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ְבָרא ְיהּוָדָאה ְדִאְתָקֵרי ָקא ָאָתא ְלַאְכַסנְ  "ָחָכם ְצִבי"הֶ  ַאְכַסְנָיא ֲהָוה ּגַ ֶרְך, ָמָרא ּדְ ָעְמָדה ַעל ֵאם ַהּדֶ , ֵמִאירָיא ׁשֶ

יר יׁש ְלָפָניו) ׁשֵ יּה (ְוִהּגִ ִנים), ְוָקֵריב ְלַקּמֵ ָמאֹור ּפָ ין ְנִהיִרין (ּבְ ַאּפִ ל ֵליּה ַל"ָחָכם ְצִבי" ּבְ ּוָתא ֲחִמיָמא ֵמִאיר ִקּבֵ

אֹוְרָחא. (ְסעּוָדה ַחּמָ  יְרָחא ּדְ ה טֹוָבה) ְלִמיְנָפׁש ִמּטִ ָרִטי ִעם ַעְרָסא ַטְבָתא (ִמּטָ   ה) ְוָיֵהב ֵליּה ֶחֶדר ּפְ

ְדמַ  יּה ִמּקַ ַדְרּכֵ ֵליְלָיא ּוְביֹוָמא ּכְ אֹוָרְייָתא ּבְ ַחְדֵריּה, ְוָיַגע ּבְ נּו ֶה"ָחָכם ְצִבי" ז"ל ָטמּון ּבְ ָנא, ְוַכד ֲחָזא ָיֵתיב ַרּבֵ ת ּדְ

ַהאי ַגְבָרא מֵ  יּה:  -ִאיר ּדְ ֵעי ִמיּנֵ ָנן הּוא, ָקא ּבָ ב)  "ּתּובצֹוְרָבא ִמַרּבָ י ִזְמָנא (ׁשֵ פּוְנְדָקא, ְוַאָנא ֵאיִזין ָלְך ּכּוּלֵ ָהָכא ּבְ

לּוִמי ִלי, ֵלית ָלְך ַמאי ְלֵמיַחׁש  א ְלׁשַ ְסּפָ יִזיל ֵמָהָכא, ַוֲאִפילּו ִאי ֵלית ָלְך ּכַ ָבֵעית, ַעד ְדּתֵ (ֵאין ְלָך ַמה ִלְדֹאג),  ּדְ

ֵביָתא (ִלְפטֹר אֹוְתָך)  ְלִמיְפָטר ָלךְ (רֹוֶצה ֲאִני) ָצִבי ֲאָנא  ָעְבָדת ּבְ אֹוָרְייָתא ּדְ ָלא ּדְ ֲאָנא ִמְתָהֵני ִמּקָ לּוִמין, ּדַ ׁשְ ִמּתַ

ַמן". ל ַהזְּ אֹוַרְיָתא ּכָ ָעִסיק ּבְ ְבָרא ּדְ יִלי ָחזּו ּגַ   ִוינּוֵקי ּדִ

ּתָ  ׁש ֵליּה, ְוָרַהט ְוָכל הַאי ׁשַ ּמֵ ַהִהיא ַאְכַסְנָיא, ּו"ֵמִאיר" ָקִאי (ָעַמד) ְוׁשִ ָנה זֹּו) ָקא ָיֵתיב ֶה"ָחָכם ְצִבי" ז"ל ּבְ ָ א (ׁשּ

ָקא ָיִכיל ְלַהּנּוֵיי ֵליהּ  י, ּוְבָכל ִמיְלָתא ּדְ ּתֵ ִמיׁשְ ֵמיָכָלא, ּבְ ל ְלָפָניו), ּבְ ּדֵ ּתַ יּה (ְוָרץ ְוִהׁשְ ָלא ָיַדע , ַוֲאפִ ְוָטַרח ַקּמֵ ּלּו ּדְ

ְקָרתֹו). ֵצל ּתִ ֹוֶהה ּבְ ׁשּ יֵדיּה (ׁשֶ ִאיְגָרא ּדִ א ּדְ טּוּלָ ֵהי ּבְ ׁשָ יָקא ּדְ ְבָרא ַצּדִ   ֵמִאיר, ַמאן הּוא ּגַ

א ַאֲחִריָנא (ְלָמקֹום ַאֵחר), בְּ  יּה ֶה"ָחָכם ְצִבי" ְלִמיֲעָקר (ַלֲעֹבר) ְלדּוְכּתָ ִליּבֵ ַמר ּבְ א, ּגָ ּתָ ד ַחְלָפא ׁשַ י ּכַ ְיַהּוֵ ִגין ּדִ

יהּ  ִליּבֵ ַמר ּבְ ּגָ ַאְמְסֶטְרָדם, ְוָקָרא ְלֵמִאיר ְוָאַמר ֵליּה ַמה ּדְ ֲארּו ּבְ ּתָ ִאׁשְ יֵתיּה ּדְ ֵני ּבֵ ַצְווָתא ִעם ּבְ   .ּבְ

ָנא" ַרּבָ בֹוד ָהַרב)  "ְיָקָרא ּדְ "ִמן ַהאי יֹוָמא  –ָאַמר ֵליּה ֵמִאיר  –(ּכְ

ֵצל קֹוָרִתי, ֲחָזא אַ  ָאִתית ּבְ ֵביָתא, ְוָאתּו ּדְ ָתא ּבְ ְרּכָ א ּבִ ּנָ

ָמטּוָתא ִמיָנךְ  י טּוָבא, ּבְ יִלי ִאיְנׁשֵ ה  ָלַאְכַסְנָיא ּדִ ׁשָ ַבּקָ (ּבְ

ָך)  י יֹוִמין ְוָכל ַמְחסֹוְרָך ָעַלי ִמּמְ ֵביִתי ּכּוּלֵ ָנא ּבְ ֵאר ַרּבָ ָ ִיׁשּ

  (מּוָטל)" ַרְמָיא...

יּה (ִמקֶּ  ֶרב ִלּבֹו) ְלֵמִאיר ַעל טּוב אֹוֵדי ֶה"ָחָכם ְצִבי" ִמּגֹו ִליּבֵ

ְחָלט ִעּמֹו)  ּמֻ יּה (ׁשֶ ַרם ָאַמר ֵליּה ְדָגִמיר ִעּמֵ יּה, ּבְ ִליּבֵ

א ַאֲחִריָתא, ְוָכַנׁש (ְוָאַסף) ֶה"ָחָכם  ְלִמיֲעָקר ֵמָהָכא ְלדּוְכּתָ

ק ְלאֹוְרָחא (ְוָקם ָלֵצאת  ְצִבי" ִלְמַטְלְטֵליּה ְוָקִאי ְלֵמיּפָ



  

לְּ  ׁשֶ ֶרְך). ּכְ ֲאסִ ַלּדֶ א ּדַ ְבּתָ ֶמְרּכָ י ַאְכַסְנָיא ּבְ דֹוָלה) ְלּבֵ ִתי (ְקבּוָצה ּגְ א ַרּבָ ְעּתָ יָעה) ִסּיַ ְתאֹום, ָקא ַאְתָיא (ִהּגִ יָרא ֶפַתע ּפִ

ׁשּוָרה) ִלְתֵרי סּוְסָווִתין ַרְבְרִבין... ּקְ   (ׁשֶ

ָאתּו ְלָהָכא"?ָקא ָנִפיק ֵמִאיר ְלֶמיֲחֵזי  ְבֵרי ּדְ   "ַמאן ִאינּון ּגַ

ֲאלּו אֹותֹו: פָּ  ָבה ְלֵמִאיר ְוׁשָ ְרּכָ ּמֶ ִבים ּבַ ים ַהּיֹוׁשְ א ְלֵמיַזל ֵמָהָכא ַעד נּו ָהֲאָנׁשִ ה ְרִחיָקא אֹוְרָחא ְדִאיּכָ ּמָ "ּכַ

  ַאְמְסֶטְרָדם?"

ָרא ִמיִלין" ֲעׂשָ יב ָלֶהם)  – "ּכַ ָהַדר ְלהּו (ֵהׁשִ

ְלָבִביּּות    - - -ֵמִאיר. ּוָפָנה ֲאֵליֶהם ּבִ

לֹום ר ֲעֵליֶכם)  ֲעֵליֶכם! ִמְתָחֵזי ֲעֵליכוּ  "ׁשָ (ִנּכָ

ָאִתיתוּ  אֶתם)  ּדְ ּבָ ֵמאֹוְרָחא ְרִחיָקא, ְמָנא (ׁשֶ

אֶתם?)  ָאֵתיתּו? ִין ּבָ  ּוְלָאן ַאּתּון ָאְזִלין?(ִמּנַ

ם הֹוְלִכים?)   (ּוְלֵהיָכן ַאּתֶ

(ְוָאנּו  "ֲאַנן ָקא ָנְפִקיָנן ִמ"ְלבֹוב", ְוָאְזִליַנן

ָבִעיַנן ְלַקּבּוֵלי ַעָלן הֹוְלִכים)  ְלַאְמְסֶטְרָדם ּדְ

ַאְתָרא"  ָנא ּוְל"ָמָרא ּדְ ַל"ָחָכם ְצִבי" ְלַרּבָ

ְלבֹוב". יָדן ּבִ   ּדִ

ַמע קֹול ֵמֲאחֹוֵריֶהם:   "ֵלית ְלכוּ ְלֶפַתע ִנׁשְ

 – ַמאי ְלִמיְטַרח ַעד ַאְמְסֶטְרָדם"(ֵאין ָלֶכם) 

ְצרֹור ָיָדיו ָקא ָקִרי ְלֶעְבָרם ָה"אֹוֵרַח" ׁשֶ ֹוָתיו ּבְ

  - -  - "ֲאִני הּוא ֶה"ָחָכם ְצִבי" ּגּוֵפיּה" –

ִאין (ָהיּו  ּתָ ְבֵרי ְיהּוָדֵאי ֲהוּו ָקא ִמׁשְ ְוָהֵני ּגַ

ִאים) ַוֲהֵרי  ּלְ ָניו",ִמְתּפַ ִאיר ּפָ הּוא ִניהּו ַה"ָחָכם ְצִבי", ְוִהְצִליַח ה' ּדַ  "ָחְכַמת ָאָדם ּתָ ָתא, ּדְ ָרא ִמיּלְ ם, ְוָקא ִמיְנּכְ ְרּכָ

ֵלימָ  א ׁשְ ּתָ ָהָיה ִעּמֹו) ׁשַ ֲהֵדיּה (ׁשֶ ֲהָוה ּבַ ְבָרא ּדַ ַהאי ּגַ ָלא ָיַדע ּדְ ַמּה, ּדְ ֵאה ּוִמיּתַ ּתָ ָתא הּוא ִניהּו ּו"ֵמִאיר" ָקא ִמׁשְ

ַעְצמֹו)...   ֶה"ָחָכם ְצִבי" ּגּוֵפיּה (ּבְ

יַח ָיָדיו ִהּנִ ֵרד ֵמַה"ָחָכם ְצִבי", ׁשֶ ׁש ְלִהּפָ ל ֵמִאיר ּוֵבְרכֹו: ֵמִאיר ִנּגַ   ַעל רֹאׁשֹו ׁשֶ

יִזין" ּפִ י "ִעּיּוֵלי אּוׁשְ ִקַייְמּתְ ּבִ ִתי ּדְ ִמְצָווָתא ַרּבָ ְזכּוָתא ּדְ ָרֵטיּה ְוִדְקדוֵּקיּה, ָיֵהיב ָלְך (ַהְכָנַסת אֹוְרִחים)  "ּבִ ָכל ּפְ ּבְ

ָעְלָמא ירּוָתא ַסְגָיא(ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם)  ָמָרא ּדְ ה)  ַעּתִ   ֲעֶלה ַמְעָלה ַמְעָלה".ְותַ (ַרּבָ

ַחת   ּפַ ר) טּוָבא, ְוהּוא ֲהָוה ֲאבּוּהָ ְדִמׁשְ ֵ יְלד"ר' ֵמִאיר ִאיֲעָתר (ִהְתַעׁשּ ְפֶלֶגת,  "רֹוְטׁשִ ירּוָתּה ַהּמֻ ַעׁשִ ַהּנֹוַדַעת ּבְ

ִנים" ה ָאבֹות ִסיָמן ַלּבָ ְבִחיַנת "ַמֲעׂשֵ ים, ּבִ ים טֹוִבים ַרּבִ ָיָדם ַלֲעׂשֹות ַמֲעׂשִ ָעה ּבְ ּיְ ּסִ   ׁשֶ

  



  

  

  

  

  

יָמא ִאיֵליָמא ֵעי ִאיּתֵ   ּבָ

ְלָחה א  ׁשָ א ַקּמָ  ֵריׁשָ

ְמִריָנן י ָיְלִפיַנן ּגָ   ַמּנִ

ִפיֵלי א ּתְ א ַחְמׁשָ   טֹוֶטְפּתָ

ְבָרא  ָהָדר  ִאיִנישׁ  ּגַ

  

י בֹות ָראׁשֵ ל ַהּתֵ ים ׁשֶ ּלִ   !ַהּדֶֹפן" "יֹוְצֵאי ַהּמִ

          
 

  

  

  

  

ית יָחה � ׁשִ שׁ  � ׂשִ  ׁשֵ

 ֵלךְ  � ָממֹון � ִזיל

ָרא ּבְ ר � ִמְסּתַ  מוָּבן � ְמֻדּבָ

 ּ נו ּ  � ׁשָ ּ  � ָלַמְדנו  ָלְמדו

 ִמּקֶֹדם � ַהּגוּף � ּגוָּפא

 ֵאיָנהּ  � לֹא � ֵליָתא

א  ִראׁשֹון � ְלָפָניו � ַקּמָ

  

  

כא  שתאי

י מ תר  צפראי

ך י צטר תאי ו  צל

  

  ְׁשִמי:_________________
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ָמַתי טֹוב ִלְהיֹות ַעְצָלן?   
  שורות לפני השורות הרחבות "ת"ר" 12סוכה כז: 

:é Ä÷Àð ÀòÇé

  :é ÄLÀéÉåî

  

  

 סוף זמן קריאת שמע

  פרשת ויקרא

8:03  
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