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 ֵסֶפר

י ֲעִקיָבא ֵאייֶגער ַרּבִ
ּפּור ַהּנֹוָרא  ַהּסִ
ִעיר ָלאְמֶזע ּבָ

י ֲעִקיָבא ֵאייֶגער  אֹון ַרּבִ ל ַהּגָ יו ׁשֶ ְתקּוַפת ַחּיָ ֵאַרע ּבִ ֶ ִסּפּור ּנֹוָרא ּשׁ
ָהִעְנָיִנים  ָכל  ּבְ ְוִחּיּוִני  ָחׁשּוב  הּוא  ֶ ּשׁ ּוִפְסקֹו  ָעֵלינּו  ֵגן  ּתָ ְזכּותֹו 
ְוַעד  טֹן  ִמּקָ ַוֲאמּוִרים  ֲחׁשּוִבים  ָבִרים  ְוַהּדְ רּות,  ְלַכׁשְ ַהּנֹוְגִעים 

ים. ַטּנִ ָלִדים ַהּקְ ר זֹאת ַלּיְ דֹול ִלְבחֹן זֹאת ּוְלַסּפֵ ּגָ

ִאית  ּבָ ַהּגַ ם  ּגַ יָעה  ִהּגִ ָקָטן  ִית  ּבַ ְלאֹותֹו  יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ים  ָהַרּבִ ים  ָהֲאָנׁשִ ין  ּבֵ
ְלָגאֹון  ִנְכְנָסה  ִהיא  ּתֹור,  ּבַ יָנה  ִהְמּתִ ֶ ּשׁ ֲאֻרּכֹות  עֹות  ׁשָ ְלַאַחר  ֶעְטל, 
ַהּלֹוְמִדים  ְלֶעְטל  ֵיׁש  ִנים  ּבָ ָעה  ׁשְ ּתִ ָלּה?  ָקָרה  ַמה  ְבִכי, -  ּבִ ּוָפְרָצה 
ים ֲחִריִפים, חּוץ ֵמֶאָחד  ֲעֵלי ָראׁשִ ִעּלּוִיים ּבַ ם ְידּוִעים ּכְ ּלָ יבֹות, ּכֻ יׁשִ ּבִ
ַדֲאבֹון הֹוָריו - ֵיׁש לֹו רֹאׁש ָסתּום ְוֵאינֹו ָיכֹול  ּלְ ה נַֹח, - ׁשֶ ם מֹׁשֶ ׁשֵ ּבְ
ֵרה, ַאְך  ן ָחֵמׁש ֶעׂשְ ה נַֹח ּבֶ ָמָרא. מֹׁשֶ ְלָהִבין ֲאִפילּו ׁשּוָרה ַאַחת ֵמַהּגְ

לֹׁש. ן ׁשָ מֹו ֶיֶלד ּבֶ ָמָרא הּוא ּכְ ְלָהִבין ֲחִתיַכת ּגְ ּבִ

 ָיָצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי ִמְפָעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי

ת ָים 0527-651911 ֱאלּול תשע"ה ּבַ



לקבלת ספרי זוהר ירושלים 
 בני ברק רמת בית שמש

אצל הרופא קירופרקטר ד"ר 
איתמר ברים: 054-8441423

מפעל הזוהר העולמי
050-4116923 / 0527651911 
050-4134669 / 050-4133475

על ידי עיון עמוק בסודות התורה יכולים לפקוד עקרות 
)ספר המדות אות סוד, למוהר"ן זי"ע( ולרפאות חולאת חזק.  

מי לה' אלי! - משה רבנו שואל ומבקש למי יש את הזכות 
המשתתף  כל  שבשמים?  לאבינו  ישראל  עם  את  לקרב 
 5 והמסתעף  רב  הערב  ספרי  הקדושים  ספרים  בהדפסת 
הקדוש  הזוהר  כל  דהיינו  חלקים  י"ח  הזוהר  תורת  חלקים, 
לאלף  ברבים  בהפצתם  גדולות,  באותיות  הקודש  בלשון 
בתי מדרשיות ויותר, להצלת עם ישראל, יזכו  לכל הברכות 
והבטחות שכתב הרשב"י בזוה"ק בפרשת תרומה )דף קכ"ח(. 
האם יש מחשב  שיוכל לחשבן את הזכות הגדולה שיכולים 

לזכות בכסף קטן ? התורם משלם ישר לדפוס!!!

לפרטים: 0527-651911

לאמז  עיר הרא הר  - אייגער עקיבא ע רי  א

ספר
אייגער עקיבא  ר י 

לאמזע עיר  הרא  הר

זיע"א  אייגר  עקיבא רבי  רשכבה"ג הגה "ק
צדיקים  של תולדותיהם

רבי  הק ' לאביו גינזנולד למדמשה בצעירותו  באייזנשטט. תקכ "ב בשנת זצ "ל
רבי דודו אייגר אצל  וול חכמהבנימי ממנו שקנה לאחר  לייפציג  של רבה  זצ "ל

וקרקוב. סלוצק של רבה  שהיה  תאומי  יוס יצחק רבי של לישיבתו  הנ"ל הביאו

לפני שיעורי אמר כבר  ט "ו כב בהיותו . חולי מס' על חיבור חיבר י "ג  כב
הימנו. מבוגרי תלמידי

מו"ה  חותנו אצל לגור עבר  הנישואי מרגליתלאחר טובו יצחק מרוב  לו שהעניק
והעבודה התורה  על ישב  ש גדולה. ספריה ע גדול דירה בית  לו  קנה  וא ועושרו 
וחותנו  תק"נ בשנת בעיר גדולה  שריפה תק"נ  בשנת  שאירעה עד והרחבה , נחת  מתו
פרידלאנד – מרקיש  בעיר הרבנות עול את ע"ע לקבל  נאל אזי, רכושו, כל את איבד 
קצווי מכל שאלותיה את אליו הריצו ורבי הדור כפוסק  המהרה התפרס ושמו

תבל.

הק' הגאו את לקח תקע "ב סופר בשנת משה לבתו ,החת"סבעלרבי  כחת זי "ע
.וחזקי הדוקי בקשרי עמו והיה

הגדולה ישיבתו את  הרחיב  ש פוזנא , של כרבה לשמש  נקרא  תקע"ד בשנת
 והמשכילי הרפורמי כנגד רבה בתקיפות לח .רבי תורה  גדולי  יצאו שממנה
מעומדותו  את לו  יאשרו שלא  השלטונות אצל נגדו לפעול ניסו ה א .למיניה

המדינה. שפת  את יודע  שאינו בטענה  לרבנות 

ספר כל שידע א שעל זצ "ל אייגר עקיבא רבי  הגאו של וקדושתו מגדולתו  מעט
על כותב  היה  מ"מ במתנה , קבלו  או קנהו א ,אחרו ועד   מראשו וכלשונו ככתבו
לפני לילה כל עיני ". יאיר וה' התוס ' דברי  להבי זכיתי "ולא  הראשוני או  הגמ' דברי
ובכה ,היו באותו בה למד  שלא  ספרי מאות וסליחה מחילה מבקש היה שינתו

וענוותנותו. גדולתו מרוב שליש, בדמעות
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לאמזע  עיר הרא הר - אייגער עקיבא  רי ב

הר אצלו ביקר  רבי כאשר מפרשיסחאה "ק גודרבונ רבינו היה אילו לרבינו: אמר  ,
,העול לכל גדולה טובה הזה  היה אליו, לבוא נות היה ולא  אמות, בד' עצמו כיאת 

העול כל את  החזיק הקדושה העול בתורתו לכל זה הזיק אותו הפריעו וכאשר ,
כולו.

על המעטירה  פרעשבורג בקהילת הרבנות כס  על לישב נתמנה תקצ "ח בשנת
ונתבקש  ימי י "א  במש כסאו על ישב לב "ע, שנסתלק חרי הגר"מ של כסאו

מעלה  של תקצ"חלישיבה תשרי ועכי "א .בי "ג  זי "ע ,

ה"ה: ולשו"ע,חיבוריו למשנה הגהות אייגר , ר"ע שו"ת וחידוש, דרוש הש"ס, גליו
הרבה . ועוד וש"ס

א ' ענף ט' רק יהדה מנחת מפר 

אייגער  עקיבא רי האן ל חיו תקפת ארע רא ס ר 
הענינים כל  וחני חב ה א פסק  עלינ גן ת זכ
ד ל ועד  מטן ואמ רים  חבים והברים  לכרת, הגעים

ה טים . ל לדים זאת לס ר זאת  לבחן 

" מב ת אא רה ל ע סקים נים בני נים לגל  נוז 
ד ק זרע אמת אני אלקים יראי ה' אהבי נבנים חכמים

' וכ טבים במעים רה העלם את  מאירים בקים ",בה' 
אסרת מאכלת ס ר עכ ו ונביא הם  האיפה  וזה 

ן.אתמטמטמים להית  כל י א הילדים 

לאמז  עיר הרא הר  - אייגער עקיבא ע רי ג

ניהלת ִַַַָָ

בּ עתהּס ּפ וּ ר  היתה העיר  כּ ל תקצ "ו. בּ ׁש נת סיון חדׁש  בּ ראׁש  לאמזע בּ עיר  ארע ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹֹ ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
וּ מוּ כנים, ערוּ כים הי וּ  הבּ ּת ים החג, אוירת את הרגּ יׁש וּ  החג, לקראת ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַההכנוֹ ת
וצּפ יּ וֹ ת הלחנ וֹ ת, את כּ יסוֹ  הּס דר בּ עת כּ לל בּ דר הּמ ׁש ּמ ׁש וֹ ת לבנוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַמ ּפ וֹ ת

הּמ ּט וֹ ת. את כּ יס וֹ  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲחגיגיּ וֹ ת

הּת וֹ ׁש ביםאבל  כּ אלּ וּ  מאדם, רקים ׁש הם ראה הבּ ּת ים  ֹבּ תו ׁש התבּ וֹ נן מי  כּ ל ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌
אחר. א וֹ  זה אר וּ ע בּ ׁש ל הּמ ק וֹ ם מן ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָבּ רחוּ 

קרה  ?מה ַ◌ָ◌ָ◌

עקיבאהעיר  רבּ י הדּ וֹ ר גּ אוֹ ן ׁש ל  ּפ ניו את לק בּ ל יצאוּ  וטף נׁש ים אנ ׁש ים כּ לּ ה ָ◌ִ◌◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
קצר. לבּק וּ ר ל ּמ ק וֹ ם ׁש הגּ יע ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵאיגער ,

וכאחד  הכּ תב גּ בּ י מעל  הארוּ ע את העלה בּ ּמ ק וֹ ם, ׁש נּ כח היּ דוּ עים הכּ ּת בים ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
◌ַ◌ָכּ תב :

צּפ וּ "מאוֹ ת המּת ינוּ , ׁש ם העיר אל בּ כּ ניסה  ל דּ ר יצאוּ  ּת וֹ ׁש בים ׁש ל  מאוֹ ת ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
אר בּ עה ידי  על הּמ וּ בלת עגלה מתקרבת מרחוֹ ק  הגּ אוֹ ן, ׁש ל ּפ ניו את לק בּ ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוחכּ וּ 
על  מיחד בּ כ וֹ בע וחבוּ ׁש  מׁש י בּ בגד לב וּ ׁש  ׁש היה רזה אדם י וֹ ׁש ב בּ עגלה ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִסוּ סים,
להׁש ר וֹ ת ׁש בּ אה הּמ יחדת צוּ רתוֹ  ואת עדינוּ ת וֹ  את לראוֹ ת היה נּת ן ּפ ניו על  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹראׁש וֹ ,
ּת חוּ ׁש ה הדּ וֹ ר, מנהיגי  להי וֹ ת מנת על ׁש ּק מ וּ  כּ אלוּ  זוֹ כים ל ּה  כּ זוֹ  הנהגה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲאוירת
וּ באמצע  לראוֹ תוֹ , התכּ וֹ פפוּ  כּ לּ ם ל ּמ ק וֹ ם, ׁש התקרבוּ  האנׁש ים מא וֹ ת ׁש ל היתה  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָזוֹ 

הבּ א  ּבּ ר ו" בּ ק וֹ ל והכריז אדם אחריו".קם הׁש יבוּ  וכ לּ ם "! ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

התאּס פוּ ,כּ אמ וּ ר כּ לּ ם הצּ בּ וּ ר, וראׁש י העסקנים העיר , ּת וֹ ׁש בי  כּ ל  הגּ יע וּ , כּ לּ ם ָ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
בּ ּת י  את סגרוּ  הּס וֹ חרים  גמר וֹ תיהם , את סגר וּ  הּת וֹ רה בּ ני  העיר. ׁש ל  הגּ דוֹ ל ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַבּ כּ כּ ר
כּ לּ ם בּ ידיהן, ילדיהן  עם  בּ יחד  וּ באוּ  בּ ּמ טבּ ח עבוֹ דתם את הׁש אירוּ  ה נּ ׁש ים ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָהעסק,

י שׂ ראל . ׁש ל  לרבּ ן כּ בוֹ ד לחק ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָבּ אוּ 

ידיו גּ לּ י  והוֹ ׁש טת הגּ א וֹ ן ׁש ל הוֹ פעתוֹ  בּ עת נ ׁש ּפ כוּ  וחדוה שׂ מחה ׁש ל  דּ מעוֹ ת ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
וּ בקׁש וּ  ילדיהן עם בּ פניו ׁש עבר וּ  הנּ ׁש ים ׁש ל אר כּ וֹ ת  ׁש וּ רוֹ ת ולגּ דוֹ ל , ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַלּק טן
אוֹ מר הגּ אוֹ ן  אי לראוֹ ת היה  ונּת ן ויברכם, ילדיהן  ראׁש  על ידיו יניח ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הגּ אוֹ ן

בּ ניכם". ועל עליכם עליכם, ה ' "יסף  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ שׂ פתיו

יתאכסן ּת וֹ ׁש בי ׁש הגּ אוֹ ן הזּ כיּ ה ּת ּפ וֹ ל מי בּ ידי עצמם , לבין בּ ינם רב וּ  העיר  ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
נוֹ דע  זאת לעשׂ וֹ ת הסּפ יקוּ  בּ טרם עוֹ ד א בּ ענין, גּ וֹ רל להּפ יל  החלט לכן ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ביתוֹ ,
בּ עיר. הּמ תגּ וֹ רר  מׁש ּפ חּת וֹ  מבּ ני אחד אצל מׁש כּ נ וֹ  את קבע כּ בר  בּ עצמוֹ  הגּ אוֹ ן ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִכּ י



לאמזע  עיר הרא הר - אייגער עקיבא  רי ב

הר אצלו ביקר  רבי כאשר מפרשיסחאה "ק גודרבונ רבינו היה אילו לרבינו: אמר  ,
,העול לכל גדולה טובה הזה  היה אליו, לבוא נות היה ולא  אמות, בד' עצמו כיאת 

העול כל את  החזיק הקדושה העול בתורתו לכל זה הזיק אותו הפריעו וכאשר ,
כולו.

על המעטירה  פרעשבורג בקהילת הרבנות כס  על לישב נתמנה תקצ "ח בשנת
ונתבקש  ימי י "א  במש כסאו על ישב לב "ע, שנסתלק חרי הגר"מ של כסאו

מעלה  של תקצ"חלישיבה תשרי ועכי "א .בי "ג  זי "ע ,

ה"ה: ולשו"ע,חיבוריו למשנה הגהות אייגר , ר"ע שו"ת וחידוש, דרוש הש"ס, גליו
הרבה . ועוד וש"ס

א ' ענף ט' רק יהדה מנחת מפר 

אייגער  עקיבא רי האן ל חיו תקפת ארע רא ס ר 
הענינים כל  וחני חב ה א פסק  עלינ גן ת זכ
ד ל ועד  מטן ואמ רים  חבים והברים  לכרת, הגעים

ה טים . ל לדים זאת לס ר זאת  לבחן 

" מב ת אא רה ל ע סקים נים בני נים לגל  נוז 
ד ק זרע אמת אני אלקים יראי ה' אהבי נבנים חכמים

' וכ טבים במעים רה העלם את  מאירים בקים ",בה' 
אסרת מאכלת ס ר עכ ו ונביא הם  האיפה  וזה 

ן.אתמטמטמים להית  כל י א הילדים 

לאמז  עיר הרא הר  - אייגער עקיבא ע רי ג

ניהלת ִַַַָָ

בּ עתהּס ּפ וּ ר  היתה העיר  כּ ל תקצ "ו. בּ ׁש נת סיון חדׁש  בּ ראׁש  לאמזע בּ עיר  ארע ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹֹ ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
וּ מוּ כנים, ערוּ כים הי וּ  הבּ ּת ים החג, אוירת את הרגּ יׁש וּ  החג, לקראת ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַההכנוֹ ת
וצּפ יּ וֹ ת הלחנ וֹ ת, את כּ יסוֹ  הּס דר בּ עת כּ לל בּ דר הּמ ׁש ּמ ׁש וֹ ת לבנוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַמ ּפ וֹ ת

הּמ ּט וֹ ת. את כּ יס וֹ  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲחגיגיּ וֹ ת

הּת וֹ ׁש ביםאבל  כּ אלּ וּ  מאדם, רקים ׁש הם ראה הבּ ּת ים  ֹבּ תו ׁש התבּ וֹ נן מי  כּ ל ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌
אחר. א וֹ  זה אר וּ ע בּ ׁש ל הּמ ק וֹ ם מן ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָבּ רחוּ 

קרה  ?מה ַ◌ָ◌ָ◌

עקיבאהעיר  רבּ י הדּ וֹ ר גּ אוֹ ן ׁש ל  ּפ ניו את לק בּ ל יצאוּ  וטף נׁש ים אנ ׁש ים כּ לּ ה ָ◌ִ◌◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
קצר. לבּק וּ ר ל ּמ ק וֹ ם ׁש הגּ יע ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵאיגער ,

וכאחד  הכּ תב גּ בּ י מעל  הארוּ ע את העלה בּ ּמ ק וֹ ם, ׁש נּ כח היּ דוּ עים הכּ ּת בים ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
◌ַ◌ָכּ תב :

צּפ וּ "מאוֹ ת המּת ינוּ , ׁש ם העיר אל בּ כּ ניסה  ל דּ ר יצאוּ  ּת וֹ ׁש בים ׁש ל  מאוֹ ת ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
אר בּ עה ידי  על הּמ וּ בלת עגלה מתקרבת מרחוֹ ק  הגּ אוֹ ן, ׁש ל ּפ ניו את לק בּ ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוחכּ וּ 
על  מיחד בּ כ וֹ בע וחבוּ ׁש  מׁש י בּ בגד לב וּ ׁש  ׁש היה רזה אדם י וֹ ׁש ב בּ עגלה ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִסוּ סים,
להׁש ר וֹ ת ׁש בּ אה הּמ יחדת צוּ רתוֹ  ואת עדינוּ ת וֹ  את לראוֹ ת היה נּת ן ּפ ניו על  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹראׁש וֹ ,
ּת חוּ ׁש ה הדּ וֹ ר, מנהיגי  להי וֹ ת מנת על ׁש ּק מ וּ  כּ אלוּ  זוֹ כים ל ּה  כּ זוֹ  הנהגה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲאוירת
וּ באמצע  לראוֹ תוֹ , התכּ וֹ פפוּ  כּ לּ ם ל ּמ ק וֹ ם, ׁש התקרבוּ  האנׁש ים מא וֹ ת ׁש ל היתה  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָזוֹ 

הבּ א  ּבּ ר ו" בּ ק וֹ ל והכריז אדם אחריו".קם הׁש יבוּ  וכ לּ ם "! ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

התאּס פוּ ,כּ אמ וּ ר כּ לּ ם הצּ בּ וּ ר, וראׁש י העסקנים העיר , ּת וֹ ׁש בי  כּ ל  הגּ יע וּ , כּ לּ ם ָ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
בּ ּת י  את סגרוּ  הּס וֹ חרים  גמר וֹ תיהם , את סגר וּ  הּת וֹ רה בּ ני  העיר. ׁש ל  הגּ דוֹ ל ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַבּ כּ כּ ר
כּ לּ ם בּ ידיהן, ילדיהן  עם  בּ יחד  וּ באוּ  בּ ּמ טבּ ח עבוֹ דתם את הׁש אירוּ  ה נּ ׁש ים ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָהעסק,

י שׂ ראל . ׁש ל  לרבּ ן כּ בוֹ ד לחק ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָבּ אוּ 

ידיו גּ לּ י  והוֹ ׁש טת הגּ א וֹ ן ׁש ל הוֹ פעתוֹ  בּ עת נ ׁש ּפ כוּ  וחדוה שׂ מחה ׁש ל  דּ מעוֹ ת ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
וּ בקׁש וּ  ילדיהן עם בּ פניו ׁש עבר וּ  הנּ ׁש ים ׁש ל אר כּ וֹ ת  ׁש וּ רוֹ ת ולגּ דוֹ ל , ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַלּק טן
אוֹ מר הגּ אוֹ ן  אי לראוֹ ת היה  ונּת ן ויברכם, ילדיהן  ראׁש  על ידיו יניח ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הגּ אוֹ ן

בּ ניכם". ועל עליכם עליכם, ה ' "יסף  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ שׂ פתיו

יתאכסן ּת וֹ ׁש בי ׁש הגּ אוֹ ן הזּ כיּ ה ּת ּפ וֹ ל מי בּ ידי עצמם , לבין בּ ינם רב וּ  העיר  ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
נוֹ דע  זאת לעשׂ וֹ ת הסּפ יקוּ  בּ טרם עוֹ ד א בּ ענין, גּ וֹ רל להּפ יל  החלט לכן ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ביתוֹ ,
בּ עיר. הּמ תגּ וֹ רר  מׁש ּפ חּת וֹ  מבּ ני אחד אצל מׁש כּ נ וֹ  את קבע כּ בר  בּ עצמוֹ  הגּ אוֹ ן ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִכּ י
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הּק הל מיה וּ  ראׁש י  נּס וּ  ואז - בּ ביתוֹ  יתאכסן ׁש הגּ אוֹ ן לכ ׁש זּ כה קר וֹ ב אוֹ תוֹ  ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
א מלּ הׁש יב, להתחּמ ק האוֹ רח נּס ה ּת חלּ ה בּ ענין, ּפ רטים  הרב  ׁש ל מּפ יו ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְלהיג
כּ עני  ידוּ ע ׁש היה יהוּ די אוֹ תוֹ  ׁש ל  ׁש מוֹ  את להם אמר הוּ א הר ּפ וּ  א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש הלּ ל וּ 

הכּ נסת. בּ ית  ׁש ל ה ּמ ערבי  בּ צּ ד  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוי ׁש ב

ה ּפ ר וּ ׁש כּ ׁש ראׁש י מה ואמר וּ , האף את עּק מ וּ  הם הם את ׁש מעוּ  רב ?הּק הל ! ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
ׁש כּ זה, ּפ ׁש וּ ט יהוּ די אצל  יתאכסן לאמזע בּ עיר הסט וֹ רי  לב ּק וּ ר  הּמ גּ יע כּ זה ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָגּ דוֹ ל

הּת וֹ רה כּ בוֹ ד על נׁש מר אי ואנוּ , העיר , טוֹ בי  ּכ על  יאמר וּ  ?מה  ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌

אוֹ תוֹ אבל ׁש יּ וֹ ביל וּ  מּמ לוּ יו וּ בּק ׁש  דּ עּת וֹ , על עמד איגר עקיבא  ר בּ י  הגּ אוֹ ן ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
לוֹ  להסבּ יר נּס וּ  הם להניאוֹ , ׁש וּ ב נּס וּ  הּק הל ראׁש י הּק רוֹ ב. ׁש ל לביתוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהיׁש ר
לאמזע  לעיר יהיה  גּ דוֹ ל וּ בזּ י וֹ ן מתמוֹ טט, ׁש כּ מעט בּ יוֹ תר קטן קרוֹ בוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש בּ ית
ויכבּ דוּ  ה לחן בּ ראׁש  לוֹ  הּק ר וֹ ב את ׁש יּ וֹ ׁש יבוּ  לוֹ  הבטיח וֹ  הם כּ זה, ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִמ ּמ ע שׂ ה

גּ דוֹ ל . הכי בּ כבוֹ ד  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ 

*

אתהלּ מדנים ל ׁש כנע וּ מנ ּס ים כּ חם , את הם אף מנּס ים העיר טוֹ בי וׁש בעה  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌
ׁש ה וּ א אבדה ה ׁש בת בּ מצות ׁש אפילוּ  בּ פניו, טוֹ ענים כּ ׁש הם הּפ לּפ וּ ל  בּ דר ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַהגּ א וֹ ן

ו   ּמכ ּפ טוּ ר חכם ּת למיד דּ אוֹ ריתא  יכוֹ ל מצוה  אי כּ ן אם כּ ב וֹ דוֹ , לפי  זה אין  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
העיר כּ ל ואת עצמוֹ  את לבזּ וֹ ת ?הּק רוֹ ב ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ה וּ אכּ ׁש מע כּ אלּ וּ  רציניּ וֹ ת ּפ ניו נהי וּ  הּת למוּ דית ההערה את איגר  עקיבא ר ' ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ידידי , אזוֹ ר  בּ א וֹ ת וֹ  ׁש דּ וקא  בּ ּמ קוֹ ם, מ יּ ד הׁש יב הוּ א א ּת וֹ רה, ח דּ וּ ׁש י וכתב ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ֵֹיׁש ב

"והתעלּ מּת " כּ תוּ ב אבדה בּ הׁש בת  הפוּ כה. ראיה כ"ב )י ׁש נה חז"ל (דּ ברים דּ וֹ ר ׁש ים ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
בּ כל  א כּ בוֹ דוֹ , לפי  זה ואין בּ זקן מד בּ ר  כּ אׁש ר להתעלּ ם מּת ר ׁש לּ עּת ים  ִּמ כ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

תתעלּ ם" א וּ מבּ שׂ ר" כּ תבוּ  קר וֹ בים לקר וּ ב  נ"ח)הּק ׁש וּ ר  ׁש לּ (י ׁש עיה וּ  מהּק רוֹ ב - ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
לכבּ ד  וחיּ בים כּ בוֹ דוֹ , לפי ואין לזקן א אפילוּ  הּת ר כּ ל  אין   ּוּ מכ תתעלּ ם, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִא

ׁש אפׁש ר"... מה בּ כל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָקר וֹ ב 

ׁש ל הערה לביתוֹ  מיּ ד  הל איגר עקיבא ור' כּ לּ ם את הׁש ּת יק הגּ אוֹ ן ׁש ל  זוֹ  ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּ לאמזע. ׁש הה הזּ מן בּ כל  התאכסן הוּ א ׁש ם ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְקרוֹ בוֹ 

אנׁש יםמא וֹ תוֹ  לזרם הפסיקוּ  א ללאמזע איגער  עקיבא  ר בּ י  הגּ יע בּ וֹ  היּ וֹ ם ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ָ◌ִ◌
הר בּ ה הרב, ׁש ל קרוֹ בוֹ  התגּ וֹ רר ׁש ם העיר , ׁש ל האפלים ׁש בּ רחוֹ בוֹ ת הּק טן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַלבּ ית 
הבּ ית האוֹ רח, את לראוֹ ת הגּ יעוּ  ללאמזע הּס מוּ כים מהּמ קוֹ מוֹ ת גּ ם יהוּ דים ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ְמאד 
בּ יניהם הּמ קוֹ מית, ה ּק ׁש ת גּ וני מכּ ל בּ אנׁש ים מלא היה לּפ וֹ ל כּ מעט ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש עמד
עקיבא רבּ י על להקׁש וֹ ת ורבא אבּ יּ י ׁש ל והוי וֹ ת קׁש י וֹ ת עם ׁש הגּ יעוּ  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַלמדנים 

לאמז  עיר הרא הר  - אייגער עקיבא ע רי ה

אחרים איגער, עקיבא ר בּ י ׁש ל  ּת פלּ תוֹ  את לראוֹ ת וּ בקׁש וּ  בּ אוּ  אחרים ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵאיגער,
הא הּס ע וּ דה, את א וֹ כל  אי לרא וֹ ת  רצוּ  אחרים מּמ נּ וּ , ט וֹ בה מלּ ה לׁש מוֹ ע ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָבּ אוּ 
א בּ רכוֹ ת המבקׁש ים האנ ׁש ים ס וּ גי כּ ל  הגּ יעוּ  בּ תוֹ רה, מלא היה ׁש לּ וֹ  צעד  וֹ כּ ל ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

נחת בּ ית, ׁש ל וֹ ם ּפ רנסה, בּ עניני  לבּ ם  מר  את ׁש טחוּ  הר בּ ה  הרב, עם לשׂ וֹ חח ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְסתם
וכ דּ וֹ מה. ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמהיּ לדים

ה אית עטל  ל ְִֶֶַַַַָָָה ה

לאחרבּ ין עטל, הגּ בּ אית גּ ם  הגּ יעה קטן בּ ית לאוֹ תוֹ  ׁש הגּ יעוּ  הרבּ ים האנׁש ים ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌
הגּ בּ אית עטל בּ בכי, וּ פרצה לגאוֹ ן נכנסה היא  בּ ּת וֹ ר, המּת ינה אר כּ וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ֲ◌ָׁש עוֹ ת
מצוה כּ ל אחר ר וֹ דפת היא נ ׁש מת ּה  וׁש בּ כל ו שׂ מחה חיּ ים מלאה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ּת מיד

ל ּה  קרה  מה - לּה  ?הּמ זדּ ּמ נת ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ראׁש יםּת ׁש עה בּ עלי  כּ ע לּ וּ יים יד וּ עים כּ לּ ם בּ יׁש יבוֹ ת, הלּ וֹ מדים לעטל  יׁש  בּ נים ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ואינוֹ  סתוּ ם ראׁש  לוֹ  יׁש  - הוֹ ריו ׁש לּ דאבוֹ ן - נח, מ ׁש ה בּ ׁש ם מאחד חוּ ץ  ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲחריפים,
אצל  עטל היתה כּ בר זה ענין בּ גלל מהגּ מרא. אחת ׁש וּ רה אפילוּ  להבין  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָיכוֹ ל 
עזר, א דּ בר ׁש וּ ם  א סגוּ לוֹ ת סוּ גי הרבּ ה נּס תה היא וצ דּ יקים, גּ ד וֹ לים ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַהר בּ ה
א עשׂ רה , חמׁש  בּ ן נח מׁש ה כּ בר היה לעיר  הגּ יע  איגער עקיבא שר' ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

ׁש ׁש . בּ ן ילד כּ מוֹ  היה הוּ א גּ מרא חתיכת ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ להבין

ה ּק ׁש וּ רה דּ בר  בּ כל וּ במיחד העוֹ לם , וּ בעניני  מאחר ּת מוּ ּה , מאד  היה  ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בּ מהיר וּ ת ּת פס הוּ א מאחיו, בּ הרבּ ה טוֹ ב היה הוּ א אחרים ולּמ וּ דים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַלחׁש בּ וֹ נוֹ ת

. ּהפו אצלוֹ  היה הכּ ל לגּ מרא הדּ ברים כּ ׁש הגּ יעוּ  א מאמץ, כּ ל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְוּ לא

ל ּה ה גּ אוֹ ן חׁש וּ ב ׁש ּמ אד  הבוּ רה  האּמ א  ׁש ל ללבּ ּה  הבין איגער עקיבא רבּ י ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌
כּ וֹ תבים הּפ וֹ סקים "גּ ד וֹ לי לּה : ואמר בּ נּה , ׁש ל הּת וֹ רה לּמ וּ ד  יו"ד )ענין (ש "ך  ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

נוֹ גע  זה כּ י  אסוּ רוֹ ת, מּמ אכלוֹ ת  יטעם א ילד ׁש אפילוּ  זהירים להי וֹ ת ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש חיּ בים
וראׁש וֹ  בּ ראׁש וֹ  טוֹ בים א טבעים  ּכ ידי  על  מק בּ ל הוּ א גּ דל  וּ כׁש הוּ א ֹ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַלנּ ׁש מה,

לתוֹ רה"... הּק ׁש וּ ר בּ כל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָסתוּ ם

אסוּ רמהמה, מאכל  אכל ילד  כּ ׁש היה בּ ני האם - בּ היסטריה עטל ׁש אלה  - ??! ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
יּת כן  א וזה מע וֹ לם קרה א כּ זה דּ בר ר בּ י  ו ׁש לוֹ ם, !".חס  ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

אכל "מהּס ּפ וּ ר  הוּ א ילד ׁש היה ׁש בּ עת לי  נראה - בּ רגיעה הגּ אוֹ ן הׁש יב -  ּׁש ל ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
גּ מרא"... מבין  אינוֹ  מדּ וּ ע  הּס בּ ה להיוֹ ת יכוֹ לה זוֹ  ורק אס וּ ר , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמאכל 

וׁש אלה:עטל נר גּ עה חכמים אמ וּ נת  בּ ּה  חדוּ ר ׁש היה ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

רבּ י אם  לכ העצה מהי  ?כּ ן  ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
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הּק הל מיה וּ  ראׁש י  נּס וּ  ואז - בּ ביתוֹ  יתאכסן ׁש הגּ אוֹ ן לכ ׁש זּ כה קר וֹ ב אוֹ תוֹ  ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
א מלּ הׁש יב, להתחּמ ק האוֹ רח נּס ה ּת חלּ ה בּ ענין, ּפ רטים  הרב  ׁש ל מּפ יו ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְלהיג
כּ עני  ידוּ ע ׁש היה יהוּ די אוֹ תוֹ  ׁש ל  ׁש מוֹ  את להם אמר הוּ א הר ּפ וּ  א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש הלּ ל וּ 

הכּ נסת. בּ ית  ׁש ל ה ּמ ערבי  בּ צּ ד  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוי ׁש ב

ה ּפ ר וּ ׁש כּ ׁש ראׁש י מה ואמר וּ , האף את עּק מ וּ  הם הם את ׁש מעוּ  רב ?הּק הל ! ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
ׁש כּ זה, ּפ ׁש וּ ט יהוּ די אצל  יתאכסן לאמזע בּ עיר הסט וֹ רי  לב ּק וּ ר  הּמ גּ יע כּ זה ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָגּ דוֹ ל

הּת וֹ רה כּ בוֹ ד על נׁש מר אי ואנוּ , העיר , טוֹ בי  ּכ על  יאמר וּ  ?מה  ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌

אוֹ תוֹ אבל ׁש יּ וֹ ביל וּ  מּמ לוּ יו וּ בּק ׁש  דּ עּת וֹ , על עמד איגר עקיבא  ר בּ י  הגּ אוֹ ן ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
לוֹ  להסבּ יר נּס וּ  הם להניאוֹ , ׁש וּ ב נּס וּ  הּק הל ראׁש י הּק רוֹ ב. ׁש ל לביתוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהיׁש ר
לאמזע  לעיר יהיה  גּ דוֹ ל וּ בזּ י וֹ ן מתמוֹ טט, ׁש כּ מעט בּ יוֹ תר קטן קרוֹ בוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש בּ ית
ויכבּ דוּ  ה לחן בּ ראׁש  לוֹ  הּק ר וֹ ב את ׁש יּ וֹ ׁש יבוּ  לוֹ  הבטיח וֹ  הם כּ זה, ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִמ ּמ ע שׂ ה

גּ דוֹ ל . הכי בּ כבוֹ ד  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ 

*

אתהלּ מדנים ל ׁש כנע וּ מנ ּס ים כּ חם , את הם אף מנּס ים העיר טוֹ בי וׁש בעה  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌
ׁש ה וּ א אבדה ה ׁש בת בּ מצות ׁש אפילוּ  בּ פניו, טוֹ ענים כּ ׁש הם הּפ לּפ וּ ל  בּ דר ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַהגּ א וֹ ן

ו   ּמכ ּפ טוּ ר חכם ּת למיד דּ אוֹ ריתא  יכוֹ ל מצוה  אי כּ ן אם כּ ב וֹ דוֹ , לפי  זה אין  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
העיר כּ ל ואת עצמוֹ  את לבזּ וֹ ת ?הּק רוֹ ב ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ה וּ אכּ ׁש מע כּ אלּ וּ  רציניּ וֹ ת ּפ ניו נהי וּ  הּת למוּ דית ההערה את איגר  עקיבא ר ' ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ידידי , אזוֹ ר  בּ א וֹ ת וֹ  ׁש דּ וקא  בּ ּמ קוֹ ם, מ יּ ד הׁש יב הוּ א א ּת וֹ רה, ח דּ וּ ׁש י וכתב ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ֵֹיׁש ב

"והתעלּ מּת " כּ תוּ ב אבדה בּ הׁש בת  הפוּ כה. ראיה כ"ב )י ׁש נה חז"ל (דּ ברים דּ וֹ ר ׁש ים ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
בּ כל  א כּ בוֹ דוֹ , לפי  זה ואין בּ זקן מד בּ ר  כּ אׁש ר להתעלּ ם מּת ר ׁש לּ עּת ים  ִּמ כ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

תתעלּ ם" א וּ מבּ שׂ ר" כּ תבוּ  קר וֹ בים לקר וּ ב  נ"ח)הּק ׁש וּ ר  ׁש לּ (י ׁש עיה וּ  מהּק רוֹ ב - ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
לכבּ ד  וחיּ בים כּ בוֹ דוֹ , לפי ואין לזקן א אפילוּ  הּת ר כּ ל  אין   ּוּ מכ תתעלּ ם, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִא

ׁש אפׁש ר"... מה בּ כל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָקר וֹ ב 

ׁש ל הערה לביתוֹ  מיּ ד  הל איגר עקיבא ור' כּ לּ ם את הׁש ּת יק הגּ אוֹ ן ׁש ל  זוֹ  ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּ לאמזע. ׁש הה הזּ מן בּ כל  התאכסן הוּ א ׁש ם ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְקרוֹ בוֹ 

אנׁש יםמא וֹ תוֹ  לזרם הפסיקוּ  א ללאמזע איגער  עקיבא  ר בּ י  הגּ יע בּ וֹ  היּ וֹ ם ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ָ◌ִ◌
הר בּ ה הרב, ׁש ל קרוֹ בוֹ  התגּ וֹ רר ׁש ם העיר , ׁש ל האפלים ׁש בּ רחוֹ בוֹ ת הּק טן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַלבּ ית 
הבּ ית האוֹ רח, את לראוֹ ת הגּ יעוּ  ללאמזע הּס מוּ כים מהּמ קוֹ מוֹ ת גּ ם יהוּ דים ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ְמאד 
בּ יניהם הּמ קוֹ מית, ה ּק ׁש ת גּ וני מכּ ל בּ אנׁש ים מלא היה לּפ וֹ ל כּ מעט ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש עמד
עקיבא רבּ י על להקׁש וֹ ת ורבא אבּ יּ י ׁש ל והוי וֹ ת קׁש י וֹ ת עם ׁש הגּ יעוּ  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַלמדנים 
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אחרים איגער, עקיבא ר בּ י ׁש ל  ּת פלּ תוֹ  את לראוֹ ת וּ בקׁש וּ  בּ אוּ  אחרים ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵאיגער,
הא הּס ע וּ דה, את א וֹ כל  אי לרא וֹ ת  רצוּ  אחרים מּמ נּ וּ , ט וֹ בה מלּ ה לׁש מוֹ ע ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָבּ אוּ 
א בּ רכוֹ ת המבקׁש ים האנ ׁש ים ס וּ גי כּ ל  הגּ יעוּ  בּ תוֹ רה, מלא היה ׁש לּ וֹ  צעד  וֹ כּ ל ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

נחת בּ ית, ׁש ל וֹ ם ּפ רנסה, בּ עניני  לבּ ם  מר  את ׁש טחוּ  הר בּ ה  הרב, עם לשׂ וֹ חח ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְסתם
וכ דּ וֹ מה. ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמהיּ לדים

ה אית עטל  ל ְִֶֶַַַַָָָה ה

לאחרבּ ין עטל, הגּ בּ אית גּ ם  הגּ יעה קטן בּ ית לאוֹ תוֹ  ׁש הגּ יעוּ  הרבּ ים האנׁש ים ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌
הגּ בּ אית עטל בּ בכי, וּ פרצה לגאוֹ ן נכנסה היא  בּ ּת וֹ ר, המּת ינה אר כּ וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ֲ◌ָׁש עוֹ ת
מצוה כּ ל אחר ר וֹ דפת היא נ ׁש מת ּה  וׁש בּ כל ו שׂ מחה חיּ ים מלאה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ּת מיד

ל ּה  קרה  מה - לּה  ?הּמ זדּ ּמ נת ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ראׁש יםּת ׁש עה בּ עלי  כּ ע לּ וּ יים יד וּ עים כּ לּ ם בּ יׁש יבוֹ ת, הלּ וֹ מדים לעטל  יׁש  בּ נים ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ואינוֹ  סתוּ ם ראׁש  לוֹ  יׁש  - הוֹ ריו ׁש לּ דאבוֹ ן - נח, מ ׁש ה בּ ׁש ם מאחד חוּ ץ  ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲחריפים,
אצל  עטל היתה כּ בר זה ענין בּ גלל מהגּ מרא. אחת ׁש וּ רה אפילוּ  להבין  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָיכוֹ ל 
עזר, א דּ בר ׁש וּ ם  א סגוּ לוֹ ת סוּ גי הרבּ ה נּס תה היא וצ דּ יקים, גּ ד וֹ לים ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַהר בּ ה
א עשׂ רה , חמׁש  בּ ן נח מׁש ה כּ בר היה לעיר  הגּ יע  איגער עקיבא שר' ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

ׁש ׁש . בּ ן ילד כּ מוֹ  היה הוּ א גּ מרא חתיכת ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ להבין

ה ּק ׁש וּ רה דּ בר  בּ כל וּ במיחד העוֹ לם , וּ בעניני  מאחר ּת מוּ ּה , מאד  היה  ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בּ מהיר וּ ת ּת פס הוּ א מאחיו, בּ הרבּ ה טוֹ ב היה הוּ א אחרים ולּמ וּ דים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַלחׁש בּ וֹ נוֹ ת

. ּהפו אצלוֹ  היה הכּ ל לגּ מרא הדּ ברים כּ ׁש הגּ יעוּ  א מאמץ, כּ ל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְוּ לא

ל ּה ה גּ אוֹ ן חׁש וּ ב ׁש ּמ אד  הבוּ רה  האּמ א  ׁש ל ללבּ ּה  הבין איגער עקיבא רבּ י ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌
כּ וֹ תבים הּפ וֹ סקים "גּ ד וֹ לי לּה : ואמר בּ נּה , ׁש ל הּת וֹ רה לּמ וּ ד  יו"ד )ענין (ש "ך  ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

נוֹ גע  זה כּ י  אסוּ רוֹ ת, מּמ אכלוֹ ת  יטעם א ילד ׁש אפילוּ  זהירים להי וֹ ת ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש חיּ בים
וראׁש וֹ  בּ ראׁש וֹ  טוֹ בים א טבעים  ּכ ידי  על  מק בּ ל הוּ א גּ דל  וּ כׁש הוּ א ֹ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַלנּ ׁש מה,

לתוֹ רה"... הּק ׁש וּ ר בּ כל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָסתוּ ם

אסוּ רמהמה, מאכל  אכל ילד  כּ ׁש היה בּ ני האם - בּ היסטריה עטל ׁש אלה  - ??! ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
יּת כן  א וזה מע וֹ לם קרה א כּ זה דּ בר ר בּ י  ו ׁש לוֹ ם, !".חס  ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

אכל "מהּס ּפ וּ ר  הוּ א ילד ׁש היה ׁש בּ עת לי  נראה - בּ רגיעה הגּ אוֹ ן הׁש יב -  ּׁש ל ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
גּ מרא"... מבין  אינוֹ  מדּ וּ ע  הּס בּ ה להיוֹ ת יכוֹ לה זוֹ  ורק אס וּ ר , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמאכל 

וׁש אלה:עטל נר גּ עה חכמים אמ וּ נת  בּ ּה  חדוּ ר ׁש היה ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

רבּ י אם  לכ העצה מהי  ?כּ ן  ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
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כּ ּמ ה"להתיגּ ע  ּכ על חזר  הגּ אוֹ ן - הרבּ ה" ולעמל בּ דחקוּ ת, ה ּת וֹ רה בּ לּמ וּ ד ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בּ ּת וֹ ר. הבּ א אחריה נכנס  וּ מ יּ ד ה יחה. הס ּת יּ מה וּ בכ ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְּפ עמים

עקיבאעטל  רבּ י ל ּה  ׁש אמר מה לייבּ  היר ׁש  ר ' לבעל ּה  וסּפ רה לביתּה  הגּ יעה ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
נח'ן. מׁש ה בּ ענין ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵאיגער  ◌ַֹ◌

עוֹ קץ "אי כּ ׁש כּ לּ וֹ  ליי בּ  הירׁש  ר ' ׁש וֹ אל  - צדקנית א ה ל מתאים זה ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌◌ֵ◌
אסוּ ר אכל  לּפ ה ויכניס יאכל  וּ בננוּ  כּ זה בּ דבר זהירה להיוֹ ת ׁש א - !".?וּ מרירוּ ת ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌

בּ עיני"האם נראית אני   ּמוּ ׁש חתתכ  ּכ כּ ל ׁש אני  בּ טוֹ ן ? עטל  מתרעמת - ? ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌
אלּ ה בּ ענינים לי י ׁש  נפׁש  מסירוּ ת כּ ּמ ה  ֹכּ מו יוֹ דע עוֹ ד מי - ּפ עםגּ בוֹ ּה  אף עוֹ ד ,? ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌

אף  ע וֹ ד הילדים החליבה; בּ עת עמדּת י א בּ עצמי  ׁש אני  חלב לביתנוּ  נכנס ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִא
ׁש יּ ׁש  ירקוֹ ת אוֹ  ּפ ר וֹ ת אפיתי, בּ עצמי ׁש אני  מה  רק הרחוֹ ב מן לחם טעמוּ  א ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַּפ עם
י וֹ דע  בּ עצמ אּת ה הא וּ בשׂ ר לּפ ה, נכנסוּ  א ּפ עם אף עוֹ ד ּת וֹ לעים ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם
היית עצמ ׁש אּת ה מּמ ה רק  הבּ יתה הכנסּת  א ּפ עם  אף  הוֹ ראה כּ מוֹ רה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש אּת ה 
כּ אלּ וּ  כּ זוֹ  אׁש מה  עלי  לזרק יכוֹ ל  אּת ה  אי כּ ן אם הבּ דיקה, וּ בעת  החיטה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְבּ עת

ההפ את  ּכ על להעיד יכוֹ ל בּ עצמ כּ ׁש א ּת ה זהירה הייתי !.?א  ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש ל לאחר בּ דבריו נוֹ סף הרהוּ ר  וּ לאחר עטל נרגּ עה רגיעה  ׁש ל  דּ ּק וֹ ת  כּ ּמ ה ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
איזה ילד הי וֹ תוֹ  בּ עת  אכל נח מ ׁש ה ׁש לּ נוּ  הבּ ן "אוּ לי לבעלּה : אמרה היא ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהגּ א וֹ ן ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌

שׂ מחה בּ איזוֹ  אוֹ  חבר  אוֹ  ׁש כן אצל  אס וּ ר  ?".מאכל  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לחקוֹ ר "."זה  מאד  ּפ ׁש וּ ט צריכים - לייבּ  היר ׁש  ר ' מׁש יב - לכאוֹ רה נׁש מע  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌
ויּ דעוּ  ראוּ  ׁש הם מבּ לי אכל הוּ א היכן נח  מ ׁש ה  את היטב לחקוֹ ר החליט וּ  ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ ׁש ניהם ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌

. ּכ ◌ָ◌ַעל

ר'כּ ׁש ּמ ׁש ה סבלנוּ ת. לא ההוֹ רים אליו ח יּ כוּ  מהיׁש יבה לביתוֹ  בּ ערב חזר נח ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
 ֹותו למד הוּ א מה  בּ יּ ׁש יבה, בּ לּמ וּ דיו להתענין והחל וקרבוֹ  לוֹ  קרא ליי בּ  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִהירׁש 
אבל  לבּ ית, מחוּ ץ אנׁש ים אצל  ּפ עם אי אכל  הוּ א האם אוֹ תוֹ  ׁש אל ה וּ א  דּ בּ וּ ר  ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְכּ די 
ר ׁש וּ ת לא א וֹ כל מוּ ם  אכל וא האם לצוּ וּ י  נׁש מע  ּת מיד הוּ א כּ י  ט וֹ ען נח ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ֶֹמ ׁש ה
הכינה בּ עצמּה  ׁש האּמ א מּמ ה חוּ ץ זרים אצל אכל א מע וֹ לם ׁש זּ וֹ כר  וּ כפי  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִאּמ וֹ 

לּ וֹ .

איגער,אבל  עקיבא ר בּ י ׁש ל  בּ דבריו בּ טוּ ח ה וּ א מר ּפ ה, אינוֹ  ליי בּ  היר ׁש  ר ' ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
לפיו  הכניס זאת בּ כל  אוּ לי ויזּ כר ׁש לּ וֹ  הזּ כּ רוֹ ן את ׁש יּ פעיל  נח  מׁש ה על ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְולוֹ חץ

ׁש נים. הר בּ ה לפני  קרא זה אם  אפיל וּ  ל בּ ית, מחוּ ץ  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶֹאכל 

היה"אבּ א  - בּ זכרוֹ נוֹ  מאמץ ׁש עשׂ ה לאחר  נח מ ׁש ה  אוֹ מר - בּ מהוּ  נזכּ רּת י ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש  בּ עת  מהחדר,זה חבר  עם בּ יחד  כּ ׁש חזרּת י החנ כּ ה מימי  בּ אחד חמׁש  בּ ן הייתי ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

לאמז  עיר הרא הר  - אייגער עקיבא ע רי ז

מהמחּת נים אחד אלינוּ  יצא חתנּ ה, נערכה ׁש ם העיר ׁש ל ה ּמ ל וֹ ן בּ ית ליד  ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָעברנוּ 
 ּכ כּ ל אז הייתי ע וֹ ף וחתיכת מרק בּ צּ לּ חת אוֹ תנ וּ  וכבּ ד ּפ נימה  אוֹ תנוּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהכניס 

האם"... מצּ וּ וּ י כּ לל  ׁש כחּת י  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָרעב

*

היר ׁש  זרים,ר' אצל סעוּ דה צעיר וּ תוֹ  בּ עת  אכל  בּ נוֹ  כּ י עּת ה י וֹ דע כּ בר לייבּ  ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
הּמ לוֹ ן  בּ ית כּ י יד וּ ע והא מאחר  וגברה הלכה ׁש לּ וֹ  הּת מיהה זאת עם בּ יחד  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲאבל
העוֹ פוֹ ת ׁש וֹ חט  טרוּ נק, אליעזר ר' ׁש מוֹ  חכם ותלמיד ׁש מים ירא ליהוּ די  ַּׁש י◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ׁש דּ וקא להיוֹ ת יכ וֹ ל זה אי כּ ן אם ט וֹ בים, מעשׂ ים וּ בעל  כּ חסיד ידוּ ע  גּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵמהעיר,

ליצלן  רחמנא טרף אכל  אכלוּ  ׁש ם היה ׁש היּ לד סע וּ דה אוֹ תּה  ?בּ עת ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הירׁש  ה וּ אר' אוּ לי  אליעזר ר ' ה ּמ ל וֹ ן בּ ית לבעל כּ ל קדם לפנוֹ ת מחליט ליי בּ  ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
בּ חתנּ ה. אז ׁש הגּ י ׁש וּ  הּמ אכלים  אוֹ תן את זוֹ כר  ◌ָ◌◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵעוֹ ד

בּ ביתל ּמ חרת אליעזר ר ' אצל  לי בּ  הירׁש  ר ' כּ בר היה ׁש חרית ּת פילת אחרי מיּ ד ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
◌ָ◌ַה ּמ ל וֹ ן.

החת נּ ה"אוּ לי אר וּ חת את - ליי בּ  הירׁש  ר' ׁש וֹ אל  - אליעזר ר' זוֹ כר, אּת ה ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌
ׁש נים עשׂ ר לפני חנכּ ה בּ תקוּ פת  אצל ?".ׁש נּ ערכה ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

לייבּ "מה הירׁש  ר ' מדבּ ר, -אּת ה כּ בדוֹ ת עינים זוּ ג אליעזר ר' עליו ּפ וֹ תח - ? ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ ד יּ וּ ק  לזכּ ר יכ וֹ ל אני אי גּ דוֹ לוֹ ת  חתנּ וֹ ת כּ אן ׁש נּ ערכוֹ ת בּ ׁש בוּ ע ּפ עמים ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִכּ מעט

ׁש נים עשׂ ר לפני ׁש נּ ערכה חתנּ ה אוֹ תּה  ?את ֶ◌ָ◌ֲ◌◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

להזּ כראבל  ינּס ה זאת בּ כל ׁש הוּ א בּ תחנוּ נים מּמ ׁש  אליו מתחנּ ן ליי בּ  הירׁש  ר ' ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
וירד  ליי בּ  הירׁש  ר' את אליעזר ר ' ּת פס אז לחיּ י , מּמ ׁש  לי  נוֹ גע הדּ בר - והוֹ סיף -ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌
עד  החׁש בּ וֹ נוֹ ת, בּ ספרי  לחּפ שׂ  מנּס ה הוּ א לילה מנוֹ רת ליד ׁש ם ל ּמ ר ּת ף ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִעּמ וֹ 

כּ דלהלּ ן : ּפ נקס בּ אוֹ תוֹ  כּ ת וּ ב ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ּמ צא

יקוּ תיאל "בּ י וֹ ם ר' חתנּ ת נערכה תקפ"ו בּ ׁש נת כּ סלו כ "ו חנכּ ה ׁש ל  הני ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
ׁש ני)הל ּפ ערט ההוֹ צאוֹ ת".(בּ זוּ וּ ג כּ ל את מראׁש  ׁש לּ ם הוּ א ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌

הירׁש  החת נּ הר' היתה מי  ׁש ל יוֹ דע כּ בר הוּ א מׁש ּת לּ מת, ׁש עק ׁש נוּ ת ראה ליבּ  ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌
קרה מה אצלוֹ  ולב דּ ק  ּהּס מו בּ רח וֹ ב הּמ תגּ וֹ רר  יקוּ תיאל אל לעבוֹ ר צרי רק ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהוּ א

הוֹ חט. ידי על חתנּ ה בּ אוֹ תּה  ׁש חטוּ  העוֹ פוֹ ת עם ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָאז

מאד א וֹ תוֹ  היה  הוּ א לאמזע, ׁש ל ּפ ׁש וּ טים המאד היהוּ דים מן היה ֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְיקוּ תיאל 
הּמ וֹ רה לי בּ  הירׁש  ר' את וּ כ ׁש ראה ס וּ סים, ארווֹ ת לתּק ן היה עבוֹ דתוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌◌ְמגם ,

החיורים. ּפ ניו על היטב  ׁש נּ ראה רחב  ּבּ ח יּ ו א וֹ ת וֹ  קבּ ל  לביתוֹ , נכנס  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָה וֹ ראה



לאמזע  עיר הרא הר - אייגער עקיבא  רי ו 

כּ ּמ ה"להתיגּ ע  ּכ על חזר  הגּ אוֹ ן - הרבּ ה" ולעמל בּ דחקוּ ת, ה ּת וֹ רה בּ לּמ וּ ד ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בּ ּת וֹ ר. הבּ א אחריה נכנס  וּ מ יּ ד ה יחה. הס ּת יּ מה וּ בכ ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְּפ עמים

עקיבאעטל  רבּ י ל ּה  ׁש אמר מה לייבּ  היר ׁש  ר ' לבעל ּה  וסּפ רה לביתּה  הגּ יעה ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
נח'ן. מׁש ה בּ ענין ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵאיגער  ◌ַֹ◌

עוֹ קץ "אי כּ ׁש כּ לּ וֹ  ליי בּ  הירׁש  ר ' ׁש וֹ אל  - צדקנית א ה ל מתאים זה ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌◌ֵ◌
אסוּ ר אכל  לּפ ה ויכניס יאכל  וּ בננוּ  כּ זה בּ דבר זהירה להיוֹ ת ׁש א - !".?וּ מרירוּ ת ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌

בּ עיני"האם נראית אני   ּמוּ ׁש חתתכ  ּכ כּ ל ׁש אני  בּ טוֹ ן ? עטל  מתרעמת - ? ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌
אלּ ה בּ ענינים לי י ׁש  נפׁש  מסירוּ ת כּ ּמ ה  ֹכּ מו יוֹ דע עוֹ ד מי - ּפ עםגּ בוֹ ּה  אף עוֹ ד ,? ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌

אף  ע וֹ ד הילדים החליבה; בּ עת עמדּת י א בּ עצמי  ׁש אני  חלב לביתנוּ  נכנס ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִא
ׁש יּ ׁש  ירקוֹ ת אוֹ  ּפ ר וֹ ת אפיתי, בּ עצמי ׁש אני  מה  רק הרחוֹ ב מן לחם טעמוּ  א ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַּפ עם
י וֹ דע  בּ עצמ אּת ה הא וּ בשׂ ר לּפ ה, נכנסוּ  א ּפ עם אף עוֹ ד ּת וֹ לעים ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם
היית עצמ ׁש אּת ה מּמ ה רק  הבּ יתה הכנסּת  א ּפ עם  אף  הוֹ ראה כּ מוֹ רה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש אּת ה 
כּ אלּ וּ  כּ זוֹ  אׁש מה  עלי  לזרק יכוֹ ל  אּת ה  אי כּ ן אם הבּ דיקה, וּ בעת  החיטה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְבּ עת

ההפ את  ּכ על להעיד יכוֹ ל בּ עצמ כּ ׁש א ּת ה זהירה הייתי !.?א  ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש ל לאחר בּ דבריו נוֹ סף הרהוּ ר  וּ לאחר עטל נרגּ עה רגיעה  ׁש ל  דּ ּק וֹ ת  כּ ּמ ה ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
איזה ילד הי וֹ תוֹ  בּ עת  אכל נח מ ׁש ה ׁש לּ נוּ  הבּ ן "אוּ לי לבעלּה : אמרה היא ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהגּ א וֹ ן ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌

שׂ מחה בּ איזוֹ  אוֹ  חבר  אוֹ  ׁש כן אצל  אס וּ ר  ?".מאכל  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לחקוֹ ר "."זה  מאד  ּפ ׁש וּ ט צריכים - לייבּ  היר ׁש  ר ' מׁש יב - לכאוֹ רה נׁש מע  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌
ויּ דעוּ  ראוּ  ׁש הם מבּ לי אכל הוּ א היכן נח  מ ׁש ה  את היטב לחקוֹ ר החליט וּ  ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ ׁש ניהם ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌

. ּכ ◌ָ◌ַעל

ר'כּ ׁש ּמ ׁש ה סבלנוּ ת. לא ההוֹ רים אליו ח יּ כוּ  מהיׁש יבה לביתוֹ  בּ ערב חזר נח ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
 ֹותו למד הוּ א מה  בּ יּ ׁש יבה, בּ לּמ וּ דיו להתענין והחל וקרבוֹ  לוֹ  קרא ליי בּ  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִהירׁש 
אבל  לבּ ית, מחוּ ץ אנׁש ים אצל  ּפ עם אי אכל  הוּ א האם אוֹ תוֹ  ׁש אל ה וּ א  דּ בּ וּ ר  ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְכּ די 
ר ׁש וּ ת לא א וֹ כל מוּ ם  אכל וא האם לצוּ וּ י  נׁש מע  ּת מיד הוּ א כּ י  ט וֹ ען נח ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ֶֹמ ׁש ה
הכינה בּ עצמּה  ׁש האּמ א מּמ ה חוּ ץ זרים אצל אכל א מע וֹ לם ׁש זּ וֹ כר  וּ כפי  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִאּמ וֹ 

לּ וֹ .

איגער,אבל  עקיבא ר בּ י ׁש ל  בּ דבריו בּ טוּ ח ה וּ א מר ּפ ה, אינוֹ  ליי בּ  היר ׁש  ר ' ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
לפיו  הכניס זאת בּ כל  אוּ לי ויזּ כר ׁש לּ וֹ  הזּ כּ רוֹ ן את ׁש יּ פעיל  נח  מׁש ה על ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְולוֹ חץ

ׁש נים. הר בּ ה לפני  קרא זה אם  אפיל וּ  ל בּ ית, מחוּ ץ  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶֹאכל 

היה"אבּ א  - בּ זכרוֹ נוֹ  מאמץ ׁש עשׂ ה לאחר  נח מ ׁש ה  אוֹ מר - בּ מהוּ  נזכּ רּת י ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש  בּ עת  מהחדר,זה חבר  עם בּ יחד  כּ ׁש חזרּת י החנ כּ ה מימי  בּ אחד חמׁש  בּ ן הייתי ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

לאמז  עיר הרא הר  - אייגער עקיבא ע רי ז

מהמחּת נים אחד אלינוּ  יצא חתנּ ה, נערכה ׁש ם העיר ׁש ל ה ּמ ל וֹ ן בּ ית ליד  ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָעברנוּ 
 ּכ כּ ל אז הייתי ע וֹ ף וחתיכת מרק בּ צּ לּ חת אוֹ תנ וּ  וכבּ ד ּפ נימה  אוֹ תנוּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהכניס 

האם"... מצּ וּ וּ י כּ לל  ׁש כחּת י  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָרעב

*

היר ׁש  זרים,ר' אצל סעוּ דה צעיר וּ תוֹ  בּ עת  אכל  בּ נוֹ  כּ י עּת ה י וֹ דע כּ בר לייבּ  ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
הּמ לוֹ ן  בּ ית כּ י יד וּ ע והא מאחר  וגברה הלכה ׁש לּ וֹ  הּת מיהה זאת עם בּ יחד  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲאבל
העוֹ פוֹ ת ׁש וֹ חט  טרוּ נק, אליעזר ר' ׁש מוֹ  חכם ותלמיד ׁש מים ירא ליהוּ די  ַּׁש י◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ׁש דּ וקא להיוֹ ת יכ וֹ ל זה אי כּ ן אם ט וֹ בים, מעשׂ ים וּ בעל  כּ חסיד ידוּ ע  גּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵמהעיר,

ליצלן  רחמנא טרף אכל  אכלוּ  ׁש ם היה ׁש היּ לד סע וּ דה אוֹ תּה  ?בּ עת ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הירׁש  ה וּ אר' אוּ לי  אליעזר ר ' ה ּמ ל וֹ ן בּ ית לבעל כּ ל קדם לפנוֹ ת מחליט ליי בּ  ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
בּ חתנּ ה. אז ׁש הגּ י ׁש וּ  הּמ אכלים  אוֹ תן את זוֹ כר  ◌ָ◌◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵעוֹ ד

בּ ביתל ּמ חרת אליעזר ר ' אצל  לי בּ  הירׁש  ר ' כּ בר היה ׁש חרית ּת פילת אחרי מיּ ד ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
◌ָ◌ַה ּמ ל וֹ ן.

החת נּ ה"אוּ לי אר וּ חת את - ליי בּ  הירׁש  ר' ׁש וֹ אל  - אליעזר ר' זוֹ כר, אּת ה ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌
ׁש נים עשׂ ר לפני חנכּ ה בּ תקוּ פת  אצל ?".ׁש נּ ערכה ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

לייבּ "מה הירׁש  ר ' מדבּ ר, -אּת ה כּ בדוֹ ת עינים זוּ ג אליעזר ר' עליו ּפ וֹ תח - ? ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ ד יּ וּ ק  לזכּ ר יכ וֹ ל אני אי גּ דוֹ לוֹ ת  חתנּ וֹ ת כּ אן ׁש נּ ערכוֹ ת בּ ׁש בוּ ע ּפ עמים ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִכּ מעט

ׁש נים עשׂ ר לפני ׁש נּ ערכה חתנּ ה אוֹ תּה  ?את ֶ◌ָ◌ֲ◌◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

להזּ כראבל  ינּס ה זאת בּ כל ׁש הוּ א בּ תחנוּ נים מּמ ׁש  אליו מתחנּ ן ליי בּ  הירׁש  ר ' ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
וירד  ליי בּ  הירׁש  ר' את אליעזר ר ' ּת פס אז לחיּ י , מּמ ׁש  לי  נוֹ גע הדּ בר - והוֹ סיף -ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌
עד  החׁש בּ וֹ נוֹ ת, בּ ספרי  לחּפ שׂ  מנּס ה הוּ א לילה מנוֹ רת ליד ׁש ם ל ּמ ר ּת ף ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִעּמ וֹ 

כּ דלהלּ ן : ּפ נקס בּ אוֹ תוֹ  כּ ת וּ ב ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ּמ צא

יקוּ תיאל "בּ י וֹ ם ר' חתנּ ת נערכה תקפ"ו בּ ׁש נת כּ סלו כ "ו חנכּ ה ׁש ל  הני ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
ׁש ני)הל ּפ ערט ההוֹ צאוֹ ת".(בּ זוּ וּ ג כּ ל את מראׁש  ׁש לּ ם הוּ א ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌

הירׁש  החת נּ הר' היתה מי  ׁש ל יוֹ דע כּ בר הוּ א מׁש ּת לּ מת, ׁש עק ׁש נוּ ת ראה ליבּ  ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌
קרה מה אצלוֹ  ולב דּ ק  ּהּס מו בּ רח וֹ ב הּמ תגּ וֹ רר  יקוּ תיאל אל לעבוֹ ר צרי רק ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהוּ א

הוֹ חט. ידי על חתנּ ה בּ אוֹ תּה  ׁש חטוּ  העוֹ פוֹ ת עם ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָאז

מאד א וֹ תוֹ  היה  הוּ א לאמזע, ׁש ל ּפ ׁש וּ טים המאד היהוּ דים מן היה ֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְיקוּ תיאל 
הּמ וֹ רה לי בּ  הירׁש  ר' את וּ כ ׁש ראה ס וּ סים, ארווֹ ת לתּק ן היה עבוֹ דתוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌◌ְמגם ,

החיורים. ּפ ניו על היטב  ׁש נּ ראה רחב  ּבּ ח יּ ו א וֹ ת וֹ  קבּ ל  לביתוֹ , נכנס  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָה וֹ ראה
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בּ מקוֹ מי מה צדק הּמ וֹ רה ׁש ל וֹ ם,עוֹ שׂ ה אמר מבּ לי האוֹ רח את הוּ א ׁש וֹ אל - ? ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
הּס וּ סים. ארווֹ ת קוֹ ל וֹ ת כּ מוֹ  בּ דיּ וּ ק נׁש מע ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִקוֹ ל וֹ 

הירׁש  לפני ר' ׁש נּ ערכה ׁש ני בּ זוּ וּ ג חתנ ּת וֹ  בּ ענין  לוֹ  ׁש יּ סּפ ר מּמ נּ וּ  בּ ּק ׁש  ליבּ  ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש נים. ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶע שׂ ר 

היר ׁש את  ר' את ׁש כּ נּ ה כּ פי - רב" "חצי אוֹ תוֹ  מדּ וּ ע מענין א  כּ לל יקוּ תיאל  ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
אוֹ תם על נמנה אינוֹ  הוּ א ׁש נים, עשׂ ר לפני בּ חתוּ נתוֹ  קרה מה לדעת מעוּ נין - ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵליבּ 

בּ זכר וֹ נ  עדין ונמצא אוֹ תם מענין הזּ ה הּס וּ ג מן ׁש דּ ברים עב וּ ר וֹ האנׁש ים ם, ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌
וּ מתענין  אּת וֹ  וּ מדבּ ר עוֹ מד  העיר " מ"בּ ני ׁש אחד היּ ב ׁש ה העבדּ ה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמס ּפ יקה 

י וֹ תר וגד וֹ ל ׁש ח ׁש וּ ב מהוּ  יׁש  עוֹ ד האם חיּ יו, לר'בּ מהל למסר  היה מוּ כן לכן  ? ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ
ה וּ א ׁש נה ׁש ׁש ים ׁש לּ פני  לי בּ  היר ׁש  לר ' מסּפ ר הוּ א נּ וֹ גע. מה כּ ל  את ליבּ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִהירׁש 
לבד  ׁש יּ ׁש ב וּ לאחר ראוונע מהעיר ׁש היתה רחל  הראׁש וֹ נה  מאׁש ּת וֹ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִהתגרׁש 

חוּ ה. ה ניּ ה אׁש ּת וֹ  עם להתחּת ן החליט ׁש נה ע שׂ רים  ְבּ מׁש◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

יקוּ תיאל מבּ לי  ממׁש י  לכ א וֹ ת וֹ  לדחף היה ׁש נּ אלץ וּ מ בּ לי מּמ נּ וּ  ׁש ּת בע ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
הּק דּ וּ ׁש ין  מסדּ ר הרב  היה מי ארגּ ן, ׁש הוּ א חתנּ ה מאוֹ תּה  מענינוֹ ת נק וּ דוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלסּפ ר
מסּפ יק, כּ בר  היה זה לי בּ  היר ׁש  לר ' חתנּ ה. לאוֹ תּה  העוֹ פ וֹ ת ׁש ל  הוֹ חט היה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִוּ מי
מיּ ד  ּפ נה הוּ א וּ מם בּ ית וׁש ל וֹ ם ימים אריכוּ ת לּ וֹ  מאחל כּ ׁש הוּ א מּמ נּ וּ  נפרד  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִהוּ א

הוֹ חט. ׁש ל ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְלביתוֹ 

אוֹ תוֹ מיּ ד וׁש אל ׁש ל וֹ ם לּ וֹ  נתן הוֹ חט ׁש ל לביתוֹ  לי בּ  היר ׁש  ר' האםכּ ׁש נּ כנס  ? ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש ל  לחתוּ נתוֹ  העוֹ פוֹ ת את ששחטּת  בּ עת  החיטה אז הלכה אי זוֹ כר עדין ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַאּת ה

ׁש נים עשׂ ר לפני הלּפ ערט ?".יקוּ תיאל ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

מיּ ד א וֹ תוֹ  הּמ תקדּ ם, גּ ילוֹ  בּ ׁש ל החיטה  מעסק לּפ נסיה יצא ׁש כּ בר זקן ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵׁש וֹ חט
לגמגּ ם: והחל  חור ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִנהיה

כּ בראוֹ תּה  ּת עניּ וֹ ת  כּ ּמ ה העוֹ פוֹ ת, בּ ׁש חיטת נכ ׁש לּת י ׁש ם יק וּ תיאל ׁש ל חתנּ ה ָ◌ֲ◌◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֹ
עווֹ ני  את לי להזכּ יר  ׁש וּ ב בּ א אּת ה ועּת ה ?...התעניתי ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌

וׁש לוֹ םהחיטהםהא  חס כּ ׁש רה היתה ליי בּ .א היר ׁש  ר' ורוֹ עד ׁש וֹ אל - ? ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

א ", צרה"א, א הכּ ׁש רוּ ת, בּ תכלית היתה  החיטה - הוֹ חט אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמרגּ יע 
הׁש ּת ּת ק. והוּ א כּ אן ". היתה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת

להיוֹ ת יכ וֹ ל ע וֹ ד מה"מה אוֹ ת לענין יכוֹ ל מה לייבּ , היר ׁש  ר' ממ ׁש י "? ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
מּמ נּ וּ . להתחּמ ק הזּ קן הוֹ חט מנּס ה ׁש נים- עשׂ ר לפני ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶארע

לאמז  עיר הרא הר  - אייגער עקיבא ע רי ט

אׁש רכּ אן כּ ל  את לּ וֹ  מסּפ ר הוּ א הוֹ חט בּ פני  לבּ וֹ  כּ ל את ליבּ  היר ׁש  ר'  ׁש פ ָ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌
למצוֹ א יכ וֹ ל אינ וֹ  הוּ א איגער , עקיבא ר בּ י   ּכ על  אמר וּ מה  נח  מׁש ה לבנוֹ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵארע

. ּכ על אחרים להזהיר  ׁש יּ וּ כל בּ כדי לכ הגּ וֹ רם  היה מה ׁש יּ ּמ צא עד ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָמנוֹ ח

מראיתוֹ הוֹ חט התּפ עלוּ ת מלּ א והיה ליי בּ  הירׁש  ר' ׁש ל  מדּ בריו מאד התר ם ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌
איגער. עקיבא ר בּ י הגּ אוֹ ן ׁש ל והעמּק ה ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָהרח וֹ קה

יקוּ תיאל "זה -  ּנמו בּ קוֹ ל לסּפ ר הוֹ חט החל - ׁש נה ׁש לוֹ ׁש ים לפני קרה ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
איני  הּמ קוֹ מי  דּ ין בּ בית הגּ ט  את סדּ ר מי  ראוונע , מהעיר אׁש ּת וֹ  את גּ ר ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַהלפערט
אׁש ּת וֹ  לכן כּ ׁש ר  אינ וֹ  הגּ ט  כּ י ׁש מ וּ ע וֹ ת הי וּ  ׁש בוּ ע וֹ ת כּ ּמ ה לאחר א ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵיוֹ דע ,
הכּ ל  עוֹ ד מכּ ן לאחר ׁש נים כּ ּמ ה אי ׁש , אׁש ת עדין היא יקויתאל  ׁש ל  ֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נה

נׁש כּ ח. הענין  דּ בר ׁש ל וּ בסוֹ פ וֹ  אי ׁש  אׁש ת  עדין  היא כּ י  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִדּ בּ רוּ 

הּק דּ וּ ׁש ין לפני מסדּ ר הרב  יקוּ תיאל , ׁש וּ ב התחּת ן חד ׁש ים וּ ׁש ׁש ה ׁש נים עשׂ ר  ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ׁש נה עשׂ רים ׁש נּ ער הּפ סוּ ל הגּ ט אוֹ תוֹ  מענין מג כּ ל  לּ וֹ  היתה וא ידע ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌א
חזר וׁש וּ ב מהנּ וֹ שׂ א סטה הוּ א וכאן זה. מכּ ל ידעּת י א כּ לל אני וגם לכן ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵקוֹ דם

ׁש חט בּ גּ יהנּ ם ׁש יּ שׂ רפוּ  ה יּ דים לאוֹ תם אוֹ י  ואמר  העוֹ פוֹ ת  העוֹ פוֹ תלענין את וֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
חתנּ ה. !...לאוֹ תּה  ְ◌ָ◌ֲ◌◌ָ◌

 בּ רחוֹ ב בּ ער ּפ גׁש ּת י  - בּ סּפ וּ ר וֹ  הזּ קן  ממׁש י - חתנּ ה אוֹ תּה  לאחר  ׁש בוּ עים ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌
"ה לּ מאי " וטען מוּ סר  לי  ׁש נּ תן חבּ "ד חסידי מזּ קני מן ידיד ירדּת   ּכ כּ ל האם ? ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מּת ר הכּ ל כּ סף בּ ׁש ביל האם , רבּ י הדּ ר והּט הוֹ ר  הּק ד וֹ ׁש  ׁש רבּ נוּ  י וֹ דע אינ האם  ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
את אז ׁש אסר וּ  אלּ וּ  בּ ראׁש  עמד   ּער ו והלחן הּת ניא בּ על מלּ אדי זלמן ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ְֹ◌ֲ◌ֱ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְׁש ניאוֹ ר

הראׁש וֹ נה לאׁש ּת וֹ  יקוּ תיאל ׁש ל לאוֹ תּה הגּ ט  ע וֹ פוֹ ת וׁש חטּת  הלכּת  אי כּ ן אם ? ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
עברה העוֹ שׂ ה  אדם ׁש ל נשׂ וּ י חת נּ ה  הוּ א ׁש עדין בּ זמן ׁש ניּ ה אה עם הּמ תחּת ן ? ֲ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌

הראׁש וֹ נה !?לאׁש ּת וֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

וּ לאחרכּ ׁש מעּת י  אוֹ תי  החיּ ה ידידי  מתע לּ ף, נפלּת י בּ מקוֹ ם מיּ ד זאת ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש ל  מכּת ב וֹ  את מכּ יס וֹ  הוֹ ציא הוּ א זאת מכּ ל ידעּת י א כּ לל ׁש אני לּ וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶהוֹ כחּת י
והראה יקוּ תיאל, ׁש ל גּ ט  אוֹ תוֹ  נגד  רב בּ צער כּ וֹ תב הוּ א ׁש בוּ  זי"ע הּת ניא" ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ"בּ על

זאת. ֹ◌ִלי

- לי כּ אוֹ י כּ ל בּ דבר ידעּת י  ל א ׁש נּ כ ׁש לּת י - דּ בריוּ  את זקן  אוֹ תוֹ  מּס ים ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ זוֹ ...חמוֹ ר לחתנּ ה הע וֹ פוֹ ת אוֹ תן  את ׁש חטוֹ  היּ דים לאוֹ תם אוֹ י ! ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ה ניא  על  ל  בְְִֶַַַָָָמכ

רצהבּ מציאוּ ת  הוּ א אבל לדעת,  צרי היה אׁש ר  כּ ל את ליי בּ  הירׁש  ר ' ידע כּ בר  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌
הוֹ חט אבל  מהוֹ חט, זאת בּ ּק ׁש  לכן הּת ניא, בּ על  ׁש ל מכּת בוֹ  את לראוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַגּ ם 
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בּ מקוֹ מי מה צדק הּמ וֹ רה ׁש ל וֹ ם,עוֹ שׂ ה אמר מבּ לי האוֹ רח את הוּ א ׁש וֹ אל - ? ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
הּס וּ סים. ארווֹ ת קוֹ ל וֹ ת כּ מוֹ  בּ דיּ וּ ק נׁש מע ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִקוֹ ל וֹ 

הירׁש  לפני ר' ׁש נּ ערכה ׁש ני בּ זוּ וּ ג חתנ ּת וֹ  בּ ענין  לוֹ  ׁש יּ סּפ ר מּמ נּ וּ  בּ ּק ׁש  ליבּ  ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש נים. ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶע שׂ ר 

היר ׁש את  ר' את ׁש כּ נּ ה כּ פי - רב" "חצי אוֹ תוֹ  מדּ וּ ע מענין א  כּ לל יקוּ תיאל  ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
אוֹ תם על נמנה אינוֹ  הוּ א ׁש נים, עשׂ ר לפני בּ חתוּ נתוֹ  קרה מה לדעת מעוּ נין - ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵליבּ 

בּ זכר וֹ נ  עדין ונמצא אוֹ תם מענין הזּ ה הּס וּ ג מן ׁש דּ ברים עב וּ ר וֹ האנׁש ים ם, ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌
וּ מתענין  אּת וֹ  וּ מדבּ ר עוֹ מד  העיר " מ"בּ ני ׁש אחד היּ ב ׁש ה העבדּ ה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמס ּפ יקה 

י וֹ תר וגד וֹ ל ׁש ח ׁש וּ ב מהוּ  יׁש  עוֹ ד האם חיּ יו, לר'בּ מהל למסר  היה מוּ כן לכן  ? ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ
ה וּ א ׁש נה ׁש ׁש ים ׁש לּ פני  לי בּ  היר ׁש  לר ' מסּפ ר הוּ א נּ וֹ גע. מה כּ ל  את ליבּ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִהירׁש 
לבד  ׁש יּ ׁש ב וּ לאחר ראוונע מהעיר ׁש היתה רחל  הראׁש וֹ נה  מאׁש ּת וֹ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִהתגרׁש 

חוּ ה. ה ניּ ה אׁש ּת וֹ  עם להתחּת ן החליט ׁש נה ע שׂ רים  ְבּ מׁש◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

יקוּ תיאל מבּ לי  ממׁש י  לכ א וֹ ת וֹ  לדחף היה ׁש נּ אלץ וּ מ בּ לי מּמ נּ וּ  ׁש ּת בע ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
הּק דּ וּ ׁש ין  מסדּ ר הרב  היה מי ארגּ ן, ׁש הוּ א חתנּ ה מאוֹ תּה  מענינוֹ ת נק וּ דוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלסּפ ר
מסּפ יק, כּ בר  היה זה לי בּ  היר ׁש  לר ' חתנּ ה. לאוֹ תּה  העוֹ פ וֹ ת ׁש ל  הוֹ חט היה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִוּ מי
מיּ ד  ּפ נה הוּ א וּ מם בּ ית וׁש ל וֹ ם ימים אריכוּ ת לּ וֹ  מאחל כּ ׁש הוּ א מּמ נּ וּ  נפרד  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִהוּ א

הוֹ חט. ׁש ל ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְלביתוֹ 

אוֹ תוֹ מיּ ד וׁש אל ׁש ל וֹ ם לּ וֹ  נתן הוֹ חט ׁש ל לביתוֹ  לי בּ  היר ׁש  ר' האםכּ ׁש נּ כנס  ? ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש ל  לחתוּ נתוֹ  העוֹ פוֹ ת את ששחטּת  בּ עת  החיטה אז הלכה אי זוֹ כר עדין ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַאּת ה

ׁש נים עשׂ ר לפני הלּפ ערט ?".יקוּ תיאל ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

מיּ ד א וֹ תוֹ  הּמ תקדּ ם, גּ ילוֹ  בּ ׁש ל החיטה  מעסק לּפ נסיה יצא ׁש כּ בר זקן ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵׁש וֹ חט
לגמגּ ם: והחל  חור ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִנהיה

כּ בראוֹ תּה  ּת עניּ וֹ ת  כּ ּמ ה העוֹ פוֹ ת, בּ ׁש חיטת נכ ׁש לּת י ׁש ם יק וּ תיאל ׁש ל חתנּ ה ָ◌ֲ◌◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֹ
עווֹ ני  את לי להזכּ יר  ׁש וּ ב בּ א אּת ה ועּת ה ?...התעניתי ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌

וׁש לוֹ םהחיטהםהא  חס כּ ׁש רה היתה ליי בּ .א היר ׁש  ר' ורוֹ עד ׁש וֹ אל - ? ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

א ", צרה"א, א הכּ ׁש רוּ ת, בּ תכלית היתה  החיטה - הוֹ חט אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמרגּ יע 
הׁש ּת ּת ק. והוּ א כּ אן ". היתה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת

להיוֹ ת יכ וֹ ל ע וֹ ד מה"מה אוֹ ת לענין יכוֹ ל מה לייבּ , היר ׁש  ר' ממ ׁש י "? ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
מּמ נּ וּ . להתחּמ ק הזּ קן הוֹ חט מנּס ה ׁש נים- עשׂ ר לפני ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶארע

לאמז  עיר הרא הר  - אייגער עקיבא ע רי ט

אׁש רכּ אן כּ ל  את לּ וֹ  מסּפ ר הוּ א הוֹ חט בּ פני  לבּ וֹ  כּ ל את ליבּ  היר ׁש  ר'  ׁש פ ָ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌
למצוֹ א יכ וֹ ל אינ וֹ  הוּ א איגער , עקיבא ר בּ י   ּכ על  אמר וּ מה  נח  מׁש ה לבנוֹ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵארע

. ּכ על אחרים להזהיר  ׁש יּ וּ כל בּ כדי לכ הגּ וֹ רם  היה מה ׁש יּ ּמ צא עד ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָמנוֹ ח

מראיתוֹ הוֹ חט התּפ עלוּ ת מלּ א והיה ליי בּ  הירׁש  ר' ׁש ל  מדּ בריו מאד התר ם ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌
איגער. עקיבא ר בּ י הגּ אוֹ ן ׁש ל והעמּק ה ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָהרח וֹ קה

יקוּ תיאל "זה -  ּנמו בּ קוֹ ל לסּפ ר הוֹ חט החל - ׁש נה ׁש לוֹ ׁש ים לפני קרה ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
איני  הּמ קוֹ מי  דּ ין בּ בית הגּ ט  את סדּ ר מי  ראוונע , מהעיר אׁש ּת וֹ  את גּ ר ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַהלפערט
אׁש ּת וֹ  לכן כּ ׁש ר  אינ וֹ  הגּ ט  כּ י ׁש מ וּ ע וֹ ת הי וּ  ׁש בוּ ע וֹ ת כּ ּמ ה לאחר א ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵיוֹ דע ,
הכּ ל  עוֹ ד מכּ ן לאחר ׁש נים כּ ּמ ה אי ׁש , אׁש ת עדין היא יקויתאל  ׁש ל  ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נה ◌ֹ

נׁש כּ ח. הענין  דּ בר ׁש ל וּ בסוֹ פ וֹ  אי ׁש  אׁש ת  עדין  היא כּ י  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִדּ בּ רוּ 

הּק דּ וּ ׁש ין לפני מסדּ ר הרב  יקוּ תיאל , ׁש וּ ב התחּת ן חד ׁש ים וּ ׁש ׁש ה ׁש נים עשׂ ר  ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ׁש נה עשׂ רים ׁש נּ ער הּפ סוּ ל הגּ ט אוֹ תוֹ  מענין מג כּ ל  לּ וֹ  היתה וא ידע ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌א
חזר וׁש וּ ב מהנּ וֹ שׂ א סטה הוּ א וכאן זה. מכּ ל ידעּת י א כּ לל אני וגם לכן ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵקוֹ דם

ׁש חט בּ גּ יהנּ ם ׁש יּ שׂ רפוּ  ה יּ דים לאוֹ תם אוֹ י  ואמר  העוֹ פוֹ ת  העוֹ פוֹ תלענין את וֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
חתנּ ה. !...לאוֹ תּה  ְ◌ָ◌ֲ◌◌ָ◌

 בּ רחוֹ ב בּ ער ּפ גׁש ּת י  - בּ סּפ וּ ר וֹ  הזּ קן  ממׁש י - חתנּ ה אוֹ תּה  לאחר  ׁש בוּ עים ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌
"ה לּ מאי " וטען מוּ סר  לי  ׁש נּ תן חבּ "ד חסידי מזּ קני מן ידיד ירדּת   ּכ כּ ל האם ? ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מּת ר הכּ ל כּ סף בּ ׁש ביל האם , רבּ י הדּ ר והּט הוֹ ר  הּק ד וֹ ׁש  ׁש רבּ נוּ  י וֹ דע אינ האם  ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
את אז ׁש אסר וּ  אלּ וּ  בּ ראׁש  עמד   ּער ו והלחן הּת ניא בּ על מלּ אדי זלמן ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ְֹ◌ֲ◌ֱ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְׁש ניאוֹ ר

הראׁש וֹ נה לאׁש ּת וֹ  יקוּ תיאל ׁש ל לאוֹ תּה הגּ ט  ע וֹ פוֹ ת וׁש חטּת  הלכּת  אי כּ ן אם ? ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
עברה העוֹ שׂ ה  אדם ׁש ל נשׂ וּ י חת נּ ה  הוּ א ׁש עדין בּ זמן ׁש ניּ ה אה עם הּמ תחּת ן ? ֲ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌

הראׁש וֹ נה !?לאׁש ּת וֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

וּ לאחרכּ ׁש מעּת י  אוֹ תי  החיּ ה ידידי  מתע לּ ף, נפלּת י בּ מקוֹ ם מיּ ד זאת ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש ל  מכּת ב וֹ  את מכּ יס וֹ  הוֹ ציא הוּ א זאת מכּ ל ידעּת י א כּ לל ׁש אני לּ וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶהוֹ כחּת י
והראה יקוּ תיאל, ׁש ל גּ ט  אוֹ תוֹ  נגד  רב בּ צער כּ וֹ תב הוּ א ׁש בוּ  זי"ע הּת ניא" ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ"בּ על

זאת. ֹ◌ִלי

- לי כּ אוֹ י כּ ל בּ דבר ידעּת י  ל א ׁש נּ כ ׁש לּת י - דּ בריוּ  את זקן  אוֹ תוֹ  מּס ים ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ זוֹ ...חמוֹ ר לחתנּ ה הע וֹ פוֹ ת אוֹ תן  את ׁש חטוֹ  היּ דים לאוֹ תם אוֹ י ! ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ה ניא  על  ל  בְְִֶַַַָָָמכ

רצהבּ מציאוּ ת  הוּ א אבל לדעת,  צרי היה אׁש ר  כּ ל את ליי בּ  הירׁש  ר ' ידע כּ בר  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌
הוֹ חט אבל  מהוֹ חט, זאת בּ ּק ׁש  לכן הּת ניא, בּ על  ׁש ל מכּת בוֹ  את לראוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַגּ ם 
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לייבּ  הירׁש  ר ' אבל ה גּ וּ ף , בּ כל צמרמורת עליו עבר הּמ כּת ב בּ הזכּ רת רק רצה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָא
בּ יער חבּ "ד חסיד אוֹ תוֹ  גר היכן לּ וֹ  אמר ׁש הוֹ חט עד נחוּ ץ זה כּ ּמ ה והס בּ יר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָטען

מ לּ אמזע. מיל  עשׂ רים ׁש ל בּ מרחק  ָּסמו◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

הירׁש  חׁש ׁש ר ' א איגער, עקיבא ר בּ י  ׁש ל דּ בריו התקיּ מ וּ  כּ ּמ ה עד ׁש ראה  לייבּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌
ׁש ל  בּ יתוֹ  ליד  ׁש עצר  ועגלּ ה ס וּ ס עם חזר וּ מיּ ד לרח וֹ ב ויּ צא  מכׁש וֹ ל מכּ ל ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵיוֹ תר
את להריץ החל  העגלה וּ בעל לעגלה נכנסוּ  והוֹ חט ליי בּ  הירׁש  ור ' ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַהוֹ חט ,

◌ִ◌ַהּס וּ סים.

הפסקה.חמׁש  לא  גׁש ם ׁש ל מבּ וּ ל ירד  ה זּ מן וּ בכל  הנּ סיעה ערכה ׁש עוֹ ת ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

נקיׁש הבּ ׁש עה  וּ לאחר חבּ "ד, חסיד אוֹ תוֹ  ׁש ל לביתוֹ  הגּ יע וּ  הם בּ לּ ילה מאחרת ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
לפּת ח הגּ מרא  מן הּק ם יהוּ די  ׁש ל ּפ נים הדרת ּפ ניהם את קדמה הדּ לת על ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַקלּ ה
רבּ י  וצדּ יקים הּק דוֹ ׁש ים את לׁש ּמ ׁש  צעירוּ תוֹ  בּ ימי זכּ ה  ׁש עוֹ ד היּ הוּ די  הדּ לת, ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶאת 
להם נתן  בּ שׂ מחה, האוֹ רחים את ק בּ ל הּת ניא" וּ "בעל מוויטעבסק מענדל ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְמנחם

וע וּ גוֹ ת. חמה  בּ ׁש תיּ ה אוֹ תם וכבּ ד ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָׁש לוֹ ם

מלּ אמזע האוֹ רחים הוֹ חט בּ חוּ ץ, ׁש רר  העז הּק ר  מן בּ ביתוֹ  הּת חּמ מוּ  קצת ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
מדּ וּ ע  לּ וֹ  סּפ ר  ואז מׁש ּפ חּת וֹ , וּ בני ה וּ א  עוֹ שׂ ים מה וׁש אל  ידידוֹ  ׁש ל בּ ׁש לוֹ מוֹ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָדּ רׁש 
וס ּפ ר מל וּ הוּ  את בּ פניו הצּ יג הוּ א בּ ערב, מאחרת   ּכ כּ ל בּ ׁש עה אליו הגּ יעוּ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵהם 
ׁש ל  הגּ ט  בּ ענין הּת ניא בּ על הרב ׁש ל מכּת בוֹ  את לראוֹ ת בּ חיּ ים לּ וֹ  ׁש הוֹ ל ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶלּ וֹ 
ארע  מה  את לּ וֹ  סּפ ר זאת עם וּ ביחד רחל , הראׁש וֹ נה לאׁש ּת וֹ  אלפערט ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְיקוּ תיאל

בּ נוֹ . בּ ענין ׁש אמר וּ מה איגער  עקיבא  רבּ י  ה גּ אוֹ ן  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִעם

וּ ׁש ל ׁש ּת םהבּ על הּמ כּת ב את והוֹ ציא המגרה את הכּ ב וֹ ד בּ יראת הוֹ ציא הבּ ית ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כּ דלהלּ ן : בּ וֹ  הכּ תוּ ב את ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִקראוּ 

מהּמ עשׂ ההזדּ עזעּת י קר וֹ ב ל ׁש מוֹ ע ׁש בּ מקוֹ ם יהוּ דים , אצל ׁש ּק רה האסוּ ר ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הּת וֹ רה מן ּפ סוּ ל ׁש הוּ א גּ ט על  ארע, רחל )אליכם האה ׁש ל ׁש מ ּה  את  בּ גט  ׁש כּ תב וּ  ,(מה ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

ראשע  בּ ׁש ם ל ּה  קראוּ  כ וּ לּ ם אבל רחל הוּ א וּ ויּ גל  מהעיר ׁש מּה  למרוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְוזאת
אחרת, אה עם להתח ּת ן לּה  מה ּמ גרׁש  למנוֹ ע החוֹ בה עליה מּט לת לכן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ֵ◌ָא.וֹ ..
עוֹ פוֹ ת א וֹ  בּ המה יׁש חטוּ  א וׁש ל וֹ ם חס  ׁש הם הוֹ חטים על גּ דוֹ לה  גּ זרה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְושתגזרו 

נבלה" ׁש חיטתם ּת היה זאת יּ ע שׂ וּ  ח "וּ  ואם י וּ "ד )לחתנּ ה, הּת ניא בּ על .(שו "ת ַ◌ֲ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אתׁש ניהם, והרטיבוּ  זרמוּ  והדּ מעוֹ ת  בּ בכי  ּפ רצ וּ  הזּ קן והוֹ חט ליי בּ  היר ׁש  ר ' ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
למלא דּ וֹ מה ׁש היה והצּ דּ יק  הגּ אוֹ ן ׁש ל מכּת בוֹ  כּ תוּ ב היה עליו שהצהיב , ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּ יר

. ּער ו והשולחן הּת ניא בּ על צבאוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵה'

לאמז  עיר הרא הר  - אייגער עקיבא ע רי  יא

בּ ביתעוֹ ד  ללוּ ן נׁש אר  הזּ קן והוֹ חט ללאמזע, ליי בּ  היר ׁש  ר ' חזר  לילה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
החּמ ה נץ עם הוּ תיקין בּ מנין להתּפ לּ ל הס ּפ יק בּ קׁש י לייבּ  הירׁש  ר' בּ יער, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְידידוֹ 
לפני  לבּ וֹ  את ׁש פ ה וּ א  ע שׂ רה ׁש מוֹ נה וּ בתפ לּ ת בּ יוֹ מוֹ , יוֹ ם מדּ י  ׁש התּפ לּ ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְבּ מקוֹ ם
ּת וֹ רה ללּמ ד נח מׁש ה בּ נוֹ  את לׁש ח היכן הנּ כ וֹ נה בּ עצה אוֹ תוֹ  יחן  ׁש ה וּ א  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֶהשי"ת
לרעיתוֹ  ׁש הצּ יע כּ פי  איגער עקיבא ר בּ י ׁש ל  הוֹ רא וֹ תיו את למאות ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְבּ דחקוּ ת
את לּ וֹ  יפּת ח השי "ת בּ דחקוּ ת, ּת וֹ רה ילמד ׁש לּ כם נח  "ׁש ּמ ׁש ה עטל: ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהצּ דקנית

בּ ּת וֹ רה". ◌ָ◌ַ◌ִלבּ וֹ 

היר ׁש  הלּ ׁש וֹ ן כשר' ,"עיר "וליר וּ ׁש לים ׁש ל לברכה בּ תפלּ ת וֹ  הגּ יע  לייבּ  ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
הּמ לּ ים, בּ אוֹ תן  לעמוֹ ד רגע נׁש אר הוּ א  ..."עיר" "וליר וּ ׁש לים"... לּ וֹ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנתּפ סה
התקבּ לה בּ ּק ׁש תוֹ  המים מן  לּ וֹ  להראוֹ ת רצוּ  אוּ לי  רעי וֹ ן, רגע בּ אוֹ תוֹ  לּ וֹ  ?ונפל ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הצ  מאד הרבּ ה הא - וח ׁש ב עמד ה וּ א ׁש ה יּ הוּ דים- בּ דחקוּ ת הּת וֹ רה בּ ענין טערּת י ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הּמ תאים הּמ קוֹ ם הוּ א המים ׁש ער ליד ׁש ם הא  הּק ד ׁש , בּ עיר  וחיּ ים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלוֹ מדים 
נחת לראוֹ ת נזכּ ה ה' בּ עזרת עוֹ ד ואנוּ  הרפוּ אה, לּ וֹ  ׁש ּת היה נח מׁש ה לבננוּ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ יוֹ תר

בּ מקוֹ ם ּת פלּ תי  התקבּ לה בּ אמת האם מּמ נּ וּ , ׁש ל גּ ם ר בּ וֹ נוֹ  הלואי , הכי  אי  ? ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
!"עוֹ לם ָ◌

רה   קל לגלת תל  רה   קל לה  ְֱִֵֵֵֶַַָָָָהוה

אני ע וֹ ד  " עינים : בּ ארבּ ע נח מׁש ה בּ נוֹ  עם לייבּ  הירׁש  ר ' דּ בּ ר בּ קר ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
בּ רכה כּ ה עד ראית א לדאבוֹ ני  אבל בּ ּת וֹ רה, קצת עוֹ סק  ׁש אּת ה בּ ני  ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵיוֹ דע 
לּה , אמר והוּ א י שׂ ראל  מ גּ ד וֹ לי אחד  אצל  עצה  ׁש אלה הצּ דקנית  אּמ ,ְבּ לּמ וּ ד◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ּת וֹ רה ללמד ׁש ּת אלץ לּמ קוֹ ם ּת ּס ע אם רק עצמ את להצּ יל  יכ וֹ ל ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָׁש אּת ה 

◌ֲ◌ַ◌ְבּ דחקוּ ת".

הירׁש  הני ר' ׁש ל לעיניו אחד מבּ יטים וה בּ ן האב  בּ ׁש קט, לׁש בת נ ׁש אר  לייבּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
ילדּ י  "אמנם מדּ מעוֹ ת: חנוּ ק בּ קוֹ ל  ליי בּ  היר ׁש  רבּ י  ממׁש י וׁש וּ ב חוֹ דרוֹ ת, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָבעינים
אׁש ר ישׂ ראל לארץ ולנדּ ד , ר בּ גיל הה וֹ רים בּ ית את לעזב מאד  ק ׁש ה ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהיּ קר
לב, בּ כל  א וֹ ת האוֹ הבים להוֹ רי ׁש בעתים הדּ בר  וקׁש ה המים, מן ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהוֹ עיד וּ 
רק  האדם, נוֹ צר  למענּה  אׁש ר  האמּת י  לתכלית תגּ יע ׁש ם רק כּ י  בּ ני ל דּ ע ַא◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ישׂ ראל". מגּ דוֹ לי לאחד בּ ּת וֹ רה ּת גדּ ל ה' וּ בעזר למכּ ת רפוּ אה ּת מצא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָׁש ם

נח  ה וּ אמׁש ה וּ כבר בּ לבד , עשׂ רה חמׁש  בּ ן הוּ א הכּ ל בּ ס מר, בּ בכי  ּפ רץ ֶֹ ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ה וּ א א המסוּ רוֹ ת, ומאחיותיו הנּ פלאים מאחיו היּ קרים, מהוֹ ריו להּפ רד  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌מכרח
ה וּ א וּ באהבה אלּ ה, מכּ ל  יוֹ תר גּ רוּ ע עוֹ ד הּת וֹ רה מן  הארץ עם להאר כּ י  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵיוֹ דע 

ּת וֹ רה. לּמ קוֹ ם הגּ לוּ ת את עליו ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמקבּ ל 
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לייבּ  הירׁש  ר ' אבל ה גּ וּ ף , בּ כל צמרמורת עליו עבר הּמ כּת ב בּ הזכּ רת רק רצה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָא
בּ יער חבּ "ד חסיד אוֹ תוֹ  גר היכן לּ וֹ  אמר ׁש הוֹ חט עד נחוּ ץ זה כּ ּמ ה והס בּ יר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָטען

מ לּ אמזע. מיל  עשׂ רים ׁש ל בּ מרחק  ָּסמו◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

הירׁש  חׁש ׁש ר ' א איגער, עקיבא ר בּ י  ׁש ל דּ בריו התקיּ מ וּ  כּ ּמ ה עד ׁש ראה  לייבּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌
ׁש ל  בּ יתוֹ  ליד  ׁש עצר  ועגלּ ה ס וּ ס עם חזר וּ מיּ ד לרח וֹ ב ויּ צא  מכׁש וֹ ל מכּ ל ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵיוֹ תר
את להריץ החל  העגלה וּ בעל לעגלה נכנסוּ  והוֹ חט ליי בּ  הירׁש  ור ' ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַהוֹ חט ,

◌ִ◌ַהּס וּ סים.

הפסקה.חמׁש  לא  גׁש ם ׁש ל מבּ וּ ל ירד  ה זּ מן וּ בכל  הנּ סיעה ערכה ׁש עוֹ ת ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

נקיׁש הבּ ׁש עה  וּ לאחר חבּ "ד, חסיד אוֹ תוֹ  ׁש ל לביתוֹ  הגּ יע וּ  הם בּ לּ ילה מאחרת ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
לפּת ח הגּ מרא  מן הּק ם יהוּ די  ׁש ל ּפ נים הדרת ּפ ניהם את קדמה הדּ לת על ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַקלּ ה
רבּ י  וצדּ יקים הּק דוֹ ׁש ים את לׁש ּמ ׁש  צעירוּ תוֹ  בּ ימי זכּ ה  ׁש עוֹ ד היּ הוּ די  הדּ לת, ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶאת 
להם נתן  בּ שׂ מחה, האוֹ רחים את ק בּ ל הּת ניא" וּ "בעל מוויטעבסק מענדל ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְמנחם

וע וּ גוֹ ת. חמה  בּ ׁש תיּ ה אוֹ תם וכבּ ד ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָׁש לוֹ ם

מלּ אמזע האוֹ רחים הוֹ חט בּ חוּ ץ, ׁש רר  העז הּק ר  מן בּ ביתוֹ  הּת חּמ מוּ  קצת ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
מדּ וּ ע  לּ וֹ  סּפ ר  ואז מׁש ּפ חּת וֹ , וּ בני ה וּ א  עוֹ שׂ ים מה וׁש אל  ידידוֹ  ׁש ל בּ ׁש לוֹ מוֹ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָדּ רׁש 
וס ּפ ר מל וּ הוּ  את בּ פניו הצּ יג הוּ א בּ ערב, מאחרת   ּכ כּ ל בּ ׁש עה אליו הגּ יעוּ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵהם 
ׁש ל  הגּ ט  בּ ענין הּת ניא בּ על הרב ׁש ל מכּת בוֹ  את לראוֹ ת בּ חיּ ים לּ וֹ  ׁש הוֹ ל ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶלּ וֹ 
ארע  מה  את לּ וֹ  סּפ ר זאת עם וּ ביחד רחל , הראׁש וֹ נה לאׁש ּת וֹ  אלפערט ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְיקוּ תיאל

בּ נוֹ . בּ ענין ׁש אמר וּ מה איגער  עקיבא  רבּ י  ה גּ אוֹ ן  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִעם

וּ ׁש ל ׁש ּת םהבּ על הּמ כּת ב את והוֹ ציא המגרה את הכּ ב וֹ ד בּ יראת הוֹ ציא הבּ ית ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כּ דלהלּ ן : בּ וֹ  הכּ תוּ ב את ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִקראוּ 

מהּמ עשׂ ההזדּ עזעּת י קר וֹ ב ל ׁש מוֹ ע ׁש בּ מקוֹ ם יהוּ דים , אצל ׁש ּק רה האסוּ ר ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הּת וֹ רה מן ּפ סוּ ל ׁש הוּ א גּ ט על  ארע, רחל )אליכם האה ׁש ל ׁש מ ּה  את  בּ גט  ׁש כּ תב וּ  ,(מה ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

ראשע  בּ ׁש ם ל ּה  קראוּ  כ וּ לּ ם אבל רחל הוּ א וּ ויּ גל  מהעיר ׁש מּה  למרוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְוזאת
אחרת, אה עם להתח ּת ן לּה  מה ּמ גרׁש  למנוֹ ע החוֹ בה עליה מּט לת לכן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ֵ◌ָא.וֹ ..
עוֹ פוֹ ת א וֹ  בּ המה יׁש חטוּ  א וׁש ל וֹ ם חס  ׁש הם הוֹ חטים על גּ דוֹ לה  גּ זרה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְושתגזרו 

נבלה" ׁש חיטתם ּת היה זאת יּ ע שׂ וּ  ח "וּ  ואם י וּ "ד )לחתנּ ה, הּת ניא בּ על .(שו "ת ַ◌ֲ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אתׁש ניהם, והרטיבוּ  זרמוּ  והדּ מעוֹ ת  בּ בכי  ּפ רצ וּ  הזּ קן והוֹ חט ליי בּ  היר ׁש  ר ' ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
למלא דּ וֹ מה ׁש היה והצּ דּ יק  הגּ אוֹ ן ׁש ל מכּת בוֹ  כּ תוּ ב היה עליו שהצהיב , ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּ יר

. ּער ו והשולחן הּת ניא בּ על צבאוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵה'
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בּ ביתעוֹ ד  ללוּ ן נׁש אר  הזּ קן והוֹ חט ללאמזע, ליי בּ  היר ׁש  ר ' חזר  לילה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
החּמ ה נץ עם הוּ תיקין בּ מנין להתּפ לּ ל הס ּפ יק בּ קׁש י לייבּ  הירׁש  ר' בּ יער, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְידידוֹ 
לפני  לבּ וֹ  את ׁש פ ה וּ א  ע שׂ רה ׁש מוֹ נה וּ בתפ לּ ת בּ יוֹ מוֹ , יוֹ ם מדּ י  ׁש התּפ לּ ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְבּ מקוֹ ם
ּת וֹ רה ללּמ ד נח מׁש ה בּ נוֹ  את לׁש ח היכן הנּ כ וֹ נה בּ עצה אוֹ תוֹ  יחן  ׁש ה וּ א  ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֶהשי"ת ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
לרעיתוֹ  ׁש הצּ יע כּ פי  איגער עקיבא ר בּ י ׁש ל  הוֹ רא וֹ תיו את למאות ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְבּ דחקוּ ת
את לּ וֹ  יפּת ח השי "ת בּ דחקוּ ת, ּת וֹ רה ילמד ׁש לּ כם נח  "ׁש ּמ ׁש ה עטל: ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהצּ דקנית

בּ ּת וֹ רה". ◌ָ◌ַ◌ִלבּ וֹ 

היר ׁש  הלּ ׁש וֹ ן כשר' ,"עיר "וליר וּ ׁש לים ׁש ל לברכה בּ תפלּ ת וֹ  הגּ יע  לייבּ  ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
הּמ לּ ים, בּ אוֹ תן  לעמוֹ ד רגע נׁש אר הוּ א  ..."עיר" "וליר וּ ׁש לים"... לּ וֹ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנתּפ סה
התקבּ לה בּ ּק ׁש תוֹ  המים מן  לּ וֹ  להראוֹ ת רצוּ  אוּ לי  רעי וֹ ן, רגע בּ אוֹ תוֹ  לּ וֹ  ?ונפל ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הצ  מאד הרבּ ה הא - וח ׁש ב עמד ה וּ א ׁש ה יּ הוּ דים- בּ דחקוּ ת הּת וֹ רה בּ ענין טערּת י ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הּמ תאים הּמ קוֹ ם הוּ א המים ׁש ער ליד ׁש ם הא  הּק ד ׁש , בּ עיר  וחיּ ים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלוֹ מדים 
נחת לראוֹ ת נזכּ ה ה' בּ עזרת עוֹ ד ואנוּ  הרפוּ אה, לּ וֹ  ׁש ּת היה נח מׁש ה לבננוּ  ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ יוֹ תר ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌

בּ מקוֹ ם ּת פלּ תי  התקבּ לה בּ אמת האם מּמ נּ וּ , ׁש ל גּ ם ר בּ וֹ נוֹ  הלואי , הכי  אי  ? ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
!"עוֹ לם ָ◌

רה   קל לגלת תל  רה   קל לה  ְֱִֵֵֵֶַַָָָָהוה

אני ע וֹ ד  " עינים : בּ ארבּ ע נח מׁש ה בּ נוֹ  עם לייבּ  הירׁש  ר ' דּ בּ ר בּ קר ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
בּ רכה כּ ה עד ראית א לדאבוֹ ני  אבל בּ ּת וֹ רה, קצת עוֹ סק  ׁש אּת ה בּ ני  ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵיוֹ דע 
לּה , אמר והוּ א י שׂ ראל  מ גּ ד וֹ לי אחד  אצל  עצה  ׁש אלה הצּ דקנית  אּמ ,ְבּ לּמ וּ ד◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ּת וֹ רה ללמד ׁש ּת אלץ לּמ קוֹ ם ּת ּס ע אם רק עצמ את להצּ יל  יכ וֹ ל ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָׁש אּת ה 

◌ֲ◌ַ◌ְבּ דחקוּ ת".

הירׁש  הני ר' ׁש ל לעיניו אחד מבּ יטים וה בּ ן האב  בּ ׁש קט, לׁש בת נ ׁש אר  לייבּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
ילדּ י  "אמנם מדּ מעוֹ ת: חנוּ ק בּ קוֹ ל  ליי בּ  היר ׁש  רבּ י  ממׁש י וׁש וּ ב חוֹ דרוֹ ת, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָבעינים
אׁש ר ישׂ ראל לארץ ולנדּ ד , ר בּ גיל הה וֹ רים בּ ית את לעזב מאד  ק ׁש ה ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהיּ קר
לב, בּ כל  א וֹ ת האוֹ הבים להוֹ רי ׁש בעתים הדּ בר  וקׁש ה המים, מן ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהוֹ עיד וּ 
רק  האדם, נוֹ צר  למענּה  אׁש ר  האמּת י  לתכלית תגּ יע ׁש ם רק כּ י  בּ ני ל דּ ע ַא◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ישׂ ראל". מגּ דוֹ לי לאחד בּ ּת וֹ רה ּת גדּ ל ה' וּ בעזר למכּ ת רפוּ אה ּת מצא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָׁש ם

נח  ה וּ אמׁש ה וּ כבר בּ לבד , עשׂ רה חמׁש  בּ ן הוּ א הכּ ל בּ ס מר, בּ בכי  ּפ רץ ֶֹ ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ה וּ א א המסוּ רוֹ ת, ומאחיותיו הנּ פלאים מאחיו היּ קרים, מהוֹ ריו להּפ רד  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌מכרח
ה וּ א וּ באהבה אלּ ה, מכּ ל  יוֹ תר גּ רוּ ע עוֹ ד הּת וֹ רה מן  הארץ עם להאר כּ י  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵיוֹ דע 

ּת וֹ רה. לּמ קוֹ ם הגּ לוּ ת את עליו ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמקבּ ל 
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בּ ּת יםבּ יּ מים וּ בעלי  חכמים  ּת למידי ׁש ל  קבוּ צה בּ ליטה, נתארגנה ההם ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
הנּ וֹ סעים, אחד  עם והתיידד  נזדּ רז לייבּ  היר ׁש  רבּ י ישׂ ראל, לארץ לעליּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲח ׁש וּ בים
עד  עליו  עין לשׂ ים מּמ נּ וּ  וּ בּק ׁש  בּ נוֹ  את בּ ידוֹ  מסר ענינוֹ , כּ ל את  לפניו ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִסּפ ר

ּת וֹ רה. ללמד כּ די  מתאים חבר  לּ וֹ  ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ ּמ צא

האחיםעבר וּ  עטל, ואׁש ּת וֹ  ליי בּ  היר ׁש  ר בּ י  הגּ יע, הנּ סיעה זמן אחדים , ימים ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ארכה אר וּ כה  ׁש עה נח, מׁש ה את ללוּ וֹ ת  כּ די החוֹ ף אל  יצאוּ  כוּ לּ ם , ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְוהאחי וֹ ת, ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
האחים וּ ברכוֹ ת, נׁש יקוֹ ת העתירה האם בשׂ פתיו,  נׁש האב המר גּ ׁש ת, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּפ רידה
יצאה העוֹ לים היהוּ דים ׁש ל וֹ ׁש ים עם ׁש הּס פינה עד בּ ׁש לוֹ ם, נופפוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְוהאחי וֹ ת

◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלדרכּ ּה .

הּס פינהאחרי הגּ יעה הּת יכוֹ ן היּ ם גּ לּ י ּפ ני על נענוּ עים ׁש ל  חדׁש ים ׁש ׁש ה ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש יּ רא להם נזדּ ּמ נה בּ אכסניא מנוּ חה ׁש ל ימים ׁש ׁש ת ואחרי ליפוֹ , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ ׁש לוֹ ם
נח מ ׁש ה  גּ ם  וּ ביניהם  וארגזיהם, סליהם את ארזוּ  העוֹ לים ליר וּ ׁש לים, ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לה ◌ַֹ◌
אׁש ר א גּ רת בּ יד וֹ  החזיק גּ ם מדּ תוֹ , על ׁש עלה ארגזו על נוֹ סף אׁש ר  העוֹ לים ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָצעיר
ׁש יּ מסר נּ ה עד  מיּ ד וֹ , להוֹ ציאּה  וּ לבלּת י מׁש מר  מכּ ל ל ׁש מר ּה  ציוווהו ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָאביו

גּ בּ ּה . על המצויינת  לכּ תבת ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִבּ יר וּ ׁש לים

רבּ י אגּ רת החסיד  הגּ אוֹ ן מּמ כּ יריו  לאחד מוּ פנית היתה לייבּ , היר ׁש  מרבּ י  זוֹ  ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ׁש ּפ ירא קאפיל מיכל )יעקב  צבי רבּ י היּ דוּ ע  היּ ר וּ ׁש למי  הצּ דּ יק ׁש ל כּ תוּ ב (אביו היה וּ ב ּה  ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

וי ׁש רוֹ ת: משורטטות ◌ָ◌ִ◌ְבּ ׁש וּ רוֹ ת

ה יק אה ה קר הרב  ב ד  שליט"א .למעלת קאפיל יעקב  ר י ְְֲֲִִַַַַַַַַַָָָָֹ

אדיע אחרי , יחי הכדה  חלמ   ל רת  ה רה לכבד ק ה  ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
את לה ציא ידי  עלה מא סעא י  ד ה למכבי  המ זה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
טהרה , כנה  לי ליר עלה  המוכ "ז נ"י  נח מה  בני  לפעל , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹהבר 
ידידי  מ מב הני החק, מ רה  ללמד  די  עצמ למסר  ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹב רה 

ה במנה נספת פע ח "ו יירי יבל  א  עי בבת עליו מר  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
קה עה   אפיל ה רה  מ דלפ ילי  נמת את  יד מסר הני בזה  , ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

י ה , לבד  ית מקה יאכל , לבד  מ ,העניני כל מע ה  ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻמירה 
מל והרחיקה התמדה, מ רה וליגע ללמד חנכהו יסב. לחנ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻועל

.גיותענ ְֲִַָמתר ת

מפי  רה א הרה , יגיעת המ לה   מצאתי , ל תבי  אר ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָ
עה ,ל לח הנני   מ ת"ו, לי יר אא  מצאתי לא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹהחק

לאמז  עיר הרא הר  - אייגער עקיבא ע רי יג

 בי ה  י חלק את יל יל  האחר  במכ  הבטחת פי  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָע
 ל ויפח דמ עזר י לח רחמיו  רב  והקב"ה ,מיה ל ער  ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹסמ

עמלי . מ ל  חלקי  זה  י  רת תְְֲִִִֵֶֶָָָ

זצ"ל יקטימ וועלוויל רי  הגה"צ  אביו ידיד  , דמכ  קירְְְְִִִִִִִַַָמ

פארבער ליי  ְִֵהיר

לי ויר לאמזע  יְִִֵֶַַָ

לירוּ ׁש לים,עם בּ בוֹ אוֹ  נח מׁש ה נקלע  לגמרי אחר עוֹ לם חדׁש , ע וֹ לם ׁש ל מראה ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
הס ּפ יק  כּ בר וראׁש וֹ  קאפיל, יעקב רבּ י ׁש ל בּ ביתוֹ  נמצא הוּ א בּ לבד אחדים ימים ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַרק

בּ לאמ אביו בּ ית גּ ם מהוּ תוֹ , כּ ל את ששינו ׁש וֹ נים  רוּ מים  רחוֹ ק לקט הי ' זע ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
מחבת היתה ּפ רוּ טה כּ ל בּ צמצוּ ם, התנהל וּ  יוֹ מיּ וֹ ת ה יּ וֹ ם והה וֹ צאוֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִמ ּמ וֹ תרוֹ ת,
יעקב  רבּ י ׁש ל בּ ית וֹ  התנהגוּ ת היתה אחרת זאת  וּ בכל בּ לבד , החיּ וּ ני  הצּ וֹ ר ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְוּ לפי 

להתם. מהכא  הזּ ה הע וֹ לם חיּ י הגת היתה מ ּמ ערב מזרח וכרחוֹ ק  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְקאפיל,

מסויידיםאצל הבּ ית כּ ותלי גּ דוֹ לים, חדרים ׁש ׁש ה היוּ  בּ לאמזע הוֹ ריו ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌
גּ דוֹ ל  ׁש לחן האוּ כל בּ חדר מגולפות, דּ לתוֹ ת עם עץ אר וֹ נוֹ ת בּ גונים, ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִומכויירים
לבוּ ׁש ם מל ּט ׁש , בּ רזל אוֹ  מוכחלת  מחרסינה הבּ ית כּ לי אחד, מצּ בע כסאוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולוֹ 
עליהם, נראה א טלאי ׁש כּ ל וּ בודּ אי  נאה גּ ם א צנוּ ע אמנם הי' הבּ ית בּ ני ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ל
כּ די  בּ ׁש פע  הוּ א גּ ם והאוֹ כל הן, מה בּ כלל ׁש ם ידעוּ  א הּמ נעלים גּ בּ י על ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְטלאים
א דּ ר בּ א לאמזע , עשׂ ירי  בּ ין ּפ עם אף לייבּ  הירׁש  רבּ י נמנה א זאת וּ בכל  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְשׂ ביעה,

א וּ לי הצּ בּ וּ רי מעמד וֹ  וּ באוֹ תוֹ וגםאלמלא  ּׁש כ אלּ א העניּ ים. בּ ין אוֹ תוֹ  מוֹ נין  הי וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
בּ יתם את ׁש נּ הל וּ  ה בּ ינוֹ ני  הּמ עמד מן לאמזע יהוּ די גּ ם חיּ יהם את אז חיוּ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָמעמד

הּמ כרחת".בּ "הצטרכוּ תרק  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌

חלּ וֹ נוֹ תוא לּ וּ  בּ לבד , וחצי חדר מכיל בּ ירוּ ׁש לים קאפיל יעקב רבּ י  ׁש ל  מעוֹ נוֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
נּ עשׂ ה הּס יד מן קלּ וּ פים הכּ תלים , ּהּס מו הרחוֹ ב עם בק וֹ מתם  גּ וֹ בלים ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית
בּ בית היּ חידי האר הׁש לחן וֹ נה, צוּ רה להם גּ ם הבּ ית ורהיטי הדּ ירה. בּ נין ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִעם
ׁש עוֹ ד  כסאוֹ ת שׂ רידי כּ ּמ ה  ולוֹ  עצמית, מּת וֹ צרת וּ קרׁש ים קוֹ רוֹ ת מצירופי  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַנעשׂ ה
קבוּ ע  מקוֹ ם להם הי' א הבּ ית בּ ני  בּ גדי  ׁש נה, ׁש לוֹ ׁש ים לפני לחתנּ ה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֲ◌ַהוענקו
אצט בּ א וּ מעליהם הצּ פוֹ ני . בּ קיר  ׁש נּ ק בּ עוּ  מסּמ רים על נתלוּ  אלּ א מיחד , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָבּ אר וֹ ן 

חיו  א וֹ ר  ׁש ּמ פיצה נפט מנוֹ רת עליו נדלקת ערב ׁש ּמ דּ י החדרכּ בדה ּפ ני  על ור ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
הּת וֹ רה. לׁש קידת  ּת אבוֹ ן עּמ ּה  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוּ מביא ּה 



לאמזע  עיר הרא הר - אייגער עקיבא  רי יב

בּ ּת יםבּ יּ מים וּ בעלי  חכמים  ּת למידי ׁש ל  קבוּ צה בּ ליטה, נתארגנה ההם ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
הנּ וֹ סעים, אחד  עם והתיידד  נזדּ רז לייבּ  היר ׁש  רבּ י ישׂ ראל, לארץ לעליּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲח ׁש וּ בים
עד  עליו  עין לשׂ ים מּמ נּ וּ  וּ בּק ׁש  בּ נוֹ  את בּ ידוֹ  מסר ענינוֹ , כּ ל את  לפניו ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִסּפ ר

ּת וֹ רה. ללמד כּ די  מתאים חבר  לּ וֹ  ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ ּמ צא

האחיםעבר וּ  עטל, ואׁש ּת וֹ  ליי בּ  היר ׁש  ר בּ י  הגּ יע, הנּ סיעה זמן אחדים , ימים ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ארכה אר וּ כה  ׁש עה נח, מׁש ה את ללוּ וֹ ת  כּ די החוֹ ף אל  יצאוּ  כוּ לּ ם , ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְוהאחי וֹ ת, ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
האחים וּ ברכוֹ ת, נׁש יקוֹ ת העתירה האם בשׂ פתיו,  נׁש האב המר גּ ׁש ת, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּפ רידה
יצאה העוֹ לים היהוּ דים ׁש ל וֹ ׁש ים עם ׁש הּס פינה עד בּ ׁש לוֹ ם, נופפוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְוהאחי וֹ ת

◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלדרכּ ּה .

הּס פינהאחרי הגּ יעה הּת יכוֹ ן היּ ם גּ לּ י ּפ ני על נענוּ עים ׁש ל  חדׁש ים ׁש ׁש ה ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש יּ רא להם נזדּ ּמ נה בּ אכסניא מנוּ חה ׁש ל ימים ׁש ׁש ת ואחרי ליפוֹ , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ ׁש לוֹ ם
נח מ ׁש ה  גּ ם  וּ ביניהם  וארגזיהם, סליהם את ארזוּ  העוֹ לים ליר וּ ׁש לים, ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לה ◌ַֹ◌
אׁש ר א גּ רת בּ יד וֹ  החזיק גּ ם מדּ תוֹ , על ׁש עלה ארגזו על נוֹ סף אׁש ר  העוֹ לים ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָצעיר
ׁש יּ מסר נּ ה עד  מיּ ד וֹ , להוֹ ציאּה  וּ לבלּת י מׁש מר  מכּ ל ל ׁש מר ּה  ציוווהו ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָאביו

גּ בּ ּה . על המצויינת  לכּ תבת ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִבּ יר וּ ׁש לים

רבּ י אגּ רת החסיד  הגּ אוֹ ן מּמ כּ יריו  לאחד מוּ פנית היתה לייבּ , היר ׁש  מרבּ י  זוֹ  ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ׁש ּפ ירא קאפיל מיכל )יעקב  צבי רבּ י היּ דוּ ע  היּ ר וּ ׁש למי  הצּ דּ יק ׁש ל כּ תוּ ב (אביו היה וּ ב ּה  ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

וי ׁש רוֹ ת: משורטטות ◌ָ◌ִ◌ְבּ ׁש וּ רוֹ ת

ה יק אה ה קר הרב  ב ד  שליט"א .למעלת קאפיל יעקב  ר י ְְֲֲִִַַַַַַַַַָָָָֹ

אדיע אחרי , יחי הכדה  חלמ   ל רת  ה רה לכבד ק ה  ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
את לה ציא ידי  עלה מא סעא י  ד ה למכבי  המ זה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
טהרה , כנה  לי ליר עלה  המוכ "ז נ"י  נח מה  בני  לפעל , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹהבר 
ידידי  מ מב הני החק, מ רה  ללמד  די  עצמ למסר  ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹב רה 

ה במנה נספת פע ח "ו יירי יבל  א  עי בבת עליו מר  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
קה עה   אפיל ה רה  מ דלפ ילי  נמת את  יד מסר הני בזה  , ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

י ה , לבד  ית מקה יאכל , לבד  מ ,העניני כל מע ה  ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻמירה 
מל והרחיקה התמדה, מ רה וליגע ללמד חנכהו יסב. לחנ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻועל

.גיותענ ְֲִַָמתר ת

מפי  רה א הרה , יגיעת המ לה   מצאתי , ל תבי  אר ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָ
עה ,ל לח הנני   מ ת"ו, לי יר אא  מצאתי לא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹהחק

לאמז  עיר הרא הר  - אייגער עקיבא ע רי יג

 בי ה  י חלק את יל יל  האחר  במכ  הבטחת פי  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָע
 ל ויפח דמ עזר י לח רחמיו  רב  והקב"ה ,מיה ל ער  ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹסמ

עמלי . מ ל  חלקי  זה  י  רת תְְֲִִִֵֶֶָָָ

זצ"ל יקטימ וועלוויל רי  הגה"צ  אביו ידיד  , דמכ  קירְְְְִִִִִִִַַָמ

פארבער ליי  ְִֵהיר

לי ויר לאמזע  יְִִֵֶַַָ

לירוּ ׁש לים,עם בּ בוֹ אוֹ  נח מׁש ה נקלע  לגמרי אחר עוֹ לם חדׁש , ע וֹ לם ׁש ל מראה ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
הס ּפ יק  כּ בר וראׁש וֹ  קאפיל, יעקב רבּ י ׁש ל בּ ביתוֹ  נמצא הוּ א בּ לבד אחדים ימים ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַרק

בּ לאמ אביו בּ ית גּ ם מהוּ תוֹ , כּ ל את ששינו ׁש וֹ נים  רוּ מים  רחוֹ ק לקט הי ' זע ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
מחבת היתה ּפ רוּ טה כּ ל בּ צמצוּ ם, התנהל וּ  יוֹ מיּ וֹ ת ה יּ וֹ ם והה וֹ צאוֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִמ ּמ וֹ תרוֹ ת,
יעקב  רבּ י ׁש ל בּ ית וֹ  התנהגוּ ת היתה אחרת זאת  וּ בכל בּ לבד , החיּ וּ ני  הצּ וֹ ר ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְוּ לפי 

להתם. מהכא  הזּ ה הע וֹ לם חיּ י הגת היתה מ ּמ ערב מזרח וכרחוֹ ק  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְקאפיל,

מסויידיםאצל הבּ ית כּ ותלי גּ דוֹ לים, חדרים ׁש ׁש ה היוּ  בּ לאמזע הוֹ ריו ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌
גּ דוֹ ל  ׁש לחן האוּ כל בּ חדר מגולפות, דּ לתוֹ ת עם עץ אר וֹ נוֹ ת בּ גונים, ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִומכויירים
לבוּ ׁש ם מל ּט ׁש , בּ רזל אוֹ  מוכחלת  מחרסינה הבּ ית כּ לי אחד, מצּ בע כסאוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולוֹ 
עליהם, נראה א טלאי ׁש כּ ל וּ בודּ אי  נאה גּ ם א צנוּ ע אמנם הי' הבּ ית בּ ני ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ל
כּ די  בּ ׁש פע  הוּ א גּ ם והאוֹ כל הן, מה בּ כלל ׁש ם ידעוּ  א הּמ נעלים גּ בּ י על ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְטלאים
א דּ ר בּ א לאמזע , עשׂ ירי  בּ ין ּפ עם אף לייבּ  הירׁש  רבּ י נמנה א זאת וּ בכל  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְשׂ ביעה,

א וּ לי הצּ בּ וּ רי מעמד וֹ  וּ באוֹ תוֹ וגםאלמלא  ּׁש כ אלּ א העניּ ים. בּ ין אוֹ תוֹ  מוֹ נין  הי וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
בּ יתם את ׁש נּ הל וּ  ה בּ ינוֹ ני  הּמ עמד מן לאמזע יהוּ די גּ ם חיּ יהם את אז חיוּ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָמעמד

הּמ כרחת".בּ "הצטרכוּ תרק  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌

חלּ וֹ נוֹ תוא לּ וּ  בּ לבד , וחצי חדר מכיל בּ ירוּ ׁש לים קאפיל יעקב רבּ י  ׁש ל  מעוֹ נוֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
נּ עשׂ ה הּס יד מן קלּ וּ פים הכּ תלים , ּהּס מו הרחוֹ ב עם בק וֹ מתם  גּ וֹ בלים ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית
בּ בית היּ חידי האר הׁש לחן וֹ נה, צוּ רה להם גּ ם הבּ ית ורהיטי הדּ ירה. בּ נין ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִעם
ׁש עוֹ ד  כסאוֹ ת שׂ רידי כּ ּמ ה  ולוֹ  עצמית, מּת וֹ צרת וּ קרׁש ים קוֹ רוֹ ת מצירופי  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַנעשׂ ה
קבוּ ע  מקוֹ ם להם הי' א הבּ ית בּ ני  בּ גדי  ׁש נה, ׁש לוֹ ׁש ים לפני לחתנּ ה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֲ◌ַהוענקו
אצט בּ א וּ מעליהם הצּ פוֹ ני . בּ קיר  ׁש נּ ק בּ עוּ  מסּמ רים על נתלוּ  אלּ א מיחד , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָבּ אר וֹ ן 

חיו  א וֹ ר  ׁש ּמ פיצה נפט מנוֹ רת עליו נדלקת ערב ׁש ּמ דּ י החדרכּ בדה ּפ ני  על ור ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
הּת וֹ רה. לׁש קידת  ּת אבוֹ ן עּמ ּה  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוּ מביא ּה 
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לפני בּ נוֹ שׂ א  חד ׁש ים כּ ּמ ה כּ אן: נׁש מעים לגמרי  אחרים בּ ּט וּ יים ה לּ בוּ ׁש , ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
י וּ לד  אוּ לי ראׁש  בּ כבד מדבּ רים וּ כבר  בּ בית, הילדים אחד  ׁש ל  מצוה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהבּ ר 
ימ וּ ת בּ כל  כּ ן על כּ י  ח גּ וּ , ליּ וֹ ם חדׁש וֹ ת  נעלים  לנּ ער לקנוֹ ת אפׁש רוּ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵאיזה
ׁש ל  ומנעליהם בגדיהם ׁש על הּט לאים מנּ ין את  ל ּס ּפ וּ ר הי ' ק ׁש ה ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהנה

הבּ ית.בּ ני ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌

וּ בכל ענין  בּ כלל , ּת פקיד  כּ אן משׂ חקים אינם ה ּמ אכלים ותפריטי הּמ זוֹ ן ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
דּ בר על גּ ם וזוּ גתוֹ  קאפיל  יעקב רבּ י הּמ ׁש ּפ חה ראׁש י לפעמים שׂ וֹ חחוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲֹזאת
ראׁש וֹ ן : בּ י וֹ ם מכרזת האה את ׁש לּ נוּ  מׁש ה ּפ עם ׁש וֹ מע למׁש ל הנּ ה זה, ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַגּ ס ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

חלב,ילדי " לקנוֹ ת בּ אפ ׁש ר וּ ת לנוּ  אין לטוֹ בה  עלינוּ  הבּ א  הבוּ ע היּ קרים ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אבא , ׁש ל ידיו מּמ עשׂ י יין וּ מעט בּ מים נא גּ וּ פכםוהּק בּ "ההסּת ּפ ק וּ  את יאמץ  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

כּ ׁש היא הבּ ית עקרת  עת ׁש וּ ב  ׁש וֹ מע  הוּ א בּ ׁש בּ ת ׁש ליׁש י  בּ י וֹ ם ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה".
מחצית את אּת ה  אכלּת  אתמוֹ ל "י ּק ירי מילדיה: לאחד ר בּ מענה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמב ּק ׁש ת
בּ כל  ׁש וֹ קל  עצמוֹ  קאפיל יעקב ר בּ י  ואילו ... "לאחי אוֹ תּה  ּת ן היּ וֹ ם ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַהבּ יצה,
סעוּ דתוֹ  אחר הּמ זוֹ ן בּ רכּ ת לבר ׁש יּ וּ כל  כּ די בּ דיּ וּ ק כ זּ ית - לחם מנת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְיוֹ ם

והיחידה. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהיּ וֹ מית

עיניו,בּ ּת חלּ ה  מּמ ראה סחרחר עליו  הי' ראׁש וֹ  זוֹ , חיּ ים  מדר נח מׁש ה נדהם ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
כּ י בּ עצמוֹ  הי ' כּ י יתמוֹ טטבּ טוּ ח נוֹ כח מהרה עד  א אביו, לבית לחזר  ויכרח ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

עליהםילדי  עבר ׁש א וּ מאחיו מּמ נּ וּ  יוֹ תר עוֹ ד  בּ גוּ פם, וּ ׁש למים  בּ ריאים  הבּ ית ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
מנוּ חת הרוּ חניּ ים, הח יּ ים ׁש גּ ם לדעת השׂ כּ יל הנּ ער ותבׁש יל, בּ שׂ ר מנת ל א ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְיוֹ ם

ה גּ וּ ף. לבריאוּ ת ק וֹ בעים והרצוֹ ן, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהנּ פ ׁש 

לאמזע "הא  מיּ לדי  יוֹ תר וכ ּמ ה בּ כּמ ה מאירים הבּ ית ילדּ י ׁש ל ּפ ניהם ֲ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
כּ ה יר וּ ׁש לים יהוּ די  ׁש ל עיניהם מהיכן לעצמוֹ , סח נח מ ׁש ה  הי ' – ֶֹ◌ַ◌ִ◌◌ָ◌ַהבעים " ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֹ
וּ בחלק  היּ וֹ ם כּ ל הּת וֹ רה להתמדת הכּ חוֹ ת את ילדיהם לוֹ קחים מהיכן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְקוֹ רנוֹ ת",
הּס עוּ דוֹ ת  ֹמ ּת ו האם הנּ ער , ׁש ל בּ מוֹ חוֹ  מנּק רת הּמ חׁש בה היתה - ה לּ ילה" ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִמן 
ׁש אר אוֹ  שׂ וֹ ם בּ מיץ וּ מרוּ חוֹ ת בּ ׁש מן  טבוּ לוֹ ת  קבּ ר  לחם  ּפ ר וּ ס וֹ ת ׁש ל  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַהמצמצמ וֹ ת
 ֹמּת ו האם טוֹ ב ויוֹ ם בּ ׁש בּ ת  והרגוּ עים האצילים ּפ ניהם  מהיכן  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְירקוֹ ת,
ילדּ י  ׁש ל הּמ א ר  חיוכם נוֹ בע מה  ֹוּ מּת ו בּ כלל וּ מאין המטלּ אים, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַמל בּ וּ ׁש יהם 
הּמ הרׁש "א ׁש ל ק ׁש יוֹ תיו על החדר בּ נגּ וּ ן אביהם לפני  ׁש חוֹ זרים  בּ ׁש עה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְירוּ ׁש לים

מרבּ ם. ׁש מעוּ  י וּ ׁש ע הּפ ני ׁש ל  ּפ רוּ ׁש יו ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵאוֹ 

וכל קמעא  היּ ר וּ ׁש למי, הּק דׁש  בּ ׁש להבת נח מׁש ה ׁש ל נׁש מתוֹ  גּ ם נדלקה קמעא ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מעצמם. נעלמוּ  וּ תמיהוֹ תי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְפליאותיו

לאמז  עיר הרא הר  - אייגער עקיבא ע רי  טו

הּת נ"יר וּ ׁש לים  מן  הכּ יּ ר  אוֹ תן הּת נאים, מדּ וֹ ר הּמ לכים, מוֹ ׁש ב הנּ ביאים, עיר ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌
בּ סערה. לבּ וֹ  את כּ ב שׂ ה קדוֹ ׁש ה , וּ מהוּ תּה  נׁש מה, אוירה אׁש ר הגּ מרא, ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִוּ מן 

מצּ יל וֹ ,בּ ר בּ י את רוֹ אה הוּ א , ּוּ מחנ לרב  אביו לּ וֹ  הוֹ עיד  אוֹ תוֹ  קאפיל , יעקב ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
ׁש גּ ם בּ עצמוֹ  מרגּ יׁש  והוּ א ּת וֹ רה, ׁש ל בּ עמלּה  ׁש וֹ קד  הוּ א בּ י וֹ ם ׁש עוֹ ת עשׂ רה ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָחמׁש 
בּ ריאים ונפׁש וֹ  גּ וּ פוֹ  ר בּ ה, ועצמה כּ ח בּ ׁש מן, טבוּ ל וֹ ת ּפ רוּ סוֹ ת אוֹ תן מסּפ קוֹ ת  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלּ וֹ 
קוֹ לט הּת וֹ רה בּ הר  עוֹ לה עצמוֹ  את מ וֹ צא הוּ א גּ ם וה נּ ה מאר, כּ לּ וֹ  וכל ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ָכּ אוּ לם,
בּ ני  כּ ל על  ועולה חדּ ה, ּת פיסתוֹ  טּפ ה מא בּ ד אינוֹ  זכר וֹ נוֹ  חדּ וּ ׁש , דּ בר כּ ל  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִוּ מבּ ין

◌ִגּ יל וּ .

הוּ אׁש לׁש  קאפיל ,ר בּ וֹ עםעיּ וּ ן ׁש עוּ רלוֹ מדכּ ברׁש נים יעקב ר בּ י  וּ מּט יבוֹ  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ
לּ וֹ ׁש לׁש   ּסמ ו י וֹ ׁש ב הוּ א יוֹ ם בּ כל וּ מחצה ציּ וֹ ן"בּ ביתׁש עוֹ ת  "מנחם הּמ דר ׁש  ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

 ֹמּת ו וּ פוֹ רח כּ מעט קאפיל יעקב  רבּ י לבין  בּ ינוֹ  הגּ יל ׁש הבדּ ל עד  בּ ּת וֹ רה ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְועוֹ סק
נעשׂ ה נח מׁש ה וחדּ וּ ׁש ים. סברוֹ ת ה וּ אלבריהּפ לּפ וּ לים מאוי וֹ  כּ ל חדׁש ה, ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶֹ ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

היּ מים בּ אחד א זוֹ , בּ דּ ר ׁש הגּ יעמרּמ ז להמׁש י קאפיל יעקב  רבּ י  ,ּפ רקוֹ לּ וֹ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌
זזים הי וּ  א ההם ה יּ מים ׁש ל וּ בירוּ ׁש לים לחּפ ה", עשׂ רה ׁש מוֹ נה "בּ ן קבעוּ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲחז "ל

זוֹ . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִמּק ביעה

אבד ה עיר יקרה ְְִֶֶֶַָָֹ

ה וּ אמׁש ה האם ,לכ בּ נּ וֹ גע מה דּ בר עליו מ וּ טל  האם א הרמז, את מבין  נח ֶֹ ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
וה וּ א הבּ חוּ ר, ׁש ל  מחׁש בוֹ תיו את קוֹ רא קאפיל יעקב רבּ י בּ עצמוֹ , לעשׂ וֹ תוֹ  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְמס גּ ל

סאלאנט. ׁש מוּ אל  רבּ י הגּ אוֹ ן העיר רב אצל וּ להבּ חן  ליל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְמיעצוֹ 

ל ׁש דּ וּ ׁש ב וּ ע  ה דּ אגה הּפ רק מן ירדה כּ בר  לבחינה, נח מׁש  מעמד מכּ ן לאחר  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
וחריפוּ תוֹ  בּ קיאוּ תוֹ  לנוֹ כח ׁש נּ דהם סאלאנט ׁש מוּ אל  ר בּ י ירוּ ׁש לים ׁש ל ר בּ ה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָהגוּ ן.
זוֹ  בּ חינה לאחר בּ לבד אחדים וימים עבוּ רוֹ , ׁש דכן הי ' מלּ אמזע, הבּ חוּ ר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל
קאוונער. י וֹ סף רבּ י ׁש בּ עיר , הדּ עת מנּק י הצּ דּ יק ׁש ל בּ ּת וֹ  עם חתן נח מׁש ה ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ַנעשׂ ה

האר:ׁש הריץ טוֹ ב -מזּ ל וּ ברכּת בּ א גּ רת בּ ין כּ תב בּ לאמזע , ואּמ וֹ  לאביו החתן ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

.יח קריה מרתי  ואי  מרי ְְְֲִִִִִִַַָָאבי 

 מ לה רד עלי  זרת אר  אז למעני יתע מה מיג ה ני  עה  ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָרק
והי  לי , עמדה היא דחק ת  ד י   ז רה רק  הרי י  ומאחיותי , ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמאחי
ע"ה , חי ' וזגתי  לי  למב איוותי' אר לי יר חי ימי  ל  לי  ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹעמד 
כל צאצאיכ מל מ י נחת חפני מלא , מי ה ל  יורענ ני ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹהי

.יזמ יע ואהבה  יראה מ נח ה תב  מה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ



לאמזע  עיר הרא הר - אייגער עקיבא  רי יד

לפני בּ נוֹ שׂ א  חד ׁש ים כּ ּמ ה כּ אן: נׁש מעים לגמרי  אחרים בּ ּט וּ יים ה לּ בוּ ׁש , ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
י וּ לד  אוּ לי ראׁש  בּ כבד מדבּ רים וּ כבר  בּ בית, הילדים אחד  ׁש ל  מצוה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהבּ ר 
ימ וּ ת בּ כל  כּ ן על כּ י  ח גּ וּ , ליּ וֹ ם חדׁש וֹ ת  נעלים  לנּ ער לקנוֹ ת אפׁש רוּ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵאיזה
ׁש ל  ומנעליהם בגדיהם ׁש על הּט לאים מנּ ין את  ל ּס ּפ וּ ר הי ' ק ׁש ה ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהנה

הבּ ית.בּ ני ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌

וּ בכל ענין  בּ כלל , ּת פקיד  כּ אן משׂ חקים אינם ה ּמ אכלים ותפריטי הּמ זוֹ ן ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
דּ בר על גּ ם וזוּ גתוֹ  קאפיל  יעקב רבּ י הּמ ׁש ּפ חה ראׁש י לפעמים שׂ וֹ חחוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲֹזאת
ראׁש וֹ ן : בּ י וֹ ם מכרזת האה את ׁש לּ נוּ  מׁש ה ּפ עם ׁש וֹ מע למׁש ל הנּ ה זה, ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַגּ ס ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

חלב,ילדי " לקנוֹ ת בּ אפ ׁש ר וּ ת לנוּ  אין לטוֹ בה  עלינוּ  הבּ א  הבוּ ע היּ קרים ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אבא , ׁש ל ידיו מּמ עשׂ י יין וּ מעט בּ מים נא גּ וּ פכםוהּק בּ "ההסּת ּפ ק וּ  את יאמץ  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

כּ ׁש היא הבּ ית עקרת  עת ׁש וּ ב  ׁש וֹ מע  הוּ א בּ ׁש בּ ת ׁש ליׁש י  בּ י וֹ ם ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה".
מחצית את אּת ה  אכלּת  אתמוֹ ל "י ּק ירי מילדיה: לאחד ר בּ מענה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמב ּק ׁש ת
בּ כל  ׁש וֹ קל  עצמוֹ  קאפיל יעקב ר בּ י  ואילו ... "לאחי אוֹ תּה  ּת ן היּ וֹ ם ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַהבּ יצה,
סעוּ דתוֹ  אחר הּמ זוֹ ן בּ רכּ ת לבר ׁש יּ וּ כל  כּ די בּ דיּ וּ ק כ זּ ית - לחם מנת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְיוֹ ם

והיחידה. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהיּ וֹ מית

עיניו,בּ ּת חלּ ה  מּמ ראה סחרחר עליו  הי' ראׁש וֹ  זוֹ , חיּ ים  מדר נח מׁש ה נדהם ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
כּ י בּ עצמוֹ  הי ' כּ י יתמוֹ טטבּ טוּ ח נוֹ כח מהרה עד  א אביו, לבית לחזר  ויכרח ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

עליהםילדי  עבר ׁש א וּ מאחיו מּמ נּ וּ  יוֹ תר עוֹ ד  בּ גוּ פם, וּ ׁש למים  בּ ריאים  הבּ ית ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
מנוּ חת הרוּ חניּ ים, הח יּ ים ׁש גּ ם לדעת השׂ כּ יל הנּ ער ותבׁש יל, בּ שׂ ר מנת ל א ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְיוֹ ם

ה גּ וּ ף. לבריאוּ ת ק וֹ בעים והרצוֹ ן, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהנּ פ ׁש 

לאמזע "הא  מיּ לדי  יוֹ תר וכ ּמ ה בּ כּמ ה מאירים הבּ ית ילדּ י ׁש ל ּפ ניהם ֲ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
כּ ה יר וּ ׁש לים יהוּ די  ׁש ל עיניהם מהיכן לעצמוֹ , סח נח מ ׁש ה  הי ' – ֶֹ◌ַ◌ִ◌◌ָ◌ַהבעים " ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֹ
וּ בחלק  היּ וֹ ם כּ ל הּת וֹ רה להתמדת הכּ חוֹ ת את ילדיהם לוֹ קחים מהיכן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְקוֹ רנוֹ ת",
הּס עוּ דוֹ ת  ֹמ ּת ו האם הנּ ער , ׁש ל בּ מוֹ חוֹ  מנּק רת הּמ חׁש בה היתה - ה לּ ילה" ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִמן 
ׁש אר אוֹ  שׂ וֹ ם בּ מיץ וּ מרוּ חוֹ ת בּ ׁש מן  טבוּ לוֹ ת  קבּ ר  לחם  ּפ ר וּ ס וֹ ת ׁש ל  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַהמצמצמ וֹ ת
 ֹמּת ו האם טוֹ ב ויוֹ ם בּ ׁש בּ ת  והרגוּ עים האצילים ּפ ניהם  מהיכן  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְירקוֹ ת,
ילדּ י  ׁש ל הּמ א ר  חיוכם נוֹ בע מה  ֹוּ מּת ו בּ כלל וּ מאין המטלּ אים, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַמל בּ וּ ׁש יהם 
הּמ הרׁש "א ׁש ל ק ׁש יוֹ תיו על החדר בּ נגּ וּ ן אביהם לפני  ׁש חוֹ זרים  בּ ׁש עה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְירוּ ׁש לים

מרבּ ם. ׁש מעוּ  י וּ ׁש ע הּפ ני ׁש ל  ּפ רוּ ׁש יו ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵאוֹ 

וכל קמעא  היּ ר וּ ׁש למי, הּק דׁש  בּ ׁש להבת נח מׁש ה ׁש ל נׁש מתוֹ  גּ ם נדלקה קמעא ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מעצמם. נעלמוּ  וּ תמיהוֹ תי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְפליאותיו

לאמז  עיר הרא הר  - אייגער עקיבא ע רי  טו

הּת נ"יר וּ ׁש לים  מן  הכּ יּ ר  אוֹ תן הּת נאים, מדּ וֹ ר הּמ לכים, מוֹ ׁש ב הנּ ביאים, עיר ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌
בּ סערה. לבּ וֹ  את כּ ב שׂ ה קדוֹ ׁש ה , וּ מהוּ תּה  נׁש מה, אוירה אׁש ר הגּ מרא, ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִוּ מן 

מצּ יל וֹ ,בּ ר בּ י את רוֹ אה הוּ א , ּוּ מחנ לרב  אביו לּ וֹ  הוֹ עיד  אוֹ תוֹ  קאפיל , יעקב ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
ׁש גּ ם בּ עצמוֹ  מרגּ יׁש  והוּ א ּת וֹ רה, ׁש ל בּ עמלּה  ׁש וֹ קד  הוּ א בּ י וֹ ם ׁש עוֹ ת עשׂ רה ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָחמׁש 
בּ ריאים ונפׁש וֹ  גּ וּ פוֹ  ר בּ ה, ועצמה כּ ח בּ ׁש מן, טבוּ ל וֹ ת ּפ רוּ סוֹ ת אוֹ תן מסּפ קוֹ ת  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלּ וֹ 
קוֹ לט הּת וֹ רה בּ הר  עוֹ לה עצמוֹ  את מ וֹ צא הוּ א גּ ם וה נּ ה מאר, כּ לּ וֹ  וכל ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ָכּ אוּ לם,
בּ ני  כּ ל על  ועולה חדּ ה, ּת פיסתוֹ  טּפ ה מא בּ ד אינוֹ  זכר וֹ נוֹ  חדּ וּ ׁש , דּ בר כּ ל  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִוּ מבּ ין

◌ִגּ יל וּ .

הוּ אׁש לׁש  קאפיל ,ר בּ וֹ עםעיּ וּ ן ׁש עוּ רלוֹ מדכּ ברׁש נים יעקב ר בּ י  וּ מּט יבוֹ  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ
לּ וֹ ׁש לׁש   ּסמ ו י וֹ ׁש ב הוּ א יוֹ ם בּ כל וּ מחצה ציּ וֹ ן"בּ ביתׁש עוֹ ת  "מנחם הּמ דר ׁש  ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

 ֹמּת ו וּ פוֹ רח כּ מעט קאפיל יעקב  רבּ י לבין  בּ ינוֹ  הגּ יל ׁש הבדּ ל עד  בּ ּת וֹ רה ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְועוֹ סק
נעשׂ ה נח מׁש ה וחדּ וּ ׁש ים. סברוֹ ת ה וּ אלבריהּפ לּפ וּ לים מאוי וֹ  כּ ל חדׁש ה, ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶֹ ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

היּ מים בּ אחד א זוֹ , בּ דּ ר ׁש הגּ יעמרּמ ז להמׁש י קאפיל יעקב  רבּ י  ,ּפ רקוֹ לּ וֹ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌
זזים הי וּ  א ההם ה יּ מים ׁש ל וּ בירוּ ׁש לים לחּפ ה", עשׂ רה ׁש מוֹ נה "בּ ן קבעוּ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲחז "ל

זוֹ . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִמּק ביעה

אבד ה עיר יקרה ְְִֶֶֶַָָֹ

ה וּ אמׁש ה האם ,לכ בּ נּ וֹ גע מה דּ בר עליו מ וּ טל  האם א הרמז, את מבין  נח ֶֹ ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
וה וּ א הבּ חוּ ר, ׁש ל  מחׁש בוֹ תיו את קוֹ רא קאפיל יעקב רבּ י בּ עצמוֹ , לעשׂ וֹ תוֹ  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְמס גּ ל

סאלאנט. ׁש מוּ אל  רבּ י הגּ אוֹ ן העיר רב אצל וּ להבּ חן  ליל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְמיעצוֹ 

ל ׁש דּ וּ ׁש ב וּ ע  ה דּ אגה הּפ רק מן ירדה כּ בר  לבחינה, נח מׁש  מעמד מכּ ן לאחר  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
וחריפוּ תוֹ  בּ קיאוּ תוֹ  לנוֹ כח ׁש נּ דהם סאלאנט ׁש מוּ אל  ר בּ י ירוּ ׁש לים ׁש ל ר בּ ה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָהגוּ ן.
זוֹ  בּ חינה לאחר בּ לבד אחדים וימים עבוּ רוֹ , ׁש דכן הי ' מלּ אמזע, הבּ חוּ ר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל
קאוונער. י וֹ סף רבּ י ׁש בּ עיר , הדּ עת מנּק י הצּ דּ יק ׁש ל בּ ּת וֹ  עם חתן נח מׁש ה ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ַנעשׂ ה

האר:ׁש הריץ טוֹ ב -מזּ ל וּ ברכּת בּ א גּ רת בּ ין כּ תב בּ לאמזע , ואּמ וֹ  לאביו החתן ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

.יח קריה מרתי  ואי  מרי ְְְֲִִִִִִַַָָאבי 

 מ לה רד עלי  זרת אר  אז למעני יתע מה מיג ה ני  עה  ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָרק
והי  לי , עמדה היא דחק ת  ד י   ז רה רק  הרי י  ומאחיותי , ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמאחי
ע"ה , חי ' וזגתי  לי  למב איוותי' אר לי יר חי ימי  ל  לי  ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹעמד 
כל צאצאיכ מל מ י נחת חפני מלא , מי ה ל  יורענ ני ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹהי

.יזמ יע ואהבה  יראה מ נח ה תב  מה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ



לאמזע  עיר הרא הר - אייגער עקיבא  רי טז

הּת וֹ רהוכאׁש ר  מוֹ סד וֹ ת לטוֹ בת לגּ וֹ לה  סאלאנט ׁש מוּ אל רבּ י יצא ׁש נה בּ אוֹ תּה  ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
הא נח מׁש ה ׁש ל  הוֹ ריו לבית מיחד לב ּק וּ ר  גּ ם נכנס בּ לאמזע, וּ ביקר ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִבּ ירוּ ׁש לים, ◌ַֹ◌ֲ◌

טוֹ בה: בּ שׂ וֹ רה וּ בשׂ רם עטל, וזוּ גתוֹ  ליי בּ  היר ׁש  רבּ י  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵהם

הּק דׁש " בּ עיר לכם י ׁש  עצוּ ם רכ וּ ׁש  יקרה ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ"אבן 

הּמ ע שׂ ה. כּ אן ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַעד 



בעזרת ה' יתברך

ספר

 סוד
  מלחמת
גוג ומגוג

חלק א'
 הסוד הגדול איך להנצל ממלחמת גוג ומגוג

שתהיה בקרוב מאד
שאלות ותשובות - אכילת בשר למעשה - בזמנינו

יצא לאור ע"י מכון "מפעל הזוהר העולמי"
 בנשיאות כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א
מחברם של יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת

תמוז תשע"ה

צפה בהרב הצה"ק מרן עובדיה יוסף זיע"א שאומר:
לאחר שחיטת 10 עופות- הסכין נפגם! וזה דבר חמור 

מאד, מכשול גדול
... דברי הרב עובדיה יוסף  זצ"ל בסרטון:

שחיטה זה דבר חמור מאד.
יש ללמוד הלכות שחיטה,

יש לשים לב שלא תהיה פגימה דקה מן הדקה, צריך סכין חד וחלק
ואם יש פגימה דקה מן הדקה העוף הזה נבלה, כלומר לא טריפה! יותר גרוע! 

זה נבלה!!
לכן צריך ששוחטים ישחטו לאט לאט ויבדקו את הסכין מידי פעם לפעם.

וכל מה ששחטו  בסכין,  פגימה  נעשה  בדקו,  ולא  עופות,  ואם שחטו כמה 
כולם נבלה. מאד צריך להזהר!!

לאחר 10 עופות הסכין מתחיל להפגם, זה דבר חמור מאד! מכשול גדול!!

הרב עובדיה אומר שכבר אחרי 10 עופות סכין 
נפגם!!!

האם אתם צריכים יותר מזה?
זה מספיק לדעת כי כל השחיטה שלהם נבילות 

וטריפות!!!

http://www.ha-zohar.info/p/47583




