ ִּריִּ ְל ִַּ
חדִּ ַת ְלמידִּ ִּ
יתאִּ ְלבושִּ ִּסוֹ ליסהִַּ ִּ .
ַת ֲענ ִּ
מןִּ
מר ִּ ֵליהִִּּ ִּ :
דה? ִּא ִַּ
ןִּה ִּ
ןִּמ ֲִּ
א ִּ
רִּליהִִּּ ִּ :
שִּ .א ַמ ֵ
ב ִּ
אִּמלְִּ ִַּ
יבוִּיי ִּ ְדנשי ִַּ
ְ ִּ
ק ֵ ִּר ֹ
בן ִּ ֵלוִּיִּ
בי ִּ ְיהוֹ ֻשעִַּ ִּ ִֶּׁ
מר ִּ ֵליהִַּ ִּ :ר ִּ
הואִּ .א ִַּ
בן ִּ ֵלוִּי ִּ ִּ
ְד ַרבִּי ִּ ְיהוֹ ֻשעִַּ ִּ ִֶּׁ
ִּהוהִּ .ו ְב ַת ׁ ְש ִמ ׁ ָ
תניס ֲ
יס ְִּ
א ְ
יצה ִּהוִּאִּ
תי ִּ ַחמִֵּיִּ ,ב ְרח ִּ
יש ָ ַה ִמטָה ִִּּ -א ִֵּ
קום ִּ ֶׁש ֵאיןִּ
תר ִּ ְבמ ִֹּ
לא ִּכִּל ִּ ֶׁשכִֵּן? ִּתפ ִֵּ
יש ִּ ַהמטִּה ִּ ִֹּ
אסוִּרְ ִּ ,ב ַת ְשמ ִּ
קבִּ
ביִּ ַי ֲע ִֹּ
אוִּק ֶֹׁדִּםִּ ֶׁשה ְתקיןִּ ֶׁע ְז ִּראִּ ְטבילִּהִּ ְל ַב ֲעלִֵּיִּ ְקרייןַ ִּ.ר ִּ
טוֹ ְבליןִֹּ ִּ,
לאִּ
ִּלויֵ ִּ :אין ִּ ֶׁקרִּי ִּ ֶׁא ִּ
ִּבן ֵ
שם ִּ ַרבי ְִּיהוֹ ֻש ַע ֶׁ
סה ִּ ְב ִֵּ
חאַ ִּ ,רבי ִּ ֵי ִּ
בר ִּ ַא ִּ
ִַּ
ךִּ
אוִּת ִּתוֹ ְִּ
אה ִּ ַע ְצ ִֹּ
מרֲ ִּ :אפלוִּ ִּר ִּ
המטִּהִּ ַ ִּ .רב ִּהונִּא ִּא ִַּ
יש ִּ ִַּ
מ ַת ְשמ ִּ
מו ִּנֵ ֹ
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סאִּ
שהַ ִּ .רבי ִּיוֹ נִּה ִּוְִּ ַרבי ִּ ֹיוִּ ִּ
ימרִּ :וב ְלבִַּד ִּ ֵמא ִּ
לוםִּ .הווִּ ִּב ֵעין ִּ ֵמ ִַּ
ֲח ִֹּ
ִּהכפוריםִּ
ינןִּ :יוֹ ם ַ
הא ִּ ְתנ ִַּ
חרְ ִּ .ו ִּ
יהון ִּא ְמריןֲ ִּ :אפלוִּ ִּמדבִּר ִּ ַא ִֵּ
ַת ְר ֵו ִֹּ
אסוִּר ִּ ַב ֲאכילִּהִּ ,ובשְִּת ִּיהִּ ,וב ְרחיצִּהִּ ,ו ְבסיכִּהִּ ,ובנְ עילִַּת ִּ ַה ַסנְ דִּלִּ,
ו ְב ַת ְשמישִּ ִּ ַהמטִּהְ ִּ .ות ִֵּני ִּ ֲעלהִַּ ִּ :ב ֲעלִֵּי ִּ ְקריין ִִּּ -טוֹ ְבלין ִּ ְכ ַד ְרכִּןִּ
בןִּ ֵלוִּיִּ,
ביִּ ְיהוֹ ֻשעִַּ ִּ ִֶּׁ
דאִּ ְפליגִּאִּ ַא ְד ַר ִּ
םִּהכפוריםֵ ִּ .ליתִּ ֲה ִּ
ְבצנְ עִּהִּ ְביוֹ ַ
יש ִּ ַהמטִּה?!ִּ
מרֵ ִּ :אין ִּ ֶׁקרִּי ִּ ֶׁאלִּא ִּמ ַת ְשמ ִּ
בן ִּ ֵלוִּי ִּא ִַּ
ְד ַרבִּי ִּ ְיהוֹ ֻשעִַּ ִּ ִֶּׁ
האִּ
בלְ ִּ .ו ִּ
יום ִּ ְושכִַּח ִּ ְולִֹּא ִּט ִַּ
עוד ִּ ִֹּ
תו ִּמ ְב ִֹּ
תר ִּלהְִּ ִּ :ב ֶׁשש ֵמשִּ ִּמט ִֹּ
פ ִַּ
תו ִּטוֹ בִֵּל ִּ ְבצנְ עִּהִּ
בר ִּ ֲח ַל ְפתִּא ִּ ֶׁשראוִּ ִּאוֹ ִֹּ
סי ִּ ִַּ
ב ַרבי ִּיוֹ ִֵּ
שה ִּ ְִּ
ת ֵנִּיַ ִּ ,מ ֲע ִֶּׁ
ח?ִּ
תו ִּ ַהגוִּףִּ ַהקדוֹ שִּ ִּ ְבשוֹ ֵכ ִַּ
ימרִּ ְבאוֹ ִֹּ
ל ְךִּ ִּ ְל ֵמ ִַּ
םִּהכפורים! ִּאיתִּ ִּ
ְביוֹ ַ
ַה ֶׁמ ֶׁל ְָ
ך ִּ ְבי ְפ ֹיוִּ ִּ ֶׁת ֱח ֶׁזינִּה ִּ ֵעינֶׁ יךִּ"ַ ִּ .ה ַכלָה ִָּ -מ ְפ ִֵּניִּ
שם ִּ" ֶׁמ ֶׁל ְִּ
ך ִִּּ -עִַּל ִּ ִֵּ
ינןִּ
יע ֶׁזרֲ ִּ .הו ִּ
ִּאל ֶׁ
את ִּ ַה ַסנְ דִּל; ִּד ְב ֵ ִּרי ִּ ַרבי ֱ
עול ִּ ִֶּׁ
יבהְ ִּ .ו ַה ַחיִּה ִּתנְ ִֹּ
ֵא ִּ
יתין
הוןֲ ִּ .ה ָל ָכה ב'ַ ,מ ְתנִ ִ
עלִּכו ְל ִֹּ
ימרִּעִַּלִּסוֹ פהִַּ ִּ ,א ְשכִַּחִּת ִֵּניִּ ִַּ
ס ְבריןִּ ֵמ ִּ

ָמלֹאָ
ָה ַגסה ָכמוֹ ה ָו ְכ ַג ְר ִעינתהְָ ,ו ַה ׁשוֹ ֶׁתה ְ
ָככוֹ ֶׁת ֶׁבת ַ
– ִּהאוֹ ֵׁכל ְ
ָה ַמ ׁ ְש ִקיןָ
ָל ַככוֹ ֶׁת ֶׁבתָ .כל ַ
ָמ ְצט ְר ִפין ְ
ָחיבְָ .וכל ָה ֳאכ ִלין ִ
ֻל ְגמיוַ ,
יןָמ ְצט ְר ִפין .גְ ָמ ָרא ִּ-
שוֹ ֶׁתהֵָׁ ָ -א ִ
לָו ׁ ָ
ֹאָל ְגמיוָ.האוֹ ֵׁכ ְ
יןָל ְמל ֻ
ִמ ְצט ְר ִפ ִ
לוְ ִּ .דִּלִֹּ ִּכִֵּןִּ
את ִּ ֲחל ִֹּ
ך ִּ ִֶּׁ
יך ִּ ְל ַמ ֵע ְִּ
א ַמר ִַּרבי ִּיוֹ סִּהִּ :זֹאת ִּאוֹ ֶׁמ ֶׁ ִּרת ִּ ֶׁשצר ְִּ
בןִּ ֶׁא ְלעזִּרִּ:
ה'ִּ.ת ִֵּניַ ִּ,רביִּש ְמעוֹ ןִּ ִֶּׁ
תהִּ ִּו ֵמ ֲחלל ִּ
ית ֵנִּיִּ'כמוֹ הִִּּ ִּוכְִּגִַּלְִּעִּינִּ ִּ
נ ְ
22

ְמִיִיוֹמִאִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
ְרּושל
י ַׁ
לוא ִּ ֻל ְגמיוִּ
מה ִּופ ֵליג? ִּ ְמ ִֹּ
מ ִּריתִּ .ת ֵנִּיְ ִּ ,מלִֹּא ִּ ֻל ְגמיוִַּ ִּ .
ְבכוֹ ֶׁתבִֶּׁת ִּנִּ ְִּ
לוא ִּ ֻל ְגמיוִּ
ִּש ַמאיְ ִּ :מ ִֹּ
שם ִּ ֵבית ַ
חתִּ .ת ִֵּני ִּמ ִֵּ
תן ִּ ְללו ְגמִּא ִּ ַא ִַּ
ֶׁשהוִּא ִּנ ִַּ
עי ִּקוֹ מִֵּי ִּ ַרבי ִּמנִּאְ ִּ :ולמִּה ִּלִֹּאִּ
דא ִּב ִֵּ
א ִּ
בר ִּ ִַּ
ב ְרביעיתַ ִּ .רבי ִּחיה ִּ ִַּ
רִּליהִִּּ:מ ְפ ִֵּניִּ
יתִּש ַמאיִּו ֵמחו ְמ ֵ ִּריִּ ֵביתִּה ֵלל? ִּא ַמ ֵ
ַ
ליִּ ֵב
תהִִּּמקו ִֵּ
תנִּינִּ ִּ
ְִּ
יח ִּ ֶׁשהיִּה ִּ ַמ ֲחזיק ִּיוֹ תִֵּר ִּ ֵמ ְרביעיתֲ ִּ .ה ָל ָכה ג',
בן ִּ ֲא ַבט ִַּ
של ִּ ִֶּׁ
לו ְִּגמ ֹוִּ ִּ ִֶּׁ
ִֹּ
ַמ ְתנִ ִ
אָחטאתָ ֶׁאחתָ.
בָאל ַ
ָחי ֶׁ
םָאחדֵָׁ ָ-אינוֹ ַ
הָב ֶׁה ְע ֵׁל ֶׁ
לָו ׁשת ְ
א ַכ ְ
יתין –ִּ ָ

ָש ֵׁאינןָ
ָאכ ִלין ׁ ֶָׁ
ָחטאוֹ תָ .א ַכל ֳ
ָש ֵׁתי ַ
ָמלאכה ַָ ָ -חיב ׁ ְ
א ַכל ְָועשה ְ
הָצירָ
הָ,ו ׁשת ִ
יןָל ׁ ְשתִָי ְ
ןָראויִ ִ
יןָש ֵׁאינ ְ
הָמ ׁ ְש ִק ׁ ֶׁ
הָ,ו ׁשת ַ
יןָל ֲא ִכיל ְ
ְראויִ ַ
ָמ ְריסָ–ָפטורִּ .
אוֹ ֻ

דר-ב'ָתשע"ו
ישיָכבָ ֲא ָ
יוָֹםָ ׁ ִש ׁ ִָ
מאָמ' ָ
יוֹ ָ
לל ִּ ְשתיִּהִּ.
לל ִּ ֲאכילִּהֵ ִּ ,אין ִּ ֲאכילִּה ִּב ְכ ִּ
מה? ִּ ְשת ִּיה ִּב ְכ ִּ
גְ ָמ ָרא – ִּל ִּ
דא"ִּ:עִַּלִּ
מןִּ ֲה ִּ
מעִּלהִּ ִּ ִּ
ביִּיוֹ נִּהִּש ִַּ
מ ַניִּןִּ ֶׁש ַה ְשתיִּהִּב ְכלִּלִּ ֲאכילִּה?ִּ ַר ִּ
מה ִּ ִּנןִּ
ש ִּמכִֶּׁם ִּלִֹּא ִּתֹאכִַּל ִּדִּם"ִַּ ִּ ,
אל ִּכִּל ִּנֶׁ ֶׁפ ִּ
תי ִּל ְב ֵנִּי ִּי ְשר ִֵּ
כִֵּן ִּא ַמ ְר ִּ
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ינוִּ ִּלִֹּא ִּאֹכִֶּׁל ִּ ְולִֹּאִּ
דם ִּ ֶׁשק ַרשִּ? ִּ ִּ
ַקימין? ִּ ְב ִּ
הא ִּת ִֵּניַ ִּ ,דִּם ִּ ֶׁשק ַרשִּ ִּ ֵא ֹ
תוִִּּ
קהֶׁ ִּ .אלִּא ִּכִּי ִּנִּן ִּ ַקימין ִּ ְכ ִֹּ
ַמ ְש ֶׁ ִּ
מות ִּ ֶׁשהוִּאְ ִּ ,ו ַהתוֹ רִּה ִּקראת ִּאוֹ ֹ
את ִּ ַהדִּםִּ
מיי ִֹּוִּ ,ה ְקפִּה ִּ ִֶּׁ
את ִּ ַה ֵחלִֶּׁב ִּוְִּגִּ ְִּ
חה ִּ ִֶּׁ
' ֲאכילִּה'ְ ִּ .והת ֵנִּיִּ ,ה ְמ ִּ
ינוִּאֹכִֶּׁלִּ
בדִּלהִִּּ ַרביִּיוֹ נִּה?ִּ ֵא ִֹּ
מהִּע ִַּ
שִּב ֹוִִּּ ַכ ַזיִּתִּ–ִּ ַח ִּיבִַּ ִּ.
אםִּ ֵי ִּ
לוִּ ִּ,
ַו ֲאכ ִֹּ
קהִּ ,ח ִַּזרִּ
את ִּ ַמ ְש ֶׁ ִּ
או ִּ ֻט ְמ ִַּ
קה ִּ ְל ַט ְמ ִֹּ
את ִּאוֹ כלין ִּ ְולִֹּא ִּ ַמ ְש ֶׁ ִּ
ְל ַטמִֵּא ִּ ֻט ְמ ִַּ
שר ִּ ְת ַאוִֶּׁהִּ
סף ִּ ְבכִּל ִּ ֲא ִֶּׁ
ת ִּ ַה ֶׁכ ִֶּׁ
דאְ "ִּ :ונ ַת ִּ
מן ִּ ֲה ִּ
מע ִּלהִּ ִּ ִּ
ַרבי ִּיוֹ נִּה ִּ ְש ִַּ
ך ִּ ַה ַת ְבשילִּ,
אם ִּ ְבטוֹ עִֵּם ִּ ַטעִַּם ִּ ַייִּן ִּ ְלתוֹ ְִּ
מה ִּנִּן ִּ ַקימין? ִּ ִּ
נַ ְפ ֶׁשךִּ"ִַּ ִּ ,
ַו ֲה ִֹּ
מות ִּ ֶׁשהוִּאִּ
לא ִּ ַטעִַּם ִּ ַייִּן ִּל ְפגִּם ִּהוִּא! ִּ ֶׁאלִּא ִּכִּי ִּנִּן ִּ ַקימיןְ ִּ :כ ִֹּ
תרִּ
ילה'ַ ִּ .רבנִּן ִּ ְד ֵקיסרין ִּא ְמ ֵ ִּריִּ :תפ ִֵּ
תוִּ ִּ' ֲאכ ִּ
ְו ַהתוֹ רִּה ִּקראת ִּאוֹ ֹ
מ ִַּנ ְִּניִּאִּ ,כִּלִּ ַהטפִֵּלִּ ַל ֲאכילִּהִַּ ִּ -כ ֲאכילִּהִּהיאִּ.
גו ִַּ
או ְ ִּר ְִּז ַנִּיִּיאִּוְִּ ִֹּ
יליןִּ ִֹּ
ְבא ֵ
דאְ ִּ :שבועִּה ִּ ֶׁש ִֹּ
מן ִּ ֲה ִּ
מע ִּלהִּ ִּ ִּ
ַרבי ִּיוֹ סִּהִּש ִַּ
תהִּ,
לא ִּאוֹ כִַּלִּ ְואכִַּלִּ ְוש ִּ
מורִּ
סהֱ ִּ :א ִֹּ
חתִּ .א ְמרין ִּ ַח ְב ַריִּא ִּקוֹ מִֵּי ִּ ַרבי ִּיוֹ ִּ
ינו ִּ ַחיִּב ִּ ֶׁאלִּא ִּ ַא ִַּ
ֵא ִֹּ
תה ִַּ ִּ -ח ִּיבִּ
ב ְִּ
ד ִַּ
ְ ִּ
תהְ ִּ ,ואכִַּלִּ ְוש ִּ
ת ִּרהְִּ ִּ :שבועִּהִּ ֶׁשלִֹּאִּאוֹ כִַּלִּ ְו ֶׁשלִֹּאִּ ֶׁא ְש ִֶּׁ
מי ִּ ֶׁשהיוִּ ִּ ְלפניו ִּ ְש ִֵּני ִּככריםִּ,
לון ִּ ַרבי ִּיוֹ סִֵּיִּ :אילוִּ ִּ ִּ
מר ִּ ִֹּ
ְש ַתיִּםִּ .א ִַּ
ְוא ִַּ
חתִּ
יהן ִּ ְכ ַא ִַּ
מרְ ִּ :שבועִּה ִּ ֶׁשלִֹּא ִּאוֹ כִַּל ִּככִַּר ִּ ִֶּׁזה ִּ ְוח ִַּזר ִּ ְוא ְכלִּן ִּ ְשנֵ ִֶּׁ
מןִּ
מעִּלהִִּּ ִּ
חסִּש ִַּ
ביִּפנְ ִּ
שםִּ ַר ִּ
ביִּ ֲחנַ נְ יִּהִּ ְב ִֵּ
ינוִּ ַחיִּבִּ ְש ַתיִּם? ִּ ַר ִּ
ֶׁשמִּאִּ ֵא ִֹּ
דאְ ִּ :שבועִּהִּ ֶׁשלִֹּאִּאוֹ כִַּלִּ ְואכִַּלִּאוֹ ְכליןִּ ֶׁש ֵאינִּןִּ ְראוייןִּ ַל ֲאכילִּהִּ,
ֲה ִּ
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תהִּ
טורִּ ,מ ְפ ִֵּני ִּ ֶׁשש ִּ
תה ִּ ַמ ְשקין ִּ ֶׁש ֵאינִּן ִּ ְראויין ִּל ְשתיִּה ִּ– ִּפ ִּ
ְוש ִּ
הןִּ ְראוייןִּ
אםִּאכִַּלִּאוֹ ְכליןִּ ֶׁש ִֵּ
בלִּ ִּ
ַמ ְשקיןִּ ֶׁש ֵאינִּןִּ ְראוייןִּל ְשתיִּהֲ ִּ,א ִּ
הן ִּ ְראויין ִּל ְשתיִּה ִַּ ִּ -חיִּבִּ .לִֹּא ִּ ְשבועִּהִּ
תה ִּ ַמ ְשקין ִּ ֶׁש ִֵּ
ַל ֲאכילִּהִּ ,ש ִּ
תניתין ִּ ַד ֲא ִַּנן ִּא ְמרין ִּ ְשבועִּה ִּ ֶׁשלִֹּאִּ
יחא ִּ ְב ַמ ְִּ
מר ִּנ ִּ
ֶׁשלִֹּא ִּאוֹ כִַּל ִּא ִַּ
תהַ ִּ .רביִּ
לא ִּ ֶׁא ְש ִֶּׁ
מר ִּ ְשבועִּה ִּ ֶׁשלִֹּא ִּאוֹ כִַּל ִּ ְו ֶׁש ִֹּ
אוֹ כִַּלְ ִּ ,כ ַרבי ִּד ִּו ִּא ִַּ
ינוִִּּ
לם ִּ ַא ִַּ
דאִּ :האוֹ כִֵּל ִּ ְושוֹ תִֶּׁה ִּ ְב ֶׁה ְע ִֵּ
מן ִּ ֲה ִּ
מע ִּלהִּ ִּ ִּ
ח ְננִּה ִּש ִַּ
חת ִֵּ ִּ -א ֹ
תיִּ
דא"ִּ :לִֹּאִּא ַכ ְל ִּ
מןִּ ֲה ִּ
מעִּלהִּ ִּ ִּ
באִּמ ִּריִּש ִַּ
חתַ ִּ .רבי ִּ ַא ִּ
ַחיִּבִּ ֶׁאלִּא ִּ ַא ִַּ
לא ִּאוֹ כִַּלִּ
יחא ִּ ְכ ַמאן ִּ ְדאמִַּרְ ִּ :שבועִּה ִּ ֶׁש ִֹּ
יתיִּ ,נ ִּ
לא ִּשת ִּ
ְבאֹנִּי"ֶׁ ִּ ,א ִּ
תה ִּ ְואכִַּל ְִּ ִּ -שתיִּהִּ
תהְ ִּ ,ב ַ ִּרם ִּ ְכ ַמאן ִּ ְדאמִַּרְ ִּ :שבועִּה ִּ ֶׁשלִֹּא ִּש ִּ
ְוש ִּ
ינהִִּּ
מעִּ ִּ
ש ִַּ
מי ְִּ
ילה ִּב ְכלִּל ִּ ְשתיִּהְ ִּ .ואית ִּ ְדבעִֵּי ִּ ִּ
ב ְכלִּל ִּ ֲאכילִּה ִּ ֵאין ִּ ֲאכ ִּ
כלִּב ְשע ֶׁריךִּ" ִּ ְו ִֹּ
דא"ִּ :לִֹּאִּתוכִַּלִּ ֶׁל ֱא ִֹּ
מןִּ ֲה ִּ
ִּ
גו'"ִּ .תיר ְֹשךִּ"ִִֶּּׁ ִּ-זהִּ ַה ַייִּןִּ.
"י ְצה ֶׁר ִּ
ינוִִּּ
תוִּ ִּ' ֲאכ ִּ
ילה'ְ ִּ ,ו ֵא ֹ
זוִּ ִּסיכִּהְ ִּ ,ו ַהתוֹ רִּה ִּק ְראִּה ִּאוֹ ֹ
ך" ִֹּ ִּ -
מהִּ .א ַמרִּ
ימר ִּ ְמ ֻחוור ִּהוִּא ִִּּ -י ְלקוִּ ִּעליו ִּחוִּץ ִּ ַלחוֹ ִּ
אין ִּ ֵת ִַּ
ְמ ֻחוורִּ ִּ ,
שרִּ ֵש ִּניִּ
בןִּ ֲחנינִּהֵ ִּ:איןִּלוֹ קיןִּחוִּץִּ ַלחוֹ מִּהִּ ֶׁאלִּאִּעִַּלִּ ַמ ֲע ִֵּ
ַרביִּיוֹ סִּהִּ ִֶּׁ
דאִּ ְדת ִֵּניִּ
ינוִּ ְמ ֻחוור?ִּ ַכ ֲה ִּ
צאִּ.ומ ַניִּןִּ ֶׁש ֵא ִֹּ
הורִּ ֶׁשנ ְכ ַנִּסִּלירוש ַליִּםִּ ְוי ִּ
ט ִֹּ
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ית"אִּ.4
מיִּ ִּ
ד ִּ
הי"לְִּ ִּ ַקִּ ְ ִּ
ב ִּ
"ש ִּ ְִּ
של ִּ ַת ֲענוִּג ִּגִּ ֵ ִּר ִּ
בת ִּ ֵבין ִּסיכִּה ִּ ֶׁשהיא ִּ ִֶּׁ
ַב ַש ִּ
ימיי"ִּ :לִֹּאִּ
ס ִַּ
שם ִּ ַרבי ִּ ִּ
שה? ִּ ַרבי ִּ ְלעזִּר ִּ ְב ִֵּ
מ ֻחוור ִּ ַב ֲע ִֵּ
מ ַניִּן ִּ ֶׁשהוִּא ִּ ְִּ
רוןִּ ְו ַת ְכריכיןִּ,
לוִּא ִֹּ
אםִּ ְלהביאִּ ִֹּ
מהִּנִּןִּ ַקימין?ִּ ִּ
מת"ִַּ ִּ,
תיִּמ ֶׁמנוִִּּ ְל ִֵּ
נ ַת ִּ
איִּ ֶׁזהוִִּּ
לאִּכִּלִּ ֶׁשכִֵּןִּ ַלמִֵּת?ִּ ִֵּ
חיִּהוִּאִּאסוִּרִּ ִֹּ
חיְ ִּ.ל ִַּ
דבִּרִּ ֶׁשהוִּאִּאסוִּרִּ ַל ִַּ
חי ִּ ְואסוִּרִּ ַלמִֵּת? ִּ ֲהוִֵּיִּאוֹ מִֵּרִּ ִֶּׁזהִּסיכִּהַ ִּ.א ְזה ִּרהִּ
תרִּ ַל ִַּ
דבִּרִּ ֶׁשהוִּאִּ ֻמ ִּ
אתִּ
תיִּ ִֶּׁ
לאִּ ַת ֲעשוִּ"ִּ .עֹנֶׁ שְִּ "ִּ :ו ַה ֲא ַב ְד ִּ
ל ְמ ֶׁלאכִֶּׁתִּ ַהי ִֹּום"ִּ :כִּלִּ ְמלאכִּהִּ ִֹּ
שר ִּלִֹּאִּ
ש ִּ ֲא ִֶּׁ
ש ִּ ַההיא"ַ ִּ .א ְזה ִּרה ִּ ְלענוִּי ִּ ַהי ִֹּום"ִּ :כִּי ִּכִּל ִּ ַה ֶׁנ ֶׁפ ִּ
ַה ֶׁנ ֶׁפ ִּ
היא"ַ ִּ .א ְזה ִּרה ִּל ְמ ֶׁלאכִֶּׁתִּ
ש ִּ ַה ִּ
תה ִּ ַה ֶׁנ ֶׁפ ִּ
ְת ֻע ֶׁנִּה"ִּ .עֹנֶׁ שְִּ "ִּ :ונ ְכ ְר ִּ
ש ִּ ְלענוִּי ִּ ַה ַל ְילִּהִּ
ַה ַל ְילִּהֵ ִּ :לית ִּכאןִּ ,עֹנֶׁ שִּ ִּ ֵלית ִּכאןַ ִּ ,א ְזה ִּרה ִּ ְועֹנֶׁ ִּ
ימרִּ ֵביהִִּּ
מהִּ ֲהוִּהִּ ֵליהִִּּ ְל ֵמ ִַּ
ןִּבןִּלקישִּ ִּבעִֵּיִַּ ִּ:
ֵליתִּ ְכתיבַ ִּ.רביִּש ְמעוֹ ֶׁ
ילות ִּ ֶׁש ַבתוֹ רִּה ִּ ַכ ַזיִּת ִּ ְוכאןִּ
לא ִּתֹאכִַּלִּ ,כִּל ִּ ֲאכ ִֹּ
לא ִּ ְת ֻע ֶׁנִּהֶׁ ִּ ,אלִּא ִּ ִֹּ
ִֹּ
הא ִּ ְתלִּתִּ
פן ִּ ְולִֹּא ִּ ְת ֻע ֶׁנִּה ִּ ִּ
מר ִּ ִֶּׁ
מר ִּ ַ ִּרב ִּהוֹ ַש ְעיִּהִּ :הש ִֶּׁ
ַככוֹ ֶׁתבִֶּׁתִּ .א ִַּ
תיִּ ְלךִִּּ–ִּ
ירהִּ ֶׁשא ַמ ְר ִּ
מרְ ִּ,באוֹ תהִִּּה ֲאמ ִּ
רִּרביִּחוֹ נִּהִּ:הש ִֶּׁ
ה ִּרןִּ.א ַמ ַ
א ְִּז ִּ
ִַּ
 4המדפיסים קיצרו את דברי הגמרא ,הואיל והם כתובים לעיל בראש הפרק ,והוא
ראשי תיבות גמרו שם בהלכתא ראשונה שבפרק זה .למדנו בברייתא ,בשבת כל
סיכה בשמן בין של תענוג בין שאינה של תענוג – מותר ,ביום הכיפורים ,בין סיכה
של תענוג בין סיכה שאינה של תענוג – אסור .בתשעה באב ובתענית ציבור
שגוזרים על הגשמים ,סיכה לצורך תענוג – אסור ,ולצורך רפואה – מותר ,ואם סיכה
כשתיה היא דרשה גמורה ,למה יש חילוק ביניהם? אלא על כרחך היא דרשה
גמורה ,ולכן הקלו בשאר תעניות.
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ביִּחיִּהִּ:
גוִּ'ִּ.ת ִֵּניִּ ַ ִּר ִּ
מרִּ ְמ ִֹּ
מרִּ ְבנֶׁ ִַּגעִּ ַהצ ַרעִַּתִּל ְש ִֹּ
"הש ִֶּׁ
אדִּ ְו ַל ֲעש ִֹּות"ִּ ְו ֹ
ינוִּ ִּצר ְ
מן ִּהענוִּיִּ,
מד ִּ ִּ
יתי ִּל ִֵּ
יךִִּּ ,הי ִּ
לִֹּא ִּיֹאמִַּר ִּעֹנֶׁ שִּ ִּב ְמלאכִּהֶׁ ִּ ,ש ֵא ֹ
ינוִּדיןִּ ֶׁש ְיהוִִּּ
קלִּ ַחיביןִּכ ֵ ִּרתְ ִּ,מלאכִּהִּ ַה ֲחמורִּהִּ ֵא ִֹּ
אםִּהענוִּיִּ ַה ַ ִּ
מהִּ ִּ
ִַּ
תןִּ
מר ִּעֹנֶׁ שִּ ִּב ְמלאכִּה ִּ ֶׁאלִּא ִּל ִֵּ
הא ִּלִֹּא ִּנֶׁ ֱא ִַּ
יה ִּכ ֵ ִּרת? ִּ ִּ
ַחיבין ִּע ֶׁל ִּ
אףִּ
מר ִּב ְמלאכִּה ִּ ַא ְזה ִּרה ִּ ְלפניוִַּ ִּ ,
מה ִּעֹנֶׁ שִּ ִּ ֶׁש ֶׁנ ֱא ִַּ
א ְזה ִּרה ִּ ְלפניוִַּ ִּ ,
ִַּ
דאִּא ְמ ִּרהִּ,
ירהֲ ִּ:ה ִּ
רִּרביִּ ְז ֵע ִּ
מרִּ ְבענוִּיִּ ַא ְזה ִּרהִּ ְלפניוִּ.א ַמ ַ
עֹנֶׁ שִִּּ ֶׁש ֶׁנ ֱא ִַּ
לֹאִּ
חדִּ .א ַמר ִַּרבי ִּיודִּןְ ִּ :ו ִּ
ִּא ִּ
ְל ֵמדין ִּ ְג ֵזרִּה ִּשוִּה ִּ ֲאפלוִּ ִּ ֻמ ְפ ִֶּׁנה ִּמצִַּד ֶׁ
מרְ ִּ :ל ֵמדין ִּמ ְג ֵזרִּה ִּשוִּה ִּ ַאףִּ
יִּעקיבא ִּא ִַּ
יִּעקיבא ִּהיא? ִּ ְד ַרב ֲ
ב ֲ
ְד ַר ִּ
מרִּ
מרִּ :נֶׁ ֱא ִַּ
קב ִּאוֹ ִֵּ
בן ִּ ַי ֲע ִֹּ
יע ֶׁזר ִּ ִֶּׁ
ִּאל ֶׁ
ַעל ִּפי ִּ ֶׁש ֵאינהִּ ִּ ֻמ ְפ ֶׁנִּהִּ .ת ֵנִּיַ ִּ ,רבי ֱ
צם ִּ ַהי ִֹּום ִּ ַה ִֶּׁזה"ִּ
מרְ "ִּ :ב ֶׁע ִֶּׁ
צם ִּ ַהי ִֹּום ִּ ַה ִֶּׁזה" ִּב ְמלאכִּהְ ִּ ,ונֶׁ ֱא ִַּ
" ְב ֶׁע ִֶּׁ
מהִּ" ְב ֶׁע ִֶּׁ
ְבענוִּיִַּ ִּ ,
צםִּ ַהי ִֹּוםִּ ַה ִֶּׁזה" ִּ ֶׁש ֶׁנ ֱא ַמר ִּב ְמלאכִּה ִִּּ -לִֹּאִּח ְל ַקתִּהִּ
צם ִּ ַהי ִֹּום ִּ ַה ִֶּׁזה"ִּ
אף ִּ" ְב ֶׁע ִֶּׁ
יום ִּ ְל ַל ְילִּה ִּ ֵבין ִּעֹנֶׁ שִּ ִּ ְל ַא ְזה ִּרהִַּ ִּ ,
ב ִֹּו ִּ ֵבין ִּ ִֹּ
יום ִּ ְל ַל ְילִּה ִּ ֵבין ִּעֹנֶׁ שִּ ִּ ְל ַא ְזה ִּרהִּ,
לק ִּב ִֹּו ִּ ֵבין ִּ ִֹּ
לא ִּנַ ְח ִֹּ
מר ִּ ְבענוִּי ִּ ִֹּ
ֶׁש ֶׁנ ֱא ִַּ
ִּעקִּיבאְ ִּ ,כ ַרבי ִּי ְשמ ֵעאל? ִּת ִֵּני ִּ ַרבי ִּי ְשמ ֵעאלִּ:
עִַּד ִּ ְכדוִּן ִּ ְכ ַרבי ֲ
קת ִּעוֹ לִּם ִּ ַבח ֶֹׁדשִּ ִּ ַה ְשביעִּי"ִּ ,הקישִּ ִּ ְמלאכִּהִּ
תה ִּלכִֶּׁם ִּ ְל ֻח ַ ִּ
" ְוה ְי ִּ
אףִּ
יהִּכ ֵ ִּרתִַּ ִּ,
תיִּ ְלךִִּּ ְמלאכִּהִּ ֶׁש ַחיביןִּע ֶׁל ִּ
מהִּ ְמלאכִּהִּ ֶׁשא ַס ְר ִּ
ְלענוִּיִַּ ִּ,
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שםִּ ַרביִּ
ש ַחיביןִּעליוִּכ ֵ ִּרתַ ִּ.רביִּ ַאבהוִִּּ ְב ִֵּ
תיִּ ְלךִִִּּּ-ענ ִּויִּ ִֶּׁ
ענוִּיִּ ֶׁשא ַס ְר ִּ
שםִּ ַרביִּיוֹ חנןִּ:
הו ִּ ְב ִֵּ
איִּ ַה ֶׁכ ֶׁ ִּרם ִּ–ִּלוֹ ֶׁקִּהַ ִּ .רבי ִּ ַאב ִּ
יוֹ חנִּןִּ :האוֹ כִֵּלִּכ ְל ִֵּ
שם ִּ ַרבי ִּיוֹ חנןִּ:
הו ִּ ְב ִֵּ
ַהכוֹ סִֵּס ִּחטִֵּי ִּ ְתרומִּה ִּ– ִּלוֹ ֶׁקִּהַ ִּ .רבי ִּ ַאב ִּ
מה ִִּּ-
של ִּ ְתרו ִּ
מ ַג ֵמעִַּ ִּחֹמִֶּׁץ ִּ ִֶּׁ
קהַ ִּ .ה ְִּ
לוִּ ֶׁ ִּ
מ ַג ֵמעִַּ ִּחֹמִֶּׁץ ִּ ִֶּׁ
ַה ְִּ
של ִּ ְתרומִּה ִּ– ִּ ֹ
מהִִּּ-
אתִּ ַהח ֶֹׁמשִַּ ִּ.הכוֹ סִֵּסִּחטִֵּיִּ ְתרו ִּ
ינוִּ ְמ ַשלִֵּםִּ ִֶּׁ
אתִּ ַה ֶׁק ֶׁ ִּרןִּ ְו ֵא ִֹּ
ְמ ַשלִֵּםִּ ִֶּׁ
מרִּ
מרִּ :אוֹ ִֵּ
את ִּ ַהח ֶֹׁמשִַּ ִּ .רבי ִּאוֹ ִֵּ
ינו ִּ ְמ ַשלִֵּם ִּ ִֶּׁ
את ִּ ַה ֶׁק ֶׁ ִּרן ִּ ְו ֵא ִֹּ
ְמ ַשלִֵּם ִּ ִֶּׁ
ביִּ ַאמִּיִּ:מוֹ דיןִּ
שםִּ ַר ִּ
ֲאנִּיֶׁ ִּ,שהוִּאִּ ְמ ַשלִֵּםִּ ֶׁק ֶׁרִּןִּ ְוח ֶֹׁמשִַּ ִּ.רביִּי ְר ְמיִּהִּ ְב ִֵּ
חר ִּט ְב ִֹּ
של ִּ ְתרומִּה ִּ ְל ַא ִַּ
ֲחכמים ִּ ְל ַרבי ִּב ְמ ִַּג ֵמעִַּ ִּחֹמִֶּׁץ ִּ ִֶּׁ
לו ְִּ ִּ -מ ַשלִֵּםִּ
תןָ
שִ ִּ :תינוֹ קוָֹתָ ֵׁאיןָ ְמ ַע ִניןָאוֹ ָ
אתִּ ַה ֶׁנ ֶׁפ ִּ
ֶׁק ֶׁרִּןִּ ְוח ֶֹׁמשִּ ִּ ֶׁש ַהחֹמִֶּׁץִּ ֵמשיבִּ ִֶּׁ
קוִּת ִּ ֵאין ִּ ְמ ַעניןִּ
תר ִּ ַמ ְתנ ִּ
ָה ִכפו ִרים ִָּ ַ ִּ -רב ִּחוֹ נִּה ִּפ ִַּ
ְביוֹ ם ַ
יתאִּ :תינוֹ ֹ
ֹדםִּ
ֹדם ִּ ְלשנִּה ִּק ֶׁ ִּ
לא ִּ ְמ ַח ְנכין ִּאוֹ תִּןִּ .ק ֶׁ ִּ
ִּהכפוריםְ ִּ ,ו ִֹּ
אוֹ תִּן ִּ ְביוֹ ם ַ
קוִּתִּ ֵאיןִּ ְמ ַעניןִּ
תרִּ ַמ ְתנ ִּ
ביִּיוֹ חנִּןִּפ ִַּ
ל ְשנ ַתיִּםִּ ְמ ַח ְנכיןַ ִּ.ר ִּ
יתאִּ :תינוֹ ֹ
תיִּםִּ.
ֹדם ִּל ְש ִַּ
ֹדם ִּ ְלשנִּה ִּק ֶׁ ִּ
בל ִּ ְמ ַח ְנכין ִּק ֶׁ ִּ
ִּהכפוריםֲ ִּ ,א ִּ
אוֹ תִּן ִּ ְביוֹ ם ַ
ידיִּ
בר ִּא ִּ
קִּב ִּ ִַּ
ַמ ְשלימיןִּ ,עִַּד ִּ ֵאיכִּן? ִּ ַרבי ִּ ַא ִּ
חא ִּ ַרבי ִּח ְננִּה ִּ ַרבי ִּ ַי ֲע ֹ
שרִּ ִּ.
שעִּו ְכבִֶּׁןִּ ֶׁע ִֶּׁ
בןִּ ֵת ִַּ
תאִּ ְכ ִֶּׁ
בןִּ ֲח ַל ְפ ִּ
שםִּ ַרביִּש ְמעוֹ ןִּ ִֶּׁ
ְב ִֵּ
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דר-ב'ָתשע"ו
שָכגָ ֲא ָ
ׁ ַשבָתָק ֶֹׁד ׁ ָ
מאָמא ָ
יוֹ ָ
ילין ָאוֹ תהָ ָעַָד ָ ׁ ֶׁשת ׁשוָבָ
יתין ֻ ִּ -עברהָ ָ ׁ ֶׁש ֵׁה ִריחה ָ ַמ ֲא ִכ ִ
ֲה ָל ָכה ד'ַ ,מ ְתנִ ִ
יאיןָ
שם ָ ְב ִק ִ
אם ָ ֵׁאין ָ ׁ ָ
יאין ָ ִָ
פי ָ ְב ִק ִ
על ָ ִָ
ילין ָאוֹ תוָֹ ָ ַָ
מ ֲא ִכ ִ
נַ ְפ ׁשהָ ָחוֹ לֶָׁה ָ ַָ
להִּ
ֹאמר ָ ַדיִּ :גְ ָמ ָרא ִַּ ִּ -ב ְתח ִּ
עד ָ ׁ ֶׁשי ַָ
פי ָ ַע ְצמוָֹ ָ ַָ
ילין ָאוֹ תוָֹ ָעַָל ָ ִָ
ַמ ֲא ִכ ִ
אם ִּלאו ִִּּ -נוֹ ְתניןִּ
פה! ִּ ְו ִּ
ה ֲִּ ִּ -ה ֵ ִּרי ִּי ִֶּׁ
אם ִּשבה ִּנַ ְפש ִּ
בהִּ ִּ ְברֹטִֶּׁבִּ ִּ ,
ח ִּ
תו ֲִּ
ִֹּ
פוןִּ ,שלִַּחִּ
תי ִּ ֻעבר ֹוִּת ִּבאוִּ ִּל ְפ ִֵּני ִּ ַרבי ִּ ַט ְר ִֹּ
של ִּאסוִּרְ ִּ .ש ִֵּ
פו ִּ ִֶּׁ
להִּ ִּמגו ִֹּ
בהִּ
מאִּ ַר ִּ
צוִּ ִּ
מרוִּןִּ ִֹּ
א ְִּ
לוןִּ ,א ְזלוִּןִּוְִּ ִּ
מרִּ ִֹּ
לְִּ ִַּגבִּ ֹוִּןִּ ְת ֵריןִּ ַת ְלמידיםִּ .א ִַּ
לוןֹ ִּ :
טן ִּאמִּי ִּ ֵאלִּיִּ
לוי"ִּ :מ ֶׁב ִֶּׁ
רוי ִּ ֲע ִֹּ
ךְ ִּ .וק ִּ
ש ַדִּ ְִּ
מיִּיא ִּ ְו ִּ
ד ִַּ
לקִּ ִּ
הוִּא! ִּא ְמרין ִּ ְִּ
ֹרו ִּ ְרשעיםִּ
לוי"ִּ :ז ִּ
רון ִּ ֲע ִֹּ
ד ְךְִּ ִּ ,וק ִֹּ
ִּש ַ ִּ
ת ְינִּיִּינִּא ִּ ְולִֹּא ִּ
תה"ִּ .א ְמרין ִּלְִּ ִּ
א ִּ
תעוִּ ִּמ ֶׁב ִֶּׁ
חם ִּ ִּ
ֵמר ִֶּׁ
כוִּל ִּ ֲאנִּיְ ִּ ,ורוֹ פִֵּאִּ
טן ִּד ְֹב ֵ ִּרי ִּכזִּב"ִּ .חוֹ לִֶּׁה ִּאוֹ מִֵּרִּ :י ֹ
כוִּל ִּהוִּאִּ,
כול ִִּּ -שוֹ ְמעין ִּלרוֹ פִֵּאִּ .רוֹ פִֵּא ִּאוֹ ִֵּ
ינו ִּי ִֹּ
אוֹ מִֵּרֵ ִּ :א ִֹּ
מרִּ :י ֹ
לאִּ
צו ְ ִּרכִּאֶׁ ִּ ,א ִּ
לִּא ִּ ִֹּ
ְוחוֹ לִֶּׁה ִּאוֹ מִֵּרֵ ִּ :אינִּי ִּי ִֹּ
כול ִִּּ -שוֹ ְמעין ִּ ַלחוֹ לִֶּׁהֹ ִּ .
הוִּ
כול ִּ ֲאנִּיְ ִּ ,ורוֹ פִֵּא ִּאוֹ מִֵּרֵ ִּ :אינִּי ִּיוֹ ֵדעִַַּ ִּ .רבי ִּ ַאב ִּ
חוֹ לִֶּׁה ִּאוֹ מִֵּרִּ :י ִֹּ
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פק ִּנְ פש ִֹּות ִּדוֹ חִֶּׁהִּ
פק ִּנְ פש ִֹּותְ ִּ ,וכִּל ִּס ִֵּ
שה ִּ ְכס ִֵּ
שם ִּ ַרבי ִּיוֹ חנִּןִּ :נַ ֲע ִֶּׁ
ְב ִֵּ
יליןָ
מי ָ ׁ ֶׁש ֲאחזוָֹ ָבו ְלמוָֹס ַָ ָ -מ ֲא ִכ ִ
יתין ִִָּ ִּ -
בתֲ ִּ .ה ָל ָכה ה'ַ ,מ ְתנִ ִ
את ִּ ַה ַש ִּ
ִֶּׁ
מי ָ ׁ ֶׁש ְנ ׁשכוָֹ ָ ֶׁכלֶָׁבָ
עד ָ ׁ ֶׁש ֵׁיאוֹ רוָ ָ ֵׁעיניוִָ ָ .
אוֹ תוָֹ ָ ֲא ִפלוָ ָ ְדב ִרים ָ ְט ֵׁמ ִאים ָ ַָ
ׁשוָֹ ֶָׁ
צרַ -הכבֵָׁד ָ ׁ ֶׁשלוַָֹ ָ .ר ִבי ָ ַמ ְתיה ָבֶָׁןָ
ילין ָאוֹ תוָֹ ָ ֵׁמ ֲח ַָ
טה ֵָׁ ָ -אין ָ ַמ ֲא ִכ ִ
ש ָ ִב ְגרוֹ נוָֹ ָָ-
שַ ָ :החוֹ ׁ ֵׁש ׁ ָ
בן ָחר ׁ ָ
מר ָ ַר ִבי ָ ַמ ְתיָה ָ ֶָׁ
ש ָ ַמ ִתירְ ָ .ועוָֹד ָא ַָ
חר ׁ ָ
פקָ
כל ָ ְס ֵָׁ
פק ָנְ פ ׁשוָֹתֶׁ ׁ ָ ,ש ָ
בת ָ ִמ ְפנֵָׁי ָ ׁ ֶׁשהוָא ָ ְס ֵָׁ
סם ָ ְב ׁ ַש ָ
ילין ָ ְבתוֹ כוָֹ ָ ַָ
ַמ ִט ִ
שםָ
פקָהוָאָ ׁ ָ
ֹלתָ ,ס ֵָׁ
להָעליוָ ַמפ ֶָׁ
מיָ ׁ ֶׁשנ ְפ ָ
אתָ ַה ׁ ַשבָתִָ ָ .
נְ פ ׁשוָֹתָדוֹ חֶָׁהָ ֶָׁ
אל ָָ-
פק ָיִ ְשר ֵָׁ
פק ָנ ְכ ִ ָרי ָס ֵָׁ
מתָ ,ס ֵָׁ
פק ָ ֵָׁ
חי ָס ֵָׁ
פק ָ ַָ
שםָ ,ס ֵָׁ
פק ָ ֵׁאינוָֹ ָ ׁ ָ
ס ֵָׁ
מת ָ– ָיַ ִניחוהוִָּ.
אםָ ֵָׁ
חי ְָ ָ -מ ַפ ְק ִחיןָעליוְ ָ ,ו ִָ
ְמ ַפ ְק ִחיןָעליוְ ָ .מצאוהוָ ָ ַָ
מןִּ
מה? ִּ ִּ
של ִּ ְתרו ִּ
צמִּ ִּוקִּין ִּ ִֶּׁ
תו ִּ ְד ֵבלִּה ִּוְִּ ִּ
גְ ָמ ָרא ִּ -מ ַניִּן ִּ ֶׁש ַמ ֲאכילין ִּאוֹ ִֹּ
מרִּ:
לו ִּ ֶׁפלִַּח ִּ ְד ֵבלִּה ִּו ְש ִֵּני ִּצ ֻמקים"ַ ִּ .רבי ִּחוֹ נִּה ִּא ִַּ
דאַ "ִּ :וי ְתנוִּ ִּ ִֹּ
ֲה ִּ
אכִּלִּןַ ִּ .רביִּ
בון ִּ ֲִּ
נות ִּ ֶׁשאכִַּל ִּדוִּד ִִּּ -ב ְרע ִֹּ
עה ִּ ֶׁע ְשרוֹ ִֹּ
ֶׁע ְשרים ִּ ְו ַא ְרב ִּ
לויִּ:
רון ִּ ֲע ִֹּ
מויְ ִּ ,וק ִֹּ
שכִַּח ִּקד ִֹּ
א ְִּ
ד ִַּ
מה ִּ ְ ִּ
תיהִּ ִּכִֵּןְ ִּ ,ואכִַּל ִּ ִַּ
ט ִֵּ
מ ְִּ
יוֹ חנִּן ִּ ִַּ
קלִּ,
כִּל ִּ ְב ַ ִּ
תו ִּ ִֶּׁ
יה"ִּ .ת ִֵּניַ ִּ ,מ ֲאכילין ִּאוֹ ִֹּ
מה ִּ ְת ַח ִֶּׁיה ִּ ְבעלִֶּׁ ִּ
" ַהח ְכ ִּ
את ִּ ַה ֹ
בל ִּו ְשביעית ִִּּ-
תו ִּמ ְתרומִּהֶׁ ִּ .ט ִֶּׁ
נְ ֵבלִּה ִּו ְתרומִּה ִַּ ִּ -מ ֲאכילין ִּאוֹ ִֹּ
סהִּ:
רִּרבי ִּיוֹ ִּ
חלִּהִּ ְוע ְרלִּה ִּ–ִּ ְצריכִּהִּ .א ַמ ַ
תו ִּ ְשביעיתִַּ ִּ .
ַמ ֲאכיליןִּאוֹ ִֹּ
שה'ִּ
ב'לִֹּא ִּ ַת ֲע ִֶּׁ
יתהִּונְ ֵבלִּהִּ ְִּ
באְ ִּ :תרומִּהִּ ַב ֲע ִֹּוןִּמ ִּ
קשיתהִּקוֹ מִֵּיִּ ַרבי ִּ ִּ
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את
יהן ִּ ִֶּׁ
הן ִּק ְבלוִּ ִּ ֲע ֵל ִֶּׁ
אלִֵּי ִֶּׁ
מ ֲִּ
מר ִּהכין?! ִּ ְכ ַמאן ִּ ְדאמִַּר ִּ ִֵּ
ת ִּא ִַּ
ְו ַא ְִּ
ירוִּ ִּיוֹ ֵ ִּרדִּ ,א ְזניוִּ
ַה ַמ ַע ְש ִֹּ
רותִּ .סימ ֵנִּי ִּ ֶׁכ ֶׁלב ִּשוֹ טִֶּׁה ִִּּ -פיו ִּ ְפתוחִּהִּ ,ר ֹ
תיוְ ִּ ,מ ַה ֵל ְךִּ ִּ ַל ְצדדיןְ ִּ ,ו ַה ְכלביןִּ
תי ִּ ִַּי ְ ִּרכ ֹוִּ ִּ
תון ִּ ֵבין ִּ ְש ִֵּ
בו ִּנ ִּ
חותְ ִּ ,זנ ִֹּ
ְסרו ִֹּ
מהִּ
מעִַּ ִּ .
לו ִּנ ְש ִַּ
אף ִּהוִּא ִּנוֹ ֵבחִַּ ִּ ְו ֵאין ִּקוֹ ִֹּ
נוֹ ְבחין ִּב ִֹּוְ ִּ .ו ֵיש ִּאוֹ ְמריםִַּ ִּ :
מרִּ :רוחִַּ ִּ ֲחזזיתִּ
חדִּא ִַּ
לבִּשוֹ טִֶּׁה? ִּ ַ ִּרבִּו ְשמואִֵּלִַּ ִּ ,
ע ְס ֵקיהִּ ִּ ְדהִּ ֵדִּיןִּ ֶׁכ ִֶּׁ
קת ִּב ִֹּוִּ.
שה ִּעוֹ שִּה ִּ ְכשפים ִּובוֹ ֶׁד ֶׁ ִּ
מרִּ :א ִּ
עוֹ לִּה ִּעליוְ ִּ .וחוֹ רנִּה ִּא ִַּ
ילוִּ
כו ִּ ֶׁכלִֶּׁב ִּשוֹ טִֶּׁה ִּ ְו ֶׁה ֱאכ ִֹּ
שייא ִּנְ ש ִֹּ
ֶׁג ְרמנִּי ִּ ַע ְב ֵדיהִּ ִּ ְד ַרבי ִּיודִּן ִּנְ ִּ
כוִּ
דםִּ ֶׁש ְנש ִֹּ
אלִּיֹאמִַּרִּ ְלךִּ ִּא ִּ
פאִּמימיוִַּ ִּ .
בדִּ ֶׁשל ִֹּו ִּ ְולִֹּאִּנ ְת ַר ִֵּ
צר-כ ִֵּ
ֵמ ֲח ִַּ
פ ְ ִּרדִּהִּ ְוחיִּהִּ,
טת ֹוִּ ִּ ִּ
בעֲִּ ִּ
ש ִּ
ברִּ ְוחיִּהִֶּׁ ִּ ,
ור ִּ
חוִַּ ְ ִּ
צוִּ ִּ ִַּ
ֶׁכ ִֶּׁ
לבִּשוֹ טִֶּׁהִּ ְוחיִּהֶׁ ִּ ,ש ֲעק ֹ
בת? ִּ ַרביִּ
אתִּ ַה ַש ִּ
פקִּנְ פש ִֹּות ִּדוֹ חִֶּׁהִּ ִֶּׁ
וב ְלבִַּדִּפ ְרדִּהִּ ְלבנִּהִּ .מ ַניִּןִּ ֶׁשס ִֵּ
ך ִּ ִֶּׁ
שםִּ ַרבי ִּיוֹ חנִּןַ "ִּ :א ְִּ
ַאבהוִּ ִּ ְב ִֵּ
אתִּ ַש ְבתֹתִַּיִּת ְשמֹרוִּ" ִּ–ִּמעוִּטִּ .איתִּ
בתִּ ְוהוִּאִּיוֹ שִֵּבִּו ְמ ַשמִֵּרִּ
ללִּעליוִּ ַש ִּ
ימרִּ :א ְמ ִּרהִּתוֹ רִּהַ ִּ ,ח ִֵּ
ְדבעִֵּיִּ ֵמ ִּ
בויִּ
בי ִּיוֹ חנִּןִּ :מ ִֹּ
שם ִּ ַר ִּ
בי ִּחיִּא ִּ ְב ִֵּ
ירא ִּ ַר ִּ
בי ִּ ְז ֵע ִּ
בהַ ִּ .ר ִּ
תות ִּ ַה ְר ִֵּ
ַשב ִֹּ
חד ִּדִּר ִּ ְבתוֹ ִֹּ
אל ִּ ֶׁא ִּ
ֶׁש ֻכל ִֹּו ִּ ַעכ ִּו"ם ִּ ְוי ְשר ִֵּ
כו ִּ ְונ ְפלוִּ ִּב ִֹּו ִּ ַמפֹלִֶּׁת ִִּּ-
שםִּ .עִַּדִּ ֵאיכִּן? ִּ ְת ֵריןִּאמוֹ ריןִּ,
שלִּ ִּ
אלִּ ִֶּׁ
ְמ ַפ ְקחיןִּעליוִּב ְשבילִּי ְשר ִֵּ
עדִּ
מרִּ ִַּ
רוַ ִּ .מאןִּ ְדא ִַּ
עדִּטבו ִֹּ
מרִַּ ִּ :
מוְ ִּ .וחוֹ רנִּהִּא ִַּ
עדִּחוֹ ְט ִֹּ
מרִַּ ִּ :
חדִּא ִַּ
ִַּ
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רוְִּ ִּ-בהוִּאִּ ַד ֲהוִּהִּ
עדִּטבו ִֹּ
ד ֲהוִּהִּ ַקיִּםִּ.ומאןִּ ְדאמִַּרִּ ִַּ
הואִּ ַ ִּ
מוְִּ ִּ-ב ִּ
חוֹ ְט ִֹּ
ךִּ
אלִּ ְמ ֻג ֶׁנִּהְ ִּ,ו ַהשוֹ אִֵּלִּ ֲה ֵ ִּריִּ ִֶּׁזהִּשוֹ ֵפ ְִּ
בחְ ִּ,ו ַהנ ְש ִּ
רב ִֹּוןִּ.ת ֵנִּיַ ִּ,הזריזִּ ְמ ֻש ִּ
של ִּ ַסכנִּהֵ ִּ ,אין ִּאוֹ מִֵּר ִּ' ֵיעשוִּ ִּ ְדבריםִּ
דמיםִּ .ת ֵנִּיִּ ,כִּל ִּדבִּר ִּ ֶׁשהוִּא ִּ ִֶּׁ
שהִּ
אלַ ִּ .מ ֲע ִֶּׁ
לא ִּ ֲאפלוִּ ִּב ְגדוֹ לים ִּ ְבי ְשר ִֵּ
ְב ַעכוִּ"ם ִּו ַב ְק ַטנים'ֶׁ ִּ ,א ִּ
דו ִּ ְב ִֵּניִּ
אי ִּ ְבשיחיןְ ִּ ,וי ְר ִּ
מ ִּ
ס ִּ
בן ִּ ִַּ
של ִּיוֹ סִֵּי ִּ ִֶּׁ
רו ִּ ִֶּׁ
ֶׁשנ ְפלִּה ִּ ְד ֵלקִּה ִּ ַב ֲח ֵצ ִֹּ
יחו ִּ ַל ַג ַבאיִּ
מרַ ִּ :הנ ִּ
הןִּ ,א ִַּ
יח ִּל ִֶּׁ
תוְ ִּ ,ולִֹּאִּ ֵהנ ִַּ
שלִּצפוֹ ריןִּ ְל ַכבוֹ ִֹּ
ק ְצרִּהִּ ִֶּׁ
בתִּ
בהוִִּּ ,ו ְבמוֹ צאִֵּיִּ ַש ִּ
בו! ִּמ ִּידִּקשִַּר ִּעליוִּ ֶׁהענִּןִּוְִּכִּ ִּ
אתִּחוֹ ִֹּ
ֶׁשי ְגבִֶּׁהִּ ִֶּׁ
יפ ְ ִּרכוִּס ִּ ֶׁשלהִֶּׁן ִּ ֲחמשיםִּ
א ִַּ
ל ִּ
לעִּ ,וְִּ ִּ
הן ִּ ֶׁס ִַּ
חד ִּ ֵמ ִֶּׁ
חד ִּ ְו ֶׁא ִּ
שלִַּח ִּ ְלכִּל ִּ ֶׁא ִּ
חד ִּנַ ְפתי ִּ ֲהוִּהִּ
יך ִּ ַל ֲעש ִֹּות ִּכִֵּןִַּ ִּ .
רו ִּ ֲחכמיםִּ :לִֹּא ִּהיִּה ִּצר ְִּ
דינִּרִּ .א ְמ ִּ
בי ִּיוֹ נִּהִּ ,א ִַּזלִּ
ה ִּ ְדִּ ַ ִּר ִּ
תי ִּ
מ ֵגִּירוִּ ִֵּ
ב ְִּ
תא ִּ ִּ
דלִֵּיקִּ ִּ
פלִַּת ִּ ְ ִּ
מ ַג ְי ֵריהִּ ִּ ְד ַרבי ִּיוֹ נִּה ִּ ְנִּ ִּ
רִּליהִִּּ:
לִּאִּ ַש ְב ֵקיהִּ ִּ ַרבי ִּיוֹ נִּהִּ .א ַמ ֵ
פ ִּ
ט ְִּ
מ ִַּ
תיִּיאִּ ,בעִֵּיִּ ְִּ
פ ִַּ
ַההוִּאִּ ַנִּ ְִּ
תהְִּ ִּ ,ו ֹ
תיזִּיבִּ ֻכלהִַּ ִּ .רבי ִּיודִּןִּד ְכפִַּרִּ
ש ִֵּ
אי ְִּ
אין! ִּוְִּ ִּ
יהִּ ִּ :
רִּל ִּ
מדִּילִּיִּ .א ַמ ֵ
ב ִַּגדִּ ְךִּ ִּ ִּ
ְִּ
יניהֲִּ ִּ .ה ָל ָכה ו',
ישא ִּוְִּנוִּ ִּרא ִּעִּ ְ ִּרקִּא ִּמ ֵ
ד ִּ
ַאמִּי ִּפ ַ ִּרס ִּגו ְל ֵתיהִּ ִּעִַּל ִּגִּ ִּ
ַמ ְתנִ ִ
ָה ִכפו ִריםָ
ָמיתה ְָויוֹ ם ַ
ָמ ַכ ְפ ִריןִ .
יתין ִַּ ִּ -חטאת ְָוא ׁשם ַָו ַדאי ְָ

ָעלָ
ָקלוֹ ת ַ
ָע ֵׁברוֹ ת ַ
ָעל ֲ
ָמ ַכ ֶׁפ ֶׁרת ַ
ָה ְת ׁשובה ְ
ָה ְת ׁשובהַ .
ָעם ַ
ְמ ַכ ְפ ִרין ִ
דָשיבוֹ אָיוֹ םָ
הָע ׁ ֶׁ
תָהיאָתוֹ ל ַ
לָה ֲחמורוֹ ִ
הָ.ו ַע ַ
ֹאָת ֲע ֶׁש ְ
הָו ַעלָל ַ
ֲע ֵׁש ְ
דון ִּמ ְקדשִּ ִּ ְוקדשיוִּ,
ינןְ 'ִּ :ועִַּלִּ ְִּז ִֹּ
מןִּ ְתנ ִַּ
יכ ֵׁפרִּ .גְ ָמ ָרא ַ ִּ -ת ִּ
יםָו ַ
ַה ִכפו ִר ִ
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ְמִיִיוֹמִאִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
ְרּושל
י ַׁ
רותִּ
אר ִּ ֲע ֵב ִֹּ
על ִּ ְש ִּ
פרְ ִּ ,ו ִַּ
ִּהכפורים ִּ ְמ ַכ ִֵּ
שה ִּב ְפניםְ ִּ ,ויוֹ ם ַ
שעיר ִּ ַה ַנ ֲע ִּ
דעִּ,
לא ִּהוֹ ַ ִּ
דע ִּ ְו ִֹּ
גותִּ ,הוֹ ַ ִּ
נות ִּו ְשג ִֹּ
רותְ ִּ ,זדוֹ ִֹּ
ֶׁש ַבתוֹ רִּהַ ִּ ,קל ִֹּות ִּ ַו ֲחמו ִֹּ
יתות ִּ ֵבית ִּדין ִִּּ -שעיר ִּ ַהמ ְש ַת ֵלחִִַּּ
שהְ ִּ ,כריתוִּת ִּומ ִֹּ
שה ִּ ְולִֹּא ִּ ַת ֲע ִֶּׁ
ֲע ִֵּ
רותִּ
שהִּ ,לִֹּא ִּהיא ִּ ֲחמו ִֹּ
שה ִּ ְולִֹּא ִּ ַת ֲע ִֶּׁ
פר'ִּ .לִֹּא ִּהיא ִּ ַקל ִֹּות ִּ ֲע ִֵּ
ְמ ַכ ִֵּ
בי ִּיודִּה ִּאוֹ מִֵּרִּ :כינִּי ִּ ַמ ְתניתיןִּ,
יתות ִּ ֵבית ִּדין? ִּ ַר ִּ
ְכריתוִּת ִּומ ִֹּ
לאִּ
דון ִּ ֵבין ִּ ֶׁש ִֹּ
אן ִּ ְבז ִֹּ
רותִּ ,אוֹ תִּן ִּ ַה ַקל ִֹּות ִּ ֵבין ִּ ֶׁש ֲעש ִּ
ַה ַקל ִֹּות ִּ ְו ַה ֲחמו ִֹּ
לאִּ
הן ִּ ֵבין ִּ ֶׁש ִֹּ
לו ִּב ִֶּׁ
תוִַּ ַדִּע ִּ ִֹּ
שנִּ ְִּ
רות ִּ ֵבין ִּ ִֶּׁ
דוןִּ ,אוֹ תִּן ִּ ַה ֲחמו ִֹּ
אן ִּ ְבז ִֹּ
ֲעש ִּ
הןִּ
שהֵ ִּ .אל ִּו ִּ ִֵּ
שה ִּ ְולִֹּא ִּ ַת ֲע ִֶּׁ
הן ִּ ַה ַקל ֹוִּתֲ ִּ :ע ִֵּ
הןֵ ִּ ,אל ִּו ִּ ִֵּ
לו ִּב ִֶּׁ
דע ִּ ִֹּ
נ ְת ַו ַ ִּ
שהִּ
שם ִּ ֶׁש ַהשעיר ִּ ַה ַנ ֲע ִֶּׁ
יתות ִּ ֵבית ִּדיןְ ִּ ,כ ִֵּ
רותְ ִּ :כריתוִּת ִּומ ִֹּ
ַה ֲחמו ִֹּ
פרִּעִַּלִּ ַה ְזדוֹ ִֹּ
ב ְפניםִּ ְמ ַכ ִֵּ
נותִּ ְותוֹ לִֶּׁהִּעִַּלִּ ַה ְשגג ֹוִּתִּ ...
דיָ ׁשבועַָָ ְב ֶׁא ְמצעוָתָהדוא"ל
אתָ ַה ִגליוָֹןָ ִמ ֵׁ ָ
בלָ ֶָׁ
נִ תַָןָ ְל ַק ֵָׁ
ָ breslovinternational@gmail.com
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